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بەرگى خازان
كۆك قەر ىدە ئالتۇن لىگە ندەك چاق ناپ تۇر غان قۇ ياش
نۇرلىرىنى يەر-زىمىن غا س ېخىلىق بىلەن چېچىۋات قان ياز
كۈنى ئىدى .چىڭقى چۈش مەزگىلى بولغاچقا ھاۋا دىمىق،
جاننى قاخش اتقۇدەك ئىس س ىق .قىڭغىر-قىيس ىق ئېتىز
يولىدىكى قىزىق توپا ئۈس تىدە كۆيگەن ياالڭئاياق پۇتىنى
يۆتكەپ ،تىز چ ام داپ كېتىۋاتق ان
 ئىتتىئىتت
ھەمراگۈلن ىڭ بۇرنىن ىڭ ئۇچى ۋە پىش انىس ىدى تەر
تامچىالپ تۇراتتى .شۇنداق بولىشىغا قارىماي ،بويى بىلەن
تەڭ بىر تا غار ئوتنى يۈدۈۋال غان بولۇپ ،ئوزاي ىدى بەكمۇ
ھارغى كۆرۈنەتتى .ئەتىگەن چىققانچە ھازىرغىچە قايتمىغان
بولسا كېرەك ،تاغىرى ئېتىلىپ كەتكۈدەك جېق ئوت ئېلىپ،
پاتمىغىنى غا ئۇنى ماي كەپلەپ تىق ىپ ماڭ غانلىقى ئېنىق
ئ ىدى .قو ناقالر ئادەم بوي ىدى ئىگىز ئۆس ۈپ كەتكەن،
يولن ىڭ ئوڭ  -س و تەرەپلىرى ھەممىس ى قو ناقلىق
بولغاچقا ،ھەمراگۈ ئەتراپقا سە ئەلەڭگىپ قاراپ قويۇپ،
قەدىمىنى تىز  -تىز ئاالتتى .ئۆش نىس ىدىكى تاغار ئېغىر
بولغاچقا ھە دېگەندىال ئۇنىڭ گەۋدىس ىنى ئىگىپ ،ئېغىر
ھالس ىرىتاتتى .ش ۇنداقتىمۇ ئۇ ئۆيگە تىزراق كېتىۋېلىش،
ئادەمس ىز ئېتىزلىقتى كېلىۋاتقان قورقۇنچ ،ئەندىش ىلەرنىڭ
ۋەھىمىس ىدى قۇتۇلۇپ ،تىنچ  -خاتىرجەم ھالدا ئۆيىگە
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بېرىۋېلىش ،رەھىم سىز ئۆگەي ئانى سى تاپ شۇرغان << مۇ شۇ
تاغارنى توش قۇزمىس ا ئۆيگە كەلمەس لى >> ھەققىدىكى
بۇيرۇقىنى ئورۇنالپ بولغ انلىقىنى دالكالت قىلى پ ،ئ ارام
ئېلىش قا رۇخس ەت ئېلىش ،ئاندى مۇزدەك س ۇدا يۈز -
كۆزلىرىنى يۇيۇپ ،مۇزدەك س ۇغۇق س ۇدى قانغۇدەك
ئىچىپ ،ھويلىس ىدىكى قېرى ئۈجمە دەرىخى ئاس تىغا
قويۇل غان كات قا ئۆزىنى تاش الپ ،بىردەم يېتىۋېلىش قا
ئالدىرايتتى .ئۇ ھەقىيقەتەنمۇ ھارغان ئىدى .مۇش ۇنداق
چاغالردا ئۇنى يىىتملى كوچىس ىدا زار ،ئۆگەينىڭ قولىدا
خار قىلىپ بىمەھە ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كەتكەن مىھرىبان
ئانىس ى يادى غا يېت ىپ ،كۆڭلى يېرىم بولۇپ ،پۈتۈن
ۋۇجۇدىغا يىغا يامىشاتتى.
كاش كى ،ئانام ھايات بولغان بولس ا ،-...دەپئويلىدى ئۇ كۆڭلىدە .شۇ ھامانال بۇرنى ئېچىشىپ ،ئىچ -
ئاچچىق بىر پى غان ئۆرلەپ چىقتى .ئۇ ئىز ىدا
ئىچ ىدى
چىپپىدە توختىدى .ئۆش نىس ىدىكى تاغارنى يەردە قويۇپ،
بىردەم ئارام ئېلىۋالماقچى بولدى ،ئەمما بايا ئۆز ئېتىزىدا
ئۇنى قانچىلى تەس لىكتە يۈدىگىنى يادىغا كېلىپ ،يەنە
يەردە قويم ىدى .چۈنكى مۇ نداق داق يەردە قويس ا،
يۈدىش ىگە ياردەملىش ىپ ،تېگىدى كۆتۈرۈپ ئۆش نىس ىگە
ئارت ىپ قوي ىدى غان بىرەر ئادەم ياكى ئېرىقن ىڭ ئىگىزرەك
قىرىغا چاغلىق بىر يەر بولمىغىنىدا ،تاغارنى ئۆزى كۆتۈرۈپ
ئېلىپ يۈدۈش ى تەس كە توختايتتى .ئۇ چىش ىنى چىش لەپ
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چىداش قارارىغا كەلدى .ئېتىز يولىدى چوڭ يولغا چىقىپ
بەش يۈز مىتىرچە ماڭسا ئۆيىگە باراتتى .چوڭ يولغا چىق سا
تاغارنى قويۇپ تۇرۇپ ئارام ئالىدىغانغا كىس ىپ تاش الپ
قويۇلغىنىغا خېلى بولغان ياغاچالر دۆۋىلەپ تىزىپ قويۇلغان
بىر دالقمۇش بار بولۇپ ،ش ۇ يەرگە بارغاندا بىردەم ئارام
ئېلىۋالس ا تامامەن بوالتتى .ھەمراگۈ ش ۇالرنى ئويالپ،
بار غانچە س ېلىن ىپ كېتىۋات قان تا غارنى يەنىمۇ كۈچەپ
تۇرۇپ ئىگىزرەك كۆتۈردى ئاندى يىڭى بىلەن پىشانىسىدى
س اقىۋات قان تەرلىرىنى س ۈرتۈۋېت ىپ ،قەدىمىنى يەنىمۇ
تىزلىىتپ يۈرۈپ كەتتى.
ھاھ!ئانام!...تۇيۇقس ىزال س ەت ۋارقىرىغ ان ئ اۋازدى چۆچۈپ
چىرقىرىغىنىچە ئۆش نىس ىدىكى تاغارنى يەرگە تاش لىغان
ھەمراگۈ  ،ت ام دەك ت اتىرى پ ئ القىنى بىلەن ئ اغزىنى
تۇتىۋا لدى .ئۇ قورققىن ىدى غا  -غا تىترەيتتى .پۇت -
قولىدا جان قالمىغان بولۇپ ،ھېلىال يىقىلىپ چۈشىدىغاندەك
قىالتتى.
ھى ھى ھى ھى ...قورقۇپ كەتتىڭ ھە؟ئادەممۇ سەن ھېي گاچا؟ شۇنداقمۇ قورقۇتقان بارمۇ،دەلتە!
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ھى ھى ...نېمە خىيا قىلىپ كېتىۋاتقانتىڭ ئۇنچە؟قوناقلىقتى خېلى شەپە قىلىپ چىققان بولمى سا .ئۆزۈڭنىڭ
بىغەملىكىدى كۆر...
ۋاي ماڭە ،جىلە بولۇپ ئاران تۇرغاندا...ھەمراگۈ ئۆزىن ىڭ قىل غان ئىش ىدى پەخىرلەنگە ندەك
س ەت ھىجىيى پ تۇغ ان س ەمەتكە ق اتۇرۇپ بىرنى
ئالىيىۋەتكەندى كېيى  ،س ە ئىزىغا چۈش كەن يۈرىكىنى
ئوت ۋە الي يۇقۇن دىلىرى بىلەن بولغ انغ ان قولى بىلەن
پەس كە قارىتىپ بىر نەچچىنى س ىيرىدى ئاندى يىنى بىر
ئۇف تارتىۋېل ىپ ،يەردە س ۇ نايلىن ىپ يات قان تاغىرىنى
قايتىدى يۈدۈشكە تەمشەلدى.
ۋاي خاپا بولمىغىنە ،مۇش ۇ كۈنلەردە بەك نازۇكلىش ىپكېت ىپ بارىس ەن جۇمۇ .مۇ نداقال چاق چاق قىل غانغىمۇ
ش ۇنچە س ىلكىمس ەن ئەمدى؟ ئەكىلە ،مەن ئاپىرىپ
بىرەي...
 ماڭغى نا ۋاي ،مۇش ۇ ئوتنى يۈدۈپ بىزن ىڭ ئۆيگەبارغىچىلى مىجىلىپ سۈيۈڭ چىقىپ كېتەرمىكى ؟_ دىدى
ھەمراگۈ ئۇنىڭ غا باش تى  -ئاخىر بىر قاراپ چىق ىپ
مەنسىتمىگەندەك مىيىقىدا كۈلۈپ.
ۋالي مانى ،دەپ قاپس ەن ،ماقۇ دېس ەڭ ،س ېنىمۇكۆتۈرۈپ يېزىمىزنى نەچچە ئايال ندۇرغۇچىلىكىم بار جۇمۇ!
كۆرگەن سەن ماۋۇ مۇ سكۇلالرنى!  -سەمەت شۇنداق دەپ،
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يېرىم تۈرۈلگەن يەڭلىرىنى شىمايالپ ئىنجىقالپ ،چىڭقىلىپ
تۇرۇپ بىلىكىنىڭ بۆلجۈڭ گۆ شىنى سە چىقاردى ھەم <<
كۆرە قېنى >> دېگەندەك ھەمراگۈلنىڭ ئالدىغىراق كەلدى.
نېمە جېنىمنى چىقىرىدىغاندۇ ،ھەي ،بىڭس ىڭ بولس اپو ئاتماي بىر كۆتۈرۈپ باقمامسەن قېنى!
كۆتۈرس ەم كۆتۈردۈم ،قانچىلى ئىش تى؟!  -س ەمەتش ۇنداق دېگىنىچە تاغارنىڭ بىر تەرىپىدى تۇتۇپ ،بىرال
ئىرغىتى پ يەردى ئۈزۈپ كۆتۈردى ۋە چ اقق انلىق بىلەن
چۆرۈپ ئەكىلىپ ،ئۆشنىسىگە ئالماقچى بولىۋىدى ،دە شۇ
چا غدا ھەمراگۈ ياالڭ ئا ياق پۇتى بىلەن ھاۋادا لەيلەپ
كۆتۈرۈلگەن تاغارنى بوش قىنا تېپىپ قويدى .بۇنىڭ بىلەن
تاغار يانغا قىيسىيىپ كېتىپ ،سەمەت دەلدۈگۈنۈپ كەتتى،
ئارقىدىنال تەڭپۇڭلىقىنى س اقلىيالماي تاغار بىلەن قوش ۇلۇپ
يەردە يېتىپ قالدى .ئىككىيلەن تەڭال كۈلۈش ۈپ كەتتى.
ھەمراگۈ ئىچ  -ئىچ ىدى ئېچىل ىپ كۈلگەن ئ ىدى .ئون
يەتتە ياش نىڭ قارىس ىنى ئالغان بۇ قىزنىڭ س ەدەپتەك ئاق
چىش لىرى يۇمران غۇنچىدەك قىزىل ھەم چىرايلىق لەۋلىرى
ئارى سىدى خۇددى چىرايلىق تىزىلغان مەرۋايىت مارجاندەك
كۆرۈنۈپ كەتتى .چوڭ قارا كۆزلىرى تېخىمۇ نۇرلىنىپ ،قارا
قۇمچاك كەلگەن تېرىس ى ،س ۈزۈك يۈزلىرى تېخىمۇ پارالپ
كەتتى .ئىككەيلەن بىر ھازا كۈلۈشۈپ توختىغاندى كىيى ،
ھەمراگۈ س ەمەتكە ياردەملىش ىپ تا غارنى يۈتكۈزۈپ
قويدى .ئىككىسى ياندىشىپ مېڭىپ چوڭ يولغا چىقىشتى.
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نېم انچە ۋاق ق الىس ەن ھەي جى ئەپ ق اچقۇرجۇۋاينىمەك ؟ قويالر مۇش ۇ كەمگىچە قاق ناش تىس ىز،
نەلەردە چى تان مارىالپ يۈردۈڭ ؟ قارن ىڭ ئاچمىس ا
كەلمەيسەن ھە بۇ ئۆيگە؟...
س ەمەت ئوت قاچىالن غان تا غارنى يۈدۈپ ،ھەمراگۈ
ئۇنىڭغا ياندىش ىپ مېڭىپ ،ھەمراگۈللەرنىڭ ئىش ىكى
ئا لدى غا كەلگە ندە ،س ەمەت تا غارنى يەردە قو يدى ۋە
ھەمراگۈلگە ئەپلەش تۈرۈپقىنا يۈدىگۈزۈپ قويدى .ئۇ تاغارنى
يۈدۈپ دەرۋازىدى كىرىش ىگە ،ئۆگەي ئانىس ى ئاق قالغان
قانجۇقتەك قاۋاپ ،ھويلىن ىڭ ئوتتۇر ىدا پە يدا بو لدى.
ھەمراگۈلن ىڭ قۇلىق ىدى كىرگەن بىر ئاغرىق پۇتلىرىن ىڭ
بار ماقلىرىغىچە بېر ىپ توخت ىدى << .بر ھار غا ندى گەپ
س ورى ما ،بىر ئاچ قا ندى >> دېگەن گەپ بار ،بىراق بۇ
ئۆيدە ھەمراگۈ مەيلى قانداقال ۋاقىتتا بولس ۇن ،ئۆگەي
ئانىنىڭ تاپا  -تەنە ،ئىزا -ئاھانەت ئەرمىكى ئىدى.
ھەمراگۈ تاغارنى يۈدۈپ ،ھالسىزالنغان پۇتلىرىنى تەستە
يۆتكەپ ،ئېغىلغا كىرىپ كەتتى .ئۇنىڭ كۆز چاناقلىرىدى
سىرغىشقا ئازال قالغان ياشلىرى كىرپىكىدە ئېسىلىپ قالدى.
ش ۇ نداق ،ئۇنىڭ غا تۈزۈك چىراي ئېچ ىپ باقمى غان بۇ
ھاياتنىڭ قايس ى بىر پۈتمىش لىرىگە يىغالپ ئۈلگۈرىدۇ؟
بارچە كىشىلەر توق  -باياشات ،خۇشا  -غەمسىز ياشاپ
يۈرگەن بۇ ھاياتتا ،ھېچنەرس ە ۋە ھېچ كىش ى ئۇنىڭغا
چىراي ئېچىپ قارىمىدى .تەقدىرى ئەزەلدە پىش انىس ىگە
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پۈتۈلۈپ كەتكەن بۇ ت ارتمىش الرنى ڭ پ اي انى زادى
قانچىلىكتۇ؟ بۇنى ئۇ ئۆزىمۇ بىلمەيدۇ .پەقەت بىلىدىغىنى
 ئۇ بىر يىتىم .بېش ىغا كېلىۋاتقان بۇ كۈنلەر ،بۇ ئۆقكۆرۈش ،چەتكە قېقىشالر ئۇنىڭ يىتىم بولغانلىقى سەۋەپلى
بولىۋاتىدۇ .ئانى سى يوق ،شۇڭا ئاتالمىش يات بىر ئانىنىڭ
ئالدىدا خار .دادى سى بار ،لېكى  ،ئۆگەي ئانىنىڭ ئالدىدا
بۇ دادىنىڭ تىلى قىس قا .بۇ كۈنلەر ھامان ش ۇنداق
داۋاملىشىدۇ.
ھەمراگۈ ئېغىلدى چىققىنىدا ،گۈلدەك يا سانغان ئۆگەي
ئانىس ى ھويال تېمى غا قاداپ قويۇل غان ئەينەككە قاراپ
ئۆزىنى تۈزەۋاتاتتى .ھەمراگۈ تۇرۇبىدى س ۇ چۈش ۈرۈپ،
يۈز  -كۆزلىرىنى يۇ يدى .ئۆگەي ئانىس ىن ىڭ نە ئۇن ىڭ
يىغالپ ئى ش شىپ كەتكەن كۆزلىرىگە ،نە ئى س سىق ھاۋا ۋە
تەر دەس ت ىدى كۆيۈپ قارىدىغان يۈزلىرىگە ،ھۆ بولۇپ
چىكىس ىگە چاپلىش ىپ قالغان چاچلىرىغا ،نە قىزىق توپىغا
دەس س ەۋىر ىپ يېرىل ىپ كەتكەن ياالڭ ئا ياق پۇتلىرى غا
قارىغۇدەك ھەپس ىلىس ى يوق ئىدى .قارىغان تەقدىردىمۇ،
ئۇنىڭ غا ئىچ ئاغرىتىش ى يوق گەپ ئ ىدىكى ،ھەرگىزمۇ
ئانىلىق مېھرى بىلەن ،ھېچبولمى غا ندىمۇ ئا ياللىق يۈرىكى
بىلەن ھىس داش لىق قىمايتتى .ھەمراگۈ يۈز كۆزلىرىنى
يۇيۇپ بولۇپ ،ئالىقانلىرىنى يېرىم جۈپلەپ ،ئېقىپ تۇرغان
سۇغا تۇتتى ۋە ئالىقانلىرى سۇغا تو شقاندا ئىڭى شىپ تۇرۇپ
غورتۇلدىتىپ ئىچى شكە با شلىدى .ئۇ مۇزدەك سۇدى قېنىپ
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ئىچكەندى كېيى  ،ئالقىنىدىكى سۇنى تۆكۈۋىتىپ تۇرۇبىنى
ئەتتى ،ئاندى ئۆرە بولۇپ بىلىنى رۇ سلىدى .شۇ چاغدىال
بىر ئاز ھاردۇقى چىققاندەك بولۇپ ،سە يىنىكلىدى.
مەن تويغ ا م اڭ دىم ،كىرلەرنى يىغى پ قوي دۇم،كە چك ىچە يۇي ىۋەت .دادا ڭغ ا دەپ قوي دۇم ،ق ىز نى
يۆتكىش ىپ بېرىپ كېلىمەن .ش ۇنىڭغىچە تاماق ئېتىپ،
داداڭنىڭ قۇرس ىقىنى تويغۇزۇپ قويۇپ تۇرارس ەن .مەن
كەلگەندە يەنە كايىپ قالىدىغان بول سا ھې ساپنى سەندى
ئالىمەن!
ماقۇ ...ھەمراگۈ پىش ش ىق خىش ياتقۇزۇلغان يەرگە تاراقش ىپ
دە س سەپ چىقىپ كېتىۋاتقان ئۆگەي ئانى سىنىڭ كەينىدى
قاراپ قالدى .ئۆگەي ئانىس ى س ىرتقا چىقىپ دەرۋازىنى
ياپ قا ندىال ئا ندى رالھى كۆتۈرۈلۈپ ،ئۆزىنى ئەركى -
ئازادە س ېزىپ ،يىنى تى ئالدى .ئۇنىڭغا نىس بەتەن
ئۆگەي ئانىس ى ئۇ  -بۇ ئىش الر بىلەن س ىرتقا چىقىپ
كەتكەن مۇش ۇن داق ي الغۇزلۇق پەيتىال ئۆزى ئۈچۈن
تېپىلغۇس ىز ئارام پۇرس ىتى ئىدى .گەرچە ئۆگەي ئانىس ى
مېڭىش تى بۇرۇن ئۇنىڭغا بىر مۇنچە ئىش تاپىالپ چىقىپ
كېتىدىغان بولسىمۇ ،بىردەم بولسىمۇ يالغۇز قېلىش ،ئەركى
 ئازادە خىيا س ۈرىۋېلىش ،تىل ئاڭلىماي ،ئارامخۇداۋاقىت ئۆتكۈزۈش ئارزۇس ىدا ئۆگەي ئانىس ىنىڭ چىقىپ
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بەرگى خازان (پوۋسىت)

كېتىش ئا لد ىدىكى بارلىق بۇيرۇمىلرى غا چى كۆڭل ىدى
چىقىرىپ ،خۇشاللىق بىلەن ماقۇللۇق بىلدۈرەتتى.
ئۇ ئۈجمە دەرىخى ئاس تىغا قويۇلغان كاتقا ئۆزىنى تاش الپ
ئوڭ دىس ىغ ا ي اتتى .بۇ يېتىش ئۇنىڭغ ا ش ۇ قەدەر
خوش ياقتىكى ،ئۈگە  -ئۈگىلىرى بوش اپ ،ش ۇنچىلى
راھەتلىنىپ قالدى.
ئاس مان كۆپكۆك ،ئاندا  -س اندا ئۈزۈش ۈپ يۈرگەن
بۇ لۇ تالر خۇددى ئۇ چۇش ۇپ يۈرگەن پەر ىزا تالردەك
كۆرۈنەتتى .ھەمراگۈ ش ۇنداق يېتىپ بارا  -بارا كۆزى
ئۇيقۇغا كەتتى .ئۇ چۈش كۆردى ،چۈش ىدە ئۆز ئانىس ى
رىسالەت خېنىم ئۇنىڭغا كۈلۈپ قاراپ تۇراتتى...
پاس ىبانىم ئانا ،كېلىڭە جېنىم ئانا ،سسېغىندىم...

ىزنى بەكمۇ

ھەمراگۈ ش ۇنداق دەپ ئانىس ىغا قولىنى س وزۇۋىدى،
ئانىس ى ئۇنىڭغا يېقى كېلىپ ،ئېڭىش ىپ تۇرۇپ چىرايىغا
قارىدى .ئانىس ى بىر چىرايلىق كۈلۈپ تۇرس ىمۇ ،لېكى
كۆزلىرىدن ياش تامچىالپ تۇراتتى .بىر نەچچە تامچە ياش
ئانىس ىنىڭ مەڭزىنى بويالپ س ىرغىپ چۈش ۈپ ،ئۇنىڭ
يۈزلىرىگە تامچىلىدى...
ھەمراگۈ يۈزلىرىگە چېچىلغان س
ئويغاندى.
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كىمنى چۈش ەپ كەتتىڭ ئۇنچە تاتلىق كۈلۈمس ىرەپ؟ ھەمراگۈلن ىڭ يېن ىدا دالس تى مېھرى بان ھەي يارالرچەكۈلۈپ ،قاراپ تۇراتتى .ئۇن ىڭ ھۆ قوللىر ىدى س ۇ
ساقىۋاتقان بولۇپ ،ساپما كەش كىيىۋالغان پۇتلىرى كە شى
بىلەن قوشۇلۇپ ھۆ ئىدى.
 ئۇف - ،...دې دى ھەمراگۈ ئورنى دى تۇرۇپ.ئا ندى ئۆزىنى رۇس الپ ،كات تا قاي تا ئولتۇرۇپ ئېغىر
خۇرسىنىپ قويدى  -ئانام رەھمەتلىكنى چۈشەپ قاپتىمەن.
چۈش ۈم دە ب ىر چ ىرا يل ىق كۈ لۈپ م اڭ ا ق اراپ
تۇرغىدەكمىش...
ھەمراگۈلنىڭ ئۆپكىس ى ئۆرۈلۈپ ،دېمىقى ئېچىش تى.
كۆزلىرىدە ياش ئەگىپ مۇڭالندى .مېھرىبان دالس تىنىڭ
يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ قوللىرىنى ئالىقانلىرى ئارىسىغا ئالدى:
كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلم ا ئ اداش .ق ان داق قىلىمىز؟ھەممىمىز ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كېتىمىز ش ۇ .س ەن مۇنداق
يىغالپ  ，مۇڭلىنىپ ئولتۇرس اڭ ئاناڭ رەھمىتىنىڭ رالھى
قورۇنۇپ قال ىدۇ .چ ىداش لىق بو ئاداش ،ھەر قانچە
قىلس اقمۇ كەتكەنن ىڭ كەين ىدى كەتكىلى ،ياكى ئۇنى
قايتۇرۇپ ئەكەلگىلى بولمايدۇ...
ھەمراگۈلنىڭ كۆز چاناقلىرىدى سىرغىپ چۈ شكەن ئىككى
تامچە ياش مەڭزىنى بويالپ ئېقىپ ،كىرلەش كەن قىزىل
رەڭلى كوپتى سىنىڭ مەيدى سىگە سىڭىپ كەتتى .مىھرىبان
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ئۇنىڭغا تەس ەللىي بېرىمەن دەپ باغرىنى ئىزىپ قويغىنىنى
ھىس قىلىپ ،ئوڭايس ىزلىنىپ قالدى ۋە گەپنى باش قا ياققا
بۇرىدى:
مېنى قارشى ئالمىغاندەك مىچىلداپ ئولتۇرىسەنغۇ؟ قوپەبىزنىڭ ئۆيگە چىقىمىز.
نېمىش قا؟  -دېدى ھەمراگۈ ياش لىرىنى س ۈرتۈپمېھرىبانغا يانتۇ قاراپ.
مەنمۇ ئۆيدە يالغۇز ،بىردەم بىزنىڭ ئۆيدە مۇڭدىش ىپئولتۇرايلى .ئۆگەي ئاناڭنىڭ قارىس ى يۈتكىچە ئىش ىكىڭنى
بېق ىپ تۇرۇپ ئاران كىردىم جۇمۇ ئۆيۈڭگە .ھېلى قايت ىپ
كېلىپ مېنى بۇ ئۆيدە كۆرسە يەنە ئاۋاز المپىسى ئاپتوماتى
ھەرىكەتكە كېلىپ ،ئۆزلىكىدى س ايراپ كېتىدۇ ئۇ خۇش
ئاۋاز بۇلبۇلۇڭ ،ھى ھى ھى ...ش ۇ ڭا بىزن ىڭ ئۆ يدە
ئولتۇرايلى.
ئەنس ىرىمە ،ئۇ بەك كەق كېلىمەن دەپ ما ڭدى.پەمىمچە نامازش امنى قىلىپ ئاران كېلەلەيدۇ .ش ۇنىڭغىچە
بىز ئازات دېگىنە!  -ئىككى دال ست يېقىملىق كۈلۈ شتى -
ش ۇڭا مۇش ۇ يەردىال ئولتۇرايلى ،يەنە كېلىپ ،يۇيىدىغانغا
بىرمۇنچە كىر يىغ ىپ قويۇپتۇ ،ئىنس ابى تۇتۇپ قېل ىپ.
شۇالرنى يۇيىۋەتمى سەم ئۇ ئاۋاز المپى سى يەنىال ئۆزلىكىدى
ئىشلەۋىرىدۇ ھا ھا ھا....
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ھ ى ھ ى ھ ى ھ ى ...ب ول دى ق ويە ،بى ردەمپاراڭلىشايلى .سە تۇرۇپ مەن يۇيۇشۇپ بېرىمەن ساڭا -
دې دى م ېھرىب ان ئۇنى ڭ يىڭىنى تۈرۈپ ،ئورنى دى
تۇرىۋاتقىنىنى كۆرۈپ نارازىلىق بىلەن بىلىك ىدى تارت ىپ
ئولتۇغۇزۇپ.
ۋاي ماقۇ باش لىق خېنىم  -ھەمراگۈ دالس تىغائەركىلى پ ئۇنى ڭ قۇچىقى دىال ئولتۇرىۋال دى  -م ان ا
ئولتۇردۇم.
ئىككى دالس ت بىر  -بىرىنى غ ىدىقلىش ىپ بىردەم
كۈلۈشمەك ئوينىغاندى كېيى  ،ھېرىپ  -ھاسىرىشىپ كاتتا
ئوڭدىس ىغىال ياتتى .ھەرئىككىس ىنىڭ چىرايىدا تاتلىق
تەبەسسۇم جىلۋە قىالتتى.
ھەي  -دېدى مېھرىبان پەس ئاۋازدا كۆپكۆك ئاس مانغاقاراپ يېتىپ -سەمەت بىلەن قانداق ئۆتىۋاتىسەن؟
قانداق ئۆتۈپتىمەن؟ شۇ دال ستقۇ بىز ،-...ھەمراگۈھەيرانلىقتى چەكچەيدى.
توال خۇپس ەنلى قىلمىغىنە خېنىم  -د ېدى مېھرىباندەررۇ دالس تىغا يۈزلىنىپ يانتۇ بولۇپ  -ئۆزۈڭچە مەندى
سىر يۇشۇرۇپ يۈرەمسەن تېخى؟ سەن دەپ بەرمىگەن بىلەن
مەن ئاڭالپ بولدۇم جۇما يەنە...
نېمىنى ئاڭاليدىكەنس ەن؟ توۋا مانى ...خىيالىمدايوقال بىر گەپلەرنى كۆتۈرۈپ يۈرۈيس ەنغۇ ئەم دى ،-
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ھەمراگۈلن ىڭ مىختەك تىكىلگەن كۆزلىرى ئۇن ىڭ يال غان
سۆزلىمەيۋاتقانلىقىنى ئاشكارىالپ تۇراتتى.
ھە؟ ...راس ت بىلمەمتىڭ؟ ئەمس ە بۇ تېخى ئۇنىڭخىيالىكەن -دە...
كىمنىڭ ،قانداق خىيالىكەن؟ جىلە قىلماي بىر با شتىدېسەڭچۇ ۋالي!
 باش تى دېگۈدەك گەپمۇ يوق  -د ېدى ھەمراگۈئورنىغا س ىيىپ قويغان بالىدەك ئوڭايس ىزلىنىپ -ش ۇ...
تۆنۈگۈن كەچتە ھويلىدا تاماققا خېمىر يۇغۇرىۋېتىپ ،ئاكام
بىلەن سەمەتنىڭ دېيىشكەن گەپلىرىنى ئاڭالپ قالدىم...
نېمە دېيىش تى؟  -ھەمراگۈ مېھرى بانن ىڭ گىپىنىبۆلۈپال سورىدى  -مەن توغرىلىق ئەمەستۇ؟
ۋاي بىر جىم تۇرە ئادەمنى جىددىيلەش تۈرمەي ،دەپبەرگىلىۋاتىمەنغۇ ھ ېلىمۇ ،-م ېھرىب ان تەرىنى تۈردى -
تازىمۇ ئاشۇ...
 ماقۇ  ،ماقۇ  ،دېگىنە ھە  -ھەمراگۈيېقىنراق سۈرۈلدى  -نېمە گەپكەن ئۇنچە؟

دالس

تى غا

 سەمەت ئاكامغا سەن بىلەن توي قىلغۇ سى بارلىقىنى،ق ورق ۇپ ئەل چ ى
ل ې كى  ،ئ ۆگەي ئ ان اڭ دى
كىرگۈزەلمەيۋاتقانلىقىنى ئېيتتى .ئاندى  ،بىر ئاما قىل ىپ
يىل ئاخىرىغىچە توي قىلىۋەتمى سە بولمايمىش تېخى .ساڭا
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كۆز تىكى پ يۈرگەنلەر كۆپ بولغ اچق ا قول دى
قويۇشتى ئەنسىرەيدىكەن.

بېرى پ

ھەمراگۈ جىغغىدە بولۇپ قالدى .قانداقتۇر بىر س ىزىم
ئۇنى ڭ قۇالقلىرى دى كىرى پ ،پۈتۈن بەدىنىگە ت اراپ
كەتكە ندەك ،ئۆزى ھاۋادا لەيلەپ قال غا ندەك بولۇپ بىر
قى سما ھالەتتە تۇرۇپ قالدى .شۇ تاپتا جەينەكلەپ بې شىغا
تىرىۋالغان قولىنىڭ ئاغرىقىنىمۇ س ەزمەي قالغان ئىدى .ئۇ
س ەمەتنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈش ى بىلەن قۇش ۇمىلىرى
تۈرۈ لدى .دەرۋەقە ،ئۇ س ەمەتنى يېقى دالس تۇم دەپ
بىلگىنى بىلەن ،ئۇ توغرىلىق ئەزە ۋە ئەزە لدى مۇ نداق
خىيا قىلىپ باققان ئەمەس ئىدى...
بىردىنال كۆڭلى غەش بولغ ان ھەمراگۈ س ەمەتنى ڭ
نېمىش قا ئۇزۇندى بىرى ئۆزىگە مۇنداق يېقىنچىلىق قىلىپ
يۈرگەنلىكىنىڭ س ەۋەبىنى چۈش ەنگەندەك بولدى .قەيەرگە
بارس ا بىردەمدىال يېنىغا ئۈنۈپ بولۇش الر ،بىرەر نەرس ىگە
ئېھتى ياجى بارلىقىن ىڭ گېپىنى ئاڭلىس ا ،نەچچە كۈن
ئۆتمەس تە بىر باھانىلەر بىلەن ش ۇ نەرس ىنى ئۇنىڭغا تەق
قىلىپ بېرىش لەر ،ئېتىز ئىش لىرىغا خۇددى ئۆز ئىش ىدەك
بىلىپ قارىش ىش الر ،بىر كىم بوزك قىلغۇدەك بولس ا
ھېچنىمىگە ق ارىم اي ئۇ تەرەپتە تۇرۇپ ،ج ان تىكى پ
قوغداش الر دەرۋەقە بىكارغىال بولىۋاتقان ئىش الر ئەمەس
ئىدى .بىراق...
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سەمەت ئىگىز بويلۇق ،ئورۇقراق كەلگەن ،سېرىق چىراي
باال بولۇپ ،تەبئىي بۈدرە چاچلىرىمۇ س ېرىق قا ماي ىل
بول غاچ قا مەھەلل ىدىكىلەر ئۇنى س ەمەت س ېرىق دەپ
چ اقىراتتى .ئۇ ئۆزىمۇ خۇش چ اقچ اق ،ئوچۇق مىجەز
بول غانلىقتى مۇ نداق ئاتىلىش قا رەددىيە بەرمەس تى
ئەكس ىنچە چاق چاق قا چاق چاق بىلەن گەپ قايتۇرۇپ
<<س ېرىق>> لەقىمىنى خۇش اللىق بىلەن قوبۇ قىالتتى.
ھەمراگۈ  ،س ەمەت ،مىھرىبان ۋە ئۇنىڭ ئاكىس ى قاتارلىق
يەتتە  -س ەككىز باال كىچىكىدىنال مۇش ۇ مەھەللىدە بىللە
ئوين اپ چوڭ بولغ ان ئى دى .كىچىكى دىنال بىر ئۆينى ڭ
ب الىلىرى دەك بىللە ئوين اپ ،مەكتەپكە بىللە بېرى پ -
كېلىپ ،ئۇ ش شاق  -چۈ ش شەك ئى شلىرىنى بىللە قىلى شىپ
كۆنۈپ كەتكەن بۇ بالىالر تۇلۇقس ىزن ىڭ -2يىللىقى غا
چىققاندا ،ھەمراگۈلنىڭ مەرھۇم ئانىس ى رىس الەتخان
كىس ە س ەۋەبىدى تۈگەپ كېتىپ ،ئارىدى بەش ئايالر
ئۆتكەندە دادىس ى بارىتاخۇن ھازىرقى ئۆگەي ئانىس ىغا
ئۆيلىنىشى بىلەن ،ئۆي ئايرىپ چىقىپ كەتكەن تۇغقانالردەك
چېچىل ىپ كېتىش تى .ھەمراگۈلن ىڭ ئۆگەي ئانىس ى
مېھرىگۈلخان ئىسمى چىرايلىق بولغان بىلەن ئىچىدە توڭگۇز
قاترايدىغان ،مىجەزى ئوس ا  ،پەيلى يامان ئايا بولۇپ،
مەيلى خۇلۇم  -خو شنىالر بول سۇن ،مەيلى يەر خو شنىلىرى
بولس ۇن ۋە مەيلى ھەمراگۈلنىڭ دالس تلىرى بولس ۇن،
ئىش قىلىپ ھەر قانداق ئادەم بىلەن ئەپ ئۆتمەيتتى .ھەر
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قا نداق ئىش تا ئۆزىنىڭكىنى راس ت قىل ىپ ،گېپىنى
ئاقتۇرمىغىچە بولدى قىلمايتتى ياكى كىش ىگە بىر قىللىق
گەپتە يو قوي مايتتى .ش ۇ ڭا مەھەللە  -كو يدىكىلەر
ئۇنى ڭدى س ارا ڭدى قورق قا ندەك قورقۇپ ،مەس تى
قاچقاندەك قاچاتتى .ئۆز ئۆيىدە ھەمراگۈلنى ئەزگەننى ئاز
دەپ ،بىرەر دالس تى ئىزدەپ كىر ىپ قالغۇدەك بولس ا
دارتمىالپ تىلالپ ،ئىككىنچى بۇ ئۆيگە قەدەم باس ماس
قىل ىپ قو ياتتى .كىچ ى چاغلىر ىدىمۇ س ەمەت ئۇنىڭ غا
ش ۇنداق ئامراق ئىدىكى ،خۇددى كىندىكى قوش تەك ،ئۇ
نەگە بارس ا تەڭ ئەگىش ىپ بېرىپ ،نېمە ئىش قىلس ا تەڭ
قىلى شىپ بىرەتتى .ياخ شىراق بىر نەر سە تاپ سا ھەمراگۈلگە
بەرمەي يېمەيتتى .كېيىنچە مېھرىگۈلخان بۇ ئۆيگە بوس ۇغا
ئاتالپ كىرگەندى كېيى  ،ھەمراگۈلنىڭ دالس تلىرىنىڭ بۇ
ئۆيگە كىرى شى ياكى ئۇنىڭ دال ستلىرىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ -
چىقىش ى چەكلەندى .ئۇنىڭچە بولغاندا قىز باال دېگەن
ئوقۇ شىنى ئوقۇپ ،ئۆي ئى شلىرىنى قىلىپ ئۆت سىال بوالتتى،
دالس ت تۇتۇش ،بېرىش  -كېلىش قىلىش ،بولۇپمۇ ئوغۇ
بالىالر بىلەن يېقى ئۆتۈش قىزالرغا ياراش مايدىغان ئىش
بولۇپ ،ھەمراگۈلن ىڭ ش ۇ قا تارلىق بارلىق ئەركىنلىكى
بوغۇپ قويۇ لدى .كېيىنكى كۈنلەردە ،يەنى تولۇقس ىزنى
پۈتتۈرگەندى كېيى ئۇنىڭ يۇقۇرى ئۆرلەپ ئوقۇش ئىش ىمۇ
ئۆگەي ئانى سىنىڭ بىر ئېغىز گېپى بىلەن سۇغا چىلى شىپ،
ئۆي دە ئو ل تۇرۇپ ئۆي ،ئ ېت ىز -ئ ېر ىق ئىش ل ىر ىغ ا
17
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ياردەملىش ىدىغان بولدى .بۇنى ياردەملەش تى دېگەندى
كۆرە<< ،ئۆز ئالدىغا كۆتۈرە ئالدى>> دېگەن تۈزۈك ئىدى.
سەمەت ،مېھرىبانالر بىلەن بولغان دال ستلىقىمۇ شۇ چاغدى
باش الپ چەكلىمىگە ئۇچرىدى .مېھرىبان بىلەن خۇپىيانە
كۆرۈ شۈپ تا شال شماي كەلگىنى بىلەن ،سەمەت ۋە با شقا
ئوغۇلالر بىلەن تاش لىش ىپ كەتتى .يەنە كېلىپ ،قىز -
ئوغۇلالر چوڭ بولغانس ىرى كىچى ۋاقتىدىكىگە ئوخش اش
دالس تلىش ىپ ،ئىزدىش ىپ يۈرۈپ بواللمايتتى .ئەدەپ -
ئەخالق ،ھا يا نوقتىس ىدىنمۇ ،ئەي تاۋۇر بۇ خى لدىكى
دالس تلۇق ئانچە ئۇزۇن غا بار مايتتى .ش ۇ ڭا ھەمراگۈ
ت بىلى پ يۈرگىنى بىلەن كىچى
س ەمەتنى دالس
ۋاقتىدىكىدەك ئۇنچە يېقى ئۆتۈپ كېتەلمەيتتى.
ئۇ بىردىنال سەگەكلى شىپ ،سەمەتنىڭ ئۆزىگە قىلىۋاتقان
بارلىق يېقىنچىلىقلىرىنى ياخش ى كۆرۈش س ەۋەبىدى دەپ
يەكۈن چىق اردى .ئەگەر بۈگۈن مېھرىب ان بۇ گەپلەرنى
قىلمىغىن ىدا ،ئۇ قا چانغىچە بىخۇد يۈرەتتىكى تاڭ؟! ئەڭ
يامىنى ،بۇ گەپلەرنى ھەمراگۈ ئاڭال شتى بۇرۇن بى شەم،
ھازازۇ ئۆگەي ئانىسى بىلىپ قالىدىغان بولسا...
*

*

*
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دىمىق ھاۋاس ى يۈرەكنى س ىقىپ تۇرىدىغان قوناقلىقتا
ھەمراگۈ ئۆزى يالغۇز ئوت ئېلىۋاتاتتى .ئۇ ئىس س ىق
دەستىدى تەرلەپ كەتكەن بولۇپ ،پىشانىسىدى شۇرۇلداپ
تەر قۇيۇالتتى .ئۇنى ڭ ئەس  -ي ادى تىزرەك ت اغ ارنى
توش قۇزۇپ ئۆيىگە قايتىش بول غاچ قا ،قوللىرىن ىڭ تېل ىپ
كەتكىنىگە قارى ماي بېغىش لىرى قېت ىپ كەتكەن ئوتالرنى
كۈچەپ  -كۈچەپ يۇالتتى.
بىر چاغدا ئۇنىڭ يېنىدا سەمەت پەيدا بولدى:
كەتمەمسەن ۋالي؟ھەمراگۈ ئېتىز قىرىدا ئۆزىگە قاراپ تۇر غان س ەمەتنى
كۆرۈپ ئۆزىچە يېقىمسىزلىنىپ قالدى .مېھرىباننىڭ ئالدىنقى
كۈنى قىلغان گەپلىرى ئۇنىڭ يادىغا يېتىش ى بىلەن يۈرىكى
جىغغىدە قىلىپ ،غەلىتە بىر ھالەتتە ئالدىغا قارىۋالدى ۋە
ئوت ئېلىشنى داۋامالشتۇرغاق دېدى:
 سە تۇرۇپ ماڭىمەن ،تاغارنى تو شقۇزمى سام بولمايدۇ.سەن كېتىۋەر.
بىللە كېتەيلىال ،مەن ئېلىشىپ بىرەي...ياق ،س ەن كېتىۋەر بولدى ،بىللە تۇرغىنىمىزنى خەقكۆرسە گەپ بولۇپ قالىدۇ .ياخشى كۆڭلۈڭگە رەھمەت!
سەمەتنىڭ كۆزلىرى ھەيرانلىقتى
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قاچاندى بىرى بىللە تۇرس اق گەپ بولۇپ قالىدىغانقائىدە چىقتى؟ بىز مۇش ۇ يەردە ،مۇش ۇ مەھەللىدە بىللە
ئويناپ چوڭ بولغان تۇر ساق ،شۇنچە ۋاقىتتى بىرى ئېتىزغا
كەلس ەك بىللە ،كەتس ەك بىللە .مەھەللىدە ئۇچرىش ىپ
قالس اقمۇ گەپ بولىدۇ دېمەي پاراڭلىش ىپ تۇرىمىزغۇ؟
ئۆگەي ئاناڭدى قورقۇپ بەك يېقى ئۆتەلمىگەننى ھې ساپقا،
ئالمىغاندا ئەنس ىرىگۈدەك ئىش ىمىز يوق ،ئەجىبا بۈگۈن
تۇيۇقسىز...
س ەمەت بوغۇلۇپ گېپىنىڭ ئاخىرىنى قىاللمىدى .ئۇنىڭ
چىرايى تاتىرىپ كەتكەن بولۇپ بەكال ئاچچىقى كەلگەندەك
قىالتتى .ھەمراگۈ يا مان يەردە چا ندۇرۇپ قوي غانلىقىنى
ھىس قىلىپ ،گەپنى ئوخشاتتى:
ئۇنداق دېگىنىم ئەمەس ،ش ۇ ...ئاچام بىلىپ قالس اتىلالپ كېتىدىكەن ،شۇڭا...
س ەمەت ئۇنىڭغا ئۇۋا قىلىپ قويغاندەك ھىس قىلىپ،
ئىچىدە ئۆزىنى ئەيىپلىدى .ئۇ ھەمراگۈلنىڭ يېنىغا كېل ىپ،
ئۇنىڭ بىلەن ياندىشىپ ئولتۇرۇپ ئوت ئېلىشقا باشلىدى:
 قارا ھەمراگۈ  ،ئۇنداق كىچى بالىدەك گەپ قىلما،مېنىڭ كۆڭلۈمگە كېلىدىكەن .بايا مەندى ئۆتۈپتۇ ،خا پا
بولما .لېكى سەنمۇ ئۇنداق دەپ تۇرىۋالساڭ بولمايدۇ .بىر
مەھەللى دە تۇرۇپمۇ بىر-بىرىمىزدى قېچى پ يۈرەم دۇق؟
ئۆگەي ئاناڭدى قورقىدىغانلىقىڭنى بىلىمەن ،ئەمما ئۇنىڭمۇ
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يولى بول ىدۇ .ئادەم دېگەنگە ئادەم الزىم ،كىم ئۆمر ىدە
ھېچكىم بىلەن كۆرۈش مەي ،ئارىالش ماي يالغۇز ئۆتۈپ
كېتىمەن دېيەلەيدۇ؟
س ەمەتنى ڭ گەپلىرى ھەمراگۈلگە خۇددى مۇھەببەت
تەلىپ ىدى بىش ارەت بېرىۋات قا ندەك تۇيۇلۇپ كەتتى .ئۇ
ئەنس ىرەيتتى ،س ەمەتنى گەپ تاش الپ قاالمدىكى دەپ،
يۈرىكى سۇ ئىدى .گەپنى باشقا ياققا بۇرىماقچى بولدى -
يۇ ،ئەم ما دە ماللىق قا ئۇ نداق قىالل ماي ئورن ىدى تۇرۇپ
كەتتى.
ئەمدى مەن كېتەي ،رەھمەت ساڭا.ھەي  -س ەمەت ئۇنىڭغا ياندىش ىپال ئورنىدى تۇردى با يا كېتەيلى دېس ەم ئۇنىمى غان ئادەم ئە مدى گەپقىلىۋاتس ام خىيالىڭدا يوق كېتىمەن دەيس ەنغۇ؟ راس تال
مەندى ئۆزۈڭنى قاچۇرىۋېتىپسەن ھە؟
ھەمراگۈ غىققىدە بولۇپ قالدى .ئۇ چاندۇرمايمەن دەپ
يەنە چاندۇرۇپ قويغان ئىدى .س ەمەتنىڭ ئۆزىنى مۇنچە
تىز س ېزىۋېلىش ىنى ئويالپ باقمىغان ھەمراگۈ ئىنتايى
ئوس ا ئەھۋالدا قالدى .ش ۇ تاپتا ئۇ ھېچنىمە دېيەلمەيتتى
ھەم ھېچقانداق ئىش ئۈچۈن چۈشەنچە بېرەلمەيتتى.
بولدى قىلس اڭچۇ ،نەدىكى گەپنى قىلىدىكەنس ەن.س ەندە يا كىس ە بولمىس ا ،نېمىش قا قاچىدىكەنمەن؟ -
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ھەمراگۈ ئوڭايس ىز كەيپىياتنى ئوڭش اش ئۈچۈن ش ۇنداق
دېدى.
مەندە كى سە يوقلىقىنى بىلىدىكەن سەن ھە بولمى سا؟ دېدى س ەمەت ش وخلۇق بىلەن كۈلۈپ  -ئۇنىڭدىئەنسىرىمىسەڭ نېمىگە مەندى قاچىسەن ئەمسە؟
نەدە س ەندى قاچىمەن؟  -دېدى ھەمراگۈ بىر ئازجانلىنىپ ،لېكى كۆزلىرىنى س ەمەتتى ئېلىپ قاچتى -
ساڭا شۇنداق بىلىنىپ قاپتۇ.
مەن بىلىپ باقايچۇ ئەمسە...س ەمەت ش ۇنداق دېگىنىچە كېلىپ ھەمراگۈلنىڭ يۈزىگە
سىنچىالپ قارىدى ۋە كۆزلىرى ھەمراگۈلنىڭ كۆزلىرى بىلەن
ئۇچرا شقان ھامان بىر تاتلىق كۈلۈپ ،ئوڭ كۆزىنى ق سىىپ
قو يدى .ھەمراگۈ ئۇن ىڭ ئۆزىگە يېقى تۇرۇپ قىل غان بۇ
قېلىق ىدى ئىزا تارت ىپ ،ۋىلل ىدە قىزاردى ھەم تىزلىكتە
كەينىگە داجىغان ئىدى ،قىرغا پۇتلىش ىپ كېتىپ يىقىلىپ
چۈش تى .س ەمەت كېلىپال ئۇنى يۆلىدى ۋە كىىيملىرىنى
قېقى شتۇردى .دە شۇ چاغدا ئون مىتىرچە يىراقلىقتا ،ئىگىز
ئۆ سكەن قوناقالرنى شىلدىرلىتىپ شەپە چىقارغىنىچە كىمدۇر
بىرى يىراقالپ كەتتى .خۇددى ئېيىق ماڭغاندەك قوناقالرنى
لۆم  -لۆم مىدىرلىتىپ مېڭىش لىرىدى ئۇنىڭمۇ چوڭ تاغاردا
ئوت يۈدۈپ كېتىۋاتقان بىرەرس ى ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلىش
تەس ئەمەس ئىدى .ھەمراگۈلنىڭ يۈرىكى قارتتىدە قىلىپ
22

يانغىن ئېلكىتابلىرى

بەرگى خازان (پوۋسىت)

قالدى .ئۇنى ۋەھىمە بېس ىش قا باش لىدى ،نېمىگىدۇر
ئۆكۈنۈپ ،كۆڭلى ئاچچىق بول غان ھا لدا تۇر غان جاي ىدا
تۇرۇپال قالدى .س ەمەت بولس ا ئۇنىڭ ھالى بىلەن كارى
يوق تاغارغا ئوت تىقىش بىلەن ئاۋارە ئىدى.
ئەتىس ىدى باش الپ ،ئىككى كۈنگە يەتمىگەن ۋاقىت
ئىچىدە ھەمراگۈ بىلەن س ەمەتنىڭ قوناقلىقتا ئىتتىرىش ىپ
يۈرگەنلىكى توغرىس ىدىكى پىتنە  -پاس اتالر پۈتۈن
مەھەللىگە پۇر كەتتى .بىرى << س ەمەت ھەمراگۈلنى
قوغالپ قون اقلىقت ا تۇتىۋاپتۇ>> دېس ە ،يەنە بىرى <<
ھەمراگۈ س ەمەتنىڭ بوينىغا ئېس ىلىپ تۇرغان يېرىدە
تۇتۇلۇپ قاپتۇدەك>> دەپ ئاغزى غا كەلگىنىچە جۆيلۈپ،
بىرنى ئون ،ئوننى مىڭ قىلىپ ئە  -مەھەللىگە تارقىت ىپ
بولۇشتى .ئاڭلىغۇچىالر ئۆزى ئاڭلىغان گەپلەرنى كۆپتۈرۈپ،
بۇ ھەقتىكى پەرەزلىرىنىمۇ مۇتلەقلە شتۈرۈپ ،غەيۋەت ئوتىنى
ئۇلغايتىش تى .س ەھرا يېرى دېگەن ش ۇ ،بىر كىش ىنىڭ
يىڭنىنى ڭ قۇلىقىچىلىق ئەيىۋى ئېچىل دىمۇ؟ بول دى،
ش ۇنىڭدى باش الپ قىلىدىغانغا يېڭى پاراڭ ،ئوينايدىغانغا
كۆڭۈللۈك ئويۇن چىقىدۇ .نە خەقنىڭ ھا – ئەھۋالى ،نە
بۇ گەپلەرنىڭ راس ت – يالغىنى بىلەن ھېس اپلىش ىپ
ئولتۇر ما يدۇ .چاش قان ئەۋالد ىدىنمۇ يۇقۇرى كۆپىيىش
ئىقتىدارى س ەھرا كىش ىلىرىنىڭ ئېغىزىدىكى س ۆز –
چۆچەكلەردە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان ،ساددا دېھقان كىشىلەر
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مانا مۇ شۇنداق ئەپقاچتى گەپلەر بىلەن ئۆز كۆڭلىنى خۇش
ئېتىدۇ.
بۇ س ۆز  -چۆچە كلەرد ى ت ىزال خەۋەر ت ا پق ان
مېھرىگۈل خان ھەمراگۈلنى قاز ناق ئۆيگە س والپ ،قار -
يامغۇر تىلالپ تۇرۇپ سوراق قىلدى:
ھەي يىتىم ئوغالق ،ئانىس ى يوقكەن دەپ بېق ىپ،بېش ىڭنى س ىيلىغانغا كۆرس ەتكەن ھىممىتىڭما بۇ؟ گەپ
قىلە ،ئاۋۇ تاش لىۋەتس ىمۇ ئىت ئېپقاچمايدىغان س ېرىق
ئاسالن بىلەن قوناقلىقتا زادى نېمىش قىلدىڭ؟
 ئا چا ...بىز ھېچ ئىش قىلم ىدۇق ،ئۇ بىللە كېتەيلىدەپ يېنىم غا كەپتىكەن ش ۇ ...ئوتنى يىغ ىپ تا غار غا
قاچىلىشىپ بەردى ھۈ ...
ھەي مەينەت ،سەن بولمى ساڭ ئۇ يولدا قورقامدىكەن؟نېمىش قا بىللە كېتەيلى دەپ يېنىڭ غا بار ىدۇ؟ ئۇن ىڭ
ئېتىزلىقى يا بىز بىلەن خوش نا بولمىس ا ،تاختا ئاتالپ
كېلىپ تۇرۇپ بىللە ئەكەتگۈدەك س ەن ئۇنىڭ نېمىس ى
ئىدىڭ؟ ئىككىڭ زادى نېمىش قىلىشتىڭ؟ يۇۋاشلىق بىلەن
دە! بولمايدىكەن بۇزۇقچىلىق قىلغىنىڭغا تويغۇزۇپ قويىمەن
سېنى...
ئۇنداق س ەت گەپ قىلماڭ .بىز ھېچ ئىش قىلمىدۇق،ئۇ ئوتنى يىغىشىپ بەردى شۇ...
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سەن خەقنىڭ نېمىسىتىڭ ئۇنچە؟ ھەجەپ مەنمۇ يالغۇزنەچچە قېتىم ئوت ئال سام كېلىپ يىغى شىپ بەرمىگەنيا ئۇ؟
يۇۋاش لىق بىلەن ئېي ت ،ھېلى بىك ار داداڭ كەلس ە
كۆرگۈلۈكۈڭنى كۆرىسەن!
مېھرىگۈلخان ش ۇنداق دېگىنىچە ئۇنىڭ بېش ىغا نوقۇپ،
تۈرتكۈشلەپ دېگەندەك بولۇشىغا قورقاق سالدى .ھەمراگۈ
يىغالپ تۆكۈلۈپ كەتكەن بولۇپ ،ئىچىدە سەمەتنى قارغاپ
تىلاليتتى .ش ۇ تاپتا ئۇنىڭغا كىرەي دېس ە يەر قاتتىق،
چىقاي دې سە ئا سمان يىراق بىلىنمەكتە ئىدى .قىز قەلبىنى
مورالۋاتقان خورلۇق ،تۆھمەت تۇيغۇس ى ئۇنى ئارامس ىز
قىين ايتتى .بىر تەرەپتە ئۇۋالچىلىقق ا ئۇچرىغ ان قىزلىق
غورالرى ،يەنە بىر تەرەپتە رەھىمسىز ئۆگەي ئانىنىڭ زھەردەك
ئىزا  -ئا ھانەتلىرى ئۇنى بار غانچە ھالس ىزال ندۇرۇپ،
يۈرىكىنى غەزەپ  -نەپرەت ئوتىدا كۆيدۈرمەكتە ئىدى .ئۇ
ئۆگەي ئانىس ى غا يالۋۇرۇپ ،يىغالپ دېمىگەن گەپلىرى
قالمىدى .ئالالھنى ،مەرھۇم ئانىس ىنى ،يېگەن ئاش -
تۇزلىرىنى ش ىپى كەلتۈرۈپ ،قەس ەم ئىچىپ بەردى .بىراق
يۈرىكى مېھىر  -مۇھەببەتنى س ەزمەس بولۇپ قېتى پ
كەتكەن ئۆگەي ئانا بۇ گەپلەرگە ئەس ال ئىش ىنەر ئەمەس
ئىدى.
كەچقۇرۇن ھەمراگۈلن ىڭ دادىس ى بارى تاخۇن ئىش تى
كېلىپ ،ئۆي ئىچىنى قاپلىغان قىيا  -چىيا ئاۋازدى يۈرىكى
ئاغدى .ئالدىراپ داالن ئۆيگە كىرگەن بارىتاخۇن س ۇپىدا
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يۈزلىرىنى ئالىقانلىرى بىلەن ئېتىپ ،ھۈ تارتىپ يىغالۋاتقان
ھەمراگۈ بىلەن ئۆين ىڭ ئوتتۇر ىدا ئىككى قولىنى بىلىگە
تىرەپ ،پوكىنىنى ئىس ى پ ۋارقىراپ ،ئۇنى س وراقق ا
تارتىۋات قان ئا يالىنى كۆردى .بارى تاخۇنن ىڭ ھەيرانلىقتى
چەكچەيگەن كۆزلىرى قىزىغا مەركەزلەش تى .ئۇ قانداقتۇر
بىر كۆڭۈلسىزلى يۈز بەرگىنىنى سېزىپ بولغان ئىدى:
نېمە بولدى؟ نېمە قىقاس  -چوقان بۇ؟ماڭا قارىس ىال ئادەم ،ماۋۇ قىزلىرى بېش ىمىزغا چىقتى.ھە ،يالغۇز قىز ،ئانىس ىدى كىچى قالدى دەپ تاس
قاالتتىلە بوينىلىرىغا مىندۈرۈپ يۈرگىلى .شۇنچە ئەتىۋارالپ،
كۆزىگە قاراپ ،ئە مدى ئو بدان بو لدىمۇ؟ يۈزلىرىگە پوق
س ۈركەپتۇ ،پوق!  -مېھرىگۈلخان س و قولىنىڭ ئالىقىنىغا
ئوڭ قولىنىڭ دۈمبىس ى بىلەن پاقىلدىتىپ ئۇرۇپ ،بوينىنى
ش اپتۇ قاقتى .بارىتاخۇن نېمە ئىش لىقىنى بىلەلمەي رەللە
بولىۋاتاتتى:
ھېلىمۇ ش ۇ نېمە ئىش قىپتۇ؟ ئوت قويۇپتۇمۇ؟ ئادەمئولتۈرۈپتۇمۇ يە؟ ئوچۇقراق دېمەمسەن باشتا...
ئاش ۇ ئىش الرنى قىلغان بولس ىمۇ بىر نۆرىدى ،ئە -مەھەلال ئالدىدا مۇنچە رەس ۋا بولماس تۇق -مېھرىگۈلخان
ئاۋازىنى تېخىمۇ يۇقۇرى چىقىرىپ ۋارقىرىدى  -ئاۋۇ سەمەت
دېگەن ش ادا پاچاق س ېرىق ئاس الن بىلەن قوناقلىقتا....
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ئۆزى دېسۇن.
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تىنمۇ نومۇس قىلىمەن .ئاۋۇ ئەتىۋارلىقلىرى

مېھرىگۈلخان ش ۇنداق دەپال ،س ۇپىنىڭ بىر تەرىپىگە
كېلىپ،بارىتاخۇنغا تەتۈر قاراپ ئولتۇرىۋالدى.
ھەمراگۈ  ،زادى نېمە ئىش بولدى؟ھەمراگۈ ئىچ  -ئىچىدى قايناپ كېلىۋاتقان يىغىس
توخ ىتىتالماي ،بىراقال پارتالپ كەتتى:

ىنى

جېنىم دادا ،مەن ھېچ ئىش قىلم ىدىم ھۈ ھۈ ھۈ...ئالدىنقى كۈنى ئېتىزلىقتا ئوت ئېلىۋات سام ،سەمەت يېنىمغا
كەپتىكەن ،بىللە كېتەيلى دې دى .ھۈ ھۈ ...ئوتالرنى
يىغىپ تاغارغا سېلى شىپ بەرگەن ئىدى ...قو شنىالر شۇنى
كۆرگەن ئوخشايدىكەن ھۈ ھۈ ...ئاشۇنى كۆپتۈرۈپ بىزنى
ئەسكى ئىش قىلدى دەۋاتىدۇ ھۈ ھۈ ھۈ...
دەۋاتى دۇ؟  -مېھرىگۈلخ ان چ اي ان چ اقق ان دەكئەن دىكى پ ئورنى دى تۇرۇپال ھەمراگۈلنى ڭ گ ېپىنى
تارتىۋا لدى  -كىم دەۋات ىدۇ؟ ھە ،كىم دەۋات ىدۇ؟ ئۆز
كۆزى بىلەن كۆرمىس ە كىم دەيدۇ ش ۇ گەپنى؟ قىلغان
ئىش ىدى ئۇيالماقتا يوق ،تۆھمەت دەيدىيا تېخى! نومۇس
قىلى شنى بىلمەم سەن زادى؟ ئە  -جامائەت ئالدىدا نېمە
رەس ۋاچىلىق بۇ؟ مۇش ۇ كۈننى كۆرگىلى تۆرەلگەن
بولغىيمىدىم خۇدايىم ...ھۈ ھۈ ھۈ ...باالم يوقكەن دەپ
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ئازالپ  -ئا مانالپ باققىنىمن ىڭ س
ھۈ........

ازايىمۇ بۇ ھۈ ھۈ

زادى نېمە گەپ بۇ...نېمە گەپ بوالتتى ،قىزلىرى س ەمەت دېگەن ئاس النبىلەن قوناقلىقتا ئىچ  -پەش تارتى شىپ يۈرۈپتىكەن ،خەق
نەخ مە يدا ندا كۆرۈپ قاپتۇ .توۋا قى لدىم خۇدايىم ،خەق
كۆرمىگەن بولس ا قاچانغىچە بىلمەي يۈرەتتۇقكى تاڭ؟ قىز
بالىمۇ باقامدۇ كىشى...
بارى تاخۇنن ىڭ كۆزلىرىگە قاراڭغۇلۇق تىقى لدى .دەقىقە
ئىچىدە يۈزلىرى قارىداپ ،غەزەپتى تىترەپ كەتتى.
ئۇ ئايالىنىڭ چېقىش تۇرۇش لىرى بىلەن قانچە س وراققا
تارتىپ ،قورقۇتۇپ بېقىپمۇ قىزىدى ئىقرارغا مۇناس ىپ بىر
جاۋاپ ئااللمىغاندى كېيى  ،س ەمەتنى چاقىرىش قا ئادەم
ئەۋەتتى ،ئەپسۇسكى ،ئۇ خوشنا ناھىيەدىكى چوڭ ئانىسىنى
يوقلىغىلى كەتكەن بولۇپ ،ئەۋەتىلگەن كىش ى ئىككى
كۈن دى كېيى كېلى دىغ انلىق ج اۋابى بىلەن ق ايتى پ
كە لدى .بارى تاخۇن قىزىن ىڭ <<ھېچ ئىش قىلم ىدىم>>
دېگەن گەپلىرىگە ئىش ەنمەي ،ئۇنى راس ا س وراققا تارتتى،
ھەتتا ئىككى قات ئارغامچا بىلەن تورۇ سقا ئې سىپ ھارغۇچە
ئۇردى .ھەمراگۈ ئۇخالپ چۈش ىدىمۇ كۆرۈپ باقمىغان بۇ
ئۇۋالچىلىق ،بۇ خورلۇق قا ئىچ ىدە قان  -قان يىغاليتتى.
دادا ئايالىغا ئىش ەنمەي قانداق قىلس ۇن؟! ياش بالىالر
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بىلىپ – بىلمەي گۇناھلىق ئىش قىلىپ قويغان بولۇش ى
مۇمكى  .ئۆزىمۇ ياش چاغلىرىدا بۇ ئىش تى مۇس تەس نا
بواللىغان ئەمەس .بىر دەملى ھەۋەس نىڭ ئازدۇرۇش ىغا
بەرداش لىق بېرەلمەي ،ئون گۈلىن ىڭ بىرى ئېچىلمى غان
چىرايلىققىنا قىز بىلەن ش ەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ قويدى.
ئۇزاق ئۆتمەي ئۇ قىز توي قىلدى ،ئەمما توينىڭ ئەتىس ى
ئېرى ئۇنى ‹‹قىز ئەمەس كەنس ەن›› دەپ ،ئىزا –
ئاھانەتلەر بىلەن كەلگەن ئۆيىگە يولغا س ېلىپ قويغاندا بۇ
نومۇس س ىزلىقالر بىراقال چۇۋۇلۇپ چىقمىدىمۇ؟! بىراق،
ھەمراگۈ ئۇنداق قىلس ا بولمايدۇ ،ئۇ دېگەن قىز باال،
يەنە كېلىپ ،بارىتاخۇننىڭ بىر تالال قىزى.
ھەمراگۈ خۇداغا نالە قىلىپ تىزراق جېنىنى ئېلىش ىنى،
مەرھۇم ئانىس ىنىڭ يېنىغا ،ئۆز دەرگاھىغا تىزرەك ئېلىپ
كېتىش ىنى تىلەيتتى .دادىس ىغ ا ي الۋۇرۇپ ئۆزىگە
ئىشىنىشىنى ،دالست  -دۈشمەنلەرنىڭ پىتنە  -پاساتلىرىغا
ئالدانماس لىقنى ئۆتۈنەتتى .بىراق ،تاش يۈرەك ئۆگەي ئانا
دەي  -دەيگە س ېل ىپ ،مەھەللە  -كو يدىكىلەر گەپنى
ئ اۋۇتۇپ دېگەن دەك ب اش النغ ان بۇ جى دە پ ات
تىنچىيدىغاندەك قىلمايتتى .قىزنىڭ ش ۇ تاپتىكى ھالىغا نە
ئۆگەي ئانا ،نە ئەمەلىيەتتى بىخەۋەر دادا رەھىم قىل سۇن؟
نە ئىنس ى  -جى ياردەم قىل ىپ ،بۇ قىس تاقالردى
قۇتۇلدۇرسۇن؟
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كىشىلى تۇرمۇش يولى ئەگرى  -توقاي بولىدۇ .ئىنسان
بۇ يولالردا گ اھ مۈدۈرۈپ ،گ اھ يىقىلى پ قوپۇپ ،گ اھ
كۈلۈپ ،گاھ يىغالپ ئۆز ھاياتىنىڭ مەناس ىنى يارىتىپ،
ھەم ش ۇئارقىلىق جىس مىنى ،رالھىنى ،يۈرىكىنى ئۇپرىتىپ
يا شايدۇ .شۇنى سى ئېنىقكى ،بۇالر ھەممى سى ھاياتلىقنىڭ
يارىشىغى.
ھەمراگۈ ئوياليتتى؛ ئەگەر بىردەم ي الغۇز ق الغۇدەك،
قولىغا تۆمۈرنىڭ س ۇنۇقىغا چاغلىق بىر نەرس ە يۇلۇققىدەك
پۇر سەت بولغىنىدا ،بۇ رەھىم سىز دۇنيادى  ،بۇ شەپقەت سىز
كىش ىلەر ئالىمىدى مەڭگۈلۈككە خوش لىش ىش ئۈچۈن بىر
ئىش قىلس ا ،ش ۇنىڭ بىلەن بۇ ئازاپ  -ئوقۇبەتلەر ۋە
ناھەقچىلىقتى بىراقال قۇتۇلۇپ ،ھا مان بار ىدى غان يەرگە
بالدۇرراق كەتس ە .ش ۇنىڭدا ئۆگەي ئانىس ىنىڭ چىقمىغان
ئالەم شۇمۇ دەردلىرى چىقىپ ،ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمەنلىكى
پەس ەيس ە .ھېچ ئىش تى خەۋىرى يوق بىچارە دادىس ى
قىزىنىڭ پاكلىقىغا ئىش ەنس ە .ئىش قىلىپ بۇ دۇنيادى يوق
بولس ىمۇ ئۆزىنىڭ پاكلىقىنى ئىس پاتالپ بېرىپ ئاندى
ئۆلسە ...ئاھ ...نەقەدەر قورقۇنچلۇق ھە...
س

ەمەت ئۈچىنچى كۈنى قوش

نا ناھىيەدى

قايتىپ

كەلدى ھەم بولغان ئى شالرنى ئاڭالپ ،دەرغەزەپ بولغىنىچە
بارىتاخۇننىڭ ھويلىسىغا چاپتى.
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يەنە بىر مە يدان توپىالڭ كۆتۈرۈلگەن بۇ غەۋ غا ئاخىر ىدا
س ەمەتنىڭ ئوغۇ بالىدارچىلىقىغا ئېلىپ << ھەمراگۈلنى
مانا مەن ئالىمەن ،ئۇنى ياخ شى كۆرىمەن ،شۇڭا ئارقى سىغا
كىرىۋالغىنىم راس ت .لېكى بىز پاك ،ئالال خالىس ا ئۇنى
يەنىال پ اك پېتى ئەمرىمگە ئ الىمەن>> دېگەن گەپلىرى
بىلەن ،قاينىغان قازانغا سوغۇق سۇ قۇيغاندەكال جىمىقتى.
ئە  -مەھەللە ئۇن ىڭ بۇ نوچىلىقى غا ئاغزىنى كا ماردەك
ئېچىپ ھەيران قېلىش تى .بەزىلىرى << ناش ايان ئىش
قىلغىنى راس تكەن ،بولمىس ا ئاش ۇ جىدەلنىڭ ئۈس تىدىال
مۇش ۇ نداق گەپنى قىل ىپ ئۇنى ئالىمەن دە مدۇ؟ چوقۇم
بارىتاخۇن قىزىمنى ئالىس ەن دەپ تۇرىۋالغان گەپ>> ...
دېس ە ،يەنە بەزىلەر << ئوغۇ بالىكەن! بىش ەم ئانىس ى
بىلەن قارام ئاكىسىدى قورقماي شۇ گەپنى قىاللىغاندىكى ،
يامان نېمىكەن .تاپقان دادىس ىغا بارىكالال!>> دېيىش ىپ،
ھەممىس ى ئۆز ئالدىغا پەتىۋا چىقىرىپ يۈرۈش تى .ھېچكىم
بىلمەيتتىكى ،ھەمراگۈ ھەممە ئىن سانالردى بىزار بولغان،
س ەمەتتى  ،گەپ تېپىش قا ئۇس تا مەھەللە كىش ىلىرىدى ،
كۆڭلى قارا ئۆگەي ئانىس ىدى  ،ھەت تا يۈرىكى قىزىنىڭ
پ اكلىقىنى س ېزەلمىگەن ،ب اغرىغ ا ت اش تېڭىۋالغ ان
ىدى  ...ھەمم ىدى نەپرەتلە ندى .ئۇ ئىچ -
دادىس
ب اغرىنى مۇجۇپ تۇرغ ان بۇ ن اھەقچىلىقنى ھېچق ان داق
قىلىپمۇ يۇيىۋېتەلمەيتتى ھەم ھېچكىمنى ئۆزىن ىڭ پاكلىقى غا
ئىش ەندۈرەلمەيتتى .نەچچە كۈندى بىرى توختاۋس ىز
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ئېقىۋاتقان كۆز ياشلىرى ئۇنى ئىچىدى تۈگەشتۈرۈپ بارماقتا
ئى دى .ئەس ەبى تۇيغۇالر ئۇنى غ الجىر كىس ە
يۇقتۇرىۋالغ ان دەكال قىلى پ قويغ ان بولۇپ ،چ اچلىرىنى
يۇلۇپ ،قوللىرىنى چىش لەپ ،ئۆي ئىچى دىكى قولىغ ا
چىققانلىكى نەر سىنى ئېتىپ ،دە س سەپ  -چېقىپ بۇزماقتا
ئ ىدى .ھوجرا ئۆيىگە يالغۇز س والپ قويۇل غان ھەمراگۈ
مۇش ۇ نەچچە كۈن ئىچ ىدە ئورۇقالپ ،بىر تېرە  -بىر
ئۇستىخان بولۇپ قالدى.
ئىككى ھەپتىدى كېيى ھەمراگۈ بىلەن س ەمەتنىڭ
تويى بولدى .ھەمراگۈلنىڭ يېش ى توي قىلىش يېش ىغا
توش مىغانلىقتى  ،توي خېتى بىجىرىدىغان كىش ىگە مىڭ
يۈەن سۈڭگۈتۈش بىلەن ھە قىلىنغان توي خېتىنى ئا ساس
قىل ىپ تۇرۇپ ،ئاددىيال توي ئۆتكۈزۈ لدى .س ەمەتن ىڭ
تاتلىق خىياللىرى ۋە پىالنىدىكىدەك ئۆتكۈزۈلمىگەن بۇ توي
گەرچە ھەش ەم  -دەرەمس ىز بولغىنى بىلەن ،س ەمەت
ھەرھالدا خوش ا ئىدى .ئۆزى ياخش ى كۆرگەن قىز بىلەن
توي قىل ىپ ،ئۇن ىڭ بىلەن بىللە تۇرمۇش كەچۈرۈش نى
ئويالپ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ كەتكەن س ەمەت ،باش قا
ئىش الرنى ئويالش نى خالىمايتتى .ئۇالرنىڭ تويىغا تۈزۈكمۇ
ئادەم كەلمىدى .نېمى شقىكى  ،تارقىىتلغان شۇنچە باغاقالر
ئۆز ئىگىس ىنى بۇ تويغا چىلالپ كېلىش كە قادىر بواللمىغان
ئىدى .بۇنىڭدى بارىتاخۇن ،س ەمەت ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇق -
تۇققانلىرى ش ۇنچىلى كۆڭۈلس ىز ھەم رالھى چۈش كۈن
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ئىدى .مېھرىگۈلخان بولس ا ئىچ  -ئىچىدى س ۆيۈنۈپ
كېتىۋاتاتتى .ئۇ خۇددى ش ۇنداق بولۇش ىنى كۈتكەندەك،
بۇ ئەھۋالدى تولىمۇ خۇش ا ئىدى .ئۇنىڭ كۆز ئالدىدى
بۇن دى نەچچە يىلالر بۇرۇنقى ئىش الر بىر  -بىرلەپ
ئۆتمەكتە ئىدى...
مېھرىگۈلخ ان بۇ ئۆيگە كىلى بولۇپ كىرگەن دە،
ئالدىدا تۆت يا شلىق بىر ئوغلى بولۇپ ،ئۇنىمۇ مۇ شۇ ئۆيگە
بىللە ئەكەلگەن ئ ىدى .بۇ چا غدا ھەمراگۈ تولۇقس ىز
ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتق ان بولۇپ ،ب ارىت اخۇن ئۆگەي
بولس ىمۇ ئوغلى بولغ انلىقى دى تولىمۇ س ۆيۈنگەن ۋە
ھەمراگۈلگە قىلمىغ ان مېھرىب انلىقىنى ئۆگەي ئوغلىغ ا
يەتكۈزگەن ئ ىدى .ئۇ چاغالردا مېھرىگۈل خان ھەمراگۈلگە
ئۆگەيلى قىلمايتتى ،مۇنچە ئۆچلۈك قىلىدىغان ئىش لىرىمۇ
يوق ئى دى .لېكى  ،توي بولۇپ يېرىم يىل دى كېيى
ھەمراگۈلگە قىزى ل چىقى پ ،ئ ارقى دىنال بۇ كىس ە
مېھرىگۈلخاننىڭ تۆت يېرىم ياش لىق ئوغلىغا يۇقتى .ئىككى
ھەپتە داۋالىغاندى كېيى كىزىككە ئۆزگىرىپ ،خېلى ئۇزۇن
ئورۇن تۇتۇپ ياتتى .ئاخىرى داۋاالش الر كار قىلماي باال بۇ
دۇنيا بىلەن ۋىداال شتى .مېھرىگۈلخان ھەمراگۈلنى ئوغلىنىڭ
ئۆلۈمىگە س ەۋەپچى بولدى دەپ قاراپ ،مانا ش ۇنىڭدى
كېيى ئۆگەي قىزى غا چىش ى  -تىرنىقىغىچە ئۆق بولۇپ
كە ت تى .ك ېي ى ن كى چ ا غالردا ،ب ار ىت ا خۇن ب ىلەن
مېھرىگۈلخاننىڭ يەنە بالىلىق بولۇش خىياللىرى ئارمان پېتى
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قېلىۋەرگەچكە ،بۇ ئۆچمەنلى توس الغۇس ىز بىر كۈچكە
ئايلىنىپ ،ئۆگەي ئانا بىلەن ئۆگەي قىز ئوتتۇرىس ىدا ئەنە
شۇنداق زىددىيەتلەرنىڭ كېلىپ چىقى شىغا سەۋەپ بولۇپ
قالدى.
توي د ى ك ېي ى كوچ ا  -كويالردىكى غە يۋەت -
شىكايەتلەر بې سىققان بول سىمۇ ،ھەمراگۈلنىڭ يۈرىكىدىكى
زىدە س اقايماي ،ئەكس ىچە تېخىمۇ يامانلىش ىش قا قاراپ
يۈزلەندى .قېيى ئانىس ى ئۇنى ياقتۇرماي ،ھە دېىس ە
چەتكە قا قاتتى .بىر ئىش الرنى با ھانە قىل ىپ تېگى بار
گەپلەرنى قىلىۋاالتتى .باش قا ئىش الر غا يۆلەپ تۇرۇپ
دارتمىالپ تىلالپ ،غورالرىغ ا ت ېگەتتى<< .ئوغلۇمنى ڭ
بە خت ىگە ئو ل تۇردى ،ب ىزنى ڭ يۈز ىم ىز نى تۆ كۈپ،
ان قىلىۋەتتى >> دەپ
ئىن اۋىتىمىزنى يەر بىلەن يەكس
ق ارىغ اچق ا ،ھەمراگۈ ھەرق انچە كۆيۈنۈپ خىزمىتىنى
يوالت ماي ،بارلىق
قىلس ىمۇ ،ئۆي ئىش لىرى غا يېقى
ئىش الرنىڭ ھۆددىس ىدى بىر ئۆزى چىقىپ ،ھاردىم -
تالدىم دېمەي ئىشلىسىمۇ قېيىنئانىسىغا ياخشى بواللمىدى.
ئۆگەي ئانى سىدى قېلى شقۇ سىز بۇ زالىم ئايالنىڭ زەھەردەك
ئاچچىق گەپلىرى ،يولس ىزال چېقىۋېلىش لىرى ،ئۈس تى -
ئۈس تىلەپ بىر ئىش الرغا بۇيرۇش ى ،ۋاقتىدا پۈتتۈرۈپ
بواللمى سا يامان كۆر سىتىپ سەمەتكە چېقى شتۇرۇ شلىرى ،ھە
دېگەن دىال ھەمراگۈلنى قىيى ئەھۋال دا قويۇپ ،يۈرەك
يارىلىرىنى تاتىاليتتى .نەگىال بارس ا قازاننىڭ قۇلىقىنىڭ
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تۆت بولى دىغ انلىقىنى چۈش ىنى پ يەتكەن ھەمراگۈ
دەردلىرىنى ئىچىگە يۇتۇپ ،چىدا شقا مەجبۇر بولدى .تاكى
كەق بولۇپ ھوجرا ئۆيىدە س ەمەت بىلەن يالغۇز قالغاندىال
ئاندى بىر ئاز ئاراملىق تېپىپ قاالتتى .بىراق ،سەمەتنىڭ
بىپەرۋالىقى ،گەپ يېمە سلىكى سەۋەبىدى شۇنچە ئى شالرغا
سەۋەپچى بولغىنىنى ئويلى سا يەنە ئىچى قايناپ ،غەزەپ -
نەپرىتى ئۇلغىياتتى .قېيىنى ئاتىسى يۇۋاش ،كەم سۆز ئادەم
بولۇپ ،ھەممە ئىش تا خوتۇنىن ىڭ ئاغزى غا قارا يدى غان
بال ىدەكال ئورۇ ندا ئ ىدى.
بول غاچ قا ،بۇ ئۆ يدە كىچ ى
پەقەت دادىلىق س ۈرىدى باش قا ھېچكىمگە بىر تىيىنلىق
گېپىنى ئۆتكۈزەلمەيتتى .ش ۇڭالش قا ھەمراگۈ ئۇچراۋاتقان
خورلۇققا بىر نېمە دەپ قارش ىلىق بىلدۈرگۈس ى بولس ىمۇ،
لېكى ئايالىنىڭ بىش ەملىكىدى  ،بۇ ھەقتە گەپ چىقس ىال
قايناپ س ۆزلەپ كېتىش ىدى ئەنس ىرەپ ،ھەمراگۈلگە ئىچ
ئاغرىتىپال جىممىدە يۈرمەكتە ئىدى.
كۈنلەر ئۆتۈپ ،كۈزگى ت ېرىم ۋاقتى ي ېقىنالش تى.
دېھ قانچىلىقن ىڭ تازا ئەۋجىگە چىق قان ۋاقت ىدا ھەمراگۈ
س ىزىككە چۈش تى .خۇش اللىقتا س ەمەتنىڭ ئاغزى قۇلىقىغا
يەتتى ۋە ھەمراگۈلنى بېش ىغا ئېلىپ كۆتۈرگۈدەك بولۇپ
كەتتى .لېكى ھەمراگۈ بۇ تەڭ سىز قى سمەتتى پىغانلىرى
تې شىپ ،كۈنبويى ھە سرەتلىنىپ ،ئادەم يوق يەردە يىغالپال
يۈرىدىغان بولۇپ قالدى .چۈنكى ئۇ س ەمەتتى ھامان بىر
كۈنى ئاجرىش ىپ كېتىمەن ،دەپ ئوياليتتى .ئۇنى ڭدەك
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ھاياتىغا پاكس ىزلىق تامغىس ى بېس ىپ ،ئۆمۈر بويى
يۇيۇل ما يدى غان ئىپالس داغ قا مەھكۇم قىل غان ئادەم بىلەن
ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە بىللە ئۆتۈشكە ئەسال رايى يوق ئىدى.
ئەينى چاغدا <<ياق!>> دەپ دادىسى ۋە ئۆگەي ئانىسىنى
قايىل قىلىش قا ئاما بولمىغانلىقتى  ،ئۇالرنىڭ زالرى بىلەن
بولغ ان بۇ توينى ھ ام ان خېمىغ ا ي انى دۇ دەپ ھۆكۈم
قىل غاچ قا ،ئارتۇق تىركىش ىپمۇ كەتمىگەن ،ھەم ئە -
جامائەت ئارى سىدىكى بۇ شەرمەندىچىلىكلەرنى پەقەت توي
قىلىش يولى بىلەنال بېس ىقتۇرغىلى بولى دىغ انلىقىنى
بىلگەچكە ،تەقدىرگە تەن بەرگەن ئىدى .ھەمراگۈ نۇرغۇن
ئى شالرنى تولىمۇ ئاددى ئويلىدى .بىر مەزگىلنى ئۆتكۈزۈپ،
ئە ئاغزى بېسىققاندا ئاندى سەمەت بىلەن ئارىنى ئوچۇق
قىلىپ ،يىراقالرغا  -ئۇنى ھېچكىم تونىمايدىغان ،ھېچكىم
كۆڭلىگە ئازار بەرمە يدى غان جايالر غا كېت ىپ ،ئۆڭكۈردە
يېتى پ  -قوپس ىمۇ كۆڭۈ ئ اغرىقى دى  ،خورلۇق ۋە
ئىزىلشىتى خالى ھالدا ،ئۆز تۇرمۇشىنى كەچۈرۈپ باققۇسى
بار ئ ىدى .ما نا ئە مدى قۇرس ىق ىدىكى بۇ ھا ياتن ىڭ
ئىشلىرىدى  ،ئانىسى تارتىۋاتقان خورلۇق ،تەڭسىزلىكلەردى
بىخەۋەر بۇ دۇن يا غا كۆز ئېچىش ئۈچۈن كۈ ندى  -كۈنگە
يېتىلىۋاتقان بالىسى ئۇنى ساراسىمىگە سېلىپ قويدى .ئەگەر
ا ئۇ بۇ ئۆي دى مەڭگۈ چىقى پ
ب اال تۇغۇلۇپال ق الس
كېتەلمەيتتى ،ش ۇن داقال خورلىنىش ،ئىزىلىش لەرنى ڭ
مەڭگۈلۈك ھۆددىگىرىگە ئايلىنىپ قاالتتى .ئۇ ئۆز  -ئۆزىنى
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تەتۈر پى شانە ،بىتەلەي ،تۇغۇلۇ شىدىنال پى شانى سىگە ئېلىپ
قوپق ان بەخىتس ىزگە چىقىرى پ يۇم  -يۇم يىغلى دى.
تەقدىرنىڭ بەرمىش لىرىدى زارلىنىپ نالە قىلدى .لىېكى
ئۇنىڭ ئەرز  -دادىنى ئاڭالش قا ھېچكىم يوق ئىدى ،ھەم
ھېچكىممۇ ئۇنى بۇ تۇرمۇشتى قۇتۇلدۇرۇپ چىقالمايتتى.
ئەمما كۈنلەرنىڭ ئۆتۈ شىگە ئەگى شىپ قۇر سىقىدا بارا –
بارا يېتىل ىپ چوڭىيىۋات قان كىچ ى بىر جان ئۇنىڭ غا ئۇ
ئۆزىمۇ ئويالپ باقمىغان ،تېگىگە يېتىش ى ئەس ال مۇمكى
بولمايدىغان بىر ش ىرى س ېزىم ئاتا قىلىش قا باش لىدى.
ئىپتىخارلىق تۇيغۇس ىغا ئوخش اپ كېتىدىغان ،ۋە يەنە
قانداقتۇر بىر سۆيۈنۈشنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن بۇ تۇيغۇ
ھەمراگۈلنى بەخت بۆش ۈكىدە ئەللەيلىنىۋاتقاندەك تاتلىق
بىر خىيا قاينىمىغا س ۆرەپ كېرەتتى .ئۇ ئۆمرىدە تۇنجى
قېتىم ھىس قىلغان بۇ بەخت تۇيغۇسىنىڭ ئانىلىق سۆيگۈسى
ئىكەنلىكىنى بىلگىنىدە ،بۇ يېڭى ئائىلىسىنى چى قەلبىدى
قوبۇ قى لدى ،ھە مدە تۇرمۇش ىدا بار بول غان بارلىق
كۆڭۈلسىزلىكلەرنى ئۇنتۇشقا بە باغلىدى.
بىر كۈنى ئېتىزغا ماڭغان قېينىئانا ھەمراگۈلگە چۈشتە پولو
ئېتىپ ئېتىز بېشىغا ئاپىرىشقا بۇيرىدى .ھەمراگۈ ئۆيدىكى
ئىش الرنى بىر قۇر بېس ىقتۇرغاندى كېيى تاماق ئەتتى،
ئاندى تاماقنى كىچى كورىغا ئۇس ۇپ ،ئېتىزغا ماڭدى.
يېرىم يولغا كەلگەندە ھۈركۈپ كەتكەن بىر ئىشەك ھارۋىسى
ئۇنى ڭ ئ ال دى دى قۇيۇن دەك ئۆتۈپ قېلى پ ،ئۇنى
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چۆچۈتىۋەتتى ۋە قېينى ئانىس ى قا تارلىق تۆت ئادەمن ىڭ
چۈ شلۈك تامىقى يەرگە تۆكۈلدى  .ئۇ ئى شەك ھارۋى سىدى
ئۆزۈ م نى ق ا چۇر ىمەن دەپ كە ين ىگە داج ىغ ا چق ا
ئىھتىياتسىزلىقتى ئېرىققا چۈشۈپ كەتتى ،يەنە كېلىپ بىلى
ئېرىقن ىڭ قىرى غا قاتتىق ئۇرۇ لدى .ئۇ يات قان يىر ىدىال
ھۇش ىدى كېتىپ ،ش ۇ ياتقانچە بىرەر س ائەتچە يېتىپ
قالدى .يەر خوش نىلىرى ئۇنى ئېرىق ئىچىدى بايقىغاندا
ئاللىقاچان خۇن تەۋرەپ كەتكەن بولۇپ ،دالختۇرغا بېرىپ
تەكشۈرتكەندە بويىدى ئاجراپ كەتكەن بولۇپ چىقتى.
س ەمەتنىڭ خۇش اللىقى ئاللىقاياقالرغا غايىپ بولغان،
قېينى ئا نا كىلىنىن ىڭ يارامس ىزلىق ىدى ئاغرىن ىپ ئۇنى
دۈشكەلىگەن ،ئۆگەي ئانا ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن قىسمەتنى
ئۆزىنى ڭ ئوغلىنى ئۆلتۈرگەنلىكتى خۇدايىم ئۇنىڭغىمۇ
ياندۇرۇپ بەردى دەپ چۈ شەنگەن ...ئى شقىلىپ ھاياتنىڭ
بۇ پۈتمى شلىرى ھېچكىمگە توغرا يولى ،توغرا چۈ شىنى شلى
تەرىپى بىلەن قوبۇ ئەمەس ئىدى.
شۇنىڭدى ئىتىبارەن سەمەت بىلەن ھەمراگۈلنىڭ ئەسلىدىمۇ
ئانچە ياخش ى بولمىغان تۇرمۇش ىغا تېخىمۇ دەز كەتتى.
قېينىئانىسى ھە دېگەندىال ئۇنى سەمەتكە يامان كۆرسىتىپ،
پۇر سەت تاپ سىال چېقىۋېلىپ تۇردى .قېيى ئانا بۇ ئائىلىگە
كەلگەن ھەرقانداق كۆڭۈل سىزلى  ،پى شكەللىكلەرنى ئۇنىڭ
ئايىغى ياراش مىغانلىقى س ەۋەبىدى دەپ بىلىپ ،ئۇنى
ئۆيىگە ئۈنگەن ش ۇمبۇيا ھېس اپالپ يۈردى‹‹ .يالغاننى يۈز
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قېتىم تەكرارلىس ا راس ت قا ئايلىن ىدۇ›› دېگەن گەپ
راس تمىكى  -تاڭ ،ئۇ توغرىس ىدىكى يامان گەپ ،ناچار
س ۈپەتلەرنى ئاڭالۋېرىپ ،س ەمەتمۇ بارا  -بارا ئىش ىنىپ
قالماقتا ئىدى .كېيىنچە ئۇمۇ ھەمراگۈلگە قوپا تېگىدىغان،
ئورۇنس ىز بىر ئىش الرغا ئاچچىقاليدىغان ھەم ئانىس ىنىڭ
كۆزىچىال تىلاليدىغان بولىۋالدى .ئۈس تى  -ئۈس تىلەپ
كېلىۋاتقان بۇ خورلۇقالر ئۇنى بارغانچە تۈگەش تۈرىۋېتىپ
بارماقتا ئىدى.
ئىن سان بارچە ئېغىرچىلىقالرنى كۆتۈرۈ شكە قادىر كەل سىمۇ،
تە قدىر بېش ى غا يۈكلىگەن ھەر قا نداق بىر پۈتمىش نى
يوقۇتىۋېتى شكە ،با شقا يولالر ئارقىلىق ئۇنىڭدى قۇتۇلۇ شقا
قادىر ئەمەس ،ئايالالرنىڭ كۆز يېش ى يۈرەك  -باغرىنى
زارداپ قىلى پ ئ اقى دۇكى ،دۇني ا ت اش يۈرەكلىرىنى ڭ
قەلبىدىكى مەڭگۈلۈك مۇزنى ئېرىتىشكە قۇربى يەتمەيدۇ...
*

*

*

*

*

يېرىم كېچە ،ھەمراگۈ ئۆزى يالغۇز ئۇيقۇس ىز كۆزلىرىنى
تورۇس قا تىكىپ ياتاتتى .س ەمەت مەھەللە كومېتىتىغا
نۆۋەتچىلى قىلغىلى كەتكەن بولۇپ ،ئەتە ئەتىگەن قايتىپ
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كېلەتتى .ئۇ تەگس ىز خىيالالر بىلەن ياتقاندا تۇيۇقس ىز
ئىشى يىنى چېكىلدى.
كىم؟  -دې دى ھەمراگۈ س ە چۆچۈپقىن ا .ئۇس ەمەتنى نۆۋەتچىلىكنى باش قا بىرىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىپ
ياكى باش قىالر بىلەن نۆۋەت ئالمىش پ قايتىپ كەلگەن
ئوخشايدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى.
ھەمراگۈ ئورن ىدى تۇرۇپ چاپىنىنى كې يدى ،ئا ندى
ئىش ىككە قاراپ ماڭدى .لېكى ئىش ى ئۇرغۇچى زۇۋان
س ۈرمىگەچكە س ە ئەيمىنىپ تۇرۇپ قالدى .ئىش ى
ئىچىدى ئىلىغلىق ئىدى.
كىم؟ھەمراگۈ ئىككىنچى قېتىم س ورىدى .ئىش ى ئۇرغۇچى
جاۋاپ بەرمەس تى ئىش ىكنى ئىتتىرىپ  -تارتىپ نەچچە
س ىكو نت ھەپىلەش تى .قورققىن ىدى يۈرىكى ئاغزى غا
كەپلەشكەن ھەمراگۈ ئۆي ئىچىگە ئەلەڭلەپ قاراپ ،قولىغا
چىققۇدەك بىر نەرسە ئىزدەشكە باشلىدى .چۈنكى ئۇ ئىشى
ئۇرغۇچىنىڭ س ەمەت ئەمەس ،باش قا بىرى ئىكەنلىكىنى
جەزم قىلغان ئىدى .ئەگەر ئۇ سەمەت بولغىنىدا ،ئى شىكنى
ئۇرمايال :
خوتۇن ،ئىش ىكنى ئاچە ،س ېغىنىپ كەلدىم  -دەپھەيي ارلىق قىالتتى .لېكى بۇ ئېنىقال س ەمەت ئەمەس
ئىدى .تېخى ئۈندىمەي تۇرۇشلىرى...
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كىم سەن؟ ...زۇۋانىڭ يوقمىدى؟...ھەمراگۈ قورققىن ىدى غا  -غا تىترەپ تۇرس ىمۇ،
ب ارلىق غەيرىتىنى يىغى پ ،پەس ئ اۋازدا يەنە بىر قېتىم
سورىدى.
مەن ،ئىشىكنى ئېچىڭە....ھەمراگۈلنىڭ يۈرىكى جىغغىدە قىلدى .سىرتتىكى كى شى
شۇنچە پەس ئاۋازدا سۆزلىگەن بول سىمۇ ،ئۇ ئاۋاز ئىگى سىنى
تونۇغان ئىدى .لېكى  ،مۇنچە كەچتە ،بۇ يېرىم كېچىدە،
يەنە كېل ىپ س ەمەتن ىڭ ئۆ يدە يوقلىقىنى بىل ىپ تۇرۇپ
ئىشى چەككىدەك ئۇنىڭ بۇ ئۆيدە نېمە ئىشى بار زادى؟
ھە ...بىر ئىش بارم ىدى ئا كا؟ ...مەن ...مەنيېت ىپ بول غان - ...ھەمراگۈلن ىڭ ئاۋازى تىترەپ ئارانال
چىقاتتى .ئىش ى ئۇرغۇچى س ەمەتنىڭ ئاكىس ى بولۇپ،
ئۈق ئوغۇ پەرزەنتل ى بۇ ئائىل ىدە ،قېينى ئا نا-قېينى
ئاتىس ى ،س ەمەتنىڭ ئىككىنچى ئاكىس ى ئەر  -ئايا ۋە
س ەمەت بىلەن ھەمراگۈ لدى ئى بارەت ئۈق ئائىلە بىللە
تۇراتتى .چوڭ ئاكىس ى ئاللىقاچان ئۆي ئايرىپ چىقىپ
كەتكەن ،يەنە كېلىپ ،تىجارەت ئى شى سەۋەبلى ۋىاليەت
ئاتالپ ئولتۇراقلىش ىپ قالغان ئىدى .ئىككىنچى ئاكىس ى
توي قىلغىلى خېلى يىلالر بولغان بولس ىمۇ ،نىمىش قىكى
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ئۆي ئايرىپ چىقىپ كەتمەي مۇش
تۇراتتى.

ۇ ھويلىدا ئۇالر بىلەن

بىلىمەن.س ەمىت اخۇن ئۆي دە يوق ،نۆۋەتچىلىكەپتىكەن ،كەنتكە كەتكەن.

ئۇنىڭغ ا

بىلىمەن دېدىمغۇ ،توال گەپ قىلماي ئىش ىكنى ئېچىڭەگەپ بار.
ھەمراگۈ ھەيران قا لدى .بۇ يېرىم كېچ ىدە دېمىس ە
بولمايدىغان قانداق گەپ بولغىيدى؟ يا كۈندۈزى دېمەي،
يا ئەتىگىچە س اقلىماي ،مۇش ۇ يېرىم كېچىدە << گەپ
بار>> دەپ ئىشى ئۇرغىنى نېمىسى؟
ئەتە دېس ىڭىز بوپتىكەن ئاكا .ھازىر بەك كەق بوپكەتتى ،مەنمۇ يېتىپ بولغان...
ئەتە دېس ەممۇ ش ۇ گەپنى دەيمەن ،ھازىرال دېگۈم بارئىدى.
ھەمراگۈلنى قورقۇنچ چۇلغىۋال دى .چۈنكى ئۇ بۇرۇنمۇ
قېيىن ئاكىس ىن ىڭ ئۆزىگە غەلىتە نەزەردە قاراپ تىكىل ىپ
قال غانلىقىنى بىر نەچچە قېتىم كۆرگەن ۋە ئۇن ىڭ ئادەم
چۈ شىنىپ بولمايدىغان غەلىتە نۇر چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىگە
قاراپ تېنى ش ۈركەنگەن ئىدى .ھەمراگۈ نېمە قىالرىنى
بىلمەي تۇرۇپال قا لدى .ئاۋازىنى قويۇۋېت ىپ ۋارقىراش نى
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ئويالپ يەنە دەقىقە ئىچ ىدە بۇ نىيىت ىدى يا ندى .ئەم ما،
زادى قانداق قىلىش كېرەك؟ ش ۇ تاپتا ئۇنىڭ ئاغزىغا گەپ
كەلمەيتتى .ئۇ ئىچى دە س ەمەتنى مىڭنى تىللى دى.
مۇش ۇ نداق كېچ ىدە ئۆزىنى يالغۇز قويغىنى غا ئۆكۈنۈپ،
پۈتۈن ئاچچىقىنى ئۇنى ڭدى چى قار ماقچى بول غا ندەك،
خىيالەن راسا تىللىدى .قانداقال بولمىسۇن ماۋۇ ئىشنى ھە
قىلىش كېرەك ئىدى .توساتتىنال ئۇنىڭ كاللىسىغا بىر ئەقىل
كەلدى-دە ،جاۋەن ئۈ ستىدىكى ئۈ ستە سائىتىنى دەرىزە
تۈۋىگە ئەكىلىپ س ىنچىالپ قارىدى .كېچە س ائەت بىر
بوالي دېگەن ئىدى :
ئەمس ە بەش مىنۇت س اقالپ تۇرۇڭ ئاكا .س ەمىتاخۇنكېچە س ائەت بىردە نۆۋەت ئالمىش ىپ قايتىپ كېلىمەن
دېگەنتى .ئۇ كەلگەندە ئىش ىكنى ئاچاي ،ئۆيگە كىرىپ
ئولتۇرۇپ ،قانداق گېپىڭىز بولسا بەخۇدۇك دەڭ!
توال ياس المىلىق قىلما ،بۈگۈن س ەمەتنىڭ نۆۋىتىتۇرس ا ،خالى غانچە ئالمىش ىپ كېلەلە مدىكەن؟ ئاچە
ئىشىكنى ،ساڭا دەيدىغان گىپىم بار.
ھەمراگۈ ئۇنى ڭ مەقس ىتىنى چۈش ەن دى ھەم
مۇتلەقلەش تۈردى .دېمەك ،قېيىنئاكىس ى ئۇنىڭغا نىيىتىنى
بۇزىۋاتاتتى .ئۇ ئەمدى تەمكى بولۇپ بۇ ئۆتكەلدى ئۆزى
ئۆتمىسە بولمايدىغانلىقىنى ھىس قىلدى:
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ئۇ يوق يەردە دېمىس ىڭىز بولمايدىغان قانداق گەپتىئۇ؟ يېڭى توي قىلغان ياش ئەر  -خوتۇن تۇر ساق ،مۇ شۇ
كېچ ىدە مېنى ئۆ يدە قويۇپ ئۇ يەردە يالغۇز ئۇخال مدۇ ؟
شۇڭا قايتىپ كېلىمەن دېگەن ،مەنمۇ ئۇنى ساقالپ تېخىچە
ئۇخلىمىدىم .بىردەمگىچە كېلىدۇ ھەقىچان...
ھەمراگۈ ش ۇالرنى د ېگۈچە بۇ غەيرەتنى ڭ ئۆزىگە
قا نداقچە كېل ىپ قال غانلىقىنى بىلمەيتتى .بىراق بۇ ھىيلە
ئۈنۈم كۆرسەتتى .ئىشى سىرتىدىكى قېينىئاكىسى:
خەپ ،ئەتە تاڭمۇ ئا تار .زۇۋا ندازلىقىڭ غا تويىس ەنتېخى -...دەپ غۇدۇرىغىنىچە ئىشىكتى يىراقالپ كەتتى.
ھەمراگۈ ش ۇ بى ئارام بولغىنىچە تاكى ياڭ ئاتقىچە
ئۇخلى يالم ىدى .ئۇ قېينى ئاكىس ىن ىڭ بۇ يېرىم كېچ ىدە
ئىشى چىكىشىدى ئەجەبلەنمەي تۇرالمايتتى.
تاڭ س ەھەر ،ئۇيقۇس ىز كۆزلىرىدى قىزىللىق ياندۇرۇپ
كىرىپ كەلگەن س ەمەت ھەمراگۈلنىڭ چىرايىنىڭ تاتىرىپ
كىس ەلمەن كىش ىدەك بولۇپ قالغىنى بىلەن كارى يوق،
تېخى يىغىلمىغان يوتقانغا كىرىپ ،يۆگىنىپ ياتتى .باشتى
 ئا ياغ پەرەنجە بىلەن چۈمكىنىۋال غان ھەمراگۈ دۇ ئاقىلىپ جاينامازدى تۇردى ۋە ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى:
-مىجەزىڭىز يوقما؟
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بەك توڭالپ كەتتىم ،كەن ت ئىش خ انىس ى بەكسوغۇقكەن ،كۆمۈر يوق دەپ مە شكە ئوت قالىماپتۇ گۇيال.
دېمىسىمۇ قالىغۇدەك ھېچنېمە يوقكەن...
قىزىق بىر پىيالە چاي ئىچىپ ئاندىئىسسىپ قاالتتىڭىز.

ياتام سىز؟ سە

ياق بولدى ،مەن بىردەم ئۇخلىۋاالي ،س ەن ئىش ىڭنىقىلىۋەر.
ھە ،سىزگە ...سىزگە دەيدىغان گېپىم بارئىدى...س ەمەت يوتقانغا تىقىۋالغان بېش ىنى چىقىرىپ ھەمراگۈ
تەرەپكە بۇرۇلدى:
نېمە ئىشتى؟ مەن ئويغانغاندا دېسەڭ بولمامدۇ؟ھە ...مەيلى ئەمسە ،ئۇخالۋېرىڭ.ياق  -دېدى سەمەت سە ئۈستىگە سۈرۈلۈپ  -ئاۋاگېپىڭنى دە ،بولمىسا ئۇخلىيالمىغۇدەكمەن.
ئەمس ە ...ئاۋا دەپ باقاي ،بولغىدەك يېرى بولس اماقۇ دەڭ .قوش ۇلغىڭىز كەلمىس ە خاپا بولماي ،ياق
دېسىڭىز بولىۋېرىدۇ...
ۋاي  -ۋۇي ...تىلىڭنى چاينى ماي بىر دېسئاۋا !
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ماقۇ  -دېدى ھەمراگۈ س ە جانلىنىپ ،قەددىنىرۇس الپ  -مەن مۇ نداق ئويلى غان ،توي قىلغىنىمىزغىمۇ
يېرىم يى ل بوالي دې دى ،چوڭالرنى ڭ يېنى دىمۇ خېلى
تۇردۇق .ئەمدى ئۆي ئايرىپ چىقىپ ،ئۆز ئالدىمىزغا ئۆي
تۇتساقمىكى دەپ...
سەن ساراڭما؟ھەمراگۈ س ەمەتنىڭ تۇيۇقس ىز س ورىغان س ۇئالىغا نېمە
دەپ جاۋاپ بىرىش نى بىلەلمەي ،چىكەتكىدەك تىكىلىپال
قالدى .س ەمەتنىڭ قۇيقا چاچلىرى تى تۇرۇپ ،كۆزلىرى
يوغىنىدى.
يا ...ياق ،مەن شۇ...ھەي ،نەدە ئۇنداق ئىش بار؟ مەن ئوغۇلنىڭ كىچىكى،قائ ىدە بويىچە ئوغۇلن ىڭ كىچىكى ئۆي ئاير ىپ چىق ماي،
چوڭالرنى ڭ ھ الى دى خەۋەر ئېلى پ ،ئۇالر بىلەن بىللە
تۇرىدۇ .كېيى ئۇالر ئالەمدى ئۆتس ىمۇ ئۆي  -زىمىنالر
ئوغۇلن ىڭ كىچىكىگە قال ىدۇ .مەن بۇ قائ ىدىنى بۇزۇپ،
سېنى يېتىلەپ سىرتتى ئايرىم ئۆي تۇتىمەنما؟ كىم ئۆگەتتى
ساڭا بۇ ئەقىلنى؟
بىركىم ئۆگەتمىدى  -د ېدى ھەمراگۈ ئايانچلىق بىرھالەتتە تولغۇنۇپ  -مەن دەيمەن ،قادىر ئا كامالر چوڭالر
بىلەن بىللە بولغاندىكى  ،بىزنىڭ ئورنىمىزدا ش ۇالر خەۋەر
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ئالس ا ،كېيى ئۆي -زىمىنالر قالىدىغان ئىش بولس
شۇالرغا قالسا ،بىز...

ىمۇ

ۋالي ...س اڭا بىركىم س ىرتتا كاتتا داچا ،ئۆي -ئىمارەت تەييارالپ قويغان ئوخش ىمامدۇ؟ ئۆي ئايرىيمەن
دەپال ئايرىغىلى بوالتتىمۇ؟ ھە دەپ بەرس ەم جۆيلىگىلى
تۇردۇڭغۇ ئەمدى .مېنى ئۇخلىغىلى قويۇپ ئى شىڭنى قىلغىنە
ماڭ .يەنە بىر دەپ قو ياي ،ماۋۇ گەپنى مەن ئىككىنچى
ئاڭلىمايمەن ھە!
س ەمەت گېپىنى تۈگۈتۈپ ،يەنە يوتقانغا چۈمكىنىۋالدى.
ھەمراگۈ قاپس اپ كېلىۋاتقان ئەلەملىرىنى ئىچىگە يۇتۇپ،
لىۋىنى چىڭ چىشلىگىنىچە ئورنىدى تۇرۇپ سىرتقا ماڭدى.
ئۇن ىڭ كۆز چا ناقلىرى غا س ىغ ماي تۆكۈلەيال دەپ قال غان
ياشلىرى ئىشىكتى چىققىچە ئاران چىدىدى.
ش ۇنىڭدى كېيى ئۇ بۇ توغرىلىق گەپ قىلمىدى .بىراق
مۇمكى بول سا شۇنداق قىلغۇ سى ،ئايرىم ئۆي تۇتۇپ ،بۇ
ھويلىدى چىقىپ كەتكۈس ى بار ئىدى .لېكى  ،ئارمانغا
چۇ شلۇق دەرمان بولمىغان بۇ ھاياتتا ئۇ نېمىنى ئارزۇلى سا،
ش ۇ ئۇنىڭدى قېچىپ ،پەقەتال تۇتۇق بەرمەيۋاتاتتى .ئۇ
ھەممىگە كۆنۈش كە مەجبۇر ئى دى .تۇغۇلمىش ى دى
پى شانى سىگە پۈتۈلۈپ كەتكەن بەخىت سىزلى ئۇنىڭ كۈلۈپ
 يايراپ ياش ىش ىغا مەڭگۈ يو قويمايدىغاندەك ،ئۇنىتەرەپ  -تەرەپتى قىستاققا ئالماقتا ئىدى .ئۇ دائىم خىيا
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س ۈرەتتى .ئۆتكەن ئىش الرنى ،ئارزۇس ىدىكى بولۇنمىغان،
بولۇنۇش قا نىس ىپ بولمىغان ئىش الرنى ئويالپ ئۇزاق -
ئۇزاق خىيا قىالتتى.
ئولتۇرۇپ كېتىپسىزغۇ مۇڭلىنىپ؟قادىر ئاش خانىدا ئوچاققا ئوت قاالۋېتىپ خىيالغا كەتكەن
ھەمراگۈلنىڭ ئالدىغا كېلىپ بىزەڭلى بىلەن ھىجايدى.
ھەمراگۈ چۆچۈپ دەررۇ ئورنىدى تۇرۇپ كەتتى .چۆگۈندە
پورۇقالپ سۇ قايناۋاتتى:
ش ۇنچە قاينىىتپمۇ چىقمىغۇدەك نېمە ئۆچىڭىز بار ئىدىبۇ چۆگۈندە؟
ھېچ ...شۇ ...چاي قاينىتاي دەپ...ھەمراگۈ دۇدۇقالپ گەپ قىاللماي قالدى .قادىر ئۇنىڭغا
س ەپس ېلىپ تەپس ىلىي قاراپ چىقتى .قىياقتەك ئىنچىكە،
قۇندۇزدەك قارا قاشالر ئاستىدا چولپاندەك پارالپ تۇرغان بىر
جۈپ قاپقارا ھەم چوڭ كۆزلەر ،چىمدىپ قويغاندەك ئېقىپ
چۈش كەن بۇرۇن ،س ە تاتىراڭغۇ كۆرۈنس ىمۇ ئەمما
جەزبى دارلىقىنى يوق اتمىغ ان غۇنچى دەك لەۋ ...ق ادىر
ھەمراگۈلن ىڭ چىرايى غا تىكىل ىپ تۇرۇپ قالغىنىنى ئۆزىمۇ
س ەزمەيتتى .قېيىنئاكىس ىنىڭ كۆزلىرىدە ئەكس ئېتىۋاتقان
ش ەھۋەت ئۇچقۇنلىرىنى كۆرۈپ ھەمراگۈلنىڭ تېنىگە تىترەك
ئوالش تى .قورققىنىدى چىرايى تېخىمۇ تاتىرىپ كۆزلىرى
چەكچەيدى .ئۇ قايناۋاتقان چۆگۈننى ئۇنتۇپ ،ئاشخانىدى
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چىقى پ كېتىش ئۈچۈن م اڭ دى .ق ادىر تىزلى
ئىشىكنى توسۇۋالدى.

بىلەن

نەگە باراي دېگەن؟ بىردەم پاراڭلى شىمىز ،ھازىر ئۇنچەئالدىراش ئىشمۇ يوققۇ.
يولۇمنى توس ى ماڭ ئا كا  -د ېدى ھەمراگۈ تىترەپتۇرۇپ  -مەن تېخى قويالرغا ھەلەپ ئەتمىدىم .ھېلى ئانام
كەلسە كايىپ كېتىدۇ...
بىردەم پاراڭلىشايلى ،سە تۇرۇپ ئەتسىڭىزمۇ بولىدۇ.ئانامغا مەن ئىش قا بۇيرۇغانتىم ،ش ۇڭا كېيى قالدى دەپ
قويىمەن .ماقۇ دەپ چىقىپ كەتمەڭ ھە.
ئاكا ،مېنى توس ىماڭ ،ئىش لىرىمنى قىلىۋاالي ،كەقتەرەپتە بەك س وغۇق بولىدىكەن .بالدۇرراق ئىش الرنى
تۈگۈتۈپ ئارام ئالمىسام بولمايدۇ...
ئەمسە مەن ئىسسىتىپ قويايمۇ؟قادىر تېخىمۇ بەك ھىجىيىپ ،ھەمراگۈلنىڭ ئالدىغا يېقىنراق
كەلدى.
س ىز ...س ىز نېمە دەۋاتىس ىز؟ مەن س ىزنىڭ كېلىسىڭلىڭىز جۇمۇ! ھۆرمەت قىلغاننى بىلىڭ!
ئاچچىقتى ھامراگۈلنىڭ چىش لىرى كىرىش ىپ مۇش تلىرى
تۈگۈ لدى .ئا لد ىدىكى بۇ ئادەمنى چاي ناپ  -چاي ناپ
پۈركۈۋەتكۈسى كېلىپ كەتتى ،ئەمما ئۇنداق قىاللمايتتى.
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نېمە بو لدىڭىز ئۇنچە؟  -د ېدى قادىر چەكچىي ىپقاراپ  -بىز يا يات ئادەم بولمىس اق ،مۇنچە نازلىنىپ
نېمە كەپتۇ؟ كۆڭلۈمنى چۈشەنسىڭىزچۇ جېنىم...
ق ادىر ھەمراگۈلنى ڭ قولىنى تۇتۇپ ئۆزىگە ت ارتتى.
ھەمراگۈ كۈچەپ بىرال ئىتتىرى پ ،ق ادىرنى ئىىش
ئا لد ىدى نېرى قى لدى ۋە ئۆزىنى تاال غا ئاتتى .ئۇ ھوجرا
ئۆيىگە كىرىپ ئىىش كنى ئەتتى ،ئاندى س ۇپىغا ئۆزىنى
تاشالپ بۇقۇلداپ يىغلىۋەتتى.
ھايۋان ...نۇمۇسسىز ئىپالس ...ھۇ شەرمەندە...ئۇ ئىچى دە ق ادىرنى تىلاليتتى .خۇدى ب ارلىق نەپرىتىنى
تىلالش ئارقىلىق چىقىرىۋال ماقچى بول غا ندەك ،دۇن يادىكى
بارلىق س ەت گەپلەرنى قىلىپ تىاليتتى .ئۇنى چاناپ قىيما
 چىيما قىلىۋەتكۈسى كېلەتتى.ھەمراگۈلنىڭ كۈنلىرى دەككە-دۈككىدە ئۆتمەكتە ئىدى.
ھەر تەرەپتى قاپساپ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىق ۋە تەڭسىزلى
ئۇنى ھال ىدى كەتكۈزىۋەتكەن ،يۈرىكىنى ئەزگەن ئ ىدى.
ئەم ما ،ئۇ ھېچكىمگىمۇ دەردى  -ئەھۋالىنى ئېي تال مايتتى.
ش ۇنداق ئەمەس مۇ؟! دەردىنى ئېيتقۇدەك كىممۇ بولس ۇن؟
توي قىلغاندى بىرى دۇنيالىقتىكى بىردى  -بىر دالس تى
بىلەن بۇرۇنقىدەك ئىزدىش ىپ باقمىدى .ئىزدىش ىپ تۇرغان
تە قدىردىمۇ ئۇنىڭ غا مۇ نداق گەپلەرنى دېگىلى بوالتتىمۇ!؟
<< تەقدىر ماڭا يات كەلدى ،ئۇ بېش ىمغا تاالي ئېغىر
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قىس مەتلەرنى يۈكلەپ ،بېش ىمنى ئېگىۋاتىدۇ ،دۇنيادىكى
ب ارلىق كىش ىلەر مېنى قىين اپ ،جېنىم دى ج اق
تۇيغۇزىۋات ىدۇ ،ئۇ ئاز كېل ىپ ،قېيىن ئا كام ما ڭا يا مان
نىيەتتە بو لدى ،مەن ئۇنى يېقى يوالتم ىدىم >> دە مدۇ؟
چۈ شەن سىغۇ چۈ شەندى ،ئەگەر چۈ شەنمەي قال سا ،ئۆزىگە
ئۆزى قارا چاپلىۋال ما مدۇ؟ كىش ى كىش ىن ىڭ ھالى غا
يەتمەيدىغان ،ئىنس ان ئۆز جېنىنىڭ ھەلەكچىلىكىدە ھەممە
تۆشۈككە قاتراپ باقىدىغان بۇ ھاياتتا ھېچكىم ھېچكىمنىڭ
كۆز يېش ى ئۈچۈن ش ىپا ئەمەس .پەقەت ئالالھ ياراتقان
ئىس س ىق جاننى س اقالپ قېلىش ئۈچۈن ھەممىگە
چىدايدىغان گەپ.
<< باال كەلس ە قوش كەپتۇ>> دېگە ندەك ،قادىر
ھەمراگۈلگە << كۆڭۈ ئىزھ ار>> قىلغ ان دى تۆت كۈن
كېيىنكى بىر كۈنى س ەمەت ۋەقەگە يولۇقتى .كىۋەز
ش

اخلىرىنى تىراكتۇر س

ا پان بىلەن ئا غدۇرۇپ ،يەرنى

تۈزلەپ تەيي ارالش ئىش ى بىلەن ئېتىزغ ا قو تىراكتۇر
ھەيدەپ كەتكەن س ەمەتنىڭ كىچىككىنە بىخەس تەلى
تۈپەيلى تىراكتۇرنىڭ ئاس تىدا قېلىپ ،دالختۇرخانىغا ئېلىپ
كېتىلگەنلى خەۋىرى كەلدى .بۇ كۈتۈلمىگەن ھادىس ىدى
يۈرىكى قان بول غان ئا نا بىر تەرەپتى ئوغلىن ىڭ ھالى غا
يىغلىس ا ،يەنە بىر تەرەپتى ھەمراگۈلنىڭ ئۆز ئائىلىس گە
شۇملۇق ۋە بااليى  -ئاپەت ئېلىپ كەلگەنلىكى ،ئۇ بوسۇغا
ئاتالپ كىرگە ندى بو يان بۇ ئۆ يدە بىر كۈنمۇ ئارامچىلىق
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بولۇپ باقمىغانلىقى ،قەدە مدە بىر پىش كەللى كېلىپ،
تۇرمۇش ىنى ئۆرە  -تۆپە قىلىۋەتكەنلىكىنى پىش انىس ىگە
ئۈس تۈرۈپ تۇرۇش نى ئۇنۇتمىدى .ھەمراگۈلگە س ەمەتنىڭ
ۋەقەگە يولۇقۇش ى ئاز كەلگەندەك ،ئۈس تى  -ئۈس تىلەپ
بولۇنىۋات قان تا پا  -تەنە ،ھا قارەت ،ئىزا  -ئا ھانەتلەر
ئۇن ىڭ ئىچ  -باغرىنى ئۆتمىتۆش ۈك قىلىۋېت ىپ بار ماق تا
ئىدى .ئۇ ھەر نامىزىدا ئالالدى سەمەتنىڭ ساالمەتلىكىنىڭ
تىزراق ئە سلىگە كېلى شىنى ،قېيىنئانى سى ۋە قېيىنئاكى سىغا
ئىنس اپ  -ھىدايەت ئاتا قىلىش نى تىلەپ ئۇزۇندى
ئۇزۇنغ ا دۇئ ا قىلى پ يىغالپ كېتەتتى .لېكى  ،تەق دىر
ئۇنىڭغا ئاتا قىلىۋاتقان بۇ ئىلتىپاتالر ھېچ تۈگەيدىغاندەك
ئەمەس ئىدى.
دالختۇرخانا بالنى ست ياتىقى ،سەمەت ئاپئاق يوتقانغا
يۆگىنىپ خىيا سۈرگىنىچە ئوڭدى سىغا ياتاتتى .ئۇنىڭ ئوڭ
پۇتى يوتىس ىدى س ۇنغان بولۇپ ،خېلى بىر مەزگىلگىچە
ئارام ئالمىس ا ،كۈتۈنمىس ە بولمايتتى .يەنە ئون كۈندى
كېيى قايتۇرۇپ كېتىل ىپ ،قال غان كۈتۈنۈش نى ئۆ يدە
قىلماقچى ئىدى .سۇنۇقنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە خېلى ئۇزۇن
ۋاقىت كېتىدىغان بولغاچقا چوقۇم بىر مەزگىل ياخشى ئارام
ئېلىپ ،س ۇنغان يەرنىڭ ئوبدان س اقىيىش ىغا كاپالەتلى
قىلىش كېرەك ئ ىدى .س ەمەت دالختۇر خان ىدا يات قان
مەزگىلدە ،بۇرۇنالردا بىر قانداق ئىش ى چىقس ا ئانچە
ئېرەڭش ىپ كەتمەيدىغان ئاكىس ى قادىر ھەمىش ە ئۇنى
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يوقالپ ،ھال ىدى خەۋەر ئېل ىپ تۇردى .نېمىگە ئىھتى ياجى
بارلىقى س وراپ ،كۆڭلىنى ئاۋۇندۇرۇپ ،تەس ەللىي بەردى.
ئۇ ھەمراگۈلگىمۇ ئاالھىدە يېقىنچىلىق قىلىپ ،س ەمەتنى
يوقالپ كەلس ىال ئۇنىڭغىمۇ قۇۋۋەتلى تاماق ،كەمپۇت،
ئالما -نەش پۇت قاتارلىق نەرس ىلەرنى ئالغاق كېلىدىغان،
تېخى ئۇنىڭغا سەزدۈرمەي يانچۇقىغا پۇ سېلىپ قويىدىغان
بولىۋالدى .س ەمەت بۇالرنى قېرىنداش لىق مېھرىدى ،
كىچىك ىپ بولس ىمۇ يەتكۈزۈلگەن تۇغ قانچىلىق ۋەج ىدى
دەپال بىلەتتى .بىراق ،ئۇن ىڭ قىلىۋات قانلىرىن ىڭ كەينىگە
نېمە سۈيقەست يۇشۇرۇنغانلىقى ھەمراگۈلگە ئايان ئىدى.
بىر كۈنى س ەمەتنى ڭ كۆڭلىكىنى يۇيۇش ئۈچۈن
س ۇخانىغا ماڭغان ھەمراگۈ ئارقىس ىدىنال س وڭدىش ىپ
چىققان قادىر غا قاراپ غەزەپ بىلەن ئااليدى .قادىر ئۆزىگە
يەۋەتكۈدەك ئۆچمەنلى بىلەن ئالىيىپ تۇرغان ھەمراگۈلنىڭ
كۆزلىرىگە بىزەڭلى بىلەن تىكىلدى:
نېمانچە سئوخشامدىكەنمەن؟

ەت قارايس

ىز ئادەمگە؟ يولۋاس

قا

يولۋاس بولسىمىغۇ سىزدى ياخشىراق بوالر ئىدى -دېدى ھەمراگۈ زەردە بىلەن  -ھېچبولمىس ا ،س ىزدەك
ئىنىسىنىڭ خوتۇنىغا ساقا تاشالپ يۈرمەس ئىدى...

53

يانغىن ئېلكىتابلىرى

بەرگى خازان (پوۋسىت)

بىرەر يولۋا سنى ئىنى سىنىڭ ئايالىنى ياخ شى كۆرۈپتۇرۇپ ،يەنە ئۇنىڭ گەپلىرىدى قورقۇپ پەيلىدى يېنىپتۇ،
دەپ ئاڭلىغانمىدىڭىز؟
ئىزامۇ تارتمايدىغان ئادەمكەنس ىز! مۇش ۇ گەپلەرنىماڭا قايس ى يۈزىڭىز بىلەن دەۋاتىس ىز؟ ئىىس ت خۇدايىم،
نەچچە ۋاقىتتى بىرى <<ئاكا>> دەپ ئاتاپ يۈرگىنىمنىڭمۇ
يۈز  -خاتىرىس ى بولمىس ا ،س ىزنىمۇ ئادەم دېگىلى
بوالمدۇ؟! ھېچنىمىدى باش قا ،مەن بىلەن بىر ياس تۇققا
باش قويۇپ كېلىۋاتقان ھەم بۇنىڭدى كېيىنمۇ بىر ياستۇققا
باش قويىدىغان كىشى سىزنىڭ ئىنىڭىز ئەمەسمۇ؟...
ھەمراگۈ بوغۇلۇپ گېپىنى ڭ ئ اخىرىنى قىاللمى دى.
قادىر غا يەنە نۇرغۇن گەپلەرنى قىلغۇس ى بار ئ ىدىيۇ،
نېمىش قىكى  ،يۈرىكى س ىقىلىپ بىئارام بولۇپ كەتتى.
س ۇخانىغا كىرىپ چىقىۋاتقانالر ئۇالرنىڭ ھازىرال ئۇرۇش ۇپ
كېت ىدى غا ندەك پەيلىگە تەئەججۈپ بىلەن قاراپ  -قاراپ
قويۇپ چىقىپ كېتى شەتتى .قاي سى بىرلىرى ئى شى يېنىدا
تۇرۇپ تىڭشاپ باققاندەكمۇ قىالتتى.
نېمە ئۇ نداق ئوتتۇرا مەكتەپن ىڭ خانىم ىدەك بىرگەپلەرنى قىل ىپ ما ڭا دەرس ئۆتۈپ كەتتىڭىز؟ -د ېدى
قادىر قېتىغا ئالماي ،ئاندى ھەمراگۈلگە يېقىنراق سۈرۈلدى
 بولدى ،توال جاھىللىق قىلماڭ .ئاكا دېمىس ىڭىز جېنىمدەرسىز ،ئىشقىلىپ ھامان شۇنداق بولىدۇ...
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ھەمراگۈ قادىرنى قوپا س ىلكىپال ئىتتىرىۋېتىپ يولنى
اتتى ۋە قولى دىكى كۆڭلەكنى مىجىقلىغ ان پېتى
بوش
دالختۇرخانا گۈللۈكىگە قاراپ ئۇچقاندەك يۈگۈردى .ئۇن ىڭ
شۇ تاپتىكى خورلۇق تۇيغۇسى ،نۇمۇس ئوتلىرى ئۆرتەۋاتقان
قەلبىگە داۋا تېپىش ى ھەقىيقەتەن تەس ئىدى.
ئەلەملى
ئۇ گۈللۈككە كېلىپ خالىيراق بىر ئورۇننى تېپىپ ئولتۇردى.
سەمەتنىڭ تەر دە ستىدى قېتى شما بولۇپ كەتكەن ،دالا-
ئوكۇ بىلەن تەرنىڭ پۇرىقى بىرلىش ىپ بىرخىل قاڭس ىق
پۇراق چىقىرىپ تۇرىدىغان كۆڭلىكىنى ئۆزىمۇ س ەزمىگەن
ھالدا چىڭ چىش لىدى ۋە ئۆكس ۈپ  -ئۆكس ۈپ يىغالپ
كەتتى...
س ەمەت ئۆيگە قايتۇرۇپ كېلىن ىپ ،ئۆ يدىكىلەرن ىڭ
ياخ شى كۈتۈ شى ھەم ئۆزىنىڭ داۋاالش ،پەرۋىش ئى شلىرىغا
ياخ شى ما سلى شىپ بېرى شى بىلەن ،پەرەز قىلغاندىكىدى
تىز ئەسلىگە كەلدى .لېكى  ،ساقايغاندى كېيىنكى تۇنجى
قېتىملىق س االمەتلى تەكش ۈرۈش نەتىجىس ى چىققاندا،
ئۇنىڭ بېش ىدا چاقماق چېقىلغاندەك بولدى .مەس ئۇ
دال خ تۇر س ەمە تنى ڭ بۇن ىڭ د ى ك ېي ى ب ال ىل ىق
بواللمايدىغانلىقى ،داۋاالش ۋە باش قا چارىلەرنىڭمۇ ئۈنۈم
بېرىش ى مۇمكى ئەمەس لىكىنى ئېيتقاندا ،پۈتۈن ئالەم
پ ىرق ىراپ ،يۈر ىك ى نى تۈمە نمى ڭ قۇرت  -قو ڭ غۇزالر
يەۋاتقاندەك ئاغرىپ كەتتى.
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تۇرمۇش تىكى بەزى ئىش الرغا تەس ىرى بولمايدۇ،پەقەتال باال يۈزى كۆرەلمەيس ىز ،باش تا دەپ قويغىنىم
ياخش ى ،ئىدىيىڭىزدە تەييارلىق بولس ۇن  -دېگەن ئىدى
دالختۇر ئۇن ىڭ نۇرس ىز كۆزلىرىگە ئىچ ئاغرىتىش نەزەرى
بىلەن قاراپ .پەقەت شۇ سۆزال سەمەتنىڭ ئىسىدە ناھايىتى
ئېنىق س اقلىنىپ قالغان بولۇپ ،ھەرۋاقىت قۇالق تۈۋىدە
جاراڭالپ ،يۈرىكىنى ئاغرىىتپ تۇراتتى.
كۈنلەر بىر خىل ئۆتمەكتە ئىدى .س ەمەت دەردىنى
ئۆزى بىلى پ ،ھەممە ئەلىمىنى ئىچىگە يۇتۇپ ،دالختۇر
يەتكۈزگەن ش ۇم خەۋەرنى ھېچكىمگە ئېيتماس لىق قارارىغا
كەلدى .ھەتتا ھەمراگۈلدىنمۇ سىر تۇتۇپ ،ئۇنىڭ يېنىدى
كەتمەس لىكى ئۈچۈن بۇ ئىش نى مەڭگۈلۈك مەخپىيەتلى
بىلى پ ،قەلبىگە كۆمۈۋېتىش نىيىتى دە دىئ اگنوز قەغىزىنى
يىرت ىپ پارچە  -پارچە قىلىۋەتتى .لېكى  ،يۈرىك ىدىكى
ئورنىنى تو لدۇرۇپ بول ماس ئازاپلىرى ئۇنى بىردەممۇ تىنچ
قويم ايتتى .ئۇ ئوياليتتى؛ ھېچبولمىغ ان دا ھەمراگۈلنى ڭ
بويىدى ئاجراپ كەتمىگەن بولسا ،شۇنى بولسىمۇ ساق -
ساالمەت تۇغۇپ بەرگەن بولسا...
‹‹گۇ مان ئى ماننى قاچۇرۇپتۇ›› دېگە ندەك ،ئويالپ
شۇ يەرگە يەتكەندە ئۇنىڭ غەزەپ نىشانى ھەمراگۈ بولۇپ
قالدى .س ەمەتنىڭ ھازىرقى چۈش ەنچىس ىدە ھەمراگۈ
راس تىنال ئانىس ى ئېيتقاندەك نەس باس قان ش ۇمبۇيا ،ش ور
پىش انە قىز ئىدى ،ش ۇنداقال ،ئۇنىڭ بۇ ئۆيگە ئايىغى
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ياراش م ىدى .ئۇ كىرگە ندى بىرى بۇ ئۆ يدە ج ىدە –
م اجرا ،پىش كەللى  ،س ورۇقچىلىق تۈگىگىنى يوق،
ئەكسىنچە كۈنسايى ئاۋۇپ بېرىۋاتاتتى.
ئۆزى چى كۆڭلىدى ياخش ى كۆرۈپ ،ھېچنېمىگە پەرۋا
قىلماي ،ھەتتا ئاتا  -ئانىس ىنىڭ نارازى بولۇش ى بىلەن
ھېس اپالش ماي ،ئۇالرنى زار  -زار قاخش ىتىپ تۇرۇپ توي
قىلغان خوتۇنىنىڭ بۇ قەدەر يارامس ىزلىقى ،ئۆي ئىچىگە
تۈگىمەس پىش كەلل ى باش الپ كەلگىنىنى ئاز دەپ،
قورس ىق ىدىكى بالىنىمۇ ئا مان  -ئىس ەن س اقالپ
قااللمى غانلىقى غا غەزەپلە ندى .بىراق ،ئە مدى بول غا ندا
ئۆزىنى ۋە ئۆزگىنى ئەيىپلەشنىڭ نېمە پايدىسى بار؟ ئۆتكەن
ئىش نى كەينىگە قايتۇرغىلى بولمىغىندەك ،ئۇنى ئەيىپلەپ،
ئۇرۇپ ئۆلتۈرىۋەتكەن تەق دىردىمۇ ئىش الر ئەس لىگە
كەلمەيتتى.
*

*

*

*

*

ئىشالر شۇ يوسۇندا داۋاملىشىۋەردى .ئارىدى ئىككى يىل
ئۆتۈپ كەتتى .ئىككى قېتىم خامان ئېلىنىپ ،ئىككى قىش
ئۇزۇتۇپ قويۇلدى .ھەمراگۈ ئېغىر ئاياق بولمىغانس ىرى
ئۆيدىكىلەرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مۇئامىلىس ى بارغانس ىرى
ئو ساللى شىپ ،قېيىنئانى سى نېمە دې سە شۇ بولىدىغان بولۇپ
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قالدى .بۇنداق چاغالردا س ەمەتنىڭ بېش ى چۈش ۈپ
كېتەتتى ،كۆڭلى دە ھەمراگۈلگە ئۇۋا بولىۋاتق انلىقىنى
بىلىپ تۇرس ىمۇ چىش يىرىپ بىر نېمە دېيەلمەي بۇرۇختۇم
بوالتتى ،ئىچى پۇش اتتى .ھەمراگۈلمۇ ئۆزىدە ھېچقانداق
ئاالمەت كۆرۈلمەي ،كۈنلەرن ىڭ بىر ئىزدا ئۆتۈۋات قانلىقى غا
كۆڭلى يېرىم ئىدى .ئەمما ئۇ قۇرس اق كۆتۈرمىگەنلىكىنى
‹‹ئەمدى ھامىلىدار بواللمايدىغان ئوخش ايمەن›› دەپ
ئويالپ ئۆزىگە ئېلىپ يۈردى .س ەمەت باش تىال كۆڭلىگە
پۈككەن ،ئەر كىش ىنىڭ يۈزىگە س ەت بولىدىغان بالىلىق
بواللماس لىقتەك بۇنداق ئەيىپنى ئۆزى پاش قىلىپ ئوتتۇرىغا
ئېلى پ چىقىش ئۇنى ڭ قولى دى كەلمەيتتى .بىر ئۆمۈر
يۇ شۇرۇپ ،پەرزەنت داغىدا ئۆرتىنى شكە رازى ئىدىكى ،ئە
– مەھەللە ئالدىدا ‹‹ باال تاپالمايدىغان›› دېگەن نامنى
ئېلىپ يا شا شقا ھەرگىزمۇ كۆڭلى ئۇنىمايتتى .سەھرا يېرى
دېگەندە بۇنداق ئىش الرنى يۇش ۇرغىلى بولمايتتى .قانچە
يۇش ۇرغان بىلەنمۇ پاختا ئىچىدە نىجاس ەت س اقلىغاندەك،
ھا مان بىر كۈنى ئاش كارا بولۇپ قاالتتى .ھەمم ىدى
يامىنى ،ئەگەر بۇ ئىش ئا شكارىالن سا ئۆزى بىلەن بىللە بىر
ئۆمۈر ئەۋالدس ىز ياش اش قا ھەمراگۈ ئۇنامدۇ؟ ياق ،بۇ
مۇمكى ئەمەس .يەنە كېل ىپ ،ھەمراگۈ س ەمەتكە ئۆز
مەيلى بىلەن ئەمەس ،بەلكى مەجبۇرەن ياتلىق قىلىن غان.
مۇش ۇ ئىش الر ھەمراگۈلنىڭ ئەمدى بولغاندا س ەمەتنى
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تاش الپ كېتىش ىگە يېتەرلى س ەۋەپ بوالاليدۇ ،ش ۇڭا،
ئالدىراپ قاراملىق قىلىشقا بولمايتتى.
س ايدۆڭ دەپ ئاتىلىدىغان بۇ يېزىدا ھەر پەيش ەنبە
كۈنى بازار بوالتتى .يېزا دېھ قانلىرى بۇ كۈ ندە خۇددى
يېزىلىق ھۆكۈمەتتى تەش كىللىگەندەكال ھەممىس ى بازارغا
ئاقاتتى .چوڭ  -كىچى  ،ئۇلۇغ -ئۇش ش اق بارلىق يېزا
ئەھلى ئايەمل ى  ،توي  -تۆكۈنلۈك كىيىملىرىنى كىي ىپ
ياس ىنىش ىپ ،بازار ئوينىغىلى چىقاتتى .بۇ كۈندە مەھەللە
 كۇيالر چۆل دەرەپ ،ئىنس ى  -جى يوقتەك تۇيغۇبېرەتتى .ھەممە ئىش ىكلەر قولۇپالقلىق بولۇپ ،ئىش ىكى
ئېتىلمىگەن ئۆيلەر ئاندا  -ساندا ئۇچراپ قاالتتى .ئوچۇق
ئى شىكلەر بول سىمۇ ،بۇ ئۆيدە بىرەر ئىش بىلەن قېپ قالغان
بىرەر  -ئىككى ئادەمال بار بولۇپ ،قال غانالر بازار غا
كەتكەن بولۇپ چى قاتتى .ئەم ما ،ھەمراگۈلن ىڭ بازار غا
بېرى شى چەكلەنگەن ،ئۆيدىكى با شقىالر بازاردى كەلگىچە
قوي  -كالىالرغا يەم ،س ۇ بېرىپ ،ئۆيگە قاراپ تۇرۇش،
ئۇالرنىڭ كېلىدىغان ۋاقتىغا ئۈلگۈرتۈپ تاماق پىش ۇرۇپ
بولۇش ۋەزىپىس ى بىلەن ئۆي قاراۋۇللىقىغا قالدۇرۇالتتى .ئۇ
توي قىل غا ندى ھازىر غا قەدەر پەقەت س ا ناقلىق قېتىمال
بازارغا باردى .بارغاندىمۇ قېيىنئانى سى بۇيرۇغان سودىلىقنى
پۈتتۈرۈپ ،ھېچيەردە توختى ماي ،ئۇدۇ ئۆي تەرەپكە يو
ئالدى .ئۇ بازارغا بېرىش تى ئۆيدە قېلىش نى بەكرەك
خ االيتتى .چۈنكى ،ئۆي دە ئۇنى ڭ بىلەن بىللە يەنە
59

يانغىن ئېلكىتابلىرى

بەرگى خازان (پوۋسىت)

يالغۇزلۇق ،خىيا س ۈرگۈدەك ،ئۆزىنىڭ بەزى ئۇش ش اق
ئىش لىرىنى قىلىۋالغۇدەك ۋاقىتمۇ بىللە قاالتتى .بىراق ھەر
دائىم بىر س ايە ئۇنىڭغا ئەگىش ىپ يۈرگەندەك بىئارام
بوالتتى .چۈنكى ،يوچۇن بىر جۈپ كۆز ھەمىش ە ئۇنىڭغا
تىكىلىپال تۇراتتى.
ھەمراگۈ ئۆ يدىكىلەرنى يول غا س ېلىۋېت ىپ ،چوڭ
چۆگۈ ندە س ۇ قاي ناتتى ،ئا ندى دەرۋازىنى ھەم ھوجرا
ئۆين ىڭ ئىش ىكىنى ئىچ ىدى تاقىۋېت ىپ ،ھوجرا ئۆين ىڭ
ئىچىگە جايالش قان ،ئۇالر مۇنچا قىلىپ ئىش لىتىۋاتقان
كىچىككىنە قاز ناق ئۆيگە كىر ىپ ،يەرگە چوڭ داس نى
قويدى .قازناق ئۆينىڭ ئىش ىكىنى يېرىم يېپىپ قويۇپ،
ئىككى تا قىل ىپ ئۆرۈلگەن چاچلىرىنى چۇۋۇدى .س ۇ
قاينىتىلغان چۆگۈننى ۋە يەنە بىر چوڭ چۆگۈندە سوغۇق سۇ
ئەكىل ىپ ،داس ن ىڭ يېنى غا جايالش تۇردى .ئارق ىدى
كىيىملىرىنى ئالدىرىماي س ېلىپ ،ياالڭ پۇتلىرى بىلەن داس
ئىچىگە دە س سەپ تۇرۇ شىغا تا شقارقى ئۆينىڭ ئىشىكى زەرپ
بىلەن تېپىلدى ،ئاندى ئىلغۇق شاراققىدە ئاجراپ ئى شى
ئېچىلدى ،ئارقىدى ئۆيگە كۆزلىرىدى شەھۋەت ئوتلىرىنى
يا ندۇرۇپ قادىر كىر ىپ كە لدى .ھەمراگۈ قورققىن ىدى
قىررىدە چىرقىراپ ،كىىيملىرىنى كىيى شكىمۇ ئۈلگۈرمەي داس
ئىچى دە تۈگۈلۈپ ئولتۇرۇپ ،كۆكس ىنى قوللىرى بىلەن
توسۇۋالدى .پۇت  -قوللىرىدا جان قالمىغان ھەمراگۈ غا
 غا تىترەيتتى.60
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مەن س اڭا نېمە دېگەن تۇمۇچۇقۇم؟ ھامان بولىدۇدېمىدىممۇ؟ ماقۇ دېس ەڭمۇ ،ياق دېس ەڭمۇ ،بەرىبىر
خاال يدىغىنىمنى قىلىمەن .قېنى ،يا مان بولس اڭ ئە مدى
قولۇمدى بىر قېچىپ قۇتۇلۇپ باق!
قادىر س ەت ھىجىيىپ كەلگىنىچە قورقۇنچتى زۇۋانى
تۇتۇلۇپ ،داس ئىچىدە دۈگدەرەپ ئولتۇر غان ھەمراگۈلنىڭ
چاچلىرىنى س ىلىدى ،ئاندى چېچىنى قا مالالپ تۇتۇپ
بوينىنى قايرىپ ئۆزىگە قاراتتى:
ئەمدىغۇ رايىمغا باقارسەن؟ئۇنداق قىلماڭ ئاكا - ...دېدى ھەمراگۈ تىترەپتۇرۇپ ،ئۇن ىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى نومۇس ۋە قورقۇنچ ئىلك ىدە
كۆيەتتى  -مەن دېگەن ئىنىڭىزنىڭ ئايالى ،گۇناھ بولىدۇ،
مېنى بولغىماڭ ئۆتۈنۈپ قاالي .مۇش ۇ ئىش تى باش قا نېمە
دېسىڭىز شۇنى قىالي .خۇدادى قورقۇڭ جېنىم ئاكا ،ھۈ ھۈ
ھۈ...
جېنىم دېگىنىڭ يامان تاتلىق ئاڭالندى ،ئاخىردىكىئاكا دېگەن گەپنى قىلمىساڭ ئۆلۈپ قاالرسەنمۇ؟
قادىر ھېچ يۇم شايدىغاندەك ئەمەس ئىدى .ھەمراگۈ
ئۇنىڭغ ا جىمىكى چىرايلىق گەپلەرنى قىلى پ ي الۋۇرۇپ
باقتى .بىراق ،يۈرىكى پە سكە شلى ۋە سۋە سى سى بىلەن
تولۇپ كەتكەن بۇ ئادىمىي ھايۋان ئۇنىڭ ئۆتۈنۈش لىرىگە،
نالە  -پەريادلىرىغا پەرۋا قىلمىدى:
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نېمە يو قويغاننى بىلمەيس ەن؟ ئىش ىكنى بۇزۇپكىرىش كە جۈرئەت قىلغان ئادەم س ەندى ماقۇللۇق ئېلىپ
ئولتۇرامتىم؟ س ا ڭا گەپ قىلىۋاتقىنىم غا ھېلىمۇ ئىككى
يىلدى ئاش تى ،س ەندى باش قىس ى بولىدىغان بولس ا
ئ ال د ى مغ ا ئۆزى كۈ چۈ كل ىنى پ ك ېلى پ بوال ت تى،
بىلىۋاتامس ەن؟ ئۆزى خالىغاندا بولس ۇن دەپ رايىڭغا
قويس ام ئۆزۈڭچە ماڭا كۈچى يەتمەيدۇ دەپ قالدىڭمۇ؟
خالىمىس اڭمۇ بەرىبىر مەقس ىىتمگە يېتەلەيمەن .مېنى
مەجبۇرلىماي ياخشىلىقچە ئۆزۈڭ ماقۇ دە!
ي اق دې دىم ،ي اق ...ئۇنىڭ دىئۆلتۈرۋېتىڭ...
ئەمس ە ئۆزۈڭنىڭ جاھىللىقىدىمېنىڭكى ھەمرا...

كۆرە مېنى

كۆر ،س ەن بۈگۈن

ق ادىر ھەمراگۈلنى خۇددى ئەس كى يوتق اننى
كۆتۈرگەندەك دەس كۆتۈرۈپ داس تى ئالدى ۋە تاش قارقى
ئۆيگە ئېلىپ چىقىپ س ۇپىدىكى گىلەم ئۈس تىگە ئاتتى.
ھەمراگۈ ئانىدى تۇغما ھالەتتە گىلەم ئۈ ستىگە گۈ س سىدە
چۈش تى ،ئۇ چاققانلىق بىلەن قولىنى س وزۇپ ،يىغىپ
قويۇلغان يوتقان  -كۆرپە ئۈستىگە تاشالپ قويۇلغان نەچچە
قۇر كىيىم ئىچ ىدى بىرس ىنى تارتىپال ئا لدى  -دە،
كۆكس ىگە باس قىنىچە تاالغا قاچماقچى بولدى .ئاڭغىچە
ق ادىر يۇپۇرۇلۇپ كېلى پ ئۇنى ڭ قوللىرىنى ق ايرى پ
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مەيدىس ىدىكى كىيىمنى تارتىۋالدى ،ئاندى ئۇنى پۇرالپ
تاش لىۋېت ىپ ،ھەمراگۈلنى قۇ چاقلىۋا لدى .ئۆي ئىچىنى
ھەمراگۈلنىڭ داد  -پەريادى ،نالە  -زارلىق يىغىس ى بىر
ئالدى.
ئادەم بارمۇ!؟ قۇتقۇزۇڭالر! ...ئۆتۈنۈپ قاالي مېنىقۇتقۇزىۋېلىڭالر!...
 ساراڭ بولما ھەمرا  -دېدى قادىر ھا سىراپ تۇرۇپ.ئۇنى ڭ كۆزلىرىگە قىزىللىق تىقىلغ ان بولۇپ ،يۈرىكى
ئىنس انلىق ھىس س ىياتىنى ،نۇمۇس تۇيغۇلىرىنى ،بىر
ناتىۋاننىڭ دەردلى نالى سىنىڭ سەۋەبىنى چۈ شىنەر ئەمەس
ئ ىدى  -بۈگۈن دېگەن بازار كۈنى ،ۋارقىراپ ،كارنىي ىڭ
يىرتىل ىپ كەتس ىمۇ ئاۋازىڭنى ئاڭال يدى غان غا بىر كىم
چىقمايدۇ .س ەن بىلمەمس ەن؟ مەھەللىدىكى ھەمملەيلەن
بازارغا كەتتى ،س ېنى كىممۇ قۇتقۇزار؟ ھازىر دېگەن دۇنيا
ئىككىمىزنىڭ...
ھۇ ھايۋان ...ياق ...ئۇنداق قىلما ...ئالالھىم،مۇنداق كۈننى كۆرسەتكىچە بۇ جېنىمنى ئالساڭچۇ ...
ھەمراگۈلنىڭ ئاخىرقى نىداس ى تام  -تورۇس الردى
ئېشىپ ھاۋاغا سىڭىپ كەتتى...
بازاردى قايت ىپ كەلگەنلەر تەي يار تا ماق تا ماس ىدا
قۇرساقلىرى ئاق يانغان ئىدى .بىراق ئۆي ئىچى جىمجىت،
قازان بېش ى بوش ال ،ئوچاققا ئوت قاالنغاندەك قىلمايتتى.
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ھەمراگۈلمۇ كۆرۈنمەيتتى .ئۇ ش ۇ يوق بول غانچە ،تاكى
كەق س ائەت توققۇزغىچە خەۋىرى بولمىدى .ئۇالر ش ۇ
ۋاقىتقىچە ساقالپ بېقىپ يەنىال خەۋەر بولمىغاندى كېيى ،
س ەمەت ،قادىر ،قادىرنىڭ ئايالى ئايىمنىس ا ۋە چوڭ ئوغلى
مەمەتجانالرئۇنى ئىزدەپ كىرمىگەن ئويمان ،چىقمىغان دۆڭ
قالمىدى .ئەمما ھەمراگۈ خۇددى يەر يۇتۇپ كەتكەندەكال
ھېچيەردە يوق ئى دى .دادىس ىنى ڭ ئۆيىگە ئىزدەپ
بېرىش قىن ىدا ،بى چارە دادا يۈرىكىنى مۇجۇپ يۇم  -يۇم
يىغالپ ،كوچىمۇ  -كوچ ا يۈرۈپ قىزىنى ئىزدەش كە
باش لىدى .مېھرىگۈلخان گەرچە ھەمراگۈلگە ھەرقانچە ئۆق
بولسىمۇ ،لېكى بۈگۈن نېمىشقىدۇر يۈرىكى ئاغدى .قىزنىڭ
گۆدەك ۋە مەس ۈم چىرايى ،ئۆزىگە بى چارىلەرچە قاراپ
كۆزلىرىنى مۆلدۈرلىت ىپ تۇرۇش لىرى كۆز ئالدىغا كېلىپ،
بىردىنال دېمىغى ئېچىشىپ ،پۈتۈن ۋۇجۇدىغا يىغا ياماشتى.
ھەمراگۈ ياتلىق بولۇپ كەتكەن نەچچە يى لدى بو يان
يالغۇزلۇق ئۇنى ئو بدانال ئىز ىپ ،ئۆي ئىش لىرى خېلىال
ھالسىرىتىپ قويغان ئىدى .گەر چە ھەمراگۈ پۇرس ەت
چىقىرالىس ىال كېلىپ ياردەملىش ىپ تۇرىۋاتقان بولس ىمۇ،
ياندا داۋاملىق بار بىلەن ئاندا – س اندا بارنىڭ پەرقى
باش قا ئىدى .ھەمراگۈلنىڭ قەدرى ئۆتۈلگەنس ىرى بۇ تاش
يۈرەك ئۆگەي ئانىنىڭ قەلبىدىكى مۇز ئاس تا – ئاس تا
ئىرىش كە باش لىغان ئىدى .ئۆگەي ئانىنىڭ كۆڭلىدى
قىزنىڭ نەچچە قېتىم يامانالپ كەلس ە دۈش كەلەپ تۇرۇپ
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ئاپىرىپ قويغانلىرى‹‹ ،ئاجرىش ىپ كېتىمەن›› دېس ە،
‹‹بۇ ئۆيگە قايتىپ كېلىمەن دەپ خام – خىيا قىلما››
دەپ قورقۇتقانلىرى بىر – بىر ئۆتۈش كە باش لىدى .ئەگەر
دەردكە چىدىماي ھېچكىم يوق ۋاقىتتى پايدىلىنىپ قېچىپ
كەتكەن بولس ىچۇ؟ كۆڭلىنى ئاغرىتماس لىققا ۋەدە بېرىپ
قەلبىنى ئىللىتق ان ئ اللىكىملەرنى ڭ كەينى دى يىراقالرغ ا
كەتكەن بولس ىچۇ؟ ياكى بۇ دۇنياغا خوش ئېيتىپ بولغان
بولسا...
ئۇ قورقتى ،ھەمراگۈلنىڭ ئاجرىش ىش ئۈچۈن ،ھازىرقى
ئازابلىق تۇرمۇش ىدى قۇتۇلۇش ئۈچۈن راس تىنال ش ۇنداق
يولالر غا مېڭ ىپ قال غان بولۇش ئېھتى ماللىقىنى نەزەردى
س اقىت قىلىش قا بولمايدىغانلىقى ئۇنىڭ كاللىس ىدى نېرى
بولمىدى.
بۈگۈن ھەممە بىس ەرەمجان ئىدى .بىرلىرى ھەمراگۈلنىڭ
ياش جېنىدى  ،ھاياتىدى ئەن سىرى سە ،يەنە بىرلىرى يۈرەك
پارىس ىنىڭ غەم – قايغۇ ،ئازاب  -ئوقۇبەتلەردە يۈرىكى
ئېزىلىپ ،چىدىغۇچىلىكى قالمىغاندا بارس ا كەلمەس يولنى
ت الالپ ق الغ ان بولۇش ئېھتىم اللىقى دى ۋايىم يەيتتى.
بىرلىرى بۇ بى چارە قىزنى ھا يات تا ھېچ قا نداق خۇۋلۇق
كۆرمەي ،ئەلەملەرگە ،زۇلۇمالرغا چىدىماي ئۆزىنى قۇتقۇزۇش
يولىنى تاللىغاندۇ دەپ ئويلىس ا ،يەنە بىرلىرى قىلغان -
ئەتكەنلىرىنڭ ئا شكارىلىنىپ قېلى شىدى ئەن سىرەپ يۈرىكى
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س ۇ ئىدى .قادىر س ەمەتلەرنىڭ ھوجرىس ىدى چىقىپ
كېتىدىغان چاغدا چاچلىرى چۇۋۇلۇپ ،س ۇپىدىكى كىگىز
ئۈ ستىدە ئانىدى تۇغما ھالەتتە ئۆلۈكتەك سوزۇلۇپ ياتقان،
چىرايىدا قان دىدارى قالمىغان ھەمراگۈلگە دېگەن گەپلىرىنى
ئەسلىدى:
بولغۇلۇق بولدى ھەمرا ،ئەمدى بېش ىڭنى تاش قائۇرس اڭمۇ بىكار .توال س اراڭلىق قىلماي گېپىمگە كۆن.
ياخ شى  -يامان كۈنلەردە يار  -يۆلەك بولۇ شۇپ ئۆتىمىز.
س ەن بۇ ئۆيدە س ەمەتكە خوتۇن بولىۋېرىس ەن ،مەنمۇ
انى ڭ ئېرى بولىۋېرىمەن .س ەن بىركىمگە
ئ ايىمنىس
تىنمى ساڭال ،بۇ ئى شنى ھېچكىم بىلمەيدۇ .ئەگەر بىركىمگە
دەپال قويىدىغان بولساڭ ،سەمەتنى بوغۇزالپ ،مۇشۇ ھوجرا
ئۆيۈڭنىڭ تېگىنى كوالپ كۆمۈۋېتىمەن .مېنىڭچە چۈش ىنىپ
قالدىڭ ،مەن قىلىمەن دېگىنىمنى زادى قىلىدىغان ئادەم.
ئىش قىل ىپ ئۆزۈڭگە ھېزى بو ! بۈگۈ ندى باش الپ
سەمەتنىڭ جېنىمۇ سېنىڭ ئالقىنىڭدا!...
نېمىگە يىغاليس ەن؟ ئادەم ئۆلمىدىغۇ بۇ يەردە؟!ئۇنچىلى قىلىپ كەتكۈدەك ئىش مۇ يوق ئەس لىدە ،س ەن
ئۆزۈڭ شۇنداق مۇرەككەپلەشتۈرىۋالىدىكەنسەن...
يوقا زىدى پەس ھايۋان! ...س ېنى كۆرەر كۆزۈميوق ،چىق بۇ ئۆ يدى  ...ھۈ ھۈ ھۈ ...ئ ىت ئۆلۈم ىدە
ئۆلەرسەن ئىالھىم!...
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ئوھوي ...تىلالش قىال يارال غانم ىد ىڭ گۈزىلىم؟نېمانچە تاتلىق ھە خۇيلىرىڭ؟  -قادىر شۇنداق دېگىنىچە
كېل ىپ ،يەنە ھەمراگۈلن ىڭ چاچلىرىنى قا مالالپ تۇتۇپ،
بوينىنى قاير ىپ تۇرۇپ ئۆزىگە قاراتتى  -يەنە بىر دەپ
قوياي ،سەمەتنى ئۇزۇنراق يا شى سۇن دې سەڭ ياخ شىلىقچە
مەن دېگەندەك قىل .ئەگەر س ەمەت ئۆلس ە قاتىلى س ەن
بولۇپ ،تۈرم ىدە يېتىش ىڭ مۇمكى جېنىم .ئۇنچىل ى
ئىش الر ئەلۋەتتە قولۇمدى كېلىدۇ .ش ۇڭا ،ئاغزىڭنى چىڭ
تۇت!
قادىر ھەمراگۈلنى تۈرتۈپ ئىتتىرىۋەتكە ندى كېيى ،
س الماق قەدەم تاش الپ ھوجرا ئۆيدى چىقىپ كەتتى .ئۇ
چىقىپ كېتىۋېتىپ ھەمراگۈلنىڭ ئۈن س ېلىپ يىغلىغانلىقىنى
ئاڭلىدى ۋە مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ ئۆز ھوجرىس ىغا كىرىپ
كەتتى...
ھەمراگۈلنى ڭ ھېچيەردە ئىز  -دېرىكى بولمى دى.
ھەممەيلەن ساراسىمىگە چۈشكەن بولۇپ ،ئۇلۇغ  -كىچى
تىنى شالر ،ئۇھ سىنى شالر ،كۆز يې شى قىلى شالردى ھېچبىر
پا يدا يوق ئ ىدى<< .قەدىرس ىزن ىڭ قەدرى ئايرىل غا ندا
بىلىنەر>> دېگە ندەك ،ھەمراگۈ يو قاپ كېتىش ى بىلەن
ھەممىنى ڭ كۆڭلى ئۇنىڭ دا بول دى ۋە ئەنس ىرى دى.
مېھرىگۈلخانمۇ ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمەنلىكىنى ئۇنتۇپ ،ئۇنى
چى قەلبىدى سېغىنماقتا ۋە ئەن سىرىمەكتە ئىدى .تارام -
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تارام ياش تۆكۈپ ،ئالالھتى ئۇن ىڭ تىنچ  -ئا مانلىقىنى
تىلىدى ،ھەم ئىلگىرى قىلغانلىرىغا پۇشايمان يېدى.
تۇيۇقسىز كاللىسىغا كەلگەن بىر ئەقىلدى مېھرىگۈلخاننىڭ
كۆزلىرى چ اقنى دى .ئەن دىكى پ ئورنى دى تۇرۇپ،
بارى تاخۇن غا ۋە ئۆزىگە ئەلەڭلەپ قاراپ تۇر غان قۇدىلىرى غا
قارىدى .ئۆگەي بولس ىمۇ بەرىبىر ئانا ئەمەس مۇ!؟ ئانىالر
بالىالرن ىڭ ئەڭ ئېغىر كۈ ندە كىمنى ئويال يدى غانلىقىنى،
كىمن ىڭ يېن ىدا بولۇش نى خاال يدى غانلىقىنى ،كىم بىلەن
مۇڭدىشىشنى ئىستەيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ.
دېگەندەك ،مېھرىگۈلخاننىڭ ئويلىغىنى راس

ت چىقىپ

قالدى .يېرىم كېچە بولغاندا سەمەت ۋە قادىرالر ھەمراگۈلنى
مەرھۇم ئانى سى رى سالەتخاننىڭ تۇپراق بې شىدا ھۇ شىدى
كېت ىپ يېت ىپ قال غان يېر ىدى تېپ ىپ ،كۆتۈرۈپ ئېل ىپ
كەل دى .ئۇنى ڭ يۈز  -كۆزلىرى ي اش ۋە الي بىلەن
بولغانغان بولۇپ ،قاپاقلىرى ئىش ش ىپ ،پۈتۈن بەدىنى
مۇزالپ كەتكەن ئ ىدى .قىش ۋاقتى ،يەنە كېل ىپ يېلىڭال
كىيىنىۋالغان ھەمراگۈلنىڭ پۈتۈن ئەزايى سوغۇق دە ستىدى
كۆكۈرۈپ ،ئۇيۇش ۇپ ق الغ ان ئى دى .ئۇنى ق ايتۇرۇپ
كەلگەندى كېيى ئۆي ئىچىدە يىغا  -زارە باشالندى .بىر
تەرەپتە بارىتاخۇن ۋە مېھرىگۈلخانالر نالە قىلىپ يىغلىس ا،
يەنە بىر تەرەپتە س ەمەت گ اھ ئۆزىنى ئەيىپلەپ ،گ اھ
ھەمراگۈلنى ڭ ئەتراپى دا پ ايپىتەك بولۇپ ،توختىم اي بىر
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نېمىلەرنى دەيتتى .ئايىمنىس ا بىلەن كىچى قىز گۈلس ۈم
ئاللى قا چان يىغالپ ئېق ىپ كەتكەن بولۇپ ،باغرى تاش،
زالىم قېيىن ئانىال بار گۇ ناھنى ھەمراگۈلن ىڭ ئۆزىگە قويۇپ،
توختىماي ۋاالقاليتتى .يىغا  -زارە ،ۋاراڭ  -چۇرۇڭ ،ئۆرە
 تۆپە ئ اۋازالرنى ئ اڭالپ ئويغۇنۇپ كەتكەن خۇلۇم -خوش نىالر ھويلى غا يىغىلىش تى .ھەمراگۈلن ىڭ يو قاپ
كەتكەنلىكىنى بىلگەندى كېيى ئۇالرمۇ تۇ شمۇ  -تۇ شتى
ئىزدەش كەن ،ئەمما ھېچكىم ئۇنى قەبرىس تانلىققا بارىدۇ
دەپ ئويلىمىغان ئىدى .ۋاقىتنىڭ ئۆتۈش ى بىلەن ئۇيقۇس ى
غالىپ كەلگەن خوشنىالر ئالالھ نىسىپ قىلغان ئىشنىڭ يەنە
ئالالھنىڭ نىس ىپ قىلىش ى بىلەن ھە بولىدىغانلىقىنى
دېيىش

ىپ ،ئۆيلىرىگە تارقاپ ئۇيقۇغا كەتكەن ئىدى .مانا

ھازىر ھەممىس ى ئەھۋالنى ئۇق قا ندى كېيى <<توۋا!>>
دەپ ياقىلىرىنى تۇتۇ شتى .بەزىلىرى كۆز يې شى قىلى شتى.
بەزىلىرى س ۈكۈتتە تۇرۇپ ،ئۇنىڭ بارلىق ئىش لىرىنى،
جۈمل ىدى ئۆزلىرى تونۇ غا ندى كېيىنكى ھا ياتىنى كۆڭۈ
ئىكرانلىرى دى ئۆتكۈزمەكتە ئى دى .ھەممە ئۇنىڭغ ا ئىچ
ئاغرى تاتتى .ئۇن ىڭ كىچ ى تۇرۇپال يىتىم قالغىنى ،ئۆگەي
ئانىنىڭ زۇلمى ئاس تىدا يۈرىكى ئېزىلىپ چوڭ بولغىنى ئاز
كېلىپ ،قېيىنئانىسىنىڭ ئالدىدىمۇ خورلىنىپ يۈرۈپ ئاخىرى
مۇش ۇ ھالغا قالغانلىقىنى پەرەز قىلىش اتتى .لېكى  ،بۇ
ئىش نىڭ كەينىدە زادى نېمە س ەۋەپ بارلىقىنى ،نېمىش قا
مۇ نداق قورقۇنچلۇق ھەم كىش ىن ىڭ يۈرەك  -باغرىنى
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ئېزىدىغان ئىش نىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيتتى.
بۇ پەقەت ئالالھ قا ۋە قادىر بىلەن ھەمراگۈلن ىڭ ئۆزىگىال
ئايان ئىدى.
يېرىم كېچە بولغىنى غا قارى ماي ،دالختۇر چاقىر ىپ
كېلىمەن دەپ موت سىكىلىتلىق چىقىپ كەتكەن سەمەت يېزا
مەركىزىگە بېرى پ ،ئ اللىق اچ ان ش ىرى ئۇيقۇس ىنى
ب اش لىۋەتكەن دالختۇرنى ي اتق ان يېرى دى ئويغۇتۇپ،
موتس ىكلىتنى ڭ كەينىگە مىن دۈرۈپ ئېلى پ كەل دى.
ئۆيدىكىلەر ھەمراگۈلنى نەچچە قات يوتقان بىلەن يۆگەپ،
ئۆينى تونۇردەك ئى س سىتىپ ئولتۇرۇ شقان ئىدى .ھەممىنىڭ
ئۇزايىدا غەم ،ھەممىنىڭ كۆزىدە ياش .پەقەت قېيىنئانىالر
بۇنىڭدى مۇس تەس نا .ئۇ خۇددى ھەمراگۈلنىڭ تىزراق
ئۆلۈپ كېتى شىنى خااليدىغاندەك ،ئۇنىڭ ئەتراپىدا پايپىتەك
بولۇپ ،ھېلى پىش انە ،بويۇنلىرىنى ،قو  -پۇتلىرىنى
تۇتۇپ بېقىۋاتقان ،ھېلى يۈرىكى ،نەپس ىنى تىڭش اپ،
مىدىرلىتىپ ،چاقىرىپ بېقىۋاتقان ئايىمنىس اغا ۋە بىر ئىزدا
تۇرال ماي ،توختى ماي ئۇ ياق -بۇ ياق قا مېڭ ىپ يۈرگەن
قادىرغا زەردە بىلەن پات  -پات قاراپ قويۇپ ئولتۇراتتى.
دالختۇر كېلىپ بىرەر قۇر تەكشۈرگەندى كىيى  ،ئۇنى
دالختۇرخانىغا ئاپىرىش كېرەكلىكىنى ،س وغۇقتا ئۈش ش ۈپ
قالغانلىق ئېھتىمالى بولغاچقا سە قاراشقا بولمايدىغانلىقىنى
تەكىتل ىدى .بىردەم چېكىس ىنى ۋە ئالى قانلىرىنى ئۇالپ،
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قوش ۇق بىالن قايناقس ۇ ئىچكۈزۈپ ،بۇرۇن ئاس تىنى
چىم دىغ ان دى كېيى ھەمراگۈلنى ڭ ب ارم اقلىرى بوش
مىدىرالپ نەپسى تىزلەشتى ،ئاندى ئاستا  -ئاستا ھۇشىغا
كەلدى .ئۇ نۇرس ىز كۆزلىرىنى قىيا ئاچقىنىدا دادىس ى
بارى تاخۇن ئۇن ىڭ تارىش ىدەك بولۇپ قال غان قوللىرىنى
ئالىقىنى ئارىس ىغا ئېلىپ بۇقۇلداپ يىغلىۋەتتى .ھەمراگۈ
ئەتراپتىكىلەرگە ھەيرانلىق نەزەرى بىلەن تەپس ىلىي قاراپ
چىقتى .كۆزى قادىر غا چۈش ۈش بىلەن ۋۇجۇدى غەزەپكە
تولدى .خورلۇق ،نۇمۇس دە ستىدى ئېزىلگەن يۈرىكىدىكى
جاراھەت قا ناپ كەتتى .ئۇ كۆزىنى ئېل ىپ قېچ ىپ تام غا
قارىۋا لدى .لېكى ھەر قانچە قىلىپمۇ ئۆزىنى تۇ تال ماي،
دادىس ىنىڭ قولىنى مەيدىس ىگە تېڭىپ ئىچ -ئىچىدى
تۆكۈلۈپ يىغلىدى.
ھويلىغا يىغىلغان خوش نىالر تارقىلىپ كەتكەن بولۇپ،
ت اڭ س ۈزۈلەي دەپ ق الغ ان ئى دى .كېچى دى بىرى
ھەمراگۈلنى ڭ يېنى دى بىر قەدەممۇ ئ ايرىلم اي ،ئۇنى ڭ
كۆزىگە قاراپ ئولتۇرغان سەمەت شۇ تاپتا ئىچ  -ئىچىدى
تۈگىشىپ كېتىپ بارماقتا ئىدى.
ھەمراگۈ  ،نېمىش قا ئۇنداق قىلدىڭ؟ زادى نېمەئىش كۆڭلۈڭنى ش ۇنچە رەنجىتكەن ئىدى؟ قەبرىس تانلىقتا
يىغالۋېتىپ ھۇش ۇڭدى كېتىپس ەن ،بىرەر ئىش بولمىس ا
نېمى شقا شۇ يەرگە بېرىپ يىغالي سەن؟ بې شىڭغا نى  -نى
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ئېغىر كۈنلەر كەلگەندىمۇ ئۇنداق قىلىپ باقمىغان ئىدىڭ،
بۇ قېتىم نېمە ئىش ساڭا شۇنچە ئېغىر كەلدى؟
...گەپ قىلس اڭچۇ؟ كۆزۈڭنى ئېچىپ ماڭا بىر قارا،نېمە بول دۇڭ؟ ئۇن داق ب اغرىمنى ئەزمە ھەمرا ،مەن
چىدىمايدىكەنمەن .نېمە گەپ بولس ا دەۋەرگى  ،بىز ئەر
 خوتۇنغۇ؟ دېيىش كىلى بولمايدىغان گېپىمىز يوق .نېمەئويلىغان بولساڭ ماڭا دېسەڭ...
ھېچنىمە بولم ىدىم ،ش ۇ ...رەھمەتل ى ئا نامنىس ېغىنىپ قاپتىكەنمەن .ش ۇڭا دۇئا قىلىپ كېلەي دەپ
تۇپراق بېش ىغا بارغان .يىغالپ ئولتۇرۇپ قاپتىمەن ش ۇ.
كېيىنكى ئىشالر ئىسىمدە يوق.
ھەمراگۈلن ىڭ كۆزلىر ىدى تارامالپ ياش قۇيۇ لدى.
ئاۋازى شۇنچىلى زەئىپ ئىدىكى ،پۈتۈن ۋۇجۇدىنى قۇالققا
ئايالندۇرغان س ەمەت ئۇنىڭ گەپلىرىنى ناھايىتى زالرۇقۇپ
تۇرۇپ ،تەستە ئاڭلىدى .ئۇ ئىچىگە يۇتۇپ پاتقۇزالمايۋاتقان
ھەسرەتلىرىنى كۆز ياشلىرى بىلەن تۆكۈۋالماقچى بولغاندەك،
ئىچ  -ئىچىدى ئۆرتىنىپ يىغاليتتى .مۇش ۇ پۇرس ەتتى
پايدىلىنىپ ،سەمەتكە << ئاجرى شىپ كېتەيلى>> دېگۈ سى
بار ئ ىدى .ئەم ما ،نېمىش قىكى بۇ گەپنى ئېغىز ىدى
چىقىرالم ىدى .س

ەمەت ھەمراگۈلن ىڭ تارتىۋات قانلىرىنى،
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چۈش ۈپ قالغان ھالىنى يىتىملى ئازابى ،ئېزىلىش ئەلىمى
ا ھەمراگۈلگە
دەپ چۈش ەن دى .بىراق ق ادىر بولس
قىلغانلىرىنىڭ ئۇنىڭغا نېمىش قا مۇنچە ئېغىر كەلگەنلىكىدى
ھەيران ئىدى.
بارىتاخۇن س ەھەرگە يېقى بىردەم كۆزىنى يۇمۇۋېلىش
ئۈچۈن ،خۇدايىمنىڭ مۆمىنى ئەركەك قۇدىس ىنىڭ قايتا -
قايتا زالرلىش ى بىلەن ئۇنىڭغا ياندىش ىپ ياتتى .لېكى
پەقەتال ئۇخلىيالمىدى .ئۇ كۆزىنى يۇمۇپ ،س ەمەت بىلەن
ھەمراگۈلنى ڭ پ ارىڭىغ ا دىققىتىنى بېرى پ ي ات اتتى.
ھەمراگۈلنى قەۋرىس تانلىقتى قايتۇرۇپ كەلگەندە بوۋاي -
مو مايالرن ىڭ ئۆيىگە ئېل ىپ كىرگەن ،كېيى ش ۇ يەرگىال
ئورۇن س ېلىپ ياتقۇزغان بولغاچقا ،تاڭ ئاتقاندا دالختۇرغا
ئاپىرىمىز دېيىش ىپ ،ش ۇ يەردىال ئارامىدا قويغان ئىدى.
ھەمراگۈ ئېنىق بىر نەرس ە دېمىگەندى كېيى  ،دادىس ىمۇ
ئۇنى يىتىملى ئازابىدا مۇش ۇنداق ئىچىگە ئېلىپ كېتىپتۇ
دەپ چۈ شىنىپ ،يۈرىكى مۇجۇلدى .سەمەت ئۇنىڭ يېنىدا
ھېلى ئۇنى دەپ ،ھېلى بۇنى دەپ گەپكە س ېلى پ
ئولتۇراتتى.
تاڭ ئاتتى .كەنت باش لىقىنىڭ ئوغلىنى ماش ىنىس ى
بىلەن چاقىرتىپ كەلگەن س ەمەت ھەمراگۈلنى ئۆزۈم ماڭاي
دېگىنىگە ئۇنى ماي كۆتۈرۈپ چىق ىپ ،ئاۋايالپ ماش ىنى غا
چىقاردى .ئۆزۈم ماڭىمەن دېگىنى بىلەن ھەمراگۈلدە قەدەم
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يۆتكىگۈدەك ماغدۇر قالمىغان ئىدى .ما شىنا يېرىم سائەتتەك
يو يۈرۈپ يېزا يوللىرىنى ،كەڭرى ئاس تال ىت يولالرنى
خە لق
بېس ى پ ئۆ تكەن د ى ك ېي ى  ،ن اھ ىي ىلى
دالختۇرخانىسىغا كېلىپ توختىدى.
س ەمەت ،مېھرىگۈلخان ،ئايىمنىس االرنىڭ ياخش ى
كۈتۈش ى ،دالختۇرالرنىڭ كۆڭۈ قويۇپ داۋالىش ى بىلەن
ھەمراگۈ تىزال ياخش ى بولۇپ كەتتى .بىراق ئىچ -
ئىچىنى يەپ كېتىۋات قان خورلۇق ئەلىمى ئۇنى ئارامس ىز
قىيناپ كەلمەكتە ئىدى .ئۇ ھەر قېتىم س ەمەتنىڭ چىرايىغا
قارىغاندا ،يۈرىكىنى كىمدۇر بىرى ئامبۇر بىلەن قىسقاندەك،
ئۈچەي  -باغرىنى مىڭالپ قۇرت  -قوڭغۇز غاجىالۋاتقاندەك
بىئارام بوالتتى .ش ۇ ۋەجىدى كۆز يېش ى قۇرىمايتتى ۋە
ئالالھتى ئۆزىگە ئۆلۈم تىلەيتتى .ئۇ ئىش الرنى بىركىمگە
دەپ ئىچىنى بو شۇتىۋېلىش ياكى پاناھلىق تىلە شمۇ ئە سال
مۇمكى ئەمەس ئ ىدى .ھەمراگۈ كىس ە كارىۋىت ىدا
ي اتق ان نەچچە كۈن ئىچى دە ق ادىر ئۇنى يوقالپ توال
كە لدى ،ھەت تا كۈ ندە نەچچە قېتىم كېل ىپ  -كېت ىپ
ئەھۋالىنى س ورىغان ،الزىملىق نەرس ىلەر بار  -يوقلىقىنى
س وراپ ،بىر ئىش الرنى جىكىلەپ تۇرغان ۋاقىتلىرى كۆپ
بولدى .س ەمەت بىلەن ئايىمنىس ا بۇنى تۇغقانلىق مېھرى
دەپ چۈ شەن سە ،ھەمراگۈ ئۇنىڭغا چى شى  -تىرنىقىغىچە
ئۆچلۈك قىالتتى .ئۇنى كۆرمە سلى ئۈچۈن كېلى شى ھامانال
ئۇخلىغ ان بولۇپ يېتىۋاالتتى .ئۇ كېتىش ىگە يەنە كۆز
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ياش لىرى تاراماليتتى .كۆز يېش ىنىڭ س ەۋەبى س ورالغاندا
يەنىال << ئانامنى ئەس لەپ قاپتىمەن >>...دەپ جاۋاپ
بىرەتتى.
ھەمراگۈلنىڭ ئىچكى دۇنياس ى پۈتۈنلەي قااليمىقان
بولۇپ كەتتى .ئۇ بۇرۇن كىش ىلەر ئوتتۇرىس ىدا مېھىر -
مۇھەببەت ،س ەمىيمىي  -س اداقەت ،ئىنس اپ  -دىيانەت
دېگەنلەرنىڭ بارلىقىغا ئىش ىنەتتى ھەم ئۆزىنى دىيانەتلى
ۋە س اداقەتمەن دەپ ئوياليتتى .لېكى ئەمدى چۈش ىنىپ
يەتتىكى ،كىش ى ھەرقانچە س اداقەتمەن بولس ىمۇ ،قانچە
دىيانەتلى بولسىمۇ ،تۇرمۇشتىكى بەزىبىر ساداقەتسىزلەر ۋە
دىيانەت سىزلەرنىڭ سەۋەبىدى ئۆزىمۇ شۇالر قاتارىغا ئۆتۈپ
قالىدىكەن .پۈتۈن ئۆمرىنى س ەرپ قىلىپ ئېچىلدۇرغان ۋاپا
گۈللىرى ئەنە ش ۇ رەھىمس ىز قولالرنىڭ خورلىش ى بىلەن
مەزگىلس ىز توزۇپ ،زاۋاللىقق ا يۈزلىنى دىكەن<< .ج ان
چىقمىس ا ئۆلگىلى بولمايدۇ>> دېگەندەك ،بۇ ئىش الردى ،
بۇ نۇمۇس س ىزلىقنىڭ خىيالىدى قۇتۇلۇش مۇ ئۇنچە ئاس ان
ئەمەس ئىكەن .ئادەم ھېچ قا چان ۋە ھېچ جا يدا ئۆزىگە
ئۆزى تو سالغۇ سىز ھالدا ئىگە بواللمايدىكەن ،بولۇپمۇ ئايا
كىشى...
ھەمراگۈ دالختۇردى چىقى دىغ انغ ا ئىككى كۈنى
قالغاندا دادىسى بارىتاخۇنمۇ يىقىلدى .ئۇ ھەممىنى ئىچىگە
تىن ىپ ئاخىرى يۈرەك ز ىدىس ى بولۇپ قال غان ئ ىدى.
ھەمراگۈلنى ئەنس ىرىت ىپ قوي ماس لىق ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا
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دادى سىنىڭ كى سە ئىكەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بېرىلمىدى.
پەقەتال << زاۋۇتنىڭ يىللىق ھى ساۋات ئى شلىرى با شلىنىپ
كەتكەچكە ئا لدىراش بولۇپ قېل ىپ يوقالپ كېلەلم ىدى،
لېكى س ېغىنىپ س االم ئېيتتى>> دەپال چۈش ەندۈرۈش تى.
بارىتاخۇن يېزا مەركىزىدە قۇرۇلغان ياغ زاۋۇتىنىڭ كاسسىرى
بولغ انلىقتى  ،ھەر يىلى يىلنى ڭ ب اش  -ئ اخىرى دا
مۇشۇنداق نەچچە ھەپتە ھەتتا نەچچە ئاي ئالدىراش بولۇپ
كېتىدىغانلىقى ھەمراگۈلگىمۇ ئايان ئىدى.
ھەمراگۈ قايتۇرۇپ كېلىنگە ندى كېيى ئۆي ئىچى
بىر ئاز ئەس لىگە كەلگەندەك بولدى .يوقالپ كىرىدىغان
خۇلۇم  -خوش نىالرن ىڭ ئايىغى ئۈزۈلمەيتتى .ئۇنى ڭدى
ئەھۋا س وراپ ئۇزۇن مۇڭدىش ىپ ئولتۇرۇپ كېتەتتى.
قېيىنئانىنىڭ بۇ ئىش قا قارىتا نارازىلىقى بولس ىمۇ ،مۇش ۇ
قېتىم يۈز بەرگەن ئىش الردى س ە چۆچۈگەن بولغاچقا،
ئە مدى ھەمراگۈلگە ئارتۇقچە تەلەپ قوي ما يدى غان ،ئېغىر
ئىش الرغا بۇيرۇپ ،قاتتىق  -قۇرۇق تەگمەيدىغان بولغان
ئىدى .ش ۇڭا ئۇ ئۇالرغا كۆزىنىڭ قىرىدا قاراپ قويۇپ ئۆز
ئىشى بىلەن مەشغۇ ئىدى.
قادىر بۇ قېتىمقى ئىش تى س ە چۆچۈدى ،ئۇ ئەمدى
ئېس ىنى يىغىپ ،ھەمراگۈلگە ئىككىنچى ئۇنداق مۇئامىلە
قىل ماس لىق قا نىيەت قى لدى .لېكى  ،ئۇنىڭ غا بول غان
س ېغىنىش ى ۋە تەلۋە مۇھەببىتى ئۇنى ھەرۋاقىت قۇترىتىپ
تۇراتتى .ھەمراگۈلن ىڭ ئۆزىگە ئۆق ئىكەنلىكىنى بىلگەچكە
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قادىرمۇ ئۇنىڭغا ئانچە كۆرۈنمىدى .ئاۋا تولۇق ئەس لىگە
كېلىۋالس ا ،ئاندى كېيىنكى ئىش الر ئۆز اليىقىدا بىر گەپ
بوالر دەپ ئويالپ ،ئىشالرنى ئېقىشىغا قويۇپ بەردى ھەمدە
ئايالى ۋە سەمەتتى ھەمراگۈلنىڭ ھالىنى سوراپ تۇرۇ شنى
ئۇنۇتم ىدى .بۇ ئار ىدا مېھرى بانمۇ دائىمال كېل ىپ ئۇنى
يوقالپ تۇردى.
ئىش الر بارا  -بارا ياخش ىال ندى .ھەمراگۈلن ىڭ
س االمەتلىكىمۇ تۇلۇق ئەس لىگە كەلگەن ئىدى .س ەمەتمۇ
ئۇنى ي الغۇز قويۇپ س ىرتتىكى ئىش  -كۈش لىرىگە
ماڭااليدىغان بولدى .ئۇ دادىس ىنىڭ ئاغرىپ قالغانلىق
خەۋىرىنى بىلگە ندى كېيى ئىچى تىتى لداپ ئولتۇرال مايال
قالدى .ئەلۋەتتە ،مۇشۇنداق چاغالردا بالىلىقنى يەتكۈزۈشى
كېرەك ئىدى .دەرۋقە ،ئۇ قىلى شقا تېگى شلىكىنى قىلدى ھەم
مۇش ۇ مۇناس ىۋەتتە ئۆگەي ئانىس ى بىلەن ياخش ىلىش ىپمۇ
قالدى .قېيىنئانىس ىنىڭ ئۆيىمۇ ئۇنىڭغا بۇرۇنقىدەك دالزاخ
س ىياقىدا كۆرۈنمەيدىغان ،جازا مەيدانىدەك بىلىنمەيدىغان
بولدى .چۈنكى قېيىنئانى سىنىڭمۇ باغرى يۇم شاپ ،ئۇنىڭغا
بولغان مۇئامىلى سدە زالر ئۆزگىرىش بولغان ئىدى .قادىرنىڭ
پات  -پات كۆرۈنۈپ قالىدىغان س وغۇق تەلەتى كۆڭلىنى
بۇزغاننى ھى ساپقا ئالمىغاندا ،بۇ ئۆيدە ئۇنى بى سەرەمجان
قىل ىدى غان ھېچ قا نداق ئىش قالمى غان ئ ىدى .خۇددى
يامغۇردى كېيى چىققان ئاپتاپتەك ،بۇ خىلدىكى ئازادىلى
ئۇنى خېلىال يەڭگىللىتى پ قويغ ان بولس ىمۇ ،لېكى ،
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كۆڭلىدىكى ناپاكلىق تۇيغۇسى ،دەپسەندە قىلىنىش ئەلىمى
يۈرىكىگە مەڭگۈلۈك ئورن اپ كەتكەچكە ،كۆڭلىنى ڭ بىر
يەرلىرى يەنىال ئېغىر تاش بېس ىۋالغاندەك بىئارام ئىدى.
گەرچە ئۇ << بۇ ئىش الرغا مەن س ەۋەپچى ئەمەس ،ئاش ۇ
ھايۋاندى تۆرەلگەن ئەس كى نائىنس اپلىق قىلىپ ،مېنى
دەپس ەندە قىلدى>> دەپ ئويالپ ئۆزىگە ئۆزى تەس ەللىي
بەرس ىمۇ ،بۇ ئىش نىڭ قورقۇنچىس ى ئۇنىڭ كۆڭلىدى
كۆتۈرۈلۈپ كەتمەيۋاتاتتى.
بىر ئاي ۋاقىت مانا مۇش ۇنداق ئىس ەنكىرەش ئىچىدە
ئۆتۈپ كەتتى .ئوۋچى دى قورقق ان كىيىكتەك ھەممە
نېمى دى چۆچۈپ ،يۈرگەن ھەمراگۈ ئۈچۈن بۇ ۋاقىتالر
تولىمۇ بۇرۇختۇملۇق ئىچىدە ئۆتمەكتە ئىدى.
چۈش مەزگىلى ،ئۆي ئىچى ئىس س ىق ئىدى .ھەمراگۈ
ئوت كۆيۈۋاتقان مەش نىڭ يېنىغىال كۆرپە س ېلىپ ،تېلىۋېزالر
كۆرگەق يېت ىپ ئۇخالپ قا لدى .تېلىۋىزالردا كورىيەن ىڭ
كۆپ قىس ىملىق تېلىۋىزىيە تىياتىرى قويۇلىۋاتقان ئىدى.
بۈگۈن كۈنگە پەيش ەنبە ،مەھەللى دىكى كىش ىلەر
پەيش ەنبىل ى << ۋەزىپىس ى>> نى ئورۇنالش ئۈچۈن
ھەممىس ى بازارغا ئېقىش قان ئىدى .ھەمراگۈلنىڭ بازارغا
بېرى شى بۇرۇنقىدەك چەكلەنمى سىمۇ ،لېكى ئۇ يەنىال يالغۇز
قېلىش نى خااليتتى .ئۇنىڭ ھاياتىغا س ىڭىش ىپ كەتكەن
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يالغۇزلۇق ھەردائىم ئۇنىڭغا تە سەللىي ۋە كۆڭۈ ئازادىلىكى
بېغىشاليتتى.
ئىش ى ئاس تا ئېچىلىپ ،ئۆيگە قادىر كىرىپ كەلدى.
تېلىۋىزالر ئىكرانى دا بىر قىز بىلەن بىر ئوغۇ ھە دەپ
تاكاللىشىۋاتقان ،بىر  -بىرىگە گەپ بەرمەي سوقۇشىۋاتقان
بولغاچقا ،ئۇالرنىڭ ئاۋازى ئى شىكنىڭ ئېچىلغان شەپى سىنى
بې سىپ كېتىپ ،ھەمراگۈ قادىرنىڭ كىرگىنىنى سەزمىدى.
قادىر ھەمراگۈلنىڭ يېنىغا يېقى كېلىپ ،ئۇنىڭ قاشتېشىدەك
س ۈزۈك يۈزلىرىگە ،غۇنچى دەك لىۋى ،ت ا  -ت ا
كىرپىكلىرىگە زالق بىلەن قاراپ كەتتى .ھەمراگۈلنىڭ يىنى
پۇش ۇلداپ ئۇخلىغان ھالىتى ئۇنىڭغا ش ۇ قەدەر چىرايلىق
كۆرۈنۈپ كەتتىكى ،ش ۇ دەقىقىدە قادىرنىڭ ئىپالس نىيىتى
قايتىدى قۇتراش قا باش لىدى .ئۇ ئۆزىنى ئۆزى تىڭش اپ
ئۇزاق تۇرۇپ كەتتى .شەيتىنىغا ھاي بەرمەكچى بوالتتىيۇ،
لېكى يەنە ئۆزىنى توختىت الم ايتتى .ئۆزى خ الىغ اننى
قىلىش نى ئوياليتتى ،بىراق ئۆتكەنكىدەك ئىش نىڭ قايتا يۈز
بېرىپ قېلىش ىدى ئەنس ىرەيتتى .ئۇ ش ۇ تەرىقىدە ئۇزاق
تۇردى ،ئاخىرى رەزىل خىياللىرى ئادىمىيلىكىدى ئۈس تۈن
كېلىپ ،يەنە كونا سەنەمگە دە س سە شنى ئىختىيار قىلدى.
ئۇ قانداق كىرگەن بولس ا يەنە ش ۇنداق ش ەپىس ىز ھالدا
كەينىگە داجىدى .ئىىش كنى قىيا ئوچۇق قويۇپ چىقىپ،
دەرۋازىنى ئىچى دى ت اقى دى .ئ ان دى يەنە ئ اۋايالپ
دەس س ەپ ،ھەمراگۈ ياتقان ئۆيگە كىرىپ ئىش ىكنىڭ
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ئىلغۇچىنى ئىل دى .ئىلغۇچنى ڭ تىرىقلىغ ان ئ اۋازى
ھە مرا گۈ ل نى ئو يغ ىت ىۋە ت تى .ئۇ كۆزل ىر ى نى ئۇۋۇالپ
كېرىلگىنىچە ئوي غا ندى ۋە ئىش ى تۈۋ ىدە ئۆزىگە قاراپ
تۇرغان قادىرنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتى.
س ىز ...س ىزگە بۇ ئۆيدە نېمە بار؟ ...بازارغاكەتكەن ئىدىڭىزغۇ؟...
ھەئە ،كېتىپ بولۇپ يەنە كەلدىم ،ئېلىۋالغان پۇس ودىغا كەملەپ قالدى ،ش ۇڭا پۇلغا كەلگەن .بۇ ئۆيگە
كىرسەم ئۇخالپ كېتىپسىز ،چىقىپ كەتكۈم كەلمەي شۇ...
ھە ،پۇلنى ئېلىپ بولغان بول سىڭىز بازارغا مېڭىۋېرىڭ.دادامالر ساقالپ قالمىسۇن يەنە.
سە تۇرۇپ ماڭساممۇ بوالر ،بىردەم مۇڭدۇشۇپ...نېمىنى مۇڭدى شىدۇ؟ يەنە ھايۋانلىقىڭىز تۇتتىمۇ نېمە؟خام  -خىيالنى ئاز قىلىپ يولىڭىزغا مېڭىڭ!
 بىراق شۇ ...سىز ئۆيدە قالغاندىكىبولۇپ قالىدىكەن .شۇڭا...

كۆڭلۈم ئۆيدىال

قويۇڭ ئۇنداق گېپىڭىزنى ،دەرھا چىقىپ كىتىڭ!كىرىشئويلىمىدىم.

نى ئويلى دىم ،لېكى

80

چىقىش

نى ھ ازىرچە

يانغىن ئېلكىتابلىرى

بەرگى خازان (پوۋسىت)

ھەمراگۈ قادىرنىڭ ئۆزىگە مىخ تەك قادالغان كۆزلىرىدى
قانداقتۇر بىر شۇملۇقنى كۆرگەندەك بولدى .ئۇنىڭ تەنلىرى
تىكەنلىش پ قورۇلدى .ۋۇجۇدىغا قورقۇنچ ئوالش تى .دەقىقە
ئىچ ىدە كاللىس ى غا ھەرخ ىل پەرەز ۋە خى يالالر كېل ىپ
ئۈلگۈردى .ئۇ قېچىش نى ،قادىردى قۇتۇلۇش نى ئوياليتتى.
لېكى نېمىش قىكى  ،پۇتلىرى خۇددى يەرگە مىخالپ
قويغ ان دەك ھەرىكەتكە كەلمەيۋات اتتى .ق ادىر ھەمراگۈ
تەرەپكە يېقىنالپ كېلىشكە باشلىدى.
-نېمىش قىلسەن ...يېقى

كەلمە ...سەن...

ھېچنىمە قىلمايمەن ،نېمانچە قورقىسمەن ئادەم يەيدىغاندەك...

ىز؟ خۇددى

ھەمراگۈ قادىرن ىڭ قان قوي غا ندەك بولۇپ كەتكەن
كۆزلىرىگە قايتا قارىغاندا ئىشنىڭ ماھىيىتىنى تونۇپ يەتتى.
قادىر س ۇپى غا چىق ىپ ھەمراگۈلن ىڭ ئا لدىغىال كە لدى.
ھەمراگۈ ئېس ىنى يىغىپ ئۆزىنى ئوڭش ىدى ۋە س ۇپىدى
تاقالپ چۈش ۈپ ئىش ىككە ئېس ىلدى .قادىر ھەمراگۈلنىڭ
كەينىدىنال س وڭدىش ىپ س ۇپىدى چۈش تى ۋە ئۇنىڭ
ئىشىككە ئېسىلغان قولىنى مەھكەم تۇتىۋالدى:
سەن بىلىسەن ھەمرا ،ماڭا كۈچۈڭ يەتمەيدىغانلىقىنىبىلىس ەن .ش ۇنداق تۇرۇپ نېمىش قا ئۇنچە كۈچەپ ئاۋارە
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بولىس ەن؟ خۇش بوپ قاالي ،ئۇنداق جاھىللىق قىلما.
نېمە دېسەڭ شۇنى قىلىپ بېرەي ...جېنىم ھەمرا...
يو قا مەرەز ...مېنى قويۇۋەت ...ھۇ ھايۋان...قولۇڭنى تارت ھايۋان...
قادىر ھەمراگۈلن ىڭ ئىككى قولىنى چ ىڭ تۇتىۋېل ىپ،
ئۇنى ھە دەپ ئۆزىگە ت ارت اتتى ،يۈز  -بويۇنلىرىغ ا
تەلۋىلەرچە سۆيەتتى .ھەمراگۈ ئۇنىڭدى قۇتۇلۇش ئۈچۈن
يۇلقۇ ناتتى ،ئۆزىنى قاچۇرۇپ قادىرنى بار كۈچى بىلەن
ئىتتىرەتتى .قادىر بولسا ئۇنىڭ ھالى بىلەن كارى يوق ،ھە
ھەمراگۈ
دەپ ئۇنىڭغا سۈركىلىش بىلەن ئاۋارە ئىدى.
يىغالپ يالۋۇرۇپ ،يۇلقۇنۇپ ،تىلالپ ،قارغاپ ،قېچىپ...
ئىش قىلىپ قولىدى كەلگەننىڭ ھەممىنى قىلىپ باقتى.
لېكى قادىر ھېچ ئېرى يدى غا ندەك ئەمەس ئ ىدى .ئۇن ىڭ
ئىنس انىلىقنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ كەتكەن يۈرىكى ش ۇ تاپتا
شەيتان سۇنغان ۋەسۋەسە شارابىغا چىلىشىپ قالغان ئىدى.
قادىر ئۆتكەن ئىش الرنى ۋە ئۇ ئىش الر ئېل ىپ كەلگەن
پاجىئەل ى ئىبرەتنى ئۇنتۇپ كەتكەن ،ئېس ىدە قالغىنى
پەقەتال ھەمراگۈلنىڭ گۈزە ھۆسنى  -جامالى ھەم ئۇنىڭغا
بولغان تەلۋە مۇھەببىتى ئىدى .ئۇ ئىلگىرى ئۆز  -ئۆزىگە
<< ئەم دى ھەرگىز ئۇن داق قىلم ايمەن>> دەپ ئەھ دە
قىلغان ،لېكى بۇ قېتىم كۆڭۈلنىڭ قۇترىتىش ى بىلەن ئۇ
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ئەھدىلەر ش امالدا قالغان توزغاقتەك ئاللىقاياقالرغا ئۇچۇپ
كەتكەن ئىدى.
ئۆتۈنۈپ ق االي ئ اك ا ،مېنى قويۇۋېتى ڭ .م اڭ ائىچىڭىز ئاغرىسۇن ...خۇش بوپ قاالي ماڭا چېقىلماڭ...
ب ىردەم ت ى لالپ ،ب ىردەم ي ا لۋۇرۇپ بېش ى م نىقوچىۋەتتىڭ ھەمرا ،لېكى نېمىال دېگىنىڭ بىلەن پايدى سى
يوق .سېنى پۇ شايمان قىلدۇرمايمەن جېنىم ،ماقۇ دە...
سېنى ياخشى كۆرىمەن ...مەن سېنى...
 ياق ...قويۇۋەت د ېدىم ھايۋان ...ئادەم ئەمەسنېمىكەنسەن ھۇ نائەھلى...
قادىر ھەمراگۈلن ىڭ نالە  -پەر يادى غا پىس ە نت
قىلماس تى  ،ئۇنى كىچى بالىنى كۆتۈرگەندەك كۆتۈرۈپ
س ۇپىغا ئېلىپ چىقتى .ئۇنىڭ قاۋۇ قوللىرىدى قېچىپ
قۇتۇلۇشقا كۆزى يەتمىگەن ھەمراگۈ جان قايغۇسىدا قالغان
قوزى دەك بوزالپ ن الە قىلغىنىچە ،ق ادىرنى ڭ قوللىرىنى
كۈچىنىڭ بارىچە تاتىالپ ،بوش اتماقچى بوالتتى .قادىر
ئۇنى تېخىمۇ چىڭ قامالالپ تۇتۇپ ،بارغانس ىرى بوش اپ
كېتىۋات قان قوللىرىن ىڭ تېل ىپ كەتكىنىگە قارى ماي ،ئۇنى
جىملىمەكچى بولۇپ كۈچەۋا تاتتى .ھەمراگۈلن ىڭ قادىر غا
كۈچى يەتمىدى .ئۇ قىزنى مەش يېنىدىكى كۆرپە ئۈس تىگە
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خۇددى ئە سكى پاالزنى تا شلىغاندەك تا شلىدى ۋە قوللىرىنى
قايرىپ ئۆزىگە قاراتتى.
 بۈگۈن مەندى قۇتۇاللماي سەن ھەمرا - ،دېدى ئۇھاس ىراپ  -ھۈمۈدەپ تۇرۇپ - ،جاھىللىق قىلس اڭمۇ
بەرىبىر مېن ىڭ ئالقىنى مدىكى ئادەمس ەن ،ئۇ نداق قىل ما
خۇش بۇالي ...مېنى قىينىما جېنىم...
مېنى قويۇۋەت ...ئۇ نداق قىل ما قادىر ،ھەممىمىزمۇس ۇلمان ئادەملەر ،ئالالھنىڭ ئالدىدا بىر قېتىم قارا يۈز
بولغىنىڭ يېتەر...
بو لدى ق ىل ،بول ىدى غان ئىش بولۇپ بول غا نداپۇش ايمان قىلغانغا ئورنىغا كەلمەيدۇ .س ېنى ياخش ى
كۆرىمەن ھەمرا ،توال يالۋۇرتما مېنى.
ي اق ،خ الىم ايمەن ،مېنى قويۇۋەت سئۆتۈنەي!....
-ئەمسە مەندى

ەن دى

يامانلىما...

ش ەيتىنىغا ھاي بېرەلمىگەن قادىر ھەمراگۈلنىڭ ئىش تان
بېغىغا قو ئۇزۇتى شى ،جان ئاچچىقىدا تىپىرالپ قالغان قىز
قادىرن ىڭ مە يدىس ىنى بېس ىپ تۇر غان قولىنى قاتتىق
چىشلىدى .شۇ ھامان قاتتىق ۋارقىراپ ئېسىنى يىغقان قادىر
ھەمراگۈلنى كېلى شتۈرۈپ بىر تە ستەك ئۇردى .ھەمراگۈلنىڭ
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كۆزلىرىدى ئوت چاقناپ كەتتى ،ئەمما ئۇ ئاغرىقنى س ېزەر
ئەمەس ئىدى .قادىر تېخىمۇ ۋەھشىلەشتى.
ھەمراگۈلن ىڭ ئىلتى جالىق نالىلىرى قەدىرس ىز مام كاپ
پۆپۈكلىر ىدەك قا ياقالرغ ىدۇر ئۇچۇپ كەتتى .قادىر ئۇن ىڭ
ئۇنى ماي تىرەجىگەنلىرىگە ،بار كۈچى بىلەن قارش ىلىق
كۆرس ەتكەنلىرىگە ،يالۋۇرۇپ يىغلىغانلىرىغا پەرۋا قىلماي،
ئىززىتىگە يەنە بىر قېتىم تىغ ئۇردى .قىزنى ڭ ق ادىر
تەرىپ ىدى قاير ىپ تۇتىۋېلىن غان ئوڭ قولى ئوت كۆيىۋات قان
مەش كە يېقىلىپ ۋالىلداپ كۆيدى .ھەمراگۈ بىر تەرەپتى
پايخان قىلىنغان نومۇس ىغا ئېچىنىپ ھەم قۇتۇلۇش غېمىدە
يىغالپ نالە قىلس ا ،يەنە بىر تەرەپتى قولىنىڭ كۆيۈكىگە
چ ىدى ماي تولغى ناتتى .قادىر ئۇن ىڭ قولىن ىڭ مەش كە
تەگكىنىنى كۆرمىدى ،ئەكس ىچە ئۇنىڭ تېخىمۇ يۇلقۇنۇپ
تارتى شى شلىرىنى ئۆزىگە قىلىۋاتقان قار شىلىقى دەپ بىلىپ،
قىلچە رەھىم قىل ماس تى قىزن ىڭ ھا ياتى غا نا پاكلىق
تامغىسىنى باستى.
قادىر كۆك يۇد ،پاختا پەلكۈق ۋە داكا كۆتۈرۈپ ئالدىراپ
ئۆيگە كىردى .ھەمراگۈ ئوڭ قولىنىڭ كۆيۈپ ش ەلۋەرىگەن
يېرىنى پۈۋلەپ يىغالپ ئولتۇراتتى .چىدىغۇس ىز كۆيۈك ۋە
ئېچىش ىش ئازابى ئۇنى ھالس ىزالندۇرغان بولۇپ ،تاتىرىپ
كەتكەن چىرايى ئاغرىق دەس ت ىدى پۈرۈش ۈپ ،تېنى
قورۇلۇپال قالغان ئىدى .چىڭ چىش لىۋالغان لىۋى ھېلىال
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قا ناپ قال ىدى غا ندەك كۆرۈنەتتى .قادىر كىرىپال س ۇپ ىدا
پۇتىنى س اڭگىلىت ىپ ئولتۇر غان ھەمراگۈلن ىڭ ئا لدى غا
زالڭزا يدى ،ئا ندى يۇد قۇتىس ىن ىڭ ئاغزىنى ئېچ ىپ،
پەلكۈچنى يۇدقا چىالپ ئېلىپ ،كۆيگەن ئورۇنغا سۈرتۈ شكە
تەمش ەلدى .پاختا پەلكۈق كۆيۈك ئورۇنغا تېگىش ى بىلەن
ھەمراگۈ ئاغرىق دەس ت ىدى تولغۇنۇپ كەتتى .ئۇن ىڭ
كۆزلىرىدى تارامالپ ياش تۆكۈلدى .لىۋىنى چىڭ چىشلەپ
تۇرۇپ س اق قولى بىلەن قادىر ئىتتىرگەن پېتى كەينىگە
ئۆرىۋەتتى:
نېرى تۇر ئىپالس ...ھۈ ...ھۈ ...س ەن نائەھلىنىڭكاس اپىتى بۇ ،خىجىل بولماي س ىالش تۇرۇپ يۈرۈيس ىنا
تېخى .ئىت ئۆلۈمىدە ئۆلەر سەن! ...ئۆل سەڭ جە سىدىڭنى
قاغا  -قوزغۇنالر يەر ئىالھىم!...
قادىر ئاس تا ئورنىدى تۇرۇپ ،كىيىملىرىدىكى توپىالرنى
قېقشتۇردى ،ئۇ ئوڭايسىز بىر ھالەتتە ھەمراگۈلنىڭ ئاچچىق
تىللىرىنى جىم تۇرۇپ ئاڭل ىدى .ئۇ نېمە قىالرىنى بىلمەي
تەمتىرەپ قال غان ئ ىدى .ھەمراگۈ قادىر غا غەزەپ بىلەن
بىرنى ئااليدى ۋە ئىرغىپ ئورنىدى تۇرۇپ تاالغا ماڭدى.
شۇ چاغدا دەرۋازىنىڭ غاراسالپ ئېچىلغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ،
ئارق ىدىنال س ەمەتن ىڭ ئاۋازى كە لدى .ئۇ ئېش ەكنى
باش قۇرالماي ئاۋارە ئىدى .قادىر جىددىيلىش ىپ تۇرالمايال
قالدى .ئۇنىڭ ش ۇ تاپتىكى تۇرقىنى ئۆلۈم ۋەھىمىس ىدە
نىجاتلىق ئىزدىگەن ئىگىس ىز ئىتقا ئوخش ىتىش تامامەن
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ئۇ ھەمراگۈلنى ڭ يېنىغىراق كېلى پ

ئېسىڭدە بولسۇن ،قىلچە چاندۇرما .بولمىسا ئاقىۋىتىنىبىر نېمە دېگىلى بولمايدۇ .مېنى بىلىس ەن ھەمرا ،قىلىمەن
دېدىممۇ ،چۇقۇم قىلىمەن! س ەمەتنى ئويال ،ئۆزۈڭنى ئويال!
ئاغزىڭ چىڭ بولسۇن!...
كۆڭلى پەس رەزگى ،يوقا پەسكەش...ھەمراگۈ بارلىق غەزەپ  -نەپرىتىنى مۇش ۇ س ۆزلەرگە
يىغىنچاقلىدى .ئۇ ئىچ  -ئىچىدى قاپس اپ كېلىۋاتقان
يىغى سىنى تە ستە تۇتۇپ تۇراتتى .يارى سىنىڭ ئېچى شى شىغا
چىدىماق بەس ى مۈش كۈ ئىدى .ش ۇ ئارىدا ئايىمنىس ا
لىققىدە نەرس ە قاچىالنغان بىر س ۇلياۋ خالتىنى كۆتۈرۈپ
ئۆيگە كىردى .كىردىيۇ ،ھەمراگۈلنىڭ تۈگىش ىپ كەتكەن
تۇرقىغا ،ياش يۇقى يۈز  -كۆزلىرىگە ،كۆيۈك يارىس ىدى
ھۈررەك ئۆرلەپ كەتكەن قولىغا قاراپ داڭ قېتىپ قالدى .ئۇ
ئالمان  -تالمان قولىدىكى نەرس ىلەرنى س ۇپىغا قويۇپ
ھەمراگۈلنىڭ قولىنى تۇتتى:
ن ې مە ب ول دى ڭى ز؟ ق ان داق ب ول ۇپ م ۇن چەكۆيدۈرىۋالدىڭىز؟
ھېچ...مەش نىڭ يېنىدا ئۇخالپ قاپتىكەن ،ئېھتىياتس ىزلىقتىمەش كە يېقىۋاپتۇ  -د ېدى قادىر ھەمراگۈلن ىڭ گېپىنى
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تارتىۋېل ىپ .ھەمراگۈ ئۇنىڭ غا ئو بدان بىر قاراپ قويۇپ،
ئۈندىمىدى .ئايىمنىس ا ئۇنىڭ يارىس ىغا باش قىدى بىر
سەپسېلىپ قاراپ چىقتى ،ئاندى :
بولماپتۇ ،دالختۇرخانىغا بارايلى .نېمىش قىمۇ دىققەتقىلمىغانس ىز - ،دېدى .ش ۇ ئەس نادا ئۆيگە س ەمەت،
ئارقىدىنال مەمەتجان كىرىپ كەلدى .سەمەت ھەمراگۈلنىڭ
يىغىدى ئىش ش ىپ كەتكەن قاپاقلىرىنى كۆرۈش بىلەن
يۈرىكى <<قارت>> قىلىپ قالدى ۋە دەرھا ئۇنىڭ يېنىغا
كەلدى .ئۇنىڭ قولىنى كۆرۈش بىلەن ئايىمنىس ادى ئۆتە
چۆچۈپ چىرايى تاتىر ىپ كەتتى .نېمە ئىش بول غانلىقى
س ورالغاندا بايىقىدەكال ھەمراگۈلنىڭ ئورنىدا قادىر جاۋاپ
بېرىپ ،ئىش نى جۆندىگەن بولدى .ئۇ ئۇس تىلىق بىلەن
ئويدۇرۇپ چىقارغان س ەۋەپ  -نەتىجە راس تقا ئايلىنىپ،
ئىش الرنى ڭ ھەقىيقىتىنى يۆگەپ كېتەلى دى .لېكى ،
ھەمراگۈلن ىڭ يۈرىك ىدىكى داغ ۋە قادىرن ىڭ ئىنس ان
قېلىپىدى چىققان قىلمى شلىرىنى ئۇالر ئۆز تارىخىدى مەڭگۈ
يۇيىۋېتەلمەيتتى.
س ەمەت ھەمراگۈلنى ڭ ئۇنىمىغىنىغ ا ق ارىم اي ،ئۇنى
دالختۇرخ انىغ ا ئېلى پ ب اردى .دالختۇر ئۇنى ڭ قولىنى
دالرىالپ ،داك ىدا تېڭ ىپ قو يدى .نەچچە كۈن يا تاق تا
ي ېتى پ زىرىكى پ كەتكەن ھەمراگۈ جى دە قىلى پ
تۇرىۋېلىپ ،ئاخىرى ئۆيىگە قايتىپ كەلدى .ئۇ يالغۇزلۇقنى
خااليتتى .ئۆزىن ىڭ تەن ھالىق دۇن ياس ى غا گۈ تېر ىپ،
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ش ۇنىڭدى ھوزۇرلىنىپ ئۆتۈش نى ئوياليتتى .ئىچىنى خۇن
ق ىل ىۋە تكەن دەرد -ئەلە مل ىرى ئۇ نى ب ارغ انس ىرى
ھالس ىزالندۇرۇپ چىدىغۇس ىز ئازاپاليتتى .ش ۇنداقتىمۇ،
كىچىككىنە بىر تىل تۇتۇقى ،ئەندىشە ۋە سەمەتنىڭ ھاياتى
ھەقق ىدىكى ۋەھىمىلەر ھەرۋاق ىت ئۇن ىڭ ئەتراپىنى ئەگ ىپ
يۈرگەنلىكتى كۆزىدى ياش قۇرىمايتتى ،دىلىدى ھە سرەت
پىغانى ئۆكس ىمەيتتى .ئۇ چىداش قا مەجبۇر ئىدى ،لىۋىنى
چىش لەپ ،ھەممە ئۇۋالچىلىقالرغا چىداپ ياش اش قا مەجبۇر
ئى دى .ئوتتۇرى دا بولۇپ ئۆتكەن ۋەقەلەر ق ادىر بىلەن
ھەمراگۈ ئۈچۈن بىر سىر ئىدىكى ،بۇ ئىككى سىدى با شقا
بىر ئالالھ بىلەتتى.
قادىرن ىڭ ھەققىيقەتەن قورقۇش قا تېگىش ل ى ئادەم
ئىكەنلىكىنى ئۇ بىلەتتى .ھەمراگۈ ۋە سەمەتلەر باشالنغۇق
مەكتەپتە ئوقۇپ يۈرگەنلىر ىدە ،قادىر بۇ غداين ىڭ نۆۋەت
سۈيىنى تاال شقان بىر سىنى كەتمەن بىلەن چېپىپ قويۇپ،
بەش يىل تۈرمىدە يېتىپ كەلمىدىمۇ؟ بىچارە ئايىمنىس ا
ھەمىشە ئۇنىڭ تايىقىنى يەيدۇ .نەدىكى تايىنى يوق ئىشالر
ئۈچۈن چالۋاقاشالرغا كۆنۈپ كەتكەن ئايىمنىسا ،ئارا كۈندە
ئالتە قېتىم قادىرغا قۇم خالتىس ى بولغىنى بولغان .قادىر
بولغ انلىقى ئۈچۈن خۇلۇم  -خوش نىالر بۇ ئ ائىلى دى
ئەيمىنىدۇ .قادىر بولغانلىقى ئۈچۈن خوش نىالرنىڭ كىچى
بالىلىرىمۇ بۇ ھويلىغا ئويناپ كىرىپ قېلى شتى قورقۇ شىدۇ.
قادىر بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئائىلىدىكى بىرەرس ىنى ھېچكىم
89

يانغىن ئېلكىتابلىرى

بەرگى خازان (پوۋسىت)

تاك ئېت ىپ چىكىش كە پېتى نال ما يدۇ .يەنە ش ۇ قادىر
بولغ انلىقتى چوقۇمكى ،س ەمەت بىلەن ھەمراگۈلنى ڭ
بېش ىغىمۇ ئۇ ئىپالس ئېيتقان كۈنلەر كېلىدۇ .ئۇ د ېدى،
چوقۇم قىلىدۇ...
ھەمراگۈ ئۆيگە كەلگە ندى كېيى  ،ھېچ ئىش قىل ماي
ئارام ئېلى شقا با شلىدى .ئۆي ئىچىدىكى ھەممىال ئى شالرنى
ئايىمنى سا بىجانىدىللىق بىلەن قىلىپ ،ئۇنىڭ يۈزىنى يەرگە
ق اراتمى دى .ھەمراگۈلگە ئۇزۇن دى بىرى ي الغۇزلۇقال
ياقىدىغان بولۇپ قالغاچقا ئايىمنىس ا بىلەنمۇ ،س ەمەت
بىلەنمۇ ياكى باش قىالر بىلەنمۇ پاراڭالش مايتتى .پەقەت
ھوجرا ئۆيىگە س ولىنىپ ،خىيا س ۈرۈپ ئولتۇرۇش نىال
خااليتتى .ش ۇ تەرىقىدە ئۇزۇن  -ئۇزۇنغا ياش تۆكەتتى.
بىر كۈنى مېھرىبان ئۇنى يوقالپ كەلدى .ئىككىس ى ھوجرا
ئۆيدە ئۇزاق مۇڭداشتى .ھەمراگۈ ئىچىدىكى بارلىق دەرد
 ئەلەملىرىنى يەنىال بۇرۇنقىدەك ئانىس ىنى س ېغىنغانغادۆڭگەپ ،پۇخادى چىققۇچە يىغالش بىلەن چىقىرىۋالدى.
بۇنى چىقىرىۋال دى د ېگەن دى كۆرە ،ئۆز  -ئۆزىنى
قىينىدى ،يۈرەك باغرىنى خۇن قىلدى ،دېگەن تۈزۈك ئىدى.
ئۇنىڭ ھەس رەتلىرى باغرىنى كۆيدۈرگەنس ىرى ئېزىلىپ -
ئېزىلىپ يىغلىدى .يىغالپ تۇرۇپ ئۆزىمۇ س ەزمىگەن ھالدا
ئۆز  -ئۆزىگە ئۆلۈم تىل ىدى .مېھرى بان ئۇن ىڭ بۇ ھالى غا
قاراپ ھەيران قالدى .ئۇ كۆڭلىدە ھەمراگۈلنى گەرچە ئۆزى
ئارزۇلىغاندەك بەختلى بواللمىس ىمۇ ،ھەرھالدە بەختس ىز
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ئەمەس دەپ بىلەتتى .بىراق ش ۇ تاپتا ئىچ  -ئىچىدى
ئۆكس ۈپ ،تۆكۈلۈپ يىغالۋاتقان قىزنىڭ ھالىغا قاراپ ئۇمۇ
چ ىدىم ىدى .مېھرى بانن ىڭ زالرالپ س وراۋېرىش ى بىلەن
ھەمراگۈ ئ اخىرى ئىچى دىكىنى ئۇنىڭغ ا بىراقال تۆكتى.
بۇقۇل داپ يىغالپ ب اغرىنى مۇجۇپ تۇرۇپ ،ئۆمرىگە
ناپاكلىق تامغىس ى بېس ىلغان جەرياننى مېھرىبانغا يىپىدى
يىڭنىس ىغىچە بايان قىلىپ بەردى .نە بايان قىلدىكى،ئ ازاپ  -ئوقۇبەتلەرنى ڭ تۇغ انى بىراقال ي ار ئېلى پ
كەتكە ندەك ،ئۇن ىڭ پۈتكۈ جىس مى كۆز ياش بولۇپ
ئېقىشقا باشلىدى .مېھرىبان ئۇنىڭ گەپلىرىنى گاھ ياقىسىنى
تۇتۇپ ،قولىنى چىش لەپ ،گاھ كۆز يېش ى قىلىپ ئۇنى
باغرىغا بېس ىپ ئولتۇرۇپ ئاڭلىدى .ئەمما بۇ رەھىمس ىز
رى ئاللىق ،كۈلپەتل ى تە قدىرگە زادىال ئىش ەنگۈس ى
كەلم ىدى .لېكى  ،پىش انىگە پۈتۈلگەن ،ئاللى قا چان يۈز
بېرىپ بولغان ئى شالرغا شۇنداقال جان  -جىگەر دال ستىنىڭ
ھەس رەتلى نالىلىرىگە ئىش ەنمەي مۇمكى ئەمەس ئىدى.
ئىككى دال ست شۇ تەرىقىدە ئۇزاققىچە يىغال شتى .دە شۇ
پەيتتە ھېچكىم س ەزمىدىكى ،س ەمەت بىلەن ھەمراگۈلنىڭ
ھوجرىس ى يېنىدى يىنى خىتىلداپ يىغلىغان ئاۋاز بىلەن
بوشقىنە ئاياغ تىۋىشى چىقىرىپ بىرەيلەن ئۆتۈپ كەتتى.
ھەمراگۈلنىڭ قولى ئا ستا  -ئا ستا ساقىيى شقا با شلىدى،
لېكى قەلبىدىكى يارا ھېچ ساقىيىدىغاندەك ئەمەس ئىدى.
ئۇ يەنە بۇرۇنقىدەكال ھېچ ئىشنى چاندۇرماي ،ئۆز ئىشلىرى
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بىلەن بولس ىمۇ ،ق ادىرغ ا بولغ ان ئۆچمەنلىكى ئۆزىنى
يۇش ۇرۇپ قااللمىدى .ئۇالر پات  -پات تاكاللىش ىپ
ق الى دىغ ان ،ت اك الالش ق ان دا ق ادىر << مەن چوڭ
بول غا ندىكى  >>...دەپ ئۇنىڭ غا يو قويۇپ ،غىپپ ىدە
چىق ىپ كېت ىدى غان بولۇپ قا لدى .قادىر بۇرۇنق ىدى بەك
ئېغىر بېس ىق بولۇپ قالغان بولۇپ ،ھەمراگۈلنىڭ ھازىرقى
رالھى كەيپى ياتى ئۇنىڭغىمۇ كۆرۈنەرل ى تەس ىر قىل غان
ئىدى.
ئايىمنىس ا قادىرغا س وغۇق مۇئامىلە قىلىدىغان ،ئۇنىڭ
گەپ  -س ۆزلىرىدى قۇس ۇر تاپىدىغان ھەم ئۆزىنىڭ يىتىم
قىز ئىكەنلىك ىدى زارلىن ىدى غان بولۇپ قا لدى .ھازىر ئۇ
بۇرۇنقىدەك ش وخ ،چىچەن ،پۇت  -قولى چاققان ،ھەممە
ئىش قا ئۆزىنى ئۇرۇپ تۇرىدىغان ،قادىرغا چى كۆڭلىدى
كۆيۈن ىدى غان ئايىمنىس ا ئەمەس ئ ىدى .نەگە بېر ىپ،
قەيەردى كەل دى ،نەگە ب ېرى پ ن ېمە ئىش قىلى دۇ،
بۇرۇنقىدەك س وراپ ،ئىش لىرىنى بىلىپ ماڭمايتتى .ئۇنىڭغا
نىسبەتەن قادىرنىڭ ئۆيدە بولۇش  -بولماسلىقى ھېچقانچە
ئىش بولۇپ قالغان ،پەقەت ئەر  -خوتۇنلۇق رەس مىيەت
يۈزىس ىدىنال ئۇنىڭغا چىراي ئېچىپ ،گەپ قىلىۋاتاتتى .ئۇ
ھەمراگۈلگە پ ات  -پ ات يەر تېگى دى ق اراپ ،ئېغىر
خۇرس ىن ىپ قو ياتتى .ئۇن ىڭ يېنى غا كەلگە ندە ئېغىزىنى
ئۆمەللەپ بىر نېمە دېمەكچى بوالتتى ،ئەم ما ،ئىككىلىن ىپ
يەنە گەپ قىاللماي جىممىدە كېتىپ قاالتتى .ئۇنىڭ ئۆزىنى
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تىڭش اپ ،قا نداقتۇر بىرەر گەپكە پۇرس ەت ئىزدەپ
يۈرگەنلىكىنى ھەمراگۈلمۇ باي قاپ قا لدى .بىراق ئۇن ىڭ
كۆڭلىگە تېگىپ قويماسلىق ئۈچۈن ئارتۇقچە گەپ قىلمىدى.
ھەمراگۈلنىڭ قولى س اقايدى .لېكى كۆيگەن ئورۇندا
خۇددى پۈرلىش ىپ قالغان التىدەك س ەتال تارتۇق ئىزى
قالغان ئىدى .بۇ ھا ئۇنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلىپ ،ئاش ۇ
قاباھەتلى ئۆتمۈش نى ھەرۋاقىت يادىغا س ېلىىپ تۇراتتى.
قانداقال قىلس ىمۇ كۆڭلىدىكى بۇرۇختۇملۇقنى يېڭەلمەي،
خورلۇق قا ئۇچراش جەر يانىنى خى يال ىدى نېرى قىالل ماي
ئازابلىناتتى.
قادىر ھەر ۋاق ىت ھەمراگۈلنى پايالپال يۈرەتتى .بىراق
ھەمراگۈ ئامالنىڭ بارىچە يالغۇز قالما سلىق ،بولۇپمۇ بازار
كۈنلىرى ي الغۇز ق الم اس لىق ئۈچۈن جنېىنى ڭ ب ارىچە
تىرىش اتتى .ئە مدى ھەمراگۈ بۇرۇنق ىدەك ھەممەيلەن
بازارغا كەتسە ئۆيدە يالغۇز قېلىپ پارچە  -پۇرات ئىشالرنى
قىلىپ ۋاقىت ئۆتكۈزىدىغان ،تىلىۋېزالر كۆرۈپ ئولتۇرىدىغان
ئى شالرنى تا شلىغان ،بىر بول سا دادى سىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ
ئۆگەي ئانىس ى بىلەن پاراڭلىىش پ ئولتۇرۇپ بازارچىالر
قايتىپ كېلىش كە يېقى ئۆيگە كېتىدىغان ،يەنە بىر بولس ا
مېھرىباننى چاقىرىپ كېلىپ مۇڭدىش ىدىغان بولدى .بىر
نەچچە قېتىم ھەمراگۈلنى پ ايالپ كىرگەن ق ادىر بۇ
‹‹س وغۇق مېھمان›› نى كۆرۈپ ئەرۋاھى ئۇچقان ھالدا
چىقىپ كەتتى .بۇنىڭدى ئىككىلىس ى خۇش بولدى .ئەڭ
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مۇھىمى ،ھەمراگۈ ئۆزىنى بىخەتەر ھىس قى لدى .پەقەت
قادىردى يىراق تۇرس ىال كۆڭۈلس ىزلى يۈز بەرمەيتتى.
كۆڭۈل سىزلى بولمى سا تۇرمۇ شى بارا  -بارا ياخ شىلىنىپ،
ھازىرقىدىنمۇ بەختلى ئۆتەلىش ىدە گەپ يوق .ھازىر ئۇ
پەقەت شۇنىال ئۈمىد قىالتتى.
ش ۇ ئارىدا مېھرىبان توي قىلدى .ئۇنى قوش نا يېزىغا
ئۇزۇتىدىغان بولۇپ ،توي كۈنى قاق ئەتىگەندىال ئى شلىرىغا
ياردەملىش ىپ بېرىمەن دەپ مېھرىباننىڭ ئۆيىگە كەتكەن
ھەمراگۈ  ،قىز كۆچۈرگۈچىلەر ي انم اي تۇرۇپال چىرايى
س ارغىيىپ كۆزلىرى ئولتۇرۇش قان ،ماغدۇرس ىزالنغان ھالدا
ئۆيگە قايت ىپ كە لدى .توي پولوس ىن ىڭ مايلىق بولۇپ
كەتكەنلىكىنى دېيىشىپ ،غۇدۇرىشىپ ئولتۇرغان قېيىنئانىسى
بىلەن ئايىمنى سا ئۇنىڭ يېرىم كۈندىال كى سەلمەن كى شىدەك
بولۇپ قالغانلىقىغا قاراپ سە ئەجەبلەندى ۋە ئۇنى يېتىپ
تا ماق قا تۇتۇ ندى.
ئارام ئېلىش قا بۇيرۇپ ،كەچل ى
ھەمراگۈلنىڭ بېشى قېيىپ كۆڭلى ئاينىيتتى.
ئا شۇ پولونى يېمىسەم بوپتىكەن -،دەيتتى ئۇ ئىچىدە.ئۇ خېلى بىر چاغالرغىچە تېگى يوق خى يالالر بىلەن يېت ىپ
ئۇخالپ قا لدى .س ەمەت قايت ىپ كەلگە ندە ئۇ تېخى
ئوي غانمى غان ئ ىدى .س ەمەت ئۇنى تۈرتۈپ ئويغىت ىپ،
ئاللىقاچان س ۇۋۇپ قالغان بىر چىنە س ۇيۇقئاش نى قولىغا
تۇتقۇزۇپ قويدى .ھەمراگۈ يەنىال ش ۇنداق بىئاراملىق
ئىچىدە ئاش نىڭ يېرىمىنى ئىچىپ ،قالغىنىنى ئۈس تەلدە
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قويۇپال يەنە ياس تۇققا بېش ىنى قويدى .ئۇنىڭ تاتىرىپ
قالغان چىرايىغا قاراپ س ەمەتنىڭ ئىچى س ىيرىلدى .ش ۇڭا
ئۇنى رايىغا قويۇپ ،يېشىنىپ يېتىپ قالدى.
يېرىم كېچە ،مۇدھىش قاراڭغۇلۇق جاھانغا ھۆكۈمرانلىق
قىلىۋاتق ان مەھە ئى دى .ھ اجەتكە چىقق ان ق ادىر
ئىختىيار سىز ھالدا سەمەتلەرنىڭ ھوجرى سى ئالدىغا كېلىپ
بىردەم تۇرۇپ قالدى .ئۇ ئاللىقانداق بىر ۋەس ۋەس ىنىڭ
قۇترىتىش ى بىلەن ھەمراگۈلنى خىيا قىلىپ قالغان ئىدى.
چۈش ىنىپ بولماس بىر خىل رەش ى ئوتى ئۇنىڭ كۆڭلىگە
غۇلغۇال س ېلىپ ،مۇش ۇ ھوجرا تەرەپكە ئۈندەيتتى .ئۇ
ئىشى تەرەپكە يېقىنالپ بېرىشنى ئويلىدى ،بىراق پۇتلىرى
كالۋالىش ىپ ئۆزىگە بويس ۇنمىدى .ش ۇ تەرىقىدە نەچچە
مىنۇت تۇرغاندى كېيى ئاس تا كەينىگە ياندى .دە ش ۇ
چاغدا ھوجرىدى سەمەتنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى:
سەن مېنىڭ خوتۇنۇممۇ ،ئەمەسمۇ؟ نېمىشقا...ۋاي بولدى قىلس ىڭىزچۇ! ش ۇنىڭغىمۇ چالۋاقاپ كەتكەنبارمۇ؟ تازىمۇ بىر-،...بۇ ھەمراگۈلنىڭ ئاۋازى ئىدى.
 ساڭا زادى بىر ئىش بولدى - ،دېدى سەمەت بوغۇقئاۋازدا  -يېقىننىڭياقى مەن بىلەنمۇ كارىڭ يوق ،كەچكىچە
ھاڭۋېقىپال ئولتۇرى سەن .يا قىلغان ئى شىڭنىڭ تايىنى يوق.
ئەمدى كېلىپ مېنىمۇ يېقى يوالتمىساڭ...
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بو لدى قىالمس ىز يوق؟ - ،ھەمراگۈتوۋلىدى  -ھەجەپمۇ تويدۇم.

زەردە بىلەن

ئۇالرن ىڭ ئاۋازى قاي تا ئاڭالنم ىدى .قادىر غا خۇددى
ئۆيدى س ەمەت چىقىپ قالىدىغاندەك بېلىنىپ ،ئۆزىچىال
ج ىددىيلىش ىپ ،ھۇدۇقۇپ كەتتى .ئۇ يېپىن چاقلىۋال غان
چاپىنىنىڭ ئالدىنى ھىملىغىنىچە ئىتتى چامداپ ئۆز ئۆيىگە
كىر ىپ كەتتى .كۆڭل ىدە س ەمەت بىلەن ھەمراگۈلن ىڭ
بايىقى گەپلىرىنى بىر  -بىر ئەس لەپ ،قاي تا تىز ىپ
بېقىۋاتاتتى.
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