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YOZUVCHIDAN

Oʻzbekning dono baxshilariga shogird tushib, 
ushbu dostonga qoʻl urdim.

Meshpolvon toʻgʻrisida oltiariqliklar juda koʻp hangoma-
lar aytib yurishadi. Bularni eshitmabsiz, bu dunyoga kelmab-
siz. Lekin, shunisiyam borki, uning gʻaroyib kechinmala
rini birov undoq ta’riflasa, boshqasi: «Yoʻq, aslida bundoq 
boʻlgan», deydi. Menimcha, ertakchilarning hammasiyam 
haq. Chunki, zigʻirdekkina haqiqatdan tugʻilgan qissanamo 
bu choʻpchak asrlar davomida ogʻizdanogʻizga oʻtib, keng 
ildizlayvergan, har bir otaona oʻgʻilqiziga oʻzidan qittak 
qoʻshib soʻzlayvergan. Ahvol shunday boʻlgandan keyin, 
endi borini ortiqcha yashirmay, yoʻgʻini loflab oshirmay, 
sizlarga oʻrtachasini hikoya qilib berganim tuzuk.

Aytishlariga qaraganda, oʻsha omadli Meshpolvon kela-
jakda oʻz ishlari afsonaga aylanib, nomi tarixda qolishini hali 
bilmagan chogʻlaridayoq, tashqi qiyofasi bilan boshqalardan 
yaqqol ajralib turarkan: ikki lunji nogʻora, beti oftobdan zo-
gʻora, jagʻida eshak tepkisi naqshlagan chandiq, qorni naq 
qirq pudlik sandiq, burni mushuknikidek puchuq, yelkasi 
baayni hurpaygan chumchuq, boʻyni oldinga enkaygan, 
quloqlari dinkaygan, oyoq bosishi ilangbilang, boshi Yoz
yovon choʻlidek yapyalang, koʻrinishidan kamgapu anqov, 
aslida mahmadanayu mijgʻov, koʻzlari boyqushnikidek ola... 
xullas, rosayam qiziq bola ekan.

Shu bolapaqirning handalakdek boshiga momaguldirak-
dek koʻrgilik yogʻilib, oʻn ikki yoshga toʻlibtoʻlmay tirik ye-
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tim boʻlib qoldi. Yirtqich Sepkilshohning qora papoq kiygan 
askarlari sel yangligʻ bosib kelib, uning bolalik quvonch  
larini beayov yuvib oʻtdi. Xonadonlar talontaroj, kulbalar 
vayron, ekinzorlar payhon boʻldi. Tirik qolgan jangchilar 
bilan sogʻlom qizjuvonlarni zanjirband etishib, birini qul, 
birini choʻri sifatida Qahratoniya degan uzoq oʻlkaga haydab 
ketishdi. Ularning orasida Meshpolvonning yarador dadasi 
bilan koʻzlari kiyiknikidek chiroyli onasi ham bor edi.

Meshpolvon hoʻnghoʻng yigʻlab, bandi qilinganlar 
ortidan ancha joygacha ergashib bordi. Shunda dadasi unga 
oʻqrayib: «Oyimqizlarga oʻxshab hiqillama! Yurt senga 
qolyapti!» – deb jerkib berdi.Onasi boʻlsa, oʻgʻliga yuragi 
toʻliqib bir qarab qoʻydiyu, negadir tezda yuzini oʻgirib oldi.

Dadasining gapidan keyin Meshpolvon oʻzoʻzidan joyi
da toʻxtab qoldi, dashtning chagʻir yoʻlida imillab qadam 
tashlayotgan odamlarning qorasi oʻchgunicha moʻltirab 
turaverdi.

Yuzlab oyoqlar ostidan koʻtarilib, ufqni tumandek qoplab 
olgan chang astasekin sepsidi, ilonizi yoʻl endi boʻmboʻsh 
edi. Bandi qilinganlar safi butunlay koʻzdan yoʻqolgan boʻl-
sada, ular aytib borayotgan qoʻshiq bolakayning quloqlari 
ostida qaytaqayta jaranglayverdi:

Mardlar senga fido boʻldi,
Bizlar tirik judo boʻldik,
Kechir bizni, Ona yurt.
Mungli qoʻshiq aytmoqdamiz,
Seni tashlab ketmoqdamiz,
Kechir bizni, ona yurt.
Bergan suting oqlolmadik,
Dushmanlardan saqlolmadik,
Kechir bizni, ona yurt.
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Endi payhon dalalaring,
Qul-choʻridir bolalaring,
Kechir bizni, ona yurt.

Ancha mahalgacha daragi boʻlmaganidan yuragi 
poʻkillab, dushmanlar uniyam qullikka sudrab ketishdimikan 
deb joni halak yurgan enasi, Meshpolvonning sogʻsalomat 
qaytib kelganini koʻrib, avvaliga sevinchi ichiga sigʻmay 
qoldi. Keyin birdaniga «huvhuv»lab yigʻlashga tutindi:

– Qora papoq kiyganlar hamma narsamizni talab ketishdi. 
Endi seni qanday toʻydiraman, yetimchaginam?

– Muncha vahima qilasiz? – deb chinqirdi Meshpolvon. 
– Filni pishirib bering deyapmanmi? Ja borsa, bir qozon 
shoʻrva ichib, ikki tandir non yeymanda.

Yaxshiyamki, bu yurtning quyoshli oyi koʻp, tuprogʻining 
moyi koʻp, ariq bilan soyi koʻp. Bosqinchilar ketganidan 
keyin yoz oʻrtalarida ekilgan boʻlishiga qaramay, arpayu 
bugʻdoy, moshu loviya, makkayu sholi, javdaru qoʻnoq, 
qizilchayu oshqovoqlar kech kuzga qolmasdan pishib yetil-
di. Odamlar koʻp tirishib, kam uxlab, tut shinnisini zogʻora 
nonga bulab, oshqovoqni sutga dimlab, behi bargidan choy 
damlab, qullikka ketganlar gʻamida koʻz namlab, qishdan 
esonomon chiqib olishdi.

Bu davrda Meshpolvon bilan enasiga, ayniqsa, qiyin 
boʻldi. Kampir bechora oʻzini unutib, chala toʻyish tufayli 
nevarasining koʻzlari kirtayib borayotganiga kuyunsa, xoʻra-
tomoq bola doʻmbiradek qorni kun sayin puchmayib, belida 
ishton oʻrnashmay qolayotganidan ichikib yurdi.



  6  

MESHPOLVONNING JANGLARI

Sirdaryo bilan Amudaryo joʻsh uraverdi, Orol dengizi 
toʻlasicha turaverdi. Ot ketidan toylar oʻtib, kun ketidan oylar 
oʻtib, yana bodom gulladi. Qushlar chugʻurlashni, chumolilar 
ushoq oʻgʻirlashni boshladi. Meshpolvonning yurtdoshlari 
asalari galasi bilan bir vaqtda tirikchilik tashvishiga tushdi. 
Kampirlar urugʻlik donni saralab, chollar qoʻsh haydashdi, 
qizlar ariq tozalab, oʻgʻil bolalar kesak yanchishdi.

Shudgordagi qopqora doʻngalak kesaklar xuddi qora 
papoqli boshlarga oʻxshardi, bolakaylar ularni ayamasdan 
yanchib, havasga tesha urishaverdi.

– Vuy, manavining kattaliginii!
– Sepkilshohning askarboshisi ana shuda.
– Iye, bir urib atala qilaylik boʻlmasa. Mana!
– Hayuvv!!!

Olib tesha-toʻqmoqni,
Yanching qora papoqni,
Hayuv-v!
Bilakda kuch toʻplaymiz,
Yurakda oʻch toʻplaymiz,
Hayuv-v!
Togʻimizda lola koʻp,
Yurtimizda bola koʻp,
Hayuv-v!
Mayli, bizni koʻrgan choq
Kuyib oʻlsin Sepkilshoh,
Hayuv-v!

Urugʻlar sepilib, koʻchatlar ekilib, sukut oʻrnini umid 
egalladi. Dehqonning oyogʻi dalada, ogʻzi yallada boʻlib 
qoldi.
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Laylak oʻtib gʻoz keldi, bahor ketib yoz keldi. Joʻjalar 
xoʻrozga, kurtaklar charosga aylandi. Boshoqlarga oʻroq, 
qovunlarga pichoq tegib, jazlar bir qozon, tandirdagi oʻtlar 
alamazon boʻldi.

Mana shunday fayzli kunlarning birida Meshpolvon 
oʻtin yoraman deb, toʻnka yaqinida turgan sopol togʻorani 
sindirib qoʻydi. Shu narsa bahona boʻldiyu, oʻgʻlini sogʻinib, 
koʻpdan beri ichidagi zahrini kimga sochishni bilmay yurgan 
enasi xumor yozib sannashga tushdi:

– Bitta toʻngakni eplab yorolmaysan, yashshamagur. 
Boʻying terak boʻlsayam, oʻzing erkak boʻlmading. Erkak 
boʻlganingda, otaonangni qullikka joʻnatvoriib, tomosha
qovoqdek doʻmpayib oʻtirarmiding? Hoy, koʻzimga qara, 
jigarlaringga kuyishni bilmasang, odamlardan uyalishni bil. 
Oriyat degan narsa bormi oʻzi senda? Oriyating boʻlmasa, 
boʻyningni boʻyinturuqdek qilib yuraver. E, satqayi odam 
ket!

Qorniday katta, ishtahasiday kuchli boʻlmasayam, harqa-
lay Meshpolvonda oʻziga yarasha hamiyat bor edi. Enasining 
gapi yuragiga achishtirarli darajada ogʻir choʻkib, dilida 
gʻashlik chuvalandi. Otga mingashtirib bozor kezadigan 
dadasi bilan ochligini koʻzidan sezadigan onasini oʻziyam 
oʻlgudek sogʻinib yuruvdi. Kampirning xarxashasi turtki 
boʻlib, erkaklik nimaligini bizdan koʻrasiz endi, deya shartta 
safarga hozirlandi. 

Ammo, gʻarib jangchining na maxsus ustboshi, na 
qurolaslahasi bor edi. Yaktakishton ustidan astarsiz cho-
ponini kiyib, beliga chilvir bogʻladi, yelkasiga hoʻkizteri 
poʻstakni ilib, qatiq ivitiladigan sopol chapyani boshga 
dubulgʻadek oʻrnashtirdi, belbogʻiga daskalla qistirdi, qo-
zonning yogʻoch qopqogʻini qalqon, uchiga bigiz qoqilgan 
oʻqlovni nayza qildi. Qoʻshni cholning oldingi oyogʻi oqsoq 



  8  

xachirini qarzga olib, egarjabduq urdi. Unga minmoqchi 
boʻlganida, oftobda qizib turgan uzangi oyogʻini jizillatdi. 
Oʻsha turqatvorda xachirni yetaklab enasining qoshiga 
bordi, uning kiyilganda choki tepada turadigan, tagcharmsiz 
shalpildoq kovushiga suqlanganicha bir soʻz dedi:

Sepkilshohning elatiga qilay yurish,
Boʻlar endi dunyoda eng katta urush,
Noqulaydir yalangoyoq jangga kirish,
Enajonim, kalishingni berib turgin.
Toki chapya butun ekan – boshim omon,
Poʻstakdan oʻq oʻtmas dushman otsa kamon,
Bir urganding, gurzidan ham oʻqlov yomon,
Enajonim, kalishingni berib turgin.
Qozonqopqoq yuragimni asrab yurar,
Sepkilshohing kimligimni endi koʻrar,
Gʻalabaga bitta kovush yetmay turar,
Enajonim, kalishingni berib turgin.

Meshpolvondan bunday qahramonlikni kutmagan enasi 
oldiniga ikkilanib qoldi. Koʻsov bilan savalab, shashtidan 
tushirmoqchi ham boʻldi. Lekin, sinchiklab qarasa, ahdi qat-
tiq, koʻzida achchiq, lablari pichirlab, tishlari gʻijirlab turibdi. 
Qaysarligi qoʻziganini sezib, endi uni yoʻldan qaytarolmasli
gini fahmlab, indamay hujraga kirib ketdi. Bir zumdan keyin 
ikki koʻzi oziqovqatga toʻldirilgan xurjunni zoʻrgʻa koʻtarib 
chiqib, egar qoshiga oʻngardi. Kalishini yechib berayotib, 
pandnasihatlar bilan nevarasiga oq yoʻl tiladi:

Yoʻling oydin yoʻl boʻlsin,
Bosgan izing moʻl boʻlsin,
Yantoq uzsang, gul boʻlsin,
Tikonlari tilmasin.
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Soʻz quyilar labimdan,
Magʻiz chayna gapimdan,
Non tilama har kimdan,
Nafsing buzuq boʻlmasin.
Uchrasa ham oʻtinchi,
Salom bergin birinchi,
Seni koʻrgan har sinchi
Odobsiz deb bilmasin.
Tentak soʻksa, doʻqlama,
Yongʻoqzorda uxlama,
Alam oʻtsa, yigʻlama,
Bardoshlilar oʻlmasin.
Hatto holing tangida
Gʻoz yur odam rangida,
Yoʻl soʻrama bangidan,
Seni sarson qilmasin.
Yuvoshga musht doʻlayma,
Zoʻrni koʻrsang, goʻlayma,
Och qolganda sulayma,
Qizlar sendan kulmasin.

Meshpolvon oʻzini xachirga joylab, enasining gapini 
beliga boylab, yoʻlga tushdi. Yoʻllar esa kaftdagi ajinlardek 
chiziqchiziq, yarmi tekisu yarmi buzuq, biri cheksizu 
biri uzuq edi. Bolapaqir oqsoq jonivorini niqtab, har qaysi 
guzarda bir toʻxtab, tepa kelsa oʻrlab, nishablikda ashulani 
tuyoq ovoziga joʻrlab boraverdi:

Olma yedim baqalogʻidan,
Gilos yedim chaqalogʻidan,
Anjir yedim yapalogʻidan,
Bogʻbon buvaning shapalogʻidan...
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