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 غۇنچهم

  قادىرىۇنۇن ز

  )ئۈچ پهردە بهش كۆرۈنۈشلۈك دراما(
  

  قاتناشقۇچىالر
  

   ياشالردا17ئهقىللىك، ئىشچان قىز، _ غۇنچهم 
  )غۇنچهمنىڭ ئاشىقى( ياشالردا 20ئىشلهمچى يىگىت، _ نۇرۇم 

   ياشالردا50غۇنچهمنىڭ ئانىسى، _ زورىخان 
   ياشالردا30شاڭيۇنىڭ مالىيى، _ مهشرەپ 
   ياشالردا48ىسى، مهشرەپنىڭ ئان_ پاتهمخان 

   ياشالردا25يالالنما دېهقان، _ تۇرغان 
   ياشالردىكى ئوغلى20شاڭيۇنىڭ مالچىسىنىڭ _ ئامانتاي 

   ياشالردا50كهمبهغهل دېهقان، _ ئازنىباقى 
   ياشالردا35كهمبهغهل دېهقان، _ ياقۇپ 

   ياشالردا45پومېشچىك، _ ئۆمهر شاڭيۇ 
  اشالردا ي38ئۆمهر شاڭيۇنىڭ خوتۇنى، _ شهرۋان 

   ياشالردا17ئۆمهر شاڭيۇنىڭ ئوغلى، _ سېيىت 
   ياشالردا40ئهللىكبېشى، _ باسىت 

   ياشالردا45قوشۇمچه سودىگهرلىك قىلىدىغان باي دېهقان، _ ھاشىمباي 
  . ئايال دېهقانالر ۋە يىگىتلهر–يايىالر، بىر قانچه ئهر 

  
  بىرىنچى پهردە

  
ىنىڭ ئارقا تهرىپى ئالمىلىق باغ غۇنچهمنىڭ دادىسىدىن قالغان ھويلىسى، سهھن

سول تهرىپىدە ئۆينىڭ . بولۇپ، ھويال بىلهن باغنى تالدا توقۇغان قاشا ئايرىپ تۇرىدۇ
ئىشىكى ۋە پهنجىرىلهر كۆرۈنىدۇ، ئۇنىڭ ئالدىدا چېچهكلىگهن كاۋا بارىڭى، باراڭ ۋە قاشا 

ىلى، غۇنچهم بوراندا ئهتراپىدا چىرايلىق ئېچىلغان تۈرلۈك گۈللهر باھارنىڭ ئاخىرقى مهزگ
  .قېقىلىپ كهتكهن ئالمىالرنى سېۋەتكه تېرىپ يۈرۈپ ناخشا ئېيتىدۇ
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  ئالمىالر پىشاي دەپتۇ، 
  .  شېخىدا مهي بولۇپ–شاخ 

  يار بىزدىن يامانالپتۇ،
  .بۇلۇت توسقان ئاي بولۇپ

  
  مهن بارايمىكىن ئۇندا،
  .يار كېلهرمىكىن مۇندا
  يارغا يار كېرەك بولسا،

  . ېلهر مۇنداقول سېلىپ ك
  

  ).باراڭغا كېلىپ، ئالمىالرنى يېرىپ قاق سالىدۇ(
   دە، –ئاخشامقى بوران ئاچچىقىنى ئالمىالردىن ئاپتۇ 

  .توڭ ئالمىالرنى تازىمۇ قېقىۋېتىپتۇ
  ).قولىدا ئوتىغۇچ، زورىخان كىرىدۇ(

  
ز نېمه قىلىۋاتىدىغانسهن قىزىم، ئوتياشالرنى ئوت بېسىپ كېتىپتۇ، ئىككىمى: زورىخان

  .بىر بولۇپ، ئوتىۋەتسهك بوالتتى
  . بوراندا قېقىلىپ كهتكهن ئالمىالرنى قاق سېلىۋېتهي: غۇنچهم
ي پايدىسى يوق ئىشنى قويۇپ تۇرساڭچۇ، ئۇنى بىكار ۋاقتىڭدا ...ئۇ: زورىخان

ئوتقا چېقىلدۇرۇپ قويساق، . ئاۋۋال ماۋۇ ئوتياشالرنىڭ ئىشى زۆرۈر ئهمهسمۇ. قىلىۋاالرسهن
  . ن ئهمگىكىمىز زايه بولۇپ كېتىدۇشۇنچه قىلغا
ئىسسىقىڭ ئېشىپ .  پهش دېگۈچه ماۋۇ سېۋەتتىكىنى جايلىۋېتىمهن–ھهش : غۇنچهم

شۇ ۋاقىتتا خوي ئىش . قالغان چاغالردا قاق سۇ چىالپ بېرىمهن ئهمهسمۇ ئاپا
  .قىپتىكهنسهن قىزىم دەپ قاالرسهن

نچىلىقىمىز بولمىغاندىن ئۇ سۆزۈڭغۇ راست قىزىم، بىزنىڭ باشقا دېهقا: زورىخان
ئاۋۋال قورساق تويىدىغان . كېيىن تېرىغان ئوتيېشىمىزغا ئوبدانراق قارىساق بولىدۇ

ئىشقا يۈگۈر، ماقۇلمۇ، ئالمىالر ئۇسساپ كېتىپتۇ، ئۇنى سۇغىرىش كېرەك ئىدى، باغنىڭ 
 تايتاڭ ئىككى بايۋەچچى ھېلىتىنال –ھېلىقى ئهركه . شورىلىرىنى توراش كېرەك ئىدى

خويمۇ تويۇپ كهتتىمغۇ شۇ ئۆمهر . ىشمىغان كۆك ئالمىالرنى ئوغرىالشقا باشالپتۇپ
  .شاڭيۇنىڭ شۇملىرىدىن

ئالما بىلهنال قانائهتلىنىدۇ دەمسهن ئۇالرنى، تۈنۈگۈن كهچقۇرۇن گۇگۇم : غۇنچهم
  چۈشكهندە بوران چىقىشقا باشلىدىغۇ؟

  .ھه: زورىخان
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 قاراپ باقاي دەپ باغقا چىقسام، سېيىت بوران ئالمىالرنى قېقىۋەتتىمىكىن: غۇنچهم
دېگهن ماڭقىسى شورىدىن چۈشۈپ كاتهكتىن توخۇ ئوغرىالۋاتىدۇ، يوغان چالما بىلهن 

  . گهجگىسىگه بىرنى قويدۇم
  .ئۆلتۈرۈپ قويۇپ باالغا قالما، ئۇ جۇۋاينىمهكنى يهنه: زورىخان
ئۇرغىلى بېشىنى يېسۇن ھارام تاماق، تېخى ئاغزىنى يامان قىلىپ : غۇنچهم

كېلىۋاتىدۇ، كۆسهي بىلهن دۈمبىسىگه بىرنى قويۇۋىدىم، ئېشهكتهك تۇرۇپ 
  )كۈلۈپ كېتىدۇ... (يىغالۋاتمامدۇ
  .ئۇ ئۆكتهملهرنىڭ دەستىدىن قانداقمۇ كۈن ئاالر كىشى: زورىخان
بىكار تهلهپ . ھه بوپتۇال دەپ قويۇپ بهرسهڭ بېشىڭغا چىقىۋالىدۇ: غۇنچهم

  .  بېرىش كېرەكتويمىغۇرالرنىڭ جاجىسىنى
بىز قانداق جاجىسىنى بېرەلهيمىز، ئېسىڭدىن چىقتىمۇ، بۇلتۇر ئالمىالر : زورىخان

ئهمدىال پىشاي دېگهندە شۇ سېيىت دېگهن مهرەز كېچىسى تۆت لۈكچهكنى ئهگهشتۈرۈپ 
 قاقشىتىپ تۇرۇپ، كۆزىمىزچه ئالمىالرنى –كىرىپ نېمىلهرنى قىلدى؟ بىزنى قاڭغىر 

ئهللىكبېشىغا ئهرز قىلسام، . غارالپ ئېلىپ چىقىپ كهتكهنىدىغۇ تا–قېقىپ، تاغار 
دەپ » بولدى، مهن ئۇنىڭ ئهدىبىنى بېرىپ قوياي«شاڭيۇغا بېرىڭ دەيدۇ، شاڭيۇغا بارسام 

ئۇنىڭ پېشانىسىگه تاك ئېتىپ بىرنى چهككىنى قېنى؟ ئالمىنى ئۆيگه . يولغا سالدى
بۇالڭچى بولسا بالىسى، . هن بولغىيدىتۆكۈپ قويغاندا شاڭيۇمۇ ماكىلدىتىپ ئوبدان يېگ

  . دە، بىزنىڭ دادىمىز نهگه يېتىدۇ دەيسهن–سوراقچى بولسا دادىسى 
ياخشىمۇ دادام رەھمهتلىك مۇشۇ باغنى قىلىپ قويۇپتىكهن، بولمىسا قانداق : غۇنچهم
  . قىالتتۇق
كىشىنىڭ ھهققىدىن قورقىدىغان، داداڭ ئۆزى كهمبهغهل بولغان بىلهن، : زورىخان

 دە، ئۇ رەھمهتلىكنىڭ، تىككهن –ئىنساپلىق، ئىشچان ئادەم ئىدى، قولى گۈل ئىدى 
  . كۆچىتى زايه بولماي تۇتاتتى

  .  دە، ھه ئاپا دادام–باغۋەنكهن : غۇنچهم
مۇشۇ ئالمىالرنىڭ كۆچهتلىرىنى . ۋاي، بىر دەمسهن ئۇنى، ئۇستا باغۋەن ئىدى: زورىخان

دۇنيادا ! توۋا) جىم. (غاندەك ئۆستۈرگهنىدىخۇددى كىچىك بالىنى پهپىلهپ چوڭ قىل
 دە، ئۇالپ قويغان كۆچهتلهرنى ئوغرىلىشىپ ياكى –ئهجهب ئىنساپسىز ئادەملهر بار 

  . زىتلىشىپ يۇلۇپ تاشلىۋېتىپ، شۇ رەھمهتلىكنىمۇ قاقشىتاتتى
شۇنچه يهرلىرى بىكار تۇرۇپ يا ئۆزلىرى باغ قىلمايدىكهن، خهق باغ قىلسا : غۇنچهم
  . دە ئۇ–يدىكهن، ئىچىدە ئوغا قاينايدىغان ئادەملهر كۆرەلمه

مانا شۇ باسىت ئهللىكبېشىمۇ شۇنداق ئىچىدە ئوغا قاينايدىغان ئادەم، ئۇ : زورىخان
  . بۇرۇندىنال بىزگه ئۆچ

  ئارپىسىنى خام ئورىغانمىكهنمىز ئۇنىڭ؟: غۇنچهم



www.islamyoli.net 

 4

 غالچىغا –چىدىن بىر كۈنى تازا جامائهت يىغىلغان يهردە، داداڭ ئۇنى غال: زورىخان
سېلىپ، بهگلهرنىڭ تاپىنىنى يااليدىغان ياالقچى، خۇشامهتچى دەپ تازا تىلالپتىكهن، 

  . شۇندىن بېرى بىزگه قهۋەتال ئۆچلۈك قىلىدۇ
  . خوي ئىش قىپتىكهن دادام: غۇنچهم
 بېدە، ھارۋا سېلىقلىرىدىن –باسىت ئۇ كۈنى سىلهر ھاشارغا بارمىدىڭالر، ئارپا : زورىخان

ان پۇلنى تۆلىمىدىڭالر، ئۆستهڭدە سۇ ئاز، ھازىر سىلهرگه سۇ بېرەلمهيمىز دەپ قالغ
  .ۋاالقالۋاتىدۇ
بىزنىڭ . ۋىيهي، ئۆستهڭگه دەپ باغدىن نهچچه ھارۋا شاخ بېسىپ كهتتىغۇ: غۇنچهم

پۇلىمىز يوق . تېرىلغۇ يېرىمىز بولمىسا، بىر پارچه باغقىمۇ شۇنچه سېلىق چۈشهمدىكهن
  .  ئىككى يۈز تۇخۇم، بهش توخۇنى سېلىققا ھېسابالپ بهردۇققۇدېگىنىگه ئۇنىماي

ىرقانچه سېلىق يىغىلىپ ئۇالر ھېچنېمىگه دال بولمىغۇدەك، بىزدە ب: زورىخان
. ئۇ باغنىڭ كۆكىنى سېتىپ، يهنه سهكسهن قانچه تهڭگه بېرىسىلهر دەيدۇ. قاپتۇدەك

  . قوينۇم ئوغرى، قونچۇم ئوغرىالر
 بارالرنىڭ ئېتىزلىرىدا تېشىپ ئاققان سۇ، ئهجهب بىزدەك يۈزلهپ خو يېرى: غۇنچهم

   . كهمبهغهللهرنىڭ بىرنهچچه غۇالچ ئېرىقىنى ئايلىنىپ چىقىپ كېتىشكه يهتمهيدىكىنه
 دە، –ئۆيدە ئهر كىشى بولمىغاندىن كېيىن ئاجىز دەپ بىزنى بوزەك قىلىدۇ : زورىخان

ىدا نۇرۇم نهدە يۈرىدىغاندۇ، خېلى مۇشۇنداق ئىشنىڭ بېسىق ۋاقت. جۇۋاينىمهك كهتكۈرلهر
  .كۈن بولدىغۇ شۇ باال ئۆيگه كهلمىگىلى

  .بۈگۈن ئون بهش كۈن بولدى: غۇنچهم
  .نېمه قىلىپ يۈرىدىغاندۇ! توۋا: زورىخان
  .ئاڭلىسام الپقۇتلىشىۋاتقانالرنىڭ ئارىسىدا ئىشلهپ يۈرىدۇ دەيدۇ: غۇنچهم
  . ه ئهكىلىپ ئىشلىتهرمىزئۇ الپقۇت ئۆتكۈزگهنلهرنى بىز قهيهرگ: زورىخان
  .ئاپا نۇرۇمنى باشالپ كېلىپ ئېرىقالرنى قىردۇرساڭ بولمامدۇ: غۇنچهم
. كېچىكىپ كېتىپ بارىدۇ. راست، شۇنىڭغا دەيدىغان گهپلىرىممۇ بار ئىدى: زورىخان

غۇنچهم سهن گۈللهرنىڭ تۈۋىنى ) ئورنىدىن تۇرىدۇ. (توختا، مهن بېرىپ تېپىپ كېلهي
  . رۇم كېلىپ قالسا، سۇ باشلىتىپ كېلىمىزنۇ. يۇمشىتىپ تۇر

توختاپ تۇرغىنا، ئۆيدە ). زورىخان ماڭىدۇ. (ماقۇل، چاپسانراق كهلگىن ئاپا: غۇنچهم
بۇنىڭغا ). يۈگۈرۈپ ئۆيگه كىرىپ تۆت دانه تۇخۇم كۆتۈرۈپ چىقىدۇ. (پهقهت چاي قالماپتۇ
. وشۇرۇپ يۈرىدۇئۆزىچه مهندىن ي). زورىخان چىقىپ كېتىدۇ. (چاي ئالغاچ كهلگىن

نۇرۇمنىڭ . يدىغىنىمىزمۇ بىرال گهپئاپامنىڭ دەيدىغىنىمۇ، نۇرۇم ئىككىمىزنىڭ دە
ياق، مهندىن . بىزدىن كۆڭلى ئاغرىپ قالدىمىكىن، سهل ئۆزىنى چهتكه تارتىشقا باشلىدىغۇ

كۆڭلى ئاغرىغۇدەك ھېچ ئىش ئۆتكهن يوق، ئاپامنىڭ ئاغزىغا قاراۋېرىپ، ئۇنىڭ دەيدىغىنى 
ئېغىزدىن چىقمىغاندىن كېيىن، قېيدامدىكىن ئهتىمالىم، دىلى يامان نازۇكچۇ ھېچ 
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ئهجهب سالقىن ! بۇلبۇل... ئۇھ ). يېنىك شامال سوقىدۇ ۋە بۇلبۇل سايرايدۇ(نۇرۇمنىڭ، 
شۇنداق چىرايلىق چاغالردا نۇرۇم بىلهن ئېتىزالردا كهچكىچه ئىشلىسهك، ! شامال چىقتا

  . ئۆتكهن كۈنلهر بىلىنمهس ئىدى
ــشىتىپ ناخــشا     ( ــۈۋىنى يۇم ــان گۈللهرنىــڭ ت ــۈپ، ئېچىلغ ــپىگه ئۆت ــچ تهرى قاشــانىڭ ئى

  .)ئېيتىدۇ
  باغالر ئارا شامال ئۇچۇپ، سېنى ئهسلهتتى،
  .گۈللهر ئارا بۇلبۇل سايراپ، سېنى كۆرسهتتى

  
  كۆزۈم تىكىپ نۇرۇم ساڭا، يۈرىكىم تهشنا،

  . كۈندۈز باقتىم يولۇڭغا– يار دەپ كېچه –يار 
  

  بىلهن بىلله ئۆسكهن، بىز بۇ مهلىدە،يارىم 
  .باشتا كۆيۈپ ۋەدە قىلغان، چىمهنلىكلهردە

  
   كۈلۈپ بىلله ئىشلهپ يۈرگهن چاغلىرىم،–ئويناپ 

  .سهھهرلهردە ئېتىز ئارىالپ سېنى سېغىندىم
  
زورىخان بىلهن نۇرۇم كىرىدۇ، غـۇنچهم گـۈل قىـسقان قولىـدا ئوتىغـۇچ، قارشـى ئـېلىش                  (

  ). ئارىلىقىغا ئۆتىدۇئۈچۈن قاشانى غورۇسى
  

  تېچمۇسىز غۇنچهم؟: نۇرۇم
  ئۆزىڭىز تېچلىقمۇ؟: غۇنچهم
نــۇر بىــلهن زورىخــان . (ھېرىــپ كهتتىمــا... ئــۇھ . ئولتــۇر بــاالم) نۇرغــا قــاراپ: (زورىخــان
يـۈرىكىم سـېلىپ، ئـۆپكهم ئاغزىمغـا تىقىلىـپال قالىـدىغان            ئازراقال ماڭسام   ). ئولتۇرۇشىدۇ

غـۇنچهم يهر ئاسـتىدىن نۇرغـا قـاراپ         . ( چىقىـپ چـاي قايناتقىنـا      غۇنچهم سهن باغقـا   . بولدۇم
  ).كۈلۈپ قويىدۇ

  چاي ئالغاچ كهلدىڭمۇ ئاپا؟: غۇنچهم
ســودىگهر دېگهنــدە ) ياغلىقنىــڭ ئۇچىــدىن ئازغىنــا چــاينى يېــشىپ ئېلىــپ : (زورىخــان

  ). ئالقىنىغا ئېلىپ كۆرسىتىپ غۇنچهمگه بېرىدۇ. (مانا مۇشۇنىال بهردى. ئىنساپمۇ يوق
غــۇنچهم چــېلهك بىــلهن نوگــاينى ئېلىــپ باغقــا   ! (كىمــدىن ئالــدىڭ چــوڭ ئاپــا : نــۇرۇم
  ).چىقىدۇ

  .بۇ مهھهللىدە قانچه دۇكان بار دەيسهن، ئاشۇ ھاشىم باينىڭ دۇكىنىدىن: زورىخان
  .ئۆتۈپ كهتكهن جازانىخور ئۇ، كىم قىلتاققا چۈشهركىن دەپ ماراپال تۇرىدۇ: نۇرۇم
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ئوتتۇرىـدا بـۇرۇن بولمىـسا، ئـۇ كـۆز بـۇ كـۆزنى              «ساپ بهرسـۇن    خۇدايىم ئۆزى ئىن  : زورىخان
) جىـم . (دەپتىكهن، ئادەملهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىنساپ بولمىسا، بىكـار دېگىـنه بـاالم          » يهيدۇ

سهنمۇ ئۇ يهر   ! ئۇنى قويۇپ تۇرايلىچۇ، مېنىڭ ساڭا دەيدىغان بىر گېپىم بار ئىدى، قارا نۇرۇم           
. بىز بولساقمۇ يالغۇز، سېنىڭمۇ بىزدىن باشقا كىمىڭ بـار  . بۇ يهردە بىكار ئاۋارە بولۇپ يۈرمه     

 كـۈنگه كېـسهل چىقىـپ كېتىـپ         –ئۇنىڭ ئۈسـتىگه كۈنـدىن      . مهن بولسام قېرىپ قالدىم   
ئاپاڭ رەھمهتلىك جان ئۈزۈش ). غۇنچهم ئالما ياغىچىنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ تىڭشايدۇ. (بارىدۇ

ئاۋۋال خۇداغـا، ئىككىنچىـدىن     . غلۇم قالدى دۇنيادا بىرال ئو  «: ئالدىدا ماڭا ۋەسىيهت قىلىپ   
). كـۆز يېـشى قىلىـدۇ     . (دېگهنىدى»  قۇلۇن قىلىۋاالرسهن  –ھهدە ساڭا تاپشۇردۇم، ئۆزۈڭ باال      

ئهمدى ئىككىڭالرنىڭ بېـشىنى  . سهن بولساڭمۇ چوڭ بولدۇڭ، غۇنچهممۇ چوڭ بولۇپ قالدى  
ا سـهن ئىـشلهپ تـۈزۈكرەك       يـ . بىر يهرگه قىلىپ قوياي دېسهم، مهندە ئارتۇق بىر نـېمه يـوق           

 بۇنىڭغــا بىكــارغىال قارىــشىپ بېرىــپ يۈرىــدۇ، دەپ     –ئۇنىــڭ . بىــر نهرســه تاپالمىــدىڭ  
بىر كېچىدىال پهته ئوقۇپ قوياي دېسهم، غۇنچهممۇ بىر تال قىز، سـهنمۇ بىـر تـال                . ئاڭاليمهن

ىنى خهقنىڭ توي ... ھه«.  چۆچهككه قالىدۇ كىشى   – ئالهمنىڭ ئالدىدا سۆز     –خهلقى  . ئوغۇل
بىرەرىنىڭكىـدە  . دېيىـشىدۇ » ئـۆزىگه كهلگهنـدە يهڭ ئىچىـدە      . ئويناڭ دېسه، خويمـۇ ئوينـاڭ     

 سۈيى ئۈچۈن بىرەر توپـاق، بىـرەر خـو گـۈرۈچ،         –چاڭگۇڭ تۇرۇپ، ھېچ بولمىسا، توينىڭ ئاش       
 –شــۇنىڭغا يهتكــۈدەك ياغقــا پــۇل تاپــساڭ، بىزمــۇ باغنىــڭ ھوســۇلىنى يىغىــشتۇرۇپ قهن   

 مـۇنچه بىـر نهرسـىلهر       – پهخ ئالساق، ئاناڭدىن قالغان ئانچه       – رەخ   گېزەك، يىرتىش ئۈچۈن  
 قــۇرۇش قىلىــپ، ئىككىڭالرنىــڭ – تــۈگكهنلىرىمىزنى قېــتىش –بــار، بىزنىڭمــۇ تاپقــان 

غــۇنچهم چېيىــڭ ) باغقــا قــاراپ... (ي، بــالىلىرىم...ۋاي . بېــشىنى ئــوڭالپ قويــسام دەيمىنــا
  .قاينىغان بولسا ئهكهلگىنه

  . زىرمانا ھا: غۇنچهم
غـۇنچهم ئـاپقۇر چىـنه، كورىـدا چـاي، سـۈتلهرنى            . زورىخان جوزا قويۇپ داستىخان سـالىدۇ     (

  ).توشۇپ كېلىپ ئهتكهنچاي ئېتىدۇ
مۇشـۇ مهھهللىـدە    . نـۇرۇم سـهن چـاي ئىچىـپ تـۇر         ) نۇرۇمغا چاي قۇيۇپ بېرىپ   : (زورىخان

)  توختـاپ  مېڭىـپ . (ئىشلهشكه ساڭا اليىقـراق بىـر ئـورۇن بـارمىكىن سۈرۈشـتۈرۈپ باقـاي             
  .نۇرۇم چېيىڭنى ئىچىپ بولۇپ، ئالمىالرغا سۇ بارىدىغان ئېرىقنى قىرىۋەتكىنه

  ).زورىخان چىقىپ كېتىدۇ. (بولىدۇ چوڭ ئاپا: نۇرۇم
چاينىڭ يۈزىدىكى قايماقنى   (قېنى ئىچىڭه نۇرۇمكا، كىچىككىنه قايمىقىدىن،      : غۇنچهم

  )قۇيۇپ بېرىدۇ
  ).ۈلۈمسىرەيدۇك... ( ھه–سىز بىزنى ئۇنتۇپ قالدىڭىز 

  .سىز ئۇنتۇمىسىڭىزال بوالتتىغۇ: نۇرۇم
ــۇنچهم ــۈرۈپتىمهن   : غ ــپ ي ــۈن قېچى ــۇنىڭ ئۈچ ــى  –ھه، ش ــۈپ كهتت ــۈنلهر ئۆت ــانچه ك .  دە، ق

   .زادى باغرىم قاتتىقچۇ مېنىڭ، سېغىنىشنى بىلمهيمهن. ئهسلهپمۇ قويماپتىمهن
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ــۇرۇم ــدۈز –كــېچه غــۇنچهم، ! ئهجهب ئهگىــتمه گهپــلهرگه ئۇســتا بولــۇپ كېتىپــسىز : ن  كۈن
  . مېنىڭ خىيالىم سىلهردە

  .ۋاي تېخى، ئۇستىلىق دېگهن مانا: غۇنچهم
نېمه ئۇستىلىق بار دەيـسىز بـۇ گهپـته، راسـتىنى ئېيتىـسام، مۇشـۇ كـۈنلهردە بىـرال                   : نۇرۇم

مېنىـڭ يـۈرىكىم سـىزنىڭ خىيـالىڭىز بىـلهن          . خۇشاللىقىم بار، ئۇ بولسىمۇ پهقهت سـىز      
  . اراپ ئولتۇرغۇم كېلىدۇسىزگه تىنماي ق. ياشىرىدۇ
ۋاي تېخى، ئهمىسه نېمىشقا ئۆزىڭىزنى بىزدىن چهتكه تارتىـسىز، كـۆڭلىڭىزنى يـا             : غۇنچهم

  مهن ئاغرىتىپ قويدۇممۇ؟ 
يهنه بېرىپ تاقىشىدىغان يېرى پۇل     ... شۇ... سىزدىن نېمىشقا كۆڭلۈم ئاغرىسۇن ھه    : نۇرۇم

  .ئىكهندە، پۇل تېپىش كېرەك ئىكهن غۇنچهم
  . پۇل دەپ بىز دۇكان ئاچاتتۇقمۇ–پۇل .  ۋاييهي، جان بولسا جاھان، ئاش بولسا قازان:غۇنچهم
  .سىز ئۇنداق دېگهن بىلهن ئاپىڭىزنىڭ گېپى باشقا: نۇرۇم

  .ئاپام سىزنى مهندىنمۇ بهك ياخشى كۆرىدۇ: غۇنچهم
. توغرا ئېيتىـسىز، مهنمـۇ ئـۇنى ياخـشى بىلىـمهن، ھهممىمىزنىـڭ ئـويلىغىنى بىـر                : نۇرۇم

ىـراق چــوڭ ئاپامنىــڭ ئېگىــز بىــر داۋىنــى بــار، شــۇ ئىككىمىزنــى بىرلهشــتۈرمهي توســۇپ  ب
  . مانا شۇ داۋاندىن چىقىش تهس بولۇۋاتىدۇ. تۇرىدۇ
  مېنى سىزدىن قاچۇرۇۋاتمايدىغۇ؟: غۇنچهم
  .سىزنى مهن بىلهن كۆرۈشتۈرمهيۋاتىدۇ دېگهن گهپ ئهمهس: نۇرۇم

  ئهمىسه نېمه دېگهن سۆزىڭىز ئۇ؟: غۇنچهم
ئۆزۈڭ باغۋەن تۇرۇپ گۈلىنى قىسماي، مېۋىسىنىڭ . مېۋە پىشقان، گۈللهر ئېچىلغان   : ۇرۇمن

شهربىتىنى تېتىيالمايۋاتىسهن، ئهگهر مېۋىگه قۇرت چۈشـسه، ئىـشنىڭ تـۈگىگىنى دېـگهن             
  .سۆز

بـاغۋەننى گـۈل ئۈزۈشـتىن، مېـۋە يېيىـشتىن كىـم            . قىزىق گهپ قىلىسىز نـۇرۇم    : غۇنچهم
  توسۇپ قويىدۇ؟

شــهيتان قىــز، ھېچنېمىنــى ). جوزىــدىكى گــۈلنى ئويــۇن قىلىــپ ئاتىــدۇ. (ئــاپىڭىز: نــۇرۇم
  ئاپا، بىزنى ئاۋارە قىلما دېسىڭىز بولمامدۇ؟. بىلمهس بولۇۋالغىنىنى قارا

  قېنى قانداق؟. ئاپام سىزنى نېمىشقا توسۇپ قويىدۇ... ئۇ: غۇنچهم
   .ۇراست شۇنداق، گۈلنى ئۈزسهڭ تاۋار ياغلىققا ئورا دەيد: نۇرۇم
ئـۆيگه  . (پاھ، گهپلىرىنى، قۇۋ، يامان قۇۋ، توختـاپ تـۇرۇڭ        ) گۈلنى ياندۇرۇپ ئېتىپ  : (مغۇنچه

  ).كىرىپ كېتىدۇ
.  دە –ھهممىنى بىلىـپ تـۇرۇپ ئـادەمنى گهپـكه سـالىدۇ            . نېمه قىلىدىغاندۇ، بۇ قىز   : ۇرۇم ن
 كـالال، مېنـى     –ئانىسىغا بىر نېمه دەي دېـسه يهنه ئـالال          . بۇ بىچارىمۇ قانداق قىلىدۇ   ) جىم(

ئوتتۇرىـدا  . ماڭا بىر نېمه دەي دېسه ئهھـۋالنى بىلىـپ تۇرىـدۇ          . ئۆلتۈردىڭهي دەپ ۋاي سالىدۇ   
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غۇنچهم بىر موخۇركـا خالتـا،      . ( دە، ئهقىللىك قىز، دەردىنى ئۆزى تارتىدۇ      –خىجالهت بولىدۇ   
  ).چۆرىسىگه گۈل تىككهن بىر قولياغلىقنى ئېلىپ چىقىدۇ

مانىڭـدا ھهر قېـتىم تاماكـا چهككهنـدە،         . گۈل ئورىۋېلىڭ .  ياغلىق مانا سىزگه تاۋار  : غۇنچهم
  .تىككهن كىشىنى بىر ئهسلهپ قويارسىز

تاماكـا خالتىـسى بىـلهن يـاغلىقنى        . (سـىز نېمىـشقا ئـاۋارە بولىدىغانـسىز       . رەھـمهت : نۇرۇم
  ). كهتمهننى ئېلىپ، باغقا چىقىدۇ. (ئالمىنىڭ ئېرىقىنى چېپىۋېتهيچۇ). قوينىغا سالىدۇ

 دە،  –بىچـارە نـۇرۇم تـازا خىجـالهتچىلىكته قالـدى           ) جـوزىالرنى يىغىـشتۇرۇۋېتىپ   : (نچهمغۇ
مهن خهقـتىن   «ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاپامنىـڭ ئادىمىگهرچىلىكىنىـڭ قـاتتىقلىقى، ھه دېـسه،            

دەپ ئــابروي تالىـشىدۇ، چــاي ئىچــۈرىمهن، بوسـۇت ئــاپىرىمهن، دەپ يۈرۈپمىغــۇ،   » قـاالتتىممۇ 
كهمـبهغهل بولغانـدىن كېـيىن،    . الته خـو يهرنـى سـېتىپ بولـدى       ئـ  –دادامدىن قالغان بهش    

غـۇنچهم ئـۆيگه    . ( دە –نۇرۇم دېگهنـدەك چـوڭ تـوي بىـزگه چىققىلـى بولمايـدىغان بىـر داۋان                 
  ).نۇرۇم ناخشا ئېيتىدۇ. باغدا كاككۇك سايرايدۇ. كىرىپ كېتىدۇ

  
  كاككۇكالر كېلىپ قوندى،
  .ياشارغان تېرەكلهرگه
  يارىمنى كۆرۈۋىدىم،

  .وت كهتتى يۈرەكلهرگهئ
  

  )غۇنچهم تىڭشاپ تۇرىدۇ(
  

  ئېچىلدى سۇنۇق كۆڭلۈم،
  .قىپقىزىل قىزىلگۈلدەك
  قاچانغىچه يۈرەرمىز،

  .كاككۇك بىلهن زەينهپتهك
  

 –ناخشىنىڭ قىزىقلىقىنى، نۇرۇم ئهجهب ناخشا ئېيتىدۇ ) ئاغزىنى تۇتۇپ كۈلۈپ: (غۇنچهم
. ختا، ئاپام كهلگۈچه بىردەم دۇتار چالدۇرايچۇتو. دە، دۇتارنىمۇ قهۋەتال چىرايلىق چالىدۇ

  .نۇرۇم مهيهرگه كېلىڭه بىر گېپىم بار) باغقا يۈگۈرۈپ كىرىپ(
  .ھه، دەۋېرىڭ قۇلىقىم سىزدە: نۇرۇم

  ).نۇرۇم يېقىن كېلىدۇ (.ياق، مهيهرگه كهلسىڭىز ئاندىن كېيىن دەيمهن: غۇنچهم
  ھه، مانا كهلدىم، نېمه دەيسىز؟: نۇرۇم

  .جۈرۈڭ باراڭدا ئولتۇرۇپ سۆزلهپ بېرىمهن! ھايىتى قىزىق گهپ دەڭهنا: غۇنچهم
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 مونچاقالر ئېسىلغان –غۇنچهم تۇمار . نۇرۇم كېلىپ ئولتۇرىدۇ. (قانداق گهپتۇ ئۇ: نۇرۇم
  ).دۇتارنى ئهكىلىپ نۇرۇمغا تۇتقۇزىدۇ

  .مانا مېنىڭ گېپىمنى مۇشۇ دۇتارنىڭ تارىلىرى سۆزلهپ بېرىدۇ: غۇنچهم
  .  دە–شهيتان قىز، مېنى ئالداپسىز ھهي : نۇرۇم

. ئۇزۇن بولدى، سىزنىڭ ناخشىلىرىڭىزنى سېغىندۇق. ھېچ ئالدىغىنىم يوق: غۇنچهم
  .  دە ئهمدى–بىردەم دۇتار چېلىپ بېرىسىز 

  .سىز ئۇسسۇل ئوينىسىڭىز چېلىپ بېرىمهن: نۇرۇم
 غۇنچهم ئۇسسۇل نۇرۇم دۇتار چېلىپ ناخشا ئېيتىدۇ،. (مهيلى چېلىڭ، ئوينايمهن: غۇنچهم
  ).ئوينايدۇ

  
  سهھهردە شامال چىقسا، 
  .گۈل شاخى ئىغاڭاليدۇ

  غۇنچهمنىڭ بويى زىلۋا، 
  .بۇلبۇل قوندۇرالمايدۇ

  
  يارنىڭ بېغى ئالمىلىق، 
  .ئالمىالرنى ئۈزمىدۇق
  ئىشقى يولىغا كىرىپ،
  .ھېچنېمىنى سهزمىدۇق

  
  يارنىڭ بېغىدا لهيلى،
  .ماڭا بارمىكىن مهيلى

  سا مهيلى، بولمى–بولسا 
  .مهن يارنىڭ قهلهندەرى

  
  ).غۇنچهم قاپىقىنى تۈرۈپ ئۇسسۇلدىن توختاپ قالىدۇ(

  ھوي، نېمه بولدى غۇنچهم؟: نۇرۇم
  .دەيدىغاننى دەۋېلىپ، يهنه نېمه بولدى دېگىنىنى: غۇنچهم
  مهن سىزگه نېمه دېدىم سىزگه؟: نۇرۇم

سلىدە ئۆزىڭىزدە ئىشهنچ  دە، ئه–سىز مېنى تېخىچىال سىنىيالماي يۈرۈپسىز : غۇنچهم
  ).يۈزىنى ئۆرۈپ تۇرىدۇ. (يوق
نېمىشقا ئىشهنچ يوق، زادى نېمه بولغانلىقىنى مهن چۈشهنمهي ) دۇتارنى قويۇپ: (نۇرۇم

  قالدىمغۇ؟
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مهيلى بارلىقىنى كۆرۈڭ دەپ . يارنىڭ بېغىدا لهيلى، ماڭا بارمىكىن مهيلى: غۇنچهم
  سسهپ بېرەيمۇ؟يۈرىكىمنى يېرىپ بهرسهم بوالتتىمۇ، نان دە

ئۇنى مهن سىزگه ئاتاپ . شۇنىڭغىمۇ خاپا بوالمدۇ كىشى، بۇ خهلق ناخشىسىغۇ... ھه: نۇرۇم
  . چىقارغىنىم يوق

  ئهمىسه نېمىشقا ماڭا قارىتىپ ئېيتىسىز؟: غۇنچهم
  .  دە–ئهمدى چېقىشىپ، مۇھهببهت بولسۇن دەپ ئېيتىپ قويدۇم : نۇرۇم

  .ماڭا قاراڭ غۇنچهم) تۇپيېقىن بېرىپ غۇنچهمنىڭ مۈرىسىنى تۇ(
  .تۇتماڭ مۈرەمنى) قارىماستىن: (غۇنچهم

  ).نۇرۇم كهتمهننى مۈرىسىگه سېلىپ، غۇنچهمگه قاراپ ناخشا ئېيتىدۇ(
  

   گۈلۈم غۇنچه،–گۈلۈم غۇنچه 
  . نېمه قايرىلىسهن مۇنچه
  پىغاندا بۇلبۇلۇڭ دائىم،
  .ئېچىلساڭچۇ كۈلۈپ غۇنچه

  
  ).باغ ئىچىگه ماڭىدۇ(
  

   گۈلۈم غۇنچه،–چه گۈلۈم غۇن
  .نېمه كۆيدۈرىسهن مۇنچه

  قېشىمدا تۇرمىدىڭ بىردەم،
  .مېنىڭ كۆڭلۈم ئېچىلغۇنچه

  
نۇرۇم غۇنچهمنى قوغلىشىپ . غۇنچهم نوگايدا سۇ ئېلىپ، نۇرۇمغا چېچىپ قاچىدۇ(

  ).چىقىدۇ
  ئهمدى مهن چاچسام قانداق قىلىسىز؟: نۇرۇم

  .مهيلى، چىدىغانغا چىقارغان: غۇنچهم
  .هنه ئاال كۈچۈكلهر كېلىپ قالمىسۇني: نۇرۇم

  .بولدى ئۇنى تهگىمهڭ: غۇنچهم
  !زورىخان، ھاي زورىخان، قايسىڭالر بار، ھوي) سىرتتىن: (شاڭيۇ
  ). يۈگۈرۈپ باغقا كىرىپ كېتىدۇ، شاڭيۇ كىرىدۇ(ۋىيهي كىمدۇ؟ : غۇنچهم
  نۇر، سهن بۇ يهردە ئىكهنسهنغۇ، قانداق ئهھۋالىڭ؟: شاڭيۇ
  مهس شاڭيۇكا، قانداق ئۆزلىرى ئوبدان تۇردىلىمۇ؟يامان ئه: نۇرۇم
  خۇداغا شۈكۈر، ساالمهت، زورىخان نهگه كهتتى؟: شاڭيۇ
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  . ئهشهدە بىر يهرگه بېرىپ كېلهي دەپ ھازىر چىققانىدى: نۇرۇم
  ).زورىخان كىرىدۇ(

  شاڭيۇمنىڭ قهدىمى بۇ ياققا يېتىپ قاپتىغۇ؟). تهزىم(ئهسساالم : زورىخان
قانداق ئهھۋاللىرى ياخشىمۇ، ساالمهت . قالپ ئۆتۈپ كېتهي دېۋىدىمسىلىنى يو: شاڭيۇ

  تۇرامدىال؟
نۇرۇمغا . (يامان ئهمهس شاڭيۇم، ئىشقىلىپ تىرىكچىلىكىمىز كېتىپ بارىدۇ: زورىخان
  . ئولتۇر باالم) قاراپ
  نهگه بېرىپ كهلدىله زورىخىندە؟.  ياخشى–ياخشى : شاڭيۇ
 غېمى، نۇرۇمنى بىر يهرگه ئىشقا تۇرغۇزۇپ قوياي قېرىغاندا مۇشۇ بالىالرنىڭ: زورىخان
  . ھېچ ئېپى كهلمهي تۇرىدۇ،. دېۋىدىم
سىلهر بىلهن شىرەم بولسىمۇ تۇغقانچىلىقىمىز بار، بىز تۇرۇپ نۇر كىملهرنىڭ : شاڭيۇ

  .  دە–مانا يېتىملهرگه ئۆزىمىز ئاتا بولىمىز . ئالدىدا سارغىيىپ يۈرىدۇ
  . لىك دېگهنلىرىگهرەھمهت شاڭيۇم شۇنچى: زورىخان
بىزنىڭ يۇقىرىقى مهھهللىدىكى جاڭزىدا ئىشلهيدىغانغا راسا بىر ئوغۇل باال : شاڭيۇ
دېگهن بىر نان قېپى يىللىقچىمىز بار، ئاچچىقىمىز كهلسه، » تۇرغان«ئۇ يهردە . كېرەك

 –ئۇ يهردە بۇزۇلۇپ . ئۇ چاغدا دېگهندەك ئىككى يىگىت كېرەك. ئۇنىمۇ ھهيدەيمهن
نۇر بېرىپ بىزنىڭ ئورنىمىزدا ئىگىدارچىلىق . ياتقان نهرسىلهرنىڭ سانى يوقچېچىلىپ 

  قانداق دەيدىال؟. يىللىقىنى ئوبدان قىلىپ كېسىپ قويايلى. قىلسۇن
  تاڭهي، نۇرۇم ئۆزى نېمه دەيدىكىن؟: زورىخان
شاڭيۇكام ئۆزى ئاتىدارچىلىق قىلىمهن دەيدىغۇ، مهيلى ئىشلهپ بېرەي، بىراق : نۇرۇم
  . ق تۇرمايمهن، چاڭگۇڭ تۇراييىللى
  چاڭگۇڭ تۇرۇشنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتتىغۇ؟: شاڭيۇ
ئهمدى قالغىنىنى ئۆزىڭىز بىلىسىز، ئىشقىلىپ چاڭگۇڭ ھېسابىدا قار چۈشكىچه : نۇرۇم

  . دە–ئىشلهپ بېرىمهن 
  .ئالته ئاي دەپ قويايلى) قولىنى ساناپ. (ھه مهيلى ئهمىسه: شاڭيۇ
  .  ئۇنىڭغا قانچىلىك بىر نېمه بېرىال شاڭيۇمئالته ئاي، قېنى: زورىخان
باشقىالر سهككىز ئايلىقنى سهكسهن تهڭگه پۇل، ئىككى خو بۇغداي، بىر قۇر : شاڭيۇ

 تۇغقان بولغاندىن كېيىن نۇرغا ئىككى ئايغا قارىماي –ئۇرۇق .  كېچهككه تۇردى–كىيىم 
دېگهندەك، سىلهرگه كهتسه ئهلۋەتته قوينۇڭدىن تۆكۈلسه، قونچۇڭغا .  دە–شۇنداق بېرىمىز 
  مهيلى ئهمهسمۇ؟

ئهمدى ئاشۇ سهكسهن تهڭگىگه كىچىكرەك بولسىمۇ بىرەر كاال . ئۇغۇ شۇنداق: زورىخان
  .)نۇرۇم كۈلۈمسىرەيدۇ( .كهلمهسمۇ

  كالىنى نېمه قىلىدىال؟: شاڭيۇ
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  .ياق، ئهمدى دەيمىنا: زورىخان
بىرەرىنى .  كاال تۇغۇپتۇ تۆت–ئهگهر سېغىپ ئىچىمهن دېسىله، بىزنىڭ ئۈچ : شاڭيۇ

  . ئهكىلىپ سېغىپ ئىچهرسىلهر
جان بار يهردە قازا بار دەپ بىرەر . ۋاييهي، كىشىنىڭ جانلىق مېلىنى تۇتامدىغان: زورىخان
  . ته– خهتهر بولۇپ قالسا، تۈگىمهسال چاتاق –خېيىم 
 ياخشى بېقىپ، سهمرىتىپ، موزىيىغىمۇ جىقراق سۈت قالدۇرسا نېمه چاتىقى: شاڭيۇ
  بولىدۇ؟
بۇلتۇر مۇنۇ ئارقىدىكى قوشنىمىز ساقى ھاشىم باينىڭ يېرىگه ئورتاق قوغۇن : زورىخان

 شاپاق بېرىپ، سېغىپ ئىچىڭالر دەپ بىر –ھاشىم قوغۇنلۇقتا كېپهك تېرىغانىدى، 
  .كالىنى بېرىپتىكهن، موزىيى ئۆلۈپ قېلىپ تېخىچىال چاتاق بولۇپ تۇرمامدۇ

  .ئاجرىلىپتىغۇ چاتىغى: نۇرۇم
  قانداق پۈتۈشۈپتۇ؟: زورىخان
ھاشىم باي مېنىڭ كالىلىرىم ئىككى ياشتىال تۇغىدۇ، بۇلتۇرقى ئۆلگهن موزاي : نۇرۇم

ماڭا موزايلىق سىيىر تۆلهپ بېرىسهن، دەپ . بولسا، بۇ يىل ئىككى ياشقا كىرىپ تۇغاتتى
  . تۇبىچارە ساقىكامنىڭ بىر نهرسىلىرىنى ساتقۇزۇپ بىر بوغاز غونىجىن پۈتكۈزۈۋاپ

بولتۇر ۋاقتىدا . راست، ئۇنىڭ كالىلىرى ئۈچ ياشقا ئۆتمهيال تۇغىدۇ. خهۋىرىم بار: شاڭيۇ
تۆلهپ بهرگهن بولسا، ياخشىراق بىر موزاي بىلهن قۇتۇالتتى، ۋاقتى ئۆتكهندىن كېيىنال 

  . چاتىقى چاتاق
دە، بىچارە – ئۇمۇ ۋاقتىدا تۆلهپ بېرەي دېگهن بولغىيدى، ئورنىنى قىاللماي قالغان: زورىخان

ئۇرغاندىن كېيىن ئالمىسىچۇ . ئادەمنى كوچىالردا سۆرەپ يۈرۈپ بىر نهچچه قېتىم ئۇردى
  . كاشكى
  . ئېلىش ئۈچۈن ئۇرغاندۇ ئۇنى، ئاۋۋال شۇنداق قىلىپ، يۈرىكىنى راسا مۇجۇۋالغان: نۇرۇم
گهر ئه. قېنى ماۋۇ ئۆزىمىزنىڭ ئىشىمىزغا كېلهيلى. يوق گهپلهرنى قويۇڭالرچۇ: شاڭيۇ

كالىنى سېغىپ ئىچىشتىن قورقسىال، نۇرنىڭ ئىشلىگهن پۇلىغا چېقىپ كۈزدە بىرەر كاال 
  .بېرىۋېتهرمىز

  .ھه مانا بۇ دۇرۇس، شۇنداق بولسۇن شاڭيۇم: زورىخان
نۇر . نهدىكى نېمىلهرگه خېلى نهرسىلهرنى ئايىمايمهن. بىزدىن نېمه كېتهتتى: شاڭيۇ

لىسه، بىزنىڭ ئوتاقچىنىڭ راسا بىر قىزى بار، ئهگهر ياخشى ئىش. دېگهن ئۆز ئهمهسمۇ
  . ئىككىسى بىر بولۇپ ھهممه ئىشنى باشقۇرىدۇ دېسىله. چېتىپ قويىمهن

نۇرۇم باغقا . (نۇرۇم چاي قاينىدىمىكىن چىقىپ باققىنا) ئاڭلىماسلىققا سېلىپ: (زورىخان
  ). ماڭىدۇ
  .بولدى ئاۋارە بولمىسىال، مېنىڭ چايغا تاۋىم يوق: شاڭيۇ

  . پاي ئىچىپ كهتسىله شاڭيۇم–ئاران بىر كهلگهندە بىردەم ئولتۇرۇپ چاي : ىخانزور
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ئۇنىڭ ئۈستىگه تويغا شهھهردىن . تۆۋەنكى مهھهللىدە تويدا بولدۇق، نهزىردە بولدۇق: شاڭيۇ
سىلهرنىڭ ئهللىكبېشى چايغا چاقىرىپتىكهن، ئۇ يهردە بولدۇق، . لوزوڭ بهگلهر چىققانىدى

  ش يه دەپتىكهن، ھازىرغىچه يېدۇق، ئهمدى چاينى نهگه ئىچىمىز؟چىشىڭنىڭ بارىدا گۆ
  .شۇنداق بولسىمۇ، كهمبهغهلنىڭ ئېشى چىشقا دورا دەپتىكهن: زورىخان
  .بىراق بىزنىڭ چىشىمىز تېخى ئۆتكۈر، دورا الزىم قىلمايدۇ، زورىخىندە: شاڭيۇ
  . دە، شاڭيۇم–ئۇستىخاننى چاينىسىلىمۇ ئۆتىدىكهن : زورىخان
قۇرۇپ گهپنى قويۇپ باغنىڭ ئالمىلىرىنى بىر قۇر كۆرۈپ ) زەھهرلىك كۈلۈپ (:شاڭيۇ

  .باقايلى يۈرسىله
غۇنچهم . زورىخان بىلهن شاڭيۇ باغقا چىقىدۇ. (يۈرسىله، يۈرسىله، كۆرۈپ باقسىال: زورىخان

  ).چېچىلىپ چىقىدۇ
ى بىر ئاچ بېشىڭنى يهيدىغان، ئادەمگه نېمانچىال تىكىلىپ قارايدىكىنه، خۇدد: غۇنچهم

نېمىشقا ئالدىمغا كېلىپ «قالغان بۆرىنىڭ ئۆزى، مهن ئۆز ئىشىم بىلهن ئاۋارە بولۇۋاتسام، 
شاڭيۇ بوالمدۇ، بهگ بوالمدۇ، نېمه . دەۋاتمامدۇ» ئادەم بولماپتۇ قىزلىرى. تهزىم قىلمايدۇ

خۇشامهت قىلغانالر ياخشى كۆرۈنۈش . بولسا بولمامدۇ، خۇشامهت قىلىپ نهگه باراتتىم
  ).نۇرۇم كىرىدۇ. (مهن ئۇنىڭغا ياخشى كۆرۈنۈپ ئاغىچا خېنىم بوالتتىممۇ. ئۈچۈن قىلىدۇ

  غۇنچهم قاپىقىڭىز چۈشۈپ كېتىپتىغۇ؟ خاپا بولدىڭىزمۇ؟ : نۇرۇم
شۇنداق قىلىپ يهنه ) بىر ئاز توختاپ. (ياق، ھېچنېمه بولمىدى) ئېچىلىپ: (غۇنچهم

  .كېتىدىغان بولدىڭىزما نۇرۇم
ئۆزىڭىز بىلىسىز موماينىڭ . ه بولسا، سىزدىن بىردەممۇ ئايرىلغۇم يوقمېنىڭچ: نۇرۇم

  . تهلىپى شۇنداق بولۇۋاتىدۇ
  شاڭيۇنىڭكىدىن ياخشىراق يهردە ئىشلىسىڭىز  بولمامدۇ؟: غۇنچهم
باشقا يهردە ئىشلهيدىغان ئورۇننىڭ ھازىرچه تايىنى بولمىسا، ۋاقىت بىكار ئۆتۈپ : نۇرۇم

 ئالته ئاي –يوقى، قانداق قىلىمىز، جېنىمىز ئېسهن بولسا، بهش ئامالنىڭ . كېتىپ بارىدۇ
  . دېگهن ھېچ گهپ ئهمهس

. مهيلى ئهمدى، ئاپامنىڭ دېگىنىچه بولسۇن، قېرىغاندا بىزدىن كۆڭلى قالمىسۇن: غۇنچهم
  ). زورىخان كىرىدۇ(

رنىڭ شۇنداق قىلىپ شاڭيۇنىڭكىگه بارىدىغان بولدۇڭ، ھهرھالدا ئۇال) نۇرۇمغا: (زورىخان
ئۆزىمۇ . چىشىغا تهگمهي، دېگىنىنى قىلساڭ ئوبدانراق بىر نهرسه ئالغىلى بولىدۇ

  دەۋاتىدىغۇ ئاڭلىغانسهن؟
  . ئاڭلىدىم: نۇرۇم

ھه، ئۇنداق بولغاندىن كېيىن، كېلىشمىگهن ئىشالرغا ئارىالشماي، بهڭباشلىق : زورىخان
  .هتمهيدۇقىلماي، سىلىنىڭ راست، خوپ دەپ قويساڭ، سهندىن ھېچ نهرسه ك

  .  خوپ دەپال تۇرسا، ھهممىسى بوينىغا مىنىۋالىدۇ–خوپ : غۇنچهم



www.islamyoli.net 

 14

ئۆزۈڭمۇ ھاكاۋۇر بولۇپ . سهن تىنچ تۇر، ساڭا گهپ قىلىۋاتقىنىم يوق) غۇنچهمگه: (زورىخان
مهن سىلهرنى نېمه جاپاالر بىلهن چوڭ قىلىپ قاتارغا . كېتىپ بارىسهن قىزىم

ئىشقىلىپ پاتراق كۈنىڭنى پۈتكۈزۈپ، ) نۇرۇمغا. (رسىلهر ئۇنى بىلمهيسىله. قوشۇۋاتىمهن
بىزدە . ھهممىنى ئۆزۈڭ ياخشى كۆرۈپ تۇرىسهن. دېگىنىدەك بىر نهرسه يۇلۇپ قايتىپ كهل

يېتهرلىك يهر، سۇ، قوش جابدۇق بولسا، سېنى چاڭگۇڭغا بېرەتتىممۇ، خهقنىڭ ئىشىكىگه 
اڭ رەھمهتلىك ساڭا تولىمۇ ئامراق ئاپ..... خۇدا...... تهلمۈرتهتتىممۇ، جېنىم باالم، ۋاي

  . مهنمۇ سېنىڭ ياخشى كۈن كۆرۈشۈڭ ئۈچۈن ھهر نامىزىمدا دۇئا قىلىمهن. ئىدى
). غۇنچهم ئۆزىنى ئاستا ئۆيگه ئالىدۇ. (دە–ئالمىالر بۇ يىل تازا بوپتۇ ) كىرىۋېتىپ: (شاڭيۇ

 ئۆزىنىڭ  ھاي، غۇنچه قىز تهزىم قېنى؟ يۇرت ئاتىسىغا بولغان ھۆرمهت شۇمۇ،–ھاي 
  .تۇغقانلىرىدىنمۇ قاچامدىكهن ئهخمهق

غۇنچهم ئىشىنىڭ ئالدىغا . (ھوي غۇنچهم، شاڭيۇ داداڭغا تهزىم قىل، سهت بولىدۇ: زورىخان
  ).چىقىپ، سۇس تهزىم قىلىپ كىرىپ كېتىدۇ

 ئهخالق دېگهن ئادەمنىڭ بىر ھۆسنى –قىز باال دېگهن ئهدەبلىك بولىدىغان، ئهدەب : شاڭيۇ
  خوش نۇر، قانداق قىلىدىغان بولدۇڭ، ھازىر ماڭامسهن؟) ۇمغانۇر( دە، –

  . بولىدۇ، بارىمىز: نۇرۇم
  ).زورىخان باغقا كىرىدۇ. (مهيهرگه كىرگىنه نۇرۇم: زورىخان
دە، بىرى مانا مۇشۇ –بۇ خوتۇننىڭ ياخشى ئىككى نهرسىسى بار )  ئۆزىگه–ئۆز : (شاڭيۇ

ىككىسىنى ئهپلهپ قولغا كهلتۈرۈش ھهر ئ. ئالمىلىق بېغى، بىرى قهلهم قاش قىزى
 دە، تىماقتا توختىغۇدەك باال بوپتۇ –مهن شۇ چاغقىچه سهپسالماي يۈرۈپتىمهن . كېرەك

 قوزا بولۇپ تۇرسا ئادەم –ھهر كۈنى قىز، قېزا ھهم قىمىز . ئهمهسمۇ بهچچىغهرنىڭ قىزى
نۇرنى . ئوخشايدۇبۇ خوتۇن قورسىقىدا قىزىنى نۇرغا بهرمهكچى . دە،  دۇنيادا–قېرىمايدۇ 

ئهمدى ماۋۇ سۆزمهن خوتۇننى كۆزدىن . قارمىقىمغا ئېلىۋالغىنىم خېلى ئىش بولدى
 دە، مۇشۇ –ئۆز يېغىدا ئۆز گۆشىنى قورۇيمىز . يوقاتساق، قىزىمۇ، بېغىمۇ نهگه بارىدۇ

يامىنىغا كهلسه، جاجىسى . گۈللۈك باغدىال بۇ چىرايلىق قىزچاققا ئۆي تۇتۇپ بېرىمىز
ئۆيدىن زورىخان ( يېتىم ئوغۇل دېگهننىڭ قولى نهگه يېتىدۇ؟ –ل، تۇل خوتۇن ئازراق پۇ
  ).چىقىدۇ
نۇرۇمنىڭ بىر نهرسىلىرىنى جايالپ . سىلىنى ساقلىتىپ قويدۇممۇ، شاڭيۇم: زورىخان

  . يولغا سااليلى دەۋاتىمىز
ش خو.  ياخشى، بوپتۇ، مهن كېتىۋېرەي، نۇر ئارقامدىن بارسىمۇ بولىدۇ–ياخشى : شاڭيۇ

  . ئهمىسه، تۇرۇپ قالسىال
نۇرۇم باغ . شاڭيۇ بىلهن زورىخان تاالغا تهرەپكه چىقىدۇ(ئۇزىتىپ قوياي، : زورىخان

  ).ئارقىسىدا شازادىخان ئاھاڭىنىڭ ئهۋجىسىگه ناخشا ئېيتىدۇ
  



www.islamyoli.net 

 15

  مهن كېتهر بولدۇم يارىم،
  .ئهرزىم بايان ئهيلهپ كېتهي
  مېهرىبان يار قالدى دەپ،
  .يچۆللهردە يىغالپ كېته

  
  ).غۇنچهم بىر تال غۇنچىسى بار قىزىلگۈلنى تۇتقان ھالدا ئۆيدىن ناخشا ئېيتىپ چىقىدۇ(
  

  قۇرغۇيۇم ئۇچتى قولۇمدىن،
  .قايدا مېهماندۇر بۈگۈن
  دەخلى بهرمهڭالر يارىمغا،
  .كۆڭلى پهرىشاندۇر بۈگۈن

  
  ).قاشانىڭ يېنىغا كېلىپ يىراققا كۆز تىكىدۇ، پهردە چۈشىدۇ(
  

   ئىككىنچى پهردە
    كۆرۈنۈش– 1

  
سهھنىنىڭ سول تهرىپىدە تۈۋرۈك . شاڭيۇنىڭ مهھهلله ئىچىدىكى ھويلىسى

ۋە ياغاچلىرى ئويما نهقىـش بىـلهن زىنـنهتلهنگهن پېـشايۋان بىـلهن بىـر قـانچه                 
سهھنىنىڭ ئوڭ تهرەپ يۇقىرىسىدا .  پهنجىرىلىرى كۆرۈنىدۇ–ئۆينىڭ ئىشىك 

ئارقا . ىلغان الپاس كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ   شاپتۇللۇق، تۆۋەنرەكىدە يىراقتىن بېدە بېس    
ۋاقىـت كـۈز    . ھويلىـدا بىـر تـۈپ قېـرى قارىياغـاچ         . تهرەپته تېرەكلىـك بوسـتان    

). ئهگهر ئىمكانىيهت بولسا، سهھنه مهي بولۇپ پىشقان ئۈزۈملۈك باراڭ بولىـدۇ          (
  .شاڭيۇ بىلهن شهرۋان ئاغىچا سۆھبهت قىلىشىۋاتىدۇ

  .نى ئاچماي ئولتۇرسۇن ياق بولدى، توال ئاغزىم–ياق : شهرۋان
  ھه، نېمانچه چىچاڭشىپ كهتتىڭ؟: شاڭيۇ
  ھوي قايسى ئاغزىلىرى بىلهن شۇ گهپنى قىلدىال؟: شهرۋان
  ھازىر مهندە بولسا ئاران ئىككى خوتۇنغۇ؟. بىر ئهرگه تۆت خوتۇن راۋا: شاڭيۇ

ــهرۋان ــدۇ  : شـ ــېمه بىلمهيـ ــۇرىدىال، مېنـــى ھېچنـ ــدىكىنى نهگه يوشـ بايتوقايـ
  . دە، يهرنىڭ تېگىدە يىالن كۆشىگىنىنى بىلىمهن مهن–دەيدىكهنلىدە 

  . كىم دېدى ساڭا؟ يوق گهپ: شاڭيۇ
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  يوق گهپ ئىمىش، ئهمىسه نېمىشقا ئالته كۈندە بىر قاترايال ئۇياققا؟: شهرۋان
  ئهگهر شۇنداق بولغاندىمۇ تېخى تۆتكه يهتمهيدىغۇ؟: شاڭيۇ
قويـۇپ بېـرىپتىال،    ئون ئىككىگه يېتىپتىغـۇ؟ توققـۇز قىـز ئېلىـپ           : شهرۋان

سـاقالغا ئـاق    . ھازىر ئهمىرلىرىدە ئۈچ خوتۇن، ئهمـدى ئىنـساپ قىلىـش كېـرەك           
  كىرگهندىمۇ ھهۋەس قىلىۋېرەمدۇ كىشى؟

كۆكسىگه بارمـاقلىرى بىـلهن    (ساقالنىڭ ئاقارغانلىقىغا قارىما، سهن     : شاڭيۇ
بىزنىــڭ كــۆڭلىمىز تېخــى يىگىــرمه يــاش  ! كۆڭــۈلگه قــارا، كۆڭــۈلگه) نوقــۇپ
مهسـىلهن، ھويلىـدا يـۈرگهن خورازغـا        . نىڭ كۆڭلىدەك چاپچىپ تۇرۇپتـۇ    يىگىت

قاراپ بـاق، شـۇ جېنىـدا مۇشـتهك تـۇرۇپ، ئـون نهچـچه مېكيـاننى ئارقىـسىدىن                   
  .مانا شۇنداق ئاق خوراز دېسهڭ بولىدۇ بىزنى. ئهگهشتۈرۈۋاپتۇ

  .ئۇ دېگهن توخۇ، سىلى دېگهن ئادەم: شهرۋان
ك ئـادەم تـۇرۇپ توخۇچىلىـك بواللمـايمهنمۇ؟         ھه، مانـا قـارا، مهن تاغـدە       : شاڭيۇ

توققۇز قىز ئېلىپ قويۇۋەتكهن بولسام ئون بولۇپ كهتسۇن، ئهمرىمدە ئۈچ خوتۇن           
  .بولغان بولسا، تۆت بولۇپ كهتسۇن، ھېسابقىمۇ توپتوغرا بولىدىكهن

 –ياق، ئهمدى مهن يول قويمـايمهن، بـۇرۇنقى خوتۇنلىرىـدەك كهلـسه             : شهرۋان
يهرنىڭ قىزى ئهمهسمهن، يا بولمىسا سـهرالىق ئهمهسـمهن،         كهلمهس زېدى پهس    

ھېلىمـۇ گهپ قىلمـاي تۇرسـام       . مهنچۇ، شـهھهردە چـوڭ بولغـان بهگ ئهۋالدىـمهن         
ــدىلىغۇ   ــى ئال ــتۈمگه ئىككىن ــڭ ئۈس ــدالمايمهن  . مېنى ــارتۇق چى ــدىن ئ . بۇنىڭ

 قىيـامهتته خـازان بولـۇپ       –ياشلىقىم، قىزىل گۈلدەك چىـرايىم مۇشـۇ سـهرايى          
  .رىدۇكېتىپ با
بايتوقايدىكىنىڭ خېتىنى بېرىۋېتهي، ئۆزۈڭ ئىگه بولـۇپ غـۇنچهمنى       : شاڭيۇ

ــپ بهر ــرەي   . ئېلى ــپ بې ــاداق ئېلى ــالتۇن ق ــاڭا ئ ــالتۇن   . س ــۇرۇنقى ئ ــېنىڭ ب س
ئىككــى ســهر ئالتۇنــدا بىــلهزۈك ســوقتۇرۇپ . بىلهزۈكــۈڭ يېنىــك بولــۇپ قــاپتۇ

  .بېرەي
خالىسام يهنه ساڭدىكى . ۇئالتۇن جابدۇق، تاۋار توقىالر يېتىپ ئاشىد     : شهرۋان

ــۋېرىمهن   ــاتقۇزۇپ ئېلى ــالنى س ــدىكى م ــداق  . ئاشــلىق، تاغ ئهمــدى مېنىــڭ ئۇن
ھـازىر نـېمه قىلىـشىمنى      . نهرسىلهرگه ئالدىنۋېرىدىغان ۋاقـتىم ئۆتـۈپ كهتتـى       

 زېمىنغـا  – مۈلۈك ۋە نهچچه يۈز خولۇق يهر      –مۇشۇ مال   . ئۆزۈم ياخشى بىلىمهن  
  .مهنمۇ ئىگه، مهنمۇ خوجايىن
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ــۆزۈڭ ئېيتىۋاتىــسهن، مــال  : يۇشــاڭ ــا ئ ــاقتىن  –مان  مۈلــۈك دېگهننــى بىــر ي
ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ياقتىن توپالپ، بىر يـاقتىن خهجـلهش          . خهجلهۋەرسه تۈگهيدۇ 

شـۇنى  . مېنىڭ دېگىنىم زورىخاننىڭ بېغى مۇشۇ مهھهللىدە بىـرال بـاغ         . كېرەك
ق، بهرىبىـر   ئۇ خوتۇن ھازىر ئېغىـر ئـاغرى      . ئۆزىمىزگه قارىتىۋېلىشىمىز كېرەك  

ــاقىيالمايدۇ ــدەك     . س ــسا، قۇل ــدىغان بول ــولىمىزدا بولى ــڭ ق ــزى بىزنى ئهگهر قى
بېغىمــۇ بىزنىــڭ مــۈلكىمىزگه قوشــۇلىدۇ ئهمهســمۇ، نېمىــشقا . ئىشلىتىــسهن

  مېنىڭ پىالنلىرىمنىڭ تېگىگه يهتمهيسهن؟
ــدا ئىككــى    : شــهرۋان ــدان بىلىــمهن، بىــر چالمى پىالنلىرىنىــڭ تېگىنــى ئوب

  .پاختهك سوقۇش
  .دە، سهن–ھهببهللى، مانا شۇ، ئهقىللىك خوتۇن : ڭيۇشا

  . ئۇ پىالننى باشقىچىرەك يول بىلهنمۇ ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ: شهرۋان
  مهسىلهن قانداق، قايسى يول بىلهن؟: شاڭيۇ

ــهرۋان ــا   : شــ ــنلىككه دەپ قولغــ ــلىككه ئهمهس، كېلىــ ــۇنچىنى كۈندەشــ غــ
  . ئىش تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ. چۈشۈرىمىز
  ...مانا قارا، ماگهپنى) بىر ئاز جىم: (شاڭيۇ
  ئۈنى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتىغۇ، نېمه گهپنى؟: شهرۋان
مېنىڭ كۆڭلۈم چۈشۈپ قالغان بولـسا، دۇرۇس بوالمـدۇ، بـۇنى قانـداق             : شاڭيۇ

  قىلىسهن؟
  !كىمنى كۆرسه چۈشىۋېرىدىغان قانداق ساراڭ كۆڭۈلكهن ئۇ؟: شهرۋان
  . ئۇنى ئويلىشىپ كۆرىمىزبولدى ئاغزىڭغا قاراپ سۆزله،: شاڭيۇ
 پۆڭلۈم دېـگهن    –كۆڭلۈم  . ئويلىشىپ كۆرىدىغان ھېچنېمىسى يوق   : شهرۋان

سىلىمۇ ئېغىزلىرىغا ئىگه بولـسىال، قالغـان ئىـشنى         . گهپلىرى مهشهدە قالسۇن  
  . ئۆزۈم جاياليمهن

خــوش، شــۇنداق قىلىــپ مېنىــڭ تهلىــپىمگه كۆنمىــدىڭ، ھــازىرچه  : شــاڭيۇ
نـۇر بـۇ   . ئهمدى بۇ يهردە يهنه بىر مهسىله بـار    .  قالسۇن يېپىق قازان يېپىقلىقچه  

.  بىرىنى ئۆلگىدەك ياخشى كۆرىدۇ    –نۇر بىلهن غۇنچه بىر     . ئىشىڭغا پۇتلىشىدۇ 
  بۇنى قانداق قىلىسهن؟ . زورىخانمۇ قىزىنى نۇرغا بهرمهكچى
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شـۇ قـاپىقى يامـان گـادايغىمۇ قارامـدۇ كىـشى، غۇنچىـدەك قىزنىـڭ                : شهرۋان
داقالرغا زايه كېتىـشىنى بېـشىدا ئهقلـى بـار ھهرقانـداق كىـشى              ئۇنداق ياالڭغىـ  

  بىلمهمدۇ؟
ــۇرت    : شــاڭيۇ ــسهك، ي ــوغرا، بىــزال غــۇنچىنى ســېيىتقا ئېلىــپ بېرىمىــز دې ت

شــۇنداق بولــسىمۇ، ھهر . مۆتىــۋەرلىرى ئهلــۋەتته بىزنىــڭ گېپىمىزنــى قىلىــدۇ
نىكـاھ  . ھالدا، غۇنچىنى سېيىتقا نىكاھ قىلغۇچه نۇرغا ئۇقتۇرماسلىق كېـرەك        

بىراۋنىڭ ئهمرىگه . بولغاندىن كېيىن خوتۇن كىشى دېگهن ئهر كىشىنىڭ قۇلى      
 پۇســتان دەپ ئېغىــز ئاچقــان ئادەمنىــڭ تىلــى  –ئۆتــۈپ بولغــان خوتۇنغــا پــاالن  

  ).مهشرەپ كىرىدۇ. (كۆيىدۇ
باســىت ئهللىكبېــشى شــاڭيۇكام بىــلهن كۆرۈشــهتتىم دەپ  ! ئاكــا: مهشــرەپ

  . دەرۋازىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ
مهشرەپ چىقىدۇ، شهرۋان ئـۆيگه كىرىـدۇ،       . (قىچقار، مهيهرگه كىرسۇن  : اڭيۇش

  ). ئهللىكبېشى كىرىپ ساالملىشىدۇ
بىمهنه بىر ۋاقىتتا كېلىپ سىلىنى بىئارام قىلىپ قويدۇممۇ نېمه         : باسىت
  شاڭيۇكا؟
 پات –سېنىڭ پات . ئهجهب سىپايه بولۇپ كېتىپسىنا باسىت، ئولتۇر: شاڭيۇ

  .  دە، ئهلۋەتته–قۇرۇق كهلمهيسهن .  ياخشىكېلىپ تۇرغىنىڭ
 ته، شـاڭيۇكا، شـۇنىڭ      –بىـراق بـۇ قېـتىم قـۇرۇق كېلىـپ قالـدۇق             : باسىت

  . ئۈچۈن بىمهنه كېلىپ ئاۋارە قىلغىنىمغا ئهپۇ سورايمهن
ھاشىم باينىڭ مـوزىيىنى يوغـانال بىـر كالىغـا          . مۇغهمبهرلىك قىلما : شاڭيۇ

  ىر نېمه ئاپسهنغۇ؟ئايالندۇرۇپ بهرگىنىڭ ئۈچۈن خېلى ب
 تهڭـگه   12پاھ، ئـۇ پىشـشىق مىـڭ تاغـار گهپ قىلىـپ يـۈرۈپ ئـاران                 : باسىت

  . بهردى
  .بىزنىڭ نېسىۋىمىز قېنى، چىقار: شاڭيۇ
لوزۇڭالرنى مېهمان قىلىمهن دەپ بىر مـۇنچه قهرزدار        . خهۋەرلىرى بار : باسىت

ىر قېتىمدا   دە، يهنه ب   –ئهمدى بىرەر قېتىم كهڭچىلىك قىلىال      . بولۇپ قالدۇق 
  .تهڭشىۋېتهرمىز

تــاپقىنىڭنى . ســهن ھــارامزادىمۇ بىــزگه پايــدا بهرمهيــدىغان بولــدۇڭ : شــاڭيۇ
  . لوزۇڭ بهگلهرگه يېگۈزىسهن
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. لوزۇڭ بهگـلهرگه يـېقىن بولـۇۋالغىنىم سـىلىگىمۇ زىيـان بولمـاس            : باسىت
ــۈزىمهن      ــپهئهت يهتك ــىلىگه ھهر مهن ــدا مهن س ــشىالرغا قارىغان ــقا ئهللىكبې باش

  .دېسىله
   بېدە پۇلىدىن خېلى توغرىلىغانسهن؟ –ئارپا : شاڭيۇ
بىز ناھايىتى ئىككى تهڭگىدىنال تۇتۇۋالدۇق، دېهقانالر بىر خـو ئارپـا،           : باسىت

  .يۈز باغ بېدە ئۈچۈن تۆت تهڭگىدىن تارقىتىپ بهردۇق
باشــقا ئهللىكبېــشىالر ئــۈچ تهڭگىــدىن تارقىتىــپ، ئــۈچ تهڭگىــدىن  : شــاڭيۇ

  ئۆزلىرى ئاپتىغۇ؟
شۇنىڭ چاتاق چىقىرىـشى    . بىزنىڭ قول ئاستىمىزدا بىر كۆكهمه بار     : ىتباس

ھۆكـۈمهت بىـر خـو ئارپـا، يـۈز بـاغ بېـدە              . بىلهن بۇ قېتىم شۇنداق بولۇپ قالـدى      
.  تهڭگه بېرىپتـۇدەك، قـالغىنى كىمنىـڭ يانچۇقىغـا چۈشـۈپ كهتتـى             12ئۈچۈن  

  .ھهممىنى بهرسۇن دەپ تۇرۇۋالدى
ــازا قــامچىالش  ســهن ھۆكــۈمهت ئىــشىغا نــې : شــاڭيۇ مه ئارىلىشىــسهن دەپ ت

ــسهن    ــر نېمىكهن ــدەك بى ــۇ التى ــرەك، ئۆزۈڭم ــپ  . كې ــشىلىرىڭغا باغلىتى ئونبې
قارىياغاچقــا ئېــسىپ ئهدىپىنــى بېــرەتتىم . مهيهرگه ســۆرەپ كهلــسهڭ بولمامــدۇ

مۇناپىقنىڭ، شۇنداق ئوتقۇيرۇقالرنىـڭ جاجىـسىنى بېرىـپ، يـۈرىكىنى مۇجـۇپ            
قـارا تېخـى ئۇيالمـاي كىمنىـڭ        .  ئهدەب كېتىـدۇ   قويمىسا، باشـقا مۇتىههملهرمـۇ    

  .يانچۇقىغا چۈشۈپ كهتتى دېگىنىنى
  .تهپتارتماي شۇنداق دەيدۇ، قارىسىال: باسىت
مهن شاڭيۇلۇقنى ئالغۇچه ئاز چىقىم تارتتىممۇ؟ ئوردىغا چاي قۇيـۇپ،          : شاڭيۇ

  . قانچه يامبۇ، قانچه مونهك پۇلالر چىقىپ كهتتى
  .رگه تارتۇق قىلغان ئات، يامبۇالرچۇ دېسىلهدارىن، لوزۇڭ بهگله: باسىت
ھه مانا، مېنىڭ شۇنچه كهتكهن چىقىملىرىمنى يۇرت تۆلىمهي كىـم          : شاڭيۇ
  تۆلهيتتى؟
  .  دە، ئۇ–شۇنداق بولماي، يۇرتنىڭ بوينىدىكى قهرز : باسىت
 تهڭگىـسىنى ئېلىـپ،     6 تهڭگىنىڭ   12ئهمدىزە ئارپا، بېدىگه چىققان     : شاڭيۇ

ــدىغ  ــا چېچىلى ــپ،     يۇرتق ــگه قىلى ــك تهڭ ــۈز ئهللى ــېلىقىنى ي ــگه س ــۈز تهڭ ان ي
بىرىنىڭ دەۋاسـىنى پۈتكـۈزۈپ، ئۇنىڭـدىن ئېلىـپ تۆلىمىـسهم، دىـۋە يېرىـدىن               

  . پۈتكۈزىۋالىمهنمۇ ھهققىمنى
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 دە، شــاڭيۇكا، تــېگىگه – بهللــى، قــالتىس گهپ قىلــدىڭىز –بهللــى : باســىت
  .يهتمهيدۇ بهغهرەزلهر

ەزلهرگه مهن ئۆزەمنىڭ كىم ئىكهنلىكىمنى توختاپ تۇر، ئۇنداق بهغهر : شاڭيۇ
  تونۇتۇپ قويمىسام، قانداق شاڭيۇ بولۇپ تۇرىمهن؟

ــىت ــى، بۇرنىنىــڭ بېزىنــى ئــېلىش كېــرەك خۇمــسىالرنىڭ     : باس . ھهببهلل
جانابلىرىدەك يۇرت كاتتىلىرىغا بىهۈرمهتلىك قىلىپ ئارقىـسىدىن كوتۇلـداپ         

يهنه يـاقۇپ دېـگهن بىـر       .  دە –يۈرگهن نېمىلهر بىزنى ئهلۋەتته كـۆزگه ئىلمايـدۇ         
ــار  ــدالما ب ــارۋا ســېلىقىدىن چۈشــكهن   . قاغ ــۇ كــۈنى ھ  تهڭگىنــى بهرگــۈچه  20ئ

قىشتا كۆمـۈر سهيـسىگه ھارۋىـسىنى       . بىرمۇنچه ئهزۋەيلهپ ئونبېشىغا يېنىپتۇ   
ئۇمــۇ ئازنىباقىــدىن  . قوشــقىلى ئۇنىمــاي بىــر مــۇنچه كۆكهمىلىــك قىلــدى     

لهرنىڭ ھهددىدىن ئېشىشىغا سهۋەبچى    زادى شۇنداق يامان نهرسى   . ئۆگىنىۋاتىدۇ
  . يهنه شۇ ئازنىباقى، ئۇنىڭ گهپدانلىقىچۇ

تېخـى مېنىـڭ سـىم ئورىغـان قامچامنىـڭ ئـاچچىقىنى تېتىمىغـان              : شاڭيۇ
ــۇتىههملهر  ــان    –مـ ــۇنداق يوغـ ــشىنىپ شـ ــسىگه ئىـ ــگهن نېمىـ ــاقۇپ دېـ  دە، يـ

  سۆزلهيدىكهن، يا باي بولۇپ قالدىمۇ ئۇ؟
پ قالىـدۇ؟ ئۆزىنىـڭ شـۇنداق بهغهرەزلىكىـدىن         نهدە يۈرۈپ بـاي بولـۇ     : باسىت

ئىككى پـارچه يېـرى بـار       . چاپىنى تىزىدىن ئاشماي، گادايلىشىپ كېتىپ بارىدۇ     
  .ئىدى، بىر پارچىسىنى سېتىپ ئالۋاڭ تۆلهپتۇ

  ئهمىسه، نېمىگه يوغان سۆزلهيدىكهن ئۇ رودۇپاي؟: شاڭيۇ
  .ئۇنى ھۆركىرەتكهن شۇمىكىن. بىر ئات ھارۋىسى بار: باسىت
بۈگــۈن ســېنىڭ . بــۇنى قويــۇپ تــۇر. توختــاپ تۇرســۇن كــۆرىمىز... ھه: شــاڭيۇ

  ھېچبىر پايدا چىقىدىغان گېپىڭ يوقمۇ؟
پايــدا نهگه . بۈگــۈن بولمىــسا، ئهته بولىــدۇ دېــسىله) يالغــان كۈلــۈپ: (باســىت

قېچىپ قۇتۇلىدۇ سىلىدىن؟ ئىشقىلىپ خهلـق ئاشـلىقىنى ئېلىـپ بولـسۇن،            
لهر مهھهللىــدە كۆپهيــسۇن، ئانــدىن بىــر ۋاراقــى  ساتــسا پــۇل بولىــدىغان نهرســى 

  ).قولىنى ئايالندۇرۇپ، يانچۇقىنى كۆرسىتىدۇ(مۇنداق قىلمايمىزمۇ؟ 
  . دە، قۇرۇق گهپ قۇالققا خۇش ياقمايدۇ–ھه، شۇنداق بولسۇن : شاڭيۇ
خاتىرجهم بولسىال، باسىتنى ئهللىكبېشى قىلغىنىم ئهجهب ئوبدان       : باسىت

  .)ئورنىدىن تۇرىدۇ (.بوپتىكهن دەپ قالىدىال
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  . نهگه ئالدىرايسهن، ئولتۇر، ئۆيدە پولو پىشىۋاتىدۇ: شاڭيۇ
  .ۋاي ئېسىمدىن چىقىپ كېتىپتا: باسىت
   دە، قېنى، نېمه گهپ ئۇ؟–ھه، ھه ئۇنتۇپ قاپسهن : شاڭيۇ
ياق، پايـدىلىق گهپ ئهمهس قـۇرۇق گهپ، ھاشـىم بـاينىڭكىگه راسـا              : باسىت

ئهمـدى ئىككـى چىنىـدىن ئىچىـپ تۇرۇۋىـدۇق،       يايالۋنىڭ قىمىزى كهپـتىكهن،     
مهزىننىڭ قۇچناچىمى بولۇڭ دېسه، بولۇڭ دەپ مېنى زورىخـاننىڭكىگه باشـالپ           

  .باردى
  خوش، نېمه بوپتۇ ئۇ يهردە؟: شاڭيۇ
ــۇن ســهكراتقا چۈشــۈپ قــاپتۇ  : باســىت ــۇ خوت ــۇرۇمنى قىچقىرىــپ  . ئ قىــزى ن

تىم سـورىدى، شـۇنىڭغا     بېرىڭالر، ئاپام ۋەسىيهتلىرىم بار ئىـدى، دەپ نهچـچه قېـ          
ــسىلىرى ئهللىكبېـــشى   . تارتىـــشىۋاتىدۇ، دەپ يىغاليـــدىكهن  مهزىـــن، ھهرقايـ

 تـۆت كۈنلـۈك     –بولغاندىن كېيىن شـاڭيۇمغا بېرىـپ ئېيتـسىال، نۇرۇمغـا ئـۈچ             
رۇخسهت بهرسه، كېلىپ مومايغا ئىگه بولۇپ، تۆپىدە تۇرسا ياخشى بولىدۇ، قىزى           

  .تكهنىدىبولسا يالغۇز دەپ مېنى بۇ يهرگه ئهۋە
بارالمايــدۇ، ھــازىر خامــان ۋاقتىــدا نۇرنىــڭ بېــشىنى قاشــلىغىلىمۇ   : شــاڭيۇ

  . چولىسى يوق، بېرىپ ئېيت، بىز ئىگه
مــاقۇل، مـاقۇل، شــاڭيۇكام ئــۆزى ئىـگه بولىــدىكهن، غهم قىلمىــسۇن   : باسـىت 

  ). ماڭىدۇ(دەيمهن 
ــاڭيۇ ــار   : ش ــر مهســلىههتىمىز ب ــاڭا بى ــا باســىت، س زورىخاننىــڭ . توختىغىن

ىنـــــى بىزنىـــــڭ ســـــېيىتقا ئېلىـــــپ بهرســـــهك دەپ شـــــهرۋان بىـــــلهن قىز
  .مهسلىههتلهشكهنىدۇق

ۋاھ، ناھــايىتى ياخــشى گهپ ئىكهنغــۇ، تهلىيــى بــار قىــز ئىــكهن،       : باســىت
  . دە–سىلىگىال كېلىن بولسا، بېشى ئاسمانغا تاقىشىدۇ 

ــاڭيۇ ــۇ      : ش ــىيىتىمۇ ش ــى، ۋەس ــا بهرمهكچ ــى نۇرغ ــۇن قىزىن ــۇ خوت ــېكىن ئ ل
يهنه ساڭا ئۇقتۇرۇپ قويىدىغان بىر نهرسه، نۇر بىـلهن      .  كېرەك توغرۇلۇق بولۇشى 

شــۇنىڭ ئۈچــۈن زورىخاننىــڭ ئۆلــۈم  .  مهشــۇق– بىــرىگه ئاشــىق –غــۇنچه بىــر 
 قىزىنىــڭ بېــشىنى بــاغلىۋېلىش مهرىكىــسىدە جامــائهت ئالدىــدىن ئۆتكــۈزۈپ، 

 ســهنمۇ . غــۇنچىنى بىزنىــڭ ئىگىــدارچىلىقىمىزغا تاپــشۇرۇش كېــرەك.كېــرەك
  . ا كۈچ چىقارساڭ بولىدۇمۇشۇنىڭغ
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  .  دە، بىزنىڭ–ئهلۋەتته جېنىمىز پىدا : باسىت
  .ئانداق بولسا، بىز بۇنى نۇرغا ئۇقتۇرمايمىز: شاڭيۇ
 قۇالققـا ئاڭلىنىـپ بىردەمـدە       –بىراق، قـۇالقتىن    .  بولىدۇ –بولىدۇ  : باسىت

  . يۇقىرىقى جاڭزىغا يېتىپ قاالرمىكىن
ــاڭيۇ ــداق قىل  : ش ــۈن قان ــۇنىڭ ئۈچ ــا ش ــرەك؟  مان ــدىن  (ىــش كې ــهرۋان ئۆي ش
  .)چىقىدۇ

  شۇنىڭغىمۇ باش قاتۇرامدۇ؟: شهرۋان
  . دە–شهرۋانهم سىز ئاڭالپ تۇرۇپتىكهنسىز : باسىت
 ئـاتنى ئهكىلىمىـز دەۋاتـاتتىلىغۇ، نـۇرنى شـۇنىڭغا           4 – 3يايالۋدىكى  : شهرۋان

  .چىقارمامدىال
  .ئهقلىمگه كهلمهپتا، نۇرنى قىچقارت: شاڭيۇ

ــۇ بۈگــۈن : شــهرۋان ــاغ تهرەپــكه بېرىــپ  . (مۇشــۇ باغــدىال قــوراي ئورۇۋاتىــدۇ ئ ب
ــدۇ دېــگهن » ھه، نــېمه دەيــسىز؟«: ســىرتتىن مهشــرەپنىڭ. مهشــرەپنى چاقىرى

  .)دەپ بۇيرۇيدۇ» نۇرنى قىچقىرىۋەت«: شهرۋان. ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ
  . ته–شهۋان ئاغىچا ناھايىتى تهدبىرلىك : باسىت
  .ى ئېشىپال كېتىدۇئالدىدا شۇنداق دەپ قويساڭ خىدىر: شاڭيۇ
باشـقا ئـاغىچىلىرى    . ئۆزىگىمۇ ئاغىچىلىق ئاجايىپ يارىشىدۇ جۇمـۇ     : باسىت

  شهرۋانهمنىڭ ئالدىدا بىر ئېغىز سۆز قىاللمايدىغۇ دەيمهن؟
.) نۇر قولىدا ئورغاق، تهرلىگهن ھالـدا كىرىـدۇ       ! (بولدى، ئاغزىڭنى يۇم  : شاڭيۇ

  قوراينى ئورۇپ بولدۇڭمۇ؟
  .مىنى ئورۇپ بولدۇمياق، تېخى يېرى: نۇرۇم

  نېمانچه ئاستا، چاپسان ئورىساڭ بولمامدۇ؟: شهرۋان
تورغاي چوڭ چىللىغانـدا ئورۇشـقا باشـلىغانىدىم، مۇشـۇ چـاغقىچه دەم             : نۇرۇم

سهككىز خولـۇق بۇغـداينىڭ ئهتراپىـدىكى قورايغـۇ، ئـۇنى           . ئالماي ئورۇۋاتىمهنغۇ 
  .دەپال يىغىۋېتىدىغان جادۇگهر ئهمهسمهن» سۇپ«

 تهنه گهپنى ئۆگهنمهي، نـاننى ھـااللالپ يېيىـشنى ئـۆگىنىش كېـرەك              :شاڭيۇ
  .نۇر

ئىـشلهپ بىراۋنىـڭ بىـر بـۇردا نېنىنـى          . ھاالل ئىـش دېـگهن ياخـشى      : باسىت
  . ئېلىپ يېمهك ئاسان ئهمهس
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   تاڭ؟–ئهمدى نېمه قىلىپ بهرسهم بولىدىكىن : نۇرۇم
 ئوينـاپ   نېمه ئىش قىلىپ بېرىمهن دەپ چـاڭگۇڭ تـۇردۇڭ؟ ئۇسـسۇل          : شاڭيۇ

  .  دە، ئىشلهپ بېرىسهن–بهرمهيسهن 
، )الپاسـنى كۆرسـىتىدۇ    (يازىچه قىلغان ئىشالرغا قـاراپ گهپ قىاليلـى       : نۇرۇم

ئاشۇ الپاستىكى ئون بهش مىڭ باغ بېدىنى كىم ئورۇپ ئهكىلىپ باستى، بۇ كۆز             
يهتمهس يهرلهرنىڭ بۇغداي، تېرىقلىرىنى كىمله ئورىدى، كىم ئۆسـتۈردى، قـوش           

مۇشـۇ ئىـشالرنىڭ    __  كهتمهن چېپىش، ئورما ئـورۇش، ھـارۋا ھهيـدەش           ھهيدەش،
 تاغ بولۇپ دۆۋىلهنگهن    –ھهممىسى ئۇسسۇل ئويناشمۇ شاڭيۇكا، تېخى مۇشۇ تاغ        

ئاشلىق باغلىرىنى بىز تېپىپ ئالدىغاندىمىز؟ تاڭ سهھهردە تۇرۇپ، ئهل ياتقۇچه 
ــسا،  ــدۈرمىگهن بول  ھېــسابىمىزنى ئىــشلىگهنلىكىمىز يهنه ســىلهرنى قانائهتلهن

  . بېرىڭ، چىقىپ كېتهيلى
 ياق، ئانداق توقۇمنى قارنىڭغا ئالما، شـاڭيۇكام سـېنى ئىـشقا            –ياق  : باسىت

  . دە–پىشسۇن، ياخشى ئادەم بولسۇن دەيدۇ 
 ۋۇي چىقىپ كېتىمهن دەپ بىزنى قورقۇتماقچىمۇ سهن؟ ساڭا         –ۋاي  : شهرۋان

  .ش تاپالماي يۈرىدۇئوخشاش پايتىمىسىنى تهتۈر ئورىغاندىن كۈرمىڭى ئى
بولدى شهرۋانىدە، سىز زەھىرىڭىزنـى سالمىـسىڭىزمۇ شـاڭيۇكامنىڭ     : نۇرۇم

  .گېپى يېتىدۇ
  !ھوي، سېسىق گهپنى نهدىن ئۆگهندىڭ؟: شهرۋان
  .سىلهردىن: نۇرۇم
  !بولدى، بىمهنه گهپنى قويۇش: شاڭيۇ
گهپنــى تهگىــسهڭ، تېرىــق بولىــدۇ، قىلىــدىغان ئىــشنىڭ گېپىنــى : باســىت

  ! ىقىاليل
جاڭزىـدىن چىقىرىـۋەتكهن ئـاتالردىن      . نـۇر، سـهن ھـازىر يايالققـا مـاڭ         : شاڭيۇ

ۋاقىــت ئۆتــۈپ . تــۆتنى ئهكىلىــپ، مهيهردىكــى ئــاتالر بىــلهن تۇلۇققــا قوشــۇڭالر 
  .كېتىپ بارىدۇ، خاماننى جىددىلىتىش كېرەك

  .بىزمۇ ئادەمدە، قىڭغىر گهپ قىلماي تۈزال گهپ قىلسا ئاڭالۋېرىمىز: نۇرۇم
  . بولدى، تاكالالشماي بېرىۋەر:شاڭيۇ
  قايسى ئات بىلهن چىقىمهن؟: نۇرۇم
  .جاڭزىدىكى تورۇق ئاتنى مىن: شاڭيۇ
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  . نى ھهيدىگهچ كهلسۇن4 – 3قوزىدىن : شهرۋان
  . دە–ھهببهللى، قىمىز ئالغاچ چۈشىدۇ : باسىت
 قوزىالرنى  –ھېلىقى ساۋدان دېگهن قازاققا دەپ قوي، قىمىز        ) نۇرۇمغا: (شاڭيۇ

  ئاندىن كېيىن بالىسى، ئېتى نېمىدا؟.  يهتكۈزۈپ بهرسۇنئۆزى
  .ئامانتاي: نۇرۇم
 پـۆرت دېـسه،     –ئامانتاي كېلىـپ، خامانغـا قارىـشىپ بهرسـۇن، ھـۆرت            : شاڭيۇ

ــت      ــدۇ، دەپ ئېي ــالىمهن دەي ــالچى ئ ــپ باشــقا م ــشىنى  . (چىقىرىۋېتى ــۇرۇم بې ن
  .)مهنىلىك لىڭشىتىپ چىقىپ كېتىدۇ

ئهيمهنـمهي  ) باسـىتقا . (ىدىن ھهر بـاال كېلىـدۇ     مۇشۇ دۆيۈزنىڭ قاپىق  : شهرۋان
  قىلىۋاتقان گهپلىرىنى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟

  .ئهزەلدىنال بۇالرنىڭ ئۇرۇقى گهدەنكهش: باسىت
مـاالينىمۇ  . بـۇنى نېمىـشقا قويـۇپ بېرىـدىكىن تـاڭ         ) شـاڭيۇ قـاراپ   : (شهرۋان

 كېچىكىنـى   – ئـۇرۇپ، كىـيىم      –ئـۇرۇپ   ئهركىلهتكهن بـارمۇ، مېـنىڭچه بولـسا،        
  .دۇرۇۋېلىپ ھهيدىۋېتىمهنسال

دېـگهن راسـت    » چېچى ئۇزۇن، ئهقلى قىسقا   «خوتۇن كىشى دېگهننىڭ    : شاڭيۇ
ھهيـدىۋېتىپ،  . ئۇنىڭ ئۆزى ھارام بولغان بىـلهن كـۈچى ھـاالل ئهمهسـمۇ            . گهپته

ئۇنىڭ قىلىۋاتقان شۇنچه نۇرغۇن ئىـشىنى سـهن قىالمـسهن؟ ھهيـدەش كېـرەك              
  .ن رودۇپاينى ھهيدەش كېرەكبولسا، كۈچى تهگمهيدىغان مهشرەپ دېگه

ۋايـــيهي، مهشـــرەپ ھهممىـــسىدىن دېـــدىلغۇ، باشقىـــسى بىزنىـــڭ  : شـــهرۋان
  .)مهشرەپ كىرىدۇ. (ئىشىمىزغا شۇنچىلىك كۆيۈنسه بوالتتىغۇ

  .مهزىن، زورىخان تۈگهپ قالدى، شاڭيۇكامغا ئېيتىپ قوي دەيدۇ: مهشرەپ
  ئۆزى قېنى؟: شاڭيۇ

  .كهتتى: مهشرەپ
  كهتتى؟: شاڭيۇ
نۇرۇم كهلمىسه بولمايـدۇ دەپ، قىـزى يىغالۋاتىـدۇ، ئۇنىڭغىمـۇ دەپ            : پمهشرە
  .قوي دەيدۇ
. بولــدى، ســېنىڭ ئىــشىڭ بولمىــسۇن، باغــدىكى قــوراينى ئــورۇپ تــۇر: شــاڭيۇ

زورىخاننىـڭ  ! چىق جۇگـۇ، نـېمىگه بېزىرىـپ تۇرىـسهن        .) مهشرەپ قاراپ تۇرىدۇ  (
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ــرەك    ــشىم كې ــۇل خهجلى ــسىگه مهن پ ــۈك مهرىكى ــر كۈنل ــى. (بى ــهن ) تقاباس س
  .ئاخىرەتلىك نهرسىلىرىنى ئېلىشقا ياردەم قىل

  .بولىدۇ، بىز تهييار: باسىت
ــهۋان ــازدۇرۇپ قويمىـــسىال، جىـــق  : شـ ــۇلنى كهم يـ  جىـــق –خهجلهنـــگهن پـ

  .يۇرتنىڭ سهمىگه سېلىپ قويسىال) بوينىنى سوزۇپ(كۆرسىتىپ 
  .سهن ئۆگهتمىسهڭمۇ بىز ئۇنى ئۇتتۇرۇۋەيمهيمىزغۇ: شاڭيۇ
  .نىڭ ئۇستىلىقلىرىمۇ چاغلىقسىلى: شهرۋان
ــىت ــسىز   : باس ــاڭيۇكامنى ئۇقمايدىكهن ــېخىچىال ش ــا،  .  دە–ت ــهرۋان ئاغىچ ش

  .يېكهندە بۇرۇت ئالىدۇ دەڭه ئاكىمىز
بىــز مۇنچىلىــك ئىــشنى ئهپلهشتۈرەلمىــسهك، شــۇنچه تهئهللــۇقنى   : شــاڭيۇ

قانداق تاپتۇق؟ تۆت تامنىڭ ئىچىدە ئولتۇرۇۋېلىپ، بىزنىڭ چاققـانلىقىمىزنى         
  . دە–تازا كۆرمىگهن 

 ته  –شـاڭيۇكامالر بۈركـۈت     ) شـاڭيۇنىڭ مۈرىـسىگه قېقىـپ     ! (تـوغرا : باسىت
  .قامىغان يېرىنى يولۇۋالىدۇ. بۈركۈت

  .دەيدۇ» ئهرنى ئهر قىلغان خوتۇن«: شهرۋان
باسىت بىلهن شاڭيۇ تاال تهرەپكه، شـهرۋان ئـۆي         . (بولدى، توال ماختانما  : شاڭيۇ

  .) رىدۇتهرەپكه كېتىدۇ، سېيىت كى
  دە بــۇ،–تــاش ئىــكهن !... پــاھ) ئــاق تۇخــۇمنى چىــشىغا چېكىــپ: (ســېيىت

ھېلىغۇ ئوتتۇز تۇخۇمكهن، يۈز تۇخۇمغا تېگىـشىمهن دەپ تۇرۇۋالـسىمۇ ئـاالتتىم         
مۇشـۇ  ) پىيازنىڭ شۆپىكىدە قىزارغان يهنه بىـر تۇخـۇمنى چېكىـپ         . ( دە، بۇنى  –

شـۇنىمۇ ئوتتـۇز تۇخۇمغـا      مۇ.  پوك قىلىدۇ بۇ   –داڭلىق تۇخۇم ئهمهسمىدى، پوك     
ــان  ــاينىكىنى     .  دە، مهن–ئالغ ــۈچ پ ــڭ ئ ــى يۈزنى ــڭ ئىكك ــۇنداق تۇخۇمنى مۇش

ــه     ــشىۋېرىمهن، كېـ ــاي چېكىـ ــسىمۇ قورقمـ ــورۇۋالىمهن دېـ ــه، –ئـ ــۇرنى ( كېـ بـ
بــاغ . ( دە–ئهمــدى پۈتــۈن مهھهللىــدە بۇنىڭغــا تۇخــۇم چىقمايــدۇ  ) خارتىلدايــدۇ

.) ەپ ئورغـاق كۆتـۈرۈپ كىرىـدۇ   مهشر... (مهشرەپ، ھاي مهشرەپ  ) تهرەپكه بېرىپ 
ئوتتـۇز  .) مهشـرەپ چىـشىغا چېكىـدۇ     . (ما تۇخۇمنى چىشىڭغا چېكىپ باققىنـا     

  .تۇخۇمغا تېگىشىۋالدىم
  ۋاي نېمانچه قىممهت؟: مهشرەپ
  ئۆمرۈڭدە مۇشۇنداق قاتتىق تۇخۇمنى كۆرگهنمىدىڭ؟: سېيىت
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ئـاۋۇ  ئالدىنىپسهن ئهخمهق، شۇنىڭغىمۇ خۇش بولدۇڭما، بۇنىڭـدىن        : مهشرەپ
  .تۇخۇمىڭ قاتتىق

سهن ساراڭ نېمىنـى بىلىـسهن، چىـشىڭنى سـۇندۇرۇۋېتىدىغاندەك          : سېيىت
  .بهش يۈزگه يېتىدۇ دېگىنه بۇ. ئۇرۇلىۋاتىدىغۇ

يوغان گهپ دېگهن بىر تىيىن، كهل سوقۇشتۇرۇپ باقـايلى، قىزىلـى           : مهشرەپ
  .مهن بوالي
هن تـۇته، مهن    سـ ) قىزارغان تۇخۇمنى مهشرەپكه بېرىـپ    ! (بولدى، مه : سېيىت
  .ئۇرىمهن

  .بهش يۈزگه يارايدىغان تۇخۇم بولغاندىن كېيىن سهن تۇته: مهشرەپ
  .سهن تۇتىسهن. ياق، ياق: سېيىت
  . دە، سهن–ئاغزىڭدا دېگهن بىلهن مۇشۇنداق چىدىماس بايۋەچچه : مهشرەپ

بولمىـــسا ســــهن تىرنىقىڭنــــى  . مهن ئــــۇرىمهن.  مـــاڭ –مــــاڭ : ســـېيىت 
  .پاتۇرۇۋېتىسهن

  .)تۇخۇمنى سىقىمداپ تۇتۇپ بېرىدۇ. (ئۇرە: مهشرەپ
  .نهرىگه ئۇرىمهن؟ يوغان تۇت: سېيىت
 –تۇخۇمنى ئېچىۋىراق تۇتىدۇ، سېيىت ئاسـتا       . (چىدىماس، مانا ئۇر  : مهشرەپ

سـېيىت قـاتتىقراق بىرنـى ئۇرۇشـى        . (قورقۇنچـاق ! قـاتتىق ئـۇر   ) ئاستا ئۇرىـدۇ  
ــا، بهش يــۈزگه يارايــدى .) بىــلهن تۇخــۇمى ســۇنىدۇ  غان تۇخۇمىــڭ پــېقىش ھه مان

  .بولدى
ــۈز ســاراڭ : ســېيىت ــه ! دۆي ــدۇ ( كېــه –كې ــۇرنى خارتىلداي تىرنىقىڭنــى . )ب
  .پاتۇرۇۋالدىڭ
ــرەپ ــا   : مهشـ ــۇز تۇخۇمغـ ــۇمن ئوتتـ ــر بـــوش تۇخـ ــۇ بىـ ــدىماس، مۇشـ ھهي چىـ

 دە،  –تېگىشىۋالدىڭما؟ ئاناڭنىڭ بهرگهن پۇلىنى شۇنداق قىلىپ تۈگىتىـسهن         
  .سهن ماڭقا
  .مه ماڭقا دەيسهن، ياالڭغىداق قهلهندەرھوي خۇمسى، نې: سېيىت
ــۇرۇپ    : مهشــرەپ ــقه ئۇتت ــيهلمهي، ســاپ خهق ــار پۇلنىمــۇ جــايالپ خهجلى تهيي
    .كېلىسهن
بىرنى قويـۇپ قولۇمغـا بىـلهزۈك قىلىـۋالىمهن         ) مۇشتۇمنى تۈرۈپ : (سېيىت

  .خۇمسى، سېنى ھازىر
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پاھ قالتىس گاڭگۇڭ جۇمـۇ سـهن، سـېيىت نـوچى، مېنـى ئـۇرىمهن               : مهشرەپ
  .ېگۈچه بۇرنۇڭنى ئېتىۋالغىنا ماڭقاد

بىرنـى قويـۇپ    ) يۈگـۈرۈپ بېرىـپ بىـر كـالتهك كۆتـۈرۈپ كېلىـدۇ           : (سېيىت
  .)شهرۋان چىقىدۇ. (ئۆلتۈرىۋېتىمهن

. ۋاي خۇدايىمهي، قانـداق قىـالرمهن، ھـوي نـېمه بولـدۇڭ سـېيىتجان          : شهرۋان
  .) تۇتۇۋالىدۇ(

  .ھه، بايۋەچچه: مهشرەپ
.) مهيدىـسىگه ئۇرىـدۇ   . (ۋېتىپ خۇنىنى تـۆلهيمهن   قويۇپ بهر، ئۆلتۈرى  : سېيىت

  .ئۆزۈم تۆلهيمهن
ئهركه تايتـاڭ بـايۋەچچه قويـۇپ بهرسـه نـېمه قىالاليـسهنكىن، ھـوي               : مهشرەپ

ــويۇپ        ــپ س ــوغرىالپ كېلى ــدىن ئ ــڭ كاتهكلىرى ــهن خهقنى ــوچى، س ــېيىت ن س
  .يهيدىغان توخۇ ئهمهسمهن

  . بولدى قويۇش–بولدى : شهرۋان
 بېرىـــپ ئهركه قىلىۋالـــدىڭ، مـــاالي دېـــگهن ســـهن بـــۇنى قويـــۇپ: ســـېيىت

  مااليلىقىنى قىلمامدۇ؟
  نېمه قىلدى بۇ ساڭا شۇنچه؟: شهرۋان
  .ئاغزىنى يامان قىلىۋاتىدۇ: سېيىت
سهن شهھهرگه كىرىـپ    . بولدى خاپا بولما، مهن جاجىسىنى بېرىمهن     : شهرۋان

مېنىــڭ دۇخــاۋا چــاپىنىم . يېڭــى تىكتــۈرگهن كىيىملىرىڭنــى ئېلىــپ چىــق
مهشـرەپ  . يۈگـۈر، جهرەن تېيىڭنـى يېـتىلهپ كهل   . هن بولسا، ئالغـاچ چىـق    پۈتك

ھوي، سهن نېمىـشقا  ) مهشرەپكه قاپىقىنى تۈرگهن بولۇپ  . (توقۇپ بهرسۇن، جۇگۇ  
ــسهن    ــايالپ يۈرى ــۇ يهردە الغ ــاي ب ــوراي ئورۇم ــدىمۇ   . ق ــڭ كهل ــاق يېگى  ھه؟ –تاي

مهشــــرەپ، ســــهن شــــاڭيۇكاڭ بىــــلهن .) ســــېيىت بــــاغ تهرەپــــكه كېتىــــدۇ(
ئهگهر ئۇالرنىــــڭ ئوغىــــسىنى  . ېيىتجانالرنىڭ چىــــشىغا تــــوال تهگــــمه  ســــ

مهن بۇنىڭـدىن كېـيىن   . قاينىتىۋەرسهڭ، سىرىمىزنى پـاش قىلىـپ قويىـسهن       
خــوش، بىلمهپــتىمهن دەپ . ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا ســېنى تىلــالپ، جونــۇپ قــويىمهن

ــۋەر ــايمهن  . تۇرى ــسهنغۇ، مهن ســېنى ھــېچكىمگه ئۇرغۇزم ــۆزۈڭ بىلى ــان . (ئ يالغ
قـالغىنىنى  . ئانداق بولغانـدىن كېـيىن، ئـۈن چىقارمـاي يۈرىـۋەر        ) ىلىنىپجىلۋ

  . ئۆزىمىز بىلىمىز
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ــۈرىمهن   : مهشــرەپ ــال ي ــۇدا ســىزنى دەپ ــى خ ــاۋاتتهك  . دە–ئهزبىرائ ســىزنىڭ ن
 –شېرىن سۆزلىرىڭىزنى دېمىسهك، دوزاختهك بۇ ھويلىدا بىزگه ھهر كۈنى تىل 

  .ئاھانهت
 –مىــــساڭ، ھهمــــمه مــــۇراد ســــهن مېنىــــڭ گېپىمــــدىنال چىق: شــــهرۋان

  .مهقسهتلىرىڭگه يهتكۈزىمهن
  سىز نېمه دېسىڭىز، مهن تهييار دەۋاتىمهنغۇ؟: مهشرەپ
ئانـداق بولـسا، سـېيىتنىڭ تېيىنـى توقـۇپ بېرىـپ، ۋاي ئۇكـام مهن          : شهرۋان

ــا ســال، كېــيىن ســاڭا      ــدان كــۆرىمهن دەپ پهپىــلهپ شــهھهرگه يولغ ســېنى ئوب
شـهرۋان  . (ئهنه سـېيىتجان كېلىۋاتىـدۇ    ) اراپباغقـا قـ   (دەيدىغان بىر گېپىم بار،     

  .)ئۆيگه كىرىپ كېتىدۇ
نــېمه گېپــى بــاردۇ؟ گهپلىــرىگه قارىغانــدا مېنىمــۇ راســتال ياخــشى : مهشــرەپ

ــا يېتىــسهن     ــساڭ، مۇرادىڭغ ــدۇ، ئىــشقىلىپ مېنىــڭ ســۆزۈمدىنال چىقمى كۆرى
ه شـاڭيۇنىڭ ئـۆيىگ  .  پهرى دېيىشىدۇ، مهنغۇ پهرىنـى كۆرمىـدىم   –پهرى  . دەيدىغۇ

پهرى دېگهن ھهرقـانچه بولـسا،   . كېلىپ بهزمه قىلغانالرنىڭ ئاغزىدىنال ئاڭلىدىم 
  .)سېيىت كىرىدۇ. (مۇشۇ شهرۋان ئاغىچىچىلىك چىرايلىقتۇ

  .توقۇپ بهرگىن. جهرەن تاينى الپاسقا باغالپ قويدۇم: سېيىت
 جابدۇقلىرىڭ بىلهن مهخمهل كۆرپهڭنى سېلىپ،      –كۈمۈش ئېگهر   : مهشرەپ
 – شهھهرگه كىرگهندە غادىيىـپ ئولتـۇرۇپ كېتىـسهن          .رىتىۋېتىمهنراسا يالتى 

  .دە، سېيىتجان
  . ھه، خېلى چۆچۈپ قاپسهن–ئاپام ئهدىبىڭنى بهرگهنگه ئوخشايدۇ : سېيىت
ــدىغان    : مهشــرەپ ــۈن مهھهللىــدىكى خوتۇنالرنىــڭ ئهدىبىنــى بېرى ــاڭ پۈت ئاپ

 تـوۋامنى   –پ ئـالال    باالمغا تېگىشهمـسهن دە   . ئاغىچا تۇرسا، مېنى ئاياپ قويمايدۇ    
  . چىقاردى

  .سېنى شۇنداق قىلىش كېرەك، بۇرنۇڭنىڭ بېزىنى ئالسا بولىدۇ: سېيىت
سـېيىتجان، بولـدى ئهمـدى مېنـى تىللىمـا، مهن سـاڭا بىـر خـۇش                 : مهشرەپ

  خهۋەر ئېيتايمۇ؟
  ئېيت، نېمه خۇش خهۋەر ئۇ؟: سېيىت
تهك، مهڭزى چاچلىرى قۇندۇز، كۆزلىرى قۇندۇز، قېشى بهرگى قىياق      : مهشرەپ

  .قىپقىزىل ئاناردەك، قىزىلگۈلنىڭ غۇنچىسىنى ساڭا ئېلىپ بهرمهكچى
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  .ئاشۇ غۇنچهكنىما؟ كۆتهر ئۇ نېمهڭنى: سېيىت
سـېيىتنىڭ مهيدىـسىدىكى شـالتاقالرنى      . (غۇنچهم قالتىس بالىـدە   : مهشرەپ
ئهمــدى ئۆيلىنىــدىغان يىگىــت بولغانــدىن كېــيىن، كىيىملىرىڭنــى ) تــاتىالپ

بولمىـسا خوتۇنـۇڭ كۆڭۈلـسىز      .  ئۆزۈڭنى تۈزەپ يۈرسهڭ بولىدۇ    شالتاق قىلماي 
بولــۇپ قالىــدۇ، مهن بۈگــۈن ســېنىڭ جهرەن يورغــاڭنى شــۇنداق كېلىــشتۈرۈپ  

  .)باغقا ماڭىدۇ. (توقۇپ بېرەيكى، قىزالر بۇ قهيهرنىڭ شاھزادىسى دەپ قالسۇن
مهن ئۇنداق تېگـى پهس گاداينىـڭ قىزىنـى ئـاالتتىممۇ، ئادەمنىـڭ             : سېيىت

  دە، –قسىتىنى ئۇقمايدىغان نېمىلهركهن مه
 ئـانىالر قانـداق ئـادەملهردۇ،       –بۇ بالىـسىنىڭ كۆڭلىـدىكىنى تاپىـدىغان ئاتـا          

مهن ئۆيلىنىمهن دېدىممۇ؟ بىزنىڭ تهڭتۇش ئاغىنىلهر ئۆيلىنىشتىن خهۋىرى        
يوق ئويناپ يۈرىدىغۇ تېخى، ئۆيلىگۈسى كېلىپ كهتكهن بولسا، قېنـى چىدىـسا،    

شـهھهردە ئاپامنىـڭ جهمهتلىرىنىـڭ      . رىمدىن ئېلىپ بهرسۇن  مېنىڭ دېگهن يې  
دۇردۇنـدىن  . مهن ئالسام، شۇالردىن بىرىنى ئالىمهن    .  نى قىزالر بار   –ئارىسىدا نى   

پىلىكــى مــامۇقتهك يۇمــشاق كــۆڭلهك كىيىــدىغان، ئــالتۇن گــۈل قادايــدىغان، 
اپتـا  قىزالردىن ئالمايزە، چىت كۆڭلهك كىيىپ، پهرەڭ ياغلىق سـالىدىغان ئاپت         

  .)مهشرەپ كىرىدۇ(كۆيۈپ كهتكهن سهھرالىق غۇنچهكنى ئاالتتىممۇ؟ 
ــرەپ ــېيىتجان: مهش ــاراپ    ! س ــاق، ت ــۆرۈپ ب ــۈرە ك ــپ  –ج ــىالپ پارقىرىتى  س

جـۈرە كـۆرۈپ    . ئۇكىلىرىنى پاخپايتىپ، پادىشاھنىڭ تاجىـسىدەك قىلىـۋەتتىم      
مهشــرەپ ســېيىتنى باشــالپ ئېلىــپ كېتىــدۇ، شــهرۋان  . (رەھــمهت ئېيتىــسهن

  ).ن قاداق، ئالتۇن گۈلى بار بۆك كىيىپ ياسىنىپ چىقىدۇئالتۇ
مۇشۇ كۆڭلىكىم ئۆزۈمگه   ) كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكىنى تارتىپ قاراپ   : (شهرۋان

خېلى يارىـشىدۇ، بىـراق، پېتـى چۈشـكهندەكمۇ نـېمه؟ ھهرقـانچه يوغـان بولغـان                 
بىلهن بىر ئادەم ھهممه يېقىنى كۆرگىلى بولمايـدىكهن، ئهمـدى يهنه چـوڭ بىـر               

ــاش ــڭ ياراشــقان      ت ــسام، كىيىملهرنى ــا قوي  – ئهيــنهك ئالــدۇرۇپ ئىككــى تامغ
مهشـرەپ،  ) باغ تهرەپـكه بېرىـپ  . (ياراشمىغانلىقى ھهممه يېقىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ   

  .)مهشرەپ كىرىدۇ. (ھوي مهشرەپ
  .خوش ھهدە: مهشرەپ
  سېيىتنى يولغا سالدىڭمۇ؟: شهرۋان
  .ھهئه، تازا خۇش قىلىۋەتتىم ئۇنى: مهشرەپ
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ئۇنـداق بولـسىچۇ سـهن چاپـسان بېرىـپ،          . ئۆزۈڭمۇ ئهقىللىـك سـهن    : شهرۋان
شـاڭيۇكامالر شـهھهرگه كهتتـى،      . ھاشىمباينىڭ دۇكىنىدىن چاي ئېلىـپ كهل     

  . شهرۋان ئاغىچام پۇلىنى ئۇالر چىققاندا بېرىمىز دەيدۇ دېگىن
ســىز بىزنــى  . ســىز نــېمه دېــسىڭىز مهن مــاقۇل دەيــدىكهنمهن    : مهشــرەپ

  .كهمسىتىدىكهنسىز
  .مهن نېمه دېسهم ماقۇل دېسهڭ، ھهرگىز كهمسىتمهيمهن: هرۋانش

   ماقۇل دەۋېرىمهنمۇ؟–ماقۇل : مهشرەپ
ــهرۋان ــپ كهل   : ش ــيىن بېرى ــدىن كې ــپ كهل دېگهن ــاي بېرى ــاجلىق قىلم . ك

بـۇ  .) مهشرەپ مهجبۇرىي چىقىپ كېتىدۇ   . مهشرەپنىڭ مۈرىسىدىن ئىتتىرىدۇ  (
همـدى بۇنىڭغـا باشـقىراق بىـر        بېزەڭمۇ قىلتاقتىن بـاش تارتىـشقا باشـلىدى، ئ        

  .)پهردە چۈشىدۇ. ( دە–نۇقتا الزىم بولۇپ قالدى 
  

  ئىككىنچى پهردە
   كۆرۈنۈش– 2

  
ــدىكى كۆرۈنــۈش    ــۆتكهن، يهنه ئىككىنچــى پهردى ــدىن بىــرنهچچه ۋاقىــت ئ ئارى

  .غۇنچهم پېشايۋاندا ئولتۇرۇپ مۇڭلىنىپ ناخشا ئېيتىدۇ
  

  ئورما ئورىسهن كۈندە،
  .تالمامدۇ بىلهكلهرىڭ
  مهن يادىڭغا يهتكهندە،
  .كۆيمهمدۇ يۈرەكلهرىڭ

  
  بارايلى دېمهپمىدۇق،
  .يانايلى دېمهپمىدۇق

  شهرتىمىز قىزىل ئالما،
  .چىشلهشىپ يېمهپمىدۇق
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ــازدىن پاتهمخــان . ئىككــى تىزىنــى قۇچــاقالپ ئېڭىكىنــى تىزىغــا قويىــدۇ  ( ئ
  ).ئىككى چېلهك سۈتنى تاال تهرەپتىن كۆتۈرۈپ كىرىدۇ

ئـاھ ئۇرىۋەرسـهڭ    . م قىزىم، يهنه شۈمـشىيىپ ئولتۇرۇپـسهنغۇ      جېنى: پاتهمخان
  .كېسهل تېپىۋالىسهن

پاتىمىدە، دېمىسىلىمۇ يۈرەكنىڭ تېگـى     )  كىچىك تىنىپ  –ئۇلۇغ  : (غۇنچهم
  .زېدە بولۇپ كهتتى

ئارىالپ بىز  .) ئولتۇرۇپ غۇنچهمنىڭ چېكه چېچىنى تۈزەپ قويىدۇ     : (پاتهمخان
  ۈپ كهلسهڭ بولماسمىدى؟تهرەپلهرگه بېرىپ، كۆڭلۈڭنى كۆتۈر

ۋاييهي پاتىمىدە، جاڭزىالرغا بېرىش ماياقتـا تۇرسـۇن، باغقـا چىقىـپ            : غۇنچهم
بـۇ  . سهل يوقاپ كهتسهم، كهينىمدىن بـوچىلهردەك مارىـشىپ يۈرىـدىغان بولـدى           

  .ھازازۇلالر
  سهن بۇالرنىڭ سېتىۋالغان قۇلىمىدڭ؟! توۋا: پاتهمخان
يــۇرت چــوڭلىرى . ا ئوخــشايمهنخــۇددى تورغــا چۈشــكهن بىــر قۇشــق : غــۇنچهم

جېنىم پاتىمىدە، مهشرەپ   . دېگهنلهرنىڭ بىرىمۇ بىزنىڭ گېپىمىزنى قىلمايدۇ    
  !ئاكامنىڭ قىلىپ يۈرگهن ئىشلىرىنى قاراڭا

  ھه، ئۇنىڭغا نېمه بوپتۇ؟: پاتهمخان
ــدۇ  : غــۇنچهم ــايالقچىلىق قىلىــپ يۈرى ــارقىمىزدىن پ ــوغلىڭىز . بىزنىــڭ ئ ئ

اغرىتىـــپ بىـــر نهچـــچه ئېغىـــز گهپ قىلىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن ئۇنىڭغـــا ئ
  . قويسىڭىز بوالتتى

شـــۇ، مهنمـــۇ ئۇنىـــڭ بهگ، ئاغىچامالرنىـــڭ ناغرىـــسىغا ئۇســـسۇل : پاتهمخـــان
ئهمـدىزە،  . ئوينايدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى خېلىدىن بېـرى سـېزىپ يـۈرەتتىم         

 دە، جۇۋاينىمهك، توختـاپتۇر، مهن      –سهن يېتىمالرنىڭ زىيىنىغا ئاياغ بېسىپتۇ      
ــاي،     ــبهغهل بولم ــا شــۇنداق گهپ قىاليكــى، كهمبهغهلنىــڭ قاياشــى كهم ئۇنىڭغ

قويۇشـقا شـېرىك بولىـدىغان بولـسا، مېنىـڭ ئۇنـداق بـاالم             زارغا   –سىلهرنى ئاھ   
ئۇنىـڭ  ) ئهتراپقا ئهندىشه بىلهن قارىۋېلىپ، ئاستا سىرلىق ئاھاڭ بىـلهن        . (يوق

! م بىلهمسهن...ھى. يدىبېشىنىچۇ مۇشۇ جادۇگهر شهرۋان ئاغىچا ئايالندۇرۇپ قو
  .)بېشىنى لىڭشىتىدۇ(

نــۇرۇم . راســت ئېيتىــدىال، ھازازۇلنىــڭ قولىــدىن ھهر بــاال كېلىــدۇ : غــۇنچهم
  شهرۋاننىڭ نېمه ئىش تۇتۇۋاتقىنىنى ئۇقتىمۇ؟
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ئــــۇقتى، مهن بــــۇ يهردە بولغــــان يوشــــۇرۇن مهســــلىههتلهرنىڭ : پاتهمخــــان
ئــاز كــۈن ســهۋر قىلىــپ ئــۇ ســېنى تــوال پۇچۇالنمــاي . ھهممىــسىنى دەپ بهردىــم

  .مهنمۇ تىنچ ياتقىنىم يوق دەيدۇ.  كۈنلۈك ئىشىمىز قالدى4 – 3تۇرسۇن، 
  .نېمىشقا تۈگىمهيدىغاندۇ بۇ ئىشالر: غۇنچهم

 يهردىكى تاغدەك خامانالرنى ئېلىپ بولـۇش ئاسـانمۇ،         8 – 7ۋاييهي،  : پاتهمخان
جاڭزىنىـڭ قورۇسـىدا نـان يېقىـپ،        . دەپـتىكهن » خامان ئالماق شهھهر ئالماق   «

ــى       ــپ كهتت ــۇم چىقى ــاينىتىپال جۇلۇغ ــاي ق ــېغىپ، چ ــاال س ــڭ (ك كۆڭلىكىنى
كاشكى شۇنچه ھوسـۇل ئالغانـدىن    ). يىرتىلىپ كهتكهن ئېتىكىنى كۆرسىتىدۇ   

 كېچهك قىل – ئۈچ تاغار ئاشلىقنى سېتىپ كىيىم – ئىككى كېيىن، مه، ماۋۇ
  .دېسىچۇ

ئۆلـــۈكتىن ئـــۆپكه ســـوراپتۇ، تامـــدىن قوقـــاق دەپـــتىكهن، بـــۇ       : غـــۇنچهم
تويمىغــۇرالردىن ئاشــلىق ســورىغۇچه، ئىــشلىگهن ھهقلىرىنــى ئالغانــدا كىــيىم 

  .كىيهال
ىن مهشرەپنى يىللىققا ئالدۇق، سهن خوتۇن كىشى بولغاندىن كېي: پاتهمخان

 ئالته يىل بولدى، ماڭـا بىـر        –يېگىنىڭ ئۈچۈن ئىشلىسهڭمۇ بولىدۇ، دەپ بهش       
  . ياماق بهرمهيدۇ بۇالر

  . دە بۇ بايالرنى–شۇنىڭ ئۈچۈن مهن تويمىغۇر دەيمهن : غۇنچهم
 كۈنـدۈز   –كۈلـدە كـۆمهچ بولـۇپ، كـېچه         . راست ئېيتىسهن غۇنچهم  : پاتهمخان

ــا خېــنىم راز   ــېگىمشــۇنچه ئىــشلهپ بهرســهم، يهنه ي ــا ب ئورنىــدىن . (ى ئهمهس، ي
يهنه ئاغىچـا   . مهن چاپسانراق بېرىپ، نۇرۇمالرغا چـاي قاينىتىـپ بېـرەي         ) تۇرۇپ

خېــنىم كــۆرۈپ قېلىــپ، بــۇ يهردە كهچكىــچه ئــۆزىنى ئاشــلىتىپ، ئۇچىــسىنى   
  .تۇتقۇزمىسۇن

  بۈگۈن نۇرۇم قايسى خاماندا ئىشلهۋاتىدىغاندۇ؟: غۇنچهم
نىڭ مالچىــسىنىڭ ئــوغلى ئامانتــاي ئــۈچى نــۇر، تۇرغــان، شــاڭيۇم: پاتهمخــان

پهس . (يـــۇقىرىقى يهردىكـــى خامانـــدا چهش قىلىنغـــان بۇغـــداينى توشـــۇۋاتىدۇ 
ھهمىـشه سـېنىڭ    .  بىرى بىلهن سـىرداش بولـۇپ قـاپتۇ        –ئۇالرچۇ  بىر    ) ئاھاڭدا

  ).ماڭىدۇ(قايغۇڭنى يهپ يۈرىدۇ 
، خاپـا   پاتىمىـدە، نـۇرۇم ۋاقىـت تېپىـپ ماڭـا بىـر يولۇقـۇپ كهتـسۇن               : غۇنچهم

  .بولماي دەپ قويسىال
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چىقىپ كېتىـدۇ، غـۇنچهم خىيـال سـۈرۈپ         (بولىدۇ، خاتىرجهم بول    : پاتهمخان
ــدىن       ــنهپ ئىچكىرى ــاپهتته ئهس ــان قىي ــۇدىن ئويغانغ ــهرۋان ئۇيق ــدا، ش ئولتۇرغان

  ).چىقىدۇ
  ئۇ اللما خوتۇن ئۆزى قېنى؟) چېلهكلهرنى كۆزدىن كهچۈرۈپ: (شهرۋان
  .تىجاڭزىغا قايتىپ كهت: غۇنچهم
  شۇنچىۋاال كالىدىن چىققان سۈتنىڭ ھهممىسى مۇشۇمىكىن؟: شهرۋان
  نىڭ كالىلىرىڭالرنىڭ سۈتىنى مهن نهدىن بىلهي؟سىلهر: غۇنچهم
ۋاي نــازۇكهي، بــۇرۇن بىلمىــگهن بولــسىڭىز، ئهمــدى  ) تهنه قىلىــپ: (شــهرۋان

  .بىلىپ قاالرسىز
  .مهن بۇ يهردە تۇرمايمهن: غۇنچهم
  نهدە تۇرىسهن؟: شهرۋان

  .ئۆز ئۆيۈمگه كېتىمهن: ۇنچهمغ
. چۆچـۈرىنى خـام سـاناپ يۈرۈپـسهن       ) زاڭلىق كـۈلكه بىـلهن كۈلـۈپ      : (شهرۋان

مهن ساڭا ياخشىلىقچه ئېيتىپ قوياي، نـۇرنى ئېـسىڭدىن چىقىرىـۋەت، ئهمـدى             
كىرپىـدەك تۈگۈلۈۋالماسـتىن يۈگـۈرۈپ يـۈرۈپ        . مۇشۇ ئۆينىڭ ئادىمى بولىسهن   

ېنىنـى ھـااللالپ يېيىـشنى ئۆگهنگىنىـڭ        ئىشلهپ، مۇشۇ ئۆينىـڭ بىـر پـارچه ن        
  .ياخشى

مهن ھـېچ قاچـان سـىلهرنىڭ    ! سىلهرمۇ سانىماي سهككىز دېمهڭـالر   : غۇنچهم
  .دېگىنىڭالرغا كۆنمهيمهن

  سهن نهگه بارااليسهن؟. دۆنى كۆندۈرىدىغان ئۆي بۇ: شهرۋان
ــۇنچهم ــارااليمهن : غ ــۈمگه ب ــۆز ئۆي ــشلهپ   . مهن ئ ــۈرۈپ ئى ــدا ئهركىــن ي بېغىم
  . نېنىنى يېيهلهيمهنئۆزۈمنىڭ
  . ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسىغا نان چىالپ يۈرۈپسهن: شهرۋان
  .مهن سىلهرگه سېتىلىپ كهتكهن قۇل ئهمهس: غۇنچهم
ئالدىراپ ئۆيگه كىرىـپ    (نېمه ئىكهنلىكىڭنى كۆرسىتىپ قويىمهن     : شهرۋان
  ).كېتىدۇ

ىڭ بېشى  نۇرۇمن. سېنىڭ ئۇ ماڭقا بايۋەچچهڭگه ئۆلۈكۈممۇ تهگمهس     : غۇنچهم
. ئامان بولسا، مېنى سهن زالىمنىڭ ئالدىدا سـارغايتىپ، قـۇل قىلىـپ قويمـاس             

 –خــــۇدايىم، بىزنــــى ئــــۆز ئــــۆيىمىزدە ئاتــــا  )  كىچىــــك تىنىــــپ–ئۇلــــۇغ (
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 –ئانىلىرىمىزنىڭ چىرىغىنى يېقىپ، شۇنداق چىرايلىق بېغىمىـزدا خۇشـال          
مىـدۇ، شـهرۋان    يهنه ھهسـرەتكه چۆ   . (خۇرام بىلله ئىشلهپ ئۆتكۈزۈشـكه يهتكـۈزەر      

  .)قولىدا مۆھۈرلۈك خهت كۆتۈرۈپ چىقىدۇ
  .)سۇنىدۇ. (مانا ماۋۇ تىلىڭدىن بهرگهن ھۈججهتنى ئوقۇ: شهرۋان
  .بىلمهيمهن: غۇنچهم
سـهن سـهھرالىق خهت تونۇيتتۇڭمـۇ، قـۇالق سـال، ئوقـۇپ             . ھه راست : شهرۋان
  .)كۆرەڭلىك بىلهن ئوقۇيدۇ. (بېرىمهن

  
  تىل خهت

مهنكـى  .  كـۈنى ئهردى   – 24 يىل ماھى شـهئباننىڭ      – 1332تارىخى ھىجرىيه   
سىدىق ئاخۇننىڭ قىزى غۇنچهم يـۇرت كاتتىلىرىنىـڭ ئالدىـدا ئـۆز تىلىمـدىن              

ئانام زورىخاننىڭ ئۆلۈم مهرىكىسىگه يۇرت ئـاتىمىز       . ئۇشبۇ ھۈججهتنى بېرىمهن  
 تهڭگه خىراجهت قىلىنـدى ۋە يهنه يهتـته نهزىـرى           230ئۆمهر شاڭيۇم تهرىپىدىن    

 ئانامـدىن   –شـۇبۇ پـۇلالر بهدىلىـگه ئاتـا         .  تهڭگه خىراجهت قىلىندى   125 ئۈچۈن
 جـاي ۋە بېغىمنـى شـاڭيۇ ئاكامغـا رەھـنه تهرىقىـسىدە تهسـهررۇپ                –قالغان ئۆي   

بۇ قهرزلىرىمنى تامامهن تۆلهپ بولغۇچه شاڭيۇ ئاكامنىڭ       . قىلىشقا تاپشۇرىمهن 
زەتـسىز ھېچقاياققـا    ئىجا. ۋەسلىگىدە بولۇپ، كۆرسهتكهن يولى بىلهن مـاڭىمهن      

) خهتنىڭ ئايىغىـدىكى مۆھـۈر ۋە قويۇلغـان قـولالرنى كۆرسـىتىپ            (.كهتمهيمهن
مانــا بــۇ ئۆزۈڭنىــڭ قــولى، مانــا خاتىــپ ئــاخۇنۇم، ھاشــىمبايالرنىڭ گۇۋاھلىــق   

ــا ئهلهم ئاخۇننىــڭ تهســتىقلىغان مۆھــۈرى   ــامغىلىرى، مان ســهن ئاللىقاچــان . ت
ىرتتىن سېيىت بىلهن باسىتنىڭ س. (بىزنىڭ ئىختىيارىمىزغا ئۆتۈپ كهتكهن

  .)پاراڭ سېلىپ كىرىۋاتقان ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ
سېيىتجان، تېيىڭنىڭ يورغىسى قالتىسكهن جۇمۇ، مېنىڭ ئېـتىم        : باسىت

  . دە–يۇرتۇپ كېتهلمىدى 
ئهگهر راسـا يورغىـسىغا     . بۇنى مهن تېخى بولۇشىغا قويۇپ بهرمىـدىم      : سېيىت

مهشـرەپ، ۋا  . ىرىڭ چېپىـپ يېتهلمهيـدۇ   خېلى ئاتل–سالىدىغان بولسام، خېلى    
  !مهشرەپ

  .)مهشرەپ باغ تهرەپتىن چىقىدۇ(
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ــدۇ،  . ( دە–ســېيىتجانالر شــهھهردىن چىقىپتــۇ  : مهشــرەپ ــكه ماڭى ــاال تهرەپ ت
  )غۇنچهم ئۆي تهرەپكه ماڭغاندا

ھوي ئاسماندىن چۈشـكهن كـۆك مونچـاق، مـاۋۇ سـۈتلهرنى ئهكىرىـپ              : شهرۋان
 كېلىـپ چېلهكنـى كۆتـۈرۈپ ئـۆيگه كىرىـپ           غـۇنچهم قايتىـپ   . (پىشۇرۇپ قوي 

 –سـېيىت غـاچ     . باسىت بىلهن سېيىت قامچا تۇتقـان ھالـدا كىرىـدۇ         . كېتىدۇ
  .)غاچ قىلىدىغان ئۆتۈك كىيىۋالغان، ئۇ كۆرەڭلىك بىلهن ئارقىسىغا قارايدۇ

  .ھوي مهشرەپ، مېنىڭ تېيىمنى ئېگىزرەك سوۋۇتۇپ قوي: سېيىت
پـــاھ ســـېيىتجاننى يىگىـــت   ) اپكۈلۈمـــسىرەپ باســـىتقا قـــار  : (شـــهرۋان

  .قىلىۋېتىپسىلهرغۇ
  .ئادەمنى زاڭلىق قىلمىغىنا ھوي: سېيىت
دېگهنـدەك تىكىپتـۇ    ) سېيىتنىڭ سۆسهر تۇمىقىنى ئېلىپ كۆرۈپ    : (شهرۋان

  . دە بۇنى–
شـــهھهرنىڭ كوچىلىرىـــدا غاچىلـــدىتىپ . ئۆتـــۈكىنى دېمهمـــسىز: باســـىت

  .مېڭىۋىدى ھهممىسى قارىشىپ قالدى
  . دە، ئۇالر– بهگنىڭ ئوغلىمىكىن دېدى ھېكىم: شهرۋان
ماشىنىچى، موزدۇز بىـلهن    . سېيىتجان ماڭا رەھمهت ئېيتسا بولىدۇ    : باسىت

  .تۇماقچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا يۈگۈرۈپ يۈرۈپ ئۆتۈكۈمنىڭ جۇلۇقى چىقىپ كهتتى
 –ھهممىمىـز بۇنىـڭ يولىـدا پـاي         . ھه، رەھمهت ئېيتسا بولىـدۇ    ...ھه: شهرۋان

  .پېتهك بولۇپ كهتتۇق
ــېيىت ــلهن     ( ۋۇي، –ۋاي : س ــولى بى ــپ، ق ــدىغىراق چىقىرى ــۇتىنى ئال ــر پ بى

گادايمۇ كىيهلهيدىغان بۇ كىيىملىرىڭگه ھهممىڭ مىننهت ) چاپىنىنى تارتىپ
  .قىلىشىپ كهتتىڭغۇ

ــهرۋان ــۇپ      : ش ــت بول ــر يىگى ــدەك بى ــدىكهن، قۇرغۇي ــان بوالم ــنهت قىلغ مىن
ــدۇ، ب    ــتلىكى كېلىۋاتى ــشىنىڭ مهس ــمه كى ــا ھهم ــاڭا  قالغىنىڭغ ــز تېخــى س ى

بىـز  . سهن نېمه ئويالپ يۈرىـسهن    . داداڭنىڭكىدەك بۆرە جۇۋا تىكتۈرۈپ بېرىمىز    
  .تاپقان ھهممه دۇنيانى سېنىڭ ئۈچۈن يىغىۋاتىمىز

ئاپـاڭ بىـلهن    ) سېيىتقا قاراپ . ( دە –شۇنداق بولماي، بىر تال ئوغۇل      : باسىت
  .ىتجان دە، سېي–داداڭنىڭ سۆزىدىن چىقمىساڭ، ھهممىگه سهن خوجايىن 
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ــدى، يهنه قــۇالق –بولــدى : ســېيىت .  مېڭهمنــى يېگىلــى تۇردۇڭالرغــۇ – بول
  .)ئۆتۈكىنى غاچىلدىتىپ تاال تهرەپكه كېتىدۇ(

  نېمه دەيدۇ، ماقۇل بولدىمۇ؟) باسىت تهرەپكه بېشىنى ئېگىپ: (شهرۋان
  .شۇنچه گهپ قىلدىم، ھېچ يېقىن كهلمهيدىغۇ: باسىت
  زادى نېمه دەيدۇ؟: شهرۋان
ھهممىنــى قىلىــپ . دادام شــهھهردىن ئــۆيلهپ قــويىمهن دەپــتىكهن : باســىت

يۈرگهن ئاپام، مهن كهمبهغهلنىڭ يېتىم قىزىنى ئېلىپ، يۇرت ئىچىـدە قانـداق            
  .بېشىمنى كۆتۈرۈپ يۈرىمهن، دەپال تۇرىدۇ

بۇ قىزنىـڭ نهسـلى بىـزگه تـوغرا         . ئۇنىڭ بۇ سۆزىغۇ بىردىنبىر توغرا    : شهرۋان
ر يېرى توغرا كېلىپ قالدىكى، غـۇنچىنى سـېيىت       بىراق شۇنداق بى  . كهلمهيدۇ

  .ئۆزى ئهمرىگه ئالماي پهقهت بولمايدۇ
  .ئهمدى ئۇنىمىسا، تاشنى تاياققا تاڭىمىز شهرۋان ئاغىچا: باسىت
سىز ئۇنىڭغىچۇ ئاپاڭمۇ غۇنچىنى ساڭا ئۆمۈرلۈك خوتۇنلۇققا ئېلىپ        : شهرۋان

سىمۇ مهيلـى، ئۇنىڭـدىن     بهرمهيدىكهن، بۈگۈن ئهمرىگه ئېلىپال ئهتىـسى قويۇۋەتـ       
  .كېيىن ئۆزىمىزگه مۇۋاپىق كېلىدىغان يهردىن ئۆيلهپ قويىمىز دەيدۇ، دەڭ

ــىت ــدۇ : باسـ ــون     –بولىـ ــر تـ ــپ بىـ ــاقۇل قىلىـ ــېيىتجاننى مـ ــدۇ، سـ  بولىـ
  .)ماڭىدۇ. ( دە، شهرۋان ئاغىچا–كىيىدىكهنمىز 

  .تون ئايالنسۇن: شهرۋان
ىـسۇن، كهچكىـچه مهن     سېيىتجان بىر ياققا كېتىـپ قالم     ) توختاپ: (باسىت

چىقىـپ كېتىــدۇ، شـهرۋان ئــۆيگه كىرىـپ كېتىــدۇ،    . (ئۇنىـڭ كهيـنىگه كىــرەي  
  .)يىراقتىن نۇرنىڭ ناخشىسى ئاڭلىنىدۇ

  
  بىر نهچچه مهھهل بولدى،
  .مهن يارنى كۆرەلمىدىم

  بىلله ئوينىشىپ ئىشلهپ،
  .لېۋىڭگه سۆيهلمىدىم

   
  .)غۇنچهم چىقىپ تىڭشاپ، ئاستا باغ تهرەپكه ماڭىدۇ(
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  ئامرىقىم غۇنچهم بويۇم،
  .مېهرىبان چولپان كۆزۈم
  ئاھ ئۇرۇپ ھهسرەتته سهن،
  .دەردىڭگه دەرمان بولمۇدۇم

  
  .)نۇرۇم باغ تهرەپتىن كېلىدۇ(

  !نۇرۇم: غۇنچهم
  تىنچ تۇرامسىز، ئهھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟) بىر ئاز جىم! (غۇنچهم: نۇرۇم

  بۇ يهردىكى ئهھۋالنى ئۇققانسىز؟: غۇنچهم
ســـىزنىڭ مهشـــهگه كېلىـــپ   . ىمىـــدەم ھهممىنـــى دەپ بهردى پات: نـــۇرۇم

  .قالغىنىڭىز ناھايىتى يامان بولدى
قىـز بـاال دېـگهن پۈتـۈن بىـر قـورۇدا            «ساختىپهز شاڭيۇ يۇرت ئالدىـدا      : غۇنچهم

ــدۇ   ــسا بولمايـ ــالغۇز قالـ ــز،   . يـ ــدارچىلىق قىلىمىـ ــدا ئاتىـ ــسىنىڭ ئورنىـ ئاتىـ
. دەپ ئهكىلىۋالـدى  » سـۇن ئانىسىنىڭ قىرىقى توشقۇچه بىزنىڭكىدە تـۇرۇپ تۇر      

 كـۈن  4 – 3مانا ئهمدىزە شهرۋان مېنـى كـېلىن قىلىـپ، قـۇل قىلىـش ئۈچـۈن          
  .ئىچىدە ئوغلىغا نىكاھ قىلدۇرماقچى

  .جادۇگهر، ئۇخالپ چۈش كۆرۈۋېتىپتۇ: نۇرۇم
سـىز تېخـى بـۇ ئۆيـدىكى        .) ياقىسىنى تۇتىـدۇ  . (توۋا قىلدىم خۇدايىم  : غۇنچهم

ئـۇ كـۈنى شـاڭيۇ بىـلهن ئاغىچـا ئىچكهركـى            . ىزئىپالسلىقالرنى تـازا كۆرمىـدىڭ    
ــارايدا ۋارقىرىــــشىپ كهتتــــى نــــېمه جېــــدەلكىن دەپ قــــۇالق سالــــسام،  . ســ

ئوغلــۇم ئۇنىمىغانــدىن كېــيىن چــوڭ تــوي «ئاتىــدارچىلىق قىلىــدىغان مهرەز، 
ــا ئېلىــپ         ــا توقاللىقق ــۇنى ماڭ ــهن ب ــۆيلهيمهن، س ــۇنى شــهھهردىن ئ ــپ ئ قىلى

هن بۇ ئۇياتسىزلىقالرغا قانداق چىـدايمهن؟      م. دەپ ۋاي سېلىۋېتىپتۇ  » بېرىسهن
ــدۇ ( ــاش ئاقى ــدىن ي ــۇپ  . كۆزى ــسىنى تۇت ــداق ) نۇرۇمنىــڭ ئىككــى مۈرى مهن بۇن

  !يۈرىكىم ئېزىلىپ كهتتىغۇ نۇرۇم. ئادەملهرنىڭ ئارىسىدا ھهرگىز تۇرالمايمهن
ــۇرۇم ــلهن: (ن ــۆرىلهر ) غهزەپ بى ــۈرەتلىك ب ــادەم س ــى  ! (ئ غۇنچهمنىــڭ چېچىن
ــىالپ ــنىم تېنىمــ ) س ــارا     جې ــۇ ق ــان ب ــىزنى ھېچقاچ ــسا، مهن س ــسهن بول دە ئې

بـۇ  . مېنىڭ ئىشىممۇ ئاياغالشـتى   . نىيهتلهرنىڭ ئالدىدا خار قىلىپ قويمايمهن    



www.islamyoli.net 

 38

كهچقۇرۇن شاڭيۇ بىـلهن ھېسابلىـشىپ، ئهته ئىككىمىـز ئۆزىمىزنىـڭ بېغىغـا             
  .كېتىمىز
  .قاراڭ نۇرۇم، بۇ يهردە يهنه بىر گهپ بار: غۇنچهم
  .)هيرانلىق بىلهن قارايدۇھ(قانداق گهپ؟ : نۇرۇم

بـۇ يهردىـن    . سهن بىزنىڭ ئىختىيارىمىزغا ئۆتـۈپ كهتـكهن      «شهرۋان  : غۇنچهم
باغلىرىڭمۇ بىزنىڭ ھېـسابىمىزدا، مانـا تىلىڭـدىن        . ھېچ يهرگه كېتهلمهيسهن  

  .دەپ بىر مۆھۈرلۈك خهتنى كۆرسهتتى» بهرگهن ھۈججىتىڭ
  سىز شۇنداق دەپ ھۈججهت بهرگهنمۇ؟: نۇرۇم

 5مهن مهشهگه كهلگهن كۈننىڭ ئهتىسى شاڭيۇ يۇرت چوڭلىرىـدىن          : غۇنچهم
 كىــشىنى چايغــا چاقىرىــپ، شــۇالرنىڭ ئالدىــدا گۆرىــدە تىــنچ ياتــسۇن دەپ  6 –

بىـر پـارچه    ئاپىڭىزنىڭ ئۆلۈم مهرىكىسى، يهتته نهزىـرىگه قىلىنغـان خىـراجهت           
ھــۈججهت قىلىــپ قويــدۇق، بــارمىقىڭىزنى بېــسىپ قويــۇڭ دېۋىــدى، بېــسىپ   

ئۇ چاغـدا مهن ئۇنىـڭ بېـشىمنى باغلىۋالىـدىغان بىـر مۆھۈرلـۈك خهت                . مقويدۇ
  بولۇپ قېلىشىنى نهدىن بىلهي؟

  ھۈججهتكه قانچىلىك پۇل يېزىلىپتۇ؟: نۇرۇم
  .ئۈچيۈز نهچچه تهڭگه: غۇنچهم
  !ئۈچيۈز نهچچه تهڭگه؟ يالغان: نۇرۇم

  .شۇ قهرزىڭ ئۈچۈن بېغىڭ بىزگه رەھنه دەيدۇ: غۇنچهم
ــۇ؟ –ن ئـــــۆي ســـــېتىلغا: نـــــۇرۇم  جابـــــدۇقالرنىڭ پـــــۇلى نهگه كېتىپتـــ

شۇ چاغدا ھهممىسى ئاشكارا ! قېنى ھېسابلىشىپ كۆرەيلىچۇ؟!... ھىيلىگهرلهر
ــدۇ ــى   . (بولى ــتىن كهين ــاغ تهرەپ ــىدۇ  –ب ــا چۈش ــى چالم ــدىن ئىكك ــۇر .  كهينى ن

سىز كىرىپ كېتىڭ، مهن    . شورىدىن بىر كىشى چۈشۈۋاتىدۇ   ) سىنچىالپ قاراپ 
. بېدە الپىـسى كۆرۈنـۈپ تۇرغـان تهرەپـكه مـۆككىلى كېتىـدۇ            نۇر  . (مۆكۈپ تۇراي 

ھاشــىم بــاي قارىياغاچنىــڭ دالدىــسىغا كېلىــپ،  . غــۇنچهم ئاشــخانىغا كىرىــدۇ
شهرۋان ئۆيدىن چىقىپ باغ تهرەپكه جىلـۋە قىلىـپ         . ئۇشقىتىپ يوقاپ كېتىدۇ  

بىر ئازدىن كېيىن ۋارقىراشقان ئـاۋازالر، ئىتنىـڭ قاۋاشـلىرى      . كىرىپ كېتىدۇ 
شهرۋان قارىياغاچنىـڭ يېنىغـا كهلگهنـدە ئارقىـدىن كهلـگهن نۇرغـا             . لىنىدۇئاڭ

  .)ئېسىلىدۇ
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نۇر ئىتتىرىۋېتىدۇ، (ھوي اللما، سهن بۇ يهردە نېمه قىلىپ يۈرىسهن؟ : شهرۋان
  ... ۋىيهي، ۋان جان–ۋىيهي .) شهرۋان يىقىلىدۇ

  .لىدۇاللما دەپ ساڭا ئوخشاش كۇرسۇككه كىرگهن قانجۇققا ئېيتسا بو: نۇرۇم
  .تىلىڭ قۇرىغۇر، ۋاي بېشىم: شهرۋان
  نېمه بولدى، نېمه بولدى؟) يۈگۈرۈپ كېلىپ: (مهشرەپ
مهشــرەپ نــۇرنى تۇتۇشــقا يــېقىن . (ھــوي مهشــرەپ، تــۇت مــا دۆيــۈزنى: شــهرۋان

  .)ماڭغاندا، نۇر مۇشتۇمنى تهڭلهيدۇ
  !سهن نېرى تۇر ئالجىغان، بىكار ئۇرۇۋېتىمهن: نۇرۇم

  .مانىڭ پهيلىنى... ھو... ھو) جىپئارقىسىغا دا: (مهشرەپ
. كۆردۈڭمۇ خوجايىنلىرىڭنىڭ كارامىتىنى، مانا سىرى ئاشكارا بولدى      : نۇرۇم

دەل شۇ پهيتته شاڭيۇ شهھهردىن دەن      . (مانا قولغا چۈشتى  . شهرمهندىسى چىقتى 
  .)ھهيدىگىلى چىققان، قىلىچ ئاسقان بىر يايى بىلهن كىرىپ كېلىدۇ

  !شتى، ھه، بۇ نېمه ئىش؟ھه، نېمه قولغا چۈ: شاڭيۇ
  .شهرمهندىلىك: نۇرۇم

ــۈزىنى تۇتــۇپ : (شــهرۋان ــالىقىنى بىــلهن ي ۋاي شــورىمهي، تىلىــڭ ) ئىككــى ئ
ۋاقتىـدا  . بۇنىـڭ پهيلـى يامـان     ) تـۇرۇپ شـاڭيۇغا ئهرز قىلىـپ      . (قۇرىغۇر يۈزسىز 

  .چىقىرىۋېتهيلى دېسه ئۇنىمايدۇ، مانا ئهھۋال، مانا شهرمهندە
  قېنى نېمه گهپ؟: شاڭيۇ
 قاتقان شاپتۇلالر بولسا ئاالي دەپ باغقا كىرسهم، ماۋۇ يـۈزى           –قالغان  : شهرۋان

. قارا مۆكۈپ تـۇرۇپتىكهن، تۇيۇقـسىز چىقىـپال ماڭـا زورلـۇق قىلمـاقچى بولـدى               
ھېلىمۇ ياخشى مهشرەپ كېلىـپ     ) يىغالپ. (قاچسام قوغالپ كېلىپ ئۇرۇۋاتىدۇ   

  .بولمىسا مېنى ئۆلتۈرۈۋېتهتتى. قالدى
  ).ياقىسىنى تۇتىدۇ( يائالال –لال يائا: نۇرۇم
  !ھوي تۇزكور مۇناپىق، بۇ نېمه قىلغىنىڭ؟: شاڭيۇ
  .شاڭيۇكا، ھهقىقهتنى سۈرۈشتۈرىۋېرەك ئىش قىلىڭ: نۇرۇم

  .بۇ دۆيۈز يهنه ماڭا تۆھمهت قىلىپ قۇتۇلماقچى: شهرۋان
  !باال چاپالشقا نېمىدېگهن ئۇستىلىق ھه! ئهستاغپۇرۇلال، مانا قاراڭالر: نۇرۇم

  !ھوي مهشرەپ، سهن سۆزلىگىنه: شهرۋان
  سهن نېمه كۆردۈڭ؟) مهشرەپكه: (شاڭيۇ
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ــرەپ ــسام، ۋاراڭ  : مهش ــدە توغراۋات ــا بې ــى –ئاتق ــۇرۇڭ چىقىــپ كهتت ــا .  چ باغق
  .كىرسهم، نۇر ھهدەمگه ئېسىلىۋاپتۇ

) شـاڭيۇغا قـاراپ   ! (سـېتىلغان يـاالقچى   ) مهشرەپنىڭ گېپنـى بۆلـۈپ    : (نۇرۇم
ر، مېنــى يــالغۇز ئــۆيگه ئهكىرىــپ ســوراڭ، ھهممىنــى بولــدى بــۇ يهردە كىــشى بــا

  .ئېيتىپ بېرىمهن
ــاڭيۇ ــهرۋانغا: (ش ــۆزۈم     ) ش ــلهن ئ ــاپىق بى ــۇ مۇن ــپ كهت، ب ــۆيگه كىرى ــهن ئ س

ھهي مهشرەپ، سهن بېرىپ يامۇلـدىن    ). شهرۋان كىرىپ كېتىدۇ  . (سۆزلىشىمهن
مهشرەپ . (دەن تۆكمىگهنلهرنى ھهيدىگىلى چىقىپتۇ دەپ باسىتنى باشالپ كهل       

سهن ئاق ئادەم ئىكهنسهن، ئىشىڭ جاڭزىدا تۇرسـا، بـۇ يهرگه نېمىـدەپ             ) چىقىدۇ
  كهلدىڭ؟
ئهمـدى ھېسابلىـشىپ ھهققىمنـى ئېلىـپ      . جاڭزىدا ئىـشىم تۈگىـدى    : نۇرۇم

  .كېتىمىز
سـېنىڭ مهنـدە    . دەپ قويـۇڭ  » بىـز «ئهمهس،  » مهن«كېتىمىز، تېخى   : شاڭيۇ

  .ھېچ ھهققىڭ قالمىدى
  گهن ھهققىم نهگه كهتتى؟مېنىڭ يازىچه ئىشلى: نۇرۇم
 تهڭگه ئالدىڭ، ئات ئاپقاشـتۇرۇپ بىـر        20يازىچه تاماكا چېكىمهن دەپ     : شاڭيۇ

مۇشـــۇالرنىڭ . ھـــارۋىنى ســـۇندۇردۇڭ، تـــۆت تاغـــار بۇغـــداينى ئوغرىغـــا بهردىـــڭ
ھهممىسى گهدىنىڭدە تـۇرۇپ مهنـدە نـېمه ھهققىـڭ قالمـاقچى؟ ھېسابالشـساڭ              

  .تۆلهيدىغان پۇلۇڭنى تهييارالپ قوي
چــوڭ ئاپامنىــڭ . ئۇقۇلــدى، ســىلهرنىڭ نــېمه ئىــش قىلىــدىغىنىڭالر: نــۇرۇم

  ! دە–ھېسابىمۇ شۇنداقال ئهپلهپ توقۇمدەك يامالغان ئىكهن 
چــوڭ ئاپاڭنىــڭ ھېــسابىنى قويــۇپ ئــاۋۋال ئــۆزۈڭنى بىــل مــۇتىههم  : شــاڭيۇ

  ).مهشرەپ، باسىت كىرىدۇ. (بۇزۇق
  .ئاندىن قىلىڭ ئۇ گهپنىشاڭيۇكا، ئاۋۋال پېشانىڭىزنى سىلىۋېتىپ : نۇرۇم
  نېمه، نېمه دېدىڭ؟: شاڭيۇ
  .جانابلىرى نېمه دېگهن بولسا، شۇنى دېدىم) تهنه قىلىپ: (نۇرۇم

  .ھاي نائىنساپ تارت تىلىڭنى، بىهۈرمهتلىك قىلما) نۇرغا: (باسىت
ھۈرمهتلىك ئهللىكبېشى، ئىنـساپ قىلىـشنى بىـزگه ئاتىـدارچىلىق          : نۇرۇم

  .تسىڭىز ئادالهت بولىدۇقىلىدىغان شاڭيۇكامغا ئېي
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) دەپ ئاشخانىغا كىرىدۇ» خوپ«مهشرەپ ! (ئارغامچا ئهكه ) مهشرەپكه: (شاڭيۇ
  .مهن بۇ ھارامزادىگه ئادالهتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ قويىمهن

بۇرنىنىـڭ بېـزى ئۆسـۈپ كهتـكهن نېمىكهنغـۇ بـۇ، جاجىـسىنى بېرىـپ                : يايى
  .)لىپ چىقىدۇمهشرەپ ئاغامچا ئې. (قويۇش كېرەك بۇنىڭ

باسىت يايى بىلهن باغالشقا تۇتۇنغاندا، نۇر      . (باغالڭالر، بۇ قارا نىيهتنى   : شاڭيۇ
  .)يايىنى ئىتتىرىۋېتىپ، باسىتنى بىر مۇشت بىلهن يىقىتىۋېتىدۇ

نـېمه گۇنـاھىم ئۈچـۈن باغاليـسهن مېنـى، يـازىچه ئىـشلهپ بهرگىـنىم                : نۇرۇم
را قىلغانلىقىم ئۈچۈنمۇ، يـاكى     ئۈچۈنمۇ، ئاغىچىنىڭ شهرمهندىچىلىكىنى ئاشكا   

غۇنچهمگه قۇرغان توزاقلىرىڭنى يوشۇرۇش ئۈچۈنمۇ؟ ھهي شاڭيۇ، كىمنىڭ قـارا          
 ئــالهم ئالدىــدا ئاشــكارا –نىــيهت ئىكهنلىكــى ھهقىــقهت ئالدىــدا، پۈتــۈن خهلقــى 

  .بولىدۇ
نۇرغا يېقىن كېلىپ قامچا    ! (قورقۇنچاقالر، نېمه قاراپ تۇرىسهن، باغال    : شاڭيۇ
  .)سالىدۇ
  ! ھهي ئوغرى، قارشىلىق قىلساڭ چاپىمهن) قىلىچىنى سۇغۇرۇپ: (يايى

ھهممىــسى نــۇرۇمنى تۇتــۇپ  . (كهل قولۇڭــدىن كهلگىنىنــى قىلىــش : نــۇرۇم
  .)باغاليدۇ
  .)نۇرنى قارىياغاچقا تاڭىدۇ. (ئاپارغىن، قارىياغاچقا باغال: شاڭيۇ
ــۇرۇم ــقهت ئېگىلىــ   : ن ــسه، ئاســمىنىڭنى تاشــلىۋەت، ھهقى دۇ، قولۇڭــدىن كهل
  .سۇنمايدۇ
يــايى نــۇرنى قامچىاليــدۇ، ئۆيــدىن غــۇنچهم يۈگــۈرۈپ . (ئــۇ مۇنــاپىقنى: شــاڭيۇ
  .)چىقىدۇ

ھوي جالالت، ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتهمسهن    ) يايىغا ئېسىلىۋېلىپ ! (نۇرۇم: غۇنچهم
  .بىچارىنى، نېمه قىلدى سىلهرگه شۇنچه

دەپ » ۈڭجۈر«مهشرەپ ! (ھوي، ھوي ما قىزنى ئۆيگه تارت) مهشرەپكه: (شاڭيۇ
  .)قولىدىن تارتقاندا، غۇنچهم سىلىكىۋېتىدۇ

  .)يىغاليدۇ. (نۇرۇمنى قويۇۋېتىڭ! شاڭيۇ ئاتا: غۇنچهم
بىزمۇ ئهنتىمىزنـى ئالىـدىغان بىـر       . يالۋۇرۇش ئۆلۈمدىن يامان غۇنچهم   : نۇرۇم

  .پهيت كېلىدۇ
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. بــۇ ئۇياتــسىزنىڭ يېنغــا كهلگــۈچى بولمــا! تېــز يوقــال) غــۇنچهمگه: (شــاڭيۇ
مهشـرەپ غـۇنچهمنى قولىـدىن      . (نېمه قـاراپ تۇرىـسهن، ئاپـار ئـۆيگه        ) همهشرەپك(

غۇنچهم بىر ئازدىن ئۆيـدىن چىقىـپ يوشـۇرۇنۇپ         . تارتىپ ئۆيگه ئېلىپ كېتىدۇ   
  .)تۇرۇپ تاالغا چىقىپ كېتىدۇ

ئۇياتـــسىزلىق، نـــاھهقلىق، تـــۆھمهت، خىيـــانهت، بۇزۇقچىلىقنىـــڭ  : نـــۇرۇم
 سۇۋاپ قويغان ھىـيلىگهرلىكىڭلهرگه     ئۇستىلىرى، يهنه بۇ سۆزلهرنى باشقىالرغا    

  !لهنهت
  .)ئۆزى ھهم يايى قامچا بىلهن ئۇرۇشقا باشاليدۇ. (ئۇر ئاغزىغا: شاڭيۇ
  !ئۇر زالىمالر، قېنىمىزنى ئىچ: نۇرۇم

نـۇر  . (نـۇر، تىلىڭنـى تـارت دەيـمهن، بىكـار تاياقتـا ئۆلـۈپ كېتىـسهن               : باسىت
بولدى ) ۇنى تۇتۇۋېلىپ باسىت شاڭي . بېشىنى تۆۋەن سېلىپ جىم بولۇپ قالىدۇ     

  ). ئۇرۇشتىن توختايدۇ(قويۇڭالر ئهمدى، ئۆلۈپ قالمىسۇن 
ــاڭيۇ ــم: ش ــهن     ... ھى ــايكىن، س ــر تونۇت ــۆزۈمنى بى ــاڭا ئ ــۇر، مهن س ــاپ ت توخت

) باسـىتقا ! (گهدەنكهش كىمـگه قارشـى چىققـانلىقىڭنى شـۇ ۋاقىتتـا بىلىـسهن            
ازنىباقى بىلهن باسىت، جۇگۇ سهن ماۋۇ شهنگهن يامۇلنىڭ يىگىتىگه ھېلىقى ئ

گهدەنكهشلهرنى ھهيدىتىپ كهل، ماۋۇ مۇناپىقنى قوشـۇپ ئـۈچىنى         ياقۇپ دېگهن   
  .شهنگهن يامۇلغا كىرىپ قامىتىپ قويايلى

ــز   : باســىت ــۈزۈپ كېلىمى ــازىر يهتك ــاڭيۇكا، ھ ــوپ ش ــا. (خ ــر ) يايىغ  –زەنجى
  كويزىلىرىڭىز بارمۇ؟

  .ئاتنىڭ غانجۇغىسىدا ھهممىسى تهييار: يايى
ــاڭيۇ ــدانراق    لوزۇڭ: ش ــۇرتتىن ئوب ــۇ، قهدەم ھهققىنــى ي ــۇ يىگىتكىم ــۇ، ب غىم
  .يىغىپ بهر
يـايى بىـلهن باسـىت      . ( دە –بىـز ھېچقاچـان بـۇالرنى رەنجىتمهيمىـز         : باسىت

  .)چىقىپ كېتىدۇ
ســـهن موخـــونى ئۆمـــۈر بـــويى يامۇلـــدا ) قـــولىنى نۇرغـــا شـــىلتىپ: (شـــاڭيۇ

، قــايغۇلۇق ســاراي تهرەپــكه كىرىــپ كېتىــدۇ . (چىرىتىۋەتمىــسهم توختــاپ تــۇر 
ئـازدىن كېـيىن غـۇنچهم تـاالدىن كىرىـپ، ئاشـخانىدىن بىـر              . مۇزىكا چېلىنىدۇ 

  .)چىنه سۇ كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئېهتىيات بىلهن نۇرنىڭ ئالدىغا بارىدۇ
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. ســـۇ ئهكهلـــدىم، ئىچىـــڭ. نـــۇرۇم، نـــۇرۇم بېـــشىڭىزنى كۆتـــۈرۈڭ: غـــۇنچهم
  .)چىنىسىنى نۇرنىڭ ئاغزىغا تۇتىدۇ(

غــۇنچهم جېــنىم، كۆردىڭىزمــۇ؟ مانــا بــۇ ) لىنىــپســۇنى ئىچىــپ جان: (نــۇرۇم
  .ئادەملهرنى تونۇپ قويۇڭ، بۇ يهردىن قېچىش كېرەك

مهن جاڭزىغـا بېرىـپ ئامانتـاي       ) نۇرنى يېشىـشكه ئۇرۇنـۇپ    (قاچايلى  : غۇنچهم
ئهنه ئۇالرمـۇ   ) بـاغ تهرەپـكه قـاراپ     . (بىلهن تۇرغانكامالرغا خهۋەر قىلىـپ كهلـدىم      

  .ۋاتىدۇباغنىڭ شورىسىدىن چۈشۈپ كېلى
ــۇرۇم ــۇ : ن ــايىتى ياخــشى بوپت ــاق تهس   . ناھ ــسه، قۇتۇلم ــدەپ كهت ــا ھهي يامۇلغ
  .بوالتتى

ــۇنچهم ــا  : (غـ ــان ئامانتايغـ ــپ قالغـ ــېقىن كېلىـ ــاي مهيهرگه كهل) يـ . ئامانتـ
  .كاساپهتلهر ئهجهب چىڭ باغلىۋېتىپتۇ

يـاپپىراي جېـنىم نـۇر، بـاي ئهكهڭ قۇرۇتۇپتۇغـۇي سـېنى، ئوشـۇقچه               : ئامانتاي
ئارغـامچىنى يېـشىدۇ، تۇرغـان يىـراقتىن ئهتراپنـى بايقـاپ            . (ئىدىجازىغىڭ نې   

  .)تۇرىدۇ
ئـاغىنىلهر  ) ئۆي تهرەپكه نهپرەپ بىلهن قاراپ    . بىلهكلىرىنى ئۇۋۇاليدۇ : (نۇرۇم

بىزگه كىم دوست، كىم دۈشمهن ئىكهنلىكىنـى بۈگـۈن بـۇالر           ! بىلىپ قويۇڭالر 
  .بىزگه ئاپئاشكارا تونۇتتى

ىغىن بىـزدە كـۆپ تـارتىققۇي، ئانـا جىلـى قاشـقىر             چاڭيۇنىـڭ قـورل   : ئامانتاي
  .تارتقان تۆرت قوي ئۇشۇن ئهكهمدى ئۆلهرشه سابادى، ئۇسۇ سۇرقىيه

  .قان قۇسۇپ ئۆلهر ئىالھىم: غۇنچهم
ئهكهمه مـالىنى باقتىرىـپ مېنـدە تـېگىن ئېـستهتۇۋى زورلۇققـۇي،             : ئامانتاي

  . بىزدەي كهدەيلهرنىڭ كىگى كوپقۇي مۇندا
ھهي، گهپنــى قويــۇڭالر، ئهتراپتــا   ) رغــا ئاســتا يېقىنلىــشىپ  نۇرال: (تۇرغــان

  . ھېچكىم كۆرۈنمهيدۇ؛ ئامانتاي، نۇرنى ئاۋۇلۇڭغا باشال
  مىناۋۇ قارىنداستى قايتهمىز؟) غۇنچهمگه قاراپ: (ئامانتاي
  .ھازىر بىلله قېچىشقا بولمايدۇ: تۇرغان
   باي يالغىز تاستاپ كېتهمىزپه؟–ئوي : ئامانتاي
غـۇنچهم سـىز    . رنىڭ ئورنىنى قىلىپ، كهچته ئېلىـپ كېتىمىـز       ئاتال: تۇرغان

. ئۆيگه كىرىپ كېتىڭ، بىزنىڭ بۇ يهرگه كهلگىنىمىزنى ھېچكىم سهزمىـسۇن         
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 بىرىڭالردىن نېرىراق مېڭىپ شورىدىن چىقىڭالر، مهن       –قېنى ئىككىڭالر بىر    
  .يهنه ئهتراپنى بايقاپ تۇراي

  .خوش غۇنچهم كۆرۈشكىچه ئامان بولۇڭ: نۇرۇم
ــ ــۇزۇپ كېــتىڭالر    : ۇنچهمغ ــسانراق قۇتق ــن چاپ ــۇ يهردى ــۇرۇم، مېنــى ب خــوش ن

  ).كۆزىدىن ياش تامىدۇ(
قارىنداسىم بىز سېنى جىرتقۇچنىڭ تىرناغىنـدا زارلىتىـپ مۇنـدا          : ئامانتاي

ئــاۋۋال تۇرغــان، كېــيىن ئامانتــاي بىــلهن نــۇرۇم باغنىــڭ  . (تاســتاپ قويمــايمىز
دا ئىتالر قاۋاپ باسـىت بىـلهن يـايى    ئاندىن تاشقىرى ھويلى. ئارقىسىغا كېتىدۇ 

ئازنىباقى بىلهن ياقۇپنى بوينىغا زەنجىر قولىغـا كـويزا سـالغان ھالـدا ھهيـدەپ       
  ).كىرىدۇ

  .)ساراي تهرەپكه كېتىدۇ. (مهن شاڭيۇكامنىڭ قىچقىرىپ چىقاي: باسىت
قولۇمنى ئازراق بوشىتىپ قويـساڭ، يامـان ئاغرىـپ         ) يايىغا قاراپ : (ئازنىباقى

  .كهتتى
  .ئۈنىڭنى چىقارما قېرى، بىكار تاياققا ئۆلىسهن: يىيا

  !سهندە رەھىم دېگهن نهرسه بارمۇ، مهن قېرى ئادەمغۇ؟: ئازنىباقى
شـاڭيۇ بىـلهن باسـىت    . (رەھىمنى تېخـى يامۇلغـا كىرگهنـدە كۆرىـسهن       : يايى

  .)ئۆيدىن چىقىدۇ
  ھه، گهدەنكهشلهر، بولىدىغان ئهھۋالىڭ مۇشۇمۇ؟: شاڭيۇ

  ).قولىنى سوزۇپ كۆرسىتىدۇ(ىلىنىڭ ئىلتىپاتلىرى بۇ س: ئازنىباقى
ــشۇرمىغاندىن كېــيىن، ھۆكۈمهتنىــڭ ســالغان   : شــاڭيۇ رەنىنــى ۋاقتىــدا تاپ

 ياسىقىغا چاتاق چىقىرىپ، يۇرت ئىچىـدە پىتـنه قىلغانـدىن كېـيىن             –ئالۋاڭ  
  .مانا مۇشۇنداق بولىدۇ

ــۇر   : ئازنىبــاقى ــادىللىق بىــلهن ي ــداق ئ ت رەھــمهت شــاڭيۇم، ســىلىنىڭ مۇن
  .سورىغانلىرىغا

) ياقۇپقــا يېقىــپ كېلىــپ. (رەھــمهت ئېيتىــشقا تېخــى ئالدىراپــسهن: شــاڭيۇ
   ھارۋىسى بار يىگىت، نېمىشقا سۇ ئوغرىلىدىڭىز؟–خوش، ئات 
  سۇ ئوغرىلىغان كىمكهن؟: ياقۇپ
  نېمىشقا نۆۋىتىڭدىن تاشقىرى سۇ ئاچىسهن؟: شاڭيۇ
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ۈز خولـۇق يېـرىگه سـۇ       سىلهرگه ئوخشاش قولى ئۇزۇنالرنىـڭ نهچـچه يـ        : ياقۇپ
 خـو يېرىـدىكى     6 – 5تىنماي ئېقىۋاتسا، بىـزگه ئوخـشاش قـولى قىـسقىالرنىڭ           

  ئاشلىقى قۇرۇپ كېتىپ بارسا، كىم چىدايدۇ؟
قۇرۇپ كهتسۇن ساڭا ئوخـشاش ئهل رەسـمىنى بۇزغـۇچى ئوغرىالرنىـڭ            : شاڭيۇ
  .ئاشلىقى
رنىڭ سۈيىنى ھهي شاڭيۇكا، كهمبهغهللهرنىڭ ئاشلىقى قۇرۇۋاتسا، ئۇال: ياقۇپ

قىــسىپ، باشــقىالرغا ســېتىۋاتقان كۆكبېــشى ئوغرىمــۇ يــاكى چاڭقــاپ كهتــكهن 
ــۇ    ــۈن ســ ــرى ئۈچــ ــۇنى    –يېــ ــۇ؟ بــ ــۈرگهنلهر ئوغرىمــ ــۈرۈپ يــ ــۇ دەپ يۈگــ  ســ

  ھهقىقهتلىمهمسىز؟
ساڭا ئوخـشاش كـۆك بېـشىنى ئۇرغـان نوچىالرنىمـۇ           . ھهقىقهتلهيمىز: شاڭيۇ

  .ھهقىقهتلهيمىز
ساڭچۇ، ئادىل بهگلىرىم مانا بىزنـى زەنجىـرلهپ        ياقۇپ، ساددا بولمى  : ئازنىباقى

  .)قولىنى كۆتۈرۈپ، بوينىدىكى زەنجىرنى كۆرسىتىدۇ. (ئوبدان ھهقىقهتلىدىغۇ
  !ئاغزىڭنى يۇم: يايى

شهھهرگه ھايدا بـۇ رودۇپـايالرنى، ئهته شـهنگهن يامۇلغـا ئـۆزۈم بېرىـپ،               : شاڭيۇ
نۇرنىـڭ  . (وشـۇپ ھايـدا   لوزۇڭالرغا مهلۇماتنى ئۆزۈم بېـرىمهن، ئـاۋۇ مۇنـاپىقنى ق         

ئهتراپنى . (مهشرەپ، ھاي مهشرەپ  ... ھوي ئۇ قېنى؟  ) يوقلۇقىنى بىلىپ قېلىپ  
  .)ئاختۇرۇپ يۈگۈرۈشۈپ كېتىدۇ، پهردە چۈشىدۇ

  
  ئۈچىنچى پهردە

   كۆرۈنۈش– 1
  

كهچ كىرىــپ قالغــان . ئــۆمهر شــاڭيۇنىڭ ئىككىنچــى پهردىــدىكى ھويلىــسى 
مېهمانخانىنىڭ گۈللۈك  . الر كۆرۈنىدۇ ئاسماندا چاقناپ تۇرغان يۇلتۇز   . مهزگىل

ئــايۋان، پېــشايۋاندىكى . چــوڭ پهنجىرىلىرىــدىن چىــراغ يــورۇقى چۈشــۈپ تۇرىــدۇ
ھويلىنىـڭ بىـر چېتىـدە     . ئېگىز چىراغبارالر  ئۈستىدە قارا چىراغالر يېقىلغان      

ــوت       ــدىكى ئ ــڭ يېنى ــسىقلىق، ئۇنى ــازان ئې ــۇرۇق ق ــا ق ــان ئوچاقت يهرگه ئويۇلغ
ۆگــۈن ۋە قاينــاپ تۇرغــان بىــر ســاماۋەر بولــۇپ، شــۇ يهردە چۆرىــسىدە ئــۈچ، تــۆت چ

  .مهشرەپ قول قوشتۇرۇپ تۇرىدۇ



www.islamyoli.net 

 46

  .ئايۋان ئىشىكى ئالدىدا شاڭيۇ، باسىت ۋە ھاشىمبايالر مهسلىههتلهشمهكته
 دېرىكـى بولمىـدىما    –شۇنداق قىلىـپ نۇرالرنىـڭ ھېچبىـر ئىـز          : ھاشىمباي

  شاڭيۇكا؟
  .ارامزادىلهرشۇ قاچقانچه يوقالسىال بولدىغۇ ھ: شاڭيۇ

قىز تااللىق قىلغۇچىمۇ ئۆزلىرى، ئوغۇل ئۆيلىگۈچىمۇ ئـۆزلىرى        : ھاشىمباي
  . دە، شاڭيۇكا–بولىدىال 
باشقا گهپنـى قـويىلى، خـوش ھاشـىمباي، جامـائهت بولـسا يىغىلىـپ               : شاڭيۇ
  . بولدى

  .مهزىنلهرمۇ سېيىت بىلهن غۇنچهمگه ئاتا تۇتقۇزۇپ كېلىشتى: باسىت
  .لسا، يىگىتلهرنى چاپسان ئېلىپ كېلىش كېرەكئۇنداق بو: ھاشىمباي

  .يۈگۈر باسىت، سهن بارغىن: شاڭيۇ
  ).چىقىدۇ(خوپ، ھازىر يهتكۈزۈپ كېلىمهن : باسىت
ــاڭيۇ ــوي    : شـ ــهن قـ ــىلهرنى سـ ــدىغان نهرسـ ــا قويىـ ــىمباي نىكاھلىققـ . ھاشـ

ئايۋانغا . (ھهي مهشرەپ، مېهمانالرغا يهنه بىر قاتار چاي قۇيۇپ چىق        ) مهشرەپكه(
  ).  كېتىدۇ، مهشرەپ چۆگۈن كۆتۈرۈپ مېهمانخانا تهرەپكه كېتىدۇكىرىپ

شهرۋان ئاغىچا  .) ئىچكىرىگه بويالپ قارايدۇ  . (جانان كۆرۈنمهيدىغۇ : ھاشىمباي
يانچۇقىـدىن كىچىـك قـۇتىنى ئېلىـپ        . (بىلهن بۈگۈن بىر ئۇچراشساق بوالتتى    

... پ كهتتـى  ئاغىچا ئاخىرى بۇ توينى قىلى    )  ناسنى پۈركۈپ  4 – 3ناس چېكىدۇ،   
ئالدىغا كهلگهننى دەسسهپ، كهينىگه كهلگهننـى تېپىـپ تۇرىـدىغان شـاڭيۇنىمۇ         

شاڭيۇ ياغلىق قىلىپ يىرتىلغان بىر قانچه چىت       . ( دە، باال خوتۇن   –كۆندۈردى  
  .)ۋە بىر كىيىملىك رەت، پۇل سېلىنغان بىر نهچچه كونۋېرت كۆتۈرۈپ چىقىدۇ

ى ئۈچــۈن خاتىــپ ئاخۇنۇمغــا  مــاۋۇ رەخــت بىــلهن پــۇل نىكــاھ ھهققــ  : شــاڭيۇ
ماۋۇ لوزۇڭ بېگىمگه، مانـا بـۇالر ئىككـى         .) ھاشىمبايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ تۇرىدۇ   (

  .)يىراقتىن ئۆلهڭ ئاھاڭى ئاڭلىنىدۇ. (يايىسىغا
ــۇ تــوينى ناھــايىتى بېخىللىــق بىــلهن ئۆتكۈزۈۋاتىــسىز   : ھاشــىمباي  دە، –ب

گىمگه بىـردىن تـون     ھېچ بولمىسا، خاتىپ ئـاخۇنۇم بىـلهن لـوزۇڭ بـې          . شاڭيۇكا
  .ياپساق بوالتتى

 كۈندىن 4 – 3ھېلىمۇ . ئۇمۇ بوپ قاالر، توي بۇنىڭ بىلهنال تۈگىمهيدۇ: شاڭيۇ
  .بېرى يۇرتقا ئاش بېرىۋاتىمىز
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ئهلۋەتته ھۆرمهتلىرى چـوڭ بولغانـدىن كېـيىن ئىـشنىمۇ چـوڭ            : ھاشىمباي
  .) دۇمباق، ئۆلهن ئاۋازلىرى يېقىنلىشىدۇ–داپ . (تۇتۇش كېرەك

مـاۋۇ ئىككىـسى    . باشقا گهپنـى قويـايلى    . ئهنه ئاۋۇالرمۇ كېلىپ قالدى   : ڭيۇشا
ياغلىقالرنى بېرىپ ئۆيگه كىرىپ    . (مهزىنلهرگه، قالغانالرغا مانا بىردىن ياغلىق    

  .)كېتىدۇ، سىرتتىن ئۆلهن ۋە بارىكالال قىچقىرغان ئاۋازالر كېلىدۇ
  

  ئۆلهن
  

  مهستۇن ھهيران بولۇپتىمهن،
  .شۇبۇ كۈنلهردە

  تسام كېچه ئۇيقۇ كهلمهس،يا
  .قارا تۈنلهردە

  
ــوپ ياشــالر داپ  (  تهمبــۇر چېلىــپ، بارىكــالال قىچقىرىــپ ســهھنىگه  –بىــر ت

  .)كىرىدۇ
   يار،– ھاي ئۆلهن، ھاي ئۆلهن، گۈل قايدا بار يار –ھاي 

  . يار–بىر ياخشىغا بىر يامان، ھهر جايدا بار يار 
  .)ئىككى كىشى ئۇسسۇلغا چۈشىدۇ(

   يار،–هن، ھاي ئۆلهن، بارمۇ ھايات يار  ھاي ئۆل–ھاي 
  . يار–قارچۇغىدەك بويلىرىڭغا بولدۇم سهييات يار 

ــزىم ــشىپ  : ھې ــاڭالر، بېقى ــشىپ ئوين ــر  . (بېقى ــسۇلچىالر بى ــرىگه –ئۇس  بى
  .)قارىشىپ شهرەت قىلىپ ئوينايدۇ

  !توشقان سوققان قوللىرىڭدىن:  يىگىت– 1
   يار،–يار  ھاي ئۆلهن، ھاي ئۆلهن، مهن نه قىالي –ھاي 

  . يار–خهنجهر ئېلىپ يۈرەكنى پارە قىالي يار 
   يار،– ھاي ئۆلهن، ھاي ئۆلهن، قار كېلىدۇ يار –ھاي 

  . يار–بهرگى خازان توننى كىيىپ يار كېلىدۇ يار 
   يار،–بهرگى خازان توننىڭ بهرگى توال يار 

  . يار–ئۆيلهنمىگهن يىگىتنىڭ دەردى توال يار 
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   يار،–ن ئىز كېلىدۇ يار  ئهگىم يولالردى–ئهگىم 
  . يار–كىمخاپ تونغا پۈركىلىپ قىز كېلىدۇ يار 

   يار،– قىزىل پىيازنىڭ پوستى توال يار –قىزىل 
  . يار–ئۆيلهنمىگهن يىگىتنىڭڭ دوستى توال يار 

   يار،– قارا قارغىالر خاماندىدۇر يار –قارا 
  . يار–ئۆيلهنمىگهن يىگىتلهر ئارماندىدۇر يار 

  
  .)سسۇل ئاياغالشقاندا ئىچكىرىدىن باسىت چىقىدۇ ئۇ–ناخشا (

قېنــى يىگىــتلهر ئىچكىــررەك كىرىــپ    . پهته ئوقۇشــقا باشــلىدى : باســىت
  .مېهمانخانىنىڭ ئىشىكىگه يېقىنراق تۇرۇڭالر

  .سېيىت بېگىمنى ئوتتۇرىغا ئېلىڭالر: يىگىت قولدىشى
. ھهي يىگىت قولدىشى، سېيىت بهگنىڭ تـۇمىقىنى چۆكـۈرۈپ قـوي          : ھېزىم

. يىگىت قولدىشى سېيىتنىڭ تۇمىقىنى پېشانىسى تهرەپـكه بېـسىپ قويىـدۇ          (
  .) چۇرۇڭ بىلهن ئايۋان ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ–ھهممىسى ۋاراڭ 

  .)چۆگۈن كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئوتنىڭ ئالدىغا بارىدۇ: (مهشرەپ
ۋاي ئىــسىتهي، غۇنچهمــدەك چىرايلىــق، چــېچهن قىــز باينىــڭ قوپــال ماڭقــا  

ئۇنىــڭ يــۈرىكى .  كېتهرمــۇ، يــاق، نۇرمــۇ بــوش كهلمهيــدۇئوغلىغــا خوتــۇن بولــۇپ
ئـۇ  . بۈگۈن پهيتنى قولدىن بهرمهس، نهدە بولمىسۇن يېتىپ كېلىدۇ       قاپتهك بار،   

. كــۈنى مهن ئۇنىــڭ يېــرىم كېچىــدە مۇشــۇ باغقــا كهلگىنىنــى ســېزىپ قالــدىم 
بىـراق، بـۇالر غـۇنچهمنى      . غۇنچهمنى ئېلىپ قېچىشنىڭ كويىدا يۈرسه كېـرەك      

ــر نهچــچ  ــدى    بى ــۇپالپ قوي ــشىكىنى قۇل ــوالپ ئى ــۆيگه س ــۈن ئ  دە، نۇرنىــڭ –ه ك
ئاپام، بىزمۇ كهمبهغهل بىر ئىشلهمچى، نۇرمۇ . كهلگىنىنى ھهدەمگه ئېيتمىدىم

ئىشلهمچى تۇرۇپ، سهن نېمىشقا خوجايىنالرغا بولۇشۇپ ئۇالرنى پايالپ يۈرىسهن         
ــمۇ دە   ــسىزلىق ئهمهسـ ــشلهش ئۇياتـ ــۈن ئىـ ــى ئۈچـ پ ھه، يېتىمالرنىـــڭ زىيىنـ

ــدۇم     ــدىغان بول ــاراپ يۈرمهي ــارىلهرنى م ــرى بىچ ــدىن بې ــك . (تىللىغان كۆپچىلى
داپ، تهمبـۇر   . نىكاھدىن قايتىشىپ مۇبارەكلىـشىپ، ئىچكىرىـدىن چىقىـشىدۇ       

  .)دەپ تاالغا چىقىپ كېتىدۇ» بىز قىزنى كۆچۈرۈپ كهلگىلى بارايلى«چالغانالر 
ــت– 2 ــدۇ   :  يىگى ــۈرىكى پوكۇلداۋاتى ــېيىتجاننىڭ ي ــالىالر س ــېيىتقا (.ب ) س

  .قورقما مارىمايمىز
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  .ئۇخالپ قالما يهنه بۈگۈن:  يىگىت– 1
  .ئۇخالپ قالسا، ئۆگزىنى تېشىپ سۇ قۇيىمىز: ھېزىم
  .ئۆلگۈڭ كهلسه، شۇنداق قىالرسهن: سېيىت
بۈگـۈن  ! ھهر يوغان سۆزلىگهنلهرنى كۆرگهن بىـز، ئـۆيلهنگهن يىگىـت         : ھېزىم

  .سىز ئىندىمهيدىغان كۈن
الر بىلىڭالر دېمىسهڭ، تام تېشىپ تېرىق ئالىدىغان، مۇز        ئۆزۈڭ:  يىگىت – 2

.  دە، بۈگــۈن–تېــشىپ بېلىــق ئالىــدىغان بــۇ ھېــزىم گۇتــۇدىن باالغــا قالىــسهن 
  )كۈلكه(

. ئۆز ئهمرىڭىزگه ئالدىڭىزمۇ دېسه، گۈشـىيىپال تۇرۇۋالـدىڭا سـېيىت         : ھېزىم
  .مانا مهن سېنىڭ ئۈچۈن ئالدىم دەپ قويدۇم

  . دە، ئهمىسه–ىمگه ئۆتۈپ كېتىپتۇ نىكاھ ھېز:  يىگىت– 1
ئۇنداق دەپ قويساڭ، بۇ بهغهرەز كۆشۈكىگه كىرىۋالمىـسۇن يهنه         :  يىگىت – 2

  .)كۆپچىلىك كۈلۈشىدۇ(
 –بىراق شاكاراپقا چىالنغان ناننىڭ يېرىمىنى سـېيىت يېـدى      :  يىگىت – 1
  . دە

  .ھاي بالىالر، بىمهنه گهپنى قويۇڭالر: باسىت
ــ: ھېــزىم اراپ كهتمهســتىن يىگىــت قولدىــشىنىڭ ئــۆيىگه  ھېچقايــسىڭالر ت
. قىزنى كۆچـۈرۈپ كهلگـۈچه شـۇ يهردە يهنه بهزمه قىلىـپ ئولتـۇرىمىز             . بېرىڭالر

  .)يىگىتلهر چىقىپ كېتىدۇ(
ــاڭيۇ ــپ  : (ش ــدىراپ چىقى ــدىن ئال ــشىكىنى    ) ئۆي ــان ئى ــڭ ي ــرەپ باغنى مهش

. ۇشاڭيۇ كىرىپ كېتىـد   . (ئېچىۋەت، جامائهت شۇ تهرەپ بىلهن چىقىپ كېتىدۇ      
ــدۇ  ــكه يۈگۈرەي ــاغ تهرەپ ــاۋازى  –يىــراقتىن داپ . مهشــرەپ ب ــۆلهن ئ  دۇمبــاق ۋە ئ

ئــازدىن كېــيىن تــاال تهرەپــتىن تۇرغــان يهنه ئىككــى كىــشى ســاندۇق، . كېلىــدۇ
ئىچكىرىـدىن پاتهمخـان بىهلـن      .  كۆرپه، بوپىالرنى كۆتۈرۈشـۈپ كىرىـدۇ      –ئورۇن  

ــر   ــان بى ــان ئۆ   –تۇرغ ــشىۋالىدۇ، تۇرغ ــك قارى ــرىگه مهنلى ــار   بى ــڭ تهيي زلىرىنى
  .)ئىكهنلىكىنى كۆز ۋە باشقا شهرەتلهر بىلهن ئۇقتۇرىدۇ

  )تۇرغانغا قاراپ: (پاتهمخان
  

  ئاق يوللۇق بولۇڭالر، 
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  .ئاق يوللۇق بولۇڭالر
  ئىشىڭالر ئىلگىرى بولسۇن،
  .يۈزۈڭالر يورۇق بولسۇن

  كېلىن ئايىغى ياراشسۇن،
  .كهلگهن يولى ئاق بولسۇن

  
شـۇندىن  . لهرنىڭ ئىككى بىلىكىگه ياغلىق باغاليدۇ    بوپا كۆتۈرۈپ كهلگۈچى  (

. كېيىن ئۇالر ساندۇق، بوپىالرنى قويۇپ، قايتىپ تاالغا تهرەپكه چىقىپ كېتىدۇ         
ــقىالردىن      ــۆرۈپ باش ــانلىقىنى ك ــسىدىن كېلىۋاتق ــڭ ئارقى ــان پاتهمخاننى تۇرغ

  .)ئايرىلىپ قالىدۇ
  ھه، تۇرغان، ئىشىڭالر قانداق؟) بوش ئاۋازدا: (پاتهمخان

جايىدا، شاڭيۇنىڭ ئۈچ ئېتىنى ئېگهرلهپ كۆزلهكتىكى ئهسكى تامغا        : ۇرغانت
  .ئاپىرىپ قويدۇق

  نۇرالر ھازىر قهيهردە؟: پاتهمخان
باغـدا  ) باغ تهرەپنى شهرەت قىلىـپ    (نۇر بىلهن ئامانتاي مۇشۇ تۇرقىدا      : تۇرغان

  ھېلىقى ئىشنى توغرىلىيالىدىڭىزمۇ؟. مۆكۈپ ياتىدۇ
  .ز يهڭگىسى بولۇپ تهيىنلهندىمھهئه، مهن قى: پاتهمخان
  .ياخشى، جايىدا: تۇرغان

شـاڭيۇ  . تۇيۇپ قالسا قانداق قىالرمىـز    ) مهيدىسىنى تۇتۇپ . (يائالال: پاتهمخان
  .ھهممىمىزنىڭ قېنىنى ئىچىدۇ

بىز سىزگه گهپ كهلتۈرمهيدىغان قىلىـپ ئىـشنى        . خاتىرجهم بولۇڭ : تۇرغان
  .توغرىاليمىز
سـېيىت ئـۆيگه    .  سىلهر سهگهك بولۇپ تـۇرۇڭالر     نېمه بولسا مهيلى،  : پاتهمخان

  .كىرگۈچه مهن غۇنچهمنى باشالپ چىقىمهن
تاشقىرىدا قىزنىـڭ يىغـا     . تاالغا چىقىپ كېتىدۇ  . (ھهببهللى، جايىدا : تۇرغان

ئىككى ئهر كىـشى    . ئاۋازى، كېيىن ئات، ھارۋا ۋە كىشىلهرنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ       
شـهرۋان  .  خوتـۇن كىرىـدۇ    4 – 3ا  غۇنچهمنى زىلچىغـا سـېلىپ كۆتـۈرگهن ھالـد        

ئۈكه تۇتۇلغـان چاپـان، بېـشىغا ئـالتۇن قـاداق ۋە تىتـرەپ تۇرىـدىغان ئـالتۇنگۈل                  
ــايۋان ئىــشىكىدە      ــۇن بىــلهن ئ ــدا بىــر نهچــچه خوت ــۆك كىــيگهن ھال قادالغــان ب
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پاتهمخان، يهنه  . ھويلىغا قورايدىن گۈلخان سېلىنىدۇ   . تهكهببۇرانه كۈتۈپ تۇرىدۇ  
ئولتۇرغۇزۇلغــان زىلچىنىــڭ تــۆت ئۇچىــدىن تۇتــۇپ چىــن  ئــۈچ خوتــۇن غــۇنچهم 

  .)قىچقىرىدۇ
  

  يىغلىما قىز، يىغلىما تويۇڭ بولدى،
  .كىمخاپ گۈللۈك كۆشۈگه ئۆيۈڭ بولدى

  
  يىغلىما قىز، يىغلىما خۇش بولۇرسىز،
  .قارچۇغىدەك يىگىتكه دوست بولۇرسىز

  
  يىغلىما قىز، خۇش بولغىن تويلىشىڭدۇر،

  .ىت سىردىشىڭدۇرئالتۇن بويلۇق گۈل يىگ
  

  يىغلىما قىز، يىغلىما بهختىڭ بولۇر،
  .ئالتۇن گۈللۈك كۆشۈگه تهختىڭ بولۇر

  
  يىغلىما قىز، ساڭا بۈگۈن بهخت بېقىپتۇ،
  .كۆشۈگهڭگه ئالتۇندىن مىخ قېقىپتۇ

  
  ئاپتۇۋىدا سۇ قۇيسام ئىلىمايدۇ،

  .قىز ئانىسى ئۆگهيمىكىن يىغلىمايدۇ
  

ڭ ئىككى تهرىپىدىن تۇتـۇپ غـۇنچهمنى       ھېلىقى ئىككى ئهر كىشى زىلچىنى    (
الۋۇلداپ يېنىپ تۇرغـان ئـوت ئۈسـتىدىن ئـۈچ قېـتىم ئايالنـدۇرۇپ ئىچكىـرىگه         

قىزنىـڭ پىغـانلىق يـۈرەك      . قالغانالر ئارقىسىدىن كىرىدۇ  . كىرىپ كېتىشىدۇ 
قارىياغاچنىڭ تـۈۋىگه   . دولقۇنى ۋە سىرلىق چىملىقنى ئىپادە قىلغۇچى مۇزىكا      

  .)ۇرۇم كېلىپ ئىچكىرىنى تىڭشايدۇئېهتىياتلىق بىلهن ن
يىغلىمــا قىــز، خۇشــال بــولغىن تويلىــشىڭدۇر، ئــالتۇن ) تهنه بىــلهن: (نــۇرۇم

كىـم بىـلهن كىـم      !... ئالۋاسـتىالر ! ھىـم . بويلۇق گۈل يىگىـت سىردىـشىڭدۇر     
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ھازىر سىلهرگه ئاشـكارا    ) مۇشتۇمىنى تۈرۈپ ئالغا سوزىدۇ   (سىرداش ئىكهنلىكى   
ئـالتۇن بويلـۇق گـۈل      «ڭقىـسى ھېچقاچـان غـۇنچهمگه       جازانىخورنىڭ ما . بولىدۇ

ــدۇ» يىگىــت ــسىرەپ   . (بواللماي ــدىن چىقىــپ ئهتراپىغــا ئهن پاتهمخــان ئىچكىرى
  !پاتىمىدە، پاتىمىدە) قارايدۇ

  نۇرۇممۇ سهن؟) نۇرۇمنى كۆرۈپ كېلىپ: (پاتهمخان
  )قولى بىلهن شهرەت قىلىدۇ، پاتهمخان ئۇنىڭ يېنىغا بارىدۇ. (ھهئه: نۇرۇم
  تهييارمۇ سىلهر؟ تۇرغانالر قېنى؟: خانپاتهم
ئامانتـاي  . تۇرغان ئهتراپنـى بايقـاپ يۈرىـدۇ      . ھهئه تهييار، كۈتۈپ تۇرىمىز   : نۇرۇم

  .بولسا ئهنه، شاپتۇللۇقتا مۆكۈپ تۇرىدۇ
ئۆزىنىڭمـۇ  . غۇنچهم ئهنسىرەپ بۆلهكچىال، بىـسهرەمجان بولۇۋاتىـدۇ      : پاتهمخان

  . قاپتۇشۇ بالىنىڭ يۆتىلى تۇتۇپ. ساقلىقى يوق
  بىزنىڭ مۇشۇ يهردە ئىكهنلىكىمىزنى ئۇقتىمۇ؟: نۇرۇم

  . ئۇقتى، مهن ھهممه ئىشتىن خهۋەردار قىلىپ تۇرىمهن: پاتهمخان
پاتىمىدە، بىز سىلىگه تاغـدەك ئىـشىنىمىز، ئـۆي ئىچـى جىممىـدىمۇ             : نۇرۇم
  تېخى؟

  .ھازىر ھهممىسى بوتقا ئاش ئىچىشىۋاتىدۇ: پاتهمخان
  سمۇ؟مۇشۇ پهيت ئهمه: نۇرۇم

ئىچكىرىكـى  . ياق، ھازىر ئايۋاندىمۇ، مېهمانخانىدىمۇ كىشى جىـق      : پاتهمخان
ئۇنىــڭ ئىككــى يايىــسى ئايۋانــدا ئــاچ قالغــان  . ئۆيــدە شــاڭيۇ بىــلهن لــوزۇڭ بــار 

  .مولۇنالردەك مارىشىپ يۈرىدۇ
  ئۇ تىرىكتاپالر شهھهرگه كىرىپ كهتمهمدىكىنه؟: نۇرۇم

  .نلوزۇڭ شاڭيۇنىڭكىدە قونىدىكه: پاتهمخان
غـۇنچهمنى باشـالپ   . ئۇالر نهشـىنى چېكىۋېرىـپ، ھـېلىال كومـشىيىدۇ      : نۇرۇم

  .چىقىۋېرىش كېرەك
. بوتقا ئاشمۇ ئىچىلىپ بولغاندۇ   . يهنه ئازراق سهۋر قىلىپ تۇرۇڭالر    : پاتهمخان

ئىچكىرىدىن غۇنچهمنى كۆچۈرۈپ كهلگـۈچىلهر     . (كىشىلهر بىر ئاز سېلىكسۇن   
پاتهمخان بىر ئاز ھودۇققاندەك    . لدىغا ئالىدۇ نۇرۇم ئۆزىنى دا  . قايتىپ چىقىشىدۇ 

  ).بولۇپ ئايۋانغا كىرىپ كېتىدۇ
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ــايتقۇچىالرنى ئۇزىتىــپ: (باســىت ــا  ) ق ئاغىچــا ئهته ھهممىڭالرنىــڭ چىلالقق
  .كېلىپ بېرىشىڭالرنى تهكلىپ قىلدى

ــايتقۇچىالر ــدان، بولىــدۇ، : ق ــۇرۇم يهنه بىتــاقهت . ســهھنه جىــم، مۇزىكــا (ئوب ن
ــاي ئاســتا چىقىــشقا    ئاســماند. كۆرۈنىــدۇ ــۇت ئاســتىدىن ئ ــارا بۇل ــارچه ق ا بىــر پ
  .)باشاليدۇ
  )ئامانتاي كېلىدۇ. (ئهتتهڭهي، ئهمدى چىقسا بوالتتى: نۇرۇم

  نۇر، نې بولۇپ جاتىر؟: ئامانتاي
. ئهنه ئـۇالر چىقىـپ كېلىۋاتىـدۇ      ) قولىنى ئارقىـسىغا سـوزىدۇ    ... (تىش: نۇرۇم

هن غـۇنچهمنى باشـالپ چىقىـپ       پاتهمخان توي كىيىمـى بىـلهن تولـۇق بېـزەلگ         (
  ).كېلىدۇ

  .)ئۆزىنى نۇرۇمنىڭ قۇچىقىغا ئېتىپ ئۆپكىدەيدۇ!...  (نۇرۇم: غۇنچهم
بولـدى، يىغلىمـاڭ،    ) غۇنچهمنىڭ بېـشىنى سـىاليدۇ    . (جېنىم غۇنچهم : نۇرۇم

نـېمه بولـدى،    ) غۇنچهم مهيدىـسىنى تۇتـۇپ يۆتىلىـدۇ      . (سىز ئۈچۈن جېنىم پىدا   
  يۆتىلىپ قاپسىزغۇ؟

  ... يۈرىكىم:غۇنچهم
بىــز ئۈچــۈن دوزاخقــا ئايالنــدۇرۇلغان بــۇ . غــۇنچهم، ئهمــدى قۇتۇلــدىڭىز: نــۇرۇم

  .مهھهللىدىن كېتىپ، تاغ ئارىلىرىدا ئهركىن كۈن كهچۈرىمىز
تۇرغـان  ! (بولدى جېنىم بـالىلىرىم، بـۇ يهردە تۇرمـاڭالر، قـېچىڭالر          : پاتهمخان

  )كېلىدۇ
ــان ــلىقىڭىز ئۈچــ   : تۇرغ ــا قالماس ــدە باالغ ــۇپ   پاتىمى ــاغالپ قوي ــىزنى ب ۈن س
تاشقىرىدا سـېيىتنى قىزنىـڭ يېنىغـا كىرگـۈزۈپ قويـۇش ئۈچـۈن             . (كېتىمىز

  )كېلىۋاتقان يىگىتلهرنىڭ ئاۋازى كېلىدۇ
ۋاي تاپقــــان ئهقلىڭالردىــــن ئــــۆرگىلهي، ســــېيىتنى ئېلىــــپ     : تۇرغــــان

قولىنى ئارقىـسىغا   . (مانا باغالڭالر، كېتىڭالر  . چاپسان بولۇڭالر . كېلىشىۋاتىدۇ
  ).لىپ تۇرىدۇ، ھهممىسى ئالدىراپ كېلىشىدۇقى

ئامانتـاي  ! (ئامانتاي، جېڭگىنىـڭ قـولىنى بـايال، نـۇر پوتـاڭنى شـهش            : تۇرغان
. ئــااليتهن بــېلىگه ئورىۋالغــان ئارغامچــا بىــلهن پاتهمخاننىــڭ قــولىنى باغاليــدۇ 

  )تۇرغان نۇرنىڭ پوتىسى بىلهن ئاغزىنى تاڭىدۇ
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ه تامــاق جاســاپ بهرگىــن قولىڭــدى ھهي قــايران جېڭېشــسه، بىــزگ: ئامانتــاي
  )پاتهمخاننى قارىياغاچقا باغالپ قويۇشىدۇ. (ئۆزىمىز بايالدىققۇي

ــۇنچهم ــسهممۇ    : غـ ــشىلىقلىرىڭىزنى ئۆلـ ــان ياخـ ــدە، قىلغـ ــنىم پاتىمىـ جېـ
ــايمهن ــر كــۈنى كۆرۈشــهرمىز   . ئۇنتۇم ــساق بى ــك بول ــاننى ! (خــوش، تىرى پاتهمخ

تاشــقىرىدىكى ئــاۋازالر . ھهر ئىككىــسىنىڭ كۆزىــدىن يــاش قۇيۇلىــدۇ . ســۆيىدۇ
  .)يېقىنلىشىدۇ

ئامانتاي، سهن ئالدىدا ئېتىز ئارىالپ مـاڭ،       ! پاالكهت باستى، قېچىڭالر  : تۇرغان
  .مهن كهينىڭالردىن بايقاپ ماڭىمهن

  
  )مۇزىكا(

  
  !خوش، مېهرىبان پاتىمىدە، ئامان بولۇڭ: نۇرۇم

بىـر  . الىدۇپاتهمخان بېشىنى لىڭشىتىپ ق   . ئۇالر كېتىدۇ !... (خوش: غۇنچهم
 3تاشـقىرىدىن   . ئاز جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرىدۇ، مۇزىكىنىڭ ئاۋازى ئۆزگىرىدۇ      

  .) يىگىت بىلهن سېيىت كىرىدۇ4 –
قوليـاغلىقنى  . (ئىككى ئۇچىنى يوقىتىـپ چىـڭ چىگىـۋەتتىم       :  يىگىت – 2

. قىز قـولى بىـلهن ھهرگىـز يېـشهلمهيدۇ        ) سېيىتنىڭ بوينىغا چىگىپ قويىدۇ   
  . دە، جۇمۇ– چىشىڭىز بىلهن يېشىڭ
يـــاغلىقنى چىـــشلىگهندە مهڭـــزىگه چوككىـــدە بىرنـــى : يىگىـــت قولدىـــشى

  .شۇنىڭ بىلهن يۈزۈڭالر ئېچىلىدۇ. سۆيىۋالىسهن
  . بىرىڭالرغا ئىسسىق ئۆتۈشىدۇ، دېمهمسهن–ھهم بىر :  يىگىت– 1

. بىزگه قىلغان قوپاللىقىڭنى قىزغا قىلساڭ، كۆڭلى توڭالپ قالىدۇ: ھېزىم
ئىـــسىتىمهن دەپ چىلـــتهك ئېتىـــپ ئاشـــكۆكىلىرىڭنى ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن 

  .سهپكهن بىلهنمۇ ئېرىمهيدۇ
جۈرۈڭالر، ئهمدى سېيىتجاننى قىزنىڭ يېنىغـا ئهكىرىـپ   : يىگىت قولدىشى 

. ئىشىك تۈۋىگه كهلگهنـدە ئىـشىكنى يهنه بىـر يهڭگىـسى تاقىۋالىـدۇ            . (قويايلى
 ئېچىـپ   يىگىتلهر رەخت يـاكى پـۇل بېرىـپ بىـر ئـاز سودىلىـشىپ، ئىـشىكنى               

مۇزىكــا ئهنــسىز ئــاۋازدا . ئىچكىـرى كىرىــپ كېتىــدۇ، يىــراقالردا ئىـتالر قاۋايــدۇ  
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 چـۇرۇڭ كۆتۈرۈلـۈپ يىگىـتلهر       –ئاندىن كېيىن ئىچكىرىـسىدە ۋاراڭ      . ئوينايدۇ
  .)قااليمىقان چىقىدۇ
   ھه؟–قىز نهگه كهتتى : يىگىت قولدىشى

 دە، ئـۇ    –دى  كۆشۈگىدە بولمىغاندىن كېيىن جېنىنى بىـر ياققـا ئالـ         : ھېزىم
  .قىز

ــشى  ــت قولدىـ ــۇنى     : يىگىـ ــشى ئـ ــر كىـ ــپ، بىـ ــا ئېلىـ ــر ياققـ ــى بىـ جېنىنـ
  .ئاغزىڭغا بېقىپ سۆزله ھېزىم. بوغۇزلىماقچىمىكهن

ھوي، مهن ھاشىمباينىڭ ئىنىسى دەپ توال يوغان سۆزلىمه، قاچقاندۇ         : ھېزىم
  .دېگهن گهپ

ــرەك  :  يىگىــت– 1 ــى ئىــزلهش كې ــۇ . (گهپ تاالشــماڭالر، قىزن ل شــهرۋان ئوغ
  .)يهڭگىسى بىلهن چىقىپ كېلىدۇ

  مهشرەپ، ھوي مهشرەپ قېنى سهن؟: شهرۋان
  نېمه، نېمه بولدى ھهدە؟) كۆزىنى ئۇۋۇالپ چىقىپ: (مهشرەپ
  نهدە ئۇخالپ قالدىڭ، ئاپاڭ نهگه كهتتى؟: شهرۋان
  .تاڭهي، ئاشخانىدا ئۇخالپ قاپتىمهن: مهشرەپ
شـهرمهندىلهر  ) ىغا كېتىدۇ مهشرەپ ھودۇقۇپ ئارق  . (ئىزله، ھازىر تاپ  : شهرۋان

يىگىت قولدىشى پاتهمخاننى كـۆرۈپ     . ھهر تهرەپنى ئىزلىشىدۇ  . (نهگه كهتكهندۇ 
  .)قالىدۇ

ماياققـــا كـــېلىڭالر، ھـــاي ماياققـــا، يهڭگىـــسى مـــايهردە : يىگىـــت قولدىـــشى
ــدۇ  ــاغالقلىق تۇرى ــدۇ  . (ب ــا توپلىنى ــڭ ئهتراپىغ ــسى پاتهمخاننى ــاڭيۇ . ھهممى ش

  .) چىقىپ كېلىدۇقىلىچلىق ئىككى يايى بىلهن
) پاتهمخـاننى يېـشىدۇ   ! ( يېـشىڭالر بـۇنى    نېمه گهپ، بۇ قانداق ئىـش؟     : شاڭيۇ

  ھهي جهددال، قىز قېنى، سېنى كىم باغالپ قويدى؟
  : .......پاتهمخان
  )تېپىدۇ(ھوي اللمى، جاۋاب بهرمهمسهن؟ : شهرۋان

  : .......پاتهمخان
اق سوراۋېرەمــسىلهر يهنه ســور. بۇرۇقتــۇم بولــۇپ ھالىــدىن كېتىپتــۇ: ھېــزىم

  .پاتىمىدەمدىن
  سهن بۇ يهردە نېمه قىلىپ يۈرىسهن؟) ھېزىمگه: (شاڭيۇ
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  !ئوتتۇز ئوغۇلنىڭ گۈلى بىز شاڭيۇكا: ھېزىم
يوقال مېنىڭ ھويالمدىن، ھېلى نـېمه ئىكهنلىكىڭنـى كۆرسـىتىپ          : شاڭيۇ

  .قويىمهن بىكار
 ئهقىللىـك   ) ئـۆزىگه  –چىقىپ كېتىپ بېرىپ، يوشۇرۇن ئـاۋازدا ئـۆز         : (ھېزىم

  .قىز ئۆز جايىنى تېپىپتۇ
گهپ قىل ھـوي، ئاغزىڭغـا سـامان        ... ئۆزلىرى نهدە قالدىال  ) يهڭگىگه: (شهرۋان

  تىقىۋالدىڭمۇ؟
  .غۇنچهمنى پاتهمخان ھاجهتكه ئاچىقىپ كهتكهنىدى: يهڭگه
  .بۇ پهقهت نۇرنىڭ ئىشى، غۇنچىنى پايالپ تۇرۇپتىكهن دۆيۈز: شهرۋان
  !ئهستاغپۇرۇلال: شاڭيۇ

  . دە، قىزنى ئېلىپ قېچىپتۇ–توغرا بۇ خوتۇننى باغالپ قويۇپتۇ :  يايى– 1
 –ۋارقىراپ كهتـسه كىـشىلهر تۇيـۇپ قالىـدۇ، دەپ قـاراڭالر ئېغىـز               :  يايى – 2

  .بۇرنىنى تېڭىۋەتكىنىنى، ناھايىتى يامان ئوغرىكهن ئۇ
مهشـرەپ،  . خهپ نۇر، بىـر قوشـۇق قېنىڭنـى ئىچمىـسهم توختـاپ تـۇر         : شاڭيۇ
يۈگۈر ) مهشرەپ ماڭىدۇ . (پۈتۈن ئونبېشىلهر بىلهن ئاتالنسۇن   . ى قىچقار باسىتن
يۈگـۈر سـهن    ) مهشرەپ يۈگـۈرۈپ كېتىـدۇ، يىگىـت قولدىـشىغا قـاراپ          ! (چاپسان

يىگىت قولدىـشى يۈگـۈرۈپ چىقىـپ       . (بېرىپ ھاشىم ئاكاڭنى قىچقىرىپ كهل    
وزۇڭ ســـىلهرمۇ ئـــاتلىرىڭالرنى توقـــۇڭالر، مهن لـــ ) كېتىـــدۇ، يايىالرغـــا قـــاراپ

. ھارامزادىلهرنى قـوغالپ تۇتـۇش كېـرەك      . بېگىمدىن بۇيرۇق ئاچىقىپ بېرىمهن   
ئهستاغپۇرۇلال . يهرنىڭ قهرىگه كىرىپ كهتكهن بولسىمۇ سۆرەپ چىقىش كېرەك

ــىقىماليدۇ ( ــاقىلىنى س ــۋاچىلىق ھه؟ )س ــگهن رەس ــېمه دې ــسىگه !... (، ن ھهممى
ر قورقـۇپ ئارقىـسىغا     باشـقىال . شهرۋان زەھهرلىك تۈس ئالىـدۇ    . ئالىيىپ قارايدۇ 

  .)داجىيدۇ، پهردە چۈشىدۇ
  

  ئۈچىنچى پهردە
   كۆرۈنۈش– 2

  
ئــــۆمهر شــــاڭيۇنىڭ ھويلىــــسى، ۋاقىــــت كهچكــــۈز بولــــۇپ دەرەخلهرنىــــڭ 

 بـۇ يهردە خـازانالر توپالنغـان، غـۇنچهم ئېغىـر          –يوپۇرماقلىرى سـارغايغان، ئـۇ يهر       
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ىـپ يـارا بولـۇپ      ئۇنىڭ بىلهكلىـرى باغالنغانـدا چىـگه پېت       . سىل بىلهن ئاغرىق  
ــسى تېخــى ســاقىيىپ      ــۋەتكهن يارى ــا يېرى ــدىكى قامچ ــايلىرى ۋە يۈزى قالغــان ج
كهتمىگهن، غۇنچهم پېشايۋاندىكى بىر پارچه بورا ئۈستىدە تامغا يـۆلهنگهن ھالـدا            

  . غهمكىن ناخشا ئېيتىدۇ
  

  سهن تىرىك دەمسهن مېنى،
  .مهنغۇ تىرىك ئۆلگهندىمهن
  تىرىك ئۆلگهن يارىمنىڭ،

  .يگهندىمهنئوتىدا كۆ
  

  مهن ئۆلۈپ تۇپراقتا ياتسام،
  .كىم مېنى ياد ئهيلىسۇن

  دوستىلىرىم غهمكىن بولۇپ، 
  .دۈشمهنلىرىم شاد ئهيلىسۇن

  
شـۇم  ! رەھمهتلىـك ئاپـا  ) كـالته يۆتىلىـپ مهيدىـسىنى تۇتىـدۇ     ! (ئۇھ جېنىما 

ــدىڭ    ــان بولغىي ــشقىمۇ تۇغق ــى نېمى ــشانه قىزىڭن ــارا   . پې ــۇنداق ق ــزىم مۇش قى
ــاال  ــۈنلهرگه قــ ــۇرۇم   كــ ــساڭ، نــ ــان بولــ ــسهن، ئهگهر ئويلىغــ ر دەپ ئويلىمىغانــ

. ئىككىمىزنىڭ بهختىنى چوڭ توي قىلىمهن دەپ توسۇپ قويماس ئىدىڭ، خهير
نـــۇرۇمالر ســـوالقتا نـــېمه كـــۈنلهرنى . يهرلىكىڭـــدە تىـــنچ يـــات! قورۇنمـــا ئاپـــا

. ئــۇ يــۈرىكىم ) كــالته يۆتىلىــدۇ . (ئىــست تهلهيــسىزلىك ... كۆرۈۋاتىدىغانــدۇ
  .)دىن شهرۋان ياسىنىپ پاتهمخان بىلهن چىقىدۇئىچكىرى(

دۇنيــادا ھهرقــانچه ئهخــمهق بولــسا، ســېنىڭچه بولمــاس، قــانچه كــۈن : شــهرۋان
 ئاچ قوتانغا سـولىنىپ كـالىالر بىـلهن ياتتىـڭ، باغلىنىـپ ئىتـتهك               –ئاچتىن  

ــۇرنى    ــدىڭ، يهنه نـ ــا يېـ ــۈدەك قامچـ ــا ئېـــسىلدىڭ، ئۆلگـ ــۆرەلدىڭ، قارىياغاچقـ سـ
  هيسهنغۇ؟ئاغزىڭدىن چۈشۈرم

نۇرۇم مېنىـڭ بۇلبۇلـۇم، مهن ئۇنىـڭ بـاغرى قـان غۇنچىـسى، تىلىـم              : غۇنچهم
  . سۆزگه كېلىدىكهن، مهن ئۇنى ئاغزىمدىن چۈشۈرمهيمهن

  .تىلىڭ كېسىلمىسۇن يهنه: شهرۋان
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ــۇنچهم ــدى   : غ ــرى قالمى ــېچ يې ــدىغان ھ ــدى قورقى ــسىپ  . ئهم ــى كې تىلىمن
  .تاشلىساڭالر، دىلىمدا ياد قىلىمهن

ــاتقۇزىۋېتهتتى  مه: شــهرۋان ــاڭ ئ ــارا بولمىــسام، شــاڭيۇ ئات ــۈك  . ن ئ ــۇر ئۆمۈرل ن
سوالققا ھۆكۈم قىلىنىپ تىرىك قالدى، سهن سوالققىمۇ چۈشمهي تاياق بىـلهن           

  .قۇتۇلدۇڭ
 زار بولۇپ قالغۇچه ئـۆلگىنىمىز ئـارتۇق        –سىلهرنىڭ قولۇڭالردا خار    : غۇنچهم

  .ئىدى
چوڭالر بىلهن گهپ   ) چىقالپيۇمشهرۋاننىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ كۆز     : (پاتهمخان

تالىشىپ نېمه قىلىـسهن قىـزىم، كېـسهل بولغانـدىن كېـيىن ئهھۋالغـا قـاراپ                
  .ئىش قىلساڭ بولىدۇ

 –غۇنچهم قىـسقا    ! (تىرىك قالغىنىغا شۈكۈر قىلمايدۇ، جۇۋاينىمهك    : شهرۋان
ئېرىڭنىڭ ئايىقىغا يىقىل، قىلغان    . شاڭيۇ ئاتاڭدىن دۇئا ئال   ) قىسقا يۆتىلىدۇ 

  .ىرىڭغا توۋا قىل، شۇ چاغدىال ساقىيىسهنگۇناھل
 ياماننىڭ تېگىگه يهتمهيدۇ،    –بۇالر بولسا نادان، تېخى ياش، ياخشى       : پاتهمخان

 كۈنگه ئوساللىشىپ كېتىپ بارىدۇ، ئهلۋەتته      –مۇشۇ بالىنىڭ ئهھۋالى كۈندىن     
ئاجىزنىڭ قاياشى ئاجىز، مۇشۇنىڭ ئاستىغا بىـر كـۆرپه سـېلىپ، بېـشىغا بىـر               

  .قويۇپ بهرسهك بوالتتىياستۇق 
  .قىلغان ياخشىلىقنىڭ قهدرىنى بىلهمدۇ، بۇ بۇزۇق: شهرۋان

بۇ بىلمىسه خۇدايىم ئۆزى بىلهر، ئهمدى بىر كهڭچىلىك قىلـسىال          : پاتهمخان
  .خېنىم ئاغىچا

 ياسـتۇق ئاچىقىـپ     –بوپتۇ، سېيىتنىڭ ھۇجرىـسىدىن بىـر كـۆرپه         : شهرۋان
ــۆيىگه مهســ . بېــرىڭالر ــارىمهنمهن ھاشــىمباينىڭ ئ ــا ب ــوغرى . لىههت چايغ  –ئ

  . ئارامغا ياخشىراق قارىسۇن–يالغان ۋاقتى، مهشرەپ ھويال 
پاتهمخـان  . شـهرۋان تـاال تهرەپـكه چىقىـدۇ       . (ئوبدان، مهن دەپ قويـاي    : پاتهمخان

ــۆرپه   ــپ، ك ــرى كىرى ــۆپىگه    –ئىچكى ــۇنچهمنى ك ــتۇق ئېلىــپ چىقىــپ غ  ياس
  .)ئولتۇغۇزۇپ ياستۇققا يۆلهپ قويىدۇ

  .بىكار قىلدىال جېنىم پاتىمىدە، بۇنى: غۇنچهم
 قولـۇڭنى سـۇنۇپ     –پـۇت   . جېنىڭ يامان قىينىلىپ كهتتـى بـاالم      : پاتهمخان

  .يۇمشاققىنا بىردەم ئارام ئال
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. مهن بهرىبىــر بــۇ كېــسهلدىن ســاقىيىپ كېــتهلمهيمهن، پاتىمىــدە : غــۇنچهم
  .)كۆزىگه ياش كېلىدۇ. (كاشكى نۇرۇمنى بىر كۆرسهم ئىدى

 زارىـڭ   –ئـاھ   .  باغرى تاشالر، سېنىڭ كۆز ياشلىرىڭغا قارىمىـدى       بۇ: پاتهمخان
بىر كۈنى تهڭرىگه يېتهر، نۇرنىمـۇ كـۆرۈپ قاالرسـهن، تـوال ھهسـرەت چېكىـۋەرمه                

تـوۋا، دۇنيـادا    ) غۇنچهمنىـڭ بىلىكىـدىكى يـارىنى كـۆرۈپ       . (قىزىم، ئۆزۈڭنى ئايـا   
را بولۇپ كهتكـۈچه     دە، قىز بالىنى مۇشۇنچه يا     –ئاجايىپ رەھىمسىز ئادەملهر بار     

باغلىغــان بــارمۇ، ئانــاڭ رەھمهتلىــك بــۇ بىلهكلىــرىڭگه قىپقىزىــل مارجــانالرنى 
مانــا ئهمــدى ھهمــمه يېرىــڭ يــارا، قاچقــانچه قۇتۇلــۇپ كهتــكهن   . ئــوراپ قويــاتتى

  .بولساڭالرغۇ، مۇنچه ئازابالرنىمۇ كۆرمهس ئىدىڭالر
رەپ، قېنـى   مهشرەپ، ھاي مهش  ) قهپهزدە كهكلىك كۆتۈرۈپ كىرىپ   : (سېيىت

  !سهن، چاپسان ماڭ
نـېمه  ) قولىدا ئاتنىڭ نوقتىسىنى كۆتۈرۈپ باغ تهرەپتىن كىرىـدۇ       : (مهشرەپ

  بولدى، ئالتۇن توشقان تۇتۇۋالغاندەك ۋارقىراپ كهتتىڭغۇ؟
ــېيىت ــۇش خهۋەر: سـ ــدۇ . (خـ ــز كۆتۈرىـ ــنى ئېگىـ ــڭ  ) قهپهسـ ــۈن مېنىـ بۈگـ

  .كهكلىكىم باراتنىڭ كهكلىكىنى قاچۇردى
ى، مهن تېخـى سـېيىت نـوچى ئـوغرى قاچانىـڭ تېغىنـى              ھه شۇمىد : مهشرەپ

  .ئۆرۈۋەتتىمىكىن دەپتىمهن
  .خۇشاللىقىمدىن سهن قهلهندەرگه ئېيتقان ئىسىت ئاغزىم: سېيىت

ــلهپ     : پاتهمخــان ــان تى ــدا ن ــدەرلىك قىلىــپ كوچى ــۇ قهلهن ــايۋەچچه، ب ھــوي ب
  كۈنـدۈز  – بـاال ئىككىمىـز كـېچه        –يۈرگىنى يـوق، بىـر پـارچه نـان ئۈچـۈن ئانـا              

  .ئىشلهۋاتىمىزغۇ
  ئهمىسه بىزنىڭ ناننى بىكارغا يېيىشهتتىڭمۇ؟: سېيىت
كهچكىچه ئىت تاالشتۇرۇپ، قۇرغۇي ئويناپ، كهكلىك سوقۇشتۇرۇپ       : مهشرەپ

  . دە–يۈرۈپ، تهييار ناننى سېيىتجانالر يهيدىكهن 
  .دېگهن شۇ» ئاتام مازارغا شهيخ، مهن تهييارغا شهيخ«ھه، : پاتهمخان
  .گه يېزىلغان بولسا، سهنمۇ شۇنداق قىالتتىڭپېشانهڭ: سېيىت
تۇتقىنــا ســېيىتجان پېــشانهڭنى، خهت تونۇمىــساممۇ، قهيېــرىڭگه  : مهشــرەپ

  .)سىنچىالپ قارايدۇ. (يېزىلغانلىقىنى سىنچىالپ بىر قاراپ باقاي
  .تېشىغا يېزىالتتىمۇ، ئۇستىخاندا بولىدۇ: سېيىت
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ھېچنـېمه يـوق،    ) پسېيىتنىڭ پېشانىسىنى قـولى بىـلهن سـىال       : (مهشرەپ
  سىپسىدامغۇ؟
  .بىمهنه گهپ قىلىشما، يامان بولىدۇ: پاتهمخان
مهشــــرەپنىڭ قــــولىنى . ( مــــاڭه، ســــهن بىلمهيــــسهن–مــــاڭه : ســــېيىت

ئىتتىرىۋېتىپ نېرىدىن غۇنچهمنىڭ بېشىدىكى ياسـتۇقنى كۆرىـدۇ، قهپهسـنى          
مهشــرەپ ئــۇنى ئىچكىــرىگه ئېلىــپ كېتىــدۇ، ســېيىت      . مهشــرەپكه بېرىــدۇ 

  بۇ ئۆلۈككه مېنىڭ پهي ياستۇقۇمنى كىم قويۇپ بهردى؟) نغا كېلىپپېشايۋا
  .ئاپاڭ: پاتهمخان
بىكــار گهپ، بــۇ پهســنىڭ قىزىنىــڭ ئهمــدى مېنىــڭ ياســتۇقۇمغا  : ســېيىت

  .)غۇنچهم يۆتىلىپ كېتىدۇ. (بېشىنى قويۇشىنى ئاپام راۋا كۆرمهيدۇ
  ھوي، ھهر ھالدا غۇنچهم سېنىڭ نىكاھىڭدىغۇ؟: پاتهمخان
قولىنىـڭ  . نۇر بىلهن قاچقان بۇزۇقنى مهن ئاللىقاچان قويـۇۋەتكهن       : سېيىت

مۇشـۇ ئۆينىـڭ    . ئهمـدى بـۇ مېنىـڭ خوتۇنـۇم ئهمهس        . ئۇچىنىمۇ تۇتقىنىم يـوق   
  .راستمۇ، گهپ قىل ھهي ئۆلۈك) غۇنچهمگه دېۋەيلهپ. (قۇلى

ســـاڭا گهپ قىلىـــدىغان تىلىـــم يـــوق، ئـــال مهرەز ) غهزەپلىنىـــپ: (غـــۇنچهم
پۈتــۈن كــۈچىنى يىغىــپ ياســتۇقنى ســېيىتنىڭ ! ( تــاڭياســتۇقنى، چــېكهڭگه

سـېيىت غۇنچهمنىـڭ ياقىـسىنى ئىككـى قـولى          . بېشىغا ئېتىپ دۈم چۈشـىدۇ    
  .)بىلهن تۇتۇپ تىزالندۇرىدۇ

كانىيىڭنى مانـا مۇشـۇنداق سـىقىپ جېنىڭنـى چىقىرىـۋېتىمهن،           : سېيىت
  .سىل كېسهل ئۆلۈك

ــولىنى تارتىــپ : (پاتهمخــان ــالىنى ســى ) ســېيىتنىڭ ق ــۇ ب ــۋەتكهن ب ل قىلى
ئهمدى بىر يـولىال ئۆلتـۈرەي دەمـسهن بىچـارىنى، قويـۇۋەت            ! ئۆزلىرىڭ ئهمهسمۇ؟ 
  !دەيمهن ھوي تهلۋە

ــۇۋەتتىم : ســېيىت ــا قوي ــۆۋەنگه   . (مان ــشايۋاندىن ت ــۇنچهمنى ئىرغىتىــپ پې غ
  )كۈلىدۇ... (ھا... ھا... ھا. مانا ئهمدى ساقىيىسهن) ئىتتىرىۋېتىدۇ
ــان ــۇدايىمهي، ئهمــ : پاتهمخ ــالرمهن ۋاي خ ــداق قى ــۈپ  . (دى قان ــۈرۈپ چۈش يۈگ

ھوي بىرەھىم، قىلغۇلۇقنى قىلىپ بولـۇپ يهنه       ) غۇنچهمنى يۆلهپ ئولتۇرغۇزىدۇ  
  .قاراپ تۇرماي سۇ ئېپكه. كۈلىسهنغۇ
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تــۆۋەنگه ســهكرەپ (؟ !تېخــى مهن بۇنىڭغــا ســۇ ئهكىلىــپ بېــرىمهن: ســېيىت
كى چېچىدىن غۇنچهمنىڭ ئىك. (مهن بۇنى ھازىر ھوشىغا كهلتۈرىمهن) چۈشىدۇ

  .)تۇتۇپ قارىياغاچنىڭ تۈۋىگه سۆرەپ كېلىدۇ
ــان ــدى : پاتهمخـ ــدىغان بولـ ــۈرۈپ قويىـ ــۇدايىمهي، ئۆلتـ ــرەپ، ۋاي . ۋاي خـ مهشـ

  !مهشرەپ، يۈگۈر، چاپسان بول
. مانــا، ســېنىڭ جايىــڭ مهيهردە، خازاننىــڭ ئۈســتىدە يۇمــشاق يــات: ســېيىت

ــر     ( ــسىگه بىـ ــالپ مهيدىـ ــتىگه تاشـ ــڭ ئۈسـ ــۇنچهمنى خازاننىـ ــى  ئ–غـ ىككىنـ
  .)ئۇ ھوشسىز بولۇپ ياتىدۇ. تىزلىۋېتىدۇ
  .)سېيىتنىڭ كاچىتىغا بىر شاپىالق ئۇرىدۇ. (غالجىر ئىت: پاتهمخان
پاتهمخاننىــڭ ياقىــسىدىن ( ۋاي زاڭىقىــم، ۋاي دەلــله، – ۋاي –ۋاي : ســېيىت

  )مۇشتالۋاتقاندا مهشرەپ چىقىدۇ. (ئۇرۇشنى بىلمهيدىكهنسهن، مانا مانا) سىقىپ
نوقتــا بىــلهن ســېيىتنى ئــۇرۇپ  . (ي ماڭقــا، ئاپــامنى قويــۇۋەت ھــو: مهشــرەپ

  .)سېيىت يىقىلىدۇ. ئاجرىتىپ ئىتتىرىۋېتىدۇ
توختاپ تۇر، سهن خۇمسىالرنىڭ بۇرنىنىڭ بېزىنـى       ) يىغالمسىراپ: (سېيىت
  .ئالمىسام

ــان ــالر   : پاتهمخ ــۇن زالىم ــاڭنى بهرس ــۇدا جاج ــلهن   ! (خ ــاڭيۇ بى ــىرتتىن ش س
  .)تهمخان بىلهن مهشرەپ چۆچۈپ قالىدۇپا. باسىتنىڭ ئاۋازى كېلىدۇ

ــسىنىڭ    : شــاڭيۇ ــارا، ھېلىقــى ياقۇپنىــڭ ســېتىلغان ھارۋى ــا ق باســىت، ماڭ
  .پۇلىنىمۇ قوشۇپ ئېپكهل

  .بولىدۇ، بولىدۇ شاڭيۇكا: باسىت
  يهنه نېمه گهپ؟) كىرىدۇ: (شاڭيۇ

  .ماۋۇ قهلهندەرلهر ئىككىسى بىر بولۇپ مېنى ئۇرۇۋاتىدۇ: سېيىت
غـۇنچهمنى  . (ماۋۇ بىچارە ئـاجىزنى كۆرسـىله     ! لىك شاڭيۇم ھۆرمهت: پاتهمخان
ھاي باالم، ئۇنداق قىلما، ئۇۋال بولىدۇ دېسهم، ئۇنىماي كېسهلنىڭ         ) كۆرسىتىدۇ

دەستىدىن ئاران تۇرغان بالىنى بوغۇپ پېشايۋاندىن تاشـلىۋەتتى، سـۆرۈپ يـۈرۈپ            
  . دەسسهپ مۇشۇ ئهھۋالغا كهلتۈرۈپ قويدى، قارىسىال

  نېمىشقا ئۇنداق قىلىسهن؟) قاسېيىت: (شاڭيۇ
 كۆرپهمنى بۇ كېـسهلگه سـېلىپ بېرىـپ ئىـپالس           –مېنىڭ ئورۇن   : سېيىت

  .قىلىۋېتىپتۇ، ئېلىۋاالي دېسهم باشلىرىمغا ئېتىپ ئېتىۋاتىدۇ
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  سهنمۇ؟) پاتهمخانغا(كىم ياستۇق قويۇپ بهردى؟ : شاڭيۇ
تىكهن، يوغىسۇ، مهن ئهمهس، شهرۋانهمنىڭ رەھىمىسى كېلىپ قاپ: پاتهمخان

  .ئۆزى بۇيرۇق قىلدى
 سائادەتنى  –ئىززىتىنى بىلمىگهن بۇ ھارامزادە، قولغا كهلگهن بهخت        : شاڭيۇ

دېـگهن مانـا شـۇ، بۇنىڭغـا     » ئىت ۋاپـا، خوتـۇن جاپـا     « ئاستى قىلدى،    –ئۆزى ئاياغ   
  .قىلىدىغان رەھىمنى ئىتقا قىلىش كېرەك

  . كۆزىنى چوقۇمايدۇ قاغىنىڭ–قاغا )  ئۆزىگه–چهتكه قاراپ ئۆز : (پاتهمخان
تـېخخ بىزنـى    ) غۇنچىنى كۆرسـىتىپ  (ماۋۇ دەلله بۇنىڭغا بولۇشۇپ،     : سېيىت

  .زالىمالر دەۋاتىدۇ
قـولىنى  (سهن اللمـا خوتۇننىڭمـۇ نىيىتـى بـۇزۇق،          .... زالىمالر؟ ھىم : شاڭيۇ

پاتهمخانغا (مانىڭغا ئوخشاش ئېرىگه خىيانهت قىلىدىغان،      ) غۇنچهمگه شىلتىپ 
خشاش ناپاك خوتۇنالرنىڭ قهدىمى تهگـكهن يهردىـن بهرىـكهت          ساڭا ئو ) شىلتىپ

ســهن رودۇپــايمۇ ئانــاڭ بىــلهن ) مهشــرەپكه(ئۇچىــدۇ، يوقــال مېنىــڭ ئۆيۈمــدىن، 
سـېيىت  . (نهرسـىلىرىنى ئاچىقىـپ تاشـال     ) سـېيىتقا (چىقىپ كهت بۇ يهردىن،     

) ئىچكىــرىگه ماڭىــدۇ، شــاڭيۇ ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن كىرىــپ كېتىــپ بېرىــپ   
  .ىن مېنىڭ ئۆيۈمگه قهدەم باسقۇچى بولۇشما، تۇزكور قىلدىغانالر كېي–ئىلگىر 

ــرەپ ــا قهدەم    : مهش ــراقال دوزاخق ــقۇچه بى ــۈڭگه قهدەم باس ــېنىڭ ئۆي ــدى س ئهم
  .بېسىش كېرەك
تـــوۋا، ناپـــاك خوتـــۇنالر دېگىنىنـــى قـــارا، ئۆيـــۈڭگه بهرىـــكهت       : پاتهمخـــان

  . دە–كىرگۈزىدىغان پاك خوتۇنالر شهرۋان ئاغىچىكهن 
مهن شــــهرۋاننىڭ  قانــــداق خوتۇنلــــۇقىنى بىلىــــمهن، ئۇنىــــڭ : مهشــــرەپ

  .ئىپالسلىقلىرىنى يالىلداپ تۇرغان ئالتۇنالر يېپىپ تۇرىدۇ
غۇنچهمنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىـڭ چۇۋۇلغـان چـاچلىرىنى تـۈزەپ           : (پاتهمخان

سـېيىت بىـر ئهسـكى      . ( چاقىـسى يـوق قىـزىم      –ئىسىت، ئىـگه    ) مهيۈسلىنىدۇ
ۇۋا، بىر جۈپ چورۇق كۆتۈرۈپ چىقىـپ مهشـرەپنىڭ         خۇرجۇن، بىر كونا كۈرەك ج    

  .)ئالدىغا تاشالپ بېرىدۇ
مهشـرەپ  . قايتىپ كىرىپ كېتىـدۇ   . ( قهلهندەر  لۇقاڭنى –ئاله، القا   : سېيىت

نهرسىلىرىنى خۇرجۇنغـا تىقىـپ، غۇنچهمنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ بېـشىنى تـۆۋەن               
  .)سالغان ھالدا جىم تۇرىدۇ
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ىك قىزىم، چىرايلىق، سـۇمباتلىق، قـارا       ئهجهب خورالندىڭ ئهقىلل  : پاتهمخان
كۆزۈم، ماڭا قارىغىنا، بىزدىنمۇ ئايرىلىدىغان بولدۇڭ، كـۆزۈڭنى ئاچقىنـا، دىـدار            

  ).كۆزىگه ياش كېلىدۇ(كۆرۈشۈۋااليلى 
ئىتمـۇ چـاغ    ! ھهي اللمىـالر  ) ئىچكىرىدىن ئىـشىك ئالـدىغا چىقىـپ      : (شاڭيۇ

كهت دېگهنــدىن كېــيىن دېــسه كېتىــدۇ، نــېمه بېزىرىــپ تۇرۇشىــسهن بــۇ يهردە،  
  !كېتىشمهمسهن

يۈر ئاپا، ئون نهچچه يىل ئىـشلهپ،       ) پاتهمخاننىڭ يېڭىدىن تارتىپ  : (مهشرەپ
  .ئاخىرى ئىتقا ئايلىنىپتىمىز، كېتهيلى

مهشــرەپ بىــلهن پاتهمخــان   . (تهنه گهپ قىلمــاي يوقــال ھــارامزادە  : شــاڭيۇ
  .)كېتىشكه ھازىرلىنىدۇ

  ل چىقىپ كېتىمىزمۇ شاڭيۇكا؟شۇنچه يىل ئىشلهپ قۇرۇق قو: مهشرەپ
  نېمه، نېمه دېدىڭ؟) ئالدىغا ئىككى قهدەم مېڭىپ: (شاڭيۇ

  ھهققىمىزنى بهرمهمسىز؟: مهشرەپ
ــپ، چــوڭ قىلىــپ    : شــاڭيۇ ــپ، ئۇچاڭغــا كىــيىم بېرى گېلىڭغــا تامــاق بېرى

ــال      ــازىر يوق ــۇتتهھهم؟ ھ ــهن م ــورىماقچىمۇ س ــۈن يهنه ھهق س ــويغىنىم ئۈچ ! ق
ــۈڭنى كۆر  ــسا كۆرگۈلۈكــ ــىتىمهنبولمىــ ــان  ! (ســ ــلهن پاتهمخــ ــرەپ بىــ مهشــ

  .)چىقىپ كېتىۋېتىپ پاتهمخان غۇنچهم تهرەپكه قارايدۇ. مهيۈسلىنىپ ماڭىدۇ
خـــوش، بىچـــارە قىـــزىم ئامـــان بـــول، ســـېنىڭ بىـــلهن بىزنىـــڭ : پاتهمخـــان

  .كۈنىمىزمۇ تۇغۇالر
) پاتهمخـان بىـلهن مهشـرەپ چىقىـپ كېتىـدۇ         ! (يوقال دېـدىم، يوقـال    : شاڭيۇ

الڭغىداقالردىن بىرى كهتـسه، مىڭـى كېلىـدۇ، بهچچىغهرلهرنـى          ساڭا ئوخشاش يا  
ئادەم بالىسىنى باقساڭ  «)  ئۆزىگه –ئۆز  . (خېلى بىر نېمه دېگۈسى بار    ! قارا تېخى 

 بۇرنىڭنى يـاغ    – بۇرنىڭنى قان ئېتهر، ھايۋان بالىسىنى باقساڭ ئاغزى         –ئاغزى  
 قــايغۇلۇق مۇزىكــا. ئــۆيگه كىرىــپ كېتىــدۇ. ( ته–دېــگهن راســت گهپ » ئېــتهر

 ئاســتا كهچ كىرىــپ، ئاســماندا يۇلتــۇزالر، كېــيىن ئــاي –ئوينــاپ تۇرىــدۇ، ئاســتا 
شامال چىقىپ قارىياغاچتىن غۇنچهمنىڭ ئۈستىگه خازانالر چۈشىدۇ، . كۆرۈنىدۇ

غـۇنچهم چـاچلىرى    . يىراقتا ئىتنىڭ ئهندىشىلىك ھاۋشىغان ئاۋازى ئاڭلىنىـدۇ      
ن ھالـدا بېـشىنى ئاسـتا كۆتـۈرۈپ،         چۇۋۇلغان، كۆزلىرى قورقۇنچلۇق تـۈس ئالغـا      

  .)ئهتراپىغا ئهنسىزلىك بىلهن قارايدۇ
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كالپۇكلىرىنى ياالپ قـولىنى سـوزىدۇ، يهنه بېـشىنى يهرگه       ! (سۇ، سۇ : غۇنچهم
سىرتتىن چېپىـپ كېلىۋاتقـان ئاتنىـڭ تۇيـاق تىۋىـشى ۋە ئىتالرنىـڭ              . قويىدۇ

  .) چىقىدۇئىچكىرىسىدىن سېيىت. قاۋاشلىرى ئاڭلىنىپ دەرۋازا قېقىلىدۇ
  كىم، كىم ئۇ؟: سېيىت

  ! بىز، دەرۋازىنى ئاچ–بىز ) سىرتتىن: (ئاۋاز
  كىم سىلهر، بۇ كېچىدە نېمه ئىشىڭالر بار بۇ يهردە؟... بىز، : سېيىت

ــاۋاز ســېيىت . (بىــز يامۇلنىــڭ كىــشىلىرى، زۆرۈر ئىــش بىــلهن كهلــدۇق  : ئ
  .)ىرىدۇمىلتىق، قىلىچ ئاسقان ئىككى يايى ك. چىقىپ دەرۋازىنى ئاچىدۇ

  شاڭيۇكام بارمۇ؟:  يايى– 1
  .بار: سېيىت

  . قىچا–قىچا :  يايى– 1
  .)ئۆيگه كىرىپ كېتىدۇ(نېمانچىال ئالدىراش؟ .  ۋۇي–ۋاي : سېيىت

   ھه؟–شاڭيۇكامنىڭ ھېلىقى ئهركه ئوغلى شۇمۇ :  يايى– 2
  .ھهئه، تازا خام كالال بىر نېمه:  يايى– 1
ــايى– 2 ــگهن  قازاقنىــڭ ئاۋۇلىــدىن ھېلىقــ :  ي ــاغالپ ئهكهل ــۈچى بىــلهن ب ى ئ

  چىرايلىق قىزنى شۇنىڭغا ئېلىپ بهرگهن ئهمهسمۇ؟
شــاڭيۇ بىــلهن . (تــېخىچىال شــۇنىڭ كاشىلىــسىنى تــارتىۋاتىمىز:  يــايى– 1

  .)سېيىت سىرتقا چىقىدۇ
  ھه، بۇ كېچىدە نېمه گهپ؟: شاڭيۇ

  .نۇر ئاغىنىسى تۇرغان، ئامانتايالر بىلهن يامۇلدىن قاچتى:  يايى– 1
  قاچتى، مانا قارا، قاچان؟: اڭيۇش
  . ئادەم ئىزلهپ يۈرىمىز8 – 7بۈگۈن ئىككى كۈن بولدى، :  يايى– 1

   ھه؟–شۇنداق چىڭ يامۇلدىن قانداق قاچااليدۇ : شاڭيۇ
ــايى– 1 ــان     :  ي ــوش قارىغ ــۇ ســهل ب ــشۇرۇپ بهرگهن، ئ ــا تاپ ــۇالرنى ســى لويىغ ئ

  . ئوخشايدۇ
  . بولغان ئىش مۇشۇنداق بولىدۇمانا لوزۇڭ بېگىمنىڭ كۆزىدىن نېرى: شاڭيۇ

ــايى– 2 ــلهن   :  يـ ــويى بىـ ــپ، ســـى لـ ــا ئېيتىـ ــۇ توغرۇلـــۇق دارىنغـ ــېگىم بـ بـ
  .ئاچچىقلىشىپ قالدى

  ئهمدى قانداق قىلدۇق بۇ كاساپهتلهرنى؟: شاڭيۇ
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بهزى مهلۇماتالرغـا قارىغانـدا، بـۇ ئـوغرىالر بۈگـۈن كهچقـۇرۇن مۇشـۇ               :  يايى – 1
  .مهھهلله تهرەپكه كېتىپتۇ

  ۇ مهھهللىگه؟مۇش: شاڭيۇ
ھهئه، كـــۆرگهن كىـــشىلهر بـــار، شـــاڭيۇكا، ئهللىكبېـــشى يـــاردەم :  يـــايى– 1

  .قىلمىسا، بولمايدىغاندەك تۇرىدۇ، بىز ناھايىتى ئاۋارە بولۇپ كهتتۇق
يۈگۈر ماۋۇ يىگىتلهرنى باسـىتنىڭكىگه باشـالپ بـار، ئـون           ) سېيىتقا: (شاڭيۇ

) يايىالرغـا . (بهرسـۇن بېشىالرنى يىغىـپ مهھهللىنىـڭ ئهتراپىنـى ئىزلىـشىپ          
ئهزىمهتــلهر، غهيــرىتىڭالر كهم بولمىــسۇن، قــاچقۇنالرنى نهدىــن بولــسا تېــپىڭالر، 

  .تاپان ھهققىڭالرنى دېگهندەك بېرىمهن
بېگىمنىڭمــۇ تاپــشۇرۇقى قــاتتىق، بۈگــۈن نهدە بولمىــسۇن قولغــا  :  يــايى– 1

  .)سېيىت بىلهن ئىككى يايى چىقىپ كېتىدۇ. (چۈشۈرمىسهك بولمايدۇ
ھهمـمه  ) غۇنچهم تهرەپـكه قـاراپ    ( ھه،   –بۇ نېمه دېگهن ئهنسىزچىلىك     : يۇشاڭ

  .)ئۆيگه كىرىپ كېتىدۇ. (باال سېنىڭ كاساپىتىڭدىن بولۇۋاتىدۇ
ئاسـتا بېـشىنى كۆتـۈرۈپ سـهكرات        ...! (ھىم... م، ھه ....ھ... ھه... ھه: غۇنچهم

ەپـتىن  نـۇر بـاغ تهر  . ھالىتىدە ئىككى قـولى بىـلهن توزىغـان چېچىنـى قارمايـدۇ       
  .)مارىالپ كېلىدۇ

  كىم بار بۇ يهردە؟: نۇرۇم
  )بىر قولىنى سوزىدۇ....! (نۇرۇم... ھىم... ئاھ : غۇنچهم
) غۇنچهمنىڭ بېشىنى مهيدىسىگه بېـسىپ سـىاليدۇ     (غۇنچهممۇ سىز؟   : نۇرۇم

ئـاي  . (جېنىم غۇنچهم، سىزنىڭ تارتقـان ئـازابىڭىزنى پاتىمىدەمـدىن ئاڭلىـدىم          
بـۇ  . الپاسـتىكى بېـدىگه ئـوت قويۇۋەتتـۇق       .) غا كىرىـدۇ  بىر پـارچه بۇلـۇت ئاسـتى      

 چايانالرنىڭ ئۇۋىسى كۆيۈپ كۈل بولـۇپ كهتـسۇن، مهن سـىزنى ھاپـاش              –يىالن  
ــتىمهن  ــپ كېـ ــپ ئېلىـ ــۇنچهم  . قىلىـ ــڭ غـ ــۆزىڭىزنى ئېچىـ ــاراڭ، كـ ــا قـ . ماڭـ

مۇزىكــا . غۇنچهمنىــڭ بېــشىنى كۆتــۈرۈپ قــاراپ، جــان ئــۈزگهنلىكىنى بىلىــدۇ (
ــدۇ  ــايغۇلۇق ئوينايـ ــايغۇ  . قـ ــۇرۇم قـ ــپ،   –نـ ــالپىقىنى ئېلىـ ــدە قـ  ئهلهم ئىچىـ

غۇنچهمنىڭ بېشىغا قويۇپ ئورنىدىن تۇرىدۇ، تۇرغان بىلهن ئامانتـاي قوللىرىـدا           
  .)پىچاق تۇتقان ھالدا نۇرنىڭ يېنىغا كېلىدۇ

  نېمه بولدى؟: تۇرغان
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ئۈچى بېـشىنى تـۆۋەن سـېلىپ جىـم         (مېنىڭ قۇچىقىمدا جان ئۈزدى،     : نۇرۇم
  .ئېچىلماي توزىغان غۇنچهمئىسىت، ) تۇرىدۇ

  . چهنچىلىگهن غۇنچا: ئامانتاي
  

  خور
  

نۇرنىــڭ دوســتلىرى، دېهقــانالردىن بىــر نهچــچه كىــشى، مهشــرەپ ۋە ئۇنىــڭ   (
  .)ئانىسى بىرلىشىپ ئېيتىدۇ

  
  ئۈزۈلدى رىشتىدىن ئۈنچه،
  .ئېچىلماي توزىدى غۇنچه

  جاھان يوقسۇلغا گۆر بولدى،
  .زاماننىڭ خوۋلۇقى شۇنچه

  
بــۇ زالىمــدىن ئىنتىقــام ئــېلىش كېــرەك، ئىنتىقــام  ! قېرىنداشــالر: تۇرغــان

  .)كۆپچىلىك قوشۇلىدۇ!!... (ئااليلى
  

  !قىساس بىزگه قارار بولسۇن
  !غهزەپلهر زۇلپىقار بولسۇن
  پاچاقالنسۇن زۇلۇم تهختى،
  !ئادالهت ئهلگه يار بولسۇن

  
ــۇرى   ( ــالقۇنى كۆرۈنىــدۇ، ئوتنىــڭ قىزىــل ن ســهھنىنىڭ ئارقىــسىدىن ئــوت ي

ئىچىدە نۇرۇم غۇنچهمنىڭ جهسىتىنى كۆتۈرۈپ ئالغا بىر نهچچه قهدەم ماڭىـدۇ،           
  .)پهردە چۈشىدۇ
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