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 ياۋا كهپتهر

 
 

 نۇرمۇھهممهت ياسىن ئۆرآىشى
 

 
.  چۈشۈممۇ ياكى ھهر ئىككىلىسى ئهمهسمۇ بىلمىدىم-ئوڭۇممۇ. يهنه ئاشۇ كۆپكۆك ئاسماندا ئۇچۇپ يۈرگۈدهكمهن

ۋۇجۇدۇمدا . مهن ھازىر ناھايىتى روھلىنىپ كېتىۋاتاتتىم. غۇر شامال ئۇچۇپ ئۆتمهكته-قانىتىم ئاستىدا غۇر
بۇ نهقهدهر . پارالق قۇياش نۇرىغا چۆمۈلگهن بىپايان دۇنيا، زهڭگهررهڭ ئاسمان. غۇپ تۇراتتىقۇۋۋهت ئۇر-كۈچ

كۆز ئالدىمدىكى بۆلجۈرگهنزار غايىب . مهن تېخىمۇ روھلىنىپ يهنىمۇ ئېگىز ئۆرلىدىم؟ ھه-گۈزهل مهنزىره
دهك ئوچۇق نامايهن ئهمدى ماڭا دۇنيا تېخىمۇ كهڭرى يېيىلىپ كۆز ئالدىمدا بىر يېشىل داستىخان. بولدى
مهن ئۇ يهرگه ئۆز ، لېكىن. مهن كۆرۈپ باقمىغان جايالر ئىدى، بۇ ئىلگىرى مهن كۆرۈپ باقمىغان مهنزىره. بولدى

.ھهممه يهر ئوخشاشال گۈزهل كۆرۈنهتتى. ماكانىمدهك مۇئامىله قىلدىم  
 

مهن ئۇنىڭ ئانام . الپ يۈرهتتىپهسته ئۇششاق نهرسىلهر قىمىر. ئۆيلهر كۆرۈندى، تۇيۇقسىز ئالدىمدا مهھهللىلهر
ئۇالر ماڭا ئانچه خهتهرلىك ئهمهستهك ، لېكىن. سۆزلهپ بېرىدىغان ئادهملهر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم

يهرده بىچارىلهرچه ئۆمىلهپ يۈرگهن ئاشۇ . دهپ ئويلىدىم، ئانامغا قېرىلىق يهتكهن بولسا كېرهك. كۆرۈندى
بهلكىم مېنىڭ . هتلىك ئىكهنلىكىگه زادىال ئىشهنگۈم كهلمىدىجانلىقنىڭ كۆكته ئۇچۇپ يۈرگهن بىزدىن قۇدر

ئىشقىلىپ مهن ئادهملهرنى ئۇنچه خهتهرلىك ھېس . ئۇالرنى چۈشىنىشكه كالالم يهتمىگهن بولۇشى مۇمكىن
.قىلمىدىم  

 
پهخهس بولمىساڭ ئۇالر سېنى بىردهمدىال مهھبۇسقا ئايالندۇرۇپ ، ئادهملهرنىڭ قورسىقىدا ھۈنىرى جىق“: ئانام
نېمىشقا . بىردىنال مېنىڭ ئۇالرنىڭ قورسىقىدىكى ھۈنىرىنى بىر كۆرۈپ باققۇم كهلدى.  دېگهنىدى”.ىدۇقوي

 ئاستا پهسلهپ مهھهلله ئهتراپىنى -ئاستا. ئۇالرنىڭ ھۈنىرىنى قورسىقىغا سولىۋالىدىغانلىقىغا ئهقلىم يهتمىدى
، توخۇ،  كاال-رده ئادهملهردىن باشقا قويبۇ يه. ماڭا ئهمدى ھهممه نهرسه ئېنىق كۆرۈندى. ئايلىنىشقا باشلىدىم

ئاز بىر . بىر توپ كهپتهرلهر ئاسماندا ئۇچۇپ يۈرهتتى. ئىشقىلىپ مهن كۆرۈپ باقمىغان نۇرغۇن نهرسىلهر بار ئىدى
مهن ئۇالر بىلهن . كهپتهرلهر قونۇش ئۈچۈن ياسالغان پهغهز دېگهن نهرسىگه قونۇپ ئولتۇراتتى، قىسمى بولسا

پاراڭلىشىش ئۈچۈن قوندۇممۇ ياكى ئارام ئېلىش ئۈچۈن قوندۇممۇ بۇ . يېنىغا كېلىپ قوندۇمپاراڭلىشىش ئۈچۈن 
ئىشقىلىپ مهن ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا قىزىقىپ . شۇ چاغدىكى تۇيغۇم بهك خىره ئىدى. ئېنىق ئېسىمده يوق ئىدى

. قالغان ئىدىم  
 

مهن ئۇنىڭ مۇشۇ توپنىڭ ئىچىدىكى .  دېدى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يېشى چوڭراق بىرسى-؟  قهيهردىن كهلدىڭ-
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چۈنكى مهن بۇ توپنىڭ . ئۇنىڭ نېمه بولۇشى مهن ئۈچۈن بهرىبىر ئىدى. باشلىقى ئهمهسلىكىنى جهزم قىاللمىدىم
.ئهزاسى بولمىغاچقا ئۇنىڭ ماڭا نىسبهتهن ھېچقانداق ئهھمىيهتكه ئىگه تهرىپىنى بايقىغىلى بولمايتتى  

 
. دېدىم مهن-، بۆلجۈرگهن سايدىن-  
 

بىراق مهن ئۇ يهرنىڭ بىزدىن نهچچه ئايلىق ، بىزنىڭ ئهجدادىمىز ئاشۇ يهرلىك ئىكهن.  بوۋامدىن ئاڭلىغان-
بهلكىم سهنمۇ نىشاندىن ئادىشىپ . ئادهتته بىز نهچچه كۈنلۈك يولغا ئۇچۇپ بارالمايمىز، يىراقلىقىنى ئاڭلىغان

.قالدىڭغۇ دهيمهن  
 

بهلكىم قېرىلىق . چالمايدىغانلىقىنى ئاڭالپ ھهيران قالدىممهن ئۇنىڭ نهچچه كۈنلۈك ئارىلىققىمۇ ئۇ
 ئهمهسمۇ ئېنىق -ئۇ دېگهن بۆلجۈرگهن ساي مهن كهلگهن بۆلجۈرگهن ساي شۇمۇ. دهپ ئويلىدىم، يهتكهندۇ

ئهگهر ئۇنىڭ بوۋىسى مهن كهلگهن سايدىن كهلگهن بولسا دېمهك بىز بىر جهمهت تۇققان . ھۆكۈم قىاللمىدىم
.بولۇپ قاالتتۇق  

 
بىر نهچچه كۈنگىچه . ئۇچۇشنى مهشىق قىلىۋېتىپ كېلىپ قالدىم،  مهن بۇ يهرگه ئېزىپ قېلىپ ئهمهس بهلكى-

.ئۇ ماڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ قويدى.  دېدىم جاۋابهن-،بىر نهرسه يىمهيمۇ ئۇچااليمهن  
 

زده ئۇنداق جهڭگىۋارلىق بىراق بى. ئۇالرنىڭ ھهممىسى شۇنداق دېيىشىدۇ.  بهلكىم سهن ياۋا كهپتهر ئوخشايسهن-
ئۆتۈپ . مهنمۇ مۇشۇ مهھهللىدىن نېرىغا ئۆتۈپ باقمىدىم. پهقهت قونداق ۋه قهپهزدىن باشقىنى ئويلىمايمىز. يوق

ئۇنىڭ ئۈستىگه ؟ ياتاي دېسهڭ قهپىزىڭ تهييار تۇرسا جاپا تارتىپمۇ ئىشمۇ، قوناي دېسهڭ پهغىزىڭ. نېمه كهپتۇ
 يېشى چوڭ كهپتهر -.ئىگىمىزمۇ ياخشى قاراۋاتىدۇ. مدى ئۇچۇپ نهگه بارارمهنئه؟  چاقىلىق بولۇپ قالدىم–باال 

.تۇمشۇقى بىلهن پهيلىرىنى تاتىالپ قويدى  
 

؟ بۇ راستمۇ، ئۇالر بىزنى تۇتۇۋالسا روھىمىزنى قۇل قىالرمىش دهيدۇ.  ئاڭلىسام ئادهملهر بهك قورقۇنچلۇقكهن-  
 

؟ روھ دېگهن نېمه،  بوۋا-، لدى يېنىمدىكى بىر كىچىك كهپتهر ھهيران قا-؟  روھ-  
 

بۇ كهپتهرلهر باللىرىنى قانداق . ئۇنىڭ روھنىڭ نېمىلىكىنى بىلمىگىنىدىن مهن تېخىمۇ ھهيران قالدىم
روھسىزلىق ئۇالرنى قانداق ھالهتكه چۈشۈرۈپ ، روھى بولمىغان ھاياتلىقنىڭ نېمه كېرىكى؟ تهربىيلهيدىغاندۇ

تىلهپ ، ئهركىنلىكنى سوۋغا قىلغىلى، گهرچه روھنى. شهنمهيدىغاندۇئۇالر نېمه ئۈچۈن بۇنى چۈ؟  ھه-قويغان
بىراق بۇ بىچاره كهپتهرلهرگه روھىي ئهركىنلىككه ئىگه بىر ماكاننىڭ نهقهدهر ، ئېرىشكىلى بولمىسىمۇ

يېشى چوڭ كهپتهر . ئۇالر روھ دېگهن سۆزنى ئهسال ئاڭالپ باقمىغاندهك قىالتتى. زۆرۈرلىكى چوڭقۇر ھېس قىلدىم
.ى سۇئال سورىغان كهپتهرنىڭ بېشىنى سىيالپ تۇرۇپ سۆزلهشكه باشلىدىھېلىق  

 
ھازىر ئىككىنچى قېتىم . ئۇنى مهنمۇ بوۋامدىن ئاڭلىغان.  روھنىڭ نېمىلىكىنى مهنمۇ بىلمهيمهن-

بوۋام . بهلكىم بوۋىسىغىمۇ بوۋىسى دهپ بهرگهن بولسا كېرهك. بوۋامغىمۇ بوۋىسى دهپ بېرىپتىكهن.ئاڭلىشىم
بهلكىم بۇ كهپتهرنىڭ دهۋاتقىنى .  دهيتتى»بىزده روھ يوقالغىلى بهك ئۇزۇن زامانالر بوپتىكهن«ھهمىشه 

.بىزده ھازىر روھ دهيدىغان نهرسىنىڭ سايىسىمۇ قالمىدى. يوقالغىلى بهك ئۇزۇن بولغان ئاشۇ روھ بولسا كېرهك  
 

.يېشى چوڭ كهپتهر ماڭا يۈزلهندى  
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؟  نهرسىلىكىنى بىلهمسهنسهن ئۇنىڭ قانداق،  دهپ باقه ئوغلۇم-  
 

.ئۆزۈم دېگهن سۆزگه ئۆزۈم جاۋاب بېرهلمهي قاالرمهنمىكىن دهپ ئهندىشه قىلدىم. مهن گاڭگىراپ قالدىم  
 

 -، ئۇ كۈنسېرى پىشىپ يېتىلىۋاتىدۇ، بىراق ئانام سهنده داداڭنىڭ باتۇرلۇق روھى بار،  ياق ھازىرچه بىلمهيمهن-
.ىۋالىمهنئۇ پىشىپ يېتىلسه چوقۇم بىل. دېگهن  

 
ئهمما ئاتىالر ئهمهس بىر پۈتۈن كهپتهرلهر جهمهتىنىڭمۇ . دېمهك سهنده ئاتاڭنىڭ روھى يېتىلىۋېتىپتۇ،  ھه-

ئاتىلىرىمىزدىنمۇ . ئانىمىز بىزگه ئهزهلدىن روھ توغرىلىق سۆزلهپ بهرمىگهن. روھى ئاللىبۇرۇن يوقالغان
هلگهنده مهن بۇ سۆزنى بالىالرغا سۆزلهپ بېرىشىنىمۇ ھازىرقى دهۋرگه ك. ھېچقاندا بىرهر بىشارهت ئىشتىمىدۇق

ئاشۇ يوقالغان ، ھهي. شۇڭا بىز روھسىزلىق دهۋرىگه ئاللىقاچان قهدهم قويۇپتىمىز. ئۇنتۇپ قاپتىمهن
.بوۋاي ئېغىر خۇرسىندى. روھىمىزنىڭ زادى قانداقلىقىنى تېپىۋالغان بولساق بهك ياخشى بوالتتى  

 
ئۇالرنىڭ خالىغان .  ئهۋالدقا ئادهملهرگه قۇل بولۇپ ئۆتىسلهر-ۈپهيلى ئهۋالدتىن  سىلهر مۇشۇ روھسىزلىقىڭالر ت-

ئۇالر سىلهرنى قۇللۇقتا شۇ دهرىجىگه چۈشۈرۈپتۇكى قويۇپ بهرسىمۇ . چاغدا يهيدىغان تائامىغا ئايلىنىسىلهر
نى خالىماي كىچىككىنه داندىن ئايرىلىپ قېلىش. ھېچيهرگه بارالماي ئۇالرنىڭ تهۋهلىكىدىال ئۇچىدىكهنسىلهر
سىلهرگه بىزلهرنىڭ كهپتهرلهر توپىدىكىدهك بىر . ئهۋالدلىرىڭالرنىمۇ ئۆزۈكالردهك قۇللۇققا تۇتۇپ بېرىپسىلهر

سىلهر ئالدى . بۇ ئهپتىڭالردا سىلهردىن ئۇنداق بۈيۈك ئۈمىد كۈتكىلى بولمىغۇدهك، بىراق. باشچى كېرهككهن
ئهڭ مۇھىمى سىلهر روھنىڭ نېمىلىكىنى . بىلهن روھىڭالردىكى ئاشۇ قۇللۇقنى يوقىتىشىڭالر كېرهك

 دېدىم مهن يېشى چوڭ كهپتهرگه -؟ سىز نېمىشقا مهن بىلهن بېرىپ ئانامدىن سوراپ كۆرمهيسىز. بىلىۋېلىڭالر
مهن بوۋاينىڭ بىلىۋېلىشىنى ئىزدىدىممۇ ياكى ئۆزۈم بېلىۋېلىشنى ئويلىدىممۇ تازا ئېنىق ، ھېسداشلىق قىلىپ

.ئىككى خىل ھېسسىيات ۋۇجۇدۇمدا تهڭ قۇتراۋاتقاندۇبهلكىم ھهر . ئهمهس ئىدى  
 

يهنه كېلىپ مهن . روھ ئىزدهپ نهگه بارىمهن، شۇنداق بىخهتهر قهپىزىم تۇرۇپ.  بىر پۇتۇم گۆرگه ساڭگىلىدى-
يهنىال مۇشۇ قهپىزىم ، روھ بولمىسا نېمه بوپتۇ، قارا، ئۇنى تاپساممۇ نېمه پايدىسى، روھنىڭ نېمىلىكىنى بىلمىسهم

يهنه كېلىپ ھېچنېمىگه ئهس قاتمايدىغان روھ دېگهن ئۇ نهرسىنى كۆتۈرۈپ . هتهر ياشىغىلى بولىدىكهنغۇبىخ
.يۈرۈش نهقهدهر جاچالىق  

 
بىر تۇرۇپ خاتادهكمۇ ، ئۇنىڭ دېگىنى بىر تۇرۇپ توغرىدهك. يېشى چوڭ كهپتهرنىڭ سۆزلىرىنى ئويالپ كهتتىم

وھى بولمىغان بىر كهپتهر بىلهن روھ توغرىلىق سۆزلىشىش ماڭا ئهمما ھېچقانداق ياشاش ئېتىقادى ۋه ر. قىالتتى
.دهپ ئويلىدىم، بېرىپ بۇ مهسىلىنى ئانامدىن سوراپ باقاي. نومۇسلۇق ئىشتهك تۇيۇلۇپ كهتتى  

 
ئۇالرنىڭ بهزى سۆزلىرىنى پهقهت . ئاندىن ئۆز ئارا گۇگۇالشتى. بىر توپ كهپتهرلهر يېنىمىزغا كېلىپ قوندى

ئادهتته بىز تهرهپلهرگىمۇ بهزىده مۇشۇنداق ياقا يۇرتلۇقالر . ئۆز تىلدا سۆزلهشسه كېرهكبهلكىم . ئۇقمۇدۇم
مهن بىلهن . يېشى چوڭ كهپتهرنىڭ دوستىمۇ ياكى جهمهتىمۇ بىلمىدىم؟ ئۇالر كىملهر. كېلىپ قاالتتى

.سۆزلهشمهكچىمۇ ياكى ئۆز ئارا پاراڭلىشىۋاتامدۇ پهقهتال ئۇقمۇدۇم  
 

يېشى چوڭ كهپتهر يېنىدىكى كىچىك بىر كهپتهرنىڭ پهيلىرىنى چوقۇالپ ئهركىلىتىپ  -،  ياخشىمۇ سهن قوزام-
.قويدى  

 
ئۇ دان ياكى قوناق دېگهندهك بىر ؟ نېمىشقا ئانام ئهمدى دان بهرمهيدۇ. قورسىقىم ئېچىپ كهتتى،  ياخشى ئهمهس-
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، ھهي. ان ياتال ئىسىم ئىدىئىش قىلىپ مهن بىلمهيدىغ. بهلكىم تېرىق ياكى كهندىر دېگهندۇ. ئىسىمنى ئېيتتى
دهپ ، يهيدىغان نهرسىلهرگىمۇ ھهر خىل ئىسىم قويۇپ يۈرىيدىكهن. ئادهملهر باشقۇرغان كهپتهرلهر قىزىقكهن

.ھهيران قالدىم  
 

ئادهم كېلىپ دان .  ئاناڭ ئهمدى يېڭى ئۇكىلىرىڭنىڭ دۇنياغا كېلىشى ئۈچۈن قۇۋۋهت توپلىمىسا بولمايدۇ-
؟المدۇبو، سېلىپ بهرگۈچه ساقال  

 
.دالىغا بېرىپ ئۆزۈم دان تېپىپ يهپ كېلىمهن. ساقلىيالمايمهن،  ياق-  
 

. سېنى ئهسكى ئادهملهر تۇتۇپ يهپ كېتىدۇ. ئۇ يهرگه بارساڭ بهك خهتهرلىك. گېپىمنى ئاڭال،  ئوبدان قوزام-
!؟بارما بوالمدۇ  

 
ېرى كهپتهرنىڭ گېپىنى بهكرهك قارىغاندا بۇ توپتىكىلهر مۇشۇ ق. كىچىك كهپتهر دومسىيىپ جىم بولۇپ قالدى

مهن ئۇالرنىڭ ئۆزىنى تۇتۇپ يهپ كېتىدىغان ئاشۇ ئادهملهر بىلهن يهنه بىرگه . ئاڭاليدىغاندهك قىالتتى
. بهلكىم مهن يېيىش دېگهن سۆزنى خاتا چۈشىنىپ قالغاندىمهن. ياشىشىنى پهقهتال كالالمغا سىغدۇرالمىدىم

ياكى بۇ چهت تىلدىن كىرگهن سۆز بولسا . بولۇشىمۇ ئېھتىمالبهلكىم بۇ ياخشى قارا دېگهن سۆزدهك بىر سۆز 
بىراق بۇ مېنىڭ ئويۇمچه ھهممه كهپتهر بىلىشكه . مهن مهنىسىنى خاتا ئىستېمال قىلىۋالغان بولۇشۇم مۇمكىن

يهپ كېتىشىدىن ھهزهر ، ئاناممۇ ھهمىشه ماڭا ئادهملهرنىڭ توتۇۋېلىشىدىن. تېگىشىلىك مۇھىم سۆز ئىدى
. ھازىر بۇ سۆزنىڭ مهنىسى بۇ يهرده باشقىچىگه ئۆزگىرىپ قالغاندهك قىالتتى، بىراق. ېكىلهيتتىئهيلهشنى ج

قانىتىغا . ئۇالر ئادهملهرنىڭ يېيىشىدىن ھهزهر ئهيلىسه ھهرگىز يهنه ئادهملهر بىلهن بىرگه تۇرمايتتى، چۈنكى
بارلىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قالغان بولسا بىراق ئۇالر قانىتىنىڭ . تايىنىپ خالىغان يهرگه ئۇچۇپ كهتسه بولۇۋېرهتتى

.بهلكىم ياشاپ كۆنۈپ قالغان قهپهزدىن ئايرىلىشىنى خالىماسلىقىمۇ مۇمكىن. كېرهك  
 

؟ ئۇنداقتا بىزنىڭ ئىگىمىز ياخشىمۇ-  
 

.كىچىك كهپتهر قېرى كهپتهردىن سوئال سوراشقا باشلىدى  
 

. ئهلۋهتته ياخشى-  
 

؟لىسا تۇتۇپ يهيدىغۇئۇمۇ بىزنى باشقا ئادهملهردهك خا،  بىراق-  
 

بۇنىڭغا ھېچقايسىمىز . ئۇ بىزنى قهپهز ئىچىده باققاندىكىن تۇتۇپ يېسه ھهقلىق.  بۇ دېگهن ئوخشىمايدۇ-
.قارشىلىق قىلساق بولمايدۇ  

 
باياتىن ئارتۇقچه گۇمان قىلىپ . مهن ئاخىرى يېيىش دېگهن سۆزنىڭ ئىستېمال مهنىسىنىڭ ئوخشاشلىقىنى

.يۈرگىنىمنى چۈشهندىم  
 

، مهن كۈنسېرى ئورۇقالپ؟ مهن قانداق قىلىمهن.  بىراق ئىگىمىز بهرگهن دانالرنى چوڭالر يهۋېلىپ ماڭا ئاشمىسا-
.ياشاشقا ئامالسىز قېلىۋاتىمهن  

 
يېيىشكه . چوڭالردىن قانداق يېيىش كېرهكلىكىنى ئۆگىنىسهن.  ئاستا شۇنداق چوڭ بولىسهن- سهنمۇ ئاستا -
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.بىز ياشىغان مۇھىت مۇشۇنداق ئوغلۇم. ىالرغا بهرمهيدىغائان بولىسهنتېگىشلىك نهرسىنى ھهرگىز باشق  
 

.بوۋا،  بىراق-  
 

ئارتۇقچه نهرسىلهرنى ، جىق سۆزلهپ كهتتىڭ كهپتهر دېگهن قانائهتچان بولۇشى كېرهك،  بولدى قوزام-
؟بىلدىڭمۇ. تاالشماسلىق الزىم  

 
ئۇ ئۆز . ڭغا تېخىمۇ كهڭرهڭ ئىمكانىيهت بېرىڭ ئۇنى-،  دېدىم مهن-،  ئۇنىڭ ئهركىنلىكىنى بهك بوغۇۋاپسىز-

.ئهركى بويىچه ياشىسۇن  
 

بۇنداق . مهن قېرى كهپتهرنىڭ سۆزىگه سۆز قىستۇرۇشنى خالىمىساممۇ بىراق سۈكۈت قىلىپ تۇرىۋهرگۈم كهلمىدى
  بىرىگه بولغان مېھرىبانلىقىنى يوقىلىش خهۋىپىگه باشالپ-تهڭىسىز مۇھىت مېنىڭچه كهپتهرلهرنىڭ بىر 

.باراتتى  
 

ئهگهر . ئىگىمىزنىڭ ئاچچىقىنى كهلتۈرۈپ قويساق بولمايدۇ. سىز بىزنىڭ ۋهزىيىتىمىزنى چۈشهنمهيسىز،  ھهي-
بىرهرسىمىز ئۇنىڭ بهلگىلىگهن دائىرىسىدىن ھالقىپ يوقاپ كهتسهك ئۇ ھهممىمىزنى قهپهز ئىچىگه 

 ھازىرقى مۇشۇ كىچىككىنه قونداقتىنمۇ ئۇ چاغدا. نهچچه ئايغىچه سىرتقا چىقالمايدىغان گهپ. سولىۋېتىدۇ
.ئايرىلىپ قالىدىغان ئىش چىقىدۇ  

 
كهپتهرلهر ئۇنىڭغا سولىنىپ قېلىشتىن ھهم . قهپهزنىڭ زادى قانداق نهرسىلىكىگه پهقهت ئهقلىم يهتمىدى

كهپتهرلهرنىڭ ئهڭ چۈشىنىكسىزى ئادهملهر ئارىسىدىكى . ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن بهك قورقىدىكهن
 دېمىدىممۇ ھازىر -بىراق دېدىممۇ . بۇ ئويۇمنى بوۋامغا بىلدۈرگۈم كهلدى. پتهرلهركهن دهپ ئويلىدىمكه

.بهلكىم بىر ئېغىزمۇ رهددىيه ياكى ماقۇللۇق سۆزى بىلدۈرمىدى. ئېسىمدىن كۆتۈرلۈپ كېتىپتۇ  
 

قىنى يهنه كېلىپ ئۇالرنىڭ قارشىلى،  سىلهر چوڭالر ئاجىزالرنىڭ رىسقىنى يهۋالىدىكهنسىلهر-
بۇنداق مۇھىت قانداقمۇ كهپتهر ، ئۇنى توغرا ئىشتهك چۈشهندۈرۈشكه تىرىشىدىكهنسىلهر، چهكلهيدىكهنسىلهر

سىلهر ئۆزهڭالرنىڭ قانداق ھالهتته ياشاۋتقانلىقىڭالرنى ؟ ياشىشىغا ماس كهلسۇن، بالىلىرىنىڭ ئۆسۈشىگه
 دېدىم -، رگه يېتىشىۋالغىلى تۇرۇپسىلهررهزىللىكته ئادهمله، بىلمىگۈدهك دهرىجىده بىخۇتلىشىپ كېتىپسىلهر

.مهن  
 

تهتۈر تهشۋىقلىرىڭىزنى . ئۇالر بولمىسا بىزنىڭ بۈگۈنىمىزمۇ بولمايدۇ.  ئادهملهرگه تىل تهگكۈزۈشكه بولمايدۇ-
مهن بوۋاينىڭ ياخشى كۆڭلۈم ئۈچۈن بۇنچه زهرده .  دېدى بوۋاي زهرده بىلهن-، باشقا يهرگه بېرىپ قىلىڭ

.بهلكىم ئۇ مهقسىتىمنى چۈشهنمهي قالغان بولسا يهنه چۈشهندۈرۈپ قويۇش كېرهكتۇ. مىدىمقىلغىنىنى چۈشهن  
 

 -، ئۆز ئهۋالدلىرىڭالرنى قاراپ تۇرۇپ ئوتقا ئىتتىرىدىكهنسىلهر.  سىلهرده مهسئۇلىيهت دېگهن نهرسه يوقكهن-
ا تاراق قىلغان ئاۋاز بىلهن شۇ ئارىد، بىراق. سۆزۈمنىڭ داۋامىنى تېخى تهسىرلىك چۈشۈرىمهن دهپ ئويلىغانىدىم

. قانىتىم بوشلۇقتا ئېسىلىپ قالدى، ئۈچۈش ئۈچۈن قانات قاققان بولساممۇ. تهڭ پۇتۇم قاتتىق ئاغرىپ كهتتى
.ئاندىن ئهتراپىمدا ئايلىنىپ ئۇچۇشقا باشلىدى. كهپتهرلهر پۇررىده ئۇچۇپ كهتتى  

 
سېنىڭ يهنه چوڭ . ىغان بولدۇڭئاخىرى قهپهزگه چۈشىد، ئهركىن ياشىغۇچى،  ھا-،  ھا-،  ھا-

.سۆزلىگهنلىكىڭنى بىر كۆرهي  
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مهن بىردىنال بوۋاينىڭ مېنى ئهتىگهندىن بېرى . ئۆزۈمنىڭ قىستۇرمىغان چۈشۈپ قالغىنىمنى ھېس قىلدىم

. قهلبىم چهكسىز ئازابقا تولدى. ئىگىسىنىڭ تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن ئالداپ تۇرغىنىنى چۈشهندىم، گهپكه تۇتۇپ
بهلكى كىچىككىنه مهنپهئهتكه ئالدانغان ئۆز قېرىنداشلىرىمىدىن ، بۇ خهتهر ئادهملهردىن ئهمهسماڭا كهلگهن 
ئۇالرنىڭ ئادهملهرگه ماسلىشىپ مېنى تۇتۇپ بېرىشى پهقهت كالالمدىن ئۆتمىدى ھهم مېنى بهك . كهلگهنىدى

هن ئىدىيه چاقماق دېگ، خىيالىمدا ھهرگىزمۇ ئادهملهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالماسلىق كېرهك. ئېچىندۈردى
شۇڭا بار . ئىككى پۇتۇمنى ئۇزىۋىتهلىسهمال مهن يهنه ئهركىنلىككه ئېرىشهلهيتتىم. تېزلىكىده چاقناپ ئۆتتى

.كۈچۈم بىلهن ئىككى تهرهپكه پاالقىشىشقا باشلىدىم  
 

شۈكرى خۇداغا .  كۆزۈمنى ئاچسام ئانام بېشىمدا قاراپ تۇرۇپتۇ-؟ نېمه بولدى ساڭا، ئورنىڭدىن تۇر،  باالم-
.ئىككى پۇتۇم سىيالپ باقسام ھېچنېمه بولماپتۇ. ساقكهنمهن دهپ ئويلىدىم  

 
. دېدى ئانام-،  سېنى قارا بېسىپ قاپتۇ-  
 

 دېدىم ئانامنى قۇچاقالپ تۇرۇپ ۋه چۈشۈمده كۆرگهنلىرىمنى سۆزلهپ -، بهك قورقۇنچلۇق چۈش كۆرۈپتىمهن
.بهردىم  

 
ئادهملهر كۈنسېرى بىزنىڭ . مهتلىرىنى كۆرۈپسهن ئوغلۇم سهن بۇنىڭدىن كېيىنكى ئهۋالدلىرىڭنىڭ قىس-

ئۇالرنىڭ بىزنىڭ ئهزهلدىن ياشاپ كهلگهن زېمىنىمىزدىن بىزنى قوغالپ . ياشاش مۇھىتىمىزغا قىستاپ كىرمهكته
ئهۋالدلىرىمىزنىڭ نهسلىنى ئۆزگهرتىپ ئاشۇنداق ئۆز نهسلىنى . يهرلىرىمىزنى تارتىۋالماقچى. چىقارماقچى

، بهلكىم ئۇزاققا قالماي بۇ يهرلهرگه ئېگىز بىناالر. قىلىپ شالغۇت سورتالرغا ئايالندۇرماقچىتونۇمايدىغان 
 تۈتهكلهر ئارىسىدا بىزنىڭ بۇ -ئىس . ئۇ چاغدا كېرهكسىز سانائهت مهھسۇالتلىرى. زاۋۇتالر سېلىنىشى مۇمكىن

. ىدهك شهربهت سۇالر ئهمهسشهھهر ئارىسىدا قىپقالغان دهريالىرىمىزدا ھازىرق. گۈزهل مۇھىتىمىز بۇلغىنىدۇ
سهن بۇنى سهزمهيال . ئادهملهرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى بهك قورقۇنچلۇق ئوغلۇم. بهلكى يۇندا ئاقىدىغان بولىدۇ

. دهيدۇ، تۇغۇلۇپال جاھان مۇشۇنداق ئوخشايدۇ. ئهۋالدلىرىڭ سهن ياشىغان پاكىز مۇھىتنى كۆرهلمهيدۇ. قالىسهن
ھهتتا ناھايىتى . ئۇالر بىزنى كۈنسېرى قىستاپ كهلمهكته. الىدۇئامالىسز ئۇالرنىڭ ئىسكهنجىسىگه چۈشۈپ ق

ئۆزىمىزنى ئۆزىمىز قۇتقۇزمىساق بىزنى . بىز ئهمدى باشقا بىر چىقىش يولى تاپمىساق بولمايدۇ. يېقىنالپ قالدى
پ ساڭا ئهمدى داداڭنىڭ قىسمىتىنى سۆزلهپ بېرىدىغان ۋاقىت كه، يۈر سىرتقا چىقايلى. ھېچكىم قۇتقۇزالمايدۇ

.قالغان ئوخشايدۇ  
 

،  چۆپلهر بىلهن تولغان-ئهتراپ پۈتۈنلهي ياۋا ئوت . ئانام مېنى ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈپ سىرتقا ئېلىپ چىقتى
بۇ يهرده . بۇ دهريا يويىدىكى ئېگىز يارداڭلىقتا ئىدى. ھېچقانداق يول ياكى ئىز چۈشمىگهن كهڭرى داال ئىدى

ئاستىمىزدىال ئېقىپ ئۆتىدىغان سۈپسۈزۈك دهريا ، اد قالدۇراتتىنهچچه مىڭلىغان كهپتهرلهر ئۇۋا سېلىپ ئهجد
ئهڭ بىخهتهر ، نهزىرىمده بۇ يهر جاھاندىكى ئهڭ گۈزهم. سۈيى بىزگه يېقىملىق ئهللهي ناخشىسى ئوقۇپ بېرهتتى

هملهر ھهي ئاد، بىز مهڭگۈ مۇشۇ بهختلىك زېمىندا ياشىغان بوالتتۇق، ئهگهر ئادهملهر بولمىغان بولسا. ماكان ئىدى
...سىلهر زادى  

 
مۇشۇ ماكاننى ، داداڭ، سېنىڭ بوۋاڭ. مانا بۇ ئهجدادلىرىڭ ياشىغان زېمىن.  مانا بۇ سېنىڭ ماكانىڭ-

بىزنىڭ ئۇالرنىڭ ئارسىدىكى ، شۇڭا. مۇشۇ كهپتهرلهر توپىغا باشچىلىق قىلىپ ئۆتكهن، گۈللهندۈرۈپ
مهن سېنى داداڭدهك باتۇر ئهزىمهت بولسۇن . غىرشۇنداقال زىممىمىزدىكى يۈكىمىزمۇ ئې. ئىناۋىتىمىز يۇقىرى

. ئۇچۇشنى مهشىق قىلدۇرىمهن، نهچچه يۈز چاقىرىم يهرگه ئاپىرىپ، ھهر كۈنى تاڭ سهھهردىال ئويغىتىپ، دهپ
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 ھهر.  زېھنىڭنى ئۇرغىتىمهن-ئهقىل . مۇسكۇللىرىڭنى چىڭىتىمهن. قاناتلىرىنىڭنىڭ كۈچىنى ئاشۇرىمهن
ئهمدى ئهقلىي . سهن ھازىر جىسمانىي جهھهتته خېلى پىشىپ يېتىلدىك. ۋاقىت سهگهك تۇرۇشنى ئۆگىتىمهن
ئۇالر يهرده يۈرسىال بىزگه . ئادهملهردىن ھهر ۋاقىت سهگهك بول. جهھهتته پىشىپ يېتىلىشىڭ كېرهك

 مېتىر ئېگىزلىكتىن مىلتىق دېگهن نهرسىسى ئارقىلىقال ئۇالر سېنى نهچچه مىڭ. چېقىاللمايدۇ دهپ ئويلىما
؟داداڭنىڭ قانداق ئۆلگهنلىكىنى بىلهمسهن. سولالق ئاتقۇزىۋىتهلهيدۇ  

 
.ئېيتىپ بهرمىگهن، سىز ماڭا تېخى ۋاقتى ئهمهس دهپ،  ياق-  
 

مهن نهچچه كۈن ئىلگىرىال بۇ يهرده بىر قانچه ئادهمنىڭ تىمىسقالپ يۈرگهنلىكىنى .  ئهمدى ۋاقتى كهلدى-
شۇڭا ئۇالر يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن بىز تېخىمۇ . ىزگه كۆزى چۈشتى دېگهن گهپدېمهك ئۇالرنىڭ ب. كۆردۈم

.داداڭمۇ دهل ئاشۇ ئادهملهرنىڭ قولىدا جېنىدىن ئايرىلغان، بىخهتهر ماكان تاپمىساق بولمايدۇ  
 

؟دادام نېمه بولۇپ ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان،  ئانا دهپ بېرىڭه-  
 

.دهپ ئويلىدىم، م كۆڭلى بۇزۇلۇۋاتقاندۇبهلكى. ئانام بىر پهس جىمىپ قالدى  
 

ئادهتته كهپتهرلهر .  شۇ كۈنى داداڭ بىر توپ كهپتهرلهرنى باشالپ بىز ئۈچۈن ئوزۇقلۇق ئىزدهپ چىقىپ كهتكهن-
داداڭ كهپتهرلهرنىڭ باشچىسى .  تۈلۈك مول جايالرنى تالاليمىز-ھهمىشه ئۆزىمىزگه خهتهر يهتمهيدىغان ئوزۇق 

داداڭ شۇ چىقىپ كهتكهنچه بىر قانچه . هزىپه تهبىئىي ھالدا ئۇنىڭ زىممىسىگه چۈشكهنبولغاچقا بۇ ئېغىر ۋ
ئادهتته بىز يېرىم كۈنلۈكتىن ئۇشۇق يول بولسا . مهن ئۇنىڭدىن بهكال ئهنسىرهپ قالدىم. كۈنگىچه كهلمىدى

يۈرىكىم ئۇنىڭ . داداڭنىڭ ئۇنچه ئۇزۇنغا ئوزۇق ئىزدهپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهس. ئۇۋىلىرىمىزنى يۆتكهيتۇق
شۇڭا . ئۇ چاغدا سهن ۋه ئۇكىلىرىڭ ئهمدىال تۇخۇمدىن چىققانىدىڭالر. بىر خهۋپكه ئۇچرىغىنىنى سېزىپ تۇردى

داداڭ بىلهن بىرگه كهتكهن بىر ، ئارىدىن بىر قانچه ئاي ئۆتۈپ. سىلهرنى تاشالپ داداڭالرنى ئىزدهپ بارالمىدىم
داداڭنىڭ ئادهملهرنىڭ قۇرغان قىلتىقىغا ، غرىلىقىنىشۇ چاغدىال قىياسىمنىڭ تو. كهپتهر قايتىپ كهلدى

داداڭ ، بىراق.  بىرلهپ قايتىپ كهلدى-كېيىن ئۇنىڭ ئامان قالغان دوستىلىرى بىر . چۈشۈپ قالغىنىنى بىلدىم
.شۇ كهتكهنچه كهلمىدى  

 
اقناپ ئۇنىڭ كۆزىده بىر خىل قهيسهرلىك نۇرى چ، بىراق. مهن ئانامنى يىغالپ ساالمدىكىن دهپ ئويلىدىم

.تۇراتتى  
 

. مهن تهقهززالىق بىلهن سورىدىم-؟  دادام نېمىشقا قايتىپ كېلهلمهپتۇ-  
 

ئهگهر ئۇ ئۆزىنى . ئۇنىڭدا شۇنىڭغا چۇشلۇق روھ بولۇشى كېرهك.  داداڭ دېگهن كهپتهرلهرنىڭ پادىشاھى-
قى ئاستىدا ياشاپ قانداقمۇ بىر پادىشاھ باشقىالرنىڭ قۇللى؟ قوغدىيالمىسا بۇ كهپتهرلهر توپىنى قانداق قوغدايدۇ

ئۇنىڭ بىردىنبىر يولى ھهرگىزمۇ باشقىالرنىڭ قۇللۇقىغا . بۇ توپقا باشچىلىق قىالاليدۇ، يهنه قايتىپ كېلىپ
بىز ياۋا كهپتهر شاھالر ، داداڭ ئادهملهر تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ قهپهسكه سوالپ قويۇلغاندىن كېيىن. بويسۇنماسلىق

قهپهسته ياشاشنى ئۆزىگه راۋا ، ئۇ بىر دهقىقه بولسىمۇ. ىشلهپ ئۈزۈۋاپتۇجهمهتىنىڭ ئادىتى بويىچه تىلىنى چ
 - سۇنى ئىچمهي -داداڭ ئادهملهر سېلىپ بهرگهن دان . قهپهس ئۇنىڭ قىزىل قېنى بىلهن يويۇلۇپتۇ. كۆرمهپتۇ

 بىزدىكى مانا بۇ. ئاخىرى ئۇالرنىڭ قولىدا باتۇرلۇق بىلهن قۇربان بوپتۇ، يېمهي توپتۇغرا بىر ھهپته ياشاپ
.سهنمۇ داداڭغا ئوخشاش مهڭگۈ ئهركىنلىكنىڭ قوغدىغۇچىسى بول. ھهقىقىي ئهركىنلىك روھى ئوغلۇم  
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؟دادام ئۈچۈن باشقا كهپتهرلهرده پۇرسهت تېپىپ قېچىپ كهلمهيدۇ،  ئانا-  
 

 بىلهن ئۇالر داداڭنى تۇتۇۋېلىپ ئۇنى باشقا كهپتهر.  داداڭ بالىلىرىنىڭ قۇل بولۇپ قېلىشىنى خالىمايدۇ-
بىراق داداڭ ھهرگىزمۇ كېيىنكى ئهۋالدلىرى ئۈچۈن بۇنداق نومۇسلۇق . جۇپلهپ ئهۋالد قالدۇرماقچى بولغان

سهن چۈشۈڭده كۆرگهن كهپتهرلهر دهل بالىلىرىنى . ياشاش مۇھىتىنى قالدۇرۇشقا ۋىجدانى يول قويمىغان
ئۇالر ھازىرغا قهدهر ئادهملهرنىڭ قولىدا . قۇللۇققا تاشالپ ھاياتىنى ساقالپ قالغان كهپتهرلهرنىڭ ئهۋالدى باالم

سهن دهل ئاشۇنداق باتۇر كهپتهرنىڭ . بۇنداق ياشىغاندىن ئۆلۈم مىڭ ئهۋزهل. روھى قۇللۇقتا ياشاۋاتىدۇ
!سهن مهڭگۈ مۇشۇ روھنى ئۇنتۇپ قالما. پهرزهنتى  

 
ر باتۇر دادىنىڭ پهرزهنتى ئۆزۈمنىڭ شۇنداق بى.  زىله پهيدا قىلدى-ئانامنىڭ سۆزلىرى روھىمدا ئۇزاققىچه زىل 

بهختلىك بىر روھنىڭ ، ماڭا تېگىشلىك بولغان ئىنتايىن ئىپتىخارلىق. ئىكهنلىكىمدىن چهكسىز شادالندىم
. ۋۇجۇدۇم كۈچ ۋه ئىپتىخارغا تولدى، پۈتۈن قهلبىم. تېنىمده بىردىنال باش كۆتۈرگهنلىكىنى ھېس قىلدىم

.كهم قۇچاقلىدىمقهلبىمدىكى بارلىق مۇھهببهت بىلهن ئانامنى مهھ  
 

يېقىندىن بېرى ئادهملهر . ئۇالر باشسىز قالمىسۇن. كهپتهرلهر توپىغا بېغىشلىدىم، سېنى ئهلگه،  بارغىن باالم-
خوش . شۇڭا سهن بىز ئۈچۈن تېخىمۇ بىخهتهررهك ماكان تاپ. بىزنى ھهر خىل يولال بىلهن تۇتۇپ كېتىۋاتىدۇ

.باالم  
 

كۆرگهن چۈشلىرىمىڭ مۇشۇنداق بىر سهپهرنىڭ بىشارىتى . ۆللهندىقانىتىم ئانامنىڭ كۆز ياشلىرى بىلهن ھ
.ھهرگىز ئادهملهرنىڭ قىلتىقىغا چۈشۈپ قالمايمهن دهپ ئويلىدىم. ئىكهنلىكىنى چۈشهندىم  

 
بۇ مهن چۈشۈمده . كېيىن بىر مهھهللىگه كىرىپ قالدىم. باشتا ئېقىن بويالپ ئۇچتۇم. ناھايىتى ئۇزاق ئۇچتۇم
مهن شۇنداق بولسىمۇ ، بىراق. ھهم ئۇنىڭدهك قورقۇنچلۇقمۇ كۆرۈنمهيتتى. لله ئهمهس ئىدىكۆرگهن ھېلىقى مهھه

قۇلىقىمدا ئهمدى . قانىتىمدا يېتهرلىك كۈچ بار ئىدى. ئۇنىڭدىن ھهزهر ئهيلهپ ناھايىتى ئېگىز ئۇچتۇم
مهن بۇ ، ىدى غۇر سوققان ئاۋازى ئاڭلىنىشقا باشل-ئادهملهرنىڭ شاۋقۇنى ئهمهس بهلكى شامالالنىڭ غۇر 

ئهگهر بهك ئۇزاپ كېتىدىغان بولسام بىزنىڭ . ئۇچۇشۇمدا ئۆز نىشانىمدىن بهك يىراقالپ كهتسهم بولمايتتى
راستىنى ئېيتقاندا مهن ئانامنىڭ كۆچۈش توغرىلىق پىكىرىگه ئانچه . كۆچىشىمىزگه تهسىر يېتهتتى

ئۇ يهرگه ئادهملهر .  قىيانىڭ ئۈستىده ئىدى تىك-بىزنىڭ ماكانىمىز ناھايىتى ئېگىز يان باغىر . قوشۇلمايتتىم
بىخهتهر ياشاپ ،  ئهۋالدقا ئاشۇ جايدا ماكان تۇتۇتپ-بىز ئهۋالدتىن . تۈگۈل ئۇچار قۇشالرمۇ تهسته قونااليتتى

مانا . ئادهملهرنىڭ ئۇنچىۋاال قۇدرهتلىك بولۇشى ناتايىن. ئهمدىلىكته كۆچمهكچى بولۇۋاتاتتۇق، كهلگهن تۇرۇپ
بهلكىم ئانام زىياده . ھېچقانداق خهتهرنى سهزمىدىم. هرنىڭ ئۈستىده ئۇچۇپ كېتىۋاتىمهنمهن ھازىر ئادهمل

.سهزگۈرلىشىپ كهتكهن بولسا كېرهك  
 

گهرچه . بىر كۈن ئۇچۇپ ھارغىنلىق يهتكهنىدى. كهچ كىرىپ ئهتراپ گۇگۇم قارڭغۇلۇقى ئىچىگه غهرق بولدى
اق قاراڭغۇدا نىشاندىن ئادىشىپ قالماسىلىق ئۈچۈن ئارام بىر، ئادهملهر بار بۇ يهرگه قونۇش ئويۇم بولمىسىمۇ

بۇ يهرلهرده بىز ياشىغۇدهك بىرهر ياخشى . غهرب تهرهپلهرنى كۆزىتىپ بولدۇم، شىمال، جهنۇب. ئالمىسام بولمايتتى
ئهته شهرق تهرهپنى ئايلىنىپ پهس . بهك ئېگىز ئۇچۇۋهتكهن بولسام كېرهك، بهلكىم. ماكان ئۇچرىمىدى

مهن مۇشۇنداق گۈزهللىككه تولغان . كېچه يۇلتۇزلىرى ئۈستۈمده چاقناپ تۇراتتى. كۆڭلۈمگه پۈكتۈمئۇچۇشنى 
 ئاستا -ئاستا . بىر دۇنيادا ئۇنداق قورقۇنچ ئىچىده ياشاشنىڭ تولىمۇ ئهخمهقلىق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم

مهن ھهددىدىن . لىقىم نامهلۇم ئىدىئهته قانداق مهنزىره ئىچىده تۇرىدىغان. پهسلهپ بىر دهرهخ ئۈستىگه قوندۇم
. ئېگىز ئۇچىۋهتكهچكه كۆڭۈلدىكىدهك بىر ماكان تېخى ئۇچراتمىغانىدىم، زىياده ئېھتىياتچانلىق قىلىپ
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.شۇڭا ئهته ئۇسۇلۇمنى ئۆزگهرتىپ پهسىرهك ئۇچۇشنى ئويلىدىم  
 

بىر توپ . ۇخالپ كېتىپتىمهنھارغىنلىق ئىچىده شۇنچه شېرىن ئ. مۇڭلۇق بىر ئاۋاز شېرىن ئۇيقۇمنى بۇزۇۋهتتى
ئۇالر . مهن ھهيران قالدىم. ئۇالرنىڭ قانىتىدىن مۇڭلۇق ئاۋاز كېلهتتى. كهپتهر ئهتراپىمدا ئۇچۇپ يۈرهتتى

. تۇرۇپ ئۇالر مهن چۈشۈمده كۆرگهن كهپتهرلهرگىمۇ ئوخشاپ قاالتتى. بهئهينى ماڭا ئوپئوخشاش كهپتهرلهر ئىدى
مهم . ېچنېمه يېمهي ئۇچقاچقا ھازىر قورسىقىم ئېچىپ كهتكهنىدىتۈنۈگۈن بىر كۈن ھ. تۇرۇپ ئوخشىمايتتى

ئۇالر يۆنىلىشنى .  يوقلۇقىنى سورىماقچى بولدۇم-ئۇالردىن بۇ يهرده بىخهتهررهك بىر ئوتاليدىغان يهرنىڭ بار 
.مهنمۇ ئۇالرنىڭ كهينىدىن ئهگهشتىم. بىردىنال مهھهلله سىرتىغا قاراپ ئۇچۇشقا باشلىدى، ئۆزگهرتىپ  

 
. ئارقىدىراق قالغان بىرسىدىن سورىدىم-؟ بارىسىلهر نهگه -  
 

. خامانغا-  
 

؟ ئۇ يهرده نېمه قىلىسىلهر-  
 

. دان ئىزدهيمىز-  
 

 ئۇ ماڭا خۇددى يات بىر مهخلۇققا قارىغاندهك غهلىته چهكچىيىپ قاراپ -؟ دان دېگهن سىلهر يهيدىغان نهرسىمۇ-
:قويدى  

 
؟ سهن ياۋا كهپتهركهنسهنده-  
 

بۇ يهرده ھهقىقهتهن .  مهن كهپتهرلهرگه ئهگىشىپ خامانغا چۈشتۈم-، ن بۆلجۈرگهن سايدىن كهلدىم شۇنداق مه-
بۇ جايدا . دهپ ئويلىدىم، بۇ يهر بولىدىكهن. تهمى شۇنداق تاتلىق ئىدى، كۆمۈلۈپ قالغان بوغدايالر بارئىكهن
ا قاراپ مهنمۇ خاتىرجهم ھالدا قورساق باشقا كهپتهرلهرنىڭ خاتىرجهم تۇرقىغ. ئادهملهرنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمهيتتى

. سىرتقى دۇنيا ھهرگىزمۇ ئانام ئېيتقاندهك ئۇنداق خهتهر بىلهن تولغان ئهمهس ئىدى. توقالشقا باشلىدىم
شىددهت بىلهن ئېتىلىپ كهلگهن بىر خىل ، خاتىرجهم ھالدا ئالدىمدىكى يوغان بىر تال دانغا بويۇن ئۇزاتتىم

، بىراق. ئۆزۈمنى چهتكه ئالماقچى بولدۇم، ناھايىتى تېزلىكته كۆتۈرۈلۈپ. كۈچ كانىيىمنى كېلىپ بوغدى
كهپتهرلهر . ئۆزهمنى ھهر تهرهپكه ئۇرۇشقا باشلىدىم. نامهلۇم بىر كۈچ مېنى يهنه شۇنچه تېز يهرگه تارتىپ چۈشتى

هن ھېلىقى بۇ مهن چۈشۈمده كۆرگ. ئاخىرى ھالىسزلىنىپ يېتىپ قالدىم. گۇررىده كۆتۈرۈلۈپ ئۇچۇپ كېتىشتى
ھازىر يېقىن ، بىراق. دهپ ئويلىدىم،  نېمه-ئادهملهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىممۇ . مهنزىرىگه بهك ئوخشايتتى

قانچىلىك ۋاقىت ئۆتتىكىن بىر چاغدا ئىككى ئادهم تۇيۇقسىز يېنىمدا پهيدا . ئهتراپتا ھېچكىم كۆرۈنمهيتى
ئۇالر مېنى بوينۇمنى سىقىپ تۇرغان ، بىراق. دېدىم مهن، ئادهملهرنىڭ قولىغا چۈشۈپتىمهن، ئاھ. بولۇپ قالدى

.غايهت زور كۈچنى بوشاتتى  
 

.دېدى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياشىراق بىرسى...  ياۋا كهپتهركهن-  
 

 ئۇالر بىرلىكته قانىتىنى بوغۇشالپ ئاندىن -، قانىتىنى بوغۇپ قويايلى، قېچىپ كهتمىسۇن،  مهھكهم تۇت-
.اراشقا باشلىدىبوينۇمدىن تۇتۇپ كۆزلىرىمگه ق  

 
. چوڭراقى مېنى قولىغا ئېلىپ قاراپ كهتتى-، تازا ئامهت كهلدى، بهك ئېسىلكهن،  ۋاي-  
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بۇنداق . ئۇ ئاللىبۇرۇن تىلىنى چىشلهپ ئۈزۈۋاپتۇ، قارا، قويىۋېتهيلى،  بۇنىڭ بىزگه قىلچه پايدىسى يوق-

.رلهرنىڭ باشچىلىرى شۇنداق بولىدۇئادهتته كهپته. كهپتهرگه ئۇچراپ قالغاندا قويۇۋهتمهي ئامال يوق  
 

. ھېچ بولمىسا ئۇنى بىر ئوۋا كۆپهيتىۋااليلى-  
 

.تاكى ئۆلۈپ كهتكۈچه سهن بىلهن قارشىلىشىدۇ، سۇ ئىچمهيدۇ،  ئۇ ئهمدى دان يېمهيدۇ-  
 

. دېدى ياشىراق ئادهم-؟  قاراپ تۇرۇپ قويىۋىتهمدىم-  
 

مهنمۇ مۇشۇنداق بىر كهپتهرنى ، لىقىنى بىلىپ قالىسهنھايال ئۆتمهي سۆزۈمنىڭ راست، بىراق،  ئىختىيارىڭ-
.بىر ھهپتىدىن كېيىن ئۆلۈپ كهتتى. تۇتۇۋالغان دهسلهپته قويۇپ بېرىشكه كۆزۈم قىيمىدى  

 
. دېدى ئۇ-،  مهن بۇنى چۇقۇم كۆندۈرىمهن-  
 

ئانامنىڭ ، دهدهپ ئويلىدىم ئىچىم، بىر ئامالنى قىلىپ چوقۇم قېچىپ كېتىمهن. ھهرگىز قولۇڭغا كۆنمهيمهن
كۈچ بىلهن يۇلقۇنۇپ ئۇنىڭ . بۇ كۈنگه قالغىنىمدىن تولىمۇ نومۇس ھېس قىلدىم، سۆزىنى ئېسىمده تۇتماي

.بىراق ئانچه ئۇزۇن بارمايال يهرگه گويا بىر پارچه چالمىدهك پوككىده چۈشتۈم، قولىدىن بوشاپ ئۇچۇپ چىقتىم  
 

ئۇ مېنى ؟ بولمىسا قهيهرلهرگه كېتىپ قاالر بولغىيتىڭ. هنھېلىمۇ ياخشى قانىتىڭنى بوغۇپ قويۇپتىم،  كاساپهت-
سىمدىن توقۇلغان بىر ، ئاندىن قانىتىمنى مهھكهم قامالالپ. خالتىدهك بىرنهرسىگه سوالپ نهگىدۇر ئېلىپ باردى

.تور ئىچىدىكى بىر قانچه كهپتهر گۈررىده بىر بۇلۇڭغا قىستالدى. تورنىڭ ئىچىگه سولىۋهتتى  
 

ئۇ ... بولمىسا بىر تال داننى دهپ مېنىڭ قىسىمىقىمدا پاالقالپ ياتماستىڭ، لغان ئوخشايسهن قارىغاندا ئاچ قا-
، بىراق. كهپتهرلهر گۈررىده يىغىلىپ داننى يېيىشكه باشلىدى. قهپهزكه بىر سىقىم داننى چېچىپ سۇ قويدى

ۈپ ئۆلۈۋالغۇم مۇمكىن بولسا ھازىرىال قهپهزگه ئۈس، مېنىڭ ئۆچمهنلىكىم شۇ دهرىجىگه يهتكهن ئىدىكى
بېشىمنى ئاران . قانىتىم بهك چىڭ تېڭىۋېتىلگهن بولغاچقا پهقهتال مىدىرلىيالمىدىم، بىراق. كېلهتتى
ئاھ ئۆيدىن ئايرىلىپ بىر كۈن بولماي تۇرۇپال . ئهمدىال تىكلهشكهن قۇياش نۇرىغا قارىدىم، كۆتۈرۈپ

ھالسىز ھالدا ؟  نېمه دهپ ئويالپ قاالرئانام بۇ ھالىمنى كۆرسه،  ھه-ئادهملهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىم 
.پوكىنىمنى يهرگه قويۇپ ياتتىم  

 
تۇرۇپال يېنىدا . ئۇ كۆپكۈك ھاۋا بوشلۇقىدا تۇرۇپ مېنى يېنىغا چاغىرغۇدهك. چۈشۈمده ئانامنى كۆرۈپتىمهن

ئۇالر مېنى . ئۇنىڭ قامىتى شۇنداق كۆركهم بولۇپ تولىمۇ ھهۋىسىم كهلدى. داداممۇ پهيدا بولۇپ قاپتۇ
ئۇچقانسېرى ئۇالر . مهن ئۇالرغا قاراپ ئۇچتۇم. بهلكىم قۇلىقمغا شۇنداق ئاڭالنغاندۇ. اقىرىغاندهك قىلدىچ

. ئۇچۇۋېرىپ ئاغزىم قۇرۇپ كهتتى. ئۇچۇشتىن توختىسام ئۇالرمۇ يىراقالشتىن توختايتتى. مهندىن يىراقلىشاتتى
.ىبېشىمدا ھېلىقى ئادهم سۆزلهۋاتاتت، دهپ ئويغىنىپ كهتتىم، سۇ، ئانا  

 
.بهش كۈن بولدى ھېچنېمه يېمىدى،  بۇ بهك جاھىل كهپتهركهن-  
 

؟ ئۇنى باققاننىڭ پايدىسى يوق دېمىدىممۇ-  
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.بۇ ھېلىقى كۈندىكى ياشتا چوڭراق كىشى ئىدى  
 

.ئۇنىڭدىن كۆره بالىلىرىمغا شورپا قىلىپ بېرهي.  ئهمدى بۇنداق تۇرۇۋهرسه ئۆلۈپ قالىدۇ-  
 

. ئهمدى يېسهڭ ساڭا زىيان قىلىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن، بهلكىم، چىقماقچىدى ئۇنىڭدىن قانچىلىك شورپا -
.بۇنداق ئېسىل سورتلۇق كهپتهرنى قاراپ تۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويساق بولمايدۇ. ياخىشىسى قويۇۋهت  

 
. ده- بىراق ئۇنى قويۇۋهتسهكمۇ بىزگه ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ -  
 

. ھازىرمۇ بهرىبىر پايدىسى يوق-  
 

.تىال شورپا قىلىۋىتىدىغان گهپكهندۇق باش-  
 

.ئۇ ساڭگىالپ تۇرغان قانىتىنى بىر پهس تۈزهشتۈرۈپ ئاندىن مېنى قويۇپ قويدى  
 

كۆككه قاراپ .  قۈۋۋىتىمنى يىغدىم-مهن پۈتۈن ۋۇجۇدۇمدىكى كۈچ . كۆكته قۇياش كۈچلۈك نۇر چېچىپ تۇراتتى
مهن نهچچه كۈندىن بېرى ئۇنىڭغا . ى توسۇپ تۇراتتىسىم تور يهنىال يولۇمن، قهپهز، بىراق. ئۇچماقچى بولدۇم

، ۋۇجۇدۇمدا ئازراق كۈچ يىغىلىپ، لېكىن. ئۆزۈمنى ئۇرۇپ ئۇنى بۆسۈپ ئۆتهلمهيدىغانلىقىمغا كۆزۈم يهتكهنىدى
مهن بۆسۈپ ئۆتمهكچى بولغان بۇ سىم تۇر شۇنداق . ئهسلىگه كهلگهن ھامان ئۇنىڭغا تاشلىنىپ باقاتتىم

ئۇنىڭدىن ،  پاراسىتىنى جهملهنگهن بولۇپ-ئۇنىڭغا ئادهملهرنىڭ يۈكسهك ئهقىل . نىدىقۇدهرتلىك ياسالغا
.سىرتتىكى بارلىق ئهركىنلىكنى كۆرۈپ تۇرغىلى بوالتتى  

 
.ئۇنىڭغا ھهرگىز ئېرىشكىلى بولمايتتى، بىراق  

 
تورنى توقىغان بۇ . بىراق ياشاش شهكلى ئوخشىمايتتى. ئىچىدىكى ھاۋا بىلهن سىرتتىكى ھاۋا ئوخشاش، قهپهز

ئۆز ئهركىنىلىكى ئۈچۈن تىنىمىسز . ئادهملهرنىڭ نىيىتى شۇنداق قارا ھهم باغرى شۇنچىلىك قاتتىق ئىدى
ئهمدى ئۇالرغا قىلچه . كۈرهش قىلىۋاتقان بۇ كىچىكىنه جاننىڭ جاسارىتى ئۇالرنى قىلچه تهسىرلهندۈرهلمهيتتى

جاندىن باشقا ھېچنېمه . قۇللۇققا ئالماقچى بوالتتىپايدام تهگمهيدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ مېنى روھىي 
ئهڭ قهبىھ يېرى ئۇالر . قالمىغان بۇ كىچىككىنه جىسمىمنى قىيناش ئارقىلىق ئۆز مهقسىدىگه يهتمهكچى بوالتتى

، ئهي. ئىچىمده شۇنداق نىدا قىالتتىم. مېنى ئۆلهي دهپمۇ ئۆلهلمهيدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويغانىدى
!يا بولمىسا ئهركىنلىكىمنى بهر، يا مېنى ئۆلگىلى قوي، ى بولغان رهھىمىسز ئادهمئهركىنلىكنىڭ قاتىل  

 
مهن ھاياجان ئىچىده  ... »ئانا«، ۋۇجۇدۇمغا بىردىنال كۈچ يىغىلدى. تۇيۇقىسز توتۇش بىر ھىد بۇرنۇمغا ئۇرۇلدى

ۇ مېنىڭ يۇلۇنغان ئ. ئانامنىڭ كۆزلىرى بىر خىل جىددىيىلىك بىلهن چاقناپ تۇراتتى. بېشىمنى كۆتۈردۈم
ئهسكى كىگىزدهك بولۇپ كهتكهن قاناتلىرىمغا بىر خىل ، پۇرلىشىپ، ساڭگىالپ قالغان تۇمشۇقۇم، قانىتىم

.ئېچىنىش ئىچىده قارىدى  
 

مهن ھهرگىزمۇ سىزنىڭ پهرزهنتىڭىز بولۇشقا اليىق . ئىشهنچىڭىزنى يهرده قويدۇم. كهچۈرۈڭ،  ئانا-
نېمىشقىمۇ . ۋۇجۇدۇم نومۇس كۈچىدىن ئۆرتىنىپ كهتتى. ېشىمنى ئهگدىم مهن گۇناھكارالرچه ب-، ئهمهسكهنمهن

.ئانام كهلگۈچه ئۆلىۋالمىغانلىقىمغا ئېچىندىم  
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.ئهمدى ئۇنى ئاخىرىغا چىقار. سهن ئۆزۈڭ قىالاليدىغان ئىشنىڭ ھهممىسىنى قىلدىك،  ياق-  
 

ىگه يهتتىمكى ئۆلۈۋاالي دهپمۇ ئاجىزلىقتا شۇ دهرىج. مهن بىر مهھبۇسقا ئايلىنىپ قالدىم،  بىراق ئانا-
.ئۆلۈۋااللمىغۇدهك ھالغا چۈشۈپ قالدىم  

 
.مهن سېنى ئهركىنلىككه ئېرشتۈرۈش ئۈچۈن كهلدىم،  بۇ مانا مهن دهپ بىلىنىپ تۇرۇپتۇ-  
 

مهن ئهمدى بۇ ئهپتىم بىلهن ھهرگىزمۇ سىزنىڭ بالىڭىز . مېنىڭ ئهمدى ئهركىنلىككه چىققۇم يوق،  بىراق-
.مهسبولۇشقا اليىق ئه  

 
سهن ھهرگىزمۇ قۇلالرچه . سهن يهنىال مېنىڭ باتۇر باالم بولىسهن.  مهن ساڭا ئهركىنلىك ئېلىپ كېلىمهن باالم-

 بۇ زهھهرلىك -، ئانام شۇنداق دهپال بوغۇزىدىكى دانالرنى ياندۇردى-، باتۇرالرچه ئۆلۈشۇڭ كېرهك، ئهمهس
شۇنداقال جهمهتىمىزنىڭ ئابرۇيىنىمۇ . نسهن بۇنى يېسهڭال ئۇالرنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد بولىسه، بۆلجۈرگهن

. ئېسىڭده بولسۇن ئهركىنلىكنى مهڭگۈ ھېسداشلىق ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدۇ. ساقالپ قالىسهن
.تۇمشۇقۇڭنى يېقىن ئهكهل، قېنى. ئۇنىڭ ئۈچۈن قان ئاققۇزۇش كېرهك  

 
، ئۇ شۇنچىلىك خاتىرجهم. كىلدىممهن ئانامنىڭ قهتئىيلىك چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىگه ئاخىرقى قېتىم تى

بۇ ئهركىنلىك . ساڭگىالپ قالغان تۇمشۇقۇمنى ئۇنىڭغا تهڭلىدىم، مهن پۇچۇلۇپ. شۇنچىلىك قهيسهر ئىدى
ئۇ ، بىراق. ئۈچۈن قۇرۇلغان توساقالرنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كهتكهن ئهڭ قۇدهرتلىك قورالمىم ئىدى

زهھهرلىك بۆلجۈرگهن . مۇشۇنداق ھالهتكه كېلىپ قالغانىدى، رهھىمىسىز توساقنى چوقۇالۋېرىپ ئاخىرى سۇنۇپ
ئاخىرى ئهركىن ئۆلۈش پۈرستىگه ئىگه ، ئاڭ. ۋۇجۇدۇمدا بىر ئهركىنلىكنىڭ جارچىسى بولۇپ ئورۇنالشتى

، ئاسمان شۇنچىلىك سۈزۈك. روھىم بىر خىل ئازادىلىك ئىچىده يېلىنجاشقا باشلىدى. دهپ شادالندىم. بولدۇم
بۇلۇڭدىكى بىر توپ كهپتهرلهر ماڭا ھهيرانلىق بىلهن . دۇنيا يهنىال گۈزهل ئىدى، تىمتاسئهتراپ شۇنچىلىك 

■قاراپ تۇراتتى  
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