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 بىرىنچى قىسىم
 بىرىنچى باپ

 ئاپرىلنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى بولۇشىغا قارىماي، ئۈرۈمچى شههىرى بىر ههپته ئىچىـدە تـۆت پهسـىلنى
 نهيزە بويى ئـۆرلىگهن بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، بۈگۈن ئهتىگهن مۇقهددەس بوغدا تېغىنىڭ ئۈستىدىن ئهمدىال

 . قوياشنىڭ ئىللىق نۇرىغا چۆمگهن ئىدى
 شهههرنىڭ شىمالىي گىرۋىگىدە قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان قىزىل تاغ باغرىدىكى تاشالردا ئهكـس ئهتـكهن

 ئېگىز چوققىنىڭ ئۈستىدىكى جىگهرسـىمان قىزغـۇچ . قوياشنىڭ ئالتۇن زەررىلىرى ئاجايىپ ۋالىلداپ تۇراتتى
 م تاشالرنىڭ يان كـاۋاكلىرى ئارىـسىدىن سـۇس كۆتـۈرۈلگهن ئـاقۇش پـارالر خـۇددى توپا ئارىالش قورا

 . پارتالش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان يانار تاغ تۈتۈنلىرىدەك كۆرۈنهتتى
 ئـۇالر . بۇ ئېگىز چوققا باغرىغـا ئـۈچ كىـشى پهيـدا بولـدى . ۋاقىت چاشكاردىن سهل ئۆتكهن ئىدى
 ىي چوققىغا يېقىن ئورنىتىلغان ياغاچ راۋاق يېنىـدىن ئهگىـپ تاغنىڭ شهرق تهرىپىدىن ئاستا ئۆرلهپ، غهرب

 . ئۆتۈپ، ئۇدۇل بارغىنىچه ئۈرۈمچى دەرياسى ئۇرۇلۇپ ئۆتىدىغان ئىگىز تىك قىيا لېۋىدە توختىدى
 الردىـن ئاشـقان بۇغـداي ئۆڭلـۈك، پىشانىـسى ۋە بۇرنىنىـڭ ئـوڭ 40 بۇ ئۈچ كىشىدىن بىرى يېـشى
 ېشىغا كونىراق قارا دۇخاۋا سهرپۇش تۇماق، ئۇچىسىغا سالما ياقىلىق كـۆك تهرەپىدە قوناقتهك سۆگىلى بار، ب

 – چهكمهن چاپان، ئىچىگه ئالدى ئوچۇق ماتا كۆينهك كىيىـپ، بىلىـگه باغلىغـان كـۆك بهلۋاققـا غىـالپ
 لهردىن ئاشـقان تهڭ 20 ئاۋۇ ئىككىسى بولسا ئهمدىال . بويتاسما ئېسىۋالغان ساغالم قامهتلىك كىشى ئىدى

 . ىك نهۋقىران يىگىتلهر ئىدى دىمهتل
 يۇ، نېمه ئۈچۈنكى، بىر هـازاغىچه جىمجىتلىـشىپ، – بۇ ئۈچهيلهن چوققا گىرۋىگىگه كېلىپ توختاتتى

. تاش ئۈستىدە زوڭزىيىپ ئولتۇرۇشاتتى
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 قاپـاقلىرى . ياش يىگىتلهردىن بىرىنىڭ بىلىگىدە، يهنه بىرىنىڭ بولسا مۈرىسىدە تـارتۇق بـار ئىـدى
 روهى ئۆڭۈپ تاتىرىشىپ كهتـكهن بـۇ يىگىـتلهر، قانـداقتۇر بىـر يامـان خاپىلىقنىـڭ – ى سېلىنغان، رەڭگ

 بىرىنىڭ تهرىگه زىنهـار قارىغۇسـى – ئازاۋىدا قالغاندەك ئۈزۈلدۈرمهي تاماكا چېكىشهتتى ۋە شۇ تاپتا بىر
 . كهلمهيۋاتاتقاندەك ئىدى

 ر دېڭىزغـا غهرق بـولغىنىچه ئوتلـۇق هېلىقى چوڭ ياشلىق، بهسىتلىك كىشى بولسا ئاللىقانداق خىيالال
 ئۇ، يېنىدا سالپىيىپ ئولتۇرغان ئاۋۇ ئىككى يىگىتنىڭ هېچنىمىـسى . كۆزىنى ئاللىقهيهرلهرگه قادىغان ئىدى

 سـپى « غۇرباالرنىڭ سېخى پېـشىۋاسى سـۈپىتى ئهل ئارىـسىدا – يىتمهك، غېرىپ – ئهمهس، پهقهت يىتىم
 . ئادەم ئىدى دەپ داڭقى چىققان مهردانه بىر ① » چهندازا

 – بىر هازادىن كېيىن، سوپى چهندازا خىيالىنى يىغىپ، يىگىتلهرگه قىيا بېقىپ، سـۈرلۈك بىـر قارىـدى
 : دە، ئېغىر سۈكۈتنى بۇزۇپ، سۆزگه كىرىشتى

 ئۇ، ئۇلۇغ كىچىك بىر  ، ... دېگهن گهپ بار » ئۆتكهن كۈنۈڭنى ئۇنۇتما، شىر چورۇغۇڭنى قۇرۇتما « 
 سىلهر بىـلهن بىلـله چىققـان شـۇنچه نۇرغـۇن » ئالتۇن يېغىلىغى «  ۋامالشتۇردى، تىنىۋېتىپ، سۆزىنى دا

 بۇرادىرىڭالر نهگه كهتتى؟ قېنى ئېيتىڭالرچۇ؟ – دوست
 تېخى يېقىندىال يۈز بهرگهن، مهڭگۈ ئۇنتۇلغۇسىز قانلىق پاجىئهلهر ههققىدىكى بۇ سۇئال ههر ئىككـى

 هېسسىيات تۇيغۇلىرى بىردىنال ئۇالرنىڭ كـۆز چاناقلىرىـدا ئهپسۇسلۇق . يىگىتنىڭ يۈرىكىگه قاتتىق تهگدى
 . بهلگه بېرىشكه باشلىدى

 : سوپى چهندازا يهنه ئاتىالرچه مېهرى بىلهن سۆزلىمهكته ئىدى
 قالغـان . بايـاۋانالردا قالـدى – ئۇالرنىڭ نهچچه مىڭى غېرىۋىي كېپهن بولۇپ، ئۆلـۈكلىرى چـۆل 

 سىلهر بولـساڭالر كـۆرمىگهننى كـۆرۈپ، ئـاران بـاالدا . هپ تۈگهتتى ي » ئالتاي يېغىلىغى « قىسمىنى بولسا
 ... زار يۈرۈۋاتىسىلهر – بۈگۈنگه كهلدىڭالر، بىراق، تېخىچىال ئاچ

 ئۇنىڭ كهڭ پىشانىدىن تهر تامچىلىرى چىپىلداپ ئېقىـپ . پى چهندازا بارغانچه قىزىپ سۆزلهيتتى و س
 لىپ، مۇڭلىنىپ ئولتـۇرۇپ، ئۇنىـڭ ئوتلـۇق سـۆزلىرىنى هېلىقى ئىككى يىگىت بولسا باشلىرىنى سې . تۇراتتى

 سوپى چهندازا سهرپۇش تۇمىغىنىڭ ئوڭ تهرىپىنى قىستۇرۇپ قويۇپ، تېىڭمۇ غهزەپ بىـلهن . ئاڭلىماقتا ئىدى
 : سورىدى
 ئالال ۋاي بـالال، نـادانلىقنى – ئالال « سىلهر ئالته شهههردىن تۇتۇلۇپ چىققاندا يول بويى ئېيتقان 
 جىگهر دوست ئىدىڭالر، تاغ – دېگهن ناخشاڭالرنى ئۇنتۇپ قالدىڭالرمۇ؟ سىلهر تۈنۈگۈنال جان » تاشالڭالر

 باياۋانالردا دىشىۋارلىق تارتىپ يۈرگهنلىرىڭالردا كۆرۈشكىچه پهرۋانه بولۇشاتتڭالر، خوپ، بۈگۈنچۇ؟ –
 دە، – ى سوپى چهنـدازا بىـسلىرى يـالتىراپ تۇرىـدىغان ئىككـى پىچـاقنى قونچىـدىن سـۇغۇرۋالد

 : يىگىتلهرنىڭ ئالدىغا تاشالپ، دەر غهزەپ بىلهن
 دەپتىكهن، قېنى قايـسىڭالر ئـاۋال » پىچاقنى ئالدى بىلهن ئۆزۈڭگه سال، ئاغرىمىسا كىشىگه سال « 

 . دېدى  سىناپ كۆرىسىلهر؟
 ئـاچچىق تهنه، لـېكىن سـهمىمىي سـۆزلهرنى . ئۇ، ئوتلۇق كۆزى بىلهن يىگىتلهرگه تىكىلىپ تـۇراتتى

 ئۇالر ئورۇنلىرىدىن . اڭلىغان يىگىتلهرنىڭ يۈرىكىگه پىچاقالر ئۆزى كېلىپال قادالغاندەك تۇيۇلۇپ باشلىدى ئ
 دە، پـارقىراپ تۇرغــان پىچـاقنى ههر ئىككىـسى تهڭـال ئېلىــپ، قـورام تاشـقا ئــۇرۇپ – تهڭـال تۇرۇشـتى

 چاقلىشىپ، ئهپۇ سوراشتى ۋە سۇندۇرغاندىن كېيىن، قىيادىن چوڭقۇر ئېقىنغا چۆرۈۋەتتى، ئاندىن يىغالپ قۇ
ئىككىسى تهڭ كېلىپ، هېلىقى غهمخورچىسىنىڭ بىرى ئـوڭ، بىـرى سـول بىلىكىـگه ئېـسىلىپ، نامـاقۇللۇق

پۇل سالىدىغان مهخسۇس يانچۇق، ههميان ①
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 يىگىتلهرنىڭ كۆز ياشلىرى سـوپاخۇننىڭ بىلهكلىرىنـى نهملهشـكه باشـلىغان . بىلدۈرۈپ، كهچۈرۈم سورىدى
 . ئىدى

 : سوپى چهندازا ئۇالرنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ
 دېـگهن گهپ بـار، سـىلهر بـۇ گهپنـى ههرگىـز » ئىماننى قـاچۇرار، ئىمـان شـهيتاننى – گۇمان « 

 . دېدى  ئۇنتۇماڭالر،
 : يىگىتلهردىن بىرى . بۇ چاغدا ۋاقىت چۈشكه يېقىنالپ قالغان ئىدى

 سىزنىڭ قىلىپ كېلىۋاتقان غهمخورلۇغىڭىزنى مهن . تاغا، بىز ئهمدى سىز باشلىغان كېچىككه كىرىمىز 
 ... ئهسال يادىمدىن چىقارمهيمهن،لېكىن هازىر مهن

 دە، – سوپى چهندازىغا يۈرەكتىن ۋەدە بېرىۋاتقان بۇ يىگىت سۆزلهۋېتىپ بىـردىنال ئاسـمانغا قارىـد
 : جىددى تۈس ئېلىپ

 مهن شـۇ ئىـشنىڭ . هازىر مهن سىز بىلهن خوشالشماقچىمهن، مېنىـڭ زۆرۈر بىـر ئىـشىم بـار ئىـدى 
 . دېدى – ! خوش – ئهمىسه، خهير .... ئۈچۈن، هۆددىسىدىن چىقىشىم

 يـۇ، بىـراق – سوپى چهندازا، يىگىتنىڭ كېيىنكى جىددى سۆزىگه، سىرلىق كهيپىياتىغا ئهجهبلهنـدى
 . توال پۇل بېرىپ، يولغا سېلىۋەتتى – بېرىسىنى سۈرۈشتۈرمهيال، ههر ئىككى يىگىتنىڭ قولىغا ئاز – نېرى

 شلىغان پېتى تاغ باغرىـدىكى ئهگىـمهچ يـول بىـلهن پهسـلهپ هېلىقى جىددى ئىشى بار يىگىت شاپا
 ئىككىنچـى يىگىـت بولـسا تـاغ . هۇيت دىگىـچه ئاللىقاياقالرغىـدۇ غايىـب بولـدى – دە هايت – كهتتى

 . ئۈستىدىكى يول بىلهن ئۇدۇل شهرق تهرەپكه يۈرۈپ كهتتى
 غا چۆمگهن هالدا، شهههرگه يىگانه قىلىپ، يهنه چوڭقۇر خىيال – سوپى چهندازا قىرلىق قىيادا يهككه

 . تىكىشى نهزەر تاشاليتتى
 مىردىئان سىزىق بويالپ جهنۇپ تهرەپتىن سوزۇلغان كهڭ سـايلىق ئېقىننىـڭ كـۈن – قىيالىققا ئۇدۇل

 چىقىش لېۋىدىكى قارىياغاچلىق ئورمانالر ئۇدا بىر ههپته ياققان مۆلدۈر ئارىالش يامغۇر ۋە قاردىن كېـيىن
 كـۆك باراقـسانلىق – قوياشنىڭ ئىسسىق نۇرى تهپتىدىن قايتا جانلىنىـپ، كـۆپ بۈگۈنكى ئوچۇق هاۋادا
 دولقـۇنالپ چۈشـكهن قـار ۋە – جىلغىلىرىـدىن ئۇرغـۇپ ) نهنسهن ( جهنۇبىي تاغ . تۈسكه كىرگهن ئىدى

 التقىلىـق سـۇالر – ئۆسـتهڭلهردىن قوشـۇلغان الي – يامغۇر سۇلىرى، شهههر كوچىسى ئارىسىدىكى ئېرىق
 ئۇلغىيىپ، شهههرنىڭ غهربىي تهرىپىدىكى سـايلىق ئېقىنـدىن ئۆركهشـلىنىپ – غانسېرى سهمهپ بىلهن بار

 بۈيۈك جۇڭغارىيه ئويمانلىقىغـا قـاراپ – كېلىپ، هېلىقى قىيالىق چوققىىغا باغرىنى ئۇرۇپ ئۆتۈش ئارقىلىق
 . كېتهتتى

 ددى شـىددەت بىـلهن بىـر قاراشـتا كىـشىگه خـۇ قىيانالر ئهۋجىدىن هاسىل بولغان بۇ چوڭ دولقۇن،
 التقىلىرىنى ئهسلىتىپ، بۇ شهههرنىڭ ئاستىدا گويا پارتالش ئالدىدا تۇرغان بىر – ئېقىۋاتقان يانار تاغ الۋا

 ۋولقان باردەك هېس قىلدۇراتتى، دېمىسىمۇ كىشىلهر بۇ كۈنلهردە ئهنه شـۇنداق سـىرلىق بىـر تهۋرىـنىش ۋە
 . تهشۋىش ئىچىدە تۇراتتى

 ئـۇ، . قايرىلغان چاغدا، سوپى چهندازا قىزىلتاغ ئۈستىدە پهسكه قاراپ ماڭدى قۇياش قىيامىدىن سهل
 ئـۆزىگه سـۇئال – پهللىمۇ پهلله تۆۋەنلهپ چۈشۈۋېتىپ، يهنه ئاللىقانداق چىگىش خىيالالر ئىچىـدە، ئـۆز

 : قوياتتى
 – پهيلـى، زاماننىـڭ خـۇي – دۇنيانىـڭ خـۇي ! ئاجايىپ سىرلىق هېكىمهت، چوڭقۇر تىلـسىمات 

 بىـر دەم تۇتۇلـۇش،  پهيلى نىمىشكه بۇنچىۋاال ئوخشىـشپ كېتىدىغانـدۇ؟ – يلى، ئادىمىزاتنىڭ خۇي په
... بۇ ئۈچ تهرەپنىڭ قايسىسى قايسى تهرەپنى دورايدىغاندۇ؟ ! بىردەم ئېچىلىش، بىردەم غهزەپلىنىش

 هنـۇبىي سوپى چهندازا ئۆزىنىڭ بۇ گىدىرماچ خىيالى بىلهن بهنت بولغىنىچه مېڭىـپ، شـهههرنىڭ ج
ئاندىن ئۇ، پىشىن مهزگىلىدە مال بازىرىدىكى . قاپقىغى يېنىدىكى بىر كىچىك ئاشخانىغا كىرىپ غىزاالندى
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 چه 20  30 بۇ يهردە يېڭىدىن سېلىنغان بالىخانىلىق بىر ئىمارەتنىـڭ ئالـدىغا . بىر مىچىت ئالدىغا كهلدى
 ئـۇدۇل ئهنه شـۇ ئـادەملهر تـوپى دە، – ئۇ، مىچىـت ئالدىـدىن قايرىلـدى . كىشى توپلىشىۋالغان ئىدى

 . سۆزلىرىگه قۇالق سالدى – ئۇ كىشىلهرنىڭ يېڭى ئىمارەت توغرىلىق قىلىشىۋاتقان گهپ . قاتارىغا باردى
 هورۇنالرنىـڭ بـۇ يېڭـى ئىمـارەتكه ئهيىـپ قويـۇپ، – ههممىدىن كۈلكىلىگى بىر قىـسىم تىجىـمهل

 شـۇنداقتىمۇ يهنىـال ئۇالرنىـڭ . لهتمهكته ئىـدى ئاخمىقانه سۆزلهشلىرى سوپى چهندازىنىڭ ئهرۋايىنى ئـۆر
 : سۆزلىرىنى بىر دەم تهخىر قىلىپ ئاڭلىدى – يهكپاي گهپ

 دە، – بارمـايال سـۇنىڭ تېگىـدە قالىـدۇ – ئىمارەتنىڭ هۇلى پهس بولۇپ قاپتۇ، بىرەر يىلغـا بـارا 
 . يىقىلىپ چۈشىدۇ

 . دەرىزىسى تهسكهي تهرەپكه بولۇپ قاپتۇ 
 . ز قوپۇرۇلماپتۇ توغرا تېمى تۈ 
 . ياغاچلىرى ئىنچىكه بولۇپ قاپتۇ 
 ... قۇچا سىغمايدۇ – تهكچه ههم دەرىزىلىرى كىچىك بولۇپ قاپتۇ، قاچا 

 سۆزلهرنى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن، ئاستا كىرىپ، يېڭى ئىمارەتنى كۆرۈپ – سوپى چهندازا بۇ گهپ
 : دە، ئاۋۇالرغا دېدى – چىقتى
 « : ئۇستا تـامچىالردىن ئوخـشايدۇ دەپـتىمهن، پهمىمـچه سـىلهر كۆپـۈڭالر مهن باياتىن سىلهرنى 

ــاراي، يــازلىغى ســاراي ســاالي ــشلىغى قايــان ب  دەپ هونــاپ يۈرىــدىغانالردىن ئوخشىمامــسىلهر؟ » قى
 هـورۇن ئىـشهكنىڭ . پىشانىسىدىن تهر ئاققۇزۇپ ئىشلىگهن ئهرنىڭ قولىدىال مۇشۇنداق ئىمـارەت پۈتىـدۇ

 ... ك يېمى تولۇق دېگهندە
 هۆمىـدەپ ئۇچقانـدەك – شۇ ئهسنادا كۆنچى مهههللىسى تهرەپتىكى بۇالقبېشى كوچىشىدىن هاسىراپ

 : دە – ياشالردىكى يىگىت توپىنىڭ يېنىدا توختىدى 20 يۈگۈرۈپ كهلگهن
 دەپ، تهشۋىـشلىك خهۋەرنـى – ! بىـر ئـادەم ... بۇالقبېشى يېنىـدىكى كۆكتاتلىقتـا ! ئادەم ئۆلدى 

 . چوڭ كوچا تهرەپكه كهتتى ئېيتىپال بهدەر
 تـاڭ بولۇشـقان، جىددىالشـقان – لېكىن، بۇجىددى خهۋەرنى ئاڭلىغـان ئـادەملهر دەسـلهپته هـاڭ

 كـۆرۈپ كېلىـشكه ئىنتىلمهكـته » تاماشـا « بولسىمۇ، كېيىن مهههلىگه چۈشۈپ، بهزىلىرى شۇ يهرگه بېرىپ
 : سوپى چهندازا كۆپچىلىككه . ئىدى

 بـايىقى خهۋەردە . دەيدىغان گهپ بـار » لۇقار، يول قوغلىغان غهزىنىگه سۆز قوغلىغان دەرتكه يو « 
 دېگهنـدەك، غىـرت قىسىـشىپ، ئاسـتا يولىمىزغـا راۋان » تۆگه كۆردۇڭمۇ، يـوق « . چۇقۇم بىر شۇملۇق بار
 . دېدى  بولغىنىمىز ياخشى،

 ك، ئارىـدىن دېگهنـدە . ئادەملهر تارقىلىشقا باشلىغاندا ئاللىقاچان گۇگۇم چۈشـۈپ كهتـكهن ئىـدى
 پۈتۈن شهههرنى ئىنتايىن دەهـشهتلىك . ئانچه ئۆتمهيال كوچىالرغا قوراللىق ههربى، ساقچىالر تولۇپ كهتتى

 كىـشىلهر پانـا . شۇ كۈنى تۈن يېرىمىدىن كېيىن، چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ كهتتى . تهشۋىش قاپالشقا باشلىدى
 – مهيخانىـدىن نېـرى كېتهلمهيـدىغان ۋە مهي ئادەتته . ئىزلهپ تاغ جىلغىلىرىغا قاراپ قېچىشماقتا ئىدى

 . شاراپسىز يۈرەلمهيدىغان بىۋاك پىيانچۇكالرمۇ بۇ دەهشهتلىك كېچىنىڭ قۇربانى بولۇشتىن خالىي بواللمىدى
 ياش بىر پىيانچۇك غهرق مهس هالدا نهنلياڭ كوچىسىنىڭ قاق ئوتتۇرىـدا . تۈن نىسبى مهزگىلى ئىدى

 ! ئىشپىيۇن ! ئىشپىيۇن « : ئۇ، گاهىدا كارنىيى يىرتىلغۇدەك ۋارقىراپ . دى ئوڭ ۋە سولغا دۈگۈجۈپ يۈرگهن ئى
 : دەپ سۈرەن ساالتتى ۋە مۇشتۇمىنى چىڭ تۈگۈپ، خۇددى جۆيلۈگهندەك سۆزلهپ كېتهتتى »

 هىلـى ! قېنى دىگىنه، ماڭا ئۆتكۈزۈپ قويغىنىڭ بارمىدى؟ نىمىشكه ماڭا مۇنچىۋاال ئهگىشىۋالىسهن 
!... مىجىپ تاشاليمهن جۇمۇ، هىلى خامىرىڭنى
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 بىـراق، ئۇنىـڭ . پىيانچۈك بارغانچه جىددىيلىشىپ بىردە ئوڭغـا، بىـردە سـولغا مۇشـت تهڭلهيتتـى
 چارچـاپ قالغانـدا يهنه . كهيـنىگه قاچـاتتى – ئۇ گاهىدا ئالدى . مۇشتۇمى تېگىدىغان نىشان يوق ئىدى

 قۇتۇاللمىغىنىغـا دەر غهزەپ بولـۇپ، دىـن » ئىشپىيۇن « ئۇ، ئۆزىنى قوغلىشىپ يۈرگهن . ئىزىدا توختايتتى
 . پات يىقىلىپ چۈشهتتى – هالسىزلىنىپ پات

 دېگهنـدەك، بـۇ پىيانچۈكنىـڭ كهيـنىگه بۈگـۈن ئهگىـشىۋالغىنى » قورققان سايىسىدىن ئۈركۈپتۇ «
 ئۇنىڭ بۇ هالى ئاشـۇ بۇالقبېـشىدىكى ئۆلـۈم پاجىئهسـىگه . پهقهت ئايدىڭ كېچىدىكى ئۆز سايىسى ئىدى

 سهرگۈزەشــتىلهرنى بېــشىدىن » قورققانغــا قــوش كـۆرۈنهر « لىك بــولغىنى ئۈچــۈن ئاشـۇنداق مۇناسـىۋەت
 بىـلهن » ئىـشپىيون سـايه « ئۇ نىسبى شهپىدىن ئۆتكهنگه قهدەر . كهچۈرۈپ قاتتىق بىئارام بولماقتا ئىدى

 ن پېتـى ئۇ، نهمكهش يهرگه پاقىدەك چاپالشـقا . ههپىلىشىپ ۋە ئېلىشىپ، ئاخىرى دەرمانى كېتىپ يىقىلدى
 ... دە، مهسنى ههيدەپ كهتتى – باش توخۇ مهههلدە ساقچى كېلىپ قالدى . ياتاتتى

 ئىككىنچى باپ
 غـا بېرىـپ » ئـالتۇن يېغىلىغـى «  يۇقىرىدىكى ۋەقهلهرنىڭ سىرى دەهشهتلىك تارىخىي تىراگېدىيه

 . يىلى ئىيۇندا يۈز بهرگهن ئىدى – 1942 بۇ تىراگېدىيه بولسا . تاقىالتتى
 اسى بويىدىكى مۇنبهت تۈزلهڭلىكته بىنا بولغان ئهزىـزانه قهشـقهر هېساپـسىز تـارىخىي تۈمهن دەري

 قىسمهتلهرنى بېشىدىن كهچۈرۈپ، پامىر ئېتىگىدە يهنىال مهردانه قهد كۆتۈرۈپ تۈرماقتـا ۋە يهنىـال پۈتـۈن
 . مهكته ئىدى تارىم ئويمانلىقىنىڭ مهنىۋى مهشئىلى بولۇشتهك پارالق ۋە ئۇلۇغۋار شۆهرىتىنى ساقالپ كهل

 – باراقسان تالالر ۋە تۈرلۈك شېرىن مېۋىزار بـاغۇ – ههر يىلى پهسىللهرنىڭ مۇناسىپ مهۋسۈمىدە بۈك
 بوستانالر بىلهن ئاجايىپ رەڭدار كىيىنگهن بۇ مۇقهددەس دىيارنىڭ گۈزەل مهنزىرسـى ئىختىيارسـىز هالـدا

 . ههر بىر كۆز ۋە كۆڭۈلنىڭ زەۋقىنى جهلپ قىالتتى
 زۇمـرەتتهك سـۈزۈك ئاسـمان . چوڭ بازار بولىدىغان پهيشهنبه كۈنى – ههپتىسى  2 ننىڭ بۈگۈن ئىيۇ

 شهههرنىڭ قايناق مهركىزىـدىكى هېيىتكـار مۇهىتىغـا نـۇر سـېپىپ . خۇددى ئىسىل ئهينهكتهك يالتىرايتتى
 . كوچىالردا سىماپتهك ۋىلىلداپ جۇال قىالتتى – تۇرغان قۇياشنىڭ جىلۋىسى ئارات رەسته

 كىچىـك سـىۋەتلهرگه قـاچىالپ ئېلىـپ – تۈمهن مېۋىلهرنى چـوڭ – ئهتراپالردىن تۈرلۈك شهههرگه
 – دېهقانالرنىـڭ پهيزىلىـك توۋالشـلىرى ههم شـېرىن مېـۋە – كىرگهن ئىشچان ۋە پاراسـهتلىك بـاغۋەن

 . چىۋىلهرنىڭ خۇش پۇراقلىرى كىشىنىڭ كۆڭلىنى هوزۇرالندۇراتتى
 ئاقـارتىش ئۇيۇشمىـسىنىڭ ههشـهمهتلىك ۋە ههيۋەتلىـك هېيىكارنىڭ جهنۇبىدىكى ئۇيغۇر مهدىنـى

 قاتـار قويۇلغـان كاۋاپـدانالر ههم تـۆت – تىياتىر كۈلـۈبى ئالدىـدىكى ئـازادە كهڭ مهيـدانغا قاتـارمۇ
 تهرەپتىكى ئاشخانا ۋە ناۋايخانىالردىن تارقىلىۋاتقان تاتلىق تاماقالرنىـڭ مېزىلىـك پۇراقلىرىمـۇ ئىـشتىها

 . لىرىنى ئاچاتتى ئهلنهغمىلىرىنىڭ ئىشىك
 مهيدانىنىڭ ئوڭ ۋە سول تهرەپلىرىدە توپلىشىپ تۇرغان بېشىغا گىجىم رومال، تور رومال ۋە داكىالرنى

 چوكانالرنىڭ باش، قول ۋە قولتۇقلىرىدىكى رەڭگارەڭ چىرايلىق دوپـپىالر – ئارتىۋالغان سۇچۇك سۆزلۈك قىز
 . كۆزلهرنى قاماشتۇرۇپ، كۆڭۈللهرنى كۆيدۈرەتتى

 كـۆز قىلىـپ – كهچكهنـلهرگه كـۆز – ىرىدا زىخچا ئالتۇن ۋە تىلالالرنى جىرىڭلىتىپ، ئـۆتكهن قولل
 يۈرۈشكهن بىر مۇنچه مهككار سهرراپالر ەېدىيىپ ۋە هېجىيىپ، تاپان توزاقلىرىغا جـاي ۋە جـان كـۆزلهپ

 . باراتتى
 هرلىرىـدە هه دەپ زەرگهر ئۇستىالر كۆزلىرىگه غۇۋاالشـقان ئهيـنهك تاقىۋېلىـپ، رەسـتىنىڭ پىنهـان ي
ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا . ئىشلهپ، هاجهتمهنلهرنىڭ بۇيرۇتمىلىرىنى قولىدىن چىقىرىـشقا ئالـدىرىماقتا ئىـدى
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 يهنه بهزىلىرى . توپلىشىۋالغان جۇۋانالرنىڭ بهزىلىرى بىزەكلهرنىڭ سهرخىلىنى تالالش بىلهن بهنت بوالتتى
 تىش ئۈچـۈن زەرگهرلهرگه تهكلىـپ تهۋەززۇرالر جـالىغىنى ئېنىقلىـ – بولسا قولىدىكى بىزەكلىرىنىـڭ جىـڭ

 . قىالتتى
 ئهجهپكـى، ئۇالرنىـڭ قاتارىــدىكى ئـورۇق، سـهل دۈمچهكــرەك كهلـگهن بىـر ئۇســتام بىـر كىــشى
 كۆرسهتكهن ئالتۇن ساپاقنىڭ ساپ ئهمهسلىكىنى ئېيتىپ بېرىش بىـلهن، بـۇ خالىـسانه خىزمىتـى ئۈچـۈن

 . قىسلىق تېپىۋالدى ئهتىگهندىال ئويلىمىغان يهردىن ئۆزىگه تهڭ
 يىگىت تهرەپنىڭ ۋەكىلى بولۇپ كهلگهن سېمىز جـۇۋان گىجىـم . بۇ، بىر توي تهرەددۇتنىڭ مېلى ئىدى

 دە، زەردىـسى بىـلهن تـېگىش قىلغىلـى – رومىلىنىڭ تۆشۈگىدىن زەرگهر ئۇستامغا هۆمىيىپ بىـر ئااليـدى
 : باشلىدى
 قالدىمۇ، نىمه؟ لىلال گهپ قىلغۇلـۇق ئهمهسـمۇ؟ ئۇستام، نېمه دەپ يۈرىدىال، كۆزلىرىگه تور باغالپ 

 ئادىل سۆز قىلمىسىال ئاخىرەتكه نېمه دەپ بارىال؟ مۇشۇنداق جىڭ ئالتۇننى جا دېيىشكه نېمه ههدىللىرى؟
 دە، سېمىز جۇۋانغا كۆزەينىگنىڭ تېگىـدىن تـازا بىـر ئالىيىـپ – زەرگهرنىڭ غۇژژىدە كهيپى ئۆرلىدى

 : قارىۋېتىپ
 ئهتىگهندە ماڭا بۇنچه قاۋاپ بېرىدىال، مهن سـىلىنى دۇكىنىمغـا چىلـالپ كهلـدىممۇ؟ خېنىم، نېمه 

 . دېدى  مىدىله، » بۆكىگه جىگدە سالماقچى « سىلى ئاخىرەتنى بىلسىله خهقنىڭ
 باپكا قېرىسا بـۆزدىن، « . الردىن ئاشقان دىلى نازۇك، سهپرا مىجهز كىشى ئىدى 60 زەرگهر قارىماققا

 دېگهندەك، ئۇنىڭ ئىككىال كۆزى ئۆمچۈك تور باغالپ قويغانـدەك بىـر ئـاز خىـرە » دىن زەرگهر قېرىسا كۆز
 دەپ زارلىنىـپ » كـۆزۈم تورلىـشىپ بواللمـايۋاتىمهن « پـاتال – ئۇنىڭ ئۆزىمـۇ پـات . كۆرۈنۈپ تۇراتتى

 يقـا دېگهن سـۆزىنى ئـاڭالپ، ئۇسـتامنىڭ قۇ » كۆزلىرىگه تور باغالپ قالدىمۇ « سېمىز جۇۋاننىڭ . يۈرەتتى
 زەرگهرنىڭ كۆسى بېسىلماي هېلىقـى جۇۋانغـا يهنه . چېچى تىك تۇرۇپ، مىجهزى چېچىلىپ كهتكهن ئىدى

 : تېگىش قىلىپ
 ئهمهسمۇ؟ ناباپ مال بىـلهن » اليدىن ياسىغان خام كوزا، سۇغا چۈشسه ساق چىقالمايدۇ « خېنىم، 

 غىچه قىرىڭـدىن ئـۆتهي، ئېلىۋېلىـپ قىزىڭنـى ئـال « قىز تهرەپنى ئالدىسىال نائىنسابلىق ئهمهسمۇ؟ ياكى
 . دېدى  ، ... قىلماقچىمۇ، يه؟ » بولۇپ جېنىڭدىن ئۆتهي

 : ئىگىز بويلۇق ئۇ جۇۋان زەرگهرگه قۇشۇمچه قىلىپ . بۇ يهردە قىز تهرەپنىڭ ۋەكىلىمۇ هازىر ئىدى
 ئۇســتام راســت ئېيتىــدۇ، نــېمه ئــانچىۋاال كۆپــۈپ كهتكۈلــۈك؟ كــۆڭلىمىز تــوغرا بولــسا، ئــالتۇن 

 ياغـاچ قازانـدا ئـاش بىـر « . ئانىمىز بىزنى ئالتۇن ئۈستىگه تۇغمىغـان . جابدۇقسىزمۇ ئىش ئهپلىشىۋېرىدۇ
 . دېدى  ، » قېتىمال پىشىدۇ

 تـوي « زەرگهر قىـز تهرەپ ۋەكىلىنىـڭ سـۆزىگه مـاز بولـۇپ،  گهپنىڭ مېغىزىنى دىسىله خېنىم، 
 . دېگهننى قوشۇپ قويدى » دېگهن ئۆمۈر سودىسى

 . هنىلهرنى ئاڭلىغان سېمىز جۇۋان خۇددى گېلىگه سۆڭهك قادالغاندەكال غىققىدە بولۇپ قالدى ت – تاپا
 : دە، يهنه باشقىدىن ۋاالقلىغىلى تۇردى – كېيىن ئۆزىچه هار ئېلىپ، قورسىقى ئېسىلدى

 بوي يهتمىگهن شـاپتۇل « دە، – ۋاي، جېنىمهي، ماڭا نېمىتى؟ بېرىپال يىگىتنىڭ ئانىسىغا ئېيتىمهن 
 توينىـڭ ئهلچىـسى « . شـۇنىڭ بىـلهن تـوينى بـۇزۇپ تاشـاليمهن . ئىكهن، دەيمهن ۋەسساالم » ئاچچىق

 . دېگهننى ئۇقماپتىمهن » بولغىچه، باينىڭ غالچىسى بول
 قىزىمىـز . بۇنداق دوقلىرىغـا پهرۋايىـم پهلهك . چاپسان بارسىال خېنىم، زەللىلىرى سوۋۇپ قالمىسۇن 

 . ئۆزىگه ئۆزى ئالتۇن
 زەرگهر ئۇستام بىـر كۈلـۈپ، . ۇۋان دوق قىلىپ، پىشىنى قاققان پېتى دۇكاندىن چىقىپ كهتتى سېمىز ج
: بىر تېرىكىپ
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  دېسىال ئىـش پۈتمهسـمىدى، » ئۆزۈم يالغانچى ئهمهس، يارىغىم يالغانچىدى « توۋا، بۇ جۇۋان 
 . دە، يهنه ئىشىنى قىلىۋەردى – دېدى

 . ەم قاينىمىغا ئايلىنىپ، بازار تېخىمۇ قىزىماقتا ئىدى شهههرنىڭ كوچىلىرى ئاد . چۈش مهههل ۋاقتى
 بهزى كـوچىالردا بـالىالر . توپ كهپتهرلهر ئهركىن پهرۋاز قىلىـشماقتا – سۈزۈك ئاسماندا توپ – سۈپ

 تۈمهن دەرياسـى بويىـدىكى ئـاتلىق ئهسـكهرلهر . ئىككى تهرەپ بولۇشۇپ، خوراز سوقۇشتۇرۇپ يۈرۈشهتتى
 . ڭ تۈزدە بىر توپ ئادەملهر هه دەپ ئىت تاالشتۇرۇش بىـلهن مهسـخۇش ئىـدى مهشىق مهيدانىغا يېقىن كه

 – بۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئاللىقانداق نادانالر ئىتنىڭ كهينىگه كىرىپ، گاهىدا تالىشىپ، بىر دەمدىال ئېغىز
 . بۇرۇنلىرى قانغا مىلىنىپ كېتىشهتتى

 ئـادەملهر توسـاتتىنال ئاسـمانغا مىـغ – كۈن قىيامىدىن قايرىلغان مهههلىـدە هېىيتكـاردىكى مىـغ
 . قاراشقىلى باشلىدى

 بىر جۈپ الچىن قاياقتىندۇر غهزەپ بىلهن ئېتىلىپ كهلگهن پېتـى ئىگىـزدە پهرۋاز قىلىۋاتقـان هېلىقـى
 . پىرەن قىالتتى – بىرلهپ تېرە – دە، قېچىشقا ئۇرۇنغانلىرىنى سوقۇپ، بىر – كهپتهرلهرنى ئارىغا ئېلىۋالدى

 ېيتكار پهشتىقىنىڭ ئۈستىدىكى يېڭى ئاي مهشئىلى بىكىـتىلگهن مۇنـاردا بىخارامـان دەل شۇ چاغدا ه
 سايراۋاتقان بىر جۈپ كاككۇكمۇ ئاسماندا يـۈز بهرگهن ئههۋالـدىن چۆچـۈپ هـۈركىگهن پېتـى نهزەربـاغ

 . تهرەپكه بهدەر قاچتى
 . ننـى ئوقۇماقتـا ئىـدى مۇشۇ پهيىتته، بىر توپ ئادەملهر چوڭ خانىقا ئالدىغا چاپالنغان بىر چوڭ ئېال

 : بىرىدىن تهقهززالىقتا سورايتتى – قىستاڭ ئىچىدە ئېالنغا يېقىن بارالمىغانالر بىر – قىستا
 ئوقۇيالىدىڭىزمۇ، نېمه گهپكهن؟ 

 : ئوقۇغانالر ئېيتىپ بىرەتتى
 ... ئىكهن » باي بولۇشقا سهپهرۋەر قىلىش ئېالنى «  ياشالرنى ئالتايغا ئالتۇن كوالشقا 
 دەيتتـى كىـشىلهر، ئاسـتا – ! دېگهن شـۇ دە » قاسساپ جان قايغۇسىدا، ئۆچكه جان قايغۇسىدا « 

 . پىچىرلىشىپ
 . ئادەملهر جىددى ساراسىمىگه چۈشمهكته ئىدى

 شۇ ئهسنادا ئۇيغۇر ئۇيۇشما تهرەپتىن ئىگىز بويلۇق جارچى كارنىيى يىرتىلغىـدەك ۋارقىـراپ، هېيتكـار
 : ى مهيدانىغا كىرىپ كهلمهكته ئىد

 ئالتايدا توال ئالتۇن،
 بارساڭ بىلىسهن بالال ؛
 ئالتۇنغا تويۇپ كۆزۈڭ،
 . باي بوپ كېلىسهن بالال

 دەرتتىن خاالس بولۇپ، – غهم
. ئويناپ كۈلىسهن بالال

 يول يىراق دىمه ههرگىز،
 . راههت كۆرىسهن بالال

 مهيلىڭ بولسا ئالتۇنغا،
 . نىمىشكه تۇرىسهن بالال

 پ پۇشايمان، بارمىساڭ قىلى
... ههسرەت چېكىسهن بالال
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 جارچىنىڭ ئويناۋاتقان سىرلىق كومېدىيىسى ئىنيتايىن يوشـۇرۇن ۋە » ئاغزى قايماق، كۆڭلى مايماق «
 . رەزىل پىالن يېتهكچىلىكىدە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىدى

 ۋە بىـر ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسى كۇلۇبىنىڭ كىرىش ئېغىزىدىكى ئىگىز ۋە ههيۋەتلىك پهشتىغىدا بىر ههربـى
 مانا شۇ ئىككى ئوفىتسىر . ساقچى ئوفىتسىر هېيتكار مهيدانىغا قاراپ تهكهببۇرانه قىياپهتته غادىيىپ تۇراتتى

 . رېژىسسورلىرى ئىدى » ماهىر « نىڭ » ئالتۇن تىراگېدىيسى « بۈگۈندىن باشالنغان
 . انىغـا ئىـگه ئىـدى ئۇالرنىڭ بىرى ئىگىز بويلۇق، شوينا بهل ئادەم بولۇپ، يىڭجاڭلىق ههربـى ئۇنۋ

 . ئىككىنچىسى غوللۇق، دوغىالقراق بولۇپ، ساقچىنىڭ شۈڭگىنى ئىدى
 ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال هېيتكار مهيدانىـدىكى ئـادەملهر خـۇددى بۆرىـدىن هـۈركىگهن قويـدەك

 ا شۇندىن كېيىن كوچا ئېغىزلىرىدا قوراللىق بىر نىمىلهر پهيـد . تهرەپكه پېتىراپ كېتىشكه باشلىدى – تهرەپ
 . دە، جېجاڭ، گهيجاڭالرنىڭ ئارىالشما زوراۋانلىقلىرى بىلهن ياشالرنى تۇتـۇش ئىـشى باشـالندى – بولدى

 . ئۇالر ئالدىنئاال تهييارالپ قويغان مهخسۇس گازارمىالرغا ئېلىپ بېرىلىپ، نهزەر بهنت قىلىناتتى
 يېـزىالردا – مه شـهههر هازىر هېيتكاردا يۈز بېرىۋاتقان بۇ تىرورلۇق تىيانشاننىڭ جهنۇبىـدىكى ههمـ

 ئۇالرنىـڭ . قازانىڭ قازىنى كهمبهغهل بىچارىلهرنىڭ بېشىدا قاينىماقتا ئىـدى – باال . بىردەك داۋام قىلماقتا
 بهگلهر بىـلهن بـاي غوجـامالر . زار، ئاهۇ پهريادى پهلهك پهيمانلىرىنى زىلزىگه كهلتۈرۈپ باراتتى – ناله

 يوالتمىغاننىـڭ ئۈسـتىگه كهمبهغهللهرنىـڭ بـالىلىرىنى تۇتـۇپ بولسا، ئۆز پهرزەنتلىرىنى بۇ ئىـشقا يـېقىن
 ئۈنـۈملهرگه ئىـگه – سۈپىتى بىـلهن نۇرغـۇن ئولجـا ) ئادەم سودىگىرى ( بېرىشته ئهڭ ئهشهددى قهلالپ

 دىـگهن ئههـۋالالر ئهمهلـدە » باينىـڭ يېنىغـا كـېلهر، كهمبهغهلنىـڭ جېنىغـا « باال قـازا . بولماقتا ئىدى
 . ى ئىسپاتالنماقتا ئىد

 دە، ئهتراپقـا – بىر يىگىت هېچنىمىگه پهرۋا قىلماي زبهردەسىت دەسسهپ هېيتكارغا كېلىپ توختىـدى
 . نهزەر تاشالشقا باشلىدى

 : ئۇزۇن ئۆتمهي يىگىتنىڭ يېنىغا ئاق ساقال بىر بوۋاي پايدا بولۇپ، غهمخورلۇق ئاهاڭىدا
 سا قـۇش يهر، يىـتىم دۆڭـگه چىقـسا هۆپۆپ دۆڭـگه چىقـ « باالم بۇ يهردە تۇرما، تېزرەك كېتىۋال، 
 . دەيدىغان گهپ بىكار ئهمهس، هازىر خهتهرلىك، ساڭا بىر پاالكهتچىلىك چاپالشمىسۇن » مۇشت
 راسـت، هـازىر خهتهرلىـك، – دېدى يىگىت، بوۋايغا مـۇاليىم تهلهپپـۇز بىـلهن  رەهمهت ئاتا، 

 ختىمگىمۇ ئىـبلىس قـولىنى سـوزماقتا، شـۇڭا جىنايهتكار ئالتۇن مېنىڭ به . ئاسمان چوغ، زىمىن قوغ بولماقتا
 » ! يه بايدىن چىقارمهن، يه سايرامدىن « . ئالتۇن كوالشقا ئۆز ئىختىيارىم بىلهن بارىمهن

 يىگىت بىلهن بوۋاينىڭ سۆزى تېخى ئۈزۈلمىگهن پهيىتته، توساتتىن بىـر قىزنىـڭ يىگىتنـى چاقىرغـان
 : يېقىملىق ئاۋازى ئۇالرنىڭ سۆهبىتىنى ئۈزدى

 ... پان ئاكا ئىر 
 ياشالر چامىسىدىكى ئومـاققىنه قىـز كىچىككىنـا بىـر پـارچه 12 . يىگىت دەرهال قىز تهرەپكه قارىدى

 : خهتنى ئىرپانغا سۇنۇپ تۇرۇپ
 خوش، ئهمىـسه مهن . ئهتىگهن سىزنى ئىزلهپ بارمىغان يېرىم قالمىدى، بۇ خهتنى ئاچان ئهۋەتتى 
 . دېدى  ، ... كهتتىم

 . ئۇ كېلىشى بىلهن بوۋاي ئىرپان بىلهن خهيرلىشىپ كېتىپ قالغان ئىدى . ماڭدى قىز ناهايىتى ئىلدام
 : ئىرپان تهقهززالىق بىلهن خهتنى ئوقۇشقا باشلىدى

 باشپانايىم ئىرپان، سىز ههرگىزمۇ كېتىپ قالماڭ، ههر نېمه كۆرسهك تهڭ كۆرەيلى، سىز بولمىسىڭىز ... «
» ... بۇ جاهان ماڭا بولىدۇ زىندان
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 شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ . ۇغان ئىرپاننىڭ پىشانىسىدىن تهر مونچاقلىرى تۆكۈلۈشكه باشـلىدى خهتنى ئوق
 – خۇددى قاتۇرۇپ قويغان ههيكهلـدەك، بىـر هـازا جىمىـپ كهتتـى، ئـۇنى خېلىـدىن بۇيـان يىتىملىـك

 . يوقسىزلىق بىلهن ئىشقى ئازابى قىينىماقتا ئىدى
 رەهىمسىز سىناق گىرۋىكىدە بېشى قېيىپ دېگهن » يه جاندىن كهچ ياكى جاناندىن « ئهمدىلىكته ئۇ
 . تېڭىرقىماقتا ئىدى

 . چولپاننىڭ رايىغا باقاي  دېدى ئۇ، ئاخىرى قهتئىي قارارغا كېلىپ،  ماقۇل، 
 دە، ئارقىـسىغا بۇرۇلـۇپ، – ئىرپان ئۆزىنىڭ قۇلىقىغا ئاڭلىيالىغىدەك پىچىرالپ، ئاشۇ سۆزنى دېـدى

 . يارباغ كوچىسى تهرەپكه كهتتى

 چى باپ ئۈچىن
 . زامانه زورنىڭ، تاماشا كورنىڭ

 خهلق ماقالىسى 
1 

 دە، بىـر ئـاز ماڭغانـدىن – ئىرپان يارباغ دەرۋازىسىدىن چىقىپ، جان قوغان تهرەپـكه قايرىلـدى
 . چولپاننىڭ ئۆيى ئهنه شۇ يهردە ئىدى . كېيىن، كىچىكرەك بىر ساماۋەرخانا ئالدىدا توختىدى

 سـاماۋەرخانا ئۈسـتىدىكى . ئهتراپنى قاراڭغۇلۇق قاپالپ تـۇراتتى بۇ چاغدا شامدىن ئۆتكهن بولۇپ،
 . بالىخانا ئۆينىڭ پهنجىرىدىن پهنهرنىڭ يورۇغى پىلىلداپ سۇس كۆرۈنۈپ تۇراتتى
ــاردى ــتىغا ب ــسىنىڭ ئاس ــا دەرىزى ــپ، بالىخان ــك قهدەم ئېلى ــان يېنى ــارىالش – ئىرپ ــا ئ  دە، يىغ

 . ئاڭلىنىۋاتقان نادامهتلىك ئۈنگه قۇالق سالدى
 بولمىسا ماڭا بۇ جاهان كېرەك ئهمهس، ! ياشلىق قېرى چايانغا زورلىماڭ 60 ياق، ياق، مېنى سىز ئۇ 

 ... مهن بۇنداق جاندىن تويدۇم
 ئۇ دادىسىغا يالۋۇرۇپ يېلىناتتى ۋە بۇقۇلداپ يىغالپ تـۇرۇپ، . زارى ئىدى – بۇ دەل چولپاننىڭ ناله

 : مۇراجىئهت قىالتتى
 ر دادا، مهرهۇم ئانامنىڭ روهى ههققىدە مېنى ئاياڭ، بولمىسا مهن بۈگـۈنال قهرزىمىزمۇ تۈگهپ كېته 

 ... ئانامنىڭ قهۋرىستانلىقىغا
 قات قىسمهتلىرى زەربىدىن مۈكچىيىپ، ئاللىقاچان نىمجـان بولـۇپ قالغـان – زامان زۇلىمنىڭ قاتمۇ

 لهخته قانغا – ىرى لهخته دە، يۈرەكل – شهمشىدىن ئاق كۆڭۈل، مېهرىبان قىزىنىڭ نالىسىگه چىدىيالمىدى
 . زەرداپ بولغان ئېغىر مىنۇتتا ئاچچىق بىر ئۇه تارتقان پېتى ئۆزىنى گۇپال قىلىپ سۇپىغا تاشلىدى

 شهمشىدىن تېخى يېقىنـدىال مۇشـۇ يېڭـى مهههلىـگه كۆچـۈپ كهلـگهن ۋە سـاماۋەر ئېچىـپ كـۈن
 . كهچۈرۈشكه باشلىغان ئىدى

 كېيىنـرەك ئۆزىنىـڭ بـۇرۇنقى . الىپلىق بىلهن ئۆتكـۈزگهن ئۇ ياشلىق دەۋرىنى مهدرىسلهردە ئوقۇپ ت
 جامائهتنىڭ تهكلىۋى بىـلهن مهكـتهپ ئېچىـپ، ئوقۇتقۇچىلىـق بىـلهن مهلىـكه – مهههلىلىسىدىكى ئهل

 . دېگهن هۆرمهتكه سازاۋەر بولغان ئىدى » شهمشىدىن خهلپهت « بولۇپ، جامائهت ئىچىدە
 قاتارلىق كىتابالرنى پىشـشىق » ناۋايى « نههۋى ۋە – شۇنداق زېرەك قىزى چولپانمۇ ئوقۇپ، سهرپ

 . ئۈگهنگهن ئىدى
 پهقهت بوۋىسىدىن مىـراس . كۈنى ناچار ئىدى – شهمشىدىننىڭ كىرىمى يوق دىيهرلىك بولۇپ، هال

. قوراسىال بار ئىدى – قالغان پىشايۋانلىق ئۆي
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 ئۆمهر باينىڭ كارۋان بېـشى ۋە مۇشۇنداق ئۇتتۇر ئوقهت ئۆتۈۋاتقان بۇ ئۆيگه بىر كۈنى كهچ تهرەپته
 شهمشىدىننىڭ كىچىك ۋاقتىـدىكى ياخـشى ئاغىنىـسى بولغـان نهسـىردىن كىرىـپ كهچ بـولغىچه ئـۇزۇن

 : پاراڭالشتى
 تىجـارەت يـولى  دېدى نهسىردىن، ئۆزىنىڭ مۇددىئاسىنى ئىزهار قىلىـپ، – جانابىي رەسۇلىلالمۇ 

 مانـا هـازىر ئۆزەڭمـۇ . ىشى يـوق كامـالهتكه يهتـكهن ئابروي تېپىپ، يهتته ئىقلىمدا تهڭد – بىلهن يۈز
 كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسهن، پېقىرمۇ تىجارەت بىلهن ههپىلىشىپ يۈرۈپ، ئهركهشتام بىـلهن الداخقـا بىـرەر قېـتىم

 تهئهللۇقاتىم بىر ئۆمـۈر يېتىـپ ئاشـىدۇ – ، دۇنيا » قازىنىممۇ ماي، چۆمۈچىممۇ ماي « قاتناپ قويۇۋېدىم،
 . دىسهممۇ بولىدۇ

 . پـات كۈلـۈپ كېتهتتـى – ردىن تاپاۋەتلىرى بىلهن باياشـات تۇرمۇشـىنى شـايه قىلىـپ، پـات نهسى
 : كۈلكىسىدىن كېيىن، ئادىتى بويىچه گېلىنى زورىغا قىرىپ، يهنه سۆزىنى داۋامالشتۇراتتى

 – ماڭا ههمرا بولۇپ، بـايىقى جايالرغـا بىـر . دېگهن گهپ بار » قولۇڭ ياغ بولسا، يېنىڭغا سۇۋا « 
 قانداق؟ ... دە، قازىنىڭمۇ ماي، چۆمۈچىڭمۇ ماي – قېتىم قاتنىساڭال، ئىشىڭ پۈتتى ئىككى

 ئىنـدىگى ۋە » تاپـاۋەت « ئۇنىـڭ . نهسىردىن مۇشۇ ئوي بىلهن بۇ ئـۆيگه نهچـچه قېـتىم كهلـدى
 . قىزىقتۇرۇش دااللهتلىرى ئارقىسىدا شهمشىدىن ئاقىۋەت پهيلى شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ ماقۇل بولدى

 دە، – ئـۆتمهي نهسـىردىن ئـۆيگه يهنه كىرىـپ كهلـدى – دىن ئاالههزەل بىرەر ههپته ئۆتهر ئارى
 دېگهن تاختا ئېـسىلغان سـودا سـارىيغا » ئۇلۇغ بىرىتانىيه هىندى سودا جهمئىيتى « شهمشىدىننى باشالپ

 . ئېلىپ باردى
 رلىرى ۋە يهنه بــۇ يهرگه ســىرتتىن كهلــگهن هايانكهشــلهر، كومپىــدۇر دەلاللــالر، ئهپيــۇن ســودىگه

 ئهتكهسچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغان مهككارالر مهخپى كىرىپ چىقىپ، خهلقنىڭ يىلىكىنى شوراش ئۈچـۈن
 . نهسىرىدىن بولسا ئهنه شۇالرنىڭ شىرىكلىرىدىن بىرى ئىدى . شۇملۇقالرنى قىلىشاتتى

 ى سـاراي دېدى نهسىرىدىن ۋە شهمـشىدىننى ئهگهشـتۈرۈپ ماڭغـان پېتـ  مانا يېتىپ كهلدۇق، 
 . ئىشخانىسىغا باشالپ كىردى

 : بىرەر سائهتلهردىن كېيىن، نهسىردىن بۈگۈنكى سودا توختىمىنىڭ مهزمۇنىنى شهمشىدىنگه ئۇقتۇرۇپ
 سهر ئالتۇن قىممىتىدىكى ههر خىل گهزمال، چاي، دورا قاتـارلىق 40 مېنىڭ كېپىللىكىم بىلهن ساڭا 

 . دېدى – ... ن بولۇشۇپ، توختام پۈتۈشتۇق، توختامغا قولۇڭنى تاۋارالرنى الداخقا بېرىپ ئۆتكۈزۈۋالىدىغا
 سهر ئالتۇن دېگهننـى ئـاڭالپ، ئۇنىـڭ كهيـنىگه قانـداق ئهجهل ئهجدىهاسـى » 40 « شهمشىدىن

ــسىپ بهردى ــولىنى بې ــا ق ــدەكال توختامغ ــر ئويلىغان ــۇرۇنغانلىغىنى هېچبى ــدىن . يوش ــىرىدىن ئارقى  نهس
 : شهمشىدىننىڭ مۈرىسىگه ئۇرۇپ

 ئىككى كۈن ئىچىـدە – بىر . سهپهرگه تېزرەك جاندۇن . رادىرىم، بۈگۈن ئىشىمىز ئوڭۇشلۇق پۈتتى بۇ 
 . دېدى  مېڭىپ كېتىمىز،

 ئـۆتمهيال شهمـشىدىن نهسـىرىدىننىڭ كـارۋانلىرى – ئىككى كۈن ئـۆتهر – دېگهندەك، ئارىدا بىر
 ... بىلهن بىلله الداخ سهپىرىگه يۈرۈپ كهتتى

2 
 ۇم تاغلىرىنىڭ هېساپسىز خهتهرلىك جىلغىلىرىدا ئۇزۇن سهپ تارتقان كـارۋانالر ئاسمان پهلهك قاراقۇر

 . توختىماي ئىلگىرلهيتتى
 قوپـۇپ مۇڭدىـشىپ كۆڭۈللـۈك كېتىـپ – نهسىرىدىن بىلهن شهمشىدىن يول بـويى بىـرگه يېتىـپ

 باشـقىچه دېگهندەك، نهسـىردىننىڭ قوسـىقىدىكى چۈشـهك » تۈشهك بىلله، چۈشهك باشقا « لېكىن . باراتتى
 كىـرا ههققـى – ئـارقىلىق يۇلۇۋېلىنىـدىغان ئاجايىـپ ئولجىـسى » سهر ئالتۇن سودىسى 40 « ئۇ . ئىدى

. ئۈچۈن نېمىلهرنى ئۈندۈرۋالىدىغانلىغىنىمۇ خامچوت قىلىپ ماڭاتتى
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 ئۇ، بۇرۇنمۇ تاالي قېتىم ئۆمهر باينى ئارقا تىرەك قىلىپ تۇرۇپ، ئاق پادىـشاه چه ئۇلـۇغ بىرىتـانىيه
 ئۇ الداخقا . دەلالل ئىدى » ماهىر « ىگهرلىرى بىلهن بىرلىشىپ، نۇرغۇن شهمشىدىنلهرنى ئوڭدا قويغان سود

 : يېقىن قالغاندا شهمشىدىنگه دەيتتى
 ئىـشىڭ ئوڭغـا تارتىـپ، ئـۇ . مهن الداختا بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ، ئاندىن ئارقاڭدىن يېـتىمهن 

 پايـدا ئۈندۈرۋالىـسهن، تهلىيىڭنـى 10 لىـساڭ، بىـرگه يهردىن ئالىدىغان مـالنى قـاغىلىققىال يهتكۈزۈۋاال
 بۆرىـسى يـوق جاڭگـال، ئوغرىـسى « لېكىن، . ئالدىدا سىناپ كۆرىسهن » ئالتۇن دەرۋازا « يهركهندىكى

 . كالالڭ بىلهن سهگهك بولۇپ ماڭ، ئاغىنه – دەيدىغان گهپمۇ بار، يولالردا هۇش » يوق يۇرت بولماس
 ئـالاله ئـۆزى  دېدى شهمشىدىن جاۋابهن،  دېگهن گهپ بارغۇ، » ق خۇدايىم ساقلىسا باال يو « 
 . ساقالر

 دېگهنلهرنىـڭ ههممىـسىنى تېتىـپ » گۆر ئازابى – يول ئازابى « شهمشىدىن بۇ جاپالىق سهپىرىدە
 كۆرۈپ، مىڭبىر جاپادا ئـاران الداخقـا ئۇلىـشىۋالدى ۋە ئىككـى كۈنـدىن كېيىـنال تېگىـشلىك مـاللىرىنى

 . نهسىرىدىننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بۇيىچه الداختىن خۇشال قايتتى تېڭىشتۇرۇپ،
 كۈنى – 4 دېگهندەك، قايتىش سهپىرىنىڭ » خۇدا ئۇرغاننى خۇداۋەردىمۇ قوشۇلۇپ ئۇرۇپتۇ « لېكىن،

 . مۈلىكىنى قاراقچىالر بۇالپ كهتتـى – كېچىدە، تىلسىم تاغ جىلغىلىرىنىڭ بىرىدە، شهمشىدىننىڭ پۈتۈن مال
 . شىدىن جېنىنى ئارانال قۇتۇلدۇرۇپ قالدى بىتهلهي شهم

 . ئۇ جېنىدىن بىزار بولۇش دەرىجىسىگه يهتتـى . ئهلهم ئۇنىڭغا يېنىك توختىمايتتى – بىراق، بۇ دەرت
 دە، – قىز پهرزەنتلىرىنى ئېسىگه ئالـدى – ئۇ ئۆيىدىكى كۆزلىرى مۆلدۈرلهپ، يولىغا قاراپ تۇرغان ئوغۇل

 دەپ قهلبىنـى ئۈمىدلهنـدۈرەتتى » ئۆلمىگهن جاندا ئۈمىد بار « . شتۇردى نادامهتلىك يولىنى يهنه داۋامال
 . ئۇ

 ئۇنىڭ ئاق . شۇنداق قىلىپ، شهمشىدىن بىر يېرىم ئايالرچه پىيادە يۈرۈپ، ئارانال ئۆيىگه كېلىۋالدى
 نارسـىدە . كۆڭۈل خوتۇنى سهلىمىخان ئېرىنىڭ قورايدەك بولۇپ قالغان تهلهتىـگه قـاراپ چۆچـۈپ كهتتـى

 قۇرۇققـول كهلـگهن ئاتىنىـڭ يـۈرىكى شـۇ . لىرى كېلىپ ئۇنىڭ بوينىغا ئېسىالتتى ۋە قولىغا تهلمۈرەتتى بالى
 . مونچاق ياش قۇيۇلۇپ كهتتى – قهدەر سىقىلدىكى، ئۇنىڭ ئهلهملىك كۆزىدىن مونچاق

 . زەۋىرىنـى قالـدۇرماي سـۆزلهپ بهردى – شهمشىدىن ئهتىسى خوتۇنىغـا كهچۈرمىـشلىرىنىڭ زىـرە
 دە، ئاسـتا ئورنىـدىن تـۇرۇپ كهتتـى ۋە نېرىقـى – دېدى  » بىر دەرت ئىككى بولمىسۇن « ن سهلىمىخا

 خوتـۇن ئىككهيلهننىـڭ – بۇ ناكهسـچىلىك ئهر . ئۆيىگه چىقىپ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي هۆڭرەپ يىغلىۋەتتى
 . يۈرىكىگه ئېغىر دەرت بهرمهكته ئىدى

 دەيتتـى سـهلىمه،  مـان قـالغىنى ئهۋزەل، جېنىمىـز ئا » جان بولسا جاهان، ئاش بولسا قـازان « 
 . ئېرىنىڭ كۆڭلىگه هاي بېرىپ

 ئـۇ، كېيىنكـى كـۈنلهردە ئـۆزىچىال . لېكىن، شهمشىدىننىڭ يۈرەك جاراهىتى هـېچ ئـارام بهرمهيتتـى
 . تۇرۇپال – دەپ قوياتتى، تۇرۇپ » ئىسنىڭ ئاچچىقىنى مورا بىلىدۇ « . سۆزلىگهك بولۇپ قېلىشقا باشلىدى

 – قازاغا گىرىپتار بولغىنىغا پۇشايمان قىالتتـى – ئوقۇتقۇچىلىقنى تاشالپ، بۈگۈنكىدەك باال ئۇ ئېزىپ،
 . دەپ تهكرار ئاه ئۇراتتى » ئاتا كهسپىنى تاشلىغان، پىشانىسىنى قاشلىغان « دە،
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 شهمشىدىن مۇشۇنداق روهىي ئازاپتـا كېتىۋاتقـان كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە، كـارۋان بېـشى نهسـىرىدىن

 بۇيانـدىن – تېنچلىق سوراشـقاندىن كېـيىن، ئۇيـان . ىر ئادەمنى باشالپ ئۆيگه كىرىپ كهلدى سهلاللىق ب
 : دە – سۆزلىگهن نهسىرىدىن مۇددىئا مهنزىلىگه كۆچتى

 – خـوش، ئۇلـۇغ بىرىتـانىيه . دەيـدىغان گهپ بـار » قولنى تونۇيدۇ، شهرىئهت يـولىنى – قول « 
سهر ئالتۇن، خوش، كىرا ههققى ئۈچـۈن پېقىرغـا سـهككىز 40 هىندى سودىگهرلهر جهمئىيتىگه بىرىدىغىنىمىز
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 – دېدى ۋە قولىدىكى ئون خانىلىق ياۋرۇپاچه چوتنى شـاراق  سهر، يهنه باج ئۈچۈن بهش سهر، تهقسىر،
 ئانــدىن . ئىكهنلىگىنـى هېــسابقا تـوغرىالپ قويـدى » ســهر ئـالتۇن 53 « شـۇرۇق سـوقۇپ جهمئىـي قهرز
 : داۋامالشتۇردى شهمشىدىنگه قادىلىپ، سۆزىنى

 بىـر خهس، خـۇدادىن بىتهقـدىر « خهلقـقه ... الداخ يولىدىكى پىشكهللىكنى ئاڭلىـدىم، تهقـسىر 
 ... دىگهن گهپ بارغۇ؟ شۇنداق ئهمهسمۇ؟ » تهۋرىمهس

 . نهسىرىدىن ئارقىدىن مهمهدانلىق قىلىپ، قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى
 : دە – رتتى هوشىنى يوقاتقان شهمشىدىن ئاچچىق بىر ئۇه تا – ئهس

 ... هۆيلىمىزنى لىلال باهاالپ قويسۇن،قالغان گهپ بولسا قېنى – مېنىڭ هېچ ئامالىم يوق، ماۋۇ ئۆي 
 . دىدى –

  بېرىم ئىشلىرىدا ئادىل ئىـش قىلغـان خۇدانىـڭ دوسـتى، – ئوندان گهپ قىلدىال، تهقسىر ئېلىم 
 دېدى

 ! دە – دىسه بولمايدۇ » ته ئهستاغپۇرۇلال ئېلىشتا بىسمىلال، بېرىش «  سهلاللىق ساقال دەرهال،
 : جايىنى كۆزدىن كهچۈردى ۋە ئارقىدىن باها پىچىپ  ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ، شهمشىدىننىڭ قورا

 زىخمـۇ كۆيمهيـدۇ، « مۇشـۇنداق بولغانـدا . سـهر ئالتۇنغـا يارايـدۇ 15 جـايالر – قورا . مېنىڭچه 
 ... » كاۋاپمۇ

 غـا » سـهر ئـالتۇن 15 « جايى ئاران – ئۇنىڭ قورا . پال كهتتى شهمشىدىن پىچىمنى ئاڭالپ، ئۇجۇقۇ
 ... يارىغاندا، يهنه ئۇنىڭ شىللىسىدا

 يۇمشاق كۆڭـۈل بـۇ . شهمشىدىن خۇددى ئازار چهككهن يىتىم بالىدەك هۆڭرەپ يىغالشقا تاسال قالدى
 هوشـىنى – ىن ئهس شهمشىدىن بىر ئازدىن كېي . ئوقۇتقۇچىنىڭ قارا كۆزىدە ئهلهم ياشلىرى ئهگىپ تۇراتتى

 : يىغىپ
 . دېدى  مېنىڭ باشقا گېپىم يوق، » ئالال بهرمىگهنگه مولال بهرسۇنمۇ؟ « خوپ تهقسىر، 

 نهسـىرىدىن بۈگـۈن سـاددا شهمـشىدىننىڭ بوينىغـا . ئۈچهيلهن قول بېسىـشتى . هۆججهت يېزىلدى
 . ئۈزۈلمهس سىرىتماق سېلىپ ماڭدى

 تۆتىنچى باپ
 ئۆتمه نامهرت كۆۋرۇكىدىن

 سۇ سېنى ئاقتۇرسىمۇ،
 يىمه نامهرتنىڭ ئېشىنى
 ئاچلىق سېنى ئۆلتۈرسىمۇ،
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 سـهلىمىخان نـادامهت . ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىـشكه باشـلىدى » ئالتۇن سىرتماق « ئۇزۇنغا قالمايال

 . ئىچىدە ئالهمدىن كېتىپ، شهمشىدىننىڭ بىلى بارغانسىرى مۈكچهيمهكته ئىدى
 تهئهللۇقـاتىنى نهسـىرىدىن كـارۋان ئۆتكـۈزۈپ بېرىـپ، – ان مىـراس شهمشىدىن بوۋىسىدىن قالغ

 يۈرەك پارىلىرىنى يېتىلهپ، قهدىناس ماكانىدىن كۆچۈپ كهتتى، لېكىن يىتىم قالغان پهرزەنتلىرىنى قاتارغا
 ئۇ، خېلـى تېڭىرقاشـالرنى بېـشىدىن . ئۇنىڭ مۈكچهيگهن يهلكىسىگه يېنىك يۈك ئهمهس ئىدى – قوشۇش

 دە، بالىخـانىلىق ئىككـى ئېغىـز ئـۆينى – ېيىن، مۇشۇ يېڭى مهههللىگه كۆچـۈپ كهلـدى كهچۈرگهندىن ك
 دېگهندەك، شهمشىدىن ئالدى بىلهن بىر » شاهلىقتىن يىقىلساڭ ناۋاي بول « . ئىجارىگه ئېلىپ ئورۇنالشتى

. پــۇت بولــۇپ ياردەملهشــتى – بــۇ ئىــشتا كونــا ئوقۇغــۇچىلىرى قــول . ســاماۋەرخانا ئېچىــشنى ئويلىــدى
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 ربهتچىلىكتىكى ئۇستازىنى يـوقالپ كهلـگهن شـاگىرتلىرى ئۇنىـڭ دەردىـگه دەرمـان بولـۇپ، سـاماۋەر غۇ
 . قول پۈتتۈرۈشۈپ بهردى – دۇكىنىنى قولمۇ

 . بىر باشالمچىسى ئىرپان ئىدى – بۇ ئىشنىڭ بىردىن
 ئىرپان سۈزۈك بۇغداي ئۆڭلۈك، قۇشـۇما قـاش، كهڭ كۆكـسىلىك، ئىگىـز بـوي، خۇشـپىچىم بهسـتىگه

 ېغىررەڭ چىرايلىق پهشمهت چاپان، بېشىغا بادام دوپپا كىيىپ يۈرىدىغان سـاغالم ۋە خـۇش تهبىئهتلىـك ب
 ئۇ، شهمشىدىندە ئۈچ يىلچه ئوقۇغان، كېيىن تولۇقـسىز ئوتتـۇرا مهكتهپنـى تۈگىتىـپ، راۋاپ . يىگىت ئىدى

 . چېلىشنى ۋە ئاشپهزلىكنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگهنگهن ئىدى
 لىرى شهمشىدىن ساماۋەرخانىسىنىڭ روناق تېپىـشى ئۈچـۈن كـۆپ ههسـسه ئىرپاننىڭ بۇ خۇسۇسىيهت

 . قوشتى
 بىـر – دېگهندەك، شهمشىدىننىڭ بىـردىن » يىتىمنىڭ ئاغزىغا ئاش تهگسه، بۇرنى قاناپتۇ « لېكىن،

 دە، يـېڭىال باشـالنغان خۇشـاللىق – ئوغلى پهخرىدىن ئۈجمىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ، پۇتى سـۇنۇپ كهتتـى
 . ئايالندى يهنه قايغۇغا

 چولپـان – قات بهخىتسىزلىكلهرنىڭ ههسرەت ئۇچىغىدا شهمـشىدىننىڭ چـوڭ قىـزى – بۇ خىل قاتمۇ
 . چوغ بولۇپ ئۆرتهنمهكته ئىدى

 نـاملىق سـۆيۈپ » مهنىـۋى شـىرىپ « شهمشىدىن ئـامراق قىـزى چولپاننىـڭ تۇغۇلغـان ۋاقتىنـى
 ئابدۇقادىر قهشـقىرىنىڭ جاهـالهت جـالالتلىرى ئوقۇيدىغان كىتاپىنىڭ بىر يېرىگه ئۇستازى مهرهۇم دامولال

 مۇشـۇ . تهرەىپىدىن قهتله قىلىنغان هىجىرىيه كالىنـدار كـۈنىگه تـوغرا كهلگهنلىكىنـى پۈتـۈپ قويغانىـدى
 . ياشقا كىرگهن ئىدى 16 توغرا – كالىندار هېسابى بۇيىچه چولپان بۇ يىل توپ

 ئهلهملىرىنـى تهڭ – ىـسىنىڭ دەرت چولپان شـۇنچه ئېغىـر قىـسمهتلهرگه بهرداشـلىق بېرىـپ، داد
 بالىخانا ئۆيدە ئىنىسى پهخىرىـدىننى كۈتـۈش بىـلهن يهنه يىڭـنه ئىـشى قىلىـپ، ههر خىـل . تارتىشماقتا

 – نۇسخىالردا دوپپىالرنى تىكهتتى، ئۇ دوپپىالرنى سىڭلىسى جهمىـله ئـارقىلىق سـاتقۇزۇپ، ئۆيىنىـڭ خهج
 كـۇللى « يـاكى » قىسسهسۇل ئهنبىيـا « لغان ۋاقىتلىرىدا چارچىغان ۋە پۇرسهت بو . خىراجىتىنى قامدايتتى

 ئـۇ، يهنه بالىخانـا . ناۋايى ۋە پۇزۇلنىـڭ شـېئىرلىرىنى يـاداليتتى . قاتارلىق كىتاپالرنى ئوقۇيتتى » ناۋايى
 ئۆيىنىڭ بوش يهرلىرىنى ئاال قويماي تهشتهكلىرىنى تىزىپ، ههر خىـل گـۈل ئۆسـتۈرۈش بىلهنمـۇ مهلىـكه

 شالر ئارقىلىق ئۇ بېشىدىكى سهۋدانى قـوغالپ، بىـردەم بولـسىمۇ ئىـچ پۇشـۇغىدىن ئـازات مۇشۇ ئى . بوالتتى
 . بوالتتى

 ئىـشىقى ئـوتى – لېكىن، ئارىدىن ئانچه ئۆتمهي، بۇ گۈزەل قىزنىڭ يۈرىكىگه سـىرلىق بىـر سـهۋدا
 . دە، ئۇنىڭ ۋۇجۇدى ئۆرتىنىشكه باشلىدى – تۇيۇقسىز تۇتاشتى
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 شچانلىقىنى خېلىـدىن كۈزىتىـپ كېلىۋاتقـان چولپـان ئۇنىڭغـا قانـداق ئىرپاننىڭ ياردەملىرى، ئىـ

 كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشـى بىـلهن ئۇنىـڭ . مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش ئارزۇسىنى كۆڭلىگه پۈكۈپ، كهلمهكته ئىدى
 . ئارزۇسى تۇتىشىشىقا باشلىغان مۇههببهت هېسسىياتى بىلهن بىرىكىپ كهتتى

ــرى ئىرپانن ــقهر يىگىتلى ــار قهش ــۇپ، راۋاپ خۇم ــىغا پهرۋانه بولۇش ــشا ساداس ــا ۋە ناخ ــڭ مۇزىك  ى
 مۇزىكىنىڭ بۇ مۇڭلۇق ۋە يېقىملىـق ساداسـى ئىرپاننىـڭ . شهمشىدىننىڭ ساماۋەر خانىسىدىن كېتهلمهيتتى

 . زەخمىكىدىن زىبا چولپاننىڭ دىل ئارامىغا ئوت ياقماقتا ئىدى
 چى بـۇ سـاداالرنى پهقهت بىراق، چولپان ئۆزىنىـڭ يـۈرەك بېغىـشىغا ئـۆچمهس ئـوتنى تۇتاشـتۇرغۇ

. بالىخانىنىڭ كىچىك روجىكىدىنال ئاڭالشقا مۇيهسسهر بوالاليتتى
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 بىر كۈنى شهمشىدىن جۈمهگه ماڭغان ۋە دۇكـان ئـارامى بولـۇپ قالغـان پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ،
 لىق چولپان بىر تال قىپقىزىل لهيلىگۈل قېتىغا قىستۇرۇلغان تۆۋەنـدىكى نهزمىنـى سىڭلىـسى جهمىـله ئـارقى

 : ئىرپانغا يوللىدى
 ئارىدا تام بولمىسا كۆرسهم يارىمنى پاتمۇ پات،
 ... يۈرىكىمگه قان تولۇپتۇ لهيلى گۈلدەك قاتمۇ قات

 ئىرپان نهزىم قۇرلىرىغا كۆز يۈگۈرتىۋاتقان چاغدا ئۇنىڭ كۆڭۈل ئهينىكىـدە چولپاننىـڭ قۇنـدۇزدەك
 كىرپىكلىـرى، – ۇمىالق يـۈزى، قويـۇق قـاش يـ – قارا چاچلىرى، قىزىرىپ پىشقان ئالمىدەك يۇپ – قاپ

 چاقناپ تۇرىدىغان بىر جۈپ شههال كۆزلىرى، چاقماقتهك سۆزلىرى گهۋدىلىنىپ، ئۇنىڭغا بولغان بالىلىقتىكى
 ئىرپان ئۇ نهزمىگه جاۋابهن ئـۆزى يادقـا بىلىـدىغان . ئامراقلىق ئىشتىياقى ئهمدى ئوتقا ئايالنماقتا ئىدى

 : لىق يۈرەك سىرىنى ئىزهار قىلدى بىر كوپلىىت رۇبائىي ئارقى
 جاندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم،
 ساندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم ؛
 ههر قانچه سۆيمهك ئاندىن ئارتۇق بولماس،
 . ئاندىن ئارتۇق سۆيىمهن سېنى ئهي ئهزىزىم

3 
 . ىدى جانان كىشمىشى يېڭىال پىشقان بىر چاغ ئ – ئىيۇلنىڭ ئوتتۇرلىرى

 ئـۇ، بېـشىغا بـادام دوپپـا، . دەل چۈش مهههلىدە ساماۋەر ئالدىغا ياش بىر يىگىت كېلىپ توختىـدى
 ئۇچىسىغا چىرايلىق گىمناستۇركا، پۇتىغا قىزىل شىبلىت كىيگهن بولۇپ، ئوتتۇرا بوي، ئاق يۈزلۈك، نهۋقىران

 ئـۇ، . مهلـۇم بولـۇپ تـۇراتتى بۇ يىگىت ئۇزايىدىن قارىغاندا باشقا بىـر شـهههردىن كهلگهنلىكـى ئېنىـق
 دە، هايـال بولمـايال سـامارەۋخانىغا كىـردى ههم بىـر – ئاڭلىنىۋاتقان راۋاپ ساداسـىغا مههلىيـا بولـدى

 . ئىرپان بولسا راۋابنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقىرىپ چالماقتا ئىدى . بۇرجهككه بېرىپ ئولتۇردى
 : شهمشىدىن تهبهسسۈم بىلهن مېهمان يىگىتنىڭ ئالدىغا كېلىپ

 . دەپ سورىدى  زەۋقىلىرى نىمىگه تارتىدىكى، شورپىغىمۇ؟ پولوغىمۇ؟ . مېهمان 
 . دېدى مېهمان يىگىت كۈلۈپ  مۇزىكا بىلهن شورپىغا، 

 : ئۇ تاماقلنىپ بولغاندىن كېيىن، ئىرپاننىڭ ماهارىتىگه مههلىيا بولۇپ سورىدى
 بۇرادەر، قانچه ياشالرغا كىرگهنسىز؟ 
 . ېدى ئىرپان د – غا كىرىدىم 19 
 سىز قانچىلىـك . بىز تهڭتۈش ئىكهنمىز  دىدى مېهمان،  توغرا، مهنمۇ شۇنى مۆلچهرلىگهن ئىدىم، 

 ئوقۇدىڭىز؟
 . يىلچه ئوقۇدۇم 4 يىل، پهننى مهكتهپته 3 دىنى مهكتهپته 
 هازىر نېمه كهسپ بىلهن بولۇۋاتىسىز؟ 

 ىماستىن قهشقهر يىگىتلىرىگه خاس چىۋەرلىك بىـلهن مېهمان يىگىتنىڭ بۇ سۇئالىغا ئىرپان قىلچه تېڭىرق
 : جاۋاپ بهردى

 يىتىمچى ۋە دەردمهنلهرگه يۆلهكچى، مۇههببهت ئههلىگه مۇقامچى، مهرىپهتكه – هازىرقى كهسپىم 
 ... كۈيچى

 ئىرپاننىــڭ چىچهنلىكــى، چاقمــاقتهك زۇۋاندارلىقىــدىن ههيــران قالغــان مېهمــان يىگىــت قــاتتىق
 : زوقمهنلىك بىلهن يهنه سورىدى دە، – هاياجانالندى

 بۇرادىرىم ئىسمىڭىز نېمه؟ 
. ئىرپان 
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 دەپ ئاستا تهكرارالپ، ئاغزى ئېچىلىپ قالغان مېهمان يىگىت ئۇنىڭغا بارلىق ئىـشتىياقى ... ئىرپان 
 دېـگهن ئىـسىمنىڭ قويۇلغانلىقىغـا ههيرانـۇ » ئىرپـان « دە، – ئاياق قاراشقا باشـلىدى – بىلهن باشتىن

 : س بىلهن قىزىقىپ قالدى ۋە دېدى ههۋە
 بۇ شهرەپلىك نامنى قانـداق ئۇلـۇغ بىـر زات قويغـان . دوستۇم، ئىسمىڭىزگه مهستلىكىم كېلىۋاتىدۇ 

 بولغىيدى؟
 چۈنكى مېهمان يىگىتنىڭ سۆزلىرى ئۇنى بهك هاياجانالندۇرغان . ئىرپان بىر تۈرلۈك قىزاردى ۋە كۈلدى

 بۇ ئىسىمنى قانداق زات قويغانلىقىنى سـوراۋاتقان ئادەمنىـڭ ئۆزىمـۇ : بۇ چاغدا ئىرپاننىڭ قهلبىدە . ئىدى
 ئـۇ يىگىـتكه بـۆلهكلهتىن . دېگهن بىرتۇيغۇ پهيدا بولماقتـا ئىـدى ... بهلكى شۇنداق بىر زات بولسا كېرەك

 : ئىلتىپات بىلهن تىكىلىپ، مۇاليىملىق بىلهن دېدى
 ... دى بۇ ئىسىمنى ئۇستازىم تهۋپىق ئهپهندىم قويۇپ قويۇۋى 

 مېهمان يىگىتنىڭ ئهقىل ئهينىكىدە، شۇ تاپتا، مۇشۇ ئىككى خىل ئىسىم ئۈستىدە تهپهككـۇر چـوغلىرى
 . يانماقتا ئىدى

 مېهمان يىگىتنىڭ چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىمۇ، سۆزلىرىمۇ ئۇنىڭ ئۆتكۈرلىكىگه ۋە ئىرپاننىـڭ قىياسـهن
 . تۇيغۇ تهسهۋۋۇرىغا گۇۋاهلىق بىرىپ تۇراتتى

 . ئىرپان سورىدى  ۆزلىرى نهدىن كېلىۋاتىدىال، ئىسىم شىرىپلىرى نېمه؟ مېهمان ئ 
 . لۇتپۇلال – ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتىمهن، ئىسمىم 

 : مېهماننىڭ جاۋابى بىلهن تهڭال ئورنىدىن ئىرغىپ تۇرغان ئىرپان قولىنى سىقىپ دېدى
 شـېئىرلىرىڭىزنى . هيمهن سىزنىڭ قهشقهرگه قهدەم تهشرىپ قىلغىنىڭىزنى چىن قهلبىمـدىن تهبـرىكل 

 سىز بىلهن دىدار كۆرۈشـكىنىمگه بهكمـۇ . ئوقۇپ، داڭقىڭىزنى ئاڭالپ، بىر كۆرۈشنى ئارزۇالپ يۈرگهن ئىدىم
 . خۇشمهن
 . بۈگۈن بهك خاسىيهتلىك بىر كۈن بولدى  لۇتپۇلال، – بۈگۈن مهنمۇ ئىنتايىن خۇشال 

 : لۇتپۇلال ئىرپانغا زوقمهنلىك بىلهن قاراپ
 . دىدى  يىگىت، ئهمدى بىرەر پهدە مهرىپهت مۇقامىڭىزدىن بههرىمهن بولساق قانداق؟ قېنى 

 : ئىرپان دەرهالال راۋابىنى ئېلىپ، يۇقىرى هاياجان بىلهن ناخشا باشلىدى
 زىمىستان كۆرمىگهن بۇلبۇل،
 . باهارنىڭ قهدرىنى بىلمهس
 رىيازەت چهكمىگهن ئاشىق،
 ... ۋاپانىڭ قهدرىنى بىلمهس

 ىڭ ساداسى سـاماۋەرخانىنى چـاڭ كهلتـۈرۈش بىـلهن قهشـقهرنىڭ قهلبىنـى تىترىتىۋاتقانـدەك راۋاپن
 . تۇيۇالتتى

 : قهشقهر باهارىنىڭ گۈزەللىك پهيزىدىن هوزۇرالنغان شائىر بىر ئاز ئههۋالالشقاندىن كېيىن ئىرپانغا
 . ىدە تاققا كېتىمىـز ئىككى كۈن ئىچ – بىر . مهن يهر بايلىقلىرىنى تهكشۈرۈش ئهترىتى بىلهن كهلدىم 

 . دېدى  سىزنىڭ ههمسهپهر بولۇپ بېرىشىڭىزنى تهكلىپ قىلىمهن، قانداق خاالمسىز؟
 بىـراق، شهمـشىدىننىڭ . ئىرپان بۇ سۆزنى ئاڭلىغان هامان خۇشاللىغىدا هاياجېنىنى باسالماي قالدى

 . دەم جىم تۇرۇپ قالدى ئۇ، بىر . بېشىدىكى قىيىنچىلىق، چولپانغا بولغان ئىشتىياق ئويغا سېلىپ قويدى
 دە، دەرهـال – دەپ ئويلىـدى » ئاتىسىنىڭ ئالدىدا تهڭقىس بولۇۋاتـسا كېـرەك « لۇتپۇلال ئىرپاننى

 : شهمشىدىنگه ئىلتىماس قىلدى
 ئاتا، ئوغۇللىرى مهن بىلهن ههمرا بولۇپ، سهپهر قىلىپ كهلـسه قانـداق؟ راقىتمـۇ ئـانچه ئـۇزۇن 

پ قالسىمۇ پۇل كېرەكقۇ؟ تۆكۈن بولۇ – ئهمهس، كېيىنچه، توي
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 ئـۇ، . دېگهن سۆزلهرنى ئاڭالپ ئىرپان ۋىللىدە قىزىرىپ كهتتـى » تۆكۈن – توي « ، » ئوغۇللىرى «
ــدى ــۇپ، يهرگه قارىۋال ــدە بول ــزدەك هۈپپى ــان قى ــۈزى ئېچىلمىغ ــسىزلىنىپ، ي ــتىن . بهك ئوڭاي  ئۇقۇشماس

 چولپـان بىـلهن ئىرپـان « : ئـۇ . ۇلدى لۇتپۇلالنىڭ ئېيتقان ئىككى سۆزى شهمشىدىنگه تېخىمۇ باشقىچه تۇي
 . دېگهنلهرنى دەرهال كۆڭلىگه كهلتۈرگهن ئىدى » ... دە – توي تهييارلىغىدا ئىكهن

 – كـۈلپهت كهلگهنـدە يېقىنـدىن يـار – مېنىڭ شاگىرتىم، ئهپهنـدىم، بېـشىمغا ئهلهم – ئىرپان 
 هققىدىكى ياخشى نىيهتلىرىگه مهنمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇ باال ه . ئۆز ئوغلۇمدەكال قارىشىپ كهلدى . يۆلهك بولدى

 . دېدى شهمشىدىن  قېتىلىمهن، ئهپهندىم، ئهمما قانداق قىلىشنى ئىرپاننىڭ ئۆزى بىر نېمه دىسۇن،
 سۆزلىرىنى دەپ قويغىنىغا لۇتپۇلالنىڭ ئۆزىممۇ ئوڭايـسىزالنماقتا » تۆكۈن – توي « ، » ئوغۇللىرى «
 ئۈچۈن ئۇستامۇ ئاتا، بهلكى توققـان ئاتىـدىنمۇ قهدىرلىـك شاگىرت  ئۇ دەرهال سۆزىنى يۆتكهپ، . ئىدى

 . دىدى  ئاتا، ئىرپان ئۇزۇنغا قالمايال قايتىپ كېلىدۇ،
 ئىرپاننىڭ كهتمهكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بالىخانا روجىكىدىن ئاڭالپ تۇرغان چولپاننىڭ تـاقىتى تـاق

 ش مونچـاقلىرى تـارامالپ تۆكۈلۈشـكه ئۇنىڭ ئاهۇ كۆزلىرىدىن يـا . بولۇپ، يۈرەكلىرى ئوت ئالماقتا ئىدى
 دە، بالىخانـا دەرىزىـسىنىڭ ئىككىـال قـانىتىنى – ئۇ بېشىدىكى داكا رومىلىنى چۆرۈپ تاشـلىدى . باشلىدى

 . ئېچىۋەتتى
 قۇياشنىڭ ئالتۇن زەررىلىرى ئۇنىڭ نۇرلۇق مهڭزىدە جىلۋە قىلىپ، ئاق سۈزۈك رۇخسارىنى ئاجايىـپ

 . راۋانالشتۇرماقتا ئىدى
 ش ئازابىغا تاقهت قىاللمايۋاتقان بۇ ئاق كۆڭۈل قىز ئۆز ئۈمىدىنى ئىنىسى پهخرىدىننىڭ نامى ئايرىلى

 : ئارقىلىق دادىسى شهمشىدىنگه ئۈنلۈك ئېيتتى
 . دادا، ئۇكام ئىرپان ئاكام ماڭغۇزمايلى، دەپ يىغالۋاتىدۇ 

 مۇههببهت نۇرى بىـلهن دە، – ئاڭالنغان بۇ يېقىملىق ئاۋاز ئىرپاننى دەرهال دەرىزىگه داخىل قىلدى
 . چاقنىغان كۆزلهر ئۇچرىشىپ، ئوتلۇق ۋۇجۇتالردا هارارەت كۈچىنى كۆرسهتمهكته ئىدى

 . دە، سهرهالال روجهكتىن يانغا داجىۋالدى – مېهماندىن ئۇيالغان هايالىق قىز هۈپپىدە قىزاردى

 بهشىنچى باپ
1 

 قول . ه زىمىستان باشلىنىپ كهتتى پهش دىگىچ – دېگهندەك، مانا ههش » ياز دۆلهت، قىش مهينهت
 ئىلىكىدە يوق نامراتالرنىڭ بېشىدا تۇرمـۇش غېمـى كۈچىيىـپ، هاممـامالردا، ناۋايخانىالرنىـڭ ئهتراپىـدا

 . دۈگدىيشىپ يۈرۈشهتتى
 ئىرپانــدىن . قىــشنى چىقىــرىش شهمــشىدىننىڭ ئائىلىــسى ئۈچــۈن تېخىمــۇ قىــيىن بولماقتــا ئىــدى

 ئهلهم – ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه شهمـشىدىن دەرت . روناق تاپالماي قالـدى ئايرىلغاندىن كېيىن ساماۋەرخانا
 بىر ئوغلى پهخىرىـدىننىڭ تاڭغـان سـۇنۇغى – ئۇنىڭ بىردىن . دەستىدىن بارغانسىرى ئاجىزلىشىپ باراتتى

 . تۈزۈك تۇتماي، تېخىچىال بالىخانا ئۆيىدە نىمجان ياتاتتى
 همىلهمنىڭ تهرگهن تېزەكلىرى ئهمدى قىـش دېگهندەك، كىچىك قىز ج » يازنىڭ تېزىگى قىشتا دورا «

 هىماتسىز بۇ ئـائىلىگه ئهمـدى بـۆلهك . بىر يېقىلغۇ بولۇپ كېلىۋاتاتتى – قىيىنچىلىدا قالغان ئائىلىگه بىردىن
 . چارە يوق ئىدى

 شهمشىدىن ههتتا تىزەكنىمۇ ئاياپ، توال چاغالردا بالىخانـا دەرىزىـسى يېنىغـا كېلىۋېلىـپ، ئاپتـاپ
 دېگهنـدەك، » قىشنىڭ ئـاپتىپى دۈشـمهننىڭ كۈلكىـسىچىلىك « بىراق، . الدا ئولتۇراتتى سۇنۇپ مىسكىن ه

. ئانچىمۇ جانغا دال بواللمايتتى



 تورىدا com . blogbus . mmtys :// http تېخىمۇ كۆپ نادىر ئهسهرلهر

 بهت  18 

 ئـۇ، . مۇشۇنداق ئېغىر پهيىتلهردە چولپان ههر دەمال دادىسىنىڭ دەردىگه دەرمان بولۇشنى ئىزلهيتتى
 : روجهك تۈۋىدە مۇڭلىنىپ ئولتۇرغان دادىسىنىڭ قېشىغا كېلىپ

 . دىدى  دادا، مهن هېيتكارغا بېرىپ دوپپا سېتىپ كېلهي، ئۆيدە يا ئۇن، يا ياغ يوق، 
 كىچىك – دەپ، ئۇلۇغ » ! ئۇه « ئايىغىغىچه بىر قاراپ – شهمشىدىن بېشىنى كۆتىرىپ، قىزىنىڭ باش

 . تىنىۋالغاندىن كېيىن ئۈن چىقارماي ئولتۇردى
 . دەپ، يهنه تهكىتلهيتتى چولپان – ! دادا 
 تۈزگه ئاشۇنداق چىقساڭ خـااليىق نـېمه دەر، – ېشىڭغا تارتقىدەك ياغلىغىڭ يوقمىدى باالم؟ تاال ب 
 قىزىم؟
 بېشىمدا ئاددى بولسىمۇ ياغلىق تۇرۇپتىغۇ؟ 

 بـۇنى ئـاڭالپ، شهمـشىدىن . چولپان ئۆينىڭ ئىقتىسادىي ئېغىرچىلىىقىنى دادىسىغا ئوچـۇق دىـدى
 ولپانمۇ قېشىدا ئولتۇرغىنىچه خىيـال سـۈرۈپ، يـا قـولى ئىـشقا چ . كۆزىنى چىڭ يۇمۇۋېلىپ، جىمىپ كهتتى

 مۇسىبهت كۈنلىرىدەك جىمجىتلىق هۆكۈم سۈرۈۋاتقاندا ئىشىك . بارمىدى، ياكى دادىسىدىن نېرى بواللمىدى
 . ئۇرۇلدى

 . بالىخانىدىن ئىلدام چۈشكهن چولپان ئىشىكنى ئاچتى
 ! ئهسساالم قىزىم، سىزگه خۇش خهۋەر 
 . رىسىنى ئالغان ئايال كۈلۈپ كىرگهن پېتى چولپاننى قۇچاقالپ، مهڭزىگه سۆيۈپ كهتتى ياشالر قا 50

 : ئايال يهنه سۆزىنى تهكرارلىدى
 ماڭا نېمه سۆيۈنچه بېرىسىز؟ . سىزگه جاهانچه خۇش خهۋەر ئهكهلدىم 

ــشىنهتتى ــان ئايالنىــڭ ســۆزلىكىگه ئى ــچ – ئۇنىڭغــا مــۇڭ . چولپ ــى تۆكــۈپ، ئى ــارنىنى – زارىن  ق
 ئايال ئهسلىدە پهخىرىدىننىڭ سۇنۇغىنى ساقايتىش ئۈچۈن ئىرپـان باشـالپ كهلـگهن ئۇسـتا . ۋاالتتى بوشىتى

 . مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلهن بۇ ئىككى ياشنىڭ ئارىسىدا ۋاپادار بىر ئانا بولۇپ قالغان ئىـدى . تېڭىقچى ئىدى
 لىـدە قىزىرىـپ، دە، مهڭـزى ۋىل – تهكتىگه دەرهـال يهتتـى – نىڭ تېگى » خۇش خهۋەر « شۇڭا چولپان

 لـېكىن ئـۇ، يهنىـال . پۈتۈن ۋۇجۇدىغا ئوت تۇتاشقاندەك بولـۇپ، يـۈرەكلىرى سـىماپتهك ئوينـاپ كهتتـى
 : بىلمهسلىككه سېلىپ

 دىـدى ۋە ئۇنىـڭ  ئانا، قانداق خۇش خهۋەر، ئاۋال دىسىله، سـۆيۈنچه سـىلىدىن ئايالنـسۇن، 
 ئـۇ دادىـسىنىڭ پېـشىن نامىزىغـا . ىقىـپ مارىلىـدى قۇلىقىغا ئاستا پىچىرالپ قويۇپال ئىتتىك بالىخانىغا چ

 نى ئاڭالش تهقهززالىقىدا بالىخانا » خۇش خهۋەر « . دە، دەرهال ئارقىسىغا قايتتى – ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى
 . تاماس قالدى – پهلهمپهيلىرىدىن يىقىلىپ چۈشۈشكه تاس

 قېنـى دىـسىله قانـداق خـۇش دادام نامازدا ئىكهن، ئانا، ئاڭغىچه ئىككىمىز سۆزلىشىپ تۇرايلى، 
 خهۋەر؟
 ياق، ياق، ئاسانلىقچه دىمهيمهن، ئاۋال سۆيۈنچىسىنى دىسىله قىزىم؟ 
 . ماقۇل ئانا، سىله نېمه دىسىله شۇ 

 دە، خـۇش خهۋەرىنـى – ئايال بۇ يىتىم قىزنى بۇنىڭدىن ئـارتۇقچه ئىنتىـزار قىلماسـلىقنى ئويلىـدى
 . يهتكۈزدى

 چولپـان . ئهۋەتـكهن ئىـدى » مهخسۇس خهت « ه نهق پۇل، چولپانغا كويچ 200 ئىرپان بۇ ئۆيگه
 بولۇپمۇ خهت ئىچىدىكى سۆيگۈ قوشاقلىرىنى ئۇقۇغاندىن كېـيىن، . قىنىغا پاتماي قالدى – خۇشاللىقىدا قىن

 : ئۇنىڭ قهلبىدە ئۈمىد شاملىرى يانغان ئىدى
 يازدىم بۇ سالىمىمنى،

دېگهن تاغدىن ؛ » شهيدۇلال «
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 مهن ئوتتا، تۈن كۆيى – كۈن
 . ئاشۇ ئايرىلغان چاغدىن

 ئاسمانغا قاراپ ئاخشام،
 . چولپان ئىزلىدىم تاڭدا
 بىلمهي يۈرىكىم قاپتۇ،
 . ساماۋەردىكى داڭدا

 ئاهۇنىڭ كۆزى ئويناق،
 سىزنىڭ كۆزىڭىز شۇنچه ؛
 قانداق تۈگىگهي كۈنلهر،
 . بىز قايتىپ كۆرۈشكىچه

 دە، ئـۇنى ئېلىـپ كهلگـۈچىنى – قوشاقنى ئوقـۇپ تـۈگهتتى چولپان هارارەتلىك هاياجان هوزۇرىدا
 : قايتا سۆيۈپ كهتتى ۋە چىن قهلبىدىن مىننهتدارلىق ئىزهارلىدى – چىڭ قوچاقالپ پىشانىسىگه قايتا

 رەهمهت ئانا، سىلى بىزگه ئۈمىد چىرىقى يهتكـۈزۈپ كهلـدىله، دىلـى سـۇنۇق، روهـى پهرىـشان 
 ... خۇش خهۋەرنى ئۆز ئېغىزلىرى بىلهن ئېيتسىال دادامنىڭ كۆڭلىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن بۇ

 چولپان ئايالنى باشالپ بالىخانىغا چىققاندا شهمشىدىن نامىزىنى تۈگىتىپ، يهنه شۇ روجىكى تۈۋىدە
 . خالتىسىنى ئىككى قولالپ سۇندى – ساالمدىن كېيىن ئايال ئىرپاننىڭ خهت . دۈگدىيىپ ئولتۇراتتى

 ىـر باهـانه بىـلهن ئىـشىكنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ، ئاسـتا مـارىالپ هايالىق چولپان بولسا، بۇ چاغدا ب
 ئايال بولسا كارىۋاتتا ياتقان پهخرىدىننىڭ ئۇستىخىنىنى كـۆزدىن . دادىسىنىڭ هالىتىنى كۈزەتمهكته ئىدى

 . كهچۈرۈشكه باشلىدى
 ق شهمشىدىن ۋاپادار ئوقۇغۇچىسى ئىرپاننىڭ خېتىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن، چوڭقـۇر مىننهتـدارلى

 بۇ نىجاتلىق خهۋەرنـى يهتكـۈزۈپ كهلـگهن . بىلدۈرۈپ، ئۇزۇن دۇئا قىلدى ۋە بىردىنال تېتىكلىشىپ كهتتى
 : ئارقىدىن . رەهمهت ئېيتتى – كىشىگىمۇ چىن قهلبىدىن چهكسىز ههشقالال

 دېـگهن ئۇلۇغالرنىـڭ سـۆزى بهرههق » ئاقىلالردىن هۆرمهت يانار، نادانالردىن كۈلپهت يانار « 
 دېـگهن دانىـشمهنلهرنىڭ سـۆزىمۇ بهرههق » مهنسهپ گۆرگه يېقىن، مهرىـپهت گـۈلگه « . ن راست ئىكه

 . دېدى هاياجانلىنىپ  ئىالهىم ئىرپاننىڭ بېشىنى ئامان، مۈشكۈلىنى ئاسان قىلسۇن، . ئىكهن
 . شهمشىدىننىڭ سۆزى ئاخىرلىشىشىغا چولپانمۇ هېچنىمىنى بىلمىگهن قىياپهتته كىرىپ كهلدى

 . دېدى ئاتا پۇلنى سۇنۇپ – اڭ پۇل ئهۋەتىپتۇ، قىزىم ئىرپان ئاك 
 . چولپان هۆپپىدە قىزاردى

2 
 بـار دەپ تـۆكمهيتتى، « . چولپاننىڭ قولى ئهپچىل بولۇپ، تۇرمۇشىنى تىجهشلىك بىـلهن باشـقۇراتتى

 » . يوق سهپ كۆپمهيتتى
 زلىق يـۈكىنى خېلـى دىن ئهۋەتكهن خالىسانه ياردىمىمۇ ئۇالرنىـڭ يوقـسى » شهيدۇلال « ئىرپاننىڭ

 . دەرىجىدە يهڭگىللهشتۈرگهن ئىدى
 بارنى ئايىماي، يوققـا « دەپ، » قانائهتنىڭ ئاستى ئالتۇن « شهمشىدىن بولسا ئۆز ئىتىقادى بويىچه

. كۈن ئۆتكۈزەتتى » كايىماي
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 دېگهندەك ئىرپاندىن كهلـگهن خېمىرتۇرۇچمـۇ سـوزۇلغان » يېتىپ يېيىشكه تاغ توشىماپتۇ « بىراق،
 باش باهار كهلگهن بولسىمۇ جانغـا تېگىـدىغان سـوغاق شـامال . شنىڭ سهرپىياتىغا سهرمايه بواللمايتتى قى

 . كۈندە دىگۈدەك كۆڭۈلنى بىزار قىالتتى
 تىـت بولـۇپ – ساماۋەرنى هېلىغىچه يۈرۈشتۈرۈپ كېتهلمهيۋاتقان شهمـشىدىن هامـان ئىچـى تىـت

 . يۈرەتتى
 دە، مانا قارىمامدىغان جـۇدۇننى ؛ يه – دىگهن راست » از قهشقهرنىڭ قىشى ئاز، سوغىقى ئهتىي « 

 . پاتال مۇشۇ سۆزنى تهكراراليتتى – قول ئىشقا بارمايدۇ، دەيتتى ئۇ ۋە پات
 ئالتۇن قهرزنىڭ قىستىشى ئۇنىڭ بېشىنى خۇددى تـۈگمهن تېـشىدەك بېـسىپ، يـۈرىكىنى ئهزمهكـته

 . قات قورۇق چۈشۈپ، تېنى بوشاشماقتا ئىدى – قاتمۇ ئۇ، ۋاقىتتىن بۇرۇن هالىدىن كېتىپ، يۈزلىرىگه . ئىدى
 بىر كۈنى، ئـۇ ههسـرەت ئىچىـدە مۇڭلىنىـپ يـالغۇز ئولتۇرغـان چاغـدا، توسـاتتىنال كـارۋان بېـشى

 . نهسىرىدىن هېلىقى سهلاللىق ساقالنى باشالپ كىرىپ كهلدى
 نهسـىرىدىن . تـۇردى ئۇالر، ساالمدىن سۈڭرە، بارغان پېتى تۆردىن ئـورۇن ئېلىـپ هاكـاۋۇرالرچه ئول

 بۈگۈن بېشىغا سۆلهتلىك تۈلكه تۇماق، ئۇچىسىغا ئۇزۇن تېرىكه چاپـان، پۇتىغـا خـۇرۇم ئكتـۈك كىيىـپ،
 رومالنىڭ ئارقـا . چاپىنىنىڭ ئۈستىدىن گۈل بىلهن كهشتىلهنگهن ئهنجانچه چىكهن رومال باغىۋالغان ئىدى

 . تهرەپتىكى ئىككى ساغرىسىغىچه بېسىپ تۇراتتى
 دە، پهگـادا ئـۈن – جاالق بولۇپ، ئهزايىنى غۇژژىدە تىترەك باسـتى – كۆزلىرى ئاالق شهمشىدىننىڭ

 . چىقارماي قېتىپال قالدى
 پېقىر تىجارەت بىلهن يىراق سهپهردىن يېقىندىال كېلىشىم، كهلسهم قهدىناس خوتۇنۇم قـازا قىلىـپ 

 . دىدى نهسىرىدىن سۆز باشالپ – ... ئۇ دۇنياغا كېتىپتۇ
 : سۆزى ئاياقالشماستىنال مولال سۆز قىستۇردى نهسىرىدىننىڭ

 بىـر تىنىقـتىن . ئهلهۆكمىلال، شۇنداق بولدى، ئادەمنىڭ جېنـى قـاش بىـلهن كىرپىـك ئارىلىغىـدىال 
 ئهمهسمۇ؟ » جان بار يهردە قازا بار « قالدۇقمۇ، تۈگىگىنىمىز شۇ،

 دىگـۈدەك سـۈيلهپ جېنىمغـا هېلىقى هىندى سودىگهرلىرى ئالتۇن قهرزىمىزنى كۈنـدە ... هىم ... هه 
 دىدى كارۋان بېـشى نهشـتهر – شۇنى بوينىمىزدىن ساقىت قىلىۋەتمىسهك بولماسمىكىن، تهقسىر . تېگىۋاتىدۇ
 . تىلى بىلهن

 : شهمشىدىن مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇپ دەيتتى
 . هازىر مېنىڭ تۇرغان تۇرقۇم مۇشۇ، مېنىڭ قهرىز تۆلىگۈچىلىكىم يوق، تهقسىر 

 : غا بىر غادىيۋېلىپ، تهكهببۇرانه تهلهپپۇزدا دىدى نهسىرىدىن ئارقىسى
 نىـسى « دە، تهقـسىر، – دېـگهن راسـت ئىـكهن » بېرىپ يامان بولغىچه، بهرمهي يامان بول « 

 ! دە – بولىدىكهنمهن » بهرگهننىڭ هالى خاراپ، قالۇر دەپتىرىگه قاراپ
 : ئارقىدىنال مولالم خۇشامهت بىلهن سۆز قىستۇرۇپ

 دېـسهك » ۋاي – هـاي، بېرىـشته ۋاي – ئېلىشتا هـاي « باي توغرا ئېيتىدۇ، تهقسىر، نهسىرىدىن 
 . دىدى – ! دە – بولمايدۇ

 بىراق، نهسىرىدىننىڭ قورسىقىدا يهنه باشقىچه جىن . بۇ سۆزلهرنى شهمشىدىن ئىرەنسىز ئۆتكۈزۈۋەتتى
 دە، – دىن چىقىرىشقا پېتىنالمىدى نهسىرىدىننىڭ ئۆزىمۇ هازىرچه بۇنى ئېغىز . بارلىقىنى ئۇ تېخى بىلمهيتتى

 : ئاخىرىدا
 ئالماقنىـڭ بهرمىكـى بـار، چىقماقنىـڭ « بولىدۇ، تهقسىر، بىز بۈگـۈنچه يېنىـپ تـۇرايلى، لـېكىن 

. دە، ئۇزاپ مېڭىشتى – دىدى  » چۈشمىكى
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 ئالتىنچى باپ
 هك، كېچىـسى جۆيلـۈگ « ۋاقىت ئۆتكهنسىرى شهمشىدىننىڭ روهىـي هـالىتى بـۆلهكچىال ئۆزگىرىـپ،

 . بولۇپ قالدى، ئۇ، ئازاپتا بۇكچۇلگهن ئىدى » كۈندۈزى سۆزلىگهك
 تهكتىنى بىلمىگهن بهزى ئـادەملهر – دىگهندەك، ئههۋالنىڭ تېگى » ئۆلمهكنىڭ ئۈستىگه تهپمهك «
 ئهلهم – راست، دىمىسىمۇ ئۇ هـازىر دەرت . دەپ زاڭلىق قىلىدىغان بولدى » شهمشىدىن سهۋدايى « ئۇنى

 ئـوغرى « ايى بولۇپ قاالي دىگهن ئىدى، بولۇپمۇ كېيىنكـى كـۈنلهردىن بۇيـان كېچىـسى دەستىدىن سهۋد
 . پهريات قىالتتى – دەپ جۆيلۈپ، ناله » يولدا قويار، قاراقچى چۆلدە

 دە، كىرپىـك قاقمـاي – بۈگۈن كېچىدىمۇ ئاشۇنداق پهرىشان چۈش كۆرۈپ، قارا بېسىپ ئويغانـدى
 : تاڭ ئاتقۇزدى

 پهلهك ئىگىز تاغ، ئوتتۇرىسى هـاڭ – ، ئىككى تهرىپى ئاسمان ... ىك الداخ يولى ئهنه دەهشهتل « ...
 جىلغا، قوقۇنچلۇق قاراڭغۇ، قاياقتىندۇر بىـر تۈركـۈم قـاراقچىالر خهنجهرلىرىنـى ياالڭلىتىـپ، قۇيۇنـدەك –

 » ! پاناه بهر ! مالالر بۇالندى، دەهشهت، خۇدايىم جېنىمىزغا پاناه بهر . كېلىۋاتىدۇ
 كۆزلىرى ئىششىپ، كالپۇكلىرى قوقـاق – ئهتىسى يۈز . ۇشۇنداق جۆيلۈپ ئۇخلىيالمايتتى شهمشىدىن م

 . يارىسى بىلهن قاپلىنىپ كېتهتتى دە، بىهوش بولۇپ ئىڭراپ ياتاتتى
 دەپ، يهنىـال يوشـۇرۇن » بالىلىرىنىـڭ دىلـى بهرههم يىمىـسۇن « ئۇ، ئۆزىنىڭ بۇ روهىـي ئـازابىنى

 ئـۇ پهقهت . الردا دادىسىدىن خاتىرجهم بولۇپ، خېلـى ئۈمىـدۋار ئىـدى ساقاليتتى، شۇڭا چولپان كۆپ چاغ
 تهكىـيگه . ئۇ ههر كىچىسى باشقىچه شېرىن چۈشلىرى بىـلهن راههتلىنهتتـى . ئىرپاننىڭ ئوتىدىال ئۆرتىنهتتى

 دە، ئۇنىڭ ۋۇجۇدى گۈلخان بولۇپ  قويمايال ئىرپاندىن كهلگهن قوشاقنى ئېسىگه ئاالتتى – بېشىنى قويا
 . تتى يانا

 مېنى ههم ئائىلىمىزنى چوقۇم ئىرپان قۇتقۇزىدۇ، دەيتتى ئۇ، ئۆزىنىڭ مـۇههببىتىگه ئىـشهنچ بـاغالپ،
 مۇشۇنداق چىن رىشته بىلهن چوغدەك قىزىرىپ كهتكهن ئۇنىڭ يۈرەك تومۇرلىرىدا، سـېهىرلىك سـۆيگۈدىن

 ڭ خىيال قۇشـى مـۇههببهت گاهىدا ئۇنى . مادار ئالغان ئىسسىق قان جۇش ئۇرۇپ، كۈچلۈك ئىسيات قىالتتى
 . ۋادىلىرىدا ئۇچقاندەك، ئىرپان بىلهن راههتلىنىپ سهيلىدە يۈرگهندەك شېرىن هېـسالر قۇچىقىـدا ئـۈزەتتى

 دە، بىـردە ئوڭغـا، بىـردە سـولغا ئهۋرىـشىمدەك – گاهىدا ئىشىق هارارىتىدىن ۋۇجۇدى قىزىـپ كېتهتتـى
 . نى بىر بۇزۇپ، بىر ئۆرۈپ ئويناپ ياتاتتى تال چاچلىرى – ئۇيقۇسى كهلمىگهنسېرى تال . تولغىناتتى

 ئاتۇش تاغلىرىدىن ئۇرغۇغان شوخ شامالالر بهشكېرەم باغلىرىنى ئارىالپ ئۆتۈپ، گـۈزەل قهشـقهرنىڭ
 مىسكىن بىر بالىخانىسى دەرىزىسىدىن كىرىپ چولپاندىن ئىبارەت بۇ غهمگۈزار قىزنىـڭ كهڭ پىشانىـسىگه

 . ى مايسىنى تهۋرەتكهندەك يهلپۈپ تارايتتى چۈشۈپ تۇرىدىغان ماڭالي چېچىنى خۇدد
 روجهكتىن قىيپاش چۈشكهن تولۇن ئاينىڭ ئالتۇن شولىسى ئۇنىڭ سۇمبۇل چاچلىق سـىياقىغا تېخىمـۇ

 پهرى سىماسـىغا – گۈزەللىك ههسسىنى قوشۇپ، ئۇنى بهئهينى بۈيۈك راۋاق ئۈستىدە سوزۇلۇپ ياتقان هـۆر
 . ساهىپ قىالتتى

 دە، تهشـتهكتىكى گـۈللىرى بىـلهن مهلىـكه – هممىدىن بالـدۇر ئويغىنـاتتى چولپان ههر ئهتىگىنى ه
 . بوالتتى
 دىمىسىمۇ هازىر ئۇنىڭغـا خىيـال بىـلهن گـۈل . دەيتتى ئۇ » خىيال كېچىدە ئېچىالر، گۈل سهههردە «

 . ئهمهك ئىدى
 قايتىـدىن قىش كېتىپ، ئىللىق باهار كېلىشى بىلهن شهمشىدىن ئاغرىقچانلىقىغا قارىماي، سـاماۋەرنى

 . ئىشقا سېلىش كويىغا چۈشتى
. دەپ ئۆز ئۆزىنى قامچىاليتتى ئۇ » قانچىلىك ئۇخلىساڭ، شۇنچىلىك ئاچ قالىسهن «
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 . چولپان بولسا ئىرپانغا مهنزۇر كهلگىدەك دوپپا كويىدا گۈل نۇسخىلىرىنى تالالش بىلهن بهنت ئىدى
 ئىككىمىـز بولـساقمۇ  جهمىـلهگه، دىـدى شهمـشىدىن  ئاچاڭ دوپپىسىنى تىكىۋەرسـۇن قىـزىم، 

 . مىدىرلىغاچ تۇرايلى
 ئـۇ . باهار كىرگهندىن كېيىن راست دېگهندەك شهمشىدىن خېلىال ئۈمىـدلىك بولـۇپ قالغـان ئىـدى

 : ئارىالپ
 دەپ جهمىلهنىـڭ كـۆڭلىنى ياسـاپ، سـاماۋەر ئىـشىغا ئـۇنى » ئۈمىد ياشنىتىدۇ، غهم قاخشىتىدۇ «

 . ههمكارالشتۇرماقچى بوالتتى
 شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىر ئاخشىمى شهمشىدىن خىيال بىلهن ئولتۇرغـان بىـر پهيتىـدە، تـاالدىن قېـرى

 بــۇ چاغــدا . كىـشىنىڭ قــاتتىق يــۆتهللىرىگه قوشــۇلۇپ ئايــاغ ئـاۋازى ئاڭالنــدى ۋە ئىــشىكمۇ ئۇرۇلــدى
 ىـر ئايـال بالىخانىدىن چۈشكهن چولپان تۆۋەنكى ئۆينىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرغان چوڭ ياشلىق بىر ئهر، ب

 . كىشىگه ئۇچراشتى، ئايالنىڭ قولتۇقىدا بىر يوغان داستىخان بار ئىدى
 چولپـان . نـى ئـۆيىگه تهكلىـپ ئهتتـى » مېهمـانالر « دە، – شهمشىدىن كېلىپ ئىـشىكنى ئـاچتى

 . قورۇنۇپ، بالىخانىغا چىقىپ كهتتى
 دېگهنـدەك، » سى ئاختامنىـڭ چالمىـسى يامـان، ئادەمنىـڭ اللمىـ « بۇ كهلگهن مېهمانالر خۇددى

 ئۇالرنىـڭ رەپتـارىنى كـۆرگهن . نهسىرىدىن كارۋان بېشىنىڭ چولپان ئۈچۈن ئهۋەتكهن ئهلچىلىرى ئىـدى
 چولپاننىڭ پاك ۋە غۇبارسىز قهلبىنـى بىـر دەمـدە يهنه ئېغىـر . بالىنىڭ تهڭال ئهرۋايى ئۇچتى – هامان ئاتا

 . غهشلىك باستى
 : لىپ هوشىنى يىغىۋې – ئۇ، بىر ئازدىن كېيىن ئهس

 بوۋىلىرىمىزنىـڭ سـۆزى بىكـار – دېگهن ئاتـا » دۈشمهننى كۈندۈزى ئويال، كىچىسى پايال « توختا،
 . بولمىسا كېرەك، دىدى ئىچىدە

 كىرىـپ » مېهمـانالر « ئۇ، يېنىك قهدەم ئېلىـپ، پهلهمپهيـدىن ئاسـتا پهسـكه چۈشـتى ۋە بـايىقى
 : كهتكهن ئۆينىڭ ئىشىكىگه قۇلىقىنى ياقتى

 دەيتتى سهلاللىق ساقال سانىڭ قۇيرۇقىدەك كهڭ پومپايغان ساقىلىنى  ۈن هوزۇرلىرىغا، تهقسىر، بۈگ 
 ئهلچىلىـك ئۈچـۈن كېلىـۋاتىمىز،  قول بارماقلىرى بىلهن تاراپ ۋە قاپاقتىن سۇ قۇيۇلغاندەك ناساز كۈلۈپ،

 بېشىنىڭ قهدىنـاس ئۆزلىرىگه مهلۇم بولغىنىدەك، كارۋان . مانا، بۇ، نهسىرىدىن كارۋان بېشىنىڭ داستىخنى
 شـۇڭا . دۇنياسى قارىغۇچىـسىمۇ بولمىغـاچ چېچلىـپ يېتىپتـۇ – خوتۇنى قازا تاپقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ مال

 بۇغداينىڭ « دۇنياغا ئىگه بولسا، مادامىكى، – بىزنىڭ خالىس مههلىههتىمىز بويىچه، چولپان قىز ئاشۇ مال
 ربهتتىن بىر يولى خاالس تېپىپ، ئالتۇن قهرزىلىرىمۇ دەك، جاناپلىرىمۇ غۇ » باهانىسىدا قارمۇق سۇ ئىچكهن

 بويۇنلىرىدىن ساقىت بولۇپ كېتىدۇ، ئهمهسمۇ؟ ئهلچى دەلاللنىڭ بـۇ چايـان سـۆزلىرىنى ئىـشىك سـىرتىدا
 . تۇرۇپ، خۇپىيـانه ئاڭالۋاتقـان چولپاننىـڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدى تىكهنلىـشىپ، ئـۆزىنى باسـالماي قالـدى

 : دە، ئاچچىق تهنه بىلهن – كهلدى شهمشىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك غهزەپكه
 . دە، تهقـسىر – دېگهن تهمسىل راسـت ئىـكهن » بوزەكنى بوزەك قىلمىسا، قىيامهتته سورىقى بار « 
 « مهن ئهمـدى كهچكىچىـال . غانلىقىنى ئوبدان بىلىۋالدىم » ياغاچ قازاندا بىر قېتىم ئاش پىشىدۇ « لېكىن

 . دىدى  ن، بولۇۋەرمهيمه » ساالغا كهتكهن قېرىندىشىم
 : ساقاللىق ئهلچى يهنه گهپ يورغىلىتىپ

 « قـا بولمـاس، » پىتنىڭ ئاچچىقىدا چاپاننى ئوتقـا تاشـالش « تهقسىر، ئۆپكىلىرىنى بېسىۋالسىال، 
 . دە، دىدى – ئويناپ سۆزلىسهڭمۇ، ئويالپ سۆزله دىگهن گهپ بار

 » ئـۇرۇپ، ئۆپكىـسىنى قاقمـاقچى ئىچىـدىن « بولدى بهس، بۇرۇن ئالدانغانلىرىمىزمۇ يېتهرلىك، 
. بىر كۈنى بولمىسا بىر كۈنى بىزگىمۇ ههقىقهت چىرىقى يېنىپ قاالر . بولغان قاپقانغا ئهمدى دەسسىمهيمهن
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 بولغىنىدەك، » جىننىڭ قهستى شاپتۇلدا « شهمشىدىن سۆهبهتنى ئۈزۈپ تاشلىماقچى بولۇۋىدى، لېكىن
 تىن مههرۇم بولماسـلىق ئۈچـۈن، » نهپ « كهلتۈرۈۋالىدىغان كارۋان بېشىنىڭ بۇ اللىمىلىرى خۇجايىنىدىن

 : رودۇپايلىق قىلىپ، بېزىرىپ تۇرۇۋالدى
 ، ئـۆزلىرىنى تۇرۇۋاتقـان ئـۆي بىـلهن » ههقىقهتلىرىنىڭ دەستىسى ئالتۇنغا بېكىتىكلىك « تهقسىر، 

 ىـمهت بىلـسىله ههقىقهت ئوردىسىنىڭ ئارىلىقى بهك يىراق، مېـنىڭچه، تهتۈرلـۈك قىلمـاي، پۇرسـهتنى غهن
 ئوبدان بوالتتىمىكىن؟

 ئهلهم ئۇستىخاندىن ئۆتۈپ، جان ههلقۇمغا كېلىـپ قالغـان . ههممىنى چۈشهندىم، چۈشىنىۋاتىمهن 
 » . هاقارەتلىك كۈنۈمدىن، سائادەتلىك ئۆلۈم ئهال « ماڭا ئهمدى . هازىرقى پهيتىمدە تېخىمۇ چۈشىنىۋاتىمهن

 . ىپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئۇۋاللىق دەردىنى تارتالمايمهن مهن ههرگىزمۇ مهسۈمه قىزىمنى ئوتقا ئىتتىر
ــۈپ، ــكارىغا چۈش ــاقال پاس ــهلاللىق س ــگهن س ــانلىغىنى پهملى ــپ كېتىۋاتق ــا چىقى ــشنىڭ چىڭىغ  ئى

 : كۈچۈكلهنگىلى تۇردى
 بىرىمىز بىلهن ئېقى كېلىشمهيدىغانالردىن ئهمهس، تهقسىر، بىز بۇ ئىشالرنى كېيىنچه يهنه – بىز بىر 

 . ير، ئامان بولسىال،تهقسىر سۆزلىشهيلى، خه
 : ئهلچىلهر داستىخاننى قالدۇرۇپ چىقىپ كهتمهكچى بولۇۋىدى، شهمشىدىن ئاگاهالندۇرۇپ

 قايناق سۇ « . دېدى  داستىخان قايسى تهرزىدە كهلگهن بولسا، يهنه شۇ بويىچه قايتىپ كهتسۇن، 
 . ۇ كۆڭلۈم بۇنىڭدىن كېيىن خاتىرجهملىكنى خااليد » ئىچ، كۆڭلۈڭ تىنچ،

 دە، كېـيىن يهنه قـانچه – شهمشىدىننىڭ دەككىسىدىن ئهلچىلهرنىڭ دېمى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتـى
 . قىلسىمۇ بولماي، كهلتۈرمىشنى قولتۇقالپ سالپايغانلىرىچه ماڭدى

 يهتتىنچى باپ
1 

 . ماي ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرى ئىدى
 باهـار لىباسـىغا پۈركۈنـۈپ، يېـشىل – ئۇزاق تارىخقا ئىگه بۇ قهدىمىي شهههر، مۇشۇ كۈنلهردە ياپ

 . خۇددى سهلتهنهتلىك بۇيۇمدەك، ئاجايىپ گۈزەل بىر تۈسكه كىرگهن ئىدى
 شهههرنى غهربىي شىمال تهرەپتىن ئوراپ، شهرقىي جهنۇپ تامان ئېقىپ ئۆتىـدىغان مهشـهۇر تـۈمهن

 ت مۇزىكىـسغا دەرياسى باهار مهۋسۈمىدىكى شاۋقۇنلىرى بىلهن ئهزىزانه قهشقهر شـههرىنىڭ قاينـاق هايـا
 باراقسان – دەريانىڭ ئىككى قاسنىقىدىكى هېساپسىز گۈزەل باغالر، بۈك . هېسسىياتلىق كۈي قوشۇپ تۇراتتى

 ئورمانالر شهههرنىڭ تهبئىي گۈزەل مۇهىتىنى تېخىمۇ كۆركهملهشتۈرۈپ، كـۆزلهرنى قاماشـتۇراتتى، كۆڭـۈلنى
 . بىئىختىيار ئۆزىگه مههلىيا قىالتتى

 كىچىك رەسـتىلهردە قاينـاق هايـات جـۇش – ېيتكار جامائهسى ئهتراپىدا، چوڭ بۈگۈن پهيشهنبه، ه
 قويـاش ئـالتۇن نـۇرلىرىنى . دەل چۈش بولغان مهزگىـل . ئۇرۇپ ئادەملهر توپى گويا دولقۇنسىمان ئاقاتتى

 . تهكشى سهپمهكته ئىدى
 مهغرۇر ۋە دەربهست بىر يىللىق تاغ سهپىرىنى كۆڭۈللۈك ئاياقالشتۇرۇپ كهلگهن ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال

 . قهدەم تاشالپ، هېيتكارنىڭ قاق ئوتتۇرىسىدىكى بىر بوشلۇققا بېرىپ توختىدى
 ... يۈرۈڭ، جان قورغانغا 

 . لۇتپۇلال ئهتهي ئغىز ئېچىپ، ئىرپاننى غىدىقلىدى
 : ئىرپان كۈلۈمسىرەپال قويدى ۋە گهپنى بۇراپ

. دىدى  تاماق يهۋالمايمىزمۇ؟ 
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 ... گېلىڭىزدىن تاماق ئۆتمهيدۇ؟ يا ئۆزىڭىز يالغۇز جان قورغانسىز، 
 ... يۈرۈڭ ئهمىسه . چاقچاقلىرىڭىز قىزىق هه، يوشۇرىدىغان ئىش يوق، بارساق بىلله بارىمىز 

 . سهپهردە ئىنچىكه ئۈچهيلىرىگىچه سىرداشقان بۇ ئىككى نهۋقىـران يىگىـتلهر قولتۇقلىـشىپ ماڭـدى
 مۇڭ بولۇپ يۈرۈش ئارقىلىق لۇتپۇلال شهمشىدىن ئائىلىسىنىڭ ئالتۇن – ئارا هال – قاراقۇرۇم تاغلىرىدا ئۆز

 ئىرپاننىڭ قولىدا . تىرادىگىيسى ئاڭلىغان، شۇڭا ئېرپاننىڭ ئىش ههققىنى ئۆستۈرۈشكه كۈچ چىقارغان ئىدى
 . هازىر تويغىمۇ يهتكىدەك سهرمايه جۇغالنغان ئىدى

 اندىن كېـيىن، ئانـدىن جـان قورغانغـا قـاراپ شۇنداق قىلىپ ئۇالر بىر ئاشخانىدا ئوبدان تاماقالنغ
 ساالم ئۈچـۈن نهرسـه – دە، ئهنجان كوچىسىدىكى بىر گهزمال دۇكىنىنىڭ ئۇدۇلىدا توختاپ سوغا – يۈراى

 . ئالماق بولۇشتى
 سـاماۋەرخانىنىڭ . دۇكانالرنى ئارىالپ، ههممىسىگه اليىغىدا رەختلهر ئېلىنىپ بىر سومكىغا قاچىالندى

 . كۆرگهندە، ئۇالر هاڭقاتقىنىچه تۇرۇپال قېلىشىتى خاراپزارلىقىنى
 كېـسهك پـارچىلىرى، سـول – باراڭ، ئوچاق ۋە تونۇرالر ۋەيران بولۇپ، ئوڭ تهرەپته چالما – چهلله

 ئىككـى يىگىـت بـۇ ئـاالمهتلهرگه . چاتقالالر دۆۋلىنىـپ ياتـاتتى – تهرەپته بولسا كۈل، ئهخلهت ۋە چاۋا
 ئارىـدىن ئـانچه ئـۆتمهيال بـۇ يهرگه يانـداش خالتـا كوچىـدىن . ۇراتتى ههلهسلىكته قاراپ ت – ههيرانۇ

 يوغان بىر قـارا ئىـت ئۇنىڭغـا قـاۋاپ توختىمـاي . جۇل بىر قېرى دىۋانه چىقىپ كهلدى – كىيىملىرى جۇل
 بىچـارە . ههر ئىككى يىگىتنىڭ تهڭال ههركىتـى بىـلهن قـارا ئىـت بهدەر قـاچتى . كاڭشىپ كهلمهكته ئىدى

 ئـۇالر سـهدىقه بهردى ۋە شهمـشىدىن . هازاغىچه هاسىراپ تىلـى گهپـكه كهلـمهي قالـدى سهرگهردان بىر
 شۇ ئهسنادا كهكه سـاقال كىـشى سـاالمدىن سـۈڭرە . دىۋانه دەپ بېرەلمىدى . ئائىلىسىدىكىلهرنى سورىدى

 : ئههۋالنى ئېيتىپ بهردى
 بىـر بولـسا بىـر نهچـچه كـۈن بولـدى كۆرۈنمهيـدۇ، . شهمشىدىن هازىر سهۋدايى بولـۇپ قالغـان 

 . دېدى ئۇ كىشى  ههزرەتته، بىر بولسا ههزرىتى مولالم مازىرىدىمىكىن،
 . ئىرپان يهنه سورىدى  سىز قاچانراق كۆرگهن ئىدىڭىز؟ 
 . ئۈچ كۈن بولدى 

 ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال بالىخانا ئۆيىگه كىرگهندە چولپاننىڭ سۇلغۇن چىرايى ئاجايىپ كۆرۈنهتتى، ئۇ
 . الرغا خاس نومۇسچانلىق بىلهن ئىرپاننىڭ دىدارىغا تىكىلىپ قارىيالمىدى ئىپپهتلىك قىز

 لـېكىن جاهانـدىن بىـخهۋەر كىچىـك پهخرىـدىن . بىر مهههل جىمجىتلىق هۆكـۈم سـۈرمهكته ئىـدى
 . ئىرپاننىڭ قولىدىكى راۋاپنى ئېلىپ تاراڭلىتىپ، جىمجىتلىقنى بۇزماقتا ئىدى

 دەيتتـى  ئهمدىغۇ راۋاپ چېلىشنى ئۆگىتىپ قويارسـىز؟ . تتىم ئىرپان ئاكا، مهن هازىر ساقىيىپ كه 
 . ئۇ، ئىرپاننىڭ پىشانىلىرىگه سۆيۈپ ئهركىلهپ

 : لۇتپۇلالنىڭ سۆزى ئۆيدە جانلىنىش پهيدا قىلدى ۋە تارتىنىش پهردىسىنى قىسمهن بولسىمۇ ئاچتى
 ىلهر بىـلهن تۇرىـدۇ، ئهمـدى سـ  دىدى ئۇ،  مهن ئىرپاننى باشالپ كهتكىنىمگه بىر يىل بولدى، 

 . شهمشىدىن ئاكا بولغان بولسا، ئهپۇ سورىغان بوالتتىم
 . چولپان دادىسىنىڭ گېپى چىقىشى بىلهن هۆڭرەپ يىغلىۋەتتى

 ئىرپان سومكىسىدىن سوۋغىلىرىنى ئېلىشقا باشـلىدى ههمـدە رەهـمهت تازىمىـدىن كېـيىن، چولپـان
 مهن : لۇتپـۇلال . ئىككـى يىگىـت بىـردىن كىيـدى . ى چىرايلىق بىر جۈپ دوپپىنى لۇتپۇلالغـا تهقـدىم قىلـد

 . ئۈرۈمچىگه قايتقىچه شهمشىدىن ئاكا بىلهن كۆرۈشۈپ، ئاندىن كېتىمهن
 !... سىز كېتهمسىزا لۇتپۇلال ئاكا 
2 

. ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال شهمشىدىننى ئىزلهش قارارىغا كهلدى
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 ههر ئىككـى جايغـا مهنمـۇ بـاراي، . ئۇ ئىككى چوڭ مازارنى مېنىڭمۇ كۆرۈش ئۈمىدىم بار ئىـدى 
 ئۇنىڭ ئۈستىگه شهمشىدىن ئاكىالرنىڭ ئۆيىدىن سىزنى باشالپ كېتىپ قالغىنىم ئۈچۈن ئۇالر نۇرغـۇن دەرت

 – ئۇالر ئىشىنى خۇالسه قىلىپ بـولغىچه مهنمـۇ بىـر . هازىر گىئولوگ ئهترىتىنىڭ ئىشى ئاخىرالشتى . تارتىپتۇ
 . دىدى لۇتپۇلال  ىشىم كېرەك، ئىككى ههپتىگىچه قهشقهرنى كۆرۈپ كېت

 خالىغـان يېرىڭىزنـى  دىـدى ئىرپـان،  دىلىـم بىـلهن قوشـۇلىمهن، – بۇ پىكىرىڭىـزگه جـان 
 مېنىڭچه، ئۇستازىم شهمشىدىننىڭ مولال دانىش نـاملىق كىتـابپۇۇرۇچ دوسـتى بـار . كۆرسىتىشكه تهييارمهن

 . اقساقمىكىن دىرىگىنى ئېلىپ ب – ئىدى، ئاۋۋال شۇ كىشى ئارقىلىق ئىز
 . ئۇالر كىتابپۇرۇچنىڭكىگه ماڭدى . لۇتپۇلال قوشۇلدى

 قۇم دەرۋازىغا كېتىدىغان يولنىڭ ئوڭ قاسنىقىدا ئهپچىل دۇكان مهرىپهت ئههلىنىڭ دىققىتىنى داخىل
 رېتـى – دۇكانندىكى قهۋەت جاۋەنلهردە خۇرۇم مۇقاۋىلىق ۋە قاتتىق تاشلىق نۇرغۇن كىتابالر رەت . قىالتتى
 . تىزىقلىق تۇراتتى بىلهن

 چىـۋىلهر ۋە – دەرمهكلهر بىـلهن تۈرلـۈك مېـۋە – دۇكاننىڭ ئالدى سۇپىسىدا بولسا، ههر خىل دورا
 . ئايرىم خالتىالرغا قاچىلىنىپ، ئېغىزى ئېچىقلىق تۇراتتى – ئوتاش ئۇرۇقلىرى ئايرىم

 لهردىـن 50 هخمىـنهن زىلۋا، ئىگىز بوي، ساقال بۇرۇتلىرى شاالڭ كهلگهن، يېشى ت – دۇكان ئىگىسى
 سهل ئۆتكهن بىر كىشى بولۇپ، ئۇ هازىر كۆزەينىكىنى تاقاپ، تىزىغا قويۇۋالغان قاراخۇرۇم مۇقاۋىلىق چـوڭ

 ئۇ، كىتابقا زېهنىنى شۇنچه بهرگهن ئىدىكى، ههتتا ئىرپانالر كېلىپ خېلى بىـر . بىر كىتابنى ئوقۇپ ئولتۇراتتى
 . كهم بولغىچىمۇ بىلمىدى
 : ئىرپان ئاخىرى

 . دىدى كىتابپۇرۇچنىڭ دىققىتىنى تارتماق ئۈچۈن  ئاسساالمۇ ئهلهيكۇم، دانىش موللىكا، 
 مولال دانىش ئىرپاننى غۇۋا ئېسىگه ئالغاندەك قىلدى، لېكىن شۇمۇ ئهمهس دەپ دەرگۇمـان بولـۇپ،

 : دە، سورىدى – ئۇنىڭغا سىنچىالپ قارىغاچ كىتىۋىنىڭ قېتىغا خهتكۈچىنى قىستۇرۇپ ياپتى
 خوش، ئۇكام، كىتاب كېرەكمۇ، يا ئۇرۇقمۇ؟ 

 : ئۇنىڭغىچه لۇتپۇلال سۇئال بىېرىپ ئۈلگۈردى
 موللىكا، مۇشۇ كىتابالر بىلهن تىرىكچىلىك قانداقراق ئۆتىدۇ؟ 

 : دە – دۇكاندار پىسىڭڭىدە بىر كۈلۈپ قويدى
 . دىـدى  ، ... ر كان بى – دەيدىغان سۆز بار ئهمهسمۇ؟ دۇكان، دىمهك » ئاز يىغساڭمۇ هاالل يىغ « 

 بۇ كىچىك دۇكاندىكى تۆت خىل نهرسه تۆت چوڭ هىدايهتنىڭ هۇلى دىسىله، مانا قارىـسىال، جاۋەنـدىكى
 تهۋەرۈكلهر بولسا مۇقهددەس مهرىپهت مهشئىلى ؛ ماۋۇ خالىتىدىكى ئۇرۇقالر بولسا سائادەتنىڭ شـاهىدى ؛

 شـۇڭا مهن مۇشـۇ هـاالل كهسـىپنى ... اسـى دەرمهكـلهر بولـسا هاياتلىقنىـڭ شىپ – ئاۋۇ خالتىـدىكى دورا
 . تاللىۋالدىم، تهقسىر

 بىـراق، شهمـشىدىن . دۇكاندارنىڭ بۇ مېغىزلىق پارىڭى ئىككى يىگىتنى تولىمۇ مهمنۇن قىلغان ئىدى
 توغرىسىدا مولال دانىش ئۇنى يېقىندىن بويان ئۇچراتمىغانلىقىنى ئىزهـار قىلـدى، ئىرپـان بىـلهن لۇتپـۇلال

 . هت ئېيتىپ خوشالشتى دۇكاندارغا رەهم
 كـۈن نهيـزە بـويى . ئهتىسى ئۇالر ئهتىگهنلىك تاماقتىن كېيىن، كۈن چىقىشقا قاراپ يـۈرۈپ كهتتـى

 گۈمبهزنىڭ جهنۇپقا قارىغان ههشـهمهتلىك . ئۆرلىگهن مهههلدە ئاجايىپ گۈمبهزنىڭ قېشىغا يېتىپ باردى
 ىڭ ئاچقۇچىمۇ قېرى شـېيىخنىڭ ئالقىنىغـا ئىشىكىگه ئادەمنىڭ بېشىدەك يوغان قۇلۇپ سېلىنغان بولۇپ، ئۇن

 پهلهك چوققىـسىدا – نىڭ گۈمبىزى بولۇپ، ئۇنىـڭ ئاسـمان » ههزرىتى ئاپپاق « بۇ مهشهۇر . لىق كېلهتتى
. دەيدىغان سېرىق ههل ههيۋەتلىك يالتىراپ تۇراتتى » ئالتۇن « ئادەملهر
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 نىـڭ مهنزىرسـىنىمۇ تـازا تاماشـا ئۇالر گۈمبهزنى ئايلىنىپ يۈرۈپ شهمشىدىننى ئىزلهش بىلهن قوغان
 . قىلماقتا ئىدى

 . بۇ يهردىكى هېساپسىز ئۈجمىلهر مهي بولۇپ، باغالردىكى ئۈرۈكلهرمۇ ئالتۇندەك سـارغىيىپ تـۇراتتى
 . دە، ئىككهيلهن شۇيان ماڭدى – ئۇالر ئارىالپ يۈرگهندە، يېقىندىال جيدىن ۋاراپ ئاۋازى ئاڭالندى

 خلىرى باراقـسان ئۆسـكهن چـوڭ دەرەخنىـڭ سايىـسىدا بىـر تـوپ ئۆستهڭنىڭ جهنۇبىي ياقىسىدا شا
 كۈننىڭ شۇنچىۋاال ئىسسىپ كهتكىـنىگه قارىمـاي ئـۇالر ئۇچلىرىغـا . بهڭگىلهر سورۇن تۈزۈپ ئولتۇرۇشاتتى

 سالما ياقىلىق قېلىن جهندە چاپان، باشـلىرىغا كـونراپ كهتـكهن سـالۋا تۇمـاقالرنى كىيىۋالغـان بولـۇپ،
 رى ساماندەك سارغايغان، خىرە كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ، يۈزلىرىنى يۇمىغىلىمۇ بىر قـانچه ههممىسىنىڭ چىرايىلى

 بـۇ دەرۋىـشلهر چهمـبهر ياسـاپ هالقىـسىمان ئولتۇرۇشـقان . ئايالر بولغاندەك يۇنـدا چىـراي كـۆرۈنهتتى
 گه ئۇنىڭ يېنىغا كـالته پۇتلـۇق شـىرە ئۈسـتى . ۋىل يېنىپ تۇراتتى – ۋىل گۈلخان مايداننىڭ تكرىدىكى
 ئالـدى بىـلهن چىلىمنـى ① » بـوۋا « بومبـا سـاقاللىق . سېرىق چىلىم قويۇلغان ئىدى – ئۇزۇن ساپلىق ساپ

 نهشىنىڭ پۇرىقى ئهتراپنى بىر ئالغان، بهتبۇي بۇسالر پـاك كىـشىلهرنىڭ كـۆڭلىنى . خولدۇرلىتىشقا باشلىدى
 . ئىلهشتۈرۈپ بېشىنى قايدۇراتتى

 شهتلىك يـۆتىلهتتىكى، ئۇنىـڭ ههر تهرەپلىـرى تهڭـال بهڭنى قاتتىق شوراپ، شـۇنداق دەهـ » بوۋا «
 ئـۇ كىـر . پۇرۇلداپ چىققان ئاۋاز ۋە ئاچچىق تۈتۈننىڭ زەهىرى بىلهن كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلۇپ كېتهتتـى

 شـۇنىڭ بىـلهن چىلىـم . دە، ئاندىن چىلىمنى ئۈلپىتىگه تۇتاتتى – چاپىنىنىڭ يېڭى بىلهن يېشىنى ئېيتاتتى
 . ر قىلىپ تۇراتتى دەرۋىشلهر ئارىسىدا دەۋ

 : بىسارەت بېرىپ » بوۋا « . دەرۋىشلهرنىڭ كۆزلىرى خۇماالشتى
 قېنى ئهمىسه، راسا بىر جههرى بىجا قىلىمىز، قېنى رۇسۇل راۋاپنى ئال، سـوپى ئـالال يـار پىرىمنىـڭ 

 . دىدى – ! نهزمىسىگه چاك
 ئانـدىن دەرۋىـشلهر . دە، تهركى دۇنيالىق نهزمىلىرىنى باشـلىدى – جان تهسهددۇق دىدى : رۇسۇل

 . دەپ جاهالهت دىرامىسىنى باشلىۋەتتى » ئالالهۇ « تۇشتىن قوشۇلۇپ، – تۇشمۇ
 سههنىسىدە ئوينالغان نـادامهت دىرامىـسىنى كـۆرۈپ » مۇقهددەس گۈمبهز « ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال

 مۇڭدىـشىپ دە، شهمشىدىننى بۇ يهردىن تاپالمىغاندىن كېيىن، ئهمدى ئوپـال ههققىـدە – بىزار بولۇشتى
 . ياندى
3 

 سۈبهى سۈزۈلگهن، تورغايالر ئويغانغان مهههلىدە مهپىلىك چىققان ئىككى يىگىـت بالـدۇرال ئوپالغـا
 سـاپ . قىزىپ كېتىۋاتقـان كـۈنلهر ئىـدى » ههزرىتى مولالم سهيلىسى « بۇ چاغالر بۇ يهردە . يېتىپ كهلدى

 . ىناتتى هاۋالىق بۇ گۈزەل يېزا پامىر ئىگىزلىكنىڭ بوسۇغۇسى هېساپل
 يېزىنىڭ شىمال تهرىپى ئاق تاغ ئارقىلىق ئۈستۈن ئاتۇشتىن، غهرپته مهشـهۇر قىزىـل دەريـا ئـارقىلىق

 غهرپكه ئۆرلىگهنسېرى تـاكى مـۇز تـاغ ئېـتىكىگىچه قهد كۆتـۈرۈپ . ئاقتۇ يايالقلىرىدى ئايرىلىپ تۇراتتى
 زار ۋە بـاغالر بىـلهن تۇتىـشىپ، قات يېـشىل قارىغـايزارلىقالر، بـۇ تهرەپلهردىكـى ئـۈجمى – تۇرغان قاتمۇ

 . قهشقهرنىڭ جامالىغا سۆسىن قوشاتتى
 تهرەپـتىن ئـادەملهر دولقـۇنى سـهمهپ – ئۈچـۈن تهرەپ » ههزرىتى مولالم سهيلىـسى « بۇ يهرگه

 قاراماالنـدەك دەۋرەپ كېلىۋاتقـان سـهيلىچىلهرنىڭ گـايىلىرى ئـاتلىق، ئىـشهكلىك، . كېلىشمهكته ئىـدى
 . ىلىرى پىيادە بولۇپ ئايىغى ئۈزۈلمهيتتى گايىلىرى هارۋىلىق بهز

دەيدۇ » بوۋا « بهڭگىلهرنىڭ سهركهردىسىنى ①
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 نىڭ مهرۋايىتتهك سۈيىدىن ئىچىشهتتى ۋە قاپاق، ئىۋرىقلىرىغا تولـدۇرۇپ » نوزۇربۇالق « سهيلىچىلهر
 هـاي – هـاي « نى ۋە ئۇ بۈيۈك قهۋرە ئالدىـدىكى » ههزرىتى مولالم قهۋرىسى « ئۇالر نۆۋىتىدە . ئېلىشاتتى

 . ىلىشاتتى دۇئا ق – نى ئايلىنىپ دەۋرى » تېرەك
 . ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال شهمشىدىننى مانا مۇشۇ تېرەك تۈۋىدىكى بۇالق بويىدىن تاپتى

 سهككىزىنچى باپ
 دەۋاگهر سۇس بولسا،
 . قازى مۇتىههم بوپتۇ

 ى خهلق ماقال 
 يىتىمه ۋە بوزەكلهرنىڭ هامىسى بولغان بۇ ئىككى نهۋبهر يىگىت بىرلىـشىپ، – شۇنداق قىلىپ، يىتىم

 . دىننىڭ نامىدا نهسىرىدىن باينىڭ ئۈستىدىن ئهدلىيه مههكىمىسىگه ئهرىز سۇندى شهمشى
 . شهمشىدىننى چاقىرتقان كۈنى ئىرپان بىلهن لۇتپۇلال بىلله باردى
 ئىگىـسى شـىڭ شىـسهي تۈرمىـسىدە – شهههرلىك ئهدلىيه مههكىمىـسى قۇمدەرۋازىـسى يېنىـدىكى

 . ئۆلگهن بىر باينىڭ قورۇسىدا ئىدى
 كۆزەينىكىنى تاقىۋېلىپ، ئۈستىلى تۆپىسىدە دۆۋلىنىـپ تۇرغـان » رەئىس ئهپهندى « لگهندە، ئۇالر كه

 ئۇ، بېشىغا قـارا مهخـمهل تهقىـيه، ئۇچىـسىغا قـارا كاجىغـا . بىر پاتمان ماتىرىياللىرىنى كۆرۈۋاتقان ئىدى
 چا بـۇرۇت بىـر ئوخشايدىغان رەخىتتىن پهشمهت كىيىۋالغان، ئىگىز بوي، سوزۇق يۈز، سوقا باش، پال كۆز،

 ئۇنىڭ مهيدە يانچۇقىغا سېلىۋالغان سائىتىنىڭ كۈمـۈش زەنجىـرى بىـر سـويامچه ئۇزۇنلۇقتـا . كىشى ئىدى
 . ساڭگىالپ تۇراتتى

 دە، ئـۇنى خـۇددى ئـاچ – ئۇ، ئاۋۋال ئۇزۇن دەستىلىك تۇچ غاڭزىسىغا تاماكا چىڭداپ تۇتاشتۇردى
 ئېغىزىنـى ئـۈزمهي تـۇرۇپ، يېنىـدىكى كاتىپلىرىغـا ئۇنىڭدىن . كاال سۇ ئىچكهندەك سۈمۈرۈشكه باشلىدى

 : بىشارەتلىك قاراپ، ئاندىن ئۇدۇل تهرەپته ئولتۇرتغان دەۋاگهرلهرگه نهزەر تاشلىدى ۋە شهمشىدىندىن
 . دەپ سورىدى  مۇددىئايىڭىز نىمه ئۈچۈندۇر؟ – خوش، ئهرىز يېزىشتىكى مهقسهت 

 : ىس مۇنبىرىگه يېقىن كېلىپ دە، رەئ – سۇئال بىلهن تهڭ لۇتپۇلال دەس تۇردى
 ئۇنىـڭ ئۈچـۈن مهن . هۇشى هازىر جايىدا ئهمهس – دادىخانىڭ ئالدىدىكى دەۋاگهرنىڭ ئهقلى 

 . جاۋاپكارالرنىڭ ئۇۋال قىلشى نهتىجىسىدە، ئۇ روهىـي كېـسهلگه مـۇپتىال بولغـان . ۋاكالهتچىلىك قىلىمهن
 . سۆزلىدى  ، ... بالىلىرى خانىۋەيران

 .. . بولدى ... بولدى 
 . ياق تېخى بولمىدى 

 رەئىسمۇ قۇمۇش سـاپلىق قهلىمىنـى ئىگىـز . سوت كاتىپلىرى سۆزلهرنى سامان قهغهزگه يېزىپ تۇراتتى
 پهس ماڭغۇزۇپ، قىزىل كاتهكچىلىك ئۇزۇن دەپتىرىگه يېزىپ ئولتۇراتتى، ئـۇ ئـادەم خهنـزۇچه خهتنىـڭ

 ۇ ههيران قاالتتى، شۇڭا ئۇ، شۆتاڭ مهكتىۋىنى ماهىرى بولۇپ، ئۇ يازغان هۆسىنخهتلهرنى كۆرگهن خهنزۇالرم
 بـۇ كىـشىنىڭ . دېگهن ئاتاققا ئېرىشكهن ئىدى ) » گۈزەل خهتتات بهگ « ( » تۇۋىن بهگ « تۈگهتكهندە

 . ئهسلى ئىسمى تۇردى بهگ بولۇپ، هازىر ئهدلىيه مههكىمىسىنىڭ رەئىسى ئىدى
 بـۇ ئهسـنادا . از سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالدى تۇردى بهگ لۇتپۇلالنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بىر ئ

: ئىككى قېتىم سورىۋالغاندىن كېيىن – يهنه غاڭزىسىغا ئوت ئالدۇرۇپ، بىر
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 بىـراق، دەۋاگهرنىـڭ يـېقىن ۋارىـسلىرى . بولىدۇ، سىلهر ۋاكالهتچىلىك قىلساڭالر رۇخسهت قىلىمىز 
 ۆزلىرى دەۋاگهرنىـڭ نىمىـسى بـولىال دە، خوش، ئېيتايلۇق، ئـ – بولسا، سوت قائىدىسىگه مۇۋاپىق بوالتتى

 . دىدى  ئهپهندىم؟
 ئـۇ، شـۇنداقال دەۋاگهرنىـڭ بولغۇسـى . ئىرپان دەل مېنىڭ ئىنىم بولىدۇ – ماۋۇ يېنىمدىكى يىگىت 
 . دەپ لۇتپۇلال دەرهال جاۋاپ بهردى  دىمهك، بىز مۇشۇ ۋەجىدىن دەۋاگهرگه ۋارىس بوالاليمىز، . كۈيئۇغلى

 ىدىن بىـلهن يېنىـدىكى سـهلاللىق سـاقالنىڭ چىرايلىـرى تامـدەك تاتىرىـپ بۇنى ئاڭلىغان نهسـىر
 . جىم دىمهي، بېزىرىپ ئولتۇرۇشتى – لېكىن الم . كېتىشتى
 . قېنى سۆزلىسىله  دىدى تۇردى بهگ لۇتپۇلالغا بىشارەت قىلىپ،  ماقۇل، 
 ئهدلىـيه دىـمهك . ئورنى بىز هازىر تۇرۇۋاتقان جاي ئهدلىيه  دىدى لۇتپۇلال،  رەئىس ئهپهندى، 

 مىزاننى دادىـل تۇتىـدىغان قـاي – ناههقنى ئادىل ئاجرىتىدىغان، تارازا – ههق . ئادالهت دىمهكتۇر –
 – تارىخىنىـڭ تهۋەرۈكلىرىـدىن قـارىغىنىمىزدا ئهزىــزانه قهشـقهر ئۆزىنىـڭ ئاجايىـپ ئــالىم . دىمهكتـۇر

 ئهمما مهككار، جانىخور، مۇتىههملهرنىـڭ . مۇقهددەس ماكان – ئۆلىمالىرى بىلهن سائادەت تاپقان تاپقان
 مۇشــۇ . هــازىر مۇشــۇنداقالرنىڭ كــۈلپىتىنى تارتىــپ كهلمهكــته . زىللهتلىرىنىمــۇ ئــاز تارتمىغــان – زۇلــۇم

 مهجنۇنالرغـا – شهمشىدىن ئاتىدەك ئاق كۆڭۈل ئـادەملهرنى ئـاجىز كـۆرۈپ، بـوزەك قىلىـپ، سـهۋدايى
ــۇپ ئايالنــدۇرغان نائههلىلهرنىــڭ هېچبىرســىمۇ ئــا ــدىن قۇتۇل ــارىخ ســوتىنىڭ هۆكىمى ــساپتا ت  خىرقى هې

 ... قااللمىغان
 جاراڭلىق سۆزلهر ئۇينىڭ مۈڭگۈزىگه ئۇرسا تۇۋىقى سىرقىرىغاندەك، رەئىس بهگكىمۇ تهككهن بولـسا

 – كـاتىپالر بولـسا زىـر . كـۆزلىرى چهكچىيىـشكه باشـلىدى . ئۇ يۇڭ قهلىمىنـى دەرهـال توختـاتتى . كېرەك
 . ي يېزىپ، قهلهملىرىنى كىتىرالتماقت ئىدى زىۋىرىگىچه قالدۇرما

 لۇتپۇلال سۆزىنى داۋام ئهتمهككه تهمشىلىۋاتاتتى، رەئىس بىردىنال قهلىمىنىڭ سېپى بىـلهن ئۈسـتهلنى
 : دە – توكۇلداتتى

 دەۋانىـڭ . ئهپهندىم، بۇيهر دەرس سۆزلهيدىغان ياكى ۋائىـزالر ۋەز ئېيتىـدىغان مـۇنبهر ئهمهس 
 « كهمرەك دىمهكچىمهنكى، – ۈرەكنى زېدە قىلىدىغان گهپلهرنى قىلىشمىساق، يهنى ئۆزىگىال توختىساق، ي

 . دىدى  ، » ئېچىشقان يهرگه تۇز سهپمىسهك
 چهتـئهل سـودىگهرلىرىنىڭ  دىـدى لۇتپـۇلال، تېخىمـۇ جـاراڭلىق قىلىـپ،  رەئىس ئهپهندىم، 

 بىـر ... يۈرەكنى زېـدە قىلىـش بولمـاس مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ يىلىكىنى شوراشتىن ئارتۇق
 بـۇ خىـل !... ئائىلىنى پۈتۈنلهي خانىۋەيران قىلىش، سهۋدايى قىلىۋېتىش، ئاخىر يهنه چاڭ سالماق بولـۇش

 شهرمهندىلىكنى ئالالتائاال، خهلقى ئالهم، تارىخ كهچۈرەمـدۇ؟ ئهگهر كـارىۋان بېـشى ئىنـسابقا قايتىـپ،
 پهتىۋاسـىنى چوقـۇم بىكـار » ئـالتۇن قهرز « يالغاندىن ياسالغان ئىنسانلىق روهقا كېلىدىكهن، ئۇ چاغدا

 ... ماكانىنى قايتۇرۇپ بېرىشى شهرت – قىلىۋېتىشى، ههقدانىڭ ئۆي
 – نهسىرىدىن ئىـنچىقالپ . مههكىمه رەئىسى ئارقىدىن ئىشارە بىلهن كارۋان بېشىنى سۆزگه ئۈندىدى

 : دۇدۇقالپ سۆزلىدى
 بىز شهمـشىدىن ئـاخۇن بىـلهن . ېتىشىنى ئويالپ باقمىغان ئىكهنمهن پېقىر، بۇ ئىشنىڭ مۇشۇ هلغا ي 

 تۇرانه مورەۋەت بىلهن پۈتۈشسهك، مهن دوستۇمغا چاي قۇيۇپ، – بىز هىلىمۇ يۈز . ئهزەلدىنال دوست ئىدۇق
 دەسـتىگهر قىلىـشىپ يۈرۈشمىـسهك، – پهن دىيىشىپ ۋە دەۋا – ناماقۇل بولسام، بۇنداق سورۇنالردا سهن

 . سهتلهشمىسهك
 شـۇنچىۋاال  دىـدى ئىرپـان ئورنىـدىن تۈرگـۈن تـۇرۇپ،  نى بىلگهن ئادەم، » سهت بولۇش « 

 قىزىل كـۆز بۈگـۈن » دوستىنىڭ پوستىغا سامان تىققان « . ئۆكتهم بوالمدىكىنه؟ هىم، تېخى دوستۇم ئىمىشال
... ن بولغىدەك، زەههرلهنگهن يۈرەكنى چاي بىله » چاي قۇيماقچى « گهپ يورغىلىتىپ، تېخى



 تورىدا com . blogbus . mmtys :// http تېخىمۇ كۆپ نادىر ئهسهرلهر

 بهت  29 

 ئارقىدىن لۇتپۇلال يهنه سۆز ئالماقچى بولۇۋىدى، رەئىس غاڭزىسى بىلهن شىرەنى توكۇلـداتتى ۋە بىـر
 تهنهپپۇس ئارلىقىدا، ئۇ نهسىرىدىن بىلهن خېلى ئۇزۇن خـالىي كـۇت . ئاز تهنهپپۇس قىلىشنى ئېالن قىلدى

 : كېيىن خۇالسه قىلىپ دىدى . كۇتالشتى –
 ۇالپ كهتكهن مالالرنىڭ بهدىلىنـى نهسـىرىدىن بـاي تهلهپ قىلماسـلىققا الداخ يولىدا قاراقچىالر ب 

 بۆلهك مهسـلىلهر كېيىنكـى . بۇ توغرىدا قولۇڭالرغا ئىككى خىل تىلدا هۆججهت قىلىپ بېرىلىدۇ . رازى بولدى
 . قېتىمدا ئايرىم قاراپ چىقىلىدۇ

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

 توققۇزىنچى باپ
 گۆش بىلهن ياغ بىر تۇققان،
 . پىيازنىڭ كۆيگىنى كۆيگهن

 خهلق ماقالى 
 جىگهر دوستى ۋە ئارقا تىرىگى لۇتپۇلال ئهترىتى – ئىرپاننىڭ جان . ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهن ئىدى

 نهچـچه » هۆججهت « غان هېلىقى مههكىمه رەئىسى تۇردى بهگ لهۋز قىل . بىلهن قهشقهردىن كېتىپ قالدى
 سـهۋەبى، ئاشـۇ كـۈنى . بېرىشلهرنىمۇ بىهۇدە قىلىپ، كېيىنكى ههپتىنىڭ ئاخىرلىرىمۇ تېخى پۈتۈپ كهلمىدى
 شۆتاڭ تهلىماتىنىڭ بىر . ئايرىم ئۆيدە سىرلىق پىچىرلىشىشنىڭ بهدىلى بهش تىلال بىلهنال توغرىالنغان ئىدى

 . ۇردى بىگىمگه ئالتۇن بىلهن تىلـال ئىنتـايىن ئېهتىيـاجلىق ئىـدى بىلىمى بولغان ئهپيۇن خۇمارى ئۈچۈن ت
 هويلىـسىمي مۇشـۇنداق يـولالر يالدامىـسىنىڭ يـارقىن – ئۇنىڭ تـاش بازىرىـدىكى ههشـهمهتلىك بـاغ

 . بوستانلىرى ئىدى
ــۆپته « ــشهك چ ــا ئى ــاس، ناك ــته تۇرم ــامهرت گهپ ــدىن » ... ن ــۇردى بهگ تۈپهيلى ــدەك، ت  دىگهن

 ئـۇ، . يېڭى بېسىمالرنى ئىشلىتىشكه باشلىدى – يهنه ئۆسۈپ، شهمشىدىنگه يېڭى نهسىرىدىننىڭ نوخۇلىسى
 . يهنىال چولپاننى چاڭگىلىغا چۈشۈرۈشكه ئىنتىلمهكته ئىدى

 ئـۇنى كـۆزدىن يوقـاتمىغىچه . بىر كۈشهندىسى ئىرپان ئىدى – نهسىرىدىن باينىڭ هازىرقى بىردىن
 . اهايىتى ئوبدان بىلهتتى قىزنى قولغا چۈشۈرەلمهيدىغانلىقىنى نهسىرىدىن ن

 پۈتۈن قهشـقهرگه ۋەهىـمه سـېلىپ » ئالتۇن كوالشقا ئادەم ئېلىش ئالۋىڭى « مانا شۇنداق شارائىتتا
 بۇ دەهشهتلىك تىراگېدىينىڭ قانداق داۋام قىلىنغانلىقى يۇقۇرقى باپلىرىمىزدا بايـان قىلىنغـانلىقى . تۇراتتى

 . هۆرمهتلىك كىتابخانلىرىمىزغا ئايان
 شۇنداق تهڭقىسلىقتا گاڭگىراپ هېيتكار مهيدانىغا كهلگهن ئىرپانغا ئامرىقى چولپان سىڭلىـسى ئهنه

 خهتنـى ئوقۇغـان ئىرپـان ئههـۋالنى بىلىـپ دەرهـال . جهمىله ئارقىلىق بىر پارچه خهت ئهۋەتكهن ئىدى
  نىۋاتقان ناله ئارقىسىغا قايتىپ يهنه شۇ بالىخانىنىڭ روجىگى ئاستىغا كېلىپ، ئۆي ئىچىدىن ئوقتهك ئاڭلى

 : پهرياتالرغا قۇالق سالدى
 مهرهـۇم ئاپامنىـڭ ههققىـدە مهن، ئـۇ مهلئـۇن ... هۇ ... هۇ ... ياق، ياق، دادا، جېنىم دادا، بايغا 

 دەپ گۈپپىـدە قىلىـپ يىقىلغـان دەرتـمهن » !... ئـۇه « دېـگهن زارى ههدە – ! چايانغا ههرگىز، ههرگىـز
 . ئاتىنىڭ گۈدرەتلىك ئاۋازى ئاڭالندى

 ئىرپان بالىخانىغا ئهمدىال قهدەم قويۇشقا تهمشهلگهندە يېتىپ كهلگهن بىر تۈركۈم سـاقچىالر ئۇنىـڭ
 ئالتۇننىـڭ قـۇدرىتى ئهدلىـيه رەئىـسىنىڭ . دە، ههيدەپ ماڭدى – قولىنى قايرىپ، چهمبهرچاس باغلىدى

 ئۈرۈمچىدىن كهلـگهن – نىڭ ئهرباپلىرى » ئالتۇن ئالۋىڭى « بۇرنىغا چۈلۈك بولۇپال قالماستىن، شۇنداقال
. سېلىپ بولغان ئىدى » قارماق « بايىقى يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهننىڭ نهپسىگىمۇ
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 بۈگۈن كېچه سىبۇ سېپىلىنىڭ سىرتىدىكى ئاتلىق ئهسكهرلهر مهشىق مهيدانىغا توپالنغان هارۋىالرنىڭ
 . سانى ههددى هىساپسىز ئىدى

 كـالىالر ههمـدە ئـۇنى ههيدەيـدىغان دىخـان بۇ هارۋىالرغا قوشۇلىدىغان ئات، ئىشهك، خېچىـر ۋە
 . يېزىالردىن تۇتۇپ كهلتۈرۈلگهن ئىدى – بالىلىرى يېزا

 ! هه؟ – بۇرادەرلهر قاڭقىر قاخشاپ قالغاندۇ – ئانا، يارۇ – بۇالر ئۈچۈن قانچىلهپ ئاتا
 ا لهڭ ههممىنىڭ ئالدىـد . بۇيرۇق بويىچه هارۋىالر مهيداندىن مېڭىشقا باشلىدى . تۈن مهزگىلى ئىدى

 . ئاشلىق بېشىلغان هارۋىالر، ئاندىن تۇتقۇنالر توپى ماڭدى
 ئۇالرنىڭ تولىسىغا هارۋا يېتىشهلمهيتتى، شۇڭا چاققانلىرى چىقىۋالغان بولمىسا، مـۇتلهق كـۆپچىلىكى

 . دەپ ياياق مېڭىشقا مهجبۇر بولدى » خۇدا «
 . ئۇالرنى قوراللىق ساقچىالر مههبۇسالردەك نازارەت قىلىپ باراتتى

 بۇ سۈرلۈك كېچىدە تۈمهن دەرياسـىنىڭ مۇڭلـۇق شـاۋقۇنلىرىنىڭ ئاڭلىنىـپ تـۇرغىنىنى دىمىگهنـدە،
 . قهشقهر شههىرى ئهسىرلهر بويى ئۇخالپ تۈگىتهلمىگهن جاهالهت ئۇيقۇسىغا غهرق بولغان ئىدى

 ۇڭلـۇق لېكىن تۈمهن دەرياسى بويلىرىدا بۇ سۈرلۈك ۋە سىرلىق كېچىدە يهنه ئۆزگىىچه تىراگېدىينىڭ م
 – ئۆزىنىڭ جىگهر پارىلىرىنى تىلسىملىق سهپهرگه ئۇزىتىش ئۈچۈن يىـراق . مىلودىيسىمۇ ئوينالماقتا ئىدى

 – ئۇكـا، يـارۇ – ئانـا، ئاكـا – يىقىنالردىن كېلىپ، نهچچه كـۈنلهردىن پهرۋانه بولـۇپ يـۈرگهن ئاتـا
 نى تهڭـلهپ، قـارۇ يـامغۇر توقـاچلىرى – چىـۋە، نـان – سىۋەتلهپ كهلتۈرگهن مېۋە – بۇرادەرلهر سىۋەت

 . يىغالپ، ههر يان چېپىشىپ يۈرەتتى
 دېـگهن سـاداالر، سـاقچىالرنىڭ سـهت ۋارقىـراش، ئـۇرۇش، قوغالشـلىرى » !... بـاالم ! ئوغلۇم ! ئاكا «

 . قهشقهرنىڭ دەهشهتلىك كېچىسىنى لهرزىگه كهلتۈرمهكته ئىدى
 : چۇڭ كۆتىرىلىپ كهتتى – شۇ ئهسنادا ئۇستۇمتۇتال شىددەتلىك ۋاڭ

 . ئهنه دەريا ياقىالپ كهتتى – ! ئهمهت قاچتى 
 . ئهنه تۆگه سارىيىغا كىرىۋالدى – سهمهت قاچتى 
 !... دەسسه ! باغال ! تۇت 

 – گۇپپـاڭچىالر قـاچقۇنالرنى تهرەپ – سـاقچىالر، گهيجـاڭالر، بهگـلهر ۋە باشـقا نۇرغـۇن يـاالقچى
 دە، بـاغالپ ئېلىـپ كېلىـپ – هرنى تۇتۇشۇۋاالتتى ل » تهتۈر پىشانه « ئايرىم . تهرەپكه قوغالپ كېتىشهتتى

 . خۇشامهت بىلهن بايىقى ههربىي يىڭجاڭ، ساقچى شۈڭگهنلهرگه بىرەتتى
 توقماقنىڭ – ئاستىغا ئېلىناتتى، تاياق » باسماق « بۇ بهخىتسىزلهر قاتتىق باغلىنىپ، سازايى قىلىنىپ

 . تاشلىناتتى تىتما، قان قىلىپ – زەربىدىن ئۇالرنىڭ بهدەنلىرى تىتما
 ! قاچقاننىڭ جاجىسى شۇ ! مانا جاجاڭ 
 !... ههممهڭگه ساۋاق مانا مۇشۇ 

 كېيىن يهنه هېلىقى چـاال . ساقچى شۈڭگهن گويا پۇخادىن چىققاندەك هۆكىرەپ قاتتىق سۈرەن ساالتتى
 . ئۆلۈك ياتقان يىگىتلهرنى هارۋىالرغا تاشالپ ئېلىپ ماڭاتتى

 شالر قوشۇلۇپ تۈمهن دەرياسىنىڭ مۇڭلىرىنى تېخىمۇ ئۇلغايتىۋەتكهندەك مۇشۇ خىل قانالر ۋە قانلىق يا
 تۇيۇالتتى

 ئونىنچى باپ
 ئۇزۇنغا سوزۇلغان هارۋىالر ۋە پىيادىلهر تاكى تاڭ سۈزۈلگهن مهههلـدە – شۇنداق قىلىپ، ئۇزۇندىن

. تۈمهن دەرياسىنىڭ كۆۋرىكىدىن ئاران ئۆتۈپ بواللىدى
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 ئۆتۈپ ئۈچ مىرۋانغىچه ئاندىن قۇمالتـاغ ئايالنمىـسىغىچه ئۇالشـقان ئۇالرنىڭ ئالدى زوڭقۇرۇلدىن
 . ئىدى

 بۇ ئارىدا سوزۇلۇپ ياتقان ئاق تاغ ئاتۇش بىلهن بهشكېرەمنىڭ ۋە پۈتۈن قهشـقهرنىڭ ئۇمۇرتقىـسىغا
 . ئوخشايتتى

 شهرقتىن ئهمدىال كۆتۈرۈلگهن قۇياش ئالتۇن زەررىلىرىنـى ئالـدى بىـلهن مۇشـۇ ئۇمۇرتقـا ئۈسـتىگه
 كۆيۈك تاققا ئۇرۇلۇۋاتقان شامال بۇ يهرلهردە ئۆسكهن ئانـدا سـاندا چـۆل گىيـالىرىنى . ېپىشكه باشلىدى س

 . لهرزان تهۋرىتهتتى
 نازارەت قىلىپ كېتىۋاتقان قۇراللىق ژاندارمىالرنى كـۆزلىرىنى ئااليتىـپ، قـامچىلىرىنى » ئالتۇنچىالر «

 . بىلهن ههريان ئۆتۈشۈپ تۇراتتى پاتال ئات چاپتۇرۇپ ههيۋە كۆرسىتىش – ئوينىتىپ، پات
 بىرى بىـلهن نـاتونۇش بولغـانلىقتىنمۇ، – ههر قايسىسى ههر ياقتىن تۇتۇلغان بۇ دېهقان ياشلىرى بىر

 . مۇڭلۇق خىيالغا چۆمۈپ باراتتى جىم دىيىشمهي ئۆز ههلهكچىلىكى بىلهن – يول بويى الم
 ئـاۋازىال بـۇزۇپ » !... ئـو !... ئـو !... ۇه چـ « بۇ جىمجىتلىقنى ئارىالپ ئايالنغـان هارۋىكهشـلهرنىڭ

 . تۇراتتى
 ئىشتان، – ههممىسى دىگۈدەك ئۇچىلىرىغا ماتا كۆينهك . نىڭ تولىسى يالىڭياق ئىدى » ئالتۇنچىالر «

 ئۇالرنىڭ تولىسى ناشتىسىز ئېچىقاپ كهتكىنىـدىن . باشلىرىغا بولسا تېرە تۇماق ۋە دوپپىالر كىيىشكهن ئىدى
 . كېتىۋاتاتتى زاغرىلىرىنى چاينىشىپ

 كۈن چۈشتىن سهل قىسايغان مهزگىلدە ئۇالرنىڭ قۇمالتاغ داۋىنىدىن ئېشىپ، ئاتۇشنىڭ جهنۇبىدىكى
 . بۇ چاغدا ژاندارمىالر ئهتراپنى ئامبۇر چىشى شهكلىدە مۇهاسىرىلهپ تۇراتتى . جىرغىالڭ سايغا جهم بولدى

 سـاالپهت » سـۈرلۈك « ئاسـقىنىچه ئىككى ئهرباب يان قـوراللىرىنى . يېرىم سائهتلهر ئۆتكهن ئىدى
 . دە، ئهتراپقا تهكهببۇرانه نهزەر تاشلىدى – بىلهن توپالشقان توپنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىگىزلىككه چىقتى

 . ئۇالرنىڭ بىرى بايىقى ههربى يىڭجاڭ، يهنه بىرى ساقچى شۈڭگهن ئىدى
 : يىڭجاڭ ئالدى بىلهن ئاگاهالندۇرۇپ

 . ئـۈچ ئـايلىق يـول – والش ئۈچۈن كېتىۋاتىمىز، ئۇ يهر يىراق، ئىككى بىز هازىر ئالتايغا ئالتۇن ك 
 كېـيىن ئـالتۇن كانغـا . گۆر ئازابى دېـگهن گهپ بـار – يول ئازابى . لهردە ياتىسىلهر ① بارغىچه گۇەنديهن

 . بارغىنىڭالردا هاالۋىتىنى كۆرىسىلهر
 لـدا باشـلىرىنى سـاڭگىتىلىپ ئالتۇن ئالۋىڭىنىڭ مههبۇسلىرى بولسا، غهم دەرياسىغا غهرق بولغان ها

 . ئولتۇرۇشاتتى
 ئالدىنئاال شۇنىمۇ ئېيتىپ قويايكى، كىمدە كىم قاچسا ياكى قېچىشقا تىل بىرىكتۈرسه، ئۇنداقالرنىڭ 

 . دەپ يىڭجاڭ يهنىمۇ ههيۋەتلىنىپ تاپانچىسىنى تىك تۇتتى  جاجىسى مانا،
 ههر . بۆلۈملهرگه بۆلۈنـدى » بهن، پهي « مۇنتىزىم ههربى تۈزۈمدەك » ئالتۇنچىالر « شۇندىن كېيىن

 ئاندىن مۇشۇ يهرگه ئالـدىنئاال تهييارالنغـان . قىلىپ تهيىنلهندى » پهيجاڭ « بىر پهيگه قۇراللىق ساقچىالر
 . چاپان تارقىتىلدى – كۆك ماتا ئىشتان

 ارنىنى كهچ پېشىنگه سوزۇلغان بۇ ئورۇنالشتۇرۇش جهريانىدا، زاغرا نانلىرى بىلهن ئېچىقاپ كهتكهن ق
 . بۇيرۇق بويىچه يهنه ماڭدى » ئالتۇنچىالر « مۇنچه گۆللىۋېلىشقا ئاران ئۈلگۈرگهن – ئانچه

 . ئهمدى ئۇالر ئۆز ئارا ئهسرالىشىپ، تونۇشۇپ كېتىپ باراتتى
 . دىگهندەك، ئۇالرنىڭ خىياللىرى خىلمۇ خىل ئىدى » ... ههر كاللىدا بىر خىيال « لېكىن،

دىيىلهتتى » گۇەنديهن « چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە چېرىكالر ئۈچۈن ئۆتهڭلهردە ياسالغان قۇنالغۇ ئۆيلهر ①
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 تهلمۈرۈپ قالغـان – ، بهزىلىرى قېرى ئانىسىنى، يهنه بهزىلىرى يىغالپ بهزىلىرى دۈمچهك دادىسىنى
 بالىسىنى ۋە بهزىلىرى ئۆز ئامرىقى، ئوماق مههبۇبلىرىنى ئهسـلهپ كـۆزلىرىگه يـاش ئـاالتتى ۋە – خوتۇن

 بهزى بىشهم، بهغهرەزلهر بولسا، ئهسىرلهر بويى قهشقهرنى قاپلىغان غهپـلهت ئۇيقۇسـىنىڭ داۋامىنـى ئـادا
 پ تازا خورەك تارتىپ، بهزەنلىرى ئالتۇن بىلهن ئاغزىنى تاتلىق ئېتىپ، چۈشلىرىدە چۆچهكتىكى چۆپنى قىلى

 . يهپ باراتتى
 ئۇنىڭ چولپانغا بولغـان دىـل رىشتىـسى . بىراق، ئىرپاننىڭ ئىچ كۆيۈگى ههممىنى بېسىپ چۈشهتتى

 پـاتال ئارقىـسىغا – تقاندەك پات بهزىدە ئۇ چولپان كهينىدىن ئهگىشىپ كېلىۋا . يۈرىكىنى ئۆرتهپ باراتتى
 قىلىـپ يىقىلىـش بىلهنـال جـان » گۈپ « قاراپ قوياتتى، لېكىن ئۇ، ئاخشام بالىخانا ئۆيدە شهمشىدىننىڭ

 . ئۈزگهنلىكى، هازىر چولپاننىڭ باغرى خۇن، كۆزى ياش ئىكهنلىكىگدىن بىخهۋەر ئىدى
 غىـرى بـارلىق ئې ئۇنىڭ بـۇ . اۋاپ ئىدى ئىرپان ئۈچۈن هازىر بىردىن بىر روهىي ئىلهام ناخشا بىلهن ر

 . مۇساپىرالر ئۈچۈنمۇ روهىي دەرمان بوالتتى » ئالتۇنچى «
 دەك، چىن ئىشتىياق بىلهن راۋاپقا ناخشىنى تهڭكهش قىلىپ، چۆل ① ئىرپان خۇددى ناچىۋال كۇيتىل

 : جهزىرىلهرنى لهرزىگه كهلتۈرۈپ باراتتى –
 قهشقهردىكى جان قورغان،

 . ىغان هالىمنى ئۆزۈڭ، سور
 ههر ئاخشام يېتىپ كهلسهم،

 . 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 دەرت بىلهن

 شا ئېيتىمهن كۈندە، ناخ
 دەردىم ئىچىمگه پاتماي،

 بۇ دەرتلهرنى كىم تارتسۇن،
 . سېنىڭ بىلهن مهن تارتماي

 قـانچه ماڭغانـسېرى جهههننهمنىـڭ يولىـدەك مۈشـكۈللۈك . تومۇزنىڭ تىنچىق كـۈنلىرى باشـالندى
 چـۆللهر ئـۇچراپ تاشلىق سايالر، گاهىدا شـورتاڭ، بوربـاس – گاهىدا شېغىل . مۇساپىلهر زادى تۈگىمهيتتى

 قۇم قىزىپ كهتـكهن شـېغىل يـاكى چۆيۈنـدەك تاشـالر – تومۇز تهپتىدىن چوغدەك قىزىغان چۆل . تۇراتتى

 ئۇنىڭ بىر شېئىرىدا مۇنـداق . تۇنجى ئىندىيان شائىرى، چوڭ ئېنژېنېر ۋە سىياسىئون ) 1402 – 1472 ( – ناچىۋال كۇيتىل ①
. » ناخشىدا، قىزىلگۈلدە، مهن ئۇنىڭغا بۇلبۇلدەك شهيدا – ئىنسانىيهتنىڭ بهختى « تهسۋىر بار ؛
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 – پهلهك ئۆرلىگهن چاڭ – يالىڭاياق كېتىۋاتقانالرنىڭ پۇتلىرىنى كۆيدۈرۈپ ههر خىل يورغىالتسا، ئاسمان
 . توزانالر دىماقنى ئۆرتهپ باراتتى

 سهيـسىگه . رقالر ئىسسىق ئازابىدىن ئـورۇقالپ ۋە كـۆپلهپ ئـۆلمهكته ئىـدى هارۋىالر قوشۇلغان ئۇال
 : ئهلهملىرىنى ناخشا ئارقىلىق ئىزهار قىلىشاتتى – تۇتۇلغان هارۋا ئىگىلىرى ئىچىگه سىغمايۋاتقان دەرت

 دادام دۇئا قىلغاي دەپ،
 كىرگهن ئىدىم مهيسىگه ؛
 ئىككى چېرىك بىر بولۇپ،

 . تۇتۇۋالدى سهيسىگه

 ىق تال، يامان چاغدا، سېر
 . بۇ ئالۋاڭ ئېغىر بولدى
 يۈك توال، يولالر يامان،

 . ئۇالق يېغىر بولدى – ئات

 ماكاندىن ئايرىلدۇق، – ئۆي
 . يىغالپ قالدى تۇققانالر
 ئىچ ئاغرىتتى بىزلهرگه،

 . هالىمىزنى ئۇققانالر

 تاغ دەشتىلهردە ئات ئۆلسه،
 . ئورنىغا بىزنى چاتىدۇ

 ساق، ئاغرىساق، تارتالمى
. ئايىماستىن ئاتىدۇ

 هارۋىالرنى سۆرەيمىز،
 . باياۋان شورلۇقتا – چۆل

 كۈنلهر شۇنداق ئۆتهرمۇ،
 . كۈندۈز خورلۇقتا – كېچه

 ئون بىرىنچى باپ
 – دەشتلىرىنى بېسىپ، ئاقسۇ جامغا يهتكىـچه تۈرلـۈك – تونۇردەك تومۇزدا جاپا » ئالتۇنچى ياشالر «

 . ئاچلىقتىن ۋە ئـوقتىن كۈنـدە كـۆپلهپ يىگـتلهر ئۆلـۈپ كېتهتتـى . اشتىن كهچۈردى تۈمهن قىسمهتلهرنى ب
 كهلپىن، ئۈچتۇرپان، ئاقـسۇ قاتـارلىق يهرلهرنىـڭ – ئۆلگهنلهرنىڭ ئورنى يول بويىدىكى يېزا، شهههرلهر

 . ياشلىرى بىلهن تولدۇرۇپ باراتتى
 نال ئهمهسـلىكىنى، بهلكـى يـاش ئىرپان قاتارلىق بىر قىسىم زېرەك يىگىـتلهر ئىـشنىڭ ئـالتۇن ئۈچـۈ

 كۈچلهرنى شۇ يول بىلهن ئالداپ ۋە زورالپ ئهپچىقىپ، قىرىپ تۈگىتىش ئىكهنلىكىنـى بارغانـسېرى هـېس
 . شۇڭا ئۇالر قېچىپ قۇتۇلۇش كويىغا چۈشتى . قىلماقتا ئىدى

 ا ئاسـتا دىدى ئىرپان جام يولىدا دوستى ئهكبهرنىڭ قۇلىقىغ  بىكار ئۆلۈپ كېتىمىزمۇ؟ – بىكاردىن 
. بۇ ياندىكى سايىممۇ ئاڭلىدى . پىچىرالپ
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 ئهكـبهر بىـلهن سـايىم بېـشىنى لىڭـشىتىش . دېگهنلىرى پۈتۈنلهي ئالدامچىلىق » ئالتۇن كوالش « 
 . ئارقىلىق ئىرپاننىڭ پىكىرىنى ماقۇلاليتتى

 : ئىرپان پىكىرىنى تېخىمۇ ئوچۇقراق ئىزاهلىدى
 دا ئالتايـدىكى ئـالتۇن كـانمۇ بىـز كـۆرگهن خـوتهن مۇ بولسۇن، مۇبـا » ئالتۇن كوالش « ماقۇل، 

 شۇڭا بىز جاننى قۇتقۇزۇشـنىڭ ئامـالىنى قىلـساق ! تېغىدىكى ئالتۇن كېنىدەك بولسا بهرىبىر ۋەيلۇن دوزاققۇ
 . دەيمهن

 بۇ ئۈچ يىگىت گىئولوگ ئهترىتىگه بارغىنىدا قاراقۇرۇم تاغلىرىنى كۆرگهن، ئۇنىڭدا بىـر يىـل ئىـشلهپ
 ئۇالر ئاشۇ دەهشهتلىك ئههۋالالرنى . غا تۇتۇلغان ئىدى » ئالتۇن ئالۋىڭى « ال كېلىشىگىال ئۆيلىرىگه ئهمدى

 : بىرلهپ ئۆتمهكته ئىدى – ئهسلىگهندە قاراقۇرۇم كانلىرىدا كۆرگهنلىرى كۆڭۈل كۆزلىرىدىن بىر
 تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىدا قهد كۆتهرگهن كوئېنلـۇن تاغلىرىنىـڭ مهڭگـۈ ئېـرىمهس مـۇز مۇنـارلىرى

 قـات تـاغالر – بۇ سۆلهتلىك ۋە ههيۋەتلىك قاتمۇ . پهلهك تاقىشاتتى – بۇلۇتالرنى پهسته قالدۇرۇپ ئاسمان
 باغرىدا تاڭ ئاتمـاس غـارالرمۇ تـوال . بىرىگه گىرەلهشكهن بولۇپ، شهرقتىن غهرپكه سوزۇلۇپ ياتاتتى – بىر

 دە، يۈرەكلىرى – غاندەك هېس قىالتتى بۇ يهرلهرگه بارغان ئادىمىزات گويا بىر تىلسىماتقا كىرىپ قال . ئىدى
 . جىغىلدايتتى

 دەپ » قـاراڭغۇ تـاغ « جىـسمىغا مۇناسـىپ هالـدا – يىل بويى كۈن كۆرمهيدىغان بۇ تاغالر ئىسمى
 . ئاتالغان ئىدى

 ئىرپان، ئهكبهر، سايىمالر توپۇگىراپ قوشۇنى بىلهن مۇشۇ تىلـسىمات ئىچىگىمـۇ كىرىـپ، زەرەپـشان،
 يۇرۇڭقاش دەريالىرىنىڭ يۇقۇرى ئېقىمىغىچه بارغان، شاۋقۇنلۇق دەريـاالرنى كېچىـپ، قارىقاش ۋە  تىزناپ

 . ئاڭالرمۇ چىقالمايدىغان ئىگىز چوققىالرغىمۇ ياماشقان ئىدى
 . ئالتۇن كېنى ههققىدە سۆزلهشتى » پۇجيا « شۇنىڭ بىلهن بۇ ئۈچ يىگىت بىر دەم خوتهن
 رپـته قارىقـاش دەرياسـىغا يانـداش ئهگـرى سـايلىققا ئۇكانالر شهرقته مالىك ئاۋات تاغلىرىغـا، غه

 . تۇتىشاتتى
 : بۇ يهردىكى ئالتۇن تاسقاش ئۇسۇلى ئاجايىپ ئىدى

 مېتىرچه چوڭقۇرلۇقتا قۇدۇق قېزىپ چۈشۈپ، ئاندىن تۆت تهرەپكه تونىل 100 تاغ ئۈستىدىن پهسكه
 ئاندىن شامالچى ئارقىلىق سورۇلۇپ، . ئۇ يهردىن شېغىلالر غالتىلهك ئارقىلىق تارتىپ چىقىرىالتتى . قېزىالتتى

 . كېپهك ئالتۇنالر ئايرىۋېلىناتتى
 ئېغىر ئهمگهك، ناچار تاماق، دەهشهتلىك نازارەت دەستىدىن ئالتۇن ئىشچىلىرى خـۇددى بىـر تېـرە،

 ئـۇالر . دەيدىغان تىلخهت بۇيىچه باغلىنىپ چىققان » ئۆلسهك ئۆزىمىزگه « ئۇالر . بىر ئۇستىخان كۆرۈنهتتى
 يالىڭاچ يېشىندۈرۈلىدىكهن، يهنه تېخى بىر جايغا تهرەت قىلـدۇرۇپ – كۈنى ئىشتىن چۈشكهندە قىپ ههر

 ئـالتۇننى ئىچىـگه يۇتـۇپ ئـوغىرالپ كهتمىـسۇن دەپ، . تهرىتىنى ياغاچ بىـلهن ئـاختۇرۇپ چىقىـدىكهن
 هيلىـدىن شـۇنداق دەهـشهتلهر تۈپ . پاتال سۈرگه دورىسى ئىچكۈزۈپ قاراپ چىقىدىكهن – ئىشچىالرغا پات

 ئىـشچىالر كـۆز يېـشى قىلىـپ، پانـا . ئىشچىالر ماغدۇرسىزلىنىپ، تۈرلۈك كېسهل بىلهن ئۆلۈپ تۇرىـدىكهن
 ... ناملىق تاغقا قاراپ دۇئا قىلىشىدىكهن » شهيدۇلال « تىلهپ، يىراقتىكى

 ئالتۇن دېگهن ئېزىتقۇ،
 سارغايتار ئىكهن جاننى ؛
 ئۇنى ئىزلهپ تاپقىچه،

. ى شوراپ تۈگىتهر قانن

ئالتۇن كانىدا ئىشلهپ،
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 ئىچكهنلىرىمىز داغ سۇ ؛
 ئاي، يىلالردا كۆرمهيمىز،
 . ئاق توقاچ بىلهن سامسۇ

 شهيدۇلال دېگهن تاغدا،
 دەرتمهننىڭ مازارى بار ؛
 بىر جېنىڭنى مىڭ ئالغان،

. ئهجهلنىڭ بازارى بار

 دەرتلهرگه داۋا تاپماي،
 . تاغالردا ياتارمىزمۇ

 ىغان جاننى، خۇدا ئالم
 ... ئالتۇنغا ساتارمىزمۇ

 غـا ئـوت » ئـالتۇنچى ياشـالر « دېگهندەك، ئىرپاننىڭ ئىبرەتلىك سۆزلىرى » ئهلنىڭ قۇلىقى ئهللىك «
 ① . بولۇپ تۇتىشىشقا باشلىدى

 ئون ئىككىنچى باپ
 ئالتۇندا كېسىلدى ئادەملهر بېشى،
 . قان بولۇپ قۇيۇلدى يىتىملهر يېشى

1 
 ئارقىـدا . مۇڭلۇق ناخشا، ئىبرەتلىك هېكايىلهردىن روهىي ئوزۇق ئېلىپ باراتتى سهپهر داۋامىدا ئۇالر

 قۇزغۇنالرغـا يهم بولۇۋاتقـان جهسـهتلىرىنى ئـۆز – كېلىۋاتقانلىرى ئالداىدا كهتكهن قېرىنداشلىرىنىڭ قاغا
 . كۆزلىرى بىلهن كۆرۈپ، مۇڭلىنىپ ماڭاتتى

 سـايرامنىڭ شـهرقى، كۇچـار – وتتۇرلىرىدا قىزىل ئىيۇلنىڭ ئ » ئالتۇنچىالر « جان تالىشىپ كېلىۋاتقان
 مادارى يـوق . ئويمانلىقىغا كېلىپ توپالندى » ئويچاكان « داۋىنىنىڭ غهربىي ئارلىغىدىكى كهڭ ۋە مهشهۇر

 ئـۇالر . مىڭلىغان جانالر بۇ كهڭ سايدىكى چاكاندىالر ئۈستىگه ئـۆزىنى تاشـالپ، سـونايلىنىپ يېتىـشاتتى
 . رتتىن تولغىناتتى ئاچلىقتىن ئىنچىقاليتتى، دە

 ئىگىزدىن چۈشۈپ كهلگهن يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهن قـوللىرىنى كهيـنىگه . كهچ پېشىن مهزگىلى ئىدى
 بۇ چاغدا تـۆت . قىلىپ گېدەيگهن هالدا كۆپچىلىككه مۇشۇ جايدا ئىككى كۈن ئارام ئېلىۋېلىشنى ئۇقتۇردى

 قـات قـاراۋۇلالر – بازىرى ياقالرغا قاتمۇ سايرام – كۇچار داۋىنى، مىڭئۆي، مۇزداۋان ۋە قىزىل – تهرەپكه
 ئالتۇنچىالر ئۈچۈن مۇددەتلىك بىر مههبۇسـالر الگىرىغـا » ئارامگاه « ئاددىال ئېيتقاندا بۇ . قويۇلغان ئىدى
 . ئايالنغان ئىدى

 ئاسـماننى « » ئـالتۇنچىالر « . كهچ كىرىپ، كهڭ كهتكهن غىڭ ساينى تۈن پهردىسى ئـوراپ بـاراتتى
 . قىلىپ، شېغىل تاشالر ئۈستىدە يېتىشاتتى » لىنچى يېپىنچى، يهرنى سې

 . زۇمرەتتهك سۈزۈك ئاسماندا سانسىز يۇلتۇزالر گويا ئاسمان المپۇچكىلىرىدەك چاقنايتتى

 . قـوزغىالڭ كېـيىن قـانلىق بېـسىقتۇرۇلدى . ئىشچىلىرى قـوزغىالڭ كـۆتهرگهن ئىـدى شۇ يىلى ئهتىيازدا خوتهن ئالتۇن كان ①
. ئىشچىالرنىڭ باشلىقى توختى مهخپىي سوراقتىن كېيىن ئۆلتۈرۈپ تاشالندى
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 زارلىقتىن ئۇيقۇسـى كهلمهيۋاتقـان – ئاچ . دېگهندەك » كۈندۈزدە ئاچ قالساڭ، كىچىدە يۇلتۇز سانا «
 ئىرپـان قاتـارلىق بىـر قـانچه . بهزىلىرى خورەك تارتماقتا ئىدى بهزىسى ئوڭدىسىغا يېتىپ يۇلتۇز سانىسا،

 : يىگىتلهر بولسا يهر شارائىتىنى بىلىش ئۈچۈن ئهتراپقا نهزەر تاشاليتتى
 شىمالدا مۇزات تاغلىرى، جهنۇبتا مىڭئۆي تاغلىرى، شهرقىي شىمال تهرەپته بولسا كۇچارنىڭ ئاقيـار ۋە

 . ىراق ئهمهس ئىدى تهلهمهت داۋانلىرى بۇ يهرگه ئانچىۋاال ي
 دە، سـىرىنى يېنىـدا ياتقـان – بىلدى » ئهڭ مۇۋاپىق « ئىرپان بۇ كېچه ۋە بۇ جاينى ئىسىيان ئۈچۈن

 : سايىمنىڭ قۇلىقىغا ئاستا پىچىرلىدى
 بىـز . جـان ههلقۇمغـا يېتىـپ قالـدى . ۋىجدانلىق ئوغۇل يولىدىن ئازسـىمۇ يۇرتىـدىن ئازمايـدۇ 

 ىۋاتىمىز، بهرىبىر ئۆلۈپ تۈگىشىمىز، بىز بۈگۈن كـېچه قاچـايلى، قانـداق ئالدامچىلىقنىڭ قۇربانى بولۇپ كېت
 دەيسهن؟

 : سايىم دۇدۇقالپ تىلىنى چاينىدى ۋە
 تۇتۇلۇپال قالساق، بېشىمىزغا باال كېلهرمىكىن، چىـدام بېرىـپ چىـشىمىزنى چىـشلهپ، ئـۈرۈمچىگه 

 . دىدى  بېرىپ باقساق،
 ئىـشهنگهن تاغـدا <  ڭغا ئېغىز ئاچمىساممۇ بـوپتىكهن، ئۇنى « ئىرپاننىڭ كۆڭلى لهسسىدە بولۇپ،

 . دەپ سايىمغا نارازى بولدى » دە – دېگهن مۇشۇ ئىكهن دە > كىيىك ياتماپتۇ
 : ئاخىرىدا ئىرپان . شۇنداق قىلىپ، سايىم ئهيۋشكه كهلمىدى

 بولـۇپ » بهرسهڭ يهيمهن، ئۇرساڭ ئـۆلىمهن « ؛ » ئۆزىڭ يىمىسهڭ غېمىڭنى، قاغا چوقۇر تېنىڭنى 
 . دىدى  ، ... يۈرۈۋېرىش ئهرلىككه خاس ئهمهس

2 
 قاراڭغۇ، تۈن نىسبىدىن ئاشقان چاغ، ئهتراپ گۆردەك جىمجىـت ئىـدى، چاقنـاپ تۇرغـان يۇلتـۇزالر

 . ئارىسىدا سامان يولىنى بويلىغان ئۈكهرمۇ ئاالهىدە كۆزگه چېلىقاتتى
 ئۆمىلهپ سۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ مېڭىۋاتقـان پايانسىز سايدا يېيىلغان مالدەك ياتقانالر ئىچىدىن ئاستا

 . ئىرپانغا ئوخشاش ئهزىمهتلهر ئىسىيان مهنزىلىگه قهدەم قويغان ئىدى
 تـاغلىرى تهرەپـكه ماڭغـان » مىڭئۆي « دېگهندەك، » چوڭقۇرى كۆپ – بىلمىگهن يارنىڭ ئوي «

 . دە، نهس باسـتى – لـدى يىگىتلهر ئادىشىپ، كۇچار داۋىنى تهرەپتىكى قۇراللىق ساقچىالرغا دۇقۇرۇشۇپ قا
 بىـلهن مـۇزات تهرەپـكه » مىڭئۆي « ساقچىالر ئۇالرنى دەرهال باغالپ ئۇرۇپ يهنه نۇرغۇن يىگىتلهرنىڭمۇ

 . قاچقانلىقىنى ئىقرار قىلدۇردى
 : بۇ ئههۋالنى ئۇققان يىڭجاڭ غهزەپ بىلهن بۇيرۇق بېرىپ

 ... هدىۋىنى بېرىپ، ئىبرەت قىلمىغىـچه تېز قوغالپ تۇتۇپ كېلىڭالر، خهپ بىر قانچىسىنى بوغۇزالپ، ئ 
 . دىدى –

 ساقچىالرنىڭ بىر بۆلۈكى ئىككى چوڭ گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ، شىمال ۋە جهنـۇب تهرەپـكه غهزەپ بىـلهن
 . ئات سالدى

 تاغلىرىنىـڭ شـىمالىي » كۆز يېشى بۇالق « مۇزات دەرياسى كېسىپ ئۆتىدىغان  » مىڭئۆي غارلىرى «
 . قىيالىق ئۈستىگه جايالشقان

 – قىيالىق يان باغىرىدىكى قهۋەتمـۇ . مۇشۇ قىيالىقنىڭ جهنۇبىدىن شاۋقۇنلۇق مۇزات دەرياسى ئۆتىدۇ
 . قهۋەت غارالر خۇددى ههرە كۆنىكىگه ئوخشاش كۆرۈنىدۇ

 قىيالىق يامزاللىرىدا ئوتقاشتهك قىزىرىپ ئۆسكهن يۇلغۇن ئارچا، قىزىل ئۈرۈك، سۈگهت، سهگه تېرەك
 جىگدە گويـاكى ئاجايىـپ بىـر ئورمـان دېڭىزىنـى هاسـىلى قىلىـپ، تهبىئهتنىـڭ ۋە كۈمۈش يۇپۇرماقلىق

مۇزات دەرياسى بولسا، بۇ تهبئىـي گـۈزەللىككه كۈمۈشـتىن . چىرايلىق مهنزىرسىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى
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 مۇزات دەرياسىنىڭ جهنۇبىدا غهرپتىن شهرققه سوزۇلغان . ههل بهرگهندەك تېخىمۇ چىرايلىق هۆسىن قوشاتتى
 . ئۇدۇل تۇراتتى – قىيالىقلىرى بىلهن ئۇدۇلمۇ » مىڭئۆي « مان پهلهك چول تاغ تىزمىلىرى، ئاس

 تاغلىرىنىـڭ » كۆز يېشى بـۇالق « شۈڭگهن بىلهن بىر تۈركۈم ساقچىالر بۇ يهرگه يېقىنالشقاندا قۇياش
 . كهينىدىن ئهمدىال كۆتىرىلمهكته ئىدى

 ىغا كىرىپ ئۈلگۈرگهن، بهزىلىرى بولسا قىيـاالردىن الرنىڭ خېلى كۆپى بوستانلىق ئارىلىر » قاچقۇن «
 شۈڭگهن بوستانلىققا قاراپ غهزەپ بىـلهن ئـوق چىقـاردى ۋە تۇتۇشـقا بـۇيرۇق . ئىگىزگه ئۆرلىمهكته ئىدى

 : بوستانلىققا كىرگهن ساقچىالر ۋارقىرايتتى . قىلدى
 ! چىرايلىقچه تهسلىم بولۇش، بولمىسا جاجاڭ ئوق 

 غان ۋە ئالدى تهرەپتىن مۇزات دەرياسى ئارقىلىق توسىلىپ قالغـان بهخىتـسىز قوللىرىدا قورالى بولمى
 قا يېقىن كىشى بولـۇپ ئارىـسىدا ئىرپـانمۇ بـار 40 ئۇالر . يىگىتلهر ئامالسىزلىقتىن ئاخىر ئهسىرگه ئېلىندى

 . غا ههيدەپ كېتىشتى » ئۆيچاكان « ئۇالرنى ژاندارمىالر چهمبهرچاس باغالپ ۋە چېتىپ . ئىدى
3
 جازاسـى رەسـمىي » ئىبـرەت « يىڭجاڭنىـڭ . سۈرلۈك تۈس ئالغان ئىدى » مهيدان « . ش مهزگىلى چۈ

 . جاكاالندى
 الر » تۇتقـۇن « ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا . چهمـبهر شـهكىلدە ئولتۇرغۇزۇلغـان ئىـدى » ئـالتۇنچىالر «

 . تـا ئىـدى چهتتىـرەك گۈلخـان يېقىلىـپ، ئۇنىڭـدا سـىم چىۋىـق قىزدۇرۇلماق . يالىڭاچلىنىپ تۇرغۇزۇلـدى
 ساقچىالرنىڭ بهزىلىرى قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ، بهزىلىرى بولسا كـالتهك ۋە قىرلىـق تاسـمىلىرىنى تۇتـۇپ،

 . ئهسىرلهرگه غهزەپ بىلهن هۆرپىيىپ تۇرۇشاتتى
 ئالـدى » ئىبـرەت بـۇيرۇغى « دە، – يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهن ئهسىرلهرگه بىر، بىرلهپ قـاراپ چىقتـى

 : بىلهن ئىرپانغا قادالدى
 قهشـقهرگه قېچىـپ كېـتهلهيمهن، دەپ  دىـدى شـۈڭگهن چهكچىيىـپ كېلىـپ،  سهن تېخـى، 

 بـۇ بهدبهخ . ئۆلۈكىڭمۇ، تىرىگىڭمۇ بىزنىڭ قـولىمىزدا ! چوتنى خام سوقۇپسهن ! چۈشهكهۋاتامسىنا قاپاقباش
 رۈپ بىـز شـاڭا كېلىـشتۈ  دەپ سهت ۋارقىرىدى شـۈڭگهن، ! قاچقۇنالرنىڭ باشالمچىسى سهن، چوقۇم سهن

 ... زۇۋاندارنىڭ دارغا تارتىلغاندىن كېيىن، ئاندىن سېنىڭ نوچىلىقىڭنى . ئهن سېلىپ قويايلى
 دە، تىكهنلىـك توقمـاق بىـلهن قـاتتىق – يالىڭاچ ئىرپاننى باسـتى – ساقچىالر شۇئان كېلىپ، قىپ

 دېـگهن » ق . ق « ئاندىن هېلىقى ئوتتا چوغالنغان سـىم بىـلهن ئىرپاننىـڭ دۈمبىـسىگه . ئۇرۇشقا باشلىدى
 . دېگهن قانلىق ۋە داغلىق تامغا ئىدى » قهشقهرلىق قاچقۇن « بۇ . ئىككى ههرپنى يازدى

 قالغـان ئهسـىرلهرگىمۇ . ئىرپان بولسا بىلىگىنى چىڭ چىشلهپ، قانلىق مىنۇتالرنى ئۈنسىز ئۆتكـۈزدى
 . چارىسى قوللىنىلدى » تامغىالش « رەت بۇيىچه مۇشۇنداق

 . رگهن مىڭالپ كۆزلهردىن قانلىق ياشالر سهل بولۇپ ئاقماقتا ئىدى بۇ خىل قانلىق ئىبرەتلهرنى كۆ
 نۆۋىتىدە ئايۇپ ئىسىملىك نهۋقىران بىر يىگىت كالتهك كاللىسىغا تىگىش بىلهن تېـپىچهكلهپ، كېـيىن

 . تىنچىپ قالغان ئىدى
 وپنى يېرىپ بۇ چاغدا قېيىر تهرەپتىن پهرىشان هالدا يېتىپ كهلگهن بىر موماي بىلهن قىز توساتتىنال ت

 : دە، قىزىل قانغا مىلىنىپ ياتقان ئوغۇلغا قاراپ – جازا مهيدانىدا پهيدا بولدى
 . دەپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى ئاتتى » ! ئاه باالم، ساڭا نېمه بولدى، جېنىم باالم، ئايۇپجان «

. ئايۇپ ئاللىقاچان جان ئۈزگهن ئىدى
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 ئون ئۈچىنچى باپ
 ۈز بهرگهن چاغـدا قۇياشـنىڭ غهربـى جهنـۇپ تهرەپتىكـى چـۆل ئايۇپنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىدەك پاجىئه ي

 . سايلىغىدىكى پىژغىرىم ئىسىىقنىڭ تهپتىمۇ خېلى يانغان ئىدى » ئويچاكان « ئۈستىگه قىيسىيىپ،
 بـۇ . نى بۇ يهردىن كۇچار داۋىنى ئۈسـتىگه كۆچۈشـكه بـۇيرۇق قىلـدى » ئالتۇنچى ياشالر « يىڭجاڭ

 دە، ئۇدۇل بېرىپ بايىقى ئايۇپ ياتقان يهرگه يېقىن – ىقىپ كهلدى چاغدا قىزىل تهرەپتىن ئىككى هارۋا چ
 هارۋىالرنىڭ بىرىدە ئۈرۈمچى ههربى مهكتهپكه ئوقۇغۇچى ئـېلىش ئۈچـۈن بايغـا . جىرا ئېغىزىدا توختىدى

 كېلىپ، ئىشىنى تۈگىتىپ ماڭغان ئىككـى يـاش ئوفىتـسېر، يهنه بىرسـىدە بولـسا ئـۈرۈمچى دارىلفۇنۇنغـا
 . ئۈچۈن ئاقسۇغا بېرىپ قايتقان بىر ئوقۇتقۇچى ۋە يهنه باشقا ئىككى يىگىت بار ئىدى ئوقۇغۇچى ئېلىش

 بىرىنچى . ئاقسۇدىن ماڭغان ئىككىنچى هارۋا هېلىقى پاجىئهدىن قىسمهن خهۋەر تېپىپال يۈرۈپ كهتتى
 بىر تهرەپ هارۋىدىكى ئفىتسېرىنىڭ بىرسى باي قىزىللىق بولۇپ، ئايۇپنى تونۇغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى

 . قىلىش مهقسىتىدە قالدى
 . دېدى ئوفىتسېركهنجى – بۇ، نېمه ۋەقه – ئانا

 ئـۇ مۇماينىـڭ . يهنه بىـر ئوفىتـسېر ئابـدۇراخمان ئىـدى . موماي بولـسا قىمىرمـۇ قىلمـاي ياتـاتتى
 : پىشانىسىنى سىالپ

 . دەپ ئاستا قىچقاردى – ! ئانا، ئانا 
 ئۇنىڭ پىشانىسى ئوفىتـسېرىغا مـۇزدەك تۇيـۇلغىنى ئۈچـۈن . موماي ئايۇپقا چاپالشقان پېتى ياتاتتى

 : ههيران بولۇپ
 . دەپ چۆچۈپ كهتتى – ! ۋۇي، بۇ نېمه بولغىنى 

 كهينىـدىن موماينىـڭ تومـۇرىنى تۇتـۇپ، – ئـۇالر كهينـى . ئىككىال ئوفىتسېر جىددىيالشقان ئىـدى
 . تىنىغىنى تىڭشايتتى

 ولۇپ، ئېغىزىـدىن قـان ئـارىالش سـېرىق سـۇ ئېقىـپ بىراق موماي ئاللىقاچان تىنىقتىن توختىغان ب
 . زەرداپ ئىدى – بۇ ئۇنىڭ يۈرىكىنى يېرىپ چىققان قان . تۇراتتى

 ئايۇپنىڭ سول يېنىدا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ ئـۆزىنى كاچـاتالپ، قـارۇ يـامغۇر يىغالۋاتقـان قىـز بهكمـۇ
 . پهرىشان بوالتتى

 توختىتىپ، بىزگه ۋەقهنى سـۆزلهپ بېـرىڭه، بـۇ يىغىڭىزنى – دىدى كهنجى قىزغا قاراپ – سىڭلىم 
 نېمه ئاالمهت؟

 ئايۇپ مۇشۇ ناهىينىڭ شهرقىي شىمالىدىكى قېيىر كهنتىدە ئولتۇرۇشلۇق بىر كهمبهغهلنىڭ يالغۇز ئوغلى
 تۈنۈگۈن تۈندە دادىسى تۇيۇقسىز تۈگهپ، ئۇ، شهههردىكى تۇققانلىرىغا خهۋەر قىلىش ۋە ئۆلۈملـۈك . ئىدى

 دا ئۆلگهنلهرنىـڭ ئورنىغـا ئـادەم » ئالتۇن ئالۋىڭى « شۇندا . ىزىلنىڭ بازىرىغا كهلگهن ئېلىش ئۈچۈن ق
 قىزىل بېگى هامۇت چاپاق ئهمدىال ماتارىنى ئېلىپ قايتىۋاتقـان ئـايۇپنى . تۇتۇۋاتقانالرغا ئۇچراپ قالغان

 ولغانـدىن ئۇ ئۈلگـۈرۈپ كهلمىـگهچ، دادىـسى يهرلهپ ب . كۆرپ قېلىپ، ئۇنى چېرىكلهرگه تۇتۇپ بهرگهن
 قىـز بولـسا ئايۇپنىـڭ اليىقـى، موماينىـڭ . كېيىن، ئايۇپنىڭ ئاپىسى ئهنسىرەپ ئوغلىنى ئىزلهپ چىققـان

 ئۇنىڭدىن ئوفىتسېرالر پاجىئه ئههۋالىنى ئۇققىنىدىن كېيىن، ئۈرۈمچىگه كېتىۋاتقـان . تۇققىنىنىڭ قىزى ئىدى
 ... سهپىرىنى ۋاقتىنچه توختاتتى

 ئۇنى ئىككى ئوفىتسېر قېيىـرگه بىلـله . ىپ دەرهال هارۋىسىغا يۆتكىدى تومۇزدا جهسهتتىن تهشۋىشلىن
 : كهنجى بايىقى قىزغا . ئېلىپ ماڭدى

. دە، هارۋا يۈرۈپ كهتتى – دىدى  سىز ئىشىكىڭىزگه مىنىپ، كهينىمىزدىن يېتىپ بېرىڭ، 
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 هلـدە يولـدىن بىراق، هازىر ههممىدىن جۇدا بولۇپ، باشپاناهسىز قالغان بۇ قىز زاۋال چۈشـكهن مهه
 . تامان يول سالدى » مىڭئۆي « دە، جهنۇب تهرەپتىكى – چهتلهپ چىقىپ ئارقىغا بۇرۇلدى

 . خۇرلۇقتا تىرىك يۈرگىنىمدىن، ئۆلگىنىم مىڭ ئهال  دەيتتى ئۇ،  ماڭا ئهمدى بۇ دۇنيا هارام، 
 ملىرى قىزىلـدا گه قهدەم قويغان بۇ قىزنىڭ ئاتىسى ئهينـى زامانـدا مـا جۇڭيىـڭ قىـسى 17 ئهمدىال

 بۇ قانلىق داغالرنىـڭ ئىـزى ههسـرەتته ئۆسـكهن بـۇ قىزنىـڭ . قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگهندە ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن
 بۇ چاغدا ئـۇ، ئـۆگهي دادىـسىنىڭ . كېيىن ئانىسىمۇ قازا تاپقان . قهلبىدىن تېخى ئۆچۈپ كهتمىگهن ئىدى

 مومـاي ئـۇنى ئـوغلى . دە ئۆسكهن ئىـدى قولىدىن مۇشۇ موماينىڭ تهربىيسىگه ئۆتۈپ، ئېغىرچىلىقالر ئىچى
 ئايۇپقا چېتىش تهييارلىقىنى قىلىپ تويغا تۇتۇش قىلغاندا، تۇيۇقسىز تۈندە ئاتىـسى ئهمـدى ئاپىـسى ههم

 قازاالرنىـڭ زەربىـسىدىن نېرۋىـسى بىـردىنال – ئايۇپنىڭ ئۆلۈشى قىزغا قاتتىق زەربه بولۇپ، بۇ چـوڭ بـاال
 . كاردىن چىققان ئىدى

 « ئىـشىكىنى . ئهتراپىغا يېتىـپ بـاردى » مىڭئۆي « ئېزىقىپ يۈرۈپ، سۈبهى سۈزۈلگهندە ئۇ، يولالردا
 توسـاتتىن . باغرىغا قويۇۋېتىپ، ئـۆزى دۆڭـدىكى يوغـان بىـر جىگـدىنى چـۆگىلهپ يـۈردى » بوستانلىق

 . دە، ئۇ شۇيان ماڭدى – ئاڭالنغان دەهشهتلىك شاۋقۇن ئاۋازى قىزنى قوينىغا تارتتى
 مالىدا يىل بويى قار بىلهن قاپلىنىپ تۇرىدىغان مۇز ئاتا تاغلىرىنىـڭ تـۆت چـوڭ باي ناهىيسىنىڭ شى

 قىزىل دەرياسى، تهلۋىچۈك دەرياسى، قاپسىالڭ دەرياسى ۋە مۇزات دەرياسى ئېقىپ چۈشۈپ، بـاي – دەريا
 ۇ بۇ تۆت دەريـا مۇشـ . ۋادىسىنى ئارىالپ ئۆتكهندىن كېيىن جهنۇپ تهرەپتىكى چۆل تاققا ئۈسۈپ توسالتتى

 دېگهن ئومۇمىي نام بىلهن تاغنى بويالپ شهرققه قـاراپ » مۇزات دەرياسى « چۆلتاغ يامزىلىدا بىرلىشىپ،
 دەپ ئاتالغـان ئىگىـز تاققـا بېرىـپ » كهپلهشـمه « يېنىـدىكى » مىڭئۆي بوسـتانلىقى « دى، – ئاقاتتى

 . توسىالتتى
ــام شــۇ قهدەر ســۈرلۈك ۋە دەهــشهت  لىك ســۈرەن ســاالتتىكى، بــۇ يهردە هاســىل بولغــان چــوڭ قاين

 بۇ قاينـام ئوتتۇرسـىدىن ئاپئـاق . مېڭه قاينايتتى – ئاڭلىغۇچىنىڭ ئىختىيارسىز تهنلىرى غۇژۇلداپ م قۇالق
 بىر مهههل ئهنه شۇنداق دەۋر قىلىپ قىرغاقالرنى سۆيگهن سۇ دەهشهت . بۇژغۇنلۇق ئىس كۆتىرىلىپ تۇراتتى

 . كىرىپ كېتهتتى بىلهن غاقىراپ شاۋقۇن كۆتىرىپ تاغنىڭ ئاستىغا
 ئـۇ سـۈرلۈك قاينامغـا چىرايىنـى سـۈزۈپ . بىچارە قىز هازىر مانا مۇشۇ قاينام بويىغا كېلىپ توختىدى

 قاينام قىيامـدىن . دە، ئاندىن بېشىغا ئارتقان ياغلىقىنى ئېلىپ سۇغا ئاتتى – تهبهسسۈم بىلهن بىر قارىدى
 ى تـاراپ ئـۆتمهكته ئىـدى، ئۇنىـڭ يېڭـى ئـاي ئۇرغۇپ چىقىۋاتقان تاڭ شامىلى قىزنىڭ قۇندۇز چاچلىرىن

 غارلىرىدىكى ئۇيغۇر گۈزەللىرىنىڭ سۇمبۇل چاچلىرىـدەك » مىڭئۆي « شهكىلىدە ئۆسكهن قوشۇما قېشى گويا
 . جۇال قىالتتى

 ئۇ هازىر تارىخى قههرىمانلرى پهرهات بىلهن شېرىن ۋاپادارلىق يولىدا قۇربـان بولغـان مـۇقهددەس
 مۇههببهت، ۋاپانىڭ قۇدرىتى هازىر بۇ مهسۈم قىزنىـڭ پـاك قهلـبىگه مىسلىـسىز . تتى تاغنىڭ يامزىلىدا تۇرا

 . كۈچ بهخش ئهتمهكته ئىدى
 دە، غۇالچ – شوخ بىلهن بىر قارىدى – ئۇ، ئىستىقبالىدىكى سهلتهنهتلىك قاينامغا ئاخىرقى قېتىم زوق

 . يايغان پېتى دەهشهتلىك دولقۇنغا ئۆزىنى ئاتتى

 ئون تۆتىنچى باپ
 نـى كۇچـار داۋىنـى ئۈسـتىدىكى تۈزلهڭـدە » ئـالتۇنچىالر « نۈگۈن ئويچاكاندىن ههيـدەلگهن تۆ

 ههر بىر گۇرۇپپا، بهن ۋە پهيلهرگه ئهڭ ئىـشهنچىلىك چومـاقچى، . توختىتىپ، قايتىدىن تهشكىللهپ چىقتى
. پهيدىن يۇقىرىغا قۇراللىق ساقچىالر باش بوالتتى . ياالقچىالرنى مهسئۇل قىلىپ بېكىتتى
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 ئـارا تىـل بىرىكتۈرۈۋالىـدۇ، دەپ ئـۇالرنى ئـۆز ئىـسىملىرىدا چاقىرىـشنى  نى ئۆز » ئالتۇنچىالر «
 بهزى لهقهملهر هاقـارەت، . چهكلىدى ۋە پهقهت ناهىيلىرىنىڭ لهقىمىنى ئىسىم ئورنىدا ئىشلىتىشنى بۇيرۇدى
 . ئاالمهتلىرى داۋام قىالتتـى كهمسىتىش خارەكتىرىدا بولغىنى ئۈچۈن يىگىتلهر ئارىسىدا ئارازلىق، ئاغرىنىش
 ئويچاكـان  » كهشـپىيات « يىڭجاڭ ۋە شۈڭگهنلهر بۇ كهشپىياتلىرىدىن ئىنتـايىن خۇشـال بـوالتتى، بـۇ
 . ۋەقهسىدەك ئههۋالنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر ئهڭگۈشتهر هېساپلىناتتى

 اپسىال دەردىنى تۆكۈشۈپ، مۇشۇ خورلۇقالردىن ئازابلىنىپ بېرىۋاتقان ئىرپان قاتارلىق يىگىتلهر ئهپ ت
 . مۇزىكىسى بىلهنمۇ ئىچىنى بوشىتاتتى – نارازىلىق بىلدۈرەتتى ۋە ئىرپاننىڭ ناخشا

 . دىدى ئهكبهر، ئهتىسى كۇچارغا قاراپ كېتىۋاتقاندا  قېنى راۋاپنى ئال، ناخشاڭنى باشال، 
 دېـگهن يېڭـى ناخشىـسىنى » ئالال، ئالالۋاي بالال، نادانلىقنى تاشـالڭال « ئىرپان هاياجان ئىچىدە

 : باشالپ، تاغ جىرالىرىنى ياڭرىتىۋەتتى
 يولال، ۇزۇن يولال ئ بۇ

 . يولىنى باغال غېرىپ
 كىم يىغال، ۆلسه ئ غېرىپ
 . يىغال ېرىپ غ غېرىپقا

 بالال، ۋاي ئالال – ئالال
 . ڭال تاشال نادانلىقنى

 ه، دىس هن قازىس ئالتۇن
 ؛ ەپتۇق د ۇدا خ ەپتۇق، د راست

 – همدىن غ ۇپ بول » ق ۇنلۇ ئالت «
 . ەپتۇق د ۇدا ج بوالرمىز

 ڭاياق، يىراق، يالى يول
 جانال ؛ ۇپرىدى ئ – ماڭدۇق

 قىلساق تىگىپ توقماق، غىڭ
 . قانال ۇناه بىگ ئاقتى

 ەپتۇق، د ۇق ئوينىد كهپتهر
 ؛ ۋېلىپ چىقى ئۆگزىگه
 ەپتۇق، د ۇق ئوينىد ئوشۇق

 . ېچىۋېلىپ ق ئويمانغا

 ئانام قالدى، ۇرۇپ ئ ئاه
 زار قاخشاپ ؛ ۇ زار ىغالپ، ي

 قالدى، هشۇغۇم م سۆيگهن
 . ياشالپ ۆزىنى ك ئاهۇ

هر، بىزل ېلىنىپ ئ دامغا
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 ؛ ۆلدە چ ۈرىمىز ي ئاچتىن
 ۇنى، س هك ئىزلىس چاڭقاپ
 . ۆلدە يوق ك ه تامچ قاقتهك

 زىقتا، ۆيدۈرۈپ ك تهننى
 قويدى ؛ ېلىپ س هن ئ » خهتلىك «

 همدى، ئ هكتىنى ت زۇلۇمنىڭ
 . ويدى بىلىپ ق ئىرپانمۇ

 هسهت، ج ۆپلىگهن ك چۆلدە
 ؛ ۇزغۇنغا ق – قاغا قالدى
 ۆرۈنمهس، ك ېكى چ يولنىڭ
 . ۇزۇنغا ئ ېخى ت ماڭساق

 ڭجاڭ، يى ېرىدۇ ب بۇيرۇق
 ؛ ۈڭگهن ش ۇ قىلىد غهزەپ
 ساقچى، ۇرىدۇ ئ توقماق
 . ۈنگهن ئ ه پىشانىگ شۇم

 بالال، ۋاي ئالال – ئالال
 . ڭال تاشال نادانلىقنى

 . جىلغىـسىدىن شـهرققه قـاراپ كېتىۋاتـاتتى » قارا چوققـا « ۇچار داۋىنىدىن پهسلهپ ك » ئالتۇنچىالر «
 . تاشـالرنى لهرزىـگه كهلتـۈرۈپ بـاراتتى – ئىرپاننىڭ ئوتلۇق ناخشىسى جىلغىنى جاراڭلىتىپ، پۈتۈن تاغۇ

 . بالىالرنىڭ تولىسى كۆزىگه ياش، شۇنداقال يۈرەكلىرىگه دەرمان ئالماقتا ئىدى
 نـى سـاقچىالرنىڭ نـازارىتىگه تـاپىالپ، ئـۆزلىرى كۇچـار » ئـالتۇنچىالر « هن يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگ
 بۇ چاغدا، بۇ جىلغىـدا ئـۈرۈمچى دارىلفۇنۇنغـا كېتىۋاتقـان هېلىقـى ئىككىنچـى . شههرىگه يۈرۈپ كېتىشتى

 هارۋىدىكى ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىالرمۇ ئىرپاننىڭ ناخشا ۋە مۇزىكىسىغا مههلىيا بولغان هالـدا مۇڭلىنىـپ
 دە، ناخشا، ساز ئاڭالشـنى باهـانه قىلىـپ، ئىرپاننىـڭ – ئۇالر بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلدى . ېتىۋاتاتتى ك

 . ناخشا ئارىلىرىدا ئۇالر ئاجايىپ يېڭى ۋە سىرلىق سۆهبهتنى باشلىۋەتتى . قېشىغا كهلدى
 هارۋىــدىكى ئوقۇتقــۇچى هاشــىمجان ئوتتــۇرا ئاســىيا تۈگىتىــپ كهلگىنىــدىن كېــيىن، ئۈرۈمچىــدە

 يېنىـدىكى كېلىـشكهن ئوقۇغۇچىـسى . ئۇ مۇزىكا ۋە دىرامىنىڭ ههۋەسـكارى ئىـدى . ئوقۇتقۇچىلىق قىالتتى
 ياشقا قهدەم قويغان، ئـاق يۈزلـۈك، چوجىمـال، سـهزگۈر يىگىـت 20 يۈسۈپجان جهۋالنى بولۇپ، ئهمدىال

 . نـاتىق ئىـدى ئۇ ئاقسۇ ۋىاليهتلىك گىمنازىينىڭ داڭلىـق ئهالچىـسى، ئىنتـايىن ئىـدرەكلىك ههم . ئىدى
 دىمىگى بىـلهن » جهۋالنى « ئۇستازى – ئۇنىڭ ئىقتىدارى جۇش ئۇرۇپ تۇرغىنىغا زوقالنغان پېشقهدەم پىر

 . مۇناسىپ بۇ نام ئۇنىڭغا ئۆزلىشىپ قالغان ئىدى
 جهۋالنى ههممىال پهنگه قىزغىن ههۋەس قىالتتى، بولۇپمۇ تارىخشۇناسلىق ۋە نهسهبشۇناسلىققا بهكمـۇ

 ئــۇ ئاتــاقلىق شهخىــسلهرنىڭ تهرجىمهــالىنى، ســادىر بولغــان ۋەقهلهرنىــڭ رىيــال . اليتتى ئىــشتىياق بــاغ
. ئىدى » نهسهبشۇناس جهۋالنى « شۇڭا ئۇنىڭ يهنه بىر تهخهللۇسى . تهزكىرىسىنى پىششىق ئىگهللهيتتى
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 تىـت – سېيىدا يۈز بهرگهن تىراگېدىينى ئـۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرۈپ، تىـت » ئويچاكان « جهۋالنى
 دە، ئۇالرغــا پاجىئهنىــڭ – ، ئــاخىرى ئهنه شــۇنداق باهــانه بىــلهن بالىالرنىـڭ قېــشىغا كهلــدى بولـۇپ

 ئـۇ . يىڭجاڭ بىلهن شۈڭگهننىڭ ههقىقـى تهرجىمهـالىنى تۇنۇشـتۇرۇپ قويمـاقچى بولـدى – رېژىسسورلىرى
 : ئالدى بىلهن شۈڭگهننى تونۇشتۇردى

 ىسىمى ئاللىقۇل، خهنـزۇچه تهخهللۇسـى شۈڭگهننىڭ هازىرقى ئىسمى زامانقۇل، بوۋاق چېغىدىكى ئ 
 شـۇ چاغـدا بـۇ . يىللىرى تاۋ دارېن دېگهن ئامبالنىڭ قولىـدا شـۆتاڭدا ئوقۇغـان – 1929 ئۇ، . ئاخۇشۇ –

 هـارامنى – هـاالل . كېيىن ئۇ، يامۇلـدا ئىـشلهپ يـۈرۈپ ئامبالغـا يـاراپ قالىـدۇ . تهخهللۇس بېرىلگهن
 . دەپمۇ ئاتىشاتتى » ئاق توڭگۇز « ياكى » توڭگۇز . ئا « ئىلغىمايدىغان بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى كىشىلهر

 بهگ . كۈنـدۈز كهينىـدىن سـوكۇلدايتتى – كـېچه . ئۇ، يۇرتىدىكى چوڭ بىر بهگنىڭ دوغىـسى ئىـدى
 – ئاتتىن چۈشسه، قولتۇقىدىن يۆلهپ، چاپىنىنىڭ توپىـسىنى قېقىـپ، ئاتنىـڭ ساغرىـسىنى سـىالپ، يايـل

 ئـۇ مۇشـۇ يـول . ككىنه كۈلۈمسىرەپ قويسا بهكمۇ خۇش بولۇپ كېتهتتى بهگ كىچى . قۇيرۇقىنى تاراپ قوياتتى
 . بارا ئۆزىگه خاس خاراكتېر ياراتقان ئىدى – بىلهن بارا

 دە، بايىقىدەك – يىلى ئاقسۇ دارىلمۇئهللىمىنگه ئىمتىهان بېرىپ ئۆتهلمهي قالىدۇ – 1934 زامانقۇل،
 ر بىـلهن ههپىلىـشىپ، نۇرغـۇن داڭـدار قىمـارۋاز ۋە دەسـلىپىدە قىمـا . قىلىغى بىلهن جان بېقىشقا كىرىشىدۇ

 . جهزخورالر بىلهن تونۇشىدۇ
 ئۇ، بىر ئاخشىمى سومكىغا بىـر پـار كاسـتىيوم، بىـر شـىلهپه قـاچىالپ، كونىـشهههرنىڭ ئۈچتۇرپـان

 ي سۆگهتئېرىقلىق قىمارۋاز روزى ئېغىر ئۇتتۇرۇپ، يهنه بىر تاال . دەرۋازىسى يېنىدىكى بىر قىمارخانىغا كىرىدۇ
 بـۇ چاغـدا زامـانقۇل . جهزخورنىڭ لـۈكچهكلىرى پىچـاق تهڭـلهپ روزىنـى بوغىـدۇ . قهرزدار بولۇپ قالىدۇ

 زامانقۇلنىـڭ . دە، بىرههپتىدە تۆلهشكه مادار قىلىـپ، روزىنـى بىلـله ئېلىـپ چىقىـپ كېتىـدۇ – ئارلىشىدۇ
 ېشىـشكه قويـۇپ، ئـۆزى روزىنى تام ت . مهسلىههتى بىلهن ئىككىسى تۈندە كونىشهههردىكى بانكىغا تېگىدۇ

 كېچىكىنـى يهڭگۈشـلهپ، بانكىنىـڭ – دە، شـاققىدە كىـيىم – ئهتراپنى كۈزىتىـشكه مهسـئۇل بولۇۋالىـدۇ
 ئۈچـۈن بانكىـدىن نۇرغـۇن مۇكاپـات » خىزمىتى « زامانقۇل بۇ . دىجۇرنىخانىسىغا كىرىپ روزىنى چاقىدۇ

 دەپ شـۈڭگهنلىك ئىـشىغا » كهن يـاراملىق ئىـ « ئېلىش بىلهن ساقچى ئۇنى قولىـدىن ئىـش كېلىـدىغان
 . قويىدۇ
 زامانقۇلنىڭ ئىشلىرى كۈنـدىن – دەپ سۆزىنى داۋامالشتۇردى جهۋالنى يهنه  شۇنىڭدىن كېيىن، 

 يىلالردىكى قۇمۇل، تۇرپان ۋە ئاقـسۇ قوزغىلىڭىنىـڭ تهسـىرىنى – 30 ئۇ . كۈنگه روناق تېپىشقا باشاليدۇ –
 . ئـاۋات، كهلـپىن قاتـارلىق نـاهىيلهردە قـانلىق رول ئوينايـدۇ ئاقـسۇ، . تازىالشتا چوڭ گۇمپا كۆرسـىتىدۇ

 « . تـاالڭ قىلىنىـدۇ – دەپنه، كىتاب نهرسىلهر بۇالڭ – دۇنيا . مهرىپهتپهرۋەر نۇرغۇن كىشىلهر هاالك قىلىنىدۇ
 دىگهندەك، ئۇنىڭ ئىـشلىرى ئـاخىر ئېچىلىـپ، كىـشىلهر » كۆرۈنمهيدىغان قىز يوق، ئېچىلمايدىغان سىر

 يىللىرنىـڭ كىرىـشى – 40 . ئۇ كۆپ قېتىم مهخپى تهقدىرلىنىـدۇ . دەپ نام بېرىدۇ » قۇش – ئال « ئۇنىڭغا
 زامانقۇلنىڭ ئۈرۈمچىگه يۆتكىلىـپ ئوينىغـان – پاجىئهسى » ئويچاكان « . بىلهن ئۈرۈمچىگه ئۆستۈرۈلىدۇ

 . كارامهتلىك كومېدىيلىرىنىڭ مۇقهددىمىسى ئىدى
 بۇ دەرسلهردىن ساۋاق ئالغـان ئىرپـان . ، بىر ئاز دەم ئالدى جهۋالنى سۆزلهپ مۇشۇ جايغا كهلگهندە

 قانـداق مهخلـۇق ئىكهنلىكىنـى مۇپهسـسهل بىـلهن غهزەپلهنمهكـته، » شـۈڭگهن «  قاتارلىق يىگىتلهر
 ... جهۋالنىغا بولسا، چهكسىز زوقالنماقتا ئىدى

 . نىڭ تهزكىرىسىنىمۇ تولۇق بايان قىلدى ① جهۋالنى ئاخىرىدا يىڭجاڭ

 يىلى شىڭ شىسهينىڭ ههربـى ئهمهلـدارالر كۇرسـىنى تۈگهتكهنـدىن – 1938 ئۇ . ياڭ لېخىن ئىدى – يىڭجاڭنىڭ ئىسمى ①
– 1945 . ئۇ ئۇيغۇرچىنى پىششىق بىلگىنى ئۈچۈن مۇشۇ ئىشقا مهسئۇل قىلىـپ ئهۋەتىلـگهن . كۆتىرىلگهن كېيىن يىڭجاڭلىققا
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 هشىنچى باپ ئون ب
 . پالتا چۈشكىچه، كۆتهك دەم ئېلىپتۇ

 خهلق ماقالى 
 جهۋالنىنىڭ نهسهب تۇنۇشتۇرۇشى ئارقىلىق ئههۋالنى ئۇققان ئىرپان بىلهن بالىالر ئهمدى بايىقىالرنى

 . دەپ ئاتايدىغان بولدى » زاشۈڭگهن « ياكى » زامانقۇل شۈڭگهن « ۋە » ياڭ يىڭجاڭ « فامىلىلىرى بويىچه
 . نامايهن بولىدۇ » نامالر « ىپىلىرىمىزدىمۇ ئاشۇ كېيىنكى سهه

 قهدىمقـى كۇسـهن جىلغىلىرىـدىكى » ئـالتۇنچىالر « . شۇنداق قىلىپ سهپهر يهنه داۋام قىلماقتا ئىدى
 . دا بىر كېچه قوندى » مارالقولتۇغى «

 لهشكهرلىرىدەك ئاچۇ زار ماڭغان ئوالر پهرىشان هالدا كۇچار شـامالۋاغنىڭ ① ئهتىسى ئههلى سهلىپ
 بۇ ساينىڭ شىمال تهرىپى ئوچۇق بولۇپ ئۇ ئارقىلىق تهلهمهت . يۇقىرى تهرىپىدىكى چوڭ سايغا ئورۇنالشتى

 بۇ شامال بىـلهن ئۇرغۇتـۇپ چۈشـكهن . داۋىنى تهرەپتىن تهڭرى تېغىنىڭ ئىللىق شاماللىرى ئۇرۇپ تۇراتتى
 . سۈزۈك سۇالر هارغىن تهنلهرگه ئاز بولسىمۇ ئارام بىرەتتى

 قاپ قورايدەك بولۇپ قالغان بۇ بىچارىلهرگه مۇشـۇ مـۇقهددەس ئانـا تاغنىـڭ زەمـزەم چۆللهردە چاڭ
 . سۇلىرى گوياكى ئانا ئوغزىدەك قۇۋۋەت ۋە ئابى هاياتتهك دەرمان بېغىشاليتتى

 بوستانالردا قىرمىز گۈللهر خۇش بـۇي . بۇ چاغ، بۇ پهسللهردە گۈزەل كۇچار ئىنتايىن مهمۇرچىلىق ئىدى
 . ا، باراقسان باغالردا مهي بولۇپ پىشقان ئۈرۈكلهر كۆڭۈللهرنى كۆيدۈرەتتى ئهتىرلىرىنى چاچس

 ئايـال جامـائهت سـۆكهن، سـىۋەتلهپ كهلتـۈرگهن ئـۈرۈكلىرىنى – شامالۋاغ سـهيلىگاهىدىكى ئهر
 ئۇالر ئۇدۇلىدىكى سايلىقتا سوزۇلۇپ ياتقان مۇسـاپىرالرغا . يېيىشكهچ خۇش چاقچاق پاراڭالرغا بهنت ئىدى

 – بىچـارە مۇسـاپىرالر كۇچـارلىق قـان . يىمىشلىرىنى ئهپكىلىپ بېرەتتى – رىپ نان، قېتىق، يهل ئىچى ئاغ
 « ئىرپان . تهكرار ئىزهاراليتتى – ههشقاللىالرنى تهكرار – شاپائىتىگه رەهمهت – قېرىنداشلىرىنىڭ شهپقهت

 ، شـامالۋاغ بوسـتانلىرىنى دە – نىڭ دىل رىشتىسىنى ئىزهار قىلىپ، قولىغا راۋاپنـى ئـاالتتى » ئالتۇنچىالر
: لهرزىگه كهلتۈرۈپ چاالتتى

 زامان بىزگه زور بولدى،
 زالىم بهگلهر كور بولدى ؛

 خوۋلۇق كۆرمهي ياش تۇرۇپ،
 . پىشانىمىز شور بولدى

 چۆل پىيادە، – چۆللهرمۇ
 . ئازاپ كۆردۇق زىيادە

 قاچان بىزگه پۈتۈلگهن،
 . ئىرادە – بۇنداق تهقدىر

 ئاپتۇر مۇشۇ روماندىكى نۇرغۇن پاكىتالرنى شـۇ . يىلى ئۇ ئاقسۇ دارىلمۇئهللىمىن مهكتىۋىگه ههربى مهشىق جاۋگۇەنى بولغان
 . يىلى ئۆلدى – 1978 ئۇ ئادەم . ئادەمنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالپ تهپسىلىي خاتىرە ئالغان ئىدى

 ئهسىرلهردە ياۋرۇپا خىرىستىيانلىرى قۇددۇس شههرىنى تالىشىپ، – 12 ،  11 قىزىل كىرىست ئارمىيسى، – ئههلى سهلىپ ①
 ياش بالىالر پاك بولغاچقا، ئۇرۇشتا غهلىـبه قىلىمىـز، دەپ . تۈمهنلىگهن ياش بالىالرنى ههيدەپ كېلىپ، سوقۇشقا قاتناشتۇرغان

. نگهن، لېكىن بۇ بالىالر تۈركۈملهپ ئۆلۈپ تۈگهشكهن ئىشه
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 يرىلىپ كهلدۇق، ئاتادىن ئا
 ئانادىن ئايرىلىپ كهلدۇق ؛

 بىزدە هېچ گۇناه يوقتى،
 . ئهجهپما خارلىنىپ كهلدۇق

 ئاتادەك مېهرىۋان بارمۇ،
 ئانادەك مېهرىۋان بارمۇ ؛
 كۇچار شههرىدە بىزلهرگه،
 ! قهدىردان باش پاناه بارمۇ

 بولۇۋاتقـان ① تـويى » خپـى مه « بۇ چاغدا ياڭ يىڭجاڭنىڭ كۇچاردىكى ئاكىسى ياڭ مىشۇ دارېننىـڭ
 پالتـا « . زامانقۇلمۇ ياڭ يىڭجاڭ قاتارىدا بۇ تويغا ئالتۇن سوغاتلىرىنى ئاتاپ شاپاشالپ يـۈرەتتتى . ئىدى

 قۇراللىـق » ئـالتۇنچىالر « پۇرسـىتىدە » مهخپـى تـوي « دىگهنـدەك، بـۇ » چۈشكىچه كـۆتهك دەم ئېلىپتـۇ
 . ېلىشتى خېلى ئوبدان ئارام ئېلىۋ » پاناهىدا « پىتلىقالرنىڭ

 . تىن كېيىن ئۇالر يهنه شهرققه قاراپ ههيدەلدى » دەم ئېلىش « ئىككى كۈنلۈك
 توسـاتتىنال نۇرغـۇنى ئاغرىـپ يىقىلىـشقا . قارا شهههر دەرۋازىسىغا يېقىنالشماقتا ئىدى » ئالتۇنچىالر «
 ۈزلىگهن بىتـاپالر ي . ئاغرىق تېز يۇقۇپ باراتتى . قارا كىزىك بىلهن ۋابا بهلگىلىرى بىلىنمهكته ئىدى . باشلىدى

 . دېگهن هاقارەت بىلهن ئاتالماقتا ئىـدى » ... لهخۋا، ئىشهك، دۆت، كالۋا، بهغهزەر « زامانقۇل تهرىپىدىن
 . دېگهندەك تېخى ئۇالرنى ئۇرۇپ، قوپال چىگىرىن ئۆتۈگى بىلهن تېپهتتى » ئۆلمهكنىڭ ئۈستىگه تهپمهك «

 ىنى يۆلهشـتۈرۈپ، كهچ پېـشىن مهزگىلىگىـچه ئـاران غېرىپقا غېرىپ يىغالپ، ئۇالرنىڭ ساقلىرى ئـاغرىقلىر
 . دەريادىن ئۆتۈۋېلىشتى

 سـىغمىغانلرى كـوچىالردا . شهههردە سارايالرغا، بىر قىسىمى ئۇيغۇر ئۇيۇشما كۇلۇبىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى
 . دۈگدەرىشىپ، ژاندارمىالرنىڭ قورشاۋىدا يېتىشاتتى

 . تلهر الغىلداپ تىترەپ، ياتقان پېتى ئۆلۈپ كهتتى مىڭلىغان يىگى . ئهتىسى ئههۋال تېخىمۇ ئېغىرالشتى
 تهشكىل قىلىپ، ئاممىۋى ئىئانه تـوپالش ئـارقىلىق يـاردەم » خهيرىيهت كومتېتى « ئۇيغۇر ئۇيۇشما

 ۋىاليهتلىـك . ئانىالر ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ، بىچارە مۇساپىرالرنى يوقالپ تۇراتتى – نۇرغۇن ئاتا . قىلدى
 . كۈنــدۈز داۋاالش ئېلىــپ بــاراتتى – تىمىن، ئابدۇرىــشىت قاتــارلىقالر كــېچه دوختۇرخانــا خــادىمى مهمــ

 ئوزۇق كهملىكتىن ئاجىزالپ، پىتالر شوراپ قانلىرى بۇزۇلۇپ قـارا « : دىئاگنوزلىرى مۇنداق يېزىلغان ئىدى
 » ... كېزىك بىلهن ۋابانى كهلتۈرۈپ چىقارغان

 هههر دەرياسىغا ئۆزلىرىنى تاشالپ ئۆلگهنلىكى ئاغرىق ۋە ئازاپ دەردىدىن بىر قانچه يىگىتنىڭ قاراش
 . مهلۇم بولدى

 ئاۋغۇســتنىڭ ئوتتۇرلىرىــدا كېزىــك كېــسىلى دەهــشهتلىك پهللىــگه يهتــكهن، ۋاهــالهنكى، ۋىــراچ
 . ئابدۇرەشىتمۇ قۇتقۇزۇش جهريانىدا كېسهل يۇقۇپ ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى

 باشـالپ، تىرىـك قالغـان يىگىتلهرنىـڭ ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرىدا، قاراشهههرنىڭ هاۋاسى سالقىنالشقا
 . ساالمهتلىكى ئهسلىگه كېلشكه يۈزلهندى

 ۋەقهسىنىڭ قايتا سادىر بولماسلىقى ئۈچۈن ژاندارمىالر نازارىتى كـۈچهيتىلمهكته » ئويچاكان « لېكىن
 كۈنـدە نهچـچه نـۆۋەت دىگـۈدەك يوقلىمـا . گۇگۇم چۈشۈشى بىلهن تهڭال دەرۋازىلىـرى تـاقىالتتى . ئىدى
 . ئىدى قۇالق قىلىپ قويۇلغان – كوچىالرغا گهيجاڭ، پاششاپالرمۇ كۆز . ىناتتى قىل

مىشۇ دارېن بىر ئۇيغۇر ئايىلىنى مهخپى خوتۇنلۇققا ئالغان ①
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 : پاراقچىلىق باشلىنىپ كهتتى – بىر ئاخشىمى سارايدا پات
 . تهرەپكه يۈگۈرۈشـمهكته ئىـدى – ساقچىالر تهرەپ . دېگهن چوقان كۆتىرىلدى – ! ئهكبهر قېچىپتۇ 

 : ا شۇ ئهسنادا مهههلله گهيجاڭى كېلىپ زامانقۇلغ
 دەپ خهۋەر – كۆك چاپانلىق ئىككى ئادىمىڭالر ئاتۇش مهههللىسىدىكى بىر قوراغا كىرىپ كهتتـى 
 . قىلدى

 . زامانقۇل يان قورالىنى ئېسىپ يۈگۈردى
 . ئۇ ئاتۇش مهههللىسىدىكى هېلىقى قورا ئالدىغا كهلگهندە ئۇ يهردە بىر بـاال تهپكـۈچ ئويناۋاتـاتتى

 . كۆرمىگهنلىكىنى تهقلهپ سورىدى – ق كۆرگهن زامانقۇل بالىدىن كۆك چاپانلى
 . دىدى باال  ياق كۆرمىدىم، 

 – ئېغىلـدىكى ئوقـۇردا – بالىنى تام تۈۋىگه تارتىپ، بىر سوم بىلهن بىر كـاللهك نـاۋات بېرىۋىـدى
 . دىدى گۆل باال

 . زامانقۇل ئهكبهرنى تهپكهن پېتى ههيدەپ چىقىپ، سارايغا ئېلىپ كهتتى

 پ ئون ئالتىنچى با
1 

 . نى الما بۇتخانىسىغا كىرىۋالغان يېرىدىن سۆرەپ كهلدى » قاچقۇن « زامانقۇل شۇ كۈنى يهنه ئىككى
 ياشالر قارىسىنى ئالغان زىلۋا بوي يىگىـت 24 بۇنىڭ ئىچىدە بىرسى مارالبشىلىق يېزا ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ،

 غا تۇتۇپ بېرىپ قۇتۇلغـان » ۋىڭى ئالتۇن ئال « نى بهگلهر » بۇ، دىنغا قارشى ئىغۋاگهر چاتاقچى « . ئىدى
 . ئىدى

 زامانقۇل دەرغهزەپ بىلهن هۆرپىيىپ، ئۇقۇتقۇچى بىلهن ئهكبهرنىڭ كاچاتلىرىغا بىر نهچچه تهسـتهك
 : سالدى ۋە گۆلىيىپ

 . دەم سورىدى  قېنى سۆزلهش، قېچىپ نهگه بارماقچى؟ 
....... 

 دە، هايـت – چۇماقچىلىرىغا ئىشارەت قىلـدى زامانقۇل قول . يىگىتلهر زۇۋان سۈرمهي جىم تۇرۇشاتتى
 . هۇيت دىگۈچه ئۇالر قانغا مىلنىپ كهتتى –

 . سهنلهرنى مانا مۇشۇنداق هوشۇڭغا كهلتۈرۈپ قويىمهن 
 » ... يهرگه كىرسهڭ كۇكۇالڭدىن، ئاسمانغا چىقساڭ تاپىنىڭدىن تارتىمهن «

 . ل يامۇلغا كهتتى ئۇ، شۇندىن كېيىن، ئارقىسغا غهزەپ بىلهن بۇرۇلغان پېتى ئۇدۇ
 ئېغىز . ئىرپان باشلىق يىگىتلهر كېلىپ، بايىقى قانغا مىلىنىپ ياتقان يارەنلهرىگه پاناه بولماقتا ئىدى

 . باشلىرىنى ئېرتىپ، سۇالرنى ئىچكۈزەتتى –
 خهيـرىيهت « سهلهڭ يۈرۈۋاتقان ئىرپان غهيـرەت قىلىـپ، – ئاغرىقتىن ئهمدىال ئۆرە بولۇپ، ئهلهڭ

 – دەرهـال مهمـتىمىن جىـددى چـارە . ېرىپ، ئۇالر ئـارقىلىق دوختـۇر مهمتىمىننـى تـاپتى گه ب » كومېتىتى
 . تهدبىرلهرنى قىلدى

 دە، ئىـشتان – ئهتىسى ئوقۇتقۇچى كـۆزىنى سـهل ئېچىـپ، يېنىـدا تۇرغـان ئىرپانغـا بىـر قارىـدى
 . لېپىزىدىن خهت ئېلىپ ئاستا ئۇزاتتى

 ئىرپـان ئـۇ . بولۇپ ۋە بىر سـوزۇلۇپ جـان ئـۈزدى دە، لهسسىدە – دىدى  ئاه، ئانا، جان ئانا، 
 . ئارقىلىق دەپنه قىلىپ كهلگهندىن كېـيىن، ئۇنىـڭ خېتىنـى ئوقـۇدى » خهيرىيهت كومتېتى « ئوقۇتقۇچىنى

 : مهرهۇم تۆەندىكى مهسخىرىنى قالدۇرۇپ كهتكهن ئىدى
كىيىمىڭ مانجۇچىمۇ، سولۇنچىمۇ،
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 ئۆرۈمه چاچ قويغان ئىدىڭ خوتۇنچىمۇ ؛
 ايتتىڭ ئۇچرىسا ئوتۇنچىمۇ، هال سور

 قايدا كهتتىڭ، نهدىسهن؟ ① توختى مانجۇ

 دەرۋازىغا، » چوڭ قارا « كىرگۈزەتتىڭ
 . يىتىم ئاۋازىغا – زەڭ ساالتتىڭ تۇل

 بولمىدىڭ قۇل ئامبىلى، بهگ، قازىغا،
 توختى مانجۇ قايدا كهتتىڭ، نهدىسهن؟

 مانا ئهمدى بۇ زامانقۇل ههيۋىسى،
 . دەللىسى ئۇشبۇ دەرۋران راست زامانقۇل

 ئۇندا يوق ۋىجدان دىگهن ئهقهللىسى،
 توختى مانجۇ قايدىسهنۇ نهدىسهن؟

2 
 ... يىلى نويابىرنىڭ باشلىرى ئىدى – 1942

 نىڭ ئۆلۈمدىن ئېشىپ قالغانلىرى ئارغىبۇالقنىڭ ئهجهل ۋادىـسىدىن چىقىۋالغانـدىن » ئالتۇنچىالر «
 . باياۋانغا توپالندى – رۇپ، ئاخىرى كېلىپ ئۇالنبايدىكى دەشت قۇيرۇقلىرىنى يىغىشتۇ – كېيىن، قانات

 ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىدا قهد كۆتىرىپ تۇرغان تهڭرى تېغىنىڭ هېساپسىز چوققىلىرى قار بىلهن قاپلىنىپ
 دەپ ئاتىلىدىغان بۇ بىپايان تاغ تىزمىلىرىنى مهشـهۇر » ئىرەن قوۋۇرغا « غهرپتىن شهرققه سوزۇلغان . ياتاتتى

 نىڭ غهربىدىكى داراجىلغىسىدىن مىـسىق ههم » تېكه داۋىنى « . ئىككىگه ئايرىپ تۇراتتى » اۋىنى تېكه د «
 داشـىگۇ جىلغىـسىدا قوشـۇلۇپ، » قـۇرۇت ئېقىنـى « زېردى ئېقىنلىرى، شهرق تهرەپتىكى جىلغىالردىن بولسا

 . ئاخىرىدا ئۇزۇنلۇقى نهچچه يۈز كىلومېتىر يارداڭلىق پهيدا قىلغان ئىدى
 » قهدىمقـى خـارابه شـهههر « سىنىڭ سۇلىرى بىپايان جهنۇبىي ئۇالنباي دەشتى ئارقىلىق داشىگۇ جىلغى

 . نى ئايلىنىپ، ئۈرۈمچىدىكى تېقىر كۆل ههم سېسىق كۆللهرگه قۇيۇالتتى
 جهنـۇبىي – ئهنه شۇ داشىگۇ ئېغىزىدىن تاكى تېقىركۆل قىرغـاقلىرىغىچه سـوزۇلغان بىپايـان چـۆللهر

 بۇ چوڭ دەشىتنىڭ شـهرق تهرىپىـدىكى داۋانچىـڭ تـاغ ئېغىزىـدىن . ىالتتى ئۇالنباي دەشىتلىرى، دەپ ئات
 . باشلىنىدىغان بوران يولى مۇشۇ جهنۇبىي ئۇالنبايدىن غهرپكه سوزۇالتتى

 نويابىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ كۈن ئارىالپ دىگۈدەك چىقىپ تۇرىدىغان شـىۋىرغانلىق بـورانالر
 زاڭ پهيدا قىلىپ، كىـشىنى يىرگىنـدۈرەتتى، گـاهى كـۈنلىرى ئـۇ تو – اڭ چ كۆز ئاچقۇسىز دەرىجىدە قۇيۇق

 . قورقۇنچلۇق هۇۋاليتتى
 جۇدۇن، ئىـس – پات چىقىپ تۇرىدىغان بوران – تاغ جىلغىسىدا، بولۇپمۇ داشىگۇ جىلغىسىدىن پات

 . تۈتهكلهر بىلهن نهپهسلهر قىسىلىپ، كۆڭۈل بىئارام بوالتتى –

 مـانجۇچه . قىلغان » خىزمهت « چىڭ سۇاللىسى زامانىدا قهشقهر ئامبال مههكىمىسىنىڭ تۇڭچىسى بولۇپ، – توختى مانجۇ ①
 بىر چېرىكنىڭ ئۇيغۇر بـوۋاينى بـوزەك قىلغـانلىقىنى كـۆرۈپ بوۋايغـا . غان دەپ نام ئال » توختى مانجۇ « كىيىنگىنى ئۈچۈن

 غهزەپ بىلهن ئادەم تـوپالپ ئىـسىيان » توختى مانجۇ « تاياقتىن هۇشىنى تاپقان . بولۇشقان چاغدا چېرىكتىن تاياق يىگهن
. كۆتهرگهن
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 » ئـالتۇنچىالر « قۇزغۇنالرغا قالدۇرۇپ كهلگهن – ەشتلهردە قاغا د – سانسىزلىغان سهپداشلىرىنى تاغۇ
 . بولغـان ئىـدى » ئهجهل دەشـتى « نىڭ ئاخىرقى جايى ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىدىكى مانا مۇشۇ ئۇالنباينىڭ

 . كه باشلىدى » ش ۈ ر ۈ قهد كۆت « ئهمدى بۇ باياۋاندىمۇ شېغىللىق قهۋرىلهر
 نـى تۈگىتىـپ قاياقالرغىـدۇر غايىـپ » شهرەپلىك ئىـشى « بۇ چاغالردا ياڭ يىڭجاڭ بىلهن زامانقۇل

 ههربىيلهر، سـاقچىالر ۋە سـۇ – نى باشقۇرىدىغان يېڭى خوجايىنالر » ئالتۇنچى « بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىدا
 . ئىشلىرى نازارىتىنىڭ بىر تۈركۈم ههيۋەتلىك خادىملىرى پهيدا بولغان ئىدى

 نچىلىـق چىگـرىن ئۆتـۈكلهرنى كىيىۋېلىـشقان بولـۇپ، بۇالر يوغان قۇالقچا، قـېلىن جـۇۋا، ئـۇزۇن قو
 گاهىلىرى ئاتلىق، گاهىلىرى پىيـادە يـۈرۈپ داشـىگۇدىن تېقىركـۆلىگىچه سـوزۇلغان زاۋال دەشـتىدە چـوڭ

 . ئۆستهڭ لىنىيسىگه تانا تارتىپ، قوزۇق قېقىپ چام بهلگىلهيتتى
 رى جۈدەپ، جۇدۇنلۇق بۇ باياۋاندا، بولسا يېلىڭ كىيىم، ناچار تاماق بىلهن بارغانسې » ئالتۇنچىالر «

 . قانلىق قامچىالر ئاستىدا ئۆستهڭ ئهمگىكى باشالنغان ئىدى
 بولۇپ، ئۆلۈملهر ئهۋجـى خوجايىنالرنىـڭ قىرىغىمـۇ » مۆشۈككه ئويۇن، چاشقانغا قىيىن « بۇ كۈنلهر
 . كېلىپ قويمايتتى

 . ئۆلۈپ كهتتى باشالنغاندىن كېيىن، نۇرغۇن ياشالر كېچىسى توڭالپ » سهنجۇ سهن «
 ئۇنى ئىنتىقام . دەپ ئىرپان ههر كىچىسى جۆيلۈپ بىئارام بوالتتى » ! زاۋال دەشتى – ئاه، زۇلمهتلىك «

 لېكىن ئۇ، ئۆتكۈر ههجىۋى قوشاقلىرى بىلهن يۈرىكىـدىكى . ئوتى ئۆرتهپ بارسىمۇ، هازىرچه ئىالجسىز ئىدى
 : قارشىلىق تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلهپ باراتتى

 مۇ، بالال، بېشىمىز قايدى
 پۇتىمىز تايدىمۇ، بالال ؛

 قاراپ هوناق بىلهن كۆككه،
 . كۆزىمىز ئايدىمۇ، بالال

 تولۇق تاشتهك سېمىز ئىدۇق،
 سۆزى چۈچۈك مېغىز ئىدۇق ؛
 چىرايالر سارغىيىپ شۇنچه،
 . بۈگۈن بىز اليدىمۇ، بالال

 چۆللهردە، – ئۆلۈپ يولالردا
 ئېقىپ ياش تاشتى كۆللهردە ؛

 جاي بولغىنى ئهمدى، تۇرار
 . باياۋان، سايدىمۇ، بالال

 توپ قىرىلدۇق بىز، – توپ ! ئىسىت
 ئىچىمىزدىن سېرىلدۇق بىز ؛

 قىرىلسۇن ههم تۈگهشسۇن دەپ،
 . پهلهك تور يايدىمۇ، بالال

ههقىقهت نهدە يۈرگهندۇ،
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 نىچۇن رەڭگىنى تۈرگهندۇ ؛
 – ۋە ياكى ئۈلپىتى زالىم
 ... ، بالال هۆكۈمران، بايدىمۇ

 قارا تۇمان قاپلىۋالغـان – يىلى فېۋرالنىڭ ئاخىرلىرىدا داشىگۇ جىلغىسى بىر ههپتىگىچه قاپ – 1943
 . بولۇپ، يېقىن ئارىدىكى ئادەمنى پهرق ئېتىشمۇ مۇمكىن بولمايتتى

 ۋاقىتنـى غهنىـمهت » ئالتۇنچىالر « مۇشۇنداق پۇرسهتنى پهملهپ كېلىۋاتقان، جېنىدىن جاق تويغان
 . لدى بى

 ئـۇ ئىـشهنچلىك . ئۆزى پىچىرالپ – دەيتتى، ئىرپان، ئۆزىگه  » بۇنداق هاياتتىن ئۆلۈم مىڭ ئهال «
 . يىگىتلهر بىلهن خۇپىيانه سۆزلىشىشكه كىرىشتى

 ساقچىالرنىڭ جاڭزىالرغا دەم ئېلىش ئۈچۈن كېتىشى، يهنه بىر قىسىمنىڭ بولسا هـاراق بىـلهن بهنـت
 . ىر تۈركۈم يىگىتلهر بىلهن بىلله تۇيدۇرماي پهم بىلهن يۈرۈپ كهتتى بولۇشىدىن پايدىلىنىپ ئىرپان ب

 الر شۇ كېچىدە داشىگۇنىڭ كۈن پېتىش تهرىپىدىكى تـاغ بـاغرىنى بـويالپ ئىلگىـرلىمهكته » قاچقۇن «
 سـاقچىالرنىڭ . بىـرى بىـلهن تېپىـشالماي بېـشى قايغـان تهرەپـلهرگه كېتىۋېرىـشهتتى – ئۇالر بىر . ئىدى

 . بىرىنى قىچقىرىشتىن ساقلىناتتى – خۇدۇكسىرەپ بىر تۇتۇۋېلىشىدىن
 تهرەپكه چاپتۇرۇپ – دە، ئاتلىرىنى ئالمانالرچه تهرەپ – ئهتىسى تاڭ ئاتقاندا ساقچىالر سېزىۋالدى

 – بـۇ يىگىـتلهر تاغنىـڭ ئـوي . گه يېقىن يىگىتلهرنـى تۇتـۇپ كهلـدى 20 كهچقۇرۇنلۇغى . قوغالپ ماڭدى
 بهزىلىرى بولسا سارچوقا يېنىدىكى ئهخمهتخان هاجىنىـڭ . ىپ قالغان ئىدى چۇڭقۇرىنى ئاڭقىرالماي ئېزىق

 . جاڭزىسى ئهتراپىغا يهتكهندە تۇتۇلۇپ قالدى
 غهزىۋى چېكىگه يهتكىنى ئـۈزۈن كـۈن – ئۇنىڭ قههرى . ئىرپاننىڭ تهلىيى بۇ قېتىم ئوڭدىن كهلدى

 . پېتىشكه خېلى ئۇزاپ كهتكهن ئىدى
 بـۇيرۇق بـويىچه سـاقچىالر . ۇلۇپ قالغانالر بېشىدا ئويناشقا باشلىدى ناكهسلىك قامچىسى يهنه شۇ تۇت

 شىلۋېر كالتىكى تهككهن بهدەنـلهر، كىـرىش قامچىـدا سـاۋالغان . بىرىگه چېتىپ باغلىۋەتتى – ئۇالرنى بىر
 : بالىالر بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى . تىلما بولۇپ قانالر يامغۇردەك ئېقىشقا باشلىدى – باشالر تىلما

 مهن قاچان سېنىڭ كۆكسىڭنى قاتتىق چىشلىۋەتكهن ! ئانا ! ئاه ! ئانا، مهن نېمه كۆرۈۋاتىمهن ! ئاه 
 . دەپ هۇشىدىن كېتشهتتى  مهندىن رازى بولغىن، ! ئاه، ئانا ! بولغىيتىم؟

 تىن كېيىن ئۇالرنى باغالنغان پېتـى يهنه شـۇ يـارداڭلىق تـۈۋىگه » ئىبرەت « شۇنداق دەهشهتلىك
 . قاماشتى

 ... ۇالرنىڭ ههممىسى مۇزالپ چۆيۈندەك قېتىپ كهتكهن ئىدى ئهتىسى ئ

 ئون يهتتىنچى باپ
1 

 مانـا، . يازغـا ئـاران ئۇلىـشىۋالدى » مىڭ ئۆلۈپ، بىر تىرىلىـپ « ئالتۇنچىالرنىڭ ئامان قالغانلىرى
 . تاغ يامزاللىرىدا خۇش پۇراق گۈللهر رەڭگـارەڭ چىچهكـلهپ كهتـكهن ئىـدى . ئىيۇن ئايلىرىمۇ باشالندى

 تـۆۋەن تهرەپتىكـى چـۆللهردە . غولالردا قىزىرىپ پىشقان ئۈرۈكسىمان جىنهستىلهر ساڭگىالپ تۇراتتى بهزى
 شىۋاق، يانتاق، بۇيا، چىغىرتماق،ئازغان، يۇلغـۇن قاتـارلىق دەشـت گىيـاهلىرى كۆكىرىـپ ۋە سولىـشىپ

 . ههلىيا قىالتتى نېرىقى تاغ قاپتاللىرىدىكى يېشىل قارىغايالر بولسا، كۆڭۈللهر زەۋقىنى م . ياتاتتى
 – جىلغا ياقىلىرىدىكى ئازغانالر ئارىسىدا غۇرۇالي، ئاال ۋە سېرىق قۇشقاچالر ۋىچىرلىـشىپ، شـاختىن

 . ئۇالرغا گاهىدا تۇرۇمتاي، جاغالمانالر تههدىتلهر سېلىپ ههر يان قاچۇراتتى . شاخقا ئۇچۇشۇپ دەۋر قىالتتى
پادىالرنىـڭ . لسا چارۋا پادىلىرى يـامراپ يۈرۈشـهتتى پهس تهرەپتىكى پايانسىز ئۇالنباي ئويمانلىرىدا بو



 تورىدا com . blogbus . mmtys :// http تېخىمۇ كۆپ نادىر ئهسهرلهر

 بهت  49 

 نۇرغۇنلىغـان توقۇنـاق قـاغىالرمۇ پـادىالرنى . جۈپ سار ئهگىپ ئوزۇق ئىزلىمهكته ئىـدى – ئۈستىدە جۈپ
 . گاه قونۇپ، گاه ئۇچۇپ يۈرەتتى – قوغلىشىپ

 قوڭغـۇزالرنى ئۆستهڭنىڭ نېرىسىدا، شـىۋاقالر ئارىـسىدا بىـر يىگىـت كـاال تېـزىكىگه ئولىـشىۋالغان
 : ئاندىن ئۇ يۈگۈرۈپ كېلىپ سۆرەن سالدى . ئېتىكىگه تىرىۋاتاتتى

 ... خۇش خهۋەر، دۆلهت قوڭغۇزى، ياخشىلىقنىڭ بهلگىسى 
 ئىـشهك ئـۆلىمهن «  دىدى ئهكبهر، ئـۇنى مهسـخىرىلهپ،  دىتسىزلىغىڭنى قارا سېنىڭ، سايىم، 

 . رنى دەپ يۈرىسهن ئهخمهق دىگهندەك، نىمىله » دىسه، ئارقىسى غىجهك تارتىپتۇ
 . سۆزى سايىمنىڭ سهل زىتىغا تهگدى » دىتسىز، ئهخمهق « ئهكبهرنىڭ

 كىمنى دىتسىز دەۋاتىسهن، كۆزۈڭگه بېقىپ سۆزله، مـاۋۇ دۆلهت قوڭغـۇزى بولمـاي نـېمه؟ سـايىم 
 . قوڭغۇزالرنى يىگىتلهرگه كۆرسىتىشكه باشلىدى

 نىـڭ دۆلىتـى ئهنه شـۇ تېـزەك » دۆلهت قوڭغـۇزۇڭ « بولدى قوي، بۇنداق تېتىقسىز گهپلىرىڭنـى، 
 . دىدى ئهكبهر  دۆۋىسى،

 سـايىم المـزەلله، ئهكـبهر ئۆتكـۈر، ههر ئىككىـسى ئىرپانغـا قـاراقۇرۇم . بالىالر پارققىـدە كۈلۈشـتى
 تاغلىرىدىن تارتىپ تونۇش بولسىمۇ، ئىلگىرى بوشـاڭلىق ۋە بهزى سـهۋەپلهر بىـلهن، ئهمـدىلىكته بولـسا

 . بىدىن بۇ دۆرەم ئۇالر ئىرپان بىلهن قاچالمىغان ئىدى ئاغرىق سهۋە
 مـۈلكى – سۆهبهتلىرى ۋاقتىدا ئۇ يهرگه ئۈچ كىچىك ماشىنا كهلدى ۋە بىر قـانچه ههربىـي » قوڭغۇز «

 . ئىشتاپقا كىرىپ كېتىشتى » جاڭپىڭ « ئۇالر . ئهرباپالر چۈشتى
 . يېرىم سائهتلهردىن كېيىن يىغىلىش بۇيرۇغى بېرىلدى

 مهي كاتتىۋاش دىگهنلهرنىڭ ههممىسى چىقىپ، يىگىتلهر توپالنغان شېغىللىق مهيـداننىڭ ئۇزۇن ئۆت
 ئارا بوي، ياداڭغۇ كهلگهن ههربىي كىشى ئىككـى قـولىنى . ئالدىدىكى يوغان قورام تاش ئۈستىدە تۇرۇشتى

 نىڭ كهينىدە ئۇ . بىرلهپ قاراپ چىقتى – ياشالرغا بىر » ئالتۇنچى « كهينىىگه تۇتۇپ، سۆرۈن چىرايى بىلهن
 . ئاۋاق تۇڭچى تۇراتتى

 دىدى ههربىي ئهرباپ ۋە هاكاۋۇرلۇق بىـلهن – سىلهرگه بىز ئهمدى يېڭى ۋەزىپه بالهىلهپ بىرىمىز 
 : تۇڭچى تهرجىمه قىلىشقا باشلىدى . خېلى سۆزلىدى

 :... سۇڭ لۈيجاڭ ئېيتىدۇركى 
 . تهرجىماننىڭ تهلهپپۇزىدىن ۋەزچىنىڭ كىملىكى ئېنىق بولدى

 تىرىكرەكلىـرى . نى ئىلغاپ چوڭ ئىككى ئهترەتكه ئايرىـدى » ئالتۇنچىالر « لۈيجاڭ ئاندىن، سۇڭ
 نىڭ غهربىدە ههربىـي ) ياۋموشهن ( » تىلسىمات تېغى « بىرىنچى تۈركۈمگه ئايرىلىپ شۇ كۈندىن تارتىپ

 ڭى قۇرۇلۇشـىغا ئىككىنچى تۈركۈمدىكى كېسهل ۋە ئاجىزالر جۇڭغارىيه ئۆستى . مهشىق ئۈگىتىلىشكه باشلىدى
 . ههيدەلدى

 ئالتـاي » ئـالتۇنچىالر « . سايىم ئاجىزالر قاتارىغا سهپلهنگهن، ئهكبهر بولسا ههربىي مهشىقته ئىـدى
 ... تاغلىرىدا قۇيرۇقچۇقالرغا قارشى ئۇرۇشقا سېلىنىپ، تولىسى هاالك بولۇپ تۈگهشتى

2 
 ىـدىن لومهنچىـڭ تهرەپـكه تېغـى باغر » ياۋموشـهن « ئۈرۈمچى دەرياسىنىڭ غهربىي ياقىـسىدىكى

 نىڭ قان ۋە ئۇستىخانلىرىدىن قهد كـۆتهرگهن » ئالتۇنچىالر « يېڭىدىن تارتىلغان ئۇزۇن ئۆستهڭ قاشلىرى
 . ئىدى

 شـۇنداق . ئىيۇل كىرگهندىن باشالپ تىلـسىمات تېغىنىـڭ تاشـلىرى تونـۇردەك يالقۇنلىماقتـا ئىـدى
. قارا كېزىك قايتا باشالندى ئارىسىدا » ئالتۇنچىالر « الۋۇلداپ تۇرغان تومۇزدا
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 جىنازىـسىنى » ئـالتۇنچىالر « ئاق مېچىت، تاتار مېچىتى، روزى هاجىم مىچىتى ۋە باشقا مېچىـتلهردە
 . ئوقۇشقا جامائهت ئۈلگۈرمهي، تاۋۇت يېتىشمهي قېلىۋاتاتتى

 چىـت زار يـۈرگهن، تـام تـۈۋىلىرى، مې – تىلسىمات تېغى يامزاللىرىدا، ئۈرۈمچى كوچىلىرىـدا ئـاچ
 . ئالدىدا رەڭگى سارغىيىپ يېتىشىپ كهتـكهن يىگىتلهرنـى كـۆرگهن كىـشىلهرنىڭ يـۈرىكى ئازاپلىنـاتتى

 بۇ خىل خهيـرىيهت ئىـشلىرىغا . كىچهكلهر توپالنماقتا ئىدى – ئىئانىلهر، كېپهنلىكلهر، يېمهكلىكلهر، كىيىم
 ۇق بولغان يۈسـۈپجان جهۋالنـى جان كۆيدۈرۈپ يۈرگهننىڭ بىرىنچىسى يۇقىرىدا كىتاپخانلىرىمىزغا تونۇشل

 ئـاپهتنى چۈشـىنىپ – نىڭ بېشىغا چۈشكهن بااليى » ئالتۇنچىالر « دىن باشالپ » ئويچاكان « ئۇ . ئىدى
 . كهلمهكته ئىدى

 ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن جهۋالنـى سۈرۈشـتۈرۈپ يـۈرۈپ ئـاخىرى » ئالتۇنچىالر «
 شـۇ جهريانـدا ياۋموشـهن ۋە ئۈرۈمچىـدە يـۈز بېرىۋاتقـان . ئىرپاننىڭ ئۇالنبايدىن قاچقـانلىقىنى بىلـدى

 . دە، ئىئانىگه كىرىشتى – تىرگېدىيلهرنى كۆرۈپ، بۇ بهخىتسىزلهرگه ئىچى ئاغرىدى
 جهۋالنى سودا سارايلىرى، كوچىالر ۋە مېچىتلهردە تهرغىبات ئېلىپ بېرىش يـولى بىـلهن خېلـى جىـق

 ئۇ، توپالنغان مهبلهغنى مېچىت . ىرىنىمۇ جهلپ قىلغان ئىدى بۇ ئىشقا بىر قانچه ساۋاقداشل . نهرسه توپلىدى
 . بېرىش قىالتتى – مۆتىۋەرلىرىگه ئىدىتلىق ئۆتكۈزۈپ هۆججهتلىك ئېلىش

 . جهۋالنى ئىئانه بهرگۈچىلهرنىڭ نامىنى ئاالهىدە ئېالن قىلىش ئۇسۇلىدىنمۇ ئۈنۈملۈك پايدىلىناتتى
 ئىئـانه تـوپالش توغرىـسىدىكى سـۆزىنى ئهمـدىال بىر كۈنى ئۇ، ئاق مېچىت ئالدىدىكى سـورۇندا،

 : ياشالردىكى بىر قىز جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن 19 ئاياقالشتۇرۇپ بولۇشىغا
 . دىدى  ماتا ياردەم قىالي، 20 مهن شۇ بىچارە قېرىنداشالرغا 

 . چۈنكى، ماتا بهك جىددى زۆرۈر ئىدى . جامائهت ئۇ قىزغا دۇئا قىلىشىپ، بارىكالال ئوقۇشتى
 هۋالنى كېيىن تىزىملىك دەپتهردىكى ئادرېس بـويىچه بـايىقى مهردانه قىزنىـڭ ئـۆيىگه زىيـارەت ج

 : قىلىپ باردى ۋە كاللىسىدىكى تۈگۈنچه يېشىلدى
 مولال يۇنـۇس ئىرپـانى . قىز ئاقسۇ كونىشهههرلىك مولال يۇنۇس ئىرپانى ناملىق ئۆلىما زاتىدىن ئىدى

 مهكتىپىنى بىنا قىلىـپ، يېڭـى » يۇنۇسىيه « هت چىقرىپ مههشۇر يىللىرى ئۆز بىساتىدىن خىراج  30 بولسا
 قىزنىڭ ئۆز ئاتىسى تىجارەتچى بولـۇپ، كېيىنـرەك ئـۈرۈمچىگه . مائارىپقا چىراق ياققۇچىالرنىڭ بىرى ئىدى

 . ئورۇنلىشىپ قالغان
 ۇكىـسى ئارقىدىن ئۆلۈپ كېتىپ، ئىككى ئ – ئانىسى ئارقا – لېكىن، ئىككى يىلالر بۇرۇن قىزنىڭ ئاتا

 مهكتىپى ههققىدە ههم بوۋىسى مـولال يۇنـۇس ئىرپاننىـڭ » يۇنۇسىيه « قىزغا ئاتىسى . بىلهن قالغان ئىدى
 بـۇ . قۇرغانلىقىنى هېكـايه قىلىـپ بېرەتتـى » يسىرلهر يۇرتى – يىتىم « مهرتلىكى، ئۇنىڭ يهنه بىر ئورۇنغا

 . ى هېكايىلهر قىزنىڭ قهلبىگه گويا مۆهۈر باسقاندەك ئورناشقان ئىد
 يۈسۈپجان جهۋالنى قىزنىڭ ئهسلى زاتى ۋە ئىسىل پهزىلهتلىرىنى بىلىـش بىـلهن بىئىختىيـار ئۇنىڭغـا

 . ئامراق بولۇپ قالدى
 . جهۋالنى كىيىم تىكتۈرگۈچىلهر قاتارىدىمۇ كېلىـپ تۇرىـدىغان بولـدى . قىز يهنه ماهىر كاسىپ ئىدى
 مهيلـى چۈشـۈپ – بىـرىگه مېهىـر – بىـر بىرىنـى ياخـشى كۆرۈشـۈپ، – شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئاخىرى بىر

 ... قالدى

 ئون سهككىزىنچى باپ
1 

 تاغلىرىدا يوشۇرنۇپ يۈرگهن كـۈنلهردە شـىڭ شىـسهينىڭ كهتكهنلىكىنـى » ئېرەن قوۋۇرغا « ئىرپان
. ئاڭالپ، جانلىرى سۆيۈنۈپ كهتتى
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 ئۇ، دەيتتى  ۇ؟ ئهمدىغۇ نهس باسقان كۈنلهر تۈگىگهندۇ، قهشقهرغه كېتىش ۋاقتى يېتىپ كهلگهند 
 . ئۆزىگه – ئۆز

 بـۇ . كۈنى ئۈرۈمچىدىن مهخپى هالـدا كهتـكهن ئىـدى  15 ئاينىڭ  8 يىلى – 1944 شىڭ شىسهي
 . قۇالققا يېتىپ ههممىنى بېسىپ باراتتى – خهۋەر قۇالقتىن
 : تېغىدا ئۆزىگه خهيرىخاهلىق بولغان قاراق ئاتىسىدىن ئىجازەت سوراپ » ئېرەن قوۋۇرغا « ئىرپان

 . دىدى  مىڭ رەهمهت، – قهدىردان ئىمانبهك ئاتا، سىزگه مىڭدە 
 چـۈنكى ئـۇ قـازاق خهلقىنىـڭ مېهمـان . ئىرپان ئىمانبهككه ئاپىرىنلىرىنى ئېيتىـپ تـۈگىتهلمهيتتى

 : ئۇ، مىننهتدارلىقىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزاهالپ . دوستلىقىنى ناهايىتى كۆپ كۆردى
 ئهمـدى پهرزەنتىڭىـزگه . نۇتمايمهن، سـىز ماڭـا ئاتـا يوللـۇق بۇ دۇنيا ئۇ – مهن سىزنى ئۇ دۇنيا 

 . دىدى – ... رۇخسهت بېرىشىڭىزنى سورايمهن
 شۇ تاپتـا ئۇنىـڭ خىيالىـدىن نۇرغـۇن ۋەقهلهر . ئىمانبهكنىڭ ئىرپاندىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيمايتتى

 : ئاخىرىدا ئۇ . تهسۋىردەك ئۆتمهكته ئىدى
 . ىك قېنى تۆكۈلگهن يۇرتى مهككىدىن ئهزىز، جهننهتتىن ئهال بولىدۇ، ئوغلۇم، ئىنسان ئۈچۈن كېند 

 قهشقهرگه كېتىمهن دىگىنىڭ يوللۇق، لېكىن سهن ئۆلمهي قالغىنىـڭ ئۈچـۈن مـاڭىال ئهمهس، قۇربانجـان
 . دىدى  دىگهن باتۇر يىگىتكه مىننهتدار بول، خهير ساڭا ئاق يول تىلهيمهن،

 چۈنكى، ئۇنىڭغا ۋە . نىڭ كۆز چاناقلىرىدا ياش ئهگىدى قۇربانجاننىڭ ئىسمىنى ئاڭالش بىلهن ئىرپان
 كۆپ باشباناه بولغـان مهردانه قوربانجـاننى تېخـى يېقىنـدىال شـىڭ – ئۇنىڭ غېرىپ دوستلىرىغا كۆپتىن

 . شىسهي جالالتلىرى ئۆلتۈرۋەتكهن ئىدى
 ىـن كـۆپ مهن ههر ئىككىڭالرد  دىدى ئىرپان ۋە كېيىن ئـۆزىنى توختىۋېلىـپ،  شۇنداق، ئاتا، 

 . مىننهتدارمهن، ههر ئىككىڭالر مېنىڭ جېنىمغا ئارا تۇرغان
 بۇ ئىشالر ماڭا . يالغۇز سېنىڭال ئهمهس، ئۇ باتۇر يىگىت يهنه نۇرغۇن كىشىنىڭمۇ جېنىغا ئارا تۇرغان 

 دېگهنـدەك، ئـۇ يىگىـت ئۆزىنىـڭ » ئاتالمىغان ئهردىن، ئاتالغان دۆي ياخشى « بهش قولدەك مهلۇم ؛
 . بىلهن ئهلنىڭ ئېغىزىدا قالدى مهرتلىكى

 بۇالردا شۇنچه چوڭقۇر تهسىر قالـدۇرغان قۇربانجـان ئۈرۈمچىنىـڭ كـۆنچى مهههللىـسىدە تۇغۇلـۇپ
 : ئۇ، يۇرتتىكى ئههۋالنى كۆرۈپ . ئۆسكهن
 « : بهزىلهر . دەپ ئۆزىگه سۇئال قويغان ۋە باشقىالردىمۇ سورىغان  نىمىشقا تهڭشهلمىگهن ئالهم؟ 

 . دەپ جـاۋاپ بهرگهن  » پهلهكـشاهتىن سـورا « : دىسه، يهنه بهزىلىرى  » امدىن سورا توپ ئاتار غوج
 ئـۇ كىچىكىـدە . غا ئوت قويماقچى بولغـان » پهلهك ئوردىسى « قۇربانجان ئاخىرى ئالهمنى تهڭشىمىگهن

 ىتـى سېهرىگهرلىك، چامباشچىلىق گۇمپىسىنى مهشىق قىلغان يىگىت ؛ ئاقىۋەتته، ئـاق بـارات ۋە قـازاق يىگ
 ئهسـىرنىڭ  20 قامچىباي قاتارلىق ئون نهچچه ئهزىمهتنى ئهگهشتۈرۈپ يۈرۈپ قىلغـان ئىـشلىرى بىـلهن

 . بولۇپ نام ئالغان ئىدى » ① ئۇيغۇر دون كىخوتى «
 ئۇ دەسلىپىدە شىڭ شىسهينىڭ قېيىنئاتىسى باشقۇرغان بىر ئامبارغا تېگىپ، ئاللىقانچه يۈز تاختا چاينى

 غـا مهخپـى ماڭغۇزۋېتىـدۇ، بهدىلىـگه » ئېرەن قۇۋۇرغا « نى قامچىباي ئارقىلىق دە، ئۇ – قولغا چۈشۈرىدۇ
 كېيىن، ئۇ ههربىي گېنىـرال سـىياقىدا ياسـىنىپ، ههمراهلىـرى بىـلهن تېخىمـۇ . نۇرغۇن ئات ههل قىلىۋالىدۇ

 دە، لهڭ – جهنـۇپتىن لهڭ بېـشىپ كېلىۋاتقـان هـارۋىالرنى توسـايدۇ . ئهپچىل ههرىكهت ئېلىپ بارىـدۇ
 : ۋىلىرى ئۈستىدىن نازارەت قىلىپ ماڭغان ههربىي ساقچىالرغا بۇيرۇق بېرىپ هار

ئوتتۇرا ئهسىردە ئۆتكهن قاراملقنىڭ تىپى – دون كىخوت ①
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 » ئالتايغا هازىر ئاشلىق كېرەك ئهمهس، هارۋىالر تېز يۇرتىغا قايتۇرۇلسۇن، بۇ يۇقىرىنىڭ پهرمانى « 
 . قۇربانجان » گېنىرال « دەيدۇ 

 دېهقـان هارۋىكهشـلهر سهيسىگه تۇتۇلۇپ، جۇڭغارىيه چۆللىرىـدە لهڭ بېـشىپ، غهمكىـن ماڭغـان
 . غا بارىكالال ئېيتىپ، ئارقىغا قايتىدۇ » گېنىرال « ئهجهل چاڭگىلىدىن قۇتقۇزۇپ قويغان بۇ

 يۇقىرىقى ئىككى ئىش قۇربانجان دىلوسىنىڭ باش ئامىلى بولـۇپ، دۇبهن يامۇلـدىن ئـۇنى تىرىـك
 يېڭـى – يېڭى . هېچ تۇتۇلمايدۇ ئاختۇرۇشالر سىجىل داۋام قىلسىمۇ،قۇربانجان . تۇتۇش پهرمانى جاكالىنىدۇ

 ئهنزىلهر يهنه تۇغۇلۇپ تۇرىدۇ ؛ بىر كۈنى دۇبهن مههكىمىسىنىڭ بهش ئېتىنى ئهپقېچىپتۇ دىسه، يهنه بىـر
 ئىككىنچـى تۈرمىـدىن مـانچه مههبۇسـىنى . كۈنى داشـىمىندىكى هۆكـۈمهت دۇكىنىغـا بـۇالڭچى كىرىپتـۇ

 شـىڭ شىـسهي . رغانسېرى ۋەسۋەسىگه سالماقتا ئىـدى ئهپچىقىپ كېتىپتۇ،دېگهن خهۋەرلهر شىڭ دۇبهننى با
 . باش ساقچىنىڭ كاتتىۋېشى لى يىڭچىنى چاقىرىۋېلىپ قۇربانجاننىڭ سۈرىتىنى سورىدى

 : لى يىڭچى دۇدۇقلىنىپ
 سـۈرىتى تۈگۈل،سايىـسىمۇ يـوق، ئـۇ راسـتىنال شـهيتانغا – قۇربانجان دىگهننىـڭ بىـزدە رەسـىم 

 . دىدى  ەك، ئوخشايدىغان بىر نېمه بولسا كىر
 – دىدى شىڭ دۇبهن ئىزىـدا ئولتۇرالمـاي  بۇ ئهبلهخ بېشىمىزغا باال بولدى، ... قۇربانجان ... هىم 

 شـىڭ شىـسهي بىـر ئـاز  دەك ئۇجۇقتـۇرۇۋېتىش كېـرەك، ① » ئاپرېل سۈيىقهستچىلىرى – 12 « بۇ ئاپهتنىمۇ
 . ۇجۇقتـۇرۇش يهنىـال سـاڭا بـاغلىق بـۇ ئـاپهتنى قانـداق ئ  ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن يهنه داۋام قىلدى،

 . نى خېلى بۇرۇنال ساڭا تۇتقۇزغانمهن ② » بانان يهلپۈگۈچ « چۈنكى، ئوت ئۆچۈرىدىغان
 . لى يىڭچى ئىتائهتمهنلىك بىلهن بېشىنى ئېگىپ قهسهميات قىلدى

 ا گاهىد . كېچهكلهرنى راسلىۋالغان ئىدى – ئۇ ههر خىل كىيىم . قۇربانجان ئۆز ئىشىنى يۈرگۈزۈۋېرەتتى
 گېنىرال، گاهىدا ساقچى، گاهى كۈنلىرى بولسا قازاق، گاهىـدا يېـزا قىزلىـرى سـىياقىدا ياسـىنىپ خىرامـان

 ئۇنىڭ قامالشقان چىرايى ۋە قامىتى سېهرىسى ئۈچۈن ئوڭۇشـلۇق ئىمكـانالرنى يارىتىـپ بهرگهن . يۈرەتتى
 القچىالرغـا چېقىـپ قويۇشـقا ئۇنىڭ ئىشلىرى ئهل مهنپهئهتى بولغىنى ئۈچۈن هېچكىمنىڭمۇ ئۇنى پاي . ئىدى

 . دىلى تارتمايتتى
 دە، – بالىالرنىـڭ داشـىگۇ جىلغىـسىدىكى پاجىئهسـىنى قامچىبايـدىن ئاڭلىـدى » ئالتۇنچى « . ئۇ

 بـۇ چاغـدا ههمـمه يـاقنى . ئهتىسىال ئاق بارات قاتارلىقالر بىلهن ئاتلىنىپ سارچوقا تهرەپكه قاراپ ماڭدى
 . قېلىن قار قاپالپ كهتكهن ئىدى

 الر جىلغىمۇ جىلغا، داۋانمۇ داۋان ئات چېپىپ يۈرۈپ، بىر قىيا ئۈسـتىگه چىققانـدا، كـۆزى ئۆتكـۈر ئۇ
 . قامچىباي ئالدى ياقتىكى بىر هاڭنى كۆرسىتىپ، دوستلىرىنى باشالپ ماڭدى
 دە، قارغا كۆمۈلۈپ قالغان بۇ – ئۇالر قىيادىن پهسكه قاراپ چۈشۈپ هاڭدىن ئۈچ كىشىنى تېپىۋالدى

 بۇ ئىمانبهك چالنىڭ قىـشلۇسى . نى جۇۋىلىرىغا ئوراپ، شۇ ئهتراپتىكى توشال ئۆيگه ئېلىپ باردى ئۈچهيلهن
 . ئىدى

 ئـۇالردىن بىـرى . بىـرلهپ تۇتـۇپ كـۆردى – ئۈچهيلهننىڭ تومـۇرىنى بىـر . ئىمانبهك تىۋىپ ئىدى
 . كهتتـى ئىككـى سـائهتتىن كېـيىن جـان ئـۈزۈپ – ئىككىنچىسى بىـرەر . ئاللىقاچان قېتىپ قالغان ئىدى

 دېـگهن يالغـان ئهنزىنـى توقـۇپ » ئاپرېل توپىالڭ سۈيقهستى – 12 « كۈنى  12 ئاينىڭ  4 يىلى – 1942 شىڭ شىسهي ①
 چىقىپ كومپارتىيه ئهزالىرىنى ۋە تهرەققىپهرۋەر زاتالرنى تۈرمىگه تاشالشقا بۇيرۇق قىلغان ههم ئۆزىنىـڭ ئىككىنچـى ئىنىـسى

شىڭ شىچىنى مۇشۇ ئهنزىگه باغالپ مهخپى ئۆلتۈرۋەتكهن
هردە ئهۋلىيا سۇڭ ۋۇكۇڭنىڭ يالقۇنتاغنىڭ ئوتىنى ئۆچۈرگهندە ئىشلهتكهن يهلپۈگۈچى رىۋايهتل ②
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 هاڭغا دومىالپ چۈشـكهندە ئۇنىـڭ ئـوڭ قـولى چىقىـپ كهتـكهن . ئۈچىنچىسىمۇ نىمجان هالهتته ياتاتتى
 . ئىدى

 قۇربانجانالر بايىقى ئىككى ئۆلۈكنى تاغ باغرىنى دەپنه قىلغاندىن كېيىن، ئۈچىنچى يىگىتنـى تىۋىـپ
 : چالغا تاپىالپ

 دەپ قايتىـپ كېتىـشكهن  ىـز هـۆددە قىلىمىـز، كېسهلگه ئوبدان قاراڭ، ئېهتىياجلىق نهرسىڭىزنى ب 
 . ئىدى

 ئاسـتا ئهسـلىگه – ئۇ ئىمانبهكنىڭ پهرۋىـشى ئارقىـسىدا ئاسـتا . ئىرپان ئىدى – بۇ نىمجان يىگىت
 . كهلدى

 تاغنىڭ سـاپ هاۋاسـىمۇ، قـازاق خهلقىنىـڭ مېهرىبانلىقىنىـڭ داۋاسـىمۇ ئۇنىڭغـا ئـارام ۋە دەرمـان
 چولپـان يادىغـا . جـان قورغانـدىكى لهيلىگـۈلنى ئهسـلهيتتى . شـقهرنى ئۇ هامـان قه . بېغىشلىماقتا ئىدى

 : يهتكهندە ئوت بولۇپ ياناتتى ۋە تولغىناتتى، شۇڭا ئاۋۇلدىن ئاخىر خوشالشتى
 ... ئىمانبهك ئاتا، دۇئا بىرىڭ 
2 

 پ تهلمىنى ئالغىچه تېڭىرقا – ئىرپاننىڭ ئۈرۈمچىگه تۇنجى قېتىم كېلىشى بولغاچقا، بۇ يهرنىڭ ئهلمه
 . يانچۇق قۇرۇق بولغاچقا، قهشقهرغه كېتىشكىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى . يۈردى

 ئهكبهرنىـڭ ئالتـاي سوقۇشـىغا – كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۇ ئهكبهر بىلهن سـايىمنىڭ دىرىكىنـى ئـۇقتى
 كهتكهنلىكىنى، سايىمنىڭ كونا مال بازىرىدىكى سوپى چهندازا دىگهن كىـشىنىڭ ئۆيىـدە يېتىـپ قوپـۇپ

 . ىقىنى ئاڭالپ كۆڭلى ئىمىن تاپتى يۈرۈۋاتقانل
 . ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ئۇ سايىمنى ئىزلهپ سـوپى چهنـدازىنىڭ قوراسـىغا كهلـدى

 ئىرپان قۇرانىڭ ئالدىغا كهلگهندە، . چىقىپ تۇراتتى – نېمه ئۈچۈندۇر، بۇ ئۆيگه نۇرغۇن جامائهت كىرىپ
 : رۈۋالغان بىر كىشى دەرهال توۋالپ ئهيمىنىپ دەرهال كهينىگه داجىۋىدى، بۇنى كۆ

 بۇ كىـشى دەل سـوپى چهنـدازىنىڭ . دەپ قىچقاردى  مېهمان يىگىت، بېرى كهلسىله، كېلىۋەرسىله، 
 . ئۆزى ئىدى

 ئىرپان جامائهتنىڭ دۇئا . سوپى چهندازا مېهمىنى ئۆيىگه باشالپ، جامائهت بىلهن بىلله ئولتۇرغۇزدى
 دېگهنلىرىگه قاراپ، بۈگۈن توي چېيى ئوخـشايدۇ، دەپ » ەك بولسۇن مۇبار « ياندۇرۇپ بولغاندىن كېيىن

 جامائهت ئۇزاپ بولغاندىن كېـيىن، ئىرپـانمۇ خوشلىـشىپ ماڭماققـا تهمـشىلىۋىدى، سـوپى . هېس قىلدى
 : چهندازا ئۇنى تۇتۇۋېلىپ

 . ز مهن يىتىمچىنى ئكيۈمدە بىر كىچه قوندۇرماي كهتكۈزمهيمهن، پهمىمچه سىز مۇسـاپىر ئوخشايـسى 
 . سه، ئىرپاننى قوندۇرۇپ قالدى – دىدى  مۇڭ بولۇڭ، – بۈگۈن كېچه مېنىڭ بىلهن هال

 پاراڭ بارغانـسېرى چوڭقۇرلىـشىپ قهشـقهردىن ئـۈرۈمچىگىچه، . ئۇالر ئهكچه پاراڭالشتى ۋە تونۇشتى
 ن ئۆمهر باينىڭ بېخىللىق بىلهن يىققـان دۇنياسـىنىڭ قانـداق تـوزۇپ، ئۆزىنىـڭ قانـداق ئۆلگهنلىكىـدى

 يىگىتلهرنىڭ قانداق نابۇت قىلىنىشىدىن » ئالتۇنچى « تارتىپ، كارۋان بېشى نهسىردىننىڭ هاالكىتىگىچه،
 . تارتىپ، زومىگهر نادان بهگلهر بىلهن زامانقۇلنىڭ قانلىق جىنايهتلىرىگىچه كېڭهيگهن ئىدى

 خۇرجـۇننى ئـاال  دەيتتـى سـوپى چهنـدازا ئـۆزىنى تونۇشـتۇرۇپ،  مهن قهشقهردىن چىققاندا، 
 « دەپ زاڭلىـق قىلىـدىغانالر ئهمـدى » ئاال خۇرجـۇن قهشـقىرى « بۇرۇن مېنى . ئۆشنهمگه سېلىپال چىققان

 مېنىڭ چهنـدازام قهدىمقـى يوپـۇردىن . دەپ يېنىمدا پهرۋانه بولۇپ يۈرىشىدىغان بولدى » چهندازا تاغا
 مهن . اتالغان پۇلالرنىمـۇ كـۆردى دەپ ئ » زەرب خوتهن « ، » زەرب كهشمىر « ، » زەپ كاشىغهر « تارتىپ

... مۇشۇ پۇلالر بىلهن نۇرغۇن يىتىمچىالرنىڭ بېشىنى سىلىدىم
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 ئۇ ئىلگىرى قىمارۋازچىلىق بىـلهن ئاشـۇنداق ئـۆتكهن بولـسا، كېيىنكـى كـۈنلهردىكى ئاشـپهزلىك
 . تىجارەتلىرى ههققىدە ئېيتىشنى خالىمىدى

 : ىنى تونۇشتۇرۇپ سوپى چهندازا ئارىدىن ئىرپانغا سايىمنىڭ ئههۋال
 سايىم سارغىيىپ يېنىمغا كهلگهندە ئۇنى بىر كىچىك هوجرىغا تهنها ئورۇنالشتۇرۇپ قويدۇم، لـېكىن 

 . دىدى  سايىم بهدقىلىق يىگىت بولۇپ چىقتى، ههر كۈنى دىگۇدەك هاراق ئىچىۋالىدۇ، ئىش خۇشياقمايدۇ،
 سـوپى چهنـدازا ئۇنىـڭ . ىچـى سـېرىلدى ئىرپان ئۆز ئاغىنىسىنىڭ بۇ قهدەر چۈشكۈنلۈكىنى ئاڭالپ ئ

 : دىققىتىنى يېڭى بىر مهسلىگه جهلپ قىلىپ سۆزىنى يهنه داۋامالشتۇردى
 مهن . يېسىرلهرگه قولۇمدىن كهلگىنىنى ئايىمىدىم، سايىمغىمۇ، باشـقىالرغىمۇ شـۇنداق – مهن يىتىم 

 : سىزگه بۈگۈنكى توي مهرىكىمىزنى مىسال قىلىپ بىرەي
 ئـۇ يهردە . مهن تىجـارەت ئۈچـۈن جۇچـۇەنگه بـاردىم ① ئېچىلغانـدىن كېـيىن شىنشىشيانىڭ يولى

 كوچىالردا، يول بويلىرىـدا، بۇتخانـا ئالدىلىرىـدا – كوچا . كۆرگهنلىرىمنى دىسهم ئاڭالپ ئىچىم سىرىلىدۇ
 ئېچىقاپ كېتىشكهن بۇ نارىـسىدە بـالىالر . يالىڭاچ يۈرۈشىدۇ – قىزالر قىپ – چاقىسىز يىتىم ئوغۇل – ئىگه
 . دەپ ئالدىڭىزغا ئېتىلىپ كېلىدۇ ! نان ! نان

 مهن بـۇالرنى !... ئۇالرنىڭ ئېرىق بويلىرىدا هاشـارەتلهر بىـلهن سـېغىز اليالرنـى يهپ تۇرۇشـلىرىچۇ
 شـۇندا بىـر قىزنىـڭ يىغـا . كۆرۈپ كۆڭلۈم بىر قىسما بولدى، لېكىن ئامال قانچه؟ مهن ئىشىمغا كېتىۋەردىم

 ئـۇ . كىچىككىنه بىر قىز زارلىنىپ كېلىۋېتىپتـۇ . هينىمگه بۇرۇلۇپ قارىدىم مهن ك . ئارىالش ئاۋازى ئاڭالندى
 ئۇنىڭغـا ئىچىـم . كۆزى مۆلدۈلهپ، توختىماي يـاش تۆكـۈپ تـۇراتتى . كهلگىنىچه پېشىمگه چىڭ ئېسىلدى
 دە، يولۇمغا مېڭىشقا تهمشهلدىم، لېكىن قىز نـاننى قولۇمـدىن ئېلىـپ – ئاغرىپ، بىر توغرام نان بهردىم

 شۇ چاغدا سېرىق ئۇيغۇر ئايلىدىن . ئۇ يىغالپ بىر نېمىلهرنى دەيتتى . ۇ يهنه كېلىپ پېشىمگه يېپىشتى تۇرۇپم
 – ئاسنا مېنىڭ شىنجاڭلىق ئۇيغـۇر ئىكهنلىكىمنـى بىلـدى . ئۇنىڭ ئېتى ئاسنا ئىكهن . بىرسى كېلىپ قالدى

 قويۇۋەتمهي چۇلدۇرالۋاتقان تېخىچىال پېشىمنى . دە، هېلىقى ئاۋاق قىزنىڭ دېگهنلىرىنى ماڭا ئۆرۈپ بهردى
 ئانىسى يېقىندا يۈز بهرگهن قهههتچىلىكـته ئۆلـۈپ كهتـكهن – قىزنىڭ ئىسمى مالهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئاتا

 مېنـى « : بـۇ قىـز ماڭـا . بىرال ئاكىسى بولۇپ، ئۇمۇ جان بېقىش ئۈچۈن قاياقالرغىدۇر كېتىـپ قـاپتۇ . ئىكهن
 مهن قانداق قىلىشىمنى بىلهلمهي تـۇرۇپ قېلىۋىـدىم، . ىكهن دەۋاتقان ئ » بېقىۋال، بولمىسا ئۆلۈپ قالىمهن

 مـالهننى شـۇنىڭ بىـلهن . مېنىڭمۇ ئىچىم ئاغرىـدى . هېلىقى ئاسنامۇ بۇ قىزنى بېقىۋېلىشىمنى تهلهپ قىلدى
 سوپى چهندازا ئارىدا بىر ئاز دېمىنى  دە، ئارزۇالپ بېقىپ چوڭ قىلىۋاتىمهن، – ئۈرۈمچىگه ئېلىپ كهلدىم

 مېنىڭ ئايلىم كېسهلچان بولغانلىقتىن بىز بـاال يـۈزى كـۆرەلمىگهن، – . ن كېيىن، داۋام قىلدى ئېلىۋالغاندى
 بۈگۈن مانـا جامـائهتكه . قىزىممۇ ئاپىسىغا شۇنچه هېرىس . شۇڭا خوتۇنۇممۇ مالهنگه ئامراق بولۇپ كهتتى

 ... دەپ ئات قويدۇق ② تهكبىر ئېيتىپ، قىزىمغا مهريهم – ئهزان . توي بېرىۋالدۇق
 دىدى ئىرپان، سوپى چهندازىنىڭ سـۆزىدىن  ارىكالال تاغا، ئۆزلىرىگه يېڭىۋاشتىن قول قويدۇم، ب 

 . تهسىرلىنىپ
 . بۈگۈنكى تونۇشۇش مۇناسىۋىتى بىلهن ئىرپان ئۈرۈمچىدە ئۇزۇن مهزگىل تۇرۇپ قالدى

3 

 . يىلىنىڭ ئاخىرىسىدىن باشالپ قايتا ئېچىلغان – 1942 بۇ يول ①
 ئـۇ هـازىر ئـۈرۈمچى سـايۋاغ رايونىـدا ئاتىـسى سـوپى . ئاپتۇر مهريهمنى ئىزلهپ تېپىـپ، مهخـسۇس زىيـارەت قىلـدى ②

 مهريهم كۇچـارلىق بىـر يىگىـت . ئاپىسى يېقىندا ئۆلۈپ كهتـكهن . قوراسىدا ئولتۇرىدۇ – ان زىمىن چهندازىدىن مىراس قالغ
. قىزلىرى بار – ئۇالرنىڭ بىر قانچه ئوغۇل . بىلهن تۇرمۇش قۇرۇۋالغان
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 ئـۇنى . لىدى ئىرپان ئۈرۈمچىدە تۇرۇپ قالغان مهزگىللهردە يهنىال سوپى چهندازا ئۇنىڭ بېـشىنى سـى
 . چهكمهن دۇكىنىغا قارىتىپ قويدى – كوچىسىدىكى بىر كىچىك ماتا » سهنشىخاڭزا «

 سايىم قـان . ئىككهيلهن تېخىچه يۈز كۆرۈشهلمىدى . لېكىن ئىرپاننىڭ غېمى ئاغىنىسى سايىمدا قالدى
 زا ئۇنىڭغـا سوپى چهنـدا . يهرلهردە يۈرەتتى » بېشىنى قايغان، پۇتى تايغان « ساتقان پۇلىغا هاراق ئىچىپ

 . ئاتاپ بهرگهن هوجىرغا كهلمىگىنىگىمۇ خېلى كۈنلهر بولۇپ قالغان ئىدى
 قـان سـېتىۋالىدىغان . ئىشتىن ئارا بولغان بىـر كـۈنى ئىرپـان ئاغىنىـسىنى ئىـزلهپ كوچىغـا چىقتـى

 . نامىلق بۇتخانىنىڭ كهينىدە ئىدى » شاڭدىمياۋ « شهههر ئىچىدىكى – جايالردىن بىرى
 بۇتخانىنىـڭ تاشـقى كۆرۈنۈشـى خېلـى . رۈپ يۈرۈپ، ئاشۇ بۇتخانا ئالـدىغا كهلـدى ئىرپان سۈرۈشتۈ

 . ئۇنىڭ ئۇچلۇق گىرۋەكلىرىگه قالغاچ، كهپـتهرلهر قاتارىـسىغا قونۇشـۇپ ئولتۇرۇشـاتتى . ياسىداق كهلگهن
 ئىبـادەت ئۈچـۈن . غول تېمىدىكى ئهجدىها رەسىملىك نهقىـشلهر كىـشىگه باشـقىچه تهسـىرات قالـدۇراتتى

 . چىقىپ تۇراتتى – ن سۆرەلمه چاپان، ئۇزۇن يهڭلىك، تاقىر باش بۇت مۇشايىخلىرى كىرىپ كهلگه
 ئهينى زامانالردا ئامباللىققا تهيىنلهنگهن دارېنالر ۋەزىپىـسىگه مېڭىـشتىن بـۇرۇن دەسـلىپىدە مۇشـۇ

 ىلىگهنـدەك تهۋپىق ت – قارىماققا ئۇالر بۇتتىن ئىنساب . بۇتخانىغا كىرىپ باش ئۇرۇپ، قهسهم ئىچىدىكهن
 . قىلسىمۇ، لېكىن بارغان يېرىگه نهشتهر تىللىق ئهجدىهانى بىرگه ئېلىپ كېتىشىدىكهن

 خوتۇن ۋە ئۇششاق بـالىالر قـان – چه ئهر 50  40 . ئىرپان بۇتخانا يېنى بىلهن ئارقا كوچىغا كىردى
 دەك سـارغىيىپ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر نـامرات جـۇۋان بىـلهن زەپىرەڭـ . سېتىش ئۆچرىتىدە تۇرغان ئىدى

 ههر ئىككى باال ئاشۇ جۇۋاننىڭ يـۈرەك . ئۆڭدىن كهتكهن ئىككى ئوغۇل باال ئىرپاننىڭ دىققىتىنى قوزغىدى
 . پارىلىرى ئىكهن

 بالىالر ئاپىسىنى ئالدىرىتىپ قان ئېلىش ئۆيىگه پـاتراق كىـرىش . ئۇالرغا قان بېرىش نۆۋىتى كهلدى
 : دە – ىپ چىداپ تۇرالمىدى ئىرپان ئىچ ئاغرىت . ئۈچۈن قولىدىن سۆرەيتتى

 . مانا ماۋۇ پۇلنى بۈگۈنچه خهجلهپ تۇرۇڭ، قان بهرمهڭالر، چىرايىڭالر ساماندەك سارغىيىپ كېتىپتـۇ 
 . دىدى – ... قانسىراپ كېتىپسىلهر . تېنىڭالردا قان قالمىغاندەك تۇرىدۇ

 يـۇرت . ا نهس بولدى زامان تاز . نىمىمۇ ئىالجىم بولسۇن دەيال ئهپهندىم، كۈن ئالماق تهس بولدى 
 قـان . قان ساتماي چارەم بولمىـدى . غا تۇتۇپ كهتتى » ئالتۇن ئالۋىڭى « ئېرىمنى . بهگلىرى پهس بولدى

  مېنىڭ بالىلىرىممۇ قېنىنـى بېرىـشكه ئۈگىنىـپ كهتتـى، . شورىغۇچىالر كىچىك باالڭنىڭ قېنى كېرەك دەيدۇ
 . دىدى ئايال ياش تۆكۈپ

 ئالغـان يـاردەم پـۇلىنى بـايىقى جۇۋانغـا خـالىس ئۇزاتقانـدا، ئىرپان چىـدىيالماي يانچۇغىـدىن
 دە، ئىرپاننىـڭ قـولىنى قېقىۋېتىـپ، پـۇلنى ئاپىـسىغا – جۇۋاننىڭ ئوغـۇللىرى تهڭـال هومىيىـپ كهلـدى

 . دەپ هېس قىلىشقان بولسا كېرەك » يامان نىيهتلىك پۇل « بالىالر . ئالغۇزمىدى
 . ىرىپ كېتىشتى شۇنداق قىلىپ ئۇالر قان سېتىش بۆلۈمىگه ك

 ئىرپان باشقىالردىن سۈرۈشتۈرۈپ، سايىمنىڭ بۈگۈن ههممىنىڭ ئالدىدا قېنىنى سېتىپ بولـۇپ، كېتىـپ
 كهچ پېـشىنگىچه هېچـيهردىن . دە، كهينىدىن ئىز قوغالپ نهنلياڭ تهرەپكه كهلـدى – قالغانلىقىنى بىلدى
 دە، بىـر – رۈپ ئـاخىرى چارچىـدى قـاۋاق ئـارىالپ يـۈ – دۇكان، قاۋاقمۇ – دۇكانمۇ . تىۋىش ئااللمىدى

 . دوقمۇشقا كېلىپ كۈزىتىپ ئولتۇردى
 بىر مهههل ئۆتكهندە خۇددى يۈسـۈپجان جهۋالنىغـا ئوخـشاپ كېتىـدىغان بىـر زىيالىنىـڭ ئـۇدۇل

 ئـۇ . دە، كهينىـدىن ماڭـدى ۋە ئاشـخانىغا كىـردى – تهرەپتىكى ئاشخانىغا كېتىۋاتقانلىقىغا كۆزى چۈشتى
 شــۇمۇ ئهمهس دەپ خېرىــدارالرغا يهر تېگىــدىن تهكــشى . ى ئېلىــپ ئولتــۇردى بۇلۇڭــدىكى بىــر ئــورۇنن

. سهپساالتتى ئۇ
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 – ئاشخانىنىڭ قىبله تهرەپتىكى بۇلۇڭىغا قويۇلغـان بىـر چـوڭ يۇمـۇالق شـىرەنى چۆرىـدەپ يهتـته
 نــېمه ئۈچۈنــدۇر ئاشــخانىنىڭ خوجــايىنلىرىمۇ، تاڭجــاڭ، . ســهككىزدەك ســىپايى خېرىــدار ئولتۇرۇشــاتتى

 . پاتال ئاشۇ يۇمىالق شىرە يېنىغا كېلىپ، جاۋخولۇق قىلىپ، پايپىتهك بولـۇپ كېتىـشتى – ىلىرىمۇ پات تىخود
 . شاراپالر بىلهن تولۇپ كهتتى – نېمهت، هاراق – هۇيت دىگۈچه شىرەنىڭ ئۈستى ناز – هايت
 . ىرپان ئىچىدە دەيتتى ئ  بۇ ئىدارە زىياپىتى بولغايمۇ ياكى سىپايىلهرنىڭ باراۋەت ئولتۇرۇشىمىدۇ؟ 

 سـاقىنىڭ . ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي هېلىقىالردىن بىرى ساقىلىق قىلىـپ، قهدەه يۈرۈشـتۈرمهك بولـدى
 : قهدەه سۆزىنى ئاڭالش بىلهن ئىرپاننىڭ گۇمانى يېشىلدى

 دوستالر، بىز ۋۇ جۇشىنىڭ تهيىنلىشى، يهنى يۈرەك سۆزىمىز بىلهن دىسهك، ۋۇ جۇشىنىڭ غهمخـورلىقى 
 دەم غهنىــيمهت، داىــدار « قېنــى . لهرگه فۇشــهنجاڭ بولــۇپ مــېڭىش ئالدىــدا تــۇرۇۋاتىمىز بىــلهن نــاهىي

 » ! چىڭ « ، خۇشاللىقىمىز ئۈچۈن » غهنىيمهت
 » سـىپايى سـىرىنى يوشـۇرالماس، پۇچـۇق بـۇرنىنى « . ئىچىش باشـالندى، سـورۇن قىزىـپ كهتتـى

 قىزالرنـى تـالالپ » تا توختايدىغان تىرناق « دېگهندەك، ئۇالر قىزىغانسېرى، گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ، ههتتا
 . ئالىدىغانلىقلىرىنىمۇ ئايانماي سۆزلهشمهكته ئىدى

 الرغا ئۇالشقان ئىگىز بوي، شىر كهيىپ بىر كىشى كىرىپ كهلـدى 40 هايال ئۆتمهي، ئاشخانىغا يېشى
ــاالم بهردى – ــىپايىلهرگه س ــى س ــان پېت ــراۋدىن . دە، بارغ ــا بى ــسىپىنى گوي ــىپايىلهرنىڭ مهن ــۇ، س  ئ
 : اڭلىۋالغاندەك، مهيداندا قىزىقچىلىق قىلغىلى تۇردى ئ

 كهمىنىلىرى ئوردا – ئاڭلىسام، ههر بىرلىرى ئامبال بولۇشۇپال، مۇبادا ئىلتىماسىم مهزۇر تۇتۇلسا، پهقىر
 – ئىلتىپاتنىڭ چـوڭ . ههرەملىرىدە چىۋەر چهۋەنداز، ماڭغان يوللىرىدا زىلچا پايانداز بولۇشىنى خااليمهن

 . ، جاۋاپلىرىغا ئىنتىزاردۇرمهن كىچىكى يوق
 نـېمه دەيـدۇ بـۇ سـولتهك، بـۇ يهردە ئالجىـپ، « سىپايىلهردىن بىرى بـۇ چاخچـاقنى كۆتـۈرەلمهي

 . دە، باال تېرىدى – دەپ سالدى  » پهيزىمىزنى ئۇچۇرۇپ
 ئۇ بايىقى كهمسىتىشنى جاۋاپسىز . قىزىقچى كىشى ئىمىن پهيدا دەپ نامى بار ههجىۋى قوشاقچى ئىدى

 : دە، قاقاقالپ كۈلۈۋېتىپ هازىر جاۋاپ توقۇدى – كۈزۋەتمىدى ئۆت
 ناساز بولغاي ئامبالالرغا چهۋەنداز،
 ناباپ رەخىتتۇر يوللىرىدا پايانداز ؛
 ئۆزۈم تۇرسام بۇ شهههردە مهردانه،
 . ياز – ئۆتمهمدىمهن مهرتلىك بىلهن قىشۇ

 : قىرچه تېگىپ ئارىسىدىن بىرى . سىپايىلهرنىڭ كهيپى ئۇچتى، جۇدۇنى قاتتى
 – ئادەمنىـڭ جـان . كۇشـلىرىڭىز يوقمىـدى – ئاكا، ئېغىزىڭىزغا باال تهگدىمۇ نېمه، بـۆلهك ئىـش 

 . دىدى  سورۇننى مۇشۇنچىلىك بۇزغىنىڭىزمۇ بهس يېتهرلىك، . پېنىنى چىقارماي، پاتراق كۆزدىن يوقىلىڭا
 الغانـدىن كېـيىن، ئۆتكـۈر تهنه ئىمىن پهيدا تېخىمۇ كۈلۈپ كهتتى ۋە سىپايىلهرنىڭ يېغىرىنـى بىلىۋ

 » ئۇنـداق قازانغـا، مۇنـداق چۆمـۈچ « بىلهن ئۇالرنىڭ ئاچچىق ئۈچىيىنى بهكرەك قوچـۇۋېتىش ئۈچـۈن
 : ئىشلهتتى
 بىـراق، هـازىرقى ئامبالالرنىـڭ كاللىـسى . ئۇنىچىۋاال كايىپ كهتكىچىلىك ئىش ئۆتۈلمىگهن ئىدى 

 : دە، ئارقىدىن بىيىت ئوقۇدى – دىدى  دۆت، هۇشى يوق، شۇڭا پۇقرا بىلهن خۇشى يوق،
 دىكى بۇتقا، » شاڭدىمياۋ «

 . قهسهم بېرىشهر ئامبال
 ئالۋاڭنى توال سېلىپ،
. خهقته قالمىدى تامبال
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 ئامبال چاچىدۇ سهيسه،
 . بهگلهر چاچىدۇ قاتالپ
 قامچا سالىدۇ دۇرغا،

 . نامرات ئۆتىدۇ داتالپ
 ىيسى ئاخىرلىشىش بىلهن تهڭ ئاشخانىنىڭ ئۇدۇلىـدىكى ئىمىن پهيدانىڭ كومېد . كهچ كىرگهن ئىدى

 . چۇڭ ئاۋازى ئوقتهك كىرىپ كهلدى – قاۋاقخانىدا پهيدا بولغان ۋاڭ
 نۇرغۇن كىشىلهر پاتقاققا مىلىنىـپ ياتقـان بىـر مهسـنىڭ چۆرىـسىگه . ئىرپان يۈگۈرۈپ سىرتقا چىقتى

 : اليتتى مهس هامان بىرال سۆزنى ئهۋزەيلهپ تهكرار . چىقىشىۋالغان ئىدى
 ... ههي، دىگىنه، مهن راست ئىشهكمۇ، مهن ئىشهكمۇ؟ 

 مهلۇم بولدىكى، مهس بۆلهك قاۋاقخانىالردىمۇ تازا قانغىچه ئىچىۋېلىپ، ئاندىن مۇشـۇ قاۋاقخانىغـا
 غۇرۇڭ ئـاۋازىنى بولۇشـىغا قويـۇپ بېرىـپ، مهيخـانىنى بېـشىغا – غاراڭ . خۇدى يوق كىرىپ كېلىدىكهن

 دەپ دۈشكىلىگهن پېتى تاالغـا ئىتتىرۋىتىپتـۇ » ! يوقال، ئىشهك « : ا خوجايىنى كايىپ كىيىدىكهن، قاۋاقخان
 . دە، تاپسا ئالدىغا دۈم چۈشۈپتۇ –

 ! ئىرپان توپنى يرىپ كىرىپ قارىۋىدى، دەل هېلىقى سايىم
 . ئىرپان بىر هارۋا تېپىپ، سايىمنى ئۇدۇل سوپى چهندازىنىڭ قوراسىغا ئېلىپ كهتتى

4 
 تـورۇس چۆگىلهۋاتقانـدەك – كۆزىگه قىزىللىق تىقىلىپ، تام . بېشىنى ئااللماي قالدى ئهتىسى سايىم

 . دە، تاپسا يېنىغا بېرىپال قان سهپرا قىلدى – بىر مهههلدىن كېيىن ئاران ئورنىدىن قوپتى . هېس قىالتتى
 ىگـى تۇرقىدىن هازىر ئۇ خۇددى هال چۈشـۈپ، پىل – ياش سايىمنىڭ يۈزلىرىنى قورۇق باسقان، تهقى

 . ئۇنىڭ قهددى كىچىكلىـگهن، بهللىـرى مـۈكچهيگهن ئىـدى . قۇرۇپ قالغان يىلگهش خاڭگاغا ئوخشايتتى
 ئۇ، مىجهزىدە تېرىككهك، ئىشتىن زېرىككهك، روهـى . هالىتىدىمۇ چوڭ ئۆزگىرىشلهر بولدى – ئۇنىڭ روهىي

 كهلتۈرۈپ بهرگهن باالسى شاراپنىڭ ئۇنىڭغا – مانا بۇ، هاراق . سۇنۇق، كهيپى خۇنۇك بولۇپ قالغان ئىدى
 . ئىدى

 ئۇنىڭغـا تـاتلىقمۇ، . ئىچى كۈچلۈك ئىرپان سايىمنى ئهيۋەشكه كهلتۈرەلمىگهنلىكىدىن بىئارام بوالتتى
 دېگهنـدەك، ناچـار خۇيـدىن » ئۈگىنىـپ قالغـان خـۇي، ئـۆلگىچه « قاتتىقمۇ دەپ باقتى، بىراق، سايىم

 . ئهسكى قىلىقىدىن يالتايمىدى . بهزمىدى
 : ئهتىگهندە ئىككهيلهن ئوتتۇرىسىدا كهسكىن مۇنازىرە بولدى بىر كۈنى

 . دىدى ئىرپان كۆيۈنۈپ – ... يازنىڭ يېزىدا سېنى قهشقهرگه 
 قاپـاقلىرى . بولمايال، سايىمنىڭ تهتۈر تـۈكلىرى ئۆزۈلـدى – ئىرپاننىڭ ئېغىزىدىن گهپ چىقىپ بوال

 : پۇرۇشتۈرۈپ ئۇ لهۋلىرىنى غهلىته . تۈرۈلۈپ، كالپۇكلىرى كۆكىرىپ كهتتى
 ساڭا ئارتىلىۋالدىممۇ، نـېمه ئېغىـرىم چۈشـۈپ قوغاليتتىـڭ، مهن بىـلهن نىمـانچىۋاال ئېيتىـشىپ 
 . دەپ هۆركىرىدى  قالدىڭ؟
 ئېغىرىڭمۇ، يېغىرىڭمۇ چۈشۈۋاتىدىغۇ؟ قان سېتىڭ، اليغا مىلىنىپ يېتىڭ، بۇ يىگىت ئۈچۈن نومـۇس 

 ياخشى گهپ قىلسام، نىمـانچىۋاال كۆكهملىـك . » ۈلدۈرۈپ دوست ئاغرىتىپ ئېيتار، دۈشمهن ك « ئهمهسمۇ؟
 قىلىسهن؟
 مهن بىلهن . سېنىڭ مېنى باشاليدىغان ههققىڭ يوق، ئۆزەڭ بىلگهن يولنى ئاتاڭغا بهرمه دەپتىكهن 

... سېنىڭ كارىڭ بولمىسۇن
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 سايىمنى ئازغان يولدىن قايتۇرۇپ كېلىش مـۇمكىن بولمىـدى، لـېكىن ئىككـى دوسـتىنىڭ هـازىرقى
 » يىـراق تۇرسـا كىشنىـشىدۇ، يـېقىن تۇرسـا چىشلىـشىدۇ « ۇنازىرىلىرى توغرىلىق كىـشىلهرنىڭ ئېڭىـدا م

 دەيدىغان ئۇقۇشماسلىقنى پهيـدا قىلىـپ قويماسـلىق ئۈچـۈن ئىرپـان ئهمـدى سـايىم توغرىـسىدا ئېغىـز
 . ئۇنىڭدىن جاق تويدى . ئاچمايدىغانال بولدى

 ئۇنىـڭ قهشـقهردىن كۆتىرىـپ . هپ كوچىغـا چىقتـى ئـۇ راۋاپ ئىـزل . بۈگۈن كۈنگه يهكشهنبه ئىدى
 . تاغلىرىدا سۇنۇپ كهتكهن ئىدى » ئېرەن قوۋۇرغا « كهلگهن راۋىپى

 ئىرپان نهنمىن روزى هاجىمنىڭ مېچىتى يېنىدىكى بىر كىچىك دۇكاننىڭ ئالدىغا بارغاندا تۇرغان بىـر
 تى راۋاپنى قولىغا ئالدى، راۋاپنىـڭ دە، سۆيۈنگىنىدىن يۈگۈرۈپ دۇكانغا كىرگهن پې – راۋپقا كۆزى چۈشتى

 . بېشىدىن قۇلقىغىچه قاراشقا باشلىدى
 . دەۋەتتى ئۇ  پاه، بىزنىڭ تاشمىلىقتا ئىشلهنگهن راۋاپ، 

 خـاپىلىقى بىردەمنىـڭ – راۋاپنى كۆرۈپ ئىرپاننىڭ زېرىكىشلىگى ۋە بايا سايىمدىن تارتقـان ئهلهم
 . ئارىلىغىدا ئاللىقاياقالرغا ئۇچۇپ كهتتى

 . راۋاپنىڭ مۈڭگۈزىدىن ئىشلهنگهن يۇلتۇز شهكىللىك نهقىشى ئۇنىـڭ كـۆزىگه گۈلـدەك كـۆرۈنهتتى
 ئىرپـان ئـوتتهك . ئهگمهك قۇلىقى هىالل ئاي نهشئىلىدەك، يۇمۇالق بېشى قوياش سىماسىدەكال گهۋدىلىنهتتى
 نىـڭ بهش راۋاپ . زەۋقى بىـلهن دۇكـان ئىچىـدىال زەخـمهك ساداسـىنى ئاجايىـپ ئهۋجىـگه كۆتىرىـۋەتتى

 تارىسىدىن ئۇرغۇپ دولقۇنلىغـان تهرەننـۇم كـۈيلىرى ئـاڭالپ تۇرغۇچىالرنىـڭ سـهزگۈ ئهزالىرىـدا تهڭـال
 . هاياجان قوزغىغان ئىدى

 دە، راۋاپنـى ئۇنىڭغـا شـۇ يهردىـال ههدىـيه – دۇكاندار مۇزىكانتنىڭ ماهـارىتىگه قايىـل بولـدى
 . قىلىۋەتتى

 ىلهن ههشقالال رەهـمهت بىلـدۈرۈپ بولـۇپ، كونـا مـال ئهردەم ب – ئىرپان سېخى خوجايىنغا ئهدەپ
 بۇ يهردە ئۇنى تام ياقىلىرىدا ئاپتاپقـا قاقلىنىـپ ئولتۇرۇشـۇپ كهتـكهن نۇرغـۇن . بازىرىغا يېتىپ كهلدى

 ئۇنىڭ ئىچىدە ئالتـاي تاغلىرىـدىن قېچىـپ كېلىـپ يۇرتىغـا كېـتهلمهي . مۇساپىر يىتىمچىلهر قورشىۋالدى
 ئىرپان بـۇ يهرگه توپلىـشىۋالغان دىلكهشـلهرنىڭ پارىڭىغـا . لهرمۇ بار ئىدى يىگىت » ئالتۇنچى « يۈرگهن

 . ئورتاق بولدى
 الر قارىـسىنى ئالغـان بىـر يىگىتنىـڭ 30 دەل مۇشۇ ئهسنادا كىيىنىـشى سـاالپهتلىك، يـاش قـۇرامى

 . سېخىلىغى بىردىنال جامائهتنىڭ نهزىرىنى جهلپ قىلدى
 سى كهڭ، ئېغىزىغا ماسكا تارتىۋالغان، بېشىغا مانچىستىر ئۇ سۈزۈك چىراي، قهددى كېلىشكهن، يهلكى

 . بۇرۇلكا، پۇتىغا قارا خۇرۇم بهتىنكه كىيگهن مهزمۇت بىر يىگىت ئىـدى – دوپپا، ئۇچىسىغا سارجا كاستىيوم
 » ئـالتۇنچى « دە، ئـۇنى – يېڭـى دولالرنـى ئوچـۇمالپ ئالـدى – باغالم يىپ – ئۇ يانچۇقىدىن باغالم

 بـۇ چهكـسىز سـېخىلىقتىن تهسـىرلهنگهن بهزىـلهر بـۇ . وللۇق بىلهن تارقىتىشقا باشـلىدى يىگىتلهرگه كهڭ ق
 لېكىن هـېچكىم ئۇنىـڭ . بىرىدىن سۈرۈشتۈرۈشهتتى – دەپ بىر  مهردانه يىگىت كىم بولغاي، تونۇمسىلهر؟

 شـهرىپىنى بىلىـۋېلىش ئۈچـۈن – سـېخى كىـشىنىڭ ئىـسىم . قىياسى ئېتىنىمۇ ئېغىزلىرىـدىن چىقىرالمىـدى
 مهيداندىكى ئىنتىزارلىق غۇلغۇلىسى توختىمىغاندىن كېيىن، هېلىقى سـېخى يىگىـت بىـلهن بىلـله كهلـگهن

 . دەپ توۋلىدى » ! ئهخمىدى ! ئهخمىدى « : دوغىالققىنه قىزىل يۈزلۈك زىيالى
 دېـگهن سـۇئالالرنىڭ  خوش، ئۇنداقتا ئهخمىدى كىم بولىدۇ؟ نهدىن كېلىـدۇ؟ نهدە ئىـشلهيدۇ؟ 

 ئـۇزۇن ئـۆتمهي . بىـراق بـۇ سـۇئالالرغا جـاۋاپ بهرگـۈچى چىقمىـدى . ۈلمهي داۋام قىالتتـى قۇيرۇقى ئـۈز
. ئهخمىدىلهر كېتىپ قالدى
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 يۇ، يهنىال دەرگۇماندا بولۇپ، – ئىرپان بۇ سېخى كىشىنى قانداقتۇر بىر كىشىگه ئوخشاتقاندەك قىلدى
 ۋەتقان ئوقۇغۇچىـدەك چوڭقـۇر خىيالغـا ئهمما ئۇ، خۇددى تېپىشماققا جاۋاپ ئىزله . تازا ئېسىگه ئااللمىدى

 . چۆكۈپ كهتتى

 ئىككىنچى قىسىم
 ئون توققۇزىنچى باپ

1 
 كىتابخانلىرىمىز باشتىكى باپلىرىمىزدا زامانقۇلنىڭ دەسلهپكى تهرجىمهالى بىلهن قىـسمهن تونۇشـقان

 . ئۇنىڭ كېيىنكى يىلالردىكى هايات تارىخىمۇ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلىدۇ . ئىدى
 هۇيـت – ناسـىرنىڭ هامىلىغىـدا هايـت . يىلالرنىڭ باشلىرىدا پهيدا بولغـان – 40 بۇ شهههرگه ئۇ،

 . ناسىر بولسا كىچىكىدە هىمىت بهگنىڭ يىللىقىچىلىرىنىڭ بىرى ئىدى . دىگۈچه ئۇ ئىشنىڭ ئېپىنى تېپىۋالدى
 ۇمۇل دېهقـانالر قـوزغىلىڭى بۇ دەل ق . كېيىنرەك ئۇ بهگنىڭ ئۆيىدىن قوغلىۋېتىپ، ئۈرۈمچىگه ياياق كهلگهن

 ئۇ جىڭ شۇرىنغا ئهسكهر بولـۇپ، ئاشـۇ قـوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشـقا كـۆپ قېـتىم . پارتىلىغان چاغ ئىدى
 شۇ چاغـدا ئـۇ دۇگـۇجژ . ئايدا خاتىرىگه ئېلىنغان – 4 يىلى – 1931 ئۇنىڭ بىرىنچى تۆهپىسى . قاتناشقان

 دە، دىـۋىزىيه كومانـدىرى – راشـقاندا كارغـا كهلمهيـدۇ بۇ قىسىم تاغلىقالر بىلهن ئۇچ . قىسىملىرىدا ئىدى
 ناسـىر بولـسا مۆلـدۈرلهپ . چېرىكلهرنىڭ ئۆلمهي قالغانلىرى پېتىراپ قاچىدۇ . دوگۇجژ ئوق تېگىپ ئۆلىدۇ
 ئۇنىـڭ . دىۋىزىيه كوماندىرىنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئارتىـپ قـايتۇرۇپ كېلىـدۇ . تۆكۈلۈۋاتقان ئوققا قارىماي

 ناسىر بۇ چاغـدا جـاڭ پىيـۈەن قىـسىمىدا . ۇ يىلنىڭ كهچ كۈزىدە خاتىرىگه ئېلىنغان ئىككىنچى تۆهپىسى، ش
 ئاتـاقلىق مهرگهن شـىرۇلال مۇشـۇ قېتىمقـى . جهڭگه قاتنىشىدۇ، بۇ جهڭدە تاغلىقالر ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرايدۇ

 ېـسىپ، جاڭ پىيۈەننىڭ بۇيرۇغى بـۇيىچه ناسـىر شـىرۇلالنىڭ كاللىـسىنى ك . جهڭدە ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇ
 ناسـىر . كېيىن ئىگىز مومىغـا ئېـسىپ قويىـدۇ . ياغاچقا مىخالپ قومۇل شههرىنىڭ كوچىلىرىدا سازايى قىلىدۇ

 يىلى يـانۋاردا لۈكچـۈن  1933 يهنه باپىنگورت باشچىلىقىدىكى ئاق روس يالالنما قىسىملىرىغا قاتنىشىپ،
 هشكىالتچىـسى مهخـسۇت مـۇهىتى شـۇ شۇ جۈملىدىن تۇرپـان قوزغىلىڭىنىـڭ ئاتـاقلىق ت . خهلقىنىمۇ قىرغان

 ئۇنىڭ بېشىنىمۇ كېسىۋېلىپ، تۇرپان شهههر دەرۋازىسىغا ئېسىپ قويۇشقان . قېتىملىق ئۇرۇشتا قۇربان بولغان
 شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ مهيدىـسىدە . كه سازاۋەر قىلدى » شۆهرەت « ناسىرنىڭ بۇ تۆهپىلىرى ئۇنى . ئىدى

 . بۇ كۈنلهردە ناسىرنىڭ كىيىنىشلىرىمۇ قالتىس بولۇپ كهتتـى . دى ئالتا بۇرجهكلىك مېدال يالتىرايدىغان بول
 ئۇنىڭ ئـامهت . دەپ پو ئېتىپ يۈرەتتى » سهن ئهمهس مهن « ئۇ، قاپاقلىق ماۋزۇر ئېسىۋېلىپ، كوچىالردا

 نهتىجىدە ئۇ، شـىڭ شىـسهينىڭ مهخپـى رازىۋېـت ئىدارىـسىدە خېلـى گېپـى . قۇشى ئىككى باشلىق ئىدى
 . ق بۆلۈم باشلىقلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى ئۆتىدىغان، ئابرويلۇ

 زامانقۇل تۇنجى قېتىم ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشكهندە، ناسىرنىڭ ساالپىتى، بولۇپمۇ قاپلىق ماۋزۇرى بىلهن
 شۆهرەت تهقهززالىقىـدا يـۈرگهن زامانقۇلنىـڭ مهيلىنـى . مهيدىسىدىكى مېدالى زامانقۇلنى تاڭ قالدۇردى

 . گهيلىرىدىن سېرىق سۇ ئاققان ئىدى ئۇنىڭ ئېغىز شۆل . مهس قىلىۋەتتى
 . دىدى ناسىر  بىز كىچىكىمىزدىن بىلىشىمىزغۇ، 
 . دىدى زامانقۇل دەرهالال – ههئه 
 ئـۇنى . شۆهرەت دىگهن هېلىقى سهتهڭلهردەك ئۆزىچىال قۇچاق ئېچىپ كېلىـدىغان نهرسـه ئهمهس 

 . ههر كىم ئۆزى تېپىشى كېرەك
. بۇنى خېلىدىن بۇيان ئۆزۈممۇ چۈشىنىپ كېلىۋاتىمهن  دىدى زامانقۇل، – چۈشهندىم 
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 ئىككى قېـتىمال تـۆهپه ياراتـساڭ، سـېنىڭدىن ئهتىـۋار – بىر . ئۇنداقتا، بىز بىر بۆلۈمدە ئىشلهيمىز 
 شـۇنىڭ هۆددىـسىدىن چىقىـش ئۈچـۈن هـازىرلىق . ئهته ساڭا بىر مۇهىم ۋەزىپه بېرىلىدۇ . ئادەم بولمايدۇ
! كۆرۈپ قويغىن

 ئهمـدى ههر خىـل فورمىـدا پـۇقراچه ياسـىنىپ . ئهتىسى ئۇ يېڭى ۋەزىپه تاپـشۇرۋالدى دېگهندەك،
 ئـۇ بىـر . بولۇپ يـۈرەتتى » مۇنهججىم « ئۇ، ههر كىشىنىڭ كۆڭلىدىكىنى تاپااليدىغان . يۈرىدىغان بولدى

 ن سهئىدىنىڭ ئۆيىگه ئاشپهز ئايال كېرەك ئىـكهن، دېـگه . ق » مهركىزىي ئۇيغۇر ئۇيۇشما رەئىسى « كۈنى
 مۇشـۇ . بىـر جـۇۋاننى تېپىـپ كېلىـپ تونۇشـتۇردى » تـازا يارايـدىغان « دە، – سۆزنى ئـاڭالپ قالـدى

 سهئىدى ئىگىز بوي، ئۇسـتىخانلىق، بىـر پـۇتى خـېلىال . مۇناسىۋەت بىلهن ئۇ، سهئىدى بىلهن تونۇشۇۋالدى
 » ۈرۈپ جـايالش ئۆست « ئۇ شىڭ شىسهينىڭ . تىن ئاشقان كىشى ئىدى 40 ئاقساپ ماڭىدىغان ياش قۇرامى

 . تىزىملىكى ئىچىگه كىرىپ قالغان بهختى قارا ئوبېكتىلهرنىڭ بىرسى ئىدى
 زامانقۇل تونۇشتۇرغان ئىسسىق چىراي جۇۋان راست دېگهنـدەك سـهئىدىنىڭ خوتۇنىنىـڭ كـۆڭلىگه

 . يېقىپ قالدى ۋە بۇ ئۆيدە ئۇزۇنغىچه ئىشلهشكه مۇۋەپپهق بولدى
 ئۇنىـڭ شهخـسى . رى ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىپ كېتىـپ تـۇراتتى سهئىدىنىڭ ئۆيىگه ههر ساهه كىشىلى

گاهىـدا ئـۇنى ئىـزلهپ كېلىـپ تاپالمـاي قايتقـانالر . نامىغا كېلىدىغان مهكتۈپلهرنىڭ سانىمۇ جىق ئىدى
 سهئىدى ئۇالرنى كۆزدىن كهچۈرگهنـدىن كېـيىن . مهخسۇس باغاققا ئىسىملىكىنى يېزىپ قالدۇرۇپ قوياتتى

 جۇۋان ئهپچىللىك بىـلهن » ئىسسىق چىراي « لېكىن ئۇ قهغهزلهرنى هېلىقى . ياتتى ئادەتتىكىچه تاشالپ قو
 مۇشۇ ئاخبارات تورىنىڭ ئىچىـگه كېيىنـرەك . يىغىشتۇرۇپ ئاپىرىپ زامانقۇلغا ئۇدۇللۇق يهتكۈزۈپ تۇراتتى

 هندە، ئۇ ئۇالر بىر هېيىتتا سهئىدىنىڭ ئۆيىگه پهتىلهپ كهلگ . هاشىمجان ۋە جهۋالنىمۇ چۈشۈپ قالغان ئىدى
 . فامىلىسىنى بىر باغاققا يېزىپ كهتكهن ئىدى – يوق بولغىنى ئۈچۈن ئىسىم

 بۇ ئىككهيلهن ئۆز زامانىسىنىڭ ئۆتكۈر مائارىپچىلىرىدىن بولۇپ، ئۇالر زامـانقۇل بىـلهن ناسـىرنىڭ
 ىن شۇڭا زامـانقۇل ئالـدى بىـلهن ئاشـۇالرنى كـۆزد . يىڭنىسىغىچه بىلهتتى – بۇجۇرىنى يىپىدىن – ئۇجۇر

 دە، ئۇالرنىـڭ سـهئىدى ئهنزىـسىگه مۇناسـىۋەتلىك ئـادەملهر ئىكهنلىكىـدىن – يوقىتىشنى زۆرۈر بىلدى
 شۇنىڭ بىلهن نهچچه يۈزلىگهن مائارىپچىالر ۋە زىيالىالر قاتارىدا ئـۇ . بهردى » مهلۇمات « خوجايىنلىرىغا

 ر بهدىلىـگه زامـانقۇل غـايهت زور مۇشۇ قـانال . ئىككهيلهنمۇ تۈرمىگه تاشلىنىپ، ئاقىۋەتته ئۆلتۈرۈۋېتىلدى
 . مۇكاپات ۋە ئىنئامالرغا سازاۋەر بولدى

2 
 ئىـشرەت كوچىـسىنىڭ – كۆرەڭلهپ خۇدىنى يوقىتىشقا باشلىغان زامانقۇل كېيىنكى چاغالردا ئهيـشى

 كى چىـڭ، مهخپـى يـان قـۇرالى بـار، ئۇنىڭ هازىر يۆلهنچۈكى كۈچلۈك، چونتى . مهستانىسى بولۇپ قالدى
 ئـۇ يهنه قىمـارۋاز، . گه ئىـگه بولغـان بىـر كىـشى ئىـدى » بىلهن ئۆمۈرۋايهتلىك دەسـمايه هپه چوڭ تۆ «

 . دەپ كـۆككه كـۆتىرەتتى » بالبهگ ئـا « ئـۇالر ئـۇنى . لهنمـۇ ئـۈلپهت ئىـدى لۈكچهكلهرنىڭ گاڭگۇڭى بى
 . بـۇ شـهههرنىڭ نوچىـسى بولۇۋالـدى دېگهندەك، ئۇ بىردىنال » ىسى يوق جاڭگالغا مايمۇن پادىشاه بۆر «
 بولغىنىـدەك، ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا پـايپىتهك بولـۇپ » هۇچىـسى، پوچىنىـڭ پۈدەكچىـسى – هه ىنىڭ نوچ «

ــزلهپ . يۈرىــدىغان چاپــانچىالرمۇ كۆپهيــدى ــلهن هــالى يوغىنــاپ، بۇرنىنىــڭ ئىگىــرى ئىگى  شــۇنىڭ بى
 ئۇنىڭ داغـۋاز، مهنمهنچىلىكـى ئىـشرەت كوچىـسىدا . كېتىۋاتقاندەك زامانقۇل هېچكىمنى كۆزگه ئىلمايتتى

 . ېخىمۇ نامايهن ئىدى ت
 خـانتهڭرى « يـال ئاچقـان كېيىنكى كۈنلهردە ياڭخاڭ كۇلـۇبى ئالدىـدا لىـرا ئىـسىملىك گـۈزەل ئا

 . رېستۇران تولىراق ئاخـشىمى ئېچىالتتـى . شهههر نوچىلرىنىڭ قاينايدىغان ماكانىغا ئايالندى » رېستۇرانى
 ، ئۆردەك گۆشلىرى، تۇزلىغان غاز تۇخۇملىرى كاۋاپ، توخۇ . بۇ يهردە ۋوتكا، پىۋا، كۇۋاس كهڭتاشا سېتىالتتى

خـانتهڭرى « كېيىن بۇ رېستۇران . ساپلىناتتى رېستۇران خىرىدارلىرى ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان زاكۇسكىالر هې
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 بـۇ يهردە تىجـارەت تېـزال رونـاق تېپىـشقا . دەپ يېڭى ئىسىم بىلهن ئاتىلىدىغانمۇ بولـدى » قاۋاقخانىسى
 تـۈن تهڭ . اننىڭ ساپ كرىمـى ئىككـى بـاراۋەر ئېـشىپ كهتـكهن ئىـدى ئاز كۈن ئىچىدىال دۇك . باشلىدى

 . بولغاندىمۇ بۇ يهر خېرىداردىن خالىي بولمايتتى
 30 لىرا ئاق يۈز، زەنگهر كۆز، قاڭشا بۇرۇن، قويۇق سېرىق چېچى ئالتۇنـدەك يـالتىراپ تۇرىـدىغان،

 قىنى يـات كـۆرمهي قىـزغىن ئـۇ خېرىـدارلىرىنىڭ هېچقانـدى . ياشالر ئهتراپىـدىكى زېـرەك ئايـال ئىـدى
 كىشىلهرگه كۈلۈمسىرەپ قارىغىنىدا ئۇزۇن كىرپىكلىـرى ئاسـتىدىكى شـههال كـۆزلىرى خـۇددى . كۈتۈۋاالتتى

 خۇش تهبهسسۇم قىلغاندا يۇپقا ئهڭلىك سۈرتۈلگهن كالپۇكى يېنىـك ئېچىالتتـى . تىنىق كۆلدەك كۆرۈنهتتى
 . ، خېرىدارنىڭ مېهرىنى جهلپ قىالتتى دە، سهدەپتهك ئاپپاق چىشلىرى مهرمهردەك پارقىراپ –

 دەپ لېـۋىنى چىـشلهپ زامـانقۇل هۇشـىنى يوقىتىـپ » سادىغاڭ كېتهي « لىرانى بىر كۆرۈش بىلهنال
ئۇ ههر ئاخشىمى بۇ قاۋاقخانىغا ئوندىن ئارتۇق ئۈلپهتلىرىنى باشالپ كېلىپ مېهمان قىلىـپ . قويغان ئىدى

 كهتكهنـدە يهنه شـۇنداق يولغـا . بىر كۈلۈپ قارشـى ئـاالتتى لىرا ئۇنى ههر كهلگهندە . تۇرىدىغان بولدى
 – تۆت ئاي ئىچىـدە تـۆت – ئۈچۈنال ئۈچ » ئىككى كۈلۈش « زامانقۇل مۇشۇ خىل ههركهلگهندە . ساالتتى

 . بهش قىزنىڭ تويلۇق چىقىمىنى لىرانىڭ قاۋاقخانىسىغا سېلىپ بېرىدىغان بولدى
 ! ئاندىنچۇ؟
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 اتناش ئىدارىسىنىڭ دېرىكتۇرى دېرىمىنكۇنىڭ قىـزى، ئاتـاقلىق بـاي لىرا ئهسلىدە جىڭ شۇرىننىڭ ق

 يىلـى ياڭخـاڭ چېركاۋسـىنىڭ جهنـۇپ – 1928 كونىـستانتىن . كونىستانتىن دېگهن روسنىڭ كېلىنى ئىدى
 پاسىلىغا تۇتاشتۇرۇپ ياۋرۇپا تهقلىتىدە چوڭ بىر يۈرۈش ئىمارەت بىنا قىلغان، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمهي قۇمۇلدا

 تىلالنـى شـياڭگاڭ ئـارقىلىق – دۈككىدە قېلىـپ، قولىـدىكى ئـالتۇن – يۈز بهرگهندە ئۇ دەككه قوزغىالڭ
 كۈمۈش ۋە تۈرلۈك زەر جابـدۇقلىرى – ئاۋستىرالىيگه يۆتكىمهكچى بولىدۇ، ئۇنىڭ تۆگىگه ئارتىلغان ئالتۇن

 ى نىكـوالي ئاقـسۇدا كېيىن كونىـستانتىننىڭ ئـوغل . قۇمۇل تاغلىرى ئىچىدە ئىنقىالپچىالرنىڭ قولىغا چۈشىدۇ
 . هازىرقى لىرا بىـر بالىـسى بىـلهن تـۇل قالىـدۇ – ئۇنىڭ ئايىلى . ئابدۇنىياز بىلهن بولغان سوقۇشتا ئۆلىدۇ

 لىـرا بـايىقى ئـالتۇن . كونستانتىن ئائىلىسىنىڭ باشقا ئهزالىـرى چهتـئهلگه چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن
 . ىيـاز ئۈسـتىدىن شـىڭ دۇبهنـگه ئهرز قىلىـدۇ ئاخىرىـدا خوجىن . دەۋاسىنى قىلىش ئۈچۈن بۇ يهردە قالىـدۇ

 هـالبۇكى شـىنجاڭنىڭ ئـالتۇنى . ئاقۋەتته لىرانىڭ خوجىنىياز ئۈستىدىكى ئهرزى ئاالهىدە تېرگـاۋ قىلىنىـدۇ
 « ، بانـدىت شـىڭ شىـسهي بولـسا » جاۋاپكار « ، يهرلىك خوجىنىياز » دەۋاگهر « ئۈچۈن چهتئهللىك لىرا

 ڭ شىسهي بۇ ئالتۇنالرنى كارا مۇقچا تاغلىرىـدىن تېپىـپ كېلىـپ مـوكال كېيىن شى . بولىدۇ » ئادالهتپهرۋەر
 . دە، ئوغرىنى قاراقچى باپاليدۇ – سوقىدۇ

 لىرانىڭ كۈلكىسىگه مهس بولغان زامانقۇل ئۇنى ئېلىش خام خىيالى بىلهن ئاقـسۇ كونىـشهههردىكى
 : مۇئهللىمه يولدىشى ساباههتكه نىكادىن ئاجرىشىش توغرىسىدا خهت يازىدۇ

 : ساباسهت «
 بىز ئاتاققا ئهر . بىز ئىككىمىزنىڭ تاسادىپى تۇرمۇش قۇرۇپ قالغانلىقىمىزنى ئۆزىڭىزمۇ ئوبدان بىلىسىز

 خوتۇن بولساقمۇ، ئهمهلدە ئىش باشقىچه ئىدىغۇ؟ ئوچۇقىنى ئېيتسام مهن ئوقۇتقـۇچى ئايـالنى ياخـشى –
 لىمىـدىڭىز، مېنىـڭ ئوقۇتقـۇچى كۆرمهيمهن، شۇڭا كهسپ ئالماشـتۇرۇش توغرىـسىدا شـۇنچه دېـسهم ئاڭ

 سىزنى بۇ تهرەپـكه تهكلىـپ قىلىـشنى . خوتۇننى كۆرە كۆزۈم يوق، شۇڭا سىز تهرەپكه بېرىشنى خالىمايمهن
 جۇدا بولۇپ كېتىشنى ههممىدىن اليىق كۆرۈپ مۇشـۇ – شۇنىڭ ئۈچۈن سىز بىلهن ئادا . تېخىمۇ خالىمايمهن

 » ... خهتنى يازدىم
 رىم ئهسلىدە قهشقهرنىڭ ئهنجان كوچىسىدا تۇرۇشلۇق ئاتـاقلىق تىۋىـپ ساهابهتنىڭ ئاتىسى مىرزاكې

كېيىن ئاقسۇ كونىشهههرلىك سادىق هاجىمنىڭ تهكلىپى بىـلهن كۆچـۈپ كېلىـپ بـۇ . ۋە ئالىم كىشى ئىدى
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 شۇنداقتىمۇ مىرزاكېـرىم . ماكتىپىدە ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى ئىشلىگهن » توران سادىقىيه « يهردە قۇرۇلغان
 ئـۇ ئهرەپـچه، پارىـسچه ئهسـهرلهردىن بىمــاالل . ا تىبابهتچىلىـك بىـلهن تېـز شـۆهرەت تاپقــان ئاقـسۇد

 مۇشـۇنداق بىـر مهرىپهتلىـك . چېۋە ۋە ههر خىل گىياهالردىن دورىالرنى ياسايتتى – مېۋە . پايدىلىنااليتتى
 نىيـازىيه « ېيىن ك . ىنى ئۆگۈنىشكه باشلىغان نههۋى ئىلم – ئائىلىدە تۇغۇلغان ساهابهت كىچىكىدىنال سهرپ

 ناملىق تۇنجى قىزالر دارىلمۇئهللىمىننى پۈتتۈرۈپ، ئاتىسىنىڭ تهلىپـى ۋە مهسـلىههتى بـويىچه ئـۆمرىنى »
 . ئوقۇتۇش خىزمىتىگه بېغىشالشقا بهل باغلىغان

 ئـۇ ئاتىـسىغا . ئۇيغۇر قان قېرىنداشلىرىنىڭ بىر غـولى ۋە گـۈزەل گـۈلى ئىـدى . ئۆزبىك – ساباههت
 اي، تهن قۇرۇلۇشى ساغالم، قاڭـشارلىق، قهلهمقـاش، كىرپىكلىـرى ئـۇزۇن، چـاچلىرى ئوخشاش سۈزۈك چىر

 مىزراكېرىمنىـڭ رىجىمـى كۈچلـۈك بـولغىنى ئۈچـۈن، سـاباههت ئـۇ . قويۇق ۋە قۇندۇزدەك قارا قىز ئىـدى
 دەل مۇشـۇ چاغـدا . كهملهردە مهكتهپكه بارغىچه ۋە كهلگىـچه يـۈزىنى گىجىـم رومالـدا يېپىـپ يـۈرەتتى

 دە، ئۇنى قولغـا قولغـا – ردە شۈڭگهن بولۇپ تۇرۇۋاتقان زامانقۇلنىڭ كۆزى ساباههتكه چۈشىدۇ كونىشههه
 . نۇ خهۋەر دەرهال مىرزاكېرىمنىڭ قۇلىقىغا يېتىدۇ . چۈشۈرۈشنىڭ ئېپىنى ئىزلهشكه باشاليدۇ

 تىرىـك بولـسامال بۇنـداق  دەپ ۋارقىرايدۇ، مىرزاكېرىم خوتۇنىغا كايىپ، – ! ساقچى – شۈڭگهن 
 ... بولۇشى ههرگىز مۇمكىن ئهمهس

 ئهمما ئارىـدىن . مىرزاكېرىم دەرهالال ساباههتنى بىر ياش ئوقۇتقۇچىغا بېرىۋېتىش ئۈچۈن قۇدىلىشىدۇ
 دېـگهن » نىيـاز دوتهي ۋە سـادىق هـاجى بىـلهن چېتىـشلىقى بـار « ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال، مېرزاكېـرىم

 پاناسىز قالغان ساباههت ئاخىرى شـۈڭگهنگه . ۆلتۈرۈلىدۇ زامانقۇل تۆهمىتى بىلهن شىڭ شىسهي زىندانىدا ئ
 . چۈشۈشكه مهجبۇر بولىدۇ

 مۇئهللىمه مۇشۇالرنى خىيالىدىن ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، كېچىـدە زامانقۇلنىـڭ خېـتىگه تۆۋەنـدىكى
 : جاۋاپنى يازدى

 سىز قۇربـانى خۇددى ئۆزىڭىز ئېتىراپ قىلغاندەك، پاناهسىز مۇئهللىمه قىـز زوراۋانلىقنىـڭ بهخىتـ ... «
 بولمىسا، قوي بىـلهن بۆرىنىـڭ بىـر ئۆيـدە بولۇشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مۇمكىنمىـدى؟ سـىزنىڭ . بولغان

 دەرۋەقه، سىزدەك نائههلىلهر مهرىپهتنى پهس كۆرىدۇ، لـېكىن . ئوقۇتقۇچىنى پهس كۆرىدىغانلىقىڭىز تهبئىي
 ههتتـا قولىـدىن . لىنى قهدىرلهيـدۇ قارىنى پهرق ئهتكۈچىلىكى بار ئىنسان ئهۋالدى مهرىپهت ئهه – ئاق

 نۆۋىتىـدە ئوقۇتقـۇچىالرنى مهدهىيلهشـكه مهجبـۇر بولغـان ① قانلىق خهنـجهر چۈشـمهيدىغان بىـسماركمۇ
 ... ئىدىغۇ؟

 ئانامنىڭ روهى مېنـى يـۆلىگىنى ئۈچـۈن – سىز تېخى مېنى تۇغماس دىدىڭىزما؟ بۇ، ههقىقهت ؛ ئاتا
 ه مېنىڭ پاك قېنىم قېتىلىپ قالغـان تهقـدىردە، بـۇ مهن ئۈچـۈن مۇبادا بىر ياۋۇز قان تۆرەلمىگ . خۇشالمهن

 ئانامنىڭ روهىناتى ئۈچۈن نهقهدەر ئازاپ بولۇر ئىـدى؟ نـاۋادا ئـۇ پهرزەنـت – ئاتا – بولۇپمۇ، مهرهۇم
 !... فامىلىسى پهس بىر تائىپكه تهئهللۇق بولۇپ قالسا، بۇ قانداق دەهشهت بوالر ئىدى؟

 قىـز – مهن هـازىر مىڭلىغـان ئوغـۇل . ىڭ ساپ قېنىنى ناپاك قىلمىـدىم مهن بوۋامن ! ئالالغا رەهمهت
 مهن . مۇههببهت بىلهن تىلغـا ئېلىـشىدۇ – دەپ مېهرى ! مېنى ئۇالر ساباههت ئاپا . ئهۋالدىنىڭ ئاپىسىمهن

 بـۇ . قىـز پهرزەنـدىم بـار – دىن ئـارتۇق ئوغـۇل 300 ئۇنىڭدا . هازىر، دارىلئىتام مهكتىپىنىڭ مۇدىرىمهن
 مهن ئۇ، ئوماق بـالىلىرىمنى ئهركىلىـتىمهن، . ېنىڭ ههقىقىي ئىسسىق ئۆيۈم، راهىتىم، خۇشاللىقىم مهكتهپ م

 ئوقۇتقۇچىنىڭ شهنىگه تىل !... پىشانىلىرىمدىن سۆيىمهن، بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق خۇشاللىق ۋە بهخت بوالمدۇ؟

 پىرۇسـىيه – پـارانىس – ئـۇ پارالمېنتتـا سـۆزلهپ . گىرمانىينىڭ باش مىنىـستىرى بولغـان ) 1815 – 1898 ( – بىسمارك ①
. ئۇرۇشىدا گېرمان ئهسكهرلىرىنىڭ غهلبىسى گېرمانىيه ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ تۆهپىسىدىن بولدى، دەپ ئېالن قىلغان ئىدى
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 خىـل يىرگىنىچلىـك بـۇ ! هه؟ – تهككۈزۈشكه ئۇرۇنغان قارا نىـيهتلهر نـېمه دېـگهن لهنىتـى ئهبلهخـلهر
 » . ساباههت  . ئادەمدىن قانچىلىك بالدۇر جۇدا بولسام ۋۇجۇدۇمنىڭ پاكلىنىشىمۇ شۇنچه بالدۇر بولىدۇ

 گه پـۇل ① » پاژالىستى « زامانقۇل كۈندە كۆپ ئاغىنىسىنى مېهمان قىلىپ يۈرۈپ، لىرانىڭ ههر قېتىملىق
 لىرانىـڭ پاژالىستىـسىمۇ . تىدىن چۈشۈكه باشلىدى ئاخىر چۆتنىكى قۇرۇپ، بىردىنال ئۆز پې . توشىتالماي قالدى
 زامـانقۇل جىددىالشـماقتا . كۈلۈمسىرەش، جىلۋىلهرمۇ ئازىيىپ ئازىيىپ سۇسالپ قالدى . شۇنىڭغا اليىقالشتى

 چۈنكى، ئۇ لىرانىڭ بىرەر نۆۋەت هىجىيشىغا شۇنچه تهقهززا ئىدىكى، ئۇنىڭسىز كـۈنلىرى هارامـدەك . ئىدى
 بـۇ . ئهستهر قېتىـدا سـاقالپ كېلىۋاتقـان بهش دانه تىلالنـى خهجلهشـكه باشـلىدى ئاخىرى ئۇ، . تۇيۇالتتى

 پۇت ئالتۇننىـڭ 84 تىلالالرنى زامانقۇل تاتار بايلىرىدىن چانشۇپالر ئائىلىسىنى مۇسادىرە قىلغان كېچىسى،
 . بىر بۇرجىكىدىن ئوغىرالپ تىقىۋالغان ئىدى

 مـدى زامـانقۇل كهلـسه كۈلمهيـدىغان، پاژالىـستى لىـرا ئه . بىراق، بۇ ئالتۇنمۇ بىر ئايغا يهتمىـدى
 ئـۇ . بۇ زامانقۇلغا قـاتتىق ئهلهم قىلـدى . دىمهيدىغان، قاپىقىنى تۈرۈپ، دولىسىنى چىقرىدىغان بولۇۋالدى

 قاۋاقخانىـسىنى » خـانتهڭرى « ههر ئاخـشىمى . ئىچ كۆيۈكىدە كۈندە دىگۈدەك مهس يۈرىدىغان بولـدى
 دە، – ى يېنـى بـوش بـولغىنى ئۈچـۈن قاۋاقخانىغـا كىرەلمهيتتـى چۆگىلهپ كېتهلمهيتتـى، لـېكىن ئهمـد

 لىرانىـڭ پىروتكـا يىگىـتلهر . ئۇدۇلدىكى دوڭغاق تېرەككه يۆلىنىپ لىرانىڭ دىدارىغا تهلمۈرۈپ تـۇراتتى
 . بىلهن كۈلۈپ چاقچاقلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنلىرىدە ههسرەت بىلهن ئاه ئۇراتتى

 : قخانىغا كىرىپ ئۇ بىر كۈنى غهرق مهس هالهتته قاۋا
 – دىۋىدى، بۇ سۆزنى ئاڭالپ جان  ، ... لىرا، سىز ماڭا تهگمىسىڭىزمۇ مهيلى، ئهمما بىر قېتىم ... لى 

 ... دەپ زامانقۇلنىڭ مهيدىسىدىن ئىتتىرگهن پېتى چىقىرىۋەتتى ② » هۇ باساك « پېنى چىقايال دىگهن لىرا

 يىگىرمىنچى باپ
1 
 – ههسرەت ئىچىـدە ئىـچ – دىگهندەك زامانقۇل ئهمدى داغۇ » ىز باغدا قالغان بىز، داغدا قالغان س «

 : ئۇنىڭ بېشىنى يهنه ناسىر سىلىدى . ئىچىدىن ئاداپ، قان بىلهن زەرداپ يۇتۇپ يۈرەتتى
 نىمىگه بېشىڭىنى مۇنچىۋاال كـۆتىرەلمهي يۈرىـسهن؟گېزى كهلگهنـدە زىيـاننى زىيـادە ئاشـۇرۇپ 

 ئۈچـۈن ئـادەم تۇتـۇپ كهلگىلـى جهنـۇبىي » ئالتۇن كوالش « . ئۈندۈرۋالغىلى بولىدىغۇ؟ تېزرەك جابدۇن
 ئۆمـۈر بـويى يېتىـپ . ئۆزەڭ ئهپچىل بولساڭال، ئۇ يهردە ئالتۇن كۆپ . بۇ بىر پۇرسهت . شىنجاڭغا بارىسهن

 . يىگىدەك ئولجا تېپىپ كېلىسهن
 ئـۇ، . زامانقۇل ناسىرنىڭ دېگىنىدىنمۇ ئـارتۇق ئولجـا ئۈنـدۈرۈپ كهلـدى . راست دېگىنىدەك بولدى

 بالىالرنى جهنۇبىي ئۇالنبايغا ههيدەپ كېلىپ ئۆتكۈزۈپ بهرگهندىن كېـيىن، خـۇددى لىراغـا » ئالتۇنچى «
 – بهلكـى ئـۇ كىـشىلهرنىڭ ئېـسى . ئهگىشىپ چهتئهلگه كېتىپ قالغاندەك كوچىالردا كـۆرۈنمهس بولـدى

 شـىڭ شىـسهي تهخىتـتىن . بۇ ئارىدا خېلى ئىشالرمۇ يۈز بهرگهن ئىدى . يادىدىن كۆتىرىلىپمۇ قالغان ئىدى
 . چۈشۈپ، ۋۇجۇڭشىن چىقتى

 تهك بىر زامان غايىب بولغـان زامـانقۇل بىـرال يۇمـۇالپ، » تۈلهكته تۈك تاشالۋاتقان قۇش « لېكىن،
 يىلـى كـۈز پهسـلىدە يهنه غادىيىـپ ئوتتۇرىغـا – 1944 مودىسىنى يهڭىگۈشلهپ بولغاندىن كېيىن، دەل

 . چىقتى

 روسچه مهرههمهت – پاژالىستى ①
ئىت – ساباك ②
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 مـۇنچه ئـاق بۇلـۇتالر – زۇمرەتتهك سۈزۈك ئاسماندا ئانچه . چۇق ئىدى هاۋا ئو . بۈگۈن كۈنگه ئازنه
 . مۇهىتتا ئۈزۈپ يۈرگهن يهلكهندەك لهيلهپ يۈرەتتى – خۇددى بههر

 تىلسىم تاغ ۋە بوغدا تهرەپتىن دەۋرەپ كېلىۋاتقـان بىـر نهچـچه پـارچه بۇلـۇت گويـا قورقۇنچلـۇق
 بولۇپمـۇ جهنـۇبىي تـاغ تهرەپـتىن كهڭ ئىـتهك . دى دىۋىدەك سوزۇلۇپ قوياشنىڭ نۇرىغا خرىس قىلماقتا ئى

 ئاتموسـفېرادىكى شـامال . يايغان بىر پارچه قوڭۇر بۇلۇت قوياش يۈزىنى توساشقا ئۇدۇلالپ كهلمهكته ئىدى
 يۆلۈنۈشى بويىچه ئىلگىرلهۋاتقان بۇ بۇلۇتالر بىر مهههل قوياش يۈزىنى توساپ، ئۇنىڭ ئهكـسىدىن شـهههر

 ئارىدىن ئانچه ۋاقىـت ئـۆتمهي . س يېيىلغاندەك سۈرلۈك كۆلهڭگه پهيدا قىالتتى كوچىلىرىغا چوڭ قارا پاال
 . دە، يهنه ئاپتاپ زەررىسى جىلۋە قىالتتى – ئۇ كۆلهڭگه غايىپ بوالتتى

 . ئـۆز ئىـشلىرى بىـلهن بهنـت بـوالتتى . لېكىن كۆپ كىشىلهرنىڭ بۇ هادىـسه بىـلهن چـاتىقى يـوق
 . چۇڭلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى – نىڭ قۇالقنى يارغىدەك ۋاڭ كوچىالردىن ئاشپهز، ناۋاي ۋە باققالالر

 نهنمىـن تهرەپـتىن نهنليـاڭ تهرەپـكه مهغـرۇرانه كېلىۋاتقـان . ۋاقىت چاشكا مهههل بولغان ئىدى
 سۆلهتلىك بىر يىگىت ئۇدۇل ئهرداۋچاۋغا بېرىـپ، دوقمۇشـتا موخۇركـا سـېتىۋاتقان چـار سـاقال بوۋاينىـڭ

 – نچه ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇ يهرگه ئىككى ساقچى ئۇشـتۇمتۇت پهيـدا بولـدى ئارىدىن ئا . ئالدىدا توختىدى
 : دە، بوۋاينىڭ موخۇركىسىدىن چېكىشكه باشلىدى ۋە

 . دىيىشتى ئۇالر كۆز قىسىشىپ  بولىدىكهن، ئااليلى، 
 ساقچىالر بوۋايدىن سـورىمايال مۇخـۇركىنى ئوچـۇمالپ ئېلىـپ، يـانچۇقلىرىنى تولدۇرۇشـتى ۋە پـۇل

 . نال كهتمهكچى بولۇشتى تۆلىمهستى
 . دىدى بوۋاي ئۈنلۈك ئاۋازدا  بهگلىرىم موخۇركىنىڭ پۇلىچۇ؟ 
 دەپ سـاقچىالر تهڭـال  هازىر بهردۇققۇ، نهدىن كهلگهن ئۇششۇقسهن، نېمه مۇتىههملىك قىلىسهن؟ 

 . ۋاقىرشىپ، بوۋاينىڭ ئالدىغا دىۋەيلهپ كهلدى
 اۋۇ يىگىتمۇ كۆرۈپ تۇردىغۇ؟ يوقسۇ بهگلىرىم، پۇل بېرىشمىدىله، مانا م 

 غهزىپىگه . ئهمما ساقچىالر تېخىمۇ ئۆكتهملىك قىلدى . بوۋاي بايىقى سۆلهتلىك يىگىتنى گۇۋاهقا تارتتى
 : پايلىمىغان بوۋاي ئۆڭۈپ

 دە، سـاقچى دېـگهن شـۇنداق – دېگهن گهپ راست ئىـكهن » مال ئىگىسىدىن ئوغرى كۈچلۈك « 
 ! بىلهن ئاران بېقىۋاتسام بوالمدۇ؟ بهش باالمنى مۇشۇ ئوقهت

 ... مال ئىگىسىدىن ئوغرى كۈچلۈك دەمسىنا، ئىت قېرى 
 . ساقچىنىڭ دۆڭ قاپاق بىرسى گۆلىيىپ كهلگنىچه بوۋاينىڭ مهيدىسىگه قـاتتىق بىـر مۇشـت سـالدى

 بايىقى سۆلهتلىك يىگىتمۇ بوۋايغا بۇلۇشۇپ ساقچىالرنىڭ گـۆرەن . چاتاق ئۇلغايدى . بوۋايمۇ بوش كهلمىدى
 يىگىتنىڭ قوچقارچىالپ باش بىـلهن ئۇرۇشـى ۋە چـاپۇتالپ مۇشـت ئېتىـشى بىـلهن . امىرىغا تازا سالدى خ

 بۇالرمۇ بايىقى يىگىتنـى قورشـاپ . يهنه ئۈچ ساقچى كېلىپ قالدى . ساقچىالر پاقىدەك كېرىلىپ ياتقان ئىدى
 وپلىـشىپ جىـدەل تهرەپـتىن ئـادەملهر ت – تهرەپ . باغالشقا ئۇرۇنۇپ كـۆردى، يىگىـت بـوي بهرمهيتتـى

 ئـۇ، . دە، ئهمما يىگىـت ئـۆزىنى باغالتقۇزمىـدى – بهش ساقچى شۇنچىۋاال ههپىلىشىپ كۆردى . ئۇلغايدى
 : تاماشا كۆرۈۋاتقان ئادەملهر يىگىتنىڭ ماهارىتىدىن ماز بولۇشۇپ . ماهىر مۇشتالشچى ئىدى

 . اتتى دەپ سۈرۈشته قىلىش  نهلىك يىگىتتۇر؟ . ئهجهبمۇ جىگهرلىك ئهزىمهت ئىكهن 
 هۇيت دىگـۈچه ئاللىقاياقالرغىـدۇر غايىـپ – دە، هايت – شۇندا يىگىت توپنىڭ ئىچىگه كىرىۋالدى

 : ئاهاله ئارىسىدا . بۇ ۋەقه بىردەمنىڭ ئارىلىغىدا پۈتۈن شهههرگه پۇر كهتتى . بولدى
 . ۇ ئۇنىڭغـا گهپ كهلمهپتـ . هېلىقى يىگىت مۇشتالشچىال ئهمهس، يهنه تېخى ئۇستا زۇكۇنچى ئىكهن 

  بوۋاينىڭ موخۇرەك پۇلىنى تۆلىمىگىنى ئۈچۈن ساقچىالرنىڭ يىگهن مۇشتى ئۆزىگه، توپىسى كۆزىگه بوپتۇ،
. دېگهن سۆزلهر تارىلىپ يۈردى
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 شۇنىڭ بىلهن ياشالر ئۇ يىگىتكه دوست بولۇشنى . راست ئۇ يىگىتكه هېچقانداق گهپ كهلمىگهن ئىدى
 زۇليـار ئۆلكىلىـك ئۇيغـۇر . شقان يىگىتلهرنىڭ بىر زۇليار ئىدى ئۇنى ئارزۇالپ دوستال . ئارزۇاليدىغان بولدى

 ئـۇ بـۇ يهرگه يېڭـى يۆتكىلىـپ كهلـگهن، هېلىقـى . ئۇيۇشمىسىنىڭ تهشۋىقات باشقارمىـسىدا ئىـشلهيتتى
 پهقهت ئـۇ يىگىتنىـڭ ئهرداۋچـاۋدا كۆرسـهتكهن . تهكتىنى تـازا ئۇقمـايتتى – مۇشتالشچى يىگىتنىڭ تېگى
 دە، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ئىچقۇيـۇن – چوڭقۇر هۆرمهت تۇيغۇسىنى پهيدا قىلدى ئهزىمهتلىكى زۇليارنىڭ

 . تاشقۇيۇن بولۇپ كېتىشتى –
2 

 كېيىنكى ههپتىنىـڭ . دەپ تونۇشتۇرغان ئىدى » ئهخمىدى « زۇليارغا بايىقى يىگىت ئۆزىنىڭ ئىسمىنى
 شـكهن پېتـى زۇليارنىـڭ قـولىنى دە، ئهخمىدى كۆرۈ – مهلۇم بىر كۈنى ئۇالر ئهرداۋچاۋدا يهنه ئۇچراشتى
 . قويۇۋەتمهستىن سۆرەپ بىر ئاشخانىغا ئېلىپ ماڭدى

 ئهرداۋچاۋ رەستىسىنىڭ كۈن چىقىش تهرىپىدىكى ئهۋرەز ئېرىقـى بويىغـا جايالشـقان ئۇزۇنچـاق بـۇ
 ر كۆپىنچه ئۇنىڭغا ئاالهىدە خېرىـدارال . ئاشخانىنىڭ ئىچكىرىكى بىر بۆلۈمى كۆپ چاغالردا خالىراق تۇراتتى

 ئىككهيـلهن شـۇ ئـازادە . ئهخمىدىگه تونۇشلۇق بولغان بۇ ئۆي بۈگۈنمـۇ پىنهـان ئىـدى . قوبۇل قىلىناتتى
 ئاشخانىنىڭ ياش ۋە چىۋەر كۈتكۈچىسى بىر چهيـنهك چـاي . بۆلۈمدە تاقام شىرەسىنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇشتى

 ن كېـيىن، ئهخمىـدىگه بىلهن جانان پىيالىسىنى شىرە ئۈستىگه قويـدى ۋە شـىرەنى پـاكىز سـۈرتىۋەتكهندى
 : قاراپ
 . دەپ ئىلتىجا نهزىرى بىلهن سورىدى  خوش غوجام، 
 . دىدى ئهخمىدى  سېرىق ناۋاتتىن بىر كىلو ئېلىپ كېلىڭ، 
 ! خوپ، بولىدۇ 

 نهرسـىلهر نـۆۋىتى . كېيىن ئۇ ئىككى تهخسه گۆشلۈك سهي ۋە هاراق، ئاخىرىـدا لهڭـمهن بـۇيرۇدى
 . بىلهن كهلمهكته ئىدى

 ئۇ رۇمكىالرغـا بېلىـق كـۆزى قىلىـپ قۇيـۇپ، بىرىنـى زۇليارغـا . مىدى ئۆزى ساقىلىقنى باشلىدى ئهخ
 : تهڭلهپ
 بۇنىڭدىن كېيىنكى . دېگهن گهپ بار، بىزنى يۈرەكلىرىمىز تونۇشتۇردى » يۈرەك يۈرەكنى تونۇيدۇ « 

 ... دوستلىقىمىزنىڭ قۇيۇقلىشى ئۈچۈن
ــۇ،  ــۇر  مهنم ــپ ت ــار هاياجانلىنى ــدى زۇلي ــهتكهن  ۇپ، دى ــاۋدا كۆرس ــكۈنى ئهرداۋچ  ئۈلۈش

 . قهيسهرلىكىڭىز تۈپهيلى قهلبىمدە قايىللىق تۇيغۇسى قوزغالغاچ، سىز بىلهن دوسـت بولۇشـقا تهشـنا ئىـدىم
 ... ئۆكتهملهرنىڭ دەستىدىن يۈرەكلىرى زەرداپ بولغان كىشىلهرمۇ سىزگه شۇ كۈنى بارىكالال ئېيتىشىتى

 گېزى كهلگهنـدە  دىدى ئهخمىدى مهدهىيدىن مهمنۇن بولۇپ،  ىش، ئۇ، ناهايىتى چاغلىقال بىر ئ 
 ههتتـا خهلقىـم ئۈچـۈن جېنىمنـى قۇربـان قىلىـشقىمۇ . نى ئىشالرنى تهۋرىتىـشمۇ قولۇمـدىن كېلىـدۇ – نى

 . تهييارمهن
 كۇشـادە داۋام قىلماقتـا – ئۇالر ئىچكهنسېرى مۇڭىدىشىپ، سـۆهبهتنى ههر خىـل مهزمـۇنالردا كهڭ

 شاخقا ئاتالپ، بىردەم ئـېقىم مهسـلىلىرى، – ۇسى ئۆرلىگهنسېرى قىزىشىپ، پاراڭلىرى شاختىن گىراد . ئىدى
ــاراتتى ــتىدە ب ــهتلىرى ئۈس ــشىننىڭ سىياس ــردەم ۋۇ جۇڭ ــق . بى ــورۇنالردا مهمهدانلى ــداق س ــادەتته مۇن  ئ

 ئۇ، خۇسۇمهت بىلهن باشـقىالرنى چۈشـۈرىمهن دەيـدىغان، ئۆزىنىـڭ يېغىرىنـى . ئهخمىدىدىن ئاشمايتتى
 . يېپىش ئۈچۈن باشقىالرغا ئىغۋا چاپاليدىغان ئىللهتلىرىنى ئۇستاتلىق بىلهن يوشۇرۇپ كېتىشكه ئۇرۇناتتى

 قىـزالر – پهي خوتـۇن – پاساتتىن ئهخمىدىنىڭ ئېغىزى تالغاندا ئۇالرنىڭ پارىڭى پهيدىن – پىتنه
: ماۋزۇسىغا يۆتكىلهتتى
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 مۇبادا شـۇنداق بولـۇپ  دىدى زۇليار،  سىز، ئاڭلىسام خوتۇنىڭىز بىلهن ئايرلىشىدىغان ئوخشاي 
 بويتاقلىقنىـڭ كۈشهندىـسى . هۇشى جايىدا ۋە ساهىپجامال قىزنى اليىق كـۆرۈۋاتىمهن – قالسا سىزگه ئهقلى

 كۆپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئويلىمىغان يهردىن خاپىلىق كېلىپ چىقىدۇ، قانداق، رەغدىڭىز؟
 دە، پىسـسىڭڭىدە كـۈلگىنىچه – هن بىـر قارىـدى ئهخمىدى ئاڭالپ ئۈلپهتدىـشىغا ئىنتىزارلىـق بىـل

 : هازىر ئۇنىڭ بىر ئاچچىق كهچۈرمىشى بېشىدىن كىنو لېنتىسىدەك ئۆتمهكته ئىدى . جىمىقىپ كهتتى
 – 40 نـى تۇتـۇش ئۈچـۈن » قۇربانجـان گـورۇهى « كىتاپخانلىرىمىزغا يۇقىرىدا تونۇشلۇق بولغـان
 . ن داڭلىق پايالقچىالرنىڭ بىرى مۇشۇ ئهخمىـدى ئىـدى يىلالرنىڭ بېشىدا شىڭ شىسهي تهرىپىدىن قويۇلغا

 بۇ كۈنلهردە . ئهمما قۇربانجانچىالر ئۇنى سېزىۋېلىپ ئهخمىدىنى ئهدەپلهپ قويۇش قارارىغا كهلگهن ئىدى
 ئۇنىـڭ . ئهخمىدى قىزالر گىمنازىيسىنىڭ قىزلىرىغا پوخۇرلۇق قىلىـشقا ئۇرۇنـۇپ يـۈرگهن چـاغلىرى ئىـدى

 . ز ئوقۇغۇچىالر ئىچىدە قۇربانجاننىڭ دوستى ئاق باراتنىـڭ سىڭلىـسىمۇ ابـر ئىـدى هاقارىتىگه ئۇچرىغان قى
 شـۇ كـۈنلهردە ئهخمىـدى يهنه كورلىـدىن . غهزەپكه كهلگهن ئاق بارات ئههـۋالنى قۇربانجانغـا ئېيتىـدۇ

 ئـۇ چوكـاننى ئىنـدەككه كهلتـۈرەلمهي، . كهلگهن چىرايلىق بىر چوكاننىڭمۇ پېيىگه چۈشۈپ يۈرگهن ئىدى
 ئههـۋالنى . ى چۈكچۈك كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان كىشىدەك ئېغىز تامىشىپ پهرىـشان بـوالتتى خۇدد

 بىلگهن قۇربانجان بىر ئاخشىمى هېلىقى كورلىلىق چوكاندىنمۇ چىرايلىـق گىـرىم قىلىـپ، ئۇيۇشـما كۇلـۇبى
 ۈش بىلهنـال كـۆز ئـۇنى كـۆر » چوكـان « . كۆپ ئۆتمهيال ئهخمىدى يېتىـپ كېلىـدۇ . ئالدىغا پهيدا بولىدۇ

 » چوكـان « بىر قورانىڭ ئالدىغا كهلگهنـدە . دە، ئهگهشتۈرۈپ مال بازىرى تهرەپكه باشاليدۇ – تاشاليدۇ
 . سهن دەرۋازا ئالدىدا ئولتۇرۇپ تۇر، مهن هـازىرال چىقىـمهن « : ئهخمىدىگه گاچا قىزدەك ئىشارەت قىلىپ

 ئارىدىن ئانچه ئـۆتمهيال قـورا . ا كىرىپ كېتىدۇ دە، يۈگۈرگهن پېتى قوراغ – دەيدۇ » باغ تهرەپكه كېتىمىز
 . ئىچىدىن ئۈچ ساقچى چىقىپ ئهخمىدىنى ئارىغا ئېلىۋالىدۇ

 ! هه، مېنىڭ سىڭلىمنى بوزەك قىلىشقا نېمه ههققىڭ بار؟ 
 بۇ ئهسنادا قۇربانجان چوكانچه ياسـانغان كېيىملىرىنـى تېزىـدىن سـاقچى كىـيىمىگه ئالماشـتۇرۇپ

 . دى سوراققا تارتماقتا ئىدى چىقىپ، ئهخمىدىنى جىد
 ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن ئاق بارات بىلهن قامچىباي ئهخمىدىنى باغالپ ياۋموسهن تهرەپكـا ئېلىـپ

 – ئـۇ تـوۋا . ئاندىن ئهخمىدىنى راسا ئهدەپلىگىلى تـۇردى . دە، يوغان بىر قارىياغاچقا باغلىدى – ماڭدى
 ئهخمدى كۇچـۇال . ئۇنى يىگتهك قىلىپ ياتقۇزۇپ قايتىشتى ئاقىۋەت . ئىشتىغپارالرنى تهكرار ئوقۇماقتا ئىدى

 . يهپ يۈرۈپ ئالته ئايالردا ئاران ئهسلىگه كهلگهن ئىدى
 . دىدى ئهخمىدى ئىگىز بوتۇلكىنىڭ ئاغزىنى ئېچىۋېتىپ  ماۋۇ ئىككىنچى بوتۇلكىسىدىكى، 
 ى ئۇ بوتۇلكىنى ئېچىپ دىد  مهن ئهمدى شاڭخهي قىزلىرىدىن بىرنى ئېلىشنى ئارزۇ قىلىۋاتىمهن، 

 . بولغاندىن كېيىن، غهمزە بىلهن قاقاقالپ كۈلۈپ
 زۇليار بۇ سۆزنى ئاڭالپ كۆڭلى لهسسىدە بولۇپ، هېلىراق ئهخمىـدىگه سـايه قىلمـاقچى بولغـان قىـز
 . توغرىسىدا قايتا ئېغىز ئېچىشقا ئارىسالدى بولۇپ قالدى ۋە ئالدىـدىكى رۇمكىنـى گۈپپىـدە كۆتىرىـۋەتتى

 دە، – يېرىلمىغان چاغدا، زۇليارنىڭ گىرادۇسى قىيامىغا يېتىپ، نېرىۋىسىنى تىزگىنلىيهلمهي قالدى بوتۇلكا
 : ئهخمىدىگه تونۇشتۇرماقچى بولغان قىزنى يهنه تهرىپلهشكه باشلىدى

 مهن سىزنىڭ جاسارىتىڭىزگه قايىل بولغىنىم ئۈچـۈن ياخـشى بىـر قىزنـى جاسـارەتكه جـۆر قىـالي 
 . كۆڭلىڭىزگه يېقىپ قالغىدك بولسا ئهجهب ئهمهس ... ئۇ قىزنى دەۋاتسام، سىز ئاۋال

 ئۇالر . لېكىن، ئهخمىدى بۇ قىزنىڭ ئېتى چىققان هامان خۇپسهن كىشىدەك بولۇۋېلىپ جىم تۇرۇۋالدى
 زۇليار دەلـدەڭلهپ تۇرغـان چاغـدا ئورۇنـدۇقنىڭ ئاسـتىغا . خېلى كهيىپ بولۇشقاندا دۇكاندىن قوزغالدى

 اغالم قهغهزنى كۆرۈۋالغان ئهخمىدى ئۇ قهغهزنى ساقالپ قويۇشنى ئاشخانا خوجايىنىغـا چۈشۈپ قالغان بىر ب
. پىچىرالپ، زۇليارنى يۆلهشتۈرۈپ بىلله چىقىپ كهتتى
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 دە، – زۇليار ئهتىسى مهستلىكىدىن يېشىلىپ، ئورنىدىن تۇرغاندا قهغهز ۋاراقلىـرى ئېـسىگه چۈشـتى

 ئۇنىڭ هـېچ يېرىـدىن چىقمىغـاچ بارغانـسېرى بىئـارا، بولـۇپ، ۋاراقالرنىڭ . جىددى ئاختۇرۇشقا باشلىدى
 . پىشانىسىدىن سوغاق تهر تۆكۈلمهكته ئىدى . توڭتهي قىلىۋەتتى – ياتىقىنى ئوڭتهي

 ! غۇ – هه؟ ئاپشاركىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتمىسىال بوالتتى – ئهستاغپۇرۇلال، نېمه باال بولدى 
 ئهتراپلىرىغـا . باشلىرى گاراڭ هالدا هېلىقى ئاشـخانىغا بـاردى . ئۇ ههتتا بىرەر يۇتۇم سۇمۇ ئىچمىدى

 قهغهز ۋاراقلىـرى بولـسا . لـېكىن ئاشـخانا خوجايىنىـدىن سوراشـقا پېتىنالمىـدى . سىنچىالپ قاراپ چىقتـى
 زۇليار ئهكسىچه ئهخمىـدى توغرىـسىدا قىلـچه شـهك . ئهخمىدى ئارقىلىق ئاللىقاچان جايىنى تاپقان ئىدى

 دە، كارۋىتىغـا ئـۆزىنى تاشـلىۋەتتى، – قاپىقى ساڭگىلىغان هالدا قايتىپ ياتىقىغا باردى ئۇ . كهلتۈرمهيتتى
 ... زۇليار ۋاراقالر ههققىدە ئويلىغانسېرى ئازاپلىق تولغناتتى

 يـاتىقى . زۇليار نهنلياڭدىكى يولچىباينىڭ قوراسىغا كۆچۈپ كهلگـنىگه بىـرەر يىلـالر بولغـان ئىـدى
 . ولۇپ، بۇ ئۆي ئىلغار ياشالرنىڭ پائالىيهت مهركهزلىرىنىڭ بىرى ئىدى بالىخانىنىڭ ئۈستى قهۋتىدە ب

 ۋەقهسىدىن كېيىن هۆكۈمران گۇرۇه بىلهن شىنجاڭ خهلقى ئوتتۇرىـسىدىكى زىـدىيهت » نويابىر  7 «
 شۇنىڭ بىلهن بىر تۈركۈم ئىلغار كىشىلهر ئۆزلىكىـدىن ئىتتىپاقلىـشىپ مهخپـى . كهسكىن بىر باسقۇچقا يهتتى

 ئۇنىڭ دائىرىسى ئالىي ۋە ئوتتـۇرا . ىپ، گومىنداڭغا قارشى بىر يهر ئاستى تهشكىالت قۇرغان ئىدى ئاالقىلىش
 » ئـالتۇنچى « جهڭچىلىـرى، – مهكتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى، ئوقۇتقـۇچىلىرى، ههربىـي مهكتهپنىـڭ ئوفتـسېر

 تهشـكىالتنىڭ . ى يىگىتلهر، ئاهاله، هۆكۈمهت خىزمهتچىلىرىگه قهدەر يهككه سىزىق بويىچه كېڭىيىپ بـاراتت
 ئـۇ يهنه تهشـۋىقات ۋاراقلىرىنـى . زۇليار مۇهىم كىشىلهرنىڭ بىرى ئىدى . مهخپىيهتلىكى قهتئىي ساقلىناتتى

 ئۇنىـڭ ئاخـشام چۈشـۈرۈپ قـويغىنى شـۇ ۋاراق . بېسىش ۋە تارقىتىش ۋەزىپىسىنىمۇ ئۈستىگه ئالغان ئىدى
 . دېگهن سهرلهۋهىلهر قويۇلغـان ئىـدى » زغال قو – ئويغان « ئۇنىڭغا . بولۇپ، بىرەر يۈز پارچىگه يېتهتتى

 ۋاراقالرنىڭ تارقىتىلىدىغان تىزىملىكى ئىچىدە كهنجى هىالل قاتارلىق ئاساسىي ئادەملهرنىـڭ ئىـسىملىرىمۇ
 . دېمهك زۇليارنىڭ بېشىدىكى جاۋاپكارلىق ئانچه كىچىك ئهمهس ئىدى . بار ئىدى

 . ىكى ئۇرۇلدى كهچقۇرۇنلۇقى ئهل ياتقۇدا توساتتىن زۇليارنىڭ ئىش
 كىم؟ 
 . مهن، ئهخمىدى، ئىشىكىڭىزنى ئېچىڭ 

 ئهخمىدى كۈلۈمسىرىگهن پېتى كىرىـپ زۇليارنىـڭ . زۇليار دەرهال ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشىكنى ئاچتى
 دە، – قولىنى چىڭ تۇتتى

  لېكىن بۇ دورەممۇ هـارىقى، زاكۇسكىـسى يهنىـال ئۆزەمـدىن، . مهن سىزگه مېهمان بولۇشقا كهلدىم
 : دى ئهخمىدى خۇش پېئىللىق بىلهن چىرايىنى سۈزۈپ تۇرۇپ ۋە زۇلياردىن سورىدى دى

 سىزگه بۈگۈن نېمه بولدى، ئهجهپ قاپاقلىرىڭىز بۆلهكچه ئولتۇرۇشۇپ كېتىپتىغۇ؟ ئاخشامقى هاراقالر 
 ئېغىر كهپتىمۇ يه؟

 اڭگىراپ بىـر قىـسما راست، هاراقنى ئېغىر ئىچىۋەتكهننىڭ دەردى، ئهتىگهننىڭ مابهينىدە بېشىم گ 
 . بولۇۋاتىمهن

 ئانـدىن . ئهخمىدى ئاڭلىغاچ سومكىسىدىن هاراق ۋە قهغهزگه ئورالغان زاكۇسكىالرنى ئالماقتا ئىدى
 : ئىچ يانچۇقىدىن قاتالنغان بىر توپ قهغهزنى ئېلىپ، هىجايغان قىياپهتته زۇليارغا سۇنۇپ دەيتتى

 . ېهتىمال مۇشۇ بولسا كېرەكقۇ دەيمهن، مانا ئېلىڭ بېشىڭىزنى ئېغىرالشتۇرۇۋاتقان تۈگمهن تېشى ئ 
 . ههممه جايىـدا ئىـدى . زۇليار هاياجېنىدىن سهكرىۋەتتى ۋە ئهخمىدىنىڭ پىشانىسىگه سۆيۈپ كهتتى

. زۇليارنىڭ يۈزىگه قان يۈگۈردى
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 ئهگهر بـۆلهك بىرسـىنىڭ قولىغـا چۈشـۈپ كهتـسه قانـداق . هىلىمۇ بۇ نهرسىلىرىڭىز ماڭا ئۇچراشتى 
 . دىدى ئهخمىدى – ! تتى؟ ئۇ چاغدا هالىڭىزغا ۋاي بوال

 دىدى  دوستۇم، سىزگه يۈز مىڭ رەهمهت، . راست دەيسىز، ئۇ چاغدا ئىش مهن بىلهنال تۈگىمهيتتى 
 . زۇليار

 . بېشىڭىز غهمدىن ساقىت بولغىنى ئۈچۈن يهنه ئىچىمىز ئهمسه 
 قـارنىنى – سېرى ئهخمىـدىگه ئىـچ زۇليـار قىزىغانـ . ئهخمىدى قهدەهلهرنـى ماڭغۇزۇشـقا باشـلىدى

 . تۆكۈشكه باشلىدى
 سىز مېنىڭ سىناقتىن ئۆتكهن دوستۇم بولدىڭىز، مهن سىزدەك دوست تېپىـۋالغىنىم ئۈچـۈن ئـۆزەمنى 

 : ئهخمىدى جاۋابهن . قاناتلىق هېساپاليمهن
 تهشـكىالتقا دەپ، ئاخىرىدا ئۇ ئۆزىنىڭ يهر ئاستى  ئېيتتىمغۇ، خهلق يولىدا قېنىمنى ئايىمايمهن، 

 . قوبۇل قىلىنىشىنى زۇلياردىن ئۆتۈندى
 : قىزىپ بىر يهرگه بېرىپ قالغان زۇليار هېچبىر ئىككىلهنمهستىنال

 . دەپ چورتال ئېيتتى  بولدى، بۈگۈندىن باشالپ هېساپ، سىز بىزنىڭ ئهزايىمىز، 
 ىخانىـسىنىڭ تېگىـدە ئۈچ مېتىرچه كۆتېرىپ سېلىنغان بۇ بال – يولچىباينىڭ يهردىن ئاالهزەل ئىككى

 بىر خالىي ئامبارچاق بولۇپ، تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى باسىدىغان شـاپىگىراپ قاتـارلىق سـايمانالر شـۇنىڭدا
 . گه ئاشۇالرغىچىلىك ئۇقتۇردى » سىناقتىن ئۆتكهن ئاغىنىسى « زۇليار ئۆزىنىڭ . ئىدى

 مـۈرىگه تىـرەپ، – ۈرىنى ماۋۇ هاراقنىڭ ئاخىرقىسى، كهل قېنى، ئىشىمىزنىڭ غهلبىسى ئۈچـۈن، مـ 
 . بىرلكته كۆرەش قىلىشىمىز ئۈچۈن قهسهميات قىلىپ كۆتهردۇق

 ... ئۇالر خوشالشقاندا تاڭ سۈزۈلگهن ئىدى

 يىگىرمه بىرىنچى باپ
 زۇليار كېيىنكى كۈنلهردە يهر ئاستى تهشكىالت ئىچىدە ئهخمىدىنى رەسمىي قانات ئاستىغا ئالىـدىغان

 قاراشتا بولسا، ئۇ، بىرىنچى بولۇپ سهكرەپ – مىدى توغرىسىدا گۇمانىي كۆز ناۋادا بىرەر كىشى ئهخ . بولدى
 ئهخمىدى بىلهن زۇليار ئاشۇ كهچ كۈزدە كونا مال بازىرىغا بارغان چاغـدا، ئىرپـان . چىقىپ رەدىيه بېرەتتى

 ئۈچۈن ئهخمىدىنىڭ تۇتـامالپ پـۇل چىقارغـانلىقىنى ئـۆز كـۆزى بىـلهن » ئالتۇنچى يىگىتلهر « قاتارلىق
 ئهنه شـۇ چاغـدا، ئـۇ يهرگه توپالنغـان . كۆرگهن زۇليار، ئۇنىڭ مهرتلىكىدىن تېخىمۇ تهسىرلهنگهن ئىدى

 كىشىلهردىن بهزىلىرى بۇ سېخى كىشىنىڭ كىملىكىنى سۈرۈشتۈرگهندە تاقهتسىزلىك بىلهن ئۈنلۈك ۋارقىـراپ،
 دوسـتىنىڭ نهسهپنامىـسىنى دەرۋەقه زۇليـار ئـۆز ... دەپ تونۇشـتۇرغانمۇ دەل مۇشـۇ زۇليـار » ئهخمىدى «

 ئـالهم « كۈنـدۈزدىال – كېچه » ئهخمىدى « چۈشىنىپ يېتىشكه تېخى ئۈلگۈرۈپ بواللمىغان، شۇڭا مهزكۇر
 « سـهرلهۋهىلىك كومېدىيـسىنى ئهپچىـل سېهرىـسى بىـلهن بىجـا قىلىـپ، » ساختىپهز، ئادەم قىزىل كـۆز

 يـۈزىگه ماسـكا . ى نامـايهن قىلغـان ئىـدى رېژسورلىقىن » يۈرىكىنى يۇلۇۋېلىپ، ئاندىن كۆڭلىنى ياساش
 . تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمهي قالدى » ئالتۇنچىالر « تارتىۋالغان بۇ زاتنى ئۇ كۈنى ئىرپان قاتارلىق

 دەپ ئاتىۋالغـان بـۇ كىـشى » ئهخمىـدى « تىرادىگېيـسىدىن كېـيىن ئـۆزىنى » ئالتۇن ئـالۋىڭى «
 بىزگه مهلـۇم بولغـان مۇشـۇ نـام ئۇنىـڭ مـاهىيتىگه . كىتاپخانلىرىمىزغا تونۇش بولغان زامانقۇلنىڭ ئۆزى

 . دەپ ئاتاپ كېتىۋېرىمىز » زامانقۇل « مۇناسىپ بولغاچقا، بىز تۆۋەندە يهنه ئۇنى
 « زامانقۇل ئهرداۋچاۋدىكى ئاشخانىدا زۇليار يوقىتىپ قويغان بايىقى تهشۋىقات ۋاراقلىرىنـى ئـۇدۇل

 تۆهپىكارنىـڭ بـۇ خىزمىتىنـى . سته يهتكـۈزگهن ئىـدى نىڭ باشلىقى خۇگوجۈنگه بىۋا » گۇڭئهن گۈەنلىچۇ
: كۆرگهن باشقارما باشلىقى زامانقۇلدىن چهكسىز مىننهتدار بولۇپ
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 دىــدى ئــۇ،  بــۇ خىزمىتىڭىزنــى بىــز ههرگىــز يهردە قويمــايمىز، . يارايــسىز ئاخوشــۆ، يارايــسىز 
 . تۆهپىكارنىڭ دولىسىنى بىر نهچچه قېتىم پهپىلهپ تۇرۇپ

 قىنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن بـايىقى تىـزىملىكلهر ههم تهشـۋىقات ۋاراقلىرىنىـڭ كۆچـۈرمه باشقارما باشلى
 : دە، ئاندىن يېڭى تاپشۇرۇقالر ئورۇنالشتۇرۇلدى – كوپىيسى ئىنتايىن تېزلىك بىلهن ئېلىۋېلىندى

 سىز ئهمدى ئهسلى نۇسخسىنى بايىقى كىشىگه ئىدىتلىق . بۇ نهرسىلهرنىڭ كۆچۈرمىسىنى ئېلىۋالدۇق 
 . ۈگۈن ئاخشامال يهتكۈزۈپ بېرىۋىتىڭ، ئهتىسىگه قالمىسۇن ههم ب

 ئـۈچ – دە، مهخسۇس بۆلۈم ئىچىدە ئىككـى – باشقارما باشلىقى سېمىز گهۋدىسىنى چاققان كۆتهردى
 ئـۇ، بىــر مهههل . قېـتىم ئايلىنىـپ چىقىـپ، ئاللىقانــداق يېڭـى تهدبىـرى ئۈسـتىدە تهپهككــۇر سـۈرەتتى

 : نه تىكىلىپ تۇرۇپ ئۆتكهندىن كېيىن زامانقۇلغا يه
 ئـارمىيه – 8 « سىزگه هازىر يهنه يېتهرلىك راسخوت ئاجرىتىپ بېرىمىز، شۇنىڭ بىلهن بىلله سىزنى 

 بۇنـدىن كېـيىن، . ئۆيگه ئورۇنالشـتۇرىمىز » نومۇرلۇق – 41 « نىڭ ئۇدۇلىدىكى » ئىش باشقۇرۇش ئورنى
 » نومۇرلـۇق – 41 « اندا، مهن سـىزنى ئاشـۇ زۆرۈر تېپىلغ . مهندىن بۆلهك هېچكىم بىلهن ئاالقه قىلمايسىز

 . دىدى  ئۆيدىن تېپىۋالىمهن،
 . زامانقۇل شهرتلىك ئۆيگه ئورۇنلىشىپ ئىشىنى جىددى باشلىۋەتتى

 . پهلـله ئـۆرلىمهكته ئىـدى – يىلى كىرىشى بىلهن ئۈرۈمچىنىڭ قههرىتان سـوغۇقى پهللىمـۇ – 1945
 ە دېگۈدەك چىقىپ تۇرىدىغان ئاچچىق شىۋىرغانالر قـارالرنى كۈند . پۈتۈن شهههر قېلىن قار ئاستىدا ياتاتتى

 تهمىناتـسىز قالغـان ئـالى، . ئاچارچىلىق جانالرغا تههدىت سالماقتا ئىدى . ئۇچۇرۇپ، يولالرنى ئېتىۋاالتتى
 ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپتىن بهزمهكته، پاناهسىز قالغان سهرگهردانالر كۈندە كۆپلهپ ئۆلـۈپ

 كىشىلهرنىڭ قهلبى جۇڭگو ئىنقىالبىي ۋە ئۇنىڭ بىر قىـسىمى بولغـان ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبىنىـڭ . تۇراتتى
 گومىنداڭ دائىرلىرى ئۈچ ۋىاليهت فۇرونتىدىكى مهغلۇبىيهتلىرىدىن ۋايـسىماقتا ۋە . غهلبىسىگه تهلپۈنمهكته

 خۇگوجۈن بىـلهن . ا ئىدى جايالردىكى يهر ئاستى ئىنقىالبىي ههرىكهت ئۇچقۇنلىرىنى ئۆچۈرۈشكه ئۇرۇنماقت
 . زامانقۇلنىڭ هازىرقى رولى ئهنه شۇنداق غهرەزدىكى جان تالىشىشتىن ئىبارەت ئىدى

 قورا ئالدىغا مـاش رەڭلىـك پىكـاپ يهنه » نومۇرلۇق – 41 « ئىككى كۈن قالغاندا – چاغانغا بىر
 ئـۇ، . رىـپ كهتتـى دە، ئۇنىڭدىن چۈشكهن خۇگوجـۈن ئـۇدۇل زامانقۇلنىـڭ ياتىقىغـا كى – پهيدا بولدى

 » يېڭى خىـزمهت « زامانقۇلنىڭ مهلۇماتىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن، ئىككهيلهن تاكى تۈن يېرىمىغىچه
 : ئۈستىدە سۆزلهشتى، خوجايىن ئاخىرىدا يوليۇرۇق بېرىپ

 . دىدى  زۇليار تونۇشتۇرماقچى بولغان هېلىقى قىزنىڭ ئىزىغا چۈشۈ الزىم، 
 ئالـدى بىـلهن ئـۇ، . زامانقۇل ئهتىسىدىن باشالپ يېڭى كۆرسهتمه بويىچه جىـددى ئىـشقا كىرىـشتى

 ئىككىنچى شۆبه ساقچى ئىدارىسىنىڭ نوپۇس دەپتىرىدىن مهزكۇر قىزنىـڭ ئىـسمىنى ۋە ئىـشىك نومـۇرىنى
 . بىلىۋالدى
 دىدى ئۇ،  يهنه، ماڭا تونۇشلۇق قىز بولۇپ چىقمىسۇن ! ئاقسۇ كونىشهههردىن، ئىسىمى پهزىلهت 

 . ئاندىن ئۇ نوپۇسنىچىنى تېپىپ پهزىلهت ئۈستىدە مهخسۇس ئههۋال ئىگلىدى . ئاستا پىچىرالپ
 تۆشـك ئىـشى – يۈزى تۆۋەن، ئهخالقلىق كۆرۈنىدۇ، ئارتۇق  دىدى نوپۇسچى،  مېنڭچه، بۇ قىز، 

 كهچۈرىدۇ، ئۆيىدە بىرال كىچىك پهقهت قول هۈنىرىگه تايىنىپ تۇرمۇش تۈزلهرگىمۇ چىقمايدۇ، – يوق، تاال
 ... ئانىسى يوق، يىتىم قىزالر، بىراق – سىڭلىسى بار، ئاتا

 بىراق، نېمه؟ 
 دەپ » بۇ قىزنىڭ ئىستىلى ناچار، يىگىـتلهر كـۆپ كىرىـپ چىقىـدۇ « : بىراق، خوشنىسى ئايىمخان 

. ئىنكاس بهرگهن
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 لىك بىر قىزى بولۇپ، ئۇنىڭ هۆسـىن ئايىمخاننىڭ پهزىلهت بىلهن تهڭ دىمهت . ئههۋال مۇنداق ئىدى
 . جامالى خېلى گۈزەل ئۆسۈپ يېتىلگىنىگه قارىماي قىزالرغا خاس بولمىغان بىر خىل غهلىته ئهيىپى بار ئىـدى

 ياشالرغا كىرىپ قالغان بۇ قىزغا دەسلىپىدە پهرۋانه بولۇپ يىگىتلهر ئۇنىڭ ئهيىپىنى كۆرۈپال رايـى 23 شۇڭا
 : شۇڭا ئايىمخان هه دېسىال پهزىلهتكه يالۋۇرۇپ . ى قايتىپ، كۆڭلى سوۋۇپ قاچاتت

 مهن ئۇنـداق چېغىمـدا ئىككـى بالىنىـڭ . قىزىمنىڭ ياش قورامى خېلى بىر يهرگه بېرىـپ قالـدى 
 دەپ ئهندىشىـسىنى – چۆچهك بولىـدىكهن – ئانىسى بولۇپ بولغان، شۇڭا قىزىم ئولتۇرۇپ قېلىۋەرسه سۆز

 . ئىزهار قىلىدى
 : شۇنداقتىمۇ ئۇ، ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن . ه زادىال ياقمايتتى بۇ سۆزلهر پهزىلهتك

 ئايىمخان ئاچا، كۆڭۈللىرىگه كهلمىسۇن، بۇ چوڭالرنىڭ ئىشى مېنى دىسىله، مهنمۇ قىزلىرى بىـلهن 
 ئايىمخان تهتۈر چۈشىنىپ، ئاغرىنچى قىلىپ ئاداۋەت تۇتـۇپ، ههپـتىلهپ، . دەپ جاۋاپ بىرەتتى  تهڭغۇ؟

 قىـزالر كۆپهيگهنـسېرى – پهزىلهتكه كىيىم تىكتۈرۈش ئۈچۈن كهلـگهن ئوغـۇل . مايتتى ئايالپ چىراي ئاچ
 پهزىلهتنىـڭ ئىـستىلى « الپ، قارىسىغا تۆهمهت چـاپ . ئۇنىڭ ئىچىگه ئوت كېتىپ، رەشكىدىن ئازاپلىناتتى

 . ساقچى ئورۇنلىرىغىمۇ چېقىشتۇراتتى . دەيدىغان بهتنام سۆزلهرنى ياياتتى » بۇزۇق
 ئىگلهپ بىرەر ههپته ئۆتكهندىن كېيىنكى بىر چـۈش مهههلـدە زامـانقۇل پىالنـى ساقچىدىن ئههۋال

 ياشالرغا كىـرگهن سىڭلىـسى هـېلىال 15 ئۇنىڭ . ئۇ ئالدىراش ئىش تىكىۋاتاتتى . بويىچه پهزىلهتكه كهلدى
 ر پهزىلهتنىڭ ئاتىسىدىن مىراس قالغان بۇ ئاددى قوراسـىدا بـا . مهكتهپتىن كېلىپ، چايغا ئولتۇرغان ئىدى

 . يوقى ئىككى ئېغىزال ئۆي بار ئىدى –
 ! ئاچا مېهمان كهلدى 

 دە، ئورنىــدىن تــۇرۇپ، – پهزىــلهت، سىڭلىــسىنىڭ ئــاۋازىنى ئــاڭالش بىــلهن ئىــشىنى توختــاتتى
 : ئۇ ئولتۇرماي تۇرۇپال سومكىسىدىن ئىككى پارچه رەخت چىقىرىپ . زامانقۇلنى ئورۇندۇققا تهكلىپ قىلدى

  ىم، ماۋۇ پاڭچۇدا كۆينهك تىكىپ بارسىله، قاچـانراق پۈتتـۈرۈپ بىـرەال؟ سىڭلىم ماۋۇ سارجىدا ش 
 . دىدى
 . دىدى پهزىلهت  بىر ههپتىدىن كېيىن، 

 زامانقۇلدىن گۈپۈلدەك هاراق پۇرىقى كېلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى سېزىۋالغان پهزىلهت ئۇنىڭ رەختىنـى
 . ئۆلچهپ بولۇپال يهنه چهتلهپ ئۆز ئىشى بىلهن بولۇۋەردى

 دە، ئـۇدۇل تامـدىكى ئهيـنهك جاهازىغـا ئېلىنغـان – زامانقۇل بۇ چاغدا ئاستا ئورنىـدىن تـۇردى
 جاهازىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۈچ كىشىنىڭ چوڭايتىلغان سـۈرىتى ئاالهىـدە . سۈرەتلهرنى كۆرۈش ئۈچۈن باردى

 . رەك ئوتتۇرىدا جهۋالنى، ئوڭ تهرەپته پهزىلهت، سول تهرەپته مۇبا . كۆزگه تاشلىنىپ تۇراتتى
 . دەپ ئوياليتتى زامانقۇل ئىچىدە » يىپ ئۇچى « مانا بۇ،

 زامانقۇلنىڭ سۈرەتكه قاراۋاتقانلىقىنى پهزىلهت گهرچه كۆز قىرىدا كۆرۈپ تۇرغان بولـسىمۇ، ئـانچىزا
 : زامانقۇلمۇ بىلىندۈرمهسلىككه سېلىپ . پىسهنت قىلمىغان ئىدى

 دە، يۇمـشاق دەسـسهپ – دىـدى  كـېلىمهن، بولىدۇ سىڭلىم، مهن كهتتىم، بىر ههپتىدىن كېيىن 
 . چىقىپ كهتتى

 نـى شـۇ كـۈنىال يېـرىم كـېچىچه » يىـپ ئـۇچى « زامانقۇل بۈگۈن پهزىلهتنىڭ ئۆيىدە ئېرىـشكهن
 . تېمىتماي هىماتلىرى خۇگوجۈن بىلهن ناسىرغا تولۇق يهتكۈزدى – ئېقىتماي
 . جىددى سورىدى دەپ  راست شۇ مۇبارەكمۇ، بىزدە ئىشلهيدىغان مۇبارەكمۇ؟ 
 . دىدى زامانقۇل  دەل شۇ، مۇبارەكنىڭ دەل ئۆزى، 
 مـۇمكىن . سىز ئهمدى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ كىرىپ، بىرىنچى قول ماتېرىيالغا ئېرىشىشكه تىرىـشىڭ 

... بولسا شۇ ماشىنچى قىز بىلهن
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 ئايىغى تېخىمـۇ خۇگوجۈننىڭ يېڭى تاپشۇرۇقىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، زامانقۇلنىڭ يۈرىكى يوغىناپ،
 ئۇ، بىر ئاخشىمى ئهتهي پهزىلهتنىڭ كۈشـهندە خوشنىـسى ئايىمخاننىـڭ يېنىغىمـۇ، مۇبـارەك . تېتىكلهشتى

 : ئايىمخان ئېغىزىغا كهلگىنىنى چاينىغىلى تۇردى . بىلهن پهزىلهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى كوچىالپ سورىدى
 ئىككـى خـانلىرىم قوشـكېزەككه هېلىقى گۇڭئهن گۈەنلىچۇدا ئىشلهيدىغان مۇبارەك بولمامدۇ، بـۇ 

 – كۈندە دېگۈدەك نېرىقى ئۆيىـدە چاقچـاق، كـۈلكه، قىيـا . ئۇالرنىڭ ئارىسىغا قىل سىغمايدۇ . ئوخشايدۇ
 ... چىيا

 زامانقۇل بۇ سۆزلهرنى خۇددى هامىلدار ئايـال بىـر نـېمىگه سـېزىك بولغانـدەك، ئىـشتىياق بىـلهن
 دۈشـمهن نـېمه دەيـدۇ، ئىـت « لـېكىن، . شۇنى يېزىۋاالتتى پهزىلهتنىڭ مۇخالىپى نىمىال دىسه . ئاڭاليتتى

 ! دېگهننى ئويالپ باقامدىكىنا؟ » نېمىنى يىمهيدۇ

 بۇيرۇتما ئىـشالرنى . مارت، ئايالالر بايرىمىنىڭ هارپا كۈنى، پهزىلهت جىددى ئىشلىمهكته  7 بۈگۈن
 هههلـدە زامـانقۇل يهنه بـايىقى دەل چۈش م . ئهتىگه ئۈلگۈرتۈش ئۈچۈن بىر قولىنى ئىككى قىاللمايۋاتاتتى

 كىچىكىنى ئېلىپ بهردى ۋە كارى – پهزىلهت دەرهال ئۇنىڭ كىيىم . كىيىمىنى ئېلىش ئۈچۈن كىرىپ كهلدى
 . بولماي بېرىپ ئۆز ئىشى بىلهن بولۇۋەردى

 ئىشىڭىز بهك ئالدىرشمۇ، نېمه؟ 
 : پهزىلهت ئىزىدىن قوزغالماي ۋە چىرايمۇ ئاچماي، ۋەزمىنلىك بىلهن

 . دىدى چۇس ئۈزۈپ – هئه ه 
 ئۇنداق بولسا مهيلى، مهن تېخى ئاخشاملىققا كىنوغا بـارارمىزمىكىن دەپ، سـىزگىمۇ كىنـو بېلىتـى 

 ئايرىم بىـر . مېنىڭ يهنه تىكتۈرىدىغان كىيىملىرىممۇ بار . ماۋۇ سىمكار پۇلىڭىزنى ئېلىڭ . ئالغاچ كهلگهنتىم
 . كۈنى كىلىمهن

 دە، خـۇددى – نى ئۈستهل ئۈستىگه تاشـلىدى » سىمكار ههققى « ان زامانقۇل قېتىغا خهت قىستۇرۇلغ
 . بىر كىم قوغلىغاندەك ئىتتىك چىقىپ كهتتى

 ئارقىـدىن – بـۇ ئارىـدا ئارقـا . پهزىلهت گۇگۇم چۈشكهن چاغدىال ماشىنىنىڭ يېنىـدىن قوزغالـدى
 رنى ئهل ياتقۇغىچه ئاران پهزىلهت ئۇال . چوكانالر ئۆيگه لىق تولغان ئىدى – كهلگهن كىيىم ئىگىلىرى، قىز

 خېرىـدارالرنى ئۇزىتىـپ بولـۇش بىـلهن تهڭ كـۆزى . ئۇ، بۈگۈن تازا چارچىغان ئىـدى . ئۇزىتىپ بواللىدى
 . ئۇيقۇغا كهتتى
 دە، تـېخىچه – پهزىلهتنىڭ سىڭلىسى ئايتۇلۇن سهههردىال ئورنىدىن تۇردى . » مارت  8 «  ئهتىسى

 پهزىلهت ئېرىنچهكلىك بىـلهن كـۆزىنى . ىرىگه سۆيۈپ كهتتى ئۇخالپ ياتقان ئاچىسىنى قۇچاقالپ، پىشانىل
 . ئېچىپ، سىڭلىسىغا قارىدى

 ... ئانام بولسىغۇ – قوپ ئاچا، ئۇخالۋېرەمسهن، بۈگۈن بايرامغۇ؟ مهن نېمه كىيىمهن؟ ئاتا 
 پهزىلهت دەرهال كۆڭلى سـۇنۇق سىڭلىـسىنىڭ . ئايتۇلۇن بوينىىنى قىسقان هالدا كۆزىگه ياش ئالدى

 دېـگهن » ... ئانـام بولـسىغۇ – ئاتـا « ئۇ، سىڭلىـسىنىڭ . دە، ئۇنى باغرىغا باستى – ا گىرە سالدى بوينىغ
 ئۆزىنى چىڭ تۇتسىمۇ، لېكىن ئويناق كۆزىدە ياش مۇنچاقلىرى . سۆزىنى ئاڭالپ، يىغلىۋەتكىلى تاس قالدى

 : ئۇ، يهنه ئۆزىنى توختىتىۋېلىپ . مۆلدۈرلهپ تۇراتتى
 بىـز بۈگـۈن چىرايلىـق بـايرام . يتۇلۇن، مهن ههممىنى تهل قىلىپ قويدۇم كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما ئا 
 . دىدى  قىلىمىز،

 دە، – راسكۇي ۋە مېهرىبان ئاچىسىنىڭ سـۆزىنى ئاڭلىغـان ئايتۇلۇننىـڭ كـۆڭلى شـۇئان يېـشىلدى
 ئاچىسىنىڭ مهڭزىگه يهنه ياندۇرۇشالپ سۆيۈپ كهتتى ۋە ئۇنىڭ يۇمران كۆكـسىنى مۇجـۇقالپ ئـوينىغىلى

. ۇردى ت
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 . دىدى پهزىلهت كۈلۈپ ۋە سىڭلىسىنى ئهركىلىتىپ  بولدى، ئۇياتسىزنى قارا، 
 – يـۈز . تورۇسـلىرىنى تۈزەشـتۈردى – تام . سىڭىل كىگىز، ئهدىياللىرىنى قېقىشتۇردى – ئاندىن ئاچا
 : شۇنىڭدىن كېيىن پهزىلهت سىڭلىسىغا . چاچلىرىنى تارىدى . كۆزلىرىنى يۇدى

 . دىدى  سا بىر ياسىنىپ باققىنا قېنى، مهن بىر كۆرۈپ باقاي، ئهمدى كىينىپ، را 
 . سـىڭىل تهڭـال يېڭـى كىيىملىرىنـى كىيىـشكه باشـلىدى – ئاچـا . ئايتۇلۇننىڭ دىلى يايراپ كهتتى

 باشلىرىغا ئوخشاش نۇسخىلىق چىمهن دوپپا، ئۇچىلىرىغا خۇشپىچىم ئهتـلهس كـۆينهك، ئۈسـتىگه قايرىمـا
 . پۇتلىرىغا پهزىلهت توقۇغان يۇڭ پايپاق ۋە قارا توپالي كىيدى ياقىلىق سۆسۈنه پهشمهت،

 . دىدى پهزىلهت  ئهمدى ئهينهككه بىر قاراپ باققىنا، قېنى، 
 دىدى ئـايتۇلۇن دەرهـال ئاچىـسىنىڭ بىلىكىـدىن سـۆرەپ ئـۇدۇل  يۈر، ئىككىمىز تهڭ قارايمىز، 

 بىرسـىنىڭ – سىڭىل بىر – ئاچا . غا ئېلىپ باردى تامنىڭ دەل ئوتتۇرىسىغا ئېسىقلىق چوڭ بىر ئهينهك ئالدى
 . چاچلىرىنى تۈزەشتۈرەتتى . گۈزەل هۆسنىگه زوقلىنىپ قارىشاتتى

 . دىدى يهنه پهزىلهت  قانداق، پۇچۇغۇم، خۇش بولدۇڭمۇ؟ 
 پهزىلهتمـۇ . ئايتۇلۇن دەرهال پهزىلهتنىڭ بوينىغا ئېسىلىپ، يهنه ئۇنىڭ يۈزلىرىگه سـۆيۈپ كهتتـى

 . نىسىگه بىر نهچچىنى سۆيۈپ قويدى ئۇنىڭ پىشا
 : كېيىن سىڭلىسىنى گۆشكه بۇيرۇپ

 مۇبارەك ئاچاڭ كېلىپ قېلىشى مۇمكىن، بۈگۈن سهن دېـگهن تامـاقنى ئىتىـپ . قاپىقىم تارتىۋاتىدۇ 
 . بېرىمهن، يۈگۈر سىڭلىم، گۆشنى تېزرەك ئهكهل

 ن كېيىن تۆتۈگـۈنكى سـىمكار پهزىلهت ئوچاق باشلىرىنى راسالپ قويغاندى . ئايتۇلۇن گۆشكه ماڭدى
 تۆنۈگۈن زامانقۇلنىڭ بهرگىنىنى ئۇ ئالدىراشـچىلىقتا بىـر . ههققى تاپاۋەتلىرىنى تىزىمالشقا كىرىشىپ كهتتى

 . هازىر شۇ پۇلنىمۇ ئېلىپ سانىغىلى تۇردى . تارتمىسىغا شۇ پېتىچه سېلىپ قويغاندى
 . يهنه سانىدى  يه؟ – دىمۇ نهچچه دولالر ئوشۇق بېرىپتىغۇ، ئېزىقىپ كهتكهن 20 ئهجهپ 
 ! دە – خهت تۇرىدىغۇ، بۇنىڭدا ئويۇن بار ئىكهن 

 دە م ۋۇجـۇدى – خهتنىڭ ئاخىرسىغا بارغىچه چىدىيالماي قالدى . پهزىلهت خهتنى ئوقۇشقا باشلىدى
 ئـۇ غهزىپىـدە خهتنـى دەسـسهپ چهيلىـۋەتمهكچى بولـۇپراق، يهنه . تىترەپ، لهۋلىرى كۆكىرىـپ كهتتـى

 : هاي بېرىپ ئاچچىقىغا
 – دە، ئاندىن بهر مهسـلىههت بىـر يـاقلىق قىاليلـى – توختا، مهلئۇننىڭ خېتىنى مۇبارەك كۆرسۇن 

 . دىدى ئۇ ئۆزىگه تهسهللى بېرىپ
 ئۇ سۇپىنىڭ قىرىغا ئهمدىال ئولتۇرۇشـىغا . پهزىلهتنىڭ كۆڭلىنى غهشلىك تۇمانلىرى قاپلىۋالغان ئىدى

 . مۇبارەكنى سـۇپىغا تهكلىـپ قىلـدى . ئۇالر قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى . مۇبارەك بىلهن ئايتۇلۇن كىرىپ كهلدى
 : مۇبارەك خۇش چىراي بىلهن

 تونـۇمىغىلى تاسـال . مهن ساڭا كېلىۋېتىپ، ماۋۇ ئويۇن قېپى ئايتۇلۇنغا ئۇچرىشىپ قالسام بولىـدۇ 
 مىز يـول بـويى قاپتىمهن، قارا، بۇنى شۇنچه چىرايلىق ياساپ قويغىنىڭنى، سېنى سورىسام بار دىدى، ئىككى

 . دىدى ئايتۇلۇننىڭ كۆڭلىنى ياساپ  شۇنداقمۇ ئايتۇلۇنۇم، . پاتروشكىلىشىپ كهلدۇق
 ۋۇجۇدىغـا . ئۇنىڭ كېلىشى بىلهن پهزىلهتنىڭ كۆڭلى ئېچىلىپ، يـۈزىگه باشـقىدىن قـان يۈگـۈردى

 . ئۇالر ئۇزۇندىن بېرى ههقىقى دىلكهش دوستالردىن ئىدى . دەرمان كىردى
 بۈگۈنكى كۈنـۈم  دىدى پهزىلهت مۇبارەكنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ،  ن بولساڭ، ناۋادا كهلمىگه 

 قېنـى نـېمىگه دىلىـڭ . ئايتۇلۇن سېمىز قوي گۆشـى ئېلىـپ كهپتـۇ . خۇيمۇ ۋاقتىدا كهلدىڭ . هارام بوالتتى
 تارتىدۇ؟
. بۈگۈنكى تاماقنىڭ تۈرىنى ئايتۇلۇن تاللىسۇن 
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 ههممهيـلهن . كنىڭ سۆزىگه ئۈلگۈرتـۈپال چاققـانلىق بىـلهن دىدى ئايتۇلۇن، مۇبارە  پېتىر مانتا، 
 . قاقاقالپ كۈلۈشتى

 ... ماقۇل، قېنى ئهمسه، سهن گۆش توغراپ، قىيما قىل، مهن خېمىر يۇغۇراي 
 . پهزىلهت يهڭلىرىنى تۈرۈپ، پهشتامال تارتىپ ئىش باشلىدى

 چـاي ئىچىـشىپ ئولتۇرغـاچ تامـاق پىـشقىچه . ئۇالر قولمۇ قول تۇتىشىپ، پېتىـر مـانتىنى تۈگۈشـتى
 ... پهزىلهت بىلهن مۇبارەك پاراڭغا چۈشتى

 : تاماقتىن كېيىن پهزىلهت سىڭلىسىغا
 بىردەم تاالغا ئوينىغـاچ تامـاق سـىڭدۈرۈپ كهلگىـن، لـېكىن بهك كهچ قالمـا، ئهته مهكتىـپىڭگه 

 . دىدى  بارىسهن ئهمهسمۇ؟
رۋازىنى ئېتىپ كىرگهندە، مۇبـارەك ئىچكىركـى پهزىلهت دە . ئايتۇلۇن يۈگۈرگهن پېتى چىقىپ كهتتى

 ئۆزىنىڭ ئهينى زامانـدا بىـرگه چۈشـكهن . ئۆيدىكى ئهينهك جاهازا ئالدىدا سۈرەتلهرگه تىكىلپ تۇراتتى
 . سۈرىتىدىن كۆزىنى ئۈزەلمهي قارايتتى

 دىـدى  بۇ سۈرەتلهرگه نىمانچىۋاال قارايدىغانسهن؟ بولدى كهل، سـاڭا دەيـدىغان گېـپىم بـار، 
 . پهزىلهت
 . دىدى مۇبارەك  دەۋەر، قۇلىقىم سهندە، 

 پاراسـىتى ۋە ئىـسىل – شـۇ چاغـدا جهۋالنىنىـڭ ئهقىـل . مۇبارەك بىلهن جهۋالنى ساۋاقداش ئىـدى
 ئـالتۇنچى « ئـۇالر . پهزىلىتى مۇبارەكنىڭ قهلبىدىمۇ هۆرمهت ۋە تهلپۈنـۈش تۇيغۇسـىنى قوزغىغـان ئىـدى

 غا » ئالتۇنچى سهرگهردانالر « پهزىلهتنىڭ . ش ههركىتىدىمۇ ههمكارالشتى ئۈچۈن ئىئانه توپال » مۇساپىرالر
 نۇرغۇن ماتا ياردەم بهرگهن ئالىجاناپ خىسلىتىنى جهۋالنىنىڭ كۆپ قېـتىم مهدهىيلىگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان

 ئۇنىـڭ جهۋالنىغـا . مۇبارەك، كېـيىن جهۋالنىنىـڭ پهزىلهتـكه رىـشت باغلىقـانلىغىنىمۇ ئاڭلىغـان ئىـدى
 اقى كۈچلۈك بولسىمۇ، ئهمما ئۆز نهپسىگه چوغ تارتىشتىن كېچىپ، جهۋالنىغا تهلپۈنـۈش تۇيغۇسـىنى ئىشتىي

 بـۇ . دە، شۇ كۈندىن باشالپ پهزىلهت بىلهنمۇ ههقىقىي دوسـتلۇق ئورنـاتتى – دوستلۇق تۇيغۇسىغا بۇرىدى
 ئـالتۇنچى « لنىـڭ جهۋالنـى ئۇالرغـا زامانقۇ . قوشماق دوستلۇق هازىرغىچه داۋام قىلىپ كهلمهكـته ئىـدى

 ئاخىرىـدا شـۇ . نى قانداق ۋەهشىيلهرچه نـابۇت قىلىۋەتكهنلىكىنىمـۇ سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدى » يىگىتلهر
 مۇبـارەك . جهۋالنىنىڭ ئۆزىمۇ زامانقۇل تهرىپىدىن هېچبىر گۇناهسىزال تـۈرمىگه تاشـلىنىپ ئۆلتۈرۋىتىلـدى

 مۇبـارەك هـازىر سـۈرەتكه قاراۋېتىـپ، مۇشـۇ شۇڭا . بىلهن پهزىلهت بۇ قانلىق تىراگېدىينى تولۇق بىلهتتى
 . ۋەقهلهرنى ئهسلىمهكته ئىدى

 . تىت بولۇپ كېتىۋاتىمهن – بولدى، سۈرەتنى كېيىن كۆرسىڭا، ئىچىمنى بىر نېمه تاتالپ تىت 
 . پهزىلهت تاقهتسىزلىك بىلهن بېرىپ، مۇبارەكنىڭ قولىنى تارتىپ

 . دىدى تهكرار تهكىتلهپ – . يلى يۈر، خالى چېغىمىزدا ئوبدانراق سۆزلىشىۋاال 
 : يان ئولتۇرۇشقاندىن كېيىن، پهزىلهت خهتنى مۇبارەككه سۇنۇپ – ئىككهيلهن يانمۇ

 . دىدى  ئوقۇپ باق، 
 ئـۈچ قېـتىم ئوقـۇپ – مۇبارەك خهتنى تهقهززالىق بىلهن ئوقۇشقا باشلىدى ۋە ياندۇرۇشـالپ ئىككـى

 : بولۇپ
 . دەپ سورىدى  ئۇ، ئىسمى يېزىلماپتىغۇ؟ گىتكهن ساڭا بۇ تهكلىپنى قويغان قايسى يى 

 : رەڭگى ئۆچكهن پهزىلهت بىر ئۇه تارتىۋېتىپ جاۋاب بهردى
 ! زامانقۇل 

: بۇ ئىسىمنى ئاڭالپ مۇبارەكنىڭ رەڭگى تاتىرىپ كهتتى ۋە
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 . دەپ جىددى سورىدى  نىمه؟ ئۇ، بۇ يهرگه قاچاندىن بۇيان كېلىپ يۈرىدۇ؟ نېمه دەپ كېلىدۇ؟ 
 . دە، جىددى ئاهاڭدا تهكىتلىدى – اللىقانداق تهشۋىشكه چۈشكهن مۇبارەك سهكرەپ تۇرۇپ كهتتى ئ

 مۇبارەك يهنه چۆچۈگهنـدەك . بىرلهپ سۆزلهپ بهردى – پهزىلهت تۆنۈگۈن چۈشته بولغان ئههۋالالرنى بىر
 : تېخىمۇ چوڭقۇرالپ سوراشقا باشلىدى

 كۆرۈۋالدىما؟ ئۇ، راستىنال ئهينهكتىكى ئۈچىمىزنىڭ سۈرىتىنى 
 . تاڭ قېلىپ دوسـتىنىڭ كـۆزىگه تىكىلهتتـى – مۇبارەكنىڭ جىددىلىشىپ كهتكىنىدىن پهزىلهت هاڭ

 : مۇبارەك داۋامالشتۇردى
 مهن بۇ ههقته بىر مـۇنچه نـازۇك ئىـشالرنى . پهزىلهت دوستۇم، مهن ئىشنىڭ تېگىگه يېتىپ بولدۇم 
 انقۇلنىڭ بۇ يهرگه كېلىشى بىـر چـوڭ ئـاپهتتىن دېـرەك زام . ئۇ، هازىرچه ساڭا سىر بولۇپ تۇرسۇن . بىلىمهن
 پۇل، مهنسهپ ۋە شۆهرەت ئۈچۈن ئۇنىڭ قولىـدىن . ئۇنىڭ يۈزىدە تۈكى بار، شۇم ئهڭگىز مهخلۇق . بېرىدۇ

 ههر باال كېلىدۇ، ئۇ، سېنىڭ ئۆيۈڭنى زادى قانداق قىلىپ بىلىۋااللىدى؟ بـۇ، چوڭقـۇر ئويلىنىـپ كۆرۈشـكه
 هاراق . دېگهن بىر مهرەزلىك بېشىمىزغا كهلگهندەك قىلىدۇ » ىرنىڭ كاساپىتى مىڭغا ب « . تېگىشلىك بىر ئىش

 شــاراپنىڭ كهيــنىگه كىرىــپ كهتــكهن شــالالقالر ئېغىزىــدىن بــاال تېرىغــان بولۇشــى ئېهتىمــال، مــاۋۇ –
 جاهازىدىكى ئۈچىمىزنىڭ سۈرىتىنى مهن بۈگۈنال ئېلىپ كېتىپ، يۇشـۇرۇپ قويـاي، بىخهسـتهلىك قىلىـپ،

 سـهن ئـۆزەڭنى مهزمـۇت . مىزگه پهخهس بولمىساق بۇ سۈرەت چوقۇم بېشىمىزغا باال كهلتۈرۈپ بېرىـدۇ ئۆزى
 سـهن . چۈنكى ئۇ ههرقىماپ بىلهن زەههرلىك قـولىنى سوزۇشـتىن يانمايـدۇ . تۇتۇپ، زامانقۇلغا تاقابىل تۇر

 . ئۇنىڭدىن ههزەر ئهيله، مهن سېنى، ئايتۇلۇننى ههرگىز تاشلىۋەتمهيمهن
 . مۇبارەك خوشلىشىپ ئۇزىدى . هن ئىدى كهچ كىرگ

 يىگىرمه ئىككىنچى باپ
1 

 . قازا يالغۇز يۈرمهيدۇ – باال
 خهلق ماقالىسى 

 كۈنـدۈزى جـۇدۇن، . مارت ئېيىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى، هـاۋا توسـاتتىن ئۆزگىرىـپ كهتـكهن ئىـدى
 . وختىمـاي يېغىـپ تـۇراتتى سىم يامغۇر ت – بۈگۈن كېچه قار ئارىالش سىم . قاراڭغۇ تۇمان – كېچىسى قاپ

 ئهل . كوچىالردا ئادەم قارىسى كـۆرۈنمهيتتى . ئاچچىق سوغاق كىشىنىڭ بهدىنىگه نهشتهر سانچىپ ئۆتهتتى
 دە، ئىككـى – قورا ئالدىغا ماش رەڭلىك پىكاپ يهنه پهيـدا بولـدى » نومۇرلۇق – 41 « ياتقۇغا يېقىن

 بۇالر باشقارما باشلىقى خۇگوجۈن . ىدە كىرىپ كهتتى كىشى پىكاپتىن چۈشكهن پېتى زامانقۇلنىڭ ئۆيىگه غىپپ
 زامانقۇل نـامهلۇم بىـر سـورۇندىن هـېلىال قايتىـپ كېلىـپ، چـاي ئىچىـپ . ۋە بۆلۈم خادىمى ناسىر ئىدى

 . ئۇ، بۈگۈنمۇ خېلىال كهيىپ ئىدى . ئۇ چاچراپ تۇرۇپ ئىككى مېهمىنىنى ئورۇنغا تهكلىپ قىلدى . ئولتۇراتتى
 ئهيۋەشـكه – كىـرمهيال، زامانقۇلغـا سـۇئال بېرىـپ – دى خۇگوجۈن كىـرە دى  ماشىنچى قىزنى، 

 كهلتۈرۈلىدىڭىزمۇ؟
 زامــانقۇل، باشــقارما باشــلىقىنىڭ مىخــتهك قادىلىــپ تۇرۇشــىدىن ئهيمىنىــپ، يهرگه قارىۋالــدى ۋە

 دە، – بىـر ئـازدىن كېـيىن، ئـاغزى زۇۋانغـا كهلـدى . تىرنىقىنى تاتىلىغان پېتى دۇدۇقلىنىپ تۇرۇپ قالدى
 : جاۋاپ بهردى

 ياق، تېخى ئۇنىڭ هالى چوڭ، بوينى قاتتىق، تهرسا بىر نېمىكهن، مهن كىرسهمال جهددىلى قېتىـپ، 
 . قاپىقىنى ئېچىپ قاراپمۇ قويمايدۇ . كىرپىدەك تۈگۈلىۋالىدۇ

هېلىقى ئهينهك جاهازىدىكى سۈرەتلهرنى قولغا چۈشۈرەلىدىڭىزمۇ؟



 تورىدا com . blogbus . mmtys :// http تېخىمۇ كۆپ نادىر ئهسهرلهر

 بهت  75 

 . تىمدا بارسام، ئۇ سۈرەتلهر جاهازىدا كۆرۈنمهيدۇ راست بۇنى دىمهپتىمهن، كېيىنكى قې 
 دە، يانچۇقىـدىن بىـر پـاپىروس – باشقارما باشلىقى بۇ گهپنى ئاڭالپ ئورنىدىن تىك تۇرۇپ كهتتـى

 ئىككى قولىنى كهينىگه قـايچىالپ، ئاللىقانـداق خىيـالالر بىـلهن ئۆينىـڭ ئىچىـدە . چىقىرىپ تۇتاشتۇردى
 ئـۇ ئاخىرىـدا . ك ئىڭهكلىرى تۆۋەنگه ساڭگىالپ كهتكهنـدەك كـۆرۈنهتتى ئۇنىڭ گۆشلۈ . تىنىمسىز ماڭاتتى

 : زامانقۇلغا زەردىسى بىلهن بۇيرۇق قىلدى
 جاهازىدىكى سۈرەتنى ئىالجنىـڭ بېـرىچه قولىمىزغـا . سهن ئۇ قىزنىڭكىگه ئهته كهچقۇرۇن يهنه بار 

 قىـز قارشـىلىق كۆرسهتـسه، مۇبـادا . چۈنكى، ئۇ نهرسـه بىـزگه بهك مـۇهىم . چۈشۈرۈشكه ئامال قىلىپ كۆر
 خوشنىسى ئايىمخاننىڭ پاش قىلىشنى ئاساس قىلىپ، ئۇنىڭغا بۇزۇقلۇق جىنـايىتى ئارتىـپ، قولغـا ئېلىـپ،

 . ئهمالى يوق ئۇنىڭدەك گـاداي قىزنىـڭ كـارى چـاغلىق – جهمىيهتته نامى . ئۆيىنى ئاختۇرۇشقىمۇ بولىدۇ
 بۇ ئىـشنى ئورۇنالشـتا كۆڭۈلچهكلىـك قىلىـشقا . يمىز بىراق، ئۇ ئۆيدىن نۇرغۇن ئاخباراتنى قولغا چۈشۈرەله

 . ياشالر تهشكىالتىنىڭ بىر مهخپى پونكىتى ئاشۇ قىزنىڭ ئۆيى ئىكهنلىكى ئېسىڭدە بولـسۇن . زادى بولمايدۇ
 . گهپ شۇ، بىز كهتتۇق

 كېچهكلىرىنـى سېلىـشقىمۇ ئېرىنىـپ، كارۋىتىغـا دۈم – زامانقۇل كىـيىم . ماش رەڭلىك پىكاك كهتتى
 ئاخـشامقى . كۆزى گـاراڭ هـالهتته ئورنىـدىن تـۇردى – ئهتىسى ئۇ، باش . پېتى ئۇخالپ قالدى چۈشكهن

ياۋموسـهن . پاتال بېشىنى ئىككى قولى بىلهن چىڭ مۇجۇپ قوياتتى – هاراق چىشلىۋالغانلىقىدىنمۇ، ئۇ پات
 راۋاتقان تېغى تهرەپتىن سهههردە كېلىپ، قورا ئالدىدىكى چـوڭ تـۈپ قارىياغـاچ شـېخىدا يېقىمـسىز سـاي
 دە، – چوكىالڭ قاغىالرنىڭ ئاۋازى جېنىغا تهكـكهن زامـانقۇل ئورنىـدىن قوزغالغـان پېتـى تاالغـا چىقتـى

 – كېـيىن ئـۇ، كىـيىم . دە، ئۇالنباي سىيان ئۇچۇپ كهتتى – قاغىالر بهدەر قوزغالدى . قاغىالرغا چالما ئاتتى
 بــۇ . اشخانىــسىغا قـاراپ ماڭــدى ئ » قهدىنــاس « كىچهكلىرىنـى راۋۇرۇس كىيىــپ، ئهرداۋچــاۋدىكى شـۇ

 . تـوغرا بىـر كـۈننى ئۆتكـۈزدى – ئاشخانىدا زامانقۇل خۇددى ئۆزىنى دالدىغا ئالغان قاچقۇندەك، توپمـۇ
 ئۇنىڭ كۆزلىرى خۇددى خۇن ئىچكهن قاتىلنىـڭ كۆزىـدەك . ئىچتى . غىزانى بولسا قارنى يېرىلغۇدەك يىدى

 مهزگىلدە ئورنىدىن تۇرۇپ، ئاشخانىنىڭ سـىرتىغا زاۋال چۈش چۈشكهن . بۆلهكچه قىزىرىپ كهتكهن ئىدى
 يـان قـورالىنى ئاسـتى، بىـر . دە، ئارقا كوچا تېمىنى ياقىالپ ماڭغىنىچه ئـۇدۇل ياتىقىغـا بـاردى – چىقتى

 ياڭخاڭ كۇلۇبى ئالـدىغا . ئىشىكىنى تاقاپ، يهنه كوچىغا قاراپ ماڭدى . ئىنچىكه سىمنى يانچۇقىغا سالدى
 . پ قارىياغاچ تۈۋىدىكى يۇندا ئېرىقىدىن ئاتالپ ئۆتىمهن دەپ دومىالپ چۈشتى يېقىنالپ بارغاندا بىر تۈ

 . ههسسىنهي، ئهمدى ماۋۇ ناتهسلىكنى قارىمامدىغان
 ئۇ، ئاۋايالپ بېرىپ، بايىقى قارىياغاچقا ئـارانال . يۇندا ئېرىقىدىن تهسته قوپتى . زامانقۇل ۋايسايتتى

 ئـۇ، قـارار گـاهىنى ئېـسىگه . پاتقاق بىلهن بۇلغانغان ئىدى قارا – كىچىكىنى قاپ – كىيىم . يامىشىۋالدى
 : دە – ئالدى

 بارايمۇ، بارمايمۇ؟ بارمىسام، باشقارما باشلىقىنىڭ سورىقى ؛ بارسام پۈتـۈن ئهزايىـم يۇنـدا پـاتقىقى،
 لـېكىن ئـۇ يهرگه . راستىنال ئۇنىڭ بېشى گاڭگىرىغـان ئىـدى . دەپ بىر هازاغىچه ئارىسالدى بولۇپ قالدى

 . كىچىكىنى يهڭگۈشلىدى – دە، كىيىم – ئۇ قايتىپ ياتىقىغا باردى . ن كېچه چۇقۇم بېرىشى كېرەك بۈگۈ
 دە، ئـۇدۇل تهرەپتىكـى – زامانقۇل يهنه ئۆيدىن چىقتـى . بۇ چاغدا خېلىال كهچ كىرىپ قالغان ئىدى

 ر يـولالر بىـلهن تۈگمهن ئېرىقىنىڭ جهنۇپ تهرىپىنـى بـويالپ، چىغىـ . خالتا كوچا بىلهن خابا بويىغا ئۆتتى
 . بارىدىغان مهنزىلى يېقىنالشقانسېرى پهيلىنى بۇزۇپ ماڭـاتتى . جىن يولۇقمىدى – ئۇنىڭغا ئىنس . ماڭدى

 زامانقۇل ئىچىـدىن مههـكهم ئىلىـپ . بىر ئازدىن كېيىن ئۇ پهزىلهتنىڭ قوراسى ئالدىغا كېلىپ توختىتىدى
 پهزىـلهت بىـلهن سىڭلىـسى . اڭلىتالمىـدى يـۇ، ئ – قويۇلغان دەرۋازىنى بىر نهچچه قېـتىم ئـۇرۇپ بـاقتى

 زامانقۇل قاراملىقىغا ئېلىپ، ئالـدى تامنىـڭ پهسـرەك بىـر . ئايتۇلۇن ئاللىقاچان ئوخالپ كېتىشكهن ئىدى
– قىلغان ئاۋازدىن پهزىلهتنىڭ يۈرىكى قـارتال قىلىـپ قالـدى » گۈپ « . يېرىدىن قوراغا سهكرەپ چۈشتى
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 ئانـدىن . كىچىكىنى كىيدى – كىيىم . تۇردى ۋە چىراق ياندۇردى دە، چۆچۈپ ئويغىنىپ ئورنىدىن ئىرغىپ
 . ئوتۇن يارىدىغان پالتىنى ئېلىپ، زەنجىرلهنگهن ئىشىكنىڭ يېنىغا كىلىپ تۇردى

 دىـدى  ئىشىكىڭىزنى ئېچىڭ، ئۆتكهندە دېگهن هېلىقى چاپـانلىق رەختىمنـى ئېلىـپ كهلـدىم، 
 . زامانقۇل، ئىشىكنىڭ سىرتىدا مۇاليىم ئاۋازدا

 نىمىشكه بىراۋنىڭكىگه كېچىلهپ كېلىپ، ئىتتهك تېمىدىن سهكرەپ چۈشۈپ يۈرىسىز، ئىشىڭىز بولسا 
 . دىدى پهزىلهت  ئهته كۈندۈزى كېلىڭ،

 شۇڭا هـازىر . تۇرپانغا بارىدىغانلىقىمنى هېلىال ئاڭلىدىم . دىمىسىڭىزمۇ كۈندۈزدە كهلمهكچى ئىدىم 
 . رەختىنى بېرىپال كېتىمهن . ڭ بۇ سهۋەنلىكىمنى كهچۇرۇ . كېلىپ قالدىم

 ئۇنىڭ ئۈستىگه زامانقۇل شۇنلۇق قىلىپ ئۆتكهن قېتىم سـىمكار . بۇ گهپلهر پهزىلهتنى ئىككلهندۈردى
 . بۇنى مۇشۇ قېـتىم يـۈز تـۇرانه قـايتۇرۇپ بېـرىش الزىـم . دولالرچه پۇلنى ئوشۇق بېرىۋەتكهن 20 ههققىگه

 زامـانقۇل خـۇددى . دە، ئىشىكنى ئاخىر ئېچىـپ بهردى – دېگهن پىكىر پهزىلهتنىڭ كاللىسىغا كىرىۋالدى
 قاۋاندەك ئۈسۈپال ئۆيگه كىرىۋالدى ۋە بارغان پېتى ئاۋال ئهينهك جاهازىـدىكى ئۈچهيلهننىـڭ سـۈرىتىنى

 ئۇنىڭ . جاهازىدىكى سۈرەتلهرنىڭ يوقالغانلىقىنى بىلگهن هامان چىرايى بىردىنال تاتىرىپ كهتتى . ئىزلىدى
 . ، تهلهتى بېزىرىپ، ئهلپازىدىن قاتىللىق ئىما بېرەتتى قاپىقىدىن مۇز يېغىپ

 ! ماڭا ئارتۇقچه پۇلنىڭ الزىمى يوق 
 پهزىلهت دەرغهزەپ بىلهن زامانقۇلنىڭ ئارتۇق پـۇلى ۋە خېتىنـى ئۇنىـڭ ئالـدىغا تاشـالپ بېرىـپ

 : تهكىتلىدى
 سى يۈزىڭىز بىلهن ماڭا ئېيتىڭا، يهنه قاي . بهس، هارام سىڭمهيدۇ . هاالل ئهجرىمنىڭ ههققىال يېتىدۇ 

 خهت يېزىپ يۈردىڭىزمۇ؟ ساباههتخان ئاچامنى خارلىغىنىڭىز يهتمهمدىكهن؟ كۆزۈمدىن يۈتـۈڭ، هـازىرال
 ! يوقىلىڭ، بوسۇغامغا ئىككىنچى دەسسىگۈچى بولماڭ

 دىـدى زامـانقۇل بىـشهملىكىگه  ئانچىۋاال زورۇقۇپ كهتمهڭ، مېنىڭ تېخى دەيدىغان سۆزۈم بار، 
 باههتنى دىسىڭىز ئۇ، بىرىنچىدىن تۇغماس، ئىككىنچىدىن ئۇ مۇئهللىم، شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهن سا – ئېلىپ

 . ئۇنى ياخشى كۆرمىدىم
 ! دە – شۇنىڭ ئۈچۈن لىرانى ياكى شاڭخهيلىك سهتهڭنى تاللىغان ئىكهنسىز 
 . ياق، مهن هازىر ماشىنچى قىزنى تاللىدىم 
 جهمهتىم ههممىسى – مېنىڭ جهددى . قىۋېتىپ سۆزله ئاغزىڭغا باال تهگسۇن ئىالهىم، ئاغزىڭنى چاي 

 سـېنىڭ مېنـى تىلغـا ئېلىـشقا نـېمه . مهنمۇ بىلىم ئىگىلىرىنـى سـۆيىمهن . ئوقۇتقۇچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ
 ههددىڭ؟ سهم مېنىڭ خىلىممىدىڭ؟

 خىلىڭىز جهۋالنى؟ 
 . دەل شۇ، ئۇنىڭ بىلىمى، ۋىجدانى 
 ئۇ هازىر نهدە؟ 
 . ەتكهن يهردە دەن تىرىك كۆمۈۋ 
 ئۇنداقتا سىزنىمۇ شۇ يهرگه ئاپىرىپ قويۇش كېرەكمۇ؟ 
 ئۇنىڭدىن بۆلهكمۇ سېنىڭ كهسپىڭ بارمىدى؟ 

 ئۇنىـڭ . پهزىلهتنىڭ قاتتىقلىغىنى كۆرۈپ، زامانقۇلنىڭ ئوغىسى قايناپ، كۆزلىرى چهكچىيىـپ كهتتـى
 رەقىبىـدىن ئـۆزىنى شـۇنچه . غـان ئىـدى بىلهن رەقىبى رىشتىسىنىڭ بارلىقىنى زامانقۇل زادىال ئويالپ باقمى

 زامانقۇلنىــڭ شــۇم كۆزلىرىــدىن قــان . تــۆۋەن كــۆرگهن بــۇ قىزنــى شــۇ تاپتــا چاينىۋەتكۈســى كېلهتتــى
 زامـانقۇل ئورنىـدىن دەرهـال . ئۇشتۇمتۇتال سىرىتتىن هۇشقۇرتقان ئاۋاز ئاڭالندى . چاچراۋاتقاندەك تۇراتتى

: تۇرۇپ، پهزىلهتكه نهشتهر كۆزىنى سانچىپ
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 سالدىراپ چىقىـپ – دېگهن پېتى ئالدىراپ – ئهمىسه . دە، خوپ بولىدۇ – گهپ شۇنداق ئىكهن 
 . كهتتى
2 

 ساناقـسىز يۇلتـۇزالر جـۇال قىلىـپ، – زۇمـرەتتهك سـۈزۈك ئاسـماندا سـان . تۈن تهڭ مهزگىلى ئىدى
 . ئاراملىرىغا مهرۋايىتتهك بۇر سېپىپ تۇراتتى – پهزىلهتنىڭ هويال

 هېلىقى ناسـىر باشـالپ كهلـگهن  » هىمات ئاغىسى « مهن قېشىدا زامانقۇلنىڭ غهرپ تهرەپتىكى تۈگ
 دوالنلىـق بـۇ يىگىـت . دىن بىرىنى چهمبهرچهس باغالپ قويغان » ئالتۇنچى يىگىتلهر « قوراللىق ساقچىالر

 ئۇزاق تارتقان كېزىك ئاغرىقى ئازابىدىن يـېڭىال خـارىچ بولـۇپ، ئهمـدى تىلهمچىلىـك بىـلهن تۇرمـۇش
 ئـۇ، كېچىـدە مـۇزالپ ياتالمـاي، . ئۇنىڭ ماكانى مۇشۇ يهردىكى تۈگمهننىڭ كولىـسى ئىـدى . ەتتى كهچۈر

 دە، ئاندىن – يۈگۈرۈپ ئىسىنىش ئۈچۈن ئهمدىال تۈگمهن كولىسىدىن چىققاندا ئۇنى ساقچىالر باغلىۋالدى
 ۋە پهزىلهتنىـڭ زامانقۇل مۇشۇ بهلگه بويىچه بۇ يهرگه يېتىپ كهلـدى . هۇشقۇرتۇش ئارقىلىق بهلگه بهردى

 . مۇئامىلىسى، جاهازىدىكى سۈرەتنىڭ يوقلۇغى توغرىسىدا ناسىرنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدى
 دەپ ناسىرمۇ زامانقۇلنىـڭ – . بولدى، خاتىرجهم بول، قۇربانلىققا قوي مانا ئۆز پۇتى بىلهن كهلدى 
 ڭ كاچىتىغـا بىـر قـانچه شـاپىالق ئارقىدىن هېلىقى باغالپ قويۇلغان دوالنلىق يىگىتنى . پىچىرلىدى قۇلىقىغا
 هاقـارەت ياغـدۇرۇپ شـۇ يهردىـال سـوراق – يامغۇردەك تىل – دە، قاتتىق ههيۋە قىلىپ ۋە قار – ئۇردى

 : باشلىدى
 كېچىدە سهن بۇياققا كېلىپ، نېمه ئىشالرنى قىلىپ يۈرىسهن؟ – قېنى سۆزله، تۈن 
 ...... ، 

 ! ئۇششۇق، مۇتىههم
 : ىگىتنى بىر مۇشت ئۇردى ۋە ناسىر قاتتىق ۋارقىراپ، ي

 نۇمۇسـىغا – ئاخشام سهن بۇ مهههللىدە بىر يىتىم قىزنىـڭ ئائىلىـسىنى بـۇالپ، قىزنىـڭ ئىپـپهت 
 تىگىشتهك ئهسكىلىكنى سادىر قىلىپ، يهنه بهزدەك گۆشىيىپ تۇرىسهنغۇ؟ ئهمدى مانا زىقىڭ توشۇپ، قولغا

 . دىدى – . ىڭنى دارغا تارتىمهن هازىرال تاناۋ . چۈشتۈڭمۇ؟ قىلمىشىڭغا كۆنمهيدىكهنسهن
 مهن ئاغرىقچـان بىچـارە . يوقسۇ غوجام، بۇ دېگهنلىرى مېنىڭ ئوڭۇم تۇرماق چۈشۈمگىمۇ كىرمىگهن 

 ... ئادەممهن
 زارىغـا پهرۋامـۇ قىلمـاي، شـۇئان ئـۇنى ئىككـى – يىگىتنىڭ ناله » شۇم پىشانه « ئهمما، ناسىر بۇ

 بـۇ . چۈنكى، كومېدىيه مانا شـۇنداق ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئىـدى . ساقچىغا تاپشۇرۇپ، تۈرمىگه ئهۋەتىۋەتتى
 . ئۇچراپ، نابۇت قىلىنغان ئىدى » توقۇناق باال، ئىلمهك قازا « گۇناهسىز يىگىت شۇ تهرىقىدە

 زامـانقۇل بايـا . شۇنىڭدىن كېيىن زامانقۇل، ناسىر ۋە بىر ساقچى پهزىلهتنىڭ قوراسى ئالدىغا كهلدى
 بۇ قېتىم ئـۇالر . كېيىن پهزىلهت دەرۋازىسىنى يهنه ئىچىدىن ئېلىۋالغان ئىدى قورادىن چىقىپ كهتكهندىن

 باشقا كهلگهنـدە « . بۇ قېتىممۇ قىز قىلچه قورقمىدى . پهزىلهتنىڭ ئۆيىگه زوراۋانلىق بىلهنال باستۇرۇپ كىردى
 . نهپرەت بىلهن هومىيىپ قاتتىق تۇراتتى – دېگهندەك ئۇ، باسقۇنچىالرغا غهزەپ » باتۇر

 . دىدى ناسىر  ىز يۇقىرىنىڭ تاپشۇرۇقى بىلهن هازىر ئۆيىڭىزنى ئاختۇرىمىز، ب 
 مېنىڭـدە نـېمه گۇنـاه بـار؟ نېمىـشكه ئۆيـۈمنى . مېنىڭ ئۆيۈمنى ئاختۇرۇشقا نېمه ههققىڭـالر بـار 

 . دىدى غهزەپ بىلهن پهزىلهت  ئاختۇرماقچى سىلهر؟
 ئۇنـداق « هىماتلىرىنىڭ ئۇنىڭغا يهل بېرىپ، هېلىقى كېچىسى . زامانقۇلنىڭ مېڭىسى قىزىماقتا ئىدى

 دېـگهن تاپـشۇرۇقى قولىقىـدا » قىلـچه رەهىـم قىلماسـلىق كېـرەك « ، » بىر گاداي قىزنىڭ كارى چـاغلىق
 دە، خۇددى بۇالڭچىدەك بېرىپ پهزىلهتنىڭ يېشىل سىرلىق سـاندۇقىنىڭ قۇلـۇپىنى – غۇڭۇلداشقا باشلىدى

زامانقۇل . زامانقۇل قاتتىق ئىتترىدى، قىز ئۇنى بىر تهستهك سالدى . ى ئۇنى پهزىلهت توست . بۇزۇشقا باشلىدى
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 – پهزىلهتنىڭ بۇرنىدىن بۇلدۇقالپ چىققـان قىـپ . ئىككىسى ئېلىشماقتا ئىدى . مۇشت بىلهن بىرنى سالدى
 قىز قاتتىق نهپـرەت ياغـدۇرۇپ زامـانقۇلنى تىللىغىلـى . كۆزلىرىنى بويىۋەتتى – قىزىل قان زامانقۇلنىڭ يۈز

 دە، پهزىلهتنىڭ گېلىـدىن – زامانقۇل تېخىمۇ ۋەهشىيلىشىپ، يانچۇقىدىكى ئىنچىكه سىمنى ئالدى . ردى تۇ
 . بوغۇپ، ۋارقىرىيالماس قىلىپ قويدى

 زارىنى ئاڭالپ چۆچـۈپ – ئاچىسىنىڭ ناله . بۇ چاغدا سىڭلىسى ئايتۇلۇن نېرىقى ئۆيدە ئۇخالۋاتاتتى
 زامـانقۇل دەرهـال . ىدە قاتتىق ۋارقىراپ يىغالشـقا باشـلىدى دە، يهر كۆكنى تىترەتكهن دەرىج – ئويغاندى

 : يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئۇنىڭغا يان قۇرالىنى تهڭلهپ
 . دەپ ئۇنى توختاتتى  هېلى ئېتىۋىتىمهن شۇم، ئاغزىڭنى يۇم، 

 . پهزىلهت ئهمدى سىم سىرتماقنىڭ قـاتتىق سىقىـشى بىـلهن ۋارقىرىمـاي تۈگـۈل، تىنالمـاي قالـدى
 جهۋالنىنىـڭ . تـوڭتهي قىلىـۋەتتى – بىـرلهپ ئـاختۇرۇپ، ئـوڭتهي – ىڭ ساندۇقلىرىنى بىر قاراقچىالر ئۇن

 پهزىلهتته قالدۇرغان تارىخ تېزىسلىرى ۋە باشقا قوليازمىلىرىنى، پهزىلهتنىـڭ چـوڭ بىـر ئهلبـۇم سـۈرەتلهر
 . توپلىمى بىلهن قوشۇپ ئېلىپ كهتتى

 ئۇنى سىم بوغماقتىن بوشاتماي تاشالپ كهتكهن قاراقچىالر، قىزنىڭ جىدەل چىقرىشىدىن ۋەهىمه يهپ،
 « مۇبادا بىرەر مهسله يۈز بىرىپ قالغان تهقـدىردە، بـايىقى تـۈگمهن يېنىـدا باغالنغـان دوالنلىـق . ئىدى

 . تىراگېدىينىڭ ئاقىۋىتىمۇ شۇنداق بولۇپ چىقتى . نى قۇربان قىلىۋەتمهكچى ئىدى » ئالتۇنچى يىگىت
 دە، ئاچىـسىنىڭ قانغـا – يتۇلۇن يۈگۈرۈپ ئىچكىرىكى ئـۆيگه كىـردى قاتىلالر يانغاندىن كېيىن، ئا

 كـۆزلىرىنى مـورالپ، چـاچلىرىنى يۇلۇشـقا – مىلىنىپ ياتقان گهۋدىسىگه ئۆزىنى ئاتتى ۋە ئۆزىنىـڭ يـۈز
 : ئۇ، پهريات بىلهن ئاچىسىنى قىچقىراتتى . باشلىدى
 ئاچا، ئاچا، نېمه بولدۇڭ، كۆزۈڭنى ئاچ، ماڭا بىر قارىغىنا؟ 

 لـېكىن . ئۇ ئاچىسىنىڭ گېلىىدىكى سىمنى كۆرۈپ ۋارقىرىۋەتتى ۋە ئـۇنى مىڭبىـر تهسـلىكته بوشـاتتى
 ئۇنىـڭ ئالمىـدەك رەڭـدارى يـۈزى هـازىر خـۇددى . پهزىلهت ئاللىقاچان تىنىقتىن توختاپ قالغان ئىدى

 قىزىـل قـان – بۇرۇنلىرىدىن بۇژۇلداپ چىققان شهلپهردەك قىپ – ئېغىز . نىلدەك كۆكىرىپ كهتكهن ئىدى
 . قارا بوستان چاچلىرى چۇۋۇلغان ئىدى – قۇندۇزدەك قاپ . ئۇنىڭ ئاپپاق بويۇنلىرىنى بۇيان تۇراتتى

 ئـۇ، . تاڭ يورۇش ئالدىدا ئىدى . كۆزنهكتىن سىرتقا قارىدى – ئايتۇلۇن بۇقۇلداپ يىغلىغان پېتى رام
 . ى لهرزان تهۋرىتىـشكه باشـلىدى رامنىڭ بىر قانىتىنى ئېچىۋىدى، ئىزغىرىم شـامال تهشـتهكتىكى گـۈللهرن

 دە، ئۆكـسۈپ زارالپ، – بېـشىغا قـارىلىق ئـارتتى . ئايتۇلۇن پاختىلىق كونا چهكمهن پهشـمىتىنى كىيـدى
 ئـارىالپ تېلىقىـپ، هۇشـىدىن . ئهلهم ياشـلىرى كۆزلىرىـدىن يـامغۇردەك تۆكـۈلهتتى . يىگانه هازا ئاچتى

 : ۇالتتى يىتىم قىزنىڭ تامالرنى تىترەتكهندەك تۇي . كېتهتتى
 . دىردىڭدە ئۆلهمدىمهن ئاچا، ئوتۇڭدا كۆيهمدىمهن ئاچا، دەپ ناله قىالتتى 

 ئۇ ئههۋالنى كۆرگهندىن كېيىن . يىغا ئاۋازىنى ئاڭالپ هېلىقى خوشنىسى ئايىمخان يۈگۈرۈپ كىرىدى
 . دى دە، شۇ مهههلله ئىمامىنىڭ خوتۇنى زىۋىدە بۈۋىنى دەرهال چاقىرىپ كهل – يهنه تىز چىقىپ كهتتى

 لېكىن مېيىـتكه ئهمـدى . كهينىدىن يىغىلىشقا باشلىدى – يىراقالر كهينى – سۈبهى سۈزۈلگهندە يېقىن
 ئۇ مهرهۇمنىڭ ئاتىسىدىن قالغان ماتاالرنى ئېلىپ چىقىپ، ئۆزىـدىن باشـالپ . ئايىمخان ئىگه بولۇۋالدى

 اسـتا پىچىرلىـشىپ، ۋەقهنـى ئـۇالر ئ . قوراغا ئادەم لىق تولغان ئىـدى . بىر مۇنچه كىشىلهرگه ئاق چهگدى
 دە، نامازغـا يىغىلغـان – شۇئان شۆبه ساقچى ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يېتىـپ كهلـدى . سۈرۈشتۈرەتتى

: خااليىققا ئۇقتۇرۇپ
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 قاتىل تۈگمهننىڭ يېنىدا نهق مهيداندا قولغـا . كېچه بۇ ئۆيدە سادىر بولغان ۋەقهنى تولۇق بىلىمىز 
 مېيىتنـى كهيـنىگه تارتمـاي ۋاقتىـدا يهرلىكىـگه . لىك جـازا بېرىلگۈسـى چوقـۇم ئۇنىڭغـا تېگىـش . چۈشتى

 . دىدى  قويۇۋېتىڭالر،
 ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه هـاۋامۇ بهك ئىسـسىق، جايىغـا  دىـدى ئايىمخـان،  جۈجاڭ راست ئېيتىـدۇ، 

 . ساقالپ تۇرماي دەرگاهىغا يهتكۈزگىنىمىز ساۋاپلىق . چاپسان ئۇزاتمىساق يامىنى بولىدۇ
 دۆ يىتىمنـى ئۇرۇپتـۇ، « . ىلىپ، پهزىلهتنىـڭ جىنازىـسى بامـداتقا ئۈلگـۈرۈپ ئۇزىتىلـدى شۇنداق ق

 پهزىلهتنىڭ . دېگهن قانلىق پاجىئه مۇشۇ تهرىزدە پىالنلىق بىر تهرەپ قىلىنغان ئىدى » ئۆمچۈك مۇساپىرنى
 سـوراپ نامىزى چۈشۈرۈلۈپ بولغاندىن كېيىن، مهكتهپ مۇدىرى ۋە نوپۇس ساقچىسىمۇ ئايتۇلۇنـدىن هـال

 مـۇدىر بىـلهن نوپـۇس ساقچىـسىنىڭمۇ ياشـلىرى . بىچارە قىز ئۇستازىغا ئېـسىلىپ تـازا يىغلىـدى . كهلدى
 . تۆكۈلهتتى

 بىـراق، بـۇ سـىرنى تېـشىغا . تهكتىنـى سـېزىۋالغان ئىـدى – نوپۇس ساقچىسى بۇ ئهنزىنىـڭ تېگـى
 . چىقىرالمايتتى

 كېـيىن . س ساقچىـسى هـامى بولـدى پاناهسىز قالغـان ئايتۇلۇنغـا مهكـتهپ مـۇدىرى بىـلهن نوپـۇ
 . جهنۇپتىكى تۇققانلىرىغا تېپىشتۇرۇپ، ئۇنى يولغا سېلىپ قويدى

 يىگىرمه ئۈچىنچى باپ
1 

 . ئاپرىل – 26 يىل  1945
 هۇيت دىگـۈچه قىرىـق كـۈن – ئاق كۆڭۈل ۋە ۋىجدانلىق قىزنىڭ ئالهمدىن ئۆتكىنىگه مانا هايت

 ئـۇ، ئىنـسانالر ئايىغىـدا . چىرىغىمۇ قىلىنمايـدۇ – نهزىر . يوق چاقىسى، داۋاگىرىمۇ – ئۇنىڭ ئىگه . توشتى
 دەسسىلىپ، تۈگىشىپ كهتسىمۇ بولۇۋېرىدىغان هاشارەت ئهمهستىغۇ؟ئۇ، قهلبى پاك ۋە ئىسىل پهزىلهتلىـك

 دەيدىغان بۇ ۋاپاسـىز ۋە ئادالهتـسىز زامانـدا، جاهـاننى » ئۆزەڭنى بىل، ئۆزگىنى قوي « بىر قىز ئىدىغۇ؟
 تهلهپ قىلىش مۇمكىنمىدى؟ » ههقىقهت « گهن مۇناپىقالردىن بېشىغا كىي

 چهكمهن دۇكىنىـدا نهۋبهر ئىككـى يىگىـت ئاشـۇ ههقـلهردە – سهنشىخاڭزىدىكى ئهپچىلال بىر ماتا
 چۈنكى، يىـتىمالر . ئۇنىڭ بىرى ئىرپان بولۇپ، مۇشۇ دۇكاننى هازىر شۇ باشقۇراتتى . پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى

 . اغا بۇ دۇكىنىنى كېيىنكى كۈنلهردە ئۇنىڭغا ئۆتكۈزۈپ بهرگهن ئىدى سوپاخۇن ت – پېشىۋاسى
 بۇرۇلكـا، مانچىـستىر – مايسا رەڭ رەختتىن كاستىيۇم – ئىرپاننىڭ يېنىدا كىچىك كۇسىدا ئولتۇرغىنى

 قـامىتى كېلىـشىملىك، غـوللىرى كهڭ، – دوپپا، قارا توپلهي كىيگهن ئاققا مايىل بوغداي ئۆڭلـۈك، قهددى
 . ئوفىتسېر كهنجى ئىدى – ىن ئوت چاقناپ تۇرىدىغان مهزمۇت يىگىت كۆزلىرىد

 . كهنجى ههربىي مهكتهپنىڭ پهيجىڭى ساالهىيتى بىـلهن كهڭ ئاممىنىـڭ هـۆرمىتىگه سـازاۋەر ئىـدى
 سېيىدا ئايۇپنىڭ پاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلگهنلىكى توغرىسىدىكى بايـانىمىزدا ئـايۇپ ۋە ئۇنىـڭ » ئويچاكان «

 قېيىر تهرەپكه يهتكۈزۈش غهمخورلىقىدا بولغان ههربىـي يىگىـت دەل مۇشـۇ كهنجـى ئانىسىنىڭ جهسىدىنى
 ئىكهنلىكى يۇقىرىدا ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا تونۇشلۇق، ئىرپان بىلهن كهنجىنىڭ تونۇشـۇش تـارىخىمۇ ئهنه شـۇ

 . تىراگېدىيدىن ئېتىبارەن باشالنغان ئىدى
 بۈگـۈنكى . شىپ تۇرۇدىغـان بولۇشـتى پـات ئۇچرىـ – كېيىنكى كۈنلهردە ئۇالر مۇشۇ دۇكانـدا پـات
 هاۋا رايى، كىشىلهرنىڭ روهىي كهيپىيـاتى، دۆلهتنىـڭ – ئۇچرىشىشتا ئۇالر كهڭ تېمىالردا پاراڭ سېلىشماقتا

 ئىچكى ۋەزىيتى، ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبىـي ههققىـدە ئاڭلىغـان، ئۇققـان خـۇش خهۋەرلىـرى، خهلقئـارا
. ۋە باشقىالر ... ۋەزىيهت
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 كېـيىن . پاتال دۇكاننىڭ سىرتىغا چىقىـپ، ئاسـمانغا قـاراپ قويـاتتى – كهنجى پات پاراڭ داۋامىدا
 : سۆز ئارىسىدا ئىرپان سورايتتى . قايتىپ كىرىپ پارىڭىنى يهنه داۋام قىلدۇراتتى

 غـاز، ئـۆردەكلهر ... پاتال چىقىپ ئاسـمانغا قارايـسىزغۇ؟ – ئهجهپمۇ ئورنىڭىزدا ئولتۇرالماي، پات 
 ئهتىگىچه ئوۋغا چىقاي دەۋاتامسىز، نېمه؟ كهپتىمۇ، ئهتىگىچه

 كۈلكىـسى . توال كۈلۈپ، تېلىقىـپ قـااليال دىـدى – كهنجى بۇ قىزىقارلىق سۇئالنى ئاڭالپ، تولىدىن
 : توختىغاندىن كېيىن

 دىـدى كهنجـى  نـېمه؟ – تېپىپ سوراۋاتىسىز، پالچىنىڭ ئوغلى مولال تاپقاق دېگهن ئۆزىڭىزمـۇ 
 . چاقچاق قىلىپ
 : ن كېيىن كهنجى چىن سۆزىنى دىدى چاقچاقتى

 – ههربىـيلهر، دېهقـان . راستىن ئېيتقانـدا هـاۋا رايـى نۇرغـۇن كهسـىپلهر بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك 
 ... ئوۋچىالر تېخىمۇ شۇنداق . چارۋىچىالر، بىناكارالر دەرۋەقه هاۋا رايى بىلهن ئاالقه باغالپ تۇرىدۇ

 يېقىن مۇناسىۋىتى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا كهنجى ئوۋچىالرنىڭ هاۋا رايى بىلهن نىمىشكه بۇنچىۋاال
 ئهتىگىچه ئۆزگىرىش بولمىـسا، – مۇبادا هاۋا رايىدا بۈگۈن . يوشۇرۇپ كېلىۋاتقان بىر ئىنچىكه سىر بار ئىدى
 تىـت – كهنجىنىڭ نهچچه كۈندىن بويان دەرگۇمانـدا تىـت . بۇ سىر چوقۇم ئۇزۇنغا قالمايال ئاشكارىلىنىدۇ

 سـىم يـامغۇر – چـۈنكى، جۇدۇنلـۇق سـىم . شىمۇ يهنىـال شـۇ هـاۋا رايىغـا بـاغلىق ئىـدى بولۇپ كېلىۋېتى
 يېغىۋاتقىنىغا بىر نهچچه كۈن بولغان، بۈگۈن ئهمدىال هاۋا ئېچىلىپ، زىمىن ئاپتاپ نۇرىغا نائىل بولماقتـا

ان شهههر كوچىلىرىنىـڭ ئىككـى ياقىـسىدا شـاالڭ ئۆسـكهن قارىياغاچالرنىـڭ پوسـتىگى ئاللىقاچـ . ئىدى
 تۆكۈلگهن بولسىمۇ، ئۇزۇنغا سوزۇلغان جۇدۇن زەپتىدىن تـېخىچىال بىـخ چىقىرالمـاي سـارغىيىپ تۇرماقتـا ؛

 تـوپ – دوقمۇشـالردا تـوپ – دوقمـۇش . كۆكتاتالرنىڭ ئۆسۈشى كېچىكىپ، دېهقانالر بىئارام بولماقتا ئىدى
 . تتى دەپ، تالىشىپ ئاال » يېڭىلىق « ئادەملهر تۇرپاندىن چىققان جۈسهيلهرنى

 دىـدى كهنجـى، پـاراڭ  تاشقى ۋەزىيهتتىكى هاۋا رايىنىمۇ بىلىـپ قويۇشـىمىز كېـرەك، – ئىچكى 
 ئېلىمىـز . هـازىر شـهرق ۋە غهرپ سـهپلىرىدە فاشـىزىم يىمىـرىلمهكته  تېمىسىنى يېڭى مهزمۇنغا يۆتكهپ،

 البىـي كـۈچلىرى هـازىر ئـۈچ ۋىاليهتنىـڭ ئىنقى . ئىچىدە جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ جهڭگىۋار سـېپى ئۇلغايماقتـا
 . ئهكـسىيهتچىلهرنىڭ يارىـدارلىرى دوختۇرخـانىالرنى تولـدۇرماقتا . ئهكسىيهتچىلهرنى هالـسىزالندۇرماقتا

 مۇشۇ خىلدىكى مۇهىم . يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالر بىلهن بايالر بار دۇنياسىنى هه دەپ ئېلىپ قاچماقتا
 ... دە، – رۇشىمىز كېرەك هاۋا رايى ئاخباراتلىرىدىنمۇ خهۋەردار بولۇپ تۇ

 كائىناتنىـڭ . كهنجى يهنه بىر قېتىم سىرىتقا چىقىپ، ئهتراپقا نهزەر تاشـلىدى . كۈن قايرىلىپ باراتتى
 ئاسـماننىڭ . كۆز يېتىم دائىرىسىدىكى ئۇپۇق سىزىقلىرى ئۈستىدە ئاقۇش شاالڭ بۇلۇتالر لهيلهپ يۈرۈشهتتى

 شىـسهن تېغـى ئۈسـتىلىرىنى . سـۈزۈك كـۆرۈنهتتى – ئۈستۈنكى قىسىمى بولسا، خۇددى ئهينهكـتهك سـۈپ
 قاپلىغان قويۇق ۋە كۆرۈمسىز قوڭۇر بۇلۇتالر تۈرلۈك دېكراتسىيىلهرنى هاسـىل قىلماقتـا ؛ غهرپـكه پهسـلهپ

 كهنجى نېمىـشكىدۇر بىـر تۈرلـۈك هاياجـان . بارغان كۈن ئهنه شۇ بۇلۇتالر باغرىغا كىرىپ كهتمهكته ئىدى
 : بىلهن ئىرپانغا

 لـېكىن، . ه بۈگـۈن ئاخـشام نهنـسهن تاغلىرىـدا يهنه يـامغۇر ياغىدىغانـدەك تۇرىـدۇ پهرىزىمچ 
 . دىدى  ئىككىمىز ئهته ئوۋغا چىقساق قانداق دەيسىز؟ . ئۈرۈمچى شههىرىدە هاۋا ئوچۇق بولۇشى مۇمكىن

 . دىدى ئىرپان كۈلۈپ  ئهۋلىيادەك گهپ قىلماي، خۇدايىم بۇيرۇسا دەڭه؟ 
 كهچ كىرىـپ . خۇدانىـڭ بۇيرۇيـدىغانلىغىغىمۇ شـهك كهلتـۈرمهيمهن . ۋاتىدۇ كۆڭلۈمگه ئايان بولۇ 
 ئىككـى – ئانـدىن ئوۋغـا بىلـله چىقىـدىغان بىـر . تامـاق يهيمىـز . بولدى بهس، دۇكاننى تاقاڭ . قالدى

. دىدى كهنجى  ئاغىنىنىڭ قېشىغا بارىمىز،
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 ككهيـلهن ئهگـمهك كـوچىالر كېـيىن، ئى . ئۇالر ئۇدۇل تهرەپتىكى بىر كىچىك ئاشخانىدا تاماق يىدى
 . ئارقىلىق خابا بويىغا ئۆتتى ۋە جهنۇپ تامان قايرىلىپ، ئۇدۇل مۇتهللىپجان قارىياغاچلىققا كىرىپ كهتتى

 جهنۇبىي تهرەپتىكى يوغان بىر قارىياغاچ تۈۋىدىكى شېغىللىق دۆڭدە ئـۈچ يىگىـت تاماكـا چېكىـپ
 دەل شۇ چاغـدا ئۇالرنىـڭ قېـشىغا كهنجـى . لماقتا ئىدى ئۇالر كىملهرنىدۇر ساقالپ تهقهززا بو . ئولتۇرۇشاتتى

 ئارا ساالملىشىپ، جهم بولغاندىن كېيىن رەسمىي سۆهبهت – دە، ئۇالر ئۆز – . بىلهن ئىرپان يېتىپ كهلدى
 . باشلىدى

 قۇياش جهنۇبىي تاغ تېزمىلىرى كهينىگه چۆكۈپ، ئۇنىڭ ئهكىس نۇرىدىن تـاغ ئۈسـتىدىكى بۇلـۇتالر
 . ۋە گۇگۇم چۈشۈپ، قاش قارايغان ئىدى قىزغۇچ تۈس ئالغان

 دالىالردىـن هـېلىال . يىراقتىكى ئۇپۇق سىزىقى بارغانسېرى غۇۋالىـشىپ، نهزەردىـن غايىـپ بولماقتـا
 غـۇژمهك بولـۇپ – قايتىپ كهلگهن تـېجىمهل قـاغىالر ۋە ئـاق قۇشـقاچالر قارىياغـاچ شـاخلىرىغا غـۇژمهك

 ىدىكى تهييارلىق بهزمىسىنى قىلىشىۋاتقاندەك يـاكى بۈگـۈن توپلىشىۋالغان هالدا گويا كهچلىك ئۇيقۇ ئالد
 بىـرىگه – قوڭغـۇز يهپ تويۇنـۇپ هوزۇرالنغىنىـدىن بىـر – كۈن بويى ههر قايسىسى قانچىلىكتىن قـۇرۇت

 . هېساپ بېرىشىۋاتقاندەك جاۋۇلداپ تىنىمسىز ۋېچىرلىشاتتى
 ر رەخىـم جىـددى تهلهپپـۇزدا ئىگىز بوي كهلگهن ئىلمىي مۇدى – بهشهيلهننىڭ ئىچىدىكى چوجىمال

 : سۆز ئېلىپ
 . دىدى  ، !... مامات گىرۋىكىدە – چۈنكى، بىز هازىر هايات . يىغىنىمىزنى قىسقىال ئاچىمىز 

 شىرە گۇگۇمدا سـىنچىالپ – دە، خىرە – ئۇ، ئاندىن تېخىمۇ جىددىلىشىپ، يانچۇقىدىن خهت ئالدى
 : ئوقۇدى
 سـىلهر مېنىـڭ بـۇرۇنقى تهۋسـىيهلىرىمگه . بهلكى ۋەسىيتىم بۇ مېنىڭ ئاخىرقى ئاگاهالندۇرۇشۇم، ... «

 ئۇ، سـىلهرنىڭ پوسـتۇڭالرغا . قۇالق سالماي، ئهمدى بولسا زامانقۇل ئهخمىدىنىڭ دامىغا چۈشۈپ بولدۇڭالر
 شۇنچىلىك ههييارلىق بىلهن كىرىۋالغانكى، سىلهرنىڭ تىزىمىڭالر، ههر بىر باسقان قهدىمىڭالر بۇ يهردىكـى

 قوراللىـق كـۆتىرىلىش پىالنىڭـالر، تهشـۋىقات ۋاراقلىرىڭالرنىـڭ ههمـمه . ا چۈشۈپ بولدى مهخپى ئارخىپق
 پهزىلهتنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى چوڭ پاجىئهنىڭ باشلىنىشى ئهمهسـمىدى؟ . نۇسخىلىرى بۇ يهردە ئېدىتىق بار

 هنـدىلىرى، سىلهر يهنىال هاراققا دۈم چۈشۈپ، كالالڭالر كېسىلگىچه بىخوت يۈرىۋېرەمـسلهر؟ ئهي هـاراق ب
 !... بۇنداق كوچىغا قهدەم بېسىپ نىمىمۇ قىالتتىڭالر؟ ! خامۇش نوچىالر

 ههي كاللىسىنى قاۋاقخانىغا گۆرە قويغان بىخـوت، قاپـاقۋاش نـوچىالر، يهنه ئىچىـۋېرىڭالر، سـىلهر
 !... هاراق ئىچىڭالر، ههييارالر قېنىڭالر ئېچسۇن

 » ) تۈن ( ئاپرېل  20
 مانـا بـۇ پاكىتقـا – دى رەخىم، خهتنى قاتالۋېتىپ، قهتئىـي تهلهپپـۇزدا دى – ! قهدىردان دوستالر 

 جىددى قارىشىمىز كېرەكمۇ ياكى باش توغرايدىغان جادۇغا بېشىمىزنى تۇتۇپ بېرىشىمىز كېرەكمۇ؟
 رەخىمنىـڭ يېنىـدا . رەخىم غهزەپلىـك سـۈكۈتته، باشـقىالرمۇ جىـددى كهيپىيـات دەهـشىتىدە ئىـدى

 : تلىقنى بۇزۇپ، جىددى سۆز باشلىدى ئولتۇرغان زۇليار جىمجى
 هىلىـگهر خـۇنپهر زامـانقۇل . مهن كهچۈرگىسىز خاتالىقلىرىم ئالدىدا دوستالرغا يـۈز كـېلهلمهيمهن 

 ئهبلهخنى ئۆز قولۇم بىلهن جايالشقا بۈگۈن مۇشۇ زاۋال ئاخـشامدا سـىلهرگه چىـن قهلبىمـدىن قهسـهميات
 ... قىلىمهن
 . كېچىكىش زور خاتـالىق، بهلكـى كهچۈرگۈسـىز جىنـايهت  نال، دىدى رەخىم كهسكى  قولاليمهن، 

 ... ئىش ئهتىال بىر تهرەپ
. دە، ئۇالر تېز تارقاشتى – كهنجى، زۇليار ۋە ئىرپان ئهتىكى ئوپېراتسىينى ئۈستىلىرىگه ئالدى
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 ئۇ، كارۋىتىدا ئوڭدىـسىغا يېتىـپ . ئىرپان ياتىقىغا كهلگهن چاغدا ۋاقىت خۇپتهندىن ئۆتكهن ئىدى
 . ئۇزۇن ئۆتمهي هۇجرىغا سوپى چهندازا كىرىپ كهلدى . خىيالغا پاتتى

 يىگىت، بۇگۈن نهلهردە يۈرىـسهن، ئاچـاڭ ئېلىـپ قويغـان تامـاق ئاللىقاچـان سـوۋۇپ قالـدى 
 ئهمهسمۇ؟
 . رەهمهت، مهن تاماق يهۋالغان، ئهتىلىككه يهي 

 سوپى . ازىغا ئۆتكۈزۈپ بهردى ئاندىن ئۇ، بۈگۈنكى دۇكان سودىسىدىن چۈشكهن پۇلنى سوپى چهند
 : چهندازا هۇجىرىدىن قايتقاندىن كېيىن، ئىرپان يهنه ئوتلۇق خىياللىرىنى داۋام ئهتمهكته ئىدى

 ناۋادا ئهتىدىكى ئىش يامان يېرىدىن چىقىپ قالسىچۇ؟ 
 كارىۋات ئۈستىدە گـاه ئـوڭ . ئۇ، مۇشۇ جىددى سۇئالنى دەۋر قىلغان هالدا خىيال دەرياسىدا ئۈزەتتى

 مهيلى نېمه كۆرسهم كـۆردۈم، بىـر « : ئارىالپ – ئارىالپ . تهرەپكه ئۆرۈلسه، گاه سول تهرەپكه قىڭغايتتى
 ئهمـدى . ياشتىمۇ بىر ئۆلۈم، مىڭ ياشتىمۇ بىر ئۆلۈم، زامانقۇلنىڭ رىزىقى توشۇپ ئاللىقاچان ئېشىپ كهتتى

 ئۇنىڭ كۆزىدىن راسـتىنال ئۇيقـۇ . دەپ ئۆزىگه ئۆزى پىچىراليتتى » ! چىداپ تۇرۇش ئهسال مۇمكىن ئهمهس
 ئۇ، تۈن ههسسىگىچه مۇشۇ خىيالـدىن خـالى بواللمـاي ئۇيـان ئۆرۈلـۈپ بۇيـان ئۆرۈلـۈپ . قاچقان ئىدى

 . ياتقاندا، توساتتىنال ئىشىك قاتتىق ئۇرۇلدى
 . جىددى سورىدى ئىرپان  كىم؟ 
 . دىدى كىكهشلىنىپ مهس كىشى – ! مهن ... مه ... مه 

 دە، ئـاچتى، سـايىم يهنه غهرق مهس – ئىشىك قاققۇچىنىـڭ كىملىكىنـى بىلـدى ئاۋازىدىن ئىرپان
 : ئىرپاننىڭ غۇژژىدە ئاچچىقى كهلدى ۋە تىگىش قىلدى . كىرىپ كهلدى

 يۈرۈۋاتىسهن سايىم؟ ههي بۇرادەر، هازىرقى زامان نېمه كويدا، مهن نېمه كويدا، سهن نېمه كويالردا
 ۈگۈل، پهرۋايىغىمـۇ كهلتـۈرمهي، بۇلۇڭـدا تۈگۈلـۈپ خـۇددى ئۇ، ئىرپاننىڭ سۆزىگه ئىرەن قىلماق ت

 بىردەمدىن كېـيىن ئـۆي ئىچـى كـۆك تاماكـا بىـلهن . دە، تاماكا يۆگىدى – بۇقىدەك پۇشۇلداپ ئولتۇردى
 . نهشىنىڭ سېسسىق بۇسلىرىغا تولدى

 : ئىرپان غهزەپ بىلهن ئىشىكنى ئېچىۋەتتى ۋە
 ۇ يامان خۇيلىرىڭدىن، ئاپهتلىك ئىللهتتىن ئهمدى قول ب . بىز مۇشۇ ههقته نهچچه قېتىم سۆزلهشتۇق 

 . دىدى ئىرپان  خوراپ كېتىۋاتقان ئۆمرۈڭگه ئىچىڭ ئاغرىسا بوالتتى، . ئۈزسهڭ بوالتتى
 مېنىـڭ بىـلهن  دىدى سايىم تهلـۋىلىككه ئېلىـپ، – مهنمۇ ساڭا بىر نهچچه قېتىم دەپ قويدۇم 

 ! چاتىغىڭ بولمىسۇن
 مهن يهنه  دىـدى ئىرپـان يهنه غهزەپ بىـلهن تىكىلىـپ، – ! سـېنىڭ گهپلىرىڭدىن ئـۆرگىلهي 

 دەپ هاقارەتلىنىش، قان سـېتىش، هـاراق ئىچىـپ يىقىلىـپ » ئىشهك « تهكرار سهمىڭگه سېلىپ قويايكى،
 ... يۈرۈش، مابهنزىلهرگه بېرىش، بۇ ئوغۇل باال ئۈچۈن نومۇس

 ۇرۇپ، پىچىقىنـى غىالپـتىن شـارتتىدە دە، ئورنىـدىن چـاچراپ تـ – بۇ سۆزلهر سايىمغا هـار كهلـدى
 : سۇغۇرغان پېتى ئىرپانغا دىۋەيلهپ

 . دىدى  بۇ قېتىم يهنه بىر دەپ باققىنا قېنى، مهنمۇ جاندىن جاق تويغان يهردە، 
 . ئىككهيلهن خۇددى دوئىلغا چىققان رەقىپلهردەك ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل قادىلىپ تۇرۇشاتتى

 ئىرپان ئۇنى مهنـسىتمىگهن هالـدا . مىنى قارنىغا ئالغان ئىدى سايىم هازىر خۇدىنى يوقاتقان ۋە توقۇ
 ئىككهيلهننىڭ ئارىلىقى بىر يېرىم مېتىرچه دېگۈدەك . ئىككى قولىنى يېنىغا تىرەجهپ ئىرەن قىلماي تۇراتتى

 . يېقىن ئىدى
 ىق ئىرپان چاققـانلىق بىـلهن قـاتت . سايىم تهلۋىلىككه ئېلىپ، پىچىقىنى بىردىنال ئىرپانغا شىلتىۋىدى

لېكىن پىچاق مۈرىسىنى سىجاپ ئۆتۈپ بىر ئاز جاراههتلهندۈرۈپ قويـدى ۋە قاڭقىغـان پىچـاق . قېقىۋەتتى
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 ئانـدىن . يهرگه چۈشـكهن پىچـاقنى ئىرپـان ئېلىۋالـدى . بېرىپ سايىمنىڭ بىلىكىنىمۇ جاراههتلهنـدۈردى
 : ىغا كېلىپ دە، سايىمنىڭ ئالد – ياستۇقى ئاستىدىن ئۆزىنىڭ سهدەپ ساپلىق پىچىقىنى ئالدى

 دەپ ئىككىـال – كۆيۈنۈپ بهرگهن مهسلىههتىم ئۈچۈن ماڭا مۇكاپاتىڭ شۇ بولسا، مه، مانىمۇ ئـال 
 . پىچاقنى سايىمنىڭ ئالدىغا تاشالپ قويدى

 . يۇ، ئاندىن بىردىنال هۆڭرەپ يىغالشقا باشلىدى – سايىم سالپىيىپ بىر مهههل شۈكلهندى
 ن جاڭجالنى ئاراتام چوڭ ئۆيدە ئاڭالپ ياتقان سـوپى چهنـدازا بۇ كىچىككىنه هۇجىردا يۈز بىرىۋاتقا

 سـوپى ئاكـا . سايىم تېخىچىال بۇرنىنى ماشـىلدىتىپ يىغلىماقتـا ئىـدى . ئاخىر چىدىيالماي هۇجرىغا كىردى
 : ئههۋالنى چۈشهندى، ئاندىن بايىقى پىچاقنى قولىغا ئېلىپ تۇرۇپ

 سـايىم ئـاخۇن، سـىز بۈگـۈن . ئهته دىيىـشهيلى سۆزلىرىمىزنى – قالدى گهپ . تاڭمۇ سۈزۈلىۋاتىدۇ 
 . دەپ ئۇنى ئهگهشتۈرۈپ چىقىپ كهتتى  كېچه ماڭا ههمرا بولۇپ يېتىڭ،

 قىزىل تاغ ئۈستىدىكى بايىقى ئۈچهيلهننىڭ سۆهبىتى ههم قوش پىچاق ۋەقهسى مانا مۇشۇ ئهلهملىـك
 . كېچىنىڭ داۋامى ئىدى

2 
 . ى ئىدى كۈن – 27 ئاينىڭ – 4 بۈگۈن كۈنگه پهيشهنبه،

 ئهينهكـتهك سـۈزۈك ئاسـماندا . تۆنۈگۈن پهرەز قىلىنغانـدەك، هـاۋا ئوچـۇق، خېلـى ئىللىـق ئىـدى
 . ئالقانچىلىكمۇ بۇلۇت كۆرۈنمهيتتى

 جاهانغـا ئىللىـق نـۇر سـېپىپ، باهـار – بارلىق مهۋجۇداتنىڭ نۇرلۇق سىماسى بولغـان قۇيـاش يهر
 تهرەپـتىن كېلىۋاتقـان ئىزغىـرىم شـامالالر يېڭىـدىن جۇڭغـارىيه . مهستانىلىرىنىڭ كۆڭلىنى زوقالندۇراتتى

 . كۆكىرىپ چىققان تالالرنى لهرزان تهۋرىتىپ تۇراتتى
 ئاشـخانا ۋە باشـقا سـودا دۇكانلىرىـدا . ئهرداۋچاۋ ئهتراپىدا هايـات ئادەتتىكىـدەك داۋام قىلماقتـا

 هتلىك بىـر كىـشى يىـراقتىن ۋاقىت دەل چۈش بولغاندا پـۇزۇر كىيـنگهن سـاالپ . خېرىدارالر قاينىماقتا ئىدى
 ئـۇ ئىككىـال قـولىنى بۇرۇلكىـسىنىڭ . مهغرۇر قهدەم تاشالپ كهلگهن پېتى ئهرداۋچاۋ دوقمۇشىدا توختىـدى

 ئـۇ . كهچكهنلهرنـى كـۈزىتهتتى – يانچۇقىغا سېلىۋېلىپ قانداقتۇر بىرەر كىشىنى ئىزلهۋاتقاندەك، ئـۆتكهن
 ۋالغان، بوينىغا چىپار گالىستۇك تاقاپ، ئۇچىسىغا تېخـى بۈگۈن قويۇق قارا چېچى ئۈستىگه بادام دوپپا كىيى

 بۇرۇلكا كىيگهن سۆلىتى بىلهن باشـقىالردىن ئوچـۇق پهرقلىنىـپ – يېڭىال تىكتۈرۈلگهن خومارەڭ كاستىيۇم
 كوچىدىن ئكتۈۋاتقان ئهرلهر، ئايالالر بۇ قېتىۋالغان يتىگىتنىـڭ قـامىتىگه ئىختىيارسـىز بىـر قېـتىم . تۇراتتى

 . شهتتى قاراپ ئۆتۈ
 – كېيىن كهلدى – دەل شۇ پهيىتته بىرى ياڭخاڭ، يهنه بىرى نهنمىن تهرەپتىن ئىككى يىگىت ئىلگىر

 . دە، بايىقى قېتىۋالغان يىگىتنىڭ يېنىغا كېلىپ توختىدى
 ! ساالم ئهخمىدى 

 ئۇ ئوچۇق چىـراي بىـلهن ئهخمىـدىنىڭ قـولىنى سـىقىپ . بىرىنچى بولۇپ ساالم بهرگهن زۇليار ئىدى
 ئهخمىدى بولسا كېـيىن كهلـگهن يىگىتنـى . رۈشۈۋاتقاننىڭ ئۈستىگه ئىككىنچى يىگىتمۇ كېلىپ قوشۇلدى كۆ

 : زۇليار چاندۇرماي . تونۇمايتتى
 تونۇشـتۇرلغۇچى بولغـان بـۇ يىگىـت . دەپال تونۇشتۇردى  مېنىڭ ئاغىنهم بولىدۇ، ئىسىمى مۇقىيت، 

 كـۆپ چـاغالردا ههربىـي كىيمـى بىـلهن يۈرىـدىغان . بايىقى ههربىي مهكتهپنىڭ ئوفىتسېرى كهنجى ئىدى
 . كهنجى هازىر پۇقراچه كىيىنىپ كهلگهنتى

: زۇليار خۇش چىراي بىلهن ئهخمىدىگه
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 بۈگـۈن هـاۋا . ئـۈچ كۈنـدىن بۇيـان يامغۇرنىـڭ نهسـچىلىكىدىن كۆرۈشـهلمىدۇق – بىز، ئىككى 
  داق تاۋىڭىز تازا، كهيپىڭىز خۇشـمۇ؟ قان . سىز بىلهن كۆرۈشۈپ مېنىڭ كۆڭلۈممۇ ئېچىلىپ كهتتى . ئېچىلدى
 . دىدى
 بـۇ . هوناققـا كهلـدى – نـاق سىز دىگهندەكال، كهيپىم تازا، بىراق، ئۈلپهت سېغىنىپ تۇراتتىم، هو 
 – پۇشـۇغى قىلمـايمىزمۇ، جـۈرۈڭالر – ئاستا ئاشخانىغا كىرىپ ئىـچ . پايالپ يۈرشىدۇ » ماراقچىالر « يهردە

 نىـڭ » قهدىنـاس ئاشـخانا « ئـۇالر . پال ئىككهيلهننى باشالپ ماڭدى ئۇ سۆزىنى تۈگىتى . دىدى ئهخمىدى
 . ساهىپخان ئهخمىدى خىزمهتته ئىدى . بايىقى مهخسۇس بۆلۈمىدە جهم بولدى

 ئهخمىـدى . ئۇزۇن ئۆتمهي ئاشخانا خوجايىنى تهبهسسۈم بىلهن كېلىپ ئهخمىـدىگه كـۆز يۈگـۈرتتى
 : پ ئادىتى بويىچه ئاشخانا خوجايىنىنى ماختاپ ئۇچۇرۇ

 دېگهندەك بۇ يهرگه بۈگۈنمۇ ئـۈلپهتلىرىم بىـلهن » چىرايلىقنى تاشلىساڭمۇ، قهدىناسنى تاشلىما « 
 . كىرىۋاتىمهن

 ئهخمىدى ئۆزىنىڭ سۆزىدىن ماز بولۇپ قاقاقالپ كۈلهتتى، ئارقىدىن ئىسىل سهي، تامـاق ۋە ئـالىي
 دىنىڭ بـۇيرۇتمىلىرىنى ئهخمىـ پهش دىگـۈچه – قهدىناس ئاشـخانا خوجـايىنى ههش . هاراق زاكاز قىلدى

 : ئهخمىدى سېخىلىقىدىن كېرىلىپ، مهغرۇر كهپىياتتا سۆزلهشكه باشلىدى . قىلدى » جهرراجهر «
 مهن ئهزەلدىن . كۇشادە ئولتۇرايلى – قېنى ئاغىنىلهر، بههۇزۇر ئېلىڭالر، بۈگۈن قورۇنۇشماي، ئازادە 

 ئۇنـداقالرنىڭ تۇرغـان ئـۆيىنى . هرت كېلىـدۇ گىـرى ئـادەملهر نـام – پىسىقى . پۇلنىڭ كۆزىگه قارىمىغان
 . چاشقانمۇ يوقلىمايدۇ

 پېچىتى كۆزىنى قاماشتۇرۇپ تۇرىدىغان ئىـسىل هـاراق بوتۇلكىـسىنىڭ – ئهخمىدى ئارقىدىن ماركا
 : دە، ئۈچ چوڭ رومكىغا تولدۇرۇپ قۇيدى ۋە تهكلىپ قىلىپ – ئېغىزىنى ئاچتى

 . دىدى  ۇرىسى ئىچىۋىتهيلى، قېنى، ئالدى بىلهن بىر رۇمكىدىن ئىشتهي د 
 : تۇنجى رۇمكا كۆتىرىلگهندىن كېيىن، ساهىپخان رۇمكىالرغا يهنه تولدۇرۇپ قۇيۇپ

 . دەپ تهكلىپ قىلدى – ! قېنى، بۇداقىسى دوستلۇغىمىزنىڭ هۆرمىتى ۋە ساالمهتلىكىمىز ئۈچۈن 
 « ، » ! دوسـتلۇق ئۈچـۈن « . ئارا ئالماشتۇرۇپ، سوقۇشتۇرۇپ ئىچىلهتتـى – ئۆز . رۇمكىالر دەۋر قىالتتى

 دىن ئىبارەت دەبىدەبىلىك ۋە تىل ياغلىمىچىلىق ئىبارىلهر ئهخمىدىنىڭ ئېغىزىدا » ! ساالمهتلىكىمىز ئۈچۈن
 سـاهىپخاننىڭ » گهپـدان « تاكى بىرىنچى بوتۇلكا قۇرۇقلىنىپ بولغىچه . پات تهكرارلىنىپ تۇراتتى – پات

 كېيىن، ئهخمىدىنىڭ بىـر ئـاز كـۆڭلى ئاينىغانـدەك . ۇ تهگمىدى ئالدىدا كهنجى بىلهن زۇليارغا سۆز نۆۋىتىم
 شـۇ ئهسـنادا كهنجـى بىـلهن . دە، مېهمانلىرىدىن ئىجازەت ئېلىپ، ئاستا سىرىتقا چىقىپ كهتتـى – بولدى

 . زۇليار پىچىرلىشىۋالدى
 هېلىقـى – دىدى ئهخمىدى، بىر پارچه قوي مېيىنـى كۆتىرىـپ كىرگهنـدىن كېـيىن  كهچۈرسىله، 
 . رقى رۇمكىدىكىسى بىر ئاز كۆڭلۈمگه تهككهندەك بولدى، ئهمدى ئوڭلىنىپ كېتىمهن ئاخى

 دە، دەرهال ئىككىنچـى بوتۇلكىنىـڭ ئېغىزىنـى ئېچىـپ، – ئۇ، تۇخۇمدەك ياغنى يامىالپ يۇتۇۋەتتى
 : خالىق بىلدۈرۈپ تۇرۇۋالدى – كهنجى هۆزۈر . رۇمكىالرنى يهنه ماڭدۇرۇشقا باشلىدى

 ڭ تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىشىمىز، شۇڭا بىر ئاز ئىچىپ سـالدىم، تامـاققىال داخىـل بۈگۈن ئىككىمىزنى 
 مېنىـڭ مۇشـۇ ئـۆزرەمنى ئېتىۋارغـا . بولۇشۇپ بېرەي، جىگهر كېسىلىم بولغاچقا دوختۇر ئىچىشنى چهكلىگهن

 . اليىق كۆرۈلسه، ساقىلىق ۋەزىپىسىنى مهن ئۈستۈمگه ئالسام . ئېلىشڭالرنى ئىلتىماس قىلىمهن
 . قىممىتىنى بىلىـشىمىز الزىـم – بۈگۈنكىدەك سورۇننىڭ قهدرى لېكىن – دىدى ئهخمىدى – دۇ بولى 

 مهن كىشىلهرنىڭ كـۆڭلىنى ئاياشـنى ئـالىي پهزىـلهت . ئازدىن ئىچىشىپ بېرىڭ – ساقىلىقنى ئۆتگهچ ئاز
... دە – بوپتۇ، سىزنىڭ يۈز خاتىرىڭىزگىمۇ قارايمىز . هېساپاليمهن
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 ئهخمىدىگه هېلىقـى . كېيىنكى بوتۇلكىمۇ ئاخىرالشتى . هنجىنىڭ قولىغا ئۆتتى شۇنداق قىلىپ ساقىلىق ك
 كهنجـى . ياغ ياردەم قىاللمىدى بولغاي، ئۇ هازىر قازىنى سۇنغان ئهسكى هارۋىدەك شاالقالپ قالغان ئىدى
 ئۇنىـڭ . ساقىلىقتا پهم بىلهن پهننى تهڭ ئىشقا سـېلىپ، ئهخمىـدىنى خېلـى بىـر يهرگه ئاپىرىـپ قويـدى

 يـېڭىلمىگهن چېلىـشقا « لـېكىن . لىرى قىزىرىپ ۋە خۇمالىشىپ، سهڭگىرەش كۈچىنى يوقاتماقتا ئىـدى كۆز
 ئۇ تېخى ئارىالپ شېئىرىيهت . دەپ زورالپ سۈرەن ساالتتى » قۇي « دېگهندەك، هه، دىگهندىال » تويماپتۇ

 غـۇرۇڭ تـوۋالپ – گاه، گاه خۇددى خانىسى بۇزۇلغان چاقنىڭ ئاۋازىـدەك غـۇرۇڭ . بابىدىن سۆز ئاچاتتى
 ناخشىسى توختىغاندىن كېيىن تورمۇزى بوشىغانسېرى غهيۋەتكه كۆچـۈپ ههسـهت . ناخشا ئېيتىپ كېتهتتى

 : كهنجى ئاخىرىدا . ئهيتاۋۇر ئۇ، هازىر يېرىم بوتۇلكا سۇدەك شاالقلىشىپ قالغان ئىدى . ئوتىدا ياناتتى
 بۇ كىچىككىنه ئۆي بهك ئىسـسىپ، هاۋاسـى بىراق شۇ تاپتا . ئاران تېپىشقىنىمىزدا ئهلۋەتته ئىچىمىز 

 . دىدى  ئهمدى دەريا بويىغا يۆتىكىلىپ بېرىپ، خالى بىر جايدا ئولتۇرۇپ ئىچىشسهك، . بۇزۇلۇپ كهتتى
 ئهمما ئۇنىڭ غالجىر كۆزلىرى شىرە ئاستىدىكى تېخى ئېچىلمىغان . ئهخمىدى بۇ پىكىرگه دەررۇ كۆندى
 كهنجـى دەرهـال بـۇ نهرسـىلهرنىڭ . ارلىق زاكۇسكىالرغا تىكىلهتتـى بوتۇلكا ۋە شىرە ئۈستىدىكى كاۋاپ قات

 . ئهخمىدىنىڭ سومكىسىغا سېلىپ ئهندىشىسىنى يوقاتتى
 . شۇنداق قىلىپ ئۈچهيلهن زاۋالدىن ئۆتكهن چاغدا، بۇ ئاشخانىدىن چىقىپ كېتىشتى
 . لهپ ئىلگىرلهيتتـى ئۇالر ئهرداۋچاۋنىڭ غهرىبىدىكى توغرا كوچا بىلهن ئۇدۇلالپ دەريا ياقىسىنى كۆز
 ئـۇالر ئايالنىـڭ . نېرى تهرەپتىكى دوقمۇشتا سههراچه كېيىنگهن بىر ئايال سىۋەتته تۇخۇم تۇتـۇپ تـۇراتتى

 : ئالدىدىن ئۆتۈپ سهل نېرى بارغاندا، ئايال توۋلىدى
 ئېــرىم ئــاغرىق، بــاللىرىم ئۇشــشاق، . بهگلىــرىم، پىــشۇرۇلغان تۇخــۇم، ســههرادىن كېلىۋىــدىم 

 ! ىپ تۇخۇمدىن ئېلىۋېلىشسىال مهرههمهت قىل
 مهن ئـازراق تۇخـۇم ئېلىۋېلىـپ،  دىـدى كهنجـى،  سىلهر ئىككىڭالر ئاستا مېڭىپ تـۇرۇڭالر، 

 . كهينىڭالردىن هېلىال يېتىشىمهن
 « : كهنجى ئۇنىڭغـا . بۇ ئايال دەل ئىرپان ئىدى . كهنجى بۇرۇلۇپ تۇخۇمچى ئايالنىڭ قېشىغا كهلدى

 دە، ئىلـدام – دەپ جېكلهپ قويۇپ، تۇخۇمدىن بىـر نهچچىنـى ئالـدى » ڭىڭ ئارقىمىزدىن ئىز بېسىپ مې
 : ئهخمىدىنىڭ تىلى كالۋالىشىپ تۇرسىمۇ، يهنىال كهنجىنى مازاق قىلىپ . يۈرۈپ كهتتى

 بىزنـى تاشـلىۋېتىپ يهنه . كهينىمىزدە قېلىپ ئاشنىڭىز بىـلهن ۋەدىلىـشىپ كهلـدىڭىزغۇ دەيـمهن 
 . دەيتتى – ها ... ها ... ها  ېتىۋالماڭ، جۇمۇ؟ مۇتهللىپجان قارىياغاچلىقىغا ك

 يوقسۇ، خاتىرجهم بولۇڭ، بۈگۈن ههر قانداق گۈزەل ئاشنامدىن ۋاز كېچىمهنكى، سـىزنى ههرگىزمـۇ 
 . دىدى كهنجى  تاشلىۋەتمهيمهن،

 . ئۇالر بىردەم ماڭغاندىن كېيىن ئوڭغا بۇرۇلۇپ، شىمال تامان ئىلگىرلىدى
 ئهتـراپ . ئهمما كۆكته سانسىز يۇلتـۇزالر چاقنـاپ تـۇراتتى . ىلمىگهن ئىدى بۇ چاغدا ئاي تېخى كۆتىر

 ... سۈرلۈك، قاراڭغۇ
 غا يېقىنالشماقتا ؛ تار يولالر ئهتراپىدىكى كاتهكچه كۆكتاتلىقالر قۇرۇق قومۇشـالر » بۇالق بېشى « ئۇالر

 ئىككـى قهدەمـچه – ي بىـر دەل بىر ئويمان لېۋىگه يېقىنالپ بارغاندا كهنجى تۇيـدۇرما . بىلهن قورشالغان
 ماركىلىق تاپانچىسىنى ئوقالپ، زامـانقۇل ئهخمىـدىنىڭ » رېۋالىۋېر « دە، يېنىدىكى – . كهينىگه داجىدى
 زۇليـار ئـوڭ تهرەپتىكـى كۆكتاتلىققـا . لـېكىن بىرىنچـى قېـتىم ئـوق ئېتىلمـاي قالـدى . دۈمبىسىگه ئاتتى

 زامانقۇلنىڭ دۈمبىـسىنىڭ ئـوڭ تـاغىقى ئاسـتىغا ئوق . كهنجى دەرهال ئىككىنچى پاينى ئاتتى . كىرىۋالدى
 كهنجـى . بىراق، ئۇ يىقىلماي يان قۇرالىنى سۇغۇرۇپ چىقىپ ئىگىز كۆتهرگهن پېتى ۋارقىراپ كهتتى . تهگدى

. دەرهال غايىپ بولدى
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 ئۇ قانغـا مىلىنىـپ . زامانقۇل ئالدىغا بىر نهچچه قهدەم يۈگۈرۈپ بېرىپ، قانسىراپ گۈپپىدە يىقىلدى
 . ياتاتتى ئېڭراپ
3 
 ! ئوق چىقتى، كۆكتاتلىقتا ئادەم ئۆلدى !... ئوق 

 ۋەقه سادىر بولغان چاغدا كۆكتاتلىقنىڭ ياش كۈزەتچىسى ئوق ئاۋازىنى ئاڭلىغـان هامـان چۆچـۈپ
 ئۇ . لېكىن ئۇ نهق مهيدانغا بېرىشقا پېتىنالماي هودۇققان پېتى چوڭ كوچا تامان بهدەر چاپتى . ۋاقىرىۋەتتى
 . دە، يۇقىرىقىدەك قاتتىق سۈرەن ساالتتى – دەپ ئۇدۇل شۆبه ساقچىخانىغا كىردى هۆمى – هاسىرەپ

 زامـانقۇل ئهخمىـدى . ساقچىالر پايپىتهك بولۇشۇپ، بىردەمنىڭ ئىچىدە نهق مهيدانغا يېتىپ كېلىشتى
 هۇيـت دېگـۈچه گـۇڭئهن – هايت . تهرەپكه ئادەملهر ماڭغۇزۇلدى – تهرەپ . ئۆلۈكجان هالهتته ياتاتتى

 . لىچۈنىڭ مهسئۇلى خۇ ۋە بۆلۈم باشلىقى ناسىر قاتارلىقالر ماشىنىغا ئولتۇرۇپ مهيداندا هـازىر بولۇشـتى گۇەن
 بىر نهچچه كىشىنى كۈزەتكه تهيىنلهپ، زامانقۇلنى دەرهال ماشىنا بىلهن دەريا بويىغا يېقىن دوختۇرخانىغـا

 باشـقارما . تقـۇزۇش ئېلىـپ بـاردى شۇ كېچىدىال ئاتاقلىق ۋىراچالر جهم بولـۇپ، جىـددى قۇ . ئېلىپ باردى
 : باشلىقى خۇ مۇدىر ۋىراچقا يالۋۇرۇپ

ــنهزەر  ــلهن ئاالقىــدار، قانچىلىــك چىقىــم بولۇشــىدىن قهتئىي  مــۇهىم ئــادىمىمىز، چــوڭ ئهنــزە بى
 . ۋىراچالرمۇ جىددى ههرىكهتته ئىدى . دەپ تۇراتتى  قۇتقۇزۋالسىڭىز،

 ۋاال قويـۇق ئىرماشـلىقتىن ههيـران بولغـان ئوتتۇرىـسىدىكى بۇنچىـ » ئاسـراندى « بىلهن » هىمات «
 ئارقىـدىن قويۇلغـان – ۋىراچالر تهمتىرىگهنسېرى ئۇالرنىڭ ئېتىـۋارىنى كـۈچهيتىش مۇددىئاسـىدا ئارقـا

 : سۇئالالر ئۇالرنى تېخىمۇ ئالدىرىتاتتى
 يوق؟ – كاڭ دوختۇر، ئۈمىت بارمۇ 

 – باشقارما باشـلىقى تاتىرىـپ كهتتـى . كاڭ دوختۇر بېشىنى چايقاپ بىر ئاز سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالدى
 : دە، بىتاقهت بولۇپ يهنه

 كاڭ دوختۇر، ئازراق بولىسىمۇ زۇۋان سۈرەلهيدىغان قىلغىلـى بولماسـمۇ، كېـيىن ئۆلـۈپ كهتـسىمۇ 
 . دەپ تولغىناتتى  مهيلىدىغۇ؟

 . دىدى دوختۇر نائىالج جاۋاپ بېرىپ – بىراق، ئههۋال خهتهرلىك، ئۈمىت چوڭ ئهمهس 
 . قارما باشلىقىنىڭ پايپىتهك بولۇپ تۇرۇشىدا سۈيقهستلىك غهرەز يوشۇرۇنغان ئىدى باش

 جـۈپى بىـلهن – نۆۋەتچىلهر جۈپ . كۈندۈزلهپ كېسهلنىڭ يېنىدىن نېرى كهتمهيتتى  ۋىراچالر كېچه
 . بېشىدا قادىلىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كۆز ئۈزۈشمهيتتى

 بۇ ئىـشهك توسـاتتىن زۇۋانغـا » ام، كۈچى هاالل ئۆزى هار « ئاالهىزەل ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن كېيىن،
 . كىرىۋىدى، چۇجاڭ بىلهن ناسىرنىڭ ئۇشۇغى ئالچه قوپتى

 : كاڭ دوختۇرنىڭ دىئاگنوز قهغىزىدە مۇنداق يېزىلغان ئىدى
يهتته ئوق يهيدىغان رېۋالۋېر ماركىلىق يان قورالدىن بىر يېرىم مېتىر ئارىلىقتا تۇرۇپ ئېتىلغان « ...

 جاراههتلهنگۈچىنىڭ ئوڭ مۈرىسى ئاستى تاغاقتىن كىرىپ سول كـۆكرەك قهپىـزى ئۈسـتىدىن قوغۇشۇن ئوق
 » ... يېرىپ چىقىپ كهتكهن، يۈرەك كالپانىنىڭ باش قىسىمى زەخمىلهنگهن، هاياتى يهنىال خهۋپلىك

 مۇشۇ خهۋپلىك هايات ئىچىدە زۇۋان سۈرۈشكه باشلىغان زامانقۇل ئهخمىدىنىڭ تىلـى ئـۇالر ئۈچـۈن
 . كاتىپالر، تهرجىمانالر جهم بولۇپ، ئۇنىڭ بېشىدا قارىشىپ ئولتۇراتتى . مىدىن قىممهتلىك ئىدى ههم

 ! زەۋىرىنىمۇ چۈشۈرۈپ قويماي خاتىرلىۋېلىڭالر – كاتىپالر، تېز بولۇڭالر، قۇالقنى دىڭ تۇتۇپ، زىر 
. مىرزا كاتىپالر پۈتۈن دىققتى بىلهن يازماقتا ئىدى . چۇجاڭ تهكرار جېكلهيتتى
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 تىرىكىدە قىلمىغان ئهسكىلىكى قالمـاي، بىگۇنـاه جانالرغـا زامىـن بولـۇپ، هېساپـسىز قـان قهرزگه
 نىمجان هالهتتىمۇ يهنه ئاپهت تېرىپ، جىنايهت ئۆتكۈزمهكته – بوغۇلغان زامانقۇل هازىر ئۆلۈش ئالدىدا

 . ئىدى
 ە، ئهل ئارىـسىدا د – قىساس تۇتقان بۇ مهلئۇن ئـاخىر يهتتىنچـى كۈنىـسى بـۇتتهك قېتىـپ قالـدى

 . سېسسىق نامىنى قالدۇرۇپ ئالهمدىن كهتتى

 يىگىرمه تۆتىنچى باپ
1 

 تاڭ ئېتىش ئالدىدا، كىچىككىنه ياتاقنىڭ ئارقـا تېمىـدىكى يهكپـاي دەرىزىنىـڭ يېنىـك ۋە لـېكىن
 ئۇ، قورققىنىدىن ئـۈن . جىددى تهشۋىشلىك چېكىلىشى ئۇيقۇسى سهگهك مۇبارەكنى چۆچۈتۈپ ئويغىتىۋەتتى

 دەرىزە چهككۈچى تـاۋۇش چىقىرىـشنى بىـئهپ كـۆردى . تىن چىقىرالماي تۈگۈلگهن پېتى جىم يېتىۋالدى –
 ياتاقتىن سـادا چىقمىغانـدىن . كهينىدىن چېكىۋەردى – بولغاي، لهۋزە سۈرمهستىن، دەرىزىنى يهنه كهينى

 : كېيىن
 دىـدى كهنجـى، – ... دەرىزە تۈۋىگه كېلىڭ، مهن كهنجى، جىددى ئىش بـار ... مۇبارەك، مۇبارەك 

 . ئىككى ئالقىنى بىلهن يۈزىنى توساپ ئېغىزنى دەرىزىگه يېقىن ئهكىلىپ تۇرۇپ
 بۈگـۈن بىـر « دۈككه بولۇپ، – دە، كۆڭلى بىردىنال دەككه – كهنجىنى مۇبارەك ئۈنىدىن تونۇۋالدى

 . دەپ پىچىرلىدى ئۇ » ئىش بولدىمۇ نېمه، خۇدايىم
 بىـراق، بۈگـۈن ئۇنىڭـدىن ئاڭالنغـان ئـاۋاز . قېتىم چهكـكهن كهنجى بۇرۇنمۇ مۇشۇ دەرىزىنى كۆپ

 مۇههببهت پهرۋانىلىرنىڭ دەرىزە تۈۋىدە تۇرۇپ ئـادەتته دىيىـشىدىغان سـېرىن پىچىرلىـشىدىن باشـقىچه
 . پهرقلىنىپ تۇراتتى

 دە، – مۇبارەك دەرهال ئورنىدىن تۇردى ۋە چاپىنىنى يېپىنچاقلىغان پېتـى دەرىـزە تـۈۋىگه كهلـدى
 : دەرىزىگه يېقىپ تۇرۇپ يۈزىنى
 . دەپ سورىدى  كهنجى، بۇ كهم بولغاندا نېمه قىلىپ يۈرىيسىز؟ 
 . بۈگۈن كېچه مېنى راستىنال قارا باستى . دىگىنىڭىزدەك بولدى 

 : ئۇ ئههۋالدىن ئۇچۇر بېرىپ ئاستا سۆزلهيتتى . كهنجىنىڭ تىنىغى جىددى ۋە ئهنسىز ئىدى
 ... ئاتقان ئوقۇم چاال تىگىپ قالدى زامانقۇلنى ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن 
 ! ئوق چاال تهگدى؟ –

 دېگهن سۆزنى ئېغىزىدىن قانداق چىقارغـانلىقىنى ئۆزىمـۇ سـهزمهي » ! ئوق چاال تهگدى « مۇبارەك
 . دە، دەرىزە تۈۋىدە خۇددى ههيكهلدەك قېتىپال قالدى – قالدى
 . ههئه، هېلىقى كۆكتاتلىق ئارىسىدا ئۇ، چاال ئكلۈك پېتى قالدى 

 : كهنجى ئاندىن ئاخىرقى سۆزىنى دىدى
 مهن قىزىلتاغنىڭ كهينىـدىكى ئورمانلىققـا يوشـۇرۇنۇپ، ئانـدىن كـېچىلهپ . ئىش چاتاق بولدى 

 يۈرۈپ ئىلى تهرەپكه ئۆتۈپ كهتمهكچى، خۇپتهن مهههلىگىچه شۇ يهرگه باراالرسىزمۇ؟
 اقىلىـدىغان بـۇ سـىناقتا نـېمه جانغا ۋە جانىجان مهنـپهئهتكه ت . بۇ جىددى ئىمتىهان سوئالى ئىدى

 ئــۇ، غهزەپ ئــارىالش . دېــيىش كېــرەك؟ مۇبارەكنىــڭ بېــشىنى بىــر قويــۇق تــۈتهك قاپلىغانــدەك بولــدى
 هوشىنى يىغىۋېلىـپ بـايىقى – ئۇ، ئهس . پىشانىسىدىن سوغاق تهر پهيدا بولماقتا ئىدى . تهشۋىشلهنمهكته

 . جـدانىي خهتلىرىنـى ئېـسىگه ئالــدى ئـۆزى يازغـان ۋە كهنجـى ئـارقىلىق رەخىمـگه يهتـكهن ئاشـۇ ۋى
ــۇپ ــان بول ــۇدە قۇرب ــشىلهرنىڭ بىه ــۇن كى ــسىز نۇرغ ــېلىش ۋە يهنه گۇناه ــامىنى ئ ــڭ ئىنتىق پهزىلهتنى
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 كهتكهسلىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ياشالر تهشكىالتىنى قـامچىالپ يېزىلغـان ئىسىمـسىز خهتنـى مانـا
 باتۇرلىقى بىلهن پهخىرلىنهتتى، شۇڭا ئۇنى سـۆيگهن ئۇ، كهنجىنىڭ . مۇشۇ قىز ئۆز قولى بىلهن يازغان ئىدى

 تـاڭ . مـۇههببهت قارارگـاهى ئىـدى – كهنجى ئېيتقان ئورمانلىق بۇ ئىككهيلهنگه كـۆپ تونـۇش . ئىدى
 . كهنجىنى يهنه ئارتۇقچه تهقهززا قىلىشقا بولمايتتى . سۈزۈلۈپ باراتتى

 . دىدى مۇبارەك قهتئىيلىك بىلهن  ماقۇل، 
 دىدى كهنجى، جىگهرلىك مههبۇبىغا چىن قهلبىدىن مىننهتدارلىق  ەهمهت سىزگه، خهير، خوش، ر 

 . بىلدۈرۈپ
 . ئۇ ئهينهكتىن سىرىتقا قارايتتى . قىز بولسا دەرىزە تۈۋىدە يىگانه قالدى . كهنجى يۈرۈپ كهتتى

 ى ئـۇ، هېچنېمىنـ . تاڭ ئېتىش ئالدىدىكى قاراڭغۇلۇق سـىرىتتىكى بىياپـان دالىنـى قـاپالپ تـۇراتتى
 بىـر هـازادىن كېـيىن ئېـسىنى . قىمىرلىماستىن بىر ئىزىدا تۇرۇپ خىيال دەرياسىغا غهرق بولدى . كۆرەلمىدى

 لـېكىن، ئۇنىـڭ كۆزىـدىن ئۇيقـۇ . دە، كهينىگه ئۆرۈلگهن پېتى ئۆزىنى كارىۋاتقـا تاشـلىىۋەتتى – يىغدى
 ش بىـلهن غهزەپ قوشـۇلۇپ تهشـۋى . ئۇنىڭ كۆڭلىنى غهشلىك چۇلغاپ، تىنىمسىز تولغىنـاتتى . قاچقان ئىدى

 . يۈرىكىنى قاتتىق مۇجۇپ ۋە غىدىقالپ ئۇنى چهكسىز بىئارام قىالتتى
 تهرەپتىن ئۇنىڭ دەرىزىسىگه چۈشكهن » توپ ئاتار غوجام تاغلىرى « بىر مهههل ئۆتكهندىن كېيىن،

 ە، د – ئــۇ، ئورنىــدىن تــۇردى . يورۇقلۇقنىــڭ ئهكــسى تهشــتهكتىكى گــۈللهردە جىلۋىلىنىــشكه باشــلىدى
 : دەرىزىسىنىڭ ئىككىال قانىتىنى ئېچىپ، شهرق تامان كۆز تاشلىدى

 تـاغلىرى بىـلهن » دۇڭـسهن « كوچىسىنىڭ شهرق تهرىپىگه بىنا قىلىنغان ياتاق ئۆيلىرى » مانجۇلۇ «
 مۇبارەك هازىر يىگانه يېتىۋاتقان بۇ ياتـاق شـىمال تهرەپكىـرەك كېلىـدىغان بىـر . ئۇدۇل قارىشىپ تۇراتتى

 ئۆينىڭ كهينى ئوچۇقچىلىق، قېلىن توپىلىق مـۇنبهت زىمىـن، ئىككـى كىلـومېتىر . ك ئۆي ئىدى ئېغىز كىچى
 . يىراقلىقتا جهنۇپقا سوزۇلىدىغان يارداڭلىق كۆزگه تاشلىنىدۇ

 چوققىـسىنىڭ مهردانه قهد كۆتىرىـپ » تـوپ ئاتـار غوجـام «  يىراقتا دۇڭسهن تاغلىرى ئارقىسىدا
 غـۇر شـامىلى – تهرەپـتىن ئۇرۇلۇۋاتقـان ئاپرېلنىـڭ غـۇر » هڭـرى كـۆلى ت « . تۇرغانلىقى غۇۋا كۆرۈنهتتى

 مۇبـارەك ئىككـى جهينىكـى دەرىـزىگه . مۇبارەكنىڭ مهڭزىنى سۆيۈپ، ماڭالي چېچىنى يهلپۈپ ئـۆتهتتى
 تىرەپ، ئالقىنى بىلهن قوش مهڭزىنـى تۇتقـان هـالهتته بوغـدا چوققىـسىغا قـاراپ، يېڭىـدىن كۆتىرىلىـپ

 . ك قوياشقا نهزەر ساالتتى چىقىۋاتقان ئوتقاشته
 تـال – ياشـارغان تـال . سامادا قالغاچالر بههوزۇر پهرۋاز قىلماقتا . دەرىزە كهينىدە قۇشالر سايراشماقتا

 . تېرەكلهر ۋە رەڭگارەڭ ئېچىلىشقا باشلىغان داال گۈلىرى كۆزگه تاشلىناتتى
 . اتتىق مۇجۇماقتـا ئىـدى لېكىن، ئۇنىڭ يۈرىكىنى يهنىال كهنجى يهتكۈزگهن هېلىقـى شـۇم خهۋەر قـ

 دە، ئۇ ئاسـتا – بىردىنال كهنجىنىڭ دەرىزە كهينىدە قالدۇرۇپ كهتكهن ئاياق ئىزىغا كۆزى چۈشۈپ قالدى
 . كـۆزىنى يـۇدى – ئايلىنىپ دەرىزە كهينىگه ئۆتۈپ، ئاياق ئىزلىرىنى ئۆچۈردى ۋە قايتىـپ كىرىـپ يـۈز

 ئۇ تهشـتهكتىكى گۈللىرىنىـڭ قېـشىغا . ۋى يوق ئىدى ئهمما ئىشتىيى تۇتۇلغان مۇبارەكنىڭ هازىر تاماققا تا
 توساتتىن ئىـشىكى چىكىلـدى ۋە هايـال ئـۆتمهي . دە، پهرۋىش بىلهن مهلىكه بولۇشقا باشلىدى – كهلدى

 : كىرمهيال – ئۇ، ئۆيگه كىرە . خىزمهتدىشى ههلىمه كىرىپ كهلدى
 . دىدى  غىنىڭنى قارا، ئاخشام بولغان ۋەقهنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ غېمىڭدە يوق تۇر ! هوي مۇبارەك 

 ههلىـمه . مۇبارەك ئۇقماسـلىققا سـېلىپ، بېـشىنى چايقىـدى . ئۇالر كارۋاتتا يېقىن يانداش ئولتۇرۇشتى
 : جاۋىلداپ سۆزلىگىلى تۇردى

 خابادىكى كۆكتاتلىقتا مهلۇم كىشى ئاتقان ئىكهن، چاال ئۆلـۈك ئاخشامچۇ، قارا، هېلىقى ئاخوشۆنى 
 پۈتـۈن گـوڭئهن . پ كهلگهندىن كېيىن بولغـان پاتپـاراقچىلىقنى دىمهمـسهن بۇ خهۋەر يىتى . بولۇپ قاپتۇ

باشـقارمىدا هـازىر ئايـال خىـزمهتچىلهرال . گۈەنلىچۇدىكىلهر پۇتى كـۆيگهن توخىـدەك بولۇشـۇپ كهتتـى
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 تـاڭ . قالغانالرنىـڭ ههممىـسى سـىرتقى تهكـشۈرۈش بىـلهن بولـۇپ كهتتـى . دىجورنى بولۇپ تۇرۇۋاتىـدۇ
 ههربـى مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى . قاتىل تېخى قولغا چۈشـمهپتۇ . ۇالر ئادەم تۇتۇۋاتىدۇ سهههردىن باشالپ ئ

 شـهههر ئىچىـدە . دارىلفۇنۇن، دارىلمۇئهللىمىنلهرنىڭ زىيالىيلىرى قـاچقىنى قېچىـپ، تۇتـۇلغىنى تۇتۇلـۇپ
 لۈپ كهتكهنال تېخى سېنىڭ ئۇقمايمهن دەۋاتقىنىڭنى قارا، هېلىقى دەيۈز ئۆ . قىيامهت قايىم بولۇپ كېتىۋاتىدۇ

 ئهگهر ئۇنىڭ تىلى گهپكه كىرىپ قالغىـدەك بولـسا ئىـشنىڭ . بولسىمىغۇ خهقلهر بۇنچىزا بولۇپ كهتمهستى
 ئـۇ، ئېغىزىغـا كهلگىنىنـى . ئۇنىڭ سولپىسىغا تېيىلىپ كېتىدىغانال ئـاز بولمايـدۇ . تۈگىگىنى شۇ دېمهمسهن

 . تېرىيدۇ دېگىنه جۆيلۈپ، خىيالىغا كهلگىنىنى چىشلهپ تارتىپ باالنىڭ چوڭىنى
 ههلىمه بىلهن كهنجىنىڭ ئاخشامقى دېگهنلىـرى بىـر يهردىـن چىقىـپ، ۋەقهنىـڭ راسـلىقى تېخىمـۇ

 دە، ههلىمهنىڭ ئالدىـدا – ئايدىڭالشتى، لېكىن مۇبارەك دەردىنى ئىچىدە بىلىپ، ئۆزىنى چىڭ تۇتۇۋالدى
 ئاغرىـپ قالغـان « ههلىمه ئۇنى . راتتى ئۇ، يهنىال بىلمهسكه سېلىپ، جىمجىتال ئولتۇ . زىنهار زۇۋان سۈرمىدى

 . دەپ گۇمان قىلدى » ئوخشايدۇ
 هوي، مۇبارەك، كۆزۈمگه باشقىچه كۆرۈنۈۋاتىسهنغۇ، مىجهزىڭ يوقمـۇ نـېمه؟ كـۆزۈڭ ئولتۇرۇشـۇپال 

 . دەپ سورىدى  كېتىپتىغۇ؟
 . دېدى مۇبارەك  مىجهزىم يوق، كېچىچه بىئارام بولۇپ، كىرپىك قاقماي تاڭ ئاتقۇزدۇم، 
 قهيىرىڭ ئاغرىيدۇ؟ 
 . ئايالالر كېسىلى ههم زۇكام، بېشىم قاتتىق ئاغرىپ كۆڭلۈم ئېلىشڭپ تۇرىدۇ 
 ۋاي ئانامهي، بالدۇرراق دېسهڭچۇ، ئۇنداق بولسا مهن ساڭا نان، چاي ئهكىرىپ بېـرەي، ناشـتا 

 سـېنى ئاغرىـپ قىلىۋال، ئاندىن ئۇخالپ دەم ئـال، مهن سـىرتتىن قۇلـۇپ سـېلىپ قويـاي، سـورىغانالرغا
 . دەپ ئىدام چىقىپ كهتتى  دوختۇرخانىغا كهتتى، دەيمهن،

 : ئۆتمهيال ههلىمه چهينهككه سۈتلۈك چاي ۋە توقاچ ئهكىرىپ، شىرەگه قويدى ئارىدىن ئانچه
 . ئهمىسه شۇنداق بولسۇن، ئۇيقۇڭنى قاندۇرۇپ دەم ئال، مهن كهتتىم 

 چـاي ئىچكۈسـىمۇ . ىگه كۆك پهردە تارتىپ قويـدى مۇبارەك دەرىز . ههلىمه ئىشىكنى قۇلۇپالپ كهتتى
 » ! چـاال تهكـكهن ئـوق ! ئـاه « كېيىن ئىختىيارسىز هالـدا . بۇيان ماڭاتتى – ئۆيدە ئۇيان ئۇ . كهلمىدى
 . دە ئۆزىنى كارىۋىتىغا تاشلىدى – دەۋەتتى

 . مۇبارەك ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا، كۈن چۈشتىن هالقىغان ئىدى
 ئېلىپ ئۇنىڭدىن ئهشۇ چاغدا پهزىلهتتىن ئېلىۋالغان سـۆيگۈنى كهنجـى، ئۇ، ساندۇقىدىن ئهلبومىنى

 ئوقۇتقۇچىسى گۈلهنـدەم ئاۋۇسـتاي، يۈسـۈپچان جهۋالنـى ههم پهزىلهتنىـڭ سـۈرەتلىرىنى تـاپتى ۋە بـۇ
 ... سۈرەتلهرگه قاراپ خىيالغا كهتتى

 كـۆزىگه دەيتتـى مۇبـارەك  دە، – دېـگهن راسـت ئىـكهن » ياخشىغا كۈن يوق، يامانغا ئۆلـۈم «
 . ئىسسىق ياش ئېلىپ

 گېزەنـدىلهر ئۇۋىـسىدا ئىـشلهپ – دېگهن ئـادەمخور قۇشـخانىدا » گۇڭئهن گۈەنلىچۇ « مۇبارەك
 . قاتتىق زارلىناتتى قالغىنىدىن

 » ئىهتىيـاج قـارمىغى « لېكىن، ئۇ خهنزۇچه، روسچه بىلگىنى ئۈچۈن ئوقۇش تۈگهتمهستىنال ئۇ يهرنىڭ
 : چاغدا مۇبارەك جهۋالنىغا مهسلىههت سالغان ئىدى شۇ . غا ئىلىنىپ قالغان ئىدى

 ئۇنـداق ئهزرائىـل . مهن ئۇ يهردىن يىرگىنىمهن، ئۇ، بىر قاراڭغۇ دۇنيا، تاش يـۈرەكلهر دۇنياسـى 
 . ئۇۋىسىغا يېقىن يولىمايمهن

 . قاراڭغۇ دۇنيا بىلهن يورۇق دۇنيا ئوتتۇرىـسىدا بىرقـانچه ئـاالقه پهرىشتىـسى بولمىـسا بولمايـدۇ 
. دەيتتى جهۋالنى ئۇنىڭغا  ق پهرىشتىلهر ساۋاپلىق كۆپ ئىشالرنى قىالاليدۇ، بۇندا
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 . جهۋالنىنىڭ بۇ هېكمهتلىك سۆزلىرىنى مۇبارەك شۇندىن بۇيـان يـۈرەك ئابىدىـسى قىلىـپ يـۈرەتتى
 . ئۇ، كېيىنكى كۈنلهردە زامانقۇلالر بىلهن جان تىكىپ كۈرەش قىلغان ئىدى شۇنىڭ تۈرتكىسىدە
 ر مېهرىبان ئوقۇتقۇچىسى گۈلهندەم ئاۋۇستاينىڭ سۈرىتىنى قولىغا ئېلىپ تهكرار سۆيهتتى مۇبارەك هازى
 . ۋە كۆكسىگه باساتتى

 گۈلهندەم ئاۋۇستاي شىنخهي ئىنقىالبىدىن كېـيىن تۇرپـان ئاسـتانا ۋە چـۆچهكته بىـر قـانچه يېڭـى
 مهكتىـۋى ئۇنىـڭ » يه گۈلهنـدەمى « مهكتهپلهرنى تهسىس قىلغان مهشهۇر مائارىپچى بولۇپ، چـۆچهكتىكى

 . نامىغا ئاتالغانلىقى ئاالهىدە خاتىرىلىكتۇر
 گۈلهنـدەم ئاپپـاي، دەپ – مېنىڭ كـۆزۈمنى ئاچقـان، ماڭـا ئـاڭ بهرگهن هۆرمهتلىـك ئۇسـتازىم

 . ئېغىزىدىن چۈشۈرمهيتتى مۇبارەك
 ى ههم قىممىتـ – مهكتىۋىدە ۋەتىنى ۋە خهلقى توغرىسىدا، ئىنساننىڭ قهدىر » گۈلهندەمىيه « مۇبارەك

 گۈلهنــدەمنىڭ ئالىيجانــاپ روهــى . توغرىــسىدا ياخــشى ســاۋاتقا نائىـل بولغــان پهزىــلهت – ئهخـالق
 . مۇبارەكنىڭ قهلبىدە مۆهۈر بېسىلغاندەك تهسىر قالدۇرغان ئىدى

 ئـۇنى ئـوراپ . بىراق، مۇبارەك ئىجدىمائىي ئهمهلىيهتتىن نۇرغۇن يىرگىنىچلىك ۋەقهلهرنىڭ كۈزەتتى
 ( ئـاق كۆڭـۈل ئىنـسانالر يهتـته باشـلىق قىيادنىـڭ . سـلىقالر بىـلهن تولغـان ئىـدى تۇرغان مۇهىت ئىپال

 دىكى يىرتقۇچ مهخلۇق، ئوغۇزخان ئۇنى يوقىتىپ خهلقنى قۇتقـۇزۇش يولىـدا ئـۇزۇن يىلـالر » ئوغۇزنامه «
 قانلىق تاپىنى ئاستىدا مىجىالتتـى، مهككـار زامـانقۇلالر ئهنه شـۇ يـاۋۇز قىيادنىـڭ نهق .) كۈرەش قىلغان

 . ۋارىيانتلىرىدىن ئىدى
 – دە، كۆزلىرىـدىن مونچـاق – مۇبارەك دوستى پهزىلهتنى ئهسلهپ، ئۇنىڭ سۈرىتىنى باغرىغا باستى

 . مونچاق ياش تۆكۈلۈشكه باشلىدى
 قىزالرنىـڭ نهمۇنىـسى – جىگىرىم دوستۇم، قهلبىڭ پاك، ئاق كۆڭۈل ۋە ۋىجدانلىق خوتۇن – جان 
 يۈز گۈلىدىن تېخى بىر گۈلىمۇ ئېچىلمىغان غۇنچىنى يىرتقۇچالر ۋاقىتسىز سېنىڭ دەك گۈزەل پهرىنى، . ئىدىڭ

 . ئۆكسۈپ يىغلىۋەتتى – دەپ ئۆكسۈپ  نابۇت قىلىۋەتتى،
 ئۇ، هـازىر . مۇبارەكنىڭ كهنجىگه ۋەدە قىلغان ۋاختى يېقىنالشماقتا . مانا دىگهر ۋاختىمۇ بولۇپ قالدى

 . ال سۈرمهكته ئۆزىنى كۈتۈۋاتقان سىناق داۋىنى ئۈستىدە خىي
 مۇبارەك ئۆزىنى خىيالدىن يىغىپ پهزىلهتلهربىلهن ئوپچى چۈشكهن بـايىقى سـۈرەتنى ههم كهنجـى
 بىلهن ئايرىم چۈشكهن سۈرەتنى پاكىز بىر تهخسىدە كۆيدۈرۈپ كـۈلىنى چۈشـۈردى ۋە ئـۇنى قىزىـل تـاۋار

 : رتىپ چوڭقۇر خىيالغا چۆكتى ئاندىن بىر ئۇه تا . دە، بوينىغا ئاستى – تۇمارچىغا سېلىپ ئاغزىنى تىكتى
 ئاندىن تـوم ئىككـى تـال ئـۆرۈم . مۇبارەك چىراق ياقتى . تاالنى گۇگۇم قاراڭغۇسى قاپلىماقتا ئىدى

 كـۆزىنى – بـاش . كېسىۋەتتى ۋە كېسىلگهن چېچىنى نىپىـز قىزىـل ياغلىققـا ئورىـدى چېچىنى قايچا بىلهن
 . ۋاقىت تېز ئۆتمهكته ئىدى . يۇيۇپ، جىددى جابدۇندى

 . الدىمغا بىرەر هۇقۇش ئۇچراپ قالسىچۇ؟ دەيتتى ئۇ، ئېهتىماللىقنى ئېسىگه كهلتۈرۈپ ئ
 ئهمهلىيهت جهريانىدا تهجرىبىلىك بولۇپ قالغان زىرەك قىز مۇبارەك دەرهال چامىدىنىـدىن مهرهـۇم

 ۇش دە، ئۇنى بېشىغا، پهزىلهتنىڭ ئانىـسىغا قـارىلىق تۇتـ – قاماتۇمىغىنى ئالدى – ئانىسىنىڭ تهۋەرۈگى
 . ئۈچۈن تىككۈزگهن ئاق كۆينىكىنى ئۇچىسىغا كىيدى

 ئانامنىـڭ  دېدى ئۇ، كۆڭلىگه ههر ئېهتىمالنى پۈكـۈپ،  ناۋادا بىرسى يولۇقىپ قالغىدەك بولسا، 
 .... تۇپراق بېشىغا بارىمهن

 – دە، ئازراق نان ۋە مۇهىم كىـيىم – مۇبارەك تهڭال چىرىقىنى ئۆچۈردى . خۇپتهنگه ئهزان ئوقۇلدى
 ئــۇ، ياتىقىغـا ئهڭ ئـاخىرقى قېــتىم كـۆز يۈگــۈرتتى ۋە . ېچىگىنـى ئورىغـان يىنىــك بوخچىـسىنى ئالـدى ك

. دەرىزىسىدىن سېرىلىپ ئارقا تهرەپكه تېز چۈشتى
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 پىشانىـسىدىن . ئۇنىڭ يۈرىگه گۈپۈلدىمهكته، مۇبـارەك خۈدۈكـسىرىگهندەك ئهتراپقـا زەن سـالدى
 دە، كهيـنىگه – ئۇ دەرىزىنىڭ قاپقىسىنى پهم بىلهن ئهتتـى . سوغاق تهر چىپىلداپ ئېقىشقا باشلىغان ئىدى

 . ئۆرۈلۈپ يارداڭلىققا قاراپ تۇنجى قهدىمىنى تاشـلىدى، ئهمـدى ئۇنىـڭ كـۆزىگه هېچـنىمه كۆرۈنمىـدى
 ئـۇ، تېـز ئىلگىـرلهپ جىلغـا . قهلبىدىكى كۈچلۈك ئهقىدە ئۇنىڭغا جۈرئهت ۋە جاسارەت بېغىشلىغان ئىـدى

 . بويىغا يېتىۋالدى
 دۇڭسهن تاغلىرى خۇددى قارا . سهههرنىڭ مهيىن شامىلى ئۇنى سۆيۈپ ههريان ئۆتۈپ تۇراتتى تاڭ

 مۇبارەك جىلغىنىڭ ئهپلىـك بىـر يېرىـدىن پهسـلهپ . لىباس كىيىۋالغان قورقۇنۇچلۇق دىۋىدەك كۆرۈنهتتى
 ئـۇ، . باراتتى دە، شىمىگوغا كېتىدىغان چىغىر يول بىلهن ئۆرلهپ – چۈشۈپ شىمال تهرەپكه قاراپ قايرىلدى

 كـۆۋرۈكتىن ئۆتـۈپ . بۇ تهرەپتىكى ههربى گازارما قاراۋۇللىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ يىراقالپ كهتكهن ئىدى
 بـۇ گۆرىـستانلىقتا تـۈن . گۆرىستانلىق ئىچىـگه كىرگهنـدە، يـۈرىگه جىغىلـداپ، تېنـى سـىقىراپ كهتتـى

 گىنىچلىك ئـاۋازى شـۇملۇقتىن دېـرەك هوقۇشنىڭ يىر . قۇشلىرىنىڭ هۇۋۇلداشلىرى تېخىمۇ قورقۇنۇچلۇق ئىدى
 تـۈن تهڭ بولغـان چاغـدا . مۇبارەك گۆرىستانلىقتىن ئۆتۈپ بولغىچه قارا تهرگه چۆمۈلۈپ كهتتـى . بېرەتتى

 دەپ نـام ئالغـان قـانلىق مۇنارنىـڭ غهرپ تهرىـپىگه » يىپوچىڭگۇڭ « ئايلىنىپ يۈرۈپ، ليۇداۋەندىكى
 . قتا بىر ئاز دېمىنى ئالدى، لېكىن بۇ يهردە كۆپ ئولتۇرمىـدى ئاران بېرىۋالدى ۋە بۇ يهردىكى بىر ئويمانلى

 ئـۇ، پۇتىنىـڭ ئاغرىقىغـا قارىمـاي، لېـۋىنى . چۈنكى، مۇناردىن جهسهت بۇسلىرى كېلىـپ، ئېلىـشتۇراتتى
ــدى ــان يهنه ئىلگىرلى ــشلهپ، غهرپ تام ــزىلگه . چى ــارەك مهن ــا – مۇب ــدىكى ئورمانلىقق ــاغ كهينى  قىزىلت

 . ئۇ قهدىمىنى تېزلهتمهكته، يـۈرىگى يهنه گۈپۈلـدەپ سـالماقتا . ىپ قالغان ئىدى يېقىنالشقاندا، تاڭ ئاقىر
 : دە – توساتتىن ئالدىغا بىر خۇيزۇ بوۋاي ئۇچراشتى

 . دەپ سورىدى  نهگه كېتىۋاتىسىز؟ 
 . ئاپامنىڭ شىيىتلىگىگه 

 دىن مۇبـارەك ئۇنىـڭ ئىچىـ . خۇيزۇ كىشى دىلىغۇل بولۇپ، سـۆزىنىڭ ئـاخىرىنى دىـيهلمهي قالـدى
 : چىقىرالمايۋاتقان گېپىنى بىلىشكه ئىنتىلىپ تۇراتتى، خۇيزۇ بوۋاي سۆزىنى داۋامالشتۇردى

 ئاخـشام . مېنىڭ ئۆيۈم شۇ ئورمانلىقنىڭ يۇقىرىسىدا، باجاخۇنىڭ بېرىسىدىكى ئېقىن بويىدا ئىـدى 
 هم ئورمانلىقنىڭ سومۇڭزىدا بىر تۇققىنىمنىڭ تۈگهپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ شۇ يهرگه ماڭغان ئىدىم، كهلس

 نېمه ئىش يۈز بهرگهندۇ دېـسهم، كـېچه شـۇ ئورمـانلىقتىن بىـر ههربـى . ئهتراپىغا ئهسكهر يېغىپ كېتىپتۇ
 بارسـىڭىز باالغـا قاالرسـىزمىكىن، . هازىر ئۇ يهرنى ئاشۇنداق سـاقالۋېتىپتۇ . يىگىتنى تۇتۇپ كهتكهن ئىكهن

 . باالم
 مۇبارەك بۇ شۇم خهۋەرنى ئـاڭالپ بهزگهك تۇتقـان . خۇيزۇ كىشى ئههۋالنى دەپال يولىغا راۋان بولدى

 ئۇ تۇتۇلغان ئاشۇ ههربى يىگىتنىڭ جهزمهن كهنجـى ئىكهنلىكىـگه . ئادەمدەك الغىلداپ تىترەشكه باشلىدى
 نىـمه قىلىـش . ئهلهم ئوتلىرى بىردىنال ئۇنىڭ يۈرىگىـدە الۋۇلـداپ يانـدى – دەرت . هۆكۈم قىلغان ئىدى
 كېرەك؟ قايتايمۇ؟

 . خورلىنىپ ياشىغاندىن، مهغرۇر تۇرۇپ ئۆلگىنىم ئهۋزەل  ەيتتى ئۇ، قهتئىي قارارغا كېلىپ، د  ياق،
 ... سولپىـسىدىن بولۇۋاتىـدىغۇ؟ » چـاال تهكـكهن ئـوق « بۇ پىشكهللىكلهر . مېنى بهرىبىر ساق قويۇشمايدۇ

 ئۇنىـڭ يولىغـا مهن چوقـۇم ! دە – چۈشـۈپتۇ شۇنداق، دىمهك، كهنجى ئورمانلىقتا بىر سىرلىق سـىرتماققا
 ئانامنىڭ روهى، پهزىلهتنىڭ، جهۋالنىنىڭ ۋە كهنجىنىڭ روهـى مېنـى ئهمـدى جۇڭغارىيىـدىن . ماڭىمهن
 ... تاپسۇن

 كهنجى ئاخشام يېرىم كېچىدە دەرىزە تۈۋىدە مۇبارەك بىلهن ۋەدىلىشىپ قايتقاندىن كېـيىن، ههربـى
. زۇن سۆزلهشتى ئۇالر ئۇ . مهكتهپنىڭ ئات دوختۇرى ئىسرايىلنىڭ ئۆيىگه كهلدى
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 ئىسرايىل يهر ئاستى تهشكىالتىنىڭ ئاكتىپ ئهزاسـى بولـۇپ، كهنجـى ئۇنىـڭ سـهمىمىيىتىگه خېلـى
 ئـۇالر جۇڭغـارىيه ئورمـانلىقى . ئۇ، جۇڭغار ۋە ماناس تاغلىرىنىـڭ يـولىنى پىشـشىق بىلهتتـى . ئىشىنهتتى

 مىنىـپ ئاخـشىمى مهخپـى ئىككىيلهن ئىككى ههربـى ئـاتنى . ئارقىلىق قېچىشقا كېلىشىپ قهسهم ئېچىشتى
 : ئۇالر ليۇداۋەننىڭ غهربىدىكى هېلىقى ئورمانلىققا كهلگهندە ئىسرايىل توساتتىن كهنجىگه . يولغا چىقتى

 . دىدى  ئاداش، ئهسلىسهم مۇهىم ئىككى ئىش ئۇنتۇلۇپتۇ ئهمهسمۇ؟ 
 . سورىدى كهنجى  نىمه ئىش؟ 
 يهنه يــامغۇرلۇق چاپــاننى . هي قــاپتۇ چاقىالرغــا دەيــدىغان بىــر مــۇهىم ســۆزۈم دىــيىلم – بــاال 

 . ئورماندا كۈتۈپ تۇر، مهن هېلىال كېلىمهن . ئۇنتۇپتىمهن
 چۈنكى كهنجىنىڭ بۇ ئورماندا مۇبارەكنى كۈتۈپ تۇرۇش . كهنجى هېچ ئىككىلهنمهستىن ماقۇل بولدى

 . بار ئىدى زۆرۈرىيىتىمۇ
 ئـۈچ  مانـا، ئىككـى . ەك كهتتـى دە، ئۇچقاند – شۇنداق قىلىپ ئىسرايىل ئاتنى ئارقىغا قايتۇردى

 كهنجى ئامرىغى مۇبارەك بىلهن دوستى ئىرايىلنـى تـۆت كـۆز بولـۇپ، تهقهززالىـق بىـلهن . سائهتمۇ ئۆتتى
 ئورمـان ئارىـسىدىن ئاسـمان تۇرۇسـىدىكى بىـرنهچچه . ئهتـراپ جىمجىـت ۋە قـاراڭغۇ . كۈتمهكته ئىدى

 جى بىرەر كىشىنىڭ سىزىپ قېلىشىدىن خۈدۈكسىرەپ، كهن . يۇلتۇزنىڭ چاقناپ تۇرغانلىغىنىال كۆرگىلى بوالتتى
 قارا قاغىدەك كهلگهن ئـاتلىق ژانـدارمىالر . سىدىر قىلماي يىگانه ئولتۇرغان ئىدى – ئورمان ئىچىدە مىدىر

 ئىسرايىلنىڭ چىالن تورۇق ئېتى شۇئان ئورمانغـا قـاراپ قـاتتىق بىـر . ئۇشتۇمتۇتال ئورمانلىقنى قورشىۋالدى
 شـۇنداق قىلىـپ كهنجىنىـڭ . كهنجىنىڭ قـاراگىر ئېتىمـۇ دەرهـال ئۈنلـۈك كىـشنىدى جاۋابهن . كىشنىدى

 ئىـسرايىلنىڭمۇ، . ئورمانلىقتا ئىكهنلىگى ههربى ۋە ساقچىالرنىڭ ئالدىدا مانـا مهن دەپ ئاشـكارا بولـدى
 ئهمـدىكى ئىـشنى خوجايىنلىرىنىـڭ ئـۆزىگه قالـدۇرۇپ ئىـسرايىل . چىالن تورۇقنىڭمۇ خىزمىتى ئاياقالشتى

 . پپىدە تىكىۋەتتى غى
 !... يۇۋاش بولساڭ كهڭچىلىك ! كهنجى بۇيهرگه چىق 

 كهنجىـدە يـان قـورال . تۆت ئهتراپتىن خهنزۇچه، ئۇيغۇرچه، قازاقچه خىتـاپالر ياڭراشـقا باشـلىدى
 ئهمدى ئۇ، ئىـچ . بولسىمۇ، بىراق هازىر ئېتىشىپ تهڭ كېلىشىمۇ، تىرىك قۇتۇلۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس

 بىردەم زامانقۇلنى چاال ئاتقان ئـوڭ . غهزەپ ئوتىدا ئۆرتىنىشكه باشلىدى – ازاپلىنىپ، قههىر ئىچىدىن ئ –
 . بىردەم ئىسرايىلنىڭ خائىنلىغىدىن غهزەپلىنهتتى . قولىنىڭ بارمىغىنى قههرى بىلهن چىشلهيتتى

 مـدىكى بىراق ئه . دەيتتى ئۇ  هاراق سورۇنلىرىدا ئۇنىڭ قىلغان مهمهدانىلىكىگه يۈزمىڭ لهنهت، 
 . پۇشمان، ئهقىلگه دۈشمهن ئىدى

 تهسـلىم . قارا گىرنىڭ توختىماي كىشنهپ تۇرۇۋېلىشى ئۇنىڭ ئهلهملىـك خىيـالىنى ئـۈزۈپ تـۇراتتى
 . ئۇ، تاپانچىسىنى مېڭىـسىگه تهڭلهپمـۇ كـۆردى . بولۇشقا ئۈدىگهن چوقانالر بارغانسېرى ئۇلغىيىپ باراتتى

 : لېكىن يهنه تۇرۇپ بۇ خىيالىدىن ۋاز كهچتى
 ئهممــا بــۇ مۇناســىۋەت بىــلهن قولغــا ئېلىنغــان نۇرغــۇن يىگىــتلهر مېنىــڭ . ئۆلــۈۋېلىش ئاســان 

 سهۋىۋىمدىن ئازاپلىنىشى ۋە بهلكـى گۇمـان بىـلهن ئۆلتۈرۈۋېتىلىـشى مـۇمكىن ؛ شـۇڭا ههممىنـى مهنـال
 ا ئۆلـۈش ئۆز ئوقۇمدا ئۆلگهنـدىن، دۈشـمهن ئوقىـد . ئۈستۈمگه ئېلىپ، يارەنلىرىمنى ئاياپ قېلىشىم زۆرۈر

 . دىدى ئۇ، ئازاپلىق خىيالالردىن كىيىن  ئهال،
 ئورمـان سـىرتىغا – دە، قارا گىرنى يېتىلهپ دۈشـمهنلهر ئالـدىغا – كهنجى ئورنىدىن دەس تۇردى

 . ماڭدى
2 

 ئۇنىـڭ . يهنىال ئۇنى قوللىماقتـا » مهغپىرەت پهرىشتىلىرى « لنىڭ تىلىگى ئىجاۋەت بولغاندەك زامانقۇ
اتهم ئوركىـستىرىدىكىلهرنى قوشـۇپ هېـساپلىغاندا بهش مىڭـدىن ئـارتۇق كىـشى دەپىـن مۇراسـىمىغا مـ
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 نۇسـرەتلىك « ئۇنىڭ . ن ئىدى ئۆلكىلىك ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ يازلىق زالىغا ئادەم سىغماي قالغا . قاتناشتى
 ئۈچـۈن ئـاق » مهرهۇمنىـڭ مـاتىمى « . هرۇپ قىلىنـدى ئۈچۈن هۆكۈمهت غهزىنىسى ئايىماي تهس » ئۆلۈمى

 ىـڭ تـۆت ئهتراپـى يـازلىق زال بىـلهن تاۋۇتن . ە ئارتىشقا كهتكهن گهزمالالر يـۈز توپقـا يهتتـى باغالش ۋ
 سۆزلىرى يېزىلغان گۈلچهمبىرەكلهر بىلهن لىق تولغان ئىـدى، مـاتهم ئوركىـستىرىنىڭ » مهرهۇمغا تهزىيه «

 ۇلداپ يىغالشلىرى مۇڭلۇق ساداسى ۋە نادانالرچه هېسسىياتقا بېرىلگهن شۇنچىزا كۆپ ئىشتىراكچىالرنىڭ بۇق
 : بىلهن ههيۋەتلىك تهزىيه مۇراسىمى رەسمىي باشالندى

 جۇڭخۇا مىنگونىڭ ئهڭ سادىق پهرزەنـدى بولـۇپ، تـارىخ سههىپىـسىدىن مهڭگـۈ  » مهرهۇم « 
 نىڭ ئىنتىقامى ئۈچۈن بىـز بۇنىڭـدىن كېيىنمـۇ بـۇزۇقالر بىـلهن ئـاداققىچه » مهرهۇم «  ... ئورۇن ئالىدۇ
 نىـڭ ياتقـان يېـرى چوقـۇم » هرهـۇم م « بولغـان » شـىهىت « بۇزۇقالرنىڭ تىغى بىـلهن  . .. كۈرەش قىلىمىز

 ... جهننهتته بولىدۇ
 . يۇقىرىدىكى ئۈزۈندىلهر خۇگوجۈن، ناسىر ههم بىر مولالمنىڭ تهزىيه نۇتۇقلىرىنىڭ ئاساسلىق روهى

 . ى دەل پېشىن مهههلدە زامانقۇلنىڭ تاۋۇتى باخۇلياڭ شىهىتلىگىگه ئېلىپ مېڭىلد
 هايات سههنىسىدە ههمىشه نهپـرەت بىـلهن مـۇههببهت، يىغـا بىـلهن كـۈلكه، تىراگىـدىيه بىـلهن

 بىـراق، هـازىر . بىرىگه زىت رولالردا نامايهن بولۇپ دەۋر قىلىـدۇ – كومىدىيه گويا ئوت بىلهن سۇدەك بىر
 ىـڭ ههممىـسى ئۆزىنىـڭ زامانقۇلغا قىلىنىۋاتقان غهيرى نورمال هۆرمهتلهر سايىـسىدا يۇقىرىـدىكى رولالرن

 مهخـسۇس سـېمۇنت قهۋرە ئۇنىڭغـا باخۇليـاڭ گۆرىـستانلىقىدا . ئهسلى خـارەكتېرىنى يوقاتماقتـا ئىـدى
 . كىچىكرەك بىـر تىيـاتىر ئـۆمىگى تېخـى ئـۇنى قههرىمـان دەپ پهدەزلهپ سـههنىگه چىقتـى . ① قاتۇرۇلدى

 دېـگهن نامغـا نائىـل » ىمان ئانـا قههر « ى تۇغقان ئايالمۇ زامانقۇلدەك مهلئۇنن – ههممىدىن كۈلكىلىگى
 ئاالهىدە هـۆرمهت ۋە مهخـسۇس ماشـىنا » قههرىمان ئانا « بۇ . مېدال بىلهن مۇكاپاتالندى بولۇپ، كۈمۈش

 شۇنىڭدىن كېيىن تهزىيه دولقـۇنى تېخىمـۇ يـۇقىرى بالـداققا . بىلهن ئۈرۈمچىگه ئالدۇرۇپ كېلىنگهن ئىدى
 : كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى

 « كۈنى مهركىزى ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ يازلىق كۇلـۇبى ئالـدىغا – 9 نىڭ ئاي – 6 يىل – 1945
 دىـگهن چـوڭ خهتلىـك لوزۇنكـا ئېـسىلغان ؛ » مهرهۇم ئاخۇشۆنىڭ روهىغا مهۋلۇت ئوقـۇش مۇراسـىمى

 هاۋانىڭ شۇنچه ئىسسىق ۋە تىنچىقلىقىغا قارىماي كۇلۇپنىڭ ئالدى ۋە روزى هاجىنىڭ مېچىتى ئهتراپىغا
 ئۇالرنىڭ تولىسى بۇ كاتتا مۇراسىمغا قاتنىشىش ئۈچۈن مهخـسۇس . ملهر توپالنغان ئىدى نۇرغۇن ئادە

 . باغاق بىلهن كهلگهنلهر ئىدى
 . بهشتىن ئۇيۇشما زالىغا كىرىشكه باشلىدى – كۈن نهيزە بويى ئۆرلهش بىلهن تهڭ ئادەملهر تۆتتىن

 نگهن بىرمــۇنچه ئهربــاپالر كۇلۇپنىــڭ ئاالهىــدە سههنىــسىدە ســهلاللىق ئــاخۇنۇمالر، ســىپايى كىيىــ
 پۈتۈن ئهزايى ئاق بىلهن ئورالغان هالدا » قههرىمان ئانا « سههنىنىڭ تۆرىدە يهنه بايىقى . ئولتۇرۇشاتتى

 هازىـدار ئايـال . ئۇنى ياش ئىككى ئايال قولتۇقىدىن يـۆلهپ تـۇراتتى . مۇسىبهت تۇتۇپ ئولتۇرغان ئىدى
 . ۈپ يىغالپ، سههنىنى بېشىغا كىيهتتى سېلىپ، ئۆكس » ئالال توۋا « تۇرۇپال – تۇرۇپ

 : مىنۇتقىچه مهۋلۇت ئوقۇلۇپ، پاتىهه قىلىنغاندىن كېيىن، مۇراسىم رىياسهتچىسى 40
 ئهربـاپ ئورنىـدىن . دەپ بىر ئهرباپنى سۆزگه تهكلىپ قىلدى  هازىر هۆكۈمهت ۋەكىلى سۆزلهيدۇ، 

 : ن كېيىن تۇرۇپ، زامانقۇلنىڭ ئانىسىغا هۆرمهت تازىم بىجا كهلتۈرگهندى
 . دەپ رەسمىي ئىتىراپ قىلىپ، مهخسۇس هـۆججهت چىقـاردى » قههرىمان « هۆكۈمىتىمىز ئاخۇشۆنى 

 چىراقلىرىغـا ههمـمه چىقىـم – نهزىـر . ئۇنىڭ ئائىله تهۋەلىـرى دۆلهت تهرىپىـدىن مهڭگـۈ تهمىنلىنىـدۇ

 لىرى كېيىن هۆكۈمهت دائىرى . زامانقۇلنىڭ بۇ قهۋرىسى كېيىنكى يىلى نامايىشچى، ئامما تهرىپىدىن بۇزۇپ تاشالنغان ئىدى ①
يهنه يېڭىدىن ياساپ چىققان
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  جاكارلىمـاقچىمهن، مهرهۇمنىڭ ئانىسى ئالدىدا بـۇ قـارارنى ئاالهىـدە . هۆكۈمىتىمىز تامانىدىن بېرىلىدۇ
 . دىدى

 نىـڭ سـۆزى تـۈگهش بىلهنـال، هازىـدار ئايـال ئۇيقىـدىن ئۆندۈرىگهنـدەك » هۆكۈمهت ۋەكىلى «
 دە، قارارنى جاكارلىغان هېلىقى ئهرباپنىڭ ئالـدىغا يۈگـۈرۈپ بېرىـپ – ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كهتتى

 : تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېيىن تېخىمۇ چوقان كۆتهردى
 ئۇالرنى ئېتىپ بهرمىـسه مهن ههرگىـز رازى . نى ئۆلتۈرگهنلهرنى ئېتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلىمهن باالم
 ئـۇ، رەپىتىـسنى ئوبـدان قىلمىغىنـى . دەپ زالنى يهنه ئهسهبىيلهرچه بېـشىغا كىيگىلـى تـۇردى  ئهمهس،

 نـسىرى بوغۇلـۇپ، ئـۇ، بارغا . ئۈچۈنمىكىن، سۆزلىرى قوالشماي، بهزى سوپلۇرالر ئارقىلىق ئوڭشالماقتا ئىدى
 . ئالال توۋا ساالتتى

 يىگىرمه بهشىنچى باپ
1 

 پېشىندىن كېـيىن . ئىككى كۈنال بولغان هاۋا بۈگۈن يهنه تۇتۇلۇشقا باشلىدى – ئېچىلغىنىغا تېخى بىر
 قۇيـاش گويـا قـارا پهرەنـچه ئارتىۋالغـان . توزاڭ ئـارالش سـاغۇچ تۇمـان قاپلىۋالـدى – ئاسماننى چاڭ

 ئىقلىــم ئۆزگىرىــشىدىن پهيــدا بولغــان قۇيۇنتــاز خــۇددى . ئارىــسىغا يۇشــۇرۇندى جۇۋانــدەك بۇلــۇتالر
 تۈسكى تاشالندۇق نهرسىلهرنى – پىرىخوندەك چۆگىلهپ، شهههر كوچىلىرىنى ئاال قويماي ئارىالپ، ئهسكى

 . هالهت جىددى تۈس ئېلىپ، كوچىالردا ئـادەم شـاالڭ يـۈرەتتى شهههردىكى ههربى . ئاسمانغا ئۇچۇراتتى
 – گهپ بىـرى بىـلهن مۇنـداقال ساالملىـشىپ – بىـر . رنىڭ چىرايلىرى سۇلغۇن، ۋەهىمىلىك كۆرۈنهتتى ئۇال

 . ئارامى خۇدا گهپلىشىشتىن هېيىقىشاتتى . سۆزسىز ئۆتۈشۈپ كېتىشهتتى
 ئـۇالر چىـراي ئېچىـپ . كـوچىالردا تىمىـسقىالپ يـۈرەتتى – سۆرۈن چىراي قوراللىق پاترونالر كوچا

 . يېرىم كىشىلهرنى كۆرۈپ قالغىدەك بولسا شۇ يهرگه جىندەك پهيدا بوالتتى – رەتى سۆزلىشىۋاتقان بى
 . چـۆچهكلهر يـامراپ كهتـكهن ئىـدى – خالتا كوچىالردىكى مهههللىلهردە پهيدا بولغان ياۋا سـۆز

 مىش پـاراڭالر قوشـۇلۇپ، كىـشىلهرنىڭ روهـى دۇنياسـىدىكى – ئۇنىڭغا بهزى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن مىش
 : ك ئاۋۇپ باراتتى ئهنسىزلى
 » ... تۈرمىگه قاماپتۇ، پات يېقىندا ئاتىدىكهن – 4 قاچقان كهنجى بىلهن زۇليارنى تۇتۇپ كېلىپ، «
 » ... ئايدا قوزغىالق كۆتۈرمهكچى ئىكهندۇق، زامانقۇل ئۆلمهي قېلىپ ئىش بۇزۇلۇپتۇ – 4 ئۇالر «
 » ... دارىلفۇنۇندىن ئهنۋەر باشلىق كىشىلهر قېچىپ كىتىپتۇ «
 بـۇ ئىـشنىمۇ . رومنىڭ بىنزىن ئىسكىالتىغا ئـوت كېتىـپ، ئـون ئـايروپىالن كۆيـۈپ كېتىپتـۇ ئايرود «

 » .... كهنجىنىڭ تهرەپدارلىرى قىلغان ئىكهن
 » ... ههربى مهكتهپ ۋە دارىلمۇئهللىمىندىن نۇرغۇن ياشالر قولغا ئېلىنىپتۇ تۈنۈگۈن تۈندە «

 دىن كېـيىن » زامانقۇل ئهنزىسى « دەك دىگهن » امال چىقمىسا دەرەخ مىدىرلىمايدۇ ش « دەر ههقىقهت،
 . كۈندۈز ئادەم تېرىشتۈرۈپ يـۈرەتتى – گوڭئهن گۈەنلىچۇنىڭ ئىككى قارا رەڭلىك پىكاپ ماشىنىسى كېچه

 دەپ ئهندىشىلىك پىچىرلىشاتتى » ! ئهزرائىل كهلدى « : ئۇنىڭ نامىنى ياكى ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا ئادەملهر
 نقۇلنىڭ تىـزىملىكىگه ئېلىنىـپ قالغـان هېچبىـر جـان ئهزرائىلنىـڭ بىراق، زاما . دە، جېنىنى ئېپقاچاتتى –

 بىرەر ئاي ئىچىدە ئۈرۈمچى شههىرىدىكى تـۈرمه زىنـدانالر مههبۇسـالر بىـلهن . چاڭگىلىدىن قۇتۇاللمايتتى
. تولۇپ كهتتى
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 . گه قامالغـان ئىـدى » تۈرمه – 2 « ۋە » تۈرمه – 4 « چېتىشلىقالر ئاساسهن گه » زامانقۇل ئهنزىسى «
 – تارىختـا ئىزسـىز يوقىلىـپ پۇشـتى . دە ئېلىپ بېرىالتتى » ه تۈرم – 4 « ، ئازاپالشالر توالراق اق قىلىش سور

 . پاناهى مهڭگۈ داغدا قالغان كۈرمىڭ قههرىمانالرنىڭ تهقدىرى مانا مۇشۇ يهردە ههل قىلىناتتى
 ىـڭ شـهرق نىڭ ئورنى كىچىكرەك ههپىسخانا بولۇپ، ئۇن » تۈرمه – 4 « ىڭشىڭ زامانىسىدا بۇ ياڭ ز

 ۇرۇن ۋە ئاشــكارا يومۇخــاڭزا كوچىــسىدا يڭــش . پاســىلى يومۇخــاڭزا كوچىــسى بىــلهن ئارىتــام كېلهتتــى
 مهيخـانىلىرى ههم  الر، ئهپيۇنكهش ۋە نهشىكهشلهرنىڭ مهيدان ) قىمارخانا ( » چاڭخو « پاهىشخانىالر،

 شىڭ شىسهي دەۋرىدە بـۇ . بهزى بايۋەچچىكهرنىڭ قارا مىلهڭزىلىك تاماشاخانىلىرى يۈز نهچچىگه يېتهتتى
 ئېگىزلىكـى تـۆت مېتىـر، . كېڭهيتىلـدى » تۈرمه – 4 « پاسكىنا جايالرنىڭ بىر قىسمىنى قوشۇۋېلىش بىلهن

 قېلىنلىقى بىر يېرىم غۇالچ كېلىدىغان ههيۋەتلىك تۆت چاسا سېپىل بىلهن قورشـالغان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى
 . ىنى كۆرگهن كىشىنىڭ يۈرىگى جىغىلدايتتى ئالته جايغا قاراۋۇل پوتهيلىرى سېلىنغان بۇ تۈرم

 تۆت – تۈرمىنىڭ تۆمۈر بىلهن قاپالنغان قوش قاناتلىق يوغان دەرۋازىسىنىڭ ئېنى ۋە ئېگىزلىگى ئۈچ
 غۇالچ بولۇپ، ئۈچ يېرىدىن تۆمۈر بالداق ئۆتكۈزۈلگهن ئىدى، ئۇنىڭغا ئاتنىڭ كاللىـسىدەك يوغـان ئـۈچ

 ئادەملهرنىـڭ قاتنىـشى ئۈچـۈن . چىقـسا ئېچىالتتـى – ت ماشىنا كىرسـه قۇلۇپ سېلىناتتى، بۇ قۇلۇپالر پهقه
 . دەرۋازىنىڭ يان تهرىپىدىن كىچىك ئىشىك قويۇلغان ئىدى

 قارا « هر مهنىلىك قىلىپ كۈندۈز قوراللىق قوش قاراۋۇل ساقاليتتى، بۇ يهرنى كىشىل – دەرۋازىنى كېچه
. دەپال ئاتىشاتتى » دەرۋازا

 ئىچىدە هۆكۈمرانلىق سۈرى بىلهن كۈن ئۆتكۈزىـدىغان مهخلۇقالرنىـڭ دىلـى دىمىسىمۇ قارا دەرۋازا
 قارا ۋەيلۇن دوزاخنىـڭ  قارا ئىدى، زىنداننىڭ ئىچى بولسا ئادەملهرنىڭ تېرىسىنى تهتۈر سويىدىغان قاپ

 . نهق ئۆزى
 زاق ياش تاالنت ئىگىسى جهۋالنى قاتارلىق هېساپسىز مۇنهۋۋەر ئـوغالنالرنى مانـا مۇشـۇ پـانىي دو

 ئهمدى بولسا كهنجىدەك ۋىجدانلىق نۇرغۇن يىگىتلهرنىڭ تهقـدىرىمۇ مۇشـۇ يهردە . يۇتۇپ كهتكهن ئىدى
 . بىر تهرەپ بولۇش ئالدىدا تۇراتتى

 يـالغۇز « ؛ » امىر قاراڭغۇ ك « ؛ » يوشۇرۇن كامىر « : قانچه گورۇپپىالرغا بۆلۈنهتتى تۈرمىنىڭ ئۆيلىرى بىر
 » ىـسكىالتى جـازا قـوراللىرى ئ « ؛ » مههبۇسـالر تاماقخانىـسى « ؛ » ئـازادە مههبـۇس « ؛ » كىشىلىك كامىر

 . قاتارلىقالر
 قاتمۇ قات چهمبهر سېلىۋېتىلگهن كامىر ئىشىگىنىڭ ئۈستىدە هېجىر قاچا پاتقىدەك كىچىككىـنه تۆشـۈك

 ههر قايسى كامىرالرنىڭ بۇلـۇڭ تهرىـپىگه تهرەت . بولۇپ، مههبۇسالرغا ئهنه شۇ كاماردىن تاماق بېرىلهتتى
 ئۈچـۈن ) تهرەت سـۇندۇرۇش ( » فاڭفېـڭ « ۇڭى قويۇلغان ؛ مههبۇسالر پهقهت كۈنـدۈزىال بىـرەر قېـتىم ت

 . ئوچۇقچىلىققا ئېلىپ چىقىالتتى
 دىن باشقا مههبۇسالرنىڭ ههممىسىگه دېگۈدەك ئېغىر ئىشكهل سېلىنغان بولۇپ، » ئازادە مههبۇسالر «

 . پۇتلىرىنى ئارانال سۆرىيهلهيتتى
 الرغـا » يوشـۇرۇن كـامىر « يـالغۇز كىـشىلىك كـامىر ۋە « كهنجى، زۇليار قاتارلىقالر باش جاۋاپكار

 زىندانغا تاشـالندى، بـۇ » نومۇرلۇق – 5 « ياشالر تهشكىالتىنىڭ غوللۇق ئۇنسۇرلىرىدىن هىالل . سوالندى
 بىرى خهنزۇ، ئۇالرنىڭ بىرى ياپون، بىرى كورد، : يهردە بىرقانچه مىللهتكه مهنسۇپ مههبۇسالر بهنت ئىدى

 . ئىككىسى ئۇيغۇر، ئهمدى تاجىكتىن هىالل قوشۇلۇپ، مههبۇسالرنىڭ مىللىي تهركىبىنى تېخىمۇ بېيىتتى
 مههبۇسـالرنىڭ تهرجىمىهـالى بىـلهن » پىـشقهدەم « هىالل ئۆزىدىن بۇرۇن بۇ كـامىردا يېتىۋاتقـان

 تۈرلـۈك تـۆهمهتلىرى بىـلهن بۇ مههبۇسالرنىڭ ههممىسى دىگۈدەك شـىڭ شىـسهينىڭ . تۇنۇشۇشقا باشلىدى
. قامالغانالر ئىكهن
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 هېلىقـى . كهچكىـچه كىتـاپ بىـلهن ههپىلىـشىپ كـۈن ئۆتكـۈزەتتى – ياپون بىلهن كورد ئهتىدىن
 خهنزۇنىڭ ئهپيۇن خۇرۇچى تۇتۇپ، كـۆزلىرى ئولتۇرۇشـقان، ئـۈچهيلىرى تارتىـشقان هالـدا دەرمانىـدىن

 . ۇڭدا تۈگۈلۈپ ياتاتتى كېتىپ، ئىككى قولىدا قوسىغىنى مۇجۇپ، بىر بۇل
 ئـۇ، . يېشى ئاتمىشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان تارانچى بولسا مۇڭداشقاق، گهپ خۇمارى كىشى ئىـدى

 : ئېغىر ئىشكهل سېلىنغان پۇتىنى بهنچاڭدىن ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپ، هېكايىسىنى داۋامالشتۇراتتى
 تهكتىـدىكى خىرەلهشـكهن چېقىـر دەيتتى ئۇ، قويۇق چاڭگا قېـشىنىڭ  ئۇكا، ئههۋال شۇنداق ... 

 » سۇاليمان يىغلىغان بىلهن ئېالخۇن يىغلىماي ئـۆتتى « سىز هېلىقى  كۆزلىرىنى هىاللدىن ئۈزمهي تۇرۇپ،
 دىگهن تهلكه ناخشىسىنى ئاڭلىغان بولغىيدىڭىز؟

 هن زېرىكىشلىك ۋە ئازاپلىق زىندان تارانچىنىڭ تۈگىمهس هېكايىسى ۋە قىزىقارلىق چاقچاقلىرى بىـل
 : ئۇنىڭ هازىرقى هېكايىسى ئهنه شۇ يۇقىرىدىكى سوئال بىلهن باشالندى . پاتال جانلىنىپ تۇراتتى – پات

 نادانلىقىمىزنى دىمهمسىز، بۇنى خۇددى مايمۇننى قهپهزگه سـولىغاندەك ياغـاچ قهپهزگه بهنىـت
 ە پـۇتىمىزدا ئىـشكهل، كۆتهك هـارۋا ئۈسـتىگه بېكىـتىلگهن ياغـاچ قهپهز ئىچىـد . قىلىپ ئېلىپ كېلىشكهن

 هارۋىكهشتىن باشـقا بىزنـى بىـرال . قولىمىزدا كويزا، بوينىمىزدا شال، ئۇزۇن زەنجىر بىلهن باغلىنىپ تۇراتتۇق
 ئۇنىڭ قولىدا قارا مىلتىغى بارئىدى، لېكىن بىز تازىمۇ ئهخمهق، تازىمۇ نادان بهنـدە . يايى ياالپ ماڭاتتى

 مولالم « شۇنچىزا ئاسمىنى كهڭ يهردە . گهك بىر پهشۋاغا يارىمايتتى بولمايدىغان بولسا يايى بهز . ئىكهنمىز
 غـا كۆنـۈپ، كىـرپه بولـۇپ يـاتقىنىمىزنى  » ئهلهـۆكمىلىلال « بـۇ زەي زىندانـدا بولۇپ كېلىپ » مۈشۈك

 ... قارىمامسىز
 ۇ دىدى تارانچى، ئارىدا موخۇركا چېكىۋالغاندىن كېيىن، مېنىڭ بـۇ تـۈرمىگه بـ  ئۇنىڭ ئۈستىگه، 

 ... بهشىنچى قېتىم چۈشۈشۈم دورەمقىسى بىلهن قوشقاندا
 ئۇزۇنغا قىزىقـارلىق هېكـايه – تارانچى سهرگۈزەشتىلىرىنى، بېشىغا كهلگهن قىسمهتلهرنى ئۇزۇندىن

 . گاه كۈلهتتى، گاه غهزەپلىنهتتى . قىالتتى
 . تى هېكايه ئۈزۈلگهن چاغالردا هاللنىڭ دىققهت نهزىرى ياپون بىلهن كوردقا چۈشهت
 تىجـارەت – سـودا ياپون مههبۇسنىڭ ئىسمى زوكۇتۇ بولۇپ، مهلۇماتلىق بـۇ كىـشى بىـر زامـانالردا

 ئـۇ تۈرمىـدە خهنزۇچىنـى پىشـشىق بىلىۋالغـانلىقى ئۈچۈنمـۇ، كونـا . هېرىسلىغىدا كېلىپ قالغان ئىـكهن
 تـارىخىي « ، » مه تاڭنـا « ، » خهننـامه «  ئـۇ كىتـاپالر . قـۇپ ئولتـۇراتتى كىتاپالرنى قولدىن چۈشۈرمهي ئو

 ۋە » شـۈەنجاڭنىڭ تهرجىمىهـالى « ، » ئۈچ پادىشالىق توغرىـسىدا « ، » ۋاقتىكى چۈش قىزىل را « ، » خاتىرىلهر
 قاتارلىق مهشهۇر ئهسهرلهر ئارقىلىق هون ۋە ئۇيغۇرالرغا دائىر سـاۋاتالرنى » غهرپكه ساياههت خاتىرىلىرى «

 . خېلى پىششىق بىلگهن شهخىس ئىدى
 ۇنىڭغا كامىر ئىچىدە سۆهبهتداش بواللىغىدەك بىرەر ئۇيغـۇر مههبۇسداشـنىڭ بىراق، مۇشۇ دائىرىدە ئ
 . بولمىغانلىقىدىن ئهپسۇسلىناتتى

 تۈرمىنىـڭ تـوكى ئـۈزۈلگهن . مـانتىيور ئىـدى – ئۇ، يهنه توكنىڭ تىلىنى پۇختا بىلىدىغان تېخنىك
 ىن تـاال تـۈزگه چىقىـشقا، دە، بىلىمىنىـڭ يۈزىـد – هامان تۈرمه دائىرىلىرى ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كېتهتتـى

 هازىر ئۇ كامىردىكى كورد بىلهن ئههدىلىشىپ پارس تىلىنى قىزغىن . ئوبدان ئوزۇقلىنىشقا مۇۋەپپهق بوالتتى
 . ئۆگىنىۋاتاتتى

 ئۇ ئىراننىڭ ههمهدان شههىرىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن . كوردنىڭ تهرجىمىهالى هىاللنى تېخىمۇ قىزىقتۇردى
 ئۇنىڭ تولۇق ئىسمى گۈليـار . بولغان ماهىر تىۋىپ ۋە ئۇستا رەسسام ئىدى ۋە شۇيهردە ئوقۇپ مهرىپهتلىك

 گۈليار ههمهدانى بوۋىلىرىنىـڭ . ئۇنىڭ ئهجداتلىرىدىن مهشهۇر سهيياهالر چىققان ئىكهن . مهمهدانى ئىدى
 ئۇنىـڭ بىـر بوۋىـسى سـىبىر خانلىقىنىـڭ . ئون قهناغىچه بولغان نهسهپ تهركىزىسىنى پىششىق بىلىدىكهن

ههمهدانـى شـۇ . تى سىبىردا ئۇرۇشتا ئۆلگهن، يهنه بىر بورىسى قهشـقهردە ۋاپـات بولغـان ئىـكهن پايتهخ
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 بوۋىسىنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن كېلىپ شىڭ شىـسهي تهرىپىـدىن قامالغـان، ئىجـدىهاتلىق
 نىـڭ » ه اهنام شـ « ئـۇ مهشـهۇر . النـدۇرۇۋالغان ئىـدى گۈليار ههمهدانى كامىرنىڭ ئىچىنى كۈتۈپخانىغا ئاي

 . نى، ههتتا تهۋراتنـى يوشـۇرۇن سـاقالپ ئوقـۇپ يـۈرەتتى » گۈلىستان « ، » وستان ب « پارىسچه نۇسخىسىنى،
 . كېيىنرەك ئۇ خهنزۇچىنى ۋە ياپونچىنى ئۆگىنىشكه قىزغىن كىرىشكهن ئىدى

 . سورىدى هىالل  نهچچه تىل بىلىسىز؟ 
 مىللهتلهرنىڭ تىلىنـى ئـاز تـوال ئاسىيادىكى بىرقانچه  دېدى ههمهدانى،  ئانچه كۆپ ئهمهس، 

 . يامدايمهن
 كورد كامىرنىڭ تېمىغا يۆلىنىپ ئولتۇرغان ئىزىدىن سهل ئالدىغا سىلجىپ هاياجان بىـلهن سـۆزلهپ

 : كهتتى
 كۆپ تىل بىلگهن ئادەم ئۆز يۇرتىدا تۇرۇپمۇ ئـالهم . كۆپ تىلالرنى بىلىش ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ زۆرۈر 

 ئـادەم پهرزەنتـى تىـل ۋاستىـسى، ئهقىـل . ئـالهم بـايلىغى دىمهكتـۇر – غى تىل بايلى . بىلهن تونۇشااليدۇ
 مــاۋۇ يــاپون، تۇكنىــڭ تىلىنــى . مۇهــاپىزىتى ۋە قولىنىــڭ ماهــارىتى بىــلهن ههر يهردە ئهزىــز بوالاليــدۇ

 مهن تۈرمىدە مۇپهتتىشنىڭ بالىسىنىڭ سۇنۇق پـۇتىنى سـاقايتىپ . بىلىدىكهن، تۈرمىدە ئوبدان بېقىلىۋاتىدۇ
 قوساقتىكى بىلىم بىلهن قولـدىكى هـۈنهرنى هېچكىممـۇ مۇسـادىرە . قوسىغىم توق ئۆتۈۋاتىمهن . ىم قويۇۋىد

 مهن مـاۋۇ ئىككـى قېرىندىـشىمغا كۆيۈنـۈپ،  كورد ئاز سۈكۈتتىن كېيىن، داۋام قىلدى،  قىلىۋااللمايدۇ،
 ۆزلهپ بېرىپمـۇ ناملىق مهشهۇر كىتاۋىـدىن ئىلمىـي هـېكمهت سـ » نادانلىقنىڭ دورىسى « ئىبىن سىنانىڭ

 بىـرى بىـلهن – بىرىنـى كـوچىالش ۋە بىـر  بۇ ئىككى بۇرادەر ئاغزىدا هه دېيىـشىدۇ، لـېكىن بىـر . باقتىم
 . غىژىلدىشى زادىال تۈگىمهيدۇ

 دە، هىاللغـا – ههمهدانى ئاندىن بىر پارچه سـىزما رەسـىمنى ياتقـان كىگىـزى ئاسـتىدىن ئالـدى
 : كۆرسىتىپ

  بهرمىگهندىن كېـيىن، مهن مۇشـۇ دورا قهغىزىنـى يېزىـپ چىقـتىم، ئىبىن سىنانىڭ دورىسى ئۈنۈم
 . دېدى

 . هىالل رەسىمنى نۇقتا بويىچه كۆرۈشكه باشلىدى
 . غا تهقلىت قىلىپ ئىشلهپچىققان ئىدى ① ئىجادىيىتىنى مهشهۇر رافا ئېللو رەسسام ههمهدانى بۇ

 ئانىنىـڭ ئـوڭ . پ سـىزغان ئۇ، تهڭرى تېغىنى مـۇقهددەس ئانـا سىماسـىدا ئاجايىـپ گۈزەللهشـتۈرۈ
 كۆكسىدىن ئاققان ئاپپاق سۈت جهنۇپتىكى ئالته چوڭ دەريانى ؛ سول كۆكسىدىن ئاققان سۈت شىمالدىكى

 بىـر ئانـا – تارانچى بىلهن هېلىقى تارىم دوالنى ئهمهلدە شـۇ بىـر ئېقىننـى . ئالته دەريانى هاسىل قىالتتى
 . سۈتىنى ئىمىپ چوڭ بولغان ئىدى

 ئاندىن تـارانچى بىـلهن ئاۋۇنىڭغـا رەسـىمنىڭ . سسام ههمهدانىغا بارىكالال ئوقۇدى هىالل ماهىر رە
 ... ماهايىتىنى چۈشهندۈردى، گۈزەل رەسىم ئۇالردا ئازراق بولسىمۇ يېڭى سهزگۈ پهيدا قىلغاندىمۇ؟

2 
 تـۇرۇق – پهريـات، تۈرلـۈك تـاراق – پىت، بۈرگه، ئاچلىق دەستى ههم ههرخىل نـاله – مههبۇسالر

 . ر ئازاۋىدىن كېچىلىرى زىنهار ئارام ئااللماي، بارغانسېرى هالسىزلىنىپ باراتتى ئاۋازال
 ياشـالر تهشـكىالتى . يۈگۈزۈلـدى » رەتـلهش « ئىيۇننىڭ ئوتتۇرلىرىـدا تـۈرمىلهرنى كهڭ كۆلهمـدە

 دانى گۈليار ههمه . هىالل ئاۋۋالقى كامىردا تهنها قالدى . يهككىدىن سوالندى – ئهزالىرى كامىرالرغا يهككه
 : چىقىپ كېتىۋېتىپ

 ئانـا بىـلهن بـاال . ئىتالىيىنىڭ ئهدەبىي ئويغىنىش دەۋرىدىكى داڭلىق رەسـسام ۋە ئېنژېنېـرى ) 1483 – 1520 ( رافائېللو ①
ئالهمشۇمۇل داڭ چىقارغان ئوبرازىنى يارىتىپ
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 تاقهتلىـك بولـۇڭ، – سهۋرى . دېگهن مهشهۇر سۆز بار » ن قهۋرە قالىدۇ، مههبۇستىن سهۋرى ئۆلۈكتى « 
 . دىدى  خوش، – خهير

 . هىالل بىلهن ههمهدانى ئايرىلىشقا قىيىشماي كۆزلىرىنى نهم قىلىشتى
 كالتهك، سـىم – ل جازا قوراللىرى ههرخى . دەهشهتلىك سوراق باشلىنىپ، جىددى داۋام قىلماقتا ئىدى

 . قامچىالر جاننى ئۇپرىتىپ باراتتى
 : دىكى زۇليارنىڭ غهزەپ ساداسى ئېنىق ئاڭلىنىشقا باشلىدى » قاراڭغۇ كامىر «  خوشنا كامىر

 ! ئېتىۋەت ! مېنى چاپسان ئۆلتۈرۈۋەت !... قانخور جالالتالر 
 . دەم ئۇنىڭـدا هېچقانـداق سـوزۇاللمايتتى شۇنچىلىك تار، قـاراڭغۇ ئىـدىكى، ئـا  » قاراڭغۇ كامىر «

 ئۇ، دەهشهتلىك ۋارقىـراپ، . تىتما قىلىپ تاشالنغان ئىدى – ئۇنىڭ ئۈستىگه زۇليارنىڭ پۈتۈن ئهزايى تىتما
 . ئۇنىڭ هازىرقى جىمىپ كېتىشىمۇ قورقۇنۇچلۇق ئىدى . بىر هازادىن كېيىن جىمىپ كهتتى
 ىـدە ههر تهرەپـكه ئـۆزىنى ئـۇرۇپ تۇرىـدىغان ئـۇ گويـا قهپهزنىـڭ ئىچ . هىالل بىتـاقهت بـوالتتى

 . كـامىر تـاملىرىنى چېكهتتـى . كهكلىكتهك بىردە ئوڭدىكى تامغا، بىردە بولسا سولدىكى تامغا يۈگـۈرەيتتى
 . قۇلىغىنى تامالرغا يېقىۋېلىپ تىڭشايتتى

 ى ئۇ ئـۆزى دەيتت  سوراق نېمىلهر ئۈستىدە بولۇۋاتقاندۇ؟ بىزنىڭ ئادەملهردىن كىملهر قامالغاندۇ؟ 
 . بىلهن مۇڭدىشىپ
 دە، سىرتتىن بىر تال ئىـنچىكه تۆمـۈرنى كامىرغـا يوشـۇرۇن – پۇرسىتى كهلدى » فاڭفېڭ « بىر كۈنى

 ئۇ، شىمال تهرەپتىكى خوشنا كامىر بىـلهن ئارىتـام بۇلۇڭىغـا ئورنىتىلغـان قهلهي مهش . ئېلىپ كىرىۋالدى
 . ق خوشنا كامىرالر بىلهن ئاالقه ئورناتماقچى بولـدى مۇشۇ تۆشۈك ئارقىلى . يېنىدىن تۆشۈك ئېچىشقا كىرىشتى

 . تۆشۈك ئاخىرى ئېچىلدى
 مهن هىالل، سىز؟ 

 دەپ » تېلېفـۇن « بـۇ ئۇسـۇلنى مههبۇسـالر ( ئـۇردى » تېلىفـۇن « نچى قېـتىم هىالل ئىككىنچى، ئـۈچى
 . ، جاۋاپ تېلېفۇن كهلدى ) ئاتىشاتتى
 ... مهن، هامۇت 

 هامۇت ئىلگىرىمۇ مۇشـۇ تـۈرمىگه بىـر . غان ساۋاقداشالر ئىدى ئىككىيلهن ههربى مهكتهپته بىلله ئوقۇ
 « . بۇ قېتىمقى يهر ئاستى ياشالر تهشكىالتىغا هىالل بىـلهن بىـرگه قاتناشـقان ئىـدى . قېتىم قامىلىپ چىققان

 . دىن كېيىن، ئۇ يۇشۇرۇن هالدا قېچىپ كۆجهي جىلغىلىرى ئارقىلىق توخـسۇنغا بـاردى » زامانقۇل ۋەقهسى
 بىرگه قاچقان ئهخمهت دېگهن بىـر يىگىتنـى باشـلىۋېلىپ، توخـسۇنلۇق ساۋاقدىـشى ۋاهـاپ ئۆزى بىلهن

 . ئامىرنى تاپتى ۋە ئۇنىڭدىن ئارغى بۇالقتىن ئۆتكۈزۈۋېتىشنى ئۆتۈندى
 بىر ههپتىچه پىيادە يۈرۈپ چارچىغـان يىگىـتلهر ئۇنىـڭ . ۋاهاپ ماقۇل بولۇپ ئۇالرنى ئوبدان كۈتتى

 ئۇالر غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئهمدىال ئويغۇنۇپ تۇرۇشـىغا ئىلـمهك بـۇرۇن، . ىدى ئۆيىدە بىر سوتكىدەك ئۇخل
 : دە، جىددى هالدا – مهههلله بوجىڭى كىرىپ كهلدى – كهكه ساقال، دىقماق گهردەن

 . دىدى  ئۇيقۇڭالر قانغاندۇر، ساقچى مههكىمىسىگه بېرىپ تىزىملىتىپ كېلهيلى، 
 ســاقچى . بوجاڭنىـڭ ئالـدىغا كىرىـپ ماڭـدى » ر مېهمـانال « . سـاهىپخان سـۈكۈت قىلىـپ تـۇردى

 » تـۈرمه  4 « شۇنداق قىلىپ بۇالر مۇشـۇ . مههكىمىسىدە ئۇالرنى كويزا بىلهن ئىشكهل كۈتۈپ تۇرغان ئىدى
 . گه يهتكۈزۈپ بېرىلدى

 هامۇتنىڭ نېرى تهرىپىدىكى كامىرالردا ياشالر تهشكىالتىنىڭ غوللۇق ئهزالىرىدىن قاسـىم، قۇربـان،
. ارلىقالرنىڭمۇ يېتىۋاتقانلىقى بىلىندى رەخىم قات
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 هىالل ۋە باشقا ياشالر ئۇنىڭ ههققىدە ئۇچـۇر . لېكىن كهنجىنىڭ تهقدىرى تېخى مهلۇم ئهمهس ئىدى
 پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ يولۋاس ئىسىملىك بىر مههبۇس، كهنجىنىـڭ » فاڭفېڭ « . ئاڭالشقا تهقهززا بوالتتى

 . ئههۋالىدىن خهۋەر يهتكۈزدى
 ئـۇ قـورال بىـلهن ئـالتۇن تاغلىرىـدىن قاچقانـدا . قاتارىدىن ئىدى » ئالتۇنچى يىگىتلهر « سمۇ يولۋا

 . دە بىر كامىردا ياتقان » تۈرمه – 2 « قىنغىچىلىك كهنجى بىلهن تۇتۇلۇپ قالغان ۋە يې
 ههسـرەت ئىچىـدە – هىالل ئۇنىڭدىن كهنجى توغرىسىدىكى پاجىئهلىك خهۋەرنـى ئـاڭالپ قـايغۇ

 ... ياتاتتى
3 
 داشىمىن كوچىـسىنىڭ غهربىـدىكى  » تۈرمه – 2 « رۈمچى تارىخىدا دەهشهتلىكته ئاتىغى چىققان ئۈ

 . تۈرمىگه بىر يېرىم چاقىرىمچه كېلهتتى – 4 خالتا كوچىدا بولۇپ، ئۇ،
 ئۇ شۇنچىلىك تار، زەي، سېسىق، قـاراڭغۇ ۋە شـۇنچىلىك قورقۇنچلـۇق ئىـدىكى، كىتاپخانلىرىمىزغـا

 تۆكـۈس چۈشـهندۈرۈپ كېـتىش – تهپسىالت قىلىـپ، تهل – قهلهم بىلهن تهسۋىرى ئۇنىڭ ئوقۇبهتلىرىنى
 ئهسال مۇمكىن ئهمهس، ئۇنى پىالنلىغان خهن سىساجاڭ ۋە ياسـاپ پۈتتـۈرگهن شـانىياز ئۇسـتامالرمۇ دەل

 كهنجـى . خىـل قىينـاش ئۇسـۇلى ئىـشلىتىلهتتى 72 ئۇنىڭ ئىچىدە . ئۆزلىرى ياسىغان مۇشۇ تۈرمىدە ئۆلگهن
 قىستاقالر ئۇنىڭ ئىرادىسىنى تېخىمـۇ – قىيىن . ىڭ ههممىسىنى دىگۈدەك باشتىن كهچۈرمهكته ئىدى ئاشۇالرن

 . تاۋالپ پوالتقا ئايالندۇرۇپ باراتتى
 بىز بۇ يهردە ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەهشى تىرگاۋچىالرنىڭ رەسىمىنى سـىزىپ پـاك سـههىپىمىزنى

 نه قىلمىـشلىرىنىڭ بىـر قىـسىم كۆرۈنۈشـلىرىنى قىـستۇرۇپ بۇلغاپ ئولتۇرمايمىز، لېكىن ئۇالرنىـڭ ۋەهـشىيا
 : كېتىمىز

 كۆكتاتلىقتا ئاخو شۆنى سهن ئاتتىڭمۇ؟ : س
 . زامانقۇلنى مهن ئاتتىم : ج
 نىمه بىلهن؟ : س
 . بىلهن » رېۋالىۋېر « : ج
 نىمه ئۈچۈن؟ : س
 . مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ قېنىنى ئىچكىنى ئۈچۈن : ج
 چى بولغىنىڭ راستمۇ؟ ئاتماق ① گېنىرال جۇشاۋلياڭنى : س
 . راست : ج
 دا قوزغىالڭ كۆتهرمهكچى بولغان پىالنىڭنى تاپشۇر؟ ② » ئاپرى – 1 « : س
 :..... ج
 ئايرودۇرومغا ئوت قويۇش پىالنىڭنى تاپشۇر؟ : س
 :.... ج
 قوزغىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغانالرنىڭ تىزىملىكىنى تاپشۇر؟ : س
 :..... ج

 ىدا ئۆتكـۈزۈلگهن زىيـاپهتتى كهنجـى ههربى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇناسىۋىتى بىلهن مهكتهپ زال ①
 غهربىي شىمال گېنىرالى جۇشاۋلياڭنى ئاتماققـا ئۇرۇنـۇپ، مهقـسىدىنى ئورۇنلىيالمـاي سوقۇشتۇرۇۋاتقان ئۆزى بىلهن قهدەه

قالغان ۋەقه يۈز بهرگهن ئىدى
نلىغان ئىدى كۈنىي قوزغىالڭ كۆتىرىشنى ئىچكى جهههتتىن پىال » ئاپرىل – 12 « ياشالر تهشكىالتى شۇ يىلى ②
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 ئۇ قانچىلىك خهۋپلىك بولۇشىدىن قهتئىينهزەر يۈرەكلىـك كهنجى ئۆزىگىال تهئهللۇق مهسىلىنى مهيلى
 ئـاخىر قـاتتىق – لېكىن، تهشكىالتنىڭ پىالنى ۋە ئىسىملىگى توغرىسىدىكى سوراققا باشتىن . ئۈستىگه ئالدى

 : ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرقى جاۋابى . تۇردى
 دەيدىغىنىم شـۇ، چىيما قىلىشساڭمۇ – گېپىم شۇ، گۆشۈمنى قورۇپ يېسهڭمۇ سۆزۈم شۇ ؛ تېنىمنى قىيما 

 . دەپ چىڭ تۇردى 
 بىر كۈنى يېرىم كېچىدە ئالته جالالتالر كۆزلىرىگه قارا ئهينهك تاقىۋېلىپ، قارا كىيىم بىـلهن كىرىـپ

 : خاس سوراقخانىدا كهنجىگه ۋەهشىيانه تهدبىر يۈرگۈزدى
 ارغىچه يالىڭاچالندى، جالالتالر مىخ قېقىلغـان مهخـسۇس توقمـاق بىـلهن كهنجىنـى هـ » جاۋاپكار «

 ئۇنىـڭ بهدىنـى خـۇددى ههرە كۆنىكىـدەك . ئۇرۇپ، پۈتـۈن بهدەنلىرىنـى قىپقىزىـل قانغـا بويىۋېتىـشتى
 ئاندىن ئۇالر الزا سۈيىدە هۆللهنگهن داكا بىلهن كهنجىنىـڭ قـان چـاچراپ تۇرۇۋاتقـان . تېشىلگهن ئىدى

 » جاۋاپكـار « ن سـويۇلۇپ، ئهتىسى داكىنى سويغاندا بىر قهۋەت تېرە بىله . تۈشۈك تېنىنى تاڭدى – ئۆتمه
 . دەپ ئاتايتتى » تېرىسىنى تهتۈر سويۇش « بۇنى . ىل گۆش هالىتىدە قاالتتى نىڭ بهدىنى قىپقىز

 ئاخىرىدا ئـۇنى . مۇشۇنداق ئۈچ تهكراردىن كېيىن كهنجىنىڭ تېرىسى تامام سويۇلۇپ بولغان ئىدى
 . هۇشسىز هالىتىدىال يىرىك تۇزغا دومىلىتاتتى

 هوشىغا كهلگهنـدە زامـانقۇلنى – ئهس . ردە كهنجى بىر پاي ئوقنى بهكمۇ سېغىناتتى مانا مۇشۇ كۈنله
 ئىـسرايىلنى يادىغـا كهلتـۈرۈپ » دوسـلۇق خـائىنى « غىنىغـا مىـڭ پۇشـايمان قىالتتـى ؛ چاال ئېتىـپ قوي

 قىلىـپ » غهيـۇر « پ هالالردا كۈرەڭلهپ ئـۆزىنى ئىسرايىلنىڭ كۆ . ئۆز قولىنى چىشلهپ ئۈزەتتى . ئۆرتىنهتتى
 ۆرســىتىپ، ئهمــدى يۇشــۇرۇن ئــادەم تۇتــۇپ بهرگهن مۇناپىقلىقىغــا، رۇمكــا ئهتراپىــدىكى ئاجايىــپ ك

 . مۇشتۇملىرىنى قادىماقتا ئىدى ئىغۋالىرىغا قانغا مىلهنگهن غهزەپ
 بىراق، ياشلىقتىكى سهۋەنلىك بىلهن هايات دۇنياسـىدىكى سـېهرىگهرلىك بىرلىـشىپ هـازىر ئـۇنى

 . دى هاالكهت گىرۋىكىگه ئىتتىر
 تـۈن نىسىپـشهپتىن سـهل ئـۆتكهن چـاغ ؛ تېرىـسى تهتـۈر – رامىزان ئېيىنىڭ مهلۇم بىر كېچىـسى

 تۈرمىنىـڭ يهر ئاسـتى زىنـدانىغا سـۆرەپ – 2 سويۇلۇپ ئاللىقاچان هوشـسىزالندۇرۇۋېتىلگهن بـۇ يىگىـت
 . دە، توك جادۇسى بىلهن توغراپ تاشالندى – بېرىلدى

 لهنـگهن قـازاق شـائىرى تاڭجـارىق تـۈرمه تـاملىرىنى تىترىتىـپ بۇ قانلىق قىسمهتكه قاتتىق غهزەپ
 : تۆۋەندىكى قوشىقىنى ئوقۇدى
 قولغا ناگان ئالغانسهن،
 . ئوقنى ئوبدان سالغانسهن

 ئۈچ ئاتماي نىمىشكه، ... ئاه
 ! يهكپاي ئېتىپ قالغانسهن؟

 ئاڭالپ تۇردۇم ئېلىشتىڭ،
 . پالۋانالرچه چېلىشتىڭ

 يىگىتسهن،  ئهزىمهتسهن
 . پۈكمهستىن سېلىشتىڭ تىز

 ئاناڭ تۇققان ئهر سېنى،
 . ئېلىڭ باتۇر دەر سېنى

يۇمشاق بولۇپ بهرسهڭمۇ،
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 !... بۆرى هامان يهر سېنى
 ئوقۇبهتلهرگه قارشـى قههرىمـانالرچه كـۈرەش قىلغـان – ئىنسانى قېلىپتىن چىققان رەهىمسىز ئازاپ

 ەك خىتاپلىرىنى قـان بىـلهن يېزىـپ كهتـكهن بهزى مههبۇسالر زىندان تاملىرىغا يهنه تۆۋەندىكىدەك يۈر
 : ئىدى

 كۆكسۈمدە داغ، – لهخته قان
 . ههر كۈن زۇلۇم، ئۈستۈمدە تاغ

 خازان بۇچاغ، – ياشلىق زەبۇن
 . گۈلخان قىلىپ كۆيدۈردى ياغ

 كۈن چىقتىمۇ، كۈن پاتتىمۇ؟ – بىلمىدىم شۇ كهمگىچه
 نۇرۇم يوقاتتىمۇ؟  ياكى زىنداندا قاراڭغۇ كۆز

 ل بوپتۇ ماڭا ئۇشبۇ دوزاختا ياتقىلى، قانچه يى
 نىكىر شۇنداق جازانى قاتتىمۇ؟ – بىلمىدىم مۇنكىر

 . ① دەۋرىدە، باش ئهگدۈردى ئالتىغا شىڭ شىسهينىڭ
 كالال كېسىپ، زەر يېغىپ، سېلىپ ماڭدى خالتىغا ؛

 ، ② ىش بىلهن ئالته بولدى ئون ئىككى ۋۇجۇڭشىن كېل
 ... غا ساپ تاللىدى هىجىيىپ قولىدىكى پالتى

 ئۈچىنچى قىسىم

 يىگىرمه ئالتىنچى باپ
 : بىز ئهمدى ئىرپاننىڭ كىيىنكى تهقدىرى توغرىسىدىكى سههىپىمىزگه قايتىپ كېلىمىز

 دۈكـكه – زامانقۇل كۆكتاتلىقتا چاال ئۆلۈك بولۇپ يېتىپ قالغان هېلىقـى ئاخـشىمى ئىرپـان دەكـكه
 هـازىر ئۇنىـڭ روهـى دۇنياسـىدا غهزەپ ۋە . ى ئىچىدە ئۇدۇل سوپى چهندازا قوراسىغا قايتىپ كهلگهن ئىد

 ئۇنىڭ يۈرىگى غهيرى نورمال ساالتتى . بىئاراملىق هۆكۈم سۈرەتتى
 ئۆينىڭ دەرىزىسى يېنىغـا كېلىـپ تىڭـشاپ ئۇ قورا ئىچىگه كىرگهن پېتى سوپى چهندازا ياتىدىغان

 . بىراق، سوپاخۇن تېخى ئۆيىگه قايتىپ كهلمىگهن ئىدى . باقتى
 دە، – ەرىزە تۈۋىدىن بۇرۇلۇپ، پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ، ئۆزىنىڭ هۇقرىـسىغا كىـردى ئىرپان د

 كېچىگىنــى چاققــان – چه كىــيىم » تۇخــۇمچى ئايــال « ئانــدىن هېلىقــى . ئىــشىگىنى مههــكهم ئهتتــى
 : يهڭگۈشلىدى ۋە كارۋات ئۈستىدە ئولتۇرغان پېتى مۇرەككهپ خىيالالر ئىلكىگه ئهسىر بولۇشقا باشلىدى

 ، دەيتتى ئـۇ ئىچىـدە » ... دالۋاي ئاڭا كارقىلماس . تهلهي قۇشى يار بولماس ت قۇشى قاچقاندا ئامه «
 . ئۆزى بىلهن ئۆزى سۆزلىشىپ

 . ئىرپاننىڭ ئۇزۇن ۋە گىدىرماچ خىياللىرىنىڭ خۇالسه مېغىزى ئهنه شۇ ئىدى
 لىگـى ناهـايىتى دىمىسىمۇ، بۇ ئاخشامدىكى ئوڭۇشسىزلىق كۈتۈلمىگهن دىشۋالىقالرغا هامىلدار ئىكهن

 ! دە – ههر قانداق پالۋاننىڭمۇ غهزەپتىن بۇ پۇشايماندىن تېنى سىقىرىماي مۇمكىن ئهمهسـتى . ئېنىق ئىدى

 ئالته شوئار ①
چىشلىق بهلگه 12 گومىنداڭ بايرىقىدىكى ②
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 دەل شۇنداق بىـر پهيتـته . بۇيان ماڭاتتى – گاه كارۋىتىدىن چۈشۈپ، هوجرا ئىچىدە ئۇيان . ئۇ تولغىناتتى
 ئاۋازىـدىن تونۇۋالغـان ئىرپـان دەررۇ . قتى سىرتتىن قايتىپ كهلگهن سوپى چهندازا هـوجرا ئىـشىگىنى قـا

 . بېرىپ ئىشىكنى ئاچتى
 يـادىم سـىز بىـلهن بولـۇپ، – ئېـسى ! هوي، نىمه ئىشالر بولۇپ كهتتى، هېلىمۇ سىز بار ئىكهنـسىز 

 . ئهنسىرەپ هالىم قالمىدى
 سـتىدە كىرمهيال ئاشۇ سۆزلهرنى قىلغىنىچه كېلىپ، ئىرپان بىلهن كارۋات ئۈ – سوپاخۇن هوجرىغا كىرە

 پهس – شۇ تاپتا ههر ئىككىسىنىڭمۇ تىنىغى خۇددى دۆلىـگهن زىققـى كىـشىدەك ئىگىـز . يانداش ئولتۇردى
 : سوپى چهندازا بىر ئازدىن كېيىن يهنه داۋامالشتۇردى . ئىدى

 بۈگۈن ئاخشام يۈز بهرگهن پاتپاراقچىلىقتىن خهۋىرىڭىز بارمۇ، ئۇكا؟ 
 . ئىرپان بىلمهسكه سېلىپ جاۋاپ بهردى

 دە؟ – ۇنداق دەڭ، سىز تېخى بىخارامان يۈرۈۋېتىپسىز م 
 : سوپى چهندازا ئاندىن ئاڭلىغانلىرىنى بىر باشتىن سۆزلهپ، ئاخىرىدا يهنه

 ئۇنداق بولمىسا بۇ چايانالر گۇمان قىلغـانلىكى . ئۇكام سىزنى مهن بىرنهچچه كۈن يۇشۇرۇپ قوياي 
 . دىدى  پازى يامان، ئۇالرنىڭ ئهل . ئادەمنى تىرىك قويمايدىغاندەك تۇرىدۇ

 دە، غهمخـورچى – ئىرپان ئههۋالنى مۆلچهرلىـدى، ههر ئېهتىمالنىـڭ يـۈز بېرىـشىگه كـۆزى يهتتـى
 : ئاكىسىغا مىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ

 هـازىر ئههـۋال . مهن سـىلىدىن ئۆمـۈرۋايهت رازى . رەهمهت تاغا، مېنىڭ ئاتاممۇ، ئانـاممۇ سـىله 
 غايىـسىز كىـشى بىچـارە « بىـراق، . چـۈن ئىنتـايىن خهتهرلىـك ئۆزلىرى دىگهندەك، بىـزدەك يىگىـتلهر ئۈ

 مهن هىممهت ئاسمىنىدا پهرۋاز قىلىـشنى . » بولغىنىدەك، ئهته نىمه قىلىشنى بىلمهيدىغان كىشىمۇ بىچارىدۇر
 يـۆلهك بولۇشـلىرىنى – مېنى يۇشۇرۇپ قويۇشتىن كۆرە، ئهتىكـى جۈرئهتلىـك قهدىمىمـگه يـار . خااليمهن

 . دىدى  ئۆتۈنىمهن،
 قۇل بولـۇپ، ئـۇنى سهزگۈر سوپاخۇن بـۇ مۇددىئـانى دەرهـال چۈشـهندى ۋە ئىرپاننىـڭ رايىغـا مـا

 ئىككىيلهن جىددى هـازىرلىق . تىن يېنىپ، يوشۇرۇن يولغا سېلىۋېتىش قارارىغا كهلدى » يوشۇرۇپ قويۇش «
 كىيىمىنـى » تۇخـۇمچى ئايـال « ئىرپان هېلىقى . سوپى چهندازا بوز هاڭگىسىنى توقۇپ تهييارلىدى . كۆردى

 . سهر كۈمۈش پۇل يوللۇق تۇتتى 20 سوپى چهندازا ئۇنىڭغا . قايتىدىن كىيىپ جابدۇندى
 ئىرپان بوز يورغىغا مىنـدى . ۋاقىت تۈن ههسسىدىن ئاشقان، ئالهمنى قاراڭغۇلۇق قاپلىغان چاغ ئىدى

 . دە، قهدىردان تاغىسى بىلهن خوشالشتى –
 سوغۇق شامال يول بويلىرىـدىكى ئهمـدىلهتىن كۆكىرىـشكه جهنۇبىي ئۇالنباي تهرەپتىن سوقۇۋاتقان

 تېرەك ۋە قارىياغاچالرنى يىنىك تهۋرىتىشتىن ئاڭالنغـان ئـاۋازالر بـوز يورغىنىـڭ ئايـاق – باشلىغان تال
 . ئۈنلىرىگه قوشۇلۇپ، تهبىئهت مۇزىكىسىنىڭ قوش سادالىق مىلۇدىيىسىنى هاسىل قىالتتى

 ئۇ تاڭ سۈزۈلگىچه جهنۇبىي ئۇالنباينىڭ بوران يـولى . ېزلىتهتتى ئىرپان ئېشهكنى دىۋېتىپ مېڭىشنى ت
 – بـۇ يهردىكـى بايـاۋان . دائىرىسىدىن ئۆتۈپ، نهنسهن تاغلىرىغا تۇتىشىدىغان چۆللـۈككه يىتىۋالـدى

 ئۇ كونـا ئۆسـتهڭ ئىزىـدىن ئۆتۈۋاتقانـدا، شـېغىل دۆۋىلىـرى . ئۇنىڭغا ئوبدان تونۇشلۇق ئىدى دەشتلهر
 قېرىنداشـلىرىنىڭ پاجىئهلىـك تهقـدىرى يادىغـا » ئـالتۇنچى « ساناقـسىز – گهن سان ئاستىغا كۆمۈۋېتىل

 . يىتىپ، ئىچى سىيرىلهتتى ۋە كۆزلىرىگه ئىسسىق ياش ئاالتتى
 « ئىرپان شۇ كۈنىسى نامازدىگهر ۋاقتىدا نهنسهن بىـلهن داۋانچىـڭ تـاغ تىزمىلىـرى تۇتىـشىدىغان

 ىگه كىرگهندىن كېيىن كۆڭلى ئارامىغا چۈشۈپ، يۈرىگىمۇ سـهل ئېغىزىغا بېرىۋالدى ۋە جىلغا ئىچ » كۆكتال
 كېچهكلىرىنـى  ئايالچه گىرىم قىلىـپ كىيىۋالغـان كىـيىم . پهل سهگىگهنلىكىنى هېس قىلىشقا باشلىدى –

. دە، يولىغا بهخۈدۈك راۋان بولۇۋەردى – خۇرجۇنغا جايلىدى
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 بۈگرى سوزۇلغان – دى ئۈچهيدەك ئهگرى ئىككى ياقىسى ياپيېشىل قارىغايزارلىق بۇ جىلغا يولى خۇد
 سـاندا ئـاق – ئهتراپتىكى ئېـدىرالردا ئانـدا . كوجهي ئېدىرلىغىغىچه تۇتىشاتتى – بولۇپ تاكى ئېۋىرغول

 . ئۆيلهر كۆرۈنهتتى
 يىلى ئىيۇننىڭ ئوتتۇرلىرىدا، مۇۋەپپىقىيهتلىك – 1945 لىق ماهارىتى بىلهن ① مىنىۋا  ئىرپان

 تىپ باردى، لېكىن ئۇ، كېلىپال بۇ يهردىكى ۋەزىيهتنىڭ يامـانلىقىنى بايقىـدى، هالدا قارا شهههرگه يى
 قارا

 مهههلـله . ئىلغـار زىيالىيالرنىـڭ كـۆپ قىـسمى تـۈرمىگه ئېلىنغـان . شهههر جىددى هـالهتته ئىـدى
 ياقا يـۇرتالردىن يېڭـى يـاچى . بوجاڭالر ئارقىلىق كۈچلۈك تهقىپ ئاستىغا ئېلىشقان – كوچىالرنى گهيجاڭ

  ئىرپـان ئـاز . هلگهن كىشىلهر سېزىلگهن هامان چېقىمچىالر ساقچىغا مهلۇم قىلىپ، شۇئان تۇتۇپ كېتهتتى ك
 . توال ئوزۇق جايلىۋالغاندىن كېيىن، كهچقۇرۇنلىقى غىپپىدە تىكىۋەتتى

 قارا شهههر دەرۋازىسىدىن خۇپىيانه ئۆتۈۋالغان ئىرپان جهنۇپ تهرەپتىكى قۇمۇشلۇق ئارىسىدا پانـا
 قىلدى، لېكىن يهنىال خاتىرجهم بواللماي، ئـاقىۋەت » ماكان « اپتى ۋە خېلى كۈنلهرگىچه شۇ يهرنى جاي ت

 . كورال تاغلىرى ئىچىگه كىرىپ كېتىش قارارىغا كهلدى
 شـىمال تهرەپـته قهد كۆتـۈرۈپ تۇرغـان – قارا شهههر دەرياسىنىڭ جهنۇبى بىلهن كورال ئارىلىغىـدا

 پـارچه – بـۇ پـارچه . نۇرغۇن پاكار تاغ تىزمىلىـرى سـوزۇلۇپ تۇرىـدۇ . ن تهڭرى تېغىدىن ئايرىلىپ چىققا
 ئويمانلىقالرنىڭ ئىچى ۋە يانبـاغىرلىرى . كىچىك ئويمانلىقالر كۆزگه تاشلىنىدۇ – ئېدىرلىقالر ئىچىدە كىچىك

 . چىمهنلىكلهر ئارىسىدا چارۋا پادىلىرى ئوتالپ يۈرۈشىدۇ . يايالق چىمهنلىرى بىلهن چۆمكهلگهن
 ئۇنىڭغـا كۈنـدۈزلىرى . بوز يورغىسىنى گاه مىنىۋېلىپ، گاه يېتىلهپ، ئېدىر ئـارىالپ بـاراتتى ئىرپان

 . كېچىلىرى يۇلتۇز ههمرا بوالتتى . ئاهۇ
 تۈگمهندە « . تهبىئهتنىڭ بۇ يهردىكى پىنهان قوينىدا ئۇ ئهمدى ئۆزىنى خېلى خاتىرجهم هېس قىالتتى

 . دىگهندەك ئۇ، هازىر يۈرەكزادىلىكتىن خالى ئىدى » تۇغۇلغان چاشقان گۈلدۈرمامىدىن قورقمايدۇ
 پـادىچى يـاش يىگىـت . دەل چۈش مهزگىلىدە ئىرپانغا بىر پادىچى ئۇچرىشىپ قالـدى – بىر كۈنى

 : ئۇ كېلىپ ساالم بهردى . ئىدى
 كـۆزىڭىزگه . بىـر كـاالم يوقـاپ كهتتـى . ئهسساالم ئاكا، مهن ئـاۋۇ ئېـدىرلىقتا كـاال بېقىۋاتـاتتىم 

 كمۇ؟ چېلىققاندە
 پادىچى ئهمدىال لهرنىڭ قارىسىنى ئالغان، زىلۋا بوي، ئۇزۇنچاق يۈز، بېشىغا چېكىـت گۈللـۈك بـۆك

 . كىيىۋالغان ساددا ئوغۇل ئىدى
 دېـدى ئىرپـان، ئـوڭ قـولى  ئاۋۇ دۆڭلۈكنىڭ كهينىدىكى ئۆستهڭ بويىدا بىر كاال ئوتالپ يۈرىدۇ، 

 . بىلهن شۇ ياقنى كۆرسىتىپ
 . هتتى ۋە هايال ئۆتمهي كالىسىنى يېپىپ يهنه كهلدى پادىچى خۇشال بولۇپ ك

 : يان ئولتۇرۇپ مۇڭدىشىشقا باشلىدى – ئىككىيلهن چىمهنلىكته يانمۇ
 . سورىدى پادىچى  ئاكا، نهدىن كېلىپ، نهگه كېتىۋاتىسىز؟ 
 . جاۋاپ بهردى ئىرپان  كورلىغا كېتىۋاتىمهن، . يىراقتىن كېلىۋاتىمهن 

 – ى ئىرپاننىڭ خۇرجۇنىدىن دەستىسى كۆرۈنۈپ تۇرغـان راۋاپقـا چۈشـتى پادىچىنىڭ قۇرغۇي كۆزلىر
 : دە، يهنه قىزىقىپ

 . دەپ سورىدى  دە، ئاكا؟ – راۋاپ چېلىشنىمۇ بىلىدىكهنسىز 
 ... مۇنچه – ئانچه 

بۇ يهردە ئىرپاننىڭ ئايالچه گىرىم قىلىپ، خهۋىپتىن قۇتۇلغىنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ . پاراسهتلىك ئايالالرنىڭ سىماسى – مىنىۋا ①
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 دە، ههۋەسكار پىدىچىنىڭ ئارزۇسـىغا بىنـائهن چىمهنلىكـلهر ئـارا  ئىرپان دەرهال راۋاپنى ئالدى
 : ىنى ئىزهار قىلىپ، مۇههببهت مهرغۇلىنى ئهۋجىگه كۆتهردى ئارمان يۈرەك

 باهارغا ئىنتىزار قۇشتهك،
 ئۇچارمهن چۆل، ئېدىر تاغدا ؛
 يىتهلمهي ۋەسلىگه يارنىڭ،
 . يۈرەرمهن ههر قاچان داغدا
 جاپا دەشتىدە ساز يارىم،

 زارىم ؛ – يىتهر ئهرشىگه مۇڭ
 مۇههببهت كۈيى مۇڭ ئهسرارىم،

 . باغدا – ل ئېچىلماي سولدى گۈ
 يۈرەكنى ئۆرتىدى هىجران،
 بولۇپ يار ئىشقىدا نىمقان ؛

 تۈمهن ههسرەت يۈتهر ئىرپان،
 . پىراقىم ئۆرلىگهن چاغدا

 ئارمـان . پىغانى پهللىمۇ پهلـله ئهۋجىـگه كـۆتىرىلهتتى – ناۋاسى بىلهن ئىشقى  ئىرپاننىڭ ناخشا
 زەخمهكتىن ياڭرىغان مۇههببهت . ك تۇيۇالتتى سادالىرى تهبىئهت قوينىغا گويا خۇشبۇي ئهتىر چېچىۋاتقاندە

 ئېدىرلىقتىكى مهستانه قۇشالرمۇ گويا ئىرپانغا جۆر بولۇپ ئـۈن قوشـۇۋاتقاندەك . كۈيلىرى ئهرشكه ئۇچاتتى
 . مۇزىكا ۋە ناخشا تهرەننۇمىدىن پادىچى بالىنىڭ يۈرەك باغرى يايراپ باراتتى . ۋىچىرلىشاتتى

 ېنىڭ ئۆيۈم مۇشـۇ م  تاش بىلهنال ئىرپانغا كۈلۈمسىرەپ قاراپ، دىدى پادىچى، ناخشا توخ  ئاكا، 
 – هـال . بىـرال ئانـام بـار ! يۈرۈڭ بىزنىڭ ئـۆيگه بـارايلى . دېگهن يهردە » تاغ سارىخان «  يهرگه يېقىن
 . سىزنى بىرنهچچه كۈن كۈتۈپ يولغا سېلىپ قويغىچىلىكىمىز بار . ئهمهس كۈنىمىز يامان

 ئىرپان ئۇنىڭ سهمىمى . تهك ساپ ۋە غهيرى غهرەزلهردىن خالى ئىدى بالىنىڭ كۆڭلى خۇددى تهبىئهت
 . غا ماڭدى » تاغ سارىخان « تهكلىپىگه ئىشهندى ۋە تارتىشمايال ماقۇل بولۇپ، پادىنى بىلله ههيدىشىپ

 نىڭ شهرقى جهنـۇبى ۋە كورلىنىـڭ شـهرقى شـىمال » قالغا مازىرى « باش ئهگىم يېنىدىكى مهشهۇر
 . دەپ ئاتىلىپ كهلـگهن » تاغ سارىخان « چه چاقىرىم كېلىدىغان تاغ ئېدىرلىغى تارىختا تهرىپىگه بىرنهچ

 » تـاۋا بۇلقـۇددۇس « بۇ يهردىكى ساپ هاۋالىق تهبىئهت ئۇزۇندىن بۇيان كىشىلهر ئۈچۈن سـهيلىگاه ۋە
 . لغان ئۇنىڭ شهرق تهرىپىدە پاكار تـاغ تىزمىلىـرى مىردىيـان سـىزىق بـويالپ سـوزۇ . بولۇپ هېساپلىناتتى

 تاغ . غهربىدە باغراش كۆلىدىن ئېقىپ چىقىدىغان باشئهگىمنىڭ مهرۋايىت سۈيى ئۆركهشلهپ ئېقىپ تۇراتتى
 ئىشچان بىلهكلهر بۇ ئالتۇن تۇپراقتا گـۈزەل بـاغۇ . بىلهن دەريا ئوتتۇرىسى بولسا ئالتۇندەك مۇنبهت زىمىن

 لىقالر، ياپيېشىل تالزارلىقالر ههمدە خۇشپۇراق بوستانلىقنى بهرپا قىلغان، شىرىن مىۋىلىك باغالر، ئۈجمىزار –
 . چېچىپ تۇرىدىغان تۇتاش چىمهنزارلىقالر كىشىنىڭ كۆزىنى قاماشتۇراتتى
 قـولى – دە، خۇشاللىقىدا پۇت – ئىرپاننى ساهىپخان موماي ئۆزىنىڭ ئارزۇلۇق ئوغلىدەك كۈتۈۋالدى

 ان ئارام ئالغـان ئىرپـان ئـارالپ مومـاينى مېهماندوست بۇ ئۆيدە بىرنهچچه كۈن ئوبد . تىگىشمهيال قالدى
 ئهمما مومـاي بـۇ . نىڭ تهزكىرىسىنى سورايتتى » تاغ سارىخان « ئۇنىڭدىن . گهپكه ۋە هېكايىگه ساالتتى

 پهتىـش – دە بهزىـدە پهله – ئاجايىپ سوئالالرنىڭ هۆددىـسىدىن چىقالمايۋاتقـانلىقىنى هـېس قىالتتـى
 ئۇ ساددا، ئاق كۆڭۈل، ئوڭلۇق ئايـال . ردا كۈلۈپال ئۆتكۈزۈۋېتهتتى جاۋاپالرنى بېرىپ قويسىمۇ، كۆپ هالال

 . ئىدى
: چايدىن كىيىن موماي ئىرپانغا . بۇ ئۆيگه مويسىپىت كىشى كىرىپ كهلدى بىر كۈنى ئهتىگهندە
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 مانا – باالم، ئهمدى سوئالىڭنى مۇشۇ كىشىدىن سورا، سهن بىلمهكچى بولغان ئىشالرنىڭ ئاچقۇچى 
 . اغاڭنىڭ قولىدا، دېدى مۇشۇ ئۆلىما ت

 پېشىۋا زات الردىن ئاشقان، بېشىغا چاققانغىنا سهلله ئورىۋالغـان، كهكه سـاقىلى چارالشـقان، ئىگىـز
 تاغ سارىخان سهيلىـسى « بۇ زات ئادىتى بويىچه بۇ يىلمۇ . بوي، كىچىك پېئىل، ئوچۇق مىجهز كىشى ئىدى

 . گه كهلگهن مۇئهررىخ مهرۇپ هىجرانى دىگهن ئىكهن »
 : هىجرانى ئىرپاننىڭ ههربىر سوئالىغا ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن جاۋاپ بېرەتتى

 مهشـهۇر مـۇههببهت  دىدى مهرۇپ هىجرانى قىزغىن هېكـايه قىلىـپ،  تاغ سارىخان تهركىزىسى، 
 يىللىرى چىڭ سۇاللىـسىنىڭ چېكىـدىن – 1850 . ۋەقهسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك » قۇربان  الله « ىرى قۇربانل

 كۈلپهتلىرىگه تاقهت قىاللمىغـان كۇچـار دىخـانلىرى ئامبـال ئورچىـڭ ئۈسـتىدىن ئىلـى – لۇم ئاشقان زۇ
 جاڭجۈنىگه ئهرز ئېيتىش ئۈچۈن مهمتىلى قاتارلىق ۋەكىللىرىنى تهلهمهت داۋىنى ئارقىلىق غۇلجىغا مهخپـى

 اساق ههددىـدىن ي – خهلق ئۈستىدىكى ئالۋاڭ . بۇ ئهرز شىكايهتلهر بىداتلىق هالدا قېلىۋىرىدۇ . ئهۋەتىدۇ
 هاشـىرى ② ۋە ئۈگهن دەريا ① » قۇشقاچ ئالۋىڭى « بولۇپمۇ . مايدۇ ئېشىپ، دىخانالرنىڭ ئۇه دىگۈچىلىگى قال

 . خهلقنىڭ قاتتىق غهزىۋىنى قوزغايدۇ
ــىرى «  ــا هاش ــۈگهن دەري ــپ،  ، » ئ ــۇ غهزەپلىنى ــى تېخىم ــدى مهرۇپ هىجران ــسىزلىغان  دى  سان

 – هاشاچى دىخانالرنىڭ شۇ كۈنلهردە ئوقۇغان قوشاقلىرى زۇلـۇم . دىخانالرنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ئىدى
 : كۈلپهتنىڭ قايسى دەرىجىگه بېرىپ يهتكهنلىگىدىن دېرەك بېرىدۇ

 سۇ ئورنىدا قان ئاقتى،
 ئهزىم دەريا ئۈگهندە ؛

 قولىمىز چۈشهكلىك، – پۇت
 . بېشىمىزمۇ يۈگهندە

 قېنىمىزنى شورايدۇ،
 ئورچىڭ دىگهن نهس ئامبال ؛

 دۇردۇندا، – لهر تاۋار بهگ
 ... بىزدە قالمىدى تامبال

 ئۇ غهزەپلىك هاياجىنىنى باسالماي توختاپ ئېغىر . مۇئهررىخ هىجرانى قوشاقنى هېسسىياتلىق ئوقۇيتتى
 هىجرانى سۇنى ئىچىپ بولـۇپ، . موماي ئۇنىڭ ئالدىغا كۆك هېجىردا سوغاق سۇ كهلتۈردى . نهپهس ئالدى

 : الشتۇردى هېكايىسىنى يهنه قىزغىن داۋام
 . ئامبال ئورچىڭ زەههرلىك پىالن قۇرۇپ مهمتىلى قاتارلىقالردىن ئۆچ ئېلىش كويىدا بولـۇپ يـۈردى 

 ئامبال بۇنى بىلىـپ قـاتتىق . ئامبالنىڭ هىيلىسىنى سهزگهن مهمتىلى ئۆزىنى قوغداشقا جىددى تهييارالندى
 ش ۋە قىزى اللهنـى يامۇلغـا قاماشـقا دە، مهمتىلىنىڭ كۇچېرىقتىكى قوراسىنى مۇسادىرە قىلى – قههرىلهندى

 هاسـا « بۇنى الله ئاڭالپ ئۆز ئامرىقى قۇربان بىلهن كېچىـسى كۇچارنىـڭ شـىمالىدىكى . بۇيرۇق چۈشۈردى

 ىـڭ خانـدانلىغى ئهمهلـدارلىرى چىرىكلهشـكهن چ . ئهينى زاماندا يۈرگۈزۈلگهن ئهڭ هاقارەتلىـك زۇلۇمنىـڭ بىـر تـۈرى ①
 دەپ ئهمهلـدارالر » قۇشقاچ گۆشى كۈچلۈك ئىـكهن « . پاهىشىخانىالر قۇرغان قىزالرنى مهجبۇرى تۇتۇپ – مۇسۇلمان خوتۇن

 بـۇ خىـل هاقارەتلىـك زۇلـۇم باشـقا . سـالغان » قۇشقاچ سېلىغى « ئۆزلىرىنىڭ شههۋانى نهپسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن خهلققه
 زۈلگهن ئىدى جايالردىمۇ يۈرگۈ

 » قىزىـل مىـڭ ئـۆي « . دەپ ئاتىلىـدۇ » مۇزات دەرياسـى « مۇز ئاتا تاغلىرىدىن كهلگهن ئهزىم دەريانىڭ باش ئېقىمى ②
 دەپ ئاتىلىپ، كۇچارنىڭ غهربـى جهنـۇبى بىـلهن » ئۈگهن دەرياسى «  تاغلىرىدىن ئۆتكهندىن كېيىن بۇ دەريانىڭ نامى

مغا قۇيۇلىدۇ ئايلىنىپ ئېقىپ شايار ئارقىلىق تارى
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 ئورچىـڭ . ئهتراپىـدا يوشـۇرۇنۇپ يـۈردى » الله كۆلى « مازىرىغا قېچىپ كهتتى ۋە تىيانشاننىڭ » ئاتام
 مهشۇقالر مۇشۇ كورلىغـا قېچىـپ – ئىككى قههرىمان ئاشىق ئۇالرنى تۇتۇش ئۈچۈن چىرىك ئهۋەتكهندە بۇ

 كورلىلىـق پـالۋان ئىـسالم مهههممهتخـان بـۇ ئىككـى ۋاپـادار  ئهنه شـۇ چاغـدا،  كېلىۋالغان ئىدى،
 ئاشىقالرنى ئۆزىنىڭ يولدىشى سارىخان ئارقىلىق مۇشۇ ئېدىرلىققا يوشۇرۇپ ساقلىغان ۋە باشـپاناه بولغـان

 خــان ۋە بــايلىق ئهيــسا گــۈمبهز قاتــارلىق بــاتۇرالر مهمىتىلىنىــڭ جــانجىگهر ئىــسالم مهههممهت . ئىــدى
 مهمتىلى باشلىق دىخانالر ئـۈگهن دەرياسـى بويىـدا قـوزغىالڭ ئهيسا گۈمبهز بايدا، . ىدىن ئىدى بۇرادەرلىر

 كۆتهرگهن خهۋەر كورلىغا ئاڭالنغان هامان الله بىلهن قۇربان كورلىدىن كۇچارغا ئاتلىنىپ كـۈرەش سـېپىغا
 قاتارلىق تـارىخى غهزەلـلهر ئهنه » بۇلبۇلىجان « مهشهۇر . داندا مهرتلهرچه قۇربان بولغان قوشۇلغان ۋە مهي

 . شۇ قههرىمانالر تهرىپىدىن ئىجات قىلىنغان ئىدى
 ئىرپـان . مۇئهررىخ مهرۇپ هىجرانى سۆزلهپ مۇشـۇ يهرگه كهلگهنـدە بىـر پهس دېمىنـى ئېلىۋالـدى

 : ئۇ سۆزىنى يهنه باشلىدى . ن تهلمۈرەتتى ئۇنىڭ كۆزىگه ئىنتىزارلىق بىله
 كۇچـار قوزغىلىڭىنىـڭ تهسـىرىدە  دىـدى هىجرانـى،  يىلالرنىڭ تازا تومۇز كۈنلىرىـدە، – 1860 

 ③ كورلىلىق پالۋان ئىسالم مهههممهتخان باشچىلىغىدىكى كورال، لوپنۇر خهلقى رەسمىي قوزغىالڭ كـۆتهردى
 تهڭـرى تېغىنىـڭ جهنـۇپ تهرىپىـدىكى . ر كۈچ بولۇپ ئۇلغايدى ۋە كۇچار قوزغىلىڭى بىلهن بىرلهشكهن زو

 قـوزغىالڭچى دىخـانالر . تۇشتا يېڭىلىپ، قارا شهههرگه كېلىپ توپالنغان ئىـدى – خان لهشكهرلىرى تۇشمۇ
 . جاهاننى تىترەتكهن قالتىس ههيۋەت بىلهن قارا شهههر دەرياسى بويىغا قىستاپ كهلدى – يهر

 ى دولقۇنالپ ئاقاتتى، يۇلتۇز ۋە بايىنبۇالق جىلغىلىرىدىن قوشۇلغان چـوڭ قارا شهههر دەرياسىنىڭ سۈي
ــدى ــايتىۋەتكهن ئى ــدە ئۇلغ ــۆرۈلمىگهن دەرىجى ــسلى ك ــۈيىنى مى ــا س ــهل دەري ــكهرلىرى . س ــان لهش  خ

 قوزغىالڭچىالرنىــڭ ئىلگىرلىــشىنى توســاپ قويــۇش ئۈچــۈن دەريــا كــۆۋرۈكىنى بــۇزۇپ تاشــلىدى، رىــست
 . ڭ يولى ئۈزۈلۈپ قالغان ئىدى دىگهندەك، قوزغىالڭچىالرنى

 مۇشۇ بىز تۇرۇۋاتقان جايدا ئېچىلغـان جىـددى  دەو سۆزىنى داۋامالشتۇردى مهرۇپ تاغا،  لېكىن، 
 ۋە مهخپى يىغىندا كورلىلىق پالۋان ۋە پاراسهتلىك ئىسالم مهههممهتخان ئۆزىنىڭ جهڭ پىالنىنى ئوتتۇرغـا

 مۇشـۇ پىـالن بـويىچه . تهرىپىـدىن بىـردەك قوبـۇل قىلىنـدى ئۇنىڭ پىالنى قـوزغىالڭچى باشـلىقالر . قويدى
 قوزغىالڭچىالر خان لهشكهرلىرىنى بىخۇدالشـتۇرۇپ، بـاغراش كۆلىنىـڭ جهنـۇپ تهرىپـى بىـلهن ئايلىنىـپ

 – شـۇمبا توزۇتقـان چـاڭ – قوزغىالڭچىالرنىڭ ئاتلىرى سۆرەپ ماڭغان شـاخ . كۈمۈشنىڭ سېيىغا يېقىنالشتى
 . خان لهشكهرلىرى مۇهاسىرىگه ئېلىنماقتا ئىدى . ههيۋەتلىك بىر تۈس پهيدا قىلدى توزانالر ئالهمنى قاپالپ

 ئـون . ئۇالر شهههرنى تاشالپ كۈمۈشكه چېكىنگهنـدە قوزغىالڭچىالرنىـڭ زەپهر مارشـى كـۆككه ياڭرىـدى
 . مىڭدىن ئارتۇق خان لهشكهرلىرىنىڭ ئۆلۈگى سايدا قالدى

 » قالغا مازىرى « تلهرنىڭ بىر قىسمى باش ئهگىمدىكى مانا مۇشۇ شانلىق جهڭدە قۇربان بولغان يىگى
 دا قويۇلغان ؛ ئىسالم مهههممهتخاننىڭ خوتۇنى سارىخان بىلهن ئارزۇلۇق ئوغلى شىرئهلىخاننىڭ جهسىدى

 ... دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته » تاغ سارىخان «  شۇندىن باشالپ بۇ جاي . مانا مۇشۇ تاغ باغرىغا قويۇلغان
 ئـۇ . دا ئىرپـان يۈرىگىـدىن ئۇرغىغـان هايـاجىنىنى باسـالماي قالغـان ئىـدى سۆهبهت ئاخىرالشقان

 دە بـۇ تـارىخچى ئاتىغـا چهكـسىز ئـۆرمهت ۋە ئىهتىـرام – ئىختىيارسىز هالدا ئورنىدىن چاچراپ تـۇردى
 . بىلدۈردى

 تارىخچى ئاتا خوشلىشىپ ماڭدى، لېكىن ئىرپاننىـڭ پۈتـۈن ۋۇجۇدىـدا پهيـدا بولغـان كۈچلـۈك
رارەت الۋۇلدىماقتا ؛ ئۇنىڭ يۈرەك تومۇرىدا ۋىجدان غورۇرى بىـلهن قىزىغـان قـانالر ئىـسيان هېسسىي ها

 داسـتانىنىڭ جهڭگىـۋار سههىپىـسى نامـايهن بولماقتـا » قۇربان – الله « نىڭ تهپهككۈرىدە قوزغىماقتا ؛ ئۇ
. ئىدى
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 ئۇنىـڭ خىيـالىنى تال باراڭلىغىنىڭ شادىلىرىغا قونۇۋېلىپ ۋىچىرالشـقان قالغاچالرنىـڭ ئـاۋازلىرى
 – ئۇ، موماينىڭ تال باراڭلىغىدىن ئاستا تاالغـا چىقتـى . ئۈزۈپ تاشلىغان چاغدا كهچ پېشىن بولغان ئىدى

 . دە، تاغ باغرىنى سهيله قىلدى
 . غۇر شامالالر ئۇنىڭ ئوتلۇق مهڭزىنى يېقىملىق سۆيۈپ ئـۆتهتتى – باغراش تهرەپتىن كېلىۋاتقان غۇر

 رىدا هۆپپىدە ئېچىلغان خۇشـبۇي گـۈللهر گويـا ئۇنىڭغـا ئهركىلىگهنـدەك لهرزان ئېدىرلىقنىڭ يان باغىرلى
 جىراالردا ئۆسكهن يۇلغـۇن ۋە ئازغـانالر . كۆڭۈلنى هوزۇرالندۇراتتى گۈللهرنىڭ خۇشپۇراقلىرى . تهۋرىنهتتى

 . دى ئارىسىدا جاغالمان، غورۇالي ۋە تاغ قۇشقاچلىرى جۈپلىرى بىلهن قوغلىشىپ ههريان ئۇچۇشماقتا ئى
 ۋە خان قورو تاغ تىزمىلىرى ئۈستىدە سۈزۈك ئاسمان ① خوتۇن قورو – تهرەپتىكى ئاق تاغ كۈن پېتىش

 ئاسمان قهرىنى بويلىغان بىرقانچه سار قاناتلىرىنى سوزۇپ، گويا . خۇددى تىنچ دېڭىزدەك يالتىرايتتى
 . قارا قهغهزدىن ياسالغان لهگلهكتهك چهمبهرسىمان چۆگىلهيتتى

 دىكى سهيلىسىنى ئاياقالشـتۇرۇپ، موماينىـڭ » تاغ سارىخان « زدىگهر بولغان مهههلدە ئىرپان ناما
 دە بـۇ يهردە ياتقـان بىرقـانچه تـوغراق ياغىچىنىـڭ يېڭىـدىن كـۆكلهپ – دەرۋازىسى ئالـدىغا كهلـدى

 . ئۇزۇنغىچه قاراپ قالدى – چىقىرىۋاتقان ياش نوتىلىرىغا ئۇزۇندىن
 باغرىدىن ئوزۇق ۋە كۈچ ئېلىپ نهسـىل يىتىـشتۈرۈۋاتقانلىقى ئىرپـان بۇ توغراقالرنىڭ ئالتۇن تۇپراق

 – شۇ تاپتا ئۇ، ئۈمۈد دەرياسىدا ئۇرغۇغاندەك شىرىن هېسسىياتقا چۆمـدى . ئۈچۈن ئۈمۈد بېغىشلىغان ئىدى
 ئىزىـدىن كۇچـار تامـان » قۇربـان – الله « دە، گۇگۇم چۈشۈش بىلهن تهڭ تاغ سارىخاندىن ئايرىلىپ،

 . يۈرۈپ كهتتى

 يىگىرمه يهتتىنچى باپ
 مۇتهللىپ . ل  » ياشاش ئۈچۈن كۈرەش «
1 

 دىـن ئايرىلغـان چاغـدا، قۇياشـغهربى » تـاغ سـارىخان « ئىرپان ۋاپادار بوز يورغىـسىغا مىنىـپ،
 كهيـنىگه يۇشـۇرۇنۇپ، زىمىـن يـۈزىگه زاۋال كۆلهڭگىـسى پهردە يېيىـشقا » جهينهك چوققا « تهرەپتىكى

 . باشلىغان چاغ ئىدى
 دە، يـۈرىگى – تتى پاتال مۇئهررىخ مهرۇپ هىجرانىنىڭ سۆزلىرىنى ئېسىگه ئاال – ئۇ يول بويى پات

 قههرى ئېـشىپ – ئىزى بىلهن سۆيگۈ ۋادىسىنى كىزىپ، ماڭغانسېرى غهزەپ » قۇربان – الله « ئۇ، . ياناتتى
 . ۋىجدانى قايناپ تاشاتتى

 . ئۆزىگه پىچىرالپ – ى ئۇ، كېتىۋېتىپ ئۆز زارلىق ۋە هاقارەت ۋىجداننىڭ ئېچىتمىسى، دەيتت – خار
 – هايـات ئـۇنى پهرهـات كهبـى تـاغ . بۇ تۇيغۇنى ئۇنىڭغا هاياتنىڭ رەهىمسىز زەربىسى ئـۈگهتتى

 ئىرپان تهڭرى تېغىنىڭ كۈنگهي باغرىنى بويالپ غهرپ تامان ئىلگىرلهپ . جهزىرىلهرگه ئىتتىرىپ تاشلىدى
 . ىدى بۇ، ئىيۇلنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ئ . باراتتى

 » زادۋال تـاغلىرى « ئىرپان ئايقۇمۇش ۋە مولالقچى جىلغىلىرىدىن ئۆتۈپ، كۇچارنىڭ شىمالىدىكى
 دىگهنـدەك » ! توختىمـاي مـاڭ « بۇ چاغدا قانداقتۇر يوشۇرۇن بىر كۈچ ئۇنى . قاپتىلىغا يېقىنلىشىپ قالدى

 . گهن بىـر ئىـشهكچى ئۇچراشـتى تهرەپـتىن كهلـ » ئوقۇر بـۇالق « ئۇنىڭغا بۇچاغدا . هېچ ئارام بهرمهيتتى
 . ئىرپان ساالم بهردى ۋە يول سورىدى

 : ئىشهكچى گويا بىر نىمىدىن تهشۋىشلهنگهندەك ئهتراپىغا قارىۋېلىپ، جىددى جاۋاپ بهردى

ئۇيغۇرالر يايلىغى دىگهن مهنىدە . موڭغۇلچه سۆز – خوتۇن قورو ①
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 قۇزغــۇنالرنى – بــۇ يهردە نــېمه ئىــش قىلىــپ يۈرىــسىز، ئۇكــام؟ تېــزرەك كىتىۋېلىــڭ، ئــاۋۇ قاغــا
 كۆرمهيۋاتامسىزا؟

 قۇزغـۇنالرنى – قولى بىلهن نېرىراقتىكـى بىـر پـوتهي ئهتراپىغـا ئولىـشىۋالغان قاغـا ئىشهكچى ئوڭ
 : كۆرسىتىپ تۇرۇپ

 ئۈلۈشكۈندىن تارتىپ تۈنۈگۈن ئاخـشامغىچه بـۇ يهرلهردە ئىلـى پـارتىزانلىرى بىـلهن گومىنـداڭ 
 ر تـاغ ارتىزانال پـ . گومىنداڭ نۇرغۇن ئۆلۈكلىرىنى تاشالپ شهههرگه قاشـتى . ئوتتۇرىسىدا قاتتىق جهڭ بولدى

 جهڭ بولۇۋاتقاندا مهن تاغ كامىرىغا مۆكۈۋېلىـپ . دېگهن يېرىگه ئۆتۈپ كهتتى ① يولى بىلهن باينىڭ قېيىر
 . دىدى  ئهمدى مېنى گهپكه تۇتماي، تېز كېتىۋېلىڭ ؛ خوش مهنمۇ كهتتىم، . ئاران باالدا قۇتۇلۇپ قالدىم

 . ئىشهكچى سۆزىنى چۇس ئۈزۈپ، بۈگۈر تامان ماڭدى
 : دە، ئۇنىڭدىن يهنه – ان ئىشىگىنى چاپتۇرۇپ ياندىشىپ باردى ئىرپ
 . دەپ سورىدى  ئاكا، قېيىرگه قايسى يول بىلهن ماڭغىلى بولىدۇ؟ 
 بـۇ يهردە تـۇرۇش خهتهرلىـك  دىدى ئىشهكچى كايىپ،  ئۇكام، بېشىڭىزنىڭ دەردى بارمۇ نېمه؟ 

 ! ۆرۈنگهن قېيىر تاغلىرى دەۋاتسام نىمىشكه گهپكه تۇتۇۋېرىسىز؟ قاراڭ ئهنه، ئاشۇ ك
 ئهممـا ئۇنىڭـدىن ئاڭلىغـانلىرى ئىرپـان . ئىشهكچى ئهمدى ئىرپانغا قاراپمۇ قويماي يۈرۈپ كهتتى

 . ئۇ، ههۋەس ۋە هاياجان بىلهن قېيىرغا قاراپ ماڭدى . ئۈچۈن ئۈمۈد بهلگىسى بولدى
 » تهي فېنخـو « سالغان يا قورۇل ئېغىزىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ئىگىزلىككه گومىنداڭ تهرىپىدىن

 پهلهك تىـك كۆتـۈرۈلگهن بىرخىـل يېـشىل ئىـس – مۇنارىسىدىن ئاسـمان ) ئوت بىلهن بهلگه بېرىش ( ②
 . بۇ بۆرە تېزىگىنىڭ تۈتۈنى ئىدى . يىراقتىن كۆرۈنۈپ تۇراتتى

 ئىرپان بىرهازادىن كېيىن قورۇل ئېغىزىدىن بىخهتهر ئۆتـۈپ كهتتـى ۋە ئېگىـزلىكته قـاراۋۇل بولـۇپ
 . مىللىي ئارمىيه كىشىلىرىگه ئۇچراشتى تۇرغان

 قاراۋۇل جهڭچى، ئىرپاننىـڭ تهرجىمىهـالىنى سۈرۈشـتۈرۈپ بىلگهنـدىن كېـيىن، ههمرىيىغـا قوشـۇپ
 . قېيىرنىڭ قازانچى مهههللىسىگه ئورۇنالشقان مىللىي ئارمىيه قىسىم ئىشتاۋىغا يهتكۈزدى

 ئـۇنى تىزىملىغـۇچى جهڭچـى . يېزىلـدى ئىرپان چهكسىز خۇشاللىققا چۆمۈپ دەرهـال پىـدائىيلىققا
 يىگىت ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى ئېنىقلىغانـدىن كېـيىن ئورنىـدىن تۇرغـان پېتـى ئـۇنى قۇچـاقالپ هـۆڭرەپ

 . يىغلىۋەتتى ۋە بىر ئازدىن كېيىن ئىرپاننى باشالپ ماڭدى
 يـۈز ۋە بويـۇنلىرى خـۇددى ئهسـۋاپ . پهل ئاقـسايتتى – تىزىملىغۇچى جهڭچىنىڭ سول پۇتى سهل

 . قات تارتۇق ئىدى – بىلهن بهلدەنگهن ياغاچتهك قاتمۇ
 ئىككىيلهن قازانچىنىڭ يېنىدىكى بىر چىمهنلىك دۆڭلۈككه چىقىـپ، ئهكچـى ئولتـۇرۇپ سـۆهبهتكه

 : چۈشتى
 . هه؟ مهن ئهكبهر – ئىرپان، سهن مېنى تونۇيالمىدىڭ 
 ! ئهكبهر 

 بهزىلهر ئۇنى قىر يهرلهر دەپمۇ ئاتىشىدۇ . دىگهن مهنىدە » ئايالنما تۆپه « . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » قىيه «  قېيىر ①
 . تاكتىكىلىرىـدىن بىـرى قهدىمكى زاماندا ههربى مۇتهخهسىسلهر تهرىپىـدىن كهشـىپ قىلىنغـان ئـۇرۇش  » فېنتوخهي « ②

 بۆرە تېزىگى ئىسى قويۇق يېـشىل ههم . دەپ ئىهتىيات سىگنالى بېرىلهتتى » دۈشمهن كهلدى « ئۇنىڭغا بۆرە تېزىگى يېقىلىپ،
 شۇڭا گومىنداڭمۇ مۇشۇ ئۇسۇلدىن پايدىالنماقچى بولغان ۋە ۋە خهلققه بۆرە تېزىگى يىغىش ئـالۋىڭى . بهك ئىگىز كۆتۈرۈلىدۇ

سالغان
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 ئـۇ، دەرهـال قهدقـردان دوسـتىنى . تتـى ئىرپان ئاغزىنى ئېچىپال قالدى، كېـرىلگهن قـوللىرى تىترەي
 . بىرىگه قارىـشىپ قالـدى – قۇچاقالپ، پىشانىلىرىگه سۆيۈپ كهتتى، ههر ئىككىيلهن هاياجان ئىلكىدە بىر

 . بىرلهپ ئۆتمهكته ئىدى – ئۇالرنىڭ كۆڭۈل كۆزلىرىدىن قانلىق قىسمهت كارتىنىلىرى بىر
 دوستنىڭ قـارا قـۇرۇم تاغلىرىـدا تونۇشـقانلىغى، كىتاپخانلىرىمىز يۇقۇرىدىكى باپلىرىمىزدا بۇ ئىككى

 غا تۇتۇلغانلىغى، جهنۇبىي ئۇالنبايدىكى ئۆستهڭ ئهمگىكىدىن كېيىن كېـزىكته » ئالتۇن ئالۋىڭى « كېيىن
 تـوال – ئۆلمهي قالغانالر ئارىسىدىن ئىلغاپ ئهكبهرنىڭمۇ ئالتاي سوقۇشىغا ئهۋەتىلگهنلىگى توغرىسىدا ئاز

 لېكىن بۈگۈنكى ئۇچرىشىش ئۇالرنىڭ قىسمهت بىلهن تولغان تارىخىغـا ئاجايىـپ . ى خهۋەردار بولغان ئىد
 تهڭرى تېغىنىـڭ قوۋۇرغىـسىدا ئولتـۇرۇپ، – هاياتى سههىپىلهرنى قوشماقتا ؛ چىمهنلىك چوققىنىڭ ئۈستىدە

 : ئۇالر شۇ سههىپىلهرنىڭ قانلىق قۇرلىرىنى بايان قىلىشماقتا ئىدى
 دىـن 2000 بىـز ئـۆلمهي قالغـان  دىدى ئهكبهر،  يدىگهن پېتى، شۇ چاغدا بوغدا قانىلىدىن هه 

 ئـۇ يهردە دۇنيـادىكى بۇزۇقچىلىقنىـڭ ههمـمه خىللىـرى ئهۋج . ئارتۇق ئالتۇنچىنى گۇچۇڭغا ئېلىپ باردى
 قىمار، پاهىشه، ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىق، قـاتىللىق، ئهپيۇنكهشـلىك، ئـۇرۇش، قىينـاش، ۋە : ئالغان ئىكهن

 گومىنــداڭچىالرنىڭ ۋەهــشىيلىگى . نىــڭ كۆپلۈگىــدىن چىــداپ تــۇرۇش مــۇمكىن ئهمهس باشـقا كۈلپهتلهر
 بىزنى قههرىتان قىشتا ئالتاي سوقۇشىغا ههيدىدى، مهن مهلۇم بىر يىـڭ قاتارىـدا . چېكىدىن ئاشقان ئىدى

 ۈپ، مىـڭ بىـر دەپ ئاتىلىدىغان گوبىـدىن ئۆتـ » ئاغمىخان قۇملۇغى « بىز گۇچۇڭنىڭ شىمالىدىكى . ىدىم ئ
 بىپايان غىڭ ساي، قاتتىق شىۋىرغان، دەهشهتلىك  بۇ يهر تاشلىق . سىغا كىردۇق » جاڭجۈن گوبى « ه تهست

 ماڭدامدا دىگـۈدەك ئـادەم ئۆلـۈكلىرى . نه سۇ، نه گىياهتىن ئهسهر يوق ئىدى . بوران ئادەمنى ئۇچۇراتتى
 ئاشلىغى توشۇپ ماڭغـان لهڭ . بهزى جايدا ئادەم ۋە هايۋان ئۇستىخانلىرى دۆۋىلىنىپ ياتاتتى . ئۇچرايتتى

 ئهيسا كارۋان بىلهن موسا كارۋاننىڭ هېساپسىز تۆگه ۋە ئاتلىرى مانـا مۇشـۇ جـاڭجۈن گوبىـسىدا ئۆلـۈپ
 . تۈگىگهن
 زارلىق ۋە ليهنجاڭ، يىڭجاڭالرنىڭ تـايىغى – نىڭمۇ تولىسى مۇشۇ گوبىدا ئاچ » ئالتۇنچى يىگىتلهر «

 ئهسلىــسهم هېلىمــۇ يــۈرەكلىرىم . ىرىم ســىقىرايتتى شــۇالرنى كــۆرۈپ ئۇســتىخانل . بىــلهن ئۆلــۈپ كهتــكهن
 نىـڭ ئۆلـۈكلىرىنى يىيىـشىۋاتقان » ئالتۇنچى يىگىـتلهر « . ئۆلۈم كۆزۈمگه كۆرۈنۈپال تۇراتتى . جىغىلدايدۇ

 كهينىمىـزدە پهيجـاڭ، ليهنجـاڭلىرىمىز . قۇزغۇنالرنى كۆرۈپ هوشۇمنى يوقىتىپ قوياتتىم – بۆرىلهرنى، قاغا
 بۇ يهردىمۇ . نهيزىسىنى سانجىپ، سارتوقاي كۆۋرۈكى ئۈستىگه ههيدەپ ئېلىپ باردى – دۈمبىمىزگه مىلتىق

 دەريا مۇزلىرى قانغا بويالغان قاقـاس چـۆللهر قـان بىـلهن . قۇربان بولغان » ئالتۇنچى يىگىتلهر « نۇرغۇن
 . ق قېـتىم قىرىلـدۇ دىگهن يهردىكـى جهڭـدە بىـر » داپسۇن « . بىز كۆۋرۈكتىن ئۆتۈپ ماڭدۇق . سۇغۇرۇلغان

 بىردەمدىن كېيىن ئۈستىمىزدىكى تاغـدىن . دىگهن يهردىكى جىلغىدا مۇهاسىرىدە قالدۇق » ئالتۇن قازۇق «
 بهيتىـك تهرەپـتىن . ئۆلـۈكلهر ئارىـسىغا يىقىلـدىم . پۇتۇمغا ئوق تهگدى . مۆلدۈردەك ئوق يېغىپ كهتتى

 كـى دەرت بىـر بولـۇپ ئىك – ۋىژىلداپ ئۇرۇلغان سوغاقنىڭ دەردى، يارىدار بولغان پۇتۇمنىـڭ ئـاغرىقى
 يــاراقالرنى – ئــۇالر قــورال . ئۆلــۈكلهر ياتقــان مهيــدانغا ئــاتلىق قــازاقالر يىتىــپ كهلــدى . ئـازاپاليتتى

 مۇقـاش . دەپ ۋارقىرىدىم » ! مېنى قۇتقۇزۇڭالر « مهن ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن . يىغىشتۇرۇشقا باشلىغان ئىدى
 : ى ۋە ئىسىملىك ئوتتۇرا ياشلىق قازاق يېنىمغا يۈگۈرۈپ كهلد

 . دەپ قاتتىق بۇيرۇق قىلدى – ! ئورنۇڭدىن تۇر 
 ئـۇ، . يـۇ، يىقىلىـپ چۈشـهتتىم – مهن چىشىمنى چىشلهپ ئورنۇمدىن تۇرۇشقا جىدەللىشىپ بـاقتىم

 مهن ئۆزەمنىڭ مهجبۇرى تۇتقۇن بولـۇپ كهلگهنلىكىمنـى، بـۇ نـاههق ئۇرۇشـقا قارشـى . يۆلهپ تۇرغۇزدى
 . ئېتىغا مىنگهشتۈرۈپ ئۆيىگه ئېلىپ بـاردى . يۈرەك سۆزۈمگه ئىشهندى ئۇ مېنىڭ . ئىكهنلىكىمنى ئۇقتۇردۇم

 سول پۇتۇم مانا . بىراق، مهن قاتتىق سوغاقتا قاتتىق زەخىملهنگهن ئىدىم . ئوق تهككهن پۇتۇمنى داۋالىدى
كىيىن مهنمۇ ئالتاي پـارتىزانلىرى بىـلهن بىلـله مىللىـي . ئۆزەڭ كۆرۈنۈۋاتقاندەك ئاقساق بولۇپ ساقايدى
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 داۋالىنىش ئۈچۈن غۇلجىغا كېلىپ ساقايغاندىن كېيىن خىزمهت ئېهتىيـاجى بىـلهن بـۇ . مىيىگه قاتناشتىم ئار
 ... سهپكه كهلدىم

 . سورىدى ئىرپان  دىن تىرىك قالغانلىرى يهنه بارمۇ؟ » ئالتۇنچى يىگىتلهر « 
 . بۈگۈن كهچته سېنى ئۇالر بىلهن كۆرۈشتۈرىمهن . بىر قانچىسى بار 
 . ماقۇل 

 نـى بايـان » كـارامهتلىرى – سـېهىر « دىن ئىرپانمۇ كهچۈرمىشلىرىنى، مۇناپىق زامانقۇلنىـڭ ئارقى
 : ئاخىرىدا قىلىپ
 . دىدى  بۈگۈن مهنمۇ ئۆزەمنى دۇنياغا يېڭىۋاشتىن تۆرەلدىم دېسهم بولىدۇ، 

 ئــۇالر مۇڭداشــقاچ تــاغ . ئىككــى دوســت كهچ پېــشىن مهههلــدە چوققىــدىن تــۆۋەنلهپ ماڭــدى
 : ى تاماشا قىلىپ باراتتى مهنزىرىسىن

 تىيانشاننىڭ تهسكهي تهرىپىدىكى ئاقيـايالق ۋە خانيـايالقلىرى بىـلهن ئومۇرتقىـداش بولغـان بـۇ
 مۇزاتنىـڭ قـارلىق چـوققىلىرىغىچه قهد كۆتـۈرگهن . يهرنىڭ گـۈزەل تـاغلىرى ئىنتـايىن كۆڭۈللـۈك ئىـدى

 « مۇزاتتىن ئۆركهشلهپ چۈشىدىغان . راتتى قارىغايزارلىقالر خۇددى رەسسامنىڭ تهسۋىرىدەك كۆزنى قاماشتۇ
 ئالتۇنقۇش، بوز كېرىگى – شىمال تهرەپتىكى . مهرۋايىتالر چاچرىتىپ ئويناپ باراتتى » ئالتۇنقۇش دەرياسى

 ۋە كىچىك غول تاغلىرىغىچه سوزۇلغان دولقۇنسىمان پهلهمـپهي دۆڭلـۈكلهردە ئېچىلغـان رەڭـدار يـايالق
 گه ئوخشاش كۆڭۈللهر ① » پارالق باهار پهسلى مهدهىيىسى « ، خۇددى هتىردەك خۇشپۇراق چېچىپ گۈللىرى ئ

 : زەۋقىنى جهلىپ قىالتتى
 خىل، – يهردە گۈل خىلمۇ – گۈزەل مهنزىرە «

 . يېشىل – داال، تاغ، ئېدىر، قىر يۈزى كۆك

 غاز، ئۆردەك، ئاققۇ خۇشاللىق بىلهن،
 . تۆۋەن – قاقىلداپ ئۇچۇشار يۇقىرى
 ىلغان كۈلۈپ، تۈمهن رەڭ چىچهكلهر ئېچ

 » ... ئىپار، كاپۇر هىدىغا دۇنيا تولۇپ
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 مىللىي ئارمىيىنىڭ بۇيهردىكى ئىشتاۋىغا ياشالر ئـايىغى ئـۈزۈلمهي كېلىـپ پىـدائىيلىققا يېزىلماقتـا
 قېيىرلىقنىڭ قهيسهرلىك روهى . ئارغىماقلىرىنى غازات ئۈچۈن ههدىيه قىالتتى – نۇرغۇن كىشىلهر ئات . ئىدى

 چۈشـتىن كېـيىن ئىرپـان . هڭگىۋارلىرىنىڭ جاسارىتىگه يېڭى ئىلهـام بېغىـشلىماقتا ئىـدى مىللىي ئارمىيه ج
 : ئارمىيه ئىشتاۋىدىن ۋەزىپه تاپشۇرۇۋالدى

 ئـۇ يهردىكـى دۈشـمهن ئههـۋالىنى . بىـلهن بىلـله بايغـا ماڭىـسىلهر » شامال بوۋا « بۈگۈن كهچته 
 . دىدى كوماندىر، جىددى قىياپهتته  ئىگهللهپ كېلىسىلهر،

 ئۇ خېلى ياشىنىپ قالغىنىغا قارىمـاي ئۇزايىـدىن . ئهپچىل ۋە ياراملىق كىشى ئىدى  » شامال بوۋا «
 بايغـا قـاراپ – بۇ ئىككىيلهن بهلگىلهنگهن مۇددەتته مهنزىلگه . تېخى تىمهن ۋە جاغدا چىراي كۆرۈنهتتى

 . يۈرۈپ كهتتى
 سـېتىق ئۈچـۈن سـههرادىن – سـودا » شامال بوۋا « ئىرپان بىلهن . بايدا بازار قىزىغان بىركۈن ئىدى

 دۈشمهن بۇيهردە بىـر لـيهن ئهسـكىرىنى قالـدۇرۇپ، . كىرگهن دىخان قىياپىتىدە بازار كوچىلىرىنى ئارلىدى

نهزىم – 96 ،  72 ،  70 » پارالق باهار پهسلى مهدهىيىسى «  » ك دغۇبىلى قۇتا « ①
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 هـاي « بۇ ليهننىڭ بىر قىسمى ئاشلىق ئىسكىالتىدا، بىر قىسمى بولسا . قالغانلىرىنى يۆتكهپ كهتكهن ئىكهن
 . سارىيىدا مۇداپىئه ئىستىهكامى قۇرغان ئىكهن دىگهن سودىگهرنىڭ » هاي چاپان ئهمهتخان –

 ئهتىـسى تـۈن . شـۇ ئههـۋالالرنى كهچقـۇرۇنلىقى ئىـشتاپقا يهتكـۈزدى » شامال بوۋا « ئىرپان بىلهن
 » چوغتـال « يېرىمدىن زەربىدارالر شهههرنىڭ شهرقىي جهنۇپ تهرىپىگه ئون نهچچه چاقىرىمچه كېلىـدىغان

 ئىككـى – دە، تاڭ بىلهن تهڭ شـىمال ۋە جهنـۇپ تهرەپـتىن – دېگهن دەرەخلىك مهههللىگه ئورۇنالشتى
 ئاشلىق ئىسكىالدىغا قاتمۇ قات پـوتهي سـېلىۋالغان . لىنىيه بويىچه دۈشمهن ئىستىهكاملىرىغا تېگىش قىلدى
 ئـوق . پوتهينى پارتىلىتىش جېڭى قاتتىق داۋام قىلدى . دۈشمهن پىلىموتچىلىرى جاهىللىق بىلهن قارشىالشتى

 – كۈن كۆتىرىلىشتىن بـۇرۇن هـاي . چ قورىغاندەك قاينىماقتا، قارشىلىقمۇ قاتتىق بولماقتا ئىدى قوما ئاۋازى
 . هاي چاپان سارىيىدىكى گومىنداڭ ئهرۋاهلىرى نۇرغۇن جهسهتلىرىنى قالدۇرۇپ، ياقىرىق تامان قاچتى

 . پوتهي ئىگىزدە ئىدى . ئهكبهر ئىجازەت بويىچه پوتهيگه قاراپ غهزەپ بىلهن ئۆمىلىدى
 ئۇ كهلگهندە سېستىرا ئېغىر يارىـدارالنغان ئهكبهرنىـڭ . دىگهن ئاۋاز ئاڭالندى – ! ئىرپان تېز بول 

 . جاراهىتىنى تېڭىۋاتاتتى
 قارا كىرپىكلىرى ئـۇزىراپ كهتـكهن، تىنىغـى سـۇس – بىراق هازىر ئۇنىڭ كۆزلىرى يۇمۇلغان، قاپ

 ئۇيغــۇر ئۇيۇشمىــسىغا ئورۇنالشــقان . ى بىــر بېــسىنى ئىرپــان كــۆتهرد . ئــۇ ناســىلكىغا ســىلكىندى . ئىــدى
 ئىرپـان ئۇنىـڭ بېـشىدا پهرۋانه . دوختۇرخانىغا بارغاندىن كېيىن يهنه جىددى قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىلـدى

 : بوالتتى
 . دەيتتى ئىرپان يىغالمسىراپ  ئهكبهر ئاداش كۆزۈڭنى بىر ئېچىپ قارىغىنا؟ 

 ئهممـا ئـۇ . پهل مىـدىرالتتى – ان قـولىنى سـهل ئهكبهر كۆزىنى يېرىم ئېچىپ، بۇ مۇاليىم ئاۋاز تام
 ئىرپـان سهپدىـشىنىڭ قـولىنى ئىللىـق تۇتـۇپ، ئۇنىـڭ كـۆزىگه ئىنتىزارلىـق بىــلهن . دەرمانـسىز ئىـدى

 پهقهت قۇرۇپ كهتكهن لهۋلىرىنـى تىلـى بىـلهن . تهلمۈرەتتى، لېكىن ئۇ، كۆزىنى ئاچماي نىمجان ياتاتتى
 ئهكـبهر گويـا تهشـنالىغى . بىر پىياله تهشنالىق سـۈيىنى ئىچكـۈدى ئىرپان . ياالپ تهشنالىغىنى بىلدۈرەتتى

 . قانغاندەك چىرايىنى سۈزۈپ تهبهسسۇم قىلدى
 ئارىدىن بىرەر سائهت ۋاقىت ئۆتكهن روزىگادا ئاشلىق ئىسكىالتى ئۈستىگه غهلبه بـايرىقى قادالغـان

 ئـۇ . لېكىن بواللمىـدى . تىلهتتى ئهكبهر كۆزىنى ئېچىشقا، بىر نىمه دىيىشكه ئىن . خۇش خهۋەر يېتىپ كهلدى
 تىـن » ! ئـاه « ئۇنىـڭ . دىگهن پېتـى لهسـسىدە جـان ئـۈزدى » ! ئاه « ئاخىرقى قېتىم تهبهسسۇم قىلىپ،
 ئاه سهپداشالر ئاداققىچه كۆرىـشىڭالر، دىمهكچـى ! ئېهتىمال ئۇ ئاه ئانا . كېيىنكى مهنالىرى ئىچىدە قالدى

 ! بولغىيدى
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 ئىي قىسىملىرى بايـدا قازانغـان غهلـبه ئىلهـاملىرى تۈرتكىـسىدە بـۇ مىللىي ئارمىيه پارتىزان ۋە پىدا
 . ۋە بوز دۆڭ قاتارلىق جايالرغىچه سهپ تارتىپ ئورۇنالشتى يهردىن ئاتلىنىپ ياقىرىق، قارا باغ، قىزىلبۇالق

 ئىرپان بىلهن شامال بوۋا قاتارلىق رازۋېتچىكالر يهنه بۇيرۇق بويىچه قارا يۇلغـۇن ۋە جـام تهرەپـكه
 ئىرپاننىڭ چـارلىغۇچى گورۇپپىـسىدا ئاپتومـات، بهش ئاتـار مىلتىـق ۋە گىرانـات . خپى يۈرۈپ كهتتى مه

 . قاتارلىق قورالالر تهق ئىدى
 . ئۇالر چارۋىچى قىياپىتىدە كىيىنگهن، كۈندۈزى غارالردا يۇشۇرۇنۇپ، كېچىدە بىماالل يۈرۈش قىالتتى

 اخـشىمى ئىرپـان ههمرالىـرى بىـلهن قـارا ئاۋغۇستنىڭ ئىككىنچى ههپتىسىنىڭ دەسـلهپكى كـۈنى ئ
 ىتلىق هۆكـۈم ئهتراپ بهئهينى گۆردەك قاراڭغۇ ؛ تهبىئهت ئېغىر ئۇيقىدا، جىمج . يۇلغۇنغا يېقىنلىشىپ باردى

 هاۋانىـڭ . تاغلىرى تهرەپتىن تۈرۈلۈپ كهلگهن بولـۇتالر قاپلىماقتـا ئىـدى » مىڭتىكه « ئاسماننى . سۈرەتتى
. ن كۆڭۈلسىز شامال يامغۇردىن بهلگه بېرىپ تۇراتتى ئهلپازى بۇزۇلۇپ، ئالدىن كهلگه
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 يېغىلىق  دەيتتى شامال بوۋا، ئېتىنىڭ تىزگىنىنى تارتىپ توختاپ،  زامانالردىن تارتىپ، – زامان 
 غهۋغالىرى بىلهن مۇشۇ يۇرتتا ئۆتكهنلهرنىڭ ههممىسىال ئىككى جاينى تالىشىپ كهلگهن ئۇنىڭ بىرى مۇشۇ

 ئـۆزىمىزگه پهخهس . دەپ ئاتىشىدۇ » تۆمۈر قاپقا « ىرى باش ئهگىم، بۇ ئىككى جاينى قارا يۇلغۇن ؛ يهنه ب
 ... بواليلى، بۇ يهردە چوقۇم دۈشمهن بار

 – ئۇنىـڭ سـۆزى تېخـى تـۈگه . تهمىنى بهش قولدەك پىششىق بىلهتتى – شامال بوۋا بۇ يهرنىڭ ئهل
 . بـاتۇرالر بىـر مهههل يـامغۇردا قالـدى رازۋېتچـى . تۈگىمهستىنال قېرىشقاندەك يامغۇر شارىلداپ قۇيۇۋەتتى

 ئـۇالر گويـا سـاماۋى پـارلىق . ئىسسىق كۈنلهردە يامغۇرنىڭ ئىللىق تامچىلىرى تهنگه هوزۇرلۇق تېگهتتى
 شىلىمـسىمان پاتقاقلىقتـا . مۇنچىغا چۈشكهندەك يامغۇر سۈيىگه چۆمۈلۈپ، دالىـدا خېلـى تـۇرۇپ قېلىـشتى

 . مىدىرالشمۇ قىيىن ئىدى
 ئىرپان بىلهن شـامال بـوۋا ههمرالىرىنـى كـۈزەتكه . گهندە يامغۇر پهسلهپ باراتتى تاڭ سۈزۈلهي دى

 . قالدۇرۇپ، ئۆزلىرى كۆۋرۈك تامان يۈرۈپ كهتتى
 ئۇالر كـۆۋرۈككه يېقىـنالپ . ئۈچ چاقىرىمچه يهردە ئىدى – قارا يۇلغۇن كۆۋرىگى بۇ يهردىن ئىككى

 مىلتىغىنـى قۇچاقلىغـان پېتـى يوغـان دەرەخنىـڭ كهلگهندە بۇ جايدا پوستا تۇرغان بىر دۈشمهن ئهسكىرى
 شـىپ ئايـاق – ئۇ ئـۆزى تامـان كېلىۋاتقـان ئىككىيلهننىـڭ شـىپ . تىگىدە شۈمشىيىپ ئۇخلىماقتا ئىدى

 : شامال بوۋا ئۇنىڭغا . دە مىلتىغىنى كۆتىرىپ هاڭۋېقىپ قارىدى – ئاۋازىدىن چۆچۈپ قوزغالدى
 . دىدى  ي دەپ كېلىشىم، شۇمبا ئاال – شاخ . هويالمنى سۇ بېسىپ كهتتى 
 . ۋاقىراپ سورىدى ئهسكهر – ! ئۆيۈڭ نهدە، ئېتىڭ نىمه؟ 
 ........ 

 دە، ئـۇنى – ئۇنىڭغىچه چىۋەر ئىرپان پهم بىلهن ئارقا تهرەپتىن هېلىقىنىڭ گېلىنى بوغۇپ ئۈلگۈردى
 بـارات ئالدىغا سـېلىپ، بـايىقى ههمرالىـرى سـاقالپ قالغـان جايغـا ئېلىـپ كهلـدى ۋە ئۇنىڭـدىن ئاخ

 . ئىگهللىدى
 ... بۇ جايدا هازىر قاراۋۇللۇقتا تۇرۇۋاتقان تۆت كىشى ئىكهن، قالغان ئۈچىسى ئۇيقىدا

 پارتىزان باتۇرالر ئۇالر ئۇخالپ ياتقان يهرگه بېـسىپ كىـردى ۋە ئۇيقـۇ ئهرۋاهلىرىنـى مىـدىرالتماي
 . تۇرۇپ باغالپ، ئۇدۇل ئىشتاپقا ههيدەپ ماڭدى

 گهن يېڭى ئاخبارات بويىچه ئىرپان بىلهن شا،ال بوۋىغا يهنه بىرقـانچه ئىشتاپ دۈشمهندىن ئىگهللى
 . كىشىنى قوشۇپ، قازان ئاسما ۋە تاز لهڭگىر تهرەپلهرنى چارالشقا ئهۋەتتى
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 . گومىنداڭ ئاقسۇدىكى بارلىق كۈچىنى مهركهزلهشتۈرۈپ، يار بېشىغا مۇداپىئه لىنىيىسى قۇرغان ئىـدى

 دۇرۇمدىن تارتىپ ئىچتاچى، خىندا، مولال قوغۇنچى ۋە ئاياق كېرىـشكىچه كهڭ بۇ لىنىيه شىمالدا كونا ئايرو
 قات ئـاكوپ، خهنـدەك قېزىـپ، پـوتهيلهرنى قـۇرۇپ – ئۇالر بۇ يهرلهرگه قاتمۇ . تۈزلهڭلىككه سوزۇالتتى

 . قوناقلىققا بۆكتۈرمىگه قويغان ئىدى ① كۈچلىرىنى بولسا سۆگىتېرىقتىكى ئورۇنالشقان، يهنه بىر بۆلۈك
 دە، دەرهـال  ىرپان گورۇپپىسى بۇ ئههـۋالالرنى قـازان ئاسـمىدا ئوتـۇنچى دىخـانالردىن ئـۇقتى ئ

 . ئىشتاپقا يهتكۈزدى
 بـۇ الهىـيه بـويىچه پـارتىزان، . مىللىي ئارمىيىنىـڭ ئىـشتاپ كومانـدىرلىرى يېڭـى الهىـيه تـۈزدى

 ه شـىمال تهرەپـتىن كىـرىش ؛ پىدائىيالرنىڭ بىر قىسمى كۇۋاس، كۆكبۆرە ۋە تۇمشۇق ئارقىلىق كونىشهههرگ
 يهنه بىرقىسمى يهرلىك پىدائىيالر بىلهن بىرلىكته جام ۋە تاز لهڭگىر ئارقىلىق چوڭ يول بويالپ، ئۇدۇلـدىن

 . تىگىش پىالنالندى

ئېرىق دىگهن سۆزنىڭ ئۆزگهرمىسى – سۆگهت ①
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 لېكىن، گومىنداڭچىالر پارتىزانالرنىڭ غهرىزىنى سېزىۋېلىپ ئۆزلىرىنىڭ يـار بېـشىدىكى مـۇداپىئه
 جام تهرەپتىن ئىلگىرلهپ كېلىۋاتقان پىـدائىي . كى سېپىل مۇداپىئهسىگه ئۆزگهرتتى پىالنىنى يېڭى شهههردى

 چېرىكلىرىنـى » بيهنچـادۈي « انـدىن يـۆتكهپ كهلـگهن قىسىمالرغا توساپ زەربه بېرىش ئۈچـۈن ئۇچتۇرپ
 . ئهتراپىغا بۆكتۈرمه قىلغان ئىدى » رۇم قهۋرىستانلىغى ئالتۇنلۇ «

 مىيىنىڭ پىدائىي قىـسىم ئـاتلىقلىرى ئايرودۇرۇمنىـڭ شـهرىق قۇياش چاشكا بولغان چاغدا مىللىي ئار
 تـوزاڭالرنى توزىتىـپ ئىلگىـرلىمهكته – پهلهك چاڭ – تهرىپىدىكى ئون نهچچه كىلومىتىر ئارلىقتا ئاسمان

 چىرىكلىـرى ئۇالر ئايرودۇرۇمغا يېقىنالپ بارغاندا ئالتۇنلۇرۇمغا بۆكتۈرۈپ قويغان بـايىقى دۈشـمهن . ئىدى
 . ۋە مىلتىقلىرىنى تهتۈر تۇتۇپ يېقىنالپ كهلدى بهردى » تهسلىم بهلگىسى « ىقىرىپ ئاق بايراق چ

 . دە، ئاق بايراققا ئىشىنىپ، بىخارامان تۇرۇۋېرىشتى  پارتىزانالر غهپلهت غالىپ كهلدى
 نىـڭ نهچـچه يـۈز ئـادىمى پـارتىزانالر » ئـاق بـايراقچىالر « هىلىـگهر . ىدى تۈز ئ – ئهتراپ تۈپ

 پـارتىزان، . دە، بىردىنال ئوق ياغدۇرۇشقا باشلىدى – ان يهرگه تهلۋىلهرچه يېقىنالپ كهلدى توپلىشىپ تۇرغ
 چېكىنىشتىن باشقا چـارە . پىدائىيالر ئۆزلىرىنى ئوڭشاشقا ئۈلگۈرەلمهي قېلىپ بىهۇدە نۇرغۇن قانالر تۆكۈلدى

 ىن پايدىلىنىپ بۇ چاغدا كۇچاردىن كهلگهن ما تۈەنجاڭنىڭ ۋەهشى چېرىكلىرى پۇرسهتت . يوق ئىدى
 تـاراج – ئادەتلىرى بويىچه باي ناهىيىسىنى ئېغىـر دەرىجىـدە تـاالن » توپىالڭدا توقاچ ئوغرىالش «
 . قىلدى

 يـاۋۇز گومىنـداڭچىالر قـان كېچىـپ دۇنيـا يىغماقتـا، كـۆرۈنگهننى . ئههۋال بهك ئېچىنىشلىق ئىدى
 نارەسـىدىلهرنىڭ . ىنى نهيـزىگه ئىلماقتـا ئانىالرنىڭ بـاغرىنى تىلماقتـا، بالىالرنىـڭ بېـش – قىرماقتا، ئاتا

 . ئىدى ... چاتلىرىنى يىرماقتا
 پىدائىيالر قايتا ماغـدۇر تېپىـپ . بهخىتكه يارىشا، پارتىزانالر سېپىگه يېڭى كۈچلهر ئۈلگۈرۈپ كهلدى

 . سهپ ئۇلغايدى . جانالندى
 . رزىـگه كهلتـۈردى تاشـالرنى له – مىللىي ئارمىيه كۈچلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى شىددەتلىك هۇجۇمى تـاغۇ

 . ئهجهل هودۇقۇشىدا قالغان دۈشمهن خهيلىرىنى قولتۇققا قىستۇرغان پېتى بهدەر قاچتى

 يىگىرمه سهككىزىنچى باپ
1 

 . بازار كۈنىسى ئىدى – ئاۋغۇستنىڭ ئىككىنچى ههپتىسى
 شـهههرنىڭ شـهرقىي شـىمالىنى . جاهان چوغدەك قىزىپ تۇراتتى – قۇياش هارارىتىنىڭ تهپتىدىن يهر

 ئالتۇنلۇرۇم زاراتكالىغىنىڭ ئهتراپىـدىكى « قىيسىق كۆتۈرۈلگهن يارداڭلىقنىڭ ئۈستى ۋە – بويالپ قىڭغىر
 . ئاق مامۇقتهك تۈزلهڭ يهردە تاۋالنغان تونۇردەك هارارەت يالقۇناليتتى

 يارداڭلىقنىڭ ئاستىدا، تـاكى غهرپتىكـى دوالن دەرياسـى بـويلىرىغىچه تۇتـاش سـوزۇلۇپ كهتـكهن
 ىقالر كۈرەش قههرىمانلىرىغا تازىم قىلغاندەك ئهۋرىـشىم شـاخلىرىنى ئېگىـپ لهرزان تهۋرەنمهكـته بوستانل
 شىمال تهرەپته قهد كۆتۈرۈپ تۇرغـان تهڭـرى تېغىـدىن ئۆركهشـلهپ تىـرەڭ دەرياسـى، كۆكيـار ۋە . ئىدى

 ياڭرىتىـپ يهنه سـادالىرىنى » ! ئالغـا « باتۇرالر بولـسا . ئاتئويناق دەريالىرى ههيۋەتلىك شاۋقۇن ساالتتى
 . ئىلگىرلهپ كهلمهكته ؛ ئۇالر دۈشمهننى سۈر توقاي قىلىپ، شهههر سېپىلىگه قاراپ سهلدەك ئاقماقتا ئىدى

 دوالن دەريا بويىغىچه يېرىپ ئۆتۈپ، ياتالماس ۋە تۈگمهنبېـشى ئورمـانلىغى – ئوڭ قانات قىسىمالر
ــا ئ ــارقىلىق گۈلباقق ــتى ئ ــسىمالر . ورۇنالش ــات قى ــول قان ــاقك « س ــام « ۋە » ىرىش ئاي ــاقال ئات ــارا س  » ق

ىشى بولسا ئوتتۇرا يۆلىن . قهۋرىستانلىغىدىن ئۆتۈپ سېپىلنىڭ كۇچار دەرۋازىسى قارشىسىدا ئىستىهكام قۇردى
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 چۈشۈپ، جىرىمچىل ئـارقىلىق مېڭىـپ ناملىق تارچۇق ئېغىزدىن » قوشقار پاتماس « كهپتهرخانا يېنىدىكى
 . رنىڭ كىندىگىدىكى نىيازخاننىڭ بېغىغا ئورۇنالشقانىدى لهنگهردە جايالشتى ؛ باش ئىشتاپ كونىشههه

 باغنىڭ قوش قاناتلىق ئىشىگىدىن كىرگهندە كۈن چىقىـش تهرىـپىگه سـېلىنغان چـوڭ مېهمانىانـا ۋە
 ئۈستى تاختايلىق بـۇ ئىمارەتلهرنىـڭ روجهكلىـرى باغقـا قـاراپ . ئۇنىڭغا يانداش بىناالر كۆزگه تاشلىناتتى

 باراڭ تىگىـدە نهي . ئۈزۈملۈك باراڭالر پىشايۋانغا يامىشىپ تۇراتتى . ۋانلىق ئىدى ئېچىلغان، ئالدى پىشاي
 پۈتۈن باغنىـڭ ئىچىـدە ئانـار، ئهنجـۈر، . بولۇپ پىشقان شىرنىلىك ئۈزۈم دانىلىرى مارجاندەك پاقىرايتتى

 . چىۋىلهر تولۇپ تۇراتتى – ئهينۇال، بادام قاتارلىق مىۋە
ــ ــشتاپ قومان ــۇ يهردە ئى ــسى مۇش ــى ئهتى ــۈرەش ۋەزىپىلىرىن ــپ، ك ــن ئېچى ــددى يىغى  دانلىغى جى

 : ئورۇنالشتۇردى
 ههرگىزمۇ بىـرەر  دىدى كومىسسار ئابدۇكېرىم ئابباسوپ،  بىزنىڭ هازىرقى كۈرەش نىشانىمىز، ... 

 بىزنىـڭ سـېپىمىزدە ههرمىلـلهت . مىللهتكه قارشى قويۇلغان ئهمهس، پهقهت ئهكسىيهتچىلهرگه قارىتىلغان
 بولغىنىدەك، دۈشمهنلىرىمىزنىڭ سـېپىگىمۇ تۈرلـۈك مىللهتنىـڭ مۇنـاپىقلىرى، ئهكـسىيهتچىلهر پىدائىيلىرى
 بىز خهلقىمىزنىـڭ جانىجـان مهنپهئهتىنـى كـۆز . كهڭ ئاممىغا مۇشۇ نۇقتىنى ئۇقتۇرۇشىمىز كېرەك . توپالنغان

 ق رىئـايه قىلىـشىمىز قارچۇغىمىزنى ئاسرىغىنىمىزدەك ئاسرىشىمىز، بۇنىڭ كاپالىتى ئۈچـۈن ئىنتىزامغـا قـاتتى
 ... بىز ئۇيۇلتاشتهك ئىتىپاق بولۇپ، يېڭى كۈرەشكه ئاتلىنايلى . پىدائىيلىرىمىزنىڭ سانى كۆپهيمهكته . الزىم

 ئىشتاپنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه سېپىلگه هۇجۇم قىلىش جېڭى بىلهن بىلله تهشـۋىقات دولقۇنىمـۇ
 تۇشتىن كېلىپ، پىدائىيلىققا قاتنىشىـشقا ئىلتىمـاس – مۇ يىگىتلهر تۇش – مۇنهۋۋەر قىز . ئهۋجىگه كۆتۈرۈلدى

 . قىلىپ تۇراتتى
 ۋاقىت چۈش بوالي دىگهندە ئـۇ . بۈگۈن جۈمه كۈنى، چوڭ خانىقا ئادەم دېڭىزىغا ئايالنماقتا ئىدى

 دە، تولۇپ تاشقان قىـزغىن هېسـسىياتتا – يهرگه ئوتتۇرا بوي، ياش ۋە تۈرگۈن بىر مۇئهللىم يېتىپ كهلدى
 : ەندىكى شېئىرنى ئوقۇدى تۆۋ

 تېڭىرقىمايمهن دوستالر، تىلهيمهن ئالى تىلهكلهرنى،
 . چۈشۈرمهيمهن كۈرەشكه دەپ تۈرگهن بىلهكلهرنى

 مهرت باغۋەن خازان قىلماس ۋاقىتسىز باغنى،
 . چىچهكلهرنى – تهربىيىسىز سۇلدۇرۇپ، گۈل

 خىيالىم خۇددى تهلپۈنۈپ تۇرغان بىر سهبى باال،
 . ن قهدىردان ئانىدىكى قوش ئهمچهكلهرنى ئىمىش ئۈچۈ

 لهززەتلىك خىيال ئارىسىدا بېقىپ ئاسمانالرغا،
 . تهپهككۈر كۆزى بىلهن كۆرىمهن روشهن بۇجهكلهرنى

 جانان ناز ئۇيقىدا يېتىپ نىچۈك تولغانماس،
 . ئاشىغى كۈتۈپ تۇرسا ئېچىپ يورۇق روجهكلهرنى

 ىكالرنى، نىمىشكه يازماي تىلهك ئارالش مۇڭلۇق لىر
. سۆيگۈ ئىشقى ئۆرتهپ كۆيدۈرسه يۈرەكلهرنى
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 سۆيگۈ دېڭىزىدا مهن بىر قاينام تۇرسام،
 . ئۇسسىزلىغىم قانداق قانسۇن ئىچىپ كىچىك كۆلچهكلهرنى

....... 
 مۇئهللىم پىدائىي بولۇپ . بۇ ياڭراق خىتاپنى ئاڭلىغان ئامما هاياجان دېڭىزىغا غهرق بولماقتا ئىدى

 . دىغانلىغىنى بىرىنچى بولۇپ جاكارلىدى كۈرەشكه ئاتلىنى
 – بهس بىلهن ئېگىز كۆتىرىشىپ – تۈركۈم نهۋقىران ئهزىمهتلهر قوللىرىنى بهس – ئارقىدىنال تۈركۈم

 . ۋارقىرىشىپ پىدائىيلىققا يېزىلدى
 لهر قارىـسىنى ئالغـان بىلىـنهر 50 دەل شۇ ئهسنادا خانىقا دەرۋازىسى ئالدىغا كهلگهن ياش قۇرامى

 نمهس چىچهك ئىزلىق، بۇغداي ئۆڭلۈك، روهى تېمهن بىر ئانا قـوللىرىنى پۇالڭلىتىـپ، يـاڭراق ئـاۋازدا بىلى
 دە ئۇنىڭ جاراڭلىق ساداسى بىردىنال ئاممىنىڭ دىققىتىنـى جهلـپ – كۆپچىلىككه خىتاپ قىلىشقا باشلىدى

 : قىلدى
 همگـۈزۈپ ئۆسـتۈرگهن نهۋبهر مېنىڭ يهنه ئاق سۈت ئ ... مانا مهنمۇ پىدائىيلىققا يېزىلىشقا كهلدىم 

 – بالىلىرىمنىڭ ئاتىسى بىـلهن ئاكىـسى گومىنـداڭ تۈرمىـسىدە . ئۇالرمۇ ئىشقا يارايدۇ . ئوغۇل قىزلىرىم بار
 بىزنىڭ يۈرىگىمىزنى ئىنتىقام چـوغلىرى ئـۆرتهپ . ۋە بىگۇناه زۇلۇم تارتىۋاتىدۇ . ئازاپ زىندانىدا يېتىۋاتىدۇ

 ... كهلمهكته
 – ابى كۈرمىڭلىغان ياش يىگىتلهرنىڭ قهلبىگه بىردىنال ئىسيان ئـوتىنى يـاقتى ئانىنىڭ ئوتلۇق خىت

 . دە، پىدائىيلىققا يېزىلىش دولقۇنى تېخىمۇ قاينام تاشقىنلىققا كۆتىرىلىپ كهتتى
 : يېزىالردىن كهلگهن يىگىتلهر بۇ جىگهرلىك ئانىنىڭ جاسارىتىگه بارىكالال ئېيتىشىپ

 . بىرىدىن سورىشاتتى – پ بىر دە  بۇ ئانامنىڭ ئىسمى كىمدۇر؟ 
 هـازىر تۈرمىـدە ئازاپلىنىۋاتقـان مهرىپهتـپهرۋەر زات ۋە قهيـسهر جهڭچـى – بۇ هىممهتلىـك ئانـا

 . نۇرخان ئىدى – مۇتهللىپنىڭ ئۇستازى مهۋالنجاننىڭ ئانىسى . داخۇن خهلپىتىمنىڭ ئايىلى ههم ل تۇر
 قىممىتىنــى – هاياتنىــڭ قهدىــر جاســارەتلىك نۇرخــان ئانىنىــڭ ۋىجــدانىي ساداســى ئــادەملهرگه

 . مۇنازىرىسىز چۈشهندۈرمهكته ئىدى
 ... بۈگۈن ئۇنىڭ ههممه ئهۋالدى ئهڭ ئاۋۋال پىدائىي سهپكه تۇردى

2 
 . شۇ كۈنلهردە شهههر سېپىلىنى قورشاش جېڭىگه قاتناشقان پىدائىيالر بىر نهچچه مىڭغا يهتكهن ئىـدى

 . ېپىلغا چىقىشقا ئۇرۇناتتى ئۇالر مهردانىلىك بىلهن ئالغا ئېتىالتتى ۋە س
 تـۈز – دۈشمهن سېپىل ئهتراپىدىكى بىر يېـرىم كىلـومىتىر ئـارلىقنى ئـاللىبۇرۇنال كۆيـدۈرۈپ، تـۈپ

 سېپىلنىڭ يېنىغـا بېـرىش كۈنـدۈزى . بۇ يهرلهردە هازىر تۇخۇم قويسا كۆرۈنهرلىك ئىدى . قىلىۋەتكهن ئىدى
ا بېكىتىلگهن ئاسـما چىـراقالر سـېپىل ۋە ئهتراپنـى چۈنكى سېپىل بېشىغ . تۈگۈل كېچىسىمۇ مۇمكىن بولمىدى

 ئاسـما « ېكىن مـاهىر مهرگهنـلهر كېچىلىـرى لـ . كۈندۈزدەك يورۇتۇپ، پارتىزانالرغا هېچ ئىمكان بهرمهيتتى
 ان گومىنـداڭچى مـااليالر ۋە سېپىل ئۈسـتىگه چىقىۋالغـ » هش، كۆرۈنگهن باشنى قارىغا ئېلىش چىراقنى چىن

 قاتارلىق رولالرنىمۇ جاسارەت بىلهن ئورۇنلىماقتـا ۋە بهزىـدە ئېپـى كهلـگهن قىلىش » تىل ئۇرۇشى « بىلهن
 . يهرلهردىن شوتا ئارقىلىق سېپىلگه چىقىپ، قۇچاقالشما جهڭ، قىلىچ ههم نهيزىۋازلىقالرمۇ قىزىپ باراتتى

 تۈلـۈكتىن قىـسىلىپ جېنـى – دۈشمهننى هالسىزلىتىپ، ئۇالر ئوزۇق – ئۇزۇنغا سوزۇلغان تىركىشىش
 ئۈرۈمچىدىن ههر كۈنى دىگـۈدەك دۈشـمهننىڭ بىـر ئىككـى ئـايروپىالنى . ۇمشۇغىغا يىتىپ قالغان ئىدى ت

. تۈلۈك ۋە الۋازىمات تۇشۇپ هاۋادىن تاشالپ تۇراتتى – مۇهاسىرىدىكى گومىنداڭ قىسىملىرىغا ئوزۇق
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 قان كــۈنى ئهتىگهنــدە ئاقــسۇ گېزىتخانىــسى بېغىغــا ئورۇنالشــ – 27 ئاينىــڭ – 8 يىــل – 1945
 جىـددى مۇنـازىرە باشـلىنىپ ئىنقىالپچىالر ئارىسىدا دۈشمهن ئـايروپىالنىنى ئېتىـپ چۈشـۈرۈش ههققىـدە

 : كهتتى
 قانـداق قىلىـپ  دىدى ئىرپان يېنىدىكى پارتىزان يىگىـتكه،  قولۇڭدىكى ئاددى مىلتىق بىلهن، 

 ئايروپىالننى ئېتىپ چۈشۈرەلهيسهن؟
 قېنـى ئـايروپىالن  اراپ تۇر جۇمۇ؟ دىدى هېلىقـى يىگىـت، قانداق ئېتىپ چۈشۈرەلهيمهن، سهن ق 

 !... كېلىپ باقسۇنچۇ
 ئىشهنچلىك سۆزلهۋاتقان بۇ پارتىزان ئالتاي سوقۇشىدىن قېچىپ كېلىپ ماياققا ئورۇنالشقان، كېـيىن
 مىللىي ئارمىيىگه قاتناشقان، ئالتۇنقۇش جىلغىسىدىكى سوقۇشتا بهك باتۇرلۇق كۆرسهتكهن قهيسهر جهڭچـى

 : ئۇ، سهپداشلىرىغا تۆۋەندىكى هېكايىنى سۆزلهپ بهردى . ئىدى
 كىچىكلىگىمدە بىزنىڭ ئاۋاتتا هادى خهنجهر يېغىلىغى، مۆيدىن پهلۋان يېغىلىغى دىگهن ئۇرۇشـالر 

 . شىڭ شىسهينىڭ ئايروپىالنلىرى ئاۋات بازىرىغا كۈندە دىگۈدەك كېلىپ بومبـا تاشـاليتتى . بولۇپ ئۆتكهن
 مدىن شاۋازخان دىگهن مهرگهن شهههر مهههللىسىدىكى قۇربان هاجىمنىڭ يوغان قاپـاق مېنىڭ تۇققانلىرى

 تېرىگى ئۈستىگه چىقىپ تۇرۇپ پهس ئۇچـۇپ كهلـگهن ئـايروپىالننى بهدەڭـگه مىلتىغـى بىـلهن مـولالق
 ق ئـۇ ئـايروپىالن سـىدى . بۇ ۋەقه هازىرقىدەكال ئېسىمدە . ئاتقۇزۇۋەتكهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهنمهن

 ئىككى نهپهر . دىگهن يهرگه چۈشۈپ گۈم بولغان » توققۇز ئورتاق « كۆۋرۈكىنىڭ كۈن پېتىش تهرىپىدىكى
 ئـۇ كهمـدىكىگه قارىغانـدا هـازىر قـولىمىزدىكى قـورالالر سـهرخىل . ئۇچقۇچى تىرىك تۇتۇۋېلىنغان ئىدى

 ئهمهسمۇ؟
 پـتىن كېلىۋاتقـان دۈشـمهن پارتىزان يىگىتنىڭ هېكايىسى ئهمدىال تـۈگهپ تۇرۇشـىغا شـىمالىي تهرە

 بايىقى يىگىت دەرهـال مىلتىقىنـى هـازىرالپ، ئېگىـز سـهگه . ئايروپىالنىنىڭ گۈكىرىگهن ئاۋازى ئاڭالندى
 . دە ئاچىماق شاخنىڭ ئوتتۇرىسىدىن مههكهم ئورۇن ئالدى – تېرەككه ياماشتى

 ە سـېپىلنىڭ ئهتراپىنـى ئۇزۇن ئۆتمهي سۈزۈك ئاسماندا قوش قاناتلىق بىر ئايروپىالن پهيدا بولدى ۋ
 تهخمىنهن چارەك سائهت ئۆتكهن مهههلـدە . لېكىن ئايروپىالن ئىگىزدە ئىدى . ئايلىنىپ ئۇچۇشقا باشلىدى

 ئارقىـدىن – پهسلهپ گېزىتخانا بېغىنىڭ ئۈستىگه ئۇدۇلالپ كهلگهندە بايىقى يىگىت چهنلهپ تۇرۇپ ئارقا
 كهن ئهسنادا ئاسمان قهرىدە خـۇددى يوغـان ئـاق ئايروپىالن باغ ئۈستىدىن ئۆتۈپ كهت . ئۈچ پاي ئاتتى

 ههممىنىڭ دىققىتى شۇ نهرسـه . ئاستا پهسلىمهكته ئىدى – ئۇ ئاستا . ئهدىيالدەك غهلىته بىرنهرسه كۆرۈندى
 . بىلهن بهنت بولۇپ، هېلىقى ئايروپىالننىڭ نهگه كهتكهنلىگى بىلهن هېچكىمنىڭ كارى بولمىدى

 كهن؟ ئاتقان دىگهن مانا، گۇمپام بارمى 
 پارتىزان يىگىت ئاسماندىن چۈشۈۋاتقان نهرسىنى كۆرۈپ، تېرەك ئۈسـتىدە تـۇرۇپال ۋارقىرىـۋەتتى ۋە

 ئۇ ئىرپان ۋە يهنه بىر قانچه پىدائىيالر بىلهن بىلله لهنگهر كوچىسىدىن يۈگـۈرگهن . تېزلىكته يهرگه چۈشتى
 سـېپىل – هرسـه دوختۇرخانـا بىـلهن ئايروپىالندىن تاشـالنغان ن . پېتى دوختۇرخانا تهرەپكه قاراپ ئۇچتى

 ئارقىدىنال گومىنداڭ بىلهن پارتىزانالر ئوتتۇرىسىدا ئولجا . توزاڭ كۆتۈرىۋەتتى – ئوتتۇرىسىغا چۈشۈپ، چاڭ
 كۈندۈزى . ئىككى تهرەپنىڭ مهرگهنلىرى توختىماي ئوق ياغدۇراتتى . تالىشىپ، كهسكىن جهڭ داۋام قىلدى

 . يېنىغا بارالمىدى هېچقايسى تهرەپنىڭ ئادىمى ئولجىنىڭ
 دۈشمهن بهش ئادىمىنى قاراملىق بىـلهن سـېپىلدىن سـىرىلدۈرۈپ، . ئاي قاراڭغۇسى . خۇپتهن بولدى

 ئاۋاتلىق پارتىزان يىگىـت، بـۇ بهش دۈشـمهننىڭ ههممىـسىنى سـېپىل تېمىغـا . پهسكه چۈشۈشكه باشلىدى
 ئىرپان قاتارلىق يهتته يىگىـت . ۈردى ئارقىدىنال ئۆزى ئولجىغا قاراپ، ئۆمىلىگهن پېتى يۈگ . چاپالپ قويدى

. ئۇنىڭ كهينىدىن ماڭدى
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 . سېپىل ئۈستىدىكى دۈشمهنلهر چىداپ تۇرالماي پارتىزانالرغا مۆلـدۈردەك ئـوق ياغـدۇرۇپ تـۇراتتى
 شۇنداق ئېغىر خهۋىپكه پىسهنت قىلماي ئالغا ئىلگىـرلىگهن قهيـسهر يىگىـتلهر بـايىقى ئولجىنىـڭ يېنىغـا

 الر ئولجىنى سۆرەپ، بىرىنىڭ ئارقىسىدىن بىرى يهر بېغىرالپ مېڭىـپ، ئـۆز تهرىـپىگه ئۇ . بېرىۋالغان ئىدى
 مهركىزى مهكتهپنىڭ جهنۇبى يول بويىغا يېقىنالپ قالغاندا دۈشمهن ئاچچىقىدا ئـوت كـۈچىنى . كېلىۋاتاتتى

 شـۇ يهردىـال بهخىتكه قارشى ئاۋاتلىق پارتىزاننىڭ ئارقا مېڭىسىگه ئوق تىگىـپ، . ئۇالرغا مهركهزلهشتۈردى
 ئىرپان دوستىنى قۇچاقلىغان پېتى يول ئۈستىگه يهتكۈزۈۋاتقان چاغدا، يهنه بىـر پـاي ئـوق . قۇربان بولدى

 . دە، ئىزىدا يېتىپ قالدى – كېلىپ، سول پۇتىنىڭ يوتىسىغا تهگدى
 سېـستىراالر ئىرپاننىـڭ پـۇتىنى . غهلبه كهينىگه يۇشۇرۇنغان بهخىتـسىزلىك ههممىنـى ئېچىنـدۇراتتى

 . ڭىۋاتقاندىمۇ ئۇ تېخىچه بىهۇش ياتاتتى تې
3 

 ئاۋاتلىق پارتىزاننىڭ جهسىدى دەپىـن قىلىنغـان كـۈنى، ئىرپـاننى ئىككـى سېـستىرا هـارۋا بىـلهن
 بۇ دوختۇرخانا دۆلهتباغ كوچىسىنىڭ ئوق تهرىپىـدىكى بانكـا . كونىشهههردىكى دوختۇرخانىغا يهتكۈزدى

 ر كېلىشتىن بۇرۇن، بانكىنىڭ پۇل، غهزنىلىرىنى يۆتكهپ، سېپىل بانكا خادىملىرى پارتىزانال . قوراسىدا ئىدى
 . ئىچىگه كىرىۋالغان

 ئۇالرنىڭ ئىمكانى بـارلىرى . تىن ئارتۇق پارتىزان مهجرۇهالر بار ئىدى 50 بۇ ۋاقىتلىق دوختۇرخانىدا
 ىن سـىرتقا بهنتلهكلىك مىلتىق، ئاپتومات ۋە يىنىك پىلىموت قاتـارلىق قـوراللىرىنى بالنىـست روجهكلىرىـد

 . قارىتىپ قويۇپ، جهڭگىۋار هالهتته تۇرۇشاتتى
يېزا ۋە شهههر ئاهالىسىدىن نهچچه يۈزلهپ كىشى ههر كۈنى دىگۈدەك كېلىپ، بۇ مهجرۇهالردىن هال

 توغـاچ قاتـارلىق يىمهكلىكـلهر بالنىـست ئىچىـگه – شـاپتۇل ۋە نـان – تاۋۇز، ئۈزۈم – قوغۇن . سورايتتى
 . دۆۋىلىنىپ كهتكهن ئىدى

 ئىرپان بالنىستقا كېلىپ، ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭ ئوق تهگكهن پۇتىنى تهكـشۈرۈش ئۈچـۈن ئوتتـۇرا
 دە، دەرهـال ئوپىراتـسىيه قىلىـپ بولجـۇڭ گـۆش – بوي، ئاقۇش چىراي، ياش بىر ۋىراچ كىرىپ كهلـدى

 : هالدا پۇتىنى ياخشىالپ تاڭغاندىن كېيىن، كۈلۈمسىرىگهن . ئىچىدە تۇرۇپ قالغان ئوقنى ئېلىۋەتتى
 ئهمدى خاتىرجهم بولۇڭ يىگىت، مهسـىله ئـانچىزا چـوڭ ئهمهس، بۈگـۈن بالنىـستىمىزغا ئاتـاقلىق 

 بىرنهچچه كۈنگه قالماي بېجىرىم بولۇپ كېتىـسىز، . ئۇ پۇتىڭىزنى تهكشۈرۈپ كۆرىدۇ . پېشىۋا بىر زات كېلىدۇ
 . دىدى 

 قى كېسهللىكلهر دوختۇرى يۈسۈپجان پىدائىيالر سېپىگه ئهڭ دەسلهپ قاتناشقان تاش – بۇ ياش ۋىراچ
 . تۇردى ئىدى

 مىللى ئارمىيه پارتىزان قىسىملىرى بۇ يهرگه كېلىشتىن بـۇرۇن، ئـۇ شهخـسى داۋاالش كهسـپى بىـلهن
 » تاغاق « مهشغۇل بولۇپ يۈرگهن ؛ ئانىسى نۇرخان ئۇنى سىرتىدىن پىدائىيلىققا تىزىملىتىپ قويغانلىقىنى

 ئۇ ئۇچقانـدەك . دە، خوشاللىغىدا ئۆزىنى قويىدىغان يهر تاپالماي قالىدۇ – دىگهن يېزىدا تۇرۇپ ئاڭاليدۇ
 – ئۇ ئۆزىنى ئۇنتىغان هالـدا سـوتكا . قايتىپ كېلىپ، هازىر ئىشلهۋاتقان مهجبۇرىيهتنى زىممىسىگه ئالىدۇ

 ن دۈشمهن تۈرمىسىدە ئازاپ چېكىۋاتقان ئاتىسى تۇردى خهلىپه، ئاكىـسى مهۋالنجـا . سوتكىالپ ئىشلهيتتى
 . تۇردى قاتارلىق ئىنقىالبىي زىيالىيالر ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆكسىدە ئىنتىقام ئوتى كۈچلۈك تاناتتى

 سىراجىدىن مۇنهججىم – شۇ كۈنى پېشىندىن كېيىن يۈسۈپجان بىشارەت بهرگهن بايىقى پىشىۋا كىشى
 غا ئهسـتهلىك بويى ئىگىز ۋە ئۇستىخانلىق، ئىسسىق كۈنلهردىمۇ بېشىغا سهرپۇش، ئۇچىـسى . كىرىپ كهلدى

 نـاملىق كىتـاپ بـار ① » شـىپاهۇلقۇلۇپ « ر، بىر قولىدا يهكتهك كىيىپ يۈرىدىغان بۇ زاتنىڭ بىر قولىدا ساتا

ئۆز زامانىسىدا مهشهۇر تىببى قامۇس  » كۆڭۈللهر شىپاسى « ①
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 دە، مهجرۇهالرنىڭ سـاالمهتلىگى ئۈچـۈن دۇئـا – ئۇ بالنىستقا كىرىپال بوش بىر كارىۋاتتا ئولتۇردى . ئىدى
 . قىلدى
 ىغا كهلدى ۋە ئۇنىـڭ ئـوق تهگـكهن يوتىـسىنى ئاندىن ئۇ، ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ئىرپاننىڭ يېن 

 : تهكشۈرۈپ كۆردى
 ئۆتۈپ كهتسه بىر ههپتىگىمۇ . سۆڭهك ئازراق بهرههم يهپتۇ، لېكىن، ئانچىال ئېغىر دىگۈدەك ئهمهس 

 . دىدى سىراجىدىن مۇنهججىم  قالماي سهللىمازا بولۇپ كېتىدۇ،
 . ه غهمخورلىقىـدىن كـۆپ مىننهتـدار بـوالتتى ئىرپان ۋە باشقا يارىدارالر بۇ هۆكۈما زاتنىڭ ئـاتىالرچ

 سىراجىدىن مـۇنهججىم كـۈن ئـارالپ دىگـۈدەك كېلىـپ، مهجرۇهالرنىـڭ تومـۇرىنى تۇتـۇپ، مىجهزىنـى
 تـارىخى . سـاتار چېلىـپ، پارتىزانالرنىـڭ روهىنـى كـۆتىرەتتى . تهڭشهيدىغان دورىالرنى بېرىپ تـۇراتتى

 ىكى مهشهۇر ئالىمالرنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ، هېكمهتلىـك ئۇ تارىخت . هېكهيىلهرنى ئېيتىپ ئىلهام بېرەتتى
 . سۆزلىرىدىن نهقىل كهلتۈرەتتى

 ئىرپان بۇ كىشىنىڭ تىرەن بىلىمىدىن ههيران بولۇپ، بۇ ههقته سوئال بېرىۋىدى، مـۇنهججىم كۈلـۈپ
 : تۇرۇپ سۆز باشلىدى

 ىمالرنى ئـۆزىمىز بىـلهن ئـۇ ئـال . قهدىمكى ئـالىمالر بـۇنى بىلـگهن . هىممهت – ئىنساننىڭ قانىتى 
 ئـۇالر هىممهتتـى قانـات ياسـىغانلىقتىن كـۆپنى بىلىـدىغان . سېلىشتۇرساق، ئۇالر پىل بولسا، بىـز چۆمـۈله

 مهسـىلهن، ئهبۇنهسـىر فـارابى، ئهبـۇ ئهلـى . ئالىمالردىن بولۇپ يىتىشكهن ۋە ئالهمشۇمۇل روياپ تاپقان
 ى قاتارلىقالر هىمـمهت ۋە ئىجـدىها ئـارقىلىق هۆكۈمـا، ئىبىن سىنا، ئهمىر خۇسراۋ دېهلىۋى ۋە ئهلىشىر ناۋاي
  مهن شـۇالرنىڭ نامىغـا تـاۋاپ قىلغـۇچى شـاگىرتىمه، . شائىر ۋە مۇزىكانت ههم يىتىلگهن ئالىمالر ئىدى

 . دىدى
 جىددى هالهت مهزگىلىدىكى بۇ دوختۇرخانا بهزىدە مۇشـۇنداق كۆڭۈللـۈك سـۆهبهتلهرگىمۇ سـازاۋەر

 . بولۇپ تۇراتتى
 پۇتى خېلىال ساقىيىپ قالغـان ئىرپـان دوختۇرخانـا بىـلهن . سىنتهبىر كۈنى ئىدى – 3 يىل – 1945

 شـۇ كـۈنى دەل چـۈش مهههلـدە دوختۇرخانىنىـڭ ئالـدى قوراسـىدا . خوشلىشىش هازىرلىقىدا بولۇۋاتـاتتى
 ا ئۇزۇن ئۆتمهيال ئـۇ يهرگه چىرايلىققىنـا كهلـگهن بىـر ئوغـۇل قولىغـ . چۇڭ كۆتىرىلدى – ئۇشتۇمتۇت ۋاڭ
 – دە هېلىقـى باشـالمچى بـاال هاسـىراپ – گه يېقىن بـالىنى باشـالپ كىرىـپ كهلـدى 20 كالتهك ئالغان

 : هۆمۈدەپ سۆزلهيتتى
 يوغان بىر نىمه پۇالڭالپ مۇشۇ دوختۇرخانـا تهرەپـكه ! پارتىزانالر بىر ئايروپىالننى ئېتىپ چۈشۈردى 

 .... پهسلهپ چۈشۈۋاتىدۇ
 . رىدى دوختۇر يۈسۈپجان، ئۆز ئىنىسىدىن جىددى سو  راستمۇ؟ ① ! هوي، ئىمىق 
 ... ئىشهنمهيۋاتقىنىڭنى قارا، راست بولمايچۇ، ئىشهنمىسهڭ چىقىپ كۆر 

 دوختـۇر . دە، پىدائىي بالىالرنى دەرهـال باشـالپ يهنه تاالغـا يۈگـۈردى – ئىمىق جاۋابىنى تۈگهتتى
 دۆلهتباغ كوچىـسىنىڭ . غا چىقتى يۈسۈپجان تۇردى بىلهن ماڭغۇچىلىكى بار بۆلهك مهجرۇهالرمۇ دەرهال تاال

 . سانجاق ئادەملهر ئاسمانغا قارىشىپ تۇرغان ئىدى – ئىككى تهرىپىدە سانجاق
 . راست دىگهندەك، ئاپئاق دۈگىلهك يوغان بىر شار شىمال تهرەپكه قاراپ لهيلهپ كهلمهكته ئىدى

 تهللىـپ بىـلهن مۇ : ئىمىـق ل . مۇتهللىپ قويغـان : بۇ نامنى ل . مهۋالنجان تۇردىنىڭ كىچىك ئىنىسىنىڭ ئهركىلهتمه نامى ①
 ئۇ، ئۇرۇشـتىن كېـيىن نۇرغـۇن . ئانىسى نۇرخان ئىمىقنىمۇ پىدائىيلىققا خهتلهتكهن . مهۋالنجان ئوتتۇرىسىدا ئاالقىچى ئىدى

هازىر هايات بار . ئهلهم كۆرگهن – دەرت
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 يېقىـنالپ پهسـلهپ، ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇ شامالنىڭ يۆنۈلۈشى بويىچه دۆلهتبـاغ كوچىـسىنىڭ ئۈسـتىگه
 كىشىلهرنى

 ئانـدىن دۆلهتباغنىـڭ ئۈسـتۈن . ئۇ، تېرەك بويى تۆۋەنلىدى . ههيرانۇ هادىرۇسكۈن قىلىشقا باشلىدى
 دە، بىـردىنال دەهـشهتلىك ئـاۋاز بىـلهن تهڭ – تهرىپىدىكى ئاۋۇت كۆكتاتچىنىڭ بېغىغا بېـسىپ چۈشـتى

 دىگۈچه نهق مهيـدانغا يـۈزلىگهن ئـاتلىق هۇيت – هايت . تازان كۆتىرىۋەتتى – پهلهك چاڭ – ئاسمان
 باغدىكى بىر قـانچه تـۈپ ئـۈرۈك . پىدائىيالر هازىر بولدى ۋە باغنىڭ ئهتراپىغا قاراۋۇلالر ئورۇنالشتۇرۇلدى

 تالقان قىلىپ، كهڭ يهردە ياتقان بۇ پاالكهت مهخلۇق باغ ئهتراپىدىكى كىشىلهرگه – دەرەخلىرىنى كۇكۇم
 . ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى

 » سـېخى سـوغا «  بۈگۈن پارتىزانالرنىڭ ئالدىغا ئۆزلىگىدىن ئۇچۇپ كهلـگهن بـۇ غايىـپ غهزنه
 كېسهك – ئۇنىڭدىن تاغارالپ پۇل، كېسهك . هارۋىالر ئارقىلىق دەرهال قوماندانلىق ئىشتاۋىغا يهتكۈزۈلدى

 كـاللهك – هك قارا چاي ۋە گومىنداڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ خۇمـارىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈن ئهۋەتىلـگهن كـالل
 . ئهپيۇن، نهشه قاتارلىق نهرسىلهر چىققان ئىدى

 ههممىدىن مۇهىمى سېپىل ئىچىدە مۇهاسىرىدە قالغان گومىنداڭ پولكىنىڭ كوماندىرى جـاۋخهنچى
 ۋە سىياسى كومىسسارى ۋۇشاۋبىڭ قاتارلىقالرغا ئۈرۈمچى قومانـدانلىقىغىن يېزىلغـان تۆۋەنـدىكى مهخپـى

 : گهت ئىدى
 ى قهتئىي مهخپ

 بىز سىلهرنىڭ . جاسارىتىڭالرغا ئاپىرىن ئوقۇيمىز . سىلهر مۇهاسىرە ئىچىدە قىينىلىپ جهڭ قىلىۋاتىسىلهر 
ــايمىز ــز ئۇنتۇم ــۆهپهڭالرنى ههرگى ــراق، . ت ــوغرىالر « بى ــسىم » ئ ــۈرۈمچىگه بې ــهپته ئ  هــازىر شــهرقىي س

 سالماقتا، شۇڭا سىلهرگه ياردەم ئهتراپىدا مالىمانچىلىق » ئوردام « ئىشلهتمهكته، غهرپته پامىر تاغلىرى ۋە
 ئهۋەتهلمهيمىز، پهقهت ئۆز كۈچۈڭالرغا تايىنىشتىن بۆلهك چـارە يـوق، سـىلهرگه ئوڭۇشـلۇق ۋە نىجـاتلىق

 ... تىلهيمىز

 يىگىرمه توققۇزىنچى باپ
 پىـدائىيالر ئۈچـۈن نۇسـرەت ۋە – دۈشمهن پاراشوتى يهتكۈزۈپ بهرگهن مهخپى ئاخبارات پارتىزان

 قوماندانلىق ئىشتاپ بۇ خۇشخهۋەرنى جهڭچىلهردىن مهخپى تۇتمىـدى، غهلـبىگه . غان ئىدى ئۈمۈد بېغىشلى
 . ئاتلىنىش چۇقانلىرى پۈتۈن شهههر ئهتراپىنى زىلزىلىگه كهلتۈرەتتى

 ئىرپان ساقىيىپ چىققاندىن كېيىن جانلىرى سـۆيۈنۈپ، يهنه ئۈمۈدۋارلىـق بىـلهن يېڭـى كۈرەشـكه
 سـوقۇش يهنىـال تىركىـشىش . نگهردىكى ئالدىنقى سهپ بازىـسىغا بـاردى قهدەم قويدى، ئۇ، قوراللىنىپ له

 باسقۇچىدا كېتىۋاتاتتى، لېكىن، ئون مىڭلىغـان ئادەملهرنىـڭ قورشـاۋىدا قالغـان دۈشـمهن ئهسـكهرلىرى
 . جاهىللىق بىلهن جان تالىشاتتى

 هرىمـان كۈنى تۈن ههسسىدىن ئـۆتكهن چاغـدا، يهتـته نهپهر قه – 7 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1945
 بـۇ قېتىممـۇ ئىـش . پارتىزان قاراڭغۇدىن پايدىلىنىپ، كۇچار دەرۋازىسى تهرەپتىن سـېپىلگه شـوتا قويـدى

 . بىر كوماندىر بىلهن بىر پىدائىي جاراههتلهنـدى . ئىككى پارتىزان قۇربان بولدى . ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىدى
 ڭ قههرىمــانلىغى مىڭلىغــان ئــۇالرنى يــۆتكهپ كېلىۋېلىــشتا جاســارەت كۆرســهتكهن ئىككــى سېــستىرانى

 ئۇالر ئۆتكهن قېتىممـۇ ئىرپـاننى قۇتۇلـدۇرۇپ قالغـان بـاتۇر . كىشىلهرنىڭ ئېغىزىدا داستان بولۇپ يۈردى
 . ئىرپان ئۇالرغا مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۇ قهيسهر قىزالرنـى ئىـزلهپ يـۈرەتتى . ههمشىرىلهر ئىدى

: ەزىپىگه بۇيرۇلدى ئۇزۇن ئۆتمهي ئىرپان تهشكىل تهرىپىدىن يېڭى ۋ
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 قهشقهردىكى گومىنداڭچىالر ئىككى يىڭ ئهسـكىرىنى « ئاخشام دۈشمهن تهرەپتىن ۋاقىپ بولدۇق، 
 شـامال بـوۋا ياشـىنىپ . دىـگهن خهۋەر كهلـدى » مارالبېشى ۋە قاخشال تهرەپ بىلهن ئاقسۇغا ماڭغۇزدى

 سىلهر گومىنداڭ سـاقچى . نى قوشىمىز سىزگه قۇتلۇق دىگهن يىگىت . قالغان كىشى بولغاچقا يۇرتىغا قايتۇردۇق
 جهنـۇپ – رازۋېت دائىرىسى . كىيىمى بىلهن گىرىم قىلىپ يولغا چىقىسىلهر، بىردىن يان قورال ئېلىۋېلىڭالر

 . دىدى كوماندىر – ! تهرەپته مارالبېشى تۇمشۇق، شىمال تهرەپته ئۇچتۇرپان ئاقيارغىچه، ۋاقتى ئۈچ كۈن
 سهپهرگه ئاتالندى، مىنگهنلىـرى قېيىرنىـڭ ئۇچقـۇر تۇلپـارلىرى ئىرپان بىلهن قۇتلۇق شۇ ئاخشىمى

 گاه شېغىل تاشـلىق يـولالر، گـاه پوپـاڭ . ئاقسۇ دەرياسىنىڭ كۆررۈگىدىن ئېشىپ تېز ئىلگىرلىمهكته . ئىدى
 غهرپ . كـۆك ئاسـماندا يۇلتـۇزالر چاقنـايتتى – كـۆپ . ئالمىـشىپ تـۇراتتى پات – توپىلىق چۆللهر پات
 ئاي ئاللىقاچان تاغ كهينىگه يوشۇرۇنغان، كېچىلىـك هـاۋا . قارا كۆرۈنهتتى – اغالر قاپ تهرەپتىكى پاكار ت

 . تۆمۈر چوققىـدىن كېلىۋاتقـان ئىزغىـرىم شـامالالر يـۈرەكنى هوزۇرالنـدۇراتتى . سالقىن ۋە كۆڭۈللۈك ئىدى
 : بىپايان چۆللهرگه چىقىۋالغاندىن كېيىن، ئىرپان جىمجىتلىقنى بۇزۇپ سۆز ئاچتى

 . دىگهن مانا مۇشۇ جـايالر » ئىلى يولى يامان يول، چىالن بىلهن چۆل قۇدۇق « خېلى بار، مهنزىل 
 بىراق هـازىر بولـسا . ال تۈگىتهلهيدۇ » ئاتنىڭ ياخشىسى، يىگىتنىڭ ناخشىسى « بۇنداق چۆللهرنى پهقهت

 . ئۇنىڭ ئورنىغا هېكايه ئېيتىشىپ ماڭغىنىمىز تۈزۈك . جهڭ ۋاقتى، ناخشا توۋالش بىئهپ
 . دىدى قۇتلۇق ههۋەس بىلهن  لىدۇ، قېنى سهن ئاۋۋال سۆزله، بو 

 قۇتلـۇق تېـرەڭ . ئىككىيلهن ئاتلىرىنى يورغىسىغا قويۇۋېتىپ، كهڭتاشا يولـدا قاتارلىـشىپ ماڭـدى
 ئالۋىڭىغـا » ئـالتۇن كـوالش « ئۇلۇغياردا هاشادا ئىـشلهۋاتقان جايـدىن – دەرياسىنىڭ ئاخىرقى ئېقىنى

 قارا يۇلغۇندىكى رازۋېت كۈرىشى داۋامىـدا . لهن شۇ قىسمهتلىك كۈنلهردە تۇنۇشقان تۇتۇلغان ۋە ئىرپان بى
 . ئۇالر يهنه بىر سهپته بولغان ئىدى

 سېپىل تهرەپتىن كېلىۋاتقان مۆلدۈردەك ئوقالرغا  دىدى ئىرپان سۆزىنى باشالپ،  هېلىقى كۈنىسى، 
 قى سېستىرا قىزغا چهكسىز رەهمهت ئىزهار قىلىـش پىسهنىت قىلماي مېنى قۇتقۇزۇپ، جېنىمغا ئارا بولغان بايى

 . بىراق مهن ئۇنى ئىزلهپ تاپقۇچه بـۇ ياققـا چىقىـپ قالـدۇق . مهجبۇريىتىم ۋە ۋىجدانى قهرزىم بار ئىدى
 ئىشتكهنلىرىڭ بارمۇ؟ – سېنىڭ شۇ قىز توغرىسىدا ئاڭلىغان

 . بىلهن دىدى قۇتلۇق، چاخچاق ئارالش سوئال  ئۇنى سۈرۈشتۈرۈپ نېمه قىلىسهن؟ 
 ! دە  بهللى، بهللى، قۇلۇپنىڭ ئاچقۇچى سېنىڭدىكهن 

 : ئىككى سهپداش بىر قاپاس چاخچاق قىلىۋالغاندىن كېيىن، قۇتلۇق بايان قىلدى
 مىللىي ئارمىيه پارتىزانلىرى ئايرۇدۇرۇمدىكى قانلىق پاجىئهدىن كېيىن كـۈچ تـوپالپ، ئىككىنچـى 

 دىـگهن يهردىـن ئايلىنىـپ » مـولال قوغـۇنچى « بويالپ، قېتىم هۇجۇم باشلىغاندا مهن سول قانات سهپ
 بهش نهپهر گومىنــداڭچىنىڭ ســۆگىتېرىق يېزىــسىدىكى قوناقلىققــا : بىــر قوغــۇنچى ماڭــا . ئۆتتــۈم

 ئۇ ماڭا ئون پارتىزاننى قوشۇپ، . مهن دەرهال كوماندىرغا يهتكۈزدۈم .. يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىنى خهۋەر قىلدى
 ئهتراپىدىكى قوناقلىقنى مۇهاسـىرىگه » ههيرانباغ « بىز . كېلىشكه ئهۋەتتى دۈشمهننى دەرهال جىمىقتۇرۇپ

 ئـارىمىزدىن سـهمهت . ئالدۇق، لىكىن دىخانالرنىڭ زىرائىتىنى بۇزۇۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن ۋاقىـت كۈتتـۇق
 دەپ ئۇيغـۇرچه، » تهسـلىم بـول « : دە – سهۋرى قىاللماي، ئاپتوماتنى كۆتىرىپ قوناقلىق ئىچىگه كىردى

 . بىز جىددىيلىشىپ قالـدۇق . سهمهت جاراههتلهنگهن ئىكهن . دۈشمهن ئوق چىقاردى . ۋاقىرىدى خهنزۇچه
 ئىككى دۈشمهن قوناقلىق ئارىسىدىكى ئېرىق بويىنى ياقىالپ قاچقاندا . تۆت تهرەپتىن تهڭال ئوت ئاچتۇق

 قى جاهىلـدىن ئهڭ ئاخىر . دەپ ۋارقىراپ، قول كۆتىرىپ چىقتى » ! تهسلىم، تهسلىم « يهنه ئىككىسى . ئۆلدى
 ئـۇ پىلىمـوتىنى . بىرى قېچىپ، قوناقلىقنىڭ شىمال ياقىسىدىكى بىر موماينىڭ ياقىـسىغا كىرىـپ مۆكۈۋاپتـۇ

 بىز ئۇنىڭغىچه بىر نهچچىمىز قوناقلىقنى ئـاختۇرۇش بىـلهن ئـاۋارە . تىكلهپ، قارشىلىق كۆرسهتمهكچى بوپتۇ
مىغانـدىن كېـيىن، مهن پىلىمـوت بىـلهن سهمهتنىڭ بىلىگىدىن شـۇقىراپ ئېقىۋاتقـان قـان توختى . ئىدۇق
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 – قوناقنىـڭ شـالدۇر . ئالدىدا، ئۈچهيلهن ئۇنى كۆتىرىپ كهينىمدە يېقىن جايدىن ئۆي ئىزلهپ ماڭـدۇق
 . بىـز ئىزىمىـزدا جىـم توختىـدۇق . شۇلدۇرىدىن چۆچىگهن دۈشمهن پىلىموتچىگى بىنىشان ئوق ياغـدۇردى

 مهن ئۇنىـڭ . ېتىـپ، پىلىموتچىنىـڭ دىققىتىنـى بۇزىۋەتتـۇق بىز يىراققا چالما ئ . ئارىمىز خېلى يىراق ئىدى
 دە قالغان سهپداشلىرىمنى جايىدا توختىتىـپ – ئوقىنىڭ خېلى بىر يهرگه بېرىپ قالغانلىقىنى مۆلچهرلىدىم

 ئۇزۇن ئۆتمهي دۈشـمهن پىلىمـوتى . قويۇپ، غهرپ تهرەپ بىلهن ئهگىپ دۈشمهننىڭ يان تهرىپىگه ئۆتتۈم
 دەپ ئـاۋۋال ئۇيغـۇرچه، كېـيىن » تهسـلىم بـول « ئوقى راستىنال تۈگىگهن ئىكهن، ئۇنىڭ . جىمىپ قالدى

 مهن تهۋەككـۈل قىلىـپ . كـاج دۈشـمهن زۇۋان سـۈرمىگهن ئىـدى . خهنزۇچه، ئاندىن قازاقچه توۋلىـدىم
 قارىسام دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ مېڭىسى چۇۋۇلـۇپ، تـام تۈۋىـدە . دە هويلىغا كىردىم – ئالدىمغا ماڭدىم

 ... ۇنىڭ پىلىموتى بىر قىزنىڭ قولىدا تۇرىدۇ ئ . يېتىپتۇ
 : قۇتلۇق دېمىنى ئېلىۋېلىپ، يهنه داۋامالشتۇردى

 قىزمۇ ماڭا تهبهسسۇم بىلهن جاۋاپ قايتۇردى ۋە ئـۆيگه تهكلىـپ . مهن قىزنى كۆرۈپال ساالم بهردىم 
 ز ئاچمـاي لهردىن ئاشقان قېـرى مومـاي كـاڭ سۇپىـسىدا كـۆ 70 – قىزنىڭ ئانىسى . قىلدى، مهن كىردىم

 بـاال – دۈشمهن ئهسكىرى هويال تېمىدىن پىلىموت ئـاتقىلى تۇرغانـدا ئانـا : مهن ئههۋالنى ئۇقتۇم . يېتىپتۇ
 موماينىڭ يۈرىگى سـېلىپ، بواللمـاي . ئىككىيلهن ئۆيىنى ئىچىدىن ئىلىۋېلىپ، ۋەقهنى بىلىپ تۇرغانىكهن

 ئـالتۇن « ىرال ئاكىسىنىمۇ يهرلىـك بهگـلهر ب . قىزنىڭ ئاتىسى تېرەڭ دەريا ئالۋىڭىدا ئۆلگهن ئىكهن . قاپتۇ
 – مومـاي ئوغلىنىـڭ دەرت . تىرىگىـدىن خهۋەر بولمـاپتۇ – غا تۇتۇۋېلىپ، هـېلىغىچه ئۆلـۈك » ئالۋىڭى

 . موماينىڭ قىزىدىن باشقا تارتىشىدىغان هېچنىمىسى يـوق ئىـكهن . پىراقىدا ئۇزۇندىن بېرى كېسهل ئىكهن
 دىيىشى بىلهنال، قىز ئايپالتىنى  » ئاۋۇ هويلىدىكى ئاپهتنى يوقات قىزىم، يۈگۈر « : موماي ئاخىرى قىزىغا

 دۈشـمهننىڭ . دە، ماغدۇرىدىن كېتىپ قالغان دۈشمهننىڭ بېشىغا تـازا كهلتـۈرۈپ سـاپتۇ – ئېلىپ چىقىپتۇ
 مهن قىزنىـڭ پىلىمـوت تۇتـۇپ تۇرغـان بهسـتىگه مهس . مېڭىسى چۇۋۇلۇپ ئىزىدىال جهههننهمگه ئۇزاپتۇ

 ياشالر قارىسىنى ئالغان، كۆزلىرى چوڭ، قاپـاقلىرى كهڭ، چـاچلىرى قويـۇق، 18 ئۇ، . ساالتتىم بولۇپ نهزەر
 سـاندا چىـچهك ئىزلىـق ۋە ئىگىـز بهسـتىگه – چىشلىرى شۇ يهرنىڭ تهبىئىتى بويىچه ساغۇچ، يۈزى ئانـدا

 شانىـسى بهلـگه ئۇنىڭ قارا كۆزلىرىـدە قههرىمانلىقنىـڭ نى . يارىشا مۇسكۇللىرى تهرەققى قىلغان قىز ئىدى
 . بېرىپ تۇراتتى

 : موماي ئاستا كۆزىنى ئېچىپ ماڭا قارىدى
 ئوغلۇم سهن نهدىن بولىسهن؟ 

 مهن مۇشۇ سۆگىتېرىق دارىلمۇدەررىس مۇههممهت دىيارخانغا شىرەم تۇغقان ئىكهنلىكىمنى سـۆزلهپ
 . بهردىم

 : موماي خۇرسهنلىك هېسسىياتتا يهنه
 . ورىدى دەپ س  باالم سهن ئۆيلهنگهنمۇ؟ 
 . ياق دېدىم 
 قىـزىم مېنـى دەپ بـۇ يهردە قالـسا چوقـۇم . ئۇنداقتا مۇشۇ قىزىمنى بۈگۈندىن باشالپ ساڭا قوشتۇم 

 . ماڭـا سـىڭلىم قارىـشىدۇ . سېنىڭ بىلهن نېمه بولسا ئىككىـال دۇنيـا مهن رازى . دۈشمهنلهر پېيىگه چۈشىدۇ
 ... مهنىسىنى كېيىن بىل . ن ئىسمىنى بۈگۈندىن باشالپ ئوغۇلىان دەپ ئاتىغى قىزىمنىڭ

 تېنىمگه تۇتاشقان هـارارەت . موماي سۆزلهۋەتقاندا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم گۈلخان بولۇپ يېنىشقا باشلىدى
ــاالتتى ــدەپ س ــۈرىگىم گۈپۈل ــدىن ي ــۆزلىرىمنى . زەپتى ــزار ك ــا ئىنتى ــدىن ئوغۇلخانغ ــڭ تېگى  مهن يهرنى

 نى ئـوڭ تهرەپـكه قىيـا بـۇراپ ئاسـتىنقى يۈگۈرتكىنىمدە ئۇ، قىزالرغا خاس نومۇسچانلىق بىـلهن رۇخـسارى
. ئۇنىڭ ئايدەك رۇخسارىدىن نۇر ياغاتتى، ئوتلۇق كۆزلىرى چاقنـايتتى . كالپۇگىنى يىنىڭ چىشلهپ تۇراتتى
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 ئۇنىـڭ رۇخـسارىدا پهيـدا . ساغۇچ چىشلىرى كۆز ئالدىمدا ئالتۇندىن ئاپرىدە بولغانـدەك جـۇال قىالتتـى
 . ىجدان ههم قههرىمانلىقنىڭ يادىكارى ئىدى بولغان بۇ خىسلهتلهر ئۇنىڭدىكى پاك ۋ

 دىـدى  سېنى هېلىقى كۈنىسى قۇتقۇزۇۋالغان قههرىمان سېستىراالرنىڭ بىرى ئهنه شـۇ ئوغۇلخـان، 
 . ئۇالرنىڭ ههر ئىككىلىـسىال ئهرەنـچه كىيىنىـپ يۈرىـدۇ . يهنه بىرى ئىلىدىن كهلگهن مېهرىۋان  قۇتلۇق،

 لىدا ئاپتومات، مۈرىسىدە دوختۇرلۇق سومكىـسى ئېـسىقلىق، بۇنـداق چاچلىرى قىرقىۋېتىلگهن، ئۇالرنىڭ قو
 دىلبهر بىلهن گۈلنىسانىڭ خوتهن دەرۋازىسىغا شوتا قويـۇپ، جهڭ مهيدانىـدا . قىزالر ئارىمىزدا ئاز ئهمهس

 قۇربان بولغانلىقىدەك باتۇرلۇق كىمنىڭمۇ يۈرىگىنى هاياجانالندۇرمىسۇن، قايـسى يۈرەكنىـڭ ئىپتىخـارىنى
 !... ىسۇن قوزغىم

 قههرىمـان قىزالرغـا قهلبىـدە چوڭقـۇر . ئىرپان سهپدىشىنىڭ هېكايىسىنى ئاڭلىغانسېرى زوقلىنـاتتى
 . هۆرمهت ۋە پهخىرلىنىش تۇيغۇسى ئۇرغۇغان ئىدى

 ههممىـال تهرەپ . دىـگهن يهرگه بارغانـدا تـۈن يېرىمـدىن ئاشـقان ئىـدى » كونا چىـالن « ئۇالر
 ئاتالرنىـڭ . جىنمۇ يولۇقمىدى – گىلى بولغاچقا يول بويى ئۇالرغا ئىنىس قاپقاراڭغۇ ۋە جىمجىت، ئۇرۇش مهز

 يـول . پوپاڭ تـوپىالرنى توزىتىـپ ماڭغـان ئايـاق تاۋۇشـى ۋە ئـارالپ پۇشـقۇرغان ئـاۋازىال ئاڭلىنـاتتى
 . چۆپلهر ئارىسىدا ياتقان توغايالر ۋە توشقانالر ئۈركۈپ قاچاتتى – بويلىرىدىكى ئوت

 . چىشىپ، كۆڭلى ئاينىغان ئادەمدەك خېلـى بىـركهمگىچه جىمىقىـپ كهتتـى قۇتلۇق خۇددى ئىچى ئې
 : بىز ئازدىن كېيىن قۇتلۇق سۆزىنى داۋامالشتۇردى . ئىرپاننىڭ قۇلىغى قۇتلۇقتا ئىدى

 جىلغىسىدىكى سـوقۇش » ئالتۇنقۇش « بىز . ئۇرۇش بارغانسېرى كهينىگه تارتىلىپ كېتىۋاتىدۇ بىراق 
 ئاقـسۇ سـېپىلىنىڭ . هېساپلىساق، هازىر توپتوغرا بىـر يېـرىم ئايـدىن ئاشـتى غهلبىسىدىن كېيىنكى ۋاقىتنى

ــدى ــايچه بول ــر ئ ــۇ بى ــىرىگه ئېلىنغىنىغىم ــشقا . مۇهاس ــمهنلهر قېچى ــنغىچىال دۈش ــۇ يېقى ــى مۇش  تېخ
 گومىنـداڭ ئهلپـازىنى بىـردىنال ئهمما، هازىر بىردىنال ئههۋالـدا ئـۆزگىرىش بولۇۋاتىـدۇ . تهييارلىنىۋاتاتتى

 – بـۇ گهرچه مىـش . دىگهن پاراڭنى ههدەپ تارقىتىـشىۋاتىدۇ » ئوغرىالر چېكىنمهكچى « ئۇالر . ى ئۆزگهرتت
 . مىش پاراڭدەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭغا سهگهكلىك الزىم، دەپ هېس قىلماقتىمهن

 جهڭچىلىرىمىزنىـڭ جهڭگىـۋار لىـق كهيپىيـاتى، . بۇنداق پاراڭنى مهن تېخـى ئـاڭالپ باقمىـدىم 
 . دىدى ئىرپان  ىتىگه گهپ سىغمايدۇ؟ خهلقنىڭ غهير

 ئۇنىسى دەرۋەقه شۇنداق، لىكىن، بىرەر مهخپى قىمارنىـڭ سولپىـسىغا كېتىـپ قالىـدىغان بولـساق 
 مۇبادا شۇنداق پېشكهللىك يـۈز بېرىـدىغان بولـسا، ئـۇ چاغـدا . ئهلهم بولىدۇ، دەيدىغان ئهندىشهم بار

 بـۇ الپ ئۇرغـانلىق ئهمهس، ئىشهنمىـسهڭ . ىنمهيمىـز ئوغۇلخان بىلهن مهن كهينىمىزگه بىـر غېرىچمـۇ چېك
 ... مۆرىتى كهلگهندە كۆرەرسهن

 قۇتلۇقنىڭ ئىرادىسىنى ئاڭالپ قاتتىق هاياجانالنغـان ئىرپاننىـڭ تىلىغـا خېلـى بىـر ۋاققىـچه گهپ
 : قۇتلۇق ئۇنى چاخچاق بىلهن غىدىقالپ، يهنه ئېغىز ئاچتى . كهلمهي، شۈكلهپ كهتتى

 نىـمه؟ هـازىر بىـز قهشـقهر تهرەپـكه – سهنغۇ، چولپان ئېسىڭگه كېلىۋاتامـدۇ شۈك بولۇپ قېرلىۋاتى 
 يه؟  بالدۇرراق كېتىۋېلىشنى پهملهۋاتامسهن ... كېتىۋاتىمىز

 : قۇتلۇقنىڭ بۇقېتىمقى چاخچىغىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئىرپان سهپدىشىغا ئىدرەكلىك جاۋاپ بېرىپ
 ئهركىنلىـك ئۈچـۈن . دىـگهن تهمـسىلىمىز بـار » ر ئهركسىز باغنىڭ گـۈلى تـوزار، بۇلبـۇلى ئـۇزا « 

 « بولۇۋاتقان هازىرقى ئۇلۇغ كۈرەشنىڭ مېهرىدىن ۋاز كهچكهن كىشى گۈل قىسالمايدۇ، شۇڭا هېلىقى سېنىڭ
 ئهكهل . دىـگهن ۋىجـدانىي سـۆزۈڭنىڭ ۋاپـادار ئىشتىراكچىـسى مانـا مهن » ! بىر غېرىچمۇ چېكىنمهيمىـز

 ... ئات ئۈستىدە قول ئېلىشتى دە، ئىككىيلهن – دىدى – ! قولۇڭنى
 ئۇالر كهلپىن ئاچالنىڭ شهرقى جهنۇبىنى كېسىپ ئۆتۈپ، بىر ئاز ماڭغاندىن كېـيىن، بىـر چـوڭ دۆۋە

دە، قارا تهرگه چۆمۈلگهن ئـاتلىرىنى يىـتىلهپ قـۇرۇتتى ۋە دېمىنـى – قۇملۇقنىڭ يېنىغا كېلىپ توختىتىدى
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 زغىلىشقا باشلىغان چاغـدا يهنه ئاتلىنىـپ جهنـۇپ تامـان تاڭ سۈزۈلۈپ، تورغايالر جۇرۇقالپ قو . ئالدۇردى
 « ئاش پىشىم مهههلدە گۇگۇت كان تاغلىرى بىلهن مارالبېشىنىڭ تۇمشۇق ئېغىزى ئارىلىغىـدىكى . ماڭدى

 دىگهن يهردىن ئهمدىال قوزغىلىپ قهشقهرگه قاراپ مېڭىشقا تهمشىلىپ تۇرۇشقان بىرقـانچه » تېكه فوندى
 : ئالدى بىلهن ئىرپان ئۇالرغا سۆز ئاچتى . ملهرگه يولۇقتى ئاتلىق ۋە تۆگىلىك ئادە

 ... ئهسساالم بۇرادەرلهر، تاغىالر، ههربىرلىرىنى نهدىن سورايمىزكىن؟ 
 ئۇستىخىنى ئهپچىل  بىز ماۋۇ تاغنىڭ ئارقىسىدىكى كهلپىن دىگهن يهردىن، قهشقهرگه كېتىۋاتىمىز، 

 ئۇزايىدىن ئۇنىـڭ يـۇرت . ىلىتىپ ماڭغاچ جاۋاپ بهردى كهلگهن بىر قارا ئاتنى مىنگهن كىشى ئېتىنى ئاست
 بېگى ئىكهنلىكى مهلۇم بولۇپ تۇراتتى، ههمرالىرىنىڭ بهزىسى ئىـشهكلىك، بهزىـسى ئـاتلىق ۋە تۆگىلىـك

 تۆگىلىك ئادەم يهنه بىر ئاتان تۆگىنى يېتىلىۋالغان، ئاتان تۆگىگه بولسا چىرايلىق بىـر سـهگۈنچهك . ئىدى
 . ئارتىلغان ئىدى

 شقهرگه نېمىگه كېتىۋاتىسىلهر؟ قه 
 ئىرپاننىڭ مۇشۇ سوئالىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، جهدە ئاتقا مىنىۋالغان بهگ قۇتلۇق بىلهن ئىرپانغـا 

ــى ۋە ــداڭ ســاقچى كىيىم ــشىدىكى گومىن ــڭ ئۈستىۋې ــپ، ئىككىيلهننى ــرتىم تهكــشى قارىۋېتى ــر ق  يهنه بى
 : ۋاپ بهردى بۇرجهك بهلگىگه ئىشهنچ قىلغان هالدا جا 12 شهپكىسىدىن

 » ئـوغرىالر « . نىمىشكه بولماقچى؟ مـاۋۇ سـهگهنچۈك ئىچىـدىكى ئامبـالنى قـاچۇرۇپ كېتىـۋاتىمىز 
 . ئاقسۇدا مالىمان پهيدا قىلغاندىن كېيىن، ئامبالنى يۇشۇرۇپ ساقالپ باقتۇق، ئامبال خاتىرجهم بواللمىـدى

 ... ىمىزنى يهنه قايتۇرۇپ كېلىمىز يوقالغاندا ئامبىل » ئوغرىالر « . بىزنىڭ كۆڭلىمىزمۇ ئارام تاپمىدى
 راست دىگهندەك، هېلىقى يوغان تۆگىنىڭ قوش ئۆركىشىگه توغرىالپ ياسالغان سـهگۈنچهك ئىچىـدە

 سهگۈنچهكنىڭ ئاستىغا تۆت كۆرپه سېلىنغان، ئۈستىگه ئامبالنى ئاپتاپتىن ساقالش . ئامبال بههۇزۇر ياتاتتى
 . پات ماراپ قوياتتى – بال داكا ئورامنىڭ تۆشۈكىدىن پات ئام . ئۈچۈن چىرايلىق سايىۋەن ياسالغان ئىدى

 كىلوگىرامغـا تولمايـدىغان، پىلىگـى قـۇرۇپ قالغـان 50 ئۇ ۋىجىك، بېشى كىچىـك، تېنىنىـڭ ئېغىرلىغـى
 . سويمىدەك يىلگهش بىر ئهبگا مهخلۇق ئىدى
 ىغان قۇتلـۇق دىـگهن هاقـارىتىگه چىـدىيالم » ئـوغرىالر « ياالقچى بهگنىڭ خهلق پارتىزانلىرىنى

 : ئىرپاننىڭ قۇلىغىغا پىچىرلىدى
 ... خوجايىنى بىلهن قوشۇپال ئېتىپ تاشاليلى 
 . دىدى ئىرپان – ! شۈك – خهپ 

 بهگنىڭ كارۋانلىرىنى تۇمشۇق تهرەپكه يوللىۋېتىپ، ئىككىـيلهن بـايىقى . قۇتلۇق پهسكارىغا چۈشتى
 : قۇتلۇقنىڭ زەنى كايىپ دوستىغا دىدى . ئىزىدا تۇرۇپ قالدى

 نېمىشكه مېنى توسىدىغانسهن، جايلىۋەتسهكال پۇخادىن چىقاتتۇق ئهمهسمۇ؟ 
 : ئىرپان بىرئاز ئويالپ تۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئوڭ قولىنى قۇتلۇقنىڭ ئوڭ مۈرىسىگه قويۇپ تۇرۇپ

 هېلىقـى . دىگهن گېپىمىز بـار » سهۋرىنىڭ تۈۋى سېرىق ئالتۇن « . ئۆپكىمىزنى بېسىۋااليلى، دوستۇم 
 . مهن بـۇ دورەم ئۈرۈمچىـدە زامـانقۇلنى ئېتىـشقا قاتناشـقان . ه زامانقۇلنىڭ پۇشتىدىن ئىكهن بهگ دەرۋەق

 . دىدى – ... ئۇنىڭ بىلهنال ئىش پۈتمىدى
 : قۇتلۇق يهنىال قايىل بولمىغاندىن كېيىن، ئىرپان سۆزىنى داۋامالشتۇردى

 لـۇق قىلىـپ، رەزىـل زۇمبۇ – زامـانالردىن بۇيـان زورلـۇق – بىر ئۇچـوم زامانقۇلالرنىـڭ زامـان 
 شۇنىڭغا قارىماي ئۇالرغا تېخى مهدهىيىلهر، قهسىدىلهر ① . پ كېلىۋاتقانلىغى تارىخقا ئايان ئويۇنالرنى ئوينا

 بىرلىـشىپ يـامۇل كىچىك زامانقۇلالر – كېيىنكى يىلىسى دەل مۇشۇ كۈنلهردە ئۈچ ۋىاليهتنىڭ خهلقچىل ۋەكىللىرىنى چوڭ ①
مههكىمىسىگه قاماپ قويغان ههم زامانقۇلنىڭ ئانىسىنى كۈشكۈرتۈپ، ئۈچ ۋىاليهت ۋەكىللىرىگه ئېسىلدۇرغان ئىدى
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 كېيىنكىسى تېخىمۇ رەزىل ۋە تېخىمۇ ئۇياتـسىز جىنايهتكـارالردۇر، خهلـق بۇنـداق رەزىللهرنىمـۇ . ئوقۇلىدۇ
 . ئېسىدىن چىقارمايدۇ

 : ئارقىدىن ئىرپان يهنه . قېلىشتى ئۇالر بىردەم شۈك بولۇپ
 . دىدى  بىز ئهمدى ئىشتاپ تاپشۇرغان كېيىنكى مۇهىم مهجبۇرىيهتنى بىجا كهلتۈرەيلى، 

 ئوتتۇزىنچى باپ
1 

 – شۇنداق قىلىپ، بۇ ئىككى پارتىزان قهشقهر چېگرىسىغا بولغان چارالش ۋەزىپىسىنى ئاياقالشـتۇردى
 ئىچىـدە بىـر » هىالل تاغلىرى « ئۇالر شۇ كۈنى . ەپكه يول سالدى دە، دەرهال كهينىگه بۇرۇلۇپ، شىمال تهر

 كېچىگىنـى سـېلىۋېتىپ، – ئۈستىۋاشىدىكى گومىنداڭ كىـيىم . كېچه دەم ئالدى ۋە ئاتلىرىنى تاڭ ئاشۇردى
 تاڭال كۈنىسى دەل چۈش مهههلدە ئۇچتۇرپاننىـڭ ئاقيـار بازىرىغـا . قايتىدىن پارتىزانلىق كىيىمىنى كىيدى

 . ى كېلىپ چۈشت
 غىــچه » هىــالل كهســلهم تــاغلىرى « وشــقان دەرياســىغا، غهربــى جهنــۇبى شــهرقى شــىمال پاســىلى ت

 . سوزۇلىدىغان بۇ يۇرتنىڭ بۈگۈن تازا قايناق بازار كۈنىسى ئىدى
 ئىرپان بىلهن قۇتلۇق ئاتلىرىنى بىر دەڭگه جايالشتۇرۇپ قويۇپ، بازارنىڭ قـاق ئوتتۇرىـسىدىكى بىـر

 : ئاندىن كهچ كىرگىچه بازار ئارالپ خهلقنىڭ كهيپىياتىنى كۈزەتتى . االندى كىچىك چۆچۆرىخانىدا غىز
 مىـغ ؛ يېقىنـدىال بۇغـداي خـامىنىنى تۈگىتىـپ، ئهمـگهك – بۈگۈن بـازار كوچىـسىدا ئـادەم مىـغ
 جـۈپى – يېزىالردىن بازارغـا كېلىـپ جـۈپ – ئايالالر يېزا – چاڭقورۇنلىغىدىن ئارام تاپقان دىخان ئهر

 تام ۋە دەرەخ تۈۋىلىرىدە قېتىققـا نـان . ىالردا ئولتۇرۇشاتتى ياكى سودىلىق قىلىپ يۈرىشهتتى بىلهن ئاشخان
 ئارىالپ ئاقسۇدىكى غازات توغرىسىدا – ئولتۇرۇشقان ئادەملهر ئارىالپ چىالپ يهپ، بىخارامان سايىداپ

 يالرمۇ قاخـشال پاشـشاپ، مىللـى مـاال – ئۇچتۇرپان ئامبـاللىرى ۋە گومىنـداڭچى بهگ : پاراڭ سېلىشاتتى
 تېغى ئىچىـدىكى قـاراۋۇلچى ئهترەتنىـڭ ) مۆلجهر ( ئارقىلىق قهشقهر تهرەپكه قېچىپ كهتكهنلىگى، قهلئه

 ئۆزى خوجا ئىكهنلىگى – ئاقسۇ سېپىلى ئىچىگه مۆكۈۋالغانلىقى، هازىرقى كۈندە ئۇچتۇرپان خهلقى ئۆزىگه
 . توغرىسىدا بىماالل سۆزلىشهتتى
 كۆتىرىلگهن كۈندىن باشـالپ، نۇرغـۇن ئاقيـارلىقالر بىـدائىيلىققا يېزىلىـپ ئاقسۇدا غازات ئهۋجىگه

 – ئـۇالر يهنه ئالـدىنقى سـهپتىكى پارتىزانالرغـا هـارۋا . ئاقسۇ سېپىلىنى ئېلىش ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئىدى
 . ئىچمهكلهرنى يهتكۈزۈپ بېرىپ تۇراتتى – تاۋۇز، يىمهك – هارۋىالردا قوغۇن

 دەرگاهىغا پهسهيگهن روزىگادا ئىرپان بىـلهن قۇتلـۇق » كهسلهم تاغلىرى هىالل «  قۇايش غهرپكه
 ئاقيارنىڭ ئهينى زاماندىكى ئاتاقلىق ئۆلىماسى ئابدۇرېشىت ئهلهمنىڭ هوزۇرىغا كىرىپ دۇئاسىنى ئالدى

 ئاقيار خانقاسىنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى چاققان بىر كۈتۈپخانىغـا ئىككـى پـارتىزان قوشـۇلۇپ . ۋە مۇڭداشتى
 پارتىزان قېرىنداشلىرىنىڭ دىدارىنى كۆرۈپ خۇرسهنلىگى ئىچىـگه پاتمـاي . ش كىشى جهم بولغان ئىدى به

 : مۇددىئاسىنى هېچ قورۇنماي بايان قىلدى – قالغان ئۆلىما ئابدۇرېشىت ئۆزىنىڭ مهقسهت
 سىلهر دەل پهيتىـدە كهلـدىڭالر، بىزمـۇ بۈگـۈن يـا ئهتىلىككىـچه كونىـشهههردىكى قومانـدانلىق 
 ئۆتكهن ئايـدا بـۇ يهرگه بىـر قىـسىم . اۋىنىڭ رەهبهرلىرىگه بىر ئهلچى ئهۋەتمهكچى بولۇپ تۇراتتۇق ئىشت

 مهن ههر كۈنى ههر بىر نامازدا، بولۇپمـۇ . پىدائىيالر چىقىپ تهشۋىق ۋاراقلىرىنى تارقىتىپ كېتىشكهن ئىدى
 ئهمـدىكى . ۈزۈپ كهلـدىم جۈمهدە پۇرسهت تاپسامال مۇنبهرنى قولدىن بهرمهي قامائهتكه تهرغىبات يۈرگ

. گهپ سېپىلنى ئېلىشتىال قالدى
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 ئابدۇرېشىت ئاندىن كىتاپخانىنىڭ غهربى تېمىدىكى ئويۇقتىن بىر تاختـا خـوتهن قهغىزىنـى ئېلىـپ
 : ئۇنىڭغا قېرىنداش بىلهن ئاقسۇ سېپىلىنىڭ شهكلىنى سىزدى . كهلدى
 شوتا قويۇپ چىقىش ئۈنۈم بهرمىگىنىـدە سېپىلنىڭ ئۈستىگه  دىدى ئۇ، سۆهبهتداشلىرىغا،  مۇبادا، 

 تۆت تهرەپتىن لهخمه كوالپ بېرىپ پارتىلىتىش تامامهن مـۇمكىن ئىـدىغۇ؟ ئهگهر يهنه بـۇ ئىـشقا مـاهىر
 ... پىالنچى تهلهپ قىلىنىدىغان بولسا بىزدە ئۇنداقالرمۇ بارئىدى

 – بىـر كىـشىنى ئىمـا ئابدۇرېشىت مۇشۇ سۆزىنى دەلىللهش ئۈچۈن يېنىدىكى قىرقىما ساقال تهمـبهل
 بۇ كىشى بهردەڭگه مىلتىق، شىراقلىق ئوۋ مىلتىقى ۋە مىلتىق دورىـسىنىمۇ ياسـىيااليدىغان . ئىشارەت قىلدى

 . ههيدەر ئهلىخان دىگهن ئادەم ئىدى
 : ئابدۇرىشىتنىڭ سۆزىنى قۇۋۋەتلىگهن ههيدەر ئهلىخان تۈرگۈن قىياپهتته سۆزگه كىرىشىپ

  بـۇ ئـانچه مۈشـكۈل ئىـشمۇ ئهمهس ئىـدى، . ش قولىمىزدىن كېلهتتـى بىرى قىلى – سېپىلنى نېرى 
 . دىدى

 : ههيدەر ئهلىخان بىر پهس تۇرۇۋالغاندىن كېيىن، يهنه ئىشهنچىلىك هالدا داۋامالشتۇردى
 . يىل بۇرۇن باشلىغان ئىشنى بىزنىڭمۇ قىاللىشىمىز مۇمكىن ئىدى 200 بوۋىمىز رەهمىتۇلال پالۋان 
 ههيدەر ئهلىخـان دىگهنـدەك  دىدى ئابدۇرىشىت ئىشهنچىلىك تهلهپپۇزدا،  دەرۋەقه شۇنداق، 

 بىراق، ۋاقىت كېچىككهنسېرى . بىز پارتىزانلىرىمىزغا نۇسرەت تىلهيمىز . سېپىلنى ئېلىش ئانچه قىيىن ئهمهس
 دامىغا چۈشۈپ قېلىش خهۋپىدىن بهك ئهنسىرەۋاتىمىز يېقىندىن بۇيـان ئاقيـار » هارۋىدا توشقان ئېلىش «

 . دىگهن مهزمۇندا يېزىلغـان ئىغـۋا ۋەرەقىـلهر پهيـدا بولـۇپ قېلىۋاتىـدۇ » ئوغرىالر چېكىنىدۇ « بازىرىدا
 سـىلهر هـازىر تامـاق يهۋالغىچىلىـك مهن قومانـدانلىق . ئايرىم ئىمانسىز نائههلىلهر پۇرسهت كۈتۈۋاتىدۇ

 مىزنىـڭ ئىرادىـسىگه ۋەكىللىـك ئىشتاۋىمىزغا بىر پارچه مۇراجىئهتنامه يېزىپ بهرمهكچىمهن، ئاۋام خهلقى
 . قىلىدىغان بۇ مهكتۇبىمىزنى باشچىالرغا يهتكۈزۈپ بېرىشىڭالرنى ئۈمۈت قىلىمىز

 ئۇنىڭ مۇراجىئهتنامىسىدە تۆۋەنـدىكى مهزمـۇنالر يېزىلغـان . ئابدۇرىشىت جىددى يېزىشقا كىرىشتى
 : ئىدى

 ېلىـپ بېرىلىۋاتقـان ئۇلـۇغ بىز پۈتۈن ئاقيـار ۋە ئۇچتۇرپـارن خهلقـى نامىـدىن هـازىر ئاقـسۇدا ئ «
 ئۇچتۇرپان خهلقى بـۇ مـۇقهددەس غـازاتنى پۈتـۈن ۋۇجـۇدى . كۈرەشنىڭ يىتهكچىلىرىگه ئاپىرىن ئوقۇيمىز

 . بىلهن قوللىماقتا ۋە سـېپىلنى قورشـاپ جهڭ قىلىۋاتقـان پـارتىزانالرنى ئـۆز پهرزەنتـى دەپ هېـساپلىماقتا
 ىرىـدىن ئـون نهچـچه مىـڭ كىـشى ئىلىغـا سـۈرگۈن يىلالر بۇرۇن ئۇچتۇرپان قوزغىالڭچىل 200 بۇنىڭدىن

 . ئۇالرنىڭ نهۋرىلىرى كېيىن ئىلى خهلق قوزغىلىڭىنىڭ جهڭگىۋار كۈچلىرى بولۇپ قاتناشـتى . قىلىنغان ئىدى
 ئۇالرنىڭ ئهۋرىلىرى بۈگۈن يهنه قايتىپ كېلىپ، ئۇچتۇرپان دەرۋازىسى ئالدىدا كۈرەش بـايرىقىنى ئېگىـز

 ىن ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه بـۇ قېتىمقـى كۈرەشـكه بىزنىـڭ پهرزەنتلىرىمىـزد كۆتۈرمهكته تارىخنىڭ ههقلىق
 پارتىزانالرنىـڭ يىتهكچىلىـك ئىـشتاۋىمۇ بىـر . قومانـدانلىق قىلماقتـا ① جهسۇر ۋە دانىـشمهن بىـر يىگىـت
 ئىنقىالبىـي ۋارىـسلىقنىڭ مۇشـۇ تهرىزىـدە . كۈرەش بۇرچىنى ئادا قىلماقتا ② ئۇچتۇرپانلىقنىڭ باغ هويلىسىدا

 كـۈرەش . ههممه كىشىنىڭ يۈرىگى سىلهرگه تهلپۈنمهكته . اۋام قىلىپ كېلىۋاتقىنىدىن بىز چهكسىز سۆيۈنىمىز د
 » ... پالۋانلىرىغا روناق ۋە پارالق غهلبه تىلهيمىز

2 

 پ كۆزدە تۇتۇلىدۇ و بۇ يهردە ئۇچتۇرپاندا تۇغۇلغان ئابدۇكېرىم ئابباس ①
 بـۇ . نىيازخاننىـڭ بېغىـدا قۇرۇلغـان ئىـدى پارتىزانالرنىڭ قوماندانلىق ئىشتاۋى يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك كونىشهههردىكى ②

باغنىڭ ئىگىسى ئابدۇكېرىم ئابباسوپنىڭ تۇققىنى ئىدى
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 ئىرپان بىلهن قۇتلۇق كونىشهههرگه قايتىپ كېلىپال بۇ قېتىمقى خىزمىتىـدىن بـاش ئىـشتاپقا دوكـالت
 لېكىن، ئىرپان ئۇزۇن ئۆتمهي پارتىزانالر ئارىـسىدا . ئارمانلىرىنى يهتكۈزدى – ۇ سۇندى ۋە خهلقنىڭ ئارز

 قانداقتۇر بىر روهى چۈشكۈنلۈك كهيپىياتنىڭ ۋە چېچىالڭغۇلۇق هادىسىلىرىنىڭ يۈز بېرىشكه باشـلىغانلىغىنى
 : تىت بوالتتى ۋە – ئۇ ئىچىنى بىرنىمه تاتىالۋاتقاندەك تىت . بايقىماقتا ئىدى

 تۈنۈگۈنكى جۇشقۇنلۇقالر سۇسالپ بوشىشىپ كېتىۋاتىمىزغۇ؟ دۈشمهنلهر تارقاتقـان !... شقۇ؟ ئهجهپ ئى 
 . دەيتتى  دىگهن سۆزنىڭ تېگىدە بىرەر ئىش باردەكمۇ نىمه؟ » ئوغرىالر چوقۇم چىكىنىدۇ «

 ئـۇ تايتاڭلىغـان . بىر كۈنى رەستىدە ئۇنىڭغا پارتىزانالرنىڭ غهرق مهس بىر كىشىسى يولۇقۇپ قالدى
 دە، – ئىرپـان ئۇنىڭـدىن ئهنـسىرىدى . الدا شهههرنىڭ غهربى تهرىپىدىكى تار كوچىغـا قـاراپ كهتتـى ه

 بىر ئـازدىن . سهرەڭ ناخشا ئېيتىشقا باشلىدى – هېلىقى مهس تار كوچىغا كىرىپال ههرەڭ . كهينىدىن ماڭدى
 مهس . الغـان ئىـدى بۇ چاغدا خـېلىال كهچ كىرىـپ ق . كېيىن ئۇ خهندەك بويىغا ئۆتۈپ، جهنۇپقا قايرىلدى

 دە، هـېچ – دىكـى مهلـۇم بىـر قورانىـڭ ئالـدىغا كهلـدى » غىلتـاڭ مهههللىـسى « ەڭلهپ يـۈرۈپ، دەلد
 شۇئانال يۈگۈرۈپ چىققان يـاش چوكـان كـاككۇكتهك كـۈلگهن . ئهيمهنمهستىنال قورانىڭ ئىشىگىنى چهكتى

 پېتى خۇددى يىراق
 . گه باشالپ كىرىپ كهتتى سهپهردىن كهلگهن ئېرىنى قارشى ئالغاندەك، مهسنى ئۆيى

 قايتىپ كېلىۋېتىپ، بۇ سـىرلىق تېپىـشماق ئۈسـتىدە خىيـال . ئىرپان ئهپسۇس بىلهن ئارقىغا بۇرۇلدى
 ياتىغىغا كېلىپ ياتقاندىن كېيىنمۇ كـېچىچه كـۆزىگه ئۇيقـۇ كهلـمهي مىـڭ تهسـته تـاڭ . سۈرۈپ ماڭاتتى

 . ئاتقۇزدى
 رنىڭ ۋاقىتلىق ۆامائهت خهۋىپسىزلىكى ئورگىنىغـا ئىرپان ئهتىسى سهههر ئورنىدىن تۇرۇپال پارتىزانال

 دە، مهسئۇل خادىمغا ئاخشام ئۇچراتقان ۋەقهنى ئېنىق ئۇقتـۇردى ۋە ئىككىـيلهن بىلـله تـۇرۇپ – باردى
 بۇنىڭدىن بىرنهچچه كۈنلهر بۇرۇن يـاش بىـر پـارتىزاننى يولـدىن ئازدۇرغـان قىلمىـشى ئۈچـۈن ج خ دا

 . ناملىق ئالىقاناتتىن سوراق خاتىرىسى ئېلىنـدى » ىق روزىخان سهتهڭ ئالتۇن چىشل « توختىتىپ قويۇلغان
 . بۇ ئارقىلىق ئىككى نازۇك سىرنىڭ تۈگۈنى بىر يولىال يېشىلدى

 ئىرپان بۇ قورقۇنىچلىق سىرالرنى بىلگهندىن كېيىن، تېخىمۇ بىئارام بولۇشقا باشلىدى، ئۇنىـڭ كهيپـى
 ... باشلىدى بۇزۇلۇپ، پىشانىسىدىن سوغاق تهر تامچىالشقا
ــايىقى مهســنىڭ ــاڭ مهههللىــسى « مهلــۇم بولــدىكى، ب  ئــۇزۇن كىرپىــك « دە تېپىــشىۋالغىنى » غىلت

 دەپ ① » ههمراخـان شـاڭخهي « ههر يىگىتلىـرى ئۇنى شه . دەپ ئاتىغى چىققان چوكان ئىكهن » ههمراخان
 ىڭ ېــرى ههســهن پهيپــۇ گومىنــداڭنىڭ مــاهىر پىلىمــوتچىگى بولــۇپ، ئاۋغۇســتن . ئۇنىــڭ . ئاتىــشىدىكهن

 كېيىن ئۇ مىللى ئارمىيه مهرگهنلىرىنىـڭ . باشلىرىدىكى قورغان سوقۇشىدا نۇرغۇن پارتىزانالرنى قىرىۋەتكهن
 . ئوقىدا مېڭىسى چۇۋۇلۇپ ئۆلگهن

 مۇشۇ ئىنتىقام ئۈچۈن ئۇزۇن كىرپىك ههمراىان شاڭخهي ئېرىنىڭ خۇن دەۋاسىنى قىلىـپ، گومىنـداڭ
 : ت ساقچى باشلىغى ۋۇشاۋبىڭ قورچاق ۋىاليه . باشلىقلىرىغا ئهرز سۇنغان

 ئۇنىڭ ئهپچىل يولى بار ههم ئانچىزا چـوڭ . ئېرىڭىزنىڭ خۇن ههققىنى ئىلى ئوغرىلىرىدىن ئالىسىز 
 . پهقهت قارا قېشىڭىز بىلهن ئۇزۇن كىرپىكىڭىزنى ئويا قىلسىڭىزال ئىش پۈتىدۇ . دەسمايىمۇ كهتمهيدۇ

 دەپ ههمراخان شاڭخهيگه  تۇن قۇيىلىدۇ، ئېرىڭىزنىڭ جهسىدى ئۈچۈن چوقۇم تۈڭلۈكىڭىزدىن ئال 
 . پهمىنى ئوبدان ئۈگهتتى – ئىشنىڭ ئېپى

 دىكى خالىي هۇجرىسىنىڭ ئىـشىگىگه بۇلبـۇل سـۈرەتلىك » غىلتاڭ مهههللىسى « ئۇزۇن كىرپىك ههمراخان كونىشهههرنىڭ ①
 دىـگهن لهقهم سـىڭىپ » ههمراخان شاڭخهي « گۈل بېسىلغان شاڭخهي تاۋىرىدىن مىلهڭزە ئېسىپ قوياتتى، شۇڭا ئۇنىڭغا

قالغان
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 شۇنداق قىلىپ پارتىزانالر سېپىل ئهتراپىغا كېلىـشتىن بـۇرۇن ههمراخـان شـاڭخهي هېلىقـى غىلتـاڭ
 شـاراپ بىـلهن – ئۇ يىتهرلىك ئىقتىسات بىلهن، بولۇپمۇ يىتهرلىك هـاراق . مهههللىسىگه ئورۇنالشتۇرۇلدى

 . تهمىن ئېتىلدى
 سهتهڭ ساالپىتى بىـلهن كوچىغـا » تىرناققا توختىغىدەك « شۇنىڭدىن باشالپ » ههمراخان شاڭخهي «

 تالمـان – ئۇنى كـۆرۈپ يـۈرىگى قىزىغـان بـوز كـۆزلهر ئۇنىـڭ كهينىـدىن ئالمـان . چىقىدىغان بولدى
 . نى ئهگىپ كهتمهيدىغان بولـدى كېيىنكى كۈنلهردە ئۇ توالراق پارتىزانالر ئىشتاۋىنىڭ ئهتراپى . قارىشاتتى

 مانا شۇ چاغدا هېلىقى مهس كالۋامۇ ههمراخان شاڭخهينىڭ مهپتۇن قىلغۇچى ئىلكىگه ئىلىنىـشىپ قالغـان
 . ئىدى

 ... سىزنىمۇ بىلله . بىز ئهمدى غۇلجىغا چېكىنىمىز 
 غىغا قارنىنى تۆكۈۋەتتى، ههمراخان شاڭىهي بۇ گهپنىڭ سـاپى – غا ئىچى » ئادىشى « مهس پارتىزان

 دە، دىل ئېرىتكۈچى نازخۇلقىنىڭ ههممىسىنى ئىشقا سېلىشقا باشلىدى ۋە چاققانلىق بىلهن بىـر – چاپالشتڭ
 : ئىستاكانغا هاراق قۇيۇپ كېلىپ، تهڭلهپ تۇرۇپ

 جېنىم نهدىكى گهپلهرنى قىلىپ يۈرىدىغانسىز، كۆڭلۈمنى يېرىم، ئىچىمنـى ئـاچچىق قىلىـپ، مهن 
 پىلنى ئالىدۇ، شۇندا بىز توي قىلىمىز، دەپ بهخۈدۈك يۈرىـۋاتىمهن ئهمهسـمۇ؟ تېخى سىلهرنى پات ئارىدا سې

 . دىدى 
 مهس پارتىزان ئاشنىسى تۇتقان هاراقنى ئىككى قولالپ ئېلىـپ، تاقهتـسىزلىك بىـلهن گـۈپ قىلىـپال

 : دە – ئىچىۋەتتى
 يلـى، سـىز غۇلجىغـا كېتىـدىغان بولـدۇق، سـېپىل قالـسا مه . يۇقىرىدىن تۈنۈگۈنال بۇيرۇق كهلـدى 

 . دىدى  ... ها ... ها ... ها ! قالمىسىڭىزال بوالتتىغۇ
 شۇڭا ئۇ، مهسكه سېىىلىق بىـلهن . ههمراخان شاڭخهي ئۈچۈن مۇشۇ ئاخباراتنىڭ ئۆزىال كۇپايه ئىدى

 . قۇچاق ئاچتى ۋە ئۇنىڭ تهلىۋىنى اليىقىدا قاندۇرۇپ ئۇزىتىۋەتتى
 گىلـدە شـىر كهيىـپ هـالهتته يهنه غىلتـاڭ تاڭال كۈنى ئاخشىمى هېلىقى مهس پارتىزان دەل شۇ مهز

 . مهههللىسىگه يېتىپ كهلدى
 بۈگۈن ئـۇ، ههمراخـان شـاڭخهينى بىـر يـولى كۆچـۈرۈپ كهتمهكچـى ۋە ئالـدىن غۇلجىغـا يولغـا

 دە، هۇشىنى يوقىتىـپ – بىراق، ئۇ هازىر ئاشنىسىنىڭ ئىشىگىدە چوڭ قۇلۇپنى كۆردى . سېلىۋەتمهكچى ئىدى
 ۇ ئىشىگىنىڭ تۈۋىدىن نېرى كهتمهي گويا ههمراخان هـېلىال پهيـدا بولىدىغانـدەك ئ . قويۇشقا تاسال قالدى

 دە گـاه ئوڭغـا، » غىلتاڭ مهههللىسى « ئۇ، . تهقهززالىقتا مىنۇت، سائهتلهر ئۆتۈپ باراتتى . كۈتمهكته ئىدى
 . ئىچى پۇشقانسېرى ئاسمانغا قاراپ يۇلتۇز سانايتتى . تىت بوالتتى – سولغا مېڭىپ، تىت گاه

 همراخان كهلمىگهندىن كېيىن، غىلتاڭغا تېيىلغان بۇ هاماقهت تهشنالىقتا قۇرۇپ كهتكهن كـالپۇكىنى ه
 ئۇ يهنىال بىر ئالـدىغا، بىـر . دە، ئاندىن ئاستا مېڭىپ شۇ يهردىكى خهندەك بويىغا ئۆتتى – بىر چىشلىدى

 كاشكى بىر كىمدىن سوراشقا پېتىنالىسىچۇ؟ . كهينىگه ماڭاتتى
 . ئايلىنىپ يۈرەتتى ئۇ تار كوچىدا

 ههي يىگىت كىمنى ئىزدەيسىز؟ 
 ئـۇ . تـاڭ قالـدۇردى – دوقمۇشتىكى بالىخانا روجىكىدىن توساتتىن ئاڭالنغان بۇ ئاۋاز ئـۇنى هـاڭ

 ئـۇ، . هالهتلىرى نامايهن بولماقتا ئىدى » مىڭ بىر كېچه « كۆز ئالدىدا گويا . امان قارىدى دەرهال روجهك ت
 : ئۇڭغىچه روجهكتىن يهنه . بېرەلمهي قالدى دۇدۇقالپ دەماللىققا جاۋاپ

. دىگهن سوئال ئاڭالندى – ! ههمراخان شاڭخهينى؟ 
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 بالىخانا روجىكى يېنىغا قاتار قويۇلغان تهشتهك گۈللىرى ئارىسىدىن چىقىۋاتقان غايىپ ۋە مهنىلىـك
 . ىنى كۆرەلمىـدى ئهس پارتىزان ئۇنىڭ رۇخسار . ئهردەملىك بىر ئايالنىڭ ئاۋازى ئىدى – تهلهپپۇز ئهدەپ

 : بىراق ئۇ هازىر سىرىنى يۇشۇرماستىن
 . دىدى  ههئه، ئۇ نهگه كهتتىكىنه، 
 . ئۇ سىزنىڭ كاللىڭىزنى ئالتۇنغا تىگىشىش ئۈچۈن سېپىل ئىچىگه كهتكهن 
 . نىمه، نىمه؟ ئۆيىڭىزگه كىرسهم 
 ... ڭىزغا كىرمهيال قويۇڭ، ههمراخان شاڭخهينىڭ كهينىدىن ئۇ دۇنياغا مېڭىڭ ياكى ئۆز يولى 

 . مهسكه بۇ دۇنيا هارام بولدى . ئالهم بىردىنال قاراڭغۇالشقاندەك كۆرۈنهتتى . دەرىزە داققىدە يېپىلدى
 . هوشىنى يوقاتماقتا ئىدى – ئۇ ئهقلى

 ئوتتۇز بىرىنچى باپ
1 

 راست دىگهندەك، مهسنى غىلتاڭغا تېيىلدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇزۇن كىرپىك ههمراخان شاڭخهي
 ن يېرىم كېچىدە قېيۇم چاشقان، ئهههت شهيتان دىگهن دۈشمهن ئاخباراتچىلىرى بىلهن بىلله سېپىل تۈنۈگۈ

 ) جهنۇبىي دەرۋازا ( تهن دەرۋازىسى خو – ئۇالرنىڭ سېپىل ئىچى بىهلن قاتنىشى . ئىچىگه تىكىۋەتكهن ئىدى
 بۇ تۆشـۈك . ىق بوالتتى نىڭ شهرقى تهرىپىگه ئون نهچچه قهدەم نېرىدىكى ئاالهىدە ئېچىلغان تۆشۈك ئارقىل

 ئهسلىدە پارتىزانالرنىڭ بېسىمىغا بهرداشلىق بېرەلمىگهن ئههۋال ئاسـتىدا، تهكلىماكانغـا قـېچىش ئۈچـۈن
 . ئارمانغا يېتىدىغان دەرمانمۇ بار ئىدى . ئۇ چاغدا ئۈستۈنلۈك پارتىزانالر تهرەپته ئىدى . ئېچىلغان ئىدى
 دە،  نـدۈرۈش بـۇيرۇغىنى دۈشـمهنلهر بىلىۋالـدى پـارتىزانالرنى چېكى . ئىش ئهكسىچه  ئهمدىچۇ؟

 ئۇالر هازىر قاچماق تۈگۈل، پارتىزانالرنىڭ ۋە ئۇالرغـا يـاردەم قـولىنى سـوزغان . جىددى قۇتراشقا باشلىدى
 تېيىلىـشى يـۈز بېـرىش » غىلتاڭ كوچىسىدىكى « هىلىقى مهسنىڭ . ئادەمنىڭ قېنىنى ئىچىشكه هازىرالنماقتا

 مهس ئاخـشام . تىراگىـدىيه بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك چـوڭ ۋە جىـددى ۋەقه ئىـدى ئالدىدا تۇرغان قانلىق
 روجهكتىكى گۈل دالدىسىدىن تهنبىه يهپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئۇ سۆزلهر ئۇنىڭ مېڭىسىنى غىدىقالپ

 دەپ » يه؟ – بۇ ههسـهتتىن چىقىۋاتقـان سـۆزمىدۇ « گايىدا ئورۇنسىز هالدا . كېچىچه زىنهار ئۇخلىيالمىدى
 . كېيىن يهنه ئۆز گۇمانىنى ئىنكار قىالتتى . مان قىالتتى گۇ

 ئۇ ئىلىدىكى ههرەمباغ سوقۇشى، كېـيىن . ئۇنىڭ ئىسمى مهردان، بۇ يىل يىگىرمه يهتته ياشالردا ئىدى
 ئۇنىـڭ ئاقـسۇ سوقۇشـىدىمۇ . ئالتۇنقۇش ۋە قورغان سوقۇشلىرىدا چـوڭ قههرىمـانلىق كۆرسـهتكهن ئىـدى

 دەپ هـۆرمهت » بـاتۇر مهردان « ا ئۇنى پارتىزانالر كوماندىرى ههمىـشهم شۇڭ . ئىرادىسى كۈچلۈك ئىدى
 . بىلهن تىلغا ئاالتتى

 ئۇنىـڭ غىلتـاڭ . مىش پاراڭ تارقالغاندا قاتتىق غهزەپلىنىپ يۈرەتتى – ئۇ چېكىنىش توغرىسىدا مىش
 ئاچچىقىـدا ىتنىـڭ پ « . بىلهن ئاالقىدار بولسا كېـرەك كوچىسىدا تېيىلىپ چۈشۈشى ئاشۇ نارازىلىق كهيپىياتى

 . نىڭ مىسالى ئهنه شۇ ئىدى » كىيىمنى ئوتقا سالغان
 بۆلهكچه ئولتۇرۇشۇپ، كۆزلىرىڭ قىزىرىپ كهتكهنـدەك كۆرۈنىـسهنغۇ، مهردان، بۈگۈن قاپاقلىرىڭ 

 نىمه بولدۇڭ؟
 كوماندىر بۈگۈن سهههردىال مهرداننى ئىشتاپقا قىچقىرىپ، جىددى بىر ۋەزىپه تاپشۇرۇشنىڭ ئالدىـدا

. ه شۇ سوئالنى سورىدى ئهن
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 جىـم – الم لـېكىن نىمىـشقىدۇر . مهردان كوماندىرنىڭ ئالدىدا ههربى تهرتىپ بويىچه تىك تۇراتتى
 ان شاڭخهينىڭكىگه بارغىنىمنى ئىـشتاپ سـىزىۋالغان بولـسا ئىـشىم خ ئهگهر ههمرا « ئىچىدە ئۇ . دىمهيتتى
 . سىرنى ئىچىگه يۇتۇۋەتكهن ئىدى ئىرپان بولسا ئۆزى بىلگهن بۇ . دەپ ئهندىشه قىالتتى » چاتاق

 : كوماندىر سۆزىنى بىردىنال رەسمىي ۋەزىپىگه يۆتكهپ بۇيرۇق بهردى
 نى باشالپ ئاياق كېرىش، قارا سـاقال » پىداكارلىق ئهترىتى « سهن . بېشىدا دۈشمهننى توسايمىز يار 

 . ئاتامدىن تارتىپ ئالتۇنلۇرۇم ۋە ئايرۇدۇرۇمغىچه ئارلىقنى قوغدايسهن
 . دىدى مهردان چاس بېرىپ – ... ولداش كوماندىر خوپ، ي 
2 

 ئۇالرنىـڭ قاتارىـدا ئىرپـان، قۇتلـۇق، . ئىـدى » ئالتۇنچى يىگىتلهر « پىداكارالرنىڭ خېلى بىرقىسمى
 . ئوغۇلخان قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى

 كۈن چۈشتىن قايرىلغان چاغدا ئىرپـان ئۆزىنىـڭ ئىـشىنى تهق قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن، هۆكۈمـا
 . غـا كهلــدى » پـارتىزانالر دوختۇرخانىـسى « دىن بىـلهن خهيىرلىـشىش ئۈچـۈن، دۆلهتباغــدىكى سـىراجى

 بۈگۈن بولسا، پهقهت بىر قـانچه ئۇشـشاق . ئادەتتىكى چاغالردا دوختۇرخانا ئالدىدا ئادەم قايناپ تۇراتتى
 . بالىالرال ئويناپ يۈرىشهتتى

 : اپقا نهزەر تاشلىدى ئىرپان دوختۇرخانىنىڭ ئالدىدىكى پهلهمپهيگه چىقىپ ئهتر
 ئاسـتا چۆكـۈپ كېتىۋاتقـان قىپقىزىـل شـاردەك – قۇياش غهرپته قۇمېرىق دەرياسى ئىچىـگه ئاسـتا

 تهڭرى تېغىنىڭ مهشـهۇر تۆمـۈر چوققىـسى تهرەپـتىن ئۇرغـۇپ كېلىۋاتقـان كـۈز شـامىلى يـول . كۆرۈنهتتى
 نـگهر تۇمـشۇق قارلىغـاچالر كوچـا ئـاال بويـۇن، زە . ياقىسىدىكى دەرەخلهرنىڭ غازاڭلىرىنى شىلدىرلىتاتتى

 . بويلىرىدا قانداقتۇر بىر ۋەهىمىدىن چۆچۈگهندەك، ئىنتايىن تېز ئۇچۇپ يۈرىشهتتى
 ىلغان نهۋقىـران قورال يىتىشمىگهنلىكتىن، ياغاچ توقماق ۋە كالتهك كۆتىرىپ چىقىپ پىدائىيلىققا يېز

 بىلىـشلىرىنىڭ – دىگهنـدە تونـۇش سهۋىۋىدىن ئات ئىـزلهپ، هه » چېكىنىش جىددىيهتلىگى « يىگىتلهر،
 . ئۆيىگه چېپىشاتتى

 دە، ئـۇ – دوختۇرخانىنىڭ ئىچكى قوراسىدىن ئاڭالنغان سـاتار ئـاۋازى ئىرپـاننى مايىـل قىلـدى
 ئاشۇ چاغدا ئىرپان ياتقان بالنىستنىڭ ئالدىدىكى بىـر ياغـاچ بهلدىڭـدە . كهينىگه بۇرۇلۇپال قوراغا كىردى
 ئۇنىڭ هازىر چېلىۋاتقان مۇزىكا ناۋاسـىدىن قويـۇق . لىپ ئولتۇرغان ئىدى سىراجىدىن مۇنهججىم ساتار چې

 مۇزىكىنىڭ ئاياقلىشىشى بىلهن تهڭ، ئىرپان دەرهال مۇنهججىمنىـڭ . ماتهم پۇرىغى ئهكىس ئېتىپ تيراتتى
 : ئىكرام ۋە ساالم بىلهن كۆرۈشۈپ سورىدى – دە ئهدەپ – ئالدىغا يۈگۈرۈپ باردى

 ا يارىدار جهڭچىلىرىمىزدىن قانچه كىشى بار؟ بوۋا، هازىر دوختۇرخانىد 
 بوۋاينىڭ ئاقارغان قويۇق قاشلىرى ئاستىدىكى سۇلغۇن كۆزىدىن بىراقال ياش تۆكۈلدى ۋە بىـر ئـاز

 : دېمىنى ئېلىۋېلىپ جاۋاپ بهردى
 ... پهقهت مهنال بار 
 . ئىرپان ههيران بولۇپ يهنه سورىدى  قالغانالرچۇ بوۋا؟ 

 – لى هــازىر يــۈز بېرىۋاتقــان چېكىــنىش ههركىتىنىــڭ ئــادەتتىكى پــارتىزان ئىرپاننىــڭ بــۇ ســوئا
 . پىدائىيالردىن خېلىال مهخپى تۇتۇلۇۋاتقانلىغىدىن دېرەك بېرەتتى

 دىــدى ســىراجىدىن  تهكتىنــى مهنمــۇ چۈشــىنىپ بواللمىــدىم، – ئوغلــۇم بــۇ ئىــشالرنىڭ تېگــى 
 زۇپ، ئىلىغا قاراپ كېتىشىپتۇ بۈگۈن چۈشتىن بـۇرۇن ئاخشام مهجرۇهالرنى هارۋىالرغا ئولتۇرغۇ  مۇنهججىم،

 تۈسـكى نهرسـىلهر چېچىلىـپ تۇتۇپتـۇ، ههمـمه – بۇ يهرگه كهلسهم ههممه نهرسه خـانىۋەيران، ئهسـكى
 كۆڭلۈمـدىكىنى دىـسهم مهن سـېنىڭ بىـلهن خهيىرلىـشىۋاالي . ئۆيلهرنى قاراشتۇرۇپ چىقتىم، ئادەم يوق

. ئىدىم دىگهن نىيهتته تهقهززا بولۇپ تۇرغان
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 خـالىس نىيهتلىرىمىـز ئۇقتاسـىغا . رەهمهت بوۋا، مهنمۇ خۇددى ئۆزلىرىـدەك نىيهتـته كهلگهنـمهن 
 . نامازدىگهر مهزگىلىدە ئۇالر خوشالشتى . كهلگىنى ئۈچۈن چهكسىز خۇشالمهن

 ئوتتۇز ئىككىنچى باپ
 هر يـۈزىنى ۋاقىت خۇپتهندىن ئـۆتكهن چـاغ، ي . كهچ كىردى . كۈنى ئىدى – 26 ئاينىڭ – 9 بۈگۈن

 تهييـارلىق – قوماندانلىق ئىشتاۋىدىن تۇنجى قېتىملىـق يېـشىل سـاليوت . تۈن پهردىسى قاپالپ تۇراتتى
 كهپتهرخانـا يـولى ئـارقىلىق – تـاقالر بـاش كىـرىش – ئىشتاپنىڭ مهسئۇللىرى ۋە يـۈك . پارولى بېرىلدى

 . دەتلىك ئوق ياغدۇرماقتا سېپىل ئهتراپىدىكى هۇجۇمچى جهڭچىلهر دۈشمهن ئۈستىگه شىد . چېكىنمهكته
 بۇيرۇققا بىنائهن ئىرپان، قۇتلۇق، ئوغۇلخان ۋە غاپپار قاتارلىق پىداكارالر گۇرۇپپىـسى بـاش كىـرىش

 ئۇالر جهڭ ئارغىماقلىرىنى كىرىش ئاستىدىكى ئىـشهكچى يۈسـۈپ . ئۈستىدىكى ئىستىهكامغا قاراپ ئاتالندى
 قىـسىلچۇغى ئـارقىلىق » قوشقار پاتمـاس « ئاندىن . ويدى باڭگازىنىڭ قوراسىغا يېقىن ئورمانلىققا باغالپ ق

 قوشـقار « قۇتلۇق بىلهن ئوغۇلخـان . يارداڭلىقنىڭ ئۈستىگه چىقىپ تهيىنلهنگهن پوزىتسىيىلىرىگه جايالشتى
 نىڭ جهنۇبى لىنىيىـسىگه، ئىرپـان بىـلهن غاپپـار شـىمالىي لىنىيىـسىگه يىنىـك پىلىمـوتلىرىنى » پاتماس
 . هربىرىدە يهنه گرانات، قىلىچ قاتارلىق زاپاس قورالالرمۇ بار ئىدى ئۇالرنىڭ ه . تىكلىدى

 كوماندىر سوپى سابىروپ، كوماندىر ئىـسكادىرون مهردانـالر ئـات چـاپتۇرۇپ يـۈرۈپ، جهنـۇپتىن
 غىـچه پىـداكارالرنىڭ ئورۇنالشـقان ئىـستىهكاملىرىنى » ئـالتۇنلۇرۇم « ىن قارا ساقال ئاتامـد – شىمالغىچه

 . پىل ئهتراپىدا قالدۇرۇلغان جهڭچىلهرگه بۇيرۇق بهرمهكته كۈزەتمهكته چه سې
 تىنىمـسىز ئېتىلىۋاتقـان .. سېپىلغا ئوق ياغدۇرۇۋاتقان جهڭچىلهرنىـڭ روهـى يهنىـال ئۈسـتۈن ئىـدى

 بىـرىگه – زەمبىرەك ۋە مىلتىق ئوقلىرى خۇددى ئهرشنىڭ يورۇق يۇلتـۇزلىرى سـاقىغاندەك، ئاسـماندا بىـر
 . ىغى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى گىرەلىشىپ ئۆتۈشۈۋاتقانل

 لېكىن، پـارتىزانالر تامانىـدىن سـىجىل ياغـدۇرۇلۇۋاتقان بـۇ ئـوقالرنى دۈشـمهن تهرەپ هـازىر
 تهك بىر تۈتهك پهردە، » ئۆتكۈنچى چاقماق « ئۇالر بۇنى چېكىنىش ئالدىدا ئىشلىتىلىدىغان . مهنسىتمهيدۇ

 لغۇسى هۇجـۇم ئۈچـۈن جىـددى تهييـارلىق كـۈتمهكته ئۇالر شۇڭا سېپىل ئىچىدە بو . دەپ هۆكۈم قىلىشاتتى
 ياالقچى هاكى قاتارلىق دۈشمهن ئوفېتسىرلىرى پىدائىيالرنى قىـرىش ئۈچـۈن قهسـهم بېرىـپ، مهي . ئىدى

 پارتىزانالرغا ياردەم بهرگهن مىڭلىغان ئاهالىنىڭ قېنىنى ئىچىش بهدىلىگه شۆهرەت ئـوردىنى . ئىچىشمهكته
 . اقتا قاتاش ئۈچۈن كۆزىنى قىزارتم

 هاكى پهيجاننىـڭ . سېپىلنىڭ خوتهن دەرۋازىسى يوشۇرۇن ئېچىۋېتىلدى . مانا تۈن ههسسىدىن ئۆتتى
 ... ئۇنىڭ ئارقىسىدىن دۈشمهننىڭ باشقا قىسىملىرى . ئاتلىق پهيى زەربىدار بولۇپ سىرتقا چىقتى

 مهردان . ه مازىرىنىـڭ جهنۇبىـدىن يـۆگهپ ئىلگىـرلىمهكت » قارا سـاقال ئاتـام « ئۇالر ئالدى بىلهن
 . ئورۇنالشتۇرغان پىداكارالر قان كېچىپ ئېلىشماقتا

 گۈلبـاغ تهرەپـتىن چېكىـنگهن پـارتىزانالر ئوتتـۇرا . دۈشمهن چېرىكلىرى يهنه قاپساپ كهلمهكـته
 يارنىـڭ . كىرىشتىن يارداڭلىق ئۈستىگه چىقىش بىلهن تهڭ هـاكى پهيجـاڭ چېرىكلىـرىگه روبىـرو كهلـدى

. تۇپراقنىڭ يۈزى قانغا بويالدى ئۈستىدىكى ئاق مامۇقتهك
 بىر – دۈشمهن چېرىكلىرى ئىككى يول بىلهن . قوماندانلىق ئىشتاپ تاز لهڭگىرگه چېكىنگهن ئىدى

 ئىـشتاپنى قىـسىپ بـاش كىـرىش ئـارقىلىق قومانـدانلىق – قىسمى يارنىڭ ئستى، بىر قىسمى كهپتهرخانا
 ۇبىغا ئورۇنالشـقان پىـداكارالر دۈشـمهننىڭ ئالـدىنى گۆرىستانلىغىنىڭ جهن » ئالتۇنلۇرۇم « . ئىلگىرلىمهكته

قوشـقار پاتمـاس تارچۇغىـدىن چىقىۋاتقـان دۈشـمهنلهرگه پىلىمـوت « قۇتلۇق بىلهن ئوغۇلخـان . توسىدى
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 ئىرپان، غاپپار ۋە مهردانالر يار ئۈستىدىن بېسىپ كهلگهن دۈشمهن چېرىكلىرىنى ئۆزلىرى تهرەپكه . قويدى
 . هڭ ئىككى سائهتچه داۋام قىلدى قانلىق ج . بهنىت قىلىۋالدى

 ساناقسىز يۇلتـۇزالر گويـا ئهرش – زۇمرەتتهك تىنىق ئاسماندا سان . تاڭ سۈزۈلۈشكه باشلىغان ئىدى
 » ئــالتۇنلۇرۇم « ســارىيىغا ئورنىتىلغــان ئېلىكتىــر المپۇچكىلىرىــدەك پىلىلــداپ يېنىــپ تــۇراتتى،

 تهڭـرى تېغىنىـڭ سانـسىز . ىق زىمىن سوزۇلۇپ ياتاتتى گۆرىستانلىغىنىڭ ئهتراپىدا پايانسىز ئالتۇن تۇپراقل
 قارلىق چوققىلىرى ەويا قههرىمان يىگىتلهرنىڭ ئاق ئۇستىخان دۆۋىلىرىدىن هاسىل بولغان قهۋرى بېشىدەك

 . نامايهن بوالتتى
ــا ــا، جهڭ يهنه قىزىماقت ــوقلىرى ئازايماقت ــداكارالرنىڭ ئ ــك . پى ــۇالر كىچى ــا – ئ ــك قاپاقالرغ  كىچى

 . ىشقان بۇالق سۈيىنى تهڭ تالىشىپ ئىچىشهتتى تولدۇرۇۋېل
 . ئههـۋال جىددىيلهشـتى . دۈشمهن ئهسكهرلىرى ئوغاق شهكىلدە سهپ تۈزۈپ، ئىلگىرلهپ كهلمهكـته

 يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم مومىنتى قاش بىلهن كىرپىـك ئارلىغىـدەك . مهرت يىگىتلهرگه سىناق مهيدانى قۇرۇلماقتا
 ك بىلهن دۈشمهن ئۈستىگه ئېتىلىپ بېرىپ، قۇربان بولغاندىن كېـيىن، مهردان مهرتلى . يېقىن قالغان ئىدى

 . قۇتلۇق، ئوغۇلخان ۋە غاپپارالرمۇ ۋىجدان سادالىرىنى ياڭرىتىپ، قانغا بويالدى
 ئىرپان هودۇقماستىن ئاخىرقى مىنۇتنى تهنها كۈتمهكته، ئۇنىڭ بايا يارداڭلىق ئاستىدىكى ئورمانغـا

 . ىقى چىقىراپ تۇراتتى باغالپ قويغان قىيىر ئارغىم
 دىدى ئىرپان ۋە ئاياپ كېلىۋاتقان ئىككى گىرانـاتىنى – ! يا جاندىن كېچىش كېرەك، يا جاناندىن 

 يان تهرەپتىن كهلگهن دۈشمهن ئوقلقرى كېلىـپ، . كۆتىرىپ، يېقىنالپ كهلگهن دۈشمهن ئالدىغا يۈگۈردى
 : ئۇ ئاخىرقى تىنىقىدا . جهسۇر يىگىتنى يىقىتتى

 ئۇنىڭ كـۆكرەك يانچۇغىـدا . يۇ، شهرەپ بىلهن قۇربان بولدى – دىدى – ! هككهن ئوقالر ئاه چاال ت 
 سىراجىدىن مۇنهججىم يادىكار قىلغان ئهمىر خۇسراۋدېهلىۋىنىڭ مىسرالىرى كۆكسىدىن سىرغىپ چىقىۋاتقان

 : قىزىل قان بىلهن چاپلىشىپ قالغان ئىدى – قىپ

  گۈل، قىرمىزە ياپراق، – بوستاندا الله
 ۇنچه ههرخىل رەڭنى نهدىن ئالدى باغ؟ ش

 ئىسسىق قان پۇرىغى كېلىدۇ ئۇندىن،
... بهكمۇ كۆپ ئادەمنى يهپتۇ بۇ تۇپراق


