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 كىرىش سۆز

 

  )تهرجىماندىن( 

  
يىلالردا  تام -80، تارىخى رومان تراگېدىيىلىكڭىزدىكى بۇ ىقول

-بااليۇ قوشنىمىز ئافغانىستان خهلقىنىڭ بېشىغا كهلگهن
شۇنداقال بۇ ئهسهر . ئاپهتلهرنى بىر قهدەر تهپسىلىي سۈرەتلهپ بېرىدۇ

مهدەنىيهت جهھهتتىن بىزگه ئهڭ يېقىن بولغان، ئوتتۇر ئاسىيا 
خهلقى ۋە ئۇيغۇرالر بىلهن تولىمۇ ئۇزۇن تارىخالردىن باشالپ ئورتاق 
مهدەنىيهت يارىتىشتا بىرگه بولغان، ئهمما كېيىنكى كوممۇنىزم 

كهتكهن  ئۈزۈلۈپىبارەن قوشنادارچىلىغىمىز پۈتۈنلهي دەۋرىدىن ئېت
يېزىلغان  ئىنتايىن  توغرىسىدائافغانىستان خهلقىنىڭ تهقدىرى 

  . نادىر بىر ئوقۇشلۇق بولۇشى تهبىئىيدۇر

 روماندا ئهينى ۋاقىتتىكى ئافغانىستاننىڭ سىياسىي ۋەزىيىتى
پ ئۆتكهندىن باشقا، نه ئافغان خهلقىنىڭ ۈلۈغۇۋا كۆرست

ئادەتلىرى،  -نىيىتى، ئۆرپىتىمائىي ئهھۋاللىرى، نه مهدەئىج
پهقهت سىزنى بىر . تۇرمۇش ئىستىلى بايان قىلىنمايدۇ يئومۇم

 ئائىلىنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهلىك ۋەقهلهرگه ئهگهشتۈرۈپ،
دالىالردا، گاھىدا تىك چوققىالردا يۈز بېرىدىغان -غتاگاھىدا 

روماندىكى ۋەقهلهر . ىدۇلئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشلهرگه شاھىت قى
ياكى ئهسهر قهھرىمانلىرى توغرىسىدا ئالدىن مهلۇمات  ئۈستىدە

چۈنكى مهن بۇ ئهسهرنىڭ  . مۈدۈبېرىپ قويۇشنى تازا مۇۋاپىق كۆرم
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ان چېغىمدىكى دۇچ ـۇغـوقـخىسىنى ئـۇسـن نېمىسچه ئهسلى
لىرىمغا سىزنىمۇ ئورتاقالشتۇرۇشنى ئارزۇ ھېسسىياتهن ـهلگـك

   .قىلدىم
قان « ئهسهرنىڭ قولىڭىزدىكى ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىگه

رشته ۋە ئهسلى گېرمانچه ېبدەپ نام  »تهپچىرىگهن ئافغانىستان
نامىنى قوشۇمچه ئىزاھات ئورنىدا تهقدىم قىلىشتا، شۇنىڭدەك 

ۈس كىرگۈزۈش باپقا ئايرىپ، ئۇيغۇرچه ت 18بۆلۈمگه،  2ئهسهرنى 
  .كېلىشتىمھمهد ناسىر بىلهن  ائۈستىدە  مۇئهللىپ ئ

ئهمدى بۇ ئهسهرنى تهرجىمه قىلىشىمدىكى مهقسهتنى بايان 
قىلىش اليىق كۆرۈلسه، كۈچلۈك باسمىچىالرغا قارشى تۇرۇپ، ئۆز 
ئهركىنلىكلىرىنى، ۋەتىنىنىڭ ئازاتلىغىنى تهلهپ قىلغان ۋە شۇ 
يولدا ئۇرۇشقا كىرگهن ئاجىز مىللهتنىڭ بېشىغا كېلىدىغان ئازاب، 

ى شهكىللهردە بولىدىغانلىقىنى، ئېنىقراق كۈلپهتلهرنىڭ قايس
انىستان خهلقى قۇدرەتلىك ۋە شهپقهتسىز ئافغئېيتقاندا قوشنىمىز 

لىتىنىڭ، ئانا رۇس باسمىچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش ئېچىپ، ئۆز دۆ
ى ۋە مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قايسى دەرىجىدە قۋەتىنىنىڭ ئازاتلى

هرگهن بۇ ب كۆرسۈتۈپ قۇربان بهرگهنلىكلىرىنى سۈرەتلهپ 
مهلۇماتالرنى خهلقىمىزگه تهقدىم قىلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا 

ئۇنىڭدىن كېيىن يهتمىشىنچى ۋە سهكسىنىنچى يىلالردا . قويدۇم
قۇدرەتلىك رۇس باسمىچى ئارمىيىسىگه قاقشاتقۇچ زەربه بېرىپ، 
دۇنيانى تاڭ قالدۇرغان غالىپ ئافغانىستان خهلقىنىڭ شۇ 

قويۇشمۇ  تونۇشۇپبىلهن قىسقىچه چاغالردىكى ئىچكى ئهھۋالى 
  .مهقسهتتىن يىراق  بولمىسا كېرەك

شۇنىڭدەك ئۆز خهلقىنىڭ زۇلمهتلىك تهقدىرىنى باشقا ئهل 
، سىياسىي شهكىل بىلهنال چهكلىنىپ تونۇتۇشتا خهلقلىرىگه

قالماستىن بهلكى ئهدەبىي يېزىقچىلىق تۈرى بويىچه بايان 
ئاالھىدە بولىدىغانلىقىنى، يېزىش قابىلىيىتىگه  ئۈنۈمىقىلسىمۇ 
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ئىگه تاالنت ئىگىلىرى، ئۆزلىرى ياشايدىغان دۆلهتلهردە بهدىئىي 
ئهسهر ئىجات قىلىپ، يهرلىك خهلققه سۇنالىسا نهتىجىسىنىڭ 

  قىسمهن بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم ۋە پهۋقۇلئاددە زور
 .هببۇس بولۇشىنى ئويلىدىمشته

چى بولغان يهنه بىر مۇھىم رىسىدا  ئېيتماقبۇ كىتاب توغ( 
ئافغانىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان  نۇقتا

يېتهكچى قوشۇنى بولغان سابىق  پىدائىيالرنىڭئهينى ۋاقىتتىكى 
لهرنىڭ نىڭ ئارقىسىدا قانداق كۈچ» ئافغانىستان مۇجاھىدلىرى«

قىلىشىمغا  ئهسهرنى تهرجىمه ) ئهمما بارلىقى باشقا بىر مهسىله
تۈرتكه بولغان يهنه بىر سهۋەب ۋە قوشۇمچه بايان قىلىپ ئۆتمهكچى 

لغان مهشهۇر ئىككى تۇنۇبولغىنىم شۇكى، دۇنياغا نامى 
دىن  »ئافغانىستان مۇجاھىدلىرى«قهھرىماننىڭ ئهينى زاماندا 

 .تۇرلىرىگه ئىزاھات بېرىشتىن ئىبارەتئۈمىتكۈتكهن 
  

ۋىاليهتلىك ۋالىي مهھكىمىسىنىڭ ئهگهر بىز قهشقهر «ــ 
يۇلتۇزلۇق كۆك  -ئۈستىگه شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي

بايرىقىنى قاداپ، مۇستهقىللىق جاكارلىيالىساق،  
بايرىقىمىز كۆكته ئىككى كۈنال جهۋالن قىاللىسا، 

ت ئارمىيىسى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان ېقۇدرەتلىك سوۋ
    »! ۇئافغانىستان مۇجاھىدلىرى ياردەمگه كېلىد

                                             
 زەيدۇن يۈسۈپ

 
 فېۋرال قهشقهر - 2يىلى - 1990

  
 

چهنىستاننىڭ ېلتسىن چېرۇس ھۆكۈمرانى ي«ــ 
مۇستهقىللىقىغا قارشى قورال كۈچى بىلهن تهھدىت 
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سالماقچى بولسا، بىزمۇ قورال كۈچى بلهن تاقابىل 
قۇدرەتلىك سوۋېت چۈنكى ! تۇرۇشقا تهييارمىز

ئارمىيىسىنى ئاغدۇرغان غالىپ ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىرىدىن يۈز مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىزگه 

 »!ياردەمگه كهلمهكچى
 

 جهۋھهر  دودايېف
 

  كۈنى  -8ئاينىڭ  - 12يىلى - 1994
 تېلېۋىزور باياناتى - گروزنى

  
-»دەپ بۆرە ئاچ قاپتۇ-ئاسماندىن قۇيرۇق ياغىدۇ«شۇنداق، 

 ته قارشى ئازانگدۈشمهدېگهندەك، ئاجىز بىر مىللهتنى كۈچلۈك 
قىلماقچى بولغان يېتهكچى رەھبهرىيهت، ئۆز ھهلهكچىلىكى بىلهن 
ئاۋارە بولۇۋاتقان يهنه بىر ئاجىز مىللهتكه تهلمۈرۈشى، ياكى 

لىنىشى راستىنىال ئاچ قالغان بۆرىگه تهمسىل ئۈمىتئۇنىڭدىن 
 ..…بولۇپ قالسا كېرەك

  
  ھىمجانەۇرئابد
  

  .كۈنى -5ئاينىڭ  -2يىلى  -2009
  .گېرمانىيه – ميۇنخېن
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  بىرىنچى بۆلۈم
  

  لىكنىڭ باشلىنىشى ئىدىبهختسىز بۇ
  

        بىرىنچى باپبىرىنچى باپبىرىنچى باپبىرىنچى باپ

  ئهزىم ئهپهندىنىڭ قولغا ئېلىنىشى
  

 10، كېچه سائهت كۈنى يىلى ئىيۇن ئېيىنىڭ مهلۇم بىر  -1981
كه كۈتقهبرىستانلىقتهك چۇڭقۇر  سۈرى بهئهينى ىكابۇل شهھ. ئىدى

ساندا قاۋاشلىرىال -بولۇپ، پهقهت كوچا ئىتلىرىنىڭ ئاندا چۆمگهن 
بۇلۇتسىز  كۆك ئاسماندا چاقناپتۇرغان يۇلتۇزالر . ئاڭلىنىپ تۇراتتى

كابۇل . بهخش ئهتمهكته گۈزەللىكيهر جاھاننى يورۇتۇپ، ھاياتقا 
كى مۇھاپىزەتچى بۆلۈپ تۇرىدىغان تاغ چوققىلىرىدىشهھىرىنى 
ئوقالر ئۇياقتىن بۇياققا ئېتىۋاتقان بهلگه ئۈزۈلدۈرمهي ئهسكهرلهر 

شى ۈكېچه كىرىپ، قاراڭغۇ چۈش .چهمبهر ھاسىل قىالتتى ئۆتۈشۈپ
بىلهن تهڭ كوچىغا چىقىشقا كىشىلهرنىڭ جۈرئهت 

نامى بىلهن تۇتقۇن » ئهكسىل ئىنقىالپچى«پهقهت ، قىاللماسلىقى
ئهمهس، ھهتتا مۇجاھىدالرنىڭ كېچىدە قىلىنىشتىن قورقۇپال 

دۆلهت ئارمىيسىگه قىلغان ھۇجۇملىرىغا ئۇچراپ قېلىشمۇ 
  .قورقۇنچنىڭ سهۋەپلىرىدىن ئىدى

خهۋىرىدە، ژورنالىستنىڭ دۆلهت رەئىسى كارمال بىلهن  تېلېۋىزور
-ھۆكۈمـ سوۋېت رەئىس. لمهكتهۈتۈئۆتكۈزگهن سۆھبىتى كۆرس

. ئالغا سۈرەتتى تۇرۇشىنىت بولۇپ رانلىغىنىڭ ئافغانىستاندا مهۋجۇ
 سوۋىت ھۆكۈمىتى  ئافغانىستاننى«چۈنكى رەئىسنىڭ نهزىرىدە 
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ھهمدە  . ھۇجۇمىدىن مۇداپىئه قىالتتى غهرپ ئىمپېرىيىسىنىڭ
  ».ۋاتاتتىۈتۈدوستلۇق كۆرس ئافغانىستانغا قىيىن ئهھۋالدا

كۈندۈزى دوستلۇق، كېچىسى ياندىكى ! ھه، راست! ھهئه_ 
- ـقۇچىئۇ، . ى مهسخىرە قىلىپيولدۇشدەيتتى ئۇنىڭ -!لىكدۈشمهن

-ياتقۇ كارىۋىتىغائۇخالپ قالغان بىر ياشتىكى كهنجى قىزىنى  قىدا
، شىرەدە كۈتۈپ تۇرغان دە-، زال ئۆيگه قايتىپ كىردىزۇپ قويۇپ

شۇ ئهسنادا كوچىدىكى ماشىنا ئاۋازى  . تاۋۇزنى تىلىشقا باشلىدى
- ـئالدىدا بىردىنال توخ قورۇسىبارغانچه يېقىنالپ كېلىپ، ئۇالرنىڭ 

  .بىر ئازدىن كېيىن ئۇالرنىڭ دەرۋازىسى  ئهنسىز قېقىلدى. تىدى
زىرى دېگهن  سۇئال نه -؟تۇققۇكۈتمهي مېهمانبۇ مهھهلدە بىز  

  .ىغا تىكىلدى ئۇيولدۇش بىلهن
بۇالر جهزمهن ئهسكهرى خادىمالر، ياشالرنى مهجبۇرى _ 

تهخمىن  -ئهسكهرلىك ۋەزىپىسى ئۆتهشكه  ئېلىپ كېتىدىغانالر
  .ىيولدۇشقىلدى ئۇنىڭ

 رغا تېخى تۆنۈگۈن ئېيتقان ئىدىملېكىن مهن ئۇال_ 
 ،ەپد_ ھاممىسىنىڭ  يېنىغا كهتتى ئوغۇللىرىمىز شىمالدىكى 

  .  ىغا جاۋاپ بېرىپيولدۇشدېدى ئۇ، قورقۇنچ ئىلكىدە
ئوغۇلالرنىڭ ئۆيدە ! ئېنىقكى بىرلىرى خائىنلىق قىلدى_ 

ى بېشىنى يولدۇشئۇنىڭ ،دەيتتى_ ئىكهنلىكىنى پاش قىلدى
يىگىتلهر، چاققان  -چايقاپ ۋە ئوغۇللىرىغا ئۆتۈنۈش ئاھاڭىدا

  .دېدى_ !يوشۇرنۇڭالر
 ـ دە  ئورۇنلىرىدىن  چاچراپ تۇرۇشتىئىككى ئوغلى 

. يۈگۈرگىنىچه ئاشخانىدىن ئۆتۈپ، ئارقا ھويلىغا چىقىشتى
دەپ، _ مۇشۇنداق بىرەر جىددىي ئهھۋالدا جانغا ئهسقېتىپ قاالر 

ئوغۇلالر . ئۆگزىدە  ئالدىن تهييارالپ قويغان مۆكۈنۈش يېرى باتتى
ىغا ئېلىشتى بىلهن ئۆگزىگه چىقىپ، ئۆزلىرىنى دالد شوتابامبۇك 

ئۇ  . غا تارتىۋېلىشتىقۇرىويدە، تىۋىش چىقارماستىن شۇتىنىمۇ _ 
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بىر ئاز خاتىرجهم بولغاندەك، تهمكىن بىر قىياپهتته زال ئۆيگه 
 يولدۇشىدىن سورىدى يتىپ كىردى ۋەقا

  سهن ئاچامسهن ياكى مهن ئاچىمهنمۇ؟  _
 چسهن ئا! ئېيتقان تۇرسام نىمقالغانلىقىلېكىن مهن ئاغرىپ _ 

 رومىلىنى  ئۇ بېشىغا شايه . ى جاۋابهنيولدۇش دېدى ئۇنىڭـ 
  رۋازىغا يېقىن بېرىپ توختىدى ۋە ئارتىپ، دە

  .سورىدى ئاۋازدا يېنىكدەپ  ـ كىم بولىسىز؟_ 
مۇداپىئه مىنىستىرلىكىدىن بىز دۆلهت ! دەرۋازىنى ئېچىڭ_ 

دېدى ـ  سۆزلهشمهكچىمىز ىم ئهپهندى بىلهنئهز. كهلـدۇق
  .ىلهر جاۋابهن قوپال ۋە كهسكىن تهلهپپۇزدا سىرىتتىك

. م ئېغىر كېسهل، ئۇنىڭ مىدىرلىغۇدەك ھالىمۇ يوقۇشۇيولد_ 
  .مهنئۆتۈنۈئهته قايتا كېلىشىڭالرنى 

ياكى بولمىسا ئۆزىمىز بۇزۇپ، ! دەرۋازىنى دەرھال ئېچىڭ_ 
  .چېقىپ كىرىمىز

شۇڭا ئۇ دەرھال  تاقاقنى بىر . ئۇالر دېگهنلىرىنى قىلىشاتتى
  .قويۇپ، ئىككى قهدەمچه ئارقىغا چېكىندى سېرىپ  تهرەپكه 

دەرۋازىنىڭ قاناتلىرى ئاستا ئېچىلىپ، ئالدىدا  قولىدىكى 
تاپانچىنى تهڭلىگهن ھالدا  بىر ياش ئوفىتسېر، ئۇنىڭ ئارقىسىدا 

هسكهرلهر ھويلىغىال بېسىپ تۆت نهپهر ئ كۆتۈرگهنكاالشنىكوپ 
  . كىرىشتى

پۇچقاقالرغىچه ئاال قويماي - ھهممه ئۆيلهرنى، بارلىق بۇلۇڭ_ 
بىر . بۇيرۇق چۈشۈرۈپ دېدى ئوفىتسېر  ئهسكهرلهرگه -! رئاختۇرۇڭال

ئىككى نهپهر ئهسكهر . ئهسكهر ئىشىكته قاراۋۇللىق قىلماقتا
قىمىر  ئهپهندىگهئوفىتسېر ئهزىم . ئۆيلهرنى ئاختۇرماقتا

قىلماسلىق پهرمانىنى چۈشۈرۈپ، ئۆزى يهنه بىر ئهسكهر بىلهن 
كهزگهندىن  اغچىدا ئۇياقتىن بۇياققا چېپىشىپكىچىككىنه ب

. قايتىپ كىرىشتى ئۆتۈپ، زال ئۆيگه ئىشىكىدىنكېيىن، ئايۋان 
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ئوفىتسېر ئۆينىڭ . ئۇمۇ ئوفىتسېرگه ئهگىشىپ بىرگه  كىردى
دا تىمتاس، قىمىرلىماي دىۋانكېلىپ توختىدى ۋە  ئوتتۇرىسىغا

اندىن ئ. ئهزىم ئهپهندىگه بىر مهھهل تىكىلدى ئولتۇرغان
دە، زەردە -نىڭ ئالدىغا باردىتېلېۋىزور، تاقهتسىزلىك بىلهن بۇرۇلۇپ

  . ۋەتتىۈتېلېۋىزورنى ئۆچۈربىلهن 
ئهسكهرلهرنىڭ ئۆيگه باستۇرۇپ كىرىشىدىكى سهۋەپ 

 ەز قىلغان ئهزىم ئهپهندىدەپ پهر -دىندېرىكى-ئىزئوغۇللىرىمنىڭ 
            زىنىڭ بارىچه  ئۇالرغا ۋارقىرىدىئورنىدىن تۇرۇپ، ئاۋا

مېنىڭ ئۆيۈمگه بېسىپ كىرىش مۇشۇنداق كېچه يېرىمىدا، _ 
 تېلېۋىزورسهنلهرگه كىم رۇخسهت قىلدى؟ يهنه تېخى  ئۈچۈن

؟ غان تۇرۇقلۇق، نېمىشكه ئۆچۈرىسهنكۆرۈش مهنئى قىلىنمى
  !ال چىقىپ كېتىشئۆيۈمدىن دەرھ

ھهمدە  كىشىنىڭمهن ئوياليمهنكى، ئېغىر كېسهل ! شۇنداق_ 
دېدى  -!كۆرۈشى ھاجهتسىزغۇ تېلېۋىزور نىڭىخائىنۋەتهن 

ھهمدە باياتىن غىالپقا  كۈلۈپئوفىتسېر جاۋابهن، مهسخىرىلىك 
ئهزىم ئهپهندىگه   ،سېلىپ قويغان تاپانچىسىنى قايتا بهتلهپ

  : ئېالن قىلدى بۇيرۇغىنىتهڭلهپ تۇرۇپ، قولغا ئېلىىش 
 سىز ئانا ۋەتهنگه خائىنلىق قىلىپ، ئهكسىل! ئهزىم ئهپهندى_ 

 قىلمىشىڭىزئىنقىالپچىالر بىلهن ھهمكارالشقان، قانۇنسىز 
تېز كىيىنىپ بىز . تۈپهيلى، ئىنقىالپ نامىدىن قولغا ئېلىندىڭىز

  !بىلهن يۈرۈڭ
ى ئهزىم ئهپهندى يولدۇشئۇنىڭ .الغىلداپ تىترەيتتى ئۇ

تىنسىز غهزەپ بىلهن تىكىلگهن  -ئوفىتسېرگه بىر دەقىقه ئۈن
كىمنىڭ ! يوقىالڭ گهپ! بۇ بىر الۋزا چاخچاق -ھالدا ئۆڭۈپ تۇرۇپ

  .دېدى -بۇ؟ بۇيرۇقى
 - بىلهن ھۆججهت چۈشۈرگهن مىنىستىرلىكىمۇداپىئه  دۆلهت_ 

  .ۈرۈپدېدى ئوفىتسېر تهرىنى ت
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بۇنداق بۇيرۇقنى سىزگه كىم ! قۇرۇق گهپ قىلماڭ لېتنانت_ 
-قىلىپ، مهسىلىنى ئايدىڭـ تېلېفۇنچۈشۈردى؟ مهن ئۇنىڭغا 

  .دېدى ئهزىم ئهپهندى تاقهتسىز ھالدا-التماقچىمهن 
. مهخپىيهتلىك! ئهزىم ئهپهندى، بۇ دېگهن ھهربى بۇيرۇق_ 

-ئۆيىڭىزنى ئاختۇمهن پهقهت . ئهپسۇس سىزگه ئۇچۇر بېرەلمهيمهن
- ـشۇنچىلى. تاپشۇرۇۋالدىم بۇيرۇغىنىرۇش ۋە سىزنى قولغا ئېلىش 

- ـمىنىسقولغا ئېلىنىشىڭىزنىڭ سهۋەبىنى دۆلهت مۇداپىئه . كالـ
خىزمهت فورمىڭىزنى كېيىپ، ! مهرھهمهت. دىن بىلىڭتىرلىكى

  .كهسكىن بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئوفىتسېردېدى  -يۈرۈڭبىز بىلهن 
  رەك؟ېت فورمىنى كېيىشىم كنېمىشكه  خىزمه_ 
  .بۇمۇ مهن ئىجرا قىلىدىغان بۇيرۇق_ 
دېدى ئهزىم  -قىزىم خىزمهت كىيىملىرىمنى ئهكىلىپ بهر_ 

ياشتىكى  16 تۈگۈلۈپ ئولتۇرغان  اسافادئهپهندى، قورققىنىدىن 
قىز يۈگۈرگىنىچه ياتاق ئۆيگه كىرىپ كېتىپ، . قىزى نهجىبهگه

ھايال قالمايال دادىسىنىڭ خىزمهت فورمىلىرىنى، ئاياق، پايپاق، 
نهجىبهنىڭ . شهپكىسىگه قهدەر ھهممىنى ئېلىپ چىقتى

قولىدىكى  خىزمهت فورمىنى ئوفىتسېر ئېلىپ، يانچۇقلىرىنى 
ئهزىم  .هزىم ئهپهندىگه بهردىئاختۇرۇپ چىققاندىن كېيىن، ئ

رگه ېنى ئاچچىقالپ كېيىۋېتىپ  ئوفىتسئهپهندى ھهربى فورمى
  :قاينىدى

ئۇنىڭ بهدىلىگه  ،ۋەتهنگه ئوتتۇز يىل خىزمهت قىلىپمهن ئانا _ 
لېكىن سىزگه  بىر گهپنى دەپ . پاسكىنا تۆھمهتكه يولۇقتۇم

مهن ! تىلىدۇقويايكى، بۇ تۆھمهتنىڭ جاۋاپكارلىرى قاتتىق جازاغا تار
  ! سىزنى ھهربى سوتقا بېرىمهن

ئهزىم ئهپهندى فورمىنى كېيىپ بولغاندىن كېيىن، ئوفىتسېر 
لېتنانت ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ، ھهربى فورمىنىڭ مۈرىسىدىكى 

  ەرىجه بهلگىسىنى يۇلۇپ ئالدى ۋە د
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ئوفىتسېرنىڭ . دېدى-!بۇيرۇقى يۇقۇرىنىڭئهزىم ئهپهندى بۇمۇ _ 
قازانغاندەك ئاالمهت ئىپادىلىنىپ  غهلىبهيۈزىدىن چوڭ بىر 

ئۇ  .ئوت بولۇپ يانماقتا ئىدى غهزەپتىنئهزىم ئهپهندى . تۇراتتى
 سۆڭهكلىرىئۇنىڭ مهڭزىدىكى ياناق . غۇچۇرلىتاتتىچىشلىرىنى 

رنى ېتسىئوف .پولتىيىپ چىققان، مۇشتلىرى تۈگۈلگهن ئىدى
لېكىن  ئهڭ ياخشىسى ئۇ . لدىكه تهستهكلىگۈسى قاتتىق
ر لېتنانتنى  قاتتىق  مهسخىرە قىلىپ، تازا قاقاھالپ ېئوفىتس
  منىڭىكوممۇنىز چۈنكى بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىۋاتقان . كۈلدى

شۇڭا . سادىق چاكىرى ئوفىتسېرنىڭ قولىدىن ھهر باال كېلهتتى
ۋە مهناسى  ئهھمىيىتىبىر ھېچ شنىڭۈتۈكۆرس قارشىلىقئۇنىڭغا  

  .يوق ئىدى
ئۇ، بۇيرۇقنى . تامامهن تۇتىۋالغان ئىدى ئهزىم ئهپهندى ئۆزىنى 

دەل شۇ ئاندا، بىر ئهسكهر زال . قوبۇل قىلىپ، مېڭىشقا تهييارالندى
  دوكالت قىلدىئۆيگه كىرىپ 

لېتنانت ئهپهندىم، بىز ھهممه ياقنى تولۇق ئاختۇرۇپ _ 
  !نهرسه تېپىلمىدى ھېچبىراق . چىقتۇق

ئۇنداقتا، ھهممه ئۆيلهرنى قايتا ئاختۇرۇپ، بارلىق  _
بىر پارچه خهت توپالڭالر، ھهتتا كىچىككىنه  ماتېرىيالالرنى

  .ر بۇيرۇق چۈشۈرۈپېدېدى ئوفىتس -بولسىمۇ
سورىدى بىر ئهسكهر  -قىمىزمۇ؟كىتاپالرنىمۇ يىغىپ چى _

  .ردىنېئوفىتس
  !مغۇدېدىشۇنداق، ھهممىنى  _

ۋارقىرىدى ئهزىم  - !ئاختۇرىشىسهننېمىشكه ! نىتىلهرهل_ 
  . ر لېتنانتقاېتسىئهپهندى ئوف

، ئىسپات ،ىتالر ، مۇھىم ھۆججهتشۇرۇپ قويۇلغان باندوي  _
  !قورالالرنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئاختۇرىلىدۇ

ۋارقىرىدى ئهزىم ئهپهندى  -!ئهخالقسىزالر! نومۇسسىزالر _
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  .قويۇۋېتىپئاۋازىنى بارىچه 
  پاتقۇدەك، ئاشخانا، ئىشقىلىپ ئادەمنىڭ بېشى ياتاق ئۆي

قاچىنىڭ چېقىلغان ئاۋازلىرى، -چىنه. ھهممه يهر ئاختۇرۇلدى
. ئىشكاپالرنىڭ سۇندۇرۇلغان قىقاسلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

-، ئاستىنئۆيدىكى ھهممه نهرسىلهرنى بۇزۇپ، چۇۋۇپ ئهسكهرلهر
، كىتاپ، ئارخىپئۇالر ئۆيدە بار بولغان، . هن ئىدىئۈستىن قىلىۋەتك

ھهتتا بالىالرنىڭ مهكتهپ . دەپتهر قاتارلىق ھهممىنى يىغىشتى
. توپالندى ئۆيگه زال كانسپهكلىرىمۇ ىرىمۇ،دەرسلىك كىتاپل

هسكهر دەپ قارالغان بىرمۇنچه كىتاپالرنى  بىر ئ» نااليىق«
  .ھهربى ماشىنىسىغا تۇشىماقتا ئاليومىن چامدانغا قاچىالپ

ر ېدى ئهسكهرلهردىن بىرى، ئوفىتسېد-ھهممىنى  تۈگهتتۇق _
  . رىپېتنانتقا چاس بېل

ېدى لېتنانت بۇيرۇق د -ئۇنداقتا بىز ماڭايلى ئهزىم ئهپهندى  _
ئالدىدا، لېتنانت يهنه بىر ئهسكهر  ئىككى نهپهر ئهسكهر. تهلهپپۇزىدا

لىپ بىلهن  ئارقىسىدا، ئهزىم ئهپهندىنى قورشىغان ھالدا ئۆيدىن ئې
  .مېڭىشتى

بىلهن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن كوچىغىچه  ئۇ قىزى نهجىبه
ربى ماشىنىسىنىڭ ھه ۇسئهزىم ئهپهندى  ر. ئهگىشىپ چىقتى

سىلهر ئهندىش  - ، ئايالى بىلهن قىزىغا بۇرۇلدى ۋەئالدىدا  توختاپ
دى ئىشهنچلىك ېد -ن پات يېقىندا ئۆيدە بولىمهن قىلماڭالر، مه

  . ئاھاڭداقهتئى ھهم 
ئهزىم . دى ئۇيولدۇشىغا جاۋابهنېد-!بىز ساڭا دۇئا قىلىمىز _

ماشىنىنىڭ ئارقا  ئوتتۇرىسىدا ئهسكهرنىڭ  ئىككى ئهپهندى
ر  لېتنانت شوپۇر بىلهن يات تىلدا ېئوفىتس .ئورۇندۇقىدا ئولتۇردى

دە ئاندىن شوپۇرغا يانداش ئورۇنغا  -بىر قانچه جۈمله سۆزلهشتى 
ندىن كېيىن، قاراۋۇللۇقتا تۇرغان ئىككى ماشىنا قوزغالغا. ئولتۇردى

پ قويۇلغان باشقا بىر جېپ توختۇتۇ ئهسكهرمۇ دەرۋازا ئالدىغا
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  .ماشىنىغا قاراپ مېڭىشتى
سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ئۇالر رۇسچه ئاپا، سهن ئۇالرنىڭ _ 

دېدى نهجىبه ئۆيگه قايتىپ  -شوپۇر رۇس ئىكهن. سۆزلهشتى
  .كىرىۋېتىپ  تېرىككهن ھالدا

ئۇالر دېيىشكهن گهپلهر ! راست ئېيتىسهن قىزىم! اي خۇدايىمۋ _
-ـدەپ تهستىقلىدى ئۇ قىزىنىڭ ئېيتقان -ماڭا ياتال تۇيۇلغان ئىدى

لېكىن بىردىنال ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى ئوتتهك بىر سېزىم . لىرىنى
ا ئايلىنىپ، قاتتىق قسوغۇقمۇزدەك  تېزيۇ، شۇنچه -چىرمىدى

رقۇنچ كېلىۋاتقان بۇ ئاجايىپ قوئۇ ئىچىدىن . قورقۇنچ باستى
  :، قىزىغا ئاڭلىتىپ پىچىرلىدىتۇيغۇلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن

خۇدا ئۇنى رۇسالرنىڭ شهررىدىن ! داداڭنى خۇداغا تاپشۇردۇم_ 
  !لىغايقسا

ن ئىككى ئۇالر زال ئۆيگه قايتىپ كىرگىنىدە، ئۆگزىگه مۆكۈنگه
ا سافادا ، چىرايلىرى تاتارغان ھالدئوغلى كۆزلىرى چهكچهيگهن
  .مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇشقان ئىدى

سورىدى ـ دادامنى نېمه سهۋەپتىن ئېلىپ كېتىشتى ئۇالر؟  _
  . چوڭ ئوغلى ماھمۇد تاقهتسىزلىنىپ

بهلكى بىرەر ئۇقۇشماسلىق . سهۋەبىنى تېخى داداڭمۇ بىلمهيدۇ _
ئىشقىلىپ . ياكى بىرەر مهخپى بۇيرۇق بولغاندۇر. يۈز بهرگهندۇر

بالىلىرىغا تهسهللى بېرىش دېدى ئۇ  -ىلىمىزغۇئۇزۇنغا قالماي ب
لېكىن ئۇالر تاڭ ئاتقۇچه  بۇ تۇيۇقسىز تۇتقۇنلۇق . نېيىتىدە

بولسىمۇ، قانائهت قىلغۇدەك بولۇشقان ئۈستىدە  ھهرخىل پهرەزلهردە 
ئهزىم «ىدا ئۇالر بىر نوقتىغا كېلىشتى ئاخىر. سهۋەپ تېپىشالمىدى

لهن نۇرغۇن كىشىلهر بى انىدازام داۋۇدنىڭ هت رەئىسىئهپهندى دۆل
ئاشۇ كىشلهر ھازىرقى . ئىدى دۈشمهنلىك بولۇپ قالغان

، ئهنه يۇقۇرى ئهمهلدار بولۇپ قېلىشقان ھۆكۈمهتتهكوممۇنىست 
  .»شى مۇمكىنۇهخپى پىالن تۈزگهن بولئاشۇالر بىرەر م
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 ئېهتىمالشى ۇىر مۇنداق، باشقىمۇ سهۋەپنىڭ بولبهلكى يهنه ب 
ىشقا  باشلىغان دەسلهپكى ھۆكۈمهت ئالمىشئافغانىستاندا «

، لېكىن پۈتۈنلهي ئهزىم ئهپهندىمۇ تهمتىرەپ قالغان، قهدەمدە
ئهپهندى شۇنى يهنى ئهزىم . تاپتىن چىقىپمۇ كهتمىگهن ئىدى

ھۆكۈمرانلىقى خهلق  غهل پرولېتارىياتهمبهئۈمىت قىالتتىكى، ك
نامرات ئافغان خهلقىنىڭ تۇرمۇش ئهھۋالىنىڭ  ئاستىدا

شنىڭ ۈرۈئۆزگيېڭى . اخشىلىنىپ قېلىشى ئهجهپ ئهمهس ئىدىي
يوشۇرۇنغانلىقىنى ئۇ نېمىلهرنىڭ ۋە كىملهرنىڭ  ئارقا پىالنىدا

 بىر كېچىدىال مبىغهللهرهك قىزىل تا پرولېتارىيات! نهدىن بىلسۇن
قىلغانغا قهدەر ھهممه نهرسه  ۋەتهننى باستۇرۇپ، بۇزغۇنچىلىق

نىڭ پۇخراالرنى ئۆلتۈرۈشلىرى، ئۇالر .ئۇنىڭغا قاراڭغۇ ئىدى
انالرنىمۇ ئايالالرنى، بالىالرنى، قېرىالرنى، ھهتتا يېزىالردا ھايۋ

لىرىدا ھوقۇقنى ئورگان قىرغىن قىلىشلىرى، ئۇالرنىڭ پۈتۈن دۆلهت
 قارىغۇالرچهئافغان ئارمىيهلىرىنىڭ رۇسالرغا  ئىگىلىۋېلىشلىرى،

نسىزالرچه خىزمهت ته ۋىجدائىتائهت قىلىپ، ئۆز خهلقىنى ئۆلتۈرۈش
ئىيهت، ھۆكۈمهت قاتلىمى شلىرى، شۇنىڭدەك پۈتۈن جهمۈتۈكۆرس

تهلۋىلهرچه ئۆتۈشلىرى ئهزىم ئهپهندىنىڭ  -مغا رادىكالكوممۇنىز
كه ساتقانلىق سوۋېت ۋەتهننى ،نهزىرىدە ۋەتهنگه خائىنلىق قىلىپ

مۇشۇ چۈشهنچه ئۇنى كېيىنكى ئايالردا خىزمهتتىن  .ئىدى
ل شۇڭا ئۇ تهخمىنهن ئۈچ ھهپته ئاۋا. ن ئىدىيالتايتىپ قويغا

. خىزمهتكىمۇ بارمىغان ئىدى ئاغرىپ قالغانلىقنى بانا قىلىپ
لىپ ېدەم ئېلىشقا چىقىش قارارىغىمۇ ك ئهزىم ئهپهندى بالدۇر

 ئاكادېمىيىسىگهھهربى  ئۇ چوڭ ئوغلى ماھمۇدنى .بولغان
  » .ئهۋەتىشكىمۇ ئىلتىماس قىلمىغان ئىدى

بىراق ئهزىم ئهپهندىنىڭ مهزكۇر ئهھۋاللىرىنى ئائىله 
يهنىال ئۇنىڭ تۇيۇقسىز . كىم بىلمهيتتىھېچئهزالىرىدىن باشقا 

  . قولغا ئېلىنىشى يېشىپ بولماس بىر سىر بولۇپ قېلىۋاتاتتى
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  ئىككىنچى باپئىككىنچى باپئىككىنچى باپئىككىنچى باپ

  ئۈمىتسىز قايتىش
  

،  چوڭ قىزى  ى ئهتتىگهن سائهت توققۇزالردا ئۇكېيىنكى كۈن
، اشتىكى كىچىك قىزىنى بىرگه ئېلىپبىلهن  بىر ي نهجىبه

تاكسىغا ئولتۇرۇپ دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه يېتىپ 
سىنىڭ كىرىش  ئىشىكى ئالدىدىكى بېنامىنىستىرلىك . كهلدى

ى نهپهر ئهسكهر قوللىرىدىكى ، قاراۋۇللۇقتا تۇرغان  ئىككپهلهمپهيدە
، كىم ۋە نېمه ئۈچۈننىڭ ئالدىنى توستى ئۇالر نىكوپ بىلهنشكاال

ىنىڭ ئىسمىنى يولدۇشئۇ. سورىدى كۆرۈشىدىغانلىقىنىبىلهن 
ا تۇتۇپ  كېتىلگهنلىكىنى ، تۆنۈگۈن  كېچه يېرىمىدپمهلۇم قىلى

   :ئېيتىپ
ھازىر ئۇنى  قهيهردىن . بىز ئۇنىڭ ئائىلىسى بولىمىز_ 

نېمه سهۋەپتىن  منىڭۇشۇۇنىڭدىن باشقا يهنه يولدتاپااليمىز؟ ئ
  .دېدى-كېتىلگهنلىكىنى بىلمهكچىمىز تۇتۇپ 

، ئهسكهرلهرنىڭ بىرى نىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىنئۇ
ۇرغان يهنه بىر ئهينهك ئىشىكنىڭ ئىچى تهرەپته قاراۋۇللۇقتا ت

. ئۇالرنىڭ مۇددىئالىرىنى ئېيتتى ئهسكهرنى چاقىرىپ،
كهن بېنانىڭ ، چوڭ كهتكىرىدىكى ئهسكهر مهلۇماتنى ئېلىپئىچ

ن قايتا تهخمىنهن ئون مىنۇتتىن كېيى. كۆزدىن يۈتتىئىچىدە 
   ۋە پهيدا بولدى

 دېلو  ،تهكشۈرۈپ«. ىم ئهپهندى بۇ يهردە يوقكهنىڭىز ئهزيولدۇش_
، قايتا بىر نهرسه دە-دېدى  -گه بېرىپ بېقىڭ »تۇرغۇزۇش تۈرمىسى

ئۇالر ئىككى . ، دەرھال قاراۋۇللۇق ئورنىغا قايتتىسوراپ بولغىچه
ئاخىرى . هپهندى تېپىلمىدىلېكىن ئهزىم ئ. دىدىتۈرمىنى ئىز
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، ئىچكى ئىشالر غانسىياسى مهھبۇسالرنى قامايدى مهخسۇس
 ئۇيهردىمۇ ئۇنىڭ. تۈرمىسىگه بېرىشتى مىنىستىرلىكىنىڭ

رى ئاخى. كىم  بىلمهيتتىھېچ ئىكهنلىكىنىىنىڭ قهيهردە شىيولد
لىكته مېتىرچه سىرىتتىكى قاباھهتكىلو 15ئۇالر كابۇل شهھرىدىن 

بىراق ئۇ يهردىمۇ . تۈرمىسىگه باردى» رخىهپولهچ«هن داڭقى كهتك
  . بىكارغا كهتتى ئۇرۇنۇشلىرىئۇالرنىڭ 

 17سىز ھالدا كهچ سائهت ىئۇالر ھارغىن، ھالىدىن كهتكهن، ئۈم
ئۇ ئوغۇللىرىغا دادىسى . بىلهن ئۆيگه قايتىپ كېلىشتى

ئاققان قايغۇ كۆزىدىن  تېپىلمىغانلىق خهۋىرىنى يهتكۈزگىنىدە،
ئۇ . تۇزان باسقان مهڭزىنى يۇياتتى - ئۇنىڭ چاڭ ياشلىرى

ككى كوچا نېرىدىكى بىر تۇنۇش ، ئىبالىلىرىنى ئۆيدە قالدۇرۇپ
ى يولدۇشش ئهپهندى ئۇنىڭتۇنۇبۇ . ئوفىتسېرنىڭ ئۆيىگه چاپتى

بىلهن ئهسكهرلىكنى بىرگه ئۆتىگهن  ھهمدە دۆلهت مۇداپىئه 
ئۇالر  ،خىزمهتتىكى كىشى بولۇپىمۇ مۇھىم دمىنىستىرلىكى

 - ، ئۇالرنى ھىمايه قىاللىغۇدەك بىردىنياردەم تهلهپ قىاللىغۇدەك
نى بىم ئهپهندىنىڭ قولغا ئېلىنىش سهۋەئهزى. بىر ئادەم ئىدى

  : رېتسىمۇنداق بايان قىلدى تۇنۇش ئوف
خهۋىرىنى  بۈگۈن ڭنىڭ قولغا ئېلىنغانلىق ۇشۇسىما يولد_ 

بۇ . گدىبۇ خهۋەر ماڭا بهك قاتتىق ته. ممىنىستىرلىكته ئاڭلىدى
بولسا مېنىڭ ئهزىم ! چۈتتى ۆچمېنى ! مهن ئۈچۈن چوڭ بىر زەربه

قىن ئىنىمدەك يېـ مېنىڭ بىر تۇققان ئاكا . ئۇزۇن يىللىق دوستۇم
مهن قولۇمدىن كېلىشىچه، ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه، قانچه . ئىدى

ىراق ئهزىمگه ب .تېز چارە تېپىلسا، شۇنچه تېز ياردەم قىلىمهن
ۋەر تېپىشىمچه مېنىڭ خه. ئىكهن بهك ئېغىر ئارتىلغان جىنايهت

اھىدالرغا ئاخبارات مۇجاھىدالرنى ھىمايه قىلغانمىش، مۇج«
  .»يهتكۈزگهنمىش

سهن بىلىسهنغۇ ! قىن دوستۇڭېلېكىن ئهزىم سېنىڭ ئهڭ ي _
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  .دېدى ئۇ جاۋابهن تاقهتسىزلىنىپ-ئۇنى
ر ېتسىدېدى ئوف -ن، لېكىن لېكى. مهن بىلىمهن! شۇنداق _
     النى ئۇنىڭغا تهپسىلى چۈشهندۈرۈپئهھۋ
مهن ! دېيهلهيدۇئۇالرنىڭ تۆھمهتلىرىگه كىم قارشى بىر نهرسه _ 

ئۈچۈن بىر ئىش قىلىپ ئهزىمنىڭ كېلهچىگىنىڭ ياخشى بولۇشى 
 مۇشۇ كۈنلهردە مىنىستىرلىكته ماڭىمۇ ئهتتىر. بېرەلمهيمهن

ئهگهر بۇ ئهھۋالدا مهن . نى يوقگۈللهر ئېچىلىپ كېتىۋاتقى
دېگهن  -»ئهكسىيهتچىگه ياردەملهشكهن « ئارلىشىدىغان بولسام 

رۇس . نه بىلهن  قولغا ئېلىنىش خهتىرى ماڭىمۇ كېلىدۇاباھ
 -بىزنىڭ مىنىستىرلىكنىڭ ھهممه بۇلۇڭ  مهسلىههتچىلىرى

رى، كوممۇنىزمغا سادىق پۇچقاقلىرىغىچه  بۇرنىنى تىققاندىن بې
 - ئۇالر رەھىم. رلىرىمىز ھهددىدىن ئېشىپ كېتىشتىېئوفىتس

ئهگهر مۇشۇنداق داۋام قىلىۋەرسه،  .شهپقهت دېگهننى ئۇنتۇشتى
. ئائىلهمنى بىر ئامال قىلىپ پاكىستانغا يۆتكهپ كېتىمهن

دەماللىققا  ئهزىم ئۈچۈن ھېچ نهرسه دېمهكچىلىك 
  رۇلۇقتوغمهن ئهزىم . مايدىغانلىقىم  مېنى بهك ئازاپاليدۇقىالل

، بىز سهبرە نلهردە كۆپرەك ئهھۋال ئىگىلىگىچهئالدىمىزدىكى كۈ
. قارا بالىلىرىڭغا، سهن ئۆيگه بېرىپ! سىما. كۈتهيلى قىلىپ

 يېقىندا ئهزىمدىن خهۋەر ئېلىپ كهلسهم . ر كۈتكىنمهندىن خهۋە
  !سىلهرگه يهتكۈزىمهن
لېكىن كۆزلىرىدىن قورقۇنچ . سۆزىنى تۈگهتتى تۇنۇش ئوفىتسېر

ئۇ دەيدىغاننىڭ ھهممىسىنى . االمهتلىرى ئۇچقۇنداپ تۇراتتىئ
. شنىڭمۇ ئورنى قالمىغان ئىدىيهنه بىرەر نهرسه سورا ئهمدى. دېدى

. رنىڭ ئايالى خالىدە  ئۇنى ئۇزارتىپ دەرۋازىغىچه كهلدىېتسىئوف
خالىدەنىڭ . بۇسۇغىدا ئۇنى  مهھكهم قۇچاقالپ، تهسهللى بهردى

  . لىرى نهملىگهن ئىدىياشھېسداشلىق كۆزلىرىنى 
تېخى باشقىمۇ خهتهر ئۇنىڭ . سىز  ئۆيگه قايتىپ كهلدىئۈمىتئۇ 
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ر ئۇنىڭ ئوغۇللىرى سىرىتقا ئهگه. ئوغۇللىرىنى كۈتۈپ تۇراتتى
، مهجبۇرى چىقىپ، كۆزگه چېلىقتىمۇ بولدى، ئهسكهرلهر تۇتۇپ

، تىك دە، ئائىرپورتقا ئاپىرىپ-كېتىدۇماشىنىغا بېسىپال ئېلىپ 
ى قۋەتهن ئازاتلى. ىغا ئېلىپ بارىدۇئۇچارغا قاچىالپ ئۇرۇش مهيدان

ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان مۇجاھىدالرغا قارشى ئالدىنقى سهپكه  
  !ى كېرەكقئۇالر ئۆيدىن زادىال چىقىشماسلى شۇڭا! ئۇرۇشقا يولاليدۇ

، كهنجىسىنى ئېلىپكېيىنكى كۈنى ئۇ، قىزى نهجىبه بىلهن 
. دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه باردىئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ، 

سىنىڭ بېنائالدىنقى كۈنىدىكىگه ئوخشاشال، مىنىستىرلىك 
ئهينهكلىك ئىشىكنىڭ ئىچكىرى تهرەپتىكى  ئىشىكىدە كىرىش 

، بىر ۋالنى مهلۇم  قىلىش ئۈچۈن  كېتىپقاراۋۇل ئهسكهر ئهھ
ى كۈنىدىكىگه ئالدىنق. ئازدىن كېيىن قايتىپ كهلدى

ر ھهمرا ېن يېرى ئهسكهرنىڭ يېنىدا بىر نهپهر ئوفىتسئوخشىمايدىغا
، ر ئىشىكتىن سىرىتقا چىقىپېھېلىقى ئوفىتس. ئىدى

 دە، بىر نهرسىنى پهملهۋاتقاندەك،- پهلهمپهيگىچه يېقىنالپ كهلدى
  ھازا سىنچىالپ قارىغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا بىر

، شهنبه ئالدىمىزدىكى ھهپته. خىرالشمىدىسوراق تېخى ئا_ 
دېدى -ڭۇلۇردىن دەرھال يوقئۇنداقتا بۇ يه! كېلىڭكۈنى 

  .يېقىمسىز، قوپال ئاۋازدا
بىلمىگۈچه بۇ يهردىن  ئىكهنلىكىنىبىز دادامنىڭ قهيهردە  _

  .دېدى نهجىبه كهسكىن تهلهپپۇزدا -!كهتمهيمىز
دېدى  -!هربۇنىمۇ كېيىنكى ھهپته كهلگىنىڭالردا بىلىسىل_ 

. ر قهھرلىك كۆرۈنهتتىېتسىفئو. ر نهجىبهگه يان بۇرۇلۇپېئوفىتس
بىلىكىدىن تۇتۇپ  ئۇ جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن قىزى نهجىبهنىڭ

  ردىن سورىدى يالۋەرگهن ئاۋازداېتىدى ۋە ئوفىتسخنى
م ۇشۇكېرەكمۇ، ياكى يولدبىز مۇشۇ يهرگه كېلىشىمىز _ 

  قامالغان يهرگه بارامدۇق؟



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

22 

 

 ئىكهنلىكىنىىنىڭ قهيهردە يولدۇش،قىلىقئۇ سوراش ئار
  .بىلىۋېلىش ئۈمۈدىدە ئىدى

  !ش بۇ يهردىنۇلۇئهمدى يوق! مهن ئېنىق دېدىمغۇ! مۇشۇ يهرگه _
ئائىله . كېرەك ئىدى كۈتۈشىئۇالر يهنه قاق سهككىز كۈن 

ھېچ نېمىدىن خهۋەرسىز قېلىۋاتقان ئاتىسىنىڭ تهقدىرى ھهققىدە 
ئۇالرنى ئازاپالشقا يېتهرلىك  دەقىقىلهر، مىنۇت سائهت، ھهربىر

  ئۇ، . نهرسه ئۆتمهيتتىھېچبالىالرنىڭ گېلىدىن  .كهنج ئىدىئىس
. رەيتتىـئهنسىقېلىشىدىن ، يېقىلىپ تېزال ماغدۇرسىزلىنىپ

. اليتتى بىر نهرسه يهۋېلىشقا زور ئىسسىقراق ردىن ئۆتۈنۈپ، بالىلى
ئهزىم ئهپهندى تۇتۇپ كېتىلگهندىن باشالپ، ئۇالر قارلىق تۇتۇپ، 

ئۇنىڭسىزمۇ رادىئو، . ئاڭلىمىدىدىئونى را .نى ئاچمىدىتېلېۋىزور
ئۇالر ! الر ھۆكۈمهتنىڭ تهشۋىقاتىنىال قىلىدىغان تۇرساتېلېۋىزور

. قۇالقلىرىنى دىڭ تۇتۇپ ئولتۇرۇشتىن باشقىنى خاالشمايتتى
ئاۋاز ئاڭالنسىمۇ،  ماتورلۇقكوچىدا بىرەر شهپه ئاڭالنسىمۇ، بىرەر 

باشقا . شاتتىتىال بولىئۈمىتدېگهن  -دادىمىز كهلدىمىكىن
كۈنلهر شۇنداق ھورۇن، ئادەتتىكىدىنمۇ . خۇشياقمايتتىنهرسه ھېچ

، مىڭبىر ئىنتىزارلىقتا كۈتۈلگهن شۇنداق قىلىپ. ئاستا ئۆتمهكته
  . شهنبىمۇ يېتىپ كهلدى

  
  

  ئۈچىنچىى باپ

  كۆرۈشۈشمۇ ياكى ۋىدالىشىشمۇ؟
  

 ھهمراھلىقىدائۇ، قىزى نهجىبهنىڭ . ئهتتىگهن سائهت ئون ئىدى
ۋە  كهنجىسى قۇچاقتا يهنه دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه 

، يهنه  بىر نهپهر ئهسكهر ئۇالرنى بىر نهپهر لېتنانت. هلدىيېتىپ ك
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نىسىغا باشالپ سىنىڭ يهر ئاستى قاماق خابېنامىنىستىرلىك 
يۈزى قان  قۇرىغا چىقىۋاتقانوپهلهمپهيدە  ي ئېلىپ چۈشۈۋاتاتتى

پۇخراچه ، ىدىغان  قىزىل يۈزلۈكاندەك كۆرىنتۇرغ تهپچىرەپ
ر ېيىنگهن بىر سېمىز ئادەم، يهنه  بىر نهپهر ئافغان ئوفىتسېك

چه بىر نېمىلهرنى ئارا رۇس-ھېلىقىالر ئۆز. لۇقۇشتىبىلهن يو
پال تىكىلىپ ئۆتۈپ -دە ، ئۇالرغا كۆز قۇيرىقىدا غىل -دېيىشتى

.  رمهكتهۇالرغا ئالدىن بىشارەت  بهبىر كۆڭۈلسىز تۇيغۇ ئ. كېتىشتى
لىق ئىككى قورال كارىدورىدايهر ئاستى قاماق خانسىنىڭ قاراڭغۇ  

ن ئهسكهرلهر ئۇالرنى ئېلىپ كېلىۋاتقا. ئهسكهر قاراۋۇللۇقتا تۇراتتى
لېتنانتقا چاس بهرگهندىن كېيىن، سول ياقتىكى بىر ئىشىكنى 

نى سۇس المپا كامېر .ئىشىك ھهيۋەتلىك تاراقالپ ئېچىلدى. ئاچتى
ېلىقى لېتنانت يان تهرەپكه ھ. رەن يورۇتۇپ تۇراتتىخى يورۇقى
  ئۆتۈپ
دېدى ئۇنىڭغا -ىڭىز باريولدۇشبۇ يهردە! كىرىڭالر كامېرغابۇ _ 

ق، كىشىنىڭ كىرىشىگه  سېسى كامېرغائۇالر . رۇخسهت ئاھاڭىدا
، يېقىمسىز بىر پۇراق ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاينىتىدىغان

 بولغىچه تاقهتسىزلهنگهنىرىپ ئۇالر ك. دىماقلىرىغا ئۇرۇلدى
. ئىشىكىنى سىرىتتىن دەرھال تاقىۋەتتى كامېرىنىڭر ېتسىئوف

ئۇ  غۇۋا . كۆز كۆنگىچه خېله ۋاقىت كېتهتتى كامېرغاقاراڭغۇ 
  .، تىمىسقىالپ ئهتراپقا قارايتتىاراڭغۇ كامېردايولدۇشىنى ئىزدەپق

ئۇ ، .  دېدى نهجىبه ئهنسىز ۋارقىراپ- دادام ئاۋۇ يهردە ئىكهن! ئاپا _
 كامېرىنىڭدە، –نهجىبه كۆرسهتكهن تهرەپكه سىنچىالپ قارىدى 

زىم ئه. كارىۋاتتا  ئولتۇرغانيولدۇشىنى كۆردىنېرىقى بۇلۇڭىدىكى 
ئالدىغا كېلىشكه  بالىلىرىنىڭ، خۇتۇن ئهپهندى ئورنىدىن تۇرۇشقا

زىم ئهپهندىنىڭ ئۇالر ئه .قا يىقىلدىكارىۋاتبىراق  يۇ،-تىرىشتى
. ئهپهندى ئۇالرغا قولىنى ئۇزارتتىئهزىم . رۈشتىيېنىغا يۈگۈ

ىنىڭ يېنىغا كېلىپ تىزالندى ۋە بىر ياشتىكى كهنجى يولدۇشئۇ،
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  ىنىيولدۇشىنىڭ باغرىغا باستى ۋەقىز
ئۈمچهيگهن ھالدا يولدۇشىنى دېدى -خۇدا ئۆزەڭ ساقلىغايسهن_ 

قېتىشىپ كهتكهن  دىنىڭ قان داغلىرىنهئۇ ئهزىم ئهپ .يۆلهۋېتىپ
ىنىڭ يولدۇشدەرۋەقه. رىنى سىالپ، بىر ھازاغىچه يىغلىۋەتتىيۈزلى

لهۋلىرى ئىششىپ پولتىيىپ . كۆرۈنمهيتتىيۈزىدە ساق يهر 
، كۆزلىرىدە تۇخۇمدەك، ياڭاقتهك ئىشىق، يېرىق- باش ،چىققان

كۆرۈلۈپ  ئېلىنغانلىقىتاياق زەربىسى، ئېغىر ئىسكهنجىگه 
 ، بېشىشۇپ كهتهنهندىنىڭ كۆزلىرى ئولتۇرۇئهزىم ئهپ. تۇراتتى

سويغان پىيازدەك چۈشۈرۈۋېتىلگهن، بىچارە مۇڭلۇق ھالىتىدىن 
ىنىڭ يولدۇشئۇ،. ى بىلىنىپ تۇراتتىقئاجايىپ ئېغىر خورالنغانلى

 يۈرىكىئۇنىڭ . قاتتىق ئازاپالندى ئېچىنىشلىق ھالىتىنى كۆرۈپ
  .يېرىلىپ كېتىدىغاندەك  ئهلهم ئىچىدە تىپىراليتتى

دېدى ئۇ ئارانال -مۇ؟ئۇرۇۋەتتىسېنى ئۇ ھايۋانالر بهك قاتتىق  _
  . ئاۋازدا بوغۇقئېغىز ئېچىپ 

، خۇداسىز، ئىمانسىز ئهبلهخلهر قايسى بىرىنى ئېيتاي _
پهقهتال  .م قامچا بىلهن قاتتىق ئۇرىۋەتكهنتاپىنىمغا سى

پهندى دېدى ئهزىم ئه -تۇرالمايمهن  ئورنۇمدىن، دەسسىيهلمهيمهن
، يېرىلىپ كهتكهن لېكىن ئۇنىڭ ئىششىپ كهتكهن. نىپدەرتلى

  .لهۋلىرىدىن چىقىۋاتقان سۆزلهرنى ئاڭقىرىش بهك قىيىن ئىدى
سورىدى ئۇ  -؟نېمه ئۈچۈن، نېمه سهۋەپتىن! ۋاي خۇدايىم _

  .بېشىنى چايقاپ
دېدى  ئهزىم  –ئۇالر مهندىن بىر نهرسىلهرنى بىلىشمهكچى  _

 -بېرىش ئۈچۈن گهپ باشالپ زلهپئهپهندى ئايالىغا تهپسىلهرەك سۆ
بولۇپ باقمىغان ئىشقا ئىقرار  ھېچ، ئۇالر مېنى شۇنداق

بالىلىرى ىتنىڭ ھېلىقى ئ -ىككى نهپهر ئهسكهرلهرئ. قىلدۇرماقچى
يهنى باغرامدىكى ھهربى ھاۋا  .يالغان ئىپادە بهرگهن ئىكهن

ھۇجۇم قىلغان كېچىسى، ) مۇجاھىدالر(پورتىغا باندىتالر ئائىر
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، پۇرسهت يارىتىپ بېرىش غا ئىمكانىيهت )مۇجاھىدالر( تالرىباند
قهستهن  ئۈچۈن، ھېلىقى ئىككى ئهسكهرنىڭ قاراۋۇللۇق ئورنىنى 

ئىشقا  پىالنلىرىنى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئالماشتۇرىۋەۋتكهنمىشمهن
، ئويدۇرما يهنه ئۇنىڭدىن باشقىمۇ يالغان. شئاشۇرۇپتىمى
ئاي ئىلگىرى غهزنى شهرھىدىن  بۇندىن ئۈچ:  مهسىلهنجىنايهتلهر 

 قهندىهارغا كېتىۋاتقىنىمدا مۇھاپىزەتچى ئهسكهرلهرگه باندىتالر
رىش ھۇجۇم قىلغاندا، ئهسكهرلهرگه ئوق چىقى) مۇجاھىدالر(

، شۇنىڭ بىلهن باندىتالر ىنى كېچىكتۈرگهنمىشمهنقبۇيرۇ
  .... ئهسكهرلهرنى خاتىرجهم ئوققا تۇتالىغانمىش

ن ئوغلىمىز مه: ھمهتلهرنى چاپالشتىيهنه نۇرغۇن تۆ! ئاھ
، شۇنىڭ بىلهن ماھمۇدنى ھهربى ئاكادېمىيىسىدىن يىراق تۇتقان

  !ئۇ باندىتالر سېپىگه قاچااليمىش، يهنه نۇرغۇن، يهنه نۇرغۇن
سهن بۇ تۆھمهتلهرگه رەددىيه بهرمىدىڭمۇ؟ بۇ ! ئهزىم _

دېدى ئۇ، ئىزتىراب ئىلكىدە  -بۆھتانالرنى يالغان دېمىدىڭمۇ؟
  .جىددىيلىشىپ

دېدى ئهزىم ئهپهندى تېخىمۇ -ئاھ سىما ، دېمهمدىغان  _
لېكىن ئۇالر بىر ئېغىز ! دېمهمدىغان -تهپسىلى سۆزلهپ

بولۇپمۇ، رۇس، ئۇ ئىككى قېتىملىق . گىمۇ ئىشىنىشمهيدۇگېپىم
ھهرقېتىم ماڭا شۇنداق  . ، ئىسكهنجىدە بار ئىدىسوراقتا

ئاشۇ رۇس بهك . تىكىلدىيهۋېتىدىغاندەك يامان كۆزى بىلهن سهت 
چۈنكى مۇجاھىدالر ھۇجۇم قىلغان . قاتتىق قوللۇق قىلىۋاتىدۇ

ته ئهلۋەت. ئهسكهرلىرىمۇ ئۆلتۈرۈلگهن ئىكهن چاغدا بىر قانچه رۇس
لغان  ، باشقىالرنىڭ يائۇدە، چۈنكى -رۇس ماڭا ئۆچمهنلىك قىلىدۇ

قارشى پىالنلىغان بارلىق  ماڭا. چۈشهندۈرۈشلىرىگه ئىشهنگهن
ە زىيانكهشلىكنىڭ ئارقىسىدا ، بۆھتان ۋيالغان، تۆھمهت

. ئۇالر بۇرۇنقى مېنىڭ دۈشمهنلىرىم. سىزكى، ئىككى ئادەم بارشۈبه
 يۇقۇرىئۇ ھازىر  .بار لمىغاندا ئىككىسىدىن بىرى جهزمهنبو ھېچ
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لېكىن ئىككىسىنىڭ قايسىسى ! دىكى ھايۋانالردىنئورۇن
  .ئېهتىمالشىمۇ ۇھهر ئىككىلىسى بول. ئىكهنلىكى ماڭا نامهلۇم

دېدى نهجىبه كۆزىدىن -ئۇالر سهندىن نېمه كۈتىدۇ دادا؟ _
ئهزىم ئهپهندى ھهسرەت . ي تۆكۈلۈۋاتقان ياشلىرىنى سۈرتۈپئۈزۈلمه

  بهردى ۇھ تارتتى ۋە قىزىغا جاۋاپئىلكىدە چۇڭقۇر ئ
الرنىڭ » خائىنلىق«غان ئۇالر شهرتسىزكى، مهن قىل_ 

ئهكسىل  شهھىرىدىكىيهنه كابۇل . بىلمهكچى ھهممىنى
قانات ئاستىغا ئالغان  ىنقىالپچىالرنى ھىمايه قىلىدىغان،ئ

  ! رەكمىشېلىرىنى پاش قىلىشىم كـ ـ ـهرنىڭ ئىسىمكىشىل
دىن بىلمىگهن تهقدىردە، يالغان ھېچنىمىنى، سهن بىراق _

ىنى بىر ئامال قىلىپ يولدۇشدېدى ئۇ،-!ئېيتىپ بېرەلمهيسهندە
  .قۇتقۇزۇشقا چارە ئىزدەۋاتقاندەك

دى ئهزىم ئهپهندى ئىچىگه سىغدۇرالمىغان ۋە ېد-!ئۇغۇ شۇنداق _
ئېيتىشقا پېتىنالمايۋاتقان سىرالرنى تۆكۈشكه  بالىلىرىغاخۇتۇن 
ر مېنىڭ بىر لېكىن ئۇال. شۇنداق ، بىز ياخشى بىلىمىز –باشالپ 

يهنه ؟ ئۇالر مېنى قانداق قىالي. مۇ ئىشهنمهيۋاتىدۇئېغىز سۆزۈمگى
سىز ھ، گۇناهن قانداقتۇر بىر يالغاننى توقۇپم كىقىينايدۇ، تا

ئاندىن . كىشىلهرنى نابۇت قىلمىغىچه  قىيناشنى توختاتمايدۇ
ئۆلۈم جازاسى  ياكى سوت ماڭا مۇددەتسىز قاماق جازاسىھهربى 

ئۇالر مېنى يالغان سۆزلىتهلمهيدۇ، . ياق! ياق. ھۆكۈم قىلىدۇ
دۇرالمايدۇ، مهن ياكى ئۇنداق، ياكى تۆھمهتلىرىنى قوبۇل قىل

سىز ھلېكىن مهن گۇنا. مېنى ئامان قويۇشمايدۇ. مۇنداق ئۆلىمهن
  !كىشىلهرنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بهرمهيمهن

ت مۇشۇ  ئۆلۈم دېگهن ، پهقهھهي ئهزىم! شهپقهتلىك ئىالھىم _
ىنىڭ قانسىراپ يولدۇشدېدى ئۇ،–! گهپنى ئاغىزىڭغا ئالمىساڭچۇ

تۇرغان يۈزلىرىنى سىالپ ۋە يهنه ئامال قىلىش توغرىسىدا  
ئاالقه  كىشى بىلهن بىز ساڭا ياردەم قىلىدىغان بىرەر -رىدىسو
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مىزمۇ؟ مهسىلهن مىنىستىرلىكته سهن بىلهن بىرگه -ـقىاللماي
  بىرەر دوستۇڭ؟ئىشلهيدىغان 

. ئۇالر ھهممىسى ئۆز بېشىغا كېلىدىغان باالدىن قورقىدۇ! ياق _
ماڭا پهقهت ئالالھتىن باشقا ! بولدى سىلهر ئارتۇق ئاۋارە بولماڭالر

دېدى ئهزىم ئهپهندى ھهسرەتلىك -!كىم ياردەم قىاللمايدۇھېچ
 .تىنىپ ۋە  قۇرۇپ كهتكهن لهۋلىرىنى تىلى بىلهن تامچىپ يااليتتى

ئوغۇلالر تېز  ئارىدا _  ىن ئۇنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدىكېي
! رەكېېتىشى كپاكىستاندىكى مۇجاھىدالرنىڭ يېنىغا قېچىپ ك

  .ئۇالر تۈگىشىدۇ بولمىسا
قارار چىقىرىلغىچه  سېنىڭ تهقدىرىڭ توغرىسىدا بىرەر _

  .ىدىن سوراپيولدۇشپىچىرلىدى ئۇ –رەكمۇ؟ ېكۈتمهسلىكى ك
-، ئۇالرنى يولغا سېلىۋەتي دېسهڭمېنى خوش قىال. ياق، ياق _

ىنىڭ قاقشالدەك يولدۇشئۇ. دېدى ئهزىم ئهپهندى گهپنى كېسىپ
  للىرىنى مۇاليىمغىنه سىالپ تۇرۇپقۇرۇپ كهتكهن قو

! سېنىڭ تېزراق قويۇپ بېرىلىشىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز_  
شاد شهمشهر ۋەلىنىڭ مازىرىغا  ھهزرىتىمۇشۇيهردىن چىقىپال ئۇدۇل 

تاۋاپ ! ساڭا ياردەم تىلهپ مازارغا تاشلىنىمهن! ياقىمهن بېرىپ شام
،يولدۇشىغا تهسهللى دېدى ئۇ -ئالالھدىن تىلهيمهن! قىلىمهن

ۇنىڭ مهڭزىگه يېقىپ ئهزىم ئهپهندى مهڭزىنى ئ. بېرىش ئۈچۈن
ر  ئۇنىڭ ياشال  يولدۇشىنىڭ كۆزىدىن قۇيۇلۇۋاتقان.يىغالپ كهتتى

پهندى يهنه بىر قولى بىلهن قىزى ئهزىم ئه. مهڭزىنى بويالپ ئاقاتتى
دا جىمجىتلىق كامېربىر قانچه دەقىقه . نهجىبهنى باغرىغا باستى

تۇيۇقسىز  ئىشىكى كامېرىنىڭدەل شۇ ئارىدا . سۈردى ھۆكۈم
  -كىرىپ كهلدى ۋە كامېرغاھېلىقى لېتنانت  ىپگۈلدۈرلهپ ئېچىل

ئارقىسىغا دېدى قولىنى -يېتهر ئهزىم ئهپهندى! بۈگۈن شۇنچىلىك
. سۆيدى پېشانىسىدىنىنىڭ يولدۇشئۇ. تۇتۇپ گېدەيگهن ھالدا

ئهزىم ئهپهندى ھهر . نهجىبه دادىسىنىڭ قولىدىن سۆيمهكته ئىدى
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بىر ياشلىق . ئىككى قىزلىرىنى باغرىغا مهھكهم بېسىپ سۆيهتتى
كهنجى قىزى بۇدرۇققىنه قوللىرى بىلهن دادىسىنىڭ بوينىغا گېرە 

ئهزىم ئهپهندى يۇمران بوۋاقنى . ئىدى سېلىپ ئېسىلىۋالغان
ئۇالر ئېزىلگهن . تۇتقۇزدىئۇنىڭغا   ئاجرىتىپئۆزىدىن مهجبۇرى 

  . يۈرەكلىرى بىلهن  ئامالسىز قايتىشقا بۇرۇلدى
سورىدى ئۇ  - ئۆيدىن ھهركۈنى تاماق ئهكىلىپ تۇرايلىمۇ؟  _

  . بۇسۇغىدا توختاپ
نهرسه  ئۇنىڭسىزمۇ بىرەر. مهسمۇھىم ئه. ياق، رەخمهت _
جاۋاپ بهردى ئهزىم ئهپهندى نۇرسىز  -ىم يوقكچىلىۈيىگ

سىنىڭ بېنائۇ مىنىستىرلىك  .كۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن ئۈزمهي
ىنى يولدۇشكېلهر قېتىم قايسى كۈنى  ئىشىكىدە چىقىش 
  .لېتنانتتىن سورىدى بولىدىغانلىقىنىيوقالشقا 

ېدى لېتنانت قىسقىال جاۋاپ د-يهنه كېيىنكى شهنبه كۈنى  _
ئۇ ئون تال  .ئۇالر ئۇدۇل شاد شهمشهرۋەلى مازىرىغا باردى. قىلىپ

قىلىپ ئالالھقا مازارنىڭ ھۆرمىتىنى ۋەسىله . شامغا ئوت ياقتى
. ىغا  مهدەت تىلىدىيولدۇشسىز قالغان تۇتقۇنىئۇ چار. يالۋۇردى

  .            ئاندىن  كۆزلىرى قىيمىغان ھالدا ئۆيگه قايتىشتى
  

  

  تۆتىنچى باپ

  ھاياتتىن قىممهت نومۇس
  
ئۇ ئېغىر چارچاپ كهتكهنلىكتىن ئورنىدىن تۇرغىدەك مادارى   

ئۇ پۈتۈن . گه ئۇالشتىكېيىنكى ھهپته  شهنبه ئهتتىگهن  يوق ھالدا
يېشى بىلهن كۈنلهرنى -ۆزھهپته بويى ئىشتىهاسىزلىق ۋە ك

بىراق، كۈتكهن . ئۆتكۈزۈپ، بۈگۈننىڭ كېلىشىنى كۈتكهن ئىدى
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دەك ۈكارىۋاتتىن چۈشهلىگگهندە بولسا ئۇنىڭ كۈنى يېتىپ كهل
-ـۈتۈن بهدەنلىرى بىردە تىكهنئۇنىڭ پ. ماغدۇرى قالمىغان ئىدى

قوللىرى -لىشىپ، بىردە ئوتتهك قىزىپ، بېشى زىڭىلداپ، پۇت
قىسقىسى ئۇ، كېسهل . ، زادىال ئهيۋەشكه كهلمهيتتىالغىلداپ

ڭ يېنىغا ئۇنىڭ نهجىبهنى دادىسىنى. بهنت قىلىندى كارىۋىتىغا
  .يالغۇز ئېۋەرتىشتىن باشقا ئامالى قالمىغان ئىدى
. تۆكۈس تۈگهتتى-نهجىبه چۈشتىن ئاۋال ئۆي ئىشلىرىنى تهل

رۇپ ، ئاپتوبۇسقا ئولتۇىن چۈشتىن كېيىن سائهت بىر بىلهنئاند
- ـ، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكېلىش ئۈچۈن دادىسىنى يوقالپ

  .كىگه  قاراپ يۈرۈپ كهتتى
بىراق . رەك ئىدىېشى كۇتلهردە نهجىبه ئۆيدە بولسائهت تۆ 

تىق نهجىبهنىڭ كېچىكىپ قېلىشى ئۇالرنى قات. قايتىپ كهلمىدى
نهجىبهدەك گۆدەكلهرنى تۇتۇپ قاماپ «  -بىئارام قىلىشقا باشلىدى

ر ئۇالرغا بۇنداق خىيالال» ! ئهمهس ھادىسىمۇلىق ئېهتىمالقويۇشى 
ىسىگه يولۇقۇپ بىرەر قاتناش ھادىس « .تهسهللى بواللمايتتى

بىرەر  ياكى .ساخلىسۇن ياق، خۇدا-»!قالغان بولسىچۇ
ىدە ئولتۇرۇپ ، ياكى بىرەر دوستىنىڭككىدەـ- ـنىڭتونۇشلىرىمىز

 يورۇقى ئۈمىتداق تهخمىنلهر ئۇالرغا ـ-نـمۇشۇ» !قالغانمىدۇر
بهرسىمۇ، لېكىن تهسۋىرلهپ بولغۇسىز بىر قورقۇنچ  ئۇنىڭ 

  .چىرمىۋالغان ئىدى  ۋۇجۇدىنى
 قاراڭغۇلۇقى ئۈمىت، ق بىر ئالدىنى كۆرۈپ بواللىغۇسىزشۇندا

، ئۇالر سۈرۈۋاتقانھۆكۈم  بارغانسېرىئاستىدا پۈكۈلىۋاتقان ، قورقۇنچ 
قورقۇنچىلىرىنى يېڭىش ئۈچۈن  تىنىمسىز تىرىشىۋاتقان بىر 

ىڭ پهيتته  دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كېلىپ  توختىغان بىر ماشىنا ئۇالرن
  .يورۇتۇۋەتتىخىياللىرىنى 

، چاپ ئوغلۇم تاكسى بىلهن كهلدى بولغاي! هجىبهبۇ چوقۇم ن _
راتهب . ئۈچ ياشتىكى كهنجى ئوغلى راتهبكهدېدى ئۇ  -دەرۋازىنى ئاچ
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ھۆمۈدەپ  -سىراپ، ھايال قالماي ھاليۈگرەپ چىقىپ كېتىپ
  قايتىپ كىردى ۋە 

يىغالۋاتىدۇ، بىر ھهربى ، نهجىبه ماشىنىدا ئولتۇرىدۇ، ئاپا! ئاپا _ 
. دىن كېكهچلهپنىۇققىددېدى ھو -ئۇنىڭغا گهپ قىلىۋاتىدۇ

ئاڭلىمايال، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى -ئاڭال سۆزلىرىنىكهنجى ئوغلىنىڭ 
ئۇنىڭ . چاقماق سوققاندەك بىر غهلىته سېزىم لهرزىگه سالدى

پۈتۈن بهدەنلىرى ئىختىيارسىز جاالقالپ تىترەيتتى ھهمدە 
ىسى ئېغىر ئىسكهنجىگه يولۇقمىغاندۇر، بىرەر داد« بىرياقتىن 

دېگهندەك تىلهكلهرمۇ ئۇنى » خهتهرگه دۇچار بولمىغاندۇر -خېيىم
  .بهزلهيتتى

دېدى ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى -!ياكى دادامغا بىر ئىش بولغانمىدۇر _
  .ماھمۇد كۆزلىرى چهكچهيگهن ھالدا

قى ماغدۇرى بىلهن ، ئهڭ ئاخىرئۇ پۈتۈن كۈچىنى يىغىپ
ئۇنىڭ ئىككى چوڭ . ، راتهب بىلهن دەرۋازىغا باردىىن تۇرۇپئورنىد

، غا ئېلىپ  مۆكۈنۈش ئۇياقتا قېلىپ، ئۆزلىرىنى دالدىئوغۇللىرى
ئاپىسىدىن ئهگىشىپ  دەرۋازىنىڭ كهينىگه ئۆتۈشتى ۋە نېمه 

  .قۇالقلىرىنى دىڭ تۇتۇشتى بولۇشۇپ بولغانلىغىنى ئاڭلىماقچى
چاچلىرى ، يۈزلىرى تاتارغانكېلىشى بىلهنال ئۇ  بۇسۇغىغا 

ماشىنىنىڭ ئارقا ئورۇندۇغىدىن ھالدا نهجىبه  چۇۋۇلغان
يۈگرەپ كېلىپ  توساپ سهكرىگىنىچه ئالقانلىرى بىلهن يۈزىنى 

  ئۇنىڭ بوينىغا ئېسىلدى
 -دېدى! ئاۋۇ تۇگڭۇزالر مېنى ئاياق ئاستى قىلدى! نىم ئاپاېج_ 

  . قىلىشقا باشلىدى پهرياد  -دە، ئازاپلىق ناله
  .دەپ توۋاليتتى ئۇ خۇدىنى يوقاتقان ھالدا -كىم؟ كىم ئۇ  -
  .بالىلىرى ىتنىڭ ئاۋۇ ماشىنىدا ئولتۇرغان ئ -
ئۇ ئاپتوبۇس . نېمه بولغانلىقىنى بىلمىدۇق  قىزىڭغابىز - 

ئۇنى پهقهت مۇشۇ يهرگىچه . بېكىتىدە يىغالپ ئولتۇرغان ئىكهن
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ۋە مهسخىرىلىك  رېدېدى مۇئاۋىن ئوفىتس -ىپ قويدۇق شۇ ئهكىل
كۈلگىنىچه  ئۇالرغا يېقىنالپ كېلىپ بىر قهدەمچه نېرىدا 

ئۇرۇلۇپ  پۇرىقىئۇنىڭ نهپهسلىرىدىن سېسىق ھاراق . توختىدى
دەھشهتلىك . ئۇالر بىر قانچه قهدەم كهينىگه چېكىندى. تۇراتتى

قىزى  ئۇ. قورقۇنچتىن ئۇنىڭ تىلى زۇۋانغىمۇ كهلمهيتتى
ئۇالر مۇئاۋىن  .، باغرىغا باستىپنهجىبهنىڭ يهلكىسىنى سىال

، ئۆي هلهتىنى كۆرمهسلىك ئۈچۈن بۇرۇلۇپرنىڭ ھايۋان تېئوفىتس
ئۇ ئۆينىڭ ئىشىكىنى ئاچماقچى بولۇپ قولىنى . مېڭىشتىتهرەپكه 

، ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئۇزارتىشىغا، توساتتىن ئىشىك ئېچىلىپ
ماھمۇدنىڭ كۆزلىرىدىن غهزەپ . ماھمۇد سىرىتقا ئېتىلدى

. قولىدا بىر دانه ئاي پالتىمۇ باتتى. نلىرى چاچراپ تۇراتتىئۇچقۇ
–ه ئىككى سهكرەپ كوچىغا چىقتى ئاچقۇچ-ماھمۇد كۆزنى يۇمۇپ

تۇتقىنىچه بېشىدىن  ، ئاي پالتىنى ئىككى قولالپ مهھكهمدە
مشىلىۋاتقان  ال ماشىنىغا چىققىلى تهئهمدى، ئېگىز كۆتۈرۈپ

، تولۇپ پغا توغۇرالنىڭ قاق سىرتىھېلىقى مۇئاۋىن ئوفىتسېر
قاسساپ ئاي پالتا . بىرنى ئۇردىبىلهن  كۈچى  تاشقان غهزەپ 

رنىڭ سىرتىنى ېپىچىغىدىنمۇ كهسكۈر بولۇپ، مۇئاۋىن ئوفىتس
لى ھايۋان نائهھ. ، ئىچىگىال كىرىپ توختىدىئىككىگه بۆلۈپ

، ئۆزى ئولتۇرماقچى بولغان شوپۇرنىڭ قاتتىق بىرنى چىرقىراپ
قالغان دە، ماشىنىنىڭ سىرتىدا  -يېنىدىكى ئورۇنغا دۈم چۈشتى

، چاال ئۆلۈك ئىشىتنىڭ پاچىغىددەك پۇتلىرى جان تالىشىۋاتقان
ماھمۇد ئاي پالتىنى تارتىپ ئېلىپ  . تېپىچهكلهيتتىسىلكىنىپ 

ىلهن يهنه بۇزۇپ تىلالپ تۇرۇپ غهزەپ ب ئاغزىنىپۇخادىن چىققۇچه 
ىرگه يهنه ، شوپۇر بىلهن بدەل شۇ پهيتته. چه قېتىم چانىدى بىر قان

ر ماشىنىنىڭ ئارقا تهرىپىدىن ئايلىنىپ ېبىر مۇئاۋىن ئوفىتس
تاپانچىنىڭ سېپى بىلهن بىر قانچىنى  غولىغاكېلىپ، ماھمۇدنىڭ 

ماھمۇد قاۋۇل بىر يىگىت بولغاچقا، تاياققا بوي . ئۇرۇۋەتتى
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 تۆۋەنكىدە،  -ئۆزىنى ئوڭشىۋالدى تېزلىكىدەماق بهرمهستىن چاق
بىراق ھېلىقى مۇئاۋىن . ئۇچتىكوچا تهرەپكه قاراپ قۇيۇندەك 

، ماھمۇدقا قارىتىپ ئوق ر ئاگاھالندۇرۇشمۇ قىلماستىنېئوفىتس
، ئۇ تېخى يىگىرمه تهگكهندەئوق ئۇنىڭ سول بىلىكىگه . ئۈزدى

ماھمۇدنىڭ  پاي ئوق ئىككىنچى. قهدەمچه ئىلگىرلىگهن ئىدى
ىنى ئۇ ئوڭ قولى بىلهن ئوق تهككهن يهر! تهگدى دولىسىغا
-، جانرەھىمسىز ئوۋچىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن گوياكى، قامالالپ

 ، ئهڭ ئاخىرقى ىپىرالۋاتقان يارىالنغان كېيىكتهكجهھلى بىلهن ت
ئهمما ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا جان . ئىلگىرىلهيتتى بىلهن  ئالغا  كۈچى 

دىن غالىپ كۈچى غان ئوق  ئۇنىڭ ياشلىق زەخمىسى بولۇپ قادال
  . ئىدى

  !ماھمۇد بىر قانچه قېتىم سهنتۈرۈلۈپ يهنه تىك تۇردى
  !پ تىك تۇتتىۈرۈماھمۇد قهددىنى كۆت

غولىدىن كېسىۋېتىلگهن يوغان چىناردەك  گوياكىماھمۇد 
  ! يۈزىچه يهرگه يىقىلدى

اپ چوڭ بولغان ، ئۆزى ئوينزى تۇغۇلۇپ ئۆسكهنۆماھمۇد  ئ
  ! قىپ سۈرىنهتتىېىسىغا يۈزىنى يكوچ

  !ئاھ ، ماھمۇد
، ئهكسىچه جۇدىغا ئهمهسدۈشمهن ئاتقان ئوق ئوغلىنىڭ ۋۇ

، ئۇنىڭ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىپ. ىتهككهن ئىد يۈرىكىگهئۇنىڭ 
، ئۇ يىقىلىپ چۈشمهسلىك ئۈچۈن. پۈتۈن ئالهم تهتۈرگه ئايالنماقتا

خۇدىنى  دە،-يۆلهندىدەرۋازىنىڭ كېشىگىنى مهھكهم تۇتۇپ 
ئۇنى ئۈچ ياشلىق . يوقاتقاندەك بىر قانچه دەقىقه تېڭىرقاپ قالدى

كهنجى ئوغلى راتهبنىڭ قاتتىق چىرقىراپ يىغلىشى ئۆزىگه 
نىڭ كۆينىكىگه ۇقورققىنىدىن ئ راتهب قاتتىق. قايتۇرغان ئىدى

ئۇ ئاكىسىنىڭ  .ھكهم ئېسىلىپ تاقىلداپ سهكرەيتتىمه
ان  ناتىۋان قىزى نهجىبهنى زار قىلىۋاتق-ناله ،گهۋدىسىگه تاشلىنىپ
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ماھمۇدقا ئوق ئۈزگهن ھېلىقى لېتنانت دەرھال بۇرۇلۇپ، . كۆردى
چاال ئۆلۈك، قان ئىچىدە  ياتقان سهبدېشىنىڭ دۈمبىسىدىكى ئاي 

جانسىز پۇتلىرىنى ماشىنىغا دە، ئۇنىڭ -پالتىنى ئاۋايالپ سۇغاردى
رولغا ئۆتۈپ ماشىنىنى  ، ئىشىكنى ئهتكهندىن كېيىن ئۆزىئېلىپ

شۇ ئارىدا يهنه بىر . ھهيدەپ، ماھمۇدنىڭ يېنىغا كېلىپ توختىدى
ئهسكهر ماشىنىسى كېلىپ توختىدى ۋە بىر ئهسكهر ماشىنىدىن  

  دەرھال سهكرەپ چۈشۈپ لېتنانتتىن سورىدى
  لېتنانت ئهپهندىم، نېمه ۋەقه يۈز بهردى؟_ 
بۇ باندىتنى .  هشماڭا ياردەمل! مهن بىر دۈشمهننى يوقاتتىم _

ياتقان ماھمۇدقا  ھوشسىزدېدى ئۇ،  -ماشىنىغا تاشاليمىز
. گهن ھالدا ئهسكهرگه بۇيرۇق بېرىپتاپانچىسىنى تهڭلى

ماھمۇدنىڭ تامامهن ھالىدىن كهتكهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن 
  .تاپانچىسىنى غىالپقا سالدى

دېدى لېتنانت  -! ماۋۇ نېجىس دۈشمهننى ماشىنىغا باس _  
ئۇ ئىككىسى بىرلىكته ماھمۇدنىڭ . لىقى ئهسكهرگه ۋارقىراپ ھې

قانغا مىلهنگهن كۆينىكىدىن تۇتۇپ سۆرىگىنىچه ماشىنىنىڭ ئارقا 
ان بۇ زۇلۇمغا تاقهت ئۇ ئوغلىغا قىلىنىۋاتق. ئورۇندۇقىغا تاشلىدى

  _بېرىپ ئۆتۈندى يۈگرەپئۇ ئهسكهرنىڭ ئالدىغا . قىاللمايتتى
  !م بىلهن بىرگه بارىمهنئوغلۇ! ماڭا رۇخسهت قىلىڭ

مۇنۇ باندىتنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ سهنمۇ ! ماشىنىغا چىق_ 
نت ھېلىقى دېدى لېتنا -!ھهربى دوختۇرخانىسىغىچه بىرگه بار

ئۇ لېتنانتنىڭ . ئۆزى رولغا ئۆتتى. ئهسكهرگه بۇيرۇق قىلىپ
بىلىكىگه ئېسىلىپ ئوغلى بىلهن بىرگه بېرىشنى تهلهپ قىلىپ 

قىياپهتته ئۇنىڭ قولىنى  ھايۋانىيلېتنانت  بىراق. يالۋۇردى
دە، -ىسىلكىپ ئىتتىرىۋېتىپ  ماشىنىنىڭ ئىشىكىنى ئهتت

ىپ قالغان ئۇ ئهقلىدىن ئادىش. دەرھال قوزغاپ يۈرۈپ كهتتى
. يۈگۈرەيتتى، ماشىنىنىڭ ئارقىسىدىن مهجروھالردەك ۋارقىراپ



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

34 

 

 ائوتتۇرىسىغئۇ كوچىنىڭ ! بولسۇن ئهھمىيىتىيۈگۈرەشنىڭ نېمه 
، ئۇ چاچلىرىنى يۇڭداپ. قا باشلىدىئۆزىنى ئېتىپ ناله قىلىش

، ياشقا تولغان-ئۇ، قان. ۆزلىرىگه شاپىالقالپ  زارلىناتتىك-باش
 -سىز كۆزلىرىنى يىراقالپ كېتىۋاتقان ھهربى ماشىنىسىغائۈمىت

ئۇنىڭ  -ئوغلىنى ئېلىپ كېتىۋاتقان دۈشمهننىڭ ماشىنىسىغا
ئالۋاستىالرنىڭ ماشىنىسىغا نى سۇغۇرۇپ كېتىۋاتقان يۈرىكى

ئىچىدە كۆزدىن غايىپ بولغانغا قهدەر  توزاننىڭ -چاڭ. تىكهتتى 
نهجىبه چاچلىرىنى يۇلۇپ، ئۆزىنى يهرگه  .ماشىنىدىن كۆز ئۈزمىدى

  .ئېتىپ زارلىناتتى
بىر   باياتىن ئهسكهرلهردىن قورقۇپ ھويلىلىرىدىن چىقالمىغان

. ئۇالرنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ كېلىشتى وشنىالرققانچه ئايال 
وشنىالرنىڭ بىرلىرى ئۇنى، بىرلىرى نهجىبهنى يۆلهشتۈرۈپ، ق

، ئۇ دەرھال پهلتوسىنى كېيىپ. ىشتىئۆيگه ئېلىپ كىر يېتىلهپ
، ھهربى دە، تاكسىغا ئولتۇرۇپ-ىتقا چىقتىئالدىراش سىر

نهجىبه  باسقۇنچىلىققا . دوختۇرخانىسىغا يىېتىپ كهلدى
ىقى ، ھېلىك قورقۇنچتىكى ھالىتىگه قارىمايەھشهتلئۇچرىغان د

  . رنىڭ ئۆيىگه چاپتىېىتسدادىسى بىلهن خىزمهتداش  ئوف
، ھهر تهرەپنى هربى دوختۇرخانىسىغا يېتىپ كېلىپئۇ ھ

ئايلىنىپ ئاران دېگهندە ئوغلى ماھمۇدنىڭ مۇشۇ دوختۇرخانىغا 
 ىكىنىدېر-باياتىن ئۇ، ئوغلىنىڭ ئىز. كهلتۈرۈلگهنلىكىنى بىلدى

  لىپېسورىغان ھېلىقى ھهمشىرە ك
ئهته  .ئۇنىڭ ئهھۋالى ئېغىر. ختۇرخانىدائوغلىڭىز مۇشۇ دوـ  

دوختۇرنىڭ ئېيتىشىچه سىز . ئوپىراتىسيه قىلىنىشى كېرەك
ئوغلىڭىز . ئهته كېلىڭ! ئوغلىڭىزنى بۈگۈن كۆرەلمهيدىكهنسىز

! رەكېمهن قايتىشىم ك. نلىرىم شۇنچىلىكئېيتىدىغا توغرۇلۇق
  .دە، دەرھال بۇرۇلدى- دېدى -.ولۇمدا يېتىپ ئاشقىچه ئىشىم بارق

دوختۇر بىلهن ئىككى ئېغىز گهپلىشىۋالسام ! سىڭلىم _
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  !بوالتتى
  !دوختۇرنىڭ ۋاقتى يوق! ياق _

غلىنىڭ ھالىدىن سىزلىك، سهبىرسىزلىك، ئوئۈمىت    
ۇدىنى رىپلىرىنى تىترىتىپ، ماغدۇرسىز ۋۇجېقايغۇرۇش ئۇنىڭ ن

ئۇ كارىدوردىكى . ئۇنىڭ بېشى قاياتتى. تتهرلهشتۈرىۋەتتىتېخىمۇ به
ئۇ . دە، ھازا تۇتۇپ يىغالشقا باشلىدى-ئورۇندۇققا ئارانال يېتىشتى

ئۇ دوختۇرخانىدىن . يتتىقانچه ئۇزۇن ۋاقىت يىغلىغىنىنىمۇ بىلمه
قاراڭغۇ چۈشۈپ، كوچىدا  قايتىشىدا، تاكسى بىلهن ئۆيىگه ئايرىلىپ

  . ئادەممۇ قالمىغان ئىدى
ئۇ ئۆيگه قايتىپ كېلىپ نهجىبهدىن بىلدىكى، ھېلىقى    

. ۈن بىرەر ياردەمدە بواللمايدىكهنرمۇ ئۇنىڭ ئوغلى ئۈچېئوفىتس
بۇ ئائىله پۈتۈنلهي   «ى دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكى چۈنك

  . هن ئىكهندەپ بېكىتك» الرغا چېتىشلىق )مۇجاھىد( باندىت
ئۇ . ىسى بار، بالىلىرى بارئۇنىڭمۇ ئائىل. ئۇ ھهقلىق! توغرا _
شۇڭا بىز ئۇنى . بۇ تهرىپى چۈشىنىشلىك. نى ئوياليدۇسىىئائىل

ئۆزىگه تهسهللى  -دېدى ئۇ، ئۆز -رەكېئۇنتۇپ كېتىشىمىز ك
ئاندىن نهجىبهنىڭ بېشىغا كهلگهن خورلۇقالر توغرىسىدا . بېرىپ

  :سورىدى
ىڭمۇ؟ سهن قانداقالرچه بۇ ، داداڭنى كۆرەلىدزىمجېنىم قى_ 

  ، نومۇسسىز، توگڭۇزالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىڭ؟مهلئۇن
ىياپىتىنى ، ھهم ئهيىپلهش تهرىقىسىدىكى قئاپىسىنىڭ ھهم خاپا

  :، ئهھۋالنى تهپسىلى سۆزلهشكه باشلىدىكۆرگهن نهجىبه
مىنىستىرلىكىگه ىئه مهن سائهت ئۈچكه ئاز قالغاندا مۇداپ _

تۈرمىسىگه ئۇ يهردىكىلهر دادامنى پوله چهرخى . بارغان ئىدىم
ھهم بۇ قېتىمدىن باشقا  ئۇنى قايتا . يۆتكىگهنلىكىنى ئېيتتى

شۇنىڭ بىلهن ئاپتوبۇس . كۆرەلمهيدىغانلىغىمنىمۇ بىلدۈرۈشتى
بېكىتىگه كېلىپ ساخالۋاتقىنىمدا، ھېلىقى ئىككى ھايۋان جېپ 
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  -بىرى ئىشىكنى ئېچىپ سورىدى. لدىماشىنا بىلهن كه
سهن ئهزىم ئهپهندىنىڭ قىزىغۇ، داداڭنى كۆرگىلى پوله چهرخى _ 

  تۈرمىسىگه بارامسهن؟ 
چۈنكى ئۇالرنىڭ بىرىنى . مدېدى بارىدىغانلىقىمنى  مهن

رگه بازاردا كېتىۋېتىپ بىر قېتىم دادام بىلهن بى - تونۇيتتىم
م بهرگهنلىكى ئۈچۈن الھهر ئىككىسىال دوستانه سا. ئۇچراشقان

  .ئۇالرغا ئىشىنىپتىمهن 
ئۇ تاقهتسىزلىنىپ  قىزىدىن   -كېيىن قانداق بولدى ؟! ھه _

  .سورىدى
. ا بارىمىزبىزمۇ پوله چهرخىغ: ھېلىقى ئهسكهر مۇنداق دېدى _

هردە ئاپتوبۇسنى كۈتۈپ بۇ ي. بىز بىلهن بىرگه بارساڭ بولىدۇ
، قاراڭغۇ بارغىنىڭدائولتۇرساڭ، بهك كهچ قالىسهن، ئۇ يهرگه 

بىز ساڭا ياردەم قىلماقچى، قىسقىسى . ماشىنىغا ئولتۇر. چۈشىدۇ
  .ئهزىم ئهپهندى بىزنىڭ دوستىمىز 

ى، ئۆزەممۇ مهن بىر ئاز ئىككىلهنگهندىن كېيىن  ئويالندىمك  
. الغان ئىدى، ۋاقىتمۇ راستىنال قىستاپ قبهك جىددىلىشپ قالغان

ماشىنىنى  پوله . رۇندۇقتا ئولتۇردۇمشۇڭا ماشىنىغا چىقىپ، ئارقا ئو
 - چهرخى تهرەپكه ماڭىدىغان يولدىن تار بىر ئېتىز يولىغا قايدۇرۇپ 

لېكىن تار يول بىلهن . دېيىشتى   -مۇشۇنداق ئايلىنىپ ئۆتىمىز
ئىلگىرىلهپ مېڭىۋەرگهنلىكى ئۈچۈن، مهن قاتتىق قورقۇشقا  دائىم

  . قورقۇنچتىن پۈتۈن بهدەنلىرىم تىترەيتتى. باشلىدىم
شوپۇر . دەپ ۋارقىرىدىم  -يهردە چۈشىمهن مهن مۇشۇ! توختاش _

، ھېلىقى چاغدا ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان. ىالتتى ماشىنىنى ئاست
ھايۋان ئارقا ئورۇندۇققا دادام بىلهن بىرگه كېتىۋېتىپ ئۇچراشقان 

اشىنىنى توختۇتۇپ، شوپۇر م. تۇتۇۋالدىنى مهھكهم ېئۆتۈپ م
لىقتا ئىككى يېقىن ئهتراپتىكى ئېتىز. ئۈستۈمگه ئۆزىنى ئاتتى

كېلىپ  يۈگرەپ، ئۇالر ئاۋازىمنى ئاڭلىسا. ئىشلهۋاتاتتى دېهقان
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ڭ بارىچه جېنىمنى ئۈمىت قىلىپ، دەپ-ېنى قۇتۇلدۇرىدۇم
قانالر ئهسكهر ماشىنىسىنى كۆرۈپ، رۇسالر ېهبىراق ئۇ د. ۋارقىرىدىم

ۈپ قاچقان ھايۋانالردەك  ئويلىدىمىكىن ئۈرك ،دەپ -ەكرېبولسا ك
وللىرىم ق-مهن پۇت. قېچىشىپ، ساتمىلىرىغا مۆكۈنىۋېلىشتى

. تاتىلىدىم. بىلهن قارشىلىق  كۆرسۈتۈپ، ئۆزەمنى قوغدىدىم
 نۆۋەتلىشىپلېكىن نېجىس ھايۋانالر مېنى مهھكهم بېسىۋېلىپ 

  .نومۇسۇمغا تهگدى
، ۇپ قوللىرى بىلهن يۈزىنى توساپ ۇرنهجىبه ئهلهملىك يىغالپ ت

نهجىبهنىڭ يۈزلىرى . بولغان ئهھۋالالرنى ئاپىسىغا بايان قىلدى
  .  ، نومۇس، خورلۇقتىن كاۋاپ بولۇپ ياناتتىئهلهم -دەرت
ئۇ غهزەپتىن . وغقا باسقاندەك كۆيهتتىچئۇنىڭ ۋۇجۇدى  

هلقىنى ئازغىنه نومۇسلۇق، ئهخالقلىق ئافغان خ. ئۆرتىنهتتى
، خۇداسىز كوممۇنىستقا ئايالندۇرىۋاتقان رۇسالرغا ا ھايۋانغاۋاقىتت

  .نهپرەت ياغدۇراتتى
ئهگهر مېنىڭ . ماھمۇد ئاكامنىڭ قىلغىنى توغرا بولۇپتۇ _

سنى ئالدى بىلهن يهتكهن بولسا، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلى كۈچۈم
دەيتتى   -قىيما قىلىغان بوالتتىم-، ئاندىن قىيمائاختا قىلىۋېتىپ

، تولۇپ تاشقان رت ياشتىكى ئىككىنچى ئوغلى رەھىمن تۆئۇنىڭ ئو
  .غهزەپ بىلهن چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىپ

، جاينامازنى قىبلىگه رۇسالپ سالغاندىن ئۇ تاھارەت ئېلىپ
ئوغلۇم ! الھىمئال -كېيىن ئالالھقا تېۋىنىپ يالۋېرىشكه باشلىدى 

بارلىق نىڭ دادىسىنى بالىلىرىم! لىغىنقماھمۇدنى ھايات سا
ساالمهت -، ھهر ئىككىلىىسنىڭ ساقخهتهردىن قۇتقۇزۇپ -ىمخېي

  !ئۆيگه قايتىپ كېلىشىگه ياردەم قىل
، هتلىك زۇلۇم ئىلكىدە يولدۇشىدىنئۇنىڭ تۇيۇقسىز ۋە دەھش
خهتهرنىڭ -غىمۇ بىرەر خېيىمبالىلىرىئوغلىدىن ئايرىلىشى، باشقا 

كېچىدە . يېتىپ قېلىش قورقۇنچىسىنى ئاشۇرماقتا ئىدى
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ئۇالر زال ئۆيدە . ھهممىسىنى ئۆز يېنىغا توپلىدى بالىلىرىنىڭ
! لېكىن ئۇ قانداقمۇ ئۇخلىيالىسۇن. يهرگه ئورۇن رۇسالپ يېتىشتى

ر بىرلهپ نى بىبالىلىرى دېگۈدەكھهر چارەك سائهتته بىر قېتىم 
، كهلگهن كۈلپهتلهر قورقۇنچىسىدىن ئۇ بېشىغا. تۇتۇپ باقاتتى

 يوقۇتۇپيهنه بىر باالمنىمۇ.  تتىزادىال ئهسلىگه كېلهلمهي
 .   دېگهن قورقۇنچ ئۇنىڭغا  ئۇيقۇ بهرمهيتتى -قويارمهنمۇ

  
  

  بهشىنچى باپ

  شۇم خهۋەر
  

بهنى دادىسىنى يوقالش ئۈچۈن كېيىنكى كۈنى ئهتتىگهن نهجى
ۆزى ھهربى چۈشتىن كېيىن ئۇ ئ. ىغا ماڭدۇردىچهرخ پوله

-ـقهيهردىن تېپىئوغلىنىڭ  لېكىن .باردى دوختۇرخانىسىغا
، ئۇچۇرخانىدىكى ئاخىرى ئۇ .ھېچكىم بىلمهيتتى ىنىلىدىغانلىق

  :خىزمهتچى ئايال بىلهن تاكاللىشپ قالدى
، تۆنۈگۈن مۇشۇ ئۇچۇر خانىدىكى مهن زادىال چۈشىنهلمىدىم _

دوختۇرخانىدا  بىر خىزمهتچى ئايال ئوغلۇمنىڭ مۇشۇ
ى، ئۇنى كۆرۈشكه قىلىدىغانلىقىن ئوپىراتىسيه، ئۇنى ئىكهنلىكىنى

. ېلىشىم كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئىدىبۈگۈن چۈشتىن كېيىن ك
لسا ئوغلۇمنى ھېچكىم بىلمهيدىغان، ھېچكىم بو ئهمدى

  بۇ ھهقته بىرەر چۈشهندۈرۈش بېرىلمهمدۇ؟. كۆرمىگهن بولۇشتى
 –، تۆنۈگۈن ئۇقۇشماسلىق بولۇپتۇ مهن سىزگه ئېيتتىمغۇ _

ئهمهس يهرگه ئۇ يىڭنه . ئوغلىڭىز بۇيهردىن تېپىلمىدى. پ دە
بۇندىن باشقا يهنه قانداق چۈشهندۈرۈش . چۈشۈپ يوقاپ كېتىدىغان

شۇنداق، مهرھهمهت قىلىپ بۇيهردىن كېتىۋېلىڭ ۋە ! بېرىلهتتى
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دېدى ئۇچۇر خانىدىكى  -زىيارەتچىلهرگه يولنى  بوشىتىڭ قاباش
  .ىپخىزمهتچى ئايال ئۇنىڭغا توڭ تىگ

لمىگهندىن قانداق ياردەمگه ئېرىشهھېچ توغرۇلۇقئۇ  ئوغلى 
، ئوغلىنى بىردەم ھاردۇق ئېلىۋېلىپ. كېيىن ئارقىغا چېكىندى

شۇ . كارىدوردىكى كۈتۈش ئورۇندۇقىدا ئولتۇردىئىزدەش ئۈچۈن  
سول يېقىدىكى   كارىدورنىڭ، ا ئۇ  بىر قانچه قهدەم نېرىراقتائهسناد

ئېچىپ،   ئاق خاالتلىق بىر ئادەمنىڭ  ئىشىكىنىبىر بۆلۈمنىڭ 
بېرىپ  يۈگرەپدە، دەرھال -كۆرۈپ قالدىكهتكهنلىكىنى كىرىپ 

ئىشىك تېز ئېچىلىپ بېرىپ تامغا . ئىشىكنى كۈچهپ ئىتتهردى
  .  قاتتىق ئۇرۇلۇپ توختىدى

مهن ! ، ئۆتۈنۈپ قاالي ماڭا ياردەم قىلىڭدوختۇر ئهپهندىم _
،  يېزىق دېدى ئۇ ھولۇقۇپ تۇرۇپ -زدەيتتىمئوغلۇمنى ئى يارىالنغان

ال ئولتۇرۇشقا تهمشىلىۋاتقان ھېلىقى ئاق ئهمدىئۈستىلىدە 
  .يالۋۇرۇپخاالتلىق ئادەمگه 

ئوغلىڭىزنىڭ . ئانا، ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋېلىپ،  ئاستاراق سۆزلهڭ _
  .قىياپهتتهدېدى دوختۇر تهمكىن بىر -ئىسمى نېمه ئىدى؟

، تۆنۈگۈن بولۇپ ئۆتكهن پئۇ ئوغلىنىڭ ئىسمىنى ئېيتى
، ئوغلىنىڭ مۇشۇ نى قىسقىچه چۈشهندۈرگهندىن كېيىنھادىسىلهر

. ئىكهنلىكىنى تۆنۈگۈن ئاڭلىغانلىغىنىمۇ دېدىدوختۇرخانىدا 
سىرتتا ، ئۇنىڭ تېلېفوننىڭ تۇرۇپكىسىنى قولىغا ئېلىپدوختۇر 

ئۇ نارازى ھالدا بۆلۈمدىن سىرىتقا . ساقالپ تۇرۇشىنى ئۆتۈندى
دە، بىرەر ياخشى خهۋەر ئاڭالشنى سهبرىسىزلىق بىلهن  -چىقتى
تهخمىنهن ئون مىنۇتتىن كېيىن ھېلىقى دوختۇر . كۈتتى

  -ئىشىكنى ئېچىپ بۇسۇغىدا تۇرۇپال
، ئوغلىڭىز   ئهكسىل ئىنقىالپچى ئانا  مهن شۇنداق ئاڭلىدىم_ 

 - باندىتالردىن ئىكهن، سىز ئۇنى تۈرمىدىن ئىزدىسىڭىز بولغىدەك
  .دېدى 
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، دېدى ئۇ ھاياجاندىن يارىالنغانلېكىن، لېكىن ئو ئوغلۇم  _
  .ئۆزىنى تۇتالماي دۇدۇقالپ 

  .قىلىدۇ ئوپېراتىسيه، ئوغلىڭىزنى تۈرمه دوختۇرى غهم قىلماڭ _
  دوختۇر ئهپهندىم، ئوغلۇمنى قايسى تۈرمىگه قامىغاندۇر؟   _
،  ئهھۋالنى  ئىچكى ئىشالر ڭ ياخشىسىبىزمۇ بىلمهيمىز، ئه _

جىنايى ئىشالر ساقچى بۆلۈمى خ ئا د گه مهلۇم  نىستىرلىكىمى
  .قىلىڭ

ىنىپ ئىشىكنى ، تۈگهتمهيال ئارقىغا چېكدوختۇر سۆزىنى تۈگىته
ئۇ  ئهقلىدىن ئادىشىپ قالغان كىشىدەك  . ئۇنىڭ يۈزىگه ياپتى

ۋە دەرھال بىر  تهمتىرەپ سىرتقا يۈگۈردى-دوختۇرخانىدىن تېنهپ
ئۇ،  . ئىشالر مىنىستىرلىكىگه باردى چكى، ئىتاكسىغا ئولتۇرۇپ

سىنىڭ ئالدىغا يېتىپ كېلىپ، تاكسىدىن بېنامىنىستىرلىك 
  .چۈشكىنىدە سائهت تۆتكه ئاز قالغان ئىدى

-ئهته كېلىڭ. بۇ يهردە ھېچكىم يوق ئانا.  كهچ بولۇپ كهتتى _
دېدى قاراۋۇللۇقتىكى ئىككى ئهسكهرنىڭ بىرى   غۇالچلىرىنى 

گهرچه جىنايى ئىشالر . ڭ ئالدىنى توساپ ڭ يايغىنىچه ئۇنىكه
 كېرەكلىكىساقچى مهركىزى سائهت قانچىگىچه ئىشلىشى 

 تهجرىبىگه، لېكىن ھازىرغىچه ئىگىلىگهن بولسىمۇ مهلۇمئۇنىڭغا 
 .قارىغاندا، ئهسكهرلهردىن يهنه سوراۋېرىش تازا بىر مهناسىزلىق ئىدى

چىقىشقا ئۇنىڭ تىجه شۇڭا بۇيهردە  كىچىككىنه بولسىمۇ بىرەر نه
باشقا تۈرمىلهرگه بېرىشقىمۇ  ۋاقىت كهچ بولۇپ . كۆزى يهتمىدى

  .قالغان ئىدى
ئهته كېلىڭ، ئۇ ياققا بېرىڭ، بۇ ياققا « ئۇ كىشىلهرنىڭ 

دېگهندەك سۆزلىرىگه ئالدىنىپ  ھالىدىن كهتكهن ھالدا »  كېلىڭ
ئۇ  ئىشىكتىن كىرىشىگه نهجىبه بىلهن . ايتىپ كهلدىئۆيگه ق

  .ئۇنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈشۈپ كېلىشتى راتهب
  .سورىدى  نهجىبه تاقهتسىزلىنىپ -، ماھمۇدنى كۆردۈڭمۇ ؟ئاپا _
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 -جاۋابهن ۋە  سوئالغادېدى ئۇ   –داداڭنى كۆردۈڭمۇ؟  _
. خۇداسىزالر ئاكاڭنى قهيهرلهردىدۇر بىر تۈرمىگه يۆتكهپ كېتىپتۇ

 نلىقىنىقايتقادەپ  ئۆزىنىڭ نهتىجىسىز  -دوختۇرخانىدا يوقكهن
  .ئېيتتى

لېكىن . دادامنى پۈتۈن كۈن، ھهممه تۈرمىلهردىن ئىزدىدىم _
  . دېدى نهجىبه ھهسرەتلىك ئۇھ تارتىپ -يوق، دېرىكىيهردە ھېچ
ئۈچۈن  ئالالھتىن تىلهشتىن  ھاياتلىقىھهر ئىككىسىنىڭ  _

  .دېدى ئۇ  قىزىغا تهسهللى بېرىپ-باشقا ئامالىمىز يوق
ۇالرنىڭ قهيهردە ئىكهنلىكىنى بولمىغاندا ئ ھېچكاشكى  _

  . دېدى نهجىبه ئۆكۈنۈپ-بىلگهن بولساق
دېدى ئۇ   -ئهپسۇس، مۇشۇ  ئارزۇ بىلهن ئهتىگىچه قىينىلىمىز _

يهتمهستىن  ئايۋان سۇپىسىدىكى  سۆزىنىڭ ئاخىرىغىچه مادارى
  . پهلهمپهيدە ئولتۇرۇپ قالدى

-ئۇ ئارقا ھويلىدىكى كىچىك باغچىنىڭ كۆكتاتلىغىدىن ئوت
تاماق ئېتىپ بېرىش ئۈچۈن كهچ سائهت  بالىلىرىغا، ياش يىغىپ

شۇ ئارىدا دەرۋازا يېنىك . يهتتهلهردە  ئاشخانىدا تهييارلىق قىلىۋاتاتتى
ئۆگزىدىكى   ھىم ئۇنىڭ ئون تۆت ياشلىق ئوغلى رە. قېقىلدى
ئۇ نهجىبهنى . ئۈچۈن باغچه ئارقىلىق چاپتى مۆكۈنۈش  بالىخانىغا

ھايال ئۆتمهي ھېلىقى  . بېقىشقا بۇيرىدىدەرۋازىغا قاراپ 
نهجىبه بىلهن   .يالى  خالىدەنىڭ ئاۋازى ئاڭالندىنىڭ ئائوفىتسېر

ىدىن چىقىپ، داالن خالىدە داالن ئۆيگه كىرىۋاتقىنىدا  ئۇمۇ ئاشخان
ئۇالر ساالمالشقاندىن كېيىن ئۇ خالىدە نى دىۋانغا . ئۆيگه يۈگۈردى

ۇسىبهت ىدىكى ئېغىر  متهكلىپ قىلىۋېتىپ، خالىدەنىڭ يۈز
، ۇ قاتتىق ئهندىشه قىلغان بولسىمۇئ. قايغۇلىرىنى بايقاپ قالدى

، قهھۋە يۈزبهرگهنلىكىنى سوراشتىن ئاۋال، چاي لېكىن  بىرەر ۋەقه
  .دەملهشنى ئېيتتى

يېنىمغا . بوغۇزۇمدىن ھېچنهرسه ئۆتمهيدۇ. ياق، رەخمهت سىما _
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ئۇ  خالىدەنىڭ يېنىغا . ە يىغالمسىراپدېدى خالىد -كېلىپ ئولتۇر
ئاڭغىچه رە ھىممۇ داالنغا قايتىپ . دىۋاندا ئولتۇردى كېلىپ 

  .كىردى
مهن سىلهرگه . دادىسى مېنى بۇ يهرگه ئهۋەتتى بالىلىرىمنىڭ_ 

دېدى _ ئېلىپ كهلگهن شۇم خهۋەر بىزنىمۇ ئېغىر قايغۇالندۇردى 
خالىدە ئېلىپ كهلگهن   .ىخالىدە ئارانال ۋە  دۇدۇقالپ توختاپ قالد

ئىكهنلىكىنى ئۇ ھېس بۇ شۇم خهۋەرنىڭ نهقهدەر قورقۇنچلۇق 
اسقا چۈشكهن يۈرىكى قوق شۇڭا ئۇنىڭ. قىلىپ بولغان ئىدى
خالىدە ئۆزىنى بىر ئاز بېسىۋېلىپ داۋام . پۇرچاقتهك سهكرەيتتى

يولدۇشۇمنىڭ ئېيتىشىچه شۇ تاپتا  ئهزىم ئهپهندىنىڭ   _ ئهتتى 
لېكىن ئىشهنچلىك   ،كهنلىكىدىن تېخى خهۋەر ئااللماپتۇئى هردەقهي

بۇ  ئاھ خۇدا ...لىشىچه ئوغلۇڭالر  ماھمۇدمهلۇماتتتىن بى
دېدى _ قورقۇنچلۇق پاجىئهنى سىلهرگه قانداقمۇ ئېيتااليمهن 

ئالقانلىرى بىلهن يۈزىنى توسۇپ ۋە گهپنىڭ ئاخىرىنى ئېتىشقا 
  . پېتىنالمىدى

قا نېمه ماھمۇدئوغلۇم !  ئېتقىنا  الي خالىدەئۆتۈنۈپ قا_   
خالىدە . هتسىزلىك بىلهن خالىدەگه ئېسىلىپدېدى  ئۇ  تاق_ بوپتۇ؟

ماھمۇد  تۈگهپ _  سۈرتكهچ  ئېغىر ئهلهم ئىچىدە كۆز يېشىنى 
تۇتقۇن  يارىالنغانرەھىمسىز ھايۋانالر باشقا   ،كېتىپتۇ

پ شىگه تاشالمۇجاھىدالرنى داۋالىماي تۈرمىدە قىينىلىپ ئۆلۈ
_ ئىكهن  قىلىشمىغان ئوپېراتىسيه،  ماھمۇدنىمۇ قويۇشقاندەك

  . پهپىلهپ  يېنىكدېدى، تهسهللى ئورنىدا ئۇنىڭ مۈرىسىنى 
ا چاقماق بۇ خهۋەر ئۇنىڭغ. ئۇنىڭ تىلى گهپكه كهلمهيتتى

.  يىقىلدى ئۇ ھوشسىزلىنىپ .سوققاندەك تهككهن ئىدى
پهريادىدىن ھوشىغا _ نهجىبهنىڭ قاتتىق يىغلىغان ناله 

ئۇ قانچىلىك .  ئۆزىنى خالىدەنىڭ قۇچىقىداكۆردىكهلگىنىدە 
. ئۇ يىغاليتتى. قالغىنىنىمۇ بىلمهيتتى ھوشسىزئۇزۇن ۋاقىت 
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ھهسرەتلىرىگه ھهمدەم بولۇپ خالىدەمۇ  –ئۇالرنىڭ دەرت 
ئاكىسىغا  سۆيۈملۈكرەھىم ئون تۆت ياشلىق ئوغلى .  يىغاليتتى

قىرغىنچى، ئۇالرنىڭ شىكايهتلىرى  . غاليتتىھازا تۇتۇپ ئاچچىق يى
زالىم كوممۇنىست تۈزۈمنىڭ دەھشهتلىك قورقۇنچلۇق ۋە  

قارغاشتىن توختايدىغاندەك ئهمهس قاتىللىق ھهرىكهتلىرىنى   
ئۇالرنىڭ بېشىغا كهلگهن  بۇ  كۆيدۈرگۈچ  ئازاپ  كۆتۈرۈپ . ئىدى
سىز، تىل بىلهن ئىپادىلهپ بهرگۈسىز دەرىجىدە ئۇالرنىڭ بولغۇ

 . جېنىغا پېتىپ كېتىۋاتاتتى
گهن دې_ ا  مهن ئۆيگه بېرىشىم كېرەك سىم_ ئۇ خالىدەنىڭ 

 - دە، باش ياغلىقىنىڭ ئۇچى بىلهن كۆز_ سۆزىنى ئاڭلىدى 
يېشىنى سۈرتۈپ قارىۋىدى خالىدە ئۇنىڭ ئالدىدا غۇۋا تۇمان ئىچىدە 

 . كۆرۈنۈپ كهتتىتۇرغاندەك 
، مهن سىلهرنى بۇنداق سائهتلهردە يالغۇز شۇنداق سىما_  

ئۆيدە  -يېنىدا بالىلىرىمنىڭبىراق .  قويۇشنى ياقتۇرمايتتىم
.   هسدادىسى يېقىندىن بېرى تازا ياخشى ئهم.  بولۇشۇم كېرەك

بىز قالغان  .بهكال تۈگهشتۈرىۋەتتى ھهمدە بۇ خهۋەر ئۇنى
ئۈچۈن ئالالھتىن  خاتىرجهملىكى ،ساالمهت بالىلىرىڭنىڭ

 -يېڭى بىلهن كۆز دېدى خالىدە رىداسىنىڭ_ تىلىشىمىز كېرەك 
ئىكهنلىكىنى  مىننهتدارئۇ  خالىدەدىن . يېشىنى سۈرتكهچ

  _    كىنه باش لىڭشىتقاچ سورىدى يېنىكبىلدۈرۈپ 
قهيهردىن تاپااليدىغانلىقىمىزنى  ماھمۇدنىڭ جهسىدىنى _ 

  بىلهمدىكهن ؟ىڭ يولدۇش
_ خالىدە دەرھال ئېسىگه ئالدىبۇسۇغىدا ئايىغىنى كېيىۋاتقان 

  دە
دېدى  -ھه راست ئېتىپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن تېخى_ 

ماھمۇدنىڭ  الندۇرىشىچه ھيولدۇشۇمنىڭ ئاگا_ جاۋابىنى تولۇقالپ 
ئىزدەش قۇرۇق ئاۋارىگهرچىلىك بولۇپال قالماستىن،  جهسىدىنى
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جهسهد ، ېغىر خهتهرگه ئېلىپ بارىدىكهنۇ ئسىلهرنى تېخىم
  .ئاللىبۇرۇن قاياقالرغىدۇر دەپىنه قىلىنىپ بولغانمىش

اق اندـبۇ ق! ۇل ـيا رەس! هدـمـۇق مۇھامـۇلـئاھ ئ_     
نىڭ بىز ئۆز ئوغلىمىز !ق، قانداق ئادىمىيلىكـىـلـانـئىنس

يۈزىنىمۇ كۆرەلمىسهك،  سوغۇقمۇ كۆرەلمىسهك، ئۇنىڭ جهسىدىنى
 ئۇنىڭ_ ببىم سى قهبرىستانلىققا كۆمۈلدى؟ يارەقاي! ئۇ قهيهردە

خالىدە ئۇنىڭ . ، بىر ئانىنىڭ زارى يۈرەكلهرنى ئهزمهكته ئىدىھازىسى
_ پهپىلهپ، چوڭقۇر قايغۇ ئىلكىدە  يېنىكيهلكىسىگه قولىنى قويۇپ 

ىڭ نمۇجاھىدالر  ئېهتىماليولدۇشۇممۇ تېخى بىلمهيدىكهن، 
دەپىنه قىلىۋەتكهن بولىشى ئاممىۋى كۆمگهندەك  جهسىدىنى

 نداق مهخپى ئىشقا بالىلىرىنىتنىڭ سىلهر بۇ ئى ،مۇمكىن
، ئاممىۋى قهبرىستانلىقنىڭ بىلسىلهرغۇياخشى  قىلىدىغانلىقىنى

دە ، مۇنچاقتهك  -دېدى_ كىم بىلمهيدۇ ھېچقهيهردە ئىكهنلىكىنى 
  .وشالشتىياشلىرىنى سۈرتكهچ خ تۆكۈلۈۋاتقان

ھهرقانداق  غلىدىن ئاشۇنداق ئايرىلىپ قالدىئو  سۆيۈملۈكئۇ 
 دئۈمۈ –يىگىرمه يىل ئارزۇ  قىلىدىغىندەك ئۈمىتبىر ئانىنىڭ  

ۇلغانغان ئىپپىتىنى ، جهسۇر، مهردانه، سىڭلىسىنىڭ ببىلهن باققان
، ئائىلىۋى نومۇسنى قوغداش ئۈچۈن ئۆزىنى، ياشلىق ئاقالش ئۈچۈن

. سۆيۈملۈك ئوغلىدىن ئايرىلىپ قالدىباھارىنى پىدا قىلغان 
بۇ مۇدھىش قازا ! مهرھۇم  ئوغلى ئۇنىڭ پهخرى ئهمهسمىدى

شۇنچىلىك ئۇشتۇمتۇت يۈز بهردىكى، يهنه ئازراقال ۋاقىت يار بهرگهن 
 قا  ئاشقان،  بولسا ئىدى كاشكى، دادىسىنىڭ ئارزۇسى ئىش

! پاكىستانغا ماڭدۇرىۋالغان بوالتتى -نى مۇجاھىدالر سېپىگهماھمۇد
ئۇ . دىبۇ يوقۇتۇش ئۇنى بىردىنال ئوت بارخانىدا كۆيدۈرۈشكه باشلى

ئۇ دىۋاننىڭ . ئهسهبىيلهشتىئۇ  . باشقا بىر ھالهتكه كېلىپ قالدى 
ئۇ  .قاتتىق ياغاچتىن ياسالغان يان قوللۇقىغا ئۈسۈشكه باشلىدى 

ىۋاتقان قان ئۇ بۇرنىدىن ئېتىلىپ چىق. كۆزلىرىنى كاچاتاليتتى-يۈز
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ئىككىنچى ئوغلى رەھىم  ئۇنىڭ . بىلهن بويىلىپ كهتتى
ئۇ بىردىنال . لدى ، ئۇنى دىۋانغا بېسىۋاهم تۇتۇۋېلىپقوللىرىنى مهھك

كىگهندىال سۇ پۈر سوغۇقئۇنىڭ يۈزىگه مۇزدەك . ھوشىدىن كهتتى
ئۇ رەھىمنىڭ ياردىمى بىلهن ھاممامغا . دىئهندىكىپ ئۆزىگه كهل

ياتاق ئۆيىگه . الغاچ يۈزلىرىدىكى قانالرنى يۇدىكىرىپ، تاھارەت ئ
دە، جاينامازنى _ كىرىپ قانغا بويالغان كىيىملىرىنى ئالماشتۇردى 

ھهسرەتلىك  -دئۇ  ئهلهملىك دەر! الھقا تېۋىندىقىبلىگه رۇسالپ ئال
سۇل مۇھاممهدكه ئېيتىپ، ئىلتىجاسىنى ئالالھقا، جانابى رە

ىنى شهپقهتسىز ۋەھشى ئىسكهنجىدىن ھايات سۆيۈملۈكيولدۇش
  .         ساقالپ قېلىشىنى تىلهيتتى

سىز تۇتقۇن ھ، گۇناغلىنىڭ ھازىسىنى تۇتۇپئۇ مهرھۇم ئو
كېچه  پۈتۈن غانيولدۇشىنىڭ قايغۇسىنى قىلىپقىلىن

ۇ تاڭنىڭ ئ. ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرۇپ يىغالپ چىقتى  بالىلىرىنىڭ
شىنى ۈلۈرۈئېتىشىنى، قۇياشنىڭ تېزراق كۆت تېزراق

  ! زالىق بىلهن كۈتهتتى، تهقهزسهۋرسىزلىك
 

 ئالتىنچى باپ

بېرىش، قۇتۇلۇش  ئۈمىت ئۈزۈلگهندە تهقدىرگه تهن

  .دېمهكتۇر
   

ئۇ سائهت ئالتىدە نهجىبهنى . ئاخىرى تاڭمۇ يورۇشقا باشلىدى
شۇ ئارىدا . ئويغىتىۋېتىپ ئۆزى نان دۇكىنىغا چىقىپ كهتتى

بالىالر . ھازىرلىدى داستىخاننهجىبه  چاي قاينىتىپ ناشتىلىققا 
دە، سائهت  -يىغىشتۇرۇۋالدىناشتا قىلىۋاتقاندا ئۇ ئۆينى بىر ئاز  

به بىلهن بىرگه  قۇچاقتىكى بىر ياشلىق سهككىزـ لهردە قىزى نهجى
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قىزى فهۋزىيهنى ئېلىپ، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه يول 
  .ئالدى

ئهگهر دادىسىنىڭ يېنىغا بارالىغان -دا كېتىۋېتىپئاپتوبۇسئۇ  
 قىلىنغانلىقىنىڭ ئۆلۈمى ۋە ئۆزىنىڭ دەپسهندە ماھمۇد تهقدىردە  

توغرىسىدا، دادىسىغا چاندۇرۇپ قويماسلىقنى، بىرەر ئېغىز 
گهپنىمۇ بىلىندۈرۈپ قويماسلىقنى، دادىسى تۈرمىدىن ساالمهت 
چىقىپ ئۆيگه كهلگهندىن كېيىن، يۈز بهرگهن پاجىئهلهردىن خهۋەر 

شۇ ئاندىكى قىيىن  -، ئهكسىچه بولغانداالزىملىقىنىتېپىشى 
، بۇ شۇمخهۋەر دادىسىنى پۈتۈنلهي قان چاغداتۇرۇۋاتئهھۋال ئاستىدا 

  .   ئۆتۈنهتتىخاراپ قىلىۋېتىدىغانلىغى توغرىسىدا نهجىبهدىن 
دە ئۇالرنى بىر ئىشخانىغا ئېلىپ مىنىستىرلىكىمۇداپىئه 

ىتسېر، بىر نهپهر قىزغۇچ خانىدا بىر نهپهر ئافغان ئوفئىش. كىرىشتى
 سېرىق چاچلىق، مهڭزىلىرى قان قۇيغاندەك قىپ قىزىل بىر

ئادەم بولۇپ، بىر كۆرۈشتىنال ئۇنىڭ رۇس ئىكهنلىكى بىلىنىپ 
  .  تۇراتتى

ىتسېر دى ئافغان ئوفدې -كۈتۈپ تۇر سىرتتائىشىكنى يېپىپ _ 
ئاندىن ئۇ  . ئۇالرنى باشالپ كىرگهن ئهسكهرگه بۇيرۇق بېرىپ

يېزىق شىرەسىنى ياقىالپ ئالدىغا ئۆتۈپ ئۇالرغا ئۇزۇنغىچه 
قېنى _ ۋاتقان قىياپهتته ۈتۈلۇق كۆرستدە، دوس-پ قارىدىتىكىلى

ئۇالر ئهدەپ بىلهن . سوزۇپدېدى قولىنى  دىۋان تهرەپكه -ئولتۇرۇڭالر
  . ئولتۇرۇشتى

ئۇنى ! سىلهر ئهزىم ئهپهندىنىڭ ئائىلىسىغۇ دەيمهن_ 
فىتسېر ھهمدە ئوسورىدى ئۇالردىن ھېلىقى ئافغان  –كۆرمهكچى؟ 

  .دېدى ئۇ جاۋاپ كۈتمهستىن -لېكىن ئهزىم ئهپهندى بۇ يهردە يوق_ 
قىزىم . بىز ئۇنىڭ قهيهرگه يۆتكىۋېتىلگهنلىكىنىال بىلمهكچى_ 

ئۇنىڭ قهيهردە ئىكهنلىكىنى . بارلىق تۈرمىلهرنى ئىزدەپ تاپالمىدى
ئهگهر بىزگه ياردەم قىلسىڭىز سىزدىن . كىم بىلمهيدىكهنھېچ
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ۇش فىتسېرگه قورقۇنچ ۋە قورۇندېدى ئۇ ئافغان ئو -تدارمىزمىننه
  . ئىلكىدە

ئهزىم ئهپهندىنىڭ قهيهردە ئىكهنلىكىنى ! ۈشۈنۈشلۈكـچ_ 
  -هـبىل

لېكىن بىرال شهرت . ھهتتا ئۇنى زىيارەتمۇ قىالاليسىلهر. لهيسىلهر
 يوشۇرۇنئۆتكهن ئايدا ئهزىم مىنىستىرلىكتىن ئۆيگه ! ئاستىدا

كىمگه بهرگهنلىكىنى، شۇ ئاندا ئۇ  ماتېرىيالالرنىئېلىپ كهتكهن 
سىلهر ئۆيگه  ئېهتىمالكىمنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىنى،  ىيالالرماتېر

ئهگهر سىلهر شۇ ! تىقىپ قويدۇڭالرمۇ تېخى كىم بىلىدۇ
قايتۇرۇپ ئېلىشىمىزغا ياردەمچى بواللىساڭالر،  ماتېرىيالالرنى

شۇنداق بۇ ھهقته . سىلهرنى ئهزىمنىڭ يېنىغا ئۆزەم باشالپ بارىمهن
ساڭالر، ئهزىم ئۈچۈن كۆپ ياردەم شۇنداق قىل! ئويلىنىپ كۆرۈڭالر
الغان ھهتتا ئۇنى ئۆلۈمدىنمۇ قۇتۇلدۇرۇپ ق. قىلغان بولىسىلهر

فىتسېر يېزىق شىرەسىگه يۆلهنگهن دېدى ئافغان ئو -بولىسىلهر
  . ھالدا ئۇالرغا چهكچىيىپ تۇرۇپ

ئېلىپ  ماتېرىيالنىڭ ئۆيگه يولدۇشۇملېكىن _ 
نهرسه بهرگهنلىكىنى بىز كهلگهنلىكىنى، ياكى بىر كىملهرگه بىرەر 

، يوشۇرغانلىقىنىبىزدىن بىرەر نهرسىنى  يولدۇشۇم. كۆرمىگهن
 دېدى -بىزدىن مهخپى تۇتقانلىقىنى ھازىرغىچه جهزىم قىلمىدۇق

  . ئۇ دۇدۇقلىغان ھالدا جاۋاپ بېرىپ
يالغانچىلىقلىرىڭنىڭ  ئهزىمگه ! بىزنى ئالدايمىز دېيىشمه_ 

بىلىشىمىزچه، ئۆتكهن ئايدا  ڭالردىنقوشنا. ياردىمى تهگمهيدۇ
كېچىلىرى ئۆيىڭالرغا  يوچۇن كىشىلهر كۆپ قېتىم كهلگهن 

ئوچۇق قىلىپ ئېيتقاندا ئهكسىل ئىنقىالپچى باندىتالر . ئىكهن
مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىگه . ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ تۇرغان ئىكهن

بار تۇرۇقلۇقمۇ، سهنلهر تېنىشماقچىمۇ؟ بىز بىلهن  گۇۋاھچىمىز
  .فىتسېر داپرۇس قىلىپدېدى ئافغان ئو_ الشماقچىمۇ؟اكالت
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! بىز بۇ گهپلهرگه ئىنكار قىلىمىز، بۇنىڭ ھهممىسى يالغان_ 
دېدى ئۇ،  -چۈنكى بۇ ئهمهلىيهتكه  ئويغۇن بولمىغان بىر  تۆھمهت

ئافغان . نىڭ ئېيتقانلىرىنى قاتتىق رەت قىلىپئوفىتسېر
غان ئۇزۇن پاچاق رۇس ئوفىتسېر سافادا پۇتىنى ئالماشتۇرۇپ ئولتۇر

رۇس ئۇالرغا . بىلهن كالدىرلىشىپ بىر نىمىلهرنى دېيىشتى
ئۇنىڭ چېقىر كۆزلىرىدىن شۇملۇق يېغىپ . تىكىلدى سوغۇق
  ئۇالرغا بۇرۇلۇپ ئوفىتسېرئاندىن ئافغان . تۇراتتى
 رگهئۆزەڭله سىلهر راستىنى ئېيتام نىم،شۇنداق سىما خې_ 
تهگمهيدىغان يالغاننى  سۆزلىمهكچىمۇ؟ ھهتتا  پايدىسى قهتئى

بىلىپ تۇرۇپ يالغان سۆزلىگىنىڭالر ئۈچۈن سوالققا چۈشۈپ 
  .     دېدى قولىنى شىلتىپ تهھدىت سالغان ھالدا_  !قالىسىلهر

خۇدا . ماڭا ئىشىنىڭ. ئېيتقانلىرىمنىڭ ھهممىسى راست_ 
ىزگه ھاياتى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، س بالىلىرىمنىڭھهققى، 

  .ئېيتقانلىرىمدىن باشقىنى بىلمهيمهن
  لېكىن . دېيهلىدىئۇ قاتتىق قورقۇنچ ئىلكىدە ئارانال شۇنچىلىك 

ئافغان . ئۇنىڭ تاماقلىرى تامچىپ، لهۋلىرى قۇرۇپ كېتىۋاتاتتى
  ئۈنسىز بېشىنى چايقىغاندىن كېيىن  ئوفىتسېر

! قارىغاندا سىلهر ئهزىمگه ياردەمچى بواللمىغۇدەكسىلهر_ 
ئۇالر دەرھال . كۆرسۈتۈپ دېدى ئىشىكنى  - يتىپ كېتىڭالرقا

. تېنهپ كارىدورغا چىقتى–تۇرۇشۇپ، ئالدىراپ  ئورۇنلىرىدىن
 ئوفىتسېردىنباياتىن سۈكۈتته تۇرغان نهجىبه ئارقىغا بۇرۇلۇپ 

  :سورىدى
  !دادامنى كۆرىۋېلىشقىمۇ رۇخسهت قىاللمامسىلهر_ 
ئهگهر ۋاقتىدا، . مىدىڭالربۇنىڭغا سىلهر الياقهتلىك بوالل! ياق_ 

، ھهر قانداق دەۋەتسهڭالياخشىسى بارلىق ئهھۋالالرنى، راستىنى 
. ئهھۋال ئاستىدا، نهقهدەر يىراقتا  بولسىمۇ ئۇنى ئاڭلىيااليسىلهر

ئهسقاتمايدۇ،  ھېچنېمىگهجاھىللىق قىلىش، بويۇنتاۋلىق قىلىش 
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. ئهكسىچه ئهزىمنىڭ ئهھۋالىنى تېخىمۇ قىيىنالشتۇرىۋېتىدۇ
ڭ مېنى! تولۇق چۈشهنگهنسىلهر مېنىقىلىمهنكى،  ئۈمىت

دېدى   -لىپـمهسلىههت، ياخشى تهكئېيتقانلىرىم ئهڭ ياخشى 
  فىتسېر  ئافغان ئو

  . غهزەپلهنگهن ھالدا ۋە ئىشىكنى ئۇالرنىڭ يۈزىگه قاتتىق ياپتى
ئۇ ئوغلى دەپنه قىلىنغان قهبرىستانلىقنى سورىماقچى بولدىيۇ، 

كۆرۈلمهيدىغان بۇ كىشىلهردىن يهنه بىر  ابىداھېسلېكىن ئادەم 
قىاللمىدى،  جۈرئهتئېغىرچىلىق كېلىشىدىن قورقۇپ سوراشقا 

ئۇالر بىر ئېغىزمۇ سۆز . لهۋلىرىنى مهھكهم چىشلهپ توختىۋالدى
قىلىشماستىن، خۇددى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهن مهھبۇسالردەك 

راش چىققىنىچه دىن ناھايىتى ئالدىمىنىستىرلىكىدۆلهت مۇداپىئه 
  . ئۆيگه قايتىپ كېلىشتى ئۇدۇل

_ ئۇنىڭ مېڭىسىدە چىگىش، ئهلهملىك خىيالالر تۇمانلىماقتا 
نىڭ ئۆلتۈرلىشى، قىزى نهجىبهنىڭ دەپسهندە ماھمۇد ئوغلى 

ىنىڭ ناھهق قولغا ئېلىنىشى، ھېلىال دۆلهت يولدۇشقىلىنىشى،
ئۇالرغا نىڭ ئوفىتسېرمۇداپىئه مىنىستىرلىكىدە ھېلىقى ئافغان 
ڭ قهيهرگه جهسىدىنىتۆھمهت قىلىشى، ھهتتا ئوغلىنىڭ ئۆلۈمى،

 ئااللماسلىقىكۆمۈلگهنلىكى توغرىسىدا بىر ئېغىز مهلۇمات 
. قاتارلىق بىرمۇنچه كۈلپهتلىك ئهھۋال ئۇنىڭ جېنىنى قىينايتتى

لېكىن ئۇ شۇنداق ئېغىر ئهلهملىك روھى ئازاپالرغا قارىماستىن 
مهن بۇ كوممۇنىست : لىك قارىماقتائۈمىتيهنىال كهلگۈسىگه 

دەيتتى ئۇ  -چوشقىالرغا قارشى بىر ئىش قىلىشىم كېرەك
  .جىنايهتچىلهر ئۈستىدىن دەۋا قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكۈپ

كېيىن،  مهسلىههتلهشكهندىنبىلهن  بالىلىرىمئۇ بۇ ھهقته  
ئوفىتسېرنىڭكىگه بار لىقى دوستانىلىكى كهچ سائهت ئالتهلهردە ھې

ىتسېردىن بۇ ھهقته قانۇنى يول مېڭىش توغرىسىدا ئوف ئۇ . باردى
ئۇ قىزى نهجىبهنىڭ دۆلهت ئهسكهرلىرى . سورىدى مهسلىههت
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ئۈستىدە ئۆز نامىدىن، دۆلهت  قىلىنغانلىقىتهرىپىدىن دەپسهندە 
-ـيېزىپ بېرى خېتىمۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه قارىتىپ بىر ئهرز 

اندىن كېيىن ـغـنالـازا ئويـىتسېر بىر ھئوف. ئۆتۈندىشىنى 
  غا ـئۇنىڭ

  : تىكىلىپ، جاۋاپ بېرىشكه باشلىدى
سىما سهن ياخشى ئاڭال، سهن بىلىسهنغۇ ئۇالر فارىد ئهپهندىنى _ 

ھېلىقى تۇمانلىق كېچىدە تۇتۇپ، ساقچى ماشىنىسىدا ئېلىپ 
لېكىن  فارىدنىڭ نوپۇزلۇق چوڭ ئائىلىسى پۈتۈن . كېتىشتى

؟ بۈگۈنگىچه   ئۇالر  ئېرىشتىېمىگه ئاخىرىدا ن. تۈرمىلهرنى ئىزدىدى
بۇنىڭدەك . دىرەك ئااللمىدى-فارىدنىڭ ھايات ئىكهنلىكىدىن ئىز

_ كېلهيلى ئهھۋالىغا سېنىڭپهقهت . يۈزلىگهن مىسالالر بار
يولدۇشۇڭ قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن، ساقچى ئىدارىسىدىن، ياكى 

گه دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىدىن بىرەر كىشى سىلهرنىڭكى
كهلدىمۇ؟ بىرەر كىشى بۇ ھهقته سىلهردىن سورىدىمۇ؟ ياكى 

ئۇالر ! ھهرقانداق بىر تهكشۈرۈش ئېلىپ باردىمۇ؟ دېمهك، كۆردۈڭمۇ
. كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالماقچى تهپچىرەپبۇ ئهھۋالنىڭ سىرىتقا  

ھهم بۇنداق ئىشالرنى كابۇل خهلقىنىڭ ئالدىدا قورقماستىن، 
ىرىشىۋاتىدۇ، جهسهتلهرنى ئىزسىز قىسىلماستىن ئىشلىرىنى بېج

-ۇپ، ئىشيوشۇر قۇالقلىرىدىن-كۆز خهلقنىڭئۇالر . يوقىتىۋاتىدۇ
دە، -ھهرىكهتلىرىنى، تۇتقۇن قىلىشنى كېچىسى ئېلىپ بېرىشىدۇ

قاالي،  ئۆتۈنۈپ! سىما.  كۆرمهيدۇ، ئاڭلىمايدۇ ھېچنىمىنىكىشىلهر 
. چۈشىنىشكه تىرىشقىن دېگهنلىرىمنىڭ مېنىئوڭلۇق بولغىن، 

لېكىن . دېگهن ئويدىمۇ بولۇپ قالما-ياردەم قىلمايدىكهن مېنى
بىلهن  مىنىستىرلىكىئهمهلىيهت شۇكى دۆلهت مۇداپىئه 

ھهممه ئىشالردىن  د  ئۇزۇندىن بېرى اخ ئ  مهخپىيهتلىك ئىدارىسى 
قاچان بىر ھېچئۇالر . ئۇالر بىرلىكته ئىشلهيدۇ. تولۇق خهۋەردار

لۇڭنىڭ ئۆلتۈرلىشى بىلهن ئۇنىڭ ئوغ. هيىپلهشمهيدۇبىرىنى ئ
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بۇ ھايۋانالرنىڭ . ۋەتكهنلىك جىنايىتى يۇيۇلمايدۇۈتنانتنى ئۆلتۈرېل
ئىلتىماسلىرىڭ -يازغان ئهرز. بىرەر گهپ ئااللمايسهن ئاغزىدىن
گه ئېرىشهلمهيسهن، يازغانلىرىڭ ئهخلهت ھېچنىمىنىبىلهن 

رىڭ ئۆز بېشىڭغا ۋە بهلكى يازمىشلى. ساندۇقىغا تاشلىنىدۇ
يهنه . خهتهر ئېلىپ كېلىشتىن باشقىغا يارىمايدۇ بالىلىرىڭغا

ىڭ ئهزىم ئهپهندى مۇجاھىدالرغا ئوڭ كۆزى يولدۇش-ئويالپ كۆرگىن
بىلهن قارىغىنى ئۈچۈن ۋەتهن خائىنى دېگهن تۆھمهتكه مۇپتىال 

دېمهك بىر ۋەتهن . بولدى ھهم شۇ تۆھمهت بىلهن تۈرمىگه قامالدى
شۇمۇ !  شىكايهت نېمىگه يارىماقچى-ئايالى يازغان ئهرز نىڭخائىن

» ئىنقىالپچى ئهكسىل« ھهممىڭالرغا ئۇالرنى ،تۇرۇپتىكىكۆرۈلۈپ 
-ڭ  ئهرزسېنى، ھهرىكهتلهندۈرىدۇبېسىشقا  نىىسـتامغى

ئىنقىالۋىي ھهرىكهتنىڭ ئابرويىنى «شىكايهتلىرىڭ 
هتكه ئېلىپ دېگهن تۆھم» قوغدىغۇچىالرغا قارشى تهتۈر تهشۋىقات

ۋە قىزىڭ نهجىبهنى نازارەت ئاستىغا  سېنىبارىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 
. ڭنى يىتىم خانىغا ئېلىپ كېتىشىدۇبالىلىرىدە، كىچىك -ئالىدۇ

پهقهت ! بۇنداق ئهھۋالالر مىڭ قېتىمالپ بولۇنغان ئهمهسمۇ
شىكايهتلىرىڭنىڭ نهتىجىسىنى ئويلىنىپ -يازماقچى بولغان ئهرز

ڭچه مېنىته شۇنداق قىلساڭ توغرا بوالمدۇ؟  باق، مۇشۇ ۋەزىيهت
سىما سهن . ۇن ئهمهسئۇنداق بىر شىكايهت ئهقىلغا ئويغ

لىكلهر بهختسىز مۇشۇ كۈنلهردە ئائىلهڭگه كهلگهن -ئىشىنهمسهن
ىن ئهپسۇس لېك! بېرىۋاتقانلىقىغاماڭا قانچىلىك ئازاپ ۋە جاسارەت 

مهلئۇن بۇزغۇنچى،  يۆلهكسىز،-يار بىز خۇدانىڭ بهندىلىرى
ئالۋاستىالرغا قارشى، رەھىمسىز ھۆكۈمرانالرغا قارشى ياردەمچىمىز 

مهن كېيىنكى كۈنلهردە  ئىرانغا بېرىپ باجامنىڭ يېنىدا ! يوق
. دېگهن ئويغا بهنت بولۇپ قالدىم-تۇرساق ياخشىراق بوالرمۇ

توغرىسىدا   قىلماسلىقىڭگهپنىڭ قىسقىسى ئهرز ! شۇنداق
  -ۋەتهن خائىنىلىرىدىن ئادىمىگهر. هنـبېرىم پـىـلـن تهكـىـهسكـك
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  !  چىلىك، ياردەم، مهرھهمهت كۈتمه
نىڭ  سهمىمى ئېيتقانلىرى ئۇنىڭ ئوفىتسېردوستانه ئۆتكهن 

ئۇنىڭغا شۇ ئايدىڭ بولدىكى، . قورقۇنچىسىنى ۋايىغا يهتكۈزىۋەتتى
ىنىڭ يېقىندا قۇتۇلۇپ يولدۇششىكايىتى-ئۇنىڭ بىر پارچه ئهرز

لىك ئۈمىتلىرى ، ئۈمىتئۇنىڭ ئارزۇ ! يۆلهك بواللمايدۇ-يار چىقىشقا
شىكايهت  -دېمهك ئۇ ئهرز.  پىالنلىرى شۇنداق يوققا چىقتى

ئىستىقبالىنى مۇشۇنداق زوراۋان ! قىلىشتىن ۋاز كېچىشى كېرەك
ئۇ تهقدىرگه تهسلىم بولغان ! كېرەك قويۇشىتهقدىرگه تاشالپ 

غدۇرسىز قهدەملىرىنى سۆرەپ ئۇ ما. ھالدا ئۇالر بىلهن خوشالشتى
  .  ئۆيىگه قايتىپ كهلدى

نىڭ ئۆيىدە بولۇنغان گهپلهرنىڭ بىرىنىمۇ ئوفىتسېرئۇ باياتىن 
، كوممۇنىستىك بالىلىرىغائۇ . ئېيتمىدى بالىلىرىغا

ھاكىمىيهتنىڭ  قورقۇنچلۇق ھهرىكهتلىرى توغرىسىدىكى خهۋەرنى 
  . ئاڭلىتىشنى خالىمايتتى

   بېشىغاۇالرنىڭ ھاياتىدا ئۇالرنىڭ ئ ئېتىبارەنشۇنىڭدىن 
ئۇالر . كېلىدىغان كهلگۈلۈكلهرنى ۋە  تهقدىرنى كۈتۈش قارارالشتى

لىرى  شۇملۇقپهقهتال ئىبادەت قىلىش، خۇدادىن تىلهش، قهدەرنىڭ  
نىڭ كېلىشىنى كۈتۈش خۇشخهۋەرئۇالردىن يىراق بولىشىنى، 

قىلىش شىكايهت -ئۇ بۇندىن كېيىن ئهرز. بىلهن بهنت بولۇشتى
  .ئۆتۈنهتتىدىن بالىلىرىتوغرىسىدا سۇ ئال سورىماسلىقنى 
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  يهتتىنچى باپ

  ئهزىم ئهپهندىنىڭ ئۆلۈم خهۋىرى
   

-ـدۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلى رىسىداغتوئۇالر ئهزىم ئهپهندى 
كۈنگه -ئهن، بىرەر خهۋەر كېلىشىنى كۈندىنبېناىنىڭ ۋەدىسىگه ك

 ھېچلېكىن ئارىدىن ئون كۈن . شهتتىۈتاقهتسىزلىك بىلهن كۈت
بالىالرنىڭ ھالىمۇ . ئۇ ياداپ كېتىۋاتاتتى. گهپ يوق ئۆتۈپكهتتى

نهجىبهنىڭ ئهھۋالى بولسا . ئۇنىڭكىدىن بهكرەك خاراپالشماقتا
- ـدەپسهندە قىلىنغانلىقنىڭ قورقۇنچىسىدا ھهممىدىن بهك يامان

قىراپ ئۇنىڭ كۆزى ئۇيقىغا كهتسىال چىر. لىشىپ كېتىۋاتاتتى
رويى -كۈنگه ئۇنىڭ رەڭگىـ كۈندىن  .ناله قىلىدۇئىڭرايدۇ، 

مى ئۇنى تېخىمۇ ېنهجىبهنىڭ غ. ىتتاتىرىپ جۈدەپ كېتىۋاتات
ئۇ ھهر قېتىم بىرەر ئىش بىلهن  سىرىتالرغا . بىئارام قىلماقتا

  :چىقىپ قايتىپ كهلگىنىدە ئۈچ ياشلىق ئوغلى راتهب
  .دەپ سورايدۇ -ىدۇ؟قاچان كېل ماھمۇدئاپا دادام بىلهن _ 

دەيدۇ ئۇ راتهبكه يالغان  -مقوزايېقىندىال قايتىپ كېلىدۇ _ 
اخىرى ئۇنىڭ ئىككى ھهپته شۇنداق ئۆتۈپ ئ. تهسهللى بېرىپ

-ـسپۇل تۈگهپ تۇرمۇش خىراجىتىمۇ قى .سهبرى تۈگىگهن ئىدى
مۇداپىئه  ىنىڭ مائاشىنى ئهكىلىشمۇ ئۇنىڭ دۆلهتيولدۇش.تىماقتا

بېرىشنىڭ بىر سهۋەبى ئىدى ھهمدە شۇ مىنىستىرلىكىگه 
  .بىرەر نهرسه سوراشقىمۇ بوالتتى توغرۇلۇقى يولدۇشبانادا
ئون بهشىنچى كۈنى ئۇ ئۆزى يالغۇز دۆلهت مۇداپىئه  

مىنىستىرلىكىگه كهلدى ۋە بۇ يهرگه كېلىشتىكى مهقسىدىنى 
ئون مىنۇت كۈتكهندىن كېيىن قاراۋۇل . قاراۋۇلغا چۈشهندۈردى

نىڭ بىرىنچى قهۋىتىدىكى بىر بېناپ، ئۇنى قايتىپ كېلى
  ئوفىتسېر، ئىككى هر ـهپـئىشخانىدا بىر ن. غا باشالپ كىردىئىشخانى



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

54 

 

  . يىنگهن ئهپهندىلهر ئولتۇرۇشقان ئىكهنىنهپهر پۇخراچه ك
ىڭىزنىڭ مائاشىنى ئالغىلى كهلدىڭىزغۇ يولدۇشسىز_ 

  .دېدى ئۇالرنىڭ بىرى سىپايىلىك بىلهن -دەيمهن؟
 .قالدى م تۈرمىدە بولۇپۇشۇ، سىلهر بىلگهندەك يولدشۇنداق _

ن بولغان ئهگهر ئۇنىڭ مائاشىنى بهرسهڭالر سىلهردىن تولىمۇ مهمنۇ
  .ۇپرۇيوشنىنى ئىچىگه ېدېدى ئۇ ھاياج-بوالتتۇق

  داق ـۇنـۇكى بىز ئـى شقىـارلـىنـلـۇسـهپسـزادە خېنىم، ئـئېسىل _
يهنه . ۋېتىلگهنتوختۇتۇ ئهزىم ئهپهندىنىڭ مائاشى. قىاللمايمىز

دېدى -قىلىپ تۇرىشىڭىز كېرەك يورۇق كهلگىچه سهبرە-بىرەر يول
  .ىتسېر دوستانه قىياپهتتهئوف

ىنى قانداق تويغۇزىمهن، قلېكىن مهن تۆت باالمنىڭ قورسى_ 
نىڭ مائاشىغىال يولدۇشۇمپۇلسىز ئۇالرنى قانداق باقااليمهن؟ بىز 

  .پدېدى ئۇ تاكاللىشى -قاراشلىق ئىدۇق
سىلهر تۇرىدىغان رايونلۇق پارتىيه ئىشخانىسىغا تۇرمۇش _ 

ياردىمى توغرىسىدا ئىلتىماس يېزىڭ، ئۇيهردىكىلهر سىلهرگه 
ئۇنىڭسىزمۇ سىز ئىشلىسىڭىز بولىدۇ، . ئۈزۈلدۈرمهي ياردەم قىلىدۇ

ئهگهر ئازراقال تىرىشچانلىق كۆرسهتسىڭىز جهزمهنكى سىلهر 
  . ىتسېر جاۋابهنى ئوفدېد -گىزمۇ ئاچ قالمايسىلهرھهر

  ! مهنڭالرنى ئۆتۈنۈۇشۇتۇتكىچىك ئىككى باالمنى كۆزدە _ 
  ڭىزغىمۇ رايونلۇق پارتىيه ئىشخانىسى بالىلىرىكىچىك _ 

 -باغچىسى يېتهرلىك بار غهمخورلۇق قىلىدۇ، دۆلهتلىك بالىالر
  .رىپېئۆكۈنمىگهن ھالدا جاۋاپ ب ىتسېردېدى ئوف

ۋەتهن ئۈچۈن ئوتتۇز يىلچه ئۇزۇن يىلالپ خىزمهت  يولدۇشۇم_ 
  !چۇئهمدىقىلدى، 
ئاندىن ئهكسىل  .دىھه، شۇنداق، خىزمهت قىل_ 

ىشپىيونلىرىغا ريالىستلىرىنىڭ ئېىمپئىنقىالپچىالرغا، غهرپ ئ
ئۇ بۇ . ىتسېر ئۇنى قاتتىق سىلكىپدېدى ئوف -!ساتتى 
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نىپ ئۆزىنى بىر ناھهقچىلىققا، بۇ تۆھمهتكه قارشى قاتتىق غهزەپلى
بولىدۇ، ئهگهر ماڭا  بۇ ھالدا ياردەم  -قويغاندىن كېيىن يوقۇتۇپئاز

نىڭ قهيهردە ئىكهنلىكىنى يولدۇشۇممهنكى، ۈقىاللمىسىڭىز، ئۈتۈن
  . دېدى ئۇ يالۋەرگهندەك قىياپهتته- بولسىمۇ ئېيتىپ بېرىڭ

. فىتسېر  تىروپكىنى ئېلىپدېدى ئو -!ۇرۇڭكۈتۈپ ت سىرتتا_ 
يىن ئۇنى ئىشخانىغا مىنۇتچه ئۆتكهندىن كې هشئارىدىن ب

ىتسېر ئۇنىڭغا بىر ھازا تىكىلىپ قارىغاندىن ئوف. چاقىردى
ىڭىز ھازىر باستۇرۇقتا ئىكهن، ئۇنىڭ خانىميولدۇشسىما  -كېيىن
. هلمهيدۇ، شۇڭا سىز ئۆيگه قايتىپ تۇرۇڭكۆرۈشكىم ھېچبىلهن 
ئۇ . دېدى-سىزىڭىز توغرىسىدا بىرەر خهۋەر ئاڭالييولدۇشيېقىندا

دە، ـ  ئېغىر چۈشكۈنلۈك ۋە ئاچچىق ئهلهم ئىچىدە سىرىتقا چىقتى
. بېكىتىگىچه يىغالپ كهلدى ئاپتوبۇسئۇ . كۆز يېشىنى تۇتالمىدى

دىن چۈشۈپ، ئۆيى تهرەپكه قايرىلىدىغان كوچا ئاپتوبۇسئۇ 
. دوقمۇشىغا كهلگهندە، ئارقىسىدىن بىر ئاياق تىۋىشى ئاڭالندى

سىما ! سىماخېنىم -ئاۋازدا چاقىردى يېنىكۇنى بىر ئهر كىشى ئ
. گهن ۋە  سۈرباسقان ھالدا ئارقىسىغا بۇرۇلدىچۆچۈ ئۇ. خېنىم

ئۇنىڭغا ئهگىشىپ كېلىۋاتقان يىگىت ئۇالردىن بىر قانچه قورو 
نىالرنىڭ ئوغلى بولۇپ، قوش دا تۇرىدىغان بېنانېرىدىكى يانداش 

  نىڭ دوستلىرىدىن بولىدىغان، ھازىر ئهسكهرلىكته، كابۇلغا ماھمۇد
   يېنىكيىگىت . يېقىن گازارمىدا تانكا دىۋىزيهسىدە ۋەزىپه ئۆتهيتتى

  :ئاۋازدا
سىما خېنىم سهل ئاستا، ماڭا يېقىنراق ياندىشىپ _ 

دېدى نهپىسى  -باتتى سىزگه ئېيتىدىغان گېپىم! ماڭسىڭىز
يىگىت ئهنسىز ئهتراپقا قاراپ، چاپىنىنىڭ يېڭى . بۇغۇلغان ھالدا

سىما خېنىم  -بىلهن يۈزىدىكى تهرلىرىنى سۈرتكهچ سۆز باشلىدى
مهن . ڭ ئهسكهرلىكته ئىكهنلىكىمنى بىلىسىزمېنىشۇ ئاندا 

ئۆتۈنۈپ قااليكى، ئاۋال مهندىن . ئهسكهرلىكته گۈرجهرك ھايدايمهن
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-ڭىزبالىلىرىكىمگه دېمهسلىك ھهققىدە ھېچىڭىزنى ئاڭلىغانلىر
  .بولمىسا بېشىم كېتىدۇ! نىڭ ھاياتى بىلهن قهسهم بېرىڭ

لىرى ئوتتا كۆيگهندەك يۈزيىگىت ئېغىر جىددىلهشكهن ۋە 
  . قىزارغان ئىدى

  .دېدى ئۇ بىلىشكه ئالدىراپ-بولىدۇ، مهن قهسهم قىالي_ 
دى يىگىت دەپ سۆزىنى باشلى -تۆنۈگۈن چۈشتىن كېيىن_ 

لىدىغان بىزنىڭ ھهربى مهشىق قى_  الداتهمتىرىگهن ھ
 نىس جهسهت بېسىلغان  بىر ھهربى يېرىمىزدىكى تاغ باغرىغا

جهسهتلهر ئاق كېپهنگه ئورالغان بولۇپ،  .ماشىنىسى كهلدى
شۇ ئارىدا بىر قانچه جهسهتنىڭ . ئاممىۋى كۆمۈككه تاشالندى

ن ئازگالدىكى كېيى. پهنلىكى ئېچىلىپمۇ كهتكهن ئىدىېك
گۈرجهكنى ھهيدەپ،  بۇيرۇقى بىلهنجهسهتلهرنى كۆمۈش 

ۋېتىپ، ھېلىقى ۈهتلهرنىڭ ئۈستىگه تۇپراق چۈشۈرجهس
ىڭىز يولدۇشكهتكهن جهسهتلهر ئارىسىدا پهنلىكى ئېچىلىپېك

ئۇ بهك قورقۇنچلۇق كۆرۈنهتتى، . ئهزىم ئهپهندىنى كۆرۈپ قالدىم
لىق ئىدى، ئۇنىڭ بېشى يۈزلىرى تاياق زەربىدىن كۆكهرگهن، قان

  .               باتتىمۇنهك ئىشىقالر- چۈشۈرۈلگهن، باش كۆزىدە مۇنهك
  سورىدى ئۇ  -ئۇنىڭ ئهزىم ئىكهنلىكىگه جهزىم قىالالمسهن؟ _  

  . تىترەك ئاۋازدا
مهن ئېچىلىپ كهتكهن . شۇنداق، ئهلۋەتته جهزىم قىلىمهن_ 

شۇڭا ئازگالغا  .ئىدىمايتا كېپهنلهشكه بۇيرۇلغان جهسهتلهرنى ق
  .چۈشۈپ ئېجرىم كۆردۈم، تولۇق سهپ سېلىپ قارىدىم

. يىگىتنىڭ يۈزلىرىدىن قهتئىلىكلىكى ئىسپاتلىنىپ تۇراتتى
ئۇ شۇ تاپتا ئۆزىنىڭ قايسى دەرىجىدە قورقۇنچلۇق ھالغا كېلىپ 

. ئىدىقالغىنىنى قارشىسىدىكى يىگىتنىڭ كۆزىدىن بايقىماقتا 
ئۇنىڭ . زىغا قاپلىشىپ قېلىۋاتاتتىۇغوب ئۇنىڭ يۈرىكى دۈپۈلدەپ

ئهتراپ بىردىنال چاق . ىترەيتتىپۈتۈن گهۋدىسى الغىلداپ ت
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ئۇ ماغدۇرسىز . لهكتهك پىرقىراپ ئايلىنىشقا باشلىدىېپ
دە، ئاستا -ا يۆلهندىغتهسلىكته يۆتكهپ بىر تام رىنى مىڭقهدەملى

ئۇ . يتتىئۇ قانچه ئۇزاق ياتقىنىنى بىلمه. رىلىپ يهرگه يىقىلدىېس
ن كىشىلهر، ۇغە كۆردىكى ئۇنىڭ ئهتراپىدا نۇرئۆزىگه كهلگىنىد

همخورلۇق غا غبالىالر توپالشقان، قوشنا ئايالالردىن ئىككىسى ئۇنىڭ
. شىنى يۆلهپ ھهپلهشمهكتهېبىر قوشنا ئايال ئۇنىڭ ب. شماقتاقىلى

لىقى ېھ. مهكتهۈكۆزىگه مۇزدەك سۇ پۈرك-بىر قىز ئۇنىڭ يۈز
دىن قورقۇپ لىشىېباشقىالرنىڭ كۆرۈپ قهسكهر يىگىت ئ

قوشنا ئايالالر ئۇنى يۆلهپ . انغايىپ بولغئاللىبۇرۇن كۆزدىن 
گۈدەك رەلىۈلىرى گهۋدىسىنى كۆتقكىن ئۇنىڭ پاچاېل. ۇزماقچىغتۇر

ا غگهندەك ئۆينىڭ ئالدىېئايالالر ئۇنى سۆرەشتۈرۈپ د. ئهمهس
خۇددى دە، ئاندىن - شتىلىشىپ نهجىبهنى چاقىرىېلىپ كېئ

ەك شۇنداق ئالدىراش تارقىلىشىپ سهلدىن قاچقاندېيۇقۇملۇق ك
  . تىشتىېك

دى ېد –ساڭا بىرەر ئىش  بولدىمۇ؟ !  مه ئهھۋال بۇېن! ئاپا _
ى يۆلهپ مېهمانلىق ئۆيگه ئۇن نهجىبه قاتتىق ئهندىشه ئىچىدە

گېلهم ئۈستىگىال  ئۇ كۈچسىز ھالدا ئۆزىنى. تىپېئهكىرىۋ
  ۈ گمهڭ ئهمدىداداڭالر  -پ نىمجان ھالداۈنۈيۆلا نغدە، دىۋا-تاشلىدى

 دىېد-تىپتۇېۋۈزالر داداڭالرنى ئۆلتۈرۇتۇڭگ! قايتىپ كهلمهيدۇ
  . قاتتىق ھازا تۇتۇپ

ىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىگه ئاپا سهن راست دەۋاتامسهن؟ دادامن _
  .دى ئۇنىڭ بىلهكلىرىدىن تۇتۇپ سىلكىپېد-جهزىم قىالالمسهن؟

  .هردىئۇ باش لىڭشىتىپ جاۋاپ ب
  نهدىن بىلدىڭ؟ ياكى ئۆزەڭ كۆردۈڭمۇ؟  _
  -ـلىكنىمز ھاشىمنىڭ ئهسكهرقوش ئهمما  .مۈدۈياق، مهن كۆرم _

  .ئاممىۋى كۆمۈكته  كۆرۈپتۇ نىڭ جهسىدىنىلى داداڭالرغتىكى ئو
هن نگلهىدى نهجىبه شۈبهېد-ڭىلىشقاندۇر ئاپاېبهلكى ي _ 
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  .ئاھاڭدا
يهنى  -يتقانلىرىېرىسىدا ئغزىم ئۇنىڭ داداڭ توياق، قى _

كۆزلىرى جارائهت، تاياق زەربىسى، -زچاچلىرى چۈشۈرۈۋېتىلگهن، يۈ
دى ئۇ كۆزلىرىنى ېد -هندىكى ھالىتىگه ئوپمۇ ئوخشاشبىز كۆرگ

ممىسى شۇنىڭ بىلهن بالىالرمۇ ھه. الپغۇلۇپ يىغىنىچه بۇغيۇم
ۇ، غك قايۈئۆلۈمل. ىسىنى باشلىۋەتتىغپ ھازا يىۇشۇرۇبىردەك چۇرق

ئۇالر . دىئهندىشه ئۇالردىن ئۇيقىنى تارتىۋال-همغھهسرەت،  – ددەر
يىن ئۇ بۇ شۇم ېچۈشتىن ك. ا ئۇالشتىغشۇ ئاچچىق ئهلهمدە تاڭ

خهۋەرنى  شۇم .لىپ كهلدىېنىڭ ئۆيىگه ئىر دوستېىتسفخهۋەرنى ئو
. الشتىغڭ ئايالى خالىدەمۇ ھازا تۇتۇپ يىر ۋە ئۇنىېىتسفئاڭالپ ئو

رنىڭ ئۆز ئاكىسىدەك ېىتسفئهپهندى بۇ ئوىڭيولدۇشى ئهزىم ئۇن
مىنى غېانالرنىڭ غشۇڭا ئۇ ھايات قال. قىن ئىدىېىك يشۇنچىل

انلىقىنى، ھهم غۈپ،يولدۇشىنىڭ مائاشىنى ئااللمىهندۈرچۈش
لماسلىقى جهزمهن ئىكهنلىكىنى، ھېچ يىنمۇ ئاالېبۇندىن ك

لىپ، ېتىۋېاندا ئۆيىدىكى بىر پارچهگېلهمنى بولسىمۇ سغبولمى
 يلىشقا  ئىقتىسادىېۇق مهسىلسىنى ۋاقتىنچه ھهل قىلىۋۇقلئوز

  . يتتىېرەكلىكىنى  ئېشى كۇجهھهتتىن ياردەمدە بول
  ىن، بىرىنچىدىن نگرا چۈشهغتو سىما ئۆتۈنۈپ قاالي مېنى _

ۇدەك غتىۋالېگېلهم س تهرلىك بىر نهرسه ئايرىپېمائاشىمدىن ي
-ـيىنچىلىق تارتىىهمهسمهن، ئىككىنچىدىن سىلهرنىڭ قھالدا ئ

ۋاتقان ۋاقتىڭالرنى پۇرسهت بىلىش مهن ئۈچۈن نومۇسسىزلىق ـ
پۇل چىقىرىپ ئۇنىڭا ىدىن بىر ئاز غيانچۇ -دە دەدى،-بولىدۇ

ئۇالر  بۇ پۇل بىلهن. پۇلى ھهدىيه قىلدىان غئىككىمىڭ ئاف
رايونلۇق پارتىيه ئىشخانىسىنىڭ تهمىنات ياردىمىگه ئۇالشقىچه سۇ 

يۇرىكىدىن مىننهتدارلىق  ئۇ يارىالنغان. ىيااليتتىىدە جان ساقليۈز
  تىپ ـايـىگهن ھالدا ئۆيىگه قلرەخمىتىنى بىلدۈرۈپ، بىر ئاز يهڭگىل

  .    كهلدى
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ا غسىىروىن بۇرۇن ئۇ رايونلۇق پارتىيه بيىنكى كۈنى چۈشتېك
يىنچىلىق ئهھۋالىنى  تونۇشتۇرۇپ، ىىر قېغرىپ ئائىلىدىكى ئېب

  . قىلدىقۇتقۇزۇش تهلهپ  يجىددى
ڭ ئۈچ ئالدى بىلهن كىملىكىڭالرنى، ھهر بىر ئائىله ئهزاسىنى _

ۇل ئبىزگه تاپشۇرىسىز، مهس لىپ كېلىپېپارچىدىن رەسىمىنى ئ
خادىم ئانكىتالرنى تولدۇرۇپ رەسمىيهتلهشتۈرگىچه بىر قانچه ھهپته 

دى ېد- رىلىدۇېىن سىلهرگه قۇتقۇزۇش تهقسىماتى بئۆتىدۇ، ئاند
لىپ ئۆزىنىڭ، نهجىبه ېدەرھال ئۆيگه قايتىپ كئۇ . ىغبىرو باشلى

كىملىكى يوق خى ېت. ىملىكلىرىنى ئالدىلى رەھىمنىڭ كغۋە ئو
كهنجىسى  لى راتهبنى، بىر ياشتىكىغئۈچ ياشلىق كىچىك ئو

خانىدا ھهممىسىنى  لىپ، بازاردىكى رەسىمېفهۋزىيهلهرنىمۇ بىرگه ئ
پارچىدىن ا ئۈچ غشىېتهلهپ بويىچه كىشى ب. گه چۈشۈردىرەسىم

ا غيىن پارتىيه بىروسىېسىم يۇدۇرۇپ، شۇ كۈنىال چۈشتىن كرە
رەسىمىگه  لىقى باشلىق يولداش رەھىمنىڭېھ. لىپ كهلدىېئ

 ـ ا بۇرىدىغققىتىنى ئۇنىڭېيىن دېاندىن كغبىر ھازا تىكىلىپ قارى
ئهگهر قاراپ چىقىلىپ ئىشىڭىز قاراردىن ئۆتسه خهۋىرىنى  -دە 

ئۇنىڭ  -ئۇ تاكالالشماقچى بولدى .دىېد-اليسىزبىزدىن ئاڭ
ەم قىلىنىشىنى دىن ياردتېزئاچلىقتا ئۆلمهستىن بۇرۇن  ىبالىلىر

 -ا دەرھال شۇ كهلدىكىغيادى-كىن ئۇنىڭ ئهسېل. تهلهپ قىلماقچى
 .س، بهك ناچارلىشىپ كهتتىبۇ كۈنلهردە ئهمهلدارالر ئاۋالقىدەك ئهمه

پ تۆھمهتكه دە - »الى خائىننىڭ ئاي « لىپ ئۇنىڭدەكېيهنه ك
: ئۆزىگه -ئۇ ئۆز. ان بىرىنىڭ سۆز قىلىش ھهققىمۇ يوق ئىدىغقال

پىئه مىنىستىرلىكىدە ئهڭ ياخشىسى ساڭا خۇددى دۆلهت مۇدا
رەر ھاقارەت قىلىنىشتىن ئاۋال ىنىدەك بىنغتۆھمهت قىلى

ان غلىپ قالېا كغئۇ تىلىنىڭ ئۇچى. دىېد-ىزىڭنى يۇمغئا
شىنى ېب -دە ئىچىگه يۇتتى، هزەپلىرى بىلهن قوشۇپغسۆزلىرىنى 

ئۇ يول . الدىىنىچه پارتىيه بىروسىنى تاشالپ ئۆيىگه يول ئغچايقى
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تىپ خىراجىئهت قىلىپ تۇرۇشنى ېگېلهم س بويى بىرەر پارچه
  .      ئوياليتتى

    
  

  سهككىزىنچى باپ

  »ئاسمان يىراق، يهر قاتتىق«
   

ئىككىسىنى كىچىك ئۇ . چه سائهت ئونبىرلهر ئىدىېشۇ كۈنى ك
ۇزۇپ غنىدا ئولتۇرېتىپ، نهجىبه بىلهن رەھىمنى يېئۇخلىتىۋ

ھهممىسىنىڭ كۆز . تاالش قىلىشاتتى-كهلگۈسى ئۈستىدە دە
ھايات قانداق  ئائىلدىدىكىسى شۇكى دادىسىز ھهم پۇلسىز

چىشتىن باشقا ياخشى ېا قنغا ياكى پاكىستانغئىرا! داۋاملىشىدۇ
مهن بۇ يهردىن  -يقىدى ۋە شىنى چاېكىن رەھىم بېل. ئامال يوق

ىڭ قىساسىنى ئالىمهن، ئاندىن كهتمهيتۇرۇپ، دادامنىڭ ۋە ئاكامن
  . دەيتتى مۇشتىنى تۈگۈپ-!لىمىز ۇيوق

   مه،ېسىز گهپ بىلهن تهسهللى تاپىمهن دسهن بۇنداق مهنا _
  .ا تهنه قىلىپغلىغدى ئۇ ئوېد -كىمدىن ئالىسهن شۇ قىساسنى؟ 

  ياكى مۇداپىئه مىنىستىرىنى  مهن ياكى دۆلهت رەئىسىنى _
دى  رەھىم ۋە  ېد-بۇ مېنىڭ سىلهرگه بهرگهن ۋەدەم. مهنۈرۈئۆلت

ان بىر غىالپتىن يوغان غۋالۇڭىگه يوشۇرېدەرھال كۆينىكىنىڭ ي
ردىن مۇشۇ پىچاقنى ئۇال -هزەپ بىلهنغپىچاقنى چىقاردى ھهم 

  . دىېد- بىرىنىڭ يۈرىكىگه سالىمهن
ا غنىېرىنچىدىن سېنى ئۇالرنىڭ يلۇم ئاڭالپ تۇر، بىغئو _ 

ئىككىنچىدىن سهن ئائىلىمىزنىڭ چوڭى بولۇپ  .قىن يوالتمايدۇېي
 ئهگهر. ۇلىيتىڭ بارئان مهسغشۇڭا ئۈستۈڭدە بىزگه بول .قالدىڭ

اڭ ۋە سهڭ، ئۇالر خۇددى دادېسهن شۇنداق بىر ئىشنى قىلىمهن د
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يىن ېئۇندىن ك. شىدۇۈئاكاڭنى ئۆلتۈرۈشكىنىدەك سېنىمۇ ئۆلتۈر
سهنسىز بىزنىڭ ھالىمىز قانداق بولىدۇ؟ ئهڭ ياخشىسى بۇنداق 

سهن ئون تۆت  .خىيالنى كالالڭدىن چىقىرىۋەت ،قۇرۇق گهپنى
 قهتئى ئهگهر سهن. تهرلىك ئىشلىتهلهيسهنېئهقلىڭنى ي .ياشتا

 –ا نغبىلهن پاكىستا قىساس ئالماقچى بولساڭ، بىز ئالدى
رىنچىدىن بىز ىال بىشۇند .ا قاچايلىغنىېمۇجاھىدالرنىڭ ي

ىن مۇجاھىدالر بىلهن بىر ئىككىنچىد .رىشىمىزېخهتهرلىككه ئېب
رەش ۆا قارشى كغجىنايهتچى رۇسسالر يتىلىپ، ھهقىقىېسهپكه ق

ئۇ شۇ سۆزلىرى . رىپېهنچه بشدى ئۇ رەھىمگه چۈېد -قىالاليسهن
  .ئارقىلىق رەھىمنى  پىالنىدىن ياندۇرۇشقا تىرىشاتتى

. رىپېدى ئۇ قارارىنى بېد! اچىمىزا قنغپاكىستاشۇنداق، بىز _ 
پ ىسىنى ئۈزۈن ئاياق تىۋىشى ئۇالرنىڭ مۇنازىراغتۇيۇقسىز پهيدا بول

ئاپا ! ۋاي خۇدايىم –دە  ا قارىدى،غنهجىبه دەرىزىدىن ھويلى. قويدى
ئىككى  .ۋاتىدۇۈكهرلهر، ئۇالر تامدىن سهكرەپ چۈشھويلىدا  ئهس

ا غبول، ئۆزەڭنى دالدىەھىم چاققان ر! ئهسكهر تام ئۈستىدە تۇرىدۇ
. دۇدۇقالپ ھهم چىراقنى ئۆچۈردىدى ئاالقزادىلىك ئىچىدە ېد- ئال

پ، رەھىم ۇلۇھويال ئهتراپى قورش. كىلگهن ئىدىچىېكىن كېل
ئالدىكى،   سىگهېئۇ دەرھال ئ. ان ئىدىغقاچقۇدەك ئىمكان قالمى

ىمىگه لىقى  رەھبهر يولداش رەھىمنىڭ رەسېپارتىيه بىروسىدىكى ھ
ان ئىدى، جهزمهنكى رەھىمنىڭ تۇرقىنى ۋە غتىكىلىپ قارىئۇزۇن 

رلىك بېخهته بارلىق ئهھۋالىنى، ئۇنىڭ ئۆيدە ئىكهنلىكىنى  دۆلهت
بىلهن ئىككىسى  نهجىبه. دۈرگهن گهپلگه بى) ا دئ خ  ( ئىدارىسى

ياتاق ئۆيگه ئهكىرىپ، چوڭ ھهم  ىدەكزلىېرەھىمنى چاقماق ت
ا يۆگهپ ئۆينىڭ بىر غالئاندىن ئهدي .ئوراشتىا غلىن يوتقانالرېق

خانا  مېهمانئۈن چىقارماستىن  ،دە–ا تاشالپ قويۇشتى غڭىۇبۇل
ا غۇالر كارىۋاتقا تاشلىنىپ، باشلىرىئ. ئۆيگه قايتىپ چىقىشتى

پ ھېچنىمىنىنى سهزمىگهن قىياپهتته ۈشۈيوتقاننى پۈرك
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. ماقتاايغئۇل هانچغدۈپۈر بار-سىرىتتىكى ئۈپۈر. ىشتىلېتىۋېي
. ئهسكهرلهر داالننىڭ ئوچۇق ئىشىكىدىن ياتاق ئۆيگه كىرىشتى

المپا . ىچه كهلدىغنىېۋىتىنىڭ يىاق تىۋىشى ئۇالرنىڭ كارئاي
  :دە-چىراقنىڭ كونۇپكىسىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى

- ـئۇالر باشلى. رىپېدى بىرى بۇيرۇق بېد -!ڭدىن تۇرۇشۇئورن _
بىر ياققا تاشلىشىپ كۆزلىرىنى  لىشقان يوتقاننىېۋۈرىنى پۈركـ
چىشىۋىدى، سول قولىدا قولچىراق، ئوڭ قولىدا تاپانچا تۇتقان بىر ېئ

ا غنىدا ئىككى ئهسكهر ئۇالرېكوماندىرنىڭ ي. ماندىرنى كۆرۈشتىكو
ا مىلتىقلىرىنى بهتلىشىپ بۇيرۇق كۈتكهن ھالدا تىك تۇرماقت

نهجىبه بولسا . شىنى ئورىدىېئۇ رومال بىلهن دەرھال ب. ئىدى
ئانا . ىدىان ئغسىلىۋالېهھكهم ئقورققىنىدىن ئۇنىڭ بىلىكىگه  م

  .ىلداپ تىترىشهتتىغباال ھهر ئىككىلىسى ال
ىلى غرىمىدا بىزنى ئارامخۇدا ئۇخلىېچه يېمىشكه بۇ كېن _

چىدە ېمه قىلىشماقچى سهنلهر؟ مۇشۇ كېقويۇشمايسهن؟ ن
ۇ قاتتىق دى ئېد -گىشلىك زادى قانداق نهرسه ئۇ؟ ېئىزدەشكه ت

چىراقنى يورۇتۇپ لىقى كوماندىر قولېھ. پهرىشان ھالدا كايىپ
ا غئاندىن قهددىنى تىك تۇتۇپ ئۇنىڭ ا ئىڭىشتى،غدىۋاننىڭ ئاستى

. داىدى ئهسكهرى تهلهپپۇزېد -لۇڭ رەھىم قهيهردە؟غئو _بۇرۇلدى ۋە 
  .شۇنىڭ بىلهن زۇكۇملىشىش ئهۋجىگه كۆتۈرۈلدى

ۋە ئاكىسىنى ئۆلتۈرگهندەك ئۇنىمۇ  مه ئۈچۈن؟ دادىسىنىېن _
  ئۆلتۈرۈشمهكچىمىدىڭ سهنلهر؟

لۇڭ مهكتهپكه غئهگهر ئو. ئانا بىز ھېچكىمنى ئۆلتۈرمهيمىز _
شىدىكى باشقا ساۋاقداشلىرىدەك، ھېچ ېان ئىكهن، تهڭ يغبارمى

دىشى غرەش قىلىشى، ۋەتهننى قوۆا قارشى كغاندا باندىتالرغبولمى
ئوخشاش ۋەتهن ئۈچۈن ھېچ بىر ياخشى  اغتهلۋە  ئاكىسى .رەكېك

قاتىل بولۇشتىن گۇنا ئهسكهرنى ئۆلتۈرۈپ ېئىش قىلمايتۇرۇپ، ب
  . ان ئادەم بولسۇنغدايدىغئاۋال ۋەتهننى قو
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ز بىرى ـسىھـۇناـهر گـكـىقى ئهسـلېهن ھـگىشىنى يېب _
  !انغا زىيانكهشلىك قىلغبهلكى مېنىڭ قىزىم. هسـهمـئ

-ئهسكهر! ئاشكارە ھاياسىزلىق-قگهنلىرىڭ ئوچۇېئانا بۇ د _
بىزلهر خهلقىمىزنىڭ . بىر كىم يوق لىرىمىزدە نومۇسسىز ھېچـ

شهرىپىنى، نومۇسىنى  -  نومۇسىنى سۆيىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ئىززەت
-ـىنچىلىقغريالىستالرنىڭ قىرېلىرىدىن، ئىمپھۇجۇم ياتالرنىڭ

گهچ بىر ئهسكهرگه ېكوماندىر شۇالرنى د _ .دايمىزغلىرىدىن قوـ
خانا ئۆيدە مېهمانيهنه بىر ئهسكهر . ئهگىشىپ ياتاق ئۆيگه كىردى

كوماندىرنىڭ ئارقىسىدىن ياتاق  ئۇ دەرھال. ۋۇللۇق قىلماقتاقارا
نىڭ كارىۋاتئۇالر كىيىم ئىشكاپلىرىنى،  .ئۆيگه يۈگۈردى

-ـۇدەكال يهرلهرنى ئاختۇرۇشنغاستىلىرىنى، ئىشقىلىپ ئادەم سۇقۇئ
ا غلىقى ئهديالېان ھغڭىپ قويېپۈركهپ تئاندىن رەھىمنى . تىـ

  : قارىدى ۋە 
  .دى گۇمان نهزىرىدە قاراپېد-مه بارېبۇنىڭ ئىچىدە ن! ئانا_
  كارىۋات كىرلىگى،  كۆرپه، ۇ، بۇ يوتقان،غكۆرۈپ تۇرۇپسىلهر _

دە قىمىرلىماستىن جان -دى ئۇ رەھىم ئاڭلىسۇنېد-ئهديال
يۈرىكى گۈپۈلدەپ كىن ئۇنىڭ ېل. دەپ ئۈنلۈك ۋارقىراپ-ساقلىسۇن

  . اندەك ئۇرۇشقا  باشلىدىغباز
دى كوماندىر ئهسكهرگه ېد-مىلتىقنىڭ نهيزىسىنى سانجى _

ڭىققا  ېهر قولىدىكى نهيزىلىك مىلتىقنى تئهسك. رىپېبۇيرۇق ب
ڭىققا ېان نهيزە تغيالتىراپ تۇر. تىم سانجىدىېئارقىمۇ ئارقا ئۈچ ق

ئهگهر ئهسكهر نهيزە   .ئهمهس ئهكسىچه ئۇنىڭ يۈرىكىگه سانجىالتتى
. ئۇ ۋارقىرىۋەتكهن بوالتتىان بولسا، غشنى دەرھال توختاتمىسانجى
قان قورقۇنچلۇق ۋارقىراشلىرىنى ا ئۈسۈپ چىقىۋاتغۇزىغئۇ بو

ا سانجىلىپ غلىغىنىڭ ئوغقا تىرىشاتتى ۋە ئۆتكۈر نهيزە تىسىشېب
رىشىنى، ۋارقىراپ، ياكى ېا مهدەت بغلىغكهتمسهلىكىنى، ئو

. لىقنى  ئالالھتىن تىلهييتىمىدىرالپ ئۆزىنى ئاشكارىالپ قويماس
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ئالالھ رەھىمنى نهيزىدىن ! گهن ئۇلۇق مۆجىزە ھهېمه دېن
پاشىنىڭ ئاۋازىچىلىكمۇ . رەھىم قىمىر قىلمىدى. ان ئىدىغساقلى

  . سادا چىقمىدى
پهقهتال يوتقان،  .يولداش كوماندىر ھېچ نهرسه يوق _

  . رىپېر دوكالت بدى ئهسكهېد-كۆرپىلهركهن
دى كوماندىر بۇيرۇق ېد-باشقا ئۆيلهرگه قاراپ چىقايلى !يۈر _ 

دەك غلىپ، ئۈستىدىكى تاېشۇندىال ئۇ چۇڭقۇر نهپهس ئ. ىلىپق
ۆيگه خانا ئمېهمانقهدەم بىلهن  يېنىكاندەك غيۈكتىن قۇتۇل
ا چهكچهيگهن ھالدا سۇئال نهزىرى غنهجىبه ئۇنىڭ. قايتىپ كىردى
لىڭشىتىپ، خاتىرجهملىكنى  يېنىكشىنى ېئۇ ب .بىلهن تىكىلدى

 انلىقىنى بىلىپغنهجىبهمۇ رەھىمنىڭ ئامان قال. دىبىلدۈر
  . ئۇھ تارتىۋالدى يېنىك

رەمسىز؟ ېا رۇخسهت بغلىشىمېلىۋېئاشخانىدىن بىر جام سۇ ئ _
  . سورىدى ئۇ قاراۋۇللۇقتىكى ئهسكهردىن -

   -رگىچه سىز مۇشۇ يهردە تۇرىسىزياق ئانا، كوماندىر قايتىپ كى _
  .دى قاراۋۇل كهسكىن تهلهپپۇزداېد

يىن كوماندىر يهنه بىر ئهسكهر بىرلىكته داالن ېبىر ھازادىن ك
يىنال يهنه ېبىر ئازدىن ك. انا ئۆيگه كىرىشتىخمېهمانئۆيدىن ئۆتۈپ 

سه تاپالمىدۇق نهربىز ھېچ -ئهسكهرمۇ كىرىپ كهلدى ۋە بىر
  .رىپېى دوكالت بدېد-يولداش كوماندىر

  كىم كۆرۈلمىدى؟ھېچ _
  !ياق، يولداش كوماندىر _
  باشقا ئىككى ئهسكهر قهيهردە؟  _
  .قاراۋۇللۇق قىلىۋاتىدۇ يولداش كوماندىر سىرتتا _
لىڭىزنى ئهسكهرلىككه غئانا بىز شۇنداق قارايمىزكى، ئو _

 .ئۆزلىكىڭىزدىن ئهۋەرتىپ بهرسىڭىز، سىلهر ئۈچۈن ياخشى بولىدۇ
لىدۇ ھهم باندىتالرنىڭ مائاش ئا ڭىز ئهسكهرلىكته ياخشىلىغئو
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تىشىدىن ئامان ېىدىن، ياكى ئۆلتۈرۈۋتىشېا باشالپ كغيامان يول
ئهگر . گه بولىدۇېىتىگه ئسرلىشىنىڭ بىردىن بىر پۇېق

ىر خاپىلىق ېغ، سىلهر ئۈچۈن ئائۆزلىكىدىن ئهسكهرلىككه بارمىس
ا غكوماندىر ئۇالر _ !ئويلىنىشياخشى نى ېق. پىپ بهرگهن بولىدۇېت

  .تهھدىت سالماقتا ئىدى
بهلكى . قنىدىمۇ ئهمهس، كابۇلدىمۇ يوېلۇم باندىتالرنىڭ يغئو _

  .ا كهتكهنغنىېشىمالدىكى ھاممىسىنىڭ ي
ئۇ . ەر يهتكۈزۈڭالرا خهۋغان بولسا، ئۇنىڭغياخشى، شۇنداق بول _

. يلىسۇننى ئوسىئۆزىنىڭ كهلگۈ .ا قايتىپ كهلسۇنغدەرھال كابۇل
ئهسكهرلىكته ئۇنىڭ ئهقلى قابىليىتىنى . خى گۆدەكېئۇ ت

 -يهسىگه ئهۋەتىلىش پۇرسىتى بارئارمى سوۋېت يىتىلدۈرۈش ئۈچۈن
تىپ ھهم ئهسكهرلهرگه ېتىلگهن مۇردىدەك قېدى كوماندىر تاشلىۋېد

   ! بىز ئهمدى قايتىمىز_  رۇق بهردىيبۇ
زىدىن چىقىپ تىلىپ ئهمهس، دەرۋاتىم تامدىن ئارېئۇالر بۇ ق

ئۇ ئهسكهرلهرنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ چىقىپ . تىشتىېك
بىلهن بىرگه ياتاق ئۆيگه كىرىپ ئاندىن نهجىبه . دەرۋازىنى تاقىدى

! ۋاي خۇدايىم -سهكرەپ تاشلىدى ئۇ قورقۇنچتىن. ڭىقنى يهشتىېت
  ! ۇنغسهپتىېا بويىلىپ كنغلۇم قاغنىم ئوېج

دى ېد-تىۋاتىدۇېكۆيۈشۈپ كىگىم ئوتتا كۆيگهندەك ئاپا بىل _
ان، كۆينىگىنىڭ غرەھىمنىڭ يۈزلىرى تامدەك تاتار. رەھىم ئىڭراپ

ئۇالر . ان ئىدىغڭى پۈتۈنلهي قان بىلهن بويالېنى، يقىېسول ب
-قان ياتقۇزكارىۋاتبىلهن  شىپ، پهمېڭىقتىن يېرەھىمنى دەرھال ت

 ڭىش ئۈچۈن سوغۇقېڭ يارىسىنى يۇيۇپ تنهجىبه ئىنىسىنى. دىـ
ك لىبهختسىز  ىرېغرەھىم ئاشۇ ئ. ىشكه ئالدىرايتتى، بۆز ئهكىرسۇ

سول  ئهگهر ئۇنىڭ. ان ئىدىغئىچىدە بهخىتكه يارىشا ساق قال
ان غلىنىپ قالمىغپ باىنىۇرلغى كۆكسىنىڭ ئۈستىگه توكبىلى

- ان بوالتغهيزىسى ئۇنىڭ دەل يۈرىكىگه قادالبولسا، مىلتىقنىڭ ن
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يهنه بىر . انغداپ قالغئۆلۈمدىن قوئۇنىڭ بىلىكى ئۇنى . تىكهنـ
لىن ېۇرۇلۇپ چىققاندا قغخىت بولسا، مىلتىقنىڭ نهيزىسى سۇبه

ئۆتكىچه قان يۇقى تازلىنىپ   يوتقان، كۆرپىلهردىن، ئهديالدىن
ئهگهر ئۇالر قان ! بولمىسا قان يۇقى كۆرۈلۈپ قالسىچۇ. انغقال

شقان يهردىال ئاخىرال يۇقىنى كۆرگهنال بولسا، ھهممه ئىش شۇ
  . بوالتتى

بۇ . ىق دورىالر ئۆيدە يوق ئىدىبۇنداق بىر ھادىسىگه الزىمل
 ياكى بىرەر. مۇمكىن ئهمهس چىدە دورا ئىزدەپ سىرىتقا چىقىشېك

ئاخشام سائهت . خىمۇ ئهپسىزېلىش تېدوختۇرنى ئۆيگه باشالپ ك
كى بولۇپ ېققۇز سىرىتقا چىقىشنىڭ ئاخىرقى چتو

ئۇالر . ئهسكهر قاينايدۇ اكوچىالرد رىېهندىن بنگبهلگۈله
 . ان گهپغانلىكىن نهرسىنى تهكشۈرىدىغمىدىرلى

خىمۇ ېسوراش تنىالرنىڭكىدىنمۇ بىرەر دورىلىق نهرسه قوش
مهك، ئۇالرنىڭ ېد. نىقېقىپ قويۇشى ئېچۈنكى چ .خهتهرلىك

لىش ېلىنىپ قغرەھىمنىڭ يارىسى ياللۇ –ىنىغلىدىېقولىدىن ك
بىلگهنچه ئامال قىلىشتىن باشقا خهۋپىگه قارىماستىن ئۆزلىرى 

ققهت بىلهن ېشۇڭا ئۇالر رەھىمنىڭ يارىسىنى د .چارە يوق ئىدى
ئۇ لۈڭگىنى  .قا ياتقۇزدىكارىۋاتڭىپ ېاتا بىلهن تيۇيۇپ، بىر پارچه م

 .ان پىشانىسىگه باساتتىغقىلىپ رەھىمنىڭ تهر تهپچىرەپ تۇريۆل 
رىقتىن غرەھىم ئا .ەقىقه ئارتماقتادى دەقىقىمۇ ىقرغڭ  ئانىبىلىكى

رىق ئازابى غئا. ۇناتتىغاچۇرۇپ، چاال ئۆلۈك يىالندەك تولئۆزىنى ق
ئۇ . ە پهسلهپ قاالتتىپ، بىردۈرلۈان نالىسى بىردە كۆتغبىلهن تول

ا ياردەم غلىغئۇ ئو ىچۈنك .اليتتىغشىنى سىالپ يىېرەھىمنىڭ ب
  .يهڭگىللىتهلمهيۋاتاتتى لىنىڭ ئازابىنىغقىاللمايۋاتاتتى، ئو

يهنه ن  سائهت ئالته ئهتراپىدا رەھىمنىڭ قىزىتمىسى هگئهتتى 
ان تونۇردەك قىزىق ھارارەت نغئۆرلهپ، بهدەنلىرىدىن تاۋال

كۆرپه بىساتالرمۇ تهرگه چۆمۈلۈپ چىلىق چىلىق . لمهكتهۈرۈكۆت
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ىزلهردە رەھىمنىڭ ھالى تاقهت سائهت سهكك. يۆل بولۇپ كهتتى
نهجىبه ئىنىسىنىڭ . تتىۇسىز دەرىجىدە يامانلىشىپ كهغقىل
ئۇ . ا كهتكهن ئىدىغنىدا يهردىال ئولتۇرۇپ ئۇيقىېۋىتى يىكار

ا غدە، دوراخانى- پىلىدىۇتۇپ ئىنىسىگه قاراشنى تاغنهجىبهنى ئوي
لىش نهقهدەر خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ېرىپ الزىملىق دورا ئېب

لىنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇش  غبىلسىمۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئو
  .  ئىدى ھهممىدىن مۇھىم

مالنى ئارتىپ، ا روغشىېب .ئۇ ئالدىراش رىداسىنى كهيدى
ا ان نىمجان ھالدغۇدىن ھالسىرىغىر قايېغئۇيقۇسىزلىقتىن، ئ

ڭىق ېان مهلههم، تغا سۈرتىدىغسىلگهن يارىېا باردى ۋە  كغدوراخانى
رىق پهسهيتىش دورىسى قاتارلىق غقىزىتما ۋە ئا لىنتىسى،

ھهمدە بۇ . يتتىۇئۇنى ياخشى توناگهر دور. نهرسىلهرنى تهلهپ قىلدى
گهن تۆھمهت ېاھىدالر بىلهن شىرىكچىلىكى بار دئائىلىنىڭ مۇج

دوراگهرنىڭ . لىقىنىمۇ ئۇبدان بىلهتتىناغبىلهن مۇنقهرز بول
ئۇ  . ۇشلۇقھۆكۈمهتكه سادىقلىقى مۇشۇ رايوندا  ھهممىگه تون

سا، ياكى ا جهزىم قىلغانلىقىغا ئىشلىتىلىدىغدورىالرنىڭ باندىتالر
ا مهلۇم غمهخپىيهتلىك ئىدارىسى) د.ائ.خ( گۇمان قىلسا دەرھال

هتلىك ئهسلىدىنال بارلىق دوراگهرلهر مهخپىي .تهبىقىلىشى 
ا غولۇپ، كىشىلهر دورىالرنى يارىدارلىنىشلىق بغا باغئىدارىسى

  . رەكېكچى بولسا دەرھال مهلۇم قىلىشى كئىشلهتمه
  : دە-ا گۇمانى نهزىرى بىلهن قارىدىغدوراگهر ئۇنىڭ

  .نىقالش ئۈچۈن سوراپېدى ئېد- سىلگهن يارا ئۇېقانداق ك_ 
 .ىنى سۈڭهككىچه كىسىۋاپتۇغتىپ بارمىېراۋغقىزىم پىياز تو _

رى قىزىتمام ئۆرلهپ، ېئىككى كۈندىن ب. ئۆزەمگه ئالىمهندورىالرنى 
 جاۋاپدى ئۇ تهمتىرىمهستىن دوراگهرگه ېد-تاپ بولۇپ قالدىمېب
  . دۈكىگه ساالتتى-كىن ئىچىدىن بىر ئهندىشه ئۇنى  دەكهېل .رىپېب

دى دوراگهر ېد-شۇنداقمۇ، مېنىڭدە ياخشى الزىمهتلىكلهر بار ئاھ،
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ا غبىر كىچىك شىشىدە ئىسپىرت، يارى ۋە يارىنى يۇيۇش  ئۈچۈن
ئون  ڭىق لىنتىسى ، ئاسپىرىن،ېت سۈرتۈش ئۈچۈن بىر  ئاز مهلههم،

ئۇ پۇلنى . تارلىقالرنى بهردىتى قاىدانه قىزىتما پهسهيتىش تابل
ىن ئاند. ا سالدىغتىپ دورىالرنى رىداسىنىڭ يانچۇقىېۋىتۆل

ئۆيگه  لىپېتىۋېنان سرىپ ېا بغدوراخانىدىن چىقىپ نان دۇكىنى
  .  يول ئالدى

. لىپال رەھىمگه تابلىتالرنى ئىچتۈردىېتىپ كېئۇ ئۆيگه ي
ڭىقنى ېردەملىشىپ رەھىمنىڭ بىلىكىدىكى تانهجىبه بىلهن ي

لهن ان يارىنى ئىسپىرت بىغئاينىپ كهتكىلى تهييار تۇر. هشتىي
ڭىق لىنتىسى بىلهن مهھكهم ېيۇيۇپ، مهلههمنى سۈرتتى ۋە ت

كۆرسۈتۈپ رەھىم بىر قانچه مىنۇتتىن   كۈچىنىتابلىت . تاڭدى
نكى ئهندىشه چوڭ، چۈ كىنېل. ا كهتتىغچۇڭقۇر ئۇيقىيىنال ېك

تېز ھهرىكهت ئهھۋال ئاستىدا  يقولى بىلهن جىددى رەھىم يارىالنغان
ا يامىشىپ دەرھال غچىش ئۈچۈن شۇتىېزىگه قگئۆ .قىاللمايدۇ

لىشتىن بۇرۇن ېچىكىپ قېشۇڭا ئۇالر ك. ا ئااللمايدۇغئۆزىنى دالدى
ىمنى ئهڭ رەككى، رەھېن ئېتىبارەن  تېز تۇتۇش قىلىشى كھازىردى

ئۇيهردە يارىسى  ان يهرگه يهتكۈزۈش،غمۆكىدىقىسقا يول بىلهن 
ه ئۇزۇن ۋاقىت چۈكۈچىگه كهلگ ىچه، تولۇق غسهللىمازا ساقاي

ىر باش ېغكىن قهيهرگه؟ بۇ بهكمۇ ئېل. رەكېشى كۇخاتىرجهم تۇر
ۇققانالرنىڭ ھهممىسى چهت ۇدەك تغئىشهنچ قىل. ىقىتىنچىلېق

وي ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچى بىلهن ت. چىپ كهتكهن تۇرساېئهلگه ق
 ان  بىردىن بىر سىڭلىسىغشىمالدا ئۆيلۈك بولۇپ قال قىلىپ،

. انغزىدا  تۇرىدىېئىككى بالىسى بىلهن كىچىك بىر ي ئۇالر. باتتى
هپتىچه ئاۋال بۇ بىراق ئهزىم ئهپهندىنى تۇتقۇن قىلىشتىن بهش ھ

لهشمه ھۇجۇمىدا بومباردىمان ۋە ھۆكۈمهتنىڭ بىر زا رۇسېي
ا غوشنىالرق. خىچه خهۋەر يوقېت رى ئۇالردىنېاندىن بنغقىلى
گۈدەك ھۆكۈمهتكه ېئۇالرنىڭ ھهممىسى د. ىلى بولمايدۇنگئىشه
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- ـنلىېا ئغئهزىم ئهپهندى قول. خور كىشىلهر سادىق، باش ئهككهن
-ـقوشنىالرنىڭ ھېچ رى،ېگهندىن بـ-ـرۈلئۆلتۈ ماھمۇداندىن ۋە غ

گۇيا اندا  غدوقۇرشۇپ قال .بۇ ئائىلىنىڭ يۈزىگه باقمىدى بىرى
-ـئوڭ تهرەپتى. لىشىدۇېن قاچقاندەك ئۆزلىرىنى چهتكه ئدىئالۋاستى

قۇالق، -ا كۆزغئۇنىڭ ئائىلىسى بۇالر ،قوشنا پارتىيه ئهزاسىكى ـ
دەرۋازا ئالدىدا  ايدۇ،ڭشتامدىن بۇيۇن ئۇزارتىشىپ گهپ تى ھهتتا

ان غنىڭ نهزىرىدە گۇمانلىق بولۇپ قالھۆكۈمهت. تۇرۇپ ماراليدۇ
ۇالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشتىن نىالر بقوش ۇشالر، كۆپلىگهن تون

كۈنلهردە كوچىالردا  يىنكىېك. خىمۇ ئۆزلىرىنى تارتىشىدۇېت
انالر ئارىسىدا كۆزىنىڭ قۇيرىقىدا قاراپ، بىر كهلىمه غيولۇقۇپ قال

  .  ان ئىدىغتىشكهنلهرمۇ بولېماستىن ئۆتۈپ كسۆزمۇ قىلىش
ر پىش ئۈچۈن بىېت ىلهن ئىككىسى بۇ ھهقته بىر يولنهجىبه ب

مىسۇن  ېكىن قايسىنى دېل. سائهتتىن ئارتۇق پىكىرلهشتى
ىنى  غبولۇپ قال  دبىرال، بىردىن بىر ئۈمۈ. قمايتتىئاخىرى چى

كىرىپ  كىن كهچېل. ر ئىدىېىتسفى بار ئوغلىقى دوستدارچىلىېھ
. رەكېن قايتىپ ئۆيىگه كهلگىچه كۈتۈش كر خىزمهتتىېىتىسفئو

  .  ا قارار قىاللمايدۇغۇز ئۆز ئالدىغبۇ ھهقته يالچۈنكى ئۇنىڭ ئايالى 
رنىڭ ېىتسفيىن ئۇ ئوېچ سائهت بهشتىن بىر ئاز ئۆتكهندىن ككه

 رەھىمنىڭ بهرگهن مۇدھىشالرنى چه يۈزېدە، ك-ئۆيىگه ئۈندى
ئاڭلىتىپ، رەھىمنىڭ خهتهرلهرنى  تولۇق  -يىمېن خا كهلگهغشىېب

ە مۆكۈنۈپ ئۆيىدىچه بىر قانچه كۈن ئۇالرنىڭ غيارىسى ساقاي
رنىڭ ئايالى سۆزسىز مۈرىسىنى ېىتسفئو. تۇرۇشىنى ئۆتۈندى

  شىنى تۆۋەن ېىقه بـه دەقـچـانـر  بىر قېىتسفوـئ .دىـويـىتىپ قغئىر
   :پ، ئاخىرى زۇۋان سۈردىۇنۇلىپ ئويلېس

  .ۇدا ئىكهنلىكىڭنىغبىلىمهن، سېنىڭ قانداق تۇي سىما مهن_ 
ىرچىلىقالر ېغشىدىكى ئېكىن بۇ كۈنلهردە ھهممىمىزنىڭ بېل

ىنى غئوچى. ۋاتىدۇۇتۇبىلهن بىزنى يوق شۇكى، ئاددى ئىشالر
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ھهمىسىال تهتۈر  يىنكى كۈنلهردە مىنىستىرلىكته ماڭاېيتسام كېئ
ڭ ۇيولدۇش ڭچۈنكى مهن سېنى _؟ مىشكهېن. قارىشىۋاتىدۇ
بىر قانچىسى . نالم ئۈچۈۇنغۇقىن دوستى بولېئهزىمنىڭ ي

. انمۇ بولدىغرىسىدا مهندىن سورىغماھمۇد تولۇڭ غڭ ۋە ئوۇشۇيولد
ىدارىسىدىن نازارەت ڭ ئۆيۈمنى، ئائىلهمنى مهخپىيهتلىك ئمېنى

قانداق  سهن. ىنى بىلىمهنغىنى، مارالۋاتقانلىغقىلىۋاتقانلى
سا، پىۋالېەھىمنى مېنىڭ ئۆيۈمدىن تلۇڭ رغقارايسهن ئهگهر ئۇالر ئو

سىزكى ىشۈبه –دە؟ انلىقى ھهققىغماڭا قانداق مۇئامىله قىلىدى
! ىلىشىدۇان بولسا، ماڭىمۇ شۇنداق قغا قانداق قىلغڭۇشۇيولد

. ىزنىڭ ئۈچ بالىمىز بارب. ىن سىمانگمېنى چۈشه  ئۆتۈنۈپ قاالي 
. لىشىنى مهن كۈتهلمهيمهنېا بۇنداق باالنىڭ كغبالىلىرىم

ر ېىتسفسورىدى ئو -گه ماڭدۇرالمامسهن؟ رەھىمنى باشقا بىر يهر
  . يىنېمىمى سۆزلىرىدىن كسىز، سهھگۇنا
  ئهمدى  .كۆردۇقپ ۇشۇبىز بارلىق ئىمكانىيهتلهرنى ئويلياق،  _

  . جاسارىتىنى يوقاتقان ھالدا -هتئدى ئۇ جۈرېد-باشقا ئامال يوق
مهن ياخشىراق  .ىما، ماڭا ئهتىگىچه ۋاقىت بهرگىنبولىدۇ س _

-مهنۈپىلسا ساڭا بىلدۈرېئهگهر بىرەر ئىمكانىيهت ت .ۋااليئويلىنى
  . رىپېا مهدەت بغر  ئۇنىڭېىتسفدى ئوېد

تهمتىرەپ ئهتراپقا  -نهپېان ھالدا  ئورنىدىن تۇرۇپ، تغئۇ ئاھ ئۇر
ىچه باشالپ غرنىڭ ئايالى ئۇنى دەرۋازىېىتسفئو. قارىدى
قىشنى ئۆتۈندى ئۇ  ېىم قىلىپ بسېا بىر ئاز بغىيولدىش.كهلدى

ۇشىنى يولد رنىڭ ئايالىېىتسفئو. تىپېىدا خوشلىشىۋغبۇسۇ
يۇ يهنه ئوخشاشال - ا ۋەدە بهردىغرىسىدا ئۇنىڭغلىقى توـانغقىستايدى
نىڭ بهك ئاز بولىشىنى چۈشىنىشىنىمۇ قوشۇمچه ـنهتىجىسى

لىشىچه ياردەم ېيهنه  شۇنداقتىمۇ قولىدىن ك .قىلدى
يتىپ، ئۇنىڭ ئائىلىسىگه ئوڭۇشلۇق تىلهپ ېئ انلىقىنىغقىلىدى

  . ئۇزىتىپ قويدى
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ا كىرگىنىدە نهجىبه ئايۋان غھويلىلىپ ېئۇ قايتىپ ك
الپ غسىپ يىېا بغرىغستىدىكى پهلهمپهيدە فهۋزىيهنى بائا

  : سلىپېلىپ ئۇنىڭا ئېراتهب يۈگۈرۈپ ك. ئولتۇراتتى
رايتتى دەپ ۋارقى- ئاپا، ئاپا رەھىمنى ئهسكهرلهر تۇتۇپ كهتتى_ 

. ئىچىدە كۆزلىرىنى چهكچهيتىپ ا خاس ھاياجان ۋە قورقۇنچغبالىالر
تهر  ڭالپال ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى مۇزدەك سوغۇقخهۋەرنى ئا ۇمشبۇ 

  : باستى ۋە 
. دەپ قورقىنىدىن ۋارقىرىۋەتتى-لۇمغنىم ئوېج! ۋاي خۇدايىم_ 

دى ئۇ ېد -! بۇنداق بولۇشى مۇمكىنمۇ! بهھهي نهجى -ھهمدە
  . ا دۆۋەيلهپغقىزى يتۇتالما ئۆزىنى نەتىهزغ

سېنىڭ . قىلدىدەپ ناله -ىپال رەھىم سۇتېئاپا، سهن ك _
نىڭ ئۇالر. تىشنى ئۇنتۇپ قاپتىكهنمهنېئارقاڭدىن دەرۋازىنى تاقىۋ

-كهنمىزنانلىقىنىمۇ بىلمىگهغمېهمان خانا ئۆيگه كىرىپ بول
  .قىقداپېدى نهجىبه ھېد

  !ۇغۇدەك ھالى يوق ئىدىغخى رەھىمنىڭ ئۆرە تۇرالىېكىن تېل _
ى مازاق بىراق ئۇ ئىتنىڭ بالىلىر. دىمېئىتنىڭ بالىلىرىغا د _

لىپ ېسىپ ئېا بغقىلىپ كۈلۈشكىنىچه رەھىمنى ماشىنى
  .تىشتىېك

رىسىدا بىر غانلىقلىرى توغلىپ بارىدىېئۇالر رەھىمنى قاياققا ئ _
  يىشمىدىمۇ؟ ېنهرسه د

  .ا ئاپىرىدىكهنغھهربى دوختۇرخانىسى .دەدى _
-ـنى قهيهردىن بىلىشكهنلىكرەھىمنىڭ ئۆيدە ئىكهنلىكى _

  !تهلهيتتىېولمىسا ئۇالر مهقسىدىگه قانداق يبيتتىمۇ؟ ېلىرىنى ئـ
  :دىېكوماندىر رەھىمگه مۇنداق د ىلىقېھ _
نهيزىسىنىڭ ئۇچىدا قان ! كهنسهنيىگىت، سهن تهلهيسىز ئى _

  .ساڭا خائىنلىق قىلىپ قويدى ان ئهسكهرغتىپ قالېى قېغد
دەپ -خى ئۇالر ھېچ نهرسىنى بىلمىدىېمىهرىبان خۇدا، مهن ت _
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ان ا ئوبدىڭغۇلۇق بولدى، نهجىبه ئۇكىلىرغئىدىم، بولان غئويلى
  .ا بارىمهنغمهن ھهربى دوختۇرخانىسى. قارا

كېسهل چه غۇتىپ بارېسهن ئۇ يهرگه ي .ئۈلگۈرەلمهيسهن ئاپا، _
  .تىدۇېپ كان ۋاقىت ئۆتۈغچىلهرنى قوبۇل قىلىدىكۆرگۈ

سائهت . ىق ئىكهنئۇ قول سائهتىگه قارىۋىدى، نهجىبه ھهقل
اندەك بولۇپ غڭىپ قويېئۇنىڭ يۈرىكىگه مۇز ت. انغئاز قاليهتتىگه 

ه بىر شهپقهتسىز جهڭ مهيدانىدا ڭىدىن يهنېئۇنى يتهقدىر . قالدى
ان، غئائىلىسى تۆھمهت قۇربانى بول!  ىشىشقا قىستىماقتالېئ

لدا تهلهي ان ھاغئۈمىتسىزلىكى كۆرۈلۈپ تۇرچارەسىز بىر ئايالنى 
لىنى رەھىمسىز غيارىدار ئو كىن ئۇېل. سىناشقا قىستىماقتا

  ! رەكېش ئۈچۈن بۇ جهڭنى قوبۇل قىلىشى كئالقاندىن قۇتۇلدۇرۇ
خهۋەر،   لمىگهن بىر خۇشيىنكى كۈنى ئهتتىگهندە كۈتۈېك

 تىپېى يغي توۋلىۋەتكۈدەك بىر بهخىت شاتلىدۇرالماغئىچىگه سى
. دوختۇرخانىسىدا بار ئىكهن لى رەھىم ھهربىغئۇنىڭ ئو _ كهلدى

ۆتىنچى رەھىم ھهربى دوختۇرخانىسىنىڭ ت! شۇكرىا غخۇدا
ىدە قاراۋۇللۇق يئىشىك تۈ .ۇز ياتقۇزۇلۇپتۇغقهۋىتىدە بىر ياتاقتا يال

بولمىسا كىملىك، . قىلىۋاتقان ئهسكهر ئۇنى ياخشى تونۇيتتى
  . مۇناسىۋەت تهكشۈرمهستىن كىرگىلى قويمايتتى

هنه لۇمنى يغئو! گهن بهخىتلىك ھهېمهدېمهن ن! ئاھ خۇدا _
پارتىالپ چىقىۋاتقان  ندەيتتى ئۇ پىچىرالپ، ئىچىدى-دىمپىۋالېت

 .ا باساتتىغرىغئۇ رەھىمنى با. نلىرىنى باسالمايشاتلىق ۋۇلقا
رەھىم ياخشىلىنىپ . ي سۆيهتتىيۈزلىرىگه قانما. پۇرايتتى

  .اندەك كۆرىنهتتى، قىزىتمىسىمۇ يوقغقال
  يتتىمۇ؟ېساڭا ئقانداق پىالنلىرى باركهن؟ لۇم، ئۇالرنىڭ غئو _
هگهر ئ _ دىېتىپ كوماندىر مۇنداق دېلىۋېھهئه، ماشىنىدا ك _

رەك ېرىشىم كېئهسكهرلىككه ب نهممهن مهكتهپكه بارمىسام، جهز
  . ئىكهن
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ه كئۇالر مهكتهپ .لۇمغسىپ ، پۇراپ كهتكهن گهپ ئوېبۇ س _
-ـسكهرلىككه مهجبۇرى ماڭدۇرىۋاتىۇچىالرنىمۇ ئهغاتقان ئوقۇرىۋېب

پىپ ېبۇ يهردىن پۇرسهت ت. لۇم ئوبدان ئاڭالغھىم ئورە! ۇغدى
لىپ، ماڭا ېا ئغىدەك بىر يهرگه دالدىغئۆزەڭنى يوشۇر دە،-قاچقىن

 -انغسېنى دەرھال پاكىستا .دەرھال خهۋەر يهتكۈزىسهن
  .ان كىشىنى ئىزدەيمهنغقويىدى ا ئاپىرىپغنىېمۇجاھىدالرنىڭ ي

بهك قىيىن؛ يىپ بولۇش اغبۇيهردىن ! ئاپا، خۇدا ئۇرسۇن _
ا دغان تۇرسا؛ مهن قانداق چاغنىدا ئهسكهر باقىدىېئىشىكنىڭ ي

ياتاقتىن چىقسامال قاراۋۇل ئهسكهر ئارقامدىن سايىدەك ئهگىشىپ 
مهن ئۆزەمنى قۇتۇلدۇرۇشتىن  .هم قىلما ئاپاغشۇنداقتىمۇ  .ماڭىدۇ

  . جىرىمهنېقانداقال بولمىسۇن چوقۇم ب. يمهنۋاز كهچمه
ا ھهم تهسهللى ھهم جاسارەت غبىلهن ئانىسىرەھىم شۇ گهپلىرى 

لىپ ېيىنكى كۈنلىرىمۇ كېلىنى يوقالپ كغئۇ ئو. ىشاليتتىېغب
ھهمدە . ى قىلىناتتىئلىش مهنېلىپ كېبىراق بىر نهرسه ئ. تۇردى

ان پۇلمۇ ئانچه كۆپ غر ياردەم قىلېىتسفلىقى دوستتانه ئوېھ
جهپ ېتاچ قالماسلىق ئۈچۈنال ئىنتايىن اچقا، ئۇالر ئغبولمى

نى رەھىم ھهربى ئالتىنچى كۈ. خىراجىئهت قىلماقتا ئىدى
يىن ېبۇ ئهھۋالنى ئۇققاندىن ك. بولدى ايىپغدوختۇرخانىسىدىن 

انلىقىدىن بىردەملىك غلىنىڭ مۇۋەپپىقىيهتلىك قاچالىغئۇ ئو
لىنى خاتىرجهم تاپقۇزۇش ئۈچۈن، شۇنداقتىمۇ كۆڭ. شاتالندى

ھهمشىرىمۇ . سورىدى سهل ھهمشىرىسىدىن رەھىم توغرۇلۇقېك
،  دوختۇرخانا اچقاغيهردە ئىكهنلىكىدىن خهۋەرسىز بولرەھىمنىڭ قه

  .قىش تهكلىۋىنى بهردىېمۇدىرىدىن سوراپ ب
  دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىدىكى مۇناسىۋەتلىك بۆلۈمدىن _ 

 .سوراڭ خادىمدىنۇل ئا مهسغانالرنغلىېڭىدىن ئېه يئهسكهرلىكك
ھهربى مهجبۇرىيتى ئادا قىلىشى كېرەكلىكى  لىڭىزنىڭغئو
ىنى مهنمۇ غبىراق ئۇنىڭدىن ئارتۇ .رىسىدا خهۋىرىم بارغتو
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  .دى دوختۇرخانا مۇدىرىېد-بىلمهيمهن
كىن  ېل. سورىدى ئۇ -انمىدىنغلۇمنىڭ جارائىتى ياخشىالغئو _

  . ىنىمۇ تازا بهك ئاڭقىرالمايتتىغمه دەۋاتقانلىېن
دى ېد -تهلمهيتتىېلىپ كېىسا ئۇنى ئبولم! ۇنداق، ئهلۋەتتهش _

  .مۇدىر جاۋابهن، پهرۋاسىز ھالدا
ندەك، ھهتتا نهپىسىمۇ توختاپ اغئۇ بىر مهھهل زۇۋانى تۇتۇلۇپ قال

ۇددى سۇ خ دبايقى شاتلىق، ئۈمۈ. س قىلدىىاندەك ھغقال
ۇ ئۆزىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئ. ان ئىدىغيۈزىدىكى كۆپۈكتهك يوقال

ئۇ . يۈگرەپ چىقىپ كهتتى شخانىسىدىنمهيال، مۇدىر ئىېخوشمۇ د
 ،ئېهتىمال ئون قهدەمچه ئۇزاقالشقان ئىدىا چىقىپ غرودىكار

  !بىر دەقىقه توختاپ تۇرۇڭ خانىم _ ئارقىسىدىن مۇدىر توۋلىدى
شۇ مۇ -هزنى ئۇزاتتى ۋەغتىشىپ بىر پارچه قهېا يغمۇدىر ئۇنىڭ 
لىڭىزنى غيتسىڭىز، ئوېرىپ مهقسىدىڭىزنى ئېسقا بىرېئاد

ئۇ . هندۈرۈپشدى چۈېد-انلىقنى بىلىسىزغقهيهردىن تاپقىلى بولىدى
لىپ، ېهزنى مۇدىرنىڭ قولىدىن ئغان قهغزىلېس يىرېئاد
ىنى بىلدۈردى ۋە غۆرسهتكهن ياردىمىگه  مىننهتدارلىك

دە، -ا ئولتۇردىغئالدىراش چىقىپ، ئاپتوبۇس دوختۇرخانىدىن
  .  رسقا قاراپ يول ئالدىېلگهن ئادۈتۈكۆرس
  
  

  توققۇزىنچى باپ

  تۇپان باالسى
   

. ساناقسىز ئادەملهر توپالشقان ئىدى ـ نىڭ ئالدىدا سانبېنا
ان غتىن ھاسىل بولدپهريا –زەبۇنلۇق، ناله -كىشىلهر قاينىمى خار

-ـرىنېئانىالر، ق-ئاتا! تهتتىۈەنى كۆرسچىنىشلىق مهنزىرېبىر ئ
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ىرىدىن هرىلېبهزەنلىرىنىڭ چ ىڭ كۆزى ياشلىق،نداشالر، بهزەنلىر
-ئۇالر ئۈن. تۇراتتى ى كۆرۈلۈپغانلىغيوقۇتۇپ قوي ھوشىنى -ئهقىل

رىسى  غتو. هتتىۇللىرىنىڭ خهۋىرىنى كۈتۈشغان ئوغتىنسىز يوقال
-ئىنىلىرىنىڭ ئىز-رىنداشالر  ئاكاېق ۇللىرىنىڭ،غئانىالر ئو-ئاتا

 -ئاتا -ى ئۆيلىرىدىنبالىالرنىڭ بهزەنلىرىن. قىلىشاتتى دېرىكىنى
لىپ ېشلىرىنىڭ كۆز ئالدىدىن مهجبۇرى ئرىنداېق ئانىسى ۋە

-تىلهتتىېكويالردىن تۇتۇپ ك-هزەنلىرى كوچاتىلگهن بولسا، بېك
دە، ئهسكهرلىككه مهجبۇرى تىزىمالپ، ئائىلىسىگه خهۋەرمۇ 

ا غىن ئالدىنقى سهپتىكى جهڭ مهيدانىيهتكۈزۈپ قويماست
  .  ماڭدۇرىالتتى

ىر كىشى بېنانىڭ ھهر ب. ا چۆكمهكتهغئۇ كىشىلهر قاينىمى
وڭ قاينامدىن ئۆزۈپ كىن بۇ چېل. ئىشىكىگه قاراپ ئاقاتتى

- ېـلىرىدىن پاچاقلىۋئۈيى-قوللىرىنىڭ ئۈيه-ئۇ پۇت .ئۆتهلمهيتتى
ان ھالدا توپ غىن، ئاچلىقتىن مهيدىسى كىرىلدىغگهندەك ھارتىل

يىراقتىن   ىنىچه،نگا يۆلهغكىنىپ چىقىپ، تامېئىچىدىن چ
ئۇ . نىنىڭ ئىشىكىگه تهلمۈرشكه باشلىدىئىشخا سوزۇپبوينىنى 

ئۇالم . ئۈمىت قىالتتىكىشىلهرنىڭ ئازىيىشىنى، تارقىلىشىنى 
ماماتى  -ۇن كىشىلهرمۇ يۈرەك پارىلىرىنىڭ ھاياتغئهمهس، يهنه نۇر

. رىشهلمهيتتىېۇلىيهتچانلىققا ئىگه  جاۋاپقا ئئھهققىدە بىرەر مهس
يگه ى يوقاتقان ھالدا ئۆمادارىن -چۈىنى ئۇپراتقان، كئۇ ئاخىرى ئۆز

رنىڭ ئۆيىگه ېىتسفلىقى ئوېئۇ يول ئۈستىدە ھ. يول ئالدى
نى يولۇقۇپ، رەھىمنى مهجبۇرى ئهسكهرلىككه تۇتۇپ كهتكهنلىكى

رىسىدا مهلۇمات غانلىق توغئاڭالتقاچ، قهيهرگه ماڭدۇرىدى
  .لىشنىڭ ئىمكانىيتىنى سورىدىېئ

مهن بىرىنى . بۇ ھهقته ساڭا ياردەمچى بواللىشىم مۇمكىن _
سهن . راپ كۆرەيوۇن قىلىپ سىفلېا تغتونۇيمهن، ئهته ئۇنىڭ

ساڭا دا ئهھۋالنى غهنبه ئاخشىمى بىزگه كهلگىن، شۇچاشدۈ
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رىسىدا غيتىپ قويايكى، نهتىجىسى توېساڭا ھازىرال ئ. يتىمهنېئ
ىڭ ئهھۋالىنى رلىرىمىزنئهمهلدا  ڭچۈنكى بىزنى. رەلمهيمهنېۋەدە ب

ئۇ چوڭقۇر . ئاخىرىدار سۆزىنىڭ ېىتسفدى ئوېد -ئۆزەڭمۇ بىلىسهن
لىپ ېئۇچقۇنىنى ئ دكىچىككىنه ئۈمۈ ىنى بىلدۈرۈپ،غمىننهتدارلى

  . ئۆيگه قايتتى
 بىلهن لىشىنى تاقهتسىزلىكېيىنكى كۈنى ئۇ كهچنىڭ كېك

ندىن بىر سائهتلىك ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى  بىركۈ. كۈتۈشكه باشلىدى
ئۇ ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈپ بواللماي ھويلىدا . ئۇزۇن بىلىنهتتى

هك ان مهجروھتغبۇياققا ئهقلىدىن ئادىشىپ قال -نئۇياقتى
مىنىال ېئۇ ن. ا زادىال بارمايتتىغقولى ئۆي ئىشلىرى. يۈگۈرەيتتى

خىيالى -ئۇنىڭ  پۈتۈن ئوي. ا ئاچىقالمايتتىغقىلمىسۇن ئاخىرى
 لىنىڭ قهيهردە ئىكهنلىكىنى، ھايات،غئو -رەھىمدىن ئۈزۈلمهيتتى

ىم بۇ ئائىلىنىڭ بىردىن بىر رەھ. ىنى بىلمهيتتىغياكى ماماتلى
  رەكلىك  بولسا، ېا قانچىلىك كغشۇ ئاندا رەھىم ئۇالر. ى ئىدىگتۈرى

  . رۈر ئىدىۆەھىمگه شۇنچىلىك زئۇالرمۇ ر
ئۇ سائهت ئالتىگه  .قىنلىشپ كهلمهكتهېئاخىرى كهچمۇ ي

رنىڭ ئايالى ېىتسفئۇ ئو. رنىڭ ئۆيىگه چاپتىېتسىفئۈلگۈرۈپ ئو
خىزمهتتىن  رمۇېىتسفىال ئوغنچلىق سورىشىپ تۇرىشىېبىلهن ت

  : يۈگرەپا غرنىڭ ئالدىېىتسفئۇ ئو. قايتىپ كهلدى
  .دى ئالدىراش سوراپېد-االلىدىڭمۇرەھىمدىن خهۋەر ئ_ 
تۆنۈگۈن   هپسۇس ياخشى خهۋەر ئهمهس، رەھىمكىن ئېل. ھهئه _

ا غمۇنچه ئهسكهرلهر بىلهن تىك ئۇچارسهھهردە باشقا بىر
بۇ رايوندا  شۇ كۈنلهردە. ا ئهۋەتىلىپتۇغپ قهندىهار ئهتراپىلۇۇزۇغئولتۇر

چه كۈندۈز  ئوق ئۈزۈلمهي، ېك. تىۋاتاتتىېئۇرۇش  تازا قىزىپ ك
بىر ياقتا رۇس بىلهن ھۆكۈمهت  -ئۇياقتىن بۇ ياققا ئۆتۈشۈپ تۇرىدۇ

 ھگۇناېئهلۋەتته ساناقسىز ب. مۇجاھىدالرئهسكهرلىرى، يهنه بىر ياقتا 
بىزنىڭ  گهپنىڭ قىسقىسى،. قمۇ ھاياتىدىن ئايرىلماقتاخهل
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ا غنى ئالدىنقى سهپكه ئۇرۇش مهيدانىقولىمىزدىكىسى رەھىم
ا غت ۋە ئارقا سهپ تهمىنات ئىشلىرىكىرگۈزمهستىن، ئىسكىال

تهلهپ  -ۈن دۇئابىز رەھىم ئۈچ. قىلىشتۇر ئۈمىتلىشىنى ېس
دى  ېد -رەلمهيمىز ېقىلىشتىن باشقا ھېچ ئىش قىلىپ ب

رنىڭ ېىتسفئۇ ئو. تىپ جاۋابهنېر مېهمانخانا ئۆيگه كىرىۋېىتسفئو
  :ئارقىسىدىن ئالدىراش كىرىپ

ئۇ ! لگهن ئۆلۈم جازاسى ئهمهسمۇرىېىم، بۇ رەھىمگه بۋاي خۇداي_ 
انلىقنىمۇ غال تۇرسا، قورالنى قانداق تۇتىدىخى كىچىك بىر باېت

ىلىمهنكى ئۇ ھهرگىزمۇ بىلمىسه، ھهمدە مهن ئۇنى ياخشى ب
الرنىڭ چۈنكى مۇجاھىد .ا ئوق چىقارمايدۇغمۇجاھىدالر

كهنلىكىنى ۇچى قوشۇن ئىغان قۇتقازغۋەتىنىمىزنى ئازات قىلىدى
  رەھىمنى قۇتقۇزۇشنىڭ زادىال ئامالى . رەھىم ياخشى بىلىدۇ

  . ۇرۇپغدى ئۇ قايېيوقمىدۇر؟ د
  ىڭ لىۋاتقان كهلگۈلۈكنېا كغشىېسىما، كىشىلهرنىڭ ب _

ئهپسۇسكى بۇ . لىپ بولدىېئاستا ساڭىمۇ ك-ھهممىسى ئاستا
تىدا ېھىم ئۈچۈن كۆڭلىمىزنىڭ يوشۇرۇن قئهھۋال ئاستىدا رە

 -يىمېن باشقا  ۋە  ئۇنى تۈرلۈك خئوڭۇشلۇق تىلىمهكتى ئامهت،
ىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىشتىن باشقا ھېچ ئىش خهتهردىن ئامان ساقل

  . ر تهسهللى ئورنىداېىتسفدى ئوېد -مىزـمايـىاللـق
  -يۋاتىمهنهمىشىمگه ئىشىنهلـۆرەلـات كـايـنى ھـلۇمـغوـهن ئـم _

  . الپغدى ئۇ ئهلهملىك يىېد
ىمچه رەھىم شمېنىڭ بىلى! ۋەتمهۈسىما، ئۈمۈدىڭنى ئۈز _

دى ېد-دىيااليدۇغئۇ ئۆزىنى قو! كىدەك باتۇر يىگىتچۆچهكلهردى
ىنىڭ غلىغياشلىرىنى يا-ئۇ كۆز. رىپېا ھاي بغر ئۇنىڭېىتسفئو

ئۆيىمىزدە بىرمۇ   ئهمدى _ى بىلهن سۈرتكهچ ئويلىنىپ قالدى ئۇچ
گى بىزنىڭ ئائىلىمىز  خى ھهممىدىن خهتهرلىېئهركىشى يوق، ت

ئۇ شۇالرنى  .گهن قالپاقنى كهيگهن تۇرساېشمىنى دھۆكۈمهتنىڭ دۈ
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  : رگه بۇرۇلدى ۋەېىتسفكۆڭلىدىن كهچۈرۈپ ئو
دى ېد ـ ىمسىز ئىشنى ئۆتۈنسهم بوالرمۇ؟قېسهندىن يهنه بىر ي_ 

  .ئۇمۇنۇپ
 ئىش بولسا، انالغلىدىېقولۇمدىن ك. كۈئهلۋەتته، چۈشۈنۈشل _

رىشكه چىن جىېان ھالهتتىمۇ سىلهر ئۈچۈن بغقىيىن بولھهرقانچه 
  . ىلىك بىلهنئر قهتېىتسفدى ئوېد -كۆڭلىمدىن تهييارمهن

ىنىڭدەك، بىز ئىككى ئايال كىچىك بالىالر غسهنمۇ كۆرۈپ تۇر _ 
ا غشىېۇن كىشىلهرنىڭ بغكۆز ئالدىمىزدا باشقا نۇر. الدۇقبىلهن ق

-تالىشى، قاقتى-دا بۇالپغتقاندەك، بىزنىمۇ  ھهر قانداق چالىۋاېك
ن تىشى نهزەردىېلىشى، ئاياق ئاستى قىلىپ بوزەك ئسوقتى قى

داش ئۈچۈن بىر غقو يددىىشۇڭا ئۆزىمىزنى ج. يىراق ئهمهس
ئىهتىياجلىق ا  بهك غا، ئهڭ ياخشىسى بىر تاپانچىغقورال

رلۇق قىلىپ بىرەر دانه تاپانچا همخوغبىزگه . بولۇۋاتىمىز
  رەلهمسهن؟ ېب

  يىنېاندىن كغا تىكىلىپ قارىغر ئايالىىتسهفئو
سكىت زاپاس ئوق بىلهن ېنا تاپانچامنى بىر دڭ كومېنى _

ئوپىتسهرنىڭ ئايالى  قالمايئانچه ھايال . دىېد-لىپ چىققىنېئ
 كۆتۈرۈپسكىت ئوقنى ېولىدا تاپانچا، بىر قولىدا بىر دبىر ق
  . خانا ئۆيگه كىرىپ كهلدىـانـمىهم
  ۇ ـب. ايـويـق ۈتۈپـۆرسـك ا ـاڭـنى سـىشـىتـداق ئىشلـانـى قـۇنـب _

قانچه يىل ئىلگىرى بىر كىشىدىن پاكىستان قورالى بولۇپ، بىر 
لىك بول، بىرەر دېققهتىچه بهك غئۆيگه بار. ان ئىدىمغتىۋالېس

انلىقىڭنى غبهرسه، ئۆتۈنۈپ قاالي كىمدىن ئالپىشكهللىك يۈز 
ئۇنى ر ېىتسفدى ئوېد -! يتماسلىق ئۈچۈن سۆز بهرگىنېئ

ىگه دېققهت قىلىش ھهققىدە مېئىشلىتىشتىن ئاۋال قانداق ن
ا، غىكى زاپاس ئوقنى رىداسىنىڭ قوينىسكىتتېئۇ د .پهۋېتسۆزل

جاندىللىق بىلهن ېرگه بېىتسفلىپ، ئوېا سغتاپانچىنى يان يانچۇقى
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  .             يتىپ ئۆيىگه قايتتىېرەخمهت ئ
ان غيىن، ئۇ قولىدا قالېاندىن كغچىدە بالىالر ئۇخالپ قالېتۈن ك

، مىۋە، كهرېش گۆش، ماي،. ىچه سانىدىغنلىرىىىيپۇلالرنى ت
بىلهن ئۇننىال  سۈيىخۇدانىڭ  -تالردىن ۋاز كهچكهندەكۆكتا

ان غۇدەك پۇل قالغاندا يهنه بىر ھهپته جان ساقلىغئىستىمال قىل
مه بىلهن ھايات قامداش ېيىن نېكىن بۇ بىر ھهپتىدىن كېل. ئىدى

ئاخىرى مېهمانخانا . تىئويلىنات. شى قاتاتتىېئۇنىڭ ب! رەكېك
پهقهت كىمگه . ا كهلدىغىش قارارىتېگېلهمدىن بىرنى س ئۆيدىكى

-اندا كىكىردەغىجارەتچىلهر، دۇكاندارالر قىستالت گهپ؟ انغساتىدى
چته بىرىنىمۇ نىڭ باھاسىنىڭ ئۈ، ئۇالرگېلهمرانالغىدىوغكتىن بـ

چۈنكى بۇالرنىڭ  .لى بولمايدۇىمۇ ساتقىغقوشنىالر.  بهرمهيدۇ
پ، ھهممىگه ال تارقابهرگهن ۋەقه ئهتراپقا ناھايىتى تېزئائىلىسىدە يۈز 

،  قوشنىالر ئۆزلىرىنى تارتىشىپ ھېچ رىېئاڭلىنىپ كهتكهندىن ب
شۇ تاپتا ئۇنىڭ كۆزىگه  .ان بولۇشتىغقانداق مۇناسىۋەت قىلمايدى

ۇ غەلىكته قاراڭباركى، ئۇ مۇشۇ تهۋ لىقىۋاتقان بىرال ئادەمېچ
  .   دەپ نامى چىققان قاسساپ-بازارچى

 رىپېا بغىنىـىڭ دۇكئۇ ئهتىسى چۈشتىن ئاۋال قاسساپن
زىگه قاسساپ ئۇنىڭ سۆ .لىشقا تهكلىپ قىلدىېتىۋېنى سـگېلهم

ان غدىىلكىن ئاېان بولسىمۇ لغدەسلهپ تازا ئىشهنچ قىاللمى
 رىپېيىن ئۇنىڭكىگه بېا نهپسى تاقىلداپ، چۈشتىن كغپايدى

گهن ۋاقتىدا قاسساپ ېد. يتتىېانلىقىنى ئغگېلهمنى كۆرۈپ باقىدى
ىيىنچىلىق پهيتتىن ق. ئايالى بىلهن ئۇالرنىڭ ئۆيىگه ئۈندى

ان بىر غيو -ا ئالدىدەغگېلهمنى تهڭ باھاسى پايدىلىنىپ،
  . ايىپ بولدىغا ئوراپ كۆتهرگىنىچه كۆزدىن غداستىخان

لىك ئۈچۈن، هختسىز ب ئۇالر رۇسالرنىڭ قولى بىلهن كهلگهن
ا كهلگهن بارلىق غشىېە  خانه ۋەيرانچىلىقالر ئۈچۈن، بيوقىتىشالر ۋ
ئۇالر ئۆز ! رەكېالر ئۈچۈن ھهق تهلهپ قىلىشلىرى ككۈلپهت، ئازاپ
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 ھهممه ئىشنىڭ ئايدىڭلىشىشىنى! رەكېدىشى كغنى قوىھايات
ئۇالر رەھىمنىڭ ! لمايدۇئۇالر چهت ئهلگه قاچا. رەكېكۈتۈشلىرى ك

ر بۇ ھهقته ياردەم قال ئۇالادلىشىنى كۈتۈشلىرى، شۇنېتىپ كقاي
  . رەكېنداق بىرىگه ئىشهنمهسلىكلىرى كقاان ھېچغقىلماقچى بول

شۇنىڭدىن تهخمىنهن ئىككى ھهپتىچه ئۆتكهن بىر كۈنى 
ئالدىدا بىر چوكان بىلهن بىر  ئىشىكىچۈشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ 
ئهزالىقى كىملىك ئۇالر پارتىيه . يىگىت پهيدا بولۇشتى

پ، ئۆزلىرىنىڭ مائارىپ ۈشۈتۈنىشكىلىرىنى كۆرسېك
لىۋاتقانلىقلىرىنى، مۇھىم ئىش ئۈستىدە ېكمىنىستىرلىكىدىن 

الرنى مېهمانئۇ . سۆزلهشمهكچى ئىكهنلىكلىرىنى بىلدۈرۈشتى
  .ئۆيگه باشلىدى ۋە قانداق ئىش ئىكهنلىكىنى بىلىشكه قىزىقاتتى

  يىنچىلىقلىرىنى ئاڭالپ، ىرنىڭ قسىما خانىم، بىز ئائىلهڭال _
يهنى بۇ  .سىلهرگه ياردەمدە بولۇش ئۈچۈن بۇ يهرگىچه كهلدۇق

. مهكتۇرېا يىتهكلهش دغرا ۋەبېخهتهر ئىستىقبال يولىغسىلهرنى تو
ل ھهمشىرىسى سهېنىڭ كى قىزىڭىزكمائارىپ مىنىستىرلى

 ان بىر كهسىپنىغكهسپىنى ئوقۇش ئۈچۈن ياكى ئۆزى ئارزۇ قىلىدى
قانداق ! ھه. ا ئهۋەتمهكچىغت ئىتتىپاقىېئۆگۈنىشى ئۈچۈن سوۋ
دى ېد -ايىپ يۇقۇرى تهكلىپ ئهمهسمۇ؟قارايسىز؟ بۇ بىر ئاج

  . لىقى چوكان دوستانه تهلهپپۇزداېھ
  ايلىنىشقا شى ئېـۇنىڭ بـىن ئـتـپـىـلـهكـۇم تـۇ شـز بـسىـۇقـيۇـت

لۇم غخۇدا، بۇالر يولدۇشۇمنى، چوڭ ئو يا _ ئۇ ئوياليتتى. باشلىدى
ا يوللىدى، غۇرىغماھمۇدنى ئۆلتۈرۈشتى، رەھىمنى ئوق يام

ڭ ئاخىرقى تهسهللىرىمنىمۇ تارتىۋالماقچى ئهمدىلىكته مېنى
تىپ، قاتتىق ئهلهم ئىچىدە نهجىبهنىڭ ېئويالۋئۇ شۇالرنى . بوپتۇ

  . ىتامدەك تاتىرىپ كهتكهن يۈزىگه قارىد
مهن ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا دادام، ! لهرگهياق، رەخمهت سى _

دى نهجىبه ېد-ئۇنداق بىر دۆلهتكه بارمايمهن ئاكام ئۆلتۈرۈلگهن
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سىزلىنىپ ھهر ئىككى كوممۇنىست يولداش ئوڭاي. قوپال ئاۋازدا
كىن دەرھال ئۆزلىرىنى ئوڭشاپ، ېل ،يۇ-يۈزلىرى قىزىرىشتى

 .قىنلىشىپ نهسىههت قىلىشقا باشلىدىېنهجىبهگه ي
  :كوممۇنىست چوكان

رىسىدا غىرىدىن ئېتىبارەن ئىستىقبالىڭ توقىزچاق، ھاز !قارا_ 
ىم ت ئىتتىپاقىدا بىلېمهنمۇ سوۋ. خىزمهت ئىشلىنىۋاتىدۇ

ھهممىسىال  ئۇ ياقالردا ئاجايىپ ياخشى كىشىلهر بار، .انغئاشۇر
گهندەك ياخشى ېئهگهر مهن د. دەم سۆيهر ئادەملهرھهققانىيهتچى، يار

زاھىر شاھ ۋە ئۇنىڭ  بىز ھهرگىزمۇ ان بولسا،غر بولمىئادەمله
ىستىك تاپىنى ئاستىدىن لىنىڭ ئهزگۈنچى، فىئۇدالغوئكۈي

نىڭ قولىدا، خهلق قھازىر ھاكىميهت خهل. ان بوالتتۇقغقۇتۇاللمى
نىڭ قگىلىك خهلېئ يئىقتىسادى .دۆلهتنىڭ خوجايىنلىرىدۇر

ا غىش تهقسىماتىشقا قاتنىشااليدۇ، ئخهلق ئىشلهپچىقىرى قولىدا،
نهلهمسهن كاپىتالىستىك قىزچاق سهن ئىشى. قارىتا ھهق ئالىدۇ

ان نامرات غمهكتهپتىن قاچقان، ئوقۇشنى تاشلىدەك تۈزۈمدە سېنىڭ
گه ئهۋەتهتتىمۇ؟ ـلئههتـئالى مهكتهپته ئوقۇتۇش ئۈچۈن چ نىقىز

  ! جهزمهنكى ئۇنداق بولىشى مۇمكىن ئهمهس
سۆزلىرىنى شۇنداق كوممۇنىست ئايال يولداش ھهربىر 

  .يتاتتىېيۇقۇرى ئاۋازدا ئ جاراڭلىق،
رەكمۇ، ېئۇ  تاكاللىشىشى ك .ئۇ چۇڭقۇر سۈكۈتكه چۆمگهن ئىدى

ى الزىممۇ، ئۇنىڭ ىشياكى ئۇالرنىڭ تهكلىۋىگه ئاۋاز قوشۇش
ئۇ سۆزسىز نهجىبهنىڭ كۆزىگه . ۋۇجۇدىنى قورقۇنچ چىرمىۋالدى

نهجىبه ئاپىسىنىڭ . تىكىلىپ، زۇۋان سۈرمهسلىككه قىستىدى
ئاندىن ئۇ سادىق . ىىز ئاچمىدېغزىپ، ئېكۆڭلىدىكىنى س

  : ا بۇرۇلۇپغكوممۇنىستالر
لىش پۇرسىتى بهرگهن بولساڭالر ېبىزگه بۇ ھهقته ئويلىنىۋ

لىمۇ ياخشى بوالتتىكهن، قارارىمىزنىڭ نهتىجىسىنى مائارىپ تو
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- ـناھايىتى سالماق ،دى ئۇېد-ىستىرلىكىگه بىلدۈرگهن بولساقمىن
  . لىق بىلهن ئهقىل ئىشلىتىپ

دى ېد-كتىۋىگه بىلدۈرسهڭالرمۇ بولىدۇياكى قىزىڭىزنىڭ مه _
  .رىپېوممۇنىست چوكان قوشۇمچه تهكلىپ بك

ئهتراپلىق ئوبدان ! رەكېز ۋاقىت كر ئاياخشى، سىلهرگه بى _
يهنه  .ساڭالرمۇ بولىدۇمهلۇم قىلئويلىنىپ، ئاندىن ئۆزەڭالرنى 

قان مهزگىلىدە چوقۇم ئىتتىپاقىدا بىلىم ئاشۇرىۋات سوۋېت قىزىڭىز
سىلهرنى . لىپ تۇرىدۇېتىلدە ئۆيگه كهتىم تېيىلدا بىر ق

. هپدى كوممۇنىست يىگىت پهپىلېد-ىنىش ئازابىدا قويمايدۇېغس
پ ئهتهي خوش كۈلكه تۇرۇشۇ ئورۇنلىرىدىنشۇنىڭ بىلهن ئۇالر 

  . تىشتىېىپ چىقىپ كشئىچىدە خوشلى
  جىبهنىڭ يىنكى ھهپته نه مائارىپ مىنىستىرلىكىگه، نه نهېك

ىنى ئۈچۈن، يهنه شۇ پارتىيه ئهزاسى غمهكتىۋىگه مهلۇم قىلىنمى
  ئۇ ئىشىكنى  .ئىككى نهپهر يولداش ئىشىك ئالدىدا پهيدا بولۇشتى

  :ا ئۈلگۈرتۈپغچىشىېئ
 - ا رۇخسهت قىالمسىز؟ غسىلهرنى يهنه بىئارام قىلىشىمىز _

  .سورىدى كوممۇنىست چوكان ھىجاراپ
دى ئۇ يېنىك ېد-نىڭ ھاياتى بۇنىڭسىزمۇ بىئارامئائىلىمىز _

ئۇالرنى مېهمانخانا ئۆيگه ھهمدە  .خاپىلىقىنى ئىپادىلهپ
ىنى غچاي دەملىگۈسى بارلى ىياله قىزىقتىپ، بىرەر پېباشالۋ

ىدىن چاي ئىچىشكه غئۇالر ۋاقىتنىڭ قىسلى. يتتىېئ
 :شىپال، نۆۋەتتىكى سۆھبهتكه ئۆتتىيتىېانلىقىنى ئغئولتۇرالمايدى

مائارىپ مىنىستىرلىكىگىمۇ، ياكى قىزىڭىزنىڭ  ،سىما خانىم_ 
تىم ېبىز بۇ ق! ۇغگىمۇ ئهھۋالنى مهلۇم قىلماپسىلهرمهكتىۋى

. اچ كهلدۇقغگىشلىك بىر قانچه ئاڭكىت ئالېلدۇرۇشقا تتو
يهنه بهزەن  ئاڭكىتنىڭ بهزەن قىسمىنى سىز تولدۇرىسىز،
ۇل خادىمالر ئبۆلهكلىرىنى مائارىپ مىنىستىرلىكىدىكى مهس
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ئۇچۇش  نىڭى ۋە  قىزىڭىزغرەكلىك يول تهييارلىېك. تولدۇرىدۇ
! قانداق. رىمىزئالدىن خهۋەرلهندۈ نىرىسىدا  سىزغۋاقتى تو

ى كوممۇنىست يىگىت ئالدىراش سورىد -ك بولدىمۇ؟ ۈشلۈنۈچۈش
هتته پوپكىسىدىن ماتېرىيالالرنى سىم قىلىۋاتقان بىر ھالېۋە ب

  . لىۋەتىپېئ
رى ۇشۇنداق بولىشى زۈرۈرمۇ؟ زادى مېنىڭ باالم مهندىن مهجب _

رەكمۇ؟ قىزىم يۇرتتىن، ۋەتهندىن شۇنچه يىراق يهردە ېئايرىلىشى ك
دى ئۇ ېد -رەك؟ېكۈزىدۇ؟ قايسى كۈننى كۆرۈشى كئۆتقانداق كۈن 

  .دۇرۇپغئارقىدىن سۇئال يا-ئىچىدە  ئارقائهندىشه   - هم غىر ېغئ
! خىېكهلگهن ئامهتتىن شاتلىنىڭ  ت غاسىما خانىم، قىزىڭىز _

-، ئاتاۇزال بولۇپ قالماستىنغقىزىڭىز سوۋېت ئىتتىپاقىدا يال
زلىگىدىن ئهۋەرتىپ ئۆ ئانىلىرى سۆيۈنۈپ، مهمنۇنىيهتلىك بىلهن

ياراملىق  ،ئهگهر قىزىڭىزنىڭ ياخشى. رمۇ بارۇن بالىالغبهرگهن نۇر
! تىمىزېلىپ كېدا بىز مهجبۇرى ئغز، ئۇ چاىڭشىنى  خالىمىسىۇبول

لىڭكى، بۈگۈنكى ياشالر ېپ قۈنۈسىما خانىم شۇنى چۈش
بالىالر سوتسىيالىستىك . ۋەتىنىمىزنىڭ ئىستىقبالىدۇر

  ! رىدۇرئىنقىالپنىڭ ۋارىسلى
. ىتىپ ئۆزىگه ھاي بهردىغئۇ مهنا، مهقسهتسىز دۇلىسىنى ئىر

چۈنكى ئۇ بۇالر  بىلهن تاكاللىشىشنىڭ پايدىسىز ئىكهنلىكىنى 
قا ى ئارتىشغراق بىردىنال ئۇنىڭ يهنه قارشىلىبى. ياخشى بىلهتتى

. كىدىن ئاشقان ئۆكتهملىك ئىدىېئۇالرنىڭ تهلهپىرى چ. باشلىدى
-گۈدەك، ئاتاېھۆكۈمهت خادىملىرى دائىم دمۇشۇ كۈنلهردە 

چىلهپ ېلىپ، كېىۋغىنى ئالمايال بالىالرنى يىغئانىالرنىڭ ماقۇللى
ئۇنىڭ كۆز . گه ئايدىڭ ئىدىى ھهممىقيهگه توشۇۋاتقانلىىرۇس

لىپ، قورقۇنچتىن پۈتۈن ۋۇجۇدى ېا شۇ ۋەھىمه كىلىۋغئالدى
يىنكى ېىر ئامال قىلىپ كئهمما ئۇ سۆزلىشىشنى ب. تىترەيتتى

رۇشنىڭ ئىمكانىيتىنى ا قالدۇرۇپ دەماللىققا ئۆزىنى قاچۇغتىمېق
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يىن ېندىن كغائۇ ئۇزۇن ئويالن! رەك ئىدىېئىزدىنىشى ك
  :پارتىيهلىك يولداشقا بۇرۇلۇپ

مهن، قىزىم ئۆتۈنۈبىر دەملىك سهبرە قىلىپ تۇرىشىڭىزنى _ 
دى ۋە نهجىبهنىڭ ېد-كىچىككىنه ئايرىم سۆزلىشىۋااليبىلهن 

سىز ھالدا ئۈمىتق ئۆيىگه كىردى ھهمدە نهجىبه بىلهن ياتا
 ان،غا ئاپىرىپ قويىدىنغقىزىم، بىزنى پاكىستا _ مهسلىههتلهشتى
رىمىزنى رىشى ئۈچۈن بىزنىڭ خهۋىېتىپ بېئارقىمىزدىن ي

ۇچه،  ھهممه غان بىر ئادەمنى تاپمىغرەھىمگه يهتكۈزۈپ قويىدى
ا سوزىشىمىز غزارتىپ، ئارقىنىڭ ۋاقتىنى  بولىشىچه ئۇئىش

هنسىز بىر كۈنمۇ ا تاپشۇرالمايمهن، سغمهن سېنى بۇالر ،رەككىېك
بىز بۇ كوممۇنىستالرنى بىر مهھهل ! نىم قىزىمېياشىيالمايمهن ج

كىن قانداق قىلىپ؟ ئۇالر ېل! پ تۇرۇشقا كۆندۈرىشىمىز الزىمكۈتۈ
ياردەم ئۆزەڭ ! ك خۇداۈئاھ سۆيۈمل. ھىل، تهتۈر ئادەملهربهك جا

  !ايسهنغقىل
  پ بىلهن بارماقلىرىنى چىشلىدى ۋەهزەغنهجىبه 

ئۇالر  .گېلهم ساتقان پۇلنىڭ ھهممىسىنى بهرگىن اغئاپا، ئۇالر_ 
ا كىچىك غرىپ مىنىستىرلىكىگه بىزنىڭ شىمالمائا

يىن ېانلىقىمىزنى، بىر ئايدىن كغتىپ قالېئاپامالرنىڭكىگه ك
  لىههت ـهسـا مـغـسىدى ئاپىېد-يتسۇنېقىمىزنى ئـىـانلـغدىـىـلـېـك
  .رىپېب

دەپ -ا پارا بهرگهنغكادىرالر! گهر ئۇالر رەت قىلسىچۇئه _
  يىن قانداق بولىدۇ؟ېىزدىن شىكايهت قىلسىچۇ، ئۇندىن كئۈستىم

بىزمۇ ھهممىگه ئىنكار قىلىپ، ئۇالرنىڭ شىكايهتلىرىنى  _
خى ئۇالر بىزدىن پۇل ېبىلهمسهن ت .تىپ قويااليمىز ئاپائۆزلىرىگه ئار

دەپ تۆھمهت -رىشنى رەت قىلدۇقېقىلدى، بىز پۇل بپ تهله
 !ئاپا. ان بولساغقىشتۇرىدىېق چادئهگهر بىزنى ئاشۇن ،چاپاليمىز شۇ

  !ا كىرىشتىن باشقا تالالش يوقغبىزگه مۇشۇ خهتهرلىك يول
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بهرگهن بۇ مهسلىههتى  .ئىدى نهجىبه ھهقىقهتهن ئهقىللىق قىز
پ ناق تهلهي سىابىر ىر خهتهرلىك يولېغسىزكى ئهڭ ئىۈبهش

اياتى ئۈچۈن ئهڭ شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئائىله ھ .كۆرمهيمۇ ئامال يوق
- ـئۇ پۇلنى تۇتام .ان پۇلنى ياستۇقتىن چىقاردىغئىهتىياجلىق بول

ا غىزىغئۇنىڭ  يۈرىكى دۈپۈلدەپ بو. ىردىخانا ئۆيگه كمېهمانالپ 
ئۇ ئۆزىدىكى قورقۇنچ بىلهن . تىاندەك قىالتغقاپلىشىپ قال

لىشقان ھالدا كوممۇنىست چوكاندىن ياتاق ئۆيگه كىرىشنى ېئ
قىلماستىن كوممۇنىست چوكان ئارتۇق تهرەددۇت . ئۆتۈندى

  .تىدىا ئهگىشىپ ياتاق ئۆيگه كىرىپ  ئوتتۇردىال توخغئۇنىڭ
ۋىنى رەت م تهلىقېتىپ، بۇ ۇرۇا يالۋنغئۇ كوممۇنىست چوكا

ئارىپ لىشىنى، ماېيىن قايتا كېقىلماي، بىرەر ئايدىن ك
ا غنىېئۇالرنىڭ شىمالدىكى سىڭلىسىنىڭ ي مىنىستىرلىكىگه

نى ئۆتۈندى ۋە قويۇشىانلىقىنى مهلۇم قىلىپ غتىپ قالېك
- كوممۇ. تهڭلىدى يېقىنقولىدىكى بىر تۇتام پۇلنى ئۇنىڭ كۆزىگه 

زىنى پارقىرىتىپ نىست چوكان ئانچه ھۇدۇقۇپ كهتمىدى ۋە  كۆ-
چىپ ېان ئغن  كۆزىنى يوئاندى. ا تىكىلدىغئۇزۇن مهھهل پۇل

  :ان جهسهتتهك چهكچىيىپ قارىدى ۋەغالـتىپ قېىنىچه قغقارى
ئاۋال  .هيمهنمۇز بىر نهرسه دىيهلغسىما خانىم، مهن بۇنىڭا يال_ 

بىر دەملىك كۈتۈپ . شىم بىلهن سۆزلىشىشىم الزىمېخىزمهتد
خانا ئۆيگه مېهماندى ۋە ېد-رىمهنېرال قايتىپ كىزتۇرۇڭ، مهن ھا

  .                                كىرىپ، ئىشىكنى مهھكهم ياپتى
 ھاياجان ئىلكىدە ىقىدىال ئولتۇرۇپ،غرىۋاتنىڭ قىرىئۇ كا

رلىق اىر ۋە ئىنتىزېغئىنتايىن ئ. ئىشىككه تىكىلهتتى
يگه قايتىپ يىن كوممۇنىست چوكان ياتاق ئۆېمىنۇتالردىن ك

تىنسىز يهرگه -بىر مهھهل ئۈنلىپ ېا كغكىردى ۋە ئۇنىڭ ئالدى
 _ىز ئاچتى ېغيىن ئېاندىن كغمىلهرنى ئويلىنىۋالېىر نقاراپ ب

بىراق  .سىز بهرگهن تهكلىپنى قوبۇل كۆردىشىم ېبولىدۇ، خىزمهتد
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يهنى قىزىڭىز مۇشۇ بىر ئاي ئۆتۈپ كهتكىچه  بىر شهرت ئاستىدا،
كىمگه  ئۇ ھېچ. كېرەكى قچىقماسلى قهتئى سىرىتقا

ىز گهپ ېغر ئىگه بىسسىزمۇ بۇ ھهقته بىرەر. كۆرۈنمهسلىكى الزىم
اندا ھهممىمىز غئهكسىچه بول. رەكېقىلىپ سالماسلىقىڭىز ك

قىن ېىمۇ، ئهڭ يغقىن دوستىڭىزېئهڭ ي. ا مهھكۇمنغزىندا
رىسىدا ۋەدە غيتىپ قويماسلىق توېىمۇ ئغتۇققانلىرىڭىز

  .رىشىڭىزنى تهلهپ قىلىمهنېب
  .چوكان راستىنال قاتتىق تهلهپچان ئىدى كوممۇنىست

نىنى ئاتاپ قهسهم ېبالىلىرىمنىڭ ج .رىمهنېبئهلۋەتته، ۋەدە  _
   دى ئۇ ھاياجان ۋەېد-!رىمهنكى، ھېچكىمگه بىلدۈرۈپ قويمايمهنېب

  .رىپېشاتلىققا چۆمۈلگهن ھالدا ۋەدە ب
  نىست دى كوممۇېد-رىڭېياخشى ئۇنداقتا پۇلنى ماڭا ب _

ئۇ پۇلالرنى . ۇزارتىپا قولىنى ئغكۆزلۈك بىلهن پۇلان ئاچ ـوكـچ
لىپ ېچوكان پۇلنى ئ. پ تۇتقۇزۇپ قويدىا نىختاغئۇنىڭ قولى

ا غنىېشىنىڭ يېان خىزمهتدغمېهمانخانا ئۆيدە ساقالپ تۇر
لىدىن چهكسىز ىئهق لىۋاتقاندا، ئۇ نهجىبه كۆرسهتكهنكىرىشكه بۇرى

نهجىبه  جاۋابهن . ىسۆيۈنۈش ۋە خوشاللىق ئىچىدە   مهڭزىگه سۆيد
  .سۈبهه ئارالش تهبهسسۇم قىلدى

ىسىدا تۇرۇپ غىيهلىك يولداش ھويلىنىڭ بۇسۇھهر ئىككى پارت
لىقى كوممۇنىست يىگىت ئۇالر ېيىن، ھېپىچىرالشقاندىن ك

، بىز سىما خانىم _ قىنالشتى ۋەېرەپكه بۇرۇلۇپ بىر قانچه قهدەم يته
بولمىسا  .قدۇېپهقهتال بىر ياخشىلىق قىاليلى د سىزگه

شۇنىڭ ! پىرىنسىپ بويىچه ئۇنداق ئىشنى ھهرگىز قىلمايمىز
 قهتئى مىزكى، بهرگهن ۋەدىڭىزدە تۇرۇشقائۆتۈنۈئۈچۈن سىزدىن 

لىقتىن، كىن  يىگىتنىڭ يۈزىدە خىجىلېل. دىېد- !ققهت قىلىڭېد
نومۇس ۋە تارتىنىشتىن، ئهندىشىدىن قىلچىمۇ ئهسهر 

كى، مۇشۇنداق ئهھۋال پتۇچۇق بىلىنىپ تۇرۇئو.  كۆرۈنمهيتتى
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ا ئىشهنچىسى كامىل غانلىقىغخهتهر يۈز بهرمهيدى-ئاستىدا خهۋپ
  . ئىدى
ئۈمۈدىمىزنى يهردە ىنىمىز، غبىزمۇ سىلهردىن كۈتىدى _

  .دى ئۇ جاۋابهنېد-قويماسسىلهر
يىشتى  ېد-!ئهڭ ياخشىسىنى قىلىمىز! تتهئهلۋە _

  .خوشالشتىا قول ئىشارىتى قىلىشىپ غكوممۇنىستالر ھهم ئۇالر
ۇسسىلىرى يېنىكلهپ غ-همغبۇنىڭلىق بىلهن ئۇالرنىڭ 

 ۇ،غبۇندىن ئاۋالقىدىنمۇ بهتتهر قاي ئهكسىچه .ىنى يوقغقال
خهتهر قورقۇنچىسى، ھهممه -يىمېخ. ڭىدىن باشالنماقتاېمۇدھىش ي

بۇ ئاخىرى  -بۇ ھايات  .نهرسىدىن گۇمانلىش، يۈرەكزادىلىك
، سۆيۈملۈك ىڭ ئۈچ كىشىسىنىان قارا پاتقاقلىق ئۇنغكۆرۈلمهيدى

ھهمدە پۈتۈنلهي . كهتكهن ئىدى تۈپرىنى يۈغئۈچ نهپهر   يۈرەك با
ن يوقۇلۇش خهۋپى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىال  ىهرق بولۇپ چۆكۈش، تۈپتغ

ئۇنىڭ بىردىن بىر قارارى رەھىمنى ئۆز تهقدىرىگه . كۆرۈلۈپ تۇرماقتا
سىپ ېه نا دۇئاقىلىپ،  ئۆزىگغلىشىېپهقهت ھايات ق تاشالپ،

ا غۈن دۇنيادىكى بارلىق مهۋجۇداتالرپۈت -ان ئۈچ پهرزەنتىنى غبول
داقال  ۇسىز قهدىردان ئۈچ پهرزەنتىنى، شۇنغقىلتهڭ 

ن مهجبۇرى داش ئۈچۈن  ئۆزىدىغكوممۇنىزمنىڭ نوپۇزىنى قو
ا نغلىپ پاكىستاېان يۈرەك پارىلىرىنى ئغلىش ئالدىدا تۇرېئايرىۋ

ئۇ ! رەكېتىشى كېچىپ  كېەپكه قچىشى، ياكى مۇجاھىدالر تهرېق
لىش خهۋپىنى ئويالپ پۈتۈن ېيهنه بىر بالىسىدىنمۇ ئايرىلىپ ق

 ئۇ پۈتۈن كۈن  ئۆزلىرىنى. چه كىرپىك قاقماي تاڭ ئاتقۇزدىېك
ان بىرىنى غا يهتكۈزۈپ قويىدىنغئهتكهس يولالر ئارقىلىق پاكىستا

بىرگه، ى بىلهن كىن ئۇنى ئۈچ بالىسېل. يتتىپىشنىال ئويالېت
ۇدەك غا ئىشهنچ قىلغا يهتكۈزۈپ قويالىشىنغخهتهرسىز پاكىستا

لىقى ئارقىمۇ ئارقىدىن ېشامى ھ ئۈمىتبىردىن بىر  _! كىم باركى
ان غرىشتىن قورقمايدىېبهختسىز لىككه تهسهللى ب ىۋاتقانلېك
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رنىڭ ېىتسفرى ئوېئۇ بىر ھهپتىدىن ب .ردۇرېىتسفئاشۇ بىرال ئو
  . ن ئىدىاغرىپ باقمىېئۆيىگىمۇ ب

رنىڭ ېىتسفۈنى كهچ قۇرۇن سائهت بهشلهردە ئوئۇ شۇ ك
كىن ېل. ارىدىن بىر قانچه مىنۇت ئۆتتىئ. دەرۋازىسىنى قاقتى

تاقهتسىزلىك بىلهن يهنه بىر  ئۇ. ئىچكىرىدىن سادا كهلمهيتتى
 ئۇ. ئهمما يهنىال تىمتاس ئىدى. تىم تاراقالتتىېقانچه ق

الرنىڭ دەرۋازىسىنى نىقوش  نېيىتىدەقىش ېشۈبهىلىنىپ، سوراپ ب
شىنى چىقىرىپ ېرى بوۋاي دەرۋازىدىن بېبىر ق. قاقتى

شۇنداق  -دىېرنىڭ ئائىلىسى توغرۇلۇق مۇنۇالرنى  دېىتسفئو
 بهش. مىز، بىزمۇ بۇالرنىڭ قاياققا كهتكهنلىكىنى بىلمهيخانىم

بالىالرنىڭ  .ىز يوقبىرىنى كۆرگىنىمكۈندىن بۇيان ئۇالرنىڭ ھېچ
ا سهپهر غئېهتىمال بۇالر بىر ياقالر. ىدۇقۇ ئاڭلىمىنىنىمغىڭشىغ

بىلهمسىز ھۆرمهتلىك خانىم، بۇالرنىڭ تۇيۇقسىز . اندۇرغقىل
بۇ كۈنلهردە . ىنى ئهجهپلىنهرلىك ئىش ئهمهسغايىپ بولغ
  ىمىسۇن، بىر يۇرتتىن ـخال ،الىسۇنـر ئائىلىلىرى مهيلى خېىتسفئو

  !  لهرېقىندا قايتىپ كېبهلكى ي. ا يۆتكىلىپ تۇرىدۇيهنه بىر يۇرتق
 س قىلسىمۇ،ېۇز ھغهمكىن، يالغئۇ بىردە ئۆزىنى بهك چۈشكۈن، 

- ـانغر ئائىلىسىنىڭ زەخمهتكه يولۇقمىېىتسفيهنه بىر ياقتىن ئو
ساالمهت چهت ئهلگه -قۇالرنىڭ سائىچىدە ئ. لىقىدىن شاتلىناتتى

ئۇ ئۆيگه قايتىپ  .ا تىلهكداشلىق بىلدۈرەتتىغرىشىېتىپ بېي
  . لىپ بارلىق ئهھۋالنى نهجىبهگه ئاڭالتتىېك

لىشتىن ېچىكىپ قېتهر؟ كېبولۇپ ك قادئىشلىرىمىز قان ،ئاپا _
ان بىر كىمنى غا ئاپىرىپ قويىدىنغبۇرۇن بىزنى پاكىستا

  .شىنى چايقاپېۋارقىرايتتى نهجىبه ب -!رەك ئاپاېپىشىمىز كېت
  . پدەيتتى ئۇ ئۈمۈدى ئۈزۈلگهن ھالدا ئىڭرا- كىم شۇ! كىمۇ_ 
چه بىر ېققهت بىلهن قۇالق سال  ئاپا، مهن ئۆتكهن كېد _

ىسى پاكىستاندا غئۇنىڭ تا .شىمنى ئويلىنىپ قالدىمېساۋاقد
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شىمنىڭ دادىسى ېشۇ ساۋاقد. پىدە ئىكهنېمۇجاھىدالرنىڭ س
بىلهن سۆزلىشىپ باقمامدىم يا بولمىسا؟ بهلكى ئۇ بىزگه ياردەم 

  .رىپېدى نهجىبه مهسلىههت بدې-قاالرقىلىپ 
نهجىبه، ئۆتۈنۈپ قاالي قىزىم، سهن ھېچكىم بىلهن  _

مهسلىگىڭ ېكۆرۈشمهسلىگىڭ، ھېچكىمگه بۇ ھهقته بىر نهرسه د
ىنى ھۆكۈمهت غچىش پىالنىمزنىڭ بارلىېئهگهر ق! رەكېك

چه كۈندۈز ېسېنى كخادىملىرىدىن بىرەرى بىلىپال قالسا، ئۇالر 
ھهرگىز ئۇنداق اق، ياق قىزىم ي. تىدۇېلىپ كېمهستىن ئېد

  . دى ئۇ نهجىبهگه ۋارقىراپېد -! ۇچى بولماغقىل
  ! ئاپا قۇـوقـا ئامالىمىز يـقـۇدەك باشغـللىاـكىن بىزنىڭ تېل _

  !رەك تهېبىز ئىزدىنىپ كۆرۈشىمىز ك
ىشلىتىپ ئهقلىڭنى ئ .سۆزۈمگه  ياخشى قۇالق سال باالم _

ڭ ىسى مۇجاھىدالرنىغشىڭنىڭ تاېساۋاقد _ ئويالپ باقتىڭمۇ
ا نغقانداقالرچه خاتىرجهم پاكىستا پىدە ئىكهنۇ، بۇ ئائىلهېس

بىلمهسكه سالىدۇ؟   مىشكه ھۆكۈمهت بۇالرنى ېبارااليدىكهن؟ ن
بۇ ئادەملهر ھۆكۈمهتكه ئىشهنچلىك   كىجهزمهن شۇنىڭ ئۈچۈن

مهك سۆيۈملۈك قىزىم، بىز ېد! هنسهننگئهمدى چۈشه! ىلهردۇرشكى
يهنه بىر ئاز سهبىر  .ئاتالمايمىزبۇنداق خهتهرگه ئۆزىمىزنى 

ان غۇرئهتراپىمىزنى پۈتۈنلهي توراپ ت ئېهتىمال. رەكېقىلىشىمىز ك
باشقا بىر  لمهتتىن قۇتۇلۇپ چىقىشىمىز ئۈچۈنۇ زۇغبۇ قاراڭ

بىزنى يولدا ! بهرگهيسهن خۇدا ئۆزەڭ پانا. ئىمكانىيهت چىقىپ قاالر
  !ايسهنغتاشلىمى

ڭ بۇ يهردە تۇرىۋىرىشكه مېنىقىندا بىر يول چىقار ئاپا، ېي _
، قورقۇنچلۇق الكهتس غاكۆزۈم ئۇيقى .ۇق تاقىتىم قالمىدىئارت

سهلگه گىرىپتار  ېبۇ ئهھۋال مېنى تامامهن روھى ك .چۈش كۆرىمهن
بىر ! ۆرۈنۈسهن ئاپاخىمۇ يامان كېسهن ت. تىشى مۇمكىنېقىلىۋ

. ىكىڭ بىلىنىپ تۇرىدۇسهلجان ئىكهنلېدۇرسىز، كغقاراشقىال ما
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ى يىقىلىپ، ئورنىڭدىن تىۋەرسهڭ بىر كۈنېمۇشۇنداق ك
خۇدايىم ساخلىسۇن، بىز پۈتۈنلهي . ىڭدىن قورقىمهنغتۇرالماسلى

ىن سۆزلهيتتى، كۆزلىرىدىن غنهجىبه قىز -!هشكهن بولىمىز ئاپاتۈگ
  .ياش ئهگىپ تۇراتتى

بىز مهقسهتكه . دۇرۇم جايىداغقۇرۇق گهپ قىلما، مېنىڭ ما _
. ئاجايىپ مۆجىزىلهرمۇ بولۇپ قالىدۇ .لۈك قىزىمتهلهيمىز سۆيۈمېي

ئۇ، دەيتتى  -بىز ھهرگىزمۇ تهسلىم بولمايمىز، باش ئهگمهيمىز
ان غللىشنى ئۇنتۇپ قاېاق سغرى تاېنهجىبهنىڭ قانچه كۈنلهردىن ب

  . چاچلىرىنى سىالپ
  ر ېىتسفان ئوغىن بىر ۋە ئاخىرقى ئىشهنچىسى بولبىرد

رى ئۇالر ئۆزلىرىنى ېاندىن بغرەكسىز يوقالېد-ئائىلىسى ئىز
س قىلىشقا ېۇلۇققا چۆكۈپ كهتكهندەك ھغخىمۇ چوڭقۇر  قاراڭېت

لىۋاتقان ېتىشكه قىستاپ كېئۆزلىرىنى يۈتۈپ كئۇالر  . باشلىدى
ىنىپ ېغا سقئالالھ. تۈن كۈرەش قىالتتى-ا قارشى كۈننغتۇپا

  .ئالالھتىن بىر مۆجىزە تىلهيتتى! يالۋىرەتتى
 

  

  ئونىنچى باپ

  رەھىمنىڭ كهچۈرمىشلىرى
   

، قىلىپ بىر مۆجىزەئىشتىلهكلهر ئىجابهت بولدىمۇ، -دۇئا
سىزلىك ئۈمىت. ھهقىقهتهن بىر ئاجايىپ مۆجىزە يۈز بهردى

                      . نۇرى پارالپ چىقتى ئۈمىتئىچىدىن بىر 
ا نغقۇرۇن قۇياش ئاخىرقى نۇرىنى زىمىئون بهشىنچى كۈنى كهچ     

ىزالىنىش ئۈچۈن غبىلهن كهچلىك  بالىلىرىئۇ . تۆكمهكته
ىنا قسىز ماشۇيە بولۇپ، قورونوڭ ئالدىدىال  تۇئۈستىد داستىخان
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ان ئاۋازنى غماتورىنىڭ گۇرۇلدىشىنى ھهمدە قاتتىق تۇرمۇزلى
يىشمهكته ا نان چىالپ يىغانلىرىدا ئۇالر پىياز شورپىسىغئاڭلى
ئۇالر ئۆينى ! يهنه ھهربى ماشىنىسى « ئۇچۆچۈگهن ھالدا. ئىدى

-» تىشمهكچىېلىپ كېياكى بالىلىرىمنى ئ ئاختۇرۇشماقچى،
دە، دەرھال چاچراپ -هرق بولدىغا غگهن قورقۇنچلۇق خىيالېد

ن ا چىقتى ۋە بوينىنى سوزۇپ قورۇق تامدىغىنىچه ھويلىغتۇر
لىققىنى ھهربى ماشىنىسى ېئۇنىڭ كۆزىگه چ. سىرتقا قارىدى

  .بولدى ئاپتوبۇس، بهلكى  ئۇزۇن يوللۇق سئهمه
  -رۋازا ئالدىدا ئاپتوبۇس تۇرىدۇنهجىبه قارا قىزىم، بىزنىڭ دە _

بىراق . نهجىبه ياالڭ ئاياق سىرتقا يۈگۈردى. دى ئۇ ھاياجانلىنىپېد
  مىشكىدۇر  شۈككىدە توختاپ ېرىپ بولۇپ نېا بغنىېدەرۋازىنىڭ ي

  .قالدى
  دە، -پ كهلدىۈرۈـدى ئۇ ۋە ئۆزى يۈگېد! اـقىزىم، دەرۋازىنى  ئاچم _

ئۇنىڭ يۈرىكى . رىدىدەپ سو ـ كىم بۇ؟ -ىسى بىرگه تۇرۇپئىكك
  . ئادەتتىن تاشقىرى دۈپۈلدەيتتى

  ان ـقـاقـى چـنـهن، دەرۋازىـمـىـست بولمهن بىر دو! الرـاڭـمـورقـق _
بىز . دى جاۋابهن بىر ئهركىشى تۆۋەن ئاۋازداېد -ىڭالرېچئ

ز ئۆزىگه دەيتتى ئۇ ئۆ-تۇرساقلىشىنى كۈتمىگهن ېھېچكىمنىڭ ك
 .ىان ھالدا بۇ ئاۋازنى ئهسلهشكه تىرىشاتتغھهمدە ئىشهنچ قىاللمى

ق سهزگۈرلىكىنى ۋە ئۇ بارلى! بىرى شۇبىراق پۈتۈنلهي يات، ناتون
ئاندىن . اردىغىپ، تاقاقنى تىۋىش چىقارماي سوغجاسارىتىنى يى

اشقان ئىنچىكه چ. ئاچتى پهم بىلهن دەرۋازىنىڭ بىر قانىتىنى
ەم دەرۋازا ئىچىگه  بىر پۇتىنى ان بىر ئادغا سهلال ئورىغشىېبۇرۇت، ب

لىپ ېبىز رەھىمنى ئ .ئاۋاز چىقارماڭالپىسسسىت،  -لىپېئ
ئۇ شاتلىقتىن ئۆزىنى . دى پهس ئاۋازدا پىچىرالپېد-دۇقكهل

  .دەۋەتتى كۆرۈشكه ئالدىراپ -رەھىم قهيهردە؟ -تۇتالماي 
ۆزلىرىنى دى ئۇ ئادەم كېدـ !پىسسىت، ئاۋاز چىقارماڭ _
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پ ھهمدە سىرىتقا داجىپ، ئوڭ، ا ئالىيىغچهكچهيتكهن ھالدا ئۇنىڭ
ان  قوشنىالرنىڭ غلا توپلىشىپ قاغدەرۋازنىڭ ئالدى. ا قارىدىغسول

قانلىقنى بىلىشكه قىزىقىپ ۋاتۇئىش بولمه ېن بالىلىرى
  .شهتتىۈتهلمۈر

ار غتايولدۇشى سىلهرگه بىر  لىڭىزنىڭنىم، سىڭېسىما خ _
كىرىشكه ياردەملهشكهن ئۆيگه ئه .مهكلىك ئهۋەتكهن ئىدىېي

دى چاشقان بۇرۇت ئادەم بالىالر ئاڭلىسۇن دەپ ئۈنلۈك ېد-بولسىڭىز
به اردا ئىكهنلىكىنى چۈشهندى ۋە نهجىغۇ رەھىمنىڭ شۇ تائ. ئاۋازدا

ئۇالر . ارنى ئۆيگه ئهكىرىشتىغبىلهن ئىككىسى ياردەملىشىپ تا
لىك چاشقان بۇرۇت ئادەم شۇنچى. ادىال قويۇشتىگپهارنى ئاۋايالپ غتا

ا مىڭ مهرتىبه رەخمىتىنى غئۇ مېهمان. ئالدىراش خوشالشتى
ئاپتوبۇس . دىيىن دەرۋازىنى مهھكهم تاقىېيتىپ ئۇزارتقاندىن كېئ

ۇ ئۆيگه قايتىپ ئ. ا راۋان بولدىغۇلۇپ يولىغھايال قالمايال قوز
دى ۋە را يۈگۈغئالدىاردىن چىقىپ ئۇنىڭ غكىرگىچه رەھىم تا

نهجىبه خوشاللىقتىن . سىلدىېئ ا غتىپ، بوينىېا ئۆزىنى ئغئۇنىڭ
 ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن. تىپ سهكرەيتتىېارنى ئۇياقتىن بۇياققا ئغتا

-مهڭگۈلۈك ئايرىلىپ قالدىم شاتلىق ياشلىرى تۆكۈلهتتى ھهمدە
ئۇ . ا مهھكهم باساتتىغرىغلىنى باغدەپ ھهسرىتىنى چهككهن ئو

   .ان ئىدىغكۆرەلىشىدىن ئۈمۈدىنى ئۈزۈپ بول قايتا لىنىغئو
ساالمهت - سهن ھايات، ساق! لۇمغا مىڭ شۇكرى ئوقئالالھ_ 

نىشالپ ېلىنى يغۋە ئودەيتتى ئۇ تهكرار  -ئۆيگه قايتىپ كهلدىڭ
ا غلى راتهب بولسا ھويلىغئۈچ ياشلىق كىچىك ئو. ا تاڭاتتىغرىغبا

. كىنى تهنتهنه قىالتتىلىپ، ئالهمچه شاتلىققا چۆمۈلگهنلىېچىقىۋ
. ارقىرايتتىدەپ  ۋ –يهھىم  يهھىم، -ئاكىسىنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ

شاتلىق شهربىتى تامچىپ، ئانارنىڭ  راتهبنىڭ يۈزلىرىدىن
ان بولۇپ، بىردە كىچىككىنه بۇدرۇق قوللىرىنى غىدەك قىزاردانىس

بىر بىرىگه ئۇرۇپ چاۋاك چالسا، بىردە ھويلىنى ئايلىنىپ 
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دۇرالماي غك يۈرىكىگه ئالهمدەك شاتلىقنى سىالمىدەئ. يۈگرەيتتى
نجىتىش ېۇبارسىز راتهبنى تغتىپ ئويناۋاتقان غېتايالقتهك قىي

. تهككۈزۈپ ىنى لهۋلىرىگهغدى ئۇ بارمىېد-تششـھۈش -ۈنچئۈ
ا غدى  ئاپىسىېت دششا چۈشۈپ، ھۈشغنىېكىچىك راتهب دەرھال ق

تهڭ راتهبنىڭمۇ شى بىلهن ۇرەھىمنىڭ پهيدا بول. هقلىت قىلىپت
ۇسسىلهرنى غ - همغقىلىقلىرى بىرلىشىپ ئائىلىدىكى  قشو

 ياتاق ئۆيگه كىرىشىپ، كوممۇنىزمغائۇالر  .ان ئىدىغئۇنتۇلدۇر
رىزىنىڭ ېى ئۈچۈن دقزىپ قالماسلىېس نىلىرىنىڭقوش سادىق 

  .پىشتىېپهردىلىرىنى ي
 -؟ ىر نهرسه قىالمدىمدەك بۈگېڭ ئاچمۇ؟ يۇغۇلۇم قورسغئو _
  لىنىڭ تاپ تاقىر چۈشۈرۈۋېتىلگهن، سويمىدەك  غىدى ئۇ ئوسور

  . شىنى سىالپېب
  اردا ئىككى غان تاغلىقى مېنى سوالپ قويېھ. رەخمهت. ياق ئاپا _

ۇم غچه ھهممىسىنى يهپ بولدۇم، قورسۇۈكهلگ. دانه چوڭ نان باتتى
  .ىنه رەت قىلىپغدى رەھىم مۇاليىمېد-توق
  -اندۇر؟غبولمى ڭانىـۇدەك ئىمكـغـىـنىڭ ئىچىدە مىدىرلارـغاـت _

  .تىپىرغا ئىچ ئاغسورىدى نهجىبه ئۇكىسى
 بىراق. ۇدەك كهڭچىلىك ئىدىغئهلۋەتته مىدىرلى _

هك  قاتتىق تاختا رى بېان يغتاق قاچىاليدىـ ئاپتوبۇسنىڭ يۈك 
. رىپ كهتتىغكلىرىم ئاهتىپ، سۈڭېقا بهدىنىمگه پچاغتۆمۈر بول

ىن غدى رەھىم ھارېد -ئارىسىدا ياتتىمتاقالرنىڭ -ئون سائهت يۈك
  . ھالدا
لۇم، سېنى ئىتنىڭ بالىلىرى تۇتۇپ غيتقىنا ئوېتهپسىلى ئ _

دا قهيهردە ئىدىڭ؟ ئۇالرنىڭ قولىدىن قانداق قۇتۇلۇپ غكهتكهن چا
. لۇمغسهندىن بهك قاتتىق ئهنسىرىدۇق ئو نىم باالمېج! هلدىڭك

ە يامانلىقتىن ئامان خهتهر ۋ-ىميېقازاالردىن، خ-سېنى بارلىق باال
. مۇيالۋۇردچىلهپ ئالالھقا ېچه، كېلىشى ئۈچۈن كېسهن ساقالپ قېئ
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 سېنى ئالالھقا مىڭ شۇكرىكى تىلهكلىرىمنى ئىجابهت قىلدى،
مهڭزىلىرىگه قانماي  ڭئۇ رەھىمنى دەيتتى-پاناھىدا ساخلىدى

دى ېد -بىلىكىنىڭ يارىسى قانداق بولدى -سۆيۈپ ھهمدە 
  .قوشۇمچه

مىدىرالتسامال . اتاتتىتىۋېمنىڭ يارىسى ئاينىپ كبىلىكى _
  .يتىپېدى رەھىم ھال ئېد-تهتتىېرىپ كغقاتتىق ئا

 ۇزالر سېنىـگـۈل تۇڭـارا كۆڭـق! اپلىققۇـا ئىنسـبۇ بىر ن _
تىشتى؟ ېلىپ، ئهسكهرلىككه ئهۋەرتىۋېقانداق ئ دوختۇرخانىدىن

  -قااللمىدىمۇ؟توساپ  ان تۇرسا؟ دوختۇرالر غخى ياراڭ ساقايمىېت
  .المسىراپغي يىامنىنى باسالېلىدىن ھاياجغسورايتتى ئۇ ئو

ڭ ئاپا، مېنى .يىشمىدىېمه دېدوختۇرالرمۇ ھېچن _
ان، غزىدىېئاڭالش ئادەمنىڭ يۈرىكىنى ئكۆرگهنلىرىمنى 

دى رەھىم ېد -ان ھادىسىلهردۇرغدىۈان، شۈركهندۈرغىدىچارچىت
مېنى  _ قىلىشقا باشالپتهپسىلى بايان شىدىن ئۆتكهنلهرنى ېب

- لدىمىكىنېتىپ ئالتىنچى كۈنى سېنى كېا تۇتۇپ كغدوختۇرخانى
تۇيۇقسىز ئىشىك . قاراۋاتاتتىم لىپ سىرىتقاېا كغرىزە ئالدىېدەپ د

  دە، بىرى–تى ىشلېىلىپ ئىككى نهپهر ئهسكهر كىرىپ كچېئ
  يهنه بىرى. دەپ بۇيرۇق قىلدى - !يىنىك دەرھال  _ 
-مىشكه ېن. دەيتتى ۋارقىراپ-اققان بوليىگىت چ. تېز !تېز _

دەپ -رەكېچۈنكى ئۇالر مېنىمۇ ئۆلتۈرسه ك .دىم مهن سوراپېد
  . ئوياليتتىم

دى ېد-يىنىپ بىز بىلهن ماڭىچاققان ك! مىشكىسى يوقېن _
 ىلداپ تىترەپ،غقورقۇنچتىن ال .رىپېب يهنه بىرى ھهربى بۇيرۇقى

ا چىققاندا غدۇرىكار. رنىڭ ئارقىسىدىن ماڭدىميىندىم ۋە ئۇالىك
ڭىشقاندەك ېالپ ملخۇددى چوڭ بىر جىنايهتچىنى يا ئۇالر مېنى

ئىشىكىدىكى دوختۇرخانىنىڭ چىقىش . لىشتىېا ئغئوتتۇر
بىر ھهربى يۈك   پىقېان، ئۈستى يغرەپ توختۇتۇلېپهلهمپهيگه ت
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  . ماشىنىسى تۇراتتى
مهن يامىشىپ . رىپېدى بىرى بۇيرۇق بېد! ا چىقغماشىنى _

ان ئوڭ  غماشىنىنىڭ ئىچىگه ئورنىتىل. قتىما چىغنىماشى
ان غا تىزىلىپ ئولتۇرغاچ ئورۇندۇقتا قاتىرسىغسولدىكى ئۇزۇن يا

ئۇالر قارىماققا مهن . باتتىتهخمىنهن ئونبهش نهپهرچه بالىالر
چىشلىرى  .نهتتىۈق، بهزەنلىرى مهندىنمۇ كىچىك كۆرقوراملى

ورقۇنچىسى تۆكۈلۈپ ئۆلۈم ق دىنرىىلىچېهرلىشقان، ېكىرىشىپ ق
قىقداپ ياش ېلىپ ھېشىنى تۆۋەن سېبىر قانچىسى ب. تۇراتتى

. لىشاتتىغنلىرى ئۈنچىقارماستىن يوشۇرۇن يىبهزە. تۆكهتتى
 ماشىنىنىڭ ئارقا تهرىپىدە ئىككى نهپهر قوراللىق ئهسكهر ئۇالرنىڭ

. لىپ ئولتۇردۇمېا كغنمۇ قاتارهم. ئۈستىدىن قاراۋۇلۇق قىلماقتا
لىپ ېىكى بالىالردىن بىزنى قاياققا ئنىمدېئىككى ي

مىدىن خهۋەرسىز ېكىن ئۇالرمۇ ھېچنېل. انلىقىنى سورۇدۇمغماڭ
  . ئىكهن

  اشىناـن مـىـيـېـدىن كـانـغـاڭـه مـچـهتـائـرىم سېهن يـنـىـمـهخـت
ئۇ يهردە بىزنىڭ . نىدىن چۈشتۇقپ، بىز ماشىۇلۇتۇتوخت

بىلهن  رنىڭ بۇيرۇقىېىتسفان بىر ئوغلىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرېك
هزگه غر بىر ۋاراق قهېىتسفئاندىن ئو. مىمىز رەتكه تىزىلدۇقھه

ئۇ  .قاراپ تىزىملىكتىكى ئىسىملىرىمىزنى توۋالشقا باشلىدى
 ئاخىرى. اندەك قاتتىق ۋارقىرايتتىغتىدىېرىۋېي نىقۇالقلىرىمىز

ر يهنه ېىتسفيىن، ئوېاندىن كغئىسىملىرىمىز تولۇق ئوقۇلۇپ بول
شتۈرۈپ، چوڭ بىر ھهربى تنانت بىزنى ئهگهېنهپهر لئىككى 

قىن ېا تهخمىنهن قىرىققا يئىسكىالتت. ا ئهكىرىشتىغئىسكىالتى
ئۇالرنىڭ . تۇرىشاتتىهمكىن ئولغهن بالىالر نگيىىھهربىچه ك

بىزگىمۇ ھهربىچه كىيىم . ردە ئىدىېىتسفققىتى  ئوېد
 ا قوشۇلۇپغكىيىملهرنى كىيىپ بىزمۇ قاتار. ىتارقىتىشت

! يا رەببىم. لىپ قارىدىمېمهن ئهتراپتىكىلهرگه سهپ س. ردۇقئولتۇ
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. بىلهمسهن ئاپا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بهكال كىچىك بالىالرمۇ باتتى
-ىنى تونۇپ قالدىمان ئىككى بالغته ئوقۇيدىپمهن بىزنىڭ مهكته

ڭىشقا تهمشىلىۋىدىم، بىزگه قاراۋۇللۇق ېا مغنىېدە، ئۇالرنىڭ ي
  وراللىق ئهسكهرقىلىۋاتقان بىر ق

دەپ قاتتىق ئىنتىزام -!الماغقىمىرلىما، ئورنۇڭدىن قوز _
. ئورنۇمدا ئولتۇردۇم شۇنىڭ بىلهن يهنه. رىپ ۋارقىرىدىېبۇيرۇقى ب

يىن ئىسكىالتنىڭ ئارقىسى تهرەپته ېرىم سائهتتىن كېتهخمىنهن ي
لىۋاتقان گۈلدۈرلىمه ېئۇنىڭدىن ك. ك ئۇچار ھهركهتلهندىبىر تى

ر ېىتسفيىن ئوېبىر ئازدىن ك. ەك دەھشهتلىك ئىدىۇدغرقۇالقنى يا
ئاندىن دەرھال  .چۈشۈردى بۇيرۇقىا تىزىلىش غبىزگه ئىككى قاتار

القتىكى قوزىالرنى غچىلىپ، باېان ئىشىكى ئغئىسكىالتنىڭ يو
قا دەسسىتىپ، ئۇچۇشقا تهييار اندەك بىزنى مارشغھهيدەپ ماڭ

ان تىك غبىزنى قاچىلى.  ا قاچىلىدىغان ئىككى تىك ئۇچارغتۇر
اردا يىگىرمىدىن ئارتۇق باال ئهسكهر، ئىككى نهپهر قوراللىق ئۇچ

تهخمىنهن بهش . باتتىۇن تولۇم خالتىالرغراۋۇل، يهنه نۇرقا
يىن ئۇچۇش  بۆلۈمىگه ئىككى نهپهر ئۇچقۇچى پهيدا ېمىنۇتتىن ك

ولۇپ ئۇ رۇس ئۇالرنىڭ بىرى كۆك كۆز، قىزىل يۈزلۈك ب .بولدى
  : ان بولۇپ ئۇ بىز تهرەپكه ئۆتتى ۋەغنه بىرى ئافيه. ئىدى

رىپ ېتىپ بېهنزىلگه يلىڭالر، بىز مېيىگىتلهر تولۇق قۇالق س
ىن ھېچبىرىڭالر ئۆز ئورنىدىن ۇچه سىلهردغيهرگه قونمى

ىنىمنى غمهكچى بولېبۇ ھهربى بۇيرۇق، د! المىسۇنغقوز
ىن ئاند .ئېگىز كۆتۈرۈپىنى غدى ئىشارەت بارمىېد-!ڭۈشتۈنۈچۈش

ىڭدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال بىز شۇن. ىئۇچۇش بۆلۈمىگه كىرىپ كهتت
ان غبۇ تۇنجا ئۇچىشى  بول. لدىۈرۈكۆتا غاش ھاۋۇان تۆمۈر قغئولتۇر

بهزەنلىرى . ۇن بالىالر قورقۇنچتىن ئاالقزادىلىككه چۈشىشهتتىغنۇر
ان غزەنلىرىنىڭ يۈزلىرى تامدەك تاتارمهيدىلىرىنى قاماللىۋالسا، به

كۆزلىرىنى  لىشىپ،ېىر نهپهس ئېغۇنلىرى ئغنۇر يهنه. ئىدى
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ڭمۇ كۆڭلۈم ئاينىپ، قهي مېنى. لىشقان ئىدىېمهھكهم يۇمىۋ
بىر ئاز . ىمتا داجىيتغدە كۆزۈمنى مهھكهم يۇمۇپ، ئارقام-تۇتاتتى

  : نىمدىكى ھهمرايىمدىنېسىققاندا بولسا، يېب
  . دەپ سورايتتىم-ۋاتىمىزسهن، بىز زادى قهيهرگه ئۇچۇبىلهم_ 

وال ـهن تـاۋابـدەيتتى ج -ه بىلهيمېمهن ن! هننهمگهـجهھ_ 
يهنه بىر  ئوخشاشال. كهن كۆزلىرىنى ئۇۋىالپالپ قىزىرىپ كهتغـيى
كىن بىزنىڭ قاياققا ېل .نىمدىكى ھهمرايىمدىن سورايتتىمېي

مېنىڭ قورقۇنچام  تۇرۇپال . ىمىزنى بىلمهيتتىغۋاتقانلىكېتى
-ـىمىزنى بىلمىگهنغتىۋاتقانلىېمه ئۈچۈن، قاياققا كېن -ئارتاتتى
-» ڭىشتىڭېلىپ مېبىزنى قاياققا ئ «  قورقۇنچىسى ھهم لىكنىڭ

تىمدىنمۇ ئېا ئىنتىلىۋاتقان تهلۋىلهرچه  جۈردەپ ۋارقىراپ قويۇشق
ايىۋى كۈچنىڭ غيهنه ئىچىمدىن چىقىۋاتقان بىر . قورقاتتىم

رتكىسىدە ئۆز ئۆزەمنى باشقۇرۇپ، تىزلىرىمنى مهھكهم ۈت
يىن ېبىر قانچه سائهتلهپ ئۇچقاندىن ك بىز. ىۋاالتتىمقۇچاقل

 رىشىپ بىلدۇقكى،ېىدەك يهرگه ئغئاستىمىزدا دەسسهپ تۇر
جهڭگه  -ھهربى  سهپكه .ئۇچۇشنى يهنه داۋامالشتۇرىدىكهنمىز

ان كۈرەشچى غكۆز يهتكۈسىز بىر تۈزدە قاتار قونۇپ تۇر. بارىدىكهنمىز
، ھهربى قاتناش ماشىنىلىرى، نكائائىرپىالنالر ۋە تىك ئۇچارالر، تا

  .بارىگاھالر-دىرېچ
ھاۋا  ئىسسىق ۋە نهپهسنى  .تىشقا باشلىماقتاېهرىپته قۇياش پغ    
ر، ئىككى نهپهر ېىتسفبۇ يهردە بىر نهپهر ئو. نهم انغۇپ تۇرىدىغبۇ
لىپ ېا ئغدىرېچلىپ، ئىككىگه ئايرىپ ېرىۋۇتنانت بىزنى تاپشېل

ر تىزىملىككه قاراپ ېىتسفئو. ۇقبىز تىك ئۆرە تۇرىشاتت. تىكىرىش
 يۇقۇرىلىپ ېقىنالپ كېئاندىن بىزگه ي .ئىسمىمىزنى چاقىردى

  :ئاۋازدا ۋارقىرىدى
سىلهرنىڭ ھهربىرىڭالر ۋەتهننى ياش يۇرتداشالر، ئهسكهرلهر، _  
داش خىزمىتىگه تهييار تۇرۇشنى، ئۆزىنى پىدا قىلىشنى غقو
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بهلگۈلهشنى، سىنى تهقدىرىمىزنىڭ كهلگۈ! رەكېبىلىشى ك
ى لىق ئىكهنلىكىنغمىگه باېنچ ۋەبېخهتهرلىكى نېۋەتىنىمىزنىڭ ت
اش ئۈچۈن، ھهر ۋاقىت  دغبارلىقىمىزنى قو! بىلىشى الزىم

هرپ غۋاتقان ھهرقانداق ۇقا تهييار تۇرا ھۇجۇم قىلىشغتۇپرىقىمىز
مىز سىڭلى -ئۇكىمىز، ئاچا-ئانىمز، ئاكا-ا   ئاتاغريالىستلىرىېئىمپ

سىلهر ! رەكېرىشىمىز كېرما زەربه بۇۈچىمىز بىلهن قايتۋە پۈتۈن  ك
 قوشناۋاتقاندەك، ۇتهشۋىقات ۋاستىلىرىدە ئاڭالپ تۇرھهركۈنى  

دۆلهتلهردە ئهكسىل ئىنقىالۋى بۇزۇق ئۇنسۇرالر ۋەتهن ئىچىگه 
ز، ئۇالرنى ئۇالر رەھىمسى. ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ ۋە بۈسۈپ كىرىۋاتىدۇ

! قان ئىچهر ھايۋاندىنمۇ بهتتهردۇر  الشقا بولمايدۇ، ئۇالرغسهل چا
! تىدۇۇدىن يوقاتمىساق، ئۇالر بىزنى يوقئهگهر بىز ئۇالرنى ئال

سىلهردە ئۈستۈڭالردىكى مهجبۇرىيهتنىڭ قانداق ئولۇق ۋە ! شۇنداق
تهرلىك ېم  ئىكهنلىكىنى بىلىپ يهتكۈدەك يقايسى دەرىجىدە مۇھى

ر سىلهر ئانا ئهگه! هيرەتلىك ۋە جهسۇر بولۇڭالرغ! بار ئهقىل
ويۇشنى خالىمىساڭالر، ئهته ه تارتقۇزۇپ قنگۋەتىنىڭالرنى دۈشمه

! شاليسىلهرسائهت بهشتىن باشالپ ھهربى مهشىقنى با سهھهر
ان يهنه ئهڭ غىچه تولۇق بىلىپ بواللمىغئېهتىمال سىلهر ھازىر
ر ھازىردىن باشالپ ھهربى ئىچىدە ۋە همۇھىمى شۇكى، سىل

ا غئهگهر سىلهردىن كىمكى ئىنتىزام. ئاستىدائهسكهرى ئىنتىزام 
ياردەم ا غياكى باندىتالر خىالپلىق قىلىپ، باندىت تهرەپكه قاچسا،

ۇ، يداما مهڭگۈ قايتالغلىشكى، ئۇ يۇرتىېقىلىشقا ئورۇنسا، بىلىپ ق
زا بۇ قانۇن ۋە بۇ تۈر جا. تىلىدۇۇدەرھال بىر تهرەپ قىلىنىپ يوق

 ىمۇغانالرغرۇققا ئىتائهت قىلمىا، بۇيغئوخشاشال ھهربى ئىنتىزام
  .دى ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىداېد -ڭمۇ؟ ۈشتۈنۈچۈش. لىدۇۈزۈيۈرگ
  .جاۋاب بهردۇق بىردەك ئاۋازدا توۋالپ - ! چۈشهندۇق! خوپ _
  كىمنىڭ قانداق سۇئالى بار؟ _
  .كۆتۈرۈپدىم مهن قولۇمنى ېد-مېنىڭ _
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  !اغبىر قهدەم ئال! رقولۇڭنى تۆۋەن چۈشۈ _
دىم ېد-ىكىمنى ئاپام زادىال  بىلمهيدۇدە ئىكهنلڭ قهيهرمېنى _

  .ا چىقىپغسهپتىن بىر قهدەم ئال
  .ان بىر باالغدى ئارقامدا تۇرېد- مۇ بىلمهيدۇمئانا-مېنىڭ ئاتا _
 پارتىيه قىندا رايونلۇقېا يغئۇالر خاتىرجهم بولۇش، _

  .رىپېر جاۋاپ بېىتسفدى ئوېد-لىدۇۈدىن ئۇچۇر يهتكۈزـىشخانىسىئ
ان، غخى ساقايمىېكىم يارىالنغان ئىدى، يارا تىلىمېنىڭ ب _

دىم ېد-كۈن مهشىقتىن رۇخسهت بهرسىڭىز شۇڭا بىر قانچه
  .رگه يىلىنىپېىتسفئو

ان بولسا، ھهربى غئهگهر ياراڭ ساقايمى! رۇنلۇق يوقھو _
ئۇندىن باشقا . بوالتتى ئالدىنقى سهپكه بهرمىگهن دوختۇرى سېنى

! سهن ئهلۋەتته بىر ئهركهكقۇ! مهسگهن ئهسكهر ئهركهك  ئهېۋايجان د
تنانتقا ېى، ئهمدى ھهممهڭ لبولد! ياكى ئۇنداق ئهمهسمۇيا

  دۇۈتۈدىرنى، ياتاقالرنى كۆرسېرگه چهلتنانت سهنېل! اغئهگىشىپ ئال
  .ر ئاخىرقى بۇيرۇقنى چۈشۈرۈپېىتسفدى ئوېد -

بىز ھازىر  -تنانتتىنېتىۋاتقان بىر لېلىپ كېمهن ياتاققا ئ
  .سورۇدۇم دەپ-قهيهردە

بىز  مهكېد. رىپېدى ئۇ جاۋاپ بېد-قىن جايداېا يغقهندىهار _
بىزگه ئىنتايىن . تىر يىراقلىقتا ئىدۇقېكابۇلدىن تۆتيۈز كىلوم

گىرانات  -هربى مهشىقى قىلدۇردىئالدىراش ھالدا بهش كۈن ھ
قىندىن ېه ينگشۇنىڭدەك دۈشمه تىشنى، مىنا پارتىلىتىشنى،ېئ

ئىدىلهرنى ىنى، يهنه باشقا مۇھىم قاكىسېتاقابىل تۇرۇش تاكت
يهنه  .ر قىلدۇراتتىېىتسفر رۇس ئونى  بىھهربى  مهشىق. ئۆگهتتى
ىر تىپتىكى ېغئ. ر تهرجىمانلىق قىالتتىېىتسفان ئوغبىر ئاف

نىقتۇرۇش ھهرىكىتى ېاندا، ياكى  تهن چغقورالالرنى مهشىق قىل
 .تهتتىېرىپ كغچىشىپ ئاېندا بىلىكىم دوزاقتا كۆيگهندەك ئاغقىل

ه يتىپ بىر قانچېقىنى ئىرغالردا  بىلىكىمنىڭ ئاغشۇنداق چا



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

100 

 

  : كىن ئۇېل. رگه  قاخشىدىمېىتسفتىم ئوېق
بهشىنچى كۈنى . رايتتىدەپ ۋارقى-!مهشىقنى داۋامالشتۇر_ 

بىر . ى قىلىۋاتقاندا بىر قورقۇنچلۇق ۋەقه يۈز بهردىقھهربى مهشى
ۋە قولىدكى  بۇرۇلدىا غهسكهر قاتتىق ئهسهبىلىشىپ، ئارقىباال ئ
ان ان تهرجىمغر بىلهن ئافېىتسفنىكوپنى رۇس ئوشكاال

  : رگه تهڭلهپېىتسفئو
نىڭنى جهھهننهمگه ېج! چاچقانالر  رىغسهنلهر پاسكىنا ئو_ 

ا غئۇنى نهق مهيداندىال قول. قىرىدىدەپ تهلۋىلهرچه ۋار-!ئۇزارتىمهن
  . يىن ئۇنى قايتا كۆرمىدۇقېشۇنىڭدىن ك. ئالدى

ان، مهندىن ئۈچ ياش غدىردا ماڭا يانداش ئورۇنالشتۇرۇلېچبىزنىڭ 
ملىرى قاتلىما بىز ئاخشا. باتتى شىمېچوڭ بىر سىنىپ ساۋاقد

سى پهس ئاۋازدا چىېك. ۋاالتتۇقۇقىن قويېكارىۋاتلىرىمىزنى ي
بىرىنچى ئاخشىمىال ئۇ ماڭا . يتىشاتتۇقېپىچىرلىشىپ ھال ئ

زۇن يوللۇق ئاپتوبۇس هندىهاردا تۇرۇشلۇق ئۇقپىچىرالپ، ئۇنىڭ 
ىڭكىدە كۆپ ىسىنغىنى، ئۇ تاقىسىنىڭ بارلىغان بىر تاغھهيدەيدى

انلىقىنى، غىنى، ھهم ئهتراپنى ياخشى تونۇيدىقانلىغتىم بولېق
نى خورلۇق، لىپ بارسىال بىرىنچى كۈېا ئغئۇرۇشقا قهندىهار

رىپ، ئۇالرنىڭ ېچىپ بېقيېنىغا ىسىنىڭ غئاھانهتلىك يهردىن تا
پىگه ېهن پاكىستاندىكى مۇجاھىدالرنىڭ سلياردىمى بى

انلىقىمنى غمېنىڭمۇ بىرگه قاچىدى. يتتىېانلىقىنى ئغقاچىدى
تلىق ئىچىدە سۆز بهردىم ۋە ان شاغا پاتمىغنىمېمهن ق. سورىدى

يهتتىنچى كۈنى كهچ سائهت . ۇدا قول تۇتۇشۇپ ۋەدىلهشتۇقغقاراڭ
ئورنىمىزدىن  ا،غالپ تۇرىشىمىزقا تاشكارىۋاتتوققۇزدا ئۆزىمىزنى 

  :رىپېتۇرۇشقا بۇيرۇق ب
دىردىن ېدەرھال كىيىنىپ، چ چاققان بولۇش، .زېت! زېت _

ا چىقىپ غدىرنىڭ ئالدىېبىز چ. رېىتسفدى ئوېد -!سىرىتقا چقىش
قىنالپ  ېر بىزنىڭ گۇرۇپقا يېىتسفا بىر ئوغتىزىلىپ تۇرىشىمىز
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ر بىزگه ېىتسفئو. ا ھهربىچه چاس بهردۇقغبىز ئۇنىڭ. كهلدى
  :ئالدىنقى سهپ بۇيرۇقى چۈشۈردى

زنىڭ ئىگهللىشىچه قهندىهار ھهربى ئاخباراتىمى !ئهسكهرلهر _
. تىپتۇېاشقا تهييارلىق قىلىۋغدا باندىتالر بىزگه ھۇجۇم قوزىپراىئهت

جىت قىلىشىمىز -كىن بىز باندىتالرنىڭ پىالنلىرىنى بىتېل
! هيرەتلىك بولۇڭالرغپىڭالردا جاسارەتلىك، ېئۆز س! رەكېك

ئهكسىچه ! مه يولۇقسا ئوق ئۈزۈپ يهر چىشلىتىسىلهرېا نغئالدىڭالر
لىپ ېقورال ۋە پارتىالتقۇچالرنى ئ! تىدۇۇاندا ئۇالر سىلهرنى يوقغبول

  !          ا چىقىڭالرغماشىنى
ھهربى   ،كۆتۈرۈپدورا، پارتالتقۇچالرنى -نىكوپ، ئوقشبىز كاال
ماشىنىالر  ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي. ا ياماشتۇقغماشىنىسى

ۇلۇقتا يۈرگهندىن غرىم سائهتچه قاراڭېتهخمىنهن ي. الدىغقوز
بىز ماشىنىدىن تىۋىش . لدىتوختۇتۇ يىن ماشىنا ئاستىالپېك

 پاكار،. ا كىردۇقغىر يولغبىلهن چۈشۈپ، تار بىر چى چىقارماي پهم
ئاشۇ . كۆرۈنۈشكه باشلىدى غۇۋاۇلۇق ئىچىدە غپاكار ئۆيلهر قاراڭ

دەپ تهخمىن -رەكېبولسا ك نىشان ان غۇم قىلىدىئۆيلهر بىز ھۇج
راپ ىدايلىق بولۇپ، ئهتغسول تهرەپ بۇ ئوڭ،. قىالتتىم

ىتنىڭ ساندا ئ -سۈكۈتىگه چۆمگهن، ئانداچه ېقهبرىستانلىقتهك ك
  . قاۋاشلىرىال ئاڭلىنىپ قاالتتى

! نتىپ چىقىمىزېبىز ھازىر بۇ مهھهللىنى ت! ىتلهريىگ _
ئهگهر ! قورالالرنى مۇسادىرە قىلىمىزئهرلهرنى تۇتقۇن قىلىپ، 

ياكى قارشىلىق كۆرسهتمهكچى چىشقا ئورۇنسا، ېكىمدۇر بىرى ق
رىپ ېب بۇيرۇقىدى  ئۇرۇش ېد  -! دەرھال  يهر چىشلىتىسىلهر بولسا

ھهر ئون ئهسكهرنى بىر گۇرۇپ تنانت ېئاندىن بىر ل. بىر كوماندىر
بىلهن  ساۋاقدېشىملىقىېھ. ئۆي ئاختۇرۇشقا بهلگىلىدى قلىپ

خى بالىالر ېھهممىمىز ت. ئىككىمىز بىر گۇرۇپقا تهقسىم بولدۇق
ا يهتكهن، ھهربى غتنانتال  قورامىېبولۇپ، ئارىمىزدىكى بىر نهپهر ل
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. ان ياش ئهسكهر ئىدىغخىزمىتى ئۆتهپ تهجىربىلىك بول
بولۇپ ئهن بىزنىڭ گۇرۇپ بىرىنچى بېناا غكوماندىرنىڭ بۇيرىقى

ىرالپ ېغبيهر تىزلىقتاېبىز ئ. رەك ئىدىېى كئۆي ئاختۇرۇش
  .قماستىن ئىلگىرلهيتتۇقچىئۈن

 ئېهتىمالرەكمۇ، ېسىز ئىنسانالرنى ئۆلتۈرىشىمىز كھگۇنا _
مهن  -!لىۋاتقاندۇرېقىنالپ كېئۆزەمگىمۇ ئۆلۈم ھهر بىر قهدەمدە ي

شۇالرنى خىيال قىلگىنىمدا تهنلىرىم شۈركۈنۈپ، مۇسكۇللىرىم 
مهن . قا باشلىدى ۋۇجۇدۇم ئوتتهك قىزىشئۈيۈشۈپ، بىردىنال

نىكوپ شقولۇمدىكى كاال. ىلداپ تىترەيتتىمغقورققۇنىمدىن ال
شۇنداقتىمۇ . رەكسىز قهلهيدەك بىلىنهتتىېگۇيا بىر پارچه ك

ئهگىشىپ  ان ئۆيگه قاراپ گۇرۇپقانغئاختۇرۇش ۋەزىپه قىلى
لىنىڭ شاخشىلىق ئىشىكىنى يھو ئىككى ئهسكهر. ماڭاتتىم

. بىز ئوقنى بهتلهپ مۇداپىئهگه ئۆتتۇق. مۈرىدەپال ئاچتى نىكېي
  ەشىم ئاالقزادىلىك ئىچىدەپهيتته ساۋاقد يشۇنداق جىددى

  .قۇلۇقىڭنى دىڭ تۇت، ھازىر تولۇق پۇرسهت كهلدى -پىچىرلىدى
چه قاراڭغۇلۇقىدا كۆك ېك. ا سۆزسىز جاۋاپ بهردىمغمهنمۇ ئۇنىڭ

-ـدا ھويلىيۇلتۇزالرنىڭ خىرەن يورۇقىان غئاسماننى جۇاللىتىپ تۇر
. تهلىدۇقېقوي ۋە بىر كالىنى پهرق ئ دىكى بىر قانچه تۇياق ئۆچكه،

ئۇنىڭ ئارقىسىدىن . تىلىپ كىرىپ كهتتىېا ئغتنانت ھويلوېل
ئۇالر . تىشتىېهرمۇ ئهگىشىپ كىرىپ كئىككى نهپهر باال ئهسكهرل

ا غۈن ھۇجۇمۇ ئۆينى ئاختۇرۇش ئۈچغيوق ئۈڭكۈردەك قاراڭ ئىشىكى
ئۆينىڭ ئىچىدىن . ۇققىۋاتاتتېبىز ھويلىنى ب. ئۆتۈشكهن ئىدى

كىچىك بالىالر ۋە ئايالالرنىڭ  -لگهن ئاۋاز ئاڭالندىۈرۈتۇيۇقسىز كۆت
شۇنىڭ بىلهن تهڭ بىر قانچه . ۋەھىمىلىك چىرقىراشلىرى ئىدى

ۇ ئۆيدىن ئۈنسىز غئارقىدىنال قاراڭ. ئاۋازى كهلدى پاي ئوق
نىنىڭ ېئۇ ئۆز ج. شىنىڭ گهۋدىسى كۆرۈلدىئهركى چىقىۋاتقان بىر

قىالرىنى بىلهلمهي تهمتىرەپ  مهېن. ۇسىدا ئاالقزادە ئىدىغقاي
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ىچه، غئۇ ئادەمگه قورالىنى بهتلهپ بول ان بىر باال ئهسكهرغتۇر
ا غچىسىغمىدىن  قوشنا ھويلىنىڭ باېقۇيرۇق تھويلىنىڭ پاكار 

باال ئهسكهر ئۇنىڭ ۇ ئۆيدىن چىقىۋاتقان بىر غقاراڭ. سهكرىدى
ئۇ باندىت ! ئۇنى تۇتۇڭالر -تتىالپ ۋارقىرايغئارقىسىدىن قو

ا غيارىالنغان ئهسكهرلهرنى دوختۇر ماشىنىسى! تىۋتتىېتنانتنى ئېل
ى قلىېۇ پهيتته ھدەل ش. ئۇ شۇنداق ۋارقىرايتتى! رىڭالرېلىپ بېئ

! ز بولېرەھىم ت -ا ئۆتۈپغئهسكهرلهرنىڭ ئالدى ساۋاقدېشىم ڭمېنى
 قوشنابىز . دى ماڭا ۋارقىراپېد-اليلىغباندىتنى قو ىككىمىزئ
دەرەخلهرنى بۈسۈپ ئۆتۈپ يهنه بىر -قويۇق دەل .ا سهكرىدۇقغچىغبا
نىدىكى قاپاق ېمۇنۇ تامنىڭ ي! ز بولېئاداش ت. ا سهكرىدۇقغچىغبا
ىكىتى قانداق ھهر نىڭئۇالر .قاراپ باقايلىرەككه چىقىپ ېت

ساۋاقدېشىم  دىېد -!ز بولېت .كىندىمۇېۋاتىدۇ ياكى چۇبول
بىز تىۋىش چىقارماي دەرەخكه يامىشىپ ئۆرلهپ، . نهپېت-ئالدىراپ

لىقىۋاتقان ېۇلۇقتا خىرەن كۆزگه چغقاراڭ. بىر ئاز نهپهسلىنىۋالدۇق
-هپنهرسىلهرگه دەرەخ شاخلىرىنىڭ ئارىسىدىن ئىنچىكىلهپ س

ھهر . تتۇقاالسقىلىپ قۇالق  دېققهتا غساالتتۇق ۋە ھهر بىر ئاۋازالر
ى، ئايالالرنىڭ، تهرەپتىن ئوق ساداسى، گىرانات پارتىالشلىر

ىتالرنىڭ ئهنسىز پهيراتلىق چىرقىراشلىرى، ئ-بالىالرنىڭ ناله
ندەك لىۋاتقاېبىزنى قىستاپ ك گوياكىھۇالشلىرى ھهيۋە بىلهن 

يىنكى كۈنى ېبىز ك. ( ىدىال ئاڭالنماقتا ئىدىقۇالق تۈي بارغانسېرى
ان ئهسكهرلهر تهرىپىدىن غزا قانچه مىڭلىېبۇ ي بىلگىنىمىزدەك،

زا ېان بولۇپ، يغا بويالنغان ۋە  دەھشهتلىك  قاغچىچه ئوققا تۇتۇلېك
كۆپۈنچىسى ئايال ۋە  -قىن كىشىلهرېا يغئاھالىسىدىن ئوتتۇز

كىچىك بالىالر، باال ئهسكهرلهردىن سهكسهندىن ئارتۇق ئۆلتۈرۈلگهن 
. ان ئىدۇقغهھكهم يامىشىۋالك مبىز دەرەخكه مايمۇندە.) ئىكهن

مۇ يوقۇتۇپ زىمىنىېان مۇسكۇللىرىمىز  سغنىقتۇرۇلمىېبىزنىڭ چ
نىمىز ېتىشتىن قورقۇپ، جېدە، يهرگه چۈشۈپ ك-قوياتتى
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ق قورقۇنچمۇ بهزىدە كىشىگه بىرا. لىپ قاالتتىېا كغىمىزقتۇمشۇ
دۇرلىنىپ ئۆزىمىزنى غبىز قايتىدىن ما .رىدىكهنېچ بۈك

ئوق ئاۋازى  يىنېتهخمىنهن تۆت سائهتتىن ك. رۇسلىۋاالتتۇق
ماشىنىالرنىڭ گۈرۈلدەشلىرىمۇ . بىزىدىن يىراقالپ كهتتى

. ىان ئىدغقايتىدىن سۈكۈتكه چۆمۈشكه باشلى راپىئهت سىققان،ېب
- ـيىملىرىىتىپ، يهرلىك كېلىۋېبىز ھهربى كىيىملىرىمىزنى س

ه ، ھهربىچىكوپ ۋە ئوق، گىراناتالرنىشنكاال .مىزنى كهيدۇق
رىلىپ ېسىپ قويۇپ، پهسكه سېا ئغخىېكىيىملهرنى دەرەخنىڭ ش

  ان ئايالالر، غخىچىال قورقۇنچتا ئولتۇرېا  چۈشكىنىمىزدە تغيلىھو
  :بالىالر

  ارىدا ـۇ ئـش. تىـراشـىـان ۋارقـقـىـااليمـدەپ ق -!الرـرۇس !رۇسالر – 
ان كهندىر پاسالىرىنىڭ غسىپ قويېا بغھويلىنىڭ بىر بۇلۇڭى

ئارقىسىدىن تۇيۇقسىز بىر ئادەم چاچراپ قوپتىدە، قورالىنى بىزگه 
  !ا قويۇپ تهسلىم بولۇشغشىڭېولۇڭنى بق !قىمىرالشما -تهڭلهپ

  . بۇيرۇق ھالىتىدە يدى جىددىېد -
 دىېد-پىدىن قاچقانالرېبىز رۇس ئهمهس، ئهسكهر س! ئاكا _

  .پهس ئاۋازدا ساۋاقدېشىم
دى يهنه بىر ئادەم ېد-نلهر خائىنسه! ئۇنداقتا سهنلهر ئىشپىيون _

  . ئهسهبىلىك بىلهن  ۋارقىراپ
بىز ئالالھ نامى بىلهن قهسهم قىلىمىزكى، بىز ! ياق ياق، _

ھازىر . چىپ كهتتۇقېۇرلۇپ قغسهپتىن سۇ. ئهسكهر ئىدۇق
  !پىگه قوشۇلماقچىمزېمۇجاھىدالر س

بىزنى ! سهنلهر ئهڭ يامان ھىلىگهر ئىشپىيونالر ئىكهنسهن _
! ق ئهسكهر بۇالر ھهادۋاتامسهن؟ ئهسكهرمىش، قانۈكۆرۈش كالۋا دۆت،

- زادى قانداق ئهسكهر؟! ھهربىي كىيىمى يوق، قولىدا قورال يوق
ى ـكـكـه ئىـزگـىـدە بـهمـهن ھـلـىـهزەپ بغـادەم ـۇ ئـدى ئېد
  .قىنالشتىېه يـچـهدەمـق
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 ۆردۈڭمۇ ئاكا، ئهنه ئاۋۇك! را، ئهسكهرنىڭ بهلگىلىرى بولىدۇغتو _
نىكوپ ۋە ھهربىيچه شان كاالغسىقلىق تۇرېا ئغخىېدەرەخ ش

چىدىكى باستۇرۇش ېچۈنكى  بىز ك .ىملهر بىزنىڭ ئىدىكىي
مهن ئۇ ئادەم  دىمېد-ان ئىدۇق غۇجۇمىدا ئاشۇ دەرەخكه يوشۇرنىۋالھ

گهن قورقۇنچ ئىلكىدە ېتىپ تاشالمدىكىن دېبىزنى تۇيۇقسىز ئ
  .ىلداپ تىترەپ تۇرۇپغال

شۇنداق، قوللۇرۇڭنى گهجگهڭگه قويۇشۇپ يهردە دۈم ! شۇنداق _
امچا غدەرھال ئا -رىپ  ۋەېدى ئۇ ئالدىراش بۇيرۇق بېد- !تىشېي

لىپ ېامچا ئغبىر ئايال ئىككى تال ئا. رقىرىدىدەپ ۋا-ئهكهل
ا غلىقى ئايالېدىكى مىلتىقنى ھىئۇ قول. ا بهردىغلىپ ئۇنىڭېك

تىپ ېۇرۇشقا ئورۇنسا دەرھال ئرنىدىن تئهگهر بۇالر ئو -تۇتقۇزۇپ
قوللىرىمىزنى تۈشهپ -ىزنىڭ پۇتدى ھهمدە ئۆزى بېد-تاشاليسهن

ئۇ بىر ئازدىن . بىز كۆرسهكهن دەرەخ تهرەپكه يۈگۈردى تىپ،ېلىۋغبا
دى ېد-لىڭالرېنىكوپنى ئشمانا بۇ كاال -لىپېيىن قايتىپ كېك

ورال ۋە ا قغقاراپ تۇرۇشقان ئائىله ئهزالىرى ا ئولۇشۇپغئهتراپىمىز
گه تولۇق مهن سىلهر -ئاندىن بىزگه قاراپ. دورىالرنى ئۇزارتىپ- ئوق

-دى ئۇ  پۇتېد-يتىپسىلهرېسىلهر راست ئ .ئىشهندىم
القتىن بوشىنىپ غبىز با. القتىن بوشاتقاچغقوللىرىمىزنى با

سىلهرنى دەرھال مۇجاھىدالرنىڭ  _ن يىېاندىن كغسۇپىدا ئولتۇر
  .دى ئۇ بىزدىن سوراپېد-خاالمسىلهر؟ئاپىرىپ قويۇشۇمنى ا غنىېي

امنىڭ ئۆيىگه غئاۋال قهندىهاردىكى  تا. رچه ياقياق، ھازى _
ئۇ بارلىق مۇجاھىد قوشۇنلىرىنى ۋە  رەھبهرلىرىنى ياخشى . بارىمىز

-ان يولنى بىلمهيمىزغا بارىدىغبىراق بۇ يهردىن قهندىهار .نۇيدۇتو
  .رىپېساۋاقدېشىم جاۋاپ ب دىېد

 .ىيادە چارەك سائهتلىك يىراقلىقتاھرى بۇ يهردىن پقهندىهار شه _
 كۆرسۈتۈپ ىچه كۈتۈڭالر، مهن سىلهرگه يولنى غتاڭ بىر ئاز يورى

بىز  .دى ئۇ بىزنى ئۆيگه باشالپېد-قويىمهن، ھازىر ئۆيگه كىرەيلى
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. ياقتى ىراققا ئوتئۇ كىرسىن چ. ا ئهگىشىپ ئۆيگه كىردۇقغئۇنىڭ
. دۇقدە ئولتۇريىن  بىرگېلهمېكنىق كۆرگهندىن ېبىز ئهتراپنى ئ

يتىپ ېچىش جهريانىمىزنى ئېبىز قىسقىچىال ئۆزىمىزنىڭ ق
ونىكا قاچىدا قىزىق سۈت ۋە ھايال ئۆتمهي ئۇنىڭ ئايالى ت. بهردۇق
-ا، ئۇيقۇسىزغانلىقىمىزغچارچى-رپېبىز ھ. لىپ كىردىېنان ئ

بىز . ئىدۇقچىرقاپ كهتكهن ېا قارىماستىن، بۆرىدەك ئغلىقىمىز
شۇڭا  . ان ئىدىغا تاڭمۇ يورۇپ قالغئوزۇقلۇنۇپ بولىشىمىز

 ا چىقماقچى بولدۇقغلىشنى ئويالپ يولېتىۋېزراق يېمهنزىلگه ت
ۋاي خۇدايىم،  -ر ئايالئالدىراپ  سىرىتقا چىقىۋاتقىنىمىزدا بى ته،

خى ېت! اغانلىرىغان مۇنۇ نائىنساپ رۇسالرنىڭ قىلغقارىمامدى
هسكهرلىككه چىك بالىالرنىمۇ ئان كىغالپ يۈرىدىغقۇچقاچ قو

لىقى ېھ. ان ھالدا نهپرەتلىنىپنغچىېدى ئېد-ئهۋەرتىپتۇ ئهمهسمۇ
 ىر يولنى سۆرەتلهپ غان چىغا ماڭىدىغهارتىز ئارىالپ قهندىېئادەم ئ

زدەك اندا خۇددى ئاكىمىغخوشلىشىدى بولۇپ، كۆرسۈتۈپ
سىپ، پىشانىمىزدىن ېا بغرىغمىهرىبانلىق بىلهن بىزنى با

  .  يىن ئۆيىگه كىرىپ كهتتىېدىن كسۆيگهن
رىم سائهتلهرچه يۈرگهندىن ېي ا چىقىپ  تهخمىنهنغبىز يول

ساۋاقدېشىمنىڭ  ربى قاراۋۇللۇقتىن ئۆتۈپ،يىن كۆپلىگهن ھهېك
ىسى ۋە غساۋاقدېشىمنىڭ تا .تىپ كهلدۇقېىسىنىڭ ئۆيىگه يغتا

قسىز ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىال بىزنى تۇيۇ
يىن  ېلىشقاندىن كېڭىرقاپ قېئۈچۈنمىكىن تكۆرگهنلىكلىرى 

ا ئۆزىمىز غىسىغبىز ئۇنىڭ تا. لىشتىېشى ئىن قارغبىزنى بهك قىز
ئۇ   .ان ئاجايىپ كهچۈرمىشلىرىمىزنى سۆزلهپ بهردۇقغخالىمى

گۇرۇپ مۇجاھىدالر بىلهن  رىپ، بىزنىڭ بىر ېدەرھال تهكلىپ ب
. يتتىېئىنى قانلىغتىشىمىزنى ئورۇنالشتۇرىدىېا كنغپاكىستا

سىز كىن مهن ئاپام ۋە ئۇكىلىرىمنىڭ مهندىن باشقا ئهركىشىېل
رىشىم ېا بغنىېىنى، مهن شهرتسىز ئۇالرنىڭ يقانلىغكابۇلدا قال
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  . يتتىمېكېرەكلىكىنى ئ
ا قاتنايمهن، سېنى غمهن ئهته ھهرھالدا كابۇل. بولىدۇ يىگىت _

  .رىپېدى ئۇ ۋەدە بېد-تهيېاچ كغبىرگه ئال
ر كىملىك تهكشۈرۈپ قالسا، ياكى مېنى ئهسكهرلهكىن يولدا ېل _

دىم ېد-مهن ئاللىبۇرۇن ئۆلگهن بولىمهندا غتونۇپ قالسا، ئۇچا
  . ھاياجان ئىلكىدە تهرەددۇتلىنىپ

ا چىدىساڭ، مهن غويالنما، ئهگهر سهن بىر ئاز جاپابۇ ھهقته ئ -
  . تىمهنېسېنى ئۆتكۈزۈپ ك

     .    م قىزىقىپۇدۇسور-قانداق قىلىپ زادى؟ _
  دى ېد -ه بهك قىيىن ئىشمۇ ئهمهسـچـئان هن،ـۆرىسـبۇنى ئهته ك _

كهچلىك تاماقتا . ئۇرۇپ اچ مۈرەمگه يېنىكغنچالندۇرېنى تېئۇ، م
ا تهپسىلى سۆرەتلهپ غان يولنى ئۇنىڭغلىدىېبىزنىڭ ئۆيگه ك

ئاكتىپ  رىسىداغۇ ئادەم ماڭا يهنه مۇجاھىدالر توئ .چۈشهندۈردۈم
ان غئاخىرىدا كابۇلدا تۇرىدى .رىپېرىسىدا ئۇچۇر بغر توياردەمچىله

ان باققالنىڭ ئىسمى ۋە غچوڭ بىر مىۋە تىجارىتى قىلىدى
ا غنىېيىن ئهگهر مۇجاھىدالرنىڭ يېك. يتىپ بهردىېسىنىمۇ ئىرئاد

لۇپ قالسا ئاشۇ باققالنى بارماقچى بولسام، ياكى بىرەر ياردەم الزىم بو
  .قويدى لىپېس انلىقىمنىمۇ سهمىمگهغتاپىدى

دى ئۇ مۇنۇ ېد -نىڭدا بارمۇ؟ ېسالر يرېلىقى ئادېھ! لۇمغئو _
چىشقا ياردەم ېا قنغيهنى پاكىستا -دىنىىنچى مۆجىزكئىك

رىسىدىكى ئۆزلىكىدىن كهلگهن ئۇچۇردىن غان كىشى توغقىلىدى
  . شاتلىنىپ

ئاپا، ئۆتۈنۈپ قاالي . رسالرېمدا ئۇ ئادالئهلۋەتته كال! ھه ئه _
دى رەھىم ېد-ىنغىلى قويغشىمدىن ئۆتكهنلهرنى دەۋالېب سهندىن،
يىنكى كۈنى ېك -ق كهچۈرمىشلىرىنى داۋام قىلىپھاياجانلى
ىسى ئاپتوبۇسنى ئىشىكنىڭ غساۋاقدېشىمنىڭ تا سهھهردە

ان غئۇنىڭ قولىدا بىر يو. پ ئۆيگه كىرىپ كهلدىتوختۇتۇ ىالغئالدى
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نى ئهكىلىپ نان بىر شىشه سۇئۇنىڭ ئايالى ئىككى . باتتى ارغتا
نى مىېخىچىال  ھېچنېمهن ت. ا تۇتقۇزۇپ قويدىغقولۇم

شىرەگه  ارنىغشۇ ئهسنادا ئۇ ئادەم قولىدىكى تا. ئاڭقىرالمايتتىم
بىر . دىېد- !ارنىڭ ئىچىگه كىرغلىپ، تاېيىگىت بۇ ياققا ك -قويۇپ

  . ا كىردىمغارغكىن ئۈنچىقماستىن تاېز قورقۇپراق لئا
ىشكه نهپهسلىن! بوالمدۇ شۇنداق، يىگىت قورقۇش يوق _

كىن يول ئۈستىدە قاتتىق ېل .ارنىڭغتهرلىك  يورۇقلىرى بار تاېي
پ يۈك بۆلۈمى ۇئاپتوبۇس توختۇتۇلناۋادا  .رەكېدېققهت قىلىشىڭ ك

 »!يهنه باندىتالرنى ئىزدەۋاتامسىلهر «ڭ شۇنداقال مېنى اندا،غچىلېئ
ئالماستىن شۈك مۇ ىنىڭدا ھهتتا نهپهسغگهن ئاۋازىمنى ئاڭلىېد

دى ېد-رەلهمسهن؟ېىچه بهرداشلىق بغتىپ بارېا يغتۇرىسهن، كابۇل
  . سۆزىنىڭ ئاخىرىدا

  . رىپېدىم مهن تۆۋەن ئاۋازدا جاۋاپ بېد-ھه ئه، ئهلۋەتته _
ۇشتۇرۇپ، ئاندىن غئۇنداقتا ياخشى، سېنى ئالدى بىلهن يۇ _

  .تىمىزېدە، يۈرۈپ ك-رنى ئورۇنالشتۇرىمهنباشقا يولۇچىال
مهن . دا تهبهسسۇم قىالتتىلىك ھالئۈمىتۇ ئىشهنچ ۋە ئ 

ارنىڭ ئاغزىنى بىر غئاندىن ئۇ تا. مشىم بىلهنمۇ خوشالشتىېساۋاقد
 كۆتۈرۈپ ئۇالر بىرلىكته مېنى. دىغتال شوينا بىلهن مهھكهم بو

ان بۆلۈمگه غتاق قويىدى-ئاپتوبۇسنىڭ ئاستىدىكى يۈكئاپىرىپ، 
  . ئورۇنالشتۇردى

قانداق يامان ئهھۋال يۈز  ارىشا ھېچـبهخىتكه ييول بويى 
  . ىدىبهرم

رنى كۆزدىن يولۇچىال پ،م توختۇتۇتىېئهسكهرلهر ئاپتوبۇسنى كۆپ ق
ئاخىرى . الرنى تهكشۈرمىدىتاق-كىن يۈكېكهچۈرگهن بولسىمۇ، ل

يولۇچىلىرىنى  يتقىنىدەك،ېىسى ئۆزى ئغشىمنىڭ تاېساۋاقد
ه ئهكىلىپ سىلهرگه ئۇدۇل ئۆيىمىزگ مېنىچۈشۈرۈپ بولۇپ، 
  ! تاپشۇرۇپ بهردى مانا
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ئۇ سۆزىنى  ا ئۇالپغلىنىڭ ئاڭلىتىشلىرىنىڭ ئاخىرىغئو
لۇم، سهن يهنه ئۆيىمىزگه قايتىپ غا شۇكرى ئوغئالالھ -باشلىدى

لىپ ېسېنى ئۆيدىن ئ! ئهمدى ياخشى قۇالق سال. هلدىڭك
. دىن ئادەملهر كهلدىمىنىستىرلىكىيىن مائارىپ ېكهتكهندىن ك

ساڭا تهپسىلى . ەتمهكچى ئىكهنئۇالر  ئاچاڭنى رۇسيهگه ئهۋ
ا پارا غتىرجهم قويۇشى ئۈچۈن  ئۇالربىزنى بىر ئاي خا .دۈرەينهچۈش
چىشقا پۇرسهت ېا قنغمۇشۇ بىر ئاي ئىچىدە پاكىستا. ۇقبهرد

لهلمىگهن بولساڭمۇ ېتىپ كيئهگهر سهن قا. ئىزدىمهكچى ئىدۇق
كىن ساڭا مۇجاھىدالر ېل. لۇمغا ماڭاتتۇق ئوغبىز يولىمىز

لۇم ئۇالرنىڭ غۇ ئونغسهن بىلىسه. ىرىمىزنى يهتكۈزەتتىخهۋ
ھازىرىدن ! لۇمغئو شۇنداق رەھىم،. ھهممىال يهردە ئادەملىرى بار

  ! ا تۇتۇش قىلىشىمىز الزىمغباشالپ ئىشىمىز
                             

             

  ئون بىرىنچى باپ

  پۇرسهتتۇر- ۋاقىت
  

نهسهپ ۋە -ان باققالنىڭ نامغمىۋە تىجارىتى قىلىدىئۇ 
بهلگىلىرىنى شۇنىڭدەك  رەھىمنى ساالمهت ئۆيىگه ئهكىلىپ 

لىپ، ېرىپلىرىنى پۇختا بىلىۋېڭ ئىسمى شبهرگهن كىشىنى
ا پۈركهنچۈكنى غشىېيىنكى كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئۈستى بېك

 .كهلدىتىپ ېا يغئاپتوبۇسى بىلهن كابۇل مىۋە بازىرىكوچا  ئارتىپ،
ئۇ ئانچه بهك قىينالماي بىر قانچه كىشىدىن سوراپال دۇكىنى 

لىپ ېقىنالپ كېا يغدە، باققال-پىۋالدىېتان باققالنى غئالدىدا تۇر
ان ئاپتوبۇس شوپۇرىنىڭ غلىنى ئهكىلىپ قويغئاستا پىچىرالپ ئو

ىنى دەپ غان مۇھىم ئىش بارلىغيتتى ۋە سۆزلىشىدىېئىسمىنى ئ
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ىڭدىن قاتتىق گۇمانلىنىپ لهپ ئۇنباققال دەس. ئۆتۈندى
ئاپتوبۇس شوپۇرىنىڭ ئىسمىنى ئهسلىدى بهلكى . تىكىلدى

يىن كۆزلىرىدىن ئىشهنچ ئاالمهتلىرى ېبىر ئازدىن ك اي،غبول
اندىن غباققال ئهتراپقا بىر قۇر سهپ سال. كۆرۈلۈشكه باشلىدى

ۇننى كۆرىسىز، غا بارسىڭىز بىر دۆۋە قونغئارقىدىكى مهيدا -يىنېك
اي م، شۇ يهردىكى  ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ تۇرۇڭ، مهن ھايال قالھه

ان غن تهپچىرەپ تۇردى يۈزلىرىدىېد-لىمهنېا كغنىڭىزېي
لگهن ئورۇندۇقتا ۈتۈئۇ كۆرس. يوشۇرالماستىن قورقۇنچنى

چوڭ قهدەم -رىدا  باققال چوڭشۇ ئا. بىلهن كۈتهتتى سهۋرسىزلىك
  :ا كهلدى ۋەغنىېپ ئۇنىڭ يالتاش

ك ئاق ەرېسى جهھهتتىن  ياردەم قىلىشىم كقاي مهن سىزگه
؟ بىراق ئاۋازىڭىزنى چىقارماستىن بهك ئاستا كۆڭۈل خېنىم

ئۇ، . سىپايىلىك بىلهن دىېد-!مهنئۆتۈنۈسۆزلىشىڭىزنى 
پ، كهسپىگه باققالنىڭ قىياپىتى ۋە  سىپايه مۇئامىلىسىگه قارا

ھهم  بۇنداق بىر . س قىلدىىماس كهلمىگهنلىكىنى ھ
لىك، ئىلمى ھهم قابىليهتلىك كىشىنىڭ ئادەم قاچۇرۇشقا ساالپهت

مۇجاھىدالرنى  شهھىرىدىكىياردەملهشكىنىدىن كۆرە كابۇل 
ان مۇھىم ۋەزىپىنى ئۆتىگهن بولسا كۆپ ياخشى غيىتهكلهيدى
يىن  ئائىلىسىدە يۈز ېاندىن كغئويلىنىپ قال ،دەپ-بوالتتىكهن

يتىپ، ېلى ئدىسىلهرنى قىسقىچه ھهم تهپسىبهرگهن بارلىق ھا
نى تهلهپ كىرەكلىېياردەم قىلىشى ك قهتئى اغچىشىېا قنغپاكىستا
  -يتتىېمۇ چۈشۈنۈشلىك قىلىپ مۇنۇالرنى ئباققال. قىلدى

، مهن بۇ شهھهردىكى مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە ھۆرمهتلىك خېنىم 
كىن بىزگه ئهزا ېل .ان ئادەم مهنغۈتۈنلهي باشقا بىر  رول ئوينايدىپ

ان  گورۇپ بىلهن غئادەم قاچۇرۇشقا ياردەملىشىدى ر ان يهنه بىغبول
ان  ئىش ئۈچۈن غخهتهرلىك دەپ قارىلىدىھهر ھالدا بۇ  .ئاالقهم بار

ئهگهر  .ۇمكىنسىزدىن ناھايىتى كۆپ سهرمايه تهلهپ قىلىشى م



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

111 

 

ان پۇلنى تهخلىيهلىگۈدەك ھالدا بولسىڭىز، غسىز تهلهپ قىلىنىدى
  .  ۇئۇالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلسام بولىد

  .دى ئۇ بىلىشكه ئالدىراپېد -قانچه پۇل تهلهپ قىالر سىزچه _
  سىلهر قانچه كىشى؟ _
يهنه  تۆت باالم بىلهن مهن، كىچىك ئىككىسىنىڭ بىرى ئۈچ، _

  .بىرى بىر ياشتا
  انى تهلهپ قىلىشى غھه ئه، مېنىڭ تهخمىنىمچه يۈزمىڭ ئاف _

. ئېهتىمالياكى ئۇنىڭدىن ئاز، ياكى كۆپرەك بولىشىمۇ  .مۇمكىن
چىشقا ياردەملىشىش ئۈچۈنال ئهمهس، ېبىلسىڭىز بۇ پۇلالر پهقهت ق

  ال قـاقـدى بېد-ىدۇـاپشۇرىلـا تـغاھىدالرـۇجـىسمى مـۆپ قـك كىـهلـب
  .رىپېخىمۇ تهپسىلىرەك چۈشهنچه بېت

لهم، ېنهت بۇيۇملىرىمنى، ئۆيىمىزنىڭ  گئهگهر بارلىق زى _
ساتسام بهلكى ئهللىك مىڭ ىنى جابدۇقلىر بىساتلىرىنى، جىهاز،

سىزلىككه پهتىۋاتقاندەك ئۈمىتدى ئۇ ېد-شى مۇمكىنۇانى بولغئاف
   - يىنېاندىن كنغباققال بىر ئاز ئويال. م بولۇپبىئارا

سائهت  بۈگۈن ئاخشام ئۇالر بىلهن سۆزلىشىپ باقاي، ئهته كهچ
ا ماقۇل غدا ئۇالرنىڭ  بۇ قهدەر  پۇلغتۆتلهردە كهلسىڭىز، شۇ چا

رىسىدا سىزگه ئوچۇق خهۋىرىنى غانلىقى توغولمىببولۇپ 
سىگه ئۇ باققالنىڭ ھىمايى. سىپىدى گهپنى كېد- يهتكۈزەي

  . يىن خوشالشتىېرگهندىن كيتىپ يالۋەېمۆھتاج ئىكهنلىكىنى ئ
. ساپالپ كۆردىىچىسى بالىلىرى بىلهن ئولتۇرۇپ ھېئۇ شۇ ك

بارلىق زىنهت بۇيۇملىرى، ئۆي بىسات،  تىشقا تېگىشلىكېس
ا غرىمىېھهممىسىنى ئهسلىدىكى باھاسىنىڭ يهرەمجانالرنىڭ س

ئۇنىڭ  .انى خام چوت قىلىندىغساتقاندىمۇ، ئاتمىشمىڭ ئاف
  . دىكهنۇانى ئارتۇق بولغمىڭ ئافنيتقىنىدىن ئوېا ئغباققال

ا غيىشكهن ۋاقىتتا باققالنىڭ دۇكىنىېيىنكى كۈنى دېئۇ ك
دوستانه ساالم . ان ئىكهنغباققالمۇ ئۇنى كۈتۈپ تۇر. كهلدى تىپېي
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  -رىپېب
بۇ كۈنلهردە . ، تهلهيسىز ئىكهنسىزئېسىلزادە خېنىمئهپسۇس

ا غگۈدەك يولېانالرنىڭ ھهممىسى دغردەملىشىدىچىشقا ياېق
الرنىڭ تىزىملىكى خاتىرلىنىپ انغان، ياكى قاچىدىغچىقىپ بول

ىچه بىر قانچه ھهپته كۈتۈش غقولى بوشى ڭشۇڭا ئۇالرنى. انغبول
 ىنىم بىرال يولغىن باشقا سىزگه تهكلىپ قىالاليدىئۇنىڭد. رەكېك

  زگىدەك ۈھهتتا ھاياتقا خهۋپ يهتككىن بهك مۇرەككهپ، ېبار، ل
قىلش، لدىڭىزدا ياكى قوبۇل ھازىر سىزنىڭ ئا. جىدە خهتهرلىكدەرى

  .دىېد -ياكى رەت قىلىش تۇرۇپتۇ
  دى ئۇ تاقهتسىزلىك ېد-لىك؟ـىـانىيتى قانچـنىڭ ئىمكـولـۇ يـب _

  .بىلهن سوراپ
ان  غدىەيپىالن مۇنداق، مېنىڭ بىر  يۈك ماشىنىسى ھهيد _

ىۋە، تىم كابۇلدىن مېىر قشوپۇر تونۇشۇم بار بولۇپ، ھهپتىدە ب
گهن يۇرتنىڭ ئهڭ ېرتال دالىپ، لوگېكۆكتات، باشقىمۇ ئوزۇقلۇق ئ

ساندۇق ر چوڭ تاختا بىز بى. ىچه ئاپىرىپ تارقىتىدۇغزىلىرىېچهت ي
سىزنى  تۆت بالىڭىز بىلهن ئهشۇ  ا ئورۇنالشتۇرساق،غياساپ ماشىنى

ان نغۇن، ئۈزۈم قاچىالغرۇپ، ئۈستىگه قويوشۇر ساندۇققا
تۆت . ا سالساق، مېنىڭچه يامان ئهمهسغسىپ يولېشىكلهرنى بېي

يىن لوگار ېپ كهتسه ئالته سائهتلىك يولدىن كئۆتۈ لىك،سائهت
شۇ يهردىكى . تىپ بارىسىلهرېا يغزىسىېگهن يۇرتنىڭ ئاخىرقى يېد

ۇلۇقىدا غچه قاراڭېا  سىلهرنى ساندۇقتىن چىقىرىپ، ككارۋانسارايد
ا باشالپ نغىدىن ئۆتكۈزۈپ پاكىستايول غبىزنىڭ ئادەملىرىمىز تا

  .ماڭىدۇ
دىن غى تۆلهپ، يهنه بالىلىرىم بىلهن تاانغئهللىكمىڭ ئاف _

انلىق غتهلهپ قىل بىر ئاز ئارتۇقچه ھهق پىيادە ئۆتسهك، بۇ
  بولماسمۇ؟

بىر گهپ بار، مهن بۇ پۇلالرنى  يتىشقا تېگىشلىكېئوچۇق ئ _
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چتهن بىر قىسمى ئۆزەم ئۈچۈن تهلهپ قىلىۋاتمايمهن، ئهكسىچه ئۈ
ان غقال ا،غان شوپۇرغان خهتهرگه تهۋەككۈل قىلغتىدىېباش ك

ا غا يهنى مۇجاھىدالرغۇچىالرغئۈچتهن ئىككى قىسمى يول باشلى
  .ىلىدۇتاپشۇر

كىن ېل. ىالنمۇ يامان ئهمهستهك قىلىدۇبۇ پ. بولىدۇ ئۇنداقتا _
ا غنىمېيىپ، كىچىك ئىككى باالمنى يىمهن پۈركهنچۈكنى ك

  بولماسمۇ؟  نىدا ئولتۇرسامېۇرنىڭ ئايالى قىياپىتىدە يلىپ شوپېئ
  ۇقنىڭ ئىچىدە بىرەر ا، ئىسسىقتا ساندغچۈنكى كىچىك بالىلىرىم

    !ئهنىسرەۋاتىمهن رىشىدىنېھادىسه يۈز ب
  ازا ـق-االـىمۇ بغئۇنداق قىلىش سىزگىمۇ، شوپۇر! ۇسياق، ئهپس _

ھهربىر قاتناش )  د.ئا.خ( مهخپى ساقچىالر . دۇۇبىر ئىش بول
ئۇنىڭدىكى يولۇچىالرنىڭ كىملىكلىرىنى تولۇق  ۋاستىلىرىنى،

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئايال خادىمالرمۇ بولۇپ، . تهكشۈرىدۇ
. زدىن كهچۈرىشىدۇئايال يولۇچىالرنىمۇ كۆپۈركهنچۈكلۈك 

شىلهرگه ان كىنغلىېه ئنگا ۋە باشقىمۇ ئهغسىزيولدۇشىڭىز
ئهگهر سىزنى . ا تونۇشلۇق بىرىسىزغئوخشاشال مهخپى ساقچىالر

! دا شوپۇر ئۆلۈك جهسهتكه ئايلىنىدۇغان بولسا، ئۇچاغتونۇپ قالىدى
ئىشالرنىڭ ا نېمه غيىن ئۆزىڭىزگه ۋە بالىلىرىڭىزېئۇنىڭدىن ك

رىپ بىز ئۇزۇن يىلالپ ېئاخىرى ب! نلىقىنى ئويلىناالمسىزاغدىىبول
كىپ قۇرۇپ چىققان ھهرىكىتىمىز، ھهممىدىن مۇھىم، ېجاپا چ

ئهمدى ياخشى ! ىلىنىدۇجاندىن ئهال مۇجاھىد قوشۇنىمىز ئاشكار
ئۇنىڭدىن ! انلىقىنىغقىڭ نېمه ئۈچۈن بولمايدىېئويلىنىپ ب

ا قهدەر ئۈنۈملۈك غناقتىن ئۆتكهن، ھازىرتىمالپ سىېسىرىت كۆپ ق
بىز  .ڭزمۇ بولىدۇتىۋاتقان ئۇسۇلىمىزدىن قورقمىسىېياخشى ك

ھهممىنى ئوبدان ئورۇنالشتۇرىمىز، ساندۇقنىڭ ئاستىدا يۇمشاق 
سىرەشنىڭ نئهتۈشهك، ھاۋا ئالماشقۇدەك يورۇقالر، ئىشقىلىپ 

  .ھاجىتى يوق
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يتقان ېيوقلىقىنى ئتا، سىز باشقا ئامال بولىدۇ ئۇنداق _
مهن . رەكېىزمۇ بۇ يولنى قوبۇل قىلىشىمىز كئىكهنسىز، ب

تىشىنى ېا چۈشۈپ كغبالىلىرىمنىڭ كوممۇنىستالرنىڭ قولى
 -ىچه داۋاملىشىدۇ تهييارلىق؟نغوش، قاچاخ. ھهرگىز خالىمايمهن

سورىدى ئۇ يهنىال بۇ پالننىڭ نهتىجىلىك بولىشىدىن 
  .ئهندىشىلىنىپ

  . رنى تاپشۇرسىڭىزالرەكلىك پۇلالېسىز ك .قىن ئارىداېي _
 ئانچه تهسىر قىلىپمۇا غاندىمۇ بىزنىڭ پىالنىمىزغئهكسىچه بول

  .رىپېدى باققال جاۋاپ بېد -كهتمهيدۇ
  لىرىمنى پۇل قىلىپ رەكېك-قىندىال نهرسهېن پات يمه! ماقۇل _

ققالنىڭ يۈزىدىن ئىپادىلىنىپ با ،دى ئۇېد-رەيىسىزگه خهۋەر ب
  .ان ھالدا خوشلىشىپغسهمىمىلىكتىن مهمنۇن بولان غتۇر

  چىش ېا  قـىرىغـالىلـايتىپ، بـه قـۆيىگـەر بىلهن ئهۋـۇر خـهزكـئۇ م
هت ققېبالىلىرى دئۇنىڭ . يتتىېپىالنىنىڭ تهپسىالتلىرىنى ئ

چىش ېۇالر ھهر ھالدا بۇنداق مۆكۈنۈپ قكىن ئېل. بىلهن ئاڭالشتى
 .تىشمىدىېھايجانلىنىپ كلىنىشتى ۋە بهكمۇ ىپىالنىدىن شۈبه

  ھهمدە
رىسىدا ئۇ باققالدىن سوراپ غبىر ئىمكانىيهت تو اباشق_ 

  .سورىدى نهجىبه قانائهتسىزلىنىپ -باقمىدىڭمۇ ئاپا؟ 
  ا نغئهمما بهك  ئۇزۇ. هنـمۇ باركـۇسۇلـا ئـاشقـب. سورۇدۇم ئهلۋەتته _

 -ان بولىمىزكهن غچىكىپ قالېدا كغئۇ چا. تىدىكهنېسوزۇلۇپ ك
  . رىپېدى ئۇ قىسقىال جاۋاپ بېد

ئۇ ئۆزىمۇ كىچىك  چىش چارىسىدىن بالىالرال ئهمهس،ېق قبۇندا
كىن ئۇنىڭ ېل .يتتىامبالىلىرىدىن ئهنسىرەپ تازا مهمنۇن بوالل

لىشتىن باشقا ھېچ نهرسه ېتىۋېيتقاندا مۇشۇ يولنى سېئۈچۈن ئ
لىقى ئالدىنقى ېكېيىنكى ئهتتىگهندە ھشۇڭا ئۇ . ان ئىدىغقالمى

ان قاسساپنى دۇكىنىدىن باشالپ غتىۋالېلهمنى سېھهپتىدە گ
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اچقا ھهمدە بىر غسساپمۇ ھۆكۈمهتكه سادىق بىرى بولقا. كهلدى
 اچقا رەھىمنى ئۇنىڭ كۆزىدىن غۋاتقان بولۇلى رۇسيهدە ئوقغئو

بارلىق زىنهت بۇيۇملىرىنى، ئۆي بىساتلىرىنى،  -ۇپ قويدى دەيوشۇر
لىنىڭ غىڭ ۋە چوڭ ئويولدۇشىن كۆرسۈتۈپ، جىهازالرنى

ا دۇچ غجهھهتتىن  تۇرمۇش قىيىنچىلىقى ييوقلىقىدىن ئىقتىسادى
  .يتتىېكهلگهنلىكىنى ئ

  رىسىدىكى غلىڭىز توغز ۋە چوڭ ئوىىڭيولدۇش.شۇنداق ھه ئه، _
ۇ ھهقته سىزگه ب .مۇ ئازاپاليدۇمېنى. م بارۇلۇق ۋەقهدىن خهۋىرىغقاي

 دى قاسساپېد-يتىمهن سىما خېنىمېھهسرىتىمنى ئ-دەرت
   بۇ قهدەر كۆپ پۇلنى  -ىدىن ئازاپلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ ۋەچېهر

  . دى بىلىشكه قىزىقىپېد-سىزنېمه قىلى
بىز ھازىر شىمالدىكى سىڭلىمنىڭ بىلهمسىز ئهپهندىم،  _

ئۆينى ئىجارىگه  .تىشكه قىستىلىۋاتىمىزېا كۆچۈپ كغنىېي
. كه تىرىشىپدى قاسساپنى قانائهتلهندۈرۈشېد -بهرمهكچىمهن

ىلهپ  قاسساپ باش لىڭشىتقاندىن گهنلىكىنى ئىپادنهچۈش
  -انىغئۇ يۈزمىڭ ئاف .يىن بارلىق مالالرنىڭ باھاسىنى سورىدىېك
چۈنكى ئۇ، قاسساپنىڭ تىجارەتچى ئىكهنلىكىنى  . دى باھا قويۇپېد
، چىۋىن تۇتتى انغىدىغاندا كىكىردەكتىن بوغسىقىل ۋە

. ەم ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلهتتىان ئادغمۇئامىلىسى قىلىدى
ۇن باھا غنۇر. انى تۆۋەن سورىدىغگهندەك ئهللىك مىڭ ئافېد

ا نهرقى غانىغيىن ئاتمىش ئىككىمىڭ ئافېتالىشىشالردىن ك
نى اغمىڭ ئافنشۇنداق قىلىپ سودىنىڭ ئۇچىدىن ئو. تىندى

 .لىپ كهتتىېنهت بۇيۇمالرنى ئنلهملهر بىلهن زىېتاپشۇرۇپ، گ
ىككى كۈن ئۆتۈپ  انالرنى يۆتكهش ئۈچۈن، ئارىدىن ئان سهرەمجغقال

. ممالنى باشالپ كهلدىسى ۋە ئىككى ھاىقاسساپ قول ھارۋ
ئۇالر ئۆزلىرىگه . ان قىسمىنىمۇ نهق تاپشۇردىغپۇلنىڭ قال

- ۇچ، ئازراقال كىيىمقۇم-ىنه قاچاغئىهتىياجلىق ئاز يجىددى
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. لىشتىېق لىپېه كۆرپه قاتارلىق نهرسىلهرنىال ئچهك، بىر قانچېك
ان غسىپ يۆتكهپ بولېا بغقاتقاننىڭ ھهممىسىنى ھارۋۇ-انغقال

ان قاسساپ ئۇالر غس قىلىسودىدىن چهكسىز مهمنۇنلۇق ھ. ىدىئ
  : بىلهن خوشلىشىۋاتقاندا

ئاتاپ  اغۇملغمۇنۇ رەڭلىك تېلېۋىزور بىلهن توڭالتقۇنى ئو
ىراد شهھرىدە نگنىېلۇم لغ، ئوبىلهمسىز سىما خېنىم. قويىمهن

ئۇالر قايتىپ . توي قىلدى ڭىچهېيبىر رۇس قىزى بىلهن 
دى ېد- تىدۇېان بولسا، چوقۇمكى بهك سۆيۈنۈپ كغلىدىېك

اندا ئارقىسىدىن غئۇالر ئۇزاپ ماڭ .يۈزلىرىگه ئهتهي كۈلكه يۈگۈرتۈپ
لىدىن ېخهقنىڭ گ! ۋەتهن خائىنى سهنلهر چوشقا،  -ايىبانىسىگه غ
ى نهجىبه، ئاچچىق ئهلهم زدى ئۇنىڭ قىېد-!ان شهيتانالرغىدىغبو

  . اپغبىلهن قا
  لىپ بهرگهن مال، بارلىقلىرىنى ېيولدۇشى ئ ئۆزى تۇتقان،

كىن ېلىۋاتقان بولسىمۇ، لېىر كېغا نهقهدەر ئغتىش ئۇنىڭېتىۋېس
. ىنى ئۈچۈن ئۇ ئىنتايىن خوشال ئىدىغدەرھال قولدىن چىقىرالى

ئىچىدىن . ان ئۆيلهرگه بىر بىرلهپ قاراپ چىقتىغبومبوش قالئۇ 
ھهسرەت بىلهن بهخىتلىك ئۆتكۈزگهن  -ۇغقايناپ چىقىۋاتقان قاي

بۇ ئۆينى . ھاياتىنى ئهسلهيتتى ييىگىرمه بهش يىللىق ئائىلىۋى
قانچىلىك ! ققان ھهقانچىلىك تىرىشچانلىق بىلهن قۇرۇپ چى

رىپ، ئىقتىسادچانلىق بىلهن، بىر پارچىدىن، بىر ېقۇربانالرنى ب
  ! چىققان ئهمهسمىدى ھه چىدىن قوراشتۇرۇپ -پار

: بىرىنچىدىن. تهلمهيتتىېتىۋېھازىر بۇ ئۆينىمۇ قوشۇپ س
ۆپ پۇلنى قىسقىال ۋاقىت ئىچىدە ھېچكىم بۇنچىۋاال ك
هلگه ئچۈنكى پۇلدار پومىچىكالر ئاساسهن چهت. تاپشۇرالمايدۇ

ۇپ يوشۇر ى بارالر بولسا ھهم پۇللىرىنىپۇل .نهكتىشېچىپ كېق
. ۈتۈشمهكتهلىشىنى كېكۈنلهرنىڭ كويۇپ، مۆجىزىدەك بىر ق

ققىتىنى ېئۆزىال كىشىلهرنىڭ دتىشنىڭ ېئۆينى س: ئىككىنچىدىن
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شۇڭا ئۇالر . ان گهپغچىش پىالنىنى ئاشكارىالپ قويىدىېق اپ،غقوز
رۇشلىرى تى تاشالپ قويۇپ، ئۆز جانلىرىنى قۇتۇلدۇېئۆينى شۇ پ

ئۆيلهرگه ان غخىيالالر بىلهن، قۇرۇقدىلىپ قال ئۇ شۇنداق. رەكېك
ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ياش  .كۆز يۈگۈرتۈپ كۆڭلى بۇزۇلۇشقا باشلىدى

ا غئۇيولدۇشىنىڭ تام. ىز تۆكۈلهتتىتامچىلىرى ئىختىيارس
ىدىكى غدە جايىدىال ئولتۇرۇپ ، قۇچى-لدىسىقلىق رەسىمىنى ئاېئ

  : ا مهھكهم باستى ۋەغرىغشۇپ رەسىمنى باكىچىك قىزى بىلهن قو
  روھىمىز   -اغنىڭېمىسهم، سېنىڭ يېدئهگهر مۇشۇ بالىالرنى 
ان غمگه بارهنچلىق باقى ئالېان، تغمهڭگۈلۈك بىرگه بولىدى

كوممۇنىستالر  -ئۇ ئائىلىسى ئۈچۈن. مۇڭلۇنۇپ دىېد-!بوالتتىم
لىماقتا غۇرۇپ يىغن قىلىۋەتكهن ئائىلىسى ئۈچۈن قايخانه ۋەيرا

نىدا ېرىدىن چىقىپ ئۇنىڭ يېان يغرەھىم مۆكۈنىۋال. ئىدى
لىما، غئاپا يى -نىك نوقۇپ ېبىلىكىدىن يئولتۇردى ھهم ئۇنىڭ 

ۇ، غشىڭ ھېچ نهرسىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ، قايېي-بولدى قىله، كۆز
ڭ ساالمهتلىكىڭنى ئۇپرىتىدۇ شۇ، چىنىش پهقهت سېنىېئ

ئۇنىڭسىزمۇ جۈدەپ تۈگۈشۈپال كهتتىڭ، ئهڭ ياخشىسى دۇكاندىن 
لىپ ېبىز ئۈچۈن كۆكتات ئ پ قۇرۇق سۈت،فهۋزىيه ئۈچۈن بىر قا

هۋزىيهنىڭ ف .نهجىبه بىزگه تاماق ئىتىپ بهرسۇن. كىرگىنه ئاپا
رى ھېچ نهرسه ېنمۇ تۈنۈگۈندىن بهسۈتىمۇ تۈگهپ قاپتۇ، س

ا تهسهللى غدى ئۇنىڭېد-!زەڭنى بۇنداق تاشلىۋەتمه ئاپائۆ. مىدىڭىي
ئۇ . يېنىكلىتىشكه تىرىشاتتىۇسىنى غرەھىم ئۇنىڭ قاي. رىپېب

  نهجىبه قهيهردە؟ -تىپ رەھىمدىن سورىدىېشىنى سۈرتىۋېي-كۆز
 خانا ئۆينى تۈزەشتۈرۈپ، كونا پايانداز، پاالزالر مېهمانئاچام  _

رىپ ھهم ېدى رەھىم جاۋاپ بېد -بىلهن سهرەمجانالشتۇرىۋاتىدۇ
ئۇال . رەھىم ھهقلىق ئىدى. ىدىن فهۋزىيهنى ئالدىغئۇنىڭ قۇچى

ى غسىزلىقتىن قانچه كۈنلهپ قورسىپۇلبالىالرمۇ  بهلكى ئهمهس،
ئۇنىڭ قولىدا يول . يىشمىگهن ئىدىىىدەك بىر نهرسه يغتوي
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ان غانى قالغى ئايرىۋەتكهندە ئاران ئون ئىككىمىڭ ئافچىقىمىن
  . بولىدۇ

 ندىن كاال گۈشى، گۈرۈچ، كۆكتات، بىر ئاز مىۋەىل دۇكائۇ باقق
 ىك،زىلېم. قايتىپ كىرىپال گۈل ئاش ئهتتىلىپ ېتىۋېس

ىز ېغۇدەك، ئغتىېا تغرى تىلېخۇشپۇراق گۈل ئاش ئۇزۇندىن ب
ا تازا راھهت نغان ئاشقازاغىزا كۆرمهي قۇرۇقدىلىپ قالغىدەك غتول

  . بهخش ئهتتى
   رىپ،ېا بغنىڭ دۇكىنىلئۇ ئهتىسى ئهتتىگهندە ياردەمچى باققا

. يتتىېرنى تهخلهپ كهلگهنلىكىنى ئپۇلال يىشكهنېتوختامدا د
. تهلهپ قىلدىباققال پۇلالرنىڭ ھهممىسىنى نهق تاپشۇرىشنى 

ان ھهقنى نغا ۋەدە قىلىغىنى قىلىش، شوپۇرغچۈنكى يول تهييارلى
ئۇ . كىنهتتىېتىشتىن چېرىۋېئۇ پۇلنى ب. رەك ئىدىېتۆلهش ك

چۈنكى بۇ پۇل ئۇالرنىڭ ھهممه نهرسىسى، . تهرەددۇتلىناتتى
ان ھالدا غقىاللمى ئۇ ئىشهنچ. لىقلىرى ئىدىمهۋجۇت

كىن ېل. ا سىنچىالپ قارىدىغۈركهنچۈكنىڭ يورۇقلىرىدىن باققالپ
ئۇ . ىدىغقوز نىىسىان ئىشهنچغا بولغبىر ھادىسه ئۇنىڭ باققال

لىقى ېھ ـ مى ئىدىاققالنىڭ دوستىنىڭ تۇتبولسىمۇ با
هھدىتكه ىر تېغلىنى ئغئۇنىڭ ئو! ارلىق ئاپتوبۇس شوپۇرىقهندىه
ئاستىدا ھهممىگه  خهتهرلىك ۋەزىيهت–خهۋپ  انغلىدىېدۇچ ك

ان غا تاپشۇرغئۆز قولى ،ا ئهكىلىپغتهۋەككۈل قىلىپ، كابۇل
ئۇ پۈركهنچۈكى ئىچىدىن . ئىدى ئادەمنىڭ مهردانىلىكى لىقىېھ
باققال ئورنىدىن . تتىا ئۇزاغان پۇلنى چىقىرىپ باققالنغالمالغبا

ىكىنى شىنىچه دۇكىنىنىڭ ئهينهك قاناتلىق ئىغچاچراپ تۇر
  .شىپ پۇلنى ساناشقا باشلىدىېمهھكهم ئهتتى ۋە تۈگۈچنى ي

ىر بىز ھاز. را ئىكهنغتو -ھۆرمهتلىك سىما خېنىم، پۇل توپ  _
دى باققال بىر بىرلهپ تهپسىلى بايان ېد-ئىشنى مۇنداق باشاليمىز

  : قىلىپ
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ۋاقىت  بهش كۈنلۈك -بارلىق تهييارلىقالر پۈتكىچه بهلكى تۆت
اندا ئۆيۈڭلهرگه بىر كىچىك غئهگهر شۇنداق بول. تىشى مۇمكىنېك

- تىڭېلىپ كېۇنالرنى ئغقو -ئۇ باال سىزگه  .بالىنى ئهۋەتىمهن
لىڭىز غۋاقىت بولىشىدىن قهتئى نهزەركى ئودە، قانداق -دەيدۇ

ئۇالر  .ا سالىسىزغا پۈركهنچۈك كهيدۈرۈپ، يولغبىلهن قىزىڭىز
لىشى ېلىقماستىن كېشقىالرنىڭ  كۆزىگه چئايرىم ھالدا با ئايرىم،

اقىت ئۆتكۈزۈپ كىچىك ئىككىسىنى ئاندىن سىز بىر ئاز ۋ. رەكېك
سىش ئۈچۈن ېۇن بغمهن يۈك ماشىنىسىنى قو. لىسىزېلىپ كېئ

ان غسىلهرنى يو. ۇرالپ توختۇتۇمهنغدۇكاننىڭ ئىشىكىگه تو
قورقۇشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق سىما . ساندۇققا مۆكتۈرىمىز

 .رمۇس سۇ تهييارالپ قويىمهنسىلهر ئۈچۈن بىر ته. خېنىم
ان غتهۋسىيه قىل نىىڭىزشلېلىۋېلىن بىرەر كۆرپه ئېكىچىكرەك، ق

اچ ساندۇق كىچىك غان ياغسىلهرنى مۆكتۈرۈدۈچۈنكى . بوالتتىم
تاق - لهڭسىز يۈكېك. لىدۇېككىسىگه نىسبهتهن  تازا قاتتىق كئى
بوخچا مۇھىم  ال بىركپهقهت كىچى .لىپ كهلمىگهيسىزېئ
شۇنداق، . هرلىكتېلىۋالسىڭىز يېنهرسىلهرنى ئرەكلىك ېك

ۇن غان ساندۇقنىڭ ئۈستىگه ئۈزۈم، قوغسىلهرنى يوشۇرىدى
ته بۇ سىلهرنى ئهلۋەت. سىلىدۇېشىكالر بېان كىچىك ينغقاچىال

ه كىن تهخمىنهن تۆت سائهتتىن ئالتېل. بىئارام قىلىدۇ
ىڭ يهنى ئهسكهرلهرن. تىسىلهرېسائهتكىچىلىك يۈرۈپ مهنزىلگه ي
  .      تىسىلهرېا چىقىپ كغتهكشۈرۈش چهمبىرىكىنىڭ سىرىتى

لىق سىزلىك ھهم قىسمهن خوشالىتئۇ ھهم قورقۇنچ، ئۈم
زىم ئىچىدە باققال بىلهن ېئارلىشىپ كهتكهن چىگىش بىر س

اتىرجهم قىلىش ئۈچۈن نى خبالىلىرىئۇ . خوشلىشىپ ئۆيگه قايتتى
  . يتقانلىرىنى تهپسىلى چۈشهندۈردىېباققالنىڭ ئ

يىن ئۇالرنىڭ ېئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتۈپ، چۈشتىن ك
-ھۆكۈمهت خادىملىرى كهلدىمىكىن يهنه. قىلدىېدەرۋازىسى ق
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 -ا چىقىپغن ھالدا ھويلىهگگهن  قورقۇنچتىن يۈرىكى دۈپۈلدىېد
  .دى ئۇ ئهنسىزلهرچهېد-كىم؟

 سىرىتتىن  بىر كىچىك بالىنىڭ -! چىڭېدەرۋازىنى ئ. بۇ مهن _
بۇ جهزمهن باققال  -سىگه ئالدىېئۇ دەرھال ئ. تىئاۋازى ئاڭلىنات

. لهتتىېلىقى كىچىك باال، بولمىسا كىم كېان ھغئهۋەتمهكچى بول
ۇرۇپ دەرۋازىنىڭ بىر قانىتىنى پهم بىلهن قىيا غئۇ تاقاقنى سۇ

  ئون ياشالردىكى بىر -دا سهككىزدەرۋەقه دەرۋازىنىڭ ئالدى. ئاچتى
  ئىچكىرىگه كىرە : چىپېولۇق ئئۇ دەرۋازىنى ت. تۇراتتىۇل باال غئو
  . دىېد -لۇم غئو

 .گهنتىېام دغتا. رەكېتىشىم كېياق، مهن دەرھال ئۆيگه ك _
لىپ ېۇنالرنى ئغئهته ئهتتىگهن سائهت ئالتىدە قو سىلهر

چىك باال ئهتراپقا گىچه، كىېئۇ بىر نهرسه د. كهنسىلهردىتىېك
.                              ايىپ بولدىغىپپىدە كۆزدىن غيىن ېاندىن كغلىپ قارىۋالېسهپس
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  ئىككىنچى بۆلۈم
  

        قىيامهتكه سهپهر قىيامهتكه سهپهر قىيامهتكه سهپهر قىيامهتكه سهپهر 
  

  ئون ئىككىنچى باپ

  ئهل ۋىدا ئانا يۇرت
   

يىن ئۇالر ھهر بىرىگه بىر قۇردىن كىيىم ېچه ئهل ياتقۇدىن كېك
بىر  بىر ياشلىق كهنجى قىزى ئۈچۈن بىر قۇتا سۈت، .بوخچىلىدى

ئۇ ھهر  .لىۋالدىېنى ئرىخاتىرە رەسىملىيۆگهك ۋە ئائىلىۋى 
يىنكى ېر كېىتسفلىقى ئائىلىۋى دوست ئوېا قارشى، ھغئېهتىمال

رەھىم . ان تاپانچىنى رەھىمگه بهردىغات قىلغكۈنلهردە سو
. ا سالدىغڭ يان يانچۇقىان ھالدا تاپانچىنى كۆينىكىنىنغۇرۇرالغ
ھكهم ان پۇلالرنى مهغش خىراجىتىگه تاپشۇرۇپ قولدا قالچىېق

ىنى غيول تهييارلى. ا سالدىغتۈگۈش قىلىپ ئۇ ئۆز ھهميانى
دىكىدەك ئۇخالش ئۈچۈن الرغيىن ئادەتتىكى چاېپۈتتۈرگهندىن ك

  .  ا ئۆزلىرىنى تاشلىدىغۋاتلىرىىكار
نان ان غقىلېڭى يېىدىن يئۇ ، سهھهر سائهت  تۆتلهردە ناۋاي خان

ن بولسىمۇ ىتىپ نان چاي بىلهغدە، بالىلىرىنى ئوي-ردىىلىپ كېئ
مهنزىل . ئۆتۈنهتتى لىشلىرىنىېقورساقلىرىنى ياخشراق توقلىۋ

شۇڭا ئۇ  .رەكېگهندە ئون سائهت يول يۈرۈشلىرى كېيىراق، ئاز د
رامدىن نان غىنىش ئۈچۈن ھهر بىرىنىڭ بىرەر تويولدا ئۇزۇقل

داستىخان ئۈستىدە ئۆزىمۇ چاي . كىپ تۇردىېىنىمۇ جلىشېلىۋېئ
همكىن غ -وختىماستىن  سىنچىالپ قارايتتىت اچ بالىلىرىغاغئوتلى
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ۇلۇپ غچۈنكى تهڭ تۇ! ق تۆكۈلۈپ تۇراتتىۇنلۇغيۈزلهردىن سۇل
ئۆتكهن تهڭ تۇشلىرىدىن، بىرگه ئۆسكهن، بىرگه ئوقۇپ ياخشى 

كىندىك قانلىرى  ىنىلىرىدن، ساۋاقداشلىرىدىن،غئا -دوست
انلىرىدىن تارتىپ غۇلغلگهن ئانا يۇرتىدىن ئايرىلىش، تۇتۆكۈ

تىشتۈرگهن مىهرى ئىللىق بۇ ېهمسىز يغىچه غئۆسۈپ چوڭ بول
ىڭ كىن ئۇنېل! ئايرىلىش شۇنچىلىك ئاسانمىدى ئۆيلىرىدىن

- يار اغئۇنىڭ. تىشمهكته ئىدىېبالىلىرى ۋاپادار، ئاق كۆڭۈل ي
ئۇ  .ھهسرەتلىرىگه ھهمدەم بولۇشاتتى-دئۇنىڭ دەر. يۆلهكته بوالتتى

ا غستىن سۈكۈتته ئاپىسىىز ئاچماېغسه، ھېچ بىرى  ئىد! ئاھ
لى راتهب غپهقهت ئۇنىڭ ئۈچ ياشلىق كهنجى ئو. تهلمۈرىشهتتى

  :تىم سورىدىېۇسى بىلهن ئۇنىڭدىن بىر قانچه قغبالىلىق تۇي
  يوققۇ، باشقا ئۆيگه كۆچىمىزمۇ؟سېمىز بىزنىڭ ھهممه نهر

ا غنىېقوزام، بىز قۇندۇزدىكى ھامماڭنىڭ يھه ئه، تاتلىق  _
  .تىمىزېك

  ئاكام بىز بىلهن كهتمهمدۇ؟ دادام،  ماھمۇد _
ۇسىز بىر غلىرىدىن تىل بىلهن تهسۋىرلهپ بولراتهبنىڭ كۆز

سىنىڭ بۇ ىيۈرەك پار. هم تهپچىرەپ تۇراتتىغخىل ئۆكۈنۈش، چۇڭقۇر 
. يۈرىكىنى مۇجىدىۇن ھالىتى ئۇنىڭ غئاخىرقى سۇئالى ھهم سۇل

-يۋاتقان ئاھۇماغتىشكه، ئۇنىڭ ئىچىگه سىېلىۋغئۇ ھۆركىرەپ يى
-سېبىراق ئۇ ھ. تىشكه تهمشىلهتتىېزارلىرى پارتىالپ ك

يىن ېاندىن كغكىچىك تىنىۋال-سىم قىلىپ ئۇلۇقېا بىغسۇغتۇي
زدىن بارىدۇ، خىزمهتتىن ئۇالر ئارقىمى -راتهبكه تهسهللى بهرگهچ

نى شىېكىن  كۆز يېل دە،-دىېد-لۇمغارىدۇ ئولىپال بېقايتىپ ك
چۈنكى ئۇ كىچىك . الپ تاشلىدىغىك يىتۇتالماي، ئاچچىق ئهلهمل

  ىچه ـنگۈـيتالماي بۈگېدادىسىنىڭ، ئاكىسىنىڭ ئۆلۈمىنى ئا غلىغئو
  .ان سۆزلهشكه مهجبۇر ئىدىغيال

  اليسهن ئاپا؟ غمىشكه يىېئهمىسه ن _
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ياشنى كۆرگهن راتهب  تۆكۈلۈۋاتقانئاپىسىنىڭ كۆزلىرىدىن 
  .سىزلىككه چۆمگهن ئىدىنئه

ىن، غقورقمى .تىۋاتىدۇېرىپ كغئاشىم بهك ېلۇق بغئو _
دى راتهبنىڭ پىشانىسىگه ېد-ىردەمدىال ياخشى بولۇپ قالىمهنب

سېنىڭ  -ئۇ ئىچىدە راتهبكه خىتاپ قىالتتى .سۆيگهچ بهزلهپ
چۈنكى داداڭنىڭ،  .ىنىڭ بهك ياخشى بوپتىكهنغكىچىك بولۇپ قال

كوممىنىستالرنىڭ بىزگه  .ىدىڭئاكاڭنىڭ ھهسرىتىنى تارتم
لىپىدىن چىققان زۇلۇملىرىنى ېزۇلۇملىرىنى، ئىنسان قان غقىل

  ! بىلمىدىڭ
لىپ ھويلىدا ئويناپ ېلۇم، ئويۇنچۇقلىرىڭنى ئغئو -ئاندىن ئۇ

دى راتهبكه ېد-اندا سېنى چاقىرىمهنغبىز تهييارلىنىپ بول .ىنغتۇر
ئۇ ئۆزىنىڭ ئىككى . ان ئانىلىق مىهرى بىلهنغۇپ تۇرغئۇر

. بهگه كهيدۈردىبىرىنى نهجىلىپ چىقىپ ېپۈركهنچۈكىنى ئ
ا بىر قانچه قات كونا كىيىملىرىنى غشىېرەھىمنىڭ ئۈستى ب

رنى شۇ ئۇال. كهيدۈرۈپ، ئۈستىدىن يهنه بىر پۈركهنچۈكىنى كهيدۈردى
نهجىبهنىڭ . تتىيمهتهلېھالىتىدە تونۇشالردىنمۇ ھېچكىم پهرق ئ

 ڭىشنىېى پۇلنى تۇتقۇزۇپ، تاكسى بىلهن مانغا ئهللىك ئافغقولى
انلىقىنى  غاشماستىن قانداق بارىدىغا ئازغۋە باققالنىڭ دۇكىنى

  : گهرەھىم. ئىزىپ ئىچتۈردى
ىزمۇ گهپ ېغا بىر ئغيول بويى ئاچاڭ! ققهت قىلېلۇم دغئو

ئاندىن ھهر ئىككىلىسىنى  .كىپېدى  قاتتىق جېد -ىن غقىلمى
ئۆزى سىرىتقا لىپ، ئالدى بىلهن ېه يېتىلهپ كىچغدەرۋازى

تىۋاتقان ئىككى كىشىنىڭ ېرىراقتا كېن. ىدىسىنچىالپ قار
دە، -ا سالدىغيىن ئۇالرنى يولېاندىن كغتۇر پقارىسى يۈتكىچه كۈتۈ

سۈت ا غمزىك قۇتىسىىا قايتىپ كىرىپ فهۋزىيه ئۈچۈن ئغئاشخانى
هلهم، ھهسرەت ىر ئېغمايۋاتقان ئغئاندىن يۈرىكىگه سى. تهڭشىدى

. اقىدىدەرىزىلهرنى تاچ بارلىق ئىشىك، غشى قىلېبىلهن كۆز ي
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راتهب ئۇنىڭ . يىپ، فهۋزىيهنى كۆتهردىىئاندىن ئۇ پۈركهنچۈكىنى ك
لىپ ېا كغئۇ دەرۋازى. ۇالر ئۆيدىن چىقىشتىئ. ئالدىدا چاپاتتى

ىنىڭ ېغھايات ب .كۆز ئۈزەلمهي قارايتتى ئۇ. ا بۇرۇلدىغئارقىسى
چهك ئاتقان، بهخىت، باياشاتلىققا چۆمۈلگهن، ېگۈللىرى چ

ا، كىچىك غرمانلىرى كۆمۈلگهن ئهشۇ ھۇجۇرالرس ئارزۇ ئاتۈگىمه
ان غىشلىېغتتۇرسىدىكى كۆڭۈلگه ئارام بهخش بچا ئوغا، باغچىغبا

بىراق ھهممىسى ئۆتۈپ  -. نىشالپ، قانماي قارىدىېكۆلگه ي
! ايتا كۆرەلمهيمىزبۇ گۈزەل جايالرنى ق ئهمدىبىز  ئېهتىمال! كهتتى

لىدىكهن بۇ الىپال بوغۇنىستالر كومم - دىمۇ ئۇزۇن زامانگهنېئاز د
گهن خىيال بىلهن ئۇ ئاستا كۆزىنى بۇ ېد -يهرنى كۆرەلمهيمىز

ڭ كۆزلىرى ھهر بىر ئىلك، ھهربىر ئۇنى. مهنزىرىلهردىن يۆتكىدى
! ىر تىنىقالر ئىدىېغبۇ شۇنداق بىر ئ! پ يۆتكهلمهكتهرىچالغې

ق ۇسىز ئازاپلىغان، تاقهت قىلغيانجىپ تاشاليدى-ئىزىپ كىشىنى
! دۇرىنى يوقاتتىغۇدا ماغئۇ شۇنداق ئازاپلىق تۇي! رە ئىدىبىر مهنزى

ى تىلىپ رىنغئۇ يۈرەك با! لىنىپ نهپهسلىنهتتىا يۆغئۇ تام
له ېا يۆلىنىپ خغۇلىرىنى يهڭگىچه تامغئۆتىۋاتقان ئهلهملىك تۇي

راتهبنىڭ قولىنى چىڭ سىقىمداپ  ئاندىن ئۇ. ئۇزاق تۇرۇپ قالدى
  . كىتىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتىېبتىلىگىنىچه تاكسى ېي

ان رەھىم غىڭ ئارقىسىدىكى ئۆيدە ساقالپ تۇرئۇ باققال دۇكانن
ا، باققالمۇ كىرىپ غا كىرىپ تۇرىشىغنىېبىلهن نهجىبهنىڭ ي

  .كهلدى
. رىم سائهتته يۈك ماشىنىسى بۇ يهردە بولىدۇېتهخمىنهن يهنه ي _

ئهندىشه،  خهتهر،-قىندىال ھهممه خهۋپېھهرگىز قورقماڭال، پات ي
نچالندۇرۇپ ېدى باققال ئۇالرنى تېد-!ورقۇنچالر ئارقاڭالردا قالىدۇق

ل گهندەك ئانچه ھاياېد. الدىراش  سىرىتقا چىقىپ كهتتىھهمدە ئ
ا غان داالننىڭ ئالدىغسىلېۇن بغبولماي تۇرۇسقا تاقاشقۇدەك  قو

ى ماشىنىنىڭ ئارقا يڭ ھهمراشوپۇرنى. لىپ توختىدىېماشىنا ك
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ان غئۇالرنى مۆكتۈرىدى. هسكه چۈشۈردىچىپ پېئىنى غقاپقى
شوپۇرنىڭ . ان ئىكهنغتىپ مىخالپال  ياسالېساندۇق تاختايالرنى چ

ا ئهديالنى غرەھىم ئۇنىڭ. ىن ئهديالنى سورىدىھهمرايى ئۇالرد
ئۈچۈن لىپ ئۇالر ېدى، ساندۇقنىڭ ئىچىگه ئهديالنى سرىۋىېب

پهم بىلهن  ساندۇققا ا ئاۋاز چىقارماستىن، غتۈشهك ھازىرالپ، ئۇالر
ا بىر غولدا ئۇسۇزلۇق ئۈچۈن شوپۇر ئۇنىڭي. كىرىشلىرىنى بۇيرىدى

  .چايداننى بهردى
ا غنىېبىز ھامماڭنىڭ ي! اخشى قۇالق سالم، يقوزاراتهب  _

 .اندۇقنىڭ ئىچىگه مۆكۈنۈپ ماڭىمىزرىش ئۈچۈن  مۇشۇ سېب
السا رۈپ قئۇالر كۆ. ۇن بۇالڭچىالر، قاراقچىالر بارغيولدا نۇرچۈنكى 

ا مهھكهم چاپلىشىپ غقىنىمېمېنىڭ ب. بىزگه يامانلىق قىلىشىدۇ
ا پىچىرالپ دەيسهن، مهكچى بولساڭ ماڭېيولدا بىر نهرسه  د! ىنغتۇر

راتهب . پىهبكه تهربىيه قىلدى ئۇ راتېد-!نىم قوزامېئاڭلىدىڭمۇ ج
يىن، ئهتراپقا كۆز ېاندىن كغقىپ قارىېھاڭۋ ا بىر مهھهلغئۇنىڭ

ئۇ چايدان بىلهن سۈت . ىئويۇن چىقىرىشقا باشلىد يۈگۈرتۈپ
اندىن غا جايالشتۇرغمزىك قۇتىسىنى ئۆز يىنىىان ئغتهڭشىۋال

ققىن ېان كومزەكتهك بىر بىرىگه يغئۇالر تىزىپ قويۇل يىن،ېك
  .قىستىلىشىپ ئولتۇرۇشتى

- چۆرۈلۈشىمىزگه بوالمدۇ- ئۆرۈلۈپتوال -ساندۇقنىڭ ئىچىدە ئاز  _
  .دا شوپۇردىن سوراپدى ئۇ پهس ئاۋازېد

كىن بهك تاراقالپ كهتمهي، يېنىك ېل .بولىدۇ _
ئاندىن  .دى شوپۇر پىچىرالپېد-ھهرىكهتلهنسهڭالر چاتاق يوق
شىكلهرگه قاچىالپ ھاڭ ېلىقى يېھهمرايى بىلهن ئىككىسى ھ

هن  ئۇالرنىڭ ئۈستىگه ۇنالرنى پهم بىلغان قوغسىپ قويۇلېپېلهك ب
ان ھهم ھاۋا ئالمىشىش غھهقىقهتهن يوساندۇق . قا باشلىدىسىشېب

ۇن، ئۈزۈم غئۇالر قول، قول تۇتۇپ قو. تتىبا رتهرلىك يورۇقالېئۈچۈن ي
اچىلداپ، غيىن، كونا ئهبجهق ماشىنا ېشىكلىرىنى باسقاندىن كېي
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  .  الدىغقاراسالپ قوز
ۇ ساندۇقنىڭ ئىچىگه مۆكۈشنى قىزىقارلىق بىر غراتهب بۇ قاراڭ

-ساندۇقنىڭ ئىچى خىرەنۇ غبارا قاراڭ-اراب. دەپ بىلمهكته-نئويۇ
ىۋىدى، پهرقىتىلىشكه باشل غۇۋااندەك بولۇپ، چىرايالر غشىرەن يورى

گهندەك شوق ېچىپ، بىردە يۇمۇپ دېان ئغراتهب بىردە كۆزلىرىنى يو
بىردە كىچىك فهۋزىيه قورققىنىدىن . ىىلى تۇردغئويۇن قىل

سىلىپ، ېم ئا مهھكهغبىردە  ئۇنىڭ بوينى لىسا،غۇلۇپ يىغبۇ
لۈك دىنىۋاتقاندەك بىر تۈرغقىپ قوېيۈزىنى ئۇنىڭ يۈزىگه ي

قىزىنىڭ چاچلىرىنى سىالپ،  ىئۇ كهنج. قىلىقالرنى قىالتتى
ئاپىسىنىڭ ئىللىق مىهرى بىلهن فهۋزىيهنىڭ . پهپىلىدى يېنىك

  .قىقداپ توختاپ قالدىېاي ئاستا ھغبول يوقالدىقورقۇنچىسى 
يىن ماشىنىنىڭ ئارالپ ېيۈرگهندىن كرىم سائهتچه ېتهخمىنهن ي

 شۇنىڭدەك باشقا ماشىنا، ا چۈشۈپ سىلكىنىشى،غقاقمى
 لىشى ئۇالرنىڭ كابۇلېسىقىپ قېرەكتۇرالرنىڭ ئاۋازى بېت

ان ئۇزۇن يولدا غا ماڭىدىغوگار ۋادىسىلئارقىدا قالدۇرۇپ، شهھىرىنى 
دەيتتى -ا شۇكرىغخۇدا -ئۇ . لىنىپ تۇراتتىبى تىۋاتقانلىقىېك
اندەك، يېنىك بىر شاتلىق غبااليۇ ئاپهتتىن قۇتۇل رلىقبا

.  ى كۆپۈكتهك توزىدىغبىراق ئۇنىڭ كىچىككىنه شاتلى. داسىۇغتۇي
پ ئارقىدىنال شوپۇرنىڭ  يهرگه  ۇتوختۇتۇل ماشىنا  تۇيۇقسىز

  . چۈشكهنلىكىنى ئۇ تولۇق ئاڭالپ تۇردى
نى، مال يۆتكهش ھهمرايىڭنى، ماشىنا رەسمىيهتلىرىڭ _

  -ـهترۇخس
ان بۇيرۇق تهلهپپۇزىدىكى  غدەپ ۋارقىرى-!لىپ كهلېنامىسىنى ئ

  .بىر ئهرەنچه ئاۋاز ئاڭالندى
  وپۇر بۇيرۇقنى ـدى شېد-تنانتېلىمهن ئالى لېلىپ كېدەرھال ئ _

  ىچىدە ئولتۇرۇپ، سىرىتتىكى ـنىڭ ئـاندۇقـۇ سـئ. پـىـلـىـۇل قـوبـق
ئهھۋالالردىن ئۆزلىرىنىڭ ھهربى تۇساققا كهلگهنلىكلىرىنى 
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  .پهملىدى
سورىدى  -؟ ڭسىپ ماڭدىېمىلهرنى بېا نغماشىنى _

  .ماشىنىنىڭ ئۈستىگه چىققان بىر ئادەم
دىكى ۇن، ئۈزۈم بولۇپ لوگارغتنانت، ماشىنامدىكى قوېئالى ل _

ا ۋە لوگار ۋادىسىنىڭ ئاخىرقى غبىر قانچه باققال دۇكانلىرى
ھهپته ئاخىرى مۇشۇنداق ھهر . ان مالالرغىدىمهھهللىسىگىچه تارقىت

دى شوپۇر ېد-ىزىغمانا بۇ رەسمىيهت قه. لىپ ماڭىمهنېبىر يول ئ
  .جاۋابهن
دى ماشىنا ئۈستىدىكى ېد -ۇننى تۇتىۋالغبۇ ئىككى قو_ 

اندا غقارى. ئهسكهرنىڭ بىرىنى چاقىرىپ لىقى ئادەم پهستىكىېھ
ۇندىن غپهسكه قو تنانتېۈش قىلىۋاتقان لا ئۈستىدە تهكشۈرماشىن

نۇنى بۇالڭچىالر مۇشۇنداق قا «. رەكېان بولسا كغئىككى دانه تاشلى
ۋادىسىنىڭ ئاخىرقى ىلى تۇرسا، لوگار غيول ئۈستىدە سوي

ساندۇق چوقچىيىپ كۆرۈنۈپ  ىچهغتىپ بارېمهھهللىسىگه ي
 بىر ئازدىن. ى ئۇ ئۈنچىقماستىنئوياليتت - »ان بولدىغقالىدى

تنانتنىڭ يهرگه چۈشكهنلىكى ئۇنىڭ ئۆتۈكلىرىنىڭ ېيىن لېك
. ان ئاۋازىدىن مهلۇم بولدىغىسىلدىغخىلالرنىڭ ېئاستىدىكى ش

اندا ئاشۇنداق ھهربى تۇساقتىن يهنه بىرى غا ئاز قالغلوگار
  .ئۆتكهلدىن ئۆتكهزدى

ا بىر نغىنه توختاپ، بىر باققال دۇكاغلوگار بازىرىدا ماشىنا ئاز
يولچىلىق . ىالدغقوز ۇن چۈشۈرۈلۈپ يهنهغشىك قوېقانچه ي

، اندا بولسا، مالالر تارقىتىلىپغقىنالپ قالېئاخىرقى مهنزىلىگه ي
. لىۋاتاتتىېلىشقا تاسال قېئۇالر مۆككهن ساندۇق كۆرۈلۈپ ق

ه يهتمهيتۇرۇپ يول ئۈستىدە ماشىنا مهنزىلگ شۇنداق بىر پهيتته
ىك چاقلىرىدىن كهلگهن ڭ زەنجىرلتۇيۇقسىز تانكىنى .لدىتوختۇتۇ

قىنالپ ېبىلهن ھهيۋەتلىك ماتور ئاۋازى ي قىمسىز شهپهېي
شۇنىڭ بىلهن بىرگه فارىسچىدىن سىرىت رۇسچىمۇ . كهلمهكته
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ئۇنىڭ بار ! تلىك مهنزىرەبىر دەھشه. پاراڭ ئاڭلىنىشقا باشلىدى
اندا غان ئهسكهرلىرىگه قارىغچۈنكى ئاف. ىلداپ تىترەيتتىغبويى ال

ا غلىرى  ئۇنىڭلىرىنىڭ ئىنچىكلهپ تىنتىشرۇس ئهسكهر
الق تۈيىدە مۇشۇ خهتهرلىك يول ئۇنىڭ قۇ. تونۇشلۇق ئىدى

 :نىڭ مۇنۇ سۆزلىرى تهكرارلىناتتىيتقان باققالېرىسىدا ئغتو
ان ماشىنىدىكى يۈكلهرنى غدەپ قارى-گۇمانلىق رۇسالر«

گهن ېۇچى دغچۈشۈرتىدۇ، ھۆكۈمهتكه قارشى تۇر ئهسكهرلهرگه
ئىزدىلىۋاتقان  تهرىپىدىن) د.ئا.خ(جىنايهت بىلهن، مهخپى ساقچى 

ا غهكشۈرۈش ئۈچۈن  كابۇلت لىقىپ قالسا،ېكىشىلهر كۆزگه چ
تهكشۈرۈلگهندىنمۇ ئۇزۇنراق ماشىنا  ئاۋالقى تۇساقالردا  .»يولاليدۇ
ئۇالر باش ئۈستىدە تاراقالپ يۈرگهن ئاياق  .لدىتوختۇتۇ

ان تاڭكا ۋە غئۇالر  گۈرۈلدەپ تۇر. تتىپ تۇراتىۋىشلىرىنى ئاڭال
لىۋاتقان بهزەن ېىرىنىڭ ئاۋازىدىن يوچۇق ئارالپ كئهسكهر ماشىنىل

انلىقتىن غماشىنا ئۇزۇن توختۇتۇل. تۇراتتى سۆزلهرنى چۈشىنىپ
لىشلىرى ېئۇالرنىڭ نهپهس ئ .ساندۇقتىن  ھاۋامۇ ئالماشمايتتى

ۇپ غنى بۇسهنهپدۇقتىكى نكىچىك ئىككىسى سا. قىيىنلىناتتى
- چىپىق. ان قاتتىق دىمىقتا ھهممىدىن بهك قىينالماقتاغتۇرىدى

ئۇنى . دەپ ۋارقىرىۋەتتى-سۇچىپىق تهرگه چۆمۈلگهن راتهب 
ئۇ كىچىك . ان بىر ياشلىق فهۋزىيهمۇ قاتتىق ئىڭرىدىغئاڭلى

ىن چۈچۈپ  ساندۇققا قاتتىق تۇيۇقسىز  ئىڭراشلىرىد بالىلىرىنىڭ
ك ئۇنىڭ پىشانىسى ئوتتا كۆيگهندە. ىا يىقىلدغنىېلىپ يېئۈسىۋ

رىق غلىش قورقۇنچىسى ئاېكىن ئاشكارىلىنىپ قېل. رىيتتىغئا
ۇ چاقماق تىزلىگىدە سۈت ئ .سىپ چۈشهتتىېئازاۋىنى ب

ا غلىپ فهۋزىيهنىڭ قولىېان ئىمزىك قۇتىسىنى ئغتهڭشىۋال
چىرقاپ كهتكهن  ېىر ياقتىن  چاڭقاپ، بىر ياقتىن ئب .تۇتقۇزدى

ئاندىن . دىسۈتنى ئاچكۆزلۈك بىلهن شوراشقا باشلىفهۋزىيه  
شىنى بىر ېلىپ راتهبنىڭ بېان چايداننى ئغسوغۇق چاي تولدۇرىۋال
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قتىن  قۇرۇپ كهتكهن لهۋلىرىگه سوغۇق چاي ئۇسۇزلۇ هپ،لئاز يۆ
راتهب، تاتلىق قوزام، مهن ساڭا  - ا پىچىرلىدىغمىتقاچ قۇلىقىېت
رقىرىماي پىچىرالپ ئاستا گهپ بىر نهرسه الزىم بولسا ۋا -ۇغيتتىمېئ

چىالر ئاڭالپ دەپ، ئهگهر مۇشۇنداق ۋارقىرىساڭ، قاراق-قىل باالم
! ئاڭلىدىڭمۇ! ئۆلتۈرىدۇ لىپېپىۋېقالسا، بىزنى بۇ ساندۇقتىن ت

ە، يانچۇقىدىن د-لدۈردىىىنى بغشىنى لىڭشىتىپ ماقۇللىېراتهب ب
ئۇنىڭ . لىپ، ھۇزۇرلىنىپ يىيىشكه باشلىدىېبىر پارچه ناننى ئ

 .ۇتۇش ئهمهس ئىدىراتهبنى ئاگاھالندۇرىشى بهھۇدە قورق
لىش خهۋپى قاش بىلهن كىرپىكنىڭ ئارىسىدىال ېئاشكارىلىنىپ ق

پ بۇ دۈشمهنلهرنىڭ ۇرۇئۇ ئىچىدە ئالالھقا يالۋ. رماقتاكۆرۈلۈپ تۇ
سهن ئۆتۈپ ې، ئامان ئۇپ قالمايشهررىدىن ساقلىشىنى، تۇتۇل

اندىن نغنچالېئىككىسى ت كىچىك. ىرىنى تىلهيتتىتىشلېك
ا ئۆرۈلۈپ نهجىبه بىلهن رەھىمگه نغنهكدەپ يايىن ئۇ جهيېك

ئۇالرنىڭ . ا كۆز قۇيرىقىدا قاراشتىغئۇالرمۇ ئاپىسى .قارىدى
: ئاندا بىر ئهسكهرنىڭدەل شۇ . ىپ تۇراتتىېغييۈزلىرىدىن قورقۇنچ 

رىدۇ؟ ماشىنىدىكى يۈكلهرنى ېمىگه بۇيرۇق بېكوماندىر ن
گهن سۆزى ېد -ڭىشقا رۇخسهت قىلىنامدۇ؟ېياكى م چۈشۈرىمىزمۇ،

ئۇنىڭ يۈرىكى . م سىگنالى ئىدىبۇ ئۆلۈ. نىقال ئاڭالندىېئ
ئۇ بىردىنال  .اندەك دۈپۈلدەپ سۇقاتتىغىزىدىن بۈسۈپ  چىقىدىغبو

! ھهممىسى پۈتتى ئهمدى –بوشاپ السسىدە ئۆزىنى تاشلىدى ۋە 
  .ئۆزىگه-دەيتتى ئۆز-تۈگهشتۇق

يىن ېكله ئۇزۇن بىر مهھهلدىن ېاي، خغاق خۇدا ساقلىدى بولبىر
نىك ېئۇ ي. ىدىغى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، ماشىنىنى قوزشوپۇر ماتۇرن

ئالالھ، ساڭا يۈزمىڭ : ىپيىن چۇڭقۇر نهپهسلىنېئۇھ تارتقاندىن ك
يىن تهخمىنهن بىر ئاش ېشۇنىڭدىن ك .دى پىسىلداپېد-شۇكرى

لىشىپ غكىچىك ماشىنىنىڭ قو ئارقىدىن بىريۈرمهي  -پىشما يۈرە
ئۆتۈپ توختاش  كىچىك ماشىنا يانداپ. لىۋاتقان ئاۋازى ئاڭالندىېك
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ئاستىلىتىپ، ماتور ھهرىكهتتىن  ااي،  ماشىنغبهلگىسى بهردى بول
  .توختىدى

مۇھىم بىر ئىشنى ئۇنتۇپ ! تنانتېنېمه ئهھۋال ئالى ل _
  . سورىدى شوپۇر ئۆنلۈك ئاۋازدا -قاپسىزمۇ؟ 

شىك ېر ئۈچۈن  بىر يېىتسفت، ئۇ رۇس ئويئېا غمرايىڭھه، ھه _
 ئۇالر بىزنىڭ! ۇن چۈشۈرۈپ بهرسۇنغتۆت دانه قو-ۈم، ئۈچئۈز

تنانت جاۋاپنىڭ ېدى لېد-زېدەرھال، ت. قانداق! مىهمىنىمىز 
يىن، ېاندىن كنغھهقسىز  ۋەزىپه ئادا قىلى. رىپېئورنىدا بۇيرۇق ب

  .ئهسكهر ماشىنىسى يۈرۈپ كهتتى
ا غىزىغۇن، ئۈزۈم بهرگهننىڭ ئورنىدا ئاغا قوغمۇشۇ بۇالڭچىالر _

ۋەتسىمۇ ئازلىق قىلىدۇ ىتنىڭ پوقىنى تىقىپ بۇرۇختۇم قىلىئ
  .هزەپ بىلهن ۋارقىراپغدى شوپۇر ېد-ئهسلىدە

گه ان  مهنزىلىغۋادىسىنىڭ ئاخىرقى مهھهللىسى بولئۇالر لوگار 
ۈشكۈن چ. لىشتىېتىپ كېمۆلچهرلىگهن ۋاقىتتىن بۇرۇن ي

وقما تام ئهتراپى س ان ئورۇن بىر كارۋان سارىيى بولۇپ،غقىلىنىدى
زىالردا ېقىندىكى يېي-ان، بىر چايخانا، يهنه يىراقغبىلهن توسۇل

هك ۋە باشقىمۇ  ئىچم-ان كىشىلهرنىڭ كۈندىلىك يىمهكغياشايدى
شوپۇر . بار ئىدىان ئۈچ دۇكان غتىۋالىدىېالزىملىقلىرىنى س
ئالدى : پ كىمدۇر بىرىگه ئۈنلۈك ئاۋازداتىېماشىنىدىن چۈشىۋ

ىچه ھاۋامۇ بىر ئاز غىلى قويۇڭالر، ئاڭغۋالبىلهن بىزنى چاي ئىچى
شوپۇرنىڭ . دىېد-، ئاندىن مىۋىلهرنى چۈشۈرەرمىزسهگىپ قاالر

ۇ چۈشكىچه ساندۇقنىڭ ئىچىدە مۆكۈنۈپ غىنى قاراڭغمهكچى بولېد
شۇنىڭ . ئىدىگهننى بىلدۈرۈپ قويۇش ېد-! رەكېتۇرىشىڭالر ك

تىم ېىك پبىلهن ئۇالر ساندۇقنىڭ ئىچىگه قاق توققۇز سائهت تىر
زىلىرى بهخىتكه يارىشا ئۇنىڭ كىچىك ئىككى قو. كۆمۈلگهن بولدى

رىپ، ېا چۈشۈپ سىلكىشلىرىدىن ھغماشىنىنىڭ يول بويى قاقمى
ن قايماقتهك اغئۈچۈن، شۇ تاپتا ساندۇقتا  ئۇيى انلىقىغچارچى
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ان غمى يهڭگىللهپ قالغېاچقا ئۇالرنىڭ غولئۇخلىشىپ كهتكهن ب
  .  ئىدى

گهندە، ماشىنىنىڭ يۈكلىرى چۈشۈرۈلۈپ، ئۇالرنىڭ ېئاران د
قىملىق، ېئۇالر ي.ساندۇق ئاستا كۆتۈرۈلدى ئۈستىگه كۆمتۈرۈلگهن

ئهتراپقا كۆز  ىچهغئۇ بىر ھازا .ا چىقىپ شاتلىققا تولدىغئوچۇق ھاۋا
ۇن ۋە  ئۈزۈم غېگىز دۆۋىلهپ قوا تاقاشقۇدەك ئنغشهيۋاېپ. يۈگۈرتتى

شى كىچىك بىر بېۇ ان كهڭ ھويلىنىڭ ئغسىلېشىكلىرى بېي
ان غھويلىنى ئوتتۇردىن بۆلۈپ تۇر. تىرىپ تاقىالتېئىشىككه ب
ۇن دۆۋىلىرى ئارىسىدىكى تار يول كىشىنى ئهشۇ غئۈزۈم ۋە قو

  .ئىشىككه يىتىلهيتتى
ئىشىكتىن ئىچكىرىگه  ھازىر ئاۋايالپ ۋە بىر بىرلهپ ئهشۇ _

شوپۇرنىڭ قولىدا . دى شوپۇر ئۇالرنى تهكلىپ قىلىپېد-كىرىسىلهر
ئۇ بىر . بىر پهنهر چىراق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا يول باشلىدى

الن قىزى فهۋزىيهنى، رەھىم  راتهبنى ياشلىق كىچىك پاخ
ئۆينىڭ ئىچى جىنچىراقتا خىرەن . پ بىر ئۆيگه كىرىشتىۈشۈرۈكۆت

ا كهلگهن بولۇپ، بهكال غامالر چىراق ئىسىدا تۈم قارا ھالت. يورۇيتتى
هندىسى چىقىپ كهتكهن بىر پارچه ا يىرتىلىپ جغىسۇپ .دىمىق

ان كونا بىر  غبىر بۇلۇڭىدا  قايناپ تۇر. اننغلىېلهم، بورا سېگ
شىكته ھهر تۈرلۈك پىياله، ېنىدىكى  پىالستىك يېساماۋەرنىڭ ي

بۇ ئۆي مۇشۇ كارۋان سارىيىنىڭ چاي چاي، قهھۋە قهدەھلىرى بولۇپ، 
ر ئۆيگه كىرىپ ئۇال. ئوچۇق كۆرۈلۈپ تۇراتتى ئىكهنلىكىخانىسى 

اۋۇز ھهم ئۇالرنىڭ ان بىر تغيىن، شوپۇر يوېئورۇنالشقاندىن ك
: دە - ھكهم تاقىدىلىپ كىرىپ، ئىشىكنى مهېبوخچىلىرىنى ئ

 ئاچا، .شۇنداق قىلىپ مېنىڭ ۋەزىپهم مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتى
ىدىكى غدى قولىدىكى تاۋۇزنى، قولتۇېد-سىڭىل ۋە ئۇكىرىلىرىم

ئاندىن تهپسىلىرەك . اچغالرنىڭ ئالدىدا قويبوخچىالرنى ئۇ
ىلهرگه بىر ئاز تاماق بۇ كارۋان سارىيىنىڭ ئىگىسى س-چۈشهندۈردى
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لىشقا ېيىن ئۇخالپ ئارام ئېتاماقتىن ك. رىدۇېھازىرالپ ب
دۇرلىنىپ غچىقىپ، ماشۇنداقتا ھاردۇقىڭالر  .تىرىشىڭالر
هڭ مۈشكۈلى، ئهڭ ئهته ئالدىڭالردا سهپهرنىڭ ئ چۈنكى. قالىسىلهر

ىچه نغپاكىستا. ەكى سىلهرنى كۈتىۋالىدۇتلىكرهىر مۇشهققېغئ
داۋاندىن  ،غئۇزۇن سهپهرلىك  يول پهقهتال تا انغداۋاملىشىدى

ئهگهر يول بويى . ان گهپغسىپ ئۆتىدىېان، ۋادىالرنى كغئاشىدى
باردىمان ۋە تىك ئۇچار بولۇپ، رۇسالرنىڭ بوم ئوڭۇشلۇق
ا نغر، تهخمىنهن ئىككى كۈندە پاكىستاا يولۇقمىساڭالغقارشىلىقى

يىنكى ېشۇنداق قىلىپ، سىلهرنىڭ بۇندىن ك. تىپ بارىسىلهرېي
سهھهر سائهت ئىككىدە بۇ  ۇچىڭالر بولۇپ بىر ئادەم غيول باشلى

بهك مۇھىم يهنه بىر  انغسىلهرگه بىلدۈرۈپ  قويىدى. لىدۇېيهرگه ك
ھه، ئهشۇ ! هقاراڭالر مۇنۇ ئارقىدىكى كىچىك ئىشىكك. نهرسه بار
 ىلدا سارايۋەننىڭ بىر قانچه قوي،ېغئ .ا چىقىدۇغىلېغئىشىك ئ

ىلنىڭ  ېغئ. يهنه قانداق نهرسىلىرى بار ئۆچكه، ئىشهكلىرى،
ا غان يولغچىدىاتهرەپكه ق غمىدا كىچىك بىر كامار بولۇپ، تاېت

ئهگهر بىرەر ئهھۋال يۈز . مهن ماشىنامدا ئۇخاليمهن. ۇئۇلۇشىد
ز مهن ڭىبالىلىرىبهرگىدەك بولسا، ئىشىكنى قاقىمهندە، چوڭ 

چىپ، تامنىڭ كهينىدىكى قىيالىققا ېكۆرسهتكهن يهردىن جهزمهن ق
سىز كىچىك ئىككى بالىڭىز بىلهن مۇشۇ ئۆيدە . مۆكۈنسۈن
، ئهته ماشىنا بىلهن ئايالى سارايۋەن سىزنى ئىنىمنىڭ. تۇرىۋىرىڭ

ق ادھه، قان. دەپ تونۇشتۇرىدۇ-اقچىدىا بارملغكابۇ
شوپۇر  -يتقانلىرىمنىڭ ھهممىسىنى تولۇق بىلىۋالدىڭالرمۇ؟ ېئ

گهنلىكلىرىنى نهئۇالر چۈش .سۆزىنى سۇئال بىلهن ئاخىرالشتۇردى
  .بىلدۈرۈشۈپ باش لىڭشىتىشتى

  ! ا تاپشۇردۇمغسىلهرنى ئالالھ ياخشى، ئۇنداقتا مهن چىقىمهن، _
  تىشىڭالرنى ئالالھتىن ېىلهرنىڭ ساق، ساالمهت مهنزىلگه يس
-!كىمدىن بهخىت، ئۇتۇق تىلهيمهنسىلهرگه چىڭ يۈرى! هيمهنلتى
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ئۇالرمۇ . ىن ۋە سهمىمى تىلهكداشلىق بىلدۈرۈپغدى شوپۇر قىزېد
قۇر مىننهتدارلىق بىلهن رەخمهت شوپۇرنىڭ ياردىمىگه چوڭ

  . يتىشىپ خوشالشتىېئ
ئۇ . ۋەن كىرىپ كهلدىارىدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي سارايئ

رى ئادەم بولۇپ، قولىدا بىر قانچه دانه ېان بىر قغياشىنىپ قال
ن سىلهرگه مه: رىپېىن ساالم بغا قىزغسارايۋەن ئۇالر. تتىتۇخۇم با

شورپا پىشقىچه چاي ئىچكهچ . رىمهنېتۇخۇم شورپىسى ئىتىپ ب
لىشتا چاي ېھاردۇقنى ئ. ايناۋاتىدۇردە چاي قمۇنۇ ساماۋە. تۇرۇڭالر

ا غسارايۋەن ئۇالر. قىملىق ئاۋازداېدى ئاتىالرچه يېد-بهك ياخشى
قىۋاتقاندا ئۇ قىزى ېرپىسى ئىتىش ئۈچۈن ئوچاققا ئوت يتۇخۇم شو

. لى رەھىمگه ئۆزىگه چاي قۇيۇپ ئىچىشكهچ ئولتۇردىغنهجىبهگه، ئو
بهرگهن كونا،  ئۇالر بوۋاي. لدىئاندىن تۇخۇم شورپىسى كهلتۈرۈ

ا غجىر تاۋاقتىكى شورپىېىپ كهتكهن ناننى ئۇششاق ئۇشتۇپ ھتېق
ا قارىماي غناننىڭ قاتتىق بولىشى. ا باشلىدىچىالپ مهززە قىلىشق

ىك چھهتتا كى. رىدەك تۇتۇش قىلىشاتتىان بۆغھهممىسىال ئاچ قال
شۇتۇپ بهرگهن ناننى ما چىالپ يۇغئىككىسىمۇ تۇخۇم شورپىسى

نهرسه  لىشىپ، قانچه كۈنلهپ ھېچېتولدۇرىۋا غقوۋزىلىرى
  . يىمىگهندەك  كۆڭۈل قويۇپ چاينايتتى

ا ئىككى غيىن سارايۋەن بوۋاي ئۇالرېاندىن كغاقلىنىپ بولتام
انالر غھاجهتكه بارىدى: ارشىسى بهردى ۋەئهديال، شام، گۈڭگۈرت ت

ئۆزى بىر بولۇڭدىكى  ،دەـ  دىېد ا كىرسه بولىۋىرىدۇغىلېغئ
ئۇالر . كهتتىا غييارالپ تاشلىنىپال چوڭقۇر ئۇيقۇتۈشهك تهۋاتقا ىكار

قىن قىستىلىشىپ ېبىر بىرىگه ي لىپ،ېا سغبىر ئهديالنى ئاستى
رمۇ ىنلىقتىن ئۇالغھار. بىر ئهديالنى ئۈستىگه ياپتىتىپ يهنه ېي

ۇيۇقسىز بىراق ت .ا چۆمۈلگهن ئىدىغھايال قالمايال شىرىن ئۇيقۇ
ان ماشىنىنىڭ ماتور ئاۋازى غلىۇنغبىردىنال گۈرۈلدىگهن نۇر

لىۋاتقان ېئۇالر ئارام ئ. ىنى بهربات قىلدىئۇالرنىڭ شىرىن چۈشلىر
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ئۆينىڭ ئىشىك يوچۇقلىرىدىن قولچىراقنىڭ يورۇقلىرى ئۆينىڭ 
هزەپ بىلهن غئارقىدىنال بىرىنىڭ قاتتىق . تتىئىچىگه كىرە

 انالرنى، ياكى  گۇمانلىق كۆرۈلگهننغچىشقا ئورۇېق: ۋارقىراپ
مهيلى جانلىق، مهيلى جانسىز بولسۇن  -ھهرقانداق نهرسىنى

ا  غئۇ دەرھال ھويلى. رىپېرۇق بدى بۇيېد -! تىپ تاشاليسىلهرېئ
بۇ  .سىگه ئالدىېلهرنىڭ باستۇرۇپ  كىرگهنلىكىنى ئئهسكهر

قا ئىستىهكام قۇرۇپ ئازاتلىق ئۈچۈن كۈرەش غئهسكهرلهر، تا
لىشقا بۇ ېتۈلۈك ئ -ئوزۇقچىسى ېان مۇجاھىدالرنىڭ كغقىلىدى
  .نىق ئىدىېانلىرىنى  تۇتۇشقا كهلگهنلىكى ئغلىپ قالېيهرگه ك

-!ىنغلىقبىزنى ئۆز پاناھىڭدا سا! قىل بىزگه ياردەم! ئالالھ _
ئۇ قورقۇنچتىن . ەيتتىجاالقالپ تىتر ۋە  دەيتتى ئۇ پىچىرالپ

. ان ئىدىغىلى قىل قالغيتقانلىرىنى ئۇنتۇپ قالېشوپۇرنىڭ ئ
ىپ قولچىرىقىنى يورۇتۇپ نهجىبه غسىنى يىىا شۇكرى، ئۇ ئغخۇدا

خىچىال شىرىن ئۇيقۇدا ېر تئۇال. بىلهن رەھىمنىڭ يۈزلىرىگه قارىدى
نهجىبه چۈچۈپ كۆزىنى . اتتىغئۇ ئىككىلىسىنى تۈرۈتۈپ ئوي .ئىدى

ھه، نېمه ئاپا؟ : ان ھالدا سورىدىغچاال ئۇيقىدا ئاچچىقلى چىپ،ېئ
  خالتماي؟بولدى، ئادەمنى ئۇ نېمه
ئهسكهرلهر، مانا  سىرتتا! ئاستا، ئۈنۈڭنى چىقارما! ىسسىتپ _

! تېز تېز،! لىڭالر بالىلىرىمېا ئغالرنى دالدىقولچىراق، دەرھال ئۆزەڭ
دى ئۇ ئاالقزادىلىك ېد-!چاققان! نىڭالرنى قۇتقۇزۇڭالرېچاققان، ج

لىپ، ئاچىسى ېەھىم ئۇنىڭ قولىدىن قولچىراقنى ئر. ئىچىدە
سىرىتتىكى كوماندىر ئهسكهرلهرنىڭ . ا چاپتىغىلېغبىلهن ئ

  :شلىدىابشقا نىتىلالشلىرى ئاڭلى
! كىملىكىڭنى كۆرسهت! ئاچ، قوپ كۆزۈڭنى! ھهي ئىشهك 

  !تىپ تاشاليمهنېلى  بىكار ئېھ
  پدەل شۇنىڭ بىلهن تهڭ بىر ئهسكهر ئىشىكنى قاتتىق كۈچه

 ئۇنىڭلىق ئۇخالۋاتقان ـتىنىق ئۇيقۇدا تات .چىۋەتتىېتىپىپ ئ
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اندەك سىلكىنىپ غى قۇزىلىرى خۇددى ئېگىزدىن تاشلىئىكك
ئۇ بىر ياشلىق . ئۇالر قورقۇپ چىرقىرايتتى .ۇنۇپ كهتتىغئوي

ا غقورقۇپ ئۇنىڭ .سىگه مهھكهم باستىفهۋزىيهسىنى كۆك
لىقى ېھ. نى بىر قولى بىلهن پهپىلهيتتىان راتهبغچاپلىشىۋال

سىملىق ېب ىدا تۇرۇپ، قولىدىكى يۇقۇرىغئهسكهر بۇسۇ
ىچه غپۇچقاقلىرى-ا ئۆينىڭ ھهممه بۇلۇڭنىڭ يورىقىدققولچىرا
يىن ئىهتىيات بىلهن ئاستا ئۆيگه كىرىپ ېچىققاندىن كقاراپ 
سىملىق قولچىراق، بىر ېئارقىدىن بىر قولىدا يۇقۇرى ب .كهلدى

بىر ئهسكهر . هسكهر كىردىهن قوراللىق يهنه تۆت ئنگقولىدا بهتله
رومىلى  ئۇ سهھرا ئاياللىرىدەك. ۈزىگه تۇتتىىنى ئۇنىڭ يغقولچىرى

ئۆيگه لىپ، زورلۇق، زومبۇلۇق بىلهن ېا ئغبىلهن يۈزىنى قىيا دالدى
ىنىڭ غيهنه بىر ئهسكهر قولچىرى. ۈزەتتىسىپ كىرگهنلهرنى كېب

رى بوۋاينىڭ ېۋىتىدا مهنسىتمىگهندەك ياتقان قىرنى كايورۇقى
نهرسه كۆرمىگهندەك ېچان، ھغبوۋاي ئۆزىنى تۇتىۋال. ىگه تۇتتىيۈز

سىپ ېۈنكى بۇ ئادەم رۇسالر ۋەتىنىگه بچ. پهرۋاسىز ئىدى
 رى بۇنداق ئاالقزادىلىكلهرنى كۆپ كۆرگهنلىكىېكىرگهندىن ب

ا غئۈچۈن، مۇشۇنىڭدەك كۈتۈلمىگهن مېهمانالرنىڭ قىلىقلىرى
بىر ئهسكهر ئۆتۈكىنىڭ  قاتتىق ئۇچى بىلهن . كۈنۈك ئىدى

  :تىپچۈكلهپ ۋارقىرىدىا غقىنىېوۋاينىڭ بب
  سهن سارايۋەن بوالمسهن؟ ! تۇرە ئورنىڭدىن! ھهي_ 
ۇق غدى بوۋاي بوېد-شۇنداق، بۇنى سىلهرمۇ بىلسىلهرغۇ !ھه _

ىز ۈنسگكهتكهن،  ئولتۇرۇشۇپ بوۋاينىڭ. رىپېئاۋازدا جاۋاپ ب
نهرسىنى نۇرىدا ھېچ ىقلمسىېكۆزلىرى قولچىراقنىڭ يۇقۇرى ب

                                                            .           كۆرەلمهيتتى
  -ۇ بۇ يهردە؟مه ئىش قىلىدېاۋۇ ئايال، بۇ كىچىك بالىالر  نم _

  .رېىتسفئوبىر  سورىدى بوۋايدىن
 .بارماقچى اغئايالى، ئهته ماشىنا بىلهن كابۇلبۇ ئىنىمنىڭ  _
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ا غدوختۇردۇ، بۇ بالىالرنى كابۇلدا ى كابۇلدا ئىشلهييولدۇش
رى دوختۇر ېزىدا ئۇزۇن يىلدىن بېسىز بىلىسىز بۇ ي .كۆرسهتمهكچى

  .رىپېبوۋاي تۆۋەن ئاۋاز بىلهن جاۋاپ بدى ېد-يوق
ر ېىتسفدى ئوېد -!ىزىنى كۆرسهتغئۇنداقتا كىملىك قه _

  .رىپېبۇيرۇق ب
رنىڭ كىچىك ھرالىقالرنىڭ ۋە ئۇالهرى سېقاچاندىن ب _

جاۋاپالشتى بوۋاي بىر ئاز -ان؟غلىزى بوغكىملىك قه بالىلىرىنىڭ
  . تىرىكىپ

  !ىزىڭنى دەۋاتىمهنغلىك قهكىم مهن سېنىڭ! ھهي _
شىڭىز مېنى بىلىدۇ، مهن سىزگىمۇ ىسىزنىڭ سهبد _

الم غمدە  ياستۇقىنىڭ ئاستىدىن بىر بادى بوۋاي ھهېد-تهيۈكۆرس
ر بوۋاينىڭ ېىتسفان  ئوغئاف .رگه بهردىېىتسفلىپ ئوېهزنى ئغقه

ان  غنىدا تۇرېولچىراقنى تۇتۇپ قاراۋاتقاندا، يىزىگه قهغكىملىك ق
ۆزلۈك بىلهن كهزلىرىگه ئاچ غرمۇ بوۋاينىڭ قهېسىتفرۇس ئو

ر رۇس بىلهن بىر ېىتسفان ئوغئاف. بوينىنى ئۇزارتىپ تىكىلهتتى
هزلهرنى غيىن، قهېشكهندىن كهقانچه جۈمله كاتىرلىشىپ سۆزل

ئۇ كىچىك  .لىشتىېه كتىپ ئاندىن ئۇالر تهرەپكېرىۋېا بغبوۋاي
. ان ئىدىئىككىسىنى پهپىلهپ ئۇخلىتىش ئۈچۈن ئۇزۇراپ ياتق

نىڭ ئۇچى بىلهن ئۇنىڭ ر قاتتىق  ئۆتۈكىېىتسفان ئوغئاف
. پىك سۈڭهككه ئۆتۈپ كهتتىىت. له بهكال تهپتىېمۆرىسىگه خ

دىنى ئوتتا كۆيگهندەك كۆيۈشۈپ ئۇنىڭ مۆرىسىال ئهمهس، پۈتۈن به
  .رىيتتىغئا

  .ر ئاچچىقالپېىتسفدى ئودې-ىناغئانا ئورنىڭدىن تۇرھهي،  _
ئامىلىسى ئادەمگه ئادەمىلىك مۇ! مه بولۇشتىېھه، ن _

اچ غدى ئۇ ئولتۇرېد-!ۇن كهلمهمدىكهنغقىلساڭالر  سىلهرگه ئوي
  هنلىك بىلىنىپ ـكـهتـرىپ كغاـاۋازىدىن قاتتىق ئـۇنىڭ ئـئ. ايىپك

  .تۇراتتى
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ر ېىتسفدى ئوېد -!يۈزۈڭنى كۆرسهتۋارە قىلماي، بىزنى توال ئا _
ان رومالنى بىر غىلىۋالئۇ يۈزۈگه دالدا ق. ئاۋازىنىڭ بارىچه ۋارقىراپ

  .ياققا قايرىدى
تهلهپ قىلدى  -كۆرسۈتۈپ بىزگه قارا يۈزۈڭنى تولۇق  _

شىنى بىر ئاز كۆتۈرۈپ، ېئۇ ب .جىددىيلىشىپر ېىتسفئو
ر  ئۇنىڭ يۈزىگه ېىتسفان ئوغئاف .رگه تىكىلدىېىتسفئو

ان رۇسقا غنىدا تۇرېيىن يېاندىن كغھازا قارىقولچىراقنى تۇتۇپ بىر 
  :ا تۇتۇپغئاندىن قولچىراقنى قايتا بوۋاي. دىېنى دمىلهرېبىر ن
دى سوراق ېد-مهڭ بارېي بوۋاي، مۇنۇ ئارقىدىكى ئۆيدە نھه

  .ئاھاڭىدا
 جىن چىراققا ئوت دى بوۋايېد-ىل كوماندىر ئهپهندىمېغبۇ ئ _

  .رىپېياققاچ جاۋاپ ب
ر ېىتسفدى ئوېد-!ئاندىن قايتىمىز! ئاختۇرۇڭالرىلنى ېغئ _

ان ئىككى ئهسكهرگه غنىكوپنى بهتلهپ تۇرشقوللىرىدىكى كاال
ا غككى ئهسكهر قوراللىرىنىڭ چاقمىقىھهر ئى .رىپېبۇيرۇق ب

. قىنالشتىېىلنىڭ ئىشىكىگه يېغباراماقلىرىنى باسقان ھالدا ئ
. بىرال تىپىپ ئاچتى ئىشىكىنى قاتتىق كۈچهپىلنىڭ ېغبىرى ئ

. تىشقا تهييار تۇردىېا قورالىنى تهڭلهپ ئغىلغلېيهنه بىرى ئ
ىيات بىلهن قولچىراقنى لىقى ئىشىكنى تىپىپ ئاچقىنى ئىهتېھ

تۇيۇقسىز ئاالقزادىلىك . ىلنىڭ ئىچىگه كۆز يۈگۈرتتىېغيورۇتۇپ ئ
يهنه بىر ئهسكهر . ىدېد-تىڭالرېدەرھال ئ! باندىت -ىلهن چىرقىراپب
  .دۇردىغا تهلۋىلهرچه ئوق ياغىلېغئ

  !خۇدا! ئاھ 
  ! ىلدا ئۇنىڭ ئىككى كۆزى بار ئهمهسمىدىېغئ 
  ! ىلدا ئۇنىڭ قوش يۈرىكى بار ئهمهسمىدىېغئ
  !          ىلدا ئۇنىڭ بارلىق ئهسلى ۋەسلى بار ئهمهسمىدىېغئ
ىنى لىال نهجىبه بىلهن رەھىم ئۆز ھاياتلىرېخى ھېىلدا تېغئ
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  !ان ئهمهسمىدىغا ئالغدالدى
 ئۇدۇلىۋاتقان ھهر بىر ئوق ئۇنىڭ يۈرىكىگه ېغنىكوپتىن يشكاال

رىدىن ېان يغبىر ئوق ئۈزۈلگىنىدە  ئۇ ئولتۇر ھهر! تهگمهكته
ئۇنىڭ . ڭ كۆز ئالدى تۇمانالشتىئۇنى .ىتهتنقاڭقىپ سىلكى

ڭىسىدە دەھشهتلىك ېئۇنىڭ م. ڭىسىدە چاقماق چاقاتتىېم
تىپ ېئۇ نهجىبه بىلهن رەھىمنى ئ. يتتىگۈلدۈرماما پارتىال

پ مهھكهم ئۇ قۇالقلىرىنى ئالقاندا. دەپ جهزىم قىالتتى-تاشلىدى
ىزىنى سىرتماق غىپ ۋارقىرىماقچى، بىراق ئۇنىڭ بولېئىتىۋ

ز، دۇرسىغئۇ كۈچسىز، ما .اندەك ئاۋاز چىقمايتتىغۇپ قويغبىلهن بو
ئۇنىڭ كىچىك . ا يۆلىنىپ تۇراتتىغتۈگهشكهن ھالدا بىر چهتته تام

الشلىرى ئۇنى غقوزىلىرىنىڭ قاتتىق چىرقىراپ يى ئىككى
ىلداپ غلىپ، الېا ئغلىرىنى قۇچىقىئۇ قوزى. سىگه كهلتۈردىېئ

  .   ا مهھكهم  باستىغان ۋۇجۇدىغتىترەپ تۇر
   

            

  ئون ئۈچۈنچى باپ

  ان ھايات شامىنغقايتا يا 
   

ر تاپانچىلىرىنى چاقماق ېىتسفان ئوغر بىلهن ئافېىتسفرۇس ئو
-ـدۇرىغھهدەپ ئوق يا ىالپتىن چىقىرىپ،غكهمهرلىك  تېزلىكىدە
لىپ ئىشىككه ېهسكهرلهرنىڭ ئارقىسىدىن يانداپ كۋاتقان ئ

  .قىنالشتىېي
ر ېىتسفان ئوغدى ئافېد-!توختاڭالر نتىشتىېبىر دەملىك ئ _

ياققا  تىشتىن توختىشىپ بىرېئهسكهرلهر ئ. توختاشقا بۇيرۇپ
ان ھالدا غا چاپلىغر ئۆزلىرىنى تامېىتسفھهر ئىككى ئو .داجىدى

للىرىنى سوزۇپ ئۇالر قو. قىنالشتىېا سۈرۈلۈپ ئىشىككه يغئال
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  .ىلنىڭ ئىچىنى يورۇتتىېغقولچىراق بىلهن ئ
ان غدى ئافېد- مهيدۇنئادەمنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈ مه يوق،ېھېچ ن _

  .يىشتىېمىلهرنى دىنر بىلهن بىر ېىتسفر ھهمدە رۇس ئوېىتسفئو
ا غىلدىكى ھايۋانالرنىڭ ئارىسىېغباندىتالر چوقۇم ئ _

-ـا مۆكۈنىۋالغبىز ئۇالرنىڭ ھايۋانالر ئارىسى .لىشتىېمۆكۈنىۋ
ىلنىڭ ېغ، پهقهت بىرسىال ئىنى ئوچۇق كۆرگهن ئىدۇقغانلىغ
دى ئهسكهرلهرنىڭ ېد -چىپ كهتتىېمىدىن سهكرەپ سىرىتقا قېت

  .ھۆمۈدەپىنىدىن ئۆزىنى باسالماي نغبىرى ھاياجانال
الش، غڭ باندىتالرنىڭ ئارقىسىدىن قوىئىكك! كالۋاالر ،دۆت _

انلىرىڭ ساراينىڭ غقال! سهن ساراينىڭ ئىچىنى ئاختۇرھهي 
ان غدى ئافېد-!منى كۈچلهندۈرۈڭالرئهتراپىنى قورشاپ، ھۇجۇ

رنىڭ ېىتسفئۆزى بولسا رۇس ئو .ر ئهسكهرلهرگه ۋارقىراپېىتسفئو
رى بوۋاي قورقۇنچتىن ېسارايۋەن ق. ا چاپتىغىلېغقىسىدىن ئئار

شۇنداقتىمۇ جىن . ان ئىدىغا ئوخشاپ قالغخۇددى مۇردى
 بوۋاي ئۆز. ىلنىڭ ئىشىكىگه كهلدىېغىنى كۆتۈرۈپ ئغچىرى

ا غان ھايۋانلىرىغىنىڭ چوڭ بىر قىسمى بولغھاياتى مهۋجۇتلى
  .قارىماقچى ئىدى

مه ېك ھايۋاندىن باشقا ھېچ نىلدا ئۆلۈېغبۇ ئ! خۇدا ئۇرسۇن _
بۇزۇپ  ر ئاغزىنىېىتسفان ئوغدى ئافېد-رەك يوقېئادەمدىن د! يوق

ۋاي خۇدايىم : دە-ا كىردىغىلېغرى بوۋايمۇ ئېشۇ ئارىدا ق .تىلالپ
سىز ھڭ گۇناسىلهر مېنى! داق ئادەملهر سىلهر ھهيقان

سىلهر مېنىڭ ! ۇغتىپسىلهرېجانۋارلىرىمنى ئۆلتىرىۋ
  . لىدىدپهريا-دەپ ۋاي سالدى، دات-!يوقۇتۇپسىلهرىمنىغبارلى

ۇلالپ غىر يۈك ېغان قانچه پاتمان ئغسىپ تۇرېئۇ ئۈستىدىن ب
! كرىئالالھ ساڭا يۈزمىڭ شۇ: لهپ ئۇھ تارتتى ۋەيېنىكچۈشكهندەك، 

ھازىر ئۇ قىزى . ىرالپدى پىچېد-بالىلىرىمنى ساقالپ قالدىڭ
ا جهزىم غنلىقىاغچىپ قۇتۇلېلى رەھىملهرنىڭ قغنهجىبه، ئو
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  .  قىالتتى
ئارتۇق قاخشاپ، ئۆزەڭنى ! ىلدىن بۇياققا چىقېغئ! رىېھهي ق _
ر رۇس ېىتسفان ئوغۋارقىرىدى ئاف -!مهېمهن دۈتۈسىز كۆرسھگۇنا

ئۇالرنىڭ  .تىپېىلدىن قايتىپ چىقىۋېغبىلهن بىرگه ئ
  .ئارقىسىدىن بوۋايمۇ چىقتى

ىنىڭدەك غئۆزەڭ ئۆز كۆزۈڭ بىلهن كۆرۈپ تۇر! بوۋا! ھه _
ا غشىىنىشۇروسهن ئۇالرنىڭ ي انكهن،غا باندىتالر يوشۇرۇنغىلىڭېغئ

گۈستاخلىق بىراق سهن بىزگه  .جاي ھازىرالپ بهردىڭ
نى بىر انلىقىڭغا  قانداق بهدەل تۆلهيدىغقىلمىشىڭ .قىلىۋاتىسهن

يتساڭ، ئۇالر قانداق ېكىن راستىنى ئېل! دەمدىال كۆرۈپ قالىسهن
كىملىكلىرى، ، ئۇالرنىڭ ئىسىم  اچان كهلگهن،ئادەملهر، بۇ يهرگه ق
- بىلىشلىرى، دوست-تۇققانلىرى، تونۇش-ئۇالرنىڭ ئۇرۇق

يتىپ ېرۇنلىرى قاتارلىقالرنى تهپسىلى ئيارەنلىرى، تۇرۇشلۇق ئو
ر ېىتسفان ئوغدى ئافېد-!بهرسهڭ، ساڭا ھېچ ئىش بولمايدۇ، قانداق

  .ا سىلىق سۆزلهپغبوۋاي
رەي، مهن ېىم مهن قهسهم قىلىپ بكىن، كوماندىر ئهپهندېل _

ان ئادەم غا مۆكىۋالغىلېغھهم ئ ھېچكىمنى مۆكتۈرۈپ قويمىدىم
دى بوۋاي تىترەك ئاۋازدا ېد-ان بولسا، مېنىڭ خهۋىرىم يوقغبول

ھهمدە . ا قويۇۋېتىپغكى جىن چىراقنى تامدىكى چىراقپايقولىدى
: دە-ا كهلدىغرنىڭ ئالدىېىتسفقولىنى كۆكسىگه قويۇپ ئو

. پۇرۇدى يالۋېد-وماندىر ئهپهندىم ماڭا ئىشىنىڭك! مهنئۆتۈنۈ
هزەپ غر ھازا ا بىغا سىلجىپ بوۋايغر بىر قهدەم ئالدىېىتسفان ئوغئاف

پى بىلهن ېئاندىن  تۇيۇقسىز تاپانچىسىنىڭ س .بىلهن تىكىلدى
ي  ئوڭدىسىچه يهرگه  بوۋا. ئۇرۇۋەتتىبوۋاينىڭ يۈزىگه قاتتىق 

  الالپ ـامـىسىدىن قـاقـڭ يوۋاينىـىشىپ بـڭر ئىېىتسفئو. دىـيىقىل
  : ۇزدى ۋەغسىلكىپ تۇر

يتمىساڭ ېراستىنى ئ! سهن ۋەتهن خائىنى ،نى ئىقرار قىلېق_ 
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خور دۈشمهن، سهن داشقال، چىقىرىمهن، سهن قان سئىڭهڭدىن ېم
  .ا ھۆركىرەپغدى بوۋايېد-!رىكىنىڭ ئىشپىيونىېسهن ئام

يتالمايمهن، بهلكى ېاندىن ئغمهن بىلمىگهن نهرسىنى يال _
ۇرى غىلى كهلگهن ئوغۇرلىغمېنىڭ قويلىرىمنى، ئۆچكىلىرىمنى ئو

راستىنال  مهن .باندىت بولىشى مۇمكىنياكى  بولىشى مۇمكىن
ئۆتۈنۈپ قاالي ماڭا . چىپ كهتكهنېىلدىن قېغبىلمهيمهن كىمۇ  ئ

ىپ قېرىپ لهۋلىرىدىن ئېدى بوۋاي تونۇشلۇق بېد-!ئىشىنىڭ
  .  ڭى بىلهن سۈرتكهچېچاپىنىنىڭ ي چۈشىۋاتقان قاننى

لىپ ېسېنى بىرگه ئ .ھىلىگهر باندىت! انچىغسهن يال _
ڭ ھهممىسىنى يۈرىكىڭدىكىنى .گۈزىمىزېتىپ ھهممىنى دېك

ا قاتتىق داپرۇس غر بوۋايېىتسفدى ئوېد -!ۇرۇپ چىقىرىمىزغسۇ
دەل شۇ پهيتته سىرىتتىن بىر ئهسكهر كىرىپ  .قىلىپ

ھېچ ! يولداش كوماندىر: دوكالت قىلدىرىپ ېرگه چاس بېىتسفئو
 غخهتهر تاېئۇالر ساراينىڭ ئارقىسىدىكى ب .ىا چۈشمىدغكىم قول
لىش مۇمكىن ېپىۋېۇدا تغر قاراڭئۇال .شۇرىنىۋالدىوا يغھاڭلىقى
  . ان قىيالىققا كىرىۋالدىغبولمايدى

  .رېىتسفسورىدى ئو-مه بايقىدىڭالرېئۇنىڭدىن باشقا ن _
پهقهت قولىدا . رسه يوقمىيهتلىك بىر نهىچه ئهھغياق، ھازىر _

  .ىزى يوق بىر ئادەمنى تۇتتۇقغكىملىك قه
يتقانلىرىنى  ېرگه بۇرۇلۇپ ئهسكهرنىڭ ئېىتسفكوماندىر رۇس ئو

رى ېبۇ ق -دىن ئهسكهرگه بۇيرۇق قىلدىئان .تهرجىمه قىلدى
نقىالپچى باندىتالرنى ئهكسىل ئى .ڭىڭالرېلىپ مېئهبلهخنى ئ
رنىڭ ېىتسفئو. تىمىزېلىپ كېانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ئغھىمايه قىل

شهپقهت، كهڭچىلىك،  ئاۋازى شۇنداق سوغۇق، دەھشهتلىك بولۇپ
  ئهسكهر بۇيرۇقنى  ئىجرا قىلىپ . يۇمشاق قوللۇق كۈتۈلمهيتتى

  ر ېىتسفاندا، كوماندىر ئوـرەۋاتقېت اـىغـولـغنىكوپنى بوۋاينىڭ شكاال
  :لىپېا كغئۇنىڭ ئالدى
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ئاكاڭنىڭ  ېرىهن بىزگه مهلۇمات بهرسهڭ، مۇنۇ قس ئانا، ئهگهر 
  .دى تىكىلىپ تۇرۇپېد-ان بولىسهنغھاياتىنى قۇتۇلدۇر

سىلهر . ئاكامدەكال بهك ئاز ېرىىنىم قغمېنىڭمۇ بىلىدى _
سىلهر مهيلى . رى ئادەمنى قىيناۋاتىسىلهرېسىز بىر قھگۇنا

بىلهن ، بىزنىڭ باندىتالر ئىشىنهمسىلهر، ئىشهنمهمسىلهر بهرىبىر
-مانا بۇ ھهقىقهت، گهپنىڭ راستى. ان ھېچ ئىشىمىز يوقغقىلىدى

ان غئۇ ئاف. رىپېان ھالدا جاۋاپ بغئۇ ئۆزىنى تۇتىۋال دېدى
بوۋاينىڭ . ا كۆز يۈگۈرتتىغتىپ بوۋايېرىۋېپ برگه جاۋاېىتسفئو

دا يۈزلىرى خىرەن جىنچىراقنىڭ يورۇقى تامدەك تاتىرىپكهتكهن
ا سىرتماقتهك غۇلۇپ بوينىۋى چۇسهلالس .هتتىنۆرۈئهينهن ك

سىدىن بوۋاينىڭ ۇنچىـورقـۈم قـۆلـئ. ان ئىدىـغـالـكىيىلىپ ق
  ئاجىز 

  .ىلداپ تىترەيتتىغتهنلىرى ال
! مىزسىز، بىز ياخشى بىلىھسهنلهر گۇنا ھه ئه، شۇنداق، _

ر ېىتسفان ئوغدى ئافېد-انغھهممهڭ بىر ئۈڭكۈرگه يوشۇرۇن
ن ر بىلهېىتسفبۇرۇلۇپ رۇس ئوا غمهسخىرە قىلىپ ھهمدە ئارقىسى

نىكوپنى بوۋاينىڭ دولىسىغا شئهسكهر كاال. بىرگه چىقىپ كهتتى
  .لىپ ھهيدەپ ماڭدىېا سغنىختاپ ئالدى

لىشى يهنى ئانا ېۋاينىڭ ھايات قئۇنىڭ بىردىن بىر ئۈمۈدى بو
دىن الىغئهجنهبى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئىش ۋەتىنىنى زالىم

ن پىداكار ئاتىنىڭ ھايات اغقۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىل
باش  .ان ئىدىغىشىنى ئالالھتىن تىلهش بولۇپ قاللېق

دىدىن ئۇنىڭ يۈرىكى ئوتتا پاناسىزلىق، ياردەمچىسىزلىق دەر
 ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن! چىشىپ كۆيمهكته ئىدىېاندەك ئنغپۇچىال

ان ئهمما غبواللمى خى تونۇشۇپېئۇ، ت .مۇنچاقتهك ياش تۆكۈلهتتى
ان بىر ئىنسان غقىالرنى قۇتقۇزۇشقا پىدا قىلباش ئۆز ھاياتىنى

تقۇزۇش يولىدا ئۆز بۇ ئىنسان ئۇالرنى قۇ. اليتتىغئۈچۈن يى
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ۆزىنىال سه، ئېنچ ياشايمهن دېئهگهر ت! ا چۈشتىغقاتىلنىڭ قولى
ا غئۇالر! پۇرسىتى تولىمۇ كۆپ ئىدى لىشېان بولسا، ھايات قغئويلى

انسىرى غئۇ ئويلى. ئىدىھاياتى  خهتهرسىز اندا بۇ ئىنساننىڭ غقارى
  . سىزلىككه چۆمهتتىئۈمىت

يىن ئهسكهر ماشىنىلىرىنىڭ ېرىم سائهتتىن كېتهخمىنهن ي
ئازاپلىق خىيالىنى ئۈزۈپ  گۈرۈلدەشلىرى ئۇنىڭ ھهسرەتلىك،

مهك ھهربى ھالهت ېد. ئۇ سىرىتقا قۇالق تىكهتتى .قويدى
ى ى قورشاۋدىن بوشىتىپ، ھهربئاخىرالشقان، ئهسكهرلهر ساراين

تاسلىققا چۆمۈلگهندىن تىمئهتراپ . كىنمهكته ئىدىېا قاراپ چغبازى
  :يىن شوپۇر كىرىپ كهلدى ۋەېك

ۋال يۈز ـىر بىر ئهھېغهتتى؟ ئـولۇپ كـمىلهر بېئانا، ن
  ؟ هندۇرـبهرمىگ

دى ېد-ۇرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدىمغمهن ئۆينىڭ ئىچىدىن ئوق يام
  .ۇققان ھالدا سوراپدھو

قىزىم  .تىپ تاشلىدىېتىلسىز ھايۋانالرنى ئ بۇالڭچىالر بىچارە، _
بىراق . ىا مىڭ شۇكرغچىپ قۇتۇلدى، ئالالھېلۇم قغبىلهن ئو

دى ئۇ ېد- تىشتىېرى بوۋاينى تۇتۇپ كېئىنساپسىز قاراقچىالر ق
  .رىپېۇ ئىلكىدە جاۋاپ بغتۇيچىگىش 

لىپ ېبوۋاينى ئ ھه ئه، مهنمۇ ماشىنامنىڭ ئىچىدە ئولتۇرۇپ، _
ا ھېچقانداق ياردەم غبىراق ئۇنىڭ. كۆردۈمانلىقىنى غماڭ

بىز بوۋاينىڭ ھايات . نهانلىقىمدىن ئهپسۇسلىنىمغقىاللمايدى
مىز شىئۈمىت قىلىشىمىز  ۋە دۇئا قىلىلىشىنى ېقايتىپ ك

بوۋاي بىزنىڭ بۇياقتىكى ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن . رەكېك
ا غقانداقال بولمىسۇن ئالالھ. ئىدى ئىشهنچىلىك بىرال ئادىمىمىز

ئىتنىڭ بالىلىرى  .ىرەر يامانلىق يۈز بهرمهپتۇ، سىلهرگه بىكرىكشۇ
ا غمهن سىرىتقا چىقىپ بالىلىرىڭىز. ۇلىپ كهتمهپتېسىلهرنى ئ

يتىمهنكى سىز بۇ ئۆيدىن ھهرگىزمۇ ېئۆتۈنۈپ ئ .قاراپ باقاي
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ىل ېغدى شوپۇر ئالدىراش ئېد-ھازىرال كىرىمهن .تۇرۇڭ يرىلمايئا
  .تهرەپكه  يۈگۈرۈپ

ۋارنى ھايات قويماي، ىتالر بىرمۇ جانىياۋۇز، پاسكىنا ئ! دەھشهت _
. ا كىرىپالغىلېغۋارقىرىدى شوپۇر ئ-تىپ تاشالپتۇېھهممىسىنى ئ
: قايتىپ كىردى ۋە يىن شوپۇر  ھاسىراپ ھۆمۈدەپېبىر ئازدىن ك

. ان گهپغئۇالر چوقۇم قىيالىققا يوشۇرۇن .ممهن بالىالرنى تاپالمىدى
ا چىقىپ، غمهن كوچى .ئۇالر بۇ يهردە بولىدۇبهلكى ئۇزۇن ئۆتمهي 

-يهنه ا قاراپ باقاي، كۈزەتچى ئهسكهر بولمىسۇنغساراينىڭ ئهتراپى
  .دە دەرھال سىرىتقا چىقىپ كهتتى-دىېد

ا  شۈبههسىز غلىقىنغاچىپ قۇتۇلېنهجىبه بىلهن رەھىمنىڭ ق
ئۇ ئۇالرنىڭ ھالىنىڭ قانداق  لېكىنجهزىم قىلسىمۇ، 

دۈكه ئىچىدە -گهنلىكى ئۈچۈن دەكهلىكىنى بىلمىنهئىك
ر انمىدۇغتىپ قالېگىپ كىبهلكى بىرەر ياۋا ئوق ت -نىالتتىقىي

ا چۈشۈپ غياكى قاچىمىز دەپ قىيالىقتىن ھاڭ! ئهجهبا
ئۇ ئورنىدىن تۇرۇشقا، . ئۇنىڭ قورقۇنچىسى ئارتاتتى ـ !كهتكهنمىدۇر

 بىراق ئۇ مادارىدىن كهتكهن. نى ئىزدەشكه ئىنتىلهتتىبالىلىرى
ئۇ سىرىتتىكى ئهڭ تۆۋەن شهپىنىمۇ ئاڭاليتتى ھهمدە ھهر . ئىدى

 تىئۈملىشىنى ېساالمهت كىرىپ ك-دە ئۇالرنىڭ ساقبىر دەقىقى
ئۇخالپ  قىزى قۇچىقىدا ىئۇنىڭ بىر ياشلىق كهنج! قىالتتى

نىدا ېاق بولۇپ، ئاپىسىنىڭ يغپهقهت راتهبال ئوي. دىان ئىغقال
هن ئاپىسىنىڭ ه بارماقلىرى بىلياتاتتى ۋە قورقۇنچتىن بۇدرۇققىن

دا لىپ، جىنچىراقنىڭ غۇۋا يورۇقىېسىلىۋېكۆينىكىگه مهھكهم ئ
كۆزلىرىنى -ۇ راتهبنىڭ يۈزئ .ئاپىسىنىڭ يۈزىگه سىنچىالپ قارايتتى

خىمۇ ېا تغراتهب ئۇنىڭ .دىېد-نىم قوزامېئۇخال ج -سىالپ
ىر ېغخىمۇ ئېئارىنى ت. ىن كۆزلىرىنى يۇمدىغچاپلىشىپ، ھار

ىلنىڭ ئىشىكى ېغتۇيۇقسىز ئ. ان ئىدىغزۇلمهت قاپالشقا باشلى
ئۇ چۈچۈپ ئىشىك تهرەپكه بۇرۇلۇپ  .چىلىدىېىچىلداپ ئغئاستا 
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  .دىنشى كۆرۈېنهجىبهنىڭ ب قارىۋىدى،
دى ئۇ ېد-!نىم باالمېۋاي ج! الالھ، ساڭا يۈزمىڭ شۇكرىئ _

  .دۇرالماي ۋارقىراپغىنى ئىچىگه سىقخوشاللى
دى نهجىبه ېد-ئۇالر كهتتىمۇ؟! چىقارما ئاپا ئۈنۈڭنى! پىسست _

  . كۇسۇرالپ
دى ئۇ ېد-ى يوقۇلۇشتى، كىرىۋەرگىن قىزىمھه ئه، ھهممىس _

نهجىبهنىڭ ئارقىسىدىن رەھىم پۇتىنىڭ . نهجىبهنى ئالدىرىتىپ
  : دەسسهپ كىرىپ كهلدى ۋە يېنىكئۇچىدا 

  .جىددىيلىشىپدى ېد-مه ۋەقه يۈز بهردىېزادى ن_ 
تىپ ېلالر ئاۋال بىچارە جانۋارالرنى ئئىنساپسىز قاتى _

تىشتى، ۋاي ېرى بوۋاينى تۇتۇپ كېتىشتى، ئاندىن قېئۆلتۈرۋ
دىم ېن ئهندىشه قىلىپ ئۆلۈپ قااليال دخۇدايىم مهن سىلهردى

  .دى ئۇ ئۈمچهرەپېد-نىم بالىلىرىمېج
بىر ئۆمۈر  اغا، ئاشۇ بوۋايغمېنىڭ مۇشۇ سهزگۈر قۇلىقىم ،بىز _

گىنى ېد »ڭ ھايۋانلىرىم بارىلدا مېنىېغئ«رى بوۋاي ېق! قهرزدار ئاپا
ىلنىڭ ېغشۇنىڭ بىلهن بىز دەرھال ئ. بىزگه خهۋەر سىگنالى بولدى

كىن خۇدا ېل. رىدىن ئۆمۈلهپ سىرىتقا قاچتۇقمىدىكى شۇېكوچا ت
ڭ، چىقىش تهرىپى بهكال تار ىزى كهېغىش ئان شۇرىنىڭ كىرغئۇر

ئاۋال نهجىبه مىڭبىر مۇشهققهتته ! ز نهدىن بىلهيلىبى .ئىكهن
ىلنىڭ ېغىنىمدا ئغئاندىن ئۆتمهكچى بول. ئۆتۈپكهتتىشۇرىدىن 

ا غخۇدا. قتا ئىدىمىلىخى ئوچۇقچېمهن ت. چىلدىېئىشىكى ئ
اق قىلىپ شۇرىدىن ساق قاند شۇكرى ئۆزەممۇ بىلمهيمهن

اندا بىز غچىقارلىيىمىز باركهن، ئۇالر ئوق بىزنىڭ ته .ئۆتكىنىمنى
دى رەھىم سىرتتا ېد-ان ئىدۇقغللىبۇرۇن قىيالىققا يوشۇرنۇپ بولئا

   -ىلىپ ھهمدە ئهجهپلىنىپ سورىدىان ئهھۋالنى بايان قغبول
  تىشتى ئۇالر؟ېلىپ كېرى بوۋاينى ئېمىشكه قېن

دەپ -انغدىن بۇ يهرگه مۇجاھىدالرنى يوشۇرچۈنكى ئۇالر بوۋاي _
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  .رىپېا جاۋاپ بغلىغدى ئۇ ئوېد-تىشتىېگۇمانلىنىپ تۇتۇپ ك
-تىدۇېۋىانسىزالر بوۋاينى چوقۇم ئۆلتۈربۇ ئىم! ئۇلۇق خۇدايىم _

نهجىبه بىلهن رەھىم كىرىپ . ۇرۇپغدى رەھىم چۇڭقۇر قايېد
  : تهخمىنهن ئون مىنۇت ئۆتتىمىكىن شوپۇرمۇ قايتىپ كىردى ۋە

ھازىر سائهت . تىپتۇېرىنداشالر، ئهسكهرلهر قايتىپ كېشۇنداق ق
ۇچىڭالر غدەل سائهت ئىككىدە يول باشلى. دىرىم بولېىر يب
مهن سىلهرگه بىر قانچه . رۇڭالرسىلهرمۇ تهييارلىنىپ تۇ. لىدۇېك
ىم چاي، چوگۇن، پىياله نان قاتارلىق بىر ئاز يول جابدۇقلىرى ېقس
چاي قاينىتىپ اندا يولدا قىزىق غبولمى ھېچ. رەيېهييارالپ بت

رى ېشوپۇر ق. ا تۇتۇش قىلدىغئىشىدى ھهم ېد-ئىچىپ ماڭارسىلهر
ا سهپهرلىك غتۈلۈكلىرىدىن ئۇالر-ۋاينىڭ ئوزۇقسارايۋەن بو

يېنىك شهپه چىقارماي  ئىشىكىىلنىڭ ېغتهييارالۋاتقاندا، ئ
يىم كهيگهن، قارا سهلال قارا كى ئۇزۇن قارا ساقاللىق، چىلىپ،ېئ

ا چهپراز قىلىپ ئىككى غقىنىېئوڭ مۈرىسىدىن سول ب ن،غائورى
ان، تاپانچىسىنى تهڭلىگهن غلىۋالغنى بارزىق ئوق، دورا كهمهتى

ا غدە، ئۇالر-بىر ئادەم كىرىپ كهلدى، گهۋرى ئېگىزھالدا شۇنداق 
زىنى ڭيىن شوپۇر بىلهن قۇچاقلىشىپ، مهېبهرگهندىن ك مساال

بۇ ئادەم شۇنچىلىك  .رىنداشالرچه  كۆرۈشتىېقىپ، قېيمهڭزىگه 
  .كۆرۈنهتتىمىهرىبان، دوستانه ھهم كهسكىن 

ان يول غتهكلهپ ماڭىدىېدەم چوقۇم بىزنى يبۇ ئا _
ئانا ! ۇجاھىدرەك، بىز كۈتكهن مېۇچىمىز بولسا كغباشلى

دەپ -!رەكېۇچى پىدائىالردىن بولسا كغۋەتىنىمىزنى قۇتقاز
يايراپ چىقىۋاتقان بىر ئۈمىت ئىچىدىن  -ئوياليتتى ئۇ ئىچ

ا بۇرۇلۇپ غيىن ئۇالرېسائهتتىن ك-ساالم. ىن ھۇزۇرلىنىپۇسىدغتۇي
تىش ئۈچۈن  ېچىدىال يىراقالپ  كېبۈگۈن ك - ىبايان قىلد

مىنى ئالالھنىڭ نا .رلىگهن ۋاقىتتىن بۇرۇنراق كهلدىممۆلچه
رۇن تاڭ يورۇشتىن بۇ .ا ئاتلىنىمىزغزىكرى قىلىش  بىلهن بىز يول
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  سىلهر تهييارمۇ؟! رەكېتىشىمىز كېبۇ يهردىن تولىمۇ يىراقالپ ك
ە پۈكلىنىپ يول ئازابىدا  ساندۇقنىڭ ئىچىدپۈتۈن كۈن 

ىڭ دەھشهتلىك ان بولسىمۇ، زوراۋان ئهسكهرلهرنغقىينال
ىر ېغلىپ روھى ۋە جىسمانى جهھهتتىن ئېپاجىئهلىرىگه دۇچ ك

ىۋاتقان لېئۇيۇشۇپ ق هن بولسىمۇ، ئۇيقۇسىز تهنلىرىنگزەخمىله
  ! مهكتىن باشقا تالالش يوق ئىدىېبىز تهييار، د -بولسىمۇ 

بىز شۇرىدىن ! رىنداشالرېلىڭالر قېئۇنداقتا قۇالق س! ياخشى _
رىنداش كىچىك ېيىن، چوڭ ئىككى قېسىرىتقا چىققاندىن ك

ا تاڭىسىلهر، شۇنداق غئىككىسىنى ھاپاش قىلىپ دۈمبهڭالر
ۇچى غدى يول باشلىېد-م قوالي ماڭااليسىلهرز، ھهېاندا ھهم تغقىل

ەھىم كىچىك بىلهن رشۇنىڭ بىلهن نهجىبه . رىپېبۇيرۇق ب
ۇچى سهپهردە الزىملىق نهرسىلهر غئىككىسىنى، يول باشلى

ئىككى . ا كىرىشتىغىلېغدە، ئۇالر ئ- لگهن بوخچىنى ئالدىتۈگۈ
چوڭ ئهرلهرنىڭ ياردىمى بىلهن ئۇالر تار شۇرىدىن ئانچه قىينالماي 

ئۈچۈن ىنى غدىغئۇ شوپۇرنىڭ ياردىمى ۋە قو. ىشتىسىرىتقا چىق
  .ىنى بىلدۈردىغمىننهتدارلى چىن يۈرىكىدىن

-ڭ ئاچاياقهي، بۇ مېنىڭ  مهجبۇرىيتىم، مېنى _
سىڭىللىرىمنى، ئىنىلىرىمنى كوممۇنىستالرنىڭ زۇلمىدىن، 

سىلهرگه ! دۈشمهنلهرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆز ۋەزىپهمدۇر
ققهتلىك ېاڭالر، بهك دئۇتۇق ۋە بهخىت تىلهيمهن، ئۆزەڭالرنى ئاسر

ۇرۇر ۋە ھاياجان ئىچىدە ئۇالر بىلهن غۇر دى شوپېد-بولۇڭالر
شۇنداق قىلىپ ئۇالر راتهبنى رەھىمنىڭ دۈمبىسىگه، . خوشلىشىپ

بىر ياشلىق كىچىك فهۋزىيهنى نهجىبهنىڭ دۈمبىسىگه ماتا بىلهن 
  .مهھكهم تاڭدى

  ئاستا،  -ى چۈشهندۈرۈپۇچغدى يول باشلىېد-!هتققېدوستالر  د _
  كىن ېل. گه يامىشىسىلهرـىـتىكېئ غاـامدىن تـارقـنىڭ ئېاۋايالپ مـئ

چۈنكى رۇسالر ! سىپ ماڭىسىلهرېب نىقهدەممۇ قهدەم مېنىڭ ئىزىم
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ئهگهر مهن يول ئۈستىدە . بۇ ياقالردا ھهممىال يهرگه مىنا كۆمۈۋەتكهن
گهن ھامان بىر قهدەممۇ قىمىرلىماستىن دەرھال ئۆز ېد »!نچېت«

  چۈشهندىڭالرمۇ؟ ! جايىڭالردا ئولتۇرىسىلهر
كۆك ئاسمان شۇنداق . تىا چۈشغۇالر ئىتائهت بىلدۈرۈپ يولئ

. ول قۇرۇالتتىغنىڭ سالقىن ھاۋاسى سۈرۈن بولۇپ، غئوچۇق، تا
شقا پۇتلۇشۇپ، گاھىدا ۇ بولمىسىمۇ ئۇالر گاھىدا تاغچه بهك قاراڭېك

كىن شۇنداقتىمۇ ېل. تهتتىېتىپ مۈدۈرلۈپمۇ كېا پغيۇمشاق قۇم
ئهڭ قىيىن  . ئهتتۈرەتتىىنى داۋام ا قاراپ يولغئۇالر يهنىال ئال

ان نهجىبه بىلهن غۋالۈرۈمۇشهققهت يهلكىسىدە ئۇكىلىرىنى كۆت
رىم سائهت يۈرگهندىن ېتهخمىنهن ي. ھىمگه بولماقتا ئىدىرە
. لىشتىېىپ كتېەنجىرسىمان، تۈگىمهس قىيالىققا ييىن ئۇالر زېك

ارىماي ئۇالر تهرلهپ چۆپ بولۇپ ا قغھاۋانىڭ سوغۇق بولىشى
چاپلىشىپ، يول  هئۇالرنىڭ كىيىملىرى بهدەنلىرىگ. تىۋاتاتتىېك

گهندەك بىر ياقتىن ېئۇنى ئاز د. خىمۇ قىيىنالشماقتاېيۈرۈش ت
ان كىچىك بوخچىدىن غۋالۈرۈئۇ ئۆزى كۆت. ۇق قىستايتتىئۇسۇزل

 .ئۇزارتتى لىپ بالىلىرىغاېان چايداننى ئغلچاي تولدۇرىۋا سوغۇق
لگهندە بولسا، بىر تامچىمۇ ا كهغقولىچايدان بىر ئايلىنىپ ئۇنىڭ 

بۇراپ  ئۇ چايداننىڭ ئاغزىنى .قۇرۇق چايدان كهلدى ان،غقالمى
  ئىتىۋاتقاندا 

يهنه بىر ئاز يۈرەيلى، ئالدىمىزدىكى ! ھه، سۆيۈملۈك دوستالر _
هپىس قىلىپ ئازراق دەم تكهندە تهنپىگه ئۆقىيالىقنىڭ ئۇ تهرى

قانچه يول يۈرمهستىن ېچخى ھېۇچى، تغدى يول باشلىېد-ئالىمىز
ھهمدە  .اندەكغۇق ئىچكهنلىكىدىن سهل نارازى بولئۇالرنىڭ ئۇسۇزل

 ۈۋاتقان بىر بىرىگه تۇتاش قارا قىيالىقالرنى نۇۋا كۆرۈغيىراقتىن 
سىپ ئۆتۈپ ېى بلنوتاڭ يورۇشتىن ئىلگىرى بۇ ي -كۆرسۈتۈپ

ۇچىنىڭ غباشلى ر يولئۇال. دى تهكىتلهپېد-رەكېتىشىمىز كېك
ئۇ نهجىبهدىن كۆز ئۈزمهي . ئارقىسىدىن ئهگىشىپ ھهرىكهتلىنهتتى
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چۈنكى ئهگهر نهجىبه . ڭاتتىدەمبهس قهدەم تاپان دەسسهپ ما
ا چۈشۈپ ئانچه غيولى غتا .دەك بولسا، دەرھال يۆلىۋاالاليتتىغۇيىقىل

ان غۇلۇققا كۆنۈكۈپ قالغئۇالرنىڭ كۆزلىرى قاراڭ ئۇزۇن يۈرمهيال
نلىككه ېئۆزلىرىنى ئهرك ا ئهگىشىپ،غۇچىغيول باشلىئۇالر . ئىدى

ئۇالر شۇنداق يۈرۈپ  .ا كىرىشتىغيول رىغان تار بىر چىغيهتكۈزىدى
يهتكهندە قىسقىال دەم  ككهۆپىلىقىيالىقنىڭ ئارقىسىدىكى بىر ت

. ئىدى لىكتىن پهسكه چۈشۈشئېگىزكى يول ئهمدى. لىشتىېئ
! هكتها تهلمۈرمغىپ ئۇالرچېان ئغتۆۋەندە چوڭقۇر ھاڭالر ئاغزىنى يو

دىن چۈشۈش غاندا تاغقا چىقىشقا قارىغشهھهرلىكلهرگه نىسبهتهن تا
خى بىر قانچه قهدەم ماڭا، ېئۇالر ت. ھهقىقهتهن بهك قىيىن ئىدى

ماڭمايال نهجىبه دەسسىگهن بىر كىچىك قورام تاش بوشاپ 
نچىسىدا قاتتىق چىرقىراپ نهجىبه ئۆلۈم قورقۇ. قومۇرلۇپ كهتتى

قىزىنىڭ يىقىلىشى بىلهن ئۇنى . لدىقىيىا غىسىئوڭد
لىمۇ ياخشى ېۇكرى ھشا غخۇدا. هتلىك قورقۇنچ ئهسىر ئالدىدەھش

ا غنهجىبه يىقىلىپ ئۇنىڭ پۇتى .ىكهنئۇ نهجىبهنىڭ ئارقىسىدىال ئ
نىڭ ئۆشنىسىگه نهجىبه ئۇ چاقماق تېزلىكىدە. چۈشكهن ئىدى

بىلهن نهجىبه بىلهن شۇنىڭ . تۇتۇۋالدىان ماتادىن غفهۋزىيهنى تاڭ
تىشتىن ساخلىنىپ ېشلىق فهۋزىيه تاشلىقتا دومۇالپ كبىر يا
ىبه بىر نهج. فهۋزىيه قاتتىق ئهندىكىپ چىرقىرايتتى. قالدى

  . اليتتىغقولىنى سىلكىپ ئىڭراپ يى
-لهنمىگهندۇر؟خمىرىڭ زەېنىم قىزىم ساقمۇ سهن؟ بىر يېج _

  .دى ئۇ نهجىبهدىن ئهنسىرەپېد
ئۇ . الپغدى نهجىبه يىېد-ن كىرىپ كهتتىا تىكهغقولۇم _

 ىنىڭ ئۇچىقلىغقىنىدىكى تىكهننى چىقىرىپ، يالقىزىنىڭ ئا
تىۋاتقان يول ېله ئالدىدا كېئۇالردىن خ. بىلهن قاننى سۈرتتى

قىپ نهجىبهنىڭ ېىنى يغلىپ، قولچىرىېۇچى قايتىپ كغباشلى
ز س، بىمهىر ئهېغۋاي خۇدايىم بۇ ئانچه ئ -ىدى،دەا قارغالقىنىئ
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ئۈچۈنال بۇ بىز شۇنىڭ ! رەك سىڭلىمېتىشىمىز كېيولنى داۋام ئ
ۇپ، زەنجىر بىر بىرىڭالر بىلهن قول تۇتۇش .انغيۇرتتا قونۇپ قااللمى

  . دى سهبرىسىز بىر ئاھاڭداېد-ڭىڭالرېققهت بىلهن مېبولۇپ د
ىنى سىالپ پهپىلىگهن ئىدى، ېشڭ بئۇ كىچىك قىزى فهۋزىيهنى

دىن غشۇنداق قىلىپ ئۇالر تا. قالدىىپ ىدىن توختاپ جىمغيى
ئۆزلىرىنى  پهسكه چۈشكهندە. ا قاراپ داۋام قىلدىغتۆۋەندىكى جىرا

كىن ئۇالرنى ئۇسۇزلۇق دەھشهت ېل. لىشتىېتاشالپ بىر ئاز دەم ئ
  .قىستىماقتا

ول ـۇ يـئ سورىدى-ا سۇ يوقمىدۇر؟ـقىن ئهتراپتېبۇ ي _
  .ۇچىدىنـغىـلـاشـب

  مىدىم، سىز  مهن زادىال چۈشىنهل! ئانا، ئوبدان سىما خېنىم -
سىشىمىز ېبىز ئۇزۇن بىر سهپهرنى  پىيادە بۇ غياخشى  بىلىسىز

دى ېد-لىۋالمىدىڭالر؟ېمىشكه كۆپرەك سۇدان ئېن. كېرەكلىكىنى
  . ۇچى قاتتىق ئاچچىقالپغيول باشلى

  .دەپ ئويالپتىمىزكهن-يولدا چوقۇم كۆللهر بولىدۇ _
نى كىچىكلهرال ئىچىدۇ، ال سۇ بار، بۇنىمدا پهقهت بىر قۇتىېي _

دى يول ېد-ىشكىچه بىر مهھهل چىدىشى الزىمتېا يغچوڭالر سۇ
ق ھالدا ئۇالرنىڭ پاراڭلىرىدىكى اغرىم ئويېراتهب ي. ۇچىغباشلى

تىنى ئاڭالپ، رەھىمنىڭ دۈمبىسىدىكى ماتانىڭ ېنىڭ ئ»سۇ«
ۇچى  غيول باشلى. پ چىرقىراشقا باشلىدىدە -ئىچىدىن سۇ

لىپ، قۇتىنى ېا كىچىك بىر يۇتۇم سۇ قويۇۋغزىغقۇتىنىڭ ئا
كىچىككىنه بىر يۇتۇم،  يىگىت پهقهت: رەھىمگه ئۇزارتتى ۋە

رەھىم بىر يۇتۇم . ىقىسىدەدى ئاگاھالندۇرۇش تهرېد-بوالمدۇ
شۇ پۇرسهتته ئۇ نهجىبهنىڭ . لىپ قۇتىنى نهجىبهگه ئۇزارتتىېئوتلىۋ

ان غلىپ، تهڭشىۋالېشىپ ئېڭىقتىن فهۋزىيهنى يېۈمبىسىدىكى تد
شۇنىڭ بىلهن بۇ كىچىك پاخالن بوۋاق . سۈتتىن بىر ئاز ئهمدۈردى

ئۇ فهۋزىيهنى  .يىنكى تهنهپىسكىچه ئۇالرنى بىئارام قىلمايتتىېك
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  . ڭىپ قويدىېندىن يهنه نهجىبهنىڭ ئۆشنىسىگه تتوخالپ بولۇپ ئا
 يىن يهنه نهپهسنىېيالپ بىر ئاز يۈرگهندىن كئۇالر جىرا بو

رەك ېا يامىشىپ يۇقۇرى ئۆرلىشى كغرىغبا غنهپهسكه ئۇالپ تا
ئۇالر  .سهھهرلىك شهپهقمۇ يورۇپ تاڭ سۈزۈلۈشكه باشلىدى. ئىدى

هرقى تىپ، شېا تهسكهيگه ئۆتكهندە بولسا تاڭ ئىپ ئارققدىن ھالغتا
تىزمىلىرىدىن كۆككه ئۆرلهشكه  غجهنۇپتا تاشلىنىپ ياتقان تا

ل ا قىزىغان قاتار قىيا چوققىلىرىغتۇر سوزۇپتهمشىلىپ بويۇن 
ئهتراپقا  كۆتۈرۈپشىنى ئاستا ېشهپهقنىڭ مهركىزى نوقتىسىدىن ب

خىلىك بىلهن ېىۋاتقان قۇياش نۇر دانچىلىرىنى سكۆز يۈگۈرت
تىۋاتقان  يول ېئۇالرنىڭ ئالدىدا ك .ان ئىدىغتۆكۈشكه باشلى

  :رىشكه باشلىدىېچه بنها چۈشغە توختاپ ئۇالرۇچى تاپپىدغباشلى
ئاۋۇ پهستىكى ! ىدامچان كىشىلهرھهي جاسارەتلىك، چ

لىقتا قاتار كهتكهن چاتقاللىقنى كۆردۈڭالرمۇ؟ ھه، شۇ يهردە ېدىرئ
تىكىدە ياتقان  ېئ غيهنه ئاۋۇ قارشى ياقتىكى تا! باربىر كۆلمۇ 

تىم ېقانچه ق خارابىلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ ھه، ئاشۇ ئۆيلهر بىر
ۇسى غبۇ ئۆيلهر مۇجاھىدالرنىڭ قونال نبۇرۇ. اننغبومباردىمان قىلى

لىپ كهلگهن قورالالر مۇشۇ يهردە ئازاتلىق ېبولۇپ، پاكىستاندىن ئ
ر بىرى بىزنىڭ ئارىمىزدىن كىمدۇ. جهڭچىلىرىگه تاپشۇرۇالتتى

تىۋاتقان مۇجاھىدالرنى ېك-لىپېخائىنلىق قىلدىمۇ، ياكى ك
تىق رۇسالر ھاۋادىن كۈزىتىپ بايقاپ قالدىمۇ، ئىشقىلىپ قات

ككى نهپهر ئايال، بىر بومباردىمان قىلىنىپ، ئۈچ كىچىك باال، ئى
ئالالھ ئۇالرنىڭ روھىنى  .هىت قىلىندىېان بوۋاي شنغنهپهر ياشا

رىشىپ بۇ ېهىتلىك مهرتىبىسىگه ئېئۇالر ش! نشات ئهيلىسۇ
انچه خهتهرلىك بىز ھازىر بىر ق! رىنداشالرېق. ئالهمدىن ئايرىلدى

ن يۈرمهيال ئانچه  ئۇزۇ .چىقىپ بولدۇقا غچهمبىرەكنىڭ سىرتى
دە، بامدات نامىزىنى -مىزتىپ بارىېپهستىكى ئارامگاھقا ي

يىن ېاندىن كغلىۋالېمىمىزنى ئېپاز چاي ئىچىپ د-، ئازاچغئوقۇۋال
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  .يهنه يولنى داۋام ئهتتۈرىمىز
ى، سۇ غبارلى ى، سۇنىڭغدىرلىقتا كۆلنىڭ بارلىېتۆۋەندىكى ئ

اتنى غگوياكى تولىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت بىرەر سولىش، ېبويىدا دەم ئ
ۇلىرىدەك بىر غرىشكهن كىچىك بالىنىڭ تۇيېكۈتۈپ ئاخىرى ئ

رىنى جۇاللىتىۋەتكهن ىن يۈزلىغزىمى ئۇالرنىڭ ھارىشاتلىق س
دىرلىققا قانداق تېز چۈشۈپ ېدىن پهستىكى ئغئۇ تا. ئىدى

مۇ تىپ كهلگهنلىكلىرىنىېا قانداق يغانلىقلىرىنى، كۆل بويىغبول
ان غمۇساپىسى شۇنداق تېز ئارقىدا قال غئۇزۇن تا .بىلهلمهيتتى

سىپ ېدۇرى ئهڭ ئاخىرقى قهدەملىرىنى بغئۇنىڭ ما .ئىدى
ھهتتا سۈڭهكلىرىگىچه كۆيۈشۈپ  تۈگىگهندەك، پۈتۈن بهدەنلىرى،

. ۇدەك مادارى قالمىدىغشۇ تاپتا ئۇنىڭ  كۆلدىن سۇ ئال. رىيتتىغئا
لىپ ېا كۆلدىن سۇ ئنغپ، سۇداۇرۇلى رەھىمگه يالۋغشۇڭا ئۇ ئو

سۇ بىلهن  بالىالر شاتلىقتا يۈزلىرىنى سوغۇق .رىشنى ئۆتۈندىېب
ۇچى ئهتراپتىن قۇرۇق غلىرىنى سهگىتىۋاتقاندا يول باشلىيۇيۇپ ئۆز

لىپ، ئىككى تال تاشنى تىكلهپال ېرىپ كېشۇمبىالرنى ت-شاق
لىق سۇ ا نغئوت ياقتى ھهمدە چوگۇدە، -ئوچاق شهكلىگه كهلتۈردى

ئاندىن كۆلدە تاھارەت . ا قويدىلىپ چاي قاينىتىش ئۈچۈن ئوتقېئ
چاي  .لىپ بامدات نامىزىنىڭ قازاسىنى ئۆتهشكه تۇتۇش قىلدىېئ

قايناقسۇنى ا سۈت تالقىنى بىلهن غمزىك قۇتىسىىا ئۇ ئغقاينىشى
قىش ئۈچۈن ېان ئوماققىنه فهۋزىيهسىنى بنغاغقويۇپ، ئهمدىال ئوي

ۇچى قارا غا  يول باشلىغۇندىكى قايناق سۇچوگ. سۈت تهڭشىدى
ا چقىش ئالدىدا شوپۇر غننىق چاي دەملىدى ۋە يولېلىپ قېچاي س

لىپ، ئۇالرنىڭ ھهربىرىگه ېجابدۇپ بهرگهن بوخچىدىكى ناننى ئ
بالىالر قوللىرىدىكى بىر . تتىكىچىك بىر پارچىدىن نان تارقا

  ىڭ لىالرنبا. ا دومسايدىغۇچىغلىا قاراپ يول باشغرام نانغتو
  اقىملىق كۈلگهن ھالدېۇچى يغكۆڭلىدىكىنى سهزگهن يول باشلى

  :چۈشهندۈردى
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-ـانغا تويمايدىنغرام ناغسىلهرنىڭ بۇ كىچىككىنه بىر تو
داق قىلىش ئارقىلىق بىراق شۇن. لىقىڭالرنى بىلىمهن

چۈنكى ئالدىمىزدىكى . رەكېجىشىمىز كېئوزۇقلۇقنى ت
ياكى  انلىقىمىز،غتىپ بارىدىېيا قاچان غۇسىغرالمۇجاھىدالرنىڭ تۇ

دەك بىر ۈئۇچۇرشۇپ يىگ يولدا بىرەر مۇجاھىدالر قوشۇنى بىلهن
رام غدى ۋە قولىدىكى بىر توېد-!ۇغرىشىش بىزگه قاراڭېنهرسىگه ئ

اچ سۆزىنى داۋام غلىپ چاينىېا سغىزىغدىن بىر چىشلهم ئاىنېن
مهن ئۈچ كۈندىن ! نىڭالر ھۇزۇرلۇق بولسۇنېيىگهن ن -قىلدى

كىن ېلىۋاتىمهن لېت نان بىلهن سۇدىال جان ساقالپ كرى پهقهېب
نىتى ئۇرۇش تىم نان يهپ، سۇ ئىچكىنىمدە مۇشۇنداق لهېھهر ق

ا شۇكرى غرىشكىنىم ئۈچۈن ئالالھېا ئنغپهيتىدىمۇ يىگىدەك نا
 .قۇندۇستىن بولىمهن -مهن ۋەتىمىزنىڭ شىمالىدىن! يتىمهنېئ

ڭ ھهممه نهرسهم مېنى .لۇق يۇرتنچقۇنۇقۇندۇس  ھازىرقى قور
ۇ غرىلېتىپ ئاشقۇچه تېئانام، ي-لىم، ئىككى باالم، ئاتائايا. باتتى

ن كىشىلهردىن اغبىز يهر بىلهن كۆكلهپ ياشنى. تتىرىمىز  باېي
بىز . لىق قىلمايتتىمچىهئۆيىمىزدە ھېچنهرسه ك. ئىدۇق
كىن نهپرەتلىك ېهقان ئائىلىسىدىن ئىدۇق لېلىك دبهخىت

كوممۇنىستالر ! مه نهرسهمنى يوقاتتىمكوممۇنىستالر ھه
 .ىلىپ يهر بىلهن يهكسان قىلىۋەتتىئۆيىمىزنى بومباردىمان ق

. ن ئايرىلدىدادام، ئايالىم، ئىككى باالم ئاشۇ بومباردىماندا ھاياتىدى
ان ئاپام خۇددى مۆجىزە يۈز بهرگهندەك ھايات غپهقهتال ياشىنىپ قال

ھازىر . ا ئاپاردىمنغكىستاتىپ كۆتۈرۈپ پاېئاپامنى ھاپاش ئ. قالدى
ئهمما مهن ئائىلهمنىڭ پاك روھى . ىدۇتۇرۇۋاتالگىرىدا  قاچقۇنالر

بىلهن بۇ  ئالدىدا شۇنداق قهسهم ئىچتىمكى، ئالالھنىڭ ياردىمى
  ا غقولۇم ا قارشى كۈرەش قىلىمهن،غئىمانسىز كوممۇنىستالر

  نىڭ ېان ھهربىر كوممۇنىستنى، خۇددى ئۇالر مغچۈشۈپ قال
  ! رچه ئۆلتۈرىمهنهەك رەھىمسىزلدئائىلهمنى ئۆلتۈرگهنلىرى
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ئۆتكهن پاجىئهلىك تهقدىرىنى  شىدىنېۇچى ئۆز بغيول باشلى
رىۋاتقاندا قوللىرى ېۋە ئهلهملىك كهيپىياتتا سۆزلهپ بىن غقىز

  .ىدىكى قورالنى ئۆزلۈكسىز قاتتىق سىقىمدايتتىغقوچى
سورىدى -لىدۇ؟مىشكه رۇسالر ئۆيۈڭالرنى بومباردىمان قىېن _

  .رەھىم گۆدەكلىككه خاس قىزىقىش بىلهن
-انمىشغا يوشۇرۇنغزىېچىلىرى بىزنىڭ يـهڭـلىق جـازاتـئ _

  .                  رىپېۇچى رەھىمگه قىسقىال جاۋاپ بغدى يول باشلىېد
  
  

  ئون تۆتىنچى باپ  

  !ئهمدى قانداق قىالي! ۋادەرىخا 
   
تىپ ېھهم كونا، ھهم قاچقا، نان غولئۇالر بهك ئاچ قورساق ب 

هن چاي بىلهن نگرىق دەملهېق ا قارىماي،غكهتكهن بولىشى
يىن ېاندىن كغئۇالر ناشتا قىلىپ بول. ىشاليتتىېغزىلىك تهم بېم

لىن ېۇچى ئورنىدىن تۇرۇپ قغيول باشلى. سۇ قاچىلىدىا نغئۇ سۇدا
قا دەسسهپ ئوت غقاتتىق ئهسكهرچه ئۆتۈگى بىلهن چوھهم 

ئۇنىڭ پۇتىدىكى بۇ ئۆتۈك . ئۆچۈرۈشكه باشلىدىقالدۇقلىرىنى 
ق انلىقى ئوچۇغس ئهسكىرىنىڭ پۇتىدىن سالدۇرىۋالئۆلتۈرۈلگهن رۇ

ا قاراپ  بۇيرۇق بهرگهچ غبۇ بهستىلىك ئادەم ئۇالر. ئىدى
  :چۈشهندۈردى

يهنه مۇھىم . رەكېتىشىمىز كېيولنى داۋام ئ! ۇاليلىغئۇنداقتا قوز
  رپىالن، ياكى ئىر ئاى، ئهگهر يولدا بىرەسىڭالردا بولسۇنكېبىر نهرسه ئ

  ال يهرگه ـبولسا ئۆزەڭالرنى دەرھتىك ئۇچار ئۈستىمىزدىن ئۇچقىدەك 
  !تىپ قىمىرلىماي ياتىسىلهرېئ

مزىك ىلهۋاتقاندا، ئۇ فهۋەزىيه ئۈچۈن ئۇچى سۆزغيول باشلى
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ئۇنىڭ ئۈچ ياشلىق كىچىك . ا يهنه  سۈت تهڭشىۋالدىغقۇتىسى
 همسىزلىكته ئهتراپتا ئايلىنىپغلىالرچه قوزىسى راتهب با

خىمۇ يىراققا ېدە، ت-لىپ ئاتاتتىېياڭاقتهك تاشالرنى ئ .سهكرەيتتى
-قايتىپ كهل لۇمغئو: ئۇ قوزىسىنى .تىشنى سىناق قىالتتىېئ

نىسى بىلهن ۇبارسىز قوزىچاق ئاغهمسىز، غبىراق . دەپ چاقىردى
ش ئۈچۈن لىېا مۆكىۋغۇننىڭ ئارقىسىغئوينىشىپ بىر توپ يۇل

ئاپا، ئاپا، قارا مهن نېمه  -تى ھهم يۇ، دەرھال قايتىپ چىق-يۈگۈردى
يول . دەپ ۋارقىرىدى -يۇنچۇقئويۇنچۇق، ئاپا ئو! پىۋالدىمېت

 ئۇنىڭ ئۈستىنى ھهرگىز باسما،! تاتلىق يىگىت -ۇچىغباشلى
ۇچىنىڭ غبىراق يول باشلى. دەپ توۋلىدى-!تدەرھال تاشلىۋە

ان ئويۇنچۇققا غپىۋالېراتهب ئۆزى ت. دىئى چىككهنېشى كۇئاگاالندۇر
نچۇقنىڭ بىر ئۇچىدىكى كىچىككىنه مۇنهكنى ۇئوي قىزىقىپ،

تهبنى كۆكلىتىپ، ئىككى ئويۇنچۇق بىردىنال پارتىالپ را. باستى
راتهب چۈشكهن يهردە بىر قانچه . رىراققا تاشلىدىېقهدەمچه ن

ش بىر مۇدھى. ا ئۆرلىدىغقۇيۇق قارا تۇمان ھاۋا. توختىدى دومۇالپ
ا غولىدىن قويۇلۇپ پۈتۈن ۋۇجۇدىغزىم ئۇنىڭ ېسوغۇق س

مزىك قۇتۇسىنى چۆرۈپ ىئۇ قولىدىكى ئ. تارقالماقتا ئىدى
يول . ا يۈگۈردىغنىېپ، فهۋزىيهنى كۆتۈرۈپ راتهبنىڭ يتىېتاشلىۋ
رىپ بولدى  ۋە ېا بغنىېۇچى ئۇنىڭدىن ئاۋال  راتهبنىڭ يغباشلى

، يهرگه دە-پ كهلدىۇا يۈگۈرغبويى ا قىسىپ كۆلغراتهبنى قولتىقى
تىپ ېئۇ ي .سۇ پۈركىدى، قوللىرىنى يۇدى ياتقۇزۇپ يۈزىگه سوغۇق

راتهب  . كۆتهردى ئېگىزشىنى تهۋرىتىپ ېلىنىڭ بغلىپ ئوېك
قارا  ۇسىز قاپغراتهبنىڭ يۈزلىرى تونىيالى. يتتىنهپهسلهنمه

ئۇ  .چهكلىرى  يىرتىلىپ كهتكهن ئىدىېك-ئىسلىشىپ، كىيىم
ا غنى تاشلىق يهردىن كۆتۈرۈپ قۇچىقىلى راتهبغئو ياشلىقئۈچ 

. ۇچى راتهبنىڭ يۈزىگه يهنه سوغۇق سۇ سهپتىغيول باشلى .ئالدى
الپ ئۇكىسىنىڭ كۆينىكىنىڭ غنهجىبه ئهلهملىك يى
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ىنى غرەھىم ئۇكىسىنىڭ ئايى. لهن ئاچتىتۈگمىلىرىنى پهم بى
ە ئالدى ۋبىردىنال راتهب خىرتىلداپ چۇڭقۇر نهپهس . سالدۇردى

ھهمدە ئىڭرىدى  يېنىكشىنى ئاستا يان تهرەپكه ئۆرۈپ  ېب
دە، -ى قاتتىق تۈگدىىپ مۇشتۇمىنغكىچىككىنه بارماقلىرىنى يى

شىنى ېلىنىڭ بغئۇ ئو. اندەك جىمىپ قالدىغنهپىسى توختى
تاتلىق باالم  نىم قوزام،ېج! راتهب كۆزۈڭنى ئاچ -يېنىك چايقاپ

ئۇنىڭ . المسىراپغيى ك ئىچىدەسىزلىئۈمىتدەيتتى -كۆزۈڭنى ئاچ
ئۇ . ۇزىدا توختاپ قالماقتا ئىدىغۇلۇپ بوغۇلۇپ، بۇغئاۋازى بۇ

ۇچى  غيول باشلى. ان پىشانىسىگه سۆيدىنغراتهبنىڭ يارىال
ا غىزىغئاغزىنى راتهبنىڭ ئا راتهبنىڭ ھاياتىنى قۇتقازماقچى بولۇپ،

خىرىلداپ راتهب چۇڭقۇر  . قىپ تهكرار، تهكرار نهپهسلهندۈردىېي
هيگهندەك ڭېئۇنىڭ كىچىككىنه كۆكسى ك .ئالدى قىسقىال نهپهس

كىرگۈزگهن ھاۋانى  سىرىتقا ۇچى پۈلهپ غبىراق يول باشلى. قىلدى
دى، يا قىيسانغشى يهنه بىر ياېيىن راتهبنىڭ بېاندىن كغچىقار

چىلىپ، ېتاشلىنىپ، تۈگۈلگهن مۇشتۇملىرى ئقوللىرى 
ۇچى ئاھ ئۇرۇپ غشلىيول با. ختىدىكهتتىن توبارماقلىرى ئاستا ھهر
ھهي ! كهتتى راتهب  ئۆتۈپ! ۋاي خۇدا -دە-راتهبنى يهرگه قويدى

ىنىچه غدى كۆزلىرىنى مهھكهم يۇمېد-!خۇداسىز كاپىرالر
  .دۇرۇپغدۈشمهنلهرگه نهپرەت يا

-!ياق! بۇ مۇمكىن ئهمهس! نىم باالم راتهبېياق، ج! ياق _
لىق مهڭزىنى سىپ، قانېا بغرىغلىنى باغۋارقىرايتتى ئۇ جانسىز ئو

ىن راتهبنىڭ كېل. ئۇ زاراليتتى! ئۇ قاخشايتتى. قىپېمهڭزىگه ي
انلىقى، غانلىقى، كۆزىنى قايتا ئاچمايدىغقايتا نهپهسلهنمهيدى

انلىقى ئهبهدىلىك غىن مهڭگۈلۈك ئاپا دەپ چاقىرمايدىيېبۇندىن ك
ئۇ ئۆزىنىڭ .ئۇ ھوشسىزلىنىپ يهرگه يىقلدى! بىر ھهقىقهت ئىدى

يۈزىگه پۈركهلگهن . بىلمهيتتى هۇش ياتقانلىقىنىىبقانچه ئۇزۇن 
ئۇ كۆزىنى ئاچقىنىدا جانسىز . ق سۇ ئۇنى ئۆزىگه كهلتۈردىغۇسو
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ئۇ . ئىدى ان نهجىبهنىڭ قۇچىقىداغالپ ئولتۇرغلى راتهب يىغئو
ىبهنىڭ قولىدىن تارتىۋالدى ۋە ورنىدىن تۇرۇپ راتهبنى نهجچاچراپ ئ

ئۇ  .ئهتراپنى ئايلىنىپ يۈگرەيتتى سىپ،ېا مهھكهم بغرىغبا
لىدۇ بۇ ېرا ماڭا كغشكه توپتوىمىن! ھهي ئالالھ -ئهسهبىلهرچه 

ا غۇچى ئۇنىڭغىـاشلـول بـي. دەپ ۋارقىرايتتى -!ۈككهلگۈل
  قىنالپ ېي

  :كهلدى ۋە
بهلكى  مۇشۇنداق پاجىئهلىك تهرىقىدە   ئهمهس،ۇز  سىزالغيال!ئانا

هر ئالالھنىڭ ئهگ. ان ئانىالر بارغلىڭنى يوقاتقان مىبالىلىرى
شىمىز ۇا رازى بولغان بولسا، بىز بهندىلهر قازاغتهقدىرى شۇنداق بول

ياشلىرىنى  تۆكۈلۈۋاتقاندى كۆزلىرىدىن ئىختىيارسىز ېد-!رەكېك
  .رىپېا تهسهللى بغئۇنىڭ سهلالسىنىڭ پهتتىسى بىلهن سۈرتكهچ،

سىز كىچىككىنه بالىنىمۇ  ھكىن، ئالالھ مۇشۇ گۇناېل_ 
  .توۋاليتتى ئۇ ئهسهبىلهرچه ئاھ ئۇرۇپ-كۆرمىدىمۇ؟

! ۇچى سىما خېنىمغۋەتته، ئالالھ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرئهل _
ھاياتىمىز ۋە ىشىال بىزنىڭ ھكىن پهقهت ئالالھنىڭ خاېل

قهدەرنىڭ -مۇشۇ قازايى .تهقدىرىمىز ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقىرىدۇ
ه ئون ھهسسه ئهلهملىرى ئۈچۈن جهزمهنكى ئالالھ ئاخىرەتت-رەنجى

ا غۇچى ھهم سۆزىنىڭ ئاخىرىغدى يول باشلىېد-ئهجىر ئاتا قىلىدۇ
  تىۋاتىسهن؟  ېھهي، سىڭلىم قاياققا ك -توۋلىدى ئۇالپال نهجىبهنى

ياشلىق نهجىبه دى كۆزى ېد-رەكېرىشىم كېاققا بمهن ئۇي _
  .رىپېسىلكىپرەك جاۋاپ ب

ا غقىېنلۇقنىڭ ئۇ يۇغيىراققا كهتمه، بولۇپمۇ ئاۋۇ يۇلبىراق،  _
  ئۇ يهرلهردە مۇشۇنداق  جهزمهنكى ئۆتمه، ئۆتۈنۈپ قاالي،

  ئهڭ ياخشىسى مۇنۇ . ومبىالر باران ئويۇنچۇق بغپارتىاليدى
  . ا ئۆتكىنغئارقىسىنىمىزدىكى دۆڭلىكنىڭ ېي

لىشتىن ېۇچى نهجىبهگىمۇ بىر ئىش بولۇپ قغيول باشلى
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 ه سۆزسىز باشبىراق نهجىب. ئهنسىرەپ شۇنداق بۇيرۇق قىالتتى
ىن قهدەملىرىنى سۆرەپ ئۈچ غىنىچه ھارغلىغلىڭشىتىپ قويۇپ، يى

ا ئۆتۈپ كۆزدىن غچه يىراقتىكى بىر دۆڭنىڭ ئارقىسىيۈز قهدم
  .رپىالن ئاۋازى ئاڭلىنىشقا باشلىدىئىئادەل شۇ ئارىدا  .يۈتتى

رۇس !  ىڭالرـلېا ئغـدىـالرنى دالـۆزەڭـتېز، ئ! تېز _
ان غچوقۇم ئابىيام پارتىلى. هكتهكهلم قىنالپېرپىالنلىرى يئىئا

ا بۇ غان گهپ، شۇنىڭنغا ئاڭالغئويۇنچۇق بومبىنىڭ ساداسى رۇسالر
ئهگهر ! رەكېان بولسا كغرپىالن يوللىئىۇچى ئاغا چارلىغياقالر

 -دۇرۇشقا باشاليدۇغان بولسا، ھاۋادىن بومبا ياغبىزنى كۆرۈپ قالىدى
  .جىددىيلىشىپۇچى غدى يول باشلىېد

ن ههزەپ بىلغدى ئۇ ېد-!مه قىلماقچىېتىلالر بىزنى يهنه نبۇ قا _
  .  ۋارقىراپ

ماڭ، دەرھال ئۆزەڭالرنى ئاۋۇ ۋارقىرىماڭ، تهتۈرلىك قىل!ئانا _
ۇچى، سهل غدى يول باشلىېد-لىڭالرېا ئغۇننىڭ دالدىسىغيۇل

ئۇالر ئۆلۈم . كۆرسۈتۈپ ۇن بارخانىنى غرىراقتىكى بىر توپ يۇلېن
تۇيۇقسىز  .نۇشتىيوشۇر اغۇقنىڭ ئاستىۇنلغقورقۇنچىسىدا يۇل

 ۇدەكغرپىالنى قۇالقنى يارئىنچى رۇس ئائىككى دانه بومباردىما
رىنى غبا غشىدىن ئۇچۇپ، تاېدەھشهتلىك گۈلدۈرلهپ ئۇالرنىڭ ب

  .لىشتىېكىن ئۇزۇن قالماي يهنه قايتىپ كېل .بويالپ ئۆتۈپ كهتتى
مىشكه ېاندۇر، نغمه بولېۋاي خۇدايىم، نهجىبهگه ن _

ۇچى غيول باشلى. دى ئۇ تاقهتسىزلىنىپېد-اندۇرغهلمهيدىك
ۇننىڭ ئاستىدىن بىر قهدەم غنهجىبهنى ئهكىلىش ئۈچۈن يۇل

شچى تىك ئۇچار كۈرەدەل شۇ پهيتته ئىككى دانه  چىقىۋىدى،
. ۇچۇپ كهلدىدەك ئۇالر تهرەپكه ئۈگېىرالپ دېغشۇنداق پهس، يهر ب

ا قايتا غئاستى ۇننىڭغۇچى ئۆزىنى يۇلغشۇ ئارىدا يول باشلى
. شۇمبىالرنىڭ ئارىسىدىن كۈزىتهتتى -ئۇالر  شاخ. تاشلىدى

بىر  قىنالپ كهلگهندە،ېا يغشىېكۈرەشچى تىك ئۇچارالر ئۇالرنىڭ ب
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ە  كۆرسۈتۈپ چهمبهر شهكىللىك ىم دەھشهتلىك ھهيۋتېقانچه ق
  .ندىئايال
دى يول ېد-!ۇ كاپىرالر قىزنى كۆرمىگهندۇرب! ئىالھىم _

كۆزلىرىنى  ۇچۇرالتقان ھالداغرىنى ۇچى چىشلىغباشلى
  .چهكچهيتىپ

دەيتتى ئۇ ئالالھتىن -!ايسهنغلىقباالمنى ئۆز پاناھىڭدا سا _
قهپىسىدىن بۈسۈپ چىقىپ يۈرىكى كۆكرەك ئۇنىڭ  .تىلهپ

.     ان ئىدىغا قاپلىشىپ قالغىزىغاندەك تىپىرالپ، بوغتىدىېك
ان كۈرەشچى تىك ئۇچارالر غئۇالرنىڭ ئهتراپىنى قايتا چهمبهرگه ئال
ھازىرال ئۇالرنىڭ ئۈستىگه شۇنداق پهس ئۇچۇپ  خۇددى 

ئهمدى ئارتۇق تاقهت قىلىپ ئۇ . اندەك قىالتتىغقونىدى
ىمگه تۇتقۇزۇپ قويۇپ رەھ ىنىدجهسىڭا راتهبنىڭ شۇ. بواللمايتتى

ىدىن چاچراپ ا يۈگۈرەشكه تهمشىلىپ ئورنغنىېنهجىبهنىڭ ي
امالالپ جايىدىال ۇچى ئۇنىڭ بىلىكىدىن قغتۇرىۋىدى، يول باشلى

  :ۇزدى ۋەغمهجبۇرى ئولتۇر
ھه؟ ئهگهر دۈشمهنلهر  ، ساراڭ بولدىڭىزمۇسىما خېنىم! ئانا

ان غرەپ چىققىنىڭىزنى كۆرۈپ قالىدىيۈگۇنلۇقتىن غسىزنىڭ يۇل
ياكى سىزگه ھاۋادىن ئوق  اكى زەھهرلىك گاز بومبا تاشاليدۇي بولسا،

ان غبىزنى قۇتقۇزىدى .گىشىمىزدە، ئاندىن ھهممىمىز تۈ-دۇرىدۇغيا
لىڭ، ئۆزىڭىزگه ېسىۋېئۆزىڭىزنى كىچىككىنه ب .قالمايدۇكىم ھېچ

ستىن بىر جايىدىال ئهگهر قىزىڭىز قىمىرلىما بىردەم ئىگه بولۇڭ،
يىن پات ئارىدا قايتىپ ېالسا، دۈشمهنلهر كۆرەلمىگهندىن كرىۋۇئولت

ۇچىنىڭ غدەل يول باشلى. ئىچتۈرۈپ -ئىزىپ دىېد-تىشىدۇېك
-ان ئوق ساداسى يهرغدۇرۇلغاخىرقى سۆزى تۈگىشىال ھاۋادىن يائ

دى ۇى تۆك تهپكهندەك ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجخۇدد. جاھاننى قاپلىدى
گىدىن ىگوياكى ھهر بىر ئوق ئۇنىڭ يۈر .تىترەيتتىجاالقالپ 

ىنى مهھكهم ئىتىپ غئۇ ئالقانلىرى بىلهن قۇلى .ئۆتمهكته ئىدى
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دىن ئۇنىڭ  ئارقىسى. نهجىبه تهرەپكه يهنه يۈگۈرۈشكه تهمشهلدى
ۇچى غبىراق يول باشلى. ان ئىدىغرەھىممۇ ئورنىدىن سهكرەپ تۇر

هزەپ بىلهن غهپ باستى ۋە ئۇالرنى يهرگه پۈكل قاۋۇل قوللىرى بىلهن
دەھشهتلىك ئوق . يرۇق چۈشۈردىۋارقىراپ قىمىرلىماسلىققا بۇ

ۇرى ئۈزۈلمهستىن ئىككى مىنۇتچه ئۇزۇن داۋام قىلىپ غيام
تىك قىيالىقالردىن تا پهستىكى كۈرەشچى تىك ئۇچارالر . توختىدى

 لىپ،ېسىز ئۆيلهرگىچه چارالپ قايتىپ  كلىرىدىكى ئادەمئېتهك غتا
ۋادىلىرىدىن  غاچ ئۇچۇپ، تاغۇالرنىڭ ئۈستىدىن يول ئاليهنه ئ

بارا يىراقالپ، -ۈلدەشلىرى باراتىك ئۇچارالرنىڭ گۈر. يىراقالشتى
ۇچى ئۇالرنى غيىن يول باشلىېاندىن كغنمىقانداق سادا ئاڭال ھېچ

 انلىقىدىن قورقۇپ،غئۇ نهجىبهگه بىرەر ئىش بول. هردىقويۇپ ب
ۇنلۇقتىن چىقىپ كىچىك غلدا يۇلان ھاغا تىقىلغىزىغئۆپكىسى ئا

رقىسىدىن رەھىم بىلهن  يول ئۇنىڭ ئا .ككه قاراپ چاپتىلۇدۆڭ
دۆڭنىڭ  پىپېئۇ نهپهسمۇ ئالماستىن چ .ۇچىمۇ يۈگۈرەيتتىغباشلى

يىراقتىن نهجىبهنى كۆرۈش بىلهن  .تىپ كهلدىېيا غئارقىسى
 يۈرىكىئۇنىڭ . ته ياڭرىدىپېلهكئۇنىڭ قورقۇنچلۇق پهريادى 

نهجىبه دۆڭنىڭ كهينىدىكى  .بىردەملىك سوقۇشتىن توختىدى
  !تتىئازگالدا قىمىرلىماستىن  دۈم ياتا

   .تىلدىېئۇ قىزى تهرەپكه يۇلقۇنۇپ ئ
  .ئۇ بىر قورام تاشقا پۇتلىشىپ يهرگه دومۇالپ چۈشتى

   .ئۇ يهنه ئۆزىنى ئوڭشاپ  ئهسهبىلهرچه يۈگۈردى
  . ىىم يىقىلدتېهۋدىسىنى باشقۇرالماي يهنه بىر قئۇ گ

  . سىز ئىدىدۇرغئهمدى ئۇ ئورنىدىن تۇرۇشقا ما
  .ىرالپ ئۆمىلىدىېغئۇ قىزى تهرەپكه يان ب

-قىنالپ كهلگهندە ئورنىدىن دەس تۇردىېا يغنىېئۇ نهجىبهنىڭ ي
  !ستىگه ئۆزىنى ئاتتىدە، قهددىنى رۇسالپ قىزىنىڭ ئۈ

  :شىنى سىلكىپېئۇ قىزىنىڭ ب
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دەپ ناله -!نىم قىزىم تۇرېج !نهجىبه قىزىم ئورنىڭدىن تۇر_ 
ىنىڭ يۈزىنى ئۆرۈپ ئۇ قىز .بىراق نهجىبه مىدىرلىمايتتى. قىلدى

نهجىبهنىڭ  .دەپ ئهسهبىلهرچه ۋارقىرىۋەتتى-دائاھ خۇ -قاراپ
ىپ غىيىدىن قان سىرغجاۋ ان بولۇپ،غلۈك يۇمۇلكۆزلىرى مهڭگۈ

اندەك ئهلهملىك غئۇنىڭ يۈرىكى پىچاق تىقىپ قوچى .قىۋاتاتتىېئ
ادا شۇ ئهسن. قىزىنى سۆيۈپ ئاھ ئۇراتتى! ئۇ زارلىناتتى. چىشاتتىېئ

ا يۆللۈك غئىدى، قولىان غئۇ نهجىبهنىڭ دۈمبىسىنى سىلى
 ئۇ قىزىنىڭ كوپتىسىنى قايرىپ قارىۋىدى،. قان ئىدى بۇ .ئورۇندى

ۈك شتۆ -تهشمه جىبهنىڭ دۈمبىسى نه! ساناقسىز ئوق ئىزى-سان
تىگه تاشلىنىپ، مهڭزىنى ئۇ قىزىنىڭ ئۈس! پ كهتكهنۇبول

ڭ ۋۇجۇدىدىكى ئوق ئىزلىرىدىن ئۇ قىزىنى! مهڭزىگه ياقتى
  .ىپ چىقىۋاتقان ئىسسىق قانالر بىلهن بويالدىغسىر
انلىكى ھهرقانداق غئىمانسىز، خۇداسىز كاپىرالر مىدىرلى _

رالر قاراپ بۇ ئىمانسىز، ئىنساپسىز كاپى. تىپ تاشاليدۇېنهرسىنى ئ
سىز كىچىك بالىمۇ، ياكى ھان نهرسه گۇناغىباقمايدۇكى، قىمىرل

ۋارقىرايتتى  -!يوق مىيلىكېئادبۇ دۈشمهنلهردە  ئىگىسىز ھايۋانمۇ،
گهن ېنېمه د -چىنىپېۇچى، ھهمدە نهجىبهگه ئغيول باشلى

شهپقهتسىز، رەھىمسىز ۋەھشى ! ىر زۇلۇم بۇېغهقهدەر ئن! دەھشهت
ئىچىدە ۇچىرلىتىپ ئهلهم غلىرىنى ىشدەپ، چ-!ھايۋانالر
  يىنېهندىن كنگنهپرەتله

ۇقچۇلۇقتا ئۇزۇن تۇرساق رىنداشلىرىم، بىز بۇ ئوچېخوپ، ق -
ىتالر ، بۇ يهردىكى كونا خارابى ئهلۋەتته  بۇ قانخور ئ. بولمايدۇ

 دە،-انلىقىدىن گۇمانلىنىدۇغۇ قىلغر قايتا تۇرالئۆيلهرنى مۇجاھىدال
قىن ېبۇ يلىپ ېجهزمهن تولۇق بىر باتالىيون ئهسكهر بىلهن ك

دۈشمهنلهرنىڭ بومباردىمانچى  .ئهتراپنى پۈتۈنلهي يۇيۇپ تارايدۇ
شتىن ئىلگىرى جهسهتلىرىمىزنى رپىالنلىرى يهنه پهيدا بولۇئىئا

يىنكىسىنى ېندىن كئا .ا ئاپىرىۋااليلىغۇنلۇقنىڭ ئاستىغيۇل
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دۈشمهنلهرنىڭ بۇ يهرگه پىيادە قىسىم  .يىن كۆرەرمىزېك
بۇ  .لىق تىلىشىمىز الزىمھھتىن پانائهۋەتمهسلىكى ئۈچۈن ئالال

ان رەھىمگه غالپ تۇرغدى ئىزىلىپ يىېد-ھهممىدىن يامىنى
ان غىپ تۇرغئاندىن نهجىبهنىڭ قان سىر .قورالىنى تۇتقۇزۇپ

ئۇالر ئۆرە . چىپ كۆتهردىېىنى ئىككى بىلىكىنى كهڭ ئدجهسى
بىلهن  زارە -اغچىنىشلىق يىېه، ئاالقزادىلىك ئىچىدە قاتتىق ئتۆپ

نىدا بىر ياشلىق ېان ۋە جهسهتنىڭ يغاتهبنىڭ جهسىدى ياتقۇزۇلر
ا غۇن دالدىسىغان يۇلغالپ ئولتۇرغقىنداپ يىېۇلۇپ، قغفهۋزىيه بۇ

ىزەچه كلهپ بهۇچى پۇتى بىلهن تىپچغيول باشلى. قاراپ  يۈگۈرۈشتى
ىپ ئۈستىگه غۇن شاخلىرىنى يىغكىچىك قورام تاشالرنى، يۇل

  .ئاۋايالپ ياتقۇزدى ىنىدجهسىنهجىبهنىڭ 
تى ۋە نهجىبهنىڭ ىنىڭ جهسىدىگه ئاتقىزئۆزىنى سۆيۈملۈك  ئۇ

ىنىڭ ئىلۋا ئۇ قىز. ان يۈزىگه سۆيهتتىغقان بىلهن بويال
لىپ مهڭزىگه باساتتى ۋە چهكسىز ېا ئغبارماقلىرىنى ئالقىنى

شۇ تاپتا ئۇنىڭ كۆز . خۇدا! ئاھ. مىهرى بىلهن قانماي سۆيهتتى
ئاۋال ئۇ  -شهتلىك مهنزىرە ئۆتۈشكه باشلىدىئالدىدىن بىر دەھ

ا ئۇالپال چوڭ غئارقىدىن ئۇنىڭ! ئايرىلدىىدىن يولدۇشسۆيۈملۈك
بىر قانچه دەقىقه  ئهمدىمانا . تىن ئايرىلدىلى  ماھمۇدغئو

قدىر تهىق مانا بۇ ئازاپل !جىبهدىن ئايرىلدىئىچىدىال راتهب بىلهن نه
ا باستۇرۇپ غڭ ئاستىنىغىر بىر تاېغئۇنىڭ مهجروھ يۈرىكىنى ئ

چىنىشلىق ېئۇ ئىچ ئىچىدىن بۇقۇلداپ ئ .اندەك ئهزمهكتهغقوي
  لىپېا  كغنىېۇچى ئۇنىڭ يغباشلى يول. اليتتىغيى

  اھىشى، ئالالھنىڭ ـنىڭ خـبۇ ئالالھ! ، ئوبدان ئاناسىما خېنىم -
  قىزىڭىز  .هىدلىك مهرتىبىسىگه يهتتىېقىزىڭىز ش ئىرادىسى،

دى تهسهللى ېد -!ئاچتى جهننهتنىڭ ئىشىكىنىال مۇشۇ ئاندى
 ا،غۇچىنىڭ ئالالھ نامىدىن كوممۇنىستالرغيول باشلى. رىپېب

اسارەتلىك، دۈشمهنلهرگه  قارشى كۈرەش قىلىشتىن ئىبارەت ج
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ئۇنى چۇڭقۇر بىر ا تهسهللى بهرمهكته ۋە غقورقۇمسىز روھى ئۇنىڭ
يول  يىنېبىر ئاز سۈكۈتتىن ك. ىمهكته ئىدىا يىتىلنغئىما

قانچه ئايهت تىالۋەت قىلىپ  ۇچى قۇراندىن قىسقىال بىرغباشلى
بىرلىكته دۇئا قىلىپ ئالالھتىن ئۇالر . ا قول كۆتهردىغدۇئا

نىپال يول ېدۇئادىن ي .هىتلىك مهرتىبىسى تىلهشتىېش
  :ىز ئاچتىېغباشلىغۇچى ئ

ىلىقتىكى ارابخهىتلىرىمىزنىڭ مۇبارەك جهسهتلىرىنى ېبىز ش 
! ا دەپنه قىلىمىزغنىېهىتلىرىمىزنىڭ يېنهپهر شباشقا بهش 

چۈنكى دۈشمهن . هكمۇ خهتهرلىككىن بۇ ھهقىقهتهن  بېل
شۇڭا  .رپىالنلىرى چارالشنى توختاتماي داۋامالشتۇرىدۇئىئا

جهسهتلهرنى مۇشۇ يهردە قالدۇرۇپ، ئۆزىمىزنى قارشى تهرەپتىكى  
 .خهتهر جايېبئۈڭكۈر بىز ئۈچۈن  .گه يوشۇرىمىزقىيالىقتىكى ئۈڭكۈر

يىن ېۇ چۈشكهندىن كغچه مۆكۈنۈپ، قاراڭكهچ كىرگى
هىتلهرگه ېرابىلىققا يۆتكهيمىز ۋە ھهقىقى شجهسهتلىرىمىزنى خا

تنى ىھازىر ۋاق! مۇناسىپ ھۆرمهت بىلدۈرگهن ھالدا دەپىنه قىلىمىز
ئىمكان قهدەر ئارقامدىن . دەقىقىمۇ قاچۇرۇشقا بولمايدۇ

بولسا،  ناغرپىالنى گۈرۈلدەيدىئىئار دۈشمهن ئهگه .يۈگۈرەيسىلهر
رنى تاشالپ، يۈزۈڭالرنى بولسا شۇنچه ياخشىكى ئۆزەڭال تېزقانچه 

ياكى  ۇننىڭ،غپ يۇلۈئهگهر بىرەر ت .قىپ دۈم ياتىسىلهرېيهرگه ي
  .خهتهرېخىمۇ بېا ئۆتهلىسهڭالر تغانراق قورام تاشنىڭ دالدىسىغيو

ان يهردىن غى سۆزىنى تۈگىتىپال دالداقاپ تۇرۇچغلىيول باش
بولسا قىمىر قىلماستىن ئوماق  كىن ئۇېل. ئوچۇقچۇلۇققا چىقتى

  .قۇچاقالپ ئولتۇراتتى ىنىدجهسىلى راتهبنىڭ غئو
  ۇچى ئۆپكىسى ئۆرۈلگىدەك ئاچچىقالپ غيول باشلى

  :ۋارقىرىۋەتتى
  ! مه بولدى؟ تۇر ئورنىڭدىنېھهي مهزلۇم ساڭا ن

سۆيۈملىك  .مهن سىلهر بىلهن بىرگه ماڭمايمهنياق،  _
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دى ئۇ ېد-ۇز تاشالپ ھېچ يهرگه كهتمهيمهنغراتهبىمنى بۇ يهردە يال
  . انىدەك چالۋاقاپغان بىغئهقلىدىن ئادىشىپ قال

ا جان غسىز ئۇالر! ۇغبۇ بالىالر ئۆلۈپ بولدى! ان ئانائوبد _
ىڭىزنىمۇ كىن  مۇشۇنداق ئولتۇرۇپ ئۆز ھاياتېل .كىرگۈزەلمهيسىز
دەرھال . نۇ ئىككى بالىڭىزنى ئويالڭمۇ. رىسىزېخهتهرگه تۇتۇپ ب

  .ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ بىز بىلهن بىرگه يۈرۈڭ
  !ياق ياق، _

. ڭ قوللىرىنى سىاليتتىئۇ تهلۋىلهرچه ۋارقىرايتتى ۋە نهجىبهنى
خى بىر ئاش ېدە، ت-هزەپ بىلهن يۈگۈرۈپ كهلدىغۇچى غيول باشلى

ىنى دهن راتهبنىڭ جهسىپىشىم ئىلگىرى پومداخالپ ئويناپ يۈرگ
  :ا ۋارقىرىدىغلىپ ئۇنىڭېلىۋېىدىن سىلكىپ ئغئۇنىڭ قۇچى

ئاڭالپ تۇر ئانا، ھهربىر ۋەتهنداشلىرىمنى، ھهربىر ئايال ۋە 
رنىڭ تاپىنى بالىالرنى كوممۇنىستالرنىڭ قولىدىن، دۈشمهنله

زى كهلسه مهجبۇرى، ېگ! ئاستىدىن قۇتقۇزۇش مېنىڭ ۋەزىپهمدۇر
ئۇندىن ! مهجبۇرىيتىمنى ئادا قىلىمهنكۇچ ئىشلىتىپ تۇرۇپ ئۆز 

ەرت تارتقان ئانا ۇزال  دغسهن يال باشقا يهنه شۇنىمۇ ئاڭالپ قويكى،
ئۇ يهردە پهرزەنتلىرىنى  اندا كۆرىسهنكى،غا بارنغپاكىستا! ئهمهس

ان غان مىڭلىغى پهرزەنتلىرى ئۆمۈرلۈك ناكا بولياك يوقاتقان،
  . بار ان ئاتىالرغئانىالر، مىڭلى

ىڭ بىلىكىدىن تۇتۇپ پ ئۇنتوختۇتۇ ۇچى سۆزىنىغلىيول باش
ان ھالدا نهجىبهنىڭ قولىنى غئۇ كۆزى قىيمى .ۇزدىغئورنىدىن تۇر

مىنى ئاڭقىرالماي ېن قويۇۋېتىپ، ھهم قورقۇنچ، ھهمدە ھېچ
. ان بىر ياشلىق كىچىك قوزىسى فهۋزىيهنى ئالدىغقىپ قالېھاڭۋ

ا قايرىلىپ غىئۇ ئارقىس. هردىرەھىم ئىككى تال بوخچىنى كۆت
ىنىچه يول غب بىلهن نهجىبهنىڭ جهسىدىگه قارىراته

  . ۇچىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگهشتىغباشلى
- يىمېارىشا خئالالھنىڭ ياردىمى ئاستىدا ئۇالر بهخىتكه ي
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بۇ ئۈڭكۈر ئهينى ۋاقىتتا  . لىشتىېتىپ كېخهتهرسىز ئۈڭكۈرگه ي
 مۇجاھىدالر رۇس ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇرۇش ئائىرپىالنلىرىنىڭ

ان ئىستىهكام بولۇپ، غملىرىدىن ئۆزلىرىنى مۇداپىئه قىلھۇجۇ
ۇچى غيول باشلى .سىرىتتىن ئاسانلىقچه پهرق ئهتكىلى بولمايتتى

ان ئهمما تاختىدەكال غان يوغا تۇۋاقالپ قويۇلغىزىغئۈڭكۈرنىڭ ئا
ئۇالر ئۈڭكۈرنىڭ شۇرىدەك  .نىپىز تاشنى كۈچهپ يان تهرەپكه سۈردى

چى  ئۈڭكۈرنىڭ ئى .ئۆمىلهپ كىرىشتىىزىدىن ېغكىچىك ئ
. دۇراتتىغگهندە ئون ئادەمنى سىېبولۇشىچه كهڭرى بولۇپ، ئاز د

الھ تهبىئهت ئارقىلىق ئهسلىدە بۇ ئۈڭكۈرنىڭ ئۈچتهن بىرى ئال
ن قىسمىنى اغان تهبى ئىستىهكام بولۇپ، قالغا ئاتاقىلغمۇجاھىدالر

ۇلۇق غقاراڭۇۋا غ. ىڭهيتكهن ئىدېزىپ كېمۇجاھىدالر ئۆزلىرى  ق
ئىچىدە بىر ئهر، بىر ئايال تۇيۇقسىز ئۇالرنىڭ ئالدىدا جىندەكال پهيدا 

  .تىشتىېئۇالر قورقۇنچتىن شۈركۈنۈپ ك .بولۇپ قالدى
تىپ ېكىن سهن ناھايىتى تېز يېل ؟،ۇغئاھ، سهن كهرىم_ 

  .لىقى ئادەمگهېۇچى ھغباشلى دى يولېد-لىپسهنېك
يتىشقا ېكهرىم ھال ئ دىېد-باشقا ئامالىم قالمىدى شۇنداق، _

  .تهمشىلىپ
تهيلى، ېكهرىم، ئالدى بىلهن ئۈڭكۈرنىڭ ئاغزىنى ئىتىۋتوختا  _

دى يول ېد-سۆزلهپ بىرەرسهنئاندىن ئارامخۇدا ئولتۇرۇپ، تهپسىلى 
ى ئۇالر بىرلىكته  سىرىتتىك .ۇچى كهرىمنىڭ سۆزىنى بۆلۈپغىلباش

ئىتىشتى ھهمدە  تاشنى مىدىرلىتىپ ئۈڭكۈرنىڭ ئاغزىنى
سىرىتنى كۈزىتىش ۋە ئىچكىرىگه ھاۋا كىرىشى ئۈچۈن 

  .كىچىككىنه يوچۇق قويۇشتى
  لىپ ېڭنى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنى بىرگه ئمىشكه ئىنىېن _

  .ۇچى كهرىمدىن سوراپغباشلى دى يولېد-كهلمىدىڭ؟
زىنى يهر بىلهن يهكسان ېرۇسالر بىزگه قوشنا ي بىلهمسهن،_ 

 ان ئادەملهرنىمۇ،غھايات قال .ه سورىۋەتتىكۈلىنى كۆكك قىلىپ،
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. ا سۈرگۈن قىلىشتىغنىمۇ بىرىنى قويماي باشقا ياقالرجانلىقالر
ئۇزۇن مۇددەتكىچه، ئىمكانىيهت يار  شۇڭا ئىنىم يۇرتتا تۇرۇپ،

ڭچىلىرىگه ئوزۇقلۇق ۋە باشقىمۇ بهرگهنال پۇرسهتته ئازاتلىق جه
ئهگهر  .هرمهكچىهتىياجلىق نهرسىلهرنى يهتكۈزۈپ بېرۈرى ئۆز

لىپ ېا ئنغگهندە ئاندىن ئائىلىسىنى پاكىستائىمكانىيهت يار بهرمى
هزگىل خى بىزنىڭمۇ بىر مېت .ان بولدىغلىدىېك

راق قاتبوي ئايالىمنى يۇرتتا ان، بىغكهتمهسلىكىمىزنى ئارزۇ قىل
  .!رىشنى مۇۋاپىق كۆرەلمىدىمېۇزىۋغتۇر

  بۇ يهرگه قاچان كهلدىڭالر؟ _
بىز كىن ېل .باشقا بىر ئۇزۇن يول بىلهن كهلدۇق .چهېبۈگۈن ك _

قوشنا . خهتهر ئىكهنېنى بىلهن بىغكهلگهن يول ئۇزۇن مۇساپه بول
-رىمىزدىن ئاڭلىشىمچه، مۇجاھىدلىك كىشىلىهنچزىدىكى ئىشېي
-ان ئارقا سهپ تهمىنات ۋە ياردەملهرنىڭ ئۈزۈلغلىدىېا كغالرـ

رى ھۆكۈمهت ۋە ېىنى ئۆزۈش ئۈچۈن ئىككى كۈندىن بغسىل ئايىېك
شۇڭا . كۈملهپ ئهسكهر چىقىرىپتۇا زور تۈرغبىرلىكته بۇ ياقالررۇسالر 

. ەپ، بۇ ئۈڭكۈرنى ماكان تۇتتۇقد-ا چىقارمىزغچه كىرگهندە يولېك
 !ۇغلىشىۋاتىدىغمه بولدى؟ ئۇالر يىېا نغسېنىڭ يولۇچىلىرىڭ

  مه بولدى؟ېسىلهرگه ن
ز دەملىك جاۋاپسىلىپ بىر ېشىنى تۆۋەن سېۇچى بغيول باشلى

هر باياتىن بۇ ۋادىالردا سىل -يىن كهرىمدىن سورىدىېاندىن كغقال
ازىنى، ئوق ىنچى ئائىرپىالنلىرىنىڭ گۈرۈلدىگهن ئاۋغرۇس قىر

  رمۇ؟الئاۋازلىرىنى ئاڭلىدىڭ
  !ھه ئه، ئاڭلىدۇق_ 
  نىڭ ئون ئالته سىما خېنىم ـ دا رۇسالر مۇنۇ ئانىمىزغشۇ چا _

ئۇنىڭدىن بىر ئاز ئىلگىرى . ن ئوققا تۇتتىشلىق قىزىنى ھاۋادىيا
مبىدا پارتىالپ ھاياتىدىن لى راتهب ئويۇنچۇق بوغئۈچ ياشلىق ئو

  .ۇچى كهرىمگه چۈشهندۈرۈپغدى يول باشلىېد-ان ئىدىغئايرىل
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مىشكه ئۆزەڭالرنى ېن! ئۇالرنىڭ روھىنى شات ئهيلىسۇنخۇدا  _
ى ئىزھار ۇسىنغدى كهرىم چۇڭقۇر قايېد-ا ئالمىدىڭالر؟غدالدى

  .قىلىپ
ۇچى ۋە غدى يول باشلىېد-!ان ئىدۇقغڭىرقاپ قالېىز تب _

 .ھازىرچه بۇ ھهقته ئارتۇق بىر نهرسىلهرنى سورىماسلىقنى ئۆتۈندى
يىن، بىر ېىنى بىلدۈرگهندىن كغكهرىم باش لىڭشىتىپ ماقۇللى

ا غنىېان قاتبوي ئايالىنىڭ يغرىم چۈمكهپ ئولتۇرېبۇلۇڭدا يۈزىنى ي
  .ئولتۇردىرىپ ېب

ىشالش ېغۇسىنى بغا ئانىلىق تۇيغلى رەھىمنىڭ ۋۇجۇدىغئۇ ئو
ىر، ېغچۈنكى باياتىن ئ. ىشىپ ئولتۇردىياند قىنېئۈچۈن ي

لىنى بهك قورقىتىۋەتكهن غۇسىدا ئوغئهلهملىك مۇسىبهت قاي
  .       ئىدى
  
  

  ئون بهشىنچى باپ

  ن قهدىردانالرالغاچۆلدە ق
  
رىم ېھهر ي. ئاستا ئۆتمهكته ئىدىنداق ئۈڭكۈر ئىچىدە ۋاقىت شۇ 

ۇنچى غۇچى ئائىرپىالنالرنىڭ، ياكى قىرغگۈدەك چارلىېسائهتته د
الرنى زىلزىلىگه داال-غىالرنىڭ ھهيۋەتلىك گۈلدۈرلىشى تابومب

لىپ ېنىنى ئېسى ئۇالرنىڭ جلىپ، دەھشهتلىك ئۆلۈم ۋەھىمىېس
 ڭىپ كۈنېۋاقىت ناھايىتى ئاستا سۆرۈلۈپ م .نىدا قوياتتىېي

ۇدىن ئۇالرنىڭ غقاي-همغقورقۇنچ ۋە . ۈشمۇ بولۇپ قالدىچ
پ، تىللىرى ۇزلىرى قۇرۇغقازانلىرى ھهرىكهتتىن توختاپ، بوئاش

چه، ئاچچىق ېئۇيقۇسىز ك. ان ئىدىغتاماققا چاپلىشىپ قال
مۇسىبهتلىك ئهتتىگهن ئۇنى جىسمانى ۋە روھى جهھهتتىن  
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نهرسىنى ېچئۇنىڭ ۋۇجۇدى ھ. تۈرىۋەتكهن ئىدىپۈتۈنلهي تۈگهش
تىپ ېكلىرىمۇ تاشتهكال قهئۇنىڭ ئهتلىرىمۇ، سۈڭ .سهزمهيتتى

دەقىقىدە يهرگه يىقىلىپال جان  ئۇ ئۆزىنى ھهر. ان ئىدىغقال
رىنداشلىرىنىڭ ېپهقهت ق. س قىالتتىېاندەك ھغرىدىېب

انلىقىنى ئاڭقىرالماي، ھهر غايىپ بولغىك ھالدا كۆزىدىن پاجىئهل
تهلمۈرۈپ، بىر نهرسىنى ئىزدىنىۋاتقان تهرەپكه ھهيرانلىق بىلهن 

ىر ېغخىمۇ ئېزارلىرى تۈپهيلى ت-اغچىنىشلىق يىېھهمدە ئۇالرنىڭ ئ
ۇبارسىز قىزى فهۋزىيه غلىۋاتقان  ئۇنىڭ بىر ياشتىكى ېقايمۇقۇپ ق

كىچىك فهۋزىيه بىردىنال . ا سۇئال نهزىرى بىلهن قارايتتىغئۇالر
كلىرى بىلهن بىلهئاكىسى رەھىمگه يامىشىپ، بۇدرۇققىنه 

ئاندىن . ا سۆيدىغلىپ بۇرنىېرە سېا گغئاكىسىنىڭ بوينى
ا، غياماشتى ۋە بىر ھازا ئۇنىڭ بۇرنىا غقويۇۋېتىپ ئۇنىڭرەھىمنى 
ا غيىن، ئۇنىڭ بوينىېكهتكهن كۆزلىرىگه تىكىلگهندىن ك قىزىرىپ

ئۇنىڭ يۈزىنى كىچىككىنه كۆكسىگه شۇنداق  لىپ،ېرە سېگ
شۇنداق . سال قالدىىلى تاغئااللمى هھكهم باستىكى، ئۇ نهپهسم

هۇشلۇقتىن، چاال ئۆلۈك ھالهتتىن ئۆزىگه ېرىم بېقىلىپ ئۇنى  ي
رى ېئالدىكى، فهۋزىيه ئهتتىگهندىن ب سىگهېئۇ ئ .قايتۇرۇپ كهلدى

ا  دەرھال بىر غىككىنه قوزىسىئۇ كىچ. اننغتىمال ئوزۇقالېبىر ق
ىچاق ئاشۇ قاتتىق بىچارە قوز. رام قاتتىق ناننى تۇتقۇزۇپ قويدىغتو

  . نان بىلهن ئۆزىنى ئالداشقا كىرىشتى
قىلىشقا مهيلىمۇ، مادارىمۇ ىز سۆز ېغبىر ئ -يىن ېچۈشتىن ك

لىپ ېا كغنىېۇچى كهرىمنىڭ يغدا يول باشلىغان بىر چاغقالمى
ان پاشتو تىلىدا غانالر چۈشىنهلمهيدىغزلىشىدىئولتۇرپ، پارىسچه سۆ

مه ېگهرچه ئۇ ئۇالرنىڭ ن. باشلىدىقا پهس ئاۋازدا ئهھۋاللىشىش
كىن ېۆزلىرىدىن بىلهلمىگهن بولسىمۇ، لىنى سغيىشىۋاتقانلىېد

نه ى دەپڭ پهرزەنتلىرىنهرىدىن قاراپال  ئۇنىېۇچىنىڭ چغيول باشلى
  .ىنى پهملىدىغتقانلىكهرىمگه بىر نهرسه دەۋا قىلىش توغرۇلۇق
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ى، ۋادىلىرىن غۇياش ھارارىتى پۈتۈن تاـيىنكى قېچۈشتىن ك
ھهم ئۈڭكۈرنىڭ ئىچى دىمىخ . قىيالىقالرنى خۇمداندەك قىزىتماقتا

ۇچىنىڭ كهرىم غيول باشلى. اتتىغنهمخۇش بولۇپ، نهپهسلهرنى بۇ
ىنىچه  نگا يۆلهغمىېن گهپلىشىپ بولۇپال، ئۈڭكۈرنىڭ تبىله

ان ھالدا  خورەك غچىلىپ قالېىزى ئغرۇپ، ئازوڭزىيىپ ئولتۇ
چىلهپ ېاندا، قانچه كغىنىدىن قارىغتارتىشقا باشلى

مۇجاھىدالر مۇشۇنداق . رەتتىېرەك بېانلىقىدىن دغئۇخلىمى
ىنلىقتىن غلى رەھىم ھارغئۇنىڭ ئو. ە ئۇخالشقا كۆنۈك ئىدىتهرىزد

ڭ شىنى ئۇنىېهن ھالدا ئۆزىنى يهرگه تاشالپ، بپۈتۈنلهي تۈگهشك
ا كهتكهن بولسىمۇ، غىنىچه ئۇيقۇنغا قويۇپ ئۇزاغقۇچىقى

 ئۇنىڭ قۇچىقىدا. پ بىئارام بوالتتىۈچۆرتۈپ، چهرىلىرىنى تۈېچ
زىسى فهۋزىيهمۇ ئۇيقىدا قاتتىق ان بىر ياشلىق قۇغئۇيقىنى باشلى

 .چىشىپ كۆيهتتىېئۇنىڭ كۆزلىرى ئ. لكىنىپ تۇراتتىپ، سىۈچۆچ
ئۇنىڭ  .شۇنداق بهتتام بولۇپ قىينىالتتى ىزىېغرىپ، ئغلى ئاېگ

ۇنلۇقنىڭ تۈيىدە غۇلپىكرى ي-رى قۇرۇپ، پۈتۈن خىيالياشلى-كۆز
 -ئۇنىڭ يۈرەك .ان ئىدىغان بالىلىرىدا قالغۇز تاشالپ قويۇلغيال
ئۇ كوممۇنىستالرنى، دۈشمهنلهرنى ! ىناتتىغپارە تىل-رى پارەغبا
چىدىكى ېىنلىق، ئۆتكهن كغىر ھارېغئ. يتتىغاقاهزەپ بىلهن غ

ا غهكلىرىگىچه تالدۇرىۋەتكهن بولىشىئۇيقۇسىزلىق ئۇنى سۈڭ
  . ئۇ بىر دەقىقه بولسىمۇ كۆز يۇمالمايتتى قارىماي،
   ارقىلىپ،ـىسى تـۇچ شولغهپهقنىڭ قىزـهچكى شـا كـئاست ا،ـئاست

  ا ياماشقىلى غچوققىلىرى غۇلۇق ۋادىالرنى بويالپ تاغقاراڭ
ا تۇۋاقالپ غىزىېغاندا، ئهرلهر ئۈڭكۈرنىڭ چىقىش ئتهييارلىنىۋاتق

يول . ى ئاچتىتىرىپ ئۈڭكۈرنان تاشنى بىر ياققا ئىتغقويۇل
  : ا بۇرۇلۇپغۇچى ئۇنىڭغباشلى

 .ۈتۈپ تۇرۇڭالرسىلهر ئىككى ئايال كىچىك باال بىلهن بۇ يهردە ك
نچه ئا لهيلى،ېرىپ دەپىنه ئىشلىرىنى تۈگىتىپ كېبىز ئۈچ ئهرلهر ب
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. هسكىن تهلهپپۇزدادى كېد-لىمىزېئۇزۇن ھايال بولماي قايتىپ ك
پۈكۈلگهنلىكىنى، مه ېۇچىنىڭ كۆڭلىگه نغئۇ، يول باشلى

انلىقىنى غانداق قوپاللىق قىلىپ ۋارقىرايدىقارشىلىق قىلسا ق
  :بىلگهن ھالدا

دى ېد-نهزەر مهنمۇ بارىمهنقهتئى مه بولۇشىدىنېن .ياق ياق،_  
  .شىنى چايقاپېب

سىز  .ئهقىللىق بولۇڭ! ، ئۆتۈنۈپ قاالي ئوبدان ئاناخېنىمسىما _
ىز ىڭىزنى قىينايسنېپ، ئۆز جىلېئۆزىڭىزگه جهبرى س تپهقه

چىكىپ ېز بىلهن بهك كشىڭىڭىېئۇندىن باشقا سىزنىڭ م. خاالس
لىپ تاڭ يورۇپ يول يۈرىشىمىزگه پۇتلىكاششاڭ ېيهنه ك. قالىمىز

لىشىمىز ېخهتهر مهنزىلگه ئۇلىشىۋېنه بىر ببولۇشتىن بۇرۇن يه
يۆلهكته -ا يارغاياق ئايالىئىرېغرىمنىڭ ئاندا كهغبولمى ھېچ. رەكېك

ۇ ئۈڭكۈردە غنى كىچىك بالىڭىز بىلهن بۇ قاراڭخى بۇ ئايالېت !بولۇڭ
رقىراپ ۇچى زەردە بىلهن ۋاغدى يول باشلىېد-ۇز قويالمايسىزغيال

كهن قوللىرى بىلهن ئۇنى تهكتىپ ېھهمدە مۇردىنىڭ قولىدەك ق
  .رىگه سىلكىپ نىختىدىېان يغئولتۇر

! ياق، ھهر قانداق ئهھۋال ئاستىدا بولسىمۇ مهن بارىمهن _
ان ھالدا غلىغدى ئۇ  يىېد -كهرىمنىڭ ئايالىمۇ بىرگه بارسۇن

ه ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇالرنىڭ ۋارقىراپ ھهمدە فهۋزىيهنى كۆتهرگىنىچ
ا ئۆتۈپ غۇچى سهكرەپ ئۇنىڭ ئالدىغيول باشلى. ا چۈشتىغئالدى

  :ئۇنىڭ يهلكىسىدىن قاتتىق مۇرىدى ۋە
  سىزمۇ، . ىكۇ ھهم سىرىت خهتهرلغھازىر بهك قاراڭ! نائا_ 

ا غپ قىيالىقتا يۇقۇرىۈرۈىنى كۆتغان قورسىغكهرىمنىڭ ئايالىمۇ يو
. سىلهريۈرەلمهي ان يولالردا تېزغرىلىپ ماڭىدىېيامىشىپ، پهسكه س

ىنى غدى ئاخىرقى توسقۇنلىېد-لىڭېڭ، ئۈڭكۈردە قشۈنۈبۇنى چۈ
  .سۆزلهپ

تىم يهنه ېن، بالىلىرىمنى ئاخىرقى قياق، مهن بىرگه بارىمه_ 
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دى ئۇ ۋارقىراپ كهسكىن قارارى ېد-لىش ئىستىگىم بارېۋۈبىر كۆر
  . بىلهن

ۇلۇقتا غىلى قوي، ئايالىم قاراڭغئۇنى بىز بىلهن بىرگه بار _
ىر، قاتتىق ېغنى ئـ  نى ،ئۇ .لىشتىن قورقۇپمۇ كهتمهيدۇېۇز قغيال

، ئىككى سائهت بۇ ئۈڭكۈردە بىر .شىدىن ئۆتكۈزگهنېكۈنلهرنى ب
- رىڭېا بغئانا بالىڭىزنى ئايالىم .پ ئهمهسگه چلىش ھېېۇز قغيال
شۇنداق . يامدى كهرىم ئۇنىڭ ئاخىرقى تهلىۋىگه كۆز قىيالېد

ئۇ سۆيۈملۈك  .ا چۈشتىغۈچ نهپهر ئهرلهر بىلهن بىرگه يولقىلىپ ئۇ ئ
ۇپ غئارزۇالپ ئاۋايالپ تۇ جان پارىلىرىدىن مهڭگۈلۈك ئايرىلىشقا،

 يوقاتقان ھايات مىۋىلىرىان ئهمما پاجىئهلىك ھالدا غلچوڭ قى
نهجىبهسىنى،  ئهمدىئۇ  .تىۋاتاتتىېدالىشىشقا  كېبىلهن ئهبهدىي ۋ

رى ئۇنىڭ توال ېانسغئويلى. قىيامهتكىچه كۆرەلمهيتتى راتهبىنى
. هيتتىالپ قۇرۇپ كهتكهن كۆزلىرىنى ھهسرەتلىك ياش پهردىلغيى

  غتا ئۇ،. ىگهندەك يېتىلهپ ماڭاتتىتىلېرەھىم ئۇنى گۇيا ئهمانى ي
چه ېان كغۇلۇشۇپ تۇرىدىغبىردە سۈزۈلۈپ، بىردە تۈم قاراڭ لىرىدىكى
يىقىلىپ چۈشمهسلىك ئۈچۈن رەھىمگه مهھكهم  زۇلمىتىدە،

تىپ ېۇنلۇققا يغئۇالر يۇل .پىشىپ قىيالىقتىن پهسكه چۈشتىېي
قىپ ئۇنىڭ ېىنى يغۇچى قول چىرىغكهلگهنلىرىدە، يول باشلى

  .جهسىدىگه تۇتتى بالىلىرىنىڭ
  . ۇ پهرزەنتلىرىنى كۆرۈپ ئۆزىنى باشقۇرالمىدىئ
  نى ـرىـىـلـاتـايـۆز ھـ، ئۈچۈن ئىزدىنىپـلىق ئـازاتـىك، ئـىنلـهركـئ

  ه ان سۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىنىڭ ئهزىز جهسهتلىرىگغخىراجىئهت قىل
  !ئۆزىنى ئاتتى

  !ان كۆككه قاراپ ناله قىالتتىغئۇ زۇلمهت قاپلى 
ئۇ پهرزەنتلىرىنىڭ مۇزالپ كهتكهن قوللىرىنى كۆزىگه  

زىپ ېبىلهن تهسۋىرلهپ، قهلهم بىلهن ي بۇ ھال تىل. سۈرتهتتى
رەھىم ئۇنىڭ . دىرەلىگۈسىز بىر ئازاپلىق مهنزىرە ئىېئىپادىلهپ ب
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ۇچى غيول باشلى. ۇزدىغبىلىكىدىن تۇتۇپ، يۆلهپ ئورنىدىن تۇر
يىپ ېكهڭ يقولىنى  رىپ، ئىككىېىنى رەھىمگه بغقول چىرى

كهرىم ئۇنىڭ يۇمران ۋە ئوماق . كۆتهردى ىنىدجهسىنهجىبهنىڭ 
هتىيات بىلهن ېئۇالر ئ. ئالدى ىنىدجهسىقۇزىسى راتهبنىڭ 

پ، تهخمىنهن ئىككى يۈز قهدەمچه ا سۇزۇلۇغتهسكهيدىن يۇقۇرى
ان نغخارابىلىققا ئايال. لىشتىېتىپ كېرىراقتىكى خارابىلىققا يېن
سهك پارچىلىرى بىلهن ېئوتتۇرىسىدا تۆت تهرىپى كويلىنىڭ  ھ

ا بهش غىهاته بولۇپ، يانمۇ يان قاتىرىسىان بىر ئنغلىېدائىرىگه ئ
زومچهك قهبرە ئىزلىرى  ان زومچهك،نغهىت دەپىنه قىلىېنهپهر ش

ان ۋە بۇ غگۈدەك بولۇپ تۇرىدىېبۇ يهردە دائىم د. لىقاتتىېكۆزگه چ
ۇچى نهجىبهنىڭ غاشلىان يول بغئهتراپنى ياخشى تونۇيدى

ن بىر دانه رىدىىبيهرگه قويۇپ، خارابى ئۆيلهرنىڭ  ىنىدجهسى
كهرىم بىلهن ئىككىسى بىر . لىپ چىقتىېكهتمهن، بىر گۈرجهك ئ

يىن، بىر چوڭراق، ېسقىالپ ئهپلىك يهر ئىزدىگهندىن كئاز تىمى
ئۇنىڭ سۆيۈملۈك . بىر كىچىكرەك ئىككى يهرلىك قازدى

يول . دىەك جهسهتلىرى يهرلىككه قويۇلپهرزەنتلىرىنىڭ مۇبار
ان شارپىسىنى ئىككى پارچه غا ئورىۋالىدىغۇچى بوينىغباشلى

قىلىپ يىرتىپ، بىر پارچىسىنى نهجىبهنىڭ ئۈستىگه، يهنه بىر 
ئۇنىڭ . پارچىسىنى راتهبنىڭ ئۈستىگه يوپۇق ئورنىدا ياپتى

 هىتېا پاجىئهلىك ھالدا ئۆلتۈرۈلگهن شسىز ئهممھگۇنا
ۇنىڭ ىنىدا، ئنغتاشالئۈستىگه دەسلهپكى تۇپراق   ىرىپهرزەنتل

ئۇ . رىپ كهتتىغاندەك ئاغيۈرىكىگه پىچاق سانچىپ قوچى
ىنىچه غدەپ ۋارقىرى -نىم باالمېھهممىنى ئۇنۇتقان ھالدا ۋاي ج

نهجىبهنىڭ يهرلىكىگه ئۆزىنى ئاتتى ۋە نهجىبهنىڭ يۈزىدىكى 
ئاندىن ! سۆيدىىچه نغمۇزالپ كهتكهن يۈزىگه قا چىپ،ېيوپۇقنى ئ

كىن  ئۇالر قاتتىق قوللۇق ېل راتهبنىڭ يهرلىكىگه يۈزلىنىۋىدى،
  -پتوختۇتۇ بىلهن تارتىپ
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- !بىزنىڭ ۋاقتىمىز كۆپ ئهمهس! نىغئاپاڭنى مهھكهم تۇتىۋال_ 
ر نهجىبهنىڭ يهرلىكىنى كۆمۈپ ئۇال. دى رەھىمگه ۋارقىراپېد

پ ۇتۇان ھالدا ئۇنى مهھكهم تغلىغىچه رەھىم ھۆڭرەپ يىغبول
ىپ رەھىمنىڭ قولىدىن يۇلقۇنۇپ غبىراق ئۇ بار كۈچىنى يى. تۇردى

ئوماق راتهب ئۆزىنىڭ . تىچىقىپ راتهبنىڭ يهرلىكىگه ئۆزىنى ئات
زىم هىقلىرى ۋە چۈچۈك تىللىرى بىلهن ئا خاس قىلغبالىالر

ھاياتىدىكى بوشلۇقنى  يىن ئۇنىڭېهندىن كئهپهندى ئۆلتۈرۈلگ
ى ئۇ راتهبن. ن بىر مهنىۋى ئوزۇقى ئىدىلىۋاتقان بىردىېتولدۇرۇپ ك

شىنى سىلىدى، يۈزلىرىگه توختىماستىن ېلىپ بېا ئغقۇچىقى
ان روھى غكۆزىال ئهمهس بهلكى خاراپ بولئۇنىڭ . سۆيدى

ئۇالر راتهبنىڭ يهرلىكىنى كۆمۈش ئۈچۈن ئۇنى بىر . اليتتىغيى
 كىچىك -ۋارقىرىدى تهرەپكه تارتماقچى بولىۋىدى، ئۇ ئهسهبىلهرچه 

 بولدى مهن ئهمدى! تىشېمۇ بىرگه كۆمۈۋزام بىلهن مېنىوق
  !ياشاشنى خالىمايمهن

ىزىدا غچىشىپ سۆزىنىڭ ئاخىرى بوېلى ئېكىن ئۇنىڭ گېل
. لىپ چىقىشتىېئهرلهر ئۇنى يهرلىكتىن سۆرەپ ئ. ۇلۇپ قالدىغبۇ

يۇمشاق سۆزلىرى بىلهن  ا مۇڭلۇق ۋەغۇچى ئۇنىڭغيول باشلى
لىك تېزىچه كهرىم ناھايىتى غئاڭ. باشلىدىرىشكه ېتهسهللى ب

رەھىم  .بىلهن راتهبنىڭ يهرلىكىنى كۆمۈپ ئىشنى تۈگهتتى
چىنىپ ھۆڭرەپ ېداشلىرىنىڭ پاجىئهلىك ئۆلۈمىگه ئرىنېق

تىپ رەھىمنىڭ ېكهرىم قولىدىكى گۈرجهكنى تاشلىۋ. اليتتىغيى
بۇ مۇسىبهتنىڭ نهقهدەر  !ئۇكام: يهلكىسىگه قولىنى قويدى ۋە

ه نگگهېبىراق ئهركىشى د. نى مهن بىلىمهنر ئىكهنلىكىىېغئ
سهن، دائىم سهن جاسارەتلىك بىر يىگىت. الش ياراشمايدۇغيى

رەك، بولمىسا ئائىله كىشىلىرىڭنىڭ ېجاسارەتلىك بولۇشۇڭ ك
دى ھهم تهسهللى ھهم ېد-قاتىللىرىدىن قىساس ئااللمايسهن

يىن، ېك ۇچى ئۇنى قويىۋاتقاندىنغيول باشلى. رىپېجاسارەت ب
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لىپ، ېاننى ئئجىلىتكىسىنىڭ يان يانچۇقىدىن كىچىك بىر قۇر
يىن ېتىالۋەتتىن ك. ا بىر سۈرە ئوقىدىئۈنلۈك ۋە مۇڭلۇق ئاۋازد

هقهتال ئۇالر پ -ا قول كۆتۈرۈپ ئالالھقا ئىلتىجا قىلدىغئۇالر دۇئا
ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى  بالىلىرى ھگۇناىپاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلگهن، ب

ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن  رنىڭ قاتىللىرىنىڭ جازالىنىشىنى،ئاشۇ بالىال
هم بهخىتلىك ان، ئۇالرنىڭ ئائىلىسىنى، خاتىرجغھۇجۇم قىل

كىرىپ سىپ ېئۇالرنىڭ ۋەتىنىگه ب ان،غتۇرمۇشىنى خاراپ قىل
بارلىق كوممۇنىستالرنىڭ، رۇس ان غال قىلغئىش
شىنى ۇلۇۇپ يوقالىيهتچىلىرىنىڭ  يهر بىلهن يهكسان بولغئىش

ۇچى گۈرجهك بىلهن غباشلىيىن يول ېدۇئادىن ك. تىلىدى
  . قويدى ا ئاپىرىپغۇچنى ئۆز جايىغقاز

ىر ئاياق ئايالى ېغكهرىمنىڭ ئ. تىىشلېئۇالر ئۈڭكۈرگه قايتىپ ك
ىك ان بولۇپ، كىچغا قاراپ تۇرغئالدىدا ئۇالرنىڭ يولى ئۈڭكۈرنىڭ

  . ان ئىكهنغئۇخالپ قال فهۋزىيه قاتبوي ئايالنىڭ قۇچىقىدا
دى كهرىمنىڭ قاتبوي ېد-ھهممىسى ئالالھنىڭ ئىرادىسى _

يهلكىسىدىن پهپىلىگهچ، تهسهللى ئايالى پهس ئاۋازدا، ئۇنىڭ 
شۇڭا ئوزىنى يهرگه  ،ان ئىدىغىدەك مادارى قالمىغئۇنىڭ تۇر. رىپېب

الشقا غۇلۇپ يىغچىدە بۇئى ىنىچه ئاچچىق ئهلهمغتاشالپ قىيساي
ىرىپ ئاۋازىمۇ چىقماس بولۇپ كهتكهن غلى ئاېئۇنىڭ گ. باشلىدى

  . ئىدى
  .دەيتتى ئۇ ناله قىلىپ-!مهن تىرىك جهسهت! مهن تۈگهشتىم _
  سهن  .مهنۈرۈمۇنداق بولسۇن، مهن سېنىڭ ئۇكاڭنى كۆت _
-!ڭىسهن، بىز يۈرۈشنى باشاليمىزا ياردەملىشىپ يۆلهپ ماغئاپاڭ

. اچغىدىن فهۋزىيهنى ئالغۇچى رەھىمنىڭ قۇچىغدى يول باشلىېد
كۆتۈرۈپ، بىر قولى بىلهن ئۇنىڭ رەھىم بىر قولىدا  بوخچىالرنى 

كهرىم ئۆزىنىڭ قاتبوي ئايالىنىڭ قولىدىن  .ىدىن يۆلىدىغقولتۇ
 .لىشتىېا قاراپ يول ئۇلۇققغشۇنداق قىلىپ ئۇالر قاراڭ. ىلىدىيىت
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ا غچىنىڭ زۇلمهت قاراڭغۇلۇقىېئاستا ك-ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئاستا
لىشىشنى ېر ئېغىيولىدىكى ئ غئۇالر تا .كۆنۈكمهكته ئىدى

تىزمىلىرى  غان قاپ قارا تاغئۇالرنىڭ ئالدىنى توراپ تۇر. باشلىدى
ۇ ئۈڭكۈرگه غۈ ئاخىرى كۆرۈلمهس بىر قاراڭگمهڭ گوياكى

ا دۇچ كهلگهنلىرىدە تىمتاس غبهزىدە ئۇالر تىك قىيا. وخشايتتىئ
هتىيات بىلهن بىر مهھهل  ېدە، پۇتلىرىنىڭ ئۇچىنى  ئ-ىشاتتىتوخت

الم يهرنى بايقاپ غدەك ساۈئاندىن دەسسىگمىدىرلىتىپ، 
 گهندەك،ېا يامىشىپ دغالرغئۇالر ئاقساقلىنىپ، تا. تلىنهتتىھهرىكه

ئۇنىڭ  ئالدىنقى . يول يۈرۈشتى تهخمىنهن ئىككى سائهت
ئهمدى كارامىتىنى چىدىكى سهپهردە قاپىرىپ كهتكهن پۇتلىرى ېك

پۇتى تهرلىگهنسىرى  قاپارتمىالر تىشىلىپ، -شلىدىشكه باۈتۈكۆرس
ش تهرلهپ ئۇنىڭسىزمۇ ساپما كه. چىشقىلى تۇردىېاندەك ئغتۇز قۇي

 ئۇ شۇ يىلىپ،ېدەملىرى تهاچقا، ئۇنىڭ قغپۇتتا تۈزۈكرەك توختىمى
چىمۇ ۇغيول باشلى. ان ئىدىغتاپتا  مهسخۇشتهك دەلدەڭلهپ قال

ئۇنىڭ ئالدىدا . ىلىۋاتاتتېئۇنىڭ ئارقىسىدىن كۈزىتىپ ك
ىشلىرىمۇ ئۇنىڭ ېڭلى رەھىمنىڭ ئاقساقالپ مغئوتىۋاتقان  ېك

قاپىرىپ ڭ پۇتۇڭمۇ لۇم سېنىغئو -دە  -لىقىپ قالدى ېكۆزىگه چ
  كهتتىما؟ 

  .مىنى يهپغېلىنىڭ غسورىدى ئۇ ئو_ 
كۈر قاپارتمىالر باال تهك! مهمسهن ئاپاېقانداقراق د! ئهلۋەتته_ 

  تىۋاتىدۇ ېچىشىپ كېۆيگهندەك ئـئوتتا كرەك، ېهتسه كـتىشىلىپ ك
  .ئىڭرىدى رەھىم جاۋابهن -پۇتلىرىم

سىزنىڭ دەلدۈسلهپ ! نا، توختاڭا، ئاسىما خېنىم _
بهختسىز لىك  بىرەر! ۋاتىدۇنىۈڭىشلىرىڭىز بهكال خهتهرلىك كۆرېم

دى يول ېد-ۋال، ئۆزىمىزنى پۇختىلىۋااليلىرىشتىن ئاېيۈز ب
شۇنداق قىلىپ  . توختاشقا بۇيرىدىيلهننى هۇچى  ۋە ھهممغباشلى

فهۋزىيهنى رەھىمنىڭ دۈمبىسىگه ۇچى ئالدىدا كىچىك غول باشلىي
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گهندە ېان ئاز دغلىۋالغلىگه باېلىقتا مهھكهم تاڭدى، ئاندىن بغيا
شىپ، بىر ئۇچىنى ئۇنىڭ ېۇالچ ئۇزۇنلۇقتىكى تانىنى  يغتۆت  

بىر نه يه .لىدىغمۈرىسى بىلهن قوشۇپ قولتۇقماش بائىككى 
لىپ يولنى ېا سغئۇنى يهنه ئالدىالپ، غلىگه باېئۇچىنى ئۆزىنىڭ ب

  .  داۋام ئهتتى
تىپ ېچه قاتار كهتكهن تىك قىيالىققا يئۇالر شۇ يۈرگهنلىرى

بۇ زەنجىر شهكىلدە بىر بىرىگه تۇتۇشۇپ كهتكهن . لىشتىېك
تى يوق چۇقۇر ھاڭالردىن كۆكلهپ چىققان كگوياكى تهقىيالىق 

شۇ تىك  ان يول ئهنهغئۇالر ئهمدى ماڭىدى. ئوخشايتتىا ئاسما قۇزۇقق
 نىڭ قاپتىلىدا بىر قهدەم كهڭلىكتىكى ئۆچكه يولى بولۇپ،غقىيا تا

ۇالرنىڭ ئۈستىگه گۈمۈرلۈپ دىن ئرىۇيۇقسول تهرەپته 
ان تىك  قىيا، ئوڭ تهرەپته غاندەك ھهيۋە  كۆرسۈتۈپ تۇرغچۈشىدى

چىپ ياتقان ېان ئغئۇالرنى دەم تارتىپ سۈمۈرۈشكه ئاغزىنى يو
  !  قورقۇنچلۇق تهگسىز ھاڭالر

لىنى يېتىلهپ ئۇالرنىڭ ئالدىدا اچقا  ئاياغبۇ يولنى ياخشى تونى
نى تۇتۇپ ئۆزەڭالرنى غقىيا تا - اغتىۋاتقان كهرىم توختاپ ئۇالرېك

ا غئاۋايالپ، پهم بىلهن ئۆچكه يولى يىن ئاندىنېاندىن كغرۇسلىۋال
دى ئۇالرنى ېد-ا قارىماڭالرغىكى ھاڭھهرگىز تۆۋەند! سىڭالرېقهدەم ب

ا  كهرىم ئالدى بىلهن غقاپتالدىكى ئۆچكه يولى. الندۇرۇپئاگا
ىن  يهلكىسىگه كىچىك فهۋزىيهنى ئايالىنى يۆلهپ چىقاردى ئاند

رلىقتا ئازال بوشلۇق ئۇ ئا. ان رەھىمگه ياردەملهشتىغڭىۋالېت
گۈدەك، ېددە، ھهر بىر قهدەمدە -ه ئهگهشتىلى رەھىمگغقالدۇرۇپ ئو

پ، قوللىرى پىشىېا يغان كىچىك بالىدەك قىياغڭى تام ياقىلىېي
قتىكى قىيالى .ئىلگىرىلهيتتى ا غبىلهن سىالشتۇرۇپ ئال

ئارامىنى -نچېچىدىكى تېله كېان بىر كغيوچۇقالردا ئۇۋا تۇتقان يو
گوياكى ئۇالردىن  انلىقى ئۈچۈن تۇيۇقسىز ئۈركۈپ،غئۇالر بۇز

اندەك ئۇنىڭ قولىنىڭ ئۈستىدىنال غنىنى قۇتقازماقچى بولېج
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ا ئۆرلىمهكچى بولىۋىدى، غا يامىشىپ يۇقۇرىغتاتىالپ ئۆتۈپ، قىيا
رىلىپ ئۇنىڭ قولىنىڭ ئۈسگه ېرىدىن سېكىن ياماشقان يېل

 .ا چاپلىشىپ تۇرىۋالدىغئۇ قورقۇنچتىن قىمىرلىماي قىيا. چۈشتى
نىڭ تىم تىرمىشىپ يهنه ئۇېا ئۆرلهشكه ئىككىنچى قغله يۇقۇرىېك

ن يهنه بىر اغه چۈشكهندە، ئۇ قىيانى تۇتۇپ تۇرقولىنىڭ دۈمبىسىگ
لىماقچى بولۇپ ھهرىكهت قىلىۋىدى، غلهنى قوېقولى بىلهن ك

ى، تهرلهپ يۆل ى تۈپهيلغۇقسىز يۈز بهرگهن تهن مۇقىمسىزلىتۇي
ئۇ . لىنىپ كهتتىېيىلىپ پۇتىدىن سېى تغبولۇپ كهتكهن ئايى

ىنىدا، قولى غتوختۇتۇۋالماقچى بول قىيالىقنى تۇتۇپ ئۆزىنى
ئۇ ئۆزىنى توختىتالماي . چىقتىتهككهن بىر پارچه تاش قومۇرلۇپ 

. ا چۈشۈپ كهتتىغىنىچه پهستىكى ھاڭغبوغۇق ئاۋازدا چىرقىرى
ۇچىمۇ غان يول باشلىغلىۋالغنىنىڭ يهنه بىر ئۇچىنى ئۆزىگه باتا

ئامان  ىنلىكتبهختسىز ا شۇكرىكى، ئۇالرغئالالھ. بىرگه چۈشتى
 لىپېرىلىپ كېۇر سۈيى بىلهن سغيهنى ئۇالر يام! قالدى

. ق قۇمنىڭ ئۈستىگه چۈشكهن ئىدىان يۇمشاغدۆۋىلىشىپ قال
هن ئىدى، ئاستى نگزىنى ئوڭشىماقچى بولۇپ ھهرىكهتلهئۇ ئۆ كىنېل

تانىنىڭ يهنه بىر . پ كهتتىبوش قۇم گۈمۈرلۈپ ئۇ يهنه پهسكه دومۇال
ئۆزىنى ئوڭشاپ بواللماستىن ۇچىمۇ غىالقلىق يول باشلغا باغئۇچى
- ـكىچىك!  بىر مۆجىزە كهبى. ا ئهگىشىپ دومۇلىماقتا ئىدىغئۇنىڭ

تىشىنىڭ ېا چۈشۈپ كغىر چۇقۇرچاق ئۇالرنىڭ تهگسىز ھاڭكىنه ب
ر ئاز ، مۈرىلىرى بىھهتتا ئۇالرنىڭ جهينهكلىرى. الدىئالدىنى ئ

كهرىم . مىدىىرمۇ يارالنېغسۈرۈلۈپ كهتكهندىن باشقا ھېچقانداق ئ
  .قا يامىشىپ پهسكه چۈشۈشكه ئالدىرايتتىغقىيا تا

دەيتتى رەھىم -ىنهغسهن ھاياتمۇ، گهپ قىل! نىم ئاپاېج! ئاپا _
  .دا ۋارقىراپرىۇيۇق

دى ئۇ جاۋابهن رەھىمنى ېد-قورقما .لۇم، مهن ھاياتغھه ئه، ئو _
ۇچى ئۇنى غكهرىم بىلهن يول باشلى. لهندۈرۈپخاتىرجهم
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ا غرىۇيۇق. لىپ چىقىشتىېا ئغرىۇگهندەك يۇقېسۆرەشتۈرۈپ د
پ ئولتۇرۇپ بىر ئاز ان بىر تاشقا يۆلىنىغچىقىپ يو
يىن، پۇتلىرىنىڭ قاپىرىپ كهتكهنلىكى، ېاندىن كغنهپهسلىنىۋال

ئاياقتا  گهندەك، پۇتىېرنىڭ سويۇلۇپ ھهم ئاياق تهرلهپ دقاپاتمىال
ىنىڭ يىلىپ پهسكه چۈشۈپ كهتكهنلىگېاچقا تغمۇستهھكهم تۇرمى

  .ا چۈشهندۈرۈپغۇچىغەبىنى بايان قىلدى ئۇ، يول باشلىسهۋ
اراپ باقاي، پۇتىڭىزنىڭ قانداق رىڭا، مهن بىر قېئاياقنى ب _

  .ۇچىغدى يول باشلىېد-رىنى قاپارتىۋەتتىكىنېي
رەھىممۇ ھهر  دى ئۇ،ېد-بارماق پۇتلىرىمىزنىڭ ئۈستى _

  .پئىككىلىسى تهڭال جاۋاپ بهرگهچ ئاياقلىرىنى ئۇزارتى
مىشكه ېن .ۇغان، ئهقىللىق كىشىلهرغسىلهر شهھهردە ياشى _

-مىنى قىلمىدىڭالرغېرىمنىڭ ئايالىنىڭكىدەك چورۇقنىڭ كه
-ـىۇغرنىپ ھهمدە يانچغىۇچى ئۇالردىن قاتتىق ئاغدى يول باشلىېد
نىدىن بىر ېىنىڭ يغلىپ ئۇالرنىڭ ئايىېدىن بىر قهلهمتۇراچنى ئـ

  .ا تاشالپ بهردىغئۇالرنىڭ ئالدىچىپ ئاندىن ېقانچه تۆشۈك ئ
ىنلىقتىن غقاتتىق ھار. ىقىلديۈرىشىنى داۋام  غئۇالر يهنه تا 

ئۇنىڭ ئاياق  .تىشمهي ھۈمۈدەيتتىېئۇنىڭ نهپىسى نهپهسكه ي
كهتكهن  ۈرۈلۈپيۇلۇپ كهتكهن پۇتلىرى، سورىلىرى سېاجىالپ تغ

ئۇنىڭ پۈتۈن . چىشىشقا باشلىدىېاندەك ئغجهينهكلىرى تۇز قۇي
چىلىق تهرگه چۆمۈلگهنلىكتىن، ئۇنىڭ -ۇجۇدى چىلىقۋ

. يۈرۈشىنى قىيىنالشتۇراتتى ملىرى بهدەنلىرىگه چاپلىشىپ كىيى
باشقىالرنىڭ ھالىمۇ ئۇنىڭكىدىن ياخشى ئهمهسلىگى كۆرۈلۈپ 

. بولۇپمۇ كهرىمنىڭ قاتبوي ئايالى ئهڭ قىيىن ھالدا. تۇراتتى
يۈكى نىڭ لسهككىز ئايلىق ھامىلىسى بىلهن بۇ ئايا

ىر ئاياق  ېغشۇڭا ئۇالر ئ. ىر ئىدىېغھهممىسىنىڭكىدىن ئ
چىگه ېيۆلهكته بولۇش ئۈچۈن ئالدىنقى ك -ا يارغنىڭ ھالىئايال
لىپ، سالقىن ھاۋادا ېپاتال ھاردۇق ئ -اندا بۈگۈن  پاتغقارى
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ڭىشلىرى بىلهن ېئاخىرى ئۇالر چۈمۈله م. ىدىتهتتىئۆزلىرىنى سهگ
يۈرۈشكه ئاسان، ڭ ئارقا تهرىپى نىغتا .دىن ھالقىدىغئېگىز تا

لىش ېئاز ئۇزۇنراق دەم ئ ئۇالر بىر .ئىدى نهپهسلىنىشكىمۇ يېنىك
لىشنى، ېۋېا بىر نهرسه يغۇچى ئۇالرغيول باشلى. ئۈچۈن ئولتۇرۇشتى

بىر ئاز  شۇنىڭ بىلهن بۇندىن كېيىنكى يۈرۈشلىرى ئۈچۈن
ىنه بىر ككىچىكتهۋسىيه قىلىپ،  دۇرلنشلىرىنىغبولسىمۇ ما

چۈنكى ئۇالر ئون بهش سائهتتىن . رامدىن نان ئۆلهشتۈرۈپ بهردىغوت
رام غبىر تو. ان ئىدىغلىشمىېا ھېچنهرسه سغىزلىرىغق ئائارتۇ

يىن ئۇالر پاكىستان ېاندىن كغۇزلىرىدىن ئۆتۈپ بولغقاتتىق نان بو
ئارقىسىنى بويالپ  غلىش ئۈچۈن تاېقىنلىشىۋېچىگراسى تهرەپكه ي

  .نىشتىىيهنه ھهرىكهتل
ئاستا سۆزۈلۈشىگه ئهگىشىپ،  -بۇلۇتسىز كۆك ئاسماننىڭ ئاستا

 - بارا  .ايىپ بولۇشقا باشلىدىغۈنسىزلىشىشكه، بهزىدە گيۇلتۇزالر 
ا غۇچى ئۇالرغرىلىۋىدى، يول باشلىۈئۇپۇققا كۆتبارا تاڭ شهپهقلىرى 

  : بۇرۇلۇپ
بىز پاكىستان چىگراسىدىن ئانچه بهك يىراقتا ! رىنداشلىرىمېق
تىشتىن ئاۋال ھهمدە ېن پۈتۈنلهي تاڭ سۈزۈلۈپ ككىېس لهئهم

بومباردىمان  دۈشمهن ئائىرپىالنلىرى كۆككه كۆتۈرلۈپ بىزنى
اھىدالرنىڭ قىن ئهتراپتىكى مۇجېقىلىشتىن ئىلگىرى ي

كهچ كىرگىچه  ! رەكېلىشىمىز كېتىشىۋېا يغئىستىهكام بارىگالىرى
داۋام ى چىدە يولنېشۇرنۇپ، كوالرنىڭ ئۈڭكۈرلىرىگه يمۇجاھىد

ىدالردىن خىمۇ مۇھىمى مۇجاھېكى بىز ئۈچۈن تىتهب. تىمىزېئ
شۇڭا ! رىنداشلىرىمېق. لىشىمىز الزىمېيىگۈدەك نان  ھهل قىلىۋ

هيرەتلىنىپ يۈرۈشىمىزنى غهردىن ئۆتۈنۈمهنكى يهنه بىر ئاز سىل
ئارلىشىپ  دى ھهم يالۋەرگهندەك ھهم بۇيرۇقېد -!تېزلىتهيلى

ك گۈدەېىن يول ئازابىدا پۈتۈنلهي دكېل. كهتكهن بىر ئاھاڭدا
ئۆتۈنۈشلىرىگه، ۇچىنىڭ غكهتكهنلىكتىن يول باشلى تۈگۈشۈپ
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ىزمۇ جاۋاپ قايتۇرماستىن، ېغھهيدەكچىلىكىگه ھېچبىرى بىر ئ
ردەك ئۈنسىز خۇددى پادىچىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگهشكهن پاخالنال

 غقارشى تهرەپتىكى تا .يورىماقتا تاڭ بارغانسېرى. شهتتىۈيۈر
سىدىن ھهشهمهت بىلهن ئۇپۇققا تىزمىلىرىنىڭ ئارقى

چىۋاتقاندەك ېياش كۆزى يهتكهنال يهرگه ئاتهش ئلىۋاتقان قۇۈرۈكۆت
  .ھاۋامۇ قىزىپ بارماقتا. هزەپلىك ئىدىغ

رۇن قهدىمىڭالرنى يهنه بىر ئاز ىشتىن بۇېغا بومبا يغشىمىزېب _
ۇچى ئۇالرنىڭ غايتتى يول باشلىرىقرۋا -!تېزلىتىڭالر

ىنى غتىۋاتقانلىېىرىنىڭ بارغانسېرى ئاستىالپ كڭىشلېم
سائهتتىن ئۇالر ئالته . بىلهن خاپا بولۇپ سهۋرسىزلىكنىدا، غىبايقى

ۋە   غانلىقلىرى، يول يۈرگهندىمۇ تاغئارتۇق يول ئۈستىدە بول
قاندەك قىيالىقالردا يۈرگهنلىكلىرى ئۈچۈن مادارى ئاخىرالش

وختىماستىن ۇچىنىڭ تغبىراق يول باشلى. قىالتتى
ھهيدەكچىلىك قىلىشى ئۇالرنى ھهرىكهتلهندۈرەتتى ۋە ئۆلۈم 

ڭىدىن كۇچ ېا يغدىن ئۇالرنىڭ مادارسىز ۋۇجۇتلىرىقورقۇنچىسى
سىمى ېىنلىقنىڭ بغئۇالر بهدەنلىرىدىكى ھار .ىشاليتتىېغب

ىر بولۇپ كهتكهن پۇتلىرىنىڭ ئاچچىق كۆيدۈرۈش ېغئاستىدا، ي
  .تتۈرەتتىهئ اۋامئازاۋىدا يهنه يۈرۈشلىرىنى د

  رىدىن ـىـيۈزل! هيرىتى ھهيران قالدۇراتتىغئۇنى قاتبوي ئايالنىڭ  
  ان غچاق تهر دانچىلىرى، پوڭزەكتهك يومۇن-مۇنچاق تۆكۈلۈۋاتقان

ىنىڭ يولدۇشىنلىق،غىر ھارېغان ھامىلىسى، ئغپ تۇرۈلۈرۈكۆت
ا  ئوق غسىلىپ، قهدەملىرىنى خۇددى پۇتىېبىلىكىگه مهھكهم ئ

-ۆتكهشلىرى، ھالسىراپسۆرەپ ي كېيىكتهك يارىالنغانگىپ ېت
نىدا جهسۇر ېان بولسىمۇ يهنىاليولدۇشىنىڭ يغھۆمۈدەپ قال

ئاياق  ىرېغئۇنى  ئ. قىقهتهن تهسىرلىك ئىدىيۈرۈشلىرى ھه
ا، غىندۇراتتى ۋە بۇ ئايالنىڭ ھاياتىچېئايالنىڭ ھالى راستىنال ئ

. سىز ھامىلىسىگه  كۆڭلىدە دۇئا قىالتتىھىدىكى گۇناغقورسى
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تىپ ېا يغئارىسىدىكى تار جىرا غۇالر ئاخىرى ئىككى تىك قىيا تائ
  .تىىشلېك

ه نگتىپ كهلدۇق، مۇشۇ جىرادىن تۆۋەېبىز ي! ئالالھقا  شۇكرى _
دى يول ېد-ن ھهم ناھايىتى ئاستا چۈشۈڭالرهققهت بىلېقاراپ ھهم د

. كۆزلىرىگه ئىشىنهلمهيتتىئۇالر شاتلىقتىن ئۆز . ۇچىغباشلى
ا غىنلىقنىڭ ئورنىغنچاق باسقان يۈزلىرىدىكى ھارئۇالرنىڭ تهر مۇ

  .شاتلىق ئالماشتى
سورايتتى رەھىم  -اندۇر؟غنىۋالۈمۇجاھىدالر قهيهرگه مۆك _

  .قىزىقىپ
ۇچى غدى يول باشلىېد -ھازىرال ئۇالرنى كۆرىسهن! هستهئاۋۇ پ _

ۇچى غئۇالر يول باشلى. پۈتۈكهينى كۆرسقول ئىشارىتى بىلهن تهس
كىن پهسته ېكهن تهرەپكه سىنچىالپ قارايتتى لكۆرسهت سوزۇپقول 

 .نهرسه كۆرۈنمهيتتىىق ۋە ياۋا دەرەخلهردىن باشقا  ھېچدىرلې، ئغتا
ه قاراپ يول نگىر يول بىلهن تۆۋەغئۇالر تىك قىيا ئوتتۇرسىدىكى چى

ۇدەك غتۇرالىتىگىدە دەسسهپ ېئ غئۇالر پهسكه چۈشۈپ، تا. لىشتىېئ
ى يان پهللىدە تاشلىقتىن تىشكهندە، جهنۇپ تهرەپتىكېيهرگه ي
شۇمبا -ئېگىزلىكتىكى شاخلىپ، ئادەم بويى ېان سادا كغتاراقلى

دىن ۇ ئۈڭكۈرغوشام بىر تهرەپكه سۈرۈلۈپ، قاراڭان قغبىلهن ياسال
  : لىشتى ۋە ېئىككى نهپهر مۇجاھىد چىقىپ ك

  ىككى كۈن ئاۋال پهسكهش رىپ كهتكهنسىلهر؟ ئېئۆلگۈدەك ھ_ 
ىدى، چارالش ۋە غەھشهتلىك ھۇجۇم قوزئىشىتالر بىزگه قارشى د

ردە كۈتۈپ ھۇجۇم قىلىش ئۆتۈپ كهتكىچه  يهنه بىر قانچه كۈن شهھه
ول ـۇالردىن بىرى يـدى ئېد -الرمۇ؟ـڭـايتتىـمـتۇرال

  .ا ئاچچىقالپـغىـۇچـغـىـلـاشـب
چىككهن ېىنىمىزدا كغبىز خهۋەردار بول. ياق، ئهپسۇس _

دى يول ېد-انكهنغا چىقىپ بولغئىكهنمىز، ھهممىسى يول
  .ۇچى جاۋابهنغباشلى
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يادىكى سول ئاۋۇ قى ياخشى، ئۇنداقتا بۇ يهردە ئۇزۇن تۇرماي، _
ئۇندىن  .ۇپ تۇرۇڭالرنيوشۇر ۇ چۈشكىچهغئۈڭكۈرگه كىرىپ قاراڭ

ڭكۈردە دەك بولسا ئۈۈبىرەر ئهھۋال يۈز بهرگ -: ىنىمغباشقا دەيدى
ا غرا، قورالالغبار، يهنه ئۆتۈنۈمهنكى بومبىالر ان ئىككى يولغقاچىدى

 دىېد-رەك؟ېمه كېرىنداشالر سىلهرگه نېھه، ق! قول تهككۈزمهڭالر
  .ان بىرىغقارىماققا كوماندىردەك كۆرىنىدى

دى يول ېد-بىر ئاز نان ۋە سۇ جىددى الزىمشۇنداق، بىزگه  _
  .ۇچى جاۋابهنغباشلى

ن سىلهرگه  سۇ مه! لهر ئۆزەڭالرنى ئورۇنالشتۇرۇڭالرسى. ياخشى _
ا بۇرۇلۇپ غدى كوماندىر ۋە ئارقىېد -رىمهنېۋە نان يهتكۈزۈپ ب

ا قاراپ غلگهن قىياۈتۈئۇالر كۆرس .ياندىكى ئۈڭكۈرگه كىرىپ كهتتى
ۇچى مهخپى ئۈڭكۈرنى غكهرىم بىلهن يول باشلى .ڭىشتىېم

ا تۇۋاقالپ غىزىغئۈڭكۈرنىڭ ئائۇالر تهمتىرىمهيال شۇڭا  .تونۇيتتى
ئىتتىرىپ ئۈڭكۈرنى  لىن تاشنى كۈچهپ بىر ياققاېان قغقويۇل

ڭىپ ېبىلهن ت لىقغلى رەھىمنىڭ يهلكىسىگه ياغئۇ ئو. ئاچتى
ئاندىن ئۇالر ئىككى . شىپ ئالدىىان سهبى قىزىنى يغقويۇل

 .گهندەك ئىڭىشىپ، بىر بىرلهپ ئۈڭكۈرگه كىرىشتىېپۈكلىنىپ د
نىق ېانلىقى ئغپاراسهت ۋە تاكتىكا  بىلهن ياسال –پهم بۇ ئۈڭكۈر 

ان شاالڭ غبۇ ئۈڭكۈرنىڭ ئۈستىنى ئوراپ تۇر كىشى. ئىدى
ھاۋادىن ئورماننىڭ ئارىسىدىن ئاسماننى كۆرەلهيتتى ۋە ساپ 

ئۇالر ئۆزلىرىنى سوغۇق  .ا چىقااليتتىغرىۇنهپهسلىنىش ئۈچۈن يۇق
يول  .لىشتىېىچه نهپهس ئنغتىشتى ھهم قاېيهرگه ئ

ۋە ئهندىشلىنىشى  چىلىپ قاينىشى  ېۇچىنىڭ يول بويى چغباشلى
خى ئون مىنۇتمۇ ېرەك، ئۇالر ئۈڭكۈرگه يوشۇرنۇپ تېھهقلىق بولسا ك

تۇرۇپ ئاسماندا رۇسالرنىڭ ئۇرۇش ئائىرپىالنلىرى پهيدا  ئۆتمهي
، ۋاقىتتا ئون بهش ياشالردىكى بىر ۋىجىك مۇجاھىد دەل شىۇ .بولدى

كىچىك پىالستىك  ان ھالدا،غىن يۈزلىرى تاتارئاالقزادىلىكت
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  .دا نان كۆتۈرۈپ ئۈڭكۈرگه كىرىپ كهلدىداستىخانچهينهك ۋە بىر 
! ئۈمىت قىلىمهنكى، سېنى دۈشمهنلهر كۆرمىگهندۇر! يىگىت _

  .ۇچى ئهندىشلىنىپغدى يول باشلىېد -
ئۇ . ئۇچىۋاتىدۇئۇالر بهكال يىراقتا ! ياق، ئىشىنىمهنكى ياق _

دى باال مۇجاھىد جاۋاپ ېد-ىنى كۆرەلمهيدۇغيهرلهردىن بۇ جىل
  .رىپېب

لىقنى غسورىدى كهرىم يا-ڭىلىقالر بار؟ېپاكىستاندا قانداق ي _
  .لىۋاتقان باال مۇجاھىتتىنېچىپ ناننى ئېئ

بىزنىڭكىلهردىن بىر گۇرۇپ كىشىلهر . پهقهت كۆڭۈلسىزلىك _
نى يۆتكهپ رەكلهرېك-ۈگۈن ئۆزلىرىگه الزىملىق نهرسهتۆن
تىگىدە، مۇشۇ يهرگه شۇنچىلىك ېئ غلىۋاتقاندا، ئارقىدىكى تاېك
دى باال ېد-كاپىرالر ھاۋادىن ئوققا تۇتتى اندا  خۇداسىزغقىن قالېي

  .رىپېكهرىمگه جاۋاپ ب مۇجاھىد
ى كهرىم كۆپچىلىككه كىچىك سورىد-قانچه كىشىلهر ئىدى؟ _

  .تىپېرىۋېرامدىن نان ئۆلهشتۈرۈپ بغبىر تو
  .ككىز كىشىسه _
سورىدى يول -يات قالمىدىمۇ؟ئۇالردىن بىرەرسىمۇ ھا _

  .جىددىيلىشىپۇچى غباشلى
  ا غـۇمـۇجـئۇالر ئېهتىمال تۇيۇقسىز ھ. بىرىاق، ئۇالردىن ھېچـي_ 

ۇرۇش ئ بىز تۆنۈگۈن چۈشتىن كېيىن .رەكېۇچ كهلگهن بولسا كد
بىر شۇنىڭدىن  .كهتكىنىنى كۆردۇق ئائىرپىالنىنىڭ ئۇچۇپ ئۆتۈپ

. ازىنى ئاڭلىدۇقان ئوق ئاۋغدۇرۇلغيىن رەھىمسىزلهرچه ياېئازال ك
پىپ شۇ ېرىپ، ئۇالرنىڭ جهسهتلىرىنى تېقىپ بېكهچ قۇرۇن ئىز ب

    .يهرگىال دەپىنه قىلدۇق
ۇچى غسورىدى يول باشلى -مىلهر باركهنىنىدا نېرنىڭ يئۇال _

  .تولۇق بىلمهكچى بولۇپ
ان غار ساق قالغئىككى تا .ارغان تانغقورال ۋە ئۇن قاچىال _
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  .لىپ كهلدۇقېئىكهن بىز ئ
  بۇ ئهھۋالالرنى پاكىستاندىكى مهركهزگه خهۋەر قىلدىڭالرمۇ؟ _
  .ا ماڭدۇردۇقنغھه ئه، بىز بىر يىگىتنى پاكىستا _
ئادەم تهرلىك ېىدىكى ۋەزىيهت قانداق؟ ئۇيهردە يقېنىڭ ئۇ يغات _

ىچه غتهپسىالتالرۇچى ھهربىر كىچىك غسورىدى يول باشلى -بارمۇ؟ 
  .اچغە قاتتىق ناننى كوروسلىتىپ چاينىتىرىكمهستىن ھهمد

 ۆنۈگۈن كۆپ تىرىشچانئۇالر ت .قارشى تهرەپته ئىككىال ئادەم بار _
دۈشمهنلهرنىڭ ئۈچ دانه  يېقىنتۆنۈگۈن كهچكه  .لىق كۆرسهتتى-

- ا جاۋاغئۇنىڭ. ۋەتتىۈبىرنى سوقۇپ چۈشۈر ئۇرۇش ئائىرپىالنىدىن
دىن يۇقۇرىلىرىنى ئېتهك غش ئىتنىڭ بالىلىرى پۈتۈن تابهن پهسكه

شتى، بهخىتكه يارىشا دۈشمهنلهر پهسكىچه بومباردىمان قىلى
ان ئىستىهكامنى غكىنىۋالېلىقى ئىككى كىشىلىرىمىز بېھ

ئۇالر . دۈردى باال مۇجاھىد تهپسىلىنهچۈش -ا ئااللماپتۇغقارى
ا غئائىرپىالنىتنىڭ ئۆزىدىال ئۇرۇش سۆھبهتلىشىۋاتقان شۇ پهي

 -غان بومبا ئاۋازلىرى تاغىشىپ، يهر جاھاننى زىلزىلىگه سالئهگ
سوراقلىرىنى - ۇچى سۇئالغيول باشلى. ۋادىالرنى قاپلىدى
- ان قورالنى ئالدىغۇدىرىپ ئائىرپىالن سوقېتۈگىتىپ، ئۆمۈلهپ ب

قىنالپ ېباال مۇجاھىد رەھمگه ي. تۇتۇندى كشۈرۈپ بهتلهشكهدە، ته
  لىۋاتىسىلهر بۇ يهرگه؟ ېقاياقالردىن ك -لىپ سورىدىېك

چۈنكى  قاتتىق چارچاپ  .دى رەھىم بوش ئاۋازداېد- كابۇلدىن _
  .ان ئىدىغىن  سۆھبهتلهشكۈدەك ھالىمۇ قالمىكهتكهنلىكت

  نىدىمۇ؟ېرنىڭ يداداڭ مۇجاھىدال _
ارزۇ دادام مۇجاھىدالرنىڭ ئارىسىدا بولۇشنى بهك ئ. ياق _

  -ئهترەتدادامنى مهخپى . ر ئىدىېىتسفبىراق ئۇ ھهربى ئو .قىالتتى
  .دى رەھىم مهيۈس ھالدا جاۋاپ قايتۇرۇپېد-ۋەتتىۈخ ئا د  ئۆلتۈر

ان  كۆپۈنچه غا قاچىدىنغپاكىستا .نىمۇ ئازاپلىدىېبۇ م _
 .دىكهنۇئهر كىشىلىرى مۇجاھىدالرنىڭ ئارىسىدا بولئائىلىلهرنىڭ 
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پاكىستاندا تۇرۇپ لهر سى. مهن سىلهرنىمۇ شۇنداق  ئويالپتىمهن
سورىدى سۆز  -ياكى باشقا بىر ئهللهرگه كهتمهكچىمۇ؟ قاالمسىلهر

لهن تهڭ دەك ئۆزى بىۈكشرى سۆھبهتلهېئارىالپ، ئۇزۇندىن ب
رەھىم ئاخىرقى بىر . ھىدان  باال مۇجاغمهتلىك بىرىنى تاپالمىېد

تىپ بىر ېه ماڭدۇرىۋنگۇزىدىن تۆۋەغنىنى چايناپ بوېچىشلهم ن
ياق، بىز سهپهرنى يهنه : ئاندىن جاۋاپ بهردى چتى،يۇتۇم سۇ ئى

ا غمهن مۇجاھىدالر .ىستاندا تۇرىمىزبىز پاك. داۋامالشتۇرمايمىز
  .تىلماقچىمهنېق

ى تهلهپ لىشنېئۇنداقتا مۇشۇ يهرگه ك. هك ياخشىياخشى، ب _
دىكى مۇجاھىدالر يهر ھهم بۇ خهتهر جايېبۇ يهر بولسا ب! ىنغقىل

ردە بولساڭ پاكىستان ىن باشقا بۇ يهئۇند. دوستانه كىشىلهر
پاتال يوخالپ  -ات ھهم پ ئائىلهڭنى ھهم تېز .قىنېا يغچىگراسى

  .دى باال مۇجاھىد رەھىمنى قىزىقتۇرۇپېد -تۇرااليسهن
مۇشۇ  مېنى. لىشىم مۇمكىنېكھه ئه، بهلكى مۇشۇ يهرگه  _

ردىكى مۇجاھىدالر ۇشاۋېيهرگه تهخسىم قىلىشى ئۈچۈن پ
  .ئىلتىماس قىلىمهنا غئىشخانىسى

ىدالر گهن مۇجاھېبۇ د .يت، ھازىرالېبۇ ئادەمگه ئ! رەھىم _
  ىد باش ئىشارىتى اھـدى باال مۇجېد-ۇق ئادەمـوپۇزلـدا نـارىسىـئ

  .  كۆرسۈتۈپ ۇچىنى غبىلهن يول باشلى
  
  

  باپ ىئون ئالتىنچ

  قىيامهت مهيدانىدا 
   

يىگىتلهرنىڭ پهس ئاۋازدا مۇڭدىشىۋاتقان سۆھبهتلىرىگه  ئۇ
كۆپلىگهن  انداغباال مۇجاھىدنىڭ سۆزلىرىدىن قارى. قۇالق ساالتتى
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اچقا غان بولغۇز ياشىغوڭ كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئۆزى يالچ
ئۆزى  انداغھېچ بولمى. ىدىن ھېچ بىر ئهسهرمۇ كۆرۈنمهيتتىغبالىلى

 .ىدىن ئۆكۈنهتتىغڭ يوقلىشىنىېبىلهن تهڭ قۇرداش بىر سهبد
ۇزلۇق غندا بۇ تاشالندۇق ئۈڭكۈردىكى يالاغشۇنداق بىرى بول

. بۇيرۇقۋازلىق قىلمايتتى دەردىنى تهڭ تارتىشاتتى ۋە چوڭالردەك
ۇزال مۇشۇ باال مۇجاھىدنىڭ غنىقكى بۇنداق تهقدىر يالېشۇمۇ ئ

ان غۇنلىغئهمهس بهلكى يهنه نۇر پىشانىسىگه پۈتۈلگهن كۈن
 ئۈڭكۈرلهردە، يهنه كۆپلىگهن ئىستىهكامالردا مۇشۇنداق ئهھۋال

  . ان باال مۇجاھىدالر يوق ئهمهسغئاستىدا كۈرەش قىلىۋاتقان مىڭلى
تقان باال مۇجاھىد لى رەھىم بىلهن سۆھبهتلىشىۋاغئۇ ئو

ئۇيقىسىدىن كۆز اچ، ھازىرال ئۇنىڭ قۇچىقىدانغئۈستىدە ئويال
گهرچه . پ ئهمدۈرۈشكه باشلىدىئاچقان قوزىسى ئۈچۈن سۈت تهڭشه

ۇق يول ئۈستىدە كىچىككىنه بىر ئۇ ئۆزى يىگىرمه سائهتتىن ئارت
كىن ېمىگهن بولسىمۇ، لېرام قاتتىق ناندىن باشقا ھېچ نهرسه يغتو
قسىملهپ هئۇ ئۆزىگه ت. باشقىسى  ئۆتمهيتتىۇزىدىن سۇدىن غبو
 تكهن رەھىم ئۇچىرقاپ كهېئ .ا بهردىغلىغرىلگهن ناننى ئوېب

ىر ېغئ. ۋەتتىۈلىپ، بىرال يالماپ يۈتېا سغزىغبهرگهن لوقمىنى ئا
اي، غيهپ بولۇپ ئۇسۇزلۇق قىستىدى بول نىنىېئاياق چوكان ن

يىن، خۇددى ېبىر قانچه يۇتۇم سۇ ئىچكهندىن ك پالۈرۈچوگۇننى كۆت
سىپ، ېا مهھكهم بغنىېاندەك   يغتىدىېچىپ كېقچوگۇن  

چىپ ئهتراپقا ېرىم ئېكۆزىنى يىنىچه نگا يۆلهغمىېۈڭكۈرنىڭ تئ
ۋە چىرايدىكى ئۆزگۈرۈشلهر كىشىنى  شقا باشلىدىھالسىز قارا

قىنلىشىپ ېاق يغاندا تولغئهھۋالدىن قارى. ندىشىگه ساالتتىئه
ىر ئاياق چوكاننىڭ مۆرىسىگه قولىنى ېغئۇ ئ. اندەك كۆرۈنهتتىغقال
 ياخشى، ھهممه -ان ئىدىغيۇپ يېنىك پهپىلىگهچ ئهھۋال سورىقو

تهبهسسۇم ، دەپ جاۋاپ بهرگهن بولسىمۇ-تىدۇېئىش ياخشى بولۇپ ك
ىنىڭ غهن زىناقلىرىدىن قىينىلىۋاتقانلىشكه  ئىنتىلگۈتۈكۆرس
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شكه ۈتۈبىراق  يهنىال جاسارەت كۆرس .ئاالمهتلىرى بىلىنىپ تۇراتتى 
  .تىرىشاتتى

 ىچه بهرداشلىقغتىپ بارېا ينغنىڭ پاكىستاېسىڭلىم، س _
  .رىپېدى ئۇ تهسهللى بېد-ئالالھتىن تىلهيمهنرىشىڭنى ېب

 دى قاتبوي ئايال جاۋابهن،ېد-رەلهيمهنېئهلۋەتته، بهرداشلىق ب _
ىر ېغبىراق ئ. كۈلكه يۈگۈرتۈپ هجبۇرىم يۈزىگه

  .تتىلماايوشۇر  ىغىنقىينلىۋاتقانلى
لىپ ئۆزەڭگه ېىچه ياخشى ھاردۇق ئكچهك .شۇنداق _

ىچه بىرەر ئهھۋال يۈز غتىپ بارېا ينغلىۋالساڭ، چوقۇم پاكىستاېك
ان بولسىمۇ، پهقهت غدى ئۇ ئۆزى تازا ئىشهنچ قىاللمىېد-بهرمهيدۇ

اياق چوكان  ئۈڭكۈرنىڭ مۇزدەك ئىرېغئ. نچالندۇرۇش مهقسىتىدەېت
 گهندەك باش لىڭشىتتىېد »شۇنداق«رەجهپ ېا يۆلىنىپ تغمىېت
ۇ دەل ش. ىدىىنلىقتىن ئۆلۈكنىڭ سىنىدا ئغكىن تهنلىرى ھارېل

  :ۇچى ۋارقىرىدىغپهيتته يول باشلى
  !ا قاراپ باقايلىغيىگىت بۇ ياققا كهل، باشقىالر

باال مۇجاھىد ئۆزىنى ئوڭشاپ سىرىتقا تهمشىلىۋىدى، كۈرەشچى 
تىك ئۇچارنىڭ گۈرۈلدەشلىرى ھهر ئىككىسىنى سىرىتقا چىقىش 

اق بولسىمۇ ھالسىزلىقتىن روھى غئۆزى ئوي .نىيتىدىن ياندۇردى
ىر ئاياق چوكان قاتتىق قورقۇنچ ئىچىدە ېغان  ئغقالئۇخالپ 

شهتلىك چاچراپ تۇرۇپ كهتتى ۋە يهر جاھاننى تىترىتىپ دەھ
تىم رەھىمسىز ېبۇ ق. ا قۇالق سالدىغگۈلدۈرلهۋاتقان تىك ئۇچار

ۇنچى قوراللىرىنى بهتلهپ ئىنتايىن پهس ئۇچۇپ، غئالۋاستى قىر
ن چارالشمۇ ئۇالر ۋادىھا. ئۆلۈم بىلهن تهھدىت سالماقتا ئىدى

هن ئۈڭكۈرنىڭ نگكۈۆندىن بهكال ئۇزۇن ھهم ئۇالر ماغتهخمىن قىل
ئۇالر . ىئۇالر سۈكۈتكه چۆمۈلد .ۋاتاتتىۇبولگۈدەكال ېئۈستىدە د

هرىلىرى ېان چغا تهپچىرەپ تۇرغشىېقورقۇنچ، ئۈمىتسىزلىك ت
ھهر بىر دەقىقه  .اتتىشۇال تهرىقىسىدە قارىشبىرىگه -بىلهن بىر
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مۇ ياكى ھايات قاالاليمىز « !خىمۇ قورقۇنچلۇقېامان، تخىمۇ يېت
  » تىپ كهلگهنمىدۇر؟ېئاخىرقى سائهتلىرىمىز ي

ۇچى ئۈڭكۈرنىڭ يورۇقلىرىدىن مارالپ سىرىتنى غيول باشلى
  :كۆزەتتى ۋە

ان غبالىلىرى قانداقتۇر بىزنىڭ ھىدىمىزنى ئالتنىڭ لهنىتي ئى
دە -دىېد -ئالدىا غۋتىم قورشاېبىزنى بهشىنجى ق! رەكېبولسا ك

  : يىن سورىدىېاندىن كغا ھومۇيۇپ قارىقبىر ھازا باال مۇجاھىد
  كۆرمىگهنلىكىگه جهزىم قىالالمسهن؟ سېنى ڭئۇالرنى

 چۈنكى مهن شۇنداق تېز. زىم قىلىمهنھه ئه، مهن جه _
 .ا قاراپ، ھاۋانى كۈزەتتىمنغئۇندىن باشقا ئاسما. ۈرگهن ئىدىميۈگ

 دى باالېد-لىمۇ يىراقتا ئۇچۇپ يۈرەتتىئۇالر جهنۇپ تهرەپته تو
دا تىك ئۇچارنىڭ شۇ ئارى. رىپېمۇجاھىد قورقۇنچ ئىچىدە جاۋاپ ب

ندا اغقارى. ان گۈرۈلدىمه پهسلهپ قالدىغلىدىېچاق پهلىگىدىن ك
ئهتراپ . دەك قىالتتىهننگكىېھاۋا مۇھاسىرىسىنى بوشىتىپ چ

-اي يهرغلكىندى بوېگهندە تولۇق چېنجىپ، ئاخىر دېبارا ت-بارا
لىنىپ ـهمـاتىرجـخاز ـلىۋىدى، ئۇالر بىر ئېۇپ قـولـجاھان تىمتاس ب

ى باال مۇجاھىدنى چۇغيول باشلى. لىشتىېنهپهسلىنىۋ قۇرـچوڭ
  :چاقىرىپ

داستىخان  .باقايلى رىپېا دەررو بغنىېبىز ئاۋۇالرنىڭ ي_ 
رىسىدا غئايلىنىپ يۈرگهن ئالۋاستىالر تو شىمىزداېچىۋىنىدەك ب

لىپ باال ېنىكوپنى ئشدى ھهم كاالېد-ى دەيدىكىنمىلهرنىن
  .مۇجاھىد بىلهن سىرىتقا ئالدىراش چىقىپ كهتتى

ۇن ئمهل .بىر قانچه مىنۇت تىمتاس ئۆتۈپ كهتتى 
زىم قىلىپ ئۇالر ئالۋاستىالرنىڭ ئۇالرنى سهزمىگهنلىكىنى جه

لىشتى  ھهم خاتىرجهملىنىشكه ېئۈڭكۈر ئىچىدە يېنىكلهپ ق
- يهر. ا بارمىدىنغئارامى ئۇزۇ-نچېرنىڭ تۇالبىراق ئ. باشلىدى

جاھاننى شۇنداق دەھشهتلىك تىترىتىپ ئۇچار بومبا ئۇالر 
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ۇچى، غئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي يول باشلى .ئۈستىدىنال ئۆتۈپ كهتتى
لىپ قايتىپ ېباال مۇجاھىد بىلهن   يهنه بىر مۇجاھىدنى بىرگه ئ

  :كىردى ۋە
شاش  پهرەز قىلىمىزكى، ا ئوخغىنىغكۆرۈلۈپ تۇر! رىنداشالرېق

اردەك دۈشمهنلهرنىڭ بۇ تهۋەلىككه قارىتا بىرەر شۇم پىالنى ب
ىمىز غا قارشى تهييارلىغشۇڭا بىزنىڭ ھهر ئېهتىمال. قىلىدۇ

التقۇچ بۇ ئۈڭكۈردە قورال، مىناميوت، تۈرلۈك پارتى. رەكېبولۇشى ك
سىلهر بۇ يهردىن يىراقراق تۇرۇشۇڭالر  شۇنىڭ ئۈچۈن .دورىالر بار

ئۇ . كىلىڭالرھهممهڭالر دەرھال يهنه بىر ئۈڭكۈرگه يۆت. ياخشى
كهرىم يولنى ياخشى . راقتارىم چاقىرىمچه يىېئۈڭكۈر بۇ يهردىن ي

قاراقچىالر  .ىت مۇجاھىد سىلهرگه ياردەملىشىدۇماۋۇ يىگ .بىلىدۇ
دى ېد-! قا ئالدىراڭالراننى قۇتقۇزۇشكۆكته پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن ج

ان ھالدا يول غئۇالر قورقۇمسىرى .بۇيرۇق تهلهپپۇزىدا
للۇقلىرىنى ش ئىشارىتى بىلهن ماقۇابۇچىنىڭ ئهمرىگه غباشلى

ئۇ ئۆزى . خچىالرنى كۆتهردىولى رەھىم بغئۇنىڭ ئو. بىلدۈرۈشتى
ىدىن غكهرىم ئايالىنىڭ قولتۇ .نى ئالدىكىچىك قوزىسى فهۋزىيه

قىلىپ ئۇالر بىرىنىڭ ئارقىسىدىن بىرى  شۇنداق. يۆلىدى
تىگىنى ېئ غردىن ئوچۇقچۇلۇققا چىقىشتى ۋە تائهگىشىپ ئۈڭكۈ

بىر قولىدا  دىباال مۇجاھ. ا كىرىشتىغىر يولغان چىغبويالپ سۇزۇل
نىكوپنى ئارتىپ شپ، يهلكىسىگه  كاالۈرۈوگۇننى كۆتسۇ بار چ

نىڭ دھىاباال مۇج .ان چامداپ ماڭاتتىغھهممىنىڭ ئالدىدا يو
هرنىڭ كهرىمل. ئارقىسىدىن كهرىم ئايالىنى يۆلهپ ماڭاتتى

ا غشىېگىلگهن بوخچىالرنى بېئارقىسىدىن رەھىم مهھكهم چ
ىڭ ئارقىسىدىن بىر قانچه ئۇالرن. تىۋاتاتتىېپ كۈرۈلىپ كۆتېئ

. ى كۆتۈرۈپ دەلدۈسلهپ ماڭماقتايىنرەكته ئۇ قىزىنېقهدەم ك
مهكلىك بىلهن شۇنچىلىك خهتهركى، سول تهرەپته ېىر يول دىغچ

ن اكه تاقاشقان ۋە ھازىرال گۈمۈرلۈپ چۈشكىلى تهمشىلىۋاتقپېلهك
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ياقتا ھۇرۇن تهلهت چوڭقۇر ھاڭ ئاغزىنى ، ئوڭ غھهيۋەتلىك قىيا تا
سقان سىزلىك بىلهن  بادېققهتئويالنماي، . چىپ ياتماقتاېان ئغيو

ئۇالر ئىككى . ان گهپغتايدىا توخنغھهربىر قهدەمنىڭ قىممىتى جا
ان غسىپ بولېرىمىنى بېيۈز قهدەمچه يۈرۈپ تهخمىنهن يولنىڭ ي

لىگهندەك تۇيۇقسىز بىر قاتتىق ھهيۋەت بىلهن رھاۋا گۈلدۈ. ئىدى
. دىئارقىدىن ئۈچ دانه بومبا كۆك ئاسماننى زىلزىلىگه سال-ئارقا

هرگه يلهن ئۆزلىرىنى يهۇسىدا ھهممغئۆلۈم قورقۇنچىسى ۋە جان قاي
ان بىر تاشنىڭ غسىپ يوېئۇ قىزىنى كۆكسىگه ب. تىشتىېئ

 .ا كۆز يۈگۈرتتىغا مۆكۈنۈپ دۈشمهننىڭ ھۇجۇملىرىغئارقىسى
تىك . ه بهرمهكته ئىدىدۈشمهن ئۇالرنىڭ يولىنى توراپ زەرب

ان غبومبىالر مۇجاھىدالر يوشۇرىنىدى تىلىۋاتقانېئۇچاردىن ئ
بومبىالر . النماقتاه تاشا، لهخمىلهرگغنىڭ ئالدىىرىئۈڭكۈرل
تۇمان -ان ھامان شىددەت بىلهن قىستىلىشىپ ئىسغپارتىلى

قىنالپ ېتۈتهكلهر تىۋىشسىز ي-ۋاتقان ئىسۈلۈرۈبۇ كۆت .ئۆرلهيتتى
بهخىتكه يارىشا . از ئىدىگان زەھهرلىك غلىپ جاننى ئالىدىېك

ۋاتقان قۇيۇق ۈلۈرۈلىقى مانايقىپ كۆتېلىپ ھېيېنىك سالقىن ك
ۇنچى غبىراق قىر. رەپكه ئۇچۇرتۇپ كهتتىپهستىكى ۋادى تهتۇماننى 

پ، ئۇچۇش يۆنۈلۈشلىرىنى ئۇالر تهرەپكه تىك ئۇچار قايتا ئهگلىن
  .بۇرىدى

  دى ئۇ فهۋزىيهنى ېد-!ايسهنغبىزنى ئۆز پانايىڭدا ساقلى! لالھئا _
دىلىپ غا سىغخىمۇ چىڭ باسقان ھالدا تاشنىڭ ئارقىسىېا تغرىغبا

، لۋاستىالرنى كۆرۈشتىن تهنلىرى شۈركۈنۈپھهمدە بۇ قاتىل ئا
خىمۇ پهس ېۇچىالر تغىم جان ئالتېبۇ ق. كۆزىنى مهھكهم يۇمىۋالدى

تۇيۇقسىز . رىشكهن ئىدىىقىن ئۇچۇشقا كېبىرلىرىگه ي-م بىرھه
بومبىالر . قىياالرنى بومباردىمان قىلىشقا نىشانلىدى-غپۈتۈن تا

پ الرنى بۈسۈغه تاىدەك ئاۋاز چىقىرىپ كهلگىنىچخۇددى ئىسقىرتم
دالىالر، -غتااندا، غگىپ پارتىلىىقا تغھهر بىر بومبا تا. پارچىاليتتى
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- پۈتۈن ئهتراپنى چاڭ. قىياالر قاتتىق يهر تهۋرىگهندەك تاسقىالتتى
كۆتۈرۈپ شىنى ېئۇ ئاستا ب. تۈتهك قاپلىدى-ئىس  قارا-تۇزان ۋە قاپ

ئۇالر ئىلگىرى خى بىر قانچه مىنۇت ېت. ئهتراپنى مارلىدى
ان يهرلهرگه، مۇجاھىدالرنىڭ ئىستىهكامى غھهممىسى بىرگه بول

يىن ېدەھشهتلىك بومباردىماندىن ك. تتىا قارايغىراجايالشقان ج
ان، ھهممه ياقتىن نغه ياق كۈل ۋە تاش دۆۋىسىگه ئايالھهمم
ان غئۇ كۈلى كۆككه سورۇل! تۈرۈلمهكتها قاراپ تۇمان كۆنغئاسما

دەپ -داۋاي خۇ -گهن ھالداۈچۆپاجىئهلىك مهنزىرىدىن چ
ىڭ ئۈنىنى خىمۇ يامان بىر دەھشهت ئۇنېۋارقىرىماقچى بولىۋىدى، ت

 غۈنكى قاتتىق پارتىالش تۈپهيلى تاچ. تۇردىا قاپالشغۇزىغبو
يۇقۇرى . قىپ كهلمهكته ئىدىىئ گۈمۈرلۈپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگه قاراپ

ىنى ىلالر قۇالقلىرېغش -لىۋاتقان تاشېرىدىن گۈمۈرلۈپ كغبا غتا
مهھكهم ئىتىپ يهرگه يۈزىنى قىلىپ دۈم ياتقان  كهرىملهرنىڭ 

  .ئۈستىگه ئۇدۇل ئاقاتتى
بىراق . بىلهن ۋارقىرايتتى ئۇكۈچى  بار ،دەپ -!چىڭالرىق _

ئۇ . ئاڭلىيالمايتتى قاراسالردا ئۇالر ھېچنىمىنى- هتلىك گۈلدۈردەھش
قهدەمچه رەھىم ئۇنىڭدىن ئونبهش . لى رەھىمگه قارىدىغدەرھال ئو

سىپ دۈم ېرىپ بوخچىالرنى بېۇالچ كغ قىپ،ېرىدا يۈزىنى يهرگه يېن
ۋاتقان ۈرىلىپ چۈشېپهسكه س خىمۇ ھهيۋەت بىلهنېئۇ، ت. ياتاتتى
 .تىپ قالدىېتهكال قچا قاراپ پالهغپارچىسى غتىش تاېقۇم ق
انچه زورىيىپ، غتۇپراقالر بار-ۋاتقان تاشۈۈپ چۈشگۈمۈرل

ر قومۇرلۇپ، بىرمۇنچه قورام تاشال! تهقىپ كهلمهكېتۈرمهللىنىپ ئ
. دومۇاليتتىالۋاتقاندەك بهسلىشىپ پهسكه غبىرىنى يهنه بىرى قو

  ! ان بىر قورام تاش ئۇدۇل رەھىمگه قاراپ ھهرىكهتلهنمهكتهغيو
خۇدا ھهققى . باالم دەرھال قاچ نىمېج! ئورنىڭدىن تۇر! لۇمغئو _

ى رەھىم ئۇنىڭ ئاۋازىن بىراق. ناتىۋان ئانا ۋارقىرىدى  -نىم باالمېج
  . قىنالپ كهلمهكتهېقورام تاش بارغانسېرى ي. ئاڭلىيالمايتتى
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راق بى. لىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن چاچراپ  ئورنىدىن تۇردىغئو ئۇ
دۇرلۇق، قانچه ھهسسه كۈچلۈك غتاش ئۇنىڭدىن قانچه ھهسسه ما

  .اچقا، ئۇنىڭدىن چهبدەس ئىدىغبول
ان قۇزۇقتهك غقىپ قويۇلېنهپىسى ئۈزۈلگهن ھالدا گوياكى ق ئۇ 

   .تۇرۇپال قالدى
! كۈتهتتى ئۇ ئهڭ ئاخىرقى بىر دەقىقىلىق ۋاقىتنى ئالالھتىن

ۇچى تاش رەھىمنى كۆرمهي غرىپ، ئاشۇ جان ئالېبىر مۆجىزە يۈز ب
  !تىشىنى تىلهيتتىېئۆتۈپ ك

رەھىمسىز قارا تاش ئۇدۇل ! ئهمما مۆجىزە يۈز بهرمىدى 
نى دومۇلىتىپ ئۆتۈپ وخچىرەھىمنىڭ بىلىكىنى دەسسهپ، ب

. ىنىنى ئاڭلىدىغلى رەھىمنىڭ بوغۇق چىرقىرىغئۇ ئو. كهتتى
كۆتۈرۈپ يهرگه تىم ېئازابىدىن پۇتلىرىنى بىر قانچه قرىق غرەھىم ئا

كۆتۈرۈپ يهرگه تىم ېشىنى بىر قانچه قېب. قاتتىق تىپىپ توختىدى
- ناله .جىمىپ قالدىپۇتلىرىمۇ تىپىرالپ، تىپىرالپ  .تاشلىدى

لى غئۇ ئو. ۇلۇپ خىرىلداشقا باشلىدىغۇزىدا بۇغهريادلىرى بوپ
هيتته بىر تهتۈر قۇيۇن دەل شۇ پ. ا ئالدىرايتتىغنىېرەھىمنىڭ ي

ئۇ  .تۇماننى تىقىۋەتتى-كۈزىگه توز-لىپ ئۇنىڭ يۈزىېقىراپ كىپ
تلۇشۇپ مۈدۈرلۈپ يهرگه ۇكۆرەلمهي بىر تاشقا پ ھېچنىمىنى

شىنىڭ ېچىققان فهۋزىيهنىڭ بىدىن قاڭقىپ ئۇنىڭ قول .يىقىلدى
ا قاتتىق تىگىپ كهتكهنلىكتىن، بىچارە غىل تاشالرېغدوققىسى ش

ىدا غئۇ ئۆزىنى ئوڭشاپ بىر قولتى .بوۋاق قاتتىق چىرقىراپ كهتتى
چه بىر قولىدا ىنىزىسىنى قىسىپ، تىزلىنىپ  ئۆمىلىگكىچىك قو

ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ . ۈرتتىتۇزاننى س-كۆزلىرىدىكى چاڭ
رىپ ېتىپ بېا يغنىېئۇ رەھىمنىڭ ي .ا چاپتىغنىېي ڭلىنىغئو

بىر قانچه دەقىقه ھهرىكهتتىن  يۈرىكىقولىنى كۆرگىنىدە ئۇنىڭ 
چىلىپ رەھىمنىڭ بىر قولى جهينهككىچه يان. توختاپ قالدى

رى تىتىلىپ، رىلىرى، گۆشلىېكهتكهن بولۇپ، بىلىكىنىڭ ت
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 ىرى قۇم،قىلىپ كهتكهن بولۇپ، قانلېچۇل چ-سۈڭهكلىرى چۇل
ا يىقىلدى ۋە غنىېلىنىڭ يغئۇ ئو .يىلماقتا ئىدىېا يغىلالرېغش

-زۇن يارله ئۇېئۇ خ .يتىپ يۈزلىرىنى كاچاتاليتتىېئ پهرياد -دات
شۇ . الپ ئولتۇردىغنىدا يىېلىنىڭ يغيۆلهكسىز، ناله قىلىپ ئو

دە، دەرھال -ئىڭراشلىرىنى ئاڭلىدى يېنىكئارىدا ئۇ رەھىمنىڭ 
ىلهن هتىيات بېشىنى ئېۈرتۈپ، رەھىمنىڭ بياشلىرىنى س-ۆزك

هن نگتۇپراققا مىله -لىنىڭ يۈزلىرى توزغئو. كۆتۈرۈپ ئۆزىگه قاراتتى
رىلىپ، بىردە ېى بىردە كغىر نهپهسلىنىۋاتقانلىېغبولۇپ، ئ

ىلىپ ھهرىكهتلىنىۋاتقان بۇرنىنىڭ تۈشۈكلىرىدىن بىلىنىپ غيى
  .تۇراتتى

ا يۈزمىڭ غھاياتكهنسهن، ئالالھلۇم سهن غنىم ئوېج! ئاھ خۇدا _
ا قاراپ ئۈمچهرەپ غلىغيتتى ئۇ چاال ئۆلۈك ھاالتتىكى ئودە! شۇكرى
الۋاتقان فهۋزىيهنى يهرگه ياتقۇزۇپ غتىق يىۇلۇپ قاتغبۇ ھهمدە

كىچىك قۇزىسى  ۋىدى،ۇۇپ رەھىم بىلهن ھهپىلهشمهكچى بولقوي
ۇ كىن ئېل .سىلىش ئۈچۈن ئۆمۈلهشكه ھهرىكهت قىلدىېا ئغئۇنىڭ

  :ئاۋازىنىڭ بارىچه قاتتىق ۋارقىرىدى
  اڭ ـۇرسـپ تـىـتـېر دەم يـدا بىـايىڭـج! دىـالنــاخــدۆت سهي ـھ_ 

پ كهتسهڭ مهن ا چۈشۈغدەپ ھاڭسىلىمهن ېماڭا ئ! بولمامدۇ
  !قانداق قىلىمهن، ھه

  ان ئاۋازىدىن غا ۋارقىرىغىدرە فهۋزىيه ئاپىسىنىڭ جان ئاچچىبىچا
ھهم  كىچىككىنه  شۈككىدە ياتتىمىدىرلىماستىن  قورقۇپ،

قىقداپ ېچىقارماستىن ھ ئۈن ىنىچه،غا سالغىزىغبارماقلىرىنى ئا
ئۇ ئارانال   .ا تۇتۇش قىلدىغلىغئۇ ئۆلۈم سىنىدىكى ئو .اليتتىغيى

هتىيات بىلهن ئېكۆزىدىكى توپىالرنى -ززى ۋە يۈغرەھىمنىڭ ئا
ئۇ . ئۇندىن باشقا نېمه قىلىشىنىمۇ بىلمهيتتى .سۈرتتى

قورقۇپ، ئارتۇقچه  نىنى قىيناپ قويۇشتىنېلىنىڭ جغئو
ئۇ باشقىالرنى ياردەمگه چاقىرىپ . تهلمهيتتىېمىدىرلىتىپمۇ ك
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ئورنىدىن تۇرۇپ ئهتراپقا ئۇ  .كۆرۈنمهيتتى بىراق  ھېچكىم. توۋلىدى
لىپ ئۆلگهن ېئاستىدا ق غباشقىالرنىڭ  ھهممىسى تا ،غىنىداقارى

ا غە قورقۇنچ ئىچىدە ئۆز ئهتراپىدەپ ئويلىدى ھهمد -رەكېبولسا ك
. رىمنى پهرقهتتىدا كهىرغى، بىر قانچه گهز پهستىكى يان باقارىۋىد

ان بولۇپ، قوللىرى غىلنىڭ ئاستىدا قالېغش-قۇم كهرىمنىڭ ئايالى
ىر ېغان ئغكهرىم تىرىك كۆمۈلۈپ قال .راليتتىئوچۇقچۇلۇقتا تىپى

نى قولى بىلهن تۇپراقالر- تاش ئاياق ئايالىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن
ىلالر ېغان قۇم شغشۇ ئارىدا بوشاپ قال. رىيتتىېه ستاتالپ پهسك

ۇالچ پهسكه غنچه ىم بىلهن ئايالىنى  بىر قارلۈپ، كهمۈريهنه گۈ
لىپ، ياردەمگه ېئۇ، باال مۇجاھدىنى كۆرۈپ ق. تتىقىتىپ كهېئ

كىن ېا ئۇرۇلۇپ ئهكسى سادا قايتۇردى لقغئۇنىڭ ئاۋازى تا .چاقىردى
لى غئۇنىڭ ھوشسىز ياتقان ئو .مۇجاھىدتىن جاۋاپ كهلمىدىباال 

تهلمهي، ئۆزىنى ېىنى بهك ئاڭقىرىپ كغئۈچۈن ياردەم ئىزدەۋاتقانلى
ان باال غدەپ ئويالپ قال-ىۋاتقان ئوخشايدۇيۆلهشكه ياردەم تهلهپ قىل

زى بۇرنىنى غدۇنۇش ئۈچۈن ئاغازدىن قومۇجاھىد، زەھهرلىك گ
ان كهرىملهرگه ياردەم غخهۋپىدە قال ئۆلۈم لىق بىلهن ئىتىپ،غيا

  .دىىلرېلىش ئۈچۈن ئالدىراپ پهسكه سقى
دەپ ۋارقىرىدى ئۇ -هشبىزگه ياردەمل! م بۇياققا كهللۇغھهي ئو_ 

  .باال مۇجاھىدقا تهكرار
  ئاۋال كهرىمگه ياردەملىشىپ . بىر ئاز تاقهت قىلىڭ .ماقۇل ئانا _ 

جاھىد ئۇنىڭا دى باال مۇېد -ئايالىنى قۇتقۇزىشىمىز الزىم
باال مۇجاھىد رەھىمگه نېمه . رىپېقارىماستىن جاۋاپ ب

رىلىپ، ېشۇڭا  س .ئىدى انلىقىنى راستىنال بىلمىگهنغبول
ا، كهرىم غرىشىېتىپ بېا يغنىېگهندەك كهرىمنىڭ يېدومۇالپ د

ىر ئاياق ئايالنىڭ ېغئ ئۇالر .ۈكتىن چىقاردىئايالىنى كۆم
رىلىپ مىڭبىر ېسيىلىپ، ېت ىدىن يۆلىگىنىچه،غقولتۇ

  .ا كهلدىغنىېا ئۆرلهپ ئۇنىڭ يغرىدىن يۇقۇرىغمۇشهققهتته يان با
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 دى كهرىمېد-ۋەقه يۈز بهردى؟ بۇ يهردە نېمه! ۋاي خۇدايىم _
ئاالقزادىلىك ئىلكىدە ھهمدە ئىگىلىپ  ەھىمنىڭ ھالىنى كۆرۈپر

نهپ ېت شۇ ئهسنادا باال مۇجاھىد ئالدىراپ،. رەھىمگه قارىدى
  : ھىمنى يۆلىمهكچى بولىۋىدىكهلگىنىچه رە

دى كهرىم ېد-تهككۈزمهساراڭمۇ سهن؟ رەھىمگه قول ! ياق، ياق_ 
ا داجىپ سورىدى غھىد بىر ئاز ئارقىاباال مۇج .ئاچچىقالپ
  :كهرىمدىن

  قانداق قىلىمىز ئهمىسه؟_  
ا سىنچىالپ غرەھىمنىڭ پاچاقلىنىپ كهتكهن قولىكهرىم 

ىڭنى ئۇنىڭ غلىغهن يانگبوينۇڭدىكى نهمله-قارىدى ۋە
ىنى غلىغباال مۇجاھىد  يا. دى جاۋابهنېد -پىشانىسىگه باسقىن

  .دەرھال  رەھىمنىڭ پىشانىسىگه  باستى
سورىدى كهرىم  -دىكى ئۈڭكۈرلهرگىمۇ بومبا چۈشتىما؟ يۇقۇرى _

  .باال مۇجاھىدتىن
 .تىپتىمهنكهنېهرنىڭ ئالدىڭالردا بهكال ئۇزاپ كمهن سىل_ 

گه قارىماستىن تىرىلىشىم- ئاۋازىنى ئاڭالپال، ئۆلهئائىرپىالننىڭ 
تىپ ېىدىكى كىچىك ئۈڭكۈرگه يغنىڭ قولتۇغيۈگۈرۈپ، ئاۋۇ  تا

ا شۇكرى ئۇ يهرگه بومبا غخۇدا .الدىم ھهم دەرھال مۆكۈندۈمرىۋېب
جاۋاپ بهردى باال  -چوگۇننىمۇ شۇ يهردە قويۇپ قويدۇم  .چۈشمىدى

  .مۇجاھىد
ىنداشالر، ئالدى بىلهن ئايالىمنى ۋە رېق! ئۇنداقتا بهك ياخشى _

ا يهرگه ئاپىرىپ هن دالدنگماۋۇ كىچىك بالىنى ئهشۇ سهن مۆكۈ
لىڭىزنىڭ غئوبدان ئانا، سىز مۇشۇ يهردە ئو !سىما خېنىم. قويايلى

ئهمما ئۆتۈنۈپ قااليكى، ئۇنى ھهرگىز  .نىدا قاراپ تۇرۇڭېي
مهھكهم ۇدەك بولسا، غئهگهر ئۆزى تىپىرالپ قال .التماڭمىدىر

هن قولى مىدىرلىسا نگھهممىدىن بهك ماۋۇ زەخمىله .لىڭېسىۋېب
ك لىپ، قولىنى مىدىرالتقۇدەېا كغئهگهر ھوشى .بولمايدۇ قهتئى



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

196 

 

گهنلىرىم ېبۇ د .لىڭېسىۋېبولسا، بارلىق  كۈچىڭىز بىلهن ب
چۈشهندىڭىزمۇ  .ىم گهپلهرلىڭىزنىڭ ھاياتى ئۈچۈن بهك مۇھغئو

ئۇ باش ئىشارىتى قىلىپ . كىپېجنىشالپ ېدى كهرىم يېد-ئانا؟
  .  ىنى بىلدۈردىغماقۇللى

ئۇ،  .دى كهرىم قوشۇمچه قىلىپېد-لىڭىز ھايات قالىدۇغئو _
الپ ياتقان كىچىك قوزىسىنى يهردىن غقداپ يىىقھېئاچچىق 

ا قارىماي باال غىنىغسىلېكۆتۈرۈپ ئالدى ۋە بىلهكلىرىگه مهھكهم ئ
ىر ېغئۇالر بوۋاق بىلهن ئ. دىنى يۆلىكهرىم ئايالى. مۇجاھىدقا بهردى

ڭ رىم ئۈڭكۈر شهكلىدىكى كۆمهل ئهگمىنىېئاياق چوكاننى ي
ۇپ، ئانچه ھايال قالماي قايتىپ ا ئاپىرىپ قويۇشغدالدىسى

  :ا قويۇپغكهرىم چوگۇننى ئۇنىڭ ئالدى. ىشتىلېك
رگه قاراپ باقايلى، بىز ئاۋۇ باشقا ئۈڭكۈردىكىله! ، ئاناسىما خېنىم

ڭىق ېخى، ئۇندىن باشقا تىنالر بارمۇ تاغشلىك بولگىېقۇتقۇزۇشقا ت
لىال بۇيهردە ېبىز ھ .رەكلهر، دورىالرمۇ بارېك-ئۈچۈن الزىملىق نهرسه

  .دى ۋە باال مۇجاھىدنى ئۆزىگه ھهمرا قىلىۋالدىېد -بولىمىز
ھىد ھهر ئارىدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال كهرىم بىلهن باال مۇجا

  ۇلداپ  ـۇقـن بـىـاستـارمـۋە ئۈن چىقان ـغال كۆزلىرى قىزارـكىسىـئىك
  : ھهمدە. لىشتىېالشقان ھالدا قايتىپ كغيى

هىتلىك ېئۇالرنى ش! روھىنى شات ئهيلىسۇن ئالالھ ئۇالرنىڭ
ئۇالرنىڭ ھېچبىرى قالماي، گۈمۈرلۈپ  !ا يهتكۈزسۇنغماقامى

دى كهرىم ېد-تىپتۇېئاستىدا تىرىك كۆمۈلۈپ ك غچۈشكهن تا
لىپ ېا كغنىېلىنىڭ يغىڭ ھوشسىز ياتقان ئوئاندىن  ئۇن .اغئۇنىڭ

، لىپىراچنى ئىدىن بىر تال قهلهمتۇغھهمدە  يانچۇ. تىزالندى
ان غۇنلىغسهلالسىدىن ئالقان كهڭلىكىدە نۇران غا ئورىۋالغشىېب
ىپ دە، رەھىمنىڭ قولىنىڭ ئىزىل-ڭىق لىنتىسى كهستىېت

ا غيىن، ئۇنىڭېاندىن كغبىلهن ئورى كهتكهن قىسمىنى پهم
  - بۇرۇلۇپ
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رىسى ۋە سۈڭهكلىرى ېئانا، بۇ ئىزىلىپ كهتكهن قولنى ت _
.               الزىمتىشىمىز ېلىۋېسىپ ئىرىگىچه كېالم يغسا
لىڭىزنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىزگه بۇنىڭدىن باشقا غئو

لىڭىزنىڭ غئوشۇنداق قىلىش  .بولۇپمۇ دەرھال. چارە قالمىدى
لىشنىڭ ېڭ ۋە قان زەھهرلىنىپ قتىشىنىېپۈتۈنلهي قانسىراپ ك

قان ۋە  دى كهرىم سوغۇقېد-ان بىردىن بىر چارىدۇرغئالدىنى ئالىدى
  .رەھىمسىز بىر قىياپهتته

دۇچ قېتىم ا كۆپ غۇرۇش جهريانىدا بۇنداق ئهھۋالالرئ 
لىكى، شۇنىڭدەك بهدەندىن پ كهتكهنكهلگهنلىكى، كۆنۈ

تكهنلىكى شىدىن ئۆېلىش بېسىپ ئىهن ئهزاالرنى كنگزەخمىله
اندىمۇ ئوچۇق غىڭ ھازىرقى كهسكىن تۇرقىدىن قارىكهرىمن

نى  كهرىمنىڭ مهزكۇر تهكلىۋى ئۇنىڭ يۈرىكى. كۆرۈلۈپ تۇراتتى
. رىق ئىسكهنجىسىگه ئالدىغتهسۋىرلىگۈسىز بىر ئاچچىق ئا

. ئۇنىڭ مادارسىز ۋۇجۇدى قوقاستا كۆيگهن ماشتهك پۇچۇلىناتتى
 ھايات تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ لىنىغبىراق مۇشۇنداق قىلىش ئۇنىڭ ئو

شۇڭا ئۇ قولنى . ايدىڭ ئىدىا ئغبىرال چارىسى ئىكهنلىكىمۇ ئۇنىڭ
  .تىشكه ماقۇل بولدىېكىسىۋ

سهن مۇنۇ دوستۇڭنىڭ ھهر ئىككىال بىلىگىنى !يىگىت  _
 قولىنى .كۇچۇڭ بىلهن يهرگه مهھكهم باسقىنجهينهكتىن بار 

ئانا،  سىما خېنىم. ۇدەك دەرىجىدە چىڭ باسغمىدىرلىتالمى قهتئى
رەھىمنىڭ پۇتىنى  سىز بۇ ياققا ئارقىڭىزنى قىلىپ ئولتۇرۇپ،

. يرۇق تهرىقىسىدەدى كهرىم بۇېد-!لىڭېسىۋېيهرگه مهھكهم ب
چۈنكى . ۈتۈنلهي ئورۇنلۇق ئىدىيتقانلىرى پىا ئغكهرىمنىڭ ئۇنىڭ

لىنىڭ بىلىگىنى رەھىمسىزلهرچه كىسىپ ئاجىرتىۋاتسا، ئۇ غئو
 ئۇ كهرىملهرگه! انداقمۇ تاقهت قىاللىسۇنكۆرۈپ تۇرۇشقا ق

ا مىنىپ ئولتۇرۇپ يهرگه غئارقىسىنى قىلىپ، رەھىمنىڭ پۇتى
چۇل -چۇلكهرىم  قولنىڭ جهينهكتىن تۆۋەنكى . مهھكهم باستى
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سىشكه ئهمدىال باشلىۋىدى، ېن كرىدىېبولۇپ يانچىلىپ كهتكهن ي
يهردە، بىر  ا كهلگهن رەھىم بىر ئۈنىغرق ئازابىدا تۇيۇقسىز ھوشىغئا

ۇلۇپ غىراپ ناله قىلدى ھهمدە ئاۋازى بۇئۈنى ئاسماندا قاتتىق چىرق
يۇلقۇنۇپ چىقىشقا ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن . خىرىلداشقا باشلىدى

كىن ئۇالر ېل .قاتتىق تىرپىناتتى كېيىكتهك ئورۇنۇپ، يارىالنغان
  .ۇدەك بوشلۇق ۋە ئىمكان بهرمهيتتىغمىدىرلى

زىرال ھهممه ئىش بىر ئاز چىدا، ھا !لۇمغنىم سۆيۈملۈك ئوېج _
لىشىڭ ېسهن ھايات ق. تىدۇېرىقمۇ ئۆتۈپ كغئاخىرلىشىدۇ، ئا

ى غالپ، جان ئاچچىغدەيتتى ئۇ يى-زىمرەك، سهن ماڭا الېك
ا بهرداشلىق غرىق ئازابىغرەھىمنىڭ ئا. پۇرۇا يالۋغلىغتارتىۋاتقان ئو

ىن ئاستا ئىڭراپ، ھوشىد-ئاستا اچقا،غرىشكه ماجالى قالمىېب
  .كهتتى

ا كهلگهندە غھوشى. تىڭالرېرەھىمنى قويىۋ .ئىشنى پۈتتۈردۈم _
رەھىمنىڭ يۈزىنى سهن ! يىگىت .كۆتۈرۈپ ئۈڭكۈرگه ئاپىرىمىز

ا غئاندىن ئۇنىڭ. ىم باال مۇجاھىدقادى كهرېد-تىن دالدا قىلشقۇيا
لىڭىزنىڭ پىشانىسىگه غلىقنى يۆل قىلىپ ئوغيا! ئانا - بۇرۇلۇپ

ئۇ . همكىن بىر ھالهتتهغدى ېد-تىڭېۇ سالدۇرىۋىنىمغئايى. سىڭېب
ا قاراشقا جۈرئهت غتىلگهن قولىېسىۋىلىنىڭ كغئو

كىن جاننى ېل .سلهپته ئىشهنچ قىاللمىدىا دەغانلىقىغقىالاليدى
  !ۇغرەك ئىدىېشى كۇۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن شۇنداق بولق

ا غتىلگهن قولىېسىۋىلىنىڭ كغان ئاخىرقى ئوغئۇ ھايات قال
ئۇنىڭ ۋۇجۇدى توك سوققاندەك ئىختىيارسىز قارىۋىدى، 
 .ۇزىنى قاتتىق سىقتىغهيرى سىزىم ئۇنىڭ بوغبىر  سىلكىنىپ،

بىر پهس ھهرىكهتتىن  يۈرىكىۇلۇپ غرى بۇئۇنىڭ گۈرەن تۇمۇرلى
ئۇ يۈزلىرىنى كاچاتاليتتى، تىرمىالپ  .دىغاندەك بولتوختى

ىنى ىنىچه ئۇنىڭ قولغكهرىم ئورنىدىن سهكرەپ تۇر. يتتىتاتال
  :ۋە تۇتۇۋالدىمهھكهم 
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بۇنداق  !لىڭچۇېۋۇزنى تۇتىڭئۆزى! سىما خېنىم، ئوبدان ئانا_ 
. لكى زىيانلىقبه ا ياردىمى تهگمهيدۇ،غلىڭىزغىنىڭىزنىڭ ئوغقىل

دى ېد-قىلىپ ئۇنىڭ پىشانىسىگه قويۇڭ لىقنى يۆلغمۇنۇ يا
تۇپراقالرنى -ۇمھهمدە پۇتى بىلهن ق .جىددى بۇيرۇق تهلهپپۇزىدا

ئاندىن . ۆمدىتىلگهن قولىنى كېسىۋىسېرىپ   رەھىمنىڭ ك
ا غسىپ، نهپهسلهندۈرۈشكه، ھوشىېرەھىمنىڭ كۆكسىنى ب

لىنىڭ غھوشسىز ئوئۇ ئۆلۈك ھىساۋى  .كهلتۈرۈشكه تىرىشتى
لىق بىلهن غهن يانگلىپ، يۈزلىرىنى يۆللهېا ئغشىنى قۇچىقىېب

ازابىدا رىق ئغلىپ ئاېا كغئاستا ھوشى-رەھىم ئاستا .سۈرتهتتى
تارتىشقا  سهتىپ، قاتتىق نهپېشىنى يان تهرەپكه ئېسىلكىندى ۋە ب

رىق ئازابىدا بىردىنال غتىۋاتقان ئاېجاندىن ئۆتۈپ ك .باشلىدى
تىلگهن زەخمىلىك قولىنى ېسىۋىرىمى كېىپ، ينهپىسى سىقىل

. تىپىرلىتىشقا، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن يهرنى تۈرتۈشكه باشلىدى
ىلهن ەھىمنى يهرگه باستى ھهم سهلالسى بكهرىم بىچارە نىمجان ر

هم ـكـهھما قوشۇپ غقىنىېولىنى بـمىلىك قـرەھىمنىڭ زەخ
  .اندا رەھىم قولىنى ھهرىكهتلهندۈرەلمهيتتىغشۇنداق قىل .دىـاڭـت

بىلهن رەھىمنى  دېققهتھهم  نى ئهمىسه، ھازىر ھهم تېزېق_ 
بىز ئۈڭكۈرگه چاققان  .قويۇڭالردۈمبهمگه ھاپاشالپ  كۆتۈرۈپ

ئۇالر . دى كهرىم يارىدار رەھىمنىڭ ئالدىدا ئىڭىشىپېد-رىۋااليلىېب
دە، خۇداسىز -رەھىمنى كهرىمنىڭ يهلكىسىگه ھاپاشالتتى

ا غورقۇنچىسىدا   جاننى دالدىا ئۇچراش قغدۈشمهنلهرنىڭ ھۇجۇمى
نىڭ ئۇالر كهرىمنىڭ ئايالى بىلهن ئۇ .لىش ئۈچۈن ئالدىرىشاتتىېئ

رىم ئۈڭكۈر شهكلىدىكى ېان يغك قىزى فهۋزىيهنى پانالىكىچى
اندا، كهرىم ئۇشتۇم تۇت غهل قولتۇققا بىر قانچه قهدەم قالكۆم

! لىپ قالدىېى ئهبلهخ قانداقالرچه بۇ يهرگه كبۇ  لهنىت -توختاپ
-ىلهن ئىتتىرىپ ھاڭگا چۈشۈرىۋەتئۇنى پۇتۇڭ ب! سهن چاققان بول

ئۈڭكۈرنىڭ ئالدىدىال بىر دانه . ىپدى باال مۇجاھىدقا بۇيرۇق قىلېد
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يىنرەك ېئېهتىمال دەسلىۋىدە پارتىلىماي، ك! گاز بومبا ياتاتتى
ان بولسا غچىلېا سۇقۇلۇپ ئغيۇقۇرىدىن دومۇالپ چۈشكهن تاشالر

ان، شۇ تاپتا ناھايىتى غگۈدەك تارقىلىپ بولېد گاز ئاساسهن. رەكېك
ۇچى غشامىلى جان ئال غكىن يېنىك تاېل .سۇس چىقىۋاتاتتى

! ۇرتماقتاۇچ، گاز تۇمانلىرىنى ئۈڭكۈرنىڭ ئىچىگه ئۇچغقارامتۇل سا
بومبىسىنىڭ قۇتىسىنى رىپ، گاز ېپىپ بېباال مۇجاھىد دەرھال چ

  .ۋەتتىۈىپ چۈشۈرپا تىغپهستىكى ھاڭ
لىپ ېول، ھهر ئىككىلىسىنى ئۈڭكۈردىن تېز ئچاققان ب _

ىراپ ھهمدە ئايالىنىڭ ۋە ۋارق دى كهرىم باال مۇجاھىدقاېد-چىق
ئۆزىمۇ رەھىمنى  ان بالىسىنىڭ ئۆلۈمىدىن ئهنسىرەپ،غۇلمىغتۇ

ئۇمۇ كهرىمنىڭ ئارقىسىدىن . كۆتهرگىنىچه ئۈڭكۈر تهرەپكه يۈگۈردى
نى ئاستا يهرگه ئۇالر رەھىم .دەلدۈسلهپ، تهمتىرەپ يۈگۈرەيتتى

ا ياتقۇزدى ۋە ئۈڭكۈرگه قاراپ غقىنىېنىڭ بغچۈشۈرۈپ، قىيا تا
ئۇنىڭ كىچىك قىزى  اھىدـۇجـۇ ئارىدا باال مـدەل ش .چاپتى

 يۈگرەپپ، قاتتىق ھۆتهلگىنىچه ئۈڭكۈردىن ۈرۈفهۋزىيهنى كۆت
  :چىقتى ۋە

مېنىڭ كۈچۈم ! زدەرھال بول، ئايالىڭنى قۇتقا! كهرىم ئاكا_ 
رىم باال مۇجاھىدنى يانداپ كه. دى ئاالقزادىلىك ئىچىدەېد-يهتمىدى

مۇجاھىدنىڭ قولىدىن  ئۇ، باال. ىپ كهتتى، ئۈڭكۈرگه كىرئۆتۈپ
ا غنىېىنى مهڭزىگه ياقتى ۋە رەھىمنىڭ يلىپ، مهڭزېفهۋزىيهنى ئ

- ان توزغئاندىن كۆزلىرىنى توساپ  تۇر. ردىئولتۇ كېلىپ
كۆزلىرىگه سىنچىالپ -تىپ، فهۋزىيهنىڭ يۈزېتۇپراقالرنى سۈرتىۋ

  : دە- قارىدى
قورقۇنچتىن ۋارقىراپ دەپ، - قانداق قىالرمهن! ۋاي خۇدايىم

يۈزلىرى كۆكهرگهن،  چۈنكى كىچىك قوزىسىنىڭ. تاشلىدى
ا بىر نهرسه قاپلىشىپ غۇزىغگۇيا بو ان،غۇلغنهپهسلىرى بۇ

مه قىلىشى ېئۇ ن. نهپهسلىنهلمهي خىرىلدايتتىاندەك غقال
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شۇنداقتىمۇ ئورنىدىن چاچراپ  .نى بىلمهيتتىكېرەكلىكى
دە، جان -ا سۇ قويدىغلىپ، ئالقىنىېىنىچه چوگۇننى ئغتۇر

ىدا باال شۇ ئار. تالىشىۋاتقان كىچىك جاننىڭ يۈزىگه سهپتى
ئاياق ئايالنى ئۈڭكۈردىن سۆرەپ ىر ېغمۇجاھىد بىلهن كهرىم ئ

 .ا ياتقۇزدىغنىدىكى دالدىېلىپ چىقىپ ئۇالرنىڭ يېگهندەك ئېد
مهڭزىلىرى  -ىلغهلىته ئاال تاغئايالنىڭ يۈزلىرىمۇ  قات بوي

ان، غقلىرىنىڭ ئهتراپى ساماندەك تاتارشانىسى، قۇالپى كۆكهرگهن،
ا چارە ئىزدىگهچ، غكهرىم ئايالى .لىشى بهك قىيىن ئىدىېنهپهس ئ

  :همخورلۇق قىلىپ سورىدىغا غئۇنىڭ
  كىچىكنىڭ ئهھۋالى قانداق؟! نىمېسىما خ_ 
قانداق  .ىنهلمهيۋاتىدۇقارىڭا ئۇكام، بۇ نهپهسل! كهرىم _

  .     سورىدى ئۇمۇ ياردەم تهلهپ قىلىپ-رەك؟ېقىلىشىم ك
-باش! قىپ نهپهسلهندۈرۈڭېا يغىزىغزىڭىزنى ئۇنىڭ ئاغئا _

چىكىپ ېھهمدە ناھايىتى تېز بولۇڭكى، ك .زىگه سۇ قۇيۇڭكۆ
ا بۇيرۇق غكهرىم ھاياجان ئىلكىدە ئۇنىڭ -.!.لىشتىن ئىلگىرىېق

ا، ئاندىن غشىېلىپ فهۋزىيهنىڭ بېاال مۇجاھىد چوگۇننى ئب .قىلدى
ا غتۇيۇقسىز ھوشى. ا سۇ قۇيدىغشىېكهرىمنىڭ ئايالىنىڭ ب

ھهمدە  .ان ھالدا سۇ تهلهپ قىلدىغكهلگهن رەھىم قاتتىق ئىڭرى
همما ان ئغڭىپ قويۇلېا تغقىنىېرىق ئازابىدىن بغكۈچلۈك ئا

هن زەخمىلىك تىلگېسىۋىرىمى كېجهينهكتىن تۆۋەن قىسمىنىڭ ي
  . رۇنۇپ تىپىراليتتىڭىقتىن ئاجىرتىشقا ئوېقولىنى ت

بىر ياقتا جان ! شۇ تاپتا ئۇ ئىككى تاشنىڭ ئارىسىدا يانچىلمهكته
چىك تالىشىۋاتقان، جىددى نهپهسلهندۈرۈشكه ئىهتىياجلىق كى

لى غى تارتىۋاتقان چاال ئۆلۈك ئوغقوزىسى، بىر ياقتا جان ئاچچى
ان ھالدا بىر غئۇ پۈتۈنلهي گاڭگىراپ قال !تىشېا يغرەھىمنىڭ ھالى

مۇجاھىد چوگۇن دە، باال -شىنى يۆلىدىېقولى بىلهن رەھىمنىڭ ب
ىر قولى بىلهن يهنه ب .مىتتىېا سۇ تغىزىغبىلهن رەھىمنىڭ ئا



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

202 

 

لىشى ېى يۆلهپ، نهپهسلهندۈرۈپ، ھايات قشىنېكهنجى بالىسىنىڭ ب
  .ئۈچۈن چارە قىالتتى

ا كۆپ سۇ ئىچتۈرمه، سۇ غاريارىد! قىل دېققهتيىگىت  _
ئۈڭكۈرنى قايتا كۈزىتىپ باق، زەھهرلىك گاز  !پايدىلىق ئهمهس

ئوچۇقچۇلۇقتا تۇرىۋەرسهك  - سىرتتاتارقاپ كهتتىمىكىن، بىز 
پ، باال مۇجاھىد چوگۇننى يهرگه قويۇ. دى كهرىمېد -بولمايدۇ

ا غبۇرنى-ىزېغلىپ ئېلىقنى ئغرەھىمنىڭ پىشانىسىدىكى يۆل يا
  . دالدا قىلىپ ئۈڭكۈرگه كىرىپ كهتتى

قىپ نهپهسلهندۈرۈشكه قارىماستىن ېا يغىزېغىزنى ئېغئ
فهۋزىيهنىڭ ئهھۋالىدا كىچىككىنه بولسىمۇ ئۆزگۈرۈش 

ىدا بارماقلىرىنى ئاستا غبىچارە باال جان ئاچچى. كۆرۈنمهيتتى
سلىنىشى هنهپ .مۇرىدى كۆينهكلىرىنى مهھكهمرىپ، ئۇنىڭ ېك

اندەك غئۇزۇن قىستىلىپ، قهي قىل-ئۇزۇن. انچه يامانالشماقتاغبار
ا سۇ قۇيۇپ فهۋزىيهنىڭ پۈتۈن بهدىنىنى غئۇ قولى .قىسقىال تىناتتى

پ قويۇش ۇتۇئۇ ئاخىرقى ئىككى بالىسىنى يوق .سۈرتتى
  ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى  انسىرىغئويلى. دا پۇچىلىناتتىـۇنچىسىـورقـق

  !رىيتتىغقىپ ئاېاندەك چغيىڭنه سانچى
-بولۇپتۇ، كىرسهڭالر بولىدىكهن ئۈڭكۈرنىڭ ھاۋاسى تازلىنىپ _

سۆزىگه تازا بهك  باال مۇجاھىدنىڭ .دى باال مۇجاھىد ۋارقىراپېد
ھايال ئۆتمهيال  .اندەك، كهرىم ئۈڭكۈرگه يۈگۈردىغئىشهنچ قىاللمى

ئاۋال  باال مۇجاھىد بىلهن ئىككىسى ئۈڭكۈردىن قايتىپ چىقىپ،
ى كۆتۈرۈپ ن رەھىمنكهرىمنىڭ ئايالىنى ئۈڭكۈرگه يۆتكهپ، ئاندى

ئۈڭكۈرگه  كۆتۈرۈپا ئهگىشىپ  ئۇمۇ فهۋزىيهنى غئۇالر .ڭىشتىېم
ئارىدىن بهش دەقىقىمۇ ئۆتمهي، قات بوي ئايالىنىڭ . كىردى

ا كۆزى غه چىقتى ھهمدە ھامىلىدىكى بالىسىئىڭراشلىرى ئهۋجىگ
ان غرەك، پوڭزەكتهك كۆتۈرلۈپ تۇرېقىيمايۋاتقان بولسا ك

ا غكۆزلىرى تۇرۇپ تۇرۇپال يۇقۇرى .ىىنى توختىماي مۇرۇيتتغقورسى
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كهرىم . دىېرە ئايال چۈشۈنۈكسىز بىر نهرسه دبىچا. تهتتىېتارتىپ ك
قىن قىلىپمۇ بىر نېمه ېا يغىزىغىنى ئايالىنىڭ ئاغقۇلى

  : ىنى بىلهلمهيغدەۋاتقانلى
ۋىدى، ئايالى بار كۈچىنى ېد-مهن ھېچنهرسىنى چۈشىنهلمىدىم_ 

ان غكهرىمنىڭ يۈزلىرى تاتار. دىرىلدىىپ بىر نهرسه دەپ خىغيى
  : ھالدا
ئانا قانداق قىالرمىز،  -همدەھ. دىېد-بىزگه  ياردەم قىل! خۇدا 
ان غئۇنىڭدىن خۇددى باش پاناسىز قال سورىدى -اق تۇتۇپتۇغتول

  .كىچىك بالىدەك تهلمۈرۈپ
كىن ېل .دى ئۇ پىچىرالپېد-قانداق قىلىشنى مهن بىلىمهن _

ۇ ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى غهلىته بىر تۇيغ ىدى،ئۇنىڭ كۆڭلى بىر ئاز ئاين
  .ا يهنه بىر ئاي بار ئىدىغۇت ۋاقتىغچۈنكى تۇ. تىترىتىپ ئۆتتى

ئانا زەھهرلىك گازدا  -ۇ يامىنىخىمېت! ئۇلۇق خۇدايىم _
باال ھهر ئىككىلىسىنىڭ ھاياتى  -بۇ ھالدا ئانا زىمىنى يوقاتقان،ىس

ئۇ ئىچىدە ئالالھقا دەيتتى -ايسهنغخهتهر ئاستىدا، ئۆزەڭ ياردەم قىل
  . دۇئا قىلىپ

ىدىكى غۇلۇق ئويالر بىلهن، ئۆز قۇچىغئۇ، مۇشۇنداق قاي
ان غقان قىزىنى بىر مهھهل ئۇنتۇپ قالزەھهرلىنىپ، جان تالىشىۋات

ىنىدا، بىچارە قوزىسىنىڭ غلىپ قارىېسىگه ئېئۇ ئ .ئىدى
كىچىك پاخالن گهۋدىسى  ان،نغرۇققىنه قوللىرى بىر ياققا تاشالبۇد
ايلىرىدىن كۆيۈك غان، جاۋغا داجىغىدىن ئارقىسىغىڭ قۇچىئۇن

ئۇ قاتتىق ساراسىمىگه چۈشكهن  .ان ھالهتنى كۆردىغنىپ قالېي
شىنى ېچاقماق تېزلىكىدە ھهرىكهتلىنىپ، قىزىنىڭ ب بولسىمۇ،

پ قىېئاغزىنى يكهن لهۋلىرىگه تهك ئۈستىن قىلدى ۋە كۆكىرىپ
هۋزىيهنىڭ قوۋزىلىرى كىن فېل. نهپهسلهندۈرۈش ئۈچۈن پۈلىدى

ئوماق، . دومسىيىپ چىققان بولسىمۇ، ھاۋا ئىچىگه ماڭمىدى
 .تىلگهن ئىدىېاتلىق پاخالن بوۋاقنىڭ نهپهس يولى ئاللىبۇرۇن ئت
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. شىدىڭقىپ تىېىنى يغقىزىنىڭ كىچىككىنه كۆكسىگه قۇلى ئۇ
  !بىراق يۈرەك سوقۇشتىن توختاپ كهتكهن

م باالم، يۈرىكىنىم ېۋاي جتىپتۇ، ېۋاي باالم، باالم ئۆلۈپ ك _
دەپ -!م جان ئۆزۈپتۇرىغتلىق قىزىم، جان پارەم، يۈرەك باتا

ئهمما مۇزالپ كهتكهن  زارە قىالتتى ئۇ، يۇمران-اغھهسرەتلىك يى
دى كهرىم چاچراپ ئورنىدىن تۇر. سىپېا مهھكهم بغرىغجهسهتنى با

 دە، كۆكسىگه-لىپ يهرگه ياتقۇزدىېۋە فهۋزىيهنى ئۇنىڭ قولىدىن ئ
ان ھالدا غئاندىن كۆزىنى يۇم .قىپ تىڭشىدىېىنى يغقۇلى

  :لىۋەتتى ھهمدەغشىنى كۆتۈرۈپ ھۆڭرەپ يىېب
نىتى كوممۇنىستالرنىڭ ئالالھ بۇ خۇداسىز، ئىمانسىز له

سىز كىچىك بالىنى ئۆلتۈرگهن ھمۇشۇ گۇنا! رىدۇېجازاسىنى ب
! رىدۇېنلهرنىڭ، قاتىلالرنىڭ جازاسىنى بنهپرەتلىك دۈشمه

ۇشۇ بىچارە كىچىك بالىنىڭ زادى نېمه م! گهن دەھشهت ھهېنېمهد
دى دۈشمهنلهرنى ېد-!رەكېمىشكه ئۆلتۈرلىشى كېگۇناھى بار؟ ن

ۋە  ا مهھكهم باستىغرىغلىپ باېجهسىدىنى ئ ئۇ قىزىنىڭ. اپغقا
  ان غگۈلۈك يۇمۇلـا مهڭـغـيىن ئۇنىڭېبۇندىن ك. دىـپهرياد  قىل-ناله

  . ا سۆيهتتىغقوللىرى قكۆزلىرىگه، بۇدرۇ
ا غر؟ توۋلىدى ئهمدىال بىر ئاز ھوشىقىلدىڭال ۇمنى نېمهقول_ 

الپ، تىپچۈكلهپ ئۆزىنى كهلگهن رەھىم ناله قىلىپ ھهمدە تىپىر
اال مۇجاھىد ئۇنى يهرگه نىختاپ كىن بېل. تىشقا باشلىدىېھهر يان ئ

  :سىپ تۇرۇپېب
قولۇڭنى ! خوش بولىڭ ئۈچۈن غانلىغشىم ھايات قالىرىندېق
. سهنال ئهمهس ۇزغقولى يوق يال .ولمىدىىلى بغۇلدۇرۇپ قالقۇت

-ان ساناقسىز ئاكاغان ياكى قوللىرىدىن ئايرىلغپۇتلىرىدىن ئايرىل
دى رەھىمگه تهسهللىرى ېد-سىڭىللىرىمىز بار-ىرىمىز، ئاچائۇكىل
  .  رەھىم ئىنتايىن مهيۈس ئىدى. بهرگهچ

ان ئهمما غقال دىن بىر ئۆزىگه ھهمراھ بولۇپئۇ ئهڭ ئاخىرقى، بىر
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ان غىپ تۇرغرىش ئۈچۈن، ياش سىرېا جاسارەت بغا بالىسىناك
بۇ ! مهيۈسلهنمه! ۇملغسۆيۈملۈك ئو -قىپېزىگه يڭمهڭزىنى مه

مهن  .قۇتقۇزۇش ئامالى يوق ئىدىقولۇڭنى  .يتىدۇېيىگىت راست ئ
ان مۇددەتته غمهن ھايات ياشى .لىتىپ ساقايتىمنداۋا سېنى

رىق غڭ ئادى رەھىمنىېد-بولىمهن قول سېنىڭ قولۇڭ ئورنىدا
باسقان يۈزلىرىگه ھوردەك تهر  تۆكۈلۈۋاتقانئازابىدا تۇۋاقتىن 

  .     ا  پىچىرالپغسۆيگهچ قۇلىقى
  

  

  ئون يهتتىنچى باپ

  جۇپ قهبرە 
   

 دىكى جهھهننهمنىڭ ئۆزى ئىدىئۈڭكۈر شۇ تاپتا بهئهينى يهر يۈزى
قا توئئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى  .انغپى -، نالهپهرياد-دات زارە،-غايى ـ

ۇلۇپ غقاتتىق بۇ. رىيتتىغندەك كۆيۈپ ئااغتاشلى
ان غىرىپ ئۈنى پۈتۈپ قالغۇزى ئاغالۋەرگهنلىكتىن ئۇنىڭ بوغيى

   ياشلىرى مهڭزىنى بويالپ توختىماي-ئۇنىڭ كۆز .ئىدى
  .ىيتتىغسىر
ۇلۇپ قالسا، غ، ئهگهر باال راستىنال بالدۇر تۇئانا سىما خېنىم _

ۇت ئىشلىرىدىن خهۋىرىڭىز غرەك؟ تۇېقىلىشىمىز كقانداق 
. ا پاتقان ھالداغۇغايق-همغسورىدى كهرىم ئۇنىڭدىن چۇڭقۇر  - بارمۇ؟

  .ئۇ ئۈنسىزال  باش لىڭشىتىپ جاۋاپ بهردى
اندا باال تازا ۋاختىدا، غدىن قارىاق تۇتقىنىغتول! ا شۇكرىغخۇدا _
بىر تالمۇ   ىزدانىمېي. ىدەكغۇلغۇ چۈشۈشتىن ئىلگىرى  تۇغقاراڭ

ا ئىچ غاق يهۋاتقان ئايالىغدى كهرىم ئاچچىق تولېد -قولچىراق يوق
  :ا قارىدى ۋەغئاندىن بۇرۇلۇپ ئۇنىڭ .ىرتىپغئا
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. ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن بولىدۇھهممه ئىش  سىما خېنىم
 .سىنى ئۆزگهرتهلمهيمىزنهرا قارشى ھېچغبهندە ئالالھنىڭ خاھىشى

ان، يهنه ئالالھ قايتۇرۇپ غئاتا قىل زنى سىزگه ئالالھڭىبالىلىرى
دى ېد-ڭ ھهسسه ساۋاپقا نائىل بولىسىزئۇ دۇنيادا مى .ئالدى

كهرىم راستىنال بىر چوڭ ئۆلىما . رىشكه تىرىشىپېتهسهللى ب
سىدا باال سۆز ئارى .كىشىدەك، تهمكىن ھهم ۋەزنىلىك سۆزلهيتتى

 بۇ، قىزىل: دىېدۇرۇپ مۇنۇالرنى دغمۇجاھىدقا نهزىرىنى ئا
ممۇنىستالر چوشقىالرنىڭ نىشانلىق ھۇجۇمى، ھهقاچان  كو

شۇ ئارقىلىق  ا جاسۇسلىرىنى كىرگۈزدى،غمۇجاھىدالرنىڭ ئارىسى
ياكى  .بىزنىڭ ئىستىهكاملىرىمىز ئومۇمهن پاش قىلىندى

ۇچى ئائىرپىالنى يۇقۇرىدىن سېنى غلىبولمىسا دۈشمهننىڭ چار
 ىرىمىزدا ناكهسلىك،مهيلى قانداقال بولمىسۇن ئىشل .بايقاپ قالدى

بىزنىڭ ! رەك ئىدىېقانداق قىلىش ك! ئه ھه .بار بۇزۇقلۇق
ق ادىز، ئالدىن مهلۇماتىمىز يوق، قانتهرسېتهجىربىمىز ي

  !ۇلۇقتىغقىل
لىقنى يۆل قىلىپ غئاچچىق ئهلهم بىلهن سۆزلىگهچ، ياكهرىم 

  .ۋاتقان پىشانىسىگه باساتتىۈلۈر تۆكئايالىنىڭ مۇنچاقتهك ته
  ىر ئاياق ېغئ! ىق دەقىقىلهر داۋام ئهتمهكتهزاپلشۇنداق ئا
اق ئازابىدىن بىر ئۈنى يهردە، بىر ئۈنى ئاسماندا غئايالنىڭ تول

پهريادلىق ئىڭراشلىرى زادىال -ۋارقىراشلىرى، رەھىمنىڭ ناله
ان غىپ تۇرېغھهسرەت ي-ئۇالر بىردە  دەرت .اندەك ئهمهسغتوختايدى

رىككهن ېقارىشاتتى، بىردە   تا ئهلهملىك غكۆزلىرى بىلهن بىمارالر
ا ئۈڭكۈرنىڭ قىيا غلىېلىدىن ھېۋە ئۈمىتسىز ھالدا ھ

  . يورۇقلىرىدىن سىرىتقا تىكىلىشهتتى
يىن كۆردىكى، ېاندىن كغا ئۇزۇن سىنچىالپ قارىغئۇ قاتبوي ئايال

اق ئازابىدىن لهۋلىرىنى قاتتىق چىشلىگهن بولۇپ ھهتتا غتول
ئۈچىنى بالىلىرىدىن ىدا ئۆز ۋاقت ئۇمۇ. لهۋلىرى قاناپ كهتكهن ئىدى



 قان تهپچىرىگهن ئافغانىستان

207 

 

ى تازا تارتقان ۋە ىناقنىڭ  دەردغۇت ۋە تولغتۇ ۇپ،غئۆيىدە تۇ
. ىر ھهم قورقۇنچلۇق ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلهتتىېغقانچىلىك ئ

ا غرىغلىكى بىلهن باىدىكى جانسىز بوۋاقنى بىر بىغشۇڭا ئۇ قۇچى
باردى ۋە  اغنىېئاستا سۈرۈلۈپ قاتبوي ئايالنىڭ يباسقان ھالدا، 

  : ئىڭىشىپ سورىدى
  ا جهزىم قىالالمسىز؟غبىر ئاز ۋاقىت بارلىقى_ 
 كىنه باشيېنىكدا ـالـدۇرسىز ھغاـاتبوي ئايال ئىنتايىن مـق

ئاندىن ئۇ كهرىمگه ئاڭلىتىش ئۈچۈن  .لىڭشىتىپ قويدى جاۋابهن
م، رەھىمنىڭ قولىنى ئىزىۋەتكهن ئۇكا - ىپغىي كۈچىنىبار 

بىزنىڭ بىر تال بوخچىمىزنىمۇ دومۇلىتىپ لىقى قورام تاش ېھ
هن ئۈچۈن ھهممىدىن قىممهتلىك شۇ بوخچىدا م .كهتكهن ئىدى

ان ئائىلىۋى رەسىم خاتىرسىدىن باشقا يهنه بىر تال يۆگهك، غبول
ڭالردىن ىشۇنى ئىكك. تتىبىر دانه كىچىك قول چىراق با

 كهرىم. ئۆتۈنۈپدى ېد -! ر ئىزدەپ باققان بولساڭالربىرسىڭال
تىپ، ېىنىچه سىرىتقا يۈگۈرۈپ چىقىپ كغرسهكرەپ ئورنىدىن تۇ

لىك ئىچىدىكى بهختسىز :دە-ماي قايتىپ كىردىھايال قال
ا ئىلىشىپ غالالربوخچا قاپتالدىكى چاتق! كىچىككىنه بهخىت

ماتلىق ما -لىش ھاياتېلىپ كېن ئۇنى ھازىر ئكىېل .توختاپ قاپتۇ
يىگىت  .رەكېرىشىمىز كىچه كۈتۈپ تۇغبىر ئاز قاش قاراي .خهتهر

پىپ ېلى تېھ .اڭ، ئۇنى ساڭا  كۆرسۈتۈپ قويايمهن بىلهن م
دى ۋە باال مۇجاھىدنى ئهگهشتۈرۈپ  ېد -دۇۇلىشىڭ ئاسان بولېك

 ،دەپ- سۇ ـ لى رەھىمغئۇنىڭ ياردار ئو. قا چىقىپ كهتتىسىرىت
چىپ ېئۇ چوگۇننى ئ .ۇناتتىغىدى ھهم چاال ئۆلۈك ئىالندەك توللۋتو

تىن كهرىم سىرىت ىمگه سۇ بهرگىلى تهمشىلىۋاتقاندارەھال ئهمدى
ئوبدان ئانا، سىما  -ىراپ كهتتىا ۋارقغقايتىپ كىردى ۋە ئۇنىڭ

 .سۇنى كۆپ ئىچتۈرمهڭ .قىلىڭ دېققهتئۆتۈنۈپ قاالي  خېنىم
ئۇنىڭدىن سىرت باشقا  .رەھىمنىڭ يارىسى ئۈچۈن سۇ زىيانلىق
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ىنىمۇ غانلىغىدىلېقهيهردىن نېمه كقاچان، . سۈيىمىزمۇ يوق
  .سۇنى مهن ئىچتۈرۈپ قوياي! توختاڭ! بىلمهيمىز

پهم بىلهن كهرىم چوگۇننى . شىنى يۆلىدىېلىنىڭ بغئۇ ئو
 .مىتتىېا بىر قانچه تامچه سۇ تغىزىغقىيسايتىپ رەھىمنىڭ ئا

  ۋارقىرىدىكىن رەھىم نارازىلىق بىلدۈرۈپ ېل
اق ئۇند! دىمېئۇسساپ ئۆلۈپ قاالي د سۇ، يهنه ئازراق، _

  ، رقىلماڭال
  ! يهنه بىر يۇتۇم

ئۆتۈنۈپ . سهن ئۆلۈپ قالمايسهن .ىننگماڭا ئىشه! يىگىت _
م دى كهرىېد-ا سۇ ياراڭ ئۈچۈن بهك زىيانلىقيتىمهنكى، شۇ تاپتېئ

ا بىر يۇتۇم غماقلىرىتىۋاتقان تاېھهمدە رەھىمنىڭ قۇرۇپ تامچىپ ك
ئايالى نهپىسى  تىكىقاغشۇ ئهسنادا كهرىمنىڭ تول. قۇيدى سۇ

كهرىم . ان ھالدا ھالسىراپ سۇ تهلهپ قىلدىغنهپىسىگه ئۇالشمى
بىچارە ئايال . ئايالىنىڭ لهۋلىرىگه بىر قانچه تامچه سۇ تىمىتتى

سۇنى يۇتقىچه  ھۆتىلىپ كهتتى ۋە تۇيۇقسىز چىرقىراپ، ياردەم 
ى قاتتىق مۇرىۋىدى، تهلهپ قىلىۋاتقاندەك ئۇنىڭ بىلهكلىرىن

   ئۇ بۇرۇلۇپ .تىپ كهتتىېپتىرناقلىرى 
  لىپ، ېچاپىنىڭىزنى س. كهرىم، ئۇكام چاققان بولۇڭـ  

كهرىم  .لدىرىتىپدى كهرىمنى ئاېد-يىڭېا يغئايالىڭىزنىڭ ئاستى
ا غلىپ ئايالىنىڭ ئاستىېئۇزۇن چاپىنىنى چاقماق تېزلىكىدە س

جهسىدىنى ھايات  قىزىنىڭ ىدىكىغقۇچۇ ئۇ.يايدى
ا غايالپ، باال مۇجاھىدنىڭ قولىئاۋ ىدىكىدىنمۇ بهكرەكېغچ

  ئاندىن. تۇتقۇزدى
بۇ چوكان  .رئهرلهر سىلهر بىزگه كهينىڭالرنى قىلىپ ئولتۇرۇڭال -

ۇت ئانىسى بولۇشقا تهييارلىق غدە، تۇ-دىېد-رۇنۇپ قالمىسۇنوق
  :اچ سورىدىغىلىپ، تامبالنى پهم بىلهن سالدۇرق

  ۇتۇڭ بوالمدۇ؟غتۇ ىڭلىم بۇ سېنىڭ تۇنجىس_ 
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ۇت ئۈستىدىكى مادارسىز غلىڭشىتىپ جاۋاپ بهردى تۇباش 
  .چوكان

ىپ، غا يىغىڭنى يۇقۇرىقچىقالئۇنداقتا پا! ياخشى _
ھهمدە . ، ئۆزىمۇ ياردەملهشكهچدى ئۇېد -رىگىنېىڭنى كقچاتىرلى

  : ۇتقا ماسلىشىشنى چۈشهندۈردىغتۇ
لىپ  ھاۋانى ېچۇڭقۇر نهپهس ئ اق تۇتقاندا،غتىم تولېھهر ق

ا ـانـاليسهن، مـاتتىق ئىنجىقـقدىن ـانـئ دە،-ارتىسهنـه تـگـڭـئىچى
  .مهكتۇرېۇت دغبۇ تۇ

ه قارىتىپ نگدىن تۆۋەيۇقۇرىىنى غئۇ ياش چوكاننىڭ قورسى
كىن ھېچ ئۆزگۈرۈش ېل ئۆتتى،  تئارىدىن بىرەر مىنۇ .رىيتتىېس

ساندا  قاتبوي ئايال ئارالپ ئاندا،. اقمۇ داۋام ئهتمىدىغتول .بولمىدى
اق دائىم غكىچىك تول .قويۇپ يهنه جىمىپ قاالتتىئىڭراپ 

ق، ۋارقىراش ىقىسقىال سانج .ا ئىلگىرلهش يوقغئوخشاشال، ئال
ئارىدىن ئىككى سائهت شۇنداق ئۆتۈپ  .ئاندىن يهنه تهنهپىس

  .  كهتتى
  ئۇنىڭ . ىتتىۋاتاتېۇتنى ساقالپ چارچاپ ھالىدىن كغئۇ تۇ

ن اتىۋاتقې، كۆيۈشۈپ كلىپېئۇ ت .بهدەنلىرى ئۆزلۈكسىز تىترەيتتى
دەك ۇغئولتۇر. ياق، بۇياققا يۆتكىلهتتىبهدەنلىرىنى قىمىرلىتىپ ئۇ

ا نغۇت ئۈستىدىكى ياش چوكاغان بولسىمۇ، مۇشۇ تۇغمادارى قالىم
  . رەك ئىدىېهيرەت قىلىشى كغياردەم قىلىش ئۈچۈن يهنىمۇ 

ال ئهمهس، ئۇ بىر ئايال كىشى ى ئۈچۈنقانلىغئۇ بىر ئىنسان بول
ى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى ئۇ بىر ئانا بولۇش سۈپىتى قانلىغبول

 ان، كۆزى قان ياشلىق،غىن ئايرىلبىلهن، بهلكى ئۇ تۆت بالىسىد
پارە بىر ھهسرەتلىك ئانا بولۇش سۈپىتى بىلهن چىدام -پارە يۈرىكى

  .كۆرسهتمهكته ئىدى
 ئۇالر بىر .سىشقا باشلىدىېۇ بغئاستا قاراڭ-ئۈڭكۈرنى ئاستا

شى پارتىالپ ېئۇنىڭ ب. غۇۋا كۆرۈشمهكته ئىدىى بىرلىرىن
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ا غتىم ئالدىېانچه قئۇ بىر ق. شلىدىابرىشقا غاندەك ئاغتىدىېك
اق غكىن ئۇ ئۆزىنى رۇسالپ، تولېل .پۈكلىنىپ يىقىلىپمۇ چۈشتى

ققىتىنى ېش ئالدىدىكى بوۋاققا دۇلۇغا، تۇغئۈستىدىكى ئايال
پ، بوخچىنى ۇرۇلۋ مۇجاھىدقا ياكهرىم باال. رىشكه مهجبۇر ئىدىېب
خى بىر قانچه قهدەم ېباال مۇجاھىد ت. يتتىېلىشنى ئېلىپ كېئ

ماڭمايال، قاتبوي ئايال ئادەتتىن تاشقىرى بىر تهرىقىدە چىرقىراپ 
  .بۇ بىر قورقۇنچلۇق چىرقىراش ئىدى. تاشلىدى

دەيتتى ئۇ  -!ىق ئىنجىقالىن، ھه، قاتتغقىزىم ئىنجىقلى_ 
ىنى غئايالىڭىزنىڭ قورسى ـ مدە كهرىمگهھه. رىپېمهدەت ب

دى ۋە ئۆزى قولىنى ېد-رىڭېسىپ سېه بنگهتىيات بىلهن تۆۋەېئ
  .ا ئورۇندىغشى قولىېتىپ سىالشتۇرىۋىدى، بوۋاقنىڭ بئۇزار
ئىنجىقال، بوله قىزىم ! هيرەت قىلغياخشى، قىزىم يهنه ئازراق  -

  ىر هۋدىسى بـگڭ ـىـنـبىراق بوۋاق. دەيتتى ئۇ ۋارقىراپ-توختاپ قالما
  .ان ئىدىغجايىدىال توختاپ قال

دەيتتى -لىش يوق، ھورۇنلۇق قىلماېدەم ئ! بوله، بول دەيمهن _
ستىدىكى قاتبوي چوكان بار ۇت ئۈغتۇ. ۇ ئىنجىقالشقا مهجبۇرالپئ

-بىراق بوۋاق مىدىر. ىپ قاتتىق ئىنجىقلىدىغيى كۈچىنى
تۇيۇقسىز ياش چوكاننىڭ پۇتى . ئىلگىرلهش بولمىدى. لىمايتتى

ىكىنىڭ ئېتهكلىرىگه قوللىرى كۆين بىر ياققا قىيسايدى،
اق تۇتۇشمۇ غتول ئىنجىقالشمۇ يوق،. ان ئىدىغتاشلىنىپ قال

دىكى ياش چوكان ۇت ئۈستىغق، چىرقىراش، ۋارقىراشمۇ يوق، تۇيو
  .دىجىمجىت بولۇپ قال

ۋارقىرىدى ئۇ كهرىمگه  -!سلهنمهيۋاتىدۇهئۇ نهپ! ۋاي خۇدايىم _
    قاراپ ۋە

ا غىزىغىزىڭنى ئايالىڭنىڭ ئاغئا! دۇقۇپ تۇرىسهنۇمىگه ھېن_ 
دى ئۇ ېد-!ا ياردەم قىلغلىشىېقىپ نهپهسلهندۈر، ئۇنىڭ نهپهس ئېي
 غاىزىغل ئاغزىنى ئايالىنىڭ ئااكهرىم دەرھ. هرىمگه ۋارقىراپك
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كىن ناتىۋان ئايال نهپهس ئالمايتتى، ېل. قىپ قاتتىق پۈلىدىېي
دۇرسىز غبۇ ما. ۈپ كهتكهن ئىدىمه ئىش ئۆتھهم! مىدىرلىمايتتى

دىرلىقتا، ۋادىالردا، ېيولىدا، ئ غقاتبوي ئايال كۆن بويى تا
ئاز  يول مۇشهققهتلىرى !قىيالىقالردا پىيادە يۈرگهن ئىدى

 -چۈشكهن تاش لىشى، گۈمۈرلۈپېكهلگهندەك، بومباردىماندا ق
ىنىشى ـلھـهرلهن زەـاز بىـىك گـهرلـىشى، زەھـلېـتۇپراققا كۆمۈلۈپ ق

  .رقى نهپهسلىرىنى بهلگىلىگهن ئىدىـىـاخـۇنىڭ ئـئ
ڭ سېنى! ممهدههمبىرىم مۇھغك ئولۇق پهيسۆيۈملۈ! ئاھ _

دېققهت ھهم دى ئۇ پىچىرالپ ۋە ېد-! نامىڭ بىلهن مۇبارەك
 .ا ئاستا تهككۈزدىغشىېبىلهن بارماقلىرىنى  بوۋاقنىڭ ب هتىياتېئ

كىن ئۇ بارلىق ېل. ئىدىۇلدۇرۇشقا تولىمۇ يىراق غئهمما بالىنى تۇ
  ارتىشقا ـۇپ تـۇتـشىدىن تېنىڭ بـىپ بوۋاقغجاسارىتىنى يى-هتئجۈر

  .لىدىغىڭاڭالپ يىبوۋاق ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن ئ .باشلىدى
ئۇ كهرىمدىن تازا سورىدى -قانداق كهرىم، نهپهسلهندىمۇ؟ _

  .ان ھالداغئىشهنچ قىاللمى
  دى كهرىم ېد-!ئالالھ بىزگه ياردەم قىل. ياق، ياق _

قىپ ېزىنى يغا ئاغىزىغئاندىن يهنه ئايالىنىڭ ئا .المسىراپغيى
مهن  -قىپ ېقىپ تىڭشاپ بېىنى كۆكسىگه يغپۈلهپ، قۇلى

سۆيۈملۈك ! ئاھ! كهتتىئايالىم ئۆتۈپ ! تۆگهشتىم، ئولۇق خۇدايىم
ياش ئايالىدىن . لدىقى پهرياد دەپ -!تاشالپ كهتتى مېنى! ئايالىم

ا ئۇرۇپ، غشىېب! اليتتىغرىم ھۆڭرەپ يىان كهغئايرىلىپ قال
  . يۈزلىرىنى تهستهكلهيتتى

كهرىم . دى ئۇ كهرىمگه قولىنى ئۇزارتىپېد-رىڭهېقهلهمتۇراچنى ب
ئۇ . ا بهردىغھالدا قهلهمتۇرىچىنى ئۇنىڭ قولى قوللىرى تىترىگهن

بوۋاقنى كهرىمنىڭ چاپىنىنىڭ ئۈستىگه ياتقۇزۇپ، قهلهمتۇراچ 
ىال زاكىالپ نغيىن، چاپاېهندىن كبىلهن كىندىكىنى كهسك

بالىڭىزنىڭ كىندىكىنى  -ئاندىن. تۇتقۇزدىا غدادىسىنىڭ قولى
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دى ھهمدە ئۆزى ئهڭ ئاخىرقى مادارى بىلهن جانسىز ېد-ۇڭغبو
ۈپ، كۆينهكلىرىنى تۈزەشتۈرۈپ ئايالنىڭ تامبىلىنى قايتا كهيدۈر

ان پۇتلىرىنى ئاستا غتىپ قالېيىن، ئۈيۈشۈپ قېاندىن كغقوي
تىپ ېچى بولىۋىدى، تۇيۇقسىز ھوشىدىن كھهرىكهتلهندۈرمهك

ا كهلگىنىدە، غيىن ھوشىېئۇ بىر ھازادىن ك. ا چۈشتىغئوڭدىسى
ۇلۇپ توختاۋسىز  غىدە مىرقىراپ، بۇۈۋنىڭ تىغبوۋاق ئۇنىڭ قۇلى

ىنى غتىۋاتقانلىېئۇ ئۆزىنىڭ توڭالپ تىترەپ ك .الۋاتاتتىغيى
 ۇۋا يورۇقىغولچىراقنىڭ يۈزلىرىگه ق چىۋىدى،ېزىپ كۆزىنى ئېس

نىدا يهنه بىر ېلىقى باال مۇجاھىدنىڭ يېئۇ، ھ .چۈشمهكته ئىدى
  .انلىقىنى بايقدىغئادەمنىڭمۇ قول چىراق تۇتۇپ تۇر ساقاللىق

ئۇنىڭدىن  سورىدى -ئانا قانداقراق، ياخشى بولۇپ قالدىڭىزمۇ؟ _
  .هن ھالدانگباال مۇجاھىد ئهندىشله

دى ئۇ ېد-ياخشى بولۇپ قالدىم ،ىر ئهمهسېغئانچه ئ! ھه ئه _
 .باال مۇجاھىد ئۇنىڭ بىلىكىدىن تۇتۇپ يۆلىدى. جاۋابهن پهس ئاۋازدا

  ا غمىېا داجىپ ئۈڭكۈرنىڭ تغئۇ ئۆزىنى ئوڭشاپ، بىر ئاز ئارقى
   يۆلهندى ۋە

  .دى پىچىرالپېد-ىېغى ئاچقان چغبالىنىڭ قورسى_ 
شى ېقاخشىدى كهرىم ب -رەك ئهمدى؟ېقانداق قىلىشىمىز ك _

  .تىپېق
لىقى بوخچىنى تاپالىدىڭالرمۇ؟ ھه، شۇنىڭدىكى بىر قۇتىدا ېھ _

بوۋاققا كىچىككىنه . مزىك قۇتىسى بارىئ ئازراق سۈت تالقىنى،
ىنى غتىنچىلىېدى ئۇ باش قېد-رىڭالرېب سۈت تهڭشهپ

ال مۇجاھىد يهرگىال ياتقۇزۇپ ئاندىن ئۇ، باياتىن با .يهڭگىللىتىپ
ۇت، غجهسىدىنى ئاۋايالپ ئالدى ۋە تۇ ڭان، كىچىك قوزىسىنىغقوي

ان، غيلهن ئۇنتۇپ كهتكىلى تاسال قالهمۇسىدا ھهمغيھهم ئۆلۈم قا
ا سۈرۈلۈپ غنىېلىنىڭ يغئۆزى بىلهن ئىڭراپ ياتقان ياردار ئو-ئۆز

لىنىڭ پىشانىسىگه غ، چۇڭقۇر ئانىلىق مىهرى بىلهن ئودە-كهلدى
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پ ۆقىزىق، ھهم چلى ھهم غئو .كۆزلىرىنى سىلىدى-سۆيۈپ، باش
  .سۈزمه تهرگه چۆمۈلگهن ئىدى

دى ئۇ چۆچۈگهن ېد-تىپتۇېىم، رەھىم بهك قىزىپ كۋاي خۇداي _
  .ۇچى بولمىدىغك ئالىكىن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئىلېل .ھالدا
تاڭ يورۇشتىن ! سىلهرتىۋاتىېچىكىپ كېكهرىم، سىلهر بهك ك _

نمۇ، ان بوۋاق ئۈچۈغۇلغڭى تۇېي! رەكېۇلۇشۇڭالر كغئىلگىرى قوز
ممهتكه تهڭ يارىدار يىگىتىڭالر ئۈچۈنمۇ ھهر بىر مىنۇت ھاياتى قى

دى ساقاللىق ئادەم، پهس ئاۋازدا ئهمما  سالماقلىق ېد-مۇھىمدۇر
ىنچى ھۇجۇملىرىدىن ھايات غبۇ ئادەم، دۈشمهنلهرنىڭ قىر .بىلهن

 قوشناۇدىن پايدىلىنىپ غقاراڭ انالرنى ئىزدەش ئۈچۈنغقال
  .كىشى ئىدى  ىتۇنجلگهن ئىستىهكامدىن كه

  پ ـىـسـېـا بـغرىغاـى ببالىسىن سىزىانـان ئـقـالۋاتغۇپ يىـۇلـغۇـب 
باش لىڭشىتىپ جاۋاپ  قېتىمان كهرىم بىر قانچه غمۈكچۈيۈپ قال
  : ياشلىرىنى سۈرتۈپ-بهردى ھهم كۆز

  دى ېد-ىهكامدا كهتمهن، گۈرجهك بارمۇ؟سىلهرنىڭ ئىست
  . ساقاللىق ئادەمدىن سوراپ

ھهمدە كهرىمگه . رىپېدى ساقاللىق ئادەم جاۋاپ بېد -ياق _
  :تهپسىلى چۈشهندۈردى

ھهممه قورال ۋە بارلىق  سايمانالر مۇشۇ چوڭ ئىستىهكامدا 
بىزنىڭ ئارقىدىكى مۇداپىئه نوقتىمىز كىچىك بىر ئۈڭكۈر  .ئىدى

بىز  .بولۇپ ئۇنىڭدا بىر دانىال ئائىرپىالن سۇقار قورالىمىز بار ئىدى
اشتۇرۇش ئۈچۈن غدۈشمهننىڭ ھۇجۇم نىشانىنى ئازى  بۇ قورالن

اندا دۈشمهننىڭ غشۇنداق بول .تاكتىكا ئورنىدا ئىشلىتهتتۇق
 دە، بۇ ياقتىكى-ۇنچى تىك ئۇچارى ھۇجۇمنى بىزگه قارىتاتتىغقىر

ه نگان سهپداشلىرىمىز دۈشمهغچوڭ ئىستىهكامدا پهيت كۈتۈپ تۇر
كىچىك ئۈڭكۈردە ئىككىال بىز ئۇ ياقتىكى . رەتتىېئارقىدىن زەربه ب

  ..ئادەم تۇراتتۇق
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-رەك؟ېقىلىشىمىز كبىز جهسهتلىرىمىزنى قانداق دەپىنه  _
  .سورىدى كهرىم

ا ـلىققـنچېۈك تـۈلـگـىرىمىز مهڭـهىدلـېارەك شـۇبـم _
  رىشكهن ېئ

. ئولۇق جاينىڭ ئۆزىگىال دەپىنه قىلىشتىن باشقا ئامالىمىز يوق
ان يهرلهردىن، غبوشاپ قالىڭ بومباردىمانى بىلهن دۈشمهنن

هىدىمىز ئۈچۈن ېقولىمىز بىلهن ئىككى ش -ياردىمى ئالالھنىڭ
  .تهلهپپۇزدا قهتئى دى ساقاللىق ئادەم تهمكىن ۋەېد-قازىمىزيهرلىك 

بىراق . سى ئىدىىمزىك قۇتىان ئغرىدىېماۋۇ بوۋاققا سۈت ب_ 
دى باال مۇجاھىد قولىدىكى ئهمزىك ېد-بىر تامچىمۇ سۈيىمىز يوق

  .كۆرسۈتۈپ قۇتىسىنى ساقاللىق ئادەمگه 
  ه ـهرگـلـئالدى بىلهن بىزنىڭ كىچىك ئىستىهكامىمىزدىن سى _

  .ا تۇتۇش قىالرمىزغان ئهكىلهي، ئاندىن باشقا ئىشالربىر ئاز سۇ، ن
ماتالىرى  ڭىقېيارىدار يىگىتىمىز ئۈچۈن دورا، تئۇياقتا مۇنۇ  _

  .اندەك بولۇپغسىگه ئالېسورىدى كهرىم ئ - بارمۇ؟
  ئاستىدا  غرىنداشلىرىمىز تاېشۇ قاھهممه نهرسه ئ. ئهپسۇس _

ردى جاۋاپ به-!ان چوڭ مهركىزى ئىستىهكامىمىزدا ئىدىغقال
لىپ ئۈڭكۈردىن سىرىتقا چىقىپ ېساقاللىق ئادەم ۋە چوگۇننى ئ

  .كهتتى
ھازىرقىدىنمۇ بهكرەك  يىنېك. قولچىراقنى ئۆچۈرگىن _

دى كهرىم باال مۇجاھىدتىن ېد-هتىياجلىق ۋاقىتتا ئىشلىتهرمىزئى
  .  ئۆتۈنۈپ

رىم چوگۇن سۇ ېه ئۇزۇن ئۆتمهي ساقاللىق ئادەم يئارىدىن ئانچ
  : دە-لىپ ئۈڭكۈرگه قايتىپ كىردىېبىلهن نان ئ

بىزنىڭ كۆپ ! رەكېىم ئۇكا، بىز تېزراق بولۇشىمىز ككهر
لىسىنى ۋە كهرىم با. دى كهرىمنى ئالدىرتىپېد-دىۋاقتىمىز قالمى

ئهرلهر بىر بىرىگه   چئاندىن  ئۈ. ا بهردىغسىنى ئۇنىڭىئهمزىك قۇت
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هىد ئۈچۈن ېئۇالر ئىككى ش .ئهگىشىپ ئوچۇقچىلىققا چىقىشتى
  !  قوللىرى بىلهن ئىككى يهرلىك قازماقچى

  -ـزىبىرى ئۆ! تىكى كىچىك باال باتـدا ئىكـىغۇچىـازىر ئۇنىڭ قـھ
يهنه بىرى  .ا كهتكهن كىچىك قىزىغنىڭ مهڭگۈلۈك ئۇيقۇ

ا كهتكهن غخهۋەر، تىنىق ئۇيقۇېانلىقىدىن بغمهڭگۈلۈك ئانىسىز قال
باال مۇجاھىد . شتىئاخىرى ئۇ ئۈچ ئهرلهر قايتىپ كىرى. ڭى جانېي

ئۇنىڭ  لىپ ئىڭىشتى ۋە قولىنى ئۇزارتىپېا كغئۇنىڭ ئالدى
كىن ئۇ رەت ېل. لىشقا تهمشهلدىېجهسىدىنى ئ كىچىك قىزىنىڭ

  .قىلدى
  .ئاپىرىمهن كۆتۈرۈپئۆتۈنۈپ قاالي، مهن ئۆزەم ! ياق _
يهنه  ئۇنىڭدىن باشقا يول  ۋاقىت بهك قىس،! ئانا، ماقۇل بولۇڭ _

هرىمنىڭ بالىسى ئهڭ ياخشىسى سىز ك .ئۇزۇن ھهم خهتهرلىك
دى ېد-لىمىزېز ھايال قالماي قايتىپ كلىڭ، بىېبىلهن بۇ يهردە ق

  .پۇرۇا يالۋغق مۇجاھىد يۇمشاق ئاۋازدا، ئۇنىڭساقاللى
  لىڭالر، مهن باالمنى دەپنه ېباشقا بىرىڭالر ق! ياق ياق،_ 

  .الپغيىزار -دى ئۇ زارېد-ن يهرگه ئۆزەم كۆتۈرۈپ بارىمهناغقىلىدى
ولىدۇ، سهن بۇ يهردە قال، سىما خېنىم بىز بىلهن بىرگه ب _

اندەك غدقا، بىر ئاز ئاچچىقلىاال مۇجاھىدى كهرىم بېد-بارسۇن
ئۇ  كهرىمنىڭ بالىسىنى باال  .كۆتهردى جهسىدىنى ھهمدە ئايالىنىڭ

لىپ ېجهسىدىنى ئ زۇپ، ئۆزىنىڭ قىزىنىڭمۇجاھىدقا تۇتقۇ
  .ئهرلهرنىڭ ئارقىسىدىن ئهگهشتى

لىشكهندە ئۇ ېتىپ كېان يهرلىككه يغئۇالر دەپىنه قىلىدى
ىنىچه، فهۋزىيهنى غلىغيىنىدا ئولتۇرۇپ، ھۆڭرەپ ېيهرلىكنىڭ ي

. سۆيۈشكه باشلىدىسىپ، يۈزلىرىگه تويماي ېا مهھكهم بغرىغبا
ۇسىز بىر غتاقهت قىل! رىيتتىغچىشىپ ئاېى ئكئۇنىڭ يۈرۈ

  . دەھشهتلىك دەقىقىلهر ئىدى
تقۇزۇپ، يۈزىگه كىچىك يهرلىككه يا جهسىدىنى كهرىم ئايالىنىڭ
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لهر قوللىرى بىلهن ئاندىن ھهر ئىككى ئهر. لىق ياپتىغبىر قول يا
. نه ئىشىنى تۈگهتتىىككه تۇپراقنى سېرىپ   چۈشۈرپ، دەپيهرل

ى تهرەپكه، يهنه بىر غل ئۇزۇنچاق تاشنى ئايالىنىڭ ئايىكهرىم بىر تا
ئاندىن . رىم كۆمۈپ بهلگه قىلدىېشى تهرەپكه يېتاشنى ب

  : ا بۇرۇلۇپغساقاللىق مۇجاھىد ئۇنىڭ
ئۆتۈنۈمهنكى، بالىڭىز ىڭىزنى شبىر ئاز ئوڭلۇق بولۇ! ئانا

! تىڭېىنىشتىن ئاۋال يهرلىككه تاپشۇرىۋلېقولىڭىزدىن ئ
ئۇ . ا مهجبۇرى ماڭىمزغمىز ئاخىر بىر كۈنى مۇشۇنداق يولھهممى

لهن مهڭگۈلۈك بىرگه ڭىزنىڭ ھهممىسى بىبالىلىرىدۇنيادا 
ا غقىملىق تهلهپپۇزدا ئۇنىڭېدى، يۇمشاق ھهم يېد-!سىزۇبول

ىتى ئقا ئۇنىڭ جۈرىشكىن ئۇنداق قىلېل .رىپېتهسهللى ب
  .ئۇ ھهرگىزمۇ خالىيالمايتتى! يهتمهيتتى

قتىمىزنى ئىسراپ بىز ئۇنچىۋاال كۆپ ۋا! لىڭ ئاناېك _
لىڭىزنى غز ئوبى! رەكقۇېلىشى كېلىڭىز ھايات قغئو! قىاللمايمىز

دى قوشۇمچه ېد-!رەكېا ئهڭ تېز يهتكۇزىشىمىز كنغپاكىستا
ئۇ  .اتتىغلىكىدىن تۇتۇپ يېنىك ئىرىقىلىپ ھهم ئۇنىڭ ب

دە، كىچىك -ا كهلدىغىنىچه سۈرۈلۈپ يهرلىكنىڭ كانارىغئولتۇر
« لىال ېا، كۆزلىرىگه، ھغۇبارسىز يۈزلىرىگه، بوينىلىرىغقىزىنىڭ 

لىرىگه ۋان تۇمارچه لهغئىنتىلىپ تۇراندەك غدەيدى »مهمهم! ئاپا
ئاندىن ! شتىىئاندىن يهرلىككه ئىڭ .نىشالپ سۆيدىېنىشالپ، يېي

لىم بولۇپ كهتكهن بىر پارىسىنى تى -ئۇ يۈرىكىنىڭ تىلىم
ساقاللىق مۇجاھىد . هتىيات بىلهن  يهرلىككه قويدىېئ

-سهلالسىدىن كىچىك بىر پارچه يىرتىپ فهۋزىيهنىڭ يۈزىگه ياپتى
  . رىدىېە، قولى بىلهن يهرلىككه تۇپراق سد

  !         هن يۈرىكى ئوتتا پۇچىلىناتتىنگشۇ ئاندا ئۇنىڭ زەخمىله
  !شۇ ئاندا ئۇنىڭ ھهسرەتلىك يۈرىكىدىن قان تهپچۈرەيتتى
  !شۇ ئاندا ئۇنىڭ مادارسىز يۈرىكى سۇقۇشنى خالىمايتتى
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       !لهيتتىـقىلىپ يۈزلىرىنى تهستهك پهرياد  -شۇ ئاندا ئۇ ناله
  !ىنايتتىېغتىپ ئېئۆزىنى يهرگه ئ! لىرىنى يۇالتتىـچاچ
اندىن غھىد بۇ كىچىك يهرلىكنى كۆمۈپ بولاقاللىق مۇجاس

كهرىم . قىلدىالۋەت ىاندىن بىر سۇرە تئپهس ئاۋازدا قۇريىن، ېك
ئۇنىڭ . اليتتىغقىپ يىېا يۈزىنى يغشىېئايالىنىڭ تۇپراق ب

  .الشلىرىدىن  يهلكىسى سىلكىنىپ تىترەيتتىغبۇقۇلداپ يى
دۈشمهنلهر، زالىم ا قول كۆتۈرۈپ، ۋەھشى غئۇالر بىرلىكته دۇئا

كوممۇنىستالر دەھشهتلىك ۋە قهبىه ۋاستىلهر ئارقىلىق 
ئۆزلىرىدىن مهڭگۈلۈك ئايرىۋەتكهن، جانىجان سۆيۈملۈك 

ىن يېك. چۈن ئالالھتىن جهننهت تىلهشتىمهرھۇمهلىرى ئۈ
ا غڭىشىېىدىن يۆلهپ مغساقاللىق مۇجاھىد ئۇنىڭ قولتۇ

  .لىشتىېقايتىپ كئۈڭكۈرگه  شۇنىڭ بىلهن ئۇالر .ياردەملهشتى
سهن  . شۇ تاپتا مېنىڭ زادىال مادارىم قالمىدى! يىگىت _

يول . ۋالىنكى، مۇنۇ يارىدار دوستۇڭنى ھاپاشالپ يۈدۈغياراملىق بول
ساقاللىق . دى كهرىم باال مۇجاھىدقاېد-ئۈستىدە نۆۋەتلىشىمىز

تىلگهن يارىدار قولىنى ېۋېڭا قوشۇپ تغقىنىېىڭ بمۇجاھىد رەھىمن
. كىسىگه ھاپاشالتتىيىن باال مۇجاھىدنىڭ يهلېن كيهشكهندى

ا غرىغان بالىسىنى سول قولى بىلهن باغا زاكىالنغكهرىم چاپىنى
ان نانالرنى غئۇ ئۆزى قال. دا چوگۇننى كۆتهردىسىپ، ئوڭ قولىېب

  .رىۋالدىۈا تۈگۈپ كۆتغكىچىك بوخچىسى
دا پاكىستان نىڭ ھىمايىسى ئاستىچه قاراڭغۇلۇقىېالر كئۇ

ا غچه قاراڭغۇلۇقىېئۇالرنىڭ كۆزلىرى ك .تىىشلېه قاراپ يول ئتهرەپك
نىڭ ئارقىسىدىكى تار غيىن ھهمدە ئۇالر تاېاندىن كغكۆنۈكۈپ قال

لىقى ساقاللىق مۇجاھىد ېتىپ كهلگهنلىرىدە، ھېا يغا يولغجىل
لىق شى تهقهززاېاماتلىق سهپدم-ئۇالر بىلهن خوشلىشىپ، ھايات

  . ا قايتتىغبىلهن كۈتۈۋاتقان ئىستىهكامى
ماي ئاچچىق ا تاقهت قىاللغرىق ئازابىغرەھىمنىڭ ئا
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پارە قىلماقتا -رەان يۈرەكلىرىنى پاىنغئىڭراشلىرى ئۇنىڭ تىل
ئۇ باال  رىگه كهلگهندە،ېىر يولنىڭ بىر ئاز كهڭرەك يغئۇالر چى. ئىدى

ىهرى ۋە چهكسىز سۆيگۈسى ئانىلىق م تىشىپ،ېمۇجاھىدقا ي
  :ىنى سىلىدى ھهمدەكۆزلىر-لىنىڭ باشغبىلهن ئو

پات  ىن،غىم قوزام يهنه بىر ئاز تاقهت قىلنېم، جۇكۇسۆيۈمل
لىپ ېا ئغقىندا  پاكىستاندا بولىمىز، سېنى دەرھال دوختۇرخانىېي

تهخمىنهن . رىپېا تهسهللى بغلىغدەپ، پىچىرلىدى ئو-بارىمىز
مادار -دىدا كۇچيىن ئۇنىڭ ۋۇجۇېئىككى سائهتچه يۈرگهندىن ك

اندەك چىڭقىلىپ غتىدىېتىلىپ كېشى ئېڭ بئۇنى .قالمىدى
ىنىدا دەرھال غئۇ يىقىلىپ چۈشكىلى قىل قال.لىدىرىشقا باشغئا

ىنىچه ھوشىدىن غسلېا مهھكهم ئغچاتقالالر جايىدىال ئولتۇرۇپ،
  .ا كهلگىنىدە پۈتۈن ۋۇجۇدى مۇزالپ تىترەۋاتاتتىغئۇ ھوشى. كهتتى

. لىڭېۋېمۇنۇ سۇ بىلهن بىر ئاز نان ي! سىما خېنىم، ئانا _
  سىدىن ئانچه بىز پاكىستاننىڭ چىگرا. دۇر كىرىدۇغا ماغۋۇجۇدىڭىز

  !رەكېهيرەت قىلىشىڭىز كغ. بهك يىراقتا ئهمهس
ا غىزىغىنىدا، كهرىم ئۇنىڭ ئاغئۇ كهرىمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلى

ىپ غۈچىنى يىئۇ بار ك .لىۋاتاتتىېكىچىك بىر پارچه ناننى س
كهرىم ئۇنىڭ قۇرۇپ كهتكهن . دىئىشتىهاسىز ھالدا ناننى چاينى

-ا بىر يۇتۇم سۇ قۇيدى ۋە ناننى ئۇششاق ئۇشتاپ ، ئارقىمۇغىزىغئا
زىدىن ئۆتكهن نان بىلهن ۇغدەرۋەقه بو. ىشكه زورالپ تۇراتتىئارقا يىي

ا دۇر پهيدغئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بىر ئاز ما ا ياردەمدە بولۇپ،غسۇ ئۇنىڭ
دە، -سىلدىېنىڭ مۈرىسىگه ئمئۇ ئۆزىنى ئوڭشاپ، كهرى .بولدى

  .ا چۈشتىغئورنىدىن تۇرۇپ يول
كىن ېل. رى گوياكى تاياقتهك بىلىنهتتىئۇنىڭ پۇتلى
ا غن پۇتلىرىنى چهپدەسلىك بىلهن ئالاغتىپ قالېشۇنداقتىمۇ ئۇ  ق

لىنىڭ ھاياتىنى غھهر بىر دەقىقه ئو « ئوياليتتىكى يۆتكىگهچ
هيرەت غا كۇچ ۋە غخىيال ئۇنىڭ-ئهشۇ ئوي »!قۇزااليدۇقۇت
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دە، كۇچ -لىشاتتىېپاتال دەم ئ- الر يول ئۈستىدە پاتئۇ .ىشاليتتىېغب
  .توپالپ يهنه يولنى داۋام ئهتكۈزەتتى

    
  

  ئون سهككىزىنچى باپ

  ئاخىرقى مهنزىل
   

كېچىنىڭ زۇلمهت پهردىسىنى قايرىپ، تاڭ شهپهقلىرىنى 
قۇياش ئاتهش نۇرىنى توكۈشكه باشلىغان بۆسۈپ، ئهتتىگهنلىك 

دەسلهپكى دەقىقىلهردە ئۇالر ئاچ، ئۇسۇز، ماغدۇرسىز، 
پاكىستان  سۈڭهكلىرىگىچه تېلىپ مادارىدىن كهتكهن ھالدا،

بۇ يهردە بىر گۇرۇپ . چېگراسىدىكى قاراۋۇلخانىغا يېتىپ كېلىشتى
الرنى چېگرا قاراۋۇللىرى ئۇ. قوراللىق ئافغان مۇجاھىدلىرىمۇ باتتى

ئهسكهرى چېدىر ئىچىگه باشالپ كىرىشتى ـ دە، دەرھال ئۇالرغا 
قىزىق چاي، سۈت، يېڭى پۇشۇرۇلغان نان بىلهن ناشتىلىق 

ئۇ ئوغلىغا چاي ئىچتۈردى، لېكىن ناندىن بىر . كهلتۈرۈشتى
تهخمىنهن چارەك سائهتتىن كېيىن . بۇردىمۇ ئاغىزىغا ئالدۇرالمىدى
  :كىرىپ كېلىشتى ۋە چېدىرغا ئىككى نهپهر مۇجاھىد

ناشتىلىق تۈگىگهن بولسا، سىرتتا ! قېنى ئهمىسه دوستالر
سىلهرنى دەرھال . كىچىك بىر يۈك ماشىنىسى كۈتۈۋاتىدۇ

دېدى -پېشاۋوردىكى مۇھاجىرالر الگىرىغا ئېلىپ بارماقچى
ئۇالر باش لىڭشىتىپ تهييار . مۇجاھىدالردىن بىرى

ئۇنىڭ ياردار ئوغلىنى  مۇجاھىدالر. ئىكهنلىكلىرىنى بىلدۈرۈشتى
ماشىنىغا بىر دانه  قېلىن پاختىلىق . كۆتۈرۈپ ماشىنىغا تۇشىدى

كۆرپه سېلىنغان بولۇپ،  رەھىمنى ئېهتىيات بىلهن كۆرپىگه 
ئاندىن . قالغانالرمۇ ماشىنىغا يامىشىپ چىقىشتى. ياتقۇزۇشتى
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 -بۇ شۇنداق جهبرى. ماشىنا دەرھال  پېشاۋور تهرەپكه قاراپ قوزغالدى
زۇلۇمغا تولغان قاتناش ئىدىكى، ماشىنا ھهر قېتىم قاقمىغا 

ئهگهر باال مۇجاھىد . چۈشكىنىدە، رەھىم جان ئاچچىغىدا كۆكلهيتتى
ئۇنى كۆرپىگه مهھكهم بېسىپ تۇرمايدىغان بولسا، چوقۇم ئۆزىنى 

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق كونا . كۆرپىدىن داق يهرگه تاشلىۋاالتتى
ىن كېلىۋاتقان گۈرۈلدەشلهرگه ئهبجهخ ماشىنىنىڭ ماتۇرىد

ئۇالر بىر قانچه سائهت . كۆنهلمهي، يول بويى بۇغۇلۇپ يىغاليتتى
شۇنداق مۇشهققهتلىك يۈرگهندىن كېيىن، ئاخىرى چۈش ۋاقتى 
بىلهن پېشاۋورغا يېقىن يهردىكى مۇھاجىرالر الگىرىغا يېتىپ 

  . كېلىشتى
الر بالىالر الگىردىكى ياغاچتهك ئورۇق، ماغدۇرسىز ئهرلهر، ئايال

قىزىقىش ئىچىدە ماشىنىنىڭ ئهتراپىنى چۆرىدەپ  توپالشقان 
شوپۇر رەھىمنىڭ خهتهرلىك ئهھۋالىنى الگىر مهسئۇلىغا . ئىدى

ئۇالر ئالته بالىلىق، ئىككى ئائىله تۇرىدىغان بىر . چۈشهندۈردى
  الگىر مهسئۇلى ئالدىراپ، تېنهپ . چېدىرغا دەرھال باشالپ كېلىندى

  :ىۋېتىلگهن بىلىكىنى كۆرۈپرەھىمنىڭ كىس
ۋاي خۇدايىم، بهك يامان كۆرىنىدىغۇ بالىنىڭ ھالى، لېكىن _ 

دوختۇرنىڭ كېلىشىنى  . دوختۇر بۇ ياققا چۈشتىن كېيىن كېلىدۇ
  .كۈتۈپ تۇرۇشقا قهتئى بولمايدۇ

بۇالرنى ئېلىپ كهلگهن ماشىنا ھازىرال شهھهرگه ! ھهي يىگىت
دوختۇرغا ئهھۋالنىڭ بهك ماڭىدۇ، سهن ماشىنا بىلهن بېرىپ، 

جىددى ئىكهنلىكىنى ئېيت، تاكسى بىلهن ناھايىتى تېز يېتىپ 
كېلىڭالر ھهمدە دوختۇرغا ئېيت، ئۇ دەرھال دوختۇرخانىغا تېلىفون 

دېدى چېدىرنىڭ ئالدىدا تۇرغان بىر -قىلىپ كارىۋات تهييارالتسۇن
ىزىق ئاڭغىچه چېدىردىكى ھهم ياتاق مۇھاجىرالر ئۇالرغا ق. يىگىتكه

تهپچىرەپ -سۈت، چاي، ھهمدە رەھىمنىڭ قىزىتمىدىن تهرلهپ
كېتىۋاتقان يۈزلىرىنى سۈرتۈش ئۈچۈن سوغۇق سۇ بىلهن پاكىز ماتا 
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ئاندىن كهرىمنىڭ يېڭى تۇغۇلغان ئهمما . ئېلىپ كىرىشتى
تۇغۇلغان پېتىم بۇ يهرگىچه يۇيۇلۇش پۇرسىتىگه ئېرىشهلمىگهن 

شتى ۋە ئاق يۆگهككه بۆلهپ بالىسىنى بىر تهڭنىگه سېلىپ يۇيۇ
قويىۋىدى، باال يورۇق ئالهمگه  قايتىدىن كۆز ئاچقاندەك 
بهختىيارلىققا چۆمۈلۈپ، ئۆزىگه تىكىلىپ تۇرۇشقان كۆزلهرگه بىر 

  .  باال ھهممىگه قىزىقىپ تهلمۈرەتتى. بىرلهپ قاراپ چىقتى
تهخمىنهن ئارىدىن بىر سائهتچه ئۆتكهندىن كېيىن، قولىدا كونا 

وختۇر  پوپكىسىنى كۆتۈرىۋالغان  ياش بىر  ئافغان دوختۇر بىر د
رەھىمنىڭ . چوڭ قهدەم تاشالپ، ئۇالر تۇرغان چادىرغا كىرىپ كهلدى

. ئهتراپىنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇشقانالر دوختۇرغا يول بوشىتىشتى
دوختۇر رەھىمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، دېققهت بىلهن 

كىسىۋېتىلگهن ئاندىن رەھىمنىڭ . تهكشۈرۈپ چىقتى
بىلىكىدىكى تېڭىقنى يهشمهكچى بولىۋىدى، بىراق كهرىمنىڭ 
سهلالسىدىن يىرتىپ تاڭغان التا بىلهكنىڭ قالدۇق يېرىم 
قىسمىدىكى چۇۋۇلۇپ تۇرغان گۆشكه چاپلىشىپ كهتكهنلىكتىن 

ئهگهر ئاجرىتىمهن دەپ . ئاجىرتىش مۇمكىن بولمايتتى
دوختۇر . ىدىجېدەللهشسه، قان كېتىش تهھدىدى ئېغىر ئ

رەھىمنىڭ كۆينىكىنى سالدۇرۇپ، كىسىۋېتىلگهن بىلهكنىڭ 
  :يۇقۇرى قىسمىنى ۋە بهدەنلىرىنى تهكشۈرگهندىن كېيىن سورىدى

  بۇ ۋەقه قاچان يۈز بهرگهن؟_ 
دېدى كهرىم  -تۆنۈگۈن ئهتتىگهن تهرەپته دوختۇر ئهپهندىم_ 

  .جاۋاپ بېرىپ
-هنگهندەك تۇرىدۇبۇنداق تېز بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ قان زەھهرل_ 

ھهمدە . دېدى دوختۇر ئېچىنغان ھالدا يۈزلىرىنى تۈرۈشتۈرۈپ
  :ئېنىقالش ئۈچۈن سورىدى

  زەخمىلهنگهن قول قانداق كىسىۋېتىلگهن؟
بىزنىڭ باشـقـا ئىمكـانىيتىمىز بولـمىغاچقا، مهن قهلهمتۇراچ _ 
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دېدى كهرىم جاۋاپ  -بىلهن كىسىپ ئاجىرتىشقا مهجبۇر  ئىدىم
  .بېرىپ
ئېهتىمال تېڭىققا ئىشلهتكهن التا، ياكى قهلهمتۇراچ مهينهت _ 

-بولسا كېرەك، بهلكى زەھهرلهنگهن نهرسىلهر بولۇشىمۇ مۇمكىن
دوختۇرنىڭ تهشۋىشلىك . دېدى دوختۇر ئهپسۇسالنغان ھالدا

ئېيتقانلىرىدىن كهلگهن بىر دەھشهتلىك قورقۇنچ ئۇنىڭ 
دوختۇر بىر . ىتىۋەتتىتىرناقلىرىدىن باشالپ پۈتۈن ئهزايىغىچه تىتر

  :ئاز تهرەددۇتلىنىپ ئويالنغاندىن كېيىن سۆزىنى داۋام ئهتتى
ھازىر بىمارغا بىر تال ئۇكۇل ئۇرىمهن ۋە بىر قانچه تابلىت _ 

. تابلىتنى ھهر ئىككى سائهتته بىر دانىدىن ئىچتۈرىسىلهر. بېرىمهن
مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن دوختۇرخانىدىن بىر كارىۋات ھهل قىلىشقا 

لېكىن پېشاۋوردىكى بۇ كىچىك دوختۇرخانا كاردۇرنىڭ . شىمهنتىرى
ھهر قانداق . ئىشىكىگىچه ئېغىر ياردارالر بىلهن تولۇپ كهتكهن

ئهھۋال ئاستىدىمۇ ئۇنى دوختۇرخانىغا ئالدۇرۇش ئۈچۈن بارلىق 
ئۇ دوختۇرخانا  ھېچ بولمىغاندا بۇيهردىن . چارىلهرنى ئىشقا سالىمهن

. زىرال دوختۇرخانىغا قاراپ يولغا چىقىمهنمهن ھا. پاكىز ھهم تېنچ
  .ئهگهر ئىشالر ئوڭۇشلۇق بولسىال بىمارنى يۆتكىتىمهن

دوختۇر ئۇالرغا تهپسىلى چۈشهندۈرگهچ رەھىمگه بىر تال ئوكۇل 
ئاندىن پوپكىسىنى . ئۇرۇپ، بىر دانه تابلىت ئىچتۈردى

  .يىغىشتۇرۇپ، سىرتتا كۈتۈپ تۇرغان تاكسىغا ئالدىرىدى
مهن سىزدىن ئۆتۈنۈمهن، ئوغلۇمنى ! ئهپهندىم دوختۇر_ 

مهن يولدۇشۇمنى ۋە . قۇتۇلدۇرىدىغان ئهڭ ياخشى چارىنى قىلىڭ
تۆت باالمنى يوقاتتىم، بۇ بولسا ھاياتىمنىڭ بىردىن بىر ۋە ئهڭ 

ئوغلۇم ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن مۇشۇ يهرگىچه . ئاخىرقى ئۈمۈدى
كهلگهندە ئۆلۈپ  ئهمدى مهنزىلگه يېتىپ. بهرداشلىق بهردى

ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن . دېدى ئۇ دوختۇرغا يالۋۇرۇپ-!كهتمىسۇن
دوختۇر . ئۆتۈنۈش ياشلىرى يىپى ئۈزۈلگهن مۇنچاقتهك تۆكۈلهتتى
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  -ئارقىغا يېرىم بۇرۇلۇپ
مهن قولۇمدىن كېلىدىغىنىنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى ! ئانا_ 

قىلىمهن، يىگىتنىڭ جىددى داۋاالشقا ئىهتىياجلىق 
لېكىن بۇيهردە مېنىڭ پىچىغىم ئانچه . ى بىلىمهنئىكهنلىكىن

دوختۇرخانىدا پاكىستانلىقالرنىڭ سۆزى سۆز، قارارنى . كهسمهيدۇ
لېكىن شۇنداقتىمۇ ھهر قانداق ۋەزىيهت ئاستىدا . ئۇالر بېرىدۇ

دېدى -ئوغلىڭىزنى دوختۇرخانىغا ئالدۇرۇشقا تهيىن قىلدۇرىمهن
  . ولىغا راۋان بولدىئهھۋالنى قايتا تولۇق چۈشهندۈرۈپ ھهم ي

ئارىدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالر رەھىمنى ئهسكهرى داۋاالش 
ئۇيهردە ئۇرۇشتا . دەپ ئاتىلىدىغان بىر چېدىرغا يۆتكىدى -بۆلۈمى

. يارىالنغان  ئىككى نهپهر مۇجاھىد ۋە تۆت نهپهر كېسهل بار ئىدى
ئىككى نهپهر كېسهل باققۇچىالر قاتلىما كارىۋاتتىن بىرنى 

  . يارالپ، رەھىمنى  ياتقۇزدىتهي
ئانا، سىز ھهر سائهتته،  ياكى ھهر ئىككى سائهتته بىر قېتىم _ 

- باشقىالر قايتىپ كهتسۇن. ئوغلىڭىزدىن خهۋەر ئالسىڭىز بولىدۇ
ئۇ ئوغلىغا دورىنى . دېدى كېسهل باققۇچىالرنىڭ بىرى

دە، -ئىچتۈرگهندىن كېيىن پىشانىسىگه  سۆيۈپ خوشالشتى
  . هن بىرگه چېدىرغا قايتتىباشقىالر بىل

كهچ قۇرۇن سائهت ئالته ئهتراپىدا بىر ياش يىگىت دوختۇردىن   
  :كۆڭۈلسىز بىر خهۋەر ئېلىپ كهلدى

تولىمۇ ئهپسۇس، دوختۇرخانىدىن كارىۋات ھهل قىاللمىدىم، _ 
ئوغلىڭىز ئوكۇل، دورا بىلهن ئهته ئهتتىگهنگىچه جان ساقالپ 

  .ىر كارىۋات بوشىتىلىدۇئهته ئوغلىڭىز ئۈچۈن ب. تۇرسۇن
بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ  ئۇنىڭ يۈرىكى يېرىلىپ كهتكىلى تاسال 

ئۇ ئوغلىنى ئهته ئهتتىگهنگىچه ئامان قويۇشنى تىلهپ . قالدى
دە، -ئۇ خاتىرجهمسىزلىنىپ ئورنىدىن تۇردى! ئالالھقا يالۋۇردى

رەھىم . پاچاقلىرى تىترىگهن ھالدا  داۋاالش چېدىرىغا باردى
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. قارىغاندا خېله بهكال ئارام ئېلىپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى ئاۋالقىغا
ئۇ ئوغلىنى بۇ . ھهم تهكشى نهپهسلىنهتتى ۋە ئىڭراپمۇ كهتمهيتتى

  .ھالدا كۆرۈپ يېنىكلهپ قالدى ھهم خاتىرجهم  چېدىرغا قايتتى
كۈندۈزدىن بېرى تۇنجى قېتىم تىلغا تېتىغۇدەك -ئۇ، ئۈچ كېچه

تاماقتىن . اماققا نائىل بولدىمهزىلىك، ئىسسىققىنه كهچلىك ت
ئاندىن . كېيىن غۇسلى تاھارەت ئېلىپ شام نامىزىنى ئوقۇدى

ئولۇق، سۆيۈملۈك ! ھۇزۇرى قهلب بىلهن ئالالھقا يۈزلهندى
پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىساالمغا دۇرۇت ئوقۇدى، ئالالھتىن 

  !ئوغلىنى تىلىدى، ئاخىرقى بالىسىغا ھاياتلىق تىلىدى
  ا كهتكىنىدە، ئۇ يېرىم ـۇغـۇيقـسى ئـىـهممـهرنىڭ ھـلـچېدىردىكى

گهرچه . ئويغاق ھهم ئىچىنى بىر نهرسه تاتىلىغاندەك بىئارام بوالتتى
يول ئازابىدا پۈتۈن سۈڭهكلىرىگىچه ئۇرۇپ چېقىۋەتكهندەك تېلىپ، 

ئۇ .ھارغىنلىق يهتكهن بولسىمۇ، كۆزىگه تۈزۈك ئۇيقۇ كهلمهيتتى
ېيىن ئارىالپ ئىككى قېتىم كېچه كىرىپ ئهل ياتقۇدىن ك

ئوغلىنىڭ ئاتهشتهك . ئوغلىنىڭ يېنىغا غىپپىدە بېرىپ يوخلىدى
. كۆزلىرىنى سىلىدى-باش! قىزىپ تۇرغان مهڭزىلىرىگه سۆيدى

ئاخىرى كېچه يېرىمىدا . يهنه شهپه چىقارماستىن چېدىرغا قايتتى
لېكىن قىسقىال ئۇيقۇدىن كېيىن . ئۇنىڭ كۆز قارىسى يۇمۇلدى

ەھىمىلىك قار بېسىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى قارا تهرگه چۈمۈلگهن ئۇنى ۋ
قورقۇنچتىن ئۇنىڭ يۈرىكى . ھالدا چۆچۈپ ئويغۇنۇپ كهتتى

بوغىزىغا قاپلىشىپ قالغاندەك، نهپهسلىنهلمهي جاالقالپ 
ئۇ كارىۋاتتا ئولتۇرۇپ زۇقۇلداپ ئاغرىپ تۇرغان بېشىنى . تىترەيتتى

ئۇ، شۇنداق ئولتۇرۇپ . ىتىزىغا قويغىنىچه تاڭ يورۇشىنى كۈتهتت
ئۇ چاال ئۇيقۇدا الگىردىكى مۇئهززىننىڭ بامدات . يهنه ئۇيقۇغا كهتتى

. دە، چۆچۈپ بېشىنى كۆتهردى-نامىزىغا توۋلىغان ئهزانىنى ئاڭلىدى
سهھهرلىك شهپهق يورۇقى چېدىرنىڭ يوچۇقلىرىدىن بۈسۈپ 

 ئۇ دەرھال سىرىتقا چىقىپ ئوغلىنىڭ غېمىدا داۋاالش. كىرمهكته
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رەھىمنىڭ كارىۋىتى يېنىدا ئۇنىڭ كۆزىگه بىر . چېدىرىغا چاپتى
ئۇ ئادەم بىر پارچه ئاق التا بىلهن . نهپهر كېسهل باققۇچى چېلىقتى

  ! رەھىمنىڭ ئىڭهكلىرىنى ئهمدىال قېتىۋاتاتتى
چاقماق سوققاندەك بىر قورقۇنچ ئۇنىڭ مېڭىسىدىن كىرىپ 

ۆكرەك قهپىسىدىن ئۇنىڭ يۈرىكى ك. پۈتۈن ئهزالىرىغا تارقىدى
  . ئۇچۇپ چىكىتىشكه تىپىراليتتى

  !           ئۇ، بۇ دەھشهتتىن قۇتۇلۇشقا ياردەم ئىزدەپ ئهتراپقا تهلمۈرەتتى
ئۇ، كۆز ئالدىدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ قورقۇنچلۇق دەھشهتتىن 
قۇتۇلۇشقا ياردەم ئىزدەپ چىدىرنىڭ پهردىسىگه مهھكهم 

  ! ئېسىالتتى
  !ئۇ ئهتراپقا تهلمۈردى

ئۇ ئهقلىدىن ئاداشقان مهجروھالردەك ۋارقىرىغىنىچه يۈگرەپ 
ئۇ ئوغلىنىڭ . بېرىپ، ئوغلىنىڭ جانسىز گهۋدىسىگه ئۆزىنى ئاتتى

ئوغلىنىڭ جانسىز ! شامدەك قېتىپ قالغان يۈزىگه تىكىلدى
ئوغلۇم  -پهرياد  ئهيلىدى-بېشىنى كۆتۈرۈپ باغرىغا بېسىپ ناله

سهنسىز مهن ! الپ قويدۇڭمېنى نېمىشكه يالغۇز تاش! رەھىم
نېمه ! جېنىم ئوغلۇم كۆزۈڭنى بىر قېتىم ئاچ! قانداق ياشاي

بىر قېتىم ئاپا ! كۆزۈڭنى ئاچه باالم! بولىدۇ، ئۇنداق قىلما ئوغلۇم
  ! دېگىن جېنىم باالم

ئۆلۈمى كۆزىگه كۆرۈلۈپ تۇرغان، ئهمما ئۆلۈمگه قارشى ئهڭ  
قېلىش ئۈچۈن ئاخىرقى نهپىسىگىچه كۈرەش قىلغان، ھايات 

چهكسىز ئىنتىلگهن ئۇنىڭ ئاخىرقى ئوغلىمۇ، زوراۋان، غالجىر 
  . كوممۇنىستالرنىڭ قۇربانى بولۇپ ئالهمگه كۆز يۇمدى

بىر ئازدىن كېيىن كېسهل باققۇچى ئادەم الگىرنىڭ مهسئۇلىنى 
الگىرنىڭ دىنى ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىماممۇ . چاقىرىپ كهلدى

  .بىرگه كهلگهن ئىدى
  .سورىدى الگىر مهسئۇلى-ئهھۋال يۈز بهردى؟نېمه _ 
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تهخمىنهن ئىككى سائهت ئىلگىرى جـان ئـۈزگـهن بولسـا _ 
  . كېرەك

دەپ قارىسام، -چۈنكى بىر ئاز ئاۋال ئۇنىڭغا تابلىت ئىچتۈرەي
دېدى -بهدەنلىرىمۇ مۇزالپ كېتىپتۇ. نهپىسى توختاپ قالغان ئىكهن
  .كېسهل باققۇچى جاۋاپ بېرىپ

ئۇنى ئاغرىق ئازابىدىن ! ىڭغا رەخمهت ئهيلىسۇنئالالھ ئۇن_ 
دېدى ئىمام ھهمدە كارىۋاتنىڭ يېنىغا كېلىپ، -!قۇتقۇزۇپتۇ

دۇئادىن كېيىن ئىمام . قۇرئاندىن بىر قانچه ئايهت تىالۋەت قىلدى
  : كېسهل باققۇچىالرغا ئېيتتى

  ه ـۇرىۋەرسـبۇ يهردە ت. بۇ مۇردىنى چېدىرغا يۆتكهپ ئاپىرىۋېتىڭالر_ 
مهن چۈشكىچه دەپىنه .قا كېسهللهر ئۈچۈن ياخشى بولمايدۇباش

  .ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرىمهن
  كېسهل باققۇچى ئىككى خادىم ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ جهسىدىنى 
يىغما كارىۋات بىلهن كۆتۈرۈپ چېدىرغا ئېلىپ كېلىشتى ۋە 

ئاندىن . كارىۋاتنى چېدىرنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇپ ئورۇنالشتۇردى
ئۇ جانسىز ئوغلى . ىن سىرىتقا چىقىرىۋېتىلدىبالىالر چېدىرد

رەھىمنىڭ ئۈستىگه تاشلىنىپ، شهپقهتسىز تهقدىرنىڭ ئۈستىدىن 
. ئۇ ئاچچىق ئهلهم بىلهن يىغاليتتى. ناله قىلىشقا باشلىدى

زارە -چېدىرغا يىغىلغان ئايالالرمۇ ئۇنىڭ ھازىسىغا قوشۇلۇپ يىغا
ئارىدىن ئۈچ . تتىئۇنىڭ ھهسرىتىگه ھهمنهپهس بولۇشا. قىلىشاتتى

سائهتچه ئۆتكهندىن كېيىن دەماللىقا قۇرۇلغان بىر چېدىردا 
. رەھىمنىڭ جهسىدى يۇيۇلۇپ ئاق يۇپۇق بىلهن كېپهنلهندى

مۇھاجىرالر الگىرىنىڭ مهيدانىدا جىنازا نامىزى ئۆتىلىپ بولغاندىن 
كېيىن، رەھىمنىڭ جىنازىسىنى ئانا ۋەتىنى ئافغانىستاننىڭ 

كۈرەش قىلىپ باتۇرالرچه، پاجىئهلىك ھالدا  ئازاتلىقى ئۈچۈن
شېهىد بولغان ۋەتهن قهھرىمانلىرى دەپىنه قىلىنغان الگىرنىڭ 

ئهرلهر، ئايالالر، بالىالر جىنازىغا . قهبرىستانلىقىغا ئېلىپ مېڭىشتى
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ئۇنىڭ ماڭغۇچىلىك مادارى قالمىغان . ئهگىشىپ يۈرۈشمهكته
تكهن بولۇپ، ئۇ قهدەممۇ قۇياش پارالپ، كۈنمۇ تازا قىزىپ كه. ئىدى

ئۇ ئاخىرى . قهدەم پۇتلىرىنى يۆتكهپ ئىلگىرلهشكه تىرىشاتتى
ئاندىن ئۇ بىر قولى بىلهن ئالدىدا . قهدىمىنى يۆتكىيهلمىدى

كېتىۋاتقان بىر ئايالنىڭ يهلسىكىگه ئېسىلىپ، جىنازا ئىچىدىكى 
ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرقى . يۈرىكىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشهتتى

ارى قالمىغاندا بولسا، ئىككى ئايال ئۇنىڭ غهيرىتى، ماد
  .   قولتۇقلىرىدىن كۆتۈرۈپ دېگهندەك ئېلىپ مېڭىشتى

ئىككى ئهر كىشى يهرلىككه چۈشۈپ قوللىرىنى ئۇزارتىشى، 
يۇقۇرىدىكىلهر ئاق يوپۇق بىلهن كېپهنلهنگهن جهسهتنى تۆۋەنگه 
سېرىلدۈرىشى بىلهن ئۇنىڭ يۈرىكى پىچاق تىقىپ قوچىغاندەك 

ئۇ جانىجان، . ىق ئاغىردى ۋە ئىككى قولىنى ئوغلىغا ئۇزارتتىقاتت
سۆيۈملۈك ئوغلىنىڭ تاتارغان يۈزلىرىنى، ئوچۇق قالغان 
كۆزلىرىنى ئاق يوپۇقنىڭ ئۈستىدىن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم 

دە، ھوشسىزلىنىپ يهرگه -كۆرگىنىدە، ئهسهبىلهرچه ۋارقىرىدى
ىكى تۇپراق ئۇ ھوشىغا كهلگىنىدە، ئوغلىنىڭ يهرل. يىقىلدى

بىلهن كۆمۈلۈپ بولغان، جامائهتلهر ئۇنىڭ مهڭگۈلۈك يوقاتقان 
  .ئوغلى ئۈچۈن ئاخىرقى قېتىم دۇئاغا قول كۆتۈرۈشكهن ئىدى

شۇ تاپتا يالغۇزلۇقتىن كېلىۋاتقان چۇڭقۇر بىر تۇيغۇ ئۇنىڭ 
شهپقهتسىز، زالىم تهقدىرنىڭ . يۈرىكىنى تىلغاپ ئۆتمهكته

ئۇ قىسقىال ۋاقىت . يىقىتقان ئىدىتاياقلىرى ئۇنى بىردىنبىر 
ھاياتى . ئىچىدە سۆيۈملۈكيولدۇشىنى، بهش بالىسىنى يوقاتتى

مهۋجۇتلىغىنى، ئائىلىسىنى، يۇرتىنى، ۋەتىنىنىيوقۇتۇپ، يات بىر 
ئهلگه، يىگانه تاش كهبى تاشلىۋېتىلدى، مهڭگۈلۈك بىر 

  .  قاراڭغۇلۇققا بهنت قىلىندى
چۈنكى ئۇ ! ىمۇ قۇربى يهتمهيتتىشۇ تاپتا ئۇ ھازا تۇتۇپ يىغالشق

پهقهت ئۇنىڭ كۆز چاناقلىرىدىن . تىكهندەك يالغۇز قالدى
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تۆكۈلۈۋاتقان تۇزلۇق ياش مۇنچاقلىرى مهڭزىنى بويالپ، لهۋلىرىنى 
  .سىپاپ توختىماي سىرغىيتتى

چېـدىرغـا يىغىلغان ئايالالر . ئۇالر الگىرغـا قـايتىپ كېلىشتى
سۆھبهتلهر -دىنى ۋەز . تىرىشماقتائۇنىڭ بىلهن ھهمدەرتلىشىشكه 

بىلهن، شۇنىڭدەك بېشىغا مۇسىبهت كهلگهن باشقا ئايالالرنى 
لېكىن ئۇنىڭ . مىسال قىلىشىپ ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىشمهكته

  .  ھهسرەتلىرى يېنىكلهيدىغاندەك ئهمهس-دەرت
ئۇ بىر نوقتىغا تىكىلىپ سائهتلهرچه . كۈنلهر شۇنداق ئۆتمهكته

ئهگهر بىرلىرى . سۆزلهشكه ماجالى يهتمهيتتى. قېتىپ قاالتتى
ئۇنىڭغا گهپ قىلسا، يالتتىدە تىكىلىپ قارايتتى ياكى  سۆزسىز 

ئۇ سۆزلهشكه، زۇۋان سۈرۈشكه جۈرئهت . باش لىڭشىتىپ قوياتتى
. ئېغىز ئېچىپ بىرەر كهلىمه سۆزلىيهلمهيتتى. قىاللمايتتى

ولدۇشىنى كېچىلىرى كۆزى ئۇيقىغا كهتكهن ھامان بالىلىرىنى،ي
ئۆتكهن ھهپتىلهردىكى زۇلمهتلىك سهھنىلهرنى . چۈشهيتتى
دە، چۆچۈپ ئويغۇنۇپ، قاراڭغۇ كېچه قوينىغا كىرىپ، -چۈشهيتتى

ھهر كۈنى بالىلىرىنىڭ رەسىملىرىنى، . يالغۇز ئولتۇرۇپ يىغاليتتى
توي قىلغان چاغلىرىدىكى خاتىرە رەسىملىرىنى ئېچىپ، 

-رەسىملهرنى ئايرىم . هيتتىبهخىتلىك ئۆتكهن يىلالرنى ئهسل
دە، ھهسرەتلىرىنى، ياش تۆكۈشنى، -ئايرىم سۆيۈپ چىقاتتى

يالغۇزلۇقنى بىردەملىك بولسىمۇ ئۇنتۇپ، يېنىكلهپ، ئىچى بوشاپ 
  .قاالتتى

. ئۇ، شۇ تهرىقىدە بىر ئايدىن ئارتۇقراق ۋاقىتنى الگىردا ئۆتكهزدى
ياشىنىپ قالغان شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە الگىرنىڭ مهسئۇلى 

. پاكىستانلىق بىر  ئهر خۇتۇنالرنى چېدىرغا باشالپ كىردى
مېهمانالر ئۇنىڭغا چۇڭقۇر دوستلۇق بىلدۈرۈشۈپ ساالم بهرگهندىن 
كېيىن، ئايال مېهمان يۈزىنى يېرىم يېپىپ تۇرغان شارپىسىنى 

  .قايرىۋېتىپ ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى
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لۇپ  الھوردىن كېلىدۇ، سىزنىڭ ئانا، بۇالر باي بىر ئائىله بو_ 
بۇالرنىڭ بۈگۈن بۇيهرگه قهدەم . تهقدىرىڭىزنى ئاڭلىغان ئىكهن

تهشرىپ قىلىشىدىكى مهقسهت، ھالىڭىزدىن خهۋەر ئىلىش  ئۈچۈن 
. ئۇالر بىلهن بىرگه كېتىڭ. سىزنى بىرگه ئېلىپ كهتمهكچى

ۋەتىنىمىزنىڭ تهقدىرى ھهل بولغىچه، سىزگه ياخشى قارايدۇ، 
ھهمدە ئۇيهردە يالغۇز قالمايسىز، تاشلىنىپمۇ . رلۇق قىلىدۇغهمخو

ئۇالرنىڭ مهھهللىسىدە بىر قانچه ئائىله مۇھاجىر . قالمايسىز
ئافغانالر بار بولۇپ، سىز خااليدىغانال بولسىڭىز، ئۇالر سىزنى  

ئهلۋەتته مهنمۇ . ھهرقانداق چاغدا يوخالپ، زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ
بوخچىلىرىڭىزنى ! شۇنداق ئانا. رىمهنسىزنى قويۇق يوخالپ تۇ

دېدى -ئېلىپ ماشىنىغا ئولتۇرۇڭ ـ دە، ئۇالر بىلهن بىرگه كېتىڭ
ئۇنىڭغا . الگىر مهسئۇلى، ئۇنىڭغا تهپسىلى چۈشهندۈرگهچ ئۆتۈنۈپ

ياندىشىپ ئولتۇرغان پاكىستانلىق خانىم قولىنى ئۇنىڭ 
تۇرغان يهلكىسىگه قويۇپ، ئالىجاناپلىق ۋە ساخاۋەتچىلىك يېغىپ 

قىياپهتته تهبهسسۇم قىلدى ھهم باش ئىشارىتى ئارقىلىق بىرگه 
ئۇ نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي بىر ھازا . كېتىشنى تهلهپ قىلدى

تېڭىرقاپ قالغاندىن كېيىن، ئهتىگىچه ئويلۇنۇپ جاۋاپ بېرىشىنى 
-ـئۇنىڭ ئۆتۈنۈشلىرىنى ئۇالرمۇ توغرا چۈشۈنىدىغان. ئۆتۈندى

  .ىشتىلىقلىرىنى ئىزھار قىلـ
ياخشى بولدى ئانا، بۇالر پېشاۋوردىكى بىر مېهمانخانىدا قونۇپ _ 

دېدى، الگىر -ئهته چۈشتىن ئاۋال بۇ يهرگه يهنه كېلىدۇ. قالىدۇ
  .مهسئۇلى ئۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ

ئۇ ئوغلىنىڭ . ئۇ كهچكىچه، كېچىچه قايتا، قايتا ئويالندى
گىردىكى لېكىن ال. قهبرىسىدىن يىراقالپ كېتىشنى خالىمايتتى

ئۇالرنىڭ ھهرقانداق بىرىگه ئېلىپ كېتىش : باشقا مۇھاجىر ئايالالر
تهكلىۋىنى ئېيتمىغانلىقىنى، بىرەر كىشىنىڭ ئۇنى قوبۇل 
قىلىشى ئۇنىڭ ئۈچۈن قهدىر، قىممهت ۋە بهخىت ئىكهنلىكىنى 
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شۇنىڭ بىلهن ئۇ . ئېيتىشىپ، بىرگه كېتىشنى تهۋسىيه قىلىشتى
كېتىشكه ماقۇل بولۇش ئهڭ ياخشى چارە  ئۆزىمۇ ئۇالر بىلهن بىرگه

كېيىنكى كۈنى الگـىر . ئىكهنلىكىگه قايىل بولۇپ قالدى
  .خوتۇنالرنى باشـالپ ئۇنىڭ يېنىغا كىردى- مهسئۇلى ھېلىقى ئهر

سورىدى الگىر مهسئۇلى  -قانداق ئانا، قارار قىلدىڭىزمۇ؟_ 
  .ئىشهنچىلىك ھالدا

. سهتكهن چوڭ ئىلتىپاتىھه ئه، بۇ ئهلۋەتته ئۇالرنىڭ ماڭا كۆر_ 
ئوغلۇمنىڭ قهبرىسىنى . بىراق مېىنىڭ يهنه بىر سۇئالىم بار

ئارىالپ زىيارەت قىلىپ تۇرۇشۇمغا ئىمكانىيهت بوالمدىغاندۇر؟ بۇ 
دېدى ئۇ بىرگه كېتىشنىڭ شهرتى  -مېنىڭ پهقهت بىرال ئارزۇيۇم
  .تهرىقىسىدە كهسكىن قىلىپ

ئۇالرغا تهرجىمه قىلىپ الگىر مهسئۇلى ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى 
ئۇالر تامامهن توغرا چۈشۈنىدىغانلىقلىرىنى . چۈشهندۈردى
ھهتتا ئهگهر ئۇ ئارزۇ قىلىدىغانال بولسا ھهرقانداق . بېلدۈرۈشتى

ۋاقىتتا ئۆزلىرى ماشىنا بىلهن بىرگه ئېلىپ 
ئاندىن ئۇ نهرسه . كېلىشىدىغانلىقلىرىنىمۇ ئېيتىشتى

ئهتراپىغا توپلۇشۇپ تۇرغان دە، ئۆزىنىڭ -كېرەكلىرىنى ئالدى
  .ماكانسىز مۇھاجىرالر بىلهن خوشالشتى
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  ئاخىرقى سۆز
   

سىما خېنىمدىن مهزكۇر ئازاپلىق كهچۈرمىشلىرىنى 
ئاڭلىغىنىمدىن بىر يىل كېيىن، پاكىستانغا بارىدىغان بىر 

. دوستۇمدىن ئۆتۈنۈپ، ئۇنى زىيارەت قىلىپ يوخلىشىنى ئېيتتىم
كېچهك سوغات -الزىمهتلىك دورا، بىر قۇر كىيىمھهمدە ئۇنىڭغا 

ئهپسۇس ھېلىقى . قىلىپ، بىر پارچه خهتمۇ يازغان ئىدىم
پاكىستانلىق كىشىلهرنىڭ بهرگهن قايغۇلۇق خهۋىرىچه، دوستۇم 

ھهسرەت -يېتىپ بېرىشتىن ئۈچ ھهپته ئاۋال سىما خېنىم دەرت
  .كهنتۈپهيلى ئالهمدىن ئۆتۈپ، يهرلىكىگه دەپىنه قىلىنغان ئى

  
  ئاھمهد ناسىر

  ميۇنخېنيىل -1990
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  مۇئهللىپ توغرىسىدا
  

يىل  -1951ئافغان يازغۇچىسى، رومانىست ئهدىپ ئاھمهد ناسىر 
يىلى ئوقۇش مۇناسىۋىتى بىلهن -1969. كابۇلدا دۇنياغا كهلگهن

گېرمانىيهگه كېلىپ، ميۇنخېن شهھرىگه ئورۇنالشقان بولۇپ، 
رايونىدا ياشاپ  Milbertshofenشۇنىڭدىن بېرى ميۇنخېن 

  . كهلمهكته
» ئافغانىستان مۇجاھىدلىرى«يازغۇچى ئاھمهد ناسىر  سابىق 

نىڭ ئهينى چاغدىكى ئاكتىپ ئهزاسى بولۇش سۈپىتى بىلهن، 
قولىڭىزدىكى تراگېدىيهلىك تارىخى رومانىنى نېمىس تىلىدا 
يېزىپ نهشىر قىلدۇرۇش ئارقىلىق، ئۆز خهلقىنىڭ پاجىئهلىك 

ھۋالىنى گېرمانىيه خهلقىغه ئاڭلىتىشتا ئىنتايىن زور ئه
  .مۇۋەپپىقىيهت قازانغان

ئۇ نېمىس تىلى، ئېنگلىز تىلى ۋە پارىس تىللىرىدا مۇكهممهل 
  . ئهسهر ئىجاد قىلىش بىلهن ئافغان خهلقىنىڭ مۇنهۋۋەر پهرزەنتىدۇر

   
  

  نهشىرى-1ان غنهشىر قىلـ يىلى  1990نهشىرياتى    »Sina«ميۇنخېن
  .تهرجىمه قىلىندى غا ئاساسهنباسمىسى-1
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