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 بەرگى خازان
 

ىدەق كۆك ندەكلىگ ۇنئالت ەر ناپ ت ە غانچاق ياشق ۇر  ۇ
غا س    -ەري ۇرلىرىنىن قانچ ەنبىل ېخىلىقزىمىن از ي ېچىۋات
دىمىق،  ۋابولغاچقا ھا ەزگىلىم ۈشچ ڭقىئىدى. چى ۈنىك

 ىزېتقىيس  ىق ئ-ڭغىرئىس  س  ىق. قى ۇدەكجاننى قاخش  اتق
 تىنىۇپ ڭئاياقياال ۆيگەنك ۈس   تىدەيولىدىكى قىزىق توپا ئ

 ېتىۋاتق  انتىز چ  ام  داپ ك ۆتكەپ،ي تى   ئىت - ئىتت   
ىڭھ ىڭ ئۇچ ەمراگۈلن ىدى بۇرنىن  ەرت ى ۋە پىش    انىس    

 نەبولىشىغا قارىماي، بويى بىل ۇنداق. شۇراتتىتامچىالپ ت
غار ئوتنى ي ەڭت تا غانبىر  ىدى  ب ۇپ،بول ۈدۈۋال  ۇەكمئوزاي

مىغان قايت ەھازىرغىچ ەچىققانچ ەتىگەن. ئۆرۈنەتتىھارغى  ك
 ىپ،ېلئوت ئ ېقج ۈدەكتكەك ېتىلىپتاغىرى ئ ېرەك،بولسا ك

غا ئ مايپاتمىغىنى ما ەپلەپك ۇنى ىپ  غانلىقىتىق  ىقېنئ ڭ
ئاد ناقالر  ىدى. قو ىدى   ەمئ  ەتكەن،ك ۆس    ۈپئىگىز ئبوي

ى ناقلىق  ەممىس    ىھ ەرەپلىرىس    و  ت -ڭ ئو ڭيولن قو
 پ،ۇقاراپ قوي ەلەڭگىپئ ە س ەتراپقائ ەمراگۈ بولغاچقا، ھ

 ېغىرئ تاغار ۆش   نىس   ىدىكىتىز ئاالتتى. ئ - تىز ەدىمىنىق
 غىرېئىگىپ، ئ ەۋدىس    ىنىگ ڭۇنىئ ەندىالگېد ەبولغاچقا ھ

 ش،ېتىۋېلىتىزراق ك ۆيگەئ ۇئ ۇنداقتىمۇھالس   ىرىتاتتى. ش   
 ەرنىڭەندىش  ىلئ ۇنچ،قورق ېلىۋاتقانك ېتىزلىقتى ئ ەمس  ىزئاد

 ەۆيىگھالدا ئ ەمخاتىرج - تىنچ ۇتۇلۇپ،ق  ۋەھىمىس  ىدى 
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سىزر ېرىۋېلىش،ب ش ۆگەيئ ەھىم سى تاپ  شۇۇرغان >> مۇئانى
 ەققىدىكى<< ھەلمەس   لى ك ۆيگەئ ۇزمىس   اتاغارنى توش   ق

بولغ  انلىقىنى دالكالت قىلى  پ، ئ  ارام  ۇنالپئور ۇيرۇقىنىب
 -ۈز ي ۇداس    ۇزدەكئاندى  م ېلىش،ئ ۇخس   ەتر ېلىش   قائ
 ۇدەكقانغ ۇدى س     ۇغۇقس     ۇزدەكم ۇيۇپ،ي ۆزلىرىنىك

ئاس    تىغا  ەرىخىد ۈجمەئ ېرىئىچىپ، ھويلىس    ىدىكى ق
غانقوي قا ئ ۇل قاي ەمتاش    الپ، بىرد ۆزىنىكات  ېتىۋېلىش    

 ۇش    ۇنداقھارغان ئىدى. م ەقىيقەتەنمۇھ ۇئالدىرايتتى. ئ
ا قولىد ۆگەينىڭيىىتملى  كوچىس   ىدا زار، ئ ۇنىچاغالردا ئ

ان مىھرىب ەتكەنك ەرگاھىغاد ڭئالالھنى ەھە خار قىلىپ بىم
غا ي ىئانىس     ىپ،يادى  ۈتۈنپ ۇپ،بول ېرىمي ۆڭلىك ېت
 يىغا يامىشاتتى. ۋۇجۇدىغا

 ەپد، -يات بولغان بولس    ا...كاش    كى، ئانام ھا-
 - ئىچ ېچىشىپ،ئ ۇرنىھامانال ب ۇ. شۆڭلىدەك ۇئويلىدى ئ

غان ئ ئاچچىق بىر پى ىدى    ىدا  ۇچىقتى. ئ ۆرلەپئىچ ئىز
 ۇپ،قوي ەردەتاغارنى ي ۆش  نىس  ىدىكىتوختىدى. ئ ەچىپپىد
 ېتىزىدائ ۆزبايا ئ ەممابولدى، ئ ېلىۋالماقچىئارام ئ ەمبىرد
 ەنەي ېلىپ،يادىغا ك ۈدىگىنىي ەس    لىكتەت لى قانچى ۇنىئ
ىدى. چ ەردەي نداقم ۈنكىقويم قويس     ا،  ەردەداق ي ۇ
 گەۆش  نىس  ىئۆتۈرۈپ ك ېگىدى ت ەملىش  ىپ،يارد ۈدىش  ىگەي

غان بىر ىدى ىپ قوي ىڭياكى ئ ەمئاد ەرئارت  ەكئىگىزر ېرىقن
 تۈرۈپۆك ۆزىبولمىغىنىدا، تاغارنى ئ ەرقىرىغا چاغلىق بىر ي

 پەچىش  ىنى چىش  ل ۇتوختايتتى. ئ ەكەس  ت ۈدۈش  ىي ېلىپئ
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 يولغا چىقىپ ڭيولىدى  چو ېتىز. ئەلدىچىداش قارارىغا ك
سا يولغا چىق ڭباراتتى. چو ۆيىگەئ ڭساما ەمىتىرچ ۈزي ەشب

ئارام ئالىدىغانغا كىس   ىپ تاش   الپ  ۇرۇپت ۇپتاغارنى قوي
 ۇلغانتىزىپ قوي ۆۋىلەپبولغان ياغاچالر د ېلىخ ۇلغىنىغاقوي

ئارام  ەمبارغاندا بىرد ەرگەي ۇش     ۇپ،بول بار ۇشبىر دالقم
ئويالپ،  ۇالرنىش    ەمراگۈ بوالتتى. ھ ەنتامام ېلىۋالس   ائ

غانچ ىپس     ەبار قانك ېلىن غارنى ي ېتىۋات  ۈچەپك ەنىمۇتا
دى  پىشانىسى ەنبىل ڭىئاندى  يى ۆتۈردىك ەكئىگىزر ۇرۇپت

قانس    اقى ىپ،س     ەرلىرىنىت ۋات  مۇەنىي ەدىمىنىق ۈرتۈۋېت
 .ەتتىك ۈرۈپتىزلىىتپ ي

 ھاھ!-

 ئانام!...-

 ۆچۈپچ ۋازدى ئ  ا ۋارقىرىغ  ان ەتس     تۇيۇقس    ىزال
ان تاش   لىغ ەرگەتاغارنى ي ۆش   نىس   ىدىكىئ ەچىرقىرىغىنىچ

 ئ  اغزىنى ەنت  اتىرى  پ ئ  القىنى بىل ەكت  ام  د ەمراگۈ ،ھ
لدىت غا  ۇ. ئۇتىۋا ىدى    -ت ۇ. پەيتتىغا  تىتر-قورققىن

 ىغاندەكۈشىديىقىلىپ چ ېلىالھ ۇپ،قولىدا جان قالمىغان بول
 قىالتتى.

 ە؟ھ ەتتىڭك ۇپقرھى ھى ھى ھى... قو-

ش ېيھ ەنس ەممۇئاد-  ۇ،بارم ۇتقانقورق ۇنداقمۇگاچا؟ 
 !ەلتەد
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 ە؟ۇنچئ ېتىۋاتقانتىڭخىيا  قىلىپ ك ەمېھى ھى... ن-
سا. ئ ەپەش ېلىقوناقلىقتى  خ  زۈڭنىڭۆقىلىپ چىققان بولمى

 ...ۆرك ەملىكىدى بىغ

 ...ۇرغاندائاران ت ۇپبول ەجىل ڭە،ما ۋاي-

ىڭئ ھەمراگۈ  ىدى  پ ۆزىن غان ئىش     ندەكقىل  ەخىرلەنگە
بىرنى  ۇرۇپق  ات ەمەتكەس     ۇغ  انھىجىيى  پ ت ەتس    
 ۈرىكىنىي ۈش   كەنئىزىغا چ ە س    ېيى ،ك ۋەتكەندى ئالىيى
 ەنبولغ  انغ  ان قولى بىل ەنبىل ۇقۇن  دىلىرىالي ي ۋە ئوت
 س  ىيرىدى ئاندى  يىنى  بىر ەچچىنىقارىتىپ بىر ن ەس  كەپ
ىپ،تارتى ۇفئ ىپس     ەردەي ۋېل نايلىن تاغىرىنى  ۇ قان  يات

 .ەمشەلدىت ۈدۈشكەقايتىدى  ي

 ۇكلىش  ىپناز ەكب ۈنلەردەك ۇش  ۇم ە،خاپا بولمىغىن ۋاي-
ىپك نداقال. مۇمۇج ەنبارىس     ېت غانغىم ۇ چاق قىل  ۇچاق

پ ىئاپىر ەنم ەكىلە،ئ ەمدى؟ئ ەنس    ىلكىمس     ۇنچەش    
 ...ەيبىر

ناڭغما- ى ۈدۈپئوتنى ي ۇش    ۇم ۋاي، ى  ۆيگەئ ڭبىزن
دىدى  ؟_ ېتەرمىكى چىقىپ ك ۈيۈڭبارغىچىلى  مىجىلىپ س

غائ ەمراگۈ ھ ىپ  - باش    تى  ۇنىڭ قاراپ چىق ئاخىر بىر 
 .ۈلۈپمىيىقىدا ك ەنسىتمىگەندەكم

 ېنىمۇس    ەڭ،س   ېد ۇ ماق ەن،قاپس    ەپمانى، د ۋالي-
ند ەچچەن ېزىمىزنىي ۆتۈرۈپك ! ۇمۇبار ج ۇرغۇچىلىكىمئايال
سەنك سكۇلالرنىم ۋۇما ۆرگەن  ەپ،د ۇنداقش ەمەتس -! ۇ
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 قىلىپڭشىمايالپ ئىنجىقالپ، چى ەڭلىرىنىي ۈرۈلگەنت ېرىمي
شىنىگ ۆلجۈڭب ڭبىلىكىنى ۇرۇپت > > ەمچىقاردى ھ ە س ۆ
 .ەلدىئالدىغىراق ك ەمراگۈلنىڭھ ېگەندەك<< د ېنىق ۆرەك

س  ا بول ڭس  ىڭبى ەي،ھ ۇ،چىقىرىدىغاند ېنىمنىج ېمەن-
 !ېنىق ەنباقمامس ۆتۈرۈپپو ئاتماي بىر ك

 ەمەتس  -قانچىلى  ئىش تى؟!  ۆتۈردۈم،ك ۆتۈرس ەمك-
ىرال ب ۇتۇپ،ت ەرىپىدى بىر ت ڭتاغارنى ېگىنىچەد ۇنداقش    

چ  اقق  انلىق بىلەن  ۋە ۆتۈردىك ۈزۈپئ ەردى ئىرغىتى  پ ي
 ۇش ە د ۋىدى،ئالماقچى بولى ۆشنىسىگەئ ەكىلىپ،ئ ۆرۈپچ

غدا ھ ياقياال ەمراگۈ چا ئا  ەيلەپل ۋاداھا ەنبىل ۇتىپ ڭ
 ەنىلب ۇنىڭپىپ قويدى. بېت ناتاغارنى بوش   قى ۆتۈرۈلگەنك

 ەتتى،ك ەلدۈگۈنۈپد ەمەتس ېتىپ،تاغار يانغا قىيسىيىپ ك
 ۇلۇپوش  ق ەنس  اقلىيالماي تاغار بىل ەڭپۇڭلىقىنىئارقىدىنال ت

. ەتتىك ۈلۈش    ۈپك ەڭالت ەنقالدى. ئىككىيل ېتىپي ەردەي
ىپئىچىدى  ئ - ئىچ ەمراگۈ ھ ىدى. ئون  ۈلگەنك ېچىل ئ
اق ئ ەدەپتەكس   ڭقىزنى ۇب لغانقارىس  ىنى ئا ڭياش  نى ەتتەي

 ىەۋلىرچىرايلىق ل ەمقىزىل ھ ۇنچىدەكغ ۇمرانچىش   لىرى ي
 كەمارجاند ەرۋايىتچىرايلىق تىزىلغان م ۇددىئارىسىدى  خ

ارا ق ۇرلىنىپ،ن ېخىمۇت ۆزلىرىقارا ك ڭ. چوەتتىك ۆرۈنۈپك
 پارالپ ېخىمۇت ۈزلىرىي ۈزۈكس   ېرىس  ى،ت ەلگەنك ۇمچاكق
 توختىغاندى  كىيى ، ۈلۈشۈپبىر ھازا ك ەيلەن. ئىككەتتىك
غارنى ي ەملىش    ىپيارد ەمەتكەس     ەمراگۈ ھ  ۈتكۈزۈپتا

 ى.يولغا چىقىشت ڭچو ېڭىپقويدى. ئىككىسى ياندىشىپ م
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 ۇرق  اچق ەپجى  ئ ەيھ ەنق  الىس     ۋاق ەم  انچېن-
قاق ناش   تىس   ىز،  ەمگىچەك ۇش   ۇ؟ قويالر م ۇۋاينىمەكج
مارىالپ ي ەلەردەن تان  ق ۈردۈڭچى ىڭ؟  ئاچمىس     ا  ارن
 ...ۆيگە؟ئ ۇب ەھ ەلمەيسەنك

غارنى ي س    ەمەت تا غان  قاچىالن  ەمراگۈ ھ ۈدۈپ،ئوت 
ئىش    ىكى  ەمراگۈللەرنىڭھ ېڭىپ،ياندىش    ىپ م ۇنىڭغائ

غا ك لدى ندە،ئا غارنى ي ەمەتس     ەلگە يدى  ەردەتا  ۋەقو
ارنى تاغ ۇقويدى. ئ ۈدىگۈزۈپي ەپلەش  تۈرۈپقىنائ ەمراگۈلگەھ
ئانىس  ى ئاق قالغان  ۆگەيئ ە،كىرىش  ىگ ەرۋازىدى د ۈدۈپي

ى ۋاپ،قا ۇقتەكقانج ىدائوتت ڭھويلىن يداپ ۇر لدى.  ە بو
ىڭھ ىدى ق ەمراگۈلن ئاغرىق پ ەنكىرگ ۇلىق ىبىر   ڭۇتلىرىن

ماقلىرىغىچ ندى  گ ېرىپب ەبار غا  پەتوختىدى. >> بر ھار
ما، بىر   ۇبار، بىراق ب ەپگ ېگەنئاچقاندى << دس    ورى

 ۆگەيئ ۇن،بولس     ۋاقىتتاقانداقال  ەيلىم ەمراگۈ ھ ۆيدەئ
 ئىدى. ەرمىكىئ ەتئاھان -ئىزا ەنە،ت - تاپا ڭئانىنى

 ەستەت ۇتلىرىنىھالسىزالنغان پ ۈدۈپ،تاغارنى ي ھەمراگۈ 
 چاناقلىرىدى  ۆزك ۇنىڭ. ئەتتىكىرىپ ك ېغىلغائ ۆتكەپ،ي

الدى. ق ېسىلىپئ ەسىرغىشقا ئازال قالغان ياشلىرى كىرپىكىد
نداق،ش     غائ ۇ ىپچىراي ئ ۈزۈكت ۇنىڭ غان ب ېچ  ۇباقمى
 دۇ؟ۈلگۈرىيىغالپ ئ ۈتمىش   لىرىگەقايس   ى بىر پ ڭھاياتنى
 ياشاپ ەمسىزغ -ۇشا باياشات، خ - توق ەركىشىل بارچە

 ۇنىڭغاكىش    ى ئ ېچھ ۋە ېچنەرس    ەھاياتتا، ھ ۇب ۈرگەني
 ەپىش   انىس   ىگ ەزەلدەئ ەقدىرىقارىمىدى. ت ېچىپچىراي ئ
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پ  اي  انى زادى  ڭت  ارتمىش    الرنى   ۇب ەتكەنك ۈتۈلۈپپ
 غىنىبىلىدى ەقەت. پەيدۇبىلم ۆزىمۇئ ۇئ ۇنىب ۇ؟قانچىلىكت

 ۆقئ ۇب ۈنلەر،ك ۇب ېلىۋاتقانك ېش    ىغابىر يىتىم. ب ۇئ -
 لى ۋەپەيىتىم بولغانلىقى س ۇنىڭئ ېقىشالرق ەتكەچ ۆرۈش،ك

شۋاتىدۇبولى سى يوق،   ڭنىئانى يات بىر ئاتالمىش ۇڭا. ئانى
سى بار، ل ئالدىدا  ڭئانىنى ۆگەيئ ېكى ،ئالدىدا خار. دادى

 ۇنداقھامان ش     ۈنلەرك ۇتىلى قىس    قا. ب ڭدادىنى ۇب
 .ۋاملىشىدۇدا

سانغان ئ ۈلدەكچىققىنىدا، گ ېغىلدى ئ ھەمراگۈ   ەيۆگيا
غائانىس    ى ھويال ت غانقاداپ قوي ېمى قاراپ  ەينەككەئ ۇل

 ۈش  ۈرۈپ،چ ۇس   ۇرۇبىدى ت ەمراگۈ . ھۈزەۋاتاتتىت ۆزىنىئ
ى ۆگەي. ئۇيدىي ۆزلىرىنىك -ۈز ي  ۇنىڭئ ەن ڭئانىس    ىن

شىپ ك ش سىق ھا ەن ۆزلىرىگە،ك ەتكەنيىغالپ ئى س  ۋە ۋائى
 ۇپبول ۆ ھ ۈزلىرىگە،قارىدىغان ي ۆيۈپىدى  كەس    تد ەرت

وپىغا قىزىق ت ەچاپلىش  ىپ قالغان چاچلىرىغا، ن ەچىكىس  ىگ
ىپد ىپي ەس    س    ەۋىر ياقياال ەتكەنك ېرىل غاپ ڭئا  ۇتلىرى

 ەقدىردىمۇ،يوق ئىدى. قارىغان ت ەپس  ىلىس  ىھ ۇدەكقارىغ
غائ ئاغرىتىش    ى يوق گ ۇنىڭ ىدىكى، ھ ەپئىچ   ەرگىزمۇئ

ندىمۇن، ھەبىل ېھرىئانىلىق م غا ياللىق ي ېچبولمى  رىكىۈئا
 ىىنۆزلىرك ۈزي ەمراگۈ ھىس   داش   لىق قىمايتتى. ھ ەنبىل
 ۇرغانت ېقىپئ ۈپلەپ،ج ېرىمئالىقانلىرىنى ي ۇپ،بول ۇيۇپي
س ۋە ۇتتىت ۇغاس شقاندا ئى ۇغائالىقانلىرى  شىپتو  ۇرۇپت ڭى

شلىدى. ئ ەئىچىشك ۇلدىتىپغورت  نىپېق ۇدى س ۇزدەكم ۇبا
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 ۇرۇبىنىت ۆكۈۋىتىپت ۇنىى ، ئالقىنىدىكى سېيك ەندى ئىچك
سلىدىبىلىنى ر ۇپبول ۆرەئاندى  ئ ەتتى،ئ ال چاغدى ۇش .ۇ

 يىنىكلىدى. سە  ۇپ،بول ەكچىققاند ۇقىبىر ئاز ھارد

 ۇم،يىغى  پ قوي  د ەرنىكىرل ڭ  دىم،تويغ  ا م  ا ەنم-
ىچەك چك ىۋەتي ە نى  ۇم،قوي  د ەپد ڭغ  ا. داداۇي ىز ق
 ،ېتىپتاماق ئ ۇنىڭغىچە. ش   ېلىمەنك ېرىپب ۆتكىش   ىپي

 ەن. مۇرارس   ەنت ۇپقوي ۇزۇپتويغ ۇرس   ىقىنىق ڭنىڭدادا
سا ھ ەنەي ەلگەندەك سېكايىپ قالىدىغان بول  دى ەنساپنى 

 !ەنئالىم

 ...ۇ ماق-

 تاراقش  ىپ ەرگەي ۇزۇلغانپىش  ش  ىق خىش ياتق ھەمراگۈ 
سەپد س سىنى ۆگەيئ ېتىۋاتقانچىقىپ ك ە  دى ەينىك ڭئانى

 ەرۋازىنىئانىس   ى س   ىرتقا چىقىپ د ۆگەيقاراپ قالدى. ئ
ندى  رالھى ك ئا ندىال  قا  -ەركى  ئ ۆزىنىئ ۆتۈرۈلۈپ،ياپ

 ەتەننىس    ب ۇنىڭغانى  تى  ئالدى. ئىي ېزىپ،س     ەدئازا
س   ىرتقا چىقىپ  ەنئىش   الر بىل بۇ -ۇ ئانىس   ى ئ ۆگەيئ
 ۈچۈنئ ۆزىئ ەيتىالپ ۇزلۇقي  الغ ۇش    ۇن  داقم ەتكەنك
 ئانىس  ى ۆگەيئ ەرچەئىدى. گ ۇرس  ىتىئارام پ ېپىلغۇس  ىزت
 ئىش تاپىالپ چىقىپ ۇنچەبىر م ۇنىڭغائ ۇرۇنب ېڭىش   تى م
 ەركى ئ ېلىش،ق ۇزيالغ ۇبولسىم ەمبىرد ۇ،بولسىم ېتىدىغانك
 ۇدائارامخ ڭلىماي،ئا تىل ۈرىۋېلىش،خىيا  س     ەئازاد -

چىقىپ  ڭئانىس    ىنى ۆگەيئ ۇس    ىدائارز ۆتكۈزۈشئ ۋاقىت
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بارلىق ب ېتىشك ىدىكى  لد غائا ىدى چى  ك ۇيرۇمىلرى  ۆڭل
 . ۈرەتتىبىلد ۇللۇقماق ەنبىل ۇشاللىقچىقىرىپ، خ

تاش  الپ  ۆزىنىكاتقا ئ ۇلغانئاس  تىغا قوي ەرىخىد ۈجمەئ ئۇ
 ەدەرق ۇش     ۇنىڭغ  ائ ېتىشي ۇي  اتتى. ب ڭ  دىس    ىغ  ائو

 ۇنچىلى بوش   اپ، ش    ۈگىلىرىئ - ۈگەخوش   ياقتىكى، ئ
 قالدى. ەتلىنىپراھ

 ۈرگەني ۈزۈش   ۈپس   اندا ئ - ئاندا ۆپكۆك،ك ئاس   مان
تالرب لۇ چۇش    ۇپئ ۇددىخ ۇ تالردەكپ ۈرگەني ۇ ىزا  ەر
 ۆزىبارا ك - بارا ېتىپي ۇنداقش     ەمراگۈ . ھۆرۈنەتتىك
ئانىس   ى  ۆزئ ۈش   ىدەچ ۆردى،ك ۈشچ ۇ. ئەتتىك ۇيقۇغائ

 ...ۇراتتىقاراپ ت ۈلۈپك ۇنىڭغائ ېنىمخ ەترىسال

 ەكمۇئانا، س    ىزنى ب ېنىمج ېلىڭەپاس    ىبانىم ئانا، ك-
 ...ېغىندىمس

 ۇۋىدى،ئانىس  ىغا قولىنى س  وز ەپد ۇنداقش   ھەمراگۈ 
ىغا چىراي ۇرۇپت ېڭىش  ىپئ ېلىپ،ك ېقى ي ۇنىڭغائانىس  ى ئ

 ېكى ل ۇرس   ىمۇ،ت ۈلۈپقارىدى. ئانىس   ى بىر چىرايلىق ك
اش ي ەتامچ ەچچە. بىر نۇراتتىياش تامچىالپ ت ۆزلىرىدنك

 ۇنىڭئ ۈش   ۈپ،بويالپ س   ىرغىپ چ ەڭزىنىم ڭئانىس   ىنى
 تامچىلىدى... ۈزلىرىگەي

 ۆچۈپتامچىلىرىدن چ ۇس     ېچىلغانچ ۈزلىرىگەي ھەمراگۈ 
 ئويغاندى.
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 ۈلۈمس  ىرەپ؟تاتلىق ك ۇنچەئ ەتتىڭك ۈش  ەپكىمنى چ-
ىڭھ - ىداي ەمراگۈلن باندالس    تى م ېن يارالرچەھ ېھرى  ەي
ىڭ. ئۇراتتىقاراپ ت ۈلۈپ،ك ىدى  س     ۆ ھ ۇن  ۇقوللىر

شىك ۇتلىرىپ ۋالغانكىيى ەشساپما ك ۇپ،بول ۋاتقانساقى  ە
 ئىدى.  ۆ ھ ۇلۇپقوش ەنبىل

. ۇرۇپئورنى  دى  ت ەمراگۈ ھ ې  دىد -...، ۇفئ-
ندى  ئ تا ئولت ۇس    الپ،ر ۆزىنىئا قاي تا   ېغىرئ ۇرۇپكات

. نەقاپتىم ۈشەپچ ەھمەتلىكنىئانام ر -قويدى  ۇرسىنىپخ
ك ۈش    ۈم  دەچ ىق  يل ىرا ىر چ لۈپب ق  اراپ  ڭ  ام  ا ۈ
 ...ۇرغىدەكمىشت

. ېچىش   تىئ ېمىقىد ۆرۈلۈپ،ئ ۆپكىس   ىئ ھەمراگۈلنىڭ
 ڭدالس    تىنى ېھرىبان. مۇڭالندىم ەگىپياش ئ ۆزلىرىدەك
 قوللىرىنى ئالىقانلىرى ئارىسىغا ئالدى: ۇنىڭئ ېلىپ،ك ېنىغاي

قىلم  ا ئ  اداش. ق  ان  داق قىلىمىز؟  ېرىمي ۆڭلۈڭنىك-
 ۇنداقم ەن. س  ۇش   ېتىمىزك ەرگاھىغاد ڭئالالھنى ەممىمىزھ

رالھى  ەھمىتىنىڭر ڭئانا ۇرس    اڭئولت ۇڭلىنىپم  ，يىغالپ
ىد ۇنۇپقور ئاداش، ھۇقال ىداش    لىق بو   قانچە. چ  ەر

ىڭك ۇقىلس    اقم ىدى ك ەتكەنن  ۇنىياكى ئ ەتكىلى،ك ەين
 ...بولمايدۇ ەكەلگىلىئ ۇرۇپقايت

سىرغىپ چ ۆزك ھەمراگۈلنىڭ شكەنچاناقلىرىدى    ئىككى ۈ
قىزىل  ەش    كەنكىرل ېقىپ،بويالپ ئ ەڭزىنىياش متامچە 

سىنى ەڭلى ر سىگەم ڭكوپتى رىبان . مىھەتتىك ڭىپسى ەيدى
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 باغرىنى ئىزىپ قويغىنىنى ەپد ەنرىمېب ەس   ەللىيت ۇنىڭغائ
اققا باش  قا ي ەپنىگ ۋەقالدى  ڭايس  ىزلىنىپھىس قىلىپ، ئو

 :ۇرىدىب

 ەوپق ۇرىسەنغۇ؟مىچىلداپ ئولت ەكقارشى ئالمىغاند ېنىم-
 چىقىمىز. ۆيگەئ ڭبىزنى

 ۈرتۈپياش   لىرىنى س    ەمراگۈ ھ ېدىد - ېمىش   قا؟ن-
 قاراپ. ۇيانت ېھرىبانغام

 ۇڭدىش  ىپم ۆيدەئ ڭزنىبى ەمبىرد ۇز،يالغ ۆيدەئ ەنمۇم-
 نىڭئىش  ىكى ۈتكىچەقارىس  ى ي ڭنىڭئانا ۆگەي. ئۇرايلىئولت
ىپب ىپ  ېلى. ھۆيۈڭگەئ ۇمۇئاران كىردىم ج ۇرۇپت ېق قايت
 المپىسى ئاپتوماتى  ۋازئا ەنەي ۆرسەك ۆيدەئ ۇب ېنىم ېلىپك
ش ۇخ ۇئ ېتىدۇس    ايراپ ك ۆزلىكىدى ئ ېلىپ،ك ەرىكەتكەھ
ڭاھى ھى ھى... ش     ۇلبۇلۇڭ،ب ۋازئا ى ۇ يدەئ ڭبىزن  ۆ
 .ۇرايلىئولت

. ڭدىما ەپد ېلىمەنك ەقك ەكب ۇئ ەنس    ىرىمە،ئ-
 ۇنىڭغىچە. ش  ېلەلەيدۇنامازش  امنى قىلىپ ئاران ك ەمىمچەپ

ست ي -! ېگىنەبىز ئازات د شتىك ېقىملىقئىككى دال  - ۈلۈ
 غاۇيىدىغاني ېلىپ،ك ەنەي ۇرايلى،ئولت ەردىالي ۇش  ۇم ۇڭاش  
ىپ قوي ۇنچەبىرم . ىپېلق ۇتۇپئىنس    ابى ت ۇپتۇ،كىر يىغ
سەمي ۇالرنىش سى ي ۋازئا ۇئ ۇيىۋەتمى  دى ۆزلىكىئ ەنىالالمپى

 ھا ھا ھا.... ەۋىرىدۇئىشل
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 ەمبى  رد ە،ھ  ى ھ  ى ھ  ى ھ  ى... ب  ول  دى ق  وي-
 - ڭاسا ېرىمەنب ۇيۇشۇپي ەنم ۇرۇپت ە . سڭلىشايلىپارا
ئورنى  دى   ۈرۈپ،ت ڭىنىيى ۇنى  ڭئ ېھرىب  انم ې  دىد
تارت ەننارازىلىق بىل ۆرۈپك ۇرىۋاتقىنىنىت ىدى   ىپ بىلىك

 .ۇغۇزۇپئولت

دالس    تىغا  ەمراگۈ ھ - ېنىمباش    لىق خ ۇ ماق ۋاي-
م  ان  ا  - ۇرىۋال  دىئولت ۇچىقى  دىالق ۇنى  ڭئ ەركىلى  پئ

 .ۇردۇمئولت

ىپ بىرد -دالس    ت بىر  ئىككى ىدىقلىش      ەمبىرىنى غ
ا تھاسىرىشىپ كات - ېرىپھ ېيى ،ئوينىغاندى  ك ۈلۈشمەكك
چىرايىدا تاتلىق  ەرئىككىس    ىنىڭياتتى. ھ ڭدىس    ىغىالئو
 قىالتتى. ۋەجىل ەبەسسۇمت

ئاس  مانغا  ۆپكۆكك ۋازدائا ەسپ ېھرىبانم ېدىد - ەيھ-
 ۆتىۋاتىسەن؟قانداق ئ ەنبىل ەمەتس -ېتىپقاراپ ي

ستق ۇش ۆتۈپتىمەن؟قانداق ئ- ، ھەمراگۈ  -بىز... ۇدال
 ھەيرانلىقتى  چەكچەيدى.

 بانېھرىم ېدىد - ېنىمخ ەقىلمىغىن ۇپس    ەنلى توال خ-
 ەندى م ۆزۈڭچەئ - ۇپبول ۇيانت ۈزلىنىپدالس   تىغا ي ەررۇد

 ەنلبى ەرمىگەنب ەپد ەنس ېخى؟ت ۈرەمسەني ۇشۇرۇپسىر ي
 ...ەنەي ۇماج ۇمبولد ڭالپئا ەنم

مانى... خىيالىمدا  ۋاتو ڭاليدىكەنس    ەن؟ئا ېمىنىن-
، - ەم  دىئ ۈرۈيس    ەنغۇي ۆتۈرۈپك ەپلەرنىيوقال بىر گ
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ىڭھ ىڭئ ۆزلىرىكمىختەك تىكىلگەن  ەمراگۈلن غان  ۇن يال
 . ۇراتتىئاشكارىالپ ت ۆزلىمەيۋاتقانلىقىنىس

 ۇنىڭئ ېخىت ۇب ەمس  ەئ ەمتىڭ؟... راس  ت بىلمە؟ھ-
 ...ەد -ەنخىيالىك

  قىلماي بىر باشتى ەجىل ەن؟قانداق خىيالىك ڭ،كىمنى-
 !ۋالي ېسەڭچۇد

 اگۈ ەمرھ ېدىد -يوق  ەپمۇگ ېگۈدەكباش    تى  د-
... ۇش  - ڭايس  ىزلىنىپئو ەكئورنىغا س  ىيىپ قويغان بالىد

اكام ئ ۇغۇرىۋېتىپ،ي ېمىرھويلىدا تاماققا خ ەچتەك ۆنۈگۈنت
 ...قالدىم ڭالپئا ەپلىرىنىگ ېيىشكەند ەمەتنىڭس ەنبىل

ىڭم ەمراگۈ ھ - ېيىش    تى؟د ېمەن- بانن  گىپىنى ېھرى
 ەمەستۇ؟توغرىلىق ئ ەنم -سورىدى  ۆلۈپالب

 ەپد ەش    تۈرمەي،ليجىددى ەمنىئاد ۇرەجىم ت ربى ۋاي-
 - ۈردىت ەرىنىت ېھرىب  انم ،-ېلىمۇھ ەرگىلىۋاتىمەنغۇب

 ...ۇئاش ۇتازىم

غا  ەمراگۈ ھ - ەھ ېگىنەد ۇ ،ماق ۇ ،ماق- دالس    تى
 ۇنچە؟ئ ەپكەنگ ېمەن - ۈرۈلدىس ېقىنراقي

س ەمەتس- سىتوي قىلغ ەنبىل ەنئاكامغا   بارلىقىنى، ۇ
 ەل  چ  ىئ ۇپق  ورق   ڭ  دى   ئ  ان  ا ۆگەيئ   ،كى   ې  ل  

ىپ . ئاندى ، بىر ئاما  قىلېيتتىئ ۈزەلمەيۋاتقانلىقىنىكىرگ
سەتوي قىلى ەيىل ئاخىرىغىچ ساېخىبولمايمىش ت ۋەتمى  ڭا. 
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رى  پ ېبولغ  اچق  ا قول  دى  ب ۆپك ۈرگەنلەرتىكى  پ ي ۆزك
 .ەنسىرەيدىكەنئ ۇشتى قوي

بىر س   ىزىم  ۇرقالدى. قانداقت ۇپبول ەجىغغىد ھەمراگۈ 
ت  اراپ  ەدىنىگەب ۈتۈنكىرى  پ، پ ى  دىۇالقلىرق ۇنى  ڭئ
ندەك،ك ند ەيلەپل ۋاداھا ۆزىئ ەتكە غا بىر  ۇپبول ەكقال

سما ھال ش ۇرۇپت ەتتەقى  شىغاېب ەينەكلەپتاپتا ج ۇقالدى. 
 ۇقالغان ئىدى. ئ ەزمەيس     ۇئاغرىقىنىم ڭقولىنى ۋالغانتىرى
 ۇش   ۇمىلىرىق ەنبىل ەلتۈرۈش   ىئالدىغا ك ۆزك ەمەتنىس   
لدىت  ەپد ۇمدالس    ت ېقى ي ەمەتنىس     ۇئ ەرۋەقە،. دۈرۈ

لدى ئ ۋە ەزە توغرىلىق ئ ۇئ ەن،بىلگىنى بىل نداقم ەزە  ۇ
 ئىدى... ەمەسخىيا  قىلىپ باققان ئ

 ەمەتنى  ڭس     ەمراگۈ بولغ  ان ھ ەشغ ۆڭلىك بىردىنال
پ ىلىق ېقىنچىلىقي ۇنداقم ۆزىگەبىرى ئ ۇزۇندى ئ ېمىش  قان

 رگەەيەبولدى. ق ۈش  ەنگەندەكچ ەۋەبىنىس   يۈرگەنلىكىنىڭ
 گەەرس  ىن ەربىر ۇش  الر،بول ۈنۈپئ ېنىغاي ەمدىالبارس  ا بىرد

ياجىئ ى ېھتى  نۈك ەچچەن ڭلىس     ا،ئا ېپىنىگ ڭبارلىقىن
 ەقت ۇنىڭغائ ەرس  ىنىن ۇش   ەنبىل ەربىر باھانىل ۆتمەس  تەئ

 كەئىش   ىد ۆزئ ۇددىئىش   لىرىغا خ ېتىزئ ېرىش   لەر،قىلىپ ب
بولس    ا  ۇدەكبىلىپ قارىش    ىش    الر، بىر كىم بوزك قىلغ

ج  ان تىكى  پ  ۇرۇپ،ت ەرەپتەت ۇق  ارىم  اي ئ ېچنىمىگەھ
 ەمەسئىش    الر ئ ۋاتقانبىكارغىال بولى ەرۋەقەقوغداش    الر د

 ئىدى. بىراق...
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 چىراي ېرىقس ەلگەن،ك ۇقراقئور ۇق،ئىگىز بويل سەمەت
قاس     ۇچاچلىرىم ۈدرەب ەبئىيت ۇپ،باال بول ىل  ېرىق ماي

قا م غاچ ىدىكىلەربول  ەپد ېرىقس     ەمەتس     ۇنىئ ەھەلل
 ەزمىج ۇقئوچ ۇش    چ  اقچ  اق،خ ۆزىمۇئ ۇچ  اقىراتتى. ئ
غانلىقتى  م نداقبول قا ر ۇ  ەرمەس    تى ب ەددىيەئاتىلىش    

چاق ەكس    ىنچەئ قا  چاق  ۇرۇپقايت ەپگ ەنبىل چاقچاق
تى. قىالت ۇ قوب ەنبىل ۇش  اللىقخ ەقىمىنى<< لېرىق>>س  

ئاكىس  ى قاتارلىق  ۇنىڭئ ۋەمىھرىبان  ەمەت،س   ەمراگۈ ،ھ
 ەىللب ەھەللىدەم ۇش  ۇباال كىچىكىدىنال م ەككىزس   - ەتتەي

 ۆينى  ڭبولغ  ان ئى  دى. كىچىكى  دىنال بىر ئ ڭئوين  اپ چو
 - ېرى  پب ەبىلل ەكتەپكەئوين  اپ، م ەبىلل ەكب  الىلىرى  د

شاقئ ېلىپ،ك ش شەكچ - ۇ ش شلىرىنى بىلل ۈ ش ەئى ىپ قىلى
ىڭبالىالر ت ۇب ەتكەنك ۆنۈپك غا -2 ۇلۇقس    ىزن يىللىقى

 ەتخانئانىس    ى رىس    ال ۇمەرھم ەمراگۈلنىڭچىققاندا، ھ
ئايالر  ەشئارىدى  ب ېتىپ،ك ۈگەپت ەۋەبىدى س   ە كىس  

ئانىس    ىغا  ۆگەيھازىرقى ئ ۇندادىس    ى بارىتاخ ۆتكەندەئ
 الردەكۇغقانت ەتكەنئايرىپ چىقىپ ك ۆيئ ەن،بىل ۆيلىنىشىئ
ىپچ ىڭ. ھېتىش    تىك ېچىل ئانىس    ى  ۆگەيئ ەمراگۈلن
 ڭگۇزوت ەئىچىد ەنئىسمى چىرايلىق بولغان بىل ېھرىگۈلخانم

 ۇپ،يامان ئايا  بول ەيلىئوس   ا ، پ ەزىقاترايدىغان، مىج
س - ۇلۇمخ ەيلىم شنىالر بول شنىلىر ەري ەيلىم ۇن،خو ى خو

 ۇن،دالس   تلىرى بولس    ەمراگۈلنىڭھ ەيلىم ۋە ۇنبولس   
 رە. ھۆتمەيتتىئ ەپئ ەنبىل ەمقانداق ئاد ەرئىش    قىلىپ ھ
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تا ئ نداق ئىش     ىپ، گ ۆزىنىڭكىنىقا  ىېپىنراس     ت قىل
للىق بىر قى ەبولدى قىلمايتتى ياكى كىش    ىگ ۇرمىغىچەئاقت
مايتتى. ش     ەپتەگ ڭايو  قوي يدىكىل - ەھەللەم ۇ  ەركو
ڭدى ئ ندەكقور ڭدى س    ارا ۇنى قا  ەس    تى م ۇپ،قورق ق

 ئاز ەزگەننىئ ەمراگۈلنىھ ۆيىدەئ ۆزقاچاتتى. ئ ەكقاچقاند
قالغ ەپدالس    تى ئىزد ەربىر ەپ،د ىپ  بولس    ا  ۇدەككىر

ماس  ەدەمق ۆيگەئ ۇدارتمىالپ تىلالپ، ئىككىنچى ب باس    
ىدىم چاغلىر ياتتى. كىچى   ىپ قو  ۇنىڭغائ ەمەتس     ۇقىل

 ۇئ ش  تەك،كىندىكى قو ۇددىئامراق ئىدىكى، خ ۇنداقش  
 ڭەئىش قىلس  ا ت ېمەن ېرىپ،ب ەگىش  ىپئ ەڭبارس  ا ت ەگەن

شىپ بىر سە. ياخشىراق بىر نەتتىقىلى سا ھ ەر  مراگۈلگەەتاپ
 ۇغاوس   ب ۆيگەئ ۇب ېھرىگۈلخانم ېيىنچە. كېمەيتتىي ەيەرمب

 ۇب ڭدالس   تلىرىنى ەمراگۈلنىڭھ ېيى ،ك ەندى ئاتالپ كىرگ
شى ياكى ئ ۆيگەئ ستلىرىنى ۇنىڭكىرى  - كىرىپ ۆيىگەئ ڭدال

 ېگەنبولغاندا قىز باال د ۇنىڭچە. ئەكلەندىچىقىش    ى چ
شىنىئوق شلىرىنى قىلىپ ئ ۆيئ ۇپ،ئوق ۇ سىالئى التتى، بو ۆت

 ۇ ئوغ ۇپمۇلىش قىلىش، بولېك - ېرىشب ۇتۇش،دالس   ت ت
قىزالرغا ياراش    مايدىغان ئىش  ۆتۈشئ ېقى ي ەنبالىالر بىل

ىڭھ ۇپ،بول بارلىق ئ ۇش     ەمراگۈلن تارلىق  لىكى ەركىنقا
لدىقوي ۇپبوغ  ولۇقس    ىزنىت ەنىي ۈنلەردە،ك ېيىنكى. كۇ
 ۇمىئىش   ۇشئوق ۆرلەپئ ۇقۇرىي ۇنىڭيى  ئېك ۈتتۈرگەندى پ
سىنى ۆگەيئ شىپ، چىلى ۇغاس ەنبىل ېپىگ ېغىزبىر ئ ڭئانى
ت ۆي  دەئ ل ىزئ ۆي،ئ ۇرۇپئو ىقئ-ېت ىغ  ا  ېر ىر ئىش    ل



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

18 

 ېگەندى د ەملەش   تىيارد ۇنىبولدى. ب ەملىش   ىدىغانيارد
ئىدى.  ۈزۈكت ېگەنئالدى<< د ۆتۈرەئالدىغا ك ۆز>>ئ ۆرە،ك
ستلىقىم ەنبىل ېھرىبانالرم ەمەت،س اغدى  چ ۇش ۇبولغان دال

 ەۇپىيانخ ەنبىل ېھرىبان. مۇچرىدىئ ەكلىمىگەباش    الپ چ
شۈپك شماي ك ۆرۈ شال شقا  ۋە ەمەتس ەن،بىل ەلگىنىتا با
 - قىز ېلىپ،ك ەنە. يەتتىتاش   لىش   ىپ ك ەنبىل ۇلالرئوغ
ئوخش  اش  ۋاقتىدىكىگەبولغانس  ىرى كىچى   ڭچو ۇلالرئوغ

 - ەدەپبواللمايتتى. ئ ۈرۈپدالس  تلىش  ىپ، ئىزدىش  ىپ ي
ىدىنم ەخالق،ئ يا نوقتىس     تاۋۇرئ ۇ،ھا لدىكى  ۇب ەي خى

غائ ەئانچ ۇقدالس    تل مايتتى. ش     ۇزۇن  ەمراگۈ ھ ۇڭابار
كىچى     ەنبىل ۈرگىنىدالس     ت بىلى  پ ي ەمەتنىس    

 تتى. ېتەلمەيك ۆتۈپئ ېقى ي ۇنچەئ ۋاقتىدىكىدەك

سنبىردى ۇئ شىپ،ال   اتقانۋقىلى ۆزىگەئ ەمەتنىڭس ەگەكلى
 ەپد ەۋەبىدى س   ۆرۈشى كياخش   ېقىنچىلىقلىرىنىبارلىق ي

 ەپلەرنىگ ۇب ېھرىب  انم ۈگۈنب ەگەرچىق  اردى. ئ ەكۈني
ىدا، ئ چانغىچ ۇقىلمىغىن  ەڭئ !ڭ؟تا ۈرەتتىكى ي ۇدبىخ ەقا

ش ۇرۇنب  ڭالشتى ئا ەمراگۈ ھ ەپلەرنىگ ۇيامىنى، ب  ەم،بى
 ئانىسى بىلىپ قالىدىغان بولسا... ۆگەيئ ازۇ ھاز

 

*            *            *     *      * 
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 قوناقلىقتا ۇرىدىغانس   ىقىپ ت ۈرەكنىي ۋاس   ىھا دىمىق
ئىس    س    ىق  ۇ. ئېلىۋاتاتتىئوت ئ ۇزيالغ ۆزىئ ەمراگۈ ھ
 رۇلداپۇپىشانىسىدى  ش ۇپ،بول ەتكەنك ەرلەپت ەستىدى د
ت  اغ  ارنى  ەكي  ادى تىزر - ەسئ ۇنى  ڭ. ئۇيۇالتتىق ەرت

ى ۆيىگەئ ۇزۇپتوش    ق غاچقا، قوللىرىن ىپت ڭقايتىش بول  ېل
مايقا ەتكىنىگەك ىپق ېغىش    لىرىب رى رنى ئوتال ەتكەنك ېت
 . ۇالتتىي ۈچەپك - ۈچەپك

 بولدى: ەيداپ ەمەتس ېنىداي ۇنىڭچاغدا ئ بىر

 ۋالي؟ ەتمەمسەنك-

غانقاراپ ت ۆزىگەقىرىدا ئ ېتىزئ ھەمراگۈ   ەمەتنىس     ۇر
الدىنقى ئ ېھرىباننىڭقالدى. م ېقىمسىزلىنىپي ۆزىچەئ ۆرۈپك
 ۈرىكىي ەنبىل ېتىش  ىيادىغا ي ۇنىڭئ ەپلىرىقىلغان گ ۈنىك

لئالدىغا قارى ەتتەبىر ھال ەلىتەغ ،قىلىپ ەجىغغىد  ۋە دىۋا
 :ېدىد ۋامالشتۇرغاقدا ېلىشنىئوت ئ

. ۇبولمايد ۇزمىسامتاغارنى توشق ڭىمەن،ما ۇرۇپت ە س-
 .ېتىۋەرك ەنس

 ...ەيبىر ېلىشىپئ ەنم ېتەيلىال،ك ەبىلل-

 ەقخ ۇرغىنىمىزنىت ەبولدى، بىلل ېتىۋەرك ەنياق، س   -
 !ەھمەتر ۆڭلۈڭگە. ياخشى كۇقالىد ۇپبول ەپگ ۆرسەك

 :ەكچەيدىچ ەيرانلىقتى ھ ۆزلىرىك سەمەتنىڭ
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ن قالىدىغا ۇپبول ەپگ ۇرس   اقت ەقاچاندى  بىرى بىلل-
 ەبىلل ەھەللىدەم ۇش  ۇم ەردە،ي ۇش  ۇچىقتى؟ بىز م ەقائىد

ساق،بولغان ت ڭئويناپ چو  تىزغاېبىرى ئ ۋاقىتتى  ۇنچەش ۇر
 ۇچرىش   ىپئ ەھەللىدە. مەبىلل ەتس   ەكك ە،بىلل ەلس   ەكك

 ۇرىمىزغۇ؟ت ڭلىش    ىپپارا ېمەيد ۇبولىد ەپگ ۇقالس    اقم
اپقا، سېھ ۆتەلمىگەننىئ ېقى ي ەكب ۇپقورق ناڭدى ئا ۆگەيئ

 ۈگۈنب ەجىبائىش    ىمىز يوق، ئ ەنس    ىرىگۈدەكئالمىغاندا ئ
 ...ۇيۇقسىزت

 ىڭۇنئاخىرىنى قىاللمىدى. ئ ېپىنىڭگ ۇلۇپبوغ س   ەمەت
 دەكەلگەنئاچچىقى ك ەكالب ۇپبول ەتكەنچىرايى تاتىرىپ ك

مان ي ەمراگۈ قىالتتى. ھ ند ەردەيا غانلىقىنى  ۇرۇپچا قوي
 ئوخشاتتى: ەپنىھىس قىلىپ، گ

... ئاچام بىلىپ قالس  ا ۇش   ەمەس،ئ ېگىنىمد ۇنداقئ-
 ...ۇڭاش ېتىدىكەن،تىلالپ ك

ھىس قىلىپ،  ەكقىلىپ قويغاند ۇۋا ئ ۇنىڭغائ س    ەمەت
 ىپ،ېلك ېنىغاي ەمراگۈلنىڭھ ۇ. ئەيىپلىدىئ ۆزىنىئ ەئىچىد

 ى:باشلىد ېلىشقائوت ئ ۇرۇپياندىشىپ ئولت ەنبىل ۇنىڭئ

قىلما،  ەپگ ەككىچى  بالىد ۇنداقئ ەمراگۈ ،قارا ھ-
پا خا ۆتۈپتۇ،ئ ەندى . بايا مېلىدىكەنك ۆڭلۈمگەك ېنىڭم

ىر . بۇبولمايد ڭۇرىۋالسات ەپد ۇنداقئ ەنمۇس ېكى بولما. ل
 ۈرەم  دۇق؟ي ېچى  پبىرىمىزدى  ق-بىر ۇرۇپمۇت ەھەللى  دەم
 ڭمۇىنۇئ ەممائ ەن،بىلىم ڭنىقورقىدىغانلىقى ڭدى ئانا ۆگەيئ
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ىد ئادۇيولى بول ىدەالزىم، كىم ئ ەمئاد ېگەنگەد ەم.   ۆمر
 ۆتۈپئ ۇزئارىالش    ماي يالغ ۆرۈش    مەي،ك ەنبىل ېچكىمھ
 ېيەلەيدۇ؟د ېتىمەنك

 ۇھەببەتم ۇددىخ ەمراگۈلگەھ ەپلىرىگ س    ەمەتنى  ڭ
ىدى ت ندەكب ەتبىش    ار ەلىپ قا  ۇئ .ەتتىك ۇيۇلۇپت ېرىۋات
 ،ەپتاش  الپ قاالمدىكى  د ەپگ ەمەتنىس   ەنس  ىرەيتتى،ئ
 -ى بولد ۇرىماقچىباشقا ياققا ب ەپنىئىدى. گ ۇس ۈرىكىي
مائ ۇ،ي قاد ەم ماللىق نداقئ ە ىدى  ت ۇ ماي ئورن  ۇرۇپقىالل
 .ەتتىك

 .ڭاسا ەھمەتر ېتەي،ك ەنم ەمدىئ-

 ۇردىياندىش  ىپال ئورنىدى  ت ۇنىڭغائ ەمەتس   - ەيھ-
يا ك - غانئ ېس    ەمد ېتەيلىبا مدىئ ەمئاد ۇنىمى  ەپگ ە
ال راس   ت ەيس   ەنغۇ؟د ېتىمەنيوق ك ڭداخىيالى ۋاتس   امقىلى
 ە؟ھ ۇرىۋېتىپسەنقاچ ۆزۈڭنىئ ەندى م

 ەپد ۇرمايمەنچاند ۇقالدى. ئ ۇپبول ەغىققىد ھەمراگۈ 
 ۇنچەم ۆزىنىئ ەمەتنىڭقويغان ئىدى. س     ۇرۇپچاند ەنەي

ى  ئىنتاي ەمراگۈ ئويالپ باقمىغان ھ ېزىۋېلىش    ىنىتىز س    
 ېيەلمەيتتىد ېچنىمەھ ۇتاپتا ئ ۇقالدى. ش  ەھۋالدائوس ا  ئ

 .ېرەلمەيتتىب ۈشەنچەچ ۈچۈنئىش ئ ېچقانداقھ ەمھ

 .ەنس   ەنقىلىدىك ەپنىگ ەدىكىن ڭچۇ،بولدى قىلس   ا-
 - ەنمەن؟قاچىدىك مىش  قاېبولمىس  ا، ن ە يا كىس   ەندەس  



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

22 

 ۇنداقش   ۈچۈنئ ڭش  اشئو ەيپىياتنىك ڭايس  ىزئو ەمراگۈ ھ
 .ېدىد

س ەندەم- سەنيوقلىقىنى بىلىدىك ە كى سا؟ بولمى ەھ ەن
 ۇنىڭدى ئ - ۈلۈپك ەنبىل ۇقش   وخل ەمەتس    ېدىد -
 ەمسە؟ئ ەنقاچىس ەندى م ېمىگەن ەنسىرىمىسەڭئ

بىر ئاز  ەمراگۈ ھ ېدىد - ەن؟قاچىم ەندى س    ەدەن-
 -ى قاچت ېلىپئ ەمەتتى س     ۆزلىرىنىك ېكى جانلىنىپ، ل

 .ۇبىلىنىپ قاپت ۇنداقش ڭاسا

 ...ەمسەئ ۇبىلىپ باقايچ ەنم-

 ەۈزىگي ەمراگۈلنىڭھ ېلىپك ېگىنىچەد ۇنداقش   س  ەمەت
 ەنبىل ۆزلىرىك ەمراگۈلنىڭھ ۆزلىرىك ۋەسىنچىالپ قارىدى 

شقانئ سىىپ ۆزىنىك ڭئو ۈلۈپ،ھامان بىر تاتلىق ك ۇچرا  ق
يدى. ھ ىڭئ ەمراگۈ قو غان ب ۇرۇپت ېقى ي ۆزىگەئ ۇن  ۇقىل

ىدى ق ىپ،  ېلىق تارت ىدەئىزا   ەتىزلىكت ەمقىزاردى ھ ۋىلل
قىلىپ يى ېتىپك ۇتلىش   ىپداجىغان ئىدى، قىرغا پ ەينىگەك
كىىيملىرىنى  ۋە ۆلىدىي ۇنىئ ېلىپالك ەمەت. س    ۈش    تىچ
شتۇردىق گىز يىراقلىقتا، ئى چەچاغدا ئون مىتىر ۇش ە . دېقى
سكەنئ ش ۆ شىلدىرلىتىپ   ۇركىمد ەچىقارغىنىچ ەپەقوناقالرنى 

 ىرنقوناقال ڭغاندەكما ېيىقئ ۇددى. خەتتىبىرى يىراقالپ ك
اغاردا ت ڭچو ۇنىڭمۇئ ېڭىش  لىرىدى پ مىمىدىرلىت ۆمل - ۆمل

ىلىش ق ەرەزپ ەنلىكىنىئىك ەرس  ىبىر ېتىۋاتقانك ۈدۈپئوت ي
 قىلىپ ەقارتتىد ۈرىكىي ۈلنىڭەمراگئىدى. ھ ەمەسئ ەست
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 ېمىگىدۇرن ،باش   لىدى ېس   ىش   قاب ۋەھىمە ۇنىقالدى. ئ
لدا ت ۆڭلىك ۆكۈنۈپ،ئ ھا غان  ىدا ۇئاچچىق بول جاي غان  ر
كارى  ەنھالى بىل ۇنىڭبولس  ا ئ ەمەتقالدى.  س   ۇرۇپالت

 ئىدى. ۋارەئا ەنيوق تاغارغا ئوت تىقىش بىل

 ۋاقىت ەتمىگەني ۈنگەباش   الپ، ئىككى ك ئەتىس   ىدى 
پ قوناقلىقتا ئىتتىرىش  ى ەمەتنىڭس   ەنبىل ەمراگۈ ھ ەئىچىد

ىدىكى پىتن ۈرگەنلىكىي  ۈتۈنپاس     اتالر پ - ەتوغرىس    
 ەمراگۈلنىھ ەمەت. بىرى >> س    ەتتىك ۇرپ ەھەللىگەم

 بىرى >> ەنەي ېس    ە،<< دۇتىۋاپتۇقوغالپ قون  اقلىقت  ا ت
 ەرىدېي ۇرغانت ېس    ىلىپبوينىغا ئ ەمەتنىڭس     ەمراگۈ ھ
غا ك ەپ<< دۇدەكقاپت ۇتۇلۇپت  ۆيلۈپ،ج ەلگىنىچەئاغزى

ىپ تارقىت ەھەللىگەم - ە قىلىپ ئ ڭبىرنى ئون، ئوننى مى
 رۈپ،ۆپتۈك ەپلەرنىگ ڭلىغانئا ۆزىئ ڭلىغۇچىالر. ئاۇشتىبول
شتۈرۈپ،م ەرەزلىرىنىمۇپ ەقتىكىھ ۇب وتىنى ئ ەيۋەتغ ۇتلەقلە
س  ەھرا يېرى دېگەن ش  ۇ، بىر كىش  ىنىڭ . ۇلغايتىش  تىئ

يىڭنىنى  ڭ قۇلىقىچىلىق ئەيىۋى ئېچىل  دىمۇ؟ بول  دى، 
ش  ۇنىڭدى  باش  الپ قىلىدىغانغا يېڭى پاراڭ، ئوينايدىغانغا 

ئەھۋالى، نە  –كۆڭۈللۈك ئويۇن چىقىدۇ. نە خەقنىڭ ھا  
يالغىنى بىلەن ھېس   اپلىش   ىپ  –بۇ گەپلەرنىڭ راس   ت 

ى قان ئەۋالد چاش     يدۇ.  ما دىنمۇ يۇقۇرى كۆپىيىش ئولتۇر
 –ئىقتىدارى س    ەھرا كىش    ىلىرىنىڭ ئېغىزىدىكى س    ۆز 

چۆچەكلەردە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان، ساددا دېھقان كىشىلەر 
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شۇنداق ئەپقاچتى گەپلەر بىلەن ئۆز كۆڭلىنى خۇش  مانا مۇ
 ئېتىدۇ.

ىزال خ ۆچەكلەردى چ - ۆزس     ۇب  پق  ان  ەۋەرت ت  ا
خانم ناق ئ ەمراگۈلنىھ ېھرىگۈل قار  ەۆيگقاز  -س    والپ، 
 سوراق قىلدى: ۇرۇپتىلالپ ت ۇرغميا

ئانىس    ى يوقك ەيھ- ىپ،ب ەپد ەنيىتىم ئوغالق،   ېق
 ەپگ ۇ؟ب ڭماھىممىتى ۆرس  ەتكەنس  ىيلىغانغا ك ېش  ىڭنىب
 ېرىقس    ېپقاچمايدىغانئىت ئ ۋەتس   ىمۇتاش   لى ۋۇئا ە،قىل

  ڭ؟قىلدى ېمىشقوناقلىقتا زادى ن ەنئاسالن بىل

چا... بىز ھ- ىد ېچئا  ېتەيلىك ەبىلل ۇئ ۇق،ئىش قىلم
غاي ەپد غا ۇش     ەپتىكەنك ېنىم غار تا ىپ  ... ئوتنى يىغ

 ... ۈھ ەردىقاچىلىشىپ ب

سمەينەت ەيھ- سا ەن،   ەن؟يولدا قورقامدىك ۇئ ڭبولمى
قان غاي ەپد ېتەيلىك ەبىلل ېمىش     ىد ېنىڭ ىڭئ ۇ؟بار  ۇن
خوش   نا بولمىس   ا، تاختا ئاتالپ  ەنيا بىز  بىل ېتىزلىقىئ
 ېمىس    ىن ۇنىڭئ ەنس     ەكەتگۈدەكئ ەبىلل ۇرۇپت ېلىپك

 ەنىلب ۇۋاشلىقي ڭ؟قىلىشتى ېمىشزادى ن ڭئىككى ڭ؟ئىدى
 ەنويىمق ۇزۇپتويغ ڭغاقىلغىنى ۇزۇقچىلىقب ىكەن! بولمايدەد
 ...ېنىس

 ۇق،ئىش قىلمىد ېچ. بىز ھڭقىلما ەپگ ەتس   ۇنداقئ-
 ...ۇش ەردىئوتنى يىغىشىپ ب ۇئ



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

25 

 زۇيالغ ەنمۇم ەجەپھ ۇنچە؟ئ ېمىسىتىڭن ەقنىڭخ ەنس-
سام ك ېتىمق ەچچەن شىپ ب ېلىپئوت ئال  ۇ؟ئ ەرمىگەنيايىغى
 ەلس    ەك ڭبىك  ار دادا ېلىھ ېي  ت،ئ ەنبىل ۇۋاش    لىقي
 !ۆرىسەنك ۆرگۈلۈكۈڭنىك

 پ،ۇنوق ېش  ىغاب ۇنىڭئ ېگىنىچەد ۇنداقش   مېھرىگۈلخان
 ۈ ەمراگقورقاق سالدى. ھ ۇشىغابول ېگەندەكد ۈرتكۈشلەپت

اپ قارغ ەمەتنىس ەئىچىد ۇپ،بول ەتكەنك پۆكۈلۈيىغالپ ت
ق، قاتتى ەري ېس   ەد ەيكىر ۇنىڭغاتاپتا ئ ۇتىلاليتتى. ش   

سەچىقاي د سمان يىراق بىلىنم ې  بىنىەلئىدى. قىز ق ەكتەئا
ئارامس   ىز  ۇنىئ ۇيغۇس   ىت ۆھمەتت ۇق،خورل ورالۋاتقانم

لىق قىز ۇچرىغ  انئ ۇۋالچىلىقق  ائ ەرەپتەقىين  ايتتى. بىر ت
 ردەكەزھ ڭئانىنى ۆگەيئ ەھىمسىزر ەرەپتەبىر ت ەنەغورالرى، ي

ھان -ئىزا  غانچ ۇنىئ ەتلىرىئا ند ەبار  ۇرۇپ،ھالس    ىزال
 ۇئىدى. ئ ۆيدۈرمەكتەئوتىدا ك ەپرەتن - ەزەپغ ۈرىكىنىي

يال ئۆگەي غا   ەپلىرىگ ېمىگەنيىغالپ د ۋۇرۇپ،ئانىس    ى
 -ئاش  ېگەنئانىس    ىنى، ي ەرھۇمنى، مھقالمىدى. ئالال

اق . بىرەردىئىچىپ ب ەس  ەمق ەلتۈرۈپ،كش  ىپى  ۇزلىرىنىت
 ېتى  پق ۇپبول ەزمەسس     ۇھەببەتنىم - ېھىرم ۈرىكىي
 ەمەسئ ەرئىش   ىن ەس   الئ ەپلەرگەگ ۇئانا ب ۆگەيئ ەتكەنك

 ئىدى.

ىڭھ كەچقۇرۇن تاخ ەمراگۈلن بارى ئىش    تى   ۇندادىس    ى 
 ۈرىكىي ۋازدى چىيا ئا -ئىچىنى قاپلىغان قىيا  ۆيئ ېلىپ،ك

 ۇپىداس    ۇنبارىتاخ ەنكىرگ ۆيگەئاغدى. ئالدىراپ داالن ئ
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 ۋاتقانتارتىپ يىغال ۈھ ېتىپ،ئ ەنئالىقانلىرى بىل ۈزلىرىنىي
ىڭئ ەنبىل ەمراگۈ ھ ىدائوتت ۆين  ەبىلىگئىككى قولىنى  ۇر
س    وراقق  ا  ۇنىئ ۋارقىراپ،پوكىنىنى ئىس    ى  پ  ەپ،تىر

قانتارتى يالىنى ك ۋات تاخۆردىئا بارى ىڭ.    ەيرانلىقتىھ ۇنن
 ۇرقانداقت ۇ. ئەركەزلەش    تىقىزىغا م ۆزلىرىك ەكچەيگەنچ

 بولغان ئىدى: ېزىپس ەرگىنىنىب ۈزي ۆڭۈلسىزلى بىر ك

 ۇ؟چوقان ب -قىقاس  ېمەبولدى؟ ن ېمەن-

ى. چىقت ېش  ىمىزغاقىزلىرى ب ۋۇما ەم،قارىس  ىال ئاد ڭاما-
تاس  ەپقىز، ئانىس    ىدى  كىچى  قالدى د ۇزيالغ ە،ھ

 ەتىۋارالپ،ئ ۇنچە. شۈرگىلىي ۈرۈپبوينىلىرىغا مىند ەقاالتتىل
مدىقاراپ، ئ ۆزىگەك لدىم ە بدان بو پوق  ۈزلىرىگەي ۇ؟ئو
 اىغئالىقىن ڭس  و  قولىنى ېھرىگۈلخانم -پوق!  ۈركەپتۇ،س  
نىنى بوي ۇرۇپ،پاقىلدىتىپ ئ ەنبىل ۈمبىس   ىد ڭقولىنى ڭئو

 ەللەر ەيەلمئىش  لىقىنى بىل ېمەن ۇنقاقتى. بارىتاخ ۇ ش  اپت
 :ىۋاتاتتىبول

 مەئاد ۇپتۇمۇ؟ئوت قوي ۇ؟ئىش قىپت ېمەن ۇش     ېلىمۇھ-
 باشتا... ېمەمسەند ۇقراقئوچ ە؟ي ۈرۈپتۇمۇئولت

 - ە ئ ۆرىدى،بىر ن ۇئىش  الرنى قىلغان بولس  ىم ۇئاش  -
 ېھرىگۈلخانم- ۇقبولماس  ت ەس  ۋار ۇنچەئالدىدا م ەھەلالم
 مەتەس ۋۇئا - ۋارقىرىدىچىقىرىپ  ۇقۇرىي ېخىمۇت ۋازىنىئا
 قوناقلىقتا.... ەنئاس  الن بىل ېرىقش  ادا پاچاق س   ېگەند
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 رىەتىۋارلىقلىئ ۋۇ. ئاەنقىلىم ۇسنوم ېيىش    تىنمۇد ۋىيەي،
 .ېسۇند ۆزىئ

 ەرىپىگەبىر ت ۇپىنىڭس     ەپال،د ۇنداقش     مېھرىگۈلخان
 .ۇرىۋالدىقاراپ ئولتتەتۈر  ۇنغابارىتاخېلىپ،ك

 ئىش بولدى؟  ېمەزادى ن ەمراگۈ ،ھ-

 يىغىس    ىنى ېلىۋاتقانئىچىدى  قايناپ ك -چ ئى ھەمراگۈ 
 :ەتتىتوخ ىتىتالماي، بىراقال پارتالپ ك

ىدىم ھ ېچھ ەندادا، م ېنىمج- ... ۈھ ۈھ ۈئىش قىلم
سام،ئوت ئ ېتىزلىقتائ ۈنىئالدىنقى ك  ېنىمغاي ەمەتس ېلىۋات

... ئوتالرنى ۈھ ۈ. ھې  دىد ېتەيلىك ەبىلل ەپتىكەن،ك
س شىپيىغىپ تاغارغا  ش ەرگەنب ېلى شنىالر   نىۇئىدى... قو

بىزنى  ۆپتۈرۈپك ۇنى... ئاشۈھ ۈھ ەنئوخشايدىك ۆرگەنك
 ...ۈھ ۈھ ۈھ ەۋاتىدۇقىلدى د ئىش ەسكىئ

 ەكچ  اي  ان چ  اقق  ان  د ېھرىگۈلخ  انم - ەۋاتى  دۇ؟د-
 ېپىنىگ ەمراگۈلنى  ڭھ ۇرۇپالئورنى  دى  ت ەن  دىكى  پئ

لدىتارتى ىدۇ؟كىم د - ۋا ىدۇ؟كىم د ە،ھ ەۋات  ۆزئ ەۋات
قىلغان  ەپنى؟گ ۇش     ەيدۇكىم د ۆرمىس    ەك ەنبىل ۆزىك

 سۇ! نومېخىت ەيدىياد ۆھمەتيوق، ت ۇيالماقتائىش  ىدى  ئ
شنى بىلم سەنقىلى  ېمەئالدىدا ن ەتجامائ - ئە زادى؟  ەم

 ۆرەلگەنت ۆرگىلىك ۈننىك ۇش    ۇم ۇ؟ب ەس    ۋاچىلىقر
 ەپد ەن... باالم يوقكۈھ ۈھ ۈ... ھۇدايىمبولغىيمىدىم خ
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باققى -ئازالپ  مانالپ  ىئا  ۈھ ۈھ ۇب ۇس     ازايىم ڭنىمن
 ........ۈھ

 ...ۇب ەپگ ېمەزادى ن-

ئاس   الن  ېگەند ەمەتبوالتتى، قىزلىرى س    ەپگ ېمەن-
شىپ ي ەشپ -قوناقلىقتا ئىچ  ەنبىل  ەقخ ،ۈرۈپتىكەنتارتى
ندام ەخن يدا لدىم خ ۋا. توۇقاپت ۆرۈپك ە  ەقخ ۇدايىم،قى
قىز  ؟ڭتا ۈرەتتۇقكى ي ەيبىلم ەبولس  ا قاچانغىچ ۆرمىگەنك

 كىشى... ۇباقامد ۇبالىم

ىڭ تاخۇنن لدى. د ڭغۇلۇققارا ۆزلىرىگەك بارى  قەەقىتىقى
 .ەتتىك ەپتىتر ەزەپتى قارىداپ، غ ۈزلىرىي ەئىچىد

ئۇ ئايالىنىڭ چېقىش   تۇرۇش   لىرى بىلەن قانچە س   وراققا 
ىر ب ئىقرارغا مۇناس   ىپتارتىپ، قورقۇتۇپ بېقىپمۇ قىزىدى  

جاۋاپ ئااللمىغاندى  كېيى ، س   ەمەتنى چاقىرىش   قا ئادەم 
وشنا ناھىيەدىكى چوڭ ئانىسىنى خئەۋەتتى، ئەپسۇسكى، ئۇ 

يوقلىغىلى كەتكەن بولۇپ، ئەۋەتىلگەن كىش    ى ئىككى 
كۈن  دى  كېيى  كېلى  دىغ  انلىق ج  اۋابى بىلەن ق  ايتى  پ 
ىدىم<<  ىڭ >>ھېچ ئىش قىلم تاخۇن قىزىن بارى لدى.  كە

ىرىگە ئىش  ەنمەي، ئۇنى راس  ا س  وراققا تارتتى، دېگەن گەپل
سىپ ھارغۇچە  سقا ئې ھەتتا ئىككى قات ئارغامچا بىلەن تورۇ
ئۇردى. ھەمراگۈ  ئۇخالپ چۈش  ىدىمۇ كۆرۈپ باقمىغان بۇ 

قان  ىدە  قا ئىچ  قان يىغاليتتى. -ئۇۋالچىلىق، بۇ خورلۇق
دادا ئايالىغا ئىش   ەنمەي قانداق قىلس   ۇن؟! ياش بالىالر 
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بىلمەي گۇناھلىق ئىش قىلىپ قويغان بولۇش    ى  –بىلىپ 
مۇمكى . ئۆزىمۇ ياش چاغلىرىدا بۇ ئىش   تى  مۇس   تەس   نا 
بواللىغان ئەمەس. بىر دەملى  ھەۋەس   نىڭ ئازدۇرۇش   ىغا 
غان  ىڭ بىرى ئېچىلمى بەرداش    لىق بېرەلمەي، ئون گۈلىن
چىرايلىققىنا قىز بىلەن ش  ەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ قويدى. 

ىز توي قىلدى، ئەمما توينىڭ ئەتىس   ى ئۇزاق ئۆتمەي ئۇ ق
 –دەپ، ئىزا ‹‹ قىز ئەمەس    كەنس    ەن››ئېرى ئۇنى 

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، 

 بىر تالال قىزى. يەنە كېلىپ، بارىتاخۇننىڭ

خۇداغا نالە قىلىپ تىزراق جېنىنى ئېلىش   ىنى، ھەمراگۈ  
مەرھۇم ئانىس    ىنىڭ يېنىغا، ئۆز دەرگاھىغا تىزرەك ئېلىپ 
كېتىش    ىنى تىلەيتتى. دادىس    ىغ  ا ي  الۋۇرۇپ ئۆزىگە 

تلىرىغا پاسا -دۈشمەنلەرنىڭ پىتنە  -ئىشىنىشىنى، دالست 
ا ەك ئۆگەي ئانئالدانماس  لىقنى ئۆتۈنەتتى. بىراق، تاش يۈر

ىپ، مەھەللە  -دەي  يدىكىلەر گەپنى  -دەيگە س    ېل كو
ئ  اۋۇتۇپ دېگەن  دەك ب  اش    النغ  ان بۇ جى  دە  پ  ات 
تىنچىيدىغاندەك قىلمايتتى. قىزنىڭ ش  ۇ تاپتىكى ھالىغا نە 

سۇن؟  ئۆگەي ئانا، نە ئەمەلىيەتتى  بىخەۋەر دادا رەھىم قىل
تاقالردى   -نە ئىنس    ى  ىپ، بۇ قىس     ياردەم قىل جى  

 تۇلدۇرسۇن؟قۇ
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توقاي بولىدۇ. ئىنسان  -كىشىلى  تۇرمۇش يولى ئەگرى 
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 

سى ھاياتلىقن سى ئېنىقكى، بۇالر ھەممى شۇنى شايدۇ.  ڭ ىيا
 يارىشىغى.

ھەمراگۈ  ئوياليتتى؛ ئەگەر بىردەم ي  الغۇز ق  الغۇدەك، 
قولىغا تۆمۈرنىڭ س  ۇنۇقىغا چاغلىق بىر نەرس  ە يۇلۇققىدەك 
سىز  شەپقەت سىز دۇنيادى ، بۇ  سەت بولغىنىدا، بۇ رەھىم پۇر
كىش  ىلەر ئالىمىدى  مەڭگۈلۈككە خوش  لىش  ىش ئۈچۈن بىر 

ەتلەر ۋە ئوقۇب -ئىش قىلس    ا، ش    ۇنىڭ بىلەن بۇ ئازاپ 
غان يەرگە  ىدى بار مان  ھا ناھەقچىلىقتى  بىراقال قۇتۇلۇپ، 
بالدۇرراق كەتس  ە. ش  ۇنىڭدا ئۆگەي ئانىس  ىنىڭ چىقمىغان 

شۇمۇ  دەر لىرى چىقىپ، ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمەنلىكى دئالەم
پەس  ەيس  ە. ھېچ ئىش  تى  خەۋىرى يوق بىچارە دادىس  ى 

يوق   ئىش قىلىپ بۇ دۇنيادى قىزىنىڭ پاكلىقىغا ئىش ەنس ە.
بولس    ىمۇ ئۆزىنىڭ پاكلىقىنى ئىس    پاتالپ بېرىپ ئاندى   

 .. ئاھ... نەقەدەر قورقۇنچلۇق ھە...ئۆلسە.

س   ەمەت ئۈچىنچى كۈنى قوش   نا ناھىيەدى  قايتىپ    
شالرنى ئاڭالپ، دەرغەزەپ بولغىنىچە  كەلدى ھەم بولغان ئى

 بارىتاخۇننىڭ ھويلىسىغا چاپتى.
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ىدا  ئاخىر غا  يدان توپىالڭ كۆتۈرۈلگەن بۇ غەۋ يەنە بىر مە
س    ەمەتنىڭ ئوغۇ  بالىدارچىلىقىغا ئېلىپ >> ھەمراگۈلنى 
مانا مەن ئالىمەن، ئۇنى ياخشى كۆرىمەن، شۇڭا ئارقىسىغا 
كىرىۋالغىنىم راس   ت. لېكى  بىز پاك، ئالال خالىس   ا ئۇنى 
 ىيەنىال پ  اك پېتى ئەمرىمگە ئ  الىمەن<< دېگەن گەپلىر

سۇ قۇيغاندەكال جىمىقتى.  سوغۇق  بىلەن، قاينىغان قازانغا 
ماردەك  -ئە   كا ئاغزىنى  غا  ىڭ بۇ نوچىلىقى مەھەللە ئۇن

ئېچىپ ھەيران قېلىش    تى. بەزىلىرى >> ناش    ايان ئىش 
قىلغىنى راس  تكەن، بولمىس  ا ئاش  ۇ جىدەلنىڭ ئۈس  تىدىال 
ئالىمەن دەمدۇ؟ چوقۇم  ىپ ئۇنى  مۇش    ۇنداق گەپنى قىل

ۇن قىزىمنى ئالىس  ەن دەپ تۇرىۋالغان گەپ... << بارىتاخ
دېس  ە، يەنە بەزىلەر >> ئوغۇ  بالىكەن! بىش  ەم ئانىس  ى 

قورقماي شۇ گەپنى قىاللىغاندىكى ،  ئاكىسىدى بىلەن قارام 
يامان نېمىكەن. تاپقان دادىس  ىغا بارىكالال!<< دېيىش  ىپ، 
ھەممىس  ى ئۆز ئالدىغا پەتىۋا چىقىرىپ يۈرۈش  تى. ھېچكىم 

سانالردى  بىزار بولغان، بىل مەيتتىكى، ھەمراگۈ  ھەممە ئىن
س  ەمەتتى ، گەپ تېپىش  قا ئۇس  تا مەھەللە كىش  ىلىرىدى ، 
تا يۈرىكى قىزىنىڭ  كۆڭلى قارا ئۆگەي ئانىس    ىدى ، ھەت
پ  اكلىقىنى س    ېزەلمىگەن، ب  اغرىغ  ا ت  اش تېڭىۋالغ  ان 

ى ندى. ئۇ ئىچ دى دادىس     ىدى  نەپرەتلە  -... ھەمم
غ  ان بۇ ن  اھەقچىلىقنى ھېچق  ان  داق ب  اغرىنى مۇجۇپ تۇر

غا  پاكلىقى ىڭ  قىلىپمۇ يۇيىۋېتەلمەيتتى ھەم ھېچكىمنى ئۆزىن
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  

ان بولۇپ، چ  اچلىرىنى يۇقتۇرىۋالغ  ان  دەكال قىلى  پ قويغ  
يۇلۇپ، قوللىرىنى چىش    لەپ، ئۆي ئىچى  دىكى قولىغ  ا 

سەپ  س سىنى ئېتىپ، دە اقتا چېقىپ بۇزم -چىققانلىكى نەر
غان ھەمراگۈ   يالغۇز س    والپ قويۇل ىدى. ھوجرا ئۆيىگە  ئ

ىدە ئورۇقالپ، بىر تېرە  بىر  -مۇش    ۇ نەچچە كۈن ئىچ
 ئۇستىخان بولۇپ قالدى. 

ى  ھەمراگۈ  بىلەن س   ەمەتنىڭ ئىككى ھەپتىدى  كېي   
تويى بولدى. ھەمراگۈلنىڭ يېش    ى توي قىلىش يېش    ىغا 

مىڭ  توش   مىغانلىقتى ، توي خېتى بىجىرىدىغان كىش   ىگە
ساس  سۈڭگۈتۈش بىلەن ھە  قىلىنغان توي خېتىنى ئا يۈەن 
ىڭ  لدى. س    ەمەتن ئاددىيال توي ئۆتكۈزۈ ىپ تۇرۇپ،  قىل

پىالنىدىكىدەك ئۆتكۈزۈلمىگەن بۇ توي  تاتلىق خىياللىرى ۋە
دەرەمس   ىز بولغىنى بىلەن، س   ەمەت  -گەرچە ھەش   ەم 

ھەرھالدا خوش  ا  ئىدى. ئۆزى ياخش  ى كۆرگەن قىز بىلەن 
ىڭ بىلەن بىللە تۇرمۇش كەچۈرۈش    نى  ىپ، ئۇن توي قىل

باش    قا ئويالپ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ كەتكەن س    ەمەت، 
 نىڭ تويىغا تۈزۈكمۇ. ئۇالرئىش  الرنى ئويالش  نى خالىمايتتى

شۇنچە باغاقالر  شقىكى ، تارقىىتلغان  ئادەم كەلمىدى. نېمى
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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ى  س    ۆيۈنۈپ ئىچىد -ئىدى. مېھرىگۈلخان بولس    ا ئىچ 
كېتىۋاتاتتى. ئۇ خۇددى ش  ۇنداق بولۇش  ىنى كۈتكەندەك، 
بۇ ئەھۋالدى  تولىمۇ خۇش  ا  ئىدى. ئۇنىڭ كۆز ئالدىدى  

بىرلەپ  -بۇن  دى  نەچچە يىلالر بۇرۇنقى ئىش    الر بىر 
 ئۆتمەكتە ئىدى...

مېھرىگۈلخ  ان بۇ ئۆيگە كىلى  بولۇپ كىرگەن  دە،    
شلىق بىر ئوغلى بولۇپ ، ئۇنىمۇ مۇشۇ ئۆيگە ئالدىدا تۆت يا

غدا ھەمراگۈ  تولۇقس    ىز  چا ىدى. بۇ  بىللە ئەكەلگەن ئ
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 

خان ھ چاغالردا مېھرىگۈل ىدى. ئۇ  ەمراگۈلگە يەتكۈزگەن ئ
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 

ۇن زخېلى ئۇھەپتە داۋالىغاندى  كېيى  كىزىككە ئۆزگىرىپ، 
ۇ باال بداۋاالش  الر كار قىلماي ئاخىرى ئورۇن تۇتۇپ ياتتى. 

شتى. مېھرىگۈلخان ھەمراگۈلنى ئوغلىنىڭ  دۇنيا بىلەن ۋىداال
ئۆلۈمىگە س   ەۋەپچى بولدى دەپ قاراپ، مانا ش   ۇنىڭدى  

غا چىش    ى  تىرنىقىغىچە ئۆق بولۇپ  -كېيى  ئۆگەي قىزى
ىلەن  خۇن ب ىت  ا غالردا، ب  ار كى چ  ا ن ى ېي ك تى.  ت كە

ىگۈلخاننىڭ يەنە بالىلىق بولۇش خىياللىرى ئارمان پېتى مېھر
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قېلىۋەرگەچكە، بۇ ئۆچمەنلى  توس    الغۇس    ىز بىر كۈچكە 
ئايلىنىپ، ئۆگەي ئانا بىلەن ئۆگەي قىز ئوتتۇرىس   ىدا ئەنە 
سەۋەپ بولۇپ  شىغا  شۇنداق زىددىيەتلەرنىڭ كېلىپ چىقى

 قالدى.

 - ەيۋەتكويالردىكى غ -كوچ  ا  ېيى ك توي  دى 
سىققانب تلەرەشىكاي سىم ې  دىكىۈرىكىي ەمراگۈلنىڭھ ۇ،بول
يامانلىش  ىش  قا قاراپ  ېخىمۇت ەكس  ىچەس  اقايماي، ئ ەزىد
 ەىس    ېد ەھ ۇرماي،ياقت ۇنىئانىس    ى ئ ېيى . قۈزلەندىي
ھان ەتكەچ قاتتى. بىر ئىش    الرنى با ار ب ېگىقىلىپ ت ەقا
غا يۋاالتقىلى ەپلەرنىگ قا ئىش    الر باش      ۇرۇپت ۆلەپتى. 

 ۇمنى  ڭ. >>ئوغلېگەتتىدارتمىالپ تىلالپ، غورالرىغ  ا ت
ىگەب خت ت ە ل ىزنى   ۇردى،ئو نىي ڭب ىز ىم كۈپ،ت ۈز  ۆ

 ەپ<< د ۋەتتىقىلى ەكس     اني ەنبىل ەري ۋىتىمىزنىئىن  ا
خىزمىتىنى  ۆيۈنۈپك ەرق  انچەھ ەمراگۈ ق  ارىغ  اچق  ا، ھ

غا ي ۆيئ ۇ،قىلس    ىم ماي،   ېقى ئىش    لىرى  بارلىقيوالت
 -چىقىپ، ھاردىم  ۆزىر ئبى ۆددىس    ىدى ھ ڭئىش    الرنى
لمىدى. ياخشى بوال ېيىنئانىسىغاق ۇئىشلىسىم ېمەيتالدىم د

سىدى  ق ۆگەيئ سىزئانى شقۇ  ەردەكەھز ڭزالىم ئايالنى ۇب ېلى
 - ۈس  تىئ ېقىۋېلىش  لىرى،يولس  ىزال چ ەپلىرى،ئاچچىق گ

 ۈتتۈرۈپپ ۋاقتىدا ۇيرۇش    ى،بىر ئىش    الرغا ب ۈس    تىلەپئ
سا يامان ك سىتىپبواللمى شلىرى،چ ەمەتكەس ۆر شتۇرۇ  ەھ ېقى

 ۈرەكي ۇپ،قوي ەھۋال  داقىيى  ئ ەمراگۈلنىھ ېگەن  دىالد
 ىقىنىڭۇلق ڭبارس    ا قازاننى ەگىاليارىلىرىنى تاتىاليتتى. ن
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 ەمراگۈ ھ ەتكەني ۈش    ىنى  پبولى  دىغ  انلىقىنى چ ۆتت
شقا م ۇتۇپ،ي ەئىچىگ ەردلىرىنىد  بولدى. تاكى ەجبۇرچىدا
قالغاندىال  ۇزيالغ ەنىلب ەمەتس   ۆيىدەھوجرا ئ ۇپبول ەقك

س ېپىپئاندى  بىر ئاز ئاراملىق ت  تنىڭەمەقاالتتى. بىراق، 
سلىكىي ەپگ ەرۋالىقى،بىپ شالرغا ئى ۇنچەش ەۋەبىدى س ېمە
سا ي ەۋەپچىس  - زەپەئىچى قايناپ، غ ەنەبولغىنىنى ئويلى
 ەمئاد ۆزس ەمك ۇۋاش،ئاتىسى يېيىنى . قۇلغىياتتىئ ەپرىتىن

تا خوت ەممەھ ۇپ،بول ىڭئىش     غان  ۇنىن يدى قارا غا  ئاغزى
قا، ب غاچ يدەئ ۇبول ىد ۆ بال ى   ندائور ەكالكىچ ىدى.  ۇ ئ

ىق بىر تىيىنل ېچكىمگەباش   قا ھ ۈرىدى دادىلىق س    ەقەتپ
 انۇچراۋاتقئ ەمراگۈ ھ ۇڭالش  قا. ش  ۆتكۈزەلمەيتتىئ ېپىنىگ

، ۇمبولس  ى ۈرگۈس  ىقارش  ىلىق بىلد ەپد ېمەبىر ن ۇققاخورل
س  ىال چىق ەپگ ەقتەھ ۇب ەملىكىدى ،ىش  ب ڭئايالىنى ېكى ل

چ ئى ەمراگۈلگەھ ەنس  ىرەپ،ئ ېتىش  ىدى ك ۆزلەپقايناپ س  
 ئىدى. ۈرمەكتەي ەئاغرىتىپال جىممىد

. ېقىنالش    تىي ۋاقتى ېرىمت ۈزگىك ۆتۈپ،ئ كۈنلەر
ىڭد قانچىلىقن قان  ەۋجىگەتازا ئ ېھ ىداچىق   ەمراگۈھ ۋاقت

 ىغاۇلىقئاغزى ق ەمەتنىڭس   ۇش  اللىقتا. خۈش  تىچ ەس  ىزىكك
 پۇبول ۆتۈرگۈدەكك ېلىپئ ېش    ىغاب ەمراگۈلنىھ ۋە ەتتىي
سىزت ۇب ەمراگۈ ھ ېكى . لەتتىك سم ەڭ انلىرى پىغ ەتتى قى
شىپ،ت سرەتلىنىپ،ھ ۈنبويىك ې الپال يىغ ەردەيوق ي ەمئاد ە
ھامان بىر  ەمەتتى س   ۇئ ۈنكىقالدى. چ ۇپبول ۈرىدىغاني
ىپ ك ۈنىك ڭدەكئوياليتتى. ئ ەپد ېتىمەن،ئاجرىش      ۇنى
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بويى  ۆمۈرئ ېس    ىپ،ھاياتىغا پاكس    ىزلىق تامغىس    ى ب
غاني يدى ما قا م ۇيۇل ئاد ەھكۇمئىپالس داغ غان   نەبىل ەمقىل
. رايى يوق ئىدى ەسالئ ۆتۈشكەئ ەبىلل غىچەئاخىرى ۆمرىنىڭئ
ئانىسىنى  ۆگەيئ ۋەدادىسى  ەپچاغدا >>ياق!<< د ەينىئ

 ەنبىل زالرى ۇالرنىڭقايىل قىلىش  قا ئاما  بولمىغانلىقتى ، ئ
 ۆكۈمھ ەپد ۇي  انى  د ېمىغ  اتوينى ھ  ام  ان خ ۇبولغ  ان ب

ئارت قا،  غاچ  - ە ئ ەمھ ەتمىگەن،ك ۇتىركىش    ىپم ۇققىل
سىدى ەتجامائ وي ت ەقەتپ ەرمەندىچىلىكلەرنىش ۇب كىئارى

نى بولى  دىغ  انلىقى ېس    ىقتۇرغىلىب ەنالقىلىش يولى بىل
ھەمراگۈ  نۇرغۇن ئىدى.  ەرگەنب ەنت ەقدىرگەت ەچكە،بىلگ

شالرنى تولىمۇ ئاددى ئويلىدى.   ،ۆتكۈزۈپئ ەزگىلنىبىر مئى
 قۇئارىنى ئوچ ەنبىل ەمەتئاندى  س ېسىققاندائاغزى ب ە ئ

 چكىمېتونىمايدىغان، ھ ېچكىمھ ۇنىئ -قىلىپ، يىراقالرغا 
غانب ئازار ۆڭلىگەك يدى غا ك ەرمە ىپ،جايالر  ۆڭكۈردەئ ېت
 ۋە ۇقدى ، خورلئ  اغرىقى   ۆڭۈ ك ۇقوپس    ىم - ېتى  پي

 سىۇباقق ەچۈرۈپك ۇرمۇشىنىت ۆزئىزىلشىتى  خالى ھالدا، ئ
نا ئ ما ىدى.  مدىبار ئ ىدىكىق ە ى ۇب ۇرس    ىق ياتن  ڭھا

 ەردى ەڭسىزلىكلت ۇق،خورل ۋاتقانئىشلىرىدى ، ئانىسى تارتى
ياد ۇب ەۋەربىخ  ۈنگەك - ۈندى ك ۈچۈنئ ېچىشئ ۆزغا كۇن
 ەگەريدى. ئقو ېلىپس ەساراسىمىگ ۇنىبالىسى ئ ېتىلىۋاتقاني

چىقى  پ  ەڭگۈم ۆي  دى ئ ۇب ۇق  الس     ا ئ ۇغۇلۇپالب  اال ت
 ەرنى  ڭخورلىنىش، ئىزىلىش    ل ۇن  داقالش     ېتەلمەيتتى،ك
 زىنىۆئ - ۆزئ ۇئايلىنىپ قاالتتى. ئ ۆددىگىرىگەھ ەڭگۈلۈكم
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شان ەتۈرت شىدىنالي، تەلەبىت ە،پى سىگ ۇغۇلۇ شانى  ېلىپئ ەپى
ىغلى  دى. ي ۇمي - ۇمچىقىرى  پ ي ەخىتس    ىزگەقوپق  ان ب

 كى ېقىلدى. لى ەزارلىنىپ نال ەرمىش    لىرىدى ب ەقدىرنىڭت
 ەميوق ئىدى، ھ ېچكىمھ ڭالش   قادادىنى ئا - ەرزئ ۇنىڭئ
 چىقالمايتتى. ۇتۇلدۇرۇپق ۇرمۇشتى ت ۇب ۇنىئ ېچكىممۇھ

سىقىدا بارا  شىپ قۇر شىگە ئەگى  –ئەمما كۈنلەرنىڭ ئۆتۈ
غا ئۇ  جان ئۇنىڭ ى  بىر  قان كىچ ىپ چوڭىيىۋات بارا يېتىل
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 

ەمراگۈلنى بەخت بۆش    ۈكىدە ئەللەيلىنىۋاتقاندەك تاتلىق ھ
بىر خىيا  قاينىمىغا س    ۆرەپ كېرەتتى. ئۇ ئۆمرىدە تۇنجى 
قېتىم ھىس قىلغان بۇ بەخت تۇيغۇسىنىڭ ئانىلىق سۆيگۈسى 
ئىكەنلىكىنى بىلگىنىدە، بۇ يېڭى ئائىلىسىنى چى  قەلبىدى  
بارلىق غان  بار بول ىدا  مدە تۇرمۇش     لدى، ھە  قوبۇ  قى

 كۆڭۈلسىزلىكلەرنى ئۇنتۇشقا بە  باغلىدى.

پولو  ەۈشتچ ەمراگۈلگەئانا ھېينىق ڭغانما ېتىزغائ ۈنىك بىر
 ۆيدىكىئ ەمراگۈ . ھۇيرىدىئاپىرىشقا ب ېشىغاب ېتىزئ ېتىپئ

 تى،ەتتاماق ئ ېيى ك ېس   ىقتۇرغاندى ب ۇرئىش   الرنى بىر ق
. ڭدىما ېتىزغائ ۇس   ۇپ،ئاندى  تاماقنى كىچى  كورىغا ئ

 ىۋىسك ھارەبىر ئىش ەتكەنك ۈركۈپھ ەلگەندەيولغا ك مېرىي
 ۇنىئ ېلى  پ،ق ۆتۈپئ ۇيۇن  دەكئ  ال  دى  دى  ق ۇنى  ڭئ
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تارلىق تېينىق ۋە ۆچۈتىۋەتتىچ قا ىڭئاد ۆتئانىس    ى   ەمن
شلۈكچ ش ۇ. ئ ۆكۈلدىت ەرگەتامىقى ي ۈ سىدى ھار ەكئى  ۋى
نىئ م چ ۆزۈ ىمەنق  ا ىگەك ەپد ۇر ين چق  ا  ە ىغ  ا داج

بىلى  ېلىپك ەنەي ەتتى،ك ۈشۈپچ ېرىققائىھتىياتسىزلىقتى  ئ
ىڭئ غا ېرىقن لدىقاتتىق ئ قىرى ىدىال  ۇ. ئۇرۇ قان يىر يات
 ېتىپي ەتچەس   ائ ەربىر ەياتقانچ ۇش    ېتىپ،ك ۇش   ىدى ھ

ئىچىدى  بايقىغاندا  ېرىقئ ۇنىخوش    نىلىرى ئ ەرقالدى. ي
 ېرىپب ۇرغادالخت ۇپ،بول ەتكەنك ەۋرەپت ۇنئاللىقاچان خ

 .بولۇپ چىقتى ەتكەنبويىدى  ئاجراپ ك ەكشۈرتكەندەت

ئاللىقاياقالرغا غايىپ بولغان،  ۇش    اللىقىخ س    ەمەتنىڭ
ىېينىق نا كىلىنىن ىپ ئ ڭئا ئاغرىن ىدى    نىۇيارامس    ىزلىق
 تنىەقىسم ەلگەنك ېشىغاب ۇنىڭئانا ئ ۆگەيئ ۈشكەلىگەن،د
 ۇنىڭغىمۇئ ۇدايىمخ ۆلتۈرگەنلىكتى ئوغلىنى ئ ۆزىنى  ڭئ

شەنگەنچ ەپد ەردىب ۇرۇپياند شقىلىپ ھاياتنىۈ  ڭ... ئى
شلىرى  ۇب شىنىتوغرا يولى، توغرا چ ېچكىمگەھپۈتمى  شلى ۈ
 ئىدى.  ەمەسئ ۇ قوب ەنبىل ەرىپىت

 دىمۇەسلىئ ەمراگۈلنىڭھ ەنبىل ەمەتس ەنئىتىبار شۇنىڭدى 
 .ەتتىك ەزد ېخىمۇت ۇرمۇش   ىغاياخش   ى بولمىغان ت ەئانچ
 تىپ،ۆرسىيامان ك ەمەتكەس ۇنىئ ېگەندىالد ەئانىسى ھېينىق
سەتپ سىال چ ۇر  ەائىلىگئ ۇئانا ب ېيى . قۇردىت ېقىۋېلىپتاپ
سىزلى ،ك ەرقانداقھ ەلگەنك شك ۆڭۈل  ڭۇنىئ ەللىكلەرنىپى

 ۇنىبىلىپ، ئ ەپد ەۋەبىدى ئايىغى ياراش    مىغانلىقى س    
 ۈزيالغاننى ي››ى. ۈردس اپالپ يېھ ۇمبۇياش  ۈنگەنئ ۆيىگەئ
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ىد ەكرارلىس     ات ېتىمق ئايلىن قا   ەپگ ېگەند ‹‹ۇراس    ت
ناچار  ەپ،توغرىس   ىدىكى يامان گ ۇئ ڭ،تا -راس   تمىكى 

بارا ئىش  ىنىپ  -بارا  ەمەتمۇس   ڭالۋېرىپ،ئا ۈپەتلەرنىس  
 ىغان،ېگىدقوپا  ت ەمراگۈلگەھ ۇمۇئ ېيىنچەقالماقتا ئىدى. ك

 ڭئانىس  ىنى ھەمبىر ئىش  الرغا ئاچچىقاليدىغان  ۇنس  ىزئور
 ۈس   تىلەپئ - ىۈس   ت. ئۋالدىتىلاليدىغان بولى ۆزىچىالك
 ۈگەش    تۈرىۋېتىپت ەبارغانچ ۇنىئ ۇقالرخورل ۇب ېلىۋاتقانك

 بارماقتا ئىدى. 

سان شكەك ېغىرچىلىقالرنىئ ەبارچ ئىن سقادىر ك ۆتۈرۈ  ىمۇ،ەل
غاب ەقدىرت نداق بىر پ ەرھ ۈكلىگەني ېش    ى  ۈتمىش    نىقا

شكە،يوق شقا يولالر ئارقىلىق ئ ۇتىۋېتى شقاق ۇنىڭدى با  ۇتۇلۇ
باغرىنى  - ۈرەكي ېش    ىي ۆزك ڭئايالالرنى ەمەس،قادىر ئ

 ۈرەكلىرىنى  ڭت  اش ي ۇني  اد ۇكى،زارداپ قىلى  پ ئ  اقى  د
 ...ۇەتمەيدي ۇربىق ېرىتىشكەئ ۇزنىم ەڭگۈلۈكبىدىكى مەلق

 

*        *       *       *       * 

 

 ۆزلىرىنىك ۇيقۇس   ىزئ ۇزيالغ ۆزىئ ەمراگۈ ھ ېچە،ك يېرىم
 ېتىتىغاكوم ەھەللەم ەمەتتىكىپ ياتاتتى. س     ۇس    قاتور
ايتىپ ق ەتىگەنئ ەتەئ ۇپ،بول ەتكەنقىلغىلى ك ۆۋەتچىلى ن
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 س   ىزۇيۇقياتقاندا ت ەنخىيالالر بىل ەگس   ىزت ۇ. ئېلەتتىك
 . ېكىلدىئىشى  يىنى  چ

 ۇ. ئۆچۈپقىن  اچ ە س     ەمراگۈ ھ ې  دىد -كىم؟ -
 ىپېرب ۆتكۈزۈپئ ەباش   قا بىرىگ ۆۋەتچىلىكنىن ەمەتنىس   

 قايتىپ كەلگەنئالمىش    پ نۆۋەت  ەنياكى باش    قىالر بىل
 ئويلىغان ئىدى. ەپد ۇئوخشايد

ىدى  ت ھەمراگۈ  يدى،چاپىنىنى ك ۇرۇپئورن ندى   ې ئا
 ۇۋانز ۇرغۇچىئىش   ى  ئ ېكى . لڭدىقاراپ ما ەئىش   ىكك

قالدى. ئىش   ى   ۇرۇپت ەيمىنىپئ ە س    ۈرمىگەچكەس   
 ئىچىدى  ئىلىغلىق ئىدى. 

 كىم؟-

 ۇرغۇچىىش  ى  ئس  ورىدى. ئ ېتىمئىككىنچى ق ھەمراگۈ 
 چەەچتارتىپ ن -ئىش   ىكنى ئىتتىرىپ  ەرمەس   تى ب ۋاپجا

نت ھ ىدى  يەپىلەش    تىس    ىكو غا  ۈرىكى. قورققىن ئاغزى
قاراپ، قولىغا  ەلەڭلەپئ ەئىچىگ ۆيئ ەمراگۈ ھ ەپلەشكەنك

ى  ئىش ۇئ ۈنكىباشلىدى. چ ەشكەئىزد ەرسەبىر ن ۇدەكچىقق
 ەنلىكىنىباش   قا بىرى ئىك ەمەس،ئ ەتمەس    ۇرغۇچىنىڭئ
شىكنى  ەمەتس ۇئ ەگەرقىلغان ئىدى. ئ ەزمج بولغىنىدا، ئى
 : ۇرمايالئ

 ەپد - ەلدىمك ېغىنىپس    ە،ئىش   ىكنى ئاچ ۇن،خوت-
 ەمەسئ ەمەتس     ېنىقالئ ۇب ېكى قىالتتى. ل ەيي  ارلىقھ

 ...ۇرۇشلىرىت ۈندىمەيئ ېخىئىدى. ت
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 يوقمىدى؟... ۇۋانىڭ... زەن؟كىم س-

غا   ھەمراگۈ  ىدى    ۇرس    ىمۇ،ت ەپغا  تىتر -قورققىن
 ىمېتبىر ق ەنەي ۋازدائ  ا ەسيىغى  پ، پ ەيرىتىنىب  ارلىق غ
 سورىدى.

 .ېچىڭەئىشىكنى ئ ەن،م-

-... 

شى  ەجىغغىد ۈرىكىي ھەمراگۈلنىڭ سىرتتىكى كى قىلدى. 
سىم ۆزلىگەنس ۋازدائا ەسپ ۇنچەش سىنى ۋازئا ۇئ ۇ،بول  ئىگى
 ېچىدە،ك ېرىمي ۇب ەچتە،ك ۇنچەم ېكى ،ئىدى. ل ۇغانتون
ىپك ەنەي ىڭس     ېل يدەئ ەمەتن ىپ ت ۆ  ۇپۇريوقلىقىنى بىل

 بار زادى؟ئىشى  ېمەن ۆيدەئ ۇب ۇنىڭئئىشى  چەككىدەك 

كا؟... مەھ- ئا ىدى  بارم  ەن... مەن... بىر ئىش 
ىپي غان...  ېت ىڭھ -بول ئارانال  ەپتىتر ۋازىئا ەمراگۈلن

 ۇپ،ئاكىس  ى بول ەمەتنىڭس   ۇرغۇچىچىقاتتى. ئىش  ى  ئ
ى پ ۇ ئوغ ۈقئ ىد ۇب ەرزەنتل نا ېينىق ە،ئائىل  ېينىق-ئا

 ۋەئايا   - ەرئىككىنچى ئاكىس  ى ئ ەمەتنىڭئاتىس  ى، س  
لدى ھ ىلەنب ەمەتس     بار ەمراگۈ  ەبىلل  ەئائىل ۈقئ ەتئى

ئايرىپ چىقىپ  ۆيئاكىس    ى ئاللىقاچان ئ ڭ. چوۇراتتىت
سەۋەبلى  ۋى ەتكەن،ك ەت الييەنە كېلىپ، تىجارەت ئىشى 

ئىككىنچى ئاكىس  ى ئاتالپ ئولتۇراقلىش  ىپ قالغان ئىدى. 
ىكى  نىمىش   ق ۇ،يىلالر بولغان بولس   ىم ېلىتوي قىلغىلى خ
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 ەنبىل ۇالرھويلىدا ئ ۇش    ۇم ەتمەيئايرىپ چىقىپ ك ۆيئ
 .ۇراتتىت

 .ەنبىلىم-

 ۇنىڭغ  ائ ۆۋەتچىلى   يوق، ن ۆي  دەئ ەمىت  اخۇنس    -
 .ەتكەنك ەنتكەك ەپتىكەن،ك

 ىڭەېچقىلماي ئىش  ىكنى ئ ەپتوال گ ېدىمغۇ،د ەنبىلىم-
 بار. ەپگ

لدى. ب ەيرانھ ھەمراگۈ  ىدەك ېرىمي ۇقا  ېمىس    ەد ېچ
 ېمەي،د ۈندۈزىبولغىيدى؟ يا ك ەپبولمايدىغان قانداق گ

 ەپ>> گ ېچىدەك ېرىمي ۇش    ۇس    اقلىماي، م ەتىگىچەيا ئ
 ېمىسى؟ن ۇرغىنىئىشى  ئ ەپبار<< د

بوپ  ەقك ەكئاكا. ھازىر ب ەنبوپتىك ڭىزس    ىېد ەتەئ-
 بولغان... ېتىپي ەنمۇم ەتتى،ك

بار  ېگۈمھازىرال د ەيمەن،د ەپنىگ ۇش   ېس  ەممۇد ەتەئ-
 ئىدى.

چۈنكى ئۇ بۇرۇنمۇ . ۇلغىۋال  دىچ ۇنچقورق ھەمراگۈلنى
ىپ  قاراپ تىكىل ىڭ ئۆزىگە غەلىتە نەزەردە  ئاكىس    ىن قېيىن
ئاد ىڭ  غانلىقىنى بىر نەچچە قېتىم كۆرگەن ۋە ئۇن  ەمقال

شىنىپ بولمايدىغان غەلىتە نۇر چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىگە  چۈ
قىالرىنى  ېمەنقاراپ تېنى ش    ۈركەنگەن ئىدى. ھەمراگۈ  

ئا ۇرۇپالت ەيبىلم لدى.  ىپقوي ۋازىنىقا  ۋارقىراش    نى ۇۋېت
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ندى. ئ ۇب ەئىچىد ەقىقەد ەنەئويالپ ي يا ىدى    ما،ەمنىيىت
 پەئاغزىغا گ ۇنىڭتاپتا ئ ۇش   ېرەك؟زادى قانداق قىلىش ك

تىللى  دى.  ڭنىمى ەمەتنىس     ەئىچى  د ۇ. ئەلمەيتتىك
ندام ىدەق كۇش    ۇ غا ئ ۇزيالغ ۆزىنىئ ېچ  ۆكۈنۈپ،قويغىنى
ڭدى ئاچچىقىنى ئ ۈتۈنپ ند ۇنى غا ماقچى بول قار  ەك،چى

 ە ھ ئىشنى ۋۇما ۇنراسا تىللىدى. قانداقال بولمىس ەنخىيال
 ەقىلئ كاللىسىغا بىر ۇنىڭئىدى. توساتتىنال ئ ېرەكقىلىش ك

ستىدىكىئ ۋەنجا ە،د-ەلدىك ستە ئ ۈ  ەرىزەسائىتىنى د ۈ
بىر  ەتس    ائ ېچەس    ىنچىالپ قارىدى. ك ەكىلىپئ ۈۋىگەت

 ئىدى : ېگەنبوالي د

 ەمىتاخۇنئاكا. س   ۇرۇڭس  اقالپ ت ۇتمىن ەشب ەمس  ەئ-
 ېلىمەنئالمىش    ىپ قايتىپ ك ۆۋەتن ەبىرد ەتس    ائ ېچەك
كىرىپ  ۆيگەئىش    ىكنى ئاچاي، ئ ەلگەندەك ۇ. ئېگەنتىد

 !ەڭد ەخۇدۇكبولسا ب ېپىڭىزقانداق گ ۇرۇپ،ئولت

 ۆۋىتىن ەمەتنىڭس     ۈگۈنتوال ياس    المىلىق قىلما، ب-
غانچ ۇرس    ا،ت  ەئاچ ېلەلەمدىكەن؟ئالمىش    ىپ ك ەخالى

 گىپىم بار. ەيدىغاند ڭائىشىكنى، سا

 ەمھ ۈش    ەن  دىچ ەقس    ىتىنىم ۇنى  ڭئ ھەمراگۈ 
ىنى نىيىت ۇنىڭغائاكىس   ى ئېيىنق ېمەك،. دۇتلەقلەش   تۈردىم
 ۆزىئ ۆتكەلدى ئ ۇب ۇپبول ەمكى ت ەمدىئ ۇ. ئۇزىۋاتاتتىب
 بولمايدىغانلىقىنى ھىس قىلدى: ۆتمىسەئ
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 ەپتىبولمايدىغان قانداق گ ېمىس   ىڭىزد ەردەيوق ي ۇئ-
ساق،ت ۇنخوت - ەرتوي قىلغان ياش ئ ېڭىي ۇ؟ئ شۇم ۇر  ۇ
ىدەك يدەئ ېنىم ېچ مدۇئ ۇزيالغ ەردەي ۇئ ۇپقوي ۆ ؟  ۇخال
 خىچەېساقالپ ت ۇنىئ ەنمۇم ېگەن،د ېلىمەنيتىپ كقا ۇڭاش
 ...ەقىچانھ ېلىدۇك ەمگىچە. بىردۇخلىمىدىمئ

 ۆزىگەئ ەيرەتنى  ڭغ ۇب ېگۈچەد ۇالرنىش     ھەمراگۈ 
نداقچ ىپك ەقا غانلىقىنى بىلم ېل  ەھىيل ۇ. بىراق بەيتتىقال

 ئاكىسى:ېينى. ئىشى  سىرتىدىكى قۆرسەتتىك ۈنۈمئ

تار. ز ڭمۇتا ەتەئ ەپ،خ- غائا ندازلىقىڭ  ەنتويىس     ۇۋا
 .تتىەئىشىكتى  يىراقالپ ك ۇدۇرىغىنىچەغ ەپد -...ېخىت

ئارام بولغىنىچ ۇش     ھەمراگۈ  يا ەبى  ەئاتقىچ ڭتاكى 
ىدىئ يالم ى ېينىق ۇ. ئۇخلى  ېچىدەك ېرىمي ۇب ڭئاكىس    ىن

 ەجەبلەنمەي تۇرالمايتتى.ئىشى  چىكىشىدى  ئ

 ۇرۇپقىزىللىق ياند ۆزلىرىدى ك ۇيقۇس   ىزئ ەھەر،س    تاڭ
تاتىرىپ  ڭچىرايىنى ەمراگۈلنىڭھ ەمەتس    ەلگەنكىرىپ ك
كارى يوق،  ەنقالغىنى بىل ۇپبول ەككىش   ىد ەلمەنكىس   

 . باشتى ياتتى ۆگىنىپيىغىلمىغان يوتقانغا كىرىپ، ي ېخىت
ياغ پ - غانچ ەنبىل ەرەنجەئا ئاد ەمراگۈ ھ ۈمكىنىۋال  ۇ

 :ەلدىك ېنىغاي ۇنىڭئ ۋە ۇردىت نامازدى قىلىپ جاي

 يوقما؟ ەزىڭىزمىج-
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 ەكئىش    خ انىس    ى ب ەن تك ەتتىم،ك ڭالپتو ەكب-
شكەمكۆمۈر يوق دەپ  ۇقكەن،سوغ  .ۇيالگ ۇقالىماپت ئوت ە

 ..دېمىسىمۇ قالىغۇدەك ھېچنېمە يوقكەن.

س ەقىزىق بىر پىيال- سىز؟    ەچاي ئىچىپ ئاندى  ياتام
 .ڭىزئىسسىپ قاالتتى

 ڭنىئىش  ى ەنس   ۇخلىۋاالي،ئ ەمبىرد ەنياق بولدى، م-
 .ۋەرقىلى

 بارئىدى... ېپىمگ ەيدىغاند ە... سىزگەسىزگ ە،ھ-

 گۈ ەمراچىقىرىپ ھ ېش   ىنىب ۋالغانيوتقانغا تىقى س   ەمەت
 :ۇرۇلدىب ەرەپكەت

 ۇ؟بولمامد ېسەڭئويغانغاندا د ەنئىشتى؟ م ېمەن-

 .ۇخالۋېرىڭئ ەمسە،ئ ەيلى... مەھ-

 ۋا ئا - ۈرۈلۈپس ۈستىگەئ ە س ەمەتس ېدىد -ياق -
 .ۇخلىيالمىغۇدەكمەنبولمىسا ئ ە،د ېپىڭنىگ

بولس  ا  ېرىي ەكباقاي، بولغىد ەپد ۋا ... ئاەمس  ەئ-
خاپا بولماي، ياق  ەلمىس    ەك ۇلغىڭىز. قوش    ەڭد ۇ ماق
 ...ۋېرىدۇبولى ېسىڭىزد

ماي بىر د ڭنى... تىلىۋۇي - ۋاي-  ېس    ەڭچۇچاينى
 !ۋا ئا
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 ەددىنىجانلىنىپ، ق ە س     ەمراگۈ ھ ېدىد - ۇ ماق-
نداقم ەنم - ۇس    الپر غان، توي قىلغىنىمىزغىم ۇ  ۇئويلى
 ېلىخ ېنى  دىمۇي ڭالرنى  ڭچو ې  دى،يى  ل بوالي د ېرىمي
 ۆيئالدىمىزغا ئ ۆزئايرىپ چىقىپ، ئ ۆيئ ەمدى. ئۇردۇقت
 ...ەپد ۇتساقمىكى ت

 ڭما؟سارا ەنس-

 ەېمن ۇئالىغاس  ورىغان س   ۇيۇقس  ىزت ەمەتنىڭس   ھەمراگۈ 
 تىكىلىپال ەتكىدەكچىك ەلمەي،بىرىش    نى بىل ۋاپجا ەپد

 ۆزلىرىك ۇرۇپ،چاچلىرى تى  ت ۇيقاق ەمەتنىڭقالدى. س   
 يوغىنىدى.

 ...ۇش ەنيا... ياق، م-

كىچىكى،  ۇلنىڭئوغ ەنئىش بار؟ م ۇنداقئ ەدەن ەي،ھ-
ىد ىڭئوغ ەبويىچ ەقائ ماي،  ۆيكىچىكى ئ ۇلن ىپ چىق ئاير
 ەبىلل ەنبىل ۇالرئ ېلى  پ،ئ ەۋەرھ  الى  دى  خ ڭالرنى  ڭچو
زىمىنالر  - ۆيئ ۆتس    ىمۇئ ەمدى ئال رۇالئ ېيى . كۇرىدۇت

ىڭئوغ ىد ەكىچىكىگ ۇلن ىدىنى ب ۇب ەن. مۇقال  ۇزۇپ،قائ
 ۆگەتتىئ كىم ۇتىمەنما؟ت ۆيسىرتتى  ئايرىم ئ لەپتىېي ېنىس
 ەقىلنى؟ئ ۇب ڭاسا

ئايانچلىق بىر  ەمراگۈ ھ ېدىد - ۆگەتمىدىبىركىم ئ-
ئاكامالر چو ەيمەن،د ەنم - ۇنۇپتولغ ەتتەھال  ڭالرقادىر 
 ەۋەرخ ۇالرئورنىمىزدا ش    ڭبولغاندىكى ، بىزنى ەبىلل ەنبىل
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 ۇزىمىنالر قالىدىغان ئىش بولس    ىم- ۆيئ ېيى ئالس    ا، ك
 قالسا، بىز... ۇالرغاش

 - ۆيبىركىم س    ىرتتا كاتتا داچا، ئ ڭا... س    اۋالي-
 ەنئايرىيم ۆيئ ۇ؟قويغان ئوخش    ىمامد ەييارالپت ەتئىمار
 ۆيلىگىلىج ەرس    ەمب ەپد ەھ ۇ؟ئايرىغىلى بوالتتىم ەپالد
شى ۇپقوي ۇخلىغىلىئ ېنى. مەمدىئ ۇردۇڭغۇت  ەغىنقىل ڭنىئى
ما ەپبىر د ەنە. يڭما ياي،  ئىككىنچى  ەنم ەپنىگ ۋۇقو
 !ەھ ەنيمڭلىمائا

. دىۈمكىنىۋاليوتقانغا چ ەنەي ۈگۈتۈپ،ت ېپىنىگ س  ەمەت
 ۇپ،ۇتي ەئىچىگ ەلەملىرىنىئ ېلىۋاتقانقاپس  اپ ك ەمراگۈ ھ
. ڭدىسىرتقا ما ۇرۇپئورنىدى  ت ەچىشلىگىنىچ ڭچى ۋىنىلى
غا س    ىغماي ت ۆزك ۇنىڭئ ناقلىرى غان  ەپد ۆكۈلەيالچا قال

 ئاران چىدىدى.  ەياشلىرى ئىشىكتى  چىققىچ

ق قىلمىدى. بىرا ەپتوغرىلىق گ ۇب ۇيى  ئېك ش  ۇنىڭدى 
ش ۇمكى م سا  سى،قىلغ ۇنداقبول  ۇب ۇتۇپ،ت ۆيئايرىم ئ ۇ

ئارمانغا  ېكى ،ر ئىدى. لبا ەتكۈس    ىھويلىدى  چىقىپ ك
شلۇقچ سئارز ېمىنىن ۇھاياتتا ئ ۇبولمىغان ب ەرماند ۇ  ا،ۇلى

 ۇئ .ەرمەيۋاتاتتىب ۇتۇقت ەقەتالپ ېچىپ،ق ۇنىڭدى ئ ۇش    
 ۇغۇلمىش    ى  دى ئى  دى. ت ەجبۇرم ۆنۈش    كەك ەممىگەھ

سىگ شانى سىزلى ب ەتكەنك ۈتۈلۈپپ ەپى  ۈلۈپك ۇنىڭئ ەخىت
 ۇنىئ ەك،يو  قويمايدىغاند ەڭگۈيايراپ ياش   ىش   ىغا م -
ىيا  دائىم خ ۇقىستاققا ئالماقتا ئىدى. ئ ەرەپتى ت - ەرەپت
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 ۇنمىغان،بول ۇس  ىدىكىئىش  الرنى، ئارز ۆتكەن. ئۈرەتتىس  
 - ۇزاقنىس  ىپ بولمىغان ئىش  الرنى ئويالپ ئ ۇنۇش  قابول
 خىيا  قىالتتى.  ۇزاقئ

 ۇڭلىنىپ؟م ېتىپسىزغۇك ۇرۇپئولت-

 ەنەتكخىيالغا ك ۋېتىپا ئوت قاالئاش  خانىدا ئوچاقق قادىر
ھىجايدى.  ەنبىل ەڭلى بىز ېلىپئالدىغا ك ەمراگۈلنىڭھ
 ۆگۈندە. چەتتىك ۇرۇپئورنىدى  ت ەررۇد ۆچۈپچ ەمراگۈ ھ
 :ۋاتتىقاينا ۇس ۇقالپپور

ىدى بار ئ ۆچىڭىزئ ېمەن ۇدەكچىقمىغ ۇقاينىىتپم ۇنچەش  -
 ۆگۈندە؟چ ۇب

 ...ەپ... چاي قاينىتاي دۇ... شېچھ-

 ۇنىڭغاقىاللماي قالدى. قادىر ئ ەپگ ۇدۇقالپد ھەمراگۈ 
 ە،نچىكئى ەكقاراپ چىقتى. قىياقت ەپس  ىلىيت ەپس  ېلىپس  
ىر ب ۇرغانپارالپ ت ەكقارا قاشالر ئاستىدا چولپاند ۇندۇزدەكق
 ېقىپئ ەكچىمدىپ قويغاند ۆزلەر،ك ڭچو ەمقاپقارا ھ ۈپج
 ەممائ ۆرۈنس    ىمۇك ڭغۇتاتىرا ە س     ۇرۇن،ب ۈش    كەنچ
... ق  ادىر ەۋل ۇنچى  دەكزبى  دارلىقىنى يوق  اتمىغ  ان غەج
ىڭھ غا ەمراگۈلن ىپ ت چىرايى  ىمۇۆزقالغىنىنى ئ ۇرۇپتىكىل
 اتقانۋتىېئ ەكسئ ۆزلىرىدەك ڭئاكىس  ىنىېيىن. قەزمەيتتىس  
 ەكرتىت ېنىگەت ەمراگۈلنىڭھ ۆرۈپك ۇچقۇنلىرىنىئ ەھۋەتش  

 لىرىۆزتاتىرىپ ك ېخىمۇئوالش    تى. قورققىنىدى  چىرايى ت
ئاشخانىدى   ۇنتۇپ،ئ ۆگۈننىچ ۋاتقانقاينا ۇ. ئچەيدىەكچ
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 ەن. ق  ادىر تىزلى    بىلڭ  دىم  ا ۈچۈنئ ېتىشچىقى  پ ك
 .ۇۋالدىئىشىكنى توس

شىمىز،پارا ەمبىرد ېگەن؟باراي د ەگەن-  ەۇنچھازىر ئ ڭلى
 .ۇيوقق ۇئالدىراش ئىشم

ما ۇمنىيول- كا  ڭتوس    ى  ەپتىتر ەمراگۈ ھ ېدىد -ئا
ام ئان ېلى. ھەتمىدىمئ ەلەپقويالرغا ھ ېخىت ەنم - ۇرۇپت
 ...ېتىدۇكايىپ ك ەلسەك

. ۇدبولى ەتسىڭىزمۇئ ۇرۇپت ە س ڭلىشايلى،پارا ەمبىرد-
 ەپقالدى د ېيى ك ۇڭاش   ۇيرۇغانتىم،ئىش  قا ب ەنئانامغا م

 .ەھ ەتمەڭچىقىپ ك ەپد ۇ . ماقەنقويىم

 ەقك ۋاالي،ئىش   لىرىمنى قىلى ڭ،توس   ىما ېنىئاكا، م-
ئىش    الرنى  ۇرراق. بالدەنبولىدىك ۇقس    وغ ەكب ەرەپتەت
 ...ۇئارام ئالمىسام بولمايد ۈگۈتۈپت

 ۇ؟ئىسسىتىپ قويايم ەنم ەمسەئ-

 قىنراقېئالدىغا ي ەمراگۈلنىڭھىجىيىپ، ھ ەكب ېخىمۇت قادىر
 .ەلدىك

 ېلى ك ڭس  ىزنى ەنم ەۋاتىس  ىز؟د ېمەس  ىز... س  ىز ن-
 !ڭقىلغاننى بىلى ۆرمەت! ھۇمۇج ڭلىڭىزسى

 رىۇش  تلىچىش  لىرى كىرىش  ىپ م ۈلنىڭھامراگ ئاچچىقتى 
لدىت ىدىكى بۈگۈ لد ئا ناپ  ەمنىئاد ۇ.  ناپ  -چاي چاي
 قىاللمايتتى. ۇنداقئ ەممائ ەتتى،ك ېلىپك ۈركۈۋەتكۈسىپ
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لدى ېمەن- ىپقادىر چ ېدىد - ۇنچە؟ئ ڭىزبو  ەكچىي
نازلىنىپ  ۇنچەبولمىس    اق، م ەمبىز يا يات ئاد -قاراپ 

 ...ېنىمج سىڭىزچۇۈشەنچ ۆڭلۈمنىك ەپتۇ؟ك ېمەن

ت  ارتتى.  ۆزىگەئ ۇتۇپقولىنى ت ەمراگۈلنى  ڭھ ق  ادىر
بىرال ئىتتىرى  پ، ق  ادىرنى ئىىش        ۈچەپك ەمراگۈ ھ

لدىدى  ن لدى  ېرىئا ئاتتى. ئ ۆزىنىئ ۋەقى ھوجرا  ۇتاالغا 
 ۆزىنىئ ۇپىغائاندى  س    ەتتى،كىرىپ ئىىش   كنى ئ ۆيىگەئ

 .ۋەتتىيىغلى ۇقۇلداپتاشالپ ب

 ...ەرمەندەش ۇئىپالس... ھ ۇمۇسسىز... نۋانھاي-

 ىەپرىتىنب  ارلىق ن ۇدىق  ادىرنى تىلاليتتى. خ ەئىچى  د ئۇ
ئارقىلىق چىقىرى ماقچىتىلالش  ند ۋال غا يادىد ەك،بول  كىۇن

قىلىپ تىاليتتى. ئۇنى چاناپ قىيما  ەپلەرنىگ ەتبارلىق س  
 چىيما قىلىۋەتكۈسى كېلەتتى. -

ەكتە ئىدى. دۈككىدە ئۆتم-ھەمراگۈلنىڭ كۈنلىرى دەككە
ھەر تەرەپتى  قاپساپ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىق ۋە تەڭسىزلى  
ىدى.  ىدى  كەتكۈزىۋەتكەن، يۈرىكىنى ئەزگەن ئ ھال ئۇنى 

ما، ئۇ ھېچكىمگىمۇ دەردى  مايتتى.  -ئەم تال ئەھۋالىنى ئېي
ش  ۇنداق ئەمەس  مۇ؟! دەردىنى ئېيتقۇدەك كىممۇ بولس  ۇن؟ 

الس    تى بىر د - توي قىلغاندى  بىرى دۇنيالىقتىكى بىردى 
بىلەن بۇرۇنقىدەك ئىزدىش  ىپ باقمىدى. ئىزدىش  ىپ تۇرغان 
قدىردىمۇ ئۇنىڭغا مۇنداق گەپلەرنى دېگىلى بوالتتىمۇ!؟  تە
>> تەقدىر ماڭا يات كەلدى، ئۇ بېش    ىمغا تاالي ئېغىر 
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قىس   مەتلەرنى يۈكلەپ، بېش   ىمنى ئېگىۋاتىدۇ، دۇنيادىكى 
ق ب  ارلىق كىش    ىلەر مېنى قىين  اپ، جېنىم  دى  ج  ا

ىپ، قېي ئاز كېل ىدۇ، ئۇ  مان ىتۇيغۇزىۋات يا ڭا  ما كام  ئا ن
مدۇ؟  ىدىم << دە لدى، مەن ئۇنى يېقى  يوالتم نىيەتتە بو
سا، ئۆزىگە  شەنمەي قال شەندى، ئەگەر چۈ سىغۇ چۈ شەن چۈ
غا  ھالى ىڭ  مدۇ؟ كىش    ى كىش    ىن ما چاپلىۋال قارا  ئۆزى 
يەتمەيدىغان، ئىنس  ان ئۆز جېنىنىڭ ھەلەكچىلىكىدە ھەممە 

قاتراپ باقىدىغان بۇ ھاياتتا ھېچكىم ھېچكىمنىڭ  تۆشۈككە
كۆز يېش   ى ئۈچۈن ش   ىپا ئەمەس. پەقەت ئالالھ ياراتقان 
جاننى س    اقالپ قېلىش ئۈچۈن ھەممىگە  ئىس    س    ىق 

 چىدايدىغان گەپ. 

قادىر     ندەك،  باال كەلس    ە قوش كەپتۇ<< دېگە  <<
ھەمراگۈلگە >> كۆڭۈ  ئىزھ  ار<< قىلغ  ان  دى  تۆت كۈن 

كۈنى س    ەمەت ۋەقەگە يولۇقتى. كىۋەز كېيىنكى بىر 
غدۇرۇپ، ئا پان بىلەن  يەرنى  ش    اخلىرىنى تىراكتۇر س    ا

تەيي  ارالش ئىش    ى بىلەن ئېتىزغ  ا قو  تىراكتۇر  تۈزلەپ
ھەيدەپ كەتكەن س    ەمەتنىڭ كىچىككىنە بىخەس    تەلى  
تۈپەيلى تىراكتۇرنىڭ ئاس  تىدا قېلىپ، دالختۇرخانىغا ئېلىپ 

كۈتۈلمىگەن ھادىس  ىدى  كېتىلگەنلى  خەۋىرى كەلدى. بۇ 
غا  ھالى ىڭ  نا بىر تەرەپتى  ئوغلىن ئا غان  قان بول يۈرىكى 
يىغلىس   ا، يەنە بىر تەرەپتى  ھەمراگۈلنىڭ ئۆز ئائىلىس   گە 

ئاپەت ئېلىپ كەلگەنلىكى، ئۇ بوسۇغا  -شۇملۇق ۋە بااليى 
ئارامچىلىق  يان بۇ ئۆيدە بىر كۈنمۇ  ئاتالپ كىرگەندى  بو
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مدە بىر پىش    كەللى  كېلىپ، بولۇپ باقمىغانلىقى، قەدە
تۆپە قىلىۋەتكەنلىكىنى پىش   انىس   ىگە  -تۇرمۇش   ىنى ئۆرە 

ئۈس  تۈرۈپ تۇرۇش  نى ئۇنۇتمىدى. ھەمراگۈلگە س  ەمەتنىڭ 
ئۈس  تىلەپ  -ۋەقەگە يولۇقۇش  ى ئاز كەلگەندەك، ئۈس  تى 

پا  تا قان  قارەت، ئىزا  -بولۇنىۋات ھا ھانەتلەر  -تەنە،  ئا
ىڭ ئىچ  تا باغرىنى ئۆتمىتۆش    ۈك ق -ئۇن ماق بار ىپ  ىلىۋېت

ئىدى. ئۇ ھەر نامىزىدا ئالالدى  سەمەتنىڭ ساالمەتلىكىنىڭ 
شىنى، قېي سلىگە كېلى سى ۋە قېيىتىزراق ئە سىغا ىنئانى نئاكى

 -  ھىدايەت ئاتا قىلىش  نى تىلەپ ئۇزۇندى   -ئىنس  اپ 
ئۇزۇنغ  ا دۇئ  ا قىلى  پ يىغالپ كېتەتتى. لېكى ، تەق  دىر 
ئۇنىڭغا ئاتا قىلىۋاتقان بۇ ئىلتىپاتالر ھېچ تۈگەيدىغاندەك 

 ئەمەس ئىدى. 

سەمەت ئاپ    ست ياتىقى،  غا اق يوتقانئدالختۇرخانا بالنى
يۆگىنىپ خىيا  سۈرگىنىچە ئوڭدىسىغا ياتاتتى. ئۇنىڭ ئوڭ 

ە ېلى بىر مەزگىلگىچپۇتى يوتىس  ىدى  س  ۇنغان بولۇپ، خ
ئارام ئالمىس   ا، كۈتۈنمىس   ە بولمايتتى. يەنە ئون كۈندى  
يدە  غان كۈتۈنۈش    نى ئۆ قال ىپ،  قايتۇرۇپ كېتىل كېيى  
قىلماقچى ئىدى. سۇنۇقنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە خېلى ئۇزۇن 
ۋاقىت كېتىدىغان بولغاچقا چوقۇم بىر مەزگىل ياخشى ئارام 

يىش  ىغا كاپالەتلى  ئېلىپ، س  ۇنغان يەرنىڭ ئوبدان س  اقى
قان  يات ىدا  خان ىدى. س    ەمەت دالختۇر قىلىش كېرەك ئ
مەزگىلدە، بۇرۇنالردا بىر قانداق ئىش    ى چىقس    ا ئانچە 
ئېرەڭش   ىپ كەتمەيدىغان ئاكىس   ى قادىر ھەمىش   ە ئۇنى 
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ياجى  ىپ تۇردى. نېمىگە ئىھتى ىدى  خەۋەر ئېل ھال يوقالپ، 
. دىبارلىقى س  وراپ، كۆڭلىنى ئاۋۇندۇرۇپ، تەس  ەللىي بەر

ئۇ ھەمراگۈلگىمۇ ئاالھىدە يېقىنچىلىق قىلىپ، س    ەمەتنى 
يوقالپ كەلس    ىال ئۇنىڭغىمۇ قۇۋۋەتلى  تاماق، كەمپۇت، 

نەش  پۇت قاتارلىق نەرس  ىلەرنى ئالغاق كېلىدىغان،  -ئالما
تېخى ئۇنىڭغا سەزدۈرمەي يانچۇقىغا پۇ  سېلىپ قويىدىغان 
 بولىۋالدى. س    ەمەت بۇالرنى قېرىنداش    لىق مېھرىدى ،
قانچىلىق ۋەجىدى   كىچىكىپ بولس    ىمۇ يەتكۈزۈلگەن تۇغ
ىڭ كەينىگە  قانلىرىن ىڭ قىلىۋات دەپال بىلەتتى. بىراق، ئۇن

 نېمە سۈيقەست يۇشۇرۇنغانلىقى ھەمراگۈلگە ئايان ئىدى.

بىر كۈنى س    ەمەتنى  ڭ كۆڭلىكىنى يۇيۇش ئۈچۈن    
س  ۇخانىغا ماڭغان ھەمراگۈ  ئارقىس  ىدىنال س  وڭدىش  ىپ 

غا قاراپ غەزەپ بىلەن ئااليدى. قادىر ئۆزىگە چىققان قادىر
يەۋەتكۈدەك ئۆچمەنلى  بىلەن ئالىيىپ تۇرغان ھەمراگۈلنىڭ 

 كۆزلىرىگە بىزەڭلى  بىلەن تىكىلدى:

نېمانچە س    ەت قارايس    ىز ئادەمگە؟ يولۋاس    قا -   
 ئوخشامدىكەنمەن؟

 -يولۋاس بولسىمىغۇ سىزدى  ياخشىراق بوالر ئىدى -   
ھېچبولمىس   ا، س   ىزدەك  -ردە بىلەن دېدى ھەمراگۈ  زە

 ئىنىسىنىڭ خوتۇنىغا ساقا  تاشالپ يۈرمەس ئىدى...
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شى كۆرۈپ -    سىنىڭ ئايالىنى ياخ سنى ئىنى بىرەر يولۋا
تۇرۇپ، يەنە ئۇنىڭ گەپلىرىدى  قورقۇپ پەيلىدى  يېنىپتۇ، 

 دەپ ئاڭلىغانمىدىڭىز؟

ئىزامۇ تارتمايدىغان ئادەمكەنس  ىز! مۇش  ۇ گەپلەرنى -   
ڭا قايس  ى يۈزىڭىز بىلەن دەۋاتىس  ىز؟ ئىىس  ت خۇدايىم، ما

نەچچە ۋاقىتتى  بىرى >>ئاكا<< دەپ ئاتاپ يۈرگىنىمنىڭمۇ 
خاتىرىس    ى بولمىس    ا، س    ىزنىمۇ ئادەم دېگىلى  - يۈز

بوالمدۇ؟! ھېچنىمىدى  باش   قا، مەن بىلەن بىر ياس   تۇققا 
باش قويۇپ كېلىۋاتقان ھەم بۇنىڭدى  كېيىنمۇ بىر ياستۇققا 

 قويىدىغان كىشى سىزنىڭ ئىنىڭىز ئەمەسمۇ؟... باش

ھەمراگۈ  بوغۇلۇپ گېپىنى  ڭ ئ  اخىرىنى قىاللمى  دى.    
ىدىيۇ،  بار ئ غا يەنە نۇرغۇن گەپلەرنى قىلغۇس    ى  قادىر
نېمىش    قىكى ، يۈرىكى س    ىقىلىپ بىئارام بولۇپ كەتتى. 
س  ۇخانىغا كىرىپ چىقىۋاتقانالر ئۇالرنىڭ ھازىرال ئۇرۇش  ۇپ 

ندەك پ غا ىدى قاراپ كېت  قاراپ -ەيلىگە تەئەججۈپ بىلەن 
شى  يېنىدا  سى بىرلىرى ئى شەتتى. قاي قويۇپ چىقىپ كېتى

 تۇرۇپ تىڭشاپ باققاندەكمۇ قىالتتى. 

ىدەك بىر -    خانىم ىڭ  نداق ئوتتۇرا مەكتەپن نېمە ئۇ
ڭا دەرس ئۆتۈپ كەتتىڭىز؟  ما ىپ  ېدى -گەپلەرنى قىل د

سۈرۈلدقادىر قېتىغا ئالماي، ئاندى  ھەمراگۈلگە ي ى ېقىنراق 
بولدى، توال جاھىللىق قىلماڭ. ئاكا دېمىس   ىڭىز جېنىم  -

 دەرسىز، ئىشقىلىپ ھامان شۇنداق بولىدۇ...
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يولنى  تىپېھەمراگۈ  قادىرنى قوپا  س  ىلكىپال ئىتتىرىۋ   
بوش     اتتى ۋە قولى  دىكى كۆڭلەكنى مىجىقلىغ  ان پېتى 

ىڭ دالختۇرخانا گۈللۈكىگە قاراپ ئۇچقاندەك يۈگۈردى. ئۇن
شۇ تاپتىكى خورلۇق تۇيغۇسى، نۇمۇس ئوتلىرى ئۆرتەۋاتقان 

قەلبىگە داۋا تېپىش   ى ھەقىيقەتەن تەس ئىدى.    ئەلەملى
ئۇ گۈللۈككە كېلىپ خالىيراق بىر ئورۇننى تېپىپ ئولتۇردى. 
شما بولۇپ كەتكەن، دالا ستىدى  قېتى -سەمەتنىڭ تەر دە
ق ىئوكۇ  بىلەن تەرنىڭ پۇرىقى بىرلىش  ىپ بىرخىل قاڭس  

پۇراق چىقىرىپ تۇرىدىغان كۆڭلىكىنى ئۆزىمۇ س    ەزمىگەن 
ئۆكس  ۈپ يىغالپ  -ھالدا چىڭ چىش  لىدى ۋە ئۆكس  ۈپ 

 كەتتى...

قايتۇرۇپ كېلىنىپ، ئۆيدىكىلەرنىڭ     س    ەمەت ئۆيگە 
شلىرىغا  شى ھەم ئۆزىنىڭ داۋاالش، پەرۋىش ئى ياخشى كۈتۈ
شى بىلەن، پەرەز قىلغاندىكىدى   شىپ بېرى سلى شى ما ياخ

ئەسلىگە كەلدى. لېكى ، ساقايغاندى  كېيىنكى تۇنجى  تىز
قېتىملىق س  االمەتلى  تەكش  ۈرۈش نەتىجىس  ى چىققاندا، 
ئۇنىڭ بېش    ىدا چاقماق چېقىلغاندەك بولدى. مەس    ئۇ  
ىق  ىل ى  ب  ال ېي ك ى   ىڭ  د بۇن تنى  ڭ  تۇر س    ەمە خ دال
بواللمايدىغانلىقى، داۋاالش ۋە باش    قا چارىلەرنىڭمۇ ئۈنۈم 

لىكىنى ئېيتقاندا، پۈتۈن ئالەم بېرىش    ى مۇمكى  ئەمەس    
قۇرت  نمى  ڭ  تۈمە نى  ى ىك يۈر ىراپ،  ىرق غۇزالر  -پ ڭ قو

 يەۋاتقاندەك ئاغرىپ كەتتى.
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تۇرمۇش   تىكى بەزى ئىش   الرغا تەس   ىرى بولمايدۇ، -   
پەقەتال باال يۈزى كۆرەلمەيس    ىز، باش    تا دەپ قويغىنىم 

 دېگەن ئىدى -ياخش  ى، ئىدىيىڭىزدە تەييارلىق بولس  ۇن 
ئاغرىتىش نەزەرى دالختۇر ئۇن ىڭ نۇرس    ىز كۆزلىرىگە ئىچ 

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    
ىچىگە يۇتۇپ، دالختۇر ئۆزى بىلى  پ، ھەممە ئەلىمىنى ئ

يەتكۈزگەن ش  ۇم خەۋەرنى ھېچكىمگە ئېيتماس  لىق قارارىغا 
سىر تۇتۇپ، ئۇنىڭ يېنىدى   كەلدى. ھەتتا ھەمراگۈلدىنمۇ 
كەتمەس   لىكى ئۈچۈن بۇ ئىش   نى مەڭگۈلۈك مەخپىيەتلى  
بىلى  پ، قەلبىگە كۆمۈۋېتىش نىيىتى  دە دىئ  اگنوز قەغىزىنى 

پارچە  ىپ  ىدىكىپارچە قىلىۋەتتى. لې -يىرت  كى ، يۈرىك
ئازاپلىرى ئۇنى بىردەممۇ تىنچ  ماس  لدۇرۇپ بول ئورنىنى تو
قويم  ايتتى. ئۇ ئوياليتتى؛ ھېچبولمىغ  ان  دا ھەمراگۈلنى  ڭ 
 -بويىدى  ئاجراپ كەتمىگەن بولسا، شۇنى بولسىمۇ ساق 

 ساالمەت تۇغۇپ بەرگەن بولسا...

قاچۇرۇپتۇ››    ماننى  مان ئى ندەك، ‹‹ گۇ ئويالپ دېگە
يەتكەندە ئۇنىڭ غەزەپ نىشانى ھەمراگۈ  بولۇپ  شۇ يەرگە
س   ەمەتنىڭ ھازىرقى چۈش   ەنچىس   ىدە ھەمراگۈ  قالدى. 

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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يدە جىدە   ندى  بىرى بۇ ئۆ ىدى. ئۇ كىرگە  –ياراش    م
ۇقچىلىق تۈگىگىنى يوق، م  اجرا، پىش    كەللى   ، س    ور

 ئەكسىنچە كۈنسايى  ئاۋۇپ بېرىۋاتاتتى.

پەرۋا  نېمىگەئۆزى چى  كۆڭلىدى  ياخش   ى كۆرۈپ، ھېچ
ئانىس   ىنىڭ نارازى بولۇش   ى بىلەن  -قىلماي، ھەتتا ئاتا 

زار قاخش  ىتىپ تۇرۇپ توي  -س  اپالش  ماي، ئۇالرنى زار ېھ
ە ئىچىگقىلغان خوتۇنىنىڭ بۇ قەدەر يارامس    ىزلىقى، ئۆي 

ئاز دەپ،  باش    الپ كەلگىنىنى  ى   تۈگىمەس پىش    كەلل
مان  ئا بالىنىمۇ  ىدىكى  ئىس    ەن س    اقالپ  -قورس    ىق

ندا  غا مدى بول ندى. بىراق، ئە غا غەزەپلە غانلىقى قااللمى
ئۆزىنى ۋە ئۆزگىنى ئەيىپلەشنىڭ نېمە پايدىسى بار؟ ئۆتكەن 
ئىش   نى كەينىگە قايتۇرغىلى بولمىغىندەك، ئۇنى ئەيىپلەپ، 

پ ئۆلتۈرىۋەتكەن تەق  دىردىمۇ ئىش    الر ئەس    لىگە ئۇرۇ
 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 
 ئوساللىشىپ، قېيىنئانىسى نېمە دېسە 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 
غا  قانلىقى ىڭ بىر ئىزدا ئۆتۈۋات ئاالمەت كۆرۈلمەي، كۈنلەرن

ى يېرىم ئىدى. ئەمما ئۇ قۇرس    اق كۆتۈرمىگەنلىكىنى كۆڭل
دەپ ‹‹ ئەمدى ھامىلىدار بواللمايدىغان ئوخش    ايمەن››

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 

قىش ئۇنى  ڭ قولى  دى  كەلمەيتتى. بىر ئۆمۈر ئېلى  پ چى
شكە رازى ئىدىكى، ئە   شۇرۇپ، پەرزەنت داغىدا ئۆرتىنى يۇ

دېگەن نامنى ‹‹ باال تاپالمايدىغان›› مەھەللە ئالدىدا  –
سەھرا يېرى  شقا ھەرگىزمۇ كۆڭلى ئۇنىمايتتى.  شا ئېلىپ يا
دېگەندە بۇنداق ئىش  الرنى يۇش  ۇرغىلى بولمايتتى. قانچە 

بىلەنمۇ پاختا ئىچىدە نىجاس  ەت س  اقلىغاندەك،  يۇش  ۇرغان
ىدى   قاالتتى. ھەمم كارا بولۇپ  ئاش     مان بىر كۈنى  ھا
سا ئۆزى بىلەن بىللە بىر  شكارىالن يامىنى، ئەگەر بۇ ئىش ئا
ئۆمۈر ئەۋالدس   ىز ياش   اش   قا ھەمراگۈ  ئۇنامدۇ؟ ياق، بۇ 
ىپ، ھەمراگۈ  س    ەمەتكە ئۆز  مۇمكى  ئەمەس. يەنە كېل

غان. مەيلى بىلەن ئە ياتلىق قىلىن مەس، بەلكى مەجبۇرەن 
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    
قانلىرى بۇ بازار بوالتتى. يېزا دېھ ندە خۇددى  كۈنى  كۈ

يېزىلىق ھۆكۈمەتتى  تەش  كىللىگەندەكال ھەممىس  ى بازارغا 
ئۇش  ش  اق بارلىق يېزا -كىچى ، ئۇلۇغ  -ئاقاتتى. چوڭ 
ى ئايەمل ىپ  -، توي  ئەھلى  تۆكۈنلۈك كىيىملىرىنى كىي

ياس  ىنىش  ىپ، بازار ئوينىغىلى چىقاتتى. بۇ كۈندە مەھەللە 
غۇ جى  يوقتەك تۇي -كۇيالر چۆل  دەرەپ، ئىنس    ى  -

بېرەتتى. ھەممە ئىش   ىكلەر قولۇپالقلىق بولۇپ، ئىش   ىكى 
ساندا ئۇچراپ قاالتتى. ئوچۇق  -ئېتىلمىگەن ئۆيلەر ئاندا 

سىمۇ، بۇ ئۆيدە بىرەر ئىش بىلەن قېپ قالغان  شىكلەر بول ئى
غا  -بىرەر  بازار غانالر  قال بار بولۇپ،  ئادەمال  ئىككى 

باز ىڭ  ما، ھەمراگۈلن قاتتى. ئەم غا كەتكەن بولۇپ چى ار
شقىالر بازاردى  كەلگىچە  شى چەكلەنگەن، ئۆيدىكى با بېرى

كالىالرغا يەم، س    ۇ بېرىپ، ئۆيگە قاراپ تۇرۇش،  -قوي 
ئۇالرنىڭ كېلىدىغان ۋاقتىغا ئۈلگۈرتۈپ تاماق پىش    ۇرۇپ 
بولۇش ۋەزىپىس  ى بىلەن ئۆي قاراۋۇللىقىغا قالدۇرۇالتتى. ئۇ 

ناقلىق غا قەدەر پەقەت س    ا ھازىر ندى   غا  قېتىمال توي قىل
سودىلىقنىىبازارغا باردى. بارغاندىمۇ قېي سى بۇيرۇغان   نئانى

ماي، ئۇدۇ  ئۆي تەرەپكە يو   پۈتتۈرۈپ، ھېچيەردە توختى
غا بېرىش    تى  ئۆيدە قېلىش    نى بەكرەك  ئالدى. ئۇ بازار
خ  االيتتى. چۈنكى، ئۆي  دە ئۇنى  ڭ بىلەن بىللە يەنە 



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

60 

ق يالغۇزلۇق، خىيا  س   ۈرگۈدەك، ئۆزىنىڭ بەزى ئۇش   ش   ا
ىراق ھەر ب ئىش   لىرىنى قىلىۋالغۇدەك ۋاقىتمۇ بىللە قاالتتى.

دائىم بىر س    ايە ئۇنىڭغا ئەگىش    ىپ يۈرگەندەك بىئارام 
بوالتتى. چۈنكى، يوچۇن بىر جۈپ كۆز ھەمىش   ە ئۇنىڭغا 

 تىكىلىپال تۇراتتى.

ىپ، چوڭ     غا س    ېلىۋېت يدىكىلەرنى يول ھەمراگۈ  ئۆ
ندى  دەرۋازى ئا ناتتى،  قاي ندە س    ۇ  نى ھەم ھوجرا چۆگۈ

ىڭ  ىپ، ھوجرا ئۆين تاقىۋېت ىڭ ئىش    ىكىنى ئىچىدى   ئۆين
ئىچىگە جايالش    قان، ئۇالر مۇنچا قىلىپ ئىش    لىتىۋاتقان 
ىپ، يەرگە چوڭ داس    نى  ناق ئۆيگە كىر قاز كىچىككىنە 
قويدى. قازناق ئۆينىڭ ئىش    ىكىنى يېرىم يېپىپ قويۇپ، 
چاچلىرىنى چۇۋۇدى. س    ۇ  ىپ ئۆرۈلگەن  تا  قىل ئىككى 

س ىتىلغان چۆگۈننى ۋە يەنە بىر چوڭقاين سوغۇق  ۇ چۆگۈندە 
ىدى   ئارق جايالش    تۇردى.  غا  ىڭ يېنى ىپ، داس    ن ئەكىل
كىيىملىرىنى ئالدىرىماي س  ېلىپ، ياالڭ پۇتلىرى بىلەن داس 
ئىچىگە دەسسەپ تۇرۇشىغا تاشقارقى ئۆينىڭ ئىشىكى زەرپ 

شى  بىلەن تېپى شاراققىدە ئاجراپ ئى لدى، ئاندى  ئىلغۇق 
شەھۋەت ئوتلىرىنى  دى، ئېچىل ئارقىدى  ئۆيگە كۆزلىرىدى  

ىدى   لدى. ھەمراگۈ  قورققىن ىپ كە قادىر كىر ندۇرۇپ  يا
قىررىدە چىرقىراپ، كىىيملىرىنى كىيىشكىمۇ ئۈلگۈرمەي داس 
ئىچى  دە تۈگۈلۈپ ئولتۇرۇپ، كۆكس    ىنى قوللىرى بىلەن 

قوللىرىدا جان قالمىغان ھەمراگۈ  غا   -توسۇۋالدى. پۇت 
 تىترەيتتى. غا  -
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دېگەن تۇمۇچۇقۇم؟ ھامان بولىدۇ  مەن س   اڭا نېمە-   
دېمىدىممۇ؟ ماقۇ  دېس    ەڭمۇ، ياق دېس    ەڭمۇ، بەرىبىر 
مان بولس    اڭ ئەمدى  خااليدىغىنىمنى قىلىمەن. قېنى، يا

 قولۇمدى  بىر قېچىپ قۇتۇلۇپ باق! 

قورقۇنچتى  زۇۋانى قادىر س   ەت ھىجىيىپ كەلگىنىچە    
ھەمراگۈلنىڭ  غانپ ئولتۇرەرەە دۈگدداس ئىچىد تۇتۇلۇپ،

چاچلىرىنى س    ىلىدى، ئاندى  چېچىنى قامالالپ تۇتۇپ 
 بوينىنى قايرىپ ئۆزىگە قاراتتى:

 ئەمدىغۇ رايىمغا باقارسەن؟-   

دېدى ھەمراگۈ  تىترەپ  -ئۇنداق قىلماڭ ئاكا... -   
ىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى نومۇس ۋە قورقۇنچ ئىلكىدە  تۇرۇپ، ئۇن

ېگەن ئىنىڭىزنىڭ ئايالى، گۇناھ بولىدۇ، مەن د - كۆيەتتى
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، ئاخىردىكى -   
 گەن گەپنى قىلمىساڭ ئۆلۈپ قاالرسەنمۇ؟ېئاكا د

شايدىغاندەك ئەمەس ئىدى. ھەمراگۈ   قادىر ھېچ    يۇم
ئۇنىڭغ  ا جىمىكى چىرايلىق گەپلەرنى قىلى  پ ي  الۋۇرۇپ 
سى بىلەن  سى سۋە شلى  ۋە سكە باقتى. بىراق، يۈرىكى پە
تولۇپ كەتكەن بۇ ئادىمىي ھايۋان ئۇنىڭ ئۆتۈنۈش   لىرىگە، 

 پەريادلىرىغا پەرۋا قىلمىدى: -نالە 
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نېمە يو  قويغاننى بىلمەيس   ەن؟ ئىش   ىكنى بۇزۇپ -  
كىرىش  كە جۈرئەت قىلغان ئادەم س  ەندى  ماقۇللۇق ئېلىپ 

غا ھېلىمۇ ئىككى ئولتۇرامتىم؟  ڭا گەپ قىلىۋاتقىنىم س     ا
يىلدى   ئاش  تى، س  ەندى  باش  قىس  ى بولىدىغان بولس  ا 
تى،  بوالت ېلى  پ  ك ىنى  پ  كل ئۆزى كۈچۈ مغ  ا  ئ  ال  دى

دا بولس    ۇن دەپ رايىڭغا بىلىۋاتامس    ەن؟ ئۆزى خالىغان
ماڭا كۈچى يەتمەيدۇ دەپ قالدىڭمۇ؟ قويس    ام ئۆزۈڭچە 

خالىمىس     اڭمۇ بەرىبىر مەقس    ىىتمگە يېتەلەيمەن. مېنى 
 مەجبۇرلىماي ياخشىلىقچە ئۆزۈڭ ماقۇ  دە!

ي  اق دې  دىم، ي  اق... ئۇنىڭ  دى  كۆرە مېنى -   
 تىڭ...ېئۆلتۈرۋ

گۈن ەن بۈئەمس  ە ئۆزۈڭنىڭ جاھىللىقىدى  كۆر، س  -   
 ...مېنىڭكى ھەمرا

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. 
سىدە  س ستىگە گۈ ھەمراگۈ  ئانىدى  تۇغما ھالەتتە گىلەم ئۈ
 پچۈش    تى، ئۇ چاققانلىق بىلەن قولىنى س    وزۇپ، يىغى

 ەكۆرپە ئۈستىگە تاشالپ قويۇلغان نەچچ -قويۇلغان يوتقان 
لدى  ئا تارتىپال  ىدى  بىرس    ىنى  دە،  -قۇر كىيىم ئىچ

كۆكس   ىگە باس   قىنىچە تاالغا قاچماقچى بولدى. ئاڭغىچە 
ق  ادىر يۇپۇرۇلۇپ كېلى  پ ئۇنى  ڭ قوللىرىنى ق  ايرى  پ 



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

63 

پ پۇرالى مەيدىس   ىدىكى كىيىمنى تارتىۋالدى، ئاندى  ئۇن
لدى. ئۆي ئىچىنى تېتاش    لىۋ چاقلىۋا ىپ، ھەمراگۈلنى قۇ

زارلىق يىغىس  ى بىر  -پەريادى، نالە  -ھەمراگۈلنىڭ داد 
 ئالدى. 

ئادەم بارمۇ!؟ قۇتقۇزۇڭالر!... ئۆتۈنۈپ قاالي مېنى -   
 قۇتقۇزىۋېلىڭالر!...

سىرا -ساراڭ بولما ھەمرا -    تۇرۇپ. پ دېدى قادىر ھا
بولۇپ، يۈرىكى  ئۇنى  ڭ كۆزلىرىگە قىزىللىق تىقىلغ  ان

ئىنس    انلىق ھىس    س    ىياتىنى، نۇمۇس تۇيغۇلىرىنى، بىر 
شىنەر ئەمەس  سەۋەبىنى چۈ سىنىڭ  ناتىۋاننىڭ دەردلى  نالى

ىدى  ىڭ  -ئ كارنىي بازار كۈنى، ۋارقىراپ،  بۈگۈن دېگەن 
غا بىر غان يدى ئاڭال ئاۋازىڭنى  ىپ كەتس    ىمۇ  كىم  يىرتىل

لەن ھەمملەيس  ەن بىلمەمس  ەن؟ مەھەللىدىكى چىقمايدۇ. 
بازارغا كەتتى، س   ېنى كىممۇ قۇتقۇزار؟ ھازىر دېگەن دۇنيا 

 ئىككىمىزنىڭ...

ھۇ ھايۋان... ياق... ئۇنداق قىلما... ئالالھىم، -   
 مۇنداق كۈننى كۆرسەتكىچە بۇ جېنىمنى ئالساڭچۇ ...

تورۇس   الردى   -ھەمراگۈلنىڭ ئاخىرقى نىداس   ى تام    
 ئېشىپ ھاۋاغا سىڭىپ كەتتى...

ىدا  ماس     تا ماق  تا يار  ىپ كەلگەنلەر تەي قايت بازاردى  
قۇرساقلىرى ئاق يانغان ئىدى. بىراق ئۆي ئىچى جىمجىت، 
قازان بېش  ى بوش  ال، ئوچاققا ئوت قاالنغاندەك قىلمايتتى. 
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تاكى  ھەمراگۈلمۇ كۆرۈنمەيتتى. ئۇ ش    ۇ غانچە،  يوق بول
ئۇالر ش    ۇ  كەق س    ائەت توققۇزغىچە خەۋىرى بولمىدى.

ساقالپ بېقىپ يەنىال خەۋەر بولمىغاندى  كېيى ،  ۋاقىتقىچە
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 

ى  يۇم -دا، بىچارە دادا يۈرىكىنى مۇجۇپ يۇم بېرىش    قىن
كوچ  ا يۈرۈپ قىزىنى ئىزدەش    كە  -يىغالپ، كوچىمۇ 

باش   لىدى. مېھرىگۈلخان گەرچە ھەمراگۈلگە ھەرقانچە ئۆق 
بولسىمۇ، لېكى  بۈگۈن نېمىشقىدۇر يۈرىكى ئاغدى. قىزنىڭ 
قاراپ  چارىلەرچە  گۆدەك ۋە مەس    ۈم چىرايى، ئۆزىگە بى

ىپ تۇرۇش    لىرى كۆز ئالدىغا كېلىپ، كۆزلىرىنى مۆلدۈرلىت
ى ئېچىشىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدىغا يىغا ياماشتى. غبىردىنال دېمى

يان  لدى  بو ياتلىق بولۇپ كەتكەن نەچچە يى ھەمراگۈ  
ىپ، ئۆي ئىش    لىرى خېلىال  بدانال ئىز يالغۇزلۇق ئۇنى ئو

چە ھەمراگۈ  پۇرس   ەت  ھالسىرىتىپ قويغان ئىدى. گەر
لىش  ىپ تۇرىۋاتقان بولس  ىمۇ، چىقىرالىس  ىال كېلىپ ياردەم

س    اندا بارنىڭ پەرقى  –ياندا داۋاملىق بار بىلەن ئاندا 
باش  قا ئىدى. ھەمراگۈلنىڭ قەدرى ئۆتۈلگەنس  ىرى بۇ تاش 

ئاس    تا  –يۈرەك ئۆگەي ئانىنىڭ قەلبىدىكى مۇز ئاس    تا 
ئىرىش    كە باش    لىغان ئىدى. ئۆگەي ئانىنىڭ كۆڭلىدى  

دۈش  كەلەپ تۇرۇپ قىزنىڭ نەچچە قېتىم يامانالپ كەلس  ە 
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دېس   ە، ‹‹ ئاجرىش   ىپ كېتىمەن››ئاپىرىپ قويغانلىرى، 
‹ ‹خىيا  قىلما –بۇ ئۆيگە قايتىپ كېلىمەن دەپ خام ››

بىر ئۆتۈش  كە باش  لىدى. ئەگەر  –دەپ قورقۇتقانلىرى بىر 
دەردكە چىدىماي ھېچكىم يوق ۋاقىتتى  پايدىلىنىپ قېچىپ 

 دە بېرىپكەتكەن بولس   ىچۇ؟ كۆڭلىنى ئاغرىتماس   لىققا ۋە
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 

ماللى غان بولۇش ئېھتى قال ىپ  غا مېڭ  قىنى نەزەردى يولالر
س  اقىت قىلىش  قا بولمايدىغانلىقى ئۇنىڭ كاللىس  ىدى  نېرى 

 بولمىدى. 

بۈگۈن ھەممە بىس  ەرەمجان ئىدى. بىرلىرى ھەمراگۈلنىڭ 
سە، يەنە بىرلىرى يۈرەك  سىرى ياش جېنىدى ، ھاياتىدى  ئەن

يۈرىكى  ئوقۇبەتلەردە -، ئازاب قايغۇ –پارىس    ىنىڭ غەم 
غاندا بارس   ا كەلمەس يولنى زىلىپ، چىدىغۇچىلىكى قالمىېئ

ت  الالپ ق  الغ  ان بولۇش ئېھتىم  اللىقى  دى  ۋايىم يەيتتى. 
نداق خۇۋلۇق  چارەبىرلىرى بۇ بى قا تا ھېچ يات ھا قىزنى 

كۆرمەي، ئەلەملەرگە، زۇلۇمالرغا چىدىماي ئۆزىنى قۇتقۇزۇش 
 -يولىنى تاللىغاندۇ دەپ ئويلىس    ا، يەنە بىرلىرى قىلغان 

شكارىلىنى سىرەپ يۈرىكى ئەتكەنلىرىنڭ ئا شىدى  ئەن پ قېلى
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چىقىپ  س   ەمەتلەرنىڭ ھوجرىس   ىدى س   ۇ ئىدى. قادىر 
كېتىدىغان چاغدا چاچلىرى چۇۋۇلۇپ، س    ۇپىدىكى كىگىز 
سوزۇلۇپ ياتقان،  ستىدە ئانىدى  تۇغما ھالەتتە ئۆلۈكتەك  ئۈ

ھەمراگۈلگە دېگەن گەپلىرىنى  چىرايىدا قان دىدارى قالمىغان
 ئەسلىدى:

بولغۇلۇق بولدى ھەمرا، ئەمدى بېش   ىڭنى تاش   قا -   
. توال س   اراڭلىق قىلماي گېپىمگە كۆن. بىكارئۇرس   اڭمۇ 

شى  شۇپ ئۆتىمىز.  -يار  يامان كۈنلەردە -ياخ يۆلەك بولۇ
س   ەن بۇ ئۆيدە س   ەمەتكە خوتۇن بولىۋېرىس   ەن، مەنمۇ 
ئ  ايىمنىس     انى  ڭ ئېرى بولىۋېرىمەن. س    ەن بىركىمگە 

شنى  ساڭال، بۇ ئى ە مەيدۇ. ئەگەر بىركىمگلھېچكىم بىتىنمى
دەپال قويىدىغان بولساڭ، سەمەتنى بوغۇزالپ، مۇشۇ ھوجرا 

پ مېنىڭچە چۈش  ىنى. تىمەنېئۆيۈڭنىڭ تېگىنى كوالپ كۆمۈۋ
قالدىڭ، مەن قىلىمەن دېگىنىمنى زادى قىلىدىغان ئادەم. 
باش    الپ  ندى   ىپ ئۆزۈڭگە ھېزى بو ! بۈگۈ ئىش    قىل

 قىنىڭدا!...سەمەتنىڭ جېنىمۇ سېنىڭ ئال

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 كۆزۈم -   
ىدە  ىت ئۆلۈم يدى ... ھۈ ھۈ ھۈ... ئ يوق، چىق بۇ ئۆ

 ىالھىم!...ئۆلەرسەن ئ
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ىڭ گۈزىلىم؟ -    ىد غانم يارال ئوھوي... تىلالش    قىال 
قادىر شۇنداق دېگىنىچە  -نېمانچە تاتلىق ھە خۇيلىرىڭ؟ 

مالالپ تۇتۇپ،  قا چاچلىرىنى  ىڭ  ىپ، يەنە ھەمراگۈلن كېل
قاراتتى  ىپ تۇرۇپ ئۆزىگە  قاير يەنە بىر دەپ  -بوينىنى 

شىلى سەڭ ياخ سۇن دې شى سەمەتنى ئۇزۇنراق يا چە ققوياي، 
مەن دېگەندەك قىل. ئەگەر س  ەمەت ئۆلس  ە قاتىلى س  ەن 
ى   ىڭ مۇمكى  جېنىم. ئۇنچىل ىدە يېتىش     بولۇپ، تۈرم
ئىش  الر ئەلۋەتتە قولۇمدى  كېلىدۇ. ش  ۇڭا، ئاغزىڭنى چىڭ 

 تۇت!

ندى  كېيى ، ىقادىر ھەمراگۈلنى تۈرتۈپ ئىتتىر    ۋەتكە
س  الماق قەدەم تاش  الپ ھوجرا ئۆيدى  چىقىپ كەتتى. ئۇ 

قىپ كېتىۋېتىپ ھەمراگۈلنىڭ ئۈن س  ېلىپ يىغلىغانلىقىنى چى
ئاڭلىدى ۋە مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ ئۆز ھوجرىس  ىغا كىرىپ 

 كەتتى...

دېرىكى بولمى  دى.  -ھەمراگۈلنى  ڭ ھېچيەردە ئىز    
كىچى   -ھەممەيلەن ساراسىمىگە چۈشكەن بولۇپ، ئۇلۇغ 

شالردى  ھېچبى شى قىلى شالر، كۆز يې سىنى شالر، ئۇھ  رتىنى
ندا  غا ئايرىل ىڭ قەدرى  ىدى. >>قەدىرس    ىزن يدا يوق ئ پا
قاپ كېتىش    ى بىلەن  ندەك، ھەمراگۈ  يو بىلىنەر<< دېگە
ھەممىنى  ڭ كۆڭلى ئۇنىڭ  دا بول  دى ۋە ئەنس    ىرى  دى. 
مېھرىگۈلخانمۇ ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمەنلىكىنى ئۇنتۇپ، ئۇنى 
سىرىمەكتە ئىدى. تارام  سېغىنماقتا ۋە ئەن  -چى  قەلبىدى  
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ئالالھتى  ئۇنىڭ تىنچ تارام  مانلىقىنى  -ياش تۆكۈپ،  ئا
  دى.ېتىلىدى، ھەم ئىلگىرى قىلغانلىرىغا پۇشايمان ي

تۇيۇقسىز كاللىسىغا كەلگەن بىر ئەقىلدى  مېھرىگۈلخاننىڭ 
كۆزلىرى چ  اقنى  دى. ئەن  دىكى  پ ئورنى  دى  تۇرۇپ، 
غا  غان قۇدىلىرى قاراپ تۇر غا ۋە ئۆزىگە ئەلەڭلەپ  تاخۇن بارى

گەي بولس   ىمۇ بەرىبىر ئانا ئەمەس   مۇ!؟ ئانىالر قارىدى. ئۆ
غانلىقىنى،  يدى ندە كىمنى ئويال ىڭ ئەڭ ئېغىر كۈ بالىالرن
غانلىقىنى، كىم بىلەن  ىدا بولۇش    نى خااليدى ىڭ يېن كىمن

 مۇڭدىشىشنى ئىستەيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ.

دېگەندەك، مېھرىگۈلخاننىڭ ئويلىغىنى راس    ت چىقىپ  
لغاندا سەمەت ۋە قادىرالر ھەمراگۈلنى يېرىم كېچە بو قالدى.

شىدى   شىدا ھۇ سالەتخاننىڭ تۇپراق بې سى رى مەرھۇم ئانى
ىپ  ىپ، كۆتۈرۈپ ئېل ىدى  تېپ غان يېر قال ىپ  ىپ يېت كېت

كۆزلىرى ي  اش ۋە الي بىلەن  -كەل  دى. ئۇنى  ڭ يۈز 
بولغانغان بولۇپ، قاپاقلىرى ئىش    ش    ىپ، پۈتۈن بەدىنى 

ىدى. قىش ۋاقتى، ىپ يېلىڭال  مۇزالپ كەتكەن ئ يەنە كېل
ستىدى   سوغۇق دە كىيىنىۋالغان ھەمراگۈلنىڭ پۈتۈن ئەزايى 
كۆكۈرۈپ، ئۇيۇش    ۇپ ق  الغ  ان ئى  دى. ئۇنى ق  ايتۇرۇپ 

زارە باشالندى. بىر  -كەلگەندى  كېيى  ئۆي ئىچىدە يىغا 
تەرەپتە بارىتاخۇن ۋە مېھرىگۈلخانالر نالە قىلىپ يىغلىس   ا، 

ىنى ئەيىپلەپ، گ  اھ ە س    ەمەت گ  اھ ئۆزتيەنە بىر تەرەپ
ىر بتوختىم  اي  ئەتراپى  دا پ  ايپىتەك بولۇپ، ڭھەمراگۈلنى  
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. ئايىمنىس  ا بىلەن كىچى  قىز گۈلس  ۈم نېمىلەرنى دەيتتى
تاش،  باغرى  ىپ كەتكەن بولۇپ،  چان يىغالپ ئېق قا ئاللى

ىڭ ئۆزىگە قويۇپ، ىزالىم قېي ناھنى ھەمراگۈلن بار گۇ ئانىال  ن
چۇرۇڭ، ئۆرە  -زارە، ۋاراڭ  -توختىماي ۋاالقاليتتى. يىغا 

 -تۆپە ئ  اۋازالرنى ئ  اڭالپ ئويغۇنۇپ كەتكەن خۇلۇم  -
قاپ  ىڭ يو غا يىغىلىش    تى. ھەمراگۈلن خوش    نىالر ھويلى

شمۇ  شتى  تۇ -كەتكەنلىكىنى بىلگەندى  كېيى  ئۇالرمۇ تۇ
ن، ئەمما ھېچكىم ئۇنى قەبرىس   تانلىققا بارىدۇ ئىزدەش   كە

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 

نا ما ئۇيقۇغا كەتكەن ئىدى. ، ئۆيلىرىگە تارقاپدېيىش    ىپ
ندى  كېيى  >>توۋا!<< ھ ھازىر قا ەممىس    ى ئەھۋالنى ئۇق

شتى.  شى قىلى شتى. بەزىلىرى كۆز يې دەپ ياقىلىرىنى تۇتۇ
بەزىلىرى س    ۈكۈتتە تۇرۇپ، ئۇنىڭ بارلىق ئىش    لىرىنى، 
ياتىنى كۆڭۈ   ھا ندى  كېيىنكى  غا ىدى  ئۆزلىرى تونۇ جۈمل
ئىكرانلىرى  دى  ئۆتكۈزمەكتە ئى  دى. ھەممە ئۇنىڭغ  ا ئىچ 

تاتتى. ئۇ قالغىنى، ئۆگەي ئاغرى نىڭ كىچى  تۇرۇپال يىتىم 
ئانىنىڭ زۇلمى ئاس    تىدا يۈرىكى ئېزىلىپ چوڭ بولغىنى ئاز 

نئانىسىنىڭ ئالدىدىمۇ خورلىنىپ يۈرۈپ ئاخىرى ىكېلىپ، قېي
مۇش    ۇ ھالغا قالغانلىقىنى پەرەز قىلىش    اتتى. لېكى ، بۇ 
ئىش  نىڭ كەينىدە زادى نېمە س  ەۋەپ بارلىقىنى، نېمىش  قا 

نداق قو ىڭ يۈرەك مۇ باغرىنى  -رقۇنچلۇق ھەم كىش    ىن
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ئېزىدىغان ئىش   نىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيتتى. 
ىڭ ئۆزىگىال  قادىر بىلەن ھەمراگۈلن قا ۋە  ئالالھ بۇ پەقەت 

 ئايان ئىدى.

ىپ     چاقىر ماي، دالختۇر  قارى غا  يېرىم كېچە بولغىنى
سەمەت يېزا  سىكىلىتلىق چىقىپ كەتكەن  كېلىمەن دەپ موت

كىزىگە بېرى  پ، ئ  اللىق  اچ  ان ش    ىرى  ئۇيقۇس    ىنى مەر
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، 
شقان ئىدى. ھەممىنىڭ  سىتىپ ئولتۇرۇ س ئۆينى تونۇردەك ئى

ر نئانىالىكۆزىدە ياش. پەقەت قېيغەم، ھەممىنىڭ  ئۇزايىدا
بۇنىڭدى  مۇس    تەس    نا. ئۇ خۇددى ھەمراگۈلنىڭ تىزراق 
شىنى خااليدىغاندەك، ئۇنىڭ ئەتراپىدا پايپىتەك  ئۆلۈپ كېتى

ى پۇتلىرىن -بولۇپ، ھېلى پىش     انە، بويۇنلىرىنى، قو  
تۇتۇپ بېقىۋاتقان، ھېلى يۈرىكى، نەپس   ىنى تىڭش   اپ، 

زدا قان ئايىمنىس   اغا ۋە بىر ئىمىدىرلىتىپ، چاقىرىپ بېقىۋات
ياق ماي ئۇ ماي، توختى ىپ يۈرگەن -  تۇرال قا مېڭ ياق بۇ 

  .پات قاراپ قويۇپ ئولتۇراتتى -قادىرغا زەردە بىلەن پات 

دالختۇر كېلىپ بىرەر قۇر تەكشۈرگەندى  كىيى ، ئۇنى    
دالختۇرخانىغا ئاپىرىش كېرەكلىكىنى، س  وغۇقتا ئۈش  ش  ۈپ 

ىنى غاچقا سە  قاراشقا بولمايدىغانلىققالغانلىق ئېھتىمالى بول
قانلىرىنى ئۇالپ،  ئالى ىدى. بىردەم چېكىس    ىنى ۋە  تەكىتل



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

71 

قوش    ۇق بىالن قايناقس    ۇ ئىچكۈزۈپ، بۇرۇن ئاس    تىنى 
يى  ھەمراگۈلنى  ڭ ب  ارم  اقلىرى بوش ېچىم  دىغ  ان  دى  ك

ىغا ئاستا ھۇش -مىدىرالپ نەپسى تىزلەشتى، ئاندى  ئاستا 
قىيا ئاچقىنىدا دادىس    ى  كەلدى. ئۇ نۇرس    ىز كۆزلىرىنى

غان قوللىرىنى  قال ىدەك بولۇپ  تارىش     ىڭ  تاخۇن ئۇن بارى
ئالىقىنى ئارىس   ىغا ئېلىپ بۇقۇلداپ يىغلىۋەتتى. ھەمراگۈ  
ئەتراپتىكىلەرگە ھەيرانلىق نەزەرى بىلەن تەپس   ىلىي قاراپ 
 كەچىقتى. كۆزى قادىرغا چۈش    ۈش بىلەن ۋۇجۇدى غەزەپ

ستىدى   كىدىئېزىلگەن يۈرىكى تولدى. خورلۇق، نۇمۇس دە
ناپ كەتتى جاراھەت غا قا تام ىپ قېچىپ  . ئۇ كۆزىنى ئېل

ماي،  تال قانچە قىلىپمۇ ئۆزىنى تۇ لدى. لېكى  ھەر قارىۋا
 ئىچىدى -دادىس   ىنىڭ قولىنى مەيدىس   ىگە تېڭىپ ئىچ 

 تۆكۈلۈپ يىغلىدى. 

ھويلىغا يىغىلغان خوش  نىالر تارقىلىپ كەتكەن بولۇپ،    
غ  ان ئى  دى. كېچى  دى  بىرى ت  اڭ س    ۈزۈلەي دەپ ق  ال

ھەمراگۈلنى  ڭ يېنى  دى  بىر قەدەممۇ ئ  ايرىلم  اي، ئۇنى  ڭ 
شۇ تاپتا ئىچ  سەمەت   ئىچىدى  -كۆزىگە قاراپ ئولتۇرغان 

 تۈگىشىپ كېتىپ بارماقتا ئىدى.

ھەمراگۈ ، نېمىش    قا ئۇنداق قىلدىڭ؟ زادى نېمە -   
ئىش كۆڭلۈڭنى ش  ۇنچە رەنجىتكەن ئىدى؟ قەبرىس  تانلىقتا 

ېتىپ ھۇش  ۇڭدى  كېتىپس  ەن، بىرەر ئىش بولمىس  ا يىغالۋ
شىڭغا نى  سەن؟ بې شۇ يەرگە بېرىپ يىغالي شقا  نى  -نېمى
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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، -   
ۇن  داق ب  اغرىمنى ئەزمە ھەمرا، مەن نېمە بول  دۇڭ؟ ئ

  چىدىمايدىكەنمەن. نېمە گەپ بولس    ا دەۋەرگى ، بىز ئەر 
خوتۇنغۇ؟ دېيىش   كىلى بولمايدىغان گېپىمىز يوق. نېمە  -

 ئويلىغان بولساڭ ماڭا دېسەڭ...

نامنى -    ئا ھېچنىمە بولمىدىم، ش    ۇ... رەھمەتلى  
 پس    ېغىنىپ قاپتىكەنمەن. ش    ۇڭا دۇئا قىلىپ كېلەي دە

تۇپراق بېش   ىغا بارغان. يىغالپ ئولتۇرۇپ قاپتىمەن ش   ۇ. 
 كېيىنكى ئىشالر ئىسىمدە يوق.

لدى.    ياش قۇيۇ تارامالپ  ىدى   ىڭ كۆزلىر ھەمراگۈلن
شۇنچىلى  زەئىپ ئىدىكى، پۈتۈن  ۇجۇدىنى قۇالققا ۋئاۋازى 

ئايالندۇرغان س    ەمەت ئۇنىڭ گەپلىرىنى ناھايىتى زالرۇقۇپ 
ۇ ئىچىگە يۇتۇپ پاتقۇزالمايۋاتقان ، تەستە ئاڭلىدى. ئپتۇرۇ

ھەسرەتلىرىنى كۆز ياشلىرى بىلەن تۆكۈۋالماقچى بولغاندەك، 
ئىچىدى  ئۆرتىنىپ يىغاليتتى. مۇش   ۇ پۇرس   ەتتى   -ئىچ 

سى  شىپ كېتەيلى<< دېگۈ سەمەتكە >> ئاجرى پايدىلىنىپ، 
ىدى   ما، نېمىش    قىكى  بۇ گەپنى ئېغىز ىدى. ئەم بار ئ

ىدى. س    ەمەت قانلىرىنى، ھەمر چىقىرالم تارتىۋات ىڭ  اگۈلن
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يىتىملى  ئازابى، ئېزىلىش ئەلىمى  چۈش   ۈپ قالغان ھالىنى
دەپ چۈش    ەن  دى. بىراق ق  ادىر بولس     ا ھەمراگۈلگە 
قىلغانلىرىنىڭ ئۇنىڭغا نېمىش  قا مۇنچە ئېغىر كەلگەنلىكىدى  

 ھەيران ئىدى.

بارىتاخۇن س  ەھەرگە يېقى  بىردەم كۆزىنى يۇمۇۋېلىش    
 -خۇدايىمنىڭ مۆمىنى ئەركەك قۇدىس   ىنىڭ قايتا ئۈچۈن، 

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 

ىڭ ئ مايالرن ىپ كىرگەن، كېيى  ش    ۇ يەرگىال مو ۆيىگە ئېل
ئورۇن س    ېلىپ ياتقۇزغان بولغاچقا، تاڭ ئاتقاندا دالختۇرغا 
ئاپىرىمىز دېيىش   ىپ، ش   ۇ يەردىال ئارامىدا قويغان ئىدى. 

ىمۇ دادىس  ھەمراگۈ  ئېنىق بىر نەرس ە دېمىگەندى  كېيى ،
ئۇنى يىتىملى  ئازابىدا مۇش   ۇنداق ئىچىگە ئېلىپ كېتىپتۇ 

شى سەمەت ئۇنىڭ يېنىدا دەپ چۈ نىپ، يۈرىكى مۇجۇلدى. 
ھېلى ئۇنى دەپ، ھېلى بۇنى دەپ گەپكە س    ېلى  پ 

 ئولتۇراتتى.

تاڭ ئاتتى. كەنت باش  لىقىنىڭ ئوغلىنى ماش  ىنىس  ى    
چاقىرتىپ كەلگەن س  ەمەت ھەمراگۈلنى ئۆزۈم ماڭاي  بىلەن
غا ىدېگىن ئاۋايالپ ماش    ىنى ماي كۆتۈرۈپ چىقىپ،  گە ئۇنى

ماڭىمەن دېگىنى بىلەن ھەمراگۈلدە قەدەم چىقاردى. ئۆزۈم 
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سائەتتەك  شىنا يېرىم  يۆتكىگۈدەك ماغدۇر قالمىغان ئىدى. ما
ىت يولالرنى  تال ئاس     يو  يۈرۈپ يېزا يوللىرىنى، كەڭرى 
ىلى    خەلق  بېس    ى  پ ئۆتكەن  دى  كېيى ، ن  اھىي

 دالختۇرخانىسىغا كېلىپ توختىدى.

الرنىڭ ياخش    ى ىمنىس    اس    ەمەت، مېھرىگۈلخان، ئاي
ۈش   ى، دالختۇرالرنىڭ كۆڭۈ  قويۇپ داۋالىش   ى بىلەن كۈت

ياخش    ى بولۇپ كەتتى. بىراق ئىچ   -ھەمراگۈ  تىزال 
ئارامس    ىز  قان خورلۇق ئەلىمى ئۇنى  ئىچىنى يەپ كېتىۋات
قىيناپ كەلمەكتە ئىدى. ئۇ ھەر قېتىم س  ەمەتنىڭ چىرايىغا 
قارىغاندا، يۈرىكىنى كىمدۇر بىرى ئامبۇر بىلەن قىسقاندەك، 

قوڭغۇز غاجىالۋاتقاندەك  -مىڭالپ قۇرت  باغرىنى -ئۈچەي 
ش   ۇ ۋەجىدى  كۆز يېش   ى قۇرىمايتتى ۋە   بىئارام بوالتتى.

ئالالھتى  ئۆزىگە ئۆلۈم تىلەيتتى. ئۇ ئىش    الرنى بىركىمگە 
سال  شمۇ ئە شۇتىۋېلىش ياكى پاناھلىق تىلە دەپ ئىچىنى بو
ىدا  كارىۋىت ىدى. ھەمراگۈ  كىس    ە   مۇمكى  ئەمەس ئ

نەچچە كۈن ئىچى  دە ق  ادىر ئۇنى يوقالپ توال ي  اتق  ان 
ىپ  ندە نەچچە قېتىم كېل تا كۈ لدى، ھەت ىپ  -كە كېت
ى يوقلىقىن -ئەھۋالىنى س   ورىغان، الزىملىق نەرس   ىلەر بار 

س   وراپ، بىر ئىش   الرنى جىكىلەپ تۇرغان ۋاقىتلىرى كۆپ 
بۇنى تۇغقانلىق مېھرى  ىمنىس  ابولدى. س  ەمەت بىلەن ئاي
سە، ھەمراگ شەن شى دەپ چۈ تىرنىقىغىچە  -ۈ  ئۇنىڭغا چى

سلى  ئۈچۈن كېلىشى ھامانال  ئۆچلۈك قىالتتى. ئۇنى كۆرمە
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.

ىچكى دۇنياس    ى پۈتۈنلەي قااليمىقان ھەمراگۈلنىڭ ئ   
 -بولۇپ كەتتى. ئۇ بۇرۇن كىش   ىلەر ئوتتۇرىس   ىدا مېھىر 

دىيانەت  -س اداقەت، ئىنس اپ  -مۇھەببەت، س ەمىيمىي 
دېگەنلەرنىڭ بارلىقىغا ئىش   ىنەتتى ھەم ئۆزىنى دىيانەتلى  
ۋە س  اداقەتمەن دەپ ئوياليتتى. لېكى  ئەمدى چۈش  ىنىپ 

س  اداقەتمەن بولس  ىمۇ، قانچە يەتتىكى، كىش  ى ھەرقانچە 
دىيانەتلى  بولسىمۇ، تۇرمۇشتىكى بەزىبىر ساداقەتسىزلەر ۋە 
شۇالر قاتارىغا ئۆتۈپ  سەۋەبىدى  ئۆزىمۇ  سىزلەرنىڭ  دىيانەت
قالىدىكەن. پۈتۈن ئۆمرىنى س  ەرپ قىلىپ ئېچىلدۇرغان ۋاپا 
گۈللىرى ئەنە ش   ۇ رەھىمس   ىز قولالرنىڭ خورلىش   ى بىلەن 

زاۋاللىقق  ا يۈزلىنى  دىكەن. >>ج  ان مەزگىلس    ىز توزۇپ، 
چىقمىس  ا ئۆلگىلى بولمايدۇ<< دېگەندەك، بۇ ئىش  الردى ، 

قۇتۇلۇش  مۇ ئۇنچە ئاس  ان   بۇ نۇمۇس  س  ىزلىقنىڭ خىيالىدى 
يدا ئۆزىگە  جا چان ۋە ھېچ  قا ئادەم ھېچ ئەمەس ئىكەن. 
سىز ھالدا ئىگە بواللمايدىكەن، بولۇپمۇ ئايا   سالغۇ ئۆزى تو

 كىشى...

ھەمراگۈ  دالختۇردى  چىقى  دىغ  انغ  ا ئىككى كۈنى    
قالغاندا دادىسى بارىتاخۇنمۇ يىقىلدى. ئۇ ھەممىنى ئىچىگە 
ىدى.  غان ئ قال ىدىس    ى بولۇپ  ئاخىرى يۈرەك ز ىپ  تىن
ماس    لىق ئۈچۈن، ئۇنىڭغا  ھەمراگۈلنى ئەنس    ىرىتىپ قوي
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سە  ئىكەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بېرىلمىدى.  سىنىڭ كى دادى
شلىنىپ پەقەتال >> زاۋۇت شلىرى با ساۋات ئى نىڭ يىللىق ھى

ىدى،  ىپ يوقالپ كېلەلم لدىراش بولۇپ قېل ئا كەتكەچكە 
لېكى  س  ېغىنىپ س  االم ئېيتتى<< دەپال چۈش  ەندۈرۈش  تى. 
بارىتاخۇن يېزا مەركىزىدە قۇرۇلغان ياغ زاۋۇتىنىڭ كاسسىرى 

ئ  اخىرى  دا  -بولغ  انلىقتى ، ھەر يىلى يىلنى  ڭ ب  اش 
ئاي ئالدىراش بولۇپ  ەتتا نەچچەھەپتە ھ مۇشۇنداق نەچچە

 كېتىدىغانلىقى ھەمراگۈلگىمۇ ئايان ئىدى. 

ندى  كېيى  ئۆي ئىچى     قايتۇرۇپ كېلىنگە ھەمراگۈ  
بىر ئاز ئەس    لىگە كەلگەندەك بولدى. يوقالپ كىرىدىغان 

ڭدى   -خۇلۇم  ئايىغى ئۈزۈلمەيتتى. ئۇنى ىڭ  خوش    نىالرن
تەتتى. ئەھۋا  س    وراپ ئۇزۇن مۇڭدىش    ىپ ئولتۇرۇپ كې

نئانىنىڭ بۇ ئىش  قا قارىتا نارازىلىقى بولس  ىمۇ، مۇش  ۇ ىقېي
قېتىم يۈز بەرگەن ئىش   الردى  س   ە  چۆچۈگەن بولغاچقا، 
غان، ئېغىر  يدى ما ئارتۇقچە تەلەپ قوي مدى ھەمراگۈلگە  ئە

قۇرۇق تەگمەيدىغان بولغان  -ئىش   الرغا بۇيرۇپ، قاتتىق 
ويۇپ ئۆز ئىدى. ش    ۇڭا ئۇ ئۇالرغا كۆزىنىڭ قىرىدا قاراپ ق

 ئىشى بىلەن مەشغۇ  ئىدى.

قادىر بۇ قېتىمقى ئىش  تى  س  ە  چۆچۈدى، ئۇ ئەمدى    
ئېس    ىنى يىغىپ، ھەمراگۈلگە ئىككىنچى ئۇنداق مۇئامىلە 
غان  غا بول لدى. لېكى ، ئۇنىڭ قا نىيەت قى ماس    لىق قىل
س  ېغىنىش  ى ۋە تەلۋە مۇھەببىتى ئۇنى ھەرۋاقىت قۇترىتىپ 

ىڭ ئۆزىگە ئۆق ئىكەنلىكىنى بىلگەچكە  تۇراتتى. ھەمراگۈلن
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قادىرمۇ ئۇنىڭغا ئانچە كۆرۈنمىدى. ئاۋا  تولۇق ئەس    لىگە 
كېلىۋالس  ا، ئاندى  كېيىنكى ئىش  الر ئۆز اليىقىدا بىر گەپ 

الر دەپ ئويالپ، ئىشالرنى ئېقىشىغا قويۇپ بەردى ھەمدە وب
شنى  سوراپ تۇرۇ سەمەتتى  ھەمراگۈلنىڭ ھالىنى  ئايالى ۋە 

ئار ىدى. بۇ  ىپ ئۇنى ئۇنۇتم بانمۇ دائىمال كېل ىدا مېھرى
 يوقالپ تۇردى.

بارا  ىڭ  -ئىش    الر  ندى. ھەمراگۈلن ياخش    ىال بارا 
س  االمەتلىكىمۇ تۇلۇق ئەس  لىگە كەلگەن ئىدى. س  ەمەتمۇ 

كۈش    لىرىگە  -ئۇنى ي  الغۇز قويۇپ س    ىرتتىكى ئىش 
ماڭااليدىغان بولدى. ئۇ دادىس    ىنىڭ ئاغرىپ قالغانلىق 

ندى  كېيى مايال خەۋىرىنى بىلگە لداپ ئولتۇرال   ئىچى تىتى
قالدى. ئەلۋەتتە، مۇشۇنداق چاغالردا بالىلىقنى يەتكۈزۈشى 
شلىكىنى قىلدى ھەم  شقا تېگى كېرەك ئىدى. دەرۋقە، ئۇ قىلى

تتە ئۆگەي ئانىس  ى بىلەن ياخش  ىلىش  ىپمۇ ەمۇش  ۇ مۇناس  ىۋ
نئانىس    ىنىڭ ئۆيىمۇ ئۇنىڭغا بۇرۇنقىدەك دالزاخ ىقالدى. قېي

ەيدىغان، جازا مەيدانىدەك بىلىنمەيدىغان س  ىياقىدا كۆرۈنم
شاپ، ئۇنىڭغا نبولدى. چۈنكى قېيى سىنىڭمۇ باغرى يۇم ئانى

سدە زالر ئۆزگىرىش بولغان ئىدى. قادىرنىڭ  بولغان مۇئامىلى
پات كۆرۈنۈپ قالىدىغان س   وغۇق تەلەتى كۆڭلىنى  -پات 

سەرەمجان  ساپقا ئالمىغاندا، بۇ ئۆيدە ئۇنى بى بۇزغاننى ھى
غا ىدى ىدى. خۇددى قىل غان ئ قالمى نداق ئىش  قا ن ھېچ

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 

غىر تاش بېس    ىۋالغاندەك بىئارام ئىدى. يەرلىرى يەنىال ئې
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.

ئاي ۋاقىت مانا مۇش   ۇنداق ئىس   ەنكىرەش ئىچىدە بىر 
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  
زالر ە س  ېلىپ، تېلىۋېئوت كۆيۈۋاتقان مەش  نىڭ يېنىغىال كۆرپ

ل قا ىپ ئۇخالپ  ىڭ دىكۆرگەق يېت . تېلىۋىزالردا كورىيەن
كۆپ قىس    ىملىق تېلىۋىزىيە تىياتىرى قويۇلىۋاتقان ئىدى. 
بۈگۈن كۈنگە پەيش    ەنبە، مەھەللى  دىكى كىش    ىلەر 
ى  >> ۋەزىپىس    ى<< نى ئورۇنالش ئۈچۈن  پەيش    ەنبىل
 ھەممىس   ى بازارغا ئېقىش   قان ئىدى. ھەمراگۈلنىڭ بازارغا
سىمۇ، لېكى  ئۇ يەنىال يالغۇز  شى بۇرۇنقىدەك چەكلەنمى بېرى
قېلىش  نى خااليتتى. ئۇنىڭ ھاياتىغا س  ىڭىش  ىپ كەتكەن 



  يانغىن ئېلكىتابلىرى بەرگى خازان )پوۋسىت(

 

79 

سەللىي ۋە كۆڭۈ  ئازادىلىكى  يالغۇزلۇق ھەردائىم ئۇنىڭغا تە
 بېغىشاليتتى.

ئىش   ى  ئاس   تا ئېچىلىپ، ئۆيگە قادىر كىرىپ كەلدى. 
ئوغۇ  ھە دەپ  تېلىۋىزالر ئىكرانى  دا بىر قىز بىلەن بىر

 بىرىگە گەپ بەرمەي سوقۇشىۋاتقان -تاكاللىشىۋاتقان، بىر 
سىنى  شەپى شىكنىڭ ئېچىلغان  بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئاۋازى ئى
سەزمىدى.  سىپ كېتىپ، ھەمراگۈ  قادىرنىڭ كىرگىنىنى  بې
قادىر ھەمراگۈلنىڭ يېنىغا يېقى  كېلىپ، ئۇنىڭ قاشتېشىدەك 

ت  ا   -، ت  ا  س    ۈزۈك يۈزلىرىگە، غۇنچى  دەك لىۋى
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 

شەيتىنىغا ھاي بەرمە ، كچى بوالتتىيۇئۇزاق تۇرۇپ كەتتى. 
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 

ش سە س سەنەمگە دە . ختىيار قىلدىنى ئىكېلىپ، يەنە كونا 
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 
ل گۈ مرا ئۇۋۇالپ ھە نى  ى ىر كۆزل ئۇ  تى.  ت ىۋە ىت يغ ئو نى 

قاراپ  غاندى ۋە ئىش    ى  تۈۋىدە ئۆزىگە  كېرىلگىنىچە ئوي
 تۇرغان قادىرنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتى.

س   ىز... س   ىزگە بۇ ئۆيدە نېمە بار؟... بازارغا -   
 كەتكەن ئىدىڭىزغۇ؟...

ھەئە، كېتىپ بولۇپ يەنە كەلدىم، ئېلىۋالغان پۇ  -   
لدى، ش   ۇڭا پۇلغا كەلگەن. بۇ ئۆيگە س   ودىغا كەملەپ قا

 كىرسەم ئۇخالپ كېتىپسىز، چىقىپ كەتكۈم كەلمەي شۇ...

سىڭىز بازارغا مېڭىۋېرىڭ. - ھە، پۇلنى ئېلىپ بولغان بول
 دادامالر ساقالپ قالمىسۇن يەنە.

 سە  تۇرۇپ ماڭساممۇ بوالر، بىردەم مۇڭدۇشۇپ...-

شىدۇ؟ يەنە ھايۋانلىقىڭىز تۇتتىم- نېمە؟  ۇنېمىنى مۇڭدى
 خىيالنى ئاز قىلىپ يولىڭىزغا مېڭىڭ! -خام 

سىز ئۆيدە قالغاندىكى  كۆڭلۈم ئۆيدىال  - شۇ...  بىراق 
 بولۇپ قالىدىكەن. شۇڭا...

 قويۇڭ ئۇنداق گېپىڭىزنى، دەرھا  چىقىپ كىتىڭ! -   

كىرىش    نى ئويلى  دىم، لېكى  چىقىش    نى ھ  ازىرچە -
 ئويلىمىدىم.
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تەك قادالغان كۆزلىرىدى  ھەمراگۈ  قادىرنىڭ ئۆزىگە مىخ 
قانداقتۇر بىر شۇملۇقنى كۆرگەندەك بولدى. ئۇنىڭ تەنلىرى 
تىكەنلىش  پ قورۇلدى. ۋۇجۇدىغا قورقۇنچ ئوالش  تى. دەقىقە 
ىپ  يالالر كېل ىل پەرەز ۋە خى غا ھەرخ كاللىس    ى ىدە  ئىچ
ئۈلگۈردى. ئۇ قېچىش  نى، قادىردى  قۇتۇلۇش  نى ئوياليتتى. 

خۇددى يەرگە مىخالپ لېكى  نېمىش    قىكى ، پۇتلىرى 
قويغ  ان  دەك ھەرىكەتكە كەلمەيۋات  اتتى. ق  ادىر ھەمراگۈ  

 تەرەپكە يېقىنالپ كېلىشكە باشلىدى.

 نېمىش قىلسەن... يېقى  كەلمە... سەن... -   

ھېچنىمە قىلمايمەن، نېمانچە قورقىس    ىز؟ خۇددى -   
 مەن ئادەم يەيدىغاندەك...

ندەك بول    غا قان قوي ىڭ  قادىرن ۇپ كەتكەن ھەمراگۈ  
كۆزلىرىگە قايتا قارىغاندا ئىشنىڭ ماھىيىتىنى تونۇپ يەتتى. 
لدى.  لدىغىال كە ئا ىڭ  ىپ ھەمراگۈلن غا چىق قادىر س    ۇپى
ھەمراگۈ  ئېس  ىنى يىغىپ ئۆزىنى ئوڭش  ىدى ۋە س  ۇپىدى  

قادىر ھەمراگۈلنىڭ . تاقالپ چۈش  ۈپ ئىش  ىككە ئېس  ىلدى
كەينىدىنال س   وڭدىش   ىپ س   ۇپىدى  چۈش   تى ۋە ئۇنىڭ 

 :تۇتىۋالدى  شىككە ئېسىلغان قولىنى مەھكەمئى

سەن بىلىسەن ھەمرا، ماڭا كۈچۈڭ يەتمەيدىغانلىقىنى -   
بىلىس  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...

قا  مەرەز... مې-    ھايۋان... ۇنى قوييو ۋەت... ھۇ 
 قولۇڭنى تارت ھايۋان...

ىپ،     ىڭ ئىككى قولىنى چىڭ تۇتىۋېل قادىر ھەمراگۈلن
بويۇنلىرىغ  ا  -يۈز ، ئۇنى ھە دەپ ئۆزىگە ت  ارت  اتتى

تەلۋىلەرچە سۆيەتتى. ھەمراگۈ  ئۇنىڭدى  قۇتۇلۇش ئۈچۈن 
بار كۈچى بىلەن  قادىرنى  قاچۇرۇپ  ناتتى، ئۆزىنى  يۇلقۇ
ئىتتىرەتتى. قادىر بولسا ئۇنىڭ ھالى بىلەن كارى يوق، ھە 

ھەمراگۈ       دەپ ئۇنىڭغا سۈركىلىش بىلەن ئاۋارە ئىدى. 
ىلالپ، قارغاپ، قېچىپ... يىغالپ يالۋۇرۇپ، يۇلقۇنۇپ، ت

ئىش    قىلىپ قولىدى  كەلگەننىڭ ھەممىنى قىلىپ باقتى. 
ىڭ  ىدى. ئۇن ندەك ئەمەس ئ غا يدى قادىر ھېچ ئېرى لېكى  
ئىنس  انىلىقنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ كەتكەن يۈرىكى ش  ۇ تاپتا 
شەيتان سۇنغان ۋەسۋەسە شارابىغا چىلىشىپ قالغان ئىدى. 

ىپ كەلگەن قادىر ئۆتكەن ئىش    الرنى ۋە ئۇ ئى ش    الر ئېل
قالغىنى  ىدە  ى  ئىبرەتنى ئۇنتۇپ كەتكەن، ئېس     پاجىئەل

جامالى ھەم ئۇنىڭغا  -پەقەتال ھەمراگۈلنىڭ گۈزە  ھۆسنى 
گە ئۆزى -ئۇ ئىلگىرى ئۆز   بولغان تەلۋە مۇھەببىتى ئىدى. 

>> ئەم  دى ھەرگىز ئۇن  داق قىلم  ايمەن<< دەپ ئەھ  دە 
ئۇ  ىتىش    ى بىلەنقىلغان، لېكى  بۇ قېتىم كۆڭۈلنىڭ قۇتر
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ئەھدىلەر ش    امالدا قالغان توزغاقتەك ئاللىقاياقالرغا ئۇچۇپ 
 كەتكەن ئىدى.

ئۆتۈنۈپ ق  االي ئ  اك  ا، مېنى قويۇۋېتى  ڭ. م  اڭ  ا -   
 ئىچىڭىز ئاغرىسۇن... خۇش بوپ قاالي ماڭا چېقىلماڭ...

منى -    ى بېش     لۋۇرۇپ  ىردەم ي  ا لالپ، ب ى ىردەم ت ب
سقوچىۋەتتىڭ ھەمرا، لېكى  نېمىال  ى دېگىنىڭ بىلەن پايدى

شايمان قىلدۇرمايمەن جېنىم، ماقۇ  دە...  سېنى پۇ يوق. 
 سېنى ياخشى كۆرىمەن... مەن سېنى...

ياق... قويۇۋەت دېدىم ھايۋان... ئادەم ئەمەس -   
 نېمىكەنسەن ھۇ نائەھلى...

نالە     ىڭ  نت  -قادىر ھەمراگۈلن غا پىس    ە يادى پەر
ۈرگەندەك كۆتۈرۈپ قىلماس    تى ، ئۇنى كىچى  بالىنى كۆت

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 

انس  ىرى بوش  اپ ئۇنى تېخىمۇ چىڭ قامالالپ تۇتۇپ، بارغ
ماي، ئۇنى  قارى ىپ كەتكىنىگە  ىڭ تېل قان قوللىرىن كېتىۋات
غا  قادىر ىڭ  تاتتى. ھەمراگۈلن جىملىمەكچى بولۇپ كۈچەۋا
كۈچى يەتمىدى. ئۇ قىزنى مەش يېنىدىكى كۆرپە ئۈس  تىگە 
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شلىدى ۋە قوللىرىنى  شلىغاندەك تا خۇددى ئەسكى پاالزنى تا
 قايرىپ ئۆزىگە قاراتتى.

دېدى ئۇ  - ،ى  قۇتۇاللمايسەن ھەمرابۈگۈن مەند -   
جاھىللىق قىلس   اڭمۇ  - ،ھۈمۈدەپ تۇرۇپ -ھاس   ىراپ 

ما  نداق قىل ئادەمس    ەن، ئۇ مدىكى  ئالقىنى ىڭ  بەرىبىر مېن
 خۇش بۇالي... مېنى قىينىما جېنىم...

قادىر، ھەممىمىز -    ما  نداق قىل مېنى قويۇۋەت... ئۇ
تىم قارا يۈز مۇس    ۇلمان ئادەملەر، ئالالھنىڭ ئالدىدا بىر قې

 بولغىنىڭ يېتەر...

ندا -    غا غان ئىش بولۇپ بول ىدى ىل، بول لدى ق بو
پۇش    ايمان قىلغانغا ئورنىغا كەلمەيدۇ. س    ېنى ياخش    ى 

 كۆرىمەن ھەمرا، توال يالۋۇرتما مېنى.

ي  اق، خ  الىم  ايمەن، مېنى قويۇۋەت س    ەن  دى  -   
 ئۆتۈنەي!....

 ئەمسە مەندى  يامانلىما...-   

بېرەلمىگەن قادىر ھەمراگۈلنىڭ ئىش   تان ش   ەيتىنىغا ھاي 
شى، جان ئاچچىقىدا تىپىرالپ قالغان قىز  بېغىغا قو  ئۇزۇتى

غان قولىنى  قاتتىق قادىرنىڭ مەيدىس    ىنى بېس    ىپ تۇر
چىشلىدى. شۇ ھامان قاتتىق ۋارقىراپ ئېسىنى يىغقان قادىر 
ستەك ئۇردى. ھەمراگۈلنىڭ  شتۈرۈپ بىر تە ھەمراگۈلنى كېلى
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ت چاقناپ كەتتى، ئەمما ئۇ ئاغرىقنى س  ېزەر كۆزلىرىدى  ئو
 ئەمەس ئىدى. قادىر تېخىمۇ ۋەھشىلەشتى.

كاپ  مام نالىلىرى قەدىرس    ىز  جالىق  ىڭ ئىلتى ھەمراگۈلن
ىڭ  قادىر ئۇن ىدۇر ئۇچۇپ كەتتى.  ياقالرغ قا ىدەك  پۆپۈكلىر
قارش    ىلىق  بار كۈچى بىلەن  ماي تىرەجىگەنلىرىگە،  ئۇنى

ي، پەرۋا قىلما ىغانلىرىغاكۆرس    ەتكەنلىرىگە، يالۋۇرۇپ يىغل
ئىززىتىگە يەنە بىر قېتىم تىغ ئۇردى. قىزنى  ڭ ق  ادىر 
قان  غان ئوڭ قولى ئوت كۆيىۋات قايرىپ تۇتىۋېلىن ىدى   تەرىپ
مەش  كە يېقىلىپ ۋالىلداپ كۆيدى. ھەمراگۈ  بىر تەرەپتى  
پايخان قىلىنغان نومۇس   ىغا ئېچىنىپ ھەم قۇتۇلۇش غېمىدە 

 بىر تەرەپتى  قولىنىڭ كۆيۈكىگەيىغالپ نالە قىلس    ا، يەنە 
ىڭ مەش    كە  ىڭ قولىن قادىر ئۇن ناتتى.  ماي تولغى ىدى چ
تەگكىنىنى كۆرمىدى، ئەكس    ىچە ئۇنىڭ تېخىمۇ يۇلقۇنۇپ 
شىلىقى دەپ بىلىپ،  شلىرىنى ئۆزىگە قىلىۋاتقان قار شى تارتى
پاكلىق  نا غا  ياتى ھا ىڭ  ماس    تى  قىزن قىلچە رەھىم قىل

 .تامغىسىنى باستى

ئالدىراپ  ۆتۈرۈپداكا ك ۋە ەلكۈقپاختا پ ۇد،ي ۆكك قادىر
 ەلۋەرىگەنش   ۆيۈپك ڭقولىنى ڭئو ەمراگۈ كىردى. ھ ۆيگەئ
 ۋە كۆيۈك ۇس    ىز. چىدىغۇراتتىيىغالپ ئولت ۈۋلەپپ ېرىنىي
 تاتىرىپ ۇپ،بول ۇرغانھالس  ىزالند ۇنىئازابى ئ ېچىش  ىشئ
ئاغرىق د ەتكەنك ىدى چىرايى   ېنىت ۈرۈش    ۈپ،پ ەس    ت
 ېلىالھ ۋىلى ۋالغانچىش    لى ڭئىدى. چى قالغان ۇلۇپالقور
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غاند ىدى قال ناپ  قادىر كىرىپال س    ۆرۈنەتتىك ەكقا ىدا.   ۇپ
ىپس     ا ۇتىنىپ غانئولت ڭگىلىت ىڭھ ۇر غا  ەمراگۈلن لدى ئا
يدى،زال ندى  ي ڭزا ىڭق ۇدئا ىپ،ئاغزىنى ئ ۇتىس    ىن  ېچ
شس ۇنغائور ۆيگەنك ېلىپ،چىالپ ئ ۇدقاي ەلكۈچنىپ كە ۈرتۈ

 كۆيۈك ئورۇنغا تېگىش  ى بىلەنتەمش  ەلدى. پاختا پەلكۈق 
ىدى ئاغرىق د ۈ گەمراھ ىڭ . ەتتىك ۇنۇپتولغ ەس    ت ئۇن
 ەپچىشل ڭچى ۋىنى. لىۆكۈلدىتارامالپ ياش ت ۆزلىرىدى ك
 ىگەەينك ېتىپ ەنقادىر ئىتتىرگ ەنس    اق قولى بىل ۇرۇپت
 :ۆرىۋەتتىئ

 ەھلىنىڭنائ ەن... س  ۈ... ھۈئىپالس... ھ ۇرت ېرىن-
 ۈرۈيس  ىناي ۇرۇپاي س  ىالش  تخىجىل بولم ۇ،كاس  اپىتى ب

سەنئ ۆلۈمىدە. ئىت ئېخىت سەڭ!... ئۆلەر سىدىڭنىج ۆل  ە
 ئىالھىم!... ەري ۇنالرقوزغ -قاغا 

كىيىملىرىدىكى توپىالرنى  ۇرۇپ،ئاس    تا ئورنىدى ت قادىر
چىق ئاچ ەمراگۈلنىڭھ ەتتەبىر ھال ڭايسىزئو ۇئ ېقشتۇردى،ق

ىدىئا ۇرۇپتىللىرىنى جىم ت  يەقىالرىنى بىلم ېمەن ۇ. ئڭل
ىدى. ھ ەمتىرەپت غان ئ غا غ ەمراگۈ قال  ەنبىل ەزەپقادىر

. اڭدىتاالغا م ۇرۇپئىرغىپ ئورنىدى  ت ۋەبىرنى ئااليدى 
 ڭلىنىپ،ئا ۋازىئا ېچىلغانغاراسالپ ئ ەرۋازىنىڭچاغدا د ۇش

ىدىنال س     ىڭئارق لدىك ۋازىئا ەمەتن  ېش    ەكنىئ ۇ. ئە
 ۇرالمايالىيلىش  ىپ تئىدى. قادىر جىدد ۋارەئا ۇرالمايباش  ق

 ۋەھىمىس   ىدە ۆلۈمئ ۇرقىنىتاپتىكى ت ۇش    ۇنىڭقالدى. ئ
ن ەئىگىس   ىز ئىتقا ئوخش   ىتىش تامام ەننىجاتلىق ئىزدىگ
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 ېلى  پك ېنىغىراقي ەمراگۈلنى  ڭھ ۇئ ئى  دى.  ۇمكى م
 تىكىلدى: ۆزلىرىگەك

 تىنىۋى. بولمىسا ئاقىۇرماچاند ەقىلچ ۇن،بولس ېسىڭدەئ-
 ەنىلىمق ەمرا،ھ ەنبىلىس   ېنى. مۇبولمايد ېگىلىد ېمەبىر ن
! ئويال ۆزۈڭنىئويال، ئ ەمەتنى! س  ەنقىلىم ۇقۇمچ ېدىممۇ،د

 !...ۇنبولس ڭچى ڭئاغزى

 ...ەسكەشيوقا  پ ەزگى،ر ەسپ ۆڭلىك-

 ۆزلەرگەس    ۇش   ۇم ەپرىتىنىن - ەزەپبارلىق غ ھەمراگۈ 
 ېلىۋاتقانئىچىدى  قاپس    اپ ك -ئىچ  ۇيىغىنچاقلىدى. ئ

سىنى ت ستەيىغى سىنىۇراتتىت ۇتۇپت ە شىغاېچىئ ڭ. يارى  شى
ئارىدا ئايىمنىس  ا  ۇئىدى. ش   ۈش  كۈ م ەس  ىچىدىماق ب

 ۈرۈپۆتخالتىنى ك ۇلياۋقاچىالنغان بىر س    ەرس   ەن ەلىققىد
 ەتكەنك ۈگىش   ىپت ەمراگۈلنىڭھ ۇ،. كىردىيىكىرد ۆيگەئ
 يارىس    ىدى  ۆيۈكك ۆزلىرىگە،ك - ۈزي ۇقىياش ي ۇرقىغا،ت
 ۇقالدى. ئ ېتىپق ڭقولىغا قاراپ دا ەتكەنك ۆرلەپئ ۈررەكھ

 ۇپقوي ۇپىغاس     ەرس    ىلەرنىتالمان قولىدىكى ن -ئالمان 
 :ۇتتىقولىنى ت ەمراگۈلنىڭھ

 ۇن  چەم   ۇپق  ان  داق ب  ول   ڭى  ز؟ب  ول  دى   ې  مەن  -
 ۆيدۈرىۋالدىڭىز؟ك

 ... ېچھ-

 ى ېھتىياتس  ىزلىقتئ ەن،قاپتىك ۇخالپئ ېنىداي ەش  نىڭم-
ىڭەمراگۈقادىر ھ ېدىد - ېقىۋاپتۇي ەش    كەم  ېپىنىگ لن
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ىپتارتى قاراپ قوي ۇنىڭغائ ەمراگۈ . ھۋېل  ،ۇپئوبدان بىر 
يارىس   ىغا باش   قىدى  بىر  ۇنىڭ. ئايىمنىس   ا ئۈندىمىدىئ
 قاراپ چىقتى، ئاندى : ەپسېلىپس

 ەتدىقق ېمىش    قىمۇبارايلى. ن ۇرخانىغادالخت ۇ،بولماپت-
 ەمەت،س    ۆيگەئ ەس   نادائ ۇ. ش   ېدىد - ،قىلمىغانس   ىز
سەلدىكىرىپ ك ەمەتجانئارقىدىنال م  ەمراگۈلنىڭھ ەمەت. 

 نەبىل ۆرۈشقاپاقلىرىنى ك ەتكەنيىغىدى  ئىش    ش    ىپ ك
 ېنىغاي ۇنىڭئ ەرھا د ۋە>>قارت<< قىلىپ قالدى  ۈرىكىي
 ۆتەئايىمنىس    ادى  ئ ەنبىل ۆرۈشك ولىنىق ۇنىڭ. ئەلدىك
ىپ ك ۆچۈپچ تاتىر غانلىقى  ېمە. نەتتىچىرايى  ئىش بول

 ۋاپئورنىدا قادىر جا ەمراگۈلنىڭھ ەكالس   ورالغاندا بايىقىد
 نەبىل ۇس   تىلىقئ ۇبولدى. ئ ۆندىگەنئىش   نى ج ېرىپ،ب

راس   تقا ئايلىنىپ،  ەتىجەن - ەۋەپچىقارغان س    ۇرۇپئويد
 ېكى ،. لېتەلى  دىك ۆگەپى يەقىيقىتىنھ ڭئىش    الرنى  

ىڭھ ىدىكىي ەمراگۈلن ى ۋەداغ  ۈرىك ئىنس     ان  ڭقادىرن
شلىرىنى ئ ېلىپىدى ق  ەڭگۈ  متارىخىدى ۆزئ ۇالرچىققان قىلمى
 .ۇيىۋېتەلمەيتتىي

 ۇنىق  ارىم  اي، ئ ۇنىمىغىنىغ  ائ ەمراگۈلنى  ڭھ س    ەمەت
قولىنى  ۇنى  ڭئ ۇرب  اردى. دالخت ېلى  پئ ۇرخ  انىغ  ادالخت

ىدا ت ىپدالرىالپ، داك يدى. ن ېڭ تا  ۈنك ەچچەقو تاق يا
قىلى  پ  ە جى  د ەمراگۈ ھ ەتكەنزىرىكى  پ ك ېتى  پي
 قنىۇزلۇيالغ ۇئ .ەلدىقايتىپ ك ۆيىگەئاخىرى ئ ۇرىۋېلىپ،ت

ىڭخااليتتى. ئ ھالىقت ۆزىن غاد ەن ياس    ى ىپ،ت ۈ گ ۇن  ېر
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 نۇئوياليتتى. ئىچىنى خ ۆتۈش  نىئ ۇرلىنىپھوز ۇنىڭدى ش  
ى ىل تكەنق ىرىئ- ەردد ۋە مل نىئ ەلە ىرى  ۇ ب  ارغ  انس    

 ۇنداقتىمۇ،ئازاپاليتتى. ش    ۇس   ىزچىدىغ ۇرۇپھالس   ىزالند
اتى ايھ ەمەتنىڭس ۋە ەندىشەئ ۇتۇقى،بىر تىل ت ەكىچىككىن

ىدىكىھ ىتھ ۋەھىمىلەر ەقق ىڭ ەرۋاق ىپئ ەتراپىنىئ ئۇن  ەگ
 سرەتەدىلىدى  ھ ۇرىمايتتى،ياش ق ۆزىدى ك ۈرگەنلىكتى ي

 نىۋىئىدى، لى ەجبۇرچىداش  قا م ۇ. ئۆكس  ىمەيتتىپىغانى ئ
 ەجبۇرچىداپ ياش  اش  قا م ۇۋالچىلىقالرغائ ەممەھ ەپ،چىش  ل

 ەنق  ادىر بىل ۋەقەلەر ۆتكەنئ ۇپبول ۇرى  دائى  دى. ئوتت
سىر ئىدىكى،  ۈچۈنئ ەمراگۈ ھ سىدى بىر  شق بۇ ئىككى ا با

 .ەتتىبىر ئالالھ بىل

ىڭ قاقورق ەققىيقەتەنھ قادىرن ى ت ۇش      ەمئاد ېگىش    ل
 ۇقنغباشال ەمەتلەرس ۋە ەمراگۈ . ھەتتىبىل ۇئ ەنلىكىنىئىك
ىدە،ي ۇپئوق ەكتەپتەم ىڭقادىر ب ۈرگەنلىر غداين  ۆۋەتن ۇ
سىنى ك ۈيىنىس شقان بىر  ۇپ،ويق ېپىپچ ەنبىل ەتمەنتاال
ا ئايىمنىس     ەبىچار ەلمىدىمۇ؟ك ېتىپي ۈرمىدەيىل ت ەشب
الر تايىنى يوق ئىش ەدىكى. نەيدۇتايىقىنى ي ۇنىڭئ ەمىشەھ
 ۈندەئايىمنىسا، ئارا ك ەتكەنك ۆنۈپك ۋاقاشالرغاچال ۈچۈنئ

خالتىس    ى بولغىنى بولغان. قادىر  ۇمقادىرغا ق ېتىمق ەئالت
ئ  ائىلى  دى   ۇخوش    نىالر ب - ۇلۇمخ ۈچۈنبولغ  انلىقى ئ

ى  كىچ ڭخوش   نىالرنى ۈچۈن. قادىر بولغانلىقى ئەيمىنىدۇئ
شتى ھويلىغا ئويناپ كىرىپ ق ۇب ۇبالىلىرىم شىدۇرققو ېلى . ۇ

قادىر بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئائىلىدىكى بىرەرس  ىنى ھېچكىم 
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يدۇ.  ما نال ىپ چىكىش    كە پېتى قادىر  ۇش     ەنەيتاك ئېت
 ەمراگۈلنى  ڭھ ەنبىل مەتەس     ۇمكى،بولغ  انلىقتى  چوق

 ،ېدىد ۇ. ئېلىدۇك ۈنلەرك ېيتقانئىپالس ئ ۇئ ېش    ىغىمۇب
 ...ۇقىلىد ۇمچوق

ندى ك ۆيگەئ ھەمراگۈ  ماي  ېچھ ېيى ،ك ەلگە ئىش قىل
شقائارام ئ شلىدى. ئ ېلى شالرن ەممىالئىچىدىكى ھ ۆيبا ى ئى

سا بىجانىدىللىق بىل  ەرگەي نىۈزىي ۇنىڭقىلىپ، ئ ەنئايىمنى
 ۇزلۇقالبىرى ي  الغ ۇزۇن  دى ئ ەمراگۈلگەق  اراتمى  دى. ھ

 ەمەتس     ەنمۇ،قالغاچقا ئايىمنىس    ا بىل ۇپياقىدىغان بول
 قەتە. پڭالش   مايتتىپارا ەنمۇياكى باش   قىالر بىل ەنمۇبىل

 ۇرۇش    نىالئولت ۈرۈپس    ولىنىپ، خىيا  س     ۆيىگەھوجرا ئ
 .ۆكەتتىياش ت ۇزۇنغائ - ۇزۇنئ ەرىقىدەت ۇخااليتتى. ش   

. ئىككىس  ى ھوجرا ەلدىيوقالپ ك ۇنىئ ېھرىبانم ۈنىبىر ك
 ەردئىچىدىكى بارلىق د ەمراگۈ . ھۇڭداشتىم ۇزاقئ ۆيدەئ
 نغاېغىنغائانىس    ىنى س     ۇرۇنقىدەكب ەنىالملىرىنى يەلەئ -
لچىقىرى ەنيىغالش بىل ۇچەچىقق ۇخادى پ ۆڭگەپ،د . دىۋا
 ۆزىنىئ - ۆزئ ۆرە،ك ېگەن  دى د ۋال  دىچىقىرى ۇنىب

دى. ئى ۈزۈكت ېگەنقىلدى، د نۇباغرىنى خ ۈرەكقىينىدى، ي
 - ېزىلىپئ ۆيدۈرگەنس  ىرىباغرىنى ك ەس  رەتلىرىھ ۇنىڭئ
لدا ھا ەزمىگەنس    ۆزىمۇئ ۇرۇپ. يىغالپ تىيىغلىد ېزىلىپئ
ىدى. م ۆلۈمئ ۆزىگەئ - ۆزئ بانتىل ىڭئ ېھرى غا  ۇب ۇن ھالى

 ۆزىئ ەرچەگ ەمراگۈلنىھ ۆڭلىدەك ۇقالدى. ئ ەيرانقاراپ ھ
 ەختس  ىزب ەرھالدەھ ۇ،بواللمىس  ىم ەختلى ب ۇلىغاندەكئارز
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ئىچىدى   -تاپتا ئىچ  ۇ. بىراق ش    ەتتىبىل ەپد ەمەسئ
 ۇۇمھالىغا قاراپ ئ ڭقىزنى ۋاتقانيىغال ۆكۈلۈپت ۆكس  ۈپ،ئ

ىدى. م ىڭچىدىم بانن  ەنبىل ۋېرىش    ىزالرالپ س    ورا ېھرى
. ۆكتىبىراقال ت ۇنىڭغ  ائ  اخىرى ئىچى  دىكىنى ئ ەمراگۈ ھ
 ۆمرىگەئ ۇرۇپ،ت پۇجۇيىغالپ ب  اغرىنى م ۇقۇل  داپب

ىپىدى   ي ېھرىبانغام ەرياننىج ېس  ىلغانناپاكلىق تامغىس  ى ب
ى، بايان قىلدىك ە. نەردىبايان قىلىپ ب ڭنىس   ىغىچەيى-

 ېلى  پبىراقال ي  ار ئ ۇغ  انىت ۇبەتلەرنى  ڭئوق -ئ  ازاپ 
ندەك،ك ىڭئ ەتكە  ۇپياش بول ۆزجىس    مى ك ۈتكۈ پ ۇن
اقىسىنى گاھ ي ەپلىرىنىگ ۇنىڭئ ېھرىبانباشلىدى. م ېقىشقائ
 ۇنىقىلىپ ئ ېش   ىي ۆزگاھ ك ەپ،قولىنى چىش   ل ۇتۇپ،ت

 ەھىمس   ىزر ۇب ئەمما. ڭلىدىئا ۇرۇپئولت ېس   ىپباغرىغا ب
ئاللىق، ك ى رى قدىرگەت ۈلپەتل  ەنگۈس    ىزادىال ئىش     ە

قاچان ي ۈتۈلگەن،پ ەپىش    انىگ ېكى ،. لەلمىدىك  زۈئاللى
ش ېرىپب شالرغا  ستىن ەرجىگ -جان  ۇنداقالبولغان ئى  ڭىدال
ئىدى.  ەمەسئ ۇمكى م ەنمەيئىش   ەنالىلىرىگ ەس  رەتلى ھ

ست  شتى. د ەاققىچۇزئشۇ تەرىقىدە ئىككى دال  ۇش ە يىغال
 ەمراگۈلنىڭھ ەنبىل ەمەتس   ەزمىدىكى،س   ېچكىمھ ەيتتەپ

 ەنىلب ۋازيىنى  خىتىلداپ يىغلىغان ئا ېنىدى ھوجرىس   ى ي
 .تتىەك ۆتۈپئ ەيلەنچىقىرىپ بىر ۋىشىئاياغ تى ەبوشقىن

ستا  ھەمراگۈلنىڭ شلىدى،  -قولى ئا شقا با ساقىيى ستا  ئا
دى. ئى ەمەسئ ەكساقىيىدىغاند ېچيارا ھ ەلبىدىكىق ېكى ل
 ئىشلىرى ۆزئ ۇرماي،ئىشنى چاند ېچھ ۇرۇنقىدەكالب ەنەي ۇئ
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 ۆزىنىئ ۆچمەنلىكىق  ادىرغ  ا بولغ  ان ئ ۇ،بولس    ىم ەنبىل
پات تاكاللىش    ىپ  -پات  ۇالرقااللمىدى. ئ ۇش    ۇرۇپي

 ڭچو ەنت  اك  الالش    ق  ان  دا ق  ادىر >> م غ  ان،ق  الى  دى
ندىكى  ...<< د غا غائ ەپبول ىد ۇپ،يو  قوي ۇنىڭ  ەغىپپ

ىپ ك غانچىق ىدى قادىر ب ۇپبول ېت لدى.  ىدى قا  ەكب ۇرۇنق
قى ھازىر ەمراگۈلنىڭھ ۇپ،قالغان بول ۇپبول ېس   ىقب ېغىرئ

ياتىرالھى ك ى ك ۇنىڭغىمۇئ ەيپى غان  ەس    ىرت ۆرۈنەرل قىل
 ئىدى. 

 ۇنىڭقىلىدىغان، ئ ۇئامىلەم ۇقىرغا س   وغقاد ئايىمنىس   ا
ىم يىت ۆزىنىڭئ ەمتاپىدىغان ھ ۇس  ۇرق ۆزلىرىدى س   - ەپگ

ىدى قىز ئىك غان بول ەنلىك ىدى ھازىر ئ ۇپزارلىن لدى.   ۇقا
 ەممەقولى چاققان، ھ - ۇتپ ەن،ش  وخ، چىچ ۇرۇنقىدەكب

 ۆڭلىدى قادىرغا چى  ك ۇرىدىغان،ت ۇرۇپئ ۆزىنىئىش    قا ئ
غان ۆيۈك ىدى ىدى. ن ەمەسئايىمنىس    ا ئن ىپ،ب ەگەئ  ېر
 ۇ،ئىش قىلى  د ېمەن ېرى  پب ەگەن ەل  دى،ك ەيەردى ق
 نىڭغاۇ. ئڭمايتتىس  وراپ، ئىش  لىرىنى بىلىپ ما ۇرۇنقىدەكب

 قانچەېچبولماسلىقى ھ - ۇشبول ۆيدەئ ڭقادىرنى ەتەننىسب
 ەس    مىيەتر ۇنلۇقخوت - ەرئ ەقەتقالغان، پ ۇپئىش بول

 ۇ. ئۋاتاتتىقىلى ەپگ ېچىپ،ئ غا چىرايۇنىڭئ ۈزىس  ىدىنالي
 ېغىرق  اراپ، ئ ېگى  دى ت ەرپ  ات ي -پ  ات  ەمراگۈلگەھ
ىپخ ياتتى. ئ ۇرس    ىن ىڭقو غاي ۇن ندەك ېنى  ېغىزىنىئ ەلگە
ىپ ەمما،بوالتتى، ئ ېمەكچىد ېمەبىر ن ۆمەللەپئ  ئىككىلىن
 ۆزىنىئ ۇنىڭقاالتتى. ئ ېتىپك ەقىاللماي جىممىد ەپگ ەنەي
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نداقت ڭش     اپ،تى  ەپئىزد ۇرس    ەتپ ەپكەگ بىرەر ۇرقا
لدى. بىراق ئ ەمراگۈلمۇھ ۈرگەنلىكىنىي قا قاپ  ىڭباي  ۇن
 ىدى. قىلم ەپگ ۇقچەئارت ۈچۈنقويماسلىق ئ ېگىپت ۆڭلىگەك

 ۇندائور ۆيگەنك ېكى قولى س    اقايدى. ل ھەمراگۈلنىڭ
ئىزى  ۇقتارت ەتالس     ەكقالغان التىد ۈرلىش    ىپپ ۇددىخ

 ۇقىلىپ، ئاش   ېرىمي ۆڭلىنىك ۇنىڭھا  ئ ۇقالغان ئىدى. ب
. تىۇراتت ېلىىپيادىغا س   ەرۋاقىتھ ۆتمۈش  نىئ ەتلى قاباھ

 ،ېڭەلمەيي ۇرۇختۇملۇقنىب ۆڭلىدىكىك ۇقانداقال قىلس    ىم
يانىنىج ۇچراشقا ئۇقخورل ىدى  ن ەر يال ماي  ېرىخى قىالل

 ئازابلىناتتى. 

ىت  قادىر . بىراق ۈرەتتىپايالپال ي ەمراگۈلنىھھەر ۋاق
سلىق، بول ۇزيالغ ەبارىچ ڭئامالنى ەمراگۈ ھ ازار ب ۇپمۇقالما
 ەب ارىچ ېىنى ڭجن ۈچۈنق الم اس    لىق ئ ۇزي الغ ۈنلىرىك

مدىتىرىش     اتتى. ئ ىدەكب ەمراگۈ ھ ە  ەممەيلەنھ ۇرۇنق
نى ئىشالر ۇراتپ - ەپارچ ېلىپق ۇزيالغ ۆيدەئ ەتسەبازارغا ك
 ىغانۇرىدئولت ۆرۈپك ۋېزالرتىلى ۆتكۈزىدىغان،ىت ئۋاققىلىپ 

سىنى سا دادى شلىغان، بىر بول شالرنى تا  ېرىپب ۆيىگەئ ڭئى
بازارچىالر  ۇرۇپئولت ڭلىىش    پپارا ەنئانىس    ى بىل ۆگەيئ

ىر بولس  ا ب ەنەي ېتىدىغان،ك ۆيگەئ ېقى ي ېلىش  كەقايتىپ ك
ر بولدى. بى ۇڭدىش    ىدىغانم ېلىپچاقىرىپ ك ېھرىباننىم
 ۇق  ادىر ب ەنپ  ايالپ كىرگ ەمراگۈلنىھ قېتىم ەچچەن

ھالدا  ۇچقانئ ەرۋاھىئ ۆرۈپنى ك ‹‹ېھمانم ۇقس    وغ››
 ڭەبولدى. ئ ۇشئىككىلىس  ى خ ۇنىڭدى . بەتتىچىقىپ ك
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لدى. پ ەتەربىخ ۆزىنىئ ەمراگۈ ھ ۇھىمى،م  ەقەتھىس قى
 .ەرمەيتتىب ۈزي ۆڭۈلس    ىزلى ك ۇرس    ىالقادىردى  يىراق ت

سىزلى ك سا ت ۆڭۈل شىمۇربولمى شىلىنىپ، -بارا  ۇ  بارا ياخ
 ۇيوق. ھازىر ئ ەپگ ۆتەلىش    ىدەئ ەختلى ب ۇھازىرقىدىنم

 قىالتتى. ۈمىدئ ۇنىالش ەقەتپ

 ېزىغاقوش    نا ي ۇنىتوي قىلدى. ئ ېھرىبانئارىدا م ش    ۇ
شلى ەتىگەندىالقاق ئ ۈنىتوي ك ۇپ،بول ۇزۇتىدىغانئ رىغا ئى

 نەتكەك ۆيىگەئ ېھرىباننىڭم ەپد ېرىمەنب ەملىش    ىپيارد
چىرايى  ۇرۇپالي  انم  اي ت ۆچۈرگۈچىلەرقىز ك ەمراگۈ ،ھ

ھالدا  ۇرس  ىزالنغانماغد ۇرۇش  قان،ئولت ۆزلىرىس  ارغىيىپ ك
لدىپ كىقايت ەگۆيئ ىە  ۇپمايلىق بول ڭ. توي پولوس    ىن
ئانىسى ىنېيق ۇرغانئولت ۇدۇرىشىپغ ېيىشىپ،د ەتكەنلىكىنىك
سا ئ ەنبىل س ۈندىالك ېرىمي ۇنىڭئايىمنى ش ەلمەنكى  ەكىدكى
س ۇپبول  تىپېي ۇنىئ ۋە ندىەجەبلەئ ە قالغانلىقىغا قاراپ 

قائارام ئ ى ك ۇيرۇپ،ب ېلىش     قا ت ەچل ماق ندىتا . ۇتۇ
 ئاينىيتتى.  ۆڭلىك ېيىپق ېشىب ۈلنىڭاگەمرھ

. ەىدئىچ ۇئ ەيتتىد -ەن،بوپتىك ېمىسەمپولونى ي ۇئاش-
چاغالرغىچ ېلىخ ۇئ يالالر بىل ېگىت ەبىر  ىپي ەنيوق خى  ېت
لدى. س     ۇخالپئ ىپ ك ەمەتقا ندەقايت  ېخىت ۇئ ەلگە

ىدى. س     غان ئ غانمى ىپ،  ۈرتۈپت ۇنىئ ەمەتئوي ئويغىت
ا قولىغ ۇيۇقئاش   نىس    ەقالغان بىر چىن ۇۋۇپئاللىقاچان س   

ئاراملىق  ۇنداقش     ەنىالي ەمراگۈ قويدى. ھ ۇتقۇزۇپت بى
 ەۈس    تەلدئىچىپ، قالغىنىنى ئ ېرىمىنىي ڭئاش    نى ەئىچىد
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رىپ تاتى ۇنىڭقويدى. ئ ېش    ىنىب ۇققاياس    ت ەنەي ۇپالقوي
 ڭاۇئىچى س ىيرىلدى. ش  ەمەتنىڭقالغان چىرايىغا قاراپ س 

 قالدى.  ېتىپي ېشىنىپي ۇپ،رايىغا قوي ۇنىئ

ېچە، مۇدھىش قاراڭغۇلۇق جاھانغا ھۆكۈمرانلىق ك يېرىم
چىقق  ان ق  ادىر  ەتكەھ  اج قىلىۋاتق  ان مەھە  ئى  دى.

س سىز ھالدا  سى ئالدىغا ك ەمەتلەرنىڭئىختىيار  ىپېلھوجرى
 ۋەس   ۋەس   ىنىڭئاللىقانداق بىر  ۇقالدى. ئ رۇپۇت ەمبىرد
 خىيا  قىلىپ قالغان ئىدى. ەمراگۈلنىھ ەنبىل ۇترىتىش  ىق
 ۆڭلىگەك ۇنىڭئوتى ئ ەش  ى بولماس بىر خىل ر ۈش  ىنىپچ
 ۇ. ئۈندەيتتىئ ەرەپكەت وجراھ ۇش    ۇم ېلىپ،س     ۇلغۇالغ

 تلىرىۇئويلىدى، بىراق پ ېرىشنىب ېقىنالپي ەرەپكەئىشى  ت
 ەچچەن ەرىقىدەت ۇ. ش  ۇنمىدىبويس   ۆزىگەئ ۋالىش  ىپكال
 ۇش   ە ياندى. د ەينىگەئاس  تا ك ېيى ك ۇرغاندى ت ۇتمىن

 : ڭالندىئا ۋازىئا ەمەتنىڭچاغدا ھوجرىدى  س

 ... ېمىشقان ەمەسمۇ؟ئ ۇنۇممۇ،خوت ېنىڭم ەنس-

 ەتكەنك ۋاقاپچال ۇنىڭغىمۇ! ش  ڭىزچۇبولدى قىلس  ى ۋاي-
 ئىدى.  ۋازىئا ەمراگۈلنىڭھ ۇب-،بىر... ۇتازىم ۇ؟بارم

 ۇقبوغ ەمەتس ېدىد - ،زادى بىر ئىش بولدى ڭاسا-
 چەەچكىيوق، ك ڭكارى ەنمۇبىل ەنم ېقىننىڭياقىي - ۋازدائا
سەنئولت ڭۋېقىپالھا شىۇرى يوق.  تايىنى ڭنىڭ. يا قىلغان ئى
 ... ڭيوالتمىسا ېقى ي ېنىمۇم ېلىپك ەمدىئ
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لدى قىالمس    ىز يوق؟-  ەنبىل ەردەز ەمراگۈ ھ - ،بو
 . ۇمتويد ەجەپمۇھ - لىدىۋتو

ىڭ ئا ۋازىئا ئۇالرن تا  ىدىقاي غا خڭالنم قادىر  ۇددى. 
 الۆزىچىئ ېلىنىپ،ب ەكچىقىپ قالىدىغاند ەمەتس     ۆيدى ئ

ىپ، ھ ىددىيلىش     غاني ۇ. ئەتتىك ۇدۇقۇپج چاقلىۋال  ېپىن
 ۆيىگەئ ۆزئىتتى  چامداپ ئ ەئالدىنى ھىملىغىنىچ ڭچاپىنىنى

ىپ ك ىدە. كەتتىكىر ىڭھ ەنبىل ەمەتس     ۆڭل  ەمراگۈلن
ىپ  ەس    لەپ،بىر ئ -لىرىنى بىر ەپبايىقى گ تا تىز قاي

 .ېقىۋاتاتتىب
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