
  گۇانھ )پوۋسىت(

 

 «سۆيۈملۈك...»

خەت شۇنداق ابشالنغان ئىدى. مۇشۇ سۆزنىڭ ئۆزىال كۇپايە بودلى. بۇنداق ابشلىنىدىغان 

خەتەلرىن مەن ھاايتمىدا پەقەت برىال ئادەمدىن اتپشۇرۇۋالغان ئىدمى. قرىىق يىلچە ۋاقىت ئۆتكەندە مۇشۇ 

اڭا يېتىپ قانداقالرچە، قانداق يولالر بىەلن مابشلىنىش بىەلن قولۇمغا ئىلىش تۈرۈلگەن بۇ خەتنىڭ 

كەلگەنلىكىمۇ قىزىق برى مۇئەمما ئىدى. بۇمۇ تۇرۇپ تۇرسۇن، ئەگەر بۇ خەت مۇشۇنداق برى ۋاقىتتا 

ئۇالش تۇرۇملىغان بولسا نېمە بوالتىت؟ بۇ مېنىڭ ايلغۇز قالغان كۈنلرىمى ئىدى. قىزمى ئىزچىل ماڭا 

ۇ كۈن ئۆزى بىەلن تۇرغۇزماقچى بولۇپ ئېلىپ كەتكەن، دادىس مى ابقتۇرۇۋاتقان ابلىلرىىىن برىەر

لۇپ پېنس ىيىگە چىققاندىن كېيىنىك ئېغرى سۈكۈانتلىق بىاكرچىلىققا چىدىياملاي، ئۆيدە ئولتۇراملاس بو 

قالغان، ھېىل ئالتەشەدىىك تۇققانالرغا بېرىپ كېەلي، ھېىل ئۈرۈمچىدە ئىش مى چىقىپ قادلى دېگەندەك 

ۈنلرىمى بەش كۈن يوقۇلۇپ كېتىدىغان بولۇۋالغان ئىدى. خەتىن اتپشۇرۇۋالغان ك-ېپىپ، ئۈچابھانىەلرىن ت 

دەل ماان مۇشۇنداق ايلغۇز قالغان چاغلرىمىغا توغرا كەدلى. ئاشۇ سۈپەتكە قوشۇلۇپ كەلگەن ئىسممىىن 

تىيىپ، كۆرۈش بىەلنال خۇددى قىزىتىلغان س امىپ ۋۇجۇدۇمغا اتراپ كەتكەندەك، كۆز جىيەلكرىمى كرى 

 يىغالشقا تەييارالنغاندى.

  

برىىس مېىن ئۇزاق پايالپ، مۇشۇنداق برى پەيتىن اتپقاندا ئاندىن بۇ خەتىن ماڭا ئۇالش تۇرۇش ىن 

رمى ئەسرى ئۆتكەندە ئاز كەم يې —مۇۋاپىق اتپقاندمىۇ؟ بۇنىىس بەمكۇ موھمى ئەمەس، موھمىى، قرىىق يىل 

ۇئان ىەلن ابشالنغان بۇ خەت قىزىقارلىق برى مەۋزۇ ئىدى. شمېىن ھاايجانغا چۆمدۈرەەليدىغان خىتاپ ب 

 قۇالقلرىمىغا جىمجىت قىش كېچىلرىىدە ايىك چىكەتكىەلرنىڭ چرىىدلاشلرىىدىن ابشقا سادا بوملىغان ايز

كېچىلرىىدە ئۇزاقالردا چېلىنىۋاتقان تەمبۇرنىڭ ئاۋازى ئاڭالنغاندەك بودلى. زەمخەك بىەلن چالىدىغان 

رنىڭ چالغىىن ئەمەس، تۆرت ابرمىقىغا انخۇل ابغالپ چالىدىغان ھەقىقىي ئۇستىالرنىڭ چاال ئۇستىال

چېلىىش ئىدى بۇ. شۇنداقال ايشلىققا اتلىق برى انخش ىنىڭ ساداس مىۇ بەك چوڭقۇردىن، چەكسىز 

ن ىقاراڭغۇلۇققا پاتقان چوڭقۇر اير تېگىدىن ئاڭالنغاندەك بولۇۋااتتىت. كمى بىلىدۇ، ئەگەر بۇ خەت بۇند

ئوتتۇز يىل، ايق، يىگرىمە يىل بۇرۇن قولۇمغا تەگدۈرۈلگەن تەقدىردمىۇ چوقۇم دەسەلپىك قۇرالرىن 

ئوقۇش بىەلنال غەزەپتىن يېرىلغۇدەك بولۇپ، داۋامىىن ئوقۇشقا اتقەت قىالملاس تىن پۈرەلپال ئەخەلتكە 



بەختسىزلىلكەرگە  يەنە قانداقھۇ، ئادلامچى اكززاپ، مېىن يەنە برى قېتمى ئادلاپ، »اتشلىغان بوالتتىم. 

 دەپ ۋارقرىىۋەتكەن بوالتتىم.« پاتۇرماقچىدىڭ؟

راست اتشالرمىدمى؟ اتشلىياالرمىدمى؟ اتشاليتىم! چوقۇم اتشاليتىم! ئەمما يەنە شۇنىڭغا ئىقرار 

بولۇشۇم كېرەكىك، اتشالپ بولۇپ ئەخەلتتىن تەكرار ئېلىپ، بۇ ئادلامچى نېمىەلرىن دېمەكچىكىنا؟ دەپ 

زىقىشلرىمىغا بەس كېەلملەس تىن ئوقۇماي قاملايتىم. ئەمدى بۈگۈن بولسا، قېرىدمى، مېىن ئەمدى قى

ھىچكىممۇ ئادلاپ يۈرمەيىت. شۇڭا بامىالل ئوقۇشۇم مۈمكىن ئىدى. مەيىل اتتلىق، مەيىل ئاچچىق، ھەتتا 

ق ئىھتامىىل بولغان بۇ ائازاپلىق بولغان تەقدىردمىۇ، ئۆتكەن ايشلىق ھاايتىن ئەسكە سالىدىغان ايىك شۇند

خەتىن ئەمدى بامىالل ئوقۇپ، ئاشۇ قرىىق يىل ئاۋاللرىى بولۇپ ئۆتكەن كەمچىش ۋە كەچۈرمىشلرىمىنىڭ 

تور بېسىپ كەتكەن قازانقلرىىىن برى قېتمى ئېچىپ كرىىپ، كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقىشنىڭ يەنىال 

 قىزىققۇچىلىىك ابردەالك ئىدى.

اللرىمىىن  تۈۋىدە ترىىڭالۋاتقان تەمبۇر ئاۋازىنىڭ ئۆزىال مېنىڭ خىيپەقەت شۇلمىۇ؟ ئاشۇ قۇالقلرىمى

سەلپىك گە چۈشكەن جاڭگالالرغا ئېلىپ كەتكەندەك قىالتىت. خەتنىڭ دە«قايتا تەربىيە»ئاللىقاچان ئاشۇ 

قۇرلرىىدىن كېيىنال كۆزۈم برى نۇقتىدا قېتىپ قالغىنىچە، قولۇممۇ خەتىن تۇتۇپ قېتىپ قالغىنىچە 

 رىمىنىڭ قاينىمىغا چۆكۈپال كەتكەنلىكىمىن سەزمەي قاپتىمەن.خىيالل

  

ئىپپەت قارىىش ئىپتىدائىي »برى قىز ئۈچۈن ئىپپىتىىن يوقۇتۇشنىڭ نېمىلىكىىن ماان مەن بىلمىەن. قىزمى، 

س ، دەيدۇ. ئۇنىڭ دېيىش ىچە يودلاشالر ئىپپەتىن بەك سۈرۈش تۈرۈپ كەمتە«جەمىيەتكە خاس برى ئىش

ىڭ گېپىىن مۇچنە قاپتۇمىش. غەرپ دۇنياس ىدا بولسا ئىپپەتن -ەقەت سەھرالرىىدىال ئاچنەبولۇپتۇمىش. پ

قىلىپ ئولتۇرۇش ھەتتا كۈلكىگە قالۇدۇغان نومۇسلۇق برى ئىش بولۇپ قاپتۇمىش. ايق، ايق! مەن 

بۇنداق بولۇشىىن زادىال تەسەۋۋۇر قىالملاميەن. ايق، ايق، چۈشەندۈرۈمەن دەپ ھىچكىم ئاۋارە 

نداق سۇن، بەرىبرى مەن بۇنداق غەلىتىلىكىن زادىال چۈشۈنەملەميەن! قىزمىنىڭ خاترىىجەملىك بىەلن بۇ بوملى 

لىپمۇ، گەپەلرىن قىلىىش، ھەتتا دەسەلپىك يۈرگەن يىگىتىدىن قورس ىقىىن ئىش ىتىپ بولۇپ ئايرىلىپ قې 

  ق!ھىچ چېۋىغىقىغا ئاملاي خاترىىجەم يۈرۈشلرىىگە قاراپ ھەيران بوملاي ئىالج يو 

ئەيىن چاغدا قىزمىىزىن ئەتىۋارالپ، يەردە قاملاسلىقى ئۈچۈن ۋەس ىەل بولۇدۇغۇ دەپ خەچنە 

 مەكتەپكە بەرگىنىمىزگىغۇ بۇرۇنال تويغان ئىدۇق، نەدىن بىەليلىىك، مىللىي كۈلتۈرىدىن ئۇزاقلىشىپ

ارزۇالپ ئكەتكەن ئادەمنىڭ غەلىتە مەخلۇققىال ئوخشاپ قېلىشىىن؟ نەدىن بىەليلىىك، بىز ئۇىن 

خەچنىگە بېرىپ كەمتىسەمكۇ، برى زامانالر ئۆتۈپ، بۈگۈنگە كەلگەندە ھەمممىىزنىڭ شۇنىڭغا 

ان زورلۇنۇش مىىزىن؟! قىزمىىزنىڭ ايت كۈلتۈردە يېتىلىىش بىەلن مىللىي ئەخالق پەقەتال س ىڭدۈرەملەيدىغ



ىن ئاللىنىۋاق تويۇپ دسۆزدە پەدىشەپكە ايت بولۇپ كېتىشلرىى-قىلىق، ھەركەتەلردە بولۇش ىدىن، گەپ

  پۇشاميانغۇ قىلغانىدۇق. يەنە شۇ ابال ئەمەمسۇ، نېمە دېسەمكۇ يەنىال اتشلىۋەتكىىل بوملايدىكەن...

بۇنىغۇ شۇندامقۇ دېدۇق، ئەمما راس تىىن دېسەم )دادىس مىۇ شۇىن دەيدۇ( ئۇ خەچنە ئوقۇغاچقا بىز 

« ئاالھىدە»دىغان دەك، گەپ قىلغىىل بوملايئۈچۈن مەلۇم يېپىقلىققا، سرىلىقلىققا ئىگە بولۇپ قالغان

مى بىلىدۇ، ئۇ دېگەن ك»برىس ىگە ئايلىنىپ قالغاندەك برى تۇيغۇمۇ بىزىن چەلكەيدىغان بولۇپ قادلى. 

ملاي خەچنە ئوقۇدى ئەمەمسۇ، بىز بىلمىگەنىن بىلىدۇ، ئۇنىڭغا ايمان مۇئامىەل قىلىپ ئايىغىدىن چىققىىل بو 

ىدى. ك برى ھېيىقىش بىزىن چەلكەپ تۇرۇۋاتقانلىقىمۇ ھەيران قاالرلىق ئ ، دېگەندە«قېلىش مىۇ مۈمكىن

ىش نورمادلا نەق ئەمەلىيەت ئۈستىدە بىز بۇىن ئويالپمۇ يېتەملەيتۇق، ىب ئىختىيار يوسۇندا ئەنە شۇ ھېيىق 

ن ەلبىەلن مۇئامىەل قىالتتۇق، ئەمما، كېيىن، مەلۇم ئاخشاملرىى خىيال سۈرۈپ ايتقان چاغالردا ئەقىل بى

 بۇالرىن قايتا ابش تىن كەچۈرۈپ ابققىنمىىزدىال ئۆزمىىزدە كۆرۈلۈۋاتقان بۇ غەلىتە ئىپادىدىن ئۆزمىىزمۇ

 ھەيران قاالتتۇق. توۋۋا، ئەجەاب ئۇ بىزنىڭ ئۆز قىزمىىز ئەمەمسىدى؟!

ئۇ ئەنە شۇنداق، مىللىي كۈلتۈرمىىزگە ايت بمىەنە گەپەلرىن قىلغىنىدا مەن راس تىنال ئازاپلىنىپ 

دەپ ئەيپەلپ «س ىەل ئۇيغۇرال... »كەتكەنىدمى. ئۇنىڭ خۇددى ئۆزى ئۇيغۇر ئەمەس تەك: 

 سۆزەلشلرىىچۇ؟ توۋا!...

ى زوقۇم يېگەندەك ئازاپلىنىپ يۈرگەن ئىشنىڭ ئەمدى مۇشۇنداقال قىزىق-توۋا، مەن برى ئۆمۈر زەھەر

پ تۈگىىش ئەقىلغە ولۇيوق، قىممىىت يوق، ئەھمىيىىت يوق، تىلغا ئالغۇچىلىكىمۇ يوق برى ئىش ب

س ىغامدۇ؟ ئۇىن دېس ىغۇ ھازىر ساغرىسىىن چىقرىىپ يۈرۈمشۇ گۈزەللىك كۆرىىك بولۇپ قاپتۇ. 

اتترىىپ دەرھال ئۆزمىىزىن -ئىلگرىىلرىى بىزەلر كۆڭلىكىمىزنىڭ ئۈستىدىن بىلىنىپ قالس مىۇ قىزىرىپ

قا توغرا كەلس مىۇ ۇرۇپ قوپۇشتۈزەش تۈرەتتۇق، بوز ئاچقان يەرلرىمىىزدە يۇمشاق توپا ئۈستىدە ئولت

ز دەرھال پۇتمىىز بىەلن ئولتۇرغان توپا دۆۋىسىىن بۇزۇۋېتەتتۇق، ئۇنداق قىلمىساق بەزى شوخ، قىلىقسى

يىگىتەلر يۇمشاق توپا ئۈستىگە چۈشكەن ئىزىن غېرىچالپ، خۇددى ساغلىقنىڭ قۇيرۇقىىن ابھالىغاندەك 

مدى بۇ كۈنەلردە قارايسىزىك، نومۇس ئەمەس، ابھاالپ، ئادەمىن نومۇسقا ئۆلتۈرەتىت. ماان ئە

يۈرۈشلرىىدىن يۈزۈپ  «ئېغىغا مىنىپ»ئىپتىخارلىنىدىغان برى ئىش بولۇپ قاپتۇمۇ دەميەن؟ قىزمىنىڭ 

بەدەن »سا، دەپ كېتەتتىم. ئۇ بول « ھىچ بوملىسا داداڭدىن خىجىل بولغىن، ۋاي، ئۆەلي!»قىزىرىپ: 

دەپ  «ېامنداق، سەھراچە گەپ بۇ؟ س ىەل ئۇيغۇرال...گۈزەللىكىنمىۇ يوشۇرۇش كېرەمكىكەن؟ ن 

پىسەنتىگىمۇ ئاملايىت. تېخى قاچنە چوڭقۇر پېتىپ، كەمكوتىسىز بىلىنىپ تۇرسا شۇچنە ئىپتىخار 

م كېيىن مەمنۇ كۆنۈپ قالغاندەك بولۇپ، ئارتۇقچە ئارىالشامس بودلۇم. راس تىىن دېسە-بولۇدۇكەن! كېيىن

دېگەن ئاجايىپ  ىلمىىن تېيىشقا مەجبۇر قىلغان بولۇش مىۇ مۈمكىن. دۇنياھېلىقى سرىلىق ھېيىقىش مېىن ت 



بولۇدۇكەن، ايق، ئادەمەلر ھەجەپ قىززىق مەخلۇقكەن، دېسەم توغرىدۇر بەلىك؟ برى نومۇس بەلگىىس 

برى زامانالر كېلىپ ئىپتىخار ۋەس ىلىىس بولۇپمۇ قالۇدۇكەن ئەمەمسۇ؟ توۋا! ماان شۇ ئىپپەت 

 ۇ شۇغۇ.مەس ىلىسىىن دېسەمك

برى ئۆمۈر اترتقانلرىمى ئېنىق ئېس مىدە تۇرۇپتۇغۇ؟ مېىن ابشقىالرنىڭ كۈلتۈرىدىىك ئادەتەلرگە 

 كۆندۈرۈش بىەلن، ئىشەندۈرۈش بىەلن، مەن ئۆتۈپ كەتكەن ھاايتمىىن تۈزۈتەەلميەمنۇ؟

  

ايخىش  ؟دەل بىلمەسلىكىم تۈپەيلىدىن،... )مۇشۇنداق دېسەم ئادىل بوالرمۇ؟ بىلمەسلىكىمدىنالمۇ

كۆرمەيتىممۇ؟ توغرا، ايخىش كۆرۈشۈممۇ ابر( ماان شۇ سەۋەپتىن ئۇنىڭ ايملاۋۇزدەك، بەس كەلگىىل 

ەكتىن بوملايدىغان نەپس ىي تەەلپلرىىگە تەدرىجىي يول قويۇپتىكەمنەن. ئويالپتىمەنىك، بەرىبرى ئاخرىىق چ

ىقىس ىنىال اترتىشىش مۇساب ئۆتكۈزۈۋەمتەميەن! بۇ ئەسلىدە بمىەنىلىك ئىكەن. مەس ىەلن، ئارقان 

ئەسلىسەك كۇپايە. بۇ مۇسابىقىدا تۇجنى قەدەمدە كەتكۈزۈۋەتكەن تەرەپ، ئاخرىىق چېگرىدا ۋەزىيەتىن 

قۇتقۇزالامدۇ؟ مۈمكىن ئەمەس. بۇالرنمىۇ نەدىن بىەلي؟ تەجرىبىسىزلىك. لېكىن بۇ ئاقلىش مىمۇ بەالك 

 دە!-ولۇپتۇتىىن ساقاليدۇ؟ شۇمۇ گەپ بتېتىقسىز. كمى ئاۋال تەجرىبە قازىنىپ، كېيىن ئىپپى 

برىىگە تېگىپ -ئەسلىدە بۇ دەسەلپىك سۆيۈش تىن ابشالنغان كەتكۈزۈش. بەلكىم قولمىىزنىڭ برى

كېتىش ىدىن ابشالنغاندۇر. ئىشقىلىپ ئاشۇنداق ابشلىنىدىكەن. خۇددى پىچۇرىننىڭ دېگىنىدەك: 

 كەن.«بەدەننىڭ برىىنچى تېگىىش مەس ىلىىن ھەل قىلىدۇ»

 غرا، دەسەلپىك سۆيۈش تە مېىن ئەيپەلشكە بوملايدۇ، بۇ ئىش بەمكۇ تۇيۇقسىز بولغان ئىدى. مەندىنتو 

سوراپ ئولتۇراتتىمۇ؟ رۇخس ىتىمىن ئېلىپ ئاندىن سۆيۈدۇغان بولس ىدى، ئۇنمىىغان بوالتتىم. ئەمما ئۇ 

ا بودلى. مەن اين پەيد جىتلىق-كۈىن بىز جىگدىلىكتە ئولتۇرغىنىمىزدا گېپىمىز تۈگەپ قالغاندەك جىم

تەرىپىمگە بۇرۇلۇپ قاراپ ابقاي دېسەممۇ، نېمىشكىدۇر قارىياملايتىم. خۇددى ھېلىال برى ئىش، 

پەۋقۇلئاددە برى ئىش يۈز بېرىدىغاندەالك برى تۇيغۇدىن ەلرزىگە كېلىپ تۇراتتىم. گواي يەر پوس ىت 

قىم بەلكىم مۇشۇ نىڭغا قارىياملاسلى كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇۋااتتىت؛ ايانراتغ ھامان پارتاليىت. ئۇ -كۆتۈرۈلۈپ

، اتمالىق كۈتۈش تىمنىدى؟ ايىك ئۇنىڭ يرىتقۇچ كۆزلرىىدىن قورقۇپمۇ؟ ئەيتاۋۇر مەندمىۇ نېمىدۇر برى ئىش

ئادەتتىكىدىن ابشقىچە برى ئىش، برى تەرەققىيات، ئاۋالقىغا كۆرە ئىككىنچى قەدەمىن كۈتۈش اتماىس 

دەك اۋاك ئىكىك قودلىن چىقىدۇ دېيىش ىدۇ ئەمەمسۇ، مەندمىۇ ابر بوملىغان دېيەملىسەم كېرەك. دېمەك، چ

 قىلىدۇ. مەن ئۆزەمگىمۇ انمەلۇم بولغان برى اتمادا كۈتۈپ ئولتۇرغاندەك قىلمىەن.

ئەنە شۇ چاغدا، دەل مەن اتمادا كۈتۈۋاتقاندا ئۇنىڭ قېلىن ەلۋلرىىىن مەڭزمىدە ھىس قىدلمى. ھەتتا برى 

، مەست بولۇپ قادلمى. دە-قىدەك ئېس مىدە. ەلۋەلرىن ئۆز بەدىنىمدە ھىس قىدلمىئاز ھۆل قالغانلىقىمۇ ھازىر 



نېمە دېيەەلميەن؟ ئۆزەممۇ اتمادا ئولتۇرغۇنۇم ئېنىق تۇرغان ھادلا ايلغان خاپا بولۇپ، قېيداپ كېتىمەمنۇ؟ 

ەس منقاملىشارمۇ؟ بۇ، ھىسالر قوشۇلۇپ كېتىۋاتقان پەۋقۇلئاددە دەقىقىەلردە تىلنىڭ ئىشىىن كۆرۈ 

قان رىشتىەلر ئۈستىگە ئېلىپ، ئۆز ئارا ئۇچۇر ئاملاش تۇرۇش پۈتۈنەلي س مىسىز دولقۇنالر ئارقىلىق بولۇۋات

رىن برى پەيتتە قاندامقۇ ئۆز كەيپىياتمىىن يوشۇرۇپ، سۈنئىي قارش ىلىقالرىن، ايلغان خاپا بولۇپ كېتىشەل

ۇرلرىىدا برى ۇردۇم. قەلبمىنىڭ چوڭققامالش تۇرالاميەن؟ ھىچنەرسە دېيەملەس تىن مۈرەمگە پېتىپ ئولت

س ىگنال ئاجىزانە انەل قىالتىت: تۈگەشتىڭ، ھەممە ئىش ماان مۇشۇنداق ابشلىنىدۇ، ماان بۇ ئىپپىتىڭدىن 

رىىشكە ئايرىلىشنىڭ ابشلىنىىش! ئەسلىدە ماان مۇشۇنداق قىلىقالنىڭ ئىپپەت چېگرىلرىىىن ئۇپرۇتۇپ، يېم

ۆزلرىىگە م اكشىك! بۇنداق چاغالردا ئۇنىڭ يرىتقۇچنىڭكىدەك كابشلىىش ئىكەنلىكىىن بىلگەن بولسا

قارىياملايتىم، ايق، ايق! ئۇنىڭ يرىتقۇچالرچە ۋەھشىيلىكىدىن ئەمەس، ئۆزەمنىڭ ئاجىزلىقى، اناتۋان 

كىيىك ايىك قورققاق توشقانلىقىدىن يېتەرلىك جاسارەت اتپاملايتىم. ئۇ كۆزەلردە ھېلىقىدەك ئوت 

 ڭ تىكىلىپ قاراشلرىىغا دۇچ كېلىش ھەم ەلززەتلىك، ھەم قورقۇنۇچلۇق ئىدى.يېنىۋاتقاندا ئۇنى

ئەمما ئۇ چاغالردىىك چۈشەچنەمدمىۇ ھامان، ئاخرىىق چېگرىدا كونرتول قىالالميەن دەيدىغان پوچىلىق 

ابرىدى. نېمە بوپتۇ، كۆڭۈلنىڭ خاھىشىىن بۇ دەرىجىدە بوغۇپ نېمە قىالي، ئۆلۈدۇغان جانغۇ؟ مېنىڭ 

ىتلىقىم ئۇنىڭغا جاسارەت بەردمىۇ؟ مېىن خاپىلىقتىن بوغۇلۇپ ئولتۇرۇپ كەتىت، دەپ بىدلمىۇ؟ جىمج 

ىغۇ جىتلىقىمىن خاپا بولۇش دەپ خاات چۈشۈنۈپ قاملىسا بوالتت -ئىشقىلىپ ئەمدى، ئۇ مېنىڭ جىم

ى دېگەن ۋەسۋەسە پەيدا بودلى. ھەتتا ئۇنىڭغا ئاشاكرە جاسارەت بېرىپ، يەنە برى قەدەم ئىلگرى 

اايل زاتىىن چۈشۈنەتىت. ئ —كېلىشكە رىغبەت بەرگىىل اتس قادلمى. ئەمما ئۇ برى ئەركەك ئىدى. قىزالرىن 

ئۇنىڭ يوغان قوللرىىنىڭ برىىىن بوينۇمدا ھىس قىال قىلاميال ئىڭەك ۋە برى مەڭزمى يەنە برى قولىنىڭ 

لرىىگە توغرۇلۇنۇپ ۇنىڭ قېلىن ەلۋ ئالقانلرىى ئىچىدە ئېرىپ كەتكەندەك ئۇ تەرەپكە ساقىدى ۋە ئاغزمى ئ

قادلى. بۇالرنىڭ ھەممىىس شۇچنىلىك قىسقا ۋاقىتتا بولۇپ ئۆتتىىك، بۇنداق قىسقا ۋاقىتالرىن قانداق 

سە برىلىك بىەلن ھىساپاليدىغانلىقىىن بىلمەميەن. ئۇنىڭدىمنۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە خۇددى مېنىڭ برىنەر 

 «.ىچەتلىۋادلىپ »رىغاندەك، ەلۋلرىى بىەلن ئاغزمىىن دەپ س ېلىش مىنىڭ ئادلىىن ئېلىشقا ئادلى

ئادەم چۈش ىدە بەك ئىگىز، بەك ئىگىز برى يەرەلردىن ەليەلپ چۈشۈدۇغۇ، ئەنە شۇنداق برى ەليەلش، 

بوشلۇقتىىك ئەركىن چۈشۈش،... نەگە، قاچانغىچە چۈشۈش بەلگىسىز بولغان برى چۈشۈش! ئەنە شۇ 

 گۈنگىچە ئېس مىدە قالغىىن پەقەت ماان شۇال ھىس.چاغدا مەندە پەيدا بولغىىن ايىك بۈ

ئەسلىدە مەن ئاشۇ چاغدىال تۈگەشكەن ئىكەمنەن! بۇىن نەدىن بىەلي؟ جىگدىلىكتىن قايتقاندىن 

دەم ئوت بولۇپ يېنىپ، يەنە ئاشۇ مۇئەەللقتىىك ەليەلپ چۈشۈش -كېيىن كېچىچە ەلۋلرىمى دەممۇ

ىپ قالغان مۇس تەغرەق بولۇپ، ەلۋلرىمىدە قېت -مەست تۇيغۇىس تەكرارالندى. بۇ ھىسنىڭ ەلززىتىدىن



مەمنۇنلۇق كۈلكىىس بىەلن ئۇيقۇغا كەتتىم. شۇغۇنىىس، بۇنداق ەلززەت، تېتىپ كۆرۈلس ىال خۇمارغا 

ئايلىنىپ قالۇدۇغانلىقىىن ئاۋال قاندامقۇ بىەلي؟ ھەرقانداق ۋاقىتتا ماان شۇنداق بولۇدۇغۇ؟ بۈگۈنىك كۈندە 

ەلززەت  قىدىن زىكرى قىلىنىۋاتقان خرىوئىمنۇ ئاشۇنداق تېتىپ كۆرۈلگەن برى خىلايمراپ كېتىۋاتقانلى 

ۇ؟ كەيپلىك تۇيغۇس ىنىڭ قايتا تەكرارالش ھەققىدىىك قۇترىتىشىىن خۇمار بولۇپ قېلىش دېيىش ىدۇغ —

 توغرا، خۇمار! قانداق برى ەلززەت تۇيغۇىس ئىنسانىن خۇمار قىلاميدىكەن؟

يەرگە كەلسەمال ئۇنىڭ كۈچلۈك قوللرىىدا قامالالپ تۇتۇشىىن اتما ئەمدى ئۇنىڭ بىەلن برى 

ىق قىلىۋاتقانلىقىمىن سېزمىەن. زىلۋا بەللرىمىنىڭ ئۇنىڭ بەقۇۋۋەت قۇچاقلرىىدا غايىپ بولۇشىىن، قاتت 

ۇ قۇچاغلىنىش تىن بەللرىمىنىڭ غرىىسالپ كېتىشىىن اتما قىلىدىغان بولۇپ قادلمى. تېخمىۇ ايمىىن ماان ش

ىالرچە قۇچاقالشنىڭ داۋاىم ھەققىدىىك اتما ئىدى. ئۇتتۇر چىشلرىمى ئاغرىپ كەتكۈدەك قىلىپ ايۋاي 

نىك برى ەلۋلرىىىن بېسىشىىن اتما قىالتتىم. ھەتتا ئاچچىق برى ەلززەتىن، چىشلىنىش مىىن اتما قىالتتىم. چۈ 

گەن ئىدى، ەلۋلرىمى ئازراق ىقېتمى ئۇ اتتلىقچىلىقتا چىدمىاي قالغاندەك قىلىپ، ەلۋلرىمىىن يېنىكرەك چىشل 

 قانىدى. شۇڭا ئاچچىق ئېچىشىپ تۇرس مىۇ تەڭداشسىز برى ەلززەتىن ھىس قىلغان ئىدمى. ھەتتا ئۇنىڭدىن

ئايرىلىپ كەتكەن چېغمىدمىۇ ئاشۇ قانىغان يېرمىىن شوراپ، بۇ ەلززەتىن ئۇزاققا سوزغان ئىدمى. بۇ 

خشاش ن قانداقتۇر برى خىل ەلززەت اتپقىنىغا ئو خۇددى ئاچچىققا ئامراق ئادەمەلرنىڭ ئاچچىق مۇچتى

 برى ئىشمىكىنە؟

ۈپ ماان شۇنىڭدىن كېيىن اياتقنىڭ ئارقىس ىدا ئۇنىڭ ابس ئاۋاز بىەلن انخشا ئېيتىپ ئېتىزلىققا ئۆت

بولۇپ كەتتىم.  ئۆزەم بىەلن ەلززەتلىنىدىغان-كېتىۋاتقىنىىن ئاڭلىغىنىمدا ۋۇجۇدۇمدا ئوت يېنىپ، ئۆز

ۇ، پات ابش كۆتۈرۈپ ئۇنىڭغا قاراپ قوايتتىم. قاراش تىمن-ىن! ئەمگەك ئۈستىدمىۇ پاتتوۋا، ئاۋازد

 ماراش تىمنۇ ەلززەت ئالغىىل بوالتىت. قانداق ئاجايىپ تۇيغۇ بۇ، ھە؟

ھازىرىق ئاق چەككۈچىەلر ھەققىدە شۇنداق ئاڭلىدمى، راس متىكىن؟ ئاۋال س ىگارت بىەلن قوشۇپ 

نىغا اترتىش ىدىكەن. ن بولسا بۇنىڭغا قاانئەت قىلىشامس تىن ئۆزىنىال بۇرتۈتۈنىن اترتىپ ئۈگۈنەرمىش، كېيى

ئاندىن بۇمۇ اكر قىلامي، سۇيۇقالندۇرۇپ تومۇرىغا ئۇرۇدۇكەن! ئۇ چاغالردا بۇنداق برى ئوخشۇتۇش 

ھەققىدە خەۋىرمىىز يوقىدى. بۇ ئەمدىىك ئويلىغانلرىمى. شۇغۇنىىس، بۇنداق ئوخشۇتۇش بوملىغان بىەلن، 

 دېگەن تەرەققىي قىلىش تا ئوخشاش قانۇنىيەتكە ئىگىمۇ نېمە؟ خۇمار

ەيدانغا بىزنىڭ مۇانس ىۋىتىمىزنىڭ تەرەققىياتىدمىۇ ئاشۇ برىىنچى قەدەمدىن كېيىن مەلۇم ئىلگرىىەلشەلر م

كەدلى. برى يىدلىن ئاشقان كۈنەلردە بولسا ئۇ دادىل ھادلا ئىككىنچى قەدمىىىن ئېلىپ قىس تاپ 

 كەلگەنىدى.



پ دائمىقىدەك بۇغدايلىق ئارىس ىدىىك قرىالردا، قوانقلىق ئارىس ىدا ايىك جىگدىلىكتە گەپلىشىبىز 

. ئولتۇراتتۇق. ئۇ مېىن ئىكىك قولۇمدىن تۇتۇپ اترتىپ تۇرغۇزدى. ئاندىن كوفتامىن يېشىشكە ابشلىدى

ەملەس تىن، پەقەت ك قوللرىىىن تۇتۇۋادلمى، قورقۇپ كېتىۋااتتتىم. شۇنداقتمىۇ ئاغزمىغا ئىناكر جۈملىلرىى

كىچىككىنە قوللۇرۇم بىەلن ئۇنىڭ يوغان قوللرىىىن تۇتۇۋادلمى. ئەمما ئۇ قوللرىىىن قولۇمدىن ئاسانال 

چىقرىىۋېلىپ، ئىشىىن داۋام قىدلى. مېنىڭ ھىچ تەييارلىقىم يوقىدى. شۇڭا تىرتەپ تۇراتتىم. پۈتۈن 

 كۈچۈمىن يىغىپ:

كەتكەن  دەپ پىچرىلىدمى. چوقۇمىك ەلۋلرىمى كۆكۈرۈپ —نېمە قىلىۋاتىسىز؟ ھەرگىز بوملايدۇ!  —

 بولسا كېرەك.

قورقۇپ كەمتە، ابشقا ئىش ئەمەس، كۆكۈسلرىىڭگە چىدمىايال قالمىەن، ئېچىپ برى كۆرەي،  —

شۇچنە ۋاقىتتىن كىيىملرىىڭ ئۈستىدىنال ئويناپتىمەن، ئەمدى ئاملىلرىىڭىن ئۆزىىن تۇتۇپ ابقاي، 

 دېدى ئۇ. —.. چىدىياملايال قادلمى، .

ئۇھ، شۇندىال برى ئاز ئېس مىگە كەدلمى. يۈرىكىم جايىغا چۈش ىت. ئەمما شۇئان يەنە جىددىيلىشىپ 

« ادلمىۇ، ابالم؟ئاانڭنىڭ ئايىغۇچىلىىك ق»بېرىپ، -كەتتىم، ايق، نېمىشقا؟ بۇنداق بولۇۋەرسە بېرىپ

غۇنۇمدەك رقىس ىدىنال، ئويلۇ دېگەندەك بوملامدۇ؟ بوملايدىكەن. اباي مەن قورقۇپ كەتكىنمىنىڭ ئا

ى قورقۇنۇچلۇق ئىش ئەمەس، ابشقا برى ئىش ئىكەنلىكىىن بىلگىنمى، كۈتكىنمى قورقۇنۇچلۇق بولغانلىق

ئۈچۈنال بۇنىىس ماڭا ئادەتتىكىچە تۇيۇلۇپ كېتىپ، دەرھالال بوشاپ كېتىپتمىەن ئەمەمسۇ؟ بۇمۇ 

ولۇمدىن ىىس يۇلقۇنۇش، ترىەجەش قبوملايدىكەن، بۇمۇ ئوخشاشال چەكتىن ئېشىش ئىكەن! شۇغۇن 

كەملىدى. ايق دەپ تۇرۇپمۇ ئۇنىڭغا يول قويۇۋاتقانلىقىمىن، خالامىيدىغاندەك قىلىۋاتساممۇ، چەلكىش مى 

كېرەلكىكىگە قەتئىي ئىش ىنىپ تۇرساممۇ كۆڭلۈمنىڭ چوڭقۇر برى يېرىدە اتما قىلىۋاتقانلىقىمىن غۇۋا 

 سېزەتتىم.

گىپ خۇددى وقۇرى كۆتۈرۈۋاتقاندىال قوللرىىنىڭ دۈمبىىس تېنىمگە تې ئۇ كوفتا ئىچىدىىك ماياكمىن ي

مىڭ ۋولتلۇق توك ھاس ىل بولۇپ بولغان، ابش ئۈس تۈمدە چامقاقالر چېقىلىپ كەتكەن ئىدى. مەن 

اتمامەن ئۆزۈمىن يوقۇتۇپ قويدۇم. خۇددى ئىچىگە پاقا كرىىۋالغان ئادەمدەك تېنىم جۇغۇدلاپ، ئۆزەمىن 

برى تەرىپىدە ايتقان ەلززەتتىن مەست بولۇپ، قورۇنۇش ئارىالش ئۇنىڭ مەيلىگە  قاچۇراي دېسەممۇ،

قويدۇم. ئەمدى جىددىي، ئادلىراش ھەركەتەلر بىەلن ئۆزىنىڭ كۆينىكىىن كۆتۈرۈپ، مەن نېمە 

بولۇۋاتىدۇ، دېگەن پىكرىەلرىن كۆڭلۈمدىن كەچۈرۈپ، مەزمۇنىن ھەزمى قىلىشقا ئۈلگۈرمەيال ئىسس ىق 

ڭ ۈپەلش ىت... ھەممىىس مۇشۇ قاراڭغۇنىڭ جىنايىىت. بۇنداق يېقىنلىشىشالرغا قاراڭغۇلۇقنىكۆكس مىىز ج

پەردىىس يول ئېچىپ بەرسە كېرەك. ايىك بۇ شەيتاننىڭ برى خىل زاھرى بولۇش شەلكمىۇ؟ ئىشقىلىپ، 



 سكۈندۈز بولغان بولسا، خىجاەلچتىلىكنىڭ قىس تىىش تۈپەيلىدىن بولس مىۇ بۇنىڭغا جۈرئەت قىالملا

 بولغىيدۇق، دەپ ئويالميەن.

دەم نېمىشقا -ئەمما كېيىن مەن يىغالشقا ابشلىدمى. بۇ يىغىنىڭ مەزمۇنلرىىىن بىلمەيتىم. ئۇ مەندىن دەممۇ

يىغلىغانلىقىمىن سورايىت. ئەمما مەن جاۋاپ بېرەملەيتىم. شۇ تۇرقىدا برىلرىى كۆرگەن بولسا بىزىن 

. خوتۇنالرغا ئوخشۇتۇپ قېلىىش تۇرغان گەپ-ئەربرىىىن يۇلۇشقان -ئۇرۇشۇپ اتالشقان، برى

كىيىملرىمىىزنىڭ ئادلى رەتسىز، چۇۋۇق ھادلا، مەن بولسام يىغالپ تۇراتتىم. يىغامدىن ھەم ئۆزەم تە 

شاپىال ئوڭشاپ، -بوالتتىم، ھەم چوقۇم يىغالشقا تېگىشلىكتەمكۇ قىالتىت. كىيىملرىمىنىڭ ئادلىىن ھاپىال

اۋاپ بېرىش تىن ابش اترتىپ ايىك دەل ابش اترتىش ئۈچۈن ئادلىراپ ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈنلرىىگە ج

 جىگدىلىكتىن چىقىپ كېتىۋاتقىنمىدا ئۆزەمدىمنۇ خۇددى شۇنداق سورۇدۇم: نېمىشقا يىغلىدمى؟

برى تەرەپتىن ئويلىغاندا مەن ھاقارەتەلنگەن ئىدمى. بەلكىم شۇنىڭغا يىغلىغاندۇرمەن. مېىن ئازرامقۇ 

تىن ھاڭغا قاراپ قىس تاپ كېلىۋەرسە ئاقىۋىىت نېمە بولۇدۇ؟ ئۇغۇ ئەركەك، ئويالپ قوايي دېمەس  

ھىچنېمە بوملايدۇ. ئەمما قىزۋالا دېگەن ئاجىز تۇرسا، جەمىيەتتە يۈز كۆتۈرۈپ يۈرۈش مەس ىلىىس، 

دۈمشەن،... ھەممە ابالغا مەن قالمىەن شۇ. چوقۇم يىغالشقا تېگىشلىك تەرىپىى -ئاان، دوست-ئاات

پقاندەمكۇ اتققا قايتىپ كېلىۋاتقىچمىۇ يىغامنىڭ سەۋەبىىن اتپاملىغان ئىدمى، ئەمما كېيىن اتشۇمىدىكىن؟ اي

 بودلۇم. بەلكىم بۇ توغرا سەۋەپتۇر؟

ايشلرىمىىن توختۇتۇپ، يىغلىغانلىقىمىن اياتقداشالرغا بىدلۈرمەسلىك ئۈچۈن ئۆزەمىن تۈزەپ -كۆز

، ئۆزەمىن ەمەس ئىدى. شۇنداق بولس مىۇ زورۇقۇپاياتققا كرىگىنىمدە، بەرىبرى كەيپىياتمى ايخىش ئ

تۇتۇۋېلىپ، اياتقداشالرنىڭ پاراڭلرىىغا قۇالق س ېلىشقا، بولسا دەرھال پاراڭالرغا قوشۇلۇۋېلىش 

 ئارقىلىق، ئۆزەمىن ئاشۇ پېتىپ قالغان يېرمىدىن تېزراق چىقرىىۋېلىشقا ئۇرۇندۇم.

كېتىپ، ابيىقى  ەمدىال يىپ ابزىرىغا قوشۇلۇپدە، برىد-ايشلىق، بەڭۋاشلىق دەپ بىاكر ئېيتىشمىغان

كەيپىياتمىىن ئۇنتۇدۇم ئەمەس، يەنە تېخى يىغالپ يۈرگۈنۈمگە كۈلگۈم كەدلى. توۋا، بۇ ھاايتنىڭ شۇنداق 

قىپ كەتكۈچىلىىك ابرمۇ؟ مىڭ يىل ايش امىميىزغۇ! ئورنۇمغا كرىىپ ايتقىنمىدا بولسا تېخمىۇ ابشقىچە 

ۇپقىنا قا ابشلىغان ئىدى. ئۆزەمنىڭ قوللرىى بىەلن كۆكۈسلرىمىىن قورقخىيالالر ئۈس تۈنلۈككە چىقىش

س ىالپ ابققىنمىدا يېنىك برى جۇغۇدلاش ۋۇجۇدۇمىن تىرتىتىپ ئۆتىت. شۇندا اباي كۆكسۈمگە يېقىلغان 

ئاتەشنىڭ ھاايجىىن قايتا قوزغالغاندەك بولۇپ، كۈچلۈك برى س ېغىنىش ھىسىس، نېمىدۇر چاال قالغان، 

 ۇمنىغان برى ھىسنىڭ تەخرىسىز ھادلا تويۇنۇشقا قاراپ قىس تىىش بېسىپ كەدلى. شۇندىالتولۇق توي

ىن پۇشاميانغا ئوخشاپ كېتىدىغان برى ھىس، برى تەرەپتىن ئۇيۇلۇپ تۇرساممۇ، برى تەرەپتىن يەنىال ئۆزى

، كۆپۈككە پكۆرسۈتۈپ، ئاشۇ ئاتەش يېقىلغان دەمەلردىىك ەلززەتىن نېمىشقا بوملىغۇر يىغا بىەلن بۇزۇ



ك ئەمما ئايالندۇرۇۋەتكەنلىكىم ھەققىدە مېىن ئىزترىاپقا پاتۇرماقتا ئىدى؛ برىتەرەپتىن بولسا، ئاشۇ ەلززەتلى

ۇرۇشقا ھاايسىز قىلمىش ىن خىجىل بوملاس تىن س ېغىنىۋاتقىنمىىن يۈزۈمگە س ېلىۋاتقان برى ھىس مېىن ئۇايدل

 الپ قادلمى.ۇيغۇ قۇچىقىدا ئەەلليلىنىپ ئۇخترىىشاتىت. نېمىال بوملىسۇن، برى خىل ەلززەتلىك ت

ئىچىدە  كېيىنىك قېتمىدا بولسا بۇ ئىش مېىن ئاچنە قورقۇمتىغان بولس مىۇ، برى ايقتىن قاتتىق ئۇيۇلۇش

ئۇنىڭ ئىختىيارىغا ئۆزەمىن اتپشۇرغان ئىدمى. ئۇ خۇددى قوزىچاقالر ئانىس ىنىڭ يەلىل ئارىس ىغا 

ىلىقالرىن ئۈسۈپ ئەمگىنىگە ئوخشاش يوچۇن ق -ۇپ، ئۈسۈپتۇمشۇقىىن تىقىۋېلىپ، ئەركىەلپ تۇر

ئويالپ اتپاتىت. بۇ قىلىقالرغۇ ماڭا ايقاتىت. ئەمما بۇ يېقىش خۇددى برى يېرىگە قۇرۇت چۈشكەن 

مېۋىدەك، غەشلىك ئارىالش ەلززەت بېرەتىت. برى خىل خاترىىجەمسىزلىك مېىن قىيناپال تۇراتىت. ئەگەر 

ەتكەن، ولسام ئىدى، بۇ ەلززەت پۈتۈن غەشلىكتىن ئادالانغان، تولۇق ۋايىغا يئۇنىڭ بىەلن توي قىلغان ب

مەمنۇ برى ئاز قورۇنۇپ ئەمەس، پۈتۈنەلي ئۆزۈمىن قويۇۋەتكەن ھادلا ھوزۇر سۈرگەن بوالتتىم. ئەمما 

 ىنشۇئاندا بۇ قىلىۋاتقىنمى گۇانھ ئىدى. ھاايسىزلىق ئىدى. بۇىن بىلىپ تۇراتتىم. ماان شۇنىىس ھوزۇرۇم

ىن؟ برى ئاز بەتتامالش تۇرۇپ تۇراتىت. تولۇق ئېچىلىش مىغا ھاالقىت بېرىۋاتقان بۇ ھىس ىن ئۇمۇ سېزەمدىك 

بۇنداق ھالالردا ئەركەلكەردە برى خىل غالىپلىق تۇيغۇس ىال ھۆكۈمران بولسا كېرەك، شۇڭا، ھىچقاچان 

 پاسسىپ پىسخىك كەچۈرمىشەلرگە چۆممىسە كېرەك.

ۇقىىن ئۈچۈن ايىك ئامراقلىق ئىپادىەلپ بوينۇم، چاچلرىمى ئارىس ىغا تۇمش ھەر دايمى ئۇ مېىن سۆيۈش

ە سوقۇپ يۈرۈۋاتقاندا ئۇنىڭ تىنىقلرىىدىن اتماكىنىڭ كوانرغان، ئېغرى پۇرىقى كېەلتىت. بۇ پۇراقتا يەن

رىالمشىىس تەر پۇرىقى، كرى پۇرىقى، قولتۇق پۇرىقىنىڭ ئا —ئەرەلرگىال خاس بولغان ئېغرى پۇراقالر 

ابرىدى. ئەمما بۇ پۇراق ماڭا بەك سەسكىنەرلىك بىلىمنەيىت، بەلكىم پەقەت ماڭىال شۇنداق 

تۇيۇالتتىمىكىن؟ ئىشقىلىپ، ئۇ ماڭا ئەركەلكىكنىڭ كەم بولسا بوملايدىغان تەركىبىدەك بىلىنەتىت. 

دەك «ابردەردى »ئەكس ىچە بەزى پۇراقلىق بويۇمالرىن ئىشلىتىدىغان ئەرەلر ماڭا ئەركەك ئەمەس تەك، 

 تۇيۇلۇپ سەسكىنىپ كېتەتتىم.

دېگىنمىدەك خۇمار چوڭقۇرالپ بېرىۋااتتىت. ئازغا قاانئەت قىلاميدىغان ئاچكۆزلۈك، كۈنسېرى تېخمىۇ 

چوڭراق تەەلپەلرىن تۇغدۇرۇپ، كۆڭۈلىن قىس تايىت. پەقەت ئەركەلكەردىال مۇشۇنداق قاانئەتسىزلىك، 

ق قورقۇپ لۇىش مۈمكىن. مەندمىۇ شۇ. برى تەرەپتىن قاتتىبولۇدۇ دېيىشمۇ برى ئاز ئاداەلتسىزلىك بو 

ۇيغۇنىڭ تۇراتتىم، ئەمما ئۆزەمىن تۇاتملايتىم. ھەر قېتمىلىق ئىلگرىىەلش تىن كېيىن ئۇزاققىچە ئىكىك خىل ت

ئارىس ىدا س ىقىالتتىم خۇددى ئىكىك اتش ئارىس ىدا قالغاندەك. برى ايقتا كۆڭۈلنىڭ مەيىل، شەيتاننىڭ 

نيا ھاايتىغا قىزىقتۇرۇشلرىى؛ يەنە برى تەرەپتە ئاقىۋەت ھەققىدىىك قورقۇنۇچلۇق ۋەسۋەسىىس، دۇ 

تەسەۋۋۇرالر، دادامنىڭ نومۇىس تۆكۈلگەن ھاەلتتىىك بىچارىلىىك كۆزئادلمىغا كەلس ىال ۋەھمىىگە 



چۆمۈەلتتىم. تۆرت ئوغۇل ئارىس ىدا ايلغۇز قىز بولۇشۇم بىەلن دادام مېىن خۇددى قولىدىىك ئۈزۈك 

نمى بىەلتىت. يېڭى مودىالر دەمسىز؟ بۇ ئەسلىدىال مەندىن ابشلىنىدۇ دېسەم پو ئاتقان بوملاميەن. دېگى  دەپ

لىك دېگەن، قىلغىنىم قىلغان! پەقەت ابشقا برى ئەركەكنىڭ ئادلىدىال اناتۋان بولۇپ قېلىۋاتقىنمىىن، يېتەر 

ۆرمەتلىك برى ئەگەر سىز بەمكۇ ھ ئەتىۋارالمنايۋاتقاندەك ھىس قىلغىنىمدا بەمكۇ خورلۇقۇم كېەلتىت.

قايتا -جاانپنىڭ قەسرىى ئادلىغا كەلس ىڭىزال تىرتەشكە ابشاليسىز، كرىىشكە اترتىنىسىز، ھەتتا قايتا

تەلكىپ قىلىنغان ئەھۋادلمىۇ ترىنىقىڭىزىن اتتىالپ، يەردىن ئۈس تۈن قارىياملاي، اترتىنىش بىەلن 

غان برى تۇيغۇدا ئەمما ئەركىنلىكتىن اتمامەن مەھرۇم بولبەدەنلرىىڭىز تىكەنلىشىپ كرىىسىز. كرىىسىز، 

ىز قورۇنۇش جانلىق سۆزەلشكىمۇ پېتىناملايسىز، ئاۋازىڭ -ساھىپخاننىڭ مەيلىگە بويسۇنۇسىز، جانلىق

ىگىچۇ؟ ئاران ئاڭلىنىدۇ. ئەمما برى يوقسۇل گاداينىڭ، ئادەتتىىك دىھقان تونۇش ىڭىزنىڭ ئۆي -تۈپەيىل ئاران

تكەن ن ئۈسۈپ كرىىۋېرىسىز. ئاۋالقىس ىدىىك قورۇنۇش ۋە جۈرئەتسىزلىك دەل چەككە يەھىچ اترتىامنس تى

ھۆرمەتنىڭ، نوپۇزدىن تىرتەشنىڭ مەھسۇىل بولغان بولسا، كېيىنكىىس دەل ئاچنە بەك كۆزگە 

دە! بۇنىىس قاتتىق -ئىلمەسلىكتىن ئەمەمسۇ؟ دېمەك مەن ئۇنىڭ ئادلىدا برى گاداينىڭ ھالىغا چۈشۈپتىمەن

كەلگەچكە، ھەتتا ئۇنىڭغا نەپرەت پەيدا بودلى. ئەمما سۆيگۈ مۇانس ىۋەتلرىىدە نەپرەمتۇ سۆيگۈنىڭ،  ھار

للىقاچان بەلىك قاتتىق ئاشقلىقنىڭ برى خىل قىزغىنىش، چىدمىاسلىق ئىچىدىىك ئىپادىلىنىىش بولغاچقا ئا

لىك دەرىجىدە ەر مەنىسىىن يوقاتقان بولۇدۇ ئەمەمسۇ! نېمە دېسەم بولۇدىكىن؟ ئىشقىلىپ، يېت

-ھۆرمەتەلمنەيۋاتقانلىقىمىن غۇۋا سەزگەندەك بولۇش بىەلنال ئاچچىقىم قرىىق گەز ئۆرەليىت. ئۇىن س ىلكىپ

 س ىلكىپ كېتىپ قېلىش ىن، شاڭخو قىلىپ كۈلۈپ، غۇرۇرىىن سۇندۇرۇش ىن ئويالپ كېتەتتىم. ئەمما،...

ەھمىىگە ۈرسەممۇ ئەنە شۇنداق ۋئەركەك قېرىنداشلرىمىىن كۆز ئادلمىغا كەلت —ئۇكىلرىمى -ئااك

ھە! ئەگەر مېنىڭ رەسۋا بولۇپ داڭقىم چىقىدىغان ئىش بولسا -چۆكۈمەن. ئۇالر نېمە بولۇپ كېتەر

بۇنىڭ ئاخرىى نېمە بوالر؟ مەن ئۆزەمىن ايردىن اتشلىۋالامدمى؟ ايىك ئۆيمىىزنىڭ ئەركەلكرىى ئېس ىلىپ 

ش مى، ماقۇل لغان ئىش مى، كۆڭلۈمنىڭ مەيلىگە بېرىلى تە! مېنىڭ قى-ئۆلۈۋالامدۇ؟ توۋا، بۇ ئاجايىپ ئىش

 بۇىن مېنىڭ گۇانھمىمۇ دەيىل، برىمۇچنە ئادەم ئۈچۈن بەختسىزلىك كەلتۈرگىىن توغرمىىدۇ؟

  

ئۇ مېىن قۇچاغالپ، بېش مىىن كۆكس ىگە بېسىپ تۇرۇپ، برى قولىدا دۈمبەمىن س ىالشقا 

رىىنىڭ . ئۇنىڭ يوغان ۋە بەقۇۋۋەت قوللابشلىغاندىىك سېزمىلرىمىىن چۈشەندۈرۈشكە ئامالسىزمەن

ىت. ئۇ تەدرىجىي تۆۋەنەلۋاتقانلىقىىن سەزگىنىمدە بەدىنىمنىڭ جىغىدلاشلرىى تېخمىۇ يوقۇرى پەللىگە چىقات

بولسا ئىنساپسىزچە تۆۋەنەليىت. تۆۋەنەليىت، تۆۋەنەليىت. ئۇ مېنىڭ بۇنداق ھالالردا قورققاق توشقانغا 

ق بىەلن خشاپ قالۇدۇغانلىقىمىن، يرىتقۇچنىڭ قولىغا چۈشكەندەك ىب ئىالجلىايىك اناتۋان كىيىككىال ئو 



نال ھەممىىن قوبۇل قىلىپ قارش ىلىقسىز تۇرۇدۇغانلىقىمنمىۇ ئوبدان بىلىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ قوللرىى،... راس تى 

قوملۇ؟ ايىك يوقۇرى ھارارەتلىك ئېلىكتېر اتايقچىس مىۇ؟ ئىشقىلىپ ماڭا چەكسىز ھارارەت بېرىپ 

 ۋەنەليدۇ.تۆ 

ساغرىلرىمى ئۈستىگە كەلگەندە اتمامەن ئۆزەمىن يوقۇتۇپ قويۇمەن. مۇئەەللقتە ەليەلميەن. 

ئۇچۇۋاتقاندەك بولۇمەن. ھاۋا شۇنداق ئوچۇق. زەڭگەر ئاسامننىڭ سۈزۈلكۈكىگە ايرىشا ھاۋامۇ ئىللىق، 

ۇلۇت پاختىدەك ب ئىسس ىقمۇ ئەمەس، سوغۇمقۇ ئەمەس،... ەلرزان ئۇچۇۋاتمىەن،... برى پارچە ئاق

ئۈستىدە،... ئۇنىڭ قوىل ساغرامدا تۆۋەنەلشكە ئەگىشىپ ئوتتۇرا ابرمىقى ئايرىلىپ چىقىپ دومبىيىدۇ، 

ابشقا ابرماقالر ئىدىرالر ئۈستىدە كەزگەندە، ئوتتۇرا ابرمىقى ئىكىك ئىدىر ئارىس ىغا شۇڭغۇپ 

 ىنكىن؟چۈشۈدۇ،... ئاھ، بۇ چاغدىىك مەس تلىكىن نېمىەلرگە ئوخشۇتۇش مۈمك 

كېيىنچە بەزى جىنسىيەت ئىلمىغا ئائىت كىتاپالرىن كۆرگىنىمدە بىدلمىىك، ئەرەلرنىڭ جىنس ىي 

 ھوزۇرى اتىك بوشامشىغىچە ئىنتىدلۈرۈپ، ئاچكۆزەلرچە بېسىپ كېلىۋېرىدىكەن، قاانئەتىن بىلمەيدىكەن.

ۇ، قاراشلرىىدىمنۇ ىدىمنئەمما ئاايلالرنىڭ ئۇنداق ئەمەس، ايخىش كۆرگەن كىش ىنىڭ ئاۋازىدىمنۇ، قوللرى 

ەلززەت دەرايس ىغا چۆمۈلۈۋېرمىىز. ھەر برى ھەركەتنىڭ ئۆزىگە خاس اتڭسۇقلۇىق ابر. مەس ىەلن، 

مەيداندا كىنو قويۇلس ىال برىگە ئولتۇرۇۋالمىىز. ئاندىن چرىاقالر ئۆچۈرۈلگەن ھامان قوللۇرۇم ئۇنىڭ 

للۇرۇمال دەك راھەتكە چۆمۈلۈدۇ. ئەمما قو يوغان ئالقانلرىى ئىچىدە خۇددى ئىللىق ئۇۋىسىىن اتپقان

ئەمەس، قولۇمدىن ئېقىپ كېلىۋاتقان ئېلىكتېر ئېقىمى پۈتۈن تېنىمىن ھارارەتكە تودلۇرۇدۇ، ەلززەتكە 

چۆمۈدلۈرۈدۇ. ئەسلىدە ماڭا شۇمۇ يېتىدىغاندەك قىالتىت. بودلىغۇ، مۇشۇنىڭدمىۇ يۈرەكنىڭ 

 قىالتىت. ؟ ئەمما ئۇ بۇنىڭغا قاانئەت قىلاميدىغاندەكجىغىدلاشلرىى، ۋۇجۇتنىڭ قىزىشلرىى مەۋجۇتقۇ

ئۇ ھىچقاچان مېىن قۇچاقلىغاندا بېلمىدىن تۆۋەنگە قول ئۇزۇتۇپ ابمقىغان ئىدى. گواي بۇ برى 

چەلكەنگەن رايون ئىدى. گەرچە ئىككىمىز ئادلىن بېكىتىۋاملىغان بولسامقۇ بەرىبرى شۇنداق ئىدى. ماان 

 پنىڭ قوشۇلۇىش، رازىلىقى بىەلن بۇ چەلكەنگەن رايوننىڭ چەلكمىىىسئەمدى ئۇ خۇددى ئىكىك تەرە

ە ئىلمىگەنلىكتىن، ھە؟! ئۇ مېىن كۆزىگ-ئېلىپ اتشالنغاندەك قوللرىىىن بامىالل نەەلرگىچە چۈشۈرۈۋاتىدۇ

ئولتۇرماي، خۇددى  يوقلۇىق بىەلن ھىساپلىشىپ-مېنىڭ ئارزۇلرىمىنىڭ قانداقلىقى، كۆڭۈل مايىللىقىم ابر

 ىنىڭ مېىل، س ېتىۋالغان قۇلىغا مۇئامىەل قىلغاندەك شۇچنىلىك ئەركىن، خاترىىجەم نېمىەلرىن قىلىپئۆز

 ھە!-يۈرۈدۇ

شۇغۇنىىس، مېنىڭ كۆڭۈل مايىللىقىم يوق دېيىش مى مۈمكىمنۇ؟ مۇانس ىۋەتنىڭ مۇقەررەر تەرەققىياىت 

ەدەم ئېلىنىشىىن ىغا يېڭى برى قئاشۇندامقۇ نېمە؟ مەمنۇ ابرغانسېرى خۇددى كۆنۈككەن قىلىقالرنىڭ ئورن 

 ئارزۇلىغاندەك كەيپىياتتا ئىكەنلىكىمىن ئىزا ۋە ئەەلم ئىچىدە ئېترىاپ قىلىشقا مەجبۇرمەن. كۆيۈشكەندەك



بولۇپ كېتىپ  دە، قېيدىغان-جىغىدلاش تىن ھەم ەلززەتكە چۆمۈپ، ھەم ئىزا اترتىپ، زورىغا س ىلكىندمى

ىك ماڭا ئوچۇق قالغاندەك ساغرامىن تۇتۇپ ابقتمى. چۈن —رقىلرىمىىن قادلمى. كېتىۋاتقىنمىدا ئىختىيارسىز ئا

بىلىمنەس -تۇيۇلۇپ، ئۇيۇلۇپ كېتىۋااتتتىم. بۇ ھال يەنە مېىن يىغالتىت. مۈرىلرىمىىن بىلىنەر

س ىلكىندۈرۈپ يىغالۋااتتتىم. قاراسۆگەتنىڭ تۈۋىگە كەلگەندە بۇ ھالمى بىەلن اياتققا كرىىشكە جۈرئەت 

ر شۇ يەردە برى ئاز ئۆزەمگە كېلىۋاملاقچى بودلۇم. س ىلكىنىۋاتقان مۈرىلرىمى كۈچلۈك قولال قىالملاس تىن،

بىەلن قامالالنغاندا بولسا يىغام تېخمىۇ كۈچۈيۈپ كەتىت. مەن خۇددى ابشقا برىىس تەرىپىدىن بوزەك 

 ئېرىپ كەتتىم. الكقىلىنغان، ئەمدىلىكتە مېىن قوغدايدىغان كۈچتۈڭگۈر ابتۇرنىڭ ھامىيلىقىغا ئېرىشكەندە

يىغامنىڭ ابشلىنىىش بىەلن ھازىرىق ئەۋىج ئۆز ئىچىگە ئېلىۋاتقان مەزمۇنالر اتمامەن ابشقىچە بولۇپ، 

ئەمدىكىىس بۇرمۇلۇنۇپ كەتكەن ئىدى. ئەسلىدە ئۇنىڭ قىلمىشلرىىنىڭ چەكتىن ئېشىىش كەلتۈرۈپ 

ڭ مەمنۇنىيىتىگە ۇيەسسەر بولغاننىچىقارغان يىغام ئەمدىلىكتە ئۇنىڭ قوغدىىش، قوينىغا ئېلىش ىغا م

 ئۆزگۈرۈپ كەتكەن ئىدى.

نېمە بودلى؟ نېمىشقا يىغاليسەن؟ كۆڭلۈڭگە كەلگۈدەك برى ئىش بوملىغاندۇ؟ مەندىن ئۆتكەن  —

تتا، ئۇنىڭ ئاۋازىدىىك ئاھاڭ مېىن اتمامەن پاەلچ قىلىپ قويۇشقا يېتەتىت. ئۇ قانداق ۋاقى  —يېرى ابرمۇ؟ 

ش ش ىن بىەلتىت. ئۇ ئاايلالرغا، بەلكىم خاسال ماڭا ئااتپ ايسالغاندەالك، تەسرىلىنىقانداق ئاھاڭدا سۆزەل

 نۇقتىلرىمىىن بىلگەن برى ئەركەك ئىدى!

ئۇنىڭ ئادلىدا نېمە دېيەەلميەن؟ س ېنىڭ س ىالشلرىىڭ چەكتىن ئېشىپ كەتىت، چەلكەنگەن رايوندىن 

جنىتتىمۇ؟ سەن! دېيەەلمدمى؟ مېىن ئۇ رەئۆتۈشكە كمى ساڭا ئىجازەت بېرىپتۇ؟ مېىن رەجنىتكەن دەل 

راس تىنال مەن رەجنىدمىمۇ؟ بۇالرغا جاۋاپ بېرىش ھەقىقەتەمنۇ قىيىن ئىدى. رەجنىگىنمى قانداق گەپ؟ 

 ئەگەر بۇ رەجنىش ىن شەرھىيەلش كېرەك تېپىلسا چوقۇم ئېغىز ئاچاملايتىم. ئۇنداق بولسا نېمىگە رەجنىپ

  قادلمى؟

ىدە لرىمىدىن قامالالپ تۇتۇپ، مۈرەم ئۈستىگە ئېڭىشىپ، قۇلىقىم تۈۋئۇ ئارقامدىن كېلىپ، مۈرى

ىت. پىچرىالۋااتتىت. تىنىقلرىى چاچلرىمىىن يېنىك يەلپۈپ، چاچلرىمى ئارىس ىدىىك تېرەمدە ھىس قىلىنات

ىن «ېگىش سەزگۈىست »پۈتۈن بەدىىن ئارقامغا يېپىشىپ دېگۈدەالك تۇرغاچقا، ئەڭ سەزگۈر جايلرىمىمۇ 

پ، مېىن ھوشۇمدىن كەتكۈزەيال دەپ قادلى. يىغام ش ىپپىدە توختاپ، چوڭقۇر برى جارى قىلى

ئەھۋال -تىنىۋالغاندىن كېيىن اتمامەن ئۆزەمگە كەدلمى. بەلكىم ئۇنىڭ يېلىنغاندەك ئارقامدىن كېلىپ ھال

سورىغاندەك ايىك كەچۈرۈم سورىغاندەك ئۆزىگىال خاس مۇاليمى ئەمما تەسرىلىك ئاھاڭدا گەپ 

 لرىى مېنىڭ قىزلىق مەغرۇرلۇقۇمىن قاانئەت اتپتۇردمىىكىن؟ اتمامەن تەسكىن اتپتىم ۋە:سوراش



چىقىپ  دەپال برى س ىلكىنىپ، ئۇنىڭ قوللرىىدىن، توغرىىس قۇچاقلرىىدىن —ھىچنېمە بوملىدمى،  —

 كەتتىم ۋە ئارقامغا قارمىايال اياتققا كرىىپ كەتتىم.

ئەمدى  ئەنە شۇنداق ۋەسۋەس ىگە س ېلىپ قويۇش كېرەك. ھە، بۇ ايخىش بودلى. بەزىدە يىگىتەلرىن

اچسۇن، دېگەنەلرىن ئويال ئۇيقۇىس ق-ئۇ مېنىڭ نېمە بولغۇنۇمىن، نېمىدىن خاپا بولۇپ قالغىنىمىن ئويال

 كۆڭلۈمدىن ئۆتكۈزۈپ كۆڭلۈم كۆتۈرۈلۈپ قادلى.

مىدە خۇددى چۈمۈەل رىشۇغۇنىىس ئۆزەمنىڭ ئۇيقۇىس قاچىت. توۋا! اباي ئۇنىڭ قوللرىى س ىلىغان يەرل

مېڭىۋاتقاندەك جىمرىالپ، ئۆزەم بىسەرەجمان بودلۇم. بۇ قانداقتۇر كۆڭۈلسىزلىكتىن تۇغۇلغان 

بىسەرەجمانلىق ئەمەس ئىدى. نېمە دېسەم بولۇدۇكىن؟ كۆپ ئوقۇمىغاننىڭ خاپىلىقى، ساۋات تۆۋەن 

ۈن برىنەچچە كۈن س ىنىامغلىق ئۈچبولغاندىكىن بەزىدە ئادەم ئويلىغىنىىن دېيەملەي قادلۇغان ئىشكەن. 

ئۇنىڭغا كۆرۈمنەسلىككە قارار قىدلمى. ماان شۇنىڭ بىەلن خۇددى ھاايتىي ئەھمىيەتكە ئىگە چوڭ برى ئىش 

ھەققىدە توغرا يەكۈن چىقارغاندەك يېنىلكەپ، ئۇخالشقا بەل ابغلىدمى. شۇنداق بولس مىۇ ھەر ئىش 

 خىياەلن تەكرارلىناتىت...

نىپ ھە؟ ئۇنىڭ ئاۋازى ھەريەردە ئاڭلى -ن ئەمما ئەمەل قىلىش نەقەدەر قىيىنقارار قىلىشقۇ ئاسا

تۇرۇدۇ، بۇ ھېلىقى مېىن مەست قىلغۇچى ئاۋاز ئىدى. شۇندىال سېزمىەنىك، ئۇىن نەقەدەر ايخىش 

ھە!؟ ئۇنىڭغا جان پىدا قىالالميەنۇ، ئۇنىڭ ئەركىلىكىگە قاندامقۇ چەك قوايالميەن؟ ئۇنىڭ ئادلىغا -كۆرۈمەن

ۈگرەپ چىققۇم كېلىۋاتس مىۇ قەس تەن كۆرۈمنەسلىككە ترىىشىپ، ئۇىن قىيناميەن دەپ، ئەمەلىيەتتە ي

ئۆزەمىن اتزا قىيناۋااتتتىم. ئەمگەلكەردمىۇ ئۇنىڭغا قارمىايتىم ايىك ئۇنىڭ قاراشلرىىغا دۇچ كەملەسلىككە 

ىم. كىنوغمىۇ چىقمىدمى ت ترىىشاتتىم. ئىش تىن چۈشكەن ھامان شاپاشالپ قايتىپ كېلىپ اياتقتىن چىقامي 

 ايىك چىقساممۇ قەس تەن قىزالرنىڭ ئوتتۇرىس ىدا ئولتۇرۇۋېلىپ ئۇىن قييناشقا ئۇرۇانتتىم.

 ئاخرىى ئۇ ماڭا خەت يېزىشقا مەجبۇر بودلى. ئەسلىدە ئۇنىڭ خەتلرىىىن ايخىش كۆرەتتىم. ئۇ خېتىىن

رىمى ش ىپپىدە ىال جىمىىك ئاداۋەتلدەپ ابشاليىت. ئاشۇ سۆزىن ئوقۇۋاتقىنمىد« سۆيۈملۈك... »ھەمىشە 

اترقاپ كېتەتىت. خەتىن ئاخرىغىچە ئوقۇشۇمغمىۇ ھاجەت قاملايىت. شۇنداق بولس مىۇ بۇ خەتكە نېمىەلرىن 

ايزدىكىن دەپ قاراپ ابمقاي قاملايتىم. ئۇ دەل كۆڭلۈمدىكىىن تېپىپتۇ! چەلكەنگەن رايونالردىن ھالقىپ 

ھە! بۇنىڭ بىەلن مېنىڭ -غانلىقىىن بوينىغا ئاپتۇ، قانداق سەزگۈزكەتكەنلىكىىن، ئەدەپسىزلىك قىلىپ قوي

مەنلىكىم پەپىلىنىپ، ابرلىق ئاغرىنىشلرىمى تۈگەپال كەتىت. تېخى ئۇ ابرلىق چەكتىن ئاشقان -مەن

قىنمىۇ قىلمىشلرىىنىڭ ئەسلىدە سۆيگۈس ىنىڭ ئەسەببىي ئىپادىىس ئىكەنلىكىىن، شۇڭا كەچۈرۈمگە اليىقلى 

 نىڭ خېتىىن ئايرمى خەت سۈپىتىدە يېزىپ ابقاي دېسەم ئۇنىڭدىىك گۈزەللىكىن بۇزۇپدەپتۇ. مەن ئۇ 

قويۇشۇمدىن قورقتۇم. ئەينەن كۆچۈرۈش ئۈچۈن خەتنىڭ ئۆزىىن ساقالپ قومياپتىكەمنەن. 



 ساقلمىىغىنىمغۇ برى ھىساپتا ايخىش بولغان دېسەممۇ بولۇدۇ، چۈنىك بۇ ئۇزۇن قرىىق يىللىق جەرايندىىك

 لرىمىدا ئۇ ماڭا مەلھەم ئەمەس، ايرامىن اتتىلىغۇچى ئامىل بولۇپ قېلىىش مۈمكىن ئىدى.اترتقان

ئۇ تەمبۇرىن چېلىپ انخشا ئېيتىدىغان بولسا قىزالرنىڭ ھەممىىس ئېغىز اتمشىپ قاالتىت. بۇنداق 

 چاغالردا قەلبمىگە پەۋەس تولغان ئىپتىخار بىەلن ئۇنىڭ بوينىغا ئېس ىلىپ تۇرۇپ:

 .دەپ جااكلىغۇم كېەلتىت —ئۇ مېنىڭ! ھىچقايس ىڭنىڭ چىىش پامتايدۇ! ئۇ مېنىڭ!  —

ئۇ تۆرت ابرمىقىغا انخۇل ابغالپ چالىدىغان بولسا ئۆزمىۇ، سورۇندىكىەلرمۇ ئېرىپ كېتەتىت. بۇنداق 

 كۆڭۈللۈك دەمەلر ھەپتە ئاخرىلرىىنىڭ بەزىلرىىدە بولۇپ تۇراتىت. ھەر ھەپتىدىال بولۇۋەرمەيىت. بۇنىڭغا

نىڭ ۈك شارائىتلرىمىىز اير بەرمەي قاالتىت. ئاساسەن ئىكىك ھەپتىگە برى قېتمى توغرا كېەلتىت. ئۇ تۈرل

انخشىىس ۋە مۇزىكىىس خۇددى ەلرزان چايقىلىپ تۇرغان دېڭىزغا ئايلىناتتىىك، ئۇ بولسا يۇنۇس تەك 

نىشانسىز  كئويناقشىپ ئۈزەتىت. مەن بولسام ماان شۇ دېڭىزدا خۇددى كىچىك، ئادەمسىز قولۋاقتە

ئەەلڭەلپ، دولقۇنالرنىڭ سۈرۈىش بىەلن انمەلۇم ئۇزاقلىقالرغا كېتەتتىم. برىدىنال دېڭىز اتشقىنلىسا 

-ھەيۋەتلىك دولقۇنالر تەرىپىدىن يۇتۇلۇپ كېتىدىغان بۇ غېرىپ قولۋاقنىڭ تەقدىرى نەقەدەر خەتەرلىك

ق ەلپپەڭشىپ خمىۇ ئۇزاقالرغا ئەنە شۇنداھە! ئەمما ئۇ تەسرىاتقا چۆمۈلگەن چاغلرىمىدا تېخمىۇ ئۇزاق، تې 

اش ىن جىت ۋە ئادەمسىز ئارالالرنىڭ قۇملۇق ساھىللرىىغا بېرىپ اتقىلىپ توخت-كېتىپ قېلىش ىن، جىم

ئارزۇ قىلىدىغانلىقىم انھايىىت ئېنىق. ئۇنىڭ انخشىىس توختاپ خېىل ۋاقىتقىچمىۇ مەن ئاشۇ انمەلۇم 

كېەلملەي مەڭدەپ  ئولتۇرۇش قىلىنغان اياتققا قايتىپ —للىققا جىت ئارالالردىن رىيا-ئۇزاقلىقتىىك جىم

 قاالتتىم.

ھەر قېتمى ماان شۇنداق قاتتىق ھاايجانالنغان ۋاقتمىدا قارش ىلىق كۈچۈم خوپال ئاجىزالپ، ئۇنىڭ 

روھىن ئىستىال قىلغۇچى س ېھرىي كۈچى ئادلىدا اناتۋان بولۇپ قاالتتىم. ئۇمۇ بۇنداق پۇرسەتەلردىن 

مۇڭ -اىش ىن بەك ئوبدان بىەلتتىغۇ دەميەن. ھەر قېتمى مەلۇم برى دەم ئېلىش كۈنلرىىدە برىدەم انخشپايدىلىن 

قىلىپ اترقىغان چېغمىىزدىال ئۇ مېىن بۇغدايلىق ايىك ايۋا ئۈرۈلكۈك تەرەپكە ئىشارە قىلىپ قويۇپ 

رگە توغرا كەلگەن ەلكېتەتىت. مېنىڭ يېڭىلىشلرىمى، خااتلرىمى دائامى ماان شۇنداق ئاخشامالرغا، كۈن

 دېسەممۇ بولۇدۇ.

بىدە ئاشۇ قېتمىلىق قېيداش ۋە ئۇنىڭ ئادەمىن شامدەك ئېرىتىۋېتىدىغان خېتىدىن كېيىنىك برى يەكشەن 

ساز بىەلن ئولتۇرۇشۇپ قالغان ئىدۇق. بۇنداق مۇڭلۇنۇپ قالۇدۇغان ھالالرمۇ دائمىلىق -كۈندۈزى انخشا

ۈندۈزدىىك اتماشرىمىىزدىن تە. ماان شۇ ك-ئانمىىزىن س ېغىناتتۇق-ئااتئىدى. ھەمممىىز يرىاقتىىك ئۆيمىىزىن، 

كېيىن اترقالغاندا ئۇ مېىن ئىشارەت قىلمىدى، مەن ئۆزۈم بۇغدايلىق تەرەپكە كەتتىم. ئۇىن ئارقامدىن 

« س ېغىزخاندىن ساق»كەلس ىكەن دېگەن اتمادا بولغۇنۇم يوق. بۇ ھەرگىزمۇ ئۆزەمىن ئاقالش، 



ۇم ئەمەس، راس تىنال ئۇنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن اتماسىز ھادلا، برىدەم ايلغۇز كۆرسۈتۈش ئۇرۇنۇش

ىن مۇزىكىنىڭ ئەەلليلىش ىد-ئولتۇرغۇم، قۇالق تۈۋمىدە تېخىچە مۇڭى جاراڭالپ تۇرغان انخشا

 ەلززەتلىنىپ، برىدەم ايلغۇز خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغۇم كەلگەن ئىدى.

ەرۋاز قىلىپ قرىدا ئولتۇردۇم. خىيالمى ئۇزاقالرغا پ بۇغدايلىقنىڭ ئىچكرىىرەك برى يېرىگە بېرىپ

كەتكەن بولس مىۇ، كۆزلۈرۈم چۈرۈچ مەزگىلىدىىك بۇغداي غوللرىى ۋە ايپراقلرىىدا تېز ۋە چاققان 

يۈرۈدۇغان خانقىز لېچىنكىلرىىگە، چرىپاشكىالرغا تىكىلگەن ئىدى. بەزىدە يېتىلگەن خانقىزالرمۇ 

بوالتىت.  ست تەرىپىدە كۆرۈنسە، برىدىنال ئاس ىت تەرەپكە ئۆتۈپ غايىپكۆرۈەلتىت. گاھ يوپۇرماقنىڭ ئۈ 

ئۇنىڭ شۇنداق تېز ۋە چاققان ھەركەتەلر بىەلن كۆكپىت ئوۋالشلرىىىن كۈزۈتۈپ ئولتۇرۇمشۇ برى خىل 

  ئەمەك ئىدى. چرىپاشكىالرنىڭ ئۈچ بۇلۇڭ شەكىللىك قارساق دۈمبىىس تېنىمىن شۈركەندۈرەتىت.

لغىنىم ىن كۈزۈتۈۋاتقىنمى ايىك خىياللرىمى بىەلن مۇڭداش بولۇپ، يرىاقالرغا پەرۋاز قى مېنىڭ ھاشاراتالر

ىن ئېنىقسىز برى پەيتتە ئۇ ش ىپپىدىال يېنىمدا پەيدا بودلى. گەپ قىلامس تىنال يېنىمدا ئولتۇردى. ئاند

س مىۇ بەرىبرى ى ئۇس تۇلۇق بىەلن چاندۇرمايۋاتقاندەك قىلىپ قوللرىىىن مۈرەمگە قويدى. ئۇ شۇچنە ئاۋايل 

ىپ مۈرەمدە ھىس قىلىنغان ئېغرىلىقتىن بىلمەميەمنۇ؟ قولىىن مۈرەمدىن س ىلىققىنە ئېلىۋەتتىم. ئەمما س ىلك 

رىىىن ئەمەس، شۇنداقال ئېلىپال اتشلىۋەمتىدمى. قولىىن برى ئالقىنمىدا تۇتۇپ، يەنە برى قولۇم بىەلن ابرماقل

بېقىش ىن  بۇر چېلىۋاتقاندا ئۇنىڭ ماھرى ابرماقلرىىىن كۆرۈپئاۋايالپ ئاچتمى. ھە، توغرا، ھەردايمى ئۇ تەم 

ئارزۇ قىالتتىم ئەمەمسۇ، ماان شۇ ئېس مىگە كېچىپ، ئۇنىڭ پەدە ابس ىدىغان كۆرسەتكۈچ ابرمىقىنىڭ 

ر ئۇچىغا قارىدمى. گەرچە ترىنىقىدا ابس ىدۇ دېيىلس مىۇ، يەنىال ابرماق ئۇچىدا ئىنچىكە اتردىن قالغان چوڭقۇ 

ڭ قوللرىىىن ىپ تۇراتىت. چۈنىك ئۇ چېلىش تىن توختىغىىل يېرمى سائەچتە بودلى ئەمەمسۇ. ئۇنىسىزىق بىلىن 

پ، كۆتۈرۈپ ئالقىنىغا ۋە دۈمبىس ىگە سۆيگۈم كېلىۋاتقان بولس مىۇ، تەخرىسىز ئىس تەلكرىمىىن تىزگىنەل

قىسمەتلرىىىن  ئالقىنىىن ئېچىپ، ئالقان سىزىقلرىىغا قاراپ، پالچىالردەك سىزىقالردىن ئۇنىڭ كەلگۈىس

ن ئوقۇاياليدىغاندەك سىنچىالپ كەتتىم. راس تىنال، ئەگەر مەمنۇ ابرماق سىزىقلرىىغا قاراپ، تەقدىرىىن ئادلى

مۇچنە ابالڭ »كۆرەەليدىغان بولسام قانداق ايخىش بوالتىت؟ مەن ابرماققا قاراپ پال ئاچىدىغانالرنىڭ 

قۇش راست ىىن ئاڭلىغان ئىدمى. ئەگەر بۇنداق ئو دېگەنلرى « بولۇدۇكەن، مۇچنە نىاكھلىق بولۇدۇكەنسەن

الردىن ھە!؟ ئۇ ھادلا برىمۇچنە خاات-بولسا ۋە مەمنۇ ئوقۇاياليدىغان بولسام قانداق ايخىش بوالتىت

 ساقالنغىىل بوالتىت ئەمەمسۇ.

جىت ئولتۇراتتۇق. ئۇمۇ ھىچنېمە دېمەيىت. مېنىڭمۇ گەپ قىلغۇم يوقىدى. مۇشۇنداق -تېخىچە جىم

، رۇپ، خىيالالرنىڭ ئەللىيىدە ھوزۇرالمناق تېخمىۇ ايخىش ئەمەمسۇ؟ ئەمما ئۇ مېىن بېلمىدىن ئېلىپئولتۇ 

دى سا چۆجىىن قۇچىقىغا يىقىتىت. ئاندىن برى بىلىكىىن قولتۇقۇمدىن، برى بىلىكىىن تېقىممىدىن ئېلىپال، خۇد



ىچىدىال بولۇپ س ېكونت ئ  كۆتۈرگەندەك لىككىدە قۇچىقىغا ئېلىۋادلى. بۇالرنىڭ ھەممىىس برىنەچچە

ە ئۆتىت. مەن بۇنىڭغا قارش ىلىق قىلىش مى كېرەمكىدى؟ انزلىنىپ تىپرىلىش مى كېرەمكىدى؟ بۇالر ھەققىد

. ئويلۇنۇش، قارار بېرىشكە ئۈلگۈرگىدەك پۇرس ىتىممۇ بوملاي، ئۇنىڭ تىزلرىى ئۈستىدە ئولتۇرۇپ قادلمى

. ئەمدى ئۇ بامىالل ھادلا غۇنۇمدا يۈزلرىمىىز تەڭلىشەتىتئۇنىڭ بوىي ئىگىز بولغاچقا ئۇنىڭ قۇچىقىدا ئولتۇر

بوينۇمدىن ئۆتكۈزۈۋالغان قوىل بىەلن يۈزۈمىن ئۆزىگە توغرۇالپ، ئاچكۆزلۈك بىەلن سۆيۈشكە 

ابشلىدى. بۇ سۆيۈشكە شۇچنىلىك مىھرى س ىڭگەنىك، شۇچنىلىك س ېغىنىش مۇجەسسەم بولغانىك، 

ك  خىل خرىس ابرىدى. ئاچكۆزلۈك، ايۋايىالرچە ئاچكۆزلۈ برى« يەپ قويغۇدەك»خۇددى ئامراقلىقىدىن 

ابرىدى. بۇالرىن سېزىپ تۇرۇپ قارش ىلىق قىلىش، كەيپىن ئۇچۇرۇش مۈمكىمنىدى؟ پەقەت برىال 

نەرسە مېىن قورۇندۇرۇپ، يۈزلۈرۈم جىمرىلىغاندەك بوالتىت: شۇئان مېنىڭ ساغرىلرىمى ئۇنىڭ يوتىلرىى 

ىل شەھۋانىي ەلززەت تۇراتىت. ئۇ چوقۇم يوتىلرىىنىڭ سېزمىى بىەلن برى خ  ئۈستىدە ئىدى. يوتىلرىى پېتىپ

سېزىپ تۇراتىت. بىزنىڭ قېيدىشىپ قېلىش مىىزىن )سۈنئىي بولس مىۇ( كەلتۈرۈپ چىقارغان ماان شۇ 

« تېگىش سەزگۈمىز»ساغرىلرىمىغا تېگىىش ئىدى. ماان ئەمدى تېخمىۇ مۇكەممەل، تېخمىۇ تەلتۆكۈس ھادلا 

ھىس  ىن زەررەتلىنىۋااتتىت، ئەمما ئەمدى مەن قېيدمىايۋااتتتىم. دېمەك، )راس تىىن دېسەم ئەمدىىكبرىىد-برى

اتتىت. بەلگىس ىدىن برىى ئەمەدلىن قادلۇرۇلۇۋا« چەلكەنگەن رايون»قىلىش مىدا( ماان شۇنداق قىلىپ 

نالنغان بولغىميىدى؟ ئەمدى ئادەتتىىك ئىشقا ئايلىناتىت. توۋا، بۇنداق برى خىل ئىلگرىىەلش ئادلىن پىال

ېنرىىتسىيىىس ئىدلى تەرەپكە ئۆز تورى بىەلن )ئ »ايق، مېنىڭچە بۇ تەبىئىي تەرەققىيات ئىدى. مەن بۇ 

قان نىڭ چاقىغا اتش قويۇۋېلىش كېرەلكىكىىن خۇددى ئۇزاقالردىن ئاڭلىنىۋات«بىەلن( كېتىۋاتقان ھارۋا

ئۇسۇدلا  ەيۋااتتتىم. زادى قانداق يېرىدە، قانداقنەي ئۈنىدەك سېزىپ تۇرساممۇ، ئەمما ھەركەتكە ئۆتەمل

رەتەلردە اتش قويۇۋېلىش ىن بىلمەيتىم. ئۇنىڭ يوتىلرىىنىڭ پېتىپ تۇرۇش ىدىن بەدىنىمگە اترقىلىۋاتقان زەر 

شلرىمىغا كۆز، بويۇن اب-ەلززەت ئېلمىېنتىغا ابراۋەر دېگۈدەك قورۇنۇمشۇ ابرىدى. ئەمما ئۇنىڭ يۈز

تېنچ  دىن بولسا ەلززەتنىڭ دېڭىزىغا چۆمۈلۈپال كەتكەن ئىدمى. مەن شۇ دېڭىزنىڭتەلۋىەلردەك سۆيۈشلرىى

س قىلىپ پەيتتىىك مەيىن دولقۇنلرىىدا ئۈزۈپ كېتىۋېتىپمۇ ئۇنىڭ يوتىسىىن، تىزىنىڭ قاتتىقلىقىىن ھى

 تۇرۇش ىن ئۇنتۇايملىدمى.

شالپ، اب بىز يەنىال گەپەلمشىدۇق. ئۇنىڭ سۆيۈشلرىى برى سودلىن چىقىپ، يېڭى سول

ال تەكرارلىنىشالردىن كېيىن برى ئاز تىنغان پۇرسەتتە ئاندىن مەن ئۇنىڭ قۇچىقىدىن تۇرۇپ كەتتىم. يەنى

سۆزسىزال يېنىدا ئولتۇردۇم. ئەمدى ھەر ئىككىمىز گواي بۇغداي -گەپ قىلىشمىدۇق. مەن گەپ

شلىدۇق. ۈزۈتۈشكە ابغوللرىىدا، ايپراقلرىىدا جىددىي ھادلا كۆكپىت ئوۋالۋاتقان خانقىزالرىن ك

چرىپاشكىالرمۇ كۆپ ئىدى. ئەمما خانقىزالر چرىپاشكىنىڭ كۈشەندىىس قىلىپ ايرىتىلمىغاچقا 



چرىپاشكىالرغا ھۇجۇم قىلاميىت. بەلىك ئۆزى بىەلن تەڭ جۇغى ابر بۇ قارساقلىق ھاشارەتكە كۈچى 

س ىنىڭ دۈمبىس ىدىىك قى ھەممى يەمتەمتىكىن؟ چرىپاشكىالرنىڭ تۈرمىۇ ئاز ئەمەس، پەقەت برىال ئوراتقلى

تۈز اتختىدەك قارسىقى ئۈچ بۇلۇڭ شەلكىدە بولۇىش ئىدى. يېتىلگەن خانقىزالرمۇ كۆپ تۈردە ئىدى. 

لىق بەزىلرىى سۇس زەپرىەڭ، بەزىلرىى قىزىلغا يېقىن؛ بەزىلرىى كۆپ توچكىلىق، بەزىلرىى يەتتە توچكى 

مى. بۇ يەتتە پ يۈرگەن برىىگە سىنچىالپ قارىدئىدى. ابرماقلرىمىدا خۇددى يېقىملىق مۈشۈكتەك مېڭى

توچكىلىق ئىدى. خۇددى ماھرى ئۇس تا سرىلىغاندەالك! قاانتنىڭ ئۇ يېقىدا ئۈچ توچاك، بۇ يېقىدا ئۈچ 

ىكىك توچاك، ئىكىك قاانت ئوتتۇرىس ىدا برى توچاك بولۇپ، قاانتلرىىىن ئاچقاندا بۇنىىس يېرمى چەمبەردىن ئ 

 .قاانتقا بۆلۈنۈپ كېتەتىت

پۈتۈن يەكشەنبىىن بۇنداق ئۆتكۈزۈۋەتكىىل بوملايىت. برىمۇچنە ئىش ابر، كرى يۇيۇش كېرەك،... 

بۇنىڭدىن ابشقىمۇ قىلغۇدەك ئىش ھامان تېپىلىپ تۇرۇدۇ ئەمەمسۇ؟ بۇالرىن ئويالپ لىككىدە ئورنۇمدىن 

ئۇنىڭ زېرىكىپ تۇرۇپ  تە.-تۇردۇم. مېنىڭ ئادلى بىەلن كېتىش مىمۇ قىزلىق مەيدانمىغا ايرىش ىدىغان ئىش

كېتىش ىگىچە ساقلىسام قەدرمى بوالمدۇ؟ ئورنۇمدىن تۇرۇپ، بۇغدايلىقتىن چىقىپ كېتىش ئادلىدمىۇ 

 گەپ قىلامس تىن كېتىش مۈمكىن ئەمەس ئىدى. شۇڭا:

دېدمى ۋە خىجاەلتلىك كۈلۈمسرىەش بىەلن ئۇنىڭغا قاراپ قويۇپ، خۇددى  —كرى يۇايتتىم،...  —

  ش تۇردۇم.دېيىشىىن اتما قىلىۋاتقاندەك ئاغا اترتىپ، ئادلىرمىاي ئۈستىۋېش مىىن قېقى ئۇنىڭ برىەر نەرسە 

ئەمما ئۇ پەقەت ئاچكۆزەلرچە تىلكىپ تۇراتىت. برىنېمە دەيدىغاندەك قىلاميىت. ئۇنىڭ كۆزلرىىدىن 

امراقلىقى ئ اترىلىۋاتقان مىكرودولقۇنالردا ئامراقلىق، قامناسلىق، جىنس ىي ئىنتىلىش ئاچكۆزلۈىك ئادەمنىڭ

كەلگۈدەك برى خىل تەرىقىدە جۇالالپ تۇراتىت. ئۇنىڭ بۇنداق ئاچكۆزەلرچە بېقىىش مېنىڭ قىزلىق 

« ىتىۋاتقان مەنئۇىن ئېچرىق »مەغرۇرلۇقۇمغا ئوزۇق بولۇپ، قەلبمىىن ئىپتىخار ھىسس ىغا چۆمدۈردى. 

ى. مەن تولۇق ئىشەچن  ئىددېگەن ئوينىڭ ئۆزىال مېنىڭ غالىپلىقىمنىڭ، ئۈس تۈنلۈكۈمنىڭ انمايەندىىس

بىەلن برى قارارغا كەلگەن ھادلا، قرى بويالپ مېڭىپ بۇغدايلىقتىن چىقىپ كېتىشكە ابشلىغىنىمدمىۇ 

خۇددى ئۇ ئارقامدىن برىنېمە دەيدىغاندەالك تۇيۇالتىت. ھەتتا دۈمبىلرىمى شۇرۇدلاپ، نېمىنىدۇر كۈتەتىت. 

قۇتۇملىغان ھادلا  گرىە س ېلىۋالىدىغاندەك برى خىل جىمرىالش تىن گواي ئۇ ھازىرال ئارقامدىن كېلىپال بوينۇمغا

 بۇغدايلىقتىن چىقىپ كەتتىم.

ىدە. مەشۇقلۇق برى تۈرلۈك ئۈزەڭگە سوقۇش تۇرۇمشىكىن دېگىم كېلىدۇ بەز -ئاش ىقلىق ايىك ئاش ىق

پ ىئىكىك ايش گاھ قېيدىشىپ، گاھ ئەپلىشىپ يۈرگەنلرىىدە گاھ ئۇ غالىپ كەلگەندەك، گاھ بۇ غال 

كەلگەندەك بولۇپ؛ گاھ ئۇ ئەپۇ سوراپ ۋەزىيەتىن يۇمشاتسا، گاھ بۇ ئۆزۈر تىەلپ ئارىدىىك تۈتەكىن 

كۆتۈرۈۋېتىپ يۈرۈدۇغانال ئىش تەك. بىزمۇ شۇ. بەزىدە بۇ ماڭا ئويۇندەالك تۇيۇلۇپ كېتىدۇ. ئاخشاملرىى 



ېتىمەن. بىز رىيال برى لۈپ ك ئۇيقۇ ئىزدەپ ايتقانلرىمىدا بولۇپ ئۆتكەنەلرىن ابش تىن ئويالپ كۆرۈپ كۈ 

ھاايتنىڭ ئىچىدمىىزمۇ؟ ايىك سەھنىدە رول ئېلىۋاتمىىزمۇ؟ دەپ سوراميەن ئۆزەمدىن. ھەتتا يېقىنالشقان 

ئۇيقۇدىن شرىكەيپ بولغاندەك، خىياللرىمى تۇتۇقالشقان چاغالردا بولسا بۇالرنىڭ ھەممىىس ئويۇن، بىز 

ىس رىمىمۇ بولۇدۇ. ھەتتا ئاشۇنداق ئاخشامالرنىڭ ئەتىسەھنىدەمىز، دېگەن خۇالسىىن چىقارغان چاغل

راس تىنال سەھنىدە ئويناۋاتقان برى تۇيغۇنىڭ ئاسارىتىدە قېلىپ، ھاايتقا ئويۇن تەرىقىس ىدە مۇئامىەل 

 دېگىىل اتس قالغان چاغلرىمى بوالتىت.« بەرىبرى ئويۇنغۇ»قىلىۋەتكىىل، 

ۇ مۈمكىن. ئۆزەمىن ئاقالش ئۈچۈن ئويدۇرۇلغان بولۇش مىبۇ گەپلرىمى بەلكىم قىلمىشلرىمى ھەققىدە 

ئاز دېگەندمىۇ، بۇ گەپلرىمىىن برىس ىگە سۆزەلپ بېرىدىغان بولسام ئاڭلىغۇچى چوقۇم بۇىن ئۆزۈمىن 

ئاقالش ئۈچۈن ئادلىن ھۇل س ېلىش دەپ قارىىش چوقۇم. بۇالرىن چۈشەنگىنمىدە تېخمىۇ ەلختە بولۇپ 

 ەمىن ئىشەندۈرەملەيدىغان سەۋەپەلر بىەلن ھە!...كېتىمەن. ھىچكىمىن، ھەتتا ئۆز

« برىدەم ھاۋا يەپ»ئاشۇ ابيرام ئاخش مىىدىىك ئولتۇرۇش مىىزدىن كېيىن ئۇنىڭ بىەلن ايۋا ئۈرۈلكۈكتە 

قېلىن »ئولتۇرۇدۇغانغا چىققان ئىدۇق. ئۇ شرىكەيپ ئىدى. شۇڭا برى ئاز قورقۇپ تۇراتتىم. ئوغۇلالر 

ۇ، ئەمدى قېلىن بولۇۋالغاندىكىن، ماڭا يولسىز تەەلپەلرىن قويۇپ، دەپ ئااتيدۇ ئەمەمس« دورىىس

س تىىن خىجاەلت قىلمىس ىكەن دەپ تىەليتىم. ئەمما بۇ برىس ىگە ئېيتىپ بېرىۋاتقان ھىاكيە بوملىغاندىكىن، را

دەۋەرسەممۇ بولۇدۇغۇ، راس ىت شۇىك، ابرلىق يېڭىلىقالر، كۆرۈپ ابمقىغان، سرىلىق تۇيۇلۇدۇغان 

ئادەمىن جەلپ قىلىپ تۇرغىنىدەك، مەندمىۇ قورقۇچن ئارىالش برى خىل قىزىقىش ابرىدى. نەرس ىەلر 

 ۈرەتتىم.دېگەنەلرىن خىيالمىدىن كەچ« ئەگەر ئۇ برىەر يولسىزلىق قىالي دەپ قالسا نېمە قىالر؟»

سۆيۈشۈش، قۇچاقلىشىش دېگەنەلر دائمىىي ئىشالرغا ئايلىنىپ كەتكەچكە، ھە دېمەيال چرىمىشىپ 

 تۇق. شۇئان ابيىال ئولتۇرۇش تا ئۇنىڭ ئوقۇغان انخش ىلرىىدىن برىى ايدمىغا كەچىت:كەت 

  

 ئەۋرىش مىدەك بويالرىڭغا

 چرىماشىپ ئۆلسەم اكشىك.

  

بۇنداق برى سۆيگۈ انخشىس ىنىڭ ئەلۋەتتە كۈشكۈرتۈش روىل بولۇدۇ دېسە بەلكىم ئىشەمنەستىم. 

ئەمما شۇئان مەن خۇددى ئۆزەمىن سەنەمدەك ھىس قىدلمى. غېرىپجان ابغداتتىن قايتىپ كەلگەن، بىزەلر 

يۇپ تۇراتتىم. ۇ چارىباغدا ئۇچراشقان ئىدۇق... ئۇ كوفتامنىڭ تۈگمىلرىىىن يېيىشكە ابشلىغىنىىن غۇۋا ت

 ئېچىۋېلىشلرىمىۇ دە. ئۇنىڭ كۆكسۈمىن-ئەمما مەن بۇ يەردە ئەمەس، شاھى ئابباخساننىڭ چارىباغلرىىدا ئىدمى



ىنمى تۇجنى قېتمى بوملىغاچقا، قارش ىلىق قىلىپ ئولتۇرمۇدۇم. مېنىڭ قورقۇچن ۋە قىزىقىش ئارىالش كۈتۈۋاتق 

 بۇ ئەمەس ئىدى.

غا سەۋەپ ىشكە ابشلىدى. تېخى يېقىندىال قېيدىشىپ قېلىش مىىز ئۇنىڭ قوللرىى ھەر يېرمىدە كېز 

بولغان چەلكەنگەن رايونالرنىڭ دەخلىگە ئۇچرىش ىدەك خاات گواي ئارمىىزدا ئۇنداق برى ئىش بولۇپ 

ابمقىغاندەالك تەكرارالندى. ئەمما بۇ ماڭا برىىنچى قېتمىدىكىدەك ەلززەتلىك سەسكىنىش تۇيغۇىس بەخش 

رىمىۇ ابش  ەلززەت بەخش ئېتىۋاتقانلىقىىن، قارش ىلىق قىلىش، تىپچەلكەشنىڭ بىخلئەمتەس تىن، پەقەتال

كۆتۈرمەيۋاتقىىن مېىن ئەجەپەلندۈردى. ئەقەلن، قارش ىلىق قىلىش مى كېرەكىدى، ھىچ بوملىغاندا برى 

يۇلقۇنۇپ قويۇشۇم كېرەك ئىدى، دەپ ش ىۋىرلىس مىۇ، شۇئان مەن ئەقىل كونرتوللۇقىدا ئەمەس، 

-قىمدا ايشاۋاتقاچقا، مېىن ابشقا برى س ىگنال مەھرۇملۇقتىن ئاگاھالندۇرۇۋاتقاندەك بولۇپ، ئۈنئاڭسىزلى 

 تىنسىز مەيلىگە ابقتمى.

ئەمدى ئۇنىڭ قوللرىى خۇددى چىمەنلىكتە تىۋىشسىز سويالۋاتقان يىالندەك بەدىنىمدە س ىلىق 

نلىكنىڭ ل دۈمشەسىپاشنىڭ خۇددى برى خى-ھەركەتلىنىپ، س ىالپ سىپايىت. بۇنداق س ىالپ

مىالرنىڭ ابشلىنىىش ھارپىس ىدىىك ئادلامچىلىققا ئوخشايدىغانلىقىىن كۆڭلۈم تۇيدى؛ بۇ يەنە قاتتىق ئېتىش 

ابشلىنىىش ئادلىدىىك جەڭگاھ جىملىقىغا ئوخشايىت. مېنىڭ قورقۇپ ھەم قىزىقىپ كۈتۈۋاتقىنمى 

بولۇپ تىۋىشالرىن  بەدىنىم قۇالقيېقىنلىش ىۋاتقانلىقىىن سەزمەسلىكىم مۈمكىن ئەمەس ئىدى. پۈتۈن 

ئاڭاليىت؛ پۈتۈن بەدىنىم كۆز بولۇپ، ھەر نەرسىىن كۆرۈپ تۇراتىت؛ پۈتۈن بەدىنىم بۇرۇن ئىدى ھەم، 

كونكرېت پۇراقالرنىال ئەمەس، مەۋھۇم پۇراقالرنمىۇ پۇراۋاتقاندەك قىالتىت. سەزگۈرلۈكنىڭ پەەلككە 

 اختىلىق قىلساممۇ ئامقايدۇ.چىققان بۇ پەيتىدە ھىچنەرسە سەزمىدمى دەپ س

 دەپ س ىلكىدمى ئۇنىڭ قولىىن ۋە ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەتتىم. ئاۋازمى تىرتەپ كەتىت. —يېتەر!  —

ۋە  يەنە شۇ بوزەك قىلىنغانلىق تۇيغۇس ىدىن يىغلىۋەتتىم. ئازاپ، بەختىيارلىق، خىجىللىق، ئىتىلىش

ىلمىغاندەك قىدلى. بۇ ىچقاچنە بىسەرەجمان ق قېچىش ئارىلىشىپ كەتكەن بۇ يىغام، شرىكەيپ يىگىتمىىن ھ 

ھال بولسا مېنىڭ قىزلىق غورۇرۇمغا تەگدى. تېخمىۇ ئىچمىدىن يىغلىغۇم كەدلى. ئۇ شۇندىال مېنىڭ 

ئويۇن قوميايۋاتقانلىقىمىن جەزم قىلىپ، لىككىدە ئورنىدىن تۇرۇپ، مۈرەمدىن تۇتۇپ ئۆزىگە اترتىپ، 

بىەلنال  ېگىپ تۇراتىت؛ ئىسس ىق نەپەسلرىى يۈزۈمگە ئۇرۇلۇىشمەھكەم قۇچاقلىدى. ئىڭىىك مۈرەمگە ت 

قاڭس ىق ھاراق پۇرىقىمۇ دمىىقىمغا ئۇرۇدلى. سەسكىنىپ كەتكەن بولساممۇ، بۇ تەۋى انزۇك يىگىتنىڭ 

دەپال قېيداپ قاملاسلىقى ئۈچۈن، بوينۇمىن بۇرۇۋېلىپ كۇپايىەلندمى. يەنە « سېس ىق پۇرىدمىمۇ؟»

اندەك ئىدمى.  كېرەك بولس مىۇ نېمىشقىدۇر جىمىپ قادلمى. نېمىنىدۇر كۈتۈۋاتقس ىلكىنىش مى، تىپچەلكىش مى



ئىسس ىق نەپەس -ھېلىال ئۇنىڭ شائرىالردەك گەپدانلىق بىەلن پىچرىالشلرىى قۇلۇقۇمغا ئىسس ىق

 ئۇرۇلۇىش بىەلن بىلەل ابشلىنىدىغانلىقىىن بىەلتتىم.

دېدى ئۇ. بۇ ابرلىق  —مېىن مەست دەپ قادلىڭ، شۇنداما؟ مەن مەست ئەمەس،  —

ىلىكىم قاملىدى، چىدىغۇچ  —مەس تەلرنىڭ ئوراتق گېپىى بولۇپ، بۇنمىۇ توال ئاڭالپ كەتكەن ئىدمى، 

مەن ئۈچنىقمىدمى. چۈنىك بۇنداق چاغدا كىىش نېمە  —قانداق قىالي؟ دەپ ابقە، قانداق قىالي؟ 

لاممدۇق، دەپ وي قىالمدۇق، قىبىز ت —دەرىىن بىلمەي قالۇدۇ، نېمە دېس مىۇ بەرىبرى ئەپەلمشەيدۇ، 

ىت، برى دېدى ئۇ مەس تەلرچە يېپىشقاقلىق بىەلن. ئۇ برى بولسا راس تىنال ئېغرىلىشىپ كېتىۋااتت —ابقە، 

غىز بولسا ايلغاندىن ئېغرىلىشىپ كەتكەندەك بولۇۋېلىپ، مەخسەتلرىىىن ئېچىپ، برىىنچى قېتمىلىق ئې 

غىزدىن چىقارماقچىدى ئاندىن كېيىنىك قېتمىدا ئاسانال ئې  ئېچىشنىڭ قىيىن ئۆتكەللرىىدىن ئۆتۈۋاملاقچى،

ئۆتكەندە دېگەن »دە، -ئوچۇق دېيىش ىگە ھاجەت قاملايىت-ايىك كېيىنىك قېتمى بۇنداق گەپەلرىن ئوپ

ڭغا دەپال ئامى قىلس مىۇ بولۇۋېرەتىت، بۇنىىس ئاشاكرە دېگەندىن كۆپ ئاسان ئىدى. شۇڭا ئۇنى« گەپىن... 

 رىىپ بەرمەميۇ قانداق؟ دەپ ئويالپ بولغىچە، ئۇ مېىن جاۋاپقا قىس تاپ سوئالىىنبۇنداق پۇرسەت چىق

 تەكرارلىدى.

 دېدمى ئاخرىى. —توي قىلمىىز، س ېنىڭ نىيىتىڭ ئۆزگۈرۈپ قاملىس ىال،  —

ھە، بولۇدۇ، توي قىلمىىز. مەن ئۆزگەرمەميەن، ئوغۇلۋالامەنغۇ، گېپىم گەپ، ئۆزگەرمەميەن،  —

ۆپ ىز، شۇنداققۇ؟ توي قىلمىىز، ۋاختمىىزمۇ ئاز قادلى، خىزمەتكە چىقىش مىىزغمىۇ كھە، دېمەك توي قىلمى 

بولسا برى يىل، بوملىسا ئالتە ئاي قادلى، شۇنداققۇ؟ سەن مېنىڭ بولۇسەن، شۇنداققۇ؟ سەن مېنىڭمۇ، 

 ئەمەمسۇ؟ دەپ ابقە، دەپ ابقە.

 س ېنىڭ... —

داققۇ؟ ھە، شۇندا بوغاندىكىن، سەن مېنىڭ، شۇنداققۇ؟ سەن مېنىڭ، مەن س ېنىڭ! شۇن —

ىتىڭ ئاايپ نېمە كەپتۇ؟ بۈگۈن بوسا نېمە بولۇدۇ، ئەتە بودلى، نېمە؟ بەرىبرى مېنىڭغۇ؟ ايىك ابشقا برى نىي 

 ابمۇ؟ ابشقا برىسىىن كۆڭلۈڭگە پۈكۈۋامتىغان بوساڭالم...

 ماڭا قارا، سەن مەست بولۇپ قاپسەن، ئەتە گەپلىشەيىل، بوالمدۇ؟ —

مەست ئەمەس، مەن مەست ئەمەس، سەن ابھانە اتپام، جاۋاپ بە: سەن مېنىڭمۇ، ايق، مەن  —

 ئەمەمسۇ؟

 ھازىر تېخى س ېنىڭ ئەمەس. —

 كمىنىڭ سەن؟ ھە؟ كمىنىڭ؟ ابشقا برىى ابمۇ؟ —

 دادامنىڭ...-ھىچكىمنىڭ ئەمەس، ئاانم —



ە، سەن ھ قويە ئۇندا قۇرۇق گېپىڭىن. سەن مېنىڭ! بۇىن بىز بۇرۇنال دېيىشىپ بوغانغۇ؟ —

چە، مېنىڭ! ئۇندا بوغاندىكىن، بۈگۈن بىەلن ئەتىنىڭ نېمە پەرىق ابر؟ بەرىبرىغۇ؟ مېىن بىاكردىن قىينىغى

 دەميىنا، نېمە قىلساق، نېمە قىلغاچ تۇرساق، بەرىبرى توي قىلمىىز ئەمەمسۇ...

كۈم س ېلىپ ۈرۈ برىىس ماراۋاتقاندەك، ي —ايلغاندىنال قورقۇتتۇم ئۇىن،  —برىىس كېلىۋاتىدۇ!  —

 ۈكنىڭ سرىتىغا ماڭدمى.ئىتتىك ئۈرۈلك-دە، ئىتتىك-دېدمى —كەتىت، بودلى كېتەيىل، ئەتە دېيىشەرمىز،... 

ىغاندا مېنىڭ شۇ گېپىم بىەلنال قۇچىقىدىىك مېىن قويۇۋېتىپ جىممىدىال ئەتراپقا قۇالق سالغىنىدىن قار 

ېش ىۋادلى. مەن بولسام قىيىن ئۆتكەدلىن ئ  بەمكۇ ئېغرى مەستتەك قىلاميىت. نېمىلىىك بوملىسۇن، ئۇ برى

ئاخرىىق مۇداپىئە ئىستىھاكمىمىن قودلىن بېرىپ قويغان ئىدمى. بۇ ھال مېىن قورقۇتۇپ تۇراتىت. برى 

ۇنىڭغا تەرەپتىن بولسا ئۇنىڭ دېگەنلرىىىن توغرا دېگىم كېەلتىت. راست ئەمەمسۇ، بەرىبرى توي قىالتتۇق. ب

بولغاندىكىن، ۋىسال  برىمىىزدىن قىلچە شۈبھىەلمنەيتۇق. ئۇنداق-ەتتۇق. برىھەر ئىككىمىز شۇچنىلىك ئىشىن

پ كېچىسىىن قەس تەن ئاغا اترتقاننىڭمۇغۇ پايدىىس يوقتەك قىالتىت. برىال يېرى، ئەگەر قورسۇقۇم يوغۇان

-زۈ قالسا،... بۇ تەرىپىىن ئويلىسامال دەھشەت ابساتىت. دادامنىڭ نومۇىس تۆكۈلگەنەلرگە خاس تۇرىق: ي

قىز اتپقاننىڭ »بېشىىن يرىتىۋالغان ھادلا ساراڭالردەك جار س ېلىپ: -كۆزىىن اتتىلىۋالغان، ئۈس ىت

ق دەۋاتقان ھالىىت كۆز ئادلمىغا كېلىۋېلىپ جىمىىك جاسارىتىمىن، تەۋەككۈلچىلىككە ابي ايشلى« سازاىي!

ىچارە دادامنىڭ ئەتىۋارالپ ب  تۇيغۇلرىمىىن، ئاش ىقانە ئىنتىلىشلرىمىىن،... كۇمپەيكۇم قىلىپ اتشاليىت.

 ابققانلرىىغا قارىش ئۇىن يەر بىەلن يەكسان قىلىش مىدىنال قورقاتتىم.

اترتىش ئورنىغا -ئويلۇغۇنۇمدەك، بۇ قورقۇنۇچلۇق تېام ئەمدى بەمكۇ ئادەتتىىك، كۈندۈلۈك برى اتالش

 چۈشۈپ قادلى. ھەر پۇرسەتتە ئۇ:

ەپال كۆزۈمگە قاراپ تۇرۇدۇغان بولۇۋادلى. د —ھېلىقى، ئۆتكەندە دېيىشكەن ئىش ىن،...  —

خۇددى ئۇرۇغى ئېلىۋېتىلگەن قىزىلمۇچنىڭ ئاچنە ئاچچىقى قاملىغاندەك، بۇ گەپنىڭ ئادەمىن خىجىل 

ى. قىلىدىغان ئۈس ىت قەۋىىت ئېلىۋېتىلىپ، ئەمدى ئاستىدىن چاخچاققا ئوخشايدىغان يېرى قالغاندەالك ئىد

ۈرەلپ، ئاشۇ چاال جۈملىنىڭ ئاخرىىىن كۆپ چېگىت بىەلن مەمنۇ بەزەن ئۇنىڭ بىچارىدەك مۆدل

توختۇتۇپ، گادايالرچە اتمادا تۇرۇشلرىىغا كۈلۈپ كېتىدىغان بودلۇم. توۋا، شۇچنىلىك ھەددىدىن ئاشقان 

برى گەپمۇ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈىش، دەۋېرىلىش تۈپەيىل، ئەنە شۇنداق تەسرىسىز بولۇپ قالۇدۇكەن ئەمەمسۇ؟ 

رۇنال سخولوگمىكىنا دەپمۇ قالمىەن. ئۇ بۇ ئىشالرنىڭ مۇشۇنداق نەتىجە بېرىشىىن بۇ مەن بەزىدە ئۇىن پى 

 بىلىدىغان بولغىميىدى؟

ئەمدى ئەگەر بىز خامانلىقتا ايىك ئۈرۈلكۈكتە كېچىلرىى ئۇچراشسامقۇ، ئۇ خۇددى مېىن قىچىغالپ 

الپ ۇنقىدەك ئاچچىقكۈدلۈرمەكچىدەك، ھە دېمەيال ئاشۇ مەخسەتتە ھۇجۇمغا ئۆتۈدۇغان، مەمنۇ بۇر



ىقىش ئىچىدە ئۇنىڭ تېل -چېچىلىپ كەمتەس تىنال، خۇددى ئوينۇشۇۋاتقاندەك ئىناكس بىدلۈرۈپ، كۈلۈش

  قوللرىىىن ئىتترىىۋېتىپ، ئورنۇمدىن تۇرۇۋادلىغان ابسقۇچقا كەدلۇق. بۇ ھال ئالتە ئاي داۋام قىدلى.

ېرىكەي دېمىدى. قال بۇ تەەلپتىن زپۈتۈن كۈز ۋە قىش ىچمىۇ ئۇنىڭ ابشقا تەلىپىى بوملىدى، شۇندا

لىقتا بۇغدايالر چۈرۈچ بولغان مەزگىلەلرگە يېقىنالشقىنمىىزدىن كېيىن، اياتققا تېخمىۇ يېقىن بولغان بۇغداي 

كۆرۈشۈش مىىز غودلاپ قادلى. ئەمدى مېنىڭ ئاخرىىق قورغانلرىمىمۇ تۇمتايدىغان ھادلا ئىدىيۇ، پەقەت 

 قىلىپ ولۇشۇمدىنال قورقۇپ تۇراتتىم. ئوغۇلباال دېگەن قىلغۇلۇقىنمەن ئۇنىڭ ئىشەچنىس ىدىن مەھرۇم ب

ەت مۇشۇ دەپ ئىشەمنەس بولۇپ قالسا نېمە دېگۈلۈك؟ پەق« ئىش تانبېغىڭ بوشكەن»بولۇپ، ئارقىدىن 

سەۋەپال مېىن ئىككىەلندۈرۈپ تۇراتىت. ابشقا ھەممە سەۋەپەلر يېمرىىلىپ پۈتكەن، ئۆزەممۇ بۇنداق 

ىن ېرىلغان پىسخىك ھۇجۇمالر بىەلن پرىاكتىك غىدىقالشالر نەتىجىس ىدە ئۆزۈمئۈزلۈكسىز ئېلىپ ب 

 تەس تە تۇتۇۋالۇدۇغان ۋەزىيەتتە ئىدمى.

دېگەن « ىنا؟ماقۇل دەميۇ؟ ماقۇل دەميىك »كېيىن برى قېتمى ئۇ بىچارىالرچە ايلۋۇرۇشقا ابشلىغاندا 

چمىدىن كەلگەن برى يىغا ئى -ھامان ئىچشەيتاىن خىيالنىڭ كۆڭلۈمدىن كېچىشكە ابشلىغىنىىن سەزدمى. شۇ 

مېىن پۈتۈنەلي ئىلكىگە ئادلى. ئۇ ئادەت بويىچە مېىن قۇچاغالپ، ابشلرىمىىن س ىالپ، سۆيۈپ تۇرۇپ 

 قۇلۇقۇمغا پىچرىالپ:

دەپ سورىغاندىال، بۇ سوئالىن ئۆزەمدىن سورۇدۇم. غەلىتە برى خىيال  —نېمىگە يىغلىدىڭ؟  —

 يىغلىغان ئوخشاميەن:كۆڭلۈمدىن كېچىپتۇ، شۇنىڭغا 

ولغان دېدمى ئۇنىڭ نېمىىن دەۋاتقانلىقىمىن چۈشۈنۈپ تۇرغىنىدىن ئەمىن ب —شۇنىڭدىن كېيىن،  —

دېيىلسە،  «قىزالر، ما تەرەپكە... »مەيداندا برى ئىشالر بولۇپ، قااترغا چاقرىىلساق، ۋە  —ھادلا، 

مەن قىز . »ئىككىلىنىپ قالۇدۇغاندەالك،.. مەن،... مەن قىز ئەمەسلىكىمىن ئۆزەمال بىلىدىغان بولغاچقا،

 يەنە بۇقۇدلاپ يىغالپ كەتتىم. —دەپ ئۆزەمىن ئاشاكرە قىلىۋېتىدىغاندەالك،... « ئەمەس

ئۇ كۈلۈپ ۋە  دېدى —ۋاي ئاخامقەي، اتپقان گېپىىن! شۇنىڭدىن ابشقا ابھانەڭ تۈگىدمىا؟  —

ىددىيلىك مەس، دېگەنلرىمىدە قانداقتۇر برى ج مېنمىۇ كۈدلۈرۈشكە ترىىشىپ. ئەمما مەن كۈلۈدۇغاندەك ئە

 ابرىدى:

راست، دەميەن. قىز ئەمەسلىكىمىن ئۆزەمال بىلمىەن ۋە قىزالر ئارىس ىدا ايلغاندىن قىز بولۇۋېلىپ،  —

 ايلغاچنىلىق، كۆز بوايمچىلىق بىەلن تۇرۇۋېرمىەن،... تۇرالاميەمنۇ؟...

 ھەقىقەتەمنۇ جىددىي ئىدمى. يىغاممۇ راس تىنال ئىچمىدىن كېلىۋااتتىت. مەن ئەمدى ھاايتنىڭ موھمى برى

، چېگرىس ىدا تۇرۇۋاتقانلىقىمىن سەزگىنىمدە، بۇرۇنقىغا ئوخش امىيدىغان برىىس بولۇپ قالۇدۇغانلىقىمىن

مىگە ئېرىش ىدىغانلىقىم پ، نې زادى نېمىگە ئوخشاپ قالۇدۇغانلىقىمىن بەك ئويالپ كەتتىم. نېمىىن يوقۇتۇ



برى قارىسا بەمكۇ ئېنىقتەك ئىدىيۇ، ئەمما بەمكۇ غۇۋا، بەمكۇ ئېنىقسىز، مەۋھۇم برى مەۋجۇتلۇق ئىدى. 

ە يوقۇتۇدۇغۇنۇمنىڭ موھمىلىقىنىڭ قاچنىلىلكىكىىن ھەقىقىي مەنىىس بىەلن بىلمەيتىم. شۇنداقال نېمىگ

 ئىدى.ئېرىش ىدىغانلىقىممۇ قىزىق برى تېپىشامقتەك 

ۈن مەلۇم برى دېگەن ئاتىن ئېلىپال اكدىر قىلىشقا ئاسان بولسۇن ئۈچ« چېنىقىت»كېيىنىك كۈنلۈكتە  

اكدىرنىڭ خوتۇنىىن مەيدانغا ئەۋەتىشكەن ئىدى. نېمىشكىدۇر مۇشۇ ئېرى ابر ئاايلغا قارىغۇم كېەلتىت. 

 ئۇرۇنۇش بىەلن خۇددى دەك برىئۇنىڭ بىزگە ئوخش امىس بولۇپ قالغان برىەر بەلگىسىىن اتپامقچى بولغان

رازۋىدچىالكردەك ئىنچىكە، تەپس ىلىي كۈزۈتۈپ كېتىدىغان بودلۇم. ھەتتا ئۇ مېنىڭ ئۆزىگە شۇچنە 

سىنچىالپ قاراپ كېتىدىغان بولۇپ قالغىنىمىن سېزىپ قالغاندەمكۇ ئىدى. برى ئاز ھەيرانلىق، برى ئاز 

ەپ قوايتىت. ئۇ دىغان قاراش بىەلن بىلەل كۈلۈمسرىھودۇقۇش، ھەتتا برى ئاز بىزارلىققىمۇ ئوخشاپ كېتى

چوقۇم برى كۈىن چىدىياملاي، مەندىن نېمىشكە بۇچنە قارايدىغان بولۇپ قالغىنىمىن سورايدىغۇ دەپ 

قورقۇپ تۇراتتىم. ھەتتا ئۇ چوقۇم مەندەك ھىسىياتالرىن ابش تىن كەچۈرگەن بولۇىش مۈمكىن، 

دىن ئۆمتەكچى چوقۇم يېقىن ئارىدا ھاايتنىڭ برى بۇرۇلۇش نۇقتىس ى ئۇنداقكەن مېنىڭ بۇنداق قاراشلرىمىدىن

بولۇپ تۇرغۇنۇمنمىۇ جەزمەن سېزىپ بودلى، دېگەن خىيالنىڭ كۆڭلۈمدىن كېچىىش بىەلنال، 

 ۋەسۋەس ىگە چۈشۈپ قادلمى.

، بۇ دېيىلگەندە« قىزالر بۇ ايققا قااتر بولۇڭالر»ھەتتا برى قېتمى مەيداندا برى توپلۇنۇش ئەس ناس ىدا 

ئاايلنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىغا زەڭ سالمىەن دەپ، جايمىدا بىزىرىپ تۇرۇپ قېلىپ، اتزمىۇ كۈلكىگە 

مەن قىز »قالغانىدمى. شۇىن كۆردۈمىك، ئاايل ھىچقانداق ئىككىەلمنەيال قىزالرنىڭ قااترىدىن جاي ئادلى. 

دەپ « ابر قااترىدا ساڭا نېمە قىزالرنىڭ»دەپ ئولتۇرمىدى. شۇنداقال ابشقىالرمۇ ئۇىن « ئەمەستىم

 چىقرىىۋەتكىىن يوق. شۇچنىلىك ئاددىي. مەن نەقەدەر مۇرەككەپ ئويالپ كەتتىم بۇ ئىش ىن؟ اتزمىۇ!...

مېنىڭ ئاخرىىق غەلىتە مەھرۇملۇق تۇيغۇممۇ ئەنە شۇنداق پەپىەلندى. ھىچ ئېچىنىشقا، تەئەججۇپقا، 

خىك بولۇشقا ئورۇن يوقىدى. مېنىڭ پىس ئېسەنكرىەپ كېتىشكە، پۇچۇلۇنۇشقا ايىك خىجاەلت 

جەھەتتىن يېمرىىلىپ، ھۇجۇمغا ئوچۇق ھالغا كەلگەنلىكىم ئۇنىڭ كۆزىدىن قامچىغان ئىدى )دېگەنتىمغۇ، 

ىن ۋە برى بولسا ئۇ برى پىسخولوگ(، ئەمدى مېنىڭ ابھانە قىلىشقا گېپىم قاملىغانلىقىىن بىلگەندەالك، ئەرك 

ھاەلتتە  ، مەن خۇددى سەھنىدە رول ئېلىۋاتقاندەك ابيىقى غەلىتە روھىيئىشەچنىلىك ھەركەتكە ئۆتكىنىدە

ئىدمى. شۇڭا خۇددى، سەھنە سۆزىنىڭ مەزمۇىن ايىك تەەلپ شۇنداق بولغاندىكىن، دېگەندەك، 

 ھىچنېمىگە ئەرزمىەيدىغان برى سۈنئىي قارش ىلىق بىەلنال چەلكەندمى...

الكچاراپ قالغاندەك، مەندمىۇ ئېغرى خۇددى چېكەرمەنەلر خۇماردىن چىقىپ، بوشۇشۇپ، 

مكۇ ئۆزەمدىن يرىكىنىش تۇيغۇىس، خۇددى يۇندىغا چۆمۈلۈپ چىققاندەك بە-گۇانھاكرلىق تۇيغۇىس، ئۆز



ايمان برى تۇيغۇ ئىسكەجنىگە ئېلىۋادلى. ئەسلىدە ئۆزەم ايخىش كۆرگەن برىىس بىەلن بىلەل بولغۇنۇم 

ىش پۈتۈن لىىش كېرەك بولس مىۇ، ئارىدا نىاكھنىڭ بوملىئۈچۈن يېنىلكەشكەندەك، روھمى كۆتۈرۈلۈپ قې 

تۇيغۇمغا زەھەر ئارىالش تۇرۇۋەتكەندەك ايىك پاسكىنىچىلىق قوشۇۋەتكەندەك سەسكىنىش تىن، ھىچ 

كەيپ سۈرەملىدمى. تەەليسىزلىكىم شۇنىڭدىىك، بۇنداق يرىكىنىش تۇيغۇىس ماڭا برى ئۆمۈر ھەمرا بولۇپ 

بۇنىڭغمىۇ  ەل بولغاندمىۇ ئوخشاشال بۇ تۇيغۇدىن خاىل بوالملىدمى، چۈنىك،قادلى. كېيىن ئېرمى بىەلن بىل

 دە.-ئادلامچىلىق ئارىالشقان ئىدى

)تۇجنى مۇانس ىۋەتتىن كېيىن( ھەر قېتمى مەندە خۇددى ئۇىن تەڭداشسىز ەلززەتكە چۆمدۈرۈپ، 

قىدەك قىممىىت ن ، بۇرۇ «جاانن چىنە چېقىدلى»بەختلىك قىلغاننىڭ مىننەت تۇيغۇىس بىەلن، ئەمدى 

قاملايدۇ، دېگەن ۋەھمىىىن سېزىش تىن تۇغۇلغان مەھرۇملۇق تۇيغۇىس تەڭال ابش كۆتۈرەتىت؛ ئۇ 

 ئېرىشكەن ەلززەتلرىى تۈپەيىل رازمىەنلىك، مىھرى بىەلن قارىغىنىدا ئاۋالقى تۇيغۇم كۈچۈيۈپ، يوقسۇلىن

نىڭ كۆزلرىىدە ىەلن ھال اترتىپ؛ ئۇ تويغۇزغان ابينىڭ مىننەتاكر ۋە خوشامەت اتما قىلىدىغان تۇرىق ب 

ە ئوخشاپ دەۋاتقاندەك، مەخسرىىگە، پەس كۆرۈشك« ئەمدى س ېنىڭ ئىش ىڭ پۈتىت، اتيىنىڭ قاملىدى»

ۇم كېتىدىغان ئىپادىەلرنىڭ ئۇچقۇنلرىىىن كۆرگەن ايىك شۇنداق گۇمانغا پاتقىنمىدا بولسا كېيىنىك تۇيغ

 تۇراتىت. وقسۇلنىڭ بىچارىلىىك ئەپتىمدىن اتشقىىلكۈچۈيۈپ، خۇددى ھەممە نېمىس ىدىن ئايرىلغان ي

بۇنداق ئىكىك خىل روھىي ھاەلت خۇددى تۈگمەن تېش ىنىڭ ئاس ىت ۋە ئۈس ىت بولۇپ، مېىن كېيىنىك 

 قېتمىالردا داۋاملىق ئېزىدىغان بولۇپ قادلى.

ىلىۋەرگەندەك، ق خرىوئىننىڭ ئاخرىىق ھىساپتا ئۆلۈمگە ئېلىپ ابرىدىغانلىقىىن بىلىپ تۇرۇپمۇ داۋام 

ڭ ئايىغۇچىلىىك ئاانڭنى»ئەمدى ھەر ئىككىمىز ئۆزمىىزىن تىزگىنلىيەملەي قادلۇق. دېمىس مىۇ ئەمدى 

ال دېگەندەك، بولغۇلۇق بولۇپ بولغان ئىدى. برىال دىشۋار: بويۇمدا قېلىشىىن ئويلىسام« قادلمىۇ، ابالم

قۇشلۇرۇمدا ... دەپ كېتەتتىم. بۇ قوركۆزۈمگە قاراڭغۇچۇلۇق تىقىلىپ، بودلىال، ئەمدى، ئىككىنچى،

دەپ نىدا « زاىي!قىز اتپقاننىڭ سا»يۈزلرىىىن مورالپ، كىيىملرىىىن يرىتىۋالغان دادامنىڭ تۇرىق ۋە 

 قىلىشلرىى خۇددى راس تەالك كۆز ئادلمىدا جانلىناتىت.

 برى كۈىن قورقۇشلۇرۇمىن ئۇنىڭغا ئاچتمى.

اشۇ ھەددىڭدىن ئېشىپ كېتىۋاتىسەن، ئەسلىدە ئئەمدى ئۆزمىىزىن تۇتۇۋالايىل، سەن بەك  —

ئامانىتىڭىن ئالساڭال بودلى قىلىپ، توي قىلمىغۇچە يېقىن كەملەيدىغان برى ۋەدەڭمۇ ابرىدى، بۇنداق 

 كېتىۋەرسەك، بويۇمدا قالسا قانداق بولۇدۇ؟

 نېمىدىن قورقۇسەن؟ ئىگىىس مەن! مەن تېنىۋالسامىت، قورقساڭ... —



 ىنال قورسۇقۇمىن ئىش ىتىپ ئولتۇرسام، ئۆيگە قايىس يۈزۈم بىەلن ئاايقئەمما توي قىلامس ت  —

ابس مىەن؟ ئىڭەككە اتقاشقان ئىنىلرىمىنىڭ ئادلىدا ىن ئات، ىن نومۇس، ئويالپ ابقتىڭمۇ؟ ئەگەر س ېنىڭ 

 برىەر مەزلۇم برى تۇققۇنۇڭ ئاشۇنداق قورساق كۆتۈرۈپ ئۆيگە كەلسە سەن قانداق قىلغان بوالتتىڭ؟

 ۇ ماڭا قوشۇلۇپ.دېدى ئ —دەيسەن، برى چارە اتپايىل، مېنىڭ برى ئويلىغانلرىمى ابر،... راست  —

مەن ھەم مەمنۇنلۇق، ھەم مەھرۇملۇق تۇيغۇس ىغا پېتىپ قادلمى. ئۇ ئەمدى قانداق قىلامقچىدۇ؟ اتىك 

 تويمىىزغىچە اتقەت قىالرمۇ؟ مەچنۇ؟

ش قېپىكەن. بۇىن تۇ. ھامىدلارلىقتىن ساقلىنىئەمما ئۇ چارە اتپتىم دەپ بوملىغان برى چارىىن تېپىپ 

ئىشەلتكەندىن كېيىن كۆڭلۈم خۇددى گۈرەنشىپ قالغاندەك غەلىتە بولۇپ قادلى. ئۇمۇ ئۆزىىن مەغرۇر، 

اتغىن اتلقان قىلغان ايىك شە ئالغان نوچىدەك ھىس قىلامس تىن برى خىل پاسسىپ روھىي ھاەلت 

 ئىپادىلىدى.

ۈرۈپ كېلىپ، مېىن دېگەن برى كىتاپىن كۆت« ساقلىقىن ساقالش ساۋادى يېزا ئاايللرىىنىڭ»كېيىن ئۇ 

 ئوقۇشقا ئۈندىدى.

مەن ئوقۇپ بودلۇم، مەن دېسەم ھەقىچان ئۆزى توقۇغان گەپ دەپ ئىشەمنەميۇ قالىسەن،  —

 دېدى ئۇ. —شۇڭا ئۆزەڭ ئوقۇ، 

 نېمە گەپەلركەن، مەن ئىشەمنەي قالغۇدەك؟ —

ۇم دېگىنىڭدىن ارىلىقىدا، يەىن، برى ھېيىزدىن ئېرىغدىلىپ، پاك بودلھامىەل قېلىش ئىكىك ھېيىز ئ —

 كۈىن بولۇدۇكەن. ماان شۇ كۈنگىال دىققەت قىلساق، ساقالنغىىل بولۇدۇكەن.-14كېيىنىك 

 ماڭغىنا!... —

ھە، ماان، دېمىدمىمۇ، ئىشەمنەيسەن دەپ. كىتاپىن ئۆزەڭ ئوقۇپ ابق، بوملىسا مۇنداقال قىل،  —

كېرەلكىك  دېدى ئۇ قولۇمدىن كىتاپىن ئېلىپ ۋە دەرھال —سىزىپ قويغان يەرەلرنىال ئوقۇ،  ئەكىەل، مەن

 تەپس ىلمىۇ ئوقۇ، كۆڭلۈڭ تەسكىن اتپمىسا. —يېرىىن تېپىپ شۇ يەرىن كۆرسۈتۈپ، 

 ئاشۇچنىۋالامۇ كەسكىمنىدۇ؟ برىال كۈن!؟... —

كۈنلرىى انراق تۇرۇشساق -15، -14، -13بوملىسا ئىكىك تەرەپتىن برىدىن ئىكىك كۈن قېتىپ،  —

 بوملىدمىۇ.

ىىن نېمىلىكىم بوملىسۇن كىتاپىن ئوقۇپ بېقىش مى كېرەك ئىدى. چۈنىك چارىس  —ماڭە ساراڭ، ...  —

 قىلمىساق بوملايىت.

مەمنۇ سەل قايىل بودلۇم. بەلكىم قايىل بولغاندەك بولۇۋېلىپ، كۆڭۈلنىڭ مەيلىگە بېرىلگەندمىەن. 

ۇتۇشقا، التىت. شۇندىن كېيىن ھېيىزدىن پاالكنغان كۈنۈمىن مۇتەلق ئېس مىدە تئىشقىلىپ، راستتەك قى



ىپ تۇرس مىۇ ئۇنىڭ ەلختە قىل -كۈنەلرىن ساانشقا سەل قارمىىدمى. گۇاناكرلىق تۇيغۇىس يۈرۈكۈمىن ەلختە

 تەلىپىگە ھىچقاچان قارىش كېەلملەس تىن، رايىغا بېقىپ كېتىۋەردمى...

ا ئاخش مىىىن يە ابزىرمىىزدىىك مەلۇم ئورۇنغا ئىشچى بولۇپ كەتىت. ھارپتومۇزنىڭ ئوتتۇرىس ىدا ئۇ انھى 

ودلىن ئەلۋەتتە برىلىكتە ئۆتكۈدۇق. مېنىڭمۇ ساانقلىق كۈنلۈرۈم قالغانلىقىىن بىلىپ تۇرساممۇ، يەنىال ئۇىن ق

ەمنۇ تبېرىپ قويۇۋاتقاندەك، يوقۇتۇش، جۇدالىق تۇيغۇس ىدىن كۆپ ايش تۆكتۈم. بۇنداق قىلىش مىدا ھەقىقە

برى خىل ئەنسرىەش مەۋجۇت ئىدى. ئايرىلىش مەزگىلمىىز ئۇزۇراپ كەتسە، كمى بىلىدۇ، ئوغۇلباال 

ۈل رىزالىقىم بىەلن بىلەل دە. مۇشۇ ئاخرىىق قېتمىدىال پۈتۈن كۆڭ-دېگەن يەنە برىىن تېپىۋالسا تېپىۋېلىۋېرىدۇ

 ىغا ئۇچرۇمۇدۇم.لرىى، اتالشلرى بولغۇنۇم ئۈچۈمنىكىن، ئاچنە كۆپ گۇانھاكرلىق تۇيغۇس ىنىڭ قىيناش

برىنەچچە ئايدىن كېيىن مەمنۇ كەتتىم. شۇغۇنىىس مېنىڭ ئىش ئورنۇمىن برى يېقىدىن بەك 

كۆڭۈدلىكىدەك دېگىىل بوملايىت. ئۆيۈمىزدىن يەتتە لكومېتېرچە ئۇزاقتا، قاش دەرايس ىنىڭ مەلۇم اترماق 

قنىڭ يرىاقلىقىىن دېمىگەندە ىس ىدا ئىدى. ئارىلى ئېقىىن ئۈستىگە قۇرۇلغان كىچىك سۇ ئېلىكتېر ئىس تانسىي 

ئىش مىدىن ھىچ ش ىاكيىتىم يوق ئىدى. كۈن بوىي بىاكر ئولتۇراتتۇق. يېڭى ئىشچىدىن برىنەچچمىىز 

ابرىدۇق، ابشقىالرنىڭ ھەممىىس چوڭ ئادەمەلر، قېرىالر ئىدى. ئامپېرمېتېر، ۋولتمىېتېرالرغا قاراپ 

 ئاز كۆپەيتىپ ئىش ابر دېيىلسە پەقەت چۈشۈرگىگە چىقىپ سۇىن برىئولتۇرۇش تىن ابشقا قىلىدىغان برى 

قويۇش ايىك ئازايتىپ قويۇش تىن ئىبارەت برىال ھەركەت ابرىدى. بىزدەك يېڭىالر ابشقا ئىش بولغان 

تەقدىردمىۇ قىالملايتۇق. ھەر ئىسمىنىدا برى ايىك ئىكىك يېڭى ئىشچى، برىنەچچە پىشقەدەم ئىشچى 

 بوالتىت.

پ، ۇ اترماق ئېقىىن خېىل ئۇزاق ابش تىن اينباغرىدىن ئېلىنغان ئۆس تەڭگە ابشالنغان بولۇقاشنىڭ ب

ئۆس تەڭ تەكش ىلىكتە، جىلغا جىددىي تۆۋەنەلپ ابرىدىغان بولغاچقا خۇددى ئۆس تەڭ تەدرىجىي 

ايىك  45تۇربىدىن  يەردىن غايەت يوغان« ئىگىزلىتىلگەن»ئىگىزەلپ كەتكەندەك تۇيغۇ بېرەتىت. ئاشۇ 

گرىادۇسلۇق اينتۇلۇقتا ش ىددەت بىەلن چۈشۈپ، چوڭقۇرغا جايالشقان گېنېراتور ئۆيىدىىك  60

گە ماش ىنىالرىن ئايالندۇراتىت. گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئارقا ئىش ىىك چۈشۈرگە تەرەپكە چىقىدىغان پەەللمپەي

رىلىشىپ، سۇ خپەەللمپەي بىەلن تۇربىغا پاراللېل يوقۇرى ئۆرەلپ، ئۆس تەڭ ئا 70ايىك  65تۇتۇشاتىت. 

 تۇربىغا ابشالنغان نۇقتىدىىك بېتون قۇرۇملىغا بېرىپ ئوڭغا بۇرۇلۇپ، يەنە بەش پەەللمپەي چىققاندىن

 اينتۇلۇقتىن كېيىن، ئۆس تەڭ قرىىنىڭ بېقىنىغا چىقىالتىت. ئاندىن سۈنئىي ئىگىزلىتىلگەن ئۆس تەڭ قېش ىدىىك

ىقساق ئۇ يەردە ا ئۈستىدىىك تەكش ىلىككە چ ايىك يەنە برى اتر پەەللمپەيدىن ايمىشىپ، بېتون قۇرۇمل

روىل ابرىدى. رولىن  ]①[ئۆس تەڭ بىەلن تۇرۇببا ئارىلىقىدا سۇىن كونرتول قىلىدىغان تۇرقاقنىڭ

 تولغىغاندا زەجنرى بىەلن سۇ ئاستىدىىك تۇرقاققا ئۇزۇتۇلغان ھەركەت ئېچىپ يېپىش ىن ئورۇندايىت.
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بىز قىلىدىغان ئىشالر ئىچىدىىك ئەڭ جاپالىقى سانىلىدىغان چۈشۈرگىگە چىقىپ سۇىن تەڭشەش 

دىن ئەڭ ايخىش كۆرەتتىم. بۇنىڭ جاپالىق تەرىپىى پەقەت ئاشۇ چوڭقۇردىىك گېنېراتور ئۆيى ئىشىىن مەن

پەەللمپەيەلر بىەلن ئاشۇ ئىگىزگە چىقىشال ئىدى. مېنىڭ بۇ ئىش ىن ئەڭ ايخىش كۆرۈشۈمنىڭ سەۋەىب 

زەللىكىدىن ۈ بولسا، ئادەمەلر ئارىس ىدىن كېتىش، ايلغۇز قېلىش ھېرىسمەنلىىك، بولۇپمۇ ئاان تەبىئەتنىڭ گ

ايلغۇز، جىمجىت ھوزۇرلۇنۇش ھەۋىس مىدىن ئىدى. بولۇپمۇ كېچىلىك ئىسمىنىدا ئىشلىگەندە 

چۈشۈرگىگە چىقىش بەمكۇ كۆڭۈللۈك ئىدى. گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئارقىس ىدىىك مىڭ ۋاتلىق چرىاق 

ىىن يورۇتۇپ، ل چۈشۈرگىگە قارىتىپ قويۇلغان بولغاچقا، پۈتۈن پەەللمپەيەلرىن، بېتون سۇپا، تۇرقاق رو

ئاندىن بوشلۇقتىىك قاراڭغۇلۇق تەرىپىدىن شۈمۈرۈلۈپ كەتكەندەك يوقۇالتىت. ئىللىق ايز كېچىلرىىدە 

ە گېنېراتور ئۆيىدىىك بىقس ىغان، قانداقتۇر موتور يېغىدەك برى نېمىەلر پۇرايدىغان ھاۋادىن چىققان ئادەمگ

ۆزىگە قوشۇۋالغان ايۋا گۈەللرنىڭ پۇراقلرىىىن ئ بۇ يەردىىك ھاۋا ئاالھىدە بىلىنىپ كېتەتىت. قانداقتۇر

نەخمۇش، سالقىن ھاۋا جانغا ئارام ئىدى. رولىن بۇرىغاندا چىقىدىغان زەجنرىنىڭ شاراقلىغان ئاۋازى 

سۈرلۈك جىمجىتلىقىن برىدەملىككە بۇزغاندەك قىلس مىۇ، ئارقىدىن پۈتۈن تەبىئەت برى پۈتۈنلۈكىىن 

ا بۇرالغان ق تولۇق مۇكەمملىشەتىت. بېتون سۇپا ئۈستىدە ايىك ئوڭغئەسلىگە كەلتۈرۈپ، بۇ جىمجىتلى

 بەش ابسقۇچلۇق پەەللمپەينىڭ ئەڭ ئۈستىدىىك تەكش ىلىكتە خېىل ئۇزاق ئولتۇرۇپ ئاندىن قايتاتتىم.

كۆپرەك كېيىنكىس ىدە ئولتۇراتتىم. بۇ بەش پەەللمپەي چرىاقنىڭ نۇر اتاللرىىنىڭ چېتىدىرەك قالغاچقا، 

ۆزىن چامقايىت. ئارقا تەرىپىمدە تىكەنلىك س مى ۋە ئۇنىڭ نېرىىس بولسا مۇشۇ برى پۈتۈن يورۇقلۇق ك

قاراڭغۇلۇقنىڭ برى پارچىىس بولۇپ، بەزىدە قورقۇنۇچلۇق ھوھۇدلاپ تۇراتىت، بەزىدە كۆڭۈلگە يېقىن، 

 يېقىملىق جىمجىتلىق بولۇپمۇ تۇيۇالتىت.

ىلغا ئىچىدىن ۇزاقتا بولۇىش، ئادەمسىز يولالر، ج ئىش مىنىڭ بوملايدىغان يېرى، انھىيە ابزىرىدىن ئ

كېلىش مىىز ئىدى. ئەمما بۇ قىيىنچىلىقمۇ بەك ئوبدان ھەل قىلىنغان بولۇپ، گېنېراتور ئۆيىگە تىك 

دە  12چۈشۈدۇغان برى كورپۇس اياتق ابرىدى. بۇ يەردە ئالتە ئېغىز اياتق ئۆىي بولۇپ، كېچە سائەت 

ردە ىدە يول يۈرۈش تىن قورقسا ايىك كېتىشكە خوش يامقىسا بۇ يەئىش تىن چۈشۈدۇغانالر ئەگەر كېچ 

دە ئىشقا چىقىدىغانالر ئاخش مىى شامدىن بۇرۇن  12ئۇخالپ، اتڭ ئاتقاندا كەتسە بوالتىت؛ كېچە 

كېلىپ، بۇ يەردە ئۇخالپ تۇرسا، ئىش تىن چۈشۈدۇغانالر ئويغۇتۇپ قويۇشاتىت. گېنېراتور ئۆىي 

ەمتىسەممۇ ا بېرىلگەن ئىدى. شۇڭا يول خاپىلىقىنمىۇ ئاچنە چوڭ بىلىپ كتەرەپتىىك برىىنچى اياتق ماڭ

 بوالتىت.

. بەزىدە برى يىگىت بىەلن برى ئىسمىنىدا بولۇپ قاالتتۇق. بۇ يىگىت برى ئاز غىمتەك مىجەز ئىدى

 پگېنېراتور ئۆيىدىىك شرىەگە كمىدۇر ئەكىلىپ تىلكەپ قويغان ئەينەكىن بىز بىەلن اتلىشىپ، چاچ اترا



تۇراتىت. قىلىقلرىمىۇ قىزالرغا ئوخشاپ كېتەتىت ۋە قىزالرنىڭ پەقەت ئاايلالرغىال خاس بولغان: پەداز 

ق س ېلىپ كېچەك، ھەتتا ابشقا مەھرەم تېمىالردىىك پاراڭلرىىغمىۇ ئارىلىش ىۋېلىپ، قوشۇ -بويۇملرىى، كىيىم

ىدە ئۇ بىزار قىلغۇچى قىلىقلرىى ەسل تۇراتىت. ھېپىز ئىس مىلىك بۇ يىگىتىن بىز ھېپىزىخان دەپ ئااتيتۇق. ئ

ىك بىەلن بىزىن زېرىكىش تىمنۇ خاىل قىالتىت. بىاكرچىلىقتا ئۇنىڭ بىەلن چېقىشىپ، ئۇنىڭغا ھاقارەتل 

 چاخچاقالرىن قىلىپ سائەتەلرىن توشقۇزاتتۇق. بەزىدە تېخى ئۇنىڭ ماڭا قارىتا برى ئاز اتيىىن قىس تاپ

 تۇرۇدۇغانلىقىنمىۇ سېزەتتىم.

ەلر، چىدىىك گۈزەللىك تەرىپەلرگە س ىغاميىت. جىلغا يۈزىدىىك تەكش ىلىلكەردە يېش ىل چىمەنجىلغا ئى 

ھاۋارەڭلىك پىچان گۈەللر بىەلن سېرىق رەڭلىك ماماكپ گۈللرىى ئېچىلىپ كەتكەن برى گۈلزارلىققا 

ىن ك ئوخشايىت. ئادەمەلرنىڭ قوىل تەگمىگەن يەرەلردە ماان شۇنداق تەبىئىي گۈزەللىكىن كۆرۈش مۈم 

 ئىدى. قارىش تەرەپتىىك اتغ ايمپاشلرىىدا اتىك اتغ ئۈستىگىچە قاراڭغۇ قارىغاي ئورمانلىقى كۈندۈزلرىى

كىش ىگە اتتلىق، رومانتىك خىيالالر بەخش ئېتىپ، سرىلىق قوينىغا جەلپ قىلسا، كېچىلرىى خۇددى 

ىقىپ مەخلۇقالر چ ئاشۇ قاراڭغۇلۇقتىن قانداقتۇر ۋەھش ىي ھايۋانالر، چۆچەلكەردىىك بەھەيۋەت 

ىدا كېلىدىغاندەك ئېغرى سۈكۈانىت بىەلن كۆڭۈەللرگە غۇلغۇال س ېلىپ تۇراتىت. ئىس تانس ىيىمىزنىڭ ئەتراپ 

 ئۆز ۋاختىدىىك ئىس تانسىيە قۇرۇلۇىش جەراينىدا بۇزۇۋېتىلگەن چىمەنلىك، ئاان تەبىئەتنىڭ تەبىئىي

ق بىنامىزنىڭ رمانلىقى اتىك بىزنىڭ اياتگۈزەللىىك ئورنىغا ئەھيا قىلىنغان سۆگەت ۋە مەجنۇنتال ئو 

ەرلرىىدە چېتىگىچە كېەلتىت. قارىش تەرەپتىىك اتغ ايمپىش ىنىڭ برى يەرلرىىدە، بىز تەرەپنىڭمۇ ئۇزاق برى ي

يېڭىدىن پەيدا بولغانلىقى ماان مەن دەپ بىلىنىدىغان، خۇددى گۈزەل بەدەنگە چىققان چىقاندەك، 

ال بۇ ەس كۆيۈك توپىلىق نۇقتىالرمۇ كۆزگە چېلىقاتىت. شۇنداقسەتەلش تۈرۈپ تۇرۇدۇغان گىيا ئۈمن

ىدىن نىڭ كۈنسېرى بەدەننىڭ ابشقا تەرەپلرىىگە ايمراپ كېڭىيىۋاتقانلىقىمۇ سېزىەلتىت. بۇالر يېڭ «ايرا»

ايردەمگە چىققان يودلاشالرنىڭ قۇرغان خۇمدانلرىى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاان تەبىئەتنىڭ گۈزەللىىك بىەلن 

 ، خىش پۇشۇرۇپ ساتس ىال، پۇل قىلىپ يۇرتىغا قاچس ىال بوالتىت.ئىىش يوق

دە ئىش تىن چۈشۈپ شۇ يەردە قونۇپ قالغان ماي ئېيىنىڭ اتڭ سەھەرلرىىدە  12كېچە سائەت 

سەھەرچى قۇشالرنىڭ يېقىملىق ئەەلليەلشلرىىدىن ئويغۇنۇمەن. ئويغۇنۇمەن دېدمى، ئەمما ئۇيقۇلۇق ھادلا 

ن ىل ئاۋازالردىىك سايراشلرىىىن ئاڭالپ ايتمىەن. قانداق راھەت! ئورنۇمدىخ -يېتىپ قۇشالرنىڭ خىلمۇ

-تۇرماي، مەڭگۈ مۇشۇ يوسۇن قۇشالر نەمغىس ىدىن مەست بولۇپ يېتىش ىن نەقەدەر ئارزۇ قىلمىەن

ھە. ماان شۇنداق سەھەرەلردە يېنىڭدا كۆڭلۈڭدىىك كىش ىڭ بولسا، چرىمىشىپ يېتىپ ئاڭلىساڭ! ماان 

ولۇپ يېتىپ، بەزىدە ئىش ىكىمنىڭ ئۈستىدىىك كۆزنەكتىن چۈشكەن قوايش نۇرى شۇالرغا مەست ب

 كۆزلرىمىىن چاققىچە ئورنۇمدىن تۇرمىغان چاغلرىمىمۇ بوالتىت.



رومانتىك تۇيغۇالرغا ابي بۇ گۈزەل جىلغىنىڭ غىدىقلىش ىدىن ئۇىن چەكسىز س ېغىنغانلىقىمىن ھىس 

ەركەك كەتكەن ئىدى. ئۇ مېىن ئىزدەي دېمىدى، ئ قىدلمى. كۆرۈمشىگىنمىىزگە برىنەچچە ئاي بولۇپ

 تۇرۇپ مېىن ئىزدمىىسە، مەن نېمە دەپ ئىزدەميەن؟ قانداق ئىزدەميەن؟

گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئارقىدىىك ئىش ىكىدىن چىقىلس ىال چۈشۈرگىگە چىقىدىغان پەەللمپەيەلر 

لىنىپ، بىنانىڭ ئاستىغا دىن ابش كۆرۈنەتىت. پەەللمپەيگە پاراللېل غايەت يوغان توراب چۈشۈرگە ئىگىزلىكى

كرىىپ يوقۇالتىت. ئۆسكىەلڭ قىياقالر، مارالقۇالقالر تۇربىىن كۆمۈۋېتەيال دەپ قالغان بولۇپ، كۆاكت 

ر ئارچلرىىدىن برى زامانالرنىڭ تەۋەرۈىك بولغان زامانىس ىنىڭ سىياس ىي شۇئارلرىىدىن قالغان خۇنۇك ئىزانال

ان، ەر بولسا شۇئار يېزىلىدىغان ئاشۇ زامانالرنىڭ ھاايجانغا تولغكۆرۈنۈپ تۇراتىت. خەت ايزغىدەالك ي

 اتشقىن كەيپىياىت ئەمدىلىكتە قانداق سۇسلىغان بولسا، ئۇنىڭ ايدلامىىس بولغان بۇ شۇئارالرمۇ-قاينام

دۇنيادا سۇسلامىيدىغان ھاايجان، ھاايتىي كۈچى »خۇددى شۇنداق سۇسلىغان بولۇپ، كىش ىگە 

اتور ئۆيىنىڭ ئارقا دەۋاتقاندەك تۇيغۇ بېرەتىت. گېنېر « دىغان ايرىتىق )مەخلۇق( يوقئاجىزلىشىپ تۈگمىەي

تېمىدمىۇ سۇسلىشىپ كەتكەن، ئەمما تېخىچە ئوقۇغىىل بولۇدۇغان مۇشۇ تۈردىىك شۇئارالر كۆرۈنۈپ 

نتۇپ ۇ تۇراتىت. ئۇ زامانالردا سۈنيئ ئەسەبىيەلش تۈرۈلگەن ئىنسانالر مۇشۇنداق خىلۋەتتىىك جىلغىنىمۇ ئ

ېزىپ قاملاي، ئۇنىڭ شۇئار ايزغۇدەك يېرى ابرلىقىىن ايدىلرىىغا ئېلىپ بۇ يەرەلرگمىۇ كېلىپ ايزىدىغىنىىن ي 

كېتىشكەن ئىكەن. ھەتتا ئۇ چاغالردا تۈز يۈزلۈك قىيااتشالرمۇ زامانىس ىنىڭ بۇ ھاايجانغا تولغان 

لرىىدمىۇ بۇنداق ئىزانالرىن تەگمىەن اتغ ئارى كەيپىياتىغا ئوراتقالش تۇرۇلۇش تىن خالىي قاملىغان، ئادەم ئايىغى

چېلىقتۇرغىىل بوالتىت. ئەمدىلىكتە بولسا گواي مەڭگۈلۈككە ئۇنتۇلغان، خۇددى بۇ ئىشالر ئادلىنقى 

ھاايتلىق ئرىاس ىدىن قالغاندەك، بۇ ئرىادا بۇنداق برى ئىش بولۇپ ابمقىغاندەك سۇسلۇشۇپ كەتكەن 

 ئىدى.

ۇنىڭمۇ ەلر خىش تىن ايس ىلىپ، س مىونت بىەلن سۇۋالغان ئىدى. يىلالر ئتۇربىغا پاراللېل پەەللمپەي

پەدازلرىىىن سۆكۈپ ئېتىشقا ابشلىغان، بەزى يەرلرىىنىڭ سۇۋاقلرىى قومۇرۇلۇپ چۈشۈپ، خشلرىى 

كۆرۈنۈپ قالغان ئىدى. بۇ كۆپ ابسقۇچلۇق پەەللمپەينىڭ ئۈستىدىىك كىچىك سەينادىن ئوڭغا بۇرۇلۇپ 

ەلر تەرىپىدىن ئۈچ مېتېرلىق برى بوشلۇق دايمى ئادەم-بەش ابسقۇچتىن چىققاندا ئىكىكيەنە داۋامالشقان 

دەسس ىلىپ تۇرغاچقا، قېتىپ ۋە س ىلىقدىنىپ داق سەينا بولۇپ تۇرغاندىن ابشقا، نېرىىس سۈنئىي 

 ،ئەھيا قىلىنغان سۆگەت ۋە مەجنۇنتاللىق اتىك جىلغا ئىچى اتش يول بويلرىىغىچە ۋە اتش يولغا پاراللېل

ئۆس تەڭنىڭ ابش ئۇچى تەرەپەلرگىچە سوزۇلۇپ كېتەتىت. ئۆس تەڭنىڭ تىك قېش ىدىن چۈشۈرگە 

ئۈستىگە يەنە سەككىز ابسقۇچلۇق اتر پەەللمپەي ايساپ قويۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئۆس تەڭنىڭ 

ئاخرىىق ئۇچى، گېنېراتور تۇربىس ىنىڭ ابشلىنىىش ئۈستىدىىك س مىونت توسام؛ تومسىغا تۇاتش، 



ۇ نىڭ ئاخرىىق ئۇچى ئۈستىگە كۆۋرۈكس امىن قۇيۇلغان بېتون اتختا سۇپىغا چىقىالتىت. ماان شئۆس تەڭ 

للىقى سۇپىنىڭ ئادلى تەرىپىدە پوالت چىۋىقالردىن قىلىنغان مۇداپىئە تورى تۇربىغا كرىىپ كېتىش ئىھتامى

تەڭ بويىچە ئەڭ س  چاتقالالرىن سۈزۈپ قاالتىت. شۇنداقال بۇ تور چۈشۈرگىدىىك پۈتۈن ئۆ -بولغان چاۋا

چوڭقۇر ۋە ئەڭ كەڭ ھىساپلىنىدىغان قاميىغا چۆمۈلۈدۇغان كىش ىەلرنىڭمۇ تۇربىغا كرىىپ كېتىپ 

ە ئۆلۈش ىنىڭ ئادلىىن ئالۇدۇغان مۇداپىئە توسۇىق ئىدى. چۈنىك ئۆس تەڭنىڭ ئاخرىىق ئۇچىدا تۆرت مېتېرچ

ۇتقا پاتقاق يېپىشامس تىن ونت كۆدلەك پئارىلىق ئاس ىت ۋە ئىكىك قاش بېتوندىن قۇيۇلغان بولغاچقا برى س مى

 چۆمۈلۈشكە بولۇدۇغان ايخىش يەر ئىدى.

زېرىككەندە ۋاقىت ئۆتكۈزۈشكە ئەڭ ايخىش يەر ماان شۇ چۈشۈرگە ئۈستىدىىك بېتون سۇپا ايىك 

ئورمانلىقنىڭ تۈگىگەن يېرىدىىك بەش ابسقۇچلۇق پەەللمپەينىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇش ئەڭ كۆڭۈللۈك 

ىلغان بەمكۇ كۈچلۈك چۈشۈرگە تەرەپكە قارىتىپ ئېس   —ى گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئارقا تېمىغا ئىدى. كېچىلرى 

نۇرلۇق چرىاق پۈتۈن پەەللمپەيەلرىن، چۈشۈرگە ئۈس تىىن يورۇتۇپ تۇرغاچقا، كېچىس مىۇ بۇ يەرەلردە 

غان ىئولتۇرۇشقا بوالتىت. شۇغۇنىىس كېچىلرىى جىلغا ئىچىنىڭ نەخمۇش ھاۋاىس تېخمىۇ سوۋۇپ كېتىد

بولغاچ، چۈشۈرگە سۇپىىس بەمكۇ چوقچۇيۇپ تۇرغاچقا اتغ سالقىىن تەنىن شۈركەندۈرۈۋېتەتىت. 

پەس تە، ئۆس تەڭ قېش ىنىڭ دادلىس ىدا ئولتۇرۇش ايخشرىاق بولس مىۇ، ئارقا تەرىپىمىزدە قاراڭغۇلۇققا 

پمۇ قېرى ، بولۇشۇدلۇر قىلغان ئاۋازالر-غوۋۇر، شادلىر-چومگەن ئورمان بولغاچقا ئاللىقانداق غاۋۇر

شاايتۇنالر -كېسەلنىڭ تىنىقلرىىدەك ئېغرى ھوھۇدلاشالر گواي ئارقىمىزدىىك قاراڭغۇلۇق ئىچىدىن جىن

ىن چىقىپ كېلىدىغاندەك سۈر بېغىشالپ تۇراتىت. دايمىال ئارقىدىن كمىنىڭدۇر ئىھتىيات بىەلن ئاايقلرىى

، خۇددى قېچىپ دەك ئاۋازالر ئاڭلىنىپبىلمىەس ش ىپرىلىش ى-ئاۋايالپ ابسقان قەدەملرىىنىڭ بىلىنەر

يۈرگەن برىەر قاتىل مۇشۇ سۆگەتلىككە يوشۇرۇنۇۋالغان ۋە ئەمدى ئوغرى مۈشۈكتەك س ىلىق 

ھەركەتەلر بىەلن ئارقىدىن يېقىنلىشىپ، شارتتىدە گېلمىغا پىچاق سۈرۈدۇغاندەك برى ۋەھمىە ۋۇجۇدۇمىن 

، ئارقامغا قاراپ تۇراتتىم. يېنىمغا-ش ىڭتىيىپ، اينپات ئۈرككەك توشقانالردەك -تىرتىتىپ ئۆتەتىت. پات

 بۇ ھال دەرھال كىشىىن زېرىكتۈرۈپ، پەسكە چۈشۈپ كېتەتتىم.

برى كۈىن مەھەللمىىزدىىك قىزالر بىەلن كىنوغا ابردۇق. كىنوخاان ئادلىدا برى توپ يىگىتەلر چاخچاق 

ونۇمىغۇدەك كمىەلر ىنە ابزاردا تپاراڭالرىن قىلىشىپ، كۈلۈپ، تېلىقىشىپ تۇرغان ئىكەن. بۇ كىچىكك 

بوالتىت، دەيسىز، ئارىس ىدا برىقاچنە ساۋاقدىش مىىزنمىۇ كۆرۈپ قادلمى. كېيىن برىدىنال يۈرۈكۈمنىڭ 

گىتەلر توپىدىن سوقۇىش تېزىلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىىن تۇيۇپ، نېمىگە ھاايجانلىنىۋاتقانلىقىمىن ئاڭقرىاملاي، يى 

نال ئۇنىڭمۇ ابرلىقىىن كۆرۈپ قادلمى. كۆزلۈرۈمنىڭ كۆرۈش ىدىن بۇرۇ اينداپ ئۆتۈۋااتتتىمىك، ئارىدا 

 يۈرۈكۈمنىڭ س ىگنال بېرىشكە ابشلىغىىن ئاجايىپ ئىش ئىدى!



ئۇمۇ مېىن كۆرگەمنىدۇ؟ بەك يورۇمقۇ ئەمەس ئىدى. ئەمما كىنوخاان ئادلىدىىك چرىاقالر، كوچا 

سۋەسە ماڭا ئارام  كۆرگەمنىدۇ؟ برى ۋەچرىاقلرىىنىڭ يورۇىق يېتەرلىك دېيىشكىمۇ بوالتىت. ئۇ مېىن

بەرمەيىت. ئەمدى اكلالمغا ھىچنەرسە كرىمىدى. قىزالردىن برىىس بىەلت ئالغان ئىدى، قولۇمغا 

تۇتقۇزۇلغان بىەلتىن سەزگۈسىز ھاەلتتە تۇتۇپ، خۇددى يېتىەلكتىىك قارىغۇدەك ئۇالرغا ئەگىشىپ 

چەتتىىك برىىنچى  —ىپ ئولتۇردۇم. ئارا يولنىڭ بويىدا كىنوخانىغا كرىىپ، ئۇالر كۆرسەتكەن ئورۇنغا كېل 

ئورۇندۇقتا ئىدمى. كىنو كۆرسەممۇ نېمە كۆرگۈنۈمىن بىلگۈدەك ئەمەس ئىدمى. ئۇمۇ مېىن كۆرگەمنىدۇ؟ 

 ماان شۇ سوئالال تەكرارلىناتىت.

زدەپ ىئۇ مېىن كۆرۈپتۇ! دوس تلرىىدىن شۇ زاماتال ئايرىلىپ، ئارقىمىزدىنال بىەلت ئېلىپ مېىن ئ 

 كەملەيال:-كرىىپتۇ. چەتتە ئولتۇرغىنىم ئۈچۈن ھە دېمەيال مېىن تېپىۋادلى. يېنىمغا كېەلر

دەپ پىچرىالپال چىقىش ئىش ىكىگە قاراپ كەتىت. مەن برىدەم ھاايل بولسامال ئۇىن  —جۈر،  —

قلمىگە ەمەڭگۈگە يۈتتۈرۈپ قويۇدۇغاندەك، قوش نا قىزالرغا برىەر ابھانە كۆرسۈتۈپ، گەپ يومزامشۇ ئ

كەملەس تىن، خۇددى ئىتائەتاكر قۇدلەك ئارقىس ىدىن كەتتىم. قىزالرنىڭ ھەممىس ىغۇ مۇانس ىۋىتىمىزىن 

 بىەلتىت، شۇنداق بولس مىۇ، كېيىن ئويالپ اتزمىۇ يۈزۈم قىزارغان ئىدى.

قارا كۆرە ئۇنىڭغا ئەگەشتىم. برىيەردىن ۋەلس ىپىتىىن ئادلى. ئاندىن مېىن مىنگەش تۈرۈپ، كوچا 

ڭ ئورمانلرىى يېزىنى —لرىى بوملىغان كىچىك كوچىالردىن ئايالندۇرۇپ، ابزارنىڭ چېتىگە چرىاق

ابشالنغان يەرگىچە ئاپاردى. ئەتراپ قاراڭغۇ ئىدى. ھېىل يۈز بېرىدىغان ئىش تىن ەلرزىگە كېلىپ، 

دلاپ ۇقىلىپ تۇراتىت. بەلكىم شۇنىڭ ئۈچۈمنىكىن، چۈشۈنۈكسىز برى تەرزدە بۇق« غۇژ-غۇژ»بەدەنلرىمى 

ملىدمى، ئەمما ئىچمىدىن مەزمۇنىىن بىەل  يىغلىۋەتتىم. راس تىنال بۇ يىغامنىڭ سەۋەبىىن، مەخس ىدىىن ايىك

ىك تۇجنى كەلگەن برى تۇغام ئىس تەك بىەلن يىغلىغىنىم ئېس مىدە. بەلكىم ئۇزۇن مەزگىللىك ئايرىلىش تىن كېيىن

ش ىن ئەبەدىيلىك ايىك ئاشۇ ئۇزۇن ئايرىلى ئۇچرۇشۇش مىىز بولغاچقا بەختىيارلىقىمدىن يىغلىغاندۇرمەن 

ىكىن؟ ئايرىلىشقا ئايلىنىپ كېتەرمۇ دەپ قورققانلرىمى ئۈچۈن ئەمدى ئاڭلىغۇچىىن اتپقاندىىك دەرتلىنىشمىد

ئىشقىلىپ مۇشۇ مەزمۇنالرنىڭ برىى ايىك ھەممىىس ابرىدى. ئىلگرىلرىى خوشلۇق ايىك خاپىلىقتىن 

ەك پەپىلىنىش، قا يىغلىغانلىقىمىن سورايدىغانىت. شۇڭا، ئەركە ابلىديىغلىسامال ئۇ مېىن پەپىەلپ، نېمىش

زدا ئو ئەتىۋارلىنىش اتماس مىمۇ بولۇىش كېرەك. ھېىل بىز برى يەرىن اتيىن تېپىپ ئارامىمىزچە ئولتۇرغۇنمىى

چوقۇم مېنىڭ چاچلرىمى ئارىس ىدىن قۇالقلرىمىغا ئىسس ىق نەپەسلرىىىن ئۇرۇپ تۇرۇپ ماڭا ش ىۋىراليدۇ 

 پ ئىشىنەتتىم.دە

 ئۇ ۋەلىس ىپىتىن ئادەم كۆرمەيدىغان برى قاراڭغۇ قېرمىچىغا اتشالپ، مېىن يېتىلىگىنىچە ئورماننىڭ

ئىچكرىىس ىگرىاق اترتىپ كەتىت. ۋاقىت خېىل ئۇزۇراپ كەتكەچكە مەمنۇ خوپ س ېغىنغانلىقىمىن شۇندا 



ۇ بۇرۇنقىدەك مېىن پەپىەلي دلمى. ئتەخرىسىز برى ئىس تەكنىڭ ئەسەبلرىمىگە قىلىۋاتقان ھۇجۇملرىىدىن بى

دېمىدى، قۇالقلرىمى تۈۋىدە خىياەلن ھىس قىلىش تىن پەدەنلرىمى جۇغۇدلاپ كەتكەن اتتلىق 

ش ىۋىرالشالرغمىۇ چولىىس تېگىدىغان تۈرى يوق، ئەقلىگىمۇ كەلتۈرگەندەك ئەمەس، ئۆزىنىڭ ھايۋانىي 

دايمى بىلىپ تۇرۇشۇم  ھېيىز مەزگىلمى ھەققىدە، ئىس تەلكرىىنىڭ ئادلىراشچىلىقى بىەلنال قالغاندەك ئىدى.

كېرەك بولغان كۈنەلر ھەققىدمىۇ ئۇنۇتقان ئىكەمنەن. بۇ برىنەچچە ئايدا بۇ الزمىى بوملىغان ئۇچۇرالرىن 

كۈنۈم بولۇىش -14بىلىش مىنىڭ نېمە ھاجىىت دەپ قارىغان بولسام كېرەك. بۈگۈننىڭ ھېلىقى قورقۇنۇچلۇق 

 پ كۆرمەس تىن ئۇنىڭ مەيلىگە بېرىدلمى.ئىھتامىللىقىنمىۇ ئويال

بىز ئورمان ئارىس ىدىىك نەم تۇپراقتىن ئۈتىۋېش مىىزىن بۇلغاپ، چامىن تۈگەتكەن ھاشارچىدەك 

ھەمىدەپ ئولتۇرغاندىال ئۈس تۋېش مى ھەققىدە ئەقىل بىەلن ئويالشقا مۇۋەپپەق بودلۇم ۋە غۇژژىدە 

ۈنۈم ئىدى. راسا مودىالر بويىچە ايس ىنىپ چىققان كئاچچىقىم كەدلى. ئۇ كۈىن دەم ئېلىش كۈنۈم بولغاچ 

ئۇچامدىىك كۆينۈكۈمىن تۇجنى كېيىش مى ئىدى. سۈتتەك ئاق، گارمون پۈرمىلرىى ۋە ئاايق گرىۋىكىدىال 

ۇقىدمىۇ ماان مەن التقىالر كىچىنىڭ گرىمىسەن يور-ئاجايىپ گۈللرىى بولغان بۇ كۆڭەلك ئۈستىدىىك الي

 ىدى!ماان مۇشۇ ئۈستىۋاش بىەلن دادام ابر ئۆيگە كرىىپ بېرىش مى كېرەك ئ دەپ بىلىنىپ تۇراتىت. مەن 

كۆڭلۈمىن غەشلىك قاپلىۋادلى! گۇانھاكرلىق تۇيغۇس ىال ئەمەس، يېڭى مودا كۆينۈكۈمىن بۇلغۇشۇم 

 بىەلن ابشالنغان بۇلغۇنۇش ھەققىدىىك ابرلىق سەزگۈم برىدىنال جىددىي ھاەلتكە ئۆتكەندەكدەك، ئىچىدىن

س پاتقاقلىق، قارالاي ئىچىدە قالغاندەك برى خىل پاسسىپ روھىي ھاەلت مېىن مۈكچەيتىۋەتىت. چىقىلام

ئۇمۇ مەندەك تۇيغۇالرغا پاتتىمىكىن، كۆڭۈل ئاۋۇندۇرغۇدەك سۆزەلرىن قىلمىدى. برى ھازا جىمجىت ۋە 

ەش تۈرۈپ گكۆڭۈلسىز ئولتۇرۇشۇپ قايتىش ئۈچۈن تۇردۇق. ئۇ مېىن اتىك مەھەللىگىچە ئارقىس ىغا مىن

ۋە  ئەكىلىپ قويدى، ئەمما يول بويمىۇ گەپەلمشىدۇق. ئايرىلىش ئادلىدا كېيىنىك قېتمىلىق كۆرۈشۈش ۋاقىت

ئورىن ھەققىدە برىنەرسە دېگۈس مىۇ كەملىگەندەك، بوغۇزىدا تۇرۇپ قالغان برى ئاۋازدا نېمىدۇر برىنەرسە 

ەن بولسام ئاشۇنداق ئايرىدلۇق. م دەپ غوڭۇدلاپ قويدى. بۇ برى خوشلۇشۇش سۆزىگە ھىساپ بودلى.

ئۈستىۋېش مىدىىك رەسۋاچىلىق بىەلن ئۆيگە قانداق كۆرۈمنەي كرىىۋېلىش ھەققىدىىك ۋەسۋەسىىن 

ئۇنتۇپ، ئۇنىڭ برىدىنال كۆڭۈلسىزلىشىپ، گەپ قىلغۇىس كەملەي قېلىش ىنىڭ سەۋەپلرىى ھەققىدە 

 دى.كۆڭلۈمگە سايە س ېلىۋالغانىگۇماخنورلۇق بىەلن ايمان خىيالالرغا كېتىپ، برى قورقۇنۇچ 

-راتىت. ئىچھەركەتلرىىدىن برى خىل ايتلىشىش ئاالمەتلرىى چىقىپ تۇ -دېمىس مىۇ ئۇنىڭ ابرلىق ھەددى

ۇالق ئىچمىدىن بۇقۇدلاپ يىغلىش مىغا قارىتا ئىناكس مىۇ شۇچنىلىك پەرۋاسىز بودلى. بوينۇمغا گرىە س ېلىپ ق

ىل ابرمىدى. توغرا نېمە بودلۇڭ دەپ سوراپ قويۇشقىمۇ تى-نتۈۋمىدە پىچرىلمىىغان تەقدىردمىۇ، توغرىدى

ۇيغۇالرغا اتلىق برى تەرىپىى ت-مەندىن خۇددى برى ماش ىنىدىن پايدىالنغۇچىدەالك پايدىلىنىش تىن ابشقا ھىس



ابردەك كۆرۈمنەيىت. بۇ تۇجنى دەزمىدى؟ ايىك ئارمىىز ئاللىقاچان ئېچىلىپ بولغامنىدى؟ ئەمما مېنىڭ 

 ە كۆرە بۇ برى ابشلىنىش ئىدى.خاترىىلرىمىگ

ىەلن كېرەك س ېتىۋېلىشقا چىققان ئىدمى. كىنوخاان ئادلىدىىك مەيداندا ئۇنىڭ ب -برى ابزار كۈىن نەرسە

دوقۇرۇشۇپ قادلمى. ئۇنىڭ كۆزلرىىدە مىھرىدىن خالىي ايۋاىي نۇر يېنىپ تۇراتىت. ئۇ مېىن دەرھال برىەر 

 مىزدىن كېيىنال:سائىتى -ىلىنەتىت. راست دېگەندەك، ساالمدادلىغا سۆرەشنىڭال قەستىدە تۇرغاندەك ب 

 دەپال مېڭىشقا ئادلىرىدى. —جۈرە،  —

ىامنس تىن ئارانال دېگەنىن پېت  —كېرەك ئالغىىل چىققان، ئۆيدىكىەلر ساقالۋاتىدۇ،... -مەن نەرسە —

مىىز؟ ە ابردېگىنە، نەگ —دېدمى. ئەمما ئۇنىڭ پەش ىن قېقىپ كېتىپ قېلىش ىدىن قورققاندەك، 

 كېچىمكەمدۇق؟

ىز بۇنداق رەت قىلىشالرغا ئۇچراپ ابمقىغان ئەتىۋارغا بۇ گەپلرىمى ايمقىدى. چرىاىي اتترىىپ كەتىت. ب 

ق يەنە اترتىشىپ تۇرۇۋاتقاننىڭ ئۈستىگە يېقىن قوشنىمىزنىڭ قاشقادىن چىققان ۋە مەھەللىدە ايغاچچىلى

  كۆرۈپ:قىلىپ يۈرگەن برى تۇققىىن ئۆتۈپ قالغانىدى، ئۇ مېىن

ۇ دېدى برى ئاز ىب نورمال ئاھاڭدا. بۇ ئادەم خېلىدىن بېرى ب —ھە، خېنمى، تۇرۇپ قاپلىغۇ؟  —

 يەرەلردە ئوقەت بىەلن يۈرۈپ، ئائىلىس ىدىن ئۇزاق قالغاچقا بەلكىم جىسامنىي ئىھتىياجلرىىنىڭ زورىدىن

ىت. شۇئان ۋزىلىشىپ تۇراتكۆز ئوينۇتۇپ، ال-بولسا كېرەك، مەھەللىدمىۇ ھەممە قىز چواكنالرغا قاش

ئۇنىڭ ماڭا گەپ قىلغان ئاھاڭى مېنمىۇ شۈركەندۈرۈۋەتىت. خۇددى، ئۆزىگە پىشش ىق مەلۇم بولغان برى 

 جاالپقا گەپ قىلغاندەالك!

 دەپ سورىدى ئۇ، ايغاچچى قاشقالىق ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن. —كمى ئۇ؟  —

دېدمى برى  —ەللىدە بولغاچقا تونۇيدۇ،... قوشنىمىزنىڭ تۇققىنىكەن، ايغاچچىلىق قىلىدۇ، مەھ —

 خىل ئىشەشسىزلىك بىەلن، گواي ئۇنىڭغا ايلغانىن توقۇپ دەۋاتقاندەالك ئوڭايسىزالنغان ھادلا.

. دېدى ئۇ كۈتۈلگەن گۇمانىىن ھىچ يوشۇرماس تىن —ھە!؟ -ئاجايىپ تونۇشلرىىڭ ابرىكەن —

قانداق  —، لرىمىىن تېش ىۋېتىدىغاندەك قاراپئاندىن يەنە ھېلىقى اتقەتسىز كۆز نۇرىدا مېنىڭ بەدەن

 دېدى ئۇ كۆرۈمنەس برى خىل بېس مى بىەلن. بۇ شۇچنىلىك قۇۋۋەتلىك بېس مى —قىلىسەن؟ ماڭامسەن؟ 

ئىدىىك، مېىن تۇجنۇقتۇرۇۋەتىت. ايق، دېسەمال، خۇددى ئەمىسە شۇ پېىت قال دەپال كېتىدىغاندەك 

امىلىس مىۇ مېنىڭ قادلمى. ابيىقى قاشقالىقنىڭ ئەدەپسىز مۇئتۇيۇلۇپ بىچارىلىك بىەلن ئارىسادلى بولۇپ 

پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىش مىدا چوڭ رول ئوينىغان بولغاچقا، ئۈن دېمەس تىن ئۇنىڭ ئارقىس ىدىن 

 ئەگەشتىم.



كرىىپ،  انھىيە ابزىرىغا يېڭىدىن س ېلىنىۋاتقان برى بىنانىڭ قاالميىقاچنىلىقالرغا تولغان ئىچىگە ابشالپ

ىن گە ئېلىپ چىقىت. ئۈستىدىىك پوملۇ شۇچنىلىك قاالميىقان، پاسكىنا ئىدى. قولۇمدىىك سومكىئۈستى

قويۇپ ئۈستىدە قورۇنۇپقىنا ئولتۇردۇم. برىەر يېرمى برى يەرگە تېگىپ كەتس ىال مەينەچتىلىك 

 قولۇم يىغىلىپ، برى تۈرلۈك قوالمشىغان شەكىدلە ئولتۇرغان ئىدمى.-يۇقۇدۇغانلىقىدىن، پۇت

دېدمى گواي ئۇىن بۇ يەرگە گەپلىشىشكىال كەدلى دەپ ئويالۋاتقان  —ھە، گەپ قىەل،...  —

 تەرزدە. گەرچە بۇ رەمسىي خۇپسەنلىك بوملىس مىۇ، بۇندىن ابشقا نېمە دېيىەلتىت، بىلمەميەن.

 دېدى ئۇنىڭ ئاچچىقى كېلىپ. —گەپ دەيسەنغۇ؟ خۇددى بىلمەيدىغاندەك؟  —

كۈندۈزدە -اش، ئۈنىڭ ئۈستىگە قارمىامسەن بۇ يەر اتزمىۇ،... كۈپماقۇل دېگىنە، مەن ئادلىر  —

رىىگەن ھادلا. بۇ دېدمى كۈلۈمس —ئۈستىۋېش مىىزىن رەسۋا قىلىپ، كېيىن قانداق چىقىپ كېتىمىز؟ 

قامالمشىغان كۈلۈمسرىەشلرىمىدە برى خىل ايلۋۇرۇش ئېلمىنتلرىى ابرلىقىىن ھىس قىلىپ، غۇرۇرۇم 

 دە!-ھالمىىن دەميەن زېدىەلندى. توۋا، ماۋۇ

 دېدى ئۇ. —سېىن اي اتپقىىل بوملىسا، مەھەەللڭگە بېرىپ ئەگىپ يۈرگىىل تېخى بوملىسا،...  —

-ۇنىڭدىن ساقدېدمى خوشامەت بىەلن. ئ —ئشتىىك ۋاقتمىدا تېلىپۇن قىل، نومۇرىىن يېزىۋال،  —

  ە چىدمىايۋااتتتىم.مىگساالمەت قۇتۇلۇشنىڭ كويىدا ئىدمى. ئۈستىۋېش مىدىىك قىممەتلىك كىيىملرى

تېلىپۇننىمۇ قىالرمەن، ئەمما ئۇزۇن بولۇپ كەتتىغۇ، بۇ... اتقىتمى يوق،... كەچتە ئۆيۈڭالرنىڭ  —

 ئارقا تەرىپىدىىك ئۆس تەڭ بويىغا ابرسام، ئۆس تەڭنىڭ ئۇ ايقلرىى ئېتىزلىققۇ، برىەر دادلا تېپىلىپ

 قاالرمىتىكىن...

 تەرەپەلرگە چىقاملاميەن، نېمە دەپ چىقىمەن، ئويلامىمسەن...ئاخشامدا؟ قاراڭغۇدا ئۇ  —

بەك قاراڭغۇدامۇ ئەمەس، كەچقۇرۇن ابرسام، ئۇ ايقالردا دىھقانالرنىڭ ئۆيلرىى ابردەك  —

 كۆرمۈدۈمغۇ، ئادەمەلردىن ئۇزاق بولغاندىكىن، بەك كېچە بولۇش ىنىڭمۇ ھاجىىت يوق.

 بوملايدۇ...قاراڭغۇ چۈمشەس تە ئۆيگە قايتىپ كرىمىسەم  —

 بولۇدۇ، ابدلۇرراق ابراي، ئۇزاق ساقلىتىۋەمتە، سەمنۇ. —

 ئۇھ، شۇنداق قىلىپ قۇتۇدلۇم.

كەچقۇرۇن، شامدىن بۇرۇنراقتا ئارقىدىىك ئۆس تەڭ تەرەپكە چىقىپ ئۇىن اتپتىم. ئۇ مېنىڭ 

الردەك ئۇنىڭ ىچىقىدىغان تەرىپىمگە تىكىلىپال تۇرغاچقا ھاايل بوملايال يېنىمدا پەيدا بودلى. بۇرۇنق 

 كۆزلرىىدە مىھرى ئۇچقۇىن، س ېغىنچ، مۇھەببەت، دېگەندەلكەرگە اتلىق ھىچقانداق ئېلمىېنت يوق، پەقەتال

 ايۋاىي شەھۋەت ئوىت يېنىپ تۇراتىت. بۇ مېىن شۇچنىلىك ئېزەتتىىك، بۇ ھالىتىمىزنىڭ برى كۈنلرىى

 تۈزۈلۈش ىگىمۇ كۆزۈم يەمتەي قېلىۋااتتىت.



ەر خاس يەر نىچە ئېتىزلىقالرىن ئارىالپ ئەكەتىت. ھايۋانىي ئىس تەلكرىى ئۈچۈن برىئۇ مېىن ئادلىراتقى 

قادلۇق.  جاالق قارايىت. ئويلمىىغان يەردىن برى ئۆينىڭ ئادلىدىنال چىقىپ-ئىزدەپ، ئىكىك تەرەپكە ئاالق

انالرنىڭ قئەسلىدە ئوميانراق يەردە بولغان بۇ ئۆيىن ئىلگرىى زادىال كۆرمىگەن، بۇ ئەتراپالردا دىھ

تۇرالغۇىس ابردەمكۇ قىلمىغان ئىدى. بىز نىشانسىز ھادلا ابشقا تەرەپكە بۇرادلۇق. ئۇ شۇچنىلىك ئادلىراش 

 ئىدى.

ايشالردىىك ئىكىك دىھقان ابلىىس چىقىپ  12برى كەمدە ئادلمىىزدىن ئېتىز قرىى بىەلن كېلىۋاتقان 

ورۇنۇپ ، خۇددى ايلىڭاچ كېتىۋاتقاندەك قكەدلى. ئۇالردىن برىى شۇنداق گۇمانلىق نەزەردە قارىدىىك

كەتتىم. ئۇ بىز ئۆتۈپ كەتكىچە برىچەتكە ئۆتۈپ تۇرۇپ، بىزىن خۇددى جادۇگەر خوتۇنالردەك 

 ئايىغمىىزغىچە سۈزۈپ زەڭ س ېلىپ تۇراتىت، ئۆتۈپ بولۇش مىىزغىال ئارقىمىزدىن:-ابش تىن

 دېمەمسۇ! —ئادەم بىەلن كەپتىكەن، مۇشۇ جاالپ دايمى مەشەگىال كېلىدۇ، ئۆتكەندە ابشقا برى  —

ئمى! ئەمدى ئۆدلۈم دەۋەرگىن دەپ ئويلۇدۇم ئىچمىدە. بۇ برى تەەليسىزلىمكىدى؟ ابال مېىن برىس ىگە 

ئوخشاتقامنىدۇ؟ ايىك بەك ئاقساقال، قۇالق كەس ىت بولغان بولسا قەس تەن شۇنداق دېگەندمىۇ؟ ابلىنىڭ 

ازدا پىچرىلىغىنىمۇ ۈمكىمنىدى؟ ئارىلىق يېقىن، ابال بەك پەس ئاۋ دېگەنلرىىىن ئۇمۇ ئاڭلىدى. ئاڭلامىسلىقى م

 يوق. بۇ گەپ كۈندۈزدىىك قاشقالىقنىڭ پەيدا قىلغان ايمان تەسرىىىن كۈچەيتىۋەتكەن ئىدى.

دېدى ئۇ ئاجايىپ برى خىل زەھەرخەندە  —دە!؟ -پات كەپ تۇرۇدۇكەنسەن-دېمەك، پات —

 كۈلۈمسرىەش بىەلن.

ا سۆزلۈرۈمنىڭ دېدمى ئەمم —پىىن راست دەمسەن، قويغىنا ساراڭ بوملاي،... كىچىك ابلىنىڭ گې  —

 ئىشەندۈرۈش كۈچىنىڭ يوقلۇقىىن ئۆزەممۇ تۇيۇپ تۇراتتىم.

دېدى ئۇ يەنىال  —ھېلىقى قاشقالىق بىەلن كەلگەمنىدىڭال، ئۆتكەن قېتمى؟ ايىك ابشقىس مىىدى؟  —

ەلردىن ۋاز ىزدەش، ھايۋاىن نەپسىىن قاندۇرۇش دېگەنشۇنداق غەلىتە پوزىتس يە بىەلن. ئەمدى ئۇ دادلا ئ 

كەچكەندەك قىالتىت. ئۆس تەڭ تۈۋىگە قايتىپ كەلگەن ئىدۇق. بېش مىغا غايەت زور بەختسىزلىك سايە 

سالغان ئىدى. بۇنىڭدىن قانداق چىقىش مىىن بىلمەيتىم. كۆڭلۈمنىڭ ئاللىقانداق برى يېرىدە شۇ چاغالردا 

 :لرىىدىن برىىنىڭ غەلىتە نەقراىت تەكرارلىنىپ، مېىن شاڭخو قىالتىتكۆپ ئوقۇلۇدۇغان كوچا انخش

  

 دادى شۇ، دادادى شۇ،

 ئوينىغاننىڭ دەدى شۇ!

  



ابلىنىڭ گېپىگىمۇ ئىشەمنەي، قاشقالىقنىڭ بۇزۇق خوتۇنالرغا گەپ قىلغاندەك تەەلپپۇزىدىمنۇ  —

الش نىڭ موھمى بۇيرۇق جااكدېدى ئۇ برى تۈرلۈك قوماندانالر  —گۇمان قىلامي، ساڭا ئىشىنەي، 

ەيسەن، نېمىلىكىم بوملىسۇن كۆڭلۈمگە شەك چۈمشىدى دېسەم سەمنۇ ئىشەمن —ئادلىدىىك تۇتۇىم بىەلن، 

شەك دېگەن پاكىت ئەمەس، بۇنىڭغا ئاساسلىنىپال ئىش ىن برى تەرەپ قىلغىىل بوملايدۇ، ئەمما ئېس ىڭدە 

ەەلپپۇز دېدى ۋەزمىن، ئەركەلكەرچە ت —دەپ بىل!  بولسۇن، ئىزىڭدا مەن، ھەر يەردە ئارقاڭدا برىى ابر

 بىەلن.

 يىغالشقا ابشلىدمى. قولۇمدىن ابشقا نېمە كەلسۇن؟

يىغلامى، ئىش مۇشۇ يەردىال، شەك پېىت قالسا چوڭ ئىش يوق، قورمقىساڭمۇ بولۇدۇ، سېىن  —

 رەسۋاچىلىققا قومياميەن، ئەمما دىققەت قىل، ئىزىڭدا مەن!

ئىشەچنىزس ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇپ، ئەمدى... ابھانە اتپاملاي ئاران  قىلغۇلۇقىن قىلىپ، —

 يەنە يىغالشقا ابشلىدمى. —تۇرۇۋاتقان ئوخشايسەن،... 

سەن كۆز يېش ىدىن ئىبارەت بۇ قورالىن ئىشلىتىپ، ماڭا بېس مى ئىشەلمتىسەڭمۇ بولۇدۇ،  —

ئانىي اتپقانلىق،  ك بولۇدۇ، سېىنزېرىكسەممۇ، شەلكەنسەممۇ سېىن اتشلىۋەمتەميەن، چۈنىك بۇ انمەرتلى

بوزەك قىلغانلىق بولۇدۇ، ئەمما شەك ئېنىقلىققا ئېرىشىپ قاملىسۇن، شۇنىڭغا دىققەت قىل، مەن ھەر 

 قاچان ئىزىڭدا! بۈگۈندىن ابشالپ!

 ئۇ ئارقىس ىغا قارمىاس تىن كەتىت.

دەرھالال ماڭا  نھەتتا ئۇ ئۆزىنىڭ ئەركەكچىلىكىىن، سۆزىدە تۇرۇدۇغانلىقىىن ئىس پاتالش ئۈچۈ

ى. قىز دادامنىڭ كېچىلرىى مېنىڭ غېممىدە كۇسۇرالشقانلرىىدىن خەۋىرمى ابرىد-ئەلچىەلرىن ئەۋەتىت. ئاانم

دېگەنىن ئاچىقىپ بەرگىىل بوملىغاندىكىن، ئەلچى ساقالپ ئولتۇرۇدۇغان گەپكەن ئەمەمسۇ؟ يېش مىمۇ 

رىاملىغان بىەلن ئۆز نىم تۇرسا، تېش مىىزغا چىقخېىل يەرگە ابرغان، ئارقامدا ئېڭىكىمگە اتقىشىپ نەچچە ئى 

شقا گۆش مىىزىن ئۆزمىىز يېگۈدەك بولۇۋااتتتۇق. مۇانس ىۋىتىمىزدىن ئۆيدىكىەلرنىڭ خەۋىرى ابرىدى. شۇڭا اب

ئەلچىەلرگە نېمە دېيىش مەس ىلىىس ئۇالرىن قىينايىت. ايق دەۋېرىپ، مېنىڭكىىن ساقلىساق، ئاخرىىدا 

راست توي قىلىدىغان »داغدا قېلىش تىمنۇ قورمقاي بوملايىت. اي مەن ئۇنىڭغا  بۇنىىس راست بوملاي قېلىپ

ۇ قىيىن كېچىك دېگەنىن دېيەملەيتىم. اتزمى« بولساڭ ئەلچى ئەۋەتكىن، ئۆيدىكىەلرنىڭ كۆڭىل تىنسۇن

ردىن ۋەزىيىتمىىزدە ئۇال تىتلىق ئىچىدىىك-ئىدى بۇ. بۇىن قىزى ابرالر ئوبدان بىلىدۇ. دەل ماان شۇنداق تىت

قاراڭغۇ زىنداندىىك -ئەلچى كېلىىش ئۆيدىكىەلرىن ئاجايىپ سۆيۈندۈرۈۋەتىت. بولۇپمۇ دادام خۇددى قاپ

ئۇزاققا سوزۇلغان كۈنلرىىدىن برىدىنال ئوچۇق ھاۋاغا، يورۇقلۇققا چىقىپ قالغاندەك اييراپ كەتىت. ئەتىۋار 



ىنىڭ نەقەدەر ايخىش لچىەلرمۇ ئۆزلرى قىزىنىڭ ئىناۋىىت ئۈچۈن ئۇ شۇچنىلىك مەرتلىك كۆرسەتتىىك، ئە

 برى ئائىلىگە كەلگەنلىلكرىىگە كۆزى يەتىت.

ئۇنىڭ دادا تەرەپ، ئاان تەرەپ اتغا، ھاممىلرىىنىڭ ھەممىىس، يېقىن قوشنىلرىى بولۇپ يىگرىمىدەك 

ئادەم كېلىشكەن ئىدى. گەرچە ئۇ ئاغزاىك ۋەدىلرىىدە اتشلىۋەمتەميەن دەپ تۇرس مىۇ، يەنىال قورقۇپ 

تۇرغۇنۇم ئۈچۈن، مەمنۇ ئۆيدىكىەلر ئادلىدا يۈزۈم يورۇق بولۇپ، بېش مى ئاسامنغا يەتىت. كېيىنىك ئىشالر 

ن كېيىن اكپاەلتكە ئېرىشكەندەك، كۆڭلۈم تەسكىن اتپىت. شۇغۇنىىس بۇ خىل ئاراملىق ئىپپىتىمىن يوقاتقاندى

ىدىنال ئىبارەت بولۇپ، شكەنلىك اتشلىنىپ كېتىش رەسۋاچىلىقىدىن قۇتۇلغانلىقىمنىڭ اكپاەلتكە ئېرى 

 ھەرگىزمۇ بەختمىنىڭ اكپاەلتكە ئېرىشكەنلىىك ئەمەس ئىدى.

ئۇ مەندىن كۆرۈنەرلىك سوۋۇپ كەتكەن ئىدى. بۇنىىس بىلىنىپال تۇراتىت. ئۇ پەقەت ماڭا ئىچ 

 .ئاغرىتىش، ۋەدىلرىىدە تۇرۇپ ئەركەلكىكىىن كۆرسۈتۈش مەجبۇرىيىىت تۈپەيلىدىنال ئۆزىىن زوراليىت

دۇرۇست  شەرىئەتىن»شەلكىدە « ئادلىڭمۇ؟ ئادلمى»بۇنداق زورۇقۇپ ماڭا ئۆيەلنگەن تەقدىردمىۇ، 

اان ال برى نەچچە ئاي ئىچىدە چرىايلىقچە ئاجرىشىپ كېتىش توغرۇلۇق تەلكىپ بېرىدىغانلىقى م«قىلىپ

س تەلكرىى ى مەن دەپ كۆرۈنۈپ تۇراتىت. كېيىنىك چاغالردىىك مېىن ئىزدەشلرىى پەقەت ھايۋانىي ئ 

ئۈچۈنال بولۇپ، مۇھەببەتتىن ئەمەس ئىدى. شۇڭالشقىمىكىن ئۇ مېىن سۆيۈشكە ھىچ قىزىقامي قويدى. 

سىپاشالرمۇ تۈگىدى. ئۇ بەدىنىمنىڭ ھىچ يېرىگە قولىنىمۇ تەگدۈرگىىس يوقتەك، -ابشقا س ىالش

« دىڭمۇ؟ تەگدمىگئەرگە تە»شۇچنىلىك يۈزسىزلىك بىەلن مەندىن يرىاقالشقان ئىدىىك، مەمنۇ پەقەت 

 قىلىش ئۈچۈنال ئۇنىڭغا تېگىدىغاندەك قىالتتىم.

مېنىڭ گۇمانلىق بولۇپ قېلىش مىدىن كېيىن مەندىن تېخمىۇ ھۆ بولۇپ كەتكەن بولسا كېرەك، 

ك ئۇزاققىچە قارىسىىن كۆرسەمتىدى. تېلىپۇمنۇ قىلمىدى. اتىك ايز كرىگەنگىچە ئىشەچن ۋە ئىشەچنسىزلى

؟ برى نېمە ىگە ئىشەچن قىلغىىل بوالرمىدى«چاي ئىچۈرۈش»تۈم. ئۇنىڭ ماڭا ئارىس ىدا يۇلقۇنۇپ ئۆت 

ىنىك دېيىش تەس. كۈندۈزى ئىشەلۋاتقان كۈنلرىمىدىن برىىدە تېلىپۇن قىدلى. بۇ بەش ئاي ئارىلىقتىن كېي 

 تۇجنى قېتمىلىق قايتا تېپىشىش مىىز بولۇپ قاالتىت.

 دەپ سورىدى ئۇ. —قاچان كېچىدە ئىشەليسەن؟  —

 ن كېچىگە ئاملىش ىدىغان كۈنۈمىن ئېيتىپ بەردمى.مە

قارا، مەن برى كۈىن ئۇ تەرەپەلرىن كېزىپ كەدلمى، ايتىقىڭالرنىڭ يېنىدىال ئورمان ابرىكەن،  —

كېچىلرىى يودلىن ئۆتۈدۇغانالرمۇ بوملىغاندىكىن، شۇ يەردە ئۇچقاشساق تېخمىۇ خاترىىجەمرەك بولغۇدەك. 

ولۇمەن. ايتىقىڭالرنىڭ ئادلىدىىك يول كۆرۈنۈپ تۇرۇدۇغان يەردە ەلردە شۇ يەردە ب11مەن سائەت 



تۇرۇپ تۇرۇمەن، ئورمان تەرەپكە كەلسەڭال مەن سېىن كۆرۈمەن. كېچىگە ئاملىش ىدىغان برىىنچى 

 كۈنۈڭنىڭ ئاخشمىدا كۆرۈشەيىل.

ى؟ ايىك، دئۇ ھەتتا مېنىڭ رايمىىن سوراپمۇ ئولتۇرمىدى. بۇ برى خىل شەرقچە ئەرەلر ھۆكۈمرانلىقىمى

مەندەك قولىنىڭ ئۇچىىن تۇتقۇزۇۋەتكەنەلرنىڭ مۇقەررەر جازاس مىىدى؟ راس تىىن دېسەم مەندمىۇ برى 

خىل ئۆمچەنلىك )ىك بۇ ھەرگىزمۇ مۇھەببەتنىڭ برى خىل ئىپادىلىنىىش بولغان نەپرەت ئەمەس ئىدى( 

ەۋە بولۇپ قالغانلىق ت پەيدا بولۇپ، كۈنسېرى كۈچۈيۈپ بېرىۋااتتىت. نېمىلىكىم بوملىسۇن ئۇنىڭغا

ن قورقۇچنىدىنال زورىغا ابغلىنىپ تۇرۇۋااتتتىم. شۇنداقال، ئۇنىڭ ئۇچرۇشۇش تەەلپلرىىىن رەت قىلىش تى

قورقۇشۇمدا يەنە ابشقا نۇرغۇن مۇرەككەپ سەۋەپەلر ابرىدى. كمى بىلىدۇ، ئۇىن ايخىش كۆرۈش 

قە بەرسەم ئېسىت س ىق ئېش مى، خەقئۆزەم يېسەم سې »تۇيغۇلرىمىنىڭ سۇسالپ بېرىىش بىەلن برىگە، 

ا بولۇۋاتقان تەرىپىمۇ يوق ئەمەس دەپ ئويالميەن. زېرىكىپ اتشالش بىەلن قىاميسلىق ئارىس ىد« ئېش مى

« ئېسىت ئېش مى»جان اتلىش ىۋااتتتىم. ئۇچۇ؟ ئۇنىڭدمىۇ مۇشۇنداق تۇيغۇ ابرمىدى؟ مېنىڭچە ئۇنىڭدا 

دىق ق تۇيغۇىس قاملىغاندەك، پەقەت سۆزىگە سادېگەن مەنىدىىك ايىك ھەرقانداق برى قىياملاسلى

قېلىش تەك، مەمنەنلىكىىن كۆرسۈتۈپال قويۇپ، ئاندىن اكرخانىالردىن چىقرىىۋېتىلگەن كېرەكسىز 

 ئەخەلتەلرگە ئوخشاش چىقرىىۋېتىش خىيالىال ابرىدى.

قىمغا ى دە ابشلىنىدىغان ئىسمىنىغا ئاملاشقان كۈىن ئادەت بويىچە شامدىن بۇرۇنال ايت  12كېچە 

بولۇشىىن سەبرىسىز كۈتۈشكە ابشلىدمى. بۇ سائەتەلرنىڭ كېلىش ىگە  11بېرىۋادلمى. ئاندىن سائەتنىڭ 

بولغان تەش نالىقىمىن چۈشۈنۈمشۇ، چۈشەندۈرۈمشۇ ئوخشاشال تەس. نەپرەتلىنىشكە ابشلىغان 

بەلكىم برىەر  .تىتلىق ئىچىدە كۈتۈۋاتقىنمىىن چۈشۈنۈشكە ترىىشاتتىم-تۇرۇغلۇق، نېمىشكە بۇچنە تىت

خالمىىغان ئىش، مەس ىەلن، برى ئېغرى ۋەزىپە، ھاشار دېگەندەك ئىشنىڭ بولۇدۇغان بولسا بولۇپ، 

چاپسانراق قۇتۇلۇش مەزمۇنىدىىك ئادلىرامشىدى؟ ايىك بۇ قورقۇمشىدى؟ ايق، قورقۇشنىڭ ھاجىىت 

ىجەم بولۇشقا خاترى يۈز -جىت ئىدىىك، يۈزدە-يوقىدى. چۈنىك، اتغ ئارىىس كېچىدە شۇچنىلىك جىم

 بوالتىت. ئەمما كۆڭلۈمدىىك بۇ ۋەسۋەس ىنىڭ، تىپرىالشنىڭ، يۇلقۇنۇشنىڭ سەۋەبىىن چۈشۈنەملىدمى.

كۈتكەندە ۋاقىتنىڭ ئۆمتەيدىغىىن ھەممە كىش ىگە ئااين، ئاشۇنداق جانىن قىينىغۇچى س ېكونت 

اي، اتغ ئارىىس بولغاچ مىنۇت قادلى. ايز بولۇش ىغا قارمى 5گە 11ساانشالرنىڭ ئاخرىىس ىدا سائەت 

كېچىىس يەنىال تەنىن جۇغۇدلۇتۇدۇغان نەخمۇش سوغۇق بوالتىت. ئىش تا كېيىشكە بېرىلگەن اكلتا 

جۇۋامىن كېيىپ، ئورمان تەرەپكە ھاجەتكە ابرىدىغاندەك قىلىپ ماڭغانىدمى، شۇئاندا ئىشەلۋاتقان 

رمانغا ا مەن ئۇىن ئەگەش تۈرۈپ ئو قىزالردىن برىى ماڭا ئەگەش ىت. ئۇمۇ ھاجەتكە ابرماقچىدى، ئەمم

قاندامقۇ ابرالاميەن؟ ئۇىن ئازدۇرۇش خېىل تەس بودلى. مەن ئورماننىڭ ئەڭ يېقىن نۇقتىس ىغا 



كېلىش مىگىال ئارقامدىن اتپ ابس تۇرۇپ كەلگەن قىزىن ابشقا تەرەپكە ابشالش ئۈچۈن خېىل ۋاقتمى 

، يەنە كېلىش مى يەنە برى پۇرسەت تېپىپكەتىت. ئەمدى ئۇىن ابشالپ يەنە قايتىپ كېتىش مى، ئاندىن 

 كېرەك ئىدى. بۇ يەرىن ئەڭ تېنچ، خاترىىجەم دېسەك، ئويلمىىغان پۇتلىاكشاڭىن قارمىامدىغان؟! ئۇ بۇالرىن

 كۆرۈپ تۇرغان بولس ىغۇ، ايخىش، بوملىسا كېچىككەنلىكىم ئۈچۈن يەنە مەن گۇاناكر بوالرمەمنىكىن؟

ىن دەميەن! مى چىقتمى. توۋا، يەنە ۋاقتتا بوملىغان بۇ ئىش يېرمى سائەت كېچىكىپ، ئىككىنچى قېت

 ھېلىقى قىز خۇددى برى نەرس ىنىڭ شەپىسىىن ئالغاندەك، يەنە گېنېراتور ئۆيىنىڭ بوسۇغىس ىدا ماڭا قاراپ

تۇراتىت. ئادەتتە چۈشۈرگىگە چىقىپ كېتىپ، سائەتەلرچە پەەللمپەيدە ايىك بېتون سۇپىدا ئولتۇرۇپ 

 دىغان چاغلرىمىدا ھىچ برىىنىڭ خىيالىغا كېلىپ، نەدە يۈردۈڭ؟ دېمەيدىغان خەقىن،خىيال سۈرۈپ كېلى

توۋا! ئاالقىزادىلىك ئىپادىەلپ ئۇىن تېخمىۇ گۇمانالندۇرماسلىق ئۈچۈن دادىل مېڭىپ ئورمان تەرەپكە 

ىپتىكەن، قاراڭغۇلۇقتا تۇرۇپ كەينىمگە قارىغىنىمدا قىز ئىچكرىىگە كرىىپ كېت  —كەتتىم. ئورمان ئىچىدە 

بۇرۇنغا كېلىشىپ -ئورماننىڭ ئىچىگە بۇرۇلۇشۇم بىەلنال ئۇنىڭ بىەلن بۇرۇن —دە، ئادلمىغا -ئۇھ دېدمى

 قېلىپ قورقۇپ كەتتىم.

 ئۇھ، ھەجەپ قورقۇتتۇڭا! —

 كۆزۈڭ كەينىڭدە؟« قاسساپقا پۇل بېرىپ انۋايغا قارىغاندەك»نېمىگە  —

 اباي...ئاۋۇ قىز،... مۇشۇ يەردە ئىشەليدىغان قىز  —

 ھە، كۆرۈپ تۇردۇم، بودلى، كېەل بۇ ايققا... —

 بۇ قېتمى يەنە چىقىپ قاراپ تۇراتىت، يەنە كېلىۋااتمدىكىن دەپ،... —

كەملەيۋاتىدۇ، كرىىپ كەتكىنىىن كۆردۈم. ئورمان ئىچى بەك الميۇ نېمە، يېڭىدىن سۇ  —

 س ېلىۋەتكەندەك...

كىىن ھىس ئاايقلرىمىنىڭ قۇرۇق يەرگە دەسس ىگەنلى مەمنۇ قۇرۇقراق يەرەلرىن ئىزدىشىپ، برىدىنال 

 قىلىپ، تېخمىۇ ئەمىن بولۇش ئۈچۈن يەرگە ئېڭىشىپ تۇتۇپ بېقىپ:

 تېنەپ اكلتا جۇۋامىن چىقرىىپ، يەرگە سادلمى.-دېدمى ۋە ئادلىراپ —مەيە قۇرۇقكەن،  —

لىك ۋە رخەندى دېدى ئۇ زەھە —يو! نېامچنە ئادلىرايسەنۇي، ئارانال قالغانكەنسەمنۇ نېمە؟  —

  رەھمىسىزلىك بىەلن.

غۇژژىدە ئاچچىقىم كەدلى. شۇچنىلىك ئاچچىقىم كەدلىىك ۋە بۇ سۆز شۇچنىلىك يولسىزلىق بىەلن 

تۇم. ئېيتىدلىىك، ئەسلىدە ئۇنىڭ تەستىكىگە شاالققىدا قويۇپ كېتىش مىال كېرەك ئىدى. ئەمما، ئۆزەمىن تۇت 

 شەلپ:ر ئىككىمىزنىڭ كەيپىى ئۇچاتىت. چىش مىىن چى اترتىشمۇ قىلمىدمى. ئۇنداق قىلسام ھە-اتالش



 —ئۇزاق يوقاپ كەتسەم ئىشداشلرىمى خاات ئويالردا بوملىسۇن، ابدلۇرراق قايتاي دەميەن،  —

 دېدمى. بۇمۇ راست ئىدى.

زنىڭ ئەمما، ئۇنىڭ ئويلىغىنىمۇ راست ئىدى. ئادلىرمىىدمى دېسەم ايلغان بوالتىت. نېمىشقا ئادلىرمىاي؟ بى

كۆرۈمشىگىنمىىزگە بەش ئايدىن ئاشقان تۇرسا، ايش تۇرسام،... شۇنمىۇ توغرا قوبۇل قىالملىغىنىىن 

قارمىامدىغان! ئادلىرايدىغانغا ئۈگەتكەن ئۆزى تۇرۇپ، يۈزسىزلىكىىن بۇنىڭ! توۋا! مېنىڭ كەيپىمغۇ 

لىىن ئاايپ قادلمى. ڭ خېلىالم ئۇچۇپ بودلى، كۆڭلۈم غىققىدىال بولۇپ قادلى، شۇنداق بولس مىۇ ئۇنىڭ كۆ

نەك ئۇنمىىسا تۇتۇپ ئې »ئۇنىڭ كەيپىى ئۇچسا، كۆڭىل ەلت يېس ىال شۇ ھامان پەش ىن قېقىپ كېتەتىت. 

ولۇۋېرىدۇ، دەيدىغان گېپىمىز ابر ئەمەمسۇ. مەن ەلت يېسەم ب« بەرگۈلۈك، بۇقا ئۇنمىىسا قانداق قىلغۇلۇق

 دى دېگەن گەپ.ئەمما ئۇ ەلت يېسە بەش ئايلىق كۈتۈشنىڭ نەتىجىىس تۈگى

ئەنە شۇ چاغدا تۇجنى قېتمى ئاايلالرنىڭ جىنس ىي س ېغىنىش ھوقۇىق يوقلۇقىىن ھىس قىدلمى. ھىچ 

لەل بوملىغاندا بۇنداق ھىسىياتىن ئىپادىەلش ھوقۇىق يوقكەن. مەن بۇ تەڭسىزلىككە ھەيران قېلىش بىەلن بى

ېتمى كەتسۇن، كېەلر تىم. بوپتۇ، بۇ ق شۇچنىلىك ئاچچىقىممۇ كەدلى، تە بودلۇم، ھەتتا ئۈنسىز يىغلىۋەت 

ادە قىلىپ ابقاي، نېمە لىكىمىن ئىپ«ھىچ س ېغىنىپ كەمتىگەن»قېتمى ئۇنىڭ تەەلپلرىىىن رەت قىلىپ، 

 دەيدىكىن دېگەنەلرىن كۆڭلۈمدىن كەچۈردۈم.

... كېتىشكە جابدۇنۇپ، ئۈستىۋېش مىىن تۈزەش تۈرۈۋاتقاندا نېمىشكىدۇر يەنە يىغالپ سادلمى. يەنە 

رۇنقى چاغالردىكىدەك سەۋەبىىن ئۆزەممۇ چۈشۈنەملىگەن برى خىل يىغا. ئۇ يەنىال نېمىگە يىغاليسەن بۇ 

دەپ سورمىىدى. ابشلرىمىىن س ىالپ، پەپىەلشلرىىدىن ئۈمىمتۇ يوقىدى. بەلكىم، ايمان دېسەممۇ يەنىال 

ەمنۇنلۇىق تېزال مكوان قەدىناس بولغاچقا، ئۇزاق س ېغىنىش تىن كېيىنىك ئۇچرۇشۇشنىڭ شۇ كىچىككىنە 

ئاخرىلىشىپ، ھاايتنىڭ ماڭا ئاات قىلغان مۇشۇ قۇسۇرلۇق بەختىنىڭمۇ بىلەل ئاخرىلىش ىدىغانلىقى، ئۇ 

كېتىىش بىەلنال جىمجىتلىققا چۆككەن نەخمۇش جىلغىنىڭ قاراڭغۇلۇىق خۇددى ھەممە نەرسەمىن يۇتۇپ 

 دىن يىغلىدمىمىكىن؟كېتىپ، مەن كويىقاپتا تەنھا قالغاندەك ايلغۇز قالىدىغانلىقىم

ئەگەر يەنە يېرمى سائەت، برىەر سائەتەلردىن كېيىن چىقااليدىغان بولساڭ، كۈتۈپ تۇرۇمەن،  —

دېدى ئۇ. ئۇ ئۆز نەپس ىنىڭال كويىدا ئىدى. مېنىڭ يىغامنىڭ سەۋەپ ۋە مەزمۇنلرىىغا قىزىقاميىت.  —

قان ئىدمى. بۇالرىن ۇپ خىزمەت قىلىۋاتمەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئااننىزمىنىڭال ئورنىىن ابسقان برى ماشىنا بول

. چۈشۈنۈپ تۇرغۇنۇم ئۈچۈن يىغام تېخمىۇ كۈچۈيۈپ كەتىت. يىغامىن ابساملىغان ھادلا بېش مىىن لىڭش ىتتمى

ماڭمىۇ خۇددى شۇنداق ئااننىزمى ماشىنىىس الزمىمىدى؟ ايىك ابشقا سەۋەپلرىى ابرمىدى؟ ئىتائەتكە 

شقىمۇ رەغدمى لىڭش ىتىۋەتتىممۇ؟ بۇالرىن ئوبدانراق ئويلۇنۇۋېلى  كۆنۈپ كەتكىنمىدىن مىخانىك ھادلا ابش

 يوق، كۆز ايشلرىمىىن سۈرتكەچ ئادلىراپ ئورماندىن چىقىپ كەتتىم.



  كېيىن برىەر سائەچتە ئارىلىق بىەلن ئىكىك قېتمى چىقتمى.

  

الردا ياتغ ئارىىس شۇچنىلىك گۈزەل بولس مىۇ يەنىال زېرىكىشلىك ئىدى. بۇنداق مەنزىرىلىك جا

 كۆڭۈدلىىك كىش ىڭ بىەلن بىلەل بولساڭ، ايۋا گۈەللر بىەلن قاپالنغان اينباغرىالرىن قول تۇتۇشۇپ بىلەل

دە. ھاۋا قوغۇشۇن رەڭلىك تۈس ئادلمىۇ بودلى، قارىش تەرەپتىىك -كەزسەڭ ئاندىن مەزىىس بولۇدۇ

يېغىن ئېلىپ  نىڭ ابشلرىىدا ئاقاتغالرمۇ تۇمان ئىچىدە غايىپ بولۇدۇ. دائمىىي ايمغۇرلۇق ابھار ۋە ايز 

كەلگەن سۈكۈانت تېخمىۇ جانىن س ىقىپ، بوغۇنۇقتۇراتىت. ايمغۇر ايمغىغان، ئەمما ھاۋا تۇتۇق بولغان 

چاغالردمىۇ كۆاكتالرنىڭ، بولۇپمۇ مارالقۇالقالرنىڭ يوپۇرماقلرىى ايلترىاپ، كۆزگە كۆرۈمنەس سۇ 

س ىت ھۆل ت بېرەتىت. بۇنداق كۈنلرىى ئادەمنىڭ ئۈ زەررىلرىىنىڭ تۆكۈلۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىدىن دالاەل

 بوملايىت، ئەمما چىمەنلىكتە ماڭىدىغان بولسا ئاايغ ۋە پۇشقاقالر برىدەمدىال ھۆل بولۇپ كېتەتىت.

چۈشۈرگىگە چىقىپ كېتىپ، بېتون سۇپا ئۈستىدە ساالسۇنغا يۆەلنگىنمىچە ئۆرە تۇرۇپ ئۇزاقالرغا 

ىت. چۈنىك تتىم. مېىن مەنزىرىەلرىن اتماشا قىلىۋاتىدۇ دېگىىل بوملاينەزەر س ېلىپ سائەتەلپ تۇرۇپ قاال

كۆزلۈرۈم تىكىلىپ تۇرغان تەرەپەلرىن كۆرۈۋاتقىىن يوق، اتمامەن دىققەتسىز ئىدمى. ئۆز غەملرىمى بىەلن 

 مەشغۇل دېسەممۇ بوالتىت. كونكرېرتاق قىلىپ نېمە ئويالۋاتقانلىقىمىن دەپ بېرەملەيتىم. شۇئانىك روھىي

ھالىتىم خۇددى تۇتۇملىغان جىنايەچتىنىڭ روھىي ھالىتىگە ئوخشايىت. ھامان تۇتۇلۇپ قېلىش خەۋپىى 

ىڭ ئىچىدە ئەسەبلرىى اييدەك كېرىلگەن جىنايەتچى، بەزىدە تۇتۇلۇپال قۇتۇلۇش ىن ئارزۇ قىلغان، بولغۇلۇقن 

مىۇ يوق ئەمەس ئىدى. ەندبولۇپال برىاقال خاترىىجەملىككە ئېرىشىش ىن خاالپ قالغىنىدەك برى تۇيغۇ م

بۇنداق ئارىسادلىلىق، شۈبھە، بىسەرەجمانلىق، تەشۋىش ئىچىدە روھمى شۇچنىلىك چارچىغان ئىدىىك، 

دېگۈم كېەلتىت  «دە، مەن برى ئۇھ دەي!-اتشلىساڭ گاچچىدا اتشلىۋەت مېىن، اتشلىۋەتتىم دېگىن»

جىم دېيىلمەي ۋاقىت -ەققىدمىۇ المئىچمىدىن. شۇغۇنىىس، ھىچ ئىش بوملايۋااتتىت. توينىڭ ۋاقىت ھ

نىڭ كېتىۋااتتىت. تەڭتۇشالر ابلىلىق بولۇۋاتقان بۇ كۈنەلردە ئەڭ ئەۋەل توي قىلىش مىىز كۈتۈلگەن بىزەلر 

 تېخىچە اترتىشامق ئويناپ ئولتۇرۇش مىىز يۈرەكىن غاجاپ يەيىت.

يناپ، ائۇ يەنە كۈندۈزى تېلىپۇن قىدلى. كۆرۈشۈش ىن تەەلپ قىلغان ئىدى، مەن تىل چ

 خالمىىغاندەك كەيپىياتتا بودلۇم.

 ىدى.دېدى ئۇ ئويلمىىغان يەردىن. بۇنىىس تېخمىۇ ھاقارەتلىك ئ  —خېىل تويۇنۇپ قاپسەنغۇ،  —

دېمەك، مەن ھىچقانداق قىلىپ ئىشەچنلىك بوالملايتىم. مېنىڭ س ېغىنغانلىق ھەققىدىىك ئىپادەممۇ، 

ال خىزمەت قىالتىت. ئۈس تۈمدىىك شۈبھىنىڭ كۈچىيىش ىگىس ېغىمنىغانلىق ھەققىدىىك ئىپادەممۇ ئوخشاشال 

ر ئىچمى تەسۋىرلىگۈسىز ئاچچىققا تودلى. كۆرۈۋاتقانلرىمىنىڭ ھەممىىس شۇىن كۆز ئادلمىغا كەلتۈردى: بۇال



ىكەن. ئەڭ توقۇملا ماترىىيالالرغا ئوخشاش قۇرۇملىغا ئىگە ئ -خۇددى پايپاق، پەەلي ايىك شۇنىڭدەك ئىلمە

لىپ اي گىك بىەلن اتمامالنغان بۇ توقۇملىنىڭ ئاشۇ ابشتىىك برىال چېگىىك يېش ىۋېتى ئاخرىىق برى چې 

 كېس ىۋېتىلىپ يىپنىڭ ئۇچى چىقرىىلس ىال برى ابش تىن سۆكۈلۈپ توختاتقىىل بوملىغاندەك، مېنىڭ

مېنىڭ  —ئىشەچنلىلكىكىممۇ خۇددى شۇنداق توختاتقىىل بوملاس تىن سۆكۈلۈۋااتتىت. بۇ ئاخرىىق چېگىك 

 پىتىم ئىدى.ئىپ 

غەزىپىم قوزغالغىنىدىن ئەمدى ترىەجەشكە ابشلىدمى. تېلىپۇنىن قولۇمغا ئېلىش مى بىەلنال يېنىمغا 

 كېلىۋالغان ھېپىزىخان، مەن بىەلن بىلەل ئاۋازالرىن ئاڭلامىقچى بولۇپ، تېتىقسىزلىق قىلىۋااتتىت.

قىلىپ،  خچاق قىلغاندەكدېدمى ئۇنىڭغا ئاچچىقىم بىەلن ئەمەس، چا —انراق تۇرۇپ تۇرۇڭە،  —

 كېسەل بولۇپ قاپتىكەمنەن. —

 يېنىڭدىىك كمى؟ —

 انراق تۇرۇڭە ھېپىزىخان، گەپەلشكىىل قويۇپ. —مەن بىەلن ئىشەليدىغان برى ابال...،  —

 كمى بىەلن گەپلىش ىۋاتىسىز؟ مۇھەببىتىڭىزمۇ؟ —

 اق...انراق تۇرۇوڭە، نېامند —دېدمى كۈلۈپ تۇرۇپ،  —قانداق قىالتتىڭىز؟  —

 دېدى ئۇ تەئەددى بىەلن. —ھىچ چوالڭ تېگىدىغاندەك قىلاميدىغۇ، ماڭا؟  —

دېدمى مەن يەنە شوخ قىزالردەك، ئۆزەمچە غەمدىن  —ايق، ئۇنداق ئەمەس، گېپىڭىن دەۋەر،  —

تۈگۈشۈپ كەتكەندەك كۆرۈنسەم ئۇ مېىن تېخمىۇ ئەزمىسۇن دەپ ئويالپ، خۇددى پىسەنت 

  خاترىىجەم كۆرسۈتۈشكە ترىىشىپ.قىلاميۋاتقاندەك، ئۆزەمىن

دېدى ئۇ.  —دېگەنلرىمىىن ئاڭلىدىڭمۇ؟ اتزا دىققىتىڭ مەن تەرەپتە بوملاي ئۇقاملاي قادلىڭمۇ؟  —

ۇلىقىىن ھېپىزىخان تېخىچە بىزەڭلىك بىەلن يېنىمدا ئىدى. برى قولۇمدا ئۇىن ئىتترىىپ تۇراتتىم، ئۇ بولسا ق

 ترۇپكىغا يېقىشقا ترىىشاتىت.

 ىدمى، ئاڭلىغاچقا جاۋاپ بەرگەندمىەن؟!ئاڭل  —

 نېمە دەپ جاۋاپ بەردىڭ؟ —

 كېسەملەن، بوملايدۇ، دېدمىغۇ؟ —

ھە؟ ئۇ خېىل -كېسەل بولۇپ قالغانلرىىڭنمىۇ ئاشۇ يېنىڭدىكىنىڭ قېش ىدىال دەۋېرەەليدىكەنسەن —

 دېدى ئۇ گۇمان بىەلن. —يېقىنالردىن ئوخش امىمدۇ؟ 

 چۈشەمنەيدۇ؟ايق، ئۇ گەپەلرىن ئۇمقايدۇ،  —

 ساراڭمۇ ئۇ؟ —

 دېدى ھېپىزىخان چالرىاق ئاچچىقالپ. —مېىن ساراڭمۇ دەمدۇ نېمە؟  —



ىن دېدمى قانداق شەيتاننىڭ مېىن قاايققا يېتىەلۋاتقىنى —مەن ساراڭ ئەمەس دەۋاتىدۇ، ئەنە،  —

 پەرق ئەمتەس تىن مەخسرىە قىلغاندەك كۈلۈپ.

 اتراققىدە قىلىپ ترۇپكىىن قويۇۋەتىت ئۇ.

ەن بىەلن قازا تۇغۇالر، م-ھەيرامنەن، ھىچقانداق ئىناكس قوزغاملىدى مەندە. بۇنىڭدىن برىەر ابال

« اھ بول، ئىزىڭدا مەنئاگ»ئەمدى بودلى قىلىپال ئاالقىسىىن ئۈزەر،... دېگەندەك ۋەھمىىگىمۇ پامتىدمى، 

نايەچتىنىڭ روھىي ھالىىت ى دېگەنلرىىىن ئۇنتۇپ قالغامنىدمى؟ ايىك ھېلىقى تۇتۇش بۇيرۇىق چىقرىىلغان ج 

بىەلن، بولۇدۇغان ئىشنىڭ تېزرەك بولۇشىىن ئىلگرىى سۈرمەكچى، چىقانىن ابدلۇرراق ئېغىز ئادلۇرۇش 

 ئۈچۈن پىياز اتڭغاندەك ئىش قىلغامنىدمىكىن، ئېنىق ئەمەس، خۇددى گاڭسادەالك ئىدمى.

مپەي ئۈستىدە چ پەەللچۈشۈرگىگە چىقىپ كېتىپ، ئوڭ تەرەپكە بۇرالغان جايدىىك بەش ابسقۇ

ئولتۇردۇم. ئاايغ تەرىپىمدە كىچىككىنە چاسا مەيداچناقتىن كېيىن تۇرۇببىغا پاراللېل چۈشۈپ كەتكەن 

ئاشۇ ئۇزۇن پەەللمپەيەلر، تۇربىىن ايۋا كۆاكتالر بىەلن ايۋا گۈەللر ئوراپ كۆمۈۋېتەيال دەپ قالغان 

ەن، ئىشقىلىپ، تۇرغۇنۇمىن راس تىنال ئېنىق بىلمەميئىدى. بۇ يەردە خېىل ئۇزاق ئولتۇردۇم. قاچنىلىك ئول 

 زېرىككەندە ئاندىن قايتىپ چۈش تۈم. مېىن برى خەۋەر كۈتۈپ تۇرۇپتىكەن:

تېلىپۇن ترۇپكىسىىن اتراقلىتىپ قويۇپال ئۇ بۇ تەرەپكە ئاتالنغان بولسا كېرەك، مەخس ىدى 

 مۈمكىن، تونۇپ بولغان بولۇىش ھېپىزىخاننىڭ زادى قانداقراق يىگىت ئىكەنلىكىىن كۆرۈپ ابمقاقچى

ور قوايي دېدمىىكىن اي، ئىشقىلىپ، مەن يوقۇرىغا چىقىپ كەتكەن ئارىلىقتا بۇ يەرگە چىقپتۇ ۋە گېنېرات

 ئۆيىگە كرىىپتۇ. بۇ چاغدا ھېپىز شرىە ئادلىدا چاچ اتراپ ئولتۇرغان بولسا كېرەك، چۆچۈپ كېتىپ:

 ۇىن ابشقا برى قىزدىن ئاڭلىدمى.(دەپتۇ ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ. )ب —كېلىڭ،  —

ن ئەمما ئۇ بوسۇغىدىن ئاتلىغان يېرىدە برى مىنۇچتە ھېپىزغا مىختەك تىكىلىپ قاراپ تۇرغاندىن كېيى

لكومېتېر يول مېڭىشقا  14ئارقىس ىغا بۇرۇلۇپال چىقىپ كېتىپتۇمىش! پەقەت شۇنىڭ ئۈچۈن 

؟ بۇالر مېىن برى برى مىنۇتتىال قايتىپ كەتىت ئەرزمىدىغاندۇ؟ ئۇ زادى نېمە مەخسەتتە چىققان، نېمىشقا

كۈن كەچكىچە مەشغۇل قىلىۋادلى. ئەمما ئەتىس ىدىن ابشالپال يەنە ھەممىىن ئۇنتۇپ كەتتىم. يەنە شۇ 

 ابيىقىدەك، بىزەڭ بولۇپ قادلمى. نېمە بولسا بوالر، قانداق قىالي؟ دەيدىغاندەك غەلىتە روھىي ھاەلت.

ن اترتىپ ھەممە نېمىنىڭ چۆچەكتى-ەممىگە چېپىلىپ، قىزالر بىەلن يىلمىھېپىز بوشاپ كەتىت. ئۇنىڭ ھ

وڭىدىن ابشقا سادا بوملىغان غ-پارىڭىىن قىلىش ىۋېرىدىغان غەلىتىلىىك، گېنېراتور ئۆيىدىىك ماشىنا غوڭ

ىقى، چاخچاقالر ھېپىزسىز ئەپەلمشەيال قادلى. ئۇ ھەمممىىزنىڭ قوچن -جىملىقىن بۇزۇپ تۇرۇدۇغان كۈلكە

 ۇچنۇىق، شاڭخو ئوبېكىت ئەمەمسىدى. ئۇنىڭ جىمىپ قېلىش ىدىىك سەۋەپىن دەرھال ابيقىدمى. ھېپىزئوي

 ئۆزىگە برى مىنۇچتە تىكىلىپ تۇرۇپ قايتىپ كەتكەن يىگىتمىدىن قورقۇپ قالغاندەك قىالتىت. انھىيە



ېرىكىش مەس ىلىسىىن ز ابزىرىدا برىەر يەردە قاتتىق اتايق يەيدىغانلىقىىن پەرەز قىلىۋااتتىت. بۇ يەردىىك

ھەل قىلىش ئۈچۈن ھېپىزدا خاترىىجەملىك ئويغۇتۇش ئىھتىياجىدىنال ئەمەس، بەلىك ئەمەلىيەمتۇ شۇنداق 

 دەپ قارىغانلىقىم ئۈچۈن ھېپىزغا:

ھېپىزىخان، سەن قورقۇپ كەمتىسەڭمۇ بولۇدۇ، ھەر ئىش بولسا سېىن ئەمەس، مېىن گۇانھاكر  —

 دېدمى. —بىەلن اكرى بوملايدۇ، ماڭا ئىشەن،  دەپ قارايدىغان بولغاچقا، سەن

ھېپىز گېپىمگە دەرھال ئىش ىنىپ كەمتىگەن بولس مىۇ، ئۆزىنىڭ تۇغام مىجەزىدىىك سۇيۇقلۇق، 

 تېتىقسىزلىق بەرىبرى ئۇنىڭ ئېغرى مىجەز بولۇۋېلىش ىغا ئۇزاق يول قوميىدى. ئىكىك كۈندىن كېيىنال

ملۇقتىن ئۆزەمىن ترىىجەم قىلىش ئۈچۈنال ئەمەس، بۇرۇختۇ ئېچىلىپ كەتىت. بۇ قېتمى ھېپىزىن تولۇق خا

قۇتۇدلۇرۇش ئۈچۈمنۇ ئۇنىڭغا سرىلىق بىشارەتەلرىن بېرىپ، ئۇىن جاسارەتەلندۈرۈپ، ئۇنىڭ اتمالرىىىن 

 كۈچەيتتىم. برى ئاايل ئۈچۈن ئارقىس ىدىن قوغلۇشۇدۇغان برى ئەركەكنىڭ بولۇىش يەنىال يېقىشلىق برى

ۇدۇ. الش ئىچىدە بولس ىغۇ تېخمىۇ روھىي كەيپىياتىن كۆتۈرۈدۇغان ئىش بولئىشقۇ، برىنەچچىىس ات

؟ ماان شۇنداق دېگەن ئەمەمسۇ« خېرىدارىڭ بوملىسا، زىبالىقىڭ نە كېرەك؟»شۇنىڭ ئۈچۈمنۇ كونىالر: 

ۇنۇۋااتتتىم. قىلىش ئارقىلىق مەنىۋىي بوشلۇقۇمىن تودلۇرۇشقا ئۇر« خېرىدارلىق»قىلىپ، ئۆزەمىن زورىغا 

چۆچەلكەر، رومانالر، ئومۇمەن ئۈس تقۇرۇملا مېدىياس ىدىىك كىش ىەلرىن ئەخالققا -ىنوالر، ھىاكيەك 

نالر ھەققىدىىك خوتۇ -مەشۇق ئويدۇرمىلرىى، ۋاپادار ئەر-ئۈندەش ىن ئۆزىگە ۋەزىپە قىلىدىغان ئاش ىق

نىڭ مەڭگۈ برى ن اباينالرنىڭ كۈلكىلىلكىكىىن ابيقاپ قادلمى. نەدمىۇ ئاشۇنداق ئىش بولسۇن؟ برى ئىنسا

ھە؟ -گۈلنىال ايخىش كۆرۈىش، ابشقىس ىغا ھەۋەس قىلامسلىقى،... سەپسەتىىس نەقەدەر كۈلكۈلۈك

دېگەنەلر كۆڭلۈمدىن كېچىدىغان بولۇپ قادلى. بۇالر ئەخالقشۇانسالرنىڭ، جەمىيەتتىىك 

 بېقىندۇرغۇچى كۈچنىڭ ئارزۇىس.

ىلىقتىن خالىي چىدە ھاايت كەچۈرۈدۇ. بېقىندئىنسانالرنىڭ ھەممىىس مەلۇم كۈچەلرگە بېقىندىلىق ئى 

برىمۇ جان يوق. ئەمما بۇ بېقىنىشنىڭ دەرىجىلرىى ھەر خىل بولۇدۇ. مەس ىەلن، دىن، ئەخالق قاراشلرىى، 

ئەنئەنە، دۆەلتنىڭ قانۇىن، كۈلتۈر توپىنىڭ تۇرمۇش قاراشلرىى قااترلىق دائمىىي ۋە مەڭگۈلۈك 

لغان ئىنسانالرنىڭ بەزىلرىى بۇالر ئىچىدىن مۇقەددەس بو  بېقىندۇرغۇچىالرىن كۆرسۈتۈش مۈمكىن.

دىن، ئەنئەنە،... قااترلىقالرنىڭ بېقىندىلىقىنمىۇ رەت قىلىپ، خاسلىق قازىنىىش مۈمكىن، ئەمما، دۆەلت 

 قانۇنىغا يەنىال بېقىنىشقا مەجبۇر. چۈنىك ئۇنىڭ جازاىس يېقىندا ۋە كونكرېت. ئەمما يەنە برىمۇچنە ئادەمەلر

شەخسەلرنىڭ بېقىندىلىقىغمىۇ چۈشۈپ قالۇدۇ. بېقىندۇرغۇچىنىڭ ئرىادىىس ۋە ئارزۇسىىن يەنە 

 مېنىڭس ىگەن بولۇدۇ ۋە ئۆزمىۇ سەزمەس تىن بۇىن ئۆز ئارزۇىس ھىساپاليدۇ.



مېنىڭچە جىنس ىي ئەخالق، مۇھەببەت، نىاكھ مەس ىلىلرىىدە ماان بۇ ھالىن ئېنىق كۆرۈش مۈمكىن. 

مەشۇقالر، ۋاپادار ئاايل، ساداقەتلىك ئەر دېگەنەلر -مەڭگۈلۈك ئاش ىقمەس ىەلن: زىكرى قىلىنغان 

ئەسلىدە بېقىندۇرغۇچىالرنىڭ ئىسكەجنىس ىگە ئەڭ قاتتىق مۇپتىال بولغۇچىالر بولۇپ، ئۇالردا 

ىالرنىڭ دېگەنەلر ئەمەلىيەتتە بېقىندۇرغۇچ « مەڭگۈ برىىنىال سۆيۈش»، «ۋاپادارلىق»كۆرۈلۈۋاتقان 

 رنىڭ ئۆز ئارزۇىس ئەمەس. مەجبۇر قىلىنغانلىقتىن كېلىپ چىققان نەتىجىنىڭتەلىپىى، بۇ شەخسەل

چرىايلىق ئاتىلىىش! ئاايىل ابر تۇرۇپ، يەنە برى چرىايلىق ئاايلىن كۆرگەندە ھىچ قىزىقىش، ھەۋەس 

 ئويغامنايدۇ دېسە كمى ئىش ىنىدۇ؟ ئۇ ئۆز ئارزۇىس ۋە ئرىادىسىىن ئەمەس، بېقىندۇرغۇچىنىڭ ئرىادىسىىن

رۇنداشقا كۆندۈرۈلگەن بولغاچقا، ئۇ ئۆزىىن تەەلپتىىك مەزمۇنالرغا كۆرە كونرتول قىلىدۇ، خاالس! ئو 

ى ئەمەس، ئۇنىڭ «ئۆز»يەىن، ئەخالقلىق بولۇپ كۆرۈنۈشكە مەجبۇر بولۇدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ ئىنساننىڭ 

 جىسمىدا رول ئويناۋاتقان بېقىندۇرغۇچىنىڭ ئرىادىىس.

ە ز تەلۋىلىشىپ قالغاندەك قىدلمى شۇ كۈنەلردە. شۇنىڭ ئۈچۈمنۇ ئۆزەمگمەن برى ئاز ئاڭقاۋ، برى ئا

قىلىنغان ئېنىق ئاگاھالندۇرۇش ىن ئۇنتۇپ، ئۆزەم ھەققىدە شۈبھىىن كۈچەيتىدىغان ئىشالرغا دىققەت 

 قىلىش تىن غاپىل بودلۇم.

ىن قۇتۇلۇش تىتلىقت -كېچىدە ئىشەلۋاتقان كۈنلرىمى ئىدى. مەن ئۇىن خاالپ قادلمى. ئىچمىدىىك تىت

ئۈچۈن روھمى يۇلقۇانتىت. ئەمما ئۇ تېلىپۇن قىلامي قويدى. بۇچنە ئۇزاق جىمال يوقۇلۇپ كېتىىش مېىن 

ۇر ئەنسرىىتىش بىەلن برىگە يەنە اتشلىۋېتەي دېگەندە يەنە الزمىى بولۇىش ھەققىدە ئىككىلىنىشكە مەجب

خوتۇچنۇلۇقتا قرىىق -ك ئەربرى كۈنلۈ »ىت. قىلىدىغان ئەسىك نەرس ىگە ئوخشاش، قىياملاسلىقمۇ ئويغۇنۇۋااتت

ۈچلۈك دەيدىكەن ئەمەمسۇ؟ ئارمىىزدا نېمىلىكىم بوملىسۇن اتتلىق دەمەلر بولغان، ك« يىللىق مىھرى بولۇدۇ

دە! ئەگەر -پەيلمىىزمۇ ئۆزئارا تونۇشلۇق برىىس-س ېغىنچ، ئازاپلىق قېيداشالرىن ئۆتكۈزۈشكەن، خۇي

ىەلن ھاس ىل لىك ئۇزاقتا مۇشۇچنىلىك برى يېقىنلىقىن ابشقا برىىس ب ئۇنىڭدىن ئايرىلسام، يەنە قاچنى 

قىالالميەن؟ ئەگەر مۈمكىن دېيىلگەن تەقدىردە؟ بۇ خۇددى يۈز يىل داۋام قىلغان قەسرى قۇرۇلۇش ىغا 

ئوخشايىت. قەسرى پۈتەي دېگەندە يەربىەلن يەكسان بولسا ىن ئەەلم؟ ئۇىن يەنە قايتىدىن ابشالش نەقەدەر 

 ە كىشىىن ئېرىندۈرۈدۇغان، روھىن اتدلۇرۇۋېتىدىغان ئېغرىچىلىق؟!قىيىن ۋ

ىك يەرنىڭ تېگىدىن غوڭى ئاڭالمنايىت اي-گېنېراتور ئۆيىدىن سرىتقا چىقىپ كەتس ىال ماش ىنىنىڭ غوڭ

كېلىۋاتقاندەك جىددىي سۈپەت ئۆزگۈرۈىش قىلىپ، خۇددى چېكەتكىەلرنىڭ چرىىدلىىش جىمجىتلىقنىڭ 

ساپ  جىمجىتلىقىن مۇكەممەەللش تۈرگەن برى ئامىلغا ئايلىناتىت. جىلغىنىڭ نەخمۇش زىننىىت بولغاندەك،

سۈمۈرۈپ نەپەس ئالۇدۇغان بولساڭ قانداق راھەت! ئۇنىڭدا جىلغىىن تودلۇرغان -ھاۋاسىىن سۈمۈرۈپ

 ڭھاۋارەڭ پىچان گۈەللر بىەلن سېرىق ئېچىلىدىغان ماماكپ گۈللرىىنىڭ، ابشقا تۈرلۈك تۈمەن كۆاكتالرنى



پۇراقلرىى ئارىالش بولۇپ، خۇددى ھاۋانىڭ ساپلىقىدا كەم بولسا بوملايدىغاندەك تولۇقلۇما رول ئوينىغان 

 ئىدى.

ئادلى ئىشك تەرەپكە چىقىپ، اياتققا كرىىپ، برىدەم ئۆزەمىن اكرۋاتقا ئېتىپ يىغلۇغۇم كەدلى. ئەمما 

ىپ، بۇ يولنىڭ چۈشكەن يولغا چىق  اياتق بىنامىزغا پاراللېل، گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئىش ىكىگە ئۇدۇل

جىلغىدىىك ماشىنا يولىغا تۇاتشقان ئۇچى تەرەپكە قاراپ خىيالغا چۆكۈپ تۇرۇپ قادلمى. ئاشۇ ئىكىك 

ئىي يولنىڭ قولتۇقىدىن ابشلىنىپ اتىك ايتىقىمىزنىڭ ئارقىس ىدىىك دۆڭگىچە قارىيىپ كۆرۈنۈۋاتقان سۈن 

ودلى. بىز الش ئېچىش ىدىغان ايرامىن اتتىلىۋەتكەندەك بئورمان اتتلىق قىچىش ىدىغان ۋە شۇنىڭغا ئارى

ئەنە شۇ ئورماندا تۇجنى ئۇچراشقان كۈن خاترىەمگە كېچىش بىەلن شۇىن ئەەلم ئىچىدە ھىس قىدلمىىك، 

ئاشۇ كۈنەلردىمنۇ ئاغرىنغان ئىكەمنەن، ئەمما ئۇنىىس بۈگۈنىك كۈنلرىمىدىن خوپ اتتلىق ۋە بەختلىك 

ۈمدىن كۆپ ايخىش تۈنۈگۈنۈم بۈگۈن —ە شۇىن ابيقىدمى: ھەربرى ئۆتكەن كۈنۈم ئىكەندۇق! برىدىنال يەن

 ئىكەن!

تەسەللىيگە مۇھتاجلىقىمىن ھىس قىدلمى. ئاڭسىز يوسۇندا ئارقامغا ايندمى. گواي ئىشداشلرىمىدىن 

لىپ ې برىەرىس مېنىڭ كۆڭلۈمدە كېزىۋاتقان قاراقۇيۇندەك روھىي بوھرانلرىمىىن كۆرۈپ يېتەەليدىغان ۋە ك 

ماڭا تەسەللىي بېرىدىغاندەك برى اتما ابرىدى. ئەمما مەن ئۆزەم ئاكتىپلىق بىەلن ئۆز دەردمىىن تۆكۈپ، 

 ئاندىن تەسەللىي بېرىش ىن قولغا كەلتۈرۈش ىن خالامىيتىم.

پىشقەدەم يودلاش ئۇس تا برىىڭال سۇىن ئازراق كۆپەيتىپ قويساڭالركەن، دېيىش ىگىال، خۇددى 

پەەللمپەيىن  65ھانىىن كۈتۈپ تۇرغاندەك، ئارقا ئىشككە قاراپ ماڭدمى. بىاكردىنال ئەنە شۇچنىلىك برى اب

بېسىپ دۆڭگە چىقىش ئېغرى ئىدى، ئەمدى ۋەزىپە ابھانىس ىدا چىقىپ، ئىگىزدە ئولتۇرۇپ برىدەم 

 خىياللرىمى بىەلن مۇڭداشقۇم ابرىدى.

 چىقاميال ئارقامدىن ھېپىزنىڭ:-مەن تېخى بەش پەەللمپەي چىقار

ال ھېپىز پۇلۇق قىلىپ يۈگرىگىىن ئاڭالندى. برىنەچچە س ېكونتتى-دەپال پاالق —مەمنۇ چىقىمەن،  —

مەن بىەلن تەڭەلش ىت. چۈشۈرگە تۇربىىس تەرەپكە قارىتىپ قويۇلغان كۈچلۈك چرىاق نۇرى پەەللمپەي 

ە ابش ۋ ۋە تۇراب بويالپ، يوقۇرۇالپ كەتكەن يورۇق اكرىدور ھاس ىل قىلغان ئىدى. ئىكىك تەرەپ

ئۈستىمىزىن گۆرىس تان قاراڭغۇلۇىق ئوراپ تۇراتىت. بۇ ھال بەمكۇ رومانتىك بولۇش بىەلن، 

چۆچەلكەردىىك ئاللىقانداق قورقۇنۇچلۇق تەسۋىرەلر بىەلن برىەلش تۈرۈپ، يېڭىدىن خىيالىي برى 

مەشۇق -كۆرۈنۈش قۇراش تۇرۇپ چىقىلىدىغان بولسا بەمكۇ جەزىبىدار بوالتىت؛ ئەگەر ئاش ىق

ۇ رومانلرىىدىىك شېرىن مىنۇتالرنىڭ تەسۋىرلرىى بىەلن برىەلش تۈرۈپ يېڭى كۆرۈنۈشەلر ايسالسا تېخمى

 ھە!-سۆيۈملۈك بولۇپ كېتەتىت. توۋا، خىيال دېگەن ئەجەپ نەرسە



ئۇدۇل چىقىپ ئوڭغا قېيىپ، بەش ابسقۇچتىن كۆتۈرۈلۈپ، دۆڭ يۈزىگە تەڭەلشكەن يەردىال 

زەلندمى. سقۇچ تۆۋەندىىك پەەللمپەيگە بېسىپ، چۈشۈرگە تۇربىس ىغا يۈ ئولتۇردۇم، پۇتۇمىن ئىكىك اب

ئارقام ئاشۇ قورقۇنۇچلۇق دېۋىەلر مااكنىغا تەسەۋۋۇرلۇرۇمىن ئۇاليدىغان قاراڭغۇلۇقنىڭ ابشلىنىىش 

 مېتېر دىئامېتېرلىق تۇرۇببا، تۇرۇببىىن يۇمشاق تەنلرىى بىەلن يېپىۋالايال دەپ 0.8ئىدى. ئادلمىدىىك 

 رەڭ ايۋا گۈەللر بولسا كۈندۈزدەك يورۇقلۇق ئىچىدە ئىدى.-ن يېش ىل كۆاكت ۋە رەڭگاقالغا

شۇرۇۋەتتىم. دەپ ھېپىزغا ۋەزىپىىن اتپ  —ئااتيىن چىققاندىكىن سىز سۇىن ئېچىپ چۈشۈڭە،  —

 ھەر ئىككىمىزنىڭ ئۆس تەڭ قرىىغا چىقىش مىىزنىڭ كېرىكىمۇ يوقىدى.

 ېدى ھېپىز.د —ۇرساق تېخمىۇ ايخىش ئەمەمسۇ؟ سىزمۇ كېلىڭ، چۈشۈرگە سۇپىس ىدا ئولت —

ايق، ھېرىپ كەتتىم، مەن مۇشۇ يەردە برىدەم ئولتۇرۇمەن، سىز سۇىن ئېچىپ بولۇپ،  —

 دېدمى. —چۈشۈپ كېتىڭ، 

ھېپىز رەت قىلىپ بوملايدىغان بۇيرۇققا بويسۇنغاندەك، دەرھال سۇپىغا چىقىپ كەتىت. ئارقىدىنال 

نمىدىال ئولتۇردى. ىش ئاڭالندى. برى مىنۇتتا ھېپىز يېنىمدا پەيدا بودلى. بېقى زەجنرىنىڭ يېقىملىق شرىىقلى

ئەمدى ئارتۇقچە اتلىشىپ ئولتۇرمىدمى، ئولتۇرسا ئولتۇرسۇن. ايلغۇز ئولتۇرسام بەزىدە كۆڭلۈمدىىك 

، ىتخىيالالرنىڭ ۋەھمىىىس بىەلن ئەتراپتىىك قاراڭغۇلۇقنىڭ سۈرى برىلىشىپ، تېنىم شۈركۈنۈپمۇ كېتەت

 يېنىمدا برىىس بولسا ھەرھادلا خاترىىجەمرەك ئولتۇرمامدمىەن، دېگەنەلرىن ئويالپ قالغان ئىدمى.

 ى ھېپىز.دەپ كۆيۈنۈپ سورىد —كەيپىڭىز برىدىنال بۇزۇلغاندەك بودلى، نېمە بودلىڭىز؟  —

ېتىشكە ۋتەسەللىيگە شۇنداق مۇھتاج ئولتۇرغۇنۇمدا بۇ سۆز شۇچنىلىك قاتتىق تەسرى قىدلىىك، يىغلى

ن ئۇنىڭ اتس قادلمى. تەس تە ئۆزەمىن تۇتتۇم. ھېپىزمۇ خېىل ايرايدىغاندەك بىلىنىپ كەتىت. يەنە برى تەرىپىدى

تۇتۇمۇمغا « دىكىىن اتپئىچمى»توغرا تەسەللىي ئېيتىش ئورنىغا نېمە بولغۇنۇمىن سورىىش، –توغرىدىن 

 قارىش كەلگەچكە غۇژژىدا ئاچچىقىمنمىۇ كەلتۈردى.

 پۇزدا.دېدمى كەسكىن تەەلپ  —جىم ئولتۇراملايدىغان بولس ىڭىز چۈشۈپ كېتىڭ! ئەگەر  —

، ھېپىز بۇ گېپىمدە قىلچمىۇ چاخچاق ئاالمىىت يوقلۇقىىن سېزىپ، رايىشلىق بىەلن بويسۇندى. ئۇزاق

جىت ئولتۇردۇم. نېمە ئويالۋاتقىنمىمۇ بەلگىسىز ئىدى. بەلكىم ھىچنېمە ئويلمىىغاندمىەن. -ئۇزاق جىم

ئۇنىڭ  ىزنىڭ اين تەرىپىمدىن بىچارىالرچە تىكىلىپ قاراۋاتقانلىقىىن سېزىپ تۇراتتىم. شۇڭا ئاخرىىداھېپ 

 مۇڭ بولۇشقۇم كەدلى.-بىەلن برىدەم چوڭ كىش ىەلرچە ھال

 دەپ سورۇدۇم. —ھېپىز، سۆيگۈنۈڭۈز ابرمۇ؟  —

 يوق،... —

 بولغاننىڭمۇ پايدىىس يوق برى ئىش... —



 ىدىڭال؟خاپا بولۇشۇپ قالغامن  —

 خوش بولۇشۇپ ابققاندەك ئەمەمسىز، ايدمىدا يوق،... —

 بوملىسا ئايرىلىپ كېتىڭ. —

 بۇ گېپىمدمىۇ چاخچاق ئاھاڭى يوق ئىدى. —ئايرىلىپ كەتسەم سىز مېىن ئاالمسىز؟  —

 ئاالتتىم، راس تالم! سىز مېىن ايراتس ىڭىزال،... —

 تە!-يىق ئەمەسسىز دېگەن ايخىش ابال، ئاقكۆڭۈل،... مەن سىزگە ال —

نېمە دېگىنىڭىز بۇ؟ اليىق ئەمەس دېگەمنۇ گەپمۇ؟ مېىن زاڭلىق قىلىپال تۇرۇسىزغۇ، مەن اليىق  —

 كەملىسەم كېرەك؟

 سىز دېگەن قول تەگمىگەن گۈل، مەن پۈرلۈشۈپ، خەق اتشلىۋەتكەن گۈل بولۇمەنغۇ... —

، اين تەرىپىمدىن منىكىنئۇ ماڭا يېقىنلىق كۆرسۈتۈش، تەسەللىيسىىن كونكرېتالش تۇرۇش ئۈچۈ 

تۇمشۇقىىن ئۇزاتىت. مەن چۆچۈپ ئۇنىڭغا قاراي دېگىچىال مەڭزمىدە خۇددى مۈشۈكنىڭ س ىلىق 

ىىك يۇڭلرىى تەككەندەك يېنىك برى تېگىش سېزمىى ھىس ئەتتىم. شۇ دەقىقىنىڭ ئۆزىدىال ئارقىمىز تەرەپت 

الپ قالغان تىكەنلىك ئەگىشىپ ساڭگىئورمانغا ئىھاتە قىلىپ اترتىلغان بولس مىۇ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈش ىگە 

ئادەم  س مىنىڭ ئۇ يېقىدىىك قاراڭغۇلۇقتىن برى شەپە سېزىدلى. ئۇنىڭ نېمىلىكىىن ئاڭقرىىپ بولغىچە برى

گەۋدىسىىن ئارقىمىزدىال ھىس قىدلۇق. كۆڭلۈمگە يەمتىگەن ۋەسۋەسە قاملىدى، ايمان خىيالالردىن 

غا ئۈلگۈردى. چاچراپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئارقام كۈرمىڭى شۇ س ېكونتتىال خىيالمىدىن كېچىشكە

بۇرۇلغۇنۇمدا ئۇىن كۆردۈم! ئۇ سىياقلىق جىمنىدى؟ مۇشۇنداق يېرمى كېچىدە، مۇشۇ قاراڭغۇلۇقتا ئادەم 

بولۇىش مۈمكىمنىدى؟ خۇددى موم ئېرىمتىس ىدەك ھەممىىن ئۆز قوينىدا ئېرىتىپ ئۆزىگە قوشۇۋالغان بۇ 

  ئۆز پېتىچە چىقرىىىش ئەقىلگە س ىغاميىت.قاراڭغۇلۇقنىڭ برى ترىىك جانىن

ئۇ رىيال ئادەم ئىدى، خىياملۇ ئەمەس، جىمنۇ ئەمەس ئىدى. بۇنىڭ راس تلىقى شۇ س ېكونتتىال 

 ئىس پاتالندى. قورقۇپ نېمە قىلىشىىن بىەلملەي قالغان ھېپىزنىڭ:

لىش سۆزىگە ې دېگەن غەلىتە، خۇددى ئۆز ئۆيىگە تەلكىپ قىلىۋاتقاندەك قارىش ئ  —كېلىڭ،...  —

ىال پىسەنمتۇ قىلامس تىن، ئىكىك ابسقۇچ تۆۋەندە تۇرغان مېنىڭ كۆڭسۈمگە پۇتىنىڭ ئالقىىن بىەلن برىن 

 دە، ئارقىس ىغا بۇرۇلۇپ، يەنە ھېلىقى قاراڭغۇ موم ئېرىمتىس ىگە قوشۇلۇپ غايىپ بودلى. ئۇنىڭ-تەپىت

تە بەدىنىمىن پەس ئۈچۈن تەس  تېپىىش بىەلن سەندىرەلكەپ كېتىپ، ئوڭدامغا چۈشۈش تىن ساقلىنىش 

ۇ پۇلۇق قىلىپال كىچىك سەيناغا چۈشۈپ، دەدلۈگۈنۈپ توختىغان ۋاقتمىدا ئ-تەرەپكە توغرۇالپ، پاالق

ئاللىقاچان ئاقتمىۇ يوق، كۆكتمىۇ يوق بولۇپ كەتكەن ئىدى. ئەگەر ھېپىزنىڭ قورقۇپ كەتكىنىدىن 

ان ئۆزەمىن ەي ئاتالپال تۈزگە چۈشۈپ ئار پەەللمپەيدە قېتىپ تۇرغىىن ۋە ئۆزەمنىڭ ئىكىك پەەللمپ



توختاتقىنمىىن دېمىگەندە، بۇىن برى خىيال دېيىشكىمۇ بوالتىت. مەن تېخىچە تۇربىىن ئورۇۋالغان 

كۆاكتالرنىڭ ئارىس ىغا، تۇراب بېقىنىدىىك چوڭقۇرلۇققا چۈشۈپ كېتىش تىن ۋەھمىىلىنىپ، سابىت 

 جاالق قاراۋااتتتىم.-ا ئاالقتۇرغۇنۇمغمىۇ اتزا ئىشەچن قىالملاي ئوڭ سولۇمغ

كىچىك مەيداندىن كېيىن ئوڭغا بۇرۇلغان پەەللمپەينىڭ برىىنچى ابسقۇچىغا ئاران كېلىپ، ئۆزەمگە 

كېلىۋېلىش ئۈچۈن ئاۋايالپ ئولتۇرۇۋادلمى. خۇددى ئوچۇق ھاۋادا چامقاق چاققاندەالك برى ئىش ئىدى 

ڭ قايغۇسىىن ىىك، قايسىىن ئويالپ، قايس ىنىبۇ. ئويالشقا تېگىش ئۇ قەدەر كۆپ ئىش تۇغۇلغان ئىد

برىەلپ -يېيىشمۇ برى گەپ ئىدى. بۇالرنىڭ ھەممىسىىن برى يوىل ئويالش مۈمكىن بوملىغىنىدەك، برى

ئويالشقىمۇ قادىر ئەمەس ئىدمى. چۈنىك بۇنداق برى رەت تەرتىپ تۈزۈپ چىقىشقا كېتەرلىك ئەقىل، 

ىم. يىغلىش مى كېرەك، ۇپ برى نۇقتىغا تىكىلگىنمىچە ئولتۇراتت ساملاقلىق مەندە تېپىلاميىت. بېش مىىن تۇت

مۇ، يىغلىش مى كېرەك دېگەن برى پىچرىالش قۇلۇقۇم تۈۋىدە سادا بېرىپ تۇرس مىۇ، يىغلىياملىدمى. ھىسلرىمى

تۈنسىز -تۇيغۇلرىمىمۇ قېتىپ قالغان ئىدى. شۇنداق بولس مىۇ قورقۇپ كەتكەن ھېپىزنىڭ يېنىمدىن ئۈن

  چۈشۈپ كېتىۋاتقىنىىن سېزىپ تۇردۇم. ۋاي بىچارە ئەركەك!ئۆتۈپ، پەسكە 

ئەمدى نېمە بولۇدۇ؟ بۇنىىس مەلۇملۇق، ئەمما قانداق شەكىدلە، قانداق تەرتىپتە بولۇدۇ؟ مەن ئۇنىڭ 

؛ مېىن جىمجىتال اتشلىۋېتىشىىن، ھىچ ئۇچراشامس تىنال غايىپ بولۇپ كېتىشىىن شۇچنىلىك خااليتىم

 چرۇشۇپ، زەھەردەك گەپەلر بىەلن يۈرۈكۈمگە بىگىز ساچنىپ، دېگۈلۈكىنئۇنىڭ ئاخرىىق قېتمى ئۇ 

 ىن يېپىش ىدىن شۇچنىلىك قورقاتتىم.«كىتاپ-ھىساپ»دەپ، ئاندىن 

قاچنىلىك ئولتۇرغۇنۇم بەلگىسىز. ئويالپ يەتكەن برىەر نەتىجمىۇ يوق. چۈنىك بۇنداق چاغالردا 

قويۇپ  ملىسا كېرەك. مەن خۇددى چۆگۈلۈتۈپھىچكىم ئەقىل بىەلن ئويالپ برىەر چارە تېپىپ چىقا

بېرىلگەندەك گاراڭ روھىي ھاەلتتە ئىش تىن چۈش تۈم. ئەتتىگەندە ئۆيگە يېتىپ كېلىپ، ئاانمنىڭ 

 كۆيۈمچانلىق يېغىپ تۇرغان چرىايىغا قاراشقا جۈرئەت قىالملىدمى. ئېغرى گۇانھاكرلىق ھىسس ىغا پاتقىنمى

« گەپ چىقىش»ئولتۇرۇپ قېلىىش تەشۋىىش، قىزى ھەققىدە ئۈچۈن، ئانىالردا بولۇدۇغان قىزىنىڭ 

تەشۋىىش بىەلن يۈرەكئادلى بولۇپ كەتكەندەك تۇيۇلۇدۇغان ئېزىك مىھرىۋانلىق يېغىپ تۇرۇدۇغان 

ۇخالش چرىايىغا قارىياملاس تىن، ئۇدۇل اياتق ئۆيگە كرىىپال يېتىۋادلمى. ئاانمنىڭ انش تا قىلىۋېلىپ ئاندىن ئ

 رىىگىمۇ جاۋاپ بەرمىدمى.ھەققىدىىك كۆيۈنۈشل

ىم. ئۇخلۇدۇممۇ؟ ايىك ئۇيقۇغا تۇققان چىگىش خىيالالر بىەلن ئۇيقۇسىز ايتتىممۇ؟ بۇنمىۇ ئايرىياملايت 

ەلكىم نېمىلىكىم بوملىسۇن ھويلىدىىك ئاۋازدىن ئېس مىگە كەلگىنمىدە ئۇيقۇدىن ئويغانلىقىم ئېنىق ئىدى. ب

 بولسا كېرەك.ئاخرىىق مىنۇتالردا كۆزۈم ئىلىنىپ كەتكەن 

 كېلىڭ، ابالم، ھە، ھە، ئۆيدە، كېچىدە ئىشلىگەن، شۇڭا ئۇخالپ قادلى، مەن ئويغۇاتي... —



 بودلى، ... —

كۆزلۈرۈمىن ئۇۋۇالپ ئاچقىنمىدا كۆز ئادلمىدا ئۇنىڭ غەزەپ ۋە نەپرەتتىن يېرىاليال دەپ تۇرغان 

قى بىلىنىپ ئۇخلىياملاس تىن اتڭ ئاتقۇزغانلىمۇدھىش چرىاىي بىەلن روبرىو كەدلمى. ئۇنىڭمۇ كېچىچە 

ىت تۇراتىت. بۇىن سەزدمىۇ، شۇئان قەلبمىىن ئىللىق برى سېزمى ئىلكىگە ئادلى؛ ئەمما بۇ ئىللىقلىق، ۋاق

ئۆتۈپ تەىم ئۆزگۈرۈپ قالغان يېمەلكىكتەك، ئاللىقاچان اتتىىن قاچۇرغان بولۇپ چىقىت. چۈنىك 

بولۇپ  ۆزەم سەۋەپ بولغانلىقىمىن بىەلتتىم. دېمەك، ئاخشامقىھەممىنىڭ تۈگۈگەنلىكىىن، بۇنىڭغا ئ

كىتاپ مۇراس مىى بولۇش ئادلىدا -ھىساپ —ئۆتكەنەلر چۈشۈم ئەمەسكەن. ئەڭ قورققۇنۇم 

جىت -قىلىشاميال جىم كىتاپ-ئىكەنلىكىىن، ئۇنىڭ ماان شۇنىڭ ئۈچۈن كەلگەنلىكىىن بىەلتتىم. ھىساپ

 يېنىك بوالتتىكىن!؟ يۈتۈپ كەتكەن بولسا ماڭا قاچنىلىك

ئۇنىڭ دەھشەت يېغىپ تۇرغان چرىايىغا قارامشۇ قورقۇنۇچلۇق ئىدى. بۇ ھادلا ئۇنىڭ ئاغزىدىن 

غا چىقرىىۋەتىت. «كوچا خوتۇىن»ايخىش گەپ چىقاميدىغانلىقى ئېنىق. ماڭا راسا ھاقارەت ايغدۇردى. مېىن 

ارا ەتەلشكەن چاغالردا ئۆزئجاالپتىمنۇ رەسۋاراق قىلىپ سۈپەتلىدى. بىز دەسەلپىك مۇھەبب

ئاملاش تۇرۇشقان رەس مىلرىمىىز بولۇدۇغان، مېنىڭكىىن ئاشۇ غەزەپلىك تۇرقىغا ئۇيغۇن قوپال ھەركەتەلر 

بىەلن ئادلمىغا اتشالپ بەردى ۋە ئۆزىنىڭكىىن تەەلپ قىدلى. ماان ئەمدى بۇنىڭ بىەلن ئايرىلىش مىىزنىڭ 

شۇ رەس مى بىەلنال كۈتۈلگەن ئىشالر رەمسىي  مۇكەممەللىش ىدىغانلىقىىن تۇيۇپ، خۇددى ماان

ئەمەلىيلىش ىۋاتقاندەك، ئۆپكەم ئۆرۈلۈپ، قارا بوراندەك بېسىپ كەلگەن يىغام بوغۇزۇمغا قاپلىشىپ، 

 نەپەس ئاالملايال قادلمى.

مەن گۇانھاكرلىقىمدىن برى ئېغىزمۇ سۆز ايندۇرماي، كۆز يېش مىىن تۆكۈپال تۇردۇم. ئۇ سۆزەليدىغانىن 

تىت. شۇندىال مەن تۆكۈۋېتىپ، چىقىپ كە-، تىلاليدىغان سەت گەپلرىىنىڭمۇ ھەممىسىىن تۆكۈپسۆزەلپ

خۇددى چۆلنىڭ ئوتتۇرىس ىدا تەنھا قالغاندەك يىتىملىك ھىسس ىنىڭ يۈرۈكۈمىن بېسىش ىدىن يۈرۈكۈم 

يېرىاليال دەپ قادلى. ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزىن سۆزلۈشۈۋالسۇن دەپ قواليلىق ايرىتىپ بېرىپ، 

لىدىىك ئوچاق بېش ىدا بولغۇىس كۈيوغىل ئۈچۈن قازان ئاسامقچى بولۇپ تەمترىەپ يۈرگەن بىچارە ھوي 

ئاانمنىڭ ئۇىن تۇتۇپ قېلىش ئۈچۈن قىلىنغان تەكەللۇپلرىىغا قارىتا سوغۇقلۇق بىەلن برىنېمىەلرىن 

ارەت، قگوڭۇدلاپال، قاراپمۇ قومياي چىقىپ كەتكەنلىكىىن تۇيغۇنۇمدا بەختسىزلىكىم ئازاپ، ھا

چۆكۈرۈشەلر بىەلن تولۇقالنغاندەك، ئۆزەمىن ايس تۇققا اتشالپ، بۇقۇدلاپ يىغلىۋەتتىم. ابايتىن بېرى 

ۇپ، ئۈنسىز تۆككەن ايشلرىمى ئەمدى بەدەنلرىمىنىڭ س ىلكىنىشلرىى، ئېسەدەشلرىمى بىەلن تېخمىۇ بوشۇن

 ل قىلىۋەتىت.راۋانلىشىپ كەتكەندەك، يۈزۈمىن پاتۇرۇۋالغان ايس تۇقىن مىلىچچىدا ھۆ 



ن مېىن بۇچنىۋالا ئېزىۋەتكەن ايىك ئازاپلرىمىىن تېخمىۇ يۈكسەلتىۋەتكەن ئامىل، بىچارە ئاانم ئۇچرىغا

ھاقارەت ئىدى. قىز تۇغقان گۇانھىغا ئۇ ئاشۇنداق قوپاللىققا ئۇچرىىش كېرەمكۇ؟ ئاپامدا گۇانھ 

ام مەندەك شەرمەندە قىزىن بوالتتىغۇ؟ ئاپبوملىغاندىكىن ئۇنىڭغا ئادمىىيانە مۇئامىەل قىلىپ چىقىپ كەتسە 

 تۇغقانلىقى ئۈچۈن ماان مۇشۇنداق خورلۇققا قېلىۋااتتىت. بۇالرىن ئويلىغانسېرى ئېزىلىپ كەتتىم.

پمۇ اتىك ئاخشامغىچە ماان شۇ يېتىش مىدا يېتىپ، ئۆز ھالمىغا، ئاپامنىڭ ھالىغا ئېچىنىپ يىغلىدمى. بولۇ

دا «اس مىىچاي ئىچۈرۈش مۇر»س ىال يىغام ئەۋجىگە چىقىپ تۇردى. دادامنىڭ تۇرىق كۆز ئادلمىغا كەل 

دادام خۇددى مىڭ يىللىق برى يۈكتىن قۇتۇلۇش ئادلىدا تۇرغاندەك خوشاللىقىىن يوشۇراملايال قالغان، 

ئۇنىڭ تەرىپىدىن كەلگەنەلرگە شۇچنىلىك سۇۋۇشۇپ، خۇشامەت قىلىپ كەتكەن ئىدى. ئۇ سۆيۈنگەن 

يېمرىىلىپ كەتىت. ماان ئەمدى دادام بۇ نەتىجىدىن خەۋەر اتپسا نېمە بولۇپ  بۇ قۇرۇلۇش ماان ئەمدى

كېتەر؟ بۇالرىن دادامغا، ئەركەك برى تۇققانالرغا نېمە دەپ چۈشەندۈرگىىل بوالر؟ ئاانمغا دېسەم، ئاانم 

ىت ئۆتسە ق برى يولىىن اتپارمىكىن؟ ئەمما ھازىرچە ئاانمغمىۇ دېيەملەيدىغانلىقىمىن ھىس قىدلمى. قېىن، ۋا

 بەلكىم ھەممىىن ۋاقىت ھەل قىلىۋېتەر!

ئەمما يەنە برى نەرس مىۇ ابر، يۈرۈكۈمىن يەۋاتقان ئامىلالرنىڭ ئەڭ ئاچچىقى دېسەممۇ، اتتلىقى دېسەممۇ 

املىدمى. بولۇدۇ. ئۇنىڭ ئاشۇ چاغدىىك ھاقارەتلرىى، قوپاللىقلرىى تېگىدە ايتقان برى ئېزگۈلۈكنمىۇ ابيقىامي ق

ەرچە ئايرىلىۋاتقان ئاشۇ مىنۇتالردا برى خىل چىدمىاسلىق، قىياملاسلىق ئىپادە قىلىۋااتتىت. گئۇ مەندىن 

مەندىن زېرىككەندەك قىلغان، برىەر ابھانە اتپس ىال اتشلىۋېتىش ىن نىيەت قىلىپ يۈرگەن بولس مىۇ، 

اتتلىق  ،نېمىلىكىم بوملىسۇن بەش يىللىق مۇھەببەتلىشىش اترىخمىىز، نۇرغۇن شېرىن كېچىلرىمىىز

پىچرىالشالر، ابلىالرچە ماي اترتىشالر... ئۆتكەن ئەمەمسۇ؟ ھەرقانداق ئەسىك نەرس مىۇ اتشلىۋېتەي 

دەپ قوپقاندا مەلۇم قىممىىت ابردەك تۇيۇلۇپ، قىياملاي قالۇدۇغامنۇ ئىش ابر ئەمەمسۇ؟ بەلكىم ئۇمۇ برى 

ىغا قارمىاي، ما قىلىپ تۇرغان بولۇش  بوھرانغا دۇچ كەلگەن، گەرچە مەندىن برىەر خااتنىڭ ئۆتۈشىىن ات

يۈز بەرگەنەلردىن قاتتىق چۆچۈپ كەتكەن، ەلرزىگە كەلگەن، كۆتۈرەملەي قالغان بولۇىش مۈمكىن. 

شۇنداق بولغاچقا، ئۇ كېچىچە ئۇخلىياملىغان! ئەگەر ئۇ مەندىن قۇتۇالملاي ئاران تۇرغان بولس ىدى، 

ىسۇن ئۇنىڭ قەلبىدە تېخمىۇ قاتتىق ئازاپلىدى. نېمىلىكىم بومل بۇچنىۋالا ئازاپالمنىغان بوالتىت. بۇالر مېىن 

 خېىل ئورنۇم ابر ئىكەندۇق، مەن بۇىن بەرابت قىپتىمەن ئەمەمسۇ؟!

ئەڭ يېقىن كىش ىڭ ئۆلۈپ كەتس مىۇ ئۆمۈر بوىي يىغالپ يۈرمەيسەن، برىنەچچە كۈندىن كېيىن 

ەمدى لۈسەن ئەمەمسۇ؛ مەمنۇ خۇددى ئيىغىدىن توختايسەن، يەنە نورمال ھاايتقا قايتىسەن، يەنە كۈ 

ئەبەدىي كۈەلملەيدىغاندەك تۇيۇلغان بۇ بوھران ئۆتۈپ، برىنەچچە كۈندىن كېيىن خېىل يېنىلكەپ قادلمى. 

يدىغان دېگەن گەپ ابر ئەمەمسۇ، ئادەم دېگەن ھەممىگە چىدا« ئۆلگەننىڭ كەينىدىن ئۆلگىىل بوملايدۇ»



ەسلىك ەچچە كۈن قاتتىق ئېزىۋەتكەن بۇ ۋەقە غەمكىنلىك، مۆرمىگەپكەن، ھەممىگە كۆنۈدۇكەن. مېىن برىن

بەخش ئېتىپ، ئۆزەمىن چەتكە اترتىپ، ھىچكىم بىەلن گەپەلمشەي يۈرگەنىدمى. ئارىدىن ھەپتە ئۆتكەندە 

-چاق، ئويۇنچاخ-ئاس تا ئەسلمىگە كېلىپ، يەنە خىزمەتداشالر بىەلن ئادەتتىكىچە كۈلكە-ئاس تا

 اتماشرىمىىزىن ابشلىدمى.

ھېپىز مېنىڭ يىگىتمىدىن مەھرۇم قالغانلىقىم ئۈچۈن ئۆزىىن گۇانھاكر ھىساپالپ يۈرگەچكە، 

 دەسەلپىك كۈنەلردىال ماڭا يېقىنلىشىپ:

بۇ ئىشقا مەن سەۋەپ بودلۇم، شۇڭا ئەگەر خالىساڭ ئۆزەم تۈزۈتەي: كمى نېمە دېس مىۇ،  —

دېگەن  —ەييار، ن توي قىلىشقا مەن تئىلگرىى نېمە قىلغان بولساڭمۇ سۈرۈش تە قىلامس تىن سەن بىەل

ئىدى. گەرچە ئۇ بۇىن ايخىش كۆڭىل بىەلن دېگەن بولس مىۇ، دەسەلپىك كۈنەلردىىك خاپىلىقىمىن 

 كۈچەيتىشكە ايرىدى. شۇڭا شۇچنىلىك ئاچچىقىم كەدلىىك:

مى ئۇنىڭغا ئەڭ دېد —مەن توي قىلىشقا توغرا كەلسە پەقەت ئەر كىىش بىەلن توي قىلمىەن،  —

 غرى كېلىدىغان تەەلپپۇز بىەلن.ئې

ئۇمۇ برىنەچچە كۈن ئۇجۇقۇپ كەتىت. كېيىن ئۇمۇ تەكرار ئېچىدلى ۋە تەلكىپىىن تەكرارلىدى. مەن 

ۇتقۇزۇشۇم كە تېگىش بىەلن ئۆزەمىن ق«ئەركەك»شەرمەندىچىلىكتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق برى 

ەمىن ئەمتەسلىك كىىن يېڭى ئىس پات بىەلن تمۈمكىن بولس مىۇ، ئۇنىڭ ئۆز گۇمانلرىىدا ھەقلىق ئىكەنلى 

ئۈچۈن ھېپىزنىڭ تەلكىپىىن رەت قىدلمى. ئۇىن گۇمانىدا ئىككىەلندۈرۈش ئارقىلىق بولس مىۇ ئازابمىىن 

 يېنىلكىتىش مى كېرەكتەك تۇيۇالتىت.

ئەمدى مېنىڭ چۈشۈرگىگە چىقىۋېلىپ، ئۇزاق قارىش تەرىپىمىزدىىك قارىغايلىقالرغا قاراپ خىيال 

ۈم ئەدەپ كەتىت. برى تۇرۇپ، بولۇپ ئۆتكەن بۇ ئىشالر چۈش تەك تۇيۇلسا، بەزىدە بۇ دائمىلىق سۈرۈش

قېيداشالرنىڭ چوڭراىق بولۇپ تۇيۇالتىت. ئۇ مېىن قاتتىق برى چۆچۈتۈپ قومياقچى، مېىن 

واي گقورقۇتۇۋاملاقچى بولغان بولۇىش مۈمكىن ئىدى. بۇنداق خىيالالر ماڭا ئاالھىدە يېنىلكىك بېرەتىت. 

راس تىنال مۇشۇنداقتەك تۇيۇلۇپ، ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشىىن، كېچىدە ئىشلىگەن كۈنلرىمىنىڭ برىىدە 

تۇيۇقسىزال ايتىقىمنىڭ دېرىزىىس ئارقىس ىدىىك دۆڭدە تۇرۇپ، ئۇششاق اتشالرىن دېرىزەمگە ئېتىپ، 

ەتتىم. ئۇ ئىلگرىى تئەينەكىن شرىىقلىتىپ مېىن ئويغۇتۇشىىن اتما قىلىپ، ئۆزەمچە ھاايجانلىنىپمۇ كې 

برىنەچچە قېتمى ئاشۇنداق قىلغان، دېرىزىدىن ايتىقىمغا كرىگەن ئىدى. ئاشۇ شېرىن كۈنەلرىن ئويلۇسام 

 ئويلۇسام يوقاتقانلرىمىنىڭ بۈيۈلكۈك دەرىجىىس ئاشاكرە بولۇپ، قورقۇپ كېتەتتىم.

دە ئولتۇرۇپ ئەتراپمىغا ىچۈشۈرگىدىىك بېتون سۇپىدا ايىك پەەللمپەينىڭ دۆڭ ئۈستىگە تۇاتشقان يېر 

قارىغىنىمدا ئىلگرىى دايمىال كۆرۈپ تۇرۇدۇغان مەنزىرىەلرنىڭ مەزمۇنلرىىدا اتمامەن ئۆزگۈرۈش 



الر بولغانلىقىىن ھىس ئەتتىم: گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئارقا تېمىدىىك سۇس رەڭدە ئاران كۆرۈنۈدۇغان كوان شۇئار

لرىى قالغان شۇئارالرنىڭ ايات ھەرپ-با ئۈستىدىىك يېرمىبرى ئاز ئوچۇقلۇشۇپ، جانلىنىپ قالغاندەك، تۇرۇب 

الرمۇ ئاشۇ تېخىچە ۋاقىتنىڭ قېرىتىىش بىەلن ترىكىش ىۋاتقان پارچىلرىى رەڭلىنىپ قالغاندەك تۇيۇدلى. ئۇ

« ڭ!بىز تېخىچە ھاايمتىز، ئەمما سەن بىزدىمنۇ بۇرۇنراق تۈگەشتى»مېىن مەخسرىە قىلىۋااتمدىكىن؟ 

جاھانىن -ى مىڭ پامتان ئومۇتىن، ئۇردى جىنخۇ كۈچ بىەلن، قىدلى خالىي يەرئادل»دەۋااتمدىكىن؟ 

ان بۇ اتمنىڭ ئارقا يۈزىدە ئوقۇلۇۋاتقان ماۋزېدوڭنىڭ ش ېئرىلرىىدىن ئېلىنغ« توزاننىڭ دەستىدىن!-چاڭ

ىەلر م مىرسالار خۇددى ماڭا ھەيۋە قىلىۋاتقاندەك، ماڭا دارىتىۋاتقاندەالك ئىدى. تۇرۇببىنىڭ بېقىنىغا نې 

ان برى يېزىلغان ئىدىكىن؟ ئۇنىڭدا برىەر تەسەللىي ابرمىدىكىن؟ ايىك مېىن تېخمىۇ كۆڭۈلسىز قىلىۋېتىدىغ

نېمىەلر ابرمىدىكىن؟ ئەمما ئۇالرىن ئوقۇش مۈمكىن ئەمەس ئىدى. چۈنىك ئۇزۇن تۇرۇببا بويالپ 

ەنغۇ تەسەللىي تېپىش كېەلتىت. مقىياقالرىن، مارالقۇالرالرىن قايرىپ، تۇرۇببا يۈزىىن ئېچىش مىغا توغرا 

دىن دە، شۇغۇنىىس كۆرگەنەلر مېىن ساراڭ بولۇپ قاپتۇمۇ بۇ؟ دەپ قېلىش ى-ئۈچۈن بۇنمىۇ قىالر ئىدمى

ئىزا اترتىپ ئۆزەمىن تۇتۇشقا مەجبۇر ئىدمى. بۇ خۇددى مۇقەددەس برى ئىش مىدا كەمتۈلكۈك ھاس ىل 

ىن ئوقۇمىسام ى. چوقۇم ئاشۇ تۇرۇببىدىىك شۇئارالرقىلغان برى ئامىل بولۇپ، كۆڭلۈم بەمكۇ يېرمى بودل

ۇش بوملايدىغاندەالك، بۇ ھاايتمى ئۈچۈن زۆرۈردەالك برى كەيپىياتقا بوغۇلۇپ قالغان ئىدمى. ئىچمىدىىك يۇلقۇن

ھىسىس، ھەر تەرەپتىن تەسەللىي ئىزدەيىت. بۇنىڭدىن ابشقا چىمەنلىكتىىك چىچەلكەرنىڭ دائمىىي 

نداق گۈلھەرە ان گۈلھەرىدىن برىى گىژىدلاپ يۈرەتىت. ئىلگرىلرىى يېقىنلرىمىدا بۇ مىھمىىن، ئاش ىقى بولغ

كۆرۈپ قالسامال برى ئەمەك سۈپىتىدە ئۇىن يېرمى سائەتەلپ كۈزۈتۈش بىەلن مىلىكە بوالتتىم. ھەرىنىڭ 

ن ىتۈلكۈك پۇتلرىى بىەلن چىچەلكەرگە قونۇپ، برىدەم غۇژمەلكىنىپ تۇرۇپ، تەكرار ئۇچۇشلرىى، ئاند

غا ابشقا برى چىچەككە قونۇپ گۈل بەرگى ئۈستىدە مەركىزىدىىك ئاتىلىقىىن چۆگۈەلپ گۈلچېڭى توپلىش ى

ۈن قاراپ تۇراتتىم. بۇ شۇنداق چرىايلىق برى تۈردىكىىس بوالتتىىك، گۈەللردەالك جەلپاكر ئىدى. ئەمما بۈگ

ادەمەلر دەسسەپ بىەلن ئ ئاشۇ كېچىىس ئۇ ئېزىتقۇدەالك چىقىپ كەلگەن ئورمان —يېقىنال يەردىن 

 گىيا ئۈمنەس داق يەرگە ئايالندۇرۇۋەتكەن مەيداچناق ئارىس ىدىىك چىمەنلىكتىن ئاڭلىنىۋاتقان گىژىدلاشقا

ىن قارىغۇم كەملىدى. بۇ گۈزەل گۈلھەرىنىڭ ئارقا اين تەرىپىمدىن ئاڭلىنىۋاتقان گۈلھەرىنىڭ گىژىدلىىش مې

ىدى؛ گۈزەللىكتە، ن تۇيغۇىن ابيقىدمى: ئۇ مېنىڭ كوان برى دوس تۇم ئ قانداقتۇر برى تۈرلۈك بىئارام قىلىۋاتقا

ابيۋەچچىلىكتە، مودا ايسىنىشالردا بەسلىش ىدىغان، ئەمما سرىتتىن قارىسا بەك يېقىن دوستتەك 

تۇيۇلۇدۇغان برى تۈردىىك دوس تۇم ئىدى. بۇنداق مەغلۇپ، بەرابت ھالمىىن ئۇنىڭغا كۆرسۈتۈش بەمكۇ 

قارمىىساممۇ، ئۇ بۇرۇنقىدەالك گۈزەل، گۈەللردەالك رەڭدار ئىدى. خۇددى گۈەللر  ئېغرى ئىدى. چۈنىك



 بىەلن گۈزەللىكتە بەسلىشىپ، بوغۇشۇۋاتقاندەك گۈل بەرگىدە غۇژمەلكىنىپ تۇرۇپ گۈلنىڭ ئاتىلىقىىن

 اتتىالش تۇرۇۋاتقانلىقىىن كۆز ئادلمىغا كەلتۈرەەليتىم.

قىس ىنىڭ سىز كۈنەلر ۋە تۈنلرىمىدە ئېقىننىڭ قارىش ايچۈشۈرگىدە غەمگە پېتىپ ئولتۇرۇدۇغان سان 

تەدرىجىي ئىگىزەلپ، اتغقا تۇتۇشۇپ كەتكەن اينتۇلۇقىغا ئىختىيارسىز كۆزۈم تىكىلگىنىدە، تەكىش 

اينباغرىنىڭ تىلكەشەلشكەن يېرىدىن ابشالنغان قارىغايلىققا قاراپ كۆزلۈرۈم قېتىپ قاالتىت. مەن ئۇ 

كۆز »ىرىەلردىن ھوزۇرلۇنۇپ ئولتۇرۇمەن دېيەملەيتىم. خۇددى تەمس ىدلىىك يەردىىك ئۆزگۈرۈشچان مەنز 

دېگەندەك، اكماردەك ئېچىلىپ تۇرغان كۆزلۈرۈم كۆرۈپ « دېگەن اكمار نېمە، كۆرمىسە بىاكر نېمە

تۇرغان مەنزىرىەلرىن ئەقلمى ھەزم قىلىپ تۇرمىغاچقا، قېتىپ تۇرۇدۇغان قوچناقالرنىڭ كۆزىدىن پەرقسىز 

ال ەردەم بېش مىىن س ىلكىپ، رىياللىققا قايتىپ كېلىشكە ئۇرۇنغان چاغلرىمىدا برىنەچچە س ېكونتئىدى. ھ

مەنزىرىەلرىن كۆرۈپ قاالتتىم. برىدەم ئۈس تىىن ئاق بۇلۇتالر خۇددى پەرەجنىدەك ئورىۋالغان قارىغايالرنىڭ 

رىلىق قاراڭغۇلۇشۇپ س ال كۆرۈنۈپ، قارىغايلىقنىڭ قاراڭغۇالشقان ئىچ تەرەپلرىى تېخمىۇ«پاچاقلرىى»

ىغا دە، كۆرۈنۈش كۆز ئادلمىدىن غايىپ بولۇپ، ئۆزەم خىيال سەھراس  -كەتكەن بوالتىت. شۇىن كۆرەتتىم

شۇڭغۇپ، كۆزۈمگە خىيالىي مەنزىرىەلر كېلىپ ابساتىت: ئاشۇ قارىغايلىقنىڭ قاراڭغۇالشقان ئىچكرىى 

چە كېلىپ دايامى ى قارىغايلىقنىڭ ئەڭ چېتىگىتەرەپلرىىدە چوقۇم ئاتلىق قاراقچىالر ابرىدى. كۈندۈزلرى 

ئىنسانالرنىڭ ھاايت پائالىيەتلرىىىن كۈزۈتۈپ، يوچۇق ئىزدەپ تۇرۇدۇغان بولغاچقا، بۇ يەردە برى ايش 

قىزنىڭ ئىشەليدىغانلىقىىن، ھەردايمى چۈشۈرگىدە ايىك پەەللمپەينىڭ ئەڭ ئۈستىدىىك تەكش ىلىكتە 

اچالپ ابش ئۈستىلرىىدە لىشەتىت. برى كۈىن كېچىىس قىلىچلرىىىن ايلىڭئولتۇرۇدۇغانلىقىىن كۆپتىنبېرى بى 

 ئويناتقىنىچە چېپىشىپ، ئۆس تەڭ بويىىن بويالپ مەن تەرەپكە كېلىشەتىت. قاراقچىالرنىڭ اكتتابېىش

خۇددى چەۋەندازالرنىڭ ئوغالق ئېلىش ىغا ئوخشاش چەبدەسلىك بىەلن مېىن يۇلۇپ ئېلىپ، ئىگەرنىڭ 

ااكنىغا رغاچنە ئېلىپ قاچاتىت. تەڭرىتاغلرىىنىڭ ئىچكرىىس ىدە مەلۇم برى غاردا بولغان مقۇش بېش ىغا قوندۇ 

رىىپ تۆكۈلۈپ خالامىس ئااتماننىڭ خوتۇىن بولۇپ قاالتتىم. كىيىملرىمى چ-ئاپرىىپ اتشاليىت. ئۇ يەردە خاالر

دىغان بوالتتىم. گەرچە ىپۈتكەندە، ئەمدى تېرىەلردىن قوپال تۆنەلگەن يېرمى ايۋايىالرچە كىيىمەلرىن كېي 

ىۋاتقان، مېىن ئەڭ ئەڭ بېش مى قېت  —يۇرتتىن، يېقىنلرىمىدىن ئايرىلغان بولساممۇ، برى دىشۋاردىن 

دەھشەتكە س ېلىپ تۇرغان خاپىلىقتىن قۇتۇلغان بوالتتىم. بۇ يەردىكىەلر مېنىڭ ئۆمتۈشۈمىن، 

 ل ابغالپ تۇرۇشاتىت...ن ھەممىىس ماڭا قو رەسۋالىقلرىمىىن بىلىشمەيىت؛ ئااتماننىڭ خوتۇىن بولغۇنۇم ئۈچۈ

لىغان يەنە قاتتىق بېش مىىن س ىلكىپ رىياللىققا قايتتىم: مەنزىرىەلر ئۆزگەرگەن بولۇپ، قارىغاينىڭ شاخ 

يەرلرىىىن پۈركۈۋالغان ئاق بۇلۇتالر ئەمدى قارىغاينىڭ پاچاقلرىىغا يۆگۈشۈپ يۈرەتىت. شۇڭا تۈۋى 

ى. ى خۇددى بۇلۇتالردىن ئۈنۈپ چىققاندەك س ېھرىلىك تۈس ئالغان ئىدكۆرۈمنەي قالغان قارىغايالر ئەمد



نە بۇنداق ئاجايىپ گۈزەللىكتە ايتقان تەگسىز چوڭقۇرلۇققا، ئۇپۇىق بوملىغان چەكسىزلىكتە ئىگە شائرىا

ئاللىنېمە اياتتىت، ايق، دەل ش ېئرىنىڭ ئۆزى ئىدى! ئەمما مەندە بۇنداق ش ېئرىىي ەلززەتەلرىن سۈرگۈدەك 

 س ىەل، روھىي ئارامچىلىق بوملىغاچقا، كۆزلرىمى يەنە قېتىپ قادلى...ھەپ 

تەكرار ئۆزەمگە كەلگىنمىدە قارىغايالرنىڭ بېرىس ىدىن دەراينىڭ گرىۋىكىگىچە بولغان اينتۇ 

تەكش ىلىككە ايردەمگە چىققان يودلاشالر تەرىپىدىن تېرىلغان قانداقتۇر زىرائەتەلر )بەلكىم قىچا بولسا 

ق چىچەك ئاچقانلىقىىن، سېرىق چېچەلكەردىن ھاس ىل بولغان يودلاشالرنىڭ خەتلرىىىن كېرەك؟( سېرى

ابيقاپ قادلمى! ئىلگرىىىك يىلالردا مۇشۇنداق پەس ىلەلردە بەش كىلومېتېرچە ئۇزاقتىمنۇ شۇچنە ئېنىق 

 كۆرۈنۈدۇغان بۇ خەتەلرىن كۆرۈپ تۇرۇپمۇ ھىچ دىققىتمىىن بەرمىگەنلىكىمىن ابيقىدمى. توۋا، بۇ

بولسا كېرەك، « انيېزىلغ»ھەقىقەتەمنۇ سېرىق رەڭلىك خەت ئىدى! ھەربرى خەت ئىكىك موچە كەڭلىككە 

ۇرۇپ بوملىسا ئىكىك اتغ ئارىس ىدىىك كەڭلىكتىن ئېيتقاندا، غەرپ تەرەپتىىك اتغ )ايىك تۆپۈلۈك( ابغرىدا ت

تۈرۈپ تېرىشمۇ برى ئىش تە! ەتكە كەل ئوقۇغۇىل بوالتتىمۇ؟ توۋا، ئەتىيازدا تېرىۋاتقاندا بۇچنە چوڭلۇقتىىك خ

« دەرايلرىى!-توغرا، ئۇالرنىڭ اتغ«. »دەرايلرىمىىز-بىزنىڭ گۈزەل اتغ»قېىن، نېمىەلر يېزىدلىكىن: 

دېگەنەلر ئەەلم بىەلن كۆڭلۈمدىن كېچىىش بىەلنال، ئۆزەمىن تولۇق مەنىىس بىەلن انمرات برى يىتىمدەك 

وتىسىز ئىدى: دۇنيانىڭ ك-ىشقا ابشلىدمى. بۇ يىتىملىكىم كەمھىس قىلىشقا، دۇنيادا ئارتۇقچە ھىس قىل 

 —دېگۈدەك ھىچنەرسەم يوق ئىدى. شۇندىال مەن « مېنىڭ»ھىچ يېرىدە مېنىڭ ئورنۇم يوق ئىدى. 

ىغلىۋەتتىم. خۇددى يۇم ي -غا ئىچمى ئاغرىپ، ئىچمىدىن قاينىغان برى ھىس بىەلن يۇم«ئارتۇقچە جان»بۇ 

ۈرۈپ،  كۈتۈپ تۇرغاندەك، اتغ ئارىس ىنىڭ تۇراقسىز ھاۋاىس برىدىنال ئۆزگمېنىڭ ابشالپ بېرىش مىنىال

ويالپمۇ ماشىنا ئۆيىگە قاراپ قېچىش ىن ئ —س مى ايمغۇر اتمچىالشقا ابشلىدى. ئەمما مەن پەسكە-س مى

 قومياس تىن ئېسەدەپ ئولتۇرۇۋەردمى...

ولتۇرغۇنۇمدا ىن قىلىپ ئكېچىلرىى پەەللمپەيەلرنىڭ ئەڭ ئۈستىدىىك داق يەردە ئورمانغا ئارقام

ادلمى. ش ىۋىر تىۋىشالردىن ئاچنە تېنىم شۈركەمنەيدىغان بولۇپ قالغانلىقىىن اتسادىپىيال ابيقاپ ق-ش ىۋىر

ئەمدى ئاشۇ قاپقاراڭغۇلۇققا پاتقان ئورماندىن برىەر تۇتۇملاي يۈرگەن قاتىلنىڭ چىقىپ قېلىشىىن 

رى ئۇسۇل اق بولس ىغۇ، ئاسانراق جان چىقىدىغان بشۇند»ئويلىساممۇ قورققاندەك قىلاميتىم. ئەكس ىچە 

« اقال قۇتۇلسامئەەلمگە تولغان ھاايتتىمنۇ برى -بىەلن ئۆلتۈرۈپالۋەتسە، مۇشۇ ۋاپاسىز دۇنيادىمنۇ، دەرت

دېگەندەك برى خىل ئارزۇ ابش كۆتۈرۈپ، اتمادا بولۇۋاتقاندەمكۇ قىالتتىم. دېمىس مىۇ نېمىگە اترتىش مىەن؟ 

 قۇدەك، قىميىغۇدەك نېمەم ابرىىت؟بۇ ھاايتتا اترتىش

ئاخرىىنىڭ نەدىن چىقىش ىغا كۆزۈم يەمتەيدىغان بۇ خاپىلىق دەستىدىن تۈگۈشۈپ كېتەرمەمنۇ؟ ماڭمىۇ 

برى چىقىش يوىل، برى ئائىەل ھاايىت نېسىپ بوالرمۇ؟ ۋارقرىىغۇم كېەلتىت. چۈشۈرگىنىڭ سۇپىس ىدا 



اتغالردىن قايتقان  ىق ۋارقرىىغۇم كېەلتىت. ئارقىدىنتۇرۇۋېلىپ بۇ جىمجىت جىلغىىن چاڭ كەلتۈرۈپ قاتت 

سىز ئەكس سادايمىغا قۇالق س ېلىپ، خۇددى بەلگىسىز برى ئىستىقبال تەرىپىدىن چاقرىىلىۋاتقاندەك شەكىل 

ڭ شاتلىققا چۆمۈلگۈم كېەلتىت. خىياللرىمى شۇ يوسۇن قاانتلىنىشقا ابشلىغاندا بولسا ھەر دايمى اتغالرنى

چېپىپ كېتەتتىم؛ اترماق جىلغىالرنىڭ توسۇن ئاتتەك ش ىددەت بىەلن ئوخچۇپ  اينباغرى بويالپ

لرىى سەكرەپ ئۆتۈپ، اتىك ايردەمگە چىققان يودلاشالرنىڭ خۇمدان-چىقىۋاتقان اتغ سۇلرىىدىن سەكرەپ

چە تەرىپىدىن تەبىئىي گۈزەللىىك بۇزۇۋېتىلىپ، كۆيۈك توپا قاپلىغان ئاشۇ جاراھەتكە ئوخشاش يەرەلرگى

رىپ، ئۇ يەردىن برىدىنال اتغ ئۈستىگە _ مەزمۇت شەمشات قارىغايلرىى ئارىس ىدىن يۈگرەپ كرىىپ بې

 كېتىپ، اتغنىڭ ئۈس ىت قرىىدا كىيىلكەردەك يۈگرەيتىم. بۇ خىيالىي يۇلقۇنۇشلرىۇمنىڭ ئاخرىى گۈزەل

ئەسرى  نچۆچەلكەرگە ئۇلۇشۇپ كېتەتىت. بۇ يېقى مېىن برىدەملىككە شاتلىققا چۆمدۈرۈپ، اتمامە

قىلىۋاالتىت. مەن خۇددى ھۆر قىز بوالتتىم. بۇ غايەت گۈزەل ۋە قورقۇنۇچلۇق قاراڭغۇ ئورماننىڭ 

 ئىچىدە ئوۋ قىلىپ يۈرگەن چىن تۆمۈر ابتۇرغا يولۇقاتتىم...

دايمىال ئۇنىڭ بىەلن بىلەل بولغان كېچىەلر خىيالمىىن مەشغۇل قىلىپ، گاھ ئازاپلىق ەلززەت بەخش 

شامياننىڭ ئاچچىقىغا چۆمدۈرەتىت. ئويلامىي دېسەممۇ ئەركمى ئۆزۈمدە ئەمەس ئىدى. بۇ ئەتسە، گاھ پۇ 

امال، جىلغىدا بىلەل بولۇشلرىمىىزنىڭ برىىنچى كېچىىس ئۆتكەن ئاشۇ يول بويىدىىك ئورمان تەرەپكە قارىس

ىپ ئاغرىت -خۇددى ئېغىز ئاالي دەپ قالغان جاراھەتنىڭ اتتلىق قىچىشىش ىغا ۋە ئۇىن ئاغرىتىپ

ىت. مىجىۋېتىش تىن ھاس ىل بولۇدۇغان ئازاپلىق ەلززەتكە ئوخشاپ كېتىدىغان برى ھىس مېىن قۇچىقىغا ئاالت

-پۇراپ ئورمان ئارىس ىدىىك ھېلىقى كىچىككىنە بوشلۇققا بېرىپ، شۇ يەرنىڭ تۇپرىقىىن —ئاشۇ ئورمانغا

ۇنۇچ مېىن ئۇ يەرگە كسىز برى قورقپۇرىۋالغۇم، يۈزلۈرۈمىن ايققۇم كېەلتىت. ئەمما يەنە قانداقتۇر چۈشۈنۈ

 بېرىش تىن چەلكەپ تۇراتىت.

ئاخرىى برى كۈىن گېنېراتور ئۆيىدىىك كوانرغان ماي پۇرىقىدىن دمىىققاندەك، ئۆزەمىن ساپ ھاۋاغا 

ئاتقۇم كېلىپ ئورنۇمدىن تۇرغۇنۇمدا ئاايقلرىمى مېىن چۈشۈرگە تەرەپكە ئېلىپ چىقىدىغان ئارقا ئىشككە 

، ەپكە چىقىدىغان ئادلى ئىشككە ئېلىپ ابردى. تەبىئىي تۇيغۇلرىمىغا بەس كېەلملىدمىئەمەس، يول تەر

توغرىىس چەلكەشكە ئۇرۇمنۇدۇم. چوڭقۇردىىك گېنېراتور ئۆيىدىن اينتۇلۇق بىەلن ئىگىزەلپ يولغا 

ېسىپ ك تۇتۇشۇدۇغان، اياتقلرىمىىزنىڭ ئادلىدىن ئۆتۈدۇغان ئاشۇ اكلتە داۋاندىن ئۆرەلپ كەتتىم. يودلىن 

ئۆتسەمال ئاشۇ سۆگەت ۋە مەجنۇنتاللىق ئىدى. خااتسىز ھادلا ئاشۇ ئازاپقا ۋە ەلززەتكە تويۇنغان 

كېچمىىزىن ئۆتكۈزگەن كىچىككىنە بوشلۇقىن اتپتىم ۋە كۆچەت قېرمىلرىىنىڭ قرىىدا ئاشۇ يەرگە 

ۇ كېچىنىڭ شتىكىلگىنمىچە قېتىپ ئولتۇرۇپ قادلمى. مەيىل قاچنىلىك يرىگىنىشلىك دېسەممۇ، ئا



. قايتىلىنىىش ھەققىدىىك تەخرىسىز ئارزۇمىن ابساملىدمى. كۆز يېش مى مەڭزمىدىن سرىغىپ چۈشۈۋااتتىت

 ئۈنسىز يىغاليتىم.

مەن ھەر قېتمى مۇانس ىۋەت ئۆتكۈزۈۋاتقاندا رىيال دۇنيادا ايشاۋاتقانلىقىمىن، مەس ئۇلىيىتمىىن، 

ېھرىي ۋەتەلرىن،... اتمامەن ئۇنتۇپ، برى خىل س  نومۇس ھەققىدىىك قورقۇنۇچلۇق ئاقى-قىزلىقىم، ئار

ئاەلمگە پەرۋاز قىالتتىم؛ كۆزۈمگە ھېچنېمە كۆرۈمنەي قاالتىت. پەقەت شۇنداق بولغاندىال ئەڭ مۇكەممەل 

الردا جەراين جىت خالىي جاي-ھوزۇرغا ئېرىشەەليدىغانلىقىمنمىۇ كۆڭلۈم تۇايتىت. تەلىيىمگە جىم

لىي شاۋاتقانلىقىمىن ئەسلىتىدىغان ھىچ ئامىل بوملىغانىدى؛ بۇ ھال خىيائەتكەچكە، ماڭا بۇ دۇنيادا اي

ئۇنىڭ  —ىقىمدا ايت   دۇنيامدا بامىالل پەيزى سۈرۈشۈم ئۈچۈن ايردەم بەرگەنىدى. پەقەت برى قېتمىال

 تۇغام ايلىڭاچ بولۇپ ئۆتكۈزگەن مۇانس ىۋىتىمىز مەن ئۈچۈن ئۇ قەدەر —« ئادەمچە»دېيىىش بويىچە 

بوملىغانىدى: گېنېراتورنىڭ غوڭۇدلىغان ئاۋازى، ئىسمىنىدا ئىشەلۋاتقانالرنىڭ  مۇكەممەل

ىن يېقىندىال ئاڭلىنىپ، ماڭا قەيەردىلىكىمىن ئەسلىتىپ تۇراتىت. بۇ ھال ھوزۇرۇمنىڭ پەيزى  ئاۋازلرىى

لسا، اقاچۇرۇپ تۇراتىت. ھەتتا برىلرىى بىزىن ابيقاپ قالغان بولسا، ئىش ىك دەرىزىەلرىن قامال قىلىۋ 

خىيالمى ئۇنىڭ چاپسانراق -تۇتۇلۇپ قېلىش مىىز ھەققىدىىك ۋەھمىىلىك خىياملۇ كەيپىمىن ئۇچۇرغان، ئىشمۇ

 چىقىپ كېتىش ىدىال قالغان ئىدى. نېمىشكىدۇر ئۇ بۇ كېچىىن ئەڭ مۇكەممەل ھىساپلىغانىدى.

ا خىيالمىدىن كېچەتىت، يېڭى ئەستىلىلكرىمى، ئازاپلىقلرىى، ەلززەتلىلكرىى ئارىلىشىپ كەتكەن ھادل-كوان

ئەمما ھىچبرىى مۇكەممەل ئەمەس ئىدى. برىىدىن برىىگە ئاتاليدىغان شەكىدلە شۇچنىلىك چېچىالڭغۇ، 

ۆتكەن ئاشۇ شۇچنىلىك تەرتىپسىز ئىدىىك، نېمىىن ئويالۋاتقانلىقىمىن ئۆزەممۇ ئېيتىپ بېرەملەيتىم. بۇ يەردە ئ

ۇنمىۇ بىلمەيتىم. پ ئۆزەمگە مەلۇم تەسەللىي اتپامقچمىىدمى؟ بكېچىىن، ئۈچ قېتمى چىققانلىقىمىن،... ئەسەل

ئاشۇنداق گاڭسالىق ئىچىدە ئولتۇرغۇنۇمدا ئارقا تەرىپىمدە شاخالرنىڭ ش ىدلىرلىش ىدىن شۇچنىلىك 

چۆچۈدۈمىك، بۇىن قاتتىق قورقۇش دېيىشكىمۇ، برى خىل كۈچلۈك ئارزۇنىڭ خۇددى بۇددىس تالردەك 

قا مرىمۇ قىلامي سۈكۈتتە ئولتۇرۇش تۈپەيىل مۆجىزە يۈز بېرىپ، راس تھەپتىەلر بويىچە قى-كۈنەلر

ھادلىن  ئايلىنىش ىدىن، بۇ سرىلىقلىق قارشىس ىدا ئۆزىىن يوقۇتۇش دېيىشكىمۇ بوالتىت. راس تىىن دېسەم بۇ

ىقىۋاتقان ئارزۇ ئىچمىدىن ئېتىلىپ چ -شۇچنىلىك مەڭدەپ كەتتىمىك، چوقۇم بېرىلىپ ئويلۇشۇم، ئىچ

ي مىكرو دولقۇن بولۇپ ئۇنىڭغا يېتىپ ابرغان ۋە ئۇىن تەسرىەلندۈرگەن، ئۇمۇ بۇ خىل روھى ئۇپقۇنلرىى

 بېس مىغا بەرداشلىق بېرەملەي، ئاخرىى بۇ يەرگە كەلگەن ئىدى!

كۆزۈمدىىك ايشلرىمىىن سۈرتۈۋېتىشكىمۇ ئۈلگۈرمەي، توغرىىس، سۈرتۈۋېتىش ىن ئويالپمۇ 

چۈش بىەلن تەڭ ئورنۇمدىن تۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كۆرمەس تىن، ئاشۇ دەسەلپىك مومېنتتىىك چۆ 

ەلگىىن اتلالرىن ش ىدلىرلىتىپ ئورمانغا كرىىپ ك-سەندىرەلكەش بىەلن تەڭ بېش مىىن بۇرۇدۇم. شاخ



راس تىنال ئۇمىدى؟ مەن ھىچنەرسىىن سۈرۈش تۈرۈپ ئولتۇرماس تىن، ئەتىۋارمىىن ساقالش، كىبرى 

ۇ كەلتۈرمەس تىن رنىڭ ھىچبرىىىن ئەقلمىگىمكۆرسۈتۈش، چوڭلۇق اتلىشىپ رامبۇت ئېلىشىش دېگەنەل

ئۇنىڭ ابغرىغا ئۆزەمىن ئېتىپ، سائەتەلرچە يىغالشقا ھازىر ئىدمى؛ مەيىل، ئۇ مېىن ئاران تۇرۇپتىكەن 

ولۇۋالسا يوغانلىق قىلىدىغان ب« تومۇرۇمىن تۇتۇۋېلىپ»دېسە دەۋەرسۇن، شۇندىن كېيىن مېنىڭ 

ڭ ۇزاققا سوزۇلغان، ئۈمىدتىسىزلىككە پاتقان كۈنلۈرۈمنىبولۇۋالسۇن، اكرمى يوق، مەن پەقەت بۇ ئ

 پىغانىىن برىاقال چىقرىىۋالمىەن!

خىزمەتداشلرىمىدىن ئەيىن چاغدا مۇشۇ يەردىىك ئۇچرۇشۇشقا كېلىۋاتقىنمىدا ئەگىش ىۋېلىپ ئاۋارە 

ا ئارىالش ۋ قىلغان قىز ئىدى! پارتالشقا تەييارلىنىپ كۆتۈرۈلگەن يەر پوس تىنىڭ برى كىچىك يوچۇقتىن ال

فىدە قىلىپ بېس ىلىپ قالغىنىدەك، خۇشاللىق، غەزەپ، ئاچچىق، «پۇف!»گاز پۈركۈىش بىەلنال 

س ېغىنىش، نەپرەت، قايتا ئېرىشىش شاتلىقى ۋە ھېيىقىش،... الر ئارىلىشىپ كەتكەن، كۆكسۈمىن 

ۇ شەقىقە بپەۋەس تودلۇرغان ھىسلرىمى برىدىنال تۈتەككە ئايلىنىپ شۇچنىلىك ئاچچىقىم كەدلىىك، 

 «!؟پوق ابرمىكىنا بۇنىڭغا، مېنىڭ پېش مىدە يۈرۈپ»جاالپنىڭ يۈزىگە تۈكۈرۈۋەتكۈلرىمى كەدلى. 

قوپۇشقا تەمش ىلىۋاتقان بەدىنىممۇ مىسس ىدىال جايىغا چۆكۈپ قالغان، بۇرالغان بېش مىمۇ خۇددى 

ەپ قىلىش مىنىڭ گ پۇرژېنىدەك، كەينىگە تېپىپ، بۇرۇنقى جايغا قاراپ بولغان ئىدى. گەپ قىلمىدمى.

 ئورنمىۇ يوقىدى. نېمە دەميەن؟

كوان  —دېدى ئۇ ماڭا ايمقايۋاتقان بىزەڭلىىك بىەلن،  —سېىن چۈشۈنۈمەن، دوس تۇم،  —

 ئەستىلىلكرىىڭىن ۋاراقالپ، ئۆزەڭگە تەسەللىي ئىزدەۋاتقانلىقىڭىن چۈشۈنۈمەن....

 يەنىال گەپ قىلمىدمى.

 ؟ مەن بۇرۇنال بىلگەن ئىدمى،...مۇشۇ يەردە كۆرۈشكەنتىڭالر، توغرمىۇ —

بۇ گەپ ماڭا قاتتىق برى زەربە بودلى. ئۇنىڭ ئىپپەتكە ئاالقىدار سرىمىىن بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن 

ئەمەس، ماڭا مۇقەددەس برى اتۋاپگاھتەك، كۆڭۈل ئاۋۇندۇرغۇچى، ئازاپ ئارىالش بولس مىۇ ەلززەتلىك 

ىس ئېچىۋېتىلىپ، ىڭ سرىلىقلىق، خۇپيانىلىك پەردىخىياللرىمىنىڭ مەنبەىس بولۇپ قېلىۋاتقان بۇ يەرن 

ىنىڭ ئۇنىڭ ھىچقانداق قىزىقى، قىزىققۇچىلىىك، جەلپاكرلىقى قاملىغانلىقى ئۈچۈن ئىدى. بۇ بىزەڭ پاسكىن 

اكساپىتىدىن مەن برى توننا ئالتۇن زىيان اترتقان ئىدمى! مېنىڭ ئەمدى ھىچنەرسەم قاملىغان ئىدى! ئاشۇ 

 مدىمنۇ ئايرىلغان ئىدمى!كىچىككىنە تەسەلىيى

سۆز قىلامس تىن بۇرۇلۇپال ئورماندىن چىقىپ كەتتىم. بۇ شەرمەندە بۇدۇشقاققا قارىغۇممۇ -گەپ

كەملىدى، كۆزۈمگە بەك سەت كۆرۈنۈپ كەتكەن ئىدى. تېخىچە كۆز ئادلمىىن ايمغۇرلۇق كۈندىىك 

ىي تەرەپكە پەسەلپ ېنېراتور ئۆدەرىزە ئەينىكىدەك كۆرسۈتۈۋاتقان ايشلرىمىنمىۇ سۈرمتىگەن ئىدمى. گ 



كەتكەن ايمپاشنىڭ بېش ىغا كېلىپال بىنا تېمىغا كۆزۈم چۈشكىنىدە اتمنىڭ بۇ يۈزىدمىۇ برى شۇئارنىڭ 

سۇس ئىزانىس ابرلىقىىن ابيقاپ، خۇددى ئۇزۇن زامانالر ئىلگرىى يوقاتقان موھمى برى نەرسەمىن قايتا 

 پىەلپ ئۆتىت:تېپىپىۋالغاندەك ئاۋۇنۇش تۇيغۇىس دىلمىىن پە

  «شۆھرىىت زور قەھرمىانىن ئىزدىسەڭ، س ېلىپ نەزەر بۈگۈنىك بۇ دەۋرانغا ابق!»

. بۇ قىسمەتنىڭ ماڭا قىلىۋاتقان برى تۈرلۈك بىشارىتىمىدى؟ بۇ ماۋزېدوڭنىڭ يەنە برى ش ېئرىى ئىدى

ا اتمغا شۇچنە كۆپ قنېمىشكىدۇر برى يېرمى يىدلىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بېرى بۇنىڭغا دىققىتمى چۈمشەپتۇ. ئار 

ت قاراپتىمەن، ئارقا اتمدىىك شۇئارنمىۇ سانسىز قېتمى ئوقۇپتىمەن، ئەمما ئادلى اتمدىكىس ىگە زادىال دىققە

اچ قىلامپتىكەمنەن. بەلكىم پەەللمپەيدە بىاكر ئولتۇرغاندا تەبىئىي يوسۇندا ئارقا اتمغا كۆز چۈشۈدۇغان بولغ

ىغان بولغاچ پەقەت كېتىپ كېلىشتىال مېڭىلىدىغان، تۇرۇملايدئۇىن كۆرگەن، ئادلى تەرەپتىىك يودلىن 

 نەزەردىن ساقىت قىلىنغان بولسا كېرەك.

ئەمدى دەرھال ئارقا تەرەپكە چىقىپ، پەەللمپەيدە ئولتۇرۇپ خىيال سۈرگۈم، بۇىن برى بىشارەت 

ەختىيار اكرتىنا بسۈپىتىدە ئويالپ، ئۇالمنا تەسەۋۋۇرلۇرۇم ئارقىلىق، ئۆزەمىن خوش قىلىدىغان برىەر 

سىزىپ چىقىش ئۈچۈن ئادلىرىدمى. ئەگەر بۇ قىسمەتنىڭ سرىلىق بىشارىىت بولغان بولسا نەقەدەر 

 ايخش ىدى؟ دېمەك، مەن ئۈچۈن بۇ دۇنيادا ئەركەك تۈگەپ كەمتىگەن!

  

مۇزدەك اتغ سۈيىدە توختامىي قول يۇيۇپ، ايىك ئوڭ چاڭگىلمىدا ئالغان سۇىن سول بىلىكىمگە، 

ڭگىلمىدا ئالغان سۇىن ئوڭ بىلىكىمگە قۇيۇپ ئولتۇرۇپ خىيال سۈرۈدۇغان چاغلرىمىدا سول چا

يۈرۈكۈمنىڭ چوڭقۇرلۇقلرىىدىن مۇڭۇمغا تەڭكەش انخش ىالر تۇغيان ايسايىت. ئىچمىدە ايڭرىغان 

انخش ىالر دەردمىگە مەلھەمدەك كېەلتتىيۇ، يەنە ايرامىن اتتالپ، تېخمىۇ ئېچىش تۇرۇۋېتىدىغاندەمكۇ 

نگەن تىت. چۈنىك بۇ انخش ىالرنىڭ ھەممىسىىن چېنىقىش يىللرىمىىزدا ئاملۇات راديوس ىدىن ئاڭالپ ئۈگەقىال

ۆز ئىدۇق ۋە ھەممىسىىن ئۇ تەمبۇر بىەلن ئەڭ چرىايلىق ئوقۇپ بېرىدىغان بولغاچقا، ئىچمىدە ايڭراۋاتقىىن ئ

ۇچنىلىك جاراڭلىق ىنىغا قارمىاي، شئاۋازمى ئەمەس، ئۇنىڭ ئاۋازى بوالتىت. ئەسلىدە ئاۋازسىز ئوقۇلۇۋاتق 

تۇيۇالتتىىك، خۇددى ئۇنىڭ ساداس ىدىن پۈتۈن جىلغا، قارىش تەرەپتىىك قارىغايلىق اتغالر، جىلغا 

ا ئىچىدىىك گۈەللر بىەلن قاپالنغان تۈز چىمەنلىلكەر تىرتەۋاتقاندەك بوالتىت. ئەزەدلىن دەردى ابرالر انخش

ى انخشا دەرتكە دەرمان ئىدى. كمى بىلسۇن، انخشا دەرتىن ئېيتىدۇ دەپ قاراميىز ئەمەمسۇ؟ خۇدد

 يېڭىاليدىغاندۇ.

  

 ئۇنداغ ئەمتەڭال مېىن،



 بۇنداغ ئەمتەڭال مېىن،

 ئاخرىى الزمى بوالرمىز

 اتشلىۋەمتەڭال مېىن.

  پەرايدەي،

 اتشلىۋەمتەڭال مېىن.

  

  سەن مېىن سەن-سەن

 خاراىب قىدلىڭ مېىن سەن،

 ئوتەلرگە س ېلىپ

 قىدلىڭ مېىن سەن!اكۋاىب 

  

بۇ ئاۋاز بەزىدە ئۇنىڭ تەمبۇرغا تەڭكەش قىلىۋاتقان يېقىملىق ئاۋازىدەك قىالتىت. بەزىدە خىيالىي 

سەرگەردان -توقايلرىىدا ئېزىقىپ يۈرگەن ئۆزەمنىڭ ئاۋازىدەمكۇ قىالتىت. مەن سەرسان-دۇنياس مىنىڭ چۆل

مدا پۇچۇلۇپ كەتكەن قاپاق... ئۈس تۈمدە بولۇپ، مۈرەمدە خۇرجۇن، برى قولۇمدا ساپايە، برى قولۇ 

 كۇال غېرىپ چۆەللردە يۈرگەندەالك!-جەندە

  

 ئاي ئادلمىدا، كۈن ئادلمىدا، ھەرسەت ئىچمىدە،

 ايرۇ!  دەپ يىغالميەن، « ماڭا بەرگەن ئامانەتىن ئال»

  

تتە بۇ قەلبمىنىڭال ئەمەلىيەدېگىنمىدە خۇددى اتغالر ئەكس سادا بېرىۋاتقاندەك بولۇدۇ، ئەمما « ايرۇ!...»

 ساداىس ئىكەنلىكىىن بىلمىەن.

مەن ئۇىن ھامان قايتىپ كېلىدىغۇ دەپ اتمادا بوالتتىم. گەرچە ئەقىل بىەلن ئويلىغاندا ئۇنىڭدەك برى 

. ئەركەك ماڭا ئارتىلغان گۇانھتىن كېيىن ئارقىس ىغا ايمنايدىغانلىقىىن بىلىپ تۇرۇپمۇ يەنىال اتمادا ئىدمى

ويلۇغۇنۇمدا، اتمادا دەپ ئ« ە بولس مىۇ ئاايق سۈرتكەن التىىن اتشلىۋەتكەندەالك اتشلىۋەمتەس؟ھەرقاچن»

ۇندا بولۇشۇم خېىل ئورۇنلۇقتەمكۇ بىلىنىپ كېتەتىت. شۇڭا خىيالمىدا دايمىال ئۇنىڭ قايتىپ كېلىىش ۋە ش

جىلغىالرىن -م. اتغتىروي بېرىدىغان ئەھۋالالر، سۆھبەتەلرىن جانالندۇرۇپ ئۆزەمىن خۇش قىلىپ يۈرەت 

ەلرزىگە سالۇدۇغان جاراڭلىق انخشىىس دايمىال قۇالق تۈۋمىدە جاراڭالپ تۇراتىت. كۆپ چاغالردا بۇ 

جىت قۇالق -خىيالمىىن راست دەپ ئىش ىنىپ قېلىپ، چۆچۈپ ئەتراپقا قاراپ، نەپىس مىىن تۇتۇپ جىم



ۈكۈتكە خۇددى ترىىك جان يوقتەك س ساالتتىم. ئەمما ئەتراپ ئادەمسىز ئورمانالر، جىلغىالر، سايالر

 چۆمگەن بوالتىت.

بۇ جىمجىت نەخمۇش جىلغىنىڭ دائمىىي مىھمىىن بولغان ايمغۇر خىياللرىمىنىڭ تېخمىۇ مەۋھۇملۇشۇپ، 

-االتتۇقتېخمىۇ گۇڭگالىشىپ كېتىش ىگە سەۋەپ بوالتىت. ھەمممىىز گېنېراتور ئۆيىنىڭ ئىچىگىال قامىلىپ ق

ىياللرىمى اتشقرىىغا چىقاملاي، ئىشكتە قىستىلىشىپ ماراپ تۇراتتۇق. دائمىىي خ  تە، ھەرقاچنە زېرىكسەمكۇ

ئۈچۈن ساھىپخانلىق قىلغان چۈشۈرگە سۇپىس ىنىڭ جىددىي ۋە ئۇششاق يېغىۋاتقان ايمغۇردا ئېرىپ 

ابرغانسېرى پېتىپ كېتىۋاتقاندەك كۆرۈنۈش مىۇ يىغلۇغۇمىن كەلتۈرەتىت. بولۇپمۇ يول تەرەپتىىك 

ئاچچىقى  ە قارىسامال ئىچمى ئاچچىققا توالتىت. بۇ تېش ىغا ئېتىلىپ چىقاملىغان كۆز يېش مىنىڭسۆگەتلىكك

بولۇش مىۇ، ئاشۇ ئەسلمىە ئىچىدىىك يۈرەكىن زېدىەليدىغان ئېلمىنتالرنىڭ ئاچچىقى بولۇش مىۇ مۈمكىن 

 ئىدى. ئاشۇ كېچىىس بىز قۇرۇق يەر ئىزدەپ، قاراڭغۇدا تمىس ىقالپ، ئورمانغا يېڭىال سۇ

س ېلىۋەتكەمنىكىنا دەپ ئويالپتىكەمنىز، ماان ئەمدى بىلىۋاتمىەنىك، ئەسلىدە مۇشۇنداق ايمغۇرلۇق 

كۈنەلردىن كۆپ ئۆمتىگەن برى برى كۈىن بولسا كېرەك. ماان بۈگۈمنۇ چىمەنسىز ايلىڭاچ ھەرقانداق يەرگە 

ككىنە بوشلۇق ھازىر چى دەسسەيدىغان بولساڭ ئايىغىڭ برى پامتان اليىن ئۆزىگە ئېلىۋالىدۇ. ئاشۇ كى 

مىلىچچىدا پاتقاق، ئەگەر ئۇ بۇ ئاخشام ايىك ئەتە ئاخشامدا كېلىپ قالغان تەقدىردە ئۇ بوشلۇققا قەدەم 

 دە!-ئالغىلمىۇ بوملايدىغان دەرىجىدە پاتقاق بولۇپ كەتىت

« ۇ يەر قۇرۇقكەنب»ئاشۇ كېچىىس ئىككىمىز قۇرۇق يەر ئىزدەۋاتقاندا يەرىن تۇتۇپ ابققىنمى، 

ىن ئېس مىگە كېلىىش دېگى« ئاران قاپتىكەنسەمنۇ نېمە؟»دېگىنمى ۋە ئۇنىڭ ماڭا ھاقارەت بولۇپ تۇيۇلغان 

وۋا، ۋاي، ت»ئاچچىقىم كەدلى ۋە ئارقىدىنال مېيىقىمدا كۈلۈپمۇ قويدۇم: « جۇغغىدە»بىەلنال 

ىپتىكەمنەن؟... ت ساراڭكەمنەن، ئۇنىڭ دېگەنلرىى چاخچاق بولۇش مىۇ مۈمكىن ئىدىغۇ؟ ھەجەپمۇ تەگەپ كې 

بۇنىڭ بىەلنال ئاچچىق برى پۇشاميان ئىچمىگە تودلى. بۇ ئاچچىق شۇچنىلىك ئىچمىىن ئۆرتىدىىك، « 

خۇددى ھەممە بەختسىزلىكىمگە سەۋەپ بولغىىن ئۇنىڭ ئاشۇ سۆزلرىىىن چاخچاققا جورمىاي، تەگەپ 

يوپۇرماقالر -اپ كەتكەن شاخكەتكەنلىكىمدىن بولغاندەالك اندامەت ئىچىدە قادلمى. ايمغۇردىن پارقرى 

ئاستىدا مىچىدلاپ ايتقىنىىن تەسەۋۋۇر قىلىشقا بولۇدۇغان ئاشۇ كىچىككىنە بوشلۇقنىڭ ھاىل مېنىڭ 

شۇئانىك بەختسىز ھالمىدىمنۇ ايمانراقتەك، تېخى ئۇ يەرگە ئىچ ئاغرىتىپمۇ قادلمى، توۋا، ئادەم دېگەن 

 دە!-ھەجەپمۇ قىزىق مەخلۇقكەن

نىڭ مۇشۇنداقال اتشلىنىپ كېتىش مىگە ئىشىنەملىگەچكە، بەلكىم دەل شۇنداق مەن تېخىچە ئۆزەم 

غرا بولغاچقا، ھېپىزدەك تەييار ئوجلىىن قودلىن بەرگەندمىەن!؟ بۇ خىل ھەردەخمىياللىق بىەلن رىياللىقىن تو 

تتۇرىدا و تونۇماسلىقىم مەلۇم برى يىل ئاخرىىدا اتمامەن يېمرىىلىپ، ھەقىقەت پۈتۈن ايلىڭاچلىقى بىەلن ئ



ئاشاكرە بودلى: ئۇنىڭ توي قىلىش ئادلىدا تۇرغانلىقى ئۇقۇدلى. دېمەك، ئۇ تويىن مەن بىەلن ئەمەس، 

 ابشقا برىى بىەلن قىلامقچىدى!

رى ئارىغا ئۇزۇندا برىەر قېتمى ب-يىدلا دېگۈدەك، ئۇزۇن-بىلەل چېنىققان ساۋاقداش قىزالر ئايدا

ە مىىزدا ساۋاقداشالر، چېنىقداشالرنىڭ ھەممىىس ھەققىدكېلىشىپ قاالتتۇق. ماان مۇشۇنداق سورۇن 

ائىەل، نىاكھ، ئوقىىت، ئ-قىز، ھەممىس ىنىڭ بۈگۈنىك ھال-ئۇچۇرالر ئوتتۇرىغا تۆكۈەلتىت. ئوغۇل

خىزمەت،... ھەممە ئىشلرىى ھەققىدە سۆزلىنەتىت. ماان شۇنداق توپلۇنۇشلرىمىىزدىن برىىدە ئۇنىڭ 

رىلىش تۇرىغا اتشالنغان ئىدى. ساۋاقداشالردىن بەزىلرىى بىزنىڭ ئايھەققىدىىك يېڭى ئۇچۇرالرمۇ ئوت 

جەراينمىىزدىن خەۋەردار ئىدى. يەىن، مەن ئۆزۈم يېقىنلرىمىدىن بەزىلرىىگە ئىچمىگە پاتقۇزاملىغان 

ۇنىڭ دەرتلرىمىىن تۆكۈپ بەرگەنىدمى. شۇڭا ئۇالر ماڭا ھىس ىداشلىقتىمنۇ ايىك قىتىغۇرلۇقتىمنۇ، ئەيتاۋۇر ئ

ققىدىىك يېڭى ئۇچۇرالرىن ئوتتۇرىغا اتشلىغان ئىدى. چېنىقىشتىىك چاغالردا مېنىڭ ھالمى ھەممىدىن ھە

ئۈس تۈن ئىدى ئەمەمسۇ، شۇ چاغالردا مەن كۆزۈمگە ئىلمەيدىغانالردىمنۇ ھىچكىم قاملاي توي قىلىپ 

نداق بوالرىىن ھىچكىم ۇ بولۇشقان، ھەتتا بەزىلرىى شۇنداق اكتتا يىگىتەلر بىەلن توي قىلغانىك، ئىلگرىى ب

ئولتۇرۇپ قالغان « ىپسېس »تەسەۋۋۇر قىلىشاملايىت. ماان شۇنىڭ ئۈچۈمنىكىن، ھەممىدىن كېيىن قېلىپ، 

ماڭا بۇنداق خەۋەرەلر دۈمشەنلىكتىمنۇ ئۇقتۇرۇالتىت؛ بەزى يېقىن دوس تلۇرۇم بولسا ايخىش كۆڭىل 

 بىەلمنۇ ئۇقتۇرۇپ تۇراتىت.

ىەلن بىلەل ىش. بىزدىن برى س ىنىپ تۆۋەن ئوقۇغان، ئەمما كېيىن بىز ب دېمەك، ئۇ توي قىلىش ئادلىدمى

ىق چېنىققان برى قىزنىڭ ئىككىنچى س ىڭلىىس ئىكەن! گەرچە ئۇنىڭ كمى بىەلن توي قىلىش ىنىڭ ھىچ پەر

يوق بولس مىۇ، نېمىشكىدۇر ئۇنىڭ شۇچنە كىچىك برى قىز بىەلن توي قىلىىش ماڭا ئەسىل ئېغرىلىق 

ش ئېغرىراق كەدلى. دېمەك، ئىنسان بۇنداق چاغدا، قارىش تەرەپنىڭ مەغلۇبىيىتىىن تىەلدەرىجىس ىدىمنۇ 

تۇتۇمىدا بولۇدۇغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ھەم قېرى، ھەم سەت برى بۇزۇق خوتۇن بىەلن ئۆيلىنىىش يېنىلكىك 

ملىك ەلبېغىشاليدىغان؛ ھەم ايش، ھەم چرىايلىق، ھەم ئۈس تۈن تەبىقىدىن برىى بىەلن توي قىلىىش ئە

 تۇيۇلۇدۇكەن.

 ئەمدىال ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىمدەك رىياللىق ئاشاكرە بولغاندەك قىدلى. بۇ پاكىت رەت قىلىپ

بوملايدىغان ھادلا ئىس پاتقا ئېرىشكەن ئىدى. بۇنىڭ ئەلمىى ئاز كەلگەندەك، ئۇنىڭ مەندەك تەڭ قۇراملىق 

ەكنىڭ ئۈستىگە تەپمەك ى بىەلن توي قىلىۋاتقىىن ئۆملبرىىىن اتشالپ، تېخمىۇ ايش، تېخمىۇ چرىايلىق برى 

بودلى. شۇچنە ئۇزاقتىن بېرى ئۇىن خۇددى قاتتىق قېيداپ قادلى، برى كۈىن تۇيۇقسىز كېلىپ قالۇدۇ 

ەپ قىلسامال ئويناۋاتىدۇ، ئەگەر مەن برىىنچى بولۇپ گ« كمى يېڭىدۇ»ايىك بويىن قاتتىقلىق قىلىپ، 

ۇ يوقاتتىم، ەيدىغان خىيال ابرمىدىكىن؟ بۇ مۇدھىش رىياللىق ئادلىدا ئىززىتىمنمىقۇچۇقۇمغا ئۆزىىن ئاتىدۇ، د



چېلىشقا  دە، ئۇنىڭ ئىش يېرىگە تېلىپۇن قىدلمى. ئەمما تېلىپۇن-«ئاتتىمنۇ، ئۈزەڭگىدىمنۇ چۈش تۈم»

قىزغا  شابشلىغان ھامانال يەنە قىزلىق مەغرۇرلۇقۇم ىت رىلگەندەك، ايلتىيىپ قېلىپ، يېنىمدىىك خىزمەتدا

 ترۇپكىىن تۇتقۇزۇپ قويدۇم.

تېلىپۇن ئۇالنغاندىن كېيىن مەن يېنىدا تۇرۇپ پىچرىالپ ئۈگۈتۈپ تۇردۇم. ئۇ سۆزەلش ىت. شۇنمىۇ 

ادلمى. بوينۇمغا ئالمىەنىك، دەسەلپىك تەنە تەبرىلكەشەلردىن كېيىن تەشكىلگە ئەرز قىلىش بىەلن تەھدىمتۇ س

 كۆرگەن ەتىن قۇتقۇزۇۋالغىىل بوملىس مىۇ، قانداق قىلمىەن؟ ايخىشگەرچە بۇنداق ئۇرۇنۇشالر بىەلن ۋەزىي

نەرسەم قودلىن كېتىۋااتتىت. مەن بۇ شال پاخىلىغا ئېس ىلىپ بېقىش تىن قاندامقۇ ئۆزەمىن تۇاتالميەن؟ 

ايخىش كۆرۈدۇغانلىقىمىن نېمىشكە تولۇق چۈشەمنىگەن بولغىيدمى؟ سوۋۇپ كەتتىم، ايخىش كۆرمەس 

 تىكەمنەن، ئەمدى چىدمىاي قېلىۋااتتتىم.بولۇپ قادلمى، دەپ 

بۇنداق تىلىپۇن زىيارەتلرىىىن ئادەتكە ئايالندۇرۇۋادلمى. ئەمما ھەمىشە مەن بىۋاس تە سۆزلۈشۈش تىن 

ئۆزەمىن قاچۇرۇپ تۇراتتىم. ئاخرىى برى كۈىن ئۇ مېنىڭ ايندا تۇرۇپ ھەر سۆزىن ئۈگۈتۈپ 

 ۋە خىزمەتدىش مىغا: تۇرۇۋاتقانلىقىمىن بىلىدىغانلىقىىن ئاشاكرىلىدى

يېنىڭىزدىىك ئۈگەتكۈچىگىال بەرس ىڭىزكەن، ھەر ئىككىمىز قىينىلىپ كەتتۇق، بىۋاس ىتىال  —

 دېدى. —سۆزلىشەي، 

ىن بىۋاسىتە سۆزەلش تۇق. بۇ ئاخرىىق سۆزلۈشۈش مىىز ئىدى. برىىنچى مىنۇتتىن ابشالپال كۆز يېش مى

ۆرسۈتۈش تۇتۇلۇپ قالغاندا ئۆزىىن مەسۇم ك تۇاتملىدمى. ئېسەدەش ئارىالش گەپ قىالتتىم. ئوغرمىۇ

ئۈچۈن ابھانە ئىزدەيدىغۇ؟ مەمنۇ ئۆزەمىن ئاقالشقا ئۇرۇندۇم. ھېپىز بىەلن مۇانس ىۋىتىم بولۇدۇغان بولسا 

 بۇ چاغقىچە توي قىلىپ بولۇدۇغانلىقىمىن بىدلۈردۈم. ئاانم بىەلن بولغان بوھراننىمۇ سۆزەلپ بەردمى.

تاپتۇ. ن زېرىكىپ، مېىن قىس تاشقا ابشلىغان ئىدى. دادام ئاپامىن قىس  ئۆيدىكىەلر ئۇزاق كۈتۈش تى

قۇدىالرنىڭ بۇچنە ئۇزاق ئۈنسىز يۈتۈپ كېتىىش ايخش ىلىقتىن بىشارەت ئەمەس، نېمىشكە توي 

توغرىس ىدا گەپ قىلغىىل ئۇنامىيدۇ، چوقۇم برى كېلىشمەسلىك بودلى، دەپتۇ. ئاپام مەندىن قىس تاپ 

ەيىل رىلىپ كەتكەنلىكىمىزىن ئېيتتمى ۋە ئىچمىگە س ىغدۇراملىغان بۇ دەرت تۈپسورىغان ئىدى. مەن ئاي

، ئاپامىن قۇچاغلىۋېلىپ راسا يىغلىدمى. ئەسلىدە يىغامدىن يەنە برى مەخسەت، ئاپامنىڭ ئەيپلمىەسلىكىىن

 ھىسس ىداشلىقىىن قولغا كەلتۈرۈش ئىدى. ھىچنەرس ىدىن خەۋەرسىز ئاپام قىلچە خاپا بوملاس تىن:

مە بوپتۇ؟ تېپىلامسنىڭ خورمىس مىىدى؟ برىىس چاملا دەپ اتشلىۋەتسە، برىى ئاملا دەپ نې —

 .دەپ ماڭا تەسەللىي ئېيتىت. بۇنىڭدىن ئىچمى سېرىلىپ، تېخمىۇ بەك يىغا تۇتۇپ كەتىت —ئالۇدۇ، 

مەن ئاپامنىڭ يۈزىگە قاراش تىن قېچىپ، ئاشۇ قۇچاقالشقان ھالىتىمدە ئۆزەمنىڭ قىز ئەمەسلىكىمىن 

ئېيتتمى. چوڭالرىن برى ئامالىىن قىلىدۇ، دەپ بىەلتتىم. بۇ گەپىن ئاڭلىغان ئاپام، مېىن مۈرىس ىدىن 



ڭ س ىلكىپ ئاجرىتىپ، تەستىكىمگە نەچچىىن س ېلىۋەتىت؛ يۈزۈمگە تۈكۈردى. مېىن ئەتىال ئاپرىىپ ئۇنى

ىس ىدمىۇ جار سادلى. ر ئۆيىگە اتشالپ كېلىدىغانلىقىىن دەپ جار سادلى. ئۇىن قامىتىۋېتىدىغانلىقى توغ

  ئاخرىىدا يەنە پەساكرىغا چۈشۈپ، مېىن قۇچاغالپ يىغلىدى. بىلەل يىغالش تۇق.

اخرىىق برىەلپ ئۇنىڭغا دەپ بەردمى. بۇ بىزنىڭ ئ-تېلىپۇندا، پۈتۈن بولۇپ ئۆتكەنەلرىن برى

 سۆزلۈشۈش مىىز بولۇپ قادلى.

وميۇ قىلىپ بودلى! زار ئىچىگە كەتىت. تئەمدى مەن ھېپىزغمىۇ تېگەملەيتىم. ئۇ خىزمەت ئاملىشىپ، اب

 مەن قادلمى!

  

ئاانم، ئىشداش دوس تۇم، ھېپىز )كېتىش تىن بۇرۇن(، ابشقا قىز ساۋاقداشالرنىڭ بېش مىغا كەلگەن 

ىن، قىسمەتەلر تۈپەيىل ئىچ ئاغرىتىپ، ماڭا ئاالھىدە ئىلتىپاتلىق مۇئامىلىدە بولۇشلرىىدىن تۇغۇدلمىىك 

 تەك غەلىتە، ىب نورمال پىسخىك ھاەلت شەكىلەلندۈرگەندەك«زۇرلۇنۇشئازاپتىن ھو »ئىشقىلىپ، 

قىالتتىم. ھەتتا بەزىدە ئازاپقا يېتەرلىك ئەمەلىي سەۋەپ بوملىس مىۇ، كۆڭلۈمدە قاابھەتلىك خىيالالرىن 

سۈرۈپ، بۇ خىياللرىمىىن خۇددى راستتەك خىيالىي ابش تىن كەچۈرۈپ، بۇنىڭدىن ەلززەت ئاالتتىم. 

مان مى شۇچنىلىك مۇدھىش سەۋىيەەلرگە يېتەتتىىك، ئىنسان ابلىىس ئۆزى ئۈچۈن بۇ قەدەر ايبۇ خىياللرى

قىسمەتەلرىن راۋا كۆرۈىش مۈمكىن ئەمەس ئىدى. نورمال ھالىتىمگە كەلگەن چاغلرىمىدا ئاشۇ مۇدھىش 

دى بېش مىغا دخىيالالر ايدمىغا كەلسە تېنىم شۈركۈنۈپ كېتەتىت. توۋا! شۇچنىۋالا ايمان ئاقىۋەتەلرىن خۇ 

كەلگەن راست ئىش تەك تەسەۋۋۇر قىلغىنىمدىن قورققۇم كېەلتىت. ئەمما پەلىپەتىش خىيالالرغا پاتقان 

ئۆزەمىن قاتتىق ئازاپ -چاغلرىمىدا خىياللرىمىنىڭ مەزمۇىن چااتقالپ، برىىدىن برىىگە ئاتالپ، يەنە ئۆز

تتىم، بۇ ورمال روھىي ھاەلتكە كېەلبىەلن جازالاپ، بۇنىڭدىن گواي ئۆزەم پۇخادىن چىقىدىغان ىب ن

 سائەتەلرچە سۈرەتىت.

برىىگە -قارىش، برى-ئىچمىدىىك ھىسلرىمىىن دىققەت بىەلن كۈزەتكىنمىدە شۇىن ابيقىدمى: ئىچمىدە قارمىۇ

بىەلن  نىڭ برىىس«مەن»ابرىدى. ئوخش مىىغان كمىلىكتىىك بۇ ئىكىك « مەن»دۈمشەن ئىكىك 

ردىن يەرگە ئۇرۇش، مەخسرىە قىلىپ چۆكۈرۈش، ئازاپالش،... ال-دىنبرىلىش ىۋېلىپ، يەنە برىىىن يەر 

 ھوزۇرلىناتتىم.

ئۇىن پۇشاميان قىدلۇرۇپ، ئادلمىدا مۈكچەيتىش ىن شۇچنىلىك ئارزۇ قىالتتىمىك، بۇ خىياللرىمىدىن 

 شۇچنىلىك گۈزەل چۆچەلكەر تۇغۇالتىت. ئەمما بۇىن ئىشقا ئاشۇرۇش مۈمكىنچىلىىك نۆلگە يېقىنال ئىدى.

پ چۈنىك مېنىڭ غالىپ كېلىش مى، ئۇنىڭ بولسا يېڭىلگۈچى سۈپىتىدە مەندەك قالتىس برىس ىدىن ئايرىلى

ولۇپ تونۇلۇشۇم، مەن قالتىس مەشھۇر شەخس ب —خاات قىلغانلىقىىن بوينىغا ئېلىىش ئۈچۈن برىال يول 



ەللىگە يېتىش مى، پ شۆھرىتىم ئەلگە اترالغان بولۇىش كېرەك ئىدى. مېنىڭ ئەقلىي جەھەتتە بۇنداق برى

يەىن، دەيلىىك، ئالمى بولۇشۇم، داڭلىق شائرىە بولۇپ كېتىش مى چۆچەك مەسەللىك خىيال ئىدى؛ اكتتا 

پارا  —ابشلىق بولۇپ، ئۇنمىۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان برى دائرىىىن ابشقۇرۇشۇم ئۈچۈمنۇ يېتەرلىك شەرتەلر 

مىن ۋاسىتە ئاان-اليىق چرىاي، ئااتبېرىش ئۈچۈن پۇل، ئۆزەمىن دەمسىي س ېلىش ئۈچۈن ھەۋەسكە 

 يوق ئىدى. دېمەك، بۇمۇ مۈمكىن ئەمەس ئىدى. بۇنداق —قىلىش ئۈچۈن ئۇالردا كېرەلكىك مەرتىۋە 

ھەيران قادلۇرۇش، پۇشاميان قىدلۇرۇش كۆرۈنۈشلرىى بۇرۇن چۆچەلكەردىال كۆرۈلۈپ، انھەقچىلىككە 

دېگۈزۈپ « ودلىھەجەپ ئوبدان ب»ن كىتاپخانىن ئۇچرىغۇچىغا ھىسس ىداشلىققا مايىل تۇتۇمدا بولۇدۇغا

ئەمما  ھاردۇقىىن چىقرىىدىغانىت. ھازىر بەزى يېڭى ھىاكيىالردا مۇشۇ قېلىپتىن پايدىلىنىش كۆرۈلۈۋااتتىت.

نۇسقىلرىى  ۋىدىيوچىلىقىمىزدا تېخمىۇ ايرقىن شەكىل ئالغان ھازىرىق زامان-كېيىنچە ابرلىققا كەلگەن كىنو

ماش ىبىنىن گودلاشنىڭ ئاسان يوىل ابيقالغانىدى: ۋاپاسىز ئەر ئاجىز ئاايلىن مەيدانغا كېلىپ، ات

ۇ رەھمىسىزلىك بىەلن اتشالپ كېتەتىت. بۇ ترىىشچان ئاايل شوپۇرالرغا ايلۋۇرۇپ يۈرۈپ، پۇىل بوملىس مى

ققۇچى ابماش ىنىغا چىقىۋېلىش ىن قولغا كەلتۈرۈپ، برى ئامالالر بىەلن ئۈرۈمچىگە چىقىۋاالتىت. ئاۋال ابال 

ايىك ئاشخانىالردا يۇغۇچ بولۇپ ئىشەلپ، كېيىن ئۆز ئادلىغا دۇاكن ئېچىپ بېيىپ كېتەتىت. نۇرغۇن 

خىزمەتچى ئىشلىتىدىغان چوڭ اكرخانىالرىن قۇرۇپ چىقاتىت. برى كۈنەلردە چۈشكۈنلۈشۈپ، -ئىشچى

پ قاالتىت. برى كۈىن تۈگەشكەن ئەر بىلمەس تىنال ئۇنىڭ برىەر اترماق شرىكىتىدە مەدىاكر بولۇپ ئىشەل

بولسا اتزىلىقچى  پېتەك بولۇپ تۇرغان؛ ئەر-ئاايل ئالىي پىاكپتىن چۈشۈۋاتقان، برىمۇچنە سالىالكر پاي

سۈپىتىدە ئاايلنىڭ )اكتتا خوجايىننىڭ( ئاايغ پايلرىىىن سۈرتۈۋاتقان ھادلا ئۇچرۇشۇپ قاالتىت.... ۋاھ! 

قىپ تمى تۇرسا! ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۈرۈمچىگە چى ۋاھ! مەن ئۈرۈمچىگە چىقىپ كېتەملەيتىم. خىزمى 

كەتسەمال ئاشۇنداق ابي بولۇپ كېتىدىغانغا اكپاەلت ابرمىدى؟ بۇ دېگەن ھىاكيىالردا ئاسان بولغان 

شلرىمىمۇ بۇنىڭغا يول ئاانممۇ، برىتۇققان قېرىندا-بىەلن رىياللىقتا نەدمىۇ ئۇنداق ئاسان ئىش بولسۇن؟ ئاات

اناتيىن  ېنىڭ غالىپلىق تەنتەنىىس سۈرگەن ھادلا ئۇىن ئايىغمى ئاستىدا كۆرۈشۈمقوميايىت. دېمەك ئەمدى م 

 يۈز دېۋەيەلپ تۇرغاندا بولسا دۇنيانىڭ مەزىىس-ئىدى. بۇ ھال، بۇ رەھمىسىز رىياللىق ماڭا يۈزمۇ

 قاملايىت، ھاايتنىڭمۇ، دۇنيانىڭمۇ ۋاي دەپ كەتكۈچىلىىك يوق، چاغلىقلىقى ئاشاكرە بوالتىت.

دمىغا يىگانە ھىس قىالتتىم. چۈشۈرگىدە ئولتۇرۇپ ھېلىقى مۇدھىش كېچىىن اي-بەزىدە ئۆزەمىن يەككە

تتىم. ئالغىنىمدا ئىختىيارسىز ھادلا ئاشۇ ساڭگىالپ قالغان تىكەنلىك س مى سرىتىدىىك ئورمانلىققا قاراپ قاال

لىپ مېىن كۈزۈتۈپ رچىىس بولۇۋې ئەنە شۇ ئورمانلىقتا ئۇ مېىن كۆرۈپ تۇرغانىدى. قاراڭغۇلۇقنىڭ برى پا

زىن تۇرغىنىدىن بىخەۋەر بىز ھېپىز بىەلن ئەنە ئۇ يەردە ئولتۇرغان ئىدۇق. ئۇ قاچنىلىك ۋاقىتتىن بېرى بى

كۈزۈتۈۋاتقان بولغىيدى؟ شۇ كۈنىالممۇ ايىك برىنەچچە كۈنەلردىن بېرمىۇ؟ ئەمدىال كېلىپ تۇرغامنىدى؟ 



الپ شالرچە ھۇش يارلىق بىەلن ماراپ تۇراتتىمۇ؟ بۇالرىن ئويايىك سائەتەلردىن بېرى شۇ يەردە ھۇقۇ 

دە ئولتۇرۇشنىڭ بۈگۈن ئۈچۈن ھىچقانداق ئەھمىيىىت يوق بولس مىۇ، يەنىال قىزىقارلىق ئىدى، دايمى ھەققى

 ئويالندۇراتىت.

برىكۈىن ئىختىيارسىز ھادلا ئۆس تەڭ قېش ىدىن چۈشۈپ، ئاشۇ كۈىن ئۆزەم ئولتۇرغان ئەڭ ئۈست 

الپ ينىڭمۇ ئۈستىدىىك، ئورمانلىققا تۇراتشقان ئاچنە تەكىش بوملىغان تۈزلۈكتە تۇرۇپ، ساڭگىپەەللمپە

قالغان تىكەنلىك س مىنىڭ ئارقىس ىدىىك ئورمانغا قاراپ برى دەم تۇرۇپ قادلمى. ئاندىن ئورمانغا كرىىپ 

ى پەەللمپەيەلر مىئاشۇ ئولتۇرغان يېرمىگە قارىدمى. ئارىلىق ئون قەدەمچە كېەلتىت. بۇنىڭ ئالتە قەد

تۈگىش ىدىىك تەكش ىلىك بولۇپ، دايمى ئادەم مېڭىپ تۇرغاچقا گىيا ئۈمنەس قاق بولۇپ كەتكەن يەر 

ئىدى. بۇ قاق يەرنىڭ غەرپ ايقىىس ئۆس تەڭ قېش ىغىچە تۇاتشقان بولۇپ، قاش اينتۇلۇقىنىڭ دايمى 

املىغاندا قاش اينتۇلىقىمۇ پقا ئچۈشۈرگىگە چىقىش ئۈچۈن يول قىلىنغان يەرلرىىگە گىيا ئۈمنىگەنىن ھىسا

 يېش ىللىققا پۈركەنگەن ئىدى. قاقيەرنىڭ ش امىىل، شەرقىي ش امىىل ئورمانلىققا تۇاتشقان بولۇپ، رەمسىي

ئورمان ئىچىگىچە بولغان تۆرت قەدەمچە ئارىلىقتا تۈز چىمەنلىك ابرىدى. تىكەنلىك س مى ماان شۇ 

ىچ پ قالغاچقا رولىدىن قالغان ئىدى. ئورمان ز چىمەنلىك ئۈستىدە بولۇپ، كۆپ جايلرىى ساڭگىال

بولغاچقا غوىل يوغۇنۇماي، پۈتۈنەلي چاچۋاغ شەلكىدە ئىنچىكە شاخالر چرىمىشىپ تۇراتىت. بۇ يەردىن 

مېنىڭ ئولتۇرغان يېرمىگە قاراپ تۇرۇلسا كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇىق قوشۇلغاندا ھەقىقەتەمنۇ كۆرگىىل 

 بوملايدىكەن.

ۈزەتكەن نۇقتىىس بولۇىش مۈمكىنلىىك پەرەز قىلىنغان يەردىن چىقىپ، مەن ئۇنىڭ يوشۇرۇن ك

گېنېراتور ئۆىي ۋە اياتق بىنامىز جايالشقان چوڭقۇرلۇقىن ئوراپ تۇرغان دۆڭ )ئەمەلىيەتتە دۆڭ 

ئەمەس، تۈز، پەقەت چوڭقۇرغا جايالشقان ئۆيەلرگە نىس بەتەن دۆڭ( گرىۋىىك بويالپ اياتقنىڭ ئارقا 

ئۆيىنىڭ  رىىدىن ئۆتۈپ، جىلغا ئىچىدىىك ئاساس ىي يولغىچە چىقىپ، ئاندىن گېنېراتوردەرىزىىس ئۈستىل

ئادلى چوڭ ئىش ىكىگە ئۇدۇل، اياتق ئادلىدىن پاراللېل ئېلىنغان يول بىەلن گېنېراتور ئۆيىگە قايتىپ 

 كرىدمى.

شقا دەرىزىەلر اباياتقالرنىڭ ئەڭ ابشتىكىس ىال چوڭقۇردا قاالتىت. دۆڭ تەدرىجىي تۆۋەنەلپ ابرغاچقا، 

ابرا ئاشاكرە چوقچۇيۇپ كۆرۈنەتىت. ئەڭ ابشتىكىىس مېنىڭ ايتىقىمنىڭ دەرىزىىس ئىدى. دۆڭدىن -ابرا

 دەرىزىگىچە اينتۇلۇقتىن چۈشۈلسە، دېرىزە تەكچىس ىدىن برى ئاز ئىگىز يەرگىچە چۈشۈەلتىت. مەن ئۇىن

ۇپ ايتىقىمنىڭ ېرىزە ئارقىس ىدا تۇربرى نەچچە قېتمى مۇشۇ دەرىزىدىن ئىچكرىى كرىگۈزگەن ئىدمى. د

دۆڭگە  —ئىچىىن روشەن كۆرۈپ تۇرۇشقا بولۇدۇكەن؛ ھەتتا گېنېراتور ئۆيىنىڭ ش امىل تەرەپكە 

 يۈزەلنگەن غايەت يوغان دەرىزىس ىدىن ماشىنا ئۆيىنىڭ ئىچىنىمۇ تولۇق دېگۈدەك كۆرگىىل بولۇدۇكەن.



تۇرغان بولۇىش  تمىۇ، ئىش ئۈستىدمىۇ كۈزۈتۈپبۇالرنىڭ ھەممىس ىدىن مەلۇم بودلىىك، ئۇ مېىن اياتق 

 چوقۇم. ئاندىن مېنىڭ چۈشۈرگىگە چىقىپ كېتىۋاتقىنمىىن كۆرۈپال چۈشۈرگە يېنىغا كېلىپ يوشۇرۇنغان!

بەلكىم ئارقامدىنال ھېپىزنىڭ ئەگەشكەنلىكىدىن گۇمانغا كېلىپ، بىزىن چوقۇم برى ئىش قىلىدۇ دەپ 

رقامدىن دۇ، شۇ ھېپىز ئەگەمشىگەن بولسا بەلكىم بۇ يەرگىچە ئائويلىغان بولۇىش مۈمكىن. كمى بىلى

 كەملەمسىدىكىن؟

چاقىلرىمىۇ -ماان ئەمدى ھېپىزمۇ يوق، خىزمىىت ئاملاش ىت ھەم ئۆيلۈنۈپ بودلى. تەڭتۇشالرنىڭغۇ ابال

وڭ چبودلى. ئارقامدىىك ئىنىلرىمى مەن يولىدا توغرىس ىغا تۇرۇۋالغان ئەھۋال ئاستىدا توي قىالملايىت. 

ئوغۇل تۇرۇپ س ىڭىل توي قىلسا اتمامەن مۈمكىن، چۈنىك قىز ھامان كىچىكرەك توي قىلىدۇ 

ئەمەمسۇ؛ ئەمما چوڭ قىز تۇرۇپ، ئارقىس ىدىىك ئىنىلرىى توي قىلىش كۆرۈملىگەن برى ئىش ئىدى. بۇ 

 ھادلا مەن شۇئان ئىنىلرىمىنىڭ كۆزىگىمۇ اتپتەك كۆرۈنۈۋاتقان بولسام كېرەك.

ن ھەققىدمىۇ ئۇقۇدلى. ئەمدى مەندە يەنە رىياللىققا برىەر پرىسەنت ئاالقىىس ابر شېرىئۇنىڭ توىي 

خىيال قىلىشقىمۇ ئورۇن قاملىغان ئىدى. ئەسلىدىغۇ توي قىلامسلىقىممۇ اتمامەن مۈمكىن ئىدى، ئەر 

ىڭ ئاانمن -كىىش دېگەن شۇنداق بولۇدۇغان بولسا توي قىلىپ قايىس خوۋلۇقىن كۆرەتتىم؟ ئەمما ئاات

 ئابروىي، ئىنىلرىمى ئۈچۈن توي قىلىشقا مەجبۇر ئىدمى. برىاق، قانداق؟ قانداق توي-توپلۇمدىىك يۈز

 قىلمىەن؟ برىى ئاالي دېسە تېگەرمەن؟ ئۆزەمىن تەلكىپ قىلسام ھەركمى مەندىن قاچار؟

ىس مىلىك ئ  بۇ كۈنەلردە برى نەچچە ايش يودلاش بىەلن برىگە برى ئۇيغۇر ابلمىۇ يېڭىدىن كەدلى. ئادىل

ابال مېنىڭ ئىنىمدىمنۇ برى س ىنىپ تۆۋەن ئوقۇغان ابال ئىدى. چرىايىدىمنۇ ابلىلىق سەبىلىىك چىقىپ 

تۇراتىت. بۇ جىمجىت جىلغىدا ئىچى پۇشقانلىقتىمنىكىن، ماڭا كۆپ سۈركۈلۈپ، چېقىشىپ، ئىچ 

مى يوق، ھەم بۇ چنپۇشقىىن چىقرىىشقا ئۇرۇانتىت. مەنغۇ ئۇنىڭ ماڭا توي تەلكىىب قويۇش ىغا ئىشە

اۋاپ يۇ، ئەمما، يەنىال ئۇنىڭغا جاۋابەن اليىقىدا چاخچاق بىەلن ج-مۈمكىنسىز برى ئىش دەپ ئوياليتىم

 بېرىپ، بۇرۇختۇملۇققا پاتقان بەختسىز ھاايتمىنىڭ ئەمىىك قىالتتىم.

ۇن غابال بەلىك كىچىلكىىك، اندانلىقىدىن بولسا كېرەك، مېنىڭ ئىناكس مىىن خاات چۈشۈنۈپ، يو 

اتماالردا بولۇپ قالغاندەمكۇ قىالتىت. بەزىدە ئىشقا چۈشۈش تىن بۇرۇنقى ۋاقىتتا اياتقتا دەم ئېلىۋاتقان 

چاغالردا برى ئامالالر بىەلن اياتققا سوقۇنۇپ كرىىۋېلىپ، ماڭا ئېس ىلىپ ابقىدىغامنۇ بودلى. برى تۇرۇپ 

ولۇپ سوميىالرغمىۇ ئويۇچنۇق بتېشىپ مۇشۇنداق -ئەمدى ئۆتەپ»بۇ ھال راسا غورۇرۇمغا تەگدى. 

ەلر دېگەنەلرىن ئويالپ، ابلىىن اي تەس تەككە س ېلىپ قوغالپ چىقرىاتتىم، اي قوپال گەپ« قادلمىمۇ نېمە؟

بىەلن ھەيدەيتىم. ئەمما برىنەچچە ئادەمدىن ابشقا ترىىك جان بوملىغان بۇ جىمجىت مۇھىتتا زېرىكىش تىن 

 ىپ چاپالشقىىل تۇراتىت.چارىسىزدۇر بەلكىم، ئەتىس ىال يەنە ھىجىي 



ۇپ ئۇنىڭ زېرىمكەس روھىدىن اتدلمى. برى كۈىن ئۇ ايتىقىمغا كرىىۋېلىپ ئېس ىلىۋاتقاندا ئۇىن توختۇت

 تۇرۇپ:

 — دېدمى نەس ىھەت ئاھاڭىدا، —پىچەتىن بۇزۇش ھەرقاچان جىنايەت، بۇىن بىەلمسەن؟  —

 ەمنىكىن؟سەن تېخى كىچىك، مەن قىز تۇرسام، ھۆددىس ىدىن چىقاملاي قاالس

 —ئوغۇلباال بىز دېگەن، قىلغان ئىش ىنىڭ ھۆددىس ىدىن چىقاملايدىغان كۆرۈۋااتمسەن بىزىن!  —

 دەپ مەيدە قاقىت ئۇ.

 بۇچنىلىك پوغىال ئىش ىنىپقۇ كەمتەيتىم، ئەمما مەمنۇ ايمشەنغۇ؟ يىلالر ئۆتۈپ كەتىت، ئۇنىڭ بىەلن

تۇتقۇزاميۇ دېگەن  زىيەتتە ئىدمى. شۇڭا ئۆزەمىنئاخرىىق قېتمى بىلەل بولغىىل، مەمنۇ چىدىغۇسىز برى ۋە

شەيتاىن ۋەسۋەسە ئارامىمىن بۇزۇپ، مېنىڭ مۇداپىئە قورغانلرىمى بوشاپ، يېمرىىلىپ كەتكىىل تۇردى. 

 دە:-ئەمما يەنە برى قېتمى داغدا قاملاسلىق ئۈچۈن كۈچەپ ئۆزەمىن تۇتۇپ، ئادىلىن ئىتترىىۋەتتىم

 سەمنۇ ايخىش ئويالن، ئاقىۋىىت نېمە بولۇدۇ، نېمە بولسا نېمە مەن ئوبدانراق ئويلۇنۇۋالاي، —

 ەپ چىقرىىۋەتتىم.د —قىلمىەن؟ ئىگە بوالالميەمنۇ؟ دېگەنەلرىن ئويالپ ئاندىن قېش مىغا كېەلرسەن، 

مەن نېمىىن ئويلۇانتتىم؟ برى تۇزاق قۇرۇپ، مۇشۇ سەىب ابلىىن ھۆل خىشقا دەسس ىتىپ، ئۆزەمىن 

 ۇدلۇرۇش توغرىس ىدا ئويلۇنۇپ قادلمى.قىيىن ۋەزىيەتتىن قۇت

دېگەنىن ئوقۇغان  «برى قېتمى ئەرزان س ېتىلغان مال كېيىنىك قېتمىالردا داۋاملىق ئەرزان س ېتىلىدۇ»

ئىدمى. ئېس مىدە قېلىش ىچە بۇ سۆز ھەقىقەتەمنۇ مال توغرۇلۇق ئېيتىلمىغانغۇ دەميەن. ۋىجدان، خائىنلىق، 

ەيىل دەلكەرگە ئاالقىدار مەزمۇندا ئىشلىتىلگەن بولسا كېرەك. منومۇس دېگەن-دۈمشەنگە س ېتىلىش، ئار

نېمىلىىك بوملىسۇن، بۇ مېنىڭ ئەھۋالمىغا ئۇيغۇن كېەلتىت. ئەمدى نېمىنىڭ ئايىغۇچىلىىك قادلى؟ مەن 

 ئۆزەمىن قۇتقۇزمىسام بوملايىت.

ڭىلمەيدىغان كمى ې نەپس بىەلن ايرىتىلغان ئاجىز بەندمىەنغۇ؟ بەزىدە شەيتان غالىپ كەلسە نەپسكە ي 

ابر؟ ئەمدىكىىس ابشتىكىس ىگە ئوخش امىيدۇ تېخى! بۇرۇنقىىس ساقالنغىىل بولۇدۇغان، مۇداپىئە 

 توسۇقلرىىغا ئىگە بولغان بولسا، ئەمدىكىىس ئادەتەلنگەن خۇمارنىڭ قىس تىىش بىەلن تېخمىۇ جىددىي،

 تېخمىۇ بېس مى كۈچىگە ئىگە، تېخمىۇ ئەمەلىي تۈس ئالغان ئىدى.

ۇىن ئويالپ اتپقان ھىەلم نېممىۇ بولسۇن؟ بۇ ابلىىن قىز ئىكەنلىكىمگە ئىشەندۈرۈپ، ئاندىن ئ مېنىڭ

 ئالقىنمىغا چۈشۈرۈش ئىدى. ئەتىس ىال ئۇ ئەركەلكەرنىڭ سەۋرىسىزلىىك بىەلن:

دەپ يەنە  —مەن ئويلۇنۇپ بودلۇم، ھەرقانداق ئىش بولس مىۇ ئىگە بولۇشقا سۆز بېرەەلميەن،  —

 ڭ قۇترىتىىش بىەلن ئادلىراشقا ابشلىدى.خاھىش ىنى-نەپىس

 ھادىس...-ئۇنداق ئاسان ئىش يوق، ئادىل، مېنىڭ تېخىچە اكلالمدىن ئۆمتەيۋاتىدۇ، ھالمى —



 بودلى قويە، ماان مەن!... —

ئەمما مەن برى قارارغا كېلىپ بولغان بولساممۇ برى ئاز كەينىگە سۆرۈشۈم كېرەك ئىدى. بۇ ئىش ھېيىز 

ئادىلغا ئامانەتىن « تەسلىكتە بەمكۇ»لىنىش ىغىچە ئارقىغا سۈرۈلگەندىن كېيىن، ئاندىن گواي كۈنلرىمىنىڭ ابش 

اتپشۇرغان بودلۇم. شۇندمىۇ بۇىن مېنىڭ تولۇق رازىلىقىمسىز، پەقەت ئادىلنىڭ ئەركەكچىلىىك، برى ئاز 

 زورلۇق كۈچ ئىشلىتىىش نەتىجىس ىدە روايپقا چىققان تۈس بېرىپ پۈتتۈردۈم.

يىن كەچلىك ۋە كېچىلىك ئىسمىنىالردا ئىشلىگەن چاغالردا پۇرسەت اتپساقال برىگە شۇندىن كې 

بولۇپ يۈردۇق. قارىسام ئادىلمۇ مېىن ئويۇچنۇق قىلىپ ئويناپ كۈنلرىىىن ئۆتكۈزۈپ كېتىۋەرگۈدەك، 

چۈنىك ئۇ تېخى كىچىك بولغاچقا ئەڭ ئاز ئۈچ يىلسىز ئائىلىس ىدىكىەلر ئۇىن ئۆيەلش ھەققىدە ابش 

 ۇرمايىت. شۇڭا بۇ ئىش ىن برى ئاز تېزلىتىش ئۈچۈن ئەقىل ئىشلىتىش مىگە توغرا كەدلى. چېنىقىشقات

ماڭا ئەمدى ئەسقاتىت. برى نەچچە « كۈن-14خەتەرلىك »يىللرىمىىزدا ئۇنىڭ بىەلن ئەڭ دىققەت قىلىدىغان 

 كۈنىگە ئۇتتۇرلۇدۇم.-14ئارقىدىن دەل -قېتمى ئارقا

ن اياتقتا خاىل ىيەنىڭ توغرۇلۇقىىن ئىس پاتلىدى. برى كۈىن ئادىل بىەلھېيىزمىنىڭ توختىىش بۇ نەزەر 

 بولغۇنۇمىزدا:

پ ئىش ىن چرىايلىق ئاانڭغا دە-ئادىل، بويۇمدا قالغاندەك قىلىدۇ، تەشكىلگە مەلۇم قىالميۇ ايىك ئاات —

 دەپ سورۇدۇم. —ھەل قىالالمسەن؟ 

. ايمقايدىغانلىقى ماڭمىۇ نىڭغا يەنىال ئېغرى كەدلىئۇ اتترىىپ كەتىت. ۋەدىلرىىدىن قەتئىينەزەر بۇ ھال ئۇ 

ۈپ، ئااين. كمىگىمۇ ايقسۇن بۇنداق برى تېتىقسىز ئىش؟ ئەمما ئۇ قورقىت. تەشكىلگە دېمەسلىكىمىن ئۆتۈن

ۇپ ئانىس ىغا دەيدىغانلىقىىن، ئانىىس گېپىىن يرىمايدىغانلىقىىن ئېيتىت. ئەمما مەن ئەمدى خېىل قۇۋلۇش

 ۇق گەپەلرگە ھە، دەپ، ئۆمۈر زااي قىلىپ كېتىۋېرەملەيتىم.قالغان ئىدمى. قۇر

برى ھەپتە ئىچىدە جاۋاپ ئەكەملىسەڭ، تەشكىلگە دېيىشكە مەجبۇرمەن. قوسۇقۇم بىلىمنەس تە  —

 ئاانمىن ئايمىىسام بوملايدۇ.-ئابرويۇم ابر، ئاات-ئىش ىن پۈتتۈرمىسەك، مېنىڭمۇ يۈز

دۇغان قىلىشقا مەجبۇر بودلى. بۇ ئىش شۇنداق پۈتۈ  ئۇ ئىچىدىن خاالپ كەمتىس مىۇ، يەنىال ۋەدە

بودلى. شۇ ئاخش مىى ئاللىقانداق مۇرەككەپ تۇيغۇالر ئىسكەجنىس ىدە اتڭ ئاتقۇچە يىغالپ چىقتمى. 

 سەۋەبىىن ئېنىق ئېيتىپ بېرەملىسەممۇ، ئىچمىدىن كەلگەن يىغا ئىدى بۇ. بەلكىم بۇ ماان ئەمدىال ابشقا

ا كېرەك؛ م، خاالپ ئەمەس، قىسمەتنىڭ زورىدىن شۇنداق بولۇۋاتقىنىدىن بولسبرىىگە تەۋە بولۇۋاتقانلىقى

ن. چۈنىك ئۆزەمىن سوتالشنىڭ نەتىجىىس بولۇش مىۇ مۈمكى-ايىك بۇ برى تۈرلۈك ۋىجدان ئازابىدىن ئۆز

مەن برى سەىب ابلىىن ھىەل بىەلن بۇ مەنزىلگە قىس تاپ كېلىپ، مەخس ىدمىگە يېتىۋااتتتىم. ئۆزەمىن 

 ىلىكتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تېخمىۇ ايمان برى شەرمەندىلىكىن قىلىۋااتتتىم.شەرمەند



 ئادىل ئانىىس بىەلن سۆزلۈشۈپ ئەتىس ىال ماڭا خۇشخەۋەر قىدلى:

ئاپامغا شۇنداق برىال يىغالپتىكەمنەن، دېگىنە، ئاپام بودلى ابالم، دېگىنىڭدەك قىاليىل، دەپ  —

لىدە ىل مېىن يەنە خورلۇنۇش تۇيغۇس ىغا پاتۇردى. ئەس دەپ ماختانغان ئىدى، ئۇنىڭ شۇ ھا —كەتىت، 

مەن، مېنىڭ بويۇنتاۋلىقلرىمىىن برى تىيىن قىلىپ، ئەركەلكەرچە پۈلكەپ، قاتالپ بويسۇندۇرۇدۇغان، 

ئەركەكتەك ئەردىن اتمادا ئىدمى؛ ئاايلالردەك كۆز يېشىىن قورال قىلىدىغان ئاجىزالردىن نەپرەتلىنەتتىم. 

 بولۇدۇكەن. نېمىدىن قاچساڭ شۇنىڭغا تۇتۇلۇدۇكەنسەن... قىسمەت ماان بۇنداق

ئاايل كىىش دېگەن شۇنداق غەلىتە مەخلۇقىك، ئائىلىدە )ايىك تېخى مۇھەببەتلىش ىۋاتقاندا( 

ئەگەر ئەر بويسۇنس ىال  يۇ،-زېرىمكەس تىن ئەرىن بويسۇندۇرۇشقا، گېپىگە كرىىدىغان قىلىشقا ئۇرۇنۇدۇ

 زېرىكىشكە، كۆزىگە ئىلمەسلىككە ابشاليدۇ.بۇنداق ئەردىن كۆڭىل قالۇدۇ؛ 

قا يەنىال ئانىىس رازىلىق بېرىپ ئادىلىن خاترىىجەم قىلىش بىەلن برىلىكتە، ئەسلىدىن رازىلىقى بوملىغاچ

زىغرىالش، سۈرۈش تە قىلىشالر بىەلن قۇتۇلۇشقا چارە ئىزدىگەنلىكىمۇ مەلۇم بودلى. ئادىلنىڭ 

ابغقا كرىدمى ›دىن ئوبدانراق سوراپ كۆرۈڭال، برى انخشا ابرغۇ، ئاغىنەڭەل»دوس تلرىىىن ئارىغا س ېلىپ: 

دەيدىغان، ابالم بىچارە كىچىك، ئىش كۆرمىگەن، شۇڭا ‹ شوراڭدىن، برىىن ئۈزدۈم غوراڭدىن،... 

دەپتۇ.  «خەق ئاچقان شورىدىن كرىىپ قېلىپ، برى اتل غورا ئۈزگەنگىال ابالغا قېلىۋااتمدۇ، قانداق؟... 

ندا ئوغۇل ابلامى؟ بىز دېگەن شۇ »ىدلىن سۈرۈش تە قىلىشقاندا ئادىل مەيدىس ىگە ئۇرۇپ: دوس تلرىى ئاد

خەق ئاچقان شورىدىن ابغقا چۈشۈدۇغان؟ شورىىن ماان مەن ئۆزۈم ئاچتمى! ابشقىس ىغا ھۆددە 

 دەپتۇمىش.« قىالملىساممۇ بۇنىڭغا ھۆددە قىلمىەن

قاندمىۇ ى ئۇ ماڭا ئۇ گەپەلرىن دەپ بېرىۋاتدېد —بىز شۇندا ئوغۇل ابلامى، قانداق دېدمى، ھە؟  —

 مەيدىس ىگە مۇشالپ قويۇپ.

قىمدە قىلچە گۇماندا مېنىڭ ھەق  —ئادىلنىڭ بۇ گەپەلرىن قىلىۋاتقان چاغدىىك ساپلىقى، ابلىلىقى 

تەك بوملىىش، ئۆزىنىڭمۇ ئادلىنىپ قېلىش ئىھتامىىل ابر ئاددىي برىى ئىكەنلىكىىن ئويالپمۇ كۆرمەسلىك 

ا كۆزۈمگە ايش كەلتۈرۈۋەتىت. نېمىدۇر ماڭا ئۆلگۈدەك ھار كېلىۋااتتىت. نېمىدۇر مېنىڭ ۋىجدانمىغگوللۇىق 

 تۈكۈرەتىت... ئەمما نە چارە؟ مەنپەئەتىن دەيدىكەنسەن، بۇنداق سورۇندا ۋىجدانغا ئىش يوق!

پىى ى مەجبۇرىي تۈس ئالغان تويمىىز بودلى. توي كېچىس ىنىڭ مەن ئۈچۈن ھىچقانداق ئاالھىدە تەر 

يوق ئىدى. قىزالردا قورقۇنۇچ ۋە قىزىقىش ئارىلىشىپ كەتكەن تۇيغۇالرنىڭ جۇش ئۇرۇدۇغان بۇ 

كېچىىس مەن ئۈچۈن شۇچنىلىك اتتسىز، ھەتتا ئۇايتلىق ئىدىىك، يىغالي دېسەم تېخى، خوش بوالي 

قىز كەملىگىنمى  (دېسەم تېخى دېگەندەك برى ۋەزىيەتتە ئىدمى. توي كېچىس ىگە )قىز ئېتىم بولۇش ىغا قارمىاي

يەمتەي، ھامىدلار قورسۇقۇم بىەلن كەلگەن ئىدمى. برى بىچارە ابيقۇشنىڭ ساددىلىقىدىن پايدىلىنىپ، 



ئۇنىڭغا ئۆزەمىن قىز قىلىپ ئۆتكۈزۈۋالغىنىممۇ ماان ئەمدى روھمىغا يۈك بولۇپ مېىن قىينىامقتا ئىدى. 

نىڭ روھىي تۈردە قوشۇلۇدۇغان بۇ كېچىىس مې  خوتۇنالرنىڭ ئەڭ بەختىيار بولۇدۇغان، مۇتەلق-ھەممە ئەر

سەراس مىە ئىچىدە بولۇشۇم تۈپەيىل، ھىچنېمە تېتىاميدىغان ھادلا بولغاچقا ئادىلنىڭ چاخچاق ئارىالش، 

تەتۈرلۈك  برىىنچى كېچىنىڭ يېقىنچىلىقىغا تەقلىت گەپەلرىن قىلىپ، يېقىنلىشىش ىغا قارىتا، سوغۇقلۇق ۋە

ئوخش مىىغان  قىغا ئۆرۈلۈپ يېتىۋادلمى. بىزنىڭ برىىنچى كېچمىىز ئەنە شۇنداقبىەلن ئىناكس بىدلۈرۈپ ئار 

 شەكىدلە ئۆتىت.

تەتۈر قارىۋالغاندىن كېيىن دەرھال ئۇخالپ قېلىش مى مۈمكىمنىدى؟ مېڭەم چېگىش خىيالالرغا تولغان 

ېرەك بولغان ك ئىدى. ئەسلىدە ماان بۇ كېچىدە، تەنتەنىلىك مۇراس مىالردىن كېيىنىك بۇ كېچىدە بولۇىش 

برىىنچى قېتمى مەن ئۈچۈن يىلالر ئاۋال بۇغدايلىقنىڭ قرىىدا، چېكەتكىەلر چرىىدلاپ تۇرغان، چۈرۈچ 

بۇغداينىڭ پۇراقلرىىدىن ھاۋاىن تېخمىۇ دمىىق ھىس قىدلۇرۇدۇغان ايز كېچىس ىدە تۈگۈتۈپ ئولتۇرغان 

ۆشەككە نەپرەتلىك ماان بۇ كېچە، بۇ تئىدمى. ئىززىتىم بىەلن، ئىنساچنە بوملىغان ئاشۇ كېچە تۈپەيىل، 

بېقىشالر ئاستىدا، انرازى كوتۇدلاشالرنىڭ قۇالققا ئۇرۇلۇشلرىىىن بىلمەسكە سالغان ھادلا كرىىشكە 

 مۇيەسسەر بولغان ئىدمى.

ىغا ئادىلنىڭ ئانىىس ئاايل كىىش بولغاچقا تېزال غۇملرىىىن ئۇنتۇپ، ئەتىۋارلىق ابلىس ىنىڭ اتللىش  

ئاان ئەمەمسۇ، -زىتسىيىس ىدە بودلى. شۇنداقال قىز اتپقان بىچارىەلرمۇ بىزدەك ئااتھۆرمەت قىلىش پو 

 ئۆزىىن پەپىلىگەن بولۇش مىۇ مۈمكىن. ئەمما دادىىس ماڭا ابش تىن ئاخرى-ئۇالردا نېمە گۇانھ؟ دەپ ئۆز

پقان ات بۇ رەخىنە بولۇپ كەتكەن جاالپ ابشقىالردىن»شۈبھىلىك نەزەردە قاراش تىن نېرىغا ئۆمتىدى. 

ايىك « ابالم»مۇ دەۋاتقاندەك قارايىت. برى قېتمى« ابلىىن مېنىڭ ئاخامق ئوغلۇمغا دۆڭگەپال تېگىۋادلىغۇ؟

دەپ خىتاپ قىلىپ ابمقىدى. ئۇ مېنىڭ جىمىىك سرىلرىمىىن كۆزلۈرۈمدىن كۆرۈپ « قىزمى»

تمى مېنىڭ ئىچكرىى ې تۇرۇدۇغاندەك، ئۇىن كۆرگەندە دايمىال بەدىنىم تىكەنلىشىپ كېتەتىت. ھەتتا برى ق 

 ئۆيدە ئىكەنلىكىمىن بىلمەس تىن برى ئىش بىەلن كەلگەن مىھامن تەڭتۇشلرىىغا:

يلىغان، قىلىپال تۆرت كۈندە يولغا ساالمىز دەپ ئو « ھە، توي قىدلىڭمۇ؟ قىدلمى»ئەسلىدە بىز  —

لالردا يوق دەپ ايئىش كۆرمىگەن ئاخامق ابال، دەڭال، بەك تېتىپ كەتكەمنۇ، بۇنىڭدا ابر نېمە ابشقا ئا

رىىپ قالغان دەۋاتقىنمىۇ قۇلۇقۇمغا ك —ئويالپ قالغان بوسا كېرەك، چاپلىشىپال قادلى، ئامال يوق،... 

 ئىدى.

ال «لىپشەرىئەتىن دۇرۇست قى »ئادىلنىڭ مېىن ئۆمۈرلۈك جۈپ سۈپىتىدە كۆرمەيدىغانلىقى، 

ئاشۇ ماڭا شۈبھىلىك  ئانىىس، ھەممىدىن بەك-قويۇۋېتىدىغانلىقىىن مەمنۇ مۆلچەرلىگەن ئىدمى، بولۇپمۇ ئاات

ابقىدىغان دادىىس مېىن ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ بىەلن ئۇزاق قوميايدۇ دەپ ئوياليتىم. شۇنداق بولس مىۇ ھىچ 



 دەپ قارايتىم. شۇڭا ۋاسىتىىس« كۆۋرۈكتىن ئۆتۈۋېلىش»ئەنسرىمىەيتىم. چۈنىك مەمنۇ پەقەت بۇ تويىن 

ەيتىم. بۇ ھال ئۇنىڭ ئىلكىدە قېلىش ئۈچۈن ترىىشچانلىق كۆرسەمت ئادىلغا بەك يېقىنچىلىق كۆرسۈتۈپ،

دەيدىغان كىالسس ىك  «قوغلىغاندىن قاچ، قاچقانىن قوغال»بولسا ئەكس ىچە نەتىجە بېرىۋاتقاندەك قىدلى: 

 نەزەرىيە توغرا چىققاندەك قىالتىت. ئادىل مېىن ھىچ قويۇۋېتىدىغاندەك قىلاميىت.

ىىت بولۇش ىغا قارمىاي، دادا بولغۇچىنىڭ مېىن دايمى كۆرۈپ تۇرۇشقا اتق بۇالر ابلىس ىغا بەك ئامراق 

. بوملاسلىقى تۈپەيلىدىنال، نېمە ھاىل بولسا ئۆزلرىى كۆرسۇن، دېگەندەك قىلىپ، ئۆيمىىزىن ئايرىۋەتىت

غۇنۇم بۇغۇ برى كېلىننىڭ ئەڭ بەك ئارزۇ قىلىدىغىىن بولس مىۇ، دادىس ىنىڭ ئىچىدىىك خىيالىىن تۇيۇپ تۇر

 ئۈچۈن برى ئاز تە بودلۇم.

ئاۋۇ ۋاپاسىز بىەلن ئايرىلغان ئۇزۇن قەرنە ئىچىدە ئۇىن برى قېتمىال ابزاردا كۆرۈپ قادلمى. بۇ مېنىڭ 

ئىككىنچى ابالمغا ھامىدلار چاغلرىمى بولۇپ، قورسۇقۇمنىڭ دومبۇيۇىش بويۇمىن تېخمىۇ 

 يۈزلۈرۈمگە لرىمى ئىدى. تېخمىۇ ايمىىنكۈن« يەر تېگىدە غىدلىرالپ يۈرۈدۇغان»پااكرلىتىۋەتكەندەك، 

شۇچنىلىك سەت داغ چۈشۈپ كەتكەنىك، ئاانمنىڭمۇ ھەۋىىس كەلگۈدەك ئەمەستىم. مېنىڭ بۇ بەرابت 

تۇرقۇمغا قارىش ئۇ اتزا بەران يىگىت بولۇپ، ئەزەدلىن كىيىم ايرىش ىدىغان بويىغا شۇ چاغالردا مودا 

ۇ كىيىمدە ئۇنىڭ ەخىت ئاپپاق، كۆينىكىمۇ ئاپپاق بولۇپ، ببولغان اكاني ئىش تان كىيگەن، ئىش تىنىنىڭ ر

يىگىتلىىك تېخمىۇ گەۋدىەلنگەندەك ئاجايىپال ئاچقان ئىدى. ئۇنىڭ ئاشۇ كۈنىك تۇرىق مېنىڭ كۆڭۈل 

نىك ئىكرانمىدا مەڭگۈلۈك بولۇپ قېتىپ قادلى ۋە كېيىنىك ابرلىق ئۇنىڭغا اتلىق خىياللرىمىدا ئۇ ئەنە شۇ كۈ 

ايشقا يېقىنالشقان چېغمىدمىۇ ئۇىن ئەنە  60 —كۆز ئادلمىغا كېلىدىغان بودلى. ھەتتا بۈگۈنىك تۇرىق بىەلن 

 شۇ تۇرىق بىەلن خىيال قىلامقتمىەن.

برىمىىزىن كۆردۇق. ئۇنىڭ برى زامانالردا مەن ئۈچۈن قورقۇنۇچلۇق بولغان، ئەمما قاراپ -برى

ىسقا ىت. كۆزلرىمىىز پەقەت شۇچنىلىك ق تويۇملايدىغان خۇمار كۆزلرىىگە برى دەقىقە كۆزۈم چۈش 

ئۇچراش ىت. ئەمما مېىن ئايالر بويىچە ئىستىال قىلغان روھىي ھاەلتكە پېتىپ قادلمى. بۇ برى خوشاللىق 

ىل بولۇش بىەلن برىگە ئىنتايىن ئېچىنىشلىق برى ئىش بولغاندەك ئىدى. ئۇنىڭ قامالشقان تۇرقىغا مۇقاب 

ىن ومۇس تىن ئۆلگۈدەك بوالتتىم ۋە بۇنداق برى ئۇچرۇشۇش مېنىڭ ئاشۇ سەتلىكىمىن ئويلىسام ن

ئورۇنالش تۇرغان تەقدىردىن ئاغرىناتتىم؛ ئەمما مەن ئۈچۈن مەڭگۈ قىزىقارلىق بولغان ئۇنىڭ تەققى تۇرىق 

ېدىيە ەلززىىت بەخش ترىاگ  —ۋە ھاايىت ھەققىدە بىلىش ئىستىكىم نۇقتىس ىدىن بۇ ئازاپلىق ەلززەت 

 ئېتەتىت.

قىقىلىق كۆز ئۇچرۇشۇش ىدا نېمىەلرىن كۆرگەنلىكىمىن ئايالر بويىچە خىيال قىدلمى. ئاشۇ برى دە

تەھلىل قىدلمى، تەبرى بېرىشكە ئۇرۇنۇپ ئۆتتۈم. شۇ چاغدا ئۇنىڭ كۆزلرىىدىن ئوقۇلغان مەان نېمىدى؟ 



ڭا امەخسرىە ئەمەس ىدى. بۇنىڭغا كەسكىن ئىشىنەتتىم. تۇرقۇمنىڭ شۇچنە بەرابدلىقىغا قارمىاي، ئۇ م

لىقمىدى؟ دېگەن مەنىدە قارمىىغان ئىدى. ھىسس ىداش « قارا ھالىڭغا، ايخش مىۇ سەندىن قۇتۇلۇپتىكەمنەن»

ايق، بۇنىڭغمىۇ ئوخش امىيىت. ئەگەر بۇنداق برى مەان ئوقۇلغىنىدا مەن ئوخشاشال تۈگۈشۈپ كەتكەن 

ىچمىۇ ئېنىق تەبرى بېرەملىدمى. گ بوالتتىم. قىسقىىس ھىچقانداق سەلبىي مەان يوقىدى. ئەمما نېمە ئىدى؟ بۈگۈن 

بۇ كۆز نۇرىدا مىھرىۋانلىق، دوس تانىلىك، سەمىمىي سەبداشلىقنىڭ ئاالمەتلرىى ابر دەپ جەزم قىلساممۇ، 

فورمۇلىالشقان شەكىدلە برى جۈملىگە خۇالسە قىلىپ چىقاملىدمى. ئۇنىڭدىىك بۇنداق كۆز نۇرى ھىچ 

 ئويغا س ېلىپ قويدى. ھەتتا مېىن ئازاپلىدى. كۈتۈملىگەن نەتىجە بولغاچقا مېىن ئۇزاققىچە

تۈگەش تۈرۈۋەتىت. اكشىك مەخسرىىلىك ابققان بولس ىچۇ، كۈتكىنمىمۇ شۇ بولغاچقا برىدەم ئازاپلىنىپال 

ئۆتۈپ كېتەتىت؛ بۇچنە ئۇزاق زامان ماڭا ھەمرا بولۇپ، مېنىڭ روھمىغا يېپىش ىۋېلىپ مېىن قىينىاميىت، 

مىۇ نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇنداق ايخش ىلىققا اتلىق كۆز نۇرى مېىن تېخ دېگەنەلرنمىۇ ئويالپ كەتتىم. 

ئازاپاليدۇ؟ بۇىن چۈشەندۈرەملەيتىم. چۈنىك بۈگۈنگىچمىۇ ئۆزەم چۈشۈنۈپ بوالملىغان نەرسىىن قاندامقۇ 

 چۈشەندۈرەەليتىم؟

. ىبۇ ئۇنىڭ ھېلىقى كىچىك قىزدىن برى ابال بىەلن ئاجرىشىپ بويتاق يۈرۈۋاتقان كۈنلرىى ئىد

ساۋاقداشالر ئۇچرۇشۇشلرىىدا ئۇنىڭ ھەققىدىىك ئۇچۇرالرىن ئۇقۇپ تۇرغۇنۇم ئۈچۈن بۇىن بىەلتتىم. 

كمى بىلىدۇ ئۇ بويتاق بولۇپ قالغىىن ئۈچۈن يېڭى ئوۋ نىشانلرىى ئىزدەپ يۈرۈۋاتقاچقا ئەنە شۇنداق 

لرىىغا بەلىك تۇرمۇش تا اراشچرىايلىق ايس ىنىۋالغامنىدىكىن؟ ئۇنىڭ ماڭا ھېلىقىدەك، كۈتۈملىگەن مەنىدە ق

 ئۇچرىغان ئوڭۇشسىزلىقى سەۋەپ بودلمىىكىن؟ برىىنچى نىاكھتىن ئاجرىشىش، بولۇپمۇ برى ابال بىەلن

سوغۇق -ئاجرىشىپ كېتىش ھەرقاچنە بولس مىۇ ئازاپلىق برى ئىش ئىدى. بېش ىدىن برى ئاز ئىسس ىق

ئەمما شۇ كۈنىك  نىڭدمىۇ پۇشاميان ابرمىكىن؟ئۆتكەچكە ماڭا توغرا قارايدىغان بولۇپ قادلمىىكىن؟ ايىك ئۇ 

سامال پاساق داغ قاپالپ كەتكەن يۈزۈمىن ئويلى -تۇرقۇم، ئاال-غىال ئوخشاپ قالغان بوي«بوغۇز پاقا»

 ئۇنىڭ پۇشاميان قىلغانلىق ئىھتامىلىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇر بوالتتىم.

مغۇرلۇق ھاۋادەك كەتىت. خۇددى ايئۇنىڭ بىەلن ئۆتۈشۈپ كېتىپال كۆزلۈرۈم ايش بىەلن لىغرىالپ 

ايىك ھۆل ئەينەكتىن كۆرۈۋاتقاندەك كۆرەتتىم. ئۇنىڭ ئاشۇ تۇرىق شۇ چاغدىال مۆھۈر بولۇپ قەلبمىگە 

 بېس ىلغان ئىدى. كۆز ئادلمىدا شۇ پېىت جانلىنىپ تۇراتىت. ئاشۇ بەران يىگىت ابالمنىڭ دادىىس بولۇىش

مېنىڭ  ئۇنىڭ ابلىىس ئۈچۈن كۆتۈرۈشۈم كېرەكىت،... ئۇ كېرەك ئىدى. مەن بۇ قوساقىن ئۇنىڭ ئۈچۈن،

ىل ئېرمى بوالتىت،... دېگەنەلرىن ئويلۇغۇنۇمدا بۇ كەينىگە ايندۇرغىىل بوملايدىغان، تۈزۈتۈپ قايتا ايش ىغى

ۇ بوملايدىغان اكژ تەقدىرگە ئىس يان ابيرىقى چىقاردمى )ئەسلىدە بۇنىڭ بىەلن گۇانھاكر بولۇدۇغانلىقىمنمى

ق ىم، تېخىچە دىنسىز ئىدمى(. ئەسلىدە ابزارغا يېڭى چىققان ئوتياشالردىن ئەكىەلي، راسا ئاچچىبىلمەيت 



چۈچۈك قىلىپ قورۇما قىالي دەپ سودىلىققا چىققان بولساممۇ، اكلالم پرىقرىاپ كەتكەچكە، نېمە 

ىن پرىقرىىتىپ ىقىلىۋاتقانلىقىمنمىۇ تۇمياس تىن شۇ پېىت ئۆيگە قايتىپ كەپتىمەن. قولۇمدىىك قۇرۇق سومك 

 اتشالپ، دۈم يېتىۋادلمى.

ي خۇررام چىقىپ كېتىپ، قارا بوران چىقرىىپ قايتىپ كەلگىنمىىن چۈشۈنەملە-ئادىل مېنىڭ خوشال

ھەيران ئىدى. ئۇنىڭ كۆيۈنۈپ ھال سوراشلرىمىۇ جېنمىغا تەككەچكە، قوپاللىق بىەلن س ىلكىۋەتتىم. 

ېغى ئىچىۋالغاندەك ئېچىلمىدمى، گەپەلمشىدمى. ئەتىس مىۇ خام سۇي ئاشۇ ايتقىنمىچە ئەتىىس ئەتتىگەنگىچە 

خارامۇش ئورنۇمدىن تۇردۇم. ئىزىغا چۈشكەن، كوان ايرىالر ئۇنتۇلۇپ، بەك كۆڭۈللۈك بوملىس مىۇ نورمال 

 ئىزدا كېتىۋاتقان برى ھاايتمى ابرىدى. بۇ تېنچ ھاايتمى خۇددى برىدىنال قارا بوران كۆتۈرۈلگەن دېڭىزدەك

ەتلىك دولقۇنالپ كەتكەن ئىدى. بۇنىڭ پەساكرىغا چۈشۈپ، يەنە بۇرۇنقى نورمال ھاايتمىنىڭ ش ىدد

 ئەسلىگە كېلىىش ھەپتىگە سوزۇدلى.

مەن بۇ كۈتۈملىگەن زەربىىن خېىل تەس تە ئۆتكۈزۈۋەتتىم. ماڭا ئېغرى كەلگىىن، مېنىڭ غورۇرۇمىن 

قېلىش تىن  يىن ئۇنىڭ بىەلن ئۇچرۇشۇپسۇندۇرغان تۇرقىمىزدىىك پەرمقىدى؟ ھەرھادلا شۇنىڭدىن كې 

ئاجايىپ قورقۇدۇغان بولۇپ قادلمى. مېنىڭ ترىىشچانلىقىمدىمنۇ ايىك قىسمەت شۇندامقۇ، ئالالھقا 

 شۈكرىىك، ئۇىن شۇندىن كېيىن كۆرمۈدۈم.

  

. يەتىت ئادىل مەندىن ئايرىلىدىغاندەك قىلمىدى. ابلىلرىمىىز برىدىن ئىككىگە، ئىككىدىمنۇ ئۆتۈپ تۆرتكە

ئەمدى ئادىلنىڭ ماڭا ئۆمۈرلۈك يودلاش بولۇپ قېلىىش مۇقىمالش ىت. شۇڭا بەزىدە ھەددمىدىن ئېشىپ 

ئۇىن بوزەك قىلىش ئۇرۇنۇشلۇرۇممۇ بودلى. چۈنىك برى ئۆميۇ دۆەلتكە ئوخشاپ كېتەمدىكىن دەميەن. 

بويسۇنۇىش  ەھەمىشە ھاكمىىيەت غەۋغالرىى بولۇپال تۇرۇدۇكەن ئەمەمسۇ؟ چوقۇم برىى يەنە برىىگ

كېرەككەن، ابراۋەرلىك دېگەن گەپ قۇرۇق گەپ. ئاايلالر بولسا ئاخرىىق ئۆمرىگىچمىۇ زېرىمكەس تىن 

قۇرۇتتەك ھەركەت قىلىپ، ئائىلىدە سۆزىىن ئۆتكۈزۈشكە، ئېرىىن سىزىقىغا كەلتۈرۈشكە ترىىش ىدۇ. 

ولۇدۇ. بويسۇندۇرۇش  بئەگەر برىى سۆزسىز بويسۇنسا ئائىلىدە تېنچلىق بولۇدۇ ۋە بەختلىك ئائىەل

ئۇرۇنۇىش قارش ىلىققا دۇچ كەدلمىۇ ئائىلىدە غەۋغا قۇرۇمايدۇ. گەرچە بۇ غەۋغاالر تۈرلۈك تۈس ۋە 

 شەكىلەلردە روي بەرس مىۇ، ئەسىل سەۋەپ ئائىەل ھاكمىىيىىت.

مەن بولسام ئادىلنىڭ ئەركەلكىك غورۇرىىن پەپىەلپ، ئۇنىڭغا خۇددى قۇلالرچە بويسۇنۇدۇغاندەك 

 يغۇ بېرىپ، ھەممىدە ئۆز قارارمىىن راست قىلىشقا مۇۋەپپەق بودلۇم: دوس تلرىى ئادلىدا، ابشقا كىش ىەلرتۇ 

ن ئادلىدا ئۇنىڭ بەك ھۆرمىتىىن قىلىپ، ئۇنىڭ غورۇرىىن قاانئەت اتپقۇزاتتىم. ئۇ ماڭا بولغان مەمنۇنلۇقىدى

كوتىسىز برى خوتۇن ۇ مېنىڭ بۇنداق كەمئانىس مى-ئۆيدە ھەممە دېگىنمىگە ماقۇل بوالتىت. ھەتتا ئۇنىڭ ئاات



رولىدا بولۇشۇمدىن ابلىىس ئۈچۈن پەخرىلىنىپ، ماڭا خېىل ايخىش مۇئامىەل قىلىدىغان بودلى. شۇنداق 

 بولس مىۇ قېينىئااتم يەنىال شۈبھىلىك بېقىشلرىىىن داۋام ئەتىت.

ىدى. چۈنىك مەن ماڭا ئائىلىدىىك خوجايىنلىقىم ھەرگىزمۇ مېىن خوشال قىالملىدى، بەختلىك قىالمل 

بويسۇنۇدۇغان برى ئەركەكىن ئەمەس، مېىن بويسۇندۇرۇدۇغانىن ئارزۇ قىالتتىم. شۇڭا گەرچە مەندىن 

كىچىك، چرىاي تۇرقىمۇ جايىدا بولۇش ىغا قارمىاي، ئۇىن ايراتقۇم كەملەيىت. تېخى يەنە برى تەرەپتىن 

ھىي دۇنياس ىدا ن بولۇش ىغا قارمىاي، ئۇنىڭ رومېنىڭ ئۇ قىز چاغلرىمىدىىك تۇرقۇمنىڭ يېرمىمىۇ قاملىغا

 نېمىدۇر كەمدەك ھىس قىلىپ، ايرامتايتىم.

ا يېڭى توي قىلغان چاغلرىمىىزدىغۇ دايمىال تەتۈر قاراپ يېتىپ ئۇىن ئوياليتىم. دۈمبەم تەرەپتە ابشق

ارمىدا بوملىسا؟ يبرى ئەر ايتىدۇ، ئەمما مەن ابشقا برى ئەرىن خىيال قىالتتىم. نە چارە؟ بۇ مېنىڭ ئىختى 

قاندەك، تېخى، يېقىنچىلىق قىلىشقاندىن كېيىنال يرىكىنىشلرىمىىن نېمە دەي؟ خۇددى گۇانھ ئىش ىن قىلىۋات

ىش ىگە ايتۋاش برىى بىەلن ايتقاندەك تۇيغۇ بىەلن ھۆ بوالتتىم، گۇانھاكرلىق تۇيغۇس ىغا پااتتتىم. برى ئەرك 

ىڭ ھەممىس ىگە تنىڭ ئىھتىياىج بولغاچقىال، بۇالرن اتيىنىپ بىلەل ايشاش، ئائىەل بولۇپ ايشاش، ھااي

  چىداپ، بۇ انابپ توقۇلغان چويلىدەك ئائىلىىن ساقالشقا مەجبۇر ئىدمى.

ال كېيىن بولسا ابرلىق مۇھەببىتمىىن ابلىالرغا بەردمى. ابلىالرىن ئوياليدىغان بودلۇم. ابلىالر بىەلن

ۈلگىلىك ئائىەل ئىدى. . سرىتتىن قارىغاندا بىزنىڭ ئائىلمىىز ئئاۋۇانتتىم. ئادىل بىەلن ئاچنە اكرمىمۇ يوق ئىدى

ئۆلچەملىك تۆرت ابال، زامانىس ىنىڭ ئەڭ مودا جاھازلرىى ئۆيمىىزدە، ابلىالرمۇ ئەڭ رەتلىك، مەدەنىي 

 بېقىلىۋاتقان ئائىەل ھىساپالنس مىۇ، ئۇنىڭ ئىچىدىىك دەرتىن، اكۋالكىقىن مەنال بىەلتتىم.

ز بولغاچقا ئۇىن اكتتا ئادەم بولسۇن دەپ كۆزىگە قاراپ، خەچنە مەكتەپكە چوڭ قىزمىىز تۇجنمىى 

بەردۇق. بەك ئوبدان ئوقۇدى. كمى بىلسۇن؟ ئۇ چاغالردا ھامان برى كۈىن بۇ تىلنىڭ بىزگە تېڭىلىپ، 

 ئۆزمىىزنىڭكىسىىن اتشالشقا زورلۇنۇدۇغانلىقىمىز كمىنىڭمۇ ئەقلىگە كەلسۇن؟ بۇ خۇددى ئۆزىگە ابالىن

ىگەندەك برى ئىش بوپتىكەن. بۇنىڭ نەتىجىلرىى ھەققىدە كېيىن يەنە توختۇلۇمەن. ئەمما قىزمى ھە تىل 

قا ابشلىغىىن بولۇش« مەخلۇق»پەيدلىىك برى -دېمەيال مىللىي ئەخالقىمىزدىن چەتنەپ غەلىتە خۇي

ق قىلىقالرىن ئادەم ۇنداھاي، ب»بىلىندى. ئادەم ابر يەردە قىلىشقا بوملايدىغان قىلىقالرىن قىلىۋېرەتىت. 

دەپ ھەيران  «نېمە بولۇدۇ؟»دەپ نەس ىھەت قىلسام، « ابر يەردە، بولۇپمۇ ايت ئادەم ابر يەردە قىلاميدۇ

نېمە دېگەن »تمى لرىمىنىڭ ھەممىىس ئۇىن تېرىكتۈرەتىت. ھەتتا برى قې «بوملايدۇ»قالغاندەك قىالتىت. مېنىڭ 

اڭا ايندى ۋە ئۇنىڭ دەپ م« ىكەنس ىەلر، نېمىىس بوملايدۇ؟بوملايدۇال دەيد-غەلىتە خەلق س ىەلر، بوملايدۇ

 دەيدىغامنۇ بولۇۋادلى. «س ىەلر ئۇيغۇرالر... »تەەلپپۇزىدىن ئۇ بىز خەلقتىن ئەمەس تەالك قىالتىت. ھەتتا ئۇ 

 ورنىغا:برى يىىل ئادىلنىڭ ئالتەشەلىك تۇققانلرىىدىن برىى كەپتىكەن، ئۇنىڭ بىەلن ساالم قىلىشنىڭ ئ



 دەپ سورىغان ئىدى. —الۋشاڭ؟  كمى بۇ —

كرىىپ  دېيىش مىگە، دمىىقىىن قېقىپ ئىچكرىى —الۋشاڭ ئەمەس، تۇققۇنىڭىز، ھاممىڭىز،...  —

 كەتكەن پېىت ھىچ قاراپمۇ قوميىدى. ھەتتا ئىكىك ھەپتىچە بولغاندا:

 دەپمۇ سورىغان ئىدى. —بۇ الۋشاڭ نېمىشقا كەمتەيدۇ؟  —

ولۇپ رىپ خاات قىلغانلىقىمىزىن بىدلۇق. ئۇ اتمامەن بىزگە ايت ببىز شۇندىال خەچنە مەكتەپكە بې

 كېتىۋااتتىت. شۇغۇنىىس بىز ئۇنىڭدىن قورقۇدۇغاندەمكۇ قىالتتۇق. توۋا دېمەي ئامال يوق.

رى شۇ كۈنەلردە برى قېتمى مەلۇم قىز ساۋاقدىش مىىزنىڭ ئۆيىدە سۈننەت توىي مۇانس ىۋىىت بىەلن يەنە ب

ان خامانالرىن سورۇش تۇق؛ ساۋاقداشالرنىڭ كېيىنىك قىسمەتلرىى ھەققىدە قېتمى جەم بولۇشۇپ كو

بىلگەن ئۇچۇرالر ئوتتۇرىغا تۆكۈدلى. بۇ چاغدا شۇچنە ئۇزۇن يىل ئۆتۈپ، ئۇنىڭ ھەققىدە يېڭى 

 ئۇچۇرالرىن ئاڭلىدمى.

ئۆتكەنەلردە ئۇىن خىزمەتىن اتشالپ چىقىپ كېتىپ، ئۈرۈمچىدە دۇاكن ئېچىپتۇ، سودىگەر 

ۋاپتۇ، دېيىشكەندەك قىلغانىدى. بۈگۈنكىس ىدە بولسا ئۇنىڭ ابي بولۇپ كەتكەنلىىك، ھەتتا شۇ بولۇ 

 يېقىندا ھەج قىلىپ كەلگەنلىىك ھەققىدىىك يېڭى خەۋەر ئوتتۇرىغا چۈش ىت.

قىلمىغىىن قاملىغان، ئەمدى ھاجىم  —دېدى برىى،  —تە ئۇ، -شۇنداق ايمان اكززاپ —

قىلىشپ  تۇش تىن مەخسرىىلىك مۇالھىزىەلر-قىلىپ. ئۇالر تۇمشۇ دېدى مەخسرىە —بولۇۋاپتۇمىش! 

 كەتىت. بۇىن ئەسىل ماڭا تەسەللىي بولسۇن دەپ قىلىش ىۋااتتىت.

ئەسلىدە مەن ئۆمچەنلىكىمدىن بۇنداق مەخسرىىەلرىن قىلىشقا تېخمىۇ ھەققىم ابردەك ھىس قىلىپ 

ۇدۇم. ئۇنىڭ  ئەمەس، ئىچمىدىمنۇ قوشۇمليۈرگەن بولۇشۇمغا قارمىاي، بۈگۈن بۇ مەخسرىىەلرگە شەلكەنال

ھەج قىلىپ كەلگەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ ئاجايىپ خەۋەر ماڭا سرىلىق برى س ىگنال بەرگەندەك قىدلى. 

روھمىدىىك ئۈزۈكچۈلۈك، يوقلۇق، ئېچرىقاشقا ئوخشاپ كېتىدىغان مەنىسىزلىككە ئۇيغۇن برى دورىنىڭ 

ىس ولۇچىغا خۇددى تونېلنىڭ ئۇ ئۇچىدىن برى نۇر توچكىئۇچۇرى چىققاندەك، قاراڭغۇلۇقتا قالغان ي

 برى خىل يوشۇرۇن ئۈمىت ۋەدە قىلىۋاتقان ئاللىنېمە يوشۇرۇنغان برى س ىگنال ئىدى بۇ.  كۆرۈلگەندەك،

بۇالرىن ئۇ چاغنىڭ ئۆزىدە مۇشۇ دېگىنمىدەك ھىس قىاللىغىنىم يوق، ئۇ چاغدا ئۆزەممۇ بىلمىگەن برى 

ىالڭ ن، چۈشۈنۈكسىز ئۈمىت شاتلىقى مېىن ئادلىرىتىپ قويغاندەك غەلىتە قات خىل چۈشۈنۈكسىز ھاايجا

برى ۋەزىيەتكە چۈشۈپ قالغان ئىدمى. ابرلىق خىيال سۈرۈشكە ئېشىنغان ۋاقتلرىمىنىڭ ھەممىسىىن سەرپ 

 قىلىپ، مېىن اتتلىق ئارامسىزالندۇرۇۋاتقان نەرس ىنىڭ نېمىلىكىىن كەشپ قىلىشقا ئۇرۇانتتىم.

. ئۇ برى ىڭ برى تۇققىىن بەزى يىللرىى قەشقەردىن كېلىپ ئىكىك ئۈچ ئاي تۇرۇپ كېتەتىتقوشنىمىزن 

بۈۋمى ئىدى. بىلمەميەن، بۇرۇنالردا مەن ئۇىن داخامنۇ ايىك پالچمىۇ،... شۇنىڭدەك برىنېمە دەپ ئويالپ 



پالچى  ،يۈرۈپتىكەمنەن. چۈنىك دىنىي بىلگىمنىڭ يوقلۇقىدىن مولال، قارى، بۈۋى، داخان، جىنكەش

دېگەندەلكەرنىڭ ھەممىىس برى خىل تۇيۇالتىت؛ ھەممىىس خۇراپاتنىڭ، كونۇلۇقنىڭ ۋەكىللرىى بولغان 

ڭ كمىسەەلر ئىدى. قوشنىدارچىلىق يۈزىس ىدىن زورىغا ئۆيگە چاقرىىپ مىھامن قىلىپ قوايتتۇق، ئەمما، ئۇنى

گە قىزىقىۋېرىدىغان زدىىك ھەر نېمىساداس ىغا قۇالق س ېلىپ ابمقىغان ئىدمى. بۇ خېنمى كەلس ىال مەھللمىى

چ ئاايلالر ئۆيەلردە بۈۋمىنىڭ ئەتراپىغا توپلۇنۇپ ئاخشام سۆھبەتلرىى قۇرۇدۇغانلىقىىن بىلسەممۇ، مەن ھى

قىزىقىپ ابمقىغان ئىدمى. بۇ سۆھبەتەلردە نېمىەلر بولۇىش ھەققىدمىۇ داخان ايىك جىنكەشەلرنىڭ ئەقىل 

 قلرىى بولسا كېرەك دەپال يۈرەتتىم.قوبۇل قىالملايدىغان غەلىتە قىلى

 قەلبمىدە نېمىدۇر برىنېمە مەۋج ئۇرۇپ، مېىن برى چىقىش يوىل ئىزدەشكە قىس تاۋاتقان كۈنەلردە بۈۋمى

م يەنە كەلگەن بولۇپ، ئاخشام سۆھبەتلرىى ابشالنغان ئىدى. يىلالردۇر بۇ سۆھبەتەلرگە يېقىن يولۇمىغىنى

گەدىنىمگە ئېغرى كەلگەندەك قىدلى. ئەمما ئىچمىدىىك ئۈچۈن ئەمدى برىدىنال داخىل بولۇش 

ۋەسۋەس ىەلرگە ئۇ سۆھبەتەلردە برىەر جاۋاپ چىقىپ قېلىش ىدىن اتمادا بولغۇنۇم ئۈچۈن قىزىقىشقا 

ابشلىغان ئىدمى. بۇنىڭغا برىەر يول، ئۆزەمىن ئوڭايسىزلىقتىن قۇتقۇزۇدۇغان برى يول بىەلن قوشۇلسام 

غمىۇ نغا چاقرىدمى. بۇ دايمىى ۋە نورمال ئىش ئىدى. پەقەت مەھەەلل ئاايللرىى بوالتىت. ئاخرىى ئۇىن مىھام

. ئۇقتۇرۇپ، بۇ ئاخشام بىزنىڭ ئۆيدە ئولتۇرۇش ىن مىھامندارچىلىق بىەلن برىەلش تۈرۈش ىن ئويلۇغان ئىدمى

  ئاينىڭ ئاخرىلرىى بولسا كېرەك.-7برى يىلىنىڭ يېزى ئىدى. پەمىمچە 

ىيەتىك، ىن بۈۋمىىن دايمىلىق سۆھبىتىىن ابشالشقا دەۋەت قىدلۇق. خەير داستىخان يىغىلغاندىن كېي 

 بۇ ئاجايىپ برى كۈنگە توغرا كەپتىكەن. بەلكىم بۇنىڭدا برى ھىمكەت ابردۇر.

دېدى بۈۋمى، ئۇنىڭ ئاۋازى بەك يېقىملىق ئىدى.  —كۈىن، -12بۈگۈن رەببىيۇل ئەۋۋەلنىڭ  —

ى ئۇ، دەپ داۋام قىدل —مەۋلۇد قەندىىل،  —ن ئىدى، بەلكىم دايمى سۆزەلپ تۇرغامچىكىن، سۆزمە

يەىن پەيغەمبرىمىىز مۇھەممەد سەەلللالھۇ ئەەليھىى ۋەسەەللمنىڭ تۇغۇلغان كۈىن. بۇ كۈندە تۈنەپ،  —

ەر تەسبىھ ئېيتىپ ئولتۇرۇش بەك ساۋاپ. بىز قەشقەردە ھ-نەفل انماز ئوقۇپ، دۇئا قىلىپ، زىكرى

 يىىل شۇنداق قىلمىىز.

 دېدى كۆپچۈلۈك. —تۈنەيىل، بىزمۇ  —

، ئۆي ئىگىىس نېمە دەيدىكىن؟ ئەگەر مۇسائىد بوملىسا ابشقا ئۆيگە يۆتكۈلۈپ تۈنىسەمكۇ بولۇدۇ —

 دېدى بۈۋمى. —

 دېيىش ىت برىنەچچە ئاۋاز تەڭال. —بىزنىڭ ئۆيگە چىقايىل،  —



-چتە برىدەمكەبۇ ھال مېنىڭ غۇرۇرۇمغا تېگىىش جەزمەن ئىدى. گەرچە مەن تۈنەش تىن بىخەۋەر، 

يېرمى دەم سۆھبەتتە بولۇپ اترقاميىز دەپ ئويالپ چاقرىغان بولساممۇ، ئەمدى ابشقا برى ئۆيگە 

 يۆتكۈلۈپ، تۈنەشنىڭ گېپىى مېنىڭ ئىززىتىمگە تەككەندەك بودلى:

 —نېمىشكە يۆتكەملەكچىس ىەلر؟ بۇ ئۆي س ىەلرگە اتر كەدلمىۇ؟ ايمقاي قالغان برى يېرى ابرمۇ؟  —

 ىقىمىن يوشۇرماي.دېدمى ئاچچ 

شۇنىڭ بىەلنال برىمۇچنە ئۆزۈر تىەلشەلر، تەكەللۇپالر بىەلن پەساكرىغا چۈشۈپ، مۇشۇ ئۆيدە 

تۈنەش قارار قىلىندى. دىنىي ساۋاتالردىن خېىل ئۇزاق سۆزەلندى. مەن بۇ گەپەلرىن ئاڭالپ ئولتۇرۇپ 

. سۆھبەت برى ئىكەنلىكىىن بىدلمىئاندىن بۇ بۈۋمىنىڭ قانداقتۇر داخان، جىنكەشەلردىن ئەمەس، مولال 

يەرگە ابرغاندا ئاايلالرنىڭ كۆزلرىى يۇمۇلۇشقا يۈز تۇتۇۋاتقىنىىن پەمەلپ، انمازغا تۇرۇدلى. ھەركەت 

جاۋاپالر -التەسبىھ ئېيتىپ، ئاندىن يەنە سوئ-بىەلن برى ئاز ئۇيقۇىن قاچۇرۇپ، ئاندىن يەنە زىكرى

 قىلىش بىەلن داۋام قىدلۇق.

غاندا مەن برىدىنال اتھارەتسىز ئىكەنلىكىمىن ئەسكە ئادلمى ۋە خۇددى ھەممە يېرمى انمازغا تۇرۇل

. ئەمما بۇنمىۇ شاپىال تەرەت ئېلىپ كەملەكچى بودلۇم-ئېچىلىپ قالغاندەك تۇيغۇغا ئەسرى بولۇپ، ھاپىال

مىدا بىلمەيتىم. ئەمدىلىكتە بولسا سوراش بەالك خىجاەلتلىك تۇيۇدلى. شۇڭا، پەقەت كىچىك ۋاقتلرى

مومامنىڭ ھويلىدا اتھارەت ئالغان كۆرۈنۈشلرىىىن ئەسەلپ، تەقلىت قىدلمى. انمازغا سەپ بولۇپ 

تۇرغاندا برى ھاايجان قەلبمىىن ەلرزىگە سالغانلىقىىن، بۇ ھاايجاندىن كۆزلۈرۈمگە ايش كەلگەنلىكىىن 

تىم. مەن برى لىۋااتت يوشۇرماميەن. شۇئان مەن ايلغۇز ئەمەسلىكىمىن پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىەلن ھىس قى 

جامائەتنىڭ برى پارچىىس ئىدمى. شۇئان مۇشۇ ئۆيدە انماز ئوقۇشقا تۇرغان سەپتىكىەلر بىەلن قەلبمى 

قوشۇلۇپ كەتكەندەك ھىس قىدلمى. بۇال ئەمەس، ابرلىق انمازخانالر، ابرلىق مۇسۇملانالر بىەلن بىلەل 

ەلبمىىن پەۋەس ئىپتىخارلىق ھىسىس ق ئىدمى. قۇدرەتلىك برى قوشۇننىڭ ئىچىدىىك برى جەڭچىدەك

 تودلۇرغان ئىدى.

ىدىن ئەمما مەن ئىلگرىىىك گۇانھلرىمىىن ئويالپ، ئىككىلىنىپ تۇراتتىم. مەندەك ئىككىەلنگۈچىەلر، يېڭ 

ھىدايەت يوىل ئىزدەۋاتقانالر ئارمىىزدا ابرىدى. ئۇالر ھەرھادلا مەندىن سەل بۇرۇن توپقا قېتىلغان 

قا جۈرئەت قىالملىغان سوئالالرىن سوراپ، مەن ئۈچۈمنۇ كۆڭۈلىن يورۇتۇدۇغان بولغاچقا، مەن سوراش

 جاۋاپالرىن ئېلىۋااتتىت.

ھىدايەتىن، ئالالھنىڭ يولىىن تونۇشنىڭ ۋاقىت چەلكمىىىس يوق، اتىك جان ھەلقۇمغا كەلگىچە بولغان 

ڭ قاچنىلىك بۈيۈك، رنىئارىلىقتا ھەرقاچان ھىدايەت دەرۋازىس ىنىڭ ئوچۇقلۇقىىن، ئىلگرىىىك گۇانھال

الم اتغدەك بولۇش ىدىن قەتئىينەزەر، ھىدايەتكە مېڭىش بىەلنال كوان ھىساپالرنىڭ يېپىلىدىغانلىقىىن ئىس



اترىخىدىن مىسالالر بېرىپ شۇنداق جانلىق سۆزەلپ بەردى. ئەبۇ سوفيان ۋە ئۇنىڭ خوتۇىن، 

ەرەر بەرگەن چىلرىىگە ئەڭ كۆپ زرەسۇلىلالھنىڭ اتغىىس ھەمزىىن ئۆلتۈرگەن ۋەھش ىي، ئىسالم جەڭ 

رى خالىد ... ئالالھنىڭ رەھمىىت تۇغيان ئېتىىش بىەلن ساھابە بولغانلىقى، ئىلگرىى ابلىىس، دادىىس، ئې

ئۆلتۈرۈلگەن ساھابىالرنىڭ ئۆچ ئېلىش غەرىزىدە بوملاي، بۇالرىن ئۆزىدەالك كۆرگەنلىىك،... 

انلىقىىن سېزىپ لىك، شۈبھىەلرنىڭ اترقاپ كېتىۋاتققااترلىقالردىن قەلبمىدىىك قورقۇنۇچ، ئىشەچنسىز 

 تۇردۇم.

ھەر قېتمى ساالۋات ئېيتقاندا برى ئېغىزدىن چىققاندەك برىلىشىپ كەتكەن ئاۋازالر ئىچىدە مېنىڭمۇ 

ۋاتقان ئاۋازمىنىڭ ابرلىقىىن ئويلۇغۇنۇمدا قەلبمىگە تولغان ئىپتىخارىن تەرىپەلپ بېرەملەميەن. كۆزۈمدىن ئەگى

ايشلرىمىىن سۈرتۈشنىمۇ، ابشقىالردىن كۆز يېش مى ئۈچۈن خىجىل بولۇشنىمۇ ئەقلمىگە  ھاايجان

كەلتۈرمەيتىم. مەۋلۇت كېچىىس بىەلن ابشالنغان مەندىىك روھىي ئۆزگۈرۈش ئۈچۈن ئالالھقا ھەمدەلر 

 ئېيتمىەن.

م. ھەتتا بەزى ىشۇندىن كېيىن ئاخشام سۆھبەتلرىىدىن قاملىدمى. اتىك بۈۋمى يۇرتىغا قايتقىچە قاتناشت 

 كۈندۈزلرىى ئۇنىڭ بىەلن ئايرمى سۆھبەتەلردە بولۇپ، مېىن قورقۇتۇپ تۇرۇۋاتقان ئىلگرىىىك گۇانھلرىمى

ھەققىدىىك ئەندىش ىەلرگە ئائىت سوئالالرىن سوراپ، كۆپ يېنىلكەپ قادلمى. بۈۋمىدىن ئالغان برى انماز 

رىاف ابمسىىس بۇ كىچىك برىۇشۇر شاپىگقائىدىىس سايىس ىدە انماز ئوقۇش ىن ئۈگۈنۈشكە ابشلىدمى. 

بولۇپ، بەزى يەرلرىى بەك ئۆچۈك بولس مىۇ، مەن ئۈچۈن بەك قىممەتلىك، يولۇمىن يورۇتقان 

 مەش ئەدلەك ئىدى.

ئىككىنچى يىىل ۋىاليەت مەركىزىدە قەدىر كېچىس ىدە تۈنىگەن ئاايلالر تۈپەيىل مەيدانغا كەلگەن 

ىتىشالرغا گرىىىك چاغلرىمىدىكىدەك مېڭە يۇيۇش تۈرىدىىك ئاڭل قورقۇنۇچلۇق ۋەقەىن ئاڭلىغىنىمدا، ئىل

 مەمنۇ ئىچمىدىن ھىس ىداشلىقىم كەدلى. ھەۋەس قىدلمى. اكشىك-قىلچە ئىشەمنىدمى ۋە ئۇ ئاايلالرغا ئىچ

شۇ توپتا بولغان بولسام،... دېگەنەلرىن ئويلۇدۇم. ھېلىغىچە ابمدات انمىزىىن ئوقۇپ يۈرەتتىم. ئاشۇ 

ېھىت غاندىن كېيىن قەلبمىدە تۇغۇلغان برى قەتئىيلىك بىەلن بەش ۋاخ انمازغا ابشلىدمى. بۇ ش  ۋەقەىن ئاڭلى

ىنمى قىلىنغانالرغا تەرەپدارلىقىمىن جااكالش بىەلن، ش ېھىت قىلغۇچىالرغا بولغان قارش ىلىقىمىن ئىپادىلىگ 

 بولسا كېرەك.

جاالپ قېرىسا بۈۋمى »ڭ: ە كونىالرنىھەر قېتمى كوان كەمچىشلرىمى ئېس مىگە كەلسە ئۇيۇلۇپ كېتەتتىم ۋ

رىە قىالتىت. گۇانھىن مېىن مەخس« مەن»دېگەن تەمس ىىل ايدمىغا كېلىۋېلىپ، ئىچمىدىىك يەنە برى « بولۇدۇ

قىلغاننىڭ ئۈستىگە جۇنۇپ يۈرگەنلرىمىىن ئويلىسامغۇ، ئۆلۈۋالغۇدەك بوالتتىم. ماان شۇنداق چاغالردا 

قىن ئاساس قىمغا گۇمامنۇ قىلغان بودلۇم. ئەمما، دىنىمىزنىڭ ئەپۇچانلىراس تىنال كەچۈرۈمگە ئېرىش ىدىغانلى 



. ھەتتا قىلغان پرىىنسىپلرىى، ھىدايەتتىن كېيىن كوان ھىساپنىڭ ئېلىامنيدىغانلىقى ماڭا تەسەللىي بوالتىت

ىتىپ، اتماق ر ئۆمۈر بوىي زىنا قىلغان برى جاالپنىڭ برى كۈنلرىىدە كوچىدا ئاچ ايتقان برى الملا ئىتقا ئىچ ئاغ

بەرگەنلىىك، مۇشۇ برى ايخش ىلىق ئالالھنىڭ پىسەنتىگە ئېرىشكەنلىكىدىن ابرلىق گۇانھلرىىنىڭ 

بولغۇلۇقۇڭ »مەغپرىەت قىلىنغانلىقىدەك تەسرىلىك ھىاكيىالر كۆڭلۈمگە تەسكىنلىك بېرەتىت. مېىن 

ىئ »انغا قارىش قان شەيت، دەپ ۋەسۋەسە قىلىۋات«بولۇپ بودلى، ئەمدى مىڭ قىلساڭمۇ ئاقلىناملايسەن

قۇپ ئۆز دەپ دۇئا ئو « ئالالھ، ساڭا س ېغىنىپ، قوغالندى شەيتاننىڭ شەررىدىن پاانھ تىەلميەن

 ئەتراپمىغا سۈفەليتىم.

ماان بۇ كۈنەلرگە كەلگەندە بولسا چوڭ قىزمىىن خەچنە ئوقۇتقۇنۇمغا مىڭ پۇشامن قىلىپ، تېخمىۇ 

ۈرلۈىك تۇتۇپ، 5نىڭ انماز ئوقۇۋاتقىنمىىن كۆرس ىال تەتئۆرتۈنۈدۇغان بولۇپ كەتتىم. چۈنىك ئۇ مې 

 خۇيلۇنۇپ كېتەتىت:

— !太落后的很!哎呀 )!دەپ تۇمشۇق  — ]②[)ئەييا، تەي الۋخۇدىخېن

 پۈرەتىت.

ابرا بەش ۋاخ انماز -مەجسىدكە بېرىپ يۈردى. كېيىن ابرا خالامىس جامائەتكە قېتىلىپ-ئادىلمۇ خاالر

ئوقۇيدۇغان بودلى. بۇ مەزگىدلە ئادىل بىەلن ئىككىمىز رەمسەن برىبرىىگە كۆيۈنۈدۇغان، نىيەت ئىقباىل 

خوتۇنالردەك تۇيۇلۇشقا ابشلىدى. شۇڭالشقا بەزىدە قەلبمى يۇمشاپ كېتىپ، -قوشۇلۇپ كەتكەن ئەر

 ەن خااتس مىىن، ئۇىن ئادلىغانلىقىمىن بوينۇمغا ئېلىپ، ئۇنىڭدىن كەچۈرۈمئۇنىڭ ئادلىدا ئۆتكۈزگ

سورۇماقچى بولۇپمۇ ئۇرۇانتتىم. ئەمما يەنىال جۈرئەت قىالملايتىم. چۈنىك بۇىن ئەركىش ىنىڭ غۇرۇرى 

 كۆتۈرەەلمدۇ؟ ئىشەچنمى يوقىدى.

ان چاغالردا برى قېتمى ئادىل غتۇجنى قىزمىىز قوس ىقىىن ئىش ىتىپ، اتشلىۋېتىلىپ، بىزىن ئۇايتقا قادلۇر

 بۇ نومۇس دەردىىن مەندىن ئېلىش ئۈچۈن شۇنداق دېگەن ئىدى:

-قىزىڭغۇ سېىن اترتىپتىكەن، ئەمما مەندەك ەلۋزىگە سادىق ئەركەككە ئۇچرمىىغاننىڭ سەچتىلىىك —

 دە بۇ!

ماان شۇ چاغدا ئۇنىڭ برى ئۆمۈر مەندىن قىلچە گۇمان قىالي دېمەس تىن ساددىلىق بىەلن ئىش ىنىپ 

ەس كوتىسىز ئااين بولۇپ، ئۇنىڭغا شۇچنىلىك ئىچمى ئاغرىغان ئىدىىك، بۇ تۇيغۇمغا ب-كەلگىىن ماڭا كەم

تتا ئۆزۈمىن تۇتۇۋادلمى. ن كېەلملەي، ئەسىل ھەقىقەتىن ئاشاكرىالشقا اتسال قالغانىدمى. ئەمما ئاخرىىق س ېكو 

قان چۈنىك ئىنسانالر ابرلىققا كەلگەندىن بېرى ھەقىقەت ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتقان، ھەقىقەت تەەلپ قىلىۋات

بولۇشس مىۇ، ھەقىقەتىن ئاسان قوبۇل قىالملايدۇ؛ راست گەپىن تەەلپ قىلس مىۇ راست گەپىن قارىش 
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ىەلن ئادلىنىش ىن ىنىش ىن، دەبدەبىلىك قۇرۇق ۋەدىەلر ب ئاملايدۇ؛ ئەكس ىچە چرىايلىق ايلغانالر بىەلن پەپىل 

 ئىس تەيدۇ.

بۇ شەرمەندە سرىمى، ھاايتمىنىڭ مۇقەددەس سرىى بولۇپ قېلىۋەردى. مەن ھىدايەت يولىغا 

ماڭغاندىن كېيىن بولسا دەل شۇ سرى مېىن كۆپ قىينايدىغان بودلى. ئاشاكرىلىش مى كېرەك بولغىميىدى؟ 

ھى ئۆتكۈزگەن بوالرمەمنۇ؟ دېگەندەك ۋەسۋەس ىەلر بىەلن ئۆز گۆشۈمىن يوشۇرسام ايلغاچنىلىق گۇان

 يېگۈدەك بوالتتىم. ئەمما بۇىن برىس ىدىن سورىغىىل بوالتتىمۇ؟

شۇ كۈنەلرگە كەلگەندىال ئاندىن مەن ئۇنىڭ ھەج قىلىپ كەلگەنلىك خەۋىرىىن ئاڭلىغان چېغمىدا 

رى ئاقىۋەتتىن  ئەيپەلش ئورنىغا، خۇددى ئوخشاش بنېمىشكە ھاايجانغا كەلگەنلىكىمىن، ابشقىالردەك ئۇىن

 قۇتۇلۇشنىڭ يوىل تېپىلغانلىقنىڭ شاتلىقىغا چۆمگەنلىكىمىن چۈشەندمى.

قولۇمدىىك خەتىن تېخىچە ئوقۇمۇغانلىقىمىن ايدمىغا ئېلىپ، ئوقۇشقا ئادلىرىدمى، ئەمما ابلىالرچە 

لىشقا ئۇرۇنۇپ ەتنىڭ مەزمۇنىىن پەرەز قى قىزغىنلىقىم قوزغۇلۇپ، تېپىشامق ئويناپ ابققۇم كەدلى: خ

 ابمقاقچى، ئاندىن ئوقۇپ، پەرىزمىگە س ېلىش تۇرۇپ ابمقاقچى بودلۇم.

ئەگەر ئۇ قىلغان گۇانھىغا توۋا قىلىش ئۈچۈن، مېنمىۇ گۇانھقا سۆرەپ كرىگىىن ئۈچۈن ئەپۇ سوراش 

ۈنەلردىال ەسەلپىك كمەزمۇنىدا بولۇىش مۈمكىمنۇ؟ ئۇنداق بولس ىدى، بۇىن ئۇ ھىدايەت اتپقان د

رتۇق، ئۇنىڭ قىلىقلرىى قېرىغاندا قېرى ات»ئەۋەتكەن بوالتىت. قايتىدىن مەن بىەلن تېپىشقۇس ىغۇ يوقتۇ؟ 

دېگەندەمكۇ؟ يوق گەپ. ھىدايەت اتپقاندىن كېيىن يەنە شۇچنە زامانىن ئۆتكۈزۈپ نېممىۇ ايزار؟ « ئارتۇق

ياجىڭ ابر،... ايردەم تەلكىپ قىلىپ، قانداق ئىھتى  ابي بولغىنىدىن قارىغاندا، گۇانھىىن يۇيۇش ئۈچۈن

 دېگەندەك گەپەلرمىكىنە؟

ەلن ھىچقانداق پەرىزمى ئەقىلگە ئۇيغۇن كەملەيىت. بۇ ھال قىزىقىش مىىن ئاشۇرۇۋەتىت. اتقەتسىزلىك بى

 خەتنىڭ داۋامىغا كۆز يۈگۈرتتۈم:

مىىزىن ئەسەلپ نېمە وق. گۇانھلرىبولغان ئىشالرىن تىلغا ئېلىپ ئۆزۈمنمىۇ، س ېنىمۇ قىينىغۇم ي»... 

قىالي؟ سەندىن ئەپۇ سوراش ئۇرۇنۇش ىدمىۇ بوالملاي كەدلمى، ھەم ئۇنداق قىلىش نىيىتمىمۇ ابردەك 

قىلاميىت. پەقەت ئالالھتىن ئەپۇ تىەلپ كەدلمى. ئەگەر ھەققىڭدىن رازى بولۇپ، مەندىن ئۆتكەن 

 ا بۇنىڭغا جۈرئەت قىالملاميەن.تەرەپەلرىن ئەپۇ قىلساڭ، ئەلۋەتتە خوش بولۇمەن، ئەمم

 دەل شۇ جۈرئەتسىزلىكىم، بۇ خەتىن يېزىش مىىن ئۇزۇنغا كېچىكتۈرۈۋەتىت. كېيىن س ېنىڭمۇ ھىدايەت

اتپقانلىقىڭىن، ھەققە تەسلمى بولغانلىقىڭىن ئۇقتۇم. ماان شۇ چاغدىال، كەچۈرۈمدىن ئۈمىتۋار بولۇپ، بۇ 

ۇنداق ملان دېگەن رەھمىدىل ۋە شەپقەتلىك بولۇدۇ ۋە شخەتىن يېزىشقا جۈرئەت قىدلمى. چۈنىك، مۇسۇ 



بولۇىش كېرەك. ئالالھ رەھامنرىرەھمىدۇر ۋە بۇ سۈپىتىنىڭ ئىنسانالردا تەجەللىيسىىن كۆرۈش تىن 

 سۆيۈنۈدۇ. ماان بۇ ماڭا كەچۈرۈشۈڭگە ئۈمىت ابغالشقا رىغبەت بەرگەن ئامىل ئىدى.

 رىالپ چۈشەپ قالمىەن. چۈشلۈرۈمنىڭ مەزمۇىنمەس ىەل شۇ: ئاشۇ يىلالردىن بېرى مەن سېىن ئا

ئاساسەن ئوخشاپ كېتىدۇ، بۇ ھال مېىن قورقۇتۇدۇ. شۇنداقال بۇنداق چۈشەلر خېىل كۆپ 

مۇ كۆڭۈلىن يەتتە قېتمى ئوخشاش چۈش ىن چۈشەش، بولۇپ-تەكرارلىنىدۇ. برى يىدلا ئاز دېگەندمىۇ ئالتە

الپ، ورقۇنۇچلۇق بولۇدۇغانلىقىىن، روھىن غاجىغەش قىلىدىغان چۈش ىن تەكرار كۆرۈشنىڭ نەقەدەر ق

 ايرا قىلىۋېتىدىغانلىقىىن چۈشۈنەرسەمنۇ بىلمەميەن.

بۇ چۈشلۈرۈمدە س ېنىڭ كۆرۈنۈشۈڭ مېىن بەالك ئازاپاليدۇ. چۈشۈمدىىك قاراشلرىىڭ شۇ قەدەر 

ش قولۇمدىن بىچارىىك، ئۇزاققىچە ئۇنتۇپ كېتەملەميەن. بۇ قاراشقا يوشۇرۇنغان مەزمۇنالرىن تەسۋىرەل

كەملەيدۇ. شۇنداق بولس مىۇ ئۇنىڭدا ۋاقىت ئۆتكەن مۇھەببەتنىڭ ئېلمىېنتلرىى ابر. ئەمما سەن ماڭا سۆيگۈ 

بىەلن ئەمەس، خۇددى ئەخەلتكە، ئۆزى اتشلىۋەتكەن ئەخەلتكە قارىغاندەك قارايسەن. ھەممىدىن ماان 

ېيىن بۇ ا نۆۋەتتىىك چۈشۈمدىن ك شۇ قاراشلرىىڭغا دۇچ كېلىش ماڭا قورقۇنۇچلۇق تۇيۇلۇدۇ. ھەتت

 قاراشالر ئوڭۇمدمىۇ گاھ ئارقامدىن، گاھ ئادلمىدىن نەيزىدەك تىكىلىپ تۇرۇۋېلىپ، مېىن قورقۇتۇدۇ.

ا، بەزىدە بىز توي قىلىش ئادلىدا تۇرۇۋاتقان بولۇمىزۇ، ئەمما شۇنداق بولۇش ىغا قارمىاي بېقىشلرىمىىزد

ان، ئەمدى ئەسەر يوق؛ خۇددى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىپ بولغ مۇھەببەتتتىن-سۆز ھەركەتلرىمىىزدە مىھرى

چاپقۇغا ئېلىپ بېرىلىش ئادلىدا تۇرغان گۇانھاكردەك ئېغرى قاراشالردا قارىش مىىز، يۈرەكىن بېسىپ 

تۇرغان قوغۇشۇندەك ئېغرى برى نەرسە ابر، تەسۋىرلىگۈسىز روھىي ئازاپ ھىس قىلىنىپ تۇرۇدۇ. بۇ 

ۋاز كەچكىىل، ھەم تۈزەتكىىل بوملايدىغان ئاجايىپ ئېغرى ۋەزىيەتتە  ئۆلۈمگە مەنىداش توي ھەم

بولۇدۇىك، خۇددى چۆيۈندىن قۇيۇلغان دەرۋزىالر ئىچىگە بەنت قىلىنغاندەك پەقەتال ئېغرىلىق تۇيغۇىس 

بېرىدۇ، نەپەس ىن قىيىنالش تۇرۇدۇغان، قەدەمىن ئېغرىالش تۇرۇپ تۇرۇدۇغان بۇ تۇيغۇنىڭ ئازابىدىن 

ورقۇمەنىك، سېىن چۈشەپ قاملاسلىق ئۈچۈن ھەتتا ئۇخالش تىمنۇ قورقۇدۇغان دەرىجىگە شۇچنىلىك ق

 يەتتىم.

 ئېغرىلىق، س ېنىڭ خوتۇنالر بولۇمىز. ئەمما ۋەزىيىتمىىزدىىك-بەزىدە بىز ئاللىقاچان توي قىلىپ بولغان ئەر

ىكىن دەپ ئويالميەن. م قاراشلرىىڭ ئوخشاشال. چىدىغۇچىلىكىم قاملىدى. مېىن قىيناۋاتقىىن س ېنىڭ روھىڭ 

بەلكىم بۇنداق ئويلۇشۇم دىنغا مۇخالىپ خۇراپات بولۇش مىۇ مۈمكىن. مېىن گۇانھمىىن ئېغرىالش تۇرۇدۇغان 

ىك خىيالالردىن قۇتقۇزۇۋالغىن! ھەققىڭدىن ئۆتكەنلىكىڭىن اباين قىلغىن. ئالالھتىن مېنىڭ روھمىغا ئەمىنل 

ەك برى ن بولغان ئۆمۈچۈك تورىغا چرىمىلىپ قالغاندتىەلپ قويغىن، مەن خۇددى ماترىىياىل پوالتتى

 «ھادلمىەن، يۇلقۇنۇمەن، قۇتۇالملاميەن، ھالمىدىن كەتتىم.... 



ابش تا راسا كۈلگۈم كەدلى. مېنىڭ جىنلرىمى ئۇىن ئورىۋېلىپ، اتزا قىينىغان ئوخش امىمدۇ؟ دەپ، 

غانلىقىىن ئويالپ ھىساپلىنىدى دېمەكچمىۇ بودلۇم. برى مۆمىن ئۈچۈن كەچۈرۈشنىڭ ئەجرى« خوپ بوپتۇ!»

ئىچمىدىن كەلگەن برى ھىس بىەلن ئالالھقا يېلىندمى. ئۇنىڭ روھىىن چرىمىۋالغان نېمە بولسا، شۇنىڭدىن 

ۇغان ئازات قىلىشىىن، مېىن ئۇنىڭ چۈشلرىىدە قايتا كۆرسەمتەسلىكىن تىلىدمى. ايخش ىلىق قىلغۇچىدا بولۇد

ىختىيارسىز ايىپ يېنىلكەپ كەتتىم. ماان شۇ چاغدا ئۇنىڭ خېتىىن ئ روھىي قاانئەت قەلبمىىن تودلۇردى. ئاج

 كۆكسۈمگە ابستىم...

  

 يىىل ئاپرىل-2013

ئۆكتەبرىدە قايتا كۆزدىن  -15ئۆكتەبرىدە تۈزۈتۈدلى. -5يىىل -2013

 كەچۈرۈدلى. اكاندا، ئېدمونتون.
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