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 ۋە جازا گۇناھ

 

رنىڭ شۇ تاپتا ئۇ ئەسقەئاسىيە ئەسقەرنىڭ گۈزەلدىن كۆزىنى ئۈزەلمەيال ئولتۇرغىنىنى يەنە كۆرۈپ قالدى، 
ئۆزىگە ئىلگىرىكىدەك ئوت بولۇپ قارىشىىاا نەقەەەر تەشنا ئىدى ەە.... ئەمما گۈزە  بۈگۈنكى سورنناا 
قاچان كىرىپ كەلدى، شۇ چاغدىن باشالپال ئەسقەرنىڭ كۆزلىرى ئۇنىڭدىن زاەىال ئۈزۈلمىدى... ئاسىيە 

كى نىارازىلىقىنى بىر ئىاىاەىلەد ەەپ قان ە ئەسىىىىقەرنىىڭ كۆزلىرىگە ئۇەن  تىكىلىپ، ئۇنىڭاىا قەل ىىدى
قارىاانسىىرى ئەسىقەر ئۇنىڭاا نەزەر كۆزىنىمۇ سىپلىپ قويمىدى. ئۇ قاتتىۆ ئۆرتىنىپ كەتتى، چىدىاۇسى  

شىىپكەر گەپلىرىنى ئويالپ كەتتى. -بىر غەشىىلىئ ئى ىدە ئەسىىقەرنىڭ تپۈى ئۈن كۈن ئىلگىرىكى شىىپرىن
ا چۈمۈپ، ەننياەىكى بارلىۆ مەۋ ۇەاتنى تامام ئۇنتىاان ئۇالر شىىىىۇ كۈنى ئىا ايىپ تاتلىۆ ەپسىىىىالرغ

ئىدى... ئارىدىن پەقەتال ئۈن كۈنال ئۆتتى، بۇ ئۈن كۈننىڭ ئى ىدە ئەسىىىقەر تامامەن باشىىىقى ىال بىر 
ئاەەمگە ئۆزگىرىپ قالااندەك، ەەتتا ئاسىىىيەنىڭ بۇ سىىورنندا بارلىقىنىمۇ ئۇنتىااندەك قىالتتى. شىىۇ تاپتا 

ىرى گۈزەلدىن باشقا ەى قانداق ئايالنى كۆرمەيتتى... ئاسىيە ئەمدى ئەسقەرگە قايتا ئۇنىڭ كۆڭۈ  كۆزل
قارىمىدى، يەنە قارىسىا ئۇنىڭ يۈرىكى ۋاسىسىىدە يپرىلىپ كپتىدىااندەك ەالاا يەتكەنىدى. ئەسقەرنىڭ 
 پەە ەېگەندىال گۈزەلدىن كۆزىنى ئۈزەلمەد قپلىۋاتقان ئاشىىىۇ تۇرقى ئاسىىىىيەنى گويا گۈلۈاناا چۈشىىىۈ

كەتكەندەك ئازاپاليتتى. ئۇ، ئۇەنلدىكى ئەينەكتىن مەخسىۇ  كۆپتۈرۈپ ياسىىىتىۋالاان ساپسپرىۆ بۈەرە 
چاچلىرى ئى ىدە قۇشۇقتەكال كۆرۈنىدىاان، زىياەە سۇلاۇنلۇق قاپلىاان چىرايىنى كۆرۈپ بىئارام بولدى. 

اليىۆ   ىسىىمىاا -ا ئىسىىمىئىۈتىيارسىىى  لەپاىدە گۈزەلنىڭ چىرايىاا يەنە بىر قارىدى، گۈزە  شىىۇ تاپت
گۈزەللىشىىپ كەتكەن بولۇپ، ئۇنىڭ يۈزى بىراۋ سىۆيۈپ قويسىا ئى  قالاۇەەك سىىىلىۆ، يۇمشاق ئىدى. 

ەەال پات ش -سىۇ  لەۋ سىۇرنب بىلەن تپۈىمۇ ەىسىسىىياتلىۆ كۆرۈنىدىاان قى ىل گۈلدەك لەۋلىرى پات
الدا بوينى غۇن ىدەك تۇرقىاا ما  ەكۆزلىرىگە ماسىلىشىىپ ئەسىقەرگە تاتلىققىنە كۈلۈمسىىىرەپ قوياتتى. 

ئاق ەەم ئۇزنن، سۈزۈك ئىدى. چوغدەك قى ىل كۆڭلىكىگە پاتماد چىڭقىلىپ تۇرغان كۆكسى ەەرقانداق 
ئەر كىشىىىنى ئۆزىگە  ەلپ قىلىپ، سىىىرلىۆ خىيالالر ئالىمىگە ئپلىپ كپتەتتى... ئۇ شىىۇ تاپ ەۈپاىدە 

ى خپل-ىدى. ئەسىقەرال ئەمە ، سورنندىكى خپلىئپ ىلىپ، خۇشىاۇراق چپ ىپ تۇرغان گۈلنىڭ ئۆزى ئ
ئەرلەرمۇ ئۇنىڭىدىكى گۈزە  رنخسىىىىارنىىڭ  ەلىپ قىلىە كۈچىگە يپڭىلىپ، ئۇنىڭدىن كۆز ئۈزەلمەيال 

 ...قپلىشقانىدى
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ئاسىيە چىدىيالمايال قالدى، ئۇ بۇ يەرەە يەنە نپمىنى كۈتۈپ ئولتۇرسۇن. ئەسقەر ئۇنىڭ نپمىسى ئىدى   
كەتكۈەەك.... يىا ئۇنىڭ خوتۇنى ئەمە ... پەقەت بىر نەچ ە قپتىملىۆ كۆڭۈ  شىىىىۇن ە تەلمۈرۈپ 

 !شىكەر گەپلىرىگە ئىشەنگەن ئايالالرنىڭ  پنىاا ۋاد-خوشلىاىال خاال . ئەرلەرنىڭ شپرىن

ياش چوڭ،  01ئانىسىىىنىڭ زىرى بىلەن تەگكەن ئىدى. ئپرى ئۇنىڭدىن -ئاسىىىيە ەازىرقى ئپرىگە ئاتا  
ەم ئىدى. ئپرىنىڭ ۋن ۇەىدا قانداقتۇر ئا ى لىۆ، يۇمشىىاقلىۆ، ئۆزىدىن ئۆزى ئپىتىيات ياغاق يۈزلۈك ئاە

قىلىە سىىىىەزگۈسىىىىى بار ئىدى. ئۇ خۇەەى توختام سىىىىۇەەك ەەرقاچان ئالدىرىماد، تەمتىرىمەد ئىە 
كۆرىدىاان ئەر ئىدى. بىر ئىشىقا ئالدىراپ خوشالمۇ، خاپىمۇ بولۇپ كەتمەيتتى. ئاسىيەنىڭ نەزىرىدە ئۇ 

ارغان ە قۇرنپ كپتىۋاتقان قپرى توغراق ئىدى. شىۇڭا ئۇ يۇمۇرىسىتىئ، سۆزمەن، ەەممىنىڭ ەىققىتىنى ب
قامىتى كپلىشىىىكەن ئەرلەرگە باشىىىقى ە ەەۋە  بىلەن قارايتتى. -ئۆزىگە تارتىپ تۇرااليدىاان، قەەەى

گە بەكال شۇڭا ئپرى ئاشۇنداق ئپرى بار ئايالالرنى بەختلىئ، ئۆزىنى بولسا بەكمۇ بەختسى  ەىساپاليتتى.
سىىۇ  مۇئامىلە قىالتتى. يپشىىىنىڭ چوڭىيىپ قالاىنىنى، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرغان بىر 
تىا  ئىارزنلۇق قى ىنى ەېمىسىىىىە ەەرگى مۇ ئەشىىىىۇ مۆرىمە  ئەرنىىڭ پپشىىىىىگە چىڭ ئپسىىىىىلىۋېلىپ 

ىسىدىن تى، شەەەرەە ئپرىنىڭ ئىدارئولتۇرمايتتى...ئاسىيە ئىلگىرى شەەەرگە قاراشلىۆ بىر يپ ىدا ئىشلەيت
سىىىقلىقىاا بپ -تەقسىىىق قىلاان بىر يۈرۈش كى ىئ بىناەا ئولتۇراتتى. ئپرىنىڭ سىىۇسىىلىقى، زىياەە ئپاىر

چىشىلىرى قپرىشىسىىمۇ، ەەر كۈنى شىەەەر بىلەن يپ ىنىڭ ئارىسىدا قاتناپ، ئۆزىنىڭ ئاياللىۆ، ئانىلىۆ 
. ىال ەېگەن بىلەن ئۇنىڭدا يپ ا تۇرمۇشىنىڭ تەسىرى بار ئىدىمەسئۇلىيىتىنى ئاەا قىلىپ كپلىۋاتاتتى. نپم

شىىىۇ ەالدا نۇرغۇن يىلالر ئۆتۈپ كەتتى، تەشىىىكىلنىڭ ئاخىرى ئاسىىىىيەگە ئى ى ئاغرىپ قالدىمۇ، ئۇنى 
شىىىەەەرەىكى باش ئىدارىاا يۆتكەپ ئەكەلدى. ئۇالرمۇ شىىىەەەرەىكى ئاۋات بىر ئولتۇراق رايوندىن بىر 

لىپ، ئىلگىرىكى تار ئۆيدىن كۆچۈپ چىقتى. ئاسىىىىيەنىڭ يپڭى ە تۇرمۇشىىىى يۈرۈش تاۋار ئۆد سىىىپتىۋې
 .شۇنىڭ بىلەن باشالندى

قوشىىنىالر ئاسىىىيەنىڭ كۆزىگە باشىىقى ە كۆرۈندى. ئايالالر -بۇ رايوندا ئولتۇرنشىىلۇق بىرنەچ ە قۇلۇم  
قورننۇش،  تۇرنشىىىىتىىا ئۆزلىرىنى ئەركىن قويۇۋېتەتتى. ئۇالرەا ەى  ىر-بەكمۇ موەا يۈرەتتى، يۈرۈش

تۆكۈنلەرەە ئۇالر خۇەەى -تىىارتىنىە يوق ئىىىدى. ئىىاسىىىىىيە چىىاقىرىلاىىان بىر نەچ ە قپتىملىۆ تود
خانىشىالرەەك ئۆزلىرىنى بەكمۇ چوڭ تۇتاتتى. بۇالرنىڭ ئى ىدىكى سەنەۋەر ئىسىملىئ چوكان ئاسىيەنىڭ 

تتى. بىر نەچ ە سىەەەت قىلىشىپ ئۆتە -ئۈسىتۈن قەۋەتتىكى خوشىنىسىى ئىدى. ئۇالر ەەرەالدا سىاالم
قپتىملىۆ ئاەەتتىكى مۇڭدىشىىىشىىتىن كپيىن سىىەنەۋەر ئاسىىىيەنىڭ زېرىكىشىىلىئ تۇرمۇشىىىنى چۈشىىەندى، 
ئۇنىڭاا خەيرىۈاەلىۆ قىلاان بولۇپ ئۆزلىرىنىڭ چايلىرىاا بىللە ئپلىپ بارەى. ئۇالرنىڭ ەى كىمنىڭكىگە 

ەەر قپتىملىۆ سىورنناا ئىشىىتىراك ئوخشىىمايدىاان چايلىرى، ەەشىەمىتى، كپلىشىىكەن، پۇلدار ئەرلەرنىڭ 
بۇالر »قىلىپ، كەياىياتنى تپۈىمۇ يۇقۇرى كۆتۈرىۋېتىشىىلىرى ئاسىىىيەنىڭ كۆزىنى راسىىتال ئپ ىپ قويدى. 

ەەپ ئويلىدى ئاسىىىىيە. « ەەقىقەتەن  اەاننىڭ راەىتىنى كۆرۈشىىىنى بىلىدىاان ئپسىىىىل ئايالالر ئىكەن
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 پات شەەەرنىڭ ئاسانلىق ە-ان بولدى. ئۇالر پاتشىۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ زېرىكىشىلىئ كۈنلىرى ئاخىرالشق
پرىپ شەەەرلەرگى ە ب -كۆزگە چپلىقمايدىاان مەلۇم  ايلىرىدا سىورنن تۈزىشىەتتى، ەەتتا باشىقا ناەىيە

كۆڭۈ  ئپ ىپ كپلەتتى. ئەسىىىقەر ئاسىىىىيەنىڭ تۇرمۇشىىىىاا ئەمدىلەتتىن بۆسىىىۈپ كىرگەن ئاشىىىۇنداق 
بىرىنى تۇنجى كۆرۈپال ياخشى كۆرۈپ قپلىشتى. ئاسىيەنىڭ -رسورنندىكى قامالشقان ئەر ئىدى. ئۇالر بى

ىڭ ئايا  ئايالالر ئاسىيەن-ماشىىنىسىىنىڭ بولاىنى ئايالالرغا خپلىال قواليلىۆ يارىتاتتى، ەەر سىورنندا ئەر
كىشىىىى تۇرنپ رى  تۇتااليدىاان  اسىىىارىتىگە، قى غىن مۇئامىلىلىرگە قايىل بوالتتى. ئۇنى ەە ەېمەيال 

رنپ قالتىس خوش قىلىۋېتەتتى. شىىىىۇڭا بۇنداق سىىىىورنناا كەلگەندە ئاسىىىىىيە ئپرىنىڭ ئۇچۇ-ماختاپ
قويمىاىنىاىمۇ پەرۋا قىلماد قانداقتۇر ەنرن  يىاىلىشىىىالرنىڭ گپاىنى قىلىپ، توزەەك ياسىىىىنىپ ئۆيدىن 

 پلىرىنى ماشىىنىسىىاا ئولتۇرغۇزنپ سورنن قوغال«ەىسى »چىقاتتى. ئۇ ئۆزىنى كۈتۈپ ئارانال تۇرىۋاتقان 
چاپاتتى... ئاسىىىىيە بۇنداق سىىىورننالرەا ئەسىىىقەرگە ئوخشىىىاش يۇمۇرىسىىىتىئ تۇياۇغا باد، ئا ايىپ 
قامالشىىقان، سىىۆزمەن، ەىسىىسىىىياتلىۆ ئەرلەرگە ئىى كۆيەرلىئ بىلەن قاراپ قاالتتى. ئاشىىۇ ئەرلەرنىڭ 

ۇزنرلىنىپ ەئى ىدىن -قى ىقارلىۆ چاق اقلىرىاا، ەەتتا چەكتىن ئپشىىپ كەتكەن سپرىۆ يۇمۇرلىرىاا ئىى
كۈلەتتى. ئپرى، قى ى يىىاەىاىىا يەتمەيتتى، ئۆزىنىىىڭ خپلى ئىىاەەم ەەۋە  قىلىىىدىاىىان بىر ئىىىدارىىىدا 
ئىشىىلەيدىاان خى مەت ى ئىكەنلىكى، باشىىقىالرنىڭ ئايالى، بىر قى نىڭ ئاپىسىىى ئىكەنلىكىدەك بۇ ئپاىر 

پيىن ئەسىىىقەر بىلەن كۈلكە، سىىىورنن تارقىااندىن ك-يۈكنى چۆرۈپ تاشىىىاليتتى. شىىىوب مۇزىكا، ئويۇن
بولىدىاان تاتلىۆ بىرلىشىىىە... ئۇنىڭ بۇرنختۇملۇق ئى ىدىكى ەاياتىاا ئالەمشىىۇمۇ  ئۆزگىرىشىىلەرنى 

رىڭ تو -ئپلىپ كەلگەنىدى. ئپرىنىڭ سۆرەلمىلىكى، كەم سۆزلىكى، بەزىدە ئاەەمنى ئۆرۈۋەتكۈەەك تورىڭ
ۋاتقىىان كۆڭۈ  خوشىىىىلىقىىىدىن گەپلىرىىىدىن ەەر قپتىق بى ارلىۆ ەىس قىلاىىانىىدا، ئۆزىنىىىڭ قىلى

 ...شۈبىىلەنمەيتتى

پەش ەېگۈچە ئۆتۈپ كپتىدن، ئۇالرنى قان ە يوشۇرنن ساقلىاانسىرى  -ىىى ياشلىۆ ۋە گۈزەللىئ ەەش  
، ەەيدىاان تەمسىىىىل بار، قپرىااندا گۆش «چىشىىىىڭنىڭ بارىدا گۆش يە»شىىىۇن ە تپ  ئۆتىدن، بى ەە 

! شىىىۇڭا چىشىىىنىڭ بارىدا، چىراينىڭ بارىدا ئوينايلى، ئەمە ، كپسىىىە  چىرماپ ئوماچمۇ ئى ەلمەيمى 
كۈلەيلى ەىستالر!ىىىىىىىىىىىى ەەيدن ئەسقەر ەائىق قەەەل سۆزى قىلىپ. راس  ئەمەسمۇ. ياشلىۆ بىر يپنىپ 

ياشىىىىلىقىمنىڭ، گۈلدەك »ئۆچىىدىاان چاقماق، ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇش، ياشىىىىلىقنى قەەىرلەش كپرەك. 
ن، كۈن بويى كىتاپتىن باش كۆتۈرمەد بىر تاتلىققىنە سىۆيۈشنى  امالىمنىڭ قەەرىگە ئپرىق يەتمىگەندىكى

پ تامىقىنى قىلى -بىلمىگەندىكىن، شىىىورى ئۆزىگە! ەپلىمۇ ئاشىىىۇ لۆمشىىىۈككە مە  ۇرى باغلىنىپ، ئاش
بپرىۋاتقىنىمنىىڭ يۈزى يوق! تۈىى، لەنىتى! نەلەرەە يۈرۈپ سىىىىاڭا ئوخشىىىىاش گالۋاڭاا خوتۇن بولۇپ 

ە ، تەلەتى سىەت مايماق خوتۇنالرنىڭ قاراپ يەۋەتكۈەەك قامالشقان ئپرى قالااندىمەن. نەەىكى مۆرىم
 «!بولىدىكەن، ئپسى ! مپنىڭ بەختسى لىكىمگە يەنە نپمە تەڭ كەلسۇن.
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ئۇ بەزىىدە شىىىىۇنداق خىيالالر بىلەن ئۆزىگە تەسىىىىەللى، بپرەتتى، كاد تەقدىرىدىن ئاغرىنىپ، گومۇش 
ۇنىڭ ئوغىسىىىنى يەنىمۇ قاينىتىدىاىنى قى ىنىڭمۇ خۇەەى ئپرىدىن ەەسىىسىىىلەپ نەپرەتلىنىپ كپتەتتى. ئ

ئەركىلەپ، چىرايلىۆ ياسانما  ەالىتى -ەاەىسىدەك ئارتۇق گەپ خالىما ، ئپ ىلىپ كۈلمە ، يايراپ
ئىدى. قى ى قاچانال قارىسا ئۆيىگە بپكىنىۋېلىپ كىتاپتىن باش كۆتۈرمەيتتى. ئارتۇق ە گەپ قىلمايتتى، 

گەپلەرنى « سپسىۆ» ەاەىسىىاا ئوخشىاش ئاەەمنى ئوڭدا چۈشۈرىۋەتكۈەەك  شىۇ كۈنلەرەە ئۇمۇ خۇەەى
 .ئانىسىاا قىلىدىاان بۇلىۋالااندى

ىىىىىىىىىىىى ئەركىن بولۇڭ قى ىق، يايراپ كۈلۈڭ، سى  تپۈى باال، بالىالر سى ەەك يپشىدا ئويناپ كۈلۈپ   
گە كۈلكى-قى ىنى ئويۇنيايرىۋېلىشى، قپرى مومايدەك ئۆيگە بپكىنىۋالماسلىقى كپرەك،ىىىىىىىىىىىىىىى ئاسىيە 

چارچىمىدىق، كىتاپ ئوقۇسىمۇ چارچامدن ئاپا. كىتاپ ئوقۇسام رىەىق تپۈىمۇ »قىسىتايتتى. ئەمما قى ى 
ئازاەىلىشىىپ قالىدىكەن، مپنىڭ ە سىى مۇ كىتاپ ئوقۇپ بىرىڭ، شىۇنداق قىلسىڭى  ئۆزىڭى ەە زېرىكىە 

ۇ قى ىنى تاپشىىۇرقىنى ئىشىىلەپ بولۇپال ەەيتتى. بۈگۈن كەچتىمۇ ئ« ەەم مەنىسىىى لىئ ەىس قىلمايسىىى 
ەىسىتلىرى بىلەن ئويناپ كپلىشىكە ەەۋەت قىلىۋېدى، قى ىدىن چۈشۈنىكسى ، ئەمما تولىمۇ ەەەشەت بىر 

 : اۋاپنى ئاڭلىدى

ىىىىىىىىىىىى ئاپا، ئەخالقتىن، ئپتىقاتتىن، قانۇندىن قورقمىااندىال ئاەەم ئەركىن بولاىلى بولىدن، مەن   
ىمەن، شىىىىۇڭا ئەركىنلىككە ئىنتىلمەيمەن، ئايالالرنىڭ بەك ئەركىن بولۇپ بۇالرنىڭ ەەممىسىىىىىدىن قورق

كەتكىنىمۇ ياخشى ئەمە ، ەاەام سى نى ەۆرمەت قىلىۋاتىدن، ئىشىنىۋاتىدن. بۇنى ئەركىمگە قويۇۋەتتى، 
ەەپ چۈشىىۈنىۋالسىىىڭى  قاتتىۆ خاتاالشىىقان بولىسىىى ! مەەەللىدىكى ەپلىقى بۇزنق خوتۇنالر بىلەن ئاز 

ىڭ! كپ ىلىئ بەزمىلەر سىىى ەەك ئانىالرغا ياراشىىمايدن! بىر ئايا  كىشىىىدە  ەمئىيەت ئپتىراپ ئارىلىشىى
ما ، ئەر ۋە باال تۇرنپمۇ يەنە ئابرنينىڭ بولماسىىىىلىقى مەڭگۈلۈك -قىلىدىاان ياخشىىىىى خى مەت، پۇ 

 !بەختسى لىئ... ئابرنيىڭى نى تۆكۈۋالماڭ، ئاپا

ىاا كالتەك تەگكەندەك ەاڭقپتىپ تۇرنپال قالدى. قى ى ئاسىىىىىيە قى ىنىڭ گپاىنى ئاڭالپ گويا بپشىىىى  
مۇن ە ەىق قىلسىىىمۇ، بۇ ەەرىجىدە  اۋاپ ياندنرمىاان ئىدى. -ئىلگىرى بۇ توغرىسىىىدا ئۇنىڭاا ئان ە

خۇەەى ەەيدىاانلىرىق يەنە بار ئىدى، ئەمما ئانامكەنسىىەن، يەنىال يۈزۈڭنى قىالد، ەەۋاتقاندەك ئەلاازەا 
ال  تىترەپ تۇراتتى. ئاسىىىىىيە بىر ئپاى مۇ زنۋان -قى ىنىىڭ پۈتۈن بەەىنى ال  يىاناىا قىارىۋالاىانىدى.

 .سۈرەلمىدى، يۈرىكى قوقاستا پۇچۇلىنىۋاتقاندەك قاتتىۆ بىئارام بولدى

ناەىيەسىىىدە بولىدىاان مەخسىىۇ  سىىورنن ئۈچۈن سىىىرتتا خپلى   Oئۇنى بۈگۈن« ەىسىىتلىرى»ئەمما   
ايتا ق -، ەەپ ئۇنىڭدىن قايتا«ۈن كەلمىسىىىڭى  زاەىال بولمايدنبۈگ»بۇرننال سىىاقالۋاتاتتى. ئەسىىقەرمۇ 

كىلومپتىر يىراقلىقتىكى كى ىككىنە بازار ئىدى. بۇ يەرەە  01ناەىيەسىىىى شىىىەەەرەىن  O .ئۆتۈنگەنىدى
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خپلى ئىشالرنى قىلىپ، قىلاان ئىشىنىڭ ەىى بىر -پات سورنن تۈزۈپ، پىنىان  ايالرەا خپلى-ئۇالر پات
 .چىقارمايال ئۆيلىرىگە كپلىۋاالاليتتىبۇسىنى 

ئاسىىىىيە زنۋانى تۇتۇلۇپ قالااندەك قى ىاا بىر ئپاى مۇ چۈشىىىەندۈرۈش بپرەلمىدى. يۈزى كۆيۈشىىىۈپ   
تۇرسىىمۇ بىر قپيداش بىلەن ئىگى  پاشىنىلىۆ ئايىاىنى پۇتىاا سپاىپ، تۆمۈر ئىشىكنى  اڭڭىدە ياپقىنى ە 

ت ئالدنرىۋاتقاندا بپشىىىنى كۆتۈرۈپ ئىۈتىيارسىىى  ئۆيىنىڭ ئۆيدىن چىقىپ كەتتى. ئۇ ماشىىىنىسىىىنى ئو
ەېرى ىسىىىىگە قارىدى، قى ى ەېرى ىنىڭ قاناتلىرىنى ئۇلۇ  ئپ ىۋېتىپ، ئۇنىڭاا ياشىىىلىۆ كۆزلىرى بىلەن 
قاراپ تۇراتتى... ئاسىىىىىيەنىڭ يۈرىكى ئاغدى، ئۆزىنىڭ نپمە ئىە قىلىۋاتقانلىقىنى تۇنجى قپتىق ەپس 

 ...گۇناەلىۆ تۇياۇ ئۇنىڭ يۈرىكىنى تۇنجى قپتىق قىستى قىلااندەك بولدى، بىر

ئاسىىىىيە سىىىورنندىن ەىسىىىتلىرىاا ەپلى كىرىمەن، ەەپال يپنىپ چىقتى. شىىىۇنداق ەېمىسىىىە نۇرغۇن   
سىەۋەپ كۆرسىىتىشىكە توغرا كپلەتتى. ئەمەلىيەتتە ەىستلىرىمۇ ئۇنىڭ ئەسقەر -چۈشىەندۈرۈشىكە، باەانە

رغىنىنى سىىەزمىگەن يەرەە ئەمە ، شىىۇڭا ئۆزىنىڭ سىىورنندىن بالدنرال سىىەۋەپلىئ زاەىال ئپ ىاللماد ئولتۇ
قايتقىنىنى توغرا چۈشۈنىدن، ەەپمۇ ئوياليتتى. ئۇالر ئاەەتتە سورنناا بىللە بارغىنى بىلەن ەى قاچان بىللە 
قايتمايتتى. شىىۇڭا ەىسىىتلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئاياپ، بۇ يەرەە ئەسىىقەرگە نىسىى ەتەن ئارتۇق ە ئاەەم بولۇپ 

 .لتۇرىۋەرگۈسى كەلمىدىئو

ئاسىىيە ماشىىنىسىىنى رېسىتۇراننىڭ ماشىنا توختىتىە ئورنىدىن قايدنرىۋاتقاندا ئۆزىنى ئى لەپ چىققان   
  االق-ئەسىقەرنى كۆرۈپ قالدى. ئەسىقەر ەەر ەالدا سە   ىدەىيلەشكەندەك ئۇنىڭ ماشىنىسىنى ئاالق

لى ۋاللىدە يورىدى، ەىمەك، ئەسقەر يەنىال بولاان كۆزلىرى بىلەن ئى لەشىكە باشىلىدى. ئاسىىيەنىڭ كۆڭ
ئۇنىڭاا چىدىمايتتى. ئاسىيەنىڭ ماشىنىدىن چۈشۈپ رېستۇراناا قايتىپ كىرگۈسى كەلمىدى، شۇ تاپتا ئۇ 
ئەسىقەر بىلەن يالاۇز كۆڭۈ  ئپ ىشىنى، شىىكەسىتىلەنگەن كۆڭلىگە ئەسقەرنىڭ تاتلىۆ، شپرىن سۆزلىرى 

 .بىلەن تەسكىن بپرىشنى ئىستەۋاتاتتى

ىىىى نىمانداق قىلىسى  ئاەەمنىڭ كەياىنى ئۇچۇرنپ.ىىى ئەسقەر ماشىنىاا چىقىاال ئۇنىڭاا كايىدى،ىىى   
نەگە ماڭماق ى ئىدىڭى . سەنەۋەر ەېمىسە چىقىپ كپتىۋاتقىنىڭى نىمۇ كۆرمەيدىكەنمەن، نىمىگە شۇنداق 

 خاپا بولىسى .

چىقمىااندىمەن. كەياىڭى نى ئۇچمىسۇن ىىىىىىىى كىق خاپا بوپتۇ. گۈزەللەرنىڭ يپنىدىن مەن چاقىرىپ   
ەەپ  ىماىنا يپنىپ چىقتىق، بولماپتىمۇ.ىىىىىىىىىىىى ئەسقەرنىڭ ئۆزىنى ئەيىالىشىنى كۈتمىگەن ئاسىيەنىڭ 
غۇددىدە ئاچ ىقى كەلدى،ىىىىىىىىى چىدىمىاان بولسىڭى  ەەرەا  كىرىپ كپتىڭ! سى گە ئپسىلىۋالاان ئىە 

 !يوق تپۈى
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ياشلىۆ قى الرنى كۈتكەندەك كۆڭلىڭى نى ئپلىۋاتىمەن، شۇمۇ  01ىىىىى نىمان ە خۇد قىلىسى . ەپلىمۇ   
 يەتمىدىمۇ سى گە. يەنە قانداق قىلىپ بەرسەم بوالتتى.

ىىىىىىىىى توۋا، ئەرلەر نىمان ە ۋاپاسى  ەە. نىمان ە ۋىزەانسى .! نىمان ە ئۈ مە كۆڭۈ . تپۈى نەچ ە   
ەەۋاتاتتىڭى ، سى ەىكى  اننىڭ ەالى  «سىى  كەلمىسىىڭى  بۈگۈن ماڭا بۇ  ان ەارام»سىائەت ئىلگىرىال 

شىىىۇن ىلىكما. بۈگۈن گۈزەلنى قولاا چۈشىىىۈرمىسىىىىڭى  بۇ  پنىڭى  ەەقىقەتەن سىىىى گە ەارام بولىدىاۇ 
، يپلىنىشىنىال كۈتۈپ-ەەيمەن.! بولدى، كىرىپ كپتىڭ، سى گە گپاىق يوق!ىىىىىىىى ئەسقەرنىڭ يالۋنرنپ

مىگەن ئاسىىىىىيە يپرىلاۇەەك بولۇپ چىشىىىىلىرىنى تەنە قىلىشىىىىىنى ئەسىىىىال خىيالىاا كەلتۈر-ئۆزىگە تاپا
غۇچۇرالتتى. ئەمما ئەسىىىقەر ئۇنىڭ شىىىۇن ە ئاچ ىقلىنىشىىىىاا ەەيران قالااندەك بىرەەم قاراپ تۇرنپ 

 :ەە، بىرەىنال قاقاقالپ كۈلۈپ كەتتى-كەتتى

ال بەك ىىى ەا ەا ەا... ۋىجدان ەەڭ. ۋاپاسى  ەەڭ. بۇ گەپلەر سى ەەك ئايالالرنىڭ ئپاى ىدىن چىقسا  
غەلىتە ئىاڭلىنىىپ كپتىدىكىنا.! بەكال چوڭقۇرالپ كپتىاسىىىىى مۇ نىمە.... ئەقىللىقراق بولۇڭ، بۇنداق 

دان پىج-سىىورنندا ئويناشىىنى بىلگەنلەر كۆڭۈلنى تامامەن ئەركىگە قويۇۋېتىشىىى كپرەك. نىمە ئۇ ۋىجدان
ېگەن ! بىلىۋاتامسىىى . بى  ەەېگەن. سىىى  ئۆيىڭى ەىن ئپرىڭى نى گولالپ چىققاندا ۋىجدانىڭى  بارمىتى.

كۆڭۈ  خوشىلىقى ئى ەەپ يپرىق يولدا ئۇچراشىقان ەەمراەالر، بۇ خوشىلۇق...نپمىگە ئوخشاتسام بۇالر. 
خۇەەى مۇنىداقال تپتىىپ قوياىان مپۋىنىىڭ تەمىدەكال بىر ئىە... بىر خىل مپۋىنى چايناۋېرىپ ئەمەن 

اا بويسۇنماد چىققان ئوغۇل الىمەن، بۇ يەرەە كپكىرىپ يۈرىدىاان سىاراڭمۇ مەن. ئىككى بالىنىڭ ئانىسى
سىى ەەك خوتۇنالرنىڭ باشقۇرىشىاا قالسام ماڭا ئۇۋا  بولمامدن.! شۇنى ئۇنۇتماڭ ئاسىيە، سى  يا مپنىڭ 
ئپلىپ تاشىالپ قوياان خوتۇنۇم ئەمە ، ەەتتا ئاشىناممۇ ئەمەسىسى ! بۇ ئويۇندا سى مۇ، مەنمۇ تامامەن 

قۇچىقىمدا ياتسىىىىىڭى  ئەتە ئەركىننىڭ قۇچىقىاا كىرىشىىىىىڭى مۇ مۇمكىن. ئەركىن ئاەەم. بۈگۈن مپنىڭ 
ئەركىن سىى گە قانات سۆرەپ يۈرىۋاتقىلىمۇ خپلى بولدىاۇ ەەيمەن. بىلمەياۇ قالمىاانسى .... ئەركىننى 

 -ەۇشىىىىڭى نىڭ بارىدا قانات-كۆڭلىڭى  خالىمىسىىىا، ياكى زېرىكسىىىىڭى  ۋىجدان، ۋاپا ەېگۈەەك ئە 
ىاىۋالسىىىىىڭى مۇ بولىىدن، ئەمما مپنى ۋىجدان، ۋاپا ئارغام ىسىىىىىدا بوغىمەن،كونتىرى  قۇيرىقىڭى نى ي

 !قىلىمەن ەەپ خام خىيا  قىلماڭ

ىىىىىىىىى نىمە ەەۋاتىسى .! مۇشۇ گەپلەرنى سى  قىلىۋاتامسى .... توۋا... سى نى شۇ ەەرىجىدە ئۈ مە   
بىرىمى گە  -ەە. تپۈى بىركۆڭۈ ، زەەەرخەنىىدە ەەپ ئويلىمىىاپتىكەنمەن. نىمىىان ە ئەخمەقمەن 

 !مۇەەب ىتىمى ، ساەاقىتىمى  بار، ەەپ شۇن ە يولنى سى نى ەەپال بپسىپ كەپتىمەن ەېسە.

ىىى مۇەەب ەت.! مۇشۇ يپشىمى ەا بى ەە مۇەەب ەت نپمىە قىلسۇن. مۇەەب ەت ەېگەن خام سويمىالرنىڭ 
اقلىشىىىدىاان مەنىسىىى  ئويۇن ئۇ! ئويۇنى، ئۆزىنى ئالداش بىلەن باشىىلىنىپ ئۆزگىنى ئالداش بىلەن ئاي

سىىاەىقلىقتىن ئپاى  ئپ ىپ كپتىاسىىى  تپۈى. ەا، ەا، ەال... ئپرىگە، ئائىلىسىىىگە سىىاەىۆ بواللمىاان 
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ئايا  كىشىى ئوينىشىاا ساەىۆ بوالالمدا. قاراڭە، خۇەەى ئىە كۆرمىگەن كى ىئ قى چاقالرەەكال گەپ 
بۇ قامالشقان ئەرنىڭ ئەسقەر ئىكەنلىكىگە، تپۈى نەچ ە قىلىۋاتقىنىڭى نى!ىىىىى ئاسىيە ئالدىدا ئولتۇرغان 

كۈن ئىلگىرىال ئۆزىنىڭ ئىشىىىقىدا ئۆلۈپ كەتمەك ى بولاان ئەسىىىقەر ئىكەنلىكىگە ئىشىىىىنەلمەيال قالدى. 
ئۇنىڭ شۇ ەەرىجىدىكى يالىڭان، زەەەرەەك ئۆتكۈر سۆزلىرىدىن ۋن ۇەىدا ئۆركەشلەۋاتقان قى ىۆ قانلىرىمۇ 

 .پ كەتكەندەك تپنى  ۇغۇلدىدىەەقىقە ئى ىدە مۇزال

ىىىى ەۇ يۈزسى ، ساختىاەز! ىى ەېدى ئۇ ئەلەم بىلەن الغىلداپ تىترەپ. ئاسىيە شۇن ىلىئ تەڭسى لىئ   
ەەم ئۇۋال ىلىۆ ەپس قىلدىكى، ئۆزىمۇ سىەزمىگەن ەالدا ئەسىقەرنى تارتقۇشالپ، ئۇەن  كەلگەن يپرىگە 

ئۈ مە كۆڭۈ  ئوغرى!... گپاىنىڭ سپسىقلىقىنى قارا! قارا قويۇق ئۇرنپ كەتتى،ىىىىىىىىىىىى ەۇ ئالدام ى! 
 ...ئىاال 

قىلىپ تەگكەن « چاڭ»ىىىى قولۇڭنى تارت پاسكىنا  االپ! مپنى ئۇرغۇەەك سەن كىمتىڭ! ىىىى يۈزىگە   
بىر تەسىتەكتىن ئاسىىيەگە پۈتۈن زىمىن، ئاسىمان، يەر، ماشىنا...ەەممىسى پىرقىراپ چۆرگىلەۋاتقاندەك 

ا بوغۇزىاا بىر نەرسىىىىە كەپلىشىىىىىپ قالااندەك بولۇپ، چوغدەك قى ىاان مەڭ ىنى تۇيۇلۇپ كەتتى. گوي
 .چاڭگاللىاىنى ە، ماشىنىدىن غەزەپ بىلەن چۈشۈپ كپتىۋاتقان ئەسقەرنىڭ كەينىدىن قاراپال قالدى

 !ىى يۇندا ئى ىپ تويمايدىاان قانجۇق! ئى زىتىنى بىلمەيدىاان  االپ  

قان بىرەيلەنگە شۇنداق ەەپ تىلالپ بپرىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى، ئەمما ىىى ئۇ ئەسقەرنىڭ، ئالدىاا چىق  
چىقىپ كەلگۈچىنىڭ كىق ئىكەنلىكىنى ئاڭقىرالمىدى، بىر ەەەشەتلىئ نۇمۇ  ەەم خورلۇقتىن ئاسىيەنىڭ 
پۈتكۈ  ۋن ۇەى ئوت ئى ىىدە كۆيۈۋاتاتتى. ئۇ ئپسىىىىىنى يىاىپ، ماشىىىىىنىنى  ەەلى بىلەن قوزغاپ، 

 .ەەك ەالدا چوڭ يولاا چىقتىخۇەىنى بىلەلمىگۈ

 سىىى  ئۆيىڭى ەىن»، «ئپرىگە، ئائىلىسىىىگە سىىاەىۆ بواللمىاان ئايا  ئوينىشىىىاا سىىاەىۆ بوالالمدن.!»
ئاسىىىىيەنىڭ قۇالق «... سىىىەن ەېگەن  االپ!»، «ئپرىڭى نى گولالپ چىققاندا ۋىجدانىڭى  بارمىتى.!

. بۇ سۆزلەرنىڭ ئورامىدىكى قورقۇنى، سۈر ۋە قايتا  اراڭاليتتى..-تۈۋىدە ئەسىقەرنىڭ بۇ سۆزلىرى قايتا
ەەقىقەت... ئۇنىىڭ تپنىنى تپۈىمۇ  ۇغۇلدىتاتتى... ئاسىىىىىيە ئپرىگە، ئۆزىگە ۋە قى ىاا قىلاانلىرىنىڭ 
نپمىىدىن ەېرەك بپرىىدىاىانلىقىنى شىىىىۇ تىاپتىا ئپنىۆ ەىس قىلدى. بۇالرنى ەپس قىلىپ يپتىە بىلەن 

ا باشلىدى. ئۇ ئازاپتىن ئىڭراپ كەتتى، تۈن قاراڭاۇلىقى پۈتكۈ  ۋىجدانى ئۇنى ەەر تەرەپتىن قام ىالشق
كائىناتنى خۇەەى ئۇنىڭ رىەىدىكى چۈشىكۈنلۈك، ئاچ ىۆ پۇشايماناا ئوخشاش پۈتۈنلەد ئوراپ بولاان 
ئىدى.ئاسىىىىيە رىلاا مەەكەم چىرماشىىىقان ەالدا قارا تۈتۈن كپتىپ باراتتى، ئۇ ەەتتا ئۆزىنىڭ قايەرگە 

  بۆلىكىدە كپتىۋاتقانلىقىنىمۇ بىلمىگۈەەك ەالدا خۇەىنى يوقاتقان ئىدى. ئالدىدىن كپلىپ، قايسىىىىى يو
چىراق يورنتۇپ، بەلگە بپرىىپ كپلىۋاتقىان مىاشىىىىىنىالرغا مۇۋاپىۆ ئىنكا  قايتۇرنش، يو  بپرىە... 
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 نەېگەنلەر ئۇنىڭ كاللىسىىىىاىمۇ كىرمەيتتى. ئۇنىڭ پۈتۈن ئپسىىىىياەى ئۆزىنىڭ ۋەيران بولاان، يەر بىلە
-ئى زىتى بىلەنال چەكلىنىىپ قىالاان ئىدى. ئالدى-يەكسىىىىان بولاىان ئىاتىالمىە مۇەەب ىتى، غورنر

الپ قىلىىپ بەلگە بپرىىپ ئۆتۈپ كپتىۋاتقىان ماشىىىىىنىالر ئۇنىڭ كۆزىگە  -كەينىىدىن چىراقلىرىنى الپ
زى ئۇنىڭ ۋاكۆرۈنمەيتتى، ەېرى ىدىن بپشىىىنى چىقىرىپ، بىر نپمىلەرنى ەەپ ۋارقىرىاان شىىوپۇرالرنىڭ ئا

قۇلىقىاا كىرمەيتتى. ئەسىىىقەر ەەم ەپلىقى بىر توپ ەىسىىىتلىرى بىلەن بولۇپ ئۆتكەن ۋەقەلەر، ئۇالرنىڭ 
ئاغ ىدىن چىقىۋاتقان ەاياسىىى ، زەەەرەەك سىىپسىىىۆ سىىۆزلەر، ئپرىنىڭ بەزىدە غەزەپ ئارىالشىىقان، يەنە 

 مشىىەرەەك ئۆتكۈر سۆزلىرى ئۇنىڭبەزىدە تەربىيە، تەسىىرلەندۈرۈش ئارىالشىقان تەن ىىلىرى، قى ىنىڭ شىىە
 ...رىەىنى قۇرنتتەك غا ىاليتتى، ئۇ ەەرقان ە قىلىامۇ خىيالىنى يولاا، ماشىنىنىڭ رىلىاا يىاالمايتتى

ىىىىىىىىىىىى ئايالالر بەزىدە ئاتالمىە مۇەەب ەت، سۆيگۈگە ئالدىنىپ، ەەقىقى تۇرمۇشتىن، مۇەەب ەتتىن   
ا قارا سۈركەيدن، بۇنىڭ بىلەن ئورنىنى تولدنرنۋالاىلى چەتنەپ كپتىدن، ئپرىنىڭ، ئائىلىسىىنىڭ رىسىقىا

بولمايدىاان ئپاىر خاتالىۆ ئۆتكۈزىدن. ئۆزلىرى ئەسىر بولاان شۇ مۇەەب ەتنىڭ چىن مۇەەب ەت ئەمە ، 
ئۆزىنى پەسىىىلەشىىىتۈرۈش ئىكەنلىكىنى ئەسىىىال بىلمەيدن. بىلەمسىىىى . بارلىۆ -بەلكى بۇزنق ىلىۆ، ئۆز

ەر قانداق كىشىىىنى ئاقىۋەتتە پەقەت پۇشىىايمان، چەكسىىى  پۇشىىايماناىال ەەۋە  لەززەتلىرى ە -ئىشىىىۆ
ەەۋەسىىىىكە بىرىلىپ، ئۆز قولى بىلەن قۇرنپ چىققان ئائىلىنىڭ ئىمارىتىنى  -ئپلىىپ بىارىدن، ئىشىىىىىۆ

اڭ ياماناا يولۇقسىىى»ئۆرۈۋېتىپ، اللما ئىتتەك خارلىقتا ياشىىىاش ئەقىللىۆ ئايالالرغا ياراشىىىمايدن. بى ەە 
ەەيدىاان ەپكمەت بار، يامان نامى چىقىپ قالاان ئايالالر « اناا يولۇقسىىاڭ قارىسىىى يۇقاريارىسىىى، قاز

بىلەن خوشنام ەەپال ئارىلىشىۋەرمەڭ، سى گىمۇ، ماڭىمۇ، قى ىمى غىمۇ سەت!...ىىىىىىىىى بۇ سۆزلەرنى ئپرى 
 گەنتپۈى ئۈن كۈن ئىلگىرىال، ئۇ ئەسىىىىقەر بىلەن قىاناۇەەك پەي ى قىلىپ كىرگەن ئاشىىىىۇ كپ ىدە ەې

ئىدى... شۇ چاغدا ئۇ شۈك بولىۋالاان، ەەتتا بىرنى ەېسە مىڭنى ەەپ  اۋاپ ياندنرااليدىاان زنۋانىنى 
 تاتلىۆ پى ىرالشىىلىرى، ئەسەبى-ئپ ىشىنىمۇ خالىمىاانىدى. چۈنكى، ئۇ شىۇ چاغدا ئەسىقەرنىڭ تاتلىۆ

ۋن ۇەىدا ئوخ ۇپ ئەلە  بولۇپ كەتكەن ئىدى... ئۇ شىىۇ تاپتىمۇ  -قى غىنلىقىدىن پۈتۈنلەد مەسىى 
تۇرغان تاتلىۆ سىىپ ىملىرىنى سىىۆرەلمە ئپرى بىلەن سىىوقۇشىىۇش، تەڭ تۇرنپ تىللىشىىىە ئارقىلىۆ يوق 

 ...قىلىۋېتىشنى ەەرگى مۇ خالىمىاان ئىدى

توۋا، پەقەت ئەخمەق ئىىايىىالالرال مۇەەب ەتنىىىڭ ئى ىىىدە تۇرنپ، مۇەەب ەتنى ئى لەيىىدىكەن، خۇەەى   
ە ئۇنىڭ خىياللىرى يەن« نى توختىماد ئى لەپ ئاۋارە بولااندەكال... گالۋاڭ تۆگى ى مىنگەن تۆگىسىىىىى

قاناتالندى. ئەمدى ئۇنىڭ قۇلىقىاا قى ىنىڭ ئايان لىۆ، مۇڭلۇق ئاۋازى ئاڭالندى. قى ىنىڭ نۇمۇسىىلۇق 
 :بىر ئەلەمدىن چوغدەك ياناان مەسۈم كۆزلىرى ماشىنىنىڭ ئالدى ئەينىكىدىن توپتوغرىال ئۇنىڭاا تىكىلدى

ى ئاپا، ماشىنىڭى نى ئەمدى ەەيدىمىسىڭى مۇ بولىدىاۇ. ئىلگىرى خى مەت ئورنىڭى  يىراق بولااچقا، ىى  
ەاەام سىىى گە يولدا سىىوغوق تپگىپ قالمىسىىۇن، قواليلىۆ بولسىىۇن ەەپال، شىىۇن ە قىيىن ىلىۆ ئى ىدىمۇ 
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اڭسىىىىڭى مۇ، مۇشىىىۇ ماشىىىىنىنى ئپلىپ بەرگەن ئىدى. ئەمدى خى مەت ئورنىڭى  يپنىڭى ەىال، پىياەە م
ۋېلىسىىىاى  بىلەن بارسىىىىڭى مۇ بولىدىاۇ. بپن ىناا بىر مۇن ە پۇ  خە لەپ، بىرمۇن ە بۇزنق خوتۇنالر 

 !بىلەن كوچىمۇ كوچا چپاىشنىڭ نپمە ەا ىتى.

ىىىىىىىىىىىىىىى ئاپا، سى  نەلەرەە يۈرۈيسى . سى  ەېگەن چاد تۈگىگىلى نىكەم. مەن سى نى ئاشۇ يەرەە   
رېسىتۇراندا بىرمۇ ئاەەم قالمىااندىال ئۆيگە يپنىپ كەلدىق... سىىى نى  قان ىلىئ سىاقلىدىق، بىلەمسىى .

ئۆيگە كپلىپ بولاان ئوخشايدن، ئۆتۈشۈپ كەتكەن چپاىمى ، ەەپ مىڭ ئۈمىد بىلەن ئۆيگە كەلدىق... 
مۇشىىۇ چاغقى ە ئۆيىنى تاپالمايدىاانمۇ ئانا بوالمدن. ەاەام بى ارە ئىدارىسىىىدا نۆۋەت ىلىئ قىلىۋاتىدن، 

سىۈرۈشتۈرۈپ تپلپۇۇن قىاتىكەن، ئاپام ئۇخالپ قالدى، ەەپ يالاان سۆزلىدىق...بىلەمسى . سى   سىى نى
 ...!ئۈچۈن ەاەامدىن ئۇيۇلۇپ كپتىۋاتىمەن

ىىىىىىىىىىىىىىى ئاپا، سىى ەىن ئۆتۈنەد، ئاۋن سەنەۋەر قون اققا ئوخشاش بۇزنق خوتۇنالر بىلەن ئەمدى   
ئارىالشىىماڭ، سىىى  ەېگەن ئپرى بار، ەۆكۈمەت خى مىتىنى قىلىۋاتقان ئابرنيلۇق ئايا ! بىلەمسىىى . ەەر 

-، پۇترىپچاپاق بولۇپ يۈرگىنىڭى نى كۆرگىنىمدە، يۈزلىرىق قى ى-قپتىق ئىاشىىىىۇ ئايالالر بىلەن ئاپاق
قولۇمدا  ان قالمايدن. ساۋاقداشلىرىمدىن شۇن ىلىئ نۇمۇ  قىلىمەنكى... ەاەاماا قاراڭ، ماڭا قاراڭ، 
 پنىق ئاپا! ەننياەا سىىىى گە ەاەام ئىككىمى ەىنمۇ يپقىن ئاەەم بارمۇ. بى گە نۇمۇ  بولىدىاان ئىشىىىنى 

 ...قىلماڭ

ىى قى ىنىڭ نۇرلۇق كۆزلىرى غايەت زىر مەشئە  ىىىىىى ئاپا! ئۆيدىن چىقماڭ! ماشىنىڭى نى توختىتىڭ! ى  
 !بولۇپ ئۇنىڭ يۈرىكىگىال يپقىلدى

 !!!ىىى تاڭ  

ەە  شىىۇ چاغدا تۇيۇقسىىى  قاراڭاۇ تۈندە چاقماق چاققاندەك، پۈتۈن كائىناتنى زىل ىلىگە سىىالاان بۇ   
انلىۆ بارلىۆ پۇشىىايم ئاۋاز بىلەن تەڭال قى ىنىڭ ئاۋازى، ئەينەكنى تورىۋالاان مىسىىكىن قىياپىتى، ئۇنىڭ

 !خىياللىرى شۇ يەرەە چىااىدە ئۈزۈلدى

ئىاپاىاق چاپان كىيىپ، ماسىىىىكا تاقىۋالاان بىر ئورنق گەۋەە ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىال بىر نەچ ە مپتىر   
ئىگى لىككە كۆتۈرلۈپ يولنىڭ ياقىسىىىاا چۈشىىۈپ كەتتى! يەنە شىىۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە چىررىدە قىلاان بىر 

ە ئاۋازى بىلەن بىر ەانە موتسپكلى  نەچ ە پىرقىراپ، ەەەشەتلىئ ئوت چاچرىتىپ ەەەشەتلىئ سۈركىلى
قاپقارا بىر گەۋەىنى سىۆرىگىنى ە ەپلىقى ئاق چاپانلىقنىڭ يپنىاا چۈشىىۈپ كەتتى! ئارقىدىن تىمتاسلىۆ، 
خۇەەى گۆرىسىىىتاندەك  ىمجىتلىۆ ەۆكۈم سىىىۈرەى... ئاسىىىىيەنىڭ تۇمان قاپلىاان كاللىسىىىى، كۆزى 
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كۆرەى ۋە ەەممىنى بىلىىدى. ئۇ موتسىىىىپكلىىى  مىنىۋالاىىان ئىككى ئىىاەەمنى كەينىىىدىن  ەەممىنى
 !سوقۇۋەتكەنىدى

ئاسىىيە بۇ كۈتۈلمىگەن پاالكەتتىن شۇن ىلىئ قورقۇپ كەتتىكى، رىەى تپنىدىن  ۇەا بولااندەك تۇياۇغا 
قىرالماد نلىقىنىمۇ ئاڭكپلىىپ قىالدى. ئۇ ەەماللىققا يۈز بەرگەن بۇ ۋاقەنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ نەگى ە بارىدىاا

ۇ كەينىدە بىرمۇ ماشىنا كۆرۈنمەيتتى. ئ-قالدى. پۈتۈن ئەتراپ يەنىال تىمتاسلىققا چۆمگەن ئىدى. ئالدى
ەىر -خۇەىنى يوقاتقان ەالدا، يولنىڭ ئوتتۇرىسىىىىدا توغرىسىىىىاىال تۇرنپ قالاان ماشىىىىنىسىىىىدىن ەىر

نىپ نپرىدا، كۆتۈرمە يولنىڭ تۈۋىدىال سونايلىتىترىگىنى ە چۈشۈپ، يولنىڭ قىرىاا كەلدى. نەچ ە مىتىر 
ياتقان ئاق چاپانلىۆ گەۋەە ئپنىقال كۆزگە تاشىىلىنىپ تۇراتتى. موتسىىپكلىتنىڭ چىراغلىرى ەپلىمۇ يپنىپ 
تۇراتتى، ئىاسىىىىىيەنىىڭ قىاراڭاۇلۇققىا كۆنگەن كۆزلىرى ئۆزىدىن نەچ ە قەەەمال نپرىدا ئىڭراۋاتقان بىر 

گى  بپشىنى زىرنقۇپ كۆتۈرۈشكە تىرىشىۋاتاتتى. تامامەن زەئىالەشكەن يىگىتىڭ گەۋەىسىىنى كۆرەى، يى
ئورنق تپنىدە بپشىىىنى كۆتۈرگىدەك ماەار ئەسىىال يوق ئىدى. ئاۋازىمۇ يەرنىڭ تپگىدىن چىقىۋاتقاندەكال 
 انسى  ئىدى...ىىىىىىىىى قۇتقۇزنڭ...بى نى قۇتقۇزىۋېلىڭ...ىىىىىىىىى قارا گەۋەىنىڭ مىڭ تەستە زىرنقۇپ 

شىىىىلىققىدە يەرگە چۈشىىىۈپ كەتتى. ئاسىىىىيە بۇنى ئپنىۆ كۆرەى، ئاۋازىنى ئپنىۆ  كۆتۈرگەن بپشىىىى
ئال خۇەا! مەن ئاەەم ئۆلتۈرۈپ »ئىاڭلىدى!قورقۇنى، غايەت زىر قورقۇنى ئاسىىىىىيەگە يوپۇرلۇپ كەلدى، 

قويدنم! بۇ ئاەەم ئۆلدى! ەەر ئىككىسى ئۆلدى!!... ئەمدى خەلقى ئالەمگە قانداق قارايمەن.! ئۆزۈمنى 
ە كۆرىمەن.!... قى ىماىىا نپمە ەەيمەن. ئۇ مپنىڭىىدىن قىىان ىلىىىئ نەپرەتلىنىىىپ كپتەر ەە. نەە

ئاسىىىيەنىڭ ئاۋازى تپشىىىاا چىقىپ كەتتى. ئۇنىڭ مىڭىسىىى بىرەىنال سىىەگەكلەشىىتى، « ئپرىم ۇ.!...
كەينى  - االق بولاان ەالدا ئالدى-بەلكى ەەرقاچانقىدىنمۇ بەكرەك سىىىەگەكلەشىىىتى، كۆزلىرى ئاالق

ىدىن كپلىۋاتقان ماشىىىىنىالر بارمۇ يوق، ەېگەندەك يولاا قاراپ كەتتى. ئەتراپتا ئۇنىڭدىن باشىىىقا تەرىا
ەى قانداق ەاياتلىۆ كۆرۈنمەيتتى. پەقەت ئالدى تەرەپتىن، يىراق بىر  ايدىن بىر ماشىىىنىنىڭ چىرىقى 

ۇپ يەتتى. ەىنال تونكۆرۈندى. بۇنداق پەيتتە يەنە ئىككىلىنىپ تۇرنشىىىقا بولمايدىاانلىقىنى ئاسىىىىيە بىر
ماشىىىنا بارغانسىىىرى يپقىنالپ كپلىۋاتاتتى... ئۇ ئۆزى ە ئىنتايىن تەبىئى، ەپس قىلاان قوغدىنىە ئپڭى 

 .بىلەن ئىۈتىيارسى ال ئۆزىنى ماشىنىاا ئاتتى

ىىىىىىىىىىىى ەەرەا  كپتىشىق كپرەك! بۇ يەرەىن تپ ەىن ئايرىلىشىق كپرەك! مپنى ەى كىق كۆرمىدى...   
 !م، ەى قانداق ماشىنا كۆرمىدىەى قانداق ئاەە

ئۆزىگە توختىماد مەەەت بپرىپ، قىڭاىيىپ قالاان ماشىىىىنىسىىىىنىڭ رىلىنى ئالدىاا بۇرىدى  -ئۇ ئۆز  
بولاۇلۇق بولدى... ئۇالر ئۆلۈپ كەتتى... مەن قەسىىىتەن قىلمىدىق! بۇنىڭدا قەسىىىتەنلىئ يوق... »

ى تەن ئالسام تۈگەشكىنىق شۇ... كىشىلەرگە ئامالىق يوق، بۇ يەرەىن كەتكىنىق كەتكەن... ئۇ ئىشىالرن
نپمە ەەيمەن. ئپرىمگە، قى ىماىا نپمە ەەيمەن. مەن قىاتىىل بولىمەن، تپۈىمۇ يىامان بولاىنى... مەن 
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بۇزنق ىلىۆ قىلىىپ قىايتىۋاتقاندا ئاەەم ئۆلتۈرگەن قاتىل بولىمەن... ئال خۇەا! مەن توۋا قىلدىق! مپنى 
دىدا رەسىىۋا قىلمىاىن! مەن ئەمدى ئىككىن ىلەپ سىىەنەۋەرلەر بىلەن كۈننىڭ ئال -كەچۈرگىن! مپنى ئە 

ئارىالشىىىىمايمەن... ئى اەەت ەەم شىىىىۈكرى قانائەت بىلەن ئۆتىمەن! مەن تۆۋبەمدە چىڭ تۇرىمەن... 
ئاسىىىيە ئالالەىن، ئپرى ۋە قى ىدىن گۇناەىنى تىلىگىنى ە كپتىۋاتاتتى. « خۇەا، ماڭا يارەەم قىلاىن!...

كەلگەن كى ىئ ماشىىىنا ئۇنىڭ يپنىدىن غۇيۇلداپ ئۆتۈپ كەتتى. ئاسىىىىيەنىڭ يۈرىكى  ئالدى تەرەپتىن
پۇالڭڭىدە قىلدى، ياق، گويا بپاىشىدىن ئۈزۈلۈپ كەتكەندەك بولدى... بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ قوللىرى 
رىلاا شىىىۇن ىلىئ مەەكەم كىرىشىىىىپ كەتتىكى، خۇەەى ەېڭى ەا تۇنجۇقۇپ قالاىلى تۇرغان ئاەەم بىر 

ياغان تاختاياا يامىشىىىۋالااندەك، پەقەت مۇشىىۇ رى  ەەم ماشىىىنىال ئۇنى پاالكەتنىڭ ئپاى ىدىن  پارچە
تپ  ماڭاىن ئەزى ىق، مپنى ەى كىمگە كۆرسىىىىەتمىگىن... بى  »قۇتۇلىدنرنپ چىقىدىااندەك تۇيۇلدى. 

دنم... ئۇەنلال ئۆيگە بىارمىايلى... ئىانامنىڭ ئۆيىگە باراد... شىىىىۇنداق، مەن ئانامنىڭ ئۆيىدە قون
ەى قانداق گۇمان يوق... مەن ئپرىق بىلەن سىوقۇشۇپ قالااچقا سەنەۋەرلەرنى ەېگەن يپرىگە يەتكۈزۈپ 
قويۇپال ئۇەن  ئىانىامنىڭ ئۆيىگە بارەىق... شىىىىۇ يەرەە قۇنۇپ قالدىق... مەن ەەتتا بىر نەچ ە كۈن 

. شىۇنداق، بى  شىىەەەرگە تۇرىۋالسىاممۇ بولىدن..« يامانالپ»ئۆزۈمنى ئوڭشىىۋالاى ە ئانامنىڭ ئۆيىدە 
ساناقسى  ماشىنىالرنىڭ ئى ىگە كىرىۋالساقال... ئىككىمى نى ەى كىق تونىمايدن... -كىرىۋالسىاقال، سان

بىۈەتەر بولىمى ... بىرەر گۇمىان تۇغۇلىدى، ەېگەن تەقىدىرەىمۇ ئىانىام بىار... مپنىڭ زىيىنىماا گەپ 
 «...دنق... بۇ بىر قاباەەتلىئ چۈشقىلمايدن بى ارە ئانام... شۇنداق، بى  ەىى ئىە قىلمى

شىىىىەەەرگە يپرىق سىىىىائەتكە قالمايال بپرىپ بولاىلى بولىدىاان بۇ يو  ئاسىىىىىيەگە مىڭ چاقىرىملىۆ   
تىتلىۆ ئى ىدە ئانىسىىىنىڭ ئۆيىگە  -مۇسىىاپىدەك بەكمۇ ئۇزنن بىلىنىپ كەتتى. ئۇ مىڭ زارىقىە، تى 

توختىتىپ قويۇپ ئانىسىنىڭ ئۆيىگە ماڭااندا، كەچلىئ ئاران كەلدى. ئۇ ماشىىنىسىنى بىنانىڭ ئالدىاا 
بازارەىن بەكمۇ كەن قايتقان بىر كاۋاپ ى قو  ەارۋىسىنى ئىتتەرگىنى ە ئۇنىڭ يپنىدىنال ئۆتۈپ كەتتى. 
زېرە ۋە قارامۇچنىڭ كۈچلۈك ەىدى ئاسىيەنىڭ ەىمىقىقا ئۇرنلدى. ئانىسىنىڭ ئۆيىدىكى چىراقنىڭ ەپلىمۇ 

رۈپ ئۇنىڭ يۈرىكىنى بپسىىىپ تۇرغان قورقۇنى ئازراق يپنىكلەپ قالااندەك بولدى. ئۇ يپنىۆ تۇرغىنىنى كۆ
ئىۈتىيارسىى  بپشىنى كۆتۈرۈپ ئاسماناا قارىدى، شاما  قويۇق تۇمانالرنى قاياققىدنر ئۇچۇرنپ كەتكەن، 

اپ قارسىىاناقسىىى  نۇرلۇق كۆزلەرەەك ئۇنىڭاا تىكىلىپ -ئاسىىماندا  ىمىرالپ تۇرغان يۇلتۇزالر گويا سىىان
تۇراتتى. ئاسىىىيە ەەرەالال بپشىىىنى تۆۋەن سىىپلىۋالدى. ئۇ ئۈسىىتىدە تۇرغان ئاشىىۇ نۇرلۇق كۆزلەرنىڭ 
نەپرەتلىئ قارىشىىاا بەرەاشىلىۆ بىرەلمىگەندى... شۇ چاغدا قاياقتىندنر ساق ى ماشىنىسىنىڭ چىرقىراق 

ە ئىتتىئ كىرىۋالمىسىىا ئاۋازى ئاڭالندى، ئۇنىڭ يۈرىكى ئەنسىىى  سىىوقۇپ كەتتى. خۇەەى ئانىسىىىنىڭكىگ
ئەەۋالنى بىلىىپ قىالاىان سىىىىاق ىالر باسىىىىۇرنپ كپلىپ، ئۇنى كىشىىىىەنلەپ، ئۇەنلال تۈرمىگە ئپلىپ 
ماڭىدىااندەك بىر تۇياۇ ئى ىدە تپنى شىىۈركەندى...ئاسىىىيە ئۆزى سىىاەىر قىلاان بۇ قاتىللىقنى گەرچە 

 اانلىقىاا شەكسى  ئىشىنەتتىخۇەاەىن يوشۇرالمىسىمۇ، ئەمما ئىنسانالرنىڭ كۆزىدىن يوشۇرااليدى
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كىشىىىىلىئ ەايات تولىمۇ قىسىىىقا ەەم ئازاپلىۆ بولىدن، ەى كىممۇ باشىىىقىالرنىڭ سىىىەۋەنلىكىگە ئارا   
تۇرالمايدن، ەەر كىشىىنىڭ ئۆز ئالدىاا قۇرنپ چىققان تۇرمۇشىى بار، ئەڭ ئپ ىنىشلىقى شۇكى، كىشىلەر 

بىلمەد ئۆتكۈزۈپ قوياان سىىەۋەنلىكلىرى ئۈچۈن غايەت زىر بەەەللەرنى تۆلەشىىكە -پناگاندە بىلى-ناگان
سىىىائىتى كەلسىىىە ئاەەملەرگە يۈز خاتىرە قىلىپ ئولتۇرمايدن. قارا -مە  ۇر بولىدن. تەقدىر ئىالەى ۋاقتى

گەنگە ىبۇلۇتالر ئارىسىىاا يوشۇرنناان ئۆلۈم ۋە ئاپەتنى تاكى چاقماق چپقىلمىاۇچە ەى كىق ئپنىۆ كۆرەلم
ئوخشىىىىاش، يىامىاننى  ازاالپ، ياخشىىىىىنى يۆلەيدىاان تەڭرى ەەرقانداق كىشىىىىىنىڭ مەككارلىقى، 

 .بۇزنق ىلىقى ۋە ەەقىقەت بىلەن ئوينىشىدىاان قىلمىشلىرى ئۈچۈن تىگىشلىئ  ازا بىرىدن

پرىگە ئئاسىىىيە ئانىسىىىاا، بىر ەىسىىتىنىڭ تۇغۇلاان كۈنى ئولتۇرنشىىىدىن كەن قايتقانلىقى سىىەۋەپلىئ   
يالاان سىۆزلەشىكە مە  ۇر بولاانلىقىنى، بىراۋ ئۆزىنى سۈرۈشتۈرۈپ قالسا بالدنرال قايتىپ كەلگەن، ەەپ 
قويۇشىىنى... تىلى قىسىىىلاان، يۈزلىرى كۆيۈشىىكەن، نومۇسىىتىن بۇغۇلاان ەالدا ئۆتۈندى. ئانا ئۇنىڭاا 

ى ئپلىپ، كۆڭلى ئازراق  ايىاا ئازراق كايىااندىن كپيىن ماقۇ  بولدى. ئاسىىىيە ئانىسىىىنىڭ ماقۇللىقىن
چۈشكەندەك قىلسىمۇ، ئەمما يۈرىكى كپ ى ە ئەنسى لىكتىن قۇتۇاللمىدى. ەپلىقى ئاق ۋە قارا كىيىملىئ 
بەختسىىىى لەرنىڭ قاراڭاۇلۇق ئى ىدە سىىىوزنلۇپ ياتقان كۆرۈنىشىىىى كپ ى ە ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىن نپرى 

-كۆزلىرى ئازراق يۇمۇلااندەك قىلدى ۋە ئەلەڭ كەتمىدى. پەقەت ئاپىسىىىىى بامدات نامازغا تۇرغاندىال
سىىىىەلەڭ چۈش كۆرەى. چۈشىىىىىىدە پۈتۈن بەەىنى قىاناىا مىلەنگەن ئاق كىيىملىئ بىر قى  بىلەن قارا 
پۈركەنجىگە ئورننىۋالاان بىر ئوغۇ  باال ئۇنىڭ خاتىر ەم ئۇخالۋاتقىنىاا نەپرەتلەنگەندەك ئۈنسىىىى  قاراپ 

 ...!تۇراتتى

يىتى كۆڭۈلسىى  ئى ىلىۋاتاتتى، ئانىسى ئاسىيەنىڭ يپاىرىنى ئەتەد قوچۇۋاتقاندەك ئەتىگەنلىئ چاد ناەا
 :ەە ەەپ ئۇنىڭ ئپرىنىڭ ياخشى تەرىاىنى قىلۋاتاتتى

ىىىىىىىى ئەتراپىڭاا قارا قى ىق، شۈكرى قىل، ئپرىڭ نە ئويۇندا، نە قىمار ياكى ەاراقتا يوق، بى ارىنىڭ   
ۇزنشتا، سپنىڭ ەەم قى ىڭنىڭ كۆڭلىنى ئپلىشتا... تۈنۈگۈن ياەى ئاشۇ ئۆيۈڭالرنى بەرىكەت تاپق-ئپسى

سىوقۇشىۇپ قپلىشىڭدا گۇنال چوقۇم سەندىن ئۆتتى... گپاىمنى ئاڭالپ ەپلىال ئۇنىڭاا تپلپۇۇن قىلاىن! 
 ...قۇلىقىاى ە قىينىما -بى ارىنى بۇرنى
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 ئۆيگە باراد... مەن ىىىى بولدىال...تپلپۇۇنۇمنىڭ توكى ئاخشام بالدنرال تۈگىگەن... ەپلى ئۇەنلال  
بىلدىق ئانا...ىىىى ەېدى ئاسىيە يۈرىكى پۇچۇالناان ەالدا. ەەقىقەتەن ئۇنىڭ تپلپۇۇنىدا ئاخشامال توك 
قالمىاان ئىدى. سىەنەۋەر كىملەر بىلەندنر سىائەتلەپ سىۆزلىشىپ، نايناقشىپ يۈرۈپ تپلپۇۇننىڭ توكىنى 

مى كپسىىىىلگەندەك ئازاپالندى. شىىىۇ چاغدا قويمىاانىدى. سىىىەنەۋەر ئپسىىىىگە كپلىە بىلەن ئۇنىڭ ەې
ئانىسىىىنىڭ تپلپۇۇنى تۇيۇقسىىى  سىىايراپ قالدى، ئاسىىىيەنىڭ يۈرىكى  ىدەى ئاغدى، نپمىشىىقىدنر بىر 

 .كۆڭۈلسى لىئ ەپلىال يۈز بپرىدىااندەك تۇيۇالتتى

... ىىىىىىىىى ۋاد باالم سى مىتىڭى .... ەە، ەە... ئۇ ئاخشام نامازشام بىلەنال مپنىڭكىگە كەپتىكەن  
سىىورىسىىام سىىى ەىن رنخسىىەت ئالدىق ەېدى باالم، شىىۇڭا... ۋاد!... نپمە ەەيسىىى . ئالىدە.! ەازىر 
قەيەرەە.! نپمە بوپتۇ.!ىىىىىىىىى ئانىسى تپلپۇۇن تۇرنپكىسىنى ەەتتا نەگە قويۇشنىمۇ ئۇنتۇغاندەك ئاسىيەگە 

 :قى ىاا اپ قپتىاال قالاانقورقۇنى ئى ىدە ەەقىقە تىكىلىپ قاراپ قالدى. ئۇ چىرايى تاتىرىپ، ئۆزىگە قار

ىىىىىىىىىىىىىىى ئالىدەنىڭ مىجەزى يوق... ەازىر شىىەەەرلىئ ەىختۇرخانىدىكەن... تپ  بو  ئاسىىىيە،   
ەىختۇرخانىاا بارايلى! ىىىىى ەېدىىىى نىمە ەەيسى .! ئۇ قى  تۆنۈگۈن ساپساقال ئىدىاۇ.!ىى ئاسىيە ئەنسى  

چىاا يۈگۈرۈپ چىقىپ تاكسى توستى. ئۇنىڭ ۋارقىرىاىنى ە ئانىسىىنىمۇ كۈتمەد، ساپما كەش بىلەنال كو
 .تۇمشۇقى ماك اياان ماشىنىنى يولاا ئپلىپ چىققۇسى كەلمىگەنىدى

ئاسىىىيە قى ىنى شىىۇن ىلىئ ياخشىىى كۆرەتتى، گەرچە مىجەزىنى بەكمۇ ياقتۇرنپ كەتمىسىىىمۇ قى ى   
رلىرى، ئاقىالنە پىكى ئۇنىڭ تىلىنى ئۇزنن، يۈزىنى يورنق قىلاان ئىدى. قى ىنىڭ يپشىىىاا ما  كەلمىگەن

ئانىسىىىىىاا ئامراقلىقى، مەكتەپ ۋە ئائىلىدىكى ئۆتكۈرلىكى ەەممەيلەننىڭ ئپاى ىاا بىرال كپلەتتى. -ئاتا
-ئانىالر يىاىنىدا، قى ىنىڭ ئوقۇش نەتىجىسىىىى سىىىەۋەپلىئ ئاسىىىىيەگە نۇرغۇن ئاتا -ەەر يىللىۆ ئاتا

كپتەتتى... مۇشۇ بىر ئاد ئى ىدە قى ى  ئانىالرنىڭ كۆزلىرى ەەم ەەۋە ، ەەم ەەسىەت بىلەن تىكىلپ
ئۇنىڭ سىىىرتقا چىقىشىىىاا، كىملەر بىلەندنر ئارىلىشىىىپ، كىملەر بىلەندنر بىللە بولۇپ يۈرگىنىگە بەكمۇ 

پات ئاپىسىى بىلەن سىوقۇشۇپ، زەەەرەەك ئاچ ىۆ گەپلەر  -ەىققەت قىلىدىاان بولۇپ قالاانىدى. پات
كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈپ، ئاپىسىىىنى بارسىىا كەلمە  يولدىن بىلەن ئۇنىڭ يپاىرىنى چوقۇيتتى. مەسىىۈم 

تارتىپ چىقماق ى بوالتتى. بۇنداق چاغدا ئاسىىىيە قى ىاا بەكال ئۆچلۈك قىلاان، ئۇنىڭ ئاتىكاچىلىقىاا، 
 .تورىڭ گەپلىرىگە ئاەاۋەت تۇتۇپمۇ قالاانىدى-تورىڭ

ۈن كۆيۈپ پىشىىىاتتى، قى ىنى كۈندۈز قى ى ئۈچ -نپمە ەېگەن ئەقىلسىىىى لىۆ ەە. ئىلگىرى ئۇ كپ ە  
شىپ بۇرنن يالى-ئۆزىنىڭ بارلىۆ بەختى ەەم كەلگۈسى ەەپ قارايتتى. قاچان ئۇ سەنەۋەرلەر بىلەن ئپاى 

قالدى، شىۇ كۈندىن باشىالپ ئۇ قى ى بىلەن خۇەەى بىر ئۆيدىكى ەۈشمەنلەرەەكال چىقىشالما  بولۇپ 
كەتكەندەك تۇيۇالتتى. قى ىنىڭ ئۆزىنى  كەتتى. قى ى بەزىدە ئۇنىڭاا شىىىۇن ىلىئ ەەەەىدىن ئپشىىىىپ
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سىوتالپ كەتكەنلىرىنى كۆرگەندە ئاسىيەنىڭ چىشلىرى قپرىشىپ، قى ىنىڭ ئۆزىنى چۈشەنمىگىنىگە قاتتىۆ 
غەزىۋى كپلەتتى. ئۇنىڭ ە بولسىىىا قى ى ئانىسىىىىنىڭ تۇرمۇشىىىىدىكى زېرىكىشىىىىنى، مەنىسىىىى لىكىنى، 

نىشى كپرەك ئىدى، ئەمما قى ى ەاەىسى ئۈچۈنال بۇ كۈڭۈلسىى لىكىنى  ەاەىسىىنىڭ پەمسىى لىكىنى چۈشى
ەننياغا تۆرەلگەندەك، ەە ەېسىىىىال ئاشىىىۇ مۆرىمە  ەاەىسىىىىنىڭ كەتمىنىنى چپاىپ، ئۇنى قىسىىىماققا 
ئاالتتى...مانا ئەمدى ئۇ قى ىنىڭ ەەر بىر ئپاى  گپاىنىڭ، ئپرىنىڭ ەەر بىر ئپاى  نەسىىىتىنىڭ قىممىتىنى 

ن قىلدى. ئۇ خۇەاەىن ئىلگىرىكىگە ئوخشىىاش مۇاليىق، قانائەت ان ئانا، تولۇق تونۇپ يەتتى، پۇشىىايما
ۋاپاەار خوتۇن بولۇشىقا پۇرسىەت بپرىشىنى ئۆتۈندى. ئەپسىۇ ، ئاخشىامقى بەختسى لىكتىن كپيىن، بۇ 
پۇرسىەت كىمدنر بىرى تەرىاىدىن تاتىۋېلىنااندەكال قىالتتى. چۈشىىۈنىكسىىى  بىر ۋەەىمە ئاسىىىيەگە ئۇەن  

قورقۇن قا سىىىاالتتى... ئۆزىنىڭ شىىىۇن ىلىئ ۋەەىمىدە قپلىۋاتقىنىاا قارىماد ئاسىىىىيەنىڭ  قاراپ، ئۇنى
كاللىسىىىىدا بىر قاتار  انسىىىى  پىالنلىرى، خۇەەى كەپسىىىى  بالىالرنىڭ مۇئەللىملىرىگە يپ ىپ بپرىدىاان 

 ...ئەمەلگە ئاشما  ۋەەىنامىلىرىدەك لەيلەپ يۈرەتتى

ەە. بەلكىق ەازىرغى ە ئوپپراتسىىىيە -ئىدى، شىىۇ قوزغىلىپ قاپتۇقى ىنىڭ سىىوقۇر ئۈچەد ياللۇغى بار   
قىلىنىامۇ بولاىىانىىدن. سىىىىوقۇر ئۈچەد ئوپپراتسىىىىىيەسىىىىى ەېگىنى ەىختۇرالر ئۈچۈن بىر قپتىق تىرنىىاق 
ئالاان ىلىكال ئىە. بەلكىق خۇەا ئۇنىڭاا ئىى ئاغرىتقاندن. ئۇنىڭاا قايتا پۇرسىىىەت بپرىۋاتقاندن. ئۇنىڭ 

 نى«بالنىسىىىقا كىرىپ قپلىە»ەن يارىشىىىىۋېلىشىىىى ئۈچۈن ئەتەد مۇشىىىۇنداق بىر قى ى ۋە ئپرى بىل
ئورننالشىتۇرغاندن. ئەگەر شىۇنداقال بولسىا... ئۇ چوقۇم ئىلگىرىكىدەك قى ىنىڭ بپشىدا پەرۋانە بولۇپ، 
ئۇنىىڭ ەىالىىدىن خەۋەر ئالىدن. قى ىاا كىتاپ ئوقۇپ بىرىدن، قى ى ۋە ئپرى ئامراق تاماقالرنى ئپتىدن، 

كەچۈرۈڭ  ئەقىلسى لىقىمنى»غرىپ ياتقان قى ىاا مىپىىر بىلەن يىگۈزىدن، ەالىدىن خەۋەر ئالىدن. ەەتتا  ئا
ەەپ ئەپۇ سورايدن... ئپرىگە گەپ كەتمەيدن، ئۇ ئانىسى ئپيتقاندەك كەڭ قورساق ئاەەم، قى ى « قى ىق

-. ئۇنىڭ قىلاانئۈچۈن بولسىىىىىمۇ ئۇنىىڭ ەەرقانداق سىىىىەۋەنلىكىنى كەچۈرىۋېتىدن، يەنە كپلىپ..
ئەتكەنلىرىنى بىلگىنى يوق! خىاتىالىۆ ئۆتكۈزمەيىدىاىان ئىاۋا  ئىالال... خاتالىقنى بوينىاا ئپلىپ چىن 
يۈرىكىدىن تۆۋە قىلسىا ۋە قايتا ساەىر قىلمىسا خۇەا ئۇنىڭاا يەنە پۇرسەت بپرىدن... بۇ قاباەەتلىئ قارا 

 ...چۈش... ئۆتۈپ كەتتى... مەڭگۈ ئۆتۈپ كپتىدن

بەزلەپ ەىختۇرخانىنىڭ ئالدى -ئۆزىگە ۋەەە بىرىپ، ئۆزىنى ئالداپ-شىىىۇنداق خىيالالر بىلەن ئۆزئۇ   
ەەرۋازىسىىىدىال تاكسىىىدىن چۈشىىتى. ئپرىنىڭ يپقىن ەىسىىتى بىلەن ئايالى ئۇنى سىىاقالپ تۇرغاندەكال 

ۋر ۋە ەەرۋازىنىڭ ئالدىدا ئۇچۇرىدى. ئۇالرنىڭ چىراد ئىااەىسىى  ىدەى ئىدى. ەە ەەپ ئاسىىيەگە سىىە
غەيرەت تىلەيتتى، ئۇالر ئۇەنلال  ىدەى قۇتقۇزنش بۆلۈمىگە كەلدى. ئاشىۇ چاغدا، ئاسىيە تاكى ئىشىئ 
تۈۋىگە كەلگۈچە... ئپرىنىڭ بوغۇق نالىسىىى ئاڭالناۇچە... قى ىنى بەكمۇ ئاەەى بىر كپسىىە ، سىىوقۇر 
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ۇ  بىلەنال سىىىاقىيىپ ئۈچەد ياكى قورسىىىاق ئاغرىقى... بىر تا  ەىرا ياكى بىر قپتىملىۆ ئاسىىىما ئۇك
 ...كپتىدىاان كپسە  ەەپ ئويلىاان ئىدى. قى ىدىن ئايرىلىپ قپلىشنى بولسا ئۇ زىنىار خىيا  قىلمايتتى

 !ىىى  پنىق قى ىق! ئالىدە!...كۆزىڭى نى ئپ ىڭ! ماڭا بىر قاراڭ يۈرەك پارەم  

ىر ىئ ئوچۇق ئىدى، بقولىدا  ان قالمىدى. ئىش-ئپرىنىڭ ئپ ىنىشىلىۆ نالىسىىدىن ئاسىىيەنىڭ پۇت  
سىپسىتىراالرنىڭ ئارىسىدا ئپرى كۆزلىرى مەەكەم يۇمۇلاان قى ىنىڭ  انسى  -توپ ئاق خاالتلىۆ ەىختۇر

تپنىنى قۇچاقالپ، ئپ ىنىشىىلىۆ نالە قىلىۋاتاتتى... بىر سىىپسىىتىرا قى ىنىڭ بۇرنىدىكى، بارماقلىرىدىكى 
 ...نپ ئپلىۋاتاتتى ىدەى قۇتقۇزنش سايمانلىرىنى ئازاپ ئى ىدە ئاستا سۇغۇر

ىىى ئالىدە!!! سى گە نپمە بولدى. ئالىدەگە نپمە بولدى. ئالىدە، كۆزىڭى نى ئپ ىڭ!... سىلەر نپمە   
ەەپ  ىمال تۇرىسىلەر.! نپمىشقا ئۇنىڭاا ئۇكۇ  سالمايسىلەر. شۇنداقمۇ ەىختۇر بوالمدن.!ىىىىىىىىى ئاسىيە 

 سىىىپسىىىىتىراالرغا-قىلىپ، ئپرىگە، ەىختۇر  االق -ۋەەىمە بىلەن چەك ىيىپ كەتكەن كۆزلىرىنى ئاالق
ۋارقىرىاىنى ە قى ىنىڭ يپنىاا ئۆزىنى ئاتتى. قى ىنىڭ گۈپاىدە ئىشىىىشىىىىپ، قان ئۇيۇپ قالاان يۈزلىرىنى 

 :سىلىدى

ىىىىىىىىىىىى چىرايلىۆ يۈزىڭى گە نپمە بولدى قى ىق. يۈزىڭى نى كىق مۇشۇنداق قىلىۋەتتى. نپمە بولدى   
 !ئالىدە نپمىشقا گەپ قىلمايدن.سى گە. نپمىشقا گەپ قىلمايسى . 

پارە بولاان تپنىنى قۇچاقلىۋالدى،ىىى -ىىىىىى سەۋر قىلىڭ ئاسىيە...ىىى بىر ئايا  ئۇنىڭ ئازاپتىن پارە  
ناەىيەسىگە ساۋاقدىشىنىڭ موتسپكلىتىاا  O ...سىەۋر قىلىڭ  پنىق... سىەۋر قىلىڭ... ئاخشام ئالىدە
بىلەلمىىدنق... يولىدا كپلىۋاتقىانىدا مىاشىىىىىنا  مىنگىشىىىىىىپ بپرىاتىكەن... نپمىشىىىىقىا بىارغىنىنى

سىىىىوقۇۋېتىاتۇ...كپ ى ە ئۇالرنى ەى كىق بىايقىماپتۇ، پەقەت سىىىىەەەر ۋاقتىدىال ەىختۇرخانىاا ئپلىپ 
كپلىنىاتۇ... بىللە ەىاەىسىىىىىگە ئۇچۇرغىان بىالىنى ەىازىرمۇ قۇتقۇزىۋاتىىدن، ئەممىا ئالىدە... ۋاقتىدا 

ەىختۇرالرمۇ ئىامىا  قىاللمىدى...  ىگىرى يپرىلىپ كپتىاتۇ، ەىختۇرخىانىاىا ئپلىىپ كپلىنمىگەچكە... 
 ...ەەيدن

ىىىىى نىمە.!ىىى ئاسىيە خۇەەى ئىككى پۇتى چپاىپ تاشالنااندەك چاچلىرىنى قامالالپ تى لىنىپ قالدى. 
شىىىىۇ ەەقىقىىدە، ئۇنىىڭ كۆزلىرى كارىۋاتنىڭ ئايىاىدا تۇرغان، قاناا بويالاان ئاق چاپاننى كۆرەى... 

ەەممە ئىە ئىايىدىىڭ بولىدى... ئۇنىىڭ بۇ چىاغدىكى رىەى ەالىتىنى تەسىىىىۋىرلەش قىيىن ئۇنىڭاىا 
ئىدى..ئۇ، ئۆز كۆزلىرىگە ئىشىنەلمىدى،ئۆز ئەقلىگە ئىشىنەلمىدى.ئۆمىلەپ قوپۇپ قى ىنىڭ يپنىاا كەلدى 
 ۋە خۇەەى ئۆلۈپ قالاان كۈچىكىنى كۆرگەن چىشىى شىرەەك قى ىنىڭ تپۈى سوۋنشقا ئۈلگۈرمىگەن نازنك
تپنىگە، سىىارغىيىپ كەتكەن چىرايىاا ەىققەت بىلەن قاراپ چىقتى. چىرايى ەەەشىىەتلىئ رىەى ئازاپتىن 
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پۈرۈشىىىۈپ كەتكەنىدى. ئۇ توختىماسىىىتىن بپشىىىىنى چايقايتتى، خۇەەى بەزگەك بولااندەك چىشىىىلىرى 
  ىشىىۈبىىسىى-كاسىىىلدايتتى، يۈزىدە قان ەىدارى قالمىاانىدى.بۇ خۇەانىڭ ئۇنىڭاا كۆرسىىەتكەن شىىەك

كارامىتى ئىدى! خۇەا ئۇنى  ازالىدى، ئۇنى ئۆز قولى بىلەن قانۇن ۋە ئەخالقنىڭ سىىىوتىاا تاپشىىىۇرنپ 
 !بەرەى! پەقەت  ازانىڭال گۇناەنى يپنىكلىتەلەيدىاان رەەىمسى  قورا  ئىكەنلىكىنى ئىسااتالپ بەرەى

لىاا ۇنى ئەزرائىلنىڭ چاڭگىەەقىقەتەن ئۇ ئۆز قى ىنى سىىوقۇۋەتكەن، قى ىنى قۇتقۇزىۋېلىشىىنىڭ ئورنىاا ئ  
تاشىالپ بپرىپ كپتىپ قالاان ئىدى! مۇباەا ئۇ ئاخشىام گۇناەىنى يوشىۇرنشقا ئەمە ، ان قۇتقۇزنشقا، 
ئۆزى سىاەىر قىلاان خاتالىققا توغرا قاراشىقا يۈزلىنەلىگەن بولسا ئىدى، ەىى بولمىسا قى ى بۇ ەالدا  ان 

كى ىئ تىنااناا ئوخشىمايدىاان -ال ئۇرغاناا، يا ئۇلۇ بەرمىگەن بوالتتى! ئاسىىيەنىڭ كۆكرىكىدىن يا ئ
 :بۇغۇق ساەا ئپتىلىپ چىقتى

ىىىىىىىىىى ئال خۇەا! مەن نپمە قىلىپ قويدنم.! نپمىشىىقا مپنى ئەمە ، قى ىمنى  ازالىدىڭ.! ئاەىل   
بولساڭ، شۇ ەالدا مپنىڭ  پنىمنى ئالاىن! قى ىمنى ياشىاىلى قود!! ئالىدە، قى ىق... مەن سى نى نپمە 

 ...!قىلدىق ەە.

ناەىيەسىىىگە ئاپىسىىىنى ئى ەەپ بارغان،  Oئپنىقكى، قى ى سىىاۋاقدىشىىىنىڭ كەينىگە مىنگىشىىىپ،   
ئاپىسىىىنى يامان يولدىن قايتۇرنپ كەلمەك بولاان... بى ارە قى  ئاپىسىىىنى ەى يەرەىن تاپالماد قايتىپ 

لگەن... سىىى تەرىاىدىن سوقۇۋېتىكپلىۋاتقاندا تۇترنقسىى  ەىسىسىىياتنىڭ قۇربانى بولاان ئەقىلسىىى  ئاپى
ئاسىىيە بۇ ۋەقەنى ئاخشام نپمىشقا ئاڭقىرالمىدى. نپمىشقا سپ ەلمىدى. ئاشۇ ئاق چاپاننى قى ى ئۈچۈن 
ئۇ ئۆز قولى بىلەن بىىازارەىن سىىىىپتىۋالاىىاناۇ. ئۇنى نپمىشىىىىقىىا تونۇيىىالمىىىدى. نپمىشىىىىقىىا قى ىنى 

ن قوللىرىنى ئالقىنىاا ئپلىپ، ئاخىرقى قۇتقۇزىۋااللمىىدى. ئۇ ەىى بولمىسىىىىا قى ىنىىڭ سىىىىوۋنپ كەتكە
نەپسىىگى ە ئۇنىڭ كۆزلىرىگە تەلمۈرىشى، ئانىلىۆ مپىرى بىلەن قى ىنىڭ رىەىدىن ئۆلۈمنىڭ ەەەشىتىنى 

 ...كۆتۈرىۋېتىشى الزىق ئەمەسمىدى.

ىىىىىىىىىىىىىىى ياق! بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئەمە ! ئالىدە! كۆزىڭى نى ئپ ىڭ قوزام!!! مپنى بۇنداق   
ەەسرەتتە قويماڭ تاتلىۆ قى ىق!ىىى ئپ ىنىشلىۆ بۇ نىدا ئۇنىڭ -ئۆلۈمىڭى  ئارقىلىۆ مپنى ەاغۇ  ازالىماڭ!

 .باغرىدىن ئپتىلىپ چىقتى-يۈرەك

ىىىىىىىىىىىى ئۆزىڭى نى تۇتۇۋېلىڭ ئاسىيە، قازاغا رى ا بولماق كپرەك...ئۇنىڭ قۇلىقىاا ەى كىمنىڭ گپاى   
ڭ نىڭ يىاا ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىيالمايتتى. ئۇ ئاقىۋەتنىيورنقلىرى -كىرمەيتتى، ئپرىنىڭ، ئانىسىىىىىنىڭ، يپقىن

قىانىداق بولىىدىاىانلىقىنى مۆل ەرلىمىدى، ەەڭسىىىىەپ باقمىدى، پەقەت ئۆزى ئۆتكۈزگەن  ىنايەتنىڭ 
 :سالمىقىنى ەپس قىلدى، ئۇ چىن ەىلىدىن خۇەاغا نالە قىلىپ يىااليتتى
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مپيىپ،گا  ياكى گاچا قىلىپ  ىىىىىىىىىىىىىىى خۇەا! ماڭا نپمىشىقا ئەرك ئاتا قىلدىڭ.! نپمىشقا مپنى  
 ازالىمىدىڭ. خۇەا!ىىى ئۇ نپمە ەەۋاتقانلىقىنى ئۆزىمۇ ئۇقمىاان ەالدا ۋارقىرىدى، چاچلىرىنى يۇلدى ۋە 

ان ئاپااق قىلىپ يىرتىۋەتتى. ئۇ ئپ ىلىپ قالا«  ەرت»ەېمىنى سىقىپ كپتىۋاتقان كۆينىكىنىڭ ياقىسىنى 
دا قى ىنىڭ يپنىدىن ئپتىلىپ چىقىپ كەتتى. ئۇنىڭ قەەەم كۆكسىىىىگىمۇ پەرۋا قىلماد تەلۋىلەشىىىكەن ەال

 ارقىراشلىرى، ساراڭالرەەك قاقاقالپ ئەلەملىئ كۈلۈشلىرى بىنا ئى ىدە بە ايىكى  -تاۋنشلىرى، ۋارقىراش
 .شۇملۇقنىڭ ساەاسىدەك ئاڭلىناتتى

 !دىىى ۋاد، ئۇنى تۇتۇۋېلىڭالر! بى ارە، قى ىنىڭ ەەرەىدە نپرۋىسىدىن كەتتى بولاا  

 ...ىىى ۋاد ئالال! ۋاد قى ىق... ەىختۇر، قى ىمنى تىن الندنرنڭالر  

 ...!ىىى ئاسىيە!... ئۇنداق قىلما! ساڭا نپمە بولدى. قى ىمى  بۇ يەرەە  

  ...ىىى  

كىشىىىىىلەر، ۇەالىقنىىىڭ ئەلىمىگە چىىىدىيىىالمىاىىان بى ىىارە ئىىانىنىىىڭ كەينىىىدىن چپاىىىپ چىقىىىپ   
ئۈلگۈرمىگەن بپشىدا ئاسىيەنى تونۇيدىاان، بىر نەچ ە قپتىق كۆڭۈ  ئپ ىە كەتتى.ئالىدەنىڭ سوۋنشقا 

سورننلىرىاا ئىشتىراك قىلاان سەتەڭ خوشنىالر خۇەەى ئالىدەنى ئاڭالپ قالمىسۇن ەىگەندەك پى ىرلىشىپ، 
 :غەيۋەت قىلىپ ئۈلگۈرۈشتى

 ....ىىى قوينىمۇ، ئۆچكىنىمۇ ئۆزىنىڭ پۇتىدىن ئاسىدن،ەېگەن گەپ راستكەن ەە  
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