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  وقـــهن ئــكـهگــاال تــچ
  ئابدۇلال تالىپ

  رومانتارىخىي 

  

  بىرىنچى قىسىم

 بىرىنچى باپ

ئاپرىلنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى بولۇشىغا قارىماي ، ئۈرۈمچى شهھىرى بىـر ھهپـته ئىچىـده تـۆت پهسـىلنى بېـشىدىن        

ه بويى ئۆرلىگهن قوياشنىڭ ئىللىق نۇرىغـا ئۆتكۈزۈپ ، بۈگۈن ئهتىگهن مۇقهددهس بوغدا تېغىنىڭ ئۈستىدىن ئهمدىال نهيز

  . چۆمگهن ئىدى 

شهھهرنىڭ شىمالىي گىرۋىگىده قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان قىزىل تاغ باغرىدىكى تاشالردا ئهكس ئهتكهن قوياشنىڭ ئالتۇن       

قـورام تاشـالرنىڭ ئېگىز چوققىنىڭ ئۈستىدىكى جىگهرسىمان قىزغۇچ توپا ئـارىالش . زهررىلىرى ئاجايىپ ۋالىلداپ تۇراتتى 

يان كاۋاكلىرى ئارىسىدىن سۇس كۆتۈرۈلگهن ئاقۇش پارالر خۇددى پارتالش ئالدىدا تۇرۇۋاتقـان يانـار تـاغ تۈتۈنلىرىـدهك 

  . كۆرۈنهتتى 

ئـۇالر تاغنىـڭ شـهرق . بۇ ئېگىز چوققا باغرىغا ئۈچ كىشى پهيدا بولـدى . ۋاقىت چاشكاردىن سهل ئۆتكهن ئىدى      

ئۆرلهپ ، غهربىي چوققىغا يېقىن ئورنىتىلغان ياغاچ راۋاق يېنىـدىن ئهگىـپ ئۆتـۈپ ، ئـۇدۇل بـارغىنىچه تهرىپىدىن ئاستا 

  . ئۈرۈمچى دهرياسى ئۇرۇلۇپ ئۆتىدىغان ئىگىز تىك قىيا لېۋىده توختىدى 

قونـاقتهك الردىن ئاشقان بۇغداي ئۆڭلۈك ، پىشانىسى ۋه بۇرنىنىڭ ئوڭ تهرهپىـده 40بۇ ئۈچ كىشىدىن بىرى يېشى       

سۆگىلى بار ، بېشىغا كونىراق قارا دۇخاۋا سهرپۇش تۇماق ، ئۇچىسىغا سالما ياقىلىق كـۆك چهكـمهن چاپـان ، ئىچىـگه 

 بويتاسما ئېسىۋالغان ساغالم قامهتلىك كىشى ¨ئالدى ئوچۇق ماتا كۆينهك كىيىپ ، بىلىگه باغلىغان كۆك بهلۋاققا غىالپ 

  . لهردىن ئاشقان تهڭ دىمهتلىك نهۋقىران يىگىتلهر ئىدى 20 ئاۋۇ ئىككىسى بولسا ئهمدىال. ئىدى 
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 يۇ ، نېمه ئۈچـۈنكى ، بىـر ھـازاغىچه جىمجىتلىـشىپ ، تـاش ¨بۇ ئۈچهيلهن چوققا گىرۋىگىگه كېلىپ توختاتتى      

  . ئۈستىده زوڭزىيىپ ئولتۇرۇشاتتى 

 ¨قاپاقلىرى سېلىنغان ، رهڭگى . تۇق بار ئىدى ياش يىگىتلهردىن بىرىنىڭ بىلىگىده ، يهنه بىرىنىڭ بولسا مۈرىسىده تار

روھى ئۆڭۈپ تاتىرىشىپ كهتكهن بۇ يىگىتلهر ، قانداقتۇر بىر يامان خاپىلىقنىڭ ئازاۋىدا قالغاندهك ئۈزۈلـدۈرمهي تاماكـا 

  .  بىرىنىڭ تهرىگه زىنھار قارىغۇسى كهلمهيۋاتاتقاندهك ئىدى ¨چېكىشهتتى ۋه شۇ تاپتا بىر 

 ياشلىق ، بهسىتلىك كىشى بولـسا ئاللىقانـداق خىيـالالر دېڭىزغـا غهرق بـولغىنىچه ئوتلـۇق كـۆزىنى ھېلىقى چوڭ      

ئۇ ، يېنىدا سالپىيىپ ئولتۇرغان ئاۋۇ ئىككى يىگىتنىڭ ھېچنىمىسى ئهمهس ، پهقهت يىتىم . ئاللىقهيهرلهرگه قادىغان ئىدى 

دهپ داڭقى چىققان  ① >> سپى چهندازا <<ئارىسىدا  غۇرباالرنىڭ سېخى پېشىۋاسى سۈپىتى ئهل ¨ يىتمهك ، غېرىپ ¨

  . مهردانه بىر ئادهم ئىدى 

 ده ، ئېغىر ¨بىر ھازادىن كېيىن ، سوپى چهندازا خىيالىنى يىغىپ ، يىگىتلهرگه قىيا بېقىپ ، سۈرلۈك بىر قارىدى       

  : سۈكۈتنى بۇزۇپ ، سۆزگه كىرىشتى 

 ئـۇ ، ئۇلـۇغ كىچىـك بىـر -، ...  دېـگهن گهپ بـار >>ڭنى قۇرۇتمـا  ئۆتكهن كۈنۈڭنى ئۇنۇتما ، شىر چورۇغۇ<< -

 ¨ سىلهر بىلهن بىلله چىققان شـۇنچه نۇرغـۇن دوسـت >> ئالتۇن يېغىلىغى << -تىنىۋېتىپ ، سۆزىنى داۋامالشتۇردى ، 

  بۇرادىرىڭالر نهگه كهتتى ؟ قېنى ئېيتىڭالرچۇ ؟

سىز قانلىق پاجىئهلهر ھهققىدىكى بۇ سـۇئال ھهر ئىككـى يىگىتنىـڭ تېخى يېقىندىال يۈز بهرگهن ، مهڭگۈ ئۇنتۇلغۇ       

  . ئهپسۇسلۇق ھېسسىيات تۇيغۇلىرى بىردىنال ئۇالرنىڭ كۆز چاناقلىرىدا بهلگه بېرىشكه باشلىدى. يۈرىكىگه قاتتىق تهگدى 

  : سوپى چهندازا يهنه ئاتىالرچه مېھرى بىلهن سۆزلىمهكته ئىدى       

 <<قالغـان قىـسمىنى بولـسا .  باياۋانالردا قالدى ¨ غېرىۋىي كېپهن بولۇپ ، ئۆلۈكلىرى چۆل  ئۇالرنىڭ نهچچه مىڭى-

سىلهر بولساڭالر كۆرمىگهننى كۆرۈپ ، ئاران باالدا بۈگۈنگه كهلـدىڭالر ، بىـراق ، .  يهپ تۈگهتتى >>ئالتاي يېغىلىغى 

  ...  زار يۈرۈۋاتىسىلهر ¨تېخىچىال ئاچ 

. ئۇنىـڭ كهڭ پىـشانىدىن تهر تـامچىلىرى چىپىلـداپ ئېقىـپ تـۇراتتى .  قىزىپ سۆزلهيتتى سپى چهندازا بارغانچه     

سوپى . ھېلىقى ئىككى يىگىت بولسا باشلىرىنى سېلىپ ، مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇپ ، ئۇنىڭ ئوتلۇق سۆزلىرىنى ئاڭلىماقتا ئىدى 

  : ىلهن سورىدى چهندازا سهرپۇش تۇمىغىنىڭ ئوڭ تهرىپىنى قىستۇرۇپ قويۇپ ، تېىڭمۇ غهزهپ ب
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 >>  ئالال ۋاي بالال ، نادانلىقنى تاشالڭالر ¨ ئالال << سىلهر ئالته شهھهردىن تۇتۇلۇپ چىققاندا يول بويى ئېيتقان -    

 بايـاۋانالردا ¨ جىـگهر دوسـت ئىـدىڭالر ، تـاغ ¨دېگهن ناخشاڭالرنى ئۇنتۇپ قالدىڭالرمۇ ؟ سـىلهر تۈنۈگـۈنال جـان 

  ىرىڭالردا كۆرۈشكىچه پهرۋانه بولۇشاتتڭالر ، خوپ ، بۈگۈنچۇ ؟ دىشىۋارلىق تارتىپ يۈرگهنل

 ده ، يىگىتلهرنىـڭ ئالـدىغا ¨سوپى چهندازا بىسلىرى يالتىراپ تۇرىدىغان ئىككى پىچاقنى قونچىدىن سۇغۇرۋالدى       

  : تاشالپ ، دهر غهزهپ بىلهن 

ال دهپـتىكهن ، قېنـى قايـسىڭالر ئـاۋال سـىناپ  پىچاقنى ئالدى بىلهن ئۆزۈڭگه سال ، ئاغرىمىسا كىـشىگه سـ<< -    

  .  دېدى -كۆرىسىلهر ؟ 

ئـاچچىق تهنه ، لـېكىن سـهمىمىي سـۆزلهرنى ئاڭلىغـان . ئۇ ، ئوتلۇق كۆزى بىلهن يىگىـتلهرگه تىكىلىـپ تـۇراتتى     

 ده ، ¨ تهڭال تۇرۇشـتى ئۇالر ئورۇنلىرىدىن. يىگىتلهرنىڭ يۈرىكىگه پىچاقالر ئۆزى كېلىپال قادالغاندهك تۇيۇلۇپ باشلىدى 

پارقىراپ تۇرغان پىچاقنى ھهر ئىككىسى تهڭال ئېلىپ ، قورام تاشقا ئۇرۇپ سۇندۇرغاندىن كېيىن ، قىيادىن چوڭقۇر ئېقىنغا 

چۆرۈۋهتتى ، ئاندىن يىغالپ قۇچاقلىشىپ ، ئهپۇ سوراشتى ۋه ئىككىسى تهڭ كېلىپ ، ھېلىقى غهمخورچىسىنىڭ بىرى ئوڭ 

يىگىتلهرنىڭ كـۆز ياشـلىرى سـوپاخۇننىڭ . گه ئېسىلىپ ، ناماقۇللۇق بىلدۈرۈپ ، كهچۈرۈم سورىدى ، بىرى سول بىلىكى

  . بىلهكلىرىنى نهملهشكه باشلىغان ئىدى 

  : سوپى چهندازا ئۇالرنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ      

نى ھهرگىـز ئۇنتۇمـاڭالر ،  دېگهن گهپ بار ، سىلهر بۇ گهپ>> ئىماننى قاچۇرار ، ئىمان شهيتاننى ¨ گۇمان << -     

  .  دېدى -

  : يىگىتلهردىن بىرى . بۇ چاغدا ۋاقىت چۈشكه يېقىنالپ قالغان ئىدى        

سىزنىڭ قىلىـپ كېلىۋاتقـان غهمخورلـۇغىڭىزنى مهن ئهسـال .  تاغا ، بىز ئهمدى سىز باشلىغان كېچىككه كىرىمىز -     

  ...يادىمدىن چىقارمهيمهن ،لېكىن ھازىر مهن 

 ده ، جىـددى تـۈس ¨سوپى چهندازىغا يۈرهكتىن ۋهده بېرىۋاتقان بۇ يىگىت سۆزلهۋېتىپ بىردىنال ئاسمانغا قارىـد       

  :ئېلىپ 

مهن شـۇ ئىـشنىڭ ھۆددىـسىدىن .  ھازىر مهن سىز بىلهن خوشالشماقچىمهن ، مېنىڭ زۆرۈر بىر ئىشىم بـار ئىـدى -    

  .  دېدى ¨!  خوش ¨ئهمىسه ، خهير .... چىقىشىم ئۈچۈن ، 
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 ¨ يـۇ ، بىـراق نېـرى ¨سوپى چهندازا ، يىگىتنىڭ كېيىنكى جىددى سۆزىگه ، سىرلىق كهيپىياتىغـا ئهجهبلهنـدى     

  .  توال پۇل بېرىپ ، يولغا سېلىۋهتتى ¨بېرىسىنى سۈرۈشتۈرمهيال ، ھهر ئىككى يىگىتنىڭ قولىغا ئاز 

 ده ھايت ¨باغرىدىكى ئهگىمهچ يول بىلهن پهسلهپ كهتتى ھېلىقى جىددى ئىشى بار يىگىت شاپاشلىغان پېتى تاغ      

ئىككىنچى يىگىت بولسا تاغ ئۈسـتىدىكى يـول بىـلهن ئـۇدۇل شـهرق .  ھۇيت دىگىچه ئاللىقاياقالرغىدۇ غايىب بولدى ¨

  . تهرهپكه يۈرۈپ كهتتى 

  ھالـدا ، شـهھهرگه تىكىـشى  يىگانه قىلىپ ، يهنه چوڭقۇر خىيالغـا چـۆمگهن¨سوپى چهندازا قىرلىق قىيادا يهككه     

  . نهزهر تاشاليتتى 

 مىردىئان سىزىق بـويالپ جهنـۇپ تهرهپـتىن سـوزۇلغان كهڭ سـايلىق ئېقىننىـڭ كـۈن چىقىـش ¨قىيالىققا ئۇدۇل        

ا لېۋىدىكى قارىياغاچلىق ئورمانالر ئۇدا بىر ھهپته ياققان مۆلدۈر ئارىالش يامغۇر ۋه قاردىن كېيىن بۈگۈنكى ئوچۇق ھـاۋاد

( جهنۇبىي تـاغ .  كۆك باراقسانلىق تۈسكه كىرگهن ئىدى ¨قوياشنىڭ ئىسسىق نۇرى تهپتىدىن قايتا جانلىنىپ ، كۆپ 

 ¨ دولقۇنالپ چۈشكهن قار ۋه يامغۇر سۇلىرى ، شهھهر كوچىسى ئارىـسىدىكى ئېرىـق ¨جىلغىلىرىدىن ئۇرغۇپ ) نهنسهن 

 ئۇلغىيىپ ، شهھهرنىڭ غهربىـي تهرىپىـدىكى ¨ بارغانسېرى سهمهپ  التقىلىق سۇالر بىلهن¨ئۆستهڭلهردىن قوشۇلغان الي 

 بۈيـۈك جۇڭغـارىيه ¨سايلىق ئېقىندىن ئۆركهشلىنىپ كېلىپ ، ھېلىقى قىيالىق چوققىىغا باغرىنى ئۇرۇپ ئۆتۈش ئـارقىلىق 

  . ئويمانلىقىغا قاراپ كېتهتتى 

اشتا كىشىگه خۇددى شىددهت بىلهن ئېقىۋاتقـان يانـار  بىر قار قىيانالر ئهۋجىدىن ھاسىل بولغان بۇ چوڭ دولقۇن ،      

 التقىلىرىنى ئهسلىتىپ ، بۇ شهھهرنىڭ ئاسـتىدا گويـا پـارتالش ئالدىـدا تۇرغـان بىـر ۋولقـان بـاردهك ھـېس ¨تاغ الۋا 

  . قىلدۇراتتى ، دېمىسىمۇ كىشىلهر بۇ كۈنلهرده ئهنه شۇنداق سىرلىق بىر تهۋرىنىش ۋه تهشۋىش ئىچىده تۇراتتى 

ئـۇ ، پهللىمـۇ . قۇياش قىيامىدىن سهل قايرىلغان چاغدا ، سوپى چهندازا قىزىلتاغ ئۈستىده پهسكه قاراپ ماڭـدى       

  :  ئۆزىگه سۇئال قوياتتى ¨پهلله تۆۋهنلهپ چۈشۈۋېتىپ ، يهنه ئاللىقانداق چىگىش خىيالالر ئىچىده ، ئۆز 

 پهيلـى ، ¨ پهيلـى ، زاماننىـڭ خـۇي ¨نيانىـڭ خـۇي دۇ!  ئاجايىپ سىرلىق ھېكىمهت ، چوڭقۇر تىلسىمات -      

 بىر دهم تۇتۇلـۇش ، بىـردهم ئـېچىلىش ، - پهيلى نىمىشكه بۇنچىۋاال ئوخشىشپ كېتىدىغاندۇ ؟ ¨ئادىمىزاتنىڭ خۇي 

  ...بۇ ئۈچ تهرهپنىڭ قايسىسى قايسى تهرهپنى دورايدىغاندۇ ؟ ! بىردهم غهزهپلىنىش 

رماچ خىيـالى بىـلهن بهنـت بـولغىنىچه مېڭىـپ ، شـهھهرنىڭ جهنـۇبىي قـاپقىغى سوپى چهندازا ئۆزىنىڭ بۇ گىـدى     

ئاندىن ئۇ ، پىشىن مهزگىلىده مال بازىرىدىكى بىر مىچىت ئالدىغا . يېنىدىكى بىر كىچىك ئاشخانىغا كىرىپ غىزاالندى 
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ئۇ ، .   توپلىشىۋالغان ئىدى  چه كىشى20-30بۇ يهرده يېڭىدىن سېلىنغان بالىخانىلىق بىر ئىمارهتنىڭ ئالدىغا . كهلدى 

ئـۇ كىـشىلهرنىڭ يېڭـى ئىمـارهت .  ده ، ئۇدۇل ئهنه شۇ ئادهملهر تـوپى قاتارىغـا بـاردى ¨مىچىت ئالدىدىن قايرىلدى 

  .  سۆزلىرىگه قۇالق سالدى ¨توغرىلىق قىلىشىۋاتقان گهپ 

خمىقـانه سۆزلهشـلىرى هپ قويـۇپ ، ئ ھورۇنالرنىڭ بۇ يېڭى ئىمـارهتكه ئهيىـ¨ھهممىدىن كۈلكىلىگى بىر قىسىم تىجىمهل 

 سۆزلىرىنى بىر دهم تهخىـر ¨شۇنداقتىمۇ يهنىال ئۇالرنىڭ يهكپاي گهپ . سوپى چهندازىنىڭ ئهرۋايىنى ئۆرلهتمهكته ئىدى 

  : قىلىپ ئاڭلىدى 

  . ىپ چۈشىدۇ ده ، يىقىل¨ بارمايال سۇنىڭ تېگىده قالىدۇ ¨ ئىمارهتنىڭ ھۇلى پهس بولۇپ قاپتۇ ، بىرهر يىلغا بارا -   

  .  دهرىزىسى تهسكهي تهرهپكه بولۇپ قاپتۇ -

  .  توغرا تېمى تۈز قوپۇرۇلماپتۇ -

  .  ياغاچلىرى ئىنچىكه بولۇپ قاپتۇ -

  ... قۇچا سىغمايدۇ ¨ تهكچه ھهم دهرىزىلىرى كىچىك بولۇپ قاپتۇ ، قاچا -

 ¨كىرىپ ، يېڭى ئىمارهتنى كۆرۈپ چىقتـى  سۆزلهرنى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن ، ئاستا ¨سوپى چهندازا بۇ گهپ      

  : ده ، ئاۋۇالرغا دېدى 

 قىشلىغى قايان باراي ، <<:  مهن باياتىن سىلهرنى ئۇستا تامچىالردىن ئوخشايدۇ دهپتىمهن ، پهمىمچه سىلهر كۆپۈڭالر -

زۇپ ئىـشلىگهن ئهرنىـڭ  دهپ ھوناپ يۈرىدىغانالردىن ئوخشىمامسىلهر ؟ پىشانىسىدىن تهر ئاققۇ>>يازلىغى ساراي ساالي 

  ... ھورۇن ئىشهكنىڭ يېمى تولۇق دېگهندهك . قولىدىال مۇشۇنداق ئىمارهت پۈتىدۇ 

 ھۆمىـدهپ ئۇچقانـدهك يۈگـۈرۈپ ¨شۇ ئهسنادا كۆنچى مهھهللىسى تهرهپتىكى بۇالقبېـشى كوچىـشىدىن ھاسـىراپ      

  :  ده ¨ ياشالردىكى يىگىت توپىنىڭ يېنىدا توختىدى 20كهلگهن 

 دهپ ، تهشۋىشلىك خهۋهرنى ئېيتىپال بهدهر چوڭ ¨! بىر ئادهم ... بۇالقبېشى يېنىدىكى كۆكتاتلىقتا ! هم ئۆلدى  ئاد-

  . كوچا تهرهپكه كهتتى 
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 تاڭ بولۇشقان ، جىددىالشـقان بولـسىمۇ ، كېـيىن ¨لېكىن ، بۇجىددى خهۋهرنى ئاڭلىغان ئادهملهر دهسلهپته ھاڭ      

سـوپى چهنـدازا .  كـۆرۈپ كېلىـشكه ئىنتىلمهكـته ئىـدى >> تاماشا <<شۇ يهرگه بېرىپ مهھهلىگه چۈشۈپ ، بهزىلىرى 

  :كۆپچىلىككه 

بـايىقى خهۋهرده چۇقـۇم بىـر .  دهيـدىغان گهپ بـار >> سۆز قوغلىغان دهرتكه يولۇقار ، يول قوغلىغان غهزىـنىگه << -

ئاستا يولىمىزغا راۋان بولغىنىمىز ياخـشى ،  دېگهندهك ، غىرت قىسىشىپ ، >> تۆگه كۆردۇڭمۇ ، يوق <<. شۇملۇق بار 

  .  دېدى -

دېگهندهك ، ئارىـدىن ئـانچه ئـۆتمهيال . ئادهملهر تارقىلىشقا باشلىغاندا ئاللىقاچان گۇگۇم چۈشۈپ كهتكهن ئىدى       

قا باشلىدى پۈتۈن شهھهرنى ئىنتايىن دهھشهتلىك تهشۋىش قاپالش . كوچىالرغا قوراللىق ھهربى ، ساقچىالر تولۇپ كهتتى 

كىـشىلهر پانـا ئىـزلهپ تـاغ جىلغىلىرىغـا قـاراپ . شۇ كۈنى تۈن يېرىمىدىن كېيىن ، چوڭ تۇتقۇن باشـلىنىپ كهتتـى . 

 شاراپسىز يۈرهلمهيدىغان بىۋاك پىيانچۇكالرمۇ بۇ ¨ئادهتته مهيخانىدىن نېرى كېتهلمهيدىغان ۋه مهي . قېچىشماقتا ئىدى 

  . ىن خالىي بواللمىدى دهھشهتلىك كېچىنىڭ قۇربانى بولۇشت

ياش بىر پىيانچۇك غهرق مهس ھالدا نهنلياڭ كوچىسىنىڭ قاق ئوتتۇرىدا ئوڭ ۋه سولغا . تۈن نىسبى مهزگىلى ئىدى      

 دهپ سـۈرهن >>! ئىـشپىيۇن !  ئىـشپىيۇن <<: ئۇ ، گاھىدا كارنىيى يىرتىلغۇدهك ۋارقىـراپ . دۈگۈجۈپ يۈرگهن ئىدى 

  :  تۈگۈپ ، خۇددى جۆيلۈگهندهك سۆزلهپ كېتهتتى ساالتتى ۋه مۇشتۇمىنى چىڭ

ھىلى جۇمـۇ ، ھىلـى !  قېنى دىگىنه ، ماڭا ئۆتكۈزۈپ قويغىنىڭ بارمىدى ؟ نىمىشكه ماڭا مۇنچىۋاال ئهگىشىۋالىسهن -

  ! ...خامىرىڭنى مىجىپ تاشاليمهن 

بىـراق ، ئۇنىـڭ مۇشـتۇمى . ى پىيانچۈك بارغانچه جىددىيلىشىپ بىـرده ئوڭغـا ، بىـرده سـولغا مۇشـت تهڭلهيتتـ     

ئۇ ، . چارچاپ قالغاندا يهنه ئىزىدا توختايتتى .  كهينىگه قاچاتتى ¨ئۇ گاھىدا ئالدى . تېگىدىغان نىشان يوق ئىدى 

 پات يىقىلىـپ ¨ دىن قۇتۇاللمىغىنىغا دهر غهزهپ بولۇپ ، ھالسىزلىنىپ پات >> ئىشپىيۇن <<ئۆزىنى قوغلىشىپ يۈرگهن 

  . چۈشهتتى 

 دېگهندهك ، بۇ پىيانچۈكنىڭ كهينىگه بۈگۈن ئهگىـشىۋالغىنى پهقهت ئايـدىڭ >> قورققان سايىسىدىن ئۈركۈپتۇ <<     

ئۇنىڭ بۇ ھالى ئاشۇ بۇالقبېشىدىكى ئۆلۈم پاجىئهسىگه مۇناسـىۋهتلىك بـولغىنى ئۈچـۈن . كېچىدىكى ئۆز سايىسى ئىدى 

ئۇ نىسبى .  بېشىدىن كهچۈرۈپ قاتتىق بىئارام بولماقتا ئىدى  سهرگۈزهشتىلهرنى>> قورققانغا قوش كۆرۈنهر <<ئاشۇنداق 

ئۇ .  بىلهن ھهپىلىشىپ ۋه ئېلىشىپ ، ئاخىرى دهرمانى كېتىپ يىقىلدى >> ئىشپىيون سايه <<شهپىدىن ئۆتكهنگه قهدهر 
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نى  ده ، مهسـ¨بـاش توخـۇ مهھهلـده سـاقچى كېلىـپ قالـدى . ، نهمكهش يهرگه پاقىدهك چاپالشقان پېتى ياتـاتتى 

  ...ھهيدهپ كهتتى 

 ئىككىنچى باپ

بۇ .   غا بېرىپ تاقىالتتى >> ئالتۇن يېغىلىغى << -يۇقىرىدىكى ۋهقهلهرنىڭ سىرى دهھشهتلىك تارىخىي تىراگېدىيه      

  .  يىلى ئىيۇندا يۈز بهرگهن ئىدى ¨ 1942تىراگېدىيه بولسا 

ن ئهزىـزانه قهشـقهر ھېساپـسىز تـارىخىي قىـسمهتلهرنى تۈمهن دهرياسى بويىدىكى مۇنبهت تـۈزلهڭلىكته بىنـا بولغـا      

بېشىدىن كهچۈرۈپ ، پامىر ئېتىگىده يهنىال مهردانه قهد كۆتۈرۈپ تۈرماقتا ۋه يهنىال پۈتۈن تـارىم ئويمانلىقىنىـڭ مهنىـۋى 

  . مهشئىلى بولۇشتهك پارالق ۋه ئۇلۇغۋار شۆھرىتىنى ساقالپ كهلمهكته ئىدى 

 بوستانالر بىلهن ¨ باراقسان تالالر ۋه تۈرلۈك شېرىن مېۋىزار باغۇ ¨ۇناسىپ مهۋسۈمىده بۈك ھهر يىلى پهسىللهرنىڭ م     

ئاجايىپ رهڭدار كىيىنگهن بۇ مۇقهددهس دىيارنىڭ گۈزهل مهنزىرسى ئىختىيارسىز ھالدا ھهر بىر كۆز ۋه كۆڭۈلنىڭ زهۋقىنى 

  . جهلپ قىالتتى 

زۇمرهتتهك سۈزۈك ئاسمان خۇددى ئىـسىل . ولىدىغان پهيشهنبه كۈنى  چوڭ بازار ب¨ ھهپتىسى -2بۈگۈن ئىيۇننىڭ      

شهھهرنىڭ قايناق مهركىزىدىكى ھېيىتكار مۇھىتىغا نۇر سېپىپ تۇرغان قۇياشنىڭ جىلۋىسى ئـارات . ئهينهكتهك يالتىرايتتى 

  .  كوچىالردا سىماپتهك ۋىلىلداپ جۇال قىالتتى ¨رهسته 

 كىچىك سىۋهتلهرگه قاچىالپ ئېلىپ كىرگهن ئىـشچان ۋه ¨ تۈمهن مېۋىلهرنى چوڭ ¨شهھهرگه ئهتراپالردىن تۈرلۈك      

 چىۋىلهرنىـڭ خـۇش پـۇراقلىرى كىـشىنىڭ ¨ دېھقانالرنىڭ پهيزىلىك توۋالشلىرى ھهم شېرىن مېـۋه ¨پاراسهتلىك باغۋهن 

  . كۆڭلىنى ھوزۇرالندۇراتتى 

شمىـسىنىڭ ھهشـهمهتلىك ۋه ھهيۋهتلىـك تىيـاتىر كۈلـۈبى كارنىڭ جهنۇبىدىكى ئۇيغۇر مهدىنى ئاقـارتىش ئۇيۇتھېيى     

 قاتار قويۇلغان كاۋاپدانالر ھهم تۆت تهرهپتىكـى ئاشـخانا ۋه ناۋايخـانىالردىن ¨ئالدىدىكى ئازاده كهڭ مهيدانغا قاتارمۇ 

   . تارقىلىۋاتقان تاتلىق تاماقالرنىڭ مېزىلىك پۇراقلىرىمۇ ئىشتىھا ئهلنهغمىلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى ئاچاتتى

مهيدانىنىڭ ئوڭ ۋه سول تهرهپلىرىده توپلىشىپ تۇرغان بېشىغا گىجىم رومال ، تور رومال ۋه داكىالرنـى ئارتىۋالغـان      

 چوكانالرنىڭ باش ، قول ۋه قولتۇقلىرىدىكى رهڭگارهڭ چىرايلىق دوپپىالر كۆزلهرنى قاماشـتۇرۇپ ، ¨سۇچۇك سۆزلۈك قىز 

  . كۆڭۈللهرنى كۆيدۈرهتتى 
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 كـۆز قىلىـپ يۈرۈشـكهن بىـر ¨ كهچكهنلهرگه كـۆز ¨لىرىدا زىخچا ئالتۇن ۋه تىلالالرنى جىرىڭلىتىپ ، ئۆتكهن قول     

  . مۇنچه مهككار سهرراپالر هېدىيىپ ۋه ھېجىيىپ ، تاپان توزاقلىرىغا جاي ۋه جان كۆزلهپ باراتتى 

ــتىنى      ــپ ، رهس ــنهك تاقىۋېلى ــقان ئهي ــۆزلىرىگه غۇۋاالش ــشلهپ ، زهرگهر ئۇســتىالر ك ــده ھه دهپ ئى ــان يهرلىرى ڭ پىنھ

ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا توپلىـشىۋالغان جۇۋانالرنىـڭ . ھاجهتمهنلهرنىڭ بۇيرۇتمىلىرىنى قولىدىن چىقىرىشقا ئالدىرىماقتا ئىدى 

 ¨يهنه بهزىلىرى بولسا قولىدىكى بىزهكلىرىنىڭ جىـڭ . بهزىلىرى بىزهكلهرنىڭ سهرخىلىنى تالالش بىلهن بهنت بوالتتى 

  . ىغىنى ئېنىقلىتىش ئۈچۈن زهرگهرلهرگه تهكلىپ تهۋهززۇرالر قىالتتى جال

ئهجهپكى ، ئۇالرنىڭ قاتارىدىكى ئورۇق ، سهل دۈمچهكرهك كهلگهن بىر ئۇستام بىر كىشى كۆرسهتكهن ئالتۇن سـاپاقنىڭ 

يهردىن ئۆزىگه تهڭقىسلىق ساپ ئهمهسلىكىنى ئېيتىپ بېرىش بىلهن ، بۇ خالىسانه خىزمىتى ئۈچۈن ئهتىگهندىال ئويلىمىغان 

  . تېپىۋالدى 

يىگىت تهرهپنىڭ ۋهكىلـى بولـۇپ كهلـگهن سـېمىز جـۇۋان گىجىـم رومىلىنىـڭ . بۇ ، بىر توي تهرهددۇتنىڭ مېلى ئىدى 

  :  ده ، زهردىسى بىلهن تېگىش قىلغىلى باشلىدى ¨تۆشۈگىدىن زهرگهر ئۇستامغا ھۆمىيىپ بىر ئااليدى 

 ، كۆزلىرىگه تور باغالپ قالدىمۇ ، نىمه ؟ لىلال گهپ قىلغۇلۇق ئهمهسـمۇ ؟ ئادىـل سـۆز  ئۇستام ، نېمه دهپ يۈرىدىال-

  قىلمىسىال ئاخىرهتكه نېمه دهپ بارىال ؟ مۇشۇنداق جىڭ ئالتۇننى جا دېيىشكه نېمه ھهدىللىرى ؟ 

  : يىپ قارىۋېتىپ  ده ، سېمىز جۇۋانغا كۆزهينىگنىڭ تېگىدىن تازا بىر ئالى¨زهرگهرنىڭ غۇژژىده كهيپى ئۆرلىدى 

 خېنىم ، نېمه ئهتىگهنده ماڭا بۇنچه قاۋاپ بېرىدىال ، مهن سىلىنى دۇكىنىمغا چىلالپ كهلدىممۇ ؟ سـىلى ئـاخىرهتنى -

  .  دېدى - مىدىله ، >> بۆكىگه جىگده سالماقچى <<بىلسىله خهقنىڭ 

 باپكـا قېرىـسا بـۆزدىن ، زهرگهر <<. دى الردىن ئاشقان دىلى نازۇك ، سهپرا مىجهز كىـشى ئىـ60زهرگهر قارىماققا      

.  دېگهندهك ، ئۇنىڭ ئىككىال كۆزى ئۆمچۈك تور باغالپ قويغاندهك بىر ئاز خىـره كۆرۈنـۈپ تـۇراتتى >>قېرىسا كۆزدىن 

 <<سـېمىز جۇۋاننىـڭ .  دهپ زارلىنىـپ يـۈرهتتى >> كۆزۈم تورلىـشىپ بواللمـايۋاتىمهن << پاتال ¨ئۇنىڭ ئۆزىمۇ پات 

 دېگهن سۆزىنى ئاڭالپ ، ئۇستامنىڭ قۇيقا چېچى تىك تـۇرۇپ ، مىـجهزى چېچىلىـپ >>تور باغالپ قالدىمۇ كۆزلىرىگه 

  : زهرگهرنىڭ كۆسى بېسىلماي ھېلىقى جۇۋانغا يهنه تېگىش قىلىپ . كهتكهن ئىدى 

هن قىز تهرهپنى  ئهمهسمۇ ؟ ناباپ مال بىل>> اليدىن ياسىغان خام كوزا ، سۇغا چۈشسه ساق چىقالمايدۇ << خېنىم ، -

 >> قىزىڭنى ئالغىچه قىرىڭدىن ئۆتهي ، ئېلىۋېلىپ بولۇپ جېنىڭدىن ئـۆتهي <<ئالدىسىال نائىنسابلىق ئهمهسمۇ ؟ ياكى 

  .  دېدى -، ... قىلماقچىمۇ ، يه ؟ 
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  : ئىگىز بويلۇق ئۇ جۇۋان زهرگهرگه قۇشۇمچه قىلىپ . بۇ يهرده قىز تهرهپنىڭ ۋهكىلىمۇ ھازىر ئىدى 

 راست ئېيتىدۇ ، نېمه ئـانچىۋاال كۆپـۈپ كهتكۈلـۈك ؟ كـۆڭلىمىز تـوغرا بولـسا ، ئـالتۇن جابدۇقـسىزمۇ ئىـش  ئۇستام-

  . دېدى - ، >> ياغاچ قازاندا ئاش بىر قېتىمال پىشىدۇ <<. ئانىمىز بىزنى ئالتۇن ئۈستىگه تۇغمىغان . ئهپلىشىۋېرىدۇ 

 تـوي دېـگهن ئۆمـۈر <<ۋهكىلىنىـڭ سـۆزىگه مـاز بولـۇپ ،  زهرگهر قىز تهرهپ - گهپنىڭ مېغىزىنى دىسىله خېنىم ، -

  .  دېگهننى قوشۇپ قويدى >>سودىسى 

كېيىن ئۆزىچه ھار .  تهنىلهرنى ئاڭلىغان سېمىز جۇۋان خۇددى گېلىگه سۆڭهك قادالغاندهكال غىققىده بولۇپ قالدى ¨تاپا 

  :  ده ، يهنه باشقىدىن ۋاالقلىغىلى تۇردى ¨ئېلىپ ، قورسىقى ئېسىلدى 

 بوي يهتمىـگهن شـاپتۇل ئـاچچىق << ده ، ¨ ۋاي ، جېنىمهي ، ماڭا نېمىتى ؟ بېرىپال يىگىتنىڭ ئانىسىغا ئېيتىمهن -

 توينىـڭ ئهلچىـسى بـولغىچه ، باينىـڭ <<. شۇنىڭ بىلهن توينى بۇزۇپ تاشـاليمهن .  ئىكهن ، دهيمهن ۋهسساالم >>

  .  دېگهننى ئۇقماپتىمهن >>غالچىسى بول 

قىزىمىـز ئـۆزىگه ئـۆزى . بۇنـداق دوقلىرىغـا پهرۋايىـم پهلهك . ىال خېنىم ، زهللىلىرى سوۋۇپ قالمىـسۇن  چاپسان بارس-

  . ئالتۇن

  : زهرگهر ئۇستام بىر كۈلۈپ ، بىر تېرىكىپ . سېمىز جۇۋان دوق قىلىپ ، پىشىنى قاققان پېتى دۇكاندىن چىقىپ كهتتى 

 ده ¨ دېـدى - دېسىال ئىش پۈتمهسمىدى ، >>ىغىم يالغانچىدى  ئۆزۈم يالغانچى ئهمهس ، يار<< توۋا ، بۇ جۇۋان -

  . ، يهنه ئىشىنى قىلىۋهردى 

  . شهھهرنىڭ كوچىلىرى ئادهم قاينىمىغا ئايلىنىپ ، بازار تېخىمۇ قىزىماقتا ئىدى . چۈش مهھهل ۋاقتى  

كوچىالردا بالىالر ئىككـى تهرهپ بهزى .  توپ كهپتهرلهر ئهركىن پهرۋاز قىلىشماقتا ¨ سۈزۈك ئاسماندا توپ ¨سۈپ       

تۈمهن دهرياسى بويىدىكى ئاتلىق ئهسكهرلهر مهشـىق مهيـدانىغا يـېقىن كهڭ . بولۇشۇپ ، خوراز سوقۇشتۇرۇپ يۈرۈشهتتى 

بۇالرنىڭ ئارىـسىدىكى ئاللىقانـداق نـادانالر . تۈزده بىر توپ ئادهملهر ھه دهپ ئىت تاالشتۇرۇش بىلهن مهسخۇش ئىدى 

  .  بۇرۇنلىرى قانغا مىلىنىپ كېتىشهتتى ¨كىرىپ ، گاھىدا تالىشىپ ، بىر دهمدىال ئېغىز ئىتنىڭ كهينىگه 

  .  مىغ ئادهملهر توساتتىنال ئاسمانغا قاراشقىلى باشلىدى ¨كۈن قىيامىدىن قايرىلغان مهھهلىده ھېىيتكاردىكى مىغ      
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ئىگىزده پهرۋاز قىلىۋاتقان ھېلىقى كهپتهرلهرنى ئارىغا بىر جۈپ الچىن قاياقتىندۇر غهزهپ بىلهن ئېتىلىپ كهلگهن پېتى      

  .  پىرهن قىالتتى ¨ بىرلهپ تېره ¨ ده ، قېچىشقا ئۇرۇنغانلىرىنى سوقۇپ ، بىر ¨ئېلىۋالدى 

دهل شۇ چاغدا ھېيتكار پهشتىقىنىڭ ئۈستىدىكى يېڭى ئاي مهشئىلى بىكىتىلگهن مۇناردا بىخارامان سـايراۋاتقان بىـر      

  . مۇ ئاسماندا يۈز بهرگهن ئهھۋالدىن چۆچۈپ ھۈركىگهن پېتى نهزهرباغ تهرهپكه بهدهر قاچتى جۈپ كاككۇك

 ¨قىـستا . مۇشۇ پهيىتته ، بىر توپ ئادهملهر چوڭ خانىقا ئالدىغا چاپالنغـان بىـر چـوڭ ئېالننـى ئوقۇماقتـا ئىـدى      

  : ىقتا سورايتتى  بىرىدىن تهقهززال¨قىستاڭ ئىچىده ئېالنغا يېقىن بارالمىغانالر بىر 

   ئوقۇيالىدىڭىزمۇ ، نېمه گهپكهن ؟ -

  :ئوقۇغانالر ئېيتىپ بىرهتتى 

  ... ئىكهن >> باي بولۇشقا سهپهرۋهر قىلىش ئېالنى << - ياشالرنى ئالتايغا ئالتۇن كوالشقا -

  .  پىچىرلىشىپ  دهيتتى كىشىلهر ، ئاستا¨!  دېگهن شۇ ده >> قاسساپ جان قايغۇسىدا ، ئۆچكه جان قايغۇسىدا << -

  . ئادهملهر جىددى ساراسىمىگه چۈشمهكته ئىدى 

شۇ ئهسنادا ئۇيغۇر ئۇيۇشما تهرهپتىن ئىگىز بويلۇق جارچى كارنىيى يىرتىلغىدهك ۋارقىراپ ، ھېيتكار مهيدانىغا كىرىپ      

  : كهلمهكته ئىدى 

  ئالتايدا توال ئالتۇن ، 

  بارساڭ بىلىسهن بالال ؛

   ، ئالتۇنغا تويۇپ كۆزۈڭ

  .باي بوپ كېلىسهن بالال 

   

   دهرتتىن خاالس بولۇپ ، ¨غهم 

  .ئويناپ كۈلىسهن بالال 

  يول يىراق دىمه ھهرگىز ، 

  . راھهت كۆرىسهن بالال 
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  مهيلىڭ بولسا ئالتۇنغا ، 

  .نىمىشكه تۇرىسهن بالال 

  بارمىساڭ قىلىپ پۇشايمان ، 

  ... ھهسرهت چېكىسهن بالال 

 جارچىنىڭ ئويناۋاتقان سىرلىق كومېدىيىسى ئىنيتـايىن يوشـۇرۇن ۋه رهزىـل پىـالن >> مايماق ئاغزى قايماق ، كۆڭلى<<

  . يېتهكچىلىكىده ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىدى 

ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسى كۇلۇبىنىڭ كىرىش ئېغىزىدىكى ئىگىز ۋه ھهيۋهتلىك پهشتىغىدا بىـر ھهربـى ۋه بىـر سـاقچى ئوفىتـسىر 

 <<مانا شـۇ ئىككـى ئوفىتـسىر بۈگۈنـدىن باشـالنغان . انه قىياپهتته غادىيىپ تۇراتتى ھېيتكار مهيدانىغا قاراپ تهكهببۇر

  .  رېژىسسورلىرى ئىدى >> ماھىر << نىڭ >>ئالتۇن تىراگېدىيسى 

ئىككىنچىسى غوللۇق . ئۇالرنىڭ بىرى ئىگىز بويلۇق ، شوينا بهل ئادهم بولۇپ ، يىڭجاڭلىق ھهربى ئۇنۋانىغا ئىگه ئىدى 

  . ق بولۇپ ، ساقچىنىڭ شۈڭگىنى ئىدى ، دوغىالقرا

 تهرهپـكه ¨ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ھېيتكار مهيدانىدىكى ئادهملهر خـۇددى بۆرىـدىن ھـۈركىگهن قويـدهك تهرهپ       

 ده ، جېجـاڭ ، ¨شۇندىن كېيىن كوچا ئېغىزلىرىدا قوراللىـق بىـر نىمىـلهر پهيـدا بولـدى . پېتىراپ كېتىشكه باشلىدى 

ئـۇالر ئالـدىنئاال تهييـارالپ قويغـان . ئارىالشما زوراۋانلىقلىرى بىلهن ياشالرنى تۇتـۇش ئىـشى باشـالندى گهيجاڭالرنىڭ 

  . مهخسۇس گازارمىالرغا ئېلىپ بېرىلىپ ، نهزهر بهنت قىلىناتتى 

هك داۋام  يېـزىالردا بىـرد¨ھازىر ھېيتكاردا يۈز بېرىۋاتقان بۇ تىرورلۇق تىيانـشاننىڭ جهنۇبىـدىكى ھهمـمه شـهھهر       

 زار ، ئاھۇ پهريادى ¨ئۇالرنىڭ ناله .  قازانىڭ قازىنى كهمبهغهل بىچارىلهرنىڭ بېشىدا قاينىماقتا ئىدى ¨باال . قىلماقتا 

بهگلهر بىلهن باي غوجامالر بولسا ، ئۆز پهرزهنتلىرىنى بـۇ ئىـشقا يـېقىن . پهلهك پهيمانلىرىنى زىلزىگه كهلتۈرۈپ باراتتى 

سـۈپىتى ) ئـادهم سـودىگىرى ( گه كهمبهغهللهرنىڭ بالىلىرىنى تۇتۇپ بېرىشته ئهڭ ئهشهددى قهلـالپ يوالتمىغاننىڭ ئۈستى

 >> باينىڭ يېنىغا كـېلهر ، كهمبهغهلنىـڭ جېنىغـا <<باال قازا .  ئۈنۈملهرگه ئىگه بولماقتا ئىدى ¨بىلهن نۇرغۇن ئولجا 

چـنىمىگه پهرۋا قىلمـاي زبهردهسـىت دهسـسهپ ھېيتكارغـا   بىر يىگىـت ھې.دىگهن ئهھۋالالر ئهمهلده ئىسپاتالنماقتا ئىدى

  .  ده ، ئهتراپقا نهزهر تاشالشقا باشلىدى ¨كېلىپ توختىدى 

  :ئۇزۇن ئۆتمهي يىگىتنىڭ يېنىغا ئاق ساقال بىر بوۋاي پايدا بولۇپ ، غهمخورلۇق ئاھاڭىدا      
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 >>قـۇش يهر ، يىـتىم دۆڭـگه چىقـسا مۇشـت  ھۆپۆپ دۆڭـگه چىقـسا << باالم بۇ يهرده تۇرما ، تېزرهك كېتىۋال ، -

  . دهيدىغان گهپ بىكار ئهمهس ، ھازىر خهتهرلىك ، ساڭا بىر پاالكهتچىلىك چاپالشمىسۇن 

 راسـت ، ھـازىر خهتهرلىـك ، ئاسـمان چـوغ ، ¨ دېدى يىگىت ، بوۋايغا مۇاليىم تهلهپپۇز بىلهن - رهھمهت ئاتا ، -

 مېنىڭ بهختىمگىمۇ ئىبلىس قولىنى سوزماقتا ، شۇڭا ئالتۇن كوالشقا ئۆز ئىختىيارىم جىنايهتكار ئالتۇن. زىمىن قوغ بولماقتا 

  >>!  يه بايدىن چىقارمهن ، يه سايرامدىن <<. بىلهن بارىمهن 

يىگىت بىلهن بوۋاينىڭ سۆزى تېخى ئۈزۈلمىگهن پهيىتته ، توساتتىن بىر قىزنىڭ يىگىتنى چاقىرغان يېقىملىق ئاۋازى       

  :سۆھبىتىنى ئۈزدى ئۇالرنىڭ 

  ...  ئىرپان ئاكا -

 ياشالر چامىسىدىكى ئوماققىنه قىز كىچىككىنا بىر پارچه خهتنى ئىرپانغا سـۇنۇپ 12. يىگىت دهرھال قىز تهرهپكه قارىدى 

  : تۇرۇپ 

 ، ...خوش ، ئهمىـسه مهن كهتـتىم .  ئهتىگهن سىزنى ئىزلهپ بارمىغان يېرىم قالمىدى ، بۇ خهتنى ئاچان ئهۋهتتى -

  .  دېدى -

  . ئۇ كېلىشى بىلهن بوۋاي ئىرپان بىلهن خهيرلىشىپ كېتىپ قالغان ئىدى . قىز ناھايىتى ئىلدام ماڭدى 

  :ئىرپان تهقهززالىق بىلهن خهتنى ئوقۇشقا باشلىدى 

ۇ جاھان باشپانايىم ئىرپان ، سىز ھهرگىزمۇ كېتىپ قالماڭ ، ھهر نېمه كۆرسهك تهڭ كۆرهيلى ، سىز بولمىسىڭىز ب ... <<

  >>... ماڭا بولىدۇ زىندان 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ خۇددى قاتۇرۇپ قويغان . خهتنى ئوقۇغان ئىرپاننىڭ پىشانىسىدىن تهر مونچاقلىرى تۆكۈلۈشكه باشلىدى 

 يوقسىزلىق بىـلهن ئىـشقى ئـازابى قىينىماقتـا ¨ھهيكهلدهك ، بىر ھازا جىمىپ كهتتى ، ئۇنى خېلىدىن بۇيان يىتىملىك 

  .ئىدى 

 دېگهن رهھىمسىز سىناق گىرۋىكىـده بېـشى قېيىـپ تېڭىرقىماقتـا >> يه جاندىن كهچ ياكى جاناندىن <<دىلىكته ئۇ ئهم

  . ئىدى

  .  چولپاننىڭ رايىغا باقاي - دېدى ئۇ ، ئاخىرى قهتئىي قارارغا كېلىپ ، - ماقۇل ، -
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ه ، ئارقىـسىغا بۇرۇلـۇپ ، ياربـاغ كوچىـسى  د¨ئىرپان ئۆزىنىڭ قۇلىقىغا ئاڭلىيالىغىدهك پىچىرالپ ، ئاشۇ سۆزنى دېدى 

  .تهرهپكه كهتتى 

 ئۈچىنچى باپ

  .زامانه زورنىڭ ، تاماشا كورنىڭ 

   خهلق ماقالىسى -

1  

 ده ، بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن ، كىچىكرهك بىـر ¨ئىرپان يارباغ دهرۋازىسىدىن چىقىپ ، جان قوغان تهرهپكه قايرىلدى 

  . ولپاننىڭ ئۆيى ئهنه شۇ يهرده ئىدى چ. ساماۋهرخانا ئالدىدا توختىدى 

سـاماۋهرخانا ئۈسـتىدىكى بالىخانـا ئۆينىـڭ . بۇ چاغدا شامدىن ئۆتكهن بولۇپ ، ئهتراپنى قاراڭغۇلۇق قاپالپ تـۇراتتى 

  . پهنجىرىدىن پهنهرنىڭ يورۇغى پىلىلداپ سۇس كۆرۈنۈپ تۇراتتى 

 ده ، يىغا ئارىالش ئاڭلىنىۋاتقان نادامهتلىك ئۈنگه ¨ باردى ئىرپان يېنىك قهدهم ئېلىپ ، بالىخانا دهرىزىسىنىڭ ئاستىغا

  . قۇالق سالدى 

بولمىسا ماڭا بۇ جاھان كېرهك ئهمهس ، مهن بۇنداق !  ياشلىق قېرى چايانغا زورلىماڭ 60 ياق ، ياق ، مېنى سىز ئۇ -

  ...جاندىن تويدۇم 

ېلىنـاتتى ۋه بۇقۇلـداپ يىغـالپ تـۇرۇپ ، مـۇراجىئهت ئۇ دادىسىغا يـالۋۇرۇپ ي.  زارى ئىدى ¨بۇ دهل چولپاننىڭ ناله 

  :قىالتتى 

 قهرزىمىزمۇ تۈگهپ كېتهر دادا ، مهرھۇم ئانامنىـڭ روھـى ھهققىـده مېنـى ئايـاڭ ، بولمىـسا مهن بۈگـۈنال ئانامنىـڭ -

  ... قهۋرىستانلىقىغا 

ىمجان بولۇپ قالغان شهمشىدىن ئاق  قات قىسمهتلىرى زهربىدىن مۈكچىيىپ ، ئاللىقاچان ن¨زامان زۇلىمنىڭ قاتمۇ       

 لهخته قانغا زهرداپ بولغان ئېغىر مىنۇتتا ¨ ده ، يۈرهكلىرى لهخته ¨كۆڭۈل ، مېھرىبان قىزىنىڭ نالىسىگه چىدىيالمىدى 

  . ئاچچىق بىر ئۇھ تارتقان پېتى ئۆزىنى گۇپال قىلىپ سۇپىغا تاشلىدى 

  .  كهلگهن ۋه ساماۋهر ئېچىپ كۈن كهچۈرۈشكه باشلىغان ئىدى شهمشىدىن تېخى يېقىندىال مۇشۇ يېڭى مهھهلىگه كۆچۈپ
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كېيىنرهك ئۆزىنىـڭ بـۇرۇنقى مهھهلىلىـسىدىكى . ئۇ ياشلىق دهۋرىنى مهدرىسلهرده ئوقۇپ تالىپلىق بىلهن ئۆتكۈزگهن      

 <<ده  جامائهتنىڭ تهكلىۋى بىلهن مهكتهپ ئېچىپ ، ئوقۇتقۇچىلىـق بىـلهن مهلىـكه بولـۇپ ، جامـائهت ئىچىـ¨ئهل 

  .  دېگهن ھۆرمهتكه سازاۋهر بولغان ئىدى >>شهمشىدىن خهلپهت 

 قاتارلىق كىتابالرنى پىششىق ئۈگهنگهن >> ناۋايى << نهھۋى ۋه ¨شۇنداق زېرهك قىزى چولپانمۇ ئوقۇپ ، سهرپ 

  .ئىدى 

قالغـان پهقهت بوۋىـسىدىن مىـراس .  كـۈنى ناچـار ئىـدى ¨شهمشىدىننىڭ كىرىمى يوق دىيهرلىك بولـۇپ ، ھـال 

  .  قوراسىال بار ئىدى ¨پىشايۋانلىق ئۆي 

مۇشۇنداق ئۇتتۇر ئوقهت ئۆتۈۋاتقان بۇ ئۆيگه بىر كۈنى كهچ تهرهپته ئۆمهر باينىڭ كارۋان بېشى ۋه شهمشىدىننىڭ       

  :كىچىك ۋاقتىدىكى ياخشى ئاغىنىسى بولغان نهسىردىن كىرىپ كهچ بولغىچه ئۇزۇن پاراڭالشتى 

 ¨ تىجـارهت يـولى بىـلهن يـۈز - دېدى نهسىردىن ، ئۆزىنىڭ مۇددىئاسىنى ئىزھار قىلىـپ ، ¨المۇ  جانابىي رهسۇلىل-

مانا ھازىر ئۆزهڭمۇ كـۆرۈپ تۇرۇۋاتىـسهن ، پېقىرمـۇ . ئابروي تېپىپ ، يهتته ئىقلىمدا تهڭدىشى يوق كامالهتكه يهتكهن 

 قـازىنىممۇ مـاي ، <<ېـتىم قاتنـاپ قويۇۋېـدىم ، تىجارهت بىلهن ھهپىلىشىپ يۈرۈپ ، ئهركهشتام بىلهن الداخقا بىـرهر ق

  .  تهئهللۇقاتىم بىر ئۆمۈر يېتىپ ئاشىدۇ دىسهممۇ بولىدۇ ¨ ، دۇنيا >>چۆمۈچىممۇ ماي 

كۈلكىسىدىن كېيىن .  پات كۈلۈپ كېتهتتى ¨نهسىردىن تاپاۋهتلىرى بىلهن باياشات تۇرمۇشىنى شايه قىلىپ ، پات       

  :رىغا قىرىپ ، يهنه سۆزىنى داۋامالشتۇراتتى ، ئادىتى بويىچه گېلىنى زو

 ئىككى قېتىم ¨ماڭا ھهمرا بولۇپ ، بايىقى جايالرغا بىر .  دېگهن گهپ بار >> قولۇڭ ياغ بولسا ، يېنىڭغا سۇۋا << -

  قانداق ؟...  ده ، قازىنىڭمۇ ماي ، چۆمۈچىڭمۇ ماي ¨قاتنىساڭال ، ئىشىڭ پۈتتى 

 ئىنـدىگى ۋه قىزىقتـۇرۇش >> تاپـاۋهت <<ئۇنىـڭ . ۇ ئۆيگه نهچـچه قېـتىم كهلـدى نهسىردىن مۇشۇ ئوي بىلهن ب     

  . دااللهتلىرى ئارقىسىدا شهمشىدىن ئاقىۋهت پهيلى شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ ماقۇل بولدى 

شالپ  ده ، شهمشىدىننى با¨ ئۆتمهي نهسىردىن ئۆيگه يهنه كىرىپ كهلدى ¨ئارىدىن ئاالھهزهل بىرهر ھهپته ئۆتهر      

  .  دېگهن تاختا ئېسىلغان سودا سارىيغا ئېلىپ باردى >> ئۇلۇغ بىرىتانىيه ھىندى سودا جهمئىيتى <<
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بۇ يهرگه سىرتتىن كهلگهن ھايانكهشلهر ، كومپىدۇر دهلاللالر ، ئهپيۇن سـودىگهرلىرى ۋه يهنه ئهتكهسـچىلىك بىـلهن      

. ىـڭ يىلىكىنـى شـوراش ئۈچـۈن شـۇملۇقالرنى قىلىـشاتتى شۇغۇللىنىدىغان مهككـارالر مهخپـى كىرىـپ چىقىـپ ، خهلقن

  . نهسىرىدىن بولسا ئهنه شۇالرنىڭ شىرىكلىرىدىن بىرى ئىدى 

 دېدى نهسىرىدىن ۋه شهمشىدىننى ئهگهشتۈرۈپ ماڭغان پېتى سـاراي ئىشخانىـسىغا باشـالپ - مانا يېتىپ كهلدۇق ، -

  . كىردى 

  :  سودا توختىمىنىڭ مهزمۇنىنى شهمشىدىنگه ئۇقتۇرۇپ بىرهر سائهتلهردىن كېيىن ، نهسىردىن بۈگۈنكى

 سهر ئـالتۇن قىممىتىـدىكى ھهر خىـل گهزمـال ، چـاي ، دورا قاتـارلىق تـاۋارالرنى 40 مېنىڭ كېپىللىكىم بىلهن ساڭا -

  .  دېدى ¨... الداخقا بېرىپ ئۆتكۈزۈۋالىدىغان بولۇشۇپ ، توختام پۈتۈشتۇق ، توختامغا قولۇڭنى 

 سهر ئالتۇن دېگهننى ئـاڭالپ ، ئۇنىـڭ كهيـنىگه قانـداق ئهجهل ئهجدىھاسـى يوشـۇرۇنغانلىغىنى >> 40 <<شهمشىدىن 

  : نهسىرىدىن ئارقىدىن شهمشىدىننىڭ مۈرىسىگه ئۇرۇپ . ھېچبىر ئويلىغاندهكال توختامغا قولىنى بېسىپ بهردى 

 ئىككى كۈن ئىچىده مېڭىپ كېتىمىز ¨ بىر .سهپهرگه تېزرهك جاندۇن .  بۇرادىرىم ، بۈگۈن ئىشىمىز ئوڭۇشلۇق پۈتتى -

  .  دېدى -، 

 ئـۆتمهيال شهمـشىدىن نهسـىرىدىننىڭ كـارۋانلىرى بىـلهن بىلـله الداخ ¨ ئىككى كـۈن ئـۆتهر ¨دېگهندهك ، ئارىدا بىر 

  ...سهپىرىگه يۈرۈپ كهتتى 

2  

  . تقان كارۋانالر توختىماي ئىلگىرلهيتتىئاسمان پهلهك قاراقۇرۇم تاغلىرىنىڭ ھېساپسىز خهتهرلىك جىلغىلىرىدا ئۇزۇن سهپ تار

 تۈشهك <<لېكىن .  قوپۇپ مۇڭدىشىپ كۆڭۈللۈك كېتىپ باراتتى ¨نهسىرىدىن بىلهن شهمشىدىن يول بويى بىرگه يېتىپ 

 سـهر ئـالتۇن 40 <<ئـۇ .  دېگهندهك ، نهسـىردىننىڭ قوسـىقىدىكى چۈشـهك باشـقىچه ئىـدى >>بىلله ، چۈشهك باشقا 

 كىـرا ھهققـى ئۈچـۈن نېمىلهرنـى ئۈندۈرۋالىـدىغانلىغىنىمۇ ¨ىق يۇلۇۋېلىنىـدىغان ئاجايىـپ ئولجىـسى  ئارقىل>>سودىسى 

  . خامچوت قىلىپ ماڭاتتى 

ئۇ ، بۇرۇنمۇ تاالي قېتىم ئۆمهر باينى ئارقا تىرهك قىلىپ تۇرۇپ ، ئاق پادىشاھ چه ئۇلۇغ بىرىتانىيه سـودىگهرلىرى بىـلهن 

ئۇ الداخقا يېقىن قالغاندا شهمـشىدىنگه .  دهلالل ئىدى >> ماھىر << ئوڭدا قويغان بىرلىشىپ ، نۇرغۇن شهمشىدىنلهرنى

  :دهيتتى 
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ئىشىڭ ئوڭغا تارتىـپ ، ئـۇ يهردىـن ئالىـدىغان .  مهن الداختا بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ ، ئاندىن ئارقاڭدىن يېتىمهن -

 >> ئـالتۇن دهرۋازا <<، تهلىيىڭنـى يهركهنـدىكى  پايـدا ئۈندۈرۋالىـسهن 10مالنى قاغىلىققىال يهتكۈزۈۋااللىساڭ ، بىرگه 

 دهيدىغان گهپمۇ بار ، >> بۆرىسى يوق جاڭگال ، ئوغرىسى يوق يۇرت بولماس <<لېكىن ، . ئالدىدا سىناپ كۆرىسهن 

  .  كالالڭ بىلهن سهگهك بولۇپ ماڭ ، ئاغىنه ¨يولالردا ھۇش 

  .  ئالالھ ئۆزى ساقالر -دېدى شهمشىدىن جاۋابهن ،  - دېگهن گهپ بارغۇ ، >> خۇدايىم ساقلىسا باال يوق << -

 دېگهنلهرنىڭ ھهممىـسىنى تېتىـپ كـۆرۈپ ، مىڭبىـر >> گۆر ئازابى ¨ يول ئازابى <<شهمشىدىن بۇ جاپالىق سهپىرىده 

جاپادا ئـاران الداخقـا ئۇلىـشىۋالدى ۋه ئىككـى كۈنـدىن كېيىـنال تېگىـشلىك مـاللىرىنى تېڭىـشتۇرۇپ ، نهسـىرىدىننىڭ 

  . نالشتۇرۇشى بۇيىچه الداختىن خۇشال قايتتى ئورۇ

 كـۈنى كېچىـده ، ¨ 4 دېگهندهك ، قايتىش سـهپىرىنىڭ >> خۇدا ئۇرغاننى خۇداۋهردىمۇ قوشۇلۇپ ئۇرۇپتۇ <<لېكىن ، 

بىتهلهي شهمشىدىن .  مۈلىكىنى قاراقچىالر بۇالپ كهتتى ¨تىلسىم تاغ جىلغىلىرىنىڭ بىرىده ، شهمشىدىننىڭ پۈتۈن مال 

  . ىنى ئارانال قۇتۇلدۇرۇپ قالدى جېن

ئـۇ . ئـۇ جېنىـدىن بىـزار بولـۇش دهرىجىـسىگه يهتتـى.  ئهلهم ئۇنىڭغا يېنىـك توختىمـايتتى ¨بىراق ، بۇ دهرت      

 ده ، نادامهتلىـك ¨ قىـز پهرزهنتلىرىنـى ئېـسىگه ئالـدى ¨ئۆيىدىكى كۆزلىرى مۆلدۈرلهپ ، يولىغا قاراپ تۇرغان ئوغۇل 

  .  دهپ قهلبىنى ئۈمىدلهندۈرهتتى ئۇ >> ئۆلمىگهن جاندا ئۈمىد بار <<. الشتۇردى يولىنى يهنه داۋام

ئۇنىـڭ ئـاق كۆڭـۈل . شۇنداق قىلىپ ، شهمشىدىن بىر يېرىم ئايالرچه پىياده يۈرۈپ ، ئارانال ئۆيىگه كېلىۋالدى        

نارسىده بـالىلىرى كېلىـپ ئۇنىـڭ . ى خوتۇنى سهلىمىخان ئېرىنىڭ قورايدهك بولۇپ قالغان تهلهتىگه قاراپ چۆچۈپ كهتت

قۇرۇققول كهلگهن ئاتىنىڭ يۈرىكى شـۇ قهدهر سـىقىلدىكى ، ئۇنىـڭ ئهلهملىـك . بوينىغا ئېسىالتتى ۋه قولىغا تهلمۈرهتتى 

  .  مونچاق ياش قۇيۇلۇپ كهتتى ¨كۆزىدىن مونچاق 

 بىـر <<سـهلىمىخان . ي سـۆزلهپ بهردى  زهۋىرىنى قالدۇرما¨شهمشىدىن ئهتىسى خوتۇنىغا كهچۈرمىشلىرىنىڭ زىره      

 ده ، ئاســتا ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهتتــى ۋه نېرىقــى ئــۆيىگه چىقىــپ ئــۆزىنى ¨ دېــدى - >>دهرت ئىككــى بولمىــسۇن 

  .  خوتۇن ئىككهيلهننىڭ يۈرىكىگه ئېغىر دهرت بهرمهكته ئىدى ¨بۇ ناكهسچىلىك ئهر . تۇتۇۋااللماي ھۆڭرهپ يىغلىۋهتتى 

 دهيتتى سهلىمه ، ئېرىنىڭ كۆڭلىگه - جېنىمىز ئامان قالغىنى ئهۋزهل ، >>ن ، ئاش بولسا قازان  جان بولسا جاھا<< -

  . ھاي بېرىپ 
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ئۇ ، كېيىنكى كۈنلهرده ئۆزىچىال سۆزلىگهك بولۇپ . لېكىن ، شهمشىدىننىڭ يۈرهك جاراھىتى ھېچ ئارام بهرمهيتتى       

  .  تۇرۇپال ¨ دهپ قوياتتى ، تۇرۇپ >>ىدۇ  ئىسنىڭ ئاچچىقىنى مورا بىل<<. قېلىشقا باشلىدى 

 << ده ، ¨ قازاغا گىرىپتار بولغىنىغا پۇشايمان قىالتتـى ¨ئۇ ئېزىپ ، ئوقۇتقۇچىلىقنى تاشالپ ، بۈگۈنكىدهك باال      

  .  دهپ تهكرار ئاھ ئۇراتتى >>ئاتا كهسپىنى تاشلىغان ، پىشانىسىنى قاشلىغان 

3  

ازاپتا كېتىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرىده ، كارۋان بېشى نهسىرىدىن سهلاللىق بىر ئادهمنى شهمشىدىن مۇشۇنداق روھىي ئ     

 بۇيانـدىن سـۆزلىگهن نهسـىرىدىن مۇددىئـا ¨تېنچلىـق سوراشـقاندىن كېـيىن ، ئۇيـان . باشالپ ئۆيگه كىرىپ كهلدى 

  :  ده ¨مهنزىلىگه كۆچتى 

 ھىنـدى ¨خـوش ، ئۇلـۇغ بىرىتـانىيه .  گهپ بـار  دهيـدىغان>> قـولنى تونۇيـدۇ ، شـهرىئهت يـولىنى ¨ قول << -

 سهر ئالتۇن ، خوش ، كىرا ھهققى ئۈچـۈن پېقىرغـا سـهككىز سـهر ، يهنه بـاج 40سودىگهرلهر جهمئىيتىگه بىرىدىغىنىمىز 

 شـۇرۇق سـوقۇپ جهمئىـي ¨ دېدى ۋه قولىدىكى ئون خانىلىق ياۋرۇپاچه چوتنى شاراق -ئۈچۈن بهش سهر ، تهقسىر ، 

ــالتۇن 53 <<قهرز  ــوغرىالپ قويــدى >> ســهر ئ ئانــدىن شهمــشىدىنگه قادىلىــپ ، ســۆزىنى .  ئىكهنلىگىنــى ھېــسابقا ت

  : داۋامالشتۇردى 

 >> بىـر خهس ، خـۇدادىن بىتهقـدىر تهۋرىـمهس <<خهلقـقه ...  الداخ يولىدىكى پىشكهللىكنى ئاڭلىدىم ، تهقسىر -

  ...دىگهن گهپ بارغۇ ؟ شۇنداق ئهمهسمۇ ؟ 

  . قىدىن مهمهدانلىق قىلىپ ، قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى نهسىرىدىن ئار

  : ده ¨ ھوشىنى يوقاتقان شهمشىدىن ئاچچىق بىر ئۇھ تارتتى ¨ئهس 

  .  دىدى ¨...  ھۆيلىمىزنى لىلال باھاالپ قويسۇن ،قالغان گهپ بولسا قېنى ¨ مېنىڭ ھېچ ئامالىم يوق ، ماۋۇ ئۆي -

   دېدى -ىم ئىشلىرىدا ئادىل ئىش قىلغان خۇدانىڭ دوستى ،  بېر¨ ئوندان گهپ قىلدىال ، تهقسىر ئېلىم -

  ! ده ¨ دىسه بولمايدۇ >> ئېلىشتا بىسمىلال ، بېرىشته ئهستاغپۇرۇلال << -سهلاللىق ساقال دهرھال ، 

  :  جايىنى كۆزدىن كهچۈردى ۋه ئارقىدىن باھا پىچىپ -ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ ، شهمشىدىننىڭ قورا

   ... >> زىخمۇ كۆيمهيدۇ ، كاۋاپمۇ <<مۇشۇنداق بولغاندا .  سهر ئالتۇنغا يارايدۇ 15 جايالر ¨قورا .  مېنىڭچه -
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 غا يارىغاندا ، يهنه >> سهر ئالتۇن 15 << جايى ئاران ¨ئۇنىڭ قورا . شهمشىدىن پىچىمنى ئاڭالپ ، ئۇجۇقۇپال كهتتى 

  ... ئۇنىڭ شىللىسىدا 

يۇمشاق كۆڭۈل بۇ ئوقۇتقۇچىنىڭ قـارا . هك ھۆڭرهپ يىغالشقا تاسال قالدى شهمشىدىن خۇددى ئازار چهككهن يىتىم بالىد

  :  ھوشىنى يىغىپ ¨شهمشىدىن بىر ئازدىن كېيىن ئهس . كۆزىده ئهلهم ياشلىرى ئهگىپ تۇراتتى 

  .  دېدى - مېنىڭ باشقا گېپىم يوق ، >> ئالال بهرمىگهنگه مولال بهرسۇنمۇ ؟ << خوپ تهقسىر ، -

نهسىرىدىن بۈگۈن ساددا شهمـشىدىننىڭ بوينىغـا ئـۈزۈلمهس سـىرىتماق . ئۈچهيلهن قول بېسىشتى . ھۆججهت يېزىلدى 

  .سېلىپ ماڭدى 

  

 تۆتىنچى باپ

  ئۆتمه نامهرت كۆۋرۇكىدىن 

         سۇ سېنى ئاقتۇرسىمۇ ،

       يىمه نامهرتنىڭ ئېشىنى

  ئاچلىق سېنى ئۆلتۈرسىمۇ ، 

1  

سـهلىمىخان نـادامهت ئىچىـده .  ئـۆز كـارامىتىنى كۆرسىتىـشكه باشـلىدى >>ماق  ئالتۇن سـىرت<<ئۇزۇنغا قالمايال      

  . ئالهمدىن كېتىپ ، شهمشىدىننىڭ بىلى بارغانسىرى مۈكچهيمهكته ئىدى 

 تهئهللۇقاتىنى نهسىرىدىن كارۋان ئۆتكۈزۈپ بېرىپ ، يۈرهك پارىلىرىنى يېتىلهپ ، ¨شهمشىدىن بوۋىسىدىن قالغان مىراس 

 ئۇنىڭ مۈكچهيگهن يهلكىسىگه ¨دىن كۆچۈپ كهتتى ، لېكىن يىتىم قالغان پهرزهنتلىرىنى قاتارغا قوشۇش قهدىناس ماكانى

ئۇ ، خېلى تېڭىرقاشالرنى بېشىدىن كهچۈرگهندىن كېيىن ، مۇشۇ يېڭى مهھهللىـگه كۆچـۈپ . يېنىك يۈك ئهمهس ئىدى 

 >> شاھلىقتىن يىقىلساڭ نـاۋاي بـول <<. نالشتى  ده ، بالىخانىلىق ئىككى ئېغىز ئۆينى ئىجارىگه ئېلىپ ئورۇ¨كهلدى 

 پـۇت ¨بۇ ئىشتا كونـا ئوقۇغـۇچىلىرى قـول . دېگهندهك ، شهمشىدىن ئالدى بىلهن بىر ساماۋهرخانا ئېچىشنى ئويلىدى 

غۇربهتچىلىكتىكى ئۇستازىنى يوقالپ كهلگهن شاگىرتلىرى ئۇنىڭ دهردىگه دهرمان بولۇپ ، سـاماۋهر . بولۇپ ياردهملهشتى 

  .  قول پۈتتۈرۈشۈپ بهردى ¨ۇكىنىنى قولمۇ د
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  .  بىر باشالمچىسى ئىرپان ئىدى ¨بۇ ئىشنىڭ بىردىن 

ئىرپان سۈزۈك بۇغداي ئۆڭلۈك ، قۇشۇما قاش ، كهڭ كۆكـسىلىك ، ئىگىـز بـوي ، خۇشـپىچىم بهسـتىگه بېغىـررهڭ       

ئـۇ ، . ۋه خـۇش تهبىئهتلىـك يىگىـت ئىـدى چىرايلىق پهشمهت چاپان ، بېشىغا بادام دوپپا كىيىپ يۈرىدىغان ساغالم 

شهمشىدىنده ئۈچ يىلـچه ئوقۇغـان ، كېـيىن تولۇقـسىز ئوتتـۇرا مهكتهپنـى تۈگىتىـپ ، راۋاپ چېلىـشنى ۋه ئاشـپهزلىكنى 

  . ئۆزلۈكىدىن ئۆگهنگهن ئىدى 

  . ئىرپاننىڭ بۇ خۇسۇسىيهتلىرى شهمشىدىن ساماۋهرخانىسىنىڭ روناق تېپىشى ئۈچۈن كۆپ ھهسسه قوشتى 

 بىـر ئـوغلى ¨ دېگهنـدهك ، شهمـشىدىننىڭ بىـردىن >> يىتىمنىڭ ئاغزىغا ئاش تهگـسه ، بـۇرنى قانـاپتۇ <<لېكىن ، 

 ده ، يېڭىال باشالنغان خۇشاللىق يهنه قايغۇغا ئايالندى ¨پهخرىدىن ئۈجمىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ، پۇتى سۇنۇپ كهتتى 

 .  

 چولپـان چـوغ بولـۇپ ¨ىغىـدا شهمـشىدىننىڭ چـوڭ قىـزى  قـات بهخىتـسىزلىكلهرنىڭ ھهسـرهت ئۇچ¨بۇ خىل قاتمۇ 

  . ئۆرتهنمهكته ئىدى 

 ناملىق سۆيۈپ ئوقۇيدىغان كىتاپىنىڭ >> مهنىۋى شىرىپ <<شهمشىدىن ئامراق قىزى چولپاننىڭ تۇغۇلغان ۋاقتىنى      

ن قهتـله قىلىنغـان ھىجىـرىيه بىر يېرىگه ئۇستازى مهرھۇم دامولال ئابدۇقادىر قهشقىرىنىڭ جاھالهت جـالالتلىرى تهرهىپىـدى

 تـوغرا ¨مۇشۇ كالىندار ھېسابى بۇيىچه چولپان بـۇ يىـل تـوپ .كالىندار كۈنىگه توغرا كهلگهنلىكىنى پۈتۈپ قويغانىدى 

  . ياشقا كىرگهن ئىدى 16

بالىخانـا .  ئهلهملىرىنى تهڭ تارتىشماقتا ¨چولپان شۇنچه ئېغىر قىسمهتلهرگه بهرداشلىق بېرىپ ، دادىسىنىڭ دهرت      

ئۆيده ئىنىسى پهخىرىدىننى كۈتۈش بىلهن يهنه يىڭنه ئىشى قىلىپ ، ھهر خىـل نۇسـخىالردا دوپپىالرنـى تىكهتتـى ، ئـۇ 

چارچىغـان ۋه پۇرسـهت .  خىراجىتىنـى قامـدايتتى ¨دوپپىالرنى سىڭلىسى جهمىله ئارقىلىق ساتقۇزۇپ ، ئۆيىنىـڭ خهج 

نـاۋايى ۋه .  قاتـارلىق كىتـاپالرنى ئوقـۇيتتى >> كۇللى نـاۋايى << ياكى >> قىسسهسۇل ئهنبىيا <<بولغان ۋاقىتلىرىدا 

ئۇ ، يهنه بالىخانا ئۆيىنىڭ بوش يهرلىرىنى ئـاال قويمـاي تهشـتهكلىرىنى تىزىـپ ، ھهر . پۇزۇلنىڭ شېئىرلىرىنى ياداليتتى 

انى قوغالپ ، بىـردهم بولـسىمۇ مۇشۇ ئىشالر ئارقىلىق ئۇ بېشىدىكى سهۋد. خىل گۈل ئۆستۈرۈش بىلهنمۇ مهلىكه بوالتتى 

  . ئىچ پۇشۇغىدىن ئازات بوالتتى 

 ئىشىقى ئوتى تۇيۇقسىز تۇتاشتى ¨لېكىن ، ئارىدىن ئانچه ئۆتمهي ، بۇ گۈزهل قىزنىڭ يۈرىكىگه سىرلىق بىر سهۋدا      

  .  ده ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدى ئۆرتىنىشكه باشلىدى ¨
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لىـدىن كۈزىتىـپ كېلىۋاتقـان چولپـان ئۇنىڭغـا قانـداق مىننهتـدارلىق ئىرپاننىڭ يـاردهملىرى ، ئىـشچانلىقىنى خې      

كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۇنىڭ ئارزۇسى تۇتىشىشىقا باشلىغان . بىلدۈرۈش ئارزۇسىنى كۆڭلىگه پۈكۈپ ، كهلمهكته ئىدى 

  . مۇھهببهت ھېسسىياتى بىلهن بىرىكىپ كهتتى 

زىكـا ۋه ناخـشا ساداسـىغا پهرۋانه بولۇشـۇپ ، شهمـشىدىننىڭ سـاماۋهر راۋاپ خۇمار قهشقهر يىگىتلىرى ئىرپاننىڭ مۇ     

مۇزىكىنىڭ بۇ مۇڭلۇق ۋه يېقىملىق ساداسـى ئىرپاننىـڭ زهخمىكىـدىن زىبـا چولپاننىـڭ دىـل . خانىسىدىن كېتهلمهيتتى 

  . ئارامىغا ئوت ياقماقتا ئىدى 

ۇرغۇچى بۇ ساداالرنى پهقهت بالىخانىنىـڭ كىچىـك بىراق ، چولپان ئۆزىنىڭ يۈرهك بېغىشىغا ئۆچمهس ئوتنى تۇتاشت     

  . روجىكىدىنال ئاڭالشقا مۇيهسسهر بوالاليتتى 

بىر كۈنى شهمشىدىن جۈمهگه ماڭغان ۋه دۇكان ئارامى بولۇپ قالغان پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ ، چولپـان بىـر تـال      

  :همىله ئارقىلىق ئىرپانغا يوللىدى قىپقىزىل لهيلىگۈل قېتىغا قىستۇرۇلغان تۆۋهندىكى نهزمىنى سىڭلىسى ج

  ئارىدا تام بولمىسا كۆرسهم يارىمنى پاتمۇ پات ، 

  ...يۈرىكىمگه قان تولۇپتۇ لهيلى گۈلدهك قاتمۇ قات 

 قـارا ¨ئىرپان نهزىم قۇرلىرىغا كۆز يۈگۈرتىۋاتقـان چاغـدا ئۇنىـڭ كۆڭـۈل ئهينىكىـده چولپاننىـڭ قۇنـدۇزدهك قـاپ      

 كىرپىكلىـرى ، چاقنـاپ تۇرىـدىغان بىـر ¨ يۇمىالق يۈزى ، قويۇق قاش ¨قان ئالمىدهك يۇپ چاچلىرى ، قىزىرىپ پىش

جۈپ شهھال كۆزلىرى ، چاقماقتهك سۆزلىرى گهۋدىلىنىپ ، ئۇنىڭغا بولغان بالىلىقتىكى ئامراقلىق ئىشتىياقى ئهمدى ئوتقـا 

بىر كوپلىىت رۇبائىي ئارقىلىق يۈرهك سىرىنى ئىزھـار ئىرپان ئۇ نهزمىگه جاۋابهن ئۆزى يادقا بىلىدىغان . ئايالنماقتا ئىدى 

  : قىلدى 

  جاندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم ، 

  ساندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم ؛

  ھهر قانچه سۆيمهك ئاندىن ئارتۇق بولماس ، 

  .ئاندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم 

3  
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  . ان كىشمىشى يېڭىال پىشقان بىر چاغ ئىدى  جان¨ئىيۇلنىڭ ئوتتۇرلىرى       

ئۇ ، بېـشىغا بـادام دوپپـا ، ئۇچىـسىغا . دهل چۈش مهھهلىده ساماۋهر ئالدىغا ياش بىر يىگىت كېلىپ توختىدى       

چىرايلىق گىمناستۇركا ، پۇتىغا قىزىل شىبلىت كىـيگهن بولـۇپ ، ئوتتـۇرا بـوي ، ئـاق يۈزلـۈك ، نهۋقىـران بـۇ يىگىـت 

ئۇ ، ئاڭلىنىۋاتقـان راۋاپ ساداسـىغا . ن قارىغاندا باشقا بىر شهھهردىن كهلگهنلىكى ئېنىق مهلۇم بولۇپ تۇراتتى ئۇزايىدى

ئىرپان بولسا راۋابنى .  ده ، ھايال بولمايال سامارهۋخانىغا كىردى ھهم بىر بۇرجهككه بېرىپ ئولتۇردى ¨مهھلىيا بولدى 

  . تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقىرىپ چالماقتا ئىدى 

  :شهمشىدىن تهبهسسۈم بىلهن مېھمان يىگىتنىڭ ئالدىغا كېلىپ        

  .  دهپ سورىدى -زهۋقىلىرى نىمىگه تارتىدىكى ، شورپىغىمۇ ؟ پولوغىمۇ ؟ .  مېھمان -

  .  دېدى مېھمان يىگىت كۈلۈپ - مۇزىكا بىلهن شورپىغا ، -

  :بولۇپ سورىدى ئۇ تاماقلنىپ بولغاندىن كېيىن ، ئىرپاننىڭ ماھارىتىگه مهھلىيا  

   بۇرادهر ، قانچه ياشالرغا كىرگهنسىز؟-

  .  دېدى ئىرپان ¨ غا كىرىدىم 19 -

  سىز قانچىلىك ئوقۇدىڭىز ؟ .   بىز تهڭتۈش ئىكهنمىز - دىدى مېھمان ، - توغرا ، مهنمۇ شۇنى مۆلچهرلىگهن ئىدىم ، -

  .  يىلچه ئوقۇدۇم 4 يىل ، پهننى مهكتهپته 3 دىنى مهكتهپته -

  ىر نېمه كهسپ بىلهن بولۇۋاتىسىز ؟  ھاز-

  :مېھمان يىگىتنىڭ بۇ سۇئالىغا ئىرپان قىلچه تېڭىرقىماستىن قهشقهر يىگىتلىرىگه خاس چىۋهرلىك بىلهن جاۋاپ بهردى 

  ...  يىتىمچى ۋه دهردمهنلهرگه يۆلهكچى ، مۇھهببهت ئهھلىگه مۇقامچى ، مهرىپهتكه كۈيچى ¨ ھازىرقى كهسپىم -

 ده ، ¨نلىكـى ، چاقمـاقتهك زۇۋاندارلىقىـدىن ھهيـران قالغـان مېھمـان يىگىـت قـاتتىق ھاياجانالنـدى ئىرپاننىڭ چىچه

  : زوقمهنلىك بىلهن يهنه سورىدى 

   بۇرادىرىم ئىسمىڭىز نېمه ؟-
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  . ئىرپان -

 ¨ن باشتىن دهپ ئاستا تهكرارالپ ، ئاغزى ئېچىلىپ قالغان مېھمان يىگىت ئۇنىڭغا بارلىق ئىشتىياقى بىله...  ئىرپان -

 دېگهن ئىسىمنىڭ قويۇلغانلىقىغا ھهيرانۇ ھهۋهس بىلهن قىزىقىپ قالدى ۋه >> ئىرپان << ده ، ¨ئاياق قاراشقا باشلىدى 

  : دېدى 

  بۇ شهرهپلىك نامنى قانداق ئۇلۇغ بىر زات قويغان بولغىيدى ؟ .  دوستۇم ، ئىسمىڭىزگه مهستلىكىم كېلىۋاتىدۇ -

بۇ چاغدا . چۈنكى مېھمان يىگىتنىڭ سۆزلىرى ئۇنى بهك ھاياجانالندۇرغان ئىدى .  ۋه كۈلدى ئىرپان بىر تۈرلۈك قىزاردى

بۇ ئىسىمنى قانداق زات قويغانلىقىنى سوراۋاتقان ئادهمنىڭ ئۆزىمۇ بهلكـى شـۇنداق بىـر زات بولـسا : ئىرپاننىڭ قهلبىده 

لهتىن ئىلتىپات بىلهن تىكىلىپ ، مۇاليىملىق بىـلهن ئۇ يىگىتكه بۆلهك. دېگهن بىرتۇيغۇ پهيدا بولماقتا ئىدى ... كېرهك 

  : دېدى 

  ...  بۇ ئىسىمنى ئۇستازىم تهۋپىق ئهپهندىم قويۇپ قويۇۋىدى -

  . مېھمان يىگىتنىڭ ئهقىل ئهينىكىده ، شۇ تاپتا ، مۇشۇ ئىككى خىل ئىسىم ئۈستىده تهپهككۇر چوغلىرى يانماقتا ئىدى 

ىرىمۇ ، سۆزلىرىمۇ ئۇنىڭ ئۆتكـۈرلىكىگه ۋه ئىرپاننىـڭ قىياسـهن تۇيغـۇ تهسـهۋۋۇرىغا مېھمان يىگىتنىڭ چاقناپ تۇرغان كۆزل

  . گۇۋاھلىق بىرىپ تۇراتتى 

  .  ئىرپان سورىدى - مېھمان ئۆزلىرى نهدىن كېلىۋاتىدىال ، ئىسىم شىرىپلىرى نېمه ؟ -

  .  لۇتپۇلال ¨ ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتىمهن ، ئىسمىم -

  :ال ئورنىدىن ئىرغىپ تۇرغان ئىرپان قولىنى سىقىپ دېدى مېھماننىڭ جاۋابى بىلهن تهڭ

شېئىرلىرىڭىزنى ئوقـۇپ ، داڭقىڭىزنـى .  سىزنىڭ قهشقهرگه قهدهم تهشرىپ قىلغىنىڭىزنى چىن قهلبىمدىن تهبرىكلهيمهن -

  . سىز بىلهن دىدار كۆرۈشكىنىمگه بهكمۇ خۇشمهن . ئاڭالپ ، بىر كۆرۈشنى ئارزۇالپ يۈرگهن ئىدىم 

  .  بۈگۈن بهك خاسىيهتلىك بىر كۈن بولدى - لۇتپۇلال ، ¨ن مهنمۇ ئىنتايىن خۇشال  بۈگۈ-

  : لۇتپۇلال ئىرپانغا زوقمهنلىك بىلهن قاراپ 

  . دىدى - قېنى يىگىت ، ئهمدى بىرهر پهده مهرىپهت مۇقامىڭىزدىن بهھرىمهن بولساق قانداق ؟ -
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  : لهن ناخشا باشلىدى ئىرپان دهرھالال راۋابىنى ئېلىپ ، يۇقىرى ھاياجان بى

  زىمىستان كۆرمىگهن بۇلبۇل ، 

  . باھارنىڭ قهدرىنى بىلمهس 

  رىيازهت چهكمىگهن ئاشىق ، 

  ...ۋاپانىڭ قهدرىنى بىلمهس 

  . راۋاپنىڭ ساداسى ساماۋهرخانىنى چاڭ كهلتۈرۈش بىلهن قهشقهرنىڭ قهلبىنى تىترىتىۋاتقاندهك تۇيۇالتتى 

  :ىدىن ھوزۇرالنغان شائىر بىر ئاز ئهھۋالالشقاندىن كېيىن ئىرپانغا قهشقهر باھارىنىڭ گۈزهللىك پهيز

سـىزنىڭ .  ئىككـى كـۈن ئىچىـده تاققـا كېتىمىـز ¨بىـر .  مهن يهر بايلىقلىرىنى تهكشۈرۈش ئهترىتى بىلهن كهلدىم -

  .  دېدى -ھهمسهپهر بولۇپ بېرىشىڭىزنى تهكلىپ قىلىمهن ، قانداق خاالمسىز ؟ 

بىـراق ، شهمـشىدىننىڭ بېـشىدىكى . لىغـان ھامـان خۇشـاللىغىدا ھايـاجېنىنى باسـالماي قالـدى ئىرپان بۇ سۆزنى ئاڭ

  . ئۇ ، بىردهم جىم تۇرۇپ قالدى . قىيىنچىلىق ، چولپانغا بولغان ئىشتىياق ئويغا سېلىپ قويدى 

رھـال شهمـشىدىنگه  ده ، ده¨ دهپ ئويلىـدى >> ئاتىسىنىڭ ئالدىدا تهڭقىـس بولۇۋاتـسا كېـرهك <<لۇتپۇلال ئىرپاننى 

  :ئىلتىماس قىلدى 

 ئاتا ، ئوغۇللىرى مهن بىلهن ھهمرا بولۇپ ، سهپهر قىلىپ كهلسه قانداق ؟ راقىتمۇ ئانچه ئۇزۇن ئهمهس ، كېيىنچه ، -

   تۆكۈن بولۇپ قالسىمۇ پۇل كېرهكقۇ ؟¨توي 

ئـۇ ، بهك . زىرىـپ كهتتـى  دېـگهن سـۆزلهرنى ئـاڭالپ ئىرپـان ۋىللىـده قى>> تۆكۈن ¨ توي << ، >> ئوغۇللىرى <<

ئۇقۇشماستىن لۇتپۇلالنىڭ ئېيتقان ئىككى . ئوڭايسىزلىنىپ ، يۈزى ئېچىلمىغان قىزدهك ھۈپپىده بولۇپ ، يهرگه قارىۋالدى 

 >>...  ده ¨ چولپان بىلهن ئىرپان تـوي تهييارلىغىـدا ئىـكهن <<: ئۇ . سۆزى شهمشىدىنگه تېخىمۇ باشقىچه تۇيۇلدى 

  . كۆڭلىگه كهلتۈرگهن ئىدى دېگهنلهرنى دهرھال 

ئـۆز .  يـۆلهك بولـدى ¨ كۈلپهت كهلگهنده يېقىندىن يـار ¨ مېنىڭ شاگىرتىم ، ئهپهندىم ، بېشىمغا ئهلهم ¨ ئىرپان -

ئۆزلىرىنىڭ بۇ باال ھهققىدىكى ياخشى نىيهتلىرىگه مهنمۇ قېتىلىمهن ، ئهپهندىم ، ئهممـا . ئوغلۇمدهكال قارىشىپ كهلدى 

  .  دېدى شهمشىدىن -ىرپاننىڭ ئۆزى بىر نېمه دىسۇن ، قانداق قىلىشنى ئ
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ئـۇ .  سۆزلىرىنى دهپ قويغىنىغا لۇتپۇلالنىڭ ئۆزىممۇ ئوڭايسىزالنماقتا ئىـدى >> تۆكۈن ¨ توي << ، >> ئوغۇللىرى <<

ئۇزۇنغـا  شاگىرت ئۈچۈن ئۇستامۇ ئاتا ، بهلكى توققان ئاتىدىنمۇ قهدىرلىـك ئاتـا ، ئىرپـان -دهرھال سۆزىنى يۆتكهپ ، 

  .  دىدى -قالمايال قايتىپ كېلىدۇ ، 

ئىرپاننىڭ كهتمهكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بالىخانـا روجىكىـدىن ئـاڭالپ تۇرغـان چولپاننىـڭ تـاقىتى تـاق بولـۇپ ،       

ئۇ بېشىدىكى . ئۇنىڭ ئاھۇ كۆزلىرىدىن ياش مونچاقلىرى تارامالپ تۆكۈلۈشكه باشلىدى . يۈرهكلىرى ئوت ئالماقتا ئىدى 

  .  ده ، بالىخانا دهرىزىسىنىڭ ئىككىال قانىتىنى ئېچىۋهتتى ¨اكا رومىلىنى چۆرۈپ تاشلىدى د

قۇياشنىڭ ئالتۇن زهررىلىرى ئۇنىڭ نۇرلۇق مهڭزىده جىلۋه قىلىپ ، ئاق سۈزۈك رۇخسارىنى ئاجايىـپ راۋانالشـتۇرماقتا     

  . ئىدى 

ۈل قىز ئۆز ئۈمىدىنى ئىنىسى پهخرىدىننىڭ نامى ئارقىلىق دادىسى ئايرىلىش ئازابىغا تاقهت قىاللمايۋاتقان بۇ ئاق كۆڭ    

  :شهمشىدىنگه ئۈنلۈك ئېيتتى 

  . دادا ، ئۇكام ئىرپان ئاكام ماڭغۇزمايلى ، دهپ يىغالۋاتىدۇ -

 ده ، مـۇھهببهت نـۇرى بىـلهن چاقنىغـان ¨ئاڭالنغان بۇ يېقىملىق ئاۋاز ئىرپاننى دهرھال دهرىزىگه داخىـل قىلـدى     

  . هر ئۇچرىشىپ ، ئوتلۇق ۋۇجۇتالردا ھارارهت كۈچىنى كۆرسهتمهكته ئىدى كۆزل

  . ده ، سهرھالال روجهكتىن يانغا داجىۋالدى ¨مېھماندىن ئۇيالغان ھايالىق قىز ھۈپپىده قىزاردى 

 بهشىنچى باپ

1  

قـول . تتـى  پهش دىگىـچه زىمىـستان باشـلىنىپ كه¨ دېگهنـدهك ، مانـا ھهش >>ياز دۆلهت ، قىش مهينهت     ??

ئىلىكىده يوق نامراتالرنىڭ بېشىدا تۇرمۇش غېمـى كۈچىيىـپ ، ھاممـامالردا ، ناۋايخانىالرنىـڭ ئهتراپىـدا دۈگدىيـشىپ 

  . يۈرۈشهتتى 

ئىرپانـدىن ئايرىلغانـدىن كېـيىن . قىشنى چىقىرىش شهمشىدىننىڭ ئائىلىسى ئۈچۈن تېخىمۇ قىـيىن بولماقتـا ئىـدى      

 ئهلهم دهسـتىدىن بارغانـسىرى ئاجىزلىـشىپ ¨ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه شهمـشىدىن دهرت . اي قالدى ساماۋهرخانا روناق تاپالم

 بىر ئوغلى پهخىرىدىننىڭ تاڭغان سۇنۇغى تۈزۈك تۇتماي ، تېخىچىال بالىخانا ئۆيىده نىمجان ¨ئۇنىڭ بىردىن . باراتتى 

  . ياتاتتى 
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همىلهمنىــڭ تهرگهن تېزهكلىــرى ئهمــدى قىــش  دېگهنــدهك ، كىچىــك قىــز ج>> يازنىــڭ تېزىگــى قىــشتا دورا <<     

ھىماتسىز بۇ ئـائىلىگه ئهمـدى بـۆلهك چـاره يـوق . بىر يېقىلغۇ بولۇپ كېلىۋاتاتتى ¨قىيىنچىلىدا قالغان ئائىلىگه بىردىن 

  . ئىدى 

ىن ھالـدا شهمشىدىن ھهتتا تىزهكنىمۇ ئاياپ ، توال چاغالردا بالىخانا دهرىزىسى يېنىغا كېلىۋېلىپ ، ئاپتاپ سۇنۇپ مىسك

  .  دېگهندهك ، ئانچىمۇ جانغا دال بواللمايتتى >> قىشنىڭ ئاپتىپى دۈشمهننىڭ كۈلكىسىچىلىك <<بىراق ، . ئولتۇراتتى 

ئۇ ، روجهك تۈۋىده . مۇشۇنداق ئېغىر پهيىتلهرده چولپان ھهر دهمال دادىسىنىڭ دهردىگه دهرمان بولۇشنى ئىزلهيتتى      

  :ڭ قېشىغا كېلىپ مۇڭلىنىپ ئولتۇرغان دادىسىنى

  .  دىدى - دادا ، مهن ھېيتكارغا بېرىپ دوپپا سېتىپ كېلهي ، ئۆيده يا ئۇن ، يا ياغ يوق ، -

 كىچىـك ¨ دهپ ، ئۇلـۇغ >>! ئـۇھ << ئايىغىغىچه بىـر قـاراپ ¨شهمشىدىن بېشىنى كۆتىرىپ ، قىزىنىڭ باش      

  . تىنىۋالغاندىن كېيىن ئۈن چىقارماي ئولتۇردى 

  .  دهپ ، يهنه تهكىتلهيتتى چولپان ¨!  دادا -

   تۈزگه ئاشۇنداق چىقساڭ خااليىق نېمه دهر ، قىزىم ؟¨ بېشىڭغا تارتقىدهك ياغلىغىڭ يوقمىدى باالم ؟ تاال -

   بېشىمدا ئاددى بولسىمۇ ياغلىق تۇرۇپتىغۇ ؟-

 ، شهمـشىدىن كـۆزىنى چىـڭ بـۇنى ئـاڭالپ. چولپان ئۆينىڭ ئىقتىسادىي ئېغىرچىلىىقىنى دادىسىغا ئوچۇق دىدى      

چولپانمۇ قېشىدا ئولتۇرغىنىچه خىيال سۈرۈپ ، يا قولى ئىشقا بارمىدى ، ياكى دادىسىدىن . يۇمۇۋېلىپ ، جىمىپ كهتتى 

  . مۇسىبهت كۈنلىرىدهك جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرۈۋاتقاندا ئىشىك ئۇرۇلدى . نېرى بواللمىدى 

  . چتى بالىخانىدىن ئىلدام چۈشكهن چولپان ئىشىكنى ئا

  !  ئهسساالم قىزىم ، سىزگه خۇش خهۋهر -

ئايـال يهنه .  ياشالر قارىسىنى ئالغان ئايال كۈلۈپ كىرگهن پېتـى چولپـاننى قۇچـاقالپ ، مهڭـزىگه سـۆيۈپ كهتتـى 50

  :سۆزىنى تهكرارلىدى 

  ماڭا نېمه سۆيۈنچه بېرىسىز ؟.  سىزگه جاھانچه خۇش خهۋهر ئهكهلدىم -
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ئايـال .  قـارنىنى بوشـىتىۋاالتتى ¨ زارىنى تۆكۈپ ، ئىچ ¨ئۇنىڭغا مۇڭ . زلىكىگه ئىشىنهتتى چولپان ئايالنىڭ سۆ     

مۇشـۇ مۇناسـىۋهت . ئهسلىده پهخىرىدىننىڭ سۇنۇغىنى ساقايتىش ئۈچۈن ئىرپان باشالپ كهلگهن ئۇستا تېڭىقچـى ئىـدى 

 نىـڭ تېگـى >> خۇش خهۋهر <<ۇڭا چولپان ش. بىلهن بۇ ئىككى ياشنىڭ ئارىسىدا ۋاپادار بىر ئانا بولۇپ قالغان ئىدى 

 ده ، مهڭزى ۋىللىده قىزىرىپ ، پۈتۈن ۋۇجۇدىغا ئـوت تۇتاشـقاندهك بولـۇپ ، يـۈرهكلىرى ¨ تهكتىگه دهرھال يهتتى ¨

  : لېكىن ئۇ ، يهنىال بىلمهسلىككه سېلىپ . سىماپتهك ئويناپ كهتتى 

 دىـدى ۋه ئۇنىـڭ قۇلىقىغـا ئاسـتا -ىدىن ئايالنـسۇن ،  ئانا ، قانداق خۇش خهۋهر ، ئاۋال دىسىله ، سۆيۈنچه سـىل-

 ده ، ¨ئۇ دادىسىنىڭ پېشىن نامىزىغـا ئولتۇرغـانلىقىنى كـۆردى . پىچىرالپ قويۇپال ئىتتىك بالىخانىغا چىقىپ مارىلىدى 

شۈشكه تاس نى ئاڭالش تهقهززالىقىدا بالىخانا پهلهمپهيلىرىدىن يىقىلىپ چۈ>> خۇش خهۋهر<<. دهرھال ئارقىسىغا قايتتى 

  .  تاماس قالدى ¨

   دادام نامازدا ئىكهن ، ئانا ، ئاڭغىچه ئىككىمىز سۆزلىشىپ تۇرايلى ، قېنى دىسىله قانداق خۇش خهۋهر ؟ -

   ياق ، ياق ، ئاسانلىقچه دىمهيمهن ، ئاۋال سۆيۈنچىسىنى دىسىله قىزىم ؟ -

  .  ماقۇل ئانا ، سىله نېمه دىسىله شۇ -

  .  ده ، خۇش خهۋهرىنى يهتكۈزدى ¨ۇنىڭدىن ئارتۇقچه ئىنتىزار قىلماسلىقنى ئويلىدى ئايال بۇ يىتىم قىزنى ب

چولپان خۇشـاللىقىدا .  ئهۋهتكهن ئىدى >> مهخسۇس خهت << كويچه نهق پۇل ، چولپانغا 200ئىرپان بۇ ئۆيگه      

ن كېيىن ، ئۇنىـڭ قهلبىـده ئۈمىـد بولۇپمۇ خهت ئىچىدىكى سۆيگۈ قوشاقلىرىنى ئۇقۇغاندى.  قىنىغا پاتماي قالدى ¨قىن 

  :شاملىرى يانغان ئىدى 

  يازدىم بۇ سالىمىمنى ، 

   دېگهن تاغدىن ؛>> شهيدۇلال <<

   تۈن كۆيىمهن ئوتتا ، ¨كۈن 

  . ئاشۇ ئايرىلغان چاغدىن 

   

  ئاسمانغا قاراپ ئاخشام ، 

  .چولپان ئىزلىدىم تاڭدا 

  بىلمهي يۈرىكىم قاپتۇ ، 
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  .ساماۋهردىكى داڭدا 

   

  ھۇنىڭ كۆزى ئويناق ، ئا

  سىزنىڭ كۆزىڭىز شۇنچه ؛

  قانداق تۈگىگهي كۈنلهر ، 

  .بىز قايتىپ كۆرۈشكىچه 

   

 ده ، ئۇنى ئېلىپ كهلگـۈچىنى چىـڭ قوچـاقالپ ¨چولپان ھارارهتلىك ھاياجان ھوزۇرىدا قوشاقنى ئوقۇپ تۈگهتتى      

  :دارلىق ئىزھارلىدى  قايتا سۆيۈپ كهتتى ۋه چىن قهلبىدىن مىننهت¨پىشانىسىگه قايتا 

 رهھمهت ئانا ، سىلى بىزگه ئۈمىد چىرىقى يهتكۈزۈپ كهلدىله ، دىلى سۇنۇق ، روھى پهرىـشان دادامنىـڭ كـۆڭلىنى -

  ...كۆتۈرۈش ئۈچۈن بۇ خۇش خهۋهرنى ئۆز ئېغىزلىرى بىلهن ئېيتسىال 

 ، يهنه شۇ روجىكـى تۈۋىـده دۈگـدىيىپ چولپان ئايالنى باشالپ بالىخانىغا چىققاندا شهمشىدىن نامىزىنى تۈگىتىپ     

  .  خالتىسىنى ئىككى قولالپ سۇندى ¨ساالمدىن كېيىن ئايال ئىرپاننىڭ خهت . ئولتۇراتتى 

ھايالىق چولپان بولسا ، بۇ چاغدا بىر باھـانه بىـلهن ئىـشىكنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ ، ئاسـتا مـارىالپ دادىـسىنىڭ      

  . ا كارىۋاتتا ياتقان پهخرىدىننىڭ ئۇستىخىنىنى كۆزدىن كهچۈرۈشكه باشلىدى ئايال بولس. ھالىتىنى كۈزهتمهكته ئىدى 

شهمشىدىن ۋاپادار ئوقۇغۇچىسى ئىرپاننىڭ خېتىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن ، چوڭقۇر مىننهتدارلىق بىلـدۈرۈپ ، ئـۇزۇن 

ىشىگىمۇ چىن قهلبىدىن چهكسىز بۇ نىجاتلىق خهۋهرنى يهتكۈزۈپ كهلگهن ك. دۇئا قىلدى ۋه بىردىنال تېتىكلىشىپ كهتتى 

  :ئارقىدىن .  رهھمهت ئېيتتى ¨ھهشقالال 

 <<.  دېگهن ئۇلۇغالرنىڭ سۆزى بهرھهق راست ئىـكهن >> ئاقىلالردىن ھۆرمهت يانار ، نادانالردىن كۈلپهت يانار << -

ھىم ئىرپاننىڭ بېـشىنى ئىال.  دېگهن دانىشمهنلهرنىڭ سۆزىمۇ بهرھهق ئىكهن >>مهنسهپ گۆرگه يېقىن ، مهرىپهت گۈلگه 

  .  دېدى ھاياجانلىنىپ -ئامان ، مۈشكۈلىنى ئاسان قىلسۇن ، 

  . شهمشىدىننىڭ سۆزى ئاخىرلىشىشىغا چولپانمۇ ھېچنىمىنى بىلمىگهن قىياپهتته كىرىپ كهلدى 

  .  دېدى ئاتا پۇلنى سۇنۇپ ¨ ئىرپان ئاكاڭ پۇل ئهۋهتىپتۇ ، قىزىم -
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  . چولپان ھۆپپىده قىزاردى 

2  

 بار دهپ تۆكمهيتتى ، يوق سهپ <<. چولپاننىڭ قولى ئهپچىل بولۇپ ، تۇرمۇشىنى تىجهشلىك بىلهن باشقۇراتتى      

   >>. كۆپمهيتتى 

ــده >> شــهيدۇلال <<ئىرپاننىــڭ  ــى دهرىجى ــۈكىنى خېل ــسىزلىق ي ــڭ يوق ــاردىمىمۇ ئۇالرنى ــسانه ي ــكهن خالى ــن ئهۋهت  دى

  . يهڭگىللهشتۈرگهن ئىدى 

 >> بارنى ئايىماي ، يوققا كايىمـاي << دهپ ، >> قانائهتنىڭ ئاستى ئالتۇن <<ز ئىتىقادى بويىچه شهمشىدىن بولسا ئۆ

  . كۈن ئۆتكۈزهتتى 

 دېگهندهك ئىرپاندىن كهلگهن خېمىرتۇرۇچمۇ سوزۇلغان قىشنىڭ سهرپىياتىغا >> يېتىپ يېيىشكه تاغ توشىماپتۇ <<بىراق ، 

بولسىمۇ جانغا تېگىـدىغان سـوغاق شـامال كۈنـده دىگـۈدهك كۆڭـۈلنى بىـزار باش باھار كهلگهن . سهرمايه بواللمايتتى 

  . قىالتتى 

  .  تىت بولۇپ يۈرهتتى ¨ساماۋهرنى ھېلىغىچه يۈرۈشتۈرۈپ كېتهلمهيۋاتقان شهمشىدىن ھامان ئىچى تىت       

ۇننى ؛ يه قـول ئىـشقا  ده ، مانا قارىمامدىغان جـۇد¨ دىگهن راست >> قهشقهرنىڭ قىشى ئاز ، سوغىقى ئهتىياز << -

  .  پاتال مۇشۇ سۆزنى تهكراراليتتى ¨بارمايدۇ ، دهيتتى ئۇ ۋه پات 

ئـۇ ، ۋاقىتـتىن . ئالتۇن قهرزنىڭ قىستىشى ئۇنىڭ بېشىنى خۇددى تۈگمهن تېشىدهك بېسىپ ، يۈرىكىنى ئهزمهكته ئىدى 

  . اقتا ئىدى قات قورۇق چۈشۈپ ، تېنى بوشاشم¨بۇرۇن ھالىدىن كېتىپ ، يۈزلىرىگه قاتمۇ 

بىر كۈنى ، ئۇ ھهسرهت ئىچىده مۇڭلىنىپ يالغۇز ئولتۇرغان چاغدا ، توساتتىنال كارۋان بېشى نهسىرىدىن ھېلىقى سهلاللىق 

  . ساقالنى باشالپ كىرىپ كهلدى 

نهسـىرىدىن بۈگـۈن بېـشىغا . ئۇالر ، ساالمدىن سۈڭره ، بارغان پېتـى تـۆردىن ئـورۇن ئېلىـپ ھاكـاۋۇرالرچه ئولتـۇردى 

سۆلهتلىك تۈلكه تۇماق ، ئۇچىسىغا ئۇزۇن تېرىكه چاپان ، پۇتىغا خۇرۇم ئكتـۈك كىيىـپ ، چاپىنىنىـڭ ئۈسـتىدىن گـۈل 

رومالنىڭ ئارقا تهرهپتىكى ئىككى ساغرىـسىغىچه بېـسىپ . بىلهن كهشتىلهنگهن ئهنجانچه چىكهن رومال باغىۋالغان ئىدى 

  . تۇراتتى 
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 ده ، پهگادا ئۈن چىقارمـاي قېتىـپال ¨لۇپ ، ئهزايىنى غۇژژىده تىترهك باستى  جاالق بو¨شهمشىدىننىڭ كۆزلىرى ئاالق 

  . قالدى 

 پېقىر تىجارهت بىلهن يىراق سهپهردىن يېقىندىال كېلىشىم ، كهلسهم قهدىناس خوتۇنۇم قازا قىلىپ ئۇ دۇنياغـا كېتىپتـۇ -

  .  دىدى نهسىرىدىن سۆز باشالپ ¨... 

  :نال مولال سۆز قىستۇردى نهسىرىدىننىڭ سۆزى ئاياقالشماستى

بىـر تىنىقـتىن قالـدۇقمۇ ، .  ئهلھۆكمىلال ، شۇنداق بولـدى ، ئادهمنىـڭ جېنـى قـاش بىـلهن كىرپىـك ئارىلىغىـدىال -

   ئهمهسمۇ ؟>> جان بار يهرده قازا بار <<تۈگىگىنىمىز شۇ ، 

. سـۈيلهپ جېنىمغـا تېگىۋاتىـدۇ ھېلىقى ھىندى سودىگهرلىرى ئالتۇن قهرزىمىزنى كۈنـده دىگـۈدهك ... ھىم ...  ھه -

  .  دىدى كارۋان بېشى نهشتهر تىلى بىلهن ¨شۇنى بوينىمىزدىن ساقىت قىلىۋهتمىسهك بولماسمىكىن ، تهقسىر 

  :شهمشىدىن مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇپ دهيتتى 

  .  ھازىر مېنىڭ تۇرغان تۇرقۇم مۇشۇ ، مېنىڭ قهرىز تۆلىگۈچىلىكىم يوق ، تهقسىر -

  : ا بىر غادىيۋېلىپ ، تهكهببۇرانه تهلهپپۇزدا دىدى نهسىرىدىن ئارقىسىغ

 نىـسى بهرگهننىـڭ << ده ، تهقـسىر ، ¨ دېگهن راست ئىـكهن >> بېرىپ يامان بولغىچه ، بهرمهي يامان بول << -

  !  ده ¨ بولىدىكهنمهن >>ھالى خاراپ ، قالۇر دهپتىرىگه قاراپ 

  : ئارقىدىنال مولالم خۇشامهت بىلهن سۆز قىستۇرۇپ 

 ده ¨ دېسهك بولمايدۇ >> ۋاي ¨ ھاي ، بېرىشته ۋاي ¨ ئېلىشتا ھاي << نهسىرىدىن باي توغرا ئېيتىدۇ ، تهقسىر ، -

  .  دىدى ¨! 

بىراق ، نهسىرىدىننىڭ قورسىقىدا يهنه باشقىچه جىن بارلىقىنى ئۇ تېخى . بۇ سۆزلهرنى شهمشىدىن ئىرهنسىز ئۆتكۈزۈۋهتتى 

  : ده ، ئاخىرىدا ¨مۇ ھازىرچه بۇنى ئېغىزدىن چىقىرىشقا پېتىنالمىدى نهسىرىدىننىڭ ئۆزى. بىلمهيتتى 

 - >> ئالماقنىڭ بهرمىكى بار ، چىقماقنىـڭ چۈشـمىكى << بولىدۇ ، تهقسىر ، بىز بۈگۈنچه يېنىپ تۇرايلى ، لېكىن -

  . ده ، ئۇزاپ مېڭىشتى ¨دىدى 
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 ئالتىنچى باپ

 كېچىـسى جۆيلـۈگهك ، كۈنـدۈزى <<تى بـۆلهكچىال ئۆزگىرىـپ ، ۋاقىت ئۆتكهنسىرى شهمشىدىننىڭ روھىي ھـالى       

  .  بولۇپ قالدى ، ئۇ ، ئازاپتا بۇكچۇلگهن ئىدى >>سۆزلىگهك 

 << تهكتىنـى بىلمىـگهن بهزى ئـادهملهر ئـۇنى ¨ دىگهنـدهك ، ئهھۋالنىـڭ تېگـى >> ئۆلمهكنىڭ ئۈستىگه تهپـمهك <<

 ئهلهم دهستىدىن سهۋدايى ¨ راست ، دىمىسىمۇ ئۇ ھازىر دهرت . دهپ زاڭلىق قىلىدىغان بولدى >>شهمشىدىن سهۋدايى 

 >> ئوغرى يولدا قويـار ، قـاراقچى چۆلـده <<بولۇپ قاالي دىگهن ئىدى ، بولۇپمۇ كېيىنكى كۈنلهردىن بۇيان كېچىسى 

  .  پهريات قىالتتى ¨دهپ جۆيلۈپ ، ناله 

  :  ده ، كىرپىك قاقماي تاڭ ئاتقۇزدى ¨غاندى بۈگۈن كېچىدىمۇ ئاشۇنداق پهرىشان چۈش كۆرۈپ ، قارا بېسىپ ئوي

 جىلغـا ، ¨ پهلهك ئىگىز تاغ ، ئوتتۇرىسى ھاڭ ¨، ئىككى تهرىپى ئاسمان ...  ئهنه دهھشهتلىك الداخ يولى <<... 

ۇالندى مالالر ب. قوقۇنچلۇق قاراڭغۇ ، قاياقتىندۇر بىر تۈركۈم قاراقچىالر خهنجهرلىرىنى ياالڭلىتىپ ، قۇيۇندهك كېلىۋاتىدۇ 

   >>! پاناھ بهر ! ، دهھشهت ، خۇدايىم جېنىمىزغا پاناھ بهر 

 كۆزلىرى ئىششىپ ، كالپۇكلىرى قوقـاق يارىـسى بىـلهن ¨ئهتىسى يۈز . شهمشىدىن مۇشۇنداق جۆيلۈپ ئۇخلىيالمايتتى 

  . قاپلىنىپ كېتهتتى ده ، بىھوش بولۇپ ئىڭراپ ياتاتتى 

 دهپ ، يهنىـال يوشـۇرۇن سـاقاليتتى ، >> بالىلىرىنىڭ دىلى بهرھهم يىمىسۇن <<ئۇ ، ئۆزىنىڭ بۇ روھىي ئازابىنى      

ئـۇ پهقهت ئىرپاننىـڭ ئوتىـدىال . شۇڭا چولپان كۆپ چاغالردا دادىسىدىن خـاتىرجهم بولـۇپ ، خېلـى ئۈمىـدۋار ئىـدى 

 قويمايال ئىرپاندىن ¨ويا تهكىيگه بېشىنى ق. ئۇ ھهر كىچىسى باشقىچه شېرىن چۈشلىرى بىلهن راھهتلىنهتتى . ئۆرتىنهتتى 

  .  ده ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدى گۈلخان بولۇپ ياناتتى -  كهلگهن قوشاقنى ئېسىگه ئاالتتى

مېنى ھهم ئائىلىمىزنى چوقۇم ئىرپان قۇتقۇزىدۇ ، دهيتتى ئۇ ، ئۆزىنىڭ مۇھهببىتىگه ئىشهنچ باغالپ ، مۇشـۇنداق چىـن 

ۇرلىرىدا ، سېھىرلىك سۆيگۈدىن مادار ئالغان ئىسسىق قان جـۇش رىشته بىلهن چوغدهك قىزىرىپ كهتكهن ئۇنىڭ يۈرهك توم

گاھىدا ئۇنىڭ خىيـال قۇشـى مـۇھهببهت ۋادىلىرىـدا ئۇچقانـدهك ، ئىرپـان بىـلهن . ئۇرۇپ ، كۈچلۈك ئىسيات قىالتتى 

 كېتهتتـى گاھىدا ئىشىق ھارارىتىدىن ۋۇجۇدى قىزىپ. راھهتلىنىپ سهيلىده يۈرگهندهك شېرىن ھېسالر قۇچىقىدا ئۈزهتتى 

 تال چاچلىرىنى بىر بۇزۇپ ¨ئۇيقۇسى كهلمىگهنسېرى تال .  ده ، بىرده ئوڭغا ، بىرده سولغا ئهۋرىشىمدهك تولغىناتتى ¨

  . ، بىر ئۆرۈپ ئويناپ ياتاتتى 
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ئاتۇش تاغلىرىدىن ئۇرغۇغان شـوخ شـامالالر بهشـكېرهم بـاغلىرىنى ئـارىالپ ئۆتـۈپ ، گـۈزهل قهشـقهرنىڭ مىـسكىن بىـر 

ىسى دهرىزىسىدىن كىرىپ چولپاندىن ئىبارهت بۇ غهمگۈزار قىزنىڭ كهڭ پىشانىسىگه چۈشـۈپ تۇرىـدىغان مـاڭالي بالىخان

  . چېچىنى خۇددى مايسىنى تهۋرهتكهندهك يهلپۈپ تارايتتى 

روجهكتىن قىيپاش چۈشكهن تولۇن ئاينىڭ ئالتۇن شولىسى ئۇنىڭ سۇمبۇل چاچلىق سىياقىغا تېخىمۇ گۈزهللىـك ھهسـسىنى 

  .  پهرى سىماسىغا ساھىپ قىالتتى ¨ۇپ ، ئۇنى بهئهينى بۈيۈك راۋاق ئۈستىده سوزۇلۇپ ياتقان ھۆر قوش

  .  ده ، تهشتهكتىكى گۈللىرى بىلهن مهلىكه بوالتتى ¨چولپان ھهر ئهتىگىنى ھهممىدىن بالدۇر ئويغىناتتى 

  . ۇنىڭغا خىيال بىلهن گۈل ئهمهك ئىدى دىمىسىمۇ ھازىر ئ.  دهيتتى ئۇ >> خىيال كېچىده ئېچىالر ، گۈل سهھهرده <<

قىش كېتىپ ، ئىللىق باھار كېلىشى بىلهن شهمشىدىن ئاغرىقچانلىقىغا قارىمـاي ، سـاماۋهرنى قايتىـدىن ئىـشقا سـېلىش  

  . كويىغا چۈشتى 

  .  دهپ ئۆز ئۆزىنى قامچىاليتتى ئۇ >> قانچىلىك ئۇخلىساڭ ، شۇنچىلىك ئاچ قالىسهن <<

  . نغا مهنزۇر كهلگىدهك دوپپا كويىدا گۈل نۇسخىلىرىنى تالالش بىلهن بهنت ئىدى چولپان بولسا ئىرپا

  .  ئىككىمىز بولساقمۇ مىدىرلىغاچ تۇرايلى - دىدى شهمشىدىن جهمىلهگه ، - ئاچاڭ دوپپىسىنى تىكىۋهرسۇن قىزىم ، -

  : ئۇ ئارىالپ . ىدى باھار كىرگهندىن كېيىن راست دېگهندهك شهمشىدىن خېلىال ئۈمىدلىك بولۇپ قالغان ئ

 دهپ جهمىلهنىڭ كۆڭلىنى ياساپ ، ساماۋهر ئىشىغا ئۇنى ھهمكارالشتۇرماقچى >> ئۈمىد ياشنىتىدۇ ، غهم قاخشىتىدۇ <<

  . بوالتتى 

شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىر ئاخشىمى شهمشىدىن خىيال بىلهن ئولتۇرغان بىر پهيتىده ، تاالدىن قېرى كىشىنىڭ قاتتىق       

بۇ چاغدا بالىخانىـدىن چۈشـكهن چولپـان تـۆۋهنكى .  قوشۇلۇپ ئاياغ ئاۋازى ئاڭالندى ۋه ئىشىكمۇ ئۇرۇلدى يۆتهللىرىگه

ئۆينىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرغان چوڭ ياشلىق بىر ئهر ، بىر ئايال كىـشىگه ئۇچراشـتى ، ئايالنىـڭ قولتۇقىـدا بىـر يوغـان 

  . داستىخان بار ئىدى 

چولپان قورۇنۇپ ، بالىخانىغا .  نى ئۆيىگه تهكلىپ ئهتتى >> مېھمانالر << ،  ده¨شهمشىدىن كېلىپ ئىشىكنى ئاچتى 

  . چىقىپ كهتتى 
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 دېگهنـدهك ، نهسـىرىدىن >> ئاختامنىڭ چالمىسى يامـان ، ئادهمنىـڭ اللمىـسى <<بۇ كهلگهن مېھمانالر خۇددى      

 بالىنىڭ تهڭـال ¨ارىنى كۆرگهن ھامان ئاتا ئۇالرنىڭ رهپت. بېشىنىڭ چولپان ئۈچۈن ئهۋهتكهن ئهلچىلىرى ئىدى  كارۋان 

  . چولپاننىڭ پاك ۋه غۇبارسىز قهلبىنى بىر دهمده يهنه ئېغىر غهشلىك باستى . ئهرۋايى ئۇچتى 

  :  ھوشىنى يىغىۋېلىپ ¨ئۇ ، بىر ئازدىن كېيىن ئهس       

زنىڭ سۆزى بىكار بولمىسا كېرهك ،  بوۋىلىرىمى¨ دېگهن ئاتا >> دۈشمهننى كۈندۈزى ئويال ، كىچىسى پايال <<توختا ، 

  .دىدى ئىچىده 

 كىرىـپ كهتـكهن ئۆينىـڭ >> مېھمانالر << يېنىك قهدهم ئېلىپ ، پهلهمپهيدىن ئاستا پهسكه چۈشتى ۋه بايىقى  ئۇ     

  :ئىشىكىگه قۇلىقىنى ياقتى 

مپايغان ساقىلىنى قول بارماقلىرى  دهيتتى سهلاللىق ساقال سانىڭ قۇيرۇقىدهك كهڭ پو- تهقسىر ، بۈگۈن ھوزۇرلىرىغا ، - 

 ئهلچىلىك ئۈچـۈن كېلىـۋاتىمىز ، مانـا ، بـۇ ، نهسـىرىدىن -بىلهن تاراپ ۋه قاپاقتىن سۇ قۇيۇلغاندهك ناساز كۈلۈپ ، 

ئۆزلىرىگه مهلۇم بولغىنىدهك ، كارۋان بېشىنىڭ قهدىناس خوتۇنى قازا تاپقانـدىن كېـيىن ، . كارۋان بېشىنىڭ داستىخنى 

شۇڭا بىزنىڭ خالىس مهھلىھهتىمىز بويىچه ، چولپـان .  دۇنياسى قارىغۇچىسىمۇ بولمىغاچ چېچلىپ يېتىپتۇ ¨ئۇنىڭ مال 

 دهك ، جاناپلىرىمۇ >> بۇغداينىڭ باھانىسىدا قارمۇق سۇ ئىچكهن << دۇنياغا ئىگه بولسا ، مادامىكى ، ¨قىز ئاشۇ مال 

 بويۇنلىرىـدىن سـاقىت بولـۇپ كېتىـدۇ ، ئهمهسـمۇ ؟ ئهلچـى غۇربهتتىن بىر يولى خاالس تېپىـپ ، ئـالتۇن قهرزىلىرىمـۇ

دهلاللنىڭ بۇ چايان سۆزلىرىنى ئىشىك سىرتىدا تۇرۇپ ، خۇپىيانه ئاڭالۋاتقان چولپاننىڭ پۈتۈن ۋۇجـۇدى تىكهنلىـشىپ ، 

  :  ده ، ئاچچىق تهنه بىلهن ¨شهمشىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك غهزهپكه كهلدى . ئۆزىنى باسالماي قالدى 

 <<لـېكىن .  ده ، تهقـسىر ¨ دېگهن تهمسىل راست ئىـكهن >>هكنى بوزهك قىلمىسا ، قىيامهتته سورىقى بار  بوز<< -

 سـاالغا كهتـكهن <<مهن ئهمـدى كهچكىچىـال .  غانلىقىنى ئوبدان بىلىۋالـدىم >>ياغاچ قازاندا بىر قېتىم ئاش پىشىدۇ 

  .  دىدى - بولۇۋهرمهيمهن ، >>قېرىندىشىم 

  : لچى يهنه گهپ يورغىلىتىپ ساقاللىق ئه      

 ئوينـاپ << قـا بولمـاس ، >> پىتنىڭ ئاچچىقىدا چاپـاننى ئوتقـا تاشـالش << تهقسىر ، ئۆپكىلىرىنى بېسىۋالسىال ، -

  .  ده ، دىدى ¨سۆزلىسهڭمۇ ، ئويالپ سۆزله دىگهن گهپ بار 

 بولغان قاپقانغـا >>پكىسىنى قاقماقچى  ئىچىدىن ئۇرۇپ ، ئۆ<< بولدى بهس ، بۇرۇن ئالدانغانلىرىمىزمۇ يېتهرلىك ، -

  . بىر كۈنى بولمىسا بىر كۈنى بىزگىمۇ ھهقىقهت چىرىقى يېنىپ قاالر . ئهمدى دهسسىمهيمهن 
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 بولغىنىدهك ، كارۋان >> جىننىڭ قهستى شاپتۇلدا <<شهمشىدىن سۆھبهتنى ئۈزۈپ تاشلىماقچى بولۇۋىدى ، لېكىن       

 تىن مهھرۇم بولماسلىق ئۈچۈن ، رودۇپايلىق قىلىـپ >> نهپ <<دىن كهلتۈرۈۋالىدىغان بېشىنىڭ بۇ اللىمىلىرى خۇجايىنى

  :، بېزىرىپ تۇرۇۋالدى 

 ، ئـۆزلىرىنى تۇرۇۋاتقـان ئـۆي بىـلهن ھهقىـقهت >> ھهقىقهتلىرىنىـڭ دهستىـسى ئالتۇنغـا بېكىتىكلىـك << تهقسىر ، -

  ي ، پۇرسهتنى غهنىمهت بىلسىله ئوبدان بوالتتىمىكىن ؟ئوردىسىنىڭ ئارىلىقى بهك يىراق ، مېنىڭچه ، تهتۈرلۈك قىلما

ئهلهم ئۇستىخاندىن ئۆتۈپ ، جان ھهلقۇمغا كېلىپ قالغان ھازىرقى پهيتىمده .  ھهممىنى چۈشهندىم ، چۈشىنىۋاتىمهن -

مهسـۈمه  مهن ھهرگىزمۇ >>.  ھاقارهتلىك كۈنۈمدىن ، سائادهتلىك ئۆلۈم ئهال <<ماڭا ئهمدى . تېخىمۇ چۈشىنىۋاتىمهن 

  . قىزىمنى ئوتقا ئىتتىرىپ بېرىپ ، ئۇنىڭ ئۇۋاللىق دهردىنى تارتالمايمهن 

  : ئىشنىڭ چىڭىغا چىقىپ كېتىۋاتقانلىغىنى پهملىگهن سهلاللىق ساقال پاسكارىغا چۈشۈپ ، كۈچۈكلهنگىلى تۇردى 

الرنى كېيىنچه يهنه سۆزلىشهيلى ،  بىرىمىز بىلهن ئېقى كېلىشمهيدىغانالردىن ئهمهس ، تهقسىر ، بىز بۇ ئىش¨ بىز بىر -

  . خهير ، ئامان بولسىال ،تهقسىر 

  : ئهلچىلهر داستىخاننى قالدۇرۇپ چىقىپ كهتمهكچى بولۇۋىدى ، شهمشىدىن ئاگاھالندۇرۇپ        

 قاينـاق سـۇ ئىـچ ، <<.  دېـدى - داستىخان قايسى تهرزىده كهلگهن بولسا ، يهنه شۇ بويىچه قايتىپ كهتـسۇن ، -

  .  كۆڭلۈم بۇنىڭدىن كېيىن خاتىرجهملىكنى خااليدۇ >>ڭ تىنچ ،كۆڭلۈ

 ده ، كېـيىن يهنه قـانچه قىلـسىمۇ بولمـاي ، ¨شهمشىدىننىڭ دهككىسىدىن ئهلچىلهرنىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى 

  .كهلتۈرمىشنى قولتۇقالپ سالپايغانلىرىچه ماڭدى 

 يهتتىنچى باپ

1  

   .ماي ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرى ئىدى        

  يېـشىل باھـار لىباسـىغا پۈركۈنـۈپ ، خـۇددى ¨ئۇزاق تارىخقا ئىگه بۇ قهدىمىي شهھهر ، مۇشۇ كۈنلهرده يـاپ        

  . سهلتهنهتلىك بۇيۇمدهك ، ئاجايىپ گۈزهل بىر تۈسكه كىرگهن ئىدى 
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ۈمهن دهرياسى باھـار شهھهرنى غهربىي شىمال تهرهپتىن ئوراپ ، شهرقىي جهنۇپ تامان ئېقىپ ئۆتىدىغان مهشھۇر ت       

مهۋسۈمىدىكى شاۋقۇنلىرى بىلهن ئهزىزانه قهشقهر شهھرىنىڭ قايناق ھايات مۇزىكىسغا ھېسسىياتلىق كۈي قوشۇپ تـۇراتتى 

 باراقسان ئورمانالر شهھهرنىڭ تهبئىي گۈزهل مۇھىتىنى ¨دهريانىڭ ئىككى قاسنىقىدىكى ھېساپسىز گۈزهل باغالر ، بۈك . 

  .  ، كۆزلهرنى قاماشتۇراتتى ، كۆڭۈلنى بىئىختىيار ئۆزىگه مهھلىيا قىالتتى تېخىمۇ كۆركهملهشتۈرۈپ

 كىچىك رهستىلهرده قايناق ھايات جۇش ئۇرۇپ ئـادهملهر ¨بۈگۈن پهيشهنبه ، ھېيتكار جامائهسى ئهتراپىدا ، چوڭ      

  .  تهكشى سهپمهكته ئىدى قوياش ئالتۇن نۇرلىرىنى. دهل چۈش بولغان مهزگىل . توپى گويا دولقۇنسىمان ئاقاتتى 

بىر يىللىق تاغ سهپىرىنى كۆڭۈللۈك ئاياقالشتۇرۇپ كهلگهن ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال مهغرۇر ۋه دهربهست قهدهم تاشالپ ،     

  . ھېيتكارنىڭ قاق ئوتتۇرىسىدىكى بىر بوشلۇققا بېرىپ توختىدى 

  ...  يۈرۈڭ ، جان قورغانغا -

  . اننى غىدىقلىدى لۇتپۇلال ئهتهي ئغىز ئېچىپ ، ئىرپ

  : ئىرپان كۈلۈمسىرهپال قويدى ۋه گهپنى بۇراپ 

  .  دىدى - تاماق يهۋالمايمىزمۇ ؟ -

  ... جان قورغانسىز ، گېلىڭىزدىن تاماق ئۆتمهيدۇ ؟ يا ئۆزىڭىز يالغۇز -

  ...يۈرۈڭ ئهمىسه .  چاقچاقلىرىڭىز قىزىق ھه ، يوشۇرىدىغان ئىش يوق ، بارساق بىلله بارىمىز -

قـاراقۇرۇم تاغلىرىـدا . سهپهرده ئىنچىكه ئۈچهيلىرىگىچه سىرداشقان بۇ ئىككى نهۋقىران يىگىتلهر قولتۇقلىشىپ ماڭدى      

 مۇڭ بولۇپ يۈرۈش ئارقىلىق لۇتپۇلال شهمشىدىن ئائىلىسىنىڭ ئالتۇن تىرادىگىيـسى ئاڭلىغـان ، شـۇڭا ¨ ئارا ھال ¨ئۆز 

ئىرپاننىڭ قولىدا ھازىر تويغىمۇ يهتكىدهك سهرمايه جۇغالنغان . ارغان ئىدى ئېرپاننىڭ ئىش ھهققىنى ئۆستۈرۈشكه كۈچ چىق

  . ئىدى 

 ده ، ¨شۇنداق قىلىپ ئۇالر بىر ئاشخانىدا ئوبدان تاماقالنغاندىن كېـيىن ، ئانـدىن جـان قورغانغـا قـاراپ يـۈراى     

  . ۈن نهرسه ئالماق بولۇشتى  ساالم ئۈچ¨ئهنجان كوچىسىدىكى بىر گهزمال دۇكىنىنىڭ ئۇدۇلىدا توختاپ سوغا 

ساماۋهرخانىنىڭ خـاراپزارلىقىنى . دۇكانالرنى ئارىالپ ، ھهممىسىگه اليىغىدا رهختلهر ئېلىنىپ بىر سومكىغا قاچىالندى    

  . كۆرگهنده ، ئۇالر ھاڭقاتقىنىچه تۇرۇپال قېلىشىتى 



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 35 - 

 كېسهك پارچىلىرى ، سول تهرهپـته بولـسا ¨الما  باراڭ ، ئوچاق ۋه تونۇرالر ۋهيران بولۇپ ، ئوڭ تهرهپته چ¨چهلله     

 ھهلهسـلىكته قـاراپ ¨ئىككى يىگىت بۇ ئاالمهتلهرگه ھهيرانـۇ .  چاتقالالر دۆۋلىنىپ ياتاتتى ¨كۈل ، ئهخلهت ۋه چاۋا 

 جۇل بىر قېـرى دىـۋانه چىقىـپ ¨ئارىدىن ئانچه ئۆتمهيال بۇ يهرگه يانداش خالتا كوچىدىن كىيىملىرى جۇل . تۇراتتى 

ھهر ئىككى يىگىتنىڭ تهڭال ھهركىتى . يوغان بىر قارا ئىت ئۇنىڭغا قاۋاپ توختىماي كاڭشىپ كهلمهكته ئىدى . هلدى ك

ئـۇالر سـهدىقه . بىچاره سهرگهردان بىر ھازاغىچه ھاسىراپ تىلى گهپـكه كهلـمهي قالـدى . بىلهن قارا ئىت بهدهر قاچتى 

شۇ ئهسنادا كهكه ساقال كىـشى سـاالمدىن . دىۋانه دهپ بېرهلمىدى . بهردى ۋه شهمشىدىن ئائىلىسىدىكىلهرنى سورىدى 

  :سۈڭره ئهھۋالنى ئېيتىپ بهردى 

بىر نهچچه كۈن بولدى كۆرۈنمهيدۇ ، بىر بولـسا ھهزرهتـته ، بىـر بولـسا .  شهمشىدىن ھازىر سهۋدايى بولۇپ قالغان -

  .  دېدى ئۇ كىشى -ھهزرىتى مولالم مازىرىدىمىكىن ، 

  .  ئىرپان يهنه سورىدى - كۆرگهن ئىدىڭىز ؟  سىز قاچانراق-

  .  ئۈچ كۈن بولدى -

ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال بالىخانا ئۆيىگه كىرگهنده چولپاننىڭ سـۇلغۇن چىرايـى ئاجايىـپ كـۆرۈنهتتى ، ئـۇ ئىپپهتلىـك     

  . قىزالرغا خاس نومۇسچانلىق بىلهن ئىرپاننىڭ دىدارىغا تىكىلىپ قارىيالمىدى 

لېكىن جاھاندىن بىخهۋهر كىچىك پهخرىدىن ئىرپاننىڭ قولىدىكى .  جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرمهكته ئىدى بىر مهھهل     

  . راۋاپنى ئېلىپ تاراڭلىتىپ ، جىمجىتلىقنى بۇزماقتا ئىدى 

 دهيتتى ئۇ ، ئىرپاننىـڭ -ئهمدىغۇ راۋاپ چېلىشنى ئۆگىتىپ قويارسىز ؟ .  ئىرپان ئاكا ، مهن ھازىر ساقىيىپ كهتتىم -

  . شانىلىرىگه سۆيۈپ ئهركىلهپ پى

  : لۇتپۇلالنىڭ سۆزى ئۆيده جانلىنىش پهيدا قىلدى ۋه تارتىنىش پهردىسىنى قىسمهن بولسىمۇ ئاچتى 

 ئهمدى سىلهر بىلهن تۇرىدۇ ، شهمشىدىن ئاكا - دىدى ئۇ ، - مهن ئىرپاننى باشالپ كهتكىنىمگه بىر يىل بولدى ، -

  . تىم بولغان بولسا ، ئهپۇ سورىغان بوالت

  . چولپان دادىسىنىڭ گېپى چىقىشى بىلهن ھۆڭرهپ يىغلىۋهتتى      
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ئىرپان سومكىسىدىن سوۋغىلىرىنى ئېلىشقا باشلىدى ھهمده رهھمهت تازىمىدىن كېيىن ، چولپان چىرايلىق بىر جـۈپ      

ىگه قايتقىچه شهمشىدىن ئاكـا مهن ئۈرۈمچ: لۇتپۇلال . ئىككى يىگىت بىردىن كىيدى . دوپپىنى لۇتپۇلالغا تهقدىم قىلدى 

  . بىلهن كۆرۈشۈپ ، ئاندىن كېتىمهن 

  ! ... سىز كېتهمسىزا لۇتپۇلال ئاكا -

2  

  . ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال شهمشىدىننى ئىزلهش قارارىغا كهلدى      

سـتىگه ھهر ئىككـى جايغـا مهنمـۇ بـاراي ، ئۇنىـڭ ئۈ.  ئۇ ئىككى چوڭ مازارنى مېنىڭمۇ كۆرۈش ئۈمىدىم بار ئىـدى -

ھـازىر گىئولـوگ . شهمشىدىن ئاكىالرنىڭ ئۆيىدىن سىزنى باشالپ كېتىپ قالغىنىم ئۈچـۈن ئـۇالر نۇرغـۇن دهرت تـارتىپتۇ 

 ئىككى ھهپتىگىچه قهشـقهرنى كـۆرۈپ ¨ئۇالر ئىشىنى خۇالسه قىلىپ بولغىچه مهنمۇ بىر . ئهترىتىنىڭ ئىشى ئاخىرالشتى 

  .  دىدى لۇتپۇلال -كېتىشىم كېرهك ، 

.  خالىغان يېرىڭىزنى كۆرسىتىشكه تهييارمهن - دىدى ئىرپان ، - دىلىم بىلهن قوشۇلىمهن ، ¨ پىكىرىڭىزگه جان  بۇ-

 ¨مېنىڭچه ، ئۇستازىم شهمشىدىننىڭ مولال دانىش ناملىق كىتابپۇۇرۇچ دوستى بار ئىدى ، ئاۋۋال شۇ كىشى ئارقىلىق ئىز 

  . دىرىگىنى ئېلىپ باقساقمىكىن 

  . ئۇالر كىتابپۇرۇچنىڭكىگه ماڭدى . قوشۇلدى لۇتپۇلال       

. قۇم دهرۋازىغا كېتىدىغان يولنىڭ ئوڭ قاسنىقىدا ئهپچىل دۇكان مهرىـپهت ئهھلىنىـڭ دىققىتىنـى داخىـل قىالتتـى       

 رېتـى بىـلهن تىزىقلىـق ¨دىكى قهۋهت جاۋهنلهرده خۇرۇم مۇقـاۋىلىق ۋه قـاتتىق تاشـلىق نۇرغـۇن كىتـابالر رهت ندۇكا

  . تتىتۇرا

 چىۋىلهر ۋه ئوتاش ئۇرۇقلىرى ¨ دهرمهكلهر بىلهن تۈرلۈك مېۋه ¨دۇكاننىڭ ئالدى سۇپىسىدا بولسا ، ھهر خىل دورا      

  .  ئايرىم خالتىالرغا قاچىلىنىپ ، ئېغىزى ئېچىقلىق تۇراتتى ¨ئايرىم 

 لهردىن سهل ئۆتكهن 50 تهخمىنهن  زىلۋا ، ئىگىز بوي ، ساقال بۇرۇتلىرى شاالڭ كهلگهن ، يېشى¨دۇكان ئىگىسى      

بىر كىشى بولۇپ ، ئۇ ھازىر كۆزهينىكىنى تاقاپ ، تىزىغا قويۇۋالغـان قـاراخۇرۇم مۇقـاۋىلىق چـوڭ بىـر كىتـابنى ئوقـۇپ 

  . ئۇ ، كىتابقا زېھنىنى شۇنچه بهرگهن ئىدىكى ، ھهتتا ئىرپانالر كېلىپ خېلى بىر كهم بولغىچىمۇ بىلمىدى . ئولتۇراتتى 

  : ئاخىرى ئىرپان 
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  .  دىدى كىتابپۇرۇچنىڭ دىققىتىنى تارتماق ئۈچۈن -سساالمۇ ئهلهيكۇم ، دانىش موللىكا ، ه ئ-

مولال دانىش ئىرپاننى غۇۋا ئېـسىگه ئالغانـدهك قىلـدى ، لـېكىن شـۇمۇ ئهمهس دهپ دهرگۇمـان بولـۇپ ، ئۇنىڭغـا      

  :  ده ، سورىدى ¨ى سىنچىالپ قارىغاچ كىتىۋىنىڭ قېتىغا خهتكۈچىنى قىستۇرۇپ ياپت

   خوش ، ئۇكام ، كىتاب كېرهكمۇ ، يا ئۇرۇقمۇ ؟-

  : ئۇنىڭغىچه لۇتپۇلال سۇئال بېرىپ ئۈلگۈردى 

   موللىكا ، مۇشۇ كىتابالر بىلهن تىرىكچىلىك قانداقراق ئۆتىدۇ ؟ -

  : ده ¨دۇكاندار پىسىڭڭىده بىر كۈلۈپ قويدى 

بـۇ .  دىـدى -، ... بىـر كـان ¨بار ئهمهسمۇ ؟ دۇكان ، دىمهك  دهيدىغان سۆز >> ئاز يىغساڭمۇ ھاالل يىغ << -

كىچىك دۇكاندىكى تۆت خىل نهرسه تۆت چوڭ ھىدايهتنىڭ ھۇلى دىـسىله ، مانـا قارىـسىال ، جاۋهنـدىكى تهۋهرۈكـلهر 

 ¨را بولسا مۇقهددهس مهرىپهت مهشئىلى ؛ ماۋۇ خالىتىدىكى ئۇرۇقالر بولسا سائادهتنىڭ شـاھىدى ؛ ئـاۋۇ خالتىـدىكى دو

  . شۇڭا مهن مۇشۇ ھاالل كهسىپنى تاللىۋالدىم ، تهقسىر ... دهرمهكلهر بولسا ھاياتلىقنىڭ شىپاسى 

بىراق ، شهمـشىدىن توغرىـسىدا مـولال . دۇكاندارنىڭ بۇ مېغىزلىق پارىڭى ئىككى يىگىتنى تولىمۇ مهمنۇن قىلغان ئىدى 

دى ، ئىرپـان بىـلهن لۇتپـۇلال دۇكانـدارغا رهھـمهت ئېيتىـپ دانىش ئۇنى يېقىندىن بويان ئۇچراتمىغانلىقىنى ئىزھـار قىلـ

  . خوشالشتى 

كـۈن نهيـزه بـويى ئـۆرلىگهن . ئهتىسى ئۇالر ئهتىگهنلىك تاماقتىن كېيىن ، كۈن چىقىشقا قاراپ يۈرۈپ كهتتـى        

كىگه ئادهمنىـڭ گۈمبهزنىـڭ جهنۇپقـا قارىغـان ھهشـهمهتلىك ئىـشى. مهھهلده ئاجايىپ گۈمبهزنىڭ قېشىغا يېتىپ باردى 

 <<بـۇ مهشـھۇر . بېشىدهك يوغان قۇلۇپ سېلىنغان بولۇپ ، ئۇنىڭ ئاچقۇچىمۇ قېرى شېيىخنىڭ ئالقىنىغا لىـق كېلهتتـى 

 دهيدىغان سېرىق >> ئالتۇن << پهلهك چوققىسىدا ئادهملهر ¨ نىڭ گۈمبىزى بولۇپ ، ئۇنىڭ ئاسمان >>ھهزرىتى ئاپپاق 

   .ھهل ھهيۋهتلىك يالتىراپ تۇراتتى 

  . ئۇالر گۈمبهزنى ئايلىنىپ يۈرۈپ شهمشىدىننى ئىزلهش بىلهن قوغاننىڭ مهنزىرسىنىمۇ تازا تاماشا قىلماقتا ئىدى        

ئۇالر ئـارىالپ . بۇ يهردىكى ھېساپسىز ئۈجمىلهر مهي بولۇپ ، باغالردىكى ئۈرۈكلهرمۇ ئالتۇندهك سارغىيىپ تۇراتتى      

  .  ده ، ئىككهيلهن شۇيان ماڭدى ¨پ ئاۋازى ئاڭالندى يۈرگهنده ، يېقىندىال جيدىن ۋارا
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ئۆستهڭنىڭ جهنۇبىي ياقىسىدا شاخلىرى باراقسان ئۆسكهن چوڭ دهرهخنىڭ سايىـسىدا بىـر تـوپ بهڭگىـلهر سـورۇن       

 چاپان كۈننىڭ شۇنچىۋاال ئىسسىپ كهتكىنىگه قارىماي ئۇالر ئۇچلىرىغا سالما ياقىلىق قېلىن جهنده. تۈزۈپ ئولتۇرۇشاتتى 

، باشلىرىغا كونراپ كهتكهن سالۋا تۇماقالرنى كىيىۋالغان بولۇپ ، ھهممىسىنىڭ چىرايىلىرى ساماندهك سارغايغان ، خىـره 

بۇ دهرۋىـشلهر چهمـبهر . كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ ، يۈزلىرىنى يۇمىغىلىمۇ بىر قانچه ئايالر بولغاندهك يۇندا چىراي كۆرۈنهتتى 

ئۇنىڭ يېنىغا كالته پۇتلـۇق . ۋىل يېنىپ تۇراتتى ¨ ۋىل   گۈلخان ان مايداننىڭ تكرىدىكىياساپ ھالقىسىمان ئولتۇرۇشق

ئالدى بىـلهن  ① >> بوۋا <<        بومبا ساقاللىق.  سېرىق چىلىم قويۇلغان ئىدى ¨شىره ئۈستىگه ئۇزۇن ساپلىق ساپ 

، بهتبـۇي بۇسـالر پـاك كىـشىلهرنىڭ كـۆڭلىنى نهشىنىڭ پۇرىقى ئهتراپنى بىر ئالغان . چىلىمنى خولدۇرلىتىشقا باشلىدى 

  . ئىلهشتۈرۈپ بېشىنى قايدۇراتتى 

 بهڭنى قاتتىق شوراپ ، شۇنداق دهھشهتلىك يۆتىلهتتىكى ، ئۇنىـڭ ھهر تهرهپلىـرى تهڭـال پۇرۇلـداپ >> بوۋا <<     

ىر چاپىنىنىڭ يېڭـى بىـلهن ئۇ ك. چىققان ئاۋاز ۋه ئاچچىق تۈتۈننىڭ زهھىرى بىلهن كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلۇپ كېتهتتى 

شـۇنىڭ بىـلهن چىلىـم دهرۋىـشلهر ئارىـسىدا دهۋر قىلىـپ .  ده ، ئاندىن چىلىمنى ئۈلپىتىگه تۇتاتتى ¨يېشىنى ئېيتاتتى 

  . تۇراتتى 

  :  بىسارهت بېرىپ >> بوۋا <<. دهرۋىشلهرنىڭ كۆزلىرى خۇماالشتى 

! ۇل راۋاپنى ئال ، سوپى ئالال يار پىرىمنىڭ نهزمىسىگه چاك  قېنى ئهمىسه ، راسا بىر جهھرى بىجا قىلىمىز ، قېنى رۇس-

  .  دىدى ¨

 تۇشـتىن ¨ئاندىن دهرۋىـشلهر تۇشـمۇ .  ده ، تهركى دۇنيالىق نهزمىلىرىنى باشلىدى ¨جان تهسهددۇق دىدى : رۇسۇل 

  .  دهپ جاھالهت دىرامىسىنى باشلىۋهتتى >> ئالالھۇ <<قوشۇلۇپ ، 

 ده ¨ سهھنىسىده ئوينالغان نادامهت دىرامىسىنى كۆرۈپ بىزار بولۇشـتى >>ۇقهددهس گۈمبهز  م<<ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال 

  . ، شهمشىدىننى بۇ يهردىن تاپالمىغاندىن كېيىن ، ئهمدى ئوپال ھهققىده مۇڭدىشىپ ياندى 

3  

. پالغا يېتىپ كهلـدى سۈبھى سۈزۈلگهن ، تورغايالر ئويغانغان مهھهلىده مهپىلىك چىققان ئىككى يىگىت بالدۇرال ئو     

ساپ ھاۋالىق بۇ گۈزهل يېزا پامىر .  قىزىپ كېتىۋاتقان كۈنلهر ئىدى >> ھهزرىتى مولالم سهيلىسى <<بۇ چاغالر بۇ يهرده 

  . ئىگىزلىكنىڭ بوسۇغۇسى ھېساپلىناتتى 
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ارقىلىق ئاقتۇ يايالقلىرىدى يېزىنىڭ شىمال تهرىپى ئاق تاغ ئارقىلىق ئۈستۈن ئاتۇشتىن ، غهرپته مهشھۇر قىزىل دهريا ئ     

 قـات يېـشىل ¨غهرپـكه ئۆرلىگهنـسېرى تـاكى مـۇز تـاغ ئېـتىكىگىچه قهد كۆتـۈرۈپ تۇرغـان قـاتمۇ . ئايرىلىپ تۇراتتى 

  . قارىغايزارلىقالر ، بۇ تهرهپلهردىكى ئۈجمىزار ۋه باغالر بىلهن تۇتىشىپ ، قهشقهرنىڭ جامالىغا سۆسىن قوشاتتى 

 تهرهپتىن ئادهملهر دولقۇنى سهمهپ كېلىشمهكته ئىـدى ¨ ئۈچۈن تهرهپ >>ى مولالم سهيلىسى  ھهزرىت<<بۇ يهرگه      

قاراماالندهك دهۋرهپ كېلىۋاتقان سهيلىچىلهرنىڭ گايىلىرى ئاتلىق ، ئىشهكلىك ، گايىلىرى ھـارۋىلىق بهزىلىـرى پىيـاده . 

  . بولۇپ ئايىغى ئۈزۈلمهيتتى 

ئۇالر . ايىتتهك سۈيىدىن ئىچىشهتتى ۋه قاپاق ، ئىۋرىقلىرىغا تولدۇرۇپ ئېلىشاتتى  نىڭ مهرۋ>> نوزۇربۇالق <<سهيلىچىلهر 

 نـى ئايلىنىـپ >> ھـاي تېـرهك ¨ ھاي << نى ۋه ئۇ بۈيۈك قهۋره ئالدىدىكى >> ھهزرىتى مولالم قهۋرىسى <<نۆۋىتىده 

  .  دۇئا قىلىشاتتى ¨دهۋرى 

  . ۈۋىدىكى بۇالق بويىدىن تاپتى ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال شهمشىدىننى مانا مۇشۇ تېرهك ت

  

  

  

 سهككىزىنچى باپ

  دهۋاگهر سۇس بولسا ،

  .قازى مۇتىھهم بوپتۇ 

   خهلق ماقالىسى -

 يىــتىمه ۋه بوزهكلهرنىــڭ ھامىــسى بولغــان بــۇ ئىككــى نهۋبهر يىگىــت بىرلىــشىپ ، ¨شــۇنداق قىلىــپ ، يىــتىم      

  .  مهھكىمىسىگه ئهرىز سۇندى شهمشىدىننىڭ نامىدا نهسىرىدىن باينىڭ ئۈستىدىن ئهدلىيه

  . شهمشىدىننى چاقىرتقان كۈنى ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال بىلله باردى 

 ئىگىسى شىڭ شىسهي تۈرمىسىده ئـۆلگهن بىـر باينىـڭ ¨شهھهرلىك ئهدلىيه مهھكىمىسى قۇمدهرۋازىسى يېنىدىكى       

  . قورۇسىدا ئىدى 
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هينىكىنى تاقىۋېلىـپ ، ئۈسـتىلى تۆپىـسىده دۆۋلىنىـپ تۇرغـان بىـر  كۆز>> رهئىس ئهپهندى <<ئۇالر كهلگهنده ،       

ئۇ ، بېشىغا قـارا مهخـمهل تهقىـيه ، ئۇچىـسىغا قـارا كاجىغـا ئوخـشايدىغان . پاتمان ماتىرىياللىرىنى كۆرۈۋاتقان ئىدى 

ئۇنىڭ .  ئىدى رهخىتتىن پهشمهت كىيىۋالغان ، ئىگىز بوي ، سوزۇق يۈز ، سوقا باش ، پال كۆز ، چا بۇرۇت بىر كىشى

  . مهيده يانچۇقىغا سېلىۋالغان سائىتىنىڭ كۈمۈش زهنجىرى بىر سويامچه ئۇزۇنلۇقتا ساڭگىالپ تۇراتتى 

 ده ، ئۇنى خۇددى ئاچ كاال سۇ ئىچكهندهك ¨ئۇ ، ئاۋۋال ئۇزۇن دهستىلىك تۇچ غاڭزىسىغا تاماكا چىڭداپ تۇتاشتۇردى 

هي تۇرۇپ ، يېنىدىكى كاتىپلىرىغا بىشارهتلىك قـاراپ ، ئانـدىن ئـۇدۇل ئۇنىڭدىن ئېغىزىنى ئۈزم. سۈمۈرۈشكه باشلىدى 

  :تهرهپته ئولتۇرتغان دهۋاگهرلهرگه نهزهر تاشلىدى ۋه شهمشىدىندىن 

  .  دهپ سورىدى - مۇددىئايىڭىز نىمه ئۈچۈندۇر ؟ ¨ خوش ، ئهرىز يېزىشتىكى مهقسهت -

  : بىرىگه يېقىن كېلىپ  ده ، رهئىس مۇن¨سۇئال بىلهن تهڭ لۇتپۇلال دهس تۇردى 

ئۇنىڭ ئۈچۈن مهن ۋاكالهتچىلىك قىلىمهن .  ھۇشى ھازىر جايىدا ئهمهس ¨ دادىخانىڭ ئالدىدىكى دهۋاگهرنىڭ ئهقلى -

 -، ... بـالىلىرى خـانىۋهيران . جاۋاپكارالرنىڭ ئۇۋال قىلشى نهتىجىسىده ، ئۇ روھىـي كېـسهلگه مـۇپتىال بولغـان . 

  . سۆزلىدى 

  ... دى بول...  بولدى -

  .  ياق تېخى بولمىدى -

رهئىسمۇ قۇمۇش ساپلىق قهلىمىنى ئىگىز پهس ماڭغۇزۇپ . سوت كاتىپلىرى سۆزلهرنى سامان قهغهزگه يېزىپ تۇراتتى       

، قىزىل كاتهكچىلىك ئۇزۇن دهپتىرىگه يېزىپ ئولتۇراتتى ، ئۇ ئادهم خهنـزۇچه خهتنىـڭ مـاھىرى بولـۇپ ، ئـۇ يازغـان 

 ( >> تـۇۋىن بهگ <<ۆرگهن خهنزۇالرمۇ ھهيران قاالتتى ، شۇڭا ئۇ ، شۆتاڭ مهكتىـۋىنى تۈگهتكهنـده ھۆسىنخهتلهرنى ك

بۇ كىشىنىڭ ئهسلى ئىسمى تۇردى بهگ بولۇپ ، ھازىر . دېگهن ئاتاققا ئېرىشكهن ئىدى  ) >> گۈزهل خهتتات بهگ <<

  . ئهدلىيه مهھكىمىسىنىڭ رهئىسى ئىدى 

بـۇ ئهسـنادا يهنه . زىنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن ، بىـر ئـاز سـۈكۈت قىلىـپ تۇرۇۋالـدى تۇردى بهگ لۇتپۇلالنىڭ سـۆ     

  :  ئىككى قېتىم سورىۋالغاندىن كېيىن ¨غاڭزىسىغا ئوت ئالدۇرۇپ ، بىر 

بىـراق ، دهۋاگهرنىـڭ يـېقىن ۋارىـسلىرى بولـسا ، سـوت .  بولىدۇ ، سىلهر ۋاكالهتچىلىك قىلساڭالر رۇخسهت قىلىمىز -

  .  دىدى - ده ، خوش ، ئېيتايلۇق ، ئۆزلىرى دهۋاگهرنىڭ نىمىسى بولىال ئهپهندىم ؟ ¨ۋاپىق بوالتتى قائىدىسىگه مۇ
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دىـمهك . ئۇ ، شۇنداقال دهۋاگهرنىڭ بولغۇسى كۈيئۇغلى .  ئىرپان دهل مېنىڭ ئىنىم بولىدۇ ¨ ماۋۇ يېنىمدىكى يىگىت -

  . تپۇلال دهرھال جاۋاپ بهردى  دهپ لۇ-، بىز مۇشۇ ۋهجىدىن دهۋاگهرگه ۋارىس بوالاليمىز ، 

 ¨لېكىن الم . بۇنى ئاڭلىغان نهسىرىدىن بىلهن يېنىدىكى سهلاللىق ساقالنىڭ چىرايلىرى تامدهك تاتىرىپ كېتىشتى      

  . دىمهي ، بېزىرىپ ئولتۇرۇشتى  جىم 

  .  قېنى سۆزلىسىله - دىدى تۇردى بهگ لۇتپۇلالغا بىشارهت قىلىپ ، - ماقۇل ، -

 ئـادالهت ¨ئهدلىـيه دىـمهك .  بىز ھازىر تۇرۇۋاتقان جـاي ئهدلىـيه ئـورنى - دىدى لۇتپۇلال ، -هپهندى ،  رهئىس ئ-

تارىخىنىـڭ .  مىزاننى دادىـل تۇتىـدىغان قـاي دىمهكتـۇر ¨ ناھهقنى ئادىل ئاجرىتىدىغان ، تارازا ¨ھهق . دىمهكتۇر 

 ¨ ئۆلىمـالىرى بىـلهن سـائادهت تاپقـان تاپقـان ¨ىپ ئالىم تهۋهرۈكلىرىدىن قارىغىنىمىزدا ئهزىزانه قهشقهر ئۆزىنىڭ ئاجاي

ھــازىر .  زىللهتلىرىنىمــۇ ئــاز تارتمىغــان ¨ئهممــا مهككــار ، جــانىخور ، مۇتىھهملهرنىــڭ زۇلــۇم . مــۇقهددهس ماكــان 

هك مۇشۇ شهمشىدىن ئاتىدهك ئاق كۆڭۈل ئادهملهرنى ئاجىز كۆرۈپ ، بـوز. مۇشۇنداقالرنىڭ كۈلپىتىنى تارتىپ كهلمهكته 

 مهجنۇنالرغا ئايالندۇرغان نائهھلىلهرنىڭ ھېچبىرسىمۇ ئاخىرقى ھېساپتا تارىخ سـوتىنىڭ ھۆكىمىـدىن ¨قىلىپ ، سهۋدايى 

  ...قۇتۇلۇپ قااللمىغان 

ئۇ يۇڭ . جاراڭلىق سۆزلهر ئۇينىڭ مۈڭگۈزىگه ئۇرسا تۇۋىقى سىرقىرىغاندهك ، رهئىس بهگكىمۇ تهككهن بولسا كېرهك      

 زىـۋىرىگىچه قالـدۇرماي يېزىـپ ، ¨كاتىپالر بولسا زىر . كۆزلىرى چهكچىيىشكه باشلىدى . ال توختاتتى قهلىمىنى دهرھ

  . قهلهملىرىنى كىتىرالتماقت ئىدى 

  : ده ¨لۇتپۇلال سۆزىنى داۋام ئهتمهككه تهمشىلىۋاتاتتى ، رهئىس بىردىنال قهلىمىنىڭ سېپى بىلهن ئۈستهلنى توكۇلداتتى 

دهۋانىڭ ئـۆزىگىال توختىـساق ، . دهرس سۆزلهيدىغان ياكى ۋائىزالر ۋهز ئېيتىدىغان مۇنبهر ئهمهس  ئهپهندىم ، بۇيهر -

 ئېچىشقان يهرگه تۇز سهپمىسهك << كهمرهك دىمهكچىمهنكى ، ¨يۈرهكنى زېده قىلىدىغان گهپلهرنى قىلىشمىساق ، يهنى 

  .  دىدى - ، >>

 چهتئهل سودىگهرلىرىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئـۆز -اڭلىق قىلىپ ،  دىدى لۇتپۇلال ، تېخىمۇ جار- رهئىس ئهپهندىم ، -

بىر ئائىلىنى پۈتۈنلهي خانىۋهيران قىلىش ، ... قېرىنداشلىرىنىڭ يىلىكىنى شوراشتىن ئارتۇق يۈرهكنى زېده قىلىش بولماس 

 ، خهلقى ئالهم ، تـارىخ بۇ خىل شهرمهندىلىكنى ئالالتائاال! ... سهۋدايى قىلىۋېتىش ، ئاخىر يهنه چاڭ سالماق بولۇش 

 <<كهچۈرهمدۇ ؟ ئهگهر كارىۋان بېشى ئىنسابقا قايتىپ ، ئىنسانلىق روھقا كېلىدىكهن ، ئۇ چاغدا يالغاندىن ياسـالغان 

  ...  ماكانىنى قايتۇرۇپ بېرىشى شهرت ¨ پهتىۋاسىنى چوقۇم بىكار قىلىۋېتىشى ، ھهقدانىڭ ئۆي >>ئالتۇن قهرز 
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  :  دۇدۇقالپ سۆزلىدى¨نهسىرىدىن ئىنچىقالپ . ئىشاره بىلهن كارۋان بېشىنى سۆزگه ئۈندىدى مهھكىمه رهئىسى ئارقىدىن 

بىز شهمشىدىن ئاخۇن بىلهن ئهزهلدىنال دوسـت .  پېقىر ، بۇ ئىشنىڭ مۇشۇ ھلغا يېتىشىنى ئويالپ باقمىغان ئىكهنمهن -

ۇمغا چاي قۇيۇپ ، ناماقۇل بولسام ، بۇنـداق  تۇرانه مورهۋهت بىلهن پۈتۈشسهك ، مهن دوست¨بىز ھىلىمۇ يۈز . ئىدۇق 

  . دهستىگهر قىلىشىپ يۈرۈشمىسهك ، سهتلهشمىسهك ¨ پهن دىيىشىپ ۋه دهۋا ¨سورۇنالردا سهن 

 شـۇنچىۋاال ئـۆكتهم - دىـدى ئىرپـان ئورنىـدىن تۈرگـۈن تـۇرۇپ ، - نـى بىلـگهن ئـادهم ، >> سهت بولـۇش << -

 قىزىـل كـۆز بۈگـۈن گهپ >> دوسـتىنىڭ پوسـتىغا سـامان تىققـان << . بوالمدىكىنه ؟ ھىم ، تېخى دوسـتۇم ئىمىـشال

  ...  بولغىدهك ، زهھهرلهنگهن يۈرهكنى چاي بىلهن >> چاي قۇيماقچى <<يورغىلىتىپ ، تېخى 

ئارقىدىن لۇتپۇلال يهنه سۆز ئالماقچى بولۇۋىدى ، رهئىس غاڭزىسى بىلهن شىرهنى توكۇلداتتى ۋه بىر ئـاز تهنهپپـۇس      

كېـيىن .  كۇتالشـتى ¨تهنهپپۇس ئارلىقىدا ، ئۇ نهسىرىدىن بىلهن خېلى ئـۇزۇن خـالىي كـۇت . شنى ئېالن قىلدى قىلى

  : خۇالسه قىلىپ دىدى 

بـۇ .  الداخ يولىدا قاراقچىالر بۇالپ كهتكهن مالالرنىڭ بهدىلىنـى نهسـىرىدىن بـاي تهلهپ قىلماسـلىققا رازى بولـدى -

بۆلهك مهسلىلهر كېيىنكى قېتىمدا ئايرىم قاراپ چىقىلىدۇ . لدا ھۆججهت قىلىپ بېرىلىدۇ توغرىدا قولۇڭالرغا ئىككى خىل تى

 .  

  .بۈگۈنكى ئىش مۇشۇنداق پۈتۈپ ، شهمشىدىن باشلىق دهۋاگهرلهر خۇشال قايتتى . سوت تامام بولدى 

 توققۇزىنچى باپ

  گۆش بىلهن ياغ بىر تۇققان ، 

  . پىيازنىڭ كۆيگىنى كۆيگهن 

  سى  خهلق ماقالى-

 جىـگهر دوسـتى ۋه ئارقـا تىرىگـى لۇتپـۇلال ئهترىتـى بىـلهن ¨ئىرپاننىـڭ جـان . ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهن ئىدى        

 نهچـچه بېرىـشلهرنىمۇ >> ھـۆججهت <<مهھكىمه رهئىسى تۇردى بهگ لهۋز قىلغان ھېلىقـى . قهشقهردىن كېتىپ قالدى 

سهۋهبى ، ئاشۇ كـۈنى ئـايرىم ئۆيـده سـىرلىق .  پۈتۈپ كهلمىدى بىھۇده قىلىپ ، كېيىنكى ھهپتىنىڭ ئاخىرلىرىمۇ تېخى

شۆتاڭ تهلىماتىنىڭ بىر بىلىمـى بولغـان ئهپيـۇن خۇمـارى . پىچىرلىشىشنىڭ بهدىلى بهش تىلال بىلهنال توغرىالنغان ئىدى 

 ¨مهتلىك بـاغ ئۇنىڭ تاش بازىرىـدىكى ھهشـه. ئۈچۈن تۇردى بىگىمگه ئالتۇن بىلهن تىلال ئىنتايىن ئېھتىياجلىق ئىدى 

  . ھويلىسىمي مۇشۇنداق يولالر يالدامىسىنىڭ يارقىن بوستانلىرى ئىدى 
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 دىگهندهك ، تۇردى بهگ تۈپهيلىدىن نهسىرىدىننىڭ نوخۇلىـسى >>...  نامهرت گهپته تۇرماس ، ناكا ئىشهك چۆپته <<

نىـال چولپـاننى چاڭگىلىغـا ئـۇ ، يه.  يېڭـى بېـسىمالرنى ئىشلىتىـشكه باشـلىدى ¨يهنه ئۆسۈپ ، شهمـشىدىنگه يېڭـى 

  . چۈشۈرۈشكه ئىنتىلمهكته ئىدى 

ئـۇنى كـۆزدىن يوقـاتمىغىچه قىزنـى قولغـا .  بىر كۈشهندىسى ئىرپان ئىـدى ¨نهسىرىدىن باينىڭ ھازىرقى بىردىن      

  . چۈشۈرهلمهيدىغانلىقىنى نهسىرىدىن ناھايىتى ئوبدان بىلهتتى 

بـۇ .  پۈتـۈن قهشـقهرگه ۋهھىـمه سـېلىپ تـۇراتتى >>ئادهم ئـېلىش ئـالۋىڭى  ئالتۇن كوالشقا <<مانا شۇنداق شارائىتتا 

دهھشهتلىك تىراگېدىينىڭ قانداق داۋام قىلىنغانلىقى يۇقۇرقى باپلىرىمىزدا بايان قىلىنغانلىقى ھۆرمهتلىك كىتابخانلىرىمىزغا 

  . ئايان 

 ئامرىقى چولپان سىڭلىسى جهمىـله ئـارقىلىق بىـر ئهنه شۇنداق تهڭقىسلىقتا گاڭگىراپ ھېيتكار مهيدانىغا كهلگهن ئىرپانغا

خهتنى ئوقۇغان ئىرپان ئهھۋالنى بىلىپ دهرھال ئارقىـسىغا قايتىـپ يهنه شـۇ بالىخانىنىـڭ . پارچه خهت ئهۋهتكهن ئىدى 

  :  پهرياتالرغا قۇالق سالدى -روجىگى ئاستىغا كېلىپ ، ئۆي ئىچىدىن ئوقتهك ئاڭلىنىۋاتقان ناله

مهرھۇم ئاپامنىڭ ھهققىده مهن ، ئۇ مهلئۇن چايانغـا ... ھۇ ... ھۇ ... ا ، جېنىم دادا ، بايغا  ياق ، ياق ، داد-

 دهپ گۈپپىده قىلىپ يىقىلغان دهرتمهن ئاتىنىڭ گۈدرهتلىك >>! ...  ئۇھ << دېگهن زارى ھهده ¨! ھهرگىز ، ھهرگىز 

  . ئاۋازى ئاڭالندى 

قا تهمشهلگهنده يېتىپ كهلگهن بىر تۈركۈم ساقچىالر ئۇنىڭ قولىنى قايرىپ ، ئىرپان بالىخانىغا ئهمدىال قهدهم قويۇش      

ئالتۇننىڭ قۇدرىتى ئهدلىيه رهئىسىنىڭ بۇرنىغا چۈلۈك بولۇپال قالماستىن .  ده ، ھهيدهپ ماڭدى ¨چهمبهرچاس باغلىدى 

اڭ بىلهن شۈڭگهننىڭ نهپسىگىمۇ  ئۈرۈمچىدىن كهلگهن بايىقى يىڭج¨ نىڭ ئهرباپلىرى >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<، شۇنداقال 

  .  سېلىپ بولغان ئىدى >> قارماق <<

بۈگۈن كېچه سىبۇ سېپىلىنىڭ سىرتىدىكى ئاتلىق ئهسكهرلهر مهشىق مهيدانىغا توپالنغان ھارۋىالرنىـڭ سـانى ھهددى      

  . ھىساپسىز ئىدى 

 ¨ۇنى ھهيدهيدىغان دىخـان بـالىلىرى يېـزا بۇ ھارۋىالرغا قوشۇلىدىغان ئات ، ئىشهك ، خېچىر ۋه كالىالر ھهمده ئ     

    .يېزىالردىن تۇتۇپ كهلتۈرۈلگهن ئىدى 

  !  ھه ؟ ¨ بۇرادهرلهر قاڭقىر قاخشاپ قالغاندۇ ¨ ئانا ، يارۇ ¨بۇالر ئۈچۈن قانچىلهپ ئاتا      
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ڭ ئاشلىق بېـشىلغان ھهممىنىڭ ئالدىدا له. بۇيرۇق بويىچه ھارۋىالر مهيداندىن مېڭىشقا باشلىدى . تۈن مهزگىلى ئىدى 

  . ھارۋىالر ، ئاندىن تۇتقۇنالر توپى ماڭدى 

 >> خۇدا <<ئۇالرنىڭ تولىسىغا ھارۋا يېتىشهلمهيتتى ، شۇڭا چاققانلىرى چىقىۋالغان بولمىسا ، مۇتلهق كۆپچىلىكى      

  . دهپ ياياق مېڭىشقا مهجبۇر بولدى 

  . قىلىپ باراتتى ئۇالرنى قوراللىق ساقچىالر مهھبۇسالردهك نازارهت      

بۇ سۈرلۈك كېچىده تۈمهن دهرياسىنىڭ مۇڭلۇق شاۋقۇنلىرىنىڭ ئاڭلىنىـپ تـۇرغىنىنى دىمىگهنـده ، قهشـقهر شـهھىرى      

  . ئهسىرلهر بويى ئۇخالپ تۈگىتهلمىگهن جاھالهت ئۇيقۇسىغا غهرق بولغان ئىدى 

يهنه ئۆزگىىچه تىراگېـدىينىڭ مۇڭلـۇق مىلودىيـسىمۇ لېكىن تۈمهن دهرياسى بويلىرىدا بۇ سۈرلۈك ۋه سىرلىق كېچىده      

 يىقىنالردىن كېلىپ ، نهچچه ¨ئۆزىنىڭ جىگهر پارىلىرىنى تىلسىملىق سهپهرگه ئۇزىتىش ئۈچۈن يىراق . ئوينالماقتا ئىدى 

گهن مېـۋه  سىۋهتلهپ كهلتۈر¨ بۇرادهرلهر سىۋهت ¨ ئۇكا ، يارۇ ¨ ئانا ، ئاكا ¨كۈنلهردىن پهرۋانه بولۇپ يۈرگهن ئاتا 

  .  توقاچلىرىنى تهڭلهپ ، قارۇ يامغۇر يىغالپ ، ھهر يان چېپىشىپ يۈرهتتى ¨ چىۋه ، نان ¨

 دېگهن ساداالر ، ساقچىالرنىڭ سهت ۋارقىراش ، ئـۇرۇش ، قوغالشـلىرى قهشـقهرنىڭ >>! ... باالم ! ئوغلۇم !  ئاكا <<

  . دهھشهتلىك كېچىسىنى لهرزىگه كهلتۈرمهكته ئىدى 

  :  چۇڭ كۆتىرىلىپ كهتتى ¨سنادا ئۇستۇمتۇتال شىددهتلىك ۋاڭ شۇ ئه     

  .  ئهنه دهريا ياقىالپ كهتتى ¨!  ئهمهت قاچتى -

  .  ئهنه تۆگه سارىيىغا كىرىۋالدى ¨ سهمهت قاچتى -

  ! ... دهسسه ! باغال !  تۇت -

 تهرهپـكه قـوغالپ ¨قۇنالرنى تهرهپ  گۇپپاڭچىالر قـاچ¨ساقچىالر ، گهيجاڭالر ، بهگلهر ۋه باشقا نۇرغۇن ياالقچى      

 ده ، باغالپ ئېلىپ كېلىپ خۇشـامهت بىـلهن بـايىقى ¨ لهرنى تۇتۇشۇۋاالتتى >> تهتۈر پىشانه <<ئايرىم . كېتىشهتتى 

  . ھهربىي يىڭجاڭ ، ساقچى شۈڭگهنلهرگه بىرهتتى 

 توقماقنىـڭ ¨ئېلىنـاتتى ، تايـاق  ئاسـتىغا >> باسـماق <<بۇ بهخىتسىزلهر قاتتىق باغلىنىپ ، سـازايى قىلىنىـپ      

  .  تىتما ، قان قىلىپ تاشلىناتتى ¨زهربىدىن ئۇالرنىڭ بهدهنلىرى تىتما 
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  ! قاچقاننىڭ جاجىسى شۇ !  مانا جاجاڭ -

  ! ...  ھهممهڭگه ساۋاق مانا مۇشۇ -

اال ئۆلـۈك ياتقـان كېـيىن يهنه ھېلىقـى چـ. ساقچى شۈڭگهن گويا پۇخادىن چىققاندهك ھۆكىرهپ قاتتىق سۈرهن ساالتتى 

  . يىگىتلهرنى ھارۋىالرغا تاشالپ ئېلىپ ماڭاتتى 

  مۇشۇ خىل قانالر ۋه قانلىق ياشالر قوشۇلۇپ تۈمهن دهرياسىنىڭ مۇڭلىرىنى تېخىمۇ ئۇلغايتىۋهتكهندهك تۇيۇالتتى     
  

  

  ئونىنچى باپ

تـاكى تـاڭ سـۈزۈلگهن مهھهلـده تـۈمهن  ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان ھـارۋىالر ۋه پىيـادىلهر ¨شۇنداق قىلىپ ، ئۇزۇندىن       

  .دهرياسىنىڭ كۆۋرىكىدىن ئاران ئۆتۈپ بواللىدى 

  . ئۇالرنىڭ ئالدى زوڭقۇرۇلدىن ئۆتۈپ ئۈچ مىرۋانغىچه ئاندىن قۇمالتاغ ئايالنمىسىغىچه ئۇالشقان ئىدى  

  . قىسىغا ئوخشايتتى بۇ ئارىدا سوزۇلۇپ ياتقان ئاق تاغ ئاتۇش بىلهن بهشكېرهمنىڭ ۋه پۈتۈن قهشقهرنىڭ ئۇمۇرت

كۆيـۈك . شهرقتىن ئهمدىال كۆتۈرۈلگهن قۇياش ئالتۇن زهررىلىرىنى ئالدى بىلهن مۇشۇ ئۇمۇرتقا ئۈستىگه سېپىشكه باشلىدى 

  . تاققا ئۇرۇلۇۋاتقان شامال بۇ يهرلهرده ئۆسكهن ئاندا ساندا چۆل گىيالىرىنى لهرزان تهۋرىتهتتى 

تىۋاتقان قۇراللىق ژاندارمىالرنى كۆزلىرىنى ئااليتىپ ، قامچىلىرىنى ئوينىتىپ ، پات  نازارهت قىلىپ كې>> ئالتۇنچىالر <<

  .  پاتال ئات چاپتۇرۇپ ھهيۋه كۆرسىتىش بىلهن ھهريان ئۆتۈشۈپ تۇراتتى ¨

ىم  ج¨ بىرى بىلهن ناتونۇش بولغانلىقتىنمۇ ، يول بويى الم ¨ھهر قايسىسى ھهر ياقتىن تۇتۇلغان بۇ دېھقان ياشلىرى بىر 

  .  مۇڭلۇق خىيالغا چۆمۈپ باراتتى  دىيىشمهي ئۆز ھهلهكچىلىكى بىلهن

  .  ئاۋازىال بۇزۇپ تۇراتتى >>! ... ئو ! ... ئو ! ...  چۇھ <<بۇ جىمجىتلىقنى ئارىالپ ئايالنغان ھارۋىكهشلهرنىڭ 

 ئىـشتان ، باشـلىرىغا ¨هك ھهممىسى دىگۈدهك ئۇچىلىرىغا ماتـا كـۆين.  نىڭ تولىسى يالىڭياق ئىدى >> ئالتۇنچىالر <<

ئۇالرنىڭ تولىسى ناشتىسىز ئېچىقاپ كهتكىنىدىن زاغرىلىرىنى چاينىشىپ . بولسا تېره تۇماق ۋه دوپپىالر كىيىشكهن ئىدى 

  . كېتىۋاتاتتى 
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كۈن چۈشتىن سهل قىسايغان مهزگىلده ئۇالرنىڭ قۇمالتاغ داۋىنىدىن ئېشىپ ، ئاتۇشـنىڭ جهنۇبىـدىكى جىـرغىالڭ سـايغا 

  . بۇ چاغدا ژاندارمىالر ئهتراپنى ئامبۇر چىشى شهكلىده مۇھاسىرىلهپ تۇراتتى .  بولدى جهم

 سـاالپهت بىـلهن توپالشـقان >> سـۈرلۈك <<ئىككى ئهرباب يـان قـوراللىرىنى ئاسـقىنىچه . يېرىم سائهتلهر ئۆتكهن ئىدى 

  . هر تاشلىدى  ده ، ئهتراپقا تهكهببۇرانه نهز¨توپنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىگىزلىككه چىقتى 

  . ئۇالرنىڭ بىرى بايىقى ھهربى يىڭجاڭ ، يهنه بىرى ساقچى شۈڭگهن ئىدى 

  : يىڭجاڭ ئالدى بىلهن ئاگاھالندۇرۇپ 

 گۇهنديهنبارغىچه .  ئۈچ ئايلىق يول ¨ بىز ھازىر ئالتايغا ئالتۇن كوالش ئۈچۈن كېتىۋاتىمىز ، ئۇ يهر يىراق ، ئىككى -

كېـيىن ئـالتۇن كانغـا بـارغىنىڭالردا ھـاالۋىتىنى .  گـۆر ئـازابى دېـگهن گهپ بـار ¨يول ئـازابى . لهرده ياتىسىلهر ① 

  . ركۆرىسىله

  . ئالتۇن ئالۋىڭىنىڭ مهھبۇسلىرى بولسا ، غهم دهرياسىغا غهرق بولغان ھالدا باشلىرىنى ساڭگىتىلىپ ئولتۇرۇشاتتى  

كى ، كىمده كىم قاچسا ياكى قېچىشقا تىل بىرىكتۈرسه ، ئۇنداقالرنىڭ جاجىسى مانا ،  ئالدىنئاال شۇنىمۇ ئېيتىپ قوياي-

  .  دهپ يىڭجاڭ يهنىمۇ ھهيۋهتلىنىپ تاپانچىسىنى تىك تۇتتى -

ھهر بىر پهيـگه .  بۆلۈملهرگه بۆلۈندى >> بهن ، پهي << مۇنتىزىم ھهربى تۈزۈمدهك >> ئالتۇنچىالر <<شۇندىن كېيىن 

 ¨ئاندىن مۇشۇ يهرگه ئالدىنئاال تهييارالنغان كۆك ماتـا ئىـشتان .  قىلىپ تهيىنلهندى >> پهيجاڭ <<ر قۇراللىق ساقچىال

  . چاپان تارقىتىلدى 

 مـۇنچه ¨كهچ پېشىنگه سوزۇلغان بۇ ئورۇنالشتۇرۇش جهريانىدا ، زاغرا نانلىرى بىلهن ئېچىقاپ كهتـكهن قـارنىنى ئـانچه 

  .  بۇيرۇق بويىچه يهنه ماڭدى >>لتۇنچىالر  ئا<<گۆللىۋېلىشقا ئاران ئۈلگۈرگهن 

  . ئهمدى ئۇالر ئۆز ئارا ئهسرالىشىپ ، تونۇشۇپ كېتىپ باراتتى 

  .  دىگهندهك ، ئۇالرنىڭ خىياللىرى خىلمۇ خىل ئىدى >>...  ھهر كاللىدا بىر خىيال <<لېكىن ، 

 بالىسىنى ¨ تهلمۈرۈپ قالغان خوتۇن ¨غالپ بهزىلىرى دۈمچهك دادىسىنى ، بهزىلىرى قېرى ئانىسىنى ، يهنه بهزىلىرى يى

ۋه بهزىلىرى ئۆز ئامرىقى ، ئوماق مهھبۇبلىرىنى ئهسلهپ كۆزلىرىگه يـاش ئـاالتتى ۋه بهزى بىـشهم ، بهغهرهزلهر بولـسا ، 



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 47 - 

بىـلهن ئهسىرلهر بويى قهشقهرنى قاپلىغان غهپلهت ئۇيقۇسىنىڭ داۋامىنى ئادا قىلىپ تازا خورهك تارتىپ ، بهزهنلىرى ئالتۇن 

  . ئاغزىنى تاتلىق ئېتىپ ، چۈشلىرىده چۆچهكتىكى چۆپنى يهپ باراتتى 

ئۇنىڭ چولپانغا بولغان دىل رىشتىـسى يـۈرىكىنى ئـۆرتهپ . بىراق ، ئىرپاننىڭ ئىچ كۆيۈگى ھهممىنى بېسىپ چۈشهتتى 

اپ قويـاتتى ، لـېكىن ئـۇ ،  پاتال ئارقىـسىغا قـار¨بهزىده ئۇ چولپان كهينىدىن ئهگىشىپ كېلىۋاتقاندهك پات . باراتتى 

 قىلىپ يىقىلىش بىلهنال جان ئۈزگهنلىكى ، ھازىر چولپاننىـڭ بـاغرى >> گۈپ <<ئاخشام بالىخانا ئۆيده شهمشىدىننىڭ 

  . خۇن ، كۆزى ياش ئىكهنلىكىگدىن بىخهۋهر ئىدى 

 >> ئـالتۇنچى <<ى بـارلىق ئۇنىڭ بۇ ھغنىـر. ئىرپان ئۈچۈن ھازىر بىردىن بىر روھىي ئىلھام ناخشا بىلهن راۋاپ ئىدى 

  . مۇساپىرالر ئۈچۈنمۇ روھىي دهرمان بوالتتى 

 جهزىرىلهرنى ¨دهك ، چىن ئىشتىياق بىلهن راۋاپقا ناخشىنى تهڭكهش قىلىپ ، چۆل ① ئىرپان خۇددى ناچىۋال كۇيتىل 

  :لهرزىگه كهلتۈرۈپ باراتتى 

  قهشقهردىكى جان قورغان ، 

  .ھالىمنى ئۆزۈڭ ، سورىغان 

  شام يېتىپ كهلسهم ، ھهر ئاخ

  .قارا كۆزى قاراپ تۇرغان 

   

  جان قورغاندا جانانىم ، 

  . باغرىنى داغلىنىپ قالدى 

  خوشلىشىپ كۆرۈشكىچه ، 

  . قولۇم باغلىنىپ قالدى 

   

  قىزىلگۈل ئۈزۈپ بهردىڭ ، 

  . قىستۇرۇلغان خهت بىلهن 

  مهن ئهمدى كېتىپ قالدىم ، 

  . ئىچىم تولغان دهرت بىلهن 
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  ئېيتىمهن كۈنده ، ناخشا 

  دهردىم ئىچىمگه پاتماي ، 

  بۇ دهرتلهرنى كىم تارتسۇن ، 

  . سېنىڭ بىلهن مهن تارتماي 

قانچه ماڭغانـسېرى جهھهننهمنىـڭ يولىـدهك مۈشـكۈللۈك مۇسـاپىلهر زادى . تومۇزنىڭ تىنچىق كۈنلىرى باشالندى       

تومـۇز تهپتىـدىن . اڭ ، بورباس چۆللهر ئۇچراپ تـۇراتتى  تاشلىق سايالر ، گاھىدا شورت¨گاھىدا شېغىل . تۈگىمهيتتى 

 قۇم قىزىپ كهتكهن شـېغىل يـاكى چۆيۈنـدهك تاشـالر يالىڭايـاق كېتىۋاتقانالرنىـڭ پـۇتلىرىنى ¨چوغدهك قىزىغان چۆل 

  .  توزانالر دىماقنى ئۆرتهپ باراتتى ¨ پهلهك ئۆرلىگهن چاڭ ¨كۆيدۈرۈپ ھهر خىل يورغىالتسا ، ئاسمان 

سهيسىگه تۇتۇلغان ھـارۋا ئىگىلىـرى .  قوشۇلغان ئۇالرقالر ئىسسىق ئازابىدىن ئورۇقالپ ۋه كۆپلهپ ئۆلمهكته ئىدى ھارۋىالر

  : ئهلهملىرىنى ناخشا ئارقىلىق ئىزھار قىلىشاتتى ¨ئىچىگه سىغمايۋاتقان دهرت 

  دادام دۇئا قىلغاي دهپ ، 

  كىرگهن ئىدىم مهيسىگه ؛

  ئىككى چېرىك بىر بولۇپ ،

  . دى سهيسىگه تۇتۇۋال

   

  سېرىق تال ، يامان چاغدا ، 

  . بۇ ئالۋاڭ ئېغىر بولدى 

  يۈك توال ، يولالر يامان ،

  .  ئۇالق يېغىر بولدى ¨ئات 

   

   ماكاندىن ئايرىلدۇق ، ¨ئۆي 

  . يىغالپ قالدى تۇققانالر 

  ئىچ ئاغرىتتى بىزلهرگه ، 

  . ھالىمىزنى ئۇققانالر 
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  تاغ دهشتىلهرده ئات ئۆلسه ، 

  . ورنىغا بىزنى چاتىدۇ ئ

  تارتالمىساق ، ئاغرىساق ، 

  . ئايىماستىن ئاتىدۇ 

   

  ھارۋىالرنى سۆرهيمىز ، 

  . باياۋان شورلۇقتا ¨چۆل 

  كۈنلهر شۇنداق ئۆتهرمۇ ، 

  . كۈندۈز خورلۇقتا ¨كېچه 

 ئون بىرىنچى باپ

 تـۈمهن ¨ ئاقسۇ جامغا يهتكىچه تۈرلـۈك  دهشتلىرىنى بېسىپ ،¨ تونۇردهك تومۇزدا جاپا >> ئالتۇنچى ياشالر <<      

ئۆلگهنلهرنىڭ ئورنى يول . ئاچلىقتىن ۋه ئوقتىن كۈنده كۆپلهپ يىگتلهر ئۆلۈپ كېتهتتى . قىسمهتلهرنى باشتىن كهچۈردى 

  .  كهلپىن ، ئۈچتۇرپان ، ئاقسۇ قاتارلىق يهرلهرنىڭ ياشلىرى بىلهن تولدۇرۇپ باراتتى ¨بويىدىكى يېزا ، شهھهرلهر 

ان قاتارلىق بىر قىسىم زېرهك يىگىتلهر ئىشنىڭ ئالتۇن ئۈچۈنال ئهمهسلىكىنى ، بهلكى ياش كۈچلهرنى شۇ يـول بىـلهن ئىرپ

شـۇڭا ئـۇالر قېچىـپ . ئالداپ ۋه زورالپ ئهپچىقىپ ، قىرىپ تۈگىتىش ئىكهنلىكىنى بارغانـسېرى ھـېس قىلماقتـا ئىـدى 

  . قۇتۇلۇش كويىغا چۈشتى 

بـۇ .  دىدى ئىرپان جام يولىدا دوستى ئهكبهرنىڭ قۇلىقىغا ئاستا پىچىـرالپ -كېتىمىزمۇ ؟  بىكار ئۆلۈپ ¨ بىكاردىن -

  . ياندىكى سايىممۇ ئاڭلىدى 

ئهكبهر بىلهن سايىم بېشىنى لىڭشىتىش ئارقىلىق ئىرپاننىڭ .  دېگهنلىرى پۈتۈنلهي ئالدامچىلىق >> ئالتۇن كوالش << -

  . پىكىرىنى ماقۇلاليتتى 

  :  تېخىمۇ ئوچۇقراق ئىزاھلىدى ئىرپان پىكىرىنى

 مۇ بولسۇن ، مۇبادا ئالتايدىكى ئالتۇن كانمۇ بىز كۆرگهن خوتهن تېغىدىكى ئـالتۇن >> ئالتۇن كوالش << ماقۇل ، -

  . شۇڭا بىز جاننى قۇتقۇزۇشنىڭ ئامالىنى قىلساق دهيمهن ! كېنىدهك بولسا بهرىبىر ۋهيلۇن دوزاققۇ 
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ه بارغىنىدا قاراقۇرۇم تاغلىرىنى كۆرگهن ، ئۇنىڭدا بىر يىـل ئىـشلهپ ئـۆيلىرىگه ئهمـدىال بۇ ئۈچ يىگىت گىئولوگ ئهترىتىگ

ئـۇالر ئاشـۇ دهھـشهتلىك ئهھـۋالالرنى ئهسـلىگهنده قـاراقۇرۇم .  غا تۇتۇلغـان ئىـدى >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<كېلىشىگىال 

  :  بىرلهپ ئۆتمهكته ئىدى ¨كانلىرىدا كۆرگهنلىرى كۆڭۈل كۆزلىرىدىن بىر 

هكلىماكاننىڭ جهنۇبىدا قهد كۆتهرگهن كوئېنلۇن تاغلىرىنىڭ مهڭگۈ ئېرىمهس مۇز مۇنارلىرى بۇلۇتالرنى پهسته قالـدۇرۇپ ت

 بىـرىگه گىرهلهشـكهن بولـۇپ ، ¨ قـات تـاغالر بىـر ¨بۇ سۆلهتلىك ۋه ھهيۋهتلىك قاتمۇ .  پهلهك تاقىشاتتى ¨ئاسمان 

بۇ يهرلهرگه بارغـان ئـادىمىزات گويـا بىـر .  ئاتماس غارالرمۇ توال ئىدى باغرىدا تاڭ. شهرقتىن غهرپكه سوزۇلۇپ ياتاتتى 

  .  ده ، يۈرهكلىرى جىغىلدايتتى ¨تىلسىماتقا كىرىپ قالغاندهك ھېس قىالتتى 

  .  دهپ ئاتالغان ئىدى >> قاراڭغۇ تاغ << جىسمىغا مۇناسىپ ھالدا ¨يىل بويى كۈن كۆرمهيدىغان بۇ تاغالر ئىسمى 

 قارىقـاش -ر ، سايىمالر توپۇگىراپ قوشۇنى بىلهن مۇشۇ تىلسىمات ئىچىگىمۇ كىرىپ ، زهرهپشان ، تىزناپئىرپان ، ئهكبه

ۋه يۇرۇڭقاش دهريالىرىنىڭ يۇقۇرى ئېقىمىغىچه بارغان ، شاۋقۇنلۇق دهرياالرنى كېچىپ ، ئـاڭالرمۇ چىقالمايـدىغان ئىگىـز 

  . چوققىالرغىمۇ ياماشقان ئىدى 

  .  ئالتۇن كېنى ھهققىده سۆزلهشتى >> پۇجيا <<ىت بىر دهم خوتهن شۇنىڭ بىلهن بۇ ئۈچ يىگ

  . ئۇكانالر شهرقته مالىك ئاۋات تاغلىرىغا ، غهرپته قارىقاش دهرياسىغا يانداش ئهگرى سايلىققا تۇتىشاتتى 

  :بۇ يهردىكى ئالتۇن تاسقاش ئۇسۇلى ئاجايىپ ئىدى 

ئـۇ .  قېزىپ چۈشۈپ ، ئاندىن تـۆت تهرهپـكه تونىـل قېزىالتتـى  مېتىرچه چوڭقۇرلۇقتا قۇدۇق100تاغ ئۈستىدىن پهسكه 

ئانـدىن شـامالچى ئـارقىلىق سـورۇلۇپ ، كېـپهك ئـالتۇنالر . يهردىن شـېغىلالر غـالتىلهك ئـارقىلىق تارتىـپ چىقىرىالتتـى 

  . ئايرىۋېلىناتتى 

 بىـر تېـره ، بىـر ئۇسـتىخان ئېغىر ئهمگهك ، ناچار تاماق ، دهھشهتلىك نازارهت دهستىدىن ئالتۇن ئىـشچىلىرى خـۇددى

ئـۇالر ھهر كـۈنى ئىـشتىن .  دهيدىغان تىلخهت بۇيىچه باغلىنىـپ چىققـان >> ئۆلسهك ئۆزىمىزگه <<ئۇالر . كۆرۈنهتتى 

 يالىڭاچ يېشىندۈرۈلىدىكهن ، يهنه تېخى بىر جايغا تهرهت قىلدۇرۇپ تهرىتىنى ياغاچ بىلهن ئاختۇرۇپ ¨چۈشكهنده قىپ 

 پاتال سـۈرگه دورىـسى ئىچكـۈزۈپ ¨ ئىچىگه يۇتۇپ ئوغىرالپ كهتمىسۇن دهپ ، ئىشچىالرغا پات ئالتۇننى. چىقىدىكهن 

شۇنداق دهھشهتلهر تۈپهيلىدىن ئىشچىالر ماغدۇرسىزلىنىپ ، تۈرلۈك كېسهل بىلهن ئۆلۈپ تۇرىدىكهن . قاراپ چىقىدىكهن 

  ...ناملىق تاغقا قاراپ دۇئا قىلىشىدىكهن  >> شهيدۇلال <<ئىشچىالر كۆز يېشى قىلىپ ، پانا تىلهپ ، يىراقتىكى . 

  ئالتۇن دېگهن ئېزىتقۇ ، 
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  سارغايتار ئىكهن جاننى ؛ 

  ئۇنى ئىزلهپ تاپقىچه ، 

  . شوراپ تۈگىتهر قاننى 

   

  ئالتۇن كانىدا ئىشلهپ ، 

  ئىچكهنلىرىمىز داغ سۇ ؛

  ئاي ، يىلالردا كۆرمهيمىز ، 

  . ئاق توقاچ بىلهن سامسۇ 

   

  غدا ، شهيدۇلال دېگهن تا

  دهرتمهننىڭ مازارى بار ؛ 

  بىر جېنىڭنى مىڭ ئالغان ، 

  . ئهجهلنىڭ بازارى بار 

   

  دهرتلهرگه داۋا تاپماي ، 

  . تاغالردا ياتارمىزمۇ 

  خۇدا ئالمىغان جاننى ، 

  ...ئالتۇنغا ساتارمىزمۇ 

 غـا ئـوت بولـۇپ >>ياشـالر  ئـالتۇنچى << دېگهندهك ، ئىرپاننىڭ ئىبرهتلىـك سـۆزلىرى >> ئهلنىڭ قۇلىقى ئهللىك <<

  ③. تۇتىشىشقا باشلىدى 

 ئون ئىككىنچى باپ

  ئالتۇندا كېسىلدى ئادهملهر بېشى ، 

  .قان بولۇپ قۇيۇلدى يىتىملهر يېشى 
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نلىرى ئارقىدا كېلىۋاتقا. سهپهر داۋامىدا ئۇالر مۇڭلۇق ناخشا ، ئىبرهتلىك ھېكايىلهردىن روھىي ئوزۇق ئېلىپ باراتتى      

 قۇزغۇنالرغا يهم بولۇۋاتقان جهسهتلىرىنى ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆرۈپ ، مۇڭلىنىپ ¨ئالداىدا كهتكهن قېرىنداشلىرىنىڭ قاغا 

  . ماڭاتتى 

 سايرامنىڭ شهرقى ، كۇچار داۋىنىنىـڭ ¨ ئىيۇلنىڭ ئوتتۇرلىرىدا قىزىل >> ئالتۇنچىالر <<جان تالىشىپ كېلىۋاتقان      

مادارى يوق مىڭلىغان جـانالر بـۇ .  ئويمانلىقىغا كېلىپ توپالندى >> ئويچاكان <<كى كهڭ ۋه مهشھۇر غهربىي ئارلىغىدى

ئۇالر ئـاچلىقتىن ئىنچىقاليتتـى ، دهرتـتىن . كهڭ سايدىكى چاكاندىالر ئۈستىگه ئۆزىنى تاشالپ ، سونايلىنىپ يېتىشاتتى 

  . تولغىناتتى 

شـۈپ كهلـگهن يىڭجـاڭ بىـلهن شـۈڭگهن قـوللىرىنى كهيـنىگه قىلىـپ ئىگىـزدىن چۈ. كهچ پېشىن مهزگىلى ئىـدى      

 كۇچـار ¨بۇ چاغدا تۆت تهرهپـكه . گېدهيگهن ھالدا كۆپچىلىككه مۇشۇ جايدا ئىككى كۈن ئارام ئېلىۋېلىشنى ئۇقتۇردى 

ئـاددىال . ى  قـات قـاراۋۇلالر قويۇلغـان ئىـد¨ سايرام بازىرى ياقالرغـا قـاتمۇ ¨داۋىنى ، مىڭئۆي ، مۇزداۋان ۋه قىزىل 

  .  ئالتۇنچىالر ئۈچۈن مۇددهتلىك بىر مهھبۇسالر الگىرىغا ئايالنغان ئىدى >> ئارامگاھ <<ئېيتقاندا بۇ 

 ئاسـماننى يېپىنچـى ، >> ئالتۇنچىالر <<. كهچ كىرىپ ، كهڭ كهتكهن غىڭ ساينى تۈن پهردىسى ئوراپ باراتتى      

  . ه يېتىشاتتى  قىلىپ ، شېغىل تاشالر ئۈستىد>>يهرنى سېلىنچى 

  . زۇمرهتتهك سۈزۈك ئاسماندا سانسىز يۇلتۇزالر گويا ئاسمان المپۇچكىلىرىدهك چاقنايتتى      

 زارلىقـتىن ئۇيقۇسـى كهلمهيۋاتقـان بهزىـسى ¨ئـاچ .  دېگهنـدهك >> كۈندۈزده ئاچ قالساڭ ، كىچىده يۇلتۇز سـانا <<

ئىرپـان قاتـارلىق بىـر قـانچه يىگىـتلهر بولـسا يهر . ماقتـا ئىـدى ئوڭدىسىغا يېتىپ يۇلتۇز سانىسا ، بهزىلىرى خورهك تارت

  :شارائىتىنى بىلىش ئۈچۈن ئهتراپقا نهزهر تاشاليتتى 

شىمالدا مۇزات تاغلىرى ، جهنۇبتا مىڭئۆي تاغلىرى ، شهرقىي شىمال تهرهپته بولسا كۇچارنىڭ ئاقيار ۋه تهلهمهت داۋانلىرى 

   . بۇ يهرگه ئانچىۋاال يىراق ئهمهس ئىدى

 ده ، سـىرىنى يېنىـدا ياتقـان سـايىمنىڭ ¨ بىلـدى >> ئهڭ مۇۋاپىـق <<ئىرپان بۇ كېچه ۋه بۇ جاينى ئىسىيان ئۈچۈن 

  :قۇلىقىغا ئاستا پىچىرلىدى 
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بىز ئالـدامچىلىقنىڭ قۇربـانى . جان ھهلقۇمغا يېتىپ قالدى .  ۋىجدانلىق ئوغۇل يولىدىن ئازسىمۇ يۇرتىدىن ئازمايدۇ -

  ىز ، بهرىبىر ئۆلۈپ تۈگىشىمىز ، بىز بۈگۈن كېچه قاچايلى ، قانداق دهيسهن ؟بولۇپ كېتىۋاتىم

  : سايىم دۇدۇقالپ تىلىنى چاينىدى ۋه 

 تۇتۇلۇپال قالساق ، بېشىمىزغا باال كېلهرمىكىن ، چىدام بېرىپ چىشىمىزنى چىشلهپ ، ئۈرۈمچىگه بېرىـپ باقـساق ، -

  .  دىدى -

ئىـشهنگهن تاغـدا كىيىـك  < - ئۇنىڭغا ئېغىـز ئاچمىـساممۇ بـوپتىكهن ، <<پ ، ئىرپاننىڭ كۆڭلى لهسسىده بولۇ     

  . دهپ سايىمغا نارازى بولدى >> ده ¨دېگهن مۇشۇ ئىكهن ده > ياتماپتۇ 

  : ئاخىرىدا ئىرپان . شۇنداق قىلىپ ، سايىم ئهيۋشكه كهلمىدى      

 بولـۇپ يـۈرۈۋېرىش >> يهيمهن ، ئۇرساڭ ئـۆلىمهن  بهرسهڭ<< ؛ >> ئۆزىڭ يىمىسهڭ غېمىڭنى ، قاغا چوقۇر تېنىڭنى -

  .  دىدى -، ... ئهرلىككه خاس ئهمهس 

2  

قاراڭغۇ ، تۈن نىسبىدىن ئاشقان چاغ ، ئهتراپ گۆردهك جىمجىت ئىدى ، چاقناپ تۇرغان يۇلتۇزالر ئارىسىدا سامان      

  . يولىنى بويلىغان ئۈكهرمۇ ئاالھىده كۆزگه چېلىقاتتى 

ايدا يېيىلغان مالدهك ياتقانالر ئىچىدىن ئاستا ئۆمىلهپ سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ مېڭىۋاتقان ئىرپانغـا ئوخـشاش پايانسىز س     

  . ئهزىمهتلهر ئىسىيان مهنزىلىگه قهدهم قويغان ئىدى 

 تـاغلىرى تهرهپـكه ماڭغـان يىگىـتلهر >> مىڭئـۆي << دېگهنـدهك ، >> چوڭقـۇرى كـۆپ ¨ بىلمىگهن يارنىڭ ئـوي <<

سـاقچىالر ئـۇالرنى .  ده ، نهس باسـتى ¨ر داۋىنى تهرهپتىكى قۇراللىق ساقچىالرغا دۇقۇرۇشۇپ قالـدى ئادىشىپ ، كۇچا

  .  بىلهن مۇزات تهرهپكه قاچقانلىقىنى ئىقرار قىلدۇردى >> مىڭئۆي <<دهرھال باغالپ ئۇرۇپ يهنه نۇرغۇن يىگىتلهرنىڭمۇ 

  :بۇ ئهھۋالنى ئۇققان يىڭجاڭ غهزهپ بىلهن بۇيرۇق بېرىپ 

  .  دىدى ¨...   تېز قوغالپ تۇتۇپ كېلىڭالر ، خهپ بىر قانچىسىنى بوغۇزالپ ، ئهدىۋىنى بېرىپ ، ئىبرهت قىلمىغىچه -

  . ساقچىالرنىڭ بىر بۆلۈكى ئىككى چوڭ گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ ، شىمال ۋه جهنۇب تهرهپكه غهزهپ بىلهن ئات سالدى 
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 تاغلىرىنىـڭ شـىمالىي قىيـالىق >> كۆز يېشى بـۇالق <<غان  مۇزات دهرياسى كېسىپ ئۆتىدى- >> مىڭئۆي غارلىرى <<

  . ئۈستىگه جايالشقان 

 قهۋهت غـارالر ¨قىيـالىق يـان باغىرىـدىكى قهۋهتمـۇ . مۇشۇ قىيالىقنىڭ جهنۇبىدىن شاۋقۇنلۇق مۇزات دهرياسى ئۆتىـدۇ 

  . خۇددى ھهره كۆنىكىگه ئوخشاش كۆرۈنىدۇ 

ئۆسكهن يۇلغـۇن ئارچـا ، قىزىـل ئـۈرۈك ، سـۈگهت ، سـهگه تېـرهك ۋه كۈمـۈش قىيالىق يامزاللىرىدا ئوتقاشتهك قىزىرىپ 

يۇپۇرماقلىق جىگـده گويـاكى ئاجايىـپ بىـر ئورمـان دېڭىزىنـى ھاسـىلى قىلىـپ ، تهبىئهتنىـڭ چىرايلىـق مهنزىرسـىنى 

ۇ چىرايلىـق مۇزات دهرياسى بولسا ، بۇ تهبئىي گۈزهللىككه كۈمۈشتىن ھهل بهرگهنـدهك تېخىمـ. شهكىللهندۈرگهن ئىدى 

 <<مۇزات دهرياسىنىڭ جهنۇبىدا غهرپـتىن شـهرققه سـوزۇلغان ئاسـمان پهلهك چـول تـاغ تىزمىلىـرى ، . ھۆسىن قوشاتتى 

  .  ئۇدۇل تۇراتتى ¨ قىيالىقلىرى بىلهن ئۇدۇلمۇ >>مىڭئۆي 

رىنىـڭ كهينىـدىن  تاغلى>> كـۆز يېـشى بـۇالق <<شۈڭگهن بىلهن بىر تۈركۈم ساقچىالر بۇ يهرگه يېقىنالشـقاندا قۇيـاش 

  . ئهمدىال كۆتىرىلمهكته ئىدى 

 الرنىڭ خېلى كۆپى بوسـتانلىق ئارىلىرىغـا كىرىـپ ئۈلگـۈرگهن ، بهزىلىـرى بولـسا قىيـاالردىن ئىگىـزگه >> قاچقۇن <<

بوسـتانلىققا . شۈڭگهن بوستانلىققا قاراپ غهزهپ بىلهن ئـوق چىقـاردى ۋه تۇتۇشـقا بـۇيرۇق قىلـدى . ئۆرلىمهكته ئىدى 

  :هن ساقچىالر ۋارقىرايتتىكىرگ

  !  چىرايلىقچه تهسلىم بولۇش ، بولمىسا جاجاڭ ئوق -

قوللىرىدا قورالى بولمىغان ۋه ئالدى تهرهپتىن مۇزات دهرياسى ئارقىلىق توسىلىپ قالغان بهخىتسىز يىگىتلهر ئامالـسىزلىقتىن 

ئۇالرنى ژاندارمىالر چهمبهرچـاس . نمۇ بار ئىدى  قا يېقىن كىشى بولۇپ ئارىسىدا ئىرپا40ئۇالر . ئاخىر ئهسىرگه ئېلىندى 

  .  غا ھهيدهپ كېتىشتى >> ئۆيچاكان <<باغالپ ۋه چېتىپ 

3  

 جازاسـى رهسـمىي >> ئىبـرهت <<يىڭجاڭنىـڭ .  سـۈرلۈك تـۈس ئالغـان ئىـدى >> مهيدان <<. چۈش مهزگىلى      

  . جاكاالندى
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 الر يالىڭاچلىنىـپ >> تۇتقـۇن <<ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا . ى  چهمبهر شهكىلده ئولتۇرغۇزۇلغـان ئىـد>> ئالتۇنچىالر <<

ساقچىالرنىڭ بهزىلىرى قىلىچلىرىنى . چهتتىرهك گۈلخان يېقىلىپ ، ئۇنىڭدا سىم چىۋىق قىزدۇرۇلماقتا ئىدى . تۇرغۇزۇلدى 

  . رپىيىپ تۇرۇشاتتى يالىڭاچالپ ، بهزىلىرى بولسا كالتهك ۋه قىرلىق تاسمىلىرىنى تۇتۇپ ، ئهسىرلهرگه غهزهپ بىلهن ھۆ

 ئالـدى بىـلهن >> ئىبـرهت بـۇيرۇغى << ده ، ¨يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهن ئهسىرلهرگه بىر ، بىرلهپ قـاراپ چىقتـى      

  : ئىرپانغا قادالدى 

 قهشـقهرگه قېچىـپ كېـتهلهيمهن ، دهپ چۈشهكهۋاتامـسىنا - دىدى شۈڭگهن چهكچىيىپ كېلىـپ ، - سهن تېخى ، -

بۇ بهدبهخ قاچقۇنالرنىـڭ باشالمچىـسى . ئۆلۈكىڭمۇ ، تىرىگىڭمۇ بىزنىڭ قولىمىزدا ! سوقۇپسهن چوتنى خام ! قاپاقباش 

زۇۋاندارنىڭ دارغا .  بىز شاڭا كېلىشتۈرۈپ ئهن سېلىپ قويايلى -دهپ سهت ۋارقىرىدى شۈڭگهن ، ! سهن ، چوقۇم سهن 

  ... تارتىلغاندىن كېيىن ، ئاندىن سېنىڭ نوچىلىقىڭنى 

.  ده ، تىكهنلىك توقماق بىلهن قاتتىق ئۇرۇشقا باشـلىدى ¨ يالىڭاچ ئىرپاننى باستى ¨ كېلىپ ، قىپ ساقچىالر شۇئان

 <<بۇ .  دېگهن ئىككى ھهرپنى يازدى >>ق .  ق <<ئاندىن ھېلىقى ئوتتا چوغالنغان سىم بىلهن ئىرپاننىڭ دۈمبىسىگه 

  .  دېگهن قانلىق ۋه داغلىق تامغا ئىدى >>قهشقهرلىق قاچقۇن 

قالغـان ئهسـىرلهرگىمۇ رهت بـۇيىچه . رپان بولسا بىلىگىنى چىـڭ چىـشلهپ ، قـانلىق مىنـۇتالرنى ئۈنـسىز ئۆتكـۈزدى ئى

  .  چارىسى قوللىنىلدى >> تامغىالش <<مۇشۇنداق 

  . بۇ خىل قانلىق ئىبرهتلهرنى كۆرگهن مىڭالپ كۆزلهردىن قانلىق ياشالر سهل بولۇپ ئاقماقتا ئىدى       

ئايۇپ ئىسىملىك نهۋقىران بىر يىگىت كالتهك كاللىسىغا تىگىش بىلهن تېپىچهكلهپ ، كېيىن تىنچىپ قالغان نۆۋىتىده      

  . ئىدى 

بۇ چاغدا قېيىر تهرهپتىن پهرىشان ھالدا يېتىپ كهلگهن بىر موماي بىلهن قىز توساتتىنال توپنى يېرىپ جازا مهيدانىدا      

  :  ياتقان ئوغۇلغا قاراپ  ده ، قىزىل قانغا مىلىنىپ¨پهيدا بولدى 

  .  دهپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى ئاتتى >>!  ئاھ باالم ، ساڭا نېمه بولدى ، جېنىم باالم ، ئايۇپجان <<

  .ئايۇپ ئاللىقاچان جان ئۈزگهن ئىدى 

  

  ئون ئۈچىنچى باپ
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 چۆل ئۈسـتىگه قىيـسىيىپ ، ئايۇپنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىدهك پاجىئه يۈز بهرگهن چاغدا قۇياشنىڭ غهربى جهنۇپ تهرهپتىكى     

  .  سايلىغىدىكى پىژغىرىم ئىسىىقنىڭ تهپتىمۇ خېلى يانغان ئىدى >> ئويچاكان <<

بۇ چاغدا قىزىـل .  نى بۇ يهردىن كۇچار داۋىنى ئۈستىگه كۆچۈشكه بۇيرۇق قىلدى >> ئالتۇنچى ياشالر <<يىڭجاڭ      

. بايىقى ئايۇپ ياتقان يهرگه يېقىن جىرا ئېغىزىدا توختىدى  ده ، ئۇدۇل بېرىپ ¨تهرهپتىن ئىككى ھارۋا چىقىپ كهلدى 

ھارۋىالرنىڭ بىرىده ئۈرۈمچى ھهربى مهكتهپكه ئوقۇغۇچى ئېلىش ئۈچۈن بايغا كېلىپ ، ئىشىنى تۈگىتىپ ماڭغان ئىككـى 

ان بىر ئوقۇتقۇچى ياش ئوفىتسېر ، يهنه بىرسىده بولسا ئۈرۈمچى دارىلفۇنۇنغا ئوقۇغۇچى ئېلىش ئۈچۈن ئاقسۇغا بېرىپ قايتق

  . ۋه يهنه باشقا ئىككى يىگىت بار ئىدى 

بىرىنچـى ھارۋىـدىكى . ئاقسۇدىن ماڭغان ئىككىنچى ھارۋا ھېلىقى پاجىئهدىن قىسمهن خهۋهر تېپىپال يۈرۈپ كهتتى      

هقـسىتىده فىتسېرىنىڭ بىرسى باي قىزىللىق بولۇپ ، ئايۇپنى تونۇغىنى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئۆلـۈمىنى بىـر تهرهپ قىلىـش موئ

  .قالدى

  .  دېدى ئوفىتسېركهنجى ¨ بۇ ، نېمه ۋهقه ¨ئانا 

  : ئۇ مۇماينىڭ پىشانىسىنى سىالپ . يهنه بىر ئوفىتسېر ئابدۇراخمان ئىدى . موماي بولسا قىمىرمۇ قىلماي ياتاتتى 

  .  دهپ ئاستا قىچقاردى ¨!  ئانا ، ئانا -

  : ڭ پىشانىسى ئوفىتسېرىغا مۇزدهك تۇيۇلغىنى ئۈچۈن ھهيران بولۇپ ئۇنى. موماي ئايۇپقا چاپالشقان پېتى ياتاتتى      

  .  دهپ چۆچۈپ كهتتى ¨!  ۋۇي ، بۇ نېمه بولغىنى -

  .  كهينىدىن موماينىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ ، تىنىغىنى تىڭشايتتى ¨ئۇالر كهينى . ئىككىال ئوفىتسېر جىددىيالشقان ئىدى 

بـۇ ئۇنىـڭ . ن بولۇپ ، ئېغىزىدىن قان ئارىالش سېرىق سـۇ ئېقىـپ تـۇراتتى بىراق موماي ئاللىقاچان تىنىقتىن توختىغا

  .  زهرداپ ئىدى ¨يۈرىكىنى يېرىپ چىققان قان 

  . ئايۇپنىڭ سول يېنىدا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ ئۆزىنى كاچاتالپ ، قارۇ يامغۇر يىغالۋاتقان قىز بهكمۇ پهرىشان بوالتتى      

   يىغىڭىزنى توختىتىپ ، بىزگه ۋهقهنى سۆزلهپ بېرىڭه ، بۇ نېمه ئاالمهت ؟ ¨  دىدى كهنجى قىزغا قاراپ¨ سىڭلىم -



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 57 - 

. ئايۇپ مۇشۇ ناھىينىڭ شهرقىي شىمالىدىكى قېيىر كهنتىده ئولتۇرۇشـلۇق بىـر كهمبهغهلنىـڭ يـالغۇز ئـوغلى ئىـدى      

ه ئۆلۈملـۈك ئـېلىش ئۈچـۈن تۈنۈگۈن تۈنده دادىسى تۇيۇقسىز تۈگهپ ، ئـۇ ، شـهھهردىكى تۇققانلىرىغـا خهۋهر قىلىـش ۋ

 دا ئۆلگهنلهرنىڭ ئورنىغا ئادهم تۇتۇۋاتقانالرغا ئۇچراپ قالغـان >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<شۇندا . قىزىلنىڭ بازىرىغا كهلگهن 

قىزىل بېگى ھامۇت چاپاق ئهمدىال ماتارىنى ئېلىپ قايتىۋاتقان ئـايۇپنى كـۆرپ قېلىـپ ، ئـۇنى چېـرىكلهرگه تۇتـۇپ . 

ۈرۈپ كهلمىگهچ ، دادىسى يهرلهپ بولغاندىن كېيىن ، ئايۇپنىڭ ئاپىـسى ئهنـسىرهپ ئـوغلىنى ئىـزلهپ ئۇ ئۈلگ. بهرگهن 

ئۇنىڭـدىن ئوفىتـسېرالر پـاجىئه ئهھـۋالىنى . قىز بولسا ئايۇپنىڭ اليىقى ، موماينىڭ تۇققىنىنىڭ قىـزى ئىـدى . چىققان 

  ... تاتتى ئۇققىنىدىن كېيىن ، ئۈرۈمچىگه كېتىۋاتقان سهپىرىنى ۋاقتىنچه توخ

. ئۇنى ئىككى ئوفىتسېر قېيىرگه بىلله ئېلىپ ماڭدى . تومۇزدا جهسهتتىن تهشۋىشلىنىپ دهرھال ھارۋىسىغا يۆتكىدى      

  : كهنجى بايىقى قىزغا 

  .  ده ، ھارۋا يۈرۈپ كهتتى ¨ دىدى - سىز ئىشىكىڭىزگه مىنىپ ، كهينىمىزدىن يېتىپ بېرىڭ ، -

 بولۇپ ، باشپاناھسىز قالغان بۇ قىز زاۋال چۈشكهن مهھهلـده يولـدىن چهتـلهپ چىقىـپ بىراق ، ھازىر ھهممىدىن جۇدا

  .  تامان يول سالدى >> مىڭئۆي << ده ، جهنۇب تهرهپتىكى ¨ئارقىغا بۇرۇلدى 

  .  خۇرلۇقتا تىرىك يۈرگىنىمدىن ، ئۆلگىنىم مىڭ ئهال - دهيتتى ئۇ ، - ماڭا ئهمدى بۇ دۇنيا ھارام ، -

 گه قهدهم قويغان بۇ قىزنىـڭ ئاتىـسى ئهينـى زامانـدا مـا جۇڭيىـڭ قىـسىملىرى قىزىلـدا قىرغىنچىلىـق 17ئهمدىال      

بۇ قانلىق داغالرنىـڭ ئىـزى ھهسـرهتته ئۆسـكهن بـۇ قىزنىـڭ قهلبىـدىن تېخـى ئۆچـۈپ . يۈرگۈزگهنده ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن 

دادىسىنىڭ قولىدىن مۇشۇ موماينىڭ تهربىيـسىگه بۇ چاغدا ئۇ ، ئۆگهي . كېيىن ئانىسىمۇ قازا تاپقان . كهتمىگهن ئىدى 

موماي ئۇنى ئوغلى ئايۇپقا چېـتىش تهييـارلىقىنى قىلىـپ تويغـا تۇتـۇش . ئۆتۈپ ، ئېغىرچىلىقالر ئىچىده ئۆسكهن ئىدى 

 ¨قىلغاندا ، تۇيۇقسىز تۈنده ئاتىسى ئهمدى ئاپىسى ھهم ئايۇپنىڭ ئۆلۈشى قىزغا قاتتىق زهربه بولۇپ ، بـۇ چـوڭ بـاال 

  . ازاالرنىڭ زهربىسىدىن نېرۋىسى بىردىنال كاردىن چىققان ئىدى ق

 <<ئىـشىكىنى .  ئهتراپىغـا يېتىـپ بـاردى >> مىڭئـۆي <<ئۇ ، يولالردا ئېزىقىپ يـۈرۈپ ، سـۈبھى سـۈزۈلگهنده      

غـان توسـاتتىن ئاڭالن.  باغرىغا قويۇۋېتىـپ ، ئـۆزى دۆڭـدىكى يوغـان بىـر جىگـدىنى چـۆگىلهپ يـۈردى >>بوستانلىق 

  .  ده ، ئۇ شۇيان ماڭدى ¨دهھشهتلىك شاۋقۇن ئاۋازى قىزنى قوينىغا تارتتى 

 قىزىـل ¨باي ناھىيسىنىڭ شىمالىدا يىل بويى قار بىلهن قاپلىنىپ تۇرىدىغان مۇز ئاتا تاغلىرىنىڭ تۆت چـوڭ دهريـا      

پ ، بـاي ۋادىـسىنى ئـارىالپ دهرياسى ، تهلۋىچۈك دهرياسـى ، قاپـسىالڭ دهرياسـى ۋه مـۇزات دهرياسـى ئېقىـپ چۈشـۈ
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بۇ تۆت دهريا مۇشۇ چۆلتـاغ يامزىلىـدا بىرلىـشىپ ، . ئۆتكهندىن كېيىن جهنۇپ تهرهپتىكى چۆل تاققا ئۈسۈپ توسالتتى 

 مىڭئۆي بوستانلىقى << دى ، ¨ دېگهن ئومۇمىي نام بىلهن تاغنى بويالپ شهرققه قاراپ ئاقاتتى >> مۇزات دهرياسى <<

  .  دهپ ئاتالغان ئىگىز تاققا بېرىپ توسىالتتى >>شمه  كهپله<< يېنىدىكى >>

بۇ يهرده ھاسىل بولغان چوڭ قاينام شۇ قهدهر سۈرلۈك ۋه دهھشهتلىك سۈرهن ساالتتىكى ، ئاڭلىغۇچىنىڭ ئىختىيارسىز      

بىر . پ تۇراتتى بۇ قاينام ئوتتۇرسىدىن ئاپئاق بۇژغۇنلۇق ئىس كۆتىرىلى.  مېڭه قاينايتتى ¨تهنلىرى غۇژۇلداپ م قۇالق 

مهھهل ئهنه شۇنداق دهۋر قىلىپ قىرغاقالرنى سۆيگهن سۇ دهھشهت بىلهن غاقىراپ شاۋقۇن كۆتىرىپ تاغنىڭ ئاستىغا كىرىپ 

  . كېتهتتى 

ئۇ سۈرلۈك قاينامغا چىرايىنى سۈزۈپ تهبهسـسۈم بىـلهن . بىچاره قىز ھازىر مانا مۇشۇ قاينام بويىغا كېلىپ توختىدى      

قاينـام قىيامـدىن ئۇرغـۇپ چىقىۋاتقـان تـاڭ .  ده ، ئاندىن بېشىغا ئارتقان ياغلىقىنى ئېلىپ سۇغا ئـاتتى ¨ بىر قارىدى

 <<شامىلى قىزنىڭ قۇندۇز چاچلىرىنى تاراپ ئۆتمهكته ئىدى ، ئۇنىڭ يېڭى ئاي شهكىلىده ئۆسكهن قوشۇما قېـشى گويـا 

  . ىدهك جۇال قىالتتى  غارلىرىدىكى ئۇيغۇر گۈزهللىرىنىڭ سۇمبۇل چاچلىر>>مىڭئۆي 

ئۇ ھازىر تارىخى قهھرىمانلرى پهرھات بىلهن شېرىن ۋاپادارلىق يولىدا قۇربان بولغان مـۇقهددهس تاغنىـڭ يامزىلىـدا      

  . مۇھهببهت ، ۋاپانىڭ قۇدرىتى ھازىر بۇ مهسۈم قىزنىڭ پاك قهلبىگه مىسلىسىز كۈچ بهخش ئهتمهكته ئىدى . تۇراتتى 

 ده ، غۇالچ يايغان پېتى ¨ شوخ بىلهن بىر قارىدى ¨دىكى سهلتهنهتلىك قاينامغا ئاخىرقى قېتىم زوق  ئىستىقبالى ئۇ     

  .دهھشهتلىك دولقۇنغا ئۆزىنى ئاتتى 

 ئون تۆتىنچى باپ

 نى كۇچار داۋىنى ئۈستىدىكى تۈزلهڭده توختىتىپ ، قايتىدىن >> ئالتۇنچىالر <<تۆنۈگۈن ئويچاكاندىن ھهيدهلگهن      

ھهر بىر گۇرۇپپا ، بهن ۋه پهيـلهرگه ئهڭ ئىـشهنچىلىك چومـاقچى ، يـاالقچىالرنى مهسـئۇل قىلىـپ . لهپ چىقتى تهشكىل

  . پهيدىن يۇقىرىغا قۇراللىق ساقچىالر باش بوالتتى . بېكىتتى 

لىـدى ۋه  ئارا تىل بىرىكتۈرۈۋالىدۇ ، دهپ ئۇالرنى ئـۆز ئىـسىملىرىدا چاقىرىـشنى چهك- نى ئۆز >> ئالتۇنچىالر <<     

بهزى لهقهملهر ھاقـارهت ، كهمـسىتىش خارهكتىرىـدا . پهقهت ناھىيلىرىنىڭ لهقىمىنى ئىسىم ئورنىدا ئىشلىتىشنى بۇيرۇدى 

ــاالمهتلىرى داۋام قىالتتــى  ــاغرىنىش ئ ــارازلىق ، ئ ــتلهر ئارىــسىدا ئ يىڭجــاڭ ۋه شــۈڭگهنلهر بــۇ . بــولغىنى ئۈچــۈن يىگى

 ئويچاكان ۋهقهسىدهك ئهھۋالنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش - >> كهشپىيات <<ى ، بۇ كهشپىياتلىرىدىن ئىنتايىن خۇشال بوالتت

  . ئۈچۈن بىر ئهڭگۈشتهر ھېساپلىناتتى 
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مۇشۇ خورلۇقالردىن ئازابلىنىپ بېرىۋاتقان ئىرپان قاتارلىق يىگىـتلهر ئهپ تاپـسىال دهردىنـى تۆكۈشـۈپ ، نـارازىلىق       

  . ىلهنمۇ ئىچىنى بوشىتاتتى  مۇزىكىسى ب¨بىلدۈرهتتى ۋه ئىرپاننىڭ ناخشا 

  .  دىدى ئهكبهر ، ئهتىسى كۇچارغا قاراپ كېتىۋاتقاندا - قېنى راۋاپنى ئال ، ناخشاڭنى باشال ، -

 دېگهن يېڭى ناخشىسىنى باشالپ ، تاغ >> ئالال ، ئالالۋاي بالال ، نادانلىقنى تاشالڭال <<ئىرپان ھاياجان ئىچىده      

  : جىرالىرىنى ياڭرىتىۋهتتى 

   

  بۇ يولال ئۇزۇن يولال ، 

  .غېرىپ يولىنى باغال 

  غېرىپ ئۆلسه كىم يىغال ، 

  . غېرىپقا غېرىپ يىغال 

   ئالال ۋاي بالال ،¨ ئالال                                      

  .  نادانلىقنى تاشالڭال                                      

  ئالتۇن قازىسهن دىسه ، 

  ، خۇدا دهپتۇق ؛راست دهپتۇق 

  ¨ بولۇپ غهمدىن >> ئالتۇنلۇق <<

  . بوالرمىز جۇدا دهپتۇق 

   

  يول يىراق ، يالىڭاياق ، 

   ئۇپرىدى جانال ؛ ¨ماڭدۇق 

  غىڭ قىلساق تىگىپ توقماق ،

  .ئاقتى بىگۇناھ قانال 

   

  كهپتهر ئوينىدۇق دهپتۇق ،

  ئۆگزىگه چىقىۋېلىپ ؛

  ئوشۇق ئوينىدۇق دهپتۇق ، 

  . ىۋېلىپ ئويمانغا قېچ

   

  ئاھ ئۇرۇپ ئانام قالدى ، 
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  يىغالپ ، زارۇ زار قاخشاپ ؛

  سۆيگهن مهشۇغۇم قالدى ، 

  .ئاھۇ كۆزىنى ياشالپ 

   

  دامغا ئېلىنىپ بىزلهر ، 

  ئاچتىن يۈرىمىز چۆلده ؛

  چاڭقاپ ئىزلىسهك سۇنى ، 

  .قاقتهك تامچه يوق كۆلده 

   

  تهننى كۆيدۈرۈپ زىقتا ، 

  قويدى ؛ ئهن سېلىپ >> خهتلىك <<

  زۇلۇمنىڭ تهكتىنى ئهمدى ، 

  . ئىرپانمۇ بىلىپ قويدى 

   

  چۆلده كۆپلىگهن جهسهت ، 

   قۇزغۇنغا ؛ ¨قالدى قاغا 

  يولنىڭ چېكى كۆرۈنمهس ، 

  . ماڭساق تېخى ئۇزۇنغا 

   

  بۇيرۇق بېرىدۇ يىڭجاڭ ، 

  غهزهپ قىلىدۇ شۈڭگهن ؛ 

  توقماق ئۇرىدۇ ساقچى ، 

  . شۇم پىشانىگه ئۈنگهن 

   ئالال ۋاي بالال ، ¨ ئالال                               

  .  نادانلىقنى تاشالڭال                               

.  جىلغىـسىدىن شـهرققه قـاراپ كېتىۋاتـاتتى >> قـارا چوققـا << كۇچـار داۋىنىـدىن پهسـلهپ >> ئالتۇنچىالر <<     

بالىالرنىـڭ .  تاشـالرنى لهرزىـگه كهلتـۈرۈپ بـاراتتى ¨تۈن تاغۇ ئىرپاننىڭ ئوتلۇق ناخشىسى جىلغىنى جاراڭلىتىپ ، پۈ

  . تولىسى كۆزىگه ياش ، شۇنداقال يۈرهكلىرىگه دهرمان ئالماقتا ئىدى 



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 61 - 

 نى ساقچىالرنىڭ نازارىتىگه تاپىالپ ، ئۆزلىرى كۇچـار شـهھرىگه يـۈرۈپ >> ئالتۇنچىالر <<يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهن      

لغىدا ئـۈرۈمچى دارىلفۇنۇنغـا كېتىۋاتقـان ھېلىقـى ئىككىنچـى ھارۋىـدىكى ئوقۇتقـۇچى ، بۇ چاغدا ، بۇ جى. كېتىشتى 

ئۇالر بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت . ئوقۇغۇچىالرمۇ ئىرپاننىڭ ناخشا ۋه مۇزىكىسىغا مهھلىيا بولغان ھالدا مۇڭلىنىپ كېتىۋاتاتتى 

ناخشا ئارىلىرىدا ئۇالر ئاجايىپ يېڭى . كهلدى  ده ، ناخشا ، ساز ئاڭالشنى باھانه قىلىپ ، ئىرپاننىڭ قېشىغا ¨بىلدى 

  . ۋه سىرلىق سۆھبهتنى باشلىۋهتتى 

. ھارۋىدىكى ئوقۇتقۇچى ھاشىمجان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈگىتىپ كهلگىنىدىن كېيىن ، ئۈرۈمچىده ئوقۇتقۇچىلىق قىالتتى       

 20يۈسۈپجان جهۋالنى بولۇپ ، ئهمدىال يېنىدىكى كېلىشكهن ئوقۇغۇچىسى . ئۇ مۇزىكا ۋه دىرامىنىڭ ھهۋهسكارى ئىدى 

ئـۇ ئاقـسۇ ۋىاليهتلىـك گىمنازىينىـڭ داڭلىـق . ياشقا قهدهم قويغان ، ئاق يۈزلۈك ، چوجىمال ، سهزگۈر يىگىـت ئىـدى 

 ¨ئۇنىڭ ئىقتىدارى جۇش ئۇرۇپ تۇرغىنىغا زوقالنغان پېشقهدهم پىر . ئهالچىسى ، ئىنتايىن ئىدرهكلىك ھهم ناتىق ئىدى 

  .  دىمىگى بىلهن مۇناسىپ بۇ نام ئۇنىڭغا ئۆزلىشىپ قالغان ئىدى >> جهۋالنى <<ئۇستازى 

جهۋالنى ھهممىال پهنگه قىزغىن ھهۋهس قىالتتى ، بولۇپمۇ تارىخشۇناسلىق ۋه نهسهبشۇناسلىققا بهكمۇ ئىشتىياق باغاليتتى 

شـۇڭا . هزكىرىسىنى پىششىق ئىگهللهيتتـى ئۇ ئاتاقلىق شهخىسلهرنىڭ تهرجىمھالىنى ، سادىر بولغان ۋهقهلهرنىڭ رىيال ت. 

  .  ئىدى >> نهسهبشۇناس جهۋالنى <<ئۇنىڭ يهنه بىر تهخهللۇسى 

 تىـت بولـۇپ ، ئـاخىرى ¨ سېيىدا يۈز بهرگهن تىراگېدىينى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ ، تىـت >> ئويچاكان <<جهۋالنى 

 يىڭجـاڭ بىـلهن ¨رغـا پاجىئهنىـڭ رېژىسـسورلىرى  ده ، ئۇال¨ئهنه شۇنداق باھانه بىلهن بالىالرنىـڭ قېـشىغا كهلـدى 

  : ئۇ ئالدى بىلهن شۈڭگهننى تونۇشتۇردى . شۈڭگهننىڭ ھهقىقى تهرجىمھالىنى تۇنۇشتۇرۇپ قويماقچى بولدى 

ئۇ ، .  ئاخۇشۇ ¨ شۈڭگهننىڭ ھازىرقى ئىسمى زامانقۇل ، بوۋاق چېغىدىكى ئىسىمى ئاللىقۇل ، خهنزۇچه تهخهللۇسى -

كېيىن ئۇ ، . شۇ چاغدا بۇ تهخهللۇس بېرىلگهن .  تاۋ دارېن دېگهن ئامبالنىڭ قولىدا شۆتاڭدا ئوقۇغان  يىللىرى¨ 1929

.  ئـا << ھارامنى ئىلغىمايدىغان بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى كىشىلهر ¨ھاالل . يامۇلدا ئىشلهپ يۈرۈپ ئامبالغا ياراپ قالىدۇ 

  .  دهپمۇ ئاتىشاتتى >> ئاق توڭگۇز << ياكى >>توڭگۇز 

بهگ ئـاتتىن .  كۈنـدۈز كهينىـدىن سـوكۇلدايتتى ¨كـېچه . ئۇ ، يۇرتىدىكى چوڭ بىر بهگنىڭ دوغىسى ئىـدى       

 قـۇيرۇقىنى تـاراپ ¨چۈشسه ، قولتۇقىدىن يۆلهپ ، چاپىنىنىڭ توپىسىنى قېقىپ ، ئاتنىڭ ساغرىـسىنى سـىالپ ، يايـل 

 بـارا ئـۆزىگه ¨ئۇ مۇشۇ يول بىلهن بـارا .  كېتهتتى بهگ كىچىككىنه كۈلۈمسىرهپ قويسا بهكمۇ خۇش بولۇپ. قوياتتى 

  . خاس خاراكتېر ياراتقان ئىدى 
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 ده ، بايىقىدهك قىلىغى بىلهن ¨ يىلى ئاقسۇ دارىلمۇئهللىمىنگه ئىمتىھان بېرىپ ئۆتهلمهي قالىدۇ ¨ 1934زامانقۇل ،      

  .اڭدار قىمارۋاز ۋه جهزخورالر بىلهن تونۇشىدۇ دهسلىپىده قىمار بىلهن ھهپىلىشىپ ، نۇرغۇن د. جان بېقىشقا كىرىشىدۇ 

ئۇ ، بىر ئاخشىمى سومكىغا بىر پار كاسـتىيوم ، بىـر شـىلهپه قـاچىالپ ، كونىـشهھهرنىڭ ئۈچتۇرپـان دهرۋازىـسى       

.  قالىدۇ سۆگهتئېرىقلىق قىمارۋاز روزى ئېغىر ئۇتتۇرۇپ ، يهنه بىر تاالي قهرزدار بولۇپ. يېنىدىكى بىر قىمارخانىغا كىرىدۇ 

 ده ، بىرھهپتىـده تۆلهشـكه ¨بۇ چاغدا زامـانقۇل ئارلىـشىدۇ . جهزخورنىڭ لۈكچهكلىرى پىچاق تهڭلهپ روزىنى بوغىدۇ 

زامانقۇلنىڭ مهسـلىھهتى بىـلهن ئىككىـسى تۈنـده كونىـشهھهردىكى . مادار قىلىپ ، روزىنى بىلله ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ 

 ¨ ده ، شاققىده كىيىم ¨يۇپ ، ئۆزى ئهتراپنى كۈزىتىشكه مهسئۇل بولۇۋالىدۇ روزىنى تام تېشىشكه قو. بانكىغا تېگىدۇ 

 ئۈچـۈن >> خىزمىتـى <<زامـانقۇل بـۇ . كېچىكىنى يهڭگۈشلهپ ، بانكىنىڭ دىجۇرنىخانىسىغا كىرىپ روزىنى چاقىـدۇ 

 دهپ شۈڭگهنلىك >>ن  ياراملىق ئىكه<<بانكىدىن نۇرغۇن مۇكاپات ئېلىش بىلهن ساقچى ئۇنى قولىدىن ئىش كېلىدىغان 

  . ئىشىغا قويىدۇ 

 كـۈنگه ¨ زامانقۇلنىڭ ئىـشلىرى كۈنـدىن ¨ دهپ سۆزىنى داۋامالشتۇردى جهۋالنى يهنه - شۇنىڭدىن كېيىن ، -     

 يىلالردىكى قۇمۇل ، تۇرپان ۋه ئاقسۇ قوزغىلىڭىنىڭ تهسىرىنى تازىالشتا چـوڭ گۇمپـا ¨ 30ئۇ . روناق تېپىشقا باشاليدۇ 

مهرىپهتپهرۋهر نۇرغـۇن كىـشىلهر ھـاالك . ئاقسۇ ، ئاۋات ، كهلپىن قاتارلىق ناھىيلهرده قانلىق رول ئوينايدۇ  . كۆرسىتىدۇ

 كۆرۈنمهيدىغان قىز يوق ، ئېچىلمايدىغان سىر <<.  تاالڭ قىلىنىدۇ ¨ دهپنه ، كىتاب نهرسىلهر بۇالڭ ¨دۇنيا . قىلىنىدۇ 

ئـۇ كـۆپ .  دهپ نـام بېرىـدۇ >> قۇش ¨ ئال << ، كىشىلهر ئۇنىڭغا  دىگهندهك ، ئۇنىڭ ئىشلىرى ئاخىر ئېچىلىپ>>

 ¨ پاجىئهسـى >> ئويچاكان <<.  يىللىرنىڭ كىرىشى بىلهن ئۈرۈمچىگه ئۆستۈرۈلىدۇ ¨ 40. قېتىم مهخپى تهقدىرلىنىدۇ 

  . زامانقۇلنىڭ ئۈرۈمچىگه يۆتكىلىپ ئوينىغان كارامهتلىك كومېدىيلىرىنىڭ مۇقهددىمىسى ئىدى 

 -بۇ دهرسلهردىن ساۋاق ئالغان ئىرپان قاتارلىق يىگىتلهر . ى سۆزلهپ مۇشۇ جايغا كهلگهنده ، بىر ئاز دهم ئالدى جهۋالن

 قانداق مهخلۇق ئىكهنلىكىنى مۇپهسسهل بىلهن غهزهپلهنمهكته ، جهۋالنىغا بولسا ، چهكسىز زوقالنماقتـا >> شۈڭگهن <<

  ... ئىدى 

  .  نىڭ تهزكىرىسىنىمۇ تولۇق بايان قىلدى ④جهۋالنى ئاخىرىدا يىڭجاڭ 

  ئون بهشىنچى باپ

  پالتا چۈشكىچه ، 

  . كۆتهك دهم ئېلىپتۇ 

   خهلق ماقالىسى -
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جهۋالنىنىڭ نهسهب تۇنۇشتۇرۇشى ئارقىلىق ئهھۋالنى ئۇققان ئىرپان بىلهن بالىالر ئهمدى بايىقىالرنى فامىلىلىرى بويىچه     

  .  دهپ ئاتايدىغان بولدى >> زاشۈڭگهن << ياكى >>امانقۇل شۈڭگهن  ز<< ۋه >> ياڭ يىڭجاڭ <<

  .  نامايهن بولىدۇ >> نامالر <<كېيىنكى سهھىپىلىرىمىزدىمۇ ئاشۇ 

ــدى      ــا ئى ــپ ســهپهر يهنه داۋام قىلماقت ــالتۇنچىالر <<. شــۇنداق قىلى ــدىكى >> ئ  << قهدىمقــى كۇســهن جىلغىلىرى

   .  دا بىر كېچه قوندى>>مارالقولتۇغى 

 لهشـكهرلىرىدهك ئـاچۇ زار ماڭغـان ئـوالر پهرىـشان ھالـدا كۇچـار شـامالۋاغنىڭ يـۇقىرى ⑤ئهتىسى ئهھلى سهلىپ      

بۇ ساينىڭ شىمال تهرىپى ئوچۇق بولـۇپ ئـۇ ئـارقىلىق تهلهمهت داۋىنـى تهرهپـتىن . تهرىپىدىكى چوڭ سايغا ئورۇنالشتى 

بۇ شامال بىلهن ئۇرغۇتۇپ چۈشكهن سۈزۈك سۇالر ھارغىن تهنلهرگه ئاز . ئۇرۇپ تۇراتتى تهڭرى تېغىنىڭ ئىللىق شاماللىرى 

  . بولسىمۇ ئارام بىرهتتى 

چۆللهرده چاڭقاپ قورايدهك بولۇپ قالغان بۇ بىچارىلهرگه مۇشۇ مۇقهددهس ئانا تاغنىڭ زهمزهم سۇلىرى گوياكى ئانا      

  . غىشاليتتى ئوغزىدهك قۇۋۋهت ۋه ئابى ھاياتتهك دهرمان بې

بوسـتانالردا قىرمىـز گـۈللهر خـۇش بـۇي . بۇ چاغ ، بۇ پهسـللهرده گـۈزهل كۇچـار ئىنتـايىن مهمۇرچىلىـق ئىـدى      

  . ئهتىرلىرىنى چاچسا ، باراقسان باغالردا مهي بولۇپ پىشقان ئۈرۈكلهر كۆڭۈللهرنى كۆيدۈرهتتى 

 ، سـىۋهتلهپ كهلتـۈرگهن ئـۈرۈكلىرىنى يېيىـشكهچ خـۇش  ئايال جامائهت سۆكهن¨شامالۋاغ سهيلىگاھىدىكى ئهر       

ئۇالر ئۇدۇلىدىكى سايلىقتا سوزۇلۇپ ياتقان مۇساپىرالرغا ئىچى ئاغرىپ نـان ، قېتىـق ، . چاقچاق پاراڭالرغا بهنت ئىدى 

ئىتىگه  شـاپا¨ قېرىنداشـلىرىنىڭ شـهپقهت ¨بىچاره مۇساپىرالر كۇچارلىق قـان .  يىمىشلىرىنى ئهپكىلىپ بېرهتتى ¨يهل 

 نىڭ دىل رىشتىسىنى ئىزھار قىلىپ >> ئالتۇنچىالر <<ئىرپان .  تهكرار ئىزھاراليتتى ¨ ھهشقاللىالرنى تهكرار ¨رهھمهت 

  :  ده ، شامالۋاغ بوستانلىرىنى لهرزىگه كهلتۈرۈپ چاالتتى ¨، قولىغا راۋاپنى ئاالتتى 

  زامان بىزگه زور بولدى ، 

  زالىم بهگلهر كور بولدى ؛

  كۆرمهي ياش تۇرۇپ ، خوۋلۇق 

  . پىشانىمىز شور بولدى 

   

   چۆل پىياده ، ¨چۆللهرمۇ 
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  . ئازاپ كۆردۇق زىياده 

  قاچان بىزگه پۈتۈلگهن ، 

  .  ئىراده ¨بۇنداق تهقدىر 

   

  ئاتادىن ئايرىلىپ كهلدۇق ، 

  ئانادىن ئايرىلىپ كهلدۇق ؛ 

  بىزده ھېچ گۇناھ يوقتى ، 

  . ئهجهپما خارلىنىپ كهلدۇق 

   

  ادهك مېھرىۋان بارمۇ ،ئات

  ئانادهك مېھرىۋان بارمۇ ؛

  كۇچار شهھرىده بىزلهرگه ، 

  !قهدىردان باش پاناھ بارمۇ 

  . بولۇۋاتقـان ئىـدى ⑥ تويى >> مهخپى <<بۇ چاغدا ياڭ يىڭجاڭنىڭ كۇچاردىكى ئاكىسى ياڭ مىشۇ دارېننىڭ       

 پالتا چۈشكىچه كۆتهك دهم <<. ا ئالتۇن سوغاتلىرىنى ئاتاپ شاپاشالپ يۈرهتتتى ياڭ يىڭجاڭ قاتارىدا بۇ تويغ زامانقۇلمۇ 

 >> پاناھىـدا << قۇراللىـق پىتلىقالرنىـڭ >> ئالتۇنچىالر << پۇرسىتىده >> مهخپى توي << دىگهندهك ، بۇ >>ئېلىپتۇ 

  . خېلى ئوبدان ئارام ئېلىۋېلىشتى 

  . ن ئۇالر يهنه شهرققه قاراپ ھهيدهلدى  تىن كېيى>> دهم ئېلىش <<ئىككى كۈنلۈك       

. توساتتىنال نۇرغۇنى ئاغرىپ يىقىلىـشقا باشـلىدى .  قارا شهھهر دهرۋازىسىغا يېقىنالشماقتا ئىدى >> ئالتۇنچىالر <<     

هرىپىـدىن يۈزلىگهن بىتاپالر زامانقۇل ت. ئاغرىق تېز يۇقۇپ باراتتى . قارا كىزىك بىلهن ۋابا بهلگىلىرى بىلىنمهكته ئىدى 

 ئۆلمهكنىڭ ئۈستىگه <<.  دېگهن ھاقارهت بىلهن ئاتالماقتا ئىدى >>...  لهخۋا ، ئىشهك ، دۆت ، كالۋا ، بهغهزهر <<

غېرىپقا غېرىپ يىغالپ ، ئۇالرنىڭ .  دېگهندهك تېخى ئۇالرنى ئۇرۇپ ، قوپال چىگىرىن ئۆتۈگى بىلهن تېپهتتى >>تهپمهك 

  .  ، كهچ پېشىن مهزگىلىگىچه ئاران دهريادىن ئۆتۈۋېلىشتى ساقلىرى ئاغرىقلىرىنى يۆلهشتۈرۈپ

سىغمىغانلرى كوچىالردا دۈگدهرىـشىپ . شهھهرده سارايالرغا ، بىر قىسىمى ئۇيغۇر ئۇيۇشما كۇلۇبىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى      

  . ، ژاندارمىالرنىڭ قورشاۋىدا يېتىشاتتى 
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  . گىتلهر الغىلداپ تىترهپ ، ياتقان پېتى ئۆلۈپ كهتتى مىڭلىغان يى. ئهتىسى ئهھۋال تېخىمۇ ئېغىرالشتى     

.  تهشكىل قىلىـپ ، ئـاممىۋى ئىئـانه تـوپالش ئـارقىلىق يـاردهم قىلـدى >> خهيرىيهت كومتېتى <<ئۇيغۇر ئۇيۇشما     

انا خـادىمى ۋىاليهتلىك دوختۇرخ.  ئانىالر ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ ، بىچاره مۇساپىرالرنى يوقالپ تۇراتتى ¨نۇرغۇن ئاتا 

: دىئاگنوزلىرى مۇنـداق يېزىلغـان ئىـدى .  كۈندۈز داۋاالش ئېلىپ باراتتى ¨مهمتىمىن ، ئابدۇرىشىت قاتارلىقالر كېچه 

   >>...  ئوزۇق كهملىكتىن ئاجىزالپ ، پىتالر شوراپ قانلىرى بۇزۇلۇپ قارا كېزىك بىلهن ۋابانى كهلتۈرۈپ چىقارغان <<

  .  بىر قانچه يىگىتنىڭ قاراشهھهر دهرياسىغا ئۆزلىرىنى تاشالپ ئۆلگهنلىكى مهلۇم بولدى ئاغرىق ۋه ئازاپ دهردىدىن    

ئاۋغۇستنىڭ ئوتتۇرلىرىدا كېزىك كېسىلى دهھشهتلىك پهللىگه يهتكهن ، ۋاھالهنكى ، ۋىراچ ئابدۇرهشىتمۇ قۇتقـۇزۇش     

  . جهريانىدا كېسهل يۇقۇپ ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى 

 ، قاراشهھهرنىڭ ھاۋاسى سالقىنالشقا باشالپ ، تىرىك قالغان يىگىتلهرنىڭ سـاالمهتلىكى ئهسـلىگه ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرىدا

  . كېلشكه يۈزلهندى 

.  ۋهقهسىنىڭ قايتا سادىر بولماسلىقى ئۈچـۈن ژانـدارمىالر نـازارىتى كـۈچهيتىلمهكته ئىـدى >> ئويچاكان <<لېكىن     

كوچىالرغـا . كۈنده نهچـچه نـۆۋهت دىگـۈدهك يوقلىمـا قىلىنـاتتى . تتى گۇگۇم چۈشۈشى بىلهن تهڭال دهرۋازىلىرى تاقىال

  .  ئىدى   قۇالق قىلىپ قويۇلغان¨گهيجاڭ ، پاششاپالرمۇ كۆز 

  :  پاراقچىلىق باشلىنىپ كهتتى ¨بىر ئاخشىمى سارايدا پات     

شـۇ ئهسـنادا . مهكته ئىـدى  تهرهپـكه يۈگۈرۈشـ¨سـاقچىالر تهرهپ .  دېگهن چوقان كۆتىرىلدى ¨!  ئهكبهر قېچىپتۇ -

  : مهھهلله گهيجاڭى كېلىپ زامانقۇلغا 

  .  دهپ خهۋهر قىلدى ¨ كۆك چاپانلىق ئىككى ئادىمىڭالر ئاتۇش مهھهللىسىدىكى بىر قوراغا كىرىپ كهتتى -

  . زامانقۇل يان قورالىنى ئېسىپ يۈگۈردى 

زامانقۇل بالىدىن كۆك . بىر باال تهپكۈچ ئويناۋاتاتتى ئۇ ئاتۇش مهھهللىسىدىكى ھېلىقى قورا ئالدىغا كهلگهنده ئۇ يهرده 

  .  كۆرمىگهنلىكىنى تهقلهپ سورىدى ¨چاپانلىق كۆرگهن 

  .  دىدى باال - ياق كۆرمىدىم ، -

  .  دىدى گۆل باال ¨ ئېغىلدىكى ئوقۇردا ¨بالىنى تام تۈۋىگه تارتىپ ، بىر سوم بىلهن بىر كاللهك ناۋات بېرىۋىدى 
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  .ى تهپكهن پېتى ھهيدهپ چىقىپ ، سارايغا ئېلىپ كهتتى زامانقۇل ئهكبهرن

 ئون ئالتىنچى باپ

1  

بۇنىـڭ .  نى الما بۇتخانىسىغا كىرىۋالغان يېرىـدىن سـۆرهپ كهلـدى >> قاچقۇن <<زامانقۇل شۇ كۈنى يهنه ئىككى   

 بـۇ ، <<. ي يىگىت ئىـدى  ياشالر قارىسىنى ئالغان زىلۋا بو24ئىچىده بىرسى مارالبشىلىق يېزا ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ، 

  .  غا تۇتۇپ بېرىپ قۇتۇلغان ئىدى >> ئالتۇن ئالۋىڭى << نى بهگلهر >>دىنغا قارشى ئىغۋاگهر چاتاقچى 

  : زامانقۇل دهرغهزهپ بىلهن ھۆرپىيىپ ، ئۇقۇتقۇچى بىلهن ئهكبهرنىڭ كاچاتلىرىغا بىر نهچچه تهستهك سالدى ۋه گۆلىيىپ 

  .  دهم سورىدى -ارماقچى ؟  قېنى سۆزلهش ، قېچىپ نهگه ب-

 .... ...  

 ھۇيـت ¨ ده ، ھايـت ¨زامانقۇل قول چۇماقچىلىرىغـا ئىـشارهت قىلـدى . يىگىتلهر زۇۋان سۈرمهي جىم تۇرۇشاتتى     

  . دىگۈچه ئۇالر قانغا مىلنىپ كهتتى 

  .  سهنلهرنى مانا مۇشۇنداق ھوشۇڭغا كهلتۈرۈپ قويىمهن -

   >>...  ، ئاسمانغا چىقساڭ تاپىنىڭدىن تارتىمهن  يهرگه كىرسهڭ كۇكۇالڭدىن<<    

  . ئۇ ، شۇندىن كېيىن ، ئارقىسغا غهزهپ بىلهن بۇرۇلغان پېتى ئۇدۇل يامۇلغا كهتتى     

 باشلىرىنى ¨ئېغىز . ئىرپان باشلىق يىگىتلهر كېلىپ ، بايىقى قانغا مىلىنىپ ياتقان يارهنلهرىگه پاناھ بولماقتا ئىدى     

  . رنى ئىچكۈزهتتى ئېرتىپ ، سۇال

 گه >> خهيـرىيهت كـومېتىتى << سهلهڭ يۈرۈۋاتقان ئىرپان غهيرهت قىلىـپ ، ¨ئاغرىقتىن ئهمدىال ئۆره بولۇپ ، ئهلهڭ  

  .  تهدبىرلهرنى قىلدى ¨دهرھال مهمتىمىن جىددى چاره . بېرىپ ، ئۇالر ئارقىلىق دوختۇر مهمتىمىننى تاپتى 

 ده ، ئىـشتان لېپىزىـدىن خهت ئېلىـپ ¨پ ، يېنىدا تۇرغان ئىرپانغا بىر قارىـدى ئهتىسى ئوقۇتقۇچى كۆزىنى سهل ئېچى

  . ئاستا ئۇزاتتى 
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 << ئىرپان ئۇ ئوقۇتقۇچىنى .  ده ، لهسسىده بولۇپ ۋه بىر سوزۇلۇپ جان ئۈزدى ¨ دىدى - ئاھ ، ئانا ، جان ئانا ، -

مهرھـۇم تۆهنـدىكى . نىـڭ خېتىنـى ئوقـۇدى  ئـارقىلىق دهپـنه قىلىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن ، ئۇ>>خهيرىيهت كومتېتى 

  :مهسخىرىنى قالدۇرۇپ كهتكهن ئىدى 

   

  كىيىمىڭ مانجۇچىمۇ ، سولۇنچىمۇ ، 

  ئۆرۈمه چاچ قويغان ئىدىڭ خوتۇنچىمۇ ؛ 

  ھال سورايتتىڭ ئۇچرىسا ئوتۇنچىمۇ ، 

  قايدا كهتتىڭ ، نهدىسهن ؟① توختى مانجۇ 

   

   دهرۋازىغا ، >> چوڭ قارا <<كىرگۈزهتتىڭ 

  . يىتىم ئاۋازىغا ¨زهڭ ساالتتىڭ تۇل 

  بولمىدىڭ قۇل ئامبىلى ، بهگ ، قازىغا ، 

  توختى مانجۇ قايدا كهتتىڭ ، نهدىسهن ؟ 

   

  مانا ئهمدى بۇ زامانقۇل ھهيۋىسى ، 

  .  دهللىسى  راست زامانقۇل ئۇشبۇ دهرۋران

  ئۇندا يوق ۋىجدان دىگهن ئهقهللىسى ،

   توختى مانجۇ قايدىسهنۇ نهدىسهن ؟

2  

  ...  يىلى نويابىرنىڭ باشلىرى ئىدى ¨ 1942    

 نىڭ ئۆلۈمدىن ئېشىپ قالغانلىرى ئارغىبۇالقنىڭ ئهجهل ۋادىسىدىن چىقىۋالغاندىن كېيىن ، قانات >> ئالتۇنچىالر <<    

  .  باياۋانغا توپالندى ¨ قۇيرۇقلىرىنى يىغىشتۇرۇپ ، ئاخىرى كېلىپ ئۇالنبايدىكى دهشت ¨
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. ڭ جهنۇبىدا قهد كۆتىرىپ تۇرغان تهڭرى تېغىنىڭ ھېساپسىز چـوققىلىرى قـار بىـلهن قاپلىنىـپ ياتـاتتى ئۈرۈمچىنى     

 >>  تېكه داۋىنى << دهپ ئاتىلىدىغان بۇ بىپايان تاغ تىزمىلىرىنى مهشھۇر >> ئىرهن قوۋۇرغا <<غهرپتىن شهرققه سوزۇلغان 

دىكى داراجىلغىسىدىن مىسىق ھهم زېردى ئېقىنلىرى ، شـهرق  نىڭ غهربى>> تېكه داۋىنى <<. ئىككىگه ئايرىپ تۇراتتى 

 داشىگۇ جىلغىـسىدىا قوشـۇلۇپ ، ئاخىرىـدا ئۇزۇنلـۇقى نهچـچه يـۈز >> قۇرۇت ئېقىنى <<تهرهپتىكى جىلغىالردىن بولسا 

  . كىلومېتىر يارداڭلىق پهيدا قىلغان ئىدى

 نى ئايلىنىپ >> قهدىمقى خارابه شهھهر << ئارقىلىق داشىگۇ جىلغىسىنىڭ سۇلىرى بىپايان جهنۇبىي ئۇالنباي دهشتى    

  .، ئۈرۈمچىدىكى تېقىر كۆل ھهم سېسىق كۆللهرگه قۇيۇالتتى 

 جهنـۇبىي ئۇالنبـاي دهشـىتلىرى ، ¨ئهنه شۇ داشىگۇ ئېغىزىدىن تاكى تېقىركۆل قىرغاقلىرىغىچه سوزۇلغان بىپايان چـۆللهر 

دىكى داۋانچىڭ تاغ ئېغىزىدىن باشلىنىدىغان بوران يولى مۇشۇ جهنۇبىي بۇ چوڭ دهشىتنىڭ شهرق تهرىپى. دهپ ئاتىالتتى 

  . ئۇالنبايدىن غهرپكه سوزۇالتتى 

نويابىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ كۈن ئارىالپ دىگۈدهك چىقىپ تۇرىدىغان شىۋىرغانلىق بورانالر كۆز ئاچقۇسىز دهرىجىـده 

  . تتى ، گاھى كۈنلىرى ئۇ قورقۇنچلۇق ھۇۋاليتتى  توزاڭ پهيدا قىلىپ ، كىشىنى يىرگىندۈره¨قۇيۇق اڭ 

 تـۈتهكلهر ¨ جـۇدۇن ، ئىـس ¨ پات چىقىپ تۇرىـدىغان بـوران ¨تاغ جىلغىسىدا ، بولۇپمۇ داشىگۇ جىلغىسىدىن پات 

  . بىلهن نهپهسلهر قىسىلىپ ، كۆڭۈل بىئارام بوالتتى 

 نىـڭ ئـاخىرقى >> ئـالتۇنچىالر <<قالدۇرۇپ كهلـگهن  قۇزغۇنالرغا ¨ دهشتلهرده قاغا ¨سانسىزلىغان سهپداشلىرىنى تاغۇ 

ئهمـدى بـۇ باياۋانـدىمۇ .  بولغان ئىـدى >> ئهجهل دهشتى <<جايى ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىدىكى مانا مۇشۇ ئۇالنباينىڭ 

  .  كه باشلىدى >> قهد كۆتىرىش <<شېغىللىق قهۋرىلهر 

 نـى تۈگىتىـپ قاياقالرغىـدۇر غايىـپ بولـۇپ ، >>شى  شـهرهپلىك ئىـ<<بۇ چاغالردا ياڭ يىڭجاڭ بىلهن زامانقۇل       

 ھهربىـيلهر ، سـاقچىالر ۋه سـۇ ئىـشلىرى ¨ نـى باشـقۇرىدىغان يېڭـى خوجـايىنالر >> ئـالتۇنچى <<ئۇالرنىڭ ئورنىـدا 

  . نازارىتىنىڭ بىر تۈركۈم ھهيۋهتلىك خادىملىرى پهيدا بولغان ئىدى 

لىق چىگرىن ئۆتۈكلهرنى كىيىۋېلىـشقان بولـۇپ ، گـاھىلىرى ئـاتلىق ، بۇالر يوغان قۇالقچا ، قېلىن جۇۋا ، ئۇزۇن قونچى

گاھىلىرى پىياده يۈرۈپ داشىگۇدىن تېقىركۆلىگىچه سوزۇلغان زاۋال دهشتىده چوڭ ئۆستهڭ لىنىيسىگه تانا تارتىـپ ، قـوزۇق 

  . قېقىپ چام بهلگىلهيتتى 
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انسېرى جۈدهپ ، جۇدۇنلـۇق بـۇ باياۋانـدا ، قـانلىق  بولسا يېلىڭ كىيىم ، ناچار تاماق بىلهن بارغ>> ئالتۇنچىالر <<

  . قامچىالر ئاستىدا ئۆستهڭ ئهمگىكى باشالنغان ئىدى 

 بولۇپ ، ئۆلۈملهر ئهۋجى خوجايىنالرنىڭ قىرىغىمۇ كېلىپ قويمايتتى >> مۆشۈككه ئويۇن ، چاشقانغا قىيىن <<بۇ كۈنلهر 

 .  

  . ر كېچىسى توڭالپ ئۆلۈپ كهتتى  باشالنغاندىن كېيىن ، نۇرغۇن ياشال>> سهنجۇ سهن <<

ئـۇنى ئىنتىقـام ئـوتى .  دهپ ئىرپان ھهر كىچىسى جۆيلۈپ بىئـارام بـوالتتى >>!  زاۋال دهشتى¨ ئاھ ، زۇلمهتلىك <<

لـېكىن ئـۇ ، ئۆتكـۈر ھهجىـۋى قوشـاقلىرى بىـلهن يۈرىكىـدىكى قارشـىلىق . ئۆرتهپ بارسىمۇ ، ھازىرچه ئىالجسىز ئىدى 

  :هپ باراتتى تۇيغۇلىرىنى ئىپادىل

   

  بېشىمىز قايدىمۇ ، بالال ، 

  پۇتىمىز تايدىمۇ ، بالال ؛

  قاراپ ھوناق بىلهن كۆككه ، 

  .كۆزىمىز ئايدىمۇ ، بالال 

   

  تولۇق تاشتهك سېمىز ئىدۇق ، 

  سۆزى چۈچۈك مېغىز ئىدۇق ؛

  چىرايالر سارغىيىپ شۇنچه ، 

  .بۈگۈن بىز اليدىمۇ ، بالال 

   

  ده ،  چۆللهر¨ئۆلۈپ يولالردا 

  ئېقىپ ياش تاشتى كۆللهرده ؛ 

  تۇرار جاي بولغىنى ئهمدى ، 

  . باياۋان ، سايدىمۇ ، بالال 
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   توپ قىرىلدۇق بىز ، ¨توپ ! ئىسىت 

  ئىچىمىزدىن سېرىلدۇق بىز ؛ 

  قىرىلسۇن ھهم تۈگهشسۇن دهپ ،

  . پهلهك تور يايدىمۇ ، بالال 

   

  ھهقىقهت نهده يۈرگهندۇ ، 

  ندۇ ؛ نىچۇن رهڭگىنى تۈرگه

   ¨ۋه ياكى ئۈلپىتى زالىم 

  ... ھۆكۈمران ، بايدىمۇ ، بالال 

   

 قـارا تۇمـان قاپلىۋالغـان بولـۇپ ، يـېقىن ¨ يىلى فېۋرالنىڭ ئاخىرلىرىدا داشىگۇ جىلغىسى بىر ھهپتىگىچه قاپ ¨ 1943

  . ئارىدىكى ئادهمنى پهرق ئېتىشمۇ مۇمكىن بولمايتتى 

  .  ۋاقىتنى غهنىمهت بىلدى >> ئالتۇنچىالر <<ن ، جېنىدىن جاق تويغان مۇشۇنداق پۇرسهتنى پهملهپ كېلىۋاتقا

ئـۇ ئىـشهنچلىك يىگىـتلهر .  ئۆزى پىچىـرالپ ¨ دهيتتى ، ئىرپان ، ئۆزىگه - >> بۇنداق ھاياتتىن ئۆلۈم مىڭ ئهال <<

  . بىلهن خۇپىيانه سۆزلىشىشكه كىرىشتى 

شى ، يهنه بىر قىسىمنىڭ بولسا ھاراق بىـلهن بهنـت بولۇشـىدىن ساقچىالرنىڭ جاڭزىالرغا دهم ئېلىش ئۈچۈن كېتى      

  . پايدىلىنىپ ئىرپان بىر تۈركۈم يىگىتلهر بىلهن بىلله تۇيدۇرماي پهم بىلهن يۈرۈپ كهتتى 

ئۇالر بىر .  الر شۇ كېچىده داشىگۇنىڭ كۈن پېتىش تهرىپىدىكى تاغ باغرىنى بويالپ ئىلگىرلىمهكته ئىدى >> قاچقۇن <<

 ¨ساقچىالرنىڭ تۇتۇۋېلىشىدىن خۇدۇكـسىرهپ بىـر . بىلهن تېپىشالماي بېشى قايغان تهرهپلهرگه كېتىۋېرىشهتتى  بىرى ¨

  . بىرىنى قىچقىرىشتىن ساقلىناتتى 

 تهرهپـكه چـاپتۇرۇپ قـوغالپ ¨ ده ، ئـاتلىرىنى ئالمـانالرچه تهرهپ ¨ئهتىسى تاڭ ئاتقاندا ساقچىالر سـېزىۋالدى       

 چۇڭقـۇرىنى ئاڭقىرالمـاي ¨بۇ يىگىتلهر تاغنىڭ ئوي .  گه يېقىن يىگىتلهرنى تۇتۇپ كهلدى 20غى كهچقۇرۇنلۇ. ماڭدى 

بهزىلىرى بولسا سارچوقا يېنىدىكى ئهخمهتخان ھاجىنىڭ جاڭزىسى ئهتراپىغا يهتكهنده تۇتۇلـۇپ . ئېزىقىپ قالغان ئىدى 

  . قالدى 
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 غهزىۋى چېكىگه يهتكىنى ئۈزۈن كۈن پېتىشكه خېلى ئۇزاپ ¨ئۇنىڭ قهھرى . ئىرپاننىڭ تهلىيى بۇ قېتىم ئوڭدىن كهلدى 

  . كهتكهن ئىدى 

 ¨بـۇيرۇق بـويىچه سـاقچىالر ئـۇالرنى بىـر . ناكهسلىك قامچىسى يهنه شۇ تۇتۇلۇپ قالغانالر بېشىدا ئويناشقا باشـلىدى 

 تىلمـا بولـۇپ ¨باشالر تىلما شىلۋېر كالتىكى تهككهن بهدهنلهر ، كىرىش قامچىدا ساۋالغان . بىرىگه چېتىپ باغلىۋهتتى 

  : بالىالر بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى . قانالر يامغۇردهك ئېقىشقا باشلىدى 

! مهن قاچان سېنىڭ كۆكسىڭنى قاتتىق چىشلىۋهتكهن بـولغىيتىم ؟! ئانا ! ئاھ ! ئانا ، مهن نېمه كۆرۈۋاتىمهن !  ئاھ -

  . تتى  دهپ ھۇشىدىن كېتشه-مهندىن رازى بولغىن ، ! ئاھ ، ئانا 

  .  تىن كېيىن ئۇالرنى باغالنغان پېتى يهنه شۇ يارداڭلىق تۈۋىگه قاماشتى >> ئىبرهت <<شۇنداق دهھشهتلىك 

  ...ئهتىسى ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۇزالپ چۆيۈندهك قېتىپ كهتكهن ئىدى 

 ئون يهتتىنچى باپ

1  

مانـا ، ئىيـۇن . يازغـا ئـاران ئۇلىـشىۋالدى  >> مىڭ ئۆلۈپ ، بىر تىرىلىپ <<ئالتۇنچىالرنىڭ ئامان قالغانلىرى        

بهزى غولالردا قىزىرىپ . تاغ يامزاللىرىدا خۇش پۇراق گۈللهر رهڭگارهڭ چىچهكلهپ كهتكهن ئىدى . ئايلىرىمۇ باشالندى 

تۆۋهن تهرهپتىكى چۆللهرده شىۋاق ، يانتـاق ، بۇيـا ، چىغىرتمـاق . پىشقان ئۈرۈكسىمان جىنهستىلهر ساڭگىالپ تۇراتتى 

نېرىقـى تـاغ قاپتاللىرىـدىكى يېـشىل . ئازغان ، يۇلغۇن قاتارلىق دهشت گىيـاھلىرى كۆكىرىـپ ۋه سولىـشىپ ياتـاتتى ،

  . قارىغايالر بولسا ، كۆڭۈللهر زهۋقىنى مهھلىيا قىالتتى 

شـاخقا  ¨جىلغا ياقىلىرىدىكى ئازغانالر ئارىسىدا غـۇرۇالي ، ئـاال ۋه سـېرىق قۇشـقاچالر ۋىچىرلىـشىپ ، شـاختىن       

پهس تهرهپتىكى . ئۇالرغا گاھىدا تۇرۇمتاي ، جاغالمانالر تهھدىتلهر سېلىپ ھهر يان قاچۇراتتى . ئۇچۇشۇپ دهۋر قىالتتى 

 جۈپ سار ئهگىـپ ¨پادىالرنىڭ ئۈستىده جۈپ . پايانسىز ئۇالنباي ئويمانلىرىدا بولسا چارۋا پادىلىرى يامراپ يۈرۈشهتتى 

  .  گاھ قونۇپ ، گاھ ئۇچۇپ يۈرهتتى ¨غۇنلىغان توقۇناق قاغىالرمۇ پادىالرنى قوغلىشىپ نۇر. ئىزلىمهكته ئىدى   ئوزۇق 

ئۆستهڭنىڭ نېرىسىدا ، شىۋاقالر ئارىسىدا بىر يىگىت كاال تېزىكىگه ئولىشىۋالغان قوڭغۇزالرنى ئېتىكىگه تىرىۋاتاتتى        

  : ئاندىن ئۇ يۈگۈرۈپ كېلىپ سۆرهن سالدى . 

  ... ت قوڭغۇزى ، ياخشىلىقنىڭ بهلگىسى  خۇش خهۋهر ، دۆله-
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 ئىـشهك ئـۆلىمهن دىـسه ، << - دىـدى ئهكـبهر ، ئـۇنى مهسـخىرىلهپ ، - دىتسىزلىغىڭنى قارا سېنىڭ ، سـايىم ، -

  .  دىگهندهك ، نىمىلهرنى دهپ يۈرىسهن ئهخمهق >>ئارقىسى غىجهك تارتىپتۇ 

  . ىغا تهگدى  سۆزى سايىمنىڭ سهل زىت>> دىتسىز ، ئهخمهق <<ئهكبهرنىڭ 

 كىمنى دىتسىز دهۋاتىسهن ، كـۆزۈڭگه بېقىـپ سـۆزله ، مـاۋۇ دۆلهت قوڭغـۇزى بولمـاي نـېمه ؟ سـايىم قوڭغـۇزالرنى -

  . يىگىتلهرگه كۆرسىتىشكه باشلىدى 

 - نىڭ دۆلىتـى ئهنه شـۇ تېـزهك دۆۋىـسى ، >> دۆلهت قوڭغۇزۇڭ << بولدى قوي ، بۇنداق تېتىقسىز گهپلىرىڭنى ، -

  .ر دىدى ئهكبه

سايىم المزهلله ، ئهكبهر ئۆتكۈر ، ھهر ئىككىسى ئىرپانغا قاراقۇرۇم تاغلىرىدىن تارتىپ تونـۇش . بالىالر پارققىده كۈلۈشتى 

بولسىمۇ ، ئىلگىرى بوشاڭلىق ۋه بهزى سهۋهپلهر بىلهن ، ئهمدىلىكته بولسا ئـاغرىق سـهۋهبىدىن بـۇ دۆرهم ئـۇالر ئىرپـان 

  . بىلهن قاچالمىغان ئىدى 

 مۈلكى ئهرباپالر چۈشتى ¨ سۆھبهتلىرى ۋاقتىدا ئۇ يهرگه ئۈچ كىچىك ماشىنا كهلدى ۋه بىر قانچه ھهربىي >>وڭغۇز  ق<<

  .  ئىشتاپقا كىرىپ كېتىشتى >> جاڭپىڭ <<ئۇالر . 

  . يېرىم سائهتلهردىن كېيىن يىغىلىش بۇيرۇغى بېرىلدى 

تلهر توپالنغان شـېغىللىق مهيـداننىڭ ئالدىـدىكى يوغـان ئۇزۇن ئۆتمهي كاتتىۋاش دىگهنلهرنىڭ ھهممىسى چىقىپ ، يىگى

ئارا بوي ، ياداڭغۇ كهلگهن ھهربىي كىشى ئىككـى قـولىنى كهيـنىىگه تۇتـۇپ ، سـۆرۈن . قورام تاش ئۈستىده تۇرۇشتى 

  . ئۇنىڭ كهينىده ئاۋاق تۇڭچى تۇراتتى .  بىرلهپ قاراپ چىقتى ¨ ياشالرغا بىر >> ئالتۇنچى <<چىرايى بىلهن 

.  دىدى ھهربىي ئهرباپ ۋه ھاكاۋۇرلۇق بىلهن خېلـى سـۆزلىدى ¨ىلهرگه بىز ئهمدى يېڭى ۋهزىپه بالهىلهپ بىرىمىز  س-

  :تۇڭچى تهرجىمه قىلىشقا باشلىدى 

  : ... سۇڭ لۈيجاڭ ئېيتىدۇركى -

  . تهرجىماننىڭ تهلهپپۇزىدىن ۋهزچىنىڭ كىملىكى ئېنىق بولدى 
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تىرىكرهكلىـرى بىرىنچـى .  نى ئىلغاپ چوڭ ئىككى ئهترهتكه ئايرىـدى >>نچىالر  ئالتۇ<<سۇڭ لۈيجاڭ ئاندىن ،        

نىڭ غهربىده ھهربىي مهشىق ئۈگىتىلىشكه ) ياۋموشهن  ( >> تىلسىمات تېغى <<تۈركۈمگه ئايرىلىپ شۇ كۈندىن تارتىپ 

  . هلدى ئىككىنچى تۈركۈمدىكى كېسهل ۋه ئاجىزالر جۇڭغارىيه ئۆستىڭى قۇرۇلۇشىغا ھهيد. باشلىدى 

 ئالتـاي تاغلىرىـدا >> ئـالتۇنچىالر <<. سايىم ئاجىزالر قاتارىغا سهپلهنگهن ، ئهكبهر بولسا ھهربىي مهشىقته ئىـدى      

  ...قۇيرۇقچۇقالرغا قارشى ئۇرۇشقا سېلىنىپ ، تولىسى ھاالك بولۇپ تۈگهشتى 

2  

رىدىن لومهنچىڭ تهرهپكه يېڭىدىن تارتىلغـان  تېغى باغ>> ياۋموشهن <<ئۈرۈمچى دهرياسىنىڭ غهربىي ياقىسىدىكى      

  .  نىڭ قان ۋه ئۇستىخانلىرىدىن قهد كۆتهرگهن ئىدى >> ئالتۇنچىالر <<ئۇزۇن ئۆستهڭ قاشلىرى 

شـۇنداق الۋۇلـداپ تۇرغـان . ئىيۇل كىرگهندىن باشالپ تىلسىمات تېغىنىڭ تاشلىرى تونۇردهك يالقۇنلىماقتـا ئىـدى      

  .  ئارىسىدا قارا كېزىك قايتا باشالندى >>  ئالتۇنچىالر<<تومۇزدا 

 جىنازىـسىنى ئوقۇشـقا >> ئـالتۇنچىالر <<ئاق مېچىت ، تاتار مېچىتى ، روزى ھاجىم مىچىتى ۋه باشقا مېچىـتلهرده     

  . جامائهت ئۈلگۈرمهي ، تاۋۇت يېتىشمهي قېلىۋاتاتتى 

 زار يۈرگهن ، تام تۈۋىلىرى ، مېچىت ئالدىـدا رهڭگـى ¨تىلسىمات تېغى يامزاللىرىدا ، ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا ئاچ       

ئىئانىلهر ، كېپهنلىكلهر ، يېمهكلىكلهر . سارغىيىپ يېتىشىپ كهتكهن يىگىتلهرنى كۆرگهن كىشىلهرنىڭ يۈرىكى ئازاپلىناتتى 

ىـسى يۇقىرىـدا بۇ خىل خهيرىيهت ئىشلىرىغا جان كۆيدۈرۈپ يۈرگهننىڭ بىرىنچ.  كىچهكلهر توپالنماقتا ئىدى ¨، كىيىم 

 >> ئـالتۇنچىالر << دىـن باشـالپ >> ئويچاكان <<ئۇ . كىتاپخانلىرىمىزغا تونۇشلۇق بولغان يۈسۈپجان جهۋالنى ئىدى 

  .  ئاپهتنى چۈشىنىپ كهلمهكته ئىدى ¨نىڭ بېشىغا چۈشكهن بااليى 

پ ئاخىرى ئىرپاننىڭ ئۇالنبايدىن  ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلگهندىن كېيىن جهۋالنى سۈرۈشتۈرۈپ يۈرۈ>> ئالتۇنچىالر <<     

شۇ جهرياندا ياۋموشهن ۋه ئۈرۈمچىده يۈز بېرىۋاتقان تىرگېدىيلهرنى كـۆرۈپ ، بـۇ بهخىتـسىزلهرگه . قاچقانلىقىنى بىلدى 

  .  ده ، ئىئانىگه كىرىشتى ¨ئىچى ئاغرىدى 

. ى بىلهن خېلى جىق نهرسه توپلىدى جهۋالنى سودا سارايلىرى ، كوچىالر ۋه مېچىتلهرده تهرغىبات ئېلىپ بېرىش يول     

ئۇ ، توپالنغـان مهبلهغنـى مېچىـت مۆتىـۋهرلىرىگه ئىـدىتلىق . بۇ ئىشقا بىر قانچه ساۋاقداشلىرىنىمۇ جهلپ قىلغان ئىدى 

  .  بېرىش قىالتتى ¨ئۆتكۈزۈپ ھۆججهتلىك ئېلىش 
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  . نۈملۈك پايدىلىناتتى جهۋالنى ئىئانه بهرگۈچىلهرنىڭ نامىنى ئاالھىده ئېالن قىلىش ئۇسۇلىدىنمۇ ئۈ

بىر كۈنى ئۇ ، ئاق مېچىت ئالدىدىكى سورۇندا ، ئىئـانه تـوپالش توغرىـسىدىكى سـۆزىنى ئهمـدىال ئاياقالشـتۇرۇپ      

  :  ياشالردىكى بىر قىز جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن 19بولۇشىغا 

  .  دىدى - ماتا ياردهم قىالي ، 20 مهن شۇ بىچاره قېرىنداشالرغا -

  . چۈنكى ، ماتا بهك جىددى زۆرۈر ئىدى . ت ئۇ قىزغا دۇئا قىلىشىپ ، بارىكالال ئوقۇشتى جامائه     

جهۋالنى كېيىن تىزىملىك دهپتهردىكى ئادرېس بويىچه بـايىقى مهردانه قىزنىـڭ ئـۆيىگه زىيـارهت قىلىـپ بـاردى ۋه      

  :كاللىسىدىكى تۈگۈنچه يېشىلدى 

 -30مـولال يۇنـۇس ئىرپـانى بولـسا . س ئىرپانى ناملىق ئۆلىما زاتىدىن ئىدى قىز ئاقسۇ كونىشهھهرلىك مولال يۇنۇ     

 مهكتىپىنـى بىنـا قىلىـپ ، يېڭـى مائارىپقـا چىـراق >> يۇنۇسىيه <<يىللىرى ئۆز بىساتىدىن خىراجهت چىقرىپ مهھشۇر 

  . ۇنلىشىپ قالغان قىزنىڭ ئۆز ئاتىسى تىجارهتچى بولۇپ ، كېيىنرهك ئۈرۈمچىگه ئور. ياققۇچىالرنىڭ بىرى ئىدى 

 ئارقىـدىن ئۆلـۈپ كېتىـپ ، ئىككـى ئۇكىـسى بىـلهن ¨ ئانىسى ئارقا ¨لېكىن ، ئىككى يىلالر بۇرۇن قىزنىڭ ئاتا      

 مهكتىپى ھهققىده ھهم بوۋىسى مولال يۇنۇس ئىرپاننىڭ مهرتلىكى ، ئۇنىڭ >> يۇنۇسىيه <<قىزغا ئاتىسى . قالغان ئىدى 

بۇ ھېكايىلهر قىزنىڭ قهلبىگه گويا .  قۇرغانلىقىنى ھېكايه قىلىپ بېرهتتى >> يسىرلهر يۇرتى ¨ يىتىم <<يهنه بىر ئورۇنغا 

  . مۆھۈر باسقاندهك ئورناشقان ئىدى 

يۈسۈپجان جهۋالنى قىزنىڭ ئهسلى زاتى ۋه ئىسىل پهزىلهتلىرىنى بىلىش بىـلهن بىئىختىيـار ئۇنىڭغـا ئـامراق بولـۇپ      

  . قالدى 

شۇنداق قىلىپ ئۇالر . جهۋالنى كىيىم تىكتۈرگۈچىلهر قاتارىدىمۇ كېلىپ تۇرىدىغان بولدى . پ ئىدى قىز يهنه ماھىر كاسى

  ... مهيلى چۈشۈپ قالدى ¨ بىرىگه مېھىر ¨ بىرىنى ياخشى كۆرۈشۈپ ، بىر ¨ئاخىرى بىر 

  ئون سهككىزىنچى باپ

1  

ه شـىڭ شىـسهينىڭ كهتكهنلىكىنـى ئـاڭالپ ،  تاغلىرىدا يوشـۇرنۇپ يـۈرگهن كـۈنلهرد>> ئېرهن قوۋۇرغا <<ئىرپان      

  . جانلىرى سۆيۈنۈپ كهتتى 
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 ¨ ئـۇ ، ئـۆز   دهيتتـى- ئهمدىغۇ نهس باسقان كۈنلهر تۈگىگهندۇ ، قهشقهرغه كېـتىش ۋاقتـى يېتىـپ كهلگهنـدۇ ؟ -

  . ئۆزىگه

 ¨ قـۇالقتىن بۇ خهۋهر.  كۈنى ئۈرۈمچىدىن مهخپى ھالدا كهتكهن ئىدى -15 ئاينىڭ -8 يىلى ¨ 1944شىڭ شىسهي 

  . قۇالققا يېتىپ ھهممىنى بېسىپ باراتتى 

  : تېغىدا ئۆزىگه خهيرىخاھلىق بولغان قاراق ئاتىسىدىن ئىجازهت سوراپ >> ئېرهن قوۋۇرغا <<ئىرپان 

  .  دىدى - مىڭ رهھمهت ، ¨ قهدىردان ئىمانبهك ئاتا ، سىزگه مىڭده -

چۈنكى ئۇ قازاق خهلقىنىڭ مېھمان دوستلىقىنى ناھـايىتى كـۆپ . تتى ئىرپان ئىمانبهككه ئاپىرىنلىرىنى ئېيتىپ تۈگىتهلمهي

  : ئۇ ، مىننهتدارلىقىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزاھالپ . كۆردى 

ئهمدى پهرزهنتىڭىزگه رۇخسهت بېرىـشىڭىزنى .  بۇ دۇنيا ئۇنۇتمايمهن ، سىز ماڭا ئاتا يوللۇق ¨ مهن سىزنى ئۇ دۇنيا -

  .  دىدى ¨... سورايمهن 

شۇ تاپتا ئۇنىڭ خىيالىدىن نۇرغۇن ۋهقهلهر تهسۋىردهك ئۆتمهكته ئىدى . ىڭ ئىرپاندىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيمايتتى ئىمانبهكن

  : ئاخىرىدا ئۇ . 

قهشـقهرگه .  بولىدۇ ، ئوغلۇم ، ئىنسان ئۈچۈن كېندىك قېنى تۆكۈلگهن يۇرتى مهككىـدىن ئهزىـز ، جهننهتـتىن ئهال -

سهن ئۆلمهي قالغىنىڭ ئۈچـۈن مـاڭىال ئهمهس ، قۇربانجـان دىـگهن بـاتۇر يىگىـتكه كېتىمهن دىگىنىڭ يوللۇق ، لېكىن 

  .  دىدى -مىننهتدار بول ، خهير ساڭا ئاق يول تىلهيمهن ، 

چـۈنكى ، ئۇنىڭغـا ۋه ئۇنىـڭ غېرىـپ . قۇربانجاننىڭ ئىسمىنى ئاڭالش بىلهن ئىرپاننىڭ كۆز چاناقلىرىدا ياش ئهگىدى 

شباناھ بولغان مهردانه قوربانجاننى تېخى يېقىندىال شىڭ شىسهي جالالتلىرى ئۆلتـۈرۋهتكهن  كۆپ با¨دوستلىرىغا كۆپتىن 

  . ئىدى 

 مهن ھهر ئىككىڭالردىن كـۆپ مىننهتـدارمهن ، - دىدى ئىرپان ۋه كېيىن ئۆزىنى توختىۋېلىپ ، - شۇنداق ، ئاتا ، -

  . ھهر ئىككىڭالر مېنىڭ جېنىمغا ئارا تۇرغان 

بۇ ئىـشالر ماڭـا بهش قولـدهك . مهس ، ئۇ باتۇر يىگىت يهنه نۇرغۇن كىشىنىڭمۇ جېنىغا ئارا تۇرغان  يالغۇز سېنىڭال ئه-

 دېگهندهك ، ئۇ يىگىـت ئۆزىنىـڭ مهرتلىكـى بىـلهن ئهلنىـڭ >> ئاتالمىغان ئهردىن ، ئاتالغان دۆي ياخشى <<مهلۇم ؛ 

  . ئېغىزىدا قالدى 
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ئۇ ، يـۇرتتىكى . ن ئۈرۈمچىنىڭ كۆنچى مهھهللىسىده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بۇالردا شۇنچه چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان قۇربانجا

  : ئهھۋالنى كۆرۈپ 

 تـوپ ئاتـار <<: بهزىـلهر .  دهپ ئۆزىگه سۇئال قويغان ۋه باشـقىالردىمۇ سـورىغان - نىمىشقا تهڭشهلمىگهن ئالهم ؟ -

قۇربانجان ئاخىرى . جاۋاپ بهرگهن  دهپ - >> پهلهكشاھتىن سورا <<:  دىسه ، يهنه بهزىلىرى - >>غوجامدىن سورا 

ئـۇ كىچىكىـده سـېھرىگهرلىك ، چامباشـچىلىق .  غا ئوت قويماقچى بولغان >> پهلهك ئوردىسى <<ئالهمنى تهڭشىمىگهن 

گۇمپىسىنى مهشىق قىلغان يىگىت ؛ ئاقىۋهتته ، ئاق بارات ۋه قازاق يىگىتى قامچىباي قاتارلىق ئـون نهچـچه ئهزىمهتنـى 

  .  بولۇپ نام ئالغان ئىدى >> ⑧ ئۇيغۇر دون كىخوتى << ئهسىرنىڭ -20پ قىلغان ئىشلىرى بىلهن ئهگهشتۈرۈپ يۈرۈ

ئۇ دهسلىپىده شىڭ شىسهينىڭ قېيىنئاتىسى باشـقۇرغان بىـر ئامبارغـا تېگىـپ ، ئاللىقـانچه يـۈز تاختـا چـاينى قولغـا     

 غا مهخپى ماڭغۇزۋېتىدۇ ، بهدىلىگه نۇرغۇن ئـات ھهل >>قۇۋۇرغا  ئېرهن << ده ، ئۇنى قامچىباي ئارقىلىق ¨چۈشۈرىدۇ 

كېيىن ، ئۇ ھهربىي گېنىرال سىياقىدا ياسىنىپ ، ھهمراھلىرى بىلهن تېخىمۇ ئهپچىل ھهرىكهت ئېلىپ بارىـدۇ . قىلىۋالىدۇ 

ت قىلىپ ماڭغان ھهربىي  ده ، لهڭ ھارۋىلىرى ئۈستىدىن نازاره¨جهنۇپتىن لهڭ بېشىپ كېلىۋاتقان ھارۋىالرنى توسايدۇ . 

  : ساقچىالرغا بۇيرۇق بېرىپ 

 <<  دهيدۇ - >> ئالتايغا ھازىر ئاشلىق كېرهك ئهمهس ، ھارۋىالر تېز يۇرتىغا قايتۇرۇلسۇن ، بۇ يۇقىرىنىڭ پهرمانى << -

  .  قۇربانجان >>گېنىرال 

ارۋىكهشـلهر ئهجهل چاڭگىلىـدىن سهيسىگه تۇتۇلۇپ ، جۇڭغارىيه چۆللىرىـده لهڭ بېـشىپ ، غهمكىـن ماڭغـان دېھقـان ھ

  .  غا بارىكالال ئېيتىپ ، ئارقىغا قايتىدۇ >> گېنىرال <<قۇتقۇزۇپ قويغان بۇ 

يۇقىرىقى ئىككى ئىش قۇربانجان دىلوسىنىڭ باش ئامىلى بولۇپ ، دۇبهن يامۇلدىن ئۇنى تىرىـك تۇتـۇش پهرمـانى      

 يېڭـى ئهنـزىلهر يهنه تۇغۇلـۇپ ¨يېڭـى . نجان ھېچ تۇتۇلمايدۇ ئاختۇرۇشالر سىجىل داۋام قىلسىمۇ ،قۇربا. جاكالىنىدۇ 

تۇرىدۇ ؛ بىر كۈنى دۇبهن مهھكىمىسىنىڭ بهش ئېتىنـى ئهپقېچىپتـۇ دىـسه ، يهنه بىـر كـۈنى داشـىمىندىكى ھۆكـۈمهت 

بهننـى ئىككىنچى تۈرمىدىن مانچه مهھبۇسىنى ئهپچىقىپ كېتىپتۇ ،دېگهن خهۋهرلهر شىڭ دۇ. دۇكىنىغا بۇالڭچى كىرىپتۇ 

شىڭ شىسهي باش ساقچىنىڭ كاتتىۋېشى لى يىڭچىنى چاقىرىۋېلىپ قۇربانجاننىڭ . بارغانسېرى ۋهسۋهسىگه سالماقتا ئىدى 

  . سۈرىتىنى سورىدى 

  : لى يىڭچى دۇدۇقلىنىپ 
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ېمه  سۈرىتى تۈگۈل ،سايىسىمۇ يوق ، ئۇ راستىنال شـهيتانغا ئوخـشايدىغان بىـر نـ¨ قۇربانجان دىگهننىڭ بىزده رهسىم -

  .  دىدى -بولسا كىرهك ، 

 بۇ ئاپهتنىمۇ ¨ دىدى شىڭ دۇبهن ئىزىدا ئولتۇرالماي -بۇ ئهبلهخ بېشىمىزغا باال بولدى ، ... قۇربانجان ...  ھىم -

 شىڭ شىسهي بىر ئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن - دهك ئۇجۇقتۇرۇۋېتىش كېرهك ، ⑨ >> ئاپرېل سۈيىقهستچىلىرى ¨ 12 <<

 بانـان <<چـۈنكى ، ئـوت ئۆچۈرىـدىغان .  بۇ ئاپهتنى قانداق ئۇجۇقتۇرۇش يهنىال ساڭا باغلىق -يهنه داۋام قىلدى ، 

  .  نى خېلى بۇرۇنال ساڭا تۇتقۇزغانمهن ⑩ >>يهلپۈگۈچ 

  . لى يىڭچى ئىتائهتمهنلىك بىلهن بېشىنى ئېگىپ قهسهميات قىلدى 

گاھىدا گېنىـرال ، .  كېچهكلهرنى راسلىۋالغان ئىدى ¨ئۇ ھهر خىل كىيىم .  يۈرگۈزۈۋېرهتتى قۇربانجان ئۆز ئىشىنى     

ئۇنىـڭ . گاھىدا ساقچى ، گاھى كۈنلىرى بولسا قازاق ، گاھىدا يېـزا قىزلىـرى سـىياقىدا ياسـىنىپ خىرامـان يـۈرهتتى 

ئۇنىـڭ ئىـشلىرى ئهل .  بهرگهن ئىـدى قامالشقان چىرايى ۋه قامىتى سېھرىسى ئۈچـۈن ئوڭۇشـلۇق ئىمكـانالرنى يارىتىـپ

  . مهنپهئهتى بولغىنى ئۈچۈن ھېچكىمنىڭمۇ ئۇنى پايالقچىالرغا چېقىپ قويۇشقا دىلى تارتمايتتى 

 ده ، ئهتىسىال ئاق بارات ¨ بالىالرنىڭ داشىگۇ جىلغىسىدىكى پاجىئهسىنى قامچىبايدىن ئاڭلىدى >> ئالتۇنچى <<. ئۇ 

  . بۇ چاغدا ھهممه ياقنى قېلىن قار قاپالپ كهتكهن ئىدى . ارچوقا تهرهپكه قاراپ ماڭدى قاتارلىقالر بىلهن ئاتلىنىپ س

ئۇالر جىلغىمۇ جىلغا ، داۋانمۇ داۋان ئات چېپىپ يۈرۈپ ، بىر قىيا ئۈستىگه چىققاندا ، كۆزى ئۆتكـۈر قامچىبـاي ئالـدى 

  . ياقتىكى بىر ھاڭنى كۆرسىتىپ ، دوستلىرىنى باشالپ ماڭدى 

 ده ، قارغا كۆمۈلۈپ قالغان بۇ ئۈچهيلهننى ¨ر قىيادىن پهسكه قاراپ چۈشۈپ ھاڭدىن ئۈچ كىشىنى تېپىۋالدى ئۇال      

  . بۇ ئىمانبهك چالنىڭ قىشلۇسى ئىدى . جۇۋىلىرىغا ئوراپ ، شۇ ئهتراپتىكى توشال ئۆيگه ئېلىپ باردى 

ئۇالردىن بىرى ئاللىقاچان قېتىپ قالغـان . ۆردى  بىرلهپ تۇتۇپ ك¨ئۈچهيلهننىڭ تومۇرىنى بىر . ئىمانبهك تىۋىپ ئىدى 

. ئۈچىنچىـسىمۇ نىمجـان ھـالهتته ياتـاتتى .  ئىككى سائهتتىن كېيىن جان ئۈزۈپ كهتتى ¨ئىككىنچىسى بىرهر . ئىدى 

  . ھاڭغا دومىالپ چۈشكهنده ئۇنىڭ ئوڭ قولى چىقىپ كهتكهن ئىدى 

  : ه قىلغاندىن كېيىن ، ئۈچىنچى يىگىتنى تىۋىپ چالغا تاپىالپ قۇربانجانالر بايىقى ئىككى ئۆلۈكنى تاغ باغرىنى دهپن

  .  دهپ قايتىپ كېتىشكهن ئىدى - كېسهلگه ئوبدان قاراڭ ، ئېھتىياجلىق نهرسىڭىزنى بىز ھۆدده قىلىمىز ، -

  .  ئاستا ئهسلىگه كهلدى ¨ئۇ ئىمانبهكنىڭ پهرۋىشى ئارقىسىدا ئاستا .  ئىرپان ئىدى ¨بۇ نىمجان يىگىت 
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ئـۇ . نىڭ ساپ ھاۋاسىمۇ ، قازاق خهلقىنىڭ مېھرىبانلىقىنىڭ داۋاسىمۇ ئۇنىڭغا ئـارام ۋه دهرمـان بېغىـشلىماقتا ئىـدى تاغ

چولپان يادىغا يهتكهنده ئوت بولۇپ ياناتتى ۋه تولغىناتتى . جان قورغاندىكى لهيلىگۈلنى ئهسلهيتتى . ھامان قهشقهرنى 

  : ، شۇڭا ئاۋۇلدىن ئاخىر خوشالشتى 

  ... نبهك ئاتا ، دۇئا بىرىڭ  ئىما-

2  

.  تهلمىنى ئـالغىچه تېڭىرقـاپ يـۈردى ¨ئىرپاننىڭ ئۈرۈمچىگه تۇنجى قېتىم كېلىشى بولغاچقا ، بۇ يهرنىڭ ئهلمه       

  . يانچۇق قۇرۇق بولغاچقا ، قهشقهرغه كېتىشكىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى 

 ئهكبهرنىـڭ ئالتـاي سوقۇشـىغا كهتكهنلىكىنـى ، ¨ ئـۇقتى كۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇ ئهكبهر بىلهن سايىمنىڭ دىرىكىنى     

سايىمنىڭ كونا مال بازىرىدىكى سوپى چهندازا دىگهن كىشىنىڭ ئۆيىده يېتىپ قوپـۇپ يۈرۈۋاتقـانلىقىنى ئـاڭالپ كـۆڭلى 

  . ئىمىن تاپتى 

نېمه ئۈچۈندۇر ، . هلدى ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىنىڭ بىرىده ئۇ سايىمنى ئىزلهپ سوپى چهندازىنىڭ قوراسىغا ك     

ئىرپان قۇرانىڭ ئالدىغا كهلگهنده ، ئهيمىنىپ دهرھـال كهيـنىگه .  چىقىپ تۇراتتى ¨بۇ ئۆيگه نۇرغۇن جامائهت كىرىپ 

  :داجىۋىدى ، بۇنى كۆرۈۋالغان بىر كىشى دهرھال توۋالپ 

  . سوپى چهندازىنىڭ ئۆزى ئىدىبۇ كىشى دهل .  دهپ قىچقاردى - مېھمان يىگىت ، بېرى كهلسىله ، كېلىۋهرسىله ، -

ئىرپان جامائهتنىـڭ دۇئـا يانـدۇرۇپ . سوپى چهندازا مېھمىنى ئۆيىگه باشالپ ، جامائهت بىلهن بىلله ئولتۇرغۇزدى      

.  دېگهنلىرىگه قاراپ ، بۈگۈن توي چېيـى ئوخـشايدۇ ، دهپ ھـېس قىلـدى >> مۇبارهك بولسۇن <<بولغاندىن كېيىن 

  :ىن كېيىن ، ئىرپانمۇ خوشلىشىپ ماڭماققا تهمشىلىۋىدى ، سوپى چهندازا ئۇنى تۇتۇۋېلىپ جامائهت ئۇزاپ بولغاند

بۈگـۈن كـېچه .  مهن يىتىمچىنى ئكيۈمده بىر كىچه قوندۇرماي كهتكۈزمهيمهن ، پهمىمچه سـىز مۇسـاپىر ئوخشايـسىز -

  .  سه ، ئىرپاننى قوندۇرۇپ قالدى ¨ دىدى - مۇڭ بولۇڭ ، ¨مېنىڭ بىلهن ھال 

پاراڭ بارغانسېرى چوڭقۇرلىشىپ قهشـقهردىن ئـۈرۈمچىگىچه ، ئـۆمهر باينىـڭ . ئۇالر ئهكچه پاراڭالشتى ۋه تونۇشتى      

بېخىللىـق بىــلهن يىققــان دۇنياســىنىڭ قانــداق تــوزۇپ ، ئۆزىنىــڭ قانــداق ئۆلگهنلىكىــدىن تارتىــپ ، كــارۋان بېــشى 

 قانداق نابۇت قىلىنىشىدىن تارتىپ ، زومىگهر نادان بهگلهر  يىگىتلهرنىڭ>> ئالتۇنچى <<نهسىردىننىڭ ھاالكىتىگىچه ، 

  . بىلهن زامانقۇلنىڭ قانلىق جىنايهتلىرىگىچه كېڭهيگهن ئىدى 
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 ئـاال خۇرجـۇننى ئۆشـنهمگه سـېلىپال - دهيتتى سوپى چهندازا ئـۆزىنى تونۇشـتۇرۇپ ، - مهن قهشقهردىن چىققاندا ، -

 دهپ يېنىمدا >> چهندازا تاغا << دهپ زاڭلىق قىلىدىغانالر ئهمدى >>رى  ئاال خۇرجۇن قهشقى<<بۇرۇن مېنى . چىققان 

 زهرب << ، >> زهپ كاشـىغهر <<مېنىڭ چهنـدازام قهدىمقـى يوپـۇردىن تارتىـپ . پهرۋانه بولۇپ يۈرىشىدىغان بولدى 

ن يىتىمچىالرنىـڭ مهن مۇشۇ پـۇلالر بىـلهن نۇرغـۇ.  دهپ ئاتالغان پۇلالرنىمۇ كۆردى >> زهرب خوتهن << ، >>كهشمىر 

  ... بېشىنى سىلىدىم 

ئۇ ئىلگىرى قىمارۋازچىلىق بىلهن ئاشۇنداق ئۆتكهن بولسا ، كېيىنكى كۈنلهردىكى ئاشپهزلىك تىجـارهتلىرى ھهققىـده      

  . ئېيتىشنى خالىمىدى 

  : سوپى چهندازا ئارىدىن ئىرپانغا سايىمنىڭ ئهھۋالىنى تونۇشتۇرۇپ      

غا كهلگهنده ئۇنى بىر كىچىك ھوجرىغا تهنھا ئورۇنالشتۇرۇپ قويـدۇم ، لـېكىن سـايىم بهدقىلىـق  سايىم سارغىيىپ يېنىم-

  .  دىدى -يىگىت بولۇپ چىقتى ، ھهر كۈنى دىگۇدهك ھاراق ئىچىۋالىدۇ ، ئىش خۇشياقمايدۇ ، 

نىڭ دىققىتىنى يېڭى بىر سوپى چهندازا ئۇ. ئىرپان ئۆز ئاغىنىسىنىڭ بۇ قهدهر چۈشكۈنلۈكىنى ئاڭالپ ئىچى سېرىلدى      

  : مهسلىگه جهلپ قىلىپ سۆزىنى يهنه داۋامالشتۇردى 

مهن سىزگه بۈگۈنكى .  يېسىرلهرگه قولۇمدىن كهلگىنىنى ئايىمىدىم ، سايىمغىمۇ ، باشقىالرغىمۇ شۇنداق ¨ مهن يىتىم -

  : توي مهرىكىمىزنى مىسال قىلىپ بىرهي 

ئـۇ يهرده كـۆرگهنلىرىمنى .  مهن تىجارهت ئۈچۈن جۇچـۇهنگه بـاردىم ⑾ شىنشىشيانىڭ يولى ئېچىلغاندىن كېيىن      

 چاقىـسىز يىـتىم ¨ كوچىالردا ، يول بويلىرىـدا ، بۇتخانـا ئالدىلىرىـدا ئىـگه ¨كوچا . دىسهم ئاڭالپ ئىچىم سىرىلىدۇ 

دهپ ئالـدىڭىزغا ! نـان ! ىالر نـان ئېچىقاپ كېتىـشكهن بـۇ نارىـسىده بـال.  يالىڭاچ يۈرۈشىدۇ ¨ قىزالر قىپ ¨ئوغۇل 

  . ئېتىلىپ كېلىدۇ

مهن بۇالرنى كـۆرۈپ كۆڭلـۈم ! ... ئۇالرنىڭ ئېرىق بويلىرىدا ھاشارهتلهر بىلهن سېغىز اليالرنى يهپ تۇرۇشلىرىچۇ       

. زى ئاڭالندى شۇندا بىر قىزنىڭ يىغا ئارىالش ئاۋا. بىر قىسما بولدى ، لېكىن ئامال قانچه ؟ مهن ئىشىمغا كېتىۋهردىم 

. ئۇ كهلگىنىچه پېـشىمگه چىـڭ ئېـسىلدى . كىچىككىنه بىر قىز زارلىنىپ كېلىۋېتىپتۇ . مهن كهينىمگه بۇرۇلۇپ قارىدىم 

 ده ، يولۇمغـا ¨ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ ، بىر توغرام نـان بهردىـم . كۆزى مۆلدۈلهپ ، توختىماي ياش تۆكۈپ تۇراتتى 

ئۇ يىغالپ بىر نېمىلهرنى . ناننى قولۇمدىن ئېلىپ تۇرۇپمۇ يهنه كېلىپ پېشىمگه يېپىشتى مېڭىشقا تهمشهلدىم ، لېكىن قىز 

ئاسنا مېنىڭ شىنجاڭلىق . ئۇنىڭ ئېتى ئاسنا ئىكهن . شۇ چاغدا سېرىق ئۇيغۇر ئايلىدىن بىرسى كېلىپ قالدى . دهيتتى 
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تـېخىچىال پېـشىمنى . ڭـا ئـۆرۈپ بهردى  ده ، ھېلىقـى ئـاۋاق قىزنىـڭ دېگهنلىرىنـى ما¨ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمنى بىلـدى 

 ئانىـسى يېقىنـدا يـۈز بهرگهن قهھهتچىلىكـته ¨قويۇۋهتمهي چۇلدۇرالۋاتقان قىزنىڭ ئىسمى مالهن بولۇپ ، ئۇنىـڭ ئاتـا 

 <<: بۇ قىز ماڭا . بىرال ئاكىسى بولۇپ ، ئۇمۇ جان بېقىش ئۈچۈن قاياقالرغىدۇر كېتىپ قاپتۇ . ئۆلۈپ كهتكهن ئىكهن 

مهن قانـداق قىلىـشىمنى بىلهلـمهي تـۇرۇپ قېلىۋىـدىم ، .  دهۋاتقان ئىكهن >>ۋال ، بولمىسا ئۆلۈپ قالىمهن مېنى بېقى

مـالهننى شـۇنىڭ بىـلهن ئـۈرۈمچىگه . مېنىڭمۇ ئىچىم ئاغرىدى . ھېلىقى ئاسنامۇ بۇ قىزنى بېقىۋېلىشىمنى تهلهپ قىلدى 

سوپى چهندازا ئارىدا بىر ئاز دېمىنى ئېلىۋالغاندىن كېيىن ،  -ده ، ئارزۇالپ بېقىپ چوڭ قىلىۋاتىمهن ، ¨ئېلىپ كهلدىم 

 مېنىڭ ئايلىم كېسهلچان بولغانلىقتىن بىز باال يۈزى كۆرهلمىگهن ، شۇڭا خوتۇنۇممـۇ مـالهنگه ئـامراق ¨. داۋام قىلدى 

تهكبىر ئېيتىـپ ،  ¨ئهزان . بۈگۈن مانا جامائهتكه توي بېرىۋالدۇق . قىزىممۇ ئاپىسىغا شۇنچه ھېرىس . بولۇپ كهتتى 

  ...  دهپ ئات قويدۇق ⑿قىزىمغا مهريهم 

  .  دىدى ئىرپان ، سوپى چهندازىنىڭ سۆزىدىن تهسىرلىنىپ - بارىكالال تاغا ، ئۆزلىرىگه يېڭىۋاشتىن قول قويدۇم ، -

   .بۈگۈنكى تونۇشۇش مۇناسىۋىتى بىلهن ئىرپان ئۈرۈمچىده ئۇزۇن مهزگىل تۇرۇپ قالدى     

3  

 سهنـشىخاڭزا <<ئۇنى . ئىرپان ئۈرۈمچىده تۇرۇپ قالغان مهزگىللهرده يهنىال سوپى چهندازا ئۇنىڭ بېشىنى سىلىدى      

  .  چهكمهن دۇكىنىغا قارىتىپ قويدى ¨ كوچىسىدىكى بىر كىچىك ماتا >>

سايىم قان سـاتقان پۇلىغـا . ى ئىككهيلهن تېخىچه يۈز كۆرۈشهلمىد. لېكىن ئىرپاننىڭ غېمى ئاغىنىسى سايىمدا قالدى    

سوپى چهندازا ئۇنىڭغا ئاتاپ بهرگهن ھوجىرغـا .  يهرلهرده يۈرهتتى >> بېشىنى قايغان ، پۇتى تايغان <<ھاراق ئىچىپ 

  . كهلمىگىنىگىمۇ خېلى كۈنلهر بولۇپ قالغان ئىدى 

 شـهھهر ¨تىۋالىدىغان جايالردىن بىـرى قان سې. ئىشتىن ئارا بولغان بىر كۈنى ئىرپان ئاغىنىسىنى ئىزلهپ كوچىغا چىقتى 

  .  نامىلق بۇتخانىنىڭ كهينىده ئىدى >> شاڭدىمياۋ <<ئىچىدىكى 

. بۇتخانىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشى خېلى ياسىداق كهلگهن . ئىرپان سۈرۈشتۈرۈپ يۈرۈپ ، ئاشۇ بۇتخانا ئالدىغا كهلدى     

غول تېمىدىكى ئهجـدىھا رهسـىملىك .  قونۇشۇپ ئولتۇرۇشاتتى ئۇنىڭ ئۇچلۇق گىرۋهكلىرىگه قالغاچ ، كهپتهرلهر قاتارىسىغا

ئىبادهت ئۈچۈن كهلگهن سۆرهلمه چاپان ، ئۇزۇن يهڭلىك ، تاقىر بـاش . نهقىشلهر كىشىگه باشقىچه تهسىرات قالدۇراتتى 

  .  چىقىپ تۇراتتى ¨بۇت مۇشايىخلىرى كىرىپ 
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هزىپىسىگه مېڭىشتىن بۇرۇن دهسلىپىده مۇشۇ بۇتخانىغا كىرىـپ بـاش ئهينى زامانالردا ئامباللىققا تهيىنلهنگهن دارېنالر ۋ   

 تهۋپىـق تىلىگهنـدهك قىلـسىمۇ ، لـېكىن بارغـان يېـرىگه ¨قارىماققا ئۇالر بۇتتىن ئىنساب . ئۇرۇپ ، قهسهم ئىچىدىكهن 

  . نهشتهر تىللىق ئهجدىھانى بىرگه ئېلىپ كېتىشىدىكهن 

 خوتـۇن ۋه ئۇشـشاق بـالىالر قـان سـېتىش ¨ چه ئهر 50 -40. ىغـا كىـردى ئىرپان بۇتخانا يېنى بىلهن ئارقا كوچ    

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر نامرات جۇۋان بىلهن زهپىرهڭدهك سارغىيىپ ئۆڭدىن كهتـكهن ئىككـى . ئۆچرىتىده تۇرغان ئىدى 

  . ن ھهر ئىككى باال ئاشۇ جۇۋاننىڭ يۈرهك پارىلىرى ئىكه. ئوغۇل باال ئىرپاننىڭ دىققىتىنى قوزغىدى 

بالىالر ئاپىسىنى ئالدىرىتىپ قـان ئـېلىش ئـۆيىگه پـاتراق كىـرىش ئۈچـۈن قولىـدىن . ئۇالرغا قان بېرىش نۆۋىتى كهلدى 

  : ده ¨ئىرپان ئىچ ئاغرىتىپ چىداپ تۇرالمىدى . سۆرهيتتى 

تېنىڭالردا قـان . ۇ  مانا ماۋۇ پۇلنى بۈگۈنچه خهجلهپ تۇرۇڭ ، قان بهرمهڭالر ، چىرايىڭالر ساماندهك سارغىيىپ كېتىپت-

  .  دىدى ¨... قانسىراپ كېتىپسىلهر . قالمىغاندهك تۇرىدۇ 

يۇرت بهگلىـرى پهس . زامان تازا نهس بولدى .  نىمىمۇ ئىالجىم بولسۇن دهيال ئهپهندىم ، كۈن ئالماق تهس بولدى -

قـان شـورىغۇچىالر كىچىـك  . قان ساتماي چارهم بولمىدى.  غا تۇتۇپ كهتتى >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<ئېرىمنى . بولدى 

  .  دىدى ئايال ياش تۆكۈپ -مېنىڭ بالىلىرىممۇ قېنىنى بېرىشكه ئۈگىنىپ كهتتى ، . باالڭنىڭ قېنى كېرهك دهيدۇ 

ئىرپان چىدىيالماي يانچۇغىدىن ئالغان ياردهم پۇلىنى بايىقى جۇۋانغا خالىس ئۇزاتقاندا ، جۇۋاننىڭ ئوغۇللىرى تهڭال     

 يامان نىيهتلىـك پـۇل <<بالىالر .  ده ، ئىرپاننىڭ قولىنى قېقىۋېتىپ ، پۇلنى ئاپىسىغا ئالغۇزمىدى ¨ھومىيىپ كهلدى 

  .  دهپ ھېس قىلىشقان بولسا كېرهك >>

  . شۇنداق قىلىپ ئۇالر قان سېتىش بۆلۈمىگه كىرىپ كېتىشتى 

ى سېتىپ بولۇپ ، كېتىـپ قالغـانلىقىنى ئىرپان باشقىالردىن سۈرۈشتۈرۈپ ، سايىمنىڭ بۈگۈن ھهممىنىڭ ئالدىدا قېنىن    

. كهچ پېـشىنگىچه ھېچـيهردىن تىـۋىش ئااللمىـدى .  ده ، كهينىدىن ئىز قـوغالپ نهنليـاڭ تهرهپـكه كهلـدى ¨بىلدى 

 ده ، بىـر دوقمۇشـقا كېلىـپ كۈزىتىـپ ¨ قـاۋاق ئـارىالپ يـۈرۈپ ئـاخىرى چارچىـدى ¨ دۇكان ، قـاۋاقمۇ ¨دۇكانمۇ 

  . ئولتۇردى

ۆتكهنده خۇددى يۈسۈپجان جهۋالنىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىـر زىيالىنىـڭ ئـۇدۇل تهرهپتىكـى ئاشـخانىغا بىر مهھهل ئ   

ئـۇ بۇلۇڭـدىكى بىـر ئـورۇننى ئېلىـپ .  ده ، كهينىدىن ماڭدى ۋه ئاشـخانىغا كىـردى ¨كېتىۋاتقانلىقىغا كۆزى چۈشتى 

  . تتى ئۇ شۇمۇ ئهمهس دهپ خېرىدارالرغا يهر تېگىدىن تهكشى سهپساال. ئولتۇردى 
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 سـهككىزدهك سـىپايى ¨ئاشخانىنىڭ قىبله تهرهپتىكى بۇلۇڭىغا قويۇلغان بىر چوڭ يۇمۇالق شـىرهنى چۆرىـدهپ يهتـته    

 پاتال ئاشۇ يـۇمىالق ¨نېمه ئۈچۈندۇر ئاشخانىنىڭ خوجايىنلىرىمۇ ، تاڭجاڭ ، تىخودىلىرىمۇ پات . خېرىدار ئولتۇرۇشاتتى 

 ¨ ھۇيت دىگۈچه شـىرهنىڭ ئۈسـتى نـاز ¨ھايت . لىپ ، پايپىتهك بولۇپ كېتىشتى شىره يېنىغا كېلىپ ، جاۋخولۇق قى

  .  شاراپالر بىلهن تولۇپ كهتتى ¨نېمهت ، ھاراق 

  .  دهيتتى ئىرپان ئىچىده - بۇ ئىداره زىياپىتى بولغايمۇ ياكى سىپايىلهرنىڭ باراۋهت ئولتۇرۇشىمىدۇ ؟ -

سـاقىنىڭ قهدهھ سـۆزىنى . ساقىلىق قىلىـپ ، قهدهھ يۈرۈشـتۈرمهك بولـدى ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ھېلىقىالردىن بىرى    

  :ئاڭالش بىلهن ئىرپاننىڭ گۇمانى يېشىلدى 

 دوستالر ، بىز ۋۇ جۇشىنىڭ تهيىنلىشى ، يهنـى يـۈرهك سـۆزىمىز بىـلهن دىـسهك ، ۋۇ جۇشـىنىڭ غهمخـورلىقى بىـلهن -

ــدا تــۇرۇۋاتىمىز  ــېڭىش ئالدى ــۇپ م ــاھىيلهرگه فۇشــهنجاڭ بول ــى .ن ــيمهت << قېن ــدار غهنى  ، >> دهم غهنىــيمهت ، داى

   >>!  چىڭ <<خۇشاللىقىمىز ئۈچۈن 

 دېگهندهك ، ئۇالر >> سىپايى سىرىنى يوشۇرالماس ، پۇچۇق بۇرنىنى <<. ئىچىش باشالندى ، سورۇن قىزىپ كهتتى    

نى تالالپ ئالىدىغانلىقلىرىنىمۇ ئايانماي  قىزالر>> تىرناقتا توختايدىغان <<قىزىغانسېرى ، گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ ، ھهتتا 

  . سۆزلهشمهكته ئىدى 

 ده ، ¨ الرغا ئۇالشقان ئىگىز بوي ، شىر كهيىپ بىـر كىـشى كىرىـپ كهلـدى 40ھايال ئۆتمهي ، ئاشخانىغا يېشى     

 ، مهيدانـدا ئـۇ ، سـىپايىلهرنىڭ مهنـسىپىنى گويـا بىـراۋدىن ئاڭلىۋالغانـدهك. بارغان پېتى سـىپايىلهرگه سـاالم بهردى 

  : قىزىقچىلىق قىلغىلى تۇردى 

 كهمىنىلىـرى ئـوردا ھهرهملىرىـده ¨ئاڭلىسام ، ھهر بىرلىرى ئامبال بولۇشۇپال ، مۇبادا ئىلتىماسىم مهزۇر تۇتۇلسا ، پهقىر 

اپلىرىغا  كىچىكى يوق ، جاۋ¨ئىلتىپاتنىڭ چوڭ . چىۋهر چهۋهنداز ، ماڭغان يوللىرىدا زىلچا پايانداز بولۇشىنى خااليمهن 

  . ئىنتىزاردۇرمهن 

 نېمه دهيدۇ بۇ سولتهك ، بۇ يهرده ئالجىپ ، پهيزىمىزنى ئۇچـۇرۇپ <<سىپايىلهردىن بىرى بۇ چاخچاقنى كۆتۈرهلمهي    

  .  ده ، باال تېرىدى ¨ دهپ سالدى - >>

جاۋاپـسىز ئـۇ بـايىقى كهمسىتىـشنى . قىزىقچى كىـشى ئىمىـن پهيـدا دهپ نـامى بـار ھهجىـۋى قوشـاقچى ئىـدى     

  : ده ، قاقاقالپ كۈلۈۋېتىپ ھازىر جاۋاپ توقۇدى ¨ئۆتكۈزۋهتمىدى 

  ناساز بولغاي ئامبالالرغا چهۋهنداز ، 
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  ناباپ رهخىتتۇر يوللىرىدا پايانداز ؛

  ئۆزۈم تۇرسام بۇ شهھهرده مهردانه ، 

  .  ياز ¨ئۆتمهمدىمهن مهرتلىك بىلهن قىشۇ 

   

  :ئارىسىدىن بىرى قىرچه تېگىپ . تتى سىپايىلهرنىڭ كهيپى ئۇچتى ، جۇدۇنى قا

 پېنىنى چىقارمـاي ، ¨ئادهمنىڭ جان .  كۇشلىرىڭىز يوقمىدى ¨ ئاكا ، ئېغىزىڭىزغا باال تهگدىمۇ نېمه ، بۆلهك ئىش -

  .  دىدى -سورۇننى مۇشۇنچىلىك بۇزغىنىڭىزمۇ بهس يېتهرلىك ، . پاتراق كۆزدىن يوقىلىڭا 

ه سىپايىلهرنىڭ يېغىرىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن ، ئۆتكۈر تهنه بىلهن ئۇالرنىڭ ئاچچىق ئىمىن پهيدا تېخىمۇ كۈلۈپ كهتتى ۋ

  :  ئىشلهتتى >> ئۇنداق قازانغا ، مۇنداق چۆمۈچ <<ئۈچىيىنى بهكرهك قوچۇۋېتىش ئۈچۈن 

ۇشى يـوق بىراق ، ھازىرقى ئامبالالرنىڭ كاللىسى دۆت ، ھ.  ئۇنىچىۋاال كايىپ كهتكىچىلىك ئىش ئۆتۈلمىگهن ئىدى -

  : ده ، ئارقىدىن بىيىت ئوقۇدى ¨ دىدى -، شۇڭا پۇقرا بىلهن خۇشى يوق ، 

   

   دىكى بۇتقا ، >> شاڭدىمياۋ <<

  . قهسهم بېرىشهر ئامبال 

  ئالۋاڭنى توال سېلىپ ، 

  . خهقته قالمىدى تامبال 

   

  ئامبال چاچىدۇ سهيسه ، 

  . بهگلهر چاچىدۇ قاتالپ 

  قامچا سالىدۇ دۇرغا ، 

  .  ئۆتىدۇ داتالپ نامرات

   



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 84 - 

ئىمىن پهيدانىڭ كومېدىيسى ئاخىرلىشىش بىلهن تهڭ ئاشخانىنىڭ ئۇدۇلىدىكى قاۋاقخانىدا پهيدا . كهچ كىرگهن ئىدى    

  .  چۇڭ ئاۋازى ئوقتهك كىرىپ كهلدى ¨بولغان ۋاڭ 

 چۆرىسىگه چىقىشىۋالغان ئىدى نۇرغۇن كىشىلهر پاتقاققا مىلىنىپ ياتقان بىر مهسنىڭ. ئىرپان يۈگۈرۈپ سىرتقا چىقتى     

  : مهس ھامان بىرال سۆزنى ئهۋزهيلهپ تهكراراليتتى . 

  ...  ھهي ، دىگىنه ، مهن راست ئىشهكمۇ ، مهن ئىشهكمۇ ؟ -

مهلۇم بولدىكى ، مهس بۆلهك قاۋاقخانىالردىمۇ تازا قانغىچه ئىچىۋېلىـپ ، ئانـدىن مۇشـۇ قاۋاقخانىغـا خـۇدى يـوق     

 غۇرۇڭ ئاۋازىنى بولۇشـىغا قويـۇپ بېرىـپ ، مهيخـانىنى بېـشىغا كىيىـدىكهن ، قاۋاقخانـا ¨غاراڭ . كىرىپ كېلىدىكهن 

 ده ، تاپـسا ئالـدىغا دۈم ¨ دهپ دۈشكىلىگهن پېتـى تاالغـا ئىتتىرۋىتىپتـۇ >>!  يوقال ، ئىشهك <<: خوجايىنى كايىپ 

  . چۈشۈپتۇ 

  ! ئىرپان توپنى يرىپ كىرىپ قارىۋىدى ، دهل ھېلىقى سايىم 

  . ئىرپان بىر ھارۋا تېپىپ ، سايىمنى ئۇدۇل سوپى چهندازىنىڭ قوراسىغا ئېلىپ كهتتى 

4  

.  تورۇس چۆگىلهۋاتقاندهك ھېس قىالتتى ¨كۆزىگه قىزىللىق تىقىلىپ ، تام . ئهتىسى سايىم بېشىنى ئااللماي قالدى     

  .  قان سهپرا قىلدى  ده ، تاپسا يېنىغا بېرىپال¨بىر مهھهلدىن كېيىن ئاران ئورنىدىن قوپتى 

 تۇرقىدىن ھازىر ئۇ خۇددى ھـال چۈشـۈپ ، پىلىگـى قـۇرۇپ قالغـان ¨ياش سايىمنىڭ يۈزلىرىنى قورۇق باسقان ، تهقى 

 ھالىتىدىمۇ ¨ئۇنىڭ روھىي . ئۇنىڭ قهددى كىچىكلىگهن ، بهللىرى مۈكچهيگهن ئىدى . يىلگهش خاڭگاغا ئوخشايتتى 

هزىده تېرىككهك ، ئىشتىن زېرىككهك ، روھى سۇنۇق ، كهيپى خۇنۇك بولۇپ قالغان ئۇ ، مىج. چوڭ ئۆزگىرىشلهر بولدى 

  .  شاراپنىڭ ئۇنىڭغا كهلتۈرۈپ بهرگهن باالسى ئىدى ¨مانا بۇ ، ھاراق . ئىدى 

تى ئۇنىڭغا تاتلىقمۇ ، قاتتىقمۇ دهپ باق. ئىچى كۈچلۈك ئىرپان سايىمنى ئهيۋهشكه كهلتۈرهلمىگهنلىكىدىن بىئارام بوالتتى 

ئهسـكى قىلىقىـدىن . دېگهندهك ، ناچـار خۇيـدىن بهزمىـدى >> ئۈگىنىپ قالغان خۇي ، ئۆلگىچه <<، بىراق ، سايىم 

  . يالتايمىدى 

  :بىر كۈنى ئهتىگهنده ئىككهيلهن ئوتتۇرىسىدا كهسكىن مۇنازىره بولدى 
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  .  دىدى ئىرپان كۆيۈنۈپ ¨...  يازنىڭ يېزىدا سېنى قهشقهرگه -

قاپـاقلىرى تۈرۈلـۈپ ، .  بولمـايال ، سـايىمنىڭ تهتـۈر تـۈكلىرى ئۆزۈلـدى ¨ىـدىن گهپ چىقىـپ بـوال ئىرپاننىـڭ ئېغىز

  : ئۇ لهۋلىرىنى غهلىته پۇرۇشتۈرۈپ . كالپۇكلىرى كۆكىرىپ كهتتى 

 دهپ - ساڭا ئارتىلىۋالدىممۇ ، نېمه ئېغىرىم چۈشـۈپ قوغاليتتىـڭ ، مهن بىـلهن نىمـانچىۋاال ئېيتىـشىپ قالـدىڭ ؟ -

  . ىدى ھۆركىر

 ئېغىرىڭمۇ ، يېغىرىڭمۇ چۈشۈۋاتىدىغۇ ؟ قان سېتىڭ ، اليغا مىلىنىپ يېتىڭ ، بۇ يىگىت ئۈچۈن نومـۇس ئهمهسـمۇ ؟ -

  ياخشى گهپ قىلسام ، نىمانچىۋاال كۆكهملىك قىلىسهن ؟ . >> دوست ئاغرىتىپ ئېيتار ، دۈشمهن كۈلدۈرۈپ <<

مهن بىلهن سـېنىڭ كارىـڭ . هن يولنى ئاتاڭغا بهرمه دهپتىكهن  سېنىڭ مېنى باشاليدىغان ھهققىڭ يوق ، ئۆزهڭ بىلگ-

  ...بولمىسۇن 

سايىمنى ئازغان يولدىن قايتۇرۇپ كېلىش مۇمكىن بولمىدى ، لېكىن ئىككى دوسـتىنىڭ ھـازىرقى مۇنـازىرىلىرى توغرىلىـق 

ۇشماسـلىقنى پهيـدا قىلىـپ  دهيدىغان ئۇق>> يىراق تۇرسا كىشنىشىدۇ ، يېقىن تۇرسا چىشلىشىدۇ <<كىشىلهرنىڭ ئېڭىدا 

  . ئۇنىڭدىن جاق تويدى . قويماسلىق ئۈچۈن ئىرپان ئهمدى سايىم توغرىسىدا ئېغىز ئاچمايدىغانال بولدى 

 ئېرهن <<ئۇنىڭ قهشقهردىن كۆتىرىپ كهلگهن راۋىپى . ئۇ راۋاپ ئىزلهپ كوچىغا چىقتى . بۈگۈن كۈنگه يهكشهنبه ئىدى 

  . ن ئىدى  تاغلىرىدا سۇنۇپ كهتكه>>قوۋۇرغا 

ئىرپان نهنمىن روزى ھاجىمنىڭ مېچىتى يېنىدىكى بىر كىچىك دۇكاننىڭ ئالدىغا بارغاندا تۇرغان بىر راۋپقا كۆزى چۈشتى 

 ده ، سۆيۈنگىنىدىن يۈگۈرۈپ دۇكانغا كىرگهن پېتى راۋاپنى قولىغـا ئالـدى ، راۋاپنىـڭ بېـشىدىن قـۇلقىغىچه قاراشـقا ¨

  . باشلىدى 

  .  دهۋهتتى ئۇ -لىقتا ئىشلهنگهن راۋاپ ،  پاھ ، بىزنىڭ تاشمى-

 خاپىلىقى بىردهمنىڭ ئارىلىغىـدا ئاللىقاياقالرغـا ¨راۋاپنى كۆرۈپ ئىرپاننىڭ زېرىكىشلىگى ۋه بايا سايىمدىن تارتقان ئهلهم 

  . ئۇچۇپ كهتتى 

هگـمهك قـۇلىقى ھىـالل ئ. راۋاپنىڭ مۈڭگۈزىدىن ئىشلهنگهن يۇلتۇز شهكىللىك نهقىشى ئۇنىڭ كۆزىگه گۈلدهك كۆرۈنهتتى 

ئىرپـان ئـوتتهك زهۋقـى بىـلهن دۇكـان ئىچىـدىال . ئاي نهشئىلىدهك ، يۇمۇالق بېشى قوياش سىماسىدهكال گهۋدىلىنهتتى 
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راۋاپنىڭ بهش تارىـسىدىن ئۇرغـۇپ دولقۇنلىغـان تهرهننـۇم كـۈيلىرى . زهخمهك ساداسىنى ئاجايىپ ئهۋجىگه كۆتىرىۋهتتى 

  . هزالىرىدا تهڭال ھاياجان قوزغىغان ئىدى ئاڭالپ تۇرغۇچىالرنىڭ سهزگۈ ئ

  .  ده ، راۋاپنى ئۇنىڭغا شۇ يهردىال ھهدىيه قىلىۋهتتى ¨دۇكاندار مۇزىكانتنىڭ ماھارىتىگه قايىل بولدى 

 ئهردهم بىلهن ھهشقالال رهھمهت بىلدۈرۈپ بولۇپ ، كونا مال بازىرىغا يېتىپ كهلـدى ¨ئىرپان سېخى خوجايىنغا ئهدهپ 

ئۇنىـڭ . ئۇنى تام ياقىلىرىدا ئاپتاپقا قاقلىنىپ ئولتۇرۇشۇپ كهتكهن نۇرغۇن مۇساپىر يىـتىمچىلهر قورشـىۋالدى بۇ يهرده . 

ئىرپـان بـۇ .  يىگىتلهرمۇ بار ئىدى >> ئالتۇنچى <<ئىچىده ئالتاي تاغلىرىدىن قېچىپ كېلىپ يۇرتىغا كېتهلمهي يۈرگهن 

  . ق بولدى يهرگه توپلىشىۋالغان دىلكهشلهرنىڭ پارىڭىغا ئورتا

 الر قارىـسىنى ئالغـان بىـر يىگىتنىـڭ سـېخىلىغى بىـردىنال 30دهل مۇشۇ ئهسنادا كىيىنىشى ساالپهتلىك ، يـاش قـۇرامى 

  . جامائهتنىڭ نهزىرىنى جهلپ قىلدى 

ئۇ سۈزۈك چىراي ، قهددى كېلىـشكهن ، يهلكىـسى كهڭ ، ئېغىزىغـا ماسـكا تارتىۋالغـان ، بېـشىغا مانچىـستىر دوپپـا ، 

ئـۇ يانچۇقىـدىن .  بۇرۇلكا ، پۇتىغا قارا خۇرۇم بهتىنكه كىيگهن مهزمۇت بىر يىگىت ئىـدى ¨ىغا سارجا كاستىيوم ئۇچىس

 يىگىتلهرگه كهڭ قوللۇق بىلهن >> ئالتۇنچى << ده ، ئۇنى ¨ يېڭى دولالرنى ئوچۇمالپ ئالدى ¨ باغالم يىپ ¨باغالم 

 -هنگهن بهزىلهر بۇ مهردانه يىگىت كىـم بولغـاي ، تونۇمـسىلهر ؟ بۇ چهكسىز سېخىلىقتىن تهسىرل. تارقىتىشقا باشلىدى 

سـېخى . لېكىن ھېچكىم ئۇنىـڭ قىياسـى ئېتىنىمـۇ ئېغىزلىرىـدىن چىقىرالمىـدى .  بىرىدىن سۈرۈشتۈرۈشهتتى ¨دهپ بىر 

 ھېلىقـى  شهرىپىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن مهيداندىكى ئىنتىزارلىـق غۇلغۇلىـسى توختىمىغانـدىن كېـيىن ،¨كىشىنىڭ ئىسىم 

  .  دهپ توۋلىدى >>!ئهخمىدى !  ئهخمىدى <<: سېخى يىگىت بىلهن بىلله كهلگهن دوغىالققىنه قىزىل يۈزلۈك زىيالى 

 دېـگهن سـۇئالالرنىڭ قـۇيرۇقى - خوش ، ئۇنداقتا ئهخمىـدى كىـم بولىـدۇ ؟ نهدىـن كېلىـدۇ ؟ نهده ئىـشلهيدۇ ؟ -

  . ئۇزۇن ئۆتمهي ئهخمىدىلهر كېتىپ قالدى . ۋاپ بهرگۈچى چىقمىدى بىراق بۇ سۇئالالرغا جا. ئۈزۈلمهي داۋام قىالتتى 

 يۇ ، يهنىال دهرگۇماندا بولـۇپ ، تـازا ئېـسىگه ¨ئىرپان بۇ سېخى كىشىنى قانداقتۇر بىر كىشىگه ئوخشاتقاندهك قىلدى 

  . ۈپ كهتتى ئهمما ئۇ ، خۇددى تېپىشماققا جاۋاپ ئىزلهۋهتقان ئوقۇغۇچىدهك چوڭقۇر خىيالغا چۆك. ئااللمىدى 

 ئىككىنچى قىسىم

  ئون توققۇزىنچى باپ

1  
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ئۇنىـڭ . كىتابخانلىرىمىز باشتىكى باپلىرىمىزدا زامانقۇلنىڭ دهسلهپكى تهرجىمھالى بىلهن قىـسمهن تونۇشـقان ئىـدى     

  . كېيىنكى يىلالردىكى ھايات تارىخىمۇ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلىدۇ 

 ھۇيـت دىگـۈچه ئـۇ ¨ناسـىرنىڭ ھامىلىغىـدا ھايـت . رنىڭ باشلىرىدا پهيدا بولغان  يىلال¨ 40بۇ شهھهرگه ئۇ ،     

كېيىنرهك ئۇ بهگنىڭ . ناسىر بولسا كىچىكىده ھىمىت بهگنىڭ يىللىقىچىلىرىنىڭ بىرى ئىدى . ئىشنىڭ ئېپىنى تېپىۋالدى 

ئۇ جىـڭ . ڭى پارتىلىغان چاغ ئىدى بۇ دهل قۇمۇل دېھقانالر قوزغىلى. ئۆيىدىن قوغلىۋېتىپ ، ئۈرۈمچىگه ياياق كهلگهن 

 ¨ 1931ئۇنىـڭ بىرىنچـى تۆھپىـسى . شۇرىنغا ئهسكهر بولۇپ ، ئاشۇ قوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشقا كۆپ قېتىم قاتناشقان 

بۇ قىسىم تاغلىقالر بىـلهن ئۇچراشـقاندا . شۇ چاغدا ئۇ دۇگۇجژ قىسىملىرىدا ئىدى .  ئايدا خاتىرىگه ئېلىنغان ¨ 4يىلى 

چېرىكلهرنىـڭ ئـۆلمهي قالغـانلىرى پېتىـراپ .  ده ، دىۋىزىيه كوماندىرى دوگۇجژ ئوق تېگىپ ئۆلىـدۇ ¨لمهيدۇ كارغا كه

دىۋىزىيه كوماندىرىنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئارتىـپ قـايتۇرۇپ . ناسىر بولسا مۆلدۈرلهپ تۆكۈلۈۋاتقان ئوققا قارىماي . قاچىدۇ 

ناسـىر بـۇ چاغـدا جـاڭ پىيـۈهن . چ كۈزىده خـاتىرىگه ئېلىنغـان ئۇنىڭ ئىككىنچى تۆھپىسى ، شۇ يىلنىڭ كه. كېلىدۇ 

ئاتـاقلىق مهرگهن شـىرۇلال مۇشـۇ قېتىمقـى . قىسىمىدا جهڭگه قاتنىشىدۇ ، بۇ جهڭده تاغلىقالر ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرايـدۇ 

ياغاچقـا جاڭ پىيۈهننىـڭ بـۇيرۇغى بـۇيىچه ناسـىر شـىرۇلالنىڭ كاللىـسىنى كېـسىپ ، . جهڭده ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇ 

ناسـىر يهنه بـاپىنگورت . كېـيىن ئىگىـز مومىغـا ئېـسىپ قويىـدۇ . مىخالپ قومۇل شهھرىنىڭ كوچىلىرىدا سازايى قىلىدۇ 

شـۇ .  يىلـى يـانۋاردا لۈكچـۈن خهلقىنىمـۇ قىرغـان -1933باشچىلىقىدىكى ئاق روس يالالنما قىـسىملىرىغا قاتنىـشىپ ، 

ئۇنىـڭ . كىالتچىسى مهخسۇت مۇھىتى شۇ قېتىملىق ئۇرۇشتا قۇربان بولغان جۈملىدىن تۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ ئاتاقلىق تهش

 شـۆھرهت <<ناسىرنىڭ بۇ تۆھپىلىرى ئـۇنى . بېشىنىمۇ كېسىۋېلىپ ، تۇرپان شهھهر دهرۋازىسىغا ئېسىپ قويۇشقان ئىدى 

بـۇ كـۈنلهرده .  بولدى شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ مهيدىسىده ئالتا بۇرجهكلىك مېدال يالتىرايدىغان.  كه سازاۋهر قىلدى >>

 >> سهن ئهمهس مهن <<ئۇ ، قاپاقلىق ماۋزۇر ئېسىۋېلىپ ، كوچىالردا . ناسىرنىڭ كىيىنىشلىرىمۇ قالتىس بولۇپ كهتتى 

نهتىجىده ئۇ ، شىڭ شىسهينىڭ مهخپى رازىۋېـت . ئۇنىڭ ئامهت قۇشى ئىككى باشلىق ئىدى . دهپ پو ئېتىپ يۈرهتتى 

  . غان ، ئابرويلۇق بۆلۈم باشلىقلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى ئىدارىسىده خېلى گېپى ئۆتىدى

زامــانقۇل تــۇنجى قېــتىم ئۇنىــڭ بىــلهن كۆرۈشــكهنده ، ناســىرنىڭ ســاالپىتى ، بولۇپمــۇ قــاپلىق مــاۋزۇرى بىــلهن     

. ۋهتتى شۆھرهت تهقهززالىقىدا يۈرگهن زامانقۇلنىڭ مهيلىنى مهس قىلىـ. مهيدىسىدىكى مېدالى زامانقۇلنى تاڭ قالدۇردى 

  . ئۇنىڭ ئېغىز شۆلگهيلىرىدىن سېرىق سۇ ئاققان ئىدى 

  .  دىدى ناسىر - بىز كىچىكىمىزدىن بىلىشىمىزغۇ ، -

  .  دىدى زامانقۇل دهرھالال ¨ ھهئه -
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ئۇنى ھهر كىم ئۆزى تېپىشى .  شۆھرهت دىگهن ھېلىقى سهتهڭلهردهك ئۆزىچىال قۇچاق ئېچىپ كېلىدىغان نهرسه ئهمهس -

  . كېرهك 

  .  بۇنى خېلىدىن بۇيان ئۆزۈممۇ چۈشىنىپ كېلىۋاتىمهن - دىدى زامانقۇل ، ¨ چۈشهندىم -

.  ئىككى قېتىمال تۆھپه ياراتساڭ ، سېنىڭدىن ئهتىۋار ئـادهم بولمايـدۇ ¨بىر .  ئۇنداقتا ، بىز بىر بۆلۈمده ئىشلهيمىز -

  !ۈن ھازىرلىق كۆرۈپ قويغىن شۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىش ئۈچ. ئهته ساڭا بىر مۇھىم ۋهزىپه بېرىلىدۇ 

. ئهمدى ھهر خىل فورمىدا پۇقراچه ياسىنىپ يۈرىـدىغان بولـدى . دېگهندهك ، ئهتىسى ئۇ يېڭى ۋهزىپه تاپشۇرۋالدى    

 مهركىزىـي ئۇيغـۇر <<ئۇ بىر كۈنى .  بولۇپ يۈرهتتى >> مۇنهججىم <<ئۇ ، ھهر كىشىنىڭ كۆڭلىدىكىنى تاپااليدىغان 

 تازا << ده ، ¨سهئىدىنىڭ ئۆيىگه ئاشپهز ئايال كېرهك ئىكهن ، دېگهن سۆزنى ئاڭالپ قالدى  .  ق>>ئۇيۇشما رهئىسى 

. مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۇ ، سـهئىدى بىـلهن تونۇشـۇۋالدى .  بىر جۇۋاننى تېپىپ كېلىپ تونۇشتۇردى >>يارايدىغان 

ئۇ .   تىن ئاشقان كىشى ئىدى 40 ياش قۇرامى سهئىدى ئىگىز بوي ، ئۇستىخانلىق ، بىر پۇتى خېلىال ئاقساپ ماڭىدىغان

  .  تىزىملىكى ئىچىگه كىرىپ قالغان بهختى قارا ئوبېكتىلهرنىڭ بىرسى ئىدى >> ئۆستۈرۈپ جايالش <<شىڭ شىسهينىڭ 

زامانقۇل تونۇشتۇرغان ئىسسىق چىراي جۇۋان راست دېگهندهك سهئىدىنىڭ خوتۇنىنىڭ كۆڭلىگه يېقىپ قالدى ۋه بۇ ئۆيده 

  . غىچه ئىشلهشكه مۇۋهپپهق بولدى ئۇزۇن

ئۇنىڭ شهخسى نامىغا كېلىـدىغان . سهئىدىنىڭ ئۆيىگه ھهر ساھه كىشىلىرى ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ كېتىپ تۇراتتى     

گاھىدا ئۇنى ئىزلهپ كېلىپ تاپالماي قايتقانالر مهخسۇس باغاققا ئىسىملىكىنى يېزىپ . مهكتۈپلهرنىڭ سانىمۇ جىق ئىدى 

لېكىن ئۇ قهغهزلهرنـى . سهئىدى ئۇالرنى كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن ئادهتتىكىچه تاشالپ قوياتتى . قوياتتى قالدۇرۇپ 

.  جۇۋان ئهپچىللىك بىلهن يىغىشتۇرۇپ ئاپىرىپ زامانقۇلغا ئۇدۇللۇق يهتكۈزۈپ تـۇراتتى >> ئىسسىق چىراي <<ھېلىقى 

ئۇالر بىر ھېيىتتـا سـهئىدىنىڭ . هۋالنىمۇ چۈشۈپ قالغان ئىدى مۇشۇ ئاخبارات تورىنىڭ ئىچىگه كېيىنرهك ھاشىمجان ۋه ج

  .  فامىلىسىنى بىر باغاققا يېزىپ كهتكهن ئىدى ¨ئۆيىگه پهتىلهپ كهلگهنده ، ئۇ يوق بولغىنى ئۈچۈن ئىسىم 

 بۇجۇرىنى ¨ بۇ ئىككهيلهن ئۆز زامانىسىنىڭ ئۆتكۈر مائارىپچىلىرىدىن بولۇپ ، ئۇالر زامانقۇل بىلهن ناسىرنىڭ ئۇجۇر    

 ده ، ¨شۇڭا زامانقۇل ئالدى بىـلهن ئاشـۇالرنى كـۆزدىن يوقىتىـشنى زۆرۈر بىلـدى .  يىڭنىسىغىچه بىلهتتى ¨يىپىدىن 

شـۇنىڭ .  بهردى >> مهلۇمـات <<ئۇالرنىڭ سهئىدى ئهنزىسىگه مۇناسىۋهتلىك ئـادهملهر ئىكهنلىكىـدىن خوجايىنلىرىغـا 

. زىيالىالر قاتارىدا ئۇ ئىككهيلهنمۇ تۈرمىگه تاشلىنىپ ، ئـاقىۋهتته ئۆلتۈرۈۋېتىلـدى بىلهن نهچچه يۈزلىگهن مائارىپچىالر ۋه 

  . مۇشۇ قانالر بهدىلىگه زامانقۇل غايهت زور مۇكاپات ۋه ئىنئامالرغا سازاۋهر بولدى 
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ى بولـۇپ  ئىـشرهت كوچىـسىنىڭ مهستانىـس¨كۆرهڭلهپ خۇدىنى يوقىتىشقا باشلىغان زامانقۇل كېيىنكى چاغالردا ئهيشى 

 چـوڭ تـۆھپه بىـلهن <<ئۇنىڭ ھازىر يۆلهنچۈكى كۈچلـۈك ، چـونتىكى چىـڭ ، مهخپـى يـان قـۇرالى بـار ، . قالدى 

ئـۇ يهنه قىمـارۋاز ، لۈكچهكلهرنىـڭ گـاڭگۇڭى بىلهنمـۇ .  گه ئىگه بولغان بىر كىشى ئىـدى >>ئۆمۈرۋايهتلىك دهسمايه 

 >> بۆرىسى يوق جاڭگالغا مايمۇن پادىـشاھ <<.  كۆتىرهتتى  دهپ كۆككه>> ئابالبهگ <<ئۇالر ئۇنى . ئۈلپهت ئىدى 

 >> ھۇچىسى ، پوچىنىڭ پۈدهكچىسى ¨ نوچىنىڭ ھه <<. دېگهندهك ، ئۇ بىردىنال بۇ شهھهرنىڭ نوچىسى بولۇۋالدى 

، شـۇنىڭ بىـلهن ھـالى يوغىنـاپ . بولغىنىدهك ، ئۇنىڭ ئهتراپىدا پايپىتهك بولۇپ يۈرىـدىغان چاپـانچىالرمۇ كۆپهيـدى 

ئۇنىڭ داغۋاز ، مهنمهنچىلىكى ئىشرهت . بۇرنىنىڭ ئىگىرى ئىگىزلهپ كېتىۋاتقاندهك زامانقۇل ھېچكىمنى كۆزگه ئىلمايتتى 

  . كوچىسىدا تېخىمۇ نامايهن ئىدى 

 شهھهر >> خانتهڭرى رېستۇرانى <<كېيىنكى كۈنلهرده ياڭخاڭ كۇلۇبى ئالدىدا لىرا ئىسىملىك گۈزهل ئايال ئاچقان      

بۇ يهرده ۋوتكا ، پىـۋا ، كـۇۋاس . رېستۇران تولىراق ئاخشىمى ئېچىالتتى . لرىنىڭ قاينايدىغان ماكانىغا ئايالندى نوچى

كاۋاپ ، توخۇ ، ئۆردهك گۆشلىرى ، تۇزلىغان غاز تۇخۇملىرى رېـستۇران خىرىـدارلىرى ئهڭ ياخـشى . كهڭتاشا سېتىالتتى 

 دهپ يېڭـى ئىـسىم بىـلهن >> خـانتهڭرى قاۋاقخانىـسى << رېـستۇران كېيىن بۇ. كۆرىدىغان زاكۇسكىالر ھېساپلىناتتى 

ئاز كـۈن ئىچىـدىال دۇكاننىـڭ سـاپ كرىمـى . بۇ يهرده تىجارهت تېزال روناق تېپىشقا باشلىدى . ئاتىلىدىغانمۇ بولدى 

  . تۈن تهڭ بولغاندىمۇ بۇ يهر خېرىداردىن خالىي بولمايتتى . ئىككى باراۋهر ئېشىپ كهتكهن ئىدى 

 ياشـالر 30لىرا ئاق يۈز ، زهنگهر كۆز ، قاڭشا بۇرۇن ، قويـۇق سـېرىق چېچـى ئالتۇنـدهك يـالتىراپ تۇرىـدىغان ،      

كىـشىلهرگه . ئۇ خېرىـدارلىرىنىڭ ھېچقانـدىقىنى يـات كـۆرمهي قىـزغىن كۈتـۈۋاالتتى . ئهتراپىدىكى زېرهك ئايال ئىدى 

خـۇش . هھال كـۆزلىرى خـۇددى تىنىـق كۆلـدهك كـۆرۈنهتتى كۈلۈمسىرهپ قارىغىنىدا ئۇزۇن كىرپىكلىـرى ئاسـتىدىكى شـ

 ده ، سهدهپتهك ئاپپـاق چىـشلىرى مهرمهردهك ¨تهبهسسۇم قىلغاندا يۇپقا ئهڭلىك سۈرتۈلگهن كالپۇكى يېنىك ئېچىالتتى 

  . پارقىراپ ، خېرىدارنىڭ مېھرىنى جهلپ قىالتتى 

. ۋىنى چىشلهپ زامانقۇل ھۇشىنى يوقىتىپ قويغان ئىدى  دهپ لې>> سادىغاڭ كېتهي <<لىرانى بىر كۆرۈش بىلهنال      

لىرا ئۇنى . ئۇ ھهر ئاخشىمى بۇ قاۋاقخانىغا ئوندىن ئارتۇق ئۈلپهتلىرىنى باشالپ كېلىپ مېھمان قىلىپ تۇرىدىغان بولدى 

هركهلگهنـده زامانقۇل مۇشـۇ خىـل ھ. كهتكهنده يهنه شۇنداق يولغا ساالتتى . ھهر كهلگهنده بىر كۈلۈپ قارشى ئاالتتى 

 بهش قىزنىڭ تويلۇق چىقىمىنى لىرانىڭ قاۋاقخانىـسىغا ¨ تۆت ئاي ئىچىده تۆت ¨ ئۈچۈنال ئۈچ >> ئىككى كۈلۈش <<

  . سېلىپ بېرىدىغان بولدى 

  !ئاندىنچۇ ؟-
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ن لىرا ئهسلىده جىڭ شۇرىننىڭ قاتناش ئىدارىسىنىڭ دېرىكتۇرى دېرىمىنكۇنىـڭ قىـزى ، ئاتـاقلىق بـاي كونىـستانتى     

 يىلى ياڭخاڭ چېركاۋسىنىڭ جهنۇپ پاسـىلىغا تۇتاشـتۇرۇپ ياۋرۇپـا ¨ 1928كونىستانتىن . دېگهن روسنىڭ كېلىنى ئىدى 

 ¨تهقلىتىده چوڭ بىر يۈرۈش ئىمارهت بىنا قىلغان ، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمهي قۇمۇلـدا قـوزغىالڭ يـۈز بهرگهنـده ئـۇ دهكـكه 

اڭگاڭ ئارقىلىق ئاۋستىرالىيگه يـۆتكىمهكچى بولىـدۇ ، ئۇنىـڭ تـۆگىگه  تىلالنى شي¨دۈككىده قېلىپ ، قولىدىكى ئالتۇن 

كېـيىن .  كۈمۈش ۋه تۈرلۈك زهر جابدۇقلىرى قۇمۇل تاغلىرى ئىچىده ئىنقىالپچىالرنىڭ قولىغا چۈشىدۇ ¨ئارتىلغان ئالتۇن 

 ھـازىرقى لىـرا بىـر ¨ئـايىلى ئۇنىـڭ . كونىستانتىننىڭ ئوغلى نىكوالي ئاقسۇدا ئابدۇنىياز بىلهن بولغان سوقۇشتا ئۆلىدۇ 

لىـرا بـايىقى . كونستانتىن ئائىلىسىنىڭ باشقا ئهزالىرى چهتئهلگه چىقىپ كهتكهندىن كېيىن . بالىسى بىلهن تۇل قالىدۇ 

ئـاقۋهتته . ئاخىرىدا خوجىنىياز ئۈستىدىن شـىڭ دۇبهنـگه ئهرز قىلىـدۇ . ئالتۇن دهۋاسىنى قىلىش ئۈچۈن بۇ يهرده قالىدۇ 

 <<ھالبۇكى شىنجاڭنىڭ ئالتۇنى ئۈچۈن چهتئهللىك لىرا . نىياز ئۈستىدىكى ئهرزى ئاالھىده تېرگاۋ قىلىنىدۇ لىرانىڭ خوجى

كېـيىن .  بولىـدۇ >> ئادالهتپهرۋهر << ، باندىت شىڭ شىسهي بولسا >> جاۋاپكار << ، يهرلىك خوجىنىياز >>دهۋاگهر 

  .  ده ، ئوغرىنى قاراقچى باپاليدۇ ¨ كېلىپ موكال سوقىدۇ شىڭ شىسهي بۇ ئالتۇنالرنى كارا مۇقچا تاغلىرىدىن تېپىپ

لىرانىڭ كۈلكىسىگه مهس بولغان زامانقۇل ئۇنى ئېلىش خام خىيالى بىلهن ئاقـسۇ كونىـشهھهردىكى مـۇئهللىمه يولدىـشى 

  : ساباھهتكه نىكادىن ئاجرىشىش توغرىسىدا خهت يازىدۇ 

  :هت ھ سابا<<

 خوتـۇن ¨بىـز ئاتاققـا ئهر . ۇرۇپ قالغـانلىقىمىزنى ئۆزىڭىزمـۇ ئوبـدان بىلىـسىز بىز ئىككىمىزنىڭ تاسادىپى تۇرمۇش قـ

بولساقمۇ ، ئهمهلده ئىش باشقىچه ئىدىغۇ ؟ ئوچۇقىنى ئېيتـسام مهن ئوقۇتقـۇچى ئايـالنى ياخـشى كـۆرمهيمهن ، شـۇڭا 

 كۆزۈم يوق ، شـۇڭا سـىز كهسپ ئالماشتۇرۇش توغرىسىدا شۇنچه دېسهم ئاڭلىمىدىڭىز ، مېنىڭ ئوقۇتقۇچى خوتۇننى كۆره

شۇنىڭ ئۈچۈن سىز بىلهن ئادا . سىزنى بۇ تهرهپكه تهكلىپ قىلىشنى تېخىمۇ خالىمايمهن . تهرهپكه بېرىشنى خالىمايمهن 

   >>...  جۇدا بولۇپ كېتىشنى ھهممىدىن اليىق كۆرۈپ مۇشۇ خهتنى يازدىم ¨

كوچىسىدا تۇرۇشلۇق ئاتـاقلىق تىۋىـپ ۋه ئـالىم كىـشى ساھابهتنىڭ ئاتىسى مىرزاكېرىم ئهسلىده قهشقهرنىڭ ئهنجان     

 تـوران <<كېيىن ئاقسۇ كونىشهھهرلىك سادىق ھاجىمنىڭ تهكلىپى بىلهن كۆچـۈپ كېلىـپ بـۇ يهرده قۇرۇلغـان . ئىدى 

شۇنداقتىمۇ مىرزاكېرىم ئاقـسۇدا تىبابهتچىلىـك بىـلهن تېـز .  ماكتىپىده ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى ئىشلىگهن >>سادىقىيه 

 چېۋه ۋه ھهر خىل گىيـاھالردىن ¨مېۋه . ئۇ ئهرهپچه ، پارىسچه ئهسهرلهردىن بىماالل پايدىلىنااليتتى . شۆھرهت تاپقان 

 نهھـۋى ئىلمىنـى ¨مۇشۇنداق بىر مهرىپهتلىك ئائىلىده تۇغۇلغان سـاھابهت كىچىكىـدىنال سـهرپ . دورىالرنى ياسايتتى 
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ناملىق تۇنجى قىزالر دارىلمۇئهللىمىننى پۈتتۈرۈپ ، ئاتىسىنىڭ تهلىپـى ۋه  >> نىيازىيه <<كېيىن . ئۆگۈنىشكه باشلىغان 

  . مهسلىھهتى بويىچه ئۆمرىنى ئوقۇتۇش خىزمىتىگه بېغىشالشقا بهل باغلىغان 

ئۇ ئاتىسىغا ئوخـشاش سـۈزۈك . ئۇيغۇر قان قېرىنداشلىرىنىڭ بىر غولى ۋه گۈزهل گۈلى ئىدى .  ئۆزبىك ¨ساباھهت     

ۇرۇلۇشى ساغالم ، قاڭشارلىق ، قهلهمقاش ، كىرپىكلىرى ئۇزۇن ، چاچلىرى قويۇق ۋه قۇندۇزدهك قـارا قىـز چىراي، تهن ق

مىزراكېرىمنىڭ رىجىمى كۈچلۈك بولغىنى ئۈچۈن ، ساباھهت ئۇ كهملهرده مهكتهپكه بارغىچه ۋه كهلگىچه يـۈزىنى . ئىدى 

ه شۈڭگهن بولۇپ تۇرۇۋاتقان زامانقۇلنىڭ كۆزى ساباھهتكه دهل مۇشۇ چاغدا كونىشهھهرد. گىجىم رومالدا يېپىپ يۈرهتتى 

نۇ خهۋهر دهرھـال مىرزاكېرىمنىـڭ قۇلىقىغـا .  ده ، ئۇنى قولغا قولغا چۈشۈرۈشنىڭ ئېپىنى ئىزلهشكه باشاليدۇ ¨چۈشىدۇ 

  . يېتىدۇ 

نداق بولۇشى ھهرگىـز  تىرىك بولسامال بۇ- دهپ ۋارقىرايدۇ ، مىرزاكېرىم خوتۇنىغا كايىپ ، ¨!  ساقچى ¨ شۈڭگهن -

  ...مۇمكىن ئهمهس 

ئهمما ئارىدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال . مىرزاكېرىم دهرھالال ساباھهتنى بىر ياش ئوقۇتقۇچىغا بېرىۋېتىش ئۈچۈن قۇدىلىشىدۇ 

 دېگهن زامانقۇل تۆھمىتى بىلهن شـىڭ شىـسهي >> نىياز دوتهي ۋه سادىق ھاجى بىلهن چېتىشلىقى بار <<، مېرزاكېرىم 

  . پاناسىز قالغان ساباھهت ئاخىرى شۈڭگهنگه چۈشۈشكه مهجبۇر بولىدۇ . ندانىدا ئۆلتۈرۈلىدۇ زى

  :مۇئهللىمه مۇشۇالرنى خىيالىدىن ئۆتكۈزگهندىن كېيىن ، كېچىده زامانقۇلنىڭ خېتىگه تۆۋهندىكى جاۋاپنى يازدى     

.  قىـز زوراۋانلىقنىـڭ بهخىتـسىز قۇربـانى بولغـان خۇددى ئۆزىڭىز ئېتىراپ قىلغاندهك ، پاناھسىز مۇئهللىمه ... <<    

بولمىسا ، قـوي بىـلهن بۆرىنىـڭ بىـر ئۆيـده بولۇشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مۇمكىنمىـدى ؟ سـىزنىڭ ئوقۇتقـۇچىنى پهس 

ــېكىن ئــاق . كۆرىــدىغانلىقىڭىز تهبئىــي  ــدۇ ، ل ــائهھلىلهر مهرىپهتنــى پهس كۆرى ــارىنى پهرق ¨دهرۋهقه ، ســىزدهك ن  ق

ھهتتـا قولىـدىن قـانلىق خهنـجهر چۈشــمهيدىغان . بـار ئىنـسان ئهۋالدى مهرىـپهت ئهھلىنـى قهدىرلهيـدۇ ئهتكـۈچىلىكى 

  ...  نۆۋىتىده ئوقۇتقۇچىالرنى مهدھىيلهشكه مهجبۇر بولغان ئىدىغۇ ؟ ⒀بىسماركمۇ 

.  يۆلىگىنى ئۈچـۈن خۇشـالمهن  ئانامنىڭ روھى مېنى¨سىز تېخى مېنى تۇغماس دىدىڭىزما ؟ بۇ ، ھهقىقهت ؛ ئاتا    

 ¨ ئاتا ¨مۇبادا بىر ياۋۇز قان تۆرهلمىگه مېنىڭ پاك قېنىم قېتىلىپ قالغان تهقدىرده ، بۇ مهن ئۈچۈن بولۇپمۇ ، مهرھۇم 

ئانامنىڭ روھىناتى ئۈچۈن نهقهدهر ئازاپ بولۇر ئىدى ؟ ناۋادا ئۇ پهرزهنت فامىلىسى پهس بىر تـائىپكه تهئهللـۇق بولـۇپ 

  ! ... بۇ قانداق دهھشهت بوالر ئىدى ؟قالسا ، 
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 قىـز ئهۋالدىنىـڭ ¨مهن ھـازىر مىڭلىغـان ئوغـۇل . مهن بوۋامنىڭ سـاپ قېنىنـى ناپـاك قىلمىـدىم ! ئالالغا رهھمهت    

مهن ھـازىر ، دارىلئىتـام .  مـۇھهببهت بىـلهن تىلغـا ئېلىـشىدۇ ¨دهپ مېھرى ! مېنى ئۇالر ساباھهت ئاپا . ئاپىسىمهن 

بۇ مهكتهپ مېنىڭ ھهقىقىي ئىسـسىق .  قىز پهرزهندىم بار ¨ دىن ئارتۇق ئوغۇل 300ئۇنىڭدا . ۇدىرىمهن مهكتىپىنىڭ م

مهن ئۇ ، ئوماق بـالىلىرىمنى ئهركىلىـتىمهن، پىـشانىلىرىمدىن سـۆيىمهن ، بۇنىڭـدىنمۇ . ئۆيۈم ، راھىتىم ، خۇشاللىقىم 

نىگه تىل تهككۈزۈشكه ئۇرۇنغان قارا نىيهتلهر نېمه دېگهن ئوقۇتقۇچىنىڭ شه! ... ئارتۇق خۇشاللىق ۋه بهخت بوالمدۇ ؟ 

بۇ خىل يىرگىنىچلىك ئادهمدىن قانچىلىك بالدۇر جـۇدا بولـسام ۋۇجۇدۇمنىـڭ پاكلىنىـشىمۇ !  ھه ؟¨لهنىتى ئهبلهخلهر 

  . شۇنچه بالدۇر بولىدۇ 

   >>. ساباھهت 

 گه پـۇل ⒁ >> پاژالىـستى <<ىـڭ ھهر قېتىملىـق زامانقۇل كۈنده كۆپ ئاغىنىسىنى مېھمان قىلىپ يـۈرۈپ ، لىران     

لىرانىڭ پاژالىستىـسىمۇ شـۇنىڭغا . ئاخىر چۆتنىكى قۇرۇپ ، بىردىنال ئۆز پېتىدىن چۈشۈكه باشلىدى . توشىتالماي قالدى 

چـۈنكى ، .  ئىـدى زامانقۇل جىددىالشماقتا. كۈلۈمسىرهش ، جىلۋىلهرمۇ ئازىيىپ ئازىيىپ سۇسالپ قالدى . اليىقالشتى 

ئـاخىرى ئـۇ ، . ئۇ لىرانىڭ بىرهر نۆۋهت ھىجىيشىغا شۇنچه تهقهززا ئىدىكى ، ئۇنىڭسىز كـۈنلىرى ھارامـدهك تۇيـۇالتتى 

بـۇ تىلالالرنـى زامـانقۇل تاتـار بايلىرىـدىن . ئهستهر قېتىدا ساقالپ كېلىۋاتقان بهش دانه تىلالنى خهجلهشكه باشـلىدى 

  .  پۇت ئالتۇننىڭ بىر بۇرجىكىدىن ئوغىرالپ تىقىۋالغان ئىدى 84ىره قىلغان كېچىسى ، چانشۇپالر ئائىلىسىنى مۇساد

لىرا ئهمدى زامـانقۇل كهلـسه كۈلمهيـدىغان ، پاژالىـستى دىمهيـدىغان ، . بىراق ، بۇ ئالتۇنمۇ بىر ئايغا يهتمىدى      

ئـۇ ئىـچ كۆيۈكىـده كۈنـده . ق ئهلهم قىلـدى بۇ زامانقۇلغا قاتتى. قاپىقىنى تۈرۈپ ، دولىسىنى چىقرىدىغان بولۇۋالدى 

 قاۋاقخانىـسىنى چـۆگىلهپ كېتهلمهيتتـى ، لـېكىن >> خـانتهڭرى <<ھهر ئاخشىمى . دىگۈدهك مهس يۈرىدىغان بولدى 

 ده ، ئۇدۇلـدىكى دوڭغـاق تېـرهككه يۆلىنىـپ لىرانىـڭ ¨ئهمدى يېنى بوش بولغىنى ئۈچۈن قاۋاقخانىغـا كىرهلمهيتتـى 

لىرانىڭ پىروتكا يىگىتلهر بىلهن كۈلۈپ چاقچاقلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنلىرىده ھهسرهت بىلهن . تۇراتتى دىدارىغا تهلمۈرۈپ 

  . ئاھ ئۇراتتى 

  : ئۇ بىر كۈنى غهرق مهس ھالهتته قاۋاقخانىغا كىرىپ     

 پېنى ¨الپ جان  دىۋىدى ، بۇ سۆزنى ئاڭ-، ... لىرا ، سىز ماڭا تهگمىسىڭىزمۇ مهيلى ، ئهمما بىر قېتىم ...  لى -

  ... دهپ زامانقۇلنىڭ مهيدىسىدىن ئىتتىرگهن پېتى چىقىرىۋهتتى  ⒂ >> ھۇ باساك <<چىقايال دىگهن لىرا 

 يىگىرمىنچى باپ
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 ئىچىدىن ¨ ھهسرهت ئىچىده ئىچ ¨ دىگهندهك زامانقۇل ئهمدى داغۇ >> باغدا قالغان بىز ، داغدا قالغان سىز <<     

  :ئۇنىڭ بېشىنى يهنه ناسىر سىلىدى .  قان بىلهن زهرداپ يۇتۇپ يۈرهتتىئاداپ ،

 نىمىگه بېشىڭىنى مۇنچىۋاال كۆتىرهلمهي يۈرىسهن ؟گېزى كهلگهنده زىياننى زىياده ئاشۇرۇپ ئۈندۈرۋالغىلى بولىدىغۇ ؟ -

. بۇ بىر پۇرسهت . رىسهن  ئۈچۈن ئادهم تۇتۇپ كهلگىلى جهنۇبىي شىنجاڭغا با>> ئالتۇن كوالش <<. تېزرهك جابدۇن 

  . ئۆمۈر بويى يېتىپ يىگىدهك ئولجا تېپىپ كېلىسهن . ئۆزهڭ ئهپچىل بولساڭال ، ئۇ يهرده ئالتۇن كۆپ 

 >> ئـالتۇنچى <<ئـۇ ، . زامانقۇل ناسىرنىڭ دېگىنىدىنمۇ ئارتۇق ئولجا ئۈنـدۈرۈپ كهلـدى . راست دېگىنىدهك بولدى 

 كېلىپ ئۆتكۈزۈپ بهرگهندىن كېيىن ، خۇددى لىراغا ئهگىشىپ چهتـئهلگه كېتىـپ بالىالرنى جهنۇبىي ئۇالنبايغا ھهيدهپ

بۇ ئارىدا .  يادىدىن كۆتىرىلىپمۇ قالغان ئىدى ¨بهلكى ئۇ كىشىلهرنىڭ ئېسى . قالغاندهك كوچىالردا كۆرۈنمهس بولدى 

  . شىڭ شىسهي تهخىتتىن چۈشۈپ ، ۋۇجۇڭشىن چىقتى . خېلى ئىشالرمۇ يۈز بهرگهن ئىدى 

 تهك بىر زامان غايىب بولغان زامـانقۇل بىـرال يۇمـۇالپ ، مودىـسىنى >> تۈلهكته تۈك تاشالۋاتقان قۇش <<لېكىن ،    

  .  يىلى كۈز پهسلىده يهنه غادىيىپ ئوتتۇرىغا چىقتى ¨ 1944يهڭىگۈشلهپ بولغاندىن كېيىن ، دهل 

 ¨ مۇنچه ئـاق بۇلـۇتالر خـۇددى بهھـر ¨ ئانچه زۇمرهتتهك سۈزۈك ئاسماندا. ھاۋا ئوچۇق ئىدى . بۈگۈن كۈنگه ئازنه 

  . مۇھىتتا ئۈزۈپ يۈرگهن يهلكهندهك لهيلهپ يۈرهتتى 

تىلسىم تاغ ۋه بوغدا تهرهپتىن دهۋرهپ كېلىۋاتقان بىر نهچچه پارچه بۇلـۇت گويـا قورقۇنچلـۇق دىۋىـدهك سـوزۇلۇپ      

هپتىن كهڭ ئىتهك يايغان بىر پارچه قوڭۇر بۇلۇت قوياش بولۇپمۇ جهنۇبىي تاغ تهر. قوياشنىڭ نۇرىغا خرىس قىلماقتا ئىدى 

ئاتموسفېرادىكى شامال يۆلۈنۈشى بويىچه ئىلگىرلهۋاتقان بۇ بۇلۇتالر بىر مهھهل . يۈزىنى توساشقا ئۇدۇلالپ كهلمهكته ئىدى 

ڭگه پهيدا قىالتتى قوياش يۈزىنى توساپ ، ئۇنىڭ ئهكسىدىن شهھهر كوچىلىرىغا چوڭ قارا پاالس يېيىلغاندهك سۈرلۈك كۆله

  .  ده ، يهنه ئاپتاپ زهررىسى جىلۋه قىالتتى ¨ئارىدىن ئانچه ۋاقىت ئۆتمهي ئۇ كۆلهڭگه غايىپ بوالتتى . 

كوچىالردىن ئاشپهز . ئۆز ئىشلىرى بىلهن بهنت بوالتتى . لېكىن كۆپ كىشىلهرنىڭ بۇ ھادىسه بىلهن چاتىقى يوق       

  .  چۇڭلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى ¨ارغىدهك ۋاڭ ، ناۋاي ۋه باققالالرنىڭ قۇالقنى ي

نهنمىن تهرهپتىن نهنلياڭ تهرهپكه مهغرۇرانه كېلىۋاتقان سـۆلهتلىك بىـر يىگىـت . ۋاقىت چاشكا مهھهل بولغان ئىدى     

ۇزۇن ئارىدىن ئانچه ئ. ئۇدۇل ئهرداۋچاۋغا بېرىپ ، دوقمۇشتا موخۇركا سېتىۋاتقان چار ساقال بوۋاينىڭ ئالدىدا توختىدى 

  : ده ، بوۋاينىڭ موخۇركىسىدىن چېكىشكه باشلىدى ۋه ¨ئۆتمهيال بۇ يهرگه ئىككى ساقچى ئۇشتۇمتۇت پهيدا بولدى 
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  .  دىيىشتى ئۇالر كۆز قىسىشىپ - بولىدىكهن ، ئااليلى ، -

مهســتىنال ســاقچىالر بوۋايــدىن ســورىمايال مۇخــۇركىنى ئوچــۇمالپ ئېلىــپ ، يــانچۇقلىرىنى تولدۇرۇشــتى ۋه پــۇل تۆلى    

  . كهتمهكچى بولۇشتى 

  .  دىدى بوۋاي ئۈنلۈك ئاۋازدا - بهگلىرىم موخۇركىنىڭ پۇلىچۇ ؟ -

 دهپ سـاقچىالر تهڭـال ۋاقىرشـىپ ، - ھازىر بهردۇققۇ ، نهدىن كهلگهن ئۇششۇقسهن ، نېمه مۇتىھهملىك قىلىـسهن ؟ -

  . بوۋاينىڭ ئالدىغا دىۋهيلهپ كهلدى 

  مىدىله ، مانا ماۋۇ يىگىتمۇ كۆرۈپ تۇردىغۇ ؟ يوقسۇ بهگلىرىم ، پۇل بېرىش-

غهزىـپىگه پايلىمىغـان . ئهمما ساقچىالر تېخىمۇ ئۆكتهملىك قىلدى . بوۋاي بايىقى سۆلهتلىك يىگىتنى گۇۋاھقا تارتتى    

  : بوۋاي ئۆڭۈپ 

مـدۇ ؟  ده ، سـاقچى دېـگهن شـۇنداق بوال¨ دېگهن گهپ راست ئىكهن >> مال ئىگىسىدىن ئوغرى كۈچلۈك << -   

  !بهش باالمنى مۇشۇ ئوقهت بىلهن ئاران بېقىۋاتسام 

  ...  مال ئىگىسىدىن ئوغرى كۈچلۈك دهمسىنا ، ئىت قېرى -

بوۋايمـۇ بـوش . ساقچىنىڭ دۆڭ قاپاق بىرسى گۆلىيىپ كهلگنىچه بوۋاينىڭ مهيدىسىگه قاتتىق بىـر مۇشـت سـالدى     

. تمۇ بوۋايغا بۇلۇشۇپ ساقچىالرنىڭ گۆرهن خامىرىغا تـازا سـالدى بايىقى سۆلهتلىك يىگى. چاتاق ئۇلغايدى . كهلمىدى 

. يىگىتنىڭ قوچقارچىالپ باش بىلهن ئۇرۇشى ۋه چاپۇتالپ مۇشت ئېتىشى بىلهن ساقچىالر پاقىدهك كېرىلىپ ياتقان ئىدى 

.  بـوي بهرمهيتتـى بۇالرمۇ بايىقى يىگىتنى قورشاپ باغالشقا ئۇرۇنۇپ كۆردى ، يىگىت. يهنه ئۈچ ساقچى كېلىپ قالدى 

 ده ، ئهممـا ¨بهش ساقچى شۇنچىۋاال ھهپىلىـشىپ كـۆردى .  تهرهپتىن ئادهملهر توپلىشىپ جىدهل ئۇلغايدى ¨تهرهپ 

تاماشا كۆرۈۋاتقان ئادهملهر يىگىتنىڭ ماھارىتىـدىن مـاز . ئۇ ، ماھىر مۇشتالشچى ئىدى . يىگىت ئۆزىنى باغالتقۇزمىدى 

  :بولۇشۇپ 

  .  دهپ سۈرۈشته قىلىشاتتى -نهلىك يىگىتتۇر ؟ . ئهزىمهت ئىكهن  ئهجهبمۇ جىگهرلىك -

بـۇ ۋهقه .  ھۇيت دىگۈچه ئاللىقاياقالرغىدۇر غايىپ بولدى ¨ ده ، ھايت ¨شۇندا يىگىت توپنىڭ ئىچىگه كىرىۋالدى    

  : ئاھاله ئارىسىدا . بىردهمنىڭ ئارىلىغىدا پۈتۈن شهھهرگه پۇر كهتتى 
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بوۋاينىـڭ . ئۇنىڭغـا گهپ كهلمهپتـۇ . شچىال ئهمهس ، يهنه تېخى ئۇستا زۇكۇنچى ئىـكهن  ھېلىقى يىگىت مۇشتال-   

 دېـگهن سـۆزلهر -موخۇرهك پۇلىنى تۆلىمىگىنى ئۈچۈن ساقچىالرنىڭ يىگهن مۇشتى ئـۆزىگه ، توپىـسى كـۆزىگه بوپتـۇ ، 

  . تارىلىپ يۈردى 

 ياشالر ئۇ يىگىتكه دوست بولۇشـنى ئارزۇاليـدىغان شۇنىڭ بىلهن. راست ئۇ يىگىتكه ھېچقانداق گهپ كهلمىگهن ئىدى   

زۇليـار ئۆلكىلىـك ئۇيغـۇر ئۇيۇشمىـسىنىڭ تهشـۋىقات . ئۇنى ئارزۇالپ دوستالشقان يىگىتلهرنىڭ بىر زۇليار ئىدى . بولدى 

ازا  تهكتىنى تـ¨ئۇ بۇ يهرگه يېڭى يۆتكىلىپ كهلگهن ، ھېلىقى مۇشتالشچى يىگىتنىڭ تېگى . باشقارمىسىدا ئىشلهيتتى 

پهقهت ئۇ يىگىتنىڭ ئهرداۋچاۋدا كۆرسهتكهن ئهزىمهتلىكى زۇليارنىڭ چوڭقۇر ھۆرمهت تۇيغۇسىنى پهيدا قىلدى . ئۇقمايتتى 

  .  تاشقۇيۇن بولۇپ كېتىشتى ¨ ده ، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ئىچقۇيۇن ¨

2  

كېيىنكى ھهپتىنىڭ مهلـۇم بىـر  .  دهپ تونۇشتۇرغان ئىدى>> ئهخمىدى <<زۇليارغا بايىقى يىگىت ئۆزىنىڭ ئىسمىنى    

 ده ، ئهخمىدى كۆرۈشكهن پېتى زۇليارنىڭ قولىنى قويۇۋهتمهستىن سـۆرهپ بىـر ¨كۈنى ئۇالر ئهرداۋچاۋدا يهنه ئۇچراشتى 

  . ئاشخانىغا ئېلىپ ماڭدى 

نىنىڭ ئىچكىرىكى ئهرداۋچاۋ رهستىسىنىڭ كۈن چىقىش تهرىپىدىكى ئهۋرهز ئېرىقى بويىغا جايالشقان ئۇزۇنچاق بۇ ئاشخا    

ئهخمىـدىگه . كـۆپىنچه ئۇنىڭغـا ئاالھىـده خېرىـدارالر قوبـۇل قىلىنـاتتى . بىر بۆلۈمى كۆپ چاغالردا خالىراق تـۇراتتى 

. ئىككهيلهن شۇ ئازاده بۆلۈمده تاقام شىرهسىنى چۆرىدهپ ئولتۇرۇشـتى . تونۇشلۇق بولغان بۇ ئۆي بۈگۈنمۇ پىنھان ئىدى 

ۈتكۈچىسى بىر چهينهك چاي بىلهن جانان پىيالىسىنى شىره ئۈستىگه قويدى ۋه شىرهنى پاكىز ئاشخانىنىڭ ياش ۋه چىۋهر ك

  : سۈرتىۋهتكهندىن كېيىن ، ئهخمىدىگه قاراپ 

  .  دهپ ئىلتىجا نهزىرى بىلهن سورىدى - خوش غوجام ، -

  .  دىدى ئهخمىدى - سېرىق ناۋاتتىن بىر كىلو ئېلىپ كېلىڭ ، -

  !  خوپ ، بولىدۇ -

  . نهرسىلهر نۆۋىتى بىلهن كهلمهكته ئىدى .  ئۇ ئىككى تهخسه گۆشلۈك سهي ۋه ھاراق ، ئاخىرىدا لهڭمهن بۇيرۇدى كېيىن

  :ئۇ رۇمكىالرغا بېلىق كۆزى قىلىپ قۇيۇپ ، بىرىنى زۇليارغا تهڭلهپ . ئهخمىدى ئۆزى ساقىلىقنى باشلىدى 
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ــدۇ << - ــۈرهكنى تونۇي ــۈرهك ي ــۈره>> ي ــى ي ــار ، بىزن ــگهن گهپ ب ــتۇردى  دې ــى . كلىرىمىز تونۇش ــدىن كېيىنك بۇنىڭ

  ... دوستلىقىمىزنىڭ قۇيۇقلىشى ئۈچۈن 

 ئۈلۈشـكۈنى ئهرداۋچـاۋدا كۆرسـهتكهن قهيـسهرلىكىڭىز تـۈپهيلى - دىدى زۇليـار ھاياجانلىنىـپ تـۇرۇپ ، - مهنمۇ ، -

ملهرنىـڭ دهسـتىدىن يـۈرهكلىرى ئۆكته. قهلبىمده قايىللىق تۇيغۇسى قوزغالغاچ ، سىز بىلهن دوست بولۇشقا تهشنا ئىدىم 

  ... زهرداپ بولغان كىشىلهرمۇ سىزگه شۇ كۈنى بارىكالال ئېيتىشىتى 

 نـى ¨ گېزى كهلگهنده نـى - دىدى ئهخمىدى مهدھىيدىن مهمنۇن بولۇپ ، - ئۇ ، ناھايىتى چاغلىقال بىر ئىش ، -

  . ربان قىلىشقىمۇ تهييارمهن ھهتتا خهلقىم ئۈچۈن جېنىمنى قۇ. ئىشالرنى تهۋرىتىشمۇ قولۇمدىن كېلىدۇ 

گىرادۇسـى .  كۇشـاده داۋام قىلماقتـا ئىـدى ¨ئۇالر ئىچكهنسېرى مۇڭىدىشىپ ، سۆھبهتنى ھهر خىـل مهزمـۇنالردا كهڭ 

 شـاخقا ئـاتالپ ، بىـردهم ئـېقىم مهسـلىلىرى ، بىـردهم ۋۇ جۇڭـشىننىڭ ¨ئۆرلىگهنسېرى قىزىشىپ ، پاراڭلىرى شاختىن 

ئۇ ، خۇسۇمهت بىلهن . ئادهتته مۇنداق سورۇنالردا مهمهدانلىق ئهخمىدىدىن ئاشمايتتى . تتى سىياسهتلىرى ئۈستىده بارا

باشقىالرنى چۈشۈرىمهن دهيدىغان ، ئۆزىنىڭ يېغىرىنى يېپىش ئۈچۈن باشقىالرغا ئىغۋا چاپاليدىغان ئىللهتلىرىنى ئۇستاتلىق 

  . بىلهن يوشۇرۇپ كېتىشكه ئۇرۇناتتى 

  : قىزالر ماۋزۇسىغا يۆتكىلهتتى ¨ پهي خوتۇن ¨ىنىڭ ئېغىزى تالغاندا ئۇالرنىڭ پارىڭى پهيدىن  پاساتتىن ئهخمىد¨پىتنه 

 مۇبـادا شـۇنداق بولـۇپ قالـسا سـىزگه - دىدى زۇليار ، - ئاڭلىسام خوتۇنىڭىز بىلهن ئايرلىشىدىغان ئوخشايسىز ، -

قلىقنىڭ كۈشهندىسى كـۆپ ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بويتا.  ھۇشى جايىدا ۋه ساھىپجامال قىزنى اليىق كۆرۈۋاتىمهن ¨ئهقلى 

  ئويلىمىغان يهردىن خاپىلىق كېلىپ چىقىدۇ ، قانداق ، رهغدىڭىز ؟

.  ده ، پىسسىڭڭىده كـۈلگىنىچه جىمىقىـپ كهتتـى ¨ئهخمىدى ئاڭالپ ئۈلپهتدىشىغا ئىنتىزارلىق بىلهن بىر قارىدى     

  :ىدهك ئۆتمهكته ئىدى ھازىر ئۇنىڭ بىر ئاچچىق كهچۈرمىشى بېشىدىن كىنو لېنتىس

 يىلالرنىـڭ بېـشىدا ¨ 40 نى تۇتۇش ئۈچۈن >> قۇربانجان گورۇھى <<كىتاپخانلىرىمىزغا يۇقىرىدا تونۇشلۇق بولغان    

ئهممـا قۇربانجـانچىالر ئـۇنى . شىڭ شىسهي تهرىپىدىن قويۇلغان داڭلىق پايالقچىالرنىڭ بىـرى مۇشـۇ ئهخمىـدى ئىـدى 

بۇ كۈنلهرده ئهخمىدى قىزالر گىمنازىيـسىنىڭ قىزلىرىغـا . پ قويۇش قارارىغا كهلگهن ئىدى سېزىۋېلىپ ئهخمىدىنى ئهدهپله

ئۇنىڭ ھاقارىتىگه ئۇچرىغان قىز ئوقۇغۇچىالر ئىچىـده قۇربانجاننىـڭ . پوخۇرلۇق قىلىشقا ئۇرۇنۇپ يۈرگهن چاغلىرى ئىدى 

شـۇ كـۈنلهرده . ئهھۋالنى قۇربانجانغا ئېيتىـدۇ غهزهپكه كهلگهن ئاق بارات . دوستى ئاق باراتنىڭ سىڭلىسىمۇ ابر ئىدى 

ئـۇ چوكـاننى ئىنـدهككه . ئهخمىدى يهنه كورلىدىن كهلگهن چىرايلىق بىر چوكاننىڭمۇ پېيىگه چۈشـۈپ يـۈرگهن ئىـدى 
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ئهھۋالنى . كهلتۈرهلمهي ، خۇددى چۈكچۈك كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان كىشىدهك ئېغىز تامىشىپ پهرىشان بوالتتى 

 قۇربانجان بىر ئاخشىمى ھېلىقى كورلىلىق چوكاندىنمۇ چىرايلىق گىرىم قىلىپ ، ئۇيۇشما كۇلۇبى ئالـدىغا پهيـدا بىلگهن

 ده ، ¨ ئـۇنى كـۆرۈش بىلهنـال كـۆز تاشـاليدۇ >> چوكـان <<. كۆپ ئـۆتمهيال ئهخمىـدى يېتىـپ كېلىـدۇ . بولىدۇ 

 ئهخمىـدىگه گاچـا قىـزدهك >> چوكـان <<غا كهلگهنده بىر قورانىڭ ئالدى. ئهگهشتۈرۈپ مال بازىرى تهرهپكه باشاليدۇ 

 ده ¨ دهيدۇ >>باغ تهرهپكه كېتىمىز .  سهن دهرۋازا ئالدىدا ئولتۇرۇپ تۇر ، مهن ھازىرال چىقىمهن <<: ئىشارهت قىلىپ 

ئارىغـا ئارىدىن ئانچه ئۆتمهيال قورا ئىچىدىن ئۈچ ساقچى چىقىـپ ئهخمىـدىنى . ، يۈگۈرگهن پېتى قوراغا كىرىپ كېتىدۇ 

  . ئېلىۋالىدۇ 

  ! ھه ، مېنىڭ سىڭلىمنى بوزهك قىلىشقا نېمه ھهققىڭ بار ؟-

بۇ ئهسنادا قۇربانجان چوكانچه ياسانغان كېيىملىرىنى تېزىدىن ساقچى كىيىمىگه ئالماشـتۇرۇپ چىقىـپ ، ئهخمىـدىنى    

  . جىددى سوراققا تارتماقتا ئىدى 

 ده ، ¨ قامچىباي ئهخمىدىنى باغالپ ياۋموسـهن تهرهپكـا ئېلىـپ ماڭـدى ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن ئاق بارات بىلهن   

 ئىشتىغپارالرنى تهكرار ئوقۇماقتا ¨ئۇ توۋا . ئاندىن ئهخمىدىنى راسا ئهدهپلىگىلى تۇردى . يوغان بىر قارىياغاچقا باغلىدى 

ئـالته ئـايالردا ئـاران ئهسـلىگه ئهخمدى كۇچۇال يهپ يۈرۈپ . ئاقىۋهت ئۇنى يىگتهك قىلىپ ياتقۇزۇپ قايتىشتى . ئىدى 

  . كهلگهن ئىدى 

  .  دىدى ئهخمىدى ئىگىز بوتۇلكىنىڭ ئاغزىنى ئېچىۋېتىپ - ماۋۇ ئىككىنچى بوتۇلكىسىدىكى ، -

 دىدى ئۇ بوتۇلكىنى ئېچىپ بولغاندىن كېيىن - مهن ئهمدى شاڭخهي قىزلىرىدىن بىرنى ئېلىشنى ئارزۇ قىلىۋاتىمهن ، -

  . پ كۈلۈپ ، غهمزه بىلهن قاقاقال

زۇليار بۇ سۆزنى ئاڭالپ كۆڭلى لهسسىده بولۇپ ، ھېلىراق ئهخمىدىگه سايه قىلماقچى بولغـان قىـز توغرىـسىدا قايتـا    

بوتۇلكـا يېرىلمىغـان چاغـدا ، . ئېغىز ئېچىشقا ئارىسالدى بولۇپ قالدى ۋه ئالدىدىكى رۇمكىنى گۈپپىـده كۆتىرىـۋهتتى 

 ده ، ئهخمىـدىگه تونۇشـتۇرماقچى بولغـان ¨پ ، نېرىۋىسىنى تىـزگىنلىيهلمهي قالـدى زۇليارنىڭ گىرادۇسى قىيامىغا يېتى

  :قىزنى يهنه تهرىپلهشكه باشلىدى 

 مهن سىزنىڭ جاسارىتىڭىزگه قايىل بولغىنىم ئۈچۈن ياخشى بىر قىزنى جاسارهتكه جۆر قىالي دهۋاتسام ، سىز ئاۋال ئـۇ -

  . هجهب ئهمهس كۆڭلىڭىزگه يېقىپ قالغىدك بولسا ئ... قىزنى 
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ئۇالر خېلى كهيىپ . لېكىن ، ئهخمىدى بۇ قىزنىڭ ئېتى چىققان ھامان خۇپسهن كىشىدهك بولۇۋېلىپ جىم تۇرۇۋالدى    

زۇليار دهلدهڭلهپ تۇرغـان چاغـدا ئورۇنـدۇقنىڭ ئاسـتىغا چۈشـۈپ قالغـان بىـر بـاغالم . بولۇشقاندا دۇكاندىن قوزغالدى 

غهزنى ساقالپ قويۇشنى ئاشخانا خوجايىنىغا پىچىرالپ ، زۇليـارنى يۆلهشـتۈرۈپ بىلـله قهغهزنى كۆرۈۋالغان ئهخمىدى ئۇ قه

  . چىقىپ كهتتى 

3  

 ده ، جىددى ئاختۇرۇشقا ¨زۇليار ئهتىسى مهستلىكىدىن يېشىلىپ ، ئورنىدىن تۇرغاندا قهغهز ۋاراقلىرى ئېسىگه چۈشتى    

 تـوڭتهي ¨غانـسېرى بىئـارا، بولـۇپ ، يـاتىقىنى ئـوڭتهي ۋاراقالرنىڭ ئۇنىڭ ھـېچ يېرىـدىن چىقمىغـاچ بار. باشلىدى 

  . پىشانىسىدىن سوغاق تهر تۆكۈلمهكته ئىدى . قىلىۋهتتى 

  !  غۇ ¨ ھه ؟ ئاپشاركىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتمىسىال بوالتتى ¨ ئهستاغپۇرۇلال ، نېمه باال بولدى -

ئهتراپلىرىغا سىنچىالپ قـاراپ . ھېلىقى ئاشخانىغا باردى باشلىرى گاراڭ ھالدا . ئۇ ھهتتا بىرهر يۇتۇم سۇمۇ ئىچمىدى    

قهغهز ۋاراقلىرى بولسا ئهخمىدى ئارقىلىق ئاللىقاچان جايىنى . لېكىن ئاشخانا خوجايىنىدىن سوراشقا پېتىنالمىدى . چىقتى 

ان ھالـدا قايتىـپ ئۇ قـاپىقى سـاڭگىلىغ. زۇليار ئهكسىچه ئهخمىدى توغرىسىدا قىلچه شهك كهلتۈرمهيتتى . تاپقان ئىدى 

  ...  ده ، كارۋىتىغا ئۆزىنى تاشلىۋهتتى ، زۇليار ۋاراقالر ھهققىده ئويلىغانسېرى ئازاپلىق تولغناتتى ¨ياتىقىغا باردى 

يـاتىقى بالىخانىنىـڭ ئۈسـتى . زۇليار نهنلياڭدىكى يولچىباينىڭ قوراسىغا كۆچۈپ كهلگنىگه بىرهر يىلالر بولغان ئىدى    

  . ۇ ئۆي ئىلغار ياشالرنىڭ پائالىيهت مهركهزلىرىنىڭ بىرى ئىدى قهۋتىده بولۇپ ، ب

 ۋهقهسىدىن كېيىن ھۆكۈمران گۇرۇھ بىلهن شىنجاڭ خهلقى ئوتتۇرىسىدىكى زىدىيهت كهسـكىن بىـر >> نويابىر -7 <<   

ىشىپ ، گومىنـداڭغا شۇنىڭ بىلهن بىر تۈركۈم ئىلغار كىشىلهر ئۆزلىكىدىن ئىتتىپاقلىشىپ مهخپى ئاالقىل. باسقۇچقا يهتتى 

ئۇنىڭ دائىرىسى ئالىي ۋه ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ، ئوقۇتقۇچىلىرى . قارشى بىر يهر ئاستى تهشكىالت قۇرغان ئىدى 

 يىگىتلهر ، ئاھاله ، ھۆكۈمهت خىزمهتچىلىـرىگه قهدهر >> ئالتۇنچى << جهڭچىلىرى ، ¨، ھهربىي مهكتهپنىڭ ئوفتسېر 

زۇليـار مـۇھىم كىـشىلهرنىڭ . تهشكىالتنىڭ مهخپىيهتلىكى قهتئىي سـاقلىناتتى . ىيىپ باراتتى يهككه سىزىق بويىچه كېڭ

ئۇنىـڭ ئاخـشام . ئۇ يهنه تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى بېسىش ۋه تارقىتىش ۋهزىپىسىنىمۇ ئۈستىگه ئالغـان ئىـدى . بىرى ئىدى 

 دېگهن سهرلهۋھىلهر >> قوزغال ¨ ئويغان <<ڭغا ئۇنى. چۈشۈرۈپ قويغىنى شۇ ۋاراق بولۇپ ، بىرهر يۈز پارچىگه يېتهتتى 

ۋاراقالرنىڭ تارقىتىلىدىغان تىزىملىكى ئىچىده كهنجى ھىالل قاتارلىق ئاساسىي ئادهملهرنىڭ ئىسىملىرىمۇ . قويۇلغان ئىدى 

  . دېمهك زۇليارنىڭ بېشىدىكى جاۋاپكارلىق ئانچه كىچىك ئهمهس ئىدى . بار ئىدى 
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  . دا توساتتىن زۇليارنىڭ ئىشىكى ئۇرۇلدى كهچقۇرۇنلۇقى ئهل ياتقۇ   

   كىم ؟-

  .  مهن ، ئهخمىدى ، ئىشىكىڭىزنى ئېچىڭ -

ئهخمىدى كۈلۈمسىرىگهن پېتى كىرىپ زۇليارنىڭ قولىنى چىڭ تۇتتى . زۇليار دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىكنى ئاچتى    

   ده ، ¨

 دىدى ئهخمىدى -ھارىقى ، زاكۇسكىسى يهنىال ئۆزهمدىن ، لېكىن بۇ دورهممۇ . مهن سىزگه مېھمان بولۇشقا كهلدىم    

  : خۇش پېئىللىق بىلهن چىرايىنى سۈزۈپ تۇرۇپ ۋه زۇلياردىن سورىدى 

 سىزگه بۈگۈن نېمه بولدى ، ئهجهپ قاپاقلىرىڭىز بۆلهكچه ئولتۇرۇشۇپ كېتىپتىغۇ ؟ ئاخشامقى ھاراقالر ئېغىـر كهپتىمـۇ -

  يه ؟ 

  . ىۋهتكهننىڭ دهردى ، ئهتىگهننىڭ مابهينىده بېشىم گاڭگىراپ بىر قىسما بولۇۋاتىمهن  راست ، ھاراقنى ئېغىر ئىچ-

ئاندىن ئىـچ يانچۇقىـدىن . ئهخمىدى ئاڭلىغاچ سومكىسىدىن ھاراق ۋه قهغهزگه ئورالغان زاكۇسكىالرنى ئالماقتا ئىدى    

  : دهيتتى قاتالنغان بىر توپ قهغهزنى ئېلىپ ، ھىجايغان قىياپهتته زۇليارغا سۇنۇپ 

  .  بېشىڭىزنى ئېغىرالشتۇرۇۋاتقان تۈگمهن تېشى ئېھتىمال مۇشۇ بولسا كېرهكقۇ دهيمهن ، مانا ئېلىڭ -

زۇليارنىـڭ . ھهمـمه جايىـدا ئىـدى . زۇليار ھاياجېنىدىن سهكرىۋهتتى ۋه ئهخمىدىنىڭ پىشانىسىگه سـۆيۈپ كهتتـى     

  . يۈزىگه قان يۈگۈردى 

ئهگهر بۆلهك بىرسىنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتسه قانداق بوالتتى ؟ ئـۇ چاغـدا . ڭا ئۇچراشتى  ھىلىمۇ بۇ نهرسىلىرىڭىز ما-

  .  دىدى ئهخمىدى ¨! ھالىڭىزغا ۋاي 

  .  دىدى زۇليار -دوستۇم ، سىزگه يۈز مىڭ رهھمهت ، .  راست دهيسىز ، ئۇ چاغدا ئىش مهن بىلهنال تۈگىمهيتتى -

  . نه ئىچىمىز ئهمسه  بېشىڭىز غهمدىن ساقىت بولغىنى ئۈچۈن يه-

  .  قارنىنى تۆكۈشكه باشلىدى ¨زۇليار قىزىغانسېرى ئهخمىدىگه ئىچ . ئهخمىدى قهدهھلهرنى ماڭغۇزۇشقا باشلىدى    
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 سـىز مېنىــڭ سـىناقتىن ئــۆتكهن دوسـتۇم بولــدىڭىز ، مهن سـىزدهك دوســت تېپىـۋالغىنىم ئۈچــۈن ئـۆزهمنى قانــاتلىق -

  :ئهخمىدى جاۋابهن . ھېساپاليمهن 

 دهپ ، ئاخىرىـدا ئـۇ ئۆزىنىـڭ يهر ئاسـتى تهشـكىالتقا قوبـۇل - ئېيتتىمغۇ ، خهلـق يولىـدا قېنىمنـى ئايىمـايمهن ، -

  . قىلىنىشىنى زۇلياردىن ئۆتۈندى 

  :قىزىپ بىر يهرگه بېرىپ قالغان زۇليار ھېچبىر ئىككىلهنمهستىنال    

  .  دهپ چورتال ئېيتتى - بولدى ، بۈگۈندىن باشالپ ھېساپ ، سىز بىزنىڭ ئهزايىمىز ، -

 ئۈچ مېتىـرچه كۆتېرىـپ سـېلىنغان بـۇ بالىخانىـسىنىڭ تېگىـده بىـر خـالىي ¨يولچىباينىڭ يهردىن ئاالھزهل ئىككى    

 <<زۇليـار ئۆزىنىـڭ . ئامبارچاق بولۇپ ، تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى باسىدىغان شاپىگىراپ قاتارلىق سايمانالر شۇنىڭدا ئىدى 

  .  گه ئاشۇالرغىچىلىك ئۇقتۇردى >>ىسى سىناقتىن ئۆتكهن ئاغىن

 مۈرىگه تىرهپ ، بىرلكته كـۆرهش ¨ ماۋۇ ھاراقنىڭ ئاخىرقىسى ، كهل قېنى ، ئىشىمىزنىڭ غهلبىسى ئۈچۈن ، مۈرىنى -

  . قىلىشىمىز ئۈچۈن قهسهميات قىلىپ كۆتهردۇق 

  ...ئۇالر خوشالشقاندا تاڭ سۈزۈلگهن ئىدى 

 يىگىرمه بىرىنچى باپ

نـاۋادا . ېيىنكى كۈنلهرده يهر ئاستى تهشكىالت ئىچىده ئهخمىدىنى رهسمىي قانات ئاستىغا ئالىدىغان بولـدى زۇليار ك    

 قاراشتا بولسا ، ئۇ ، بىرىنچى بولۇپ سهكرهپ چىقىپ رهدىيه بېرهتتـى ¨بىرهر كىشى ئهخمىدى توغرىسىدا گۇمانىي كۆز 

 >> ئالتۇنچى يىگىـتلهر <<ىغا بارغان چاغدا ، ئىرپان قاتارلىق ئهخمىدى بىلهن زۇليار ئاشۇ كهچ كۈزده كونا مال بازىر. 

ئۈچۈن ئهخمىدىنىڭ تۇتامالپ پۇل چىقارغـانلىقىنى ئـۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرگهن زۇليـار ، ئۇنىـڭ مهرتلىكىـدىن تېخىمـۇ 

ىنـى ئهنه شۇ چاغـدا ، ئـۇ يهرگه توپالنغـان كىـشىلهردىن بهزىلىـرى بـۇ سـېخى كىـشىنىڭ كىملىك. تهسىرلهنگهن ئىدى 

...  دهپ تونۇشـتۇرغانمۇ دهل مۇشـۇ زۇليـار >> ئهخمىـدى <<سۈرۈشتۈرگهنده تاقهتسىزلىك بىـلهن ئۈنلـۈك ۋارقىـراپ ، 

 ئهخمىـدى <<دهرۋهقه زۇليار ئۆز دوستىنىڭ نهسهپنامىسىنى چۈشىنىپ يېتىشكه تېخى ئۈلگۈرۈپ بواللمىغان ، شۇڭا مهزكۇر 

 سهرلهۋھىلىك كومېدىيسىنى ئهپچىل سېھرىسى بىـلهن >>ادهم قىزىل كۆز  ئالهم ساختىپهز ، ئ<< كۈندۈزدىال ¨ كېچه >>

يۈزىگه ماسكا .  رېژسورلىقىنى نامايهن قىلغان ئىدى >> يۈرىكىنى يۇلۇۋېلىپ ، ئاندىن كۆڭلىنى ياساش <<بىجا قىلىپ ، 

  . ي قالدى  تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمه>> ئالتۇنچىالر <<تارتىۋالغان بۇ زاتنى ئۇ كۈنى ئىرپان قاتارلىق 
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 دهپ ئاتىۋالغان بۇ كىشى كىتاپخانلىرىمىزغـا >> ئهخمىدى << تىرادىگېيسىدىن كېيىن ئۆزىنى >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<   

بىزگه مهلۇم بولغان مۇشۇ نام ئۇنىڭ ماھىيتىگه مۇناسىپ بولغاچقا ، بىز تۆۋهنده يهنه . تونۇش بولغان زامانقۇلنىڭ ئۆزى 

  .تاپ كېتىۋېرىمىز  دهپ ئا>> زامانقۇل <<ئۇنى 

 گـۇڭئهن گۈهنلىچـۇ <<زامانقۇل ئهرداۋچاۋدىكى ئاشخانىدا زۇليار يوقىتىپ قويغان بايىقى تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى ئۇدۇل    

تۆھپىكارنىـڭ بـۇ خىزمىتىنـى كـۆرگهن باشـقارما باشـلىقى .  نىڭ باشلىقى خۇگوجۈنگه بىۋاسـته يهتكـۈزگهن ئىـدى >>

  : بولۇپ زامانقۇلدىن چهكسىز مىننهتدار

 دىدى ئۇ ، تۆھپىكارنىڭ دولىـسىنى -بۇ خىزمىتىڭىزنى بىز ھهرگىز يهرده قويمايمىز ، .  يارايسىز ئاخوشۆ ، يارايسىز -

  . بىر نهچچه قېتىم پهپىلهپ تۇرۇپ 

ن تېزلىك باشقارما باشلىقىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن بايىقى تىزىملىكلهر ھهم تهشۋىقات ۋاراقلىرىنىڭ كۆچۈرمه كوپىيسى ئىنتايى   

  : ده ، ئاندىن يېڭى تاپشۇرۇقالر ئورۇنالشتۇرۇلدى ¨بىلهن ئېلىۋېلىندى 

سىز ئهمدى ئهسلى نۇسخـسىنى بـايىقى كىـشىگه ئىـدىتلىق ھهم بۈگـۈن .  بۇ نهرسىلهرنىڭ كۆچۈرمىسىنى ئېلىۋالدۇق -

  . ئاخشامال يهتكۈزۈپ بېرىۋىتىڭ ، ئهتىسىگه قالمىسۇن 

 ئۈچ قېتىم ئايلىنىـپ ¨ ده ، مهخسۇس بۆلۈم ئىچىده ئىككى ¨دىسىنى چاققان كۆتهردى باشقارما باشلىقى سېمىز گهۋ   

ئۇ ، بىر مهھهل ئۆتكهنـدىن كېـيىن زامانقۇلغـا يهنه . چىقىپ ، ئاللىقانداق يېڭى تهدبىرى ئۈستىده تهپهككۇر سۈرهتتى 

  :تىكىلىپ تۇرۇپ 

 ئارمىيه ئىش باشـقۇرۇش ¨ 8 <<ىڭ بىلهن بىلله سىزنى  سىزگه ھازىر يهنه يېتهرلىك راسخوت ئاجرىتىپ بېرىمىز ، شۇن-

بۇندىن كېيىن ، مهندىن بـۆلهك ھـېچكىم .  ئۆيگه ئورۇنالشتۇرىمىز >> نومۇرلۇق ¨ 41 << نىڭ ئۇدۇلىدىكى >>ئورنى 

  . دى  دى- ئۆيدىن تېپىۋالىمهن ، >> نومۇرلۇق ¨ 41 <<زۆرۈر تېپىلغاندا ، مهن سىزنى ئاشۇ . بىلهن ئاالقه قىلمايسىز 

  . زامانقۇل شهرتلىك ئۆيگه ئورۇنلىشىپ ئىشىنى جىددى باشلىۋهتتى 

پۈتۈن شهھهر قېلىن .  پهلله ئۆرلىمهكته ئىدى ¨ يىلى كىرىشى بىلهن ئۈرۈمچىنىڭ قهھرىتان سوغۇقى پهللىمۇ ¨ 1945

. ۇپ ، يولالرنى ئېتىۋاالتتى كۈنده دېگۈدهك چىقىپ تۇرىدىغان ئاچچىق شىۋىرغانالر قارالرنى ئۇچۇر. قار ئاستىدا ياتاتتى 

تهمىناتسىز قالغـان ئـالى ، ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى مهكتهپـتىن . ئاچارچىلىق جانالرغا تهھدىت سالماقتا ئىدى 

كىـشىلهرنىڭ قهلبـى جۇڭگـو ئىنقىالبىـي ۋه . بهزمهكته ، پاناھسىز قالغان سهرگهردانالر كۈنده كۆپلهپ ئۆلـۈپ تـۇراتتى 

گومىنـداڭ دائىرلىـرى ئـۈچ ۋىـاليهت .  بولغان ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبىنىـڭ غهلبىـسىگه تهلپـۈنمهكته ئۇنىڭ بىر قىسىمى
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فۇرونتىدىكى مهغلۇبىيهتلىرىدىن ۋايـسىماقتا ۋه جـايالردىكى يهر ئاسـتى ئىنقىالبىـي ھهرىـكهت ئۇچقـۇنلىرىنى ئۆچۈرۈشـكه 

  .  شۇنداق غهرهزدىكى جان تالىشىشتىن ئىبارهت ئىدى خۇگوجۈن بىلهن زامانقۇلنىڭ ھازىرقى رولى ئهنه. ئۇرۇنماقتا ئىدى 

 ¨ قورا ئالدىغا ماش رهڭلىك پىكاپ يهنه پهيدا بولـدى >> نومۇرلۇق ¨ 41 << ئىككى كۈن قالغاندا ¨چاغانغا بىر    

پ ئۇ ، زامانقۇلنىـڭ مهلۇمـاتىنى ئـاڭال. ده ، ئۇنىڭدىن چۈشكهن خۇگوجۈن ئۇدۇل زامانقۇلنىڭ ياتىقىغا كىرىپ كهتتى 

 ئۈستىده سۆزلهشـتى ، خوجـايىن ئاخىرىـدا >> يېڭى خىزمهت <<بولغاندىن كېيىن ، ئىككهيلهن تاكى تۈن يېرىمىغىچه 

  :يوليۇرۇق بېرىپ 

  .  دىدى - زۇليار تونۇشتۇرماقچى بولغان ھېلىقى قىزنىڭ ئىزىغا چۈشۈ الزىم ، -

ئالدى بىلهن ئـۇ ، ئىككىنچـى شـۆبه . ا كىرىشتى زامانقۇل ئهتىسىدىن باشالپ يېڭى كۆرسهتمه بويىچه جىددى ئىشق   

  . ساقچى ئىدارىسىنىڭ نوپۇس دهپتىرىدىن مهزكۇر قىزنىڭ ئىسمىنى ۋه ئىشىك نومۇرىنى بىلىۋالدى 

 دىـدى ئـۇ ، ئاسـتا -ماڭـا تونۇشـلۇق قىـز بولـۇپ چىقمىـسۇن يهنه ، !  ئاقسۇ كونىشهھهردىن ، ئىسىمى پهزىـلهت -

  . ىچىنى تېپىپ پهزىلهت ئۈستىده مهخسۇس ئهھۋال ئىگلىدى ئاندىن ئۇ نوپۇسن. پىچىرالپ 

 تۆشـك ئىـشى يـوق ، ¨ يۈزى تۆۋهن ، ئهخالقلىق كۆرۈنىدۇ ، ئارتۇق - دىدى نوپۇسچى ، - مېنڭچه ، بۇ قىز ، -

 ،  پهقهت قول ھۈنىرىگه تايىنىپ تۇرمۇش كهچۈرىدۇ ، ئۆيىده بىرال كىچىك سىڭلىسى بـار  تۈزلهرگىمۇ چىقمايدۇ ،¨تاال 

  ...  ئانىسى يوق ، يىتىم قىزالر ، بىراق ¨ئاتا 

   بىراق ، نېمه ؟-

 دهپ ئىنكـاس >> بۇ قىزنىڭ ئىستىلى ناچـار ، يىگىـتلهر كـۆپ كىرىـپ چىقىـدۇ <<:  بىراق ، خوشنىسى ئايىمخان -

  .بهرگهن

ڭ ھۆسىن جامالى خېلـى ئايىمخاننىڭ پهزىلهت بىلهن تهڭ دىمهتلىك بىر قىزى بولۇپ ، ئۇنى. ئهھۋال مۇنداق ئىدى    

 ياشـالرغا كىرىـپ 23شۇڭا . گۈزهل ئۆسۈپ يېتىلگىنىگه قارىماي قىزالرغا خاس بولمىغان بىر خىل غهلىته ئهيىپى بار ئىدى 

شۇڭا . قالغان بۇ قىزغا دهسلىپىده پهرۋانه بولۇپ يىگىتلهر ئۇنىڭ ئهيىپىنى كۆرۈپال رايى قايتىپ ، كۆڭلى سوۋۇپ قاچاتتى 

  : ېسىال پهزىلهتكه يالۋۇرۇپ ئايىمخان ھه د

مهن ئۇنداق چېغىمدا ئىككى بالىنىڭ ئانىسى بولۇپ بولغان ، .  قىزىمنىڭ ياش قورامى خېلى بىر يهرگه بېرىپ قالدى -

  .  دهپ ئهندىشىسىنى ئىزھار قىلىدى ¨ چۆچهك بولىدىكهن ¨شۇڭا قىزىم ئولتۇرۇپ قېلىۋهرسه سۆز 
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  : شۇنداقتىمۇ ئۇ ، ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن . بۇ سۆزلهر پهزىلهتكه زادىال ياقمايتتى    

 - ئايىمخان ئاچا ، كۆڭۈللىرىگه كهلمىسۇن ، بۇ چوڭالرنىڭ ئىشى مېنى دىسىله ، مهنمـۇ قىزلىـرى بىـلهن تهڭغـۇ ؟ -

، ھهپـتىلهپ ، ئـايالپ چىـراي ئايىمخان تهتۈر چۈشىنىپ ، ئـاغرىنچى قىلىـپ ئـاداۋهت تۇتـۇپ . دهپ جاۋاپ بىرهتتى 

 قىزالر كۆپهيگهنسېرى ئۇنىڭ ئىچىـگه ئـوت كېتىـپ ، ¨پهزىلهتكه كىيىم تىكتۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن ئوغۇل . ئاچمايتتى 

 دهيـدىغان بهتنـام سـۆزلهرنى >> پهزىلهتنىڭ ئىستىلى بـۇزۇق <<قارىسىغا تۆھمهت چاپالپ ، . رهشكىدىن ئازاپلىناتتى 

  . ىرىغىمۇ چېقىشتۇراتتى ساقچى ئورۇنل. ياياتتى 

ساقچىدىن ئهھۋال ئىگلهپ بىرهر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىنكى بىر چۈش مهھهلده زامـانقۇل پىالنـى بـويىچه پهزىلهتـكه    

 ياشالرغا كىـرگهن سىڭلىـسى ھـېلىال مهكتهپـتىن كېلىـپ ، چايغـا 15ئۇنىڭ . ئۇ ئالدىراش ئىش تىكىۋاتاتتى . كهلدى 

  .  يوقى ئىككى ئېغىزال ئۆي بار ئىدى ¨ىڭ ئاتىسىدىن مىراس قالغان بۇ ئاددى قوراسىدا بار پهزىلهتن. ئولتۇرغان ئىدى 

  ! ئاچا مېھمان كهلدى -

 ده ، ئورنىدىن تۇرۇپ ، زامـانقۇلنى ئورۇنـدۇققا ¨پهزىلهت ، سىڭلىسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش بىلهن ئىشىنى توختاتتى    

  :سىدىن ئىككى پارچه رهخت چىقىرىپ ئۇ ئولتۇرماي تۇرۇپال سومكى. تهكلىپ قىلدى 

  . دىدى - سىڭلىم ماۋۇ سارجىدا شىم ، ماۋۇ پاڭچۇدا كۆينهك تىكىپ بارسىله ، قاچانراق پۈتتۈرۈپ بىرهال ؟ -

  .  دىدى پهزىلهت - بىر ھهپتىدىن كېيىن ، -

ىڭ رهختىنى ئۆلچهپ بولۇپال يهنه زامانقۇلدىن گۈپۈلدهك ھاراق پۇرىقى كېلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى سېزىۋالغان پهزىلهت ئۇن   

  . چهتلهپ ئۆز ئىشى بىلهن بولۇۋهردى 

 ده ، ئۇدۇل تامدىكى ئهيـنهك جاھازىغـا ئېلىنغـان سـۈرهتلهرنى كـۆرۈش ¨زامانقۇل بۇ چاغدا ئاستا ئورنىدىن تۇردى    

. لىنىپ تـۇراتتى جاھازىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئـۈچ كىـشىنىڭ چوڭايتىلغـان سـۈرىتى ئاالھىـده كـۆزگه تاشـ. ئۈچۈن باردى 

  . ئوتتۇرىدا جهۋالنى ، ئوڭ تهرهپته پهزىلهت ، سول تهرهپته مۇبارهك 

  .  دهپ ئوياليتتى زامانقۇل ئىچىده >> يىپ ئۇچى <<مانا بۇ ،    

زامانقۇلنىڭ سۈرهتكه قاراۋاتقانلىقىنى پهزىلهت گهرچه كۆز قىرىدا كۆرۈپ تۇرغان بولسىمۇ ، ئانچىزا پىـسهنت قىلمىغـان    

  :زامانقۇلمۇ بىلىندۈرمهسلىككه سېلىپ . دى ئى
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 ده ، يۇمشاق دهسسهپ چىقىپ كهتتى ¨ دىدى - بولىدۇ سىڭلىم ، مهن كهتتىم ، بىر ھهپتىدىن كېيىن كېلىمهن ، -

 .  

 تېمىتمـاي ¨ نى شۇ كۈنىال يېرىم كېچىچه ئېقىتماي >> يىپ ئۇچى <<زامانقۇل بۈگۈن پهزىلهتنىڭ ئۆيىده ئېرىشكهن    

  . ىرى خۇگوجۈن بىلهن ناسىرغا تولۇق يهتكۈزدى ھىماتل

  .  دهپ جىددى سورىدى - راست شۇ مۇبارهكمۇ ، بىزده ئىشلهيدىغان مۇبارهكمۇ ؟ -

  .  دىدى زامانقۇل - دهل شۇ ، مۇبارهكنىڭ دهل ئۆزى ، -

ىن بولسا شۇ ماشىنچى مۇمك.  سىز ئهمدى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ كىرىپ ، بىرىنچى قول ماتېرىيالغا ئېرىشىشكه تىرىشىڭ -

  ...قىز بىلهن 

ئۇ .  خۇگوجۈننىڭ يېڭى تاپشۇرۇقىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ، زامانقۇلنىڭ يۈرىكى يوغىناپ ، ئايىغى تېخىمۇ تېتىكلهشتى    

، بىر ئاخشىمى ئهتهي پهزىلهتنىڭ كۈشهنده خوشنىسى ئايىمخاننىڭ يېنىغىمۇ ، مۇبارهك بىلهن پهزىلهتنىڭ مۇناسـىۋىتىنى 

  :ئايىمخان ئېغىزىغا كهلگىنىنى چاينىغىلى تۇردى . الپ سورىدى كوچى

ئۇالرنىـڭ .  ھېلىقى گۇڭئهن گۈهنلىچۇدا ئىشلهيدىغان مۇبارهك بولمامدۇ ، بۇ ئىككى خانلىرىم قوشكېزهككه ئوخشايدۇ -

  ...  چىيا ¨كۈنده دېگۈدهك نېرىقى ئۆيىده چاقچاق ، كۈلكه ، قىيا . ئارىسىغا قىل سىغمايدۇ 

پهزىلهتنىڭ . امانقۇل بۇ سۆزلهرنى خۇددى ھامىلدار ئايال بىر نېمىگه سېزىك بولغاندهك ، ئىشتىياق بىلهن ئاڭاليتتى ز   

 دېگهننى ئويالپ >> دۈشمهن نېمه دهيدۇ ، ئىت نېمىنى يىمهيدۇ <<لېكىن ، . مۇخالىپى نىمىال دىسه شۇنى يېزىۋاالتتى 

  ! باقامدىكىنا ؟ 

بۇيرۇتمـا ئىـشالرنى ئهتىـگه . لالر بايرىمىنىڭ ھارپا كـۈنى ، پهزىـلهت جىـددى ئىـشلىمهكته  مارت ، ئايا-7بۈگۈن    

دهل چۈش مهھهلده زامانقۇل يهنه بايىقى كىيىمىنى ئېلىش ئۈچۈن . ئۈلگۈرتۈش ئۈچۈن بىر قولىنى ئىككى قىاللمايۋاتاتتى 

 كارى بولمـاي بېرىـپ ئـۆز ئىـشى بىـلهن  كىچىكىنى ئېلىپ بهردى ۋه¨پهزىلهت دهرھال ئۇنىڭ كىيىم . كىرىپ كهلدى 

  . بولۇۋهردى 

   ئىشىڭىز بهك ئالدىرشمۇ ، نېمه ؟-

  :پهزىلهت ئىزىدىن قوزغالماي ۋه چىرايمۇ ئاچماي ، ۋهزمىنلىك بىلهن 
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  .  دىدى چۇس ئۈزۈپ ¨ ھهئه -

. ېلىتى ئالغاچ كهلگهنتىم  ئۇنداق بولسا مهيلى ، مهن تېخى ئاخشاملىققا كىنوغا بارارمىزمىكىن دهپ ، سىزگىمۇ كىنو ب-

  . ئايرىم بىر كۈنى كىلىمهن . مېنىڭ يهنه تىكتۈرىدىغان كىيىملىرىممۇ بار . ماۋۇ سىمكار پۇلىڭىزنى ئېلىڭ 

 ده ، خـۇددى بىـر كىـم ¨ نى ئۈستهل ئۈسـتىگه تاشـلىدى >> سىمكار ھهققى <<زامانقۇل قېتىغا خهت قىستۇرۇلغان    

   . قوغلىغاندهك ئىتتىك چىقىپ كهتتى

 ئارقىدىن كهلگهن كىيىم ئىگىلىرى ¨بۇ ئارىدا ئارقا . پهزىلهت گۇگۇم چۈشكهن چاغدىال ماشىنىنىڭ يېنىدىن قوزغالدى    

ئۇ ، بۈگۈن تازا . پهزىلهت ئۇالرنى ئهل ياتقۇغىچه ئاران ئۇزىتىپ بواللىدى .  چوكانالر ئۆيگه لىق تولغان ئىدى ¨، قىز 

  . ۇزىتىپ بولۇش بىلهن تهڭ كۆزى ئۇيقۇغا كهتتى خېرىدارالرنى ئ. چارچىغان ئىدى 

 ده ، تېخىچه ئۇخالپ ¨پهزىلهتنىڭ سىڭلىسى ئايتۇلۇن سهھهردىال ئورنىدىن تۇردى  . >> مارت -8 << -ئهتىسى     

پهزىلهت ئېرىنچهكلىك بىلهن كۆزىنى ئېچىـپ ، سىڭلىـسىغا . ياتقان ئاچىسىنى قۇچاقالپ ، پىشانىلىرىگه سۆيۈپ كهتتى 

  . ىدى قار

  ... ئانام بولسىغۇ ¨ قوپ ئاچا ، ئۇخالۋېرهمسهن ، بۈگۈن بايرامغۇ ؟ مهن نېمه كىيىمهن ؟ ئاتا -

پهزىلهت دهرھال كـۆڭلى سـۇنۇق سىڭلىـسىنىڭ بوينىغـا گىـره . ئايتۇلۇن بوينىىنى قىسقان ھالدا كۆزىگه ياش ئالدى    

 دېگهن سـۆزىنى ئـاڭالپ ، >>...  ئانام بولسىغۇ ¨تا  ئا<<ئۇ ، سىڭلىسىنىڭ .  ده ، ئۇنى باغرىغا باستى ¨سالدى 

ئـۇ ، . ئۆزىنى چىڭ تۇتسىمۇ ، لېكىن ئويناق كۆزىده ياش مۇنچاقلىرى مۆلدۈرلهپ تۇراتتى . يىغلىۋهتكىلى تاس قالدى 

  :يهنه ئۆزىنى توختىتىۋېلىپ 

  .  دىدى-چىرايلىق بايرام قىلىمىز ، بىز بۈگۈن .  كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما ئايتۇلۇن ، مهن ھهممىنى تهل قىلىپ قويدۇم -

 ده ، ئاچىـسىنىڭ مهڭـزىگه ¨راسكۇي ۋه مېھرىبان ئاچىسىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان ئايتۇلۇننىڭ كۆڭلى شۇئان يېشىلدى    

  . يهنه ياندۇرۇشالپ سۆيۈپ كهتتى ۋه ئۇنىڭ يۇمران كۆكسىنى مۇجۇقالپ ئوينىغىلى تۇردى 

  . پهزىلهت كۈلۈپ ۋه سىڭلىسىنى ئهركىلىتىپ  دىدى - بولدى ، ئۇياتسىزنى قارا ، -

 كۆزلىرىنى يۇدى ¨يۈز .  تورۇسلىرىنى تۈزهشتۈردى ¨تام .  سىڭىل كىگىز ، ئهدىياللىرىنى قېقىشتۇردى ¨ئاندىن ئاچا    

  : شۇنىڭدىن كېيىن پهزىلهت سىڭلىسىغا . چاچلىرىنى تارىدى . 
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  .  دىدى - مهن بىر كۆرۈپ باقاي ،  ئهمدى كىينىپ ، راسا بىر ياسىنىپ باققىنا قېنى ،-

باشـلىرىغا ئوخـشاش .  سىڭىل تهڭال يېڭى كىيىملىرىنى كىيىشكه باشلىدى ¨ئاچا . ئايتۇلۇننىڭ دىلى يايراپ كهتتى    

نۇسخىلىق چىمهن دوپپا ، ئۇچىلىرىغا خۇشپىچىم ئهتلهس كۆينهك ، ئۈستىگه قايرىما ياقىلىق سۆسۈنه پهشمهت ، پۇتلىرىغـا 

  . توقۇغان يۇڭ پايپاق ۋه قارا توپالي كىيدى پهزىلهت 

  .  دىدى پهزىلهت - ئهمدى ئهينهككه بىر قاراپ باققىنا ، قېنى ، -

 دىـدى ئـايتۇلۇن دهرھـال ئاچىـسىنىڭ بىلىكىـدىن سـۆرهپ ئـۇدۇل تامنىـڭ دهل - يۈر ، ئىككىمىـز تهڭ قـارايمىز ، -

 بىرسىنىڭ گۈزهل ھۆسنىگه زوقلىنىپ ¨ سىڭىل بىر ¨ئاچا . دى ئوتتۇرىسىغا ئېسىقلىق چوڭ بىر ئهينهك ئالدىغا ئېلىپ بار

  . چاچلىرىنى تۈزهشتۈرهتتى . قارىشاتتى 

  .  دىدى يهنه پهزىلهت - قانداق ، پۇچۇغۇم ، خۇش بولدۇڭمۇ ؟ -

نىـسىگه پهزىلهتمۇ ئۇنىڭ پىشا. ئايتۇلۇن دهرھال پهزىلهتنىڭ بوينىغا ئېسىلىپ ، يهنه ئۇنىڭ يۈزلىرىگه سۆيۈپ كهتتى    

  . بىر نهچچىنى سۆيۈپ قويدى 

  :كېيىن سىڭلىسىنى گۆشكه بۇيرۇپ 

مۇبارهك ئاچاڭ كېلىپ قېلىشى مۇمكىن ، بۈگۈن سهن دېگهن تاماقنى ئىتىـپ بېـرىمهن ، يۈگـۈر .  قاپىقىم تارتىۋاتىدۇ -

  . سىڭلىم ، گۆشنى تېزرهك ئهكهل 

پ قويغاندىن كېيىن تۆتۈگۈنكى سىمكار ھهققى تاپاۋهتلىرىنى پهزىلهت ئوچاق باشلىرىنى راسال. ئايتۇلۇن گۆشكه ماڭدى    

تۆنۈگۈن زامانقۇلنىڭ بهرگىنىنى ئـۇ ئالدىراشـچىلىقتا بىـر تارتمىـسىغا شـۇ پېـتىچه سـېلىپ . تىزىمالشقا كىرىشىپ كهتتى 

  . ھازىر شۇ پۇلنىمۇ ئېلىپ سانىغىلى تۇردى . قويغاندى 

  .  يهنه سانىدى - يه ؟ ¨ ئېزىقىپ كهتكهندىمۇ  نهچچه دولالر ئوشۇق بېرىپتىغۇ ،20 ئهجهپ -

  !  ده ¨ خهت تۇرىدىغۇ ، بۇنىڭدا ئويۇن بار ئىكهن -

 ده م ۋۇجـۇدى تىتـرهپ ، ¨خهتنىـڭ ئاخىرسـىغا بـارغىچه چىـدىيالماي قالـدى . پهزىلهت خهتنى ئوقۇشقا باشلىدى    

  :بولۇپراق ، يهنه ئاچچىقىغا ھاي بېرىپ ئۇ غهزىپىده خهتنى دهسسهپ چهيلىۋهتمهكچى . لهۋلىرى كۆكىرىپ كهتتى 
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 دىدى ئـۇ ئـۆزىگه ¨ ده ، ئاندىن بهر مهسلىھهت بىر ياقلىق قىاليلى ¨ توختا ، مهلئۇننىڭ خېتىنى مۇبارهك كۆرسۇن -

  . تهسهللى بېرىپ 

مۇبـارهك بىـلهن ئۇ سۇپىنىڭ قىرىغا ئهمـدىال ئولتۇرۇشـىغا . پهزىلهتنىڭ كۆڭلىنى غهشلىك تۇمانلىرى قاپلىۋالغان ئىدى    

مۇبـارهك خـۇش چىـراي . مۇبارهكنى سۇپىغا تهكلىـپ قىلـدى . ئۇالر قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى . ئايتۇلۇن كىرىپ كهلدى 

  :بىلهن 

تونۇمىغىلى تاسـال قـاپتىمهن ، قـارا ، .  مهن ساڭا كېلىۋېتىپ ، ماۋۇ ئويۇن قېپى ئايتۇلۇنغا ئۇچرىشىپ قالسام بولىدۇ -

. پ قويغىنىڭنى ، سېنى سورىسام بار دىدى ، ئىككىمىز يول بويى پاتروشكىلىـشىپ كهلـدۇق بۇنى شۇنچه چىرايلىق ياسا

  .  دىدى ئايتۇلۇننىڭ كۆڭلىنى ياساپ -شۇنداقمۇ ئايتۇلۇنۇم ، 

. ۋۇجۇدىغـا دهرمـان كىـردى . ئۇنىڭ كېلىشى بىلهن پهزىلهتنىڭ كۆڭلى ئېچىلىپ ، يۈزىگه باشقىدىن قان يۈگۈردى    

  . بېرى ھهقىقى دىلكهش دوستالردىن ئىدى ئۇالر ئۇزۇندىن 

.  بۈگۈنكى كۈنۈم ھارام بوالتتى - دىدى پهزىلهت مۇبارهكنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ، - ناۋادا كهلمىگهن بولساڭ ، -

  قېنى نېمىگه دىلىڭ تارتىدۇ ؟. ئايتۇلۇن سېمىز قوي گۆشى ئېلىپ كهپتۇ . خۇيمۇ ۋاقتىدا كهلدىڭ 

  .نى ئايتۇلۇن تاللىسۇن  بۈگۈنكى تاماقنىڭ تۈرى-

ھهممهيلهن قاقاقالپ كۈلۈشـتى .  دىدى ئايتۇلۇن ، مۇبارهكنىڭ سۆزىگه ئۈلگۈرتۈپال چاققانلىق بىلهن - پېتىر مانتا ، -

 .  

  ...  ماقۇل ، قېنى ئهمسه ، سهن گۆش توغراپ ، قىيما قىل ، مهن خېمىر يۇغۇراي -

  . ىش باشلىدى پهزىلهت يهڭلىرىنى تۈرۈپ ، پهشتامال تارتىپ ئ   

تامـاق پىـشقىچه چـاي ئىچىـشىپ ئولتۇرغـاچ پهزىـلهت بىـلهن . ئۇالر قولمۇ قول تۇتىشىپ ، پېتىر مانتىنى تۈگۈشتى    

  ... مۇبارهك پاراڭغا چۈشتى 

  :تاماقتىن كېيىن پهزىلهت سىڭلىسىغا     

 -ته مهكتىپىڭگه بارىسهن ئهمهسمۇ ؟  بىردهم تاالغا ئوينىغاچ تاماق سىڭدۈرۈپ كهلگىن ، لېكىن بهك كهچ قالما ، ئه-

  . دىدى 
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پهزىلهت دهرۋازىنى ئېتىپ كىرگهنده ، مۇبارهك ئىچكىركى ئۆيدىكى ئهيـنهك . ئايتۇلۇن يۈگۈرگهن پېتى چىقىپ كهتتى    

ئۆزىنىـڭ ئهينـى زامانـدا بىـرگه چۈشـكهن سـۈرىتىدىن كـۆزىنى ئـۈزهلمهي . جاھازا ئالدىدا سۈرهتلهرگه تىكىلپ تۇراتتى 

  . ايتتى قار

  .  دىدى پهزىلهت - بۇ سۈرهتلهرگه نىمانچىۋاال قارايدىغانسهن ؟ بولدى كهل ، ساڭا دهيدىغان گېپىم بار ، -

  .  دىدى مۇبارهك - دهۋهر ، قۇلىقىم سهنده ، -

نىـڭ  پاراسىتى ۋه ئىسىل پهزىلىتى مۇبارهك¨شۇ چاغدا جهۋالنىنىڭ ئهقىل . مۇبارهك بىلهن جهۋالنى ساۋاقداش ئىدى    

 ئۈچـۈن ئىئـانه تـوپالش >> ئالتۇنچى مۇسـاپىرالر <<ئۇالر . قهلبىدىمۇ ھۆرمهت ۋه تهلپۈنۈش تۇيغۇسىنى قوزغىغان ئىدى 

 غـا نۇرغـۇن ماتـا يـاردهم بهرگهن ئالىجانـاپ >> ئـالتۇنچى سـهرگهردانالر <<پهزىلهتنىـڭ . ھهركىتىدىمۇ ھهمكارالشتى 

نلىكىنـى ئاڭلىغــان مۇبـارهك ، كېـيىن جهۋالنىنىــڭ پهزىلهتـكه رىــشت خىـسلىتىنى جهۋالنىنىـڭ كــۆپ قېـتىم مهدھىيلىگه

ئۇنىڭ جهۋالنىغا ئىشتىياقى كۈچلۈك بولسىمۇ ، ئهممـا ئـۆز نهپـسىگه چـوغ تارتىـشتىن . باغلىقانلىغىنىمۇ ئاڭلىغان ئىدى 

ىـلهت بىلهنمـۇ  ده ، شۇ كۈنـدىن باشـالپ پهز¨كېچىپ ، جهۋالنىغا تهلپۈنۈش تۇيغۇسىنى دوستلۇق تۇيغۇسىغا بۇرىدى 

جهۋالنى ئۇالرغا زامانقۇلنىڭ . بۇ قوشماق دوستلۇق ھازىرغىچه داۋام قىلىپ كهلمهكته ئىدى . ھهقىقىي دوستلۇق ئورناتتى 

ئاخىرىـدا شـۇ .  نى قانداق ۋهھشىيلهرچه نابۇت قىلىۋهتكهنلىكىنىمـۇ سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدى >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<

مۇبارهك بىلهن پهزىلهت بـۇ . هرىپىدىن ھېچبىر گۇناھسىزال تۈرمىگه تاشلىنىپ ئۆلتۈرۋىتىلدى جهۋالنىنىڭ ئۆزىمۇ زامانقۇل ت

  . شۇڭا مۇبارهك ھازىر سۈرهتكه قاراۋېتىپ ، مۇشۇ ۋهقهلهرنى ئهسلىمهكته ئىدى . قانلىق تىراگېدىينى تولۇق بىلهتتى 

  .  تىت بولۇپ كېتىۋاتىمهن ¨ بولدى ، سۈرهتنى كېيىن كۆرسىڭا ، ئىچىمنى بىر نېمه تاتالپ تىت -

  . پهزىلهت تاقهتسىزلىك بىلهن بېرىپ ، مۇبارهكنىڭ قولىنى تارتىپ    

  .  دىدى تهكرار تهكىتلهپ ¨.  يۈر ، خالى چېغىمىزدا ئوبدانراق سۆزلىشىۋااليلى -

  :  يان ئولتۇرۇشقاندىن كېيىن ، پهزىلهت خهتنى مۇبارهككه سۇنۇپ ¨ئىككهيلهن يانمۇ    

  .  دىدى -باق ،  ئوقۇپ -

  :  ئۈچ قېتىم ئوقۇپ بولۇپ ¨مۇبارهك خهتنى تهقهززالىق بىلهن ئوقۇشقا باشلىدى ۋه ياندۇرۇشالپ ئىككى    

  .  دهپ سورىدى - ئۇ ، ئىسمى يېزىلماپتىغۇ ؟   ساڭا بۇ تهكلىپنى قويغان قايسى يىگىتكهن-
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  : رهڭگى ئۆچكهن پهزىلهت بىر ئۇھ تارتىۋېتىپ جاۋاب بهردى    

  !  زامانقۇل -

  :بۇ ئىسىمنى ئاڭالپ مۇبارهكنىڭ رهڭگى تاتىرىپ كهتتى ۋه 

  .  دهپ جىددى سورىدى - نىمه ؟ ئۇ ، بۇ يهرگه قاچاندىن بۇيان كېلىپ يۈرىدۇ ؟ نېمه دهپ كېلىدۇ ؟ -

لهت پهزىـ.  ده ، جىـددى ئاھاڭـدا تهكىتلىـدى ¨ئاللىقانداق تهشۋىشكه چۈشكهن مۇبارهك سهكرهپ تۇرۇپ كهتتـى    

مۇبـارهك يهنه چۆچۈگهنـدهك تېخىمـۇ چوڭقـۇرالپ .  بىـرلهپ سـۆزلهپ بهردى ¨تۆنۈگۈن چۈشته بولغان ئهھۋالالرنى بىر 

  :سوراشقا باشلىدى 

   ئۇ ، راستىنال ئهينهكتىكى ئۈچىمىزنىڭ سۈرىتىنى كۆرۈۋالدىما ؟-

مۇبــارهك . زىگه تىكىلهتتــى  تــاڭ قېلىــپ دوسـتىنىڭ كــۆ¨مۇبارهكنىـڭ جىددىلىــشىپ كهتكىنىــدىن پهزىـلهت ھــاڭ    

  :داۋامالشتۇردى 

ئـۇ ، . مهن بۇ ھهقته بىر مۇنچه نازۇك ئىـشالرنى بىلىـمهن .  پهزىلهت دوستۇم ، مهن ئىشنىڭ تېگىگه يېتىپ بولدۇم -

ئۇنىڭ يۈزىده تۈكى . زامانقۇلنىڭ بۇ يهرگه كېلىشى بىر چوڭ ئاپهتتىن دېرهك بېرىدۇ . ھازىرچه ساڭا سىر بولۇپ تۇرسۇن 

پۇل ، مهنسهپ ۋه شـۆھرهت ئۈچـۈن ئۇنىـڭ قولىـدىن ھهر بـاال كېلىـدۇ ، ئـۇ ، سـېنىڭ . بار ، شۇم ئهڭگىز مهخلۇق 

 بىرنىڭ كاساپىتى <<. ئۆيۈڭنى زادى قانداق قىلىپ بىلىۋااللىدى ؟ بۇ ، چوڭقۇر ئويلىنىپ كۆرۈشكه تېگىشلىك بىر ئىش 

 شاراپنىڭ كهيـنىگه كىرىـپ كهتـكهن شـالالقالر ¨ھاراق . لىدۇ  دېگهن بىر مهرهزلىك بېشىمىزغا كهلگهندهك قى>>مىڭغا 

ئېغىزىدىن باال تېرىغان بولۇشى ئېھتىمـال ، مـاۋۇ جاھازىـدىكى ئۈچىمىزنىـڭ سـۈرىتىنى مهن بۈگـۈنال ئېلىـپ كېتىـپ ، 

 بېرىـدۇ يۇشۇرۇپ قوياي ، بىخهستهلىك قىلىپ ، ئۆزىمىزگه پهخهس بولمىساق بۇ سۈرهت چوقۇم بېشىمىزغا باال كهلتۈرۈپ

چۈنكى ئـۇ ھهرقىمـاپ بىـلهن زهھهرلىـك قـولىنى سوزۇشـتىن . سهن ئۆزهڭنى مهزمۇت تۇتۇپ ، زامانقۇلغا تاقابىل تۇر . 

  . سهن ئۇنىڭدىن ھهزهر ئهيله ، مهن سېنى ، ئايتۇلۇننى ھهرگىز تاشلىۋهتمهيمهن . يانمايدۇ 

  . مۇبارهك خوشلىشىپ ئۇزىدى . كهچ كىرگهن ئىدى 

 ى باپيىگىرمه ئىككىنچ

1  
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  .  قازا يالغۇز يۈرمهيدۇ ¨باال  

   خهلق ماقالىسى -

 ¨كۈندۈزى جـۇدۇن ، كېچىـسى قـاپ . مارت ئېيىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ، ھاۋا توساتتىن ئۆزگىرىپ كهتكهن ئىدى    

ىڭ ئـاچچىق سـوغاق كىـشىن.  سىم يامغۇر توختىماي يېغىپ تـۇراتتى ¨بۈگۈن كېچه قار ئارىالش سىم . قاراڭغۇ تۇمان 

 >> نومۇرلۇق ¨ 41 <<ئهل ياتقۇغا يېقىن . كوچىالردا ئادهم قارىسى كۆرۈنمهيتتى . بهدىنىگه نهشتهر سانچىپ ئۆتهتتى 

 ده ، ئىككى كىشى پىكاپتىن چۈشكهن پېتى زامانقۇلنىـڭ ئـۆيىگه ¨قورا ئالدىغا ماش رهڭلىك پىكاپ يهنه پهيدا بولدى 

زامـانقۇل نـامهلۇم بىـر . لىقى خۇگوجـۈن ۋه بۆلـۈم خـادىمى ناسـىر ئىـدى بۇالر باشقارما باشـ. غىپپىده كىرىپ كهتتى 

ئۇ چاچراپ تۇرۇپ ئىككى مېھمىنىنى ئورۇنغا تهكلىپ قىلدى . سورۇندىن ھېلىال قايتىپ كېلىپ ، چاي ئىچىپ ئولتۇراتتى 

  . ئۇ ، بۈگۈنمۇ خېلىال كهيىپ ئىدى . 

   ئهيۋهشكه كهلتۈرۈلىدىڭىزمۇ ؟¨ زامانقۇلغا سۇئال بېرىپ  كىرمهيال ،¨ دىدى خۇگوجۈن كىره - ماشىنچى قىزنى ، -

زامانقۇل ، باشقارما باشلىقىنىڭ مىختهك قادىلىپ تۇرۇشىدىن ئهيمىنىپ ، يهرگه قارىۋالدى ۋه تىرنىقىنى تاتىلىغان پېتى    

  :  ده ، جاۋاپ بهردى ¨بىر ئازدىن كېيىن ، ئاغزى زۇۋانغا كهلدى . دۇدۇقلىنىپ تۇرۇپ قالدى 

ياق ، تېخى ئۇنىڭ ھالى چوڭ ، بوينى قاتتىق ، تهرسا بىر نېمىكهن ، مهن كىرسهمال جهددىلى قېتىپ ، كىرپىـدهك  -

  . قاپىقىنى ئېچىپ قاراپمۇ قويمايدۇ . تۈگۈلىۋالىدۇ 

    ھېلىقى ئهينهك جاھازىدىكى سۈرهتلهرنى قولغا چۈشۈرهلىدىڭىزمۇ ؟

  . رسام ، ئۇ سۈرهتلهر جاھازىدا كۆرۈنمهيدۇ  راست بۇنى دىمهپتىمهن ، كېيىنكى قېتىمدا با-

 ده ، يانچۇقىـدىن بىـر پـاپىروس چىقىرىـپ ¨باشقارما باشلىقى بۇ گهپنى ئـاڭالپ ئورنىـدىن تىـك تـۇرۇپ كهتتـى    

ئۇنىڭ . ئىككى قولىنى كهينىگه قايچىالپ ، ئاللىقانداق خىيالالر بىلهن ئۆينىڭ ئىچىده تىنىمسىز ماڭاتتى . تۇتاشتۇردى 

  :ئۇ ئاخىرىدا زامانقۇلغا زهردىسى بىلهن بۇيرۇق قىلدى . ۈك ئىڭهكلىرى تۆۋهنگه ساڭگىالپ كهتكهندهك كۆرۈنهتتى گۆشل

جاھازىدىكى سۈرهتنى ئىالجنىڭ بېرىچه قولىمىزغـا چۈشۈرۈشـكه ئامـال .  سهن ئۇ قىزنىڭكىگه ئهته كهچقۇرۇن يهنه بار -

 مۇبادا قىز قارشـىلىق كۆرسهتـسه ، خوشنىـسى ئايىمخاننىـڭ پـاش .چۈنكى ، ئۇ نهرسه بىزگه بهك مۇھىم . قىلىپ كۆر 

جهمىيهتـته . قىلىشنى ئاساس قىلىپ ، ئۇنىڭغا بۇزۇقلۇق جىنايىتى ئارتىپ ، قولغا ئېلىپ ، ئۆيىنى ئاختۇرۇشقىمۇ بولىـدۇ 

قولغا چۈشۈرهلهيمىز بىراق ، ئۇ ئۆيدىن نۇرغۇن ئاخباراتنى .  ئهمالى يوق ئۇنىڭدهك گاداي قىزنىڭ كارى چاغلىق ¨نامى 
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ياشالر تهشكىالتىنىڭ بىر مهخپى پـونكىتى ئاشـۇ قىزنىـڭ . بۇ ئىشنى ئورۇنالشتا كۆڭۈلچهكلىك قىلىشقا زادى بولمايدۇ . 

  . گهپ شۇ ، بىز كهتتۇق . ئۆيى ئىكهنلىكى ئېسىڭده بولسۇن 

 ، كارۋىتىغـا دۈم چۈشـكهن پېتـى  كېچهكلىرىنى سېلىشقىمۇ ئېرىنىپ¨زامانقۇل كىيىم .  كهتتى پماش رهڭلىك پىكا   

ئاخشامقى ھاراق چىشلىۋالغانلىقىدىنمۇ ، .  كۆزى گاراڭ ھالهتته ئورنىدىن تۇردى ¨ئهتىسى ئۇ ، باش . ئۇخالپ قالدى 

ياۋموسهن تېغى تهرهپتىن سـهھهرده كېلىـپ ، قـورا .  پاتال بېشىنى ئىككى قولى بىلهن چىڭ مۇجۇپ قوياتتى ¨ئۇ پات 

 قارىياغاچ شېخىدا يېقىمسىز سـايراۋاتقان چـوكىالڭ قاغىالرنىـڭ ئـاۋازى جېنىغـا تهكـكهن زامـانقۇل ئالدىدىكى چوڭ تۈپ

 ده ، ئۇالنباي سـىيان ¨قاغىالر بهدهر قوزغالدى .  ده ، قاغىالرغا چالما ئاتتى ¨ئورنىدىن قوزغالغان پېتى تاالغا چىقتى 

 ئاشخانىسىغا >> قهدىناس <<يىپ ، ئهرداۋچاۋدىكى شۇ  كىچهكلىرىنى راۋۇرۇس كى¨كېيىن ئۇ ، كىيىم . ئۇچۇپ كهتتى 

 توغرا بىر كۈننى ئۆتكۈزدى ¨بۇ ئاشخانىدا زامانقۇل خۇددى ئۆزىنى دالدىغا ئالغان قاچقۇندهك ، توپمۇ . قاراپ ماڭدى 

هكچه ئۇنىڭ كۆزلىرى خۇددى خۇن ئىچكهن قاتىلنىڭ كۆزىـدهك بـۆل. ئىچتى . غىزانى بولسا قارنى يېرىلغۇدهك يىدى . 

 ده ، ئارقـا ¨زاۋال چۈش چۈشكهن مهزگىلده ئورنىدىن تۇرۇپ ، ئاشخانىنىڭ سىرتىغا چىقتـى . قىزىرىپ كهتكهن ئىدى 

. يان قورالىنى ئاستى ، بىر ئىنچىكه سىمنى يانچۇقىغـا سـالدى . كوچا تېمىنى ياقىالپ ماڭغىنىچه ئۇدۇل ياتىقىغا باردى 

ياڭخاڭ كۇلۇبى ئالدىغا يېقىنالپ بارغاندا بىر تۈپ قارىياغاچ تۈۋىدىكى . دى ئىشىكىنى تاقاپ ، يهنه كوچىغا قاراپ ماڭ

  . يۇندا ئېرىقىدىن ئاتالپ ئۆتىمهن دهپ دومىالپ چۈشتى 

  . ھهسسىنهي ، ئهمدى ماۋۇ ناتهسلىكنى قارىمامدىغان 

قارىياغاچقا ئارانال يامىشىۋالدى ئۇ ، ئاۋايالپ بېرىپ ، بايىقى . يۇندا ئېرىقىدىن تهسته قوپتى . زامانقۇل ۋايسايتتى    

  :  ده ¨ئۇ ، قارار گاھىنى ئېسىگه ئالدى .  قارا پاتقاق بىلهن بۇلغانغان ئىدى ¨ كىچىكىنى قاپ ¨كىيىم . 

بارايمۇ ، بارمايمۇ ؟ بارمىسام ، باشقارما باشلىقىنىڭ سورىقى ؛ بارسام پۈتۈن ئهزايىم يۇندا پاتقىقى ، دهپ بىر ھازاغىچه 

لېكىن ئۇ يهرگه بۈگۈن كېچه چۇقۇم بېرىشى كېرهك . راستىنال ئۇنىڭ بېشى گاڭگىرىغان ئىدى . بولۇپ قالدى ئارىسالدى 

  .  كىچىكىنى يهڭگۈشلىدى ¨ ده ، كىيىم ¨ئۇ قايتىپ ياتىقىغا باردى . 

التـا كوچـا  ده ، ئـۇدۇل تهرهپتىكـى خ¨زامانقۇل يهنه ئۆيدىن چىقتى . بۇ چاغدا خېلىال كهچ كىرىپ قالغان ئىدى    

 ¨ئۇنىڭغا ئىنس . تۈگمهن ئېرىقىنىڭ جهنۇپ تهرىپىنى بويالپ ، چىغىر يولالر بىلهن ماڭدى . بىلهن خابا بويىغا ئۆتتى 

بىر ئازدىن كېيىن ئۇ پهزىلهتنىڭ قوراسى . بارىدىغان مهنزىلى يېقىنالشقانسېرى پهيلىنى بۇزۇپ ماڭاتتى . جىن يولۇقمىدى 

 يۇ ، ¨ زامانقۇل ئىچىدىن مهھكهم ئىلىپ قويۇلغان دهرۋازىنى بىر نهچچه قېتىم ئۇرۇپ باقتى .ئالدىغا كېلىپ توختىتىدى 

زامانقۇل قاراملىقىغـا ئېلىـپ ، . پهزىلهت بىلهن سىڭلىسى ئايتۇلۇن ئاللىقاچان ئوخالپ كېتىشكهن ئىدى . ئاڭلىتالمىدى 

 قىلغان ئـاۋازدىن پهزىلهتنىـڭ يـۈرىكى قـارتال >> گۈپ <<. ئالدى تامنىڭ پهسرهك بىر يېرىدىن قوراغا سهكرهپ چۈشتى 
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.  كىچىكىنـى كىيـدى ¨كىيىم .  ده ، چۆچۈپ ئويغىنىپ ئورنىدىن ئىرغىپ تۇردى ۋه چىراق ياندۇردى ¨قىلىپ قالدى 

  . ئاندىن ئوتۇن يارىدىغان پالتىنى ئېلىپ ، زهنجىرلهنگهن ئىشىكنىڭ يېنىغا كىلىپ تۇردى 

 دىدى زامانقۇل ، ئىشىكنىڭ -ه دېگهن ھېلىقى چاپانلىق رهختىمنى ئېلىپ كهلدىم ،  ئىشىكىڭىزنى ئېچىڭ ، ئۆتكهند-

  . سىرتىدا مۇاليىم ئاۋازدا 

 نىمىشكه بىراۋنىڭكىگه كېچىلهپ كېلىپ ، ئىتتهك تېمىدىن سهكرهپ چۈشۈپ يۈرىسىز ، ئىشىڭىز بولسا ئهته كۈنـدۈزى -

  .  دىدى پهزىلهت -كېلىڭ ، 

. شۇڭا ھازىر كېلىپ قالـدىم . تۇرپانغا بارىدىغانلىقىمنى ھېلىال ئاڭلىدىم . هلمهكچى ئىدىم  دىمىسىڭىزمۇ كۈندۈزده ك-

  . رهختىنى بېرىپال كېتىمهن . بۇ سهۋهنلىكىمنى كهچۇرۇڭ 

 20ئۇنىڭ ئۈستىگه زامانقۇل شـۇنلۇق قىلىـپ ئـۆتكهن قېـتىم سـىمكار ھهققىـگه . بۇ گهپلهر پهزىلهتنى ئىككلهندۈردى    

دېـگهن پىكىـر پهزىلهتنىـڭ . بۇنى مۇشۇ قېتىم يۈز تۇرانه قـايتۇرۇپ بېـرىش الزىـم . نى ئوشۇق بېرىۋهتكهن دولالرچه پۇل

زامانقۇل خۇددى قاۋاندهك ئۈسـۈپال ئـۆيگه كىرىۋالـدى ۋه .  ده ، ئىشىكنى ئاخىر ئېچىپ بهردى ¨كاللىسىغا كىرىۋالدى 

جاھازىدىكى سۈرهتلهرنىڭ يوقالغانلىقىنى بىلگهن . ى ئىزلىدى بارغان پېتى ئاۋال ئهينهك جاھازىدىكى ئۈچهيلهننىڭ سۈرىتىن

ئۇنىڭ قاپىقىدىن مۇز يېغىپ ، تهلهتى بېزىرىـپ ، ئهلپازىـدىن قـاتىللىق ئىمـا . ھامان چىرايى بىردىنال تاتىرىپ كهتتى 

  . بېرهتتى 

  !  ماڭا ئارتۇقچه پۇلنىڭ الزىمى يوق -

  :ۇلى ۋه خېتىنى ئۇنىڭ ئالدىغا تاشالپ بېرىپ تهكىتلىدى پهزىلهت دهرغهزهپ بىلهن زامانقۇلنىڭ ئارتۇق پ

ئېيتىڭا ، يهنه قايسى يۈزىڭىز بىلهن ماڭا خهت يېزىپ . بهس ، ھارام سىڭمهيدۇ .  ھاالل ئهجرىمنىڭ ھهققىال يېتىدۇ -

وسـۇغامغا يۈردىڭىزمۇ ؟ ساباھهتخان ئاچامنى خارلىغىنىڭىز يهتمهمـدىكهن ؟ كۆزۈمـدىن يۈتـۈڭ ، ھـازىرال يوقىلىـڭ ، ب

  !ئىككىنچى دهسسىگۈچى بولماڭ 

 ¨ دىـدى زامـانقۇل بىـشهملىكىگه ئېلىـپ - ئانچىۋاال زورۇقۇپ كهتـمهڭ ، مېنىـڭ تېخـى دهيـدىغان سـۆزۈم بـار ، -

ساباھهتنى دىسىڭىز ئـۇ ، بىرىنچىـدىن تۇغمـاس ، ئىككىنچىـدىن ئـۇ مـۇئهللىم ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن ئـۇنى ياخـشى 

  . كۆرمىدىم

  ! ده ¨ىرانى ياكى شاڭخهيلىك سهتهڭنى تاللىغان ئىكهنسىز  شۇنىڭ ئۈچۈن ل-
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  .  ياق ، مهن ھازىر ماشىنچى قىزنى تاللىدىم -

 جهمهتىم ھهممىـسى ئوقۇتقۇچىلىـق ¨مېنىڭ جهددى .  ئاغزىڭغا باال تهگسۇن ئىالھىم ، ئاغزىڭنى چايقىۋېتىپ سۆزله -

ېنىڭ مېنـى تىلغـا ئېلىـشقا نـېمه ھهددىـڭ ؟ سـهم مېنىـڭ سـ. مهنمۇ بىلىم ئىگىلىرىنى سـۆيىمهن . بىلهن شۇغۇللىنىدۇ 

  خىلىممىدىڭ ؟

   خىلىڭىز جهۋالنى ؟-

  .  دهل شۇ ، ئۇنىڭ بىلىمى ، ۋىجدانى -

   ئۇ ھازىر نهده ؟-

  .  دهن تىرىك كۆمۈۋهتكهن يهرده -

   ئۇنداقتا سىزنىمۇ شۇ يهرگه ئاپىرىپ قويۇش كېرهكمۇ ؟-

  ىدى ؟ ئۇنىڭدىن بۆلهكمۇ سېنىڭ كهسپىڭ بارم-

ئۇنىڭ بىلهن رهقىبـى . پهزىلهتنىڭ قاتتىقلىغىنى كۆرۈپ ، زامانقۇلنىڭ ئوغىسى قايناپ ، كۆزلىرى چهكچىيىپ كهتتى    

رهقىبىدىن ئۆزىنى شۇنچه تۆۋهن كـۆرگهن بـۇ قىزنـى شـۇ . رىشتىسىنىڭ بارلىقىنى زامانقۇل زادىال ئويالپ باقمىغان ئىدى 

ئۇشـتۇمتۇتال سـىرىتتىن . ۇلنىڭ شـۇم كۆزلىرىـدىن قـان چاچراۋاتقانـدهك تـۇراتتى زامانق. تاپتا چاينىۋهتكۈسى كېلهتتى 

  : زامانقۇل ئورنىدىن دهرھال تۇرۇپ ، پهزىلهتكه نهشتهر كۆزىنى سانچىپ . ھۇشقۇرتقان ئاۋاز ئاڭالندى 

   .  سالدىراپ چىقىپ كهتتى¨ دېگهن پېتى ئالدىراپ ¨ئهمىسه .  ده ، خوپ بولىدۇ ¨ گهپ شۇنداق ئىكهن -

2  

 ¨ ساناقسىز يۇلتۇزالر جۇال قىلىپ ، پهزىلهتنىـڭ ھـويال ¨زۇمرهتتهك سۈزۈك ئاسماندا سان . تۈن تهڭ مهزگىلى ئىدى    

  . ئاراملىرىغا مهرۋايىتتهك بۇر سېپىپ تۇراتتى 

 ساقچىالر  ھېلىقى ناسىر باشالپ كهلگهن قوراللىق- >> ھىمات ئاغىسى <<غهرپ تهرهپتىكى تۈگمهن قېشىدا زامانقۇلنىڭ 

دوالنلىق بۇ يىگىت ئۇزاق تارتقان كېزىك ئاغرىقى .  دىن بىرىنى چهمبهرچهس باغالپ قويغان >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<

ئۇنىـڭ ماكـانى مۇشـۇ يهردىكـى . ئازابىدىن يېڭىال خارىچ بولۇپ ، ئهمدى تىلهمچىلىك بىـلهن تۇرمـۇش كهچـۈرهتتى 

پ ياتالماي ، يۈگۈرۈپ ئىسىنىش ئۈچـۈن ئهمـدىال تـۈگمهن كولىـسىدىن ئۇ ، كېچىده مۇزال. تۈگمهننىڭ كولىسى ئىدى 
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زامانقۇل مۇشۇ بهلـگه بـويىچه .  ده ، ئاندىن ھۇشقۇرتۇش ئارقىلىق بهلگه بهردى ¨چىققاندا ئۇنى ساقچىالر باغلىۋالدى 

اسـىرنىڭ قۇلىقىغـا بۇ يهرگه يېتىپ كهلدى ۋه پهزىلهتنىڭ مۇئامىلىسى ، جاھازىـدىكى سـۈرهتنىڭ يوقلـۇغى توغرىـسىدا ن

  . پىچىرلىدى 

 دهپ ناسـىرمۇ زامانقۇلنىـڭ قۇلىقىغـا ¨.  بولدى ، خاتىرجهم بول ، قۇربانلىققا قوي مانا ئۆز پـۇتى بىـلهن كهلـدى -

 ده ، قـاتتىق ¨ئارقىدىن ھېلىقى باغالپ قويۇلغان دوالنلىق يىگىتنىڭ كاچىتىغا بىر قانچه شاپىالق ئۇردى . پىچىرلىدى  

  :  ھاقارهت ياغدۇرۇپ شۇ يهردىال سوراق باشلىدى ¨ يامغۇردهك تىل ¨ۋه قار ھهيۋه قىلىپ 

   كېچىده سهن بۇياققا كېلىپ ، نېمه ئىشالرنى قىلىپ يۈرىسهن ؟¨ قېنى سۆزله ، تۈن -

- ... ...  ،  

  ! ئۇششۇق ، مۇتىھهم 

  :ناسىر قاتتىق ۋارقىراپ ، يىگىتنى بىر مۇشت ئۇردى ۋه 

 نۇمۇسىغا تىگىشتهك ئهسـكىلىكنى ¨ده بىر يىتىم قىزنىڭ ئائىلىسىنى بۇالپ ، قىزنىڭ ئىپپهت  ئاخشام سهن بۇ مهھهللى-

سادىر قىلىـپ ، يهنه بهزدهك گۆشـىيىپ تۇرىـسهنغۇ ؟ ئهمـدى مانـا زىقىـڭ توشـۇپ ، قولغـا چۈشـتۈڭمۇ ؟ قىلمىـشىڭغا 

  .  دىدى ¨. ھازىرال تاناۋىڭنى دارغا تارتىمهن . كۆنمهيدىكهنسهن 

  ... مهن ئاغرىقچان بىچاره ئادهممهن . م ، بۇ دېگهنلىرى مېنىڭ ئوڭۇم تۇرماق چۈشۈمگىمۇ كىرمىگهن يوقسۇ غوجا-

 زارىغا پهرۋامۇ قىلماي ، شۇئان ئۇنى ئىككى ساقچىغا تاپشۇرۇپ ، ¨ يىگىتنىڭ ناله >> شۇم پىشانه <<ئهمما ، ناسىر بۇ 

 <<بۇ گۇناھسىز يىگىت شۇ تهرىقىـده . ۇنالشتۇرۇلغان ئىدى چۈنكى ، كومېدىيه مانا شۇنداق ئور. تۈرمىگه ئهۋهتىۋهتتى 

  .  ئۇچراپ ، نابۇت قىلىنغان ئىدى >>توقۇناق باال ، ئىلمهك قازا 

زامانقۇل بايا قورادىن چىقىـپ . شۇنىڭدىن كېيىن زامانقۇل ، ناسىر ۋه بىر ساقچى پهزىلهتنىڭ قوراسى ئالدىغا كهلدى    

بۇ قېتىم ئۇالر پهزىلهتنىـڭ ئـۆيىگه زوراۋانلىـق . ىسىنى يهنه ئىچىدىن ئېلىۋالغان ئىدى كهتكهندىن كېيىن پهزىلهت دهرۋاز

 دېگهنــدهك ئــۇ ، >> باشــقا كهلگهنــده بــاتۇر <<. بــۇ قېتىممــۇ قىــز قىلــچه قورقمىــدى . بىلهنــال باســتۇرۇپ كىــردى 

  .  نهپرهت بىلهن ھومىيىپ قاتتىق تۇراتتى ¨باسقۇنچىالرغا غهزهپ 

  .  دىدى ناسىر -تاپشۇرۇقى بىلهن ھازىر ئۆيىڭىزنى ئاختۇرىمىز ،  بىز يۇقىرىنىڭ -
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 - مېنىڭده نېمه گۇناھ بار ؟ نېمىشكه ئۆيۈمنى ئاختۇرماقچى سىلهر ؟ .  مېنىڭ ئۆيۈمنى ئاختۇرۇشقا نېمه ھهققىڭالر بار -

  . دىدى غهزهپ بىلهن پهزىلهت 

 ئۇنداق بىر گـاداي <<ماتلىرىنىڭ ئۇنىڭغا يهل بېرىپ ، ھېلىقى كېچىسى ھى. زامانقۇلنىڭ مېڭىسى قىزىماقتا ئىدى     

 ¨ دېگهن تاپشۇرۇقى قولىقىدا غۇڭۇلداشـقا باشـلىدى >> قىلچه رهھىم قىلماسلىق كېرهك << ، >>قىزنىڭ كارى چاغلىق 

ت ئـۇنى پهزىـله. ده ، خۇددى بۇالڭچىدهك بېرىپ پهزىلهتنىڭ يېشىل سىرلىق ساندۇقىنىڭ قۇلۇپىنى بۇزۇشـقا باشـلىدى 

ئىككىـسى . زامانقۇل مۇشت بىلهن بىرنى سـالدى . زامانقۇل قاتتىق ئىتترىدى ، قىز ئۇنى بىر تهستهك سالدى . توستى 

.  كۆزلىرىنى بويىۋهتتى ¨ قىزىل قان زامانقۇلنىڭ يۈز ¨پهزىلهتنىڭ بۇرنىدىن بۇلدۇقالپ چىققان قىپ . ئېلىشماقتا ئىدى 

زامـانقۇل تېخىمـۇ ۋهھشىيلىـشىپ ، يانچۇقىـدىكى ئىـنچىكه . تىللىغىلى تۇردى قىز قاتتىق نهپرهت ياغدۇرۇپ زامانقۇلنى 

  .  ده ، پهزىلهتنىڭ گېلىدىن بوغۇپ ، ۋارقىرىيالماس قىلىپ قويدى ¨سىمنى ئالدى 

 ¨ زارىنى ئاڭالپ چۆچۈپ ئويغانـدى ¨ئاچىسىنىڭ ناله . بۇ چاغدا سىڭلىسى ئايتۇلۇن نېرىقى ئۆيده ئۇخالۋاتاتتى     

زامانقۇل دهرھال يۈگۈرۈپ بېرىپ ، ئۇنىڭغـا . ر كۆكنى تىترهتكهن دهرىجىده قاتتىق ۋارقىراپ يىغالشقا باشلىدى ده ، يه

  : يان قۇرالىنى تهڭلهپ 

  .  دهپ ئۇنى توختاتتى - ھېلى ئېتىۋىتىمهن شۇم ، ئاغزىڭنى يۇم ، -

 قـاراقچىالر ئۇنىـڭ . ل ، تىنالمـاي قالـدى پهزىلهت ئهمدى سىم سىرتماقنىڭ قاتتىق سىقىشى بىلهن ۋارقىرىماي تۈگـۈ    

جهۋالنىنىـڭ پهزىلهتـته قالـدۇرغان تـارىخ .  تـوڭتهي قىلىـۋهتتى ¨ بىـرلهپ ئـاختۇرۇپ ، ئـوڭتهي ¨ساندۇقلىرىنى بىر 

  . تېزىسلىرى ۋه باشقا قوليازمىلىرىنى ، پهزىلهتنىڭ چوڭ بىر ئهلبۇم سۈرهتلهر توپلىمى بىلهن قوشۇپ ئېلىپ كهتتى 

. چىالر ، قىزنىڭ جىدهل چىقرىشىدىن ۋهھىمه يهپ ، ئۇنى سىم بوغماقتىن بوشاتماي تاشـالپ كهتـكهن ئىـدى قاراق    

 نى >> ئالتۇنچى يىگىت <<مۇبادا بىرهر مهسله يۈز بىرىپ قالغان تهقدىرده ، بايىقى تۈگمهن يېنىدا باغالنغان دوالنلىق 

  . شۇنداق بولۇپ چىقتى تىراگېدىينىڭ ئاقىۋىتىمۇ . قۇربان قىلىۋهتمهكچى ئىدى 

 ده ، ئاچىسىنىڭ قانغـا مىلىنىـپ ياتقـان ¨قاتىلالر يانغاندىن كېيىن ، ئايتۇلۇن يۈگۈرۈپ ئىچكىرىكى ئۆيگه كىردى     

ئـۇ ، پهريـات بىـلهن .  كۆزلىرىنى مورالپ ، چاچلىرىنى يۇلۇشـقا باشـلىدى ¨گهۋدىسىگه ئۆزىنى ئاتتى ۋه ئۆزىنىڭ يۈز 

  :ئاچىسىنى قىچقىراتتى 

   ئاچا، ئاچا ، نېمه بولدۇڭ ، كۆزۈڭنى ئاچ ، ماڭا بىر قارىغىنا ؟-
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لېكىن پهزىلهت ئاللىقاچان . ئۇ ئاچىسىنىڭ گېلىىدىكى سىمنى كۆرۈپ ۋارقىرىۋهتتى ۋه ئۇنى مىڭبىر تهسلىكته بوشاتتى     

ئېغىـز . رىپ كهتكهن ئىدى ئۇنىڭ ئالمىدهك رهڭدارى يۈزى ھازىر خۇددى نىلدهك كۆكى. تىنىقتىن توختاپ قالغان ئىدى 

قۇنـدۇزدهك .  قىزىل قان ئۇنىڭ ئاپپاق بويۇنلىرىنى بۇيان تۇراتتى ¨ بۇرۇنلىرىدىن بۇژۇلداپ چىققان شهلپهردهك قىپ ¨

  .  قارا بوستان چاچلىرى چۇۋۇلغان ئىدى ¨قاپ 

ئۇ ، رامنىڭ بىـر . دىدا ئىدى تاڭ يورۇش ئال.  كۆزنهكتىن سىرتقا قارىدى ¨ئايتۇلۇن بۇقۇلداپ يىغلىغان پېتى رام     

ئـايتۇلۇن پـاختىلىق كونـا . قانىتىنى ئېچىۋىدى ، ئىزغىرىم شامال تهشتهكتىكى گـۈللهرنى لهرزان تهۋرىتىـشكه باشـلىدى 

ئهلهم ياشـلىرى .  ده ، ئۆكسۈپ زارالپ ، يىگـانه ھـازا ئـاچتى ¨بېشىغا قارىلىق ئارتتى . چهكمهن پهشمىتىنى كىيدى 

يىـتىم قىزنىـڭ تـامالرنى تىترهتكهنـدهك . ئارىالپ تېلىقىـپ ، ھۇشـىدىن كېتهتتـى . هك تۆكۈلهتتى كۆزلىرىدىن يامغۇرد

  :تۇيۇالتتى 

  .  دىردىڭده ئۆلهمدىمهن ئاچا ، ئوتۇڭدا كۆيهمدىمهن ئاچا ، دهپ ناله قىالتتى -

ندىن كېيىن يهنه تىز چىقىپ ئۇ ئهھۋالنى كۆرگه. يىغا ئاۋازىنى ئاڭالپ ھېلىقى خوشنىسى ئايىمخان يۈگۈرۈپ كىرىدى     

  .  ده ، شۇ مهھهلله ئىمامىنىڭ خوتۇنى زىۋىده بۈۋىنى دهرھال چاقىرىپ كهلدى ¨كهتتى 

لېكىن مېيىتكه ئهمدى ئايىمخان ئىگه .  كهينىدىن يىغىلىشقا باشلىدى ¨ يىراقالر كهينى ¨سۈبھى سۈزۈلگهنده يېقىن     

ماتاالرنى ئېلىپ چىقىپ ، ئۆزىدىن باشالپ بىـر مـۇنچه كىـشىلهرگه ئـاق ئۇ مهرھۇمنىڭ ئاتىسىدىن قالغان . بولۇۋالدى 

شـۇئان شـۆبه سـاقچى . ئۇالر ئاستا پىچىرلىـشىپ ، ۋهقهنـى سۈرۈشـتۈرهتتى . قوراغا ئادهم لىق تولغان ئىدى . چهگدى 

  :  ده ، نامازغا يىغىلغان خااليىققا ئۇقتۇرۇپ ¨ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يېتىپ كهلدى 

چوقـۇم . قاتىل تۈگمهننىڭ يېنىدا نهق مهيداندا قولغا چۈشتى .  بۇ ئۆيده سادىر بولغان ۋهقهنى تولۇق بىلىمىز  كېچه-

  .  دىدى -مېيىتنى كهينىگه تارتماي ۋاقتىدا يهرلىكىگه قويۇۋېتىڭالر ، . ئۇنىڭغا تېگىشلىك جازا بېرىلگۈسى 

ىگه ھاۋامۇ بهك ئىسسىق ، جايىغا چاپسان ئۇزاتمىـساق  ئۇنىڭ ئۈست- دىدى ئايىمخان ، - جۈجاڭ راست ئېيتىدۇ ، -

  . ساقالپ تۇرماي دهرگاھىغا يهتكۈزگىنىمىز ساۋاپلىق . يامىنى بولىدۇ 

 دۆ يىتىمنى ئۇرۇپتۇ ، ئۆمچۈك مۇساپىرنى <<. شۇنداق قىلىپ ، پهزىلهتنىڭ جىنازىسى بامداتقا ئۈلگۈرۈپ ئۇزىتىلدى     

پهزىلهتنىڭ نامىزى چۈشۈرۈلۈپ بولغانـدىن . ىزده پىالنلىق بىر تهرهپ قىلىنغان ئىدى  دېگهن قانلىق پاجىئه مۇشۇ تهر>>

بىچاره قىز ئۇسـتازىغا ئېـسىلىپ تـازا . كېيىن ، مهكتهپ مۇدىرى ۋه نوپۇس ساقچىسىمۇ ئايتۇلۇندىن ھال سوراپ كهلدى 

  . مۇدىر بىلهن نوپۇس ساقچىسىنىڭمۇ ياشلىرى تۆكۈلهتتى . يىغلىدى 
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  . بىراق ، بۇ سىرنى تېشىغا چىقىرالمايتتى .  تهكتىنى سېزىۋالغان ئىدى ¨سى بۇ ئهنزىنىڭ تېگى نوپۇس ساقچى

كېيىن جهنـۇپتىكى تۇققانلىرىغـا . پاناھسىز قالغان ئايتۇلۇنغا مهكتهپ مۇدىرى بىلهن نوپۇس ساقچىسى ھامى بولدى     

  . تېپىشتۇرۇپ ، ئۇنى يولغا سېلىپ قويدى 

 يىگىرمه ئۈچىنچى باپ

1  

  .  ئاپرىل ¨ 26 يىل -1945 

ئۇنىـڭ .  ھۇيت دىگۈچه قىرىق كـۈن توشـتى ¨ئاق كۆڭۈل ۋه ۋىجدانلىق قىزنىڭ ئالهمدىن ئۆتكىنىگه مانا ھايت     

ئۇ ، ئىنـسانالر ئايىغىـدا دهسـسىلىپ ، تۈگىـشىپ .  چىرىغىمۇ قىلىنمايدۇ ¨نهزىر .  چاقىسى ، داۋاگىرىمۇ يوق ¨ئىگه 

 ئۆزهڭنى بىل ، <<ھاشارهت ئهمهستىغۇ ؟ئۇ ، قهلبى پاك ۋه ئىسىل پهزىلهتلىك بىر قىز ئىدىغۇ ؟ كهتسىمۇ بولۇۋېرىدىغان 

 >> ھهقىـقهت << دهيدىغان بۇ ۋاپاسىز ۋه ئادالهتسىز زاماندا ، جاھاننى بېشىغا كىيگهن مۇناپىقالردىن >>ئۆزگىنى قوي 

  تهلهپ قىلىش مۇمكىنمىدى ؟

 چهكمهن دۇكىنىدا نهۋبهر ئىككى يىگىت ئاشۇ ھهقلهرده پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى ¨تا سهنشىخاڭزىدىكى ئهپچىلال بىر ما    

 سوپاخۇن تاغا بـۇ ¨چۈنكى ، يىتىمالر پېشىۋاسى . ئۇنىڭ بىرى ئىرپان بولۇپ ، مۇشۇ دۇكاننى ھازىر شۇ باشقۇراتتى . 

  . دۇكىنىنى كېيىنكى كۈنلهرده ئۇنىڭغا ئۆتكۈزۈپ بهرگهن ئىدى 

 بۇرۇلكا ، مانچىستىر دوپپا ، قارا توپلهي ¨ مايسا رهڭ رهختتىن كاستىيۇم ¨ا كىچىك كۇسىدا ئولتۇرغىنى ئىرپاننىڭ يېنىد

 قـامىتى كېلىـشىملىك ، غـوللىرى كهڭ ، كۆزلىرىـدىن ئـوت چاقنـاپ ¨كىيگهن ئاققا مايىل بوغـداي ئۆڭلـۈك ، قهددى 

  .  ئوفىتسېر كهنجى ئىدى ¨تۇرىدىغان مهزمۇت يىگىت 

 >> ئويچاكـان <<. ربىي مهكتهپنىڭ پهيجىڭى ساالھىيتى بىلهن كهڭ ئاممىنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋهر ئىدى كهنجى ھه    

سېيىدا ئايۇپنىڭ پاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلگهنلىكى توغرىـسىدىكى بايـانىمىزدا ئـايۇپ ۋه ئۇنىـڭ ئانىـسىنىڭ جهسـىدىنى قېيىـر 

 كهنجـى ئىكهنلىكـى يۇقىرىـدا ئوقۇغۇچىلىرىمىزغـا تهرهپكه يهتكۈزۈش غهمخورلىقىـدا بولغـان ھهربىـي يىگىـت دهل مۇشـۇ

  . تونۇشلۇق ، ئىرپان بىلهن كهنجىنىڭ تونۇشۇش تارىخىمۇ ئهنه شۇ تىراگېدىيدىن ئېتىبارهن باشالنغان ئىدى 
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بۈگۈنكى ئۇچرىشىشتا ئۇالر كهڭ .  پات ئۇچرىشىپ تۇرۇدىغان بولۇشتى ¨كېيىنكى كۈنلهرده ئۇالر مۇشۇ دۇكاندا پات     

 ھاۋا رايى ، كىشىلهرنىڭ روھىي كهيپىياتى ، دۆلهتنىڭ ئىچكـى ۋهزىيتـى ، ئـۈچ ۋىـاليهت ¨ردا پاراڭ سېلىشماقتا تېمىال

  . ۋه باشقىالر ... ئىنقىالبىي ھهققىده ئاڭلىغان ، ئۇققان خۇش خهۋهرلىرى ، خهلقئارا ۋهزىيهت 

كېـيىن قايتىـپ كىرىـپ . مانغا قاراپ قويـاتتى  پاتال دۇكاننىڭ سىرتىغا چىقىپ ، ئاس¨پاراڭ داۋامىدا كهنجى پات     

  :سۆز ئارىسىدا ئىرپان سورايتتى . پارىڭىنى يهنه داۋام قىلدۇراتتى 

غـاز ، ئـۆردهكلهر كهپتىمـۇ ، ...  پـاتال چىقىـپ ئاسـمانغا قارايـسىزغۇ ؟ ¨ ئهجهپمۇ ئورنىڭىزدا ئولتۇرالماي ، پـات -

  ه ؟ ئهتىگىچه ئهتىگىچه ئوۋغا چىقاي دهۋاتامسىز ، نېم

كۈلكىسى توختىغانـدىن .  توال كۈلۈپ ، تېلىقىپ قااليال دىدى ¨كهنجى بۇ قىزىقارلىق سۇئالنى ئاڭالپ ، تولىدىن     

  :كېيىن 

  .  دىدى كهنجى چاقچاق قىلىپ - نېمه ؟ ¨ تېپىپ سوراۋاتىسىز ، پالچىنىڭ ئوغلى مولال تاپقاق دېگهن ئۆزىڭىزمۇ -

  : دىدى چاقچاقتىن كېيىن كهنجى چىن سۆزىنى

 چـارۋىچىالر ، بىناكـارالر ¨ھهربىـيلهر ، دېھقـان .  راستىن ئېيتقاندا ھاۋا رايى نۇرغۇن كهسىپلهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك -

  ... ئوۋچىالر تېخىمۇ شۇنداق . دهرۋهقه ھاۋا رايى بىلهن ئاالقه باغالپ تۇرىدۇ 

ۋىتى بولىـدىغانلىقى توغرىـسىدا كهنجـى يوشـۇرۇپ ئوۋچىالرنىڭ ھاۋا رايى بىلهن نىمىشكه بۇنچىـۋاال يـېقىن مۇناسـى    

 ئهتىگىـچه ئـۆزگىرىش بولمىـسا ، بـۇ سـىر چوقـۇم ¨مۇبادا ھاۋا رايىدا بۈگـۈن . كېلىۋاتقان بىر ئىنچىكه سىر بار ئىدى 

 شۇ  تىت بولۇپ كېلىۋېتىشىمۇ يهنىال¨كهنجىنىڭ نهچچه كۈندىن بويان دهرگۇماندا تىت . ئۇزۇنغا قالمايال ئاشكارىلىنىدۇ 

 سىم يامغۇر يېغىۋاتقىنىغـا بىـر نهچـچه كـۈن بولغـان ، بۈگـۈن ¨چۈنكى ، جۇدۇنلۇق سىم . ھاۋا رايىغا باغلىق ئىدى 

شهھهر كوچىلىرىنىڭ ئىككى ياقىسىدا شاالڭ ئۆسكهن . ئهمدىال ھاۋا ئېچىلىپ ، زىمىن ئاپتاپ نۇرىغا نائىل بولماقتا ئىدى 

ۈلگهن بولسىمۇ ، ئۇزۇنغا سوزۇلغان جۇدۇن زهپتىدىن تېخىچىال بىـخ چىقىرالمـاي قارىياغاچالرنىڭ پوستىگى ئاللىقاچان تۆك

 دوقمۇشالردا تـوپ ¨دوقمۇش . سارغىيىپ تۇرماقتا ؛ كۆكتاتالرنىڭ ئۆسۈشى كېچىكىپ ، دېھقانالر بىئارام بولماقتا ئىدى 

  . تتى  دهپ ، تالىشىپ ئاال>> يېڭىلىق << توپ ئادهملهر تۇرپاندىن چىققان جۈسهيلهرنى ¨

 دىـدى كهنجـى ، پـاراڭ تېمىـسىنى يېڭـى - تاشقى ۋهزىيهتتىكى ھاۋا رايىنىمۇ بىلىپ قويۇشىمىز كېـرهك ، ¨ ئىچكى -

ئېلىمىـز ئىچىـده جۇڭگـو ئىنقىالبىنىـڭ .  ھازىر شهرق ۋه غهرپ سهپلىرىده فاشـىزىم يىمىـرىلمهكته -مهزمۇنغا يۆتكهپ ، 

.  ئىنقىالبىــي كــۈچلىرى ھــازىر ئهكــسىيهتچىلهرنى ھالــسىزالندۇرماقتا ئــۈچ ۋىاليهتنىــڭ. جهڭگىــۋار ســېپى ئۇلغايماقتــا 
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يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارالر بىلهن بايالر بار دۇنياسـىنى . ئهكسىيهتچىلهرنىڭ يارىدارلىرى دوختۇرخانىالرنى تولدۇرماقتا 

 ده ، ¨ بولۇپ تۇرۇشىمىز كېـرهك مۇشۇ خىلدىكى مۇھىم ھاۋا رايى ئاخباراتلىرىدىنمۇ خهۋهردار. ھه دهپ ئېلىپ قاچماقتا 

...  

كائىناتنىـڭ كـۆز يېـتىم . كهنجى يهنه بىر قېتىم سىرىتقا چىقىپ ، ئهتراپقا نهزهر تاشلىدى . كۈن قايرىلىپ باراتتى     

ئاسماننىڭ ئۈستۈنكى قىسىمى بولـسا . دائىرىسىدىكى ئۇپۇق سىزىقلىرى ئۈستىده ئاقۇش شاالڭ بۇلۇتالر لهيلهپ يۈرۈشهتتى 

شىسهن تېغى ئۈستىلىرىنى قاپلىغان قويۇق ۋه كۆرۈمسىز قوڭۇر بۇلـۇتالر .  سۈزۈك كۆرۈنهتتى ¨ۇددى ئهينهكتهك سۈپ ، خ

. تۈرلۈك دېكراتسىيىلهرنى ھاسىل قىلماقتا ؛ غهرپكه پهسلهپ بارغان كۈن ئهنه شۇ بۇلۇتالر باغرىغا كىرىپ كهتمهكته ئىدى 

  :ن ئىرپانغا كهنجى نېمىشكىدۇر بىر تۈرلۈك ھاياجان بىله

لـېكىن ، ئـۈرۈمچى شـهھىرىده ھـاۋا .  پهرىزىمچه بۈگۈن ئاخشام نهنسهن تاغلىرىدا يهنه يامغۇر ياغىدىغاندهك تۇرىدۇ -

  .  دىدى -ئىككىمىز ئهته ئوۋغا چىقساق قانداق دهيسىز ؟ . ئوچۇق بولۇشى مۇمكىن 

  .  كۈلۈپ  دىدى ئىرپان- ئهۋلىيادهك گهپ قىلماي ، خۇدايىم بۇيرۇسا دهڭه ؟ -

بولـدى بهس . كهچ كىرىپ قالدى . خۇدانىڭ بۇيرۇيدىغانلىغىغىمۇ شهك كهلتۈرمهيمهن .  كۆڭلۈمگه ئايان بولۇۋاتىدۇ -

 دىـدى - ئىككى ئاغىنىنىڭ قېشىغا بـارىمىز ، ¨ئاندىن ئوۋغا بىلله چىقىدىغان بىر . تاماق يهيمىز . ، دۇكاننى تاقاڭ 

  . كهنجى 

كېيىن ، ئىككهيلهن ئهگـمهك كـوچىالر ئـارقىلىق خابـا . ى بىر كىچىك ئاشخانىدا تاماق يىدى ئۇالر ئۇدۇل تهرهپتىك    

  . بويىغا ئۆتتى ۋه جهنۇپ تامان قايرىلىپ ، ئۇدۇل مۇتهللىپجان قارىياغاچلىققا كىرىپ كهتتى 

ئۇالر . پ ئولتۇرۇشاتتى جهنۇبىي تهرهپتىكى يوغان بىر قارىياغاچ تۈۋىدىكى شېغىللىق دۆڭده ئۈچ يىگىت تاماكا چېكى    

 ¨. دهل شۇ چاغدا ئۇالرنىڭ قېشىغا كهنجى بىلهن ئىرپان يېتىـپ كهلـدى . كىملهرنىدۇر ساقالپ تهقهززا بولماقتا ئىدى 

  .  ئارا ساالملىشىپ ، جهم بولغاندىن كېيىن رهسمىي سۆھبهت باشلىدى ¨ده ، ئۇالر ئۆز 

، ئۇنىڭ ئهكىس نۇرىدىن تاغ ئۈستىدىكى بۇلـۇتالر قىزغـۇچ تـۈس قۇياش جهنۇبىي تاغ تېزمىلىرى كهينىگه چۆكۈپ     

  . ئالغان ۋه گۇگۇم چۈشۈپ ، قاش قارايغان ئىدى 

دالىالردىـن ھـېلىال قايتىـپ كهلـگهن . يىراقتىكى ئۇپۇق سىزىقى بارغانسېرى غۇۋالىشىپ ، نهزهردىن غايىپ بولماقتـا     

 غۇژمهك بولۇپ توپلىشىۋالغان ھالدا گويا كهچلىك ئۇيقۇ ¨ىرىغا غۇژمهك تېجىمهل قاغىالر ۋه ئاق قۇشقاچالر قارىياغاچ شاخل
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 قوڭغـۇز ¨ئالدىدىكى تهييارلىق بهزمىسىنى قىلىشىۋاتقاندهك ياكى بۈگۈن كۈن بويى ھهر قايسىسى قـانچىلىكتىن قـۇرۇت 

  . رلىشاتتى  بىرىگه ھېساپ بېرىشىۋاتقاندهك جاۋۇلداپ تىنىمسىز ۋېچى¨يهپ تويۇنۇپ ھوزۇرالنغىنىدىن بىر 

  :  ئىگىز بوي كهلگهن ئىلمىي مۇدىر رهخىم جىددى تهلهپپۇزدا سۆز ئېلىپ ¨بهشهيلهننىڭ ئىچىدىكى چوجىمال 

  .  دىدى -، ! ...  مامات گىرۋىكىده ¨چۈنكى ، بىز ھازىر ھايات .  يىغىنىمىزنى قىسقىال ئاچىمىز -

  : شىره گۇگۇمدا سىنچىالپ ئوقۇدى ¨ده ، خىره  ¨ئۇ ، ئاندىن تېخىمۇ جىددىلىشىپ ، يانچۇقىدىن خهت ئالدى 

سىلهر مېنىڭ بۇرۇنقى تهۋسىيهلىرىمگه قۇالق سالماي ، . بۇ مېنىڭ ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇشۇم ، بهلكى ۋهسىيتىم  ... <<

لهن ئۇ ، سىلهرنىڭ پوستۇڭالرغا شۇنچىلىك ھهييارلىق بىـ. ئهمدى بولسا زامانقۇل ئهخمىدىنىڭ دامىغا چۈشۈپ بولدۇڭالر 

. كىرىۋالغانكى ، سىلهرنىڭ تىزىمىڭالر ، ھهر بىر باسـقان قهدىمىڭـالر بـۇ يهردىكـى مهخپـى ئارخىپقـا چۈشـۈپ بولـدى 

پهزىلهتنىـڭ . قوراللىق كۆتىرىلىش پىالنىڭالر ، تهشۋىقات ۋاراقلىرىڭالرنىـڭ ھهمـمه نۇسـخىلىرى بـۇ يهرده ئېـدىتىق بـار 

همهسمىدى ؟ سىلهر يهنىـال ھاراققـا دۈم چۈشـۈپ ، كـالالڭالر كېـسىلگىچه ئۆلتۈرۈلگهنلىكى چوڭ پاجىئهنىڭ باشلىنىشى ئ

! بۇنداق كوچىغا قهدهم بېسىپ نىمىمۇ قىالتتىڭالر ؟! بىخوت يۈرىۋېرهمسلهر ؟ ئهي ھاراق بهندىلىرى ، خامۇش نوچىالر 

 ...  

الر ، سـىلهر ھـاراق ئىچىڭـالر ، ھهي كاللىسىنى قاۋاقخانىغا گۆره قويغان بىخوت ، قاپاقۋاش نـوچىالر ، يهنه ئىچىـۋېرىڭ

  ! ...ھهييارالر قېنىڭالر ئېچسۇن 

  >>) تۈن (  ئاپرېل -20                                                                                 

ىـددى قارىـشىمىز  مانا بۇ پاكىتقـا ج¨ دىدى رهخىم ، خهتنى قاتالۋېتىپ ، قهتئىي تهلهپپۇزدا ¨!  قهدىردان دوستالر -

  كېرهكمۇ ياكى باش توغرايدىغان جادۇغا بېشىمىزنى تۇتۇپ بېرىشىمىز كېرهكمۇ ؟ 

رهخىمنىـڭ يېنىـدا ئولتۇرغـان زۇليـار . رهخىم غهزهپلىك سـۈكۈتته ، باشـقىالرمۇ جىـددى كهيپىيـات دهھـشىتىده ئىـدى 

  :جىمجىتلىقنى بۇزۇپ ، جىددى سۆز باشلىدى 

ھىلىگهر خـۇنپهر زامـانقۇل ئهبلهخنـى ئـۆز قولـۇم . ىم ئالدىدا دوستالرغا يۈز كېلهلمهيمهن  مهن كهچۈرگىسىز خاتالىقلىر-

  ... بىلهن جايالشقا بۈگۈن مۇشۇ زاۋال ئاخشامدا سىلهرگه چىن قهلبىمدىن قهسهميات قىلىمهن 

ئىش ئهتىال بىر .  كېچىكىش زور خاتالىق ، بهلكى كهچۈرگۈسىز جىنايهت - دىدى رهخىم كهسكىنال ، - قولاليمهن ، -

  ... تهرهپ 
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  .  ده ، ئۇالر تېز تارقاشتى ¨كهنجى ، زۇليار ۋه ئىرپان ئهتىكى ئوپېراتسىينى ئۈستىلىرىگه ئالدى 

. ئۇ ، كارۋىتىدا ئوڭدىسىغا يېتىپ خىيالغا پاتتى . ئىرپان ياتىقىغا كهلگهن چاغدا ۋاقىت خۇپتهندىن ئۆتكهن ئىدى     

  . ندازا كىرىپ كهلدى ئۇزۇن ئۆتمهي ھۇجرىغا سوپى چه

   يىگىت ، بۇگۈن نهلهرده يۈرىسهن ، ئاچاڭ ئېلىپ قويغان تاماق ئاللىقاچان سوۋۇپ قالدى ئهمهسمۇ ؟ -

  .  رهھمهت ، مهن تاماق يهۋالغان ، ئهتىلىككه يهي -

دازا سـوپى چهنـ. ئاندىن ئۇ ، بۈگۈنكى دۇكان سودىسىدىن چۈشـكهن پـۇلنى سـوپى چهنـدازىغا ئۆتكـۈزۈپ بهردى     

  :ھۇجىرىدىن قايتقاندىن كېيىن ، ئىرپان يهنه ئوتلۇق خىياللىرىنى داۋام ئهتمهكته ئىدى 

   ناۋادا ئهتىدىكى ئىش يامان يېرىدىن چىقىپ قالسىچۇ ؟ -

كـارىۋات ئۈسـتىده گـاھ ئـوڭ تهرهپـكه . ئۇ ، مۇشۇ جىددى سۇئالنى دهۋر قىلغان ھالدا خىيال دهرياسـىدا ئـۈزهتتى     

 مهيلى نېمه كۆرسهم كۆردۈم ، بىر ياشتىمۇ بىر ئۆلـۈم <<:  ئارىالپ ¨ئارىالپ . ھ سول تهرهپكه قىڭغايتتى ئۆرۈلسه ، گا

ئهمدى چىداپ تۇرۇش ئهسال مۇمكىن . ، مىڭ ياشتىمۇ بىر ئۆلۈم ، زامانقۇلنىڭ رىزىقى توشۇپ ئاللىقاچان ئېشىپ كهتتى 

ئـۇ ، تـۈن ھهسـسىگىچه . دىن راستىنال ئۇيقۇ قاچقان ئىـدى ئۇنىڭ كۆزى.  دهپ ئۆزىگه ئۆزى پىچىراليتتى >>! ئهمهس 

  . مۇشۇ خىيالدىن خالى بواللماي ئۇيان ئۆرۈلۈپ بۇيان ئۆرۈلۈپ ياتقاندا ، توساتتىنال ئىشىك قاتتىق ئۇرۇلدى 

  .  جىددى سورىدى ئىرپان - كىم ؟ -

  .  دىدى كىكهشلىنىپ مهس كىشى ¨! مهن ... مه ...  مه -

.  ده ، ئاچتى ، سايىم يهنه غهرق مهس كىرىپ كهلـدى ¨پان ئىشىك قاققۇچىنىڭ كىملىكىنى بىلدى ئاۋازىدىن ئىر    

  :ئىرپاننىڭ غۇژژىده ئاچچىقى كهلدى ۋه تىگىش قىلدى 

   يۈرۈۋاتىسهن سايىم ؟  ھهي بۇرادهر ، ھازىرقى زامان نېمه كويدا ، مهن نېمه كويدا ، سهن نېمه كويالردا

ىرهن قىلماق تۈگۈل ، پهرۋايىغىمۇ كهلتۈرمهي ، بۇلۇڭدا تۈگۈلۈپ خـۇددى بۇقىـدهك پۇشـۇلداپ ئۇ ، ئىرپاننىڭ سۆزىگه ئ

بىردهمدىن كېيىن ئۆي ئىچـى كـۆك تاماكـا بىـلهن نهشـىنىڭ سېسـسىق بۇسـلىرىغا .  ده ، تاماكا يۆگىدى ¨ئولتۇردى 

  . تولدى

  : ئىرپان غهزهپ بىلهن ئىشىكنى ئېچىۋهتتى ۋه    
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بۇ يامان خۇيلىرىڭدىن ، ئاپهتلىك ئىللهتتىن ئهمدى قول ئۈزسهڭ بوالتتى . چه قېتىم سۆزلهشتۇق  بىز مۇشۇ ھهقته نهچ-

  .  دىدى ئىرپان -خوراپ كېتىۋاتقان ئۆمرۈڭگه ئىچىڭ ئاغرىسا بوالتتى ، . 

  !سۇن  مېنىڭ بىلهن چاتىغىڭ بولمى- دىدى سايىم تهلۋىلىككه ئېلىپ ، ¨ مهنمۇ ساڭا بىر نهچچه قېتىم دهپ قويدۇم -

 مهن يهنه تهكرار سهمىڭگه سـېلىپ - دىدى ئىرپان يهنه غهزهپ بىلهن تىكىلىپ ، ¨!  گهپلىرىڭدىن ئۆرگىلهي سېنىڭ -

 دهپ ھاقارهتلىنىش ، قان سېتىش ، ھاراق ئىچىپ يىقىلىپ يۈرۈش ، مابهنزىلهرگه بېرىش ، بۇ >> ئىشهك <<قويايكى ، 

  ... ئوغۇل باال ئۈچۈن نومۇس 

 ده ، ئورنىدىن چاچراپ تـۇرۇپ ، پىچىقىنـى غىالپـتىن شـارتتىده سـۇغۇرغان پېتـى ¨ سايىمغا ھار كهلدى بۇ سۆزلهر    

  :ئىرپانغا دىۋهيلهپ 

  .  دىدى - بۇ قېتىم يهنه بىر دهپ باققىنا قېنى ، مهنمۇ جاندىن جاق تويغان يهرده ، -

  .  تۇرۇشاتتى ئىككهيلهن خۇددى دوئىلغا چىققان رهقىپلهردهك ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل قادىلىپ

ئىرپان ئۇنى مهنسىتمىگهن ھالدا ئىككى قـولىنى يېنىغـا . سايىم ھازىر خۇدىنى يوقاتقان ۋه توقۇمىنى قارنىغا ئالغان ئىدى 

  . ئىككهيلهننىڭ ئارىلىقى بىر يېرىم مېتىرچه دېگۈدهك يېقىن ئىدى . تىرهجهپ ئىرهن قىلماي تۇراتتى 

. ئىرپـان چاققـانلىق بىـلهن قـاتتىق قېقىـۋهتتى .  بىردىنال ئىرپانغا شىلتىۋىدى سايىم تهلۋىلىككه ئېلىپ ، پىچىقىنى    

لېكىن پىچاق مۈرىسىنى سىجاپ ئۆتۈپ بىر ئاز جاراھهتلهندۈرۈپ قويدى ۋه قاڭقىغان پىچاق بېرىپ سايىمنىڭ بىلىكىنىمـۇ 

تىدىن ئۆزىنىـڭ سـهدهپ سـاپلىق ئاندىن ياسـتۇقى ئاسـ. يهرگه چۈشكهن پىچاقنى ئىرپان ئېلىۋالدى . جاراھهتلهندۈردى 

  :  ده ، سايىمنىڭ ئالدىغا كېلىپ ¨پىچىقىنى ئالدى 

 دهپ ئىككىال پىچاقنى سايىمنىڭ ¨ كۆيۈنۈپ بهرگهن مهسلىھهتىم ئۈچۈن ماڭا مۇكاپاتىڭ شۇ بولسا ، مه ، مانىمۇ ئال -

  . ئالدىغا تاشالپ قويدى 

  . ردىنال ھۆڭرهپ يىغالشقا باشلىدى  يۇ ، ئاندىن بى¨سايىم سالپىيىپ بىر مهھهل شۈكلهندى 

بۇ كىچىككىنه ھۇجىردا يۈز بىرىۋاتقان جاڭجالنى ئاراتام چوڭ ئۆيده ئاڭالپ ياتقان سوپى چهندازا ئاخىر چىدىيالماي     

سـوپى ئاكـا ئهھـۋالنى چۈشـهندى ، ئانـدىن . سايىم تېخىچىال بۇرنىنى ماشىلدىتىپ يىغلىماقتا ئىدى . ھۇجرىغا كىردى 

  :پىچاقنى قولىغا ئېلىپ تۇرۇپ بايىقى 
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سايىم ئاخۇن ، سىز بۈگۈن كـېچه ماڭـا ھهمـرا .  سۆزلىرىمىزنى ئهته دىيىشهيلى ¨قالدى گهپ .  تاڭمۇ سۈزۈلىۋاتىدۇ -

  .  دهپ ئۇنى ئهگهشتۈرۈپ چىقىپ كهتتى -بولۇپ يېتىڭ ، 

 مانا مۇشۇ ئهلهملىك كېچىنىڭ داۋامى قىزىل تاغ ئۈستىدىكى بايىقى ئۈچهيلهننىڭ سۆھبىتى ھهم قوش پىچاق ۋهقهسى    

  . ئىدى 

2  

  .  كۈنى ئىدى ¨ 27 ئاينىڭ ¨ 4بۈگۈن كۈنگه پهيشهنبه ، 

ئهينهكتهك سۈزۈك ئاسماندا ئالقـانچىلىكمۇ بۇلـۇت . تۆنۈگۈن پهرهز قىلىنغاندهك ، ھاۋا ئوچۇق ، خېلى ئىللىق ئىدى     

  . كۆرۈنمهيتتى 

 جاھانغـا ئىللىـق نـۇر سـېپىپ ، باھـار مهسـتانىلىرىنىڭ ¨ى بولغان قۇياش يهر بارلىق مهۋجۇداتنىڭ نۇرلۇق سىماس    

جۇڭغارىيه تهرهپتىن كېلىۋاتقان ئىزغىرىم شامالالر يېڭىـدىن كۆكىرىـپ چىققـان تـالالرنى لهرزان . كۆڭلىنى زوقالندۇراتتى 

  . تهۋرىتىپ تۇراتتى 

ئاشخانا ۋه باشقا سـودا دۇكانلىرىـدا خېرىـدارالر قاينىماقتـا . ا ئهرداۋچاۋ ئهتراپىدا ھايات ئادهتتىكىدهك داۋام قىلماقت    

ۋاقىت دهل چۈش بولغاندا پۇزۇر كىينگهن ساالپهتلىك بىر كىشى يىراقتىن مهغرۇر قهدهم تاشـالپ كهلـگهن پېتـى . ئىدى 

بىـرهر كىـشىنى ئـۇ ئىككىـال قـولىنى بۇرۇلكىـسىنىڭ يانچۇقىغـا سـېلىۋېلىپ قانـداقتۇر . ئهرداۋچاۋ دوقمۇشىدا توختىـدى 

ئۇ بۈگۈن قويۇق قارا چېچى ئۈستىگه بادام دوپپـا كىيىۋالغـان ، .  كهچكهنلهرنى كۈزىتهتتى ¨ئىزلهۋاتقاندهك ، ئۆتكهن 

 بۇرۇلكا كىيگهن سۆلىتى بىلهن ¨بوينىغا چىپار گالىستۇك تاقاپ ، ئۇچىسىغا تېخى يېڭىال تىكتۈرۈلگهن خومارهڭ كاستىيۇم 

كوچىـدىن ئكتۈۋاتقـان ئهرلهر ، ئايـالالر بـۇ قېتىۋالغـان يتىگىتنىـڭ قـامىتىگه . نىپ تـۇراتتى باشقىالردىن ئوچۇق پهرقلى

  . ئىختىيارسىز بىر قېتىم قاراپ ئۆتۈشهتتى 

 ده ، بـايىقى ¨ كېيىن كهلدى ¨دهل شۇ پهيىتته بىرى ياڭخاڭ ، يهنه بىرى نهنمىن تهرهپتىن ئىككى يىگىت ئىلگىر     

  . ا كېلىپ توختىدى قېتىۋالغان يىگىتنىڭ يېنىغ

  !  ساالم ئهخمىدى -

ئۇ ئوچۇق چىراي بىلهن ئهخمىدىنىڭ قولىنى سـىقىپ كۆرۈشـۈۋاتقاننىڭ . بىرىنچى بولۇپ ساالم بهرگهن زۇليار ئىدى     

  : زۇليار چاندۇرماي .   ئهخمىدى بولسا كېيىن كهلگهن يىگىتنى تونۇمايتتى  .ئۈستىگه ئىككىنچى يىگىتمۇ كېلىپ قوشۇلدى 
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تونۇشتۇرلغۇچى بولغان بۇ يىگىت بايىقى ھهربىـي .  دهپال تونۇشتۇردى -مېنىڭ ئاغىنهم بولىدۇ ، ئىسىمى مۇقىيت ،  -

كۆپ چاغالردا ھهربىي كىيمى بىلهن يۈرىدىغان كهنجى ھـازىر پـۇقراچه كىيىنىـپ . مهكتهپنىڭ ئوفىتسېرى كهنجى ئىدى 

  . كهلگهنتى 

  : زۇليار خۇش چىراي بىلهن ئهخمىدىگه     

سـىز بىـلهن . بۈگۈن ھاۋا ئېچىلدى .  ئۈچ كۈندىن بۇيان يامغۇرنىڭ نهسچىلىكىدىن كۆرۈشهلمىدۇق ¨ بىز ، ئىككى -

  .  دىدى -قانداق تاۋىڭىز تازا ، كهيپىڭىز خۇشمۇ ؟ . كۆرۈشۈپ مېنىڭ كۆڭلۈممۇ ئېچىلىپ كهتتى 

 <<بـۇ يهرده .  ھوناققـا كهلـدى ¨م ، ھونـاق  سىز دىگهندهكال ، كهيپىم تازا ، بىراق ، ئۈلپهت سېغىنىپ تـۇراتتى-

.  دىـدى ئهخمىـدى ¨ پۇشۇغى قىلمايمىزمۇ ، جۈرۈڭالر ¨ئاستا ئاشخانىغا كىرىپ ئىچ .  پايالپ يۈرشىدۇ >>ماراقچىالر 

 نىڭ بايىقى مهخسۇس بۆلۈمىده جهم >> قهدىناس ئاشخانا <<ئۇالر . ئۇ سۆزىنى تۈگىتىپال ئىككهيلهننى باشالپ ماڭدى 

  . ساھىپخان ئهخمىدى خىزمهتته ئىدى . ى بولد

ئهخمىـدى ئـادىتى بـويىچه . ئۇزۇن ئۆتمهي ئاشخانا خوجايىنى تهبهسسۈم بىلهن كېلىپ ئهخمىدىگه كـۆز يۈگـۈرتتى     

  : ئاشخانا خوجايىنىنى ماختاپ ئۇچۇرۇپ 

  . پهتلىرىم بىلهن كىرىۋاتىمهن  دېگهندهك بۇ يهرگه بۈگۈنمۇ ئۈل>> چىرايلىقنى تاشلىساڭمۇ ، قهدىناسنى تاشلىما << -

ئهخمىدى ئۆزىنىڭ سۆزىدىن ماز بولۇپ قاقاقالپ كۈلهتتى ، ئارقىدىن ئىسىل سهي ، تاماق ۋه ئالىي ھاراق زاكاز قىلـدى 

ئهخمىدى .  قىلدى >> جهرراجهر << پهش دىگۈچه ئهخمىدىنىڭ بۇيرۇتمىلىرىنى ¨قهدىناس ئاشخانا خوجايىنى ھهش . 

  : پ ، مهغرۇر كهپىياتتا سۆزلهشكه باشلىدى سېخىلىقىدىن كېرىلى

مهن ئهزهلـدىن پۇلنىـڭ .  كۇشـاده ئولتـۇرايلى ¨ قېنى ئاغىنىلهر ، بهھۇزۇر ئېلىڭالر ، بۈگـۈن قورۇنۇشـماي ، ئـازاده -

  . ئۇنداقالرنىڭ تۇرغان ئۆيىنى چاشقانمۇ يوقلىمايدۇ .  گىرى ئادهملهر نامهرت كېلىدۇ ¨پىسىقى . كۆزىگه قارىمىغان 

 ¨ پېچىتى كۆزىنى قاماشتۇرۇپ تۇرىدىغان ئىسىل ھاراق بوتۇلكىسىنىڭ ئېغىزىنى ئاچتى ¨ئهخمىدى ئارقىدىن ماركا     

  :ده ، ئۈچ چوڭ رومكىغا تولدۇرۇپ قۇيدى ۋه تهكلىپ قىلىپ 

  .  دىدى - قېنى ، ئالدى بىلهن بىر رۇمكىدىن ئىشتهي دۇرىسى ئىچىۋىتهيلى ، -

  : ندىن كېيىن ، ساھىپخان رۇمكىالرغا يهنه تولدۇرۇپ قۇيۇپ تۇنجى رۇمكا كۆتىرىلگه    
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  .  دهپ تهكلىپ قىلدى ¨!  قېنى ، بۇداقىسى دوستلۇغىمىزنىڭ ھۆرمىتى ۋه ساالمهتلىكىمىز ئۈچۈن -

 << ، >>!  دوسـتلۇق ئۈچـۈن <<.  ئـارا ئالماشـتۇرۇپ ، سوقۇشـتۇرۇپ ئىچىلهتتـى ¨ئۆز . رۇمكىالر دهۋر قىالتتى     

 پات ¨ دىن ئىبارهت دهبىدهبىلىك ۋه تىل ياغلىمىچىلىق ئىبارىلهر ئهخمىدىنىڭ ئېغىزىدا پات >>! ىكىمىز ئۈچۈن ساالمهتل

 ساھىپخاننىڭ ئالدىدا كهنجى بىـلهن >> گهپدان <<تاكى بىرىنچى بوتۇلكا قۇرۇقلىنىپ بولغىچه . تهكرارلىنىپ تۇراتتى 

 ده ، مېھمانلىرىدىن ئىجازهت ¨ىڭ بىر ئاز كۆڭلى ئاينىغاندهك بولدى كېيىن ، ئهخمىدىن.زۇليارغا سۆز نۆۋىتىمۇ تهگمىدى 

  . شۇ ئهسنادا كهنجى بىلهن زۇليار پىچىرلىشىۋالدى . ئېلىپ ، ئاستا سىرىتقا چىقىپ كهتتى 

 ھېلىقـى ئـاخىرقى ¨ دىـدى ئهخمىـدى ، بىـر پـارچه قـوي مېيىنـى كۆتىرىـپ كىرگهنـدىن كېـيىن - كهچۈرسىله ، -

  .  ئاز كۆڭلۈمگه تهككهندهك بولدى ، ئهمدى ئوڭلىنىپ كېتىمهن رۇمكىدىكىسى بىر

 ده ، دهرھال ئىككىنچى بوتۇلكىنىڭ ئېغىزىنى ئېچىپ ، رۇمكىالرنى يهنه ¨ئۇ  تۇخۇمدهك ياغنى يامىالپ يۇتۇۋهتتى     

  :  خالىق بىلدۈرۈپ تۇرۇۋالدى ¨كهنجى ھۆزۈر . ماڭدۇرۇشقا باشلىدى 

ېتىم ئۇچرىشىشىمىز ، شۇڭا بىر ئاز ئىچىپ سالدىم ، تاماققىال داخىل بولۇشۇپ بېرهي ،  بۈگۈن ئىككىمىزنىڭ تۇنجى ق-

. مېنىڭ مۇشۇ ئۆزرهمنى ئېتىۋارغا ئېلىشڭالرنى ئىلتىماس قىلىمهن . جىگهر كېسىلىم بولغاچقا دوختۇر ئىچىشنى چهكلىگهن 

  . اليىق كۆرۈلسه ، ساقىلىق ۋهزىپىسىنى مهن ئۈستۈمگه ئالسام 

ساقىلىقنى ئۆتگهچ .  قىممىتىنى بىلىشىمىز الزىم ¨ بۈگۈنكىدهك سورۇننىڭ قهدرى   لېكىن¨ دىدى ئهخمىدى ¨  بولىدۇ-

بوپتۇ ، سىزنىڭ يۈز . مهن كىشىلهرنىڭ كۆڭلىنى ئاياشنى ئالىي پهزىلهت ھېساپاليمهن .  ئازدىن ئىچىشىپ بېرىڭ ¨ئاز 

  ... ده ¨خاتىرىڭىزگىمۇ قارايمىز 

ئهخمىدىگه ھېلىقى ياغ ياردهم . كېيىنكى بوتۇلكىمۇ ئاخىرالشتى . اقىلىق كهنجىنىڭ قولىغا ئۆتتى شۇنداق قىلىپ س     

كهنجـى سـاقىلىقتا پهم بىـلهن . قىاللمىدى بولغاي ، ئۇ ھازىر قازىنى سۇنغان ئهسكى ھارۋىدهك شاالقالپ قالغـان ئىـدى 

ئۇنىـڭ كـۆزلىرى قىزىرىـپ ۋه خۇمالىـشىپ ، . دى پهننى تهڭ ئىشقا سېلىپ ، ئهخمىدىنى خېلى بىر يهرگه ئاپىرىپ قويـ

 << دېگهنـدهك ، ھه ، دىگهنـدىال >> يېڭىلمىگهن چېلىشقا تويمـاپتۇ <<لېكىن . سهڭگىرهش كۈچىنى يوقاتماقتا ئىدى 

گـاھ ، گـاھ خـۇددى . ئۇ تېخى ئـارىالپ شـېئىرىيهت بابىـدىن سـۆز ئاچـاتتى .  دهپ زورالپ سۈرهن ساالتتى >>قۇي 

ناخشىـسى توختىغانـدىن كېـيىن .  غۇرۇڭ توۋالپ ناخشا ئېيتىپ كېتهتتى ¨ان چاقنىڭ ئاۋازىدهك غۇرۇڭ خانىسى بۇزۇلغ

ئهيتاۋۇر ئۇ ، ھازىر يېرىم بوتۇلكا سۇدهك شاالقلىـشىپ . تورمۇزى بوشىغانسېرى غهيۋهتكه كۆچۈپ ھهسهت ئوتىدا ياناتتى 

  : كهنجى ئاخىرىدا . قالغان ئىدى 
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. بىراق شۇ تاپتا بۇ كىچىككىنه ئۆي بهك ئىسسىپ ، ھاۋاسى بۇزۇلۇپ كهتتى . لۋهتته ئىچىمىز  ئاران تېپىشقىنىمىزدا ئه-

  .  دىدى -ئهمدى دهريا بويىغا يۆتىكىلىپ بېرىپ ، خالى بىر جايدا ئولتۇرۇپ ئىچىشسهك ، 

مىغـان بوتۇلكـا ۋه ئهمما ئۇنىڭ غالجىر كۆزلىرى شىره ئاستىدىكى تېخـى ئېچىل. ئهخمىدى بۇ پىكىرگه دهررۇ كۆندى     

كهنجى دهرھـال بـۇ نهرسـىلهرنىڭ ئهخمىـدىنىڭ سومكىـسىغا . شىره ئۈستىدىكى كاۋاپ قاتارلىق زاكۇسكىالرغا تىكىلهتتى 

  . سېلىپ ئهندىشىسىنى يوقاتتى 

  . شۇنداق قىلىپ ئۈچهيلهن زاۋالدىن ئۆتكهن چاغدا ، بۇ ئاشخانىدىن چىقىپ كېتىشتى 

نېرى تهرهپتىكـى . دىكى توغرا كوچا بىلهن ئۇدۇلالپ دهريا ياقىسىنى كۆزلهپ ئىلگىرلهيتتى ئۇالر ئهرداۋچاۋنىڭ غهرىبى    

ئـۇالر ئايالنىـڭ ئالدىـدىن ئۆتـۈپ سـهل نېـرى . دوقمۇشتا سهھراچه كېيىنگهن بىر ئايال سىۋهتته تۇخۇم تۇتۇپ تۇراتتى 

  : بارغاندا ، ئايال توۋلىدى 

ئېـرىم ئـاغرىق ، بـاللىرىم ئۇشـشاق ، مهرھهمهت قىلىـپ .  كېلىۋىـدىم  بهگلىرىم ، پىشۇرۇلغان تۇخـۇم ، سـهھرادىن-

  ! تۇخۇمدىن ئېلىۋېلىشسىال 

 مهن ئازراق تۇخۇم ئېلىۋېلىپ ، كهينىڭالردىن ھـېلىال - دىدى كهنجى ، - سىلهر ئىككىڭالر ئاستا مېڭىپ تۇرۇڭالر ، -

  . يېتىشىمهن 

 ئـارقىمىزدىن <<: كهنجى ئۇنىڭغـا . ئايال دهل ئىرپان ئىدى بۇ . كهنجى بۇرۇلۇپ تۇخۇمچى ئايالنىڭ قېشىغا كهلدى 

.  ده ، ئىلـدام يـۈرۈپ كهتتـى ¨ دهپ جـېكلهپ قويـۇپ ، تۇخۇمـدىن بىـر نهچچىنـى ئالـدى >>ئىز بېسىپ مېڭىڭ 

  : ئهخمىدىنىڭ تىلى كالۋالىشىپ تۇرسىمۇ ، يهنىال كهنجىنى مازاق قىلىپ 

ــش- ــلهن ۋهدىلى ــنىڭىز بى ــپ ئاش ــزده قېلى ــمهن  كهينىمى ــدىڭىزغۇ دهي ــان . ىپ كهل ــلىۋېتىپ يهنه مۇتهللىپج ــى تاش بىزن

  .  دهيتتى ¨ھا ... ھا ...  ھا -قارىياغاچلىقىغا كېتىۋالماڭ ، جۇمۇ ؟ 

 يوقسۇ ، خاتىرجهم بولۇڭ ، بۈگۈن ھهر قانداق گۈزهل ئاشنامدىن ۋاز كېچىمهنكى ، سىزنى ھهرگىزمۇ تاشلىۋهتمهيمهن -

  .  دىدى كهنجى -، 

  . ردهم ماڭغاندىن كېيىن ئوڭغا بۇرۇلۇپ ، شىمال تامان ئىلگىرلىدى ئۇالر بى

ئهتـراپ سـۈرلۈك ، قـاراڭغۇ . ئهمما كۆكته سانسىز يۇلتۇزالر چاقناپ تۇراتتى . بۇ چاغدا ئاي تېخى كۆتىرىلمىگهن ئىدى 

 ...  
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ىقالر قـۇرۇق قومۇشـالر بىـلهن  غا يېقىنالشماقتا ؛ تـار يـولالر ئهتراپىـدىكى كـاتهكچه كۆكتـاتل>> بۇالق بېشى <<ئۇالر 

 ¨.  ئىككى قهدهمچه كهينىگه داجىدى ¨دهل بىر ئويمان لېۋىگه يېقىنالپ بارغاندا كهنجى تۇيدۇرماي بىر . قورشالغان 

لـېكىن .  ماركىلىق تاپانچىسىنى ئـوقالپ ، زامـانقۇل ئهخمىـدىنىڭ دۈمبىـسىگه ئـاتتى >> رېۋالىۋېر <<ده ، يېنىدىكى 

كهنجى دهرھال ئىككىنچـى پـاينى . زۇليار ئوڭ تهرهپتىكى كۆكتاتلىققا كىرىۋالدى . ئېتىلماي قالدى بىرىنچى قېتىم ئوق 

بىراق ، ئۇ يىقىلماي يان قۇرالىنى سۇغۇرۇپ چىقىپ . ئوق زامانقۇلنىڭ دۈمبىسىنىڭ ئوڭ تاغىقى ئاستىغا تهگدى . ئاتتى 

  . ولدى كهنجى دهرھال غايىپ ب. ئىگىز كۆتهرگهن پېتى ۋارقىراپ كهتتى 

  . ئۇ قانغا مىلىنىپ ئېڭراپ ياتاتتى . زامانقۇل ئالدىغا بىر نهچچه قهدهم يۈگۈرۈپ بېرىپ ، قانسىراپ گۈپپىده يىقىلدى 

3  

  !ئوق چىقتى ، كۆكتاتلىقتا ئادهم ئۆلدى ! ...  ئوق - 

لېكىن .  ۆچۈپ ۋاقىرىۋهتتى ۋهقه سادىر بولغان چاغدا كۆكتاتلىقنىڭ ياش كۈزهتچىسى ئوق ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان چ    

 ھۆمىـدهپ ئـۇدۇل ¨ئۇ ھاسىرهپ . ئۇ نهق مهيدانغا بېرىشقا پېتىنالماي ھودۇققان پېتى چوڭ كوچا تامان بهدهر چاپتى 

  .  ده ، يۇقىرىقىدهك قاتتىق سۈرهن ساالتتى ¨شۆبه ساقچىخانىغا كىردى 

زامـانقۇل ئهخمىـدى ئۆلۈكجـان . غا يېتىپ كېلىشتى ساقچىالر پايپىتهك بولۇشۇپ ، بىردهمنىڭ ئىچىده نهق مهيدان     

 ھۇيت دېگۈچه گۇڭئهن گۇهنلىچۈنىڭ مهسئۇلى خۇ ¨ھايت .  تهرهپكه ئادهملهر ماڭغۇزۇلدى ¨تهرهپ . ھالهتته ياتاتتى 

ىنلهپ ، بىر نهچچه كىشىنى كۈزهتكه تهي. ۋه بۆلۈم باشلىقى ناسىر قاتارلىقالر ماشىنىغا ئولتۇرۇپ مهيداندا ھازىر بولۇشتى 

شۇ كېچىـدىال ئاتـاقلىق ۋىـراچالر جهم . زامانقۇلنى دهرھال ماشىنا بىلهن دهريا بويىغا يېقىن دوختۇرخانىغا ئېلىپ باردى 

  :باشقارما باشلىقى خۇ مۇدىر ۋىراچقا يالۋۇرۇپ . بولۇپ ، جىددى قۇتقۇزۇش ئېلىپ باردى 

 دهپ -ك چىقىـم بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزهر قۇتقۇزۋالـسىڭىز ،  مۇھىم ئادىمىمىز ، چوڭ ئهنزه بىلهن ئاالقىدار ، قانچىلى-

  . ۋىراچالرمۇ جىددى ھهرىكهتته ئىدى . تۇراتتى 

 ئوتتۇرىسىدىكى بۇنچىـۋاال قويـۇق ئىرماشـلىقتىن ھهيـران بولغـان ۋىـراچالر >> ئاسراندى << بىلهن >> ھىمات <<    

 ئارقىـدىن قويۇلغـان سـۇئالالر ئـۇالرنى تېخىمـۇ ¨ ئارقـا تهمتىرىگهنسېرى ئۇالرنىڭ ئېتىـۋارىنى كـۈچهيتىش مۇددىئاسـىدا

  :ئالدىرىتاتتى 

   يوق ؟ ¨ كاڭ دوختۇر ، ئۈمىت بارمۇ -
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 ده ، بىتـاقهت ¨باشقارما باشلىقى تاتىرىپ كهتتى . كاڭ دوختۇر بېشىنى چايقاپ بىر ئاز سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالدى     

  :بولۇپ يهنه 

 دهپ -ان سۈرهلهيدىغان قىلغىلى بولماسمۇ ، كېيىن ئۆلۈپ كهتسىمۇ مهيلىـدىغۇ ؟  كاڭ دوختۇر ، ئازراق بولىسىمۇ زۇۋ-

  . تولغىناتتى 

  .  دىدى دوختۇر نائىالج جاۋاپ بېرىپ ¨ بىراق ، ئهھۋال خهتهرلىك ، ئۈمىت چوڭ ئهمهس -

  . باشقارما باشلىقىنىڭ پايپىتهك بولۇپ تۇرۇشىدا سۈيقهستلىك غهرهز يوشۇرۇنغان ئىدى 

 جـۈپى بىـلهن بېـشىدا ¨نـۆۋهتچىلهر جـۈپ .  كۈندۈزلهپ كېسهلنىڭ يېنىـدىن نېـرى كهتمهيتتـى -چالر كېچهۋىرا    

  . قادىلىپ تۇرۇپ ، ئۇنىڭدىن كۆز ئۈزۈشمهيتتى 

 بۇ ئىشهك توساتتىن زۇۋانغا كىرىۋىدى ، >> ئۆزى ھارام ، كۈچى ھاالل <<ئاالھىزهل ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ،     

  . ىرنىڭ ئۇشۇغى ئالچه قوپتى چۇجاڭ بىلهن ناس

  :كاڭ دوختۇرنىڭ دىئاگنوز قهغىزىده مۇنداق يېزىلغان ئىدى     

 يهتته ئوق يهيدىغان رېۋالۋېر ماركىلىق يان قورالدىن بىر يېرىم مېتىر ئارىلىقتـا تـۇرۇپ ئېتىلغـان قوغۇشـۇن ئـوق <<     

هك قهپىزى ئۈستىدىن يېرىپ چىقىپ كهتكهن ، يـۈرهك جاراھهتلهنگۈچىنىڭ ئوڭ مۈرىسى ئاستى تاغاقتىن كىرىپ سول كۆكر

   >>... كالپانىنىڭ باش قىسىمى زهخمىلهنگهن ، ھاياتى يهنىال خهۋپلىك 

مۇشۇ خهۋپلىك ھايات ئىچىـده زۇۋان سۈرۈشـكه باشـلىغان زامـانقۇل ئهخمىـدىنىڭ تىلـى ئـۇالر ئۈچـۈن ھهممىـدىن     

  . ولۇپ ، ئۇنىڭ بېشىدا قارىشىپ ئولتۇراتتى كاتىپالر ، تهرجىمانالر جهم ب. قىممهتلىك ئىدى 

  ! زهۋىرىنىمۇ چۈشۈرۈپ قويماي خاتىرلىۋېلىڭالر ¨ كاتىپالر ، تېز بولۇڭالر ، قۇالقنى دىڭ تۇتۇپ ، زىر -

  . مىرزا كاتىپالر پۈتۈن دىققتى بىلهن يازماقتا ئىدى . چۇجاڭ تهكرار جېكلهيتتى 

 بىگۇناھ جانالرغا زامىن بولۇپ ، ھېساپسىز قـان قهرزگه بوغۇلغـان زامـانقۇل تىرىكىده قىلمىغان ئهسكىلىكى قالماي ،    

  .  نىمجان ھالهتتىمۇ يهنه ئاپهت تېرىپ ، جىنايهت ئۆتكۈزمهكته ئىدى ¨ھازىر ئۆلۈش ئالدىدا 

نى  ده ، ئهل ئارىـسىدا سېسـسىق نـامى¨قىساس تۇتقان بۇ مهلئۇن ئاخىر يهتتىنچى كۈنىسى بۇتتهك قېتىپ قالدى      

  . قالدۇرۇپ ئالهمدىن كهتتى 
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 يىگىرمه تۆتىنچى باپ

1  

تاڭ ئېتىش ئالدىدا ، كىچىككىنه ياتاقنىڭ ئارقا تېمىدىكى يهكپاي دهرىزىنىڭ يېنىك ۋه لېكىن جىـددى تهشۋىـشلىك     

لگهن  تىـن چىقىرالمـاي تۈگـۈ¨ئۇ ، قورققىنىدىن ئۈن . چېكىلىشى ئۇيقۇسى سهگهك مۇبارهكنى چۆچۈتۈپ ئويغىتىۋهتتى 

دهرىزه چهككۈچى تاۋۇش چىقىرىشنى بىئهپ كۆردى بولغاي ، لهۋزه سۈرمهستىن ، دهرىزىنـى يهنه . پېتى جىم يېتىۋالدى 

  :ياتاقتىن سادا چىقمىغاندىن كېيىن .  كهينىدىن چېكىۋهردى ¨كهينى 

كهنجـى ، ئىككـى  دىـدى ¨... دهرىزه تۈۋىگه كېلىڭ ، مهن كهنجى ، جىددى ئىش بار ...  مۇبارهك ، مۇبارهك -

  . ئالقىنى بىلهن يۈزىنى توساپ ئېغىزنى دهرىزىگه يېقىن ئهكىلىپ تۇرۇپ 

 بۈگـۈن بىـر ئىـش << ،   دۈكـكه بولـۇپ¨ ده ، كۆڭلى بىردىنال دهككه ¨كهنجىنى مۇبارهك ئۈنىدىن تونۇۋالدى     

  .  دهپ پىچىرلىدى ئۇ >>بولدىمۇ نېمه ، خۇدايىم 

بىـراق ، بۈگـۈن ئۇنىڭـدىن ئاڭالنغـان ئـاۋاز مـۇھهببهت . ىنى كۆپ قېـتىم چهكـكهن كهنجى بۇرۇنمۇ مۇشۇ دهرىز     

  . پهرۋانىلىرنىڭ دهرىزه تۈۋىده تۇرۇپ ئادهتته دىيىشىدىغان سېرىن پىچىرلىشىدىن باشقىچه پهرقلىنىپ تۇراتتى 

 ده ، يـۈزىنى دهرىـزىگه ¨ى مۇبارهك دهرھال ئورنىدىن تۇردى ۋه چاپىنىنى يېپىنچاقلىغان پېتى دهرىزه تۈۋىگه كهلـد    

  : يېقىپ تۇرۇپ 

  .  دهپ سورىدى - كهنجى ، بۇ كهم بولغاندا نېمه قىلىپ يۈرىيسىز ؟ -

  . بۈگۈن كېچه مېنى راستىنال قارا باستى .  دىگىنىڭىزدهك بولدى -

  : ئۇ ئهھۋالدىن ئۇچۇر بېرىپ ئاستا سۆزلهيتتى . كهنجىنىڭ تىنىغى جىددى ۋه ئهنسىز ئىدى     

  ... امانقۇلنى ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئاتقان ئوقۇم چاال تىگىپ قالدى  ز-

  ! ئوق چاال تهگدى ؟¨

 ده ، ¨ دېگهن سۆزنى ئېغىزىدىن قانداق چىقارغانلىقىنى ئۆزىمۇ سهزمهي قالـدى >>! ئوق چاال تهگدى <<مۇبارهك     

  . دهرىزه تۈۋىده خۇددى ھهيكهلدهك قېتىپال قالدى 
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  . لىق ئارىسىدا ئۇ ، چاال ئكلۈك پېتى قالدى  ھهئه ، ھېلىقى كۆكتات-

  : كهنجى ئاندىن ئاخىرقى سۆزىنى دىدى 

مهن قىزىلتاغنىڭ كهينىدىكى ئورمانلىققا يوشۇرۇنۇپ ، ئاندىن كېچىلهپ يـۈرۈپ ئىلـى تهرهپـكه .  ئىش چاتاق بولدى -

  ئۆتۈپ كهتمهكچى ، خۇپتهن مهھهلىگىچه شۇ يهرگه باراالرسىزمۇ ؟

جانغا ۋه جانىجان مهنپهئهتكه تاقىلىدىغان بۇ سـىناقتا نـېمه دېـيىش كېـرهك ؟ . ىمتىھان سوئالى ئىدى بۇ جىددى ئ    

پىشانىسىدىن سوغاق . ئۇ ، غهزهپ ئارىالش تهشۋىشلهنمهكته . مۇبارهكنىڭ بېشىنى بىر قويۇق تۈتهك قاپلىغاندهك بولدى 

يىقى ئۆزى يازغان ۋه كهنجى ئـارقىلىق رهخىمـگه يهتـكهن  ھوشىنى يىغىۋېلىپ با¨ئۇ ، ئهس . تهر پهيدا بولماقتا ئىدى 

پهزىلهتنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ۋه يهنه گۇناھسىز نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ بىھـۇده . ئاشۇ ۋىجدانىي خهتلىرىنى ئېسىگه ئالدى 

نى مانا مۇشۇ قۇربان بولۇپ كهتكهسلىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ياشالر تهشكىالتىنى قامچىالپ يېزىلغان ئىسىمسىز خهت

كهنجى . ئۇ ، كهنجىنىڭ باتۇرلىقى بىلهن پهخىرلىنهتتى ، شۇڭا ئۇنى سۆيگهن ئىدى . قىز ئۆز قولى بىلهن يازغان ئىدى 

كهنجىنـى يهنه . تاڭ سۈزۈلۈپ باراتتى .  مۇھهببهت قارارگاھى ئىدى ¨ئېيتقان ئورمانلىق بۇ ئىككهيلهنگه كۆپ تونۇش 

  . ايتتى ئارتۇقچه تهقهززا قىلىشقا بولم

  .  دىدى مۇبارهك قهتئىيلىك بىلهن - ماقۇل ، -

  .  دىدى كهنجى ، جىگهرلىك مهھبۇبىغا چىن قهلبىدىن مىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ - خهير ، خوش ، رهھمهت سىزگه ، -

  . ئۇ ئهينهكتىن سىرىتقا قارايتتى . قىز بولسا دهرىزه تۈۋىده يىگانه قالدى . كهنجى يۈرۈپ كهتتى     

. ئـۇ ، ھېچنېمىنـى كۆرهلمىـدى . اڭ ئېتىش ئالدىدىكى قاراڭغۇلۇق سىرىتتىكى بىياپـان دالىنـى قـاپالپ تـۇراتتى ت    

 ده ، كهيـنىگه ¨بىر ھازادىن كېـيىن ئېـسىنى يىغـدى . قىمىرلىماستىن بىر ئىزىدا تۇرۇپ خىيال دهرياسىغا غهرق بولدى 

ئۇنىڭ كۆڭلىنى غهشـلىك . ، ئۇنىڭ كۆزىدىن ئۇيقۇ قاچقان ئىدى لېكىن . ئۆرۈلگهن پېتى ئۆزىنى كارىۋاتقا تاشلىىۋهتتى 

تهشۋىش بىلهن غهزهپ قوشۇلۇپ يۈرىكىنى قاتتىق مۇجۇپ ۋه غىدىقالپ ئۇنى چهكـسىز . چۇلغاپ ، تىنىمسىز تولغىناتتى 

  . بىئارام قىالتتى 

ڭ دهرىزىسىگه چۈشكهن يورۇقلۇقنىڭ  تهرهپتىن ئۇنى>> توپ ئاتار غوجام تاغلىرى <<بىر مهھهل ئۆتكهندىن كېيىن ،      

 ده ، دهرىزىـسىنىڭ ئىككىـال قـانىتىنى ¨ئۇ ، ئورنىدىن تۇردى . ئهكسى تهشتهكتىكى گۈللهرده جىلۋىلىنىشكه باشلىدى 

  : ئېچىپ ، شهرق تامان كۆز تاشلىدى 
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غلىرى بىـلهن ئـۇدۇل  تـا>> دۇڭـسهن << كوچىسىنىڭ شهرق تهرىپىگه بىنا قىلىنغان ياتاق ئۆيلىرى >> مانجۇلۇ <<    

مۇبارهك ھازىر يىگانه يېتىۋاتقان بۇ ياتاق شىمال تهرهپكىرهك كېلىدىغان بىر ئېغىز كىچىك ئۆي ئىـدى . قارىشىپ تۇراتتى 

ئۆينىڭ كهينى ئوچۇقچىلىق ، قېلىن توپىلىـق مـۇنبهت زىمىـن ، ئىككـى كىلـومېتىر يىراقلىقتـا جهنۇپقـا سـوزۇلىدىغان . 

  . دۇ يارداڭلىق كۆزگه تاشلىنى

 چوققىسىنىڭ مهردانه قهد كۆتىرىپ تۇرغـانلىقى غـۇۋا >> توپ ئاتار غوجام << -يىراقتا دۇڭسهن تاغلىرى ئارقىسىدا      

 غۇر شامىلى مۇبارهكنىـڭ مهڭزىنـى سـۆيۈپ ، ¨ تهرهپتىن ئۇرۇلۇۋاتقان ئاپرېلنىڭ غۇر >> تهڭرى كۆلى <<. كۆرۈنهتتى 

هك ئىككى جهينىكى دهرىزىگه تىرهپ ، ئالقىنى بىـلهن قـوش مهڭزىنـى تۇتقـان مۇبار. ماڭالي چېچىنى يهلپۈپ ئۆتهتتى 

  . ھالهتته بوغدا چوققىسىغا قاراپ ، يېڭىدىن كۆتىرىلىپ چىقىۋاتقان ئوتقاشتهك قوياشقا نهزهر ساالتتى 

 تـال تېـرهكلهر ۋه ¨ال ياشـارغان تـ. سامادا قالغاچالر بهھوزۇر پهرۋاز قىلماقتا . دهرىزه كهينىده قۇشالر سايراشماقتا     

  . رهڭگارهڭ ئېچىلىشقا باشلىغان داال گۈلىرى كۆزگه تاشلىناتتى 

بىردىنال كهنجىنىڭ . لېكىن ، ئۇنىڭ يۈرىكىنى يهنىال كهنجى يهتكۈزگهن ھېلىقى شۇم خهۋهر قاتتىق مۇجۇماقتا ئىدى     

، ئۇ ئاستا ئايلىنىپ دهرىزه كهينىگه ئۆتۈپ ،  ده ¨دهرىزه كهينىده قالدۇرۇپ كهتكهن ئاياق ئىزىغا كۆزى چۈشۈپ قالدى 

ئهمما ئىشتىيى تۇتۇلغان مۇبارهكنىـڭ ھـازىر تاماققـا .  كۆزىنى يۇدى ¨ئاياق ئىزلىرىنى ئۆچۈردى ۋه قايتىپ كىرىپ يۈز 

.  ده ، پهرۋىـش بىـلهن مهلىـكه بولۇشـقا باشـلىدى ¨ئۇ تهشتهكتىكى گۈللىرىنىـڭ قېـشىغا كهلـدى . تاۋى يوق ئىدى 

  :  كىرمهيال ¨ئۇ ، ئۆيگه كىره . ىن ئىشىكى چىكىلدى ۋه ھايال ئۆتمهي خىزمهتدىشى ھهلىمه كىرىپ كهلدى توساتت

  .  دىدى -ئاخشام بولغان ۋهقهنى ئاڭلىدىڭمۇ ؟ غېمىڭده يوق تۇرغىنىڭنى قارا ، !  ھوي مۇبارهك -

ھهلىـمه جاۋىلـداپ .  ، بېـشىنى چايقىـدى مۇبارهك ئۇقماسـلىققا سـېلىپ. ئۇالر كارۋاتتا يېقىن يانداش ئولتۇرۇشتى     

  :سۆزلىگىلى تۇردى 

بۇ .  خابادىكى كۆكتاتلىقتا مهلۇم كىشى ئاتقان ئىكهن ، چاال ئۆلۈك بولۇپ قاپتۇ ئاخشامچۇ، قارا ، ھېلىقى ئاخوشۆنى-

ۇتى كـۆيگهن  گۈهنلىچـۇدىكىلهر پـ پۈتـۈن گـوڭئهن. خهۋهر يىتىپ كهلگهندىن كېيىن بولغان پاتپاراقچىلىقنى دىمهمسهن 

قالغانالرنىڭ ھهممىـسى . باشقارمىدا ھازىر ئايال خىزمهتچىلهرال دىجورنى بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ . توخىدهك بولۇشۇپ كهتتى 

قاتىل تېخى قولغا چۈشـمهپتۇ . تاڭ سهھهردىن باشالپ ئۇالر ئادهم تۇتۇۋاتىدۇ . سىرتقى تهكشۈرۈش بىلهن بولۇپ كهتتى 

. ارىلفۇنۇن ، دارىلمۇئهللىمىنلهرنىڭ زىيالىيلىرى قاچقىنى قېچىپ ، تۇتۇلغىنى تۇتۇلۇپ ھهربى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى د. 

تېخى سـېنىڭ ئۇقمـايمهن دهۋاتقىنىڭنـى قـارا ، ھېلىقـى دهيـۈز ئۆلـۈپ . شهھهر ئىچىده قىيامهت قايىم بولۇپ كېتىۋاتىدۇ

هپـكه كىرىـپ قالغىـدهك بولـسا ئىـشنىڭ ئهگهر ئۇنىـڭ تىلـى گ. كهتكهنال بولسىمىغۇ خهقلهر بۇنچىزا بولۇپ كهتمهستى 
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ئـۇ ، ئېغىزىغـا كهلگىنىنـى جۆيلـۈپ ، . ئۇنىڭ سولپىسىغا تېيىلىپ كېتىـدىغانال ئـاز بولمايـدۇ. تۈگىگىنى شۇ دېمهمسهن

  . خىيالىغا كهلگىنىنى چىشلهپ تارتىپ باالنىڭ چوڭىنى تېرىيدۇ دېگىنه 

ر يهردىن چىقىـپ ، ۋهقهنىـڭ راسـلىقى تېخىمـۇ ئايدىڭالشـتى ،  ھهلىمه بىلهن كهنجىنىڭ ئاخشامقى دېگهنلىرى بى        

ئۇ .   ده ، ھهلىمهنىڭ ئالدىدا زىنھار زۇۋان سۈرمىدى ¨لېكىن مۇبارهك دهردىنى ئىچىده بىلىپ ، ئۆزىنى چىڭ تۇتۇۋالدى 

  . ۇمان قىلدى  دهپ گ>> ئاغرىپ قالغان ئوخشايدۇ<<ھهلىمه ئۇنى . ، يهنىال بىلمهسكه سېلىپ ، جىمجىتال ئولتۇراتتى 

 - ھوي، مۇبارهك، كۆزۈمگه باشقىچه كۆرۈنۈۋاتىسهنغۇ، مىجهزىڭ يوقمۇ نـېمه؟ كـۆزۈڭ ئولتۇرۇشـۇپال كېتىپتىغـۇ؟      -

  .دهپ سورىدى

  . دېدى مۇبارهك- مىجهزىم يوق، كېچىچه بىئارام بولۇپ ، كىرپىك قاقماي تاڭ ئاتقۇزدۇم ،        -

   قهيىرىڭ ئاغرىيدۇ؟       -

  . ئايالالر كېسىلى ھهم زۇكام، بېشىم قاتتىق ئاغرىپ كۆڭلۈم ئېلىشڭپ تۇرىدۇ       -

 ۋاي ئانامهي ، بالدۇرراق دېسهڭچۇ، ئۇنداق بولسا مهن ساڭا نان ، چاي ئهكىرىـپ بېـرهي ، ناشـتا قىلىـۋال ،       -

ىـپ دوختۇرخانىغـا كهتتـى ، ئاندىن ئۇخالپ دهم ئال ، مهن سىرتتىن قۇلۇپ سـېلىپ قويـاي ، سـورىغانالرغا سـېنى ئاغر

  . دهپ ئىدام چىقىپ كهتتى-دهيمهن، 

  : ئۆتمهيال ھهلىمه چهينهككه سۈتلۈك چاي ۋه توقاچ ئهكىرىپ ، شىرهگه قويدى  ئارىدىن ئانچه        

  . ئهمىسه شۇنداق بولسۇن ، ئۇيقۇڭنى قاندۇرۇپ دهم ئال ، مهن كهتتىم       -

 ئۆيده   ئۇ.  چاي ئىچكۈسىمۇ كهلمىدى . بارهك دهرىزىگه كۆك پهرده تارتىپ قويدى مۇ. ھهلىمه ئىشىكنى قۇلۇپالپ كهتتى 

 ده ئۆزىنى كارىۋىتىغـا ¨ دهۋهتتى >>! چاال تهككهن ئوق!  ئاھ <<كېيىن ئىختىيارسىز ھالدا .  بۇيان ماڭاتتى ¨ئۇيان 

  . تاشلىدى 

  .دى مۇبارهك ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا ، كۈن چۈشتىن ھالقىغان ئى         

 ئۇ ، ساندۇقىدىن ئهلبومىنى ئېلىپ ئۇنىڭدىن ئهشۇ چاغدا پهزىلهتتىن ئېلىۋالغان سۆيگۈنى كهنجى ، ئوقۇتقۇچىسى          

  ...گۈلهندهم ئاۋۇستاي ، يۈسۈپچان جهۋالنى ھهم پهزىلهتنىڭ سۈرهتلىرىنى تاپتى ۋه بۇ سۈرهتلهرگه قاراپ خىيالغا كهتتى
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 دهيتتى مۇبارهك كۆزىگه ئىسسىق ياش - ده ، ¨ دېگهن راست ئىكهن >>يامانغا ئۆلۈم ياخشىغا كۈن يوق ، <<         

  .ئېلىپ 

   گېزهنـدىلهر ئۇۋىـسىدا ئىـشلهپ قالغىنىـدىن¨ دېگهن ئادهمخور قۇشـخانىدا >> گۇڭئهن گۈهنلىچۇ << مۇبارهك          

  .قاتتىق زارلىناتتى

 غـا >> ئىھتىيـاج قـارمىغى << ئوقۇش تۈگهتمهسـتىنال ئـۇ يهرنىـڭ  لېكىن ، ئۇ خهنزۇچه ، روسچه بىلگىنى ئۈچۈن       

  :شۇ چاغدا مۇبارهك جهۋالنىغا مهسلىھهت سالغان ئىدى. ئىلىنىپ قالغان ئىدى

ئۇنداق ئهزرائىل ئۇۋىسىغا يېقىن .  مهن ئۇ يهردىن يىرگىنىمهن ، ئۇ ، بىر قاراڭغۇ دۇنيا ، تاش يۈرهكلهر دۇنياسى       -

  .يولىمايمهن 

بۇنـداق پهرىـشتىلهر .  قاراڭغۇ دۇنيا بىلهن يورۇق دۇنيا ئوتتۇرىسىدا بىرقانچه ئـاالقه پهرىشتىـسى بولمىـسا بولمايـدۇ  -

  . دهيتتى جهۋالنى ئۇنىڭغا-ساۋاپلىق كۆپ ئىشالرنى قىالاليدۇ ، 

 ئۇ ،   نىڭ تۈرتكىسىدهشۇ. جهۋالنىنىڭ بۇ ھېكمهتلىك سۆزلىرىنى مۇبارهك شۇندىن بۇيان يۈرهك ئابىدىسى قىلىپ يۈرهتتى 

  . كېيىنكى كۈنلهرده زامانقۇلالر بىلهن جان تىكىپ كۈرهش قىلغان ئىدى 

 مۇبارهك ھازىر مېھرىبان ئوقۇتقۇچىسى گۈلهندهم ئاۋۇستاينىڭ سۈرىتىنى قولىغا ئېلىپ تهكرار سۆيهتتى ۋه كۆكـسىگه           

  .باساتتى 

دىن كېيىن تۇرپان ئاستانا ۋه چۆچهكته بىر قانچه يېڭى مهكتهپلهرنى تهسىس  گۈلهندهم ئاۋۇستاي شىنخهي ئىنقىالبى         

 مهكتىـۋى ئۇنىـڭ نامىغـا ئاتالغـانلىقى ئاالھىـده >> گۈلهنـدهمىيه<<قىلغان مهشھۇر مائارىپچى بولـۇپ ، چـۆچهكتىكى 

  .خاتىرىلىكتۇر 

ــاڭ بهرگهن ھۆرمهتلىــك ئۇســتازىم         ــا ئ ــدىن  گۈ¨ مېنىــڭ كــۆزۈمنى ئاچقــان ، ماڭ لهنــدهم ئاپپــاي، دهپ ئېغىزى

  .چۈشۈرمهيتتى مۇبارهك 

 قىممىتى ھهم ئهخـالق ¨ مهكتىۋىده ۋهتىنى ۋه خهلقى توغرىسىدا ، ئىنساننىڭ قهدىر >> گۈلهندهمىيه<<مۇبارهك          

 مۆھـۈر گۈلهنـدهمنىڭ ئالىيجانـاپ روھـى مۇبارهكنىـڭ قهلبىـده.  توغرىسىدا ياخشى ساۋاتقا نائىل بولغـان   پهزىلهت¨

  . بېسىلغاندهك تهسىر قالدۇرغان ئىدى 
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ئۇنى ئوراپ تۇرغان مۇھىت .  بىراق ، مۇبارهك ئىجدىمائىي ئهمهلىيهتتىن نۇرغۇن يىرگىنىچلىك ۋهقهلهرنىڭ كۈزهتتى        

ۇچ مهخلۇق  دىكى يىرتق>>ئوغۇزنامه<<( ئاق كۆڭۈل ئىنسانالر يهتته باشلىق قىيادنىڭ . ئىپالسلىقالر بىلهن تولغان ئىدى 

قانلىق تاپىنى ئاسـتىدا مىجىالتتـى ، .) ، ئوغۇزخان ئۇنى يوقىتىپ خهلقنى قۇتقۇزۇش يولىدا ئۇزۇن يىلالر كۈرهش قىلغان

  .مهككار زامانقۇلالر ئهنه شۇ ياۋۇز قىيادنىڭ نهق ۋارىيانتلىرىدىن ئىدى

 مونچاق ياش ¨ ده ، كۆزلىرىدىن مونچاق ¨  مۇبارهك دوستى پهزىلهتنى ئهسلهپ ، ئۇنىڭ سۈرىتىنى باغرىغا باستى       

  . تۆكۈلۈشكه باشلىدى 

.  قىزالرنىـڭ نهمۇنىـسى ئىـدىڭ ¨ جىگىرىم دوستۇم ، قهلبىڭ پاك ، ئاق كۆڭۈل ۋه ۋىجدانلىق خوتۇن ¨ جان       -

بۇت قىلىـۋهتتى ، سېنىڭ دهك گۈزهل پهرىنى ، يۈز گۈلىدىن تېخى بىر گۈلىمۇ ئېچىلمىغان غۇنچىنى يىرتقۇچالر ۋاقىتسىز نا

  .  ئۆكسۈپ يىغلىۋهتتى¨ دهپ ئۆكسۈپ -

ئـۇ ، ھـازىر ئـۆزىنى . مۇبارهكنىڭ كهنجىگه ۋهده قىلغان ۋاختى يېقىنالشماقتا . مانا دىگهر ۋاختىمۇ بولۇپ قالدى         

  . كۈتۈۋاتقان سىناق داۋىنى ئۈستىده خىيال سۈرمهكته 

هتلهربىلهن ئـوپچى چۈشـكهن بـايىقى سـۈرهتنى ھهم كهنجـى بىـلهن ئـايرىم  مۇبارهك ئۆزىنى خىيالدىن يىغىپ پهزىل       

چۈشكهن سۈرهتنى پاكىز بىر تهخسىده كۆيدۈرۈپ كۈلىنى چۈشۈردى ۋه ئۇنى قىزىل تاۋار تۇمارچىغا سېلىپ ئاغزىنى تىكتى 

  :ئاندىن بىر ئۇھ تارتىپ چوڭقۇر خىيالغا چۆكتى.  ده ، بوينىغا ئاستى ¨

ئاندىن توم ئىككى تال ئۆرۈم چېچىنـى قايچـا . مۇبارهك چىراق ياقتى .  قاراڭغۇسى قاپلىماقتا ئىدى  تاالنى گۇگۇم       

.  كۆزىنى يۇيۇپ ، جىددى جابدۇنـدى ¨باش .  كېسىۋهتتى ۋه كېسىلگهن چېچىنى نىپىز قىزىل ياغلىققا ئورىدى بىلهن

  . ۋاقىت تېز ئۆتمهكته ئىدى

  .قالسىچۇ؟ دهيتتى ئۇ، ئېھتىماللىقنى ئېسىگه كهلتۈرۈپ ئالدىمغا بىرهر ھۇقۇش ئۇچراپ        

 ئهمهلىيهت جهريانىدا تهجرىبىلىك بولۇپ قالغـان زىـرهك قىـز مۇبـارهك دهرھـال چامىدىنىـدىن مهرھـۇم ئانىـسىنىڭ        

ن ئـاق  ده ، ئۇنى بېشىغا ، پهزىلهتنىڭ ئانىسىغا قارىلىق تۇتۇش ئۈچۈن تىككـۈزگه¨ قاماتۇمىغىنى ئالدى ¨تهۋهرۈگى 

  .كۆينىكىنى ئۇچىسىغا كىيدى

 ئانامنىـڭ تـۇپراق - دېدى ئۇ ، كۆڭلىگه ھهر ئېھتىمالنى پۈكۈپ ، - ناۋادا بىرسى يولۇقىپ قالغىدهك بولسا ،        -

  ....بېشىغا بارىمهن
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ى ئورىغـان  كېچىگىن¨ ده ، ئازراق نان ۋه مۇھىم كىيىم ¨مۇبارهك تهڭال چىرىقىنى ئۆچۈردى . خۇپتهنگه ئهزان ئوقۇلدى

ئۇ ، ياتىقىغا ئهڭ ئاخىرقى قېتىم كۆز يۈگۈرتتى ۋه دهرىزىسىدىن سېرىلىپ ئارقا تهرهپـكه تېـز . يىنىك بوخچىسىنى ئالدى 

  .چۈشتى

پىشانىــسىدىن ســوغاق تهر . ئۇنىــڭ يــۈرىگه گۈپۈلــدىمهكته ، مۇبــارهك خۈدۈكــسىرىگهندهك ئهتراپقــا زهن ســالدى      

 ده ، كهيـنىگه ئۆرۈلـۈپ يارداڭلىققـا ¨ئۇ دهرىزىنىڭ قاپقىسىنى پهم بىـلهن ئهتتـى . ى چىپىلداپ ئېقىشقا باشلىغان ئىد

قهلبىـدىكى كۈچلـۈك ئهقىـده ئۇنىڭغـا . قاراپ تۇنجى قهدىمىنى تاشلىدى ، ئهمدى ئۇنىڭ كۆزىگه ھېچنىمه كۆرۈنمىدى 

  . ى ئۇ ، تېز ئىلگىرلهپ جىلغا بويىغا يېتىۋالد. جۈرئهت ۋه جاسارهت بېغىشلىغان ئىدى 

دۇڭـسهن تـاغلىرى خـۇددى قـارا لىبـاس .  تاڭ سهھهرنىڭ مهيىن شامىلى ئۇنى سۆيۈپ ھهريـان ئۆتـۈپ تـۇراتتى          

مۇبارهك جىلغىنىڭ ئهپلىك بىر يېرىدىن پهسلهپ چۈشۈپ شـىمال تهرهپـكه . كىيىۋالغان قورقۇنۇچلۇق دىۋىدهك كۆرۈنهتتى 

ئـۇ ، بـۇ تهرهپتىكـى ھهربـى گازارمـا . غىر يول بىلهن ئۆرلهپ باراتتى  ده ، شىمىگوغا كېتىدىغان چى¨قاراپ قايرىلدى 

كۆۋرۈكتىن ئۆتـۈپ گۆرىـستانلىق ئىچىـگه كىرگهنـده ، يـۈرىگه . قاراۋۇللىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ يىراقالپ كهتكهن ئىدى

. ۇنۇچلـۇق ئىـدى بۇ گۆرىستانلىقتا تـۈن قۇشـلىرىنىڭ ھۇۋۇلداشـلىرى تېخىمـۇ قورق. جىغىلداپ ، تېنى سىقىراپ كهتتى 

مۇبارهك گۆرىستانلىقتىن ئۆتۈپ بولغىچه قارا تهرگه چۆمۈلـۈپ . ھوقۇشنىڭ يىرگىنىچلىك ئاۋازى شۇملۇقتىن دېرهك بېرهتتى 

 دهپ نام ئالغان قانلىق مۇنارنىڭ >> يىپوچىڭگۇڭ <<تۈن تهڭ بولغان چاغدا ئايلىنىپ يۈرۈپ ، ليۇداۋهندىكى . كهتتى 

ۋالدى ۋه بۇ يهردىكى بىر ئويمانلىقتا بىر ئاز دېمىنى ئالدى ، لېكىن بۇ يهرده كۆپ ئولتۇرمىـدى غهرپ تهرىپىگه ئاران بېرى

ئۇ ، پۇتىنىڭ ئاغرىقىغا قارىماي ، لېـۋىنى چىـشلهپ ، . چۈنكى ، مۇناردىن جهسهت بۇسلىرى كېلىپ ، ئېلىشتۇراتتى . 

دىكى ئورمانلىققا يېقىنالشقاندا ، تاڭ ئاقىرىپ قالغان  قىزىلتاغ كهينى¨مۇبارهك مهنزىلگه . غهرپ تامان يهنه ئىلگىرلىدى 

 ده ¨توساتتىن ئالدىغا بىر خۇيزۇ بوۋاي ئۇچراشتى . ئۇ قهدىمىنى تېزلهتمهكته، يۈرىگى يهنه گۈپۈلدهپ سالماقتا . ئىدى 

:  

  . دهپ سورىدى- نهگه كېتىۋاتىسىز؟   -

  .  ئاپامنىڭ شىيىتلىگىگه  -

مۇبارهك ئۇنىـڭ ئىچىـدىن چىقىرالمايۋاتقـان . ولۇپ ، سۆزىنىڭ ئاخىرىنى دىيهلمهي قالدى خۇيزۇ كىشى دىلىغۇل ب        

  :گېپىنى بىلىشكه ئىنتىلىپ تۇراتتى ، خۇيزۇ بوۋاي سۆزىنى داۋامالشتۇردى 

ئاخـشام سـومۇڭزىدا بىـر .  مېنىڭ ئۆيۈم شۇ ئورمانلىقنىڭ يۇقىرىسىدا ، باجاخۇنىڭ بېرىسىدىكى ئېقىن بويىدا ئىـدى -

ققىنىمنىڭ تۈگهپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ شۇ يهرگه ماڭغان ئىـدىم ، كهلـسهم ئورمانلىقنىـڭ ئهتراپىغـا ئهسـكهر يېغىـپ تۇ
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ھازىر ئۇ . نېمه ئىش يۈز بهرگهندۇ دېسهم ، كېچه شۇ ئورمانلىقتىن بىر ھهربى يىگىتنى تۇتۇپ كهتكهن ئىكهن . كېتىپتۇ 

  .ا قاالرسىزمىكىن ، باالمبارسىڭىز باالغ. يهرنى ئاشۇنداق ساقالۋېتىپتۇ 

مۇبارهك بۇ شۇم خهۋهرنـى ئـاڭالپ بهزگهك تۇتقـان ئادهمـدهك .  خۇيزۇ كىشى ئهھۋالنى دهپال يولىغا راۋان بولدى        

. ئۇ تۇتۇلغان ئاشۇ ھهربى يىگىتنىڭ جهزمهن كهنجى ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلغـان ئىـدى . الغىلداپ تىترهشكه باشلىدى 

  نىمه قىلىش كېرهك ؟ قايتايمۇ؟ . رى بىردىنال ئۇنىڭ يۈرىگىده الۋۇلداپ ياندى  ئهلهم ئوتلى¨دهرت 

مېنـى .  خورلىنىپ ياشىغاندىن ، مهغرۇر تۇرۇپ ئۆلگىنىم ئهۋزهل - دهيتتى ئۇ ، قهتئىي قارارغا كېلىپ ، - ياق ،       

شـۇنداق ، ... ن بولۇۋاتىـدىغۇ ؟  سولپىـسىدى>> چاال تهكـكهن ئـوق <<بۇ پىشكهللىكلهر . بهرىبىر ساق قويۇشمايدۇ 

ئانامنىڭ روھى . مهن چوقۇم ئۇنىڭ يولىغا ماڭىمهن !  ده ¨چۈشۈپتۇ  دىمهك ، كهنجى ئورمانلىقتا بىر سىرلىق سىرتماققا 

  ...، پهزىلهتنىڭ ، جهۋالنىنىڭ ۋه كهنجىنىڭ روھى مېنى ئهمدى جۇڭغارىيىدىن تاپسۇن 

زه تۈۋىده مۇبارهك بىلهن ۋهدىلىشىپ قايتقاندىن كېـيىن ، ھهربـى مهكتهپنىـڭ  كهنجى ئاخشام يېرىم كېچىده دهرى       

  .ئۇالر ئۇزۇن سۆزلهشتى. ئات دوختۇرى ئىسرايىلنىڭ ئۆيىگه كهلدى 

ئـۇ ، .  ئىسرايىل يهر ئاستى تهشكىالتىنىڭ ئاكتىپ ئهزاسى بولۇپ ، كهنجى ئۇنىڭ سهمىمىيىتىگه خېلى ئىشىنهتتى        

ئۇالر جۇڭغارىيه ئورمانلىقى ئارقىلىق قېچىشقا كېلىـشىپ قهسـهم . اغلىرىنىڭ يولىنى پىششىق بىلهتتى جۇڭغار ۋه ماناس ت

ئۇالر ليۇداۋهننىڭ غهربىدىكى ھېلىقى . ئىككىيلهن ئىككى ھهربى ئاتنى مىنىپ ئاخشىمى مهخپى يولغا چىقتى . ئېچىشتى 

  :ئورمانلىققا كهلگهنده ئىسرايىل توساتتىن كهنجىگه 

  . دىدى - ، ئهسلىسهم مۇھىم ئىككى ئىش ئۇنتۇلۇپتۇ ئهمهسمۇ؟ ئاداش  -

  . سورىدى كهنجى -نىمه ئىش ؟     -

ئورمانـدا . يهنه يـامغۇرلۇق چاپـاننى ئۇنتـۇپتىمهن .  چاقىالرغا دهيدىغان بىر مۇھىم سۆزۈم دىـيىلمهي قـاپتۇ ¨باال   -

  .كۈتۈپ تۇر ، مهن ھېلىال كېلىمهن 

 بـار  چۈنكى كهنجىنىڭ بۇ ئورماندا مۇبارهكنى كۈتۈپ تۇرۇش زۆرۈرىيىتىمۇ. ماقۇل بولدى كهنجى ھېچ ئىككىلهنمهستىن 

  .ئىدى 

.  ئۈچ سـائهتمۇ ئـۆتتى -مانا ، ئىككى .  ده ، ئۇچقاندهك كهتتى ¨شۇنداق قىلىپ ئىسرايىل ئاتنى ئارقىغا قايتۇردى  

ئهتراپ جىمجىت . قهززالىق بىلهن كۈتمهكته ئىدى كهنجى ئامرىغى مۇبارهك بىلهن دوستى ئىرايىلنى تۆت كۆز بولۇپ ، ته
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. ئورمان ئارىسىدىن ئاسمان تۇرۇسىدىكى بىـرنهچچه يۇلتۇزنىـڭ چاقنـاپ تۇرغـانلىغىنىال كـۆرگىلى بـوالتتى . ۋه قاراڭغۇ 

ى  سىدىر قىلماي يىگانه ئولتۇرغان ئىد¨كهنجى بىرهر كىشىنىڭ سىزىپ قېلىشىدىن خۈدۈكسىرهپ ، ئورمان ئىچىده مىدىر 

ئىسرايىلنىڭ چىالن تورۇق ئېتى شـۇئان . قارا قاغىدهك كهلگهن ئاتلىق ژاندارمىالر ئۇشتۇمتۇتال ئورمانلىقنى قورشىۋالدى . 

شـۇنداق قىلىـپ . جاۋابهن كهنجىنىڭ قاراگىر ئېتىمۇ دهرھال ئۈنلـۈك كىـشنىدى . ئورمانغا قاراپ قاتتىق بىر كىشنىدى 

ئىسرايىلنىڭمۇ ، چىالن .  ۋه ساقچىالرنىڭ ئالدىدا مانا مهن دهپ ئاشكارا بولدى كهنجىنىڭ ئورمانلىقتا ئىكهنلىگى ھهربى

  . ئهمدىكى ئىشنى خوجايىنلىرىنىڭ ئۆزىگه قالدۇرۇپ ئىسرايىل غىپپىده تىكىۋهتتى . تورۇقنىڭمۇ خىزمىتى ئاياقالشتى 

  !...يۇۋاش بولساڭ كهڭچىلىك! كهنجى بۇيهرگه چىق -

كهنجىده يان قورال بولسىمۇ ، بىراق ھازىر . غۇرچه ، قازاقچه خىتاپالر ياڭراشقا باشلىدى تۆت ئهتراپتىن خهنزۇچه ، ئۇي

 ئىچىدىن ئازاپلىنىپ ، قهھىر ¨ئهمدى ئۇ ، ئىچ . ئېتىشىپ تهڭ كېلىشىمۇ ، تىرىك قۇتۇلۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس 

وڭ قولىنىڭ بارمىغىنى قهھرى بىلهن چىـشلهيتتى بىردهم زامانقۇلنى چاال ئاتقان ئ.  غهزهپ ئوتىدا ئۆرتىنىشكه باشلىدى ¨

  .بىردهم ئىسرايىلنىڭ خائىنلىغىدىن غهزهپلىنهتتى . 

بىـراق ئهمـدىكى پۇشـمان ، .  دهيتتـى ئـۇ - ھاراق سورۇنلىرىدا ئۇنىڭ قىلغان مهمهدانىلىكىگه يۈزمىـڭ لهنهت ،    -

   . ئهقىلگه دۈشمهن ئىدى 

تهسـلىم بولۇشـقا ئـۈدىگهن . رۇۋېلىشى ئۇنىڭ ئهلهملىك خىيالىنى ئۈزۈپ تۇراتتى قارا گىرنىڭ توختىماي كىشنهپ تۇ       

لېكىن يهنه تۇرۇپ بۇ خىيالىدىن . ئۇ ، تاپانچىسىنى مېڭىسىگه تهڭلهپمۇ كۆردى . چوقانالر بارغانسېرى ئۇلغىيىپ باراتتى 

  :ۋاز كهچتى 

ان نۇرغۇن يىگىتلهر مېنىـڭ سـهۋىۋىمدىن ئازاپلىنىـشى ۋه ئهمما بۇ مۇناسىۋهت بىلهن قولغا ئېلىنغ.  ئۆلۈۋېلىش ئاسان    -

بهلكى گۇمان بىلهن ئۆلتۈرۈۋېتىلىشى مۇمكىن ؛ شۇڭا ھهممىنى مهنال ئۈستۈمگه ئېلىپ ، يارهنلىرىمنى ئاياپ قېلىشىم زۆرۈر 

  . دىدى ئۇ ، ئازاپلىق خىيالالردىن كىيىن -ئۆز ئوقۇمدا ئۆلگهندىن ، دۈشمهن ئوقىدا ئۆلۈش ئهال ، . 

  .  ئورمان سىرتىغا ماڭدى ¨ ده ، قارا گىرنى يېتىلهپ دۈشمهنلهر ئالدىغا ¨كهنجى ئورنىدىن دهس تۇردى 

2  

ئۇنىـڭ دهپىـن .  يهنىـال ئـۇنى قوللىماقتـا >> مهغپىرهت پهرىشتىلىرى <<زامانقۇلنىڭ تىلىگى ئىجاۋهت بولغاندهك       

ئۆلكىلىـك ئۇيغـۇر . اندا بهش مىڭدىن ئارتۇق كىشى قاتناشـتى مۇراسىمىغا ماتهم ئوركىستىرىدىكىلهرنى قوشۇپ ھېساپلىغ

 ئۈچۈن ھۆكۈمهت غهزىنىـسى >>نۇسرهتلىك ئۆلۈمى <<ئۇنىڭ . ئۇيۇشمىسىنىڭ يازلىق زالىغا ئادهم سىغماي قالغان ئىدى 
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ز توپقـا  ئۈچۈن ئاق باغالش ۋه ئارتىـشقا كهتـكهن گهزمـالالر يـۈ>>مهرھۇمنىڭ ماتىمى <<. ئايىماي تهسهرۇپ قىلىندى 

 سۆزلىرى يېزىلغان گۈلچهمبىرهكلهر بىـلهن لىـق >>مهرھۇمغا تهزىيه <<يازلىق زال بىلهن تاۋۇتنىڭ تۆت ئهتراپى . يهتتى 

ــۆپ  ــۇنچىزا ك ــرىلگهن ش ــسىياتقا بې ــادانالرچه ھېس ــى ۋه ن ــۇق ساداس ــستىرىنىڭ مۇڭل ــاتهم ئوركى ــدى ، م ــان ئى تولغ

  : يۋهتلىك تهزىيه مۇراسىمى رهسمىي باشالندى ئىشتىراكچىالرنىڭ بۇقۇلداپ يىغالشلىرى بىلهن ھه

 جۇڭخۇا مىنگونىڭ ئهڭ سادىق پهرزهندى بولۇپ ، تارىخ سهھىپىسىدىن مهڭگۈ ئـورۇن ئالىـدۇ - >> مهرھۇم << -      

...  

  ... نىڭ ئىنتىقامى ئۈچۈن بىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇزۇقالر بىلهن ئاداققىچه كۈرهش قىلىمىز  >> مهرھۇم << -     

  ... نىڭ ياتقان يېرى چوقۇم جهننهتته بولىدۇ >> مهرھۇم << بولغان >> شىھىت << بۇزۇقالرنىڭ تىغى بىلهن -     

  . يۇقىرىدىكى ئۈزۈندىلهر خۇگوجۈن ، ناسىر ھهم بىر مولالمنىڭ تهزىيه نۇتۇقلىرىنىڭ ئاساسلىق روھى   

  . گىگه ئېلىپ مېڭىلدى دهل پېشىن مهھهلده زامانقۇلنىڭ تاۋۇتى باخۇلياڭ شىھىتلى     

 ھايات سهھنىسىده ھهمىشه نهپرهت بىلهن مۇھهببهت ، يىغا بىلهن كۈلكه ، تىراگىدىيه بىلهن كومىدىيه گويا ئوت         

بىـراق ، ھـازىر زامانقۇلغـا قىلىنىۋاتقـان غهيـرى .  بىرىگه زىت رولالردا نامايهن بولۇپ دهۋر قىلىـدۇ ¨بىلهن سۇدهك بىر 

باخۇليـاڭ . هر سايىسىدا يۇقىرىدىكى رولالرنىڭ ھهممىسى ئۆزىنىڭ ئهسلى خـارهكتېرىنى يوقاتماقتـا ئىـدى نورمال ھۆرمهتل

كىچىكرهك بىر تىياتىر ئۆمىگى تېخـى ئـۇنى قهھرىمـان  . ⒃ ئۇنىڭغا مهخسۇس سېمۇنت قهۋره قاتۇرۇلدى  گۆرىستانلىقىدا

 >>قهھرىمـان ئانـا << زامانقۇلدهك مهلئۇننى تۇغقان ئايالمۇ ¨كىلىگى ھهممىدىن كۈل. دهپ پهدهزلهپ سهھنىگه چىقتى 

 ئاالھىـده ھـۆرمهت ۋه >> قهھرىمـان ئانـا <<بـۇ . دېگهن نامغا نائىل بولۇپ ، كۈمۈش مېدال بىـلهن مۇكاپاتالنـدى 

 يۇقىرى بالداققا شۇنىڭدىن كېيىن تهزىيه دولقۇنى تېخىمۇ. مهخسۇس ماشىنا بىلهن ئۈرۈمچىگه ئالدۇرۇپ كېلىنگهن ئىدى 

  : كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى

 مهرھـۇم <<    كۈنى مهركىزى ئۇيغۇر ئۇيۇشمىـسىنىڭ يـازلىق كۇلـۇبى ئالـدىغا¨ 9 ئاينىڭ ¨ 6 يىل ¨ 1945           

 دىگهن چوڭ خهتلىك لوزۇنكا ئېسىلغان ؛ ھاۋانىڭ شـۇنچه ئىسـسىق ۋه >>ئاخۇشۆنىڭ روھىغا مهۋلۇت ئوقۇش مۇراسىمى 

  ا قارىماي كۇلۇپنىڭ ئالدى ۋه روزى ھاجىنىڭ مېچىتى ئهتراپىغا تىنچىقلىقىغ

ئۇالرنىڭ تولىسى بۇ كاتتا مۇراسىمغا قاتنىشىش ئۈچۈن مهخـسۇس باغـاق بىـلهن . نۇرغۇن ئادهملهر توپالنغان ئىدى     

  .كهلگهنلهر ئىدى 
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  .ىرىشكه باشلىدى  بهشتىن ئۇيۇشما زالىغا ك¨كۈن نهيزه بويى ئۆرلهش بىلهن تهڭ ئادهملهر تۆتتىن  

سهھنىنىڭ .  كۇلۇپنىڭ ئاالھىده سهھنىسىده سهلاللىق ئاخۇنۇمالر ، سىپايى كىيىنگهن بىرمۇنچه ئهرباپالر ئولتۇرۇشاتتى     

.  پۈتۈن ئهزايى ئاق بىلهن ئورالغان ھالدا مۇسىبهت تۇتـۇپ ئولتۇرغـان ئىـدى >> قهھرىمان ئانا <<تۆرىده يهنه بايىقى 

 سـېلىپ ، >>   ئـالال تـوۋا<< تـۇرۇپال ¨ھازىـدار ئايـال تـۇرۇپ . ال قولتۇقىدىن يۆلهپ تۇراتتى ئۇنى ياش ئىككى ئاي

  . ئۆكسۈپ يىغالپ ، سهھنىنى بېشىغا كىيهتتى 

  : مىنۇتقىچه مهۋلۇت ئوقۇلۇپ ، پاتىھه قىلىنغاندىن كېيىن ، مۇراسىم رىياسهتچىسى 40  

ئهربـاپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ ، . ئهرباپنى سـۆزگه تهكلىـپ قىلـدى  دهپ بىر - ھازىر ھۆكۈمهت ۋهكىلى سۆزلهيدۇ ،    -

  :زامانقۇلنىڭ ئانىسىغا ھۆرمهت تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېيىن 

ئۇنىـڭ .  دهپ رهسمىي ئىتىراپ قىلىپ ، مهخـسۇس ھـۆججهت چىقـاردى >> قهھرىمان << ھۆكۈمىتىمىز ئاخۇشۆنى   -

 چىراقلىرىغا ھهممه چىقىم ھۆكۈمىتىمىز تامانىدىن بېرىلىدۇ ¨نهزىر . نىدۇ ئائىله تهۋهلىرى دۆلهت تهرىپىدىن مهڭگۈ تهمىنلى

  .  دىدى -مهرھۇمنىڭ ئانىسى ئالدىدا بۇ قارارنى ئاالھىده جاكارلىماقچىمهن ، . 

 نىڭ سۆزى تۈگهش بىلهنال ، ھازىدار ئايال ئۇيقىدىن ئۆندۈرىگهندهك ئورنىدىن چاچراپ تـۇرۇپ >>ھۆكۈمهت ۋهكىلى<< 

 ده ، قارارنى جاكارلىغان ھېلىقى ئهرباپنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېـيىن تېخىمـۇ ¨كهتتى 

  : چوقان كۆتهردى 

 -ئـۇالرنى ئېتىـپ بهرمىـسه مهن ھهرگىـز رازى ئهمهس ، . باالمنى ئۆلتۈرگهنلهرنى ئېتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلىمهن     

ئـۇ ، رهپىتىـسنى ئوبـدان قىلمىغىنـى ئۈچـۈنمىكىن ، سـۆزلىرى . ا كىيگىلى تـۇردى دهپ زالنى يهنه ئهسهبىيلهرچه بېشىغ

 .ئۇ ، بارغانسىرى بوغۇلۇپ ، ئالال توۋا ساالتتى . قوالشماي ، بهزى سوپلۇرالر ئارقىلىق ئوڭشالماقتا ئىدى 

 يىگىرمه بهشىنچى باپ

1  

پېـشىندىن كېـيىن ئاسـماننى .  تۇتۇلۇشقا باشـلىدى  ئىككى كۈنال بولغان ھاۋا بۈگۈن يهنه¨ئېچىلغىنىغا تېخى بىر      

قۇياش گويـا قـارا پهرهنـچه ئارتىۋالغـان جۇۋانـدهك بۇلـۇتالر ئارىـسىغا .  توزاڭ ئارالش ساغۇچ تۇمان قاپلىۋالدى ¨چاڭ 

ويماي ئىقلىم ئۆزگىرىشىدىن پهيدا بولغان قۇيۇنتاز خۇددى پىرىخوندهك چۆگىلهپ ، شهھهر كوچىلىرىنى ئاال ق. يۇشۇرۇندى 

 ھـالهت جىـددى تـۈس  شـهھهردىكى ھهربـى.  تۈسكى تاشالندۇق نهرسىلهرنى ئاسمانغا ئۇچۇراتتى ¨ئارىالپ ، ئهسكى 
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 بىـرى بىـلهن ¨بىـر . ئۇالرنىڭ چىرايلىرى سۇلغۇن ، ۋهھىمىلىك كۆرۈنهتتى . ئېلىپ ، كوچىالردا ئادهم شاالڭ يۈرهتتى 

  . ئارامى خۇدا گهپلىشىشتىن ھېيىقىشاتتى . تىشهتتى  سۆزسىز ئۆتۈشۈپ كې¨ گهپ  مۇنداقال ساالملىشىپ

ئۇالر چىراي ئېچىپ سۆزلىـشىۋاتقان بىرهتـى .  كوچىالردا تىمىسقىالپ يۈرهتتى ¨ سۆرۈن چىراي قوراللىق پاترونالر كوچا  

  .  يېرىم كىشىلهرنى كۆرۈپ قالغىدهك بولسا شۇ يهرگه جىندهك پهيدا بوالتتى ¨

ئۇنىڭغـا بهزى .  چـۆچهكلهر يـامراپ كهتـكهن ئىـدى ¨هللىلهرده پهيدا بولغـان يـاۋا سـۆز خالتا كوچىالردىكى مهھ    

  : مىش پاراڭالر قوشۇلۇپ ، كىشىلهرنىڭ روھى دۇنياسىدىكى ئهنسىزلىك ئاۋۇپ باراتتى ¨ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن مىش 

  >>...ا ئاتىدىكهن تۈرمىگه قاماپتۇ ، پات يېقىند¨ 4 قاچقان كهنجى بىلهن زۇليارنى تۇتۇپ كېلىپ ، <<

  >>... ئايدا قوزغىالق كۆتۈرمهكچى ئىكهندۇق ، زامانقۇل ئۆلمهي قېلىپ ئىش بۇزۇلۇپتۇ ¨ 4 ئۇالر <<

   >>... دارىلفۇنۇندىن ئهنۋهر باشلىق كىشىلهر قېچىپ كىتىپتۇ<<

 كهنجىنىڭ تهرهپدارلىرى بۇ ئىشنىمۇ.  ئايرودرومنىڭ بىنزىن ئىسكىالتىغا ئوت كېتىپ ، ئون ئايروپىالن كۆيۈپ كېتىپتۇ <<

  >>....قىلغان ئىكهن 

  >>... ھهربى مهكتهپ ۋه دارىلمۇئهللىمىندىن نۇرغۇن ياشالر قولغا ئېلىنىپتۇ   تۈنۈگۈن تۈنده<<

 دىـن كېـيىن >>زامـانقۇل ئهنزىـسى << دىگهنـدهك >> شامال چىقمىـسا دهرهخ مىدىرلىمايـدۇ <<دهر ھهقىقهت ،      

ئۇنىڭ نامىنى .  كۈندۈز ئادهم تېرىشتۈرۈپ يۈرهتتى ¨قارا رهڭلىك پىكاپ ماشىنىسى كېچه گوڭئهن گۈهنلىچۇنىڭ ئىككى 

 ده ، جېنىنى ئېپقاچاتتى ¨ دهپ ئهندىشىلىك پىچىرلىشاتتى >>! ئهزرائىل كهلدى<<: ياكى ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا ئادهملهر 

بىـرهر ئـاي . ئىلنىـڭ چاڭگىلىـدىن قۇتۇاللمـايتتى بىراق ، زامانقۇلنىڭ تىزىملىكىگه ئېلىنىپ قالغان ھېچبىر جان ئهزرا. 

  . ئىچىده ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى تۈرمه زىندانالر مهھبۇسالر بىلهن تولۇپ كهتتى

.  گه قامالغـان ئىـدى >> تـۈرمه ¨ 2 << ۋه >> تـۈرمه ¨ 4<< گه چېتىـشلىقالر ئاساسـهن >> زامانقۇل ئهنزىسى <<

 پاناھى مهڭگۈ ¨تارىختا ئىزسىز يوقىلىپ پۇشتى . ۈرمىده ئېلىپ بېرىالتتى  ت¨ 4<<سوراق قىلىش ، ئازاپالشالر توالراق 

  .داغدا قالغان كۈرمىڭ قهھرىمانالرنىڭ تهقدىرى مانا مۇشۇ يهرده ھهل قىلىناتتى 

 نىڭ ئورنى كىچىكرهك ھهپىسخانا بولـۇپ ، ئۇنىـڭ شـهرق پاسـىلى >> تۈرمه ¨ 4<<  ياڭ زىڭشىڭ زامانىسىدا بۇ     

 >> چـاڭخو <<يومۇخاڭزا كوچىسىدا يڭشۇرۇن ۋه ئاشكارا پاھىشخانىالر ، . وچىسى بىلهن ئارىتام كېلهتتى يومۇخاڭزا ك

 مهيخانىلىرى ھهم بهزى بايۋهچچىكهرنىڭ قارا مىلهڭزىلىـك -  الر ، ئهپيۇنكهش ۋه نهشىكهشلهرنىڭ مهيدان) قىمارخانا( 
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ه بۇ پاسكىنا جايالرنىـڭ بىـر قىـسمىنى قوشـۇۋېلىش بىـلهن شىڭ شىسهي دهۋرىد. تاماشاخانىلىرى يۈز نهچچىگه يېتهتتى 

ئېگىزلىكى تۆت مېتىر ، قېلىنلىقى بىر يېرىم غۇالچ كېلىدىغان ھهيۋهتلىك تـۆت چاسـا .  كېڭهيتىلدى >> تۈرمه ¨ 4<< 

شىنىڭ سېپىل بىلهن قورشالغان ، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ئالته جايغا قـاراۋۇل پـوتهيلىرى سـېلىنغان بـۇ تـۈرمىنى كـۆرگهن كىـ

  .يۈرىگى جىغىلدايتتى 

 تۆت غۇالچ بولۇپ ، ¨تۈرمىنىڭ تۆمۈر بىلهن قاپالنغان قوش قاناتلىق يوغان دهرۋازىسىنىڭ ئېنى ۋه ئېگىزلىگى ئۈچ       

ئۈچ يېرىدىن تۆمۈر بالداق ئۆتكۈزۈلگهن ئىدى ، ئۇنىڭغا ئاتنىڭ كاللىسىدهك يوغان ئۈچ قۇلۇپ سېلىناتتى ، بۇ قۇلـۇپالر 

ئادهملهرنىڭ قاتنىشى ئۈچۈن دهرۋازىنىـڭ يـان تهرىپىـدىن كىچىـك ئىـشىك .  چىقسا ئېچىالتتى ¨شىنا كىرسه پهقهت ما

  . قويۇلغان ئىدى 

 >> قـارا دهرۋازا << كۈندۈز قوراللىق قوش قاراۋۇل ساقاليتتى ، بۇ يهرنى كىشىلهر مهنىلىـك قىلىـپ ¨دهرۋازىنى كېچه  

  .دهپال ئاتىشاتتى 

 دهرۋازا ئىچىده ھۆكۈمرانلىق سۈرى بىـلهن كـۈن ئۆتكۈزىـدىغان مهخلۇقالرنىـڭ دىلـى قـارا ئىـدى ، دىمىسىمۇ قارا      

  .  قارا ۋهيلۇن دوزاخنىڭ نهق ئۆزى -زىنداننىڭ ئىچى بولسا ئادهملهرنىڭ تېرىسىنى تهتۈر سويىدىغان قاپ 

. شۇ پانىي دوزاق يۇتۇپ كهتكهن ئىـدى ياش تاالنت ئىگىسى جهۋالنى قاتارلىق ھېساپسىز مۇنهۋۋهر ئوغالنالرنى مانا مۇ 

  .ئهمدى بولسا كهنجىدهك ۋىجدانلىق نۇرغۇن يىگىتلهرنىڭ تهقدىرىمۇ مۇشۇ يهرده بىر تهرهپ بولۇش ئالدىدا تۇراتتى 

 يـالغۇز << ؛ >> قـاراڭغۇ كـامىر << ؛ >> يوشۇرۇن كامىر <<: تۈرمىنىڭ ئۆيلىرى بىرقانچه گورۇپپىالرغا بۆلۈنهتتى     

 >> جازا قوراللىرى ئىـسكىالتى << ؛ >> مهھبۇسالر تاماقخانىسى << ؛ >> ئازاده مهھبۇس <<   ؛>> كامىر كىشىلىك

  . قاتارلىقالر 

قاتمۇ قات چهمبهر سېلىۋېتىلگهن كامىر ئىشىگىنىڭ ئۈستىده ھېجىـر قاچـا پاتقىـدهك كىچىككىـنه تۆشـۈك بولـۇپ ،       

ھهر قايـسى كامىرالرنىـڭ بۇلـۇڭ تهرىـپىگه تهرهت تـۇڭى قويۇلغـان ؛ . تتى مهھبۇسالرغا ئهنه شۇ كاماردىن تاماق بېرىله

  . ئۈچۈن ئوچۇقچىلىققا ئېلىپ چىقىالتتى ) تهرهت سۇندۇرۇش  ( >> فاڭفېڭ <<مهھبۇسالر پهقهت كۈندۈزىال بىرهر قېتىم 

ان بولۇپ ، پۇتلىرىنى ئارانال  دىن باشقا مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسىگه دېگۈدهك ئېغىر ئىشكهل سېلىنغ>> ئازاده مهھبۇسالر<< 

  . سۆرىيهلهيتتى 

.  الرغـا سـوالندى >> يوشۇرۇن كـامىر << يالغۇز كىشىلىك كامىر ۋه <<باش جاۋاپكار كهنجى ، زۇليار قاتارلىقالر       

ه  زىنـدانغا تاشـالندى ، بـۇ يهرده بىرقـانچ>> نومۇرلـۇق ¨ 5 <<ياشالر تهشكىالتىنىڭ غوللۇق ئۇنـسۇرلىرىدىن ھىـالل 
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ئۇالرنىڭ بىرى ياپون ، بىرى كـورد ، بىـرى خهنـزۇ ، ئىككىـسى ئۇيغـۇر ، : مىللهتكه مهنسۇپ مهھبۇسالر بهنت ئىدى 

  . ئهمدى تاجىكتىن ھىالل قوشۇلۇپ ، مهھبۇسالرنىڭ مىللىي تهركىبىنى تېخىمۇ بېيىتتى 

ىڭ تهرجىمىھـالى بىـلهن تۇنۇشۇشـقا  مهھبۇسـالرن>> پىـشقهدهم <<ھىالل ئۆزىدىن بۇرۇن بـۇ كـامىردا يېتىۋاتقـان       

  . بۇ مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى دىگۈدهك شىڭ شىسهينىڭ تۈرلۈك تۆھمهتلىرى بىلهن قامالغانالر ئىكهن . باشلىدى 

ھېلىقـى خهنزۇنىـڭ ئهپيـۇن .  كهچكىچه كىتـاپ بىـلهن ھهپىلىـشىپ كـۈن ئۆتكـۈزهتتى ¨ياپون بىلهن كورد ئهتىدىن  

ۇرۇشقان ، ئۈچهيلىرى تارتىشقان ھالدا دهرمانىـدىن كېتىـپ ، ئىككـى قولىـدا قوسـىغىنى خۇرۇچى تۇتۇپ ، كۆزلىرى ئولت

  . مۇجۇپ ، بىر بۇلۇڭدا تۈگۈلۈپ ياتاتتى 

ئۇ ، ئېغىر ئىشكهل . يېشى ئاتمىشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان تارانچى بولسا مۇڭداشقاق ، گهپ خۇمارى كىشى ئىدى       

  :تىپ ئولتۇرۇپ ، ھېكايىسىنى داۋامالشتۇراتتى سېلىنغان پۇتىنى بهنچاڭدىن ساڭگىلى

 دهيتتى ئۇ ، قويۇق چاڭگـا قېـشىنىڭ تهكتىـدىكى خىرهلهشـكهن چېقىـر كـۆزلىرىنى - ئۇكا ،  ئهھۋال شۇنداق...   -

 دىـگهن تهلـكه >> سۇاليمان يىغلىغان بىـلهن ئېالخـۇن يىغلىمـاي ئـۆتتى << سىز ھېلىقى -ھىاللدىن ئۈزمهي تۇرۇپ ، 

  ئاڭلىغان بولغىيدىڭىز ؟ ناخشىسىنى 

 پـاتال ¨زېرىكىشلىك ۋه ئازاپلىق زىندان تارانچىنىڭ تۈگىمهس ھېكايىسى ۋه قىزىقارلىق چاقچـاقلىرى بىـلهن پـات       

  : ئۇنىڭ ھازىرقى ھېكايىسى ئهنه شۇ يۇقىرىدىكى سوئال بىلهن باشالندى . جانلىنىپ تۇراتتى 

 مايمۇننى قهپهزگه سولىغاندهك ياغاچ قهپهزگه بهنىت قىلىپ ئېلىپ كېلىشكهن  نادانلىقىمىزنى دىمهمسىز ، بۇنى خۇددى   

كۆتهك ھارۋا ئۈستىگه بېكىتىلگهن ياغاچ قهپهز ئىچىده پۇتىمىزدا ئىشكهل ، قولىمىزدا كويزا ، بوينىمىزدا شال ، ئـۇزۇن . 

ئۇنىـڭ قولىـدا قـارا مىلتىغـى . ماڭاتتى ھارۋىكهشتىن باشقا بىزنى بىرال يايى ياالپ . زهنجىر بىلهن باغلىنىپ تۇراتتۇق 

بولمايـدىغان بولـسا يـايى بهزگهك بىـر پهشـۋاغا . بارئىدى ، لېكىن بىز تازىمۇ ئهخمهق ، تازىمۇ نادان بهنده ئىكهنمىز 

 -   >>  ئهلھۆكمىلىلال << بۇ زهي زىنداندا   بولۇپ كېلىپ>> مولالم مۈشۈك <<شۇنچىزا ئاسمىنى كهڭ يهرده . يارىمايتتى 

  ... كۆنۈپ ، كىرپه بولۇپ ياتقىنىمىزنى قارىمامسىز غا 

 دىدى تارانچى ، ئارىدا موخۇركا چېكىۋالغاندىن كېيىن ، مېنىڭ بـۇ تـۈرمىگه بـۇ دورهمقىـسى - ئۇنىڭ ئۈستىگه ،  -

  ... بهشىنچى قېتىم چۈشۈشۈم  بىلهن قوشقاندا

گـاھ .  ئۇزۇنغا قىزىقارلىق ھېكايه قىالتتى ¨ئۇزۇندىن تارانچى سهرگۈزهشتىلىرىنى ، بېشىغا كهلگهن قىسمهتلهرنى          

  . كۈلهتتى ، گاھ غهزهپلىنهتتى 
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  .  ھېكايه ئۈزۈلگهن چاغالردا ھاللنىڭ دىققهت نهزىرى ياپون بىلهن كوردقا چۈشهتتى         

هت ھېرىـسلىغىدا  تىجـار¨ سـودا  ياپون مهھبۇسنىڭ ئىسمى زوكۇتۇ بولۇپ ، مهلۇماتلىق بۇ كىشى بىـر زامـانالردا     

ئۇ تۈرمىده خهنزۇچىنى پىششىق بىلىۋالغانلىقى ئۈچۈنمۇ ، كونا كىتـاپالرنى قولـدىن چۈشـۈرمهي . كېلىپ قالغان ئىكهن 

 قىزىـل << ،  >> تـارىخىي خـاتىرىلهر << ، >> تاڭنـامه << ، >> خهننـامه << -ئـۇ كىتـاپالر . ئوقۇپ ئولتۇراتتى 

 غهرپـكه سـاياھهت << ۋه >> شـۈهنجاڭنىڭ تهرجىمىھـالى<<،>>ق توغرىـسىدا  ئۈچ پادىشالى<< ، >>راۋاقتىكى چۈش 

 قاتارلىق مهشھۇر ئهسهرلهر ئارقىلىق ھون ۋه ئۇيغۇرالرغا دائىر ساۋاتالرنى خېلى پىشـشىق بىلـگهن شـهخىس >>خاتىرىلىرى 

  . ئىدى 

ــدهك ب         ــۆھبهتداش بواللىغى ــده س ــامىر ئىچى ــا ك ــده ئۇنىڭغ ــۇ دائىرى ــراق ، مۇش ــنىڭ  بى ــۇر مهھبۇسداش ــرهر ئۇيغ ى

  . بولمىغانلىقىدىن ئهپسۇسلىناتتى 

تۈرمىنىڭ توكى ئـۈزۈلگهن ھامـان تـۈرمه .  مانتىيور ئىدى ¨ ئۇ ، يهنه توكنىڭ تىلىنى پۇختا بىلىدىغان تېخنىك         

ئوزۇقلىنىشقا مۇۋهپپهق  ده ، بىلىمىنىڭ يۈزىدىن تاال تۈزگه چىقىشقا ، ئوبدان ¨دائىرىلىرى ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كېتهتتى 

  . ھازىر ئۇ كامىردىكى كورد بىلهن ئهھدىلىشىپ پارس تىلىنى قىزغىن ئۆگىنىۋاتاتتى . بوالتتى 

ئۇ ئىراننىڭ ھهمهدان شهھىرىده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ۋه شۇيهرده ئوقۇپ . كوردنىڭ تهرجىمىھالى ھىاللنى تېخىمۇ قىزىقتۇردى 

ئۇنىـڭ . ئۇنىـڭ تولـۇق ئىـسمى گۈليـار مهمهدانـى ئىـدى .  رهسـسام ئىـدى مهرىپهتلىك بولغان ماھىر تىۋىپ ۋه ئۇستا

گۈليــار ھهمهدانــى بوۋىلىرىنىــڭ ئـون قهنــاغىچه بولغــان نهســهپ . ئهجداتلىرىـدىن مهشــھۇر ســهيياھالر چىققــان ئىـكهن 

هن ، يهنه بىـر ئۇنىڭ بىر بوۋىسى سىبىر خانلىقىنىڭ پايتهختى سىبىردا ئۇرۇشـتا ئـۆلگ. تهركىزىسىنى پىششىق بىلىدىكهن 

ھهمهدانى شۇ بوۋىسىنىڭ قهبرىسىنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن كېلىپ شىڭ شىسهي . بورىسى قهشقهرده ۋاپات بولغان ئىكهن 

ئـۇ مهشـھۇر . تهرىپىدىن قامالغان ، ئىجدىھاتلىق گۈليار ھهمهدانى كامىرنىڭ ئىچىنى كۈتۈپخانىغا ئايالندۇرۇۋالغان ئىدى 

نى ، ھهتتـا تهۋراتنـى يوشـۇرۇن سـاقالپ >>گۈلىستان << ، >> بوستان <<سخىسىنى ، نىڭ پارىسچه نۇ>> شاھنامه<<

  . كېيىنرهك ئۇ خهنزۇچىنى ۋه ياپونچىنى ئۆگىنىشكه قىزغىن كىرىشكهن ئىدى . ئوقۇپ يۈرهتتى 

  .  سورىدى ھىالل - نهچچه تىل بىلىسىز ؟       -

  . دىكى بىرقانچه مىللهتلهرنىڭ تىلىنى ئاز توال يامدايمهن  ئاسىيا- دېدى ھهمهدانى ، - ئانچه كۆپ ئهمهس ،       -

  : كورد كامىرنىڭ تېمىغا يۆلىنىپ ئولتۇرغان ئىزىدىن سهل ئالدىغا سىلجىپ ھاياجان بىلهن سۆزلهپ كهتتى  



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 144 - 

ن كۆپ تىـل بىلـگهن ئـادهم ئـۆز يۇرتىـدا تۇرۇپمـۇ ئـالهم بىـله.  كۆپ تىلالرنى بىلىش ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ زۆرۈر       -

ئادهم پهرزهنتى تىل ۋاستىسى ، ئهقىـل مۇھـاپىزىتى ۋه قولىنىـڭ .  ئالهم بايلىغى دىمهكتۇر ¨تىل بايلىغى . تونۇشااليدۇ

. ماۋۇ ياپون ، تۇكنىڭ تىلىنى بىلىدىكهن ، تۈرمىـده ئوبـدان بېقىلىۋاتىـدۇ. ماھارىتى بىلهن ھهر يهرده ئهزىز بوالاليدۇ 

قوساقتىكى بىلىم . قوسىغىم توق ئۆتۈۋاتىمهن . سۇنۇق پۇتىنى ساقايتىپ قويۇۋىدىم مهن تۈرمىده مۇپهتتىشنىڭ بالىسىنىڭ 

 مهن - كورد ئـاز سـۈكۈتتىن كېـيىن ، داۋام قىلـدى ، -بىلهن قولدىكى ھۈنهرنى ھېچكىممۇ مۇسادىره قىلىۋااللمايدۇ ، 

ملىق مهشـھۇر كىتاۋىـدىن ئىلمىـي  نـا>> نادانلىقنىڭ دورىـسى <<ماۋۇ ئىككى قېرىندىشىمغا كۆيۈنۈپ ، ئىبىن سىنانىڭ 

 ¨ بىرىنـى كـوچىالش ۋه بىـر -بۇ ئىككى بۇرادهر ئاغزىدا ھه دېيىشىدۇ ، لېكىن بىر . ھېكمهت سۆزلهپ بېرىپمۇ باقتىم 

  .بىرى بىلهن غىژىلدىشى زادىال تۈگىمهيدۇ 

  :لغا كۆرسىتىپ  ده ، ھىال¨ھهمهدانى ئاندىن بىر پارچه سىزما رهسىمنى ياتقان كىگىزى ئاستىدىن ئالدى  

  .  دېدى -ئىبىن سىنانىڭ دورىسى ئۈنۈم بهرمىگهندىن كېيىن ، مهن مۇشۇ دورا قهغىزىنى يېزىپ چىقتىم، 

  . ھىالل رهسىمنى نۇقتا بويىچه كۆرۈشكه باشلىدى 

   . غا تهقلىت قىلىپ ئىشلهپچىققان ئىدى ⒄رهسسام ھهمهدانى بۇ ئىجادىيىتىنى مهشھۇر رافا ئېللو 

ئانىنىڭ ئوڭ كۆكسىدىن ئاققان ئاپپـاق . ئۇ ، تهڭرى تېغىنى مۇقهددهس ئانا سىماسىدا ئاجايىپ گۈزهللهشتۈرۈپ سىزغان 

تارانچى . سۈت جهنۇپتىكى ئالته چوڭ دهريانى ؛ سول كۆكسىدىن ئاققان سۈت شىمالدىكى ئالته دهريانى ھاسىل قىالتتى 

  .  بىر ئانا سۈتىنى ئىمىپ چوڭ بولغان ئىدى ¨ر ئېقىننى بىلهن ھېلىقى تارىم دوالنى ئهمهلده شۇ بى

ئانـدىن تـارانچى بىـلهن ئاۋۇنىڭغـا رهسـىمنىڭ ماھـايىتىنى . ھىالل ماھىر رهسسام ھهمهدانىغا بارىكـالال ئوقـۇدى          

  ...چۈشهندۈردى ، گۈزهل رهسىم ئۇالردا ئازراق بولسىمۇ يېڭى سهزگۈ پهيدا قىلغاندىمۇ ؟

2  

 تـۇرۇق ئـاۋازالر ¨ پهريـات ، تۈرلـۈك تـاراق ¨ پىت ، بۈرگه ، ئاچلىق دهستى ھهم ھهرخىـل نـاله ¨الر مهھبۇس     

  . ئازاۋىدىن كېچىلىرى زىنھار ئارام ئااللماي ، بارغانسېرى ھالسىزلىنىپ باراتتى 

كىالتى ئهزالىرى كامىرالرغا ياشالر تهش.  يۈگۈزۈلدى >> رهتلهش << ئىيۇننىڭ ئوتتۇرلىرىدا تۈرمىلهرنى كهڭ كۆلهمده         

  : گۈليار ھهمهدانى چىقىپ كېتىۋېتىپ . ھىالل ئاۋۋالقى كامىردا تهنھا قالدى .  يهككىدىن سوالندى ¨يهككه 
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 ¨ تاقهتلىك بولـۇڭ ، خهيـر ¨سهۋرى .  دېگهن مهشھۇر سۆز بار >> ئۆلۈكتىن قهۋره قالىدۇ ، مهھبۇستىن سهۋرى <<  -

  . دىدى -خوش ، 

  . ن ھهمهدانى ئايرىلىشقا قىيىشماي كۆزلىرىنى نهم قىلىشتى ھىالل بىله 

 كالتهك ، سىم قامچىالر جاننى ¨ھهرخىل جازا قوراللىرى . دهھشهتلىك سوراق باشلىنىپ ، جىددى داۋام قىلماقتا ئىدى  

  . ئۇپرىتىپ باراتتى 

  : لىنىشقا باشلىدى  دىكى زۇليارنىڭ غهزهپ ساداسى ئېنىق ئاڭ>> قاراڭغۇ كامىر << -خوشنا كامىر  

  !ئېتىۋهت ! مېنى چاپسان ئۆلتۈرۈۋهت ! ... قانخور جالالتالر    -

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه .  شۇنچىلىك تار ، قاراڭغۇ ئىدىكى ، ئادهم ئۇنىڭدا ھېچقانداق سوزۇاللمايتتى - >> قاراڭغۇ كامىر <<

ھشهتلىك ۋارقىراپ ، بىر ھازادىن كېيىن جىمىپ ئۇ ، ده.  تىتما قىلىپ تاشالنغان ئىدى ¨زۇليارنىڭ پۈتۈن ئهزايى تىتما 

  . ئۇنىڭ ھازىرقى جىمىپ كېتىشىمۇ قورقۇنۇچلۇق ئىدى . كهتتى 

ئۇ گويـا قهپهزنىـڭ ئىچىـده ھهر تهرهپـكه ئـۆزىنى ئـۇرۇپ تۇرىـدىغان كهكلىكـتهك بىـرده . ھىالل بىتاقهت بوالتتى     

قـۇلىغىنى تامالرغـا يېقىۋېلىـپ . كامىر تاملىرىنى چېكهتتـى . ئوڭدىكى تامغا ، بىرده بولسا سولدىكى تامغا يۈگۈرهيتتى 

  . تىڭشايتتى 

 دهيتتـى ئـۇ ئـۆزى بىـلهن - سـوراق نـېمىلهر ئۈسـتىده بولۇۋاتقانـدۇ ؟   بىزنىڭ ئادهملهردىن كىمـلهر قامالغانـدۇ ؟ -

  .مۇڭدىشىپ 

ۆمـۈرنى كامىرغـا يوشـۇرۇن ئېلىـپ  ده ، سىرتتىن بىر تـال ئىـنچىكه ت¨ پۇرسىتى كهلدى >> فاڭفېڭ <<بىر كۈنى      

ئۇ ، شىمال تهرهپتىكى خوشنا كامىر بىلهن ئارىتام بۇلۇڭىغا ئورنىتىلغان قهلهي مهش يېنىدىن تۆشۈك ئېچىشقا . كىرىۋالدى 

  .تۆشۈك ئاخىرى ئېچىلدى . مۇشۇ تۆشۈك ئارقىلىق خوشنا كامىرالر بىلهن ئاالقه ئورناتماقچى بولدى . كىرىشتى 

   ، سىز ؟  مهن ھىالل   -

 دهپ ئاتىـشاتتى >> تېلېفۇن <<بۇ ئۇسۇلنى مهھبۇسالر ( ئۇردى >> تېلىفۇن <<ھىالل ئىككىنچى ، ئۈچىنچى قېتىم     

  . ، جاۋاپ تېلېفۇن كهلدى ) 

  ... مهن ، ھامۇت    -
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ىـر قېـتىم قامىلىـپ ھامۇت ئىلگىرىمۇ مۇشۇ تۈرمىگه ب. ئىككىيلهن ھهربى مهكتهپته بىلله ئوقۇغان ساۋاقداشالر ئىدى      

 دىن >> زامانقۇل ۋهقهسى <<. بۇ قېتىمقى يهر ئاستى ياشالر تهشكىالتىغا ھىالل بىلهن بىرگه قاتناشقان ئىدى . چىققان 

ئۆزى بىلهن بىرگه قاچقـان ئهخـمهت . كېيىن ، ئۇ يۇشۇرۇن ھالدا قېچىپ كۆجهي جىلغىلىرى ئارقىلىق توخسۇنغا باردى 

لىپ ، توخــسۇنلۇق ساۋاقدىــشى ۋاھــاپ ئــامىرنى تــاپتى ۋه ئۇنىڭــدىن ئــارغى بــۇالقتىن دېــگهن بىــر يىگىتنــى باشــلىۋې

  . ئۆتكۈزۈۋېتىشنى ئۆتۈندى 

بىر ھهپتىچه پىياده يـۈرۈپ چارچىغـان يىگىـتلهر ئۇنىـڭ ئۆيىـده بىـر . ۋاھاپ ماقۇل بولۇپ ئۇالرنى ئوبدان كۈتتى     

 كهكه سـاقال ، دىقمـاق  ويغۇنۇپ تۇرۇشـىغا ئىلـمهك بـۇرۇن،ئۇالر غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئهمدىال ئ. سوتكىدهك ئۇخلىدى 

  :  ده ، جىددى ھالدا ¨ مهھهلله بوجىڭى كىرىپ كهلدى ¨گهردهن 

  . دىدى - ئۇيقۇڭالر قانغاندۇر ، ساقچى مهھكىمىسىگه بېرىپ تىزىملىتىپ كېلهيلى ،       -

سـاقچى مهھكىمىـسىده . دىغا كىرىـپ ماڭـدى  بوجاڭنىڭ ئال>> مېھمانالر <<. ساھىپخان سۈكۈت قىلىپ تۇردى      

  .  گه يهتكۈزۈپ بېرىلدى >> تۈرمه-4<<شۇنداق قىلىپ بۇالر مۇشۇ. ئۇالرنى كويزا بىلهن ئىشكهل كۈتۈپ تۇرغان ئىدى

 ھامۇتنىڭ نېـرى تهرىپىـدىكى كـامىرالردا ياشـالر تهشـكىالتىنىڭ غوللـۇق ئهزالىرىـدىن قاسـىم ، قۇربـان، رهخىـم          

  .قالرنىڭمۇ يېتىۋاتقانلىقى بىلىندى قاتارلى

ھىالل ۋه باشقا ياشالر ئۇنىـڭ ھهققىـده ئۇچـۇر ئاڭالشـقا . لېكىن كهنجىنىڭ تهقدىرى تېخى مهلۇم ئهمهس ئىدى       

 پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ يولۋاس ئىـسىملىك بىـر مهھبـۇس ، كهنجىنىـڭ ئهھۋالىـدىن >> فاڭفېڭ <<. تهقهززا بوالتتى 

  . خهۋهر يهتكۈزدى 

ئۇ قورال بىلهن ئالتۇن تاغلىرىدىن قاچقاندا تۇتۇلـۇپ قالغـان .  قاتارىدىن ئىدى >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<يولۋاسمۇ     

  . ده بىر كامىردا ياتقان >> تۈرمه ¨ 2 <<ۋه يېقىنغىچىلىك كهنجى بىلهن 

  ...ئىچىده ياتاتتى  ھهسرهت ¨ھىالل ئۇنىڭدىن كهنجى توغرىسىدىكى پاجىئهلىك خهۋهرنى ئاڭالپ قايغۇ  

3  

 داشـىمىن كوچىـسىنىڭ غهربىـدىكى خالتـا - >> تـۈرمه ¨ 2 <<ئۈرۈمچى تارىخىدا دهھشهتلىكته ئاتىغى چىققـان     

  .  تۈرمىگه بىر يېرىم چاقىرىمچه كېلهتتى ¨ 4كوچىدا بولۇپ ، ئۇ ، 
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ى ، كىتاپخانلىرىمىزغـا ئۇنىـڭ ئۇ شۇنچىلىك تـار ، زهي ، سېـسىق ، قـاراڭغۇ ۋه شـۇنچىلىك قورقۇنچلـۇق ئىـدىك     

 تۆكۈس چۈشهندۈرۈپ كېتىش ئهسال مۇمكىن ئهمهس ، ¨ تهپسىالت قىلىپ ، تهل ¨ئوقۇبهتلىرىنى قهلهم بىلهن تهسۋىرى 

ئۇنى پىالنلىغان خهن سىساجاڭ ۋه ياساپ پۈتتۈرگهن شانىياز ئۇستامالرمۇ دهل ئـۆزلىرى ياسـىغان مۇشـۇ تۈرمىـده ئـۆلگهن 

كهنجى ئاشۇالرنىڭ ھهممىسىنى دىگۈدهك باشـتىن كهچـۈرمهكته . ىل قىيناش ئۇسۇلى ئىشلىتىلهتتى  خ72ئۇنىڭ ئىچىده .

  .  قىستاقالر ئۇنىڭ ئىرادىسىنى تېخىمۇ تاۋالپ پوالتقا ئايالندۇرۇپ باراتتى ¨قىيىن . ئىدى 

ىپىمىزنى بۇلغـاپ بىز بـۇ يهرده ئىنـسان قېلىپىـدىن چىققـان ۋهھـشى تىرگاۋچىالرنىـڭ رهسـىمىنى سـىزىپ پـاك سـهھ    

  :ئولتۇرمايمىز ، لېكىن ئۇالرنىڭ ۋهھشىيانه قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسىم كۆرۈنۈشلىرىنى قىستۇرۇپ كېتىمىز 

  كۆكتاتلىقتا ئاخو شۆنى سهن ئاتتىڭمۇ ؟ : س 

  . زامانقۇلنى مهن ئاتتىم : ج 

  نىمه بىلهن ؟: س 

  . بىلهن >> رېۋالىۋېر <<: ج 

  نىمه ئۈچۈن ؟: س 

  . ان كىشىلهرنىڭ قېنىنى ئىچكىنى ئۈچۈن مىڭلىغ: ج 

   ئاتماقچى بولغىنىڭ راستمۇ ؟⒅گېنىرال جۇشاۋلياڭنى: س 

  . راست : ج 

   دا قوزغىالڭ كۆتهرمهكچى بولغان پىالنىڭنى تاپشۇر؟⒆ >> ئاپرىل ¨ 12 <<: س 

  : .....ج 

  پشۇر ؟ئايرودۇرومغا ئوت قويۇش پىالنىڭنى تا: س  

  : ....ج 

  قوزغىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغانالرنىڭ تىزىملىكىنى تاپشۇر ؟: س 
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  : .....ج 

. كهنجى ئۆزىگىال تهئهللۇق مهسىلىنى مهيلى ئۇ قانچىلىك خهۋپلىك بولۇشىدىن قهتئىيـنهزهر يۈرهكلىـك ئۈسـتىگه ئالـدى 

ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرقى .  ئاخىر قاتتىق تۇردى ¨ لېكىن ، تهشكىالتنىڭ پىالنى ۋه ئىسىملىگى توغرىسىدىكى سوراققا باشتىن

  :جاۋابى 

 دهپ -چىيما قىلىشساڭمۇ دهيـدىغىنىم شـۇ ، ¨ گېپىم شۇ ، گۆشۈمنى قورۇپ يېسهڭمۇ سۆزۈم شۇ ؛ تېنىمنى قىيما       -

  . چىڭ تۇردى 

ىم بىـلهن كىرىـپ خـاس بىر كۈنى يېرىم كېچىده ئـالته جـالالتالر كـۆزلىرىگه قـارا ئهيـنهك تاقىۋېلىـپ ، قـارا كىـي      

  :سوراقخانىدا كهنجىگه ۋهھشىيانه تهدبىر يۈرگۈزدى 

 يالىڭاچالندى ، جالالتالر مىخ قېقىلغان مهخسۇس توقماق بىلهن كهنجىنى ھارغىچه ئۇرۇپ ، پۈتۈن >> جاۋاپكار <<    

ئانـدىن ئـۇالر الزا . ن ئىدى ئۇنىڭ بهدىنى خۇددى ھهره كۆنىكىدهك تېشىلگه. بهدهنلىرىنى قىپقىزىل قانغا بويىۋېتىشتى 

ئهتىـسى داكىنـى .  تۈشـۈك تېنىنـى تاڭـدى ¨سۈيىده ھۆللهنگهن داكا بىلهن كهنجىنىڭ قان چاچراپ تۇرۇۋاتقان ئۆتمه 

 <<بـۇنى .  نىڭ بهدىنى قىپقىزىل گۆش ھالىتىده قـاالتتى >> جاۋاپكار <<سويغاندا بىر قهۋهت تېره بىلهن سويۇلۇپ ، 

  . دهپ ئاتايتتى تېرىسىنى تهتۈر سويۇش 

ئاخىرىدا ئۇنى ھۇشسىز ھالىتىـدىال . مۇشۇنداق ئۈچ تهكراردىن كېيىن كهنجىنىڭ تېرىسى تامام سويۇلۇپ بولغان ئىدى  

  . يىرىك تۇزغا دومىلىتاتتى 

 ھوشـىغا كهلگهنـده زامـانقۇلنى چـاال ئېتىـپ ¨ئهس .  مانا مۇشۇ كۈنلهرده كهنجى بىر پاي ئوقنى بهكمۇ سېغىناتتى    

ئـۆز قـولىنى .  ئىـسرايىلنى يادىغـا كهلتـۈرۈپ ئـۆرتىنهتتى >> دوسـلۇق خـائىنى <<يغىنىغا مىڭ پۇشايمان قىالتتى ؛ قو

 قىلىـپ كۆرسـىتىپ ، ئهمـدى يۇشـۇرۇن >> غهيـۇر <<ئىسرايىلنىڭ كۆپ ھالالردا كۈرهڭلهپ ئۆزىنى . چىشلهپ ئۈزهتتى 

 مۇشـتۇملىرىنى  ئاجايىـپ ئىغۋالىرىغـا قانغـا مىلهنـگهن غهزهپئادهم تۇتۇپ بهرگهن مۇناپىقلىقىغا ، رۇمكـا ئهتراپىـدىكى 

  . قادىماقتا ئىدى 

 بىراق ، ياشلىقتىكى سهۋهنلىك بىلهن ھايات دۇنياسىدىكى سېھرىگهرلىك بىرلىشىپ ھازىر ئـۇنى ھـاالكهت گىـرۋىكىگه     

  . ئىتتىردى 
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هن چاغ ؛ تېرىـسى تهتـۈر سـويۇلۇپ ئاللىقاچـان  تۈن نىسىپشهپتىن سهل ئۆتك¨ رامىزان ئېيىنىڭ مهلۇم بىر كېچىسى     

 ده ، تـوك جادۇسـى بىـلهن ¨ تۈرمىنىڭ يهر ئاستى زىندانىغا سـۆرهپ بېرىلـدى ¨ 2ھوشسىزالندۇرۇۋېتىلگهن بۇ يىگىت 

  . توغراپ تاشالندى 

 قوشىقىنى ئوقۇدى بۇ قانلىق قىسمهتكه قاتتىق غهزهپلهنگهن قازاق شائىرى تاڭجارىق تۈرمه تاملىرىنى تىترىتىپ تۆۋهندىكى

:  

  قولغا ناگان ئالغانسهن ، 

  .ئوقنى ئوبدان سالغانسهن 

  ئۈچ ئاتماي نىمىشكه ،... ئاھ 

  !يهكپاي ئېتىپ قالغانسهن ؟

   

  ئاڭالپ تۇردۇم ئېلىشتىڭ ،

  .پالۋانالرچه چېلىشتىڭ 

   يىگىتسهن ،-ئهزىمهتسهن 

  .تىز پۈكمهستىن سېلىشتىڭ 

   

  ئاناڭ تۇققان ئهر سېنى ،

  .اتۇر دهر سېنى ئېلىڭ ب

  يۇمشاق بولۇپ بهرسهڭمۇ ،

  !...بۆرى ھامان يهر سېنى 

 ئوقۇبهتلهرگه قارشى قهھرىمانالرچه كۈرهش قىلغـان بهزى مهھبۇسـالر ¨ ئىنسانى قېلىپتىن چىققان رهھىمسىز ئازاپ          

  :ى زىندان تاملىرىغا يهنه تۆۋهندىكىدهك يۈرهك خىتاپلىرىنى قان بىلهن يېزىپ كهتكهن ئىد

   كۆكسۈمده داغ ،¨لهخته قان 

  .ھهر كۈن زۇلۇم ، ئۈستۈمده تاغ 

   خازان بۇچاغ ،¨ياشلىق زهبۇن 
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  .گۈلخان قىلىپ كۆيدۈردى ياغ 

   

   كۈن چىقتىمۇ ، كۈن پاتتىمۇ ؟¨بىلمىدىم شۇ كهمگىچه 

   نۇرۇم يوقاتتىمۇ ؟-ياكى زىنداندا قاراڭغۇ كۆز

  لى ، قانچه يىل بوپتۇ ماڭا ئۇشبۇ دوزاختا ياتقى

   نىكىر شۇنداق جازانى قاتتىمۇ ؟¨بىلمىدىم مۇنكىر 

   

   .⒇شىڭ شىسهينىڭ دهۋرىده ، باش ئهگدۈردى ئالتىغا 

  كالال كېسىپ ، زهر يېغىپ ، سېلىپ ماڭدى خالتىغا ؛

  ، )21( ۋۇجۇڭشىن كېلىش بىلهن ئالته بولدى ئون ئىككى

  ...ساپ تاللىدى ھىجىيىپ قولىدىكى پالتىغا 

 ئۈچىنچى قىسىم

  يىگىرمه ئالتىنچى باپ

  :بىز ئهمدى ئىرپاننىڭ كىيىنكى تهقدىرى توغرىسىدىكى سهھىپىمىزگه قايتىپ كېلىمىز    

 دۈككه ئىچىده ئۇدۇل سوپى ¨زامانقۇل كۆكتاتلىقتا چاال ئۆلۈك بولۇپ يېتىپ قالغان ھېلىقى ئاخشىمى ئىرپان دهككه       

ئۇنىـڭ . ھازىر ئۇنىڭ روھى دۇنياسىدا غهزهپ ۋه بىئاراملىق ھۆكۈم سـۈرهتتى . گهن ئىدى چهندازا قوراسىغا قايتىپ كهل

  يۈرىگى غهيرى نورمال ساالتتى 

بىـراق ، .  ئۆينىڭ دهرىزىسى يېنىغا كېلىپ تىڭـشاپ بـاقتى  ئۇ قورا ئىچىگه كىرگهن پېتى سوپى چهندازا ياتىدىغان     

  . ى سوپاخۇن تېخى ئۆيىگه قايتىپ كهلمىگهن ئىد

 ده ، ئىشىگىنى مهھكهم ¨ئىرپان دهرىزه تۈۋىدىن بۇرۇلۇپ ، پۇتىنىڭ ئۇچىدا دهسسهپ ، ئۆزىنىڭ ھۇقرىسىغا كىردى       

 كېچىگىنـى چاققـان يهڭگۈشـلىدى ۋه كـارۋات ئۈسـتىده ¨ چه كىـيىم >> تۇخۇمچى ئايال <<ئاندىن ھېلىقى . ئهتتى 

  :ىر بولۇشقا باشلىدى ئولتۇرغان پېتى مۇرهككهپ خىيالالر ئىلكىگه ئهس
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 ، دهيتتـى ئـۇ ئىچىـده ئـۆزى >>...دالۋاي ئاڭا كارقىلماس .  تهلهي قۇشى يار بولماس   ئامهت قۇشى قاچقاندا<<    

  . بىلهن ئۆزى سۆزلىشىپ 

  . ئىرپاننىڭ ئۇزۇن ۋه گىدىرماچ خىياللىرىنىڭ خۇالسه مېغىزى ئهنه شۇ ئىدى      

ھهر . ۇشسىزلىق كۈتۈلمىگهن دىشۋالىقالرغا ھامىلدار ئىكهنلىگى ناھايىتى ئېنىق ئىدى دىمىسىمۇ ، بۇ ئاخشامدىكى ئوڭ    

گاھ كارۋىتىدىن . ئۇ تولغىناتتى !  ده ¨قانداق پالۋاننىڭمۇ غهزهپتىن بۇ پۇشايماندىن تېنى سىقىرىماي مۇمكىن ئهمهستى 

 سىرتتىن قايتىـپ كهلـگهن سـوپى چهنـدازا دهل شۇنداق بىر پهيتته.  بۇيان ماڭاتتى ¨چۈشۈپ ، ھوجرا ئىچىده ئۇيان 

  .ئاۋازىدىن تونۇۋالغان ئىرپان دهررۇ بېرىپ ئىشىكنى ئاچتى . ھوجرا ئىشىگىنى قاقتى 

 يادىم سىز بىلهن بولۇپ ، ئهنسىرهپ ھالىم ¨ئېسى ! ھوي ، نىمه ئىشالر بولۇپ كهتتى ، ھېلىمۇ سىز بار ئىكهنسىز    -

  . قالمىدى 

 كىرمهيال ئاشۇ سۆزلهرنى قىلغىـنىچه كېلىـپ ، ئىرپـان بىـلهن كـارۋات ئۈسـتىده يانـداش ¨ره سوپاخۇن ھوجرىغا كى    

سوپى چهنـدازا .  پهس ئىدى ¨شۇ تاپتا ھهر ئىككىسىنىڭمۇ تىنىغى خۇددى دۆلىگهن زىققى كىشىدهك ئىگىز . ئولتۇردى 

  : بىر ئازدىن كېيىن يهنه داۋامالشتۇردى 

  راقچىلىقتىن خهۋىرىڭىز بارمۇ ، ئۇكا ؟ بۈگۈن ئاخشام يۈز بهرگهن پاتپا -

  . ئىرپان بىلمهسكه سېلىپ جاۋاپ بهردى 

   ده ؟¨مۇنداق دهڭ ، سىز تېخى بىخارامان يۈرۈۋېتىپسىز -

  :سوپى چهندازا ئاندىن ئاڭلىغانلىرىنى بىر باشتىن سۆزلهپ ، ئاخىرىدا يهنه 

لمىسا بۇ چايانالر گۇمان قىلغانلىكى ئادهمنى تىرىـك ئۇنداق بو.  ئۇكام سىزنى مهن بىرنهچچه كۈن يۇشۇرۇپ قوياي   -

  . دىدى -ئۇالرنىڭ ئهلپازى يامان ، . قويمايدىغاندهك تۇرىدۇ 

ــى      ــشىگه كــۆزى يهتت ــۈز بېرى ــڭ ي ــسىغا ¨ئىرپــان ئهھــۋالنى مۆلچهرلىــدى ، ھهر ئېھتىمالنى  ده ، غهمخــورچى ئاكى

  :مىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ 

ھازىر ئهھۋال ئۆزلىرى دىگهندهك ، . مهن سىلىدىن ئۆمۈرۋايهت رازى . مۇ ، ئاناممۇ سىله رهھمهت تاغا ، مېنىڭ ئاتام -

 غايىـسىز كىـشى بىچـاره بولغىنىـدهك ، ئهته نىـمه قىلىـشنى <<بىـراق ، . بىزدهك يىگىتلهر ئۈچۈن ئىنتايىن خهتهرلىك 
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مېنى يۇشۇرۇپ قويۇشتىن كـۆره . خااليمهن مهن ھىممهت ئاسمىنىدا پهرۋاز قىلىشنى  . >>بىلمهيدىغان كىشىمۇ بىچارىدۇر 

  .  دىدى - يۆلهك بولۇشلىرىنى ئۆتۈنىمهن ، ¨، ئهتىكى جۈرئهتلىك قهدىمىمگه يار 

 >>  يوشۇرۇپ قويۇش <<سهزگۈر سوپاخۇن بۇ مۇددىئانى دهرھال چۈشهندى ۋه ئىرپاننىڭ رايىغا ماقۇل بولۇپ ، ئۇنى      

سـوپى چهنـدازا بـوز . ئىككىيلهن جىـددى ھـازىرلىق كـۆردى . قارارىغا كهلدى تىن يېنىپ ، يوشۇرۇن يولغا سېلىۋېتىش 

سوپى .  قايتىدىن كىيىپ جابدۇندى   كىيىمىنى>> تۇخۇمچى ئايال <<ئىرپان ھېلىقى . ھاڭگىسىنى توقۇپ تهييارلىدى 

  .  سهر كۈمۈش پۇل يوللۇق تۇتتى 20چهندازا ئۇنىڭغا 

 ده ، ¨ئىرپـان بـوز يورغىغـا مىنـدى . همنى قاراڭغۇلۇق قاپلىغان چاغ ئىـدى ۋاقىت تۈن ھهسسىدىن ئاشقان ، ئال     

  . قهدىردان تاغىسى بىلهن خوشالشتى 

 ¨جهنۇبىي ئۇالنباي تهرهپتىن سوقۇۋاتقان سوغۇق شامال يول بويلىرىدىكى ئهمدىلهتىن كۆكىرىـشكه باشـلىغان تـال      

غـان ئـاۋازالر بـوز يورغىنىـڭ ئايـاق ئـۈنلىرىگه قوشـۇلۇپ ، تهبىـئهت تېرهك ۋه قارىياغاچالرنى يىنىك تهۋرىتىـشتىن ئاڭالن

  . مۇزىكىسىنىڭ قوش سادالىق مىلۇدىيىسىنى ھاسىل قىالتتى 

ئۇ تاڭ سۈزۈلگىچه جهنۇبىي ئۇالنباينىـڭ بـوران يـولى دائىرىـسىدىن .  ئىرپان ئېشهكنى دىۋېتىپ مېڭىشنى تېزلىتهتتى    

 ئۇنىڭغـا ئوبـدان   دهشـتلهر¨بـۇ يهردىكـى بايـاۋان . ان چۆللـۈككه يىتىۋالـدى ئۆتۈپ ، نهنسهن تاغلىرىغا تۇتىـشىدىغ

 << ساناقـسىز ¨ئۇ كونا ئۆستهڭ ئىزىدىن ئۆتۈۋاتقاندا ، شېغىل دۆۋىلىرى ئاستىغا كۆمۈۋېتىلگهن سـان . تونۇشلۇق ئىدى 

 كۆزلىرىگه ئىسسىق ياش ئاالتتى  قېرىنداشلىرىنىڭ پاجىئهلىك تهقدىرى يادىغا يىتىپ ، ئىچى سىيرىلهتتى ۋه>>ئالتۇنچى 

 .  

 ئېغىزىغـا >> كۆكتال <<ئىرپان شۇ كۈنىسى نامازدىگهر ۋاقتىدا نهنسهن بىلهن داۋانچىڭ تاغ تىزمىلىرى تۇتىشىدىغان     

 پهل سـهگىگهنلىكىنى ھـېس ¨بېرىۋالدى ۋه جىلغا ئىچىگه كىرگهندىن كېيىن كۆڭلى ئارامىغا چۈشۈپ ، يۈرىگىمـۇ سـهل 

 ده ، يولىغا بهخـۈدۈك ¨كېچهكلىرىنى خۇرجۇنغا جايلىدى -  ئايالچه گىرىم قىلىپ كىيىۋالغان كىيىم. لىدى قىلىشقا باش

  . راۋان بولۇۋهردى 

 بـۈگرى سـوزۇلغان بولـۇپ تـاكى ¨ئىككى ياقىسى ياپيېشىل قارىغايزارلىق بۇ جىلغا يولى خۇددى ئۈچهيدهك ئهگـرى      

  .  ساندا ئاق ئۆيلهر كۆرۈنهتتى ¨ئهتراپتىكى ئېدىرالردا ئاندا . اتتى  كوجهي ئېدىرلىغىغىچه تۇتىش¨ئېۋىرغول 

   يىلى ئىيۇننىڭ ئوتتۇرلىرىدا ، مۇۋهپپىقىيهتلىك ¨ 1945 لىق ماھارىتى بىلهن )22( مىنىۋا¨ ئىرپان        
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قىـدى ، قـارا شـهھهر ھالدا قارا شهھهرگه يىتىپ باردى ، لېكىن ئۇ ، كېلىپال بـۇ يهردىكـى ۋهزىيهتنىـڭ يامـانلىقىنى باي

 بوجـاڭالر ¨مهھهلله كوچىالرنى گهيجـاڭ . ئىلغار زىيالىيالرنىڭ كۆپ قىسمى تۈرمىگه ئېلىنغان . جىددى ھالهتته ئىدى 

ياقا يۇرتالردىن يېڭى ياچى كهلگهن كىشىلهر سـېزىلگهن ھامـان چـېقىمچىالر . ئارقىلىق كۈچلۈك تهقىپ ئاستىغا ئېلىشقان 

 توال ئوزۇق جايلىۋالغاندىن كېيىن ، كهچقۇرۇنلىقى غىپپىده -ئىرپان ئاز. ۇئان تۇتۇپ كېتهتتى ساقچىغا مهلۇم قىلىپ ، ش

  . تىكىۋهتتى 

قارا شهھهر دهرۋازىسىدىن خۇپىيانه ئۆتۈۋالغان ئىرپان جهنۇپ تهرهپتىكى قۇمۇشلۇق ئارىسىدا پانا جاي تاپتى ۋه خېلى      

ېكىن يهنىال خاتىرجهم بواللماي ، ئاقىۋهت كورال تاغلىرى ئىچىگه كىرىپ  ، ل  قىلدى>> ماكان <<كۈنلهرگىچه شۇ يهرنى 

  . كېتىش قارارىغا كهلدى 

 شـىمال تهرهپـته قهد كۆتـۈرۈپ تۇرغـان تهڭـرى تېغىـدىن ¨قارا شهھهر دهرياسىنىڭ جهنۇبى بىلهن كورال ئارىلىغىـدا       

 ¨ پـارچه ئېـدىرلىقالر ئىچىـده كىچىـك ¨بۇ پارچه . ۇ نۇرغۇن پاكار تاغ تىزمىلىرى سوزۇلۇپ تۇرىد. ئايرىلىپ چىققان 

. ئويمانلىقالرنىڭ ئىچى ۋه يانباغىرلىرى يـايالق چىمهنلىـرى بىـلهن چـۆمكهلگهن . كىچىك ئويمانلىقالر كۆزگه تاشلىنىدۇ 

  .چىمهنلىكلهر ئارىسىدا چارۋا پادىلىرى ئوتالپ يۈرۈشىدۇ 

كېچىلىرى .  ئۇنىڭغا كۈندۈزلىرى ئاھۇ .  يېتىلهپ ، ئېدىر ئارىالپ باراتتى ئىرپان بوز يورغىسىنى گاھ مىنىۋېلىپ ، گاھ     

  . يۇلتۇز ھهمرا بوالتتى 

 تۈگمهنـده تۇغۇلغـان <<. تهبىئهتنىڭ بۇ يهردىكى پىنھان قوينىدا ئۇ ئهمدى ئۆزىنى خېلى خـاتىرجهم ھـېس قىالتتـى    

  .هكزادىلىكتىن خالى ئىدى  دىگهندهك ئۇ ، ھازىر يۈر>>چاشقان گۈلدۈرمامىدىن قورقمايدۇ 

ئـۇ كېلىـپ . پادىچى ياش يىگىت ئىدى .  دهل چۈش مهزگىلىده ئىرپانغا بىر پادىچى ئۇچرىشىپ قالدى ¨بىر كۈنى    

  : ساالم بهردى 

  كۆزىڭىزگه چېلىققاندهكمۇ ؟. بىر كاالم يوقاپ كهتتى .  ئهسساالم ئاكا ، مهن ئاۋۇ ئېدىرلىقتا كاال بېقىۋاتاتتىم  -

 ، زىلۋا بوي ، ئۇزۇنچاق يۈز ، بېشىغا چېكىت گۈللۈك بۆك كىيىۋالغـان سـاددا  ى ئهمدىال لهرنىڭ قارىسىنى ئالغانپادىچ

  . ئوغۇل ئىدى 

 دېدى ئىرپان ، ئوڭ قولى بىلهن شـۇ يـاقنى - ئاۋۇ دۆڭلۈكنىڭ كهينىدىكى ئۆستهڭ بويىدا بىر كاال ئوتالپ يۈرىدۇ ،  -

  .كۆرسىتىپ 
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  . ۇپ كهتتى ۋه ھايال ئۆتمهي كالىسىنى يېپىپ يهنه كهلدى پادىچى خۇشال بول    

  : يان ئولتۇرۇپ مۇڭدىشىشقا باشلىدى ¨ئىككىيلهن چىمهنلىكته يانمۇ    

  . سورىدى پادىچى - ئاكا ، نهدىن كېلىپ ، نهگه كېتىۋاتىسىز ؟   -

  .  جاۋاپ بهردى ئىرپان -كورلىغا كېتىۋاتىمهن ، .  يىراقتىن كېلىۋاتىمهن -

  : ده ، يهنه قىزىقىپ ¨ىچىنىڭ قۇرغۇي كۆزلىرى ئىرپاننىڭ خۇرجۇنىدىن دهستىسى كۆرۈنۈپ تۇرغان راۋاپقا چۈشتى پاد

  .  دهپ سورىدى - ده ، ئاكا ؟ ¨ راۋاپ چېلىشنىمۇ بىلىدىكهنسىز  -

  ... مۇنچه ¨ ئانچه -

 ئارمـانىنى  ئهن چىمهنلىكـلهر ئـارا يـۈرهكده ، ھهۋهسكار پىدىچىنىڭ ئارزۇسىغا بىنـا-  ئىرپان دهرھال راۋاپنى ئالدى    

  :ئىزھار قىلىپ ، مۇھهببهت مهرغۇلىنى ئهۋجىگه كۆتهردى 

   باھارغا ئىنتىزار قۇشتهك ، 

  ئۇچارمهن چۆل ، ئېدىر تاغدا ؛

  يىتهلمهي ۋهسلىگه يارنىڭ ، 

  .يۈرهرمهن ھهر قاچان داغدا 

  جاپا دهشتىده ساز يارىم ،

   زارىم ؛¨يىتهر ئهرشىگه مۇڭ 

  ھهببهت كۈيى مۇڭ ئهسرارىم ،مۇ

  . باغدا ¨ئېچىلماي سولدى گۈل 

  يۈرهكنى ئۆرتىدى ھىجران ،

  بولۇپ يار ئىشقىدا نىمقان ؛

  تۈمهن ھهسرهت يۈتهر ئىرپان ،

  .پىراقىم ئۆرلىگهن چاغدا 
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ادالىرى تهبىـئهت ئارمـان سـ.  پىغانى پهللىمۇ پهلله ئهۋجىگه كۆتىرىلهتتى ¨ ناۋاسى بىلهن ئىشقى -ئىرپاننىڭ ناخشا    

. زهخمهكتىن ياڭرىغـان مـۇھهببهت كـۈيلىرى ئهرشـكه ئۇچـاتتى . قوينىغا گويا خۇشبۇي ئهتىر چېچىۋاتقاندهك تۇيۇالتتى 

مۇزىكــا ۋه ناخــشا . ئېـدىرلىقتىكى مهســتانه قۇشــالرمۇ گويـا ئىرپانغــا جــۆر بولـۇپ ئــۈن قوشــۇۋاتقاندهك ۋىچىرلىـشاتتى 

  . ك باغرى يايراپ باراتتى تهرهننۇمىدىن پادىچى بالىنىڭ يۈره

 مېنىـڭ ئۆيـۈم مۇشـۇ يهرگه - دىدى پادىچى ، ناخشا توختاش بىلهنال ئىرپانغا كۈلۈمـسىرهپ قـاراپ ، -  ئاكا ،-   

   كـۈنىمىز يامـان¨ھال . بىرال ئانام بار ! يۈرۈڭ بىزنىڭ ئۆيگه بارايلى .  دېگهن يهرده >> تاغ سارىخان << -يېقىن 

  .چه كۈن كۈتۈپ يولغا سېلىپ قويغىچىلىكىمىز بار سىزنى بىرنهچ. ئهمهس 

ئىرپـان ئۇنىـڭ سـهمىمى تهكلىـپىگه . بالىنىڭ كۆڭلى خۇددى تهبىئهتتهك ساپ ۋه غهيرى غهرهزلهردىن خـالى ئىـدى     

    . غا ماڭدى >> تاغ سارىخان <<ئىشهندى ۋه تارتىشمايال ماقۇل بولۇپ ، پادىنى بىلله ھهيدىشىپ 

 نىڭ شهرقى جهنۇبى ۋه كورلىنىڭ شهرقى شىمال تهرىپىگه بىرنهچچه >> قالغا مازىرى <<ىدىكى مهشھۇر باش ئهگىم يېن     

بـۇ يهردىكـى سـاپ ھـاۋالىق .  دهپ ئاتىلىپ كهلـگهن >> تاغ سارىخان <<چاقىرىم كېلىدىغان تاغ ئېدىرلىغى تارىختا 

ئۇنىـڭ شـهرق .  بولـۇپ ھېـساپلىناتتى >>دۇس  تاۋا بۇلقـۇد<<تهبىئهت ئۇزۇندىن بۇيان كىشىلهر ئۈچۈن سهيلىگاھ ۋه 

غهربىـده بـاغراش كۆلىـدىن ئېقىـپ چىقىـدىغان . تهرىپىده پاكار تـاغ تىزمىلىـرى مىردىيـان سـىزىق بـويالپ سـوزۇلغان 

. تاغ بىلهن دهريا ئوتتۇرىسى بولسا ئالتۇندهك مۇنبهت زىمىن . باشئهگىمنىڭ مهرۋايىت سۈيى ئۆركهشلهپ ئېقىپ تۇراتتى 

 بوستانلىقنى بهرپا قىلغان ، شىرىن مىۋىلىك باغالر ، ئۈجمىزارلىقالر ، ¨بىلهكلهر بۇ ئالتۇن تۇپراقتا گۈزهل باغۇ ئىشچان 

  . ياپيېشىل تالزارلىقالر ھهمده خۇشپۇراق چېچىپ تۇرىدىغان تۇتاش چىمهنزارلىقالر كىشىنىڭ كۆزىنى قاماشتۇراتتى 

 قـولى تىگىـشمهيال ¨ ده ، خۇشـاللىقىدا پـۇت ¨ۇق ئوغلىدهك كۈتۈۋالدى ئىرپاننى ساھىپخان موماي ئۆزىنىڭ ئارزۇل     

. مېھماندوست بۇ ئۆيده بىرنهچچه كۈن ئوبدان ئارام ئالغان ئىرپان ئارالپ موماينى گهپكه ۋه ھېكايىگه ساالتتى . قالدى 

لالرنىڭ ھۆددىـسىدىن ئهممـا مومـاي بـۇ ئاجايىـپ سـوئا.  نىڭ تهزكىرىسىنى سورايتتى >> تاغ سارىخان <<  ئۇنىڭدىن

 پهتىش جـاۋاپالرنى بېرىـپ قويـسىمۇ ، كـۆپ ھـالالردا كۈلـۈپال ¨ ده بهزىده پهله ¨چىقالمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىالتتى 

  . ئۇ ساددا ، ئاق كۆڭۈل ، ئوڭلۇق ئايال ئىدى . ئۆتكۈزۈۋېتهتتى 

  : موماي ئىرپانغا چايدىن كىيىن .  بۇ ئۆيگه مويسىپىت كىشى كىرىپ كهلدى  بىر كۈنى ئهتىگهنده

 مانا مۇشـۇ ئۆلىمـا ¨ باالم ، ئهمدى سوئالىڭنى مۇشۇ كىشىدىن سورا ، سهن بىلمهكچى بولغان ئىشالرنىڭ ئاچقۇچى  -

  .تاغاڭنىڭ قولىدا ، دېدى 
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 پېشىۋا زات الردىن ئاشقان ، بېشىغا چاققانغىنا سهلله ئورىۋالغان ، كهكه ساقىلى چارالشقان ، ئىگىز بوي ، كىچىـك    

 گه كهلـگهن >> تـاغ سـارىخان سهيلىـسى <<بۇ زات ئادىتى بويىچه بـۇ يىلمـۇ . پېئىل ، ئوچۇق مىجهز كىشى ئىدى 

    .مۇئهررىخ مهرۇپ ھىجرانى دىگهن ئىكهن 

  :ھىجرانى ئىرپاننىڭ ھهربىر سوئالىغا ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن جاۋاپ بېرهتتى      

 << مهشھۇر مۇھهببهت قۇربـانلىرى -ىجرانى قىزغىن ھېكايه قىلىپ ،  دىدى مهرۇپ ھ- تاغ سارىخان تهركىزىسى ،   -

 ¨ يىللىـرى چىـڭ سۇاللىـسىنىڭ چېكىـدىن ئاشـقان زۇلـۇم ¨ 1850.  ۋهقهسى بىلهن مۇناسـىۋهتلىك >>قۇربان -  الله

ئۈچۈن مهمتىلى كۈلپهتلىرىگه تاقهت قىاللمىغان كۇچار دىخانلىرى ئامبال ئورچىڭ ئۈستىدىن ئىلى جاڭجۈنىگه ئهرز ئېيتىش 

بۇ ئهرز شىكايهتلهر بىداتلىق ھالدا قېلىۋىرىدۇ . قاتارلىق ۋهكىللىرىنى تهلهمهت داۋىنى ئارقىلىق غۇلجىغا مهخپى ئهۋهتىدۇ 

 قۇشقاچ <<بولۇپمۇ .  ياساق ھهددىدىن ئېشىپ ، دىخانالرنىڭ ئۇھ دىگۈچىلىگى قالمايدۇ ¨خهلق ئۈستىدىكى ئالۋاڭ . 

  . ھاشىرى خهلقنىڭ قاتتىق غهزىۋىنى قوزغايدۇ )24( هن دهريا ۋه ئۈگ)23( >>ئالۋىڭى 

 سانسىزلىغان دىخانالرنىڭ جېنىغا - دىدى مهرۇپ ھىجرانى تېخىمۇ غهزهپلىنىپ ، - ، >> ئۈگهن دهريا ھاشىرى <<   -

رىجىگه بېرىپ  كۈلپهتنىڭ قايسى ده¨ھاشاچى دىخانالرنىڭ شۇ كۈنلهرده ئوقۇغان قوشاقلىرى زۇلۇم . زامىن بولغان ئىدى 

  :يهتكهنلىگىدىن دېرهك بېرىدۇ 

  سۇ ئورنىدا قان ئاقتى ،   

  ئهزىم دهريا ئۈگهنده ؛

   قولىمىز چۈشهكلىك ،¨پۇت 

  .بېشىمىزمۇ يۈگهنده 

   

  قېنىمىزنى شورايدۇ ، 

  ئورچىڭ دىگهن نهس ئامبال ؛

   دۇردۇندا ،¨بهگلهر تاۋار 

  ...بىزده قالمىدى تامبال 
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ئۇ غهزهپلىك ھاياجىنىنى باسالماي توختاپ ئېغىر نهپهس ئالدى . رانى قوشاقنى ھېسسىياتلىق ئوقۇيتتى  مۇئهررىخ ھىج      

ھىجرانى سۇنى ئىچىپ بولۇپ ، ھېكايىسىنى يهنه قىـزغىن . موماي ئۇنىڭ ئالدىغا كۆك ھېجىردا سوغاق سۇ كهلتۈردى . 

  :داۋامالشتۇردى 

ئامبالنىـڭ . لـى قاتـارلىقالردىن ئـۆچ ئـېلىش كويىـدا بولـۇپ يـۈردى  ئامبال ئورچىڭ زهھهرلىك پىالن قـۇرۇپ مهمتى -

 ده ، ¨ئامبال بۇنى بىلىـپ قـاتتىق قهھرىلهنـدى . ھىيلىسىنى سهزگهن مهمتىلى ئۆزىنى قوغداشقا جىددى تهييارالندى 

بۇنى الله ئاڭالپ . مهمتىلىنىڭ كۇچېرىقتىكى قوراسىنى مۇسادىره قىلىش ۋه قىزى اللهنى يامۇلغا قاماشقا بۇيرۇق چۈشۈردى 

 << مازىرىغا قېچىپ كهتتى ۋه تىيانشاننىڭ  >>ھاسا ئاتام<<ئۆز ئامرىقى قۇربان بىلهن كېچىسى كۇچارنىڭ شىمالىدىكى 

ئورچىڭ ئۇالرنى تۇتۇش ئۈچۈن چىرىك ئهۋهتكهنـده بـۇ ئىككـى قهھرىمـان .  ئهتراپىدا يوشۇرۇنۇپ يۈردى >>الله كۆلى 

 كورلىلىــق پــالۋان ئىــسالم - ئهنه شــۇ چاغــدا ، -غــا قېچىــپ كېلىۋالغــان ئىــدى ،  مهشــۇقالر مۇشــۇ كورلى¨ئاشــىق 

مهھهممهتخان بۇ ئىككى ۋاپادار ئاشىقالرنى ئۆزىنىڭ يولدىشى سارىخان ئارقىلىق مۇشۇ ئېـدىرلىققا يوشـۇرۇپ سـاقلىغان ۋه 

ۇرالر مهمىتىلىنىـڭ جـانجىگهر ئىـسالم مهھهممهتخـان ۋه بـايلىق ئهيـسا گـۈمبهز قاتـارلىق بـات. باشپاناھ بولغان ئىـدى 

ئهيسا گۈمبهز بايدا ، مهمتىلى باشلىق دىخانالر ئۈگهن دهرياسى بويىدا قوزغىالڭ كۆتهرگهن خهۋهر . بۇرادهرلىرىدىن ئىدى 

كورلىغا ئاڭالنغان ھامان الله بىلهن قۇربان كورلىدىن كۇچارغا ئاتلىنىپ كۈرهش سېپىغا قوشۇلغان ۋه مهيداندا مهرتـلهرچه 

  . ن بولغان قۇربا

ئىرپان ئۇنىڭ كۆزىگه ئىنتىزارلىق . مۇئهررىخ مهرۇپ ھىجرانى سۆزلهپ مۇشۇ يهرگه كهلگهنده بىر پهس دېمىنى ئېلىۋالدى 

  :ئۇ سۆزىنى يهنه باشلىدى . بىلهن تهلمۈرهتتى 

رلىلىـق پـالۋان  كۇچار قوزغىلىڭىنىڭ تهسىرىده كو- دىدى ھىجرانى ، - يىلالرنىڭ تازا تومۇز كۈنلىرىده ، ¨ 1860 -

ۋه كۇچـار قـوزغىلىڭى بىـلهن ③ ئىسالم مهھهممهتخان باشچىلىغىدىكى كورال ، لوپنۇر خهلقى رهسمىي قوزغىالڭ كۆتهردى 

 تۇشتا يېڭىلىپ ، ¨تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇپ تهرىپىدىكى خان لهشكهرلىرى تۇشمۇ . بىرلهشكهن زور كۈچ بولۇپ ئۇلغايدى 

 جاھاننى تىتـرهتكهن قـالتىس ھهيـۋهت بىـلهن قـارا ¨قوزغىالڭچى دىخانالر يهر . ى قارا شهھهرگه كېلىپ توپالنغان ئىد

  . شهھهر دهرياسى بويىغا قىستاپ كهلدى 

قارا شهھهر دهرياسىنىڭ سۈيى دولقۇنالپ ئاقاتتى ، يۇلتۇز ۋه بايىنبۇالق جىلغىلىرىـدىن قوشـۇلغان چـوڭ سـهل دهريـا     

خان لهشكهرلىرى قوزغىالڭچىالرنىـڭ ئىلگىرلىـشىنى توسـاپ . يتىۋهتكهن ئىدى سۈيىنى مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده ئۇلغا

  . قويۇش ئۈچۈن دهريا كۆۋرۈكىنى بۇزۇپ تاشلىدى ، رىست دىگهندهك ، قوزغىالڭچىالرنىڭ يولى ئۈزۈلۈپ قالغان ئىدى 

ېچىلغان جىددى ۋه مهخپى  مۇشۇ بىز تۇرۇۋاتقان جايدا ئ- دهو سۆزىنى داۋامالشتۇردى مهرۇپ تاغا ، - لېكىن ،  -   

ئۇنىـڭ پىالنـى . يىغىندا كورلىلىق پالۋان ۋه پاراسهتلىك ئىسالم مهھهممهتخان ئۆزىنىڭ جهڭ پىالنىنى ئوتتۇرغـا قويـدى 
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مۇشـۇ پىـالن بـويىچه قـوزغىالڭچىالر خـان لهشـكهرلىرىنى . قوزغىالڭچى باشـلىقالر تهرىپىـدىن بىـردهك قوبـۇل قىلىنـدى 

قوزغىالڭچىالرنىـڭ .  كۆلىنىڭ جهنۇپ تهرىپى بىلهن ئايلىنىپ كۈمۈشـنىڭ سـېيىغا يېقىنالشـتى بىخۇدالشتۇرۇپ ، باغراش

خان .   توزانالر ئالهمنى قاپالپ ھهيۋهتلىك بىر تۈس پهيدا قىلدى ¨ شۇمبا توزۇتقان چاڭ ¨ئاتلىرى سۆرهپ ماڭغان شاخ 

شكه چېكىنگهنده قوزغىالڭچىالرنىـڭ زهپهر مارشـى ئۇالر شهھهرنى تاشالپ كۈمۈ. لهشكهرلىرى مۇھاسىرىگه ئېلىنماقتا ئىدى 

  . ئون مىڭدىن ئارتۇق خان لهشكهرلىرىنىڭ ئۆلۈگى سايدا قالدى . كۆككه ياڭرىدى 

 دا قويۇلغان >> قالغا مازىرى <<مانا مۇشۇ شانلىق جهڭده قۇربان بولغان يىگىتلهرنىڭ بىر قىسمى باش ئهگىمدىكى      

ى سارىخان بىلهن ئارزۇلۇق ئوغلى شـىرئهلىخاننىڭ جهسـىدى مانـا مۇشـۇ تـاغ باغرىغـا ؛ ئىسالم مهھهممهتخاننىڭ خوتۇن

  ... دهپ ئاتىلىپ كهلمهكته >> تاغ سارىخان << -شۇندىن باشالپ بۇ جاي . قويۇلغان 

ا ئورنىدىن ئۇ ئىختىيارسىز ھالد. سۆھبهت ئاخىرالشقاندا ئىرپان يۈرىگىدىن ئۇرغىغان ھاياجىنىنى باسالماي قالغان ئىدى      

  .  ده بۇ تارىخچى ئاتىغا چهكسىز ئۆرمهت ۋه ئىھتىرام بىلدۈردى ¨چاچراپ تۇردى 

تارىخچى ئاتا خوشلىشىپ ماڭدى ، لېكىن ئىرپاننىڭ پۈتـۈن ۋۇجۇدىـدا پهيـدا بولغـان كۈچلـۈك ھېسـسىي ھـارارهت      

 << ئىسيان قوزغىماقتا ؛ ئۇنىڭ تهپهككۈرىـده الۋۇلدىماقتا ؛ ئۇنىڭ يۈرهك تومۇرىدا ۋىجدان غورۇرى بىلهن قىزىغان قانالر

  .  داستانىنىڭ جهڭگىۋار سهھىپىسى نامايهن بولماقتا ئىدى >> قۇربان ¨الله 

تال باراڭلىغىنىڭ شادىلىرىغا قونۇۋېلىپ ۋىچىرالشقان قالغاچالرنىڭ ئاۋازلىرى ئۇنىڭ خىيـالىنى ئـۈزۈپ تاشـلىغان چاغـدا    

  .  ده ، تاغ باغرىنى سهيله قىلدى ¨ماينىڭ تال باراڭلىغىدىن ئاستا تاالغا چىقتى ئۇ ، مو. كهچ پېشىن بولغان ئىدى 

ئېدىرلىقنىڭ يان .  غۇر شامالالر ئۇنىڭ ئوتلۇق مهڭزىنى يېقىملىق سۆيۈپ ئۆتهتتى ¨باغراش تهرهپتىن كېلىۋاتقان غۇر      

  گۈللهرنىڭ خۇشپۇراقلىرى. دهك لهرزان تهۋرىنهتتى باغىرلىرىدا ھۆپپىده ئېچىلغان خۇشبۇي گۈللهر گويا ئۇنىڭغا ئهركىلىگهن

جىراالردا ئۆسكهن يۇلغۇن ۋه ئازغـانالر ئارىـسىدا جاغالمـان ، غـورۇالي ۋه تـاغ قۇشـقاچلىرى . كۆڭۈلنى ھوزۇرالندۇراتتى 

  .جۈپلىرى بىلهن قوغلىشىپ ھهريان ئۇچۇشماقتا ئىدى 

  ه خان قورو تاغ تىزمىلىرى ئۈستىده سۈزۈك ئاسمان  ۋ)25( خوتۇن قورو ¨كۈن پېتىش تهرهپتىكى ئاق تاغ     

ئاسمان قهرىنى بويلىغان بىرقانچه سار قاناتلىرىنى سوزۇپ ، گويا قارا قهغهزدىـن . خۇددى تىنچ دېڭىزدهك يالتىرايتتى     

  . ياسالغان لهگلهكتهك چهمبهرسىمان چۆگىلهيتتى 
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 دىكـى سهيلىـسىنى ئاياقالشـتۇرۇپ ، موماينىـڭ دهرۋازىـسى >>ن  تاغ سارىخا<<ئىرپان نامازدىگهر بولغان مهھهلده      

 ده بۇ يهرده ياتقان بىرقانچه تـوغراق ياغىچىنىـڭ يېڭىـدىن كـۆكلهپ چىقىرىۋاتقـان يـاش نوتىلىرىغـا ¨ئالدىغا كهلدى 

  .  ئۇزۇنغىچه قاراپ قالدى ¨ئۇزۇندىن 

 نهسـىل يىتىـشتۈرۈۋاتقانلىقى ئىرپـان ئۈچـۈن ئۈمـۈد بۇ توغراقالرنىڭ ئالتۇن تۇپراق باغرىدىن ئـوزۇق ۋه كـۈچ ئېلىـپ    

 ده ، گۇگـۇم چۈشـۈش ¨شۇ تاپتا ئۇ ، ئۈمۈد دهرياسىدا ئۇرغۇغاندهك شىرىن ھېسـسىياتقا چۆمـدى . بېغىشلىغان ئىدى 

 . ئىزىدىن كۇچار تامان يۈرۈپ كهتتى >> قۇربان ¨ الله <<بىلهن تهڭ تاغ سارىخاندىن ئايرىلىپ ، 

  اپيىگىرمه يهتتىنچى ب

   >> ياشاش ئۈچۈن كۈرهش << 

  مۇتهللىپ .  ل  -

1  

 << دىـن ئايرىلغـان چاغـدا ، قۇياشـغهربى تهرهپتىكـى >> تاغ سارىخان <<ئىرپان ۋاپادار بوز يورغىسىغا مىنىپ ،      

  .  كهينىگه يۇشۇرۇنۇپ ، زىمىن يۈزىگه زاۋال كۆلهڭگىسى پهرده يېيىشقا باشلىغان چاغ ئىدى >>جهينهك چوققا 

ئـۇ ، .  ده ، يۈرىگى يانـاتتى ¨ پاتال مۇئهررىخ مهرۇپ ھىجرانىنىڭ سۆزلىرىنى ئېسىگه ئاالتتى ¨ئۇ يول بويى پات      

قهھـرى ئېـشىپ ۋىجـدانى قاينـاپ ¨ ئىزى بىلهن سۆيگۈ ۋادىسىنى كىزىپ ، ماڭغانـسېرى غهزهپ >> قۇربان ¨ الله <<

  .تاشاتتى 

  . ئۆزىگه پىچىرالپ ¨ىتمىسى ، دهيتتى ئۇ ، كېتىۋېتىپ ئۆز  زارلىق ۋه ھاقارهت ۋىجداننىڭ ئېچ¨خار    

 جهزىرىلهرگه ئىتتىرىپ ¨ھايات ئۇنى پهرھات كهبى تاغ . بۇ تۇيغۇنى ئۇنىڭغا ھاياتنىڭ رهھىمسىز زهربىسى ئۈگهتتى     

ۇلنىـڭ ئـاخىرقى بـۇ ، ئىي. ئىرپان تهڭرى تېغىنىڭ كۈنگهي باغرىنى بويالپ غهرپ تامان ئىلگىرلهپ باراتتى . تاشلىدى 

  . كۈنلىرى ئىدى 

 قاپتىلىغـا >> زادۋال تـاغلىرى <<ئىرپان ئايقۇمۇش ۋه مـولالقچى جىلغىلىرىـدىن ئۆتـۈپ ، كۇچارنىـڭ شـىمالىدىكى      

 دىگهنـدهك ھـېچ ئـارام >>!  توختىمـاي مـاڭ <<بۇ چاغدا قانـداقتۇر يوشـۇرۇن بىـر كـۈچ ئـۇنى . يېقىنلىشىپ قالدى 

ئىرپان سـاالم بهردى ۋه .  تهرهپتىن كهلگهن بىر ئىشهكچى ئۇچراشتى >> ئوقۇر بۇالق <<ۇنىڭغا  ئ بۇچاغدا. بهرمهيتتى 

  . يول سورىدى 
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  : ئىشهكچى گويا بىر نىمىدىن تهشۋىشلهنگهندهك ئهتراپىغا قارىۋېلىپ ، جىددى جاۋاپ بهردى    

   قۇزغۇنالرنى كۆرمهيۋاتامسىزا ؟¨ۇ قاغا  بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىپ يۈرىسىز ، ئۇكام ؟ تېزرهك كىتىۋېلىڭ ، ئاۋ    

  : قۇزغۇنالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ¨ئىشهكچى ئوڭ قولى بىلهن نېرىراقتىكى بىر پوتهي ئهتراپىغا ئولىشىۋالغان قاغا   

 ئۈلۈشكۈندىن تارتىپ تۈنۈگۈن ئاخشامغىچه بۇ يهرلهرده ئىلى پارتىزانلىرى بىلهن گومىنـداڭ ئوتتۇرىـسىدا قـاتتىق جهڭ -

 دېـگهن )26(پارتىزانالر تاغ يولى بىلهن باينىڭ قېيىـر . گومىنداڭ نۇرغۇن ئۆلۈكلىرىنى تاشالپ شهھهرگه قاشتى . دى بول

ئهمـدى مېنـى . جهڭ بولۇۋاتقاندا مهن تاغ كامىرىغا مۆكۈۋېلىپ ئاران بـاالدا قۇتۇلـۇپ قالـدىم . يېرىگه ئۆتۈپ كهتتى 

  . دىدى -تتىم ، گهپكه تۇتماي ، تېز كېتىۋېلىڭ ؛ خوش مهنمۇ كه

  .ئىشهكچى سۆزىنى چۇس ئۈزۈپ ، بۈگۈر تامان ماڭدى    

  : ده ، ئۇنىڭدىن يهنه ¨ئىرپان ئىشىگىنى چاپتۇرۇپ ياندىشىپ باردى  

  . دهپ سورىدى - ئاكا ، قېيىرگه قايسى يول بىلهن ماڭغىلى بولىدۇ ؟   -

 بـۇ يهرده تـۇرۇش خهتهرلىـك دهۋاتـسام - ،  دىدى ئىـشهكچى كايىـپ- ئۇكام ، بېشىڭىزنىڭ دهردى بارمۇ نېمه ؟-

  !نىمىشكه گهپكه تۇتۇۋېرىسىز ؟ قاراڭ ئهنه ، ئاشۇ كۆرۈنگهن قېيىر تاغلىرى 

ئهممـا ئۇنىڭـدىن ئاڭلىغـانلىرى ئىرپـان ئۈچـۈن ئۈمـۈد . ئىشهكچى ئهمدى ئىرپانغا قاراپمۇ قويمـاي يـۈرۈپ كهتتـى     

  . قېيىرغا قاراپ ماڭدى ئۇ ، ھهۋهس ۋه ھاياجان بىلهن . بهلگىسى بولدى 

ئوت بىـلهن  ( )27( >> فېنخوتهي << قورۇل ئېغىزىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ئىگىزلىككه گومىنداڭ تهرىپىدىن ياسالغان      

بۇ بۆره .  پهلهك تىك كۆتۈرۈلگهن بىرخىل يېشىل ئىس يىراقتىن كۆرۈنۈپ تۇراتتى ¨مۇنارىسىدىن ئاسمان ) بهلگه بېرىش 

  . ى ئىدى تېزىگىنىڭ تۈتۈن

 ئىرپان بىرھازادىن كېيىن قورۇل ئېغىزىدىن بىخهتهر ئۆتۈپ كهتتـى ۋه ئېگىـزلىكته قـاراۋۇل بولـۇپ تۇرغـان مىللىـي        

  . ئارمىيه كىشىلىرىگه ئۇچراشتى 

انچى  قاراۋۇل جهڭچى ، ئىرپاننىڭ تهرجىمىھالىنى سۈرۈشتۈرۈپ بىلگهندىن كېيىن ، ھهمرىيىغا قوشۇپ قېيىرنىـڭ قـاز       

  . مهھهللىسىگه ئورۇنالشقان مىللىي ئارمىيه قىسىم ئىشتاۋىغا يهتكۈزدى 
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ئۇنى تىزىملىغـۇچى جهڭچـى يىگىـت ئۇنىـڭ .  ئىرپان چهكسىز خۇشاللىققا چۆمۈپ دهرھال پىدائىيلىققا يېزىلدى          

غلىـۋهتتى ۋه بىـر ئـازدىن كېـيىن تهرجىمىھالىنى ئېنىقلىغاندىن كېيىن ئورنىدىن تۇرغان پېتى ئۇنى قۇچـاقالپ ھـۆڭرهپ يى

  .ئىرپاننى باشالپ ماڭدى 

يۈز ۋه بويۇنلىرى خۇددى ئهسۋاپ بىلهن بهلدهنگهن .  پهل ئاقسايتتى ¨ تىزىملىغۇچى جهڭچىنىڭ سول پۇتى سهل          

  .  قات تارتۇق ئىدى ¨ياغاچتهك قاتمۇ 

  : قىپ ، ئهكچى ئولتۇرۇپ سۆھبهتكه چۈشتى ئىككىيلهن قازانچىنىڭ يېنىدىكى بىر چىمهنلىك دۆڭلۈككه چى     

  .  ھه ؟ مهن ئهكبهر ¨ ئىرپان ، سهن مېنى تونۇيالمىدىڭ   -

  ! ئهكبهر   -

ئـۇ ، دهرھـال قهدقـردان دوسـتىنى قۇچـاقالپ ، . ئىرپان ئاغزىنى ئېچىپال قالدى ، كېـرىلگهن قـوللىرى تىترهيتتـى      

ئۇالرنىـڭ كۆڭـۈل .  بىـرىگه قارىـشىپ قالـدى ¨ياجـان ئىلكىـده بىـر پىشانىلىرىگه سۆيۈپ كهتتى ، ھهر ئىككىيلهن ھا

  .  بىرلهپ ئۆتمهكته ئىدى ¨كۆزلىرىدىن قانلىق قىسمهت كارتىنىلىرى بىر 

 ئالتۇن << كىتاپخانلىرىمىز يۇقۇرىدىكى باپلىرىمىزدا بۇ ئىككى دوستنىڭ قارا قۇرۇم تاغلىرىدا تونۇشقانلىغى ، كېيىن        

تۇتۇلغانلىغى ، جهنۇبىي ئۇالنبايدىكى ئۆستهڭ ئهمگىكىدىن كېيىن كېزىكته ئـۆلمهي قالغـانالر ئارىـسىدىن  غا >>ئالۋىڭى 

لـېكىن بۈگـۈنكى .  تـوال خهۋهردار بولغـان ئىـدى ¨ئىلغاپ ئهكبهرنىڭمۇ ئالتاي سوقۇشىغا ئهۋهتىلگهنلىگى توغرىسىدا ئاز 

پ ھايـاتى سـهھىپىلهرنى قوشـماقتا ؛ چىمهنلىـك چوققىنىـڭ ئۇچرىشىش ئۇالرنىڭ قىسمهت بىلهن تولغان تارىخىغا ئاجايى

  : تهڭرى تېغىنىڭ قوۋۇرغىسىدا ئولتۇرۇپ ، ئۇالر شۇ سهھىپىلهرنىڭ قانلىق قۇرلىرىنى بايان قىلىشماقتا ئىدى ¨ئۈستىده 

ق  دىـن ئـارتۇ2000 بىـز ئـۆلمهي قالغـان - دىـدى ئهكـبهر ، -شۇ چاغدا بوغدا قانىلىدىن ھهيدىگهن پېتـى ، -    

قىمـار ، : ئۇ يهرده دۇنيادىكى بۇزۇقچىلىقنىڭ ھهممه خىللىرى ئهۋج ئالغـان ئىـكهن . ئالتۇنچىنى گۇچۇڭغا ئېلىپ باردى 

پاھىشه ، ئوغرىلىق ، بۇالڭچىلىق ، قاتىللىق ، ئهپيۇنكهشلىك ، ئۇرۇش ، قىيناش ، ۋه باشقا كۈلپهتلهرنىڭ كۆپلۈگىدىن 

بىزنـى قهھرىتـان قىـشتا . الرنىڭ ۋهھشىيلىگى چېكىـدىن ئاشـقان ئىـدى گومىنداڭچى. چىداپ تۇرۇش مۇمكىن ئهمهس 

 ئاغمىخـان قۇملـۇغى <<بىز گۇچۇڭنىڭ شىمالىدىكى . ئالتاي سوقۇشىغا ھهيدىدى ، مهن مهلۇم بىر يىڭ قاتارىدا ئىدىم 

 -  شـلىقبـۇ يهر تا.  سـىغا كىـردۇق >> جاڭجۈن گـوبى << دهپ ئاتىلىدىغان گوبىدىن ئۆتۈپ ، مىڭ بىر تهسته >>

نه سۇ ، نه گىياھتىن ئهسهر يوق ئىدى . بىپايان غىڭ ساي ، قاتتىق شىۋىرغان ، دهھشهتلىك بوران ئادهمنى ئۇچۇراتتى 

لهڭ . بهزى جايدا ئادهم ۋه ھايۋان ئۇستىخانلىرى دۆۋىلىنىپ ياتاتتى . ماڭدامدا دىگۈدهك ئادهم ئۆلۈكلىرى ئۇچرايتتى . 
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ۋان بىلهن موسا كارۋاننىڭ ھېساپسىز تۆگه ۋه ئاتلىرى مانا مۇشـۇ جـاڭجۈن گوبىـسىدا ئاشلىغى توشۇپ ماڭغان ئهيسا كار

  . ئۆلۈپ تۈگىگهن 

 زارلىق ۋه ليهنجاڭ ، يىڭجاڭالرنىڭ تـايىغى بىـلهن ¨ نىڭمۇ تولىسى مۇشۇ گوبىدا ئاچ >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<      

ئۆلۈم كـۆزۈمگه . ئهسلىسهم ھېلىمۇ يۈرهكلىرىم جىغىلدايدۇ . شۇالرنى كۆرۈپ ئۇستىخانلىرىم سىقىرايتتى . ئۆلۈپ كهتكهن 

 قۇزغـۇنالرنى كـۆرۈپ ¨ نىڭ ئۆلۈكلىرىنى يىيىشىۋاتقان بۆرىلهرنى ، قاغـا >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<. كۆرۈنۈپال تۇراتتى 

سانجىپ ، سارتوقاي  نهيزىسىنى ¨كهينىمىزده پهيجاڭ ، ليهنجاڭلىرىمىز دۈمبىمىزگه مىلتىق . ھوشۇمنى يوقىتىپ قوياتتىم 

دهريا مۇزلىرى .  قۇربان بولغان >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<بۇ يهردىمۇ نۇرغۇن . كۆۋرۈكى ئۈستىگه ھهيدهپ ئېلىپ باردى 

 دىگهن يهردىكى >> داپسۇن <<. بىز كۆۋرۈكتىن ئۆتۈپ ماڭدۇق . قانغا بويالغان قاقاس چۆللهر قان بىلهن سۇغۇرۇلغان 

بىردهمـدىن كېـيىن .  دىگهن يهردىكى جىلغىدا مۇھاسىرىده قالـدۇق >> ئالتۇن قازۇق <<. ۇق جهڭده بىر قېتىم قىرىلد

بهيتىـك . ئۆلـۈكلهر ئارىـسىغا يىقىلـدىم . پۇتۇمغا ئوق تهگـدى . ئۈستىمىزدىكى تاغدىن مۆلدۈردهك ئوق يېغىپ كهتتى 

 ئىككى دهرت بىر بولۇپ ئازاپاليتتى ¨غرىقى تهرهپتىن ۋىژىلداپ ئۇرۇلغان سوغاقنىڭ دهردى ، يارىدار بولغان پۇتۇمنىڭ ئا

مهن .   ياراقالرنى يىغىشتۇرۇشقا باشلىغان ئىدى ¨ئۇالر قورال . ئۆلۈكلهر ياتقان مهيدانغا ئاتلىق قازاقالر يىتىپ كهلدى . 

نىمغـا مۇقـاش ئىـسىملىك ئوتتـۇرا ياشـلىق قـازاق يې.  دهپ ۋارقىرىـدىم >>!  مېنى قۇتقۇزۇڭالر <<  ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن

  : يۈگۈرۈپ كهلدى ۋه 

  .  دهپ قاتتىق بۇيرۇق قىلدى ¨!  ئورنۇڭدىن تۇر  -   

ئـۇ ، يـۆلهپ .  يـۇ ، يىقىلىـپ چۈشـهتتىم ¨مهن چىشىمنى چىشلهپ ئورنۇمـدىن تۇرۇشـقا جىدهللىـشىپ بـاقتىم       

. شى ئىكهنلىكىمنى ئۇقتۇردۇم مهن ئۆزهمنىڭ مهجبۇرى تۇتقۇن بولۇپ كهلگهنلىكىمنى ، بۇ ناھهق ئۇرۇشقا قار. تۇرغۇزدى 

. ئـوق تهكـكهن پۇتـۇمنى داۋالىـدى . ئېتىغا مىنگهشتۈرۈپ ئۆيىگه ئېلىپ بـاردى . ئۇ مېنىڭ يۈرهك سۆزۈمگه ئىشهندى 

سـول پۇتـۇم مانـا ئـۆزهڭ كۆرۈنۈۋاتقانـدهك ئاقـساق بولـۇپ . بىراق ، مهن قاتتىق سوغاقتا قاتتىق زهخىملهنگهن ئىدىم 

داۋالىنىش ئۈچۈن غۇلجىغا كېلىـپ .  ئالتاي پارتىزانلىرى بىلهن بىلله مىللىي ئارمىيىگه قاتناشتىم كىيىن مهنمۇ. ساقايدى 

  ...ساقايغاندىن كېيىن خىزمهت ئېھتىياجى بىلهن بۇ سهپكه كهلدىم 

  . سورىدى ئىرپان - دىن تىرىك قالغانلىرى يهنه بارمۇ ؟ >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<   -

  . گۈن كهچته سېنى ئۇالر بىلهن كۆرۈشتۈرىمهن بۈ.  بىر قانچىسى بار  -

  . ماقۇل  -
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 ئاخىرىدا   نى بايان قىلىپ>> كارامهتلىرى ¨ سېھىر << ئارقىدىن ئىرپانمۇ كهچۈرمىشلىرىنى ، مۇناپىق زامانقۇلنىڭ        

:  

  .  دىدى - بۈگۈن مهنمۇ ئۆزهمنى دۇنياغا يېڭىۋاشتىن تۆرهلدىم دېسهم بولىدۇ ،  -

ئۇالر مۇڭداشقاچ تـاغ مهنزىرىـسىنى تاماشـا قىلىـپ . ت كهچ پېشىن مهھهلده چوققىدىن تۆۋهنلهپ ماڭدى ئىككى دوس 

  : باراتتى 

تىيانشاننىڭ تهسكهي تهرىپىدىكى ئاقيايالق ۋه خانيايالقلىرى بىلهن ئومۇرتقىداش بولغان بۇ يهرنىڭ گۈزهل تاغلىرى        

چوققىلىرىغىچه قهد كۆتۈرگهن قارىغايزارلىقالر خۇددى رهسسامنىڭ تهسۋىرىدهك مۇزاتنىڭ قارلىق . ئىنتايىن كۆڭۈللۈك ئىدى 

 مهرۋايىـتالر چاچرىتىـپ ئوينـاپ >> ئـالتۇنقۇش دهرياسـى <<مۇزاتتىن ئۆركهشـلهپ چۈشـىدىغان . كۆزنى قاماشتۇراتتى 

ن دولقۇنـسىمان پهلهمـپهي  ئالتۇنقۇش ، بوز كېرىگى ۋه كىچىك غول تاغلىرىغىچه سـوزۇلغا¨شىمال تهرهپتىكى . باراتتى 

 پارالق باھار پهسلى مهدھىيىسى <<دۆڭلۈكلهرده ئېچىلغان رهڭدار يايالق گۈللىرى ئهتىردهك خۇشپۇراق چېچىپ ، خۇددى 

  :  گه ئوخشاش كۆڭۈللهر زهۋقىنى جهلىپ قىالتتى >>

   خىل ، ¨ يهرده گۈل خىلمۇ ¨ گۈزهل مهنزىره <<

  . يېشىل ¨داال ، تاغ ، ئېدىر ، قىر يۈزى كۆك 

   

  غاز ، ئۆردهك ، ئاققۇ خۇشاللىق بىلهن ،

  . تۆۋهن ¨قاقىلداپ ئۇچۇشار يۇقىرى 

   

  تۈمهن رهڭ چىچهكلهر ئېچىلغان كۈلۈپ ،

  >>... ئىپار ، كاپۇر ھىدىغا دۇنيا تولۇپ 

   

2  

نۇرغـۇن .  يېزىلماقتـا ئىـدى  مىللىي ئارمىيىنىڭ بۇيهردىكى ئىشتاۋىغا ياشالر ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ پىدائىيلىققا           

قېيىرلىقنىــڭ قهيــسهرلىك روھــى مىللىــي ئــارمىيه .  ئارغىمــاقلىرىنى غــازات ئۈچــۈن ھهدىــيه قىالتتــى ¨كىــشىلهر ئــات 
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چۈشـتىن كېـيىن ئىرپـان ئـارمىيه ئىـشتاۋىدىن ۋهزىـپه . جهڭگىۋارلىرىنىڭ جاسارىتىگه يېڭـى ئىلھـام بېغىـشلىماقتا ئىـدى 

  : تاپشۇرۇۋالدى 

ئۇ يهردىكى دۈشمهن ئهھۋالىنى ئىگهللهپ كېلىسىلهر .   بىلهن بىلله بايغا ماڭىسىلهر >> شامال بوۋا <<كهچته بۈگۈن   -

  . دىدى كوماندىر ، جىددى قىياپهتته -، 

ئۇ خېلى ياشىنىپ قالغىنىغا قارىماي ئۇزايىدىن تېخـى تىـمهن .  ئهپچىل ۋه ياراملىق كىشى ئىدى - >> شامال بوۋا << 

  .  بايغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى ¨بۇ ئىككىيلهن بهلگىلهنگهن مۇددهتته مهنزىلگه . راي كۆرۈنهتتى ۋه جاغدا چى

 سېتىق ئۈچـۈن سـهھرادىن كىـرگهن دىخـان ¨ سودا >>شامال بوۋا <<ئىرپان بىلهن. بايدا بازار قىزىغان بىركۈن ئىدى 

كىرىنى قالدۇرۇپ ، قالغـانلىرىنى يـۆتكهپ كهتـكهن دۈشمهن بۇيهرده بىر ليهن ئهس. قىياپىتىده بازار كوچىلىرىنى ئارلىدى 

 دىـگهن >> ھاي چاپان ئهمهتخان ¨ ھاي <<بۇ ليهننىڭ بىر قىسمى ئاشلىق ئىسكىالتىدا ، بىر قىسمى بولسا . ئىكهن 

  . سودىگهرنىڭ سارىيىدا مۇداپىئه ئىستىھكامى قۇرغان ئىكهن 

ئهتىـسى تـۈن يېرىمـدىن . ى كهچقـۇرۇنلىقى ئىـشتاپقا يهتكـۈزدى  شۇ ئهھۋالالرن>>   شامال بوۋا<<ئىرپان بىلهن         

 دېـگهن دهرهخلىـك >>چوغتـال<<زهربىدارالر شهھهرنىڭ شهرقىي جهنۇپ تهرىپىگه ئـون نهچـچه چـاقىرىمچه كېلىـدىغان 

ملىرىغا  ئىككى لىنىيه بويىچه دۈشمهن ئىستىھكا¨ ده، تاڭ بىلهن تهڭ شىمال ۋه جهنۇپ تهرهپتىن ¨مهھهللىگه ئورۇنالشتى 

. ئاشلىق ئىسكىالدىغا قاتمۇ قات پوتهي سېلىۋالغان دۈشمهن پىلىموتچىلىرى جاھىللىق بىلهن قارشىالشـتى. تېگىش قىلدى 

قوماچ قورىغاندهك قاينىماقتا ، قارشىلىقمۇ قاتتىق بولماقتـا  ئوق ئاۋازى . پوتهينى پارتىلىتىش جېڭى قاتتىق داۋام قىلدى 

 ھاي چاپان سارىيىدىكى گومىنداڭ ئهرۋاھلىرى نۇرغۇن جهسهتلىرىنى قالدۇرۇپ ، ¨ۇن ھاي كۈن كۆتىرىلىشتىن بۇر. ئىدى

  .ياقىرىق تامان قاچتى 

  . پوتهي ئىگىزده ئىدى .ئهكبهر ئىجازهت بويىچه پوتهيگه قاراپ غهزهپ بىلهن ئۆمىلىدى 

غىر يارىدارالنغان ئهكبهرنىـڭ جـاراھىتىنى ئۇ كهلگهنده سېستىرا ئې.  دىگهن ئاۋاز ئاڭالندى ¨!  ئىرپان تېز بول         -

  . تېڭىۋاتاتتى

ئۇ ناسىلكىغا .  قارا كىرپىكلىرى ئۇزىراپ كهتكهن ، تىنىغى سۇس ئىدى ¨بىراق ھازىر ئۇنىڭ كۆزلىرى يۇمۇلغان ، قاپ  

يىن يهنه جىددى ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىغا ئورۇنالشقان دوختۇرخانىغا بارغاندىن كې. بىر بېسىنى ئىرپان كۆتهردى . سىلكىندى 

  : ئىرپان ئۇنىڭ بېشىدا پهرۋانه بوالتتى . قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىلدى 

  .  دهيتتى ئىرپان يىغالمسىراپ - ئهكبهر ئاداش كۆزۈڭنى بىر ئېچىپ قارىغىنا ؟         -
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. مانـسىز ئىـدى ئهممـا ئـۇ دهر.  پهل مىدىرالتتى ¨ئهكبهر كۆزىنى يېرىم ئېچىپ ، بۇ مۇاليىم ئاۋاز تامان قولىنى سهل  

ئىرپان سهپدىشىنىڭ قولىنى ئىللىق تۇتۇپ ، ئۇنىڭ كۆزىگه ئىنتىزارلىق بىلهن تهلمۈرهتتى ، لېكىن ئۇ ، كۆزىنى ئاچمـاي 

ئىرپـان بىـر پىيـاله . پهقهت قۇرۇپ كهتكهن لهۋلىرىنى تىلـى بىـلهن يـاالپ تهشـنالىغىنى بىلـدۈرهتتى . نىمجان ياتاتتى 

  . هكبهر گويا تهشنالىغى قانغاندهك چىرايىنى سۈزۈپ تهبهسسۇم قىلدى ئ. تهشنالىق سۈيىنى ئىچكۈدى 

ئارىدىن بىرهر سائهت ۋاقىت ئۆتكهن روزىگادا ئاشلىق ئىسكىالتى ئۈستىگه غهلبه بايرىقى قادالغان خۇش خهۋهر يېتىپ         

ئـۇ ئـاخىرقى قېـتىم تهبهسـسۇم . لېكىن بواللمىـدى . ئهكبهر كۆزىنى ئېچىشقا ، بىر نىمه دىيىشكه ئىنتىلهتتى . كهلدى 

 تىن كېيىنكى مهنالىرى ئىچىده قالـدى >> !   ئاھ<<ئۇنىڭ .  دىگهن پېتى لهسسىده جان ئۈزدى >>! ئاھ <<قىلىپ ، 

  !ئاھ سهپداشالر ئاداققىچه كۆرىشىڭالر ، دىمهكچى بولغىيدى ! ئېھتىمال ئۇ ئاھ ئانا . 

3  

رى بايدا قازانغان غهلبه ئىلھاملىرى تۈرتكىسىده بۇ يهردىن ئاتلىنىپ ياقىرىق ، مىللىي ئارمىيه پارتىزان ۋه پىدائىي قىسىملى

  .  ۋه بوز دۆڭ قاتارلىق جايالرغىچه سهپ تارتىپ ئورۇنالشتى  قارا باغ ، قىزىلبۇالق

پـى يـۈرۈپ  ئىرپان بىلهن شامال بوۋا قاتارلىق رازۋېتچىكالر يهنه بۇيرۇق بويىچه قـارا يۇلغـۇن ۋه جـام تهرهپـكه مهخ      

  . ئىرپاننىڭ چارلىغۇچى گورۇپپىسىدا ئاپتومات ، بهش ئاتار مىلتىق ۋه گىرانات قاتارلىق قورالالر تهق ئىدى . كهتتى 

  .  ئۇالر چارۋىچى قىياپىتىده كىيىنگهن ، كۈندۈزى غارالردا يۇشۇرۇنۇپ ، كېچىده بىماالل يۈرۈش قىالتتى          

پتىسىنىڭ دهسلهپكى كۈنى ئاخشىمى ئىرپان ھهمرالىرى بىلهن قارا يۇلغۇنغـا يېقىنلىـشىپ  ئاۋغۇستنىڭ ئىككىنچى ھه        

 <<ئاسـماننى . ئهتراپ بهئهينى گۆردهك قـاراڭغۇ ؛ تهبىـئهت ئېغىـر ئۇيقىـدا ، جىمجىتلىـق ھۆكـۈم سـۈرهتتى . باردى 

ىڭ ئهلپازى بۇزۇلۇپ ، ئالدىن كهلـگهن ھاۋان.  تاغلىرى تهرهپتىن تۈرۈلۈپ كهلگهن بولۇتالر قاپلىماقتا ئىدى >>مىڭتىكه 

  . كۆڭۈلسىز شامال يامغۇردىن بهلگه بېرىپ تۇراتتى 

 يېغىلىـق - دهيتتى شامال بـوۋا ، ئېتىنىـڭ تىزگىنىنـى تارتىـپ توختـاپ ، - زامانالردىن تارتىپ ، ¨ زامان         -

ىپ كهلگهن ئۇنىڭ بىرى مۇشۇ قارا يۇلغـۇن ؛ غهۋغالىرى بىلهن مۇشۇ يۇرتتا ئۆتكهنلهرنىڭ ھهممىسىال ئىككى جاينى تالىش

ئۆزىمىزگه پهخهس بـواليلى ، بـۇ يهرده .  دهپ ئاتىشىدۇ >> تۆمۈر قاپقا <<يهنه بىرى باش ئهگىم ، بۇ ئىككى جاينى 

  ...چوقۇم دۈشمهن بار 

مهسـتىنال  تۈگى¨ئۇنىـڭ سـۆزى تېخـى تـۈگه . تهمىنى بهش قولدهك پىششىق بىلهتتـى ¨ شامال بوۋا بۇ يهرنىڭ ئهل  

ئىسسىق كۈنلهرده يامغۇرنىـڭ . رازۋېتچى باتۇرالر بىر مهھهل يامغۇردا قالدى . قېرىشقاندهك يامغۇر شارىلداپ قۇيۇۋهتتى 
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ئۇالر گويا ساماۋى پارلىق مۇنچىغا چۈشكهندهك يامغۇر سۈيىگه چۆمۈلۈپ ، . ئىللىق تامچىلىرى تهنگه ھوزۇرلۇق تېگهتتى 

  .  شىلىمسىمان پاتقاقلىقتا مىدىرالشمۇ قىيىن ئىدى .دالىدا خېلى تۇرۇپ قېلىشتى 

ئىرپان بىلهن شامال بوۋا ھهمرالىرىنى كۈزهتكه قالدۇرۇپ ، ئۆزلىرى . تاڭ سۈزۈلهي دىگهنده يامغۇر پهسلهپ باراتتى        

  . كۆۋرۈك تامان يۈرۈپ كهتتى 

ئۇالر كۆۋرۈككه يېقىنالپ كهلگهنـده بـۇ . ه ئىدى  ئۈچ چاقىرىمچه يهرد¨ قارا يۇلغۇن كۆۋرىگى بۇ يهردىن ئىككى         

جايدا پوستا تۇرغان بىر دۈشمهن ئهسكىرى مىلتىغىنى قۇچاقلىغان پېتى يوغان دهرهخنىـڭ تىگىـده شۈمـشىيىپ ئۇخلىماقتـا 

 ده مىلتىغىنـى ¨ شىپ ئايـاق ئاۋازىـدىن چۆچـۈپ قوزغالـدى ¨ئۇ ئۆزى تامان كېلىۋاتقان ئىككىيلهننىڭ شىپ . ئىدى 

  : شامال بوۋا ئۇنىڭغا . رىپ ھاڭۋېقىپ قارىدى كۆتى

  .  دىدى - شۇمبا ئاالي دهپ كېلىشىم ، ¨شاخ .  ھويالمنى سۇ بېسىپ كهتتى    -

  . ۋاقىراپ سورىدى ئهسكهر ¨!  ئۆيۈڭ نهده ، ئېتىڭ نىمه ؟   -

-        ........   

 ده ، ئۇنى ئالدىغا سـېلىپ ¨گېلىنى بوغۇپ ئۈلگۈردى ئۇنىڭغىچه چىۋهر ئىرپان پهم بىلهن ئارقا تهرهپتىن ھېلىقىنىڭ     

  . ، بايىقى ھهمرالىرى ساقالپ قالغان جايغا ئېلىپ كهلدى ۋه ئۇنىڭدىن ئاخبارات ئىگهللىدى 

  ...بۇ جايدا ھازىر قاراۋۇللۇقتا تۇرۇۋاتقان تۆت كىشى ئىكهن ، قالغان ئۈچىسى ئۇيقىدا     

قان يهرگه بېسىپ كىردى ۋه ئۇيقۇ ئهرۋاھلىرىنى مىدىرالتماي تۇرۇپ باغالپ ، ئـۇدۇل پارتىزان باتۇرالر ئۇالر ئۇخالپ يات   

  . ئىشتاپقا ھهيدهپ ماڭدى 

ئىشتاپ دۈشمهندىن ئىگهللىگهن يېڭى ئاخبارات بويىچه ئىرپان بىلهن شا،ال بوۋىغا يهنه بىرقانچه كىـشىنى قوشـۇپ ،     

  . ئهۋهتتى قازان ئاسما ۋه تاز لهڭگىر تهرهپلهرنى چارالشقا 

4  

بـۇ لىنىـيه .  گومىنداڭ ئاقسۇدىكى بارلىق كۈچىنى مهركهزلهشتۈرۈپ ، يار بېشىغا مۇداپىئه لىنىيىسى قۇرغان ئىـدى        

شىمالدا كونا ئايرودۇرۇمـدىن تارتىـپ ئىچتـاچى ، خىنـدا ، مـولال قوغـۇنچى ۋه ئايـاق كېرىـشكىچه كهڭ تـۈزلهڭلىككه 
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 قات ئاكوپ ، خهندهك قېزىپ ، پوتهيلهرنى قۇرۇپ ئورۇنالشقان ، يهنه بىر بۆلۈك ¨اتمۇ ئۇالر بۇ يهرلهرگه ق. سوزۇالتتى 

  . ېرىقتىكى  قوناقلىققا بۆكتۈرمىگه قويغان ئىدى ئتهكۈچلىرىنى بولسا سۆگ

  . دى ده ، دهرھال ئىشتاپقا يهتكۈز-   ئىرپان گورۇپپىسى بۇ ئهھۋالالرنى قازان ئاسمىدا ئوتۇنچى دىخانالردىن ئۇقتى     

بۇ الھىيه بويىچه پارتىزان ، پىدائىيالرنىڭ بىر قىسمى . مىللىي ئارمىيىنىڭ ئىشتاپ كوماندىرلىرى يېڭى الھىيه تۈزدى     

كۇۋاس ، كۆكبۆره ۋه تۇمشۇق ئارقىلىق كونىشهھهرگه شىمال تهرهپتىن كىرىش ؛ يهنه بىرقىسمى يهرلىك پىدائىيالر بىـلهن 

  . ارقىلىق چوڭ يول بويالپ ، ئۇدۇلدىن تىگىش پىالنالندى بىرلىكته جام ۋه تاز لهڭگىر ئ

لېكىن ، گومىنداڭچىالر پارتىزانالرنىـڭ غهرىزىنـى سـېزىۋېلىپ ئۆزلىرىنىـڭ يـار بېـشىدىكى مـۇداپىئه پىالنىنـى يېڭـى      

توساپ زهربه بېرىش جام تهرهپتىن ئىلگىرلهپ كېلىۋاتقان پىدائىي قىسىمالرغا . شهھهردىكى سېپىل مۇداپىئهسىگه ئۆزگهرتتى 

 ئهتراپىغـا >> ئـالتۇنلۇرۇم قهۋرىـستانلىغى << چېرىكلىرىنـى >> بيهنچـادۈي <<ئۈچۈن ئۇچتۇرپاندىن يۆتكهپ كهلـگهن 

  .بۆكتۈرمه قىلغان ئىدى 

 قۇياش چاشكا بولغان چاغدا مىللىي ئارمىيىنىڭ پىدائىي قىسىم ئاتلىقلىرى ئايرودۇرۇمنىڭ شـهرىق تهرىپىـدىكى ئـون       

ئۇالر ئايرودۇرۇمغا يېقىـنالپ .  توزاڭالرنى توزىتىپ ئىلگىرلىمهكته ئىدى ¨ پهلهك چاڭ ¨چچه كىلومىتىر ئارلىقتا ئاسمان نه

    بهردى>> تهسلىم بهلگىسى <<بارغاندا ئالتۇنلۇرۇمغا بۆكتۈرۈپ قويغان بايىقى دۈشمهن چىرىكلىرى ئاق بايراق چىقىرىپ 

  . پ كهلدى ۋه مىلتىقلىرىنى تهتۈر تۇتۇپ يېقىنال

  . ده ، ئاق بايراققا ئىشىنىپ ، بىخارامان تۇرۇۋېرىشتى -  پارتىزانالر غهپلهت غالىپ كهلدى    

 نىڭ نهچچه يۈز ئادىمى پارتىزانالر توپلىـشىپ تۇرغـان >>   ئاق بايراقچىالر<<ھىلىگهر .  تۈز ئىدى ¨ ئهتراپ تۈپ     

پارتىزان ، پىدائىيالر ئۆزلىرىنى ئوڭشاشقا . ال ئوق ياغدۇرۇشقا باشلىدى  ده ، بىردىن¨يهرگه تهلۋىلهرچه يېقىنالپ كهلدى 

بۇ چاغدا كۇچاردىن كهلـگهن . چېكىنىشتىن باشقا چاره يوق ئىدى . ئۈلگۈرهلمهي قېلىپ بىھۇده نۇرغۇن قانالر تۆكۈلدى 

  ما تۈهنجاڭنىڭ ۋهھشى چېرىكلىرى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ

  .  تاراج قىلدى ¨ ئادهتلىرى بويىچه باي ناھىيىسىنى ئېغىر دهرىجىده تاالن >> توپىالڭدا توقاچ ئوغرىالش << 

 ¨ياۋۇز گومىنداڭچىالر قـان كېچىـپ دۇنيـا يىغماقتـا ، كـۆرۈنگهننى قىرماقتـا ، ئاتـا . ئهھۋال بهك ئېچىنىشلىق ئىدى 

  . ئىدى ... نىڭ چاتلىرىنى يىرماقتا نارهسىدىلهر. ئانىالرنىڭ باغرىنى تىلماقتا ، بالىالرنىڭ بېشىنى نهيزىگه ئىلماقتا 
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سهپ . پىدائىيالر قايتا ماغدۇر تېپىپ جانالندى . بهخىتكه يارىشا ، پارتىزانالر سېپىگه يېڭى كۈچلهر ئۈلگۈرۈپ كهلدى    

  . ئۇلغايدى 

ودۇقۇشىدا ئهجهل ھ.  تاشالرنى لهرزىگه كهلتۈردى ¨مىللىي ئارمىيه كۈچلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى شىددهتلىك ھۇجۇمى تاغۇ 

   . قالغان دۈشمهن خهيلىرىنى قولتۇققا قىستۇرغان پېتى بهدهر قاچتى 

  

 يىگىرمه سهككىزىنچى باپ

1  

  .  بازار كۈنىسى ئىدى ¨ئاۋغۇستنىڭ ئىككىنچى ھهپتىسى     

 ¨ڭغىر شهھهرنىڭ شهرقىي شىمالىنى بويالپ قى.  جاھان چوغدهك قىزىپ تۇراتتى ¨ قۇياش ھارارىتىنىڭ تهپتىدىن يهر     

 ئـالتۇنلۇرۇم زاراتكالىغىنىـڭ ئهتراپىـدىكى ئـاق مـامۇقتهك تـۈزلهڭ يهرده <<قىيسىق كۆتۈرۈلگهن يارداڭلىقنىڭ ئۈستى ۋه 

  . تاۋالنغان تونۇردهك ھارارهت يالقۇناليتتى 

قالر كـۈرهش يارداڭلىقنىڭ ئاستىدا ، تاكى غهرپتىكى دوالن دهرياسى بويلىرىغىچه تۇتاش سوزۇلۇپ كهتـكهن بوسـتانلى      

شـىمال تهرهپـته قهد كۆتـۈرۈپ . قهھرىمانلىرىغا تازىم قىلغاندهك ئهۋرىشىم شاخلىرىنى ئېگىـپ لهرزان تهۋرهنمهكـته ئىـدى 

. تۇرغان تهڭرى تېغىدىن ئۆركهشلهپ تىرهڭ دهرياسـى ، كۆكيـار ۋه ئاتئوينـاق دهريـالىرى ھهيۋهتلىـك شـاۋقۇن سـاالتتى 

لىرىنى ياڭرىتىپ يهنه ئىلگىرلهپ كهلمهكـته ؛ ئـۇالر دۈشـمهننى سـۈر توقـاي قىلىـپ ،  سادا>>!  ئالغا <<باتۇرالر بولسا 

  . شهھهر سېپىلىگه قاراپ سهلدهك ئاقماقتا ئىدى 

 دوالن دهريا بويىغىچه يېرىپ ئۆتۈپ ، ياتالماس ۋه تۈگمهنبېشى ئورمانلىغى ئارقىلىق گۈلباققا ¨ ئوڭ قانات قىسىمالر      

 قهۋرىـستانلىغىدىن ئۆتـۈپ سـېپىلنىڭ >> قارا ساقال ئاتـام << ۋه >> ئاياقكىرىش << قىسىمالر سول قانات. ئورۇنالشتى 

 >> قوشـقار پاتمـاس <<ئوتتۇرا يۆلىنىشى بولسا كهپتهرخانـا يېنىـدىكى . كۇچار دهرۋازىسى قارشىسىدا ئىستىھكام قۇردى 

 جايالشـتى ؛ بـاش ئىـشتاپ كونىـشهھهرنىڭ  چۈشۈپ ، جىرىمچىل ئارقىلىق مېڭىپ لهنـگهرده ناملىق تارچۇق ئېغىزدىن

  . كىندىگىدىكى نىيازخاننىڭ بېغىغا ئورۇنالشقانىدى 

باغنىڭ قوش قاناتلىق ئىشىگىدىن كىرگهنده كۈن چىقىش تهرىپىگه سېلىنغان چوڭ مېھمانىانا ۋه ئۇنىڭغا يانداش بىناالر     

. رى باغقا قاراپ ئېچىلغان ، ئالدى پىشايۋانلىق ئىـدى ئۈستى تاختايلىق بۇ ئىمارهتلهرنىڭ روجهكلى. كۆزگه تاشلىناتتى 
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باراڭ تىگىده نهي بولۇپ پىشقان شىرنىلىك ئۈزۈم دانىلىـرى مارجانـدهك . ئۈزۈملۈك باراڭالر پىشايۋانغا يامىشىپ تۇراتتى 

  . پ تۇراتتى  چىۋىلهر تولۇ¨پۈتۈن باغنىڭ ئىچىده ئانار ، ئهنجۈر ، ئهينۇال ، بادام قاتارلىق مىۋه . پاقىرايتتى 

  : ئهتىسى مۇشۇ يهرده ئىشتاپ قوماندانلىغى جىددى يىغىن ئېچىپ ، كۈرهش ۋهزىپىلىرىنى ئورۇنالشتۇردى      

 ھهرگىزمۇ بىرهر مىللهتكه - دىدى كومىسسار ئابدۇكېرىم ئابباسوپ ، -بىزنىڭ ھازىرقى كۈرهش نىشانىمىز ،  ...    -

بىزنىڭ سېپىمىزده ھهرمىللهت پىدائىيلىرى بولغىنىـدهك ، . ىلهرگه قارىتىلغان قارشى قويۇلغان ئهمهس ، پهقهت ئهكسىيهتچ

كهڭ ئاممىغـا مۇشـۇ نـۇقتىنى .  ، ئهكـسىيهتچىلهر توپالنغـان  دۈشمهنلىرىمىزنىڭ سېپىگىمۇ تۈرلۈك مىللهتنىڭ مۇناپىقلىرى

اسـرىغىنىمىزدهك ئاسرىـشىمىز ، بۇنىـڭ بىز خهلقىمىزنىڭ جانىجان مهنپهئهتىنى كۆز قارچۇغىمىزنى ئ. ئۇقتۇرۇشىمىز كېرهك 

بىز ئۇيۇلتاشتهك ئىتىپاق . پىدائىيلىرىمىزنىڭ سانى كۆپهيمهكته . كاپالىتى ئۈچۈن ئىنتىزامغا قاتتىق رىئايه قىلىشىمىز الزىم 

  ...بولۇپ ، يېڭى كۈرهشكه ئاتلىنايلى 

 بىلله تهشۋىقات دولقۇنىمۇ ئهۋجىگه كۆتۈرۈلدى  ئىشتاپنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه سېپىلگه ھۇجۇم قىلىش جېڭى بىلهن     

  .  تۇشتىن كېلىپ ، پىدائىيلىققا قاتنىشىشقا ئىلتىماس قىلىپ تۇراتتى ¨ يىگىتلهر تۇشمۇ ¨مۇنهۋۋهر قىز . 

ۋاقىت چۈش بوالي دىگهنـده ئـۇ يهرگه ئوتتـۇرا . بۈگۈن جۈمه كۈنى ، چوڭ خانىقا ئادهم دېڭىزىغا ئايالنماقتا ئىدى     

 ده ، تولـۇپ تاشـقان قىـزغىن ھېسـسىياتتا تۆۋهنـدىكى شـېئىرنى ¨ ياش ۋه تۈرگۈن بىر مۇئهللىم يېتىپ كهلـدى بوي ،

  :ئوقۇدى 

  تېڭىرقىمايمهن دوستالر ، تىلهيمهن ئالى تىلهكلهرنى ،

  .چۈشۈرمهيمهن كۈرهشكه دهپ تۈرگهن بىلهكلهرنى 

   

  مهرت باغۋهن خازان قىلماس ۋاقىتسىز باغنى ،

  . چىچهكلهرنى ¨ۇلدۇرۇپ ، گۈل تهربىيىسىز س

   

  خىيالىم خۇددى تهلپۈنۈپ تۇرغان بىر سهبى باال ،

  .ئىمىش ئۈچۈن قهدىردان ئانىدىكى قوش ئهمچهكلهرنى 

   

  لهززهتلىك خىيال ئارىسىدا بېقىپ ئاسمانالرغا ، 
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  .تهپهككۈر كۆزى بىلهن كۆرىمهن روشهن بۇجهكلهرنى 

   

  انماس ،جانان ناز ئۇيقىدا يېتىپ نىچۈك تولغ

  .ئاشىغى كۈتۈپ تۇرسا ئېچىپ يورۇق روجهكلهرنى 

   

  نىمىشكه يازماي تىلهك ئارالش مۇڭلۇق لىرىكالرنى ،

  .سۆيگۈ ئىشقى ئۆرتهپ كۆيدۈرسه يۈرهكلهرنى   

   

  سۆيگۈ دېڭىزىدا مهن بىر قاينام تۇرسام ،

  .ئۇسسىزلىغىم قانداق قانسۇن ئىچىپ كىچىك كۆلچهكلهرنى 

.......  

مـۇئهللىم پىـدائىي بولـۇپ كۈرهشـكه . ۇ ياڭراق خىتاپنى ئاڭلىغان ئامما ھاياجان دېڭىزىغا غهرق بولماقتا ئىدى  ب        

  . ئاتلىنىدىغانلىغىنى بىرىنچى بولۇپ جاكارلىدى 

ىپ  ۋارقىرىـش¨ بهس بىلهن ئېگىز كۆتىرىشىپ ¨ تۈركۈم نهۋقىران ئهزىمهتلهر قوللىرىنى بهس ¨ ئارقىدىنال تۈركۈم          

  . پىدائىيلىققا يېزىلدى 

 لهر قارىـسىنى ئالغـان بىلىـنهر بىلىـنمهس 50 دهل شۇ ئهسنادا خانىقا دهرۋازىسى ئالدىغا كهلـگهن يـاش قـۇرامى            

چىچهك ئىزلىق ، بۇغداي ئۆڭلۈك ، روھى تېمهن بىر ئانا قوللىرىنى پۇالڭلىتىـپ ، يـاڭراق ئـاۋازدا كـۆپچىلىككه خىتـاپ 

  : ده ئۇنىڭ جاراڭلىق ساداسى بىردىنال ئاممىنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلدى ¨دى قىلىشقا باشلى

مېنىڭ يهنه ئاق سۈت ئهمگۈزۈپ ئۆستۈرگهن نهۋبهر ئوغۇل قىزلىرىم بـار ...  مانا مهنمۇ پىدائىيلىققا يېزىلىشقا كهلدىم  -

ۋه .  ئازاپ زىندانىـدا يېتىۋاتىـدۇ ¨سىده بالىلىرىمنىڭ ئاتىسى بىلهن ئاكىسى گومىنداڭ تۈرمى. ئۇالرمۇ ئىشقا يارايدۇ . 

  ...بىزنىڭ يۈرىگىمىزنى ئىنتىقام چوغلىرى ئۆرتهپ كهلمهكته . بىگۇناھ زۇلۇم تارتىۋاتىدۇ 

 ده ، پىـدائىيلىققا ¨ئانىنىڭ ئوتلۇق خىتابى كۈرمىڭلىغان ياش يىگىتلهرنىڭ قهلبىگه بىردىنال ئىـسيان ئـوتىنى يـاقتى    

  .قاينام تاشقىنلىققا كۆتىرىلىپ كهتتى يېزىلىش دولقۇنى تېخىمۇ 
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  :يېزىالردىن كهلگهن يىگىتلهر بۇ جىگهرلىك ئانىنىڭ جاسارىتىگه بارىكالال ئېيتىشىپ     

  .  بىرىدىن سورىشاتتى ¨ دهپ بىر -بۇ ئانامنىڭ ئىسمى كىمدۇر ؟   -

ه قهيـسهر جهڭچـى تۇرداخـۇن خهلپىتىمنىـڭ  ھازىر تۈرمىده ئازاپلىنىۋاتقان مهرىپهتپهرۋهر زات ۋ¨بۇ ھىممهتلىك ئانا     

  .  نۇرخان ئىدى ¨مۇتهللىپنىڭ ئۇستازى مهۋالنجاننىڭ ئانىسى : ئايىلى ھهم ل 

 قىممىتىنى مۇنازىرىسىز چۈشهندۈرمهكته ¨جاسارهتلىك نۇرخان ئانىنىڭ ۋىجدانىي ساداسى ئادهملهرگه ھاياتنىڭ قهدىر     

  . ئىدى 

  ...ئهڭ ئاۋۋال پىدائىي سهپكه تۇردى بۈگۈن ئۇنىڭ ھهممه ئهۋالدى     

2  

ئـۇالر . شۇ كۈنلهرده شهھهر سېپىلىنى قورشاش جـېڭىگه قاتناشـقان پىـدائىيالر بىـر نهچـچه مىڭغـا يهتـكهن ئىـدى      

  . مهردانىلىك بىلهن ئالغا ئېتىالتتى ۋه سېپىلغا چىقىشقا ئۇرۇناتتى 

.  تۈز قىلىۋهتكهن ئىـدى ¨ارلىقنى ئاللىبۇرۇنال كۆيدۈرۈپ ، تۈپ دۈشمهن سېپىل ئهتراپىدىكى بىر يېرىم كىلومىتىر ئ     

سېپىلنىڭ يېنىغا بېرىش كۈندۈزى تۈگۈل كېچىسىمۇ مۇمكىن بولمىدى . بۇ يهرلهرده ھازىر تۇخۇم قويسا كۆرۈنهرلىك ئىدى 

تىزانالرغـا ھـېچ ئىمكـان چۈنكى سېپىل بېشىغا بېكىتىلگهن ئاسما چىراقالر سېپىل ۋه ئهتراپنى كۈندۈزدهك يورۇتۇپ ، پار. 

 ۋه سېپىل >> ئاسما چىراقنى چىنهش ، كۆرۈنگهن باشنى قارىغا ئېلىش <<لېكىن ماھىر مهرگهنلهر كېچىلىرى . بهرمهيتتى 

 قىلىـش قاتـارلىق رولالرنىمـۇ جاسـارهت بىـلهن >> تىـل ئۇرۇشـى <<  ئۈستىگه چىقىۋالغان گومىنداڭچى مـااليالر بىـلهن

ئېپــى كهلــگهن يهرلهردىــن شــوتا ئــارقىلىق ســېپىلگه چىقىــپ ، قۇچاقالشــما جهڭ ، قىلىــچ ھهم ئورۇنلىماقتــا ۋه بهزىــده 

  . نهيزىۋازلىقالرمۇ قىزىپ باراتتى 

 تۈلـۈكتىن قىـسىلىپ جېنـى تۇمـشۇغىغا ¨ دۈشمهننى ھالسىزلىتىپ ، ئـۇالر ئـوزۇق ¨ئۇزۇنغا سوزۇلغان تىركىشىش       

دىگۈدهك دۈشـمهننىڭ بىـر ئىككـى ئـايروپىالنى مۇھاسـىرىدىكى گومىنـداڭ ئۈرۈمچىدىن ھهر كۈنى . يىتىپ قالغان ئىدى 

  .  تۈلۈك ۋه الۋازىمات تۇشۇپ ھاۋادىن تاشالپ تۇراتتى ¨قىسىملىرىغا ئوزۇق 

 كۈنى ئهتىگهنده ئاقسۇ گېزىتخانىسى بېغىغا ئورۇنالشقان ئىـنقىالپچىالر ئارىـسىدا ¨ 27 ئاينىڭ ¨ 8 يىل ¨ 1945      

  :  جىددى مۇنازىره باشلىنىپ كهتتى  نىنى ئېتىپ چۈشۈرۈش ھهققىدهدۈشمهن ئايروپىال
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 قانـداق قىلىـپ ئـايروپىالننى - دىدى ئىرپان يېنىدىكى پـارتىزان يىگىـتكه ، -قولۇڭدىكى ئاددى مىلتىق بىلهن ،   -

  ئېتىپ چۈشۈرهلهيسهن ؟

 قېنى ئايروپىالن كېلىپ باقسۇنچۇ - ،  قانداق ئېتىپ چۈشۈرهلهيمهن ، سهن قاراپ تۇر جۇمۇ ؟ دىدى ھېلىقى يىگىت -

... !  

ئىشهنچلىك سۆزلهۋاتقان بۇ پـارتىزان ئالتـاي سوقۇشـىدىن قېچىـپ كېلىـپ ماياققـا ئورۇنالشـقان ، كېـيىن مىللىـي       

ئـۇ ، . ئارمىيىگه قاتناشقان ، ئالتۇنقۇش جىلغىـسىدىكى سوقۇشـتا بهك بـاتۇرلۇق كۆرسـهتكهن قهيـسهر جهڭچـى ئىـدى 

  : غا تۆۋهندىكى ھېكايىنى سۆزلهپ بهردى سهپداشلىرى

. كىچىكلىگىمده بىزنىڭ ئاۋاتتا ھادى خهنجهر يېغىلىغى ، مۆيدىن پهلۋان يېغىلىغى دىگهن ئۇرۇشـالر بولـۇپ ئـۆتكهن -

مېنىڭ تۇققانلىرىمدىن شاۋازخان . شىڭ شىسهينىڭ ئايروپىالنلىرى ئاۋات بازىرىغا كۈنده دىگۈدهك كېلىپ بومبا تاشاليتتى 

گهن مهرگهن شهھهر مهھهللىسىدىكى قۇربان ھاجىمنىڭ يوغان قاپـاق تېرىگـى ئۈسـتىگه چىقىـپ تـۇرۇپ پهس ئۇچـۇپ دى

بـۇ ۋهقه . كهلگهن ئايروپىالننى بهدهڭگه مىلتىغى بىـلهن مـولالق ئـاتقۇزۇۋهتكهنلىكىنى ئـۆز كـۆزۈم بىـلهن كـۆرگهنمهن 

 دىـگهن يهرگه >> توققۇز ئورتاق <<ۈن پېتىش تهرىپىدىكى ئۇ ئايروپىالن سىدىق كۆۋرۈكىنىڭ ك. ھازىرقىدهكال ئېسىمده 

ئۇ كهمدىكىگه قارىغاندا ھـازىر قـولىمىزدىكى . ئىككى نهپهر ئۇچقۇچى تىرىك تۇتۇۋېلىنغان ئىدى . چۈشۈپ گۈم بولغان 

  قورالالر سهرخىل ئهمهسمۇ؟

كېلىۋاتقـان دۈشـمهن ئايروپىالنىنىـڭ پارتىزان يىگىتنىڭ ھېكايىسى ئهمـدىال تـۈگهپ تۇرۇشـىغا شـىمالىي تهرهپـتىن       

 ده ئاچىماق ¨بايىقى يىگىت دهرھال مىلتىقىنى ھازىرالپ ، ئېگىز سهگه تېرهككه ياماشتى . گۈكىرىگهن ئاۋازى ئاڭالندى 

  . شاخنىڭ ئوتتۇرىسىدىن مهھكهم ئورۇن ئالدى 

ى ۋه سېپىلنىڭ ئهتراپىنى ئايلىنىپ ئۇچۇشقا ئۇزۇن ئۆتمهي سۈزۈك ئاسماندا قوش قاناتلىق بىر ئايروپىالن پهيدا بولد      

تهخمىنهن چارهك سائهت ئـۆتكهن مهھهلـده پهسـلهپ گېزىتخانـا بېغىنىـڭ . لېكىن ئايروپىالن ئىگىزده ئىدى . باشلىدى 

ئايروپىالن باغ ئۈستىدىن .  ئارقىدىن ئۈچ پاي ئاتتى ¨ئۈستىگه ئۇدۇلالپ كهلگهنده بايىقى يىگىت چهنلهپ تۇرۇپ ئارقا 

 ئاسـتا ¨ئـۇ ئاسـتا . ۈپ كهتكهن ئهسنادا ئاسمان قهرىده خۇددى يوغان ئاق ئهدىيالدهك غهلىته بىرنهرسـه كۆرۈنـدى ئۆت

ھهممىنىڭ دىققىتى شۇ نهرسه بىلهن بهنت بولۇپ ، ھېلىقى ئايروپىالننىڭ نهگه كهتكهنلىگـى بىـلهن . پهسلىمهكته ئىدى 

  . ھېچكىمنىڭ كارى بولمىدى 

   ، گۇمپام بارمىكهن ؟ ئاتقان دىگهن مانا   -
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پارتىزان يىگىت ئاسماندىن چۈشۈۋاتقان نهرسىنى كۆرۈپ ، تېرهك ئۈستىده تـۇرۇپال ۋارقىرىـۋهتتى ۋه تېـزلىكته يهرگه       

ئۇ ئىرپان ۋه يهنه بىر قانچه پىدائىيالر بىلهن بىلله لهنگهر كوچىسىدىن يۈگـۈرگهن پېتـى دوختۇرخانـا تهرهپـكه . چۈشتى 

 تـوزاڭ ¨ سـېپىل ئوتتۇرىـسىغا چۈشـۈپ ، چـاڭ ¨ايروپىالندىن تاشالنغان نهرسـه دوختۇرخانـا بىـلهن ئ. قاراپ ئۇچتى 

ئىككـى . ئارقىدىنال گومىنداڭ بىلهن پارتىزانالر ئوتتۇرىسىدا ئولجا تالىشىپ ، كهسكىن جهڭ داۋام قىلدى . كۆتۈرىۋهتتى 

    .يسى تهرهپنىڭ ئادىمى ئولجىنىڭ يېنىغا بارالمىدى كۈندۈزى ھېچقا. تهرهپنىڭ مهرگهنلىرى توختىماي ئوق ياغدۇراتتى 

دۈشـمهن بهش ئـادىمىنى قـاراملىق بىـلهن سـېپىلدىن سـىرىلدۈرۈپ ، پهسـكه . ئاي قاراڭغۇسـى . خۇپتهن بولدى      

. ئاۋاتلىق پارتىزان يىگىت ، بـۇ بهش دۈشـمهننىڭ ھهممىـسىنى سـېپىل تېمىغـا چـاپالپ قويـدى . چۈشۈشكه باشلىدى 

  . ئىرپان قاتارلىق يهتته يىگىت ئۇنىڭ كهينىدىن ماڭدى . ال ئۆزى ئولجىغا قاراپ ، ئۆمىلىگهن پېتى يۈگۈردى ئارقىدىن

شـۇنداق ئېغىـر . سېپىل ئۈستىدىكى دۈشمهنلهر چىداپ تۇرالماي پارتىزانالرغا مۆلدۈردهك ئـوق ياغـدۇرۇپ تـۇراتتى       

ئـۇالر ئـولجىنى . ىگىتلهر بايىقى ئولجىنىڭ يېنىغا بېرىۋالغـان ئىـدى خهۋىپكه پىسهنت قىلماي ئالغا ئىلگىرلىگهن قهيسهر ي

مهركىزى مهكتهپنىڭ جهنۇبى يول . سۆرهپ ، بىرىنىڭ ئارقىسىدىن بىرى يهر بېغىرالپ مېڭىپ ، ئۆز تهرىپىگه كېلىۋاتاتتى 

ه قارشى ئاۋاتلىق پارتىزاننىڭ بهخىتك. بويىغا يېقىنالپ قالغاندا دۈشمهن ئاچچىقىدا ئوت كۈچىنى ئۇالرغا مهركهزلهشتۈردى 

ئىرپان دوستىنى قۇچاقلىغان پېتى يول ئۈسـتىگه يهتكۈزۈۋاتقـان . ئارقا مېڭىسىگه ئوق تىگىپ ، شۇ يهردىال قۇربان بولدى 

  .  ده ، ئىزىدا يېتىپ قالدى ¨چاغدا ، يهنه بىر پاي ئوق كېلىپ ، سول پۇتىنىڭ يوتىسىغا تهگدى 

سېستىراالر ئىرپاننىڭ پـۇتىنى تېڭىۋاتقانـدىمۇ ئـۇ . ن بهخىتسىزلىك ھهممىنى ئېچىندۇراتتى غهلبه كهينىگه يۇشۇرۇنغا     

  . تېخىچه بىھۇش ياتاتتى 

3  

ئاۋاتلىق پارتىزاننىڭ جهسىدى دهپىن قىلىنغان كـۈنى ، ئىرپـاننى ئىككـى سېـستىرا ھـارۋا بىـلهن كونىـشهھهردىكى      

بانكـا . بـاغ كوچىـسىنىڭ ئـوق تهرىپىـدىكى بانكـا قوراسـىدا ئىـدى بـۇ دوختۇرخانـا دۆلهت. دوختۇرخانىغا يهتكۈزدى 

  .خادىملىرى پارتىزانالر كېلىشتىن بۇرۇن ، بانكىنىڭ پۇل ، غهزنىلىرىنى يۆتكهپ ، سېپىل ئىچىگه كىرىۋالغان 

ى بهنتلهكلىـك ئۇالرنىڭ ئىمكانى بـارلىر.  تىن ئارتۇق پارتىزان مهجرۇھالر بار ئىدى 50بۇ ۋاقىتلىق دوختۇرخانىدا       

مىلتىق ، ئاپتومات ۋه يىنىك پىلىموت قاتارلىق قوراللىرىنى بالنىست روجهكلىرىدىن سىرتقا قارىتىـپ قويـۇپ ، جهڭگىـۋار 

  . ھالهتته تۇرۇشاتتى 
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. يېزا ۋه شهھهر ئاھالىسىدىن نهچچه يۈزلهپ كىشى ھهر كۈنى دىگۈدهك كېلىپ ، بۇ مهجرۇھالردىن ھال سـورايتتى      

  .  توغاچ قاتارلىق يىمهكلىكلهر بالنىست ئىچىگه دۆۋىلىنىپ كهتكهن ئىدى ¨ شاپتۇل ۋه نان ¨تاۋۇز ، ئۈزۈم  ¨قوغۇن 

 ئىرپان بالنىستقا كېلىپ ، ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭ ئوق تهگكهن پۇتىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئوتتـۇرا بـوي ، ئـاقۇش       

اتسىيه قىلىپ بولجۇڭ گۆش ئىچىده تۇرۇپ قالغـان ئـوقنى  ده ، دهرھال ئوپىر¨چىراي ، ياش بىر ۋىراچ كىرىپ كهلدى 

  :پۇتىنى ياخشىالپ تاڭغاندىن كېيىن ، كۈلۈمسىرىگهن ھالدا . ئېلىۋهتتى 

 ئهمدى خاتىرجهم بولۇڭ يىگىت ، مهسىله ئانچىزا چـوڭ ئهمهس ، بۈگـۈن بالنىـستىمىزغا ئاتـاقلىق پېـشىۋا بىـر زات   -

  .  دىدى -بىرنهچچه كۈنگه قالماي بېجىرىم بولۇپ كېتىسىز ، . دۇ ئۇ پۇتىڭىزنى تهكشۈرۈپ كۆرى. كېلىدۇ 

  .  پىدائىيالر سېپىگه ئهڭ دهسلهپ قاتناشقان تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرى يۈسۈپجان تۇردى ئىدى ¨بۇ ياش ۋىراچ      

بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ مىللى ئارمىيه پارتىزان قىسىملىرى بۇ يهرگه كېلىشتىن بۇرۇن ، ئۇ شهخسى داۋاالش كهسپى      

 دىـگهن يېزىـدا تـۇرۇپ >> تاغـاق <<يۈرگهن ؛ ئانىسى نۇرخان ئۇنى سىرتىدىن پىدائىيلىققا تىزىملىتىـپ قويغـانلىقىنى 

ئۇ ئۇچقاندهك قايتىپ كېلىپ ، ھازىر ئىشلهۋاتقان .  ده ، خوشاللىغىدا ئۆزىنى قويىدىغان يهر تاپالماي قالىدۇ ¨ئاڭاليدۇ 

دۈشمهن تۈرمىسىده ئـازاپ .  سوتكىالپ ئىشلهيتتى ¨ئۇ ئۆزىنى ئۇنتىغان ھالدا سوتكا . ىگه ئالىدۇ مهجبۇرىيهتنى زىممىس

چېكىۋاتقان ئاتىسى تۇردى خهلىپه ، ئاكىسى مهۋالنجان تۇردى قاتارلىق ئىنقىالبىي زىيـالىيالر ئۈچـۈن ئۇنىـڭ كۆكـسىده 

  . ئىنتىقام ئوتى كۈچلۈك تاناتتى 

 سـىراجىدىن مـۇنهججىم كىرىـپ ¨ن يۈسۈپجان بىشارهت بهرگهن بايىقى پىـشىۋا كىـشى شۇ كۈنى پېشىندىن كېيى      

بويى ئىگىز ۋه ئۇستىخانلىق ، ئىسسىق كۈنلهردىمۇ بېشىغا سـهرپۇش ، ئۇچىـسىغا ئهسـتهلىك يهكـتهك كىيىـپ . كهلدى 

ئـۇ بالنىـستقا . تاپ بار ئىدى ناملىق كى )28( >> شىپاھۇلقۇلۇپ <<يۈرىدىغان بۇ زاتنىڭ بىر قولىدا ساتار ، بىر قولىدا 

  . ده ، مهجرۇھالرنىڭ ساالمهتلىگى ئۈچۈن دۇئا قىلدى ¨كىرىپال بوش بىر كارىۋاتتا ئولتۇردى 

  : ئاندىن ئۇ ، ئورنىدىن دهس تۇرۇپ ئىرپاننىڭ يېنىغا كهلدى ۋه ئۇنىڭ ئوق تهگكهن يوتىسىنى تهكشۈرۈپ كۆردى  -

ئۆتۈپ كهتسه بىر ھهپتىگىمۇ قالماي سهللىمازا . انچىال ئېغىر دىگۈدهك ئهمهس سۆڭهك ئازراق بهرھهم يهپتۇ ، لېكىن ، ئ -

  . دىدى سىراجىدىن مۇنهججىم -بولۇپ كېتىدۇ ، 

سـىراجىدىن . ئىرپان ۋه باشقا يارىدارالر بۇ ھۆكۈما زاتنىڭ ئـاتىالرچه غهمخورلىقىـدىن كـۆپ مىننهتـدار بـوالتتى        

پ ، مهجرۇھالرنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ ، مىجهزىنى تهڭشهيدىغان دورىالرنـى بېرىـپ مۇنهججىم كۈن ئارالپ دىگۈدهك كېلى
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ئـۇ . تـارىخى ھېكهيىلهرنـى ئېيتىـپ ئىلھـام بېرهتتـى . ساتار چېلىـپ ، پارتىزانالرنىـڭ روھىنـى كـۆتىرهتتى . تۇراتتى 

   . تۈرهتتى تارىختىكى مهشھۇر ئالىمالرنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ ، ھېكمهتلىك سۆزلىرىدىن نهقىل كهل

ئىرپان بۇ كىشىنىڭ تىرهن بىلىمىدىن ھهيران بولۇپ ، بۇ ھهقته سوئال بېرىۋىدى ، مۇنهججىم كۈلۈپ تۇرۇپ سـۆز       

  :باشلىدى 

ئۇ ئالىمالرنى ئۆزىمىز بىلهن سېلىـشتۇرساق ، ئـۇالر . قهدىمكى ئالىمالر بۇنى بىلگهن .  ھىممهت ¨ئىنساننىڭ قانىتى   -

ئۇالر ھىممهتتى قانـات ياسـىغانلىقتىن كـۆپنى بىلىـدىغان ئـالىمالردىن بولـۇپ يىتىـشكهن ۋه . مۈله پىل بولسا ، بىز چۆ

مهسىلهن ، ئهبۇنهسىر فارابى ، ئهبۇ ئهلى ئىبىن سىنا ، ئهمىر خۇسـراۋ دېھلىـۋى ۋه ئهلىـشىر . ئالهمشۇمۇل روياپ تاپقان 

مهن . ىر ۋه مۇزىكانـت ھهم يىـتىلگهن ئـالىمالر ئىـدى ناۋايى قاتارلىقالر ھىممهت ۋه ئىجـدىھا ئـارقىلىق ھۆكۈمـا ، شـائ

  . دىدى -شۇالرنىڭ نامىغا تاۋاپ قىلغۇچى شاگىرتىمه ، 

  .جىددى ھالهت مهزگىلىدىكى بۇ دوختۇرخانا بهزىده مۇشۇنداق كۆڭۈللۈك سۆھبهتلهرگىمۇ سازاۋهر بولۇپ تۇراتتى       

اقىيىپ قالغـان ئىرپـان دوختۇرخانـا بىـلهن خوشلىـشىش پـۇتى خـېلىال سـ.  سىنتهبىر كـۈنى ئىـدى ¨ 3 يىل ¨ 1945 

 چـۇڭ ¨شۇ كـۈنى دهل چـۈش مهھهلـده دوختۇرخانىنىـڭ ئالـدى قوراسـىدا ئۇشـتۇمتۇت ۋاڭ . ھازىرلىقىدا بولۇۋاتاتتى 

پ  گه يېقىن بـالىنى باشـال20ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇ يهرگه چىرايلىققىنا كهلگهن بىر ئوغۇل قولىغا كالتهك ئالغان . كۆتىرىلدى 

  : ھۆمۈدهپ سۆزلهيتتى ¨ ده ھېلىقى باشالمچى باال ھاسىراپ ¨كىرىپ كهلدى 

يوغان بىر نىمه پۇالڭالپ مۇشۇ دوختۇرخانا تهرهپكه پهسلهپ چۈشۈۋاتىدۇ !  پارتىزانالر بىر ئايروپىالننى ئېتىپ چۈشۈردى -

... .  

  .ز ئىنىسىدىن  جىددى سورىدى دوختۇر يۈسۈپجان ، ئۆ- راستمۇ ؟ )29( !ھوي ، ئىمىق   -

  ... ئىشهنمهيۋاتقىنىڭنى قارا ، راست بولمايچۇ ، ئىشهنمىسهڭ چىقىپ كۆر   -

دوختـۇر يۈسـۈپجان .  ده ، پىدائىي بالىالرنى دهرھال باشـالپ يهنه تاالغـا يۈگـۈردى ¨ئىمىق جاۋابىنى تۈگهتتى      

دۆلهتبـاغ كوچىـسىنىڭ ئىككـى تهرىپىـده . تۇردى بىلهن ماڭغۇچىلىكى بار بۆلهك مهجرۇھالرمـۇ دهرھـال تاالغـا چىقتـى 

  .  سانجاق ئادهملهر ئاسمانغا قارىشىپ تۇرغان ئىدى ¨سانجاق 

  . راست دىگهندهك ، ئاپئاق دۈگىلهك يوغان بىر شار شىمال تهرهپكه قاراپ لهيلهپ كهلمهكته ئىدى      

  ىگه يېقىنالپ پهسلهپ ، كىشىلهرنى ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇ شامالنىڭ يۆنۈلۈشى بويىچه دۆلهتباغ كوچىسىنىڭ ئۈست     
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ئاندىن دۆلهتباغنىڭ ئۈستۈن تهرىپىـدىكى ئـاۋۇت . ئۇ ، تېرهك بويى تۆۋهنلىدى . ھهيرانۇ ھادىرۇسكۈن قىلىشقا باشلىدى 

 تـازان ¨ پهلهك چـاڭ ¨ ده ، بىردىنال دهھـشهتلىك ئـاۋاز بىـلهن تهڭ ئاسـمان ¨كۆكتاتچىنىڭ بېغىغا بېسىپ چۈشتى 

 ھۇيت دىگۈچه نهق مهيدانغا يۈزلىگهن ئـاتلىق پىـدائىيالر ھـازىر بولـدى ۋه باغنىـڭ ئهتراپىغـا ¨ايت ھ. كۆتىرىۋهتتى 

 تالقان قىلىپ ، كهڭ يهرده ياتقان بۇ ¨باغدىكى بىر قانچه تۈپ ئۈرۈك دهرهخلىرىنى كۇكۇم . قاراۋۇلالر ئورۇنالشتۇرۇلدى 

  .  تۇراتتى پاالكهت مهخلۇق باغ ئهتراپىدىكى كىشىلهرگه ئېنىق كۆرۈنۈپ

 ھارۋىالر ئارقىلىق >> سېخى سوغا << -بۈگۈن پارتىزانالرنىڭ ئالدىغا ئۆزلىگىدىن ئۇچۇپ كهلگهن بۇ غايىپ غهزنه       

 كېـسهك قـارا چـاي ۋه گومىنـداڭ ¨ئۇنىڭدىن تاغـارالپ پـۇل ، كېـسهك . دهرھال قوماندانلىق ئىشتاۋىغا يهتكۈزۈلدى 

 كاللهك ئهپيـۇن ، نهشـه قاتـارلىق نهرسـىلهر چىققـان ¨ ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن كاللهك ئهمهلدارلىرىنىڭ خۇمارىنى قاندۇرۇش

  . ئىدى

 ھهممىدىن مـۇھىمى سـېپىل ئىچىـده مۇھاسـىرىده قالغـان گومىنـداڭ پولكىنىـڭ كومانـدىرى جـاۋخهنچى ۋه سىياسـى   

  : ئىدى پپى گهكومىسسارى ۋۇشاۋبىڭ قاتارلىقالرغا ئۈرۈمچى قوماندانلىقىغىن يېزىلغان تۆۋهندىكى مهخ

  قهتئىي مهخپى 

بىز سـىلهرنىڭ تـۆھپهڭالرنى . جاسارىتىڭالرغا ئاپىرىن ئوقۇيمىز .سىلهر مۇھاسىره ئىچىده قىينىلىپ جهڭ قىلىۋاتىسىلهر  -

 ھازىر شهرقىي سهپته ئۈرۈمچىگه بېسىم ئىـشلهتمهكته ، غهرپـته پـامىر >> ئوغرىالر <<بىراق ، . ھهرگىز ئۇنتۇمايمىز 

 ئهتراپىدا مالىمـانچىلىق سـالماقتا ، شـۇڭا سـىلهرگه يـاردهم ئهۋهتهلمهيمىـز ، پهقهت ئـۆز >> ئوردام <<تاغلىرى ۋه 

  ...كۈچۈڭالرغا تايىنىشتىن بۆلهك چاره يوق ، سىلهرگه ئوڭۇشلۇق ۋه نىجاتلىق تىلهيمىز 

  يىگىرمه توققۇزىنچى باپ

 پىدائىيالر ئۈچۈن نۇسرهت ۋه ئۈمۈد بېغىـشلىغان ¨ دۈشمهن پاراشوتى يهتكۈزۈپ بهرگهن مهخپى ئاخبارات پارتىزان      

قوماندانلىق ئىشتاپ بۇ خۇشخهۋهرنى جهڭچىلهردىن مهخپى تۇتمىـدى ، غهلـبىگه ئـاتلىنىش چۇقـانلىرى پۈتـۈن . ئىدى 

  . شهھهر ئهتراپىنى زىلزىلىگه كهلتۈرهتتى 

لىق بىلهن يېڭى كۈرهشكه قهدهم قويدى ، ئۇ ،  ئىرپان ساقىيىپ چىققاندىن كېيىن جانلىرى سۆيۈنۈپ ، يهنه ئۈمۈدۋار     

سوقۇش يهنىال تىركىشىش باسـقۇچىدا كېتىۋاتـاتتى ، لـېكىن ، . قوراللىنىپ لهنگهردىكى ئالدىنقى سهپ بازىسىغا باردى 

  . ئون مىڭلىغان ئادهملهرنىڭ قورشاۋىدا قالغان دۈشمهن ئهسكهرلىرى جاھىللىق بىلهن جان تالىشاتتى 
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 كـۈنى تـۈن ھهسـسىدىن ئـۆتكهن چاغـدا ، يهتـته نهپهر قهھرىمـان پـارتىزان ¨ 7 ئاينىـڭ ¨ 9لى  يى¨ 1945       

. بۇ قېتىممۇ ئىش ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىـدى . قاراڭغۇدىن پايدىلىنىپ ، كۇچار دهرۋازىسى تهرهپتىن سېپىلگه شوتا قويدى 

ئۇالرنى يۆتكهپ كېلىۋېلىشتا جاسارهت . هتلهندى بىر كوماندىر بىلهن بىر پىدائىي جاراھ. ئىككى پارتىزان قۇربان بولدى 

ئـۇالر ئـۆتكهن . كۆرسهتكهن ئىككى سېستىرانىڭ قهھرىمانلىغى مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ ئېغىزىـدا داسـتان بولـۇپ يـۈردى 

سهر ئىرپان ئۇالرغا مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن بـۇ قهيـ. قېتىممۇ ئىرپاننى قۇتۇلدۇرۇپ قالغان باتۇر ھهمشىرىلهر ئىدى 

  :ئۇزۇن ئۆتمهي ئىرپان تهشكىل تهرىپىدىن يېڭى ۋهزىپىگه بۇيرۇلدى . قىزالرنى ئىزلهپ يۈرهتتى 

 قهشقهردىكى گومىنداڭچىالر ئىككى يىڭ ئهسكىرىنى مارالبېـشى << ئاخشام دۈشمهن تهرهپتىن ۋاقىپ بولدۇق ،   -     

شامال بـوۋا ياشـىنىپ قالغـان كىـشى بولغاچقـا  .  دىگهن خهۋهر كهلدى>>ۋه قاخشال تهرهپ بىلهن ئاقسۇغا ماڭغۇزدى 

سىلهر گومىنداڭ ساقچى كىيىمى بىلهن گىرىم قىلىـپ يولغـا . سىزگه قۇتلۇق دىگهن يىگىتنى قوشىمىز . يۇرتىغا قايتۇردۇق 

هپـته  جهنۇپ تهرهپته مارالبېشى تۇمشۇق ، شـىمال تهر¨رازۋېت دائىرىسى . چىقىسىلهر ، بىردىن يان قورال ئېلىۋېلىڭالر 

  . دىدى كوماندىر ¨! ئۇچتۇرپان ئاقيارغىچه ، ۋاقتى ئۈچ كۈن 

ئاقـسۇ . ئىرپان بىلهن قۇتلۇق شۇ ئاخشىمى سهپهرگه ئاتالندى ، مىنگهنلىرى قېيىرنىـڭ ئۇچقـۇر تۇلپـارلىرى ئىـدى       

    پات¨ىلىق چۆللهر پات گاھ شېغىل تاشلىق يولالر ، گاھ پوپاڭ توپ. دهرياسىنىڭ كۆررۈگىدىن ئېشىپ تېز ئىلگىرلىمهكته 

.  قارا كۆرۈنهتتى ¨غهرپ تهرهپتىكى پاكار تاغالر قاپ .  كۆك ئاسماندا يۇلتۇزالر چاقنايتتى ¨كۆپ . ئالمىشىپ تۇراتتى 

تۆمـۈر چوققىـدىن كېلىۋاتقـان . ئاي ئاللىقاچان تاغ كهينىگه يوشۇرۇنغان ، كېچىلىك ھاۋا سـالقىن ۋه كۆڭۈللـۈك ئىـدى 

بىپايان چۆللهرگه چىقىۋالغاندىن كېيىن ، ئىرپان جىمجىتلىقنى بـۇزۇپ سـۆز .  يۈرهكنى ھوزۇرالندۇراتتى ئىزغىرىم شامالالر

  :ئاچتى 

.  دىـگهن مانـا مۇشـۇ جـايالر >> ئىلى يولى يامان يول ، چىالن بىلهن چـۆل قـۇدۇق <<مهنزىل خېلى بار ،    -    

بىـراق ھـازىر بولـسا جهڭ .  ال تۈگىتهلهيـدۇ >>اخشىسى  ئاتنىڭ ياخشىسى ، يىگىتنىڭ ن<<بۇنداق چۆللهرنى پهقهت 

  .ئۇنىڭ ئورنىغا ھېكايه ئېيتىشىپ ماڭغىنىمىز تۈزۈك . ۋاقتى ، ناخشا توۋالش بىئهپ 

  .  دىدى قۇتلۇق ھهۋهس بىلهن  - بولىدۇ ، قېنى سهن ئاۋۋال سۆزله ،  -

قۇتلـۇق تېـرهڭ دهرياسـىنىڭ . قاتارلىـشىپ ماڭـدى ئىككىيلهن ئاتلىرىنى يورغىسىغا قويۇۋېتىپ ، كهڭتاشـا يولـدا        

 ئالۋىڭىغا تۇتۇلغان ۋه ئىرپان بىلهن شـۇ >> ئالتۇن كوالش << ئۇلۇغياردا ھاشادا ئىشلهۋاتقان جايدىن ¨ئاخىرقى ئېقىنى 

  . قارا يۇلغۇندىكى رازۋېت كۈرىشى داۋامىدا ئۇالر يهنه بىر سهپته بولغان ئىدى . قىسمهتلىك كۈنلهرده تۇنۇشقان 
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 سـېپىل تهرهپـتىن كېلىۋاتقـان مۆلـدۈردهك ئوقالرغـا - دىدى ئىرپان سـۆزىنى باشـالپ ، -ھېلىقى كۈنىسى ،    -     

پىسهنىت قىلماي مېنى قۇتقۇزۇپ ، جېنىمغا ئارا بولغان بايىقى سېستىرا قىزغا چهكسىز رهھمهت ئىزھار قىلىش مهجبۇريىتىم 

سېنىڭ شـۇ قىـز توغرىـسىدا . ۇنى ئىزلهپ تاپقۇچه بۇ ياققا چىقىپ قالدۇق بىراق مهن ئ. ۋه ۋىجدانى قهرزىم بار ئىدى 

   ئىشتكهنلىرىڭ بارمۇ ؟¨ئاڭلىغان 

  . دىدى قۇتلۇق ، چاخچاق ئارالش سوئال بىلهن - ئۇنى سۈرۈشتۈرۈپ نېمه قىلىسهن ؟ -     

  ! ده - بهللى ، بهللى ، قۇلۇپنىڭ ئاچقۇچى سېنىڭدىكهن -     

  :بىر قاپاس چاخچاق قىلىۋالغاندىن كېيىن ، قۇتلۇق بايان قىلدى ئىككى سهپداش      

 مىللىي ئارمىيه پارتىزانلىرى ئايرۇدۇرۇمدىكى قانلىق پـاجىئهدىن كېـيىن كـۈچ تـوپالپ ، ئىككىنچـى قېـتىم ھۇجـۇم   -

:  قوغۇنچى ماڭا بىر.  دىگهن يهردىن ئايلىنىپ ئۆتتۈم >> مولال قوغۇنچى <<باشلىغاندا مهن سول قانات سهپ بويالپ ، 

مهن دهرھـال . . بهش نهپهر گومىنـداڭچىنىڭ سـۆگىتېرىق يېزىـسىدىكى قوناقلىققـا يوشـۇرۇنۇۋالغانلىقىنى خهۋهر قىلـدى 

 <<بىـز . ئۇ ماڭا ئون پارتىزاننى قوشۇپ ، دۈشمهننى دهرھال جىمىقتۇرۇپ كېلىـشكه ئهۋهتتـى . كوماندىرغا يهتكۈزدۈم 

لىقنى مۇھاسىرىگه ئالدۇق ، لىكىن دىخانالرنىڭ زىرائىتىنى بۇزۇۋهتمهسلىك ئۈچۈن ۋاقىت  ئهتراپىدىكى قوناق>>ھهيرانباغ 

 تهسـلىم بـول <<:  ده ¨ئارىمىزدىن سهمهت سهۋرى قىاللماي ، ئاپتوماتنى كۆتىرىپ قوناقلىق ئىچىگه كىردى . كۈتتۇق 

بىز جىددىيلىشىپ . تلهنگهن ئىكهن سهمهت جاراھه. دۈشمهن ئوق چىقاردى .  دهپ ئۇيغۇرچه ، خهنزۇچه ۋاقىرىدى >>

ئىككى دۈشمهن قوناقلىق ئارىسىدىكى ئېرىـق بـويىنى يـاقىالپ قاچقانـدا . تۆت تهرهپتىن تهڭال ئوت ئاچتۇق . قالدۇق 

ئهڭ ئـاخىرقى جاھىلـدىن .  دهپ ۋارقىراپ ، قول كۆتىرىـپ چىقتـى >>!  تهسلىم ، تهسلىم <<يهنه ئىككىسى . ئۆلدى 

ئـۇ پىلىمـوتىنى تىكـلهپ ، . ىقنىڭ شىمال ياقىسىدىكى بىر موماينىڭ ياقىسىغا كىرىـپ مۆكۈۋاپتـۇ بىرى قېچىپ ، قوناقل

سـهمهتنىڭ . بىز ئۇنىڭغىچه بىر نهچچىمىز قوناقلىقنى ئاختۇرۇش بىـلهن ئـاۋاره ئىـدۇق . قارشىلىق كۆرسهتمهكچى بوپتۇ 

وت بىـلهن ئالدىـدا ، ئـۈچهيلهن ئـۇنى كۆتىرىـپ بىلىگىدىن شۇقىراپ ئېقىۋاتقان قان توختىمىغاندىن كېيىن ، مهن پىلىم

 شـۇلدۇرىدىن چـۆچىگهن دۈشـمهن پىلىمـوتچىگى ¨قوناقنىـڭ شـالدۇر . كهينىمده يېقىن جايدىن ئۆي ئىزلهپ ماڭـدۇق 

بىـز يىراققـا چالمـا ئېتىـپ ، . ئـارىمىز خېلـى يىـراق ئىـدى . بىز ئىزىمىزدا جىم توختىدۇق . بىنىشان ئوق ياغدۇردى 

 ده قالغان ¨مهن ئۇنىڭ ئوقىنىڭ خېلى بىر يهرگه بېرىپ قالغانلىقىنى مۆلچهرلىدىم . دىققىتىنى بۇزىۋهتتۇق پىلىموتچىنىڭ 

ئۇزۇن ئـۆتمهي . سهپداشلىرىمنى جايىدا توختىتىپ قويۇپ ، غهرپ تهرهپ بىلهن ئهگىپ دۈشمهننىڭ يان تهرىپىگه ئۆتتۈم 

 دهپ ئاۋۋال ئۇيغـۇرچه ، >> تهسلىم بول <<ۈگىگهن ئىكهن ، ئۇنىڭ ئوقى راستىنال ت. دۈشمهن پىلىموتى جىمىپ قالدى 

مهن تهۋهككـۈل قىلىـپ ئالـدىمغا . كاج دۈشمهن زۇۋان سۈرمىگهن ئىـدى . كېيىن خهنزۇچه ، ئاندىن قازاقچه توۋلىدىم 
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پىلىموتى ئۇنىڭ . قارىسام دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ مېڭىسى چۇۋۇلۇپ ، تام تۈۋىده يېتىپتۇ .  ده ھويلىغا كىردىم ¨ماڭدىم 

  ...بىر قىزنىڭ قولىدا تۇرىدۇ 

  :قۇتلۇق دېمىنى ئېلىۋېلىپ ، يهنه داۋامالشتۇردى  

قىزمۇ ماڭا تهبهسسۇم بىلهن جاۋاپ قايتۇردى ۋه ئۆيگه تهكلىپ قىلدى ، مهن . مهن قىزنى كۆرۈپال ساالم بهردىم   -    

: مهن ئهھۋالنى ئۇقتۇم . سىدا كۆز ئاچماي يېتىپتۇ  لهردىن ئاشقان قېرى موماي كاڭ سۇپى70 ¨قىزنىڭ ئانىسى . كىردىم 

 باال ئىككىيلهن ئۆيىنى ئىچىدىن ئىلىۋېلىـپ ، ۋهقهنـى ¨دۈشمهن ئهسكىرى ھويال تېمىدىن پىلىموت ئاتقىلى تۇرغاندا ئانا 

. لگهن ئىكهن قىزنىڭ ئاتىسى تېرهڭ دهريا ئالۋىڭىدا ئۆ. موماينىڭ يۈرىگى سېلىپ ، بواللماي قاپتۇ . بىلىپ تۇرغانىكهن 

.  تىرىگىدىن خهۋهر بولمـاپتۇ ¨ غا تۇتۇۋېلىپ ، ھېلىغىچه ئۆلۈك >> ئالتۇن ئالۋىڭى <<بىرال ئاكىسىنىمۇ يهرلىك بهگلهر 

موماينىڭ قىزىدىن باشقا تارتىـشىدىغان ھېچنىمىـسى .  پىراقىدا ئۇزۇندىن بېرى كېسهل ئىكهن ¨موماي ئوغلىنىڭ دهرت 

 دىيىـشى بىلهنـال ، قىـز - >> قىزىم ، يۈگۈر ئاۋۇ ھويلىدىكى ئاپهتنى يوقات <<: زىغا موماي ئاخىرى قى. يوق ئىكهن 

دۈشـمهننىڭ .  ده ، ماغدۇرىدىن كېتىپ قالغان دۈشمهننىڭ بېـشىغا تـازا كهلتـۈرۈپ سـاپتۇ ¨ئايپالتىنى ئېلىپ چىقىپتۇ 

رغـان بهسـتىگه مهس بولـۇپ نهزهر مهن قىزنىـڭ پىلىمـوت تۇتـۇپ تۇ. مېڭىسى چۇۋۇلۇپ ئىزىدىال جهھهننهمگه ئۇزاپتـۇ 

 ياشالر قارىسىنى ئالغان ، كۆزلىرى چوڭ ، قاپاقلىرى كهڭ ، چاچلىرى قويۇق ، چىشلىرى شۇ يهرنىڭ 18ئۇ ، . ساالتتىم 

 ساندا چىچهك ئىزلىق ۋه ئىگىز بهستىگه يارىشا مۇسكۇللىرى تهرهققى قىلغان قىز ¨تهبىئىتى بويىچه ساغۇچ ، يۈزى ئاندا 

  . نىڭ قارا كۆزلىرىده قهھرىمانلىقنىڭ نىشانىسى بهلگه بېرىپ تۇراتتى ئۇ. ئىدى 

  : موماي ئاستا كۆزىنى ئېچىپ ماڭا قارىدى        

   ئوغلۇم سهن نهدىن بولىسهن ؟         -

  . مهن مۇشۇ سۆگىتېرىق دارىلمۇدهررىس مۇھهممهت دىيارخانغا شىرهم تۇغقان ئىكهنلىكىمنى سۆزلهپ بهردىم 

  :سهنلىك ھېسسىياتتا يهنه موماي خۇر

  .  دهپ سورىدى -باالم سهن ئۆيلهنگهنمۇ ؟   -

  .  ياق دېدىم  -
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قىزىم مېنى دهپ بۇ يهرده قالسا چوقۇم دۈشـمهنلهر پېـيىگه .  ئۇنداقتا مۇشۇ قىزىمنى بۈگۈندىن باشالپ ساڭا قوشتۇم   -

ئىـسمىنى بۈگۈنـدىن  قىزىمنىـڭ . ىڭلىم قارىشىدۇ ماڭا س. سېنىڭ بىلهن نېمه بولسا ئىككىال دۇنيا مهن رازى . چۈشىدۇ 

  ...مهنىسىنى كېيىن بىل . باشالپ ئوغۇلىان دهپ ئاتىغىن 

تېنىمگه تۇتاشقان ھارارهت زهپتىدىن يۈرىگىم . تقاندا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم گۈلخان بولۇپ يېنىشقا باشلىدى اموماي سۆزلهۋ     

ا ئىنتىــزار كــۆزلىرىمنى يۈگۈرتكىنىمــده ئــۇ ، قىزالرغــا خــاس مهن يهرنىــڭ تېگىــدىن ئوغۇلخانغــ. گۈپۈلــدهپ ســاالتتى 

ئۇنىـڭ ئايـدهك . نومۇسچانلىق بىلهن رۇخسارىنى ئوڭ تهرهپكه قىيا بۇراپ ئاستىنقى كالپۇگىنى يىنىڭ چىشلهپ تـۇراتتى 

 بولغانـدهك ساغۇچ چىشلىرى كۆز ئالدىمـدا ئالتۇنـدىن ئاپرىـده. رۇخسارىدىن نۇر ياغاتتى ، ئوتلۇق كۆزلىرى چاقنايتتى 

ئۇنىڭ رۇخسارىدا پهيدا بولغان بۇ خىسلهتلهر ئۇنىڭدىكى پـاك ۋىجـدان ھهم قهھرىمانلىقنىـڭ يادىكـارى . جۇال قىالتتى 

  . ئىدى 

 - دىدى قۇتلـۇق ، -سېنى ھېلىقى كۈنىسى قۇتقۇزۇۋالغان قهھرىمان سېستىراالرنىڭ بىرى ئهنه شۇ ئوغۇلخان ،   -    

چـاچلىرى قىرقىـۋېتىلگهن ، . ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىال ئهرهنچه كىيىنىپ يۈرىدۇ . ېھرىۋان يهنه بىرى ئىلىدىن كهلگهن م

دىلـبهر . ئۇالرنىڭ قولىدا ئاپتومات ، مۈرىسىده دوختۇرلۇق سومكىسى ئېسىقلىق ، بۇنداق قىـزالر ئـارىمىزدا ئـاز ئهمهس 

ربان بولغانلىقىدهك باتۇرلۇق كىمنىڭمۇ يـۈرىگىنى بىلهن گۈلنىسانىڭ خوتهن دهرۋازىسىغا شوتا قويۇپ ، جهڭ مهيدانىدا قۇ

  ! ...ھاياجانالندۇرمىسۇن ، قايسى يۈرهكنىڭ ئىپتىخارىنى قوزغىمىسۇن 

قهھرىمـان قىزالرغـا قهلبىـده چوڭقـۇر ھـۆرمهت ۋه . ئىرپان سهپدىـشىنىڭ ھېكايىـسىنى ئاڭلىغانـسېرى زوقلىنـاتتى       

  . پهخىرلىنىش تۇيغۇسى ئۇرغۇغان ئىدى 

ھهممىـال تهرهپ قاپقـاراڭغۇ ۋه .  دىگهن يهرگه بارغاندا تـۈن يېرىمـدىن ئاشـقان ئىـدى >> كونا چىالن <<ئۇالر        

ئاتالرنىڭ پوپاڭ توپىالرنى توزىتىپ .  جىنمۇ يولۇقمىدى ¨جىمجىت ، ئۇرۇش مهزگىلى بولغاچقا يول بويى ئۇالرغا ئىنىس 

 چـۆپلهر ئارىـسىدا ياتقـان ¨يـول بويلىرىـدىكى ئـوت . ال ئاڭلىنـاتتى ماڭغان ئاياق تاۋۇشى ۋه ئارالپ پۇشقۇرغان ئاۋازى

    .توغايالر ۋه توشقانالر ئۈركۈپ قاچاتتى 

ئىرپاننىـڭ قـۇلىغى . قۇتلۇق خۇددى ئىچى ئېچىشىپ ، كۆڭلى ئاينىغان ئادهمدهك خېلى بىركهمگىچه جىمىقىپ كهتتـى 

  :شتۇردى بىز ئازدىن كېيىن قۇتلۇق سۆزىنى داۋامال. قۇتلۇقتا ئىدى 

 جىلغىـسىدىكى سـوقۇش >> ئـالتۇنقۇش <<بىـز .  ئـۇرۇش بارغانـسېرى كهيـنىگه تارتىلىـپ كېتىۋاتىـدۇ  بىراق   -   

ئاقـسۇ سـېپىلىنىڭ مۇھاسـىرىگه . غهلبىسىدىن كېيىنكى ۋاقىتنى ھېساپلىساق ، ھازىر توپتوغرا بىر يېـرىم ئايـدىن ئاشـتى 

ئهممـا ، ھـازىر بىـردىنال .ۇ يېقىنغىچىال دۈشمهنلهر قېچىشقا تهييارلىنىۋاتاتتى تېخى مۇش. ئېلىنغىنىغىمۇ بىر ئايچه بولدى 
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 دىـگهن >> ئـوغرىالر چېكىنمهكچـى <<ئـۇالر .  گومىنداڭ ئهلپازىنى بىردىنال ئـۆزگهرتتى  ئهھۋالدا ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ

مما ئۇنىڭغا سهگهكلىك الزىم ، دهپ  مىش پاراڭدهك كۆرۈنسىمۇ ، ئه¨بۇ گهرچه مىش . پاراڭنى ھهدهپ تارقىتىشىۋاتىدۇ 

  . ھېس قىلماقتىمهن 

جهڭچىلىرىمىزنىڭ جهڭگىۋار لىق كهيپىياتى ، خهلقنىـڭ غهيـرىتىگه . بۇنداق پاراڭنى مهن تېخى ئاڭالپ باقمىدىم     -

  . دىدى ئىرپان -گهپ سىغمايدۇ ؟ 

كېتىـپ قالىـدىغان بولـساق ئهلهم بولىـدۇ ،  ئۇنىسى دهرۋهقه شۇنداق ، لىكىن ، بىرهر مهخپى قىمارنىڭ سولپىسىغا   -

مۇبادا شۇنداق پېشكهللىك يۈز بېرىدىغان بولسا ، ئۇ چاغدا ئوغۇلخان بىلهن مهن كهينىمىزگه . دهيدىغان ئهندىشهم بار 

  ...بۇ الپ ئۇرغانلىق ئهمهس ، ئىشهنمىسهڭ مۆرىتى كهلگهنده كۆرهرسهن . بىر غېرىچمۇ چېكىنمهيمىز 

دىسىنى ئاڭالپ قاتتىق ھاياجانالنغان ئىرپاننىڭ تىلىغا خېلى بىـر ۋاققىـچه گهپ كهلـمهي ، شـۈكلهپ قۇتلۇقنىڭ ئىرا    

  :قۇتلۇق ئۇنى چاخچاق بىلهن غىدىقالپ ، يهنه ئېغىز ئاچتى . كهتتى 

...  نىمه ؟ ھازىر بىـز قهشـقهر تهرهپـكه كېتىـۋاتىمىز ¨ شۈك بولۇپ قېرلىۋاتىسهنغۇ ، چولپان ئېسىڭگه كېلىۋاتامدۇ   -

   يه ؟ -بالدۇرراق كېتىۋېلىشنى پهملهۋاتامسهن 

  :قۇتلۇقنىڭ بۇقېتىمقى چاخچىغىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ، ئىرپان سهپدىشىغا ئىدرهكلىك جاۋاپ بېرىپ 

ئهركىنلىـك ئۈچـۈن بولۇۋاتقـان .  دىـگهن تهمـسىلىمىز بـار >> ئهركسىز باغنىڭ گۈلى توزار ، بۇلبۇلى ئۇزار <<  -    

 بىـر غېرىچمـۇ <<غ كۈرهشنىڭ مېھرىدىن ۋاز كهچـكهن كىـشى گـۈل قىـسالمايدۇ ، شـۇڭا ھېلىقـى سـېنىڭ ھازىرقى ئۇلۇ

 ده ، ¨ دىـدى ¨! ئهكهل قولـۇڭنى .  دىگهن ۋىجدانىي سۆزۈڭنىڭ ۋاپادار ئىشتىراكچىسى مانا مهن >>! چېكىنمهيمىز 

  ...ئىككىيلهن ئات ئۈستىده قول ئېلىشتى 

شهرقى جهنۇبىنى كېسىپ ئۆتۈپ ، بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن ، بىر چـوڭ دۆۋه قۇملۇقنىـڭ ئۇالر كهلپىن ئاچالنىڭ        

تاڭ سۈزۈلۈپ ، .  ده ، قارا تهرگه چۆمۈلگهن ئاتلىرىنى يىتىلهپ قۇرۇتتى ۋه دېمىنى ئالدۇردى ¨يېنىغا كېلىپ توختىتىدى 

ئاش پىشىم مهھهلده گۇگۇت كان . مان ماڭدى تورغايالر جۇرۇقالپ قوزغىلىشقا باشلىغان چاغدا يهنه ئاتلىنىپ جهنۇپ تا

 دىـگهن يهردىـن ئهمـدىال قوزغىلىـپ >> تـېكه فونـدى <<تاغلىرى بىلهن مارالبېشىنىڭ تۇمشۇق ئېغىـزى ئارىلىغىـدىكى 

ئالـدى بىـلهن ئىرپـان . قهشقهرگه قاراپ مېڭىشقا تهمشىلىپ تۇرۇشقان بىرقانچه ئاتلىق ۋه تۆگىلىك ئادهملهرگه يولـۇقتى 

  : سۆز ئاچتى ئۇالرغا

  ... ئهسساالم بۇرادهرلهر ، تاغىالر ، ھهربىرلىرىنى نهدىن سورايمىزكىن ؟   -   
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 ئۇستىخىنى ئهپچىل كهلگهن بىر -بىز ماۋۇ تاغنىڭ ئارقىسىدىكى كهلپىن دىگهن يهردىن ، قهشقهرگه كېتىۋاتىمىز ،   -   

ئۇزايىدىن ئۇنىـڭ يـۇرت بېگـى ئىكهنلىكـى مهلـۇم . ى قارا ئاتنى مىنگهن كىشى ئېتىنى ئاستىلىتىپ ماڭغاچ جاۋاپ بهرد

تۆگىلىك ئادهم يهنه بىر ئاتان . بولۇپ تۇراتتى ، ھهمرالىرىنىڭ بهزىسى ئىشهكلىك ، بهزىسى ئاتلىق ۋه تۆگىلىك ئىدى 

  .تۆگىنى يېتىلىۋالغان ، ئاتان تۆگىگه بولسا چىرايلىق بىر سهگۈنچهك ئارتىلغان ئىدى 

  ه كېتىۋاتىسىلهر ؟قهشقهرگه نېمىگ    -   

 ئىرپاننىڭ مۇشۇ سوئالىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ، جهده ئاتقا مىنىۋالغان بهگ قۇتلۇق بىلهن ئىرپانغا يهنه بىر قرتىم   -   

 بـۇرجهك بهلگىـگه 12تهكشى قارىۋېتىپ ، ئىككىيلهننىڭ ئۈستىۋېـشىدىكى گومىنـداڭ سـاقچى كىيىمـى ۋه شهپكىـسىدىن 

  : بهردى ئىشهنچ قىلغان ھالدا جاۋاپ

 ئاقـسۇدا >> ئـوغرىالر<<.  نىمىشكه بولماقچى ؟ ماۋۇ سهگهنچۈك ئىچىـدىكى ئامبـالنى قـاچۇرۇپ كېتىـۋاتىمىز    -    

بىزنىڭ كۆڭلىمىزمۇ . مالىمان پهيدا قىلغاندىن كېيىن ، ئامبالنى يۇشۇرۇپ ساقالپ باقتۇق ، ئامبال خاتىرجهم بواللمىدى 

  ...وقالغاندا ئامبىلىمىزنى يهنه قايتۇرۇپ كېلىمىز  ي>> ئوغرىالر <<. ئارام تاپمىدى 

راست دىگهندهك ، ھېلىقى يوغان تۆگىنىڭ قوش ئۆركىشىگه توغرىالپ ياسالغان سهگۈنچهك ئىچىـده ئامبـال بهھـۇزۇر      

ايىۋهن سهگۈنچهكنىڭ ئاستىغا تۆت كۆرپه سېلىنغان ، ئۈستىگه ئامبالنى ئاپتاپتىن ساقالش ئۈچۈن چىرايلىق سـ.  ياتاتتى 

ئۇ ۋىجىك ، بېشى كىچىك ، تېنىنىڭ .  پات ماراپ قوياتتى ¨ئامبال داكا ئورامنىڭ تۆشۈكىدىن پات . ياسالغان ئىدى 

  .  كىلوگىرامغا تولمايدىغان ، پىلىگى قۇرۇپ قالغان سويمىدهك يىلگهش بىر ئهبگا مهخلۇق ئىدى 50ئېغىرلىغى 

 دىگهن ھاقارىتىگه چىدىيالمىغان قۇتلۇق ئىرپاننىڭ قۇلىغىغا >>  ئوغرىالر <<ياالقچى بهگنىڭ خهلق پارتىزانلىرىنى       

  :پىچىرلىدى 

  ...خوجايىنى بىلهن قوشۇپال ئېتىپ تاشاليلى   -   

  .  دىدى ئىرپان ¨!  شۈك ¨ خهپ  -    

ىزىدا تۇرۇپ قالـدى بهگنىڭ كارۋانلىرىنى تۇمشۇق تهرهپكه يوللىۋېتىپ ، ئىككىيلهن بايىقى ئ. قۇتلۇق پهسكارىغا چۈشتى 

  :قۇتلۇقنىڭ زهنى كايىپ دوستىغا دىدى . 

   نېمىشكه مېنى توسىدىغانسهن ، جايلىۋهتسهكال پۇخادىن چىقاتتۇق ئهمهسمۇ ؟   -

  :ئىرپان بىرئاز ئويالپ تۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئوڭ قولىنى قۇتلۇقنىڭ ئوڭ مۈرىسىگه قويۇپ تۇرۇپ  
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ھېلىقـى بهگ .  دىگهن گېپىمىـز بـار >> سهۋرىنىڭ تۈۋى سېرىق ئالتۇن <<. م ئۆپكىمىزنى بېسىۋااليلى ، دوستۇ -    

ئۇنىـڭ بىلهنـال ئىـش . مهن بۇ دورهم ئۈرۈمچىده زامانقۇلنى ئېتىشقا قاتناشـقان . دهرۋهقه زامانقۇلنىڭ پۇشتىدىن ئىكهن 

  .  دىدى ¨... پۈتمىدى 

  :ۋامالشتۇردى قۇتلۇق يهنىال قايىل بولمىغاندىن كېيىن ، ئىرپان سۆزىنى دا 

 زۇمبۇلۇق قىلىـپ ، رهزىـل ئويـۇنالرنى ئوينـاپ ¨ زامانالردىن بۇيان زورلۇق ¨بىر ئۇچوم زامانقۇلالرنىڭ زامان    -    

كېيىنكىسى تېخىمۇ .  شۇنىڭغا قارىماي ئۇالرغا تېخى مهدھىيىلهر ، قهسىدىلهر ئوقۇلىدۇ )30(.كېلىۋاتقانلىغى تارىخقا ئايان 

  .ياتسىز جىنايهتكارالردۇر ، خهلق بۇنداق رهزىللهرنىمۇ ئېسىدىن چىقارمايدۇرهزىل ۋه تېخىمۇ ئۇ

  :ئارقىدىن ئىرپان يهنه . ئۇالر بىردهم شۈك بولۇپ قېلىشتى      

. دىدى - بىز ئهمدى ئىشتاپ تاپشۇرغان كېيىنكى مۇھىم مهجبۇرىيهتنى بىجا كهلتۈرهيلى ، -    

 ئوتتۇزىنچى باپ

1  

 ده ، دهرھال ¨ۇ ئىككى پارتىزان قهشقهر چېگرىسىغا بولغان چارالش ۋهزىپىسىنى ئاياقالشتۇردى شۇنداق قىلىپ ، ب      

 ئىچىده بىر كېچه دهم ئالدى ۋه >> ھىالل تاغلىرى <<ئۇالر شۇ كۈنى . كهينىگه بۇرۇلۇپ ، شىمال تهرهپكه يول سالدى 

ى سـېلىۋېتىپ ، قايتىـدىن پـارتىزانلىق كىيىمىنـى  كېچىگىنـ¨ئۈستىۋاشىدىكى گومىنداڭ كىيىم . ئاتلىرىنى تاڭ ئاشۇردى 

  . تاڭال كۈنىسى دهل چۈش مهھهلده ئۇچتۇرپاننىڭ ئاقيار بازىرىغا كېلىپ چۈشتى . كىيدى 

 غىچه سوزۇلىدىغان بۇ يۇرتنىڭ >> ھىالل كهسلهم تاغلىرى <<شهرقى شىمال پاسىلى توشقان دهرياسىغا ، غهربى جهنۇبى  

  . كۈنىسى ئىدى بۈگۈن تازا قايناق بازار 

ئىرپان بىلهن قۇتلۇق ئاتلىرىنى بىـر دهڭـگه جايالشـتۇرۇپ قويـۇپ ، بازارنىـڭ قـاق ئوتتۇرىـسىدىكى بىـر كىچىـك      

  :ئاندىن كهچ كىرگىچه بازار ئارالپ خهلقنىڭ كهيپىياتىنى كۈزهتتى . چۆچۆرىخانىدا غىزاالندى 

ىال بۇغداي خـامىنىنى تۈگىتىـپ ، ئهمـگهك چاڭقورۇنلىغىـدىن  مىغ ؛ يېقىند¨بۈگۈن بازار كوچىسىدا ئادهم مىغ        

 جۈپى بىلهن ئاشخانىالردا ئولتۇرۇشاتتى ياكى ¨ يېزىالردىن بازارغا كېلىپ جۈپ ¨ ئايالالر يېزا ¨ئارام تاپقان دىخان ئهر 

 ئولتۇرۇشـقان  اپتام ۋه دهرهخ تۈۋىلىرىده قېتىققـا نـان چىـالپ يهپ ، بىخارامـان سـايىد. سودىلىق قىلىپ يۈرىشهتتى 

ئۇچتۇرپان ئامباللىرى ۋه گومىنـداڭچى بهگ :  ئارىالپ ئاقسۇدىكى غازات توغرىسىدا پاراڭ سېلىشاتتى ¨ئادهملهر ئارىالپ 
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تېغـى ) مـۆلجهر (  پاششاپ ، مىللى مـااليالرمۇ قاخـشال ئـارقىلىق قهشـقهر تهرهپـكه قېچىـپ كهتكهنلىگـى ، قهلـئه ¨

 ئۆزى ¨اقسۇ سېپىلى ئىچىگه مۆكۈۋالغانلىقى ، ھازىرقى كۈنده ئۇچتۇرپان خهلقى ئۆزىگه ئىچىدىكى قاراۋۇلچى ئهترهتنىڭ ئ

  . خوجا ئىكهنلىگى توغرىسىدا بىماالل سۆزلىشهتتى 

ئاقسۇدا غازات ئهۋجىگه كۆتىرىلگهن كۈندىن باشالپ ، نۇرغۇن ئاقيـارلىقالر بىـدائىيلىققا يېزىلىـپ ئاقـسۇ سـېپىلىنى       

 تاۋۇز ، يىـمهك ¨ ھارۋىالردا قوغۇن ¨ئۇالر يهنه ئالدىنقى سهپتىكى پارتىزانالرغا ھارۋا . ناشقان ئىدى ئېلىش ئۇرۇشىغا قات

  .  ئىچمهكلهرنى يهتكۈزۈپ بېرىپ تۇراتتى ¨

 دهرگاھىغا پهسهيگهن روزىگـادا ئىرپـان بىـلهن قۇتلـۇق ئاقيارنىـڭ >> ھىالل كهسلهم تاغلىرى << -ش غهرپكه اقۇي     

ئاقيـار . ى ئاتاقلىق ئۆلىماسى ئابدۇرېشىت ئهلهمنىڭ ھوزۇرىغـا كىرىـپ دۇئاسـىنى ئالـدى ۋه مۇڭداشـتى ئهينى زاماندىك

. خانقاسىنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى چاققان بىر كۈتۈپخانىغـا ئىككـى پـارتىزان قوشـۇلۇپ بهش كىـشى جهم بولغـان ئىـدى 

 ¨ قالغان ئۆلىما ئابدۇرېـشىت ئۆزىنىـڭ مهقـسهت پارتىزان قېرىنداشلىرىنىڭ دىدارىنى كۆرۈپ خۇرسهنلىگى ئىچىگه پاتماي

  :مۇددىئاسىنى ھېچ قورۇنماي بايان قىلدى 

 ســىلهر دهل پهيتىــده كهلــدىڭالر ، بىزمــۇ بۈگــۈن يــا ئهتىلىككىــچه كونىــشهھهردىكى قومانــدانلىق ئىــشتاۋىنىڭ  -   

ىـر قىـسىم پىـدائىيالر چىقىـپ تهشـۋىق ئۆتكهن ئايدا بۇ يهرگه ب. رهھبهرلىرىگه بىر ئهلچى ئهۋهتمهكچى بولۇپ تۇراتتۇق 

مهن ھهر كۈنى ھهر بىر نامازدا ، بولۇپمۇ جۈمهده پۇرسـهت تاپـسامال مـۇنبهرنى . ۋاراقلىرىنى تارقىتىپ كېتىشكهن ئىدى 

  .  گهپ سېپىلنى ئېلىشتىال قالدى  ئهمدىكى. قولدىن بهرمهي قامائهتكه تهرغىبات يۈرگۈزۈپ كهلدىم 

ئۇنىڭغا .  كىتاپخانىنىڭ غهربى تېمىدىكى ئويۇقتىن بىر تاختا خوتهن قهغىزىنى ئېلىپ كهلدى ئابدۇرېشىت ئاندىن       

  : قېرىنداش بىلهن ئاقسۇ سېپىلىنىڭ شهكلىنى سىزدى 

 سېپىلنىڭ ئۈستىگه شـوتا قويـۇپ چىقىـش ئۈنـۈم بهرمىگىنىـده تـۆت - دىدى ئۇ ، سۆھبهتداشلىرىغا ، - مۇبادا ،   -

ېرىـپ پـارتىلىتىش تامـامهن مـۇمكىن ئىـدىغۇ ؟ ئهگهر يهنه بـۇ ئىـشقا مـاھىر پىالنچـى تهلهپ تهرهپتىن لهخمه كوالپ ب

  ...قىلىنىدىغان بولسا بىزده ئۇنداقالرمۇ بارئىدى 

 ئىشارهت قىلـدى ¨ئابدۇرېشىت مۇشۇ سۆزىنى دهلىللهش ئۈچۈن يېنىدىكى قىرقىما ساقال تهمبهل بىر كىشىنى ئىما        

لتىق ، شىراقلىق ئوۋ مىلتىقى ۋه مىلتىق دورىـسىنىمۇ ياسـىيااليدىغان ھهيـدهر ئهلىخـان دىـگهن بۇ كىشى بهردهڭگه مى. 

  . ئادهم ئىدى 

  :ئابدۇرىشىتنىڭ سۆزىنى قۇۋۋهتلىگهن ھهيدهر ئهلىخان تۈرگۈن قىياپهتته سۆزگه كىرىشىپ        
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  .  دىدى -شمۇ ئهمهس ئىدى ، بۇ ئانچه مۈشكۈل ئى.  بىرى قىلىش قولىمىزدىن كېلهتتى ¨ سېپىلنى نېرى   -

  :ھهيدهر ئهلىخان بىر پهس تۇرۇۋالغاندىن كېيىن ، يهنه ئىشهنچىلىك ھالدا داۋامالشتۇردى      

  .  يىل بۇرۇن باشلىغان ئىشنى بىزنىڭمۇ قىاللىشىمىز مۇمكىن ئىدى 200 بوۋىمىز رهھمىتۇلال پالۋان   -

 ھهيدهر ئهلىخان دىگهنـدهك سـېپىلنى ئـېلىش -ىك تهلهپپۇزدا ،  دىدى ئابدۇرىشىت ئىشهنچىل- دهرۋهقه شۇنداق ،  -

 ھارۋىدا توشقان ئېلىش <<بىراق ، ۋاقىت كېچىككهنسېرى . بىز پارتىزانلىرىمىزغا نۇسرهت تىلهيمىز . ئانچه قىيىن ئهمهس 

 دىگهن >>الر چېكىنىدۇ  ئوغرى<< دامىغا چۈشۈپ قېلىش خهۋپىدىن بهك ئهنسىرهۋاتىمىز يېقىندىن بۇيان ئاقيار بازىرىدا >>

سىلهر ھازىر . ئايرىم ئىمانسىز نائهھلىلهر پۇرسهت كۈتۈۋاتىدۇ . مهزمۇندا يېزىلغان ئىغۋا ۋهرهقىلهر پهيدا بولۇپ قېلىۋاتىدۇ 

تاماق يهۋالغىچىلىك مهن قوماندانلىق ئىشتاۋىمىزغا بىر پارچه مۇراجىئهتنامه يېزىپ بهرمهكچىمهن ، ئـاۋام خهلقىمىزنىـڭ 

  . سىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان بۇ مهكتۇبىمىزنى باشچىالرغا يهتكۈزۈپ بېرىشىڭالرنى ئۈمۈت قىلىمىز ئىرادى

  :ئۇنىڭ مۇراجىئهتنامىسىده تۆۋهندىكى مهزمۇنالر يېزىلغان ئىدى . ئابدۇرىشىت جىددى يېزىشقا كىرىشتى      

 ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ئۇلــۇغ كۈرهشــنىڭ  بىــز پۈتــۈن ئاقيــار ۋه ئۇچتۇرپــارن خهلقــى نامىــدىن ھــازىر ئاقــسۇدا<<     

ئۇچتۇرپان خهلقى بۇ مۇقهددهس غازاتنى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىـلهن قوللىماقتـا ۋه سـېپىلنى . يىتهكچىلىرىگه ئاپىرىن ئوقۇيمىز 

 يىلــالر بــۇرۇن ئۇچتۇرپــان 200بۇنىڭــدىن . قورشــاپ جهڭ قىلىۋاتقــان پــارتىزانالرنى ئــۆز پهرزهنتــى دهپ ھېــساپلىماقتا 

ئۇالرنىـڭ نهۋرىلىـرى كېـيىن ئىلـى خهلـق . ڭچىلىرىدىن ئون نهچچه مىڭ كىشى ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنغـان ئىـدى قوزغىال

ئۇالرنىـڭ ئهۋرىلىـرى بۈگـۈن يهنه قايتىـپ كېلىـپ ، ئۇچتۇرپـان . قوزغىلىڭىنىڭ جهڭگىۋار كـۈچلىرى بولـۇپ قاتناشـتى 

 ھهقلىق ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه بـۇ قېتىمقـى كۈرهشـكه دهرۋازىسى ئالدىدا كۈرهش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرمهكته تارىخنىڭ

پارتىزانالرنىـڭ يىتهكچىلىـك .  قومانـدانلىق قىلماقتـا )31(بىزنىڭ پهرزهنتلىرىمىزدىن جهسۇر ۋه دانىـشمهن بىـر يىگىـت 

ڭ مۇشـۇ ئىنقىالبىـي ۋارىـسلىقنى.  كـۈرهش بـۇرچىنى ئـادا قىلماقتـا )32(ئىشتاۋىمۇ بىر ئۇچتۇرپانلىقنىڭ باغ ھويلىـسىدا 

كـۈرهش . ھهممه كىشىنىڭ يۈرىگى سىلهرگه تهلپـۈنمهكته . تهرىزىده داۋام قىلىپ كېلىۋاتقىنىدىن بىز چهكسىز سۆيۈنىمىز 

  >>...پالۋانلىرىغا روناق ۋه پارالق غهلبه تىلهيمىز 

2  

وكـالت سـۇندى ۋه ئىرپان بىلهن قۇتلۇق كونىشهھهرگه قايتىپ كېلىپال بۇ قېتىمقـى خىزمىتىـدىن بـاش ئىـشتاپقا د      

لېكىن ، ئىرپـان ئـۇزۇن ئـۆتمهي پـارتىزانالر ئارىـسىدا قانـداقتۇر بىـر روھـى .  ئارمانلىرىنى يهتكۈزدى ¨خهلقنىڭ ئارزۇ 
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ئـۇ ئىچىنـى . چۈشكۈنلۈك كهيپىياتنىڭ ۋه چېچىالڭغۇلۇق ھادىسىلىرىنىڭ يۈز بېرىشكه باشـلىغانلىغىنى بايقىماقتـا ئىـدى 

  : تىت بوالتتى ۋه ¨ت بىرنىمه تاتىالۋاتقاندهك تى

 <<تۈنۈگۈنكى جۇشقۇنلۇقالر سۇسالپ بوشىـشىپ كېتىۋاتىمىزغـۇ ؟ دۈشـمهنلهر تارقاتقـان ! ...ئهجهپ ئىشقۇ ؟    -   

  . دهيتتى - دىگهن سۆزنىڭ تېگىده بىرهر ئىش باردهكمۇ نىمه ؟ >>ئوغرىالر چوقۇم چىكىنىدۇ 

ئـۇ تايتاڭلىغـان ھالـدا . رق مهس بىـر كىشىـسى يولۇقـۇپ قالـدى بىر كۈنى رهستىده ئۇنىڭغـا پارتىزانالرنىـڭ غه      

. ده ، كهينىـدىن ماڭـدى ¨ئىرپـان ئۇنىڭـدىن ئهنـسىرىدى . شهھهرنىڭ غهربى تهرىپىدىكى تار كوچىغا قاراپ كهتتـى 

ا ئۆتۈپ بىر ئازدىن كېيىن ئۇ خهندهك بويىغ.  سهرهڭ ناخشا ئېيتىشقا باشلىدى ¨ھېلىقى مهس تار كوچىغا كىرىپال ھهرهڭ 

 غىلتاڭ مهھهللىـسى <<مهس دهلدهڭلهپ يۈرۈپ ، . بۇ چاغدا خېلىال كهچ كىرىپ قالغان ئىدى . ، جهنۇپقا قايرىلدى 

شۇئانال يۈگۈرۈپ .  ده ، ھېچ ئهيمهنمهستىنال قورانىڭ ئىشىگىنى چهكتى ¨ دىكى مهلۇم بىر قورانىڭ ئالدىغا كهلدى >>

   خۇددى يىراق چىققان ياش چوكان كاككۇكتهك كۈلگهن پېتى

  .سهپهردىن كهلگهن ئېرىنى قارشى ئالغاندهك ، مهسنى ئۆيىگه باشالپ كىرىپ كهتتى      

قايتىپ كېلىۋېتىپ ، بۇ سىرلىق تېپىشماق ئۈستىده خىيال سۈرۈپ ماڭاتتى . ئىرپان ئهپسۇس بىلهن ئارقىغا بۇرۇلدى      

  .ۇ كهلمهي مىڭ تهسته تاڭ ئاتقۇزدى ياتىغىغا كېلىپ ياتقاندىن كېيىنمۇ كېچىچه كۆزىگه ئۇيق. 

 ده ، ¨ئىرپان ئهتىسى سهھهر ئورنىدىن تۇرۇپال پارتىزانالرنىڭ ۋاقىتلىق ۆامـائهت خهۋىپـسىزلىكى ئورگىنىغـا بـاردى      

مهسئۇل خادىمغا ئاخشام ئۇچراتقان ۋهقهنى ئېنىق ئۇقتۇردى ۋه ئىككىيلهن بىلله تۇرۇپ بۇنىڭدىن بىرنهچچه كۈنلهر بۇرۇن 

 ئالتۇن چىشلىق روزىخـان سـهتهڭ <<ش بىر پارتىزاننى يولدىن ئازدۇرغان قىلمىشى ئۈچۈن ج خ دا توختىتىپ قويۇلغان يا

  . بۇ ئارقىلىق ئىككى نازۇك سىرنىڭ تۈگۈنى بىر يولىال يېشىلدى .  ناملىق ئالىقاناتتىن سوراق خاتىرىسى ئېلىندى >>

دىن كېيىن ، تېخىمۇ بىئارام بولۇشقا باشلىدى ، ئۇنىڭ كهيپى بۇزۇلۇپ ، ئىرپان بۇ قورقۇنىچلىق سىرالرنى بىلگهن       

  ...پىشانىسىدىن سوغاق تهر تامچىالشقا باشلىدى 

 >> ئۇزۇن كىرپىك ھهمراخـان << ده تېپىشىۋالغىنى >> غىلتاڭ مهھهللىسى <<مهلۇم بولدىكى ، بايىقى مهسنىڭ       

.  دهپ ئاتىـشىدىكهن )33( >> ھهمراخـان شـاڭخهي <<هر يىگىتلىـرى ئۇنى شـهھ. دهپ ئاتىغى چىققان چوكان ئىكهن 

ېرى ھهسهن پهيپۇ گومىنداڭنىڭ ماھىر پىلىموتچىگى بولۇپ ، ئاۋغۇستنىڭ باشلىرىدىكى قورغان سوقۇشىدا نۇرغۇن .ئۇنىڭ 

  .ن كېيىن ئۇ مىللى ئارمىيه مهرگهنلىرىنىڭ ئوقىدا مېڭىسى چۇۋۇلۇپ ئۆلگه. پارتىزانالرنى قىرىۋهتكهن 
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ان شاڭخهي ئېرىنىڭ خۇن دهۋاسىنى قىلىپ ، گومىنداڭ باشلىقلىرىغا ئهرز خمۇشۇ ئىنتىقام ئۈچۈن ئۇزۇن كىرپىك ھهمرا     

  :قورچاق ۋىاليهت ساقچى باشلىغى ۋۇشاۋبىڭ . سۇنغان 

دهسـمايىمۇ ئۇنىـڭ ئهپچىـل يـولى بـار ھهم ئـانچىزا چـوڭ . ئېرىڭىزنىڭ خۇن ھهققىنى ئىلى ئوغرىلىرىدىن ئالىـسىز    -

  . پهقهت قارا قېشىڭىز بىلهن ئۇزۇن كىرپىكىڭىزنى ئويا قىلسىڭىزال ئىش پۈتىدۇ . كهتمهيدۇ 

 ¨ دهپ ھهمراخان شاڭخهيگه ئىشنىڭ ئېپى -ئېرىڭىزنىڭ جهسىدى ئۈچۈن چوقۇم تۈڭلۈكىڭىزدىن ئالتۇن قۇيىلىدۇ ،   -

  . پهمىنى ئوبدان ئۈگهتتى 

ىل ئهتراپىغـا كېلىـشتىن بـۇرۇن ھهمراخـان شـاڭخهي ھېلىقـى غىلتـاڭ مهھهللىـسىگه شۇنداق قىلىپ پارتىزانالر سـېپ     

  .  شاراپ بىلهن تهمىن ئېتىلدى ¨ئۇ يىتهرلىك ئىقتىسات بىلهن ، بولۇپمۇ يىتهرلىك ھاراق . ئورۇنالشتۇرۇلدى 

 كوچىغا چىقىـدىغان  سهتهڭ ساالپىتى بىلهن>> تىرناققا توختىغىدهك << شۇنىڭدىن باشالپ >> ھهمراخان شاڭخهي << 

كېيىنكى كۈنلهرده ئـۇ .  تالمان قارىشاتتى ¨ئۇنى كۆرۈپ يۈرىگى قىزىغان بوز كۆزلهر ئۇنىڭ كهينىدىن ئالمان . بولدى 

مانا شۇ چاغدا ھېلىقى مهس كـالۋامۇ ھهمراخـان . توالراق پارتىزانالر ئىشتاۋىنىڭ ئهتراپىنى ئهگىپ كهتمهيدىغان بولدى 

  . ۇچى ئىلكىگه ئىلىنىشىپ قالغان ئىدى شاڭخهينىڭ مهپتۇن قىلغ

  ...سىزنىمۇ بىلله . بىز ئهمدى غۇلجىغا چېكىنىمىز   -   

 قارنىنى تۆكۈۋهتتى ، ھهمراخان شاڭىهي بۇ گهپنىڭ ساپىغىغا چاپالشتڭ ¨ غا ئىچى >> ئادىشى <<مهس پارتىزان       

شلىدى ۋه چاققانلىق بىـلهن بىـر ئىـستاكانغا ھـاراق  ده ، دىل ئېرىتكۈچى نازخۇلقىنىڭ ھهممىسىنى ئىشقا سېلىشقا با¨

  :قۇيۇپ كېلىپ ، تهڭلهپ تۇرۇپ 

جېنىم نهدىكى گهپلهرنى قىلىپ يۈرىدىغانـسىز ، كۆڭلـۈمنى يېـرىم ، ئىچىمنـى ئـاچچىق قىلىـپ ، مهن تېخـى  -     

  . دىدى -ن ئهمهسمۇ ؟ سىلهرنى پات ئارىدا سېپىلنى ئالىدۇ ، شۇندا بىز توي قىلىمىز ، دهپ بهخۈدۈك يۈرىۋاتىمه

  : ده ¨مهس پارتىزان ئاشنىسى تۇتقان ھاراقنى ئىككى قولالپ ئېلىپ ، تاقهتسىزلىك بىلهن گۈپ قىلىپال ئىچىۋهتتى  

غۇلجىغا كېتىدىغان بولدۇق ، سـېپىل قالـسا مهيلـى ، سـىز قالمىـسىڭىزال . يۇقىرىدىن تۈنۈگۈنال بۇيرۇق كهلدى    -   

  . دىدى -...ا ھ...ھا ...ھا ! بوالتتىغۇ

شۇڭا ئـۇ ، مهسـكه سـېىىلىق بىـلهن قۇچـاق . ھهمراخان شاڭخهي ئۈچۈن مۇشۇ ئاخباراتنىڭ ئۆزىال كۇپايه ئىدى       

  .ئاچتى ۋه ئۇنىڭ تهلىۋىنى اليىقىدا قاندۇرۇپ ئۇزىتىۋهتتى 
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غىلتاڭ مهھهللىسىگه يېتىپ تاڭال كۈنى ئاخشىمى ھېلىقى مهس پارتىزان دهل شۇ مهزگىلده شىر كهيىپ ھالهتته يهنه       

  . كهلدى 

. بۈگۈن ئۇ ، ھهمراخان شاڭخهينى بىر يولى كۆچۈرۈپ كهتمهكچى ۋه ئالدىن غۇلجىغا يولغا سېلىۋهتمهكچى ئىدى       

ئـۇ .  ده ، ھۇشـىنى يوقىتىـپ قويۇشـقا تاسـال قالـدى ¨بىراق ، ئۇ ھازىر ئاشنىسىنىڭ ئىشىگىده چوڭ قۇلۇپنى كـۆردى 

تهقهززالىقتـا مىنـۇت ، . ىن نېرى كهتمهي گويا ھهمراخان ھېلىال پهيدا بولىدىغاندهك كۈتمهكته ئىـدى ئىشىگىنىڭ تۈۋىد

.  تىت بوالتتى ¨ سولغا مېڭىپ ، تىت   ده گاھ ئوڭغا ، گاھ>> غىلتاڭ مهھهللىسى <<ئۇ ، . سائهتلهر ئۆتۈپ باراتتى 

  .ئىچى پۇشقانسېرى ئاسمانغا قاراپ يۇلتۇز سانايتتى 

مراخان كهلمىگهندىن كېيىن ، غىلتاڭغا تېيىلغان بۇ ھاماقهت تهشنالىقتا قۇرۇپ كهتكهن كالپۇكىنى بىر چىشلىدى ھه      

. ئۇ يهنىـال بىـر ئالـدىغا ، بىـر كهيـنىگه ماڭـاتتى .  ده ، ئاندىن ئاستا مېڭىپ شۇ يهردىكى خهندهك بويىغا ئۆتتى ¨

  كاشكى بىر كىمدىن سوراشقا پېتىنالىسىچۇ ؟

  .تار كوچىدا ئايلىنىپ يۈرهتتى ئۇ       

  ھهي يىگىت كىمنى ئىزدهيسىز ؟   -

ئـۇ دهرھـال روجهك .  تـاڭ قالـدۇردى ¨دوقمۇشتىكى بالىخانا روجىكىدىن توساتتىن ئاڭالنغان بۇ ئاۋاز ئۇنى ھـاڭ       

، دۇدۇقالپ دهماللىققا ئۇ .  ھالهتلىرى نامايهن بولماقتا ئىدى >> مىڭ بىر كېچه <<كۆز ئالدىدا گويا . تامان قارىدى 

  : ئۇڭغىچه روجهكتىن يهنه. جاۋاپ بېرهلمهي قالدى 

  . دىگهن سوئال ئاڭالندى ¨! ھهمراخان شاڭخهينى ؟  -    

 ¨بالىخانا روجىكى يېنىغا قاتار قويۇلغان تهشتهك گۈللىرى ئارىسىدىن چىقىۋاتقان غايىپ ۋه مهنىلىك تهلهپپۇز ئهدهپ       

بىـراق ئـۇ ھـازىر سـىرىنى . ئهس پـارتىزان ئۇنىـڭ رۇخـسارىنى كۆرهلمىـدى . ىـڭ ئـاۋازى ئىـدى ئهردهملىك بىر ئايالن

  :يۇشۇرماستىن 

  . دىدى - ھهئه ، ئۇ نهگه كهتتىكىنه ،    -

  . ئۇ سىزنىڭ كاللىڭىزنى ئالتۇنغا تىگىشىش ئۈچۈن سېپىل ئىچىگه كهتكهن   -

  . نىمه ، نىمه ؟ ئۆيىڭىزگه كىرسهم    -
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  ...قويۇڭ ، ھهمراخان شاڭخهينىڭ كهينىدىن ئۇ دۇنياغا مېڭىڭ ياكى ئۆز يولىڭىزغا كىرمهيال    -

ئۇ ئهقلـى . مهسكه بۇ دۇنيا ھارام بولدى . ئالهم بىردىنال قاراڭغۇالشقاندهك كۆرۈنهتتى . دهرىزه داققىده يېپىلدى       

   .  ھوشىنى يوقاتماقتا ئىدى ¨

 ئوتتۇز بىرىنچى باپ

1  

هك ، مهسنى غىلتاڭغا تېيىلدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ، ئۇزۇن كىرپىك ھهمراخـان شـاڭخهي تۈنۈگـۈن راست دىگهند      

يېرىم كېچىده قېيۇم چاشقان ، ئهھهت شهيتان دىگهن دۈشمهن ئاخباراتچىلىرى بىلهن بىلله سـېپىل ئىچىـگه تىكىـۋهتكهن 

نىـڭ شـهرقى تهرىـپىگه ئـون ) بىي دهرۋازا جهنـۇ(  خوتهن دهرۋازىـسى ¨ئۇالرنىڭ سېپىل ئىچى بىهلن قاتنىشى . ئىدى 

بـۇ تۆشـۈك ئهسـلىده پارتىزانالرنىـڭ بېـسىمىغا . نهچچه قهدهم نېرىدىكى ئاالھىده ئېچىلغان تۆشـۈك ئـارقىلىق بـوالتتى 

ئۇ چاغدا ئۈسـتۈنلۈك پـارتىزانالر . بهرداشلىق بېرهلمىگهن ئهھۋال ئاستىدا ، تهكلىماكانغا قېچىش ئۈچۈن ئېچىلغان ئىدى 

  . ئارمانغا يېتىدىغان دهرمانمۇ بار ئىدى . پته ئىدى تهره

 ده ، جىـددى -  پارتىزانالرنى چېكىندۈرۈش بـۇيرۇغىنى دۈشـمهنلهر بىلىۋالـدى.  ئىش ئهكسىچه -ئهمدىچۇ ؟        

ېنىنـى ئۇالر ھازىر قاچماق تۈگۈل ، پارتىزانالرنىـڭ ۋه ئۇالرغـا يـاردهم قـولىنى سـوزغان ئادهمنىـڭ ق. قۇتراشقا باشلىدى 

 تېيىلىـشى يـۈز بېـرىش ئالدىـدا تۇرغـان قـانلىق >> غىلتاڭ كوچىسىدىكى <<ھىلىقى مهسنىڭ . ئىچىشكه ھازىرالنماقتا 

مهس ئاخشام روجهكتىكى گـۈل دالدىـسىدىن تهنبىـھ يهپ . تىراگىدىيه بىلهن مۇناسىۋهتلىك چوڭ ۋه جىددى ۋهقه ئىدى 

گايىـدا ئورۇنـسىز ھالـدا . نى غىدىقالپ كېچىچه زىنھار ئۇخلىيالمىدى قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئۇ سۆزلهر ئۇنىڭ مېڭىسى

  . كېيىن يهنه ئۆز گۇمانىنى ئىنكار قىالتتى .  دهپ گۇمان قىالتتى >> يه ؟ ¨ بۇ ھهسهتتىن چىقىۋاتقان سۆزمىدۇ <<

قۇشى ، كېيىن ئالتۇنقۇش ئۇ ئىلىدىكى ھهرهمباغ سو.ئۇنىڭ ئىسمى مهردان ، بۇ يىل يىگىرمه يهتته ياشالردا ئىدى        

شۇڭا . ئۇنىڭ ئاقسۇ سوقۇشىدىمۇ ئىرادىسى كۈچلۈك ئىدى . ۋه قورغان سوقۇشلىرىدا چوڭ قهھرىمانلىق كۆرسهتكهن ئىدى 

  .  دهپ ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئاالتتى >> باتۇر مهردان <<ئۇنى پارتىزانالر كوماندىرى ھهمىشهم 

ئۇنىـڭ غىلتـاڭ كوچىـسىدا . اراڭ تارقالغاندا قاتتىق غهزهپلىنىپ يۈرهتتى  مىش پ¨ئۇ چېكىنىش توغرىسىدا مىش        

 پىتنىڭ ئاچچىقىدا كىيىمنى ئوتقا سـالغان <<. تېيىلىپ چۈشۈشى ئاشۇ نارازىلىق كهيپىياتى بىلهن ئاالقىدار بولسا كېرهك 

  . نىڭ مىسالى ئهنه شۇ ئىدى >>

  ، كۆزلىرىڭ قىزىرىپ كهتكهندهك كۆرۈنىسهنغۇ ، نىمه بولدۇڭ ؟ بۆلهكچه ئولتۇرۇشۇپ  مهردان ، بۈگۈن قاپاقلىرىڭ  -



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 190 - 

كوماندىر بۈگۈن سهھهردىال مهرداننى ئىشتاپقا قىچقىرىپ ، جىـددى بىـر ۋهزىـپه تاپـشۇرۇشنىڭ ئالدىـدا ئهنه شـۇ        

  . سوئالنى سورىدى 

.  جىـم دىمهيتتـى ¨نىمىشقىدۇر الم لېكىن .  مهردان كوماندىرنىڭ ئالدىدا ھهربى تهرتىپ بويىچه تىك تۇراتتى        

 دهپ ئهندىـشه >> ئهگهر ھهمراىان شاڭخهينىڭكىگه بارغىنىمنى ئىشتاپ سـىزىۋالغان بولـسا ئىـشىم چاتـاق<<ئىچىده ئۇ 

  .ئىرپان بولسا ئۆزى بىلگهن بۇ سىرنى ئىچىگه يۇتۇۋهتكهن ئىدى . قىالتتى 

  :پ بۇيرۇق بهردى كوماندىر سۆزىنى بىردىنال رهسمىي ۋهزىپىگه يۆتكه      

 نى باشالپ ئاياق كېرىش ، قارا ساقال ئاتامـدىن >> پىداكارلىق ئهترىتى <<سهن . يار بېشىدا دۈشمهننى توسايمىز  -

  .تارتىپ ئالتۇنلۇرۇم ۋه ئايرۇدۇرۇمغىچه ئارلىقنى قوغدايسهن 

  . دىدى مهردان چاس بېرىپ ¨...  خوپ ، يولداش كوماندىر   -

2  

ئۇالرنىڭ قاتارىدا ئىرپان ، قۇتلۇق ، ئوغۇلخـان .  ئىدى >> ئالتۇنچى يىگىتلهر <<ڭ خېلى بىرقىسمى پىداكارالرنى     

  . قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى 

كۈن چۈشتىن قايرىلغان چاغدا ئىرپان ئۆزىنىڭ ئىشىنى تهق قىلىپ بولغاندىن كېيىن ، ھۆكۈما سـىراجىدىن بىـلهن       

ئـادهتتىكى چـاغالردا دوختۇرخانـا . غـا كهلـدى >> پارتىزانالر دوختۇرخانىسى <<خهيىرلىشىش ئۈچۈن ، دۆلهتباغدىكى 

  .بۈگۈن بولسا ، پهقهت بىر قانچه ئۇششاق بالىالرال ئويناپ يۈرىشهتتى . ئالدىدا ئادهم قايناپ تۇراتتى 

  :ئىرپان دوختۇرخانىنىڭ ئالدىدىكى پهلهمپهيگه چىقىپ ئهتراپقا نهزهر تاشلىدى        

تهڭـرى .  ئاستا چۆكۈپ كېتىۋاتقان قىپقىزىل شاردهك كۆرۈنهتتى ¨ۇياش غهرپته قۇمېرىق دهرياسى ئىچىگه ئاستا ق       

تېغىنىڭ مهشھۇر تۆمۈر چوققىسى تهرهپتىن ئۇرغۇپ كېلىۋاتقان كۈز شـامىلى يـول ياقىـسىدىكى دهرهخلهرنىـڭ غـازاڭلىرىنى 

چالر كوچـا بويلىرىـدا قانـداقتۇر بىـر ۋهھىمىـدىن چۆچۈگهنـدهك ، ئاال بويۇن ، زهنگهر تۇمشۇق قارلىغا. شىلدىرلىتاتتى 

  .ئىنتايىن تېز ئۇچۇپ يۈرىشهتتى 

 <<قورال يىتىشمىگهنلىكتىن ، ياغاچ توقماق ۋه كالتهك كۆتىرىپ چىقىپ پىدائىيلىققا يېزىلغان نهۋقىـران يىگىـتلهر ،      

  . بىلىشلىرىنىڭ ئۆيىگه چېپىشاتتى ¨ه تونۇش  سهۋىۋىدىن ئات ئىزلهپ ، ھه دىگهند>>چېكىنىش جىددىيهتلىگى 



   غا قهدهم تهشرىپ قىلىڭ mmtys.blogbus.comتهۋپىق ئهپهندى، ياقتۇرغان بولسىڭىز تهۋپىق بىلوگى  :  ياسىغۇچىئېلكىتاب

 - 191 - 

 ده ، ئۇ كهينىگه بۇرۇلۇپال قوراغا ¨ دوختۇرخانىنىڭ ئىچكى قوراسىدىن ئاڭالنغان ساتار ئاۋازى ئىرپاننى مايىل قىلدى    

ىـپ ئاشۇ چاغدا ئىرپان ياتقان بالنىستنىڭ ئالدىدىكى بىر ياغاچ بهلدىڭـده سـىراجىدىن مـۇنهججىم سـاتار چېل. كىردى 

مۇزىكىنىـڭ . ئۇنىڭ ھازىر چېلىۋاتقان مۇزىكا ناۋاسىدىن قويۇق ماتهم پۇرىغى ئهكىس ئېتىپ تيراتتـى . ئولتۇرغان ئىدى 

 ئىكرام ۋه ساالم بىـلهن ¨ ده ئهدهپ ¨ئاياقلىشىشى بىلهن تهڭ ، ئىرپان دهرھال مۇنهججىمنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ باردى 

  :كۆرۈشۈپ سورىدى 

  رخانىدا يارىدار جهڭچىلىرىمىزدىن قانچه كىشى بار ؟بوۋا ، ھازىر دوختۇ  -

 بوۋاينىڭ ئاقارغان قويۇق قاشلىرى ئاستىدىكى سۇلغۇن كۆزىدىن بىراقال ياش تۆكۈلدى ۋه بىـر ئـاز دېمىنـى ئېلىۋېلىـپ    

  :جاۋاپ بهردى 

  ... پهقهت مهنال بار   -

  .  ئىرپان ھهيران بولۇپ يهنه سورىدى - قالغانالرچۇ بوۋا ؟  -

 پىدائىيالردىن خېلىال مهخپى ¨ئىرپاننىڭ بۇ سوئالى ھازىر يۈز بېرىۋاتقان چېكىنىش ھهركىتىنىڭ ئادهتتىكى پارتىزان      

  . تۇتۇلۇۋاتقانلىغىدىن دېرهك بېرهتتى 

 ئاخشام - دىدى سىراجىدىن مۇنهججىم ، - تهكتىنى مهنمۇ چۈشىنىپ بواللمىدىم ، ¨ئوغلۇم بۇ ئىشالرنىڭ تېگى    -

ۇھالرنى ھارۋىالرغا ئولتۇرغۇزۇپ ، ئىلىغا قاراپ كېتىشىپتۇ بۈگۈن چۈشتىن بـۇرۇن بـۇ يهرگه كهلـسهم ھهمـمه نهرسـه مهجر

.  تۈسكى نهرسىلهر چېچىلىـپ تۇتۇپتـۇ ، ھهمـمه ئـۆيلهرنى قاراشـتۇرۇپ چىقـتىم ، ئـادهم يـوق ¨خانىۋهيران ، ئهسكى 

  . گهن نىيهتته تهقهززا بولۇپ تۇرغان ئىدىم كۆڭلۈمدىكىنى دىسهم مهن سېنىڭ بىلهن خهيىرلىشىۋاالي دى

خـالىس نىيهتلىرىمىـز ئۇقتاسـىغا كهلگىنـى ئۈچـۈن . رهھمهت بوۋا ، مهنمۇ خۇددى ئۆزلىرىدهك نىيهتته كهلگهنمهن  -   

  . نامازدىگهر مهزگىلىده ئۇالر خوشالشتى . چهكسىز خۇشالمهن 

 ئوتتۇز ئىككىنچى باپ

  

ۋاقىت خۇپتهندىن ئۆتكهن چاغ ، يهر يۈزىنى تۈن پهردىسى . كهچ كىردى . ئىدى  كۈنى ¨ 26 ئاينىڭ ¨ 9    بۈگۈن 

ئىـشتاپنىڭ .  تهييـارلىق پـارولى بېرىلـدى ¨قوماندانلىق ئىشتاۋىدىن تۇنجى قېتىملىق يېشىل ساليوت . قاپالپ تۇراتتى 

ېپىل ئهتراپىـدىكى ھۇجـۇمچى سـ.  كهپتهرخانا يولى ئـارقىلىق چېكىنمهكـته ¨ تاقالر باش كىرىش ¨مهسئۇللىرى ۋه يۈك 

  . جهڭچىلهر دۈشمهن ئۈستىگه شىددهتلىك ئوق ياغدۇرماقتا 
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     بۇيرۇققا بىنائهن ئىرپان ، قۇتلۇق ، ئوغۇلخان ۋه غاپپار قاتارلىق پىـداكارالر گۇرۇپپىـسى بـاش كىـرىش ئۈسـتىدىكى 

 ئىشهكچى يۈسۈپ باڭگازىنىڭ قوراسـىغا يـېقىن ئۇالر جهڭ ئارغىماقلىرىنى كىرىش ئاستىدىكى. ئىستىھكامغا قاراپ ئاتالندى 

 قىسىلچۇغى ئارقىلىق يارداڭلىقنىڭ ئۈستىگه چىقىپ تهيىنلهنگهن >> قوشقار پاتماس <<ئاندىن . ئورمانلىققا باغالپ قويدى 

هن  نىـڭ جهنـۇبى لىنىيىـسىگه ، ئىرپـان بىـل>> قوشقار پاتماس <<قۇتلۇق بىلهن ئوغۇلخان . پوزىتسىيىلىرىگه جايالشتى 

ئۇالرنىـڭ ھهربىرىـده يهنه گرانـات ، قىلىـچ قاتـارلىق زاپـاس . غاپپار شىمالىي لىنىيىسىگه يىنىك پىلىموتلىرىنى تىكلىدى 

  . قورالالرمۇ بار ئىدى 

 قـارا ¨     كوماندىر سوپى سابىروپ ، كوماندىر ئىسكادىرون مهردانالر ئات چـاپتۇرۇپ يـۈرۈپ ، جهنـۇپتىن شـىمالغىچه 

 غىچه پىداكارالرنىڭ ئورۇنالشـقان ئىـستىھكاملىرىنى كـۈزهتمهكته چه سـېپىل ئهتراپىـدا >> ئالتۇنلۇرۇم << ساقال ئاتامدىن

  .قالدۇرۇلغان جهڭچىلهرگه بۇيرۇق بهرمهكته 

تىنىمسىز ئېتىلىۋاتقـان زهمبىـرهك ۋه مىلتىـق .. سېپىلغا ئوق ياغدۇرۇۋاتقان جهڭچىلهرنىڭ روھى يهنىال ئۈستۈن ئىدى      

 بىـرىگه گىرهلىـشىپ ئۆتۈشـۈۋاتقانلىغى ئېنىـق ¨خۇددى ئهرشنىڭ يورۇق يۇلتۇزلىرى ساقىغاندهك ، ئاسـماندا بىـر ئوقلىرى 

  .كۆرۈنۈپ تۇراتتى 

ئۇالر بۇنى .        لېكىن ، پارتىزانالر تامانىدىن سىجىل ياغدۇرۇلۇۋاتقان بۇ ئوقالرنى دۈشمهن تهرهپ ھازىر مهنسىتمهيدۇ 

ئۇالر شۇڭا .  تهك بىر تۈتهك پهرده ، دهپ ھۆكۈم قىلىشاتتى >> ئۆتكۈنچى چاقماق <<ىدىغان چېكىنىش ئالدىدا ئىشلىتىل

يـاالقچى ھـاكى قاتـارلىق دۈشـمهن . سېپىل ئىچىـده بولغۇسـى ھۇجـۇم ئۈچـۈن جىـددى تهييـارلىق كـۈتمهكته  ئىـدى 

الرغـا يـاردهم بهرگهن مىڭلىغـان پارتىزان. ئوفېتسىرلىرى پىدائىيالرنى قىـرىش ئۈچـۈن قهسـهم بېرىـپ ، مهي ئىچىـشمهكته 

  . ئاھالىنىڭ قېنىنى ئىچىش بهدىلىگه شۆھرهت ئوردىنى قاتاش ئۈچۈن كۆزىنى قىزارتماقتا 

ھاكى پهيجاننىـڭ ئـاتلىق پهيـى . سېپىلنىڭ خوتهن دهرۋازىسى يوشۇرۇن ئېچىۋېتىلدى .     مانا تۈن ھهسسىدىن ئۆتتى 

  ...ىدىن دۈشمهننىڭ باشقا قىسىملىرى ئۇنىڭ ئارقىس. زهربىدار بولۇپ سىرتقا چىقتى 

مهردان ئورۇنالشـتۇرغان .  مازىرىنىڭ جهنۇبىـدىن يـۆگهپ ئىلگىـرلىمهكته >> قارا ساقال ئاتام <<   ئۇالر ئالدى بىلهن   

  . پىداكارالر قان كېچىپ ئېلىشماقتا 

ىزانالر ئوتتۇرا كىرىـشتىن يـارداڭلىق گۈلباغ تهرهپتىن چېكىنگهن پارت.        دۈشمهن چېرىكلىرى يهنه قاپساپ كهلمهكته 

يارنىڭ ئۈستىدىكى ئاق مامۇقتهك تۇپراقنىڭ يۈزى . ئۈستىگه چىقىش بىلهن تهڭ ھاكى پهيجاڭ چېرىكلىرىگه روبىرو كهلدى 

  . قانغا بويالدى 

ىسمى يارنىڭ  بىر ق¨دۈشمهن چېرىكلىرى ئىككى يول بىلهن .  قوماندانلىق ئىشتاپ تاز لهڭگىرگه چېكىنگهن ئىدى        

 >>  ئالتۇنلۇرۇم <<.  باش كىرىش ئارقىلىق قوماندانلىق ئىشتاپنى قىسىپ ئىلگىرلىمهكته ¨ئستى ، بىر قىسمى كهپتهرخانا 

 قوشـقار <<قۇتلـۇق بىـلهن ئوغۇلخـان . گۆرىستانلىغىنىڭ جهنۇبىغا ئورۇنالشقان پىداكارالر دۈشـمهننىڭ ئالـدىنى توسـىدى
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ئىرپان ، غاپپار ۋه مهردانالر يار ئۈستىدىن بېسىپ كهلگهن .  دۈشمهنلهرگه پىلىموت قويدى پاتماس تارچۇغىدىن چىقىۋاتقان

  . قانلىق جهڭ ئىككى سائهتچه داۋام قىلدى . دۈشمهن چېرىكلىرىنى ئۆزلىرى تهرهپكه بهنىت قىلىۋالدى 

تـۇزالر گويـا ئهرش سـارىيىغا  ساناقـسىز يۇل¨زۇمـرهتتهك تىنىـق ئاسـماندا سـان .  تاڭ سۈزۈلۈشكه باشلىغان ئىـدى      

 گۆرىـستانلىغىنىڭ ئهتراپىـدا پايانـسىز >> ئالتۇنلۇرۇم <<ئورنىتىلغان ئېلىكتىر المپۇچكىلىرىدهك پىلىلداپ يېنىپ تۇراتتى ، 

تهڭرى تېغىنىڭ سانسىز قارلىق چوققىلىرى هويـا قهھرىمـان يىگىتلهرنىـڭ ئـاق . ئالتۇن تۇپراقلىق زىمىن سوزۇلۇپ ياتاتتى 

  . ان دۆۋىلىرىدىن ھاسىل بولغان قهۋرى بېشىدهك نامايهن بوالتتى ئۇستىخ

 كىچىك قاپاقالرغا تولدۇرۇۋېلىشقان بۇالق ¨ئۇالر كىچىك .  پىداكارالرنىڭ ئوقلىرى ئازايماقتا ، جهڭ يهنه قىزىماقتا      

  . سۈيىنى تهڭ تالىشىپ ئىچىشهتتى 

مهرت يىگىتلهرگه . ئهھۋال جىددىيلهشتى .  ئىلگىرلهپ كهلمهكته  دۈشمهن ئهسكهرلىرى ئوغاق شهكىلده سهپ تۈزۈپ ،    

مهردان . يا ئۆلۈم ، يا كۆرۈم مومىنتى قاش بىلهن كىرپىك ئارلىغىدهك يـېقىن قالغـان ئىـدى . سىناق مهيدانى قۇرۇلماقتا 

 ۋه غاپپارالرمۇ ۋىجـدان مهرتلىك بىلهن دۈشمهن ئۈستىگه ئېتىلىپ بېرىپ ، قۇربان بولغاندىن كېيىن ، قۇتلۇق ، ئوغۇلخان

  . سادالىرىنى ياڭرىتىپ ، قانغا بويالدى 

 ئىرپان ھودۇقماستىن ئاخىرقى مىنۇتنى تهنھا كۈتمهكته ، ئۇنىڭ بايا يارداڭلىق ئاستىدىكى ئورمانغا بـاغالپ قويغـان      

  . قىيىر ئارغىمىقى چىقىراپ تۇراتتى 

ى ئىرپان ۋه ئاياپ كېلىۋاتقان ئىككى گىراناتىنى كۆتىرىپ  دىد¨! يا جاندىن كېچىش كېرهك ، يا جاناندىن    -

يان تهرهپتىن كهلگهن دۈشمهن ئوقلقرى كېلىپ ، جهسۇر يىگىتنى يىقىتتـى . ، يېقىنالپ كهلگهن دۈشمهن ئالدىغا يۈگۈردى 

  :ئۇ ئاخىرقى تىنىقىدا . 

ئۇنىـڭ كـۆكرهك يانچۇغىـدا .  يـۇ ، شـهرهپ بىـلهن قۇربـان بولـدى ¨ دىدى ¨! ئاھ چاال تهككهن ئوقالر    -

 قىزىـل ¨سىراجىدىن مۇنهججىم يادىكار قىلغان ئهمىر خۇسراۋدېھلىۋىنىڭ مىسرالىرى كۆكسىدىن سىرغىپ چىقىۋاتقـان قىـپ 

 :قان بىلهن چاپلىشىپ قالغان ئىدى 

 

  - گۈل ، قىرمىزه ياپراق ، ¨بوستاندا الله 

  شۇنچه ھهرخىل رهڭنى نهدىن ئالدى باغ ؟

  ىغى كېلىدۇ ئۇندىن ،ئىسسىق قان پۇر

 ...بهكمۇ كۆپ ئادهمنى يهپتۇ بۇ تۇپراق                          
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  :ئىزاھات 

 . پۇل سالىدىغان مهخسۇس يانچۇق ، ھهميان ¨چهندازا  )1

ئۇنىـڭ بىـر . تۇنجى ئىنـدىيان شـائىرى ، چـوڭ ئېنژېنېـر ۋه سىياسـىئون  ) 1402 ¨ 1472 ( ¨ناچىۋال كۇيتىل  )2

 ناخشىدا ، قىزىلگۈلده ، مهن ئۇنىڭغا بۇلبۇلدهك شهيدا ¨ئىنسانىيهتنىڭ بهختى ?  تهسۋىر بار ؛ شېئىرىدا مۇنداق

 ?.  

قوزغىالڭ كېيىن قانلىق بېـسىقتۇرۇلدى . شۇ يىلى ئهتىيازدا خوتهن ئالتۇن كان ئىشچىلىرى قوزغىالڭ كۆتهرگهن ئىدى  )3

 . تاشالندىئىشچىالرنىڭ باشلىقى توختى مهخپىي سوراقتىن كېيىن ئۆلتۈرۈپ. 

 يىلـى شـىڭ شىـسهينىڭ ھهربـى ئهمهلـدارالر كۇرسـىنى ¨ 1938ئـۇ .  يـاڭ لـېخىن ئىـدى ¨يىڭجاڭنىڭ ئىسمى  )4

ئۇ ئۇيغۇرچىنى پىششىق بىلگىنى ئۈچۈن مۇشۇ ئىشقا مهسئۇل قىلىپ . تۈگهتكهندىن كېيىن يىڭجاڭلىققا كۆتىرىلگهن 

ئـاپتۇر مۇشـۇ . ىۋىگه ھهربى مهشىق جاۋگۇهنى بولغان  يىلى ئۇ ئاقسۇ دارىلمۇئهللىمىن مهكت¨ 1945. ئهۋهتىلگهن 

 ¨ 1978ئـۇ ئـادهم . روماندىكى نۇرغۇن پاكىتالرنى شۇ ئادهمنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالپ تهپسىلىي خاتىره ئالغان ئىدى 

 .يىلى ئۆلدى 

ھرىنى  ئهسىرلهرده ياۋرۇپا خىرىستىيانلىرى قۇددۇس شـه¨ 12 ، - 11 قىزىل كىرىست ئارمىيسى ، ¨ئهھلى سهلىپ  )5

يـاش بـالىالر پـاك بولغاچقـا ، . تالىشىپ ، تۈمهنلىگهن ياش بالىالرنى ھهيدهپ كېلىپ ، سوقۇشـقا قاتناشـتۇرغان 

 .ئۇرۇشتا غهلىبه قىلىمىز ، دهپ ئىشهنگهن ، لېكىن بۇ بالىالر تۈركۈملهپ ئۆلۈپ تۈگهشكهن 

 .مىشۇ دارېن بىر ئۇيغۇر ئايىلىنى مهخپى خوتۇنلۇققا ئالغان   )6

قىلغـان ? خىزمهت ?  چىڭ سۇاللىسى زامانىدا قهشقهر ئامبال مهھكىمىسىنىڭ تۇڭچىسى بولۇپ ، ¨نجۇ توختى ما )7

بىـر چېرىكنىـڭ ئۇيغـۇر بـوۋاينى بـوزهك . دهپ نـام ئالغـان ? تـوختى مـانجۇ ? مانجۇچه كىيىنگىنى ئۈچـۈن . 

? توختى مانجۇ ? ھۇشىنى تاپقان تاياقتىن . قىلغانلىقىنى كۆرۈپ بوۋايغا بولۇشقان چاغدا چېرىكتىن تاياق يىگهن 

 .غهزهپ بىلهن ئادهم توپالپ ئىسىيان كۆتهرگهن 

 . ئوتتۇرا ئهسىرده ئۆتكهن قاراملقنىڭ تىپى ¨دون كىخوت    )8
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دېگهن يالغان ئهنزىنى ?  ئاپرېل توپىالڭ سۈيقهستى ¨ 12?  كۈنى -12 ئاينىڭ -4 يىلى ¨ 1942شىڭ شىسهي   )9

نـى ۋه تهرهققىـپهرۋهر زاتالرنـى تـۈرمىگه تاشالشـقا بـۇيرۇق قىلغـان ھهم ئۆزىنىـڭ توقۇپ چىقىپ كومپـارتىيه ئهزالىرى

 .ئىككىنچى ئىنىسى شىڭ شىچىنى مۇشۇ ئهنزىگه باغالپ مهخپى ئۆلتۈرۋهتكهن 

 .رىۋايهتلهرده ئهۋلىيا سۇڭ ۋۇكۇڭنىڭ يالقۇنتاغنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرگهنده ئىشلهتكهن يهلپۈگۈچى   )10

 .سىدىن باشالپ قايتا ئېچىلغان  يىلىنىڭ ئاخىرى¨ 1942بۇ يول  )11

ئۇ ھازىر ئـۈرۈمچى سـايۋاغ رايونىـدا ئاتىـسى سـوپى . ئاپتۇر مهريهمنى ئىزلهپ تېپىپ ، مهخسۇس زىيارهت قىلدى  )12

مهريهم كۇچـارلىق بىـر . ئاپىسى يېقىندا ئۆلۈپ كهتكهن .  قوراسىدا ئولتۇرىدۇ ¨چهندازىدىن مىراس قالغان زىمىن 

 . قىزلىرى بار ¨ئۇالرنىڭ بىر قانچه ئوغۇل . الغان يىگىت بىلهن تۇرمۇش قۇرۇۋ

 ¨ پـارانىس ¨ئـۇ پارالمېنتتـا سـۆزلهپ . گىرمانىينىڭ بـاش مىنىـستىرى بولغـان  ) 1815 ¨ 1898 ( ¨بىسمارك  )13

پىرۇسىيه ئۇرۇشىدا گېرمان ئهسكهرلىرىنىڭ غهلبىسى گېرمانىيه ئوقۇتقۇچىلىرىنىـڭ تۆھپىـسىدىن بولـدى ، دهپ ئـېالن 

 .دى قىلغان ئى

 . روسچه مهرھهمهت ¨پاژالىستى  )14

  ئىت¨ساباك  )15

كېـيىن ھۆكـۈمهت . زامانقۇلنىڭ بۇ قهۋرىسى كېيىنكى يىلى نامايىشچى ، ئامما تهرىپىدىن بۇزۇپ تاشالنغان ئىدى  )16

 .دائىرىلىرى يهنه يېڭىدىن ياساپ چىققان 

ئانا بىلهن باال . رهسسام ۋه ئېنژېنېرى ئىتالىيىنىڭ ئهدهبىي ئويغىنىش دهۋرىدىكى داڭلىق ) 1483 ¨ 1520(رافائېللو  )17

 . ئالهمشۇمۇل داڭ چىقارغان  ئوبرازىنى يارىتىپ

ھهربى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇناسىۋىتى بىلهن مهكتهپ زالىدا ئۆتكۈزۈلگهن زىياپهتتى كهنجى  )18

اتماققــا ئۇرۇنــۇپ ، مهقــسىدىنى  غهربىــي شــىمال گېنىرالــى جۇشــاۋلياڭنى ئ  سوقۇشــتۇرۇۋاتقان ئــۆزى بىــلهن قهدهھ

 .ئورۇنلىيالماي قالغان ۋهقه يۈز بهرگهن ئىدى 

 .كۈنى قوزغىالڭ كۆتىرىشنى ئىچكى جهھهتتىن پىالنلىغان ئىدى ?  ئاپرىل ¨ 12? ياشالر تهشكىالتى شۇ يىلى  )19

 .ئالته شوئار  )20

  چىشلىق بهلگه12گومىنداڭ بايرىقىدىكى  )21
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بۇ يهرده ئىرپاننىڭ ئايالچه گىرىم قىلىپ ، خهۋىپتىن قۇتۇلغىنى كۆزده . ماسى  پاراسهتلىك ئايالالرنىڭ سى¨مىنىۋا   )22

 .تۇتۇلىدۇ 

چىرىكلهشكهن چىـڭ خانـدانلىغى ئهمهلـدارلىرى . هينى زاماندا يۈرگۈزۈلگهن ئهڭ ھاقارهتلىك زۇلۇمنىڭ بىر تۈرى  ئ )23

دهپ ? اچ گۆشى كۈچلـۈك ئىـكهن قۇشق? .  پاھىشىخانىالر قۇرغان   قىزالرنى مهجبۇرى تۇتۇپ¨مۇسۇلمان خوتۇن 

بـۇ خىـل . سـالغان ? قۇشـقاچ سـېلىغى ? ئهمهلدارالر ئۆزلىرىنىڭ شهھۋانى نهپـسىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈن خهلقـقه 

 .ھاقارهتلىك زۇلۇم باشقا جايالردىمۇ يۈرگۈزۈلگهن ئىدى 

قىزىل مىڭ ئۆي ? . دۇ دهپ ئاتىلى? مۇزات دهرياسى ? مۇز ئاتا تاغلىرىدىن كهلگهن ئهزىم دهريانىڭ باش ئېقىمى  )24

دهپ ئاتىلىـپ ، كۇچارنىـڭ غهربـى ? ئـۈگهن دهرياسـى  ? -تاغلىرىدىن ئۆتكهندىن كېيىن بۇ دهريانىڭ نامى ? 

 .جهنۇبى بىلهن ئايلىنىپ ئېقىپ شايار ئارقىلىق تارىمغا قۇيۇلىدۇ 

 .ئۇيغۇرالر يايلىغى دىگهن مهنىده .  موڭغۇلچه سۆز ¨خوتۇن قورو  )25

 .بهزىلهر ئۇنى قىر يهرلهر دهپمۇ ئاتىشىدۇ . دىگهن مهنىده ? ئايالنما تۆپه ? . دهپمۇ ئاتىلىدۇ ? قىيه  ? -قېيىر  )26

 قهدىمكى زاماندا ھهربى مۇتهخهسىسلهر تهرىپىدىن كهشىپ قىلىنغان ئۇرۇش تاكتىكىلىرىدىن بىرى -? فېنتوخهي ?  )27

بـۆره تېزىگـى ئىـسى . گنالى بېرىلهتتـى دهپ ئىھتىيات سى? دۈشمهن كهلدى ? ئۇنىڭغا بۆره تېزىگى يېقىلىپ ، . 

شۇڭا گومىنداڭمۇ مۇشۇ ئۇسۇلدىن پايدىالنماقچى بولغـان ۋه ۋه خهلقـقه . قويۇق يېشىل ھهم بهك ئىگىز كۆتۈرۈلىدۇ 

 .بۆره تېزىگى يىغىش ئالۋىڭى سالغان 

 . ئۆز زامانىسىدا مهشھۇر تىببى قامۇس -? كۆڭۈللهر شىپاسى ?  )28

مۇتهللىـپ : ئىمىق ل . مۇتهللىپ قويغان : بۇ نامنى ل. ئىنىسىنىڭ ئهركىلهتمه نامى مهۋالنجان تۇردىنىڭ كىچىك  )29

ئۇ ، ئۇرۇشـتىن . ئانىسى نۇرخان ئىمىقنىمۇ پىدائىيلىققا خهتلهتكهن . بىلهن مهۋالنجان ئوتتۇرىسىدا ئاالقىچى ئىدى 

 .ھازىر ھايات بار.  ئهلهم كۆرگهن ¨كېيىن نۇرغۇن دهرت 

 بىرلىـشىپ   كىچىك زامانقۇلالر¨ۇشۇ كۈنلهرده ئۈچ ۋىاليهتنىڭ خهلقچىل ۋهكىللىرىنى چوڭ كېيىنكى يىلىسى دهل م )30

يامۇل مهھكىمىسىگه قاماپ قويغان ھهم زامانقۇلنىڭ ئانىسىنى كۈشكۈرتۈپ ، ئۈچ ۋىاليهت ۋهكىللىرىگه ئېسىلدۇرغان 

 ئىدى

 .بۇ يهرده ئۇچتۇرپاندا تۇغۇلغان ئابدۇكېرىم ئابباسپ كۆزده تۇتۇلىدۇ  )31
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بۇ . پارتىزانالرنىڭ قوماندانلىق ئىشتاۋى يۇقىرىدا ئېيتىلغاندهك كونىشهھهردىكى نىيازخاننىڭ بېغىدا قۇرۇلغان ئىدى  )32

 .باغنىڭ ئىگىسى ئابدۇكېرىم ئابباسوپنىڭ تۇققىنى ئىدى 

دىكـى خـالىي ھۇجرىـسىنىڭ ئىـشىگىگه بۇلبـۇل ? غىلتاڭ مهھهللىـسى ? ئۇزۇن كىرپىك ھهمراخان كونىشهھهرنىڭ  )33

? ھهمراخـان شـاڭخهي ? سۈرهتلىك گۈل بېسىلغان شاڭخهي تاۋىرىدىن مىلهڭزه ئېسىپ قوياتتى ، شـۇڭا ئۇنىڭغـا 

  .دىگهن لهقهم سىڭىپ قالغان 


