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 بىرىنچى باب
 

 .مەرھەمەت ئۈستەلگە_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ بولدى تەييار تاماق__ 

 قولتۇقىدىن باردىم، قېشىغا. تۇراتتى قاراپ تايانغىنىچە ھاسىسىغا. دېمىدى نەرسە بىر

 چۈشۈپ، ئاشخانىغا غوتۇلدىدى، دەپ نېمىلەرنى بىر. ئولتۇرغۇزدۇم ئالدىدا ئۈستەلنىڭ يۆلەپ،

 ئۇزىتىپمىۇ  قىولىنى  تاماققىا  لىېكىن  قويىدى،  قىاراپ . قويىدۇم  ئالىدىغا  كەلىدىم، ئە تەخسىسىىنى 

 .باغلىدىم تۇرۇپ ئېڭىشىپ ئاستىدا قۇالقلىرىنىڭ يوغان چىقاردىم، شالدۇرۇقىنى. قويمىدى

 قېنى؟ قىلدىڭكىن نەرسە قانداقراق_ دېدى،_  يەنە؟ قىلدىڭ تاماق نېمە ئاخشام بۇ_ 

 .دېۋىدىڭىز تارتتى كۆڭلۈم ۈنۈگۈنت_  دېدىم،_ ،①بايىلدى ئىمام_ 

 چۈشتىكىسىمۇ؟_ 

 نېمىلەرنىى  بىىر  ئىۆزىگە -ئىۆز  ئالىدى،  ۋېلكىنىى . قويدۇم ئىتتىرىپ ئالدىغا تەخسىسىنى

 يېيىشىىكە كېىىيىن چۆرىگەنىىدىن-ئىىۆر پ بىىىردەم. قويىىدى مىىالتى پ پېىىدىگەنلەرنى دېىىگە 

 .باشلىدى

. كەتىىتىم كىرىىىپ چكىىىرىگەئى دېىىدىم،_  يەردە، بىىۇ مانىىا سىىاالتلىرىڭىز خىىانىم، چىىوڭ_ 

 .باشلىدىم يېيىشكە مەنمۇ ئولتۇردۇم، دە - ئالدىم پېدىگەن بىر ئۆز مگىمۇ

 نەدە؟ تۇز رەجەپ_ : توۋلىدى دەپ «تۇز» كېيىن بىردەمدىن

 .تۇراتتى تۈۋىدە قولىنىڭ قارىدىم، چىقىپ تۇردۇم، ئورنۇمدىن

 تۇز؟ تۇرىدىغۇ ئەنە_ 

 ئىچىىگە  نېمىشىقا  يەۋاتسىام  تامىاق  مەن_ دى،دېى _ تىۇردى،  چىققىلى خۇيلىرىڭ يېڭى_ 

 كېتىسەن؟ كىرىپ

 .بەرمىدىم جاۋاپ

 كېلەمدۇ؟ ئەتە ئۇالر_ 

 سەپمەمسىز؟ تۇز_ دېدىم،_!كېلىدۇ خانىم، چوڭ كېلىدۇ،_ 

 كېلەمدۇ؟_ دېدى،_ !ئارى شما سەن_ 

 ...قىلغانتىغۇ تېلېفون_ دېدىم،_كېيىن، چۈشتىن ئەتە_

 بار؟ نېمە يەنە_ 
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 ئۇسسۇپ پۇرچاق قىلىپ چىرايلىق تەخسىگە پاكىز كەتتىم، ئەكىرىپ ەننىپېدىگ يېرىم

 كىرىىپ  ئىچىگە باشلىۋېدى، مالتى شقا قىلىپ يىرگەنگەندەك خۇددى پۇرچاقنىمۇ. ئەكىردىم

 توۋلىىدى،  دەپ «الزا» قېىتىم  بىۇ  كېىيىن،  دەمىدىن  بىر. باشلىدىم يېيىشكە ئولتۇرۇپ كەتتىم،

 ئالىدىغا  تەخسىسىىنى  مېىۋە  بېرىىپ  توۋلىىدى،  دەپ «مېىۋە » ىنكېي. سېلىۋالدىم ئاڭلىماسلىققا

 قىىوللىرى ئىىنچىكە  تۇرىىدىغان  كۆر نىۈپ  دەپ مەن مانىا  ئۇسىتىخانلىرى . قويىدۇم  ئىتتىرىىپ 

 ئاخىرىىدا . باشىلىدى  ئايلىنىشىقا  ئاسىتا -ئاسىتا  ئۆمۈچىۈكتەك  ھىارغۇن  ئۈستىدە شاپتۇل رنىڭ

 .توختىدى

 چۈشىۈپ  تىۈۋىگە  دەرەخ بىۇالرنى،  ەنكەلگەنسى  تېپىىپ  نەدىنمىۇ ! سېسىىق  ھەممىسى_ 

 يا؟-كەلدىڭمۇ يىغىپ قالغانلىرىنى

. بىۇالر  شىاپتۇل ر  سىورتلۇق  ئەڭ. پىششىىق _ دېىدىم، _خىانىم،  چىوڭ  ئەمەس، سېسىق_ 

 ...بىلىسىز ئوبدان سىزمۇ قالمىغانلىقىنى دەرىخىنىڭ شاپتۇل يەرلەردە بۇ. ئالدىم باققالدىن

 كەتىتىم،  كىرىىپ  ئىچكىىرى  مەن. تاللىىدى  ىبىرنى  شىاپتۇلدىن  سىېلىۋالدى،  ئاڭلىماسقا

 .ئىدىم بواللمىغان يەپ تېخى پۇرچاقلىرىمنى

 !يېشىۋەتكىنە نەدىسەن، رەجەپ،_ توۋلىدى، دەپ_ !يەش_

 يېرىمىنىىى شىاپتۇلنىڭ  قارىىىدىم، يېشىىۋېتىپ  شىالدۇرۇقىنى . بىىاردىم يېنىغىا  يۈگىۈرد م، 

 .ئىدى قويغان تاش پ

 ئاچتى قورسىقىم تۇرۇپ سەل بولمىسا_ دېدىم،_ ،خانىم چوڭ ئەكىلەي، ئۆر ك ئازراق_ 

 .ئويغىتىدىكەنسىز مېنى كېچىسى دەيدىكەنسىز،

 يەيدىغان نەرسىلەرنى قالغان تۆكۈلۈپ تۈۋىگە دەرەخ تېخى مەن_ دېدى،_ رەھمەت،_ 

 .بۇنى يەش. شۈكرى مىڭ قالمىدىم، چۈشۈپ ھالغا

 پۈر شتۈردى، چىرايىنى ىپسۈرتۈۋېت ئاغزىنى يەشتىم، شالدۇرۇقىنى ئۇزىتىپ قولۇمنى

 .تۇردى ئورنىدىن. قىلدى قىلغاندەك دۇئا

 !چىقار يۇقىرىغا مېنى_ 

 نەپەس توختىدۇق، باسىمىقىدا توققۇزىنچى پەلەمپەينىڭ چىقتۇق، ئاز بىر يۆلەندى، ماڭا

 .ئالدۇق

 تەييارلىدىڭمۇ؟ ھوجرى رنى ياتىدىغان ئۇالر_ 

 .تەييارلىدىم_

 .يۆلەندى بەك تېخىمۇ اڭام دېدى،_ئەمىسە، ماڭايلى_ 

 دېىىدى،« !شىىۈكرى توققىىۇز، ئىىون» دەسسىىىگىنىدە باسىىىماققا ئىىاخىرقى چىقتىىۇق، يەنە

 .كىردى ھوجرىسىغا
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 .بارىمەن كىنوغا مەن_ دېدىم،_!يېقىڭ چىراقنى_ 

 .بولسا ئۇنداق قالما كە  بەك. تۇرۇپ چوپچوڭ_ دېدى،_!بارارمىش كىنوغا_ 

 .قالمايمەن كە _ 

 يەشتىم، پەرتۇقنى. يۇيىۋەتتىم قۇچى رنى-قاچا يېۋەتتىم، پۇرچاق رنى چۈشتۈم، تۆۋەنگە

 .چىقتىم. تەييار پورتمالىممۇ ئالدىم، چاپىنىمنى جايىدا، گى ستۇكۇم

 شىرىلداپ يوپۇرماقلىرى ئەنجۈر خوشياقتى؛ تۇراتتى، كېلىپ شامال سالقىن دېڭىزدىن

 تېمى باغنىڭ بىزنىڭ: ماڭدىم قاراپ غاساھىلى دېڭىز تاقىدىم، ئىشىكىنى ھويلىنىڭ. تۇراتتى

 كىشىىلەر . باشى ندى  ئىۆيلەر  بېتىون  يېڭىى  ۋە يىولى  پىيىادىلەر  باشى پ  يەردىن ئاخىرالشقان

 كۆر شىۈۋاتاتتى،  خەۋەر تېلېىۋىزرردىن  ئولتۇرۇشىاتتى،  گۈللۈكىىدە  تار كىچىك، بالكونلىرىدا،

. كىۆرمەيتتى  مېنىى  شىۇنداق،  رمۇئۇال ئىدى، بار ئايال ر بېشىدا كاۋاپداننىڭ ئاڭلىشىۋاتاتتى؛

 قىش لېكىن. كېلەتتى مەستلىكىم ھايات؛ ئائىلە،: تۈتەك-ئىس ۋە گۆش ئۈستىدە كاۋاپداننىڭ

 تېنىم ئاڭ پ تىۋىشلىرىمنى ئاياق ئۆز كوچى ردا بوش چاغدا ئۇ قالمايتتى، ھېچكىم كەلگەندە

 .بۇرۇلدۇم كوچىغا تەرەپتىكى يان كىيدىم، چاپاننى مۇزلىدىم، شۈركۈنەتتى،

 خىيال ئولتۇرۇشلىرىنى تاماققا كۆرگە  تېلېۋىزرر ۋاقىتتا بىر ئوخشاش ئادەمنىڭ ھەممە

 مەيىىدانغا  كىچىىىك . يىىۈرىمەن ئايلىنىىىپ  كىىوچى ردا يىىان ! بولىىىدىكەن ئاجايىىىپ  قىلىشىىمۇ

 ئىسىتانۇۇلدىن  ئەمىدى   ماشىىنىدىن  توختىىدى،  ماشىىنا  بىىر  بېشىدا كوچىنىڭ تۇتىشىدىغان

 تاماققىا  يېيىلىدىغان كۆرگە  خەۋەر كىردى، ئۆيىگە سومكا، قولىدا چۈشتى، ئەر بىر كەلگەن

 سىىاھىلغا يەنە ئايلىنىىپ . قى تتىىى جىددىيلەشىكەندەك  سىىەل ئۈچىۈن  قالغىىانلىقى كېچىكىىپ 

 :ئاڭلىدىم ئاۋازىنى ئىسمايىلنىڭ كەلگىنىمدە

 .قالدى كۈن ئالتە ئېچىلىشقا التارىيە، دۆلەتلىك_ 

 ئاشىىخانىدىكى گىلدىڭشىىتقىنىچە  بېشىىىنى. چىقارمىىدىم  تىىن -ئىىۈن. كۆرمىىدى  مېنىى 

 ئۇ چاقىردى، ئۇنى ئۈستەلدىكىلەر بىر ئەسنادا شۇ. يۈرەتتى ئايلىنىپ ئارىسدا ئۈستەللەرنىڭ

 دەپتىرىنىى  التىارىيە  قىزغىا  بىىر  چېگىلگەن لىنتا چاچلىرىغا كىيىملىك، ئاق ئېگىلدى، باردى،

 بىىىىلەن مەمنۇنلىىىۇق دادىسىىىى بىىىىلەن انىسىىىىئ تال ۋاتىىىاتتى، ئالىىىدىرىماي قىىىىز ئىىىۇزاتتى،

 كۆرگەن مېنى ئىسمايىل بولسام، قىلغان گەپ. قارىمىدىم بولدى، قايتتىم كۈلۈمسېرەۋاتاتتى؛

 بىوپ  كەلىمەس  تەرەپىلەرگە  بىىز . بىوالتتى  ئىۈنگەن  يېنىمغىا  بىردەمدى  دىڭگوس پ بولسىغۇ

. دەيتىىتىم دۆڭىىدە، تىگەئۈسىى ئۇنىىىڭ يىراقتىىا، ئۆيىىۈڭ ر ئىسىىمايىل،. دەيتتىىى ئاكىىا، كەتتىىىڭ

 ئەمەس تەرەپتىن دۆڭ  چاغدا، بەرگەن پۇلنى شۇ بىزگە بەي درغان. دەيتتى شۇ، دېمىسىمىغۇ

 ئىستانسىسىىغا  پويىز چاغ ردا ئۇ ئاھ، دەيتتى، ئاكا، بولسام ئالغان يەر تەرەپلەردىن بۇ بەلكى

 مىلىيونېر مەن ھازىر ،رەجەپ  بولسام ئالغان بويىدىن دېڭىز ئالغۇچە تەرەپتىن ئۇ دەپ يېقىن
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. تۇراتتى قاراپ جىممىدە ئايالى چىرايلىق گەپلەر، شۇ يەنە شۇنداق،. دەيتتى بوالتتىم، بولغان

 پاراڭ شىىقۇدەك كېچىلىىرى  قىىش  قىىالىمەن، خىاالپ  بەزىىدە  لىىېكىن بىارغۇدەكمەن؟  نېمىىدەپ 

 شىۇ  يەنە غىنىبولىىدى  بارسىام  لىېكىن  بىارىمەن،  ۋە قىالىمەن  خاالپ تاپالمىغىنىمدا بىرەرسىنى

 .گەپلەر

 بىوش  يىۈزلىگەن  چىايچى ر . ئوچىۇق  تېلېىۋىزررالر . قۇپقۇرۇق قىمارخانى ر قىرغاقتىكى

 پىاكىز -پىاك  ھەممىسىى  ئاسىتىدا  نىۇرى  چىىراق  كۈچلىۈك  قويۇشىقان،  تىزىپ قاتار ئىستاكاننى

. تۇرۇشماقتا كۈتۈپ چىقىشىنى كوچىغا كۆپچىلىكنىڭ تۈگەپ، خەۋەرلەرنىڭ. تۇرىدۇ پارقىراپ

 .ماڭدىم. ئاستىدا ئۈستەللەرنىڭ بوش مۈشۈكلەر

 قىۇم  مەيىنەت  كىچىىك، . ئىىدى  توختىتىلغىان  قېىيىق ر  تەرىپىگە بىر يەنە پىرىستاننىڭ

 شىشىلەر، يوسۇن ر، قالغان قۇرۇپ  چىقىپ، ئۇرۇلۇپ قىرغاققا. ئىدى يوق ھېچكىم ساھىلىدا

. چاقىدىكەن قەھۋەخانىنىمۇ ىش،چاقارم ئۆيىنى ئىۇراھىمنىڭ قېيىقچى... پارچىلىرى يالتىراق

 بەلكىىم،  باردۇر بىرەرسى. ھاياجان ندىم بىردىن  كۆر پ دەرىزىلىرىنى يورۇق قەھۋەخانىنىڭ

 گېىپىمگە  بېىرەرمەن،  جىاۋاپ  سىورار،  خىاتىرە -ھال پاراڭلىشارمىز، بىرەرسى، ئوينىمىغان قەرت

 تېلېۋىزررنىڭ: ئاڭ رمەن ر،بېرە قىلىپ گەپ ئۇالر سورارمەن، ئەھۋال-ھال مەنمۇ ساالر، قۇالق

 ئاغىنەدارچىلىق،-ئەل: سۆزلىشەرمىز تۇرۇپ ۋارقىراپ ئۈچۈن بېسىش چۇرۇڭنى-ۋاراڭ ۋە ئاۋازى

 .تېخى_  بارامدۇق كىنوغا بىللە بەلكىم

 يەردە بۇ يەنە ياش ئىككى ئۇ چۈنكى ئۇچتى، كەيپىم كىرمەي -كىرە قەھۋەخانىغا ئەمما

 كۈلۈشتى، قاراپ بىرىگە-بىر باشلىدى، يېتىشكە قۇلىقىغا زىئاغ كۆر پ مېنى: ئەنە. تۇراتتى

 يەردە، ئىاۋۇ . ئىىزدەۋاتىمەن  ئىۈلپەت  قاراۋاتىمەن، سائىتىمگە كۆرمىدىم، سىلەرنى مەن لېكىن

 ئورۇندۇققا باردىم، يېنىغا. قىلىۋېتىپتۇ تاماشا ئويناۋاتقان رنى قەرت ئولتۇرۇپتۇ، نەۋزات سولدا

 .كۈلۈمسېرىدىم قاراپ نەۋزاتقا. ئىدىم مەمنۇن. ئولتۇردۇم چىقىپ

 ئەھۋالىڭ؟ قانداق_ دېدىم،_ مەرھابا،_ 

 .قىلمىدى گەپ

 .ئىدى قالغان دەپ ئاخىرلىشاي خەۋەرلەر قارىدىم، تېلېۋىزررغا بىردەم

 قول بىر قارىدىم، نەۋزاتقا ئولتۇرغان قاراپ قەرتلەرگە قەرتلەرگە، ئايلىنىۋاتقان ئاندىن

 ۋە سېلىشتى پاراڭ ئىچىدە ئۆز ئەمەس، بىلەن مەن لېكىن تۈگىدى، ساقلىدىم، دەپ تۈگىسۇن

 يەنە قەرتىىلەر . تۈگىىىدى  يەنە كېتىشىىتى،  كىرىشىىىپ  باشىى ندى،  يەنە ئانىىدىن . كۈلۈشىىتى

 .دېدىم دەي نەرسە بىر بولسىمۇ ئەمدى باشلىغاندا تارقىتىلىشقا

 .ياخشىكەن بەك سۈتۈڭ بەرگەن ئەتىگەن بۈگۈن نەۋزات،_ 

 .لىڭشىتتى بېشىنى تۇرۇپ ئۈزمەي ەردىنقەرتل كۆزىنى
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 .بولىدۇ ياخشى سۈت ياغلىق شۇنداق،_ 

 ئانىدىن . قىاپتۇ  مىنىۇت  بەش توققۇزغىا  قارىىدىم،  سىائىتىمگە . لىڭشىىتتى  بېشىنى يەنە

 ئېسىىمگە  خىرىلداشىلىرىدىن  ياشى رنىڭ  كېتىپىتىمەن،  سىۈر پ  خىيىال  قارىدىم؛ تېلېۋىزررغا

 خۇدايىم، ۋاي: باشلىدىم ئويلىنىشقا ئىچىدە قورقۇنچ پ،كۆر  گېزىتنى قوللىرىدىكى. كەلدىم

 قىلىقسىىزالرچە  قاراپ، گېزىتكە بىر ماڭا، بىر چۈنكى بولمىسۇن؟ بېسىلغان رەسىم بىرەر يەنە

 بەزىدە گېزىتكە تۇرالمىدىم؛ ئويلىماي يەنى  لېكىن! رەجەپ بولمىسۇن، كارىڭ. كۈلۈشىۋاتاتتى

 ئايال رنىڭ يالىڭا  ئاستىغا  كېلىدۇ؛ رەھىمسىز بەك ۇالرئ چىقىرىشىدۇ؛ رەسىملەرنى ئاجايىپ

 يازغىنىغا چاغلىرىدا باسقان رەسىمىنى ئېيىق رنىڭ كۈچۈكلىگەن باغچىسىدا ھايۋانات ر ياكى

 ۋە قارىىىدىم نەۋزاتقىىا بىىىردىن . يېزىشىىىدۇ سىىۆزلەرنى-گەپ نىىاھەق ۋە پەلىىىپەتىش ئوخشىاش 

 :ئويلىماستىن  ھېچنىمىنى

 .،دېدىم_ھۋالىڭ؟ئە قانداق__ 

 قالغىانلىقى  رەسىىمدە  خىيىالىم -ئەقلىى  ئەمما بۇرۇلدى، ماڭا دېگىنىچە ئاللىنېمىلەرنىدۇر

 ئۇنىڭ. قويدۇم بېرىپ قولدىن پۇرسىتىنىمۇ پاراڭلىشىش بىلەلمەي دېيىشىمنى نېمە ئۈچۈن،

 كىىۆزلىرىمىز. قارىىىدىم تەرەپىىكە ئولتۇرغىىان يىىاش ئىككىىى ئىىۇ يەنە قېلىىىپ، بىكىىار ئۈسىىتىگە

 بىىر  ئۈسىتەلگە . بۇرىىدىم  تەرەپكە باشقا بېشىمنى. ئېشىشتى ھەددىدىن تېخىمۇ چراشقاندائۇ

 يەنە ئاندىن. چېكىشتى ھەسرەت كۈلۈشتى، تىللىشىشتى،  ئويناۋاتقان ر قەرت. چۈشتى كاررل

 بارمىىدۇ؟  رەسىىم : ئالماشىتى  ئىورنى  خۇشىاللىقنىڭ  بىلەن قەرتلەر باش ندى؛ ئويۇن قول بىر

 :كەلدى ل مغاكا تۇيۇقسىزال

 !چاي بىر يەرگە بۇ_ توۋلىدىم، دەپ ،_!جەمىل_ 

 بىىر  ھەپىلەشىكۈدەك  ئۈچىۈن  چىقىرىىۋېتىش  كال مدىن بولسىمۇ بىردەم قىلىپ شۇنداق

 كۈلۈشىكىنىچە  ياشى ر  ئىۇ  كال مغىا  داۋام شىمىدى،  ئۇزۇن بۇمۇ لېكىن بولدۇم، تاپقانمۇ ئىش

 جەمىلىگە  گېزىتنىى  قارىغىنىمىدا  ئۇالرغىا  ىمقېىت  بىىر  يەنە. كىرىۋالىدى  گېزىى   تۇرغان قاراپ

 ئىچىمنىىىڭ مېنىىىڭ جەمىىىل. قاراۋاتىىاتتى يەرگە كۆرسىىەتكەن ئىىۇالر ئۇمىىۇ بېرىشىىكەنىدى،

 :ۋارقىرىدى ياش رغا بىلەن قوپاللىق تۇيۇقسىزال ۋە بولدى بىئارام كۆر پ پۇشقانلىقىنى

 !نومۇسسىزالر_ 

 بۇ ئەسلىدە. سېلىۋااللمايتتىم كەبىلمەس ئەمدى. چىققانىدى يادىن ئوق قىلىپ شۇنداق

 قاقاھلىشىىىىپ ياشىىى ر. ئىىىىدى كېىىىرەك كېتىشىىىىم بالىىىدۇرال  تىىىۇرۇپ ئورنۇمىىىدىن يەردىىىن، 

 .كۈلۈشىۋاتاتتى

 باركەن؟ نېمە گېزىتتە ئۇ_ ،دېدىم،_جەمىل؟ باركەن نېمە_ 

 !نەرسىلەر بىر نەدىكى ،_ دېدى ،_!ھېچنىمە_ 
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 لېكىن تېرىشتىم، بېسىۋېلىشقا  منىئۆز. ئىدى ئەمەس مۇمكىن بېرىش ھاي پەيلىمگە

 ئىىۆچكەن ئىىۈنى چۈشىىتۈم، ئورۇنىىدۇقتىن ئوقۇتۇۋېتىلگەنىىدەك خىىۇددى. قالمىىىدى كۈچىىۈم

 .ماڭدىم ئاستا قاراپ تەرەپكە جەمىل ئۆتۈپ يېنىدىن ياش رنىڭ

 !گېزىتنى ئۇ ئەكىلە_ 

 :گۇناھكارالرچە ئاندىن. قىلدى ھەرىكەت بىر بولغاندەك يوشۇرماقچى گېزىتنى

 ئىىىش بۇنىىداق نەدە مۇمكىنمىىۇ؟ بولۇشىىى ئىشىىنىڭ بۇنىىداق_ دېىىدى،_ غەلىىتە،  بەك__ 

  شىۈكرى،  مىىڭ  خۇداغىا  ئاخىرىدا، ۋە دېدى« !نومۇسسۇزالر» قاراپ ياش رغا ئاندىن! بولسۇن

 .ئۇزاتتى ماڭا گېزىتنى

. كېتىۋاتاتتى سېلىپ يۈرىكىم ئاچتىم؛ ئالدىم، تارتىپ  بۆرىدەك ئا  قولىدىن گېزىتنى   

 يىوق  رەسىىم  لىېكىن،  قارىىدىم،  يەرگە كۆرسىەتكەن  ئىۇ  بىىلەن  ھاياجان بوغۇلغاندەك، پسىمنە

 .ئىدى

 نەدە؟_ 

 .تۇرۇپ كۆرستىپ ئۇچىدا بارمىقىنىڭ بىلەن قىزىقىش جەمىل دېدى ،-ئەنە_ 

 :ئوقۇدۇم تېز-تېز يەرنى كۆرسەتكەن ئۇ

 ۋە كەمىىال يەھيىىا شىىائىر... خەزىنىلىىىرى تىىارىخى ئۈسىىكۈدارنىڭ... سەھىپىسىىى تىارى  

 ئەھمەدىىيە ... جامەسىى  پاشىا  مەھىمەت  رۇم: مىاۋزۇالر  كىچىىك  ئاسىتىدا  تېخىمىۇ ...ئۈسىكۈدار 

-ئاستا بارمىقى جەمىلنىڭ...كۇتۇبخانىسى ۋە جامەسى پاشا شەمسى...چەشمىسى ۋە جامەسى

 :كۆرد م ۋە چۈشتى ئاستىغا ئاستا

 !ساناتورىيەسى پاپى ر ئۈسكۈداردىكى

 :چىقتىم ئوقۇپ تىنىقتى  ىرب قىزاردى، ھۆپپىدە يۈز م

 نورمال. ئىكەنتۇق بار ساناتورىيەسى پاپى ر بىر ئۈسكۈداردا زامان ردا بىر باشقا، بۇالردىن

 تەل نەرسىسى ھەممە ساناتورىيەنىڭ بۇ سېلىنغان ئۈچۈن  پاپى ر ئەمەس، ئۈچۈن كىشىلەر

 ئىىۆلچەملىرى ەرنىىىڭپەلەمپەيل دەرىزىلەرنىىىڭ، ئىشىىىكلەرنىڭ، ئۆيلەرنىىىڭ، پەقەت،. ئىىىدى

 بېلىنىى  ئۈچىۈن  كىىرىش  ئىچىگە ئادەم بىر بويدىكى ھال ئوتتۇرا ۋە قىلىنغان اليىق پاپى رغا

 دركتىور  پررفېسسىور،  ئۇسىتازىمىز،  تارىخچىسى سەنئەت. ئىدى كېرەك قاتلىنىشى بىر پۈكۈپ

 رىدىغان،كۆ ياخشى بەك پاپى رنى ساناتورىيەنى بۇ كۆرە، تەتقىقاتلىرىغا ئەنۋەرنىڭ سۈھەيل

 سىۇلتان  خەندان ۋالىدەسى نىڭIئەھمەت سۇلتان ۋە خانىشى ئامراق نىڭ IIمەھمەت سۇلتان

 ھەرەم ھېرىسىمەنلىكى  تاشىقىرى  دەرىجىىدىن  بولغىان  پاپى رغىا  ئايالنىىڭ  بىۇ . سالدۇرغانىدى

 بىۇ  كېىيىن،  كەتكەنىدىن  ئۆلىۈپ  ئۆزى سۇلتان، خەندان. تۇتاتتى ئورۇن مۇھىم تارىخىمىزدا

 ياشاشىلىرىنى  بىرلىكتە ئىچىدە ھاالۋەت-ھۇزۇر قىلىنماي، پاراكەندە رستلىرىنىڭد سۆيۈملۈك
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 سىىەپەرۋەر ئۇسىىتا رامىىىزان ياغاچچىسىىى بىىاش سىىاراينىڭ سىىەۋەپتىن شىىۇ قىلغىىانىكەن، ئىىارزۇ

 كىچىك ساناتورىيەنى بۇ مۇكەممەللىكى ياغاچچىلىقىنىڭ قىلىنغان تۈجۈبىلەپ. قىلىنغانىكەن

 يىلى ردا  شىۇ  لىېكىن . قىلىنىىدىكەن  تەرىپىى  دەپ كۆتىۈرگەن،  دەرىجىسىىگە  ئەسىەر  شىاھ  بىر

 سىاناتورىيەنىڭ  بىىر  ئاجايىپ بۇنداق ئالمىغاچقا، تىلغا چەلەبى ئەۋلىيا كەزگەن ئۈسكۈدارنى

 ئۆتىشىىىمىز دەپ دېيەلمەيىدىغانلىقىزنى  نەرسىىە بىىر  كېسىىىپ بولمىغانلىقىغىا -بولغىىان راسىتىن 

 ئۈسىكۈدارنى  يىلىى -2461 سىاناتورىيە  ئاجايىىپ  بىۇ  تەقىدىردىمۇ،  بولغان ھەقىقەتەن. كېرەك

 .كېرەك بولسا بولغان يوق ئاپىتىدە ئوت داڭلىق قىلىۋەتكەن كۈل كۆيد ر پ

 .كەتتى بولۇپ چىلىق-چىلىق تەرلەپ د مۇەم تىترەپ، پاچاقلىرىم. كەتتى قېيىپ بېشىم

 بىىلەن  نومۇسسىۇزالر  ئۇ قىلىسەن نېمە_ جەمىل، دېدى_!رەجەپ بولمىسۇن، كارىڭ_ 

 بولۇپ؟ تەڭ

 ئىدى، بار ئىستەك قورقۇنچلۇق ئىۇارەت چىقىشتىن ئوقۇپ بىر يەنە گېزىتنى ئىچىمدە

 قولۇمىدىن  گېزىى  . قى تىتىم  ھىېس  يېتىشىمەيۋاتقاندەك  نەپسىىم . يەتمەيتتىى  كۈچىۈم  لېكىن

 .كەتتى چۈشۈپ سىيرىلىپ

 دىڭ،قالى  بولىۇپ  جىىلە . ئېلىىۋال  ئىارام  سىەل _ جەمىىل،  دېىدى _ مەيەردە، ئولتىۇرغىنە _ 

 .دېدى« !نومۇسسۇزالر» قېتىم بىر يەنە قاراپ ياش رغا ئاندىن. بولدى يېرىم كۆڭلۈڭ

 . قارىدىم ئۇالرغا تۇرغىنىمچە ئۆرە بىلەن پۇتلىرىم تۇرغان ئاران تىترەپ مەنمۇ

 .ئولتۇرۇشاتتى قىلىپ تاماشا مېنى بىلەن قىزىقىش خىل بىر مۇغەمۇەرلەرچە

 دېمىمنىىىى ئىىىازراق تۇرۇۋالىىىدىم، بىىىىردەم. ولىىىدىب يېىىىرىم كۆڭلىىىۈم_ دېىىىدىم،_ ھەئە،_

 .باشلىدىم سۆزلەشكە يېڭىۇاشتىن يىغىپ كۈچۈمنى پۈتۈن كېيىن ئېلىۋالغاندىن

 ئەللىىك  كىشىلەرنىڭ_ دېدىم،_ بولمىدى، يېرىم كۆڭلۈم ئۈچۈن بولغىنىم پاپا لېكىن_ 

 يېىرىم  ۆڭلىۈم ك كەتكىىنىگە  ناچارلىشىپ دەرىجىدە قىلغۇدەك مازاق پاپىنى بىر ياشتىكى بەش

 .ئەسلى بولدى

 بىىلەن  نەۋزات. بەلكىىم  ئاڭلىىدى  ئويناۋاتقىان رمۇ  قەرت. باستى جىمجىتلىق ئەتراپنى

 بەلكىىم  قارىۋېلىشىقانىدى،  ئالىدىغا  ياشى ر  چۈشىەنگەنمىدۇر؟  قالدى؛ ئۇچرىشىپ كۆزلىرىمىز

 .ىگىژىلدايتت تېلېۋىزرر قېيىۋاتاتتى، بېشىم. بولۇشقاندۇر خىجىل بولسىمۇ ئازراق

 .بىكاردىن  جەمىل دېدى_ !نومۇسسۇزالر_ 

 نەگە؟_ دېدى،_ رەجەپ، توختا،_ 

 نۇرلىۇق  قەھۋەخانىنىىڭ  ماڭدىم، قەدەم نەچچە بىر سەنتۈر لگىنىمچە. بەرمىدىم جاۋاب

 . ئىچىدىمەن كېچىنىڭ قاراڭغۇ سۆر ن، يەنە، ئىدىم سىرتتا. قالدى ئارقامدا چىراقلىرى
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 ئانىىدىن ماڭىدىم،  قەدەم نەچىىچە بىىر  كىىۈچەپ لىېكىن  ئىىىدى، يىوق  ھىىالىم ماڭىالىغۇدەك 

 سىاپ . ئولتىۇردۇم  بىرىىدە  سىۇپى رنىڭ  باغلىنىىدىغان  كېمىلەر بۇلۇڭىدىكى بىر پىرىستاننىڭ

 يىراقتىكى بوالر؟ قىلسام قانداق. سېلىۋاتاتتى تېخىچە يۈرىكىم ئالدىم، نەپەس چۇڭقۇر ھاۋادا

 چىراق ر رەڭگارەڭ دەرەخلەرگە تۇراتتى؛ اپچاقن چىراقلىرى ئاشخانى رنىڭ قاۋاقخانى رنىڭ،

 !خۇدايىم ۋاي: ئولتۇرۇشاتتى پاراڭلىشىپ كىشىلەر ئاستىدا چىراق رنىڭ ئۇ ئېسىلغانىدى،

 .ئاڭلىدىم چاقىرغىنىنى جەمىلنىڭ ئېچىلدى، ئىشىكى قەھۋەخانىنىڭ

 سەن؟ قېنى رەجەپ، رەجەپ،_ 

 .ىكەتت كىرىپ ئىچىگە كۆرمىدى، مېنى. تۇرىۋالدىم جىم

 ئاڭ پ گۈر لدىشىنى پويىزنىڭ موتۇرلۇق ماڭغان ئەنقەرەگە كېيىن ۋاقىتتىن بىر خېلى

: ئوي ۋاتاتتىم مۇنداق ۋە ئىدى چاغ ئۆتكەن مىنۇت ئون توققۇزدىن سائەت. تۇردۇم ئورنۇمدىن

 كېتىدىغان بولۇپ يوق تارالماي-تارى ر بوشلۇققا ئەمەسمۇ؟ گەپ قۇرۇق ھەممىسى بۇالرنىڭ

 قايتقۇم ئۆيگە لېكىن ئىدى، قالغان كۆتۈر لۈپ سەل كۆڭلۈم بۇالر؟ ئەمەسمۇ لۇتلىرىبۇ ئاۋاز

 يىۈرەك  قۇرۇغىان،  تەرلىىرىم . بىاراي  كىنوغىا . ئىىدى  يىوق  ئىشىمۇ  قىلغىۇدەك  باشىقا  ئىدى، يوق

 چۇڭقىۇر -چۇڭقىۇر . ئىىدىم  قالغىان  بولىۇپ  ياخشىى  خېلى ئىدى، قالغان ئاستى پ سېلىشىممۇ

 .ىمكەتت يۈر پ ئالغا  نەپەس

 ئۇنتۇپمۇ سۆزلەرنى-گەپ ھېلىقى ۋە مېنى قالدى؛ كەينىمدە قەھۋەخانا قىلىپ شۇنداق

 ياش ھېلىقى بولسى ، قوغلىۋەتمىگەن جەمىل گىژىلداۋاتقاندۇر، تېلېۋىزرر بەلكىم، قېلىشقاندۇر

-تىوپ  قالىدىم،  چىقىپ كوچىغا يەنە ئىزدىشىۋاتقاندۇر؛ بىرلىرىنى يېڭى قېرىشىدىغانغا بالى ر

 ئالدىىىىدا تېلېۋىزررنىىىىڭ يەنە بولۇشىىىتى، يەپ تامىىىاقلىرىنى يۈر شىىىمەكتە، كىشىىىىلەر تىىىوپ

 ئايلىنىپ ئۈچۈن سىڭد ر ش تاماق بۇرۇن، ئولتۇرۇشتىن كىرىپ قاۋاقخانى رغا ئولتۇرۇشتىن،

 ئايىال ر،  سورىشىاتتى،  ئەھىۋال -ھىال  سېلىشىاتتى،  پاراڭ يېيىشەتتى، ماررژنى. يۈر شىۋاتاتتى

 بالى ر؛ يېيىشىۋاتقان نەرسە بىر چۈششەك-ئۇششاق ئەرلىرى، قايتقان دىنئىستانۇۇل كەچقۇرۇن

 ئۆتتىىۈم، ئالدىىدىن  ئاشىخانى رنىڭ . كۆر شىشىەتتى  قايتىىىدىن ئېتىشىىپ  پەرق بىرىنىى -بىىر 

 دۆڭىگە  تەرەپتىكىى  ئىۆيى  تۈگىتىىپ  التىارىيەلەرنى  قولىدىكى بەلكىم. تۇراتتى يوق ئىسمايىل

. بوالتتىۇق  پاراڭ شىقان  بولسىام  بارغان يېنىغا ئۇنىڭ غۇچەبار كىنوغا. كېتىۋاتقاندۇر چىقىپ

 ...گەپلەر ئوخشاش شۇ يەنە لېكىن

 تۇرغىان  سىاق پ  ئالدىىدا  ماررژنىچى رنىىڭ . ئىدى كەتكەن بولۇپ تىقماق-تىقما كوچا

 توسىۇپ  قاتناشىنى  كىشىلەر بارغان كېتىپ ياندىشىپ بولۇشۇپ تۆتتىن ئۈچتىن، ماشىنى ر،

 قىسىتاڭغا -قىسىتا  بۇنىداق  لېكىن ئىدى، يوق چاتاق چاپىنىمدا ۋە ستۇكىمگالى. ئىدى قويغان

 نىۇرلىرى  كۆكىۈش  تېلېۋىزررالرنىىڭ . قايرىلىدىم  كوچىغىا  بىر تەرەپتىكى يان چىدىيالمايتتىم؛
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-مۆكىۈ  بىالى ر  ئارىسىىدا  ماشىىنى رنىڭ  قويۇلغىان  توختىتىپ كوچى رغا تار تۇرغان چۈشۈپ

 خىيال ئوينىيااليدىغانلىقىمنى ياخشى ئويۇننى بۇ چېغىمدا كىچىك. ئوينىشىۋاتاتتى مۆكۈلەڭ

 ئوينىغۇدەك بېرىپ ئارىسىغا ئۇالرنىڭ ئوخشاش ئىسمائىلغا  مەندە چاغ ردا ئۇ لېكىن قى تتىم،

 ئانام يەرگە، بۇ بەلكىم مۆكىنەلەيتتىم، ياخشى ئەڭ مەن بولسام، ئوينىيالىغان. يوقتى جاسارەت

 ئېغىل رغىا  مەسىىلەن،  بولسىا  يېزامىدا  ئارىسىىغا،  خارابىسىىنىڭ  ڭسىاراي رنى  دېىگەن  بىار،  ۋابا

. كۆرەتتىۇق  قىلىشىاتتىكىن،  مىازاق  كىمنىى  تۇرىۋالسىام  چىقماي سىرتقا ۋە بوالتتىم مۆكۈنگەن

 بۇرنىنى ئىسمائىل سورايتتى، دەپ نەدە، ئاكاڭ ئىسمائىل، كېتەتتى، ئىزدەپ مېنى ئانام لېكىن

. تىۇراتتىم  ئىاڭ پ  گەپلەرنى بۇ مەن چاغدا بۇ ۋە دەيتتى بىلەي، نەدىن مەن تۇرۇپ، تارتىپ

 ھىىېچكىمگە. دەيتىىتىم دەيىىمەن، ياشىسىىام يىىالغۇز ئىىۆز م يوشىىۇرۇن، مەن ئانىىا، ئانامغىىا، مەن

 مانا چىقاي، مەن ئانا، ماقۇل كېتەتتى، يىغ پ ئانام. دەيتتىم ئانا، دەيمەن، ياشىسام كۆر نمەي

 يۈرگۈدەكسەن، يوشۇرنۇپ نېمىدەپ ئانام،. دەيتتىم ئانا، مۆكۈۋالمايمەن، ئەمدى يەردە، بۇ مەن

 نېمىدەپ باش يتتىم، ئوي شقا دەپ توغرىدۇر، دېگەنلىرى ئانامنىڭ بەلكىم ۋە دەيتتى ئوغلۇم،

 .ئۇنۇتاتتىم ھەممىنى شۇئان يۈرگۈدەكمەن؟ مۆكۈپ يوشۇرنۇپ،

 كېتىپتىۇ،  وپبى  چىوڭ  بەي سىىتكى : كۆرد م ئۇالرنى كېتىۋېتىپ تېز تېز، كوچىدا چوڭ

 تونىۇدى،  مېنىى . ئىىدى  بىار  بالىسىىمۇ  كېلىىدىغان  مەنىدەك  بويى ۋە ئايالى يېنىدا ئۆيلىنىپتۇ،

 .توختىدى كۈلۈمسىرىدى،

 ئەھۋالىڭ؟ قانداقراق_ دېدى،_ ئەپەندى؟ رەجەپ تىنچلىقمۇ_ 

 .تۇراتتىم ساق پ دەپ قىلسۇن، گەپ ئۇالر ئاۋال دائىم ھەر

 .رەھمەت_ ،دېدىم_ بەي، سىتكى تىنچلىقمۇ_ 

 ۋە قىىىىزىقىش بالىسىىى . ئەمەس بىىىىلەن ئايىىالى  لىىىېكىن. كۆر شىىتۇق  ئېلىشىىىىپ قىىول 

 .تۇراتتى قاراپ ئىچىدە قورقۇمسىراش

 .پىشقەدەملىرىدىندۇر ئەڭ جەننەتھىسارنىڭ ئەپەندى رەجەپ شىكەرىم،_ 

 پىشىقەدىمى  يەرنىىڭ  بىۇ  سىۆيۈند م، . لىڭشىتىۋاتاتتى بېشىنى كۈلۈمسىرىگىنىچە ئايالى

 .پەخىرلىنەتتىم تىنبولۇش

 تۇرغاندۇر؟ ئوبدان ئانا چوڭ_ 

 !تۇرىدۇ قاخشاپ _ دېدىم،_ ئەمەس، يامان_ 

 قەيەردە؟ فارۇق_ دېدى،_ بولدى؟ يىل قانچە

 .دېدىم_كېلىدۇ، ئەتە_ 

. باشلىدى سۆزلەشكە ئىكەنلىكىنى ئاغىنىسى بالىلىقتىكى بەينىڭ فارۇق قاراپ ئايالىغا

 بىالىلىق  ئايالىغىا  ئەمىدى . خوش شىتۇق  لىڭشىىتىپ  ېشىىمىزنى ب ئېلىشماسىتىن  قىول  ئاخىرىدا
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 كىچىىك  قىلغانىدۇر،  گېپىمنىمىۇ  مېنىىڭ . بەلكىىم  بېرىۋاتقاندۇر، دەپ ئىش رنى چاغلىرىدىكى

 كېرەكلىكىنىى  تۇتىۇش  قانىداق  بېلىقنىى  كەفىال  ئاپىرىىپ  بېشىىغا  قىۇدۇق  ئىۇالرنى  چېغىمىزدا

 ئۇ دادا،: سورىغاندۇر سۇئالنى بۇ ئەگىشىپ  بالىسىمۇ ۋە بەرگەندۇر سۆزلەپ كۆرسەتكەنلىرىمنى

 تىۇرۇپ   قىلمىاي  تىوي  بىالىنى  ئىۇ  ئانىسىى  چىاغ ردا،  بۇرۇنقى كىچىك؟ ئۇنداق نېمىشقا ئادەم

 لېكىن ئۆيلەندى، بەيمۇ فارۇق. قىپتۇ توي سىتكى. بېرەتتىم جاۋاپ دەپ شۇڭا، تۇغۇپتىكەن،

 يېزىغىا  بىزنىى  ۋە ئانىام  خىانىم  چىوڭ  چقا،بولغا ئەكسىچە دەل بۇنىڭ ئانام بواللمىدى، بالىلىق

 بىزنىى  بىىلەن  ھەيۋىسىى  تايىاق  ۋە سۆز-گەپ  بۇرۇن ئەۋەتىۋېتىشتىن. ئىكەن ئەۋەتىۋەتكەن

 قىلماڭ، ئۇنداق خانىم، چوڭ قاالي، ئۆتۈنۈپ  ئانام، چاغ ردا مەجۇۇرلىغان ئېيتىشقا راستىنى

 ئاڭلىغاندەك مەنمۇ سۆزلەرنى-گەپ ۇئ. ئىكەنتۇق يالۋۇرغان دەپ بار؟ گۇناھى نېمە بالى رنىڭ

 ...بەزىدە تۇيۇلىدۇ باردەك ئىسىمدە كۈن قورقۇنچلۇق ئۇ ۋە

 باشلىنىشىتىن  كىنىو  تىۇراتتى،  ئاڭلىنىىپ  مۇزىكىا  كىردىم، كوچىغا جاي شقان كىنوخانا

 جەننەتىىتە: قارىىدىم  رەسىىملەرگە . ئىىىدى يوپيىورۇق  ئەتىراپ  بىىۇ. چېلىنىاتتى  مۇزىكىا  بىۇرۇن 

 قۇچاقلىشىىپ  رەسىىمدە  بىىر  ھىۇن  ئەدىىز  بىىلەن  كوچيىگىى   ھۈليىا : فىلىم اكون. كۆر شەيلى

 كىنونى تەرتىپىنى رەت لېكىن ئوقۇماقتا، ناخشا ھۈليا تۈرمىدە، ئەدىز كېيىنكىسىدە تۇراتتى،

 ئېسىىپ  سىىرتقا  سىەۋەپتىن  مۇشىۇ  بەلكىىم  رەسىىملەرنى . بىلەلمەيدۇ ھېچكىم تۇرۇپ كۆرمەي

 بىلەتنى بەرسىڭىز، بىرنى بىلەتتىن باردىم، تۆشۈككە. الىدۇق قىزىقىپ كىشىلەر قويۇشقاندۇر،

 :سورىدىم رەھمەت، ئۇزاتتى، كېسىپ

 ياخشىمۇ؟ كىنو بۇ_ 

 كىىىردىم، ئىچىىىگە. قالىىدۇ  كېلىىىپ پاراڭ شىقۇم  مۇشىىۇنداق تىۇرۇپ   بەزىىىدە. كۆرمەپتىۇ 

 .باش ندى كىنو كېيىن ئازدىن بىر. ساقلىدىم ئولتۇردۇم، ئورنۇمدا

 كۈنى بىر لېكىن ياقتۇرمايتتى، ئۇنى ۋە ئىدى ناخشىچى قىز قېلىشتى، ۇپتونۇش دەسلەپ

 قالغىانلىقىنى  كىۆر پ  ياخشىى  ۋە قالىىدۇ  يىاقتۇرۇپ  قۇتۇلدۇرىۋالغانىدا  ئۇالردىن ئۇنى يىگى 

 تىۈرمىگە  يىگىى   كېيىن. چىقىدۇ قارشى قىلىشىغا توي ئۇالرنىڭ دادىسى. يېتىدۇ چۈشىنىپ

. چىقمىىدىم  سىىرتقا  تىۇرۇپ  ئورنۇمىدىن . بېرىلدى قويۇپ  شقائېلى دەم بىردەم. قالىدۇ كىرىپ

 قىلىدۇ، توي بىلەن خوجايىنى قاۋاقخانىنىڭ بىر قىز. باش ندى يەنە كىنو كېيىن بىردەمدىن

. بېرىىدۇ  تەن تەقدىرگە دەپ ئەمدى، قىلىمىز قانداق بوپتۇ، ئۇالرمۇ بولمايدۇ، بالىسى لېكىن

 بوغىىۇز ۋە چىقىىىدۇ تۈرمىىىدىن ئەدىزمىىۇ لغانىىدا،قا كېتىىىپ بىىىلەن خوتىىۇن ئەسىىكى ئىىۇ ئېىرى 

 ئىۇ . ئوقۇيىدۇ  ناخشىا  كوچيىگىى   ھۈليا كۆرىشىدۇ، ئۆيدە بىر يەردىكى بىر يېقىن كۆۋر كىگە

 قۇتۇلىدۇرماقچى  ئېرىدىن ئەسكى ئۇ ئۇنى كېيىن. قالدىم بولۇپ قىسما بىر ئاڭ پ ناخشىنى

 قىلىشىىىغا تىىوي ئۇالرنىىىڭ ەۋ چىقىىىدۇ ئىىۆزى بېشىىىغا ئۆزىنىىىڭ ئىىادەم ئىىۇ تۇرغانىىدا، بولىىۇپ
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 دادىسى ۋە كېتىدۇ يۈر پ قولتۇقلىشىپ يولدا ئۇالر.  قالمايدۇ ھېچنىمە بولىدىغان پۇتلىكاشاڭ

 كېتىىىىدۇ، ئىىۇزاق پ  ماڭغانسىىېرى  ئىىۇالر  قالىىىىدۇ، قىىاراپ  سىىۆيۈنۈپ  كەينىىىدىن  ئۇالرنىىىڭ 

 .چىقىدۇ خەت دەپ «تۈگىدى» ۋە كېتىدۇ كىچىكلەپ ئۇزاقلىغانسېرى

 توغرۇلىىىۇق كىنىىىو كۇسۇلداشىىىقىنىچە كىشىىىىلەر چىقتىىىۇق، سىىىىرتقا دى،يانىىى چىىىىراق ر

 ئىون  سىائەت . ئىىدى  بار پاراڭ شقۇم توغرۇلۇق كىنو بىلەن بېرەرسى مېنىڭمۇ. پاراڭ شماقتا

 قايتقۇم ئۆيگە مېنىڭ لېكىن ساق ۋاتقاندۇر، خانىم چوڭ ئىدى، ئۆتكەن مىنۇت ئون بىردىن

 .ئىدى يوق

 نۆۋەتچىدۇر، بۈگۈن بەلكىم بەي كامال دررىگەر. ماڭدىم اپقار دۆڭگە تەرەپتىكى ساھىل

 سۆزلەپ مەن مۇڭدىشارمىز، بىردەم قى رمەن، ئاۋارە. ئولتۇرغاندۇر كەلمەي ئۇيقۇسى بەلكىم ۋە

 ماشىىنا  جارقىراشىقىنىچە  ۋارقىرىشىىپ،  يورۇقىىدا  تاماقخانىنىىڭ  تەرەپتىكىى  ئۇدۇل بېرەرمەن،

. سىاالر  قىۇالق  سۆزلىرىمگە ھالدا ھارغىن قارىغىنىچە غاياش ر ئۆتكۈز شىۋاتقان مۇسابىقىسى

. ئىىىدى ياتمىغىىان: بولىىدۇم خىىۇش كىىۆر پ تىىۇرغىنىنى يېنىىىق چىراقلىرىنىىىڭ دررىخانىنىىىڭ

 .تۇراتتى ئايالى ئەمەس بەي كامال خۇدايىم، ۋاي. جىرىڭلىدى قوڭغۇراق ئاچتىم، ئىشىكنى

 .دېۋىدىم ئاالي ئاسپىرىن_  دېدىم،_ تىنچلىقمۇ؟_ 

 .ئايالى دېدى_ تالمۇ؟ نەچچە بىر ياكى قاپمۇ ىرب_ 

. دېىدىم ... بەي كامىال ... تۇرىىدۇ  سىقىلىپ ئىچىم ئاغرىپ، بېشىم ئاالي، تال ئىككى_ 

 ئاسىپىرىننى  ئېلىىپ  قايچىا  قولىغىا . قىلمىايتتى  كىرگەنىدەك  قۇلىقىغىا  ئۇنىڭ گەپلىرىم لېكىن

 :بېرىۋىتىپ پۇلنى بەردى، ماڭا كەستى،

 .سورىدىم دەپ_ چىقتىمۇ؟ تۇتقىلى بېلىق ەنئەتىگ بەي كامال_ 

 .ئۇخ ۋاتىدۇ ئۈستىدە كامال_ 

 ئويغانغىان . ئۇخ ۋاتىاتتى  يۇقىرىىدا  غېىرىچ  ئىككى تورۇستىن. قارىدىم تورۇسقا بىردەم

 بەلكىىم  بىولغىيتتى،  دەر نەرسىە  بىىر  ياشى رغا  نومۇسسىىز  ئىۇ  بەلكىىم  بېرەتتىم، سۆزلەپ بولسا

 بىىىولغىيتتى، ئولتىىۇرار  قىىاراپ  سىىىىرتقا ھالىىدا  غەمكىىىن  ۋە خىيالچىىىان دېمەسىىتى،  ھېچىىنىمە 

 پارچە قويغان قويۇپ بىلەن قوللىرى ئاپئاق كىچىك، ئايالىنىڭ. پاراڭلىشاتتۇق پاراڭلىشاتتىم،

 ررمان-فوتو: كەتتى بېرىلىپ نەرسىگە تۇرغان ئۈستىدە پۇكەي دەرھال ئۇمۇ. ئالدىم پۇل رنى

 قوڭغىۇراق  چىقتىم، يېنىپ قىلماي  ئاۋارە دەپ چىلەر،كې خەيرلىك! ئايال گۈزەل. كېرەك بولسا

 ئىۆيلىرىگە  بالى رمۇ ئويناۋاتقان مۆكۈلەڭ-مۆكۈ ئىدى، قالغان جىمىپ كوچى ر. جىرىڭلىدى

 .قايتتىم ئۆيگە ئامالسىز. ئىدى كېتىشكەن كىرىپ

 چىىوڭ ئارىسىىىدىن رىشىاتكىلىرى  دەرىزىنىىىڭ كېىىيىن، تاقىغانىدىن  ئىشىىىكىنى باغنىىڭ 

 ئاشخانا. ئۇخلىمايتتى تۇرۇپ ياتماي مەن: كۆرد م نۇرىنى چىراق ھوجرىسىدىكى خانىمنىڭ
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 الغىىايلىۋەتتىم، ئىچىىىدە ئىىۆي بىىىردەم قۇلۇپلىىىدىم، ئىچىىىدىن كىىىردىم، ئىشىىىكىدىن ئۆينىىىڭ

 پەلەمپەيلىىرى  ئۆينىىڭ  ئۈسىكۈداردىكى . قالىدىم  ئىوي پ  چىقىۋېتىىپ  ئاسىتا  پەلەمپەيلەردىن

»  سىەندە  ئىاالي،  گېزىتچىىدىن  بېرىىپ  ئەتە بولغىيتتى، زى گې قايسى ئەجىۇا؟ بولغىيمىدى

 ئىۇ  دەي، الزىمىكەن،  بەيىگە  فىارۇق  بىزنىىڭ  باقىاي،  سىوراپ  دەپ بارمۇ، گېزىتى  «تەرجىمان

 كىىىردىم، ھوجرىسىىىغا چىقىىتىم، ئۈسىىتىگە... قىزىقىىىدۇ سىىەھىپىلىرىگە تىىارى  تارىخچىىىدۇر،

 .ياتاتتى كارىۋېتىدا

 .دىمدې_ خانىم، چوڭ كەلدىم، مەن_ 

 .تاپاالپسەن يولىنى ئۆينىڭ ئاخىرى_ دېدى،_ !ئاپىرىن_ 

 .تۈگىدى ئۇزۇندا كىنو قى ي، قانداق_ 

 تاقىغانسەن؟ ئوبدان ئىشىكلەرنى_ 

 ئىادەمنى  بولغانىدا  ئىۇخ پ . يىاتىمەن  مەن الزىممىۇ؟  نەرسە بىرەر_ دېدىم،_ تاقىدىم،_ 

 .ئويغۇتىدىكەنسىز

 ھە؟ -كېلىدۇ ئەتە ئۇالر_ 

 .قويدۇم تەييارالپ ئۆيلىرىنى ۋە كارىۋاتلىرى_ دىم،دې_ ھەئە،_

 .تاقا ئوبدان ئىشىكىمنى بوپتۇ،_ 

 .چۈشتۈم پەلەمپەيلەردىن. كېتىمەن ئۇخ پ يېتىپ . چىقتىم تاقاپ ئىشىكنى
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 ئىككىنچى باب

 

 مۇشىۇ . تۇرىىۋاتىمەن  ئاڭ پ چۈشىۋاتقانلىقىنى دەسسەپ بىردىن بىردىن، پەللەمپەيگە

 ئېلىشىىپ  كۆڭلۈڭ فاتىمە، چىقىرىۋەت كال ڭدىن قىلغاندۇر؟ ئىش نېمە كوچى ردا ۋاقىتقىچە

 پاپىا؟  كىاززاپ  بىۇ  تاقىغانمىىدۇر  ئوبىدان  ئىشىىكلەرنى . كېلىدۇ بىلگۈم يەنى  لېكىن. كېتىدۇ

 بولغاندەك، ئىسپاتلىماقچى ئىكەنلىكىنى ئەۋالدى ماالي كىرىپ  ئورنىغا! ئۇنىڭ پەلەك پەرۋايى

 پاپىسى، يەر سەن بوپتۇ ئۇخ  ئۇيقۇسىنى ماالي بىپەرۋا غەمسىز،. ئۇخ يدۇ خورىلداپ چىچەكې

 كەتسىەم  ئۇنتۇپ ۋە قالسام ئۇخ پ. ئۇخلىيالمايمەن مەن. قالسۇن ماڭا كېچە ۋە ئۇخ  سەن

 ساق ۋاتقانلىقىمنى بىكار بىكاردىن ساقلىغانسېرى خاالس، ساق يمەن ئۇيقۇنى لېكىن دەيمەن،

 .يېتىمەن نىپچۈشى

 بىارلىق  باشىقا  ساالھىددىن، دەيتتى فاتىمە، ھادىسە، بىر خىمىيەلىك ئۇيقۇڭ بۇ سېنىڭ

 كىۈنى  بىىر  نەرسىىدۇر،  بىىر  بولىىدىغان  يەتكىلىى  مىاھىيىتىگە  چۈشىمۇ  ئوخشاش، شەيئىلەرگە

 ئوخشىاش،  چىققانغىا  تېپىپ ئىكەنلىكىنى ئىككى ھىدررگىن فورمۇالسىنىڭ سۇنىڭ خۇددى

 شىىۇ يەنە ئەمەس، لەقىىۋاالر بىزنىىىڭ لىىېكىن. چىقىشىىىدۇ تېپىىىپ سىىىنىمۇفورمۇال چۈشىىنىڭ

 كۈلكىلىىىك بىۇ  دەپ قانسىىۇن، ئۇيقىۇم  ھېچكىممىىۇ چاغىدا  ئىىۇ ۋە چىقىىدۇ  تېپىىىپ ياۋرۇپىالىق ر 

 كۈلكىلىىىىك ۋە گۈللىىىۈك سىىىېنىڭ ۋە كىرلىىىىك كېرەكسىىىىز كېيىىىىپ، كېيىملىرىنىىىى ئىىىۇخ ش

 چاغدا ئۇ. ياتمايدۇ كۈتۈپ ئېتىشىنى ڭنىڭتا بىكار بىكاردىن كىرىپ، ئىچىگە يوتقانلىرىڭنىڭ

 قويۇش، ئىچىپ تېمىتىپ تامچە ئۈ  سۇغا ئىستاكان بىر ئاخشىمى ھەر شىشىدىن بىر كىچىك

 يېتىپ قىلىۋېتىشكە ررھلۇق ۋە جانلىق ئويغانغاندەك يېڭى  ئۇيقۇدىن قاتتىق خۇددى بىزنى

 يېتەرمۇ كال ڭ ىلىۋېتىدىغانلىقىمىزغاق ئىش رنى نېمە ۋاقىت ردا ئۇيقۇسىز ئۇ چاغدا ئۇ. ئاشىدۇ

 ۋاقىت رنى؟ ئۇيقۇسىز ئۇ يېتەلەمسەن ئوي پ فاتىمە،

 خىياللىرىمنىىڭ  كېلىىپ  بىرەرسىى : بىلىىمەن  سىاالھىددىن،  يوق، ھاجىتى ئويلىشىمنىڭ

 ئۇيقىۇ  لىېكىن  كۈتىمەن، قارىغىنىمچە تورۇسقا دەپ كەتسۇن، ئېلىپ مېنى ئىسكەنجىسىدىن

 مەن لىېكىن  ئىىدىم،  ئىۇخ ر  سىەندەك  بولسىامغۇ  ئىچەلىىگەن  ①راكى كىيا شاراپ. كەلمەيدۇ

 ھاردۇقىنى ئىنسىكلوپېدىيەنىڭ: ئىچەتتىڭ شىشە ئىككى سەن. ئۇيقۇنى سەت ئۇ خالىمايمەن

 ۋە دەيتتىىڭ  ئەمەس، ئۈچىۈن  كەيىپ  فىاتىمە،  ئىچىىمەن  دەپ ئاچسۇن، زىھنىمنى چىقارسۇن،

 پىاقى ر  چايىان ر،  ئىچىىدە  ئىۇ  سىېنىڭ  مەن .ئۇخ يتتىڭ خورۇلداپ ئوچۇق، ئاغزىڭ ئاندىن
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 تۇرغىان  بىخسىىپ  ئاغزىڭدىن ئەسلىتىدىغان ئېغىزىنى قاراڭغۇ قۇدۇق رنىڭ جۈپلىشىدىغان

 بىىر  مىۇزدەك  خوتىۇن،  بىچىارە  خوتىۇن،  سىوغۇق . قاچاتتىم ئېلىشىپ كۆڭلۈم پۇرىقىدىن راكى

 ئىالە ! بوالتتىىڭ  نچۈشەنگە بولساڭ ئىچكەن قەدەھ بىر! كەتكەن چىقىپ ررھىڭ نېمىسەن،

 كېىرەكلىكىگە  قىلىشىىڭ  ئىتىائەت  ئېرىڭغىا  دەۋاتىىمەن،  ئىىچ  سىاڭا  مەن فىاتىمە،  ئىىچە  قېنى،

 بولغاندىن شۇنداق ئۆگىتىلگەن، شۇنداق ساڭا چۈنكى ئىشىنىسەن،...ھە ئىشىنىدىغانسەن؟

 ئىىچە،  ئىالە  قېنىى  يېزىلسىۇن،  ماڭىا  گۇنىاھى  فىاتىمە،  ئىچ قىلىۋاتىمەن، بۇيرۇق ساڭا كېيىن،

 ۋاي قاالي، ئۆتۈنۈپ ئالە، قېنى  بۇ، تەلىپى ئېرىڭنىڭ قارا، ئۈچۈن، بولۇشى ئازات ئەقلىڭنىڭ

 قەدەھ بىر فاتىمە، ئۆتۈنەي يالغۇزلۇقتىن، بۇ زىرىكتىم يالۋۇرتىۋاتىدۇ، مېنى خوتۇن بۇ خۇدايىم،

 يا؟_ سەن تولغىماقچىمۇ بويۇن ئېرىڭغا ئىچ،

 پەقەت! ئالىدانمايمەن  ياۋىىداق رغا -يالغان لغانكىرىۋا پوستىغا يى ن ئۇنداق مەن ياق،

. يىىوقتى ھىىېچكىم. ئىىىدىم قالغىىان دەپ بولىدىغانىدۇ،  قانىىداق. قېىىتىم بىىىر پەقەت. ئىچمىىدىم 

 پۇشىايمان  باشىلىدىم،  قورقۇشىقا  كېىيىن . تەم بىىر  زەھەردەك ۋە لىمىون  تۇز، ئۇچىدا تىلىمنىڭ

 دەپ قايىىدۇ،  بېشىىم  ۋە يىۇدۇم  قايتىا -قايتىا  ئىسىتاكاننى  چايقىىدىم،  ئىاغزىمنى  دەرھال قىلدىم،

 ئۇنىڭدەك مەنمۇ خۇدايىم، ۋاي ئولتۇرىۋالدىم، دەپ چۈشمەي يىقىلىپ ساقلىدىم، قىزىقسىنىپ

 چۈشىەندىم،  كېىيىن . بەرمىدى يۈز ئىش ھېچ لېكىن قورقتۇم، دەپ قاالرمەنمۇ، بولۇپ مەس

 .چېپى لمايدۇ شەيتان ماڭا: قالدىم يەڭگىللەپ

 بېرىپ. تايىنلىق كېتەي تۇرۇپ قىلمايتتى، كېلىدىغاندەك ئۇيقۇم. ەنباقماقتىم تورۇسقا

 ئىتىتەردىم،  ئاسىتا  قانىاتلىرىنى  دەرىزە. چاقمايتتى پاشى رمۇ مېنى ئاچتىم، ئاۋاي پ دەرىزىنى

 رەجەپنىڭ قارىدىم،. قىلمايتتى مىتمۇ شاخلىرى ئەنجۈر: كېچە تىنىق ئىدى؛ توختىغان شامال

 بېشىىنى  يىوق،  نەرسىسىىمۇ  بىىر  ئويلىغىۇدەك  پاپىنىىڭ  ئىۇ  ېتىپتىۇ، ك ئۇخ پ: ئۆچۈك چىرىقى

 سىودىلىق  چىقىىپ  بازارغىا  ۋە يۇيىۇش  كىرلىرىمنىى  ئىازراق  قىلىىش،  تامىاق . ئۇخ يىدۇ  قويسى 

 سىائەتلەپ  كىوچى ردا  ئۈسىتىگە  ئۇنىىڭ  شىاپتۇل،  سېسىىق  ئالغىنى نەتىجىدە لېكىن قىلىش،

 .تۇرۇپمۇ ئايلىنىپ

 نەلەرگىىچە  تا ۋە سوزۇلىدىغانلىقىنى نەگىچە نەدىن لېكىن كۆرەلمەيۋاتىمەن، دېڭىزنى

 گۈر لىدەپ ! دۇنيىا  بىپايىان : قىلمىاقتىمەن  خىيىال  سىوزۇلىدىغانلىقىنى  كۆر نمەسىتىن  كۆزگە

 گىۈزەل  پۇرىقىمىۇ  بولمىسىىدى،  قېىيىق ر  چىقىۋالغىان  كىشىىلەر  قىپيالىڭا  ۋە موتۇرالر تۇرغان

 بىر ھەپتىدە ئۇالر. تۇرىۋاتىمەن ئاڭ پ زلىرىنىمۇئاۋا تومۇزغى رنىڭ. كۆرەتتىم ياخشى ئىدى،

 بىىر  گىۈزەل  دۇنيانى چاغ ردا بىر. قى لمايمەن شۇنچىلىكمۇ مەن ماڭىدۇ، يول بولسىمۇ قەدەم

 دۇنيا: تاقىدىم ئىچىدىن ياپتىم، دەرىزىنى. ئىدىم نادان ئىدىم، باال قى تتىم، خىيال دەپ جاي

 .قالسۇن سىرتتا
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 جىمجىتلىىىق. يۈگۈرتتىىۈم كىىۆز ئۈسىىتىگە ئۈسىىتەلنىڭ لتىىۇردۇم،ئو ئاسىىتا ئورۇنىىدۇقتا

 قىلماي مى  سۇ ئىچىدىكى چۆگۈن، ئەينەك قاچى نغان سۇ يېرىمىغىچە. نەرسىلەر ئىچىدىكى

 ئىسىىتاكاننى كۆتىىۈرىمەن، تۇتىىۇپ ئىىاچىمەن، ئىىاغزىنى ئەيىىنەك كەلگەنىىدە ئىچكىىۈم. تۇرىىىدۇ

 ئاسىتا  سىۇ  جاراڭ يىدۇ،  ئەيىنەك  مەن؛سىالى  قىۇالق  ، قارىغىا   ئېقىشىىغا  سىۇنىڭ  تولدۇرىمەن،

 ماڭىا  بىۇالر  ئىىش،  بىىر  ئاجايىىپ   ئۇرۇلىىدۇ؛  بۇياققىا  ئۇيىاقتىن  ھاۋا بىر سالقىن شىلدىراليدۇ،

.  بولمىىىدى ۋاقتىىى تېخىى . ئىچمەيىىمەن لىېكىن  چىقىرىىىدۇ، پۇشىۇغىمنى  ئىىىچ بولىىدۇ،  ئەرمەك

 ئارىسىغا ۋە قاراۋاتىمەن مغاتارغىقى. كېرەك ئىشلىتىش ئاۋاي پ نەرسىلەرنى بۆلىدىغان ۋاقىتنى

 چىقىرىشىقا  ئايرىىپ  ۋە ئالىدىم  قولۇمغىا . تىۇرۇپتىمەن  كىۆر پ  چىاچلىرىمنى  قالغىان  قىسىىلىپ 

 تالىدىن  بىىر  تىال،  بىىر . چىاچلىرىم  ئىنچىكە زەئىپ، كىرگەن ياشقا توقسان مېنىڭ. باشلىدىم

 توختىىدىم،  .تۆكۈلىىدۇ  نەرسىىمۇ  دېىگەن  ۋاقىى   قويىدۇم،  غۇدۇراپ دەپ ۋاقى ،. تۆكۈلمەكتە

 تېنىمنىى  ۋە تۇراتتى قوڭغۇزدەك قالغان يېتىپ ئوڭدا: قويدۇم تاش پ ئوڭدىسىغى  تارغاقنى

 بىىزگە  ھېچكىم يىلغىچە مىڭ ۋە قويسام تاش پ  مۇشۇنداق نەرسىنى ھەممە. شۈركۈند ردى

 ئەيىنەك  ئاچقۇ ، ئۈستىدە ئۈستەلنىڭ. تۇراتتى مۇشۇنداق يىل مىڭ نەرسە ھەممە تەگمىسە،

!  قىلماستىن مى  جايىدا، پېتى شۇ نەرسە ھەممە  ئىش؛ ئاجايىپ: كېرەكلەر-نەرسە ۆگۈن،چ

 .قاالتتى تۇرۇپ ھالەتتە پۇراقسىز رەڭسىز، قېتىپ، مۇزدەك پارچە بىر چاغدا شۇ خىياللىرىممۇ

 قانىىداق  تىنچلىقمىىۇ،   تىنچلىقمىىۇ، . ئىىوي يمەن مەن ۋە كېلىشىىىدۇ  ئەتە ئىىۇالر  لىىېكىن

 قانىداق  موما، بولسۇن، ئۇزۇن ئۆمرىڭىز سۆيىشىدۇ، قولۇمنى قانداقراق، ۇ،ئۆز ڭچ ئەھۋالىڭ،

 قىلمىاڭ ر،  گەپ تەڭ ھەممىڭ ر. كۈزىتىمەن ئۇالرنى موما؟ تۇردىڭىزمۇ ئوبدان ئەھۋالىڭىز،

 ئالىدىنىش  قىلىۋاتىسىەن؟  ئىىش  نىېمە  سىەن  سىۆزلە،  قېنىى  ھە،. يېنىمغا كەلگىنە سەن قېنى

-گەپ قويۇلۇۋاتقىان  دەپ شىۇنداق   بىۇ  ئۈچىۈن  ئالىدىنىش  ۋە بىلىمەن سوراۋاتىمەن، ئۈچۈن

 قىىاراپ پاراڭ شمامسىىىلەر؟ بىىىلەن مومىىاڭ ر مۇشىىۇنچىلىكمۇ؟. قىىويىمەن ئىىاڭ پ سىىۆزلەرنى

 ئاندىن. تۇرىمەن چۈشىنىپ ئاڭ پ، بۇالرنى كۈلىشىدۇ، سېلىشىدۇ، پاراڭ ئارا-ئۆز تۇرىشىدۇ،

 تېخى قۇالقلىرىم شۈكرى مىڭ خۇداغا ۋارقىراشما، ۋارقىراشما،. باش يدۇ قىلىشقا گەپ ۋارقىراپ

 ياخشىىى تىىازا قىىۇالقلىرى مومىمىزنىىىڭ بىىىر يەنە مومىىا، كەچىىۈر ڭ،. قالمىىىدى بولىىۇپ گىىاس

! دادائانىاڭ ر  ئەمەس، ئانىاڭ ر  ئانىا  يەنىى  مومىاڭ ر،  بىىر  يەنە سىىلەرنىڭ  مەن! ئاڭلىمىايتتى 

( دېيىلىدۇ دادائانا يەنى بابائاننە، انىسىئ دادىسىنىڭ ئاننەئاننە، ئانىسى ئانىسىنىڭ تۈركچىدە)

 ھە، توغرۇلۇقمىۇ؟  نىېمە  بېىرىڭ ر،  قىلىپ گەپ ماڭا بولدى، بولدى،! رەنجىمەڭ بولماڭ، خاپا

 ئىچىگە ئۈنلىرى بىردىن  قىلىدۇ؟ ئىش نېمە بېرىڭ ر، سۆزلەپ توغرۇلۇق موماڭ ر شۇ بوپتۇ،

  ئۇالرنىىڭ  چاغىدا  بىۇ  بىزنىىڭ؟  تتىى قى  ئىىش  نىېمە  مىومىمىز  راس ، ھە،: كېتىشىدۇ چۈشۈپ

 يېىتىمەن،  چۈشىىنىپ  بواللمىغىانلىقىنى  يېتىلىىپ  تولۇق ئىقتىدارىنىڭ چۈشىنىش ۋە كۆر ش
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 سىىورارمەن  يەنە  ئەمەس، ئۈچىىۈن چنپۈتىىۈش لىىېكىن دەيىىمەن، سىىورارمەن، يەنە بوپتىىۇال،

 ئۇالر: ئىدى مۇمكىن بولۇشى قالغان ئۇنتۇپ ئاللىقاچان بەلكىم ئۇالر مەقسىدىم، دېيىشتىكى

 بەن  بىلەن خىياللىرى ئۆز ئەمەس، بىلەن سورىغانلىرىم بىلەن؛ ھوجرا ئەمەس، بىلەن مەن

 ...تىكەندەك يالغۇز ئۆز م يەنى  مەن ۋە ئىدى

 پايدىسىى  يىاق، . ساقلىدىم يېگە  ئالدىم، ئۆر ك تال بىر تەخسىدىن ئۇزىتىپ قولۇمنى

. ئەمەس ئارىسىىدا  خىياللىرىمنىىڭ  ارىسىىدا، ئ كېىرەكلەر -نەرسە يەنە يەردىمەن، بۇ. بولمىدى

 سائەتنىڭ. بار مىنۇت بەش ئىككىگە ئون سائەت. ئولتۇرماقتىمەن قاراپ  ئۈستىگە ئۈستەلنىڭ

 ئۇالرغا. تۇرماقتا پېتى شۇ. قولياغلىق يېنىدا ئۇنىڭ گېزى ، يېنىدا شىشىسى،①كولۇنيا يېنىدا

 ئاسىتا  يىۈزىنى  دەپ دېسىۇن،  نىېمە  بىىر  ڭىا ما ۋە كېزىدۇ ئۈستىدە ئۇالرنىڭ نەزىرىم قارايمەن،

 ئەمىدى  ئەسىلىتەتتىكى،  ئىشىنى  نەرسىىنى،  كىۆپ  شىۇنچىلىك  ئىۇالر  لىېكىن  ئۆتىدۇ، سىيپاپ

 گېزىىى ، شىشىسىىى، كولونيىىا بىىىر پەقەت ۋە پەقەت. ئىىىدى قالمىغىىان نەرسىىە بىىىر دېگىىۈدەك

 ىتنىىىڭ ۋاق سىىاالھىددىنمۇ ھەتتىىا  ھىىېچكىم، چىكىلدايىىدۇ، : سىىائەت ۋە ئىىاچقۇ   قوليىىاغلىق،

 .بىلمەيدۇ نېمىلىكىنى

-كېلىپ بۇياققا ئۇياقتىن ۋە چۈششەك-ئۇششاق بولىدىغان، پەيدا ئارقىدىن-ئارقا تۇرۇپ 

 چىاچرا،  قىالمىغىن،  يىوالپ  يىېقىن  پەيىتلەرگە  بۇنىداق  ھەرگىز خىياللىرىم، تۇرىدىغان كېتىپ

 ئۆر ك تال بىر يەنە. سىرتىغا ئۆينىڭ ۋە ۋاقى  بولۇڭ ر، چىقايلى سىرتقا كەت، چىقىپ تېشىغا

 ۋە كېتىمەن قاراپ كۆپ تېخىمۇ كېرەكلەرگە-نەرسە چاغدا بۇنداق. چىقالمىدىم لېكىن يېدىم،

 مەن: قالىمەن ئىستەپ ئۆتكۈز شنى تېزراق ۋاقىتنى شۈركۈنۈپ، تېنىم نەرسىلەردىن ئوخشاش

 تۇرغان مەڭگۈ يەرلىرىدە تۇرغان كېرەكلەر نەرسە بولسا، بولمىغان ھېچكىم ۋە بولسام بولمىغان

 بىلمىگەنلىكىنىمىۇ  ئىكەنلىكىنىى  ئىۇىارەت  نېمىىدىن  ھاياتنىىڭ  ھېچكىم چاغدا بۇ ۋە بوالتتى

 !ھېچكىم بوالتتى، كەلتۈرمىگەن خىيالىغا

-يۇيۇنىۇپ  كىىردىم،  سىۇخانىغا  تىۇردۇم،  ئورۇنىدۇقتىن . ئاۋۇندۇرالمىىدىم  ئىۆز منى  ياق،

 .چىقتىم قايتىپ تاش پ يالغۇز ۈچۈكنىئۆم تۇرغان ساڭگى پ بۇلۇڭدا پاكىزلەندىم، تارىنىپ

 كارىۋاتنىڭ پەقەت ئۆچتى، چىراق تۇرغان ساڭگى پ تورۇستىن بېسىشىمغا كونۇپكىنى

 ئامال، نېمە ياتالمايمەن، يوتقانسىز لېكىن ئىسسىق، ھاۋا. كىردىم ئورنۇمغا يېنىق، بېشىدىكىسى

 ياستۇققا بېشىمنى يوشۇرىنارمەن، ئىچىگە ياتارمەن، ئاستىدا ياتارمەن، قۇچاق پ بولمىسا ھېچ

 نىۇرى  چىىراق  غىۇۋا . بىلىىمەن  كەلمەيىدىغانلىقىنى  تېىزال  ئۇيقۇنىڭ ۋە كۈتمەكتىمەن يۆلىدىم،

 !كېچىلىرى ياز ئىسسىق. تۇرىدۇ ئاڭلىنىپ ئاۋازلىرى تومۇزغا تۇرىدۇ، چۈشۈپ تورۇسقا

 ئىچەتتىۇق،  ىسىۈي  لىمىون . قى تتى ئىسسىقتەك تېخىمۇ چاغ ردا بۇرۇنقى يازالر لېكىن

 مۇنىداق  ئانىام  كىشىىلەر؛  تارتقان پەرتۇق ئاق ئەمەس، كوچى ردا لېكىن. ئىچەتتۇق شەربەت
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 يېڭى تۈز ك دۇكان ردا قايتىمىز، بازاردىن فاتىمە؛ ئىچىمىز، تەييارالتقۇزۇپ پاكىز ئۆيدە: دەيتتى

 گۈپۈلىدەپ   يمىز؛ئاڭ بىز سالىدۇ، پاراڭ كېلىدۇ، ساق يمىز، دادامنى ئاخشىمى. يوق نەرسىلەر

 اليىىق  بىىر  سىاڭا : ئىىدى  دېگەن مۇنداق قېتىم بىر. سۆزلەيدۇ تۇرۇپ يۆتىلىپ پۇرايدۇ، تاماكا

 داداممۇ تۇرۇۋالدىم، قىلماي گەپ بارمىش، درختۇر بىر! بەرمىدىم جاۋاپ. درختۇر ئۆزى چىقتى،

 ياشتا ئالتە ئون ئەمدى مەن ئالدى، تىلغا قېتىم بىر يەنە ئەتىسى لېكىن دېمىدى، نەرسە بىر

 نەدە مېنى ئىش، قىزىق: ئوي ندىم مەن دېدى، درختۇركەن، ئادەم ئۇ فاتىمە، قارا ئانام، ئىدىم،

 سىۆڭىكى؟  بىاش . درختۇر: ئوي ندىم يەنە لېكىن سورىمىدىم، قورقتۇم، بولغىيتتى؟ كۆرگەن

 درختۇركەن، بىر پارالق كەلگۈسى: قويدى قوشۇپ ۋە ئاچتى ئېغىز  قېتىم بىر يەنە دادام كېيىن

 ۋە غۇرۇرلىىۇق لىىېكىن، قانىىائەت، كەم ئىىاز بىىر  ۋە تىرىشىىچان قىلىىدىم، سۈر شىىتە مەن فىاتىمە، 

 ئىىدى،  ئىسسىىق  بەك ھىاۋا . دېمىىدىم  جىىم -الم. ئىوي نغىن  ئوبىدان  ئىىكەن،  ئادەم  ئەقىللىق

: ارتتىت ئالدىغا مېنى دادام دېدىم، ماقۇل، ئاخىرىدا،! بىلەي نېمە مەن: ئىچىۋاتاتتۇق شەربەت

 ھالقىا  قۇالقلىرىڭغىا  دېگەنلىرىمنىى  تۇرۇۋاتىسىەن،  ئالدىىدا  كېتىش ئۆيىدىن داداڭنىڭ قىزىم،

 چۈشىىىەند ر ۋاتاتتى، كېرەكلىكىنىىىى سورىماسىىىلىق گەپ تىىىوال ئەرلەردىىىىن: ئىىىاس قىلىىىىپ

 شىىۇنداق بىلەتىىتىم، دېمىسىىەڭمۇ مەن دادا، بولىىىدۇ، يارىشىىىدۇ، مۈشىىۈكلەرگى  قىزىقسىىىنىش

 چىشلىمە تىرناقلىرىڭنى قارا، قىلما، ئۇنداق قولۇڭنى قىزىم، قوياي دەپ قېتىم بىر يەنە بولسىمۇ

 .سورىمىدىم سورىما، سورىمايمەن، دادا، ماقۇل ئەمدى، بولدۇڭ چوپچوڭ ئۇنداق،

 ئىىىدۇق، بواللمىغىان  بىىالىلىق بولسىىمۇ،  بولغىىان يىىل  تىىۆت قىلغىلىى  تىىوي. سىورىمىدىم 

 ئاخشىىمى،  يىاز  بىىر  ئىسسىق ھاۋا چۈشەندىم، يىنكې تۈپەيلىدىنمىش، ھاۋاسى ئىستانۇۇلنىڭ

 كېيىن بۇندىن فاتىمە،:  كەلدى يېنىمغا ئۇدۇل ئەمەس، ئۆيىگە كۆر ش كېسەل ساالھىددىن

-پۇت بېرىۋاتاتتى، دەپ ئۆزى سورىمىدىم، دەپ نېمىشقا، ساالھىددىن،! تۇرمايمىز ئىستانۇۇلدا

 ياشىىمايمىز،  ئىسىتانۇۇلدا  ئەمىدى : تۇرالمىايتتى  جىىم  بالى رنىڭكىىدەك  كىچىىك  خۇددى قولى

 ئىسىتانۇۇلدا  ئەمىدى  سەن درختۇر، ساالھىددىن چاقىرىپ، مېنى پاشا تەلەت بۈگۈن فاتىمە،

 دېگىىنىم  يىاق،  يەنە، نومۇسسىىز  ئىۇ . دېىدى ! ھەپىلەشمەيسەن بىلەنمۇ سىياسىي تۇرمايسەن،

 بۈگۈنكى بىللە لەنبى باشقى ر سېنىمۇ تۇرىۋالساڭ، دەپ قەھرىمان، بىر دېگەن مەن دېگەن،

 خالىمايسىەنغۇ  بىۇنى  لىېكىن  بولىىدۇ،  يوللىۋەتسىەممۇ  تۈرمىسىىگە  سىنوپ بىلەن كېمە تۇنجى

 پىىارتىيەگە ئىۇ  ھېلىى  كەتتىىڭ،  ھەپىلىشىىپ  بەك بىىلەن  بىىز  يىوق،  ئامىال  بىزگىمىۇ . دەيىمەن 

 قىلىسىەن،  ئادەمىدەك  جايىىدا  ھۇشىۇڭ -ئەقلىى  قارىسىام  چىقتىىڭ،  بۇنىڭىدىن  ھېلى كىرسەڭ،

 بىاركەن،  كەسىپىڭ  ياخشىى   درختۇركەنسەن، ئىكەنسەن، قىلغان توي سىلكىۋەت، ىكال ڭن

 تاپااليسىىەن، پىىۇل كەچۈرگىىىدەك تۇرمىىۇش قىينالمىىاي  بارسىىاڭ يېىىرىگە قانىىداق دۇنيانىىىڭ

 ياش)ئىتتىھاتچى ر بۇ فاتىمە، چۈشەندىڭمۇ! بەرسۇن جاجاڭنى ئال ھ قانداقراق؟ فرانسۇزچەڭ
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 ئۇالرنىىىىڭ  سىىىىغدۇرالمايۋاتىدۇ، كىىىۆزىگە  ئەركىنلىكنىىىى قېلىشىىىىپتۇ،  ئالجىىىىپ( تىىىۈركلەر

 قىلىىمەن،  قۇبىۇل  تەكلىپىڭنى ئەپەندى، تەلەت ماقۇل، قالدى؟ پەرقى نېمە ئابدۇلھەمىتتىن

 تۈرمىدىن! ياق: قالما دەپ قورقتى، تۈرمىسىدىن سىنوپ يىغىشتۇرسام، دەرھال كۆرپەمنى-كۈدە

 بېرەلەيىىدىغانلىقىمنى پىىارىژدىن پنىجىىاۋا تېگىشىىلىك سىىىلەرگە ئەمەس، ئۈچىىۈن قىىورققىنىم

-بىر ئالماسلىرىڭدىن ياكى ئۈز كلىرىڭدىن فاتىمە، كېتىمىز، پارىژغا بىز. ئۈچۈن بىلگەنلىكىم

-مىال  ئىازراق  قالغىان  دادامىدىن  تېخىى  ھازىرچە مېنىڭ ماقۇل، خالىمامسەن،! سات ئىككىنى

 چىقىىپ  چەتىئەلگە  نېمىدەپ ،كېتەرمىز سەالنىككە ئەمەس، ياۋرۇپاغا بولمىسا بار، بىساتلىرىم

 كۆپ يەردە ئۇ كېتىپتۇ، ئىسكەندىرىيەگە درختۇر رىزا. بولىدۇ كەتسەكمۇ شامغا كەتكۈدەكمىز،

 تەگمەڭىى ر، ئۈسىىتىلىمگە تاپالمىىايۋاتىمەن، نەدە، خەتلىىىرىم يېىىزىپتىكەن، تاپقىىانلىقىنى پىىۇل

 بىۇالر  فىاتىمە،  ىغىانمۇ ئاڭل دەپ جەنىۋە  سىەن  بولىدۇ، بېرلىنمۇ خۇدايىم، ۋاي مەن، دېمىگەنمۇ

 تىىۇرغىچە  قىىاراپ  ھاڭۋىقىىىپ ئۇنىىداق  بىىولە، كېتىشىىتى،  بولىىۇپ بەتىىتەر  ئابىىدۇلھەمىتتىنمۇ

 بولۇشىى  قەيسەر دېگەن ئايالى ھۆرىيەتپەرۋەرنىڭ بىر يىغىشتۇر، ساندۇق رنى چامادان رنى،

 ىڭچەخىالىغىن  دېمەيتىتىم،  جىم-الم مەن. يوق ئىش بىر قورققۇدەك ئەمەسمۇ، شۇنداق كېرەك،

 ئابىىدۇلھەمىتكە ئەزۋەلەيتتىىى، ھەدەپ سىىاالھىددىن قىلمىىىدىم، گەپنىمىىۇ دېىىگەن بولسىىۇن،

 نېمە ئۇالرنى بېرىپ پارىژغا ئۆزىنىڭ ئەمدى ئەتكەنلىرىنى، قىلغان تۇرۇپ پارىژدا ئۇالرنىڭ

 پويىزغا پارىژدىن بىز كەلگەندە يېتىپ كۈن ئۇ ئاخىرىدا ۋە ئاڭلىتىۋاتاتتى قىلىۋېتىدىغانلىقىنى

 دېدى ئىزمىرغا دېدى، شامغا، ياق، كېيىن،! كىلىدىكەنمىشمىز قايتىپ قۇچۇپ زەپەر ئولتۇرۇپ،

 سېتىشىىمىز  مىۈلكىمىزنى -مىال  دېدى، رازى، مەن كەتسەكمۇ ترابزرنغا بولغاندا كەچقۇرۇن ۋە

  شىۇڭا  ئاتىماقچىمەن، كۆرەشكە كۈچۈمنى پۈتۈن سەن؟ تەييارمۇ پىداكارلىققا فاتىمە، كېرەك،

 لىېكىن  بىار،  قىۇلىقى  تىامنىڭمۇ  يىۈرمە،  دەپ ئالدىىدا  ماالي رنىڭ خىزمەتچىلەرنىڭ، م،سورىدى

 لەنەتتەككىىۈر بىىۇ دېىىگەن ئىسىىتانۇۇل مەن دېمىسىىەڭمۇ، كەت ماڭىىا سىىەن ئەپەنىىدى، تەلەت

 ئىۈن  يەنىى   مەن! دېسىەڭچۇ  نەرسىە  بىىر  كېتەيلىى،  نەگە فىاتىمە،   تۇرمايتتىم، پاھىشىخانىدا

 پەقەت شەيتان شۇنداق،. ئوي ۋاتاتتىم دەپ بالىكەن، كىچىك تېخى بۇ ۋە تۇراتتىم چىقارماي

 چىقىىارغىلى يولىىدىن بىلەنىى  كىتىىاب قىسىىىم ئىىۈ  ئالدىيااليىىدۇ، مۇشىىۇنداق بىىالىنى  كىچىىىك

 كېچىدە يېرىم كۈنى ئۇ: چۈشەندىم مەن، قىلىپتىمەن توي بىلەن باال كىچىك بىر بولىدىغان

 ئۇنىىڭ  ئىىدىم،  دېىگەن  ئىىچەي  نەرسىە  بىىر  ئىدى، قئىسسى ھاۋا ئىدىم، چىققان ھۇجرامدىن

: قارىىىدىم  ئېچىىىپ ئىىاۋاي پ ئىشىىىكىنى چىقىىتىم، كىىۆر پ يىىورۇقىنى چىىىراق خانىسىىىدىكى

 ئىىالغىنىچە ئارىسىىىغا ئالىقىىانلىرى يىىۈزىنى تىىىرەپ، ئۈسىىتەلگە  جەينەكلىرىنىىى سىىاالھىددىن

. چېچىۋاتىاتتى  نىۇرلىرىنى  ىزكۆر مسى  يۈزىگە يىغ ۋاتقان چىراق يېنىۋاتقان غۇۋا: يىغ ۋاتاتتى

 ئىادەمگە  يوغىان  بۇ يىغ ۋاتقان سۆڭىكىمۇ باش قالمايدىغان ئۆكسۈپ ئۈستىدىن ئۈستەلنىڭ
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 دېمەك، ۋە ئىچتىم سۇ ئىستاكان بىر بېرىپ ئاشخانىغا ياپتىم، ئاستا ئىشىكنى. تۇراتتى قاراپ

 .بالىكەن تېخى ئويلىدىم، دەپ بالىكەن،

. قارىىدىم  چۆگىۈنگە  ئەيىنەك  ئولتىۇردۇم،  كېلىىپ  تەلگەئۈسى  تىۇرۇپ،  ئاستا كارىۋاتتىن

 ھەيىىران ئىشىىقا بىۇ   تۇرااليدىغانىىدۇر؟ قىلمىاي  مىىى  ئۇنىداق  قىلىىىپ قانىداق  سىىۇ ئىچىىدىكى 

 بىىىر قىالغۇدەك  ھەيىران  سىۇ  ئىچىىدىكى  چۆگىۈن  ئەيىنەك  بىىر  خىۇددى   ، قى تىتىم  قالغانىدەك 

 ئىچىىگە  ئىۇنى  كۆمتىۈر پ،  د م ئىسىتاكاننى  ئۈسىتىگە  ھەرىنىىڭ  بىىر  قېتىم، بىر. نەرسىدەك

 چىقىىپ  يەردىىن  بىۇ : قى تىتىم  تاماشىا  تىۇرۇپ  ئورنۇمدىن پۇشقاندا ئىچىم. ئىدىم سولىۋالغان

-كىېچە  ئىككىى  ئىچىىدە  ئىسىتاكاننىڭ  يەتكىۈچە،  چۈشىىنىپ  يوقلىۇقىنى  يولنىڭ كېتىدىغان

 ۋە تۇرۇشىىتىن قىلمىاي  مىى   بۇلۇڭىىدا بىىر  ئاخىرىىدا  ۋە چىقتىىى تىپىىرالپ  توختىمىاي  كۈنىد ز 

 ئىىىش قىلغىىۇدەك باشىقا  ساق شىىتىن بىلمەسىىتىن سىاق ۋاتقانلىقىنىمۇ  نېمىنىىى ۋە ساق شىتىن 

 ئاچتىم، دەرىزىنى يىرگەندىم، بولدۇم، بىزار ئۇنىڭدىن چاغدا شۇ. يەتتى تونۇپ قالمىغانلىقىنى

 لېكىن كۆتۈرد م، ئىستاكاننى دەپ كەتسۇن، قېچىپ ئاپىرىپ، سۈر پ چېتىگە بىر ئۈستەلنىڭ

 رەجەپنىى . قېپقالىدى  پېتىى  شىۇ  ئۈسىتىدە  ئۈسىتەلنىڭ ! كەتمىىدى  ئۇچىۇپ  جىانىۋار  ئەخمەق

 يىرتتى، ئازراق گېزىتتىن. قىلدىم تەلەپ ئېزىۋېتىشىنى مەخلۇقنى يىرگىنىشلىك ئۇ چاقىردىم،

 كەبىى  ئۇالر ئۇمۇ قىيمىدى، كۆزى. تاشلىۋەتتى تۆۋەنگە دەرىزىدىن تۇتتى، ئاۋاي پ ھەرىنى

 .ئىدى

 ئورنۇمىدىن  قىى ي؟  قانداق. تۈگىدى ئىچتىم، ئالدىرىماي قۇيدۇم، سۇ لىق ئىستاكانغا

 سالدۇرغان ئۆينى بۇ يەرگە بۇ ۋە قويدۇم يانچى پ ياستۇققا بېشىمنى كىردىم، ئورنۇمغا تۇردۇم،

 كېسەل يەردە بۇ: ئاي ندۇراتتى تۇتقىنىچە قوللىرىمدىن ساالھىددىن. قىلدىم خىيال چاغ رنى

 ئۇسلۇبىدىكى ياۋررپا يەردە بۇ بولىدۇ، ئۆي يەيدىغان تاماق يەردە بۇ ىدۇ،بول ئۆيۈم كۆرىدىغان

 بىرى ھەر چۈنكى ياسىتىۋاتىمەن، ھوجرا ئايرىم ئايرىم، ئۈچۈن بىرى ھەر بالى رنىڭ ئاشخانا؛

 بىاالم  ئىۈ   فاتىمە، شۇنداق كېرەك، يېتىشتۈرىشى خاراكتىرىنى ئۆز  يېتىپ ھوجرىسىدا ئايرىم

 نېمە ئورناتمىدىم، قاپقاق ياكى ساالسۇن دەرىزىلەرگە تۇرۇپسەن، كۆر پ ،دەيمەن بولسىكەن،

 كىشىىلەرمىز،  ئەركىىن  ھەممەيىلەن  ھىايۋانمۇ؟  قۇشىمۇ،  ئايىال ر  نەرسىە،  قام شمىغان دېگەن

 ئۇ بېكىتەيلى، ساالسۇن دەرىزىگە ئوخشاش ئۇالرغا بىزمۇ كېتەلەيسەن، تاش پ مېنى خالىساڭ

 ئەمەس، پىشىايۋان   يېىرى  تۇرغىان  چىقىىپ  ئاۋۇ بىنانىڭ  فاتىمە، ەدېم يەرگىمۇ، بۇ يەرگىمۇ،

 مەنزىىرە،  گىۈزەل  دېىگەن  نېمە دەرىزىدۇر، ئېچىلغان ئەركىنلىككە دېگەن ئۇ بالكون، بەلكى

 كىلىومېتىر،  ئەللىك بەلكىم، قالغاندۇ تېگىدە بۇلۇت رنىڭ ئاۋۇ  ئىستانۇۇل ئەمەسمۇ، شۇنداق

 بىۇ  ئۇالرنىىڭ  كېتىىدۇ،  ئۆتۈپ تېز ۋاقى  قاپتۇق، چۈشۈپ گەبزەدە ياخشى ھېلىمۇ پويىزدىن

 پۈتمەسىتىن   ئىۆي  بىۇ  بەلكىىم  ناتىايىن،  كېلىشىشىىمۇ  ئېقىنىىڭ  بىلەن ھۆكۈمىتى ئەخمەقلەر
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 قايتىىارمىز، ئىسىتانۇۇلغا  دەرھىال  بىزمىۇ  ۋە كېىىتەر ئاغىدۇرۇلۇپ ( تىۈركلەر  يىاش )ئىتتىھىاتچى ر 

 ...فاتىمە

 لىىېكىن پارتلىىىدى، ئىىۇرۇش بىىىر يەنە ۇلىىدى،تۇغ درغىىان بىىاالم ۋە پىىۈتتى ئىىۆي كېىىيىن

 فاتىمە، ماڭا، ساالھىددىن ئاغدۇرۇلمايۋاتاتتى، تېخىچە ھۆكۈمىتى ئەخمەقلەرنىڭ ئىتتىھاتچى

 كېلىشىىمنى  ئىسىتانۇۇلغا   مېنىىڭ  ئەمەس سېنىڭ تەلەت ، كەل بېرىپ بىر ئىستانۇۇلغا سەن

 كىۆر پ  داداڭنىى  لەتتىڭ،كې كۆر پ ئاناڭنى كەلمەيسەن، بېرىپ نېمىشقا سەن ، چەكلىدى

  يېڭى سېتىۋاالتتىڭ، كېرەك-نەرسە كۆر شەتتىڭ، بىلەن قىزلىرى پاشانىڭ شۈكرى كېلەتتىڭ،

 پېدالىنى ماشىنىسىنىڭ تىكىش كەچكىچە ئەتىدىن يەردە بۇ كىيەتتىڭ، ئېلىپ نەرسىلەردىن

 نەرسىىىلىرىڭنى توقىغىىان تىكىىكەن، خورىتىىىپ كىىۆزلىرىڭنى گىىۈزەل كېچىلىىىرى ۋە تېپىىىپ

. دەيتتىى  كەلمەيسىەن؟  بېرىىپ  نېمىشىقا  فىاتىمە،  كۆرسىىتەتتىڭ،  ئاناڭغا كېيىپ ھېچۇولمىسا

 بىلىلە  ئاغدۇرۇلغانىدا  ئىۇالر  سىاالھىددىن،  بىارىمىز،  بىلىلە  تۇرۇۋاالتتىم، دەپ ياق، مەن لېكىن

 ساالھىددىننىڭ كۆرد م، گېزىتتە كۈنى بىر. ئاغدۇرۇلمايۋاتاتتى نېمىشقىكىن لېكىن بارىمىز،

 كەتمەيتتى، دەپ ۋاي گېزىتقا بۇرۇنقىدەك ئۇ لېكىن كېلەتتى، كېچىكىپ كۈن ئۈ  ىرىگېزىتل

 بولۇپ قىلماس پەرۋا خەۋەرلىرىگىمۇ ئۇرۇش كەلگەن قەلئەدىن چاناق ۋە گالىچيا پەلەستىن،

 قويۇشنىمۇ ۋاراق پ ئېلىپ قولىغا كېيىن تاماقتىن كەچلىك كۈنلەردە، بەزى. ئىدى كەتكەن

 ئوقىىۇدۇم؛ مەن بولىىۇپ تىىۇنجى خەۋەرنىىى ۋە گېزىتنىىى ئىىۇ ئۈچىىۈن، نلىقىقېلىۋاتقىىا ئۇنتىىۇپ

 خۇددى ئۈستىگە تەخسىسىنىڭ گېزىتنى تېپىپ، خەۋەر ئاغدۇرۇلغانلىقىدىن ئىتتىھاتچى رنىڭ

 كۆتىۈر پ،  بىاش  ئىنسىىكلوپېدىيىدىن  يېزىۋاتقان قويدۇم؛ قويۇپ مېۋىدەك پىشقان چىرايلىق

 خەتىلەر  چوڭ چۈنكى كۆردى؛ خەۋەرنى ېزىتتىكىگ چۈشۈپ  پەسكە ئۈچۈن تاماق چۈشلۈك

 ئاخشىامغا  لىېكىن  سىورىمىدىم،  مەنمىۇ . دېمىدى ھېچنىمە ۋە ئوقۇدى. ئىدى يېزىلغان بىلەن

 كېىيىن  چۈشىتىن  پۈتىۈن  بولىدىكى،  مەلىۇم  تىۋىشلىرىدىن ئاياغ كېلىۋاتقان ئۈستىدىن قەدەر

 بىىر  ساالھىددىن ۋاقتىدىمۇ تاماق كەچلىك. ئىدى يېزىلمىغان سۆزمۇ بىر ئىنسىكلوپېدىيىگە

 سىىاالھىددىن، كۆرد ڭمىىۇ: قويىىدۇم دەپ مۇنىىداق پەقەت مەن تۇرىۋالغاچقىىا، دېىىمەي نەرسىىە

 بوپتىۇ،  ۋەيىران  دۆلىتىى  ئىتتىھاتچى ر غۇالپتۇ، ھۆكۈمەت دېدى، شۇنداق، ھە، ئاغدۇرۇلۇپتۇ؟

 كېيىن. ېمەيتتىد جىم-الم ۋە قارىيالمايۋاتاتتى ئىچىگە كۆز منىڭ! بوپتۇق مەغلۇپ ئۇرۇشتىمۇ

 قىلىدىغان، ئارزۇ كېتىشنى ئۇنتۇپ ۋە قارىماستىن كۆز مگە چېغىدىمۇ قوپقان داستىخاندىن

 ئېلىۋاتقانىدەك  تىلغا تۇرۇپ سىقىلىپ ئىچى گۇناھنى بىر كەلتۈرىدىغان نومۇسىنى كىشىنىڭ

 بىىۇ  چىىۈنكى  فىىاتىمە، بىىارارمىز،  پۈتكەنىىدە ئىنسىىىكلوپېدىيە  ئىسىىتانۇۇلغا: دېىىدى  رەۋىشىىتە

 سېلىشىتۇرغاندا،  بىىلەن  ئىش ر كاتتا ئىشەنگۈسىز چىقىدىغان ررياپقا بىلەن ىنسىكلوپېدىيەئ

 ۋە چۈششىەك -ئۇششىاق  ئىاددىي،  ئۇ ئاتىۋالغان دەپ سىياسىي ئەخمەقلەرنىڭ ئىستانۇۇلدىكى
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 ۋە كاتتىا  تېخىمىۇ  ئىىش  قىلىۋاتقان يەردە بۇ مەن ئەرزىمەيدۇ، ھېچنىمىگە ئىش ر يوق تايىنى

 ئىشنى بۇ ۋەزىپە؛ بىر ئىشەنگۈسىز يوقالمايدىغان تەسىرى ئۆتسىمۇ ئەسىر بىر ىش،ئ بىر تېرەن

 دېىىدى چىقىىاي، مەن ئەمىدى  فىىاتىمە، يىوق،  ھەققىىىم مېنىڭمىۇ  قويۇشىىقا تاشى پ  يولىىدا يېىرىم 

 سىرىنى ئۆلۈمنىڭ تا كەتكەنچە چىقىپ شۇ كەتتى، چىقىپ ئۈستىگە دەرھال ۋە ساالھىددىن

 تارتقانىدىن  ئىازاپ  ۋە ئىاغرىق  چىدىغۇسىز ئايدا تۆت كېيىنكى ڭدىنئۇنى ۋە قەدەر، بايقىغانغا

 ئوتتۇز يەنە ئىنسىكلوپېدىينى غەلىتە ئۇ قەدەر كەتكەنگە ئۆلۈپ قۇسۇپ قان كۈنى بىر كېيىن،

 ئېيىتىمەن،  رەھىمەت  ساڭا ئۈچۈن  ئىش مۇشۇ پەقەت مەن، ئۈچۈن يازغانلىقى ۋە يازدى يىل

  جەننەتھىسىاردىمەن، _ يەردە بىۇ  بېىرى  يىلىدىن  تمىىش يە مەن قىلىىپ  شۇنداق ساالھىددىن،

 پېتىشىتىن  گۇناھقىا  ئىۇ  ئاتىغىان  دەپ «دۆلەت دىنسىىز  ۋە ئىسىتانۇۇل  كەلگۈسىدىكى»  سەن

 ...ئۇخ  خاتىرجەم ئەمدى فاتىمە، قۇتۇلغانسەن ئەمەسمۇ، شۇنداق قالدىم، قۇتۇلۇپ

 سىالماقتىمەن،  قىۇالق  ازىغىا ئاۋ پويىز كېلىۋاتقان يىراقتىن ۋە ئۇخلىيالمايۋاتىمەن لېكىن

 بىۇ  بىۇرۇن . تاقىلداشىلىرىغا  ۋە ئاۋازىغىا  موتىۇر  چىقىدىغان ئۇزۇن-ئۇزۇن ئاندىن گۈد كىگە،

 ئۆيلەرنىىڭ،  تۇپراق رنىىڭ،  دۆلەتلەرنىىڭ،  گۇناھسىىز  يىىراق ردا . كۆرەتتىم ياخشى ئاۋازالرنى

 ئۆتىۈپ  پىويىز  بىىر  يەنە. تتىمئالدىنا ئاسان  ئىدىم، باال  قى تتىم؛ خىيال بارلىقىنى باغ رنىڭ

 تىىۇرۇپ ئاسىىتىدا ئىڭىكىمنىىىڭ ياسىىتۇقۇم! ئويلىمىىا نەگە، ئەمىىدى؛ ئاڭلىمىىايۋاتىمەن كەتتىىى،

. سالقىن ئاستى قۇالقلىرىمنىڭ ئەمدى قويدۇم، بېشىمنى. ئۆرىدىم قايرىلىپ قاپتۇ، ئىسسىپ

 ددىنسىىاالھى. يىىوق ئىشىىمۇ قىسىىتايدىغان بىرىنىىى-بىىىر بىىوالتتى، سىىوغۇق كېچىلىىىرى قىىىش

 ئۆيگە يان سەسكىنىپ پۇرىقىدىن ھاراق تۇرغان پۇراپ ئاغزىدىن مەن ئۇخ يتتى، خورۇلداپ

 قاراپ بىر قەغەزلىرىگە ئىدىم، كىرگەن ئۆيگە بىر يەنە قېتىم بىر. ئولتۇراتتىم سوغۇقتا كىرىپ

 باقىاي،  كىۆر پ  بىر يېزىۋاتىدۇ، نېمىلەرنى ئولتۇرۇپ كەچكىچە ئەتىدىن دېگەنىدىم، باقاي،

 يېزىپتىىۇ؛ تېمىىدا  دېىىگەن مىايمۇن، _  بوۋىسىىى ئىنسىان رنىڭ :  يېزىپتىىۇ مۇنىداق  دېگەنىىدىم، 

 ئىشەنگۈسىىىىىز ياۋرۇپىىىادىكى  پەنلەرنىىىىىڭ بىىىىز  مەسىلىسىىىىىنىڭ، مەۋجۇتلىىىۇق  تەڭرىنىىىىڭ 

 تاشىىلىنىپ چەتىىتە بىىىر ئايلىنىىىپ، ئىشىىقا بىىىر كۈلكىلىىىك نەتىجىسىىىدە تەرەققىياتلىرىنىىىڭ

 ئوتتۇرا تېخىچە شەرقنىڭ يېزىپتۇ؛ كۈنلەردە مۇشۇ ئاي، مۇشۇ بولۇۋاتقان شاھى  قالغانلىقىغا

 ئوچىىۇم بىىر  بىزنىىى، ھىالىتى،  ئۇخ ۋاتقىىان قاراڭغۇلۇقلىرىىدا  چىىىركىن ۋە چۇڭقىۇر  ئەسىىرنىڭ 

 ئېلىىپ  تىرىشىچانلىققا  كۈچلىۈك  ئاجايىپ ئەكسىچە دەل ئەمەس، ئۈمىدسىزلىككە زىيالى رنى

 ئۇ پەقەت بىز، بىلىملەرنى بۇ پۈتۈن ئېنىقكى، ەنەرس شۇ چۈنكى يېزىپتۇ؛ دەپ كېرەك، بېرىشى

 دەپ كېىرەك،  چىقىشىمىز بايقاپ يېڭىدىن بەلكى ئەمەس، كېلىشمىز ئېلىپ يەرگە بۇ يەردىن

 ئۈچۈن قىلىش يوق ئىچىدە ۋاقى  قىسقا تېخىمۇ پەرقنى يىللىق يۈز نەچچە ئارىدىكى يېزىپتۇ؛

 ئاخىرالشىىتۇرغان يىلىنىىى يەتتىنچىىى خىزمەتنىىىڭ خاراكتىرلىىىك ئابىىىدە بىىۇ ئەمىىدى يېزىپتىۇ؛ 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 25 

 

  

 ۋاي كۆرمەكتىمەن، توپىنى ئىنسان ر دۆتلەشتۈرىۋېتىلگەن بىلەن قورقۇنچىسى خۇدا چېغىمدا،

 ئويغۇتىش تىرىكتاپ رنى توپ بىر. ئوقۇۋاتاتتىم لېكىن  بولدى، قوي ئوقۇماي فاتىمە، خۇدايىم،

 ئىشى رنى  قاتىار  بىىر  لىىدىغان تۇيۇ كۈلكىلىىك  بەك مەملىكەتىلەردە  قىلغىان  تەرەققىى  ئۈچۈن،

 گەپلەرنىى  مۇشىۇ  ھېچۇولمىسىا  يېزىپتىۇ؛  دەپ چۈشىۈپتۇ،  زىممەمىگە  مېنىىڭ  دېمەك، قىلىش،

 ئوخشاش، بولمىغىنىغا درستۇمنىڭ بىرەر كاشكى، بولسىمۇ بولغان درستۇم بىرەر قىلىشقۇدەك

  يېزىپتۇ؛ دەپ ساالھىددىن، يالغۇزسەن، تىكەندەك  ئۈزد م، ئۈمىدىمنى خوتۇندىنمۇ سوغۇق بۇ

 قۇشى رنىڭ  ۋە لەيلەكىلەر  قويۇپتىۇ؛  يېزىپ قەغەزگە بىر كىچىك ئىش رنى قىلىنىدىغان ئەتە

 پايىدى ن،  خەرىتىىدىن  كىتابىىدىكى  پولىكوۋسىكاينىڭ  ئۈچۈن خەرىتىسى يول كۆچۈشىنىڭ

 ئەمدى ياق، يېزىپتۇ؛ مەسەل ئاددى ئۈ  ئۈچۈن ئىسپات ش تىرىكتاپ رغا يوقلۇقىنى خۇدانىڭ

 ۋە ئىاتتىم  پىرقىرىتىىپ  قەغەزلىرىنىى  گۇنىاھ  فىاتىمە،  بەس، بولىدى  قالمىدى، وقۇغۇچىلىكىمئ

 ئىۆيگە  بىۇ  تولغىان  بىىلەن  كۇپۇرلىۇق  قەدەر كىۈنگە  قىارلىق  سوغۇق، ئۇ كېيىنكى ئۆلگەندىن

 ئەتىسىى  كەتىتىم،  چىقىىپ  ئۆيىدىن  بىۇ  تۇرغىان  يېغىىپ  مىۇز  ئۈچىۈن  كىرمەسلىك ئىككىنچى

 چېغىمدا قالغان ئۇخ پ كېچە تۈنۈگۈن: ئىدى بىلىۋالغان قاراپ  بىر ساالھىددىن ئەتىگەندە

 مالتى پسەن، دەپتەرلىرىمنى كىرىپ خانەمگە. دېمىدىم جىم-الم فاتىمە؟ كىرىپسەن، خانەمگە

 چۈشۈرىۋېتىپسەن، يەرگە  بەزىلىرىنى قىپسەن، قااليمىقان مالتى پسەن،. تۇردۇم جىم فاتىمە؟

. تىۇراتتىم  جىىم  مەن! ئوقىۇ  بولىىدۇ،  ئوقۇسىاڭ  خالىغىانچە  وق،يى  ھېچۋەقەسىى  بوپتىۇ،  فىاتىمە، 

 يەنىى   مەن ئوي ۋاتىسىەن؟  نىېمە  فىاتىمە،  قىپسىەن،  ئوبىدان  ئىاپىرىن،  شىۇنداقمۇ؟  ئوقۇدۇڭ،

 ئوقىۇش . فىاتىمە  ئوقۇ شۇنداققۇ؟ بىلىسەن، قىلىدىغانلىقىمنى ئۈمىد مۇشۇنى مېنڭ. بۇتتەك

-ئىۈن  مەن... جىقكىى  شىۇنچىلىك  ئىشىمىز انقىلىدىغ ئۆگەن، ۋە ئوقۇ ئىشتۇر، ياخشى ئەڭ

 ھاياتتىا  بىۇ  ئىاھ،  فىاتىمە،  قالىسىەن  كىۆر پ  كىۈنى  بىىر  ئويغانسىاڭ،  ئوقىۇپ . تىۇراتتىم  تىنسىز

 !جىق دېگەن نېمە جىق، دېگەن نېمە  كۆپ، دېگەن نېمە ئىش قىلىدىغان

 ئۆيلەر، كېرەكلەر، نەرسە: ئاز بەك بىلىمەن، بولدى، يىل توقسان: بار نەرسە ئاز بەك ياق،

 ئېتىلمەيدىغان قىلسا قانداق ۋاقى ؛ ئاز بىر ئاندىن يەرگە؛ بۇ يەردىن ئۇ كۆرىمەن؛ قارايمەن،

 ھىازىر  ئىچىىدە،  بېشىىمنىڭ  ۋە گەۋدەم مېنىىڭ : تىامچى ر  توختاۋسىىز  تامچىلىغىان  جۈمەكتىن

 قىلىىدۇ، تا ئېچىلىىدۇ،  قىاپقىقى  دەرىزە ئېچىلىدۇ، يۇمىلىدۇ، كۆز ھازىر، باياتىن ئىدى، باياتىن

. كېلىدۇ ئەتە ئۇالر. ساق يمەن يەنە. ئالدانمايمەن لېكىن سەھەر؛ بىر يەنە مانا، كۈند ز،-كېچە

 سىۆيۈش  قولىۇمنى : كۈلىشىدۇ سۆيىشىدۇ، قولۇمغا. بولسۇن ئۇزۇن ئۆمر ڭ! مەرھابا مەرھابا،

 رىبىى  مەنىدەك  مومىا؟  تىنچلىقمىۇ  تىنچلىقمىۇ، . غەلىتە چاچ ر باش ردىكى ئېگىلگەن ئۈچۈن

 ئۇيقۇ، كەل. ئۆلۈكلەر مازارالر،. كۈتىۋاتىمەن ياشاۋاتىمەن، شۈكرى، خۇداغا دېيەلىسۇن؟ نېمىمۇ

 .كەل
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. كەتتى ھەرىمۇ. ئەمدى ئاڭلىمايۋاتىمەن، ئاۋازىنى تومۇزغى رنىڭ. ئۆر لد م كارىۋاتتا

 ئۇالرنى پئويغىنى بالدۇر... سېغىزخان ر قاغى ر، تام ردا سەھەرلەردە قالدى؟ نېمە سەھەرگە

 پادىشىىىاھ رنىڭ، ئايىىىال راسىىتمىدۇر؟  ئىكەنلىكىىىى ئىىوغرى  سىىىېغىزخان رنىڭ. تىڭشىىايمەن 

 قۇش ئۇ چۈشكەنمىش، پېيىگە ئوغۇرالپتۇمىش، سېغىزخان بىر جاۋاھىراتلىرى؛ مەلىكىلەرنىڭ

 ئۇچار؟ قانداق جانىۋار بۇ. قالىمەن دەپ ئۇچقاندۇر، قانداق بىلەن نەرسىلەر ئېغىر شۇنچىۋې 

 تاماقتىن ئۇنتۇيدۇ، سالمايدىغانلىقىمنى قۇالق گەپلىرىگە ئىچىۋالسا شىشە ئىككى ئەمەس، بىر

 فاتىمە، يازدىم، ھەققىدە ئۇچۇش ۋە قۇش ر ئايررپ ن ر، بۈگۈن. بېرەتتى سېلىپ پاراڭ كېيىن

 ئىچىدە ھاۋانىڭ فاتىمە، ئەمەس، بوش ھاۋا ئاڭ ، گېپىمنى دېدىم، بوالي يېزىپ قىسمىنى ھاۋا

 ئىگەللىىگەن  ئىچىىدە  سىۇنىڭ  قېيىىق  تۇرغىان  لەيىلەپ  سىۇدا  خىۇددى  بار، ماددى ر دانە انە،د

 قانىداق  كېمىسى ھاۋا شارلىرى، ھاۋا ياق، مەن، ئۇچرىغاندەك، بېسىمىغا سۇنىڭ ئورۇنچىلىك

 ھەر ۋە سۆزلەيتتى ئىدى، قالغان ھاياجانلىنىپ ساالھىددىن لېكىن چۈشەنمەيمەن، ئۇچىدۇ،

 بىلىشىمىز ھەممىسىنى بۇالرنىڭ مانا،: چىقىراتتى جارقىراپ-ۋارقىراپ سىسىنىخۇال قېتىمقىدەك

 بىلىملىرىنى پەن ئىجتىمائىي ۋە تەبىئىي بارلىق ئىنسىكلوپېدىيە؛ بىر بۇ؛ الزىمى بىزگە كېرەك،

! سىىالمايۋاتىمەن قىىۇالق گەپلىىىرىڭگە سىىېنىڭ مەن لىىېكىن بىزمىىۇ، ۋە ئۆلىىىدۇ خىىۇدا بىلسىىەك

 خۇدا شۇنداق،: سالمايمەن قۇالق سۆزلىگەنلىرىگىمۇ تەلۋىلەرچە ىۋالسا،ئىچ شىشىنى ئۈچىنچى

 كۆر ش ياخشى ئۆزىنى ئاندىن! خوتۇن كالۋا ئۆلدى، خۇدايىڭ سېنىڭ. بار بىلىم فاتىمە، يوق،

 شىىەھۋەتكە  پەس قالمىغانىىدا، نەرسىىە بىىىر ئىشىىەنگۈدەك  باشىىقا يىرگىنىشىىتىن ئۆزىىىدىن ۋە

... مىاالي  بىىر . فىاتىمە  ئويلىمىا،  بىۇالرنى . چاپاتتى ئۆيگە ياغا  كىچىك باغدىكى چۆمۈلەتتى،

 ئىات  بىاغ رنى،  كونىا  سىەھەرلەرنى،  گىۈزەل ! ئوي  نەرسىلەرنى باشقا! لەقۋا ئىككى...ئويلىما

 .كەل ئۇيقۇ، كەل...ھارۋىلىرىنى

! قىاراڭغۇلۇق  جىمجىى  . ئىۆچتى  چىىراق  سىوزىلىۋېدى،  مۈشىۈكتەك  ئېھتىياتچان قولۇم

 كۆرەلمەيۋاتىمەن، نەرسىلەرنى. بىلىمەن تۇرىدۇ، شۇڭغۇپ جانسىز نۇر ىنقاپقىقىد دەرىزىنىڭ

 تۇرغان بولمىساممۇ مەن گويا قېلىشتى، يالغۇز ھالدا تىنسىز-ئۈن قۇتۇلۇشتى، قاراشلىرىمدىن

 مەن لېكىن قىلىشاتتى، بېرىۋاتقاندەك سۆزلەپ تۇرااليدىغانلىقىنى قىلماستىن قىمىر جايلىرىدا

 يىېقىن  ماڭىا  يەردە، بۇ سىلەر كېرەكلەر، – نەرسە يەردە، بۇ سىلەر: ىمەنبىل ئوبدان سىلەرنى

 بىرسىىدىن  تىۇرۇپ  تىۇرۇپ . قىلىسىىلەر  خەۋەرداردەك ئىكەنلىكىمدىن يەردە بۇ مېنىڭ يەردە،

 ئىىاۋاز بىىر  مەنمىۇ  ئەمەس، نىاتونۇش  تونىۇيمەن،  ئاۋازىىىدىن چىقىىدۇ،  ئىاۋاز  قىلىىپ " تىرىىك "

 نىېمە  نەرسىە  دېىگەن  بوشىلۇق  تۇرىۋاتقىان  ئىچىدە بىز: ەنسۈرىم خىيال ۋە دەيمەن چىقىراي،

 بىىر . بىىلەن  قەتئىيلىىك  ۋە كەسىكىنلىك . بۆلىدۇ ئۇنى ۋە چىكىلدايدۇ سائەت! غەلىتە دېگەن

 ئىىۇخ پتىمەن،! مەرھابىىا مەرھابىىا،. كەپتىىۇ ئىىۇالر ئېتىپتىىۇ، تىىاڭ. باشقىسىىى ئانىىدىن خىيىال، 
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! كەلدى ئۇالر خانىم، چوڭ كەلدى، ئۇالر. ەنئۇخ پتىم قېنىپ ئۆتۈپتۇ، ۋاقى  ئويغىنىپتىمەن،

 بىز نەگە؟ فاتىمە،! ئامانەت ئال ھقا نەگە؟ ئاڭ ندى، گۈد كى پويىز بىر يەنە تۇرسام ساق پ

 تىكىش! ئالدىم ئالدىڭمۇ؟ ئۈز كلىرىڭنى. چەكلىدى تۇرىشىمىزنى ئىستانۇۇلدا ئانا، ماڭدۇق

 ئۆمىىۈر بىىىر سىىاڭا ئىىۇالر مەرۋايىتلىرىڭنىى؟  ئالماسىىلىرىڭنى،. ئالىىدىم ئۇنىمىىۇ ماشىنىسىىنىچۇ؟ 

 پويىزغىا  كېىرەكلەر -نەرسىە  سىاندۇق ر، . ئانىا  يىغلىمىا ! قىايتقىن  چاققانراق. فاتىمە ئەسقاتىدۇ،

 يىراق رغىا،  بىىلەن  ئېىرىم  چىقىۋاتىمىز، سەپەرگە كۆرمىدىم، يۈزى پەرزەن  تېخى. بېسىلماقتا

 چىقىىۋاتىمىز،  پويىزغىا  دېيەلمەيدۇ، ەرسەن بىر ھېچكىم قىلىنىمىز، سۈرگۈن دۆلەتلەرگە قايسى

 ئامانەت ئال ھقا دادا، ئامانەت ئال ھقا پۇالڭ تتىم، قول سىلەرگە تۇرۇۋاتىسىلەر، قاراپ بىزگە

 .كېتىۋاتىمەن يىراق رغا كېتىۋاتىمەن، مەن ئانا،
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 ئۈچىنچى باب
 

 

 دى؟بارمى ئىشىڭ ر بىرەر_ باققال، دېدى_ خوش،_ 

 .تارقىتىۋاتىمىز باغاق_ مۇستافا، دېدى_ ئۆتكۈزمەكچى، كېچىلىك بىر ياش ر مىللەتچى_ 

 .چىقاردىم باغاق رنى سومكىدىن مەن

 .يوق ۋاقتىم_ باققال، دېدى_بارمايمەن، يەرلەرگە ئۇنداق مەن_ 

 قويمايسەن، ئېلىپ تال ئىككى بىر، بولسىمۇ يۈزىسىدىن قول ش ياش رنى مىللەتچى_ 

 .مۇستافا دېدى_ ۇنداقمۇ؟ش

 .باققال دېدى_ ئالدىم، ھەپتى  ئۆتكەن تېخى_ 

 بولمىساق؟ يەردە بۇ ھەپتە ئۆتكەن بىز_ مۇستافا، دېدى_ بىزدىنمۇ؟_ 

 .سەردار دېدى_ !گەپ باشقا ئۇ بولساڭ قىلغان ياردەم كوممۇنىست رغا سەن_ 

 .كەلمەيدۇ ياق رغا بۇ ئۇالر_ باققال، دېدى_ ياق،_ 

 خالىمايمۇ؟ كۆڭلى_ سەردار، دېدى_ كەلمەيدۇ؟ ئۈچۈن مەنې_ 

 ئىشى رغا  بۇنىداق  مەن ئاغرىتمىاڭ ر،  بېشىىمنى  مېنىڭ_ باققال، دېدى_ بىلمەيمەن،_ 

 .ئارى شمايمەن

 قورقىۇپ  بىىزدىن _ سىەردار،  دېىدى _ تاغا، بېرەي دەپ مەن كەلمىگەنلىكىنى نېمىشقا_ 

 پىاراق -غەلىلە  ئوخشىاش  تۇزالغىا  يەرنىمىۇ  بىۇ  ركوممۇنىسىت   بولسىاق  بولمىغان بىز. كەلمەيدۇ

 .بوالتتى قىلىۋالغان جاي يىغىدىغان

 !ساقلىسۇن خۇدايىم_ 

 ئىىاۋۋال ھەقىچىىان؟ بىلەرسىىەن قىلىۋاتىىىدۇ، قانىىداق يۇرتداشىى رغا تىىۇزالدا ھەبۇەللىىى،_

 ...چاقارمىش ئۆر پ تەزگاھ رنى

 .تۇراتتى پارقىراپ ،پاكىز-پاك ئەينىكى قارىدىم، تەزگاھىغا ئەينەكلىك دۇكاننىڭ

 .سەردار دېدى_ بېرەيمۇ؟ دەپ قىلىۋېتىپتۇ قانداق بەرمىگەنلەرنى پۇل ئاندىن_ 

 قىلىىدىغان  مۇشىۇنداق  ھەمىشىە  كوممۇنىسىت ر  كەلگەنىدى، مازارلىق ر كال مغا مېنىڭ

: قىلدى چۈشەنگەندەك ئاخىرى باققالمۇ. كەتكەندۇر تولۇپ لىققىدە مازارلىق ر رۇسىيەدە بولسا،

 .تۇراتتى قاراپ بىزگە ھالدا قىزارغان قىپقىزىل يۈزى قويۇپ، بېلىگە قولىنى
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 دەيسەن؟ ئاالي لىرالىق قانچە بىزنىڭ، قىس ۋاقتىمىز_ مۇستافا، دېدى_ تاغا، خوش،_ 

 .چىقاردىم بىلەتلەرنى دەپ كۆرسۇن، ئۇنى مەن

 .سەردار دېدى_ ئالىدۇ، تال ئون_ 

 .باققال دېدى _ئالغانتىم، ھەپتە ئۆتكەن تېخى_ 

. بىالى ر  قىلمىايلى  ئىسىراپ  ۋاقىى   بىكىار  بىكاردىن_ سەردار، دېدى_ ئەمىسە، ماقۇل_ 

 بىرال مۇشۇ قورقمايدىغان كېتىشىدىن قومۇرۇلۇپ دەرىزىسىنىڭ-ئىشىك بازاردا پۈتۈن دېمەك

 ...يەرنىڭ بۇ يېزىۋال نومۇرىنى ھەسەن،. ساق يلى چىڭراق ئېسىمىزدە...ئىكەن بار دۇككان

 باققالنىىڭ  كىىردىم،  يېنىىپ  ۋە قارىىدىم  نومۇرغا ئۈستىدىكى ئىشىكنىڭ چىقتىم، سىرتقا

 .كەتكەنىدى قىزىرىپ تېخىمۇ يۈزى

 ھۆرمەتسىىزلىك  ساڭا مەقسىتىمىز بىزنىڭ_ مۇستافا، دېدى_ ئاچچىقلىما، تاغا، ماقۇل_ 

 قېتىم بۇ_ بۇرۇلۇپ، ماڭا_ ئەمەس، كوممۇنىس  بىز سەن، ئادەم بوۋىمىزدەك. ئەمەس قىلىش

 .يېتەر بەرسەك تال بەش

 بىىر  يىرگىنىۋاتقانىدەك  خۇددى ئۇزاتتى، قولىنى باققال. ئۇزاتتىم چىقىرىپ بىلەت بەش

 .باشلىدى ئوقۇشقا باغاق رنى قاراپ سىنچى پ ئاندىن. ئالدى قولىغا تۇتۇپ چېتىدىن

 .سەردار دېدى_ الزىممۇ؟ بېرەيلى، تالون_ 

 .كۈلد م قوشۇلۇپ مەنمۇ

 .مۇستافا دېدى_ !قىلىشما ۆرمەتلىكبىھ_ 

 چاڭ-توپا بىلەن ھاياجان ۋە باققال دېدى_ بار، تال بەش يەنە مەندە بىلەتلەردىن بۇ_ 

 چىقىرىىپ  بىىلەن  مەمنۇنلىۇق  ئىاخىرى  ئاختۇرۇپ باشلىدى، ئاختۇرۇشقا تارتمىسىنى باسقان

 بۇ؟ ئەمەسمۇ ئوخشاش بىلەن بۇالر_ كۆرسەتتى،

 لېكىن. ئوخشايدۇ سالغان بېرىپ خاتا قېرىنداش ر باشقا_ ،مۇستافا دېدى_ شۇنداق،_ 

 .ئىدى كېرەك ئېلىشىڭ بىزدىن

 !مانا ئاپتىمەنغۇ_ 

 .سەردار دېدى_ تاغا؟ ھە،– كېتەمسەن ئۆلۈپ قويغانغا ئېلىپ تال بەش يەنە_ 

 بۇلىڭىنى بىر بىلەتنىڭ بىلەن بارمىقى سېلىۋالدى، ئاڭلىماسقا قېرى پىخسىق بۇ لېكىن

 .تىكۆرسەت

 كېچىلىىك  بىۇرۇنقى  ئىاي  ئىككى_ دېدى،_ كېتىپتۇ، ئۆتۈپ ۋاقتىمۇ كېچىلىكنىڭ بۇ_ 

 .يېزىلىپتۇ دەپ ئاي،-5 يىلى-2891 قارا،. بۇ ئىكەن

 .مۇستافا دېدى_ بارمىدى؟ بارغۇڭ بەك كېچىلىككە بۇ زادى سېنىڭ تاغا،_ 

 .لباققا دېدى_ بارىمەن؟ قانداق بۈگۈن  كېچىلىككە بۇرۇنقى ئاي ئىككى_ 
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 قالغىان  تىاس  تاشۇرۇۋېتىشكە تولدۇرۇپ قاچامنى سەۋر مېنىڭ دەپ بىلەتنى تال بەش

 ۋاقىى   پەقەت ھاياتتىا  ئىادەمگە  بولىۇش  سەۋرچان. ئۆگىتىپتۇ بىكار مەكتەپتە بىزگە. ئىدى

 مېنىى  بولسىا،  دېىگەن  يىاز  ماقالە بىر تېمىدا بۇ. يارىمايدۇ ئىشقا بىر باشقا قىلغۇزىدۇ، ئىسراپ

 بولغىۇدەك  مەجۇىۇر  قويۇشقا نومۇر يۈز تۈركچەپەرەسلەرمۇ تۇرغان تاپالماي ەتپۇرس چېقىشقا

. ئىدى غەزەپلەنگەن ئوخشاش ماڭا سەردارمۇ: مانا. بوالتتىم يازغان چىقىپ تېپىپ نەرسىلەرنى

 جېنىنى ئۇنىڭ قېرىنداشنى قىستۇرىۋالغان قۇلىقىغا قېرىنىڭ پىخسىق باردى، يېنىغا تۇيۇقسىز

 بىللە بىلەن قېرىنداش يازدى، بىرنېمىلەرنى ئۈستىگە بىلەتلەرنىڭ الدى،ئ تۇرۇپ ئاغرىتىپ

 .بەردى ياندۇرۇپ

 لىىرا  يىۈز  بەش. سىۈردۇق  كەيىنىگە  ئىاي  ئىككى كېچىلىكنى_ دېدى،_ تاغا؟ بولدىمۇ_ 

 .ئەمدى بېرىسەن

 يى ننى سۆزنىڭ تاتلىق بولىدۇ؛ مۇشۇنداق مانا. بەردى يەنى  ئاخىرىدا لىرانى يۈز بەش

 يېزىقچىلىىىق تىىۈركچە ئەخىىمەق مەكتەپنىىڭ  بىزنىىىڭ پەقەت چىقىرىىىدىغانلىقىغا ىسىىدىن ئۇۋ

 قېرىنىىڭ  پىخسىىق  بىۇ  مېنىڭمىۇ  كەلىدىكى،  ئىاچچىغىم  شىۇنچىلىك . ئىشىىنىدۇ  مۇئەللىملىرى

 كېتىۋاتىاتتۇق،  چىقىىپ . قويمىسىام  كۆرسىىتىپ  كىۆزىگە  ئىىدى،  كەپقالغىان  قىينىغۇم جېنىنى

 ئاسىتىدىكى  ئەڭ يەشىىكلىرىنىڭ  شىاپتۇل  قويغان تىزىپ ىغائالد ئىشىك توختىدىم، بىردىن 

. سالدىم سومكىغا شاپتۇلنى. ئۆر لمىدى ھەممىسى باركەن؛ تەلىيى. چىقاردىم تارتىپ بىرىنى

 .كىردۇق ساتىراچخانىغا ئاندىن

 بىزنىىى. يۇيۇۋاتىىاتتى ئىڭىشىىتۈر پ ئاسىىتىغا جۈمەكنىىىڭ بېشىىىنى بىرسىىىنىڭ سىىاتىرا 

 .كۆردى ئەينەكتىن

 .قويۇۋەتمەستىن باشنى قولىدىكى دېدى_ بالى ر، ئاالي، تال كىئىك_ 

 .بولىدۇ ساتسىڭىزمۇ يەردە بۇ_ مۇستافا، دېدى_ ئاكا، ئاالاليسىز، تالمۇ ئون خالىسىڭىز_ 

 ئۇيۇشىمىدىن  سىلەر_  ساتىرا ، دېدى_ يېتىدۇ، ماڭا دېدىم، قوي قويۇپ تال ئىككى_ 

 ئەمەسمۇ؟

 .رلىدىئۆ نېرۋام تۇرۇپ ! تال ئىككى

 .ئۇزاتتىم ساناپ بىلەتنى ئون ۋە دېدىم_ ئالىسەن، تال ئون ئەمەس، تال ئىككى ياق،_ 

 بولىۇپ  مۇشىۇنداق  قالسىا  ئۆرلەپ نېرۋام ئەپەندىلەر، شۇنداق. قالدى ھەيران سەردارمۇ

 .ئالمىدى بىلەتنى ساتىرا  لېكىن. قالىمەن

 .دېدى -كىردىڭ؟ قانچىگە_ 

 .قاراۋاتاتتى ئەينەكتىن ماڭا باشمۇ قسوپۇنلۇ قولىدىكى ساتىراچنىڭ_

 .دېدىم_ ئالمامسەن؟_ 
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 .سەردار دېدى_ سەككىزگە، ئون_ 

 يامانغۇ؟ بەك پەيلىڭ_ دېدى،_ ئەۋەتتى؟ كىم سېنى ئۇيۇشمىدىن_ 

 .قارىدىم چىرايىغا مۇستافانىڭ ۋە بىلەلمىدىم دېيىشنى نېمە

 .تونۇمىدى سىزنى يېڭى، تېخى ئۇ_ مۇستافا، دېدى_ ئاكا، بولما خاپا_ 

 .بالى ر قويۇڭ ر قويۇپ تال ئىككى ماڭا. تۇرىدۇ چىقىپ ئىكەنلىكى يېڭى_ 

 ئۇنىىڭ  ئۇنتىۇپ  شىۇئان  مېنىى  كەلگەنلەر بىللە. چىقاردى لىرا يۈز ئىككى يانچۇقىدىن

 ئۇيۇشىمىدىن  دېىمەك، . كېتىشىكە  سىۆيۈپ  قىولىنى  ئۇنىىڭ  قالىدى  تىاس  كېلىشىشتى، بىلەن

 ئىككى. كاشكى بولسىچۇ ئالمىغان تالمۇ بىر. بولىسەن پادىشاھى يەرنىڭ بۇ تونۇساڭ، بىرەرىنى

 .ئالمىدى قايرىلىپ لېكىن. ئۇزاتتىم چىقىرىپ بىلەت

 !يەرگە ئاۋۇ قوي قويۇپ_ 

 .دېمىدىم ئىدىم، دېمەكچى نەرسە بىر. قويدۇم قويۇپ

 ئۇالرغا بىلەن شىشىسى سوپۇننىڭ چا  قولىدىكى ۋە دېدى_ !بالى ر ئەمىسە، خوش_ 

 .كۆرسەتتى نىمې

 ئىشلەۋاتامدۇ؟ ياكى ئوقۇمدۇ بۇ_ 

 .مۇستافا دېدى_ قالغان، توختاپ يىللىقىدا ئىككىنچى ئوتتۇرىنىڭ تولۇق_ 

 سېنىڭ؟ قىلىدۇ ئىش نېمە داداڭ_ 

 .چىقارمىدىم ئۈن مەن

 .مۇستافا دېدى_ التارىيەچى، دادىسى_ 

 تۇرىىدۇ،  يامىان  لىى پەي_ سىاتىرا ،  دېىدى _ !غىا ①چاكال كىچىك بۇ قىلىڭ ر دىققەت_ 

 .ئەمىسە خوش ماقۇل

 قىلما، بوزەك شاگىرتىڭنى ھە، ئىدىم، دېمەكچى نەرسە بىر مەنمۇ. كۈلۈشتى ھەمراھلىرىم

 بىلەن سەردار. چىقتىم سىرتقا قارىماستىن چىرايىغىمۇ شاگىرتنىڭ. دېمىدىم ئىدىم، دېمەكچى

 ئاڭلىمىايمەن،  گېپىڭ رنى ىڭسىلەرن مەن لېكىن پاراڭلىشىۋاتاتتى، كۈلۈشۈۋاتاتتى، مۇستافا

 :دېدى مۇنداق سەردارغا مۇستافا چاغدا بىر. ناچار كەيپىياتىم

 .بولمىسۇن كارىڭ قالدى، كېلىپ ئېسىگە ساتىراچلىقى_ 

 !چاكال_ 

 كەلگەنىدە  ۋاقتىى  ۋە كۆتىۈر ش  سىومكىنى  بۇ ۋەزىپەم مېنىڭ. دېمىدىم نەرسە بىر مەن

 بىىىزگە ئىشىىنى بىىۇ چاقىرتىىىپ نەتھىسىىاردىنجەن بىزنىىى. بېرىشىىتۇر چىقىرىىىپ بىلەتلەرنىىى

 بىىلەن  كاسىپ ر-ھۈنەرۋەن تۇرماقتىمەن، يېنىڭ ردا سىلەرنىڭ مەن ئۈچۈن  تاپشۇرغانلىقى

 گېىپىم  دەيدىغان ئادەملەرگە سىلەردەك دېگەن گەپنى ئۇ ۋە قىلىشقان مازاق مېنى بىرلىشىپ
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 دۇكىنىغىىا گىىۆش. مىىىدىمقىل گەپ كىىىردۇق، دررىخانىغىىا بىىىر. بولىىدى قىلمىىىدىم گەپ يىىوق،

 دۇكىنىدا، مىتال خىل بەش كېيىن ئۇنىڭدىن ۋە دۇكىنىدا باققالنىڭ قىلمىدىم، گەپ كىردۇق،

 گەپ قەدەر تىۈگىگەنگە  بىازار  ھەتتا قىلمىدىم، سۆز-گەپ قەھۋەخانىدىمۇ ۋە دۇكىنىدا قەھۋە

 .سالدى يانچۇقىغا قولىنى مۇستافا چىققۇچە دۇكاندىن ئاخىرقى ئەڭ. قىلمىدىم

 .دېدى_ بۈگۈن، قىلدۇق ئىش يېگۈدەك ①كۆفتە كىشىلىكتىن بىرەر_ 

 .قىلدۇق ئىش يېگۈدەك كىشىلىكتىن بىرەر_ سەردار، دېدى_ شۇنداق،_ 

 ئىككىىى ئىىۇالر. بۇيرۇشىىتى كىشىىىلىكتىن ئىككىىى ئولتىىۇرۇپ دۇكىنىىىدا كىىۆفتە لىىېكىن

 ساق ۋاتقاندا ىلەرنىكۆفت. دە-يۈرمەيمەن يەپ كىشىلىك بىر مەنمۇ يەردە يەۋاتقان كىشىلىكتىن

 :دېدى سەردارغا ئاندىن. بوپتۇ لىرا مىڭ يەتتە ئون: سانىدى چىقىرىپ پۇل رنى مۇستافا

 قاپتۇ؟ تۇتۇلۇپ نېمىگە بۇ_ 

 .سەردار دېدى -كەپتۇ، ئاچچىغى دېگىنىمىزگە چاكال_ 

 .مۇستافا دېدى_ !گۇي دۆت_ 

 كىۆفتىلەر . ئولتۇراتتىم قاراپ كالېندارغا بىر تامدىكى چۈنكى قاپتىمەن، ئاڭلىماي مەن

 ②رەۋانى مەن. بۇيرۇتتى تۈر ممۇ تاتلىق. يېدۇق تۇرۇپ جىم مەن پاراڭ شقا ، ئۇالر. چىقتى

 ئاستىدا ئۈستەلنىڭ چىقىرىپ تاپانچىنى مۇستافا كېيىن بىردەمدىن. بولدۇم خوش بۇيرۇتتۇم،

 .باشلىدى ئويناشقا

 .سەردار دېدى_ !ئەكەلگىنە_ 

 قىستۇرىۋالدى، بېلىگە مۇستافا كېيىن كۈلۈشتى، بېرىشمىدى، ماڭا. باقتى تۇتۇپ ئۇمۇ

 .كەتتۇق چىقىپ تۇرۇپ، ئورنىمىزدىن تۆلىدى، پۇلنى

 جىىم -الم پەللەمپەيلەردىن ۋە كىردۇق سارايغا ئۆتتۇق، قورقماي ھېچكىمدىن بازاردىن

. بولىدۇم  ەكقورققانىد  ئوخشاش قېتىمقىغا ھەر كىرگىنىمىزدە، ئۇيۇشمىغا. چىقتۇق دېمەستىن

 ۋە جىددىيلىشىىىىۋاتاتتىم  ئەخمەقىىىلەرچە  دەپ قاراۋاتامدىغانىىىدۇ، مىىىۇئەللىم  نۇسىىىخى ۋېتىپ

 ...ئىدى چۈشەنگەن بۇنى مۇئەللىم كۆرگەن جىددىيلەشكىنىمنى

 .دېدى_ تۈگىدىمۇ؟ يېرى ھەممە بازارنىڭ_ 

 .يەرلەر تاپىلىغان سىز_ مۇستافا، دېدى_ ئاكا، شۇنداق_ 

 يېنىڭدىمۇ؟ ھەممىسى_ 

 .چىقاردى پۇل رنى بىلەن تاپانچا. مۇستافا دېدى_ ھەئە،_ 

 .تاپشۇرۇۋالىدۇ بەي زەكەرىيا پۇلنى_ ئۇ، دېدى_ ئاالي، سايماننى  ماۋۇ پەقەت مەن_ 

. كىردى مۇستافامۇ. كەتتى كىرىپ ئىچىگە ئادەم كېلىشكەن. بەردى تاپانچىنى مۇستافا

 بەينىىىى زەكەرىيىىا  ئويلىىىىدىم؛ دەپ تىمىز،سىىاق ۋا  نېمىنىىىى چاغىىدا  بىىىىر. سىىاق ۋاتاتتۇق  بىىىز 
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. سىاق ۋاتىمىز  مەقسەتسىىزال  ھېچقانىداق  ۋە قى تىتىم  قالغانىدەك  ئۇنتۇپ ساق ۋاتقانلىقىمىزنى

 لىېكىن  چەكمەيتىتىم،  ئىۇزاتتى،  تاماكىا  ۋە كەلىدى  بىىرى  ئوخشاش بىزگە كېيىن، بىردەمدىن

 .تۇتاشتۇردى رىمىزنىتاماكىلى ۋە چىقاردى چاقماقنى بىر شەكلىدە پاراۋۇز. ئالدىم

 سىلەرمۇ؟ درست ر ①ئۈلكۈجۈ كەلگەن جەننەتھىساردىن_ 

 .دېدىم_ ھەئە،_ 

 قانداقراق؟ يەرلەر ئۇ_ 

 .قى تتىم كەتكەندەك قېرىپ. تېتىيتتى مەينەت تاماكا. ئويلىدىم دەپ دېمەكچىدۇر، نېمە

 .سەردار دېدى_ بىزنىڭ، مەھەللىلەر يۇقىرى_ 

 تىىىىۇزال . سىىىىوراۋاتىمەن  قىرغىىىىاقلىرىنى  دېڭىىىىىز نمە_ ئىىىىۇ،  دېىىىىدى _ بىلىىىىىمەن،_ 

 .كوممۇنىست رنىڭ

 يەردە ئىۇ . يىوق  نەرسە بىر بويىدا دېڭىز جەننەتھىساردا،_ بىردىن ، مەن دېدىم_ ياق،_ 

 .تۇرىدۇ زەردارالر باي، مەخسۇس

 .كۈلد م مەنمۇ. كۈلدى قاراپ ماڭا

 !بولمايدۇ بولغىلى دەپ نەرسە بىر_ ئۇ، دېدى_ يوق، ھېچقىسى_ 

 .سەردار دېدى_ بولىدۇ، شۇنىڭ بويىمۇ دېڭىز بولسا، كىمنىڭ مەھەللە يۇقىرى_ 

 مەن. قىلىڭىى ر دېقىىقەت بەك. كىرگۈز ۋالغىىان قولغىىا شىىۇنداق تۇزالنىمىىۇ شىىۇنداق،_ 

 بىلەن بىز چېكىۋاتاتتىم، تاماكا بېرىلىپ ئوي نغا  توغرۇلۇق ئۇالر. ئويلىدىم كوممۇنىست رنى

 :كەتتى كىرىپ ئىچىگە كۈتمەستىن  جاۋابىمنى ۋە دېدى مۇنداق االب بايىقى پاراڭ شقان

 شۇنداقمۇ؟ كەلدىڭ، يېڭى سەن_ 

. ئىدى لىڭشىتقان بېشىنى دەپ ھەئە، سەردار،. بولمىدى پۇرسەتمۇ دېگۈدەك نەرسە بىر

 نىېمە  كۈلىۈپ  ئىۇ  دېسىەم،  بىار  بىاي ر  بىلىدىغاندۇر؟ قانداق كەلگەنلىكىمنى يېڭىدىن ئەجىۇا

 قېتىم بۇ كەتتى، كىرىپ يەرگە بىر ئىچىگە تۇرۇپ ئورنىدىن سەردارمۇ بولغىيتتى؟ دېمەكچى

 يېڭىىدىن  مېنىىڭ  چىقىۋاتقىان ر -كىرىپ خۇددى سەردار قالدىم، يەردە شۇ يالغۇز ئۆز م  مەن

 تورۇسىىقا  مەنمىىۇ. قى تتىىى  قويغانىىدەك تاشىى پ  يىىالغۇز دەپ بىلىۋالسىىۇن،  كەلگەنلىكىمنىىى

 كۆر پ  مېنى چىقىۋاتقان ر كىرىپ ئوي ۋاتىمەن، ئىش رنى مۇھىم كە چەك تاماكا قارىغىنىمچە

 كىتاب بىر مۇنداق. مەسىلەلىرىنى ھەرىكىتىمىزنىڭ: ئىش رنى مۇھىم دەرىجىدە چۈشەنگۈدەك

 دەل ۋە كۆر شىتى  بىلەن بىرسى ۋە چىقتى مۇستافا تۇرۇشۇمغا، دەپ ئوقۇغانىدىم، بولىدىغان،

 ئىشخانىسىىغا . كەلدى شۇنداق، بەي، زەكەرىيا: تىزىلدى چەتكە بىر ھەممەيلەن چاغدا مۇشۇ

 تىۇرۇپ  تولىۇق  تېخىى  لىېكىن  تۇرۇۋاتىاتتىم،  ئورنۇمىدىن  مەنمىۇ  قارىىدى،  بىىر  ماڭا كىرگۈچە
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 ئىچىىدە  ئۇالرنىىڭ  مەن كەتتى، كىرىپ ئۇ. چاقىرىشتى مۇستافانى كېيىن. ئىدىم بواللمىغان

 .تۇردۇم ئورنۇمدىن مەن قېتىم بۇ چىقتى، ۇالرئ ۋە ئويلىدىم پاراڭ شقانلىقىنى نېمىلەرنى

 خەۋەر يەنە سىىاڭا تاپقانىدا  زۆر ر بىىز _ مۇسىىتافاغا، بەي زەكەرىيىا  دېىدى _ !يارايسىەن _ 

 !ئاپىرىن قىلىمىز،

 قالىدىم،  دەپ ، قى رمىكىىن  گەپ ماڭىا  ۋە كەتىتىم  ھاياجانلىنىىپ  قارىدى، ماڭا ئاندىن

 پارتىيە كەتتى؛ چىقىپ يۇقىرىغا يەنە ۋە كۈردىچۈش بىردىن  پەقەت دېمىدى؛ ھېچنىمە لېكىن

 بىر قىلىپ كۇسۇر-كۇسۇر بىلەن باال پاراڭ شقان بىلەن بىز باياتىن مۇستافا. بارمىش يىغىنى

 بۇنىداق  لىېكىن  قىلىدىم،  ھىېس  قىلىشىقاندەك  گېپىمنىى  مېنىىڭ  بىىردەم . دېيىشتى نېمىلەرنى

... ھەققىدە ئىش ر مۇھىم شىۋاتقاندۇر،سۆزلى توغرۇلۇق سىياسىي بوالتتى، تېتىقسىزلىق قىلىش

 قىىاراپمۇ ئۇالرغىىا دەپ قالمىسىىۇن دەپ قالىىدى، قىزىقسىىىنىپ يىىاكى تىڭشىىاۋاتىدۇ گەپ مېنىىى

 .قويمىدىم

 .ماڭايلى_ مۇستافا، دېدى_ بالى ر، ئەمىسە قېنى_ 

 كېتىىپ  قىاراپ  ئىستانسىسىغا پويىز قىلىشماستىن سۆز-گەپ. قويدۇم قويۇپ سومكىنى

 كېىيىن،  ئازدىن بىر. ئوخشاش كىشىلەرگە تاماملىغان مۇۋەپپەقىيەتلىك زىپىسىنىۋە بارىمىز،

 قالغان يېنىپ ئاچچىغىم بولغان ئۇالرغا. ئويلىدىم دەپ قىلمايدىغاندۇر، گەپ نېمىشقا مۇستافا

 پىىويىز  بەرگەنىىدىمەن؟ تەسىىىر  قانىىداق ئۇالرغىىا  قىلىۋاتقانىىدا ئىىادا  ۋەزىپەمنىىى مەن ئىىىدى؛

 يەردىكى ئۇ ئاندىن كەچتى، يادىمدىن بۇالر ساق ۋاتقاندا، پويىزنى ۇپئولتۇر ئىستانسىسىدا

 ۋە ئويلىىدىم _  خالىمىايتتىم  ئوي شىنى  دادامنىى  لىېكىن _  دادامنىى  كىۆر پ  دۇكىنىنى التارىيە

 تولىۇق  نەرسىە  مىۇھىم  ئەڭ ھايىاتتىكى : دەۋالىدىم  غىۇدۇراپ  بولغىانلىرىمنى  دېمەكچى ئۇنىڭغا

 !اداد ئەمەس، دىپلومى ئوتتۇرىنىڭ

 ئېغىز بىر مېنى. كۇسۇلدىشىۋاتاتتى يەنە مۇستافا بىلەن سەردار. چىقتۇق كەلدى، پويىز

 ئىۇ  مەن بىىلەن  شىۇنىڭ . قويىشىىدۇ  چۈشىۈر پ  ھالغىا  ئوسىال  بىلەن چاقچاق بىر ياكى گەپ

 مەن ۋە قالىمەن تاپالماي دەماللىق كىرىشىمەن، تېپىشقا چاقچاق بىر بولغۇدەك جاۋاب چاقچاققا

 كۈلىشىىدۇ،  بەك تېخىمىۇ  قاراپ چىرايىمغا ئوڭايسىزالنغان مېنىڭ ئۇالر بولغۇچە پتېپى ئۇنى

 تىلى پ  ئېغىىز  ئىككى-بىر تۇتالماي ئۆز منى كېلىپ، ئاچچىغىم بەزەن مەن چاغ ردا بۇنداق

 ئوسال تېخىمۇ ئۆز منىڭ باشلىغاندە كۈلۈشكە بەكرەك تېخىمۇ ئۇالر بىلەن شۇنىڭ سالىمەن،

 قالغىان  يىالغۇز  ئىادەم  كېلىدۇ، قالغۇم يالغۇز. يېتىمەن چۈشىنىپ لىقىمنىقالغان چۈشۈپ ھالغا

 مەن بەزىدە. قى اليدۇ خىيال خاتىرجەم ئىش رنى چوڭ چوڭ، قى اليدىغان ھاياتتا بۇ چېغىدا

 گەپنىى  ھېلىقىى  قىسىشىىدۇ؛  كۆز قاراپ بىرىگە-بىر قىلىشىدۇ؛ چاقچاق رنى چۈشەنمەيدىغان

 باشى نغۇ   بىۇ؟ -بىولغىيتتى  ھىايۋان  قانىداقراق !  چاكىال  وخشىاش، ئ قىلغىنىغىا  چاغدا دېگەن
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 ئىنسىىكلوپېدىيىنى  بىىر  سىىنىپقا  قېىتىم  بىىر  بولىىدىغان،  بىاال  قىز بىر چېغىمىزدا مەكتەپتىكى

 ئىزدىمەكچى قاپ ننى ئىدى، ئىنسىكلوپېدىيە بىر تونۇشتۇرۇلغان ھايۋان ر ئىدى، ئەكەلگەن

 ئېچىىپ،  بولسىا  بولغىان  ئىسىكلوپېدىيە شۇ ھازىر... نقارايسە ھەرپىگە" ق" ئېچىپ بولساڭ

 مەيىىنەت يىىاق،. قويمىىايتتى كىىۆرگىلى قىىىز ئىىۇ لىىېكىن بىىوالتتىم، باققىىان قىىاراپ غىىا"چاكىىال"

 قىىز  ئىۇ  كېىيىن  ئەكىلىسىەن؟  نېمىىدەپ  مەكتەپكە ئادەم ئۇنداق پاسكىنا، ۋاي! قىلىۋېتىسەن

 كۆك بېشىدا بولىدىغان، درستى بىر .دېيىشەتتى كەتتى، بېيىپ دادىسىنى كەتتى، ئىستانۇۇلغا

 ...لېنتا

 لىىېكىن كەتىتىم،  جىددىيلىشىىىپ كەلگەنىدە  تۇزالغىىا پىويىز ...قىىاپتىمەن پېتىىپ  خىيالغىا 

 سەردار. ئىدى بار ئىھتىمالى قېلىش كىرىپ ئىچىگە ۋاقى  ھەر كوممۇنىست رنىڭ. قورقمىدىم

 ھىېچ . تىۇراتتى  چىقىىپ  ىئوت غەزەپ كۆزلىرىدىن ئىدى، قېلىشقان جىمىپ مۇستافامۇ بىلەن

: ئوقىۇدۇم  قويغىانلىرىنى  يېزىىپ  تام رغا كوممۇنىست رنىڭ قوزغالغاندا پويىز. بولمىدى ئىش

 ئاغزىمنى. ئىكەنمىز بىز دېگىنى فاشىس  ئۇالرنىڭ! قالىدۇ بولۇپ مازىرى فاشىست رنىڭ تۇزال

 ھالىدا  تىنسىىز  -ئىۈن . چۈشىتۇق  كىىردى،  بىكەتكە بىزنىڭ پويىز كېيىن ھازادىن بىر. بۇزدۇم

 .كەلدۇق بىكەتكە

 !ئەمىسە ماقۇل_ مۇستافا، دېدى_ بار، ئىشىم ئازراق مېنىڭ بالى ر،_ 

 مەن. تىۇردۇق  قىاراپ  ئارقىسىىدىن  بولغىۇچە  غايىىپ  كىۆزدىن  ئارىسىدا مىنىۇۇس رنىڭ

 :قاراپ سەردارغا تۇيۇقسىزال

 .دېدىم_ يوق، ئۆگەنگۈم دەرس كېتىپ ئۆيگە ئىسسىقتا بۇ_ 

 .كەتتى ئىسسىپ بەك_  سەردار، دېدى_ ھەئە،_ 

 .بارايلى قەھۋەخانىغا سەردار، ماڭە_ تۇردۇم، جىم بىردەم دېدىم،_ پاراكەندە، كۆڭلۈممۇ_ 

 .بارتى ئىشىم ئازراق باراي، دۇكانغا مەن ياق،_ 

! تۇرىىدۇ  چىقىىپ  ئىشىڭ ھالدا تەبىئي سېنىڭمۇ بولسا، دۇككىنى بىر داداڭنىڭ. كەتتى

 ئىشنىڭ لېكىن بولمايدۇ، قالسام توختاپ ئوقۇشتىن سىلەردەك ئوقۇۋاتىمەن، تېخى مەن لېكىن

 ئاخشىاملىققا  سىەردارنىڭ . قىلىشىدۇ مازاق مېنى كۆپ ھەممىدىن ئۇالر شۇكى، يېرى قىززىق

 بېرىدىغانلىقىدىن سۆزلەپ ھېكايىسىنى نىڭ" چاكال" بېرىپ بۇرۇن ھەممىدىن قەھۋەخانىغا

 چىقىشىقا  دۆڭىگە  ئالمىىدىم،  ئالمىا،  كۆڭلۈڭگە ھەسەن، ىسۇن،بولم كارىڭ. قىلمايتتىم گۇمان

 .باشلىدىم

 تېىز  ئالدىمىدا  ئۈچىۈن  ئۈلگىۈر ش  پاراخوتىغىا  ماشىىنا  دارىجىادىكى  يىاكى  جەننەتھىسار

  قالغىانلىقىمنى  يىالغۇز  قىويىمەن،  قىاراپ  پىكاپ رغىا  ۋە ماشىىنىلىرى  يۈك كېتىۋاتقان سۈرئەتتە

. ئىوي يتتىم  دەپ ئۆتسىكەن، ئىش بىرەر بېشىمدىن .كېتەتتىم بولۇپ خوش ئېلىپ ئېسىمگە
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 قاراپ تەرەپكە مەن بەلكىم. مانا تۇرىۋاتىسەنغۇ كۈتۈپ قاالر، بولۇپ بار، ئىش ر جىق ھاياتتا

 مەن بولسىمۇ ياكى بولىۋاتقاندەك ئاستا بەك قارىماققا ئىش ر دېگەن بولسىكەن،: كېلىۋاتقاندۇر

 ئاچچىقىمنى مېنىڭ خۇددى ھەممىسى قى تتى؛ ايۋاتقاندەكبولم قىلغاندەك ئارزۇ ئويلىغاندەك،

 ئۆتىۈپ  ئاللىقاچىان  قارىساڭ، بىر شۇنداق ۋە قى تتى كېلىۋاتقاندەك ئاستا ئۈچۈن كەلتۈر ش

 قوداڭشىتىشىىقا نېرۋامنىىى. ئوخشىىاش ماشىىىنى رغا شىىۇ كېتىۋاتقىىان كېلىىىپ. بولىىىدۇ بولغىىان

 دەپ يۈرمەسىمەن،  يامىشىىپ  دۆڭىگە  سسىقتائى بۇ ۋە قاالر توختاپ بىرەرسى بەلكى باشلىدى،

 باشلىدىم، يېيىشكە شاپتۇل. يوق كارى ھېچكىمنىڭ بىلەن سەن دۇنيادا بۇ لېكىن  قارايمەن،

 .بولمىدى پايدىسى لېكىن

 ئوچىۇق  بىوالتتىم،  ئاي نغىان  سىاھىلدا  يىالغۇز  ئىۆز م  بولسا، بولغان قىش ھازىر كاشكى

 درلقۇن ر:  كىرەتتىم قىلماستىن پەرۋا ھېچكىمگە اساھىلىغ قۇم قالغان چۆلدەرەپ ئىشىكتىن،

 تىىۇرۇپ-تىۇرۇپ  دەپ، كەتمىسىۇن  بولىۇپ  ھىىۆل ئىايىغىم  مەن ئىۇرۇالتتى،  قىرغاققىا  كېلەتتىى، 

 ئادەم بىر مۇھىم چوقۇم ئويلىناتتىم، توغرۇلۇق ھاياتىم ئايلىناتتىم، يۈگۈرەتتىم، سەكرىگىنىمچە

 باشىقىچە  ماڭىا  قىزالرمىۇ  ئەمەس، گۇي رال بۇ پۈتۈن بىلەن شۇنىڭ قى تتىم، خىيال بولۇشنى

 كېيىىىنچە توختايىىدۇ، سىقىلىشىىتىن ئىچىىىم مېنىىڭ  چاغىىدا شىىۇ ۋە باشلىشىىىدۇ قاراشىقا  نەزەردە

 دەپمۇ بارايلى، قەھۋەخانىغا يۈرە، سەردارغا، قالسامغۇ، ئوي پ بېرىدىغانلىقىنى يۈز نېمىلەرنىڭ

 قىشىتا  لىېكىن . ئىىدى  يوق كېرىكى كىمنىڭھېچ ماڭا بولسا، بولغان قىش ھازىر يۈرمەيتتىم،

 ...مۇئەللىملەر ئىنجىمارۇق بەرسۇن، جاجىسىنى ئال ھ بولمايدۇ، بارمىسام مەكتەپكە

 ماشىىىنىنى مىاركىلىق  «ئانىادرل » رەڭلىىك  ئىاق  كېلىۋاتقىىان چىقىىپ  دۆڭىگە  ئىۇ  كېىيىن 

 تارتىنچاقلىق ېكىنل چۈشەندىم، بارلىقىنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە يېقىن شقاندا ئاستا-ئاستا. كۆرد م

 مېنىى  ۋە كەلىدى  كەلىدى،  ئىۇالر . قارىۋالدىم تەرەپكە بىر ئورنىغا پۇالڭلىتىشنىڭ قول قىلىپ

 دەپ يېڭىلىشىتىم،  بەلكىىم  چاغىدا  كېتىۋاتقىان  ئۆتىۈپ  يېنىمىدىن . كېتىشىتى  ئۆتۈپ تونۇماي

 اماشىىن ! ئىىدى  ئەمەس چىرايلىىق  بۇنىداق  ۋاقتىمىىزدا  كىچىىك  بىز نىلگۈن چۈنكى. ئويلىدىم

! كەتىكەن  سەمرىپ دېگەن نېمە! بولماقچىدى كىم بولماي فارۇق سېمىز پور ئاۋۇ ھەيدىگەن

 مارايمەن، دەرۋازىسىدىن چۈشىمەن، دۆڭدىن: چۈشەندىم ئەمدى كېرەكلىكىنى بېرىش نەگە

 كىرىمەن، ئىچىگىمۇ قالسام تارتىنماي ئەلۋەتتە كىرگۈزەر، مېنى كۆرەرمەن، تاغامنىمۇ پاپا بەلكى

 بىىىلەن ئىىۇالر ئانىىدىن سىىۆيەرمەن، قولىغىمىىۇ خانىمنىىىڭ چىىوڭ بەلكىىىم دەيىىمەن، ،مەرھابىىا

 تونىۇدۇق،  ھەئە، دەرمەن، كەتتىم، بولۇپ چوڭ بەك مەن تونۇدۇڭ رمۇ، مېنى كۆر شەرمەن،

 پاراڭلىشىىمىز،  پاراڭلىشىىمىز،  بىىز،  ئەمەسىمىدۇق  درسىت ردىن  يېقىن بەك چېغىمىزدا كىچىك

 سىقىلىشىىنىمۇ  نىجىىس  بۇ ئىچىمنىڭ بىلەن شۇنىڭ ۋە لىشىمىزپاراڭ ئاداشتۇق، كىچىكىمىزدە

 .بارسام يەرگە ئۇ ھازىر قاالرمەن ئۇنتۇپ
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 تۆتىنچى باب
 

 

 :سورىدىم كېتىۋاتقاندا چىقىپ دۆڭگە كۈچەپ «ئانادرل»

 بالى ر؟ تونۇدۇڭ رمۇ ئۇنى_ 

 .نىلگۈن دېدى_ كىمنى؟_

 .تونۇدى كۆر پ  بىر بىزنى ئۇ. كىيىملىكنى كۆك بارغان كېتىپ چېتىدە يولنىڭ_  

 يىىراق پ  لىېكىن  ، قارىىدى  ئارقىسىىغا  قايرىلىىپ  نىلگىۈن،  دېدى_ ئېگىزنىمۇ؟ بويى_ 

 ئۇ؟ كىمتى_ ئىدۇق، كەتكەن

 !ھەسەن_ 

 .خوشياقمىغاندەك نىلگۈن دېدى_ ھەسەن؟ قايسى_ 

 .جىيەنى رەجەپنىڭ_ 

 .تونۇماپتىمەن_ ىقتا،ھەيرانل نىلگۈن دېدى_  ھە،-كەتكەن بولۇپ چوڭ دېگەن نېمە_ 

 .درستىمىز بالىلىقتىكى_ مەتىن، دېدى_ نومۇس، نومۇس،_ 

 .نىلگۈن دېدى_ بولسا؟ ئۇنداق تونۇمىدىڭ نېمىدەپ سەن_ 

 .ئىدىم بىلگەن ئىكەنلىكىنى كىم قىلىشىغى  گېپىنى فارۇق لېكىن قاپتىمەن، كۆرمەي_ 

 !سەن ئەقىللىق بەك_ نىلگۈن، دېدى_ !ساڭا ئاپىرىن_ 

 ئىكەن  مۇشۇ دېگىنىڭ ئۆزگەردىم، تىرنىقىمغىچە چېچىمدىن يىل بۇ سېنىڭ ېمەكد_ 

 .ئۇنتۇپسەن ئۆتمۈشنى  پەقەت_ مەتىن، دېدى_ !دە_

 !جۆيلىمە_ 

 .مەتىن دېدى_ !ساڭا ئۇنتۇلدۇرۇپتۇ نەرسىنى ھەممە كىتابلىرىڭ ئوقۇغان_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !قىلما يوغانچىلىق_ 

 ئىككى يىلى ھەر. سۈردى ھۆكۈم جىمجىتلىق ئۇزۇنغىچە خېلى ئاندىن. بولۇشتى جىم

 بىاغ ر،  قېلىۋاتقىان  ئىاز  چىقتىۇق،  دۆڭىگە  تىزىلىىدىغان  توسىاق  بېتىون  سىەت  ۋە يېڭى يېنىغا

 ئادەتتىكىچە رادىيودىن كىچىك. ئۆتتۇق ئارىسىدىن دەرەخلىرى ئەنجۈر ھويلى ر، گى سلىق

 جەننەتھىسىىىارنى ۋە دېڭىزنىىىى يىىىىراقتىن. تىىىۇراتتى چىقىىىىپ"  مۇزىكىسىىىى غەرب يېنىىىىك"

 خىىىل بىىىر كېتىىىدىغان ئوخشىىاپ قىلغانغىىا ھىىېس چېغىمىىىزدا بىىالىلىق بەلكىىىم كىۆرگىنىمىزدە 
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. داۋام شىمىدى  ئۇزۇن لېكىن ئىدىم، چۈشەنگەن بۇنى جىمجىتلىقتىن چۆمۈلدۇق، ھاياجانغا

 ېنىت  كىيىشكەن، كىيىمى ئۈز ش سۇ ئىشتان، كالتە چۈشتۇق، دۆڭدىن دېمەستىن جىم-الم

 باغنىىڭ  مەتىىن . ئۆتتىۇق  ئارىسىىدىن  چۇرۇڭ ر-ۋاراڭ ۋە توپىدىن كىشىلەر كۆيگەن ئاپتاپتا

 :نىلگۈن ئېچىۋاتقاندا، ئىشىكىنى

 .دېدى_ ئاكا،  بېرە سىگنال_  

 كېتىۋاتقىان  كىونىراپ  تېخىمىۇ  كەلگىنىمىدە  قېىتىم  ھەر ۋە ئەكىىردىم  ھويلىغىا  ماشىنىنى

 سىرلىرى تاختاي رنىڭ ياغا . چىقتىم يۈگۈرتۈپ كۆز قۇر بىر ئىچىدە ئۈمىدسىزلىك ئۆيلەرگە

 سايىسىى  ئەنجۈرنىىڭ  ئۆتۈپتىۇ،  تىام رغىمۇ  ئالدى تام ردىن يان سارغۇچلۇق تۆكۈلگەنىدى،

  دەرىزىلەرنىىڭ  قەۋەتتىكىى  ئاسىتىنقى  تۇراتتى، چۈشۈپ قاپقاقلىرىغا دەرىزىسىنىڭ مومامنىڭ

 ئۆيىدە  بىۇ : قالىدى  بولىۇپ  خىىل  بىىر  مئىچىى . ئىدى كەتكەن بېسىپ دات چىۋىقلىرىنى تۆمۈر

 بىاردەك  نەرسىىلەر  قورقۇنچلۇق قىلمىغان ھېس ئۈچۈن قالغانلىقىم كۆنۈپ چاغ ردا بۇرۇنقى

 ئۈچىۈن  بىىز  دەرۋازىنىىڭ  چىوڭ . سىېزىۋاتاتتىم  ئىچىىدە  قايغۇ ۋە ھەيرانلىق ئەمدى ۋە قى تتى

 ياشايدىغان رەجەپ بىلەن مومام  تۇرغان، كۆر نۈپ ئارىسىدىن قاناتلىرىنىڭ قوپال ئېچىلغان

 .سالدىم زەن قاراڭغۇلىقىغا خۇنۇك ۋە زەي ئۆينىڭ بۇ

 .نىلگۈن دېدى_ ئولتۇرىسەن؟ نېمىگە ئاكا، چۈشكىنە ماشىنىدىن_ 

 كىچىىك  ئاشىخانىنىڭ  ئەسىنادا،  شۇ. باراتتى كېتىپ ئۇدۇل ئۆيگە چۈشۈپ ماشىنىدىن

 قىلىىدىغان  خىجىىل  ئىادەمنى  ڭرەجەپنىى  يېقىنلىشىۋاتقان ئىغاڭلىغىنىچە چىقىپ ئىشىكىدىن

 يادىدىن ھەممەيلەننىڭ. كۆر شۈشتى سۆيۈشۈپ ئېسىلىشتى، بىرىگە-بىر. كۆردى گەۋدىسىنى

 رەجەپنىڭ. چۈشتۈم ھويلىغا جىمجى  بۇ ماشىنىدىن ئۆچۈرد م، رادىيونى كەتكەن كۆتۈر لۈپ

 غەلىىتە،  لىقىھې ئاندىن چاپان، تۇرىدىغان يوشۇرۇپ يېشىنى كىيىدىغان، دائىم ئۇ ئۈستىدە،

 .كۆر شتۇق سۆيۈشۈپ قۇچاق شتۇق،. ئىدى بار گالىستۇك ئىنچىكە

 !قالدىڭ ر كە _ رەجەپ، دېدى_ كەتتىم، ئەنسىرەپ_ 

 ئەھۋالىڭ؟ قانداق_ 

 ھوجراڭ رنى ئوڭشىدىم، كارىۋاتلىرىڭ رنى ياخشى،_ بولغاندەك، خىجىل دېدى_ شۇ،_ 

 بەي؟ فارۇق نېمە-كەتتىڭىزمۇ سەمرىپ نەيە سىز. ساق ۋاتىدۇ خانىم چوڭ. ھازىرلىدىم

 قانداقراق؟ مومام_ 

 .ئەكىرەي چامادان رنى... قاخشايدۇ ياخشى،_ 

 .ئەكىرەمىز كېيىن_ 

 ئارىسىدىن قاپقاقلىرىنىڭ دەرىزە. چىقتۇق پەللەمپەيلەردىن كەينىدە بىز ئالدىدا، رەجەپ

 ئېسىىمگە  پىۇراقلىرىنى  غزەمۇىۇرۇ  نىۇرالرنى،  توزانلىىق -چاڭ تۇرغان چۈشۈپ ئۆيگە شۇڭغۇپ
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 كەلگەنىدە  ئالىدىغا  ئىشىىكى  ھوجرىسىىنىڭ  مومامنىىڭ . سىۆيۈندى  دىلىم نېمىشقىكىن ئېلىپ

 كىۆزلىرىنى  تۇرغىان  چىقىىپ  مۇغەمۇەرلىىك  ئاندىن تىنىۋالدى، بىر تۇرىۋالدى، بىردەم رەجەپ

 :توۋلىدى تۇرۇپ پارقىرىتىپ

 !كەلدى ئۇالر خانىم، چوڭ كەلدى، ئۇالر_ 

 خەۋەر دەپ نىېمە _ بىىلەن،  ئىاۋازى  غەزەپلىىك  ۋە ئاجىز مومام دېدى_ زىر؟ھا قەيەردە_ 

 ھازىر؟ نەدە قىلمايسەن،

 ئۈسىتىلەپ -ئۈسىتى  بىىلەن  د مۇىسىى  بولىۇپ،  يېپىقلىق يوتقان كۆك گۈللۈك ئۈستىگە

 تاراڭشىىتىپ  تۇتقىۇچلىرىنى  مىىس  چېغىمىدا  كىچىىك  پېتى يۆلەنگەن ياستۇققا ئۈ  تىزىلغان

 پۈر ش، ۋە يۇمشاق ئاق، قولىنىڭ. سۆيدۇق قولىغا قايتا-قايتا. ياتاتتى تاكارىۋات ئوينايدىغان

 كىشىىىنى  قالغانىىدەك ئىىۇچراپ  درسىىتقا بىىىر  كونىىا خىىۇددى  ئۈسىىتىدە تېرىسىىىنىڭ  پىىۈر ش

 بىر ئوخشاش قولىمۇ موماممۇ، ھوجرىمۇ،. ئىدى بار داغ ر مەڭلەر، تونۇش سۆيۈند رىدىغان

 .پۇرايتتى يېقىملىق خىل

 !بولسۇن ۇنئۇز ئۆمر ڭ_ 

 موما؟ تۇرىسىز قانداقراق_ 

 كىالپۇكلىرىنى  مومىام  دېمىدۇق، نەرسە بىر بىز لېكىن مومام، دېدى_ ئەمەس، ياخشى_ 

 ۋە قىلىىدى بولغانىىدەك خىجىىىل يىىاكى بولىدى،  خىجىىىل قىىىزالردەك يىىاش مىىىدىرالتتى، بىىردەم 

 .دېدى_ قىلىڭ ر، گەپ سىلەر قېنى ھە،_ ئاندىن،

. قاپلىدى جىمجىتلىق ئۇزۇنغىچە خېلى ئۆينى قارىدۇق، ىزگەبىرىم-بىر قېرىنداش ئۈ 

 الۋانتا، پەل-سەل كەمپۈت، يالپۇز سوپۇن، كونا سىرى، جاھازلىرىنىڭ ئۆي زەمۇۇرۇغ، ئۆيدىن

 . .قىلدىم ھېس كېلىۋاتقانلىقىنى پۇرىقى توپا ۋە كولونيا

 يوقمۇ؟ سۆز ڭ ر -گەپ بەرگۈدەك دەپ ماڭا_ 

 نەق يەرگە بۇ ئىستانۇۇلدىن_ مەتىن، دېدى_ موما، كەلدۇق، بىلەن ماشىنا يەرگە بۇ_ 

 .كېتىدىكەن مىنۇت ئەللىك

 بىردەملىىىك چىرايىىدا  جاھىىل  مومامنىىڭ  قېتىمىدا  ھەر ۋە دەيتىى  قېىتىم  ھەر گەپنىى  بىۇ 

 ھىالىتىگە  بىۇرۇنقى  يەنە كېىيىن  بىردەمىدىن  ۋە كىۆرىنەتتى  ئىاالمىتى  چۈشكەنلىك پەسكويغا

 .قايتاتتى

 خىىۇددى نىلگىىۈن دېىىدى_ مومىىا؟ كېلەتىىتىڭ ر ۋاقىتتىىا قانچىلىىىك بىىۇرۇن سىىىلەر_ 

 .بىلمەيدىغاندەك

 ئىىاز بىىىر. غىىالىپ رچە ۋە بىىىلەن غىىۇرۇر مومىىام دېىىدى_ !كەلىىدىم قېىىتىم  بىىىر مەن_ 

!  ئەمەس سىلەر سورايمەن، مەن بۈگۈن ئۈستىگە ئۇنىڭ: قويدى قوشۇپ كېيىن تىنىۋالغاندىن
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 لىېكىن  ئوي شىتى،  سىۇئال  بىىر  ھىازا  بىىر  ۋە سىۆيۈندى  گېپىىدىن  بۇ قالغان كۆنۈپ دەپ توال

 سىىورىمىغانلىقىنى سىىۇئال بىىىر مۇۋاپىىىق ئەقىلىىگە ئويلىغانىىدەك ئىىۆزى سىىوراۋېتىپ، سىىۇئالنى

 .چۈشەندى

 ئەھۋالىڭ ر؟ قانداقراق_ 

 .موما تۇردۇق، ياخشى_ 

. كەتتىىى پۈرىشىىپ  چىرايىى  كەلىىدى، ئىاچچىغى  غۇژژىىدە  قالغانىىدەك يېڭىلىىپ  خىۇددى 

 .ئىدى بولغان چاغلىرىم كەتكەن قورقۇپ چىرايدىن بۇ چېغىمدا كىچىك

 !قوي ياستۇق كەينىمگە رەجەپ،_ 

 .خانىم چوڭ كەينىڭىزدە ياستۇق ر ھەممە_ 

 .نىلگۈن دېدى_ موما؟ ئەكىرەيمۇ بىرنى يەنە مەن_ 

 قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە سەن_ 

 .مەن دېدىم_ چىقتى، مەكتەپكە ئالىي نىلگۈن موما،_ 

 جەمىيەتشۇناسىىلىق_ نىلگىىۈن، دېىىدى_ بىىول، خىىاتىرجەم ئاكىىا، بىىار، تىلىىىم ڭمىىۇمېنى_ 

 .تۈگەتتىم يىللىقنى بىرىنچى يىل بۇ موما، ئوقۇۋاتىمەن، كەسپىدە

 قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە سەن_ 

 .مەتىن دېدى_ پۈتتۈرىمەن، ئوتتۇرىنى تولۇق يىلى كېلەر_ 

 ئاندىنچۇ؟_ 

 .مەتىن دېدى_ بارىمەن، ئامېرىكىغا ئاندىن_ 

 .مومام دېدى_ يەردە؟ ئۇ بار نېمە_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !ئىنسان ر ئويغاق ۋە باي ر_ 

 .مەتىن دېدى_ !ئۇنىۋېرسىتې _ 

 قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە سەن_ مومام، دېدى_ قىلماڭ ر، گەپ تەڭ ھەممىڭ ر_ 

 ئۇچۇپ شامال كېچىلىرى كېلىۋاتقانلىقىمنى، بېرىپ مەكتەپكە كۆتۈر پ سومكىنى يوغان

 ئۇخ پ ئالدىدا تېلېۋىزررنىڭ بولۇپ، يەپ تاماق ئولتۇرىدىغىنىمنى، مۈگىدەپ ئۆيدە تۇرغان

 ھىىاراق  ماڭغىىا ، ئۇنىۋېرسىىىتېتقا  ئەتىىىگەن تۈنۈگىىۈن تېخىىى . دېمىىىدىم قالىىىدىغانلىقىمنى

 ئىشەنچىمنى بولغان نەرسىگە دېگەن تارى   كەتكىنىمنى، بولۇپ تەقەززا ۋاقىتقا ئىچىدىغان

 .دېمىدىم سېغىنغانلىقىمنى ئايالىمنى ۋە قورقىدىغانلىقىمنى قويۇشتىن يوقىتىپ

 .نىلگۈن دېدى_ موما، بولدى، درتسىن _ 

 .ھالدا ئۈمىدسىزلەنگەن دېدىم_ تۇرۇپسىز، بەلەن شۇنداق موما،_ 

 .مومام دېدى_ قىلىۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە ئايالىڭ_ 
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 .كەتتۇق پئاجرىشى_ دېدىم،_ موما، دېگەنىدىمغۇ قېتىم ئۆتكەن_ 

 ئۇ؟ قىلىۋاتىدۇ ئىش نېمە ھازىر_ دېدى،_ !بىلىمەن بىلىمەن،_ 

 .بولدى ياتلىق قايتىدىن_ 

 .مومام دېدى_ تەييارلىدىڭمۇ؟ ھوجرىلىرىنى بۇالرنىڭ_ 

 .رەجەپ دېدى_ تەييارلىدىم،_ 

 يوقمۇ؟ گېپىڭ ر دېگۈدەك باشقا_ 

 .نىلگۈن ىدېد_ كەتتى، بولۇپ قىستاڭ-قىستا بەك ئىستانۇۇل موما،_ 

 .رەجەپ دېدى_ قىستاڭچىلىق، يەرمۇ بۇ_ 

 .مەن دېدىم_ يەردە، بۇ رەجەپ ئولتۇرە_ 

 .مەتىن دېدى_ كېتىپتۇ، كونىراپ بەك ئۆي بۇ موما،_ 

 .مومام دېدى_ بوش، مىجەزىم مېنىڭ_ 

 ...قالىسىز تېپىپ ئارام سىزمۇ سالدۇرايلى، بىنا چاققۇزايلى، موما، كېتىپتۇ كونىراپ بەك_ 

  گەپنىىى بىۇ  ھىازىر  ئاڭلىمىىدى،  گېپىڭنىىى_ نىلگىۈن،  دېىدى _ !قىلمىغىىنە  گەپ تىوال _ 

 .ئەمەس چاغ دەيدىغان

 ئەمىسە؟ قاچان_ 

 !ھېچقاچان_ 

 كېرەكلەرنىىڭ  -نەرسە ئۆيدە ئىسسىق ئۆتۈشمەيدىغان ھاۋا. باستى جىمجىتلىق ئارىنى

 ئىچىىگە  ئىۆي  زىىدىن دەرى. بولىدۇم  ئاڭلىغانىدەك  چاراسى ۋاتقانلىقىنى  كېڭىيىىپ  ئۆزلىكىدىن

 .تۇراتتى چۈشۈپ نۇر خىل بىر قالغاندەك كونىراپ خۇددى ۋە جانسىز

 .مومام دېدى_ دېمەمسەن؟ نەرسە بىر_ 

 ئىادەم  چوپچىوڭ  كېتىپتىۇ،  ئۆسىۈپ _ نىلگۈن، دېدى_ !كۆردۇق ھەسەننى يولدا موما،_ 

 .كېتىپتۇ بولۇپ

 .مىدىرلىدى خىل بىر غەلىتە لەۋلىرى مومامنىڭ

 .نىلگۈن دېدى_ رەجەپ؟ قىلىۋاتىدۇ، ئىش نېمە ئۇالر_ 

 تولىىۇق  ھەسىىەن. تۇرىىىدۇ  ئۆيىىدە تەرەپتىكىىى  دۆڭ_ رەجەپ، دېىىدى_ !ئىىىش  ھىىېچ_ 

 ...ئوتتۇرىدا

 قىلىۋاتىسەن؟ گېپىنى كىمنىڭ_ مومام، ۋارقىرىدى دەپ_ دەۋاتىسەن؟ نېمە ئۇالرغا_ 

 قىلىۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە ئىسمائىل_ 

 .ىدۇسات التارىيە_ رەجەپ، دېدى_ !شۇ_ 
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 پاراڭلىشىڭ ر، بىلەن مەن_ مومام، ۋارقىرىدى يەنە دەپ_ بۇ؟ دەۋاتىدۇ نېمە سېلەرگە_ 

 !چۈش ئاشخانىغا تېشىغا، چىق سەن رەجەپ! ئەمەس بىلەن ئۇنىڭ

 .بىردەم تۇرسۇن_ نىلگۈن، دېدى_ موما، زىيىنى نېمە تۇرسا يەردە بۇ_ 

 دېىىدىڭ؟ نىىېمە بۇالرغىىا_ ،مومىىام دېىىدى_ ھە؟-بوپتىىۇ ئالىىداپ بىردەمىىدى  سىىىلەرنى_ 

 كېتىشىپتىغۇ؟ ئاغرىپ ئىچى ساڭا بىردەمدى 

 .رەجەپ دېدى_ خانىم، چوڭ دېمىدىم، ھېچنىمە_ 

 .دېدىڭ نېمىلەرنى بىر سالدىڭ، پاراڭ كۆرد م، باياتىن_ 

 . .باستى جىمجىتلىق ئىچىنى ئۆي. كەتتى چىقىپ رەجەپ

 .مەن دېدىم_ بىردەم، قىل گەپ سەن نىلگۈن، قېنى_ 

 نەرسە ھەممە_ ئاندىن، ئوي ندى، بىردەم بوالر؟ دېسەم نېمە_ نىلگۈن، دېدى_ مەنمۇ؟_ 

 .دېدى_ موما، كەتتى، قىممەتلەپ بەك

 .مەتىن دېدى_ بېرە، سۆزلەپ كەتكىنىڭنى ئۇنتۇپ نەرسىنى ھەممە ئوقۇۋېرىپ كىتاپ_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !پوچى بىچارە_ 

 .مومام دېدى_ دېيىشىۋاتىسىلەر؟ نېمە_ 

 .باش ندى جىمجىتلىق بىر يەنە

 .جايلىشىۋااليلى ھوجرىلىرىمىزغا چىقىپ بىز_ مەن، دېدىم_ موما،_ 

 نەگە؟_ مومام، دېدى_ كەلدىڭ رغۇ؟ ئەمدى  تېخى_ 

 .يەردە بۇ بار ھەپتە بىر تېخى بىز_ دېدىم،_ كەتمەيمىز، يەرگە بىر_ 

. مومىىام دېىىدى_ دە، -يىىوقكەن گېىىپىڭ ر تىىاتلىق ئېغىىىز ئىككىىى دېگىىۈدەك دېىىمەك،_ 

 .قىلدى كۈلۈمسىرىگەندەك غەلىتە تەرزدە خىل بىر يېڭىۋالغاندەك

 .ئوي نماستىن  ھېچ مەن دېدىم_ چىقىمىز، بېشىغا تۇپراق ئەتە_ 

 ھوجرىلىرىمىزغا بىرلەپ-بىر بىزنى. تۇراتتى ساق پ ئالدىدا ئىشىكنىڭ  سىرتتا، رەجەپ

 ھىوجرىنى  تەرەپتىكىى  قىۇدۇق  يەنە ماڭىا . اچتىئى  قاپقىاقلىرىنى  دەرىزىنىىڭ  كىىردى،  باشى پ 

 .كەلدى ئېسىمگە پۇرىقى كىرلىك ۋە زەمۇۇرۇغ. ئىدى تەييارلىغان

 !قىلىۋېتىپسەن گۈلدەك ئۆينى_ دېدىم، رەجەپ، كەلمىسۇن دەرت قولۇڭغا_ 

 .تۇرۇپ كۆرسىتىپ دېدى_  قويدۇم، ئېسىپ يەرگە بۇ لۆڭگىلىرىڭىزنى_ 

 :سورىدىم. تۇراتتۇق قاراپ سىرتقا دەرىزىدىن ۇرغانت ئوچۇق بىللە. ياقتىم تاماكا

 قانداقراق؟ يازدا يىل بۇ جەننەتھىسار_ 

 .ئەمەس بۇرۇنقىدەك_ رەجەپ، دېدى_ ناچار،_ 

 دەيسەن؟ قانداق_ 
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 .دېدى_ !كەتتى رەھىمسىزلىشىپ كەتتى، ئەسكىلىشىپ ئادەملەر_ 

 سىاھىلىدىن  دېڭىىز . قارىدى چىرايىمغا كۈتكەندەك ھېسداشلىق خۇددى بۇرۇلۇپ ماڭا

 تۇرغىان  كۆر نىۈپ  ئارىسىىدىن  دەرەخلەرنىىڭ  يىراقتىكىى  سالغا  قۇالق ئاۋازالرغا كېلىۋاتقان

 :كەلدى مەتىن. قىلدۇق تاماشا بىللە كوچى رنى

 بېرەمسەن؟ ئاچقۇچىنى ماشىنىنىڭ ئاكا،_ 

 ماڭدىڭمۇ؟_ 

 .ماڭىمەن قويۇپ  ئەكىرىپ چامادانلىرىمنى_ 

_ بېىرىمەن،  ساڭا ئەتىگەنگىچە ئەتە ماشىنىنى ئەكىرىۋەتسەڭ ىمۇچامادان رن بىزنىڭ_ 

 .دېدىم

 .رەجەپ دەۋاتاتتى_ ئەكىرىمەن، مەن بەي، فارۇق قىلماڭ، نېمە سىز_ 

 .مەتىن دېدى_ ئىزدىمەمسەن؟ ماتېرىيال توغرۇلۇق ۋابا بېرىپ ئارخىپخانىغا سەن_ 

 .رەجەپ دېدى_ ئىزدەيسىز؟ نېمە_ 

 .دېدىم_ ،ئەمدى ئىزدەيمەن ئەتە_ 

 .مەتىن دېدى_ ئىچىشكە؟ باشلىماقچىمۇ ھازىرال_ 

 .كېلىپ ئاچچىغىم دېدىم_ !كارىڭ نېمە سېنىڭ ئىچمەمدىم ئىچەمدىم،_ 

 .كەتتى ئېلىپ ئاچقۇچىنى ماشىنىنىڭ ۋە مەتىن دېدى_ !توغرا_ 

 ماڭدۇق، كەينىدىن مەتىننىڭ ئىككىمىزمۇ بىلەن رەجەپ قىلماستىن، خىيال ھېچنىمىنى

 كەلىدى،  بىېقىش  قىاراپ  توڭ تقۇغىا  كىرىىپ  ئاشخانىغا خىيالىمغا. چۈشتۇق مپەيلەردىنپەللە

 يىان  ئورنىغىا  كىرىشىنىڭ  ئاشىخانىغا  كېىيىن،  چۈشىكەندىن  پەلەمىپەيلەردىن  كىچىىك  لېكىن

 بىىىر يەنە قىسى چنىڭ  تىار  ئۆتىۈپ،  ئالدىىىدىن ھوجرىسىىنىڭ  رەجەپنىىڭ  بۇرۇلىدۇم،  تەرەپىكە 

 .ئىدى دائارقام رەجەپ. باردىم ئۇچىغىچە

 سىىاندۇقىنىڭ ئىشىىىك. دېىىدىم_ يەردىمىىۇ؟ مۇشىىۇ ھىىېلىھەم ئىىاچقۇچى كىرخانىنىىىڭ_ 

 .تاپتىم ئاچقۇچنى ئىچىدىن چاڭ-توپا ئۇزۇتۇپ قولۇمنى ئۈستىگە

 .قويماڭ دەپ_ رەجەپ، دېدى_ بىلمەيدۇ، خانىم چوڭ_ 

 راتوغ ئىتتىرىشكە كۈچەپ تازا ئۈچۈن ئېچىش ئىشىكنى كېيىن، تولغىغاندىن ئاچقۇچنى

-توپا: قالدىم ھەيران ۋە قارىدىم كېرەك؛ بولسا كەتكەن چۈشۈپ نەرسە بىر كەينىگە. كەلدى

 يەردىىن . قىاپتۇ  قىسىىلىپ  ئارىسىىغا  سىاندۇق  بىلەن ئىشىك سۆڭىكى، باش بىر باسقان چاڭ

 .كۆرسەتتىم رەجەپكە تېرىشقا  كۆر نۈشكە خوشال پۈۋلىدىم، ئېلىپ

 بۇ؟ بارمۇ ئېسىڭدە_ 

 ؟دېدىڭىز نېمە_ 
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 .دە-كىرمەيدىكەنسەن پەقەت يەرگە بۇ سەن_ 

 بىر ئۈستەلنىڭ بىر كەتكەن تولۇپ بىلەن قەغەزلەر ئۈستى سۆڭىكىنى باش باسقان توپا

 پىۇالڭ تتىم،  بالى ردەك كىچىك نونى ئەينەك بىر ئېلىۋالغان قولۇمغا. قويدۇم قويۇپ چېتىگە

 ئىشىىكنىڭ  رەجەپ. قويىدۇم  قويىۇپ  تەخسىسىىگە  تارازىنىىڭ  بىىر  كەتكەن داتلىشىپ كېيىن

 قاراپ ئىچىدە قورقۇنچ نەرسىلەرگە چېقىلىۋاتقان مەن تۇراتتى، دېمەي جىم-الم بوسۇغىسىدا

 سىىېلىنغان قۇتى رغىىا سىىاندۇق ر، سىىۇنۇقلىرى، ئەيىىنەك شىشىىە، كىچىىىك يىىۈزلەپ: تىىۇراتتى

 تىۇابەتكە ۋە ىيەئاناتوم موچىن ر، قايچى ر، باسقان دات گېزىتلەر، كونا پارچىلىرى، ئۇستىخان

 ۋە قىۇش  قويۇلغىان  چىاپ پ  تاختاي رغىا  قەغەز، يەشىىك  يەشىك، كىتاب ر، فرانسۇزچە ئائى 

 زەنجىرلەر، چەمۇەر، بىر بۆلۈنگەن رەڭگە يەتتە ئەينەكلىرى، كۆزەينەك  رەسىملىرى، ئايررپى ن

 ى ر،ئەتىىۋېرك ماشىنىسىىى، تىكىىىش ئوينىغىىان ماشىىىنىچىلىق تېپىىىپ، پىىىدالىغا كىچىكىمىىدە

 دەپ «ئىدارىسىىى مونوپىىول»  ئۈسىىتىگە كەسىىلەنچۈكلەر، ۋە قىىۇرت ر مىخ نغىىان تاختاي رغىىا

 ئەتىىىكەت ئۈسىىتىگە ۋە تولىىدۇرۇلغان شىشىىىلىرىگە دررا شىشىىە، قىىۇرۇق يىىۈزلىگەن يېزىقلىىىق

 ...موگۇالر تەشتەكتە بىر پاراشوك ر، خىل ھەر چاپ نغان

 .رەجەپ دېدى_ بەي؟ فارۇق موگۇمۇ ئۇالر_ 

 .ئال بولسا الزىم _

 كونا ئۈستىگە ئاندىن. بەردىم ئاپىرىپ كېرەك، كىرمەيۋاتسا ئۆيگە ئۈچۈن قورققانلىقى

 9-1 كېىيىن  چۈشىتىن  گىىچە، 21  -9 بۇرۇن چۈشتىن ساالھىددىننىڭ درختۇر بىلەن يېزىق

 تۇيۇلىىۇپ قىزىقىىارلىق. كىىۆرد م لەۋھەنىىى مىىىس يېزىلغىىان كۆرىىىدىغانلىقى كېسىىەل گىىىچە

 ئېلىىپ  ئىسىتانۇۇلغا  لەۋھەنى مىس بۇ بولسىمۇ ئۈچۈن خاتىرە ئەمەس، ئۈچۈن  كەتكەنلىكى

 قورقىۇنچ  ۋە نەپرەت خىل بىر غەلىتە ئۆتمۈشتىن ۋە تارى  لېكىن قالغانىدى، كېلىپ كەتكۈم

 ئىشىىكنى . چىۆر ۋەتتىم  ئارىسىىغا  كېىرەكلەر -نەرسىە  باسىقان  چىاڭ -توپا سەسكىنىپ، ئىچىدە

 بىر. كۆرد م مەتىننى ئارىسىدىن پەلەمپەيلەر كېتىۋېتىپ انىغائاشخ بىلەن رەجەپ. قۇلۇپلىدىم

 .ئەكىرىۋاتاتتى چامادانلىرىمىزنى غۇدرىغىنىچە نېمىلەرنى
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 بەشىنچى باب
 

      

 سىۇ  يېشىىندىم،  كېىيىن  ئەكىرىۋەتكەنىدىن  ئىۆيگە  چامىادانلىرىنى  نىلگۈننىىڭ  ۋە فارۇق

 پەسكە ئالدىم، پورتمالىمنى تۇرغان تومپىيىپ ،كىيدىم كىيىملىرىمنى يازلىق ۋە كىيىمى ئۈز ش

 ئىشىىكى  ۋەدات رنىىڭ . ماڭىدىم  ھەيىدەپ  نىى «ئانادرل» كەتكەن داتلىشىپ ۋە كونا چۈشتۈم،

 ھېچكىم ئۆيدە باشقا خىزمەتچىلەردىن ئىشلەۋاتقان ئاشخانىسىدا. چۈشتۈم ماشىنىدىن ئالدىدا

 ئىچىىدە  ۋە ئىتىتەردىم  يېنىك رىزىنىدە ئۆتۈپ تەرىپىگە ئارقا ئۆينىڭ باغدىن. كۆر نمەيتتى

 ۋە كىىردىم  سىەكرەپ   مۈشىۈكتەك  ئىچىىگە  ئۆينىىڭ . كەتتىم سۆيۈنۈپ كۆر پ ۋەداتنى ياتقان

 .باستىم بىلەن ياستۇق بېشىنى ۋەداتنىڭ

 خۇشال كۈلۈمسېرىدىم،. ۋارقىرىدى دەپ_ گۇي، ھايۋان ئەمدى بولدىمۇ چاقچاق بۇمۇ_ 

 قانداقراق؟ ھە،_ ئىدىم،

 .دېدى_ سەن؟ كەلدىڭ قاچان_ 

 ئايالنىىڭ  يالىڭا  تېتىقسىز ئۇ تامدىكى. يۈگۈرتتۈم كۆز ئىچىگە ئۆي بەرمىدىم، جاۋاپ

 بىىر . ئىىدى  تۇرغىان  ئوخشىاش  يىلىىدىكىگە  ئىۆتكەن  نەرسە ھەممە بىرلىكتە، بىلەن رەسىمى

 :تاقەتسىزلەندىم كېيىن ئازدىن

 !قوپە بولە،_ دېدىم،_ بولە،_ 

 اقىتتا؟ۋ بۇ قىلىمىز ئىش نېمە_ 

 قىلىدۇ؟ ئىش نېمە كېيىن چۈشتىن خەقلەر يەردە بۇ_ 

 !ئىش ھېچ_ 

 يا؟-يوقمۇ ھېچكىم_ 

 .بار كەلگەنلەرمۇ يېڭىدىن بار، ھەممەيلەن ياق،_

 يىغىلىسىلەر؟ نەدە_ 

 !كەلگەنلەر يېڭى ئۇالر_ دېدى،_ !جەي ننىڭكىدە_  

 .بارايلى بىزمۇ بولسا ئۇنداق ياخشىغۇ،_ 

 .غانمىدىمىكىنئوي تېخى جەي ن_ 

 مەن_ دېدىم،_ !كىرەيلى دېڭىزغا يەردىن بىر باشقا بېرىپ بولسا ئۇنداق_ 
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 كاللىسىى  سىودىگەرلىرىنىڭ  تەسىەك -تۆمىۈر  ۋە خوجىايىنلىرى  فابرىكىسى توقۇمىچىلىق

 قېتىممىۇ  بىىر  يىىل  بىۇ  دەپ ئىۆگىتىمەن،  ئىنگلىىزچە  ۋە ماتېماتىكىا  بالىلىرىغا ئىشلىمەيدىغان

 .ئېرىشەلمىدىم تىگەپۇرسى كىرىش دېڭىزغا

 ؟ سەن دېمەكچىمۇ كارىم، نېمە بىلەن جەي ن_ 

 .بارايلى تۇرگاينىڭكىگە قوپە،_ 

 بارمۇ؟ خەۋىرىڭ قىلىپتۇ، قوبۇل كوماندىسىغا ۋاسكېتۇول ياش ر تۇرگاينى_ 

 .تاشلىدىم ۋاسكېتۇولنى مەن يوق، ئاالقىسى بىلەن مەن بۇنىڭ_ 

 دەپمۇ؟ ئۆگىنەي، تېرىشىپ كالىدەك_ 

 مەستلىكىنى كىشىنىڭ قارىغان ساغ م، كۆيگەن، ئاپتاپتا ۋەداتنىڭ دېمىدىم؛ نەرسە ىرب

 سىىنىپتا  تېرىشىچان،  بەك دەرسىتە  مەن شىۇنداق، : ئويلىدىم ۋە قارىدىم تېنىگە كەلتۈرگىدەك

 بىلىمەن، دەيدىغانلىقىنىمۇ كاال ئوخشاش رنى ماڭا ۋە سىقىلىدۇ بەك ئىچىم بولمىسام بىرىنچى

 قۇرۇلىىۇش بېرىىىدىغان ئۆتكىىۈز پ ماڭىىا كېىىيىن يىلىىدىن ئىىون  دادامنىىىڭ ىىىڭمېن لىىېكىن

 يوق، قۇيمىخانىسى ۋە ئىسكى تى تۆمۈر يوق، فابرىكىسى تاال-يىپ يوق، زاۋۇتى ئۈسكۈنىلىرى

 ئېكسىپورت -ئىمپىورت  ھەتتىا  ۋە ئىشىى  ھىۆددە  بىىر  بولسىىمۇ  كىچىىك  ئالغىان،  لىىۋىيەدە  ياكى

 پەقەت دادامنىڭ چىققان پىنسىيەگە  مەمۇرلۇقتىن: منىڭدادا بىچارە مېنىڭ يوق ئىشخانىسىمۇ

 ئۇ. يوق يمىز بېرىپ دەپ يىغلىمىسۇن، ئولتۇرۇپ ئۆيدە مومام قېتىم بىر يىلدا بار، قەبرىسى  بىر

 :سورىدىم ئاندىن. يىغ يدۇ بېرىپ يەرگە

 بار؟ يېڭىلىق ر نېمە يەنە_ 

 لىىېكىن  كەلمەيۋاتىىاتتى،  قوپقۇسىىى ئورنىىىدىن  ۋەداتنىىىڭ  ياتقىىان چىىۈمكەپ  بېشىىىنى

 ۋە مىدىرلىىدى  بولسىىمۇ  كەلتۈرگىۈدەك  چېكىسىىگە  بىىر  ياسىتۇقنىڭ  تۇمشۇقىنى ھېچۇولمىسا

 قىز ئۇ كەپتۇ، قايتىپ بىلەن قىز سېستىرا بىر ئەنگلىيەدىن مەھمەت: باشلىدى بېرىشكە جاۋاب

 ئوتتۇز دېگىنى قىز تۇرمايدىكەن، ئۆيدە بىر لېكىن تۇرۇۋاتقۇدەك، ئۆيىدە مەھمەتلەرنىڭ ھازىر

 مەن تىىۇران، قىىاپتۇدەك، چىقىشىىپ  بىىىلەن قىىزالر  بىزنىىىڭ. ئەسىىلىدە ئايىالمىش  بىىىر ياشىلىق 

 قىش رنى مەن ئويلىدىم، دەپ بىلەي، نەدىن مەن. كېتىپتۇدەك ھەربىيلىككە بىلەرمىشمەن،

 نىڭئۆيى ھاممامنىڭ بىلەن ياتاقلىرى مەكتەپنىڭ ئەمەس، بىلەن باي ر ئىستانۇۇلدا ۋە ئەنقەرە

 ماتېماتىكىا،  بالىلىرىغىا  بىاي  لەقىۋا  ئوخشىاش  ساڭا ئۈچۈن پۇل ئازراق ئۆتكۈزىمەن، ئارىسىدا

 ئوغلىنىڭ تۇراننى، ۋەدات دېمىدىم، نېمە بىر لېكىن. ئۆتىمەن دەرسلىرىنى قەرت ۋە ئىنگلىزچە

 سۆزلەپ ئەۋەتىۋەتكەنلىكىنى ئەسكەرلىككە دادىسىنىڭ يەتمىگەن كۆزى بولىشىغا ئادەم ئەمدى

 تاپقۇزىدۇ، ھۇشىنى-ئەقلى  ئۇنىڭ تۇرمۇشى ئەسكەرلىك ماڭمىغانمىش، يولمۇ دادىسى بەردى،

 ئەسىتايىدىل  ناھىايىتى  ۋەدات سورىسىام  دەپ تاپقۇزۇپتىمۇ، ھۇشىنى-ئەقلى مەن دېگەنمىش،
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 كەلگەنلىكىنى سوراپ رۇخسەت كۈنلۈك بەش ئون تۇراننىڭ ئېيتتى، بىلمەيدىغانلىقىنى ھالدا

 پېتىىپ  خىيالغىا  ئېيتىۋىىدى،  باشىلىغانلىقىنى  تارتىشىشىقا  پەش-ئىىچ  بىىلەن  اھۈلي ئۇنىڭ ۋە

 مەن ۋە قويدى قوشۇپ بارلىقىنى بىرىنىڭ يېڭى ئىسىملىق فىكرەت ۋەدات، ئەسنادا بۇ كەتتىم؛

»  فىكرەتنىى  بىۇ  چىۈنكى  چۈشىەندىم،  ھامىان  شىۇ  قىلىدىغانلىقىنى ھەۋەس ئۇنىڭغا ۋەداتنىڭ

 ئەينەكلىىك  تىۇرۇپ   كېىيىن،  ئىازدىن  بىىر  ەرىپلەۋاتىاتتى، ت دەپ «ئوڭلىۇق » ،«گىۇي  قالتىس

 قوداڭشىدى تازا نېرۋام باشلىدى، سۆزلەشكە ئىكەنلىكىنى ئىگە كۈچىگە ئات قانچە كېمىنىڭ

 جىىم  بىىردەم  ۋە قىلىدى  ھىېس  بىۇنى  ئۇمىۇ  سىالمىدىم؛  قىۇالق  گەپلىرىگە گۇينىڭ پەس بۇ ۋە

 .پاراڭ شتۇق يەنە ئاخىرىدا لېكىن بولدۇق،

 .دېدى_ قىلىۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە ەڭھەد_ 

 ئۆزگەردىم، كۆپ مەن توختىماستىن ئوخشاش ئۇالرغا. ئۇ كوممۇنىس  بىر قىپقىزىل_ 

 .يۈرگەن يۈرگىنى دەپ

 .بوپتۇ يامان ئىسى ، ۋاي_ 

 .قارىدىم رەسىمىگە ئايال يالىڭا  تامدىكى

 بىىرىگە _ ،قىلىىپ  پىچىرلىغاندەك ئۇ دېدى_ بوپتۇ، شۇنداق سىڭلىسىمۇ سەلچۇقنىڭ_ 

 ئەمەستۇر؟ بۇنداق ھەدەڭ  چېغى، بولغان ئاشىق

 ۋە قىلىدىم  ھەرىكەتلەرنىى  بىلد رىىدىغان  كەلگەنلىكىنىى  ئىاچچىغىم . بەرمىىدىم  جاۋاپ

 .چۈشەندى پۇشقىنىنى ئىچىمنىڭ مېنىڭ

 ؟ قانداقراق ئاكاڭ_ 

 ئىۇ  تۈگەشىتى  كەتتىى،  سىەمرىپ  تۇلۇمىدەك  ۋە ئىچىىدۇ  تىنماي_ دېدىم،_ !تۈگەشتى_ 

 !ېپىنانق

 شۇنداقمۇ؟ ئۇمۇ_ 

 بىىر  كەلمەيىدىغان  كارغا ھېچنىمىگە ئۇ_ : كۈچىيىۋاتاتتى ئاچچىغىم قىلغانسېرى گەپ

 كارىم، نېمە قىلىشمامدۇ، قىلسا نېمە. چىقىدۇ يەردىن بىر گېپى بىلەن ھەدەم لېكىن. نانقېپى

 ئۈچىۈن  تېىپىش  پىۇل  بىىرى  يەنە خىيىالپەرەس،  دەرىجىىدە  بولغىۇدەك  ئۆ  پۇلغا بىرى لېكىن،

 كونىا،  ئىاۋۇ . بولۇۋاتىىدۇ  ماڭىا  بولغۇلىۇق  بولغاچقىا،  نىانقېپى  دەرىجىىدە  قويمىغۇدەك مىدىراپمۇ

 .تۇرىدۇ ئىگەللەپ يەرنى ئوبدان بىر بىكار بىكاردىن ئۆيمۇ غەلىتە ۋە ئەبجەق

 ھازىر؟ تۇرمامدۇ ئۆيدە ئۇ ئادەم خىزمەتچى ھېلىقى بىلەن موماڭ_ 

 بولىىدۇ  نىېمە  تۇرۇشسىا  قەۋىتىىدە  بىىر  ئۇنىڭ لساق،سا بىنا يەرگە شۇ لېكىن. تۇرىدۇ_ 

 مەركەز  نەدە، مەركىزى  ھىپەربولنىڭ  بالىلىرىغا دۆت  باي رنىڭ قىشىنچە چاغدا ئۇ: دەيمەن

 مۇناسىۋىتى نېمە كوئېفىسېنتىنىڭ R بىلەن مۇناسىۋەت ئارىسىدىكى نۇقتىسى فوكۇس بىلەن
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 كېلەر چۈشەندىڭمۇ؟ گېپىمنى بوالتتىم، ىگەنيۈرم ئۇپرىتىپ ئاغزىمنى دەپ پوكۇن پاالن، بار،

 تاپىمەن؟ نەدىن پۇلنى شەرت، بېرىشىم ئامېرىكىغا ئۈچۈن ئوقۇش ئۇنىۋېرسىتېتتا يىلى

 .كۆر ندى بولغاندەك بىئارام ئازراق ۋە دېدى_ دەيسەن، توغرا_ 

 كۆر شىدىن قاتارىدا د شمىنى باي مېنى ۋەداتنىڭ چۈنكى بولدۇم، بىئارام سەل مەنمۇ

 .قېلىشتۇق بولۇپ جىم بىردەم. ورقاتتىمق

 .ئاخىرىدا دېدىم_ بارايلى، دېڭىزغا قوپايلى،_ 

 .كەمگىچە بۇ ئويغانغاندۇر جەي نمۇ قى يلى، شۇنداق_ 

 .ئەمەس پەرز بېرىش يەرگە ئۇ_ 

 .يىغىلىدۇ يەرگە شۇ ھەممەيلەن_ 

 ئۈز ش سۇ ككىچى ئۈستىدىكى قوپتى، كارىۋېتىدىن يېتىۋاتقان قىلماي مى  تېخىچە

 ياخشىى  بولىۇپ،  كىۆيگەن  راسىا  ئاپتاپتىا  بەدىنىى  ئىدى، يالىڭا  ئالمىغاندا ھېساپقا كىيىمىنى

 دەرتسىىز،  خاتىرجەم،. كەلتۈرەتتى مەستلىكىنى كىشىنىڭ ۋە تۇراتتى چىقىپ ئوزۇق نغانلىقى

 .ئىدى ساغ م غەمسىز،

 !باراتتى فۇندامۇ_ 

 .كېلىۋاتاتتى ئاچچىغىم غائىش ر بىر باشقا ياكى قامىتىگە ۋەداتنىڭ

 .بارسۇن بوپتۇ،_ 

 .ئۇخ ۋاتىدۇ لېكىن_ 

 :تۇرۇپ قاراپ رەسىمگە يالىڭا  تامدىكى ئەمەس، قامىتىگە ۋەداتنىڭ

 .دېدىم_ بولسا، ئۇنداق ئويغات بېرىپ_ 

 ئويغىتايمۇ؟ راست _ 

 ۋە كىىردى  قايتىىپ  كېىيىن  دەمدىن بىر. كەتتى چىقىپ ئۈچۈن ئويغىتىش سىڭلىسىنى

 مۇمكىن چىداش چەكمەي تاماكا كەتكەندەك، تولۇپ مەسىلىلەرگە ئاخىرىغىچە باشتىن ياتىھا

 مەنىدىن  ۋە تۇتاشىتۇردى  تاماكىا  تال بىر تۇرۇپ بېرىلىپ بىلەن ۋۇجۇدى بۈتۈن ئەمەستەك،

 :سورىدى

 شۇنداقمۇ؟ چەكمەيسەن، تاماكا تېخىچە سەن_ 

 .ياق_ 

 ياتقان ئېغىناپ قاشلىغىنىچە د مۇىسىنى كارىۋاتتا فۇندانىڭ. باستى جىمجىتلىق ئارىنى

 پاراڭ يوق تۈكى دېگەندەك ئىسسىقمۇ سوغۇقمۇ، دېڭىز ھازاغىچە بىر. قىلدىم خىيال ھالىتىنى

 .كىردى فۇندا ئىشىكتىن چاغدا بىر. سېلىشتۇق

 نەدە؟ باسنۇشكام مېنىڭ ئاكا،_ 
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 كېتىپتىۇ،  ۆسۈپئ بويلىرى يىل بۇ فۇندا، بۇ ئىدى قىز بىر كىچىك تېخى يىلى ئۆتكەن

 .كىيىۋاپتۇ كىيىمى ئۈز ش سۇ كىچىك

 !مەتىن مەرھابا_ 

 .مەرھابا_ 

 باسنۇشكىلىرىم؟ مېنىڭ دەيمەن نەدە ئاكا، تېنچلىقمۇ؟_ 

 قارايدىغان نەرسىلىرىگە ئۇنىڭ بىرىگە يەنە بىرى: باشلىدى تاكاللىشىشقا سىڭىل -ئاكا

 شىلەپىسىنىڭ چىغ كۈنى ئۆتكەن ڭغا،ئۇنى بولسا بىرسى يەنە ئېيتتى، ئەمەسلىكىنى قاراۋۇل

 بىردەمىدىن . كېتىشتى ۋارقىرىشىپ بەك تېخىمۇ ۋە ئېيتتى چىققانلىقىنى ئىشكاپىدىن ئۇنىڭ

 ئىىىش ھىىېچ ئىىۆتمەي ئىىۇزۇن ۋە كەتتىىى چىقىىىپ يېپىىىپ گۈممىىىدە ئىشىىىكنى فۇنىىدا كېىىيىن

 كىم ىدىنھوجرىس ئانىسىنىڭ ئاچقۇچىنى ماشىنىنىڭ قېتىم بۇ ۋە كىردى يېنىپ بولمىغاندەك

 .جىددىيلەشتىم سەل مەن. كەتتى چىقىپ ۋەدات ئاخىرى. باش شتى يەنە دەپ چىقىدۇ، ئېلىپ

 بار؟ يېڭىلىق ر نېمە يەنە باشقا فۇندا، ھە_ 

 !غەم بوالتتى، نېمە_ 

 تولىۇق  سىورىدىم،  پۈتتىۈرگەنلىكىنى  سىىنىپنى  قىانچىنچى  يىىل  بۇ: مۇڭداشتۇق بىردەم

 گېرمانىيە ئوقۇپتۇدەك، تا «تەييارلىق» يىل ئىككى تۈگىتىپتۇ، يىللىقىنى بىرىنچى ئوتتۇرىنىڭ

 ئۇنىڭغا ئاڭ پ بۇنى. ئوقۇپتۇدەك مەكتىپىدە ئوتتۇرا تولۇق ئىتالىيە ئەمەس، ئاۋستىرىيە ياكى

 Equipement eletrique Brevete type, Ansaldo San: بەردىىم  پىچىىرالپ  گەپلەرنىى  بىۇ 

Giorgia Genova  …سىىوۋغات كەلتىىۈر لگەن ئىتىىالىيەدىن خەتلەرنىىى بىىۇ مەنىىدىن فۇنىىدا 

 تراللىۇۇس رنىڭ پۈتۈن ئىستانۇۇلدىكى. سورىدى دەپ كۆرگەنمىدىڭ، ئۈستىدە بويۇملىرىنىڭ

 بىۇ  بىارلىقىنى،  پى كات رنىىڭ  چۈشىنىكسىىز  مۇشىۇنداق  ئۈسىتىدە  ئىشىىكنىڭ  ئالدى ئىچىدە،

 ئۈچىىۈن كەتمەسىىلىك ت پپىىار سىىىقىلىپ ئىسىىتانۇۇللۇق رنىڭ چىقىىىدىغان تراللىۇۇسىى رغا

 نىىېمە چىىۈنكى بەرمىىدىم،  سىىۆزلەپ ئىكەنلىكىنىى  مەجۇىىۇر يادالشىقا  نەرسىىىلەرنى مۇشىۇنداق 

 تۇيغىۇ  خىىل  بىىر  قىلىدىغانىدەك  مەسخىرە مېنى دېسەم، چىققانلىقىمنى تراللىۇۇسقا ئۈچۈنكىن

 ياتىدىغان، ئۇيقۇغا چۈشلۈك بىلەن  پۇراقلىرى ئەتىر ۋە مېيى يۈز. بولۇشتۇق جىم. بولدى پەيدا

 ئانا ۋە ئوينايدىغان قەرت دەپ ئۆتكۈزەيلى، ۋاقى   ئۆتكۈزىدىغان، ۋاقى  دەپ ئوينايلى، قەرت

 كەلىىدى، ۋەدات چاغىىدا بىىىر. دەم بىىىر ئوي نىىدىم ھەققىىىدە مەخلىىۇق غەلىىىتە ئىىۇ ئاتالغىىان دەپ

 .كۆرسەتتى پۇالڭلىتىپ ئاچقۇچنى قولىدىكى

 ماڭغاندىن مېتىر يۈز ئىككى چىقتۇق، ىنىغاماش دېگەن قاالي پىشىپ ئاپتاپتا چىقتۇق،

 كېتىىپ،  ھاياجانلىنىىپ . چۈشىتۇق  ماشىىنىدىن  ئالدىىدا  ئىشىىك  جەي ننىڭ توختاپ، كېيىن

 .كەلدى قىلغۇم گەپ بولۇپ خىجىل بارغانلىقىمدىن
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 .ئۆزگەرتىۋېتىپتۇ بەك يەرنى بۇ_ 

 .شۇنداق_ 

 بىىر . ماڭدۇق دەسسەپ  رغاتاش يېيىتىلغان بىردىن ماڭدامغا بىرەر ئىچىگە چىملىقنىڭ

 دەپ بولسۇن، گەپ ۋە كۆرد م قىزالرنى ئاخىرىدا. سۇغۇرۇۋاتاتتى باغنى ھاۋادا ئىسسىق باغۋەن

 :سورىدىم

 قويامسىلەر؟ ئويناپ قەرت سىلەر_ 

 ھە؟_ 

 مېنى. يېتىشاتتى بىلەن كەرەشمە_  ناز سۇنايلىشىپ قىزالر. چۈشتۇق پەلەمپەيلەردىن

 ئالغان ئىسمەتتىن پۇلغا تاپقان قەرتتىن ئۈستۈمدە،: ئويلىدىم لدى،كە ئېسىمگە كۆرگەنلىكى

 ۋە ئىشىىىتىنىم مىىاركىلىق  lewis كىىىىيگەن ئۈسىىتىگە  كىيىمىمنىىىڭ  ئىىىۈز ش سىىۇ  كىىۆينىكىم، 

 تۆت ئون تاپقان بېرىپ ئۆتۈپ دەرس ئايرىم ئەخمەقلەرگە ئۇ ئاي بىر يانچۇقىدا، ئىشتىنىمنىڭ

 .باشلىدىم سېلىشقا پاراڭ كەلگىنىچە ئاغزىمغا ئاندىن! بار پۇلۇم لىرا مىڭ

 سورىغانتىم؟ دەپ ئوينامسىلەر، ئويۇن_ 

 !تونۇشتۇراي مەتىننى سىلەرگە ئويۇنى؟ نېمە_ 

 .تونۇيتتىم بۇرۇندىن  زەينەپنى

 ئەھۋالىڭ؟ قانداق زەينەپ، مەرھابا_ 

 .ياخشى_ 

 !ىنچاقىرغ دەپ فافا. كېلىدۇ ئاچچىغى دېمە، ئۇنداق ئەمما فاھر ننىسا، بۇ_ 

 .كۆر شتۇق ئېلىشىپ قول. ئەمەسكەن قىز چىرايلىق فافا

 !جەي ن بۇياق_ 

 تۇرۇپ . كەلدى قارىۋالغۇم تەرەپكە باشقا. سىقتىم قولىنى يېنىك ھەم قاتتىق جەي ننىڭ

 بىر بالى رچە گەپ، قۇرۇق بۇ  لېكىن قىلدىم، خىيال قالىدىغانلىقىمنى بولۇپ ئاشىق ئۇنىڭغا

 ۋە ئىشىەنگۈم  ئىكەنلىكىمىگە  تەمكىىن  ئەمەس، ھودۇققىان  ۋە قارىىدىم  ادېڭىزغ. ئىدى خىيال

 .كېتىشتى چۈشۈپ پاراڭغا چىقىرىشىپ ئەستىن مېنى باشقى ر. كەلدى بولغۇم شۇنداق

 .تەس بەك تېيىلىش سۇ_ 

 !بولسام چىقالىغان ئۈستىگە سۇ بولسىمۇ قېتىم بىر_ 

 .ئەمەس خەتەرلىك تېيىلىشتەك قار بىلەن دېگەن نېمە لېكىن_ 

 .كېرەك كېلىشى چىڭ كىيىمى ئۈز ش سۇ_ 

 .ئاغرىيدىكەن قولى ئادەمنىڭ_ 

 .بوالتتى باشلىساق بولسا كەلگەن فىكرەت_ 
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 .يۆتەلدىم ئالماشتۇردۇم، ئاياق ئىدى، سىقىلغان بەك ئىچىم

 .ۋەدات دېدى_ !ئولتۇرغىنە_ 

 .ئىشىنەتتىم كۆر نگەنلىكىمگە خىيالچان بەك

 .ەي نج دېدى_ !ئولتۇرغىنە_ 

 قالىىدىغانلىقىمنى  بولىۇپ  ئاشىىق  ئۇنىڭغا! شۇنداق. ئىدى چىرايلىق قارىدىم، جەي نغا

 .ئىشەندىم قالغانلىقىمغا ئىشىنىپ ئويلىغىنىمغا كېيىن دەمدىن بىر ئويلىدىم، يەنە

 بىىلەن  ئىۇچى  بۇرنىنىڭ جەي ن دېدى_ بولىدىغان، كارىۋات قات نما بىر يەردە ئاۋۇ_ 

 .قىلىپ ئىشارەت

 قەۋىتىنىڭ ئاستى يەر ئۆينىڭ بېتون: كۆرد م بارغا  كېتىپ تەرەپكە كارىۋات ات نماق

 ۋە باي فىلىملىرىدە ئامېرىكا. تۇراتتى جابدۇقلىرى ئائىلە ئاجايىپ ئىچىدە، ئىشىكىنىڭ ئوچۇق

 ۋارقىرىشىىىىپ، ھالىىدا  كۆتىىۈرگەن  ررمكىلىرىنىىى  ۋىسىىىكى قوللىرىىىدا  ئايىىال ر -ئەر بەختسىىىز 

 ئىىىائىلە مۇشىىىۇنداق قىلىشىىىقاندا، تىىىاالش-دە توغرىسىىىىدا ڭۈلسىىىىزلىكلەركۆ ئارىلىرىىىىدىكى

 جابىدۇقلىرىنىڭ،  ئىائىلە  تۇرۇۋاتقىان  كېلىىپ  ئىچىىدىن  ئۆينىڭ. ئولتۇرۇشاتتى جابدۇقلىرىدا

 بىار،  ئىشىىڭ  نىېمە  يەردە بىۇ  سېنىڭ ماڭا، پۇراقلىرى ھەشەمەتنىڭ ۋە باياشاتچىلىقنىڭ-باي

 بۇالرنىىڭ  مەن: چۈشىتى  ئارامىغىا  كۆڭلىۈم  ۋە وي نىدىم ئ لېكىن كەتتى، تۇيۇلۇپ دەۋاتقاندەك

 كارىۋاتنى قات نما قارىدىم، باغۋەنگە يۈرگەن تۇتۇپ سۇ باغدا تېخىچە! ئەقىللىق ھەممىسىدىن

 -قالغىان  بولىۇپ  ئاشق ئولتۇردۇم، يېنىدا ئۇالرنىڭ ۋە قۇردۇم ئېچىپ ئاسان  قايتتىم، ئالدىم،

 .سالدىم قۇالق  گېپىگە ئۇالرنىڭ ئويلىغا  قالمىغانلىقىمنى

 سىۆزلەپ  ئاللىنىمىلەرنىىدۇر  دەپ قىززىق، بۇنداق قىززىق، ئۇنداق سىنىپ بىزنىڭ فافا،

 دەپ بېىرە،  سىۆزلەپ  بىۇنى  بېىرە،  سىۆزلەپ  ئىۇنى  ئۇنىڭغىا،  جەيى ن  ساۋاقدىشىى  بېرىۋاتاتتى،

 ئىىدىم،  دېىگەن  قاالي، پىشىپ ئاپتاپتا تۈگىگەندە ھېكايىلەر بۇ ، ئۈچۈن تۇرىۋېلىۋاتقانلىقى

 گىۇيكەن،  بىر چۈشەنمەيدىغان چاقچاق تازا كېيىن،. ئىدىم دىلغۇل تېخىچە ئۈستىگە ئۇنىڭ

 قارارىغا بېرىش قىلىپ ئازراق گەپلەردىن ئەخمىقانە مۇشۇنداق دەپ مېنى، قېلىشمىسۇن دەپ

 قانداق ئىشخانىسىدىن مۇدىرنىڭ سۇئاللىرىنى ئىمتىھان مەكتەپتە بىزنىڭ ئۇالرغا ۋە كەلدىم

 بەزى سۇئال رنى لېكىن بەردىم، سۆزلەپ قوشۇپ بىلەن تەپسى تلىرى غۇراليدىغانلىقىمىزنىئو

 خاتىا  ھەممىسىى  چىۈنكى  دېمىدىم، تاپقانلىقىمنى پۇل قانچە سېتىپ بالىلىرىغا باي قاپاقۇاش

 ياكى كۈنۈمدە تۇغۇلغان سائەتنى ماركىلىق omega قولۇمدىكى دادام ۋە قېلىشاتتى چۈشىنىپ

 مەجۇىۇر  قىلىشقا ئۈچۈن، بولمىغانلىغانلىقى باي قىلغۇدەك سوۋغا كۈنلەردە بىر ى ڭيوق باشقا

 بىلەن ئىش ر مۇشۇنداق كەچكىچە ئەتىگەندىن دادىسى ئۇالرنىڭ_  ئىش كىچىك بىر بولغان

 دەھشەتلىك ئەسنادا شۇ. كۆرىنەتتى سەت كۆزىگە ئۇالرنىڭ_  تۇرۇقلۇقمۇ بولىدىغان مەشغۇل
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. ئاڭلىىدۇق  يېقىن شىقانلىقىنى  كېمىنىىڭ  موتورلىۇق  بىىر  تەڭ بىىلەن  ۋازئىا  بىىر  گۈر لىدىگەن 

 كېمىنى. پەمىلىدىم ئىكەنلىكىنى فىكرەت كەلگەننىڭ بۇ. قاراشتى بۇراپ بېشىنى ھەممەيلەن

 يەرگە ھەممە يېقىن شتۇردى، سوقىدىغاندەك ئەكىلىپ پىرىستانغا خۇددى سۈرئەتتە، تېز بەك

 .سەكرىدى تۇرۇپ قىينىلىپ قىرغاققا. تتىتوختا تۇيۇقسىزال چاچرىتىپ سۇ

 .قارىدى الپپىدە ماڭا ۋە دېدى_ تىنچلىقمۇ؟ بالى ر، قانداق_ 

 !فىكرەت مەتىن،_ ۋەدات، دېدى_ قوياي، تونۇشتۇرۇپ_ 

 .جەي ن دېدى_ بالى ر؟ ئىچىسىلەر نېمە_ 

 .دېيىشتى كوال كوكا ھەممەيلەن

: قىلىدى  ئىشىارەت  بىر بىلەن قولى  پ،پۈر شتۈر ئاغزىنى بەرمەستىن جاۋاپمۇ فىكرەت

 بىلىپ ئەنسىرىمىگەنلىكىنى -ئەنسىرەپ جەي ننىڭ. ئىدى مەنىدە دېگەن «ناچار كەيپىياتىم»

 بىۇ  سىىلەرنىڭ : بىلىدىم  ئىشىنى  بىىر  باشىقا  ئەمما. بىلەلمىدىم لېكىن قارىدىم، ئۈچۈن بېقىش

 پەش كىملىكىنىى : بىلىىمەن  بېرى ئۇزۇندىن  ئويۇنىنى  ئويناۋاتقان دېگىنىڭ رنىڭ فىكرەت

 تېز ئاۋازدىن سۈرئىتى بولمىغاندا پەقەت بولساڭ، دۆت ياكى سەترەك سەن ئەگەر. قىلىۋاتىدۇ

 ياردىمىدە شۇالرنىڭ ۋە كېرەك بولىشى ماشىناڭ بىر ماڭىدىغان تېز ئۇنىڭدىنمۇ ۋە كېمەڭ بىر

 جەيى ن . بولىىدۇ  غانقارايىدى  سىاڭىمۇ  قىزالر شۇندى  كېرەك، بولىشىڭ ئگە ساالھىيەتكە بىر

 ئولتۇرۇشىتى،  ئىۇزۇنغىچە  خېلى تۇتۇشقىنىچە ئىستاكان رنى. كىردى ئېلىپ ئىچىملىكلەرنى

 .سېلىشتى پاراڭ

 تىڭشامسىلەر؟ مۇزىكا_ 

 دەۋاتاتتىڭ؟ بار Elvis مەندە  سەن قېنى_ 

 ؟ Best of Elvis ئۇ نەدە بارتى،_ 

 .مەن بىلەي نېمە_ 

 .كەتتى پۇشۇپ ئىچىم_ 

 قى يلى؟ ىشئ نېمە_ 

 جىم زىرىككەندەك ئاپتاپتىن تۇرغان كۆيد ر پ ۋە سېلىشتىن پاراڭ كېيىن ئازدىن بىر

 كېيىن سېلىشتى، پاراڭ يەنە ۋە بولۇشتى جىم يەنە سېلىشتى، پاراڭ يەنە ئاندىن ، بولۇشۇشتى

 گەپ ئەمىىدى مەن باشىلىدى،  ياڭراشىىقا مۇزىكىا  يىاڭراتقۇدىن  چاغىىدا قېلىشىقان  جىمىىپ  يەنە

 .قىلدىم ھېس بولمايدىغانلىقىنى سامقىلمى

 بۇنىداق  ئامېرىكىىدا _ دېىدىم، _ !مۇزىكىسىى  لىفىى   بىۇ،  مۇزىكىا  بىىر  يوق تايىنى بەك_ 

 .ئاڭلىشىدۇ سەپەرلىرىدە لىفى  قىلىدىغان داۋام ئۇزۇن نەرسىلەرنى

 سەپىرى؟ لىفى  قىلىدىغان داۋام ئۇزۇن_ 
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 گەپلىىرىمگە  مېنىىڭ  ېنىڭسى  قىلىدىم،  گەپ شىۇئان  مەن جەي ن، دېدىڭ ھەئە، سەن

 چاندۇرماسىلىققا  كۈزىتىۋاتقىانلىقىمنى  ۋە كۈزەتكە  سالمايۋاتقانلىقىڭنى – سېلىۋاتقان قۇالق

 ئىشىنىشكە رەسمىي قالغانلىقىمغا كۆر پ ياخشى سېنى ئەمدى چۈنكى قىلدىم، گەپ تىرىشقا 

. جەيى ن  اڭ تتىم،ئى  ساڭا ۋە قىلدىم گەپ يەنى  مەن لېكىن بولۇۋاتاتتىم، خىجىل باشلىدىم،

 بىناسىىنىڭ  ئېمپىىرىيە  ئىىورنىنى، تۇرمۇشىىدىكى  نيۇيوركلۇق رنىىڭ  سىەپەرلىرىنىڭ  لىفىى  

(Empire State Building )بىىۇ ۋە ئىكەنلىكىنىى  قەۋەتلىىك  211 ۋە ئېگىىز  مېتىىىر قىىرق  دەل 

 سىۆزلەپ  كۆر نىىدىغانلىقىنى  نەرسىىلەرنىڭمۇ  كېلىدىغان مىللىمېتىر 51 دىئامېتىرى يەردىن

 كىۆر پ  مەنزىرىنىى  ئىۇ  باقمىغىانلىقىمنى،  بېرىىپ  نيۇيوركقىا  تېخى ئۆز منىڭ لېكىن ەردىم،ب

 ئېنسىكلوپېدىيەسىنىڭ برىتانىيە نوپۇسىنىڭ شەھەرنىڭ بۇ ئەمما دېمىدىم، باقمىغانلىقىمنى

 شىۇ  يەنە ۋە ئىكەنلىكىنىى  1982851 كىۆرە  نەشىىرىگە  يىلىدىكى -2851 مەكتەپتىكى بىزنىڭ

 سۆزلەپ ئىكەنلىكىنى 1656885 نوپۇسىنىڭ يىلىدىكى -2861 شەھەرنىڭ بۇ كۆرە نەشىرىگە

 .بەردىم

 !ئىچىپ ۋاپسەن كالىدەك_ فافا، دېدى_ !پاھ_ 

 ئۈچۈن تۇتۇۋېلىش ئەستە نەرسىنى بىر جەي ن، كۈلىۋېدىڭ سەن ۋە دېدى شۇنداق ئۇ

 قىۇۋۋىتىم  قلىيئە ئىسپات ش، ئەمەسلىكىمنى بولىدىغان ردىن مەجۇۇر ئىچىۋېلىشقا كالىدەك

 بىردەمىىىدى   سىىىاننى  خانىلىىىىك  ئىككىىىى خالىغىىىان  ئۈچىىىۈن، بېىىىرىش  ئۇچىىىۇر ھەققىىىىدە

 .قويدۇم ئوتتۇرىغا كۆپەيتەلەيدىغانلىقىمنى

 مەكتەپتىكى گۇينىڭ، بۇ قويىدۇ ئىشلەپ ئاجايىپ كاللىسى_ ۋەدات، دېدى_ شۇنداق،_ 

 !بىلىدۇ ھەممەيلەن

 . نجەي دېدى_ توققۇز؟ قىرىق كەرە يەتتە ئون_ 

 .دېدىم_ ،988_ 

 تۆت؟ ئون كەرە يەتمىش_ 

 _2119! 

 .جەي ن دېدى_ بىلىمىز؟ قانداق ئىكەنلىكىنى توغرا_ 

 .قوياتتىم كۈلۈمسېرەپ  پەقەت لېكىن ئىدىم، ھاياجان نغا

 .دېدى_ ئەكىلەيمۇ؟ قەلەم-قەغەز_ 

 اللمايبو چىداپ كۈلۈمسېرەشلىرىمگە قوداڭشىتقۇدەك نېرۋىسىنى كىشىنىڭ مېنىڭ سەن

 ئارىسىىغا  جابىدۇقلىرىنىڭ  ئىائىلە  قورقۇنچلىۇق  ئىۇ  ۋە جەيى ن  كەتتىىڭ،  تۇرۇپ ئورنۇڭدىن

 شىۋىتسىىىىارىيە ئۈسىىىتىگە   قولۇڭىىىدا  كېىىىيىن  بىردەمىىىدىن  كەتتىىىىڭ،  كىرىىىىپ  يۈگىىىۈر پ 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 54 

 

  

 قايتىىپ  بىلەن غەزەپ چىرايىڭدا ۋە قەلەم كۈمۈش قەغەز، يېزىلغان ئىسمى مىھمانخانىسىنىڭ

 .چىقتىڭ

 982  ? ,=11 × 88 

.528   ?, =11  ×21 

 .4888   ?, =18  ×92   

 جەي ن، كۆپەي  بىر يەنە رەنجىمەي! 818 ئەمەس، 818 ياق،   21×  28= ,?       818.

 .818 ماقۇل،

 .8912: ئاسان ئەڭ بۇ  88×88= ,? 

 .كېلىۋاتاتتى ئاچچىغىڭ قالغۇدەك بولۇپ ئۆ  جەي ن، كېلىۋاتاتتى، ئاچچىغىڭ

 !ئىچىۋاپسەن ەككالىد راستىن _ 

 يېزىلغان دەپ باشلىنىدۇ، نەپرەتتىن مۇھەبۇەت بارلىق ۋە كۈلۈمسېرەۋاتاتتىم پەقەت مەن

 .ئوي ۋاتاتتىم دەپ كېرەك، بولسا توغرا گەپلەرنى كىتاب ردىكى پەسكەش ۋە يوق تايىنى

 چوڭقىۇر  ھەققىىدە  رىقىابەت  مەن تېيىلىدى،  سىۇ  كېمىسىىدە  فىكرەتنىىڭ  جەي ن كېيىن

 شىىۇ قىلىىدىغانلىقىنى  داۋام كىىېچىگىچە يېىرىم  خىياللىرىمنىىىڭ بىۇ  ۋە بولىىدۇم غەرق غىا خىيال ر

 قالغانلىقىمغىا  بولىۇپ  ئاشق ئەمدى چۈنكى: بەرسۇن جاجىسىنى ئال ھ قىلدىم، ھېس ھامان

 .سۈر ۋاتاتتىم خىيال ھالدا ئىشەنگەن
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 ئالتىنچى باب
 

 

. چىقتىم سىرتقا كىيدىم، چاپىنىمنى تاقاپ، كىمنىگالىستۇ تۇردۇم، ئورنۇمدىن ئويغاندىم،

: قارىىدىم  قاپقاقلىرىغىا  دەرىىزە . قۇشىقاچ ر  قاغى ر، دەرەخلەردە! سەھەر بىر گۈزەل ۋە تۇرغۇن

 ئۇنىىڭ  ئىچتىى،  بەي فىارۇق . يېتىشىقانىدى  كە  ئاخشىام  ئۇخلىشىۋېتىپتۇ، تاقاق، ھەممىسى

 مەتىننىىڭ . تىۇردى  ۋارقىىراپ  سىتىدىن ئۈ خىانىممۇ  چىوڭ . قىلدى تاماشا نىلگۈن ئىچكىنىنى

 كەتمىسىۇن،  ئويغىنىىپ  غىچىرلىشىىدىن  قاپتىمەن، تۇيماي  ياتقىنىنى كېلىپ قانچىدە سائەت

 ئىچىىگە  ئانىدىن  سىەپتىم،  يىۈز مگە  سىۈيىنى  قىۇدۇق  مۇزدەك باستىم، ئاۋاي پ قۇدۇقنى دەپ

. ئاچتىم ئىشىكىنى دىم،بار كاتەككە ئالدىم، كەستىم، تىلىم ئىككى ناندىن ئاشخانىدا كىردىم،

 ھۇزۇرلىنىپ چېقىپ تەرەپتىن بۇرنى ئاۋاي پ تۇخۇمنى ئىككى. قېچىشتى پاالقلىشىپ توخۇالر

 تاقىماسىتىن   ئىشىىكىنىمۇ  كاتەكنىىڭ  ئالدىم، تۇخۇم رنىمۇ قالغان. يېدىم ناننى ئىچىۋالدىم،

 ئىىاپتۇ، ىنىسومكىسىى ئويغىنىپتىىۇ، نىلگىىۈن: كەتىىتىم چۆچىىۈپ مېڭىۋېتىىىپ تەرەپىىكە ئاشىىخانا

 .كۈلۈمسېرىدى كۆر پ مېنى. كېتىۋاتاتتى

 .رەجەپ سەھەر، خەيىرلىك_ 

 نەگە؟ ئەتىگەندە بۇ_ 

 تۇخىۇم رنى . كىېلەي  چۆمۈلىۈپ . كېتىىدىكەن  جىقى پ  ئىادەم  تىۇرۇپ  سەل. دېڭىزغا_ 

 ئالدىڭمۇ؟ كاتەكتىن

 ناشىىتا_  قىلىدىم،  ھىىېس گۇناھكىاردەك  ئىىۆز منى نېمىشىقىكىن  ۋە دېىىدىم_ شىۇنداق، _ 

 ى مسىز؟ق

 .كەتتى يۈر پ ۋە كۈلدى نىلگۈن دېدى،_ قىلىمەن،_ 

 كەش، سىاپما  پۇتلىرىدا. مۈشۈك قورقۇنچاق قىتغۇر، ئىھتىياتچان،. قارىدىم كەينىدىن

 سىۇ  چايغىا  كىىردىم،  ئىچىگە. ئىدى چوكىدەك پاچاقلىرى چېغىدا كىچىك. ئوچۇق پاچاقلىرى

 ئېسىڭدىمۇ؟ ئاناڭ. قىلىمىز دۇئا بارىمىز،. ارداماز بولسا ھازىر. ئىدى شۇنداق ئانىسىمۇ. قويدۇم

 يازدا ئىككى ئاخىرقى ئىدى، ئەمەلدار شەرقتە بەي درغان. ئەسلىيەلمەيدۇ ئىدى، يېشىدا ئۈ 

 ئولتىۇراتتى،  باغىدا  سىەن  يېنىىدا  مەتىىن،  قۇچىقىدا ئاناڭ. ئىدى ئەۋەتكەن يەرگە بۇ بۇالرنى

 چېغىىىدىكىگە كەلىگەن  يىۈزى  لىېكىن  تىۇراتتى،  چۈشىۈپ  ئاپتىاپ  كۈنۇىويى  يىۈزىگە  سىولغۇن 
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. دەيتتىم خانىم، كىچىك ئىچەمسىز، شەربەت. كېتەتتى قايتىپ  كەماھقا پېتى ئاپئاق ئوخشاش

 قويۇپ ئىدى، بار مەتىن قۇچىدا. دەيتتى قويۇڭ، قويۇپ يەرگە مۇشۇ بەي، رەجەپ رەھمەت،

 ئىككىى  شەربەتتىن نئىستاكا بىر يوغان قارىسام، كىلىپ كېيىن سائەتتىن ئىككى قوياتتىم؛

 ئاچتى، قورسىقىم ئانا كېلەتتى، پېتى تەرلىگەن فارۇق بودەك ئاندىن. بوالتتى ئىچىلگەن يۇتۇم

 ئۈستەلگە ئاپىرىپ ئالدىم، ياپقۇچنى ئۈستەل! ئاپېرىن. تۈگىتەتتى ئىچىپ تىنىقتى  بىر دەپ

 تۆكۈۋەتكەن راكى ئۈستىگە ئۈستەلنىڭ ئاخشام بەي فارۇق: پۇرىدى بۇرنۇمغا دېۋىدىم ساالي

. دەملىىدىم  چىاي  ئىىدى،  قاينىغىان  سىۇ . سىۈرتتۈم  كەلىدىم،  ئېلىىپ  سىۈرتكۈ   بېرىىپ . ئىدى

 كەلدى، ئىچكۈم قەھۋە. بارارمەن ئەتە يېنىغا نەۋزاتنىڭ. ئىدى بار سۈتمۇ قالغان تۈنۈگۈندىن

 .كىرىشتىم ئىشقا ۋە بېسىۋالدىم ئۆز منى لېكىن

 ھازىرالۋاتسام داستىخاننى. ئىدى بارغان يەرگە بىر ۋاقى  كېتىپتىمەن، پېتىپ خىيالغا

 مېڭىشى ئاستا غىچىرلىتىپ باسىماقلىرىنى پەللەمپەينىڭ چۈشتى، بەي فارۇق پەللەمپەيدىن

 .غوتۇلدىدى نېمىلەرنى بىر ئەسنىدى،. ئىدى ئۆزى نەق بوۋىسىنىڭ

 .بېرەي ناشتىلىقىڭىزنى ئولتۇرۇڭ، كېلىڭ،_ دېدىم،_ دەملىدىم، چاي_ 

 .ئولتۇردى ئورۇندۇققا ئىچكەن ھاراق ئولتۇرۇپ كەچتە تۈنۈگۈن

 .بار سۈت ياخشى قايماقلىق،_ قويامسىز؟ ئىچىپ سۈت_ 

 .قاالر قىلىپ پايدا ئاشقازىنىمغا_ دېدى،_ !ئەكەل بوپتۇ،_ 

 زەھەرلىىىك  قالغىىان  يىغىلىىىپ يەرگە ئىىۇ  ئىچىۋېرىىىپ . ئاشىىقازان: كىىىردىم  ئاشىىخانىغا

 چىوڭ  دېگەنىىدى  ئۆلىسىەن،  بولسىاڭ  ئىچىىدىغان  يەنە. ىدۇتېشىىۋېت  ئاشقازاننى سۇيۇقلۇق ر

 تىىۇراتتى،  قىىاراپ ئالىىدىغا  بەي درغىىان ھە؟ -ئاڭلىىىدىڭغۇ  دېگىنىنىىى درختۇرنىىىڭ . خىىانىم

 ئىۆلگىنىم  كۆرە ئىشلىمىگەندىن كال م: دېگەنىدى مۇنداق كېيىن ئازدىن بىر ئويلىنىۋاتاتتى،

 ئويلىنىش بۇ ئوغلۇم، خانىم، چوڭ بىلەن شۇنىڭ ياشىيالمايمەن، ئوي نماي مەن ئانا ياخشى،

 ئۇنتىۇپ  سېلىشىنى  قىۇالق  گېىپىگە  بىرىنىىڭ -بىىر  ئۇالر لېكىن دەيتتى، ئازابلىنىش، ئەمەس،

 دادىسىىغا . ئۆلدى يېزىۋېرىپ خەتلەرنى ئاشۇ بەي درغان كېيىن. بولغانىدى ئۇزۇن قالغانغا

 خىىانىم چىوڭ  ۋاتىاتتى، كېلى ئاشىىقازىنىدىن ئېنىقكىى  كېلىۋاتىاتتى،  قىىان ئاغزىىدىن  ئوخشىاش 

 قولۇمدىن مېنىڭ خۇددى چاقىراتتى، مېنى توختىماي يىغ ۋاتاتتى، كىيىپ بېشىغا جاھاننى

 ۋە سىىالغۇزدۇم كىىۆينىكىنى يىىۇقى قىان  بىىۇرۇن كېتىشىىتىن ئۆلىۈپ . كېلىدىغانىىدەك ئىىىش بىىر 

 ىسىۈتن . بىارىمىز  بېشىىغا  تىۇپراق . كەتتىى  ئۆلۈپ كىيگۈزد م، كۆينىكىنى پاكىز دەزمال نغان،

 بىىر  بىلىىنمىگەن  تېخىى  سىىرلىرى  قىاراڭغۇ،  دېىگەن  ئاشىقازان . قۇيىدۇم  ئىستاكانغا قاينىتىپ

 قىلىىىپ خىيىىال تۆشىىۈكنى قىىاراڭغۇ مەن. بىلىىىدۇ ئەلەيھىسسىىاالم  يۇنىىۇس پەقەت ئالەمىدۇر، 

 ئىىۆز منى مەن چىىۈنكى تۇرىىىدۇ؛ يىىوقتەك  ئاشىىقازىنىم مېنىىىڭ لىىېكىن. كەتىىتىم شىۈركۈنۈپ 
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 ئاپىرىىپ  سىۈتىنى . بىلىىمەن  كېتىشىنىمۇ  ئۇنتۇپ ئوخشىمايمەن، رغائۇال بىلىمەن، چاغ شنى

 .چىرايلىق ھۆل، چاچلىرى! چاققان دېگەن نېمە بوپتۇ، كەپ نىلگۈن قارىدىم،

 .دېدىم_ ئەكىلەيمۇ؟ ناشتىلىقىڭىزنى_ 

 .نىلگۈن دېدى_ چۈشمەمدۇ؟ ناشتىغا مومام_ 

 .چۈشىدۇ كەچقۇرۇنلىرى ۋە ئەتىگەن_ دېدىم،_ چۈشىدۇ،_ 

 چۈشمەيدۇ؟ نېمىشقا چۈشتە _

 تامىىاقنى مەن چۈشىتە _ دېىدىم، _ يىوق،  خوشىى  بىىلەن  چىۇرۇڭ ر -ۋاراڭ سىاھىلدىكى _ 

 .بېرىمەن ئەپچىقىپ ئۈستىگە

 ئويغىنىدۇ؟ قاچانراق_ نىلگۈن، دېدى_ ساق يلى، مومامنى_ 

 .يېرىم سەككىز قارىدىم، سائىتىمگە دېدىم،_ بولغاندۇر، ئويغىنىپ ئاللىقاچان_ 

 كېىىيىن بۇنىىدىن. ئالىىدىم گېزىىى  باققالىىدىن مەن_ نىلگىىۈن، دېىىدى_ !رەجەپ ھە،_ 

 .ئەكىلەي مەن گېزىتلەرنى ئەتىگەنلىرى

 .كەتتىم چىقىپ ۋە دېدىم_ ئىختىيارىڭىز،_ 

 فارۇق باشلىدى ۋارقىراشقا بىردىن  دەپ_ بولدى؟ پايدىسى نېمە ئېلىۋاتىسەن، كۈندە_ 

 قانچىسىنىڭ فاشىس ، قانچىسىنىڭ لتۈرگەنلىكىنى،ئۆ ئادەمنى قانچە ئادەمنىڭ قانچە_ بەي،

 بوپتۇ؟ نېمە بىلىۋالغانغا ئىكەنلىكىنى بىپەرۋا قانچىسىنىڭ ماركىسىزىمچى،

 نىىېمىگە  ئالدىراشىىچىلىق؟  نىىېمە  بىىۇ . چىقىۋاتىىاتتىم  ئۈسىىتىگە  كىىىردىم،  ئىچىىىگە مەن

! ئۆلىۈم ! رەجەپ بىلمەيسىەن  سەن قىلمايسىلەر؟ شۈكرى ئازغا نېمىدەپ سىلەر، ئېرىشمەكچى

 باشلىنىشى بىلىمنىڭ پۈتۈن. كېلىدۇ بىلگۈسى ئادەمنىڭ چۈنكى قورقىمەن، قالىمەن، ئوي پ

 چىقىىتىم، يۇقىرىغىىا رەجەپ؟ چۈشىىەندىڭمۇ بەي، سىىاالھىددىن ئىىىدى دېىىگەن قىزىقىشىىتۇر،

 .چەكتىم ئىشىكىنى

 .دېدى_ ئۇ؟ كىم_ 

 .كىردىم ئىچىگە دېدىم، خانىم، چوڭ مەن،_ 

 .ئىتتەردى ياپىدىغاندەك ئىشىكىنى. ئولتۇراتتى مالتى پ پئېچىۋېلى ئىشكاپنى

 ئاستىدا؟ ۋارقىرىشىۋاتىدۇ نېمىدەپ_ دېدى،_ بولدى؟ نېمە_ 

 .ساق ۋاتىدۇ سىزنى ئۈچۈن قىلىش ناشتا_ 

 ۋارقىرىشىۋاتامدۇ؟ ئۈچۈن شۇنىڭ_ 

 .ئەسلەۋاتاتتىم پۇراۋاتاتتىم، ئىدى، ئالغان بىر ئۆينى پۇرىقى كونا ئىشكاپنىڭ

 .قىلىشىۋاتىدۇ چاقچاق ياق،_ دېدىم،_ دېدىڭىز؟ نېمە _

 ئۈستىلىدىمۇ؟ تاماق ئەتىگەندە_ 
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 فىارۇق _ دېىدىم، _ بېرەي، دەپ خانىم، چوڭ بولسا مۇشۇ بولغىنىڭىز بىلمەكچى ئەگەر_ 

 ئىچىدۇ؟ كىم ئەتىگەندە مۇشۇنداق يوق، ئولتۇرغىنى ئىچىپ بەي

 .قالىمەن بىلىپ شۇئان! ئېيتما لغانمۇيا ماڭا_ دېدى،_ !كەتمە بېسىپ يان ئۇالرغا_ 

. ساقلىشىىىىۋاتىدۇ ئۈچىىىۈن قىلىىىىش ناشىىىتىلىق_ دېىىىدىم،_ قىلمىىىىدىم، گەپ يالغىىىان_ 

 .ياپتى ئىشىكىنى ئوچۇق ئىشكاپنىڭ

 چۈشەيمۇ؟ ئېلىپ پەسكە سىزنى_ 

 !ياق_ 

 چىقايمۇ؟ ئېلىپ تاماقنى يەمسىز؟ كارىۋاتتا_ 

 .بولسۇن يارتەي قوي، دەپ ئۇالرغا_ دېدى،_ چىق، ئېلىپ_ 

 .تەييار ئۇالر_ 

 .ياپ ئىشىكنى_ 

 كىيىىپ  ، كىۆر پ  ھىېچ  خۇددى ئىچىدىن: چۈشتۈم پەللەمپەيلەردىن ياپتىم، ئىشىكنى

 راسىا  ئىشكاپنى بۇرۇن بېرىشتىن بېشىغا تۇپراق يىلى ھەر تاپىدىغاندەك نەرسە بىر باقمىغان

. بولىىدۇ  پەلتو قارا قورقۇنچلۇق غەلىتە، شۇ يەنى  كىيىدىغىنى ئاخىرىدا ۋە چىقىدۇ ئاختۇرۇپ

 .ماڭدىم ئېلىپ نان كىردىم، ئاشخانىغا

 كىشىى  قىانچە  بۈگىۈن  قېنىى،  ئوقىۇغىنە _ نىلگىۈنگە،  بەي فارۇق_ دەۋاتاتتى،_ ئوقۇ،_ 

 .ئۆلۈپتۇ

 .نىلگۈن دېدى_ يەتتە، ئون_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ بېرىدۇ؟ دېرەك نېمىدىن بۇ_ 

 تېخىمىىىىۇ گېىىىىزىتكە تۇمشىىىىۇقىنى كئاڭلىمىغانىىىىدە گېپىنىىىىى ئاكىسىىىىىنىڭ نىلگىىىىۈن

 .يېقىن شتۇرىۋالدى

 .قىلىپ بولغاندەك مەمنۇن ئاز بىر بەي فارۇق دېدى_ ئىش رنىڭ، بۇ قالمىدى تايىنى_ 

 .قويۇۋېرەي سىلەرنىڭكىنى_ دېدىم،_ چۈشمەيدىكەن، ناشتىغا خانىم چوڭ_ 

 چۈشمىگۈدەك؟ نېمىدەپ_ 

 .ۇئاختۇرىۋاتىد ئىشكابىنى_ دېدىم،_ بىلمىدىم،_ 

 .ئەكەل بىزنىڭكىنى بوپتۇ،_ 

 سىوغۇق  ئولتۇرۇپسىىز،  پېىتى   ھىۆل  كىيىمىڭىىز  ئۈز ش سۇ_ دېدىم،_ خانىم، نىلگۈن_ 

 ...گېزىتنى ئوقۇڭ ئاندىن يەڭگۈشلەپ كىيىملىرىڭىزنى چىقىپ ئۈستىگە. قالمىسۇن ئۆتۈپ

 گەگېىزىتلەر  تېخىى  ئىۇ  بەي، فارۇق دېدى_ قويمىدى، كىرىپمۇ قۇلىقىغا گېپىڭ قارا،_ 

 .ئوقۇۋاتىدۇ نەرسىلەرنى ھەققدىكى ئۆلۈكلەر ئىچىدە ھاياجان. كىچىك دەرىجىدە ئىشەنگۈدەك
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 ئىشىىنىش؟  گېىزىتلەرگە . ماڭدىم ئاشخانىغا مەنمۇ. قارىدى كۈلۈمسېرەپ ماڭا نىلگۈن

 ئۆلىۈپ  گېزىتنىى  خىانىم  چىوڭ . تەييارلىدىم  تەخسىسىىنى  خانىمنىىڭ  چىوڭ  ئۆرىدىم، نان رنى

-ئىۆتمە  ئوقتا ياكى بومۇا ئوقۇيدۇ، دەپ بارمىدۇر، بىلىشلەر-تونۇش ىدائارىس كەتكەنلەرنىڭ

 كەتىكەن  ئۆلىۈپ  ، يېتىىپ  تۇتىۇپ  ئىورۇن  ئەمەس، بالى رنىىڭ  يىاش  كەتكەن بولۇپ تۆشۈك

 مۇسىىىىۇەت بەزىىىىدە. ماڭىىىدىم ئېلىىىىپ تەخسىىىىنى. دەپ بارمىىىىدۇر ئارىسىىىىدا قېرى رنىىىىڭ

 كوتۇلدايىىدۇ، كېتىىىدۇ، تېرىكىىپ  ەيچۈشىىىنەلم فامىلىسىىنى  مەرھۇم رنىىىڭ خەۋەرلىرىىدىكى 

 فامىلىلەرنى ئۇ يېنىمدا مېنىڭ كەتمىسە، كېلىپ ئاچچىغى بەك. قىيىۋالىدۇ گېزىتتىن ئاندىن

 فامىلە ئۇ گەپ دېگەن نېمە دەۋزىخىيلەر، بۇالر، ئىسىم ر چىقارغان توقۇپ ئۆزى. قىلىدۇ مازاق

 مەنىسى قاراتاشتۇر، فامىلەم مېنىڭ ۋە دادامنىڭ بەرگەن فامىلىسىنى ماڭا: ئوي ندىم دېگەن؟

. چۈشىىىنەلمەيمەن ئىكەنلىكىنىىى نىىېمە مەنىسىىىنىڭ بەزىلەرنىىىڭ لىىېكىن. تۇرۇپتىىۇ چىقىىىپ

 ئىشىكاپنىڭ  ھىېلىغىچە  خىانىم  چوڭ. كىردىم ئىچىگە چەكتىم، ئىشىكنى. شۇنداق بۇالرنىڭمۇ

 .بېشىدا

 .خانىم چوڭ ئەكىردىم، ناشتىلىقىڭىزنى_ 

 .قوي قويۇپ_ 

 .قالمىسۇن سوۋۇپ سۈتىڭىز_ دېدىم،_ !يەڭ ئىسسىقىدا_ 

 .يېپىۋەت ئىشىكنى_ تۇرۇپ، ئۈزمەي ئىشكاپتىن كۆزلىرىنى دېدى_ !ماقۇل ماقۇل،_ 

 كۆيۈپ بولسا نېمە ھەر. چۈشتۈم پەسكە پېتىم يۈگەرگەن كەلدى، ئېسىمگە نان ر. ياپتىم

 .چىقتىم ئېلىپ پقويۇ تەخسىگە ناشتىلىقلىرىنى تۇخۇمىنى، خانىمنىڭ نىلگۈن. كەتمەپتۇ

 .دېدىم_ قالدىم، كېچىكىپ بولماڭ ر، خاپا_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ قىلمامدىكەن؟ ناشتا مەتىن_ 

. ئاچتىم قاپقاق رنى ئويغاتتىم، مەتىننى كىرىپ ھوجرىسىغا چىقتىم، ئۈستىگە يەنە! ماقۇل

 ەملەنىگەن د كىىردىم،  ئاشخانىغا ئىچىدىكەن، چاي نىلگۈن چۈشتۈم، پەسكە پۇشۇلداۋاتاتتى،

 .بوپتۇ چۈشۈپ مەتىن قارىسام، چىقىپ ئېلىپ قۇيدۇم، چايدىن

 .دېدىم_ ئەكىرىمەن، ھازىرال ناشتىلىقىڭىزنى_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ ئاخشام؟ كەلدىڭ قانچىدە سائەت_ 

 بىار  كىۆينەك   بىر بىلەن كىيىمى ئۈز ش سۇ ئۈستىدە. مەتىن دېدى_ !يوق ئېسىمدە_ 

 .ئىدى

 .بەي فارۇق دېدى_ يا؟-الدىمۇق بېنزىن ماشىنىدا_ 

 بىۇ " ئانىادرل . "ئاي ندۇق ماشىنىسىدا باشقى رنىڭ_ مەتىن، دېدى_ !ئاكا ئەنسرىمە_ 

 .تۇرىدىكەن نېمە بەك يەردە
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 .نىلگۈن دېدى_ تۇرىدىكەن؟ نېمە_ 

 .پاراڭلىشىۋاتىمەن بىلەن ئاكام مەن_ مەتىن، دېدى_ ئوقۇغىنە، گېزىتىڭنى سەن_ 

 .چىقتىم ئېلىپ چاينى قېنىق. تۇرسۇن قىزارغا  سالدىم، نان يېڭى. كەتتىم كىرىپ چايغا

 .دېدىم_ بەي؟ مەتىن ئىچەمسىز، سۈت_ 

 .مەتىن دېدى_ سورىدى، سېنى ھەممىسى_ 

 .نىلگۈن دېدى -كارىم، نېمە_ 

 يەپ، تەڭ بارنى مەتىن، دېدى_ ئىدىڭ، تاشقويۇن ئىچقويۇن، بىلەن قىزالر ئۇ بۇرۇن_ 

 .قالدىڭ بولۇپ ياراتمايدىغان ئۇالرنى دەپ ئوقۇدۇم، ئازراق ئەمدى ئىچەتتىڭ ر، تەڭ

 .شۇ يوق كۆر شكۈم بىلەن ئۇالر  ئەمەس، ياراتمىغىنىم_ 

 .بوالتتىڭ ئېيتقان ساالم ھېچۇولمىغاندا بولمىسا ياراتمايۋاتىسەن،_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !قانداق ئېيتمايمەن،_ 

 .دېدىم_ بەي؟ مەتىن ئىچەمسىز، سۈت_ 

 .خام بەك كەتتىڭ، بولۇپ غايىۋى بەك سەن اق؟قاند_ 

 .نىلگۈن دېدى_ چۈشىنەمسەن؟ گەپ نېمە دېگەن غايىۋى سەن_ 

 يۇيۇلغان، يېڭى  مېڭىسى بار، ھەدەم بىر شۇنداق_ مەتىن، دېدى_ قاالرمەنمۇ، بىلمەي_ 

 .تۇرىمەن كۆر پ كۈنى ھەر

 !لەقۋا_ 

 بەي؟ مەتىن ئىچەمسىز، سۈت_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ ولدى،ب قىلىڭ ر، بولدى_ 

 .مەتىن دېدى_ ئىچمەيمەن، سۈت_ 

 ھەممىسىىنىڭ . تاشى پتۇ  يۇيۇپ مېڭىسىنى. قويدۇم ئۆر پ نان رنى چاپتىم، ئاشخانىغا

 تازىلىۋەتمىگۈچە ياۋىداق رنى-يالغان ئىتىقادالرنى، قۇرۇق غەشتىلەرنى،-غەلدە مېڭىسىدىكى

 شىۇنىڭ  فىاتىمە،  يېزىىۋاتىمەن،  شىۇڭا  بەي، نسىاالھىددى  دەيتتىى  بولماس، ئارامچىلىق بىزگە

 ئېلىىپ  قىزىرىشىىغى   نان ر. ئىچتىم يېرىمىنى قۇيدۇم، سۈت ئىستاكان بىر ئۆز مگە. ئۈچۈن

 .چىقتىم

 .بەي فارۇق دەۋاتاتتى_ قىلىڭ ر، دۇئا سىلەرمۇ قىلغاندا دۇئا مومام بېشىدا تۇپراق_ 

 .نىلگۈن دېدى_ ن،قاپتىمە ئۇنتۇپ دۇئانى قويغان ئۆگىتىپ ھاممام_ 

 .مەتىن دېدى_ قالدىڭ؟ ئۇنتۇپ تېز نېمانداق_ 

 قولۇڭ رنى بولغىنىم دېمەكچى_ بەي، فارۇق دېدى_ جېنىم، قاپتىمەن، ئۇنتۇپ مەنمۇ_ 

 .بولمىسۇن يېرىم كۆڭلى كۆتۈر ڭ ر، ئوخشاش ئۇنىڭغا
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 .بەرىۇىر ئۈچۈن مەن ئىش ر بۇنداق_ مەتىن، دېدى_ كۆتۈرىمەن، ئەنسېرىمە،_ 

 .ئارتىۋال نەرسە بىر بېشىڭغىمۇ_  بەي، فارۇق دېدى_ نىلگۈن؟ ماقۇلمۇ كۆتۈر، سەنمۇ_ 

 .نىلگۈن دېدى_ ماقۇل،_ 

 .مەتىن دېدى_ قالمامدۇ؟ بولۇپ قارشى ئىتىقادلىرىڭغا غايىۋى سېنىڭ قىلساڭ بۇنداق_ 

 لىپقى ناشتىلىق. كىردىم ئىچىگە. چەكتىم ئىشىكىنى خانىمنىڭ چوڭ. چىقتىم ئۈستىگە

 .ئىدى بېرىۋالغان قېشىغا ئىشكاپنىڭ يەنە بولۇپ

 الزىم؟ نېمە_ دېدى،_  ئىش؟ نېمە_ 

 ئىچەمسىز؟ سۈت ئىستاكان بىر يەنە_ 

 .ئىچمەيمەن_ 

 :كەتتى ۋارقىراپ تاقاپ ئىشكاپنى بىردىن  ئېلىۋاتاتتىم، تەخسىنى

 !كەلمە يېقىن_ 

 .ئېلىۋاتىمەن تەخسىنى رۇپسىز،تۇ كۆر پ_ خانىم، چوڭ يوق كەلگىنىم يېقىن ئىشكاپقا_ 

 قىلىۋاتىدۇ؟ نېمە پەستە ئۇالر_ 

 .قىلىۋاتىدۇ تەييارلىق_ 

 ئىشىكاپنى  بولغانىدەك  خىجىىل  خۇددى ۋە دېدى_ ...بواللمىدىم تال پ تېخىچە مەن_ 

 .باشلىدى ئاختۇرۇشقا

 .قالىمىز ئىسسىققا بولمىسا_ دېدىم،_ !خانىم چوڭ بولۇڭ، چاققانراق_ 

 .ياپ ئوبدان ئىشىكنى. لماقۇ ماقۇل،_ 

 قالغىان  سىۈتۈمنىڭ . قويىدۇم  سىۇ  ئۈچىۈن  يۇيىۇش  قىۇچى رنى -قاچا كىردىم، ئاشخانىغا

 كەلىىدى،  قەبرىسىىتان خىيالىمغىىا سىىاق ۋاتىمەن، ئىسسىشىىىنى  سىىۇنىڭ ئىچىىكە  يېرىمىنىىى

 سىايمان رنى -قىۇرال  كېرەكلەرنى،-نەرسە ئامۇاردىكى قالدىم؛ بولۇپ خىل بىر ھاياجان ندىم،

 بەي مەتىىن  چىقىتىم، . كېلىىدۇ  يىغلىغۇسى بېرىپ قەبرىستانلىققا بەزىدە كىشىنىڭ. ىدىمئويل

 ھەممىسىى  ئولتىۇراتتى،  قاراپ باغقا چەككە  تاماكا بەي فارۇق. بەردىم قۇيۇپ دېدى، چاي،

 كىرگىنىمىدە  يېنىىپ . يىۇدۇم  قىۇچى رنى -قاچا كەتتىم، كىرىپ ئىچىگە. قېلىشقانىدى جىمىپ

 يەشىتىم،  پەرتۇقىۇمنى  قىايتتىم،  مەنمىۇ . بولغانىىدى  چۈشۈپ كىيىپ ىنىكىيىملىر بەي مەتىن

 قويغانىدىن  تىاراپ  چېچىمنىى  سىاتىرا   تارىىدىم،  چېچىمنى قارىدىم، گ ستۇكۇمغا ۋە چاپىنىم

 .چىقتىم سىرتقا كۈلۈمسېرىدىم، قاراپ ئەينەككە قىلغىنىمدەك كېيىن

 .دېيىشىۋاتاتتى_ بولدۇق، تەييار_ 

 قىىارا، شىىۇ يەنە ئۈسىىتىدە. ئىىىدى كىيىىىنگەن خىىانىم چىىوڭ ايەتنىھىى: چىقىىتىم ئۈسىىتىگە

 قىسىقىراپ  ئىازدىن  بىىر  يىلىى  ھەر بويى ئېگىز خانىمنىڭ چوڭ پەشلىرى، پەلتو؛ قورقۇنچلۇق
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 پۇتىىىىدىكى يەردىىىىن قالغىىىان تېگىىىىپ يەرگە ۋە قېلىۋاتىىىاتتى تېگىىىىپ يەرگە كېتىۋاتقاچقىىىا

 تۇرغىىان تىمسىىىق پ ىنىىىڭتۈلك قېرىنىىداش ئىككىىى خىىۇددى ئىىۇچى ئىىۇزۇن ئاياغلىرىنىىىڭ

 سىەل  كىۆر پ  مېنىى . چىگىۋالغانىىدى  يىاغلىق  بېشىىغا . تۇراتتى چىقىپ سىرتقا بۇرۇنلىرىدەك

 .تۇردۇق جىم بىردەم. قورۇندى

 .دېدىم_ كېتىسىز، تەرلەپ بىلەن كىيىملەر بۇ ھاۋادا ئىسسىق بۇنداق_ 

 .دېدى_ تەييارمۇ؟ ھەممەيلەن_ 

 .تەييار_ 

 يەنە كۆردى، ئىكەنلىكىنى تاقاق ئىشكابىنىڭ ئىزدىدى، لەرنىئاللىنىمى قارىدى، ئۆيگە

 :كېيىن قارىۋەتكەندىن بىر يەنە ئىشكاپقا ۋە ئىزدىدى نېمىلەرنىدۇر

 .دېدى_ چۈشۈر، پەسكە مېنى_ 

. بىىاقتى ئىتتىرىىىپ ئىىۆزى لىىېكىن كىىۆردى، تىىارتقىنىمنى ئىشىىىكنى. چىقتىىۇق ئۆيىىدىن

 چۈشىىتۇق، پەسىكە  ئالىىدىرىماي. تايانىدى  اماڭى  ئەمەس ھاسىسىىىغا بېشىىدا  پەللەمپەيلەرنىىڭ 

 :چىقىرىۋاتاتتۇق ماشىنىغا خانىمنى چوڭ كېلىشتى، ئۇالرمۇ. ئۆتتۇق ئىشىكلەردىن

 .دېدى_ تاقىدىڭ رمۇ؟ ياخشى ئىشىكلەرنى_ 

 ئىشىىكلەرنى  بېرىىپ  دەپ كۆرسىۇن،  تاقالغانلىقىنى ۋە دېدىم_ خانىم، چوڭ شۇنداق،_ 

 .قويدۇم كۆرسىتىپ ئىتتىرىپ تارتىپ، قېتىم بىر يەنە

 .چىقتى ماشىنىغا ئاخىرى شۈكرى، خۇداغا
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 يەتتىنچى باب
 

 

 مېڭىشىىقا سىىىلكىنىپ تەرەپىىكە ئىككىىى ماشىىىنا ئەمىىدى، ئىىىش نىىېمە بىىۇ خىىۇدايىم، ۋاي

 بىردەمىدىن  لىېكىن  قالىدىم،  ئەسلەپ ھارۋىلىرىنى ئات چىققان چېغىمدا كىچىك باشلىۋېدى،

 يىغى پ  چاغىدا  شۇ بىچارىلەرنى، سىلەر مازاردىكى باشلىدىم، لىشقاقى خىيال سىلەرنى كېيىن

 ئىشىكلەرنىڭ چۈنكى توختا، فاتىمە، ئەمەس ۋاقتى تېخى لېكىن ئويلىۋېدىم، دەپ سالىمەنغۇ

 رەجەپ ۋە قاراۋاتىاتتىم  سىىرتقا  دەرىزىسىىدىن  ماشىىنىنىڭ  چىققان كوچىغا ئۆتۈپ ئارىسىدىن

 كېيىن ئازدىن بىر ساقلىدۇق، توختىدى، ماشىنا تۇرىۋېدىم پئوي  دەپ قاالرمۇ، يالغۇز ئۆيدە،

 :يېڭىۇاشتىن ئۆتتى، كەينىگە ۋە چىقتى ماشىنىغا ئۇمۇ ئىشىكتىن بىر يەنە كەلدى، پاپىمۇ

 رەجەپ؟ تاقىدىڭمۇ، ياخشى ئىشىكلەرنى_ 

 :كېيىن چىققاندىن يولغا ماشىنا

 .بەي فارۇق شۇنداق_ 

 .يۆلەندىم مەھكەم ئورۇندۇققا مەن

 بۇلتۇرقىغا يەنە تۇرۇپ سەل تاقاپتۇ، ئوبدان ئىشىكلەرنى رەجەپ ئاڭلىغانسىز، موما،_ 

 ...يەنە باشلىماڭ دېيىشكە قالدى، ئوچۇق ئىشىكلەر ئوخشاش

 قىلىشقان گېپىنى دەپ تاقىدۇق، كەلدى، ئېسىمگە ئەلۋەتتە، باشلىدىم، ئوي شقا ئۇالرنى

 ياسىالغان  مىسىتىن  يېزىلغىان،  دەپ «ىددىنسىاالھ  درختۇر» ئۈستىگە ئىشىكىنىڭ باغنىڭ ئۇ

 بولىىىىدۇ، مۇنىىداق  ۋاقىتلىىىرى  كىىىۆر ش كېسىىەل  سىىاالھىددىن،  ئىىىىدىڭ ئاسىىقان  ۋىۋىسىىكا 

 كېسەل  كېرەك، قىلىشىم ئاالقە بىلەن خەلق دەيتتى، فاتىمە، ئالمايمەن، پۇل كەمۇەغەللەردىن

 بىر چەت ئەمەس، شەھەردە چوڭ ئەمەس، كۆپ تېخى بىمارلىرىمىز كېلىۋاتقان كۆرسەتكىلى

 يىوق  ھىېچكىم  باشىقا  يېىزىلىقتىن  بىچىارە  قىانچە  بىر  چاغ ردا ئۇ تۇرۇۋاتىمىز، ياقىسىدا دېڭىز

 يېىىرىم قىسىتاڭچىلىق، -قىسىىتا دۇكىان ر،  بىنىىاالر، شىۇ  كۆتۈرسىىەم  بېشىىمنى  ئەمىىدى ئىىدى، 

 بىۇ، _  ۇڭچۇر-ۋاراڭ دېگەن نېمە فاتىمە، قارىما ئىچىدە، ساھىلنىڭ خۇدايىم، ۋاي يالىڭاچ ر،

 سىۆيۈملۈك  ئىۇ  سىېنىڭ  سىاالھىددىن،  قارا مانا ئاستىغا، -ئاستى ئۈستىگە،-ئۈستى ھەممىسى

 بولغان مۇشۇ قىلغىنىڭ ئارزۇ سېنىڭ ئەگەر يەڭدىڭ، سەن مانا، چۈشتى يۈزىگە يەر درزىقىڭ

 .بەلكىم كېرەك بولسا مۇشۇ قىلغىنىڭ ئارزۇ قىستاڭچىلىققا، شۇ قارا بولسا،
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 ھە؟-قاراۋاتىدۇ قىپقىزى بەك مومام_ 

 ساالھىددىن، قاراۋاتىدۇ، نەۋرىلىرىڭ نومۇسسىز سېنىڭ لېكىن يوق، قاراۋاتقىنىم ياق،--

 موما؟ ئاي ندۇرايلىمۇ بىردەم سىزنى مېڭىپ ئايلىنىپ يولنى_ 

 بىالى ر،  بىچىارە  قىلسىۇن  قانداق قاپتۇ، چاغ پ سەندەك ئايالىڭنىمۇ گۇناھسىز سېنىڭ

 چىققىان  قىلىپ ئۆز ڭدەك ئوغلۇڭنىمۇ سەن ساالھىددىن چۈنكى تۇ،قىلىنىپ چوڭ ئاشۇنداق

 باال مېنىڭ قارىسۇن، ھاممىسى بۇالرغا ئانىلىرىمۇ كۆڭۈلشىمىدى، بالىلىرىغا درغانمۇ ئىدىڭ،

 مومىىاڭ ر شىىۇ، گەپ بولىىىدىغان مۇشىۇنداق  باقسىىا ھاممىسىىى. دېىدى  يىىوق، ھىىالىم بىاققۇدەك 

 قىاراڭ ر،  قالمىاڭ ر،  دەپ قالىىدۇ،  قىزىقسىنىپ كلەرگەمەينەتچىلى ئۇ بارغۇچە قەبرىستانلىققا

 چىققان ئىچىدىن ئاچىمەن، سومكامنى قالسى  ساڭگى پ ئالدىغا بېشىم قويمىدىم، قاراپمۇ مەن

 گىۆر  ئىچىىدىكى  سىومكا  قولۇم كەتكەن بولۇپ قاقشال كىچىك، ۋە پۇرايمەن پۇراقنى كونا ئۇ

 چۈنكى تەگكۈزىمەن، كۆزلىرىمگە قۇرۇق تاپىدۇ، قولياغلىقىمنى كىچىك ئىچىدىن قاراڭغۇلۇقى

 .ئۇالردا پەقەت ئۇالردا، پىكىرىم -ئوي پۈتۈن

 !يىغلىماڭ موما، بار نېمە يىغلىغۇدەك_ 

 تۇرسىا،  بىلمەيىدىغان  كۆرىىدىغانلىقىمنى  ياخشى نەقەدەر سېلەرنى مېنىڭ بۇالر لېكىن

 بەرداشىىىلىق  مۇئوي شىىىقى دەپ كەتتىىىى،  ئۆلىىىۈپ سىىىېلەرنى كۈنىىىدە  ئىسسىىىىق مۇشىىىۇنداق

 ئاز بىر يەنە كۆز مگە قولياغلىقنى مەن بىچارە تۇرسا؛ بىلمەيدىغان بۇالر بېرەلمەيدىغانلىقىمنى

 چىداشنىمۇ ئۆتكەچكە، ئىچىدە ئازاپ ئۆمر م پۈتۈن ئەمدى، بوالر فاتىمە، بولدى تەگكۈزد م،

 قاراشىقا  ۈرد م،كۆت بېشىمنى قاراڭ ر، يوق، كېرەك ھازىرچە، كەتتى ئۆتۈپ بولدى، بىلىمەن،

 تەزگاھ رغا، ئەينەكلىك تاختىلىرىغا، ئې ن خەتلەرگە، يالتىراق تام رغا، بىناالرغا،: باشلىدىم

 سىەتچىلىك،  نىېمە  بىۇ  خۇدايىم، ۋاي باشلىدىم، سەسكىنىشكە ھامان شۇ لېكىن ،...رەڭلەرگە

 ...مەن فاتىمە، بولدى قارىما

 قانداقتى؟ بۇرۇن يەرلەر بۇ موما_ 

 دەپ نېمىنى تۇرسام، قالغان ئاڭلىماي سۆز ڭ رنى كېتىپ، بولۇپ بىلەن للىرىمخىيا ئۆز

 باغ رنىىڭ  چىرايلىىق  ھەر ئىچىىدە  بىاغ ر  ئىكەنلىكىنىى،  بىاغ  يەرلەرنىىڭ  بۇ بۇرۇن بېرەتتىم،

 بۇ يىل ردا ئۇ دەسلەپكى بېرەي، سۆزلەپ قالغانلىقىنى بولۇپ نېمە كېلىپ ئەمدى بولغانلىقىنى،

 يۈر كەچقۇرۇنلىرى، بۇرۇن، قىلىۋېلىشتىن تەسلىم بوۋاڭ رنى شەيتان يوقتى، ھېچكىم يەردە

 سىىېنى قالىىدىم، قامىلىىىپ يەرگە بىىۇ بۇيرۇمىىا، ئەيىىىپكە دەيتتىىى، كېلەيلىىى، ئايلىنىىىپ فىىاتىمە،

 دەپ يىوق،  ۋاقتىم پەقەت چارچىتىۋەتتى، بەك مېنى ئېنسىكلوپېدىيە ئاپىرالمىدىم، ھېچيەرگە

 كىىۆڭلىنى ئايالىمنىىىڭ خالىمىىايمەن، قىلىشىىنى مۇئىامىلە  مزرردەكمۇشىىتۇ بىىىر شىىەرقلىق سىاڭا 

 ھەم ئايلىنىىايلى،  بىىىردەم بولسىىىمۇ بىىاغ ردا يىىۈر، خىىااليمەن، قىلىشىىنى خۇشىىال ئېچىشىىنى،
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 بىزدىكىى  ۋە زۆر رلىكىنىى  نەقەدەر بىلىمنىىڭ  ئوقۇدۇم، نېمىلەرنى بۈگۈن قارا، پاراڭلىشىمىز،

 قىلىدىم،  ھىېس  قالغىانلىقىنى  چۈشۈپ ھالغا بىچارە تۈپەيلىدىن بىلىمسىزلىك ئىشنىڭ ھەممە

 كېرەكلىكىنى ھەرىكىتىنىڭ ئويغىنىش بىلىم بىر يەنى ،( گۈللىنىش قايتا) رېنەزانس بىزگىمۇ

 دەرىجىدە قورقۇنچلۇق بولغان كېرەك ئورۇنلىنىشى ئالدىمدا تۇرۇپتىمەن، چۈشىنىپ ئوپئوچۇق

 قىلىشىم مۇالھىزە ئوبدان مۇشۇالرنى پۇچقاققا-بۇلۇڭ ئادەمىزاتسىز بۇ ۋە بار ۋەزىپە بىر بۈيۈك

 ۋە يىالغۇزلۇق  بىۇ  چىۈنكى  بولغۇدەك، ئېيتسام رەھمەت پاشاغا تەلەت قىلغان سۈرگۈن ئۈچۈن

 ۋەزىپىنىىڭ  تىارىخىي  بىۇ  كېلەلمەسىتىم،  چۈشىەنچىلەرگە  بۇ بولسىدى، بولمىغان ۋاقى  بوش

 پىكىرلىرىنى-ئوي ئۆزىنىڭ مۇ①سورۇ فاتىمە، بوالتتىم ئاڭقىرالمىغان ھېچقاچان ئەھمىيىتىنى

 خىياللىرى،-ئوي جاھانكەزدىنىڭ بىر چىقارغان، ۋۇجۇتقا يۈر پ قوينىدا تەبىئەتنىڭ قىرالردا،

 .كەزمەكتىمىز كىشى ئىككى بىز لېكىن

 !مارلۇورر مارلۇورر،_ 

 تىقماقچىدەك ئىچىگە ماشىنىنىڭ قوللىرىنى كەتتىم، قورقۇپ قاراپ كۆتۈر پ بېشىمنى

 بېتون رنىىىڭ ئىىاخىرى شىىۈكۈر خۇداغىىا قالىسىىەن، ئاسىىتىدا ماشىىىنىنىڭ بىىاال، ھەي قى تتىىى،

 .ئىدى دۆڭلۈك تەرەپ ئىككى چىقىپتۇق، يول رغا باغلىق ئارىسىدىن

 ئاكا؟ ھە،– ئىسسىق بەك_ 

 ئىۇچراپ  سىاندا  -ئانىدا  يۈرگەنىدە،  ئايلىنىپ بىلەن ساالھىددىن بىز يىل ردا دەسلەپكى

 تېخىى  چىاغ ردا  ئىۇ  ئىۇالر  كېتەتتىى،  قىلىشىىپ  سىاالم  توختىاپ  ق ريېىزىلى  بىچىارە  قالىىدىغان 

 قويامسىىز،  كۆر پ يوق، مىجەزى بەك ئايالىمنىڭ بەي، درختۇر. ئىدى باشلىمىغان قورقۇشقا

 ئىىۇ ئىىىدى، چىاغ ر  چىقمىغىىان تىىاپتىن تېخىى  ئۇمىىۇ چىىۈنكى بولسىۇن،  رازى سىىىزدىن ئىال ھ 

 بولغانىدا  الزىىم  پۇل قى ي، قانداق مەن  لمىدىم،ئا پۇل فاتىمە، ئاغرىيدۇ، ئىچىم بىچارىلەرگە

 ئالماسىلىرىم،  ئۈز كلىرىم، مېنىڭ چاغ ردا بۇنداق بولمايتتى، كۆرگىلى قارىسىنىمۇ ئۇالرنىڭ

 .تاقىغاندىمەن بولغىيمىدىم، تاقىغان ئىشكاپنى

 ھە؟-بولمايۋاتقانسىز بىئارام موما، جېنىم_ 

 سىىوراپ؛ سىىۇئال رنى پەلىىپەتىش  مۇشىىۇنداق بىىۇالر قويمايىدۇ  ئارامىىىدا بىىىردەم ئىادەمنى 

 بېشىغا تۇپراق ئوغلىنىڭ بىلەن يولدىشى رەھمەتلىك ئادەم سۈرتتۈم، كۆزلىرىمنى قولياغلىقىمدا

 سىلەرگە مېنىڭ قاالمدۇ؟ بولماي بىئارام بارغاندا كېتىپ

 !يەر مۇشۇ مانا. ئۆتۈۋاتىمىز ئالدىدىن ئۆيىنىڭ ئىسمائىلنىڭ موما، قاراڭ_ 

 مۇشىىىۇ خىىۇدايىم،  ۋاي دېيىشىىىۋاتىدۇ،  نىىېمە  قىىارا،  لىىېكىن  ئاغرىيىىدۇ،  ىچىمىى  ئ پەقەت

 ئىىىۇالر ھاراملىقىىىىڭ، سىىىېنىڭ قارىمىىىدىم،  مەن لىىىېكىن ئىىىۆيى، توكۇرنىىىىڭ دە -يەردىىىكەن 

 مەن بىلەمدىغاندۇر،
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 تۇرىۋاتىدۇ؟ قانداقراق ئىسمائىل رەجەپ،_ 

 قىلىپ دېققەت ۋە بىلمىدىم

 .ساتىدۇ التارىيە ئەمەس، يامان_ 

 سەن فاتىمە ئاڭلىمايۋاتىسەن  ياق، سېلىۋاتىمەن، ۇالقق

 قانداقراق؟ پۇتى_ 

 يەردە بۇ ئۈچۈن، قورۇش گۇناھتىن ئوغلۇمنى ۋە ئېرىمنى ئۆز منى، پەقەت

 .ئاقسايدۇ بەي، فارۇق بۇرۇنقىدەك _ 

 ئۇالرغا بېرىپ بىلەرمۇ؟ بىرەرسى گۇناھنى قىلغان مەن

 قانداقراق؟ ھەسەن_ 

 دادىسىغا ۋە بوۋىسى ئۇالرمۇ پاپا، ۇئ قويغانمىدۇ دەپ

 .يوق ئىشىمۇ. ئۆتەلمىدى ماتېماتىكىدىن ۋە تىلى ئىنگلىز ناچار، دەرسلەردە_ 

 بىزنىڭ ئۇالر موما، ۋاي كەتسە، دېيىشىپ بولغاچقا،  ھىرىسمەن باراۋەرلىككە ئوخشاش

 قىلمىا،  خىيىال  قىان قااليمى بۇنىداق  فىاتىمە،  تۆۋە، بىلمەيدىكەنمىز، موما،. ئىكەنغۇ تاغىلىرىمىز

 مەن بواللمىىدۇق،  كېلىىپ  تىېخىچە  لىېكىن  يەرگە، بىۇ  كەلدىڭمۇ ئۈچۈن ئوي ش مۇشۇالرنى

 بۇالرنىىڭ  كۈنۈمىدە  ئىازاپلىق  بىۇ  مېنىىڭ  تەگكىۈزد م،  كۆزلىرىمگە قولياغلىقىمنى يىغ يمەن،

 قىلىشىپ گەپ باغدىن تاغدىن، بارغاندەك كېتىپ ساياھەتكە خۇددى ئولتۇرۇشۇپ، ماشىنىغا

 ھىارۋا  بىىر  قوشىۇلغان  ئىات  بىىر  قېىتىم  بىر ساياھەتكە، ئاۋال، يىل قىرىق بۇرۇن، كېتىشلىرى،

 ئولتىۇرۇپ  ھارۋىسىىغا  ئىات  دۆڭگە چىقماس ئايىغى ئۇ ئىككىمىز ساالھىددىن ۋە كەلگەنىدى

 فىىىاتىمە، قىلىىىدۇق، ياخشىىىى ئەجەپ چىققانىىىىدۇق، قىلىىىىپ تىىىۇرۇق-تىىىاراق تىىىۇرۇق،-تىىىاراق

 شىشىە  بىىرەر  كاشىكى  چىقمايۋاتىاتتى،  ۋاقىتىم  ئىشى رغا  بۇنداق دەپ يازىمەن، ئېنسكلوپېدىيە

 لىېكىن  كېتەتتىۇق،  قىرالرغىا -سىەھرا  ئېلىىپ،  تۇخۇم رنى پىششىق بولسام، ئېلىۋالغان شاراپ

 ئىچىپ،-يەپ ئادەملىرىمىزدەك بىزنىڭ ھەرگىز ئۈچۈن، تەبىئەت ئۈچۈن، يېيىش ھاۋا پەقەت

 دېىگەن  نىېمە  دېڭىز يەردىن بۇ ئەمەس، ئۈچۈن شبولۇ مېھمان كەتكۈچە ئېتىلىپ قارنىمىز

 ئىۆز  ئىشىىنى  ھەمىمە  دەيىدۇ، ( تامىقى داال)پىكنىك ياۋرۇپالىق ر بۇنى ھە، -كۆر نگەن گۈزەل

 نېسىپ ئوغۇللىرىمىزغا بولىمىز، شۇنداق بىزمۇ كۈنلەردە بىر ئىنشائال ھ  فاتىمە قىلىدۇ، اليىقىدا

 ئىنشائال ھ، بولىدۇ، نېسىپ رىمىزگەنەۋرىلى ئوغۇل-قىز لېكىن بەلكىم، بولماس

 !قاراڭ كەلدۇق موما،  كەلدۇق،_ 

 ياۋرۇپىىا نەۋرىلىرىمىىىز بىزنىىىڭ كىىۈنلەردە، ئىىۇ سىىۈرگەن دەۋر پەن -ئىلىىىم چاغىىدا، ئىىۇ

 كەچۈرىىدۇ،  تۇرمىۇش  بەختلىك بىرلىكتە دۆلىتىمىزدە قالمىغان پەرقى ھېچۇىر دۆلەتلىرىدىن

 ئۆچىشىىىگە ئىىۈنى موتۇرنىىىڭ بىىلەن  سىىەن ىشىىىدۇ،كېل بېشىىمغا  تىىۇپراق نەۋرىلىىىرىم مېنىىڭ 
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 تومىۇزغى ر،  ئىسسىىقتا  جىمجىى ،  دېگەن نېمە يەر بۇ كەتتى، سېلىپ يۈرىكىم ساالھىددىن،

 .ئېچىشتى ئىشىكنى چۈشۈپ ئۇالر ئۆلۈم، ياشلىق توقسان

 .ماڭا سۇنۇڭ قولىڭىزنى موما، كېلىڭ_ 

 بىر ساقلىسۇن، خۇدايىم ،چۈشۈش تۆمۈردىن بۇ تەسكەن چۈشۈشتىنمۇ ھارۋىسىدىن ئات

 گىۈلقەقەلىرى  بەلكىىم  مېنىى،  تاشىلىغۇدەك  كۆمىۈپ  دەرھال  ۋە ئۆلگۈدەكمەن شۇئان يىقىلسام

 .كېتەر ئېچىلىپ

 .موما يۆلىنىڭ ماڭا قولتۇقلىۋاالي، سىزنى مۇشۇنداق، مانا ھە،_ 

 سىىرتقا  ئەمىدى،  يىۈرىمەن  ئىوي پ  بىۇالرنى  نېمىىدەپ  تۆۋە، بوالر، يېرىم كۆڭلى بەلكىم

 يىىۆلەپ قولۇمىدىن  بىىر  يەنە بىىرى  قولۇمىدىن،  بىىىر بىىرى  ئارىسىىدا  تاشىلىرى  قەبىرە  چىقىتىم، 

 سېلىۋاتاتتى، قورقۇنچ كۆڭلۈمگە تاشلىرى قەبرە بۇ كەچۈرىۋەت، ئۆز ڭ خۇدايىم كېتىۋاتقا ،

 موما؟ تۇرىسىز قانداقراق_ 

 پىۇراقلىرى  ڭچۆپلەرنىى -ئىوت  ھالىدا  تاشىلىۋېتىلگەن  ۋە يالغۇز ئىسسىقتا، تازا كۈنى بىر

 مازارلىقنىڭ بۇالرنىڭ، مەنمۇ ئىچىدە،

 نەدىرەكتى؟_ 

 فاتىمە، ئويلىما بولدى كىرىدىغانلىقىمنى، ئىچىگە

 !بەي فارۇق ماڭىمىز ياققا بۇ_ 

 ياخشىراق نەۋرىلىرىدىن يېرىنى ياتقان ئۇالرنىڭ پاپا، ئۇ قىلىۋاتىدۇ گەپ يەنە قارىغىنە،

 سەن، دېمەكچىمۇ ئوغلىمەن، ئۇنىڭ مەن چۈنكى ۈن،ئۈچ قويۇش كۆرسىتىپ بىلىدىغانلىقىنى

 !شۇ يەر مۇشۇ قەبرىسى ئانىسىنىڭ ھەم راس ، ھە دادىسىنىڭ، ئاۋۇالر لېكىن

 !يەر بۇ مانا موما، كەلدۇق،_ 

 قولىۇمنى  بىچىارىلەر،  يەردە، بۇ سىلەر مانا يىغ يمەن، ئەمدى يۈرىكىم، مەن، كۆرگەندە

 سىۈرتتۈم،  كىۆزلىرىمنى  بىىلەن  قوليىاغلىقىم  قويىۇڭ ر،  زيىالغۇ  بىىلەن  ئۇالر مېنى قويۇۋېتىش،

 دېمىسىىمۇ  تۆۋە، ئالمىدىڭ، جېنىمنى مېنىڭمۇ نېمىدەپ رەبۇىم، يا كۆر پ، يەردە بۇ سىلەرنى

 سىىلەرنى  يەرگە بىۇ  مەن كىرمىىدىم،  بولسىىمۇ  قېىتىم  بىىر  كەينىگە شەيتاننىڭ مەن بىلىمەن،

 تۇرىۋېىىدىم جىىىم دەم بىىىر ۋە سىىۈرتتۈم ىبۇرنىىۇمن يىغ يىىمەن، ئەمىىدى ئەمەس، ئەيىپلەشىىكە

 كۆتىۈر پ،  قوللىرىمنى سېلىپ، يانچۇقۇمغا قولياغلىقىمنى ئاڭلىدىم، ئاۋازىنى تومۇزغى رنىڭ

 بېشىىىمنى تۈگىىىدى، ئوقىىۇدۇم، ئوقىىۇۋاتىمەن، ئوقىۇۋاتىمەن،  فىىاتىھە ئال ھقىىا ئۈچىىۈن سىىلەر 

 چىرايلىق بىر بېشىنى نىلگۈن ،ئاپېرىن كۆتۈر شۈپتۇ، قوللىرىنى ئۇالرمۇ قارىدىم، كۆتۈرد م،

 بىر كەچۈرىۋەت، ئۆز ڭ خۇدايا، سەسكىنىۋاتىمەن، رىياكارلىقىدىن پاپىنىڭ شۇ لېكىن ئوراپتۇ،

 خىۇددى  چىىدىيالمايمەن،  مەن مەغرۇرلىنىشىىغا  بولغانلىقىىدىن  ھارامدىن ئۆزىنىڭ ئادەمنىڭ
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 دۇئا ئۇزۇن مىزدىنھەممى ، ساالھىددىن كۆرىدىغاندەك ياخشى بەكرەك ھەممىمىزدىن سېنى

 بولسىام  ئېلىۋالغىان  ھاسىامنى  قالىدىڭ،  دەپ ئالىدىيااليمەن،  كىمنى بىلەن بۇنىڭ قىلىۋاتىدۇ،

 سېنى ئەمەس، بۇالرنى مەن لېكىن بولغىيمىدى، تاقىغان ئىشىكلەرنى قالدىكىن، نەدە كاشكى،

 ئەقلىڭگە سېنىڭ ئاھ، ئىچىدە گۆرنىڭ تۇرغان چۆلدەرەپ يالغۇز، بۇ كەلدىم، ئۈچۈن ئوي ش

 تۈۋىىدە  تېشىى  قەبىرە  تىكلەنىگەن  ئۈسىتۈڭگە  يەردە، بۇ كېلىپ كۈنى بىر بولغىيمىدى، كېلەر

 ئوقۇيدىغانلىقىم،

 

 ئوغلى دارۋىن ساالھىددىن درختۇر

2992-2861 

 

 بىۇ  ۋە ئىشىەنمىگەنىدىڭ  زادى سىەن  سىاالھىددىن،  ئوقۇدۇمغىۇ،  باياتىن فاتىھە ررھىغا

 يىوق،  ئىويلىغىم  بىۇالرنى  رەبىۇىم،  يىا  تولغىنىۋاتقانلىقىنى، ائازابىد درزاق ررھىڭنىڭ سەۋەبتىن

 مېنىى  دېسىەم،  سىاالھىددىن،  دە، تىۆۋە  قېتىم نەچچە ساڭا مەن گۇناھىممۇ، مېنىڭ بۇ لېكىن

 سىىېنىڭ ئوخشىىاش ئىىادەمگە ھەمىىمە خوتىىۇن، دۆت خوتىىۇن، ئەخىىمەق قىلمىىىدىڭمۇ، مىىازاق

 دۇنيىادا  بىۇ  بىزنىى  دېگىنىڭ دۇنيا ئۇ يوق، ئاخىرەت نە خۇدا، نە تاش پتۇ، يۇيۇپ مېڭەڭنىمۇ

 ئۈچىىۈن ئىسىىپات ش بىىارلىقىنى خۇدانىىىڭ يالغانىىدۇر، بىىىر ئويىىدۇرۇلغان ئۈچىىۈن باشىىقۇرۇش

 بار، نەرسىلەرال ۋە ھادىسىلەر قالمىدى، دەلىل بىر باشقا سەپسەتىلەردىن قالغان مەدرىسلەردىن

 شىەرق  پۈتۈن ۋەزىپەم مېنىڭ ،بىلەلەيمىز مۇناسىۋەتنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنى بىز

 ئويلىما، بۇالرنى تۆۋە، فاتىمە، ئاڭ ۋاتامسەن، چۈشەند ر شتۇر، يوقلۇقىنى خۇدانىڭ دۇنياسىغا

 چۈنكى دەيمەن، قىلسام خىيال كۈنلىرىڭنى بولمىغان تەسلىم شەيتانغا تېخى ئۇ سېنىڭ مەن

 سىىەن چىىۈنكى ەمەس،ئ ئۈچىىۈن  دېيىلگەنلىكىىى قىلمىىاڭ ر، گېپىنىىى يامىىان ئۆلگەنلەرنىىىڭ

 ئىشخانىسىدا ئىدى، بار كەلگۈسىڭ پارالق دېگەندەك دادام ۋە ئىدىڭ باال كىچىك ھەقىقەتەن

 ئوچۇق، بېشى لېكىن قى تتى، نېمىمۇ بىلەن بىمارالر بىچارە ئۇ بولمىسا ئولتۇراتتى، ئولتۇرامتى،

 كېلەتتى، ئەرلىرىمۇ تتى،كىرىۋېلىشا ئىشخانىغا ۋە كېلەتتى ئايال رمۇ پەرەڭ بويالغان كۆزى-يۈز

 فاتىمە، قالما، چۈشىنىپ خاتا بواللمايتتىم، خاتىرجەم ئۆيدىن ياندىكى مەن بولسىمۇ شۇنداق

 تېخىى  يەرگە بىۇ  بىىز  بولىدى،  سىەۋەبىدىن  شىۇالرنىڭ  ئىش ھەممە بەلكىم شۇنداق، شۇنداق،

 بەك چۈنكى ق،ئىدۇ كۆند رگەن ئۇ، دەيتتى بىمار خېرىدارنى، ئىككى بىر ماكانلىشىپ، ئەمدى

 دېڭىىز  كىممىۇ  قويىمەن، قول ساڭا ئىشتا بۇ ساالھىددىن، قارا، ماڭا ئىدى، ئىش بىر جاپالىق

 قەھۋەخانىىدا  بۇلۇڭىىدىكى  پىرىستاننىڭ تاشلىۋېتىلگەن بىلەن بېلىقچى قانچە بىر قىرغىقىدا

 نداقبۇ خەقلەر بۇ بىلەن، مۆرىمەسلىرى بۇ قىش ق رنىڭ-يىزا چەت ئولتۇرغان مۈگىدىشىپ
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 كېلىپ تەقدىردىمۇ بىلگەن بىلىشمەيدۇ، قېلىشسىمۇ ئاغرىپ قېلىشمايدۇ، ئاغرىپمۇ ھاۋادا ساپ

 لەقۋا قانچە بىر ئۆي، قانچە بىر يوقى بارى يەردە بۇ زادى، كىلەتتى كىم كۆرسەتمەيدۇ، كېسەل

 تى،كېلىشىەت  ئىزمىتتىن تا كىشىلەر چىقارغانىدى، نام تۇرۇغلۇقمۇ شۇنداق لېكىن سەھرالىق؛

 بار كېلىدىغان رمۇ ئولتۇرۇشۇپ كېمىلەرگە تۇزالدىن ئىدى، كۆپ ئەڭ كېلىدىغان ر گەبزەدىن

 قىلىشىقا  مەسىخىرە  بىمىارالرنى  ئەمدى ساالھىددىن باشلىۋېدۇق، تېپىشقا پۇل ئەمدى ئىدى،

 نىىېمە يارىغىىا بىىۇ سىىەن ئولتىىۇراتتىم، ئىىاڭ پ ئۆيىىدە بىىىر يەنە مەن خىىۇدايىم، ۋاي باشىىلىدى،

 ئىىش  مۇنىداق  نەدە چىاپتۇق،  تېىزەك  كېىيىن  بەي، درختىۇر  باسىتۇق،  كۈل باشتا ڭ،سۈركۈد 

 بالىغا بۇ ھازىر، بار نەرسە بىر دەيدىغان بىلىم دررىسى، خوتۇن رنىڭ-ئەر دېگەن ئۇ بولسۇن،

 ئەكەلمىىدىڭ ر،  بالىدۇراق  نېمىىدەپ  قىزىتىۋاتىىدۇ،  درختىۇر،  بولدى كۈن بەش بولدى، نېمە

 ئۆلتۈرگىلى، بالىنى قاپسىلەر تاس درختۇر، كۆرمىدىڭىزمۇ ئىدى، بار چاپقۇن-بوران دېڭىزدا

 كېلەتتى، نېمە قولىمىزدىن بىزنىڭ  كۆرىمىز، شۇنى بولسا پۈتكەن نېمە پىشانىسىگە خۇدايىم

 نېمىدەپ دە، تۆۋە ساالھىددىن، دە تۆۋە خۇدايىم، ۋاي ئۆلدى، خۇدا يوق، خۇدا خۇداسى، نېمە

 بىلجىرلىما، سەھرالىق ردەك يوق كاللىسى بۇ بولساڭمۇ سەن وتۇن،خ لەقۋا دېگۈدەكمەن تۆۋە

 ئىۆز  لىېكىن  يىۈرىمەن،  دەپ قىلىىمەن  ئادەم ئىنساننى نۇرغۇن سەندىن، قىلىۋاتىمەن نومۇس

 سىىەن، ئەخىىمەق دېىىگەن نىىېمە قۇيالمىىاپتىمەن، نەرسىىە بىىىر ئىىازراقمۇ كاللىسىىىغا ئايالىمنىىىڭ

 بىمىارالرنىمۇ  بىۇ  سىەن  لىېكىن  ئىشىەن؛  ماڭىا  ۋە يەت بىلىىپ  ئەخمەقلىقىڭنىى  ھېچۇولمىغاندا

 كېتەتتىى؛  ئەزۋەيلەپ تېخىمۇ قېرىشقاندەك بىلەن مەن ئۇ دېسەم ساالھىددىن، قاچۇرىسەن،

 بىر ئايالغا بىچارە كەلگەن ئۇزاقتىن شۇنچە بىلەن ئېرى تۇراتتىم، ئاڭ پ ئۆيدە ياندىكى مەن

 دەۋاتقۇدەك، ئاچسۇن، بەدىنىنى  خوتۇن بۇ دەۋاتقۇدەك، نېمىلەرنى قاراڭ ر ئۈچۈن بېرىش دررا

 سىىەھرالىق، لەقىىۋا ھەي قىىىل گەپ بولسىىاڭمۇ سىىەن بولغانىىدىكىن ئېىىرى ئۆرلىىىدى، نېىىرۋام

 ئەخمىقانە بۇ سىلەرنىڭ مەن يوقىلىش، كۆرمەيمەن، كېسىلىنى بولسا ئۇنداق ئاچمامدىكەن،

 ئۇنداق بەي، درختۇر ي،قاال ئۆتۈنۈپ ئەمەسمەن، ئادەم ئېگىدىغان بويۇن ئىتىقادلىرىڭ رغا

 دېگەن خۇدا ھەممىڭ  يوقلىڭ ر، يوق، پورا-دررا ئاچمىسا ئايالىڭ ياق، بەرسىڭىز، دررا قىلماي

 بۇنىداق  ھېچۇولمىسىا  سىاالھىددىن،  يۇم ئاغزىڭنى تۆۋە، قاپسىلەر، ئالدىنىپ نەرسىگە يالغان

 كەينىمىدىن  بىلىىدۇ  كىىم  لىېكىن  مېنىڭ، يوق قورقۇنچىم ھېچكىمدىن ياق، قىلما، گەپلەرنى

 ئىۇ  ئىىكەن  ئىۆزى  شىەيتاننىڭ  بارمىاڭ ر،  ئىۇ،  درختىۇركەن  دىنسىز دېيىشىۋاتىدۇ، نېمىلەرنى

-باشتىن ئىشخانىسىمۇ سۆڭىكىنى، باش ئۈستىدىكى ئۈستەلنىڭ ئۇ كۆرمىدىڭ رمۇ خۇمپەر،

 ىپقىل تۆگە تۈگمىنى بار، ئۈسكىنىلىرى جادىگەرلىك غەلىتە تولغان، بىلەن كىتاپ ئاياغقىچە

 مىخ نغان تامغا نەيچىلەر، تۇرىدىغان پۈركۈپ ئىس ئۇچىدىن بىر ئەينەكلەر، كۆرسىتىدىغان

 كېلىىپ  دىنسىىزغا  بىۇ  ئىادەم  بېشىدا ئەقلى قايسىۇىر قالمىسا ئامالسىز بارماڭ ر، بار، پاقى رمۇ
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 قىلىۋېتىىدۇ،  كېسىەل  ئىادەمنى  ساق ساقلىسۇن، خۇدايىم خۇمپەر، بۇ بېرىدۇ، سېلىپ جېنىنى

 يەردىىن  دېىگەن  يارىمجىا  تا ئۆتكەندە قالىدۇ، چاپلىشىپ جىن ئاتلىغانغا ئىشىكىدىن ۇنىڭئ

 ئوخشايسىەن،  بىىرى  جايىدا ھوشى ئەقلى خېلى سەن دەپتۇدەك، مۇنداق بىمارغا بىر كەلگەن

 بەر، ئوقىۇپ  قەھۋەخانىسىىدا  يېزا ئاپىرىپ خەتلەرنى ماۋۇ ئال كۆر ند ڭ، ئىسسىق كۆز مگە

 باشىىقا ئۇنىڭىىدىن يىىازدىم، چىىارىلەرنى بولىىىدىغان داۋا تۇبېركىلىيۇزغىىا ۋە ئۈششىىۈك ئىچىىىگە

 ھەمىمە  قۇتۇلسىۇن،  بولسىىمۇ  يېىزا  سىىلەرنىڭ  بىارغىن،  يازدىم، ھەققىدىمۇ يوقلۇقى خۇدانىڭ

 پۈتۈن ئاخشام ھەر ئادەم ئۇ بولسام، ئەۋەتەلىگەن بىرىنى جايىدا ھوشى-ئەقلى سەندەك يېزىغا

 بەرگەن ئوقۇپ رىسالە بىر ئېنسىكلوپېدىيەمدىن مېنىڭ ىغىپ،ي قەھۋەخانىغا يېزىدىكىلەرنى

 پۈتتۈرىشىم ئېنسىكلوپېدىيەنى بۇ ئاۋۋال لېكىن قاالتتى، قۇتۇلۇپ مىللەت بۇ بىزنىڭ بولسا،

 فىىاتىمە يىىوق، پۇلمىىۇ لەنەتتۈككىىۈر، تىىۇردى، كەتكىلىىى ئىىۇزىراپ بارغانسىىېرى ئىىىدى، كېىرەك 

 چىىۈنكى تاقىغانىدۇر،  تاقىغانمىىىدۇر، مەھىكەم  ئىشىىكنى  قۇتىىاڭ، ئۈز كلىرىىڭ،  ئالماسىلىرىڭ، 

 كىرىپ  ئىشىكىدىن ھويلىنىڭ بىلەن، بىمار قانچە بىر قالغان بولۇپ قورقماس ھېچنەرسىدىن

 كەلتىىۈر پ ئىاچچىغىنى  شىەيتاننىڭ  كېتىىىپ قايتىىپ  بۇرۇلىۇپ  ئارقىسىىىغا قىلىىپ  پۇشىايمان 

 كۆرسىتىشىكە  كېسىەل  كىشىى  ھېچقانىداق  باشىقا،  بىچىارەدىن  قىانچە  بىر قورققان قويۇشتىن

 مېنىىڭ  بەلكىىم  سىاالھىددىن،  ئىدى پەلەك پەرۋايىڭ سېنىڭ لېكىن ئىدى، بولغان كەلمەس

 بولىدى،  ياخشىى  بۇمىۇ  ھېسىاپتا  بىر بولدى، كەلمەس كېسەللەر سەۋەبىدىن، ئالماسلىرىمنىڭ

 پېتىىىپ ئۈمىدسىىىزلىككە ئىىۆرلەپ، سىىەپرايىم كۆرسىىەم  ئەخمەقلەرنىىى بىىۇ چىىۈنكى دەيتتىىى،

 گەپ ئۆتكەنىدە  تەسىكى،  شۇنچىلىك ئىشىنىش بولۇشىغا ئادەم ھايۋان رنىڭ بۇ اتتىم،قېلىۋات

 دەپ بولىىدۇ،  قىانچە  يىغىندىسىى  بۇلۇڭلىرىنىىڭ  ئىىچ  ئۈچۇۇلۇڭنىىڭ  بىر بىرسىدىن ئارىسىدا

 بىچىىارە  بىىۇ  كەلىىگەن  بىلىىمەي  نېمىلىكىنىىى ئۈچۇۇلۇڭنىىىڭ  ئۆمرىىىدە  ئەلىىۋەتتە،  سىىورىدىم،

 ئىدىم، چۈشەند رگەن ئېلىپ قەلەم قەغەز، لېكىن بىلەتتىم، ىبىلمەيدىغانلىقىن سەھرالىقنىڭ

 بىىۇ گۇنىىا لىىېكىن دېگەنىىىدىم، باقىىاي كىىۆر پ ئىشىىلەيدۇ، قانچىلىىىك كاللىسىىى ماتېماتىكىغىىا

 ياردەم ئۈچۈن بېرىش تەربىيەسى مائارىپ ياخشى بۇالرغا دۆلەت فاتىمە، ئەمەس، بىچارىلەردە

 دېمىگەنلىىرىم  دەپ چۈشىنىۋالسىۇن  ند رد م،چۈشىە  سائەت قىرىق تۇرسا، سۇنمىغان قولىنى

 ھازىر سېنىڭ دەل مانا خوتۇن، كالۋا ئاھ، تۇردى، قاراپ قورقۇمسىراپ ۋە چەكچىيىپ قالمىدى،

 قارايسەن، نېمانداق ماڭا قالغاندەك كۆر پ شەيتاننى خۇددى تۇردى، قاراپ قارىشىڭدەك ماڭا

 قارا ساالھىددىن، شەيتانسەن ەنمۇس شۇنداق، ئېرىڭمەن، سېنىڭ مەن مەخلۇق، بىچارە ۋاي

 سىەن  بولمىسا ياكى قازان ر، قايناۋاتقان ئىۇلىس ر، ئىچىدە ئوتلىرى درزاق درزاقتىسەن، مانا،

 بۇ سال، قۇالق بۇنىڭغا دېگەنىدى، فاتىمە يەشتىم، سىرىنى ئۆلۈمنىڭ ئۆلۈم، دېگەندەكمىكەن
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 بېرەلمەيىۋاتىمەن،  بەرداشىلىق  ،ئىكەنكى قورقۇنچلۇق شۇنچىلىك ئۆلۈم مۇھىم، ھەممىسىدىن

 ۋە قورقتۇم ئوي پ ھالىنى گۆردىكى

 بولمىغاندۇر؟ ئىش بىر سىزگە موما،_ 

 ئەنسىىىېرىمە، دېگەنىىىىدىم، بولىىىدۇم چۈشىىىىدىغان يىقىلىىىىپ قايىىىدى، بېشىىىىم بىىىردىن  

 قېتىم بىر ئاخىرقى خالىمىساڭمۇ سەن مەن ساالھىددىن،

 !موما ،ئولتۇرۇۋېلىڭ يەردە مۇشۇ بىردەم بولمىسا_ 

 بارغىان  كېتىىپ  يولىدا  بولۇشىتى،  جىىم  تۇرۇڭ ر، جىم ئوقۇيمەن، فاتىھە ئاتاپ ررھىڭغا

 ئىىىامىن، تۈگىىىىدى، ئاڭلىىىدىم،  جىرىلداشىىىلىرىنى تومۇزغىنىىىىڭ ئانىىدىن  ئىىىاۋازىنى، ماشىىىنا 

 ئوغلۇم، ئوي يمەن سېنى ھەمىشە ماڭدىم، ۋە تەگكۈزد م كۆزلىرىمگە چىقىرىپ قولياغلىقىمنى

 تەلەيسىز ئەقىلسىز، بىچارە، مېنىڭ ۋاي دېگەنىدىم، چىقىراي يەردىن ئۇ داداڭنى ئاۋۋال لېكىن

 ئوغلۇم،

 

 ئوغلى دارۋىن درغان ھاكىم

2841-2825 

 فاتىھە ررھىغا

 

-ئېگە بەختسىز، قالغان، رەنجىپ مەن تەلەيسىز، چارىسىز، مېنىڭ ئوقۇۋاتىمەن ماقۇل،

 خىۇدايىم،  تىوۋا  سىەن،  يەردە بىۇ  سىەنمۇ  ،ئىامىن  ئوقىۇۋاتىمەن،  ئۈچۈن سېنىڭ باالم، چاقىسىز

 لېكىن قولياغلىقىم، مېنىڭ قېنى قالدىم، كېلىپ تۇيغۇغا بىر ئۆلمىگەندەك خۇددى تۇيۇقسىزال

 باشلىدىم، ئېسەدەشكە قاراڭ ر يەتكۈچە، قولۇم

 !يىغلىماڭ موما موما،_ 

 تاڭ،-نچۈشەمتىمكى يۈز مچى پ يەرگە پېتى ئېسەدىگەن بولسا ئۈلگۈرەلمىگەن ئۇالر

  نېمە مەن كېلىدىكەنمەن، بېشىغىمۇ تۇپراق ئوغلۇمنىڭ يەرگە بۇ بىتەلەي، دېگەن نېمە مەن

 قىلدىم، كەلگەننى قولۇمدىن مەن لېكىن تۆۋە، بېرىۋاتىسەن، جازانى بۇ ماڭا بولغىيتتىم قىلغان

 ەڭئ قىلىىىدىغان ھاياتتىا  بىۇ  سىىاڭا مەن درغىانىم،  ئوغلىۇم،  خىىاالمتىم، بولۇشىىنى  بۇنىداق  مەن

 ئېيتمىدىممۇ، يېنىش پ-يېنىش دەپ ماڭماسلىق، سىزىقىدا سىزغان داداڭنىڭ ئىشىڭ ئاخىرقى

 قوزام، ئەۋەتىۋەتمىدىممۇ، مەكتەپلەرگە ياتاقلىق دەپ قىلىۋالمىسۇن ئۈلگە ئۆزىگە كۆر پ ئۇنى

 سىوۋغات  تويلىۇق  ماڭىا  موماڭنىىڭ  بىىلەن  بىوۋاڭ  رەھمەتلىىك  چاغ ردا قالمىغان پۇلىمىز ھەم

 مورىسىدىن ئۆينىڭ بىلەن ئالماس ر بىرىلىيانت ر، ئۈز كلەر، ساندۇقتىكى بەرگەن تىدەسۈپى

 ئەۋەتمىىدىممۇ،  مەكىتەپلەرگە  ياخشىى  ئەڭ سىېنى  يوشۇرۇپ، سەندىن چىقارغانلىقىمنى ئىس
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 ئىالغىلى  سىېنى  داداڭ مەسى   كېلەتتىىڭ،  قايتىىپ  كەچرەك كېيىن چۈشتىن كۈنلىرى شەنۇە

 ئاياغ_  باشتىن ئۇ يەتمىگەندەك، تاپمىغىنى پۇل تىيىن بىر ئۇ ايتتى،چىقم ئىستانسىسىغا پويىز

 پىۇل  مەندىن ئۈچۈن قىلدۇرۇش نەشىر يازمىلىرىنى بىمەنە كەتكەن تولۇپ بىلەن كۇپۇرلۇق

 ھېچۇولمىسىا  كېچىلىرىىدە  قىش سوغۇق يالغۇز، مەن چاغ ردا، يۈرگەن كويىدا ئۈند ر شنىڭ

 بىىر  لىېكىن  يۈرگەنىىدىم،  ئاۋۇندۇرۇپ كۆڭلۈمنى دەپ ىدۇ،ئوقۇۋات مەكتىپىدە فرانسۇز ئوغلۇم

 يەرگە ئىۇ  نېمىىدەپ  ئورنىغىا  بولۇشىنىڭ  سىودىگەر  ئېنژىنىر، ئۇالردەك سەنمۇ قارىسام، كۈنى

 سەندەك لېكىن بولىسەن، زۇڭلىمۇ خالىساڭ بىلىمەن، بولماقچىمىدىڭ، سىياسىيون يېزىلدىڭ،

 بىىلەن  سىياسىىي  پەقەت دۆلەت بىۇ  ئانىا،  ،ئەمەسىمۇ  ئىىش  ئەپسۇسلىنارلىق ئۈچۈن ئادەم بىر

-ھېرىىپ  ئىۇ  بولغىۇچە،  دەپ قالىدىمۇ،  سىاڭى   تىۈزەش  ئوغلىۇم،  ئەقىلسىز ۋاي مەن تۈزىلىدۇ،

 بىتەلەي دېگەن نېمە  رەبۇىم؛ يا كۈنلەردە، كەلگەن ئېلىشقا دەم ھالدا پاتقان غەمگە ئېچىپ،

 تاماكا بوپتۇ، ئۆگىنىپ ىشنىمۇمېڭ بۇياققا-ئۇياقتىن ھالدا غەمكىن دادىسىدەك خۇددى مەن،

 سەن، سورىسام دەپ ئوغلۇم، ئۈچۈن نېمە زادى ئوقۇبەتلەر-ئازاپ بۇ باش پسەن، چېكىشكىمۇ

 يانچۇقلىرىڭنى سېنىڭ دەپ، ئەمەس ئەجەپ قالسا ئوڭشىلىپ دىۋېدىڭ، ئانا ئۈچۈن ۋەتەن

 ۋە قىل تاماشا بىلەن زالرقى ئا ، كۆڭۈل ئاي ن، بار، ئىستانۇۇلغا توشقازمىدىممۇ، پۇلغا لىققىدە

 بېرىپ، مەرۋايىتلىرىمنى ھالرەڭ كۆرسەتمەي داداڭغا دەپ ئېچىلسۇن، كۆڭلۈڭ ئاز بىر ئوي نما،

 دىدارى قان چىرايىدا ئۇ بىلەن شۇنىڭ دېمىدىممۇ، قىل، تاماشا ۋە سات ئاپار، ئىستانۇۇلغا ئال،

 ئېلىىپ  ئىۆيگە  ئۆيلىنىپ، دېگۈچە پەش -ھەش بىلەن قىز كىچىك ئىپادىسىز بۇتتەك ۋە يوق

 مەن دېمىىدىممۇ،  ئوغلىۇم،  ياشىغىن كۇشادە-كەڭ ساڭا مەن بىلەي، نەدىن مەن كېلىشىڭنى

 مىىۇمكىن، قىلىشىىى ۋالىىى سىىېنى بەلكىىىم تىىۇر، چىىىڭ بولسىىىمۇ ئىشىىتا بىىۇ ھېچۇولمىسىىا سىىاڭا

 ممۇ،دېمىدى ئوغلۇم، قالغانمىش كېلىپ ساڭا نۆۋىتى بولۇش ۋالى قارا، ئايرىلما، ھاكىملىقتىن

 ئوغلىۇم،  بىچارە ئاھ، ئانا، پاسكىنا، يىرگىنىچلىك، نەرسە ھەممە چىدىيالمىدىم، مەن ئانا، ياق

 كېلىىپ  بېرىىپ،  ئارىسىىدا  ئۆيۈڭنىىڭ  بىىلەن  ئىشىىڭ  ئوخشىاش  باشىقى رغا  نېمىدەپ سەنمۇ

 چىۈنكى  كەلگەنىىدى،  ئاچچىغىم كۈنى، بىر دېگەنىدىم بىلىمەن، لېكىن دەيمەن، يۈرمەيسەن

 ئارىلىشىشىىقا  بىىىلەن  ئىنسىىان ر  ياشاشىىقا، ئوخشىىاش،  داداڭغىىا  ھورۇنسىىەن،  ۋە قورقۇنچىىاق

 ئاسانراق، بولۇش ئۆ  ئادەمگە ھەممە ۋە ئەيىپلەش ئۇالرنى ئەمەسمۇ، شۇنداق يوق، جاسارىتىڭ

 ھىاكىملىقمۇ  يىرگىنىچلىىك،  بەك ئىشى ر  بىلمەيسىەن،  سەن ياق، ئانا، ياق ئەمەسمۇ؛ شۇنداق

 بۇنىىداق قىلىۋاتىىدۇ،  ئۇنىداق  مىسىكىنلەرگە  يوقسىىۇل دېھقان رغىا،  ەبىچىار  كېلىۋاتىىدۇ،  ئېغىىر 

 يەرگە بىۇ  بېرىىپ،  ئىسىتىپا  مەن قارىسىۇن،  ھاممىسىى  بالى رغىا  ئۆلدى، ئايالىممۇ ئېزىۋاتىدۇ،

 ماكانىدا  جىمجىى   بىۇ  مەن كىرىۋالمىا،  كىۆز مگە  ئانا، قاالي ئۆتۈنۈپ ئورۇنلىشىمەن، كېلىپ

 ىۋاتىمەن،كېل ئوي پ مۇشۇنى بېرى ئۇزۇندىن
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 .كەتتى ئىسسىپ بەك ھاۋا موما، ماڭايلى_ 

 يىاق،  دەيىمەن،  چىقىاي  يېزىپ ماھىيىتىنى ھەقىقىي ئىش رنىڭ ئولتۇرۇپ، يالغۇز ئۆز م

 قىلمايمەن، رۇخسەت

 ...بەي مەتىن ساق ڭ ئاز بىر يەنە_ 

 اقتام ھەرگىز بۇنىڭغا رەجەپ، قېتىلىسەن، تۇرمۇشقا بېرىپ بولمايدۇ، تۇرساڭ يەردە بۇ

 قاالي ئۆتۈنۈپ يېسۇن، تېپىپ ئۆزى نېنىنى ئۆز بېرىپ ئادەم بولغان چوپچوڭ بەرمە، قىلىپ

 خەلقىئالەمگە كەلگەندە ياشقا بۇ قىلما، ئۇنداق ئانا،

 .بوپتىكەن قويسا تازى پ بېشىنى قەبرە بۇ بىرەرسى_ 

 قااللمامدىم، زيالغۇ بىردەم بىلەن داداڭ ر بىئەدەپلەر، بولۇشە جىم دەمسەن، قى ي رەسۋا

 مەن لېكىن بوالمتى، مۇشۇنداق ئىش ھەممە نىجاسەتلىرىنى، ھايۋان رنىڭ ئۇ كۆرد م مەنمۇ

 تۇرىۋالىدىڭ  جىىم  ئىىدىم،  سىورىغان  دەپ ئىچىۋاتامسىەن،  ھىاراق  دېىگەن،  ئۇنىڭغىا  چاغدا شۇ

 يەردە بىۇ  مىاقۇل،  قويىاي،  ئىۆيلەپ  قېىتىم  بىىر  يەنە يىاش،  تېخىى  سىەن  ئۈچۈن، نېمە ئوغلۇم،

 سىۈرمەي  زۇۋان  يەردە، يىوق  جىىن -ئىنسىى  بىۇ  قىلىسىەن،  ئىش نېمە كەچكىچە تىگەندىنئە

 پەلىپەتىش ئولتۇرۇپ ئوخشاش داداڭغا سەنمۇ بىلىمەن، خۇدا، ئاھ، شۇنداقمۇ، تۇرۇۋالىسەن،

 بىارلىق  سىاڭا  مەن ئوغلۇم، ئاھ شۇنداقمۇ، بولىۋالدىڭ، جىم باش يسەن، يېزىشقا نەرسىلەرنى

 بىلىد رەي،  قانداق ئەمەسلىكىڭنى مەسئۇل سېنىڭ  ناھەقچىلىككە لىق رغا،خاتا گۇناھ رغا،

 يىوق،  ھىېچكىمىم  ئەمىدى  قىارا  خوتۇن، نادان بىچارە، بىر دېگەن مەن چۈشەند رەي، قانداق

 مېنىڭ ئوغلۇم، ئىدىڭ بولساڭ كۆرگەن كۈنلىرىمنى مۇشۇ ياشاۋاتقان قىلىشىدۇ، مازاق مېنى

 تۈگۈلىۈپ  سىىقىمداپ،  چىىڭ  قولياغلىقىمنى يىغ شلىرىمنى، ى،ئىكەنلىكىمن بىتەلەي نەقەدەر

 كېتىپتىمەن،

 ...كېلىمىز يەنە ئەمدى، يىغلىماڭ ئەمدى، قىلىڭ بولدى موما،_ 

 بىىىلەن ئوغلىىۇم ماڭمىىاقچى؛ ئېلىىىپ مېنىى  مەن، تەلەيسىىىز دېىىگەن نىىېمە خىۇدايىم،  ۋاي

 بىار،  قىالغۇم  يالغۇز بىلەن رئۇال مېنىڭ مېنى، قويۇڭ ر تۇرغىلى يېنىدا ئېرىمنىڭ رەھمەتلىك

 ئاغرىۋاتىدۇ، ئىچى ساڭا نەۋرىلىرىڭنىڭمۇ فاتىمە، قارا ياتالمىدىم، لېكىن ياتاي، بېشىدا تۇپراق

 ئىسسىىىقتا، بىىۇ تەس ئۇالرغىمىىۇ مانىىا، كىىۆردى ئىكەنلىكىڭنىىى بىچىىارە ۋە تەلەيسىىىز قەدەر نە

 ھەييارالرچە پاپىنىڭ مەينەت ئۇ لېكىن دەيمەن، ئوقۇي فاتىھە بىر قېتىم ئاخىرقى ھېچۇولمىسا

 ھەمىمە  شىەيتان  قويمىغىان،  تۇرغىلى ئارامخۇدا بولسىمۇ ئاز بىر ئادەمنى كۆر پ، قاراشلىرىنى

 توزاق كەينىدە تامنىڭ ئاۋۇ ئۈچۈن كەلتۈر ش ئاچچىقىنى بىرىمىزنىڭ-بىر خۇددى بار، يەردە

  يەنە ىمقېت ئاخىرقى ئەڭ بوپتۇ، قى تتى، ياتقاندەك كۈزىتىپ بىزنى قۇرۇپ

 .بولدى ماڭايلى ئاغرىسۇن، ئىچىڭىز جېنىڭىزغا موما، جېنىم_ 
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 كۆتۈر شىتى،  ئۇالرمىۇ  ۋە بېرىشىتى  قويىۇپ  مېنى كۆتۈر شىمگە قوللىرىمنى فاتىھە، بىر

 بولغان، ئىسسىق دېگەن نېمە ئۆتۈشمەكتە، ماشىنى ر ئوقۇۋاتىمىز، ئوقۇۋاتىمىز، رەت ئاخىرقى

 ئىىدىم،  قويغان قويۇپ ئىشكاپقا چاغدا ماڭار كىيمەپتىمەن، ىپوپايكامن يۇڭ ئىچىمگە ھېلىمۇ

 بولسىا،  كىىرمىگەن  ئىوغرى  ساقلىسىۇن،  خىۇدايىم  ئۆيىدە،  يىوق  ھىېچكىم  سالغاندىمەن، قۇلۇپ

 ئەمدى، بىز ئامىن، كەچۈرگىن، ئۆز ڭ چېچىلدى، دىققىتىم

 !موما يۆلىنىڭ ماڭا_ 

 ئەمەس، جايىدا كال م ردە،يە بۇ بار سەنمۇ راس ، ھە ئامانەت، ئال ھقا ماڭدۇق،

 

 ئوغلى دارۋىن گۈل

2846-2811 

 فاتىھە ررھىغا

 

 ئوقۇغىۇدەك  قېتىم بىر يەنە توختاپ مېنىڭ ئىسسىقتا بۇ مېڭىشتى، ئېلىپ مېنى لېكىن

 سولغۇن، كىچىك، ھېسابلىنىمەن، ئوقۇغان ئۈچۈن سەن مەنمۇ ئوقۇسا ئۇالر قالمىدى، ھالىم

 بىر كېيىن سۆيد رگەنىدى، قولۇمنى ئەكىلىپ ياقتۇراتتى، سېنى درغانىم قىز، ئۆچكەن رەڭگى

 ئوغلۇم، دەي نېمىسىنى ئانا، تۇرىسەن قانداقراق ئىدى، كىرگەن تىنسىز-ئۈن ھوجرامغا كەچتە

 قىلغىان  ھىېس  ھامىان  شىۇ  ياشىىيالمايدىغانلىقىنى  كىۆپ  دېگەنىىدىم،  قىىز،  سولغۇن ئاۋاق، بۇ

 بىىر  تاۋاقنىىڭ  ئوخشىاش  مۈشىۈككە  قىىز،  بىچارە تۈگەشتىڭ، بىلەن  تۇغۇش باال ئۈ  ئىدىم،

 كۆزلىرى دەيتتىم، بىرەي، قوشۇق بىر يەنە قى تتىڭ، بولدى يەپ  لوقما ئىككى بىر چېتىدىن

 تىاتىراڭغۇ  بىىر  كىچىىك  قورقىىدىغان  تامىاقتىن : كېتەتتىى  چەكچىيىىپ  ئىچىدە ئۈمىدسىزلىك

 ياخشىى  بولماقچىىدى،  ناھىىڭ گۇ نىېمە  بولغۇدەك مۇھتاج دۇئالىرىمغا مېنىڭ سېنىڭ كېلىن،

 ئازابلىرىغىا  باشقى رنىڭ پەقەت بىلمەيسىلەر، يېپىشىشنى چىڭ ھاياتقا بىلمەيسىلەر، تاماقنى

 مېنى ئۇالر كېتىۋاتىمەن، مەن مانا بىچارىلەر، ۋاي بىلىسىلەر، كېتىشنى ئۆلۈپ تۆككە  ياش

 خۇداغا ۋە يۆلەشتى

 موما؟ تۇرىسىز قانداقراق_ 

 .ماڭدۇق ئۆيگە ئاخىرى شۈكرى
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 باب سەككىزىنچى
 

 

 قېتىم بۇ ۋە بولدى قىلماقچى دۇئا قېتىم بىر يەنە مومىسى تۇرىشاتتى، بولۇپ ماڭماقچى

 ئوخشىاپ  كىىرلىككە  فىارۇق : شۇنداق كۆتۈردى، قول نىلگۈن  پەقەت بىرلىكتە بىلەن ئۇنىڭ

 يىۆلەپ  نىخىانىمى  چىوڭ  تاغىام  رەجەپ سۈرتۈۋاتاتتى، تەرىنى بىلەن قولياغلىق بىر قالىدىغان

 بولىۇپ،  سىېلىۋالغان  يانچۇقىغىا  كاسىا  شىىمىنىڭ  پىادىچى ر  كىۆك  قىوللىرىنى  مەتىن تۇراتتى،

 قىلغان بۇال -چاال. ئىدى خوشياقمىغان قويۇشمۇ كۆتۈر پ قولىنى  قىلىۋاتقاندەك دۇئا ئۇنىڭغا

 دىنقولتۇقى ئىككى ئىغاڭلىدى، تەرەپكە ئىككى يەنە مومىسى ۋە تۈگىتىشتى تېزال دۇئالىرىنى

 ۋە تىىام بېشىىىمنى ۋە قالىىدىم كەينىىىدە ئۇالرنىىىڭ مەن. مېڭىشىىتى ئېلىىىپ يىىۆلەپ ئىككىىىيلەن

 فارۇق: مەنزىرە كۈلكىلىك: سەپسالدىم ئۇالرغا ھالدا خاتىرجەم چىقىرىپ ئارىسىدىن چاتقالنىڭ

 ىمومىلىر باراتتى، كېتىپ تەرەپتە بىر يەنە پاپا بولمىش تاغام تەرەپتە، بىر كۆتەك پور ئۇ دېگەن

 قالغان كېلىپ جىق كېچەكلىرى-كىيىم ئىچىدە پەلتونىڭ غەلىتە ئوخشايدىغان كىرلىككە قارا

 بەلكىم كۈلمىدىم، بولسىمۇ شۇنداق. ئىدى كۈلكىلىك تولىمۇ بولۇپ، قالغان ئوخشاپ ھەيكەلگە

 ياراشىقان  چىرايلىىق  بىىر  بېشىىڭغا  ۋە سىاڭا  مەن نىلگۈن، ئەيمىندىم، بولغاچقا قەبرىستانلىقتا

 بوپسىەن،  چىوڭ : ئىىش  غەلىىتە . قارىىدىم  پاچىاقلىرىڭغىمۇ  ئىىنچىكە  ئاندىن قارىدىم، لىققاياغ

 .تاياقتەك ھېلىھەم پاچاقلىرىڭ لېكىن كېتىپسەن، بوپ قىز بىر چىرايلىق چوپچوڭ،

 دەپ قالمىسۇن چۈشىنىپ باشقىچە سىلەرنى كېيىن، كەتكەندىن چىقىپ ماشىنىغا سىلەر

 ئاۋۇ: باقتىم قاراپ بېرىپ تۈۋىگە قەبرىلەرنىڭ جىمجى  ئۇ ۋە چىقتىم يېرىمدىن مۈكۈۋالغان

: كەلدى ئېسىمگە باققان، كۆر پ داداڭ رنى  پەقەت مەن داداڭ ر، ۋە ئاناڭ ر ئاۋۇ بوۋاڭ ر،

 مېنىى  چىقىرىىپ  بېشىنى بەزىدە ئارىسىدىن قاپقاقلىرى دەرىزىسىنىڭ ئويناۋاتقاندا، باغدا بىز

 نەرسىىە بىىىر سىىلەرگە  ئۈچىىۈن ئوينىغىانلىقىڭ ر  بىىىلەن مەن كىىۆرەتتى، بىلىلە  بىىىلەن سىىلەر 

 ۋە بولغا  قاق ئاپتاپتا قىلماستىن، ئىش ھېچ ئاندىن ئوقۇدۇم، فاتىھە ئاتاپ ئۇنىڭغا. دېمەيتتى

 كېلىشىكە  ئىشى ر  غەلىىتە  كال مغىا  تىۇردۇم،  بىىردەم  ئاڭلىغا  جىرىلداشلىرىنى تومۇزغى رنىڭ

 چەككەندەك تاماكا قااليمىقان شتى، كال م شۈركۈند م، ر،خىيال  غەلىتە ۋە سىرلىق باشلىدى،

 ئوچىۇق  ئۈسىتىدە  ئۈسىتەل  بېرىپ قايتىپ ماڭدىم، چىقىپ قەبرىستانلىقتىن ئاندىن. بولدۇم

 بۇرۇن سائەت بىر چۈنكى كېرەك، داۋام شتۇرۇشىم دەرسىمنى ماتېماتىكا قويغان تاش پ پېتى
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 غىا «ئانىادرل » رەڭلىىك  ئىاق  سىىلەر  قارىسىام،  نداقشىۇ  دەرىزىدىن ئىدىم، ئالدىدا ئۈستەلنىڭ

 كېتىپ قەيەرگە سىلەرنىڭ بولغاچقا موماڭ رمۇ ئاراڭ ردا چىقىۋېتىپسىلەر، دۆڭگە ئولتۇرۇپ

 زادى كال مغىىا  كېلىۋېىىدى،  ئېسىىىمگە  ئۆلىىۈكلەر  ۋە قەبرىسىىتان  بىلىىدىم،  بارغىىانلىقىڭ رنى 

 شۇنىڭ بولدى، كىرمەس تېخىمۇ كال مغا ماتېماتىكا پەلىپەتىش بۇزغۇچى، نېرۋا كىرمەيۋاتقان

 كال منى بىردەم كۆر پ، قىلىدىغانلىقىنى نېمە قەبرىستاندا دېدىم، باقاي، قاراپ بېرىپ بىلەن

 دەپ قاخشىاتماي  بىكىار -بىكىاردىن  ئانىامنى  دېىدىم؛  ئىشىلەرمەن،  ئانىدىن  كېلىپ سەگىتىپ

 قالغان پېتى ئوچۇق ئەمدى ،كۆرد م سىلەرنى ۋە كەلدىم پېتى يۈگۈرگەن چىقتىم، دەرىزىدىن

 .قايتماقتىمەن يېنىغا كىتابىمنىڭ ماتېماتىكا

 بىىر،  تۇرىدۇ، ئۆتۈپ ماشىنى ر يېنىمدىن. چىقتىم يولغا ئاسفال  ئاخىرالشتى، يول توپا

 ۋىجىدان  كىشىلەردە بولغان ماشىنىسى بۇنداق ئاستىدا لېكىن قىلدىم، ئىشارەت قېتىم ئىككى

 كېتىىپ  چۈشىۈپ  غۇيۇلىداپ  دۆڭىدىن  سىۈرئەتتە  تېىز  ئەڭ ەي،كىۆرم  مېنىى : ئىىدى  قالمىغىان 

 ئارقىا  بىلەن ئانىسى تاھسىن. كەلدىم ئالدىغا ئۆيىنىڭ تاھسىنلەرنىڭ چاغدا بىر. بېرىشاتتى

 ئۇمىۇ  سىېتىۋاتاتتى،  گىى س  ئولتىۇرۇپ  ئاستىدا سايىۋەننىڭ دادىسى ئىدى، مەشغۇل تەرەپتە

 كىلومېتىرلىىق  يىۈز  سائىتىگە اشىنىسىنىم ئېسىل مەن. قى تتى كۆرمىگەندەك مېنى خۇددى

 بەش لىرادىن 91 كىلوسىنى دەسسەپ، تورمۇزغا تۇيۇقسىزال ۋە ماڭغان ھەيدەپ بىلەن سۈرئەت

 قىاراپمۇ  كۆتىۈر پ  بېشىىنى  ئۈچىۈن  بولمىغانلىقىم بىرسى ئالىدىغان گاچچىدە گى سنى كىلو

 قالغىىان مەن بىىىر انقىلىىىدىغ خىيىىال نەرسىىىلەرنى بىىىر بىىۆلەك پۇلىىدىن شىىۇنداق،. قويمىىدى 

 بىوپ  خىۇش  كىۆر پ  ماشىنىسىىنى  ئەخلەت خەلىلنىڭ لېكىن ئىدىم، دېمەكچى ئوخشايمەن،

 .چىقتىم توختىدى، پۇالڭ تتىم، قول باراتتى، كېتىپ تەرەپكە تۆۋەن. كەتتىم

 .دېدى_ قىلىۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە داداڭ_ 

 !التارىيە_  دېدىم،_ قى تتى، ئىش نېمە_ 

 ساتىدۇ؟ نەدە_ 

 .پويىزدا ەتىگەنلىرىئ_ 

 سەنچۇ؟_

 قىىانچە بولغانىىدا تېىىز ئەڭ ماشىنىسىىى يىىۈك بىىۇ_ دېىىدىم،_ ئوقىىۇۋاتىمەن، تېخىىى مەن_ 

 ماڭااليدۇ؟ كىلومېتىردىن

 قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە يەردە بۇ_ دېدى،_ !سەكسەن_ 

 .ئاي ندىم ئاز بىر_ دېدىم،_ پاراكەندە، كۆڭلۈم_ 

 ...بولسا تۇرغان بولغىلى دەپاراكەن يېشىڭدا مۇشۇ كۆڭلۈڭ سېنىڭ_ 

 بولۇۋېدى، دەسسىمەكچى تورمۇزغا ئالدىدا ئۆينىڭ بىزنىڭ. كۈلۈشتى
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 .چۈشىمەن مەھەللىدە تۆۋەن_ دېدىم،_ ياق،_ 

 يەردە؟ ئۇ بار نېمە_ 

 .تونۇمايسەن سەن بار، ئاغىنەم بىر_ 

 تىىپ قاي كېىيىن  چۈشتىن دادام. قارىدىم دەرىزەمگە ئوچۇق ئۆتكىچە ئالدىدىن ئۆينىڭ

 بىكىار  مېنىى  خەلىلىلەر  چۈشتۈم، ماشىنىدىن كىرىپ  مەھەللىگە. كېلەرمەن يېنىپ كەلگۈچە

 ئىسسىىقتا  بىاردىم،  پىرىسىتانغىچە  تىاكى . ماڭىدىم  تېىز -تېىز  دەپ قالمىسىۇن  دەپ اللمىا  تەلەت،

 بىىر  بىاقتىم،  دېڭىزغا ئولتۇردۇم، بىردەم ئۈچۈن كەتكەنلىكىم چۆمۈلۈپ تەرگە چىلىق-چىلىق

 قىاراپ  قىزغا ئۇ. كەتتى قويۇپ چۈشۈر پ قىزنى بىر پىرىستانغا كەلدى، سۈرئەتتە تېز كاتېر

 ئىۆز  كۆتىۈرگەنلىكىڭنى  قانىداق  ئۈچىۈن  ئىال ھ  قىوللىرىڭنى : نىلگىۈن  قىلىدىم  خىيىال  سېنى

 كىتابتىا . پاراڭلىشىۋاتقاندەك بىلەن ئۇنىڭ خۇددى. ئىدى ئاجايىپ: كۆرد م بىلەن كۆزلىرىم

 بۇالرنى. نەرسىلەرمۇ باشقا. باردۇر شەيتانمۇ: ئويلىدىم ئاندىن. اردۇرب پەرىشتىلەر: يېزىلغان

 تۇيغۇسىىغا  گۇنىاھ  قورقاي،شىۈركىنەي،  قى تىتىم؛  قىلغانىدەك  خىيىال  ئۈچىۈن  قورقىۇش  گويا

 ئىۆگىنەي  دەرسىىمنى  ماتېماتىكا قايتاي، ئۆيگە چىقىپ دۆڭگە پېتى يۈگۈرگەن ۋە چۆمۈلەي

 .ماڭدىم. ئايلىناي بىردەم ھازىر: ئۆگىنىمەن بېرىپ ىنكېي بىردەمدىن دېمىسىمۇ لېكىن دەپ،

 ئۇ ۋە ئاڭ پ چۇرۇڭ رنى-ۋاراڭ قىلدۇرىدىغان ھېس دۆتتەك ئادەمنى كېلىپ ساھىلغا

 خىيال شەيتاننى گۇناھنى، خاتالىقنى، يەنە كۆر پ دۆۋىلىرىنى گۆش يۈرگەن مىغىلداپ يەردە

 ئارىسىدىن دۆۋىسىنىڭ گۆش بۇ رۇپتۇ-تۇرۇپ: دۆۋىسى گۆش يۈرگەن قىمىرلىشىپ. قىلدىم

 يوقىاپ  چۈشىۈپ  ئارىسىغا ئۇالرنىڭ يەنە كېيىن ۋە كۆتۈرىلىدۇ ئاسمانغا توپ بىر بۇلما -ئاال

 بولۇۋاتقانىدەك،  قۇتۇلمىاقچى  قېچىىپ  گۇنىاھ ردىن  ۋە خاتىالىق ر  بۇ پۈتۈن خۇددى كېتىدۇ؛

 تولىۇپ  بىىلەن  ىمەچلەريىۆگ  ئۈسىتى . قى تتىى  بەرمەيۋاتقانىدەك  قويىۇپ  ئىۇنى  ئايال ر لېكىن

 قاراشىقا  بەكرەك تېخىمۇ ئايال رغا ۋە يەردىكىلەرگە ئۇ ئارىسىدىن توساق رنىڭ سىم كەتكەن

 بىىر  قىلىىمەن،  نومۇس كېتىدۇ، كېلىپ قىلغۇم ئىش ئەسكى بەزىدە: ئىش قىززىق. باشلىدىم

 بەرگەن ىجازاسىىن  بىىلەن  شىۇنىڭ  ھەم: دەيىمەن  قىلىشار، دېققەت ماڭا ئاغرىتسام يەرلىرىنى

 مەنىدىن   ھەممىسىى  چاغىدا  ئىۇ  بەلكىىم  ۋە كىىرمەس  كەيىنىگە  شىەيتاننىڭ  ھېچكىم بولىمەن،

 بولىدۇم،  خىجىل كېيىن. ئۈنەر گۈل ئىزىدىن تاياق: تۇيغۇ بىر مۇنداق بۇ. بوالر قورقىدىغان

 سەن. نىلگۈن قىلدىم خىيال سېنى ئۈچۈن ئۇنتۇش خىجىللىقنى قاپتىمەن، تۇرۇپ ھاڭۋېقىپ

 سىەل  ماتېماتىكىغىا  بىىردەم،  قىاراي  توپىغىا  كىشىىلەر  سىھىرلەيدىغان كىشىنى. زسەنگۇناھسى

 تۇرسام، دەپ قايتارمەن، تۇرۇپ

 .گۇي قارايدىغان ساھىلغا دېدى_ يەردە؟ بۇ تۇرىسەن قاراپ نېمىگە سەن_ 

 .دېدىم_ ئاالمتىڭ؟ باج قارىغانغا_ 
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 پۇلىۇڭ  ۋە كېيىمىىڭ  شئىۈز   سىۇ _ دېىدى، _ !ئىال  بىلەت يەردىن ئاۋۇ بولسا كىرگۈڭ_ 

 ...بولسا

 .مانا كەتتىم. يوق كېرەك_ دېدىم،_ بولدى،_ 

 بىىۇنى ھىىازىر ئورنىغىىا فاتىھەنىىىڭ: پىىۇل قىىانچە بولسىىا، پۇلىىۇڭ بولسىىا، پۇلىىۇڭ. كەتىىتىم

 يالغۇز تىكەندەك ئۆز منى بەزىدە ئىكەنكى، يىرگىنىشلىك شۇنچىلىك: بولۇشتى ئوقۇيدىغان

 تىىوپىنى كىشىىىلەر بىىۇ. دۆت يېرىمىىى قالغىان  رەزىىىل، يېرىمىىى ئادەملەرنىىىڭ: قىلىىىمەن ھىېس 

 بىاركەن،  بىالى ر  بىزنىڭ شۈكرى خۇداغا ھېلىمۇ كېلىدۇ، قورققۇسى كىشىنىڭ ئويلىغانسېرى

 ھااللنى بىلەن ھارام گۇناھنى، بىلەن خاتالىق قويمايمەن؛ ئارى شتۇرۇپ يۈرسەم بىلەن ئۇالر

 بىزنىڭ ئاندىن. بىلەلەيمەن ياخشى كلىكىنىمۇكېرە قىلىش نېمە: قورقمايمەن ۋە ئايرىيااليمەن

 قىلىشىقانلىقى  مىازاق  مېنىى  دەپ چاكىال،  چاكىال،  قەھۋەخانىىدا  ئاخشىام  تۈنۈگۈن بالى رنىڭ

 يالغۇزمۇ ئۆز م ئىش رنى ئۇ بولغان زۆر ر قىلىشىمىز. بوپتۇ. تۇتتى خۇيۇم ۋە كەلدى ئېسىمگە

 ئىۆز مگە . بىلىمەن مەن چۈنكى يۈرەلەيمەن، يالغۇزمۇ ئۆز م يولدا ئۇ ئەپەندىلەر، قى اليمەن

 .ئىشىنىمەن

 قىاپتىمەن،  بىلىمەي  نىلگىۈن،  قىاپتىمەن  كېلىىپ  ئالىدىغا  ئۆينىڭ سىلەرنىڭ ماڭا_ماڭا

 ئىشىكى ھوي ڭ رنىڭ. كەلدى ئېسىمگە كۆر پ تامنى كونا كەتكەن تۇتۇپ يوسۇن ئۈستى

 بېرىىپ  ئاسىتىغا  دەرىخىنىىڭ  نكاشتا تەرىپىدىكى بىر يەنە يولنىڭ ماڭدىم،. ئىدى تاقاقلىق

 قىلىۋاتقانلىقىڭغا نېمە ئىچىدە سېنىڭ قارىدىم، تاملىرىغا دەرىزىسىگە، ئۆيۈڭ رنىڭ ئولتۇردۇم،

 بەلكىىم  ۋە بىاردۇر،  تىېخىچە  بەلكىىم  ياغلىق بېشىڭدىكى يەۋاتقانسەن، تاماق بەلكىم قىزىقتىم،

 چېتىدىكى بىر يولنىڭ اسفالى ئ ئېلىپ چىۋىق تال بىر قولۇمغا. ياتقانسەن ئۇيقۇغا چۈشلۈك

 بولۇپ چىرايلىق تېخىمۇ ئۇخلىغاندا يۈز ڭ سېنىڭ. سىزدىم يۈز ڭنى ئۈستىگە دۆۋىسىنىڭ قۇم

 دەپ كەتتىم كۆمۈلۈپ كانىيىمغىچە ۋە ئۆچمەنلىكنى خاتالىقنى، مەن قارىسام يۈز ڭگە. كېتىدۇ

 گۇنىىاھىم نىىېمە نىىىڭمې ۋە كېىىتىمەن ئۇنتىىۇپ دانىخىىورەكلىرىمنى  ۋە گۇنىىاھنى قارايىىدىغان

 ئوخشىايمەن،  سىاڭا  دېىگەن  مەن يىا، -بولمىسىام  ئۇالردەك مەن. ئوي يمەن دەپ بولماقچىدى،

 ئىاۋۇ  كۆر نمەسىتىن  پاپىغىا  كىرسىەم،  ئوغۇرلىۇقچە  باغقىا : ئويلىدىم ئاندىن. كامىل ئىشەنچىم

 ئانىدىن  ياماشسىام،  تامغىا  دەسسىەپ  دۆۋىسىىگە  كېرەك-نەرسە كېرەكسىز ياندىكى ۋە دەرەخكە

 سەن: سۆيسەم مەڭزىڭگە سېنىڭ ۋە كىرسەم ھوجراڭغا مۈشۈكتەك دەرىزىدىن تۇرغان ئوچۇق

 سىىەن كىىۆرىمەن، ياخشىىى سىىېنى ئوينىىايتتۇق، مۆكىىۈلەڭ-مۆكىىۈ تونۇمىىىدىڭمۇ، مېنىىى كىىىم؟

 كىۆرىمەن  ياخشىى   ئارتۇق ھەسسە مىڭ ھەممىسىدىن ئەرلەرنىڭ ھاكاۋۇر ئاشۇ تونۇيدىغان

 بىۇ  ۋە بىۇزدۇم  بىىلەن  پىۇتلىرىم  چىراينىى  ئۈسىتىدىكى  قۇم: ىكەلد ئاچچىغىم بىردىن ! سېنى
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 كىۆز م  تۇرىۋېىدىم  دەپ كېىتەي  تىۇرۇپ  ئورنۇمىدىن  پۇشۇپ، ئىچىم خىيال ردىن پەلىپەتىش

 :قالدى چۈشۈپ

 .كېلىۋاتاتتى قاراپ ئىشىكىگە باغ چىقىپ ئۆيدىن نىلگۈن

 سەل دەرھال. شىدۇبۇرى يامانغا ئىشنى ھەممە خەقلەر، بۇ چۈشىنىدۇ خاتا ئىشنى ھەممە

 ئىشىىكىدىن  باغنىىڭ : بۇرۇلدۇم ئاڭ پ ئاۋازىنى. قىلىۋالدىم ئارقامنى ئىشىككە ئۇزاق شتىم،

 .چۈشتۈم پىيىگە قىزىقتىم، نەگە؟ بارىسەن، كېتىپ چىقىپ

 بېرىپ يۈگۈر پ. ئەركىشىدەك: بار مېڭىشى بىر تاش پ تەرەپكە ئىككى ئۆزىنى ماڭغاندا

 چېغىمىزدا كىچىك ھەسەن، مەن نىلگۈن، تونۇمىدىڭمۇ مېنى سەم؛تەگكۈز قولۇمنى مۈرىسىگە

 .تۇتاتتۇق بېلىق ئوينايتتۇق، بارتى، مەتىنمۇ باغدا، سىلەرنىڭ

 بارامسىەن،  كېتىىپ  سىاھىلغا : بارىىدۇ  كېتىىپ  قارىمىىدى،  كەينىگە كەلگىچە درقمۇشقا

 شادا. ېڭىۋەردىمم ئەگىشىپ لېكىن كەلدى، ئاچچىغىم كىرمەكچىمۇ؟ ئارىسىغا ئۇالرنىڭ سەنمۇ

 بىرسىى  بولمىسىا  ئالدىرايدىغانىدۇر،  بىۇنچە  نىېمىگە  دېسىە،  بارىدۇ كېتىپ تېز ئەجەپ پاچاق،

 يا؟-تۇرامدۇ كۈتۈپ

 ئادەمنى تۇرغان ساق پ سېنى. ماڭدى قاراپ دۆڭگە قايرىلدى، توختىمىدى، ساھىلدە

: بىىاردۇر تېرىمۇكىا  بەلكىى  چىقارسىەن،  ماشىنىسىىغا  ئۇنىىڭ  بەلكىىم . باشىلىدىم  قىلىشىقا  پەرەز

 باشىقى ردىن  چىۈنكى  كېلىىۋاتىمەن،  ئەگىشىىپ  ئۈچىۈن  قالغىانلىقىم  قىزىقىپ دەپ قايسىدۇر

 .بىلىمەن يوقلۇقىنى پەرقىڭ

 ماررژنىچى بىر ئالدىدا باققالنىڭ. بولدى غايىپ كىرىپ دۇكىنىغا باققالنىڭ بىر تۇيۇقسىز

 مەن. تىۇردۇم  سىاق پ  يىراقتىا  پدە قالمىسۇن چۈشىنىپ خاتا تونۇيمەن، پاكىنەكنى بار؛ باال

 .ياقتۇرمايمەن قىلىشنى غالچىلىق باي رغا

 يولىدىن  كەلىگەن  ياندى، ئارقىغا ماڭماي ئۇدۇل ۋە چىقتى  نىلگۈن كېيىن ئازدىن بىر

 بوغقۇچلىرىمنى ئاياغ ئېگىلىپ قىلىپ ئارقامنى دەرھال مەن باشلىدى، كېلىشكە تەرەپكە مەن

 ماڭىا  يېقىنلىشىىپ  يېقىن شىتى،  ماڭىا  پېتى كۆتۈرگەن خالتا ربى قولىدا. بولۇۋالدىم چەگكەن

 .كەتتىم بولۇپ خىجىل قارىدى، لەپپىدە

 .تۇردۇم ئورنۇمدىن ۋە دېدىم_ مەرھابا،_ 

 سىىېنى_ تۇرىۋالىدى،  جىىم  بىىردەم _ ئەھۋالىىڭ؟  قانىداق _ دېىدى، _ ھەسىەن،  مەرھابىا _ 

 ئۆزگىرىىپ  بەك بولىۇپ،  ڭچىو  تونۇۋالىدى،  ئاكىام  ئىىدۇق،  كۆرگەن يولدا كەلگىچە تۈنۈگۈن

 تەرەپىىتە يىىۇقىرى ھېلىمىىۇ_ بولىىدى، جىىىم بىىىردەم_ قىلىۋاتىسىىەن؟ ئىىىش نىىېمە. كېتىپسىىەن

_ تۇرۇۋالدى، جىم دەم بىر يەنە_ سېتىۋېتىپتۇ، التارىيە داداڭ بەردى، دەپ تاغاڭ ئىكەنسىلەر،

 كۆچتۈڭ؟ قانچىگە قىلساڭچۇ، گەپ بىلەن، ئىش نېمە سەنچۇ،
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 .ئاخىرىدا دېيەلىدىم_ ساق ۋاتىمەن، يىل بۇ نمە_ دېدىم،_ مەنمۇ؟_ 

 نېمىنى؟_ 

 نىلگۈن؟ ماڭغانمىتىڭ دېڭىزغا سەن_ 

 ئاز بىر ئىسسىقتا. ئاپاردۇق قەبرىستانغا مومامنى. كېلىشىم دۇكاندىن_ دېدى،_ ياق،_ 

 .ئالدىم ①كولونيا قالدى، ئۆزگىرىپ

 شۇنداقمۇ؟ بارمايسەن، ساھىلغا دېمەك_ 

 .بېرىۋاتىمەن  چاغدا يوق ھېچكىم ئەتىگەندە_ دېدى،_ ،جىقكەن بەك ئادەم_ 

 يىىراقتىن  چىرايىنىىڭ  ۋە كۈلىد م  مەنمۇ كۈلۈمسېرىدى،. تۇرۇشتۇق تىنسىز-ئۈن بىردەم

. كېتىۋاتىىاتتىم تەرلەپ دۆتىىتەك. قىلىىدىم خىيىىال ئىكەنلىكىنىىى باشىىقىچە قارىغانىىدا باققانغىىا

 .ئالدى دەمقە بىر. تۇردۇم سۈرمەي زۇۋان. بىلەر دەپ ئىسسىقتىن

 بوالمدۇ؟ ئېي ، ساالم داداڭغا_ دېدى،_ ئەمىسە، ماقۇل_ 

 كەتكەن تەرلەپ مەن. ئىدى يېنىك ۋە يۇمشاق قولى. سىقىشتۇق قول ئۇزاتتى، قولىنى

 .بولدۇم خىجىل قولۇمدىن

 .دېدىم_ ئەمىسە، خوش،_ 

 بىىر  مەنمىۇ  ئوخشىاش،  ئادەملەرگە بار ئىشى مۇھىم بەك. قارىمىدىم كەينىدىن. كەتتى

 .ماڭدىم ئىچىدە خىيال ر چۇڭقۇر قاراپ يەرگە
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 باب تۇققۇزىنچى
 

 

 ئانىدىن  يېىدى،  تامىاق  پەسىتە  بىىلەن  بىىز  مومىام  كېيىن، قايتقاندىن قەبرىستانلىقتىن

 بىىىلەن نىلگىىۈن بىىىز. يىىوقتى ئىىىش ئەنسىىىرىگۈدەك لىىېكىن. قالىىدى ئۆزگىرىىىپ تۇيۇقسىىىزال

 سىاڭگى پ  ئالىدىغا  بېشىى  كېيىن بىردەمدىن ارىدى،ق ئالىيىپ سەت بىزگە كۈلۈشىۋاتاتتۇق،

 كولونيىانى  كەلىگەن  ئېلىىپ  نىلگىۈن  چىقتىۇق،  ئېلىىپ  ئۈسىتىگە  يۆلەپ قولتۇقىدىن. قالدى

 تۇنجى كېيىنكى تاماقتىن كىردىم، ھوجرامغا مەن ئاندىن. سۈردۇق چېكىلىرىگە بىلەكلىرىگە،

 قالغىان  ئاپتاپتا كۆر پ، سلىكىنىئەمە قورققۇدەك ئەھۋالىنىڭ مومامنىڭ. چەكتىم تاماكامنى

 بۇ ماڭدىم، بىلەن يولى دارىجا ماڭماي، بىلەن يول چوڭ. چىقتىم يولغا ھەيدەپ نى «ئانادرل»

 دەرەخلىرىنىىىڭ ئەنجىىۈر ۋە گىىى س. ياتقۇزۇشىىقانىدى ئاسىىفالى  مۇشىىەققەتتە مىڭۇىىىر يولغىىا

 قاغا ئاتالمىش يەرلەرگە ۇب چاغلىرىمىزدا بالىلىق. ئىدى ئورۇنلىرىدا ئەسلى تېخىچە بەزىلىرى

 تۆۋەن تېخىمۇ يەر قالغان دەپ كارۋانساراي مەن. كېلەتتۇق ئايلىنىشقا ياكى ئۈچۈن ئوۋالش

 قىلىنىپتىىىۇ، بەرپىىا  مەھەللىىىلەر  يېڭىىىى ئۈسىىتىگە  تۆپىلىكنىىىڭ . كېىىىرەك بولسىىا  تەرەپىىلەردە 

 !ھەيكىلى كتۈر ئاتا بىر يىللىق ئون: كۆرمىدىم نەرسە بىر يېڭى دارىجادا. قىلىنىۋېتىپتۇ

 يىىل  ئىككىى . بوپتىۇ  ئىۆزگىرىش  جىىق . كىردىم ھۆكۈمەتكە ناھىيەلىك ئۇدۇل گەبزەدە

 قىولىنى  توختىمىاي  بولسىا  ئەمدى ئىدى، بار بىرى زېرىككەن ھاياتتىن ئۈستەلدە بۇ بۇرۇن،

 ئالىىدىن ئۈچىىۈن، قالىىدۇرۇش تەسىىىر ياخشىىى ئۇنىڭغىىا. يىىاش بىىىر تۇرىىىدىغان مىىىدىرلىتىپ

 ماقاالمنى ئىلمىي درتسېنتلىق قىلغان نەشىر فاكۇلتېتىمىز سومكامدىن چەبويى پى نلىۋالغىنىم

 دادامنىڭمۇ ياكى بولغانلىقىنى، تىزىملىنىپ ئاللىۇۇرۇن ئارخىپىمنىڭ كۆرسىتىشىمگە، چىقىرىپ

 مېنى چاقىرتىپ، ئادەمنى بىر. قالمىدى كېرەك ئولتۇرۇشىمغا دەپ بولغانلىقىنى ھاكىم بۇرۇن

 تونۇشىۇپ  كەلگەندە قېتىم ئالدىنقى بىرلىكتە بىلەن ئۇنىڭ. قويدى سېلىپ كەينىگە ئۇنىڭ

 بىىردەم  بىازاردا  كەلگىۈچە  ئىۇ . كېتىپتىۇ  بۆلىۈمىگە  دررا تاپالمىىدۇق،  ئىزدىدۇق، رىزانى قالغان

 .چىقتىم يېنىپ دەپ ئايلىناي

 ئىاۋۋال . چىقىتىم  بازارغىا  ئىارىلىقتىن  تۇرغىان  سىاڭگى پ  شاخلىرى دەرىخىنىڭ كاشتان

 الغىاي پ  يولىدا  ئاسىفالى   ئىى   بىىر . يىوق  جىىن  – ئىنسى كوچى ردا. ماڭدىم قاراپ تۆۋەنگە

 بويۇملىرى مەدەنىيەت. ئولتۇراتتى كوچى پ تۇڭىنى گاز ئادەم بىر دۇكىنىدا تۆمۈرچى يۈرەتتى،
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 لەمپىلەرنىىڭ  تىار  ئالدىىدىكى  دۇكىان  قىايتتىم،  قويماسىتىن  قىاراپمۇ  دەرىزىسىىگە  دۇكىنىنىڭ

 مەيداندىكى كىچىك بېرىپ ياندىم، كەينىمگە ئاندىن. ماڭدىم كۆر نگىچە مەجا تاكى  ئاستىدا

 قەھۋەخانىىدىن  ئىچىتىم،  چىاي  دەپ قاچسىۇن  ئۇيقىۇم  ئولتىۇردۇم،  ئاسىتىدا  دەرىخىنىڭ چىنار

 ۋە تىرىشىىتىم ئۇنتۇشىىقا ئىسسىىىقلىقىنى ھاۋانىىىڭ سىىالغا  قىىۇالق رادىيوغىىا تۇرغىىان ئاڭلىنىىپ 

 .قىلدىم ھېس ئازادىلىك تولىمۇ ئۈچۈن ىقىلمىغانلىق دىققەت ماڭا ھېچكىم

 تونىۇدى،  كىۆر پ   مېنى كەلگەنىكەن، رىزا كەلگىنىمدە قايتىپ ھۆكۈمەتكە ناھىيىلىك

 بىللە. تاپشۇرۇۋەتتىم يېزىپ ئىلتىماس بىر مەن بولغۇچە تېپىپ ئاچقۇچىنى ئۇ. بولدى خۇش

. ئۇرۇلىدى  نۇمغىا بۇر گۈپپىىدە  ھىىدى  زەي ۋە چىاڭ -توپىا  ئاچتى، ئىشىكنى. چۈشتۇق پەسكە

 يىالغۇز  مېنىى  رىىزا . سېتىشتۇق گەپ بىردەم سۈرتكىچە توپىسىنى ئورۇندۇقلىرىنىڭ-ئۈستەل

 .كەتتى چىقىپ قويۇپ

 ناھىيىىىدە شىۇ  يىوقى  بىار . ئىىدى  يىوق  نەرسىىە بىىر  كىۆپ  ئىانچە  ئارخىپخانىسىىدا  گەبىزە 

 ئىۇ . ئىىدى  ەرنەرسىىل  ئائىى   مەزگىلىگە  بىىر  قىسقا بىلىدىغان كىشى  قانچە بىر ۋە قېپقالغان

 بولغان ئىزمى  ئىسمى دەۋردىكى شۇ كېيىنچە كۆپىنچىسى ھۆججەتلەرنىڭ قالغان چاغ ردىن

 پەرمان ر، كېتىلگەن ئۇنتۇپ ئىچىدە ساندۇق رنىڭ يەردىكى بۇ. ئەۋەتىۋېتىلگەنىدى يەرگە

 ئۈسىىتىگە-ئۈسىى  ئىارى ش،  دەپىىتەرلەر خىىاتىرىلىرى، مەھكىىمە  تىزىملىكلىىىرى، خېتىىى ئىۆي 

 جۇمھۇرىيەتنىىىڭ ۋە سىۆيىدىغان  كەسىپىنى  بىۇرۇن،  يىىىل ئوتتىۇز . تىۇراتتى  پېتىى  غانتاشى ن 

 تىىارى   بىىىر  پىشىىقان كۆيىىۈپ  ئوتىىىدا مىللەتچىلىكنىىىڭ  ئاشىىقۇن يىللىرىىىدىكى  دەسىىلەپكى

 قويغىان  تاشى پ  زېرىكىىپ  كېىيىن  لېكىن بولغان، چىقماقچى رەتلەپ بۇالرنى ئوقۇتقۇچىسى

 داۋام شىتۇرماقچى  ئىشىىنى  قويغىان  تاشى پ  چىاال  ئۇنىىڭ  مەن بىۇرۇن،  يىل ئىككى. ئىكەن

 تارىخچى ئۈچۈن، بولۇش ئارخىپچى. ئىدىم قالغان سالپىيىپ ھەپتىدى  بىر ئەمما بولغانىدىم،

 كۈنلەردە بۇ ئاي، بۇ. كېلەتتى توغرا بولۇشقا كەمتەر كۆپرەك بولغاندىنمۇ كېرەك ئۈچۈن بولۇش

 كىشى كۆنەلەيدىغان كەمتەرلىككە بۇنداق پ ،قويۇ ھەپىلىشىپ بىلەن قەلەم – قەغەز ئازراق

 ئەمەس ئۇنىداق ردىن  ئوقۇتقۇچىممىۇ  ئوتتۇرىىدىكى  تولۇق مېنىڭ. ئۇچرايتتى كەم كەمدىن

 يېزىىپ  قىلىىپ  كىتاپ بىر دەرھال مەزگىلنى شۇ قىسقىغىنە ئۆتكۈزگەن ئارخىپخانىدا ئىدى؛

 ۋە سەرگۈزەشىىتىلىرى يىات ھا ئىۆز  ئوقۇتقىۇچىم . كەتكەنىىىدى ئالىدىراپ  پايدىلىنىشىقا  چىقىىپ 

 مەشىىھۇر شىىۇنداق  قۇرۇلۇشىىلىرى، تىىارىخىي گەبزەنىىىڭ باشىىقا تونۇشىىلىرىدىن گەبزەدىكىىى

 پىۋا كۈنلەردە قالغان جىدەللىشىپ بىلەن سەلما كىتابچىنى بۇ توختالغان ھەققىدە كىشىلىرى

 بەزى كىفاكۇلتېتتى توغرۇلۇق كىتاب بۇ كېيىن. ئېسىمدە ئوقۇغانلىقىم ئاچقا  كۆڭۈل ئىچىپ

 قىلىىپ  دېيىشىىۋالغاندەك  خىۇددى  ماڭىا  ھەممىسىى  ۋە ئىىدىم  بەرگەن سىۆزلەپ  ساۋاقداش رغا

 مەن! ئەمەس مىۇمكىن  بولۇشى ھۆججەتلەرنىڭ بۇنداق گەبزەدە ياق،: ئىدى دېگەن مۇنداق
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 ئىسپات پ بولمىغانلىقىنى ئارخىپخانىنىڭمۇ گەبزەدە ماڭا بولسا ئۇالر ئىدىم، دېمىگەن جىم-الم

 .ئىدى شكەنبېرى

 بىاش  ماڭىا  ئىشىلەش،  يەردە بىىر  ئىشىەنگەن  دەپ يوق يەر بىر بۇنداق مۇتەخەسسىسلەر

 بەكىرەك  ئىشلەشىتىن  بىلىلە  بىىلەن  خىزمەتداشى ر  قىزغىانچۇق  ئارخىپخانىسىىدىكى  مىنىستىر

 قەغەز كەتىكەن  يىرتىلىىپ  پۈرلىشىىپ،  كەتىكەن،  كۆكىرىپ سارغىيىپ،. تۇيۇالتتى ھۇزۇرلۇق

 يازغان، قەغەزدىكىلەرنى بۇ ئوقۇغانسېرى،. ۋاراق ۋاتىمەن ھۇزۇرلىنىپ غا پۇرى پارچىلىرىنى

. بىوالتتىم  كۆرگەنىدەك  كىشىىلەرنى  ئىۆتكەن  باغلىنىىپ  نەرسىىلەرگە  بۇ ھاياتى ۋە يازدۇرغان

 ئەمەس، ئۈچۈن كۆر ش ئۇچۇرالرنى ئائى  كېسىلىگە ۋابا يىلقى ئۆتكەن بەلكىم ئارخىپخانىغا

 ئاستا-ئاستا ئوقۇلغانسېرى دۆۋىلىرى قەغەز كەتكەن ئۆڭۈپ. مەنكەلگەندى ئۈچۈن ھۇزۇر بۇ

 دېمىڭىزنىى  سىىزنىڭ  بىويى  يىول  كېىيىن،  سىەپىرىدىن  كىېمە  بىر ئۇزۇن. باش يدۇ ئېچىلىشقا

 تۇيۇقسىىزال  بىىلەن  قۇشىلىرى  ۋە تاشىلىرى  دەرەخلىىرى،  قۇرۇقلىۇق  سىۈز لۈپ،  تۇمان سىققان

 ئېچىلىۋاتقىان  ئوقۇغانسىېرى  بولغىنىىدەك،  ەننامىاي  ئالىدىڭىزدا  كۆز قالدۇرۇپ ھەيران سىزنى

 تۇرمىۇش  مىلىيونلىغىان  كەتىكەن  بولۇپ چىرماش ئىرماش، بىرىگە-بىر ئارىسىدىن قەغەزلەر

 تېخىمۇ بىلەن شۇنىڭ. باش يدۇ بولۇشقا پەيدا ئالدىمدا كۆز بىردىن  ھېكايىلەر ۋە كارتىنىسى

 بىاي  قىسىمەتلەرگە  رەڭگىارەڭ،  بىۇ  باشىلىغان  جانلىنىشىقا  خىيالىمىدا  تارىخنىڭ ھۇزۇرلىنىپ،

 نەرسە قانداق بۇنىڭ. قىلىمەن جەزىم ئەمەسلىكىگە نەرسە بىر باشقا ئۆزىدىن نەق نەرسىنىڭ

 دېمىسىىمۇ  نەرسىە  ئۇ قالماي، ئۇزاققا. بېرەلمەيمەن سۆزلەپ دېسە بەر، سۆزلەپ ئىكەنلىكىنى

 پېتىىىپ ۈمىدسىىزلىككە ئ چاغىدا  بۇنىداق . قالىىدۇ  كېتىىىپ قالىدۇرۇپ  تەم بىىر  غەلىىتە  كەينىىدە 

. قالىدۇ كېلىپ قىلغۇم خىيال يېڭىۇاشتىن نەرسىنى قالغان كېتىپ ئۇ ۋە قورقىمەن قېلىشتىن

 يەردە بۇ بەرسۇن، جاجىسىنى ئال ھ لېكىن دەيمەن، تېپىۋالسام قايتىدىن ئۇنى چەككە  تاماكا

 .چەكلەنگەن چېكىشمۇ تاماكا

 ئوقۇغىىانلىرىمنى بەلكىىىم ۇيغىىۇنىت خىىىل بىىۇ ئوقۇۋېتىىىپ، خاتىرىسىىىنى مەھكىىىمە بىىىر

 يېزىشىىقا ئېلىىىپ دەپىتەر  سىىومكامدىن. قالىدىم  ئىىوي پ دەپ تاپىاالرمەن،  ماڭسىىام خىاتىرىلەپ 

 كىاال ». قىلىپتىۇ  داۋا تىللىغىانلىقىنى  ئىۆزىنى  مەھمەتنىىڭ  بىىرى،  ئىسىملىك جاالل. باشلىدىم

»  جااللنىىڭ . غىانمىش تىنىۋال كەلگەنىدە  ئالدىغا قازىنىڭ! تىل پتۇدەك دەپ «قەلەندەر كومشا

 مەھمەتنىى  قىازى . بىار  گىۇۋاھچىلىرى  ئىسىملىك قاسىم ۋە ھەسەن دېگەن« !تىللىدى ھەئە،

. قويدۇم يازماي ئۆچۈرىۋېتىلىپتۇ، چېس سى. ئىچەلمەپتۇ مەھمەت. بۇيرۇپتۇ ئىچىشكە قەسەم

 قىلىىىپ ۋەسىى  ئىۆزىگە   بىرسىىنى  ئىسىىملىك  ئابىدى  بىرسىىنىڭ  ئىسىىملىك  ھەسىەن  كېىيىن 

 بىر ئىسىملىك دىمىتىرى بولغان نەسلىدىن رۇس ئاندىن. يېزىۋالدىم ئوقۇپ كەنلىكىنىبېكىت

 بىرسى ئىسىملىك بەي ۋەلى تۇزاللىق ئىگىسى. خاتىرىلىۋالدىم چۈشكەنلىكىنى قولغا قۇلنىڭ
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 سىيىرنى بىر. چىقىرىلىپتۇ ھۆكۈم توغرىسىدا بېرىلىشى قايتۇرۇپ ئۇنىڭغا دىمىتىرىنىڭ بولۇپ،

 بېشىىغا  چوپاننىىڭ  بىىر  ئىسىىملىق  يۈسىۈپ  سىوالنغان  ھەپسىگە ئۈچۈن غانلىقىقوي يوقىتىپ

. ئالماپتۇ تىلغا يېگەنلىكىنى ئۆلتۈر پ يا ساتقىنىنى، يا سىيىرنى. ئوقۇدۇم كۈنلەرنى كەلگەن

. چىقىرىپتىىۇ ھەپسىىىدىن بولىىۇپ كېپىىىل رامىىىزان قېرىندىشىىى ئاخىرىىىدا. قويۇپتىىۇ يوقىتىىىپ

 كېمىلەرنىڭ بەزى قاچى نغان بۇغداي نىمىشقىكىن. ئوقۇدۇم پەرماننى بىر كېيىن ئۇنىڭدىن

 بېرىشىىغا  ئىسىتانۇۇلغا  ئىۇدۇل  توختىتىلماسىتىن  ئەسكىھىسىاردا  ياكى تۇزال پورتلىرىدا، گەبزە

 بولسىام،  بارمايىدىغان  ئىسىتانۇۇلغا »  بىىرى،  ئىسىىملىك  ئىۇىراھىم . چۈشىۈر لگەنىدى  بىۇيرۇق 

 خوتىۇنى  ئۈچىۈن  بارمىغىانلىقى  ئىسىتانۇۇلغا . دەكدەپتۇ «كەتسۇن بولۇپ تاالق ئۈ  خوتۇنۇم

 بولسىىا، ئىۇىىراھىم قىلغىىانمىش، داۋا ئەمەسىىلىكىنى ئەمرىىدە  ئۇنىىىڭ ئەمىىدى ئۆزىنىىىڭ فىاتىمە 

 بىىلەن  چىقارغىان  ئاغىزىىدىن  گەپنى ئۇ بارىدىغانلىقىنى، لېكىن بارمىغانلىقىنى، ئىستانۇۇلغا

 مىقدارىغا ئاقچا خاتىرىلەنگەن كېيىن .تۇرىۋالغانمىش دەپ بەرمىگەنلىكىنى سۈر ك بىر ئېنىق

 باقىاي  ھېسىاب پ  ئىكەنلىكىنى قانچىلىك  ھەققىنىڭ ئىجارە تۆلەنگەن غوجىدارالرغا قاراپ،

 باغنىىڭ،  تۈگمەننىىڭ،  بىىر  ئارىلىقتا بۇ. ئېرىشەلمىدىم نەتىجىگە بىر ئېنىق لېكىن دېۋىدىم،

 ئۇ كۆچۈرگە  بۇالرنى ىلىۋالدىم،خاتىر دەپتىرىمگە كىرىمىنى يىللىق زەيتۇنلۇقنىڭ قورۇنىڭ،

 ئوغۇرلۇققا ئاندىن. ئالداۋاتقاندىمەن ئۆز منى بەلكىم لېكىن، بولدۇم، كۆرگەندەك تۇپراق رنى

 .چىقتىم تاالغا ئوي پ چۈشىنەلمىگەنلىكىمنى ھېچنىمىنى ۋە ئوقۇدۇم يازمى رنى ئائى 

 كېسىلى ۋابا ئوقۇغان رىنىخاتىرىلى يەردە بۇ يىلى ئۆتكەن چېكىۋىتىپ، تاماكا كارىدرردا

 ھېكىايىلەرنى  باشىقا  خالىغىان  ئورنىغا، يۈر شنىڭ ئىزلەپ مەلۇمات رنى ئاالقىدار ھەققىدىكى

 ھېكايىنىىڭ  بولغان ئىزلىمەكچى مەن ئۆز مدىن. قالدىم ئوي پ بولىدىغانلىقىنى ئىزلىسەممۇ

 جېنىنىى  ادەمنىىڭ ئ سىۇئال  بىۇ  لىېكىن . سىورىدىم  كېرەكلىكىنى بولۇشى نەرسە بىر قانداقراق

 تارى  بىر. ئىدى ئەمەس ھېكايە تارى ، چۈنكى دېدىم، قى ي خىيال نەرسىنى باشقا قىينايتتى،

 ئاسىىتىدىكى پەقەت نەرسىە،  تۇرىىدىغان  پەرقلەنىد ر پ  ررمانىىدىن يىاكى  ھېكىايە  كىتىابىنى 

 نېمە؟ بولسا ئۇنداق.  ئىدى ئەمەس ئىزاھات رال

 ئارقىسىدىكى بىناسىنىڭ ھۆكۈمەت ناھىيىلىك دەرىزىدىن ئۇچىدىكى بىر كارىدررنىڭ

 تامنىڭ بۇ قىزىقتۇرغان نەرسىلەرگە كەينىدىكى ئادەمنى. تۇرىدۇ كۆر نۈپ تېمى ئۆينىڭ بىر

 چېكىپ تاماكامنى. تۇرماقتىمەن كۆر پ چاقلىرىنى كەينى تۇراتتى، ماشىنىسى يۈك بىر ئالدىدا

 تىقىۋېتىپ قۇمغا ئىچىدىكى كىنىڭچېلى ئۆچۈر ش ئوت رەڭلىك قىزىل كۆتىكىنى تۈگەتتىم،

 .كىردىم ئىچىگە

 ئەتىھەم : ئوقىۇدۇم  ئەرزىنىى  قىلغىان  ئۈسىتىدىن  قاسىمنىڭ بىرىنىڭ ئىسىملىك ئەتھەم

 قاسىىم . پاراڭلىشىىپتۇ  بىلەن ئۆيىدىكىلەر ئۇنىڭ ۋە كىرىپتۇ ئۆيىگە ئۇنىڭ چاغدا يوق قاسىم
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 كىرگەنلىكىنى ئۈچۈن تۈر م– تلىقتا ئازراق پەقەت لېكىن، كىرگەنلىكىنى، راستىن  ئۆزىنىڭ

 ئىككى باشقا يەنە. ئاق يدۇ ئۆزىنى ئېيتىپ كەتكەنلىكىنى چىقىپ ئېلىپ ياغ مىقداردا ئاز ۋە

 جىافەر   باشىقا  ئۇنىڭىدىن . دەپتۇ تارتقانلىقىنى ساقىلىنى بىرىنىڭ يەنە بىرىنىڭ بولسا كىشى

 بېىىرىلگەن قىلىنىىىپ تىىارتۇق ئۈچىىۈن تىۆھپىلىرى  كۆرسىىەتكەن ئۇرۇشىىتا ئەخمەتىىكە بىىلەن 

 كەزبان بىلەن كەۋسەر كېيىن، ئۇنىڭدىن. يېزىۋالدىم ئىسىملىرىنىمۇ يېزى رنىڭ گەبزەدىكى

 قىلغىان  مەھەللىسىىدىكىلەرنىڭ  ھەققىىدە  قىلغانلىقى پاھىشىلىك ئايالنىڭ ئىككى ئىسىملىك

 تەلەپ چىقىرىلىشىىىىنى  قىىىوغ پ  مەھەللىىىىدىن ئۇالرنىىىىڭ  داۋاگەرلەر. ئوقىىىۇدۇم  ئەرزىنىىىى

 بەرگەن ئەلىنىڭ ھەققىدە قىلغانلىقى بۇرۇنمۇ ئىشنى بۇ كەۋسەرنىڭ كەينىدىن. ىلىشقانىدىق

 يىگىىرمە  قەلەنىدەردىن  بىىر  بىرىنىىڭ  ئىسىىملىك  سىاتقۇن . يېزىۋالىدىم  ئوقۇپ گۇۋاھلىقىنىمۇ

 ھۆر قىز بىر ئىسىملىك مەلەك. تىنىۋاپتۇ قەرزىدىن قەلەندەر لېكىن ئىكەن، بار ئېلىشى ئالتۇن

 بار سېتىۋىتىلگەنلىكىمۇ بەيگە باھاتتىن ھالدا ناھەق تەرىپىدىن رامىزان ۇرۇغلۇقمۇ،ت بولۇپ

 .ئىدى

 ئۈچىۈن  ئوقىۇش  ھەپتىىيەك  باال بىر ئىسىملىك مۇھەررەم: يېزىۋالدىم بۇالرنىمۇ ئاندىن

 رەسىۇلنىڭ  دادا، بۇ تۇتۇۋالىدۇ، بىلەن رەسۇل ئۇنى سىنان، دادىسى كېتىدۇ، چىقىپ ئۆيىدىن

 مۇھەررەمنىڭ رەسۇل،. قىلىدۇ تەلەپ سۈر شتۈر لىشىنى بۇنىڭ ۋە دۇرغانلىقىنىئاز ئوغلىنى

 مۇھەررەمنىىڭ  قايتاشىىدا  بارغىانلىقىنى،  تۈگمەنگە بىللە كەلگەنلىكىنى، ئۆزى يېنىغا ئۇنىڭ

 دەپتىىىرىمگە چېسىى لىرىنىمۇ. ئېيتىىىدۇ كەتكەنلىكىنىىى يوقىىاپ باغىىدا دەپ يىغىىىمەن ئەنجىىۈر

 كىىرگەن  چۈشىلىرىگە  بالىنىىڭ  بىىر  بىۇرۇن،  يىىل  يىۈز  تۆت مىنەنتەخ كېيىن، يېزىۋالغاندىن

 نىىېمىلەر قانىىداقراق رەسىىۇلنىڭ چۈشىىىگەن بىىالىنى چۈشىىىگەن ئەنجىىۈرلەرنى ۋە ئەنجۈرنىىىڭ

 ئىاتلىق  بىىر  باشىلىغان  قىلىشىقا  قىاراقچىلىق  كېىيىن  ئۇنىڭىدىن . قىلدىم خىيال ئىكەنلىكىنى

 جازاغىا  ئىچكەنلەرنىىڭ  شىاراپ  ۋە شىى تاقىلى دەرھىال  مەيخانى رنىىڭ  تۇتۇلىشى، ئەسكەرنىڭ

 ئوقىۇپ  بۇالرنىمىۇ  باشىقا  ئۇنىڭىدىن  يېزىۋالىدىم،  ئوقىۇپ  ئەمىرلەرنىى  ھەققىدىكى تارتىلىشى

 قىلىىىىپ تىىىوي بىىىۇالڭچى ر، كېلىشەلمەسىىىلىكلەر، تىجىىىارەتتىكى ئوغۇرلىىىۇق ر،: يېزىۋالىىىدىم

 چىېكىش  تاماكىا  ىمقېىت  بىۇ  لىېكىن  بىولغىيتتى؟  يارار ئىشقا نېمە ھېكايىلەر بۇ...ئاجرىشىش ر

 كېتىشىكە  ئۇنتىۇپ  يارايدىغانلىقىنى ئىشقا بىرەر ھېكايىلەرنىڭ. چىقمىدىم كارىدررغا ئۈچۈن

 سىۆزلەرنى -گەپ ۋە سىىپى ر -سىان  دۆۋە بىىر  ئاالقىىدار  باھاسىىغا  گۆش دەپتىرىمگە تىرىشقا 

 ىىپ ئېل توغرۇلىۇق  جەسىەت  بىىر  تېپىلغىان  ئىچىدىن كانلىرىنىڭ تاش يېزىۋاتسام. يېزىۋالدىم

 كۈنى شۇ ئىشچى ر تارتىلغان سوراققا جەريانىدا سوراق. چېلىقتى كۆز مگە سوراق بىر بېرىلغان

 2119 يەنىى  كۈننى، ئۇ دەسلەپ. قىلىشىۋاتاتتى بايان بىردىن بىردىن، قىلغانلىقلىرىنى نېمە

 نېمە كۈنۇويى. كەتتىم يايراپ قىلىپ ھېس كۆرىدىغاندەك كۈنىنى -18 ئېيىنىڭ رەجەپ يىلى
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 نەچىچە  بىىلەن  دېقىقەت  دېگەنلىرىنىى  ئىشىچى رنىڭ  چىققان سۆزلەپ تەپسىلى ىلغانلىقىنىق

 تۇتۇۋېلىپ، ئۆز منى لېكىن كەلدى، چەككۈم تاماكا قوشۇپ ھۇزۇرغا بۇ. چىقتىم ئوقۇپ قېتىم

 تۈگىگەنىدە  قىلىدى،  داۋام ئىۇزۇن  ئىىش  بۇ. كۆچۈرد م دەپتىرىمگە پېتى ئۆز ئوقۇغانلىرىمنى

 شىەپەق  كەچكىى  بولىۇپ،  ئولتۇرغىان  كۈنمۇ. تېپىلمىدى گەپ پادىلىگۈدەكئى خۇشاللىقىمنى

 بىرى، ئەگەر. تۇراتتى چۈشۈپ يېنىك گىرۋەكلىرىگە دەرىزىسىنىڭ ئۆينىڭ ئاستى يەر نۇرى

 ئازراق ئاخشاملىرى ۋە تاماكا قاپ بىر تاماق، ۋاخ ئۈ  كۈندە ئالدىغا ئىشىكنىڭ ئۈچۈن، مەن

. قى تتىم بولىدىغاندەك رازى تۇرۇشقا ئۆمۈر بىر ئۆيدە ئاستى ەري سالقىن بۇ قويسا، قويۇپ راكى

 قەغەز بۇ: قى تتىم قىلىۋاتقاندەك ھېس مەۋجۇتلۇقىنى لېكىن كۆرەلمەيۋاتاتتىم، ئېنىق بۈگۈن

 ھېكايىلەر بۇ ئىدى، بار ھېكايە يەتكۈدەك قىلىشقا سەرپ ئۆمۈرنى بىر ئارقىسىدا پارچىلىرىنىڭ

 قىلغان ۋە ئۆز مگە ئويلىغاندا، بۇالرنى. كۆرسىتەتتى قۇرۇقلۇقنى ىكەينىدىك تۇماننىڭ ماڭا

 ئوقۇغۇچىىىدەك، بىىىر ئەدەپلىىىك ۋە ياخشىىى ئاخىرىىىدا. ئاشىىاتتى تېخىمىىۇ ئىشىىەنچىم ئىشىىىمغا

 قىانغۇدەك  بېرىىپ  ئىۆيگە ! بەت توققىۇز  نەق: سىانىدىم  يازغىانلىقىمنى  بەت قانچە دەپتىرىمگە

 .تۇردۇم ئورنۇمدىن ىملەشتۈرد م،جەز قىلغانلىقىمنى ئىش اليىق ئىچىشكە
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 باب ئونىنچى
 

 

 بولسۇن، لەنەت تۇراتتىم، دەپ سەكرەي دېڭىزغا ئولتۇراتتۇق، پىرىستانىدا جەي ن رنىڭ

 .ئىدى ئۇالردا يەنى  قۇالقلىرىم

 .گۈلنۇر دېدى_ قىلىمىز؟ ئىش نېمە ئاخشام بۈگۈن_ 

 .فافا دېدى_ قى يلى، ئىش بىرەر باشقىچىرەك_ 

 .بارايلى سۇئادىيەگە! ھەئە_ 

 .تۇرگاي دېدى_ يەردە؟ ئۇ بار نېمە_ 

 .گۈلنۇر ۋارقىرىدى دەپ_ !مۇزىكا_ 

 .بار يەردىمۇ بۇ دېگەن مۇزىكا_ 

 .قىلىمىز نېمە باقە دەپ سەن بولسا ئۇنداق_ 

 ئامېرىكىىدا  ۋاقىتتىا  مۇشىۇ  يىلىى  كىېلەر  ئۈزگە  تېز-تېز ۋە سەكرىدىم دېڭىزغا بىردىن 

 نيۇيوركنىڭ ئويلىدىم، ئانامنى ۋە دادام بىچارە ياتقان قەبرىدە قىلدىم، خىيال لىدىغانلىقىمنىبو

 تەنلىكلەرنى، قارا چالىدىغان مۇزىكىسى جاز ئۈچۈن مەن درقمۇش ردا كوچىلىرىنى، ئەركىن

 ۋە دەھلىزلىرىنىى  مېتىرر  چەكسىىز  ۋە ئىۇزۇن   بولمايدىغان كارى بىلەن ھېچكىم ھېچكىمنىڭ

 بىلەن ئاكام لېكىن كەتتىم، يايراپ ۋە كەلتۈرد م ئالدىمغا كۆز ئېزىشماق رنى چىقماس ئايىغى

 نېىرۋام  ئىوي پ  بارالمايىدىغانلىقىمنى  يەرلەرگە ئىۇ  ئېرىشەلمىسەم پۇلغا سەۋەبىدىن ئاچامنىڭ

 پۇتلىرىڭنى ئولتۇرۇشىڭنى، پىرىستاندا: جەي ن ئوي ۋاتىمەن سېنى ئەمدى ياق، ئۆرلىۋېدى،

- كۆرگۈزىىدىغا  ياخشىى  سىاڭا  ئۆز منىمىۇ  كۆرىدىغانلىقىمنى، ياخشى سېنى ىرىڭنى،سۇنۇشل

 .نلىقىمنى

 ئۇزاپ بەك قىرغاقتىن. قارىدىم ئارقامغا چىقىرىپ سۇدىن بېشىمنى كېيىن ئازدىن بىر

 بولسام مەن ئىدى؛ قىرغاقتا ئۇالر: قاپلىۋالدى قورقۇنچ خىل بىر غەلىتە ئىچىمنى كېتىپتىمەن،

 جىددىيلىشىىپ  بىردىن . ئىدىم ئىچىدە سۇنىڭ قاپلىغان يوسۇن تۇزلۇق، يوق، ئاخىرى-باش

 بېرىپ ۋە چىقتىم دېڭىزدىن ئۈزد م، تېز قوغ ۋاتقاندەك بېلىقى ئى  بىر كەينىمدىن كەتتىم،

 :دېدىم دەپ كوچى ي ئاغزىنى. ئولتۇردۇم يېنىدا جەي ننىڭ

 .گۈزەل بەك دېڭىز_ 
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 .دېدى _چىقتىڭ، يېنىپ تېزال لېكىن_ 

 شەخىسلەرنىڭ مۇھىم. سالدىم قۇالق فىكرەتكە سۆزلەۋاتقان ئاللىنىمىلەرنىدۇر بۇرۇلۇپ

 تۇيۇقسىىىزال قىشىىتا يىىىل بىىۇ: بېرىۋاتىىاتتى سىىۆزلەپ بىرىنىىى ئىشىى رنىڭ ئىىۆتكەن بېشىىىدىن

 ئىشىىنىڭ ھەمىىمە بىىىلەن شىىۇنىڭ قالغىانلىقىنى،  قوزغىلىىىپ كېسىىىلىنىڭ  يىىۈرەك دادىسىىنىڭ 

 قالغىانلىقىنى،  بولىۇپ  قاراشىلىق  تۇرۇقلىۇق،  كىىرگەن  سەككىزگە ئون ئەمدى ھەئە، ئۆزىگە،

 يىالغۇز  ئىۆزى  ئىادەملەرنى  كىۆپ  شىۇنچە  ۋە ئىشىنى  ھەمىمە  كەلگىىچە  گېرمىانىيەدىن  ئاكىسى

 بولىۇپ  شىەخس  بىىر  مىۇھىم  تېخىمۇ ئارىدا پات ئاندىن. ۋاھاكازا دېگەندەك باشقۇرغانلىقىنى

 ئىھتىمالىنىىڭ  كېىتىش  ئۆلىۈپ  ۋاقىى   ھەر نىڭدادىسىى  ئۈچىۈن،  ئىسپات ش قالىدىغانلىقىنى

 بۈگىۈن  كەتكەنلىكىنىى،  ئۆلىۈپ  ئاللىقاچىان  بىزنىڭكىلەرنىىڭ  مەنمىۇ  ئېيتىۋىىدى،  بىارلىقىنى 

 .بەردىم دەپ بارغانلىقىمنى بېشىغا تۇپراق ئەتىگەن

 ئورنىىدىن . جەيى ن  دېدى_ قىلىۋەتتىڭ ر، غەش كۆڭلىنى ئادەمنىڭ بالى ر، ۋايجان_ 

 .ماڭدى تۇرۇپ

 !قى يلى ئىش بىر بولۇڭ ر،_ 

 .بولۇڭ ر بارايلى، يەرگە بىر قى يلى، شۇنداق_ 

 «نەگە؟» كۆتۈردى، بېشىنى ژررنالدىن قولىدىكى فافا

 .گۈلنۇر دېدى_ يەرگە، بىر ئاچقۇدەك كۆڭۈل_ 

 .زەينەپ دېدى_ !ھىسارنىڭكىگە_ 

 .ۋەدات دېدى_ باردۇققۇ؟ تۈنۈگۈن يەرگە ئۇ_ 

 .جەي ن دېدى_ بولسا، ئۇنداق يلىكېلە تۇتۇپ بېلىق_ 

 .بولۇۋاتاتتى ئاچماقچى قۇتىسىنى مېيى يۈز بىر تۇران   

 .بولمايدۇ بولغاندا چاغ بۇ_ 

 نېمىدەپ؟_ 

 .بارايلى تۇزالغا_ 

 .فىكرەت دېدى_ ئىسسىق، بەك_ 

 .ھالدا نائى ج ۋە ئاچچىقلىغان جەي ن دېدى_ دېدىم، بوالي ساراڭ_ 

 .گۈلنۇر دېدى_ زادى، بولمايدۇ قىلغىلى ئىش بىر بىلەن سىلەر_ 

 .جەي ن سورىدى دەپ_ بارمامدۇق؟ يەرگە بىر_ 

 تۇراننىىىڭ كېىيىن،  جىمجىتلىقىتىن  قىلغىىان داۋام ھىازا  بىىر . بەرمىىىدى جىاۋاپ  ھىېچكىم 

 جەي ننىىڭ  درمىى پ  ھالقىدەك كەتتى، چۈشۈپ يەرگە ئاغزى قۇتىسىنىڭ يۈزماي قولىدىكى

 .باردى تۈۋىگە پۇتىنىڭ
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 .كەتتى چۈشۈپ دېڭىزغا ئېغىز تەپتى، بىرنى ي نجە

 .تۇران دېدى_ ئىدى، ھۈليانىڭكى ئەمەس، مېنىڭكى_ 

 .ئولتۇردى كېلىپ يېنىمغا ۋە جەي ن دېدى_ بېرىمەن، ئېلىپ يېڭىسىنى_ 

 كۆرىدىغانلىقىمغا ياخشى ئويلىدىم؛ كۆرمەيدىغانلىقىمنى-كۆرىدىغان ياخشى جەي ننى

 ئورنىدىن تۇران... خىيال ر ئەخمىقانە ۋە قۇرۇق بولىدىغان پەيدا قتائىسسى دىمىق: ئىشەندىم

 .قاراۋاتاتتى سۇغا يەردىن كەتكەن چۈشۈپ ئېغىز كېتىپتۇ، تۇرۇپ

 !تۇران ئااللمايسەن، سەن_ جەي ن، دېدى_ !ياق_ 

 .ئال سەن بولسا ئۇنداق_ 

 !سۇنئال ھۈسەيىن  ئالغۇدەكمەن، مەن نېمىدەپ_ جەي ن، دېدى_ مەنمۇ؟_ 

 .ئالىمەن مەن_ تۇران، دېدى_ جۆيلىمە،_ 

 .باردىم تۇرۇپ ئورنۇمدىن. چىقتىم باياتىن تېخى سۇدىن_ مەن، دېدىم_ ئاالي، مەن_ 

 ياخشىى  جايىىدا،  ھوشىۇڭ  ئەقلىى  جەيى ن،  دېىدى _ مەتىىن،  جۇمىۇ  ياخشى بەك سەن_ 

 .بالىسەن

 ۈرىۋاتقاندەكچۈشىى بىىۇيرۇق بىىىلەن ئىىۇچى بارمىقىنىىىڭ تىىۇران، دېىىدى_ بوپتىىۇ، ئىىالە_ 

 .تۇرۇپ كۆرسىتىپ

 .سوغۇق بەك سۇ_ تۇيۇقسىزال، دېدىم_ ئالمايمەن،_ 

 .ئولتۇردۇم ئورنۇمدا بېرىپ قايتىپ. كەتتى كۈلۈپ قاقاھ پ فافا

 .بېرەي ئېلىپ قۇتا بىر يېڭىدىن ساڭا مەن_ تۇران، دېدى_ ھۈليا،_ 

 . نجەي دېدى_ بېرىمەن، ئېلىپ  قۇتا بىر يېڭى مەن ئۇنىڭغا ياق،_ 

 .ھۈليا دېدى_ قالغان، دەپ تۈگەي دېمىسىمۇ_ 

 جىاۋاپ  ۋە جەيى ن  دېىدى _ نېمىىدى؟  ماركىسىى  بېىرىمەن،  ئېلىىپ  مەن يوق، كېرەك_ 

 «.قى يلى ئىش بىرەر بالى ر، بولۇڭ ر» : قويدى قوشۇپ قىلىپ يالۋۇرغاندەك كۈتمەستىن 

 ۋە ئېيتتىى  بارلىقىنى ۇسىبارغ ئارالغا تەرەپتىكى قارشى مارىينىڭ مەھمەت ئەسنادا شۇ

 كاتېرغا ئويغاندى، ئىستىكى قىلىش خۇش ياۋررپالىقنى تۇيغۇ، پەسكەش ئاشۇ ھەممەيلەندە،

 ئىككىى  ۋە چىاپتى  قىاراپ  ئىۆيىگە  ئىۇ . چىققانىىدىم  كاتېرغىا  بىىر  بىلەن جەي ن مەن. چىقتۇق

 :توۋلىدى ۋە كەلدى قايتىپ كۆتۈرگىنىچە شىشىنى

 !①جىن_ 

 ساندۇقنى بىر غەلىتە ئۆيدىن ۋە چاپتى جۈنەيتمۇ توۋلىۋېدى دەپ «مۇزىكا» بىرى يەنە

 سەما كۆتۈر لدى، تۇمشۇقى ئاۋۋال قوزغالدى، گۈر لدەپ كاتېرالر. كەلدى ئېلىپ كاناي رنى ۋە

 پەسىلىدى،  تۇمشىۇقى  كاتېرالرنىىڭ  تېزلىگەنسېرى سۈرئەت قالدى، تاس چۈشكىلى يىقىلىپ
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 باي، بۇالر: ئويلىدىم  چېغىمىزدا بارغان ئوتتۇرىسىغا دېڭىزنىڭ ئوچۇق كېيىن مىنۇتتىن يېرىم

 بۇالر، باي پەلەك، پەرۋايى كېتەمدۇ كونىراپ كېتەمدۇ، سىزىلىپ كېتەمدۇ، سۇنۇپ نەرسە بىر

 كىرىۋالدى، قورقۇنچ بىر يىرگىنىشلىك ئىچىمگە. ماڭىدۇ مىلدىن قىرىق سائىتىگە كاتېرلىرى

 لېكىن: كۆرىمەن ياخشى سېنى مەن جەي ن، نچ،قورقۇ بىر تۈگۈلد رىۋەتكەن قولۇمنى-پۇت

 ئىشىىنىمەن؛  كىۈچىگە  ئەقىلنىىڭ . ئەقىللىقسىەن  سەن: ئويلىدىم دەپ قورقما، مەتىن، قورقما

 .ئىشىنەتتىم شۇنداق

 سىىىۈرئەتتە تېىىىز سىىىوقۇلىدىغاندەك بېرىىىىپ قىيالىرىغىىىا ئارالنىىىىڭ خىىىۇددى كىىىاتېرالر

 بىر يەنە ئارالنىڭ. قالدى توختاپ يلىنىۋېدىئا ئاستى پ سۈرئىتى بىردىن  يېقىنلىشىۋاتاتتى،

 كەلدى، چىقىپ ئى  بىر قەيەرلەردىندۇر. كۆر نەتتى چوققىسى  پەقەت ماياكنىڭ تەرىپىدىكى

 تەرەپكە قىرغاق يۈگۈر شكىنىچە چىقتى؛ بىرى يەنە رەڭلىك بوز ۋە بىرى رەڭلىك قارا ئاندىن

 جىن. قاۋاشتى قىلىپ خىرىس قاراپ بىزگە كىرىشتى؛ ئىچىگە قىيانىڭ باشلىدى، چۈشۈشكە

 بېرىشىتى،  ئىىدى،  يىوق  ھېچىنىمە  يېگىۈدەك  قوشىۇپ  ئايلىنىۋاتىاتتى،  قولغا قولدىن شىشىسى

 تىىىېخىچە ئىىىىت ر. ئىچىىىتىم قېنىىىىپ قېنىىىىپ، ۋە ئىچكەنىىىدەك زەھەر ئاغزىىىىدىن شىشىىىىنىڭ

 .قاۋىشىۋاتاتتى

 .گۈلنۇر دېدى_ بۇالر، غالجىرلىشىپتۇ_ 

 .جەي ن دېدى_ !باقايلى كۆر پ قىلىدىكىن اققاند فىكرەت، باسە مايغا_ 

 تېخىمىۇ  ئىىت ر  يىۈرگەن  چېپىىپ  ئارالىدا  ئەگىشىپ كاتېرالرغا بېسىۋېدى مايغا فىكرەت

 ئىت رنىى  توۋلىشىىپ  ناخشىا  ۋارقىرىشىىپ،  كىاتېردىكىلەر . باشلىدى يۈگۈر شكە غالجىرالرچە

 ھۇۋلىشاتتى، قاۋىشاتتى، اتتىقق تېخىمۇ ئەزۋەيلەپ، قۇترىغانسېرى ئىت ر قۇترىتاتتى، تېخىمۇ

 ھاممامنىڭ لېكىن قاغىشتەگكۈر، قالدىم، دەپ بىرنېمىلەركەن كالۋا ھەممىسى بۇالرنىڭ مەن

 قىزىقىارلىق  تېخىمىۇ  ماڭىا  چىۇرۇڭ ر -ۋاراڭ يەردىكىى  بۇ قارىغاندا ئۆيىگە گۆردەك ۋە ئىسسىق

 باسىقان،  چاڭ-توپا لغان،يېپى ياپقۇچ ر كەشتىلەنگەن ئۈستىگە رادىيوالرنىڭ تۇيۇلۇۋاتاتتى،

 .ئىدى جانلىق ۋە ياخشى مىڭ ئۆيلەردىن كىچىك

 !باقايلى كۆر پ قىلىدىكىن قانداق ئېچىڭ ر قۇالققىچە ئاۋازىنى مۇزىكا! مۇزىكا_ 

. ئاي ندۇق قېتىم ئىككى يەنە ئارالنى كىچىك پېتى قويغان ئاۋازدا يۇقىرى ئەڭ مۇزىكىنى

 سىۇ  كۆتىۈر لگەن  كەينىدە كاتېرنىڭ تۇيۇقسىزال كۆز م اچېغىمىزد ئاي نغان قېتىم ئۈچىنچى

 بېشى جەي ننىڭ يەردە بىر ئارىسىدا بۇژغۇن رنىڭ: كەتتىم چۆچۈپ ۋە چۈشتى بۇژغۇنلىرىغا

 سىۇغا  ئىۆز منى  ئويلىماسىتىن  ھېچنىمىنى كۆرىۋاتقاندەك، چۈش بىر قورقۇنچلۇق كۆر ندى،

 .ئاتتىم
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 جەيى ن  خىۇددى : چۆمۈلد م تۇيغۇغا بىر ققورقۇنچلۇ غەلىتە، سەكرىمەي-سەكرە سۇغا

 ئى . قالىدىغاندەك تۇيماي بۇنى كاتېردىكىلەر قالىدىغاندەك، ئۆلۈپ يەردە بۇ ئىككىمىز بىلەن

 كېتىىدىغان  ئۆتىۈپ  يەنچىىپ  ئۈستىمىزدىن ئاڭلىماي ئاۋازىمىزنى كاتېرنىڭ ياكى بېلىقلىرى

 تۈپەيلىدىن ئىت ر  بۆرىلەردەك كەتكەن ئېچىرقاپ بولمىسا ياكى تۈپەيلىدىن گۈركىرەشلىرى

 بىىىر. كەتكەنىىدى  چىقىىپ  يادىمىدىن -ئەس جەيى ن ! قاغىشىتەگكۈر ! كېتىدىغانىدەك  ئۆلىۈپ 

 چۈشىۈپ،  سىۇغا  بىرسى كاتېردىن. قالدىم ھەيران چىقىرىپ بېشىمنى سۇدىن كېيىن ئازدىن

 .شتىكېلى ئالغىلى مېنىمۇ بولۇپ چىقىرىپ جەي ننى. چىقىرىۋاتاتتى كاتېرغا جەي ننى

 .فىكرەت دېدى_ ئىتتىرىۋەتتى؟ كىم سېنى_ 

 .سەكرىدى ئۆزى_ گۈلنۇر، دېدى_ ئىتتىرىۋەتمىدى، ھېچكىم ئۇنى_ 

 سەكرىدىڭ؟ نېمىشقا سەكرىدىڭمۇ؟ ئۆز ڭ_ 

 .جەي ن دېدى_ بولسا؟ ئۇنداق ئىتتىرىۋەتتى كىم مېنى_ 

 ئەمىدى  لىېكىن  ،تىرىشىىۋاتاتتىم  چىقىشىقا  كاتېرىغا ئېسىلىپ پاالققا تەڭلىگەن تۇرگاي

 سىۇدىن  بېشىىمنى . كەتىتىم  چۈشىۈپ  سۇغا يەنە قويۇۋەتتى، پاالقنى تۇرگاي دېگەندە چىقاي

. قالىىدىم  ھەيىىران  كىىۆر پ  بولمايۋاتقىىانلىقىنى  كىىارى  بىىىلەن  مەن ھېچكىمنىىىڭ  چىقىرىىىپ

 قۇتۇلىۇپ  پىاتراق  تۇيغۇسىىدىن  يىالغۇزلۇق  غەلىىتە  بىۇ  كۆر شىۋاتاتتى، تاماشا كۈلۈشىۋاتاتتى،

 گەۋدىسىگە ياسالغان ئەينەكتىن تااللىق كاتېرنىڭ كەلدى، قوشۇلغۇم ئۇالرغا چۈنئۈ كېتىش

 .ئىدى ئۇالردا قۇلىقىم چېغىمدىمۇ چىقىۋاتقان يامىشىپ بىلەن تىرناقلىرىم بارماقلىرىم،

 .سىقىلدى ئىچىم ئەجەپ_ 

 .سەكرەپتۇ سۇغا كەينىڭدىن مەتىن جەي ن، قارىغىنە_ 

 .جەي ن دېدى_ قېنى؟ ئىت ر_ 

 .كەتكەنىدىم ھاسىراپ چىقىۋالدىم، كاتېرغا ئاخىرى

 بولىىىىدۇ قانىىىداق ئىىىېچىش كۆڭىىۈل  ھېچقايسىىىىڭ ر بەرسىىىۇن، جاجىىىاڭ رنى ئىىال ھ _ 

 .بىلمەيدىكەنسىلەر

 !بېرىمىز تاش پ ئىتقا سېنى_ 

 .تۇرگاي دېدى_ ئۆگەت، بىزگە سەن بولساڭ بىلىدىغان_ 

 .گۈلنۇر ۋارقىرىدى دەپ_ !لەقۋاالر_ 

 .ھۇۋلىدى چىقىپ ئۈستىگە قىيانىڭ بىر يېقىن ئەڭ ئى  بىر يۈرگەن ئەگىشىپ ئۇالرغا

 ئىتقىىا تۇرغىىان پىىارقىراپ چىشىىلىرى ئۇچلىىۇق ئاپئىىاق ئىىۇ. جەيىى ن دېىىدى_ سىىاراڭ،_ 

 .فىكرەت يېقىن شتۇرغىنە ئاز بىر يەنە ھايۋانغا ئۇ_ تۇراتتى، قاراپ ئوقۇتۇۋېتىلگەندەك

 نېمىشقا؟_ 
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 .ئۈچۈن مۇشۇنىڭ_ 

 .ھەيدىدى ئاستا قاراپ تەرەپكە ئى  كاتېرنى فىكرەت كۆرمەكچىدىڭ؟ ىنېمىن_ 

 .تۇرگاي دېدى_ ئىتنى؟ ئۇ قى تتىڭ نېمە_ 

 .ئۆچۈردى ئوتىنى كاتېرنىڭ. فىكرەت دېدى_ بۇ؟ چىشى ياكى ئەركەكمۇ_ 

 .ھالدا غەلىتە جەي ن ۋارقىرىدى دەپ_ !نەس_ 

 ئۇنىڭغىا  پەقەت ئورنىغىا   شىنىڭ قۇچاق لىېكىن  كەلىدى،  قۇچاقلىغۇم جەي ننى تۇرۇپ 

 كېرەكلىكىنىىى قىلىشىىىم نىىېمە ئۈچىىۈن قىلىىىش كۆرىىىدىغان ياخشىىى مېنىىى ئىىۇنى ۋە قارىىىدىم

 – ۋارقىىىراپ سىىەكرەپ، ئىچىىدە  كاتېرنىىىڭ بولىىدى، كەتكەنىدەك  ئېلىشىىىپ كىىال م. ئويلىىدىم 

 مىىگەئىكەنلىكى نەرسىىە بىىر  پەسىىكەش بولۇۋاتىاتتىم،  تۇيغىىۇالردا غەلىىتە  كەلىىدى، جىارقىرىغىم 

 ناخشىىى رنىڭ ۋە كىتىىاب ر بىىارلىق تەرەپىىتىن بىىىر يەنە قېلىۋاتىىاتتىم، ئىشىىىنىپ بارغانسىىېرى

 ئۆز قىممىتىم ئۆز ئۈچۈن، پاتقىنىم تۇيغۇغا شۇ ئاتالمىش ئۇلۇغلىغان تېكىستلىرىدە ئەخمىقانە

 ۋە قۇرۇق ئوخشاش بالىنىڭكىگە قىلىنغان سۈننىتى بۇ لېكىن بېرىۋاتاتتى، ئېشىپ نەزىرىمدە

 ئادەتتىكى تولىمۇ چۆمگەنسېرى تۇيغۇغا خىل بۇ تۇراتتىم، بىلىپ ئىدى؛ غۇرۇر بىر ئەخمىقانە

 قورققانلىقىم بولۇشتىن خىجىل ئويلىرىمدىن لېكىن چۆمۈلەتتىم، خۇشاللىققا ۋە بوالتتىم بىرى

 كەلدى، تارتقۇم دېققىتىنى ھەممەيلەننىڭ ئاندىن كەلدى، كەتكۈم ئۇنتۇپ ئۆز منى ئۈچۈن

 قىلغىۇدەك  ئىىش  بىىر  ۋە كەلىدى  ئېسىىمگە  ئىكەنلىكىىم  كەمۇەغەل ئۇالردىن ئۆز منىڭ ئەمما

 كىيىد ر لگەن  ئۈسىتۈمگە  قېلىپ، باغلىنىپ قولۇم-پۇت گويا. تاپالمىدىم باھانە ۋە جاسارەت

 تايىنىىىىپ ئەقلىمىىگە : قى تتىىىى تۇغدۇرۇۋاتقانىىدەك  قىيىنچىلىىىىق ماڭىىا  كىىىۆينىكى نىىامراتلىق 

 كاتېرنىىىڭ يېنىمىزدىكىىى ۋارقىرىشىىىۋاتاتتى، سەكرىشىىىۋاتاتتى، ئىىۇالر! سىىېنى يىرتىىىۋېتىمەن

 بىرىنىىى-بىىىر كىشىىى ئىككىىى بولۇشىىىۋاتقان ئىتتىرمەكچىىى سىىۇغا بىرىنىىى-بىىىر تۇمشىىۇقىدا

 چېچىشىقا  سىۇ  بىىزگە  بىىلەن  چىىلەك  ۋە يېقىن شىتى  بىىزگە  كىاتېر  ئىۇ  كېيىن. بوغىشىۋاتاتتى

 بىىىردەم قىلىشىىقاندەك قىلىچۋازلىىىق بىىىلەن پىىاالق ر. چىىاچتۇق سىىۇ ئۇالرغىىا بىزمىىۇ. باشىلىدى 

. قالغانىىدى  قۇرۇقدىلىپ شىشىلىرى جىن. بولدى كەتكەنلەرمۇ چۈشۈپ سۇغا. ئوينىشىشتى

 .كەتتى بولۇپ چۇل-چۇل تېگىپ قىياغا شىشە. ئاتتى ئىتقا ئېلىپ تال بىر فىكرەت

 .جەي ن توۋلىدى دەپ_ كەتتى؟ بوپ نېمە_ 

 .فىكرەت دىدې_ قايتىمىز، ئەمدى بولدى، بولدى،_ 

 دېڭىزدىكىلەر. ئالدۇردى ئوت كاتېرنى تۇرۇپ  سالماي كەتكەنلەرنى چۈشۈپ دېڭىزغا

 .چاچتى سۇ چىلەك بىر بېشىمىزغا-ئۈستى. يېتىشىۋالدى بىزگە كاتېر بىر يەنە بولغاندا چىقىپ

 !قېنى كېلىشە ھايۋان ر، مۇسابىقىلىشەيلى_ 
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 كېىىيىن ماڭغانىىدىن سىىۈرئەتتە شئوخشىىا بىىىردەم ھىىالەتتە يىىان-يىىانمۇ كىىاتېر ئىككىىى

 بىزنىىڭ  كاتېرنىىڭ  بىر يەنە. باشلىدى مېڭىشقا ئۇچقاندەك بىلەن ۋارقىرىشى بىر گۈلنۇرنىڭ

 بىۇزغىنىچە  ئىاغزىنى  فىكىرەت  لىېكىن  تىۇراتتى،  كۆر نىۈپ  كېتىىدىغانلىقى  ئۆتىۈپ  ئالىدىمىزغا 

 ئىۇزۇن . ىردىچىاق  كېلىشىكە  ئالدىغىراق ھەممىمىزنى ئۈچۈن ماڭالىشى تېز يەنىمۇ كاتېرنىڭ

 كۆتىىىۈر پ چۇقىىىان-قىقىىىاس غەلۇىسىىىىنى ۋە كېتىشىىىتى ئۆتىىىۈپ بىىىىزدىن ئىىىۇالر ئىىىۆتمەي

 ئۇالرغىا  يىۆگەپ  قىلىىپ  تىوپتەك  لۆڭگىسىىنى  ھىۆل  جەيى ن  غەزەپلەنىگەن  تەبرىكلىشىۋېدى

 سۇغا لۆڭگە بۇرۇلدۇق، كەينىگە دەرھال. كەتتى چۈشۈپ دېڭىزغا لۆڭگە لېكىن ئاتتى، كۈچەپ

 كىاتېر  ئېلىۋالمىغاچقىا،  سىۇنۇپ  قىولىنى  ھېچكىممىۇ  ئەممىا  ۋالدۇق،يېتىشىى  كەتكىۈچە  چۆكۈپ

. چۆكۈرىىۋەتتى  تېخىمىۇ  سىۇغا  ئىۇنى  ئۆتىۈپ  ئاسىتا  دەزمالدەك خۇددى ئۈستىدىن لۆڭگىنىڭ

 چۈشۈپ، كەينىگە كېمىسىنىڭ يولۇچى ر بارىدىغان يالوۋاغا دارىجادىن كېيىن. ۋارقىرىشىشتى

 ①بودرسىى ما ئانىدىن . ئايلىنىشىتى  قېىتىم  ككىىىئى جارقىرىغىا  -ۋارقىىراپ  ئەتراپىنىى  ئۇنىىڭ 

 ھۆل بالون، ئارىلىرىغا كەلدى، يان-يانمۇ كاتېر ئىككى: باش شتى ئويۇننى بىر دېيىلىدىغان

 كېتىۋاتقىىان سىىوقۇلۇپ ياندىشىىىپ خىىۇددى ئانىىدىن قويۇشىىتى، سىىاڭگىلىتپ لىىۆڭگىلەرنى

 ئۇنىڭىدىن . باشىلىدى  نىئويۇن سوقۇلۇشقا  بىرىگە-بىر بىلەن تەرەپلىرى يان ماشىنى ردەك

. كىردى بۆسۈپ ئارىسىغا كىشىلەرنىڭ ئۈزىۋاتقان سۇ ساھىلدا سۈرئەتتە تېز كاتېرالر كېيىن

 :غۇدىرىدىم قاراپ ئادەملەرگە قېچىشىۋاتقان توۋالپ كال -ئال  قورقۇپ ئارىسىدا كاتېرالرنىڭ

 قالماسمۇ؟ چىقىپ ئىش بىرەر_ 

 سەن ئوقۇتقۇچىسىمۇ ئوتتۇرىنىڭ تولۇق_ فا،فا ۋارقىرىدى دەپ_ سەن؟ ئوقۇتقۇچىمۇ_ 

 ھە؟_ 

 .گۈلنۇر دېدى_ ئوقۇتقۇچىمىكەن؟_ 

 .فافا دېدى_ ئۆ ، بەك ئوقۇتقۇچى رغا مەن_ 

 .جۈنەي  دېدى_ !مەنمۇ_ 

 ئويناپ نۇمۇرنى دېگەن «جايىدا كاللىسى» بىزگە_ تۇران، دېدى_ ئىچمىدى، ھاراق ئۇ_ 

 .بېرىۋاتىدۇ

 .ئىچتىم جىق ىنسەند_ دېدىم،_ ئىچتىم،_ 

 .پۈتمەيدۇ ئىش يادلىۋالسى  جەدۋىلىنى كەرە_ 

 .قىلمىدىم پەرۋا كىرمەيۋاتاتتى، قۇلىقىغا گەپلەر بۇ قارىدىم، جەي نغا

 كېىىيىن  بىردەمىىدىن قىىايتتۇق،  بىىىلەن كىىاتېرالر  كېىىيىن ئاي نغانىىدىن  ئىىاز بىىىر يەنە

 كېىيىن  چۈشىكەندىن  ېردىنكىات . توختىدۇق يېقىنلىشىپ باردۇق، پىرىستانىغا جەي ن رنىڭ
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: ئىدى بار كىيىمى مۇنچا ئۈستىدە كۆرد م، ئايالنى بىر چامىسىدا ياش بەش قىرىق پىرىستاندا

 :ئىكەن ئانىسى

 سىېنىڭ  قىوزام  بىۇ؟  ئىىش  نىېمە _ دېىدى، _ بالى ر، كېتىپسىلەر بولۇپ چىلىق-چىلىق_ 

 قېنى؟ لۆڭگەڭ

 .جەي ن دېدى_ ئانا، قويدۇم يىتتىرىپ_ 

 .ئانىسى دېدى_ قالىدۇ، تېگىپ سوغۇق بولىدۇ، قانداق ئۇنداقتا_ 

 :ئاندىن. قىلدى ئىشارەت بىر چۈشىنىكسىز جەي ن

 غەلىىتە،  ھېلىقىى . تۇرىىدىكەن  ئۆيىدە  كونىا  ئىۇ _ دېىدى، _ بولىدۇ، مەتىن بۇ ئانا! ھە_ 

 .ئۆيدە جىمجى 

 .ئانىسى دېدى_ ئۆيدە؟ قايسى_ 

 بەردىم دەپ سورىدى، ىدىغانلىقىنىقىل ئىش نېمە دادامنىڭ كۆر شتۇق، ئېلىشىپ قول

 .ئېيتتىم بارىدىغانلىقىمنى ئامېرىكىغا ئۈچۈن ئوقۇش ئۇنىۋېرسىتېتتا ۋە

 ئەڭ ئامېرىكىدا. ئەمەس ئېنىق بولىدۇ نېمە يەردە بۇ. ئالىمىز ئۆي ئامېرىكىدىن بىزمۇ_ 

 قەيەردۇر؟ يەر ياخشى

 ئەھۋالىنى نوپۇس لىمىنى،ئىق بەردىم، سۆزلەپ ساۋات رنى جۇغراپىيىلىك بەزى ئۇنىڭغا

 بىلەلمىىدىم،  يىوق -ئاڭلىدىمۇ گەپلىرىمنى لېكىن بەردىم، سۆزلەپ سىپىرالرنى-سان بەزى ۋە

 بىىر  ئىايرىم  مەندىن ئۇالر خۇددى چاچلىرىمغا، كىيىمىمگە، ئۈز ش سۇ ئەمەس، ماڭا چۈنكى

 ئەھۋالى اچارن شۇئاندىكى  تۈركىيەنىڭ ۋە ھۆكۈمەتسىزلىك كېيىن. قاراۋاتاتتى نەرسىلەردەك

 .بۆلدى سۆز منى جەي ن تۇرۇشىمغا ئېچىپ گەپ توغرۇلۇق

 .دە-تېپىۋاپتۇ سېنى كېلىپ ئەمدى باال مەمەدان بۇ ئانا،_ 

 .ئانىسى دېدى_ !سېنى ھېلى ئەدەپسىز،_ 

 كارىۋاتتىا  قات نما بېرىپ مەنمۇ. قالدى كېتىپ ئاڭلىماي  ئاخىرىنى سۆز منىڭ لېكىن

 قارىغا  باشقى رغا ۋە جەي نغا چىققان چۈشۈپ يەنە ۋە چىققان چۈشۈپ دېڭىزغا ۋە ئولتۇردۇم

 ئولتىۇرۇپ،  بېتونىدا  ئورۇنىدۇق ردا،  كارىۋات ردا، قات نما ھەممەيلەن كېيىن. سۈرد م خىيال

. سۈرد م خىيال يەنە جىمجىتلىقتا ئىشەنگۈسىز قاپلىغان ئەتراپنى باشلىغاندا سۇنۇشقا ئاپتاپ

 :باشلىدى بولۇشقا نامايەن نەرسىلەر مۇنداق ئالدىمدا كۆز

 يالىڭىىا  ۋە ئىپادىسىىىز تۇرغىىان سىىاڭگى پ كىىارىۋات ردىن قات نمىىا بىزنىىىڭ يەردە، ئىىۇ

 تەسەۋۋۇر سائەتنى بىر قويۇلغان تاش پ ئۈستىگە بېتوننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پاچاقلىرىمىزنىڭ

 يىۈزى  ۋە تېگىى  نە ىسىى، ئوتتۇر نە بېشىى،  نە تىىرىگەن،  بېتونغىا  جانسىز ئارقىسىنى: قىلدىم

 مۇزىكىنىىىڭ بىىمەنە  ۋە ھەسىرەتلىك  شىىۇنداق  سىۆزلىرىمىز، -گەپ جىمجىتلىقىمىىز،  بولمىغىان 
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 سىائەت  سىائەت،  ئىۇ  چېغىىدا،  تۇرغىان  قىلىىپ  يىۈزىنى  قۇياشىقا  تۇرغان قىمىرلىماي ئارىسىدا،

 ۋە ىقويۇۋاتىاتت  ئارى شىتۇرۇپ  بىلەن بىرى-بىر سىتىرىلكىسىنى مىنۇت بىلەن سىتىرىلكىسى

 ئۇنتىىۇپ ئىىۆلچىگەنلىكىنى نېمىنىىى چىىاغ ردا بىىىر ئۆلچىمەيىىدىغانلىقىنى، كېىىيىن بۇنىڭىىدىن

 شۇنداق بولۇۋاتاتتى، مەجۇۇر قىلىشقا ئىتىراپ قويغانلىقىنى يىتتىرىپ ۋاقىتنى ۋە قالغانلىقىنى

 بىىر  ئۇرۇنغىان  بىلىشىكە  ئىكەنلىكىنىى  نىېمە  ئىددىيىسىىنىڭ  ئىددىيىسىىمۇ  سائەتنىڭ قىلىپ

 .قېلىۋاتاتتى ئوخشاپ ئىددىيىلىرىگە ەسىزنىڭئىددىي

 كىۆرگەنلىكىمنى  ياخشىى  ئىددىيىدە قالىدىغان ئوخشاپ مۇشۇنىڭغا جەي ننىمۇ كېيىن

 خىيال كېچىگىچە يېرىم تاكى نەرسىلەرنى ئوخشاش مۇشۇنىڭغا كېيىن، ئۇنىڭدىن. ئويلىدىم

 .چىقتىم قىلىپ
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 باب بىرىنچى ئون
 

 

 ئىشىىك  لىېكىن  چىقارمىىدىم،  ئاۋاز يۇمدۇم، كۆزلىرىمنى. ئۇرۇلدى ئىشىكى ھوجرامنىڭ

 .ئىكەن نىلگۈن. ئېچىلدى

 تۇرامسىز؟ ياخشى خېلى موما،_ 

 ئىچىىدە  ئىازاپ  ۋە كۆرسىۇن  گەۋدەمنىى  جانسىىز  يىۈز منى،  سىولغۇن . دېمىىدىم  نېمە بىر

 دېدىم، چۈشەنسۇن، تولغىشىۋاتقانلىقىمنى قىلدەك

 .يۈگۈر پتۇ قان يۈزىڭىزگە موما، سىزقاپ بوپ ياخشى خېلى_ 

 چۈشىەنمەيدىغانلىقىنى،   ھېچقاچىان  مېنىى  ئۇالرنىىڭ : ئويلىدىم ۋە ئاچتىم كۆزلىرىمنى

 بىىىىىلەن  تەبەسسىىىىۇملىرى  سىىىىاختا ئوخشىىىىاش  شىشىىىىىلىرىگە كولونيىىىىا  يىىىىالتىراق پەقەت

 نىدەك تىكە بىىلەن  خىيىاللىرىم  ۋە كەچمىشىىم  ئازاپلىرىم، ئۆز منىڭ ۋە كۈلۈمسېرەيدىغانلىقىنى

 .قويۇڭ ر ئارامخۇدا بىلەن خىياللىرىم ساپ گۈزەل، مېنى بوپتۇ،. قالىدىغانلىقىمنى يالغۇز

 موما؟ تۇرىسىز قانداقراق_ 

 .دېمەيمەن ھېچنىمە مەنمۇ. بەرمەيتتى ئاراملىق لېكىن

 تارتامدۇ؟ نەرسە بىر كۆڭلىڭىز ئۇخلىۋالدىڭىز، ئوبدان_ 

 !سۈيى لىمون_ 

 ساپ ۋە گۈزەل يەنە مەن كېيىن، كەتكەندىن نىلگۈن ۋە دىمسال دەپ شۇنداق تۇيۇقسىز

 ھېس كۆڭلۈمدە ۋە مەڭزىمدە ھارارەتنى كېيىنكى ئۇيقۇدىن تاتلىق: قالدىم بىلەن خىياللىرىم

 كىچىكمىشىىىمەن،: خىيىىىالىنى چۈشىىىنىڭ قىلىىىدىم؛ خىيىىىال چۈشىىىنى: تىىىۇرۇپتىمەن قىلىىىىپ

 بىىاغ رنى كېتىۋېتىىىپ ويىزداپىى ئىچىدەمىشىىمەن، پويىزنىىىڭ بىىىر قوزغالغىىان ئىسىىتانۇۇلدىن

 ئىچىىدىكى  بىاغ ر  ئىۇ  بىىز : بىاغ ر  كونىا  گۈزەل، ئىچىدە، بىرىنىڭ-بىر كۆر ۋاتقۇدەكمىشمەن،

: قىلدىم خىيال چاغ رنى دەسلەپكى زامان شۇ. قالغانمىش يىراقتا ئىستانۇۇل تۇرغاندا، باغ ردا

 ماشىنىسىىنى،  تىكىىش  كىىيىم  چېلىكىنىى،  قىۇدۇق  غىچىراليىدىغان  چىغرىقى ھارۋىسىنى، ئات

 خىيىال  كۈلۈشىنى  ئانىدىن  ئىاۋازىنى؛  تىرىىق -تىرىىق  بېغىشىلىغۇچى  ھىۇزۇر  پېدالىنىڭ ماشىنا

 ھىىازىرنى، تولغىىان بىىىلەن ھىىازىر بولۇشىىنى، خۇشىىھال دائىىىم رەڭلەرنىىى، قۇياشىىنى، قىلىىدىم،

 چۈشىۈپ  گەبىزەدە  قېلىىپ  ئاغرىىپ  پىويىزدا : ئويلىىدىم  كىۈنلەرنى  دەسلەپكى ئۇ ساالھىددىن،
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 دەپ ياخشىىىىدۇر، ھاۋاسىىىى تولغىنىىىپ،  ھوجرىلىرىىىىدا سىىاراي  گەبزەدىكىىىى... ىنىمىزنىقىىالغ 

 كېىىىيىن ياسىىىالغاندىن يىىىولى تۆمىىىۈر... چىىىاغلىرىمىزنى كەلىىىگەن تىىىۇنجى جەننەتھىسىىىارغا

 دېگەن نېمە ھاۋاسى لېكىن قوتان، قانچە بىر ئۆي، كونا تۆت ئۈ ، پىرىستان، تاشلىۋېتىلگەن

 ھەم! يەرلىشىەيلى  يەرگە بىۇ ! يىوق  ھىاجىتى  كېتىشىنىڭ   رغايىراق فاتىمە؟ شۇنداقمۇ ياخشى،

 ھۆكىىۈمەت  ھەم بولمايىىدۇ، يېىىرىم  كۆڭلۈڭمىىۇ تىىۇرىمىز،  يىىېقىن ئاناڭغىىا -ئاتىىا ئىسىىتانۇۇلغا،

 !سالدۇرايلى ئۆي بىر يەرگە بۇ! تۇرااليمىز تەييار بېرىشقا ئۈلگۈر پ دەرھال ئاغدۇرۇلغاندا

 قەدەر شىۇ  قىلىىدىغان  ھاياتتىا  بۇ: ى تتۇقق سەيلى ئۇزۇن-ئۇزۇن بىرلىكتە چاغ ردا ئۇ

 قارنىڭدىكى كۆرسىتەي، دۇنيانى ساڭا كەل، ساالھىددىن، دەيتتى فاتىمە، باركى ئىش كۆپ

 يېڭى قويىمەن، درغان ئىسمىنى ئوغۇل، چوقۇم ئايان، كۆڭلۈمگە تېپىۋاتامدۇ، قانداقراق، باال

 ۋە ياشىسۇن بىلەن ئىشەنچ ۋە ەپەرز تۇرسۇن، ئەسلىتىپ بىزگە ھەمىشە دۇنيانى بۇ تۇغۇلغان

 ھەر فاتىمە، قىل دىققەت ساالمەتلىكىڭگە! دەپ ئىشەنسۇن يېتىدىغانلىقىغا كۈچىنىڭ دۇنياغا

 ئەمەسمۇ، شۇنداق ھە،_  ئاجايىپ دېگەن نېمە دۇنيا ياشايلى، جىق قى يلى، دىققەت ئىككىمىز

 ئالدىىدا  تەبىىئەت : دەرەخلەر رجەسۇ بولغان چوڭ چىقىپ يېرىپ يەر ئۆزلىكىدىن ئوت ر، ئاۋۇ

 ئوخشىىىاش، رۇسىىىوغا بىزمىىىۇ ئەمەس، ئىختىيارىىىدا  ئىنسىىىاننىڭ بولماسىىىلىق ھەس-ھەيرانىىۇ 

 تەخشىىكەش  پادىشىاھ ردىن،  ئەخىمەق  ئىۇ  بولمىغان تەبىئي ۋە ياشايلى قوينىدا تەبىئەتنىڭ

. چىقايلى ئۆلچەپ يېڭىۇاشتىن تارازىمىزدا ئەقىل نەرسىنى ھەممە تۇرايلى، يىراق پاشاالردىن

 يەر قۇچاقلىۋاالي، كەل، جېنىم، چارچىدىڭمۇ! ھە-گۈزەل دېگەن نېمە قىلىشمۇ خىيال بۇالرنى

 يۈزلىمىچىلىكلىرىىىدىن ئىككىىى ئىسىىتانۇۇلنىڭ قىىارىغىنە، گىىۈزەللىكىگە ئاسىىماننىڭ بىىىلەن

! دەيىمەن  يىازايمىكىن  خېتىى  رەھمەت تەلەتكە سۆيۈنىۋاتىمەنكى، شۇنچىلىك قۇتۇلغىنىمدىن

 بىرىگە-بىر ئۇالر كېتەيلى، ئۇنتۇپ ئوقۇبەتلەرنى ئازاپ جىنايەتلەرنى، ۇلدىكىلەرنى،ئىستانۇ

 سىاپ،  يەردە بىۇ  بىىز ! كەتسىۇن  چىرىىپ  ئىچىىدە  زۇلۇم ر سېلىشىۋاتقان بىلەن ئىشتىياق زرق

 قىۇرۇپ  دۇنيىا  بىىر  يېپيېڭىى  ۋە ياشىايلى  قىلغىا   خىيال ئىش رنى ھۇزۇرلۇق ئەركىن، ئاددى،

 چۈشكەن يۈزىگە يەر دۇنياسى، ئەركىنلىك بىر باقمىغان كۆر پ ھېچ خىتې شەرق چىقايلى؛

 غەربلىكلەردىنمۇ ئۈستىگە ئۇنىڭ بولىدۇ، چوقۇم بۇ فاتىمە، قىلىمەنكى قەسەم جەننىتى، ئەقىل

 قوبىۇل  يېتەرسىزلىكلىرىنى كۆردۇق، خاتالىقلىرىنى ئۇالرنىڭ چىقىمىز، قۇرۇپ قىلىپ ياخشى

 قەسىىەم لىىېكىن  جەننىتىنىىى، ئەقىىىل بىىۇ  مىىۇمكىن ۆرەلمەسىىلىكىك ئوغىىۇللىرىمىز قىلمىىايمىز،

 بالىنى بۇ قارنىڭدىكى ئاندىن! ئاشۇرىدۇ ئەمەلگە ئۈستىدە تۇپراق بۇ نەۋرىلىرىمىز قىلىمەنكى

 مەيۈسىلۈك،  شەرقچە قورقۇنچ، يىغ تمايمەن، قېتىممۇ بىر ئۇنى تەربىيەلەيلى، ياخشى چوقۇم

 ئەس  باالمغا تۇرۇش رنى ئېگىپ باش قورقۇنچلۇق ۋە تمەغلۇبىيە ئۈمىدسىزلىك، زارە،-يىغا

 نىېمە  بۇ يېتىشتۈرىمىز، قىلىپ ئىنسان بىر ئەركىن تەربىيەلەيمىز، بىللە ئۇنى ئۆگەتمەيمەن؛



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 98 

 

  

 كېلىۋاتىمەن، پەخىرلىنىپ سەندىن ئەزەلدىن فاتىمە، ساڭا ئاپېرىن چۈشىنىۋاتامسەن، دېمەك

 سىىېنى مەن كېلىىۋاتىمەن؛  كىۆر پ  سىىۈپىتىدە ئىنسىان  ھىۆر  سىىېنىمۇ ھىۆرمەتلەيمەن،  سىېنى 

 كىشىىلەردەك  باشىقا  كۆرىىدىغان  ئورنىىدا  قىۇل  يىاكى  توقىال  ،(قىۇل  ئايىال )جارىيە ئاياللىرىنى

 ھايات شۇنداق، قايتايلى، ئەمدى چۈشىنىۋاتامسەن؟ باراۋەر، بىلەن مەن سەن: يوق كۆرگىنىم

 كېلىدۇ؛ توغرا تىرىشىشقا ۈچۈنئ كۆرەلىشى باشقى رنىڭمۇ چۈشنى بۇ لېكىن گۈزەل، چۈشتەك 

 .قايتايلى

 .ئەكىردىم سۈيىنى لىمون موما،_ 

 قويىۇپ . دېىدىم _ قىوي،  قويىۇپ  يەرگە ئىاۋۇ _ : قارىدىم كۆتۈر پ ياستۇقتىن بېشىمنى

 تەييارلىدىڭمۇ؟ سەن_  دېدىم،_ ئەكىرمىدى؟ رەجەپ نېمىدەپ_  كېيىن، قويغاندىن

 تامىاق  ئىىكەن،  يىۇقى  يىاغ  قىوللىرى  ىىڭ رەجەپن_ نىلگىۈن،  دېدى_ تەييارلىدىم، مەن_ 

 .قىلىۋاتىدۇ

 ئۇ قارا، چۈنكى چارە، نېمە ماڭا قىزىم، ئاغرىدى ئىچىم ساڭا ۋە پۈر شتۈرد م چىرايىمنى

 بىىلەن  ئىۇالر . ئىۇ  نىېمە  بىىر  ھىىيلىگەر  ئالدايدۇ، ئۈلگۈر پتۇ؛ ئالداشقا ئاللىقاچان سېنىمۇ پاپا

 قايىىىدۇرغانلىقىنى، قانىىىداق باشىىىلىرىنى ى،بولىۋالغىىىانلىقىن جاپىىىاق_ ئاپىىىاق قىلىىىىپ قانىىىداق

 تۇيغۇسىىىغا گۇنىىاھ ۋە خىجىللىىىق ئىىۇالرنى بىىىلەن تىىۇرقى-تەققىىى سىىەت ۋە يىرگىنىشىىلىك

 دەپ ئۇالرغىىىا. ئويلىىىىدىم ئالىىىدىغانلىقىنى ئالدىغانىىىدەك ئوغلىىىۇمنى درغىىىان چۆمۈلىىىد ر پ،

 ئۇخ تمايۋاتقان ىمېن كېچىلىرى قويۇۋالدىم، ياستۇققا بېشىمنى ئىچىدە بىزارلىق قويغانمىدۇر؟

 .باشلىدىم سۈر شكە خىيال رنى بىچارە ۋە قورقۇنچلۇق ئۇ

 بېرىىۋاتىمەن،  دەپ خانىم، چوڭ ھەئە: ئويلىدىم قويۇۋاتقاندەك دەپ پاپا دېگەن رەجەپ

 قىلغىىىانلىقىڭىزنى نېمىلەرنىىى  قېرىنداشىىىلىرىمغا ۋە ئانامغىىا  بىچىىىارە ماڭىىا،  دەۋاتقىىۇدەكمىش، 

 چۈنكى: بىلسۇن تاپسۇن، خەۋەر خانىم؛ چوڭ بېرىۋاتىمەن سۆزلەپ بىرلەپ-بىر نەۋرىلىرىڭىزگە

 ئوبدان بىر بەينىڭ ساالھىددىن رەھمەتلىك ماقۇل، پاپا، يۇم ئاغزىڭنى دادامنىڭ، رەھمەتلىك

 بىلىشىمىز بىلەلەيمىز، نەرسىنى ھەممە بار، بىلىم يوق، خۇدا شۈكۈر، مىڭ ئوخشاش، يازغىنىغا

  كېتىشىتى،  دەپ رەجەپ، بىچىارە  ۋاي، ماڭىا  بەردىم، دەپ ۈنكىچ بولدى، بىلىپ ئۇالر كېرەك؛

 ئىچىمىز بەك ساڭا چەككۈزىۋېتىپتۇ؛ ھېلىھەم چەككۈز پتۇ، ئەزىيەت كۆپ ساڭا مومىمىز دېمەك

 لىمىون  يۇيۇشىڭغا، قوللىرىڭنى يۇقى ياغ ئەمدى سېنىڭ شۇڭا خىجىلمىز، ئالدىڭدا ئاغرىدى،

 سىىۇنۇپ قولىۇڭنى -پىۇت  قىلمىا،  ئىىش  ئەمىدى  ەنسى  قالمىىدى؛  كېىرەك  تەييارلىشىىڭغا  سىۈيى 

 چىۈنكى  تىايىنلىق،  دېيىشىىۋاتقاندۇر  بىاركەن،  ھەققىىڭ  سىېنىڭمۇ  ئۆيدە بۇ ئولتۇر، خاتىرجەم

 بەي، درغان داداڭ ر بالى ر، قاراڭ ر: دېگەنمىدۇر راستىن  گەپ، قويغان دەپ ئۇالرغا رەجەپ

 بولىۇپ  بەرمەكچىى  بىزگە پۇلىنى ۋە ىساتت ئۈچۈن نېمە ئالماسلىرىنى ئاخىرقى موماڭ رنىڭ



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 99 

 

  

 بىلەن غەزەپ بېشىم. قالدىم دەپ قالدىممىكىن بوغۇلۇپ ئوي پ بۇالرنى دېگەنمىدۇر؟ قالدى،

 !كېتىپتۇ كۆتۈرىلىپ ياستۇقتىن

 ئۇ؟ نەدە_ 

 موما؟ كىم_ 

 نەدە؟! رەجەپ_ 

 .قىلىۋاتىدۇ تاماق موما، دېدىمغۇ پەستە،_ 

 دېدى؟ نېمە ساڭا_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !اموم ھېچنىمە_ 

. قورقۇنچاقتۇر ئەمما ھىيلىگەردۇر، قورقما، فاتىمە، قى لمايدۇ جۈرئەت ئېيتالمايدۇ، ياق،

. كىرىۋالدى ئىشكاپ يەنە خىيالىمغا لېكىن. ئىچتىم ۋە ئالدىم سۈيىنى لىمون تەرەپتىكى باش

 :سورىدىم تۇيۇقسىز

 يەردە؟ بۇ قىلىۋاتىسەن نېمە سەن_ 

 سىېغىنىپ  يەرنىى  بىۇ  يىىل  بىۇ _ نىلگىۈن،  دېىدى _ موما، ۋاتىمەنغۇئولتۇرۇ بىلەن سىز_ 

 .قاپتىمەن

 .ئەمدى قىمىرلىما جايىڭدىن لېكىن! ئولتۇر_ دېدىم،_ بوپتۇ،_ 

 ئېلىپ ھاسامنى بۇلۇڭدىن ئاچقۇچنى، ئاستىدىن ياستۇق قوپتۇم، ئاستا كارىۋېتىمدىن_ 

 .ماڭدىم

 قى يمۇ؟ ياردەم_ نىلگۈن، دېدى_ نەگە؟ موما_ 

 قۇلۇپقىا  ئىاچقۇچنى  ئېلىۋالىدىم،  دېمىمنىى  توختاپ يېنىدا ئىشكاپنىڭ. بەرمىدىم اپجاۋ

 قارىىدىم؛  ئېچىىپ   ئىشىكاپنى . ئولتۇراتتى نىلگۈن شۇنداق،: قارىۋەتتىم بىر يەنە سېلىۋاتقاندا

. بولدى بولسى  تۇرۇپتۇ، ئىشقىلىپ يوق، كېرەك قۇپقۇرۇق، جايىدا، قۇتا ئەنسىرەپتىمەن؛ بىكار

 ئىشكاپنى ئالدىم، قەنداننى  كۆزىدىن ئاستىنقى. كەلدى ئېسىمگە تاقاۋېتىپ ئىشكاپنى ئاندىن

 .ئاپاردىم قېشىغا نىلگۈننىڭ تاقاپ،

 تىۇردىڭىز،  ئىورنىڭىزدىن  دەپ مېنىى  ئاتايىن رەھمەت، كۆپ سىزگە موما، جېنىم ۋاي_ 

 .بولدىڭىز ئاۋارە

 !ئال بىرنى كەمپۈتتىن قىزىل_ 

 .دېدى_ !بۇ-قەندان ۈمۈشك چىرايلىق دېگەن نېمە_ 

 !چېقىلما_ 

: كەلتۈرەلمىىدىم  لىېكىن  دېىدىم،  كەلتىۈرەي  ئىشى رنى  باشىقا  كال مغىا  چىقتىم، ئورنۇمغا

 سەت: مانا: باشلىدىم ئوي شقا بىرىنى كۈنلەردىن تۇرۇۋالغان ئايرىلماي بېشىدىن ئىشكاپنىڭ
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 يەرگە بىۇ  ئىسىتانۇۇلدىن  تىا  مئىادە  بۇ قارا، كۈنى؛ ئۇ ساالھىددىن دەۋاتاتتى فاتىمە، ئەمەسمۇ

 ياۋرۇپالىق، ئۈستىگە ئۇنىڭ. چىقمايۋاتىسەن ھوجراڭدىن بولساڭ سەن كەپتۇ، كۆرگىلى بىزنى

 سەت تېخىمۇ بولساڭ قىلىۋاتقان مۇشۇنداق دەپ يەھۇدى ئەگەر. ئادەم بىر يوسۇنلۇق-قائىدە

 ئىكەنلىكىنى خاتا رقەدە نە ئوي شنىڭ بۇنداق كېيىن ۋەقەسىدىن ①درېيفۇس فاتىمە، تۇرىدۇ

 قاپقاق رنىڭ مەن كەتكەنىدى، چۈشۈپ پەسكە ساالھىددىن كېيىن. چۈشەندى ياۋرۇپا پۈتۈن

 .ئىدىم مارىغان ئارسىدىن

 .ئىچىڭە سۈيىڭىزنى لىمون موما، جېنىم_ 

 ۋىجىىك  تېخىمىۇ  يېنىدا ساالھىددىننىڭ: تۇرىۋاتاتتىم كۆر پ ئارىسىدىن قاپقاق رنىڭ

 خۇددى ئۇ ساالھىددىن! زەرگىرى نىڭ②چارشى كاپالى: ئىدى ئادەم ىرب سەت كۆر نىدىغان،

: تىۇراتتىم  ئىاڭ پ  پاراڭلىشىىۋاتاتتى،  بىلەن ئۇنىڭ ئالىمدەك،  ئەمەس، سودىگەر بىر كىچىك

 خەلق قۇرۇلغىنىدىن جۇمھۇرىيەتنىڭ ، بار يېڭىلىق ر نېمە ئىستانۇۇلدا ئەپەندى، ئاۋرام خوش،

 دەۋاتىاتتى، ! كاسىات  ئەپەنىدىم،  كاسىات  ئىشى ر : يەھۇدى ىددىن،ساالھ دەۋاتاتتى مەمنۇنمۇ؟

 ھىالۇۇكى  شىۇنداقمۇ؟  تىجىارەتمۇ  دەۋاتىاتتى،  ئەمەستۇر؟ ئۇنداق: ئورنىدا جاۋاپ ساالھىددىن

 تىجارەت خەلقىمىزنى. تېگەتتى پايدىسى تىجارەتكىمۇ ئوخشاش ئىشقا ھەممە جۇمھۇرىيەتنىڭ

 ئىاۋۋال  ئويغىنىىدۇ؛  بىىلەن  تىجىارەت  شەرق پۈتۈن ،ئەمەس خەلق  بىزنىڭ يالغۇز. قۇتقۇزىدۇ

 ئانىىدىن دېگەنلىكتىىۇر، ماتېماتىكىىا بىىۇ: كېىىرەك ئۆگىنىشىىىمىز كىتىىاپنى-ھېسىىاپ تىجىارەتنى، 

 بىزمىۇ  چاغىدا  شىۇ . قۇرۇلىىدۇ  فىابرىكى ر -زاۋۇت كەلسە يەرگە بىر پۇل ۋە ماتېماتىكا تىجارەت،

 ئىۇالردەك  سىزچە،!  ئۆگىنىمىز  شنىمۇئوي ئۇالردەك ئەمەس، تېپىشنى  پۇل پەقەت ئۇالردەك

  تېىپىش  پىۇل  ئىۇالردەك   بولمىسىا  يىاكى   كېرەكمىۇ  ئىوي ش  ئىۇالردەك  ئىاۋۋال  ئۈچۈن، ياشاش

 بىوالتتى،  كىىم : ساالھىددىن ۋە دېدى كىم، دېگىنىڭىز" ئۇالر: "يەھۇدى ۋاقىتتا بۇ كېرەكمۇ؟

 دەپ يوقمىۇ؟  ھىېچكىم  بىاي  ەمھ مۇسىۇلمان،  ھەم بىىزدە،  ۋە دېىدى  غەربلىكىلەر،  ياۋرۇپالىق ر،

 ئاڭلىدىم،: يەھۇدى ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ ئىكەن، كىم دېگەن بەي جەۋدەت چىراقچى شۇ. سورىدى

 ۋە دېدى دېيىشىۋاتىدۇ، كەتتى، تېپىپ پۇل جىق مەزگىلىدە ئۇرۇش بەينى جەۋدەت كىشىلەر

 بىىلەن  ىئەلىبىاب  سېنىڭ سورىدى، دەپ بار، يېڭىلىق ر نېمە باشقا ئىستانۇۇلدا: ساالھىددىن

 كۆتۈر پ كىملەرنى دەپ شائىر يازغۇچى، قىلىشىۋاتىدۇ، نېمە ئەخمەقلەر ئۇ قانداقراق، ئاراڭ

 سىىز . يەھىۇدى  دېىدى  ئەپەنىدىم،  بىلمەيىمەن، : يەھىۇدى  چاغىدا  بىۇ  تونۇمسەن؟ چىقىۋاتىدۇ،

! يىاق : ئاڭلىىدىم  ۋارقىرىغىنىنىى  سىاالھىددىننىڭ  كېىيىن ! باقمامسىىز  كۆر پ كېلىپ ئۆزىڭىز

 ئىش ھېچ قولىدىن ئۇالرنىڭ! بولسۇن لەنەت كۆرسۇن، شەيتان يۈزىنى ئۇالرنىڭ! رمايمەنبا

 ئادەتتىكىچى  كىتابى ئاخىرقى ئەڭ يازغان ئۇنىڭ باق، قاراپ جەۋدەتكە ئابدۇل ھ كەلمەيدۇ،

 قىلىىپ  پىكىرلىرىىدەك  ئىۆز  خىۇددى  لىېكىن  كۆچۈر پتىۇ،  دىن①دەلەھايە ھەممىنى چىقىپتۇ،
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 سىانائەت  ۋە دىىن  ھەم كۆچۈر پتۇ، قويۇق-قارا تۇرۇپ چۈشەنمەي ئۈستىگە ئۇنىڭ يېزىپتۇ،

: بولمايدۇ دېگىلى نەرسە بىر  تۇرۇپ  ئوقۇماي كىتابلىرىنى نىڭ②بوئۇرگۇئىگنون تېمىسىدا،

 چۈشىەنمەي  ئۈسىتىگە  ئۇنىىڭ : كۆچۈرىىدۇ  باشىقى ردىن  ھەمىشىە   ئىككىسى بەي زىيا ۋە ئۇ

 يېزىىپ  بىۇالرنى  چۈشىىنەلمەيدۇ،  ئوقۇغىانلىرىنى  نلىق،تىايى  فرانسۇزچىسىىمۇ  زىيانىڭ: تۇرۇپ

 چۈششىىەك-ئۇششىىاق بۇنىداق  ھەم چۈشىىىنەر؛ كىممىۇ  لىىېكىن دەيىىمەن، قىى ي  رەسىىۋا چىقىىپ 

 بولغان كېرەك قىلىشىم سەرپ ئۈچۈن ئېنسىكلوپېدىيە قىلىپ ئوبزررچىلىق ئۈچۈن نەرسىلەر

 قېنىنى بىرىنىڭ-بىر ئىستانۇۇلدا يوق، كارىم بىلەن ئۇالر ئەرزىمدۇ؟ قىلىشقا ئىسراپ ۋاقتىمنى

 .تۈگەشسۇن ئىچىپ

 يۇتىۇم  بىىر  ئېلىپ سۈيىنى لىمون تەرىپىمدىكى باش ۋە كۆتۈرد م ياستۇقتىن بېشىمنى

 .ئىچتىم

 ئۇالرغىا  بېرىىپ  ئوي يىدىغانلىقىمنى  مۇشىۇنداق  توغرۇلىۇق  ئىۇالر : سىاالھىددىن  ئاندىن

 دېگەنىدى، تۇرسام، تونۇمايدىغان رنىئۇال مەن يەھۇدى، ۋە يەھۇدىغا دېگەنىدى بەر، سۆزلەپ

 بىلىىمەن، : سىاالھىددىن  يەھىۇدى،  دېۋىىدى  قويمايىدۇ،  كېلىپمىۇ  دۇكىنىمغىا  ئادەملەر ئۇنداق

 مەن: يىوق  ھىاجىتى  يۈرىشىڭنىڭمۇ سۆزلەپ: بۆلدى سۆزىنى ئۇنىڭ ۋارقىراپ دەپ! بىلىمەن

 بولغىان  كېىرەك  ىشىدېيىل شەرقتە پۈتتۈرسەم  ئېنسىكلوپېدىيەنى جىلىتلىق سەككىز قىرىق

 ئىشەنگۈسىىز  يەردىكىى  بۇ: بولىدۇ دېيىلگەن سۆزلەر-گەپ ۋە چۈشەنچىلەر ئاساسلىق بارلىق

 گاالتىا  قېلىشىىدۇ،  قاراپ چەكچىيىپ ھەممىسى تولدۇرىمەن، قېتىمدى  بىر بوشلۇقىنى پىكىر

-ئاسىتىن  كوچىسىى  بانكىا  سېتىشىىدۇ،  ئېنسىىكلوپېدىيەمنى  بالى ر گېزىتچى كۆۋر كىدىكى

 ئارىسىدىن ئوقۇغان رنىڭ كېتىدۇ، بوغۇشۇپ بىرىنى-بىر سىركىچىلەر كېتىدۇ، بولۇپ ۈستۈنئ

 مېنىى  مىلىلەت  تونۇيىدۇ،  مېنىى  خەلق مۇھىمى، ئەڭ ۋە چىقىدۇ ئۆلتۈرىۋالىدىغان رمۇ ئۆزىنى

 قااليمىقانچىلىق رنى دەۋرىدە، ئويغىنىش ئۇلۇغ ئۇ بارىمەن، چاغدا شۇ ئىستانۇۇلغا! چۈشىنىدۇ

 ئەپەنىدىم،  شۇنداق: ئۇنىڭغا يەھۇدى ۋە ساالھىددىن دېگەنىدى! بارىمەن ئۈچۈن اشئوڭش

 ئادەم ھەممە.  دېدى قالمىدى، مەززىسى چارشىنىڭ كاپالى ئىستانۇۇلنىڭ، تۇرۇڭ، يەردە بۇ سىز

 ئېلىۋالغۇسى باھادا ئەرزان ماللىرىڭىزنى زەرگەرلەرنىڭ باشقا. ئويۇۋاتىدۇ كۆزىنى بىرىنىڭ-بىر

 كېلىىىپ لىىېكىن كاسىىات، دېگىنىمىىدەك ئىشىى ر، گەرچە. ئىشىىىنىڭ مىىاڭى  پەقەت .كېلىىىدۇ

. بولسىىڭىز  كۆرسىەتكەن  ماڭا ئالماسنى كېتىۋاتىدۇ، بولۇپ كە . دېدىم كۆرەي ماللىرىڭىزنى

 يىۈرىكىم  باسىتى؛  جىمجىتلىىق  ئىارىنى  ئاندىن قانداقراقتى؟ ھالقى ر ئالغان تىلغا خېتىڭىزدە

 .ئاچقۇ  قولۇمدا سالدىم؛ ۇالقق جىمجىتلىققا ئۇ سالغا 

 ياقتۇرمىدىڭىزمۇ؟ سۈيىنى لىمون موما،_ 
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 ئاپېرىن،_ دېدىم،_ ياقتۇردۇم،_ قويۇۋېتىپ، ياستۇققا بېشىمنى ۋە ئىچتىم يۇتۇم بىر يەنە

 !كەلمىسۇن دەرت قولۇڭغا

 موما؟ ئوي ۋاتىسىز نېمە. تەييارلىدىم سېلىپ جىق شېكەرنى_ 

 ئىىىچ  سىىاالھىددىننىڭ  ۋە يىىۆتەلگىنىنى  ئىىاچچىق  ۋە قىىاتتىق  يەھۇدىنىىىڭ  چاغىىدا  ئىىۇ

 توغرۇلۇق ھالقى ر يەنە يەھۇدىنىڭ ۋە دېگىنىنى كەتمەمسىز؟ يەپ تاماق: ئاۋازدا ئاغرىتقاندەك

 چىقىىىپ پەلەمىىپەيلەردىن يۈگىىۈرگىنىچە سىىاالھىددىن ئانىىدىن. ئاڭلىىىدىم قىلغىنىنىىى گەپ

 لىېكىن  دېىدى؛ ! تۇرىىدۇ  سىەت  ز،يەيمىى  تامىاق  چىۈش،  پەسكە بول فاتىمە،: كىردى ھوجرامغا

 چۈشتى، پەسكە بىللە بىلەن درغان ئوغلۇم كېيىن ئازدىن بىر. بىلەتتى چۈشمەيدىغانلىقىمنى

 ۋە سىورىغانلىقىنى  ئانىسىىنى  ۋە دېگىنىنىى ! بىۇ  باال جانتى دېگەن نېمە: يەھۇدىنىڭ ئاندىن

 يەۋاتقىان  تاماق ەيلەنئۈچ ئۇ ۋە ئېيتقانلىقىنى قالغانلىقىمنى ئاغرىپ مېنىڭ ساالھىددىننىڭ

. ئېلىشىىتى ئىچىىم  ۋە تىۇردۇم  ئىاڭ پ  قىلغىانلىقىنى  مۇالزىملىىق  ئۇالرغىا  جاالپنىىڭ  ئىۇ  چاغىدا 

 ئىىۇ چىۈنكى  كىرمىىىدى، قۇلىقىمغىا  يىىاكى ئاڭلىمىىدىم،  سىىۆزلەرنى-گەپ كېيىنكىى  ئۇنىڭىدىن 

 .ئىدى باشلىغان قىلىشقا گەپ توغرۇلۇق ئېنسىكلوپېدىيەسى يەھۇدىغا

 بەرمەمسىز؟ دەپ  ۋاتىسىز،ئوي نېمە موما،_ 

 ۋە غەرب ئىال ھ،  ۋە بىلىىم  بىلىمىلەر،  بىارلىق  بىلىملىرى، پەن تەبىئىي ئېنسىكلوپېدىيە؛

 !ھايات: ھايات: ھايات ۋە ئۆلۈم دەۋر، ۋە شەرق سۇ، ۋە ئوت كۈند ز، ۋە كېچە گۈللىنىش، قايتا

 .سورىدىم دەپ_ بولدى؟ قانچە سائەت_ 

 .شۈركۈنىمەن: قالىمەن ئوي پ: ۋاقى  :نەرسە بۆلگەن ئۇنى چىكىلداپ

 يېقىنلىشىىپ  ئۈسىتىلىمگە  ئانىدىن . نىلگىۈن  دېىدى _ مومىا،  دېدى بوالي يېرىم ئالتە_ 

 بۇ؟ سائەت يىللىق قانچە_  قارىدى،

 كەتكىىىم ئۇنتىىۇپ ئېلىشىىىپ ئىچىىىم ئاڭلىمىىىدىم؛ سىىۆزلەرنى-گەپ بولغىىان داسىتىخاندا 

 مۇنداق يەھۇدى ئاخىرىدا، چۈنكى: ىدىئ ئوخشاش نەرسىگە بىر كەتكەن ئۇنتۇپ كەلگەن،

! گۈزەلكەن ئۇنىڭدىنمۇ ئايال بۇ ئەتكەن تاماق لېكىن. بوپتۇ گۈزەل بەك تاماق: ئىدى دېگەن

! ئايال سەھرالىق بىچارە: دېدى مۇنداق ھالدا مەس ساالھىددىنمۇ، بىلەن شۇنىڭ بولىدۇ؟ كىم

 تۇغقىنىنىىڭ  بىىر  يىىراق  ردىكىيە بۇ چېغىدا ماڭغان ئەسكەرلىككە ئېرى ئەمەس، يەرلىك بۇ

 چارچىاپ  بەك فىاتىمە . ئۆلىدى  كېتىىپ  چۆكىۈپ  كېمىسىى  گىۇي  ئۇ. قويۇپتۇ ئەكىلىپ يېنىغا

 بىر پەستىكى دەپ قالمىسۇن يالىڭا -ئا  تۇراتتۇق، ئىزدەپ خىزمەتچى بىزمۇ باراتتى، كېتىپ

. لىدى قا كېلىىپ  كىچىىك  ئىۆي  ئىۇ  لېكىن. تىرىشچان ئۆزى. ئورۇن شتۇردۇق ئۆيگە كىچىك

 قاچقانىدا  ئەسىكەرلىكتىن  يىا . قايتمىىدى  ئەسىكەرلىكتىن  ئېرىمىۇ . سىالدىم  ئىۆي  بىىر  كىچىك

: قايىىىل بەك مەن. كەتتىى  ئۆلىۈپ  ئۇرۇشىتا  بولمىسىا  يىاكى  ئېسىىلدى  دارغىا  قېلىىپ  تۇتۇلىۇپ 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 103 

 

  

 ئېنسىىكلوپېدىيىگە . تاپقىان  ئىپادىسىىنى  ئايالىدا  بىۇ  گۈزەللىكى ۋە تىرىشچانلىقى خەلقىمنىڭ

! ئۆگىنىۋالدىم نەرسىلەرنى كۆپ ئۇنىڭدىن ئۈچۈن، يېزىش تۇرمۇشنى قتىسادىئى يېزى ردىكى

 تاقىۋالغان ئىشىكنى دەپ قالماي بوغۇلۇپ ئېلىشىپ ئىچىم ئاڭلىماي،! ئىچىڭ قەدەھ بىر يەنە

 .ئىدىم

 بەرگەنتىڭىز؟ دەپ يىلى ئۆتكەن ئىدى، سائىتى كىمنىڭ بۇ موما،_ 

 دەپ بىكاردىن كۆر پ كۈلگىنىنى لگۈننىڭنى ۋە دېدىم_ مومامنىڭمىش، رەھمەتلىك_ 

 .ئويلىدىم دەپ يۈر پتىمەن

 بىچىارە  بولغىان  مەجۇىۇر  يېيىشكە تاماق بىللە بىلەن مەس  بىر ۋە يەھۇدى بىر ئاندىن

 قىىوللىرىنى بىىۇرۇن قويۇشىىتىن سىىۆيۈپ كەلىىدى، يېنىمغىىا چىقىىىپ ئۈسىىتىگە درغىىان ئوغلىىۇم

 تىىېخىچە  پەسىىتە  سىىاالھىددىن . ۇميىىاتقۇزد  ئۈچىىۈن  ئۇيقىىۇ  چۈشىىلۈك  ئانىىدىن  يۇيغىىۇزدۇم،

 ساالھىددىن. ئېيتتى بولغانلىقىنى ماڭماقچى يەھۇدى. سۈرمىدى ئۇزاققا لېكىن سۆزلەۋاتاتتى،

 بىۇرۇن  مېڭىشىتىن . دېىدى  فىاتىمە،  دەيىدۇ  مىاڭىمەن  نېمە بىر ئاۋۇ: كەلدى چىقىپ ئۈستىگە

 بۇ. نچىقمايتتىمئۈ مەن! باركەن كۆرگۈسى بىرەرنى ھالقىلىرىڭدىن ئۈز كلىرىڭدىن، سېنىڭ

 بىلىسىەن  سىەنمۇ  كەلگەنلىكىنى بىنائەن گەپكە خېتىمدىكى مېنىڭ ئىستانۇۇلدىن گۇينىڭ

... تىۇراتتىم  دېىمەي  جىىم -الم. بولمىاس  قويسىاق  سىېلىپ  يولغىا  قىۇرۇق  ئىۇنى  ئەمدى فاتىمە،

 ىزتىنس-ئۈن. ئالىدۇ باھادا مۇۋاپىق قىلىدۇ، ئادەمدەك دۇرۇس  فاتىمە، بار پۇل لىق سومكىسىدا

 قول قۇرۇق ئاندىن كېلىپ چاقىرىپ ئىستانۇۇلدىن تا ماڭغۇزۇپ، يول شۇنچىۋې ... تۇراتتىم

 قويامدۇق؟ سېلىپ يولغا

 شۇنداقمۇ؟ رەسىمى، بوۋىڭىزنىڭ رەسىم تامدىكى بۇ موما،_ 

 قىارا، : يىغ مسىىراپ  سىاالھىددىن  دېگەنىىدى  فىاتىمە،  ماقۇل: تۇرۇۋالسام جىم يەنە مەن

 خاتىالىقىم  مېنىىڭ  بىۇ  قالىدى،  بولىۇپ  كەلىمەس  كۆرسەتكىلى كېسەل مغاكېسەلخانا ھېچكىم

 ئۈچىۈن  بولغىانلىقى  ئاقىۋىتى  ئىتىقادنىڭ قام شمىغان دۆلەتتىكى لەنەتتەككۈر بۇ ئەمەس،

 تۇرغىان  تېشىىپ -تولىۇپ  سىاندۇقتا  ئەگەر يىوق،  كىرىمىم مېنىڭ:  دەۋاتىمەن بولماي خىجىل

 ئۇزۇن بۇ ساتمىساق يەھۇدىغا بۇ بۈگۈن تال بىرەر ىنھالقى رد ئۈز كلەردىن، ئالماس ردىن،

 كۆرد ڭمۇ؟ ئوي پ ئۆتكۈزىدىغانلىقىمىزنى قانداق ئۆمر مىزنى بۇ ئەمەس قىشنى  ياق، قىشنى،

 چىقىم قانچىلىك ئۈچۈن ئۆي بۇ فاتىمە، ساتتىم بولسا نېمەم ساتقۇدەك مابەينىدە يىل ئون مەن

 ئىككى ئۆتكەن بولدى، يوق ئالدىدا يىلنىڭ ئۈ  يەر ىساراچخانىدىك بىلىسەن، قىلغانلىقىمنى

 دەپ سېتىڭ ر، مەن، ئۆينى، ۋەفادىكى ئۆتكۈزدۇق، سېتىپ دۇكاننى چارشىدىكى كاپالى يىلنى

 ئىجارىسىىدىن  ۋە سىاتمايدىغانلىقىنى  نومۇسسۇزنىڭ ئۇ بولمىش ئوغلى تاغامنىڭ قويغانغى ،

 دەپ شىۇنىمۇ  ئەمىدى  فاتىمە، بىلىسەن ەنمۇس بەرمەيدىغانلىقىنى ئەۋەتىپ ھەققىمنى مېنىڭ
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 قالىدىڭ؛  دەپ كەلىدۇق  ئىچىىپ  نىېمە  يەپ، نىېمە  بېىرى  يىلىدىن  ئىككىى  قال، بىلىپ قوياي،

 قەلەم كۆمىىىۈش چاپىىىانلىرىمنى، كونىىىا: قىلىشىىىىۋاتىدۇ زاڭلىىىىق مېنىىىى كىشىىىىلەر گەبىىىزەدە

 لىرىمنىىى،پەلەي ۋە سىىاندۇقۇمنى كىتىىاب ئىىۇ قالغىىان ئانامىىدىن رەھمەتلىىىك جابىىدۇقلىرىمنى،

 كۈلكىلىك ئۇ يارىشىدىغان بايۋەچچىلەرگە بەيئوغلۇدىكى ۋە تەسۋى سەدەپ قالغان دادامدىن

 باھىادى   ئەرزان قانچىلىىك  سىودىگەرلەرگە  چۈششەك-ئۇششاق ياۋايى، ئۇ گەبزەدىكى توننى

 تەجىىرىۇە  كىتىىابلىرىمنى، تويىىدۇم، كىىارنىيىمغىچە ئەمىىدى،  بىىوالر بىلەمسىىەن؟ سىىېتىۋەتتىم

 ھەمىمە : قىى ي  ئوچىۇقىنى  گەپنىڭ. يوق ساتقۇم ئەسۋاپلىرىمنى درختۇرلۇق ىمنى،سايمانلىر

 كەلتۈرىىىىدىغان زىلىىىىگە-زىىىىل يىىىولى  بىىىىر ھايىىىاتلىقنى، پۈتىىىۈن شىىىەرقتىكى نەرسىىىىنى،

 قويىۇپ،  تاشى پ  يانغىا  بىىر  تەرىمنىى -قىان  يىللىق بىر ئون پۈتتۈرمەي، ئېنسىكلوپېدىيەمنى

 پەسىتە  يەھىۇدى ! يوق تېخىمۇ بارغۇم قايتىپ ستانۇۇلغائى ھالدا سالپايغان پۈكۈپ، بوينۇمنى

 كىۆزىمىزدىن  گىۇينى  شىۇ  پەقەت! ئالىسىەن  تىال   بىر پەقەت ساندۇقتىن! فاتىمە ساق ۋاتىدۇ

 بىۇ  درغىان  ئىوغلىمىز  ئويغانسۇن، شەرق ئۇخ ۋاتقان بويى ئەسىرلەر ئەمەس، دەپ  يوقالسۇن

 شىۇ  ئىا   فىاتىمە،  بىول  دەپ، ۆتكۈزمىسىۇن ئ تىتىرەپ  تىوڭ پ،  تىوق،  يېىرىم  ئا ، يېرىم قىشنى

 !ئىشكاپنى

 !قورقاتتىم رەسىمىدىن بۇ بوۋامنىڭ چېغىمدا كىچىك بىلەمسىز، موما،_ 

 سىىاق پ  نېرىىىدا قەدەم ئىككىىى  سىىاالھىددىن چېغىمىىدا  ئاچقىىان ئىشىىكاپنى  ئىىاخىرى

 .تۇرىۋاتاتتى

 قورقاتتىڭ؟ نېمىسىدىن بوۋاڭنىڭ_ دېدىم،_ قورقامتىڭ؟_ 

 قاراشىلىرىدىن  سىاقىلىدىن، _ نىلگىۈن،  دېىدى _ !مومىا  رەسىىم  بىىر  ھىشمۇد بەك  بۇ_ 

 .قورقاتتىم

 قايسىىىغا ئىىۇزۇنغىچە ئېچىىىپ، چىقىرىىپ،  سىىاندۇقنى بۇلۇڭىىىدىن ئىشىىكاپنىڭ ئانىدىن 

 كۆزلىۈك  ئالمىاس  يىڭىنىلەر،  ئالمىاس  بىلەيىز كلەر،  ئۈز كلەر،: قالغانىدىم بىلەلمەي قىيىشنى

 !خۇدا ئاھ، س ر،ئالما ئۈز كلەر، ئالماس ئىزناك ر،

 موما؟ ھە، -كەلمىگەندۇ ئاچچىغىڭىز ماڭا دەپ دېدى قورقاتتىم، رەسىمىدىن بوۋامنىڭ_ 

 تېلىنىى  بىىر  ھالقنىڭ ياقۇت بەرگەن تۇرۇپ ئوقۇپ لەنەت مەن ساالھىددىن ئاخىرىدا

 ئۇنىڭ ۋە كەتكەنىدى چۈشۈپ پەلەمپەيدىن شاپى -ھاپى  ھالدا پارقىرىغان كۆزلىرى ئېلىپ،

 ئالىىداپ ئىىۇنى يەھۇدىنىىىڭ تىىۇرۇپ  كىىىرمەي -كىىىرە قۇلىقىمغىىا ئىىاۋازى چۈشىىۈۋاتقان كەپەسىى

 سىومكا،  بىىر  غەلىىتە  قولىىدا . پىۈتتى  ئىىش  بىردەمدى : ئىدىم بولغان بىلىپ كېتىدىغانلىقىنى

 ئىستانۇۇلغا بولۇپ ئاۋارە سىز: يەھۇدى كېتىۋاتقان قاراپ ئىشىكىگە ھويلىنىڭ شىلەپە، بېشىدا

 .كېلىمەن ئۆز م قېتىمدا ھەر يازسىڭىز، خەت  دەۋاتاتتى، ،يۈرمەڭ كېلىپ
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 سومكىسىىىىنى شىىۇ  يەنە قولىىىدا  كېىىيىن،  يىلىىىدىن بىىىر : كەلىىدى  ئىىۆزى  قېتىمىىدا  ھەر

 ھېلىقىى  بېشىىدا  يەھۇدىنىىڭ  كەلگىنىىدە  ئىالغىلى  پېيىنىى  بىىر  يەنە ھالقىنىىڭ  كۆتۈرگىنىچە،

 تۇنجىسىنى بىلەيز كلىرىمنىڭ ككۆزلۈ ئالماس كېيىن ئايدىن سەككىز. ئىدى بار يەنە شىلەپە

. بولغانىدى مەجۇۇر كېيىشكە شىلەپە بېشىدىكىدەك ئۇنىڭ مۇسۇلمان رمۇ كەلگەندە، ئالغىلى

 يىلىى -2865 چېسى   بولسا كەلگەندە ئالغىلى ئىككىنچىسىنى بىلەيز كىمنىڭ كۆزلۈك ئالماس

 ئىالغىلى  كلىرىمنىى بىلەيز  باشىقا . ئىدى بولغان يېزىلىدىغان دەپ يىلى -2814 ئەمەس، دەپ

 قاخشايتتى، توختىماي ئىشلىرىدىن يەھۇدى بۇ ۋە بارئىدى سومكا شۇ يەنە قولىدا كەلگەندە

 بۇنىڭيىاقى  بەلكىىم  بىۇ . قالغانىىدى   بولىۇپ  سىورىماس  خوتىۇننى  خىزمەتچىى  گىۈزەل  لىېكىن 

 بىىلەن  ۋاستىسى مەھكىمىسىنىڭ سوت ئەمەس، بىلەن گەپ ئېغىز ئىككى خېتى ئايال رنىڭ

 نەچچە كېيىنكى شۇندىن ۋە قېتىمقى شۇ. ئىدىم ئويلىغان دەپ بولغاچقىمىكىن ىدىغانبېرىل

 بولىۇپ  مەجۇىۇر  ئېتىشىكە  ئىۆزى  سىاالھىددىن  تاماق رنى يېگەن ئولتۇرۇپ بىللە ئۇالر يىلدا

 ھوجرامىىدا مىدىرلىمىىىدىم، جايىمىىدىن ئوخشىىاش قىلغىنىمغىىا قېتىمىىدا ھەر مەن: قالغانىىىدى

 قىلىىىپ شىىۇنداق. دەيىىمەن بەردىمىكىىىن دەپ ئىشىىنى ھەمىىمە ىغىىايەھۇد بەلكىىى ئولتىىۇردۇم،

 ئۇ توكۇر بىرى يەنە پاپا، بىرى درغان ۋە قۇتۇلدۇق ھاراملىقلىرىدىن ئۇنىڭ بىلەن خىزمەتچى

 يىل ر ياخشى ئەڭ ئۇ. قالدۇق يالغۇز ئۆيدە قەدەر ئەكەلگەنگە تېپىپ يېزىدىن ھاراملىق رنى

 يىېقىن  ئاخشىامغا  گېزىتنىى  كەتىكەن  قالىدۇرۇپ  ىدەكېلىش شۇ يەھۇدى ساالھىددىن،. ئىدى

 بەرگەن مەن ۋە گۇنىاھ ر  ۋە جىنىايەت  بىارلىق  ئىش ر، ھەممە گېزىتكە تۇرۇپ : ئوقۇغانىدى

  گېىىزىتتە لىىېكىن: باققانىىىدىم قىىاراپ ئىچىىىدە قورقىىۇنچ قېلىىىپ، دەپ يېزىلىىدىمىكىن جىازاالر 

 رەسىىملىرىدىن  مۇسىۇلمان رنىڭ  انكېيىۋېلىشىق  شىىلەپىلىرىنى  خىرىسىتىيان رنىڭ  باشلىرىغا

 باشىلىرىغا  گېزىتتە ئەكەلگەن كەلگەندە قېتىم بىر يەنە يەھۇدى ئىدى، يوق نەرسە بىر باشقا

 يەنە ئاستىدا رەسىملىرىنىڭ مۇسۇلمان رنىڭ كېيىۋېلىشقان شىلەپىلىرىنى خىرىستىيان رنىڭ

 كۈندى  بىر ئېنسىكلوپېدىيەم: ساالھىددىن بۇ،. ئىدى بار يېزىقىمۇ خىرىستىيان رنىڭ تېخى

 .ئىدى چاغ بەرگەن ياقىلىقىمنى ئالماس يەھۇدىغا ۋە دېگەن كەتتى، بولۇپ توڭتەي-ئوڭتەي

 يوقمۇ؟ مىجەزىڭىز موما، ئوي ۋاتىسىز نېمە_ 

. ئىىدىم  چىقارغان ئۈز كىمنى بىرىلىيان  ساندۇقىمدىن كېلىشىدە كېيىنكى ئۇنىڭدىن

 ۋە يېغىۋاتاتتى قار چېغىمدا بەرگەن ئۈز كنى زۇمرەت رگەنبە قوشۇپ مېلىمغا تويلۇق مومام

 بۆرىلەرنىڭ ئۆزىگە كەلگەنلىكىنى، شىۋىرغاندا -قار يەرگە بۇ ئىستانسىسىدىن پويىز يەھۇدى

 گەپلەرنى بۇ: بەرگەنىدى سۆزلەپ قوغدىغانلىقىنى ئۆزىنى بىلەن سومكىسى ۋە ئېتىلغىنىنى

 كېلىشىىدە،  بىىر  يەنە. تۇراتتىم بىلىپ دېگەنلىكىنى ئۈچۈن ئېلىۋېلىش باھادا يېرىم ئۈز كنى

 دەپ ئۆگىنىمەن، سىياسىي بۆلۈمىدە مەمۇرىيەت دەپ، ئۇنىۋېرسىتې  درغان ئىدى؛ پەسلى كۈز
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 بىىلەن  ھالقىام  يىاقۇت  كېلىشىىدە  بىىر  كېيىنكىى  ئاي ئالتە يەھۇدىنىڭ. ئىدى يىغ تقان مېنى

 ئالىدۇرۇش  رريخەتىكە  فامىلىسىىنى  ددىنسىاالھى  چاغىدا  ئۇ. بولدى يوق جابدۇقلىرىم ياقىلىق

 كادىرى نوپۇس چېغىدا، بارغان كېيىن ئايدىن ئالتە. ئىدى بارمىغان تېخى گەبزەگە ئۈچۈن

 ئۇزاتقىان  ماڭىا  تىۇرۇپ  پەخىرلىنىىپ : ئىىدى  بەرگەن دەپ قالغانلىقىنى جاڭجاللىشىپ بىلەن

 يىرگىنىپ چۈشەندىم، قىلغانلىقىنى مازاق ئۇالرنىڭ كۆر پ فامىلىسىنى دەپتىرىدىكى نوپۇس

 ئىوي پ  يېزىلىىدىغانلىقىنى  ئىسىىمنىڭ  سەت بۇ قەبرەمگە مېنىڭ كېلىپ، كۈن بىر ۋە كەتتىم

 گۈللىۈك  ئالمىاس  كېلىىپ  قېىتىم  بىىر  يەنە كېىيىن  يىلىدىن  بىىر  يەھىۇدى . كەتتىم شۈركۈنۈپ

 چىدەئى ئازاپ يازدا، كېيىنكى قىشتىن ماڭغان كۆتۈر پ ھالقىلىرىمنى گۈللۈك بىلەن ئۈز كىم

 كۆرسەتمەستىن دادىسىغا مەرۋايىتلىرىمنى ھالرەڭ كۆر پ، يۈرگىنىنى مېڭىپ بۇياققا ئۇياقتىن

. ئىدىم ئېيتقان قىلىشىنى تاماشا-ئويۇن ئىستانۇۇلدا سېتىپ بۇالرنى. ئىدىم بەرگەن درغانغا

 ئانىسىى  ئۈسىتىگە  ئۇنىىڭ . كېرەك بولسا ئاسان بۇنىڭدىن ئەيپلەش مېنى: قىلمىدى ئۇنداق

 .ئورۇن شتۇردى ئۆيىمىزگە ئەكەلدى، تېپىپ ھاراملىق رنى ئۇ كەتكەن ئۆلۈپ ىدايېز

 ئۇالرنىمۇ؟ يەنە موما؟ ئوي ۋاتىسىز نېمە_ 

 قېلىۋاتقانلىقىنى قۇرۇقدىلىپ ساندۇقنىڭ ساالھىددىن كېلىشىدە، بىر يەنە يەھۇدىنىڭ

 ئېنسىىكلوپېدىيەم  ائالغانىد  قىسىقۇچىمنى  چا  يۇلتۇزلۇق_  ئاي قويۇلغان ياقۇت: چۈشەندى

 يىىۈرەتتى؛ ئايلىنىىىپ بولىۇپ  مەسىى  كىىۈن پۈتىۈن  ئەمىىدى  دەۋاتىىاتتى؛ قالىدى  ئىىاز پۈتۈشىكە 

 كېيىنكى ئۇنىڭدىن ۋە قىسقۇچنىڭ چا  ئۈچۈن بولغانلىقى مەس ۋە چىقمايتتىم ھوجرامدىن

 چىقىىپ  قولىدىن  باھىادى   يېرىم قىسقۇچىمنىڭ چا  ياسالغان گۆھەردىن سېرىق بولسا يىلى

. دېمەيتتىى  ئازلىتىاي  پىۇلنى  خەجلەۋاتقىان  ئۈچىۈن  كىتىاپ  لىېكىن  بىلەتىتىم؛  نلىكىنىكەتكە

 بىر يەنە يەھۇدىنى قالغان ياشىنىپ ساالھىددىن، كەتكەن بولۇپ تەسلىم پۈتۈنلەي شەيتانغا

 يەنە يەھىۇدى  كېىيىن  ئۇنىڭىدىن . پارتلىغانىىدى  ئىۇرۇش  بىىر  يەنە چېغىدا، چاقىرغان قېتىم

 قىسىقۇچىمنى،  چىا   يۇلتۇزلۇق-ئاي كۆزلۈك، ياقۇت قېتىمدا، رىنچىبى: كەلدى قېتىم ئىككى

 قىسقۇچىمنى چا  دېگەن «كېتەر ئۆتۈپ كۈنلەرمۇ بۇ»  كۆزلۈك ئالماس قېتىمدا ئىككىنچى

 بىلەن قولى ئۆز تەلىيىنى-بەخ  ۋە قىممىتى-قەدىر ئۆز ساالھىددىن، بىلەن شۇنىڭ. بەردىم

 بايقاشىتىن  ئۇلۇغ ئىشەنگۈسىز ئۇ دېگەن چىقاردىم اررياپق ئۆتمەي، ئۇزۇن ۋە بولدى ساتقان

 ناھايىتى. ئۆلدى مەزگىللەردە يۈرگەن ئوي پ چاقىرىشنى قېتىم بىر يەنە يەھۇدىنى كېيىن،

 ئىۈز كنى،  ئالمىاس  ئىككىى  بولغان بايلىق بىردىنۇىر قالغان يوشۇرۇپ بىلەن ئىھتىياتچانلىق

 ئالغانىدا،  ئۈچىۈن  بېىرىش  تارقىتىىپ   رغىا ھاراملىق كەلىگەن  قىايتۇرۇپ  درغىان  ساددا بىچارە،

 قۇپقىىۇرۇق  ئىچىىىدە  ئىشىىكاپنىڭ  سىىاندۇقنىڭ  تاپتىىا  شىىۇ . قۇرۇقدالىىدى  ئىىاخىرى  سىىاندۇق

 .تۇرۇپتىمەن قىلىپ خىيال تۇرغانلىقىنى
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 !بېرىڭە دەپ موما، ئوي ۋاتىسىز نېمە_ 

 !ئويلىمايۋاتىمەن ھېچنىمىنى_ پەرۋاسىزالرچە، دېدىم_ !ھېچنىمە_ 
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 باب ئىككىنچى ئون
 

 

 يازلىق قايتىش، ئۆيگە بولغاندا كە  كېيىن، يۈرگەندىن ئايلىنىپ كوچى ردا كۈن پۈتۈن

-بىر كىشىلەر ئولتۇردۇم، تاقالغىچە قەھۋەخانا. ئوخشايدۇ قايتقانغا مەكتەپكە كېيىن تەتىلدىن

 ساقلىدىم، دەپ قاالر، ىقىپچ بىرى قىلغۇدەك ئىش بىرەر بىللە قايتىۋاتقاندىمۇ ئۆيىگە بىرلەپ

 ئىىش  بىىر  باشىقا  دېيىشىتىن  «چاكىال  چاكىال، »  قېىتىم پ  نەچىچە  قىاراپ  ماڭىا  ئىۇالر  لېكىن

 .قىلىشمىدى

 دەرسىىڭنى  ماتېماتىكىا  قايتىىپ  ئۆيىۈڭگە  ئولتۇرمىاي  قىلىپ چاكاللىق ھەسەن، قوپە_ 

 !ئوغلۇم ئۆگەن

 ياخشى قاراڭغۇلۇقنى  چۈنكى قىلمايتتىم، پەرۋا ھېچكىمگە چىقىۋاتىمەن، دۆڭگە قايتتىم،

 ۋە سالىمەن قۇالق ئاڭلىنىدۇ، ئاۋازى  تومۇزغى رنىڭ پەقەت قاراڭغۇلۇق، جىمجى : كۆرەتتىم

 سەپەرلەرنى، قىلىدىغان دۆلەتلەرگە يىراقتىكى: كۆرىمەن كەلگۈسىمنى ئىچىدە قاراڭغۇلۇقنىڭ

 پاالق قۇل ر شادلىق رنى، كىئۇرۇش ردى تاتىلداشلىرىنى، پىلىموت رنىڭ ئۇرۇش رنى، قانلىق

 سىۈرەنلىرىنى -شىاۋقۇن  مەھكۇم رنىىڭ  فىلىملەرنى، تارىخى چىقىدىغان كېمىلەر ئۇرۇۋاتقان

: پاھىشىەلەرنى  ۋە فابرىكى رنى-زاۋۇت قوشۇن رنى، تەرتىپلىك قامچى رنى، بېسىقتۇرىدىغان

 .ئاخىرالشتى دۆڭ. بولىمەن ئادەم كاتتا مەن. قالدىم قورقۇپ ئۆز مدىن بولدۇم، خىجىل

: سەپسالدىم توختاپ! چىراقلىرى ئۆينىڭ بىزنىڭ: قالدى قىلىپ" جىغ" بىردىن  يۈرىكىم

 ھىىېچكىم دەرىزىىىدىن. ئوخشىىايدۇ گىىۆرگە قويۇلغىىان يېقىىىپ چىىىراق ئىچىىىگە ئىىۆي بىزنىىىڭ

 دىۋانىدا  دادام قالغانىدۇر؛  ئىۇخ پ  تىۇراتتى،  يىوق  ئانىام : بىاقتىم  قاراپ ئىچىگە. كۆر نمەيتتى

 كېرىپ غىپپىدە دەرىزىدىن مەن ساقلىسۇن، مەيلى ساق ۋاتقاندۇر؛ مېنى ئۇخلىغا  لۇپسوزۇ

 دەرىزىنى بىر يەنە بېرىپ. بوپتۇ. قويۇپتۇ تاقاپ دەرىزەمنى: باقتىم قاراپ بېرىپ. ئۇخلىۋالىمەن

 .ئاچتى دەرىزىنى ئاچماي ئىشىكنى كېلىپ. ئويغاندى دادام چەكتىم، تېز-تېز

 .ۋارقىرىدى دەپ_ كەتتىڭ؟ نەگە_ 

 .تۇردۇق جىم بىردەم. سېلىۋاتاتتىم قۇالق ئاۋازىغا تومۇزغى رنىڭ دېمىدىم، نېمە بىر

 .تۇرما يەردە ئۇ_ دادام، دېدى_ كىر، چاققان_ 
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 يەنە ئانىدىن . تىۇراتتى  قىاراپ  بىىلەن  نەزىىرى  دادا ماڭىا   ئالدىمىدا . كىردىم دەرىزىدىن

 قىلىىپ  نىېمە  كىوچى ردا  كەچكىچە ئەتىدىن ،ئوقۇمايسەن نېمىشقا ئوغلۇم ئوغلۇم،: باشلىدى

 نىېمە  بىزنىىڭ  بىىلەن  ئىادەم  يىغ ڭغىۇ  بىۇ : قالدىم ئوي پ توساتتىن. ۋاھاكازا يۈرىدىغانسەن،

 بىۇ  بىىلەن  ئانىام  دەي، مۇشىۇنداق  ئويغىتىپ ئۇنى كېرىپ قېشىغا ئانامنىڭ ئانا؟ بار ئىشىمىز

 بولىىدىغانلىقىنى  يېىرىم  كىۆڭلى  ىىك قانچىل دادامنىىڭ  چاغىدا  بۇ. كېتەيلى ئۆيىدىن ئادەمنىڭ

 يۈرد م، كېزىپ كوچى ردا كۈن پۈتۈن بار، گۇناھ مەندىمۇ شۇنداق،. سىقىلدى ئىچىم ئوي پ

 دېگىنىمگە بۇنداق دادام. قوي كۆر پ ئۆگىنىدىغانلىقىمنى قانداق ئەتە دادا، ئەنسېرىمە لېكىن

 كىردىم، ھوجرامغا دەرھال. ۇراتتىت قاراپ بىلەن غەزەپ دېمەي، جىم-الم دادام. دە-ئىشەنمەيدۇ

 يېىرىم  كۆڭلىۈڭنى  ۋە قوي كۆر پ سەن ئۆگىنەي، ماتېماتىكا ئولتۇردۇم، كېلىپ ئۈستىلىمگە

 سىىرتقا  يىورۇقى   ئاستىدىن ئىشىكنىڭ يېنىق، چىراق. تاقىدىم ئىشىكنى ماقۇلمۇ؟ دادا، قىلما

 ئىىۆزى ئىىۆزىگە تىىېخىچە. ئۆگىنىىىۋاتىمەن دەرس مەن دېىىمەك كۆرىسىىەن؛ تۇرىىىدۇ، سىىىزىپ

 .كوتۇلداۋاتاتتى

 ئىاۋاي پ  ئىشىىكنى  دەپ قىلىۋاتقانىدۇ،  نېمە ئۆچتى، ئۈنى دادامنىڭ كېيىن بىردەمدىن

 دەرس مېنىىڭ  ئىۇخ پ،  خورۇلىداپ  ئۆزى ئۇالر. يېتىپتۇ: تۇراتتى يوق باقتىم، قاراپ ئېچىپ

 مىىۇھىم بۇنچىلىىىك دىپلىىومى ئوتتۇرىنىىىڭ تولىىۇق مىىاقۇل،. قىلىۋاتىىىدۇ تەلەپ ئۆگىنىشىىىمنى

 كۆرسە ئانام ئەتىگەندە ئەتە ئۆگىنەي، ئۇخلىماي  كېچىچە  ئۆگىنەي، مەن بولسا، بولىدىغان

 مۇھىم بۇنىڭدىنمۇ ھاياتتا بۇ مەن لېكىن قېلىڭ ر، قاراپ ئۆگىنىۋېتەي، بىر ئاغرىغۇدەك ئىچى

 كوممۇنىسىىىت رنى، ئانىىىا، بېىىىرەي سىىىۆزلەپ خالىسىىىاڭ ر. بىلىىىىمەن بىىىارلىقىنى ئىشىىى رنىڭ

 بىلەمسىلەر، ماسون رنى سوقۇنىۋالغان ئارىمىزغا بىلەمسىلەر، زىيونىست رنى ىستىيان رنى،خىر

 بەرسىەم  سىۆزلەپ  بىلەمسىىلەر؟  سۆھۇەتلەشتى، توغرۇلۇق نېمە بىلەن برېژنېۋ پاپا، ۋە كارتېر

 ماتېماتىكىىا پۇشىىۇرماي ئىچىمنىىى بولىىدى ،... چۈشىىەنمەيدۇ ئاڭلىسىىىمۇ ئاڭلىمايىىدۇ، ئىىۇالر

 .باش يچۇ ەئۆگىنىشك

 دەپ log  شىۇنداق، . ئىىدىم  ئۆتەلمىگەن لوگارىفمىدىن قاغىشتەگكۈر ئاچتىم، كىتابنى

 باشىقا  بۇنىڭدىن بىرىنچىسى، بۇ. دەيمىز بولىدۇ  a log(A.B)= a logA+ a logB ۋە يازىمىز،

 ىپقىل رەتلىك دەپتىرىمگە ھەممىسىنى. بار نەرسىمۇ بىر دەپ تېئورما كىتابتا بار؛ نەرسىلەرمۇ

 مەن يېىزىپتىمەن،  بەت تىۆت . كەتتىى  ياراپ بەك ئۆز مگە يازغانلىرىم كېيىن. چىقتىم يېزىپ

. مانىا  نەرسىە  مۇشىۇنچىلىك  دېىگەن  لوگارىفمىا  دېمەك،. بىلىمەن ئوبدان ئۆگىنىشنى قانداق

 :دەپتۇ چىقىرىڭ، لوگارىفمىسىنى بۇنىڭ. دەيمەن باقاي، يېشىپ مەسىلە بىر ئەمدى

(log6   √(x-b    ))/(ax+c) 

 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 110 

 

  

 ئوقىۇپ  قېتىم بىر يەنە يازغانلىرىمنى دەپتەرگە ئاندىن. باقتىم قاراپ. چىقىراي ماقۇل،

 ۋە كۆپەيتىدىغانلىقىمنى بۆلۈپ قايسىغا قايسىنى لېكىن ئۆتتى، ۋاقى  خېلى ئارىدىن چىقتىم،

 قېىتىم  بىىر  يەنە. ئاڭقىرالمىدىم قىلىپمۇ قانچە ھەر قىسقارتىدىغانلىقىمنى نېمىنى بىلەن نېمە

 قانىداق  مەسىىلىلەرنىڭ  مىسىالدىكى  قالىدىم،  تىاس  يادلىۋېتىشكە ھەممىسىنى چىقتىم، ئوقۇپ

 پايدىسىىىىى  قىلچىلىىىىىك ماڭىىىىا ھېچقايسىسىىىىنىڭ   لىىىىېكىن قارىىىىىدىم، يېشىىىىلگەنلىكىگىمۇ 

 بولغان تاماكا تاپتا شۇ. كېتىپتىمەن تۇرۇپ ئورنۇمدىن كەلدى، ئاچچىغىم بەك. تەگمەيۋاتاتتى

 كىرىشتىم، يېشىشكە ئېلىپ قەلەم قولۇمغا يەنە ئاندىن. بوالتتىم قويغان ېكىپچ تال بىر بولسا

 قارا، كېيىن، ئازدىن بىر. خاالس-بولدى قويغان بوياپ ئۈستىنى قەغەز  پەقەت قولۇم لېكىن

 :قويۇپتىمەن يېزىپ نېمە بۇرجىكىگە بىر دەپتىرىمنىڭ نىلگۈن،

 

 مايىل ساڭا مەن ئەمەستىم

 ①زايىل ئەقلىمنى ئەتتىڭ سەن

 

 ئويلىنىۋېىدىم  ئىاز  بىىر  يەنە كېيىن. بولمىدى پايدىسى لېكىن ھەپىلەشتىم، بىردەم يەنە

 بىارلىقىنى  مۇناسىىۋەت  قانىداق  ئارىسىىدا .(  &).√ ۋە log مۇشىۇ : كەلىدى  خىيىال  بۇ ئەقلىمگە

 لوگارىفما پەقەت سانىنى پۇللىرىمنىڭ كۈنى بىر ئااليلۇق، تېگەر؟ پايدىسى نېمىگە بىلىشنىڭ

 دۆلەت يىاكى  ئايلىنارمەن، بايغا  بولغۇدەك چىققىلى ھېساب پ ئارقىلىق  بەلگىلىرى يىلتىز ۋە

 بىىرەر  بەرگۈدەك قىلىپ ماڭا ھېساپ ش رنى بۇ  چاغدا ئۇ مەن: بوالرمەن مەسئۇل ئىشلىرىغا

 كېتەرمەنمۇ؟ دۆتلىشىپ دەرىجىدە ئويلىيالمىغۇدەك ئىشلىتىشنى كاتىپ

 ئېلىشىپ كال م. ئاچتىم ئىنگىلىزچىنى قويۇپ، تاش پ چەتكە ربى كىتابىمنى ماتېماتىكا

 دەپ دېگەنلەرنىىڭ،   Mr. and Mrs. Brown بىۇ  بەرسۇن جاجىسىنى ئال ھ: ئىدى كەتكەن

 كىشىىلەرنىڭ  قىلىىدىغان  جايىىدا  ۋە بىلىىدىغان  ئىشنى ھەممە رەسىملەر، ئوخشاش ئويلىدىم؛

 گى ستۇك ۋە كاستۇم دەزمال نغان ئۇچىسىدا ،ئىنگىلىزمىش بۇالر چىرايى، بەختلىك ۋە سوغۇق

 بىزنىىڭ  ئانىدىن  قوپۇۋاتقىان،  بىىرى  يەنە ئولتۇرۇۋاتقىان،  بىىرى . پىاكىز -پاك كوچىلىرىمۇ بار،

 ئاسىىتىغا، ئۈسىىتىگە، ئۈسىتەلنىڭ  قىىاپلىرىنى سىىەرەڭگە ئوخشىىمايدىغان  قاپلىرىغىىا سىەرەڭگە 

 بىىۇ  مەن...  يەنە ۋە   On, in, under. قويىشىىىدۇ قويىىۇپ بىىىرلەپ -بىىىر يېنىغىىا ئىچىىىگە،

 ياتقان ئۇخ پ پۇشۇلداپ ئۆيدە ئىچىدىكى بولمىسا كېرەك، يادلىشىم نەرسىلەرنى قام شمىغان

 قويىۇپ،  يېپىىپ  ئۈسىتىنى . كېتىىدۇ  سالپىيىپ دەپ ئوقۇمايۋاتىدۇ ياخشى ئوغلۇم التارىيەچى،

 پېتىم ئالغان كىتابنى ۋېدى،ئۆرلى نېرۋام بىردىن  يادالۋېتىپ باشلىدىم، يادالشقا قاراپ تورۇسقا

 بۇالرغى  مەن. چىقتىم تېشىغا دەرىزىدىن تۇردۇم، ئورنۇمدىن! بولسۇن لەنەت: ئاتتىم يەرگە
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 ئىتلىرى ۋە دېڭىزغا قاراڭغۇ چېتىدىن بىر باغنىڭ. ئەمەس ئادەم ئولتۇرىدىغان قىلىپ شۈكرى

 قىاراپ  ماياكقىا  تۇرغان ئۆچۈپ بىر يېنىپ، بىر ھالدا يىگانە-يەككە قاراڭغۇلىقىدا ئارالنىڭ بار

 كوچا پەقەت بولۇپ، ئۆچكەن چىراقلىرى ھەممە مەھەللىنىڭ ئاياغ: قالدىم تېپىپ ئارام سەل

 ئەيىىنەك ئاڭلىنىىىدىغان گۈر لدەۋاتقانىدەك  تېگىىىدە قىىات نەچىچە  يەرنىىىڭ بىىىلەن چىراقلىىرى 

. چىرىغى قىزىل كېمىنىڭ بىر تۇرغان جىمجى  ئاندىن تۇراتتى؛ يېنىپ چىراقلىرى  زاۋۇتىنىڭ

 كېلىىپ  ھېىدىمۇ  يىاز  ۋە توپىا  بىلىىنمەس – بىلىىنەر  پىۇرايتتى،  چىۆپ -ئوت قالغان قۇرۇپ باغ

 يىراقتىكىى  باغ ر، گى سلىق تۇرىدۇ؛ جىرىلداپ تومۇزغى رال پەقەت باغدا جىمجى : تۇراتتى

-دەل ۋە زەيتۇنزارلىق رنىىڭ  بىىلەن  بىاغ ر  بۇلۇڭ رنىىڭ،  خىلۋەت تىمتاس بىلەن تۆپىلىكلەر

 مەۋجىىىۇت ئىچىىىدىمۇ  قىىاراڭغۇلۇق  گىىۆردەك  ھاۋانىىىڭ  سىىۆر ن  ئاسىىتىدىكى  دەرەخلەرنىىىڭ 

 قىىۇالق قىلىىىپ دىقىىقەت ئانىىدىن. تومىىۇزغى ر بېىىزەڭ تۇرىىىدىغان ئەسىىلىتىپ ئىكەنلىكىنىىى

 ئىىاۋازىنىمۇ پاقى رنىىىڭ كوركىراۋاتقىىان سىىۇدا الي تەرەپتىكىىى يىىولى يەلكەنكايىىا سىىېلىۋېدىم،

: قىلىدىم  خىيال ئىش رنى قىلىدىغان! قىلىۋېتىمەن ئىش رنى جىق مەن. قىلدىم ئاڭلىغاندەك

 قىلىىدىغان  شىەپقەت  مەن مىۇۋەپپەقىيەت،  ئۈمىىد،  ئەندىشىسى، مەغلۇبىيەت غەلىۇە، ئۇرۇش،

 بولغىان  ماڭماقچى بىز دۇنيادا رەھىمسىز بۇ ۋە باشقى ر بولغان كېرەك قۇتقۇزۇشىم بىچارىلەر،

: ھەممىسى ئۇخ ۋاتىدۇ ئۇيقۇدا؛ ھەممىسى: ئۆچۈك اقلىرىچىر ھەممە مەھەللىنىڭ ئاياغ. يول

 بېشىىدا  ھەممىسىنىڭ يەردە، بۇ ۋە يېتىشماقتا كۆر پ چۈشلەرنى بىچارە مەنىسىز، ئەخمىقانە،

: نەپىرەتلىنىمەن  ئۇخ شىتىن  يېتىىپ  كىۆرىمەن،  ياخشى بەك ياشاشنى مەن. ئويغاق مەن بىر

 .ئويلىدىم: باركى ئىش كۆپ شۇنچىلىك قىلىدىغان

 بىلگەچىىىىكە ئۆگەنمەيىىىىدىغانلىقىمنى دەرس كىىىىردىم،  ئىىىىۆيگە دەرىزىىىىىدىن ئانىىىدىن 

 ئەسلىدە. باش يمەن قوپۇپ ئەتىگەن ئەتە. تاشلىدىم ئۆز منى كارىۋاتقا سالماي  كېيىملىرىمنى

 قۇش ر ئويلىدىم، يېتىدىغانلىقىنى كۈننىڭ ئون ئاخىرقى ئەڭ ماتېماتىكىغا بىلەن ئىنگىلىزچە

 مەنمىۇ . نىلگىۈن  بارىسىەن،  سىاھىلغا  دەپ يىوق،  ھىېچكىم  سەن باشلىغاندا شقاسايرا شاخ ردا

 يەنە مېنىىى يىىۈرىكىم قېچىىىپ، ئۇيقىىۇم دەسىىلەپتە ئارىلىشىىااليتتى؟ كىىىم ئىشىىىمغا. بىىارىمەن

 ھېس قالىدىغانلىقىمنى ئۇخ پ تېزال كېيىن قالغانىدىم، ئوي پ دەپ دە،-بولدى قىينايدىغان

 .قىلدىم

 كىۆينەكلىرىم  ئىشىتان،  ۋە تىۇراتتى  چۈشىۈپ  قوللىرىمغا نۇرى ۈنك چېغىمدا ئويغانغان

 ئانام: باقتىم قاراپ تۇرۇپ چاچراپ ئورنۇمدىن. ئىدى كەتكەن بولۇپ  چىلىق-چىلىق تەردىن

 ئانام يەۋاتسام سۈركەپ ئىرىمچىك نانغا كىرىپ ئاشخانىغا. ئىدى قوپمىغان تېخى دادام بىلەن

 :كىردى

  ئىدىڭ؟ نەدە_ 
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 .ئۆگەندىم دەرس كېچىچە_ دېدىم،_ ئىدىم، يەردە بۇ تتىم،بوال نەدە_ 

 ئوغلۇم؟ بېرەيمۇ، دەملەپ چاي دېدى،_ ئاچتىمۇ؟ قورسىقىڭ_ 

 .ھازىر ماڭىمەن مەن_ دېدىم،_ بولدى، ياق،_ 

 ئۇخلىۋالمامسەن؟ نەگە، ئەتىگەندە بۇنچە_ 

. قىلىمەن كرارتە دەرس يەنە كېلىپ ئاندىن. ئېچى ر ئۇيقۇم كېلەي، ئايلىنىپ بىردەم_ 

 .باش پتۇ ئاغرىشقا ئىچى ماڭا قارىسام تۇراتتىم، دەپ چىقاي

 بېرەمسەن؟ لىرا 51 ماڭا بولسا پۇل_  دېدىم،_ ئانا، راس  ھە،_ 

 ئاندىن،. بولدى ئارىسالدى بىردەم

 !دېمە داداڭغا! ماقۇل ماقۇل، پۇلنى؟ قىلىسەن نېمە يەنە_ دېدى،_ ھە،_ 

 رەھىمەت . بىىر  لىىرالىقتىن  21 ئىككىى،  لىىرالىقتىن  11: چىقتى كىرىپ ئۆيگە ئىچكەركى

 ئويغىنىىپ  دادام تۇرۇقتا-تاراق كېيدىم، كېيىمىنى ئۈز ش سۇ ئىچىگە ئىشتىنىمنىڭ ئېيتتىم،

 قاراپ ماڭا دەرىزىدىن بىر يەنە ئانام قارىدىم، قايرىلىپ. چىقتىم دەرىزىدىن دەپ كەتمىسۇن،

 .بىلىمەن بولىدىغانلىقىمنى نېمە اھاياتت بۇ مەن ئانا، ئەنسېرىمە. تۇراتتى

 ئۆتۈپ ماشىن ر غۇيۇلداپ تەرەپكە دۆڭ يېنىمدىن. ماڭدىم قاراپ تۆۋەنگە يولدا ئاسفالى 

 سائىتىگە خۇمپەرلەر، بۇ قويغان ئېسىپ يېنىغا چاپانلىرىنى تاقاپ، گى ستۇكلىرىنى. تۇراتتى

-بىىر  ۋە قىلىشقا سوقتى-اقتىق سەھەردە قاق ئىستانۇۇلغا بىلەن سۈرئەت كىلومېتىرلىق 211

 سىلەرگە. قويۇشمايتتى قاراپمۇ ماڭا ئۈچۈن، مېڭىۋاتقانلىقى ئالدىراپ قويۇشقا ئوڭدا بىرلىرىنى

 !ئەپەندىلەر مۈڭگۈزلۈك گاالستۇكلۇق، ھەي پەلەك، پەرۋايىم

 كەلمىىگەن  تېخى باقارالرمۇ ئىشىك ۋە بىلەتچى. كۆر نمەيتتى ھېچكىم تېخى ساھىلدا

 دەپ، كەتمىسىۇن  كىرىىپ  قىۇم  ئىچىىگە  ئايىغىمنىىڭ  رېزىنكە كىردىم، تۆلىمەي  لپۇ بولغاچقا

 دىقىقەت  يەرگىچە باش نغان تېمى ئۆينىڭ بىر ۋە ئاخىرىغىچە ساھىلنىڭ تۈۋىگىچە، قىيانىڭ

 نىلگىىۈننى. ئولتىىۇردۇم بېرىىىپ بۇلۇڭىغىا  بىىىر چۈشىىمەيدىغان كىۈن  تامنىىىڭ ماڭىىدىم، بىىلەن 

 تاماشىىا  ئاسىىتىنى  دېڭىزنىىىڭ تۇرغىىۇن . كىىۆرد م  ۇرۇپ تىى يەردە بىىۇ  كىرىشىىىگە  ئىشىىىكتىن

 كەفال سەزگۈر. يۈر شەتتى ئۈز پ ئاستا ئارىسىدا يوسۇن رنىڭ  الر①چۇرچۇر: قىلىۋاتىمەن

 .تۇردۇم تىنماي. قېچىشاتتى ئۈركۈپ ئاۋازدىنمۇ كىچىككىنە بېلىقلىرى

 ىسىىىنىماسك كېيىىدى،  كېيىمىنىىى غەۋۋاسى ر  بىرسىىى كېىيىن؛  ۋاقىتىىتىن ئىۇزۇن  خېلىى 

 ئىىۈز پ كەينىىدىن  بېلىقلىرىنىىڭ  كەفىىال ۋە بەتلىىدى  مىلتىقىنىى  ئاسىىتىدا سىۇنىڭ  تاقىىدى، 

 بەك چۈشۈۋېلىشىىغا  پېىيىگە  بېلىقلىرىنىىڭ  كەفىال  گۇي رنىىڭ  يارىمىاس  مۇشىۇنداق . كەتتىى 

 قىيىا  باشىقا  ۋە بېلىقلىىرى  كەفىال  تىنجىىدى،  يەنە سىۇ  كېىيىن  ئىازدىن  بىر! كېلىدۇ ئاچچىغىم

 .باشلىدى چۈشۈشكە نۇرى كۈن ئۈستۈمگە ئاندىن. باشلىدى كۆر نىشكە يەنە بېلىقلىرى
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 باشقا ئۆيدىن بىزنىڭ بىلەن ئۆيى غەلىتە ۋە كونا ئۇالرنىڭ يەردە بۇ چېغىمىزدا، كىچىك

 تېىزىمغىچە  مەن كېلەتتىۇق،  يەرگە بىۇ  مەن ۋە نىلگۈن مەتىن، ئىدى، يوق ئۆي  ھېچقانداق

. تۇراتتىۇق  كۈتىۈپ  ئۈچىۈن  تۇتىۇش  بېلىقلىرىنىى  ىنىا خوررزب ياكى چۇرچۇر ۋە كىرەتتىم سۇغا

 يەمچۈكنى لېكىن مەتىن، دەيتتى كەتسۇن، قويۇۋەت كېلەتتى، بېلىقلىرى قىيا داۋاملىق لېكىن

 سۇ قۇتىغا ئاندىن قوياتتىم؛ سېلىپ قۇتىغا كەلمەيتتى، بەرگۈم قويۇپ ئۈچۈن يەۋەتكەنلىكى

 يىا  نىلگىۈن  مەن؛ دەيتىتىم  ئەمەس، كىۆز  پىى   مەن! قى تتىى  مازاق مەتىن قويسام تولدۇرۇپ

 قىيىا  ئىۇ  ھېسىابىنى  يەمچۈكنىىڭ  ئىۇ  مەن ئەمەس، كۆز پى  مەن ئاڭلىمايتتى؛ يا ئاڭ يتتى،

 چېگىشنىڭ  ئوق ئۇچىغا قارماقنىڭ تىقىۋالدى، بېلىقنى مەتىن،. دەيتتىم ئالىمەن، بېلىقىدىن

 ئىۇ _ نىلگىۈن،  دەيتتى ،_ بالى ر! كۆز پى  دېگەن نېمە بۇنىڭغا، قارا چېگىپتۇ، ۋېنتا ئورنىغا

 بولۇش درس  بىلەن ئۇالر بوالمدۇ؟ بولىدۇ، ئۇۋال بېرىڭ ر، قويۇپ دېڭىزغا كېيىن بېلىق رنى

 .بولىدۇ سالساڭ پىياز ياڭيۇ، بولىدۇ، قىلغىلى شورپا بېلىقىدىن قىيا. بىلىمەن تەس،

 ھەپىلىشىىپ   لەنبىى  نەرسىىلەر  بىىر  ھەمىشىە . قىلىدىم  تاماشا قىسقۇچپاقىنى بىر كېيىن

 قىسىقۇچلرىڭنى  بىىلەن  ئاياغلىرىىڭ . كېلىىدۇ  خىيالچىان  ۋە ئەنسىىز  قىسىقۇچپاقى ر  تۇرغاچقا،

 نەرسىلەرنى كۆپ مەندىن گويا قىسقۇچپاقى ر بۇ سەن؟ مىدىرلىتىدىغانسەن ئۇنداق نېمىدەپ

 ئىاۋۇ  ئاپئىاق  قورسىاقلىرى . پىوچى  ۋە قاقۋاش تۇغۇلۇشتىن  ھەممىسى: قى تتى بىلىدىغاندەك

 .قاقۋاش باللىرىمۇ قىسقۇچپاقا يۇمشاق

 كىرىپ سۇغا قالدى، كۆر نمەي تېگى سۇنىڭ ۋە باشلىدى داۋالغۇشقا يۈزى سۇ كېيىن

 قولۇڭدا: كۆرد م قاراپ ئىشىككە. كەتتى بولۇپ الي تېخىمۇ سۇ كۆپەيگەنسىرى چىقىدىغان ر

 .ماڭدىڭ ئۇدۇل ماڭا ،كەلدىڭ تەرىپىگە بۇ ساھىلنىڭ. نىلگۈن كىرىپسەن ئىچىگە سومكا،

 بىاغىردىقى  مەن سىالدى،  كىۆڭلەكنى  سىېرىق  ئۈستىدىكى توختاپ، بىردىن  ۋە كەلدى

 يېتىۋېدى سۇنۇپ قولىنى – پۇت  ۋە سالدى ئېلىپ ئەدىيال بىر تۇرىۋېدىم، دەپ ھاۋارەڭكەن

 كىتاپنى ھاۋادا. باشلىدى ئوقۇشقا ئېلىپ كىتاپ بىر سومكىسىدىن كېيىن. قالدى كۆر نمەي

 .ئويلىدىم. كۆرەلىدىم بېشىنى  بىلەن قولى تۇرغان تۇتۇپ

 سۇ يۈز مگە دەپ سەگىدەي. ئوقۇۋاتىدۇ تېخىچە ئۆتتى، ۋاقى  ئۇزۇن. كەتتىم تەرلەپ

 .ئوقۇۋاتىدۇ تېخىچە ۋە ئۆتتى ۋاقى  ئۇزۇن خېلى يەنە. چاچتىم

 كىلىچۈشىى دېڭىزغىا  مەن ئويلىىىدىم، دەپ دەيمىكىىن  نىلگىۈن،  مەرھابىىا بېرىىپ،  يېنىغىا 

 چوڭ ياش بىر مەندىن نېمىشقىكىن: ئويلىدىم دەپ ئاچچىق رمۇ ئەھۋالىڭ؟ قانداق كېلىۋېدىم،

 .كۈنى بىر باشقا بارارمەن، كېيىن. كەلدى يادىمغا ئىكەنلىكى

. ئويلىىدىم  دەپ چىرايلىىق  ماڭدى؛ قاراپ دېڭىزغا تۇردى، ئورنىدىن نىلگۈن چاغدا بىر

 كېرەكلىرىنىىڭ -نەرسىە  ئۈزىۋاتاتتى، ياخشى. باشلىدى ئۈز شكە ۋە سەكرىدى سۇغا بىردىن 
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 نەرسىلىرىڭگە نىلگۈن، ئەنسېرىمە. كېتىۋاتاتتى يىراق پ قىلماي پەرۋا قالغانلىقىغا يەردە ئاۋۇ

. كېتىۋاتىاتتى  ئىۈز پ  قويماسىتىن  قاراپمۇ كەينىگە تېخىچە چۈنكى قويىۋاتىمەن؛ قاراپ مەن

-كىۆز  مەن لىېكىن  مىۇمكىن،  چېقىلىشى كلىرىگەكېرە -نەرسە ئۇنىڭ بېرىپ خالىسا بىرەرسى

 .چېقى لمايدۇ ھېچكىم بولىمەن، قۇالق

 قاراپ ھېچكىممۇ. باردىم قېشىغا كېرەكلىرىنىڭ-نەرسە نىلگۈننىڭ تۇرۇپ، ئورنۇمدىن

 تۇرغىان  ئۈسىتىدە  سىومكىنىڭ  ئىڭىشىتىم، . تۇرسا درستۇم مېنىڭ دېگەن نىلگۈن. سالمايتتى

 قېرى ئىككى تۇرغان يىغ پ ۋە قەبرىستانلىقى خىرىستىيان ر: قارىدىم مۇقاۋىسىغا كىتاپنىڭ

 سىىېرىق ھېلىقىى  ئاسىتىدا  كىتابنىىڭ . يېزىلىپتىىۇ دەپ" ئوغىۇل ر  ۋە ئىاتى ر "  ئۈسىتىدە  ئىادەم، 

  كۆر پ باشقى ر ئۈچۈن، كەلگەنلىكى بىلگۈم پەقەت باردۇ؟ نېمە سومكىسىدا تۇراتتى، كۆڭلەك

 ئاپتاپتىا  سەرەڭگە، قۇتىسى، ماي يۈز: ئاختۇردۇم تېز-ېزت دەپ قالمىسۇن چۈشىنىپ باشقىچە

 يېشىىل  بىىر   كىچىك  قىسقۇچ ر، چا  پورتمال، كىتاب، بىر يەنە ئاچقۇ ، كەتكەن ئىسسىپ

 نىلگىۈن  قارىسىام، . شىشە بىر كىچىك ۋە خالتىسى سامسۇن لۆڭگە، كۆزەينەكلەر، قارا تارغاق،

 نەرسىنى ھەممە دەپ قالمىسۇن چۈشىنىپ اشقىچەب ھېچكىم يۈر پتۇ، ئۈز پ يىراق ردا تېخىچە

 يانچۇقۇمغا دە -چۈشتى كۆز م تارغاققا يېشىل كىچىك تۇرۇپ  قويۇۋاتاتتىم، قويۇپ پېتى ئۆز

 .كۆرمىدى ھېچكىم. سالدىم

  ئىلىدام -ئىلىدام  ۋە چىقتىى  دېڭىىزدىن  نىلگىۈن . سىاقلىدىم  كېتىپ، قايتىپ تەرەپكە قىيا

 قىزدەك بىر كىچىك ئەمەس، قىز چوڭ ياش بىر مەندىن ماققاقارى. ئوراندى لۆڭگىگە ماڭغا 

 كېيىپ كۆڭلىكىنى سېرىق ۋە ئاختۇردى بىردەم سومكىسىنى قۇرۇتتى، بەدىنىنى. كۆر نەتتى

 .كەتتى يۈر پ ئىتتىك

 ئارقىسىىدن  بېرىىپ  يۈگىۈر پ . قالىدىم  دەپ قېچىۋاتامىدىكىن  مەندىن قالدىم، تۇرۇپ 

 بىىردىن   كېتىۋاتسىام،  يۈگۈر پ دەپ چىقاي ئالدىغا تەرەپتىن يان. مېڭىپتۇ ئۆيىگە: قارىدىم

 كەيىىنىمگە مېنىىىڭ ئىىۇ ئەمىىدى چىىۈنكى كەتىىتىم، چۆچىىۈپ باشىىلىدى، مېڭىشىىقا بۇرۇلىىۇپ

 ۋە بۇرۇلدۇم ئوڭغا ئالدىدىن باققالنىڭ. قى تتى كېلىۋاتقاندەك قوغ پ ئىز مېنى چۈشكەنىدى،

 باققالنىىڭ  قارىىدىم؛  چەگىكە   ۇچلىرىمنىبوغقى  ئايىاغ  يوشىۇرۇنۇپ  ئارقىسىغا ماشىنىنىڭ بىر

 .كىردى دۇكىنىغا

. بىىولىمىز قالغىىان ئۇچرىشىىىپ قايتقانىىدا ئىىۆيىگە. ئۆتتىىۈم تەرىىىپىگە بىىىر يەنە يولنىىىڭ

. دەيمەن سېنىڭمۇ؟ تارغاق بۇ نىلگۈن، بېرىمەن، چىقىرىپ يانچۇقۇمدىن: كەچتى خىيالىمدىن

 قانىداق  ئىكەنلىكىنىى  مېنىىڭ . يمەندە قويۇپسەن، چۈشۈر پ. دەيدۇ تاپتىڭ؟ نەدىن ھەئە،

 ئالىدىم،  قېلىىپ  كىۆر پ  قويىدۇڭ،  چۈشىۈر پ  يولىدا  دېمەيمەن، ئۇنداق ياق،. دەيدۇ بىلدىڭ،

 .ئىدىم كەتكەن تەرلەپ. ساق ۋاتاتتىم ئاستىدا دەرەخ. دەيمەن
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. باشىلىدى  كېلىشىكە  تەرەپىكە  مەن چىقتىى،  دۇكىنىىدىن  باققالنىڭ كېيىن ئازدىن بىر

 بايىاتىن  ئالىدىمغا،  قارىمىاي،  ئۇنىڭغىا . كېتىۋاتىاتتىم  دۇكىنىغا باققال نمۇمە ياخشى، ھەجەپ

 .كۆتۈرد م بېشىمنى. ماڭدىم قاراپ بوغقۇچلىرىغا ئايىغىمنىڭ رېزىنكە چەگكەن

 .ئويلىدىم دەپ چىرايلىق نېمانچە. دېدىم_ !مەرھابا_ 

 .قويمىدى كۈلۈپمۇ دېدى،_ مەرھابا،_ 

 .ىمېڭىۋەرد ئۇ لېكىن توختىدىم، مەن

 .كەتتى چىقىپ بۆلەكچى  ئاۋازىم. دېدىم_ نىلگۈن؟ ماڭدىڭمۇ ئۆيگە_ 

 .قالدى كېتىپ قىلماي گەپ ئارتۇق ۋە دېدى_ ھەئە،_ 

 سىاالم  تاغامغىا  رەجەپ_ : توۋلىدىم يەنە ئاندىن. توۋلىدىم ئارقىسىدىن دەپ_ !خوش_ 

 !ئېي 

 جايىمىىدا تۇرغىىان .قويمىىىدى دەپمىىۇ مىىاقۇل، بىىىر، قايرىلىىىپ،. قالىىدىم ئوڭايسىىىزلىنىپ

 دەپ قالغاندۇ، بىلىپ ئىشنى ھەممە بەلكىم قىلىدۇ؟ بۇنداق نېمىشقا. قالدىم قاراپ ئارقىسىدىن

 دېگەن ئادەم قالغاندا، ئۇچرىشىپ يولدا بولسۇن؟ ئىش نېمە قالغۇدەك بىلىپ لېكىن ئويلىدىم،

 تىوغرا  ىلەركىشى . ماڭىدىم  ئوي نغىا  ! قىززىىق  قىلمامىدۇ؟  سىاالم  درسىتىغا  چېغىدىكى كىچىك

 ئايىاپ  سىائەتنىمۇ  – سىاالم  بىرىىدىن -بىىر  قېلىشتى، بولۇپ غەلىتە ھازىر ئادەملەر: دېيىشىدۇ

 بېرىپمۇ ئۆيىگە چاغقىچە بۇ نىلگۈن كەلدى، ئېسىمگە بارلىقى لىرا 51 يانچۇقىمدا. كېتىشىدۇ

 مەن م،ئويلىىدى  دەپ دەي، گەپنىى  ھەمىمە  قىلىپ تېلېفون بىر ئوي ۋاتقاندۇ؟ نېمە بولغاندۇر،

 دېيىشىنى  نېمە تېلېفوندا. قىلمايمەن تەلەپ نەرسە بىر باشقا كۆر شسۇن، بۇرۇنقىدەك بىلەن

 ئىش رنىمۇ باشقا بولماقچىدى؟ نېمە بولىدۇ، دېسەممۇ كۆرىمەن، ياخشى سېنى. ماڭدىم ئوي پ

 دېىىگەن نىېمە  دۇنيىىا بىۇ . كىشىىىلەر يىرگىنىشىلىك  مېڭىشىىقان سىاھىلغا  كىىوچى ردا. ئويلىىدىم 

 !يمىقانقاال

 دارۋىنئوغلىىۇ، . يۈگۈرتتىىۈم  كىىۆز  ئېلىىىپ دەپتىرىنىىى  تېلېفىىون  كىىىردىم،  پوچتىخانىغىىا

 بىىۇ نومىىۇر، -21 كوچىسىىى، قىرغىىاق جەننەتھىسىىار،. يېزىلىپتىىۇ دەپ ئائىلىسىىى سىىاالھىددىن

 سېتىۋالدىم، تەڭگە تۆلەپ لىرا 21. يېزىۋالدىم قەغەزگە دەپ كەتمىسۇن ئارىلىشىپ ئادرېسنى

 نومۇرغا ئاخىرقى ئەڭ لېكىن ئاي ندۇردۇم، نومۇرلىرىنى تېلېفون كىردىم، ىغابوتكىس تېلېفون

 خاتىا . ئۈز ۋەتمىىدىم  تېلېفىوننى  لىېكىن . سىالدىم  ئاي ندۇرۇپ نى8 ئورنىغا نىڭ 1 كەلگەندە

 تىرىقشىپ تەڭگە لىرالىق ئون قويۇۋەتمىگەچكە، تېخىچە مەن جىرىڭلىدى، تېلېفۇن ئۇرۇلغان

 .ئۇالندى لېفونتې ۋە چۈشتى ساندۇققا

 .ئاۋازى ئايالنىڭ بىر دېدى_  ۋەي،_ 

 .دېدىم_ بۇ؟ قەيەر  ۋەي،_ 
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 بولىسىز؟ كىم_ دېدى،_ ئۆيى، بەينىڭ پەرھات_ 

 .دېگەن پاراڭلىشاي_ دېدىم،_ درستى، بىر_ 

 ئىشتى؟ نېمە_ قىزىقسىنىپ، ئاۋاز ئۇ دېدى_ سۆزلەڭ، قېنى_ 

 قۇدۇققا پۇلۇم لىرا 21. ئوي ندىم دەپ ەيد نېمە ئەمدى ۋە دېدىم_ ،!ئىشتى بىر مۇھىم_ 

 .ئىدى كەتكەن چۈشۈپ

 .ئۇ دەۋاتاتتى_  بولىسىز؟ كىم سىز_ 

 .بەرگىنە ئېرىڭگە تېلېفوننى_ دېدىم،_ !دەيمەن بەيگە پەرھات_ 

 بولىسىز؟ كىم سىز_ دېدى،_ پەرھاتقىمۇ؟_ 

 خادىمى چتىخاناپو قارىدىم، ئەينىكىدىن بوتكىنىڭ. دېدىم_ !سەن چاقىرە ئۇنى ھەئە،_ 

 .بېرىۋاتاتتى ماركا بىرسىگە: ئىدى ئالدىراش

 .ئاۋاز ھېلىقى دەۋاتاتتى_ بولىسىز، كىم سىز_ 

 !كۆرىمەن ياخشى سېنى_ دېدىم،_ كۆرىمەن، ياخشى سېنى_ 

 بولىسىز؟ كىم سىز نېمە؟_ 

 سىىلەر  كەتتىى،  چۈشۈپ  قولغا كوممۇنىست رنىڭ دۆلەت! جاالپ ئاقسۆڭەك ئاناڭنى_ 

 ... سېنى مەن جاالپ، يالىڭا ، يېرىم ەتېخىچ

 پۇل رنى ئاشقان خادىمى پوچتىخانا. قويدۇم قويۇپ ئاستا مەنمۇ. قويۇۋەتتى تېلېفوننى

 لىىىرا 21 ھېچۇولمىسىىا. قويمىىدى  قىىاراپمۇ ماڭىا . چىقىىتىم سىىرتقا  ئالىىدىرىماي. قايتۇرۇۋاتىاتتى 

 ماڭغىا   چىقىىپ  تىخانىىدىن پوچ. بولىدى  ئاغرىمايىدىغان  قىارنىم  دەپ بولدى يوق بىكاردىن 

 لىراغىىا 61 بولسىىا، ئىىاچقىلى كۆڭىىۈل بۇنچىلىىك  لىراغىىا 21 بىىار؛ پۇلىىۇم لىىىرا 61 يەنە: ئويلىىدىم 

 بىلمەيدۇ، مېنى مانا، دېگەن ماتېماتىكا. بولىدۇ ئاچقىلى كۆڭۈل كۆپ ھەسسە تۆت بۇنىڭدىن

 بوپتىۇ،  تىدۇ،سىاقلىتىۋا  قالىدۇرۇپ  سىىنىپ  بېىرى  يىلىدىن  بىىر  قارىغاچقىا،  دەپ چۈشىەنمەيدۇ 

 . قالماڭ ر يەپ پۇشايمان ئۆز ڭ ر ئاخىرىدا بىلىمەن، ئوبدان ساق شنى مەن ئەپەندىلەر،
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 باب ئۈچىنچى ئون
 

 

 كېلىىپ . سىاق ۋاتاتتى  ئىۇنى  بەي فىارۇق  كەلىدى،  قايتىىپ  سىاھىلدىن  خىانىم  نىلگىۈن 

 مۈگىىدەۋاتاتتى؛  بىىرى  يەنە ئوقۇۋاتاتتى، گېزى  بىرى. بەردىم ناشتىلىقلىرىنى ئولتۇرۇشتى،

 گەبىزەگە،  ئېلىپ، سومكىسىنى يوغان بەي فارۇق ئاندىن. يېيىشتى  كۈلۈشكە  پاراڭلىشىپ

 تېخىچە بولسا مەتىن. كەتتى ئوقۇغىلى كىتاب تەرەپكە قاشا نىلگۈنمۇ ماڭدى؛ ئارخىپخانىغا

 چىىوڭ. چىقىىتىم قەۋەتىىكە ئۈسىىتۈنكى تىىۇرۇپ يىغىشىىتۇرماي ئۈسىىتەلنى. ئوقۇۋاتىىاتتى كىتىاپ 

 .كىردىم ئىچىگە چېكىپ ئىشىكىنى ىمنىڭخان

 الزىممۇ؟ نەرسە بىرەر_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ ماڭدىم بازارغا مەن_ 

 بارمۇ؟ بازار يەردە بۇ_ دېدى،_ بازار؟_ 

 نىېمە  بىارىمەن،  يەرگە شىۇ _ دېىدىم، _ ئېچىلغانتىغۇ، دۇكان ر ئالدىدا يىلنىڭ نەچچە_ 

 كېلەي؟ ئالغا 

 .دېدى_ !نئالمايمە ھېچنىمە ئۇالردىن_ 

 بوالر؟ قىلساق نېمە چۈشتە_ 

 !قىل نەرسە بىر بولغۇدەك يېگىلى_ دېدى،_ بىلەي، نېمە مەن_ 

 ئېلىپ پۈگەتلەرنى شىشىلەرنى، قۇرۇق خالتىنى، تور يەشتىم، پەرتۇقنى چۈشتۈم، پەسكە

 دەپ ئەمەسلىكىنى نېمە ئەمەس، ئىكەنلىكىنى نېمە نەرسىلەرنىڭ بولغۇدەك يېگىلى. ماڭدىم

 بىلىىمەن  بولىدى،  يىىل  قىرىق لېكىن قاالتتى، ماڭا تېپىش ئوي پ چاغ ردا بۇرۇنقى. ىدۇبېر

 كىوچى ردا . تەرلەۋاتىاتتىم  بولىۇپ،  كەتىكەن  ئىسسىىپ  ھىاۋا ! يەيىدىغانلىقىنى  نىېمە  بۇالرنىڭ

 بىار  كېتىۋاتقىان ر  چېپىپ ئىشقا ئىستانۇۇلغا ۋاقىتتىمۇ مۇشۇ بولۇپ، قالغان جىق پ ئادەملەر

 .ئىدى

 كۆر نىشكە دەرەخلىرى گى س ۋە باغ ر باشلىدى، ئازالشقا ئۆيلەر ماڭدىم، قاراپ ڭگەدۆ

 يىولنى  ئىىدىم،  خۇشىال . ئىىدى  بىار  تىېخىچە  قۇشى ر  ئۈسىتىدە  دەرەخلەرنىىڭ -دەل. باشىلىدى 

 تېلېىۋىزرر  ئىۆگزىلەردىكى  ئۆيلەر، كېيىن ئازدىن بىر ماڭدىم، بىلەن يول توپا دەپ ئۇزاتماي

 .دىكۆر ن ئانتېنىلىرى

 . سېغىۋاتاتتى كاال ھامما جەننەت بىلەن ئايالى نەۋزاتنىڭ
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 بىاركەن  نەۋزاتمۇ. بولىدۇ پەيزى تېخىمۇ قىلسا تاماشا تۇرغاندا چىقىپ ھورى قىشلىرى

 .باردىم قېشىغا. تۇرۇپتۇ ئېڭىشىپ موتوسىكلىتقا قويغان يۆلەپ تېمىغا بىر يەنە ئۆينىڭ. ئەنە

 . دېدىم_ مەرھابا،_ 

 بارمىقىنى يەرلىرىگە بىر موتوسىكلىتنىڭ. قارىمىدى قايرىلىپ لېكىن دېدى،_ مەرھابا،_ 

 .كوچى ۋاتاتتى تىقىپ

 كوچى پ، ئېغىزىنى ئاندىن. تۇردۇق قىلماي سۆز-گەپ بىردەم

 .دېدىم_ قالدىمۇ؟ بۇزۇلۇپ_ 

 بۇ؟ قاالمدۇ بۇزۇلۇپ_ دېدى،_ !ياقەي_ 

 يىل ئىككى. كېيىدۇ بېشىغا لىنىمەھەل گۈر لدىتىپ ۋە ماختىنىدۇ بىلەن موتوسىكلىتى

 مىنىپ ئۇنىڭغا ئەتىگەنلىرى. ئالدى پۇلىغا تاپقان سېتىپ سۈت ۋە قىلىپ باغۋەنلىك بۇرۇن

 يېرىم -بىردەم ئالىمەن، كېلىپ ئۆز م دېگەنىدىم، ئەكەلمە، بىزگە مەن لېكىن تارقىتىدۇ، سۈت

 .مۇڭدىشىمىز دەم

 ئەكەپسەنغۇ؟ شىشە ئىككى_ 

 .كەلگەنىدى بەيلەر فارۇق_ دېدىم،_ ھەئە،_ 

 !قوي مەيەرگە ھە،_ 

 كەمچەنىگە  ئىاۋۋال . چىقتىى  ئېلىىپ  كەمچەننى بىلەن كاناي ئىچىدىن. قويدۇم قويۇپ

 .تۆكىدۇ شىشىگە بىلەن كاناي ئاندىن قۇيۇپ،

 كەلمىدىڭغۇ؟ قەھۋەخانىغا بولدى، كۈن ئىككى_ 

 .ئۈندىمىدىم

 .ربىيەسىزلەرتە بولمىسۇن، كارىڭ بىلەن نومۇسسىزالر ئۇ ھە،_ 

 .ئويلىدىم

 ئاشۇنداق_ كېيىن، بىردەمدىن دېدى_ راستمىدۇ؟ يېزىلغان ر گېزىتتە ئۇ راس ، ھە،_ 

 بولغىيمىدى؟ راستىن  ساناتورىيەسى پاپى ر

 .ئىدى ئوقۇشقان ھەممىسى گېزىتنى

 نومۇسسىىىىزالرغا ئىىىۇ_ دېىىىدى،_ قالىىىدىڭ، كېتىىىىپ قېيىىىىداپ ھامىىىان شىىىۇ سىىىەنمۇ_ 

 باردىڭ؟ نەگە! ىمدۇئەرز ئاچچىقلىنىشقا

 .كىنوخانىغا_ 

 .بېرە سۆزلەپ_ دېدى،_ قويۇپتىكەن؟ كىنونى قايسى_ 

 ئاغزىغا بولۇپ، تولدۇرۇپ ھەممىسىنى شىشىلەرنىڭ تۈگىگەندە گېپىم. بەردىم سۆزلەپ

 .باشلىغانىدى قاپ شقا پۈگەت
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 ېزىنكەر ھاراق رغا ناچار. كەتتى قىممەتلەپ_ دېدى،_ ھازىر، تەس تاپماقمۇ پۈگەت_ 

 قويسىاڭ ر  يىتتىرىىپ . تۇرۇۋاتىمەن دەپ يىتتىرىۋەتمەڭ ر پۈگەتلەرنى مەنمۇ. ئىشلىتىۋاتىدۇ

 قېتىلغان دررا بالىلىرىڭ رغا خالىمىساڭ ر. ئەمەس سۈتچىلىكى پىنار مەن چۈنكى. لىرا ئون

 .ئىچۈر ڭ ر سۈت

 ۈگەتلەرنىپى  بەرگەن بەي فىارۇق  يانچۇقۇمىدىن . تىۇراتتى  قىلىىپ  دائىىم  گەپلەرنى بۇ

 خىۇش  كىۆڭلى  پەقەت. قالىدىم  يالتىيىىپ  نېمىشىقىدۇر  ئانىدىن  بولىۇپ،  دەپ بېرەي چىقىرىپ

 :دەپ بولسۇن

 .دېدىم_ كەتتى، قىممەتلىشىپ نەرسە ھەممە_ 

. ھاياجان نغانىىىىدى  تولىىىدۇرغا ، ئىتتىىىىك ئىتتىىىىك، شىشىىىىلەرنى دېىىىدى_ !شىىىۇ_ 

. سىالمىدىم  قىۇالق  زېرىكىپ تتى،كە سۆزلەپ ھەققىدە چاغ ر ياخشى بۇرۇنقى قىممەتچىلىك،

 بىۇالرنى  مەن_ : كېىيىن  بولغانىدىن  جاي شىتۇرۇپ  سىېۋەتكە  تولىدۇرۇپ،  شىشىلەرنى ھەممە

 دەسسىىەپ پېىىدالنى. كېىىتەي ئالغىىا  ئۆيىىۈڭگىچە سىىېنى خالىسىىاڭ_ دېىىدى،_ تىىارقىتىمەن،

 .توۋلىدى دەپ!" بولە. " مىندى ئالدۇردى، ئوت گۈر لدىتىپ موتوسىكلىتىنى

 .كېتىمەن ئاي نغا _ مەن، دېدىم _بولدى،_  

 .قالدى كېتىپ غۇيۇلداپ مىنىپ موتۇرغا ۋە دېدى_ مەيلى،_ 

. تىۇردۇم  قىاراپ  چاڭغىا -توپىا  كۆتىۈر لگەن  ئارقىسىىدىن  قەدەر چىققانغا يولغا ئاسفالى 

. ماڭدىم كۆتۈرگىنىمچە خالتىدا تور شىشىلىرىنى سۈت. قالغانىدىم بولۇپ خىجىل ئۇنىڭدىن

 تېخىچە ھامما جەننەت بىلەن ئايالى نەۋزاتنىڭ. قارىدىم ئارقامغا قايرىلىپ ېيىنك ئازدىن بىر

 تارقالغان ۋابا ئانام، دەيتتى كۆرگەنىكەن، مەزگىلىنى ۋابا ھامما جەننەت. سېغىۋاتاتتى سۈت

 قالدى، ئارقامدا تومۇزغى ر ئۆتتۈم، باغ ردىن. كېتەتتىم قورقۇپ بېرەتتى، سۆزلەپ چاغ رنى؛

. ئۆزگەرمىىدى  قىلچىلىىك  يەرلەر بىۇ  بېىرى  يىل ردىىن  ئىۇزۇن . باشىلىدى  كۆر نىشكە ئۆيلەر

 بولۇشىىىتى، كېلىشىىىدىغان  كىشىىىىلەر ئۈچىىۈن  ئىىىوۋالش ئىىوۋ  ئايلىرىىىىدا سىىېنتەبىر  كېيىىنچە 

 بوالتتى، ئىت ر بېقىلغان ئوبدان تۇرىدىغان، ئېتىپ ئۆزىنى تەلۋىلەرچە ئىچىدە ماشىنىلىرىنىڭ

 تۈۋىدە يېرىنىڭ كەتكەن چاك تامنىڭ بىر! تاش يدۇ ئېتىپ الى ر،ب كەلمەڭ ر يېقىن ئۇالرغا

 دەپ ئوغلىىۇم، بىلەمسىىەن تاشىى يدۇ، قانىىداق قىۇيرۇقىنى ! كەتتىىى قېچىىىپ! كەسىىلەنچۈك بىىر 

: قىارايتتىم  قورقۇمسىراپ ئۈنچىقماي كۆرە؟ قائىدىگە قايسى بەي، ساالھىددىن سورىغانىدىن

 ۋە دېدى بېرەي، يېزىپ قەغەزگە توختا،. دادا ىرب كەتكەن ھالىدىن ۋە مۈكچەيگەن ھارغۇن،

 يەنە كۈنلىرىدە ئاخىرقى ئۆمرىنىڭ. ساق ۋاتىمەن تېخىچە بەردى، يېزىپ دەپ دارۋىن چارلېس

 ساڭا ئوغلۇم، بۇ تىزىملىكى نەرسىلەرنىڭ بولغان ئارتۇق ۋە كەم بىزدە: بەرگەنىدى قەغەز بىر

: قارىدىم ئېلىپ قەغەزنى. قاالرسەن چۈشىنىپ ەكۈنلەرد بىر بەلكىم قالدۇرىمەن، بۇنى پەقەت
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 بويى كۈن تۇراتتى؛ تىكىلىپ ماڭا كۆزلىرى كەتكەن قىزىرىپ ئىچىپ ھاراق. ئىدى يېزىق كونا

 ئاخشىىاملىرى. چارچىغانىىدى  ئىشىلىگەنىدى،  ئېنسىكلوپېدىيەسىىگە  چىقمىاي  ھوجرىسىىدىن 

 بىر باغنىڭ يوقۇتاتتى؛ خۇدىنى ،ئىچەتتى ئۆلگۈدەك قېتىم بىر ھەپتىدە ئاندىن ئىچەتتى، ھاراق

 كىۈنلەپ  بەزىدە قەدەر، قالغانغا يېتىپ بولۇپ بىھوش بويىدا دېڭىز ياكى ھوجرىسىدا يېرىدە،

 تېشىىىىغا ھوجرىسىىىغا  خىىانىم  چىىىوڭ كىىۈنلەردە  ئۇنىىداق . يىىىۈرەتتى كېزىىىپ  ئەلەس-مەسىى  

 چىرايلىىق  ئىۇ  لىېكىن  ، كىۆپ  ئىادەم  بىاردىم،  يېنىغىا  قاسسىاپنىڭ . كىرىىۋاالتتى  چىقمايىدىغانغا 

 .ئىدى يوق ئايال قارامتۇل

 .ماھمۇت دېدى_ رەجەپ، قالىسەن، ساق پ بىردەم_ 

 ھوشىدىن ئۇنى ئاندىن. خۇشياقتى ئولتۇرۇش قاپتىمەن، ھېرىپ كۆتۈر پ شىشىلەرنى

 يەردە ئىۇ  سىوغۇقتا  تېرىمىسىۇن،  چاتىاق  يەنە كىۆر پ  خىانىم  چىوڭ  تاپقىنىمىدا  يەردە كەتكەن

 يەردە بىۇ  نېمىشىقا  ئەپەنىدىم، : ئويغىتىاتتىم  بېرىپ ھالدا كۇلدىغانپو يۈرىكىم دەپ قالمىسۇن

 يېتىىڭ،  ھىوجرىڭىزدا  ئىۆيگە،  يىۈر ڭ  قالىىدۇ،  ئۆتىۈپ  سىوغۇق  ياغقىلىۋاتىىدۇ،  يىامغۇر  ياتىسىز،

: تىل يتتىىى بىىىلەن ئىىاۋازى يەتىىكەن قېرىلىىىق غىىۇدۇرايتتى، دەپ نېمىلەرنىىى بىىىر. دەيتىىتىم

 بىىىر كىتىىابىمنى بىىۇ! بىكىىار ھەممىسىىى! ەملىىىكەتم لەنەتتەگكىىۈر! مەملىىىكەت لەنەتتەگكىىۈر

 يوللىغىان  بالىدۇرراق  تېخىمۇ ئىستەپانغا رېسالىنى ھېلىقى ھېچۇولمىسا بولسام، پۈتتۈرەلىگەن

 ياق، ئۇخ ۋاتىدۇ، شەرق پۈتۈن ئۇخ ۋاتىدۇ، مىللەت بىر پۈتۈن بولدى، قانچە سائەت بولسام؛

 بولسىىيدى،  بولغىان  خوتۇنۇم بىر ۈمدىكىدەككۆڭل ئاھ، يوق، ھالىم لېكىن كەتمەيدۇ، بىكارغا

 يىۆلىنەتتى،  ماڭىا  ۋە تىۇراتتى  ئورنىدىن ئاندىن! ئوغلۇم رەجەپ، كەتتى، ئۆلۈپ قاچان ئاناڭ

 ھىۇزۇر  بىىر  لەقىۋاالرچە  ئويغىنىار؟  قاچان سېنىڭچە: كوتۇلدايتتى يەنە يولدا. ماڭاتتىم ئېلىپ

 ھۇزۇرلىرىغىىا دۆتلەشىىتۈرىدىغان ەمنىئىىاد يالغانچىلىق رنىىىڭ: سىىاراڭ ر ئۇخ ۋاتىىىدۇ بىىىلەن

 كېلدىغانلىقىغا ماس ھېكايىلەرگە ئىپتىدائى ۋە سەپسەتە كاللىلىرىدىكى دۇنيانىڭ كۆمۈلۈپ،

 باشىلىرىغا  ئېلىىپ  تاياق قولۇمغا. ئۇخلىشىۋاتىدۇ ئىچىدە شادلىقلىرى ئىپتىدائى ئىشىنىشنىڭ

 كۆر پ ئويغىنىپ ئېرىغدىلىڭ ر، ردىنيالغانچىلىق  بۇ كالۋاالر،! ئۇالرنى ئويغىتىمەن ئۇرا-ئۇرا

 ھوجرىسىنىڭ خانىمنىڭ چوڭ چىقىۋاتقاندا، ھوجرىسىغا يۆلەپ ئۇنى مەن ئاندىن،! بېقىڭ ر

 قارىغىان  قىزىقسىىنىپ  ۋە يىىرگەنگەن  ئۇنىىڭ  قاراڭغۇلۇقتىا  يېىرىم  ئېچىلىىپ،  ئاسىتا  ئىشىكى

 بىچىارە  دەيتتىى،  وتىۇن، خ ئەخىمەق  ئىاھ،  چاغىدا،  ئىۇ . كېتەتتىى  يوقاپ بولۇپ  پەيدا كۆزلىرى

 ياتقۇز كارىۋېتىمغا مېنى خاالس، يىرگىنىمەن پەقەت سەندىن خوتۇن، قورقۇنچاق ئەخمەق،

 بىار،  كەتكىۈم  باشى پ  ئىشىىمنى  دەرھىال  بولسىۇن،  تەييار قەھۋە چېغىمدا ئويغانغان رەجەپ،

 ئۈستۈن-ىنئاست پى نلىرىم ئېنسىكلوپېدىيە ئۆزگەرتىشتى، ئېلىپۇەنى كېرەك، بولۇشىم چاققان

 ئىۇخ پ  سىۆزلەپ -سىۆزلەپ  ۋە دەيتتىى  سااللمىدىم، تەرتىپكە يىلدا بەش ئون كەتتى، بولۇپ
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 چىقىىپ  چىقارمىاي  شىەپە  ھوجرىىدىن  كېىيىن،  تۇرغانىدىن  قاراپ بىردەم ئۇخلىشىغا. قاالتتى

 .كېتەتتىم

 خۇددى ماڭا بالىسى ئايالنىڭ بىر قىلدىم، ھېس ئەمدى. قاپتىمەن ئولتۇرۇپ ھاڭۋېقىپ

 قى ي، خىيال ئىش رنى باشقا. سىقىلدى ئىچىم. تۇراتتى قاراپ قالغاندەك ئادىشىپ قلىدىنئە

 .ماڭدىم ئېلىپ شىشىلەرنى تۇرۇپ، ئورنۇمدىن بواللماي، چىداپ ئاخىرى لېكىن دېدىم،

 .كېلىمەن تۇرۇپ سەل مەن_ 

 چىدىغىلى اقاراشلىرىغ قىزىقسىنىپ بالى رنىڭ. ماڭدىم قاراپ باققالغا چىقىپ يەردىن ئۇ

 بىىالىلىق قىلمىاي   تىوي  ئانىام  بىوالتتىم،  ھەيىران  شىۇنداق  مەنمىۇ  چېغىمىدا  كىچىىك . بولمايىدۇ 

 دادا دادامنىىىڭ ئانىىام ئىىىدى، ئىشىى ر كېيىنكىىى بىىۇ لىىېكىن ئىىوي يتتىم، دەپ بولغىاچقىمىكىن، 

 .ئىش ر كېيىنكى بەرگەندىن دەپ ئەمەسلىكىنى

 مۇ؟كۆرمىدىڭ مېنى_ بىرسى، دېدى_ !تاغا رەجەپ_ 

 .ئىكەن ھەسەن_ 

 بۇ قىلىۋاتىسەن  نېمە. قىلماپتىمەن دىققەت_ دېدىم،_ قاپتىمەن، كۆرمەي توۋا، ۋاي_ 

 يەردە؟

 .دېدى_ ھېچنىمە،_ 

 بۇ يەردە، بۇ ساڭا بار نېمە_ دېدىم،_ ھەسەن، ئۆگەن دەرسىڭنى كەت، ئۆيۈڭگە ماڭە_ 

 !ئەمەس يەر كېلىدىغان سەن

 نېمىشقا؟_ 

 .دېدىم شۇنداق دەپ قىل تەكرار دەرسىڭنى دېدىم،_ باالم، اقالم چۈشىنىپ خاتا_ 

 ئاخشىاملىرى . ئىسسىىق  بەك ھاۋا_ دېدى،_ تاغا، قى لمايدىكەنمەن تەكرار ئەتىگەندە_

 .قىلىۋاتىمەن تەكرار

 شۇنداقمۇ؟ بار، ئوقۇغۇڭ_ دېدىم،_ ئەتىگەندىمۇ، قىل، تەكرار ئاخشامدىمۇ_ 

 ياخشى مەن. ئەمەس تەسمۇ ئويلىغاندەك سەن قۇشئو_ دېدى،_ بار، ئوقۇغۇم ئەلۋەتتە_ 

 .ئوقۇيمەن

 .كەت ئۆيۈڭگە ئەمدى ماڭە_ دېدىم،_ !بۇيرۇسا خۇدايىم_ 

 قانداق سورىشىم، شۇڭا كۆرد م، نى«ئانادرل» ئاق_ دېدى،_ كەلدىمۇ؟ بەيلەر فارۇق_ 

 كەلدىمۇ؟ مەتىنمۇ بىلەن نىلگۈن تۇرۇپتۇ؟

 .تۇرۇپتۇ ئوبدان_ دېدىم،_ كەلدى،_ 

 درست ردىن بۇرۇن كۆرد م، باياتىن_ دېدى،_ قوي، ئېيتىپ ساالم نىلگۈنگە مەتىنگە، _

 .ئىدۇق
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 .كەت ئۆيۈڭگە ئەمدى سەن_ دېدىم،_ ماقۇل،_ 

 ماڭا تاغا، رەجەپ دېگەن سوراي نەرسە بىر سەندىن لېكىن_ دېدى،_ كېتىمەن، ھازىر_ 

 .ھازىر قىممەت بەك دەپتەر ئاالتتىم، دەپتەر بوپتىكەن، بەرسەڭ لىرا 51 بىر

 .دېدىم_ چەكمەيدىغانسەن؟ تاماكا_ 

 ...دەيمەن كەتتى تۈگەپ دەپتىرىم_ 

 .بەردىم چىقىرىپ لىرا 11 قويدۇم، يەرگە شىشىلەرنى

 .دېدى_ يەتمەيدۇ، بۇ_ 

 !ھە-كېلىۋاتىدۇ ئاچچىغىم_ دېدىم،_ بولدى، ماڭە_  

 بىىردىن   بولۇپ مېڭىپ. قى تتىم قانداق تۇراي، ئېلىپ قېرىنداش_ دېدى،_ ماقۇل،_ 

 .بولىدۇ خاپا بىكار -دېدى،_ بوالمدۇ؟ قويما، دەپ دادامغا_ :توختاپ

 .قىلما خاپا_ دېدىم،_ بولسا، ئۇنداق_ 

 ئىىدى،  يىوق  ھىېچكىم . بىاردىم  قېشىىغا  نازمىنىىڭ  باققال ئالدىم، شىشىلىرىمنى. كەتتى

 .پاراڭ شتۇق بىردەم قارىدى، ماڭا. يېزىۋاتاتتى نېمىلەرنىدۇر دەپتەرگە. ئالدىراش نازمى لېكىن

 قىى ي،  نىېمە  دەپ يىۈرگىنىنى  ئىچىىپ  بەي؟ فىارۇق . دېدىم ياخشى. سورىدى ئۇالرنى

 بىوپ  چىوڭ  ئۇالرمۇ باشقى ر؟. ئېلىۋاتسا شىشىلەپ كېلىپ ئاخشىمى ھەر بىلىدۇ، دېمىسەممۇ

 كېلىىپ  ىئەتىگەنلىر. نىلگۈن نىمىدى؟ ئىسمى دېدى، تۇرۇۋاتىمەن، كۆر پ قىزنى. كەتتى

 چوڭ تېخىمۇ بىرسى يەنە. كېتىپتۇ بوپ چوڭ ھەئە،. كېتىپتۇ بوپ چوڭ. ئېلىۋاتىدۇ گېزى 

 سۆزلەپ ئويلىغانلىرىنى توغرۇلۇق ئۇ ۋە كۆر پتۇ ئۇنىمۇ. مەتىن ئۇ ھەئە،. دېدىم كەتتى، بولۇپ

 بىلىىىىدىغان بىرىمىىىىزگە-بىىىىر. بىىىۇ دېىىىگەن بۇرادەرچىلىىىىك ۋە پاراڭلىشىىىىش مانىىىا،: بەردى

 سۆزلەر،-گەپ قۇرۇق ھەممىسى: كېتىۋاتىمەن سۆيۈنۈپ ۋە بېرىۋاتىمىز سۆزلەپ ىمىزنىئىشلىر

. بەردى ئىىوراپ تارتىىپ  نەرسىىلىرىمنى  ئالغىان . قالىىدۇ  ئېچىلىىپ  كۆڭلىۈم  لىېكىن  بىلىىمەن، 

 ئىاي  قىويىمەن،  يېزىىپ  بېرىپ ئۆيگە. دېدىم بەرگىنە، يېزىپ قەغەزگە پارچە بىر ھېساباتنى

 ھېسابات ر بۇ مانا. كۆرسىتىمەن بەيگە فارۇق قېتىم بىر ئايدا ئۈ  كى،ئىك قىشلىرى ئاخىرىدا،

 خاتا بېقىڭ، قاراپ بىر سىز بوپتۇ، بۇنچىلىك ئاۋۇالر مانچىلىك، ماۋۇالر دەيمەن، بەي، فارۇق

 ئۆينىىىڭ مىىاۋۇ دەيىىدۇ، سىىاڭا، رەھىىمەت رەجەپ، مىىاقۇل. قويمايىىدۇ قىىاراپ. قالمىسىىۇن بىىوپ

 نەم پۈرلىشىپ تۇرىدىغان، پۇراپ تېرە پورتمالىدىن ئايلىقىڭ، سېنىڭ بولسا ماۋۇ چىقىملىرى،

 رەھىمەت  سىالىمەن،  يانچۇقىمغا سانىماي  ئالىمەن،. ئۇزىتىدۇ ئېلىپ پۇل رنى قالغان تارتىپ

 .ئالدىرايمەن بۇراشقا ياققا باشقا دەرھال گەپنى بولۇپ  ئېيتىپ

 چىقىۋاتسام دۇكاندىن. لىدىمتۆ پۇلنى بەردى، يېزىپ قەغەزگە بىر ھېسابات رنى نازمى

 :تۇيۇقسىزال



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 123 

 

  

 .دېدى_ بارغۇ؟ راسىم_  

 .راسىم بېلىقچى_ 

 .كېتىپتۇ ئۆلۈپ تۈنۈگۈن_ دېدى،_ ھەئە،_

 .ئالدىم ئورالمى رنى خالتىنى، تور پۇلنى، ئاشقان. دېمىدىم نەرسە بىر تۇراتتى، قاراپ

 كەلگەنىىدە ىرىئوغىۇلل  چۈشىىتە، ئۆگۈنلىۈككە _ دېىىدى،_بىاركەنتۇق،  كېسىىىلى يىۈرەك _ 

 .قويىدىكەن يەرلىكىگە

 .تۇرىدۇ بېرىپ يۈز جاي ردا يىراق سۆزلىرىمىزدىن-گەپ ئىش ر مۇشۇنداق، مانا
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 باب تۆتىنچى ئون
 

 

 ئىسسىىپ،  كىوي ر -كوچىا  بولغانىىدى،  يېىرىم  توققىۇز  سائەت چېغىمدا كەلگەن گەبزەگە

 كىىردىم،  ھۆكۈمەتكە ناھىيەلىك دەرھال. دىقالمىغانى ئەسەرمۇ سۆر نلىكىدىن ئەتىگەننىڭ

 سېلىپ نومۇر قويماستىن قاراپمۇ يازغانلىرىمغا مەمۇر بىر. قويدۇم ئىمزا يېزىپ ئىلتىماس بىر

 ئىلتىماسىنى  بىۇ  ئارىسىدىن خارابىلەر كېيىن، يىل 811 مەندىن تارىخچىنىڭ بىر بېرىۋېدى،

 بەك بولۇش تارىخچى. قىلدىم خىيال نىھالىتى ئىزدەۋاتقان مەنە بىر بۇنىڭدىن چىقىپ، تېپىپ

 .ئىش بىر قىززىق

. ئويلىدىم دەپ خىزمەت بىر قىلىدىغان تەلەپ تاقەت-سەبىر لېكىن قىززىق، قىززىقلىغۇ

. باشىىلىدىم بىىىلەن ئىشىىەنچ ئىشىىىمنى پەخىرلىنىىىپ، تاقىتىمىىدىن-سىىەبىر بىىىلەن شىىۇنىڭ

 دىققىتىمنىى  ھېكايىسىى  ڭئادەمنىى  ئىككىى  ئۆلتۈرىىۋەتكەن  بىرىنىى -بىر قېلىپ، مۇشتلىشىپ

 تېرىغۇچى رنىڭ جىدەل بولۇنغان قويۇلۇپ يەرلىكىگە ئاللىقاچان چۈشۈر لۈپ، نامىزى. تارتتى

 پىچاق قوللىرىغا ئىككىسىنىڭ. ئەيىپلىشىۋاتاتتى بىرلىرىنى-بىر مەھكىمىدە يورۇقلىرى،-يېقىن

 كەتكەنلىكىى  شىۇپ سوقۇ قانىداق  بىىلەن  بىرلىىرى -بىىر  ئوتتۇرىسىدا قاق بازارنىڭ ئېلىشىپ،

 يىلىىىى  -889 ھىجىىىىرىيە  چېسىىى ،  قىلىنغىىىان  بايىىىان  تەپسىىىىلى  تەرىپىىىىدىن  گىىىۇۋاھچى ر 

 تىارىخىنى  ھىجىىرىيە  ئەتىىگەن . ئىىدى  خىاتىرىلەنگەن  دەپ كىۈنى  -21 جەمازىيۈلئەۋۋەلنىىڭ 

 -2581. باقتىم قاراپ ئېچىپ ئۈچۈن، ئېلىۋالغانلىقىم قول نمىسىنى ئاي ندۇرۇش مى دىيەگە

 ۋەقەنىىىى بىىىۇ ھىىىالۇۇكى. كەلگەنىىىىدى تىىىوغرا قىشىىىقا ۋەقە بىىىۇ دېىىىمەك! مىىىارت -16 يىلىىىى

 ھىاۋا  بەلكىىم . ئىىدى  كەلىگەن  كۈنلىرى ياز پىژ-پىژ ئالدىمغا كۆز چېغىمدا كۆچۈرىۋېلىۋاتقان

 ئەرەب بىر سېتىۋېلىغان ئاقچىغا مىڭ ئالتە ئاندىن. مۇمكىن بولۇشى كۈنى مارت بىر ئوچۇق

 قىايتۇرۇپ  سىاتقۇچىغا  ئالغۇچىنىىڭ  كېىيىن،  بايقالغانىدىن  قىبارلى يارىسى پۇتلىرىدا قۇلنىڭ،

 گەپلىىرىگە  سىاتقۇچىنىڭ . ئوقىۇدۇم  خاتىرىسىىنى  دەۋاسىىنىڭ  قىلغان قىلىپ تەلەپ بېرىشنى

 بەلكىىم  ئىالغۇچى  ئىكەنلىكىنىى،  ئېغىر قانچىلىك يارىسىنىڭ قۇلنىڭ قالغانلىقىنى، ئالدىنىپ

 .ېرەكك بولسا يازدۇرغان بىلەن ئىۇارىلەر غەزەپلىك

 زېمىنىدار  بىىر  قىلىىدىغان  ئىوقەت -ئىىش  ئىسىتانۇۇلدا  تاپقان، ررناق كېيىن، ئۇنىڭدىن

 مۇشىىۇ يەنە يېرىىىدە، بىىىر يەنىىى خاتىرىلىرىنىىىڭ مەھكىىىمە. ئوقىىۇدۇم يىىازمى رنى ھەققىىدىكى 
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 قانۇنسىىىزلىق مەزگىلىىىدە قىلغىىان كۈزەتچىلىىىك پىرىسىىتاندا بىىۇرۇن يىىىل يىگىىىرمە ئادەمنىىىڭ

 مەھكىىمە . خاتىرىلەنگەنىىدى  چۈشىكەنلىكى  دەسىتۇرغا -دەۋا مەھكىمىىدە  ئۈچۈن، قىلغانلىقى

 ئويىىىۇن رنى نىىىېمە گەبىىىزەدە ئادەمنىىىىڭ، بىىۇ  ئىسىىىىملىك بىىىۇداك ئارىسىىىىدىن، پەرمىىانلىرى 

 كىشى بۇ ئەمەس، كېسىلى ۋابا ئەمدى مەن. باقتىم ئۇرۇنۇپ چىقىشقا ئېنىق پ ئوينىغانلىقىنى

 بار تىزىملىتىپ دەپتەرگە يەرنى بىر يوق قېتىم بىر. كەتكەنىدىم چۈشۈپ ئىزدىنىشكە ھەققىدە

 تۆلىگەندىن چىقىرىپ يېنىدىن ئۆز يىل ئىككى بېجىنى يەرنىڭ بۇ كۆرسەتكەنلىكىنى، قىلىپ

 قالپىاق  بىىر  بېشىىغا  ئىگىسىنىڭ يېڭى يەرنىڭ يوق تېگىشكەنلىكىنى، بىلەن باغ بىر كېيىن،

. بولدۇم قىلغاندەك ئىلغا كەتكەنلىكىنى قۇتۇلۇپ پاكىز-پاك ئىشتىن بۇ ئۆزىنىڭ كىيد ر پ،

 ھېكايىنىڭ بۇ كەلگەن ماس تولىمۇ بۇداكقا نەزىرىمدە خاتىرىلىرى مەھكىمە ئۈستىگە، ئۇنىڭ

 ئىسىپات پ  يەرلىرىنىى  بەزى خاتىرىلەرنىىڭ .  بېرەلمەيۋاتىاتتى  كۆرسىىتىپ  ئىسپات ئەكسىگە

. تۆكتىۈم  تەر كۆپ ئۈچۈن بېرىش كۆرسىتىپ ئىكەنلىكىنى راس  ھېكايىنىڭ بۇ تۇرۇۋاتقان

 چىققان باغدىن بۇداك،. سۆيۈند م ئىسپاتلىشىدىن راستلىقىنى بۇنىڭ خاتىرىلەرنىڭمۇ باشقا

 شىىاراپ ھالىدا  مەخپىىي  ۋە ياساشىقا  شىاراپ  ئېغىلىىدا  ئادەمنىىڭ  بىىر  باشىقا  يەنە ئىۈز ملەردىن 

 كىشىىلەر  زىبە ئىشىلەتكەن  جەريانىدا تىجارەت. باشلىغان شۇغۇللىنىشقىمۇ بىلەن تىجارىتى

 قىلغىانلىقىنى  ھۇجىۇم  شىىددەتلىك  ئۇالردىنمۇ ئۇالرغا، چاغدا، قىلغان ئەرز ئۇنى مەھكىمىگە

. ئۇقتۇم سالدۇرغانلىقىنى مەسچى  بىر كىچىك گەبزەدە ئۇنىڭ كېيىن. ئوقۇدۇم ھۇزۇرلىنىپ

 تارى  كىتاپتا، ئۇ ھەققىدىكى شەخىسلەر مەشھۇر ئۆتكەن ياشاپ گەبزەدە كېيىن، ئۇنىڭدىن

 ھەيران كۆر پ ئاجراتقانلىقىنى  بەت نەچچە بىر مەسچىتكە ئۇ ۋە ئادەم بۇ ئوقۇتقۇچىسىنىڭ،

: ئىدى ئادەم باشقا-باشقا بۇداك نەزىرىمدىكى مېنىڭ بىلەن بۇداك نەزىرىدىكى ئۇنىڭ. قالدىم

 سازاۋەر، ھۆرمەتكە تېگىشلىك، كىرگۈزىلىشكە دەرسلىرىگە تارى  مەكتەپ ئوتتۇرا كىتاپتا ئۇ

 ئىىش  قولىدىن ھىيلىگەر، بولسا بۇداك نەزىرىمدىكى مېنىڭ. ئىدى بار ئوسمانلى بىر ىلئېس

 باشىقا   كەلمەيىدىغان،  زى  خاتىرىلەرگە ھەققىدىكى بۇداك. ئىدى ساختىپەز بىر كېلىدىغان

 چۈشلۈك رىزا تۇرىۋېدىم، ئوي پ دەپ چىقاالرمەنمۇ تېپىپ ھېكايە بىر رەڭدار تېخىمۇ ۋە يېڭى

 . قىلدى خەۋەر بولغانلىقىنى اقتىۋ ئېلىش دەم

 دەرەخلىىىرى  ئادىراسىىمان قېچىىىپ، ئىسسىىىقىدىن كوچىنىىىڭ  يېڭىىى چىقىىتىم، تېشىىىغا

. ماڭدىم قېشىغىچە جامەنىڭ تاكى يۇقىرىغا،. ئۆتتۈم بازارغا كونا ئارىلىقتىن تۇرغان ساڭگى پ

 بولقا تخانىدىنرېمون نېرىدىكى ئاز بىر ئىدى، يوق ھېچكىم ھويلىدا ئىدى، ئىسسىق بەك ھاۋا

 قىاراپ  قەھۋەخانىغىا  كەلمىگەچكە يېگۈم تاماق ھازىرال قايتتىم،. تۇراتتى ئاڭلىنىپ ئاۋازلىرى

 بىىىرى بىىالى ردىن كېتىۋاتقىنىمىىدا، ئۆتىىۈپ ئالدىىىدىن بىرىنىىىڭ كوچى رنىىىڭ يىىان. ماڭىىدىم
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 قىىاراپ ئارقامغىىا دەپ كۈلۈشىىكەنمىدۇ، باشىىقى ر. توۋلىىىدى دەپ" كىىۆتەك پىىور" ئارقامىىدىن،

 . ئولتۇردۇم كىرىپ قەھۋەخانىغا. باقمىدىم

 ئوي شقا دەپ ئىشتۇ، بىر قانداق تارىخچىلىق تۇتاشتۇردۇم، تاماكا تال بىر بۇيرۇدۇم، چاي

 ئىۇارەت  بېرىشتىن قىلىپ بايان ۋەقەلىكلەرنى توقاي بىر يېزىپ، يازمى ر مېنىڭچە. باشلىدىم

 ئىزدەيتتۇق، سەۋەبىنى ۋەقەلەرنىڭ تاالي بىر :مۇنداق بەلكىم. ئىدى كېرەك قالماسلىقى بولۇپ

 ۋەقەلەر باشقا يەنە ۋەقەلەرنى باشقا ئۇ ئىزاھ يتتۇق، بىلەن ۋەقەلەر باشقا ۋەقەلەرنى ئۇ ئاندىن

 مەجۇۇر قويۇشقا تاش پ يەردە بىر مەلۇم ئىشنى بۇ بىز. يەتمەيتتى ئۆمرىمىز ئىزاھ شقا بىلەن

 باشىلىغان  ئىشىنى  لىېكىن  داۋام شىتۇراتتى،  يەردىىن  غىان قوي تاش پ بىز باشقى ر بوالتتۇق،

. ئۆتۈشەتتى دەپ ئىزاھلىغانلىقىمىزنى بىلەن ۋەقەلەر خاتا ۋەقەلەرنى بىزنىڭ ئاۋۋال، چېغىدا،

 ئالغان تىلغا كىتابلىرىنى بۇرۇنقى رنىڭ مەندىن ماقالەمدە، ئىلمىي درتسېنتلىق ۋە دركتورلۇق

 ئىادەم،  ھەمىمە . ئىشىىنىمەن  قىلغىانلىقىمغىغۇ  تىوغرا . ىمئىىد  قىلغىان  شىۇنداق  مەنمۇ چېغىمدا،

 كېرەكلىكىنىى  ئىزاھلىنىشىى  بىلەن ھېكايە بىر باشقا ياكى ئەمەسلىكىنى، بۇنداق ھېكايىنىڭ

. بولىىدۇ  بولغىان  خەۋەردار بىۇرۇن   خېلىى  ھېكايىىدىن  يېڭىى  ۋە باشقا بۇ. تۇرىۋالىدۇ ئېيتىپ

 چىققىانلىقى   تېپىىپ  ئىزدەپ بېرىپ خىپخانى رغائار ئىشلىرى، بىردىنۇىر قىلغان ئەمەلىيەتتە

 ھىكىايىلىرىمىزنى  بېىزەلگەن  بىلەن نومۇرلىرى ئارخىپ ۋە ئىزاھات ر قىلىپ، شۇنداق. بولىدۇ

 كۆرسىىىتىپ،  بىرىمىىىزگە-بىىىر سىىورۇن ردا،  تەنتەنىلىىىك چىقىىىپ، يېزىىىپ  قىلىىىپ كىىۆركەم

 ياخشىىى تېخىمىۇ  ىلىرىمىزنىىڭ ھېكاي ئىۆز  قۇۋۋەتلىشىىىپ،-قىول پ  ئىارا -ئىۆز  ھېكىايىلىرىمىزنى 

 .تىرىشىمىز ئىسپات شقا قىلغا  ئىنكار باشقى رنى ئىكەنلىكىنى

 ئاندىن. تەگدىم قاتتىق بالىغا بەرمىگەن ئەكىلىپ تېخىچە چېيىمنى سىقىلدى، ئىچىم

 تارىخچى رنىڭ قىيناۋاتىسەن؛ ئۆز ڭنى بىكاردىن: ئويلىدىم مۇنداق ئۈچۈن ئاۋۇتۇش ئۆز منى

 نەرسىە  بىىر  باشىقا  گەپىتىن  قىۇرۇق  چۈشىەنچىلىرىڭمۇ  بۇ توغرىسىدىكى ەنلىرىئەتك-قىلغان

 ئىشىى رنى  يېڭىىى پۈتىىۈنلەي  تارىخچى رنىىىڭ كىشىىىنىڭ بىىىر  كەسىىىپتىكى باشىىقا. ئەمەس

 تەتقىىق  ئۆتمۈشىنى : دېيىشىىۋاتىدۇ  شىۇنداق  دېمىسىمۇ. ئوڭاي بەك دېيىشى قىلىۋاتقانلىقىنى

. دېيىشىىىۋاتىدۇ  بېرىۋاتىىىدۇ،  كۆرسىىىتىپ  نىىى كېرەكلىكى قىلىشىىىمىز  نىىېمە  بۈگىىۈن  قىلىىىپ،

 كېرەك دېيىش ئېچىۋاتقانلىقىمىزنىمۇ كۆڭلىنى بۇراۋاتقانلىقىمىزنى، دىققەتلىرىنى ئىنسان رنىڭ

 ئىېچىش  كۆڭۈل  تەرىپىنىڭ تارتىدىغان ئەڭ دىققىتىنى كىشىنىڭ تارىخنىڭ. ئويلىدىم دەپ

 قوغىداش  سىاالھىيەتلىرىنى  ۋە ىۇىار ئېت ئىۆز  كەسىپداشلىرىم لېكىن. ئىشىنىمەن ئىكەنلىكىگە

 ئايرىىپ  ئەۋالتلىرىىدىن  ئىۆزىنى  كۆرسىىتىپ،   پەردازالپ ئېچىشىنى  كۆڭۈل خىل بۇ ئۈچۈن،

 ئېرىشىىىنى ئۇنىىىڭ سىىېلىپ، قەنىى  ئىچىىىگە كەلىىدى، چېىىيىم ئىىاخىرى. ئىسىىتەيدۇ تۇرۇشىىنى

 .ماڭدىم ئاشخانىغا كېيىن، چېكىۋەتكەندىن تاماكا تال بىر يەنە. كۈزەتتىم
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 جىمجىى ،  يەيتىتىم؛  ئاشىخانىدا  مۇشۇ تاماقلىرىمنى چۈشلۈك ئالدىدىمۇ ىلنىڭي ئىككى

 ئارقىسىىىىدىكى ئەينەكنىىىڭ   كەتىىىكەن ھوردىلىىىپ . ئىىىىدى يەر بىىىر  كۆڭۈللىىىۈك ئىسسىىىق، 

 پېىدىگەن  باشىقا  خىىل -خىلمىۇ  ۋە ③سىارما  ،②مۇسىاككا  ،①ئولتۇرمىا  تىزىلغان تەخسىلەرگە

 ئۈستىگە ياغ رنىڭ بۇ د مۇىسى. تۇراتتى ئىچىدە ياغنىڭ قويۇقلىقتىكى ئوخشاش تاماقلىرى

 سىىۇ كىرىۋالغىىان سىىۇغا الي ئىسسىىىقىدا يازنىىىڭ ،④كىىۆفتە ھالسىىىز دۆۋە بىىىر قالغىىان چىقىىىپ

 ۋە پولۇ بىر بىرنى، مۇساككادىن پېدىگەن. ئېچىلدى ئىشتىھايىم. تۇراتتى ئەسلىتىپ كالىسىنى

 كەش ساپما پۇتلىرىغا كىيگەن پايپاق. ئولتۇردۇم بۇيرۇتۇپ ئارى شمىسى كۆكتات تەخسە بىر

 .بۇيرۇتتۇم شىشە بىر پىۋىدىنمۇ سورىۋېدى، مۇالزىم سېپىۋالغان

. ئىچىتىم  پىىۋامنى  يېىدىم،  تامىقىمنى ھالدا ھۇزۇرالنغان تولىمۇ مىلەپ، ياغقا نانلىرىمنى

 ئېرىىدىن  يېڭىى  ئايالىمنىىڭ . بولىدى  يېىرىم  كۆڭلۈم كېلىپ، ئېسىمگە ئايالىم تۇرۇپ  ئاندىن

 تۇراتتىم، سېزىپ بىلەتتىم، بولىدىغانلىقىنى مۇشۇنداق. تەگدى جېنىمغا بولىدىغانلىقى ىقبالىل

 توي يېڭى. ئېچىشتۇراتتى ئىچىمنى بىلىش بولىدىغانلىقىنى شۇنداق چوقۇم شۇنداقتىمۇ لېكىن

 باشقا ۋە دررا سەلما. قى تتۇق دىققەت دەپ قالمىسۇن قېلىپ بويىدا ئاي ردا دەسلەپكى قىلغان

 كۆڭۈلسىىزلىك  ھېچۇىىر  ئىشىقا  بىۇ  بىىز  بولغاچقا، ياقتۇرمايدىغان چارىلىرىنى ئېلىش لدىنىئا

 ئىانچە  ئەگىشىىپ،  ئۆتۈشىىگە  ۋاقىتنىىڭ  كېىيىن، . قى تتىۇق  دىقىقەت  دەرىجىىدە  چىقمىغۇدەك

 باال پاراڭلىشىپ، توغرۇلۇق باال قېتىم بىر كېيىن، يىلدىن بىر. كەتتۇق بولۇپ قىلماس دىققەت

 دىقىىقەت ئاالھىىىدە دەپ قالسىىىكەن، بويىىىدا بىىىلەن شىىۇنىڭ. كەلگەنىىىدۇق غىىاقارارى ئىىېلىش

 ماڭىا  كېلىىپ  يېنىمغىا  سەلما كۈنى، بىر. قالمايۋاتاتتى نېمىشقىدۇر لېكىن بولدۇق، قىلىدىغان

 ئۆزى ئاۋۋال ئۈچۈن، بېرىش ئىلھام ماڭا ئېيتتى، كېرەكلىكىنى بېقىشىمىز كۆر نۈپ درختۇرغا

 بۇ ھايۋان رنى ئۇ دېگەن درختۇر چىقتىم، قارشى بۇنىڭغا مەن. دىبول تەكشۈرتىدىغان بېرىپ

. ئۇقمىدىم كۆر نمىدىمۇ كۆر ندىمۇ، درختۇرغا سەلما. ئېيتتىم ئارى شتۇرمايدىغانلىقىمنى ئىشقا

 يۈرمىدىم، ئويلىنىپ ئارتۇق ھەقتە بۇ لېكىن كۆر نگەندۇر، بېرىپ يوشۇرۇنچە مەندىن بەلكىم

 .كەتتۇق رىشىپئاج ئۆتمەي ئۇزۇن چۈنكى

 دەپ بىار،  تىۈر ملەر – تاتلىق قانداق. كەتتى يىغىشتۇرۇپ تەخسىلەرنى قۇرۇق مۇالزىم

 بىىلەن  كىادايىف  بۇيرۇتتىۇم،  پىۋا شىشە بىر يەنە. كەلتۈردى ئىكەن، بار ①كادايىف. سورىدىم

 مەن كۈلمىىدى،  ئىۇ . قىاراپ  مۇالزىمغىا  كۈلىد م  دەپ ئەمەسمۇ، شۇنداق بولىدۇ، پەيزى ئىچسە

 .سۈرد م خىيال تۇرۇپئول

. ئىىدۇق  يەردە دېىگەن  كەمىا  شىەرقتىكى . كەلىدى  ئانام بىلەن دادام خىيالىمغا قېتىم بۇ

 ئۆي ئىدى، ياخشى ساالمەتلىكى ئانامنىڭ. ئىدى چاغ ر تۇغۇلمىغان تېخى مەتىن ۋە نىلگۈن

 ئولتۇراتتىىۇق؛ ئۆيىىدە تىىاش بىىىر قەۋەتلىىىك ئىككىىى. كېتەلەيتتىىى قىلىىىپ ئىىۆزى ئىشىىلىرىنى
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 قورسىقىم چىقالمايتتىم، ھۇجرامدىن قورقۇپ كېچىلىرى ئىدى، سوغۇق مۇزدەك لەمپەيلىرىپە

 دەردىنىى  ئاچپاقىلىقىمنىىڭ  چۈشىەلمەي،  ئاشىخانىغا  پەسىتىكى  يىالغۇز  ئۆز م كەتسە، ئېچىپ

 بالكونىمۇ بىر كىچىك ئۆينىڭ تاش بۇ. تارتاتتىم قىلغا  خىيال يېمەكلىكلەرنى ئاشخانىدىكى

 ئاپئاق قالغان ئارىسىدا تاغ رنىڭ يەردىن ئۇ كېچىلىرىدە قىش سوغۇق ئوچۇق، ھاۋا ئىدى؛ بار

 ھۇۋالشلىرىنى بۆرىلەرنىڭ چاغ ردا كەتكەن چۈشۈپ بەك سوغۇق. كۆر نەتتى ئويمانلىق بىر

 ئاچلىققا جانىۋارالرنىڭ بۇ چۈشىدىغانلىقىنى، بازارغا كېچىدە بۆرىلەرنىڭ كىشىلەر ئاڭ يتتۇق،

 كىم چېكىلسە، ئىشىك. بېرىشەتتى سۆزلەپ چېكىدىغانلىقىنى ىشىكلەرنىئ كېلىپ چىدىماي

 ئىشىىكنى  دادام بولىدى،  شىۇنداق  قېىتىم  بىىر . دەيتتى ئاچماڭ ر، ئىشىكنى تۇرۇپ دېمەي ئۇ،

 قالغان كۆنۈپ يەپ چۆجە تاپانچا، قولىدا قېتىم، بىر باھاردىمۇ،. ئاچتى ئېلىپ تاپانچا قولىغا

 پەقەت كۆرەلمەيتتىۇق،  تىۈلكىنى  لىېكىن . ئىىدى  كەتكەن قوغ پ ئارقىسىدىن تۈلكىنىڭ بىر

 ئېلىپ چۆجىلەرنى ئوخشاش تۈلكىلەرگە بۈركۈتلەرنىڭمۇ ئانام. ئاڭ يتتۇق ئاۋازىنى  چىقارغان

 باقمىىدىم،  كۆر پ ئەجەپ بۈركۈتنى ئۇنداق ئاندىن. بەرگەنىدى سۆزلەپ قاچىدىغانلىقىنى

 توشۇپ ئاللىقاچان ۋاقىتنىڭ قايتىدىغان ارخىپخانىغائ كېيىن، ئازدىن بىر. پۇشتى ئىچىم دەپ

 .تۇردۇم ئورنۇمدىن قىلىپ ھېس كەتكەنلىكىنى

 باشلىۋېدىم، ۋاراق شقا ئۇالرنى كىرىپ ئارىسىغا دۆۋىلىرىنىڭ قەغەز كەتكەن كۆكىرىپ

 قالغان بولۇپ قەرز. باشلىدىم ئوقۇشقا يەردىن  كەلگەن ئۇدۇل. قالدى كۆتۈر لۈپ كەيپىياتىم

 ئېلىپ ئېشىكىنى قويغان قويۇپ گۆر گە كېيىن، تۆلىگەندىن قەرزلىرىنى ئالغان ۇسۇفنىڭ،ي

 قىلغىانلىقىنى،  ئەرز كىۆر پ  ئاقساۋاتقانلىقىنى پۇتىنىڭ ئوڭ ئارقا ئېشەكنىڭ يولىدا، قايتىش

 ئىۈ  . كەتتىى  كەپ كۈلگۈم ئوقۇپ قالغانلىقىنى دەۋالىشىپ بىلەن ھۈسەيىن  قىلىپ شۇنداق

 ئۇنى لېكىن بىلەتتىم، كەلگەنلىكىنى كۈلگۈم قالغاچقا بولۇپ كەيىپ چاال چىپ،ئى پىۋا شىشە

 دىقىىقەت ئوقۇمىغانلىقىمغىا -ئوقۇغىان  بىۇرۇن  ئانىىدىن. كۈلىد م  يەنە ئوقىۇپ،  قېىتىم  بىىر  يەنە

 بىر. يېزىۋالمىدىم ھېچنىمە دەپتەرگە. باشلىدىم ئوقۇشقا نەرسىنى چىققانلىكى قولۇمغا قىلماي،

 ئوقۇۋاتىىاتىم، ھۇزۇرلىنىىىپ ئۆتىىۈپ، بەتىىكە بىىىر باشىىقا بەتىىتىن بىىىر رىگە،بىىى يەنە قەغەزدىىن 

  چۈشىكەندە،  پەسىكويغا  سىەل  بىۇ : بولدۇم ھاياجان نغاندەك كېيىن، بىردەمدىن. كۈلۈۋاتاتتىم

 ئىىۆز مگە يانىىدىن بىىىر. ئوخشىىايتتى ئاڭلىغانغىىا بىرنىىى مۇزىكىىىدىن  كۆرىىىدىغان ياخشىىى

 ۋەقەلىكىلەرگە  ئوقۇۋاتقىان  يانىدىن  بىىر  يەنە ي يتتىم،ئىو  ئىشى رنى  قااليمىقان مۇناسىۋەتلىك

 ۋەخىىپە توغرۇلىۇق،  كىرىمىىى تۈگمەننىىڭ  بىىىر. تىرىشىاتتىم  مەركەزلەشتۈر شىىكە دىققىتىمىنىى 

-كىىرىم  تۈگمەننىىڭ  كېلىىپ،  مەھكىمىگە كېلىشەلمەپتۇ، تۈگمەنچى بىلەن باشقۇرغۇچىىسى

-سان بۇ كاتىپىمۇ، قازىنىڭ. تۆكۈپتۇ ئوتتۇرىغا سىفىرالرنى-سان تاالي بىر ئائى  چىقىملىرىغا

. ئىدى قالدۇرغان خاتىرە قىلىپ رەتلىك يېزىۋالغاندەك، دەپتىرىمگە مەن خۇددى سىفىرالرنى،
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 مىقىىدارىنى، ئارپى رنىىىڭ بۇغىىداي، تارتقىىان كىرىملىرىنىىى، پەسىىىللىك ئىىايلىق، تۈگمەننىىىڭ

 بەتنىى  بىىر  كۆچىۈر پ  رنىسىفىرال-سان تۇرغان كۆرسىتىپ پايدى رنى يىل ردىكى ئالدىنقى

 قىىىاراپ بىىىىلەن زرقمەنلىىىىك بىىالى رچە  تىىىىزىملىككە قولۇمىىىدىكى كېىىىيىن، توشىىقۇزغاندىن 

 .ھاياجان ندىم

 قېتىم ئاخىرقى ئەڭ كېمە بىر يۈكلەنگەن بۇغداي: باشلىدىم ئوقۇشقا بىلەن ئىشەنچ يەنە

 بارمىغىنىغىىا لغائىسىىتانۇۇ. بوپتىۇ  غايىىىپ كېىىيىن يولۇققانىدىن  بىىىر پىرىسىىتانىغا كارامۈرسىەل 

 ئۇ يەردە، بىر ئەتراپلىرىدا تۇزال كېمىنىڭ. كەلمەپتۇ خەۋەر ھېچقانداق ھېچكىمدىن ئوخشاش،

 ئۈز شىىنى سىىۇ ئىچىىىدىكىلەرنىڭ ۋە كەتكەنلىكىىىگە چۆكىىۈپ بىىىلەن يىىۈكلىرى قىيىىالىق ردا

 ىبويىاقچ  ئابدۇل ھنىڭ ئوغلى تۇرسۇن كېيىن، ئۇنىڭدىن. قىلدىم ھۆكۈم بىلمەيدىغانلىقىغا

 بىر ئاالقىدار تەلىپىگە قايتۇرىۋېلىش ئەستەرلىكنى تۆت بەرگەن بويىتىشقا مەھمەتكە ۋە قەدرى

 نېمىشىىىقا ئەسىىىتەرنى ئابىىىدۇل ھنىڭ. يېزىۋالمىىىىدىم لىىىېكىن ئوقىىىۇدۇم، خاتىرىسىىىىنى دەۋا

 سىوپى،  ئىۇىراھىم  سىاتقۇچى  كۆكتىات  چىلىغان. چۈشىنەلمىدىم بولغانلىقىنى قايتۇرىۋالماقچى

 تەرخەمەك تىال  ئىۈ   ،(سىېنتەبىر  -1 يىلىى  -2598) كىۈنى  – 28 ئېيىنىىڭ  ابانش يىلى -882

 خاتىرىسىىى جىنىىايەت مەھكىمىىىدە قىلىشىىىپتۇ، ئەرز سىىاتقانمىش، ئاقچىغىىا بىىىر چى نمىسىىىنى

 28 سېتىلغان تەرىپىدىن ماھمۇت قاسساپ بولسا، كېيىن كۈن ئۈ  ئىشتىن بۇ. قالدۇرۇلۇپتۇ

 خاتىرەمگە بۇالرنى خاتىرىلىنپتۇ، چىققانلىقىمۇ كەم ①مدىرھە 261 گۆشىنىڭ كاال ئاقچىلىك

 دەپ ئوي ر، قانداق قالسا كۆر پ دەپتىرىمنى بۇ فاكۇلتېتتىكىلەر بىزنىڭ كېيىن،. يېزىۋالدىم

 ھەيران قاتتىق بولغاچقا، بىلىدىغان چىقارمايدىغانلىقىمنى ئويدۇرۇپ مېنىڭ بۇالرنى. قالدىم

 ئىىاغزىنى چاغىدا  ئىىۇ بولسىام،  تاپالىغىان  بىرنىىى يىىدىن ھېكا راۋۇرۇس. ئىىىدى ئېنىىق  قېلىشىى 

 قىلىىپ  سوقتى-قاقتى كېيىن قىلغان، تىجارىتى شاراپ. بوالتتى قېلىشقان ئېچىپ كاماردەك

 قالپاق كېلىدىغان ماس تازا ھېكايىلەرگە مۇشۇنداق ئەسلىدە بۇداك، ھېلىقى تاپقان ررناق تازا

  قىلىىىپ نەرسىە  بىىىر غارايىىپ -ئاجايىىپ  نبىىىلە نومىۇرلىرى  ئارخىىىپ ۋە ئىزاھىات  مەن. ئىىدى 

: باشىلىدىم  ئىزدەشىكە  ئىسىىم  بىىر  قام شىقان  تىازا  ئۈچىۈن  ھېكىايە  بىر مۇشۇنداق چىقىدىغان

 يىالغۇز ! بولىدى  ئەمەس يامىان ! چىوڭ  بۇداك گەبزەلىك: پررتوتىپى پىرىنسىپىنىڭ ئەينەنلىك

 كېيىنچە ئەجىۇا،. الرىدىبو ياخشى تېخىمۇ بەلكىم بولسا، بولغان پاشا بۇداك دېمەي بۇداك 

 بىولغىيتتىم،  يازار نەرسە بىر ھەققىدە بولغانلىقى پاشا قىلىپ قانداق بەلكىم بولغانمىدۇ؟ پاشا

. بىوالتتىم  سىىزغانمۇ  كۆر نىۈش  بىر چارىكىدىن دەسلەپكى ئەسىرنىڭ -24 بېشىغا يازمىنىڭ

 ئاندىن ئۇچتى، كەيپىم ئوي پ تەپسى تلىرىنى سىقىدىغان ئىچىنى ئادەمنىڭ ماقالىنىڭ لېكىن

 ئاللىقاچىان  تەسىىرى  دېسىەم،  دەي تەسىرىدىن پىۋىنىڭ قىلدىم، ھېس سالىدىغاندەك يىغ پ

 .ئوقۇۋاتىمەن قى تتىم، قانداق. قالمىغاندۇ
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 چىقىرىلغىان  غىا ①سىىپاھى  ئىسىىملىك  تىاھىر  ئوغلى مەھمەت كەتكەن بولۇپ قاراقچى

 مەھەللىلەردىن ئەتراپتىكى باغنىڭ بولغان ەۋەت پاشاغا ئەتھەم. ئوقۇۋاتىمەن بۇيرۇقىنى تۇتۇش

 كەتتى ئۆلۈپ ۋابادىن ۋە چەينىۋېتىلگەنلىكىگە-دەسسەپ تەرىپىدىن ئۇالغلىرى كەلگەنلەرنىڭ

 نۇرەتتىن سۈر لگەن، ئىلگىرى ئۆلتۈر لگەنلىكى تايىقىدا دادىسىنىڭ ئايالىنىڭ تۇرغاندا، دەپ

 ئاندىن. قالدۇرمايۋاتىمەن خاتىرە لېكىن مەن،ئوقۇۋاتى بۇيرۇقىنى تارتىلىش جازاغا ھەققىدىكى

. كۆچۈرىۋالىدىم  دەپتىرىمگە ئەينى ئۆز تىزىملىكنى ئۇزۇن تۇرغان كۆرسىتىپ باھاسىنى بازار

 كىۈن  سىەككىز  قەرزىنىى  ئالغىان  مەھمەتىتىن  ھامامچى پىرئەخمەتنىڭ، ئوغلى ئۆمەر ئاندىن

. ئوقۇدۇم بەرگەنلىكىنى ۋەدە ئالدىدا ڭفەتھۇل نى شەيى  ئورۇنۇاسار قايتۇرىدىغانلىقىغا ئىچىدە

 قالىدۇرۇلغان  ئائى  پۇرىغانلىقىغا ھاراق ئاغزىنىڭ خىزىرنىڭ ئوغلى مۇسا كېيىن، ئۇنىڭدىن

 بولۇشىم ئىچىۋالغان پىۋا ئازراق يەنە ئۈچۈن بۇنىڭ لېكىن كەلدى، كۈلگۈم. ئوقۇدۇم خاتىرىنى

 جىنىايەت  مەھكىىمە  يازماسىتىن  ئويلىماسىتىن،  ھېچنىمىنىى  ئىۇزۇنغىچە  خېلىى . ئىدى كېرەك

 كىۆز م  ئىزدىمەيۋاتقانلىقىمغىا  ھېچنەرسىە  نەرسىە،  ياققىان  ماڭا يەردە بۇ. ئوقۇدۇم خاتىرىلىنى

 تەكتىنى-تېگى نەرسىنىڭ بىر ئىزدەۋاتقاندەك، نەرسە بىر خۇددى تۇرۇقلۇقمۇ، بولغان يېتىپ

 كىۆزلىرىم  كېىيىن . ىئىىد  كېتىشىلىرىم  ئوقىۇپ  ھىالەتتە  ھوشىيار  بولۇۋاتقاندەك ئېنىقلىماقچى

. قارىدىم دەرىزىسىگە تۇرغان چۈشۈپ ئاپتاپ ئۆينىڭ ئاستى يەر ۋە تۇردۇم ئورنۇمدىن تالغاندا

 :قويمايتتى ئارامىمدا مېنى كېلىپ قاياقتىندۇر ئەسلىمىلەر ۋە خىيال

 قالغانىدىم، قىزىقىپ مەزگىلدە بىر چېغىمدىكى ياش 21 بولدۇم؟ تارىخچى نېمىدەپ مەن

 پىنسىىيەگە  دادام ئاندىن ئىدى، كەتكەن ئۆلۈپ ئانام ئەتىيازدا. مۇشۇنچىلىك پسەۋە پۈتۈن

 ئۇ. يەرلەشكەنىدى كېلىپ جەننەتھىسارغا تاش پ، ھاكىملىقنى ئولتۇرماي  كۈتۈپ چىقىشنى

 ئايلىنىىىپ، بويلىرىىىدا دېڭىىىز بىىاغ ردا، ۋاراقىى پ، كىتىىابلىرىنى دادامنىىىڭ مەن يىىازنى يىلىىى

 بولىىىدىغانلىقىمنى درختىىۇر سىىورىغان رغا. ئىىىدىم ئۆتكىىۈزگەن نغىىا ئوي  ئوقۇغىىانلىرىمنى

 تارىخنى. تىزىم تتىم تارىخقا بېرىپ كۈزدە كېيىن. ئىدى درختۇر بوۋاممۇ شۇنداق، ئېيتاتتىم،

 تىۇرۇپ   بولماقچىىدى؟  كىشىى  قىانچە  تاللىغىان  قىلىىپ  كەسىىپ  خىاالپ  ئۆزى ئوخشاش ماڭا

 كىشىىىلىك مېنىىىڭ كېسىىلىنىڭ،  مىىاختىنىش بىىلەن  كىىالۋالىقلىرىم سىەلما : كەلىىدى ئىاچچىغىم 

 تىارىخچى  لىېكىن . ھارمىايتتى  سىۆزلەپ   ئىكەنلىكىنى قىسمى بىر ئايرىلماس خاراكتىرىمنىڭ

 تىزىم تقانلىقىمدىن كەسپىگە تارى  كېرەك، بولسا ياقتۇرمىغان دادام. ياقتۇراتتى بولۇشىمنى

 بولۇشىى  ئىچمىىگەن  سىەۋەپتىن  بىۇ  بەلكىىم  لىېكىن . ئىىدى  ئىچكەن بولۇشىغا تاپقاندا خەۋەر

 ھەمىشىە  دەپ ئىچمىسىىكەن   موماممۇ. يۈرەتتى ئىچىپ داۋاملىق بەرىۇىر ئۇ چۈنكى مۇمكىن،

 سىائەتكە  ۋە ئويلىىدىم  نىلگىۈننى  ئىۆينى،  كېلىۋېىدى،  ئېسىىمگە  مومام. بېرەتتى ئازار ئۇنىڭغا

 كېيىن، ئازدىن بىر .ئىدى يوقالغان پۈتۈنلەي تەسىرى پىۋىنىڭ. دەپتۇ بوالي بەش: قارىدىم
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 ھەيىدەپ  ماشىىنامنى  تىۇردۇم،  ئورنۇمىدىن  ساقلىماستىن رىزانىمۇ قايتقاندا رايىم ئوقۇشتىنمۇ

 دەپ بوالرمەن، مۇڭ-ھال بىلەن نىلگۈن ئوقۇۋاتقان كىتاب تەرەپتە قاشا يولدا. قايتتىم ئۆيگە

 ىتىىابىنى ك چەلەبىنىىىڭ ئەۋلىيىىا بېشىىىدىكى كارىۋىتىمنىىىڭ  خالىمىسىىا، نىلگىىۈن. ئويلىىىدىم

 بولغاندا ۋاقتى تاماق كەچلىك ئاندىن ئىچەرمەن، يەنە ئاندىن قاالرمەن، ئۇنتۇپ ئوقۇرمەن،

 .ئىچەرمەن يەنە بولۇپ يەپ تاماقنى
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 باب بەشىنچى ئون
 

 

 .تۇردۇم داستىخاندىن دەرھال سېلىۋېتىپ ئاغزىمغا پارچىسىنى ئاخىرقى تاۋۇزنىڭ

 .مومام دېدى_ يەنە؟ بۇ ماڭدى نەگە تۇرۇپ بولماي يەپ تامىقىنى_ 

 .بولدى يەپ تامىقىنى مەتىن_ نىلگۈن، دېدى_ موما، ئەنسىرىمەڭ_ 

 .فارۇق دېدى_ ئال، ماشىنىنى خالىساڭ_ 

 .دېدىم_ ئالىمەن، كېلىپ بولسا الزىم_ 

 دېۋىدىڭ، قالىدىكەن كېلىپ نېمە بەك يەردە بۇ ماشىنامنى «ئانادرل» قوتۇر ئۇ مېنىڭ_

 داقمۇ؟شۇن

 چىقتىم، قەۋەتكە ئۈستۈنكى. دېمىدىم ھېچنىمە مەن. كەتتى كۈلۈپ قاقاھ پ نىلگۈن

 ئۈچۈن بولغانلىقى پۇل لىرا مىڭ تۆت ئون تاپقان ئىشلەپ ئاي بىر ئىسسىقىدا يازنىڭ ئىچىدە،

 ئىاچقۇچىمنى  پورتمىالىمنى،  قىلىۋاتقىان  ئاتىا  ئىشىەنچ  ۋە تۇيغۇسىى  ئۈسىتۈنلۈك  خىل بىر ماڭا

 بىىىر قېىىتىم ئىاخىرقى  ئىىايىغىمنى خىۇرۇم  ئامېرىكىىان كۆرىىىدىغان ياخشىى  بەك ئىىۆز م ئالىدىم، 

 قانىىداق  قىلغانىىدا  سىىوۋغا  ماڭىىا  كىلىىىپ  ئالغىىا   لوندرنىىدىن  ئەنىشىىتەم  ۋە پىىارقىرىتىۋەتتىم

 پەسىكە  ئارتىىپ  مىۈرەمگە  مىايكىنى  كەتىكەن  سىۆزلەپ  ئىۇزۇن – ئۇزۇندىن سېتىۋالغانلىقىنى

 .كۆرد م رەجەپنى ىۋېتىپچىق ئىشىكىدىن ئاشخانىنىڭ. چۈشتۈم

 بەگزادە؟ ماڭدىڭىز نەگە  تۇرۇپ  يېمەي پېدىگەنلىرىڭىزنى_ 

 .تاۋۇزنىمۇ يېدىم، ھەممىسىنى_ 

 !ماشائال ھ_ 

 كۈلكە فارۇقنىڭ بىلەن نىلگۈن ۋە چىقىۋاتىمەن ئىشىكىدىن باغنىڭ: ئويلىدىم ماڭدىم،

 بىرىنىىڭ  يەنە بىىرى : شىۇ  غىنىقىلىدى كېچىچە بۇالرنىڭ. تۇراتتى ئاڭلىنىپ تېخىچە ئاۋازى

 ئازدىن بىر ۋە بېرىدۇ تۇرۇپ سۇنۇپ ئېڭىكىنى ئۈچۈن قىلىشى ھېس كۈلكىلىك ئىشنى ھەممە

 ھىۇ -ھە ئۈچىۈن  قىلىشىى  ھىېس  قىززىىق  ئىشىنى  بىىر  يەنە بىرىنىىڭ  ئىاۋۇ  بىىرى  يەنە كېيىن،

 لتىۇرۇپ، ئو سائەتلەپ ئاستىدا نۇرى خىرە المپىنىڭ ئۇالر بىلەن شۇنىڭ ۋە بېرىدۇ دېيىشىپ

 ھۆكىۈم  ئىكەنلىكىىگە  ئالىجوقىا  ۋە ئەخىمەق  ئادالەتسىز، قارىغاندا ئۆزلىرىگە دۇنيانىڭ پۈتۈن

 قۇرۇقداپ شىشىنى بىرەر فارۇق ئارىلىقتا بۇ ۋە قېلىشىدۇ ئۇنتۇپ بىمەنىلىكلىرىنى ئۆز قىلىپ،
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 رىىپ چىقى قولىىدىن  ئۇنىڭغىا  فىارۇق  بەلكىى  بولسا، ياتمىغان تېخى نىلگۈن ۋە بولىدۇ بولغان

 كەلگەندە قايتىپ يېقىن ئاتارغا تاڭ مەن ھالدا ھەر ۋە بېرەر سۆزلەپ توغرۇلۇق ئايالى قويغان

 قوتۇر ئۇ گۇينىڭ، بىر مۇشۇنداق ۋە كۆرەرمەن ھالەتتە مەس  تۈۋىدە ئۈستەلنىڭ يەنە ئۇنى

 دەپ باردۇر، ھەققى نېمە تىقىشقا زەھىرىنى ماڭا تۇرغىنىدا، بېرىپ ماڭا قېتىم ھەر ماشىنىسىنى

-ھىوش  ئىۇ  بولسىا  ئۇنىداق  زېرەكسىەن،  ۋە ئەقىللىىق  شىۇنچىلىك  مادامىكى. قاالرمەن ھەيران

 ئىاز  ئەڭ ساتسا قويىسەن؟ چىقىرىپ قولۇڭدىن نېمىدەپ ئايالىڭنى چىرايلىق جايىدا كاللىسى

 يېگەن تاماق لېكىن تۇرىشىدۇ، ئۈستىدە زېمىننىڭ بىر يارايدىغان مىلىيونغا بەش بولغاندىمۇ

 ئەمەس، خىىل  بىىر  سىەررەڭ، -ھەررەڭ پىچاقلىرى-ۋېلكا پۇچۇق، گىرۋەكلىرى رىنىڭتەخسىلى

 ئىشلىتىشىدۇ دەپ تۇزلۇق كومزىكىنى دررا بىر ياسىغان تۇۋىقىنى بىلەن مىخ ر دات شقان پاپا

-الم  يېيىشلىرىگە چېچىپ يەرگە ھەممە تاماقلىرىنى موماينىڭ بىچارە بىر ياشلىق توقسان ۋە

. قىاپتىمەن  كېلىىپ  ئالدىغا ئۆيى جەي ننىڭ ماڭا-ماڭا. ئولتۇرىشىدۇ داپچى دېمەستىن جىم

 -ئويىۇن  بىىر  ھېچقانىداق  باشىقا  ۋە باي ر ئەھۋال قەدىر باشقا دادىسىمۇ بىلەن ئانىسى ئۇنىڭ

 قەدىرئەھىۋال . كۆر ۋاتىاتتى  تېلېىۋىزرر  ئوخشاش كەمۇەغەللەرگە بىچارە بولمىغان تاماشاسى

 پەقەت كەلگەنىدى، ھەممەيلەن چۈشتۈم، قىرغاققا! بىلىدۇ نېمە نىقىلىش تاماشا-ئويۇن باي ر

 بىىاغ  قويۇلغانىىدەك قىسىىىپ بىىىلەن  ئىىامۇۇر ئۇچىغىىا شىىى نكىنىڭ  كەچكىىىچە ئەتىگەنىىدىن

 :سالدىم قۇالق ئولتۇردۇم،. كۆر نمەيتتى باغۋەن  سۇغۇرىدىغان

 بالى ر؟ قىلىمىز، ئىش نېمە_ 

 .كۆرىمىز فىلىم كېيىن ئۇخلىغاندىن دادام بىلەن ئانام كېيىن بىردەمدىن_ 

 ئولتۇرامدۇق؟ يەردى  مۇشۇ ئاخشام بىر پۈتۈن ۋايجان،_ 

 كەلتۈر پ مۇزىكىغا بىر خىيالىي گۈلنۇر دېدى_ كېلىۋاتىدۇ، ئوينىغىم ئۇسسۇل مېنىڭ_ 

 .مىدىرلىغا 

 .فىكرەت دېدى_ ئوينايمىز، قەرت بىز_ 

 .ئوينىمايمەن مەن_ 

 .بارايلى ئىچكىلى چاي چالمىجاغا_ 

 !يەرگە كىلومېتر 51_ 

 .زەينەپ دېدى_ بار، ئوينىغىم ئۇسسۇل مېنىڭمۇ_ 

 .كېلەيلى قىلىپ ئەخمەق بېرىپ كىنوخانىسىغا تۈرك_ 

 .بارىمىز نەگە قىلىڭ ر، گەپ چاققان بولۇڭ ر،_ 
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 تاماشا ئەكسىنى دېڭىزدىكى ماياكنىڭ تۇرغان ئۆچۈپ بىر يېنىپ، بىر ئارالدا يىراقتىكى

 ھىىدلىغا   ھىىدلىرىنى  ئەتىىر  ۋە قىىزالر  ئۈچقىات،  تارقىلىۋاتقىان  لەيىلەپ  ھاۋادا ۋە تاتتىمقىلىۋا

 .ئويلىنىۋاتاتتىم

 خىل بىر يېتەلمىگەن تېگىگە مەن لېكىن ئويلىدىم؛ كۆرىدىغانلىقىمنى ياخشى جەي ننى

 ئوخشاش، ئويلىغىنىمغا يېتىپ كارىۋاتتا ئاتقۇچە تاڭ: يىراق شتۇرىۋاتاتتى مەندىن ئۇنى تۇيغۇ

 مەن ئويلىغانسىىىرى،  لىىېكىن بىلەتىىتىم،  كېرەكلىكىنىىى چۈشەند رىشىىىم  ئىىۆز منى ئۇنىڭغىىا

. كىرىىۋاالتتى  كال مغا ئەمەسلىكى مەۋجۇت ئەس  نىڭ" مەن" بولۇۋاتقان چۈشەند رمەكچى

 باشقا ھەمىشە ئىچىمدە: ئوخشايتتى قۇتى رغا ئىچىدىكى قۇتى رنىڭ نەرسە بۇ دېگەن" مەن"

 ھەر تاپاالرمەن، ئۆز منى ئاندىن كېيىن نەرسىلەردىن ئۇ بەلكىم قى تتى؛ باردەك نەرسە بىر

 مەتىن ئەسلىدىكى ۋە ھەقىقىي كۆرسىتەلەيدىغان پېتى ئۆز نىلگۈنگە مەن ئىچىدىن قۇتىنىڭ

 مىۇھەبۇەت : ئويلىىدىم  مۇنىداق . چىقىۋاتىاتتى  قۇتا بىر باشقا تۇرغان يوشۇرۇپ ئۇنى ئەمەس،

 بولغانلىقىمغىىىا ئاشىىىىق مەن ھىىىالۇۇكى، قىلىىىىدۇ، دەۋەت مىچىلىككەيىىىۈزلى ئىككىىىى ئىىىادەمنى

 كېتىمەن، قۇتۇلۇپ تۇيغۇسىدىن يۈزلىمىچىلىك ئىككى تۈگىمەس بۇ ئۈچۈن، ئىشەنگەنلىكىم

 كۈتۈۋاتقىىانلىقىمنى نېمىنىىى لىىېكىن! ئاخىرالشسىىا بىىىر كۈتىىۈش بىىۇ ئىىاھ،. قالغانىىىدىم دەپ

 ئۈسىىتۈنلىكلىرىمنى ئۈچىۈن  تىاپقۇزۇش  نتەسىىكى كۆڭلىۈمنى . بىلەتىتىم  بىلمەيىدىغانلىقىمنى 

 .ئاۋۇندۇرالمىدى مېنى بۇمۇ لېكىن چىقتىم، ساناپ بىرلەپ-بىر ئەسلەپ

 چىقىىىپ، ماشىىىنى رغا. ماڭىىدىم بىلىىلە بىىىلەن باشىىقى ر كەلىىگەن قارارغىىا بىىىر كېىىيىن

 سىاياھەتچىدىن  ئەخىمەق  قىانچە  بىر. باردۇق دېسكوخانىسىغا مىھمانخانىنىڭ گۈلد رلىشىپ

 مۇشىۇ  كىېلە -كىېلە  ئۈچىۈن  قىلىش تەتىل دۇنيادا، كەڭرى شۇنچە. ئىدى يوق ېچكىمھ باشقا

 .قىلىشتى مازاق ساياھەتچىلەرنى كەلگەن يەرگە ررھسىز ۋە خارامۇش

 !تومپايلىرى گېرمان ئىشلىمەيدىغان كاللىسى_ 

 قى يلى؟ نېمە بالى ر، بار ئاچقۇم كۆڭۈل_ 

 يۈز ئىش ھېچ لېكىن ئوينىدىم، بىلەن گۈننىل مەنمۇ ئويناشتى، ئۇسسۇل بىردەم ئاندىن

 دەپ مەن ۋە سىىورىدى بولىىىدىغانلىقىنى قىىانچە نىىىڭ 18×92 ۋە 11×28 مەنىىدىن. بەرمىىدى 

 پۇشۇپ ئىچىم باشلىنىۋېدى مۇزىكا رېتىملىق تېز ئاندىن ۋە كۈلدى قىلمىغاندەك پەرۋا بەردىم،

 سىىېلىنغان  گىىىلەم ۋە جىمجىىى  چىقىىتىم، ئۈسىىتىگە  مەن. ئولتىىۇردى بېرىىىپ دەپ كەتتىىى،

 كۆر پ، ئۆز منى ئەينەكتە ۋە كىردىم سۇخانىغا پاكىز قالغۇدەك ھەيران ئۆتۈپ، كارىدرردىن

 قالغانلىقىمغىا  كىۆر پ  ياخشىى  قىزنىى  بىىر  بەرسىۇن،  جاجىسىىنى  ئىال ھ  ھەممىسى، بۇالرنىڭ

 ىيىنئېنىشت. كەتتىم يىرگىنىپ ئۆز مدىن ۋە ئويلىدىم دەپ بولۇۋاتىدۇ، ئۈچۈن ئىشەنگەنلىكىم

 يېشىىمدىكى  مېنىىڭ  رركفېللېرمىۇ  دادا. بىولمىغىيتتى  بۇنىداق  يېشىدا سەككىز ئون ھالدا ھەر
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: كەتتىم چۆكۈپ خىيالىغا بولۇش باي ئۇزۇنغىچە ئاندىن. بولغىيتتى ئەمەس بۇنداق چېغىدا

 سىېتىۋالىمەن،  گېزىتخىانىنى  بىىر  تىۈركىيەدە  پۇللىرىمغىا  تاپقان ئامېرىكىدا كۈنى بىر ئاخىرى

 گېزىتخانىىىىا قىلىىىىۋەتمەيمەن؛  ۋەيىىىران  بىىىايلىرىمىزدەك  ئەخىىىمەق  بىزنىىىىڭ  ئىىىۇنى  لىىىېكىن 

 مەن لىېكىن  ئۆتىىدۇ،  يۇرتداشى ردەك  ئادەتتكى ھاياتىم ئالىمەن، ئۈستۈمگە خوجايىنلىقىنىمۇ

 فەنەربىاغچە  خىيالىمىدا  قىلسىۇن،  لەنەت ئىال ھ  ئىادەممەن،  ئەپسانىۋىي بىر ياشاۋاتقان ھايات

 ۋە تېتىقسىىزلىقنى  بۇ چېغىمدا بولغان باي ئاندىن. ئىدى بار شمۇبولۇ خوجايىنى كۇلۇبىنىڭ

 لىېكىن  نەپرەتلەنىدىم،  باي ردىن ۋە ئويلىدىم كېتىدىغانلىقىمنى ئۇنتۇپ خىيال رنى تېتىقسىز

 يەرنىى،  قويغان قولىنى ئوينىغىچە تانسا ئاندىن. قىلىۋەتتى قااليمىقان خىياللىرىمنى نىلگۈن

 باشقا ئۇچراتتىم، ئۇالرنى پەلەمپەيدە. چىقتىم سۇخانىدىن ۋە دىمپۇرى ئۈستىنى كۆڭلىكىمنىڭ

 .چىقتۇق ماشىنىغا بارىدىكەنمىز، يەرگە

 بۆلۈمىنى ئۇچقۇچى ر ئايررپى ننىڭ ماشىنىسىنىڭ ماركىلىق «ررمېئو ئالفا» فىكرەتنىڭ

 الپىلداپ كۆرسەتكۈچلەر، بەلگىلەر، ئىستىرىلكى ر، كونۇپكى ر، تەرىپىدە ئالدى ئەسلىتىدىغان

 يولىغىىا ئەنىقەرە _  ئىسىتانۇۇل . قارىىىدىم دەم بىىر  پەرۋاسىىزالرچە . ئىىىدى بىار  المىپى ر  تۇرغىان 

 بىىلەن  ماشىىنا  ئۈ  كېيىن. قىستىدى بىردەم بىزنى ماشىنىسى تۇرگاينىڭ بۇرۇن چىقىشتىن

 ئاپتوبۇسى رنىڭ  ماشىنىلىرى، يۈك. قىلىشتى قارار مۇسابىقىلىشىشنى درقمۇشىغىچە گۆزتەپە

-زاۋۇت پونكىتلىرىنىىىڭ،  قىىاچى ش  مىىاي  ئاسىىتىدىن،  كۆۋر كىنىىىڭ  پىيىىادىلەر  ېنىىىدىن، ي

 كۆر پ تاماشا بالكوندا قەھۋەخانى رنىڭ، تۇرغان رنىڭ، قاراپ چېتىدە يولنىڭ فابرىكى رنىڭ،

 بەسلەشىكە   ئارىسىىدىن  ئاشىخانى رنىڭ  ۋە تاماقخانىا  تېىز  ۋە تاۋۇزچى رنىڭ تۇرغان رنىڭ،

 ۋارقىرىشىپ، ھاياجانلىنىپ تۇرۇپ-تۇرۇپ چاالتتى، كاناي توختىماي فىكرەت. كەتتۇق ئۆتۈپ

 يىان  دەسسىىمىدى،  تورمۇزغىا  فىكرەت يېنىۋېدى، چىراق قىزىل درقمۇشتا بىر. كۈلۈشىۋاتاتتى

 ماڭىدى،  قىاراپ  ماشىىنىغا  بىىر  مىاركىلىق  «ئانىادرل » بىىلەن  سۈرئەت پۈتۈن قايرىلدى، يولغا

 .قالدۇق قۇتۇلۇپ قازادىن-باال بىر ۋە ئۆتۈۋالدى چېتىگە بىر يولنىڭ «ئانادرل»ئاخىرى

 !ھەقىچان كەتتى چىقىپ قوقاق ئاغزىغا گۇينىڭ، ئۇ يېرىلدى ئۆتى_ 

 كەتتىۇق،  ئۆتىۈپ  ھەممىسىدىن_ جەي ن، توۋلىدى دەپ_ كەتتۇق، ئۆتۈپ ئۇالردىن_ 

 !فىكرەت باس مايغا

 .زەينەپ دىدې_ بار، ئاچقۇم كۆڭۈل ئەمەس، ئۆلگۈم مېنىڭ بالى ر،_ 

 ئوخشىمامدۇ؟ بار قىلغۇڭ توي_ 

 !كېرەك قىلىش ئىش اليىق شۇنىڭغا ،«ررمېئو ئالفا» بۇ مانا_ 

 !مېنىڭ پەلەك پەرۋايىم ئىشقا ھەرقانداق ھەيدە، تېز تېخىمۇ ئاكا، يارايسەن_ 

 !ماشىنىسىدۇر بىچارىلەرنىڭ دېگەن «ئانادرل»_ 
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 بىىز  مۇسىابىقىدە . بولمىىدى  ئىىش  بىىر  كىنلىې  ئوي ۋاتاتتىم، دەپ بوالر، قانداق ئاخىرى

. چىقتىىىىۇق كوچىسىىىىىغا باغىىىىدات بۇرۇلىىىىدۇق، تەرەپىىىىكە سىىىىۇئادىيە ئانىىىىدىن يەڭىىىىدۇق،

 ئاشىكارى پ  ئوچىۇق  ئوچىۇقتىن  سىاختىپەزلىكلىرىنى  يوشىۇرمىغانلىقى،  يىرگىنىشىلىكلىكىنى 

 ئىككىىى ھەمىشىىە ھاياتنىىىڭ. كىىۆرىمەن ياخشىىى بەك كىىوچىنى بىىۇ ئۈچىىۈن تۇرىىىدىغانلىقى

 گويا: بۇ كوچىدۇر تۇرىدىغان دېمەكچىدەك  ئەمەسلىكىنى نەرسە بىر باشقا مىچىلىكتىنيۈزلى

 مەرمەر كۆڭۈلسىز بىناالرنىڭ! يېزىقلىق ئوچۇق ئىكەنلىكى ساختا ئۈستىگە نەرسىنىڭ ھەممە

 تۇرغىان  سىاڭگى پ  تورۇسى ردىن ! ئېكىران ر  پ سىتىك  قىلىىدىغان  بىىزار  كىشىنى! تاشلىرى

 ئىىىۆزىنى! تورتخىىانى ر  لەنەتتەگكىىىۈر يورۇتۇلغىىان  يوپيىىورۇق ! ىىىىراق رچ ئاسىىما  كۆر مسىىىز 

 ياخشىى،  دېگەن نېمە ساختا، مەنمۇ. كۆرىمەن ياخشى رەزىللىكلەرنى بارلىق يوشۇرمايدىغان

 كوچىدا دەپ قالماي ئۆزگىرىپ قالسا كۆر نۈپ چىرايلىق كۆز مگە بىرەرسى!  ساختا ھەممىمىز

 يولىغىا  پىيىادىلەر  بولسىىيدى،  بولغىان  مېرسىېدىزىم  بىر. ىمقارىمىد قىزالرغىمۇ بارغان كېتىپ

 جەيى ن،  كىۆرىمەن  ياخشىى  سىېنى . بىوالتتىم  كەلتۈر ۋالغىان  بىرەرىنىى  قىزالردىن بۇ چىقىپ

. كىىردۇق  دېسىكوخانىغا  بىىر  توختىاتتۇق،  ماشىىنى رنى ! كىۆرىمەن  ياخشىى  بەزىىدە  ھاياتنىمۇ

 تىۆلىگەن  لىىرا  151 لىېكىن  زىلغانىىدى، يې دەپ كۇلىۇپ  ئىىدى،  يېزىلمىغىان  ئۇنداق ئىشىكىدە

 .كىرىۋېرەتتى ئادەم ھەرقانداق

 لىېكىن  ئوينىدۇق، تانسا بىلەن جەي ن ۋە چىقىۋاتاتتى ناخشىسى ررسسوسنىڭ دەمىس

 جايىدا كۆڭلى كەتكەندەك، سىقىلىپ بەك ئىچى! قام شمىدى ۋە كەتمىدۇق پاراڭلىشىپ ئانچە

 يىراق ردىكى كۆزلىرىنى باردەك نەرسىلەر بىر باشقا نمەندى كاللىسىدا ۋە يېرىمدەك ئەمەستەك،

 نېمىشىقىكىن  مېنىڭ، بىلەن شۇنىڭ تىكەتتى، ھالدا ھارغىن سىزىقلىرىغا ئۇپۇق كۆر نمەس

 .كەلدى ئېسىمگە كۆرەلەيدىغانلىقىم ياخشى ئىنتايىن ئۇنى ۋە ئاغرىدى ئىچىم ئۇنىڭغا

 .دېدىم_ ئوي ۋاتىسەن؟ نېمە_ 

 !ەھېچنىم مەنمۇ؟ ھە؟_ 

 خىىل  بىىر  تېگىشىلىك  تۇتۇشىقا  مەخپىىي  ئىارىمىزدا  گويىا . ئوينىىدۇق  تانسىا  بىردەم يەنە

. قى تتى كەلگەندەك يوشۇرۇۋالغىمىز ئۇنى تۇرۇپ قۇچاق پ بىرىمىزنى-بىر باردەك، ياتلىشىش

 بىردەمدىن. تۇراتتىم سېزىپ ئىكەنلىكىنىمۇ توقۇلما بىر پەقەت خىيال رنىڭ بۇ پۈتۈن لېكىن

 تېىز  ئاخىرالشىتى،   مۇزىكىمىۇ  بىۇ  بولىىدىغان  دېيىشىكە  يىغىا  پەقەت ئەمەس سىرەت ھە كېيىن

 قىنىغا-قىن يانغان، كۆيۈپ ھەۋىسىدە تاماشا-ئويۇن سەھنە ۋە باش ندى مۇزىكا بىر رېتىملىق

 بېرىپ مەن قالدى، ئارىسىدا ئۇالرنىڭ جەي ن. تولدى بىلەن كىشىلەر توپ بىر قالغان پاتماي

 تاماشىا  ئويناۋاتقىان رنى  ئۇسسىۇل  رېتىمىدا  تېىز  ئاستىدا نۇرلىرى چىراق ەڭرەڭگار ئولتۇردۇم،

 :ئوي ندىم قىلغا 
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! سىلكىشىىىۋاتاتتى باشىىلىرىنى توخىىۇدەك سىىاراڭ ۋە تىترىشىىىۋاتاتتى پۈكىىۈپ تىزلىرىنىىى

 دەپى   قىلىۋاتىىدۇ،  شىۇنداق  باشىقى رمۇ  ئەمەس، ئۈچۈن ئالغانلىقى زرق بۇالرنى! ئەخمەقلەر

 ھىازىر  مەن ئەجىۇىا  چېغىىدا،  ئويناۋاتقىان  ئۇسسىۇل ! بېىرىمەن  ئىچىپ قەسەم ىغاقىلىۋاتقانلىق

 مىۇزىكىنى  ھەرىكەتىلەر،  غەلىتە چۈنكى قويامدىغاندۇ؟ ئوي پمۇ دەپ ئويناۋاتىمەن، ئۇسسۇل

 ھەرىكىتىمنىىىىڭ قىلىۋاتقىىىان چېغىمىىدا،  ئويناۋاتقىىىان ئۇسسىىۇل  مەن! غەلىىىىتە ئاڭلىمىسىىىمۇ 

 قىزغا بۇ ئىچىمنى سىقىلغان ئۈچۈن ئويلىغانلىقىم مۇشۇنداق ەۋ ئوي يمەن قام شمىغانلىقىنى

 قىلىشقا ھەرىكەتلەرنى قام شمىغان مۇشۇنداق ئامالسىز ئۈچۈن، كۆرسىتىش ياخشى ئۆز منى

 قېتىلغانىدەك  ئەخمەقىلەرگە  بىۇ  تۇيغۇلىرىممۇ بىلەن شۇنىڭ ۋە بەزلەيمەن دەپ مەجۇۇرمەن،

 بىوالاليمەن،  ئۆز مىدەك  ھەم باشىقى ردەك،  ھەم دەنەتىجى ۋە قېتىلمايدۇ لېكىن قىلىدۇ، ھېس

 يىالغۇز،  يەردە بىۇ  كېيىن، ئازدىن بىر! سۆيۈند م! چىقىدۇ ئاز بەك ئادەم قى اليدىغان بۇنداق

 ئۇسسۇلغا لەقۋا ئۇ بېرىپ دەپ، دېمىسۇن كىرىۋالدى، قىياپىتىگە نوچى بىر چۆككەن خىيالغا

 .قېتىلدىم

 قايتىپ كېيىن بىردەمدىن. قالمىدى كېرەك ىشىمگەكېت تەرلەپ بەك بىلەن دېگەن نېمە

 تەرلەپ بەك جىق، بەك ئادەم ئىسسىق، بەك باش شتى، كوتۇلداشقا يەنە ۋە ئولتۇردۇق بېرىپ

-شاۋقۇن لېكىن...ناچار بۇنداق ياخشى، ئۇنداق ئوينىدىم، تازا كەتتى، پۇشۇپ ئىچىم كەتتىم،

 چۇشلۇق ئۇپراتقانغا ئېغىزلىرىنى. ىكىشتىزېر قىلىشتىنمۇ گەپ بولغاچقا يۇقىرى بەك سۈرەن

 ئىش بىر تۈز ك يەردىمۇ بۇ كېيىن. قىلىشاتتى ھېس كېچىكىپ بولمىغانلىقىنى سۆزنىڭ-گەپ

 !بولۇڭ ر بارايلى، يەرگە بىر باشقا كەتتى، پۇشۇپ ئىچىم ماڭايلى ماڭايلى، دېيىشتى، يوقكەن،

 تەڭ پىىۇلنى ئىككىمىىىز لەنبىىى ۋەدات. تۆلىىىدى فىكىىرەت پىىۇلنى. تىىۇردۇق ئىورنىمىزدىن 

 لىېكىن  قويىدۇق،  قىلىىپ  بىاردەك  تىۆلىگىمىز  قىسىمىنى  بىر ھېچۇولمىسا ياكى تۆلەيدىغاندەك،

 تۇرگاينىڭ قالغان رنىڭ، ئارىلىقتا، بۇ. قىلغۇزمىدى گېپىنى پۇلنىڭ فىكرەت كۈتكىنىمىزدەك

BMW قارىىدىم  ىىپ بېر كىۆرد م،  كۈلۈشىۋاتقانلىقىنى چېكىۋاتقانلىقىنى، ئەينىكىنى سىنىڭ :

 قالغان ئۇخ پ قۇچاق شقىنىچە بىرىنى-بىر ئورۇندۇقىدا ئارقا ماشىنىنىڭ تۇران بىلەن ھۈليا

 ھاياجانلىنىىپ  بىىلەن  كىۈچى  سىۆيگۈنىڭ  بىىر  قىلغىان  ھىېس  ئىۆزى  خۇددى زەينەپ! ئىدى

 .كۈلدى قاقاھ پ ئىچىدە ھەيرانلىق ۋە خۇشاللىق كەتكەندەك،

 .ئاندىن دېدى_ !ئىدى ويمىغانق چۈشۈپمۇ ماشىنىدىن دېمىسىمۇ_ 

 دەك" مەشۇق ر-ئاشىق ھەقىقىي"  قىزنىڭ بىر بىلەن باال ئوغۇل بىر يېشىمدىكى مېنىڭ

 .قىلدىم خىيال ئۇخلىيالىشىنى قۇچاقلىشىپ بىرىنى-بىر

 ماشىنىسىىىى تۇرگاي رنىىىىڭ چىققانىىىدا، يولىغىىىا ئەنىىىقەرە. ماڭىىىدۇق چىقىىىىپ ماشىىىىنىغا

 المپىسىىنىڭ  گاز چۈشتى، ماشىنىدىن تۇرگاي. وختىدىت قېشىدا تاۋۇزچىنىڭ درقمۇشتىكى
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 ماشىىنىغا  ئىۈ   تۇرغىان  سىاق پ  تىاۋۇزچى . دېيىشىتى  نېمىلەرنى بىر بىلەن تاۋۇزچى ئاستىدا

 فىكىرەتكە  ئەينىكىدىن ماشىنىنىڭ كەلدى، تۇرگاي كېيىن بىردەمدىن. قاراۋاتاتتى قايرىلىپ

 :قاراپ

 .دېدى_ دەيدۇ، يوق بەرمىدى،_ 

 .كەلدۇق تەڭ ھەممەيلەن_ فىكرەت، دېدى_ دە،بىز گۇناھ_ 

 ئەمدى؟ قىلىمەن قانداق_ گۈلنۇر، دېدى_ يوقمىكەن؟_ 

 .ئالىمىز يەردىن بىر  بولسا، ئىچكۈڭ ر ھاراق_ 

 .بارايلى دررىخانىغا بىرەر. يوق ئىچكۈم ھاراق بولمايدۇ،_ 

 ئالىسەن؟ نېمە دررىخانىدىن_ 

 .كرەتفى سورىدى دەپ_ دەيدۇ؟ نېمە ئاۋۇالر_ 

 ھىىاراق_ : كەلىدى  قايتىىپ  ھايالشىىماي  . كەتتىى  يېنىغىا  ماشىىنىنىڭ  بىىر  يەنە تۇرگىاي 

_ تىندۇرماپتۇ، تېخىچە تەرىپىنى ئىككى يولنىڭ_  توختىدى، بولۇپ مېڭىپ  دەۋاتىدۇ، ئااليلى،

 .دېدى

 !چۈشەندىم_ فىكرەت، دېدى_ ماقۇل،_ 

 ماشىنا بىر ئاسقان تاختىسى ومۇرن گېرمانيە بۇرۇن كېلىشتىن مالتەپەگە. چىقتۇق يولغا

 بېسىىلىپ  سىەل  كەينى بولۇپ، تولغان بىلەن چامادان ر ئۈستى كۆر ندى، چىرايلىق كۆزىگە

 .ئىدى كەتكەن

 ئەمىسىىە قېنىىى_ فىكىىرەت، ۋارقىرىىىدى دەپ_ !ئىىىكەن مېرسىىېدىز ئۈسىىتىگە ئۇنىىىڭ_ 

 !ئاغىنىلەر

 ئانىىدىن بەردى، گنالسىىى ماشىنىسىىىغا تۇرگاينىىىڭ يانىىدۇرۇپ، چىراقىلىرىنىىى يودلىىۇق

 تۇرگاينىىڭ : تىۇردۇق  قىاراپ . قالىدى  كەينىىدە  ئاز بىر ئاستىلىتىپ سۈرئىتىنى ماشىنىسىنىڭ

BMW  ئاشۇرۇپ، سۈرئىتىنى ماشىنىدەك ياندىغان ئاندىن ياندىدى، مېرسېدىزنى ئاۋۋال سى 

 ولنىڭي مېرسېدىزنى بۇراپ تەرەپكە ئوڭ ئازراق ماشىنىنى ئورنىغا، كېتىشنىڭ ئۆتۈپ يانداپ

 ئېغىپ تەرەپكە ئىككى بىردەم  باسقا  البا بولۇشىغا بولسا مېرسېدىز قىستىدى، چېتىگە ئوڭ

 چىاقىنى  بىىر  ئامالسىىز  ئۈچىۈن،  كەتمەسلىك سوقۇلۇپ ماشىنىسىغا تۇرگاينىڭ كېيىن باقتى،

 ئىۇ . كېتىشىتى  كۈلىۈپ  ھەممەيىلەپ . چۈشۈردى يولغا يان تىندۇرۇلمىغان چېتىدىكى يولنىڭ

 تۇرگاينىىڭ  ئانىدىن . ئوخشىتىشىتى  ئىتقىا  توكۇر بىچارە، بىر كېتىۋاتقان ۈگۈر پي ماشىنىنى

 :چىقىشىغا يولغا مېرسېدىز. قالدى كېتىپ تېزلىتىپ سۈرئىتىنى ماشىنىسى

 !كەلدى نۆۋەت ساڭا فىكرەت، بولە_ 

 !ئېلىۋالسۇن دېمىنى ئازراق تۇرۇپ، سەل_ 
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 دەپ كېىرەك  بولسىا  ئىشىچى  ايتقىان ق گېرمىانىيەدىن : ئىىدى  بىار  ئادەم بىرال مېرسېدىزدا

 .كەلمىدى ئويلىغىم ئاخىرىنى ۋە ئويلىدىم

 .فىكرەت دېدى_ !بالى ر قارىماڭ ر، تەرەپكە ئۇ ھەرگىز_ 

. قىسىىتىدى ئوڭغىىا ئاسىتا  ئاسىىتا، ئانىدىن  ياندىىىدى، ئىىاۋۋال ئوخشىاش  تۇرگايغىىا ئۇمىۇ 

 لىېكىن  كېتىشىتى،  كۈلىۈپ  پىخىلىداپ  قىىزالر  باشلىۋېدى، بېسىشقا كاناي كۈچەپ مېرسېدىز

 گېرمىانىيەدىن  قىسىتىۋېدى،  بەكىرەك  تېخىمىۇ  ئوڭغىا  فىكرەت. قىلىشاتتى قورققاندەك ئازراق

 باشىىىلىۋېدى، ئاقساشىىقا  يەنە ۋە چۈشىىتى  تەرەپىىكە  يىىىان يەنە چىىاقى  ماشىىىنىنىڭ  كەلىىگەن 

 .چىقتى ئەۋجىگە كۈلۈشلەر قاقاھ پ پارتىلىغاندەك

 كۆرەلىدىڭ رمۇ؟ چىرايىنى گۇينىڭ ئاۋۇ_ 

 ئىشنى بۇ ماشىنىسىمۇ ۋەداتنىڭ كېيىن، بىردەمدىن. قالدۇق كېتىپ تېزلىتىپ ۈرئەتنىس

 بېسىىلغان  بىىلەن  غەزەپ مېرسىېدىزنىڭ  چىۈنكى  كېرەك، بولسا تاماملىغان مۇۋەپپەقىيەتلىك

. ئۇچراشىىتۇق پونكىتىىدا  قىاچى ش  مىىاي بىىر  كېىيىن . ئاڭلىىىدۇق ئىاۋازىنى  كانىاي  ئۈمىدسىىز 

 ئاسىتا  ئالىدىمىزدىن  مېرسېدىزنىڭ يوشۇرۇنىۋېلىشتى، ئۆچۈر پ، ىچىراقلىرىن ماشىنى رنىڭ

 .كۈلۈشتى تېپىشكىنىچە يەرنى قاراپ كېتىشىگە ئۆتۈپ

 .زەينەپ دېدى_ قالدى، ئاغرىپ ئىچىم ئادەمگە بىچارە_ 

 بىر يەنە باش شتى، بېرىشكە دەپ بىلەن ھاياجان بىرىگە-بىر ئىش رنى بولغان ئاندىن

 ئاشىپۇزۇلغا  بىىر  يەردىكى ئۇ. سىقىلدى ئىچىم دېيىشىۋاتاتتى، قېتىم بىر يەنە دېيىشتى، قېتىم

 .ئاچقۇزدۇم ئېغىزىنى ئالدىم، شاراپ شىشە بىر بېرىپ

 .خوجايىنى ئاشپۇزۇل دېدى_ ئىستانۇۇللۇقمۇ؟ سەن_ 

 يەردە ئۇ نېمىشقىكىن،. ئىدى يوپيورۇق زەرگەرخانىدەك بىر خۇددى ئىچى ئاشپۇزۇلنىڭ

 خەلىىق تىۈرك  ئېيتىۋاتقىىان ئايىال  بىىر  رادىيىىودىن كىچىىك  ئاشىىپۇزۇلدىكى ئولتۇرغىۇم،  بىىردەم 

 مىۇھەبۇەت،  كال مغىا . قالىدى  كەپ كەتكىۈم  ئۇنتىۇپ  ئىشى رنى  باشقا ئاڭلىغۇم، ناخشىسىنى

 كېلىشىىكە خىيىىال ر قااليمىقىىان  خىىىل ھەر ئاالقىىىدار مىىۇۋەپپەقىيەتكە ۋە سىىۆيگۈ ناچىىارلىق،

 .باشلىدى

 .ئىستانۇۇللۇق مەن ھەئە،_ 

 مېڭىشىڭ ر؟ نەگە_ 

 !مانا يۈردۇققۇ ئايلىنىپ_ 

: لىڭشىتتى بېشىنى باسقان ئۇيقۇ ۋە ھارغۇن قىلىپ چۈشەنگەندەك خوجايىنى ئاشپۇزۇل

 ...بىلەن قىزالر! ھە_ 
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 مېنى ئۇمۇ ۋە ئىدى گەپلەر مۇھىم بولغانلىرىم دېمەكچى گويا ئىدىم، دېمەكچى نېمە بىر

. باشلىدى چېلىنىشقا كانايلىرى ماشىنى رنىڭ لېكىن ى،تۇراتت كۈتۈپ زررىغا دەپ سۆزلىسۇن

 سىىەۋەبىڭدىن سىىېنىڭ دېيىشىىتى، كەتتىىىڭ، نەگە ۋاي. چىقىىتىم ماشىىىنىغا بېرىىىپ يۈگىۈر پ 

 ماڭدۇق تېز. ئاخىرالشماپتۇ قالغانىدىم؛ دەپ ئاخىرالشتى ئەمدى مەن ھالۇۇكى،. يېتىشەلمەيمىز

 دۆڭگە ئاستا ماشىنىسىدەك يۈك بىر رغۇنھا كۆردۇق، ئۇنى كېيىن ئۆتكەندىن پەندىكتىن ۋە

 قىستىدى، ئوڭغا مېرسېدىزنى ۋە كىردى تەرەپتىن سول تۇرگاي ئاۋۋال قېتىم بۇ. چىقىۋاتاتتى

 تەگكىۈدەك  توسىۇقىغا  بىخەتەرلىىك  كىىردۇق،  كەيىنىگە  بىىز  كەينىدىن  تەرىپىگە، ئوڭ ۋەدات

 چىقىىىىپ ئىچىىىىدىن ماڭسىىى   تېىىىز بىىىىزدىن پەقەت ئىىۇنى  قىلىىىىپ شىىىۇنداق. يېقىن شىىتۇق 

 بىزدىن ئاشۇرۇپ سۈرئىتىنى كېيىن، بىردەمدىن. ئېلىۋالدۇق قىسماققا شەكىلدە كېتەلەيدىغان

 يودلىۇق  بېسىپ، قۇالققىچە كاناينى. كېتەلمىدى ئېشىپ بىزدىن لېكىن بولدى، قۇتۇلماقچى

 ىنىمۇزىك ۋە دەرىزىلەرنى كېيىن. باراتتۇق كېتىپ سۈر پ چۈشۈر پ گەجگىسىگە چىراق رنى

-ۋارقىراپ ئۇرۇشتى، ئىشىكىنى ماشىنىنىڭ ئۇزىتىپ قوللىرىنى ئېچىشتى، چەكتە يۇقىرى ئەڭ

 گىاڭگىراپ  قاپسىىلىپ  ئارىمىزغىا . توۋالشىتى  ناخشىا  چىقىرىىپ  بېشىنى دەرىزىدىن جارقىراپ،

 كۆتۈر لۈۋاتقان تېخىمۇ بولغاچقا، مېڭىۋاتقان بېسىپ البا تەڭ بىلەن بىز مېرسېدىزمۇ قالغان

 قانچىلىىك  ئارىسىىدا  فابرىكى رنىىڭ -زاۋۇت مەھەللىلەر، ئۆيلەر، ئىچىدە سۈرەننىڭ -شاۋقۇن

 سىۈرئىتىنى  ئىشچى كەلگەن قايتىپ گېرمانىيەدىن ئۇ ئاخىرى،. بىلمەيتتىم ماڭغانلىقىمىزنى

 باشىلىدى،  قېلىشىقا  يىغىلىىپ  ماشىىنىلىرى  يىۈك  ۋە ئاپتوبۇسى ر  كەينىمىزدە  ئاستىلىتىۋېدى،

. بولدۇق مەجۇۇر قېلىشقا كېتىپ بېرىۋېتىپ ساالم بىر قېتىم ئاخىرقى ڭغائۇنى بىلەن شۇنىڭ

 تۇرغىان  تاشى پ  سىايە  ئىچىىدە  نىۇرلىرى  چىىراق  ئىشىچىنىڭ  ئۇ بۇرۇلۇپ، كېتىۋېتىپ ئۆتۈپ

 ھايىاتىنى،  ئۇنىىڭ  بىىز . قى تتىى  كۆرمەيۋاتقانىدەك  پەقەتى   خىۇددى  بىزنى: قارىدىم چىرايىغا

 .ئىدۇق ۇتتۇرغانئۇن كەلگۈسىنى ۋە خاتىرىلىرىنى

 .ئىچتىم شاراپ ئويلىمىدىم،

 ئىچىىىدە كېىىيىن. كەتتىىۇق ئۆتىىۈپ توختىمىىاي يەردىىىن قايرىلىىىدىغان جەننەتھېسىىارغا

 بولۇشتى، قىستىماقچى نى«ئانادرل» بىر ئولتۇرغان خوتۇن-ئەر جۈپ بىر قېرى ۋە كۈلكىلىك

 پاھىشەخانىنىڭ نكىكېيى پونكىتىدىن قاچى ش ماي. كېچىشتى ۋاز كېيىن ئازدىن بىر لېكىن

 بىر ھېچكىم لېكىن ياقتى، ئۆچۈر پ چىراقلىرىنى باستى، كاناي فىكرەت ئۆتكۈچە، ئالدىدىن

 كېيىن، ماڭغاندىن بىردەم. دېمىدى نېمە

 .   دېدى_ !قىلىمەن نېمە مەن قاراڭ ر،_ 

 ئەينىكىىدىن  كەينىى  ماشىىنىنىڭ  پاچىاقلىرىنى  يالىڭا  جەي ننىڭ بۇرۇلۇپ، كەينىمگە

 تەرەپىتىن  كەينىى  پاچاق رنىىڭ،  كىۆيگەن  ئاپتاپتا ۋە ئۇزۇن. كۆرد م چىقارغانلىقىنى غاتېشى
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 نىۇر  چىراقلىىرى  سەھنە ئۈستىگە خۇددى ئاستىدا، نۇرلىرى چىراق ماشىنى رنىڭ كېلىۋاتقان

 ئۈمىدسىزلىك بوشلۇقتا ۋە كەبى پاچاق ر كەسپىي ئويچان ئېھتىياتچان، تۇرۇۋاتقان، چېچىپ

 ياالڭئاياق.  كۆرد م مىدىرالۋاتقانلىقىنى ئاستا ئاستا، ئىزدەۋاتقاندەك ېمىلەرنىدۇرئاللىن ئىچىدە

 لىڭشىىپ  ئۈسىتىگە  بىىر  ئاسىتىغا،  بىىر  ئۈچۈن قويۇش قارشى شامالغا بولۇپ، ئاپئاق پۇتلىرى

 .تارتتى ئىچىگە مۈرىسىدىن جەي ننىڭ گۈلنۇر كېيىن. تۇراتتى

 !قاپسەن بوپ مەس _ 

 جىىىق_ :كۈلىىدى قاقىىاھ پ ھالىىدا خۇشىىال جەيىى ن، ېىىدىد_ مەن، ئەمەس مەسىى _ 

 !گۈزەل شۇنچىلىك نەرسە ھەممە. بولدۇم خوش بەك! تۇرسام ئىچمىگەن

 بىىر  مىۇھىم  ئەنىقەرەگە  ئىسىتانۇۇلدىن  خۇددى بىز. قالدۇق جىمىپ ھەممەيلەن كېيىن

 باغلىرى گى س ۋە زەيتۇن فابرىكى ر،-زاۋۇت بازارالر،-شەھەر كېتىۋاتقاندەك، ئۈچۈن ۋەزىپە

 سالماسىىتىن، قىۇالق  ناخشىىغا  تۇرغىىان چىقىىپ  تىېخىچە  ۋە دېمەسىىتىن جىىم -الم ئارىسىىدىن، 

 كاناي تۇيغۇسىزالرچە ۋە بىكارغا بىكاردىن ئۆتكىچە يانداپ ماشىنىلىرىدىن يۈك ۋە ئاپتوبۇس

 ئاشىىۇنداق پەقەت ۋە پەقەت ئويلىىىدىم، جەي ننىىى مەن. ماڭىىدۇق ئىىۇزۇن ماڭىىدۇق، باسىىقا 

 .ئويلىدىم كۆرەلەيدىغانلىقىمنى ياخشى ئاخىرىغىچە ھاياتىمنىڭ ئۇنى ئۈچۈن، قىلغانلىقى

 ماشىىنىدىن  توختىىدۇق،  پونكىتىىدا  قاچى ش ماي بىر كېيىن ئۆتكەندىن ھەرەكەدىن

 ھارغۇن چۈشكەن ئاپتوبۇستىن بىر. ئالدۇق ساندۋىچ ۋە شاراپ ناچار ئاشپۇزۇلدىن. چۈشتۇق

 جەي ننىىڭ . يېدۇق نەرسىلەرنى قوللىرىمىزدىكى قېتىلىپ ئارىسىغا يولۇچى رنىڭ ئەنسىز ۋە

 تويدۇرۇۋاتقان رغا قورسىقىنى ئولتۇرۇپ قاراپ سۇغا ئېقىن ۋە بېرىۋالغانلىقىنى چېتىگە يولنىڭ

 كۆرد م يەۋاتقانلىقىنى ساندۋىچ سالغا  نەزەر ماشىنى رغا كەچكەن-ئۆتكەن يولدىن ئوخشاش،

 .قىلدىم لخىيا كەلگۈسىمنى كۈزەتكە  ئۇنى ۋە

. يېقىن شىتى  جەي نغىا  ئاسىتا  ئاسىتا،  قىاراڭغۇدا  كىۆرد م،  فىكرەتنىى  كېيىن بىردەمدىن

 ئەمەس يىراقتا بەك مەندىن: چۈشۈشتى پاراڭغا. تۇتاشتۇردى سۇنۇپ تاماكا تال بىر ئۇنىڭغا

 نېمە ئاڭلىيالمايۋاتاتتىم، شاۋقۇنلىرىدا ماشىنى رنىڭ كەچكەن-ئۆتكەن يولدىن لېكىن ئىدى،

 قورقۇنچقىا  قىىزىقىش  غەلىىتە  بىۇ  كېىيىن  ئىازدىن  بىىر . قىزىقىۋاتىاتتىم  بەك ېيىشىۋاتقانلىقىغاد

 ھامىىان شىىۇ كېرەكلىكىنىىى بېرىشىىىم يانلىرىغىىا ئۈچىىۈن يىىېڭىش قورقىىۇنچنى بىىۇ. ئاي نىىدى

 قى لمىىاي ئىىىش ھىىېچ ئوخشىىاش، چۈشىىتىكىگە خىىۇددى قاراڭغۇلۇقتىىا، لىىېكىن چۈشىىەندىم؛

 ئىشىقا  ھەمىمە  تۇيغۇسىىمۇ،  مەغلۇبىيەت بۇ لېكىن. قالدىم پتۇرۇ رەزىللەرچە پەسكەشلەرچە،

 چىقتىىۇق، ماشىىىنى رغا يېڭىۇاشىىتىن كېىىيىن ئىىازدىن بىىىر. داۋام شىىمىدى ئىىۇزۇن ئوخشىىاش

 .كەتتۇق يۈر پ قاراپ ئىچىگە كېچىنىڭ قىلماستىن خىيال ھېچنىمىنى

 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 142 

 

  

 

 

 باب ئالتىنچى ئون
 

 

 سىاھىل،  قىلغىان  وچىاق ئ بېشىىمنى  كىۈن  پۈتۈن بېسىققاندا، سۈرەنلەر-شاۋقۇن بارلىق

-ۋاراڭ ماشىنى رنىڭ ۋە تېلېۋىزرر ھاقارەتلەر،-تىل مەستلەر، مۇزىكا،-ناخشا بالى ر، كاتېرالر،

 چىيىا -قىيىا  ئالدىىدىن  ئىشىىكى  باغنىىڭ  ماشىنا ئاخىرقى ئەڭ ۋە چاغدا بېسىققان چۇرۇڭلىرى

 قاپقىقىنىىڭ  ەدەرىىز  قوپىۇپ،  كارىۋېتىمدىن ئاستا مەن چاغدا، كەتكەن ئۆتۈپ كۆتۈرگىنىچە

 ئىۇخ پ  ھېرىىپ  ھەممىسىى  يوق، ھېچكىم: سالىمەن قۇالق سىرتقا تۇرۇپ ئۆز مچە ئارقىسدا

 بولمىغاندا بۇالرمۇ بەزىدە دەرەخلەر، شالدىرلىغان داۋالغۇش، دېڭىزدا شامال، پەقەت. قالغاندۇر

 چىاغ ردا  نىداق ئۇ. بولىىدۇ  ئى  بىر يۈزسىز بەلكىم قاغا، ئەنسىز تومۇزغى ر، ئەتراپ ردا يېقىن

. تىڭشىايمەن  جىمجىتلىقنىى  ئىۇزاققىچە  سىالىمەن،  قۇالق ئۇالرغا ئىتتىرىپ، ئاۋاي پ قاپقاقنى

. كېتىىدۇ  شىۈركىنىپ  تېىنىم  ئوي پ، كېلىۋاتقانلىقىمنى ياشاپ بېرى يىلدىن توقسان ئاندىن

 خىۇددى  شىامال،  بىىر  سىوغۇق  ئۇرۇلغىان  ئىچىىدىن  چۆپلەرنىىڭ -ئوت تۇرغان چۈشۈپ سايەم

 يوتقىنىمنىىىڭ ئىسسىىىق بېرىىىپ قايتىىىپ: قورقىتىىىدۇ مېنىىى مۇزلىتىۋاتقانىىدەك قلىرىمنىپاچىىا

 يەنە يەردە ئىۇ  ئۈچىۈن  تىڭشىاش  ئاخىرىنى جىمجىتلىقنىڭ لېكىن كىرىۋااليمۇ؟ قاراڭغۇلىقىغا

 قويغانىدەك،  دېيىشىىپ  بىىلەن  بىىرى  خۇددى بولىدىغاندەك، ئىش بىر خۇددى: تۇردۇم بىردەم

 ئىاخىرى  ۋە كۈتتىۈم  كۈتتىۈم،  قويىدىغانىدەك،  كۆرسىىتىپ  نەرسە بىر يېڭى ماڭا دۇنيا خۇددى

 يىگىرمە بىردىن سائەتنىڭ ۋە ئولتۇردۇم بۇرجىكىدە بىر قايتىپ، كارىۋېتىمغا تاقاپ، قاپقاقنى

 يېڭى  شۇنداق، ساالھىددىن، يېڭىلىشىپتۇ بۇنىڭدىمۇ: ئويلىدىم قارىغا  ئۆتكەنلىكىگە مىنۇت

 !يوق نەرسە ھېچ

 بىىزگە  دۇنيىا  سىەھەرلەردە،  سىاالھىددىن  دەيتتىى  فاتىمە، دۇنيادۇر، بىر ڭىيې كۈن ھەر

 بەزىىدە  ھاياجان ندۇرىدۇكى، شۇنچىلىك مېنى بۇ تۇغۇلىدۇ، يېڭىدىن سەھەر ھەر ئوخشاش

 ھەممە ۋە چىقىدىغانلىقىنى كۈننىڭ كېيىن ئازدىن بىر ۋە ئويغىنىمەن بۇرۇن چىقماستىن كۈن

 ئۆز منىڭمىىىۇ بىىىىرلىكتە بىىىىلەن يىىىېڭىلىق ر ئىىىۇ ۋە ىقىنىبولىىىىدىغانل يېپيېڭىىىى نەرسىىىىنىڭ

 خەۋەردار ئوقىىىۇپ كىىىۆر پ، نەرسىىىىلەرنى بىلمەيىىىدىغان پەقەتىىى  ۋە يېڭىلىنىىىىدىغانلىقىمنى

 يېڭىۇاشىىىىىتىن بىلىۋالغىىىىانلىرىمنى  كېيىنمىىىىۇ  بولغانىىىىدىن  خەۋەردار ۋە بولىىىىىدىغانلىقىمنى 

 دەرھىىىال فىىىاتىمە، مەنكىھاياجىىىانلىنى شىىىۇنچىلىك ۋە قىلىىىىمەن خىيىىىال كۆرىىىىدىغانلىقىمنى
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 كىۈن  كېلىىدۇ،  كۆرگىۈم  چىقىىدىغانلىقىنى  قانىداق  كۈننىىڭ  چىققۇم، باغقا تۇرۇپ ئورنۇمدىن

 قانىىىداق قىمىرلىشىىىىپ قوڭغۇزالرنىىىىڭ-قىىىۇرت ۋە ئۆسىىىۈملۈكلەرنىڭ بىىىارلىق چىقىۋاتقانىىىدا،

 بىىۇ چىقىىىپ، يۈگىىۈر پ يۇقىرىغىىا دەرھىىال ئانىىدىن كېلىىىدۇ، كۆرگىىۈم ئۆزگىرىىىدىغانلىقىنى

 قىلمايدىغانسىەن،  ھىېس  بۇالرنى دەپ نېمە سەن فاتىمە، كېلىدۇ، يېزىۋالغۇم لىرىمنىكۆرگەن

 قىۇرتى،  غىوزا  كۆرد ڭمۇ فاتىمە، قارا قارا، ئوي ۋاتىسەن؟ نېمە قىلمايسەن، گەپ ئۈچۈن نېمە

 ۋە كىۆرگەنلىرىنى  پەقەت كىشىى  ئىاھ، ! ئۇچىىدۇ  بولىۇپ  كېپىىنەك  كىۈنى  بىىر  قىلدى، قانداق

 ئوخشىاش،  ياۋررپالىق رغىا  ئىۇ  چاغىدا،  ئىۇ  كېرەك، يېزىشى نەرسىلەرنى باققان سىناپ كۆر پ

 مۇمكىن، بواللىشىم ئالىم بىر ھەقىقىي ئادەم، قالتىس دېگەن نېمە ئوخشاش، دارۋىنغا مەسىلەن

 نېمە بواللماسمۇ؟ بواللمايدۇ، ھېچنىمە شەرقتە قالغان غەپلەتتە بۇ ئادەم قارشى بەختكە لېكىن

 شۈكرى مىڭ خۇداغا ۋە قوللىرىم كۆزلىرىم، مېنىڭمۇ ئۈچۈن قىلىش رىۇەتەج ۋە كۈزىتىش دەپ،

 بولغانلىقىغىىا كال منىىىڭ ئىشىىلەيدىغان ياخشىىىراق كىشىىىنىڭكىدىن ھەمىىمە دۆلەتتىكىىى بىىۇ

 مۇشۇنداق ئۈچۈن نېمە چېچەكلەپتۇ، قانداق شاپتۇل ر كۆرد ڭمۇ فاتىمە،: بوالاليدۇ قارىغاندا،

 نېمىىدۇ،  بېرىۋاتقىان  تۇيغىۇنى  خىىل  بىۇ  بىىزگە  ئەجىۇا، ېمىدۇن دېگەن پۇراق بولىدۇ، پۇرىقى

 ئىشىارەت  قانىداق  بىىلەن  بىرى-بىر چۆمۈلىلەر كۆرد ڭمۇ، ھاياسىزلىقىنى ئەنجۈرنىڭ فاتىمە،

 يىىۈزى دېڭىىىز ئىىاۋۋال تىىىن①لىىودرس قىلىىدىڭمۇ، دىقىىقەت سىىەن فىىاتىمە، قىلىشىىىدىغاندۇ،

 كۈزىتىشىى  قىلىشىى،  دىقىقەت  ھەمىشىە  ئىادەم  پەسىلەيدۇ،  ئىاۋۋال  دىن②پويراز ۋە كۆتۈرىلىدۇ

 بىلىىم  قىلغانىدا  مۇشۇنداق كاللىمىزنىمۇ ۋە ئىلگىرلەيدۇ مۇشۇنداق پەن-ئىلىم چۈنكى كېرەك،

 كىشىىىلەرگە ئولتۇرۇشىىقان سولىشىىىپ قەھۋەخىىانى ردا بولمىسىىا، قورال نىىدۇرااليمىز؛ بىىىلەن

 گۈلد رلەشىكە  ھىاۋا  بىۇرۇن  يېغىشىتىن  يىامغۇر  ۋە دەيتتىى  ئىاھ،  ئوخشاش قوي رغا ئوخشاش،

 ئېتىلىىپ  ھوجرىسىدىن بولمىش ئۇۋىسى شەيتان بولغىنىچە ساراڭ خوشلۇقىدىن باشلىغاندا

 ياتىاتتى،  ئوڭدىسىىغا  يەردە كىرەتتى، باغقا چۈشۈپ تاق پ  ئىككى پەلەمپەيلەردىن چىقاتتى،

 يازمىىاقچى  ھەققىىىدىمۇ  بۇلىىۇت ر . قىىارايتتى  بۇلۇت رغىىا  كەتكىىىچە  بولىىۇپ  چىلىىىق -چىلىىىق

 چىۈنكى  قى تىتىم،  ھىېس  ئىزدەۋاتقىانلىقىنى  سىەۋەپ  بىىر  ئۈچىۈن  يېىزىش  ۋە ولۇۋاتقانلىقىنىب

 بىارلىقىنى  سىەۋەبىنىڭ  بىر چۇشلۇق ئۆزىگە نەرسىنىڭ بىر ھەر ئادەم ھەممە: دەيتتى مۇنداق

 چېچەكلەرنىڭ،-گۈل ئېچىلغان چۈنكى قالمايدۇ، ئورۇن بىر خۇداغا كاللىسىدا چاغدا، بىلگەن

 بىلەن ئاسمان گۈلد رلىگەن ۋە دېڭىزنىڭ پەسلىگەن كۆتۈر لۈپ ۋە خۇالرنىڭتو كاكىلىغان

 مېنىىىىڭ بەلكىىىى ئەمەس، ھېكمىتىىىى خۇدانىىىىڭ ئويلىغانىىىدەك ئىىىۇالر سىىىەۋەبى، يامغۇرنىىىڭ 

 شىەيئىلەرنىڭ  باشىقا  پەقەت شىەيئىلەرنى  چاغىدا  شىۇ . بولىدۇ يازغانلىرىم ئېنسىكلوپېدىيەمدە

 كەلمەيدىغانلىقىنى ئىشنىڭ ھېچۇىر قولىدىن ۇداسىنىڭخ ئۇالرنىڭ ۋە قىلىدىغانلىقىنى پەيدا

 بىىارلىق باشىقا  تۇرۇشىتىن  قىىاراپ ئولتىۇرۇپ  تەقىدىردىمۇ،  بولغىان  بىىار خىۇدا . يېتىىدۇ  تونىۇپ 
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 ئەمدى قالىدۇ، كۆر پ تارتىۋالغانلىقىنى قولىدىن ئۇنىڭ بىلىملىرىمىزنىڭ بىزنىڭ ئىشلىرىنى

 ئىشقا ھېچۇىر باشقا تۇرۇشتىن قاراپ ئىش رغا انبېرىۋاتق يۈز دۇنيادا بۇ فاتىمە، باق دەپ سەن

 قاراشىقا  دەپ خىۇدا  ئىۇنى  قەتئىنەزەر، بولىشىدىن كىم مەيلى كىمنى، بىر يەتمەيدىغان كۈچى

 خىۇدا  دېىمەك  يەتتىىڭ،  چۈشىىنىپ  سەنمۇ چۈنكى قالدىغۇ، چىقماي ئۈنۈڭ قانداق، بوالمدۇ؟

 چۈشىنىپ بۇنى ئوقۇپ ئازراق لىرىمنىيازغان مېنىڭ كۈنى بىر ئۇالرمۇ ئوخشاش، ساڭا. يوقتۇر

 ئاڭ ۋاتامسەن؟ دېگەنلىرىمنى كۆرىمىز، كېتەر، بولۇپ نېمە يەتكەندە

 دەپ مېنىى  ئىۇ  لىېكىن  سىاالھىددىن،  ئاڭلىمىايۋاتىمەن  گەپلىرىڭنىى  سىېنىڭ  مەن ياق،

 ھەممە چاغلىرىدا، چۈشەنگەن كەلمەيدىغانلىقىنى ھېچنىمە قولىدىن خۇدانىڭ: دېمەيۋاتاتتى

 بىلەن گۇناھ جاسارەت، بىلەن قورقۇنچ يېتىشىدۇ؛ تونۇپ ئىكەنلىكىنى ئىلكىدە ئۆز ىڭئىشن

 كۆرگەن ئىكەنلىكىنى قوللىرىدا ئۆز ياماننىڭ بىلەن ياخشى ھەرىكەت، بىلەن غەپلەت جازا،

 داسىتىخاندا،  كېىيىن  بولغانىدىن  دەپ بىۇالرنى  فىاتىمە؟  ھە كېتىشىدۇ، بولۇپ نېمە چاغلىرىدا

 بىىىردىن  ئولتۇرۇۋاتقانىدەك  ئۈسىتىلىدە  يېزىقچىلىىىق خىۇددى  ئەمەس، شىىدا قې شىشىىلىرىنىڭ 

 چاغىدا  ئىۇ : باشى يدۇ  جارقىراشىقا  -ۋارقىراپ ماڭغا  بۇياققا-ئۇياق تۇرۇپ، چاچراپ ئورنىدىن

 كارغىا  قىوللىرى -پىۇت  قورقىۇنچتىن  كېتىشىىدۇ؛  بولىۇپ  يىللىرىمدىكىىدەك  دەسلەپكى مېنىڭ

 نەرسىىىلەردىن كەلىىگەن خىيالىغىىا قېلىشىىىدۇ؛ ىشىىىنەلمەيئ ئويلىغانلىرىغىىا قالىىىدۇ؛ كەلىىمەي

 باشقى رنىڭمۇ چۈشۈپ، دەھشەتكە سەۋەبىدىن خىيال ر كەلگەن كاللىسىغا يېرىلىدۇ؛ ئۆتلىرى

 تىترىشىىىىپ، بوغۇزلىنىدىغانىىىدەك ھىىىازىرال تونىىىۇپ، ئويلىيااليىىىدىغانلىقىنى ئىشىىى رنى بىىىۇ

 ماڭىا  قويغىان  چۈشىۈر پ  ھالغىا  بىۇ  رنىئىۇال  چاغدا شۇ ۋە كېتىشىدۇ قورقۇپ خاتالىقلىرىدىن

 قۇتۇلىۇش  بالىدۇرراق  دەھشىەتتىن  بۇ ۋە قالمىغانلىقى چارىلىرى باشقا لېكىن غەزەبلىنىشىدۇ،

 69 كىتابلىرىمنىىڭ،  مېنىىڭ  كېلىشىىدۇ،  قېشىىمغا  مېنىڭ ھەئە، مېنىڭ، پاالقلىشىپ ئۈچۈن،

 بىىۇ ئەسىىلىدە ىڭنەرسىىىن ئى ھىىىي ۋە كېلىشىىىدۇ قېشىىىغا ئېنسىىىكلوپېدىيەمنىڭ جىلىتلىىىق

 مەن شىۇنداق، . فىاتىمە  يېتىشىىدۇ  تونۇپ ئىكەنلىكىمنى مەن ئىكەنلىكىنى، ئېنسىكلوپېدىيە

 يېڭى مۇسۇلمان رنىڭ پۈتۈن نېمىشقا مەن ئورنىدا ئۇنىڭ ئەسىردە -11 ساالھىددىن، درختۇر

 بىلىمىىىدۇر، تەڭرىمىىىىز بىزنىىىىڭ كېىىىيىن بۇنىڭىىىدىن چىىىۈنكى بولمىغىىىۇدەكمەن؟ تەڭرىسىىىى

 فاتىمە؟ مسەن،ئاڭ ۋاتا

 ئويلىغاندىمەن، بولىدىغانلىقىنى گۇناھ ئاڭ شنىڭمۇ گەپلىرىڭنى سېنىڭ چۈنكى! ياق

 قاچامغا بولۇپ، يەپ پىراسايىمنى تەمسىز ۋە بەرەڭگەمنى قىيمىلىق پىشۇرغان رەجەپ چۈنكى

 يەردە ئىىۇ. كەتكەنىدىمەن  چىقىىىپ ھوجرىغىا  سىىوغۇق كىچىىك،  يانىىدىكى ئېلىىپ  ① ئاشىۇرە 

 ئاشىۇرەمنى  بىىلەن  قوشىۇقىم  كىچىك يىغىپ، پۇتلىرىمنى دەپ كەتمىسۇن ۇزالپم ئولتۇرۇپ،

 ۋە فىستىق ر ۋە ئۈز م قارا قۇرۇق قوناق، قېقى، ئەنجۈر نوقۇت، پۇرچاق، ئانار، تال بىر. يەيمەن
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 دېگەن نېمە لەززەتلىك، دېگەن نېمە سېپىلگەن، سۈيى گۈل ئازراق  ئۈستىگە ھەممىسىنىڭ

 !گۈزەل

 ئۈسىتەلگە . كەلىدى  يېگۈم ئاشۇرە. قوپتۇم بۇرجىكىدىن كارىۋاتنىڭ. يتتىكەلمە ئۇيقۇ

 ئىچى لېكىن ئىدى، ئەمەس شىشىلىك ئەينەك كولونيا، شىشە بىر ئۈستىدە: ئولتۇردۇم بېرىپ

 تۇتۇپ لېكىن ئىدى، قىلغان شىشىدەك ئەينەك چېغىمدا كۆرگەن تۈنۈگۈن. تۇراتتى كۆر نۈپ

 جېنىم يوقكەن شىشىلىكى ئەينەك دېگەنىدىم، بۇ، نېمە ، مسەسكەندى ئىدىم، بىلگەن بېقىپ 

. كېتىشىتى  سۈركەپ بىلەكلىرىمگە قىلماستىن پەرۋا گەپلىرىمگە ۋە نىلگۈن دېگەنىدى موما،

 دېمىىدىم، . ئەمەس ماڭىا  قىلىىدۇ،  پايدا سىلەرگە نەرسە چىققان ئىچىدىن نەرسىنىڭ يالتىراق

 مۇشۇنداق! ررھىڭ ردۇر تۇغۇلغان ئۆلۈك نىڭسىلەر دېگەن يالتىراق. چۈشىنەلمەيدۇ چۈنكى

 .بولغىيتتى كۈلۈشەر بەلكى بولسام دېگەن

 كۈلىشىىدۇ؛  تۇرىسىز، قانداقراق موما كۈلىشىدۇ؛ بولىدىكەن، ئەجەپ قېرى ر: كۈلىشىدۇ

 ئولتۇرمايسىىز،  بىلىلە  بىىلەن  بىىز  چۈشىۈپ  پەسكە نېمىشقا كۈلىشىدۇ؛ بىلەمسىز، تېلېۋىزررنى

 تېخى، باركەن، پېدالىمۇ كۈلىشىدۇ؛ چىرايلىقكەن، ئەجەپ ماشىنىڭىز تىكىش كىيىم كۈلىشىدۇ؛

 سىزنى كۈلىشىدۇ؛ ئېلىۋالىسىز، كارىۋېتىڭىزغا نېمىشقا ھاسىڭىزنى چېغىڭىزدا ياتقان كۈلىشىدۇ؛

 ئەجەپ رەشىلىيەسىىىى يېپىنچىڭىزنىىىىڭ كۈلىشىىىىدۇ؛ مومىىىا، ئاي نىىىدۇرايلىمۇ بىىىىلەن ماشىىىىنا

 دېسىى   ھە نېمىشىقا  كۈلىشىىدۇ؛  بەرمىدىڭىز، ئاۋاز نېمىشقا اي مداس كۈلىشىدۇ؛ چىرايلىقكەن،

 يەنە دېسىەم،  كۈلىۋېرىسىىلەر،  قىاراپ  ماڭىا  نېمىىدەپ  كۈلىشىىدۇ؛  ئاختۇرىسىىز،  ئىشىكابىڭىزنى 

 بىىلەن  دادىلىرى بەلكىم. كۈلىشىدۇ يەنە دېيىشىپ موما كۈلدۇق نەدە ۋە كۈلىشىدۇ كۈلىشىدۇ،

 .سىقىلدى ئىچىم. ئۈچۈن قىيىغلىغانلى ئۆمۈر بىر بوۋىلىرى

 پاپىا  ئويغىان  ئىۇرۇپ،  يەرگە بىىلەن  ھاسىام  ئەتكىۈزەيمىكىن؟  ئاشىۇرە  ئويغىتىپ پاپىنى

 ئويلىمىاي  بىۇنى  پەسىىلدە،  بىۇ  ئۈستىگە ئۇنىڭ بوالمدۇ، بولغاندا چاغ بۇ خانىم، چوڭ دېسەم،

 ئىش نېمە دەمئا قىلمايدىغان ئىشىمنى... سىزنى مەن ئەتىگەندە ئەتە ئۇخلىۋېلىڭ، بىر ئوبدان

 تىارتتىم  بەك دەردىنىى  مەن: يەتكۈزىىدۇ  ئۇالرغا بېرىپ ھامان شۇ! يوقال يەردە؟ بۇ قىلىسەن

 نېمە يەردە بۇ تۇرىسەن، يەردە بۇ تېخىچە نېمىدەپ بولسا ئۇنداق! بەك موماڭ رنىڭ، بۇ بالى ر،

: دەيمىىش  ۇنداقم يوقالمايدۇ؟ كۆزىمىزدىن قېرىندىشىدەك نېمىشقا ئۇمۇ پاپا، بۇ قىلىدۇ ئىش

 ئىېلىڭ ر،  پىۇلنى  بىۇ  بىىزگە،  بەي، درغىان  رەھمەتلىىك  بىلىسىىز،  سىىزمۇ  خانىم، چوڭ چۈنكى

 گۇنىاھى  ئانامنىىڭ  بىىلەن  دادام مەن ياشىاڭ ر،  خالىغىنىڭ رچە ئېلىڭ ر، ئىسمايىل رەجەپ،

 للىقئەقى چاغدا، دېگەن ئېلىڭ ر، پۇلنى بۇ تويدۇم، جاق تارتىشتىن ئازابى ۋىجدان تۈپەيلى

 ئۆزىگە ئېلىپ يەرنى دۆڭدىكى ۋە ئالدى پۇلنى دەپ ماقۇل، قېرىندىشىم، رەھمەت ئىسمايىل،

 بىلمەسكە ئەمدى نېمىشقا ئۆتتۈڭ رغۇ، ئالدىدىن ماڭغۇچە قەبرىستانغا تۈنۈگۈن سالدى، ئۆي
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 ئەمەستەك سىز خۇددى قويغان قىلىپ پاپا مېنى توكۇر، بىرىمىزنى خانىم، چوڭ سېلىۋالىسىز

 ھەممىسىىى،. ئالدايىدۇ  ئىادەمنى  ھەمىمە ! قورقتىىۇم بىىردىن  ! يىۇم  ئىاغزىڭنى  قىلىسىىزغۇ؟  گەپ

 قولىىدىكى  قوزامنىىڭ  ئۇنىڭغىا،  بىولغىيتتىڭ ر  دېگەن نېمە بولغاچقا؛ پەرىشتىدەك درغانىممۇ

 ئىشەنمىسىەڭ : قالمىدى ھېچنىمە ئوغلۇم، ساڭىچۇ ھاراملىق ر؛ ئېلىۋالدىڭ ر ئالداپ پۇل رنى

 ئۆتىۈنەي،  ئانا، قالمىدى؛ ھېچنىمە تۈپەيلىدىن داداڭ مەس  باق، قاراپ ۇقۇمغاساند كېلىپ

 پۈتىۈن  بەرسىۇن،  جاجىسىىنى  ئال ھ ئالماس رنىڭ پۇل رنىڭ، قىلما، گېپىنى يامان دادامنىڭ

 ئىۇنى  يىاق،  تاشىلىۋېتەي،  دېڭىزغىا  سىاندۇقنى  شىۇ  ئەكەل سەۋەبىدىن؛ پۇلنىڭ ئەسكىلىكلەر

 ئىگىلىىىك-يېىىزا يېزىىىۋاتىمەن، خەت ئانىىا، بىلەمسىىەن ئانىىا، تىمەنئىشىىلى ئىشىى رغا پايىىدىلىق

 اليىھەسىىى قىانۇن  ئىىدى،  تۆۋەنىدە  يىللىىق  بىىىر مەنىدىن  مەكتەپىتە  تونىۇيمەن،  مىنىسىتىرىنى 

 ماقۇل، ماقۇل، ئانا، بېرەي قىلىپ قەسەم يارايدىغانلىقىغا ئىشقا بىر قېتىم بۇ تەييارالۋاتىمەن،

. ئارىلىشىىۋالما  ئىچىشىىمگە  ھېچۇولمىسا لېكىن بولدى، مئالمىدى بولسۇن، سېنىڭ ساندۇقۇڭ

 ئىشىىكىنى  چىقىرىىپ  ئىاچقۇچنى  بىاردىم،  قېشىىغا  ئىشىكابىمنىڭ  كەتتىم، قوپۇپ ئۈستەلدىن

 تارتمىنى ئىككىنچى. ئىدىم قويغان تارتمىغا ئىككىنچى. سەزدىم پۇرىقىنى ئىشكاپنىڭ ئاچتىم،

 ساندۇقنى قۇرۇق ئىچى كېيىن ئاچقاندىن ۋە پۇرىدىم تۇرۇپ ئاچماي. تۇرۇپتۇ مانا،: ئاچتىم

 .ئەسلىدىم بالىلىقىمنى ۋە پۇرىدىم يەنە

 ئەتە بىىز  ۋە ئىىدىم  قىىز  بىىر  ياشىلىق  تىۆت  ئون مەن ۋە ئىدى پەسلى باھار ئىستانۇۇلدا

. دادا بىارىمىز  پاشىاالرنىڭكىگە  شۈكر  بارىسىلەر؟ نەگە. چىقاتتۇق سەيلىگە كېيىن چۈشتىن

 كۈلىۈپ   ئوينايمەن، كۆڭۈللۈك بەك بىلەن ئۇالر بارغۇ، نىگان ر ۋە رانشۈك تۈركان، قىزلىرى

 ررمان تەرجىمە بەزىدە شېئىر، ماڭا بېرىشىدۇ، درراپ باشقى رنى چېلىشىدۇ، پىيانىنو يۈرىيمىز؛

 كە  بەك ھازىر لېكىن ئاپېرىن، ماقۇل،. كۆرىمەن ياخشى بەك ئۇالرنى مەن: بېرىدۇ ئوقۇپ

 بارىدىغانلىقىمنى يەرگە ئۇ ئەتە ئۇخ ي، مەن ماقۇل،. فاتىمە ئۇخ  ىئەمد سەن كەتتى، بوپ

 ماڭىىا شىامىلى  ئىشىىىكنىڭ يېپىلغىان  ياپىىدۇ،  ئىشىىىكنى دادام. قىاالي  ئىىۇخ پ قىلىىپ  خىيىال 

 ۋە قالىمەن ئۇخ پ قىلىپ خىيال ئۇالرنى كارىۋېتىمدا مەن كېلىدۇ، ئېلىپ ھىدىنى دادامنىڭ

 سىىاندۇقنىڭ: ئالىىىدۇ قارشىى  تىىۇرۇپ بېشىىمدا  مېنىىى كىۈن  بىىىر گىۈزەل  ئويغانغانىىدا ئەتىسىى 

 نىېمە  ھاياتنىىڭ  مەن سىاندۇق؛  كىالۋا  بەس،: كەتىتىم  ئەنىدىكىپ  تىۇرۇپ   لېكىن پۇرىقىدەك،

 كۆيىىد ر پ، يېرىنىىى ھەمىىمە كىرىىىدۇ، ئىچىڭىىگە سىىېنىڭ ھايىىات. بىلىىىمەن ئىكەنلىكىنىىى

 شىىۇنداق تىىۇرۇپ ! قىىز  كىىالۋا بىۇ   بولىىدى چېقىۋېتىىىدىغان سىېنى  خىىۇدايىم، ۋاي كۆيىد ر پ، 

 ئىۆز منى  لىېكىن  تاشىلىۋەتكىلى،  پىرقىرىتىىپ  سىاندۇقنى  قالىدىم  تىاس  كەلىدىكى،  ئاچچىغىم

 ۋاقتى كېيىن قوي، يوشۇرۇپ قوي، تىقىپ. ئۆتكۈزەلەيمەن قانداق ۋاقتنى كېيىن: تۇتۇۋالدىم

 قۇلۇپ م،تاقىدى ئىشكاپنى قويدۇم، يوشۇرۇپ كۆزىگە ئۈچىنچى قېتىم بۇ. قاالر كەپ سائىتى –
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. ئۇزانىىدىم كارىۋېتىمغىا  بېرىىپ . سىاپتىمەن  قۇلىۇپ  ھەئە، قارىىدىم،  بىىر  يەنە دەپ سىالدىممۇ 

 رەڭگى تورۇسنىڭ. بىلىمەن ئۇخلىيالمايدىغانلىقىمنى نېمىشقا تورۇس، ئۈستىدە كارىۋېتىمنىڭ

 يېشىل لېكىن. ئۈچۈن كەلمىگەنلىكى تېخى ماشىنا كېيىنكى ماشىنىدىن ئاخىرقى ئەڭ. يېشىل

. بىلىىىمەن ياتقىانلىقىنى  ئىاڭ پ،  تىۋىشىلىرىنى  ئايىاغ  كەلگەنىىدە ئىۇ . كېتىپتىۇ  تۆكۈلىۈپ  ىرسى 

 قالغانلىقىغىا  ماڭىا  دۇنيانىىڭ  پۈتىۈن  كېيىن بىلگەندىن. تۇرىدۇ كۆر نۈپ سېرىق ئاستىدىن

. كېتىمەن ئۇخ پ مىلىق-مىلىق ئاستىدا رەڭنىڭ سېرىق تېگىدىكى سىرنىڭ يېشىل ئىشىنىپ،

 .كۈننى بايقىغان سىرىنى رەڭلەرنىڭ ئويلىدىم، رەڭلەرنى دىم،ئۇخلىيالمى لېكىن

. سىاالھىددىن  كۈنى بىر دېگەنىدى فاتىمە، ئاددىيدۇر، بەك سىرى رەڭلەرنىڭ ۋە بوياق

 چاقىغا ئارقا ۋەلىسىپىتىنىڭ درغانىمنىڭ قويغان ئۈستىگە ئۈستىلىنىڭ تاماق كۆمتۈر پ د م

 يەردە بۇ فاتىمە، كۆر ۋاتامسەن: كۆرسەتكەنىدى ماڭا چەمۇەرنى رەڭلىك يەتتە قويغان تاقاپ

 ۋەلىسپىتنىڭ. رەڭگىڭ يەتتە سېنىڭ بولىدىكىن نېمە تۇر، قاراپ لېكىن بار، رەڭ خىل يەتتە

-بىىر  رەڭنىىڭ  يەتىتە  ئاي ندۇرغانىدا  تېىز  بىلەن خۇشاللىق خىل بىر مۇغەمۇەرلەرچە پېدالىنى

 قورقىىۇپ كىىۆر پ ھالىىدا بولغىىان ڭتىىا– ھىىاڭ ئىىۆزگەرگەنلىكىنى ئاققىىا ئارىلىشىىىپ بىىىرىگە

 چېپىشىىىقا بۇياققىىا  ئۇيىىاقتىن  كىىۈلگىنىچە  قاقىىىاھ پ ئىچىىىدە  ئۆينىىىڭ  ئىىۇ  ۋە كەتكەنىىىدىم 

 بۇلۇڭغىىىا بىىىر  كېىىىيىن مەزگىلىىدىن  بىىىىر قىسىىقا  ۋاقتىىىىدا، تامىىاق  كەچلىىىىك. باشىىلىغانىدى 

 بىىلەن  كىۆز م  پەقەت مەن فىاتىمە، : بەرگەنىىدى  ئىىزاھ پ  پىرىنسىىپنى  ئىۇ  چۆر ۋېتىدىغان

 ھېچقانىداق  ئىسىپات نمىغان  ئىارقىلىق  تەجرىۇە بۇدۇر، پىرىنسىپىم يازىمەن، رگەنلىرىمنىكۆ

 كىىىۆپ قانچىلىىىىك گەپنىىىى بىىىۇ كېىىىيىن لىىىېكىن! كىرەلمەيىىىدۇ ئېنسىىىىكلوپېدىيەمگە بىلىىىىم

 ئىىىۇزۇن ئېنسىىىىكلوپېدىيەنىڭ قىسىىىقا، ئۆمۈرنىىىىڭ چىىىۈنكى ئۇنتىىىۇدى؛ تەكرارلىغىىىانلىقىنى

 نەرسىنى ھەممە: ئىدى چىنپۈتكەن  يىل ردى  بۇرۇنقى لسە بايقاشتىن ئۆلۈمنى ئىكەنلىكىگە

 قۇرغىان  كىرخانىغىا  ئىۇ  دېگەنىدى، فاتىمە،  يېتىشمەيدۇ ۋاقتى ھېچكىمنىڭ قىلىشقا تەجرىۇە

 تېپىىپ  غەربلىكىلەر  ئىىكەن،  ئەمەس نەرسىە  باشىقا  ھەۋەسىتىن  بىر ياشلىقتىكى البوراتورىيە،

 ئۇرۇنغان ئىسپات شقا ئۆتكۈز پ تەجرىۇىدىن تىمقې بىر يەنە غەزىنىسىنى بىلىم بارلىق چىققان

 ئىككىسىسەن ھەر سەن مېنىڭ، خۇددى دەيتتى؛ مەنمەنچى، بولمىسا ياكى  ئەخمەق يا كىشى

 ئىىۆزى ئىىۆزىگە بىىىلەن، غەزەپ ئانىىدىن. بىلىۋالغانىىدەك ئويلىغىىانلىقىمنى دەپ سىىاالھىددىن،

 يىلىىىدا يەتىىىتە ئىىىون ەسىىىىنىئېنسىكلوپېدىي چېغىىىىدا دىىىىدەرتو. ۋارقىرايتتىىىى ئاچچىقلىنىىىپ 

 نىېمە  جاڭجاللىشىىپ  بىلەن رۇسو ۋە ۋرلتەر ئىدى، مەنمەنچى چۈنكى فاتىمە، پۈتتۈرەلمىدى،

 كاتتا باشقا ئادەم بىر ۋە ئىنسان ر كاتتا سەنچىلىك ھېچۇولمىغاندا ئۇالرمۇ گۇي، كالۋا قىلىدۇ،

 ھەممە قىلمىسا، قۇبۇل قىنىبايقىيااليدىغانلى بالدۇر ئۆزىدىن نەرسىلەرنى بەزى ئىنسان رنىڭ،

 بايقاپ، بۇرۇن بىزدىن نەرسىنى ھەممە ياۋرۇپادىكىلەرنىڭ كەمتەر، مەن. قالىدۇ چاال نەرسە
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 نەرسىلەرنى ئوخشاش. قىلىمەن قۇبۇل قىلغانلىقىنى تەتقىق تەپسى تلىرىغىچە ئىنچىكە ئەڭ

 كىۇپ  بىىر  ۇننىىڭ ئالت ئەمەسىمۇ؟  ئەخمەقلىىق  چىقىىش  بايقىاپ  قىلىپ تەتقىق قېتىم بىر يەنە

 ھەمىىمە ئالغىىان ئىچىىىگە ئىىۆز ئىىادەملەرنى ۋە كېلىىىدىغانلىقىنى گىىىرام 28.8 سىىانتىمېتىرىنىڭ

 ئېلىىپ  تىارازا  قولۇمغىا  مېنىڭمىۇ  ئۈچىۈن  يېىتىش  تونىۇپ  سېتىۋاالاليدىغانلىقىنى نەرسىلەرنى

 ئىىۇ ئىسىىتانۇۇلدىكى قىىاچى پ ئىىالتۇن يانچۇقلىرىمغىىا ۋە چىقىشىىىمنىڭ تارتىىىپ يېڭىۇاشىتىن 

: تېپىلىدۇ قېتىم بىر ھەقىقەت! فاتىمە يوق، ھاجىتى كېرىشىمنىڭ ئارىسىغا ۇسسۇزالرنىڭنوم

 ۋە بېرىىدۇ  مېۋە ئېيىدا ئاۋغۇس  نيۇيوركتىمۇ دەرىخى ئەنجۈر كۆكتۇر، فرانسىيەدىمۇ ئاسمان

 فىاتىمە،  قىلىمەنكىى  قەسىەم  ئوخشىاش،  چىققىنىغىا  چۆجە كاتەكتە بىزنىڭ تۇخۇمىدىن توخۇ

 بولسا، ھەرىكەتلەند رىۋاتقان ماشىنى رنى لوندرندا ھور ۋە چىقماقتىدۇر جۇڭگودىمۇ بۇگۈن

 ھەممە ئىنسان ۋە يوقتۇر يەردىمۇ بۇ بولسا، يوق پارىژدا خۇدا ۋە ھەرىكەتلەند رىدۇ يەردىمۇ بۇ

 ئىشىنىڭ  ھەمىمە  پەن-ئىېلىم  ۋە ياخشىسىى  ئەڭ جۇمھۇرىيەت ۋە باراۋەردۇر ۋە ئوخشاش يەردە

 .بېشىدۇر

 مەشىچىلەرگە  ۋە تۆمىۈرچى  گەبزەدىكىى  كېىيىن  قىلغانىدىن  گەپلەرنىى  بۇ ساالھىددىن

 يالۋۇرۇشتىن ماڭا ئۈچۈن تۆلەش پۇل بۇالرغا ۋە ياسىتىشتىن ماشىنى رنى ۋە ئۈسكىنە غەلىتە

 ئېتىلىىىىپ قانىىىداق فونتاننىىىىڭ ئۈزگەنىىىىدى؛ قىىىول كېلىشىىىتىن چاقىرىىىىپ يەھىىىۇدىنى ۋە

 ياسىىىغان قۇراشىىتۇرۇپ انايلىرىىىدىنك مەشىىنىڭ ئۈچىىۈن چۈشىىەند ر ش چىقىىىدىغانلىقىنى

 كۆڭلىنى ئولتۇرۇپ قاراپ كۆلگە ساناتورىيەسىدىكى ساراڭ ر قۇيۇپ، سۇ چېلەكلەپ قۇتى رغا

 زادى توكنىىىڭ ۋە بولغانىىىدى قىلمايىىدىغان ئىسىىراپ ۋاقىىى  سىىاراڭ ردەك قىلىۋاتقىىان خىىۇش

 ۈشىىدىغان چ بولىۇپ  ھىۆل  خېمىىردەك  يىامغۇردا  پەقەت ئۈچىۈن  چىقىىش  تېپىىپ  نېمىلىكىنى

 چىقىدىغان ئىس پۇرقىراپ ئۇچىدىن كونۇس، ئەينەك، لوپا، ۋە ئۇچۇرمايدىغان لەگلەكلەرنى

 كىرخانىدىكى: كەچكەنىدى ۋاز ھەپىلىشىشتىن بىلەن دۇربۇن ر ۋە شىشىلەر رەڭلىك كاناي ر،

 ساددىلىق ھەممىسىنىڭ دەيتتى، فاتىمە، سالدىم زىيان كۆپ ساڭا ئۈچۈن نەرسىلەر كېرەكسىز

 نابىاب  ئۇ بولغان قۇرماقچى ئۆيىمىزگە ناماقۇل، مەن دەپتىكەنسەن، توغرا دەپ ئىكەنلىكىنى

 خىل بىر ياشلىقتىكى پەقەت قاراش دەپ قوشااليمىز تۆھپە پەنگە -ئىلىم ئارقىلىق البوراتورىيە

 ئىكەنلىكىنى نەرسە ئۇلۇغ نەقەدەر پەننىڭ -ئىلىم ۋاقىتتا، بىر بىلەن شۇنىڭ ئەمەس، ھەۋەس 

 رەجەپ ئاچقۇچنى، بۇ مە ئىكەن، گۆدەكلىك چىققان كېلىپ يېتەلمىگەنلىكىمىزدىن چۈشىنىپ

 قىلسىاڭ ر  قانداق سېتىۋېتىڭ ر، خالىساڭ ر تاشلىۋېتىڭ ر، دېڭىزغا ئاپىرىپ ئۇالرنى بىلەن

 بېلىىىق ئەۋرىشىىكىلىرىمنىمۇ، قوڭغىىۇز-قىۇرت  ئىىېلىڭ ر، ۋېۋىسىىكى رنىمۇ ئىىاۋۇ ھە،. قىلىڭى ر 

 دررىغىا  يوپۇرمىاق رنى،  ۋە چىچەكلەرنى-گۈل قۇرۇتقان ئەخمەقلەرچە مەن لىرىنى،ئىسكىلىت

 لوڭقى رنى ماۋۇ ئالە ئۆلۈكلىرىنى؛ پاقا يى ن رنى، ۋە شەپەرەڭ چاشقاننى، ئاۋۇ قويۇلغان چى پ
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 مىاقۇل،  مىاقۇل،  بىار،  نېمىسىى  قورققىۇدەك  ئېلىشقۇدەك، كۆڭلۈڭ بۇنىڭ خۇدايىم، ۋاي فاتىمە،

 قويغىۇدەك  كىتىاب  ئۈستىگە ئۇنىڭ قۇتۇالي، بالدۇرراق بىمەنىلىكلەردىن بۇ اقىر،چ رەجەپنى

 يېڭى تۇرۇپ، ياشاپ شەرقتە بىزنىڭ دېمىسىمۇ چۈنكى بولدى، ئوبدان ئىدى، قالمىغان يەرمۇ

 قام شىتۇرااليمىز  بۇالرنى ۋە ئېچىشىمىز سۆز توغرۇلۇق ئۇ چىقىشىمىز، بايقاپ نەرسىلەرنى بىر

 بايقىاپ  نەرسىنى ھەممە خەقلەر. ئىدى ئەمەس نەرسە بىر باشقا دۆتلۈكتىن ئويلىشىمىز دەپ

! يىوق  نەرسىە  بىر يېڭى ئاستىدا قۇياشنىڭ: قارا گەپكە ماۋۇ: قالماپتۇ گەپمۇ دېگۈدەك بوپتۇ،

 ئاشىۇ  بەرسىۇن،  جاجىسىنى ئال ھ بۇنىمۇ، ئەمەس، گەپ يېڭى بۇمۇ كۆرد ڭمۇ، قارا، فاتىمە،

 جىلىتقىىا 69 ئېنسىىكلوپېدىيەمنى  قالمىىىدى، ۋاقتىممىۇ  اتامسىىەن،چۈشىنىۋ ئۇقتىۇق،  خەقىتىن 

 قىلىىپ  جىلىى   56 ماتېرىيال رنى كۆپ بۇنچە تۇرۇپتىمەن، بىلىپ سىغدۇرالمايدىغانلىقىمنى

 دەپ بولسۇن مەنسۇپ خەلققە ئەسەر بۇ تەرەپتىن، بىر يەنە لېكىن قىلىدۇ، تۈز كتەك يازغان

 قىلىشىقا  قىسىقىراق  جاپالىق، دېگەن نېمە يېزىش ەسەرئ بىر ھەقىقىي كېتىۋاتىمەن، ئالدىراپ

 ئۇچىنى بىر پۇچىقىنى، بىر ھەقىقەتنىڭ مەن چۈنكى فاتىمە، بىلىمەن يوقلۇقىنى ھەققىمنىڭ

 مەغرۇرلىنىدىغان بىلەن بۇنىڭ ئۇزۇنغىچە ئاندىن كۆرسىتىپ، قىلىپ كىتابچە بەتلىك 211

 ئابىدۇل   ئىاۋۇ  فىاتىمە،   بواللمىايمەن  رازى قابولۇش ئادەم بىر يوق تايىنى ررھىنىڭ كالۋاالردەك

 بوالمىدۇ  مۇشۇنچىلىك ھەقىقەت گۇي، التا قورساق، قارا باق، قاراپ رېسالىسىگە جەۋدەتنىڭ

 ئاز ئۇنى باقماپتۇ، ئوقۇپمۇ نى②بوننېسانجە چۈشەنمەپتۇ، نى①پاسسەت دە ئاندىن ئەمدى،

 تۈزىتىسەن، نېمىسىنى گۇي رنىڭ بۇ لېكىن ئىشلىتىپتۇ، خاتا سۆزنى دېگەن ③فراتەرنىتە دەپ

 ئاددى نەرسىنى ھەممە خەلققە ئەخمەق بۇ كالۋاالر، چۈشىنىدۇ، كىم تۈزەتسەڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ

 بايقاشى رنى  ئىلمىىي  ئۇ بولغاچقا شۇنداق ھېلىمۇ مۇمكىن، چۈشىنىشى بەرسەڭ، دەپ قىلىپ

 دەپ چۈشەنسۇن ان رنىھايۋ بۇ كېتىۋاتىدۇ، چىقىپ قېتىقى كال منىڭ دەپ چۈشەند رىمەن

 دەپ قىسىتۇرىۋاتىمەن،  ئىىدىيوم رنى  ۋە تەمسىىل -ماقىال  يەرلىرىگە بۇ يەر، ئۇ يازمىلىرىمنىڭ

 كەلىىگەن كەينىىىدىن ماشىىىنىنىڭ ئىاخىرقى  ئەسلەۋاتسىىام، ۋارقىرىغىىانلىقىنى سىاالھىددىننىڭ 

 .ئاڭلىدىم ئاۋازىنى گۈر لدىگەن ماشىنىنىڭ

 ئىشىكى ئىچىدە ئاۋازىلىرى گۈر لدىگەن تورنىڭمو. توختىدى ئالدىدا ئىشىكى باغنىڭ

 قىۇالق  پاراڭ شتى، ئۇالر ئاندىن! ئۇ مۇزىكا قام شمىغان دېگەن نېمە ئاڭلىدىم، ئېچىلغاندا

 .سالدىم

 .بىرى توۋلىدى دەپ_ !ماقۇلمۇ جەي ن رنىڭكىدە، ئەتىگەن ئەتە_ 

 .مەتىن ۋارقىرىدى دەپ_ !ماقۇل_ 

 غايىىپ  ئىچىىدە  چىيىا -قىيىا  ھەرىكەتلىنىىپ،  لدىگىنىچەگۈر  چىڭقىلىپ ماشىنا ئاندىن

 ئىچىىگە  ۋە ئىاچتى  ئىشىىكىنى  ئاشىخانا  تىرىقشىىتىپ  ئىۆتتى،  باغدىن مەتىن ئاندىن. بولدى
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 ئۆتۈپ يەردىن ئۇ ساالھىددىن، دەيتتى ئاشخانا ۋە چىقتى قەدەم بەش پەلەمپەيدىن كىردى،

 ھوجرامنىڭ ۋە چىقتى ئۈستىگە مپەيدۇر،پەلە توققۇز ئون پەلەمپەيلەردىن، چىقىدىغان يۇقىرىغا

 يەرگە بىۇ  چاقىراي، دەپ مەتىن مەتىن،: قالدىم ئوي پ تۇرۇپ  چېغىدا ئۆتۈۋاتقان ئالدىدىن

 ۋاقتىىدا  بىۇ  كېچىنىڭ باركەن، نېمە تېشىدا بارغانىدىڭ، نەگە بەر، سۆزلەپ ماڭا قوزام، كەل

 قىزىقتۇر، كۆرد ڭ ر، نېمىلەرنى  ر،باردىڭ نەگە بەرگىنە، سۆزلەپ باركەن، نېمىلەر جاھاندا

 مەن. بولغانىىدى  كىرىپ ھوجرىسىغا لېكىن دەي، قوي، كۆتۈر پ كۆڭلۈمنى ھاياجان ندۇر،

 تەۋرەپ ئىۆي  تاشى يدۇكى،  بىىر  شۇنداق ئۆزىنى كارىۋېتىغا يېشىنىپ بولغىچە ساناپ بەشنى

 ئۇخ پ قىلىمەنكى سەمقە سانىغىچە، بەشنى قېتىم بىر يەنە مەن ۋە كەتتى تەۋرەپ كېتىدۇ،

 شۇنداق ئەنە ۋاقتىڭدا ياش چۈنكى بەگلەردەك، بولدى ئۇخ پ مانا بەش، تۆت، ئۈ ، قالىدۇ،

 فاتىمە؟ ئەمەسمۇ شۇنداق ئۇخ يسەن، تاتلىق

 كىۈتەتتىم،  نېمىنىدۇر. مەن ئۇخلىيالمايتتىم بۇنداق ۋاقتىمدىمۇ ياش بەش ئون لېكىن

 چالىىىدىغانلىقىمىزنى،  پىيىىانىنو  دىغانلىقىمىزنى،قىلىىى  سىىەيلە  سىىىلىكىنىپ  ھارۋىسىىىدا  ئىىات 

 تامىاق  كېتىىدىغانلىقىنى،  كەلگەنلەرنىىڭ  ئانىدىن  كېلىىدىغانلىقىنى،  قىزلىرىنىڭ ھاممامنىڭ

 بىىۇ پۈتىىۈن ۋە تۇرىىىدىغانلىقىمىزنى ئىىورنىمىزدىن بولىىۇپ يەپ تامىىاق ۋە يەيىىدىغانلىقىمىزنى

 ئىچىىدە  كۈتۈشنىڭ ئۇ ۋە كۈتۈشنى بىر يەنە تېرەن تېخىمۇ ئاخىرالشتۇرىدىغان كۈتۈشلەرنى

 ئارىدىن ئاندىن. بىلەلمەيدۇ زامان ھېچۇىر ئىكەنلىكىنى نېمە زادى ئادەم كۈتىدىغانلىقىمىزنى،

 كۆلچەككە ياتقۇزۇلغان تاش مەرمەر بىر جۈمەكتىن يۈزلىگەن كېيىن، ئۆتكەندىن يىل توقسان

 ۋە قىلىمەن ھېس ولغانلىقىنىت لىق كال مغا نەرسىنىڭ ھەممە ئوخشاش، سۇغا تولغان ئېقىپ

 گەۋدەمنىى  سىۆر نلىكىگە  كۆلچەكنىىڭ  جىمجىتلىقىىدا  كېچىلىرىنىىڭ  يىاز  تۇرغىۇن  ۋە ئىسسق

 ئۈستىگە سۇنىڭ پاكىز كەتمىسۇن، بۇلغىنىپ ۋە كۆرىمەن ئۆز منى ئىچىدە يېقىن شتۇرغاندا،

. قىلىمەن ھېس كەلگەندەك ئۇچۇرىۋەتكۈم پۈۋلەپ ھاۋاغا ئۆز منى دەپ چۈشمىسۇن چاڭ-توپا

 .ئىدىممەن قىز بىر نازۇك كىچىك، يېنىك،

 ماڭىا : كېىتىمەن  ئىوي پ  دەپ تۇراالرمىۇ  پېتىى  قىز بىر كىچىك بويى ئۆمۈر ئادەم بەزىدە

 ئارزۇسىى  پۈتىۈن  ۋە خالىمىسا پېتىشنى گۇناھ رغا ۋە بولۇشنى چوڭ ئەگەر قىز بىر ئوخشاش

 قىلسىا  قانىداق  ۋە كېىرەك  بولىشىى  ھەققىى  تۇرۇشىقا  ئاشىۇنداق  بولسىا،  ئىۇىارەت  مۇشۇنىڭدىن

 ئۇالرنىىىڭ ۋاقىتلىرىمىدا،  كىچىىىك ئىسىتانۇۇلدىكى  ؟ ئەجىۇىىا  بولىدىغانىدۇ  قىلغىلىىى شىۇنداق 

 ئوقۇيدىغان، نۆۋەتلىشىپ شۈكران ر ۋە تۈركان نىگان، چېغىمدا، بارغان بولۇپ مىھمان ئۆيىگە

 خىرىسىىتىيان رنىڭ: ئىىدىم  ئاڭلىغىان  ررمىانىنى  فرانسىىۇز بىىر  قىلىنغىان  تەرجىىمە  تىۈركچىگە 

 كىرىىپ  ئىچىىگە  چىقىىپ  تىۆپىلىككە  ۋە يىوق  كەتكىۈڭ  بۇلغىنىىپ  بولىدىكەن؛ مۇناستېرلىرى

 كىتابنى ئۇ بېرىۋاتقان ئوقۇپ نىگان ئويلىغانىدىم دەپ مەينەت، ۋە غەلىتە لېكىن كۈتىسەن؛
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 يىىان-يىانمۇ  توخىۇالردەك  مىسىكىن  يىوق  كاكىلىغۇسىى  خىۇددى  يەردە ئىۇ  ئىۇالر  تىڭشىاۋېتىپ؛ 

 سەسىكىنىپ  ئىوي پ  ھىالىتىنى  كەتىكەن  قېرىىپ  ئۇالرنىىڭ  بولۇپ، چوڭ كېيىن. ۇرۇشاتتىت

 سىاقاللىق،  قىارا  بەلگىىلەر؛  ھەيىكەل،  كىرىس ، نەرسلىرىنى، خىرىستىيان رنىڭ: كەتكەنىدىم

 بولۇشنى ئۇنداق مەن! كېتىشىدۇ چىرىپ ئىچىدە تام رنىڭ تاش سوغۇق پوپ ر كۆزلۈك قىزىل

 .خااليمەن قېلىشنى كۆر نمەي چكىمگەھې مەن. خالىمايمەن

 ئورنۇمدىن ئاستا– ئاستا ئۆر لد م،. بىكار قارىساممۇ تورۇسقا! ئۇخلىيالمايۋاتىمەن ياق،

: سالدىم نەزەر كۆر ۋاتقاندەك قېتىم تۇنجى خۇددى تەخسىگە ماڭدىم، قاراپ ئۈستەلگە تۇردۇم،

 بىىر  سىالدىم،  ئاغزىمغا ئېلىپ الت بىر گى ستىن. قويۇپتۇ قويۇپ شاپتۇل ئاخشام بۈگۈن پاپا

 ۋە سىۈيى   چىشىلىدىم،  ئانىدىن  تۇرغىۇزدۇم،  ئاغزىمىدا  بىىردەم  پارچىسىدەك،  ياقۇت چوڭ پارچە

 لىېكىن  چاينىدىم، ئاستا-ئاستا قىلغا  ئۈمىد كېتىشىنى ئېلىپ ئاللىقاياق رغا مېنى  تەمىنىڭ

 ئاندىن يېدىم، تال بىر يەنە ۋە چىقاردىم ئۇرۇقىنى. تۇرۇپتىمەن يەردە بۇ يەنى . ئىدى بەرىۇىر

 بىۇ  يەنىى   مەن چېغىمىدا  چىقارغان ئۇرۇقلىرىنى يېدىم، تال ئۈ  يەنە ئاندىن ۋە تال بىر يەنە

 ...ئۆتەر تەستە بەلكىم كېچە بۇ. ئىدىم يەردە
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 باب يەتتىنچى ئون
 

 

 بىلەن ئانام دەرەخلەردە، قۇش ر. كۆتۈر لگەنىدى مۈرەمگىچە قۇياش قارىدىم، ئويغىنىپ

 .باشلىغانىدى  يەنە ئۆيدە ئىچكىرىكى دادام

 .دادام دەۋاتاتتى_ ياتتى؟ قانچىدە تۈنۈگۈن ھەسەن_ 

 بېرەيمۇ؟ ئازراق يەنە ناندىن. قاپتىمەن ئۇخ پ مەن_ ئانام، دەۋاتاتتى_ بىلمىدىم،_ 

 .كېلىمەن كۆرگىلى يوقمۇ-بارمۇ ئۆيدە ئۇ چۈشتە_ دادام، دېدى_ بولدى،_ 

 ۋە قۇشى رنىڭ  يىاتقىنىمچە  ئورنۇمىدا : تىنجىشمىدى قۇش ر لېكىن بولۇشتى، ىمج ئۇالر

 ئىشتىنىمنىڭ قوپتۇم، ئاندىن. سالدىم قۇالق ئاۋازلىرىغا ماشىنى رنىڭ كېتىۋاتقان ئىستانۇۇلغا

 نۇرىدا كۈن تۇرغان چۈشۈپ دەرىزىدىن. ياتتىم يەنە ئېلىپ تارغىقىنى نىلگۈننىڭ يانچۇقىدىن

 چىىا  نىلگۈننىىىڭ نەرسىىىنىڭ قولۇمىىدىكى. ئوي نىىدىم ۋە يىىاتتىم بىىىردەم غىىا قارى تارغاققىىا

 قىسما بىر كېلىپ ئېسىمگە كەزگەنلىكى پۇچقاقلىرىدا-بۇلۇڭ ئارامۇەخىش ئەڭ ئورمانلىرىنىڭ

 .قالدىم بولۇپ

 ھېس يېنىك ئۆز منى ۋە چاچتىم سۇ ئۈستۈمگە قۇدۇقتىن چىقتىم، غىپپىدە دەرىزىدىن

-بىىر  بىىز  بولمىايمەن،  بىلىلە  بىىلەن  نىلگۈن كېچىدىكىدەك، يېرىم زمۇھەرگى ئەمدى: قىلدىم

 كېيىمىمنىىى، ئىىۈز ش سىىۇ كىىىردىم، ئىچىىىگە. ئويلىمىىايمەن دەپ كەلمەيمىىىز مىىاس بىرىمىىزگە 

 تۇراتتىم، دەپ چىقاي سالدىم، يانچۇقۇمغا تارغاقنى كىيدىم، ئايىغىمنى كاۋچۇك ۋە ئىشتىنىمنى

 ناشىتىدا  ئەمىدى  مېڭىپتىۇ،  دادام ياخشى، ئەجەپ. كەلدى ئاۋاز تاراقشىغان تەرەپتىن ئىشىك

 تولىۇق  ئىكەنلىكىى،  تەس قەدەر نە ھاياتنىىڭ  بىىرلىكتە  بىىلەن  زەيتۇن ۋە ئېرىمچىك شوخ ،

 ئاڭلىمايدىغان نەسىھەت-ۋەز ھەققىدە ئىكەنلىكى نەرسە مۇھىم قانچىلىك دېپلومىنىڭ ئوتتۇرا

 .پاراڭلىشىۋاتاتتى تۈۋىدە ئىشىك. بولدۇم

_ ...بولسىىا تەكرارلىمايىىدىغان دەرس ئولتىىۇرۇپ جىىىم بۈگۈنمىىۇ قىىوي، دەپ نىڭغىىائۇ_ 

 .دادام دەۋاتاتتى

 .ئانام دېدى_ قىلدىغۇ، تەكرار كەچتە تۈنۈگۈن_ 

 ئالدىدا ئۈستەلنىڭ_ دادام، دېدى_ قارىدىم، ئىچىگە دەرىزىسىدىن چىقتىم، باغقا مەن_ 

 .ئېنىق قېقىۋاتقانلىقى پاالز تاالدا ىيالىنىڭخ. قىلمايۋاتاتتى تەكرار دەرس لېكىن ئولتۇراتتى،
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 .ئانام دېدى_ ! قىلىدۇ تەكرار قىلىدۇ، تەكرار_ 

 سىىاتىراچقا يەنە بولمىسىىا_ التىىارىيەچى، توكىىۇر دېىىدى_ بىلسىىۇن، ئىىۆزى قىىالغىنىنى_ 

 .بېرىمەن تۇتۇپ شاگىرتلىققا

 اۋازىنىئىى كېتىۋاتقىىان يىىىراق پ تېۋىشىىىنىڭ ئايىىاغ ئىىاجىز بىىىرى يەنە كۈچلىىۈك، بىىىرى

 چىقىتىم،  ھوجرامىدىن  كېيىن قالغاندىن كېتىپ چىقىرىپ ئاۋاز قىلىپ شىپ-شىپ. ئاڭلىدىم

 .باشلىدىم قىلىشقا ناشتا كىردىم، ئاشخانىغا

 يەيسەن؟ تۇرۇپ ئۆرە نېمىشقا_ ئانام، دېدى_ ئولتۇر،_ 

 تىرىشىىىۋاتقانلىقىمنى قانچىلىىىك بىىىلەن قىلغىان  مىىىڭ_ دېىىدىم،_ مىىاڭىمەن، ھىازىرال _ 

 .ئاڭلىدىم گەپلىرىنى دادامنىڭ مەيدىكەن،بىل

 دەملەپ چاي!  تويغۇز راۋۇرۇس قورسىقىڭنى ئولتۇرۇپ_ دېدى،_ بولمىسۇن، كارىڭ_ 

 بېرەيمۇ؟

 ياخشىىى  نەقەدەر ئانىىامنى تۇيۇقسىىىزال . تىىۇراتتى قىىاراپ نەزىرىىىدە  مىھرىۇىىانلىق ماڭىىا

 ۋە ئاغرىىدى  ئىچىم ئانامغا .ئويلىدىم كۆرمەيدىغانلىقىمنى ياخشى دادامنى كۆرىدىغانلىقىمنى،

 ئېسىىمگە  بولمىغىانلىقى  قېرىندىشىىمنىڭ  باشىقا  ئۈچىۈن  ئۇرغىانلىقى  چىاغ ردا  بىر ئۇنى دادام

: ئويلىدىم: ئانامدۇر قېرىندىشىم مېنىڭ لېكىن بۇ؟ جازاسى گۇناھنىڭ قىلغان نېمە. كەلدى

 توكىۇر  بىۇ  ئۈچىۈن  جىازاالش  بىزنىى  ۋە ئىدۇق قېرىنداش ردىن گوياكى ئەمەس، باال-ئانا بىز

 قېنى بىلەن، پۇلى تاپقان سېتىپ التارىيە ئۇنىڭ ۋە قويۇشقانىدى ئەكىلىپ ئۆيىگە ئادەمنىڭ

 -ھىىال شىىۇنداق،. قى تتىىى دېيىشىىكەندەك ياشىياالمسىىىلەركىن، كىىۆرەيلى، بىىېقىڭ ر ياشىىاپ

 نلىېكى  بىار،  يوقسىۇل رمۇ  بەتىتەر  بىىزدىن  سىىنىپتا  بىزنىڭ ئەمەس، ناچار بەكمۇ ئەھۋالىمىز

 بولمىغىان  پىيىازلىرىمىز  الزا، پۇرچىاق،  شىوخ ،  بېغىمىزدىكىى . يوق دۇكىنىمىزمۇ بىرەر بىزنىڭ

 ئۇ ۋە بوالتتى التارىيەچى ئانام چىرايلىق ئۈچۈن نەرسە بىر قايناتقۇدەك سېلىپ قازانغا بولسا،

 كېلىۋېدى، خىيالىمغا بۇالر. بولغىيتتۇق قاالر ئا  بىز بەلكىم ۋە ئااللمايتتى پۇلمۇ پىخسىقتىن

 ئويۇنچىۇقى  دۆلەتلەرنىىڭ  چىوڭ  دۇنيىانى، : كەلدى بەرگۈم سۆزلەپ ھەممىنى ئانامغا تۇرۇپ 

 باشىىقا ۋە جاھىانگىرلىكلەرنى،  ماتېرىيالىسىىت رنى،  كومۇنىسىت رنى،  قالغىىانلىقىمىزنى، بولىۇپ 

 بولۇپ مەجۇۇر تەڭلەشكە قول مىللەتلەرگە بولغان قارام بىزگە بۇرۇن ردا شۇنداق  ئىش رنى،

 لېكىن ئۆرتىنىدۇ، بەختسىزلىكىدىن پەقەت: تۇرسا چۈشەنمەيدىغان لېكىن. قالغانلىقىمىزنى

 ئىچىىم  تۇراتتى، قاراپ تېخىچە. يېتەلمەيدۇ ئوي پ قالغانلىقىنى بولۇپ شۇنداق ئۈچۈن نېمە

 .سىقىلدى

 .بار ئىشىم ماڭىمەن، ھازىرال مەن_ دېدىم،_ ئانا، ياق_ 

 .بىل ئۆز ڭ _دېدى،_ باالم، ماقۇل_ 
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 ...كەيندىن  لېكىن! ئانام چىرايلىق ئوبدان،

 چۈشىىتە داداڭ قىىىل، تەكىىرار دەرسىىلىرىڭنى كېلىىىپ قايتىىىپ بالىىدۇراق ھېچۇولمىسىىا_ 

 .قى ي شۇنداق ماقۇل،. دېدى_ بۇرۇن، كېلىشتىن

 چۈشۈشكە دۆڭدىن چىقتىم، سورىمىدىم، لېكىن قالدىم، تۇرۇپ بىردەم دەپ سورايمۇ پۇل

 قېىتىم  ئىككىى  بەرگەنىدى، لىرا 11 تاغاممۇ رەجەپ. بەرگەنىدى لىرا 51 تۈنۈگۈن .باشلىدىم

 باقتىم؛ قاراپ ئېلىپ يانچۇقۇمدىن. لىرا 85 ئاشقىنى ،25 ①الھماجۇن ۋە 11 قىلدىم، تېلېفون

 چىقىرىشقا يىلتىزدىن نە لوگارىفمىغا، نە ئۈچۈن قىلىش ھېسابنى بۇ ۋە بار لىرام 85 شۇنداق،

 مۇئەللىملەرنىڭ بارلىق ۋە قويغان رنىڭ قالدۇرۇپ سىنىپ مېنى لېكىن ىدى،چۈشم ھاجىتىم

 ئاخىرىىدا  قىلىىپ  ئوسىال  قىلىشىماقچى،  ئىاتلىق  يامان مېنى: باشقا نىيىتى ئەپەندىلەرنىڭ ۋە

 قىلىشىقا  شىۈكۈر  ئازغىا  مېنىى  قىلىىپ  شىۇنداق  بولۇشىىۋاتىدۇ،  ئىۆگەتمەكچى  ئېگىشنى بويۇن

 يېتىىپ،  قۇلىقىڭ رغىا  ئاغزىڭ رنىىڭ  سىىلەرنىڭ  كىۈنى  نقالغىا  كۆنىۈپ  مەن كۆند رمەكچى،

 سىىلەرنىڭ  مەن لىېكىن  بىلىىمەن،  دەيىدىغانلىقىڭ رنى  ئۆگىنىپتۇ، ھاياتنى بۇ ھالدا، خۇشال

 ئۇ: ئۆگىتىمەن مەن سىلەرگە ئېلىپ تاپانچا قولۇمغا ئەپەندىلەر؛ ئۆگەنمەيمەن ھاياتىڭ رنى

 ئولتۇرۇشىۇپ،  ماشىنىلىرىدا. بېرىمەن دەپ رگەسىلە مەن قىلىدىغانلىقىمنى ئىش نېمە چاغدا

 ئىىىش زاۋۇتتىمىىۇ ئۇدۇلىىدىكى قارىسىىام. ئۆتۈشىىەتتى غۇيۇلىىداپ يېنىمىىدىن پەسىىكە، دۆڭىدىن 

 بىارغۇم  ئۇيۇشىمىغا  بولمىغانىدا  پەقەت كەلىدى،  قىلغىۇم  ئىش بىر ۋە ئۆرلىدى نېرۋام. تاش پتۇ

 بارسىام  بولمىسىمۇ سەردار بىلەن مۇستافا: قورقتۇم قېلىشتىن يالغۇز يەردە ئۇ لېكىن كەلدى،

 بېرىڭ ر، ۋەزىپە بىر تۈز ك ماڭا. بارااليمەن ئۈسكۈدارغىمۇ يالغۇز ئۆز م: ئويلىدىم بوالر؟ قانداق

 قېلىۋاتىدۇ، كېلىپ كىچىك ماڭا ئىش ر دېگەندەك سېتىش تەكلىپنامە يېزىش، خەت تام رغا

. قىلىشىدۇ خەۋەر مېنى كۈنى بىر ىتلەرمۇگېز تېلېۋىزررالر،. دەيمەن بېرىڭ ر، ئىش بىر چوڭراق

 .ئوي ندىم

 ۋە ماڭدىم بىردەم. يوق نىلگۈن قارىدىم، ئارىسىدىن توساق رنىڭ سىم كەلگەندە ساھىلغا

 كىچىىىك بىىالكون ردا، كىشىىىلەر. ئوي نىىدىم يەنە ئاي نغىىا  كوچىىا كېىىيىن  ئوي نىىدىم، يەنە

 بەزىلەرنىىڭ : ئوغۇل ر قىزالر، ئانى ر، اتتى؛قىلىشىۋات ناشتىلىق ئولتۇرۇشاتتى، گۈللۈكلىرىدە

 ئىىىىدىكى،  يىىىېقىن  شىىىۇنچىلىك كوچىغىىىا  ئۈسىىىتىلى  كىچىىىىك، شىىىۇنچىلىك  گۈللىىىۈكلىرى

 تىىزىلىڭ ر  يىغسىام،  سىاھىلغا  ھەممىسىىنى . بىوالتتى  سىانىغىلى  زەيتۇن رنى تەخسىلىرىدىكى

: چۈشەند رسەم لنىئەھۋا ھەممە ئۇالرغا چىقىپ يەرگە بىر ئېگىز ۋە دېسەم مەخلۇق ر ھورۇن

 لېكىن قورقمايسىلەر، ماقۇل، جەھەننەمدىن، قىلىشمامسەن، نومۇس قىلىشمامسەن، نومۇس

-راھەت ئىىۆز قانداقسىىىگە مەخلىىۇق ر، ئەخ قسىىىز زەيپىىانە، ئەبگىىا، يوقمىىۇ، ۋىجىىدانىڭ رمۇ

 كىارىڭ ر  بىىلەن  ھېچىنىمە  باشىقا  كىرىمىدىن فابرىكاڭ رنىڭ-زاۋۇت ۋە دۇكان پاراغىتىڭ ر،
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 كۆرسىىتىپ  سىىلەرگە  ئەمىدى  مەن لىېكىن  يەتمەيدۇ، ئەقلىم ھېچ ياشىياالۋاتىسىلەر، بولماي

 قىلىمەن، ئىش بىر. كەتتى بولۇپ قويماس كىنوالرنىمۇ تارىخى! پېلىموت ر ۋە ئوق ر. قويىمەن

 ئۆيىنىىڭ  نىلگۈنلەرنىڭ. بولىدۇ ئۇنۇتمايدىغان مېنى قېتىۋېتىمەن، بىرىگە-بىر ھەممىسىنى

: بەرسىەم  سىۆزلەپ  ئۇنىڭغا بۇالرنى قىلسام، تېلېفون. يوق ھېچكىم قارىدىم، كەلدىم، ائالدىغ

 كىۆرد م،  تاغىامنى  رەجەپ كېيىن بىردەمدىن. يوق يەنە قارىدىم قايتتىم، ساھىلغا! خامخىيال

 .كەلدى ئۆزگەرتتى، يولىنى كۆر پ مېنى

 .دېدى_ قىلىۋاتىسەن؟ نېمە يەنە يەردە بۇ  سەن_ 

 بىىىىردەم ئەمىىىدى ئۆگىنىىىىۋەتتىم، بەك دەرسىىىنى تۈنۈگىىىۈن_ ېىىىدىم،د_ !ھېچىىىنىمە_ 

 .ئايلىنىۋاتىمەن

 .يوق ئىش ساڭا يەردە بۇ_ دېدى،_ قوزام، كەت ئۆيۈڭگە ماڭ،_ 

 لىراغىا  11. تاغىا  خەجلىىدىم  لىرانىى  11 بەرگەن تۈنۈگىۈن  سەن_ دېدىم،_ راس ، ھە_ 

 قولىۇمنى . ئىكەن لىرا 51 دەپتەر بىر. يوق ئالغۇم يەنە بار، قېرىندىشىم. كەلمەيدىكەن دەپتەر

 .تەڭلىدىم ئۇنىڭغا چىقاردىم، تېپىپ لىرانى 11 سالدىم، يانچۇقۇمغا

 ئىادەم  كاتتىا  ئوقۇپ. بەردىم دەپ ئۆگەنسۇن دەرس سېنى مەن_ دېدى،_ ئالمايمەن،_ 

 .دەپ بولسۇن

 رالىى  51 دەپتەرمىۇ  بىىر  چىۈنكى _ دېىدىم، _ بولمايىدىكەن،  بولغىلى ئادەم كاتتا بىكارغا_ 

 .ئىكەن

 تاماكىا  بېرىىپ  لىېكىن _ بەردى، چىقىرىىپ  لىرا 81 يەنە يانچۇقىدىن دېدى،_ ماقۇل،_ 

 !جۇمۇ چەكمە،

 ئاندىن ساقلىدىم، بىردەم. دېدىم_ بولدى، ئالماي بولساڭ قالغان دەپ چېكىدۇ تاماكا_ 

 كەلدى، ئۇالر ئېيتقىن، ساالم نىلگۈنلەرگە مەتىن،. ساڭا رەھمەت_ دېدىم،_ ماقۇل،_ ئالدىم،

 .تەسكەن بەك ئىنگىلىزچە. تەكرارالي دەرس قايتىپ مەن شۇنداقمۇ؟

 قالغانمىدىڭ؟ دەپ ئاسان ھاياتنى سەن_ دېدى،_ !دە-بولىدۇ تەس_ 

 بىىىردەم دەپ باشلىمىسىۇن  نەسىىىھەتنى-ۋەز دادامىدەك  بۇمىىۇ تېشىىپ  – ئۆتىىۈپ ئەمىدى 

 ئىچىم. باراتتى كېتىپ غىنىچەئىغاڭلى ۋە ئاستا: قارىدىم قايرىلىپ كېيىن ئازدىن بىر. ماڭدىم

 دەپ قالمىسىۇن  تېگىىپ  يەرگە بىۇ  تۇتىىدۇ،  ئۇچىدىن سومكىنىڭ تور ئادەم ھەممە. ئاغرىدى

 ھەممە. دېدى بار، ئىشىڭ نېمە يەردە بۇ ماڭا لېكىن. پاپا بىچارە. كۆتۈرىۋالغانىدى تورىدىن

 كىۆر پ  مېنى ۋە السۇنقىلىۋ گۇناھ ئارامخۇدا يەردە بۇ ئۇالرنى خۇددى. دەيدۇ شۇنداق ئادەم

 بىىردەم  يەنە دەپ قالماي ئۇچرىشىپ يەنە بىلەن پاپا ئۇ. دېگەندەك قالمىسۇن، پۇشۇپ ئىچى

 يۈرىكىم كەلگىنىمدە قايتىپ ساھىلغا كېيىن ساقلىغاندىن بىردەم توختىدىم، ئاندىن ماڭدىم،



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 156 

 

  

 قاچىان . ياتىاتتى  سىوزۇلۇپ  قۇمىدا  بوپتىۇ،  كەپ ئاللىقاچىان  نىلگىۈن : قالىدى  قىلىپ «قارت»

 قىلماسىىتىن مىىى  بېشىىنى  كىتىىابنى قولىىىدىكى ۋە ياتىاتتى  تۈنۈگۈنكىىىدەك يەنە كەلگەنىدۇ؟ 

 تۇراتتىم، قاراپ ھاڭۋېقىپ. ئوقۇۋاتاتتى

 !ھېلى چۈشىسەن  د م_ بىرى، توۋلىدى دەپ_ ھوي،_ 

 .ئىكەن سەردار بىزنىڭ قارىدىم، قايرىلىپ! كەتتىم قورقۇپ

 يەردە؟ بۇ اتىسەنقىلىۋ ئىش نېمە_ دېدى،_ نوچى، ھە_ 

 .ھېچنىمە_ 

 ئوخشىمامسەن؟ قىلىۋاتقان ماراقچىلىك_ 

 .بارتى ئىشىم_ دېدىم،_ !ياق_ 

 ئەمەسىىمۇ؟ سىىەت كېتىپسىىەن، قىىاراپ يەيدىغانىىدەك_ دېىىدى،_ قىلمىىا، گەپ يالغىىان_ 

 !تۇر قاراپ قوياي، دەپ بىر مۇستافاغا ئاخشاملىققا

 قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە سەن. نساق ۋاتقا تونۇشۇمنى بىر_ يەنە، دېدىم_ ياق،_ 

 ئىۇ  كىىم _ كۆرسىىتىپ،  سىومكىنى  قولىدىكى دېدى_ دەپ، كېلەي ئوڭشىتىپ ماۋۇنى_ 

 تونۇشۇڭ؟

 .دېدىم_ تونۇمايسەن، سەن_ 

 مىاراپ  قىزالرنىى  قىلمىاي  نومىۇس _ دېدى،_ تونۇمايسەن، ھېچكىمنى يەردە بۇ سەن_ 

 قېنى؟ قايسىكىن تونۇشۇڭ. يۈر پسەن

 .قارا چاندۇرماي لېكىن قوياي، كۆرسىتىپ _دېدىم،_ بوپتۇ،_ 

 .قارىدى كۆرسەتتىم، بىلەن ئۇچى بۇرنۇمنىڭ

 ئۇنى؟ تونۇيسەن قانداق سەن_ دېدى،_ ئوقۇۋېتىپتۇ، كىتاب_ 

 :بەردىم سۆزلەپ ۋە دېدىم_ تونۇيمەن، شۇڭا يەرلىك، مۇشۇ_ 

 تاش دۆڭدىكى بىزنىڭ چاغ ردا، يوق ئۆي بېتون بىرمۇ يەردە بۇ ئىلگىرى، يىل ر ئۇزۇن

 يېشىل كىچىك بازاردىكى ھازىرقى يەنە ئىدى، بار ئۆيى  كونا ۋە غەلىتە ئۇالرنىڭ ۋە ئۆيىمىز

 فابرىكى ر،-زاۋۇت يوقتى، مەھەللىمۇ يۇقارقى. ئىدى يوق ھېچكىم باشقا. بولىدىغان دۇكانمۇ

 چاغ ردا ئۇ. يقويا دېمەي  ساھىلنى ۋە الر①يازلىق بۇ. يوقتى ئەسەنتەپەمۇ ۋە مەھەللە يېڭى

. ئۆتەتتى ئارىسىدىن باغ رنىڭ ۋە ھوي  ئەمەس، ئارىسىدىن ئىسكى ت رنىڭ ۋە زاۋۇت پويىز

 !قانداق

 .قىلىپ خوشياقمىغاندەك دېدى_ چىرايلىقمىدى؟ يەرلەر بۇ چاغ ردا ئۇ_ 
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 چىرايلىىىىق  ئاجايىىىىپ  گى سىىى ر ئەتىيىىىازلىرى _ دېىىىدىم،_ ئىىىىدى،  چىرايلىىىىق بەك_ 

 ئالقىنىڭغا كېلىپ ئۆزى لەر②قاراكۆز بولمىسا كەفال تىقساڭ، قولۇڭنى ېڭىزغاد. چېچەكلەيتتى

 .كىرەتتى

 بىر ساق يدىغانلىقىڭنى نېمىشقا قىزنى ئۇ_ دېدى،_ !قۇيىدىكەنسەن دېگەننى يالغان_ 

 .ئاڭ يلى

 .قالغانىدى مەندە نەرسىسى بىر_ دېدىم،_ بېرەتتىم، نەرسە بىر ئۇنىڭغا_ 

 نېمىسى؟_ 

 .دېدىم_ !ئۇنىڭ تارغاق بۇ_  ۆرسەتتىم،ك چىقىرىپ

 !قېنى ئەكىلە. ئىشلەتمەيدۇ تارغاق بۇنداق ئۇالر_ دېدى،_ تارغاقكەن، ئەرزان_ 

 ئىىال ھ ۋە ئالىىدى. بەردىىىم دەپ ئادىسىىۇن ئىچىى  ۋە بىلسىىۇن باقسىىۇن، كىىۆر پ ئېلىىپ 

 .باشلىدى قايرىشقا ئىگىپ بەرسۇن، جاجىسىنى

 ئەمدى؟ مۇقالدىڭ بولۇپ ئاشىق قىزغا بۇ سەن_ 

 .كەتمىسۇن سۇنۇپ قىل، دىققەت_ دېدىم،_ ياق،_ 

 .بوپسەن ئاشىق قىزغا باي بۇ سەن دېمەك كەتتىڭ، قىزىرىپ_ 

 .بۇزۇپ قىلىسەن نېمە تارغاقنى ئوبدان بىر_ دېدىم،_ !ئىگىۋەتمە_ 

 .قالدى كېتىپ سېلىپ  يانچۇقىغا تارغاقنى ۋە دېدى_ نېمىشقا؟_ 

 .يۈگۈرد م ئارقىسىدىن

_ بەرمىدى، جاۋاپ. بولىدۇ اليىقىدا دېگەنمۇ چاقچاق_ دېدىم،_ سەردار، قىلما نداقئۇ_ 

 .بەرمىدى جاۋاپ يەنە. تارغاقنى ئەكەل پۇشۇرماي ئىچىمنى

 ئەمەسمۇ؟ سەت دەيمەن، قىلىسەن نېمانداق_ 

 ئۆتۈۋاتقىان  ئارىسىىدىن  توپىنىڭ كىشىلەر ئالدىدىكى ئىشىك كىرىدىغان ساھىلغا دەل

 نېمە_ تۇرۇپ، ۋارقىراپ دېدى_ قېرىندىشىم، تۇرساڭ بەرمىگەن ھېچنىمە ماڭا سەن_ :چاغدا

 ئەمەسمۇ؟ سەت كىرىۋالىسەن، ئارقامغا

 ئەگىشىپ جىممىدە ۋە قالدىم كەينىدە ئازراق. دېمىدىم نەرسە بىر. قاراشتى ئادەم ھەممە

 تۇتۇۋالىدىم،  نقولىدى بېرىپ يۈگۈر پ يوق، ھېچكىم ئەتراپىمىزدا قارىسام چاغدا بىر. ماڭدىم

 .قايرىدىم كۈچەپ ئۈستىگە قولىنى دەپ ئاغرىسۇن بىر تازا. باشلىدى تولغىنىشقا. قايرىدىم

 توختىا، _ كەتتىى،  چۈشىۈپ  يەرگە سومكىسىى  سىايمان  توۋلىىدى،  دەپ_ !ھىايۋان  ۋاي_ 

 !بېرەي

 .تاشلىدى يەرگە تارغاقنى چىقىرىپ يانچۇقىدىن

 .دەۋاتاتتى_ گۇي، كاال بىلمەيدىغان قىلغاننى چاقچاق_ 
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 .سالدىم يانچۇقۇمغا بولماپتۇ، نەرسە بىر بولسا نېمە ھەر ئالدىم، تارغاقنى

 !چاكال دۆت. بىلمەيسەن پوقنى_ 

 ئارقامدىن. ماڭدىم قاراپ ساھىلغا قايتتىم، كېتەر؟ بولۇپ نېمە سالسام بىرنى تۇمشۇقىغا

. سىۆزلىدى  تىۇرۇپ  رقىىراپ ۋا قالغىانلىقىمنى  بولىۇپ  ئاشىىق  قىزىغا باينىڭ بىر قالدى، تىل پ

 .بولدۇم خىجىل. بىلمەيتتىم يوق-ئاڭلىدىمۇ كەچكەنلەر-ئۆتكەن

 يىىاق،: كىۆرد م  كېتىۋاتىاتتىم،  ھودۇقىۇپ . كېتىپتىىۇ نىلگىۈن  قارىىدىم،  كېلىىپ  سىاھىلغا 

 چىقسۇن دېڭىزدىن چىقاردىم، تارغاقنى يانچۇقۇمدىن. تۇراتتى يەردە ئۇ سومكىسى كەتمەپتۇ،

 .ساق ۋاتىمەن دەپ

 نىلگۈن، قويۇپسەن چۈشۈر پ تارغاقنى بۇ بارىمەن، يېنىڭغا چىققاندا دېڭىزدىن نسە

 رەھىمەت  ئالىىدۇ،  يىا؟  ئەمەسىمۇ  سىېنىڭ  ئالمامسىەن،  ئەكەلىدىم،  تېپىۋېلىپ يولدىن دەيمەن،

 رەھىمەت  ھىازىرغۇ  يىوق،  ھىاجىتى  ئېيتىشىىڭنىڭمۇ  رەھىمەت  دەيىمەن،  يىوق،  كېىرەك . ئېيتىىدۇ 

 ئۆزرە. قويىدۇ ئۆزرە. دەيمەن ئېرىنگەنىدىڭ، قىلىشتىنمۇ ساالم تۈنۈگۈن لېكىن ئېيتىۋاتىسەن،

 بىلىىمەن،  ئىكەنلىكىڭنىى  ئىادەم  بىىر  ياخشىى  سىېنىڭ  دەيمەن، يوق، ھاجىتى ئېيتىشىڭنىڭمۇ

 نېمە باشقا دەيمەن، مۇشۇنداق. كۆرد م قىلغانلىقىڭنى دۇئا قانداق بىلەن موماڭ قەبرىستاندا

 قالغىىانلىقىمنى قىينىلىىپ  ماتىماتىكىىىدىن ۋە نگىلىىزچە ئى قالسىىا، سىواپ  قىلغىىانلىقىمنى ئىىش 

 ئۆگىتىىىپ ماڭىىا بىلىسىىەن، ياخشىىى بىىۇالرنى چىقتىڭمىىۇ، مەكىىتەپكە ئىىالىي سىىەن. ئېيىتىمەن 

 ۋە بارىمەن ئۆيىگىمۇ بىلەن شۇنىڭ. كەل ئۆيگە بىزنىڭ بولىدۇ، ئەلۋەتتە. دەيمەن قوياالمسەن،

-بىر بىزنى ئادەم ھەرقانداق كۆرگەن ىمىزنىتەكرارلىغىن دەرس ئولتۇرۇپ ئۈستەلدە بىر بىزنىڭ

 ئۈسىتەلدە  بىر بىللە بىز. ئويلىمايدۇ دەپ ئادىمى دۇنيانىڭ ئىككى كەلمەيدىغان ماس بىرىگە

 .كېتىپتىمەن پېتىپ خىيالغا. ئولتۇرىمىز ئولتۇرىمىز،

. قۇرۇتۇۋېتىپتۇ بەدىنىنى چىقىپتۇ، دېڭىزدىن: كۆرد م ئىچىدە توپىنىڭ كىشىلەر ئۇنى

 ئېلىىپ  سومكىسىىنى  كىيىىپ،  كېيىمىنىى  سىېرىق ! كەلىدى  بىارغۇم  يېنىغا ئېتىلىپ امانھ شۇ

 تېىز  -تېىز  قاراپ تەرەپكە باققال چىقىپ ساھىلدىن ھامان شۇ مەنمۇ ماڭدى، قاراپ ئىشىككە

 تەرەپىىكە باققىىال ئارقامىىدىن نىلگۈننىىىڭ قارىىىدىم، قايرىلىىىپ كېىىيىن ئىىازدىن بىىىر. ماڭىىدىم

 كىرىپ، دۇكىنىغا باققالنىڭ. ياخشى. كۆرد م كېلىۋاتقانلىقىنى

 .دېدىم_ !بىرنى كوالدىن كوكا_ 

 .باققال دېدى_ ھازىر، مانا_ 

 چېغىمىدا  تۇرغىان  قاراپ بىكار-بىكاردىن يەردە بۇ مېنى نىلگۈن خۇددى باققال لېكىن

 قىلىشقا كىتاب-ھېساپ بېرىپ يېنىغا ئايالنىڭ ياشانغان تەرەپتىكى ئاۋۇ دېگەندەك كۆرسۇن،

 نەزەردە بىر غەلىتە ماڭا ئېچىپ شىشەمنى سالدى، يولغا ئايالنى ياشانغان چاغدا بىر. ىباشلىد
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 تىۇردۇم،  بۇلۇڭىدا بىر دۇكاننىڭ بېرىپ ئالدىم، يۇلۇپ  قولىدىن شىشىنى. بەردى قارىۋېتىپ

 تاساددىپىي بولىمەن، ئىچىۋاتقان شىشەمدىكىنى مەن كىرىسەن، ئىچىگە سەن. ساق ۋاتىمەن

 ئۆگىتىىپ  ئىنگىلىىزچە  ماڭا ئەھۋالىڭ، قانداق دەيمەن، مەرھابا، قالدۇق، ۇچرىشىپئ باققالدا

 شىشىەمگە  مەن چاغىدا  كىىرگەن  ئىچىىگە  سىەن  ۋە سىاقلىدىم  سىاقلىدىم، . دەيمەن قويامسەن،

 مېنىى  سىەنمۇ . دېمىىدىم  مەرھابىا  تېخى ساڭا شۇڭا ۋە كۆرمىدىم سېنى ئۈچۈن قاراۋاتقانلىقىم

 لىىېكىن كەلمىىىدىمۇ؟ بەرگىىۈڭ سىىاالم تىىۇرۇپ كىىۆر پ بولمىسىىا يىىاكى تىىېخىچە، كۆرمىىىدىڭمۇ

 .قارىمايۋاتاتتىم

 .بىردىن  نىلگۈن سەن دېدىڭ_ بارمۇ؟ تارغاق_ 

 .باققال دېدى_ تارغاق؟ قانداق_ 

 .كەتتى قىزىرىپ يۈز م

 .بولىۋېرىدۇ بولسا تارغاق قانداق_ سەن، دېدىڭ_ كېتىپتۇ، يوقاپ تارغىقىم_ 

 يارارمۇ؟ سىزگە_ باققال، دېدى_ !بار خىلى  بىر مۇشۇ پەقەت_ 

 .سەن دېدىڭ_ !باقاي كۆر پ_ 

 قارىىىدىم سىاڭا  بۇرۇلىىۇپ تۇرالمىاي  قىلىىىپ تىاقەت  مەن ۋە باسىىتى جىمجىتلىىق  ئىارىنى 

 بالى رنىىىڭ تېىىرەڭ! چىرايلىىىق دېىىگەن نىىېمە سىىەن: كىىۆرد م يانىىدىن چىرايىڭنىىى. نىلگىىۈن

 .كىچىك بۇرنۇڭمۇ تېرىسىدەك،

 !ئاالي بىرنى مۇشۇنىڭدىن_ دېدىڭ،_ بولدى،_ 

 كەتتى، يېنىغا ئايالنىڭ بىر كىرگەن دۇكانغا ئارىلىقتا شۇ بەرمىدى، جاۋاپ باققال لېكىن

 سېلىۋالدى كۆرمەسكە سېنى مېنى: كەتتىم قورقۇپ مەن ۋە باشلىدىڭ قاراشقا ئەتراپقا سەنمۇ

 ساڭا، مەن ئاۋال دەپ قالما دەپ

 ۋە، دېدىم_ مەرھابا،_ 

 .ماڭا سەنمۇ دىڭدې_ مەرھابا،_ 

 ئەمەس، بولغاندەك خۇشال چىرايىڭ كۆر پ مېنى چۈنكى قالدى، قىلىپ جىغ يۈرىكىم

 ئويلىىدىم،  دەپ يىوقكەن  خوشىى  بىىلەن  مەن دېىمەك  ۋە كىۆرد م  بولىدى؛  پۇشقاندەك ئىچىڭ

 تىۇرۇپ   شىشىسىى  كىوال  كوكىا  قولۇمىدا  قىلىپ شۇنداق. پۇشۇرىۋېتىپتىمەن ئىچىڭنى دېمەك

 .تۇراتتۇق دۇكىنىدا باققالنىڭ كىشىدەك ئىككى ناتونۇش ددىخۇ بىز. قالدىم

 تىوغرا،  خىالىمىغىنى  قېلىشىنىمۇ  ئۇچرىشىىپ  بىىلەن  مەن ئويلىىدىم،  دەپ تىوغرا  قىلغىنى

 سىىاالم ئىىادەم بىىىر يېىىرىم، قالغىىان ھەيىىران لىىېكىن! ئوخشىىىمايدۇ چىقىشىىىمىز كېلىىىپ چىۈنكى 

 ھەيىىىران دەپ قارايىىىدۇ، ندەكد شىىىمە نېمىىىىدەپ بىكىىىار بىكىىىاردىن ئېرىنەمىىىدۇ، قىلىشىىقىمۇ 

! بولسۇن لەنەت! نىجىس نەرسە ھەممە مەرەز، نەرسە ھەممە پۇل، نەرسە ھەممە: قېلىۋاتاتتىم
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 ئولتىىۇرۇپ قىسىىپ  بېرىىپ  دادا، مىاقۇل  ئويلىىدىم،  دەپ قىى ي  تەكىرار  دەرسىىمنى  ماتېماتىكىا 

 !ئاتىمەن يۈز ڭگە ئېلىپ دېلومىنى مەكتەپنىڭ ئوتتۇرا تولۇق ئۆگىنىمەن، ماتېماتىكا

 قىلىىدىم، سىىالىدىغاندەك يىغىى پ مەن ئانىىدىن ۋە ئالىىدى تارغىىاق بىىىر قىزىىىل نىلگىىۈن

 :دېگەنىدى مۇنداق چۈنكى. قالدىم ھەيران تېخىمۇ كېيىن ئۇنىڭدىن

 !جۇمھۇرىيەت ئاالي، بىرنى گېزىتتىن_

 ۋە جىنىايەت  خىۇددى  ئېلىىپ  گېزىتنىى : قالىدىم  قاراپ ھاڭۋاقتى رچە. قالدىم تاڭ-ھاڭ

 ئىشىكتىن خاتىرجەم بالىدەك كىچىك بىر باقمىغان ئاڭ پ ھېچ ئىكەنلىكىنى نېمە ھنىڭگۇنا

 .يۈگۈرد م پېتىم كۆتۈرگەن نەرسىنى قولۇمدىكى تۇيۇقسىز تۇراتتىم، قاراپ كېتىشىگە چىقىپ

 .دېدىم_ ھە؟_  ئوقۇيدىكەنسەن گېزىتىنى كوممۇنىست رنىڭ سەن دېمەك_ 

 بىىر  پەقەت. قارىمىىدى  د شىمەندەك  ماڭىا  بولسىىمۇ  بىىردەم  ۋە نىلگىۈن  دېدى_ نېمە؟_

 بىىولغىنىمنى دېمەكچىىى نىىېمە مېنىىىڭ كېىىيىن قارىىىدى، بىىاردەك چۈشىنىۋالغۇسىىى نەرسىىىنى

 .قالدى كېتىپ دېمەستىن ھېچنىمە ۋە قارىدى ئەندىككەندەك چۈشەندى،

 مەنمۇ دېسۇن، بولسا گېپى نېمە. ئويلىدىم دەپ قىلمايمەن بولدى بۇنداق  مەن لېكىن

 كوال كوكا كالۋا قولۇمدىكى تۇرۇۋېدىم، بولۇپ ماڭماقچى كەينىدىن چىقىپ ئەمدى. دەيمەن

 ئاشىقان  تۆلىىدىم،  پىۇلىنى  قىايتتىم، ! قالسۇن قەھرىگە ئال ھنىڭ. چۈشتى كۆز م شىشىسىگە

 ئىۇ  لىېكىن  تىۇردۇم،  سىاق پ  لەقۋادەك دەپ قالمىسۇن چۈشىنىپ باشقىچە قايتۇرسۇن، پۇلنى

 .بىلمەيتتىم ساق تتىمۇ قەستەن دەپ يېتىشەلمىسۇن ساڭا مېنى ىمبەلك گۇي، مەينەت

 ئىاللىۇۇرۇن  ئىىدى،  بولغىان  كېتىىپ  نىلگىۈن  چېغىمىدا  چىققىان  دۇكىنىىدىن  باققالنىڭ

 لىىېكىن يېتىشىەلەيتتىم،  بولسىىام يۈگىۈرگەن  ئارقسىىىدىن. بولغانىىدى  قايرىلىىىپ درقمۇشىتىن 

 كېتىۋاتقان ر، ساھىلغا ئىدى، بار اۋاتقان رقار ماڭا چۈنكى باراتتىم، كېتىپ تېز-تېز يۈگۈرمەي

 پەسىكە  چىقىتىم،  دۆڭىگە  مېڭىىپ  تېىز -تېىز . كىشىىلەر  كالۋا يەۋاتقان ماررژنا ماڭغان ر، بازارغا

 يۈگىۈرد م،  يەردە يىوق  ھىېچكىم  ماڭىدىم،  يەنە ئاندىن ماڭدىم، يۈگۈرگەندەك سەل چۈشتۈم،

. يېتىشەلمەيتتىم يۈگۈرسەممۇ بىلەن كۈچۈم بار ئەمدى: كۆرد م قايرىلىپ درقمۇشتىن لېكىن

 رىشىاتكى رنىڭ  تۆمىۈر  بىاردىم،  ئالىدىغىچە  ئىشىىكىنىڭ  مېڭىىۋەردىم،  يەنى  بولسىمۇ شۇنداق

 .كەتتى كىرىپ ئۆيىگە ئۆتۈپ باغدىن: قارىدىم ئارىسىدىن

. ئويلىىدىم  بىىردەم  ئولتىۇرۇپ  ئاستىدا دەرىخىنىڭ كاشتان تەرەپتىكى قارشى يەردە، شۇ

 ئالداپ قانداق كىملەرنى نىقاپلىرىنى،-تون چىقىدىغان كىيىپ ئۇالرنىڭ ۋە رنىكوممۇنىست 

 تىىۇردۇم، ئورنۇمىىدىن كېىيىن  ئىىازدىن بىىىر. ئويلىىدىم  ئىچىىىدە قورقىىۇنچ كېتەلەيىدىغانلىقىنى 

 يانچۇقۇمدا تېخىچە تارغاق ھېلىقى يانچۇقۇمدا: قايتىۋاتاتتىم سالدىم، يانچۇقۇمغا قوللىرىمنى

 ئىاۋارە  ئىۆز منى  سىۇندۇرۇپ  يىاق،  دېدىم، سۇندۇرىۋېتەيمۇ قارىدىم، ئېلىپ قولۇمغا! تۇراتتى
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 يېشىىل  ئىۇ  سىېنىڭ . تىۇراتتى  چېلىكىى  ئەخلەت بىر بېشىدى  يولىنىڭ پىيادىلەر. قىلمايمەن

 تاكى. ماڭدىم قويماستىن قاراپ كەينىمگىمۇ. نىلگۈن تاشلىۋەتتىم ئىچىگە ئۇنىڭ تارغىقىڭنى

 .كەلدى ئېسىمگە. بارغۇچە دۇكىنىغا باققالنىڭ

 ئۇ ساڭا، بىز. بولغۇدەك باقساق پاراڭلىشىپ بىر بىلەنمۇ سەن ئەپەندى، باققال خوش،

 يىۈزىمىزگى   بەلكىم! قېنى باق دەپ ئۆز ڭ بېرەيلى، جازا قانداق دېمىدۇقمۇ؟ ساتما گېزىتنى

 ئۇنىڭغىىا ئۈچىىۈن ئىشىىەنگەنلىكىم گېزىتنىىى ئىۇ  كوممۇنىسىى ، قىزمىىۇ ئىىۇ كوممۇنىسى ،  مەن

 بىر چېغىدا كىچىك چۈنكى بولدى؛ يېرىم كۆڭلۈم ئۈچۈن نىلگۈن. كېتەر دەپ! تىۋاتىمەنسې

 .كىردىم دۇكىنىغا باققالنىڭ بىلەن غەزەپ. ئىدى قىز ئوبدان

 الزىم؟ نېمە_ باققال، دېدى_ سەنغۇ؟ يەنە_ 

 ۇخېرىدارالرم سورىدى، يەنە باققال لېكىن. ساقلىدىم بىردەم بولغاچقا خېرىدارلىرى باشقا

 .قاراشتى ماڭا

 .تارايدىغان چا  تارغاق،... ئاالتتىم نېمە ھېلىقى_ دېدىم،_ مەنمۇ؟_ 

 شۇنداقمۇ؟ ئوغلى، ئىسمايىلنىڭ التارىيەچى سەن_ دېدى،_ ئوبدان،_ 

 .كۆرسەتتى ئېلىپ قۇتىنى

 .دېدى_ ئالدى، قىزىلىدىن باياتىن قىز ئۇ_ 

 .لىۋېرىدۇبو بولسا تاغاق قانداق ماڭا_ دېدىم،_ قىز؟ قايسى_ 

 .تال  خالىغىنىڭنى سەن_ دېدى،_ ئوبدان، ئوبدان،_ 

 بېرىۋاتىسەن؟ پۇلدىن قانچە_ 

 بىىرلەپ -بىىر  تاغىاق رنى  ئۈچىۈن،  قالغىانلىقىم  ئىارامخۇدا  مەن كېتىىپ  خېرىدارالر باشقا

 لىىرا  15. نىلگۈن ئالدىم تاغاق بىر قىزىل ئوخشاش بىلەن سېنىڭكى ئاندىن. چىقتىم كۆر پ

-ماڭا ئاندىن. ئويلىدىم دەپ ئوخشاش تاغاقلىرىمىزمۇ ئىككىمىزنىڭ ئەمدى. دىمبەر. ئىكەن

 يوق قاراۋاتقان رمۇ يەردە، بۇ چېلىكى ئەخلەت دېمەك. كەلدىم ئاخىرىغا يولىنىڭ پىيادىلەر ماڭا

 ھىېچكىم . ئىىدى  بولمىغىان  مەيىنەت  ئالىدىم،  تاغاقنى يېشىل تىقىپ، ئىچىگە قولۇمنى. ئىدى

 سېنىڭكى، بىرى نىلگۈن، بار تاغاق ئىككى يانچۇقۇمدا ھازىر! بوپتۇ ېمەن كۆرسە كۆرمىدى؛

 بۇ قىلغانلىرىمنى بۇ ئاندىن،. سۆيۈند م خىياللىرىمدىن بۇ! جۈپتى سېنىڭكىنىڭ بىرى يەنە

 ماڭا ھەم بولىسىدى، قالغان كۆر پ بىرى خالىغان بولسا، قالغان كۆر پ بىرەرسى گۇي رنىڭ

 ررھسىز، ئۇ لېكىن. ئويلىدىم دەپ كالۋا ئۇ بوالتتى كۈلگەن تازا ەمدەھ بوالتتى، ئاغرىتقان ئىچ

! ئەمەسمەن ئادەم قى لمايدىغان ئىشىمنى خالىغان دەپ  قىلىدۇ مازاق مېنى كالۋاالر ئەخمەق،

 .ئاي نماقتىمەن كوچى ردا قىلغا  خىيال سېنى ئادەم، ئەركىن دېگەن مەن
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 باب سەككىزىنچى ئون
 

 

 كۈن دەرىزىسىدىن ئۆينىڭ ئاستى يەر زەي ۋە چىرىك. دېگەنىدى بوالي بەش سائەت

 يىغىشىتۇرۇپ  سىومكامنى  كېىيىن  بىردەمىدىن . بولغانىىدى  خېلى باشلىغانغا چۈشۈشكە نۇرى

 ئارىسىىدا  ھۆججەتلەرنىىڭ  ئىاۋۋال،  سىەل . قااليمىقىان  كال م. ئىزدەيمەن ۋابانى چىقىپ تاالغا

. ئويلىغانىدىم دەپ چىقااليمەن قۇپئو قىلماستىن ھېس ھېچنىمىنى كېزەلەيمەن، مەقسەتسىز

 بىرى-بىر  تارى ، باياتىن، تېخى... باشلىدىم گۇمانلىنىشقا قى لىغانلىقىمدىن شۇنداق ئەمدى

 شىەكىللەند رگەن  كال مىدا  ھادىسىىلەر  مىلىيارتلىغىان  بولمىغان، ئاالقىسى قىلچىلىك بىلەن

 بىر تېز يېڭىۇاشتىن، ۋالغانلىرىمنىيېزى ئېچىپ، دەپتەرنى... ئىدى نەرسە دۆۋە بىر تۇمانسىمان

 :مانا! قى الرمەن ھېس قېتىم بىر يەنە تۇيغۇنى بۇ بەلكىم چىقسام ئوقۇپ رەت

 تىۇزال  ۋە ئەسكىھىسىار  چىايىرئوۋا،  جىاي ردىن،  خىاس  قاراشىلىق  پاشىاغا  ئىسمايىل ۋەزىر

 نوپىۇس  بىىر  اددەپەۋقۇلئى  بېرىلغىان  ئېلىپ يېزىدا ئالتە قاراشلىق قازىلىقىغا گەبزە ۋە رايونىدا

-بىۇالڭ  مۈلىۈكلىرىنى -مىال  قويۇپ، ئوت ئۆيىگە  ئوقۇۋاتىمەن؛ نەتىجىلىرىنى تەكشۈر شنىڭ

 قىلغان ئۈستىدىن ئوغۇللىرىنىڭ ۋە ئابدۇلقادىر ئىۇراھىم، خىزىرنىڭ ئۈچۈن قىلغانلىقى تاالڭ

 ل نغانيو ئۈچۈن قۇرۇش پىرىستان بىر ساھىلىغا ئەسكىھىسار ئوقۇۋاتىمەن؛ شىكايىتىنى-ئەرز

 ئۈچۈن قاچقانلىقى ئۇرۇشتىن بولغان، تەۋە ئەلىگە ①سىپاھى ئەسلىدە ئوقۇۋاتىمەن؛ پەرماننى

 مىىىڭ يەتىىتە ئىىون ئۆپچۆرىسىىىدىكى گەبىىزە بېىىرىلگەن، ھىىابىۇكە تارتىۋېلىنىىىپ ئۇنىڭىىدىن

 ھىابىۇنىڭمۇ  چىۈنكى  كېرەكلىكىنىى،  قىلىنىشىى  تەقسىم بىرىگە باشقا يېزىنىڭ بىر تەڭگىلىك

 خوجىايىنى  ئەيسانىڭ خىزمەتكار ئوقۇۋاتىمەن؛ بولغانلىقىنى مەلۇم اچقانلىقىنىڭق ئۇرۇشتىن

 بىىر  قىلىچىنىى،  ئىككىى  ئېتىنىى،  بىىر  ئىگەرىنىى،  بىىر  تەڭگىسىىنى،  ئوتتۇزمىىڭ  ئەخمەتنىڭ

 ئىۇنى  رامىازاننىڭمۇ  تىلىگەنلىكىنىى،  پانىاھلىق  بىرىىدىن  ئىسىملىك رامازان ئېلىپ قالقىنىنى

 ئىسىىملىك  سىىنان  ئوقۇۋاتىمەن؛ قىلغانلىقىنى ئەرز ئەخمەتنىڭ ىنى،ئالغانلىق ئاستىغا قانات

-مىال  ئوسىماننىڭ  ئىوغلى  چەلەبىى  دەۋاگەرلەردىىن  تۈپەيلى، مىراس ئۆلگەنلىكىنى، بىرىنىڭ

 قولىدىن ئوغرى رنىڭ تۇتۇلغان  ئوقۇۋاتىمەن؛ ئالدۇرغانلىقىنى تىزىمغا مەھكىمىدە مۈلۈكلەرنى

 ئېتى ئوغۇرالنغان سۇاليماننىڭ ئوغلى تۇرسۇن گەبزەلىك ىڭئاتن تىكىلگەن قىمارغا ئېلىنىپ

 بەرگەنلىكىنىى  گۇۋاھلىق تەپسىلى خۇدابەردىلەرنىڭ ۋە ياقۇپ مۇستافا، ئائى  ئىكەنلىكىگە
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 ھىېس  ئويغانغانىدەك  يەنە ئىچىمىدە  تۇيغىۇنى  قىلىىدىغان  خۇشال كىشىنى ئۇ ۋە ئوقۇۋاتىمەن

 چىىارەك مىغىلداۋاتىىىدۇ؛ ئىچىىدە  كال منىىىڭ چىىارىكى ئىاخىرقى  ئەسىىىرنىڭ -24: قىلىىۋاتىمەن 

 نەتىجىلىىىك -سىىەۋەپ بىىىر ھېچقانىىداق بىىىلەن بىىىرى-بىىىر ھادىسىىىلىرى، بىىارلىق ئەسىىىرنىڭ

 تاماق چۈشلۈك. تۇرماقتا پېتى ئۆز ئارىسىدا چىگىشلەرنىڭ مېڭەمدىكى قۇرالماي،  مۇناسىۋەت

 بىىر  چەكسىىز  تۇرغىان  سىوزۇلۇپ  بوشىلۇقتا  بىىر  بولمىغىان  كىۈچى  ئېغىرلىىق  ئۇالرنى، يېگە ،

 كېزىۋاتقانىدەك  ئىچىىدە  مېڭەمنىڭ سازاڭلىرى ھادىسە ئىدىم؛ ئوخشاتقان پى نېتىغا سازاڭ ر

 قۇرت ر ئىچىدە كال منىڭ. باغ نمايتتى تېگىپ بىرىگە-بىر لېكىن مىغىلدىشىۋاتاتتى، بوشلۇقتا

 قىاراپ  ئىچىگە پ،چېقى سۆڭىكىمنى باش. ئويلىدىم بارلىقىنى ياڭاقنىڭ بىر تۇرغان لۆمشىپ

 !كۆرەلەيتتى گويا قۇرت رنى يۈرگەن كېزىپ ئىچىدە مېڭەمنىڭ باقسا،

 مانىا، ! كەتتى تارقىلىپ پى نې  تۇمانسىمان. داۋام شمىدى ئۇزۇن ھاياجان بۇ لېكىن

 تامىىا نەرسىىىلەرنى ئوخشىىاش شىىۇ يەنە مەنىىدىن بىىويىچە، ئىىادىتى بىىۇرۇنقى ئەقلىىىم، جاھىىىل

 چىقىشىىم،  تېپىىپ  ھېكىايە  بىىر  قىسىقا  خۇالسىلىگەن ھادىسىلەرنى پۈتۈن: ھازىر قىلىۋاتاتتى

 دۇنيا ئەمەس، تارىخنى  يالغۇز! گويا ئىدى كېرەك چىقىشىم توقۇپ چۆچەك بىر قى رلىق قايىل

 قۇرۇلمىسىىىمۇ  مېڭىمىزنىىىڭ  بەلكىىىم، ئۈچىىۈن،  بىلىىىش چۈشىىىنىش،  راۋۇرۇس ھايىىاتنىمۇ ۋە

 كېتىۋاتىىدۇ،  ئالىداپ  ھەممەيلەننىى  خۇمىارى،  شئاڭ  ھېكايە بۇ... ئاھ! شەرتتۇ ئۆزگىرىشى

 قېنىى  ھەممەيلەن،  ئۈستىگە، ئۇنىڭ. كەتمەكتە سۆرەپ قوينىغا دۇنيا بىر چۈشسىمان بىزنى

 ...ياشاۋاتساقمۇ دۇنيادا ھەقىقىي بىر بار جېنى بار،

. ئويلىغانىدىم تاپقانلىقىمنى چارە بىر مەسىلىگىمۇ بۇ چاغدا بىر يەۋېتىپ، تاماق چۈشلۈك

 بۈگۈن. ئوي ۋاتاتتىم ھېكايىسىنى بۇداكنىڭ ھېلىقى قوچىغان، كال منى بېرى تۈنۈگۈندىن

: قوشۇلغانىدى مەزمۇن بىر يەنە ھېكايىگە بۇ كېيىن، ئوقۇغاندىن يازمى رنى بەزى ئەتىگەن

 كىىرگەنمىكىن  ھېمايىسىىگە  پاشانىڭ بىرەر ئىستانۇۇلدا بىلەن، چارىلەر_ ئامال بىر بۇداكنى،

 چىققان تېپىپ كىتاپتىن يازغان ئوقۇتقۇچىسى تارى  مەكتەپ ئوتتۇرا تولۇق كال مدا .دەيمەن

 بىلەن ھېكايىلەر دۇنيانى ھېكايەخۇمارالرنى، ھەممىسى،: ئىدى بار تەپسى ت رمۇ باشقا يەنە

 .ئىدى خىلدا قىلىدىغان رام ئۇرۇنغان رنى چۈشىنىشكە

-بىىاش توغرۇلىۇق  گەبىىزە سىىردىكى ئە -24 سەرگۈزەشىىتلىرىدىن بۇداكنىىڭ  شۇڭ شىقا، 

 گەبزە: بوالتتى پىرىنسىپى بىرال كىتابنىڭ. پى نلىدىم چىقىشنى يېزىپ كىتاب بىر يوق ئاخىرى

 ۋە دەرىجىسى مۇھىملىق ئۇالرنىڭ ئۇچۇرالرنى بارلىق ئېرىشەلىگەن مەن ئاالقىدار رايونغا بۇ ۋە

 گىۆش  بىىلەن  شۇنىڭ. گۈزەتتىمكىر كىتابقا ئاساستا ئورۇن شتۇرمىغان ئاساسەن قىممىتىگە

 ئىۇرۇش  ئىسىيان ر،  بىىلەن  ۋەقەلىرى قېچىش ئېلىپ قىز ماجراالر، ئىقتىسادى بىلەن باھاسى

 خۇددى يانمۇيان، باغ نماستىن، بىرىگە-بىر كىتابتا، جىنايەتلەر بىلەن پاشاالر توي ر، بىلەن
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 بۇداكنىىىڭ. رۇشىىاتتىتۇ تىزىلىىىپ ھالىىدا كەمىىتەر ۋە جىمجىتقىىىنە تۇرغانىىدەك ئارخىپخانىىىدا

 دەپ مىۇھىم  باشىقىلىرىدىن  بىۇنى  لىېكىن  ئورۇن شىتۇراتتىم؛  ئىچىىگە  بىۇالرنى  ھېكايىسىنىمۇ

 بولسىمۇ ھېكايە بىرەر ئىزدىگەنلەرگە ھېكايە كىتابلىرىدىن تارى  ئەمەس، ئۈچۈن قارىغانلىقىم

 دىىن " ەسىۋىر ت" بىر چەكسىز كىتابىم بولغاندا شۇنداق. ئۈچۈن دېگەنلىكىم قوياي تەييارالپ

 بۇ تەسىرىدە، پىۋىنىڭ ئازراق ئىچىۋالغان بولۇپ يەپ تاماقنى چۈشلۈك. بوالتتى شەكىللەنگەن

 بىالى رچە  چاغلىرىمدىكى ياشلىق ئىدىم؛ كەتكەن چۆكۈپ باشچى پ تۇمانلىرىغا پى نىمنىڭ

 ۇئارخىپخانىسىغىم مەھكىمىسىنىڭ زۇڭلى. بولدۇم قىلغاندەك ھېس ھاياجانلىرىمنى ئىشلەش

 ھادىسىلەر پۈتۈن قاچۇرمايمەن، كۆز مدىن ئۇچۇرنى بىر ھېچقانداق ئوي يتتىم، دەپ كىرىمەن

 ئوقۇپ ئاي پ ھەپتىلەپ، ئاخىرىغىچە، باشتىن كىتابىمنى،. تاپاتتى ئورنىنى ئۆز بىرلەپ-بىر

 بۇلۇتسىمان ئۇ قىلغان ھېس چاغدا ئىشلەۋاتقان يەردە بۇ مەن كېلىپ، ئاخىرى بىرى، چىققان

 تىارى  : كېتەتتىى  سىۆزلەپ  ھاياجانلىنىپ ئوخشاش ماڭا ۋە بوالتتى كۆرگەندەك رىنسىپنىپى

 ...مانا بولىدۇ مۇنداق دېگەن ھايات ۋە تارى  مانا؛ دېگەن

  پىىى ن، تېتىقسىىىز بىىۇ قىلىىىدىغان داۋام ئىىاخىرىغىچە ئۆمر منىىىڭ يىىاق، يىىىل، ئوتتىىۇز

 بىىردەم  يەنە ئالدىمدا كۆز شەكلىدە ىكېسىل نېرۋا ۋە ئىششىقى كۆز  يىگىتلىك، ۋە ئەخمەقلىق

 كېيىن. ئويلىدىم ئىچىدە ئەندىكىش سانىنى بەت كىتابىمنىڭ بولغان يازماقچى. گەۋدىلەندى

 ئەخمەقلىىق  ۋە ئالىدىنىش  ئۈچىۈن  كىۆر نگەنلىكى  شىۇنداق  ۋە مەنزىرە مۇقەددەس بۇ پۈتۈن

 .ىمقىلد ھېس چى شقانلىقىنى سۇغا ئاستا-ئاستا پى ننىڭ تۇرغان پۇراپ

 باشلىماي-باش  يېزىشنى قەغەزگە تېخى نەرسىنى، ئويلىغان يېزىشنى ئۈستىگە، ئۇنىڭ

 قەتئىيىىنەزەر، بولۇشىىىدىن قانىىداق نېيىتىمنىىىڭ. كېلەتىىتىم دۇ  مەسىىىلىگە تىىۇنجى تىىۇرۇپ 

 قانىداق  مەيلى ھادىسىلەرنىمۇ، ئاندىن. ئىدى كېرەك بولۇشى باشلىنىشى بىر يازغانلىرىمنىڭ

 ھالدا، ئىختىيارسىز ھەممىسى، مۇشۇالرنىڭ. ئىدى كېرەك تىزىشىم بىلەن رتىپتە بىر يازماي،

 قاچۇرغانسىېرى،  ئىۆز منى  بۇنىڭىدىن . بېرەتتى دېرەك تەرتىپتىن ۋە مەنا بىر ئوقۇرمەنلەرگە

 پەقەت كېرەكلىكىنىىى  بېسىشىىىم قەدەمنىىى قايسىىى ئانىىدىن  ۋە باشىى ش قەيەردىىىن ئىشىىنى

 تەرتىپتىن-رەت ھەر ئەقلى، ئىنسان قالغان كۆنۈپ تلىرىگەئادە بۇرۇنقى چۈنكى. بىلەلمەيتتىم

 ھېكايىنى، بولغان قۇتۇلماقچى مەن چىقىدۇ، تېپىپ سىمۋرل بىر ھادىسىدىن ھەر قائىدە، بىر

 ئىچىىدە  ئۈمىدسىىزلىك  بىىلەن  شىۇنىڭ . ئارى شىتۇرىۋالىدۇ  ئۆزلىرى ئارىسىغا ھادىسىلەرنىڭ

 بىر ئاي ندۇرۇشنىڭ كەلىمىلەرگە-سۆز پېتى ئۆز ھاياتنى ھەتتا تارىخنى،: ئوي ندىم مۇنداق

 مېڭىمىزنىىڭ  ئىشىنىڭ  بولغان كېرەك قىلىشىمىز ئۈچۈن تېپىش يولنى بۇ ئاندىن،! يوق يولى

 يېتەلىشىىمىز  كىۆر پ  ئەينىى  ئىۆز  ھايىاتنى : ئويلىدىم ئىكەنلىكىنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلمىسىنى
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 دەيمەن، چۈشەند رەلىسەم ياخشىراق تېخىمۇ بۇنى! كېرەك ئۆزگەرتىشىمىز ھاياتىمىزنى ئۈچۈن

 .كەلدىم يەرگە بۇ چىقىپ ئاشخانىدىن. تاپالمايۋاتاتتىم يولىنى لېكىن

 ئارزۇ مەن يېزىشنىڭ، كىتابنى ئۇ: ئويلىدىم ئىشنى شۇ يەنە كېيىنمۇ، چۈشتىن پۈتۈن

 ھىىىېچكىمگە ئارىلىقتىىىا، يوقمىىىدۇ؟  يىىىولى بىىىىر قوزغاشىىنىڭ  كىشىىىىلەردە تەسىىىىرنى قىلغىىان 

 ئۈچىىۈن،  قىلىىىش پەيىىدا  يېڭىىىدىن ئىچىمىىدە تۇيغىىۇنى  قارىغىىان دەپ لمەيمەنچۈشىىەند رە

 .ئوقۇدۇم تېز-تېز يازغانلىرىمنى دەپتىرىمگە

 غەرق ھېكىايىگە  بىىر  ھېچقانىداق  بولغانىدەك  قىلماقچى كىتابىمدا چېغىمدا، ئوقۇۋاتقان

 بىۇ  بولسىۇن  سىاياھەت  -سىەيلى  بىىر  مۇددىئاسىىز -مەقسىەت  دەيتىتىم،  ئوقىۇي  كەتمەي بولۇپ

 غەلىىتە  بىۇ  ئەمىدى  قارىغانىىدىم،  دەپ قى لىىدىم  غەلىىۇە  ئىشىتا  بىۇ  تېخىى  باياتىن... ئوقۇش

 بەشىتىن  سىائەت  باشىلىدى،  ئولتۇرۇشىقا  تېخىمىۇ  كۈن. تۇرۇپتىمەن گۇمانلىنىپ غەلىۇىدىن

 چىقىىپ  تاالغىا  چىقىۋاتىمەن، ئۆيدىن ئاستى يەر زەي ۋە چىرىك بۇ ساقلىماي  رىزانى ئاشتى،

 .مەنئىزدەي ۋابانى

 بۇ ئىشلىگەن چۆكۈر پ باش ئارخىپخانىسىدا بېرى كۈندىن ئۈ . چىقتىم غا" ئانادرل"

 بىىر  قويغىان  قىلىىپ  قۇپقىۇرۇق  كىوال -كىوال  ئىچىمنىى  ياشىاپ  يىىل  نەچچە بازىرىدىن، ناھىيە

 ئەنىىقەرە-ئىسىىتانۇۇل كېىيىن،  ئىىازدىن بىىىر. چىقىتىم  سىىالپىيىپ ئايرىلىۋاتقانىىدەك شىەھەردىن 

 گىى س  ۋە ئەنجىۈر  بىاغلىرى،  زەيتىۇن : قايرىلدىم تەرەپكە ئىستانسىسى ىزپوي گەبزە يولىدىن،

 بىيوكراتلىىىق ۋە جۇمھىىۇرىيەت. چۈشىىۈۋاتاتتىم تەرەپىىكە مارمىىارا ئارىسىىىدىن دەرەخلىرىنىىىڭ

 بۇ ئۆستەڭنىڭ بىر بارىدىغان ئېقىپ قەدەر تۇزالغا تا ئىستانسا بۇ تۇرغان كۆر نۈپ ئىزنالىرى

 بولۇشىىى بىار  خارابىسىىنىڭ  كارۋانسىاراي  بىىر  يېرىىىدە بىىر  نىىڭ تۈزلەڭلىك بىۇ . ئىىدى  ئۇچىىدا 

 .چۈشتۈم ئىستانسىغا پەلەمپەيلەردىن توختاتتىم، ماشىنامنى. ئوي ۋاتىمەن كېرەكلىكىنى

 ھاممى ر، ررماللىق ياش ر، كېيىۋېلىشقان شىمى پادىچى ر ئىشچى ر، قايتىشقان ئۆيىگە

 ئايىىال،  بىىىر سىلكىشىىلەۋاتقان  ئىىوغلىنى شىىى، كى ياشىىانغان بىىىر  مۈگىىىدەۋاتقان ئورۇنىىدۇقتا

 ئۇچىغىچە بىر يەنە ۋاگزالنىڭ. تۇرۇشاتتى ساق پ پويىزنى قايتىدىغان كېلىپ ئىستانۇۇلدىن

 سىالغا ،  قىۇالق  گىژىلداشىلىرىغا  سىملىرىنىڭ توك بويىدا، يول تۆمۈر. چۈشتۈم يەرگە باردىم،

. ئىىدىم  ئامراق مېڭىشقا بوي پ لنىيو تۆمۈر چېغىمدىمۇ كىچىك. ماڭدىم ئۆتۈپ ئاچال ردىن

 كىۆرگەن  بىۇرۇن  يىىل  بەش يىگىىرمە  تەخمىنەن چېغىمدا، كىچىك قېتىم تۇنجى خارابىنىمۇ،

 ئۈچۈن  ئوۋلىتىش-ئوۋ ئاتالمىش مېنى رەجەپ ئىدى، چاغلىرىم ياش توققۇز-سەككىز. ئىدىم

 ئىىدى،  بىار  مىلتىقىى  گاز كەلگەن ئالغا  گېرمانىيەدىن ئەنىشتەم قولۇمدا. ئاي ندۇرىۋاتاتتى

 ئەمەس مەرگەن ياخشى بىر ئەس  مەن لېكىن ياراالندۇرااليتتى، قاغىنى ئاتسا، كېلىپ يېقىن

 دەريىانى  بىىر  يىغقىا ،  بۆلجىۈرگەن  كەلگەنىىدۇق،  يەرلەرگىىچە  مۇشۇ تا بىلەن رەجەپ! ئىدىم
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 ئانىدىن  قالغانىىدۇق،  چىقىىپ  ئالىدىغا  تامنىىڭ  بىىر  كىچىىك  تۇيۇقسىزال. ماڭغانىدۇق بوي پ

. ئىىدۇق  كۆرگەن تاش رنى يوغان يونۇلغان چىرايلىق ياتقان، چېچىلىپ مەيداندا بىر كەڭرى

 يەنە كىۈنى  يىاز  بىىر  چېغىمىدا،  بولغان قورقمىغۇدەك بولمىسىمۇ رەجەپ كېيىن، يىلدىن بەش

 ئالىىدىمغا كىىۆز ھىالىتىنى  ئەسىىلى پىارچىلىرىنى  تامنىىىڭ ۋە تاشى رنىڭ : كۆرگەنىىىدىم كېلىىپ 

 قىلماسىتىن،  تەسىەۋۇر  نەرسىنى ھېچۇىر باشقا كۆرگەنلىرىمدىن ئۇرۇنماستىن، ەكەلتۈر شك

 بىر يېقىن يولىغا تۆمۈر بولىدىغان، دەريا بىر. قىلغانىدىم تاماشا قاراپ تامغا ۋە تاش رغا پەقەت

 كېتىىپ  سەپسىالغا   قالغانىدۇ؟  قىانچىلىكى ... ئۆستەڭ ئوچۇقچىلىق، بىر پاقى ر، يەنە يەردە،

 .بارىمەن

 چىقىىپ  قولۇمغىا  چېغىمىدا  يۈرگەن مالتى پ ماتېرىيال رنى ئارخىپخانىدا يىلى ۆتكەنئ

 بىر سېلىنغان چېس  بىر كېيىنكى كۆپ دەپتەرلىرىدىن يازما ۋە خاتىرىلىرى مەھكىمە ۋە قالغان

.  قىلغانىىدى  ئېلىنغاندەك تىلغا كارۋانساراي بىر ئورنىدىكى خارابىنىڭ يەنى يەر، بۇ  خەتتە،

 بولىىىىۇش يېزىلغىىىىان باشىىىىلىرىدا ئەسىىىىرنىڭ  -11 ھەتتىىىىا ئاخىرىلىرىىىىىدا، ەسىىىىرنىڭ ئ -28

 دەرىجىىىدىكى  قىىاالرلىق  ھەيىىران خەتىىتە،  قىلغىىان  تەخمىىىن ھىىازىر  مەن مىىۇمكىنچىلىكىنى

 بىر بۇالرنىڭ ۋە بۆلۈملەر بەزى چىققان ئوتتۇرىغا يەردە بىر يەرلەردە بۇ بىلەن، سوغۇققانلىق

 تېخىمىۇ  كىشىىنى . ئىىدى  ئېلىغىان  تىلغىا  ئىكەنلىكىى  لىقباغلىنىشى  بىىلەن  كېسەل يۇقۇملۇق

 مەملىكەتىتىن،  بىىر  باشىقا  ئەمەس، مەملىكەتىتىن  بىۇ  گويا خەتنىڭ، قالدۇرىدىغىنى، ھەيران

 خەتىىكە تۇيغۇغىا،  بىىۇ. ئىىدى  بېرىشىى  تۇيغىىۇ ئەۋەتىلگەنىدەك  دۆلەتىتىن  بىىىر باشىقا  شىۇنداق، 

 تىامغىنى  غەلىىتە  ئاشۇنداق يەنە ۋە نامىنى دۆلەت بىر غەلىتە يېنىدىكى چېس نىڭ سېلىنغان

 نە ئوقۇپ ، كەتمەي ئېرەڭشىپ ئانچە ۋە تېز خەتنى بۇ چاغدا شۇ. قالغانىدىم كېلىپ كۆر پ

 ئارىسىىغا  قەغەزلەرنىىڭ  باشقا بويىچە ئادىتىم يېزىۋالماي، نومۇرىنى ئارخىپ نە چېس سىنى،

 بىىر  دەپ، ئوقىۇي  بىىر  يەنە ىخەتن قىلدىم، پۇشايمان كېيىن ئەلۋەتتە،. چۆر ۋېتىپتىكەنمەن

 قايتىىپ  ئىسىتانۇۇلغا . ئىىدىم  تاپالمىغىان  قىلىپمىۇ  ئۈسىتۈن -ئاستىن نەرسىنى ھەممە سائەت

 مەن ئىكەنلىكىىىدىن  راسىى  . كەتكەنىىىدى  كۈچىيىىىپ  تېخىمىىۇ  قىزىقىشىىىم  بىىۇ  كەلگەنىىدە،

. ۇيتتىقوچ توختىماي كال منى سۇئال تاالي بىر ئاالقىدار خەتكە بۇ قالغان تاس گۇمانلىنىشقا

 يەرگە بۇ قەغەزنى پارچە بىر بۇ بولمىغان ئاالقىسى ھېچۇىر بىلەن خاتىرىلەر ۋە ھۆججەت باشقا

 ھەققىىدە  كېسىىلى  ۋابا ۋە تاجاۋۇزچىلىق ۋە يېتم-ئۆلۈم خەتتە بولغىيتتى؟ قويغان قويۇپ كىم

 ئوقۇغىىان  گەپلەرنىىى  دېگەنىىدەك بااليىئىىاپەت  يىىاكى  ۋابىىا راسىىتن   مەن. بولۇۋاتىىاتتى گەپ

 ئىش بىر مۇشۇنداق دۆلەتچۇ؟ ئۇ بولغىيمىدىم؟ ئويلىۋالغان شۇنداق مەن  ياكى ولغىيمىدىم؟ب

 بەلكىم بۇ. كەلگەنىدى خارابە بۇ تۇيۇقسىزال خىيالىمغا ئاندىن بولغىيمىدى؟ بولغان راستىن 

 كارۋانساراي بىر بەلكىم ئوقۇغانلىقىمدىن، قالغانلىقىنى قاپسىلىپ يەرگە بىر ئۇالرنىڭ مېنىڭ
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 كېىىرەك، بولسىىا ئېلىنغانلىقىىىدىن تىلغىىا ئىككىسىىىنىڭ ھەر بەلكىىىم ۋە ئېلىنغىىانلىقتىن، تىلغىىا

 قالغانىدىم، بىلەلمەي ئۆز ممۇ

 ئىچىىدە  لىېكىن  تىۇراتتى،  تارقىلىىپ  پىۇراق  چىرىىك  ۋە مەينەت: تاپتىم دەريانى ئاخىرى

 قالغاندەك ئۇخ پ دەستىدىن مەينەتچىلىك ۋە زەھەر ئىدى؛ بار پاقى ر تۇرغان ياشاپ تېخىچە

 سەل. تۇراتتى داغدەك قارا قالغان يېپىشىپ ئۈستىگە ياپراق رنىڭ ۋە چۆپلەر-ئوت كۆر نەتتى،

 بىىلەن  ھورۇنلىۇق  خىىل  بىىر  مۇغەمۇەرلەرچە ئاڭ پ، تىۋىشىمنى ئاياغ مېنىڭ بارلىرى جېنى

 ئېسىىمگە  ۋە كىۆرد م  قولتىۇقنى  بىر شەكىللەند رگەن يەردە بۇ دەريا. ئېتىشتى سۇغا ئۆزىنى

 توسىاتتىن  ئەمەسىمىدى؟  جىىق  بۇنىڭىدىنمۇ  بىۇرۇن  لېكىن. دەرەخلىرىمنىمۇ ئەنجۈر. ئالدىم

 مېنىى  ۋە قىلىىۋەتتى  قااليمىغىان  خاتىرىلىرىمنى تېمى، ئارقا زاۋۇتنىڭ بىر چېلىققان كۆز مگە

 خەتنىىىى بىىىىر مۇشىىىۇنداق يىلىىىى ئىىىۆتكەن لىىىېكىن،. كەلىىىدى قىىىايتۇرۇپ زامانغىىىا ھىىىازىرقى

 .يوق گۇمان نغۇم نئوقۇغانلىقىمدى

 دېىىرەك ئىشى ردىن  مەلىىۇم بەرگەن يىۈز  زامىىان ردا بىىر  ئەگەر ئوقۇغىىانلىرىم، خەتىتە  ئىۇ 

 پۇت قويماي يوقىتىپ پۈتۈنلەي ئىشەنچىمنى بولغان نەرسىگە دېگەن تارى  بولسا، بېرىۋاتقان

. تتىبىوال  دېگەنلىىك  بار ئۈمىدىم كەلتۈر ش قولغا يىلنى قانچە بىر يەنە تۇرغۇدەك دەسسەپ

 ئىنكىىار ھېكىايىلەرنى  مىىۇنچە بىىر  بىىىلەن سىەۋەبى  ۋابانىىىڭ بىۇ . كىىۆپرەكىنى تېخىمىۇ  بەلكىىم 

 ھەققىىىىدىكى تارقىمىغىىىانلىقى ۋابىىىا ئانىىىادرلۇدا ئەسىىىىردە -28. قىلىىىىمەن قى اليدىغانىىىدەك

 دۆلەتنىىىڭ بىىر  قۇرۇلغىان  يەرلەردە بىۇ  پەقەت قويىىۇۋاتىمەن؛ قايرىىپ  ياققىا  بىىر  ئىشىەنچىمنى 

  نىى "پاكىى   تىارىخىي "  بىىر  ئاجايىىپ  دەرىجىىدىكى  ئىشەنگۈسىىز  مەن، لەن،بى مەۋجۇتلۇقى

 نەرسىە  چىقىرىلغان توقۇپ خۇددى بىلەن، شۇنىڭ. ئاي ندۇرااليمەن ئەمەلىيەتكە بىردەمدى 

 نەرسىىىدەك، بىىىر رېئىال  ئوخشىىاش تەشىىتەككە بىىر  يىىاكى سىىۇ ئىسىتاكان  بىىىر بەلكىى  ئەمەس

 ھېكايىلەرنىىىڭ  بېىىرىلگەن ئەھمىىىيەت سىىتىنقىلىنما گۇمىىان قىلچىلىىىك مەۋجۇتلۇقىىىدىن

 تارىخچى ر، تولغان ئىشەنچكە تۈركۈم بىر بولغاندا، شۇنداق. قاالتتى لەيلەپ ھاۋادا ھەممىسى

 گۇمان مەندىن يېتىپ، تونۇپ كېسىل-ئۈز ل بولغانلىقىنى ھېكايىچىلىك ئىشلىرىنىڭ قىلغان

 تەييارلىقىم قارىتا ئەندىشىلەرگە ىلمىيئ چىقىدىغان ئوتتۇرىغا مېنىڭ. قاالتتى پېتىپ پاتقىقىغا

 بىىرلەپ -بىىر  ئۈركىۈگەكلەرنى  بۇ بىلەن ھۇجۇملىرىم ۋە يازمىلىرىم چاغدا شۇ بولغاچقا، پۇختا

 تەپسىىلىي  كىۈنىنى  زەپەر ئۇ ئوخشايدىغان چۈشكە تۇرۇپ، بويىدا يولىنىڭ تۆمۈر. ئوۋاليمەن

 ئىشىىمىزنىڭ . كېتەلمىىدىم  نىپمۇھاياجىانلى  بەك ئىانچە  لىېكىن  تىرىشىتىم،  قىلىشىقا  تەسەۋۋۇر

 بىىىر بىوي پ،  ئىۇچىلىرىنى  يىىپ  بەكىرەك،  ئىسپات شىتىن  قالغىانلىقىنى  بولىۇپ  ھېكايىچىلىىك 

 كىشىىلەرنى . تۇيىۇالتتى  كۆڭۈللىۈكتەك  بەكىرەك  تېخىمىۇ  ماڭىا  چۈشىۈش  پېىيىگە  ھادىسىنىڭ

 يەسىىنىڭ، ئېمپراتورى ئوسىمانلى  بولسىام،  تاپالىغىان  ئۇچى يىپ قانچە بىر ئىشەند رەلىگۈدەك
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 بولغىانلىقىنى  يەر بىىر  باشىقا  ئەمەس، ئىسىتانۇۇل  مەركىزىنىىڭ،  يىلىدىكى  يىۈز  تۆت كېيىنكى

 ① فەترەت. بوالتتىم ئاتىغان بىلەن خۇشاللىق ئۆمر منى پۈتۈن تەتقىقاتقا بىر ئىسپاتلىغۇدەك

 پىىىۇل قىلغىىانلىقىنى،  ئىىىې ن پادىشىىاھلىقىنى  ۋاقىتتىىىا قايسىىى  قەيەردە، كىمنىىىىڭ، دەۋرىىىدە، 

 يىلىنى يىگىرمە ئۆمرىنىڭ قىلىپ تەتقىق ئوخشاش رازۋىتچىككە بىر خۇددى تۇرغانلىقىنىباس

 .كەلگەنىدىم قىلىپ ھەسەت ھەمىشە ئەپەندىگە ئىۇراھىم قىلغان سەرپ

 چوڭىيىىىپ ئاسىىتا-ئاسىىتا پىويىز  توكلىىۇق كىىۆر نگەن ئۇچىىدىن  يىىىراق يولىنىىىڭ تۆمىۈر 

 خەتنىى . ماڭىدىم  بويىىدا  دەريىا  ئويلىغىا   ىبولغىان رن  دۇچىار  ۋاباغا. كەتتى ئۆتۈپ يېنىمدىن

 بولغىىان دۇچىىار ۋاباغىىا بەلكىىىم، كېلىشىىى، خىيالىمغىىا يەرلەرنىىىڭ بىىۇ كېىىيىن، ئوقۇغانىىدىن

 كۆرگەنىىدەك يەردە ئىىۇ قىلىنغىىانلىقىنى بەنىى  كارۋانسىىارايغا بىىىر مەزگىىىل بىىىر كىشىىىلەرنىڭ

 تىاش  ۋە تىامنى  ئىۇ  يغىۇ، تۇ بىىر  ررشىەن  ۋە غەلىىتە  بولغىان  پەيدا ئىچىمدە. قىلغانلىقىمدىندۇر

 تاپسىام  كارۋانساراينى ئوخشىتااليدىغانلىقىمنى، كارۋانسارايغا بىر ئۇالرنى تاپسام، دۆۋىلىرىنى

 دۆلەتنىىىى ھېلىقىىىى مېڭىىىىپ ئىزىىىىدىن ۋابانىىىىڭ چۈشىىىەلەيدىغانلىقىمنى، ئىزىغىىىا ۋابانىىىىڭ

 بىاغلىقتەك  اش رغات شۇ گويا ئىشەنچىم، بولغان تارىخقا. قىلىۋاتاتتى ئىما تاپااليدىغانلىقىمنى

 بىۇ  ئانىدىن  يارىتىىپ،  كەيپىياتى جىددىيچىلىك خىل بىر ئازاپلىق بۇالرنىڭ پۈتۈن. قى تتى

 يىىاكى ئويىۇنى  بىىىر ئەقلىمنىىڭ  ھۇزۇرلىنىۋاتقىان  چۈشۈر شىىتىن پەسىكويغا  جىىددىيچىلىكنى 

 .بىلمەيتتىم ئەمەسلىكىنىمۇ

 چىوڭ  ئۈسىتىگە  دەپ قۇسۇنئو يولۇچى ر پويىزدىكى زاۋۇت رنىڭ كىچىك ۋە فابرىكى ر

 دەريانىڭ. بارىمەن كېتىپ بوي پ تاملىرىنى ئارقا يېزىلغان شۇئارالر سىياسىي بىلەن ھەرپلەر

 بىۇ  قالىدۇقلىرىنى  تىام  ۋە تاشى ر  كەلىدى،  ئېسىىمگە  قارىغانىدا،  ئۇزاق شقىنىغا يولىدىن تۆمۈر

 سىىگان  قاسىنىقىدىكى  بىۇ  يولنىڭ بارىدىغان جەننەتھىسارغا. كېرەك تاپالىسام بىردە يەرلەردە

 ئەنجىىۈر ۋە تىىۇڭ ر قەلەي دۆۋىلىىىرى، چىىۆپ-ئىىوت كەپىىىلەر، ئىىاۋۇ بىىۇرۇن، چېدىرلىرىىىدىن

 چىۆپ -ئىوت . تىارى   ئىىدى  كېىرەك  بولۇشىى  يەردە بىىر  ئارىلىقلىرىىدا  ئارىسىدا، دەرەخلىرىنىڭ

 شامال كۆر پ، يېقىن ۋاتقانلىقىمنى چايكى ر، كۈزىتىۋاتقان مېنى تۇرۇپ ئۈستىدە دۆۋىسىنىڭ

 يېيىلىىپ  قىاراپ  تەرەپىكە  دېڭىىز  كۆتۈر لۈپ، ھاۋاغا جىمغىنە كۈنلۈكتەك كەتكەن ئۇچۇرۇپ

 ئاپتوبۇسى رنىڭ  قويۇلغان تىزىپ ھويلىسىغا يان زاۋۇتنىڭ ئالدىمىزدىكى. كېتىشتى ئۇچۇپ

 ئالدىرىماي بولۇپ، ئىشچى ر قايتىدىغان ئىستانۇۇلغا بۇالر: ئاڭ ۋاتىمەن ئاۋازىنى گۈر لدىگەن

 بار؛ كۆۋر ك بىر ئۈستىدە يولىنىڭ تۆمۈر ۋە دەريا  تەرەپتە، ئالدى. چىقىشىۋاتاتتى ئاپتوبۇسقا

 قەلەيلەردىىن  بىۇ  قەلەيىلەر،  دۆۋىسىى،  تەسىەكلەر _  تۆمىۈر  كەتكەن داتلىشىپ تاشلىۋېتىلىپ

 تاشىلىنىپ  كىۆزگە  تىايچىقى  ۋە ئىات  بىىر  ، بالى ر ئويناۋاتقان توپ كەپىلەر، يېپىلغان ئۈستى

 .ئەمەس بۇالر نەرسە ئىزدىگەن مەن. كېرەك بولسا سىگان رنىڭ ئات ىدۇ؛تۇر
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 نېمىنىىىى. ئاي نىىىدۇراتتى يەردىىىى  بىىىىر مېنىىىى پىىىۇتلىرىم لىىىېكىن يانىىىدىم، كەيىىىنىمگە

 تۆمىۈر  تۈۋىدىن، تام ھالدا، مەقسەتسىز ئوخشاش مۈشۈككە قالغان ئۇنتۇپ ئىزدەۋاتقانلىقىنى

 تۆكىۈلگەنلىكى  سىۇيۇقلۇق ر  زەھەرلىىك  كەتكەن، چىرىپ ئارىسىدىن، دەريانىڭ بىلەن يولى

 يانتاق رنىىڭ،  قالمىغان قۇرۇپ تېخى ئۈستىدىن، چۆپلەرنىڭ-ئوت كەتكەن قۇرۇپ ئۈچۈن

 كەتىكەن  داتلىشىىپ  ۋە سىۆڭەك  بىىر  ئۆتۈپ، يېنىدىن سۆڭىكىنىڭ باش بىر كىچىك قوينىڭ

 .يوق. يوق. نبارىمە كېتىپ بوي پ توساقنى سىم بىر تەپكە ، قۇتىسىنى كونسېرۋا

 سىومكامدا  دەپ چىقىىرامەن  توقىۇپ  مەن ئۇالرغىا  نەرسىىلەرنى  باقمىغىان  بولۇپ بەلكىم

 بىۇ  كىشىىلەرنىڭ  ئېلىنغىان  تىلغا ھۆججەتلەردە ئۆيدىكى يەرئاستى زەي ۋە يازمى ردا قالغان

 سېسىىق  بۇنىداق  دەريانىىڭ  چىاغ ردا  ئىۇ  لىېكىن  قىلىىۋاتىمەن،  خىيال ياشىغانلىقىنى يەرلەردە

 دەريانىىڭ  ئانىدىن . ئويلىىدىم  ئىچىدە خۇشاللىقى چىقىش يوققا ئۈمىدلىرىمنىڭ سلىكىنىئەمە

 توخىۇنى  كىالۋا  چوڭلۇقىدىكى بىنا بىر ئېگىز تۇرغان، قاراپ ماڭا تەرىپىدىن يۇقىرى تېخىمۇ

 يوغىان  مەزمۇت شىتۇرۇلغان  بىىلەن  تىىرەكلەر  پوالت فىرمىسىنىڭ توخۇ بىر! توخ تاخ: كۆرد م

 كۆر نىىۈپ ئېلىنغىىانلىقى ژررناللىرىىدىن  چەتىىئەل. تۇرىىىدۇ قىاراپ  ماڭىىا ىنتاختىسىىىد ئىې ن 

 كىالۋا،  تىرىشىىلغان،  كۆرسىتىلىشىكە  ئومىاق  كىيىد ر لگەن،  ئىشتان ئاسما قىسقا تۇرىدىغان،

 ئەخمىقىىانە ئىچىىدىكى  مۇغەمۇەرلىىك . فىرمىسىى  توخىىۇ تىاخ  پەرىشىان  ۋە تەقلىىدىي  يەرلىىك، 

 .ئىدى الدۇرب تېخى لېكىن كەلدى، قايتقۇم. بېقىش

 بولۇشىى  ياسالغان پايدىلىنىپ تاش ردىن سۆكۈلگەن خارابىلىرىدىن كارۋانساراي مەن

 بىر ۋە قات ر-كىر پىيازالر،: ھوي  ئارقا. يېقىن شتىم بىرىگە كەپىلەرنىڭ قارىغان دەپ مۇمكىن

 سەككې جانسىز ۋە چىرىك قالغان فابرىكى ردىن-زاۋۇت زەئىپ، تاملىرى لېكىن كۆچەت، تۈپ

 كەپىلەرنىڭ. ئەمەس تاش ردىن يونۇلغان قاتتىق، ئىزدىگەن مەن قوپۇرۇلغان، كۆمۈرلەردىن

 زاماننىىىىىڭ بىىىىىلەن نەرسىىىىىلەر ئىزدەۋاتقىىىىان مەن ۋە قارىغىىىىا  ئېرەنسىىىىىمەي تاملىرىغىىىىا

 سىەرەڭگە  يىاقتىم،  تاماكا تال بىر تۇردۇم، ھازا بىر يەردە ئۇ قىلغا  ھېس يوشۇرنىۋالغانلىقىنى

 ئوت رنىىڭ،  قىۇرۇق  تىۈۋىگە،  پۇتلىرىمنىىڭ  تىۇردۇم،  قىاراپ  چۈشىشىگە يەرگە شبو تېلىنىڭ

 .يېنىغا ماندارىننىڭ يالتىراق كەتكەن بولۇپ پارچە ئىككى ۋە شاخ رنىڭ

 كۈچىۈكلەر،  كېتىۋاتقىان  كەينىىدىن  ئانىسىىنىڭ  سىۇنۇقلىرى،  شىشىە  بىارىمەن،  كېتىپ

-ئىوت  ئېىزىلگەن  ۋە ەيىنەلگەن چ ئېغىزلىىرى،  شىشىە  پىارچىلىرى،  ئارغامچىا  كەتىكەن  چىرىپ

 تاختىسى ئېلىش قارىغا تاختىسىنى بەلگە ياقىسىدىكى بىر يولنىڭ تۆمۈر. يوپۇرماق ر چۆپلەر،

 سالسىا  نەرسىە  بىىرەر  ئېسىىمگە  كىۆرد م،  دەرىخىنىى  ئەنجۈر ئاندىن. ئىشلىتىشىپتۇ سۈپىتىدە

 ئىشىقا  بىىر  اباشىق  تۇرۇشىتىن  سىاڭگى پ  لېكىن تۇردۇم، قاراپ توختاپ دەپ ئەمەس ئەجەپ

 تۇرۇپتىۇ،  ئەنجىۈرلەر  كەتىكەن  تۆكۈلۈپ تۇرۇپ  پىشماي يەردە چۈشكەن سايىسى. يارىمىدى
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 ئۈسىتىدە  چۆپ_ ئوت تۇمشۇقلىرىنى كاال، ئىككى تەرەپتە يان. يۈرىيدۇ ئۇچۇشۇپ چېۋىنلەر

 بىاقتىم،  ئىلكىىدە  ھەيرانلىىق  كەينىىدىن  چېپىۋېدى، بايتىلى بىر سىگان رنىڭ. كەزد رمەكتە

 كېلىپ ئېسىگە كېيىن كەتتى، چېپىپ توختىماي تايچىقى توختىدى، ھامان  شۇ بايتال ىنلېك

 قەغەزلەر ئارىسىدا قۇتىلىرى سىر شىشىلەر، پارچىلىرى، بالون گىرۋەكلىرىدە دەريانىڭ. ياندى

 ئىچكىۈم  نەرسىە  بىر. يوق ئۆزى نەرسىنىڭ ھېچۇىر! خالتا يالتىراق بىر قۇرۇق ئىچى تۇراتتى؛

 قويماستىن ئېلىپ قېتىغىمۇ مېنى قاغا ئىككى. قايتىمەن كېيىن بىردەمدىن ىلىمەنب كەلدى،

-يېزا. شۇ يەر مۇشۇ دەريا ئۆلگەن فاتى  تەرىپىدە بىر يەنە. كەتتى ئۇچۇپ ئۈستۈمدىن باش

 سىاندۇق ر  يوغىان  ھويلىسىدا ئارقا زاۋۇتنىڭ بىر. ئۆلگەنىكەن قېشىدا مەكتىپىنىڭ ئىگىلىك

 بېرىپ ئۆيگە. ئاپىرىلىپتۇ بازارغا توپلىنىپ،  چىقىرىلىپ، مېتال ر چى نغانقا ئىچىگە تۇرىدۇ،

 كېىيىن  خېلىى  ھەمراھلىرىىدىن  مېنى پاقا بىر كالۋا. ئوقۇيمەن كىتابىنى چەلەبىينىڭ ئەۋلىيا

... بىىر  دېىگەن  تىارى   تىارى ؟ . پاراڭلىشارمەن نىلگۈن! لېيى سۇنىڭ چىرىك! ۋاي. بايقىدى

 قىات -كىىر  ھويلىسىىدا  كەپىسىىنىڭ  ئايىال  بىر. بويىۋېتىپتۇ قىزىلغا ىيەرن پارچىلىرى كاھىش

. قارايمەن ئاسمانغا توختاپ. قاالر دەپ تاپىدىغانسەن نەدىن. دەيمەن ھېكايىدۇ. يىغىۋېتىپتۇ

 شىۇئارالر  سىياسىىي  ئۈسىتىگە ! توخۇ تاخ. توخۇ تاخ: مەندە تېخىچە كۆزى توخۇنىڭ كالۋا ئۇ

 مەن بىۇرۇن ! يىوق   تىام  تىاش . تام ر تۇرغان تۆكۈلۈپ   ر،خىش كېسەكلەر، كۆمۈر يېزىلغان

 قۇرۇلىۇش  قالغان ئېشىپ كەتتى، ئۆتۈپ كېلىپ پويىز بىر يەنە توختىدىم؛. چېغىمدا كىچىك

 دەرەخلەرنىىڭ -دەل يىوق،  يىاق،  بىاقتىم،  تاختىلىرىغىا  قېلىىپ  تاشى رغا، -ياغىا   ماتېرىياللىرىغا،

 يالتىراق رنىىىڭ، تەسىىەكلەرنىڭ،-تۆمىىۈر  شىىقاندات ھويلىلىرىىىدىمۇ، ئۆيلەرنىىىڭ قېشىىىدىمۇ،

 بىارىمەن،  كېتىىپ  شۇنداقتىمۇ. ئارىسىدىمۇ توساقلىرىنىڭ سىم بېتوننىڭ، ئۇستىخان رنىڭ،

 .بىلىمەن ئىزدەۋاتقانلىقىمنى نېمە چۈنكى
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 باب توققۇزىنچى ئون
 

 

  تىندېمەس جىم-الم ئاستىدا نۇرى غۇۋا چىراقنىڭ ئولتۇرۇپ، چۆرىدەپ ئۈستەلنى ئۇالر

 پىىاراڭ بەي فىىارۇق بىىىلەن نىلگىىۈن دەسىىلەپ: تامىىاق كەچلىىىك جىمجىىى . يەۋاتىىىدۇ تامىىاق

 ئورنىدىن تۇرۇپ  تۈگەتمەي لوقمىنى ئاغزىدىكى بەي مەتىن ئاندىن كۈلىشىدۇ، سېلىشىدۇ،

 جىاۋاپ  بىىر  بولسىىمۇ  ئېغىىز  بىىر  سورىشىىدۇ،  ماڭغانلىقىنى نەگە ئۇنىڭدىن ۋە ماڭىدۇ تۇرۇپ

 قانىداقراق : بولىىدۇ  پاراڭ شىماقچى  بىىردەم  ئىككىىيلەن  قالغىان  بىلەن انىمخ چوڭ ئااللمىغان

 ئەتە ئۈچۈن، قالمىغانلىقى گەپ باشقا دەيدىغان ۋە دېيىشىدۇ تۇرسىز قانداقراق موما، تۇرىسىز

 يېڭى سېلىندى، ئۆيلەر بىنا يەرگە ھەممە دېيىشىدۇ، كېلەيلى، ئاي ندۇرۇپ ماشىنىلىق سىزنى

 موما، كېلەيلى كۆرسىتىپ سىزگە دەڭ ماقۇل كۆۋر كلەر، يول ر،  سېلىنغان، بېتوندىن ئۆيلەر،

 ئىۇالر  لىېكىن  قويىىدۇ،  غۇدۇڭشىىپ  بەزىىدە  تۇرۇۋالىىدۇ،  جىىم  خىانىم  چىوڭ  لىېكىن  دېيىشىدۇ،

 نەرسىسىنى چايناۋاتقان خانىم، چوڭ چۈنكى تاپالمايدۇ؛ سۆز بىرەر ئىچىدىن غۇدۇڭشىش رنىڭ

 قاچىسىدىن بېشىنى غۇدۇڭشىيدۇ، ئولتۇرماستىن تال پ سۆز ۋە قاراپ ئالدىغا ئەيىپلەۋاتقاندەك

 يىرگىنىشتىن قولىدىن مومىلىرىنىڭ ئۈچۈندۇر؛ قالغانلىقى ھەيران بۇ تەقدىردىمۇ، كۆتۈرگەن

 چۈشىەنمەيدىغانلىقىغا  تىېخىچە  قانداقسىىگە  ئۇالرنىىڭ  كەلمەيدىغانلىقىنى ئىشنىڭ بىر باشقا

 تۇرۇشىنىڭ  جىىم  بىىردەم  تەڭ بىىلەن  مەن ئۇالرمىۇ  چاغىدا  شىۇ . ئۈچۈنىدۇر  قالغانلىقى ھەيران

 ئىاچچىغىنى  مومىسىىنىڭ  قېلىىپ  ئۇنتىۇپ  بىردەمىدى   يەنە لىېكىن  چۈشىىنىدۇ،  كېرەكلىكىنى

 پىچىرلىشىشقا مانا بولسا، كەلگەندە ئېسىگە كېرەكلىكى كەلتۈرمەسلىك ئاچچىغىنى كەلتۈرىدۇ،

 .باش يدۇ

 .نىلگۈن دېدى _!ئاكا تۇردۇڭ ئىچكىلى تازا يەنە_ 

 .خانىم چوڭ دېدى_ يەردە؟ ئۇ كۇسۇلدىشىۋاتىسىلەر دەپ نېمە_ 

 ئاخشام تېخى رەجەپ موما؟ يېمەيسىز نېمىشقا پېدىگەننى_ نىلگۈن، دېدى_ ھېچنىمە،_ 

 رەجەپ؟ شۇنداققۇ قورۇغان،

 .دېدىم_ خانىم، كىچىك شۇنداق،_ 

 قويۇش كۆرسىتىپ نلىقىنىيىرگىنىدىغا ۋە يوقلۇقى خوشى بىلەن ئالدىنىش خانىم چوڭ

 پېتىىى شىىۇ ئۈچىىۈن قالغىىانلىقى كۆنىىۈپ چىرايىىى، كېىىيىن پۈر شىىتۈردى، چىرايىنىىى ئۈچىىۈن
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 سەسكىنىشىىىى لىىېكىن  قالغىىىان، ئۇنتىىۇپ  يىرگىنىىىىدىغانلىقىنى ئۈچىىۈن  نىىىېمە قېلىىىۋەردى؛ 

 جىىم -الم... چىىراي  بىىر  قېرى قىلغان قارار قالماسلىققا ئۇنتۇپ ۋاقىتتا ھېچۇىر كېرەكلىكىنى

 يەنە. تۇراتتىم كۈتۈپ كەينىدىرەك قەدەم ئۈ  ئىككى، ئۈستەلدىن مەن ۋە تۇرۇشاتتى يدېمە

 نىۇرى  غىۇۋا  چىراقنىىڭ  يىۈرگەن  ئۇچۇشىۇپ  پەرۋانىىلەر  كىالۋا  ئەتراپىدا: ئىش ر ئوخشاش شۇ

 ئاڭ نمايىىدىغان ئىىاۋاز ھېچۇىىىر باشىىقا ئاۋازىىىدىن تىرىقشىىىغان پىچاق رنىىىڭ-ۋېلكىىا ئاسىىتىدا

 بەزىىدە  جىزىلداشلىرى، تومۇزغى رنىڭ بەزىدە قالىدۇ، بولۇپ تىمتاس ۇباغم: تاماق كەچلىك

 ياشىىغان  تەرىپىىدە  ئىۇ  تام رنىىڭ  يېىزىنچە  يىراق ردا، ۋە شىلدىرالشلىرى دەرەخلەرنىڭ -دەل

 ۋە مىىاررژنىلىرى ماشىىىنىلىرى، چىراقلىىىرى، رەڭلىىىك ئېسىىىلغان دەرەخىىلەرگە كىشىىىلەرنىڭ،

 تەرىپىدىكى ئۇ تام رنىڭ ۋە بولمايدۇ ئۇالرمۇ قىشلىرى. ىدۇقال ئاڭلىنىپ... ساالملىشىشلىرى

 مېنىڭ چاغ ردا ئۇنداق سالىدۇ، ئەنسىزلىككە مېنى قاراڭغۇلىقى جىمجى  دەرەخلەرنىڭ -دەل

 لىىېكىن كېلىىىدۇ، پاراڭ شىىقۇم بىىىلەن خىىانىم چىىوڭ ۋارقىرىيالمىىايمەن، كېلىىىدۇ، ۋارقىرىغىىۇم

-ئىۈن  مۇشىۇنداق  قىلىىپ  قانىداق  ئادەملەرنىڭ ۋە نچىقارمايمە ئۈنۈمنى مەن پاراڭ شمايدۇ،

 تۇرغىان  مىىدىرالپ  ئاسىتا  ئۈسىتىدە  ئۈسىتەلنىڭ  ۋە قىالىمەن  قىاراپ  تۇرااليدىغانلىقىغا تىنسىز

 جىارقىرىغۇم -ۋارقىىراپ  بىارىچە  كۈچۈمنىىڭ  ئىچىمىدىن -ئىىچ : كېىتىمەن  قورقۇپ قوللىرىدىن

 درغان بۇرۇن! خانىم چوڭ كەنئوخشايدى ئۆمۈچۈكلەرگە خائىن ۋە قېرى قوللىرىڭىز: كېلىدۇ

 ئازار ئۇنىڭغا بالىدەك؛ كىچىك سالپايغان، پۈكۈلگەن، بوينى ئىدى، بار جىمجىتلىقى بەينىڭ

 خىجىىل  چىۇرۇڭ رنى -ۋاراڭ بەينىىڭ،  سىاالھىددىن  چىاغ ردا  بىۇرۇنقى  ئۇنىڭدىنمۇ. بېرەتتى

 تۇرسىىمۇ  ىشىىپ يېت ئىاران -ئىاران  ھىاۋا  ئۆپكىسىىگە  چىۇرۇڭلىرى، -ۋاراڭ قېرى  قىلىۋەتكۈدەك

 !..مەملىكەت لەنەتتەكگۈر مەملىكەت، بۇ ئوقۇيتتى، لەنەت

 !رەجەپ_ 

 قىلىىپ  تەييىار  پىچىىپ  ئېلىىۋەتتىم،  تەخسىىلەرنى  مەيىنەت . يېمەكچىكەن چېۋە-مېۋە_ 

 ئاشىخانىغا  مەن يېيىشىتى،  ئولتىۇرۇپ  جىممىىدە . قويىدۇم  قويىۇپ  ئەكىىردىم،  تىاۋۇزنى  قويغان

 چېغىمىدا،  چىققىان  ئۈسىتىگە  قويىدۇم،  سىۇ  ئۈچىۈن  يۇيۇش قۇچى رنى-قاچا كەتتىم، چۈشۈپ

 بولىىۇپ كەلىىمەس كارغىىا سىىۆزلەرنىڭ بەلكىىىم. يېيىشىىىۋاتاتتى سۈرمەسىىتىن زۇۋان تىىېخىچە

 ھىورىنى  ئاغزىنىڭ ئوخشاش قەھۋەخانىدىكىلەرگە ئۈچۈن، چۈشەنگەنلىكلىرى قالغانلىقىنى

 ئادەمنى سۆزلەرنىڭ لېكىن. بەلكىم ئۈچۈن كەلمىگەنلىكى قىلغۇسى ئىسراپ بىكار-بىكاردىن

 سىۆزلىرىڭگە، -گەپ دەيىدۇ،  مەرھابا، بىرى. بىلىمەن بولىدۇ، چاغلىرىمۇ سالىدىغان ھاياجانغا

 بېرىدۇ، سۆزلەپ ئۆتكەنلەرنى بېشىدىن ئۆزىنىڭ ئاندىن سالىدۇ، قۇالق كەچۈرمىشلىرىڭگە

 ھاياتىنى مىزنىڭبىرى-بىر كۆزىمىزدىن بىرىمىزنىڭ-بىر قىلىپ شۇنداق ۋە سالىمەن قۇالق مەن
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 خىانىم  چىوڭ . يەۋاتاتتى ئۇرۇقلىرىنى تاۋۇزنىڭ ئوخشاش ئانىسىغا نىلگۈن،. چىقىمىز كۆر پ

 :تەڭلىدى ماڭا بېشىنى

 !يەش_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ موما، ئولتۇرمامسىز بىردەم_ 

 خانىم چوڭ نىلگۈن، دەۋاتاتتى_ ...قىلما نېمە سەن رەجەپ، قويىمەن ئېپچىقىپ مەن_ 

 .يۆلەندى ماڭا ۋە تۇردى ئورنىدىن ھامان يېشىلگەن شالدۇرۇقى

 .توختىدۇق باسىماقتا توققۇزىنچى چىقىۋاتىمىز، پەلەمپەيلەردىن

 .دېدى_ شۇنداقمۇ؟ ئىچىۋاتاتتى، يەنە فارۇق_ 

 قىلىدۇ؟ ئۇنداق نەدە_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ ياق_ 

 بىالىنى  كىچىىك  بىىر  خىۇددى  قىولى  تۇتقان ھاسا ۋە دېدى_ باسما، يان ئۇالرغا سەن_ 

 يەنە ئانىدىن . ئەمەس تەرەپىكە  مەن لىېكىن  كۆتۈر لىدى،  ھاۋاغىا  ئۆزلىكىدىن ئۇرىدىغاندەك

 .باشلىدۇق چىقىشقا

 .سورىدىم ياتقۇزدۇم، كىردى، ھوجرىسىغا دېدى،_ !شۈكرى مىڭ توققۇز، ئون_ 

 .يوقكەن يېگۈسى مېۋە

 !تاقا ئىشىكنى_ 

 ئۈسىتىگە  ئۈستەلنىڭ شىشىنى قويغان يوشۇرۇپ بەي فارۇق چۈشتۈم، پەسكە تاقىدىم،

 .پاراڭلىشىۋاتاتتى قويۇپتۇ،

 .دېدى_ كېلىۋاتىدۇ، خىيال ر ئاجايىپ كال مغا_ 

 .نىلگۈن دېدى_ بېرىۋاتقانلىرىڭمۇ؟ سۆزلەپ ئاخشىمى ھەر_ 

 .بەي فارۇق دېدى_ بەرمىدىم، سۆزلەپ ھەممىسىنى تېخى لېكىن ھەئە،_ 

 .نىلگۈن دېدى_ گەپلىرىڭنى، قېنى ئوينات ماقۇل،_ 

 مىغىلىداپ  قىۇرت ر  ئىچىىدە  كال م،_ قارىدى، ئۇنىڭغا كەلگەندەك كۆڭلىگە بەي فارۇق

 .دېدى_ ،!قالدى ئوخشاپ ياڭاققا يۈرگەن

 .نىلگۈن دېدى_ نېمە؟_ 

 يۈرگەنىىدەك لۆمۈلىدەپ  قىۇرت ر  ئىچىىدە  مېڭەمنىىڭ _ بەي، فىارۇق  دېىدى _ شىۇنداق، _ 

 .قىلىدۇ

 بۇ. يۇيۇۋاتىمەن ئۇالرنى كەتتىم، چۈشۈپ ئاشخانىغا رۇپيىغىشتۇ قۇچى رنى-قاچا مەن

 يېسىەڭ ر،  گىۆش  خىام  بەي، ساالھىددىن دەيتتى يۈرىشىدۇ، ئىچىدە ئۈچىيىڭ رنىڭ قۇرت ر

. چۈشەنمىدۇق كەلدۇق، يېزىدىن يېڭى  بىز چۈشەندىڭ رمۇ؟ قۇرت ر، يۈرسەڭ ر، ياالڭئاياق

 سىەن  رەجەپ: ئەكەلىدى  يەرگە بىۇ  ئاغرىىپ  ىچىئ بىزگە بەينىڭ درغان كەتتى، ئۆلۈپ ئانام
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 تىۆۋەنكى  تۇرسىۇن،  بىىرگە  بىىلەن  سىەن  ئىسىمايىلمۇ  يىاردەملەش،  ئىشىلىرىغا  ئىۆي  ئانامنىڭ

 ئىۇ  بېىرىمەن،  قىلىىپ  ئىىش  بىىر  سىلەرگە مەن كېيىن تۇرۇڭ ر، ھوجرىدا بۇ سىلەر قەۋەتتە،

 ئىىۈن مەن نېمىشىىقا؟ ئۆتەيسىىىز، سىىىز نېمىشىىقا كەفىىارەتلىرىنى گۇناھلىرىنىىىڭ ئىككىسىىىنىڭ

 ماقۇلمۇ كېتىپتۇ، بولۇپ ئىچىدىغان بەك قويارسەن، بولۇپ قۇالق كۆز دادامغىمۇ...چىقارمىدىم

 بىزنى ئاندىن. دېيەلمىدىم گەپنىمۇ دېگەن بەي درغان ماقۇل. ئۈنچىقمىدىم يەنە مەن رەجەپ؟

 ئىشىلىرىنى  نائاشخا مەن كوتۇلدايتتى، خانىم چوڭ. كەتتى ئەسكەرلىككە قالدۇرۇپ يەردە بۇ

 رەجەپ،: قويىاتتى  سىوراپ  كېلىىپ  يېنىمغىا  تۇرۇپ-تۇرۇپ بەي ساالھىددىن ئۆگىنىۋاتاتتىم،

 يەردە ئۇ قىلىۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە يەردە ئۇ كىشىلەر قېنى، سۆزلە ئىدى؟ قانداقراق ھايات يېزىدا

 يداپە پەسىللەرنى تەۋرەيدۇ؟ ئۈچۈن نېمە يەر سېنىڭچە بارامتىڭ؟ سەن بارمىدى، مەسچى 

 قىانچىگە  داداڭ، سىېنىڭ  مەن قورقما، ئوغلۇم، قورقۇۋاتامسەن، مەندىن نېمە؟ نەرسە قىلغان

 ئۇكىاڭ  كىردىىڭ،  ئىۈچكە  ئون سەن بوپتۇ، ھە،-بىلمەيسەن يېشىڭنىمۇ بىلەمسەن، كىردىڭ،

 سىىىلەرگە بولىىىدۇ، چۈشىنىشىكە  يېتىرقىشىىىڭنى مەنىدىن  كىىىردى، ئىككىىگە  ئىىون ئىسىمايىل 

 بولىۇپ  مەجۇۇر ئەۋەتىۋېتىشكە يېنىغا كالۋاالرنىڭ ئۇ يېزىغا، سىلەرنى ق،شۇندا قارىيالمىدىم،

 ئەسىىەر بىىىر ھەجىملىىىك زرر غىىايەت ئىىىدى، بىىار مەجۇىىۇرىيەتلىرىم مېنىڭمىىۇ لىىېكىن قالىىدىم،

 ئاھ، باقتىڭمۇ؟ ئاڭ پ دەپ ئېنسىكلوپېدىيە سەن بار، بىلىملەر پۈتۈن ئىچىدە يېزىۋاتىمەن،

 كەتتى، ئۆلۈپ قانداق ئاناڭ دېگىنە، قورقما، بوپتۇ، بوپتۇ، ڭ،ئاڭ يتتى نەدىن سەن ئېسى ،

 ئىشنى ھەممە ساڭا ئۇنىڭدا، بارتى گۈزەللىكى مىللىتىمىزنىڭ ئىدى، خوتۇن ئوبدان ئەجەپ

 بىرەر سىلەرگە فاتىمە يۇغىن، قۇچى رنى-قاچا سەن بوپتۇ، بەرمىدىمۇ؟ سۆزلەپ بەردىمۇ، دەپ

! قورقمىىا بوالمىىدۇ، دە، ماڭىىا چىىق،  ئىشىىخانامغا تىدىكىئۈسىى دەرھىال  قالسىىا قىلىىىپ يامىانلىق 

-قاچا. كېتىپتىمەن پېتىپ خىيالغا! يىل قىرىق ئىشلىدىم، يۇدۇم، قۇچى رنى-قاچا قورقمىدىم،

 سېلىۋېتىپ پەرتۇقۇمنى كېتىپتىمەن، ھېرىپ قويدۇم، جايىغا-جاي بولۇپ، يۇيۇپ قۇچى رنى

 تېشىىغا،  تىۇردۇم،  ئورنۇمىدىن  كېلىپ، قەھۋە گەئېسىم دېدىم، ئېلىۋاالي دېمىمنى ئولتۇردۇم،

 .پاراڭلىشىۋاتاتتى تېخىچە. چىقتىم يېنىغا ئۇالرنىڭ

 كەچىتە  كېىيىن،  ئوقۇغانىدىن  ھىۆججەتلەرنى  ۋە يىازمىنى  كۆپ شۇنچە ئارخىپخانىدا_ 

 پەقەتى   كېتىشىىڭنى  ھەپىلىشىىپ  بىىلەن  نەرسىىلەر  كال ڭىدىكى  يەنە كېلىپ قايتىپ ئۆيگە

 .نىلگۈن دېدى_ چۈشىنەلمىدىم،

 .بەي فارۇق دېدى_ ئەمىسە؟ بوالتتى ھەپىلەشسەم بىلەن نېمە_ 

 ...سەۋەپلىرى ئىش ر، بەرگەن يۈز_ نىلگۈن، دېدى_  مەسىلەن، ھادىسىلەرچۇ_ 

 ...گەپلەر يۈزىدىكى قەغەز ئۇالر_ 
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 بار، چوقۇم تەسىرى نەتىجىسى، ئىزى، بىرەر دۇنيادا سىرتقى ئۇالرنىڭ لېكىن شۇنداق،_ 

 يا؟-قمۇيو

 .بار_ 

 !ياز شۇالرنى ھە،_ 

 مەۋجىۇت  كال مىدا  ئەمەس، دۇنيىادا  سىىرتقى  ئىۇالر  كېيىن چىققاندىن ئوقۇپ لېكىن_ 

 . قۇرت ر غىچچىدە بولسا كال مدا. قېلىۋاتىمەن بولۇپ مەجۇۇر يېزىشقا كال مدىكىلەرنى. بولىدۇ

 .نىلگۈن دېدى_ !گەپ قۇرۇق_ 

 يېرىمدەك، كۆڭلى. ئولتۇرۇشاتتى قاراپ باغقا ممىدەجى. چىقمىدى يەردىن بىر گەپلىرى

 تۇرغانىىدەك ئىچىىىدە قىىىزىقىش ۋە ھەيرانلىىىق كۈچلىىۈك لىىېكىن قىلسىىىمۇ، بېسىىىۋالغاندەك غەم

 ۋە دەرەخلىرىنىى  ئەنجىۈر  بىاغنى،  كۆرمەسىتىن،  يەرلەرنىى  تۇرغىان  تىكىىپ  كۆزلىرى. قى تتى

 بولۇپ بەن  خىياللىرىغا ئۆز كۆرمەستىن چۆپلەرنى-ئوت تۇرغان ئېلىپ قوينىغا تومۇزغى رنى

 ئۈمىىىد، قىىايغۇ،-غەم ئىىازاپ، كۆر ۋاتىسىىىلەر؟ نېمىلەرنىىى خىيىىالىڭ ردا: قى تتىىى كەتكەنىدەك 

 نەرسە بىر ئىچىگە سەن ۋە قالىدۇ نەرسىلەر ئوخشاش شۇ يەنە ئاخىرىدا كۈتۈش، قىزىقسىنىش،

 ئەقلىڭ ر تېشىدەك تۈگمەن اتقانئايلىنىۋ قۇرۇق بولغىيتتىم، ئاڭلىغان قەيەردىن قۇيمىساڭ،

 تېخى ھالىدا شۇ درختۇر، ساالھىددىن! قاپتۇ ئېلىشىپ  چاغدا، ئۇ. تۈگىتىدۇ يەپ ئۆزىنى-ئۆز

 كۆمۈلىىۈپ كىتاب رغىا  قوغلىنىپتىۇ،  ئىسىىتانۇۇلدىن ئارلىشىىپتىكەن،  سىياسىىيغا  درختىۇرمىش، 

 بىىلەن  كىۆز م  ئىۆز  مەس،ئە سىاراڭ  يىاق،  خوتىۇن ر؛  غەيىۋەتچى  يالغىانچى ر، . قاپتۇ ئېلىشىپ

 ئىچىپ كۆپرەك نورمىدىن بەزىدە ۋە ئىچىشتىن ئولتۇرۇپ كېيىن تاماقتىن كەچلىك كۆرد م،

  گاھىدا ئاندىن. يازىدۇ ئولتۇرۇپ ئالدىدا ئۈستەل كۈنلەپ بار؛ گۇناھى نېمە باشقا قويۇشتىن

 ئالمىغا ەختىكىدەر چەكلەنگەن ھېلىقى دۇنيا. قوياتتى پاراڭلشىپ بىلەن مەن كېلىپ يېنىمغا

 يالغان رغىا  قىۇرۇق  چىۈنكى  يېمەيۋاتىسىىلەر؛  ئىۈز پ  ئىۇنى  كىۈنى،  بىىر  دېگەنىدى ئوخشاش،

 مەن قىارا،  رەجەپ، ئوغلىۇم  قورقمىا  ئالمىسىنى، بىلىم شېخىدىن ئۈز قورقۇۋاتىسلەر؛ ئىشىنىپ

 سەڭچۇ؟بەر جاۋاب ئاالاليسەن؛ قولۇڭغا دۇنيانى ئەمىسە، قېنى چىقتىم، ئەركىنلىككە ۋە ئۈزد م

. قورقىمەن شەيتاندىن مەن. بىلىمەن سوراشنى ئۆز منى مەن. تۇردۇم جىم ۋە قورقتۇم مەن

. بىلەلمەيمەن يەڭگەنلىكىنى ئۈچۈن نېمە ۋە يەڭگەنلىكىنى قانداق قورقۇنچنى ئۇ ئۇالرنىڭ

 يا؟-بارايمۇ قەھۋەخانىغا كېلەي، ئايلىنىپ بىردەم چىقىپ سىرتقا

 .ئاچچىق نغاندەك نىلگۈن دېدى_ ؟ئۇالر قۇرتچاق ردۇ قانداق_ 

 ئوقىىۇپ تىىازا. نەرسىىىلەر توقىىاي بىىىر سەۋەبسىىىز بەي، فىىارۇق دېىىدى_ ئىىادەتتىكى،_ 

 .كېتىدۇ قىمىرلىشىپ قىمىر-قىمىر ئىچىدە كال منىڭ كېيىن ئوي نغاندىن

 .نىلگۈن دېدى_ سەۋەبسىزمىش،_ 
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 ماڭىىا ئىىىش_ ي،بە فىىارۇق دېىىدى_ مۇناسىۋەتلەشىىتۈرەلمەيۋاتىمەن، بىىىلەن ئىشىىەنچ_ 

 لىېكىن  دەيمەن، چىقسىكەن قۇرۇپ ئۆزى ھادىسىلەرنىڭ مۇناسىۋەتلەرنى بۇرۇن، قېلىشتىن

 مۇناسىىۋەتنى  خىىل  بىۇ  تېپىلغانىدا،  مۇناسىىۋىتى  نەتىىجە -سىەۋەب  بىرەر. بولمايۋاتىدۇ ئۇنداق

 قورقۇنچلۇق ھادىسىلەر چاغدا شۇ. قىلىۋاتىمەن ھېس دەرھال قويغانلىقىنى قۇرۇپ ئەقلىمنىڭ

 قىمىرلىشىىپ  ئىچىىدە  مېڭەمنىىڭ  قالغانىدەك،  ساڭگى پ بوشلۇقتا. قالىدۇ ئوخشاپ قۇرت رغا

 ...كېتىدۇ

 .نىلگۈن دېدى_ بولۇۋاتقاندۇ؟ مۇشۇنداق نېمىشقا سېنىڭچە_ 

: قىلىىىمەن چۈشىىەنگەندەك بۈگىىۈن_  بەي، فىىارۇق دېىىدى_ سىىال، قىىۇالق گېىىپىمگە_ 

 ئۆزگەرتىشىمىز قۇرۇلمىسىنى مېڭىلىرىمىزنىڭ ئۈچۈن كۆرەلەش پېتى ئۆز تارىخنىمۇ ھاياتنىمۇ،

 .كېرەك

 .نىلگۈن دېدى_ قىلىپ؟ قانداق_ 

 توختىماي مېڭىلىرىمىز لېكىن_ بەي، فارۇق دېدى_ بىلمەيمەن، مەنمۇ قانداقلىقىنى_ 

 قۇتۇلىشىمىز ھېكايەخۇمارلىقتىن بۇ. ئوخشايدۇ ئاچپاقى رغا يەيدىغان ۋە ئىزدەيدىغان ھېكايە

! چاغىىدا  ئىىۇ كىىۆرەلەيمىز  پېتىىى ئەسىىلى دۇنيىىانى  بىىوالاليمىز، ئەركىىىن داچاغىى  شىىۇ! كېىىرەك

 چۈشىنىۋاتامسەن؟

 !ياق_ 

 فارۇق دېدى_ !شۇ تاپالمايۋاتىمەن لېكىن بار، چوقۇم يولى بىر چۈشەند ر شنىڭ بۇنى_ 

 .بەي

 .نىلگۈن دېدى_ !تاپ ئىزدە،_ 

 ۋە ئىچىىۋەتتى  ىدەگۈپپ ئىستاكاندىكىنى كېيىن دېمىدى، نېمە بىر دەسلەپ بەي فارۇق

 بىردىن ،

 .دېدى_ كەتتىم، قېرىپ_ 

 ئەمەس، ئۈچىىۈن چىقمىغىىانلىقى يەردىىن  بىىىر گەپلىىرى  نىىۆۋەت بىۇ : قېلىشىىتى جىمىىپ 

 چىقمايىىدىغانلىقى يەردىىىن بىىىر زادى گەپلىرىنىىىڭ ئىشىىنىڭ چىققىىان يەردىىىن بىىىر گەپلىىرى 

 بىللە كىشى ئىككى. قىلىشاتتى مەمنۇندەك ئۈچۈن يېتىشكەنلىكلىرى چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى

 پاراڭلىشىشىتىن  ئولتىۇرۇپ  بىللە بەزىدە سۈكۈت خىل بۇ  ئولتۇرساڭ، جىم دېمەي جىم– الم

 بولغىان  ئىاغىنەم  بىىر  شىۇنداق  مېنڭمۇ بولسىدى، بولغان بىرسى شۇنداق. بولىدۇ مەنىلىكرەك

 ...بولسا

 ىممۇ؟الز نەرسە بىرەر كېلەي، بېرىپ قەھۋەخانىغا مەن_ ، دېدىم_ بەي، فارۇق_ 

 .رەجەپ رەھمەت_ دېدى،_ نېمە؟_ 
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 ئىشىىكىدىن  باغنىىڭ  ۋە قىلىدىم  ھىېس  سىۆر نلىكىنى  چۆپلەرنىىڭ -ئىوت  چىقتىم، باغقا

 بەك  ئاخشاملىرى كۈنى جۈمە. تۇيدى كۆڭلۈم بارمايدىغانلىقىمنى قەھۋەخانىغا چىقماي -چىقار

 بارماي  قىلمايمەن، كتۇرااليدىغاندە چىداپ جىلىچىلىككە بۇرۇنقىدەك كېتىدۇ، بولۇپ بېسىق

 ئىسىىمايىلغىمۇ سىىېتىۋاتقان التىىارىيە ھىىېچكىمگە، مېڭىىىۋەردىم، شىىۇنداقتىمۇ. بولىىدى قويىىاي

 غىپپىدە دەرىزىلىرىدىن تۇرغان يورۇق ماڭدىم، قېشىغىچە قەھۋەخانىنىڭ تاكى كۆر نمەستىن

 ۇلغىان قوي چىگىىپ  دەرەخىلەرگە  ئولتىۇردۇم،  ئىىدى،  يىوق  ھېچكىم چىقتىم، پىرىستانغا ئۆتۈپ

 خىيالغا ئويلىدىم؛ ئولتۇرۇپ قاراپ تەۋرىنىشلىرىگە شولىلىرىنىڭ سۇدىكى المپى رنىڭ رەڭلىك

 كامال: قارىدىم دررىخانىغا چىقىپ دۆڭگە تۇردۇم، ئورنۇمدىن چاغدا بىر. كېتىپتىمەن چۆكۈپ

 سىاندۋىچ  قىلىشىىپ  چۇرۇڭ-ۋاراڭ يورۇقىغا، ئاشخانىنىڭ تەرەپتىكى ئۇدۇل ئىكەن، بار بەي

! قىلماي ئاۋارە. كۆرمىدى مېنى. ئولتۇراتتى پۇكەيدە سەپسالغا  كىشىلەرگە دەرتسىز يەۋاتقان

 ئىشىكىنى باغنىڭ. قايتتىم ئۆيگە تېز-تېز قىلىشماي، سائەتمۇ ساالم ۋە كۆر نمەي ھېچكىمگە

 بالكوندىكى كۆرد م، ئۇالرنى قېتىدا ئۇ دەرەخلەرنىڭ-دەل ۋە چۇرۇڭ-ۋاراڭ كېيىن تاقىغاندىن

 سەل ئۈستەلدىن بىرى يەنە بېشىدا، ئۈستەل بىرسى: ئاستىدا يورۇقى غۇۋا المپىنىڭ ىچىكك

-ئالدى ئۈستىدە پۇتلىرىنىڭ ئارقا تۇرغان كۆتۈر پ ئاران-ئاران ئۇنى ئورۇندۇقنىڭ نېرىدا،

 كۆڭۈلسىىز  ئىۇ  يىغىۋالغان ئەتراپىغا باشلىرىنىڭ سىڭىل؛-ئاكا ئولتۇراتتى؛ تەۋرىنىپ كەينىگە

 بەختسىزلىك كۆپ تېخىمۇ باغرىغا يۈرەك ۋە قاچۇرىۋەتمەسلىك ئۈركۈتۈپ لۇتلىرىنىبۇ ھايات

 قى تتى قورقۇۋاتقاندەك قويۇشتىن چىقىرىپ شەپە ۋە كېتىش مىدىرالپ ئۈچۈن تولدۇرۇۋېلىش

 يىىىۈرگەن تىمىسىىقى پ  ئارقىسىىىىدا قاپقاق رنىىىڭ  ئوچىىۇق  يۇقىرىىىىدىكى بەلكىىىم،  ۋە.  گويىىا 

 ئىۇ  كېىيىن . ئۈچىۈن  قويماسىلىق  كەلتىۈر پ  ئىاچچىغىنى  ەرنىىڭ كۆزل قېىرى  ۋە ئەيىۇلىگۈچى

 ۋە خىىائىن خانىمنىىڭ  چىوڭ : كۆرمىىدى  مېنىى  ئىۇالر  لىېكىن  بولىدۇم،  كۆرگەنىدەك  كىۆزلەرنى 

 باغقىا  قى تتىى،  بىاردەك  ھاسىا  قولىىدا  كۆر ندى، پال-غىل دەرىزىدىن كۆلەڭگۈسى رەھىمسىز

. قاچۇرغانىدەك  ئىۆزىنى  نىاھتىن گۇ قىاچۇردى،  ئىۆزىنى  تۇيۇقسىىزال  كېيىن چۈشتى، ئىزناسى

 .چىقتىم چىقارماي تىۋىش پەلەمپەيلىرىدىن بالكوننىڭ

 دېىدى _ !ئەمەلىىيەت  ئەمەس، ھېكىايە  ئەسىلىدە  نەرسىىلەر،  ئىۇ  دېگەن ھېكايە سەن_ 

 .ئۇالر نەرسىلەر الزىم ئۈچۈن چۈشەند ر ش دۇنيانى_  نىلگۈن،

 دېدى_ بىلىمەن، ھەممىسىنى ھېكايىلەرنىڭ قارشى ئۇالرغا ۋە ھېكايىلەرنى ئۇ  مەن_ 

 .بېسىۋالغاندەك غەم خۇددى بەي، فارۇق

 بىرەر قىممەتلىكرەك ئۇالردىنمۇ سەندە يا_  نىلگۈن، دېدى_ بوپتۇ؟ نېمە بولسا شۇنداق_ 

 بارمىدى؟ ھېكايە
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 لىېكىن _ قىلىپ، زىرىككەندەك بەي فارۇق دېدى_ !بىلىمەن دېمىسەڭمۇ يوق، مەندە_ 

 !دە-بواللمايدۇ سەۋەپ بىر ئۈچۈن قېلىشىم ئىشىنىپ اياجانلىنىپھ ھېكايىلەرگە باشقا بۇ،

 .نىلگۈن دېدى_ نېمىشقا؟_ 

 ئىىاز بىىىر. بەي فىىارۇق دېىىدى_ !كېىىرەك كېىىتىش قۇتۇلىىۇپ ھېكىىايىلەردىن پۈتىىۈن_ 

 .قى تتى ھاياجان نغاندەك

 .ياتاي كىرىپ مەن_ دېدىم،_ !قىلسۇن ئاتا خاتىرجەمچىلىك ئال ھ_ 

 ئەتىگەنلىكىكە  ئەتە مەن ئۈسىتەلنى  رەجەپ، يېتىۋەر سەن_ لگۈن،نى دېدى_ ماقۇل،_ 

 .يىغىشتۇرىۋېتىمەن

 يىېقىن  تاڭغىا  تىۇرىمەن،  بىلىىپ  مەن_ بەي، فىارۇق  دېدى_ كېلىدۇ، مۈشۈك ئاندىن_ 

 .نومۇسسىزالر قىلماستىن پەرۋامۇ ماڭا كېلىشىدۇ،

 ئىىازراق قالغىىان ئېشىىىپ تۈنۈگۈنىىدىن ئالىىدىم، قىىاق ئىشىىكاپتىن چۈشىىتۈم، ئاشىىخانىغا

 .چىقتىم ئېلىپ ئۈستىگە يۇيۇپ قويدۇم، يېنىغا ئىدى، بار مۇرابۇاسىمۇ بۆلجۈرگەن

 .ئەكىردىم مېۋىڭىزنى خانىم، چوڭ_ 

 چۈشىتۈم،  پەسىكە  يېپىىپ  ئىشىىكىنى  قويدۇم، ئۈستىگە ئۈستىلىنىڭ. دېمىدى نېمە بىر

 كېيىمىمنى ئۇخ ش .سېزىمەن پۇراقنى خىل بىر ئۆز مدە بەزىدە،. كىردىم ھوجرامغا يۇيۇندۇم،

 بېشىمنى كىردىم؛ ئورنۇمغا ۋە ئاچتىم دەرىزىنى ئاۋاي پ ئاندىن ئۆچۈرد م، چىراقنى كېيدىم،

 .كۈتمەكتىمەن ئېتىشنى تاڭ قويۇپ، ياستۇققا

 يەنە بەلكىىم  بىارىمەن،  بازارغىا  ئاندىن. ئايلىنىمەن بىردەم قوپۇپ سەھەر ئاتقاندا، تاڭ

 پاراڭلىشىارمىز،  ئۇچرىتىارمەن،  بىرىنىى  باشىقا  بەلكىم دىنئان قاالرمەن، ئۇچرىتىپ ھەسەننى

 چاغىدا  شىۇ ! كاشىكى  بولسامچۇ بولغان ئۇستا گەپكە ئازراق! ساالر قۇالق گەپلىرىمگە بەلكىم

 بىىوپ ئىچىىىدىغان بەك چاغىىدا، ئىىۇ دەيتىتىم  بەي، فىىارۇق. بىىولغىيتتى سىىاالر قىىۇالق گېىپىمگە 

 خىىۇدايىم  ئوخشىىاش،  بوۋىڭىزغىىا اش،ئوخشىى  دادىڭىزغىىا  كېتىۋەرسىىىڭىز بۇنىىداق  كەتتىڭىىىز،

 ئەتە كېتىپتىۇ،  ئۆلىۈپ  راسىم: كەلدى ئېسىمگە! ئۆلىسىز بولۇپ يارىسى ئاشقازان ساقلىسۇن،

. چىقىمىىىز دۆڭىىگە كەينىىىدىن جىنازىنىىىڭ ئىسسىىىقىدا چۈشىىنىڭ بىىارىمەن؛ نامىزىغىىا چۈشىتە 

 كېلىىپ   شىقا نېمى بىىزنىڭكىگە  دەيىدۇ،  ئاكىا،  مەرھابىا  قىاالرمەن،  كۆر شىۈپ  بىلەن ئىسمايىل

 ئىككىمىزنىى  بىلەن ئىسمايىل دادامنىڭ يېزىدىكى بىلەن ئانام! گەپلەر شۇ يەنە تۇرمايسەن؟

 پەيىدا  يەپ تايىاق  چېغىىدا  كىچىىك  درختۇر،. كەلدى ئېسىمگە چېغى ئاپارغان درختۇرخانىغا

 .دېگەنىدى بېرىڭ ر، سېلىپ ئاپتاپقا بۇالرنى ئاندىن، دېگەنىدى، كېسىلى، پاپىلىق بولغان

 بولسا ئۇنداق. مۇمكىن قېلىشى ئوڭشىلىپ بەرسەڭ ر سېلىپ ئاپتاپقا پاچاقلىرىنى كىچىكىنىڭ

 ئەمىىدى ئىىۇ: ئاڭ ۋاتىىاتتىم تۇتىىۇپ دىىىڭ قىىۇلىقىمنى مەن. ئانىىام دېگەنىىىدى ئاكىسىىىنىڭچۇ،
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 قالىىدۇ،  بولىۇپ  كىچىىك  پاكىار،  مۇشىۇنداق  بىويى  ئۆمىۈر  ئىۇ  درختۇر، دېگەنىدى ساقايمايدۇ،

 دررى رنىى . ئەمەس ئەجەپ قالسىا  قىلىىپ  پايدا بېقىڭ ر، بېرىپ دررى رنى ماۋۇ شۇنداقتىمۇ

 ئۇ. ئويلىدىم خائىنلىقىنى ۋە ھاسىسىنى ۋە خانىمنى چوڭ بىردەم. قىلمىدى پايدا لېكىن يېدىم،

 كەينىدىن كېلەتتى، دۇكىنىغا باققالنىڭ  توققۇزدا سائەت ئەتىگەن كۈنى ھەر ئايال چىرايلىق

 ئىىنچىكە،  بېلىى  ئېگىز، بويى. كەتتى يوقاپ كۈنلەردە بۇ. ئۇ يەنە بارسام قېشىغا قاسساپنىڭ

 بىىىلەن ئۇنىىىڭ. دۇكىنىىىدىمۇ قاسسىىاپنىڭ! . پۇرايىىدۇ  خۇشىىۇۇي گۈپۈلىىدەپ! قاراقۇمچىىاق

 قىلىدىكەنسىز، ئۆزىڭىز سودىلىقنى خانىم، يوقمۇ خىزمەتچىڭىز سىزنىڭ: كېلىدۇ پاراڭ شقۇم

 نىېمە  تۇرۇشىى  قىاراپ  قىلىشىغا قىيما گۆشلەرنى ىنىسىنىڭماش قىيما ئەمەسمۇ؟ باي ئېرىڭىز

 مۇشىۇنداق  بىىز ! ئانىام  بىچىارە . ئىىدى  قاراقۇمچاق ئاناممۇ! رەجەپ ئويلىما! چىرايلىق دېگەن

 بارىسىەن،  كېتىپ ئوي پ جىق. ئۆيدە مۇشۇ يەنى  قارا، ئۆيدە، يەنە مەن. مانا قالدۇق بولۇپ

 ۋە ئەسىنىدىم  يېنىك! ئۇخلىسام. قويمايدۇ كېلىپ ىمۇخىيالىمغ ئەتىگەنلىرى! ئۇخ  ئويلىماي

: يوق ئاۋازمۇ قىلغان تىرىق جىمجى ؛ ئەتراپ: قىلدىم ھېس تىكەنلىشىپ بەدەنلىرىم تۇيۇقسىز

 چاغلىرىمدا كەتكەن ئەندىكىپ كېچىلىرى قىش سوغۇق. ئوخشاش كېچىلىرىگە قىش! غەلىتە

 بىرەر بەرگەن سۆزلەپ ئانام ياق، ىلەردىنمۇ؟گېزىتتىك! ئوي ن يەنە. ئوي يمەن ھېكايىنى بىرەر

 دەسىلەپكى  لىېكىن  بولغىانىكەن،  ئىوغلى  ئىۈ   پادىشىاھنىڭ  بىىر  زامانىدا،  بۇرۇنقى: ھېكايىنى

 ھەسىرەت  دەپ بولسىىچۇ  بولغان ئوغلۇم بىرەر پادىشاھ ۋە بولمىغانىكەن ئوغلى بىرمۇ چاغ ردا

 سىىۆزلەپ ئانىىام ئىىوي يتتىم ەپد ئوخشاشىىمۇ، بىىىزگە. يالۋۇرىىىدىكەن ئال ھقىىا چېكىىىدىكەن،

 بىچىارە  ۋاي، پادىشىاھنىڭ؟  يوقمىكەنتىۇق  پەرزەنتلىىرى  ئوغۇل ئوخشاش بىزگە بېرىۋاتقاندا،

 كۆر شكە ياخشى تېخىمۇ ئۆز منى ۋە ئىسمايىلنى ئانامنى، ئاغرىيتتى، ئىچىم ئۇنىڭغا پادىشاھ،

 كىتىابىم  بىىر  لىرىىدەك چۆچەك ئانامنىىڭ ... كېرەكلىرىمىزنى-نەرسە ھوجرىمىزنى،. باش يتتىم

 قالسام، ئۇخ پ ئوي پ ئۇالرنى ئوقۇپ ئوقۇسام، ئوقۇسام، بولسا، چوڭ ھەرپلىرى بولسا، بولغان

 ئىىدى،  بەختلىىك  بولغىيمىىدى؟  بەختلىىك . كۆرسەم پادىشاھنى بىچارە ۋە ئۇالرنى چۈشۈمدە

 كېرەك. ېتىدۇك قورقۇپمۇ بەزىدە. بولىدۇ بەختلىك چۈشىدە ئادەم. ئىش ر بۇرۇنقى ھەممىسى

 ئەمەسىمۇ؟  شىۇنداق  كېتىسىەن،  سۆيۈنۈپ ئويلىساڭمۇ چۈشنى قورقۇنچلۇق ئۇ ئەتىسى يوق،

 خىيال ئايالنى چىرايلىق دۇكىنىدىكى باققالنىڭ كۆرىسەن؟ ياخشى قورقۇنچ رنى چۈشتىكى

 ئايىالنى  قاراقۇمچاق چىرايلىق ئەمىسە، قېنى. كۆرىسەن ياخشى كۆرگەندەك ياخشى قىلىشنى

 .ئۇيقۇڭنى گۈزەل ئۇخ  وي ئ-ئوي 
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 باب يىگىرمىنچى
 

 

 قەھۋەخانىغىا  ئېلىىپ  بىلەتلىرىنىى  التىارىيە  دادام كېيىن، يېگەندىن تامىقىنى كەچلىك

 قارىىدىم،  بېرىپ قەھۋەخانىغا. كەتتىم چىقىپ ئۆيدىن قويماي دەپمۇ ئانامغا مەنمۇ ماڭغاندا،

. قىلىۋاتىاتتى  گەپ ئۇالرغىا  فامۇسىتا  بىار،  بىالىمۇ  ئىككىى  كەلىگەن  يېڭىى  كەپتىۇ،  ھەممەيلەن

 ئىككىى  دۇنيىا  مۇسىتافا،  دېىدى  شىۇنداق، : سىالدىم  قىۇالق  ئولتۇردۇم، چاندۇرماي ھېچكىمگە

 دېگەنلىرى ماركىسنىڭ يەھۇدى ۋە بۆلۈشىۋېلىنماقچى تەرىپىدىن دۆلەت تاشقىرى دەرىجىدىن

 نەرسىسى ەندېگ كۆرەش سىنىپىي ئۇنىڭ نەرسە تۇرۇۋاتقان ئايرىپ دۇنيانى چۈنكى يالغان،

. جاھىىانگىردۇر ئىىۇ ۋە رۇسىىيەدۇر  بىىولغىنى مىللەتچىى  ئەڭ مىللەتچىلىكتىىۇر، بەلكىى  ئەمەس،

 شەرقنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئىكەنلىكىنى شەرق ئوتتۇرا مەركىزىنىڭ دۇنيانىڭ ئۇ كېيىن، ئۇنىڭدىن

 دۆلەتلەرنىڭ تاشقىرى دەرىجىدىن ئاندىن. چۈشەند ردى ئىكەنلىكىنى تۈركىيە ئاچقۇچىنىڭ

 ئۈچۈن، پارچىلىۋېتىش بىرلىكسەپنى قارشى كومۇنىزىمغا بولۇۋاتقانلىقىنى، بۆلمەكچى نىبىز

«  تۈركمىىۇ؟ يىىاكى مۇسىىۇلمانمۇ ئىاۋۋال  سىىەن»  قىلىىىپ قانىداق  بىىىلەن قىىولى جاسۇسى رنىڭ 

 يەردە ھەممە جاسۇس ر بۇ: چۈشەند ردى قويغانلىقىنى باش پ تارتىش رنى-تاالش دېگەندەك

 بولۇشىى  ئىارىمىزدىمۇ  يېىرى،  چاتىاق  شىۇنداق،  دېىدى،  كىرىۋالدى، ۇنۇپسوق ئىچىمىزگە بار،

 قانىىداق بىىۇرۇن ردا مۇسىىتافا، ئانىىدىن،. قالىىدۇق بولىىۇپ جىىىم بىىىردەم بىىىز. دېىىدى مىىۇمكىن،

 چىۆپ -ئوت يەردە ئۆتكەن دەسسەپ تۈركلەر ۋارۋار" بىزنى شۇڭا، ۋە ئىتتىپاق شقانلىقىمىزنى

-ئىاغزى  ياۋررپالىق رنىىڭ  جاھىانگىر  تۆھمەتخور، ىن،ساتق قىلغان ھاقارەت دەپ" تۈگىمەيدۇ

 كېچىلىرىىىدە قىىش  خىۇددى  مەن چۈشىىەند ردى، قۇسىتۇرااليدىغانلىقىمىزنى  قىان  بۇرنىىدىن 

. بولىدۇم  ئاڭلىغانىدەك  ئىاۋازىنى  تۇياقلىرىمىزنىىڭ -ئىات  تىترەتكەن دىر-دىر خىرىستىيان رنى

 كالۋا ئىككى ئۇ قېتىلغان ېڭىدىني ھەرىكىتىمىزگە چۈنكى كەلدى، ئاچچىغىم تۇرۇپ  كېيىن

 :دېدى مۇنداق بىرسى سويمىنىڭ

 بولىۇپ،  بىاي  ئەرەپلەردەك ئەمدى بىزمۇ چىقسا، نېفىتلىرىمىز بىزنىڭمۇ ئاكا، ئۇنداقتا_ 

 كېتەمدۇق؟ قىلىپ تەرەققى

 سەۋرچان مۇستافا لېكىن! بولىدىغاندەك بىلەن ماددا بىلەن، پۇل نەرسە ھەممە خۇددى

 كەلدىلەردىن يېڭى مەن بۇالرنى، بىلىمەن سالمىدىم، قۇالق مەن ند ردى،چۈشە يەنە ئىدى،
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 قوبىىۇل  خىزمەتچىىى  ئوقىىۇدۇم،  ئالىىدىم،  تىىۇراتتى،  گېزىىى   بىىىر  يەردە ئىىۇ . ئەمىىدى  ئەمەس

 كېلىشىنى  كەچىتە  ئۇالرغىا  مۇسىتافا  ئانىدىن . يۈگۈرتتىۈم  كۆز ئې نلىرىغىمۇ قىلىدىغان رنىڭ

 بىلىۋالغىىانلىقىنى ئىكەنلىكىنىىى قىلىىىش ئىتىىائەت شەرتسىىىز ئىنتىزامنىىىڭ ئۇالرمىىۇ. ئېيتتىىى

 .قېلىشتى كېتىپ بېرىپ سالىمى ھۆرمەت ئۈچۈن قويۇش كۆرسىتىپ

 .دېدىم_ يازامدۇق؟ خەت ئاخشام بۈگۈن_ 

 ئىدىڭ؟ قەيەردە سەن يازدۇق، كېچە تۈنۈگۈن_ مۇستافا، دېدى_ شۇنداق،_ 

 .تەكرارلىدىم دەرس_ دېدىم،_ ئىدىم، ئۆيدە_ 

 قىلدىڭمۇ؟ ماراقچىلىق ياكى_ سەردار، دېدى_ ارلىدىڭمۇ؟تەكر دەرس_ 

 چۈشىىنىپ  خاتا مۇستافا لېكىن قىلمايمەن، پەرۋا گېپىگە بۇنىڭ مەن. ھىجايدى سەت

 .قورقتۇم دەپ قالمىسۇن

 قىزنىىىى بىىىىر_ سىىىەردار، دېىىىدى_ بىىىۇنى، تۇتۇۋالىىىدىم سىىىاھىلدا ئەتىىىىگەن بۇگىىىۈن_ 

 .ئوغۇرلىۋاپتۇ تاغىقىنىمۇ. قاپتۇ بولۇپ ئاشىق ىڭغائۇن قىزىكەن، باينىڭ بىر ئۇ ماراۋاتقانىكەن،

 ئوغۇرالپتىمۇ؟_ 

 .قالىمىز سەتلىشىپ ھېلى دېمە، ئوغرى مېنى_ دېدىم،_ سەردار، قارا ماڭا_ 

 بەردىمۇ؟ باال قىز ئۇ ساڭا تاغاقنى ئۇ بولسا ئۇنداق_ 

 .بەردى ئۇ ئەلۋەتتە_ دېدىم،_ شۇنداق،_ 

 بەرسۇن؟ اغاقت نېمىدەپ ساڭا قىز بىر ئۇنداق_  

 .يەتمەيدۇ ئەقلىڭ ئىش رغا بۇنداق سېنىڭ_ 

 .ئوغۇرالپتۇ كالۋا، بۇ قاپتۇ بولۇپ ئاشىق_ دېدى،_ گەپ، ئوغۇرلىغان_ 

 .چىقاردىم تاغاقنى ئىككى ھەر يانچۇقۇمدىن. كەلدى ئاچچىغىم غۇژژىدە

 ئىشەنمەمسەن؟ يەنە بەردى، تاغاق بىر يەنە بۈگۈن_ دېدىم،_ باق، قاراپ_ 

 .سەردار دېدى_ باقاي، ر پكۆ_ 

 قىلىىدىغانلىقىمنى  نېمە بەرمىسەڭ قايتۇرۇپ_ ئۇزاتتىم، تاغاقنى قىزىل دېدىم،_ ئالە،_ 

 !ئىنشائال ھ قالغانسەن، بىلىپ ئەتىگەن

 نەرسىە  ئىشىلەتكۈدەك  قىىز  ئۇ بۇ_ دېدى،_ تاغاق، بۇ ئوخشىمايدىكەن تاغاققا يېشىل_ 

 !ئەمەس

 تال بىر يەنە بۇنىڭدىن سومكىسىدا_ دېدىم،_ كۆرد م، نبىلە كۆز م ئۆز ئىشلەتكىنىنى_ 

 .بار

 .دېدى_ بەرمىدى، ئۇ ساڭا بۇنى دېمەك،_ 

 بولمامدىكەن؟ بولسا ئىككىسى تاغاقتىن خىل بىر_ دېدىم،_ نېمىشقا؟_ 
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 دەۋاتقىانلىقىنى  نىېمە  كېتىپتۇ، كاللىسىدىن بولۇپ ئاشىق_ سەردار، دېدى_ بايقۇش،_ 

 .بىلمەيدۇ

 .ۋارقىرىدىم دەپ_ ئىشەنمەيۋاتامسەن؟ تونۇيدىغانلىقىمغا قىزنى ئۇ_ 

 .بىردىن  مۇستافا دېدى_ بۇ؟ قىز كىم_ 

 .ئويلىدىم دەپ ئاڭ ۋېتىپتۇ گەپلىرىمىزنى مۇستافا دېمەك قالدىم، ھەيران

 .سەردار دېدى_ بۇ، بوپتۇ ئاشىق قىزىغا باينىڭ بىر_ 

 .مۇستافا دېدى_ شۇنداقمۇ؟_ 

 .سەردار دېدى_ !ئاكا چاتاق بەك ئەھۋال_ 

 .مۇستافا دېدى_ بۇ؟ قىز كىم_ 

 .سەردار دېدى_ ئوغۇرالۋاتىدۇ، تاغاقلىرىنى قىزنىڭ چۈنكى_ 

 .مەن دېدىم_ !ياق_ 

 .مۇستافا دېدى_ ياق؟ نېمىگە_ 

 !تاغاقنى بۇ بەردى ئۇ ماڭا_ 

 .مۇستافا دېدى_ بەردى؟ نېمىشقا_ 

 .بەرگەندۇ پدە سوۋغات بەلكىم_ دېدىم،_ بىلمىدىم، مەنمۇ_ 

 .مۇستافا دېدى_ بۇ؟ قىز كىم_ 

 سوۋغا نەرسە بىر ئۇنىڭغا مەنمۇ_ دېدىم،_ قىلغاندا، سوۋغا تاغاقنى يېشىل بۇ ماڭا ئۇ_ 

 شىۇنداق،  قىزىلىى،  بىۇ  دېگەنىدەك،  سىەردار  لىېكىن . ئالىدىم  قىزىلىنى بۇ ۋە ئويلىدىم قىلىشنى

 .ئەمەسكەن خېلى يېشىلىنىڭ ئۇ ئىكەن، تاغاق ناچارراق

 .سەردار دېدى_ ئىدىغۇ؟ بەرگەن ئۇ ساڭا ئىككىسىنى ھەر _

 .مۇستافا ۋارقىرىدى دەپ_ سوراۋاتىمەن، سەندىن بۇ، قىز كىم_ 

 !چوڭ ياش بىر مەندىن_ ھالدا، بولغان خىجىل دېدىم_ !تونۇيتتۇم چېغىمدا كىچىك_ 

 .سەردار دېدى_ قىزىكەن، ئائىلىنىڭ قىلىدىغان مااليلىق تاغىسى_ 

 !قىلە گەپ_ مۇستافا، دېدى_ ؟شۇنداقمۇ_ 

 .ئىشلەيدۇ ئۆيىدە ئۇالرنىڭ تاغام_ دېدىم،_ شۇنداق،_ 

 شۇنداقمۇ؟ قىلىدۇ، سوۋغات تاغاق تۇرۇپ-تۇرۇپ ساڭا قىزى باينىڭ ئۇ_ 

 .دەيمەن تونۇيمەن ئۇنى_ دېدىم،_ بولمامدۇ؟ قىلسا سوۋغا_ 

 .مۇستافا كەتتى راپۋارقى بىردىن  دەپ_ !گۇي دۆت قىلىۋاتامسەن، ئوغۇرلۇق سەن_ 

 بېشىىىمنى ئۈنچىقمىىىدىم، كەتىىتىم، تەرلەپ. ئاڭلىغانىىدۇ ئىىادەم ھەمىىمە: قالىىدىم ھەيىىران

 بولسىام،  بولغىان  ئۆيىدە  ھىازىر . ئويلىىدىم  دەپ كاشىكى،  كەلمىسىەمچۇ  يەرگە بۇ ساڭگىلىتىپ



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 183 

 

  

 نەزەر چىراق رغىىا يىراق ردىكىىى چىقىىىپ، باغقىىا ئارىلىشىىالمايتتى؛ ئىشىىىمغا مېنىىىڭ ھىىېچكىم

 كەلتۈرىدىغان قورققۇسىنى كىشىنىڭ كېمىلەرنىڭ جىمجى  كېتىۋاتقان يىراق پ الرىدىم،سا

 .ھاياجانلىنارىدىم قىلىپ تاماشا چىراقلىرىنى

 !دەيمەن قىل گەپ سەن، ئوغرىمۇ_ 

 ماقۇل،_ :دېدىم ئاندىن ۋە كۈلد م كېلىپ ئېسىمگە دېدىم،_ ئەمەس، ئوغرى مەن ياق،_ 

 چاخچىاق  سىەردارغا  ئەتىىگەن  دەپ، دەيىدىكىن  نىېمە  لغانىىدىم، قى چاخچاق! ئېيتاي راستىنى

 باققالنىىڭ  تاغىاقنى  قىزىل بۇ مەن شۇنداق،. چۈشەنمەپتۇ لېكىن ئىدىم، قويغان دەپ قىلىپ

 باقسىا  سىوراپ  دەپ بىارمۇ  تاغىاق  مۇشىۇنداق  باققالدىن بېرىپ خالىغان ر ئالدىم، دۇكىنىدىن

 قىايتۇرۇپ  تېپىۋالىدىم،  قويۇپتىۇ،  چۈشىۈر پ  لىدا يو ئىۇنىڭكى،  بولسىا  تاغاق يېشىل بۇ. بولىدۇ

 .ساق ۋاتىمەن ئۈچۈن بېرىش

 كەتكۈدەك؟ ساق پ ئۇنچە مالىيىمىدىڭ، ئۇنىڭ سەن_ 

 ...چېغىمىزدا كىچىك درستىمەن،_ دېدىم،_ ياق،_ 

 .سەردار دېدى_ بوپتۇ، ئاشىق قىزىغا باينىڭ گۇي، كالۋا_ 

 .ئەمەس ئۇنداق_ دېدىم،_ ياق،_ 

 ساق يسەن؟ ئالدىدا ئىشىكى نېمىدەپ لمىساڭبو ئۇنداق_ 

 چاغدا ئۇ بەرمىسەم، قايتۇرۇپ ئىگىسىگە ئېلىپ تاغىقىنى خەقنىڭ_ دېدىم،_ چۈنكى،_ 

 . شۇڭا قالمامدىم، بولۇپ ئوغرى راس 

 .مۇستافا دېدى_ كېرەك، بولسا قالغان چاغ پ كالۋا ئوخشاش ئۆزىگە بىزنى گۇي بۇ_ 

 .سەردار دېدى_ بوپتۇ، ئاشىق گۈدەكئۆل مانا، تۇرۇپسەن كۆر پ_ 

 .مەن دەۋاتاتتىم_ !ياق_ 

 نومىىۇس_ مۇسىتافا،  ۋارقىرىىدى  بىىىردىن  دەپ_ !گىۇي  كىالۋا  دەيىىمەن يىۇم  ئىاغزىڭنى _ 

 ماڭا كېلىپ يېنىمغا. قاپتىكەنمەن دەپ بوالرمىكىن ئادەم گۇينى بۇ تېخى مەن قىلمىغىنىنى،

 باينىىڭ  ھىالۇۇكى، . قىاپتىمەن  دەپ كېىرەك  ابولس ئۈمىد بۇنىڭدا دېسە، تاپشۇر ئىش چوڭراق

 .يۈر پتۇ بولۇپ قۇل قىزلىرىغا

 !ئەمەس ئۇنداق_ 

 كەچتە تۈنۈگۈن_ مۇستافا، دېدى_ !يۈر ۋاتىسەن چۈشەكەپ بېرى كۈندىن نەچچە_ 

 ئالدىدامىدىڭ؟ ئىشىكى ئۇنىڭ سەن يېزىۋاتقاندا، خەت بىز

 .ياق_ 

_ مۇسىتافا،  دېدى_ !چۈشۈرىسەن مىزنىيۈزى بىزنىڭ قىلىپ ئوغرىلىق دەپ، ئاز بۇنى_ 

 !يەردىن بۇ يوقال! بەس بولدى
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 ئولتۇرۇپ خاتىرجەم ئويلىدىم، دەپ بولسامچۇ بولغان ئۆيدە كاشكى مەن. بولۇشتۇق جىم

 .ھازىر بوالتتىم قىلغان تەكرار ماتېماتىكا

 كىۆز م  كۆرەرگە گۇينى بۇ_ مۇستافا، دېدى_ !ئولتۇرغىنىنى تېخىچە قىلماي نومۇس_ 

 !مېنىڭ وقي

 .قارىدىم

 .سەردار دېدى_ سەنمۇ، ئاشۇرۇۋەتمە ئاكا، بولمىسۇن كارىڭ_ 

 .قارىدىم

 بولۇشىىنى  ئادەمنىىڭ  بولغىان  ئاشىق بايغا يېنىمدا مەن بۇنى، يوقىتىڭ ر كۆز مدىن_ 

 .خالىمايمەن

 ئولتۇرە قىلىمەن، ئادەم ئۇنى مەن. كېتىپتۇ تىتىرەپ قارا_ سەردار، دېدى_ كەچۈرىۋەت،_ 

 .ۇستافام

 .كەتتىم مەن_ دېدى،_ ياق،_ 

 .كېتىۋاتاتتى راست _ 

 .كېرەك ئولتۇرۇشۇڭ_ سەردار، دېدى_ ئاكا، بولمايدۇ_ 

. دېىدىم  سىاالي  بىرنىى  تۇرۇپ ئورنۇمدىن. ئويناۋاتاتتى كەمىرىنى تۇرۇپ ئۆرە مۇستافا

 شىىىنىپچۈ خاتىىا سىىېنى بولمىسىا،  قىىالغۇڭ يىىالغۇز ئاخىرىىدا،  لىىېكىن! ئىىۇنى ئۆلتۈرىىۋېتىمەن 

 .كېرەك چۈشەند ر شىڭ ئىشنى ھەممە ئۈچۈن قالماسلىقى

 .دېدىم_ مۇستافا، بواللمايمەن ئاشىق ئۇنىڭغا مەن_ 

 بۇ سەن_ : قاراپ ماڭا ئاندىن. ئۇالرغا مۇستافا دېدى_ كېلىڭ ر، سىلەر ئاخشاملىققا_ 

 ئاڭلىدىڭمۇ؟ كۆر شمىدۇق، تونۇشمايمىز، بىز بولما، كۆر نگۈچى كۆز مگە ئىككىنچى يەرلەردە

 پەرۋا تىترەشلىرىگىمۇ ئاۋازىمنىڭ تۇيۇقسىزال دېدىم_ !توختا_ ئاندىن،. ئوي ندىم ئاز بىر

 .قالىسەن چۈشىنىپ ئەمدى مۇستافا، سال قۇالق گېپىمگە_ قىلماستىن،

 نېمىنى؟_ 

 .كومۇنىستكەن قىز ئۇ_ دېدىم،_ بواللمايمەن، ئاشىق ئۇنىڭغا مەن_ 

 .ېتىمق بىر يەنە دېدى_ نېمە؟_ 

 .كۆرد م بىلەن كۆز م ئۆز بېرەي، قىلىپ قەسەم_ دېدىم،_ شۇنداق،_ 

 .يېقىن شتى قەدەم بىر ۋە ۋارقىرىدى دەپ_ كۆرد ڭ؟ نېمىنى_ 

 ئېلىپ «جۇمھۇرىيەت» باققالدىن كۈنى ھەر. ئوقۇۋاتاتتى نى«جۇمھۇرىيەت» گېزىتنى،_ 

 جىىم  دەپ كەتمىسىۇن  تىتىرەپ  ئىاۋازىم  ۋە دېىدىم _ چۈشىەند رەي،  مۇسىتافا،  ئولتىۇر . ئوقۇيدۇ

 .بولدۇم



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 185 

 

  

 .ۋارقىرىدى دەپ_ يا؟-قالدىڭمۇ بولۇپ ئاشىق قىزغا كومۇنىس  گۇي كالۋا سەن_ 

 .ئۆلتۈرىۋېتەتتىم بولسا ئۇرغان قالغانىدىم، دەپ بولدى ئۇرىدىغان

 تېخىى  چېغىمىدا  بولغىان  ئۇنىداق  بولمايمەن، ئاشىق كومۇنىستقا مەن_ دېدىم،_ ياق،_ 

 .بىلمەيتتىم ئىكەنلىكىنى كومۇنىس  ئۇنىڭ

 چېغىڭدا؟ بولغان قانداق_ 

 مۇسىتافا،  ئولتىۇرە _ دېىدىم، _ !چېغىمىدا  دېىگەن  قالىدىممىكىن  بولۇپ ئاشىق ئۇنىڭغا_ 

 .چۈشەند رەي

 ئۇقتۇڭمۇ؟ قالىمىز، سەتلىشىپ بەك قىلساڭ گەپ يالغان_ دېدى،_ ئولتۇراي، ماقۇل_ 

 خالىمىايمەن،  قېلىشىىڭنى  چۈشىىنىپ  تاخا مېنى سال، قۇالق گېپىمگە ئولتۇر، ئاۋۋال_ 

 .دېدىم_ !بېرە تال بىر تاماكىدىن_ : ۋە بولدۇم جىم بىردەم دەي، ھەممىنى

 .سەردار دېدى_ باشلىدىڭ؟ چېكىشكىمۇ تاماكا سەن_ 

 .ئولتۇردى ئاخىرى ۋە مۇستافا دېدى_ !بېرىڭ ر تاماكا ماۋۇنىڭغا يۇمۇپ ئاغزىڭ رنى_ 

. ياقتى ئۇ سەرەڭگىنى چۈنكى كۆرمىدى، تىترىگىنىنى منىڭقولۇ ۋە بەردى تاماكا ياشار

 .ئوي ندىم بىرئاز كۆر پ تۇرغىنىنى ساق پ قىزىقسىنىپ مېنى ئۈچىنىڭ ئۇ ئاندىن

 ئۇنى_ باشلىدىم، دەپ_ قىلىۋاتاتتى، دۇئا چېغىمدا كۆرگەن قەبرىستانلىقتا ئۇنى مەن_ 

 ئورىۋالغان بېشىنى چۈنكى ئويلىدىم، ەپد ئوخشىمايدىكەن قىزلىرىغا نايناق– ئەركە باي رنىڭ

 ...كۆتۈر ۋاتقانلىقىنى قانداق ئال ھقا بىللە بىلەن مومىسى قوللىرىنى بولۇپ،

 .سەردار دېدى_ ماۋۇ؟ دەۋاتىدۇ نېمە_ 

 قىلىۋاتاتتىڭ؟ ئىش نېمە قەبرىستانلىقتا_ مۇستافا، دېدى_ !تۇرە جىم_ 

 چاغىدا  چىققىان  ئاخشاملىرى دادام_ م،دېدى_ قويىشىدۇ، قويۇپ گۈل يەرگە ئۇ بەزىدە_ 

 كىىۆپرەك تېخىمىىۇ بىلەتلىرىنىىى التىىارىيە قەھۋەخانىىىدىكىلەر تاقىۋالسىىا سىىېرىنگۈل ياقىسىىىغا

 .بەزىدە ئەۋەتىدۇ دەپ باق قاراپ بېرىپ ئالىدىكەن،

 !بوپتۇ_ 

. كىۆرد م  ئىۇنى  بېشىىدا  قەبرىسىى  دادىسىىنىڭ  چېغىمدا، بارغان دەپ بارمىكىن گۈل_ 

 .قىلىۋاتاتتى دۇئا ئال ھقا ۋە تۇيۆگەپ بېشىنى

 كىىۆرد م، سىاھىلدا  ئەتىىگەن  قىزنىى  ئىىۇ_ سىەردار،  دېىدى _ !قىلىۋاتىىدۇ  گەپ يالغىان _ 

 .ئىدى قىپيالىڭا 

 تېخىى  چاغىدا  قەبرىسىتاندىكى  لىېكىن _ دېدىم،_ ئىدى، بار كېيىمى ئۈز ش سۇ ياق،_ 

 .بىلمەيتتىم بۇنداقلىقىنى ئۇنىڭ
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 مېنىى  سىەن  يىاكى _ مۇسىتافا،  دېىدى _ كومۇنىسىتمۇ؟  قىىز  بىۇ  قىلىپ شۇنداق بوپتۇ،_ 

 كولدۇرلىتىۋاتامسەن؟

 كۆر پ، چېغىدا قىلىۋاتقان دۇئا يەردە ئۇ ئۇنى... دەۋاتىمەنغۇ. شۇنداق_ دېدىم،_ ياق،_ 

 بۇ. ئەمەستى ئۇنداق چېغىدا كىچىك چۈنكى قالدىم، ھەيران قىلىمەن، ئېتىراپ ئازراق، مەن

 دەپ ياخشىىىمۇ بەك لىىېكىن ئىىىدى، قىىىز ئەمەس يامىىان .بىلىىىمەن ۋاقتىنىىى كىچىىىك قىزنىىڭ 

 كال م سەل مېنىڭمۇ ئوي -ئوي  مۇشۇنداق. بىلمەيسىلەر سىلەر ئۇالرنى. بولمايتتى كەتكىلى

 ئارقىسىىغا  قىلىپ شۇنداق.  دەپ بولغاندۇ ئادەم قانداقراق كېپقالدى بىلگۈم. قااليمىقان شتى

 ...دەپ ئاچاي كۆڭۈل ئاز ىرب ھەم باشلىدىم، كۈزىتىشكە ئۇنى چۈشتۈم،

 .مۇستافا دېدى_ !نانقېپى تەلەت، بىكار_ 

 .ياشار دېدى_ !شۇ گەپ بولغان ئاشىق_ 

 بىلدىڭ؟ قانداق ئىكەنلىكىنى كومۇنىس _ ئۇنىڭغا، مۇستافا دېدى_ !تۇر جىم_ 

 چاغىدا،  شۇ. ئەگەشمەيۋاتىمەن ھازىر! ياق_ دېدىم،_ يۈرگەندە، ئەگىشىپ كەينىدىن_ 

 «جۇمھىىۇرىيەت» ۋە كىىىردى دۇكىنىغىا  باققالنىىىڭ ئىچىىكەن كىوال -كوكىىا مەن ئىىۇ ي،تاسىادىپى 

 .بىلدىم شۇنىڭدىن. ئالدى بىرنى گېزىتىدىن

 .مۇستافا دېدى_ بىلدىڭمۇ؟ مۇشۇنىڭدىن  يالغۇز_ 

 داۋام ئانىىدىن تۇرىۋېلىىىپ جىىىم بىىىردەم_ دېىىدىم،_ ئەمەس، بۇنىڭىىدىن  پەقەت يىىاق،_ 

 گېزى  باشقا ئالىدۇ، بىرنى گېزىتىدىن «جۇمھۇرىيەت» كېلىپ ئەتىگەندە كۈنى ھەر_ قىلدىم،

 ئاالقىسىنى بىلەن بالىلىرى باي باشقا يەردىكى بۇ كېيىن، ئېرەنسىمەپتىمەن، باشتا. ئالمايدۇ

 .ئۈز پتۇ

 دېىىدى_ ئېلىۋاتىىاتتى، گېزىتىىى «جۇمھىىۇرىيەت» بىىىر كېلىىىپ ئەتىگەنىىدە كىىۈنى ھەر_ 

 ۋە ئاشىقتىڭ قىزغا ئۇ تېخىچە سەن چۈنكى ۇۋاتاتتىڭ،يوشۇر بىزدىن بۇنى سەن ۋە_ مۇستافا،

 شۇنداقمۇ؟ يۈرەتتىڭ، ماراپ كەينىدىن

 .ئالدى ئەتىگەن بۈگۈن نى«جۇمھۇرىيەت»_ دېدىم،_ ياق،_ 

 ئەتىگەندە كۈنى ھەر_ مۇستافا، دېدى_ تۆكۈۋېتىمەن، چىشىڭنى قىلما، گەپ يالغان_ 

 .دېدىڭ نباياتى تېخى ئالىدىغانلىقىنى تىن «جۇمھۇرىيەت»

 لېكىن ئاالتتى، نەرسىلەرنى بىر يەردىن ئۇ ۋە كېلەتتى باققالغا ئەتىگەندە كۈنى ھەر_ 

" جۇمھۇرىيەت» نەرسىنىڭ ئالغان_ دېدىم،_ تۇرسام، بىلمەيدىغان مەنمۇ ئالىدىغانلىقىنى نېمە

 .كۆرد م ئەتىگەن بۈگۈن ئىكەنلىكىنى

 .سەردار دېدى_ قىلىۋاتىدۇ، گەپ يالغان_ 
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. تويغىىۇزىمەن بولغانغىىا ئىىادەم تىىۇرۇپ سىىەل_ مۇسىىتافا، دېىىدى_ ئۇقمىىىدىم، مەنمىىۇ_ 

 گەپ؟ قانىداق  زادى تاغىاق ر  بىۇ . يۈر پتۇ ئەگىشىپ تۇرۇپ بىلىپ ئىكەنلىكىنى كومۇنىس 

 .قىل گەپ راس 

. قويىدى  چۈشۈر پ يۈرگەندە ئەگىشىپ ئۇنىڭغا مەن بىرسىنى_ دېدىم،_ دەي، مەن_ 

 قىلىپ قەسەم تاغىقى، ئانامنىڭ بولسا بىرسى يەنە... رلىمىدىمئوغۇ. ئالدىم يەردىن چاغدا شۇ

 .بېرەي

 يۈرىيسەن؟ ئېلىپ يېنىڭدا نېمىدەپ تاغىقىنى ئاناڭنىڭ_ 

 ئىشىىەنمەيدىغانلىقىنى دېىىمەي نىىېمى  مەن بۇالرنىىىڭ ۋە شىىورىدىم بىىىر يەنە تامىىاكىنى

 .تۇرۇۋالدىم قىلماي سۆز-گەپ بىلگەچكە

 .ىدېد_ !قىلىۋاتىمەن گەپ ساڭا_ 

 گەپ راسىىى  قىلىمەنكىىىى قەسىىىەم ئىشەنمەيۋاتسىىاڭ ر،  لىىىېكىن_ دېىىىدىم،_ مىىاقۇل، _ 

 تاغىقى ئانامنىڭ بولۇپ خىجىل باياتىن ئەمەس، ئانامنىڭ تاغاق قىزىل بۇ ھەئە،. قىلىۋاتىمەن

 .ئالدى باققالدىن بۈگۈن ئۇ تاغاقنى، قىزىل بۇ. قويغانىدىم دەپ

 بىللىمۇ؟ بىلەن گېزى _ 

 .بېقىڭ ر سوراپ باققالدىن للە،بى بىلەن گېزى _ 

 بەردى؟ ساڭا تاغاقنى ئۇ قىلىپ شۇنداق ئاندىن،_ 

 قىزىىل  ئىۇ  كېىيىن،  كەتكەندىن ئۇ_ :دېدىم ئاندىن تۇرۇۋېلىپ بىردەم دېدىم،_ !ياق_ 

 .ئالدىم بىرنى مەنمۇ تاغاقتىن

 .مۇستافا ۋارقىرىدى دەپ_ نېمىشقا؟_ 

 چۈشەنمىدىڭ رمۇ؟_ دېدىم،_ نېمىشقا؟_ 

 .سەردار دېدى_ ! گۇينىڭ ما سالىدىكەنمەن بىر ئاغزىغا_ 

 لىېكىن  بىوالتتىم،  قويغىان  كۆرسىىتىپ  كۆرگىلىكىنى ئۇنىڭ بولسا، بولمىغان مۇستافا_

 .ۋارقىراۋاتاتتى مۇستافا

 سىەن  بىلەتتىىڭ،  ئىكەنلىكىنى كومۇنىس  گۇي؟ كالۋا ئۈچۈنمۇ بولغانلىقىڭ ئاشىق_ 

 جاسۇسمۇسەن؟

 شىۇنداق  لىېكىن  تىۇردۇم،  جىىم  بىىردەم  ئىوي پ  دەپ ئىشەنمەيدۇ بۇ بىلەن دېگەن نېمە

 ئەمەسلىكىمنى ئاشىق كومۇنىستقا ئۇ چۈشەند رەي، قېتىم  بىر يەنە كەتتىكى، ۋارقىراپ قاتتىق

 ئالىدىرىماي  كىشىىلەردەك  خىاتىرجەم  كىۆڭلى  تاشى پ  يەرگە تاماكىنى. دېدىم قالسۇن بىلىپ

 ئىازراق  ئالىدىم،  قولىىدىن  سىەردارنىڭ  تاغىاقنى  قىزىل ئاندىن. ئۆچۈرد م دەسسەپ ئۈستىگە

 :دېدىم ۋە تولغىدىم قاتلىدىم، ئىگىپ
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 .قويمايتتىڭ ئالماي سەنمۇ تاپالىساڭ، تاغاق چىرايلىق بۇنداق لىراغا 15_ 

 .مۇستافا ۋارقىرىدى دەپ_ !يالغانچى قاپاقۇاش بەرسۇن، جاجاڭنى ئال ھ_ 

 پاراڭ شىقۇم  بىىلەن  سىىلەر  ئەمىدى  ىڭمېن. ئۆچۈرد م زۇۋانىمنى مەنمۇ بىلەن شۇنىڭ

 سىەل  مەن ئالمىاڭ ر،  يىاكى  ئىېلىڭ ر  ئاراڭ رغا مېنى مەيلى ئۇقتۇڭ رمۇ؟ ئەپەندىلەر، يوق،

 كىۈنى،  بىىر  كېىيىن  قىلىىمەن،  تەكىرار  دەرسىىمنى  ماتېماتىكىا  بېرىپ. كېتىمەن ئۆيگە تۇرۇپ

 بىرىنىى -بىر ھىساردىكىلەرجەننەت: دەيمەن بېرىڭ ر ئىش چوڭراق ماڭا بارىمەن، ئۈسكۈدارغا

 سىەل ! بېىرىڭ ر  ۋەزىپە بىر چوڭ ماڭا قىلمايۋاتىدۇ، ئىش بىر باشقا دېيىشتىن جاسۇس، سەن

 پىسەن  ئۇالرغا ئاچتىم،. ئوقۇۋېتەي گېزىتنى قالغان يېرىمى ئەمدى كېتىمەن؛ ئۆيگە تۇرۇپ

 ...باشلىدىم ئوقۇشقا گېزى  قىلماي

 .مۇستافا دېدى_ ئەپەندىلەر؟ قىلىمىز قانداق_ 

 .سەردار دېدى_ باققالنىمۇ؟ سېتىۋاتقان گېزىتى" جۇمھۇرىيەت» ھېلىھەم_ 

 قانىداق  ئاشىىقىنى  كومۇنىسى   دۆت مىاۋۇ . دېمىىدىم  باققالنى_ مۇستافا، دېدى_ ياق،_ 

 .دەيمەن قىلىمىز

 .قىلدى پۇشايمان دېمىسىمۇ ئالما، كۆڭلۈڭگە_ سەردار، دېدى_ ئاكا، كەچۈرىۋەت_ 

 دەپ_ دېمەكچىمىىۇ؟ بولسىۇن،  يەم كومۇنىسىت رغا  بېرىىىپ بولمىسىۇن،  كىارىمىز  يەنىى _ 

 .بۇ يەتكۈزىدۇ گەپنى ھەممە قىزغا ئۇ بېرىپ پاالقشىپ ھازىرال_ مۇستافا، ۋارقىرىدى

 .سەردار كۇسۇلدىدى دەپ_ دۇمۇااليلىمۇ؟ بىر تازا_ 

 .ياشار دېدى_ قى لمامدۇق؟ ھېچنىمە قىزنى كومۇنىس _ 

 .ئۇنى قى يلى قىلغاندەك قىزغا ئۈسكۈداردىكى_ 

 .سەردار دېدى_ كېرەك، قويۇش بېرىپ ساۋاق ئوبدانراق باققالغىمۇ_ 

-قىلغان ئادەملىرىمىزگە بىزنىڭ تۇزالدا كومۇنىست رنىڭ ۋە پاراڭلىشىشتى كۇسۇلدىشىپ

 ۋە دېيىشىىتى نېمىلەرنىىى بىىىر چىقىرىىىپ كالۋاغىىا دۆت، مېنىىى ۋە سۆزلىشىشىىتى ئەتكەنلىرىنىىى

 قويىۇپ  سىاڭگىلىتىپ  كېمىىدىن  ئۈسىكۈداردا  قىزنىى  بىىر  ئوقۇغان گېزىتىنى «جۇمھۇرىيەت»

 مەن لىېكىن  پاراڭلىشىشىتى،  ھىازا  بىىر  يەنە ئانىدىن  سۆزلىشىشىتى،  سىۆرەتكەنلىكىنى  قانداق

 ۋە كەسىىپىي ئوقىىۇۋاتىمەن، گېزىىى : قويمىىىدىم قىلىىىپ پەرۋامىىۇ سىىۆزلىرىگە-گەپ ئۇالرنىىىڭ

 مەشغۇالتچىسىىىى تېلېگراممىىىا بىلىىىىدىغان ئىنگىلىىىىزچە ئەمەسىىىمەن، شىىىوپۇر تەجرىۇىلىىىىك

 خەۋەردار كۆزەينەكتىن يوق، تەجرىۇەم ياساشتا قاپقاقلىرى دەرىزە ئالىيۇمىندىن بواللمايمەن،

 ئىشتان رغا رېمونتچىسى، توك قايتقان ئەسكەرلىكتىن تېلېفونىس ، باشقۇرغۇچىسى، دررىخانا

 مەن لېكىن قىلسۇن، قەھىر ئال ھ م،دەۋاتاتتى مەن، ئەمەس ماشىنىچىمۇ تىكەلىگۈدەك بەلۋاغ

 چىوڭ  شىۇ  شىۇنداق،  چېغىمىدا،  قىلغان ئىش بىر چوڭ كۈنى، بىر كېتىمەن ئىستانۇۇلغا يەنى 
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 يەنە ئۈچىۈن،  بىلەلمىگەنلىكىىم  ئىكەنلىكىنىى  ئىىش  نىېمە  زادى ۋە ئوي نىدىم  توغرۇلۇق ئىش

 ئىسىمىمنى  ئىۆز  ،ئارىسىىدا  ۋەقەلەرنىىڭ  چىوڭ -چوڭ كەلدى، قارىغۇم بېتىگە باش گېزىتنىڭ

 ئۈچۈن بولغانلىقىم تاپماقچى يەردىن شۇ ئىشىمنى بولغان قىلماقچى ۋە بولغانلىقىم كۆرمەكچى

 گېزىتنىى  تاپالمايۋاتاتتىم؛ ئىزدەپ بەتنى باش كەتكەنىدى، يىرتىلىپ گېزى  لېكىن بەلكىم،

 اتقانلىقىنىتىترەۋ قوللىرىمنىڭ. قى تتىم قويغاندەك يوقىتىپ كەلگۈسىمنى ئۆز خۇددى ئەمەس

 گەپ قاراپ ماڭا مۇستافا چاغدا شۇ دەل ئۇرۇنۇۋاتاتتىم، يوشۇرۇۋېلىشقا  دەپ قالمىسۇن كۆر پ

 :قىلىۋېتىپتۇ

 بارىىدۇ  چاغىدا  قانىداق  بىاال  قىىز  بىۇ _ ۋارقىرىىدى،  دەپ_ !گىۇي  لەقۋا دەۋاتىمەن ساڭا_ 

 باققالغا؟

 .يېنىپ ساھىلدىن_ دېدىم،_ ھە؟_ 

 !بىلىمەن نېمە يانىدىغانلىقىنى چاغدا انداقق ساھىلدىن ئۇنىڭ مەن! دۆت_ 

 .بارىدۇ ساھىلغا يېرىم ردا توققۇز توققۇز،_ 

 .تازى يسەن ئۆز ڭ پوقۇڭنى ئۆز_ 

 .سالسۇن تازا بالىنى قىز ئۇ_ ياشار، دېدى_ ماقۇل،_ 

 شۇنداقمۇ؟ تونۇيدۇ، سېنى قىز ئۇ_ مۇستافا، دېدى_ !ئۇرمايدۇ ياق،_ 

 .قىلىشىمىز سائەت-مساال_ دېدىم،_ !ئەلۋەتتە_ 

 .ماختىنىۋاتىدۇ تېخىچە_ مۇستافا، دېدى_ !قاپاقۇاش_ 

 .دەۋاتىمەن كەچۈرىۋەت ئۇنى شۇڭا_ سەردار، دېدى_ شۇنداق،_ 

! سال قۇالق گېپىمگە_ قارىدى، ماڭا! يوق ئىش ئاسان ئۇنداق_ مۇستافا، دېدى_ !ياق_ 

 ئۇ، ئىدى باققال قايسى! تۇرىسەن پساق  مېنى. بارىمەن يەرگە ئۇ يېرىمدا توققۇز مەن ئەتە

 بىىر  بىىلەن  كىۆز م  ئىۆز  ئالغىانلىقىنى  گېزىتىنىى  «جۇمھۇرىيەت» قىزنىڭ! كۆرسىتىسەن ماڭا

 .كۆرەي

 .دېدىم_ !ئالىدۇ ئەتىگەندە كۈنى ھەر_ 

 قىزنىىڭ  ئىاۋۋال  بېرىىپ  سىەن . قىلىمەن شەرەت ساڭا ئالسا_ دېدى،_ !يۇم ئاغزىڭنى_ 

 كىرگۈزمەيىىىدىغانلىقىمىزنى كومۇنىسىىت رنى  يەرگە بىىۇ . ەنتارتىۋالىسىىى گېزىتنىىى  قولىىىدىن 

 كېلىشتۇقمۇ؟. ئاتىسەن يۈزىگە يىرتىپ گېزىتنى تارتىۋالغان ئاندىن. ئېيتىسەن

 .دېمىدىم جىم-الم

 ئاڭلىدىمۇ؟ گەپلىرىمنى قۇلىقىڭ_ دېدى،_ كېلىشتۇقمۇ؟_ 

 .دېدىم_ ئاڭلىدى،_ 
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-ئۆتمە پەقەت كومۇنىست رغا مەن، ،چاكالنىڭمۇ قاپاقۇاش سەندەك_ دېدى،_ ئاپېرىن،_ 

. بولىدۇ سەندە داۋاملىق كېيىن، بۇندىن كۆز م! قالدۇرىمەن پوستىنى كەتكەن بولۇپ تۆشۈك

 خىيىال  خىام  دەپ قايتىمەن ئۆيگە! چىقىسەن يېزىشقا خەت بىلەن بىز ئاخشاملىققىمۇ، بۈگۈن

 !قىلما

 تېرىۋالىسىەن  ئىىش  ڭگەئىۆز   لىېكىن، ! كەلىدى  ئۆلتۈر ۋەتكىۈم  يەردىى   شۇ مۇستافانى

 .بېرىشتى سورىدىم، تاماكا تال بىر يەنە كېيىن. دېمىدىم نەرسە بىر! ھەسەن
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 باب بىرىنچى يىگىرمە
 

 

 ساراڭ، ئوقۇتقۇچى ر ھەممە قاراپ، قاراڭغۇلۇققا ۋە ئاچتى دەرىزىنى تۇيۇقسىزال جۈنەي 

 گۈلنىىۇر ۋارقىراۋاتىىاتتى، دەپ لەر،مىىۇئەللىم ھەمىىمە ئوقۇتقىىۇچى ر، ھەمىىمە ۋارقىرىىىدى، دەپ

 ۋە دەۋاتاتتى بالى ر، كۆرد ڭ رمۇ ئۇچۇۋاتىدۇ، دېدى، بۇ، قاپتۇ تەڭشىلىپ ۋە كۈلدى قاقاھ پ

 ھايىاتىم  مېنىڭ سەنلەرنىڭ ئۆتكۈزمىدى، تۇرۇپ قاراپ مېنى يىل بۇ ھەزىلەكلەر، جۈنەيتمۇ

 بىىلەن  فۇنىدا  بىىردىن   ۋە ۋاتاتتىۋارقىرا دەپ ئىدى، بار ھەققىڭ نېمە ئوينىشىدىغانغا بىلەن

 قىارا  بولغانىدا،  چىاغ  بۇ قىلىۋاتىسەن ئىش نېمە جۈنەي ، ئۈششش ،  كەلدى، يېتىپ جەي ن

 دەۋاتىىاتتى،  ئۇخ ۋاتىىىدۇ، ھەممەيىىلەن قوشىىنى ر، دېيىشىىتى، بولىىدى، ئىىۈ  سىىائەت كىىېچە

 وشىنى رمۇ ق ئاچىا،  قويىۇۋەت  مېنى جۈنەي ، دېدى بەرسۇن، جاجىسىنى ئال ھ قوشنى رنىڭ

 جۈنەيتنىڭ ۋە دېدى بۇنىڭدىن، يوق ئەمدى ساڭا جەي ن، ۋە دېدى بىر، بىلەن مۇئەللىملەر

 ۋە بەرمىىىدى جۈنەيىى  لىېكىن  بولىىدى، تارتىۋالمىاقچى  تامىىاكىنى قوشىۇلغان  نەشىىە قولىىدىن 

 فۇندا ۋە دېدى بولمامدىكەن، چەكسەم مەن يوق، ھېچگەپ چەكسە پۈتۈن پۈتۈن ھەممەيلەن

 يىغ بولسا ئۇنداق تۇرۇپ، ۋارقىراپ ئۈچۈن ئاڭلىتىش ئاۋازىنى چۇرۇڭدا-ۋاراڭ ۋە ىكامۇز غەلىتە

 پۈتىىۈن گويىىا ۋە بولىدى  جىىىم بىىردىن   جۈنەيتمىىۇ ۋە بوالمىىدۇ ۋارقىرىمىا،  دېىىدى، زۇۋانىڭنىى، 

 پىىاڭ قىىۇالقلىرىمنى ۋە بولىىدى قالغانىىدەك ئۇنتىىۇپ بىردەمىىدى  غەزىپىنىىى ۋە ئىىۆچمەنلىكىنى

 تۇراننىىڭ  ئانىدىن  باشىلىدى،  تولغىنىشىقا  كەلتىۈر پ  مۇزىكىسىغا پوپ نچىقىۋاتقا قىلغۇدەك

 ئارىسىدىن چىراقلىرى رەڭلىك تۇرغان ئۆچۈپ-يېنىپ ئورنىتىۋالغان ئوخشىتىپ دېسكوخانىغا

 چىرايلىىق  قىلمىايتتى،  غەمكىنىدەك  بەك لىېكىن  قارىىدىم،  جەي نغىا  مەن ۋە كېتىشىتى  چىقىپ

 قىزنى بۇ مەن ئال ھىم، غەمكىن، ھەم سۇنۇق، كۆڭلۈم ھەم كۈلۈمسىرەۋاتاتتى، تاتلىق ئىدى،

 دېىگەن  نىېمە  ھىالىم   قىىل،  يىاردەم  ماڭىا  بىلمىىدىم،  كېىرەك  قىلىشىىم  نىېمە  كىۆرىمەن،  ياخشى

 دانخىورەك  ئىرادىسىىز،  بىچىارە،  پى نلىغىان  قىلىشنى توي بولۇپ  ئاشىق مەنمۇ، ئېچىنىشلىق،

 مەكتەپنىىڭ  بىزنىىڭ  ئىاخىرى،  الرمەنمۇقىا  كىۈنگە  ئوخشىاش  ئاشىىق رغا  تۈرك ياش باسقان،

 ئىىاتقۇچە تىاڭ  كېىيىن،  لىىېكىن خورلىشىىدۇ،  قىزالرنىى  ئىىۇالر ئوخشىاش،  شەھۋەتپەرەسىلىرىگە 

 تۇتىىدىغان  مەخپىىي  ئادەمىدىن  ھەمىمە  ياغدۇرۇپ شېئىرلىرىنى مۇھەبۇەت-ئىشقى ئولتۇرۇپ

 نەرسىلەرنى كەتكەن تولۇپ بىلەن تۇيغۇالر بىچارە خىل بۇ ئىچىگە سومكىلىرىنىڭ ھۆججەت
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 ئاتىدۇ، پو ساڭا كېلىپ بىلەن خاتىرجەملىكى بولۇشنىڭ باال ئوغۇل ئاندىن قويىدۇ، يوشۇرۇپ

 ئىىۇالردەك ھېچقاچىىان مەن، ھەممىسىىىدىن، يىرگىنىىىۋاتىمەن مەتىىىن، ئويلىمىىا بەس، بولىىدى

 شىىۇنداق، شىىۇنداق، بىىولىمەن، شىىاپاقچى بىىاي، خەلقىىارالىق بىىىر سىىوغۇققان مەن بولمىىايمەن،

 ئامېرىكىىدىكى  يىلىى  كېيىنكىى  ۋە رەسىىملىرىم  بىىلەن  ررچفىولتىېن  دې كونتېس ردەگېزىتلە

 بىزنىى  ژررنىلىى " زامىان " قىلىنىىدۇ،  خەۋەر تۇرمۇشى شەخسى ئالىمىنىڭ فىزىكا تۈرك بۈيۈك

 ۋە  ئاشىكارى يدۇ  يىۈرگەنلىكىمىزنى  قولتۇقلىشىپ تاغلىرىدا ئىتالىيەنىڭ بىلەن خېنىم پاالنى

 چېغىمدا كەلگەن تۈركىيەگە بىلەن كېمەم ساياھەت شەخسى ئۈچۈن ساياھىتى ئاسمان كۆك

 بىىىىلەن ئايىىىالىم ئىىىۈچىنچى_  قىىىىزى يىىىالغۇز گىىىۈزەل ماگىناتىنىىىىڭ نېفىىىى  مېكسىىىىكىلىق

 مەن جەي ن، سەن، كۆرگىنىڭدە رەسىمىمنى يوغان بېسىلغان بېتىگە باش نىڭ«ھۈررىيەت»

 جىىق  ئەجەپ خىۇدايىم،  ۋاي چاغدا، ۇئ كۆرىمىز،  قاالرسەنمۇ دەپ كۆرىمەن، ياخشى مەتىننى

 قاراۋېتىىپ،  چىرايىغىا  گىۈزەل  خامۇش شىقان  تەسىىرىدە  نەشىە  ۋە قارىىدىم  جەي نغىا  ۋە ئىچتىم

 ھۆركىرىگەن بىرىنىڭ ئىچىدىن توپى كىشىلەر كېتىشكەن قايناپ يوقىتىپ خۇدىنى بىردىن 

 نېمىشىقىكىن،  ۋە اتىمەنئىاڭ ۋ  ئىاۋازىنى  ھۇۋلىغىان  ئەمدى خۇدايىم، ۋاي ئاڭلىدىم، ئاۋازىنى

 دەسلەپ ۋارقىراۋاتىمەن، قوشۇلۇپ ئۇالرغا مەنمۇ ۋە كەلدى ۋارقىرىغۇم ھۆركىرىگۈم، مېنىڭمۇ

 ئوخشىىاش ھايۋانغىا  قالغىىان ئامالسىىز  ئانىىدىن بوغۇزۇمىدىن،  چىقتىىى كىاكىراش  بىىىر مەنىسىىز 

 ئۇالرغا سېنىڭ يۇم، ئاغزىڭنى دېدى، مەتىن، تۇر جىم سەن گۈلنۇر، بىردىن  ھۆركىرەۋاتاتتىم

 سىىەن تىىۇرۇپ، كۆرسىىىتىپ موخىىۇركىنى قولىىىدىكى ۋە دېىىدى يىىوق، ھەققىىىڭ قوشۇلۇشىىقا

 ۋە كۈلۈمسىىېرىدىم دەپ ئوخشىايدۇ  قىلىۋاتقىان  چاخچىاق  تېخىىى مەنمىۇ  ۋە دېىدى  چەكمىىدىڭ 

 ماقۇلمۇ بولدۇم، ئىچىپ ۋىسكىينى شىشە بىر مەن دېدىمكى، بىلەن بېسىقلىق-ئېغىر ئاندىن،

 بار نەرسە جىقراق موخۇركاڭ ردىن ئارى شتۇرغان نەشە قام شمىغان بۇ سىلەرنىڭ درستۇم،

 ئەمەس، ئۆتكىىۈز پ قولغىىا-قولىدىن  مەن ئۈسىىتىگە ئۇنىىىڭ ئىچىىدە،  ۋىسىىكىنىڭ شىشىىە بىىر 

 اليىغەزەل،  گىۇي،  يىۈرەك  توخىۇ  سىالمىدى،  قۇالق گېپىمگە لېكىن تۈگەتتىم، ئۆز م ھەممىنى

 ئەسىكەرلىككە  ئۇنىىڭ  بىول،  خىجىىل  بولسىمۇ نتۇراندى ھېچۇولمىسا چەكمەيسەن، نېمىدەپ

 مەن، دەۋاتاتتى، بار، ھەققىڭ نېمە قىلىشقا قااليمىقان كېچىسىنى ئاخىرقى بۇرۇنقى مېڭىشتىن

 مانا جەي ن، قارا ئېلىپ، تاماكىنى قولىدىكى ئۇزىتىپ قولۇمنى ۋە دېدىم بولسا، ئۇنداق ماقۇل

 چەكتىم بىردەم يەنە ۋە كۆرىمەن ياخشى ىسېن تارتىۋاتىمەن، ئىچىمگە ئىسنى ئوخشاش ساڭا

 گۈلنۇر چاغدا شۇ ۋە بەردىم قايتۇرۇپ چېكىپ بىردەم يەنە ۋە دېدى مۇنداق مانا ھە، گۈلنۇر، ۋە

 مەتىن، قارا ۋە كەتتى كۈلۈپ قاقاھ پ ۋە جەي ن قىلدى دىققەت قاراۋاتقانلىقىمغا ساڭا مېنىڭ

 كېىرەك  چېكىشىىڭ  جىىق  تېخىمىۇ  ئۈچىۈن  يېتىشىش ئۇنىڭغا دېدى، ئۇچىۋاتىدۇ سېنىڭكىمۇ

 گۈلنۇر، ۋە قىلمىدىم گەپ ۋە ئويلىدىم دەپ دېدى، سېنىڭكى  سېنى جەي ن، مەن، ۋە دېدى
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 مانا قارا مەتىن، بولمىساڭ، چاققان گۈلنۇر ۋە قىلمىدىم گەپ مەن ۋە دېدى كەلتۈرەمسەن ئۇنى

 ئورالغىان  تىوم  ۋە دېىدى  دۇكەلتۈرىۋالىى  ئىنىدەككە  فىكىرەت  قويىىۋاتىمەن،  يېزىىپ  يەرگە مىاۋۇ 

 ئىۇ،  ۋە ئۈنچىقمىىدىم  مەن ۋە قىلىدى  ھەرىىكەت  بىىر  يېزىۋاتقانىدەك  بىىلەن  ئىۇچى  تاماكىنىڭ

 قۇيۇپ ھاراق ررمكامغا مەن ۋە كۆتۈر ۋەتتىم ررمكىنىمۇ قولۇمدىكىنى دېۋىدى، قېنى فىكرەت

 يەنە نۇرگۈل مېڭىۋېدىم سۇغۇرۇلۇپ يەردىن ئۇ دەپ چىقمىسۇن چاتاق بولۇپ دېگەن كېلەي

 زەيىىنەپ كەلىدى  نەدىىن  يۈرسىەم  ئىىزدەپ  شىشىىنى  قىاراڭغۇدا  مەن ۋە كۈلىدى  قاقىاھ پ  بىىر 

 مۇزىكىمۇ قارا مەتىن، قاالي ئۆتۈنۈپ دېدى، ئوينايلى تانسا كەل، ۋە ئېسىلدى ماڭا بىردىن 

 ئەتىىدىن  مېنىى  قويىۇڭ ر،  قاراپ ئېسىلىۋېدى، ماڭا ئۇ مەن دېدىم ماقۇل  ۋە گۈزەل شۇنداق

 دېگەن زەينەپ مەن قاراڭ ر، مانا قالماڭ ر، دەپ يۈرىيدۇ قىلىپ خىيال جەي ننى كىچەكەچ

 قىارنى  خىۇددى  چىۈنكى  سىىقىلدى،  ئىچىىم  بىردەمدى  لېكىن ئويناۋاتىمەن، تانسا بىلەن كاۋا

 قىىىالتىس  مەن قىسىىىىپ،  كىىىۆزلىرىنى  ئوخشىىىاش  مۈشىىىۈككە  خىىىاتىرجەم  تويغىىىان  يىىىېڭى  

 قىلسىىام قانىىداق مەن ۋە ئىىىدى باشىىلىغان كېتىشىىكە ينىىاپئو دېگەنىىدەك ررمىانتىكمىكەنمەن 

 چىراق رنىى  قىلسۇن، قەھىر ئال ھ تەپتى، بىرنى كاسامغا بىرسى تۇرىۋېدىم دەپ قۇتۇالرمەن

 يوغىان  ئىۇ  قاراڭغۇلۇقتىا  مەن ۋە ۋارقىرىشىىۋاتاتتى  دەپ سۆيۈشۈڭ ر سۆيۈشۈڭ ر، ئۆچۈر پ،

 بىلەن شىشىلەر ۋە كەتتىم چىقىپ ۇغۇرۇلۇپس ئىتتىرىۋېتىپ نېمىنى بىر ئىسسىق ياستۇقتەك

 ماقۇل، تەگدى، كېلىپ ياستۇق بىر راس  يۈز مگە يۈرسەم، ئىزدەپ دەپ نەدىدۇر ئىستاكان ر

 ئاۋازىنى توۋلىغان ۋايجان تۇرگاينىڭ ۋە ئاتتىم مۇش  بىر قاراڭغۇدا مەنمۇ قى مدۇق، شۇنداق

 قىىاراپ دۆتىتەك  ماڭىىا ئۇنىىڭ  ۋە الىدىم ق ئۇچرىتىىىپ ۋەداتنىى  ئىشىىىكىدە ئاشىخانا  ۋە ئاڭلىىدىم 

 ھە،-بولىدى  ئىش قالتىس ئەجەپ ئاكا كېلىپ يوپۇرۇلۇپ ماڭا ئاندىن ۋە كۆرد م تۇرغىنىنى

 خەۋىرىىڭ  سېنىڭ ئاكا  ھالدا، قالغان ھەيران ئۇ ۋە دېدىم ئىش قالتىس نېمە مەن، ۋە دېدى

 بىىر  بېسىىق -ئېغىىر  ۋە مەسىئۇلىيەتچان  ۋە دېىدى  پۈتۈشىتۇق،  قىلىشىقا  تىوي  ھازىر بىز يوقمۇ،

 ۋە دېدى ئاكا، بولماپتىمۇ قالتىس ۋە قويدى مۈرىسىگە سامانىڭ مېھرىۇان رچە قولىنى ئەردەك

 قىلىشىقا  تىوي  بولىدى،  ئىىش  قىالتىس  دېىدى،  شىۇنداق،  ۋە دېىدىم  بوپتىۇ،  قالتىس بەك مەن،

 غاندەكيىغ يدى سەما ۋە سۆيۈشتۇق قۇچاقلىشىپ يېڭىۇاشتىن ۋە تەبرىكلىمەمسەن پۈتۈشتۇق،

 يەنە ۋە تۇتۇۋالدى يەنە مېنى ۋەدات تۇرسام دەپ قاچاي ئەمدى قالدىم، ھەيران مەن ۋە تۇراتتى

 بىزنىى  قېلىپ كۆر پ قىز ئىنگىلىز ئاۋۇ سۆيۈشۈشلىرىمىزنى بۇ مەن ۋە سۆيۈشتۇق قېتىم بىر

 بەچچىىىگە بىرىنىىى يەنە ھەممەيلەننىىىڭ مەكتەپىىتە، ۋە قورقتىىۇم دەپ قىىاالرمۇ دەپ بەچىىچە

 سىاراڭ ر،  بەرسىۇن،  جاجىاڭ رنى  ئىال ھ  ئەسىلىدىم،  يۈرىيىدىغانلىقىنى  كويىىدا  رىشىنىڭ چىقى

 خۇداغىا  قىلىشىىدۇ،  مىازاق  دېيىشىپ بەچچە يوق رنى تۈكى ئازغۇن ر، قاپاقۇاش ر، كېسەللەر،

 بۇرۇتمىۇ  خالىسىام  بولىىدۇ،  دېيىشىكە  بىار  ئەلىۋەتتە،  بارمۇ، بار، تۈكلىرىم مېنىڭ شۈكرى مىڭ
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 سىۇاليمان  قېىتىم  بىىر  گەرچە تۈكلىۈك،  دېىگەن  مەن كەتمىسىىمۇ،  يارىشىىپ  بەك قويااليمەن،

 قالغانىدا  ئىۇخ پ  ئىۇ  قېىتىم  بىىر  لېكىن بولسىمۇ، ئاتقان پو قىلىپ مازاق مېنى ئېيىق دېگەن

 مۇشۇنداق چۈنكى ئالغانىدىم، دەردىمنى قىلىپ شەرمەندە ياتاقتا پۈتۈن چىقىۋېلىپ ئۈستىگە

 گىۇي ر،  شىاپاقچى  بىۇ  قىلىشىىدۇ  بىوزەك  ئىادەمنى   قىلغاندەك جەمگە بىچارە بولسام قىلمىغان

 كېتىسىەن،  قىلىىپ  نېمانچە مەتىن، بېسىۋال ئۆز ڭنى لېكىن قۇترايدىغان ر، توڭگۇز ئىچىدە

 جاپىا  يىىل  بىىر  يەنە دۆلىتىىدە  كالۋاالرنىىڭ  بۇ لېكىن يۈرىيسەن، ئامېرىكىدا سەن يىلى كېلەر

 ئامېرىكىغا يىلى كېلەر قىسىنچىلىقىدىن پۇل ئەگەر مەن نىلگۈن، بىلەن فارۇق ۋە چېكىسەن

 ئىاخىرى  ۋە ئويلىىدىم  دەپ بار، كۈنۈڭ ر كۆرىدىغان مەندىن چاغدا ئۇ بولسام، بارالمايدىغان

 يوغىان  تۇرانمىۇ  يىغ پتىۇ،  ھۈليىا  كىۆرد م؛  تۇراننى بىلەن ھۈليا يەردە ئۇ ۋە تاپتىم ئاشخانىنى

 مىۇش  بىر كۈچەپ ۋە كۆتۈردى بېشىنى كۆر پ مېنى تىقىۋاپتۇ، تېگىگە جۈمەكنىڭ بېشىنى

 ۋە دېىدى  يەردە، ئىاۋۇ  ررمكىى ر  دېۋېىدىم،  نەدە ررمكى ر بىلەن شىشە مەن، ئاندىن ۋە ئاتتى

 ھېچيەرنى يەنە ۋە دېدى ئەنىغۇ يەنە، دېۋېدىم، نەدە يەنە، مەن ۋە كۆرسەتمىدى يەرنى ھېچۇىر

 ۋە ئېسىلدى ھۈلياغا تۇران باشلىغاندا، رۇشقائاختۇ ئىشكاپ رنى مەن ئاخىرى ۋە كۆرسەتمىدى

 مەن، كېتىشىتى،  سۆيۈشىۈپ  قىزغىن قومۇرىۋېتىدىغاندەك، چىشلىرىنى غاجاپ بىرلىرىنى-بىر

 ئاۋاز باشقىچە كېيىن ئازدىن بىر ۋە جەي ن ئويلىدىم قىلىدىغانلىقىمىزنى ئاشۇنداق بىزنىڭمۇ

 ھاسىىراپ  ھۈليىا،  ئاجرىتالىغىان  ئىاغزىنى  ئاغزىدىن تۇراننىڭ ئاندىن ۋە باش شتى چىقىرىشقا

 بىىردىن   تىۇران  دېۋېىدى  كېتىىدۇ،  ئۆتىۈپ  كۈنلەرمىۇ  بۇ جېنىم، كېتىدۇ ئۆتۈپ بۇمۇ تۇرۇپ،

 بارىىدۇ،  ئەركەكلەر دېگەن ئەسكەرلىككە چۈشىنەمتىڭ، ئەسكەرلىكنى سەن ۋە تەلۋىلەشتى

 ئەسكەرلىككە يۇۋېتىپ،قو قوللىرىنى تۇرغان قۇچاق پ ھۈليانى تەلۋىلىشىپ تېخىمۇ ۋە دېدى

 سىىەن ۋە سىىالدى مۇشىى  بىىىر يەنە د مىىۇەمگە ۋە توۋلىىىدى دەپ ئەمەس، ئەركەك بارمىغىىان

 ئىشىىنىدىغان  بەك ئىۆزەڭگە  كۈلىۋاتىسىەنغۇ،  يەنە سىەن،  ئەركەكمىۇ  دېدى، سەن، ئەركەكمۇ

 ئەركەك قانچىلىك قېنى باقايلى كۆر پ باقايلى، ئۆلچىشىپ بولسا ئۇنداق كەل ئوخشىمامسەن،

 دېىدى،  قىلىۋاتىسىەن،  نىېمە  ھۈليىا،  ئاپىرىۋېدى، تۈگمىسىگە ئىشتىنىنىڭ قوللىرىنى ۋە سەن

 كېىيىن  كۈنىدىن  ئىككىى  دېىدى،  بوپتىۇ  ئىۇ،  ۋە دېىدى  قىلمىا،  ئۇنداق تۇران، قاالي ئۆتۈنۈپ

 دەپ نېمە داداڭ ھۈليا، ۋە دېدى بوالمدۇ، ئوينايمىز، مۇشۇنداق كەچتىمۇ ئەتە لېكىن ماڭىمەن،

 ۋارقىرىىدى،  دەپ پىوق،  ئاغزىغىا  نىجىسىنىڭ  ئۇنىداق  تىۇران،  ۋە دېىدى،  قىلىمىز، اققاند قالسا

 ئوتتىۇرىنى  تولۇق دەپ  ئارزۇيۇڭنى سېنىڭ مېنىڭ، بول، دادىدەك بولساڭ دادا بەس، بولدى

 كۆڭلۈمنىىڭ  بوالمىدىكەن،  ئەۋەتسىەڭ  ئەسىكەرلىككە  ئۈچىۈن   شۇنىڭ كېرەكمۇ، پۈتتۈرىشىم

 چۈشىىىنىپ كىىۆڭلىنى ئوغلۇڭنىىىڭ گىىۇي، غىىى پ التىىا مسىىەن،بىلە يېرىملىقىنىىى قانچىلىىىك

 ماشىىىناڭنىڭمۇ بىىارمۇ، گەپ قانىداق،  بولمىىايمەن ئىىادەم مەن سىەن،  دادا قانىىداق باقمامسىەن، 
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 ئاپىرىپ ئۇنىمۇ تۇر، قاراپ ئاالي، بىر مېرسېدىزىڭنى مۇشۇنداق، چىقىرىۋېتىمەن ۋەتىۋەرىكىنى

 چىقىىراپ  دەپ يىاق  دەۋاتاتتى، قالسۇن، بىلىپ ا،ھۈلي بولسام چاپلىۋەتمەيدىغان تۈۋر ككە بىر

 ئاتتى مۇش  بىر يەنە ماڭا تۇران ۋە دېدى قاالي، ئۆتۈنۈپ تۇران، قىلما ئۇنداق ھۈليا، كەتتى

 ۋە باشىىلىدى  تولغىنىشىىقا  كەلتىىۈر پ مۇزىكىغىىا  پىىوپ  ئاڭ نغىىان ئىچىىىدىن  تۇيۇقسىىىزال ۋە

 ۋە ئىسىىلىرى  تاماكىىا شىىتۇرۇلغانئارال نەشىىە ۋە قى تتىىى قالغانىىدەك ئۇنتىىۇپ ھەممەيلەننىىى

 غايىپ ئارىسىدا نۇرلىرى رەڭگارەڭ چىراق رنىڭ تۇرغان يېنىپ-ئۆچۈپ ھالدا ماس مۇزىكى رغا

 ئاندىن قۇيدۇم، ھاراقنى ئاخىرى مەنمۇ ۋە كەتتى يۈگۈر پ كەينىدىن ئۇنىڭ ھۈليا ۋە بولدى

 بىىىردىن  مەن ۋە رىمىىىزكى يالىڭىىا  دېڭىزغىىا مىىاڭ، سىىەنمۇ مىىاڭە، قالىىدىم، ئىىۇچراپ تۇرگايغىىا

 ۋە يىوق  قىىزالر  ئەلىۋەتتە  گىۇي،  دۆت كۈلىدى،  ئىۇ  ۋە دېىدىم  كىىم،  كىم كەتتىم، ھاياجانلىنىپ

 قانىداق  ئىادەم  ھەممە جەي ن، ئويلىدىم سېنى ۋە قالدىم ھەيران مەن دېۋېدى يوق، جەي نمۇ

 ھېچنىمىنىىى  باشىىقا  سىىەندىن كۆرىىىدىغانلىقىمنى،  ياخشىىى سىىېنى  مېنىىىڭ قالىىدى  بىلىىىپ

 تۇمان ئىس، نەدىسەن، جەي ن ئويلىدىم، دەپ قېلىشتى، بىلىپ قانداق ئويلىمايدىغانلىقىمنى

 جەي ن، ئىزلىدىم سېنى بولمامدۇ، قويسا ئېچىپ بولسىمۇ دەرىزىلەرنى ئىچىدە، مۇزىكىنىڭ ۋە

 ئاخىرىىدا  ۋە كەتىتىم  جىددىيلىشىىپ  ۋە ئىزلىىدىم  ئىزلىىدىم،  قىلسىۇن،  قەھىر  ئال ھ نەدىسەن،

 مەتىن، بېسىۋال ئۆز ڭنى كۆر پ، بارلىقىنى فىكرەتنىڭ يېنىڭدا ۋە ئويناۋاتقانلىقىڭنى لئۇسسۇ

 خۇدۇمنى ئىچىۋاتىمەن، ۋىسكىي ئولتۇردۇم، يەردە بىر بېرىپ قىلىمغاندەك پەرۋا ۋە قىلما پەرۋا

 بىرسىى  قالدى، توختاپ مۇزىكا بىردىن  خۇدايىم، ۋاي ئوي ۋاتاتتىم، دەپ يوقاتتىم، بولۇشىچە

 تەبىىىقە ئوتتىىۇرا قەدىرئەھىۋال،  ھەممىسىىى شىەرىڭنى،  ئىىالە قويىىدى، نىى ①ھاۋاسىىى قاسسىاپ 

 ھامىان   شىۇ  پەدىىگە  يېڭىى  بىۇ  بولغاچقىا،  بولۇشىقان  چىوڭ  كىۆر پ  تىويلىرىنى  كىشىلىرىنىڭ

 ساڭا چاندۇرماي جەي ن، تۇتتۇم قولۇڭنى بىر سېنىڭ مەن ۋە تۇتۇشىۋاتىمىز قول ۋە كۆنۈشتى

 خۇدايىم، ۋاي باشلىدۇق، چۆرگىلەشكە ۋە تۇتتى فىكرەت قولۇڭنى بىر ەنەي ئەلۋەتتە، قارىدىم،

 قىول  ۋە ئوخشىاش  تويلىرىدىكىگە تۇققانلىرىمىزنىڭ يىراق ھاممىلىرىمىزنىڭ، بۇ، پەدە قانداق

 ئۆيدە مېھمانخانا قالدۇق، بولۇپ پويىز بىر ئۇزۇن بۇزۇلىۋېدى ھالقا شەكىللەنگەن تۇتۇشۇپ

 ۋە كىرىۋاتىمىز ئىشىكتىن بىر يەنە چىقتۇق، كەتتى، چىقىپ ھويلىغا ىمىزقۇيرۇق ئايلىنىۋاتىمىز،

 دەپ قىىاالر، دەپ نىىېمە قوشىىنى ر ۋە قىلىىدىم ھىىېس قىىولىنى ئىسسىىىق جەي ننىىىڭ مۈرەمىىدە

 ئايرىلىپ فىكرەت لېكىن قالدۇق، چۈشۈپ بىز يەردە ئۇ ۋە كىردۇق ئاشخانىغا ۋە ئوي ۋاتىمەن

 قارىغا  ئېچىپ توڭ تقۇنى سەمانىڭ ئاشخانىدا ۋە جەي ن ۇققالد  ئىككىمىز بىز ۋە قالمىدى

 ئەمدى جېنىم، ماڭە ئوخشاش، ئەرگە بىر بېسىق-ئېغىر ۋەداتنىڭ ۋە كۆردۇق يىغ ۋاتقانلىقىنى

 بىر يىغلىغۇدەك يەردە ئۇ خۇددى سەما، ۋە ئاڭلىدۇق دېگىنىنى قوياي، ئاپىرىپ ئۆيۈڭگە سېنى

 قاالر، دەپ نېمە ئاناڭ ۋەدات، ۋە يىغ ۋاتاتتى قارىغىنىچە ەئىچىگ توڭ تقۇنىڭ باردەك نەرسە
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 ھېلىىتىن  سىەن  لىېكىن  دەۋاتىاتتى،  ئىۆ ،  ئانامغىا  مەن سەما ۋە دەۋاتاتتى كەتتى، بولۇپ كە 

 بەر پىچىاقنى  قولۇڭىدىكى  ھېچۇولمىسىا  ۋەدات، ۋە دېىدى  تۇردۇڭ، بولغىلى بىر بىلەن ئۇنىڭ

 بىىر  ئاجايىپ خۇددى بۇ چاغدا بۇ مەنمۇ ۋە ئاتتى يەرگە پىچاقنى قولىدىكى سەما دېيىشىگە،

 سېنى ۋە جەي ن قويدۇم مۈرەڭگە قوللىرىمنى ئۈچۈن قوغداش خەتەرلەردىن سېنى ۋە ئىشتەك

 مانىا  بىىرلىكتە،  ئىككىمىىز  بىىز  شىۇنداق،  يۆلەنىدىڭ،  ماڭىا  سەن ۋە چىقىرىۋەتتىم ئاشخانىدىن

 بەك مەن ۋە سەكرىشىۋاتاتتى ىۋاتاتتى،ۋارقىرىش ھەممىسى كىردۇق، ئىچىگە قويۇڭ ر، كۆر پ

 ئايرىلىپ مەندىن تۇيۇقسىزال جەي ن لېكىن يۆلەنگەنىدىڭ، ماڭا سەن چۈنكى ئىدىم، خۇشال

 دەپ بىىارايمۇ، كەينىىىدىن قالىىدىم، بىلىىمەي كەتكىنىنىىى نەگە قالىىدى، كېتىىىپ يۈگىۈرگىنىچە 

 بىللە بىز قارىسام بىر يەنە ،تۇرۇپتىمەن يېنىدا جەي ننىڭ يەنە مەن قارىسام شۇنداق تۇراتتىم،

 لېكىن يوق، يەنە قارىسام كېيىن ۋە تۇتۇۋاپتىمەن قولىنى قارىسام بىر يەنە ئويناۋېتىپتۇق، تانسا

 ۋە تىۇراتتىم  ئىۆرە  ئاران ۋە خوشال بەك مەن ۋە كەتتى بولۇپ ئېنىق ئىش ھەممە بوپتۇ، نېمە

 جەي ن كەتتىم قورقۇپ بەك مەن ۋە ئويلىدىم كۆرەلمەيدىغانلىقىمنى ئىككىنچى  ئەمدى سېنى

 ئۈمىدسىىزلىك  ۋە ئويلىدىم كۆرگۈزەلمەيدىغانلىقىمنىمۇ ياخشى ئۆز منى ساڭا نېمىشقىكىن ۋە

 جەيى ن،  تارتىۋاتىدۇ، سېنى كۆڭلۈم جەي ن، نەدىسەن جەي ن، ئىزدەۋاتىمەن سېنى ئىچىدە

 يىرگىنىشلىك بۇ ،نەدىسەن جەي ن جەي ن، كۆرىمەن ياخشى بەك سېنى نەدىسەن، جەي ن

-ۋارقىراش پەشۋاالر،-مۇش  ۋە ياستۇق ر ئېتىلىۋاتقان نۇرلىرى، چىراق رەڭگارەڭ تۈتەك،-ئىس

 خىۇددى  ۋە ئىىزدەۋاتىمەن  سىېنى  جېىنىم،  نەدىسىەن  ئىچىدە مۇزىكىنىڭ– ناخشا ۋە جاقىراش

 يىوق  مېنىڭ بار، ئانىسى قويىدىغان سۆيۈپ بارغاندا ئۆيىگە ھەممەيلەننىڭ چېغىمدا كىچىك

 ھىېس  يالغۇز ئىنتايىن ئۆز منى ئاخىرلىرىدا ھەپتە ياتاقتا، چاغلىرىمدىكىدەك، ئويلىغان دەپ

 مېنىىىى ئۆيىىىدە  ھاممامنىىىڭ  ۋە كەتىىىكەن بولىىۇپ  ئىىۆ   يالغۇزلۇققىىىا ۋە ئىىۆز مگە  ۋە قىلغىىان 

 ئىۆز منى  ئوخشىاش،  چاغلىرىمىدىكىگە  ئويلىغىان  كۆرمەيىدىغانلىقىنى  ياخشىى  ھېچكىمنىڭمۇ

 مېنىىىڭ بىىارلىقىنى، پىىۇلى ھەممىسىىىنىڭ ۋە قىلىىىۋاتىمەن ھىىېس يىىالغۇز ەكتىكەنىىد ۋە بىچىىارە

 ۋە ئىجادچىانلىقىم  يارىتىىپ،  كەشىپىيات ر  ئۇلىۇغ  شىۇڭا  ۋە ئىوي ۋاتىمەن  يىوقلىقىنى  پۇلۇمنىڭ

 بىىۇ جەيىى ن، لىىېكىن كېىىرەك، ئايلىنىشىىىم بايغىىا كاتتىىا ئامېرىكىىىدا بىىىلەن پاراسىىىتىم-ئەقىىىل

 يەردە شىۇ  خالىساڭ قەيەرنى سەن زۆر رىيىتى، نېمە بېرىشنىڭ ئامېرىكىغا ۋە قىيىنچىلىق رغا

 دۆلەتمۇ يوق تايىنى ئۇنچىلىك تۈركىيە بولىدۇ، قالساقمۇ يەردە بۇ خالىساڭ بولىدۇ، ياشىساقمۇ

 ئاخىرلىشىدۇ كۈنى بىر ھۆكۈمەتسىزلىكمۇ كور بۇ ئېچىلىۋاتىدۇ، دۇكان ر يەرلەر، يېڭى ئەمەس،

 دۇكىان ردىنمۇ  ئىسىتانۇۇلدىكى  نەرسىىنى  ھەرقانىداق  ېتىلىۋاتقانسى  ئامېرىكىىدا  ۋە ياۋررپا ۋە

 تىۆت  ئىون  نەق يانچۇقۇمدا تاپتا شۇ ۋە ئىشلەيدۇ بەك كال م مېنىڭ قى يلى، توي تاپااليمىز،

 پۇلنىڭ خالىساڭ ياكى ئۆسىمەن ئىشلەپ يەردە بىرەر يوق، بۇنچىلىك ھېچكىمدە بار، لىرا مىڭ
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 بىللە جەي ن، نەدىسەن جەي ن، ئەمەسمۇ شۇنداق بولىدۇ، ئىشەنسەكمۇ ئەمەسلىكىگە مۇھىم

 چىقىىپ  ماشىنىسىىغا  فىكرەتنىىڭ  بولمىسىا  ياكى جەي ن، نەدىسەن ئوقۇيمىز، ئونىۋېرسىتېتتا

 خىۇدا،  ۋاي مانا، جەي ن، كۆرىمەن ياخشى بەك سېنى مەن بولمايدۇ، يا،-قالدىڭ رمۇ كېتىپ

 كىچىكىىم،  يالغۇزۇم، مېنىڭ كۆرد م، ولتۇرغانلىقىڭنىئ يالغۇز بۇلۇڭدا بىر يەردە، ئاۋۇ سېنىڭ

 بولمىسا ياكى ئېيتساڭچۇ،  ماڭا بار، دەردىڭ نېمە بولدى، نېمە پەرىشتەم، گۈزىلىم، بىچارەم،

 نېمىشىقا  سىەن  ئولتىۇردۇم،  يېنىڭىدا  ۋە دېگىنە قىلىۋاتامدۇ، بىئارام داداڭ بىلەن ئاناڭ سېنىمۇ

 ئاخىرىىدا  ۋە ئۈنچىقمىىدىم  دېمىىدىم،  لىېكىن  كەلدى، مدېگۈ پەرىشان ۋە ئۈمىدسىز بۇنچىلىك

 ئەڭ ئاغزىمدىن ئوخشاش چاغدىكىگە ھەر باشلىۋېدىم، قىلىشقا گەپ دەپ كوچى ي ئاغزىڭنى

 ۋە دېدىم ئوخشىمامسەن، كەتكەن ھېرىپ بەك ۋە تۆكۈلۈۋاتىدۇ گەپلەر پەلىپەتىش يوق، تايىنى

 يەنە مەن ۋە دېدىڭ ئاغرىۋاتىدۇ، بېشىم ئاز ىرب ھەئە، مەنمۇ، ھالدا، ئەستايىدىل گېپىمگە سەن

 ناخشىىا ۋە سىىقىلىش  ئىىىچ ۋە ئولتىۇردۇم  دېىمەي  جىىىم-الم ھىازا  بىىىر تاپالمىاي  گەپ دەيىدىغان 

 كىۈچكە  ھايىاتى  ۋە جىاراڭلىق  سىەن  تىۇراتتىم  دەپ ئىۆلەي  چۇرۇڭلىرىىدىن  ۋاراڭ مۇزىكىنىىڭ 

 نېمانچە سەن قاراپ چىرايىمغا ەكبۇتت ۋە دۆتتەك مېنىڭ ۋە كۈلد ڭ قاقاھ پ بىر ھالدا تولغان

 ۋە دېدى قانچە، يەتتە ئون كەرە يەتتە يىگىرمە باقە، دەپ ۋە دېدى مەتىن، يېقىملىق ۋە ئوماق

 مۈرەڭگە سېنىڭ قولۇمنى ۋە كەلدى ئاچچىغىم ئۆز مگە تۇرۇپ  نېمىشقىكىن مېنىڭ چاغدا ئۇ

 سېنىڭ ۋە يۆلەندى ۋە ن شتىيېقى مەيدەمگە ئاستا بېشىڭ گۈزەل سېنىڭ ئاندىن ۋە ئۇزاتتىم

 تېنىڭنىڭ ۋە چاچلىرىڭنىڭ ئىدى، بەخ  بىر ئىشەنگۈسىز بۇ تۇرۇۋاتىمەن، سېزىپ بېشىڭنى

 سىرتقا بىردەم ۋە دېدىڭ مەتىن، تىنجىقكەن بەك يەر بۇ سەن ئاندىن ۋە پۇراۋاتىمەن ھېدىنى

-ۋاراڭ ەيىىنەتم بىىۇ بىىىرلىكتە بىىىز خىىۇدايىم، تىىۇردۇق، ئىىورنىمىزدىن ھامىىان شىىۇ چىقامىىدۇق،

 قولىۇم  مېنىىڭ  مانىا  ۋە چىقىىۋاتىمىز  سىىرتقا  بىرلىكتە شۇنداق مانا، مانا، ئىچىدىن چۇرۇڭنىڭ

 مەنىسىز، بۇ تۇرۇپتۇق، يۆلەپ بىرىمىزنى-بىر يۆلىنىۋاپتۇق، بىرىمىزگە-بىر ۋە مۈرەڭدە سېنىڭ

 چارىسىىز،  بولغىان  قانات-قول بىلەن سۆيگۈلىرى بىرىگە-بىر دۇنيادا مەينەت ۋە قورقۇنچلۇق

 ۋە مۇزىكىىىىىدىن-ناخشىىىىا تۇترۇقسىىىىىز بىىىىۇ قېچىىىىىۋاتىمىز مەشىىىىۇق ردەك-ئاشىىىىىق يىىىىالغۇز

 ۋە بىوش  ۋە جىمجىى   ۋە قويىدۇق  تاشى پ  كەينىمىزدە ھەممىسىنى مانا ۋە قااليمىقانچىلىقتىن

 قەھۋەخانى رنىىڭ  يىراقتىكىى  ۋە كېتىىۋاتىمىز  بىللە ئاستىدا دەرەخلەرنىڭ كوچى ردا، مەيۈس

 چۇڭقىىۇر ئەمەس، مىىۇھەبۇىتى  پەقەت ۋە قىاراۋاتىمىز  نۇرلىرىغىىا چىىراق  مجىىى جى ۋە رەڭلىىك 

-بىر ئوخشاش مەشۇق رغا-ئاشىق قىلدۇرغان ھەسەت كىشىلەرنى بىلەنمۇ رىشتىسى درستلۇق

 ساپ ساڭا مەن ۋە پاراڭلىشىۋاتىمىز بىلەن مۇھەبۇەت-مېھىر چۇڭقۇر چۈشىنىشىپ، بىرىمىزنى

 بىلەن دادىسى جەي نمۇ ۋە بېرىۋاتىمەن سۆزلەپ ھەققىدە ىكىئىكەنل گۈزەل نەقەدەر ھاۋانىڭ

 ئىىادەم بىىىر ياخشىى  ئەسىىلىدە دادىسىىىنىڭ ۋە كەتمەيىدىغانلىقىنى  قورقىىۇپ ئىىانچە ئانىسىىدىن 
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 مەن ۋە بېرىۋاتىىىدۇ سىىۆزلەپ قالغىىانلىقىنى كەينىىدە  زاماننىىىڭ ئىىازراق لىىېكىن ئىكەنلىكىنىى، 

 بىىلەن  ئانام ئېرىشەلمىدىم، پۇرسىتىگە تونۇش ياخشى بەك ئانچە ئۇالرنى ئەپسۇسلىنارلىقى،

 بىارلىقىنى،  كۆرگۈسىى  دۇنيىانى  ئۆزىنىڭ جەي ن ۋە ئېيتتىم كەتكەنلىكىنى ئۆلۈپ دادامنىڭ

 بۇنداق مېنىڭ سەن ۋە بەردى سۆزلەپ بارلىقىنى بولغۇسى مۇخۇىر ئوقۇپ، كەسپىدە ئاخۇارات

 ئىىىش ھىىېچ تىۇرىمىز،  ئېچىىىپ لكۆڭىۈ  مۇشىىۇنداق داۋاملىىق  بىىىز دېىدى،  قارىمىىا، تۇرغىنىمغىا 

 نېمىدى، ئىسمى دەيمەن، بولسام ئايالدەك ھېلىقى مەن يوق، بولغۇم مۇنداق لېكىن قىلمايمىز،

 قىلىىىدىغان، زىيىىارەت كىشىىىلەرنى مەشىىھۇر داۋاملىىىق ھېلىقىىى ئايىىال، مىىۇخۇىر ئىتالىيەلىىىك

 ىلىىمەن، ب مەنمىۇ  شىۇنداق  ئۆتكىۈزگەن،  سىۆھۇەت  بىىلەن  سادات ئەنۋەر بىلەن، كىسسىنگېر

 بىلىملىك خېلى سەن كېرەكلىكىنى، بولۇش ساپالىق ۋە بىلىملىك بەك ئۈچۈن بولۇش ئۇنداق

 قارا، ھەققىم، مېنىڭمۇ ياشاش ئوقۇيالمايمەن، كىتاب كەچكىچە ئەتىدىن مەن لېكىن مەتىن،

 ئوقىۇش  يولىىدا  دېگەننىمىۇ  كىتىاب  بار، ئوينىغۇم كۆچەلىدىم، سىنىپ قىينالماي  مەن يىل بۇ

 ئاخىرى ئوقۇيتتى، كىتاب كۆپ بەك بولىدىغان، باال بىر ئاشۇنداق مەكتەپتە بىزنىڭ ەكتە،كېر

 مەن مەتىىن،  قارايسىەن  قانىداق  سىەن  ئەكەتتى، درختۇرخانىسىغا ساراڭ ر قالدى، ئېلىشىپ

 تىېخىچە  سەن ۋە ئوي ۋاتىمەن ئىكەنلىكىڭنى گۈزەل سېنىڭ پەقەت قارىمايمەن، ھېچقانداق

 ۋە تىۈركىيە  ۋە ھەققىدە پى نلىرىڭ كەلگۈسى درستلىرىڭ، مەكتىپىڭ، اداڭ،د سۆزلەۋاتىسەن،

 كوچا گۈزەلسەن، ھەقىقەتەن سەن ۋە ھەققىدە ئوي يدىغانلىقىڭ نېمىلەرنى توغرۇلۇق ياۋررپا

 يىىۈزلىرىڭگە ئۆتىىۈپ شىىۇڭغۇپ ئارىسىىىدىن يوپۇرماق رنىىىڭ نىىۇرلىرى غىىۇۋا چىراقلىرىنىىىڭ

 تولىىۇپ بىىىلەن مەسىىلىلەر  مىىۇرەككەپ ھاياتىىىڭ پاتقىان،  خىيال رغىىا گۈزەلسىىەن، چۈشىكەندە 

 قالغان چۈشۈپ پىشانەڭگە ۋە گۈزەلسەن چېغىڭدا چەككەن تاماكا ھالدا غەمكىن كەتكەندەك

 گىىۈزەلكى، شىۇنچىلىك  ئىىۇ ئىاھ،خۇدا،  گۈزەلسىەن،  تاشىىلىغاندىمۇ كەيىنىگە  سىىكىلەكلىرىڭنى 

 دېدىم كىرەيلىمۇ ساھىلغا بىردىن  ۋە كېلىدۇ بولغۇسى بالىلىق بىر ئۇنىڭدىن دەرھال ئادەمنىڭ

 ۋە كىردۇق ساھىلغا ۋە بولىدۇ دېدى، ھە جىمجى ، يوق، ھېچكىم ئوبدان، دېگەن نېمە قارا ،

 قولىغىا  سىېلىپ  ئايىاغلىرىنى  جەيى ن  چېغىمىىزدا  كېتىۋاتقىان  ئۈستىدە قۇم ھالدا تىنسىز-ئۈن

 تۇراتتى، پارقىراپ يورۇقتا بىر ەنبىلمىگ چۈشىۋاتقانلىقىنى نەدىن مەن پۇتلىرى ۋە ئېلىۋالدى

 سۆزلەشكە يەنە ئىش رنى بولغان قىلماقچى ھاياتىدا ۋە مەكتىپى ۋە ماڭدۇق بوي پ قىرغاقنى

 قولۇمغىا  ماڭىا  ئىۇ  چاغدا شۇ ۋە تىقتى سۇغا قاراڭغۇ پۇتلىرىنى گۈزەل ئۇ ئاخىرىدا ۋە باشلىدى

 ۋە قوپىال  چېغىدا قىلىۋاتقان پگە پولتۇڭلىتىپ سۇنى ۋە بىلىندى غەنىمەتتەك بىر چۈشكەن

 ۋە بىلىندى چىدىغۇسىز ۋە ئىشەنگۈسىز ۋە ئەرزىمەس ۋە قاغىشتەككۈر ۋە ررھسىز ۋە جەلىپكار

 كىۆر نمەس  كىۆز مگە  نەرسە باشقا پۇتلىرىڭدىن لەپەڭشىتىۋاتقان بېلىق ردەك ئوماق سۇنى

 گەپلىىرى  چېغىىدا،  قىان دەۋات بىارلىقىنى  ياشىغۇسىى  ئوخشاش ياۋررپالىق رغا ئۇ ۋە بولغانىدى
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 ۋە پىۇرىقىنى  دېڭىىز  ۋە يوسىۇن  ۋە ئىسسىىقنى  يېپىشىقاق  ۋە نەمخىۇش  ۋە كىرمەيتتى قۇلىقىمغا

 تۇرغان پارقىراپ چىشىدەك پىل ئىچىدە سۇنىڭ ۋە قىلىۋاتاتتىم ھېس ھېدىنى تېنىنىڭ ئۇنىڭ

 قىلغىا   خىيىال  يىالغۇزلىقىمنى  پۇت رغىا  قوزغىغىۇچى  ھەۋەس تۇرغىان،  مىىدىرالپ  جانلىق، ئۇ

 قۇچاقلىىدىم،  سىېنى  مەن ۋە كىىردىم  سىۇغا  بىلەنى   ئايىاغلىرىم  پۇتۇمىدا  بىىردىن   قاراۋاتىاتتىم، 

 تىۇرۇپ،  كۈلۈپ باشتا دېدى قىلىۋاتىسەن، نېمە ۋە كۆرىمەن ياخشى بەك سېنى مەن جەي ن

 بولىۇپ  مەس  بەك مەتىن، بولدۇم، سۆيمەكچى مەڭزىڭگە ۋە دېدىم كۆرىمەن، ياخشى سېنى

 ئۇنىڭغا ۋە چىقتىم ئېلىپ قىرغاققا زررالپ ئۇنى قورقتى، بەلكىم كېيىن ۋە دېدى ن،كېتىپسە

 كۆكسىىىنى ئۇنىىڭ  قولىۇم  ۋە تىۇرۇپ  تىىپچەكلەپ  ئاسىتىمدا  ۋە يىقىلىدۇق  قۇمغىا  ۋە تاشى ندىم 

 بولىدۇڭمۇ،  سىاراڭ  قىلىسىەن،  نېمانداق مەتىن ياق، ياق، دېدى، ياق، مىجىق ۋاتقاندا، ئىزدەپ

 ۋە دېدى بولمايدۇ، جەي ن ۋە دېدىم كۆرىمەن، ياخشى بەك سېنى مەن، ۋە قاپسەن بوپ مەس 

 ئىۇ  ۋە پۇرىىدىم  ھېدىنى ئىشەنگۈسىز ئۇنىڭ ۋە سۆيد م بوينىغا ۋە قۇالقلىرىغا مەڭزىگە، مەن

 نىىرۋام  ئىتتىرىۋېىدى  يەنە ئىۇ  ۋە دېىدىم  كىۆرىمەن،  ياخشىى  بەك يەنە مەن ۋە ئىتتىردى مېنى

 بىار،  ھەققىىڭ  نىېمە  ئىتتىرىشىكە  سىلكىگەندەك گۇي رنى ەشپەسك خۇددى مېنى ئۆرلىدى،

 قارىىدىغان  ئاپتاپتىا  ئىۇزۇن،  ئىۇ  مانىا  قايرىىپ  يوپكىسىىنى  يېپىشىتىم،  تېخىمىۇ  بىلەن شۇنىڭ

 ئېرىشىش ۋە ئۇزاقتا بەك مەندىن ۋە سى ۋاتىمەن بىلەن بارماقلىرىم پاچاقلىرىڭنى تەڭداشسىز

 ئىشىىنەلمەي  چۈشتەك ، تېگىمدە، مېنىڭ مانا گەۋدە ئىسسىق قارىغان دەپ ئەمەس مۇمكىن

 تىترەۋاتىاتتى،  دەۋاتىاتتى،  بولمايىدۇ  تىېخىچە  ۋە ئىاچتىم  سىرىتمىسىنى ئىشتىنىمنىڭ ۋە قالدىم

 قۇم ئىتتىرىۋېدى بىر يەنە بىردىن  كۆرىمەن، ياخشى ئىنتايىن سېنى نېمىشقا، جەي ن، نېمىشقا

 قام شمىغان، دېگەن نېمە ۋە درمى ۋاتىمىز ۋە كەتتۇق ئىتتىرىشىپ مۈشۈكتەك-ئى  ئۈستىدە

 قاپسىەن،  بولىۇپ  مەسى   بولمايىدۇ،  تىېخىچە  ۋە درمى ۋاتىمىىز  يىوق،  ئۈمىد ئىشتا ھەممە مانا،

 لېكىن قويۇۋەتتىم، ماقۇل بولدى، مانا، ئەمەس، ئادەم پەسكەش ئۇنداق مەن بوپتۇ، دەۋاتاتتى،

 پەقەت ئەمەس، د شىمىنى  ئىپپەت مەن ياق، لېكىن ئىدى، بار نېمىسى بولمايدىغان قىلساق

 دەۋاتىاتتىم،  قىال،  بىلىىپ  كۆرىىدىغانلىقىمنى  ياخشى قانچىلىك سېنى ۋە سۆيەي بىردەم سېنى

 قام شىمىغان،  بىىمەنە،  دېىگەن  نىېمە  يىوق،  ئىىش  باشىقا  قالدىم، تۇتالماي ئۆز منى ئىسسىقتا

 نىىېمەم بىىر  كەلىىگەن دەرغەزەپىكە  كەت، قوپىىۇپ ئاسىتىمدىن  قويىىۇۋەتتىم، بولىىدۇ،  ئەقىلسىىز، 

 قالسىۇن،  سالپىيىپ تىقىلىپ قۇمغا ھېسياتسىز ۋە سوغۇق ھۇزۇرلىنالماي چىقالماي، پۇخادىن

 يۇلتۇزالرغىىا يېتىىپ  ئوڭىىدامغا قۇمىدا  ۋە ئەتىىتىم سىىرىتمامنى  قىىى ي، بولىدى  مىىاقۇل، مىاقۇل، 

 لىرىڭغادرسىت  بېرىىپ  يۈگىۈر پ  چاپ، تېز بوالمدۇ، قوي، ئارامىمدا بىردەم مېنى قاراۋاتىمەن،

 بىر غەلىتە مەتىن بۇ قىلىڭ ر دىققەت بالى ر، قاراڭ ر ۋاي بەر، سۆزلەپ يىڭنىسىغىچە يىپىدىن

 گېىزىتلەرگە  ئىىدى،  نېمە بىر شۇنداقراق زادى گۇي، قوپال سەت، ئېسىلدى، ماڭا نېمىكەن،
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 يىغ يىىمەن خىىۇدايىم، ۋاي يىىوقكەن، پەرقىىى قىلچىلىىىك د شىىمەنلىرىدىن ئىپىىپەت بېسىىلغان 

 بۇ جەننەتھىساردىكى كېتىمەن، ئىستانۇۇلغا كۆتۈر پ كۆرپەمنى-كۈدە مەنمۇ بوپتۇ، ي ن،جە

 مىليونېر دېمەككى ئۈچۈن، يېتىش بىللە بىلەن قىز گۈزەل بىر تۈركىيەدە. چىقتى يوققا ئىش

 بۇ بولىمەن، يۈرگەن ئامېرىكىدا يىلى كېلەر بىلىۋالدىم، كېرەككەن، قىلىش توي ياكى بولۇش

 دەرس ئىنگلىزچىىدىن  ۋە ماتېماتىكىا  ئوقۇغۇچىسىى  مەكىتەپ  ئوتتۇرا بىر اخىرىغىچەئ يازنىڭ

 ۋە ئىسسىق ھاممامنىڭ ياز پۈتۈن مەن ۋە لىرا 151 سائەتلىكى قاپاقۇاش ر، كېلىڭ ر بېرىدۇ،

 قانداق ياق، ياق، جەي ن، بىلەن فىكرەت يەردە بۇ چاغدا يىغىۋاتقان پۇل ئۆيىدە كىچىك دىمىق

 قىامەت -قەددى قام شىقان  ۋە تاالنى   ئەقىىل،  ئەمەس، بىلەن پۇل قىزالر بۇ، نجاھا تەڭسىز

 بىار،  پايدىسىى  نىېمە  مەتىن، بولمىسۇن كارىڭ لېكىن كېرەك، كەلتۈرىلىشى ئىندەككە بىلەن

 قاراپ بۇالرغا بار، پايدىسى نېمە يۇلتۇزالرنىڭ تۇرغان جىمىرالپ ۋە نۇرلۇق ئاۋۇ باق، يۇلتۇزالرغا

 قى رمىىىش، ھىىېس نەرسىىە بىىىر ئوقۇشىىىدىغاندۇ، ئۈچىىۈن نىىېمە ئەجىۇىىا ۋە ئوقۇشىىىدۇ شىېئىر 

 تۇرىۋالىىدۇ،  دەپ تۇيغۇ قااليمىقانچىلىقنى بۇ قااليمىقانلىشىدۇ، پىكىرلىرى-ئوي قام شمىغان،

 ئىنىدەككە  قىزالرنىى  مەقسىىدى  پۈتىۈن  بىلىمەن، ئوقۇيدىغانلىقىنى شېئىر نېمىشقا مەن ياق،

 كېىىرەك، ئىشىىلىتىش كىاللىنى  ئىشىىقا ھەمىمە  كىىالۋاالر، داق،شىىۇن تېىپىش،  پىىۇل ۋە كەلتىۈر ش 

 بەك لېكىن ئاددى، ئۆزى كەلمىگەن، ئەقلىگە ھېچكىمنىڭ دەرھال، مەن بارغاندا ئامېرىكىغا

 بايقاشلىرىنى تۇنجى ئېنىشتىيىن دەرھال ۋە چىقىرىمەن ررياپقا بايقاشنى فىزىكىلىق بىر مۇھىم

-شىان  ۋە پىۇل  نۇرغىۇن  ۋە قىلىىمەن  ئىې ن  رنىلىىدا ژر «فىزىىك  دېىر  ئاننالېن» قىلغان ئې ن

 بەرگەن قويىىۇپ ۋە بايقىغىان  مەن مەنىدىن  بىىىزنىڭكىلەر كېىيىن،  ئېرىشىكەندىن  شىۆھرەتكە 

 بىز ۋە بەر يۇرتداشلىرىڭغىمۇ قااليلى، ئۆتۈنۈپ سوراپ، فورمى لىرىنى ۋە سىرلىرىنى راكىتانىڭ

 ئىۇ  مەن ۋە كېلىشىدۇ يالۋۇرۇشقا دەپ لىياغدۇراي يامغۇرى راكىتا بېشىغا گرېتسىيەلىكلەرنىڭ

 داچامغىا،  ھەشىەمەتلىك  ۋە چىوڭ  داچىسىىدىنمۇ  ئەرتەگۈننىڭ مىليادىر دىكى①بودرۇم چاغدا

 كېلىمەن ئۈچۈن  تۇرۇش ھەپتە بىر پەقەت يىلدا ئۈچۈن بولمىغانلىقى ۋاقتىم ئەپسۇسلىنارلىقى

 نەدىىن  لىېكىن  بىوالر،  قىلىىپ  ۇتويمى  چاغقىچە ئۇ بەلكىم جەي ن، بىلەن فىكرەت چاغدا ئۇ ۋە

 جەيى ن  جەيى ن،  قورقتىۇم،  تۇيۇقسىىز  يىوق،  ئىىش  ھېچۇىىر  ئارىسىىدا  گەپلەرنىى،  بۇ تاپتىڭ

 تىۇرۇپ  ھۆمىىدەپ -ھاسىىراپ  قالغاندۇ، كېتىپ يۈگۈرگىنىچە تاش پ مېنى بەلكىم نەدىسەن،

 مېنىى  ئۇنىىڭ  مەن لىېكىن  تەگكىلىى،  نومۇسىۇمغا  قالىدى  تاس بېرىۋاتقاندۇ، دەپ باشقى رغا

 ۋە مىۇمكىن،  بولۇشىى  كەتمىىگەن  قىلىپمىۇ  ئۇنچىلىىك  لىېكىن  قىلمىدىم، رۇخسەت بۇلغىشىغا

 ئۆزى نەدە لېكىن تۇرغاندۇ، ساق پ ئۈچۈن يالۋۇرىشىم سوراپ، كەچۈر م بارمىغاندۇ، بەلكىم

 كىىۈنىنى ئىتنىىىڭ قېيىۋاتىىىدۇ، بېشىىىم يىىوق، ھىىالىممۇ قىىارىغۇدەك كۆتىىۈر پ بېشىىىمنى دەپ

 ھەممىسىى  يىوق،  ھېچكىمىم يالغۇزمەن، تىكەندەك ئۈستىدە قۇمنىڭ يەردە بۇ كۆرىۋاتىمەنغۇ،
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 دادىسىى  كىمنىىڭ  كەتىتىڭ ر،  ئۆلىۈپ  بالىدۇر  نېمىشقا ئانا، دادا، كاساپىتىڭ ردىن سىلەرنىڭ

 ماڭىىا ھېچۇولمىغانىىدا كېلىىىدۇ، كەتكۈسىىى تاشىى پ يىىالغۇز بۇنىىداق ئىىوغلىنى ئانىسىىى بىىىلەن

 ئاۋۇالردەك مەنمۇ بىلەن پۇل ر ئۇ چاغدا ئۇ بولساڭ ر، ويغانق قالدۇرۇپ مىراس بىر تۈز كرەك

 بىىلەن  ئاكىا  بىىر  سىېمىز  ئۆلۈمتىۈك  تېپىلمىغاندەك ھېچنىمە پۇل، شۇ نەدە لېكىن يۈرمەمتىم،

 بىىلەن  مومىا  سىىقىدىغان  ئىچىنىى  ئادەمنىىڭ  ئەلۋەتتە كەتتىڭ ر، قالدۇرۇپ ئاچا بىر خىيالىي

 قوتىۇر  زەي، ۋەيرانە، تۇرىدىغان، تۆكۈلۈپ يېرىدىن مىڭ ۇئ باشقا ئۇنىڭدىن ۋە بار پاپىسىمۇ

 پۇل نېمىشقا ئەلۋەتتە بەرسۇن، قازا-باال ئال ھ چاققۇزىمەن، ياق، چاقتۇرمايۋاتىدۇ، ئۇنىمۇ ئۆي،

 تېىپىش  پىۇل  قورقىسىىلەر،  ياشاشىتىن  قورقۇنچىاق،  ئىۇالر  بار، خەۋىرىم تاپالمايدىغانلىقىدىن

 ئۈچۈن تېپىش پۇل بواللمىدىڭ ر، جەسۇر قىلغۇدەك ق رنىنومۇسسىزلى بولغان زۆر ر ئۈچۈن

 يەنىى   لىېكىن  تاپىمەن، پۇل مەن ۋە بار ھەممىسى مەندە ۋە الزىم يۈرەك ۋە تاالن  جاسارەت،

 ئوي ۋاتاتتىم، يالغۇزلۇقۇمنى سىلەرنى، ۋە ئاغرىيدۇ ئىچىم يېتىملىقىمغا ھالىمغا، ئۆز سىلەرگە،

 ئاڭلىىدىم؛  ئىاۋازىنى  جەي ننىىڭ  تۇيۇقسىىز  قورقۇۋاتىاتتىم،  ىشتىنسېل يىغ پ ۋە ئوي ۋاتاتتىم

 دېدىم، يىغلىغىدەكمەن، نېمىشقا ياق، دېدىم، مەنمۇ، كەتمەپتۇ؛ دېدى؛ مەتىن، يىغ ۋاتامسەن،

 چېغىى  يىغ ۋاتقىان  تېخىى  مەن جەي ن، دېدى بولسا، ئۇنداق بوپتۇ، ھە قالدىم؛ ھەيران بەك

 لېكىن قوپىمەن، ھازىرال مانا دېدىم، ماقۇل،ماقۇل، دېدى، مەتىن، قايتايلى قوپە قاپتىمەن، دەپ

 قىوپ  بىولە  يەنە، جەيى ن  ۋە بىاقتىم  يۇلتۇزالرغا ئەخمەقلەرچە ۋە ياتتىم قىلماي سىدىر-مىدىر

 تىۇراتتىم،  ئۆرە ئاران تۇردۇم، ئورنۇمدىن تارتىۋېدى مېنى ئۇزىتىپ قولىنى ۋە دېدى مەتىن،

 ئاجايىىپ  ئىىكەن،  بىۇ  قىىز  بېسىۋالغان بايا مەن دېمەك قارىدىم، جەي نغا پېتىم لەلەڭشىگەن

 تۇرىسىەن،  قانىداقراق  دەپ، بولسىۇن  گەپ چىكىۋاتىىدۇ،  تاماكا بولمىغاندەك ئىش ھېچ ئىش،

 ئىاچچىغى  لىېكىن  دېىدى،  كېتىپتىۇ،  ئۈز لىۈپ  تۈگمىلىرى كوپتامنىڭ ياخشى،دېدى، دېدىم،

 قىىىز بىىىر ياخشىىى ۋە ئىسسىىىق مېھىىرى قەدەر نە ئۇنىىىڭ چاغىىدا شىىۇ قىلمىىايتتى، كەلگەنىىدەك

 قىلسام قانداق قالدىم، بىلەلمەي ھېچ مەن خۇدايىم، ۋاي بولدۇم، خىجىل ئوي پ ئىكەنلىكىنى

 بىوپ  رەنجىمىىدىم،  دېىدى،  ياق، ياق، دېدىم، رەنجىدىڭمۇ، مەندىن تۇردۇم، جىم بىردەم بوالر،

 ئۇنىداق  ۋە قالىدىم  ھەيىران  نمە ۋە قىاپتۇق  بوپ مەس  ئىككىمىز ھەر ئىش ر، بۇنداق قالىدۇ

 ئويلىمايۋاتىمەن، ھېچنىمىنى دېدى، ھېچنىمە، ئۇ، ۋە دېدىم جەي ن، ئوي ۋاتىسەن نېمە بولسا

 كۆر پ ئايىغىمنى كەتكەن بولۇپ ھۆل مېنىڭ تەمشىلىۋاتاتتۇق، قايتىشقا ۋە دېدى قايتايلى،

 بۇ قالدىم، چۈشىنەلمەي ت پەقە كەلدى، قۇچاقلىغۇم قېتىم بىر يەنە ئۇنى چاغدا ئۇ ۋە كۈلدى

 مەن ۋە دېدى يەڭگۈشلىۋال، ئايىغىڭنى سەن بارايلى، سىلەرنىڭكىگە خالىساڭ جەي ن، چاغدا

 كىوچى ردا  جىمجىى   دېمەسىتىن  جىىم -الم ۋە چىقتىۇق  سىاھىلدىن  ۋە قالىدىم  ھەيران تېخىمۇ

 ۋە چىىم  رۇققىۇ  خىانىمئەلى،  كېلىۋاتقىان  بىاغ ردىن  قىاراڭغۇ  ۋە سىالقىن  ۋە ماڭىدۇق  ماڭىدۇق، 
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 ئىشىىكىگە  بېغىنىىڭ  ئۆيىمىزنىىڭ  ۋە تىۇراتتى  ئۇرۇلىۇپ  بۇرنىمىزغا ھېدلىرى بېتون ئىسسىق

 ئىۇ  ۋە قىلىدىم  نومۇس رەزگىلىكىدىن ئۆينىڭ تۇرغان تۆكۈلۈپ ۋە خاراپ چېغىمىزدا كەلگەن

 تىۇراتتىم،  قىاراپ  چىرىقىغىا  تۇرغىان  يېنىىپ  تېخىچە مومامنىڭ ۋە كەلدى ئاچچىغىم كالۋاالرغا

 ئولتىۇراتتى،  قىاراڭغۇدا  تۇرۇپتىۇ،  ئاكام ئۈستەلدە بالكوندىكى خۇدايىم، ۋاي قارىسام، داقشۇن

 پىىۇتلىرىنى ئارقىىا ئورۇنىىدۇقنىڭ قالمىغانىىىدى، ئىىۇخ پ مىدىرلىىىدى، كۆلەڭگىسىىى كېىىيىن

 دېدىم، مەرھابا، ۋە ئولتۇرۇپتۇ تەۋرىتىپ كەينىگە-ئالدى ۋاقتىدا بۇ سەھەرنىڭ ياق، كېچىنىڭ

 ئاكامنىىڭ  ۋە بولۇشىتى  مەمنۇن ۋە بولىدۇ ئاكام مېنىڭ فارۇق، جەي ن، وياي،ق تونۇشتۇرۇپ

 ئۈچۈن قويماسلىق تاش پ يالغۇز ئىككىسىنى ئۇ ۋە تۇراتتى پۇراپ ھاراق گۈپۈلدەپ ئاغزىدىن

 ۋە ئالماشتۇردۇم سۈرئەتتە تېز ئاياغلىرىمنى ۋە پايپاقلىرىمنى چىقىپ ئۈستىگە پېتىم يۈگۈرگەن

 :ئىدى باشلىغان فارۇق دەچۈشكىنىم پەسكە

 

 مەھىن ئۇ نائىلى تەشرىپى كېچە قەدەم قەدەم

 ئەرزىمەسمۇ ئىنتىزارغا ئەلىمى جاھان جاھان

 

 بولغانىدىن  ئوقىۇپ  لىېكىن  شىېئىرى،  نائىلنىىڭ  چۈشەندىڭ ر، سىلەرمۇ ئەلۋەتتە، دەۋاتاتتى،

 ۋە كىۆتەك  پىور  بىۇ  كەتتىى  قىرىىپ  خىورازدەك  كىانىيىنى  شېئىرىدەك ئۆزىنىڭ خۇددى كېيىن

 :يەنە ئاندىن

 

 نەدىر د نيا ئەتمەزەم ئىدراك كى سەرمەستەم ئۆيلە

 نەدىر ساھۇا مەيڭ كىمدىر ساقى كىمەم مەن

 

 ئەۋلىيانىىىىىڭ  دېىىىىدى، بىلمەيىىىىمەن ئىكەنلىكىنىىىىى  كىمنىىىىىڭ بۇنىىىىىڭ ۋە ئوقىىىىۇدى دەپ

 قىىاراپ ھاراقكىشىىىگە ئوسىىمانلى بىىۇ پېتىىى ئاچقىىان ئىىاغزىنى جەيىى ن ۋە ساياھەتنامىسىىىدىن

 مەن، دەپ باشلىمىسۇن يەنە ئاكام ۋە تەييارلىنىۋاتاتتى ئاڭ شقا ئاخىرىنى ۋە ۈمسىرەۋاتاتتىكۈل

 خوپ ئۇ ۋە دېدىم ماڭىمىز، ھازىرال بىز دېدىم، بوپتىكەن، بەرسەڭ ئاچقۇچىنى ماشىنىنىڭ ئاكا،

 سىۇئالىمغا  بىىر  قىىزىم  خىانىم  گىۈزەل  بۇ بار، شەرتىم بىر لېكىن خوپ،خوپ دېدى، ئەپەندىم،

-دەل بىىۇ بۇالرنىىىڭ، پۈتىىۈن دۇنيىىا، نەدۇر ئەتمىسىەم  ئىىىدراك مەن مىىاقۇل، بەرسىىۇن، اۋاپجى 

 شىشىىىلەرنىڭ قىىۇرۇق بىىىلەن ئۈسىىتەل بىىۇ ۋە يۇلتۇزالرنىىىڭ ۋە ئاسىىماننىڭ ۋە دەرەخلەرنىىىڭ

 ئومىاق،  جەيى ن  ۋە دېىدى  نېمىىدۇر،  سىىزنىڭچە  شىۇنداق،  نېمىىدۇر،  نەرسىسىى  كۆرسىەتكەن 

 خىجىللىق ئاندىن دېمىدى، نەرسە بىر لېكىن قارىدى، ئۇنىڭغا نبىلە نەزەر بىر مېھرىۇان رچە
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 بۇراي گەپنى مەن ۋە قارىدى نەزەردە بىر دېگەندەك «بىلىسىز ياخشىراق مەندىن سىز»  ئىچىدە

 يېنىىق  تىېخىچە  چىرىقى مومامنىڭ دەپ، كەتمىسۇن دەپ نېمىلەرنى بىر يەنە ئاكام مەس  ۋە

 ئاندىن ۋە ئويلىدۇق ئۇنى ۋە قارىدۇق تەرەپكە ئۈستى ن بىردى ھەممىمىز ۋە دېدىم تۇرىدىغۇ،

 ماشىنىنى ۋە چىقتۇق غا «ئانادرل» يالتىراق بېرىپ ۋە ماڭايلى دېدىم، جەي ن، ماڭايلى مەن،

 كىونىراپ  بىاغ،  تۇرىىدىغان  پىۇراپ  قەبرىسىتانلىقتەك  ئىاۋۇ  چېغىمىىزدا  ماڭغىان  ئالدۇرۇپ ئوت

 مىۇمكىن  قېلىشى ئوي پ جەي ننىڭ توغرۇلۇق مەن ۋە ئاكام ئەلەس-مەس  ۋە ئۆي كەتكەن

 بىر مۇشۇنداق پەقەت: دەۋاتقاندۇ مۇنداق ھەئە، ئۆر لدى، تەتۈر تۈكلىرىم ئوي پ بولغان رنى

 سىاھىلدىكى   كېچىىدە  يېىرىم  دەپ يىوق،  ھېچكىشى ئادەم ، بار ئائىلىسى ۋە ماشىنىسى ئۆيى،

 پۇرسىىەت لىېكىن  چۈشىىەند رەي، ڭاسىا  ھەممىنىىى جەيى ن،  يىىاق لىېكىن  چېقىلىىىدۇ، قىزالرغىا 

 دەپ كېرەك، بېقىشىڭ ئاڭ پ گەپلىرىمنى ياق، قالدۇق، كەپ تۇران رنىڭكىگە مانا بولمىدى،

 بىردەم سورىۋىدى، دەپ نەگە جەي ن، ۋە ماڭدىم تەرەپكە دۆڭ قايرىپ ماشىنىنى ۋە ئويلىدىم

 ئويلىىدىم،  دەپ دەيىمەن،  ئەمىدى  ۋە بىارىمىز  كېتىىپ  ۋە ئۈنچىقمىىدى  ئىۇ  ۋە دېدىم ئايلىنايلى

 دۆڭىىدىن ۋە دەسسىىدىم  مايغىا  ھەدەپ ئۈچىۈن  بىلەلمىگەنلىكىىم  باشلىشىىمنى  نەدىىن  لىېكىن 

 يەنە كېيىن ئويلىدىم، دەپ بوالر، باشلىسام نەدىن گەپنى چۈشىۋېتىپ سۈرئەتتە تېز پەسكە

 تىىېخىچە  گېپىمنىىى  چاغىىدىمۇ  چۈشىىۈۋاتقان  قايتىىىپ كېىىيىن  ۋە ھەيدىىىدىم  قىىاراپ  دۆڭىىگە

 «ئانىىادرل » دەسسىىەۋاتاتتىمكى،  قىىاتتىق شىىۇنچىلىك  مايغىىا  لىىېكىن ئىىىدىم،  يالمىغانباشىىلى

 ئەمىسە مانا تۇراتتى، دېمەي جىم-الم جەي ن لېكىن كەتكەنىدى، باش پ تىترەشكە سىلكىنىپ

 سىىيرىلىپ  كەينى ماشىنىنىڭ چاغدا بۇرۇلغان ئەگىمدىن ۋە دەسسىدىم كۈچەپ تېخىمۇ دەپ

-ئىۆتكەن  ۋە چىقتىۇق  يولىغا ئەنقەرە-ئىستانۇۇل ۋە دېمىدى نىمەھېچ جەي ن لېكىن كەتتى،

 قايتايلى، جەي ن، ۋە دېدىم ياندىشامدۇق، دەپ، بولسۇن گەپ قارىغا  ماشىنى رغا كەچكەن

 لىېكىن  بولۇۋاتامسەن، قۇتۇلماقچى مەندىن ماقۇل، قاپسەن، بولۇپ مەس  بەك سەن دېدى،

 بېرەي، سۆزلەپ ساڭا ئويلىدىم، دەپ چۈشەند رەي، ساڭا باق، ئاڭ پ گەپلىرىمنى ھېچۇولمىسا

 نىىېمە  سىىىلەرنىڭ بولمىسىىاممۇ،  بىىاي بىىاال،  ياخشىىى بىىىر  مەن قالىسىىەن، چۈشىىىنىپ  مېنىىى

 مەنمىۇ  بىلىىمەن،  ئوبىدان  بېرىدىغانلىقىڭ رنى ئەھمىيەت نېمىلەرگە ئوي يدىغانلىقىڭ رنى،

 گەپ شىۇنداق  لىېكىن  يمەن،دە چۈشەند رسەم بۇالرنى پۈتۈن ساڭا مەن جەي ن، سىلەردەك

 ۋە بارىىدۇ  كېتىپ تۇيۇلۇپ يۈزلىمىچىلىكتەك ئىككى ۋە قورقۇنچلۇق ھەممىسى دېسەم قى ي

 بولسا ئۇنداق بوپتۇ، كەلمەيۋاتىدۇ، ئىش بىر باشقا دەسسەشتىن كۈچەپ مايغا قولۇمدىن شۇڭا

 قورقمايمەن، مەن قورقىدۇ، رەزىللەر چۈنكى قوي، كۆر پ ئەمەسلىكىمنى باال بىر رەزىل مېنىڭ

 بىىارىمەن، كېتىىىپ سىىۈرئەتتە كىلومېتىرلىىىق 281 سىائىتىگە  ماشىىىنىدىمۇ قوتىىۇر مۇشىىۇ قىارا، 

 ۋە باسىىتىم كىىۈچەپ تېخىمىىۇ مايغىىا كېتەرمىىىز، ئۆلىىۈپ بەلكىىىم قورقۇۋاتامسىىەن، كۆرد ڭمىىۇ،
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 ياتاقتىا  دەسىت ر  ئۆلسىەم  مەن ۋە ئىۆلىمىز  ۋە ئىۇچىمىز  چۈشىكىچە  دۆڭدىن كېيىن بىردەمدىن

 ھاراملىق ردىن باي داۋامىدا ئويۇن ۋە ئۆتكۈزەر مۇسابىقىسى كورت ئۈچۈن خاتىرىلەش مېنىڭ

 يەنىمىۇ  مايغىا  ۋە تەخەيلەر ۋاي ياسىتىڭ ر، مەرمەردىن تېشىمنى قەبرە پۇل ردىن ئۇتۇۋالغان

 ئۆلۈمنىڭ بىلەن شۇنىڭ ۋە كەلمەيتتى ئىنجا بىر تېخىچە جەي ندىن لېكىن باستىم، كۈچەپ

 خىىۇددى ئوتتۇرىسىىىدا يولنىىىڭ خىۇدايىم،  ۋاي ئويلىىىدىم، قالغىىانلىقىنى يېقىىىن پ ھەقىىقەتەن 

 تورمۇزغىىا  تىىىنەش -ئالىىدىراش  ۋە كىىۆرد م بارغىىان رنى  كېتىىىپ  ئايلىنىۋاتقانىىدەك  سىىاھىلدا

 قاراپ ئۇالرغا ۋە باشلىدى قېيىشقا كۆتۈر لۈپ يېنى بىر ئوخشاش قولۋاققا ماشىنا دەسسىۋېدىم

 يەنە ماشىىنا  ۋە قېچىشىتى  كۆتىۈرگىنىچە  قىۇتى رنى  قوللىرىدىكى رئۇال كېلىۋاتاتتۇق، ئۇدۇل

 تومۇزغىا  ۋە ئىۆچتى  ئىوتى  سىوقۇلۇپ  نەرسىگە بىر  كىرىپ ئېتىزلىققا ۋە كەتتى قېيىپ ئازراق

 يىاق،  بولمىغانسىەن،  ھېچىنىمە  دېىدىم،  كەتتىڭمىۇ،  قورقىۇپ  جەي ن ۋە ئاڭلىدۇق ئاۋازلىرىنى

 يۈگىىۈر پ چاغىدا  ئىۇ  ئۇالرنىىىڭ ۋە كەتكىلىى  تىۈپ ئۆ مىجىىپ  ئىىۇالرنى قالىدۇق  تىاس  دېىدى، 

 خەت تام رغىىىا چۈشىىىەندىم، كىىىۆر پ قىىىۇتىلىرىنى  سىىىىر قوللىرىىىىدىكى ۋە كەلگەنلىكىنىىىى

 ساقلىدى بىر خۇدايىم»  بىلەن تەلەت بىكار ئۈ  ئەمدى ۋە ھۆكۈمەتسىزلەر يېزىۋېتىپتىكەن،

 ماشىىنىنى  بولمىغاچقىا  قىلغىۇم  دەتىاالش  دەپ" بولمامىدۇ  ھەيدىسىەڭ  قىلىىپ  دىقىقەت  ئاغىنە،

 شىۈكرى  خۇداغىا  ۋە تولغىىدىم  بىر يەنە ۋە ئالمىدى ئوت لېكىن دېدىم، ئالدۇراي، ئوت دەرھال

 ئۈ  ئۇ ئۆتكۈزىۋاتسام مانىۋېر ياندۇرۇپ كەينىگە-ئالدى ئۈچۈن چىقىش يولغا ۋە ئالدى ئوت

 ئۇالرنىڭ ۋە ېدىمد جەي ن، تاقا ئىشىكنى ۋە باشلىغانىدى تىل شقا كىلىپ يېتىپ تەلەت بىكار

 ئارىلىقتا ئۇ ۋە كۈچەۋاتاتتىم ئۈچۈن چىقىرىش يولغا ماشىنىنى يېغىۋاتقاندا ھاقارەتلىرى-تىل

 ۋە توۋالۋاتىاتتى  ۋايجىان  چىۈنكى  بولغىاي،  كەتتىى  سىوقۇلۇپ  ماشىنىغا بىرسى كالۋاالرنىڭ ئۇ

 مەن االر،كىالۋ  قالىدىڭ ر  كېچىكىىپ  لېكىن ئىدى، باشلىغان مۇشت شقا كەينىگە ماشىنىنىڭ

 يېڭىى : كۆردۇق يازغانلىرىنى تام رغا ئالدىمىزدىكى خوش، ئەمىسە، ماقۇل مانا، چىقتىم يولغا

 قۇتۇلدۇرىىدىكەنمىش،  تىۈركلەرنى  ئەسىر بولىدىكەنمىش، مازىرى كومۇنىست رنىڭ مەھەللە

 يىىراق پ  سىۈرئەتتە  تېز ۋە ئەمەسكەن كومۇنىس  ئۇالر ھېچۇولمىسا ئاپېرىن ماقۇل، ماقۇل،

 بەرگەن يىۈز  پاراڭ شىقۇم،  بىىردەم  ۋە دېىدى  يىاق،  ۋە دېىدىم  جەيى ن،  قورقتۇڭمىۇ  ۋە كەتتۇق

 جاۋاپ دەپ  ياق، ھە، ئۇ لېكىن، دېگەنىدىم بېرىشەيلى سۆزلەپ بىرىمىزگە-بىر بىردەم ئىش رنى

 تۇران رنىىڭ  ماشىنىنى ئاخىرى ۋە ماڭدۇق ماڭدۇق، دېيىشمىدۇق، جىم-الم قايتقۇچە بەردى،

 كىرىپ ئىچىگە پېتى يۈگۈرگەن چۈشۈپ  ماشىنىدىن جەي ن توختىتىشىمغا ئالدىدا كىئىشى

 ئاكىام  ئىىدى،  بولمىغىان  ئىىش  بىىر  چوڭ ئانچە ماشىنىغا باقتىم، قاراپ بېرىپ مەن ۋە كەتتى

 ماشىنىسىىىنىڭ ئورنىغىىا خەجلەشىىنىڭ شىشىىىلىرىگە راكىىى ئىىايلىقىنى كىىۆتەك پىىور دېىىگەن

 بولغىيىدى،  كەلىمەس  قىازامۇ -بىاال  بىۇ  بېشىمىزغا بولسىدى، غانقوي ئالماشتۇرۇپ بالونلىرىنى
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 يۆلەنگۈچلۈك كۆرد م، ئۇالرنى ۋە كىردىم ئىچىگە ۋە چىقمىدى ئىش چوڭ بولمىسۇن قانداق 

 بولىۇپ  كەيىىپ  يېتىشىىپتۇ،  ھالەتتە بىھۇش يېرىم سوزۇلۇپ، يەردە دىۋان ردا، ئورۇندۇق ردا،

 يىاكى  جىنىازىنى  بىىر  ئۆلىۈمنى،  بەلكىىم   ۋاتقاندەك،سىاق  نەرسىنى بىر خۇددى قېلىشقانىدى،

 بىلمىگەنلىكىى  ئىكەنلىكىنىى  نىېمە  ئۇنىىڭ  لىېكىن  نەتىجىسىىنى،  ئىشنىڭ بىر مۇھىم تېخىمۇ

 ئىۆيلەردىن،  ئىۇ  بىار  ئۆزلىرىىدە  ھىازىر  ئىۇالر  خۇددى ئەمەس، سەۋەپتىن  بۇ پەقەت ، ئۈچۈن

 ئۈچىۈن،  بولغىانلىقى  بىىزار  كلەردىنمۈلىۈ -مىال  ۋە زاۋۇت ردىىن  ماشىىنى ردىن،  كىاتېرالردىن، 

 ھېلىقىى  بىلمەيىدىغان  ئۆزلىرىمىۇ  نېمىلىكىنىى  ۋە قېلىشىىپتۇ  پېتىىپ  ئۈمىدسىزلىككە شۇنداق

 بىلەن ئۇستىلىق ئۇرۇقلىرىنى گى سنىڭ يەۋاتقان مەھمەت ئەنە، يېتىشىپتۇ، كۈتۈپ نەرسىنى

 ئىاخىرقى  ئەڭ بولىىدىغان  قىلغىلى دۇنيادا خۇددى، بۇ ۋە چىقىرىۋاتىدۇ ئاغزىدىن ئالدىرىماي

 ياتقىان  سوزۇلۇپ يەردە ھۆل ۋە ئېتىۋاتىدۇ بېشىغا تۇرگاينىڭ بىلەن دىققەت ئىشتەك، مۇھىم

 ۋە ياغدۇرىۋاتىدۇ ھاقارەت-تىل زېرىكمەي ئۈچۈن ئۇرۇقچا بىر ھەر تېگىۋاتقان بېشىغا تۇرگايمۇ

 كىرگۈز لگەن ئۆيگە ندەرىزىدى كۆلنىڭ ئىچىدىكى ئۆي مەن ئاندىن ۋە ئىڭراۋاتىدۇ ئامالسىز

 ھاسىل قۇسۇق ردىن ۋە دەرىزىلەردىن ئۆر لگەن شى نكىدىن، تۇرغان چىقىپ سۇ تېخىچە ۋە

 بىۇتتەك  ژررنىلىغا مودا بىر فافانىڭ قالغانلىقىنى، ئۇخ پ زەينەپنىڭ ۋە كۆرد م بولغانلىقىنى

 ھۈليانىىڭ  ېشىىغا ب تۇراننىىڭ  تارتىۋاتقىان  خورەك ئوچۇق ئاغزى ۋە ئولتۇرغانلىقىنى تىكىلىپ

 بېرىۋاتقان سۆزلەپ ئىش رنى بولغان تاماكا، ئاغزىدا باشقى رنىڭمۇ، ۋە قويۇۋاتقانلىقىنى سۆيۈپ

 ئۈچىۈن  نىېمە  قانداق، نېمىنى، چاغدا، ئۇ ۋە كۆرد م ئاڭ ۋاتقانلىقىنى گەپلىرىنى جەي ننىڭ

 بىىىىلەن ىبىىىىر-بىىىىر ئىشىىىنى ھەمىىىمە ۋە تاپالمىىىىدىم كېرەكلىكىنىىىى ئويلىشىىىىم ۋە قىلىشىىىىم

 ئىچىدە بىزارلىق ئۆز منى تاپالمايۋاتاتتىم، ئايىغىنى بىلەن بېشى ۋە باراتتىم ئارى شتۇرىۋېتىپ

 بېشىىنى  ژررنالىدىن  قولىىدىكى  دەۋاتىاتتى  ماڭىايلى،  چېغىمىدا،  تاشلىغان بىرىگە دىۋان ردىن

 قى يلىىىى، ئىىىىش بىىىىرەر بولىىىۇڭ ر چىقىۋاتىىىىدۇ، كىىىۈن بىىىالى ر، ماڭىىىايلى فافىىىا، كۆتىىىۈرگەن

 .بولۇڭ ر بولۇڭ ر، بالى ر، بولۇڭ ر چىقايلى، تۇتقىلى بېلىق بارايلى، گە①ئىشكەمۇەچى
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 باب ئىككىنچى يىگىرمە
 

 

 .مۇستافا دېدى_ يېزىۋالدىڭ رمۇ؟ نومۇرىنى ماشىنىنىڭ_ 

 .تونۇيمەن كۆرسەم يەنە_ سەردار، دېدى_ ،«ئانادرل» ئاق_ 

 كۆرەلىدىڭ رمۇ؟ ئېنىق ئىچىدىكىلەرنى_ 

 .ياشار دېدى_ گۇي، بىر بىلەن قىز بىر_ 

 .مۇستافا دېدى_ كۆرەلىدىڭ رمۇ؟ چىرايىنى_ 

 لېكىن قالدىم، تونۇپ مەتىننى چۈنكى: تۇردۇم جىم مەنمۇ ۋە دېمىدى نېمە بىر ھېچكىم

 تاس بىزنى ۋاقتىدا بۇ سەھەرنىڭ. نىلگۈن بىلەلمىدىم ئەمەسمىدىڭ سەنمىدىڭ، بىرى يەنە

 گەپلىرىنى تىللىغان سىلەرنى بىزنىڭكىلەرنىڭ ئاندىن... تكىلىكە ئۆتۈپ مىجىپ قالدىڭ ر

 خەتلەرنىىى ھەرپلىىىك يوغىىان تام رغىىا پەقەت مەن: كەلمىىىدى ئويلىغىىۇم داۋاملىىىق ئىىاڭ پ

 بۇلۇڭدا بىر كەلگەنلەر يېڭى ئاۋۇ ۋە مۇستافا سەردار،. ئۆتەۋاتاتتىم ۋەزىپەمنى ۋە يېزىۋاتاتتىم

 تېخىچە مەن قاراڭ ر، ماڭا لېكىن قىلمايۋاتاتتى، ئىش بىر باشقا چېكىشتىن تاماكا ئولتۇرۇپ

 مىازار : يېزىىۋاتىمەن  قىلىىدىغانلىقىمىزنى  نىېمە  يەرنى بۇ كومۇنىست رغا تام رغا يېزىۋاتىمەن،

 !شۇنداق مازار، بولىدۇ،

. داۋام شتۇرىمىز كېچە ئەتە_ كېيىن، بىردەمدىن مۇستافا دېدى_ ئەپەندىلەر، بولدى_ 

 !ئىشلىدىڭ ياخشى_ قاراپ، ماڭا دېدى_ !ئاپېرىن_ : ئاندىن تۇرىۋېلىپ جىم دەم بىر

 .ئەسنەۋاتاتتى باشقى ر قايتۇرمىدىم، جاۋاپ مەن

 قىزنىى  ئىۇ  قېنى باقاي كۆر پ_ دېدى،_ !يەرگە ئۇ بارىسەن ئەتىگەندە ئەتە لېكىن_ 

 ...قىلىسەنكىن قانداق

 خەتلىرىمىزنى يازغان تامغا ن،كېيى تارقالغاندىن كۆپچىلىك قىلمىدىم؛ گەپ يەنە مەن

 نىلگۈن؟ سەنمىدىڭ ئولتۇرغان يېنىدا مەتىننىڭ ماشىنىدا: ئويلىدىم قايتقۇچە ئۆيگە ئوقۇغا 

 ۋە... بارغاندۇ ئالغىلى دررا بىلەن مەتىن قېلىپ، ئاغرىپ مومىسى بەلكىم بارغانتىڭ ر؟ نەگە

 بىولغىلى  دەپ نېمە بىر سىلەرگە بولغىيدىڭ ر، قىلىۋاتقان تاماشا چىقىشىنى كۈننىڭ بەلكىم،

 ئېسىمگە ئاندىن. سورايمەن ئۆز ڭدىن ئەتىگەندە ئەتە قىلىۋاتقانتىڭ ر؟ ئىش نېمە. بولمايدۇ

 .قورقتۇم مۇستافادىن كېلىۋىدى
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 تېخىچە چىرىقى ئۆينىڭ بىزنىڭ قارىدىم، كېلىپ قالغانىدى، يورۇپ جاھان ئېتىپ تاڭ

 ئۇخ ۋاتىىاتتى، قويۇپتىىۇ، تاقىىاپ ئىشىىىكلەرنىمۇ رنىمىىۇ،دەرىزىلە! دادا بوپتىىۇ. تىىۇراتتى يېنىىىق

 ئانىىدىن ئاغرىىدى،  ئىچىىم  ئىىاۋۋال! توكىۇر  بىچىارە  يىىالغۇز، ئىۆزى  سىافادا  ئەمەس، كارىۋىتىىدا 

 .تاكىلداتتىم ئەينەكنى. كەلدى ئاچچىقىم

 يەنە ياق، قالغانىدىم، دەپ بولدى ئۇرىدىغان يەنە جارقىرىدى، ۋارقىراپ، ئاچتى، قوپۇپ

 ئىادەتتە  باشىلىدى؛  چۈشەند ر شكە مۇھىملىقىنى دىپلومنىڭ ۋە قىيىنچىلىق رنى كىھاياتتى

 سېلىپ تۆۋەن بېشىمنى دەپ چۈشسۇن پەسكويغا. ئۇرمايتتى چاغدا قىلغان گەپلەرنى بۇنداق

 يەنە ئىشىلەپ،  كىېچىچە . قىلمىايتتى  تۈگەيدىغانىدەك  ئاڭلىغانغا گېپى لېكىن سالدىم، قۇالق

 تاقىتىم ئاڭ شقا گەپلىرىڭنى سېنىڭ ئەمدى ئۈستىگە كەلگەننىڭ ئىش شۇنچىۋې  بېشىمغا

 بىىردىن ،  يەۋاتىاتتىم،  ئالىدىم،  گىى س  چاڭگىال  بىر ئىشكاپتىن كەتتىم، كىرىپ ئىچىگە: يوق

 گى سىى ر، ۋە ئۇرالىىىدى قولۇمغىا  ۋە قىىاچۇردۇم ئىۆز منى  دەرھىىال ئىىاتتى، مىۇش  بىىىر ۋايجىان، 

 .چېچىلدى يەرگە ئۇرۇقچى ر

 سالمايۋاتقانلىقىمنى قۇالق گېپىگە باشلىدى، سۆزلەشكە يەنە ئوڭشىغىچە منىئۆز  مەن

 ۋە ئاغرىدى ئىچىم. ۋاھاكازا ئوقۇمايسەن نېمىشقا ئوغلۇم، ئوغلۇم،: باشلىدى يالۋۇرۇشقا كۆر پ

 غۇژژىدە سېلىۋېدى بىرنى گەدىنىمگە ئاندىن. قى ي قانداق مەن لېكىن بولدى، يېرىم كۆڭلۈم

 .كەلدى ئاچچىغىم

 .دېدىم_ كېتىمەن، قېچىپ ئۆيدىن بۇ مەن بولساڭ ئۇرىدىغان مېنى يەنە_ 

 !بەرمەيمەن ئېچىپ ئىككىنچى دەرىزىنىمۇ_ دېدى،_ !يوقال كەت،_ 

 .تېپىۋاتىمەن ئۆز م دېمىسەڭمۇ پۇلۇمنى ئۆز مەن_ دېدىم،_ ماقۇل،_ 

 ئانىدىن  سەن؟قىلىۋاتى نېمە كوچى ردا ۋاقىتقىچە مۇشۇ_ دېدى،_ !قىلما گەپ يالغان_ 

 قايتىىىپ ئىككىنچىىى تېخىىى ھە،_ دېىىدى،_ !مىىاۋۇ قاچىىارمىش_ : كېلىشىىىگە ئانىىام ئىچىىىدىن

 .كەلمەسمىش

 قېرى، ۋە ئوخشاش تىترىگەنگە بۇرۇن يىغ شتىن تىترىدى، كەتتى، ئۆزگىرىپ ئاۋازى

 كىۆرمىگەن،  ئىۆزى  ئاچلىقتىن ۋە ھەسرەت ھۇۋلىغىنىدەك، قېلىپ يالغۇز ئىتنىڭ بىر ئىگىسىز

 قىىاش كىىۆز، ئانىام . سىىىقىلدى ئىچىىم . ئىىى  بىچىارە  بىىۇ چاقىرىۋاتىاتتى  بىراۋالرنىىى مىىگەن بىل

 توكۇر. كەتتىم كىرىپ دېمەستىن ھېچنىمە دەۋاتاتتى، كەت، كىرىپ سەن بىلەن، ئىشارەتلىرى

 ئىىىاخىرى. پاراڭلىشىشىىتى  جارقىرىىىدى،  ۋارقىىىراپ،  كوتۇلدىىىدى،  دەم بىىىر  يەنە التىىارىيەچى 

 .بولۇشتى مجى ئۆچۈر پ چىراق رنى

 لېكىن ياتتىم، كارىۋىتىمدا بېرىپ مەنمۇ باشلىدى، چۈشۈشكە نۇرلىرى كۈن دەرىزىدىن

 يېرىققا، بىر تورۇستىكى قارىدىم، تورۇسقا ۋە ياتتىم تاش پ ئۆز منى. سالمىدىم كېيىملىرىمنى
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 نبىىۇرۇ. قارىىىدىم يېرىققىا  قىىاراڭغۇ ئىاۋۇ  ئاقىىىدىغان، سىۇ  ئىچىىىدىن ياغقانىدا،  قىىاتتىق يىامغۇر 

 مەن ۋە تۇراتتى ئېچىپ قاناتلىرىنى: ئوخشىتاتتىم بۈركۈتكە بىر يېرىقنى قاراڭغۇ ئۇ تورۇستىكى

 چاغدا ئۇ ۋە قاچاتتى ئېلىپ مېنى چۈشۈپ ئۈستۈمگە گويا  بۈركۈت كونا بۇ قالغاندا ئۇخ پ

 .ئويلىدىم! بوالتتىم بولغان قىز بىر ئەمەس، ئەركەك مەن

 مېنىى  نىلگىۈن،  مەرھابىا  دەيمەنكىى،  يېرىمدا، توققۇز ساھىلغا، بارىمەن، قېشىغا ئۇنىڭ

 لېكىن دەيمەن، پۈر شتۈرىۋاتىسەن، چىرايىڭنى يەنە بەرمىگىنىنى، جاۋاپ يەنە قارا تونۇدۇڭمۇ،

 مېنىى  سەن دەيمەن، قالدۇق، ئىچىدە خەتەر بىز يېرى چاتاق چۈنكى قالمىدى، ۋاقتىمىز كۆپ

 ئىشىنى  ھەمىمە  سىاڭا  ئەمىدى  قالىدى،  ۈشىنىپچ خاتا مېنى ئۇالرمۇ قالدىڭ، چۈشىنىپ خاتا

 قولۇڭىدىكى  سىلكىشىمنى، ۋارقىراپ ساڭا چۈشەند رىمەن، دەيمەن، كېرەك، چۈشەند رىشىم

 قىلىشىقا  بۇنىداق  ئۇالرغا دەيمەن، قىلىشىۋاتىدۇ، تەلەپ يىرتىۋېتىشىمنى تارتىۋېلىپ گېزىتنى

 قاراپ بىزگە يىراقتا نىلگۈن، ،چاغدا ئۇ ۋە دەيمەن نىلگۈن، قوي، كۆرسىتىپ يوقلىقىنى كېرەك

 چۈشىەند رەر،  مۇسىتافاغا  ئىادەملىكىنى  قانىداق  ئۆزىنىڭ بارىدۇ، قېشىغا مۇستافانىڭ تۇرغان

 كۆرىىدىغانلىقىمنى  ياخشىى  ئىۇنى  مېنىىڭ  نىلگۈن چاغدا، ئۇ ۋە بوالر خىجىل بەلكىم مۇستافا

 ئەجەپ كەتسىە  پسىۆيۈنۈ   بەلكىىم  ۋە كەتىمەس  ئىاچچىق پ  ماڭىا  بەلكىىم  ۋە قاالر چۈشىنىپ

 دېگىلىى  نىېمە  بىىر  مىۇمكىن،  قېلىشىى  بېرىىپ  يىۈ  ئىىش   ھەرقانداق ھاياتتا چۈنكى ئەمەس،

 ...بولمايدۇ

 بۈركۈتكە، قارىسام بىر. ياتاتتىم قاراپ قاناتلىرىغا يېرىقنىڭ قاراڭغۇ تورۇستىكى تېخىچە

 چاغ ردا رۇنقىبۇ بەك لېكىن. تامچى يتتى سۇمۇ ئىچىدىن. ئوخشايتتى لەگلەككە قارىسام بىر

 .سالمىغانىدى ھوجرىنى بۇ تېخى دادام چۈنكى ئىدى، يوق

 تاغىام  ۋە سىاتقۇچى  التىارىيە  بىر دادام كىچىك، ئۆيىمىز بىزنىڭ مەن، چاغ ردا ئۇ لېكىن

 نومىىۇس ئىازراقمۇ  يىاق، . كەتمەيتىىتىم قىلىىپ  نومىۇس  ئۇنچىىۋې   دەپ مىىاالي پاپىا  بىىر  بولسىا 

 بىلەن ئانام مەن، بولغاچقا يوق قۇدۇقىمىز بىزنىڭ تېخى ىچۈنك ئەمەس، دېگىنىم قىلمايتتىم

 سىىلەر  چىۈنكى  قورقىاتتىم،  دەپ قالىسىەن  كۆر پ بىزنى نىلگۈن سەن بارغاندا، سۇغا بۇالققا

 درس  يېقىن شۇنچىلىك چاغ ردا ئۇ ۋە باشلىغانىدىڭ ر چىقىشقا ئوۋالشقا ئوۋ بىلەن مەتىن

 كېىيىن  ئوخشىاش،  ھەممىسىى  سىېلىنغان،  ىىدىن يېڭ كىۈزدە،  بىىر  ھېلىقىى  كەتتۇقكى، بولۇپ

 چاغىدا،  كەتىكەن  قايتىىپ  ئىسىتانۇۇلغا  بەشىئەۋلەردىكىلەرمۇ  ئىۇ،  كەتىكەن،  قىاپ پ  يۆگىمە 

 ئىۇ  ۋە ئىىدىڭ ر  يەردە بىۇ  تېخىچە سىلەر ئىدى، كېتىشكەن ھەممەيلەن بېشىدا، ئېتىزلىقنىڭ

 قاغا بىللە كەلگەنىدىڭ ر، ەئۆيگ بىزنىڭ ئېلىپ مىلتىقىنى گاز فارۇقنىڭ بىلەن مەتىن چاغدا

 سىىلەرگە  ئانام ۋە كىتىپتىكەنسىلەر تەرلەپ چىققىچە دۆڭدىن بىزنىڭ دەپ، بارايلى، ئاتقىلى

 سىۇنى  بىارداقلىرىمىزدا  سۇنماس پاشاباغچە يېڭى بىزنىڭ، سۇ، پاكىز بەرگەنىدى، قۇيۇپ سۇ
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 بىزنىىڭ  كىىم بەل ئىىدى،  ئىچمىىگەن  مەتىىن  لىېكىن  نىلگىۈن،  ئىچكەنىدىڭ تۇرۇپ سۆيۈنۈپ

 قالغىان  دەپ ئەمەس پىاكىز  سىۇنى  بەلكىىم  كېىرەك،  بولسا قالغان كۆر پ مەينەت بارداق رنى

 دېگەنىىدى،  بىالى ر،  يەڭ ر ئۈز پ ئۈز م بېرىپ خالىساڭ ر ئانام، ئاندىن مۇمكىن، بولۇشى

 بىر قوشنىمىزنىڭ، يوق، كېرەك لېكىن دېگەنىدى، ئەمەس، بىزنىڭ باغ ئۇ سورىۋېدى، مەتىن

 ئۇنىمىغىان  قېرىنىداش  ئىككى سىلەر لېكىن دېگەنىدى، يەۋىرىڭ ر، بېرىپ دېمەيدۇ، نەرسە

 ئىدىڭ، ئۇنىمىغان سەن دېسەم نىلگۈن بېرەيمۇ ئەكىلىپ ئۈز پ ساڭا بېرىپ مەن ۋە ئىدىڭ ر

 ئىچىكەن  سىۇ  بىارداقتىن  يېڭىى  ھېچۇولمىغانىدا  سىەن  لېكىن ئىدى، ئەمەس بىزنىڭ چۈنكى

 .ئىچمىگەنىدى سۇنىمۇ مەتىن نىلگۈن، ئىدىڭ

 ئاڭلىنىشىىقا ئىىاۋازى سىىايرىغان دەرەخىىلەردە قۇشىى رنىڭ ۋە كۆتۈر لىىدى تېخىمىىۇ كىىۈن

 ياتقانمىىىىدۇ، يىىىاكى كۈتىۋاتقانمىىىدۇ  ئۇمىىىۇ قىلىۋاتقانىىىدۇ، ئىىىش  نىىىېمە مۇسىىىتافا. باشىىلىدى 

 .ئويلىدىم ئۇخلىغاندىمۇ؟

 ۇتىمىدا زاۋ مەن كىۈنى  بىىر  كېيىنكىى  يىىل  بەش ئىون  پەقەت ئەمەس، كىۆپ  بۇنىڭدىن

 قانچە بىر كىرىپ قىز، ياردەمچى مۇسۇلمان ئەمەس، كاتىپ ياق، چېغىمدا، قىلىۋاتقان خىزمەت

 چاغىدا،  دېگەن سەردار ۋە مۇستافا ئىسىملىرى ئىكەن، كۆر شمەكچى بىلەن سىز ئىدىئالىس 

 ئىشىمنى ساقلىتىپ بىردەم ئۇالرنى دەيمەن، ئاندىن، تۈگىتەي، ئىشلىرىمنى شۇ ئاۋۋال مەن،

 قىى ي  قوبىۇل  ئەمىدى  چىاقىرىمەن،  بېسىىپ  كونۇپكىغىا  ئاپتوماتىىك  كېىيىن،  گەتكەندىنتۈ

 تىىۇرۇپ سىىىقىلىپ ئىچىىدە  خىجىللىىىق سىەردار  بىىىلەن مۇسىىتافا دەيىمەن،  كەلسىىۇن، ئىۇالرنى، 

 مىلىيونلىۇق  ئىون  سىىلەردىن  كەپسىىلەر،  قىلىىپ  تەلەپ  يىاردەم  چۈشەندىم،  چۈشەند رىدۇ،

 ئەمەس، ئۈچىۈن  قورققىانلىقىم  كومۇنىزىمىدىن  تەكلىپنىامىنى  بۇ لېكىن ئالىمەن، تەكلىپنامە

 قورقىۇنچىم  كومۇنىسىت ردىن  مېنىىڭ  چۈنكى ئالىمەن، ئۈچۈن ئاغرىغانلىقى ئىچىم سىلەرگە

 يىلىى  ھەر زاكىاتنى -فىتىىر  ۋە ئىشىلەتمىدىم  مىكىىر -ھىيلە تىجارەتتە ئادەممەن، دۇرۇس  يوق،

 ئىىادەم مەرت قىلىۋالىىدىم، شىىىرىك ىچىىىكك ئىشىىچىلىرىمنى كېلىىىۋاتىمەن، بېرىىىپ ئاقسىاتماي 

 ئالدىنىپ دەپ نېمە كومۇنىست رغا بىلەن ئۇيۇشمىسى سودا كۆرىشىدۇ، ياخشى مېنى بولغاچقا،

 مېنىڭمۇ بىلىشىدۇ، ئوبدان مەندەك  بېرىۋاتقانلىقىنى نان ھەممىمىزگە زاۋۇتنىڭ بۇ قالغۇدەك،

 بولغان قىلماقچى بىللە ئاخشام بۈگۈن بىلەن ئۇالر بىلىدۇ، ئىكەنلىكىمنىمۇ ئوخشاش ئۇالرغا

 مىڭ يەتتە ئاستىمدا قول تاشقويۇن، -ئىچقويۇن بىلەن ئۇالر مەن كېلىڭ ر، سىلەرمۇ ئىپتارغا

 بىلىىپ  بولغىيىدى،  قىاالر  ھەيىران  قانچىلىىك  سەردار بىلەن مۇستافا مەن، دېسەم بار، ئىشچى

 شۇنداقمۇ؟ تتى،قاال بىلىپ ئىكەنلىكىمنى، ئادەم بىر قانداق مېنىڭ قاالتتى

 جىمىىپ  قۇش ر. چىقىۋاتىدۇ دۆڭگە ماشىنىسى ئەخلەت خەلىلنىڭ: تونۇدۇم ئاۋازىدىن

 چۈمىۈلە  بىىر  يەردە. قىاراۋاتىمەن  يەرگە ئۆر لد م؛ زېرىكتىم، يېرىقتىن تورۇستىكى. قېلىشتى
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 رۇپئۇ يېنىك ئۈستىگە ئۇزىتىپ، بارمىقىمنى! چۈمۈلە بىچارە چۈمۈلە، چۈمۈلە،. بارىدۇ كېتىپ

. چۈمۈلە ئاھ بىلمەيسەن، سەن بار، كۈچلۈكلەر ئىنتايىن سەندىن. قالدى گاڭگىراپ قويدۇم،

 يەنە قويۇۋېىىدىم يەنە بىىارمىقىمنى ئالىدىڭغا  يۈگۈر ۋاتىسىىەن، شىۇنداقمۇ،  كەتتىىىڭ، چۆچىۈپ 

 غەلىىتە  بولىدۇم؛  بىىزار  ئاغرىدى، ئىچىم ئاخىرىدا، ۋە ئويناشتىم بىردەم. قېچىۋاتىسەن بۇرۇلۇپ

 ئۇ ئوي يدىغان دائىم ۋە كەلدى ئويلىغىم ئىش رنى ياخشىراق سىقىلدى؛ ئىچىم قالدىم؛ پبولۇ

 .قىلدىم خىيال كۈنىنى زەپەر گۈزەل

 بىىۇيرۇق  ئېلىىىپ  تېلېفىىوننى بىىىر  يەنە كەينىىىدىن  تېلېفوننىىىڭ بىىىر  مەن كىىۈنى،  ئىىۇ

 تۇنجەلىمىۇ،  و،ئال ئالىمەن، تېلېفوننى ئاخىرقى ئەڭ تەڭلەنگەن ماڭا چېغىمدا، ياغدۇرۇۋاتقان

 دەيىىدۇ قومانىىدانىم، تامىىام ئىىش  ھەمىىمە قانىىداق، ئەھىىۋال يەردە ئىۇ  كىىۈنى، زەپەر ئىىۇ دەيىمەن 

 ئاخىرىىدا  ئەڭ ئانىدىن  ۋە ئېيىتىمەن،  رەھمەت بولدۇق، تازى پ يەرنى بۇ ئاۋاز، تېلېفوندىكى

 قالدى، دەپ تۈگەي دەيمەن، قانداق، ۋەزىيەت يەردە ئۇ كارس، ئالو ئالىمەن، تېلېفون كارسقا

 ۋەزىپەڭلەرنىى  دەيىمەن  ياخشىى،  تىۇرىمىز،  ئالدىدا قىلىش يوق ھەممىسىنى دەيدۇ قوماندانىم،

 چىقىپ، ئىشخانامدىن قويۇپ تېلېفوننى ۋە دەيمەن سىلەرگە، رەھمەت ئورۇنداپسىلەر، ياخشى

 مېنى ۋەكىل مىڭلىغان چېغىمدا، كىرگەن سالونغا چوڭ بىلەن كىشىلەر توپ بىر كەينىمدىكى

 تىىۆت قىلىشىىمنى  ئىې ن  بايانىات  مېنىىڭ  ۋە كۈتۈۋالىىىدۇ ياڭرىتىىپ  ئىالقىش  بىىلەن  جىان ھايا

 چاقماق ئۈلكۈجۈ دەيمەن، درست ر، مىكررفونغا، مەن چېغىدا، تۇرغان كۈتۈپ بىلەن كۆزلىرى

 قىزىىىل ئىىاخىرقى ئەڭ كارسىىتىكى شىىەھرىمىز چېگىىرا ۋە تىىۇنجەلى ئاخىرالشىىتى، ھەرىكىتىىى

 ئۈلكۈجىۈ  تىاپتىم،  خەۋەر ھىازىر  تېخىى  بولغانلىقىىدىن  بىتچى  ڭئۇۋىلىرىنى ئىسيانچى رنىڭ

 ھايات كومۇنىس  بىرمۇ تۈركىيەدە درست ر، ئەمەستۇر چۈش بىر ھەرگىزمۇ ئەمدى جەننىتى

 ھە، مەن، ۋە پىچىراليدۇ نېمىلەرنى بىر قۇلىقىمغا كېلىپ ياردەمچىم تۇرىشىمغا، دەپ قالمىدى،

 ئۆتۈپ، كارىدررالردىن مەرمەر تۈگىمەس ۋە دەيمەن لىمەن،كې ھازىرال مانا دەيمەن، شۇنداقمۇ،

 ئەڭ ئۆينىڭ قىرىق ئېچىلىدىغان بىرىگە-بىر ئىشىكلىرى تۇرۇۋاتقان، پوستا قاراۋۇل ر قۇراللىق

 كۆرد م، سېنى مەن بۇلۇڭدا، بىر يورۇتۇلغان بىلەن چىراق ر كۈچلۈك ئىچىدە، ئاخىرقىسىنىڭ

 بىارلىق  دەيىدۇ،  قومانىدانىم،  تۇتۇلىدى  يىېڭى   ماڭا، اردەمچىمي ۋە باغلىنىپسەن ئورۇندۇققا بىر

 دەرھىىال  ئىىۇنى مەن، تۇرىشىىىغا، دەپ خوتىىۇنكەن، قىزىىىل  بىىۇ رەھۇىىىرى كومۇنىسىىت رنىڭ

 مەن، ۋە يېشىدۇ سېنى ياراشمايدۇ، باغ شمۇ قولىنى ئايالنىڭ بىر بىزگە دەيمەن، يېشىۋېتىڭ ر،

 ئۇرۇپ، بىرىگە-بىر ئۆتۈكلىرىنى ئادەملىرى بىلەن مچىمياردە ۋە دەيمەن قويۇڭ ر، يالغۇز بىزنى

 تېخىمۇ ياشتا 61 قاراۋاتىمەن، ساڭا مەن يېپىلغاندا ئىشىكلەر ۋە كېتىدۇ چىقىپ بېرىپ ساالم

 تونۇدىڭىزمىۇ  مېنىى  قىلغىا ،  ئىكىرام  تاماكىا  تىال  بىىر  ساڭا ۋە بولۇپسەن ئايال تولغان گۈزەل،

 دەم بىىر  ۋە تونىۇدۇم  ئىچىىدە  خىجىللىق سەن ەيسەن،د ھەئە دەيمەن، خانىم، نىلگۈن يولداش
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 بىىز  بىىردىن ،  مەن ئانىدىن  ۋە سەپسىالىمىز  بىرىمىزگە-بىر بىز ۋە سۈرىدۇ ھۆكۈم جىمجىتلىق

 تاشىى پ كومۇنىسىت رغا  سىىلەر  تىۈركىيەنى  ۋە قىلىدۇق  غەلىىۇە  بىىز  دەيىمەن،  قىلىدۇق  غەلىىۇە 

 قېپىغا تاماكا قولۇمدىكى ۋە قىلدىم يمانپۇشا دەيسەن، ھەئە، قىلدىڭمۇ، پۇشايمان قويمىدۇق،

 دەيىمەن،  بېسىىۋېلىڭ،  ئىۆزىڭىزنى  مەن، كۆر پ، تىترەۋاتقانلىقىنى قوللىرىڭنىڭ تەڭلەنگەن

 نەچچە بىز ھودۇقماڭ، قىلمايمىز، يامانلىق زامان ھېچۇىر قىزالرغا ۋە ئايال ر درستلىرىم ۋە مەن

 رۇئىايە  ئىاخىرىغىچە  ئەنئەنىسىىگە  تىۈرك  بىۇ  كېلىۋاتقىان  داۋاملىشىىپ  بۇيىان  يىل ردىىن  مىڭ

 مىللىتىمنىىڭ  ۋە تارىخنىىڭ  ئەمەس، مەن جىازانى  سىىزگە  دەيىمەن،  قورقمىاڭ،  شۇڭا قىلىمىز،

 ھەسىەن،  قىلىدىم  پۇشىايمان  مەن قىلىدىم،  پۇشىايمان  سىەن،  ۋە دەيمەن بېرىدۇ، مەھكىمىسى

 بېرىلىىپ  اتىمغاھېسىي  ۋە دەيىمەن  د شىمەن،  ئۆز ڭگە پۇشايمان، كىيىنكى مەنمۇ، ۋە دەيسەن

 ئىشلىرىغا مىللىتىمنىڭ ئاۋۋال ئەڭ مەن مەن؛ چۈنكى ئەمەس، مۇمكىن كەچۈرىۋېتىشىم سىزنى

 خىۇددى  باش پسىەن،  يېشىنىشىكە  سىەن ... ھە قارىسىام،  دەۋېتىىپ،  كېرەك، بولىشىم مەسئۇل

 ئەدەپسىز نومۇسسىز، فىلىملەردىكى، سېرىق ئۇ كۆرگەن بېرىپ كۆر نمەي ھېچكىمگە پاندىكتا

 مېنى دەۋاتىدۇ، كۆرىدىغانلىقىنى ياخشى مېنى تېخى يەنە خۇدايىم، ۋاي بوپسەن، خوتۇن ردەك

 ئىان  شىۇ  يىرگەنىدىم،  سىەندىن  تۇرىمەن، مۇزدەك مەن لېكىن سەن، ئۇرۇنىۋاتىسەن ئالداشقا

 مېڭىڭ ر ئەپ: دەيمەنكى چاقىرىپ قاراۋۇل رنى باقماي يالۋۇرۇشلىرىڭغا سېنىڭ ۋە سوۋۇدۇم

 مىللىتىم يوق، تەكرارلىغىم خاتالىقىنى پاشانىڭ مەھمەت پالتىچى مەن دەيمەن، ىنانىكاتېر بۇ

 ئاندىن، ۋە كەتتى كەلمەسكە كۈنلەر ئۇ لېكىن تارتتى، كۆپ دەردىنى پالتىچىنىڭ زەئىپ ئۇ

 سىاڭا  ۋە يىغ يىمەن  بەلكىىم  كىرىىپ  ئىۆيگە  بىىر  مەن چاغىدا  ماڭغىان  ئېلىىپ  سېنى قاراۋۇل ر

 مۇشىۇ  پەقەت بەلكىىم  ۋە ئۈچىۈن،  قويغىانلىقى  چۈشىۈر پ  ھالغىا  قانىداق  قىزنى بىر ئوخشاش

 ئاخىرىىىدا ۋە قىىى رمەن، مۇئىىامىلە قىىاتتىق كومۇنىسىىت رغا بېرىلىىىپ ھېسىىياتىمغا سىىەۋەپتىن،

 ئىوي پ  دەپ چېكىپىتىمەن،  ئىازاپ  بىكىاردىن  يىلى پ  دېىمەك،  ۋە كېىتەر  قۇرۇپ كۆزياشلىرىم

 ئۇنتۇپ تامامەن كۈنى ئۇ بەلكىم سېنى بولۇپ، جۆر ىقىغاشاتل زەپەر ۋە ئاۋۇندۇرارمەن ئۆز منى

 .كېتەرمەن

 بۇرجىكىدىن بىر كارىۋېتىمنىڭ ئۆر لد م، سىقىلدى، ئىچىم خىيال ردىن قااليمىقان بۇ

. كۆتۈر لۈپتىۇ  كىۈن  قاچتىىڭ؟  قاچىان . تىۇراتتى  يىوق  قاپتۇ، كېتىپ چۈمۈلە قارىدىم؛ يەرگە

 .قېلىۋاتاتتىم كېچىكىپ. تۇردۇم نۇمدىنئور چاچراپ كەلدى، ئېسىمگە تۇيۇقسىزال

 چىقتىم، دەرىزىدىن كۆر نمەي ھېچكىمگە يېدىم، نەرسە بىر ئازراق كىردىم، ئاشخانىغا

 گىى س  چېىتىگە  بىىر  دۆڭنىىڭ  تاھسىىن ر  ئىدى، دەرەخلەردە يەنە قۇش ر،. بارىمەن كېتىپ

 بىلەن باقار ئىشىك: دىمقارى كېلىپ ساھىلغا كېيىن، ھازادىن بىر. تىزىۋاتاتتى سېۋەتلىرىنى



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 212 

 

  

 پاراخوت رغىا  چىارلىغۇچى  بېرىىپ  پىرىسىتانغا . يىوق  تېخىى  نىلگىۈن  لىېكىن  كەپتىۇ،  بىلەتچى

 .ئولتۇردۇم كېلىۋاتاتتى، ئۇيقۇم بەك. قارىدىم

 بۈگىۈن  قالىدىڭىز؛  ئىچىىدە  خەتەر خىانىم،  نىلگىۈن : ئىالو : قىلىىۋېتەي  تېلېفىون  ئەمدى

! تاراق! درس  بىر كونا مەنمۇ؟ كىم،. چىقماڭ ۆيدىنمۇئ دەيمەن، كەلمەڭ، باققالغا ۋە ساھىلغا

 ئىۇنى  بىلەرمىۇ،  ئىكەنلىكىمنىى  كىم. قويۇلىدۇ يۈزىگى  ئۇنىڭ ئاۋازدا بىر كەسكىن تېلېفونۇم

 چۈشىنەرمۇ؟ بولغانلىقىمنى قالماقچى قوغداپ خەتەردىن كۆرىدىغانلىقىمنى، ياخشى

 تارتىۋېلىپ گېزىتنى قولىدىن  ،بىلىمەن كېرەكلىكىمىزنى ھۆرمەتلەش ئايال رنى مەن

 مۇئىىامىلە ناچىىار ئۇالرغىىا مەخلىىۇق ردۇر، بىچىىارە ئايىىال ر! تۇرسىىۇن ياقتىىا ئىىۇ يىرتىىىۋېتىش

 قارايدىغان رنى نىيەتتە يامان ئايال رغا! ئىنساندۇر بىر ياخشى بەك ئانام كېرەك، قىلىنماسلىقى

 دانخىورەك  ناچىار،  ئوي يدىغان ر، يېتىشنى  بىلەن ئۇالر پەقەت قاراپ ئۇالرغا كۆرىمەن، ئۆ 

 ۋە ئەدەپلىك مەن. گۇي ردۇر پەسكەش ۋە باي ر ماتېرىيالىس  بىلەن خوتۇنپۇرۇچ ر باسقان

 بىىلەن  خىانىم  بىر مېڭىڭ، ئاۋۋال سىز سىز، ياخشىمۇ: بىلىمەن كېرەكلىكىنى بولۇش مەدەنىي

 ئىشىنى  بىىر  سەن ۋە ستى يدۇئا ئۆزلىكىدىن پۇتلىرىڭ كۆرسەڭ ئىشىكنى بىر ماڭغاندا بىللە

 مەن ئاۋۋال، سىز قېنى، بېرىدۇ، ئېچىپ ئىشىكنى ئۇنىڭغا ئۆزلىكىدىن قولۇڭ ئويلىماس-ئوي ر

 چېكەمتىڭىز، تاماكا ھە، بىلىمەن، كېرەكلىكىنىمۇ پاراڭلىشىش قانداق بىلەن قىزالر سىلەردەك

 مەن بار، ھەققىڭىز چېكىش سىزنىڭمۇ بولىدۇ، چەكسىڭىز ئەلۋەتتە، چېكىۋىرەمسىز، كوچىدى 

 بىىر  بىىلەن  چاقمىقىم پاراۋۇزسىمان تاس، ئەمەس، ئادەم قالغان كەينىدە زاماننىڭ ئۇنچىلىك

 يىىاكى بىىلەن  كىشىى  ئەر بىىر  خىۇددى  بىىىلەن ئايىال  بىىر  مەن ۋە بېىرىمەن  يېقىىپ  قېتىمىدى  

 قىىزالر  اغىدا چ ئىۇ  پاراڭلىشىااليمەن؛  تارتىنمىاي  بەھىۇزۇر،  پاراڭ شىقاندەك  بىلەن ساۋاقدىشىم

 خىجىىل  ئۈچىۈن  قالغىانلىقى  چۈشىىنىپ  خاتىا  كۆر پ ئىكەنلىكىمنى ئادەم بىر قانداق مېنىڭ

 مۇستافا بەلكىم! تۇرسۇن ياقتا ئۇ يىرتىۋېتىش تارتىۋېلىپ گېزىتىنى قېلىشىدۇ؛ ھەيران بولۇپ

 .قويغاندۇ دەپ مۇنداق 

 ساھىلغا تۇردۇم، ئورنۇمدىن زېرىكتىم، قاراۋېرىشتىن پاراخوت رغا چارلىغۇچى ۋە دېڭىزغا

 بولمىسىۇن،  نىېمى   چىۈنكى،  قويغانىدۇ،  قىلىىپ  چاخچىاق  مۇنداقسىگە مۇستافا. قايتىۋاتىمەن

 ئۈچۈن بېقىش سىناپ سېنى. بىلىدۇ ئۇمۇ كېرەكلىكىنى قىلىنماسلىقى ئەدەبسىزلىك قىزالرغا

 قىلىىش  تىائەت ئى شەرتسىىز  ئىنتىزامنىىڭ  باقىايلى،  قىاراپ  مۇستافا، مۇمكىن دېيىشى قىلغان،

 قىزغىىا  كۆرىىىدىغان  ياخشىىى  ئىىۆز ڭ  سىىېنىڭ ! دەپ بىلىىدىڭمىكىن  راسىىتىن   ئىكەنلىكىنىىى

 !ھەسەن يوق كېرەك قىلىشىڭغا ئەدەبسىزلىك



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 213 

 

  

. يېتىپتۇ ئۇزاتقىنىچە قولىنى-پۇت بۇرۇنقىدەك  كەپتۇ، نىلگۈن قارىسام كېلىپ ساھىلغا

 ھەيكەلگە بىر خۇددى. قوزغالمىدى ھاياجانمۇ مەندە ھەتتا كېلىۋاتاتتىكى، ئۇيقۇم شۇنچىلىك

 .ساق ۋاتىمەن سېنى نىلگۈن ئولتۇردۇم، ئاندىن. باقتىم قارىغاندەك

 يىاكى  قىلغانىدۇ،  بولىدى  قالغانىدۇ؛  ئۇنتىۇپ . ئويلىىدىم  دەپ كەلىمەس،  مۇسىتافا  بەلكىم

 ئىسىتانۇۇلدىن : باشىلىدى  كېلىشىكە  تىوپى  كىشىلەر ئاققان قاراپ ساھىلغا. قالغاندۇ ئۇخ پ

 ئىانى ر،  دادىى ر،  كۆتۈر ۋالغىان  تىوپلىرىنى  دېڭىز سېۋەتلەرنى، قوللىرىدا ماشىنى ر، نكەلگە

 چوقىۇم  جازاسىىنى  بۇنىىڭ  قىلىۋاتىسىلەر،  خاتىا  ھەممىڭ ر: ئائىلىلەر ئەخمەق غەلىتە، بالى ر،

 .يىرگەندىم. چېكىسىلەر

 اغىىداچ ئىىۇ! ئەمەس ئىىادەم ئۇنىىداق مەن. ئويلىىىدىم دەپ قىلمىىايمەن، ئۇنىىداق بەلكىىىم

! تۇرسىۇن  ياقتىا  ئىۇ  يىىرتىش  دېيشىدۇ، ئااللماپتۇ گېزىتنىمۇ بىر قولىدىن قىزنىڭ كومۇنىس 

 جەننەتھىسىارلىق  مىۇمكىن؛  دېيىشىىمۇ  بوپتىۇ،  كومۇنىسى   ھازىر ئىكەنتۇق، ئۈلكۈجۈ بۇرۇن

 ئىۆز م  قورقمىايمەن،  مەيلى! ئالماڭ ر ئاراڭ رغا قىلىڭ ر، دىققەت دېگەنگە قاراتاش ھەسەن

 .قالىسىلەر كۆر پ ھەممىڭ ر قىلىمەن، ئىش رنى چوڭ-چوڭ يالغۇز

 !دەيمەن ئويغان! ھەي_ 

 .قوپتۇم دەرھال! ئىكەن مۇستافا! كەتتىم قورقۇپ

 .دېدى_ قىز؟ ئۇ كەلدىمۇ_ 

 .شۇ كىيىۋالغان كىيىمى ئۈز ش سۇ ھاۋارەڭ_ دېدىم،_ يەردە، ئاۋۇ ھەئە،_ 

 قىلىشىىنى قانىداق _ نىلگىۈن،  رىىىدىقا سىەت  سىاڭا  ۋە دېىىدى_ ئوقۇۋاتقىانمۇ؟  كىتىاب _ 

 قايسىسى؟ باققال_ ئۇالپ، دېدى_ بىلىسەنغۇ؟

 .باشلىدى ساق شقا تۇرۇپ يىراقتا كەتتى، بېرىپ سورىدىم، تاماكا ئاندىن كۆرسەتتىم،

 مەن: ئويلىىدىم  سىاقلىغا   ئولتۇرۇپ قاراپ ئۇچىغا كۆيۈۋاتقان تۇتاشتۇردۇم، تاماكامنى

 تۈنۈگىۈن  ئىادەممەن،  ئېتىقادلىق ئىدىئالىزىمچى، بىر مەن ن،دەيمە نىلگۈن، ئەمەسمەن كالۋا

 چىقىپ تېخىچە يۇقى سىياھ قوللىرىمدىكى قارا، يازدۇق، خەت تام رغا قارىماي خەتەرگە كېچە

 !كەتمىدى

 .تۇرۇپ ياپياش ئاغرىمامدۇ؟ ئىچىڭ جېنىڭغا. بۇنىڭ قارا چېكىۋاتقىنىنى تاماكا_ 

 .سېۋەت تور قولىدا! تاغا رەجەپ

 .دېدىم_ بېقىشىم، چېكىپ قېتىم تۇنجى_ 

 ئىىش  نىېمە  يەنە يەردە بىۇ _ دېىدى، _ !بىاالم  كەت ئۆيىۈڭگە  مىاڭ  تامىاكىنى،  ئۇ تاش _ 

 قىلىۋاتىسەن؟
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 ئۆگىنىىدىغان  دەرس بىلىلە _ چۆرىىۋەتتىم،  تاماكىنى دەپ كەتسۇن تۇرىۋالماي بېشىمدا

 .سورىمىدىم پۇلمۇ. دېدىم_ ساق ۋاتىمەن، ساۋاقدىشىمنى

 .دېدى -ھە؟-كېلىدىغۇ نامىزىغا مىيى  ڭدادا_ 

 چىقىۋاتقان دۆڭگە. قالدى كېتىپ ئىغاڭلىغىنىچە خىل بىر غەلىتە ئاندىن تۇردى، بىردەم

 .پاپا بىچارە تۇرۇق؛ تۇرق،تاراق-تاراق: ئات يالغۇز قوشۇلغان ھارۋىغا

 بېرىىپ . كېلىۋاتىاتتى  چىقىپتۇ، كىرىپتۇ، دېڭىزغا نىلگۈن قارىدىم، كېيىن ھازادىن بىر

 .قىلدىم خەۋەر مۇستافاغا

 ئالسا گېزىتى «جۇمھۇرىيەت» دېگەندەك_ دېدى،_ كىرىمەن، دۇكىنىغا باققالنىڭ مەن_ 

 ھە؟_ بىلىسەنغۇ قىلىشنى قانداق سەن چاغدا ئۇ يۆتىلىمەن، ۋە چىقىمەن يېنىپ باشتا مەن

 .دېمىدىم ھېچنىمە

 .قالدى كېتىپ دېدى،_ !سەندە كۆز م ئۇنۇتما،_ 

. كىىىردى مۇسىىتافا باشىىتا دۇكىنىغىىا باققالنىىىڭ. سىىاقلىدىم كىرىىىپ كوچىغىىا يىىان مەن

 تېخىمۇ يىپىنى ئايىغىمنىڭ كاۋچۇك ھاياجان ندىم،. نىلگۈن كىردىڭ سەن كېيىن بىردەمدىن

 ھەرقانىداق  ھاياتتا: ئويلىدىم ساق ۋېتىپ. كېتىپتۇ تىترەپ قوللىرىم دېدىم، چىگەي چىڭراق

 قوپىۇپ  ئەتىگىنى بىر: بولدۇم قورققاندەك كېلىپ ئېسىمگە ربۇال. مۇمكىن بېرىشى يۈز ئىش

 تەۋرەشىكە  يەر ئۆزىىدى   ھازىرنىىڭ  يىاكى  مىۇمكىن؛  كېتىشى بولۇپ قىپقىزىل دېڭىز قارىسام

 يىالقۇن ر  سىاھىلدا  كېىتەر،  بۆلۈنىۈپ  ئىككىىگە  ئوتتۇرىسىىدىن  جەننەتھىسىار  كېتەر، باش پ

 .تىكەنلەشتى بەدىنىم. كۆتۈر لەر

 قولىدا چىقتى، نىلگۈن ئاندىن. يۆتەلدى ۋە قارىدى تەرەپكە مەن چىقتى، افامۇست باشتا

 بىىر  قونىۇپ،  بىىر  يەرگە قۇشىقاچ ردەك .  بارىدۇ كېتىپ تېز-تېز. ماڭدىم كەينىدىن. گېزى 

 مېنىىى  بىىىلەن  پاچاقلىرىىىڭ  گىىۈزەل : قىىاراۋاتىمەن  پۇتلىرىغىىا  بارغىىان  كېتىىىپ  كۆتۈر لىىۈپ

. يىراق شتۇق توپىدىن كىشىلەر. بولىسەن يېڭىلىشقان ولساڭب ئوي ۋاتقان دەپ ئالدىيااليمەن

 مېنى نىلگۈن كەلگىنىمدە يېقىن پ. ئىدى يوق ھېچكىم باشقا مۇستافادىن قارىدىم، كەينىمگە

 .قارىدى ۋە تۇيدى

 .دېدىم_ !نىلگۈن مەرھابا_ 

 .ماڭدى قايرىلىپ ۋە دېدى_ مەرھابا،_ 

 شامدۇق؟پاراڭلى بىردەم_ دېدىم،_ !تۇرە توختاپ_ 

 ماڭا نېمىدەپ_ دېدىم،_ !توختا_ يۈگۈرد م، كەينىدىن. باراتتى كېتىپ ئاڭلىمىغاندەك

 نومىۇس  بولسىام  قىلغىان  خاتىا  ئىشىنى  بىىرەر  بولمىسىا  يىاكى _ يىوق،  جاۋاپ قىلمايسەن؟ گەپ
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 پاراڭلىشىىپ  ئىنسىاندەك  مەدىنىىي  ئىككىى _ بارىىدۇ،   كېتىىپ  يوق، جاۋاپ يا؟-قىلىۋاتامسەن

 تونۇيالمىدىڭمۇ؟ مېنى بولمىسا ياكى_ يوق، جاۋاپ يەنە ۇ؟بولمامد باقساق

 پايدىسىىى قىلغاننىىىڭ گەپ پاالقشىىىپ كەينىىىدىن باشىىلىۋېدى، مېڭىشىىقا تېىىز تېخىمىىۇ

 درستتەك ئىككى خۇددى ئەمدى. ماڭدىم يېنىدا بېرىپ يۈگۈر پ ۋە قىلدىم ھېس يوقلۇقىنى

 .قىلىۋاتىمەن گەپ مەن ۋە بارىمىز كېتىپ يان-يانمۇ

_ دېمەيتتىى،  جىم-الم قىلدىم؟ نېمە ساڭا مەن_ دېدىم،_ قاچىسەن؟ مەندىن ىشقانېم_ 

 ئىاغزىڭنى  نېمىشىقا  دېگىىنە _ قىلمىايتتى،  گەپ دېگىىنە؟  قىلىدىممۇ  يامانلىق بىرەر ساڭا مەن

 قىلمايۋاتقانلىقىڭنى گەپ نېمىشقا سېنىڭ مەن بوپتۇ،_ قىلمايۋاتاتتى، گەپ يەنە ئاچمايسەن؟

 خاتىا  مېنىى _ كەلىدى،  ئىاچچىغىم  ۋە دېمەيۋاتىاتتى  ھېچىنىمە  نېمىشقا؟ ۇبېرەيم دەپ بىلىمەن،

 خاتاالشتىڭ، لېكىن! قالدىڭ چۈشىنىپ خاتا مېنى_ دېدىم،_ شۇنداقمۇ؟ قالدىڭ، چۈشىنىپ

 دېىدىم، _ خاتاالشىقانلىقىڭنى،  نېمىشىقا  قالىسەن چۈشىنىپ ھازىر خاتالىشىۋاتىسەن، قىزچاق،

 ئىشى ردىن  ئەخمىقىانە  بىىردىن   ۋە بولغانىىدىم  ىىل خىج چىۈنكى . قىلمىىدىم  ھېچنىمە لېكىن

 تەرەپىىتىن ئىىۇدۇل چاغىىدا شىىۇ دەل! بولىىدى كەلگەنىىدەك ۋارقىرىغىىۇم ئۈچىىۈن قورققىىانلىقىم

 .قالدىم كۆر پ ئەپەندىنى ئىككى كېيىنىۋالغان پۇزۇر كېلىۋاتقان،

 ئىشىىىمغا بىىايۋەچچىلەرنى بىىۇ كېيىۋالغىىان كاسىىتۇم تاقىىاپ، گالىسىىتۇك ئىسسىىىقتا مۇشىۇ 

-سەل دەپ؛ قالمىسۇن چۈشىنىپ خاتا ئىشنى ھەممە يەنە. تۇردۇم ساق پ دەپ ارى شمىسۇنئ

 درقمۇشىتىن  ئالىدىمىزدىكى . باشى پتۇ  يۈگۈر شكە نىلگۈن قارىسام قالغانىدىم، كەينىدە پەل

 مۇستافامۇ كەينىمدىن. باشلىدىم يۈگۈر شكە مەنمۇ ئۈچۈن كېلىدىغانلىقى ئۆيىگە قايرىلسى 

 تىور  قوللىرىدا بېرىپ، يۈگۈر پ: قالدىم ھەيران قايرىلىپ درقمۇشتىن. ىۋاتىدۇكېل يۈگۈر پ

 دېدىم، قى ي ئىش بىر ئىككىسىگە ھەر بېرىپ. تۇتۇۋاپتۇ قولىنى پاپانىڭ كۆتۈرىۋالغان سومكا

 مۇستافا. قالدىم قاراپ ھاماقەتلەرچە كەينىدىن توختىدىم،. قالغانىدى توختاپ پۇتلىرىم لېكىن

 .كەلدى

 .كۆرسىتىمەن كۆرگۈلۈكىڭنى_ دېدى،_ گۇي، رقۇنچاققو_ 

 كۆرسىتىپ كۆزىگە ئەتە! ئەتە_ دېدىم،_ !كۆرسىتىمەن كۆرگۈلىكىنى ئۇالرنىڭ مەن_ 

 !قويىمەن

 قى مسەن؟ ئەتە_ 

! سالسىام  بىر مۇستافانىمۇ: ئىش بىر دېگۈزگۈدەك توۋا! ئىدى بار قىلغۇم ھازىرال لېكىن

 ھەممىسى ئىش، بىر دېگۈزگىدەك توۋا. يەردە شۇ قاالتتى ىدۇ،چۈش د م مۇستافا سالسام، بىرنى

 قورقۇنچاق مېنى ھېچكىممۇ ۋە كۆرمەيتتى مېنى دەسسىۋەتسەم، چىرايىغا: دەپ قالسۇن بىلىپ

 ھالەتتە شۇنداق ۋە قېلىشىنى دەپ ئويلىغاندەك ئۆزلىرى مېنى ھېچكىمنىڭ چۈنكى. دېمەيتتى
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 بۇنى، ئۇقامسىلەر دېگەن، مەن گۇي بىر باشقىچە ەيپۈتۈنل. ياقتۇرمايتتىم قېلىشىنى كۆر پ

 شىىۇنچىلىك ئەمىىدى؛ مەن ئىادەم  بىىىر باشىقىچە  كېىىيىن بۇنىىدىن. بىېقىڭ ر  قىىاراپ مۇشىتۇمغا 

 ئۆز ممىىۇ ئۆز مىىدىن باشىىقىچە بىىۇ قارىسىىام، ئاچچىقىمغىىا كېلىۋاتقىىان كەلىىدىكى، ئىىاچچىغىم

 سىۆز -گەپ. تىۇراتتى  قىلماي ڭغى مۇستافامۇ قىلغاچقا، ھېس بۇنى. قى تتىم قورقۇۋاتقاندەك

 چۈشەندىڭمۇ؟ قىلىسەن، پۇشايمان سەنمۇ كېيىن چۈنكى. بارىمىز كېتىپ قىلماي

 بىرنىى  بىىزگە  دېسىەك،  «جۇمھىۇرىيەت ». ئىىدى  يوق ھېچكىم باشقا باققالدىن دۇكاندا

 مەنىدىن  مۇسىتافادەك  ئۇمىۇ  لېكىن چۈشەندى، دېۋىدۇق چىقار، ھەممىسىنى لېكىن ئۇزاتتى،

 يىرتىپ گېزىتلەرنى. يوقكەن چېلىكى ئەخلەت. بەردى ھەممىنى ئۈچۈن لغانلىقىقا قورقۇپ

 پىىۇكەيلەرگە تەرەپتىكىىى دەرىىىزە باققىىال. ئىاتتىم  پىرقىرىتىىىپ تىىۆتتىن ئىىۈچتىن، چۆرىىۋەتىم، 

 ھەپتىلىىك  پەسىكەش  يىىرتتىم،  ئېلىپ رەسىملىرىنىمۇ ئايال رنىڭ يالىڭا  قويغان قىستۇرۇپ

 بىىىىۇ پۈتىىىىۈن دېىىىىمەك،... مەينەتچىلىكلەرنىىىى  ىللىكلەرنىىىىى،رەز گۇنىىىىاھنى، ژررنىىىال رنى، 

 .قالدى ھەيران مۇستافامۇ! تۇرۇپتىكەنمىش كۈتۈپ مېنى تازى ش مەينەتچىلىكلەرنى

 چىقىىىپ ئېلىىىپ دۇكىنىىىدىن باققالنىىىڭ مېنىى . دەۋاتىىاتتى_ !ئەمىىدى يېىىتەر بولىدى، _ 

 كېلىشنىمۇ يەرگە بۇ دەئەتىگەن ئەتە_ دېدى،_ !كېلەرسەن قەھۋەخانىغا ئاخشاملىققا_ كەتتى،

 .قالماسسەن ئۇنتۇپ

 .بەردى سورىدىم، تاماكا تال بىر مېڭىۋېدى ئۇ ئاندىن. دېمىدىم نەرسە بىر دەسلەپ
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 باب ئۈچىنچى يىگىرمە
 

 

 بازارغىا  كېىيىن  چۈشىكەندىن  ئېلىىپ  پەسىكە  يىغىىپ  تەخسىلىرىمنى ناشتىلىق رەجەپ

 تېۋىشىىدىن  ئايىاغ  يېنىك. ئىدى بار بىرسى باشقا يېنىدا كەلگەندە قايتىپ بازاردىن. ماڭدى

: قارىدى ماڭا ئاچتى، ئىشىكىمنى چىقىپ پەلەمپەيلەردىن. بىلدىم ئىكەنلىكىنى نىلگۈن ئۇنىڭ

. كىرمىىدى  ھىېچكىم  ھوجرامغىا  چۈشىكىچە . كەتتىى . كىرىپتىۇ  دېڭىزغا ئىدى، ھۆل چاچلىرى

 پەسىتىكى  فارۇقنىىڭ  بىىلەن  ۈننىلگ دەسلىۋېدە. سالدىم قۇالق دۇنياغا ۋە ياتتىم كارىۋېتىمدا

 شىۇنچىلىك  چىۇرۇڭلىرى -ۋاراڭ شىەنۇىلىك  سىاھىلنىڭ  كېىيىن  تىۇراتتىم،  ئاڭ پ پاراڭلىرىنى

 جەھەننىمىىىڭ،  سىىېنىڭ ۋە كەلمەيتتىىى ئۇيقىىۇ. قالىىدىم ئاڭلىيالمىىاي  كەتتىكىىى، كۈچىيىىىپ

 قىۇالق  مانا؛ چۈشتى يۈزىگە يەر جەھەننەم دەۋالىدىغان جەننەت سەن دەيتتىم، ساالھىددىن،

 يالىڭاچلىنااليىدۇ،  كىرىىپ  ئىچىىگە  ئىادەم  تىۆلىگەن  پۇل مۇنچىلىك باراۋەر، ئادەم ھەممە سال؛

 قاپقاق رنى ۋە دەرىزە تۇرۇپ ئورنۇمدىن دەپ ئاڭلىمىسۇن قۇلىقىم! تىڭشا ياتااليدۇ، يان-يانمۇ

 ينىغاقو ئۇنتۇلدۇرغۇچى نەرسىنى ھەممە ئۇيقۇنىڭ چۈشلۈك ۋە يەي تاماقنى چۈشلۈك. تاقىدىم

 نامىزىغىا  مىيىى   بېلىقچىنىىڭ  بىىر . كېچىكتىى  رەجەپ. ساقلىدىم ئۇزۇن دەپ كېتەي كىرىپ

 ۋە ئالىدى  تەخسىىلىرىمنى  رەجەپ. چۈشىمىدىم  پەسىكە  ئۈچىۈن  تامىاق  چۈشلۈك. بېرىپتۇدەك

 .كۈتمەكتىمەن ئۇيقۇنى چۈشلۈك. كەتتى چىقىپ تاقاپ ئىشىكنى

 گۈزەل ئەڭ كېيىن تاماقتىن چۈشلۈك. امئان دەيتتى ئۇيقۇدۇر، گۈزەل ئەڭ ئۇيقۇ چۈشلۈك

 قالىدىم،  تېپىىپ  ئىارام  تەرلىىدىم،  ئىاز  بىىر . شۇنداق. بولىسەن گۈزەل ۋە كۆرىسەن چۈشلەرنى

 قىلىىىىپ پىىۇر -پىىۇر  كەبىىى  قۇشىىقاچ ر  كىچىىىك  قالغانىىدەك،  يېىىنىكلەپ  خىىۇددى  ئىىۆز منى 

 ئىچىدىكى ئۆي كىرگەندە ھاۋا ساپ ئىچىگە ئۆينىڭ ئاندىن. قىلدىم ھېس ئۇچااليدىغاندەك

-دەل باغىىدىكى نىشانتېشىىدىكى  ئاچىىاتتۇق، دەرىزىنىى  دەپ كەتسىىۇن چىقىىپ  ھىىاۋا سېسىىق 

 سىىرت رغا  چۈشىلىرىم  كەتكەنىدە،  كىرىىپ  ئىچىگىىچە  ئۆينىڭ شاخلىرى يېشىل دەرەخلەرنىڭ

 مەن چۈشلىرىمنىڭ بەزىدە، كېيىن، ئويغانغاندىن چۈنكى،. ئاچاتتىم دەپمۇ كەتسۇن چىقىپ

 كېتىىىىپ قىلىىىىپ داۋام ئۆزىنىىىىڭ بىىىىلەن ئىىىۆزى باشىىى پ يەردىىىىن انئايرىلغىىى ئۇنىڭىىىدىن

 كېزىپ ئىچىدە ھوجرىنىڭ خىياللىرىم: بەلكىم ئۆلگەندىمۇ. قاالتتىم ئىشىنىپ قالىدىغانلىقىغا

 ۋە ئۈستىلىمنىڭ ئارىسىدا، قاپقاق رنىڭ تاقالغان مەھكەم ئىچىدە، كېرەكلەرنىڭ-نەرسە يۈرەر،
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 كېلىىپ  بىىرى  ۋە يۈرىۋاتقانىدا  ئايلىنىپ سۈركۈلۈپ يۈزىگە تورۇس رنىڭ-تام كارىۋېتىمنىڭ،

 كېلىپ تۇيغۇغا كۆرگەندەك كۆلەڭگىسىنى خىياللىرىمنىڭ ھاۋادىكى مارىسا ئىشىكتىن ئاستا

 ۋە زەھەرلەنمىسىۇن  خىاتىرىلىرىم  بۇزۇلمىسىۇن،  سىاپلىقى  خىياللىرىمنىڭ ياپ، ئىىشكنى: قاالر

 قىيىامەتكە  ئۈچۈن، قىلدۇرۇش نومۇس  ڭ ردىنئۆز سىلەرنى خىياللىرىم، پاكىز-پاك مېنىڭ

. تۇرسۇن لەيلەپ پەرىشتىلەردەك ئۆيدە، جىمجى  بۇ ئىچىدە، تورۇسلىرىمنىڭ يەردە، بۇ قەدەر،

 قالسىۇن،  بىلىىپ  نەۋرىلىىرى  ئىاھ، : بىلىمەن قىلىدىغانلىقىنى نېمە ئۇالرنىڭ چاغدا ئۇ لېكىن

 مومىا،  كەتتىى  كىونىراپ  بەك يەر بىۇ . سىالغانىدى  دەپ قېىتىم  بىىر  بىىرى،  كىچىىك  ئەڭ بىرى،

 پېتىپ كېكىردىكىڭ رغىچە گۇناھقا بىلىمەن، چۈنكى،. سالدۇرايلى بىنا ئورنىغا چاققۇزايلى،

 بەكىرەك  تېخىمۇ سىلەرنى كۆر ش تۇرااللىغانلىقىنى گۇناھسىز باشقى رنىڭ ئەمەس، كېتىش

 .ئازاب يدۇ

 كېتىشىىڭ  قۇتۇلىۇپ  خشىاش ئو ماڭىا  سىەنمۇ  چەكلىمىىدىن  قۇرۇق ئۇ دېيىلگەن گۇناھ

 قانىداق  بىاق،  تېتىىپ  بىىر  راكىىدىن،  ئىچ مەندەك سەنمۇ ساالھىددىن، دەيتتى فاتىمە، كېرەك

 بار،  پايدىسى ئەكسىچە يوق، زىيىنى قىلچىلىك كەلمىدىمۇ، باققۇڭمۇ بىلىپ بولىدىغانلىقىنى

 ئېىرىڭگە  ھىىڭ گۇنا بولىدى،  باق؛ دەپ قېتىم بىر بۇنى ھېچۇولمىسا! تۆۋە. ئاچىدۇ زىھنىڭنى

 سىىال، قىىۇالق بۇنىڭغىىا بولسىىا ئۇنىىداق بوپتىىۇ! تىىۆۋە. بىىولە فىىاتىمە، دە يىىوق، خىىۇدا: ھېسىىاب

 «ب» كۆرە ئېلىپۇەگە يېڭى يازدىم؛ يېڭى  ئاڭ ،: ماددىسى مۇھىم ئەڭ ئېنسىكلوپېدىيەمنىڭ

 مەنۇەسى بىلىمىمىزنىڭ: سال قۇالق بېرەي، ئوقۇپ قىسقارتىپ ماددىسىدىن بىلىم ھەرىپىنىڭ

 ھەرقانىداق  ئىسىپات نمىغان  ئىارقىلىق  تەجرىۇە ۋە ئاساس نمىغان تەجرىۇىگە... تەجرىۇەدۇر

 بىۇ  بولغىان  نۇقتىسىى  تىايىنىش  بىلىملىرىنىىڭ  پەن-ئىېلىم  بىۇ  پۈتىۈن ... ئىناۋەتسىزدۇر بىلىم

 بىۇ،  چىۈنكى ... چىقىرااليدۇ يالغانغا ۋاقى  ھەر مەسىلىسىنىمۇ، مەۋجۇتلىقى خۇدانىڭ جۈملە،

 مەدرىىس  پاكىى   مېتىافىزىكىلىق ... مەسىىلىدۇر  بىىر  ئىسىپاتلىنالمايدىغان  ئارقىلىق تەجرىۇە

 دۇنياسىدا فاتىمەلەرنىڭ ۋە ئامۇت ئالما، بىزنىڭ ھالدا ئۇ... سەپسەتىدۇر بىر پەلسەپىلىرىدىكى

-خۇدا سېنىڭ فاتىمە، چۈشىنىۋاتامسەن! ھا ھا، ھا،... يوقتۇر ئورنى يېرى، چاتاق خۇدانىڭ،

 پۈتىشىنى ئېنسىكلوپېدىيەمنىڭ! دەيمەن تارقاتسام دەرھال بىلىمنى بۇ! ئەمدى يوق پۇدايىڭ

 بېسىىپ  ئىايرىم  بۇنى يازدىم، خەت ئىستەپانغا مەتۇەئەچى قالمىدى، تاقىتىم تۇرۇشقا ساق پ

 مەسىىلىدە  مىۇھىم  بىۇ  بولسىۇن؛  خەۋىرىڭ چاقىرىتتىم، يەنە ئاۋرامنى زەرگەر. قىلىمەن ئې ن

 ئوبدانراق ساندۇقىڭدىن قويالمايمەن، يول تولغىشىڭغا بويۇن نازلىنىپ قىزالردەك ياش سېنىڭ

 ئەخىمەق  بىۇ  بولىىدۇ،  پايدىسىى  مەملىكەتىكە  پۈتۈن قىلىمەنكى، قەسەم بېرىسەن، نەرسە بىر

. سىاتىمەن  ئىۆز م  بېرىىپ  سىركىچىگە گەپ، گېپىم قويمىسا، ساتقىلى ئەگەر مۇتەئەسسىپلەر

 فرانسىۇزچە  تەپەككىۈرنى،  يەردىكىى  بىۇ  چىۈنكى ! ۇچۈشىىد  د م ھەممىسىى  قالىسەن، كۆر پ
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 نۇرغىۇن  ئۈچىۈن  چىقىىش  يېزىىپ  تىلدا چۈشىنەلەيدىغان خەلق چىقىپ، تېپىپ كىتاب ردىن

 قىزىقىۋاتقىنىم بەك ھەممىدىن! بىلىسەن ئوبدان سەن بۇنى فاتىمە، قىلدىم، سەرپ يىللىرىمنى

 كېتىدىغانلىقىغا بولۇپ نېمە ېيىنك ئوقۇغاندىن فاتىمە، ئەمەس ئوقۇماسلىقى-ئوقۇپ ئۇالرنىڭ

 .قېلىۋاتىمەن قىزىقىپ بەك

 ئوينىاپ  ئۇسسىۇل  دېپىغا شەيتاننىڭ ۋە ئويدۇرمى رنى غەلىتە ئۇ شۈكرى، مىڭ ھېلىمۇ

 درزاق  قىلغىىان بايىان  بىىلەن  ھاياجىان  دەپ" جەننىتىىى كەلگۈسىىنىڭ " بىچىارە  ئىۇ  كەتىكەن 

 تامىالىرىنى  دېىگەن  چىقسىىكەن  ررياپقىا  بالىدۇراق  ئىشى ر  قىلغان تەسەۋۇر ۋە تەسەۋۇرلىرىنى

 يىرگىنىىپ،  مەنى   يىالغۇز  باقمىىدى،  ئوقىۇپ   ھىېچكىم  باشقا پاپىسىدىن بەلكىم ۋە ئۆزىدىن،

 .باقمىدى ئوقۇپ ھېچكىم باشقا مەندىن ۋە چىقتىم ئوقۇپ تۇرۇپ سەسكىنىپ

 ىكېيىنك يىلدىن ئۈ  كېتىپ ئۆلۈپ ئۆزى يەتتە، يېشىپ سىرىنى ئۆلۈمنىڭ ساالھىددىن

 پاپىا  ئۆيىدە  ئىىدى،  ئوتتۇرىسى قىشنىڭ ئىدى، كەماھتا درغانىم چاغدا ئۇ ئىدى، مەزگىل بىر

 قىار  قەبرىسىتان  مەن ۋە يېغىۋاتىاتتى  قىار  كېچىىدە : ئىىدى  يوق ھېچكىم باشقا مەندىن بىلەن

 ئوبىىدانراق كەتىىتىم، ئەنىىدىكىپ بىىىردىن  ئوي ۋاتىىاتتىم، دەپ كەتكەنىىدۇ قاپلىنىىىپ بىىىلەن

 پۇرىقىىدا  ھىاراق  تۇرغىان  پىۇراپ  گۈپۈلىدەپ  ئاغزىدىن تېخىچە چۈنكى. كەلدى ئىسىنىۋالغۇم

 غۇۋا المپىنىڭ تۇرۇۋاتاتتىم؛ يالغۇز پېتى مۇزلىغان پۇتلىرىم ھوجرىدا  چىقىۋالغان دەپ تۇرماي

 پايدىسىىىى بىىىىرەر ئۆتكۈز شىىىىمگە ۋاقىىىى  يورۇقىنىىىىڭ سىىىىقىدىغان ئىچىنىىىى ئادەمنىىىىڭ ۋە

 چىقتىم، ئۈستىگە كەلدى، ئىسىنغۇم. يىغلىمايۋاتاتتىم ۇرۇالتتى،ئ ئەينەككە قار بولمايۋاتاتتى،

 ماڭغان بۇياققا بىر ئۇياققا، بىر ئۇنىڭ ئىچىدە ۋە كېرەلمىگەن چېغىدا ھايات ساالھىددىن مەن

 ئىشىىكنى . ئويلىدىم كىرەلەيدىغانلىقىمنى ئەمدى ئۆيگە ئۈز لمىگەن زادى  تېۋىشلىرى قەدەم

 دۆۋىلىىىرى قەغەز قەغەزلەر، يېزىلغىىان نەرسىىىلەر بىىىر قەغەزلەر،: كىىۆرد م ئىتىىتەردىم، ئاسىىتا

 كىتاپ رنىىىڭ ئىشىكاپ ردا،  تىىارتمى ردا، ئۈسىتىدە،  ئورۇنىىدۇق رنىڭ دىۋاننىىڭ،  ئۈسىتەلنىڭ، 

. تۇرۇپتۇ چېچىلىپ نومۇسسىزالرچە يېيىلىپ، ئىچىدە دەرىزىنىڭ يەرلەردە، ئىچىدە، ئۈستىدە،

 كېىيىن  بىرئىازدىن . باشىلىدىم  تىقىشقا پۇرالپ ئىچىگە ئاچتىم، ئاغزىنى مەشنىڭ قوپال چوڭ

 گۇناھلىرىڭنى گېزىتلىرىڭنى، ۋە يازما قەغەز، جىق تېخىمۇ سېنىڭ مەش يېقىۋېدىم، سەرەڭگە

 كەتكەنسىرى بولۇپ يوق گۇناھلىرىڭ! ساالھىددىن باشلىغانىدى يۇتۇشقا چىرايلىق ئەجەپ

: مېنىىڭ  كىتىابىم  قىلغىان  سىەرپ  تىمنىھايىا  پۈتۈن! ساالھىددىن باشلىدى ئىسسىشقا ئىچىم

 يىرتىىىپ-يىرتىىىپ ئىىىۇلىس؟ يىىازدىكىن نېمىلەرنىىى باقىىايلى كىىۆر پ! گۇنىىاھىم سىىۆيۈملۈك

: جۇمھۇرىيەت: قويۇپتۇ يېزىپ ئىزاھات رنى قىسقا بەزى بېشىغا: ئىدىم ئوقۇغان كۆيد رگە 

... بىاردۇر  شىەكىللىرى  جۇمھۇرىيەت ھەرخىل... بۇدۇر شەكلى ھاكىمىيەت كېرەكلىك بىزگە

 ئەنىىقەرەدە ھەپىىتە بىىۇ گېىىزىتلەردە كەلىىگەن... 2861...كىتابىىىدا تېمىىىدىكى بىىۇ پاسىىې  دې
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 دارۋىننىڭ. بوالتتىغۇ ئوخشىتىۋالمىسا ئۆزلىرىگە بۇنىمۇ... ياخشى...يېزىلىپتۇ دەپ قۇرۇلدى،

 تىىل  ئىاددى  چۈشىنەلىگۈدەك ئەخمەقلەرمۇ ۋە سېلىشتۇرىمەن بىلەن قۇرئان نەزەرىيەلىرىنى

 تېخنىكىلىق تامامەن تەۋرەش، يەر... چۈشەند ر تۇرىدىغانلىقىنى ئۈستۈن بىلىمنىڭ ىلەنب

... تولۇقلىغۇچىسىدۇر ئەرلەرنىڭ ئايال ر... تەۋرىنىشىدۇر پوستىنىڭ يەر بولۇپ، ھادىسە بىر

 ئاتىا  ئىۆزلىرىگە  تەبىىئەت  بۇالر ئايال ر، تەبىئي خىلدىكىلەر، بىرىنچى... بولىدۇ خىل ئىككى

 شىىادىمان، ئىىارامۇەخىش، يېقىملىىىق، كېلىىىدىغان، مۇناسىىىپ ئىللىقلىققىىا ۋە نىىازاكەت انقىلغىى

 بۇالرنىىڭ  بولىۇپ،  ئايال ر تەبىئىي تۇرىدىغان يېغىپ سۆيگۈ ۋە كۈلكە چىھرىدىن مىھرىۇان،

 رۇسونىڭ... چىقىدۇ كىشلەردىن تەبىقىدىكى تۆۋەن ئارىسىدىن، خەلق قىسمى كۆپ مۇتلەق

... ئىدى ماالي بىر بەرگەن، تۇغۇپ باال ئالتە رۇسوغا... ئوخشاش وتۇنىغاخ ئالمىغان نىكاھىغا

 ئالدىنىشىقا  خۇراپاتلىق رغىا  ھاكىاۋۇر،  ئىۆكتەم،  ھىازازۇل،  بولسا، ئايال ر خىلدىكى ئىككىنچى

 ئىككىنچىى ... ئوخشىاش  ئىانتۇۋانېتكە  مىارى ... ئايىال ردۇر  لەقىۋا  ۋە تەلەت سوغۇق مەھكۇم،

 فىزىلىو   ئالىم، نۇرغۇنلىغان بولىدۇكى، لەقۋا ۋە تەلەت سوغۇق ىلىكشۇنچ ئايال ر خىلدىكى

... ئىزدىگەن ئايال ردىن تەبىقىدىكى تۆۋەن ھارارىتىنى مۇھەبۇەتنىڭ-ئىشقى ۋە كۆيۈمچانلىق

 يەنىىى  ماركىسىىنىڭ ئىىالىم كومۇنىسىى  ۋە قىىىزى ناۋاينىىىڭ گىىۆتېنىڭكى مىىاالي، رۇسىىونىڭكى

. دۆڭگىۋالغان ئۆزىگە ئېنگلىس... بولغان بالىسىمۇ بىر ئۇنىڭدىن... ئىدى ماالي ئۆيىدىكى

... نۇرغىۇن  تېخىى  مىسىال ر  بۇنداق... ئىش ر راس  ھاياتتىكى بولغۇدەك؟ خىجىل دەپ نېمە

-بىكىاردىن  سەۋەبىدىن خوتۇنلىرىنىڭ سوغۇق مۇزدەك ئىنسان ر، بۈيۈك بۇ قىلىپ، شۇنداق

 سىىەۋەپتىن بىىۇ بەزىلىىىرى ھەرلەنىىگەن،زە ھايىىاتى چېكىىىپ ئىىازاپ ئىچىىىدە دەرتىىلەر  بىكارغىىا

 ئېنسىكلوپېدىيەسىىىىنى بولسىىىا بەزىلىىىىرى يەنە پەلسىىىەپەلىرىنى، بەزىلىىىىرى كىتىىىابلىرىنى،

 دەپ ھىاراملىق  جەمىىيەت  ۋە قىانۇن ... كېتىشىكەن  تۈگىشىىپ  بىكار-بىكاردىن پۈتتۈرەلمەي

: ئويلىىدىم  قىاراپ  ىغىا قاناتلىر لەيلەكلەرنىىڭ !... ئازاپتۇر بىر يەنە بولسا بالى ر ئۇ قارايدىغان

 كېمىسىى  ھىاۋا  بىىر  ئىشلەتمەي ۋېنتا تالمۇ بىرەر ۋە ئوخشايدىغان لەيلەككە پۈتۈنلەي ئەجىۇا

 لىندبېر ... قورالىدۇر ئۇرۇش بىر كېيىن بۇندىن ئايررپى ن... مۇمكىنمىدۇ؟ چىقىش ياساپ

 ئۇچىۇپ  داھالى  مۇۋەپپەقىيەتلىىك  ئوكيانىدىن  ئات نتىىك  ھەپىتە  ئىۆتكەن  زات بىر ئىسىملىك

 رېشىات  قىونچىقى  ئىتتىھاتچى رنىىڭ ...ئەخمەقتىۇر  پادىشاھ ر پۈتۈن... يېشىدا 11...ئۆتتى

 دارۋىننىىڭ  كەسلەنچۈكلەرنىڭ باغدىكى بىزنىڭ... چىققىنىدۇر ئۇچىغا ئەڭ ئەخمەقلەرنىڭ

 قىىۇيرۇقلىرىنى ھالىىدا مۇناسىىىپ ئىدىيىسىىىگە دارۋىننىىىڭ تۇرۇپمىىۇ، ئوقۇمىىاي ئەسىىەرلىرىنى

  سىىۈپىتىدە غەلۇىسىىى بىىىر ئىددىيىسىىىنىڭ ئىنسىىان بەلكىىى ئەمەس، مىىۆجىزە بىىىر تاشلىشىىىغا

 بولسىىام، ئىسىىپاتلىيالىغان قىلىىدۇرغانلىقىنى تەرەققىىى سىىانائەتنى ئەگەر! كېىىرەك قارىشىىىمىز

 ...بوالتتىم يازغان دەرھال كېرەكلىكىنى ئۆتۈشىمىز خىرىستىيانلىققا مۇسۇلمانلىقتىن،
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 قىانچىلىكىنى . ئىسىىنىۋاتاتتىم  تاشى پ  مەشىكە  يىرگىنىپ ۋە ئوقۇۋاتاتتىم ئوقۇۋاتاتتىم،

: پاپا قارىدىم، ئېچىلدى، ئىشىك بىردىن  بىلمەيتتىم، تاشلىدىم مەشكە قانچىلىكىنى ئوقۇپ،

 سىىيرىلمىدىمۇ؟  ئىچىڭىىز  خىانىم،  چىوڭ  قىلىۋاتىسىىز  نىېمە : ئىىدى  يېشىىدا  يەتتە ئون ئەمدى

 تىېخىچە  سىىزنىڭچە؟  توغرىمىۇ ! دەيمەن يۇم ڭنىئاغزى باردى؟ قولىڭىز قانداق! يۇم ئاغزىڭنى

 بىرەر بارمۇ؟ قەغەزلەر باشقا يەنە. جىمىقتى ھاسام؟ مېنىڭ قېنى! بۇنىڭ يۇممىغىنىنى ئاغزىنى

 ئۈنچىقمايتتى، مۇشۇمۇ؟ ھەممىسى قىل، گەپ راس  پاپا، ھە-قويمىغانسەن يوشۇرۇپ نەرسىنى

 ۋە ھىىاراملىق بىىىر سىىەن ەمەس،ئ ئىىوغلى ئۇنىىىڭ سىىەن پاپىىا، دە-قويۇپسىىەن تىقىىىپ دېىىمەك

 ھەممىسىىنى  قەغەزلەرنىىڭ  ئىۇ  ئىۇالرنى،  بەر ماڭىا  چۈشىەندىڭمۇ،  يىوق،  ھەققىڭ ھېچنىمىدە

 ھاسام؟ مېنىڭ قېنى. دەۋاتقىنىنى سىيرىلمامدۇ ئىچىڭىز ماڭا تېخىچە ئەكەل، تېز كۆيد رىمەن،

 تۇرۇپ پەستە. قاچتى ائاستىغ غىچىرالتقىنىچە پەلەمپەيلەرنى قىلىپ غىپپىدە. ئېتىلدىم ئۇنىڭغا

! قويمىىدىم  تىقىىپ  ھېچنىمىنى ھەققى، خۇدا خانىم، چوڭ يوق، ھېچنىمە مەندە: توۋالۋاتاتتى

 ئويغىتىپ ئۇيقۇدىن كىردىم، باستۇرۇپ ھوجرىسىغا كېچىدە يېرىم. دېمىدىم نەرسە بىر! بوپتۇ

 ئىاختۇردۇم،  نىى يېرى ھەممە ھوجرىسىنىڭ پۇرايدىغان غەلىتە چىقىرىۋەتتىم، ئىتتىرىپ سىرتقا

 راس : چىقتىم قاراپ قويماي ئاال ئىچىگىچە كۆرپىچاق رنىڭ كارىۋېتىدىكى بالى رنىڭ كىچىك

 .ئىكەن يوق قەغەز باشقا دېگەندەك

 پارچە بىرەر قويغاندۇ، تىقىپ نەرسىنى بىر يەرگە بىر. ئەنسىرەيمەن ھەمىشە شۇنداقتىمۇ

 چۈشىۈرىۋېلىپ  قولغا ئاختۇرۇپ ئوغلى ىڭدادىسىن درغان، ۋە قالغاندىمەن كۆرمەي قەغەزنى

 قەيەردە؟ نەرسىىلىرى  يازغىان  دادامنىڭ ئانا،: قوياتتى سوراپ پات-پات چۈنكى باستۇرغاندۇ؛

 ئانىىا؟ نەدە ئىۇالر  ئىىدىغۇ،  يازغىان  نەرسىىلەرنى  بىىىر يىلى پ . قىوزام  ئاڭلىمىىدىم  گەپلىرىڭنىى 

. ئاڭلىمىدىم نېمە؟ دەۋاتىمەن، ىنىئېنسىكلوپېدىيەس قالغان چاال دادامنىڭ. باالم ئاڭلىمىدىم

 باققۇم كۆر پ شۇنداق قىلدى، سەرپ ئۆمرىنى ئۈچۈن ئۇالر دادام باردۇ، قىممىتى بىرەر بەلكىم

 نەشىر يەردە بىرەر ئارزۇسىدەك دادامنىڭ. ئەۋالدىم ئاڭلىمىدىم. شۇالرنى بەرگىنە ماڭا ئانا، بار

 ھەربىيلەرنى قالدى، دەپ كېلەي كۈنى ىرەخات يىللىق ماينىڭ -11 قارا، چۈنكى قىلدۇرارمىز،

 بىۇ . درغىانىم  ئاڭلىمىىدىم  گەپلىرىڭنىى . دەيىدۇ  قوزغايىدۇ  ئىۆزگىرىش  سىياسىي قېتىم بر يەنە

 ھېچۇولمىسىىا ئوخشىىايمىز، قايتىىىدىغان كامالىزىمغىىا قېىىتىم بىىىر يەنە كېىىيىن ئۆزگىرىشىىتىن

 بەرگىنە چىقىرىپ بولسا نەدە. قىلدۇرااليمىز نەشىر بولسىمۇ قىسمىنى بىر ئېنسىكلوپېدىيەنىڭ

 خىىۇدايىم، ۋاي قەغەزلەر، ئىىۇ نەدە. تۇرسىىا ئاڭلىمايىىدىغان ياخشىىى قىىۇالقلىرىم مېنىىىڭ! ئانىىا

 ئۇ تاش نغان كىرخانىغا يوق، ھېچيەردە كىتاب رنىمۇ، تاپالمايۋاتىمەن، ئىزدەيمەن ئىزدەيمەن،

 قەغەزلەرنىى،  ئانىا،  قىلدىڭ قانداق. ئاڭلىمىدىم! يوق ھېچنىمە باشقا ئۈسكىنىلەردىن غەلىتە

 تاشىىىلىۋەتتىڭ، كۆيىىد رد ڭ،  يىرتتىىىڭ، . قىلمىىىىدىم گەپ يىىا؟ -تاشىىلىۋەتتىڭمۇ  كىتىىاپ رنى 
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 دادامغا يازىمەن، مەنمۇ. چۈشىدۇ د م راكىغا كېيىن بىردەمدىن. باش يدۇ يىغ شقا شۇنداقمۇ؟

 ئەخمەقلىقنىى  ناچارلىشىشىنى،  بىۇ  باشلىدى، ناچارلىشىشقا يەنە قارا، ئىش، ھەممە: ئوخشاش

 ئەخىمەق  ۋە نىيەتلىىك  يامىان  بۇنىداق  ئىادەملەر  كېىرەك،  قىلىش ئىش بىر ئۈچۈن توختىتىش

 مىنىسىتىرى  ئىگىلىىك  يېزا ئانا، بار چوقۇم نىيەتلىكلەر ياخشى ئارىسىدا بولىدۇ، قانداق بولسا

 يىاخش  بەك لىېكىن  قالغىانتۇق  بولىۇپ  ئاشىىق  تەڭ قىزغىا  بىىر  بولىىدۇ،  تونۇشۇم مەكتەپتىكى

 كوماندىسىىدا  تەنتەربىيە بىر لېكىن ئىدى، تۆۋەن سىنىپ بىر مەندىن ئىدۇق، اغىنىلەردىنئ

 ھىازىر  ئىىدى،  ياخشىى  ئىنتىايىن  كىۆڭلى  لېكىن ئىدى سېمىز بەك ئىدى، ھۇجۇمچى ئىدۇق،

 باشىلىقى  شىىتاپ  ئىككىنچىى  شىتاپنىڭ باش ھازىر يېزىۋاتىمەن، درك ت بىر ئۇزۇن ئۇنىڭغا

 ياخشى تولىمۇ ئىدى، بېشى يۈز چېغىمدا ھاكىم ئورۇنۇاسار زىلەدە مەن ۇپاشام پاالنچى بولغان

 بىىۇ ئۇنىڭغىمىۇ  يىۈرەتتى،  دەپى   بولسىىۇن ئىىش  بىىر  پايىدىلىق  ئۈچىىۈن مەملىىكەت  ئىادەم،  بىىر 

 نىىاھەقچىلىكلەر شىۇنداق  لىېكىن  بىلمەيسىەن،  سىەن  ئانىىا يىول يمەن،  پىارچە  بىىر  درك تىتىن 

 ئارى شىماي  ئوغلىۇم؟  بولغۇدەكسىەن  مەسىئۇل  سەن دەپنېمى بۇالرغا لېكىن بوپتۇ،... باركى

 كېلىىپ  مەسىئۇلىيەت  بىىر  ماڭىا  شۇڭ شىقا،  ئانىا،  ئارتىلىىدۇ  مەسئۇلىيەت بىزگىمۇ تۇرۇۋالساق

 بىچىارە  ئىۆتە  داداڭىدىنمۇ ... مانىا  يېزىىۋاتىمەن   ئولتۇرۇپ ئالدىدا ئۈستەلنىڭ دەپ قالمىسۇن

 ئۇنىداق  ئانىا  ئانىا،  ئەمەس ئۇنىداق ! سىەن قورقۇنچاقكەن بەتەر داداڭدىن ئوغلۇم، ئىكەنسەن

 نۆۋېتىم بولۇش ۋالى بوالتتىم، قوشۇلغان ئۇالرغا مەنمۇ بولسام بولغان قورقۇنچاق ئەمەسمەن،

 قىلىۋاتىىدۇ  قانىداق  دېھقىان رنى  بىچارە ئۇ كەتتىم، تويۇپ غىققىدە مەنمۇ لېكىن كەلگەنىدى،

 تاغ رنىڭ ئۆتمەس كارۋان ئۇچماس، ۇشق ئۇالرنى! ئوغلۇم كارىم نېمە مېنىڭ ئانا؟ بىلەمسەن

 رەھمەتلىك ماڭا يارىمايدىغانلىقىنى ئىشقا ھېچقانداق قىزىقسىنىشنىڭ... پۇشقاقلىرىدا-بۇلۇڭ

 يېىرى،  چاتىاق ... يىوق  مىۇئەللىم  يىاكى  درختىۇر  بىر نە ۋە قويۇشىدۇ تاش پ! ئۆگەتكەن دادام

 بىىر  يىلىدا  ۋە! درغىانىم  ەلمىىدىم ئۆگىت سىاڭا  مەن ئۆگەتكەنلىرىنى ماڭا دادامنىڭ رەھمەتلىك

 ساڭا مەن ئوغلۇم، يېرى چاتاق... ئۈچۈن ئېلىۋېلىش ئەرزان قوللىرىدىن ھوسۇللىرىنى قېتىم

 ئۇنتۇپ قويۇپ تاش پ ئىچىدە تاغنىڭ قورقۇنچلۇق ئۇ ئۇالرنى ئاندىن! بېرەلمىدىم ھېچنىمە

 چىقىىپ  ھوجرامغىا  ۋە تتىمسىالماي  قۇالق مەن ۋە دېمەيتتى تۈگەي گېپى... ئانا قېلىشىۋاتىدۇ

 ئارىسىدا ئۆيى بىلەن ئىشى بولمىسۇن، باشقى ردەك خۇددى: ئىش غەلىتە: ئوي يتتىم كېتىپ

! قى تتىى  بىاردەك  بىرسىى  ئازدۇرۇۋاتقىان  ئىۇالرنى  دەپ يۈرمىسىۇن  كېتىىپ -كېلىپ ئارامخۇدا

 قىىاراپ گەئوقىۇبەتلىرىم -ئىىازاپ مېنىىڭ  ھىىازىر: كىشىى  ئىىۇ ئېزىقتۇرغىان  ئىىۇالرنى: ئىوي يتتىم 

 تىىىېخىچە لىىېكىن  بوپتىىۇ،  ئىىۈ   قارىىىدىم،  سىىائىتىمگە  زىىىرىكتىم، ! قى تتىىى  كۈلۈۋاتقانىىدەك 

 ۋە ئويلىىدىم  پاپىنى ئاندىن. ئاڭ ۋاتىمەن چۇرۇڭلرىنى-ۋاراڭ ساھىلنىڭ ئۇخلىيالمايۋاتاتتىم،

 .كەتتىم ئەندىكىپ
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 قولغىا  ھېسداشىلىقىنى  ئۇنىىڭ  چىاغ ردا  شىۇ  يېزىىپ،  خەت يېزىىدىن  درغانىمغىا  بەلكىىم 

 بەرگەن سۆزلەپ دادىسى درغانىمغا بەلكىم ۋە. ئويلىدىم دەپ مۇمكىن، بولۇشى كەلتۈرىۋالغان

 كىىۆزىگە نەرسىىە ھېچقانىداق  باشىىقا يازمىلىرىىدىن  سىىاالھىددىن لىېكىن . مىىۇمكىن بولۇشىىمۇ 

 درغىانىم  يىازدا،  كېيىنكىى  پۈتكۈزگەنىدىن  ئۇنىۋېرسىتېتنى. تۇرسا قالغان بولۇپ كۆر نمەس

 كەتتى نېمىشقا ئىسمايىل بىلەن رەجەپ: قالغانىدى بولۇپ سورايدىغان ئۇالرنى پتۇرۇ-تۇرۇپ

 بىالىلىقتىن  يېنىىدا  كەلگىنىىدە،  قايتىىپ  كېيىن ھەپتىدىن بىر. كەتتى كۈنى بىر كېيىن ئانا؟

 بىۇالرنى ! توكىۇر  بىىر  بىلەن پاپا بىر پەرىشان بېشى-ئۈستى: ئىدى بار ئۇالر ئۆتكەن ئەمدى

 بار، ئىشى نېمە ئۆيدە بىزنىڭ بۇالرنىڭ ئوغلۇم، ئەكەلدىڭ نېمىگە يەرگە بۇ ئېلىپ يېزىسىدىن

 پاپىا  ئىككىسىىنى  ۋە دېگەنىىدى  ئانا، بىلىسەن سەنمۇ ئەكەلگەنلىكىمنى نېمىشقا. دېگەنىدىم

 سىىاتقۇزغان درغىىانىم توكۇرنىىىڭ، كېىىيىن. ئورۇن شىىتۇرغانىدى ھوجرىغىىا تۇرۇۋاتقىىان ھىىازىر

 يىلىى  ھەر: ئەمەس يىراققىا  لىېكىن  يوقالىدى،  ئېلىپ پۇلنى چۈشتى، كۆزى پۇلىغا ئالماسنىڭ

 دەپ قالدى نېمىشقا پاپا بۇ! كۆرسىتىشىدۇ ئۆينى دۆڭدىكى چېغىمىزدا كېتىۋاتقان قەبرىستانغا

 كىشىىلەرنىڭ  دېيىشىىدۇ،  ئۈچىۈن  بولغىانلىقى  خىجىىل . سىورايمەن  كېلىىپ  بىلگۈم دائىم ھەر

 قۇتۇلتىۇردى،  جاپاسىىدىن  ئاشخانىنىڭ ۋە ۆيئ مېنى. ئۈچۈن قورققانلىقى بېرىشتىن يېنىغا

 بەزىدە پاپىنى بىلەن ساالھىددىن كېيىن كەتكەندىن درغانىم. يىرگەند رەتتى مېنى لېكىن

: سىاالتتىم  قۇالق گەپلىرىگە قېلىپ كۆر پ چاغلىرىدا ئولتۇرغان بىللە پۇشقاق ردا-بۇلۇڭ بىر

 قىينىلىىپ  بەك قانىداقراق،  تۇرمىۇش  يېزىىدىكى  سىاالھىددىن،  دەيتتى ئوغلۇم، ئېيتقىنا قېنى

 ئاناڭ دېگىنە، ئىشىنەمسەن، خۇداغا بېرە، سۆزلەپ ماڭا ئوقۇغۇزدىمۇ، ناماز سېنىمۇ قالدىڭ رمۇ،

 بىار  گىۈزەللىكى  مىللىتىمنىىڭ  ئۇنىڭىدا  ئىدى، خوتۇن ياخشى ئەجەپ! كەتتى ئۆلۈپ قانداق

 جىىم -الم پاپىا . ئىىدى  ككېىرە  تاماملىشىىم  ئېنسىىكلوپېدىيەمنى  مېنىىڭ  يېىرى،  چاتىاق  ئىدى،

 ئۇنتۇپ كېتىپ چىقىپ ھوجرامغا بواللماي قىلىپ تاقەت ئاڭ شقا ئاخىرىنى مەن دېمەيتتى،

 خوتۇن ياخشى ئەجەپ: كېلىۋاالتتى ئېسىمگە تۇرساممۇ يىرگىنىپ لېكىن ئۇرۇناتتىم، كېتىشكە

 شىى ياخ ئەجەپ ئىىدى،  خوتىۇن  ياخشىى  ئەجەپ ئىىدى،  بىار  گۈزەللىكى مىللىتىمنىڭ ئىدى،

 !ئىدى خوتۇن

 داۋاسىىى خىىۇن. مىىاالي بىىىر: سىىاالھىددىن ئىىىدى خوتىىۇن بىىىر گۇناھكىىار پەقەت يىىاق،

 چېغىىدا  ماڭار ئەسكەرلىككە ئېرى كېيىن كېلىشىپتۇ، گەبزەگە قېچىپ يېزىدىن سەۋەبىدىن

 ئىۇنى  مەن ئۆلگەنىدە،  بوغۇلىۇپ  سىۇدا  ئۆر لىۈپ  قولىۋىقى  بېلىقچىى  كەتىكەن  قويۇپ ئۇالرنى

 پەرىشىان  ۋە ۋەيىرانە  بىچىارە،  كۆرگەنىىدىم،  قېتىم نەچچە ئىچىدە بىلىقلىرىخارا پىرىستاننىڭ

 ئۇنىڭىدىن  مەزگىلىلەردە  شىۇ  ئىىدى،  تەس بىلىمەك  ئۆتكۈزىۋاتقانلىقىنى كۈن قانداق بولۇپ،

 بىىز  لىېكىن  ئىشەنمەيۋاتىسىىز،  ئال غا سىز قىلىپ، بويۇنتاۋلىق ساالھىددىنغا ئاشپەز بۇرۇنقى
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 ئىىۇنى  سىىاالھىددىن  ئۈچىىۈن، دېگەنلىكىىى  پۇسىىتان -پىىاالن قىىويىمىز،  كۆرسىىىتىپ  سىىىزگە

 يىوق  ئىادەم  قىلىمىىز،  قانداق ئەكەلگەنىدى، ئۆيگە ۋەيرانىنى يىرگىنچلىق بۇ ۋە ھەيدىۋەتكەن

 تۇنجى ئۆگىنىپ، تېزال ئىشلىرىنى ئۆي ئۇ ۋە دېگەنىدىم يوق، كارىم مېنىڭ دېگەنىدى، فاتىمە،

-ئايال ئەپچىل قولى دېگەن نېمە ساالھىددىن، ،چاغدا تەييارلىغان نى①ئورالمىسى يوپۇرماق

 شىۇ  ۋە بولىىدىغانلىقىنى  نىېمە  تۇيغانىىدى  كۆڭلىۈم  چاغىدا  شىۇ  مەن ۋە دېگەنىىدى  فاتىمە، ھە

 خاتالىقلىرى باشقى رنىڭ دۇنياغا بۇ مېنى ئانام ئىش، ئەجەپ ئويلىدىم، ۋە يىرگەندىن ھامان

 .ئويلىدىم دەپ كېرەك بولسا قىلغان ىدەئاپىر ئۈچۈن يىرگىنىش بولۇپ گۇۋاھ گۇناھلىرىغا ۋە

 بەتىىتەر كۈپلىرىىدىن  ھىاراق  ئىىاغزى كېچىلىرىىدە،  قىىش  سىىوغۇق: يىرگەنىدىم  شىۇنداق، 

 ئاۋاي پ پەلەمپەيلەردىن باشتا دەپ، قالدى ئۇخ پ مېنى ساالھىددىن ھالدا، پۇرىغان سېسىق

 يا تۇرغاندا، ساق پ ۇنىئ ئانىسى بولغۇسى ھوجرىدا تۇرۇۋاتقان ھازىر پاپا ئاندىن، چۈشەتتى،

 كىۆر پ  بىۇنى  مەن ۋە ماڭىاتتى  چىقارمىاي  تىىۋىش  ئاسىتا  رەسىۋاچىلىق،  دېگەن نېمە رەبۇىم،

 كىۆپ  ئېنسىكلوپېدىيەسىىدە  ۋە ئاسىانراق  تېخىمۇ بىلەن، ئۇنىڭ كېيىن: كېتەتتىم يىرگىنىپ

 ىشئىېچ  كۆڭۈل" ئىختىيارى ۋە ھۆر»  تېخمۇ بەلكىم ئوخشاش دېگىنىگە سۆزدە ئىشلەتكەن

: يىىرگىنەتتىم  كىۆر پ  سالغانلىقىنى ئۆي ياغا  بىر كىچىك يېنىغا قوتاننىڭ ھازىرقى ئۈچۈن

 مەن چېغىىدا  ماڭغىان  يەرگە ئىۇ  كېچىىدە  يېىرىم  چىقىىپ،  ئىشخانىسىدىن ھالدا ئەلەس-مەس

 ئۇ ئۇالرنىڭ ئولتۇرۇپ، قىلماستىن قىمىر زىخ ر، بىلەن نەرسەم توقۇۋاتقان قولۇمدا ھوجرامدا،

 .قى تتىم خىيال قىلىۋاتقانلىقىنى ئىش ېمەن يەردە

 قى تىتىم؛  خىيال دەپ قىلغۇزىۋاتقاندۇ، ئىش رنى قىلغۇزالمىغان ماڭا خوتۇنغا بىچارە ئۇ

 يوق خۇدا ئاندىن ئىچكۈزىۋاتقاندۇ، ھاراق دەسلەپ ئۈچۈن، پاتقۇزۇش گېلىغىچە گۇناھقا ئۇنى

 يىوق،  يىوق،  دېگۈزىۋاتقانىدۇ،  يوق نيادۇ ئۇ ئۈچۈن قىلىش خۇشال شەيتاننى دېگۈزىۋاتقاندۇ،

 ئارقىا  چىقىىپ،  ئاسىتا  بەزىىدە ! ئويلىمىا  فىاتىمە،  تۆۋە. يوق خۇدا قورقمايمەن، گۇناھتىن مەن

 غىۇدۇراپ  ئويلىنىىپ  قىاراپ  چىراقىلىرىغىا  غىۇۋا  ۋە گۇناھكىار  ئۆينىىڭ  ياغىا   كىرىپ، ھوجرىغا

 سىىۆيۈۋاتقاندۇ، راملىقلىرىنىھىىا بەلكىىىم... ھىىازىر ئۆيىدە،  ئاشىىۇ يەردە؛ ئاشىىۇ ئىىۇالر: كېتەتىتىم 

 ئويلىما... بەلكىم ۋە كۈلۈشىۋاتقاندۇ بەلكىم چۈشەند رىۋاتقاندۇ، يوقلىقىنى قەيەردە خۇدانىڭ

 كېلىىىدۇ، قايتىىپ  ھوجرامغىا  ھالىىدا بولغىان  خىجىىل  قىلغانلىرىىىدىن ئانىدىن ! ئويلىمىا  فىاتىمە 

 ئۇزۇن ۋە ساق يتتىم ېلىپئ قولۇمغا يىپ رنى ۋە زى  ئۈچۈن بېرىش توقۇپ جىلىتكە درغانىمغا

 ئۆيىىدىن ياغىىا  سىاالھىددىننىڭ  كېىىيىن سىائەتتىن  بىىىر: ئىىىدى يىوق  كېىىرەك ساقلىشىىمغىمۇ 

 پەلەمپەينىى  ئېرىنىپ مېڭىشتىنمۇ چىقارماي تىۋىش ئۆتمەي ھايال ئاڭ يتتىم، چىققانلىقىنى

  ىم،ئاچىىاتت پىىاتقۇدەك بىىارمىقىم ئىشىىىكىنى ھوجرامنىىىڭ مەن، چېغىىىدا چىققىىان غىچىرلىتىىىپ
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 ئىچىىدە  قورقىۇنچ  ۋە قىزىقسىىنىش  كەتكىۈچە  كىرىىپ  ئىشخانىسىىغا  شەيتاننى ئۇ قىس چتىن

 .مارايتتىم

 توختىغىان  شىىپپىدە  قېىتىم،  بىىر  چىقىۋېتىىپ،  ئىغىاڭ پ  تەرەپىكە  ئىككى پەلەمپەيدىن

 كىۆر پ  تىۇرغىنىنى  قىاراپ  ئىچىىگە  كۆزلىرىمنىىڭ  قىسىلىچىغا،  ئىشىىكنىڭ  چاغىدا،  ئۇ: ئىدى

 لىىېكىن ئويلىغانىىىدىم، يېتىۋېلىشىنى  ھوجرامىىدا غىپپىىدە  يېپىىىپ ئىشىىكنى  ،كېتىىىپ قورقىۇپ 

 تۇمشۇقىڭنى يەردىن ئۇ: باشلىغانىدى ۋارقىراشقا ساالھىددىن چۈنكى قالغانىدىم، كېچىكىپ

 ئىىىش  نىىېمە  بارغىىانلىقىمنى،  نەگە! مەخلىىۇق  يىىۈرەك توخىىۇ  قاراۋاتىسىىەن  نىىېمىگە  سىىوزۇپ

 لىىېكىن دېگەنىىىدىم، قاچىىاي تاقىىاپ ئىشىىىكنى.. .خىىۇددى؟ بىلمەيدىغانىىدەك قىلغىىانلىقىمنى

 بولىىىۇپ شىىىىرىك گۇناھقىىىا قويۇۋەتسىىىەم بېرەلمەيۋاتىىىاتتىم، قويىىىۇپ ھالقىسىىىىنى ئىشىىىكنىڭ 

 خىجىىىل ھېچنىمىىىدىن: ۋارقىراۋاتىىاتتى ئەزۋەيىىلەپ تېخىمىىۇ كېىىيىن! خىىۇددى قالىدىغانىىدەك

 ئىۇ  ورىۋالغىان ئ تورىىدەك  ئۆمۈچىۈك  كىال ڭنى  سېنىڭ! ھېچنىمىدىن فاتىمە، مەن بولمايمەن

 ئەخمىقىىانىلىقلىرى، پۈتىىۈن شىىەرقنىڭ: پەلەك پەرۋايىىىم ئىتىقادالرغىىا ۋە قورقىىۇنچ ر بىچىىارە

 مىاراپ  مېنىى  چۈشىنىۋاتامسەن؟ فاتىمە، يىراقتىمەن نەرسىلەردىن دېگەن گۇناھ ۋە جىنايەت

 مەن ئىشىى ردىن بولغىىان ھۇزۇرالنمىىاقچى يىرگىنىىىپ ۋە ئەيىپلىمەكچىىى سىىەن: بولمىىا ئىىاۋارە

 مەن كېيىن، چىققاندىن باسىماق ئۇ  ئىككى، يەنە پېتى ئىغاڭلىغان ئاندىن! خىرلىنىمەنپە

 خوتۇنىىدىن ئىىۇ مەن: ئىىىدى ۋارقىرىغىىان قىىاراپ ئىشىىىككە قويغىىان ئوچىىۇق قىيىىا تىىېخىچە

 دۇرۇسىى ، تېرىشىىچان، خوتىىۇن ئىىۇ... بىىالى ردىنمۇ بەرگەن تۇغىىۇپ ماڭىىا پەخىىىرلىنىمەن،

 قورقىۇپ   جىازادىن  ۋە گۇنىاھ  پەقەت ئوخشىاش  سىاڭا ! گىۈزەل  ۋە ئوچىۇق  گېپىى  نومۇسچان،

 نازاكەتلىك قىلىپ قانداق ۋە تۇتۇش قانداق پىچاقنى-ۋېلكا ئوخشاش ساڭا چۈنكى ياشىمايدۇ،

 ئاۋازى! سال قۇالق گېپىمگە ماۋۇ ئەمدى! ئۆگەنمىگەنىكەن نەرسىلەرنى دېگەندەك كۆر نۈش

 كۆنىۈپ  مەن ئارىمىزدا ئىدى، ەكىلدەش ئالدىغۇچى ئەمەس، شەكىلدە بەرگۈچى ئازار ئەمدى

 بولغىۇدەك،  خىجىىل : ئاڭ ۋاتىاتتىم  ئىىدى،  بىار  ئىشىىك  بىىر  تۇرغان تۇتۇپ ھالقىسىنى قېلىپ

 ئەركىنلىكىمىزنى! كىشىلەرمىز ئەركىن بىز فاتىمە، يوق ئىش بىر ئەيىپلىگۈدەك يىرگەنگۈدەك،

 بىىز  بىلىسىەن،  سەنمۇ فاتىمە، قيو ھېچكىم باشقا بىزدىن يەردە بۇ! باشقى ردۇر بوغۇۋاتقان ر

 دېىگەن  جەمىىيەت  ئوخشىاش،  رربىنسىونغا . ياشاۋاتىمىز ياشاۋاتقاندەك ئارالدا بىر ئادەمىزاتسىز

 ئېنسىكلوپېدىيەم مەن يەرگە ئۇ كەلدۇق، قويۇپ تاش پ ئىستانۇۇلغا نەرسىنى لەنەتتەككۈر

: تىۇر  ئاڭ پ ئەمدى. قايتىمىز كۈنى قىلىۋېتىدىغان ئۈستۈن-ئاستىن شەرقنى پۈتۈن بىلەن

 ياشاشنىڭ ھالدا خالىي خىجىللىقتىن ۋە گۇناھ جىنايەت، سۈر پ، پەيزىنى ئەركىنلىكىمىزنىڭ

 ئىۇ  قالغىان  بولۇپ خۇمار ئوخشاش بەڭگىلەرگە كېسەلمەن ئىشنى ھەممە دەپ نېمە ئورنىغا،

 سىىەن ئەگەر قىلىدىغانسىەن؟  بەربىات  زەھەرلەپ بىىلەن  ئەخ قىىڭ  ۋە ئىتىقادلىرىىڭ  بىىمەنە 
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 بىلىىپ  ئاخىرىىدا  ئەڭ سىەن  بىۇ،  بولسىاڭ،  خاالۋاتقىان  بەختسىىزلىكنى  ئەمەس، ئەركىنلىكنى

 بولۇپ بەختسىز باشقى رنىڭ سەۋەبىڭدىن سېنىڭ لېكىن: قالىدۇ بولۇپ ئىش بىر قالىدىغان

 ئىازاپ  باشىقى رنىڭ  تۈپەيلىىدىن  ئىتىقادلىرىىڭ  ئەخ قىىي  بىىمەنە  سېنىڭ توغرىمۇ؛ قېلىشى

 كەلىىدىم، ئۆيىىدىن ياغىىا  ئىىۇ ھىىازىر: ئىىاڭ  تۇتىىۇپ دىىىڭ قىىۇلىقىڭنى قمىىۇ؟مۇۋاپى چېكىشىىى

 ئىسىمايىلنىڭ  بىىلەن  رەجەپ بالىلىرىمنىىڭ،  خوتۇننىىڭ،  مىاالي  بىار،  ئىش نېمە يوشۇرغىدەك

 پايدىسىى  ئىىدىم،  ئالغىان  مەش بىر ئۇالرغا گەبزەدىن بىلىسەن؛ سەنمۇ چىققىنىمنى يېنىدىن

 ئىتىقادلىرىىڭ  بىىمەنە  سىېنىڭ  فاتىمە، ئولتۇرىشىدۇ ۇزالپم سوغۇقتا يەردە ئۇ ئۇالر بولماپتۇ،

 ئۇنىمايىىدۇ، ئەمىىدى كۆڭلىىۈم تۇرىشىىىغا تىتىىىرەپ دىىىر-دىىىر يەردە ئىىۇ ئۇالرنىىىڭ سىىەۋەبىدىن،

 ئاڭ ۋاتامسەن؟

 تىىۇرۇپ يىغ مسىىىراپ ۋە مۇشىىت پ ئىشىىىكنى: كەتكەنىىىدىم قورقىىۇپ ۋە چۈشىىەنگەن

 ئىىاھ كېىىيىن، بىردەمىىدىن. قىلمىىىدىم ۆزسىى-گەپ ۋە ئاڭلىىىدىم ئىىاخىرىغىچە يالۋۇرۇشىىلىرىنى

 مەسىىتلىك ۋە خىىاتىرجەم چۇڭقىىۇر، ئىىۆتمەي ھايىىال ۋە كىرگىنىنىىى ئىشخانىسىىىغا ئىىۇرغىنىچە

 يېغىۋاتىىاتتى، قىىار. ئويلىىىدىم ئىىاتقۇچە تىىاڭ قالىىدىم، ھەيىىران ئىىاڭ پ خىىورىكىنى ئىچىىدىكى 

 ناشتىلىقتا ئەتىگەندە ماڭا ئۇ ئىشنى قىلغان ھېس ۋە ئويلىغان مەن. تۇراتتىم قاراپ دەرىزىدىن

 .ئېيتتى

 ھازىرقى خۇددى كېيىن، قىلىۋاتاتتى، خىزمىتىمىزنى ئايال ئۇ ۋە قىلىۋاتاتتۇق ناشتىلىق

 ئاشىخانىغا   كېتىپ، تويۇپ جاق زېرىكىپ قىلىشتىن ئىش گويا قىلىۋاتقاندەك، پاپا كۈنلەردە

 دەپ ئىنسان، ۇالرمۇئ لېكىن دەيسەن، ھاراملىق ئۇالرنى سەن: ساالھىددىن چۈشۈۋالغانىدى،

 ئىشىىىنى بىىىىر مەنىىدىن  ۋە بېرىۋاتقانىىىدەك دەپ سىىىىرىنى بىىىر  ماڭىىىا خىىىۇددى. كۇسىىۇلدىدى 

 بىچارە. قىلىۋاتاتتى گەپ ئاۋازدا بىر مۇاليىم ۋە سىلىق دەرىجىدە ئىشەنگۈسىز ئۆتۈنۈۋاتقاندەك،

: ياشتا ئۈ  بىرى يەنە ياش، ئىككى ئەمدى تېخى بىرى قېلىۋاتىدۇ، توڭۇپ ئۆيدە ياغا  بالى ر،

 ئەمىدى  ھوجرىغىا  كىچىىك ! فىاتىمە  قىلدىم قارار تۇرىشىنى ئۆيدە بۇ بىلەن ئانىسى ئۇالرنىڭ

 ئۇالر بىلەن دېگەن نېمە قالما، ئۇنتۇپ. ئورۇن شتۇرىمەن ئۆيگە يان ئاۋۇ ئۇالرنى. سىغمايدۇ

 سۆز-ەپگ مەن! چىقما قارشى بۇنىڭغا بىلەن ئىتىقادلىرىڭ بىمەنە ئەمدى. ئەۋالتلىرىم مېنىڭ

 سۆزلىدى ئاۋازدا يۇقىرى قېتىم بۇ چېغىدا، چۈشكەن تاماققا چۈشلۈك. ئوي ۋاتاتتىم قىلماستىن

 ئورىنىپ تۈسكىلەرگە-ئەسكى ئۇ قالغان دەپ ئەدىيال ۋە يېتىشلىرىغا يەردە: قويدى قوشۇپ ۋە

 ئەتە كدېىمە ... بارغانىدا  سىودىلىققا  ئىايلىق  گەبىزەگە  ئەتە. ئۇنىمايدۇ كۆڭلۈم يېتىشلىرىغىمۇ

 بەلكىىىم: ئويلىىىدىم مۇنىىداق كېىىيىن چۈشىىتىن! مەن ئويلىىىدىم دەپ دە-بارىىىدىكەن گەبىىزەگە

. ئېيتىار  يەيىدىغانلىقىمىزنى  تامىاق  بىللە ئۈستەلدە بىر كېيىن بۇندىن ۋاقتىدا تاماق كەچلىك

. دېمىدى ئۇنداق لېكىن يۈرىۋاتمامدۇ؟ سۆزلەپ ئىكەنلىكىمىزنى باراۋەر ھەممىمىزنىڭ چۈنكى
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. كەتتى تارتىنماستىن ۋە ئېيتتى بارىدىغانلىقىنى گەبزەگە ئەتىگەندە ئەتە ئىچتى، ىنىراكىس

 پىارقىراپ  يورۇقىدا ئاي: قارىدىم كەينىدىن كىرىپ ئۆيگە ئارقا ۋە چىقتىم يۇقىرىغا ھامان شۇ

 مىاڭ،  قىاراپ  يورۇقىغىا  چىىراق  گۇناھكىار  ئۆينىىڭ  ياغا  ئىغاڭلىغانچە ئۈستىدە قارالر تۇرغان

 تۇرغان قاراپ باغقا قارلىق ئايدىڭدىكى چىققۇچە قايتىپ! قالىسەن كۆر پ ئەتە ماڭ، شەيتان

 ۋە كىردى ھوجرامغا ئۇدۇل چىقىپ قايتىپ. ئىدى نۇرىدا چىراق سەت ۋە غۇۋا كۆز م بىر ئىدىم؛

 سوتقا ئۈچۈن بېرىۋېتىش خېتىڭنى بېرى يىلدىن ئىككى: دېدى مۇنداق يۈز مگى  يۈز مدىن

 خوتىىۇن بىىر  ئۈسىتۈڭگە  تەقىدىردىمۇ  قوشىۇلغان  سىەن  ۋە قالغىانلىقى  لىۇپ بو كېىرەك  بېىرىش 

 دەپ نىكىاھ  ئىارىمىزدا، ! كەتىمە  كىۆرەڭلەپ  ئالىدىراپ  ئۈچۈن قالغانلىقىم بولۇپ ئااللمايدىغان

 ئۇ ئۈستىگە ئۇنىڭ! فاتىمە قالمىدى ھېچنىمە باشقا كېلىشىمدىن كۈلكىلىك ئۇ ئاتىلىدىغان،

 ئېغىز ئىككى ھامان، خالىغان سېنى مەن كۆرە، شارائىت رغا ىزامان ردىك تۈزگەن كېلىشىمنى

 ئىۆز  لىېكىن  ئىاالاليتتىم،  بىرسىىنى  باشىقا  ئۈستۈڭگە ياكى بېرەلەيتتىم، خېتىڭنى بىلەن گەپ

 مەن ۋە سىۆزلىدى  مىۇنچە  بىىر  يەنە چۈشىنىۋاتامسىەن؟ ! ئىىدى  يوق ھاجىتىم بۇنىڭغا ۋاقتىدا

 پېتىى  ئىغاڭلىغىان  دەپ بارىىدىغانلىقىنى  گەبزەگە ەئەتىگەند ئاندىن،. ئاڭلىدىم ئاخىرىغىچە

 .ئوي ندىم كېچە پۈتۈن ئوي ندىم، قاراپ باغقا قارلىق. كەتتى چىقىپ

 ئېسىمگە. كېتىپتىمەن تەرلەپ ئىچىدە يوتقاننىڭ! قوي ئويلىماي فاتىمە، بەس بولدى

... بىزنى بىلەن ھاسا قولىدىكى مومىڭىز دەۋاتقاندۇ، بالى ر، قويۇۋاتقانمىدۇ؟ دەپ پاپا: كەلدى

-ۋاراڭ شىىەنۇىلىك  سىىاھىلنىڭ  لىىېكىن يىىوق،  ئۇخلىغۇممىىۇ  كەلمىىىدى، ئويلىغىىۇم  قورقتىىۇم،

 !مەن ئۇخلىيااليمەن قانداق دېمىسىمۇ چۇرۇڭلىرىدا

 ۋە چۈشىەندىم  ئەمدى ۋە تۇراتتى ئاڭلىنىپ يەنە چۈمكىۋالدىم، بېشىمنى بىلەن يوتقان

: ئىكەنلىكىنى گۈزەل قەدەر نە كېچىلىرىنىڭ قىش يالغۇز ئۇ چۈشەندىم ئەمدى ئوي ۋاتىمەن،

 سوزۇلۇپ ئۆلۈكتەك قاتتىقلىشىپ، تاشتەك نەرسە ھەممە ئىدى، مېنىڭ جىمجىتلىقى كېچىنىڭ

 چۇڭقۇر، دۇنيانىڭ تەگكۈز پ، قاراڭغۇلۇقىغا يۇمشاق ياستۇقنىڭ قۇالقلىرىمنى مەن: ياتاتتى

 سىىىرتىدىن ۋاقىتنىىىڭ  ۋە ئىچىىىدىن ڭتۇپراقنىى  قىلىىىۋاتىمەن، خىيىىال جىمجىتلىقىنىىى يىالغۇز 

 گەبىزەگە  ئەتىسىى  سىاالھىددىن : تىڭشىىتاتتى  ئۆزىنى ئاستا-ئاستا ماڭا دۇنيا كېلىۋاتقاندەك،

 يىىالغۇز ئۆيىىدە! چاغىىدا ئىىۇ بىىولىغىيتتى يىراقتىىا قانچىلىىىك كىىۈنى قىيىىامەت. ئىىىدى كەتىىكەن

 ئىىۆز م! لىىۈكلەرئۆ كەتىىكەن چىرىىىپ گۆرىىىدە بىىولغىيتتى يىراقلىقتىىا قىىانچىلىق. قالغانىىىدىم

 يىراقتا قانچىلىك. چىقتىم باغقا قارلىق چۈشۈپ پەلەمپەيلەردىن ئالدىم، ھاسامنى ئويلىغاندەك،

 ئىزلىرىمنىى  قىاردا  ئېىرىگەن ! ئىازاپلىرى  قىسىتاق -قىين قازانلىرى، جەھەننەم تۇرغان قايناپ

 قانچىلىىك . ماڭىدىم  تېىز -تېىز  قىاراپ  ئۇۋىسىىغا  گۇناھ دەۋالغان ئۆي ياغا  شەيتان قالدۇرۇپ

 ئىشىكىنى باردىم، قېشىغا ئۆينىڭ ياغا ! جەسەتلەر يى ن ر، قوڭغۇراقلىق شەپەرەڭلەر، يىراقتا
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. ئىاچتى  شىۇئان  ئىشىىكنى  مىاالي،  كىالۋا  خوتۇن، قوڭالتاق بىچارە ساقلىدىم، بىردەم چەكتىم،

 اراملىقلىرىڭھ دېمەك كىردىم، ئىچىگە ئىتتىرىۋېتىپ ئۇنى! جىن ر بايقۇش ر، چاشقان ر، ئۆلۈك

! ۋەھىمىلىىرى  ئۆلىۈم  سىۈۋەرەكلەر،  تىۇرۇبىلىرى،  ئەۋرەز! بولىدى  تۇتۇۋالماقچى قولۇمنى بۇالر،

 دات شىقان  زەنگىىلەر،  قۇللىرى، ھەبەش بار؟ گۇناھى نېمە بالى رنىڭ خانىم، قىلماڭ ئۇنداق

 ئال ، ۋاي. ربا گۇناھى نېمە ئۇالرنىڭ خانىم، ئۇرۇڭ مېنى ئۇرغىچە بالى رنى! تەسەكلەر-تۆمۈر

 ۋە قاچالمىدى! ھاراملىق ر تاپ ر، سېسىق ر،! قاچالمىدى! قېچىڭ ر باللىرىم، قېچىڭ ر چاپسان

 سالدىم، تازا ئانىسىنىمۇ ھە،-ياندۇرىۋاتىسەن قول ماڭا تېخى ئارىدا، شۇ سالدىم، تازا ئۇالرنى

 تىرىشچان، سەن ھىددىن،ساال ئاخىرىدا ۋە دۇمۇالىدىم بەك تېخىمۇ قوپۇۋېدى ئۇرغىلى مېنىمۇ

 يىلىدىن  بەش چاغىدا،  ئىۇ ! ئەمەس مەن يىقىلىدى،  يەرگە خوتۇن بەقۇۋۋەت دېگەن كۈچلۈك

 گۇنىاھ  يىرگىنچلىىك  دەۋالغىان  ئىۆي  ياغىا   سەن تۇرغان، تىكىلىپ ئۇچىدا بىر باغنىڭ بېرى

 ياغىا   .قىلىدىم  تاماشا ئاڭلىغا  زارىنى-يىغا ھاراملىق رنىڭ يىغ ۋاتقان ئىچىنى، ئۇۋىسىنىڭ

 ۋە كەتكەنلىرى چاك ۋە پۇچۇلۇپ تەخسىلىرىنىڭ-چىنە ئانامنىڭ پىچاق ر، قەلەي قوشۇق ر،

 ئورنىىدا  ئۈسىتەل  ۋە ئىىكەن  يەردە بىۇ  سىاقلىرىمۇ  سىاندۇق رنىڭ  كەتكەن يوقاپ فاتىمە، قارا

 يەر كانىىايلىرى، مەش رەخىتلەر،  يىرتىىق  التىى ر،  تۈسىكى -ئەسىكى  سىاندۇق ر،  ئىشىلىتىلگەن 

 ۋاي پارچىلىرى، گېزى  قىستۇرۇلغان ئاستىغا ئىشىكلەرنىڭ ۋە دەرىزىلەرنىڭ ىلىرى،سېلىنج

 قەغەز كىېچەكلەر،  كىىيىم  كونىا  باسىقان  داغ ۋە كىرلەشىكەن  قااليمىقان، دېگەن نېمە خۇدايىم

 قۇتىنىڭ قەلەي الخشىگىر، سۇنۇق ۋە دات شقان تاللىرى، سەرەڭگە بولغان يېقىلىپ دۆۋىلىرى،

 قۇرۇق تۇتقۇچ ر، ئورۇندۇق ر، ئەبجەق چۈشكەن ئۆر لۈپ ئوتۇن ر، پۇرات-ەپارچ ئىچىدىكى

 مەن ھاراملىق ر، يىغ ۋاتقان تېخىچە ۋە قان سۇنۇقلىرى، ئەينەك يەرلەردە شىشىلىرى، ھاراق

 ئىون  ۋە يىغلىدى بىردەم ئاۋۋال كېلىپ قايتىپ ئاخشىمى ساالھىددىن ۋە كەتتىم سەسكىنىپ

 .ئاپىرىۋەتتى يېزىغا بىر يىراق ئۇالرنى كېيىن كۈندىن

 ئىنسىىان قىلغىنىىىڭ بىىۇ لىىېكىن بولسىىۇن، ھېسىىاب سىىېنىڭ دەۋاتىىاتتى، فىىاتىمە، بوپتىىۇ

 نېمە چوڭىغا سۇندۇرۇۋېتىپسەن، پاچىقىنى كىچىكىنىڭ ئەمەس، ئىشى قىلىدىغان بالىسىنىڭ

 بىىۇ چېغىىى، قالغىىان بولىىۇپ شىىۈك كېتىپتىىۇ، كۆكىرىىىپ بەدىنىىى پۈتىىۈن بىلەلمىىىدىم، بولىىدى

 يېزىغىا  يىراق ئۇالرنى ۋە تۇرۇۋاتىمەن چىداپ دەپ  ئېنسىكلوپېدىيەمنى پەقەت ىلغانلىرىڭغاق

 ئۇنىڭغىا  ئۇقۇشىتۇم،  ئادەمنىمۇ بىر ياشانغان خااليدىغان بېقىۋېلىشنى بالى رنى ئاپىرىۋەتتىم،

 ققاندا مەجۇۇرمەن، چاقىرىشقا يەنە ئارىدا پات يەھۇدىنى ئۈچۈن، بەرگەنلىكىم پۇل بىرمۇنچە

 گۇناھسىز، سەن باشلىما، يەنە بولدى، بولدى، ئۈچۈن، كافارىتى گۇناھلىرىمىزنىڭ قى تتۇق،

 ھىاراق  كىۆپ  بۇنچە نېمىشقا مەندىن كېيىن بۇندىن لېكىن ئۈچۈن، گۇناھىم مېنىڭ پەقەت

 ئەتىىمەي ئوچىىاق بېشىىىمنى مېنىىىڭ قويارسىىەن، سىىورىماي  سىىەۋەبىنىڭ ئىچىىىدىغانلىقىمنىڭ
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 چىقىىپ  ئۈسىتىگە  مەن ئەمدى ئىشلەرسەن، سەن ئاشخانىدا قالغان لۇپبو بىكار تۇرارسەن،

 كارۋېتىڭدا، سوغۇق چىق، ھوجراڭغا يوقال، كۆز مدىن ئۆرلەتمەي نېرۋامنى سەنمۇ ئىشلەيمەن،

 .يات ئۇخلىيالماي ئۇخلىيالماستىن، قاراپ، تورۇسقا ھۇقۇشتەك كېچىچە،

 كىارۋاتلىرىڭ ردا . سىاق ۋاتىمەن  ىكېچىنى . ئۇخلىيالمايۋاتىمەن ۋە ياتماقتىمەن تېخىچە

 كىىۈچى بۇلغاشىىقا ھېچكىمنىىىڭ ئۈچىىۈن، كەتكەنلىكىڭىى ر ئىىۇخ پ ھەممىڭىى ر سىىوزۇلۇپ،

 پىۇرايمەن،  سىيپاشىتۇرىمەن، -سىىي پ  يىالغۇز  ئۆز م چاغدا ئۇ! كەلسە بىر كېچە يەتمەيدىغان

 قولياغلىقنى، ،ئاچقۇچ رنى شىشىسىنى، سۇ سۇنى،: ئوي يمەن تىڭشايمەن، تېتىيمەن، تەمىنى

 يەردە ئىۇ  ئۈچىۈن  مېنىڭ ھەممىسى... سائەتنى ئۈستەلنى، تەخسىنى، كولونيانى، شاپتۇلنى،

 ھالدا چۈشىنىشلىك ۋە ئارامخۇدا ئەتراپىمدا بوشلۇقتا، ئوخشاش، ئۆز مگە مېنىڭ تۇرۇشماقتا،

 ەنبىىل  مەن خۇددى جىمجىتلىقىدا، كېچە قىلىشىدۇ، چۇرۇس-چاراس تاراقشىيدۇ، تۇرىشىدۇ،

 ۋاقىتمۇ چاغدا، ئۇ. ئېرىغدىنىشاتتى مەينەتچىلىكتىن ۋە گۇناھتىن خاتالىقتىن، ئەسنەپ، بىللە

 .چاغدا ئۇ بوالتتىم يېقىن تېخىمۇ ئۆز مگە مەنمۇ ۋە يېقىن تېخىمۇ ماڭا ئۇالر ۋە بوالتتى ۋاقى 
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 باب تۆتىنچى يىگىرمە
 

 

- كۆرگەنلىر ۋە كەتتىم ئويغىنىپ ىزالتۇيۇقس كۆر ۋاتاتتىم، ئىش رنى ئاجايىپ ۋە غەلىتە

»  قاراپ ماڭا چۈشۈمدە. قالدى بولۇپ غەش كۆڭلۈم قىلىپ ھېس ئىكەنلىكىنى چۈش ىمنىڭ

  بەلكىىم  ماڭا. كۆر ۋاتاتتىم بوۋاينى بىر ئارتىۋالغان يېپىنچا توۋالۋاتقان، دەپ« !فارۇق فارۇق،

 بىر مېنى بۇرۇن بېرىشتىن لەپسۆز لېكىن قى تتى، بەرمەكچىدەك سۆزلەپ سىرىنى تارىخنىڭ

 بولمايدىغانلىقىغا بەدەلسىز ئىشنىڭ ھەرقانداق نېمىشقىكىن. ئېلىۋاتاتتى قىستاققا-قىيىن ئاز

 خىىل  بىىر  ئاجايىىپ  چىىداۋاتاتتىم،   قىسىتاققا -قىىيىن  ئۈچىۈن  ئۇچىۇر  بىلىم، مەن، ئىشەنگەن

  بىلىۋاالي ئىش رنى شۇ تۇرۇپ چىشلەپ چىشىمنى بىردەم يەنە قېلىۋاتاتتىم، تۇيغۇسىدا نومۇس

 ئىچىدە تەر چىلىق-چىلىق ۋە كەلدى ھالغا چىدىغۇسىز بىردىن  تۇيغۇسى  نومۇس دەۋاتاتتىم،

 تەرەپىىتىن ئىشىىىكى باغنىىىڭ چىىۇرۇڭلىرىنى،-ۋاراڭ سىىاھىلنىڭ ئەمىىدى. كەتىىتىم ئويغىنىىىپ

 قىنىڭمىۇ ئۇي چۈشىلۈك  ئىۇزۇن . تىۇرۇپتىمەن  ئىاڭ پ  ئىاۋازلىرىنى  موتور ۋە ماشىنا كېلىۋاتقان

 قانمىغىان  ئۇيقىۇم  تىېخىچە  ئۈچۈن چىققانلىقىم ئىچىپ كېچىچە تۈنۈگۈن: بولمىدى پايدىسى

 لېكىن ئىدى، بولمىغان چاغ ئىچىدىغان تېخى. باركەن چارەك تۆتكە سائەت قارىدىم،. ئىدى

 تۇردۇم، ئورنۇمدىن

 ىتىمئىاد : كىردىم ئاشخانىغا چۈشتۈم، پەلەمپەيدىن. جىمجى  ئۆي. چىقتىم ھوجرىدىن

 ھىېس  كۈتۈۋاتقانىدەك  نېمىنىىدۇر  شىۇ  يەنە چېغىمدا تۇتقان تۇتقۇچىنى توڭ تقۇنىڭ بويىچە

 بىىىر  كۈتىىۈلمىگەن ھاياجىىان، بىىىر نەرسىىە، بىىىر  يېڭىىى: قالىىدىم ئىچىىىدە تۇيغىىۇ قىلىىىدىغان

 ۋە ھىكىايىلەرنى  ئارخىپخىانىنى،  بەرسىە،  يىۈز  ئىىش  بىىر  شىۇنداق  ھاياتىمدا. تەۋەككۈلچىلىك

 قاراۋاتقانىدەك  پىۇكەيلىرىگە  زەرگەرنىىڭ  ئىاچتىم،  توڭ تقىۇنى . ېتەلىسىەم ك ئۇنتىۇپ  تارىخنى

 تۇخىۇم ر،  شىوخلى ر،  رەڭىلەر،  شىشىىلەر،  ررمكىى ر، : قارىىدىم  نەرسىىلەرگە  تۇرغىان  چاقناپ

 سېنىڭ بىز ياق،: قىلىشاتتى دەۋاتقاندەك مۇنداق ئۇالر لېكىن. چېچىڭ ر دىققىتىمنى گى س ر،

 ۋە ئۈز شنىڭ قول ئىشلىرىدىن دۇنيانىڭ دىققتىڭنى سېنىڭ مايمىز؛بوالل چېچىپ دىققىتىڭنى

 ھاياجان بۇ پۈتۈن كېيىن. چاچااليدۇ ھاجانلىرى كىرىۋېلىشنىڭ قىياپەتكە ئۈز ۋاتقاندەك قول

 شىشىسىىى راكىىى. تاشلىۋېتىسىىەن ئىىۆز ڭنى تولىىۇق پ، بىىىلەن ئىچىملىىىك ئىىازابلىرىڭنى ۋە

 مەنمۇ: ئويلىدىم مۇنداق ۋە ياپتىم توڭ تقۇنى ئااليمۇ؟ ەيەن بېرىپ باققالغا قاپتۇ، يېرىمدىلىپ
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 كىۈنى  ھەر بىكىنسەم، يەرگە بۇ تاش پ ئىشنى ھەممە قىلسام، دادامدەك بوۋامدەك، ئۇالردەك،

 يىوق  ئىاخىرى -بىاش  مۇناسىىۋەتلىك،  بىىلەن  نەرسىە  دېىگەن  تىارى   كەلسەم، بېرىپ گەبزەگە

 ئوڭشاش دۇنيانى بۇالرنى. ئولتۇرسام ئالدىدا ئۈستەل ئۈچۈن يازما بىر سۆزلۈك مىلىيونلىغان

 .يازسام ئۈچۈن قىلىش بايان ئىكەنلىكىنى نېمە ئۇنىڭ پەقەت ئەمەس، ئۈچۈن

 غەربىي  كۈچلۈك. قاپتۇ يېقىنلىشىپ بۇلۇت رمۇ. ئىدى قالغان كۈچىيىپ شامال سالقىن

 قانىىداق داھوجرىسىى  رەجەپنىىىڭ قىاراپ  قاپقاقلىرىغىىا ئىتىكلىىك . كەلمەكىىتە شىامىلى  جەنىۇپ 

 ئوقۇۋاتىدۇ، كىتاب ئولتۇرۇپ قېشىدا فىرمىسىنىڭ توخۇ نىلگۈن،. ئويلىدىم ئۇخ ۋاتقانلىقىنى

. ئاي نىدىم  بىىردەم  باغىدا . تۇرۇپتىۇ  دەسسىەپ  يەرگە ئايىاق  ياالڭ سېلىۋېتىپتۇ، كەشىنى ساپما

 ھەپىلەشىىتىم، بىىىردەم بىىىلەن پومپىىا بىىىلەن، قىىۇدۇق بالىىىدەك كىچىىىك يىىۈرگەن مەقسەتسىىىز

 كېلىۋېلىۋېىدى،  كال مغىا  يەنە ئايالىم كېيىن بىردەمدىن. بالىلىقىمنىمۇ ئويلىدىم؛ اشلىقىمنىي

 ئورنىغا كىرىشنىڭ ئاشخانىغا لېكىن. كەتتىم كىرىپ ئىچىگە دېدىم، يەيچۇ نەرسە بىر بېرىپ

 ئەجىۇىىا تىىۇرۇپ، قىىاراپ دەرىزىىىدىن ۋە كىىىردىم قايتىىىپ ھوجرامغىىا چىقىىىپ پەلەمىىپەيلەردىن

 ماڭغۇدەك قوغ پ ئىز. غۇتۇلدىدىم دەپ ئەرزىيەمۇ، ياشاشقا مېڭىشقا، قوغ پ ئىز ىرىمئويلىغانل

 ئەۋلىيىىا تاشىى پ، كارىۋاتقىىا ئىىۆز منى دەپ ئوي نمىىاي كىىۆپ ئويلىيالىىىدىممۇ؟ نەرسىىە بىىىرەر

 .باشلىدىم ئوقۇشقا باش پ يەردىن كەلگەن ئۇدۇل ئېچىپ، كىتابىنى چەلەبىنىڭ

 ئاندىن بازىرىنى، مارمارا ئاقھىسارنى،: يازغانىدى سەپىرىنى نقىلغا ئاناتولىيەگە غەربىي

 جىۇال  ياغىدەك  ئىنسىانغا  سىۈيى  ئارشىاڭنىڭ : ئارشىاڭلىرىنى  بازارنىىڭ  ۋە يېزىنىى  كىچىىك  بىر

 كىۆلنى  بىر كېيىن. قى رمىش پايدا كېسىلىگىمۇ جۇزام بەرسە ئىچىپ كۈن قىرىق بېرەرمىش،

 كىۆل  بىۇ . ئوقىۇدۇم  چۆمىۈلگىنىنى  ھالىدا  خىورام -خۇشىال  كېىيىن،  تازى تقانىدىن  ئوڭشىتىپ،

 بىۇ  خىالى  تۇيغۇسىىدىن  گۇنىاھ  ۋە خاتالىق ئەۋلىيانىڭ ۋە ئوقۇدۇم قېتىم بىر يەنە تاماشاسىنى

 بىر كۆلنىڭ كېيىن. كەلدى قويغۇم ئورنىغا ئۇنىڭ ئۆز منى قوزغالدى، ھەسىتىم تاماشىسىغا

 ئاتلىق گەدىزدىن كېيىن، ئۇنىڭدىن .قويۇپتۇ يېزىپ چېس نىمۇ قىلىنغان رېمون  تۈۋرىكىگە

 ۋە ئىشىەنگەن  ئىۆزىگە  تەپتارتمىاي،  نەرسىىدىن  ھېچ ھەممىسىنى بۇالرنىڭ. كېتىپتۇ ئۆتۈپ

 كەيپىياتىدا شادىمان دۇمۇاقچىنىڭ چالغان بىلەن ئىشتىياق-زرق دۇمۇىقىنى ھالدا؛ خاتىرجەم

 قىلغىانلىرى  انلىقىنى،يازالىغى  مۇشىۇنداق  قىلىىپ  قانىداق  قويىۇپ،  يېپىپ كىتابنى. يازغانىدى

 قىلىىپ  قانىداق  ئۆزىنى جىپسى شتۇرالىغانلىقىنى، مۇشۇنداق قىلىپ قانداق يازغىنىنى بىلەن

 ئىش رنى ئوخشاش. ئويلىدىم كۆرەلىگەنلىكىنى سىرتتىن كۆر ۋاتقاندەك بىرىنى باشقا خۇددى

 بۇنداق نە سام،بول ئۇرۇنغان بېرىشكە سۆزلەپ يېزىپ خەت درستۇمغا بىر خالىغان قىلىپ، مەن

 ئىچىىىگە: چىقمىىايتتى بېغىشىىلىغۇچى ھىۇزۇر  قەدەر بىىۇ نە بېىىرەلمەيتتىم، تەسىىۋىرلەپ جىانلىق 

 ئەقلىىىم،  پاتقىىان  تۇيغۇسىىىغا گۇنىىاھ  ۋە قااليمىقىىان  بىىوالتتىم؛ ئارى شىىتۇرۇۋالغان  ئىىۆز منى
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 لەنبىى  بەرگەنىلەر  يۈز نىيىتىم، بىلەن قىلغىنىم. يېپىۋاالتتى ھالىتىنى ئەسلى ھادىسىلەرنىڭ

 بىۋاستە چىققان قۇرۇپ ئەۋلىيا بىلەن نەرسىلەر ئاللىقانداق ئارىلىشىپ، بىرىگە-بىر باھالىرىم

 ئازاپ ھالدا قانىغان تېگىپ كۆر نۈشلەرگە سىرتقى بۇرنۇم قۇرالماي، باغلىنىشنى ھەقىقىي ۋە

 .بوالتتىم چەككەن

 ۋە ئۇلۇجاكلىنى ۋە شەھىرىنى نىف شەھىرىنى، تۇرگۇتلۇ: ئوقۇدۇم قېتىم بىر يەنە ئېچىپ،

  قىۇرۇپ،  بىۇرجىكىگە  بىىر  ھاياتنىىڭ  ئىابى  چېىدىرلىرىمىزنى » :ئىالەمنى  بىر باشقا يەردىكى بۇ

 كىاۋاپ  ئولتۇرۇپ پەرۋاسىز ۋە بىخىرامان  ئېلىپ، پاق ن بىر سېمىز پادىچى ردىن ياي قتىكى

 دۇنيامۇ. ئىدى ىقجانل ئوخشاش  دۇنياغا سىرتقى خۇشاللىقمۇ ۋە ھۇزۇر: مانا«  .يېدۇق ئېتىپ

 ئازاپ بىر تاتلىق بەزىدە قىزغىنلىق، بەزىدە كەلسە يامىنى بىلەن، ھۇزۇر ۋە مەۋجۇت ئوخشاش ،

 ۋە قىلىنىىدىغان  تەتقىىق  ھەرگىزمىۇ  ئىىدى؛  يەر بىىر  ياشىلىدىغان ۋە تەسۋىرلىنىدىغان بىلەن

 يەر بىىر  نغەزەپلىنىىدىغا  ئاچچىقلىنىشىىپ،  ئىارا -ئىۆز  ئۈچىۈن  ئىگەللىىۋېلىش  ۋە ئىۆزگەرتىش 

 .ئىدى ئەمەس

 بولۇشىى  ئىشىلەتكەن  ھىيلە ئۈچۈن ئالداش ئوقۇرمەنلەرنى ئەۋلىيانىڭ تۇرۇپ  كېيىن

 يېزىشىنى  قانىداق  لىېكىن  بىرىدۇر، ئوخشاش ماڭا ئۇمۇ بەلكىم. قىلدىم خىيال مۇمكىنلىكىنى

-دەل بەلكىىم : ئىدى ئۇستا چىقىشقا ئويدۇرۇپ ياۋىداق رنى-يالغان خاالس؛-بىلەتتى ئوبدان

 لېكىن مۇمكىن، كۆر نىشى كۆر نگەندەك ماڭا ئۇنىڭغىمۇ تام ر ۋە ئۆيلەر قۇش ر، ۋە دەرەخلەر

 ئۆز ممىۇ  بۇنىڭغىا  لىېكىن . مىۇمكىن  بولۇشىى  ئالىداۋاتقان  مېنىى  بىىلەن  ھۈنىرى يېزىقچىلىك

 ئىىىدراك بەلكىىى ئەمەس، ھىىۈنەر بۇنىىىڭ كېىىيىن ئوقۇغانىىدىن ئىىاز بىىىر يەنە چىنپۈتەلمىىدىم، 

 ئىنسىان رنى  ئىۆيلەرنى،  دەرەخلەرنى،-دەل دۇنيانى، ئەۋلىيانىڭ. قىلدىم جەزىم ەئىكەنلىكىگ

 ئەۋلىيانىڭ ئىشتۇ، نېمە بۇ تۇيۇقسىز،. ئوخشىمايتتى پۈتۈنلەي بىزنىڭكىگە ئىدراكى كۆرگەن

 مىۇڭ  تازا ئىچىپ، بولۇشىغا. قىزىقسىندىم دەپ بواللىغاندۇ، ئاشۇنداق بولۇپ قانداق ئىدراكى

 قۇتۇاللمىغىان  ئويغىنىپمىۇ  بەزىىدە،  چېغىمىدا،  ئويلىغىان  ئايىالىمنى  كېيىن، ىنبولغاند كەيىپ

 ۋارقىرىغۇم ئىچىدە چارەسىزلىك ئوخشاش مۇشۇنىڭغا. كېتىمەن توۋالپ بىرىگە چۈشلىرىمدىن

 قۇرۇلمىسىىنى  مېڭەمنىىڭ  ۋە ئىىدىيەم  بواللماسمەنمۇ، ئۇنىڭدەك مەنمۇ: ئويلىدىم كەلگەندەك

 جىىانلىق پېتىىى، ئىىۆز دۇنيىىانى مەنمىىۇ ئوخشىىاش ئۇنىڭغىىا نمۇ،ئوخشىتالماسىىمە ئىىۇنىڭكىگە

 كېتەلمەسمەنمۇ؟ كىرىشىپ تەسۋىرلەشكە

 ھايىاتىڭنى  ھېچۇولمىسىا  قى اليسەن، بۇنى. قويدۇم تاش پ چەتكە بىر يېپىپ كىتابنى

 ۋە دۇنيا ئوخشاش ئۇنىڭغا. كۆتۈرد م كەيپىياتىمنى دەپ ئاتىيااليسەن، ئىشقا بۇ بىلەن ئىشەنچ

 مانىسىىانىڭ ئۇنىىىڭ. باشى يمەن  تەسۋىرلەشىىكە باشى پ   يەردىىىن كەلىگەن  ئىىۇدۇل ىتىارىخن 

 خىزمەتكارى، قانچە يېرى، قانچىلىك ئىكەنلىكىنى، زېمىنى شەخسى پۇللۇق قانچە كىمنىڭ،
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 تۇرغىىۇزۇپ رەتىىكە ھادىسىىىلەرنى مەنمىىۇ ئوخشىىاش، يازغىنىغىىا  بىىارلىقىنى ئەسىىكىرى قىىانچە

 تىارىخىي  ئەۋلىيىا . تۇرماقتىا  كۈتىۈپ  مېنىى  ئارخپخانىىدا   دېمىسىىمۇ  ھادىسىلەر بۇ. چىقىمەن

 بەھۇزۇرلىۇق  چاغىدىكى  ئالغىان  تىلغىا  يوسىۇن رنى -قائىدە ئادەتلەرنى،-ئۆرپ قۇرۇلۇش رنى،

 گەپ  ھەققىىىدە ئىىۇالر. قونىدۇرىمەن  قەغەزگە ئىىارخىپ رنى ۋە ھىىۆججەت ئىۇ  مەنمىىۇ بىىلەن، 

 ئاندىن،. قوشمايمەن باھالىرىمنى اراش،ق-كۆز ئۆز گېپىمگە ئوخشاش ئۇنىڭغا مەنمۇ قىلغاندا

 يېزىىپ  يېپىلغىانلىقىنى  بىىلەن  قوغۇشىۇن  يىاكى  كىاھىش  ئۆگزىسىىنىڭ  جىامە  بىر ئۇ خۇددى

 قوشۇپ  ئىكەنلىكىنى مۇنداق ياكى شۇنداق تەپسى تنىڭ ھادىسىنىڭ بىر مەنمۇ قويغىنىدەك،

 ساياھەتنامىسىىدەك  ڭئەۋلىيانىى  تىارىخمۇ  يازغىان  مەن بىىلەن  شۇنىڭ. بوالتتىم قويۇۋەرگەن

 بىلگەنلىكىم بۇنى. قالمايتتى بولۇپ نەرسە بىر باشقا تەسۋىرىدىن بىر چەكسىز ھادىسىلەرنىڭ

 ئويلىغا ، بارلىقىنى نەرسىلەرنىڭمۇ باشقا دۇنيادا توختاپ، بىر ئارىدا ئۇنىڭدەك مەنمۇ ئۈچۈن

 قىزغىنلىقى نىڭئىنسان ر ھادىسىلىرىمنىڭ يېزىپ، دەپ》ھېكايە《 ئۈستىگە قەغەزنىڭ بىر

 خالى توقۇلمى ردىنمۇ بېغىشلىغۇچى ھۇزۇر تاتلىق، ئورۇن شتۇرۇلغان ئۈچۈن ھاياجانلىرى ۋە

 4111 چەلەبىنىىڭ  ئەۋلىيىا . قىلىدۇرىمەن  ھىېس  شىەكىلدە  مۇشىۇ  ئوقۇغان رغىا  ئىكەنلىكىنى،

 ۇسا،ئوق بىرسى كۈنى بىر يازغانلىرىمنى مېنىڭ بولىدىغان چوڭ ھەجىمى كىتابىدىنمۇ بەتلىك

 نەرسىە،  ھەمىمە . كۆرىىدۇ  ئەينى ئۆز كىتابىمدا دۆۋىسىنى بۇلۇتسىمان كال مدىكى تارىخنىڭ

 دەرەخىتەك،  بىىر  نەرسىىلەردەك،  تەبىئىي  يازغىنىدەك، ئەۋلىيانىڭ خۇددى ئۈستىدە، قەغەزنىڭ

 تەبىئىيلىكتە ئوخشاش ئارقىسىدا بۇالرنىڭ ئوقۇغان رغىمۇ تۇرىدۇ؛ تاشتەك تال بىر قۇشتەك،

 يۈرگەندەك كېزىپ ئىچىدە مېڭەمنىڭ بىلەن شۇنىڭ. تۇيدۇرىدۇ ياتقانلىقىنى ھادىسىنىڭ بىر

 قۇتۇلغان ئۇالردىن مەنمۇ تۆكۈلگەن، يەردىن ئۇ قۇرتلىرى غەلىتە ئۇ تارىخنىڭ قىلغان ھېس

 قىلغان ھېس دېڭىزدا. كىرەرمەن دېڭىزغا بېرىپ بەلكىم مەنمۇ كۈنىدە، قۇتۇلۇش ئۇ. بولىمەن

 ئوي ۋاتىاتتىم،  دەپ بوالر، تەڭ بىلەن خۇشاللىق قىلغان ھېس كۆلچەكتە ئەۋلىيا خۇشاللىقىم،

 چۈشىلەرنى . بېسىىلىۋاتاتتى  بىىزەڭلەرچە  الباسىى  ماشىىنىنىڭ  بىىر : كەتىتىم  چۆچۈپ بىردىن 

 نېرۋامنىى  چىۇرۇڭ -ۋاراڭ «چاغىداش » چىرقىىراق،  غەلىىتە،  ئۆچىۈرگەن،  خاتىرىلەرنى بۆلگەن،

 .ئۆرلىتىۋەتتى بىردەمدى 

. چىقىتىم  ھويلىغا چۈشۈپ پەلەمپەيدىن سالدىراش-ئالدىراش تۇردۇم، ئورنۇمدىن تېزال

 تاماكىىا . قالغانىىىدى دەپ ياغىىاي  يىىامغۇر: سىىۈر لۈپتۇ  يىىېقىن بۇلىىۇت ر  كۈچىيىپتىىۇ، شىىامال

 كۆرسىتىڭ ر، ماڭا شۇنداق،. بارىمەن كېتىپ چىقتىم، كوچىغا ئۆتتۈم، باغدىن تۇتاشتۇردۇم،

 ئىچىىدىكى  بىالكون  بالكون ر، ماشىنى ر، دەرىزىلەر، تام ر، ھەي بولسا، كۆرسەتكۈڭ ر نېمە

 قۇتى ر، ماي ر، شىشىلەر، قامچى ر، سىمىتلەر، يالتىراق كەشلەر، ساپما توپ ر، نېلون ھايات ر،

-قىۇرت  بىالى ر،  ئەركەكىلەر،  ئايىال ر،  يىوپكى ر،  پاچىاق ر،  چامادان ر، لۆڭگىلەر، كۆينەكلەر،
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 قارىدىغان كۆيۈپ كۆرسىتىڭ ر، چىرايىڭ رنى ئۆلۈك تۇرغۇن، ماڭا كۆرسىتىڭ ر، رقوڭغۇزال

 قولىىىۇڭ رنى، ئىىىنچىكە  ئىشەنچسىىىز  كۆكسىىىىڭ رنى، تولغىىان  كۆرسىىىتىڭ ر،  بوينىىۇڭ رنى 

 يىۈز ڭ رنى،  رەڭلەرنىى،  بارلىق كۆرسىتىڭ ر كۆرسىتىڭ ر، بېقىشىڭ رنى، قام شتۇرالمىغان

 دەيمەن، كەتسەم ئۇنتۇپ ئۆز منى تەگد ر پ تەگد ر پ، بۇرنۇمنى ەرگەيۈزل ئۇ مەنمۇ چۈنكى

 سىياسىىىي ئىىې ن ر، ئېلىنغىىان ئەيىىنەككە يىىالتىراق المپى رغىىا، نېئونلىىۇق دەيىىمەن، ئۇچسىىام

 ئىې ن  ئىادەتتىكى  رەسىملىرىگە، ئايال يالىڭا  چاپ نغان تام رغا تېلېۋىزررالرغا، شۇئارالرغا،

 ماڭىىا، كۆرسىىىتىڭ ر قېنىىى بىىار؛ كەتكىىۈم ئۇنتىىۇپ ئىىۆز منى كە يۈگىىۈرت كىىۆز تاختىلىرىغىىا

 ...كۆرسىتىڭ ر

! ئالىداۋاتىمەن  ئىۆز منى  ھاياجىان؛  قىۇرۇق ! قاپتىمەن كېلىپ پىرىستانغا! بەس بولدى

 قارىغىان  دەپ ئىادەتتىكى  ۋە ررھسىىز  ئىۆز م  كىۆرگەنلىكىمنى،  ياخشىى  خۇپىيانە ھەممىسىنى

 قارىغىان  دەپ ئوخشىايمەن  بولغىان  بىىزار  ىقىمنى،سىېغىنغانل  كۆڭلۈمىدىن  چىىن  نەرسىلەرنى

 بۇنىڭىدىن  ئىۆز منى  بەزىىدە . تۇرۇپتىمەن بىلىپ قالغانلىقىمنى بولۇپ بىرسى نەرسىلەرنىڭ

: بۇ گەپ يالغان لېكىن ئىشەند رىمەن، بارلقىغا ياشىغۇم كېيىن ياكى بۇرۇن، يىل يۈز ئىككى

. بىلىىمەن  ئىكەنلىكىمنىى  خۇشىتار  ئىادىتىگىمۇ  بولىۇش  مەپتىۇن  يۈزەكىلىككە غەلىتە بۇنداق

. خۇشتارمەن ئاجايىپ سارماي رغىمۇ سۈنئىي ۋە كىرئالغۇالرغا ئې نلىرىغا، سوپۇن ۋە سۇ گازلىق

 بىر كۆرسىتىدىغان قىلىپ پۇچۇق سۇنۇق، نەرسىنى ھەممە كۆز مگە ئەسىر، بۇ ياشىغان مەن

 ھىېس  كىۆرەلمىگىنىمنى  نىنەرسىلەر ھەقىقىي ھەقىقەتنى، بولۇپ، قويغان تاقاپ كۆزئەينەك

 ! كۆرەتتىم ياخشى كۆرگەنلىرىمنى ياغدۇرسۇنكى، قەھىر ئال ھ لېكىن تۇرۇپتىمەن، قىلىپ

 پىرىسىتانغا  ئاسىتا  قىاچۇرۇپ  ئىۆزىنى  بورىنىدىن جەنۇپ غەربىي پاراخوتى ئۇرۇش بىر

. قتىا ئىغاڭلىما ئاستا ئۈستىدە درلقۇنىنىڭ دېڭىز كەتمىگەن كۈچىيىپ تېخى ۋە يېقىن شماقتا

 كۈچنىڭ بىر بىلىنمەس تەۋرىتىۋاتقان ئىغاڭلىتىۋاتقان، ئۆزىنى خۇددى چېغىدا، ئىغاڭ ۋاتقان

 كىشىلەر. ماڭدىم قاراپ قەھۋەخانىغا! پاراخوت بەختلىك: قى تتى بىلمەيدىغاندەك بارلىقىنى

 لىېكىن،  كۆتۈر ۋېتىۋاتىاتتى  ئۇچىنى  ياپقۇچلىرىنىڭ ئۈستەللەرنىڭ سىرتتىكى شامال. توپى

 ياپقۇچ رنىڭ دەپ ئىچسۇن خاتىرجەم ئىچىملىكلىرىنى گازلىق ۋە چاي بالى ر دادى ر، ئانى ر،

 شىامالنىڭ  پاراخوتنىڭ. ئىدى يوق مەسىلە بولغاچقا قاپلىۋېتىلگەن بىلەن كاۋچۇك چۆرىسى

 چۈشىكەندە،  پەسىكە  التىا  ئىاق . چۈشۈرىشىىۋاتاتتى  كىۈچەپ  يەلكىنىنىى  سىۈرىۋاتقان  پەيزىنى

 لېكىن تىترەۋاتاتتى، كەپتەردەك پاالقشىتقان قاناتلىرىنى ئىچىدە ئۈمىدسىزلىك لىپقې تۇتۇلۇپ

 بىۇ  دېىگەن  نېمە دېگەن تارى . چۈشۈر شتى  يەلكەننى  مانا، ئاخىرى،: ئىدى يوق پايدىسى

 ئارخىپ ردىكى ئوقۇي، دەپتىرىمنى بېرىپ بوالر؟ قانداق قويسام تاش پ چەتكە بىر ئويۇننى

 كەتتىم،. يوق ئۈستەل بوش يا؟-ئىچەيمۇ چاي ئولتۇرۇپ. ئۆتكۈزەي ۋاقى  بىلەن خاتىرىلەر
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. بىار  ئۈستەلمۇ بوش بار، ئويناۋاتقان ر كورت. قارىدىم دەرىزىسىدىن ئىچىگە قەھۋەخانىنىڭ

-ھېرىپ خۇددى تاشلىشىۋاتىدۇ، قارىشىۋاتىدۇ، قەرتكە قوللىرىدىكى! يەرگە بۇ كېلەر رەجەپ

 قەرتلەرنىى  تاش نغان بىرسى. قى تتى چىقىرىشىۋاتقاندەك ردۇقھا يەردە بۇ كېلىپ چارچاپ

 كەلىىدى، ئېسىىىمگە تۇيۇقسىىىز تىىۇرۇپ قىىاراپ ئارى شتۇرىشىىىغا. ئارى شىىتۇرىۋاتىدۇ يىغىىدى،

 !قىلىۋېتىدۇ ھەل ھەممىنى دەستىسى قەرت بىر: شۇنداق شۇنداق،. ھاياجان ندىم

 :بۇنداق. ئوي ۋاتىمەن ۋە قايتىۋاتىمەن ئۆيگە

 ئىوغرىلىق رنى،  ۋە جىنايەتلەر بارلىق ئۇخ ۋاتقان ئىچىدە جىمجىتلىق ىپخانىدىكىئارخ

 قەرت بىىرلەپ -بىىر  ۋەقەلەرنىى  بارلىق شەكىلۋازلىق رنى، ۋە پاشاالر يېزىلىق رنى، ۋە ئۇرۇش ر

 مىلىيونلىغىان  ياق، يۈزلىگەن، ئاندىن،. چىقىمەن يېزىپ قەغەزلەرگە چوڭلۇقىدىكى قەغىزى

 ئارى شىتۇرغاندەك،  دەستىسىىنى  قەرت دەسىتىنى،   غىايەت  ئىۇ  تاپقىان  تەشىكىل  قەغەزلەردىن

 ھۇزۇرىىدا  گۇۋاھچى رنىڭ بىلەن، ياردىمى ئەسۋاپ رنىڭ ئاالھىدە تەسلىكتە، مىڭ ئەلۋەتتە،

 تۇتقىۇزۇپ  قولىغا ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئارى شتۇرۇپ، بىلەن ماشىنىسى التارىيە ئىشلىتىلىدىغان

 ئالدى ئايىغى،-باش ئاالقىسى، بىلەن بىرى-بىر ھېچۇىرىنىڭ ئاندىن، دەيمەن مانا،! قويىمەن

 خالىغانچە ھايات، ۋە تارى  مانا ئوقۇرمەن، ياش مەرھەمەت،: يوقتۇر نەتىجىسى-سەۋەب كەينى،

-بىىر  ھەممىسىنى لېكىن ئىچىدە، بۇنىڭ نەرسە ھەممە بەرگەن يۈز بار، ھەممىسى. ئوقۇڭ ر

 بۇالرنىىڭ  ئىۆز ڭ ر  ھېكىايىنى  ئىۇ  خالىساڭ ر. يوقتۇر ھېكايە بىر تۇرىدىغان باغ پ بىرىگە

 ھەسىرەت  ئوقىۇرمەن  يىاش  سىورايدۇ  دەپ يوقمىۇ،  ھېكىايە : چاغدا ئۇ. يەرلەشتۈر ڭ ر ئىچىگە

 سىلەرنى دەيمەن، ئەلۋەتتە چۈشىنىمەن، توغرا ئۇنىمۇ چاغدا، ئۇ. يوقمۇ پەقەت  ھېكايە بىلەن،

 بىىر  دۇنيىانى  چىېغىڭ ردا  ياشىاۋاتقان  ۋە ياشىىماق  ۇدائىارامخ  ياش، تېخى سىلەر چۈشىنىمەن،

 ئەخىى ق ئۈچىىۈن، ئىشىىنىش  تارتااليىىدىغانلىقىڭ رغا يېرىڭ رغىىا خالىغىان  تۇتىىۇپ ئۇچىىدىن 

 ئادەم ياشتا بۇ بولمىسا الزىم، ھېكايە بىر بېرىدىغان ئىزاھ پ ئىشنى ھەممە سىلەرگە ئۈچۈن،

 ئارىسىىىغا دەستىسىىىنىڭ قەرت يەتىىكەن نغىىامىلىيو سىىانى ۋە دەيىىمەن قالىىىدۇ؛ بولىىۇپ سىىاراڭ

 ھېكايىنىڭ ئىچىگە ۋە ھېكايە ئۈستىگە، ھالدا، ئالدىراش قويغاندەك قىستۇرۇپ جوكەرلەرنى

 نېمە، مەنىسى بۇالرنىڭ ئۇنداقتا،. باش يمەن قويۇشقا قىستۇرۇپ قەغەزلەرنى يېزىلغان ئۆزى

 قىلىىش  قانىداق  چىقىىدۇ؟  تىىجە نە بىىر  قانىداق  بىۇالردىن . يەنە ئوقۇرمەن ياش سورايدۇ دەپ

 بىىلەن  ئىىش  نېمە ھاياتتا خاتا؟ قايسىسى توغرا، قايسىسى كېرەك؟ ئىشىنىش نېمىگە كېرەك؟

 ماھىيىتى ھەممىسىنىڭ كېرەك؟ باش ش قەيەردىن نېمە؟ دېگەن ھايات كېرەك؟ شۇغۇللىنىش

 قىلسام نېمە الر؟بو قىلسام نېمە بوالر؟ قىلسام نېمە چىقىدۇ؟ نەتىجە قانداق بۇنىڭدىن نېمە؟

 ...قايتىۋاتىمەن. كەتتى سىقىلىپ بەك ئىچىم! قىلسۇن قەھىر ئال ھ بوالر؟
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 كىرىۋېىدى،  ئارىسىغا بۇلۇت رنىڭ بىردىن  قۇياش ئۆتۈۋاتقىنىمدا ئالدىدىن ساھىلنىڭ

. كەتتىى  بىلىنىپ مۇددىئاسىزدەك-مەقسەت توپى كىشىلەر يۈرگەن مىغ-مىغ ئۈستىدىكى قۇم

 ئاپتاپسىنىش ھالىتىنى، ياتقان سوزۇلۇپ ئۈستىدە مۇزلۇقنىڭ ئەمەس، ئۈستىدە قۇم ئۇالرنىڭ،

 بولۇۋاتقان ئىسسىتماقچى مۇزلۇقنى توخۇالردەك ئىستىگەن ئىسسىتىشنى تۇخۇملىرىنى ئەمەس،

-سىەۋەب : بىلىىمەن  سىەۋەبىنى  ئۇرۇنۇشىىمنىڭ  بۇ لېكىن. ئۇرۇندۇم قىلىشقا خىيال ھالىتىنى

 ئىۇالر . دەپ قۇتىۇالي  دەۋەتلىرىدىن ئەخ قىي زۆر رىيەتنىڭ ەي،ئۈز ۋېت زەنجىرىنى نەتىجە

 ھەممە مەن، ئەركىن گۇناھسىزمەن، مەن بولسا، بولغان مۇز بولماي قۇم نەرسە ياتقان ئۈستىدە

 .ماڭدىم: مۇمكىن بېرىشى يۈز ئىشنىڭ ھەرقانداق قى اليمەن، ئىشنى

 شىاگىرتى  باققالنىىڭ . ئالىدىم  پىىۋا  شىشە ئۈ  باردىم، دۇكىنىغا باققالنىڭ چىقتى، كۈن

 ياشىانغان  بىىر  كۆر مسىىز  يوغىان،  ئىاغزى  پاكىار،  بويى سېلىۋاتقاندا، خالتىغا قەغەز پىۋى رنى

 ھەقىىىقەتەن  ئىىىش، ئاجايىىىپ. ئوخشىىاتتىم رربىنسىىونغا . G ئېىىدۋارد نىمىشىىقىدۇر ئىىادەمنى

 ۇچلىۇق، ئ ئۇنىڭكىىدەك  بىۇرنى : دەرىجىىدە  كەلمىگىۈدەك  ئىشەنگۈسىى  ئادەمنىىڭ . ئوخشايتتى

. ئىىدى  بۇرۇتلىۇق  ۋە يوغىانراق  بېشىى  لىېكىن . ئىدى بار مېڭى ياڭىقىدا ۋە كىچىك چىشلىرى

 ئالدىمىزدا كۆز: بولىدۇ مۇنداق مانا بىلىمى ئىجتىمائى ئۈمىتسىز دۆلەتنىڭ قىلىۋاتقان تەرەققى

 نۇسىخسىى  ناچىار  كىۆپەيتىلگەن  ئادەمنىىڭ  ئوخشىتىۋاتقان بىز ئادەم بۇ تۇرغان گەۋدىلىنىپ

 ۋە دېموكراتسىىيە  تۇرىىدۇ؟  پەرقلىنىپ تەرەپلەردىن قايسى ئىككىسى ئۇ بولسا ئۇنداق ىدى،ئ

 رربىنسىون . G  ئېىدۋارد  يالغىان . بىۇرۇت  ۋە كىال   بىر يوغان قارىغاندا نۇقتىسىدىن سانائەت

 ئەپەندىم،: بىلىندى تۆكۈۋاتقاندەك دەرت ماڭا بىردىن . قالدى ئۇچرىشىپ كۆزلىرىمىز بىلەن

 قانچىلىىك  ماڭىا  ئۆتكىۈزمەك  نۇسخىسىىدەك  تاش ندۇق ئادەمنىڭ بىر باشقا ۆمر منىئ پۈتۈن

 قارايدۇ، رربىنسونغا. G ئېدۋارد راس  ھەمىشە بالىلىرىم ۋە ئايالىم بىلەمسىز؟ كېلىۋاتىدۇ ئېغىر

 خاتالىقىمىدەك  مېنىىڭ  خىۇددى  تەرەپلىرىمنىى  ئوخشىىمغان  ئۇنىڭغىا  مېنىىڭ  كېلىىپ  ئانىدىن 

 ئادەم بېقىڭ، دەپ بىر سىز ھەققىدە خۇدا گۇناھمۇ، ئوخشىماسلىق ئۇنىڭغا ئۇرۇشىدۇ، يۈز مگە

 بىوالر  نېمە بولسا قالغان بولماي ئارتىس بىر داڭلىق ئادەم ئۇ ئەگەر تۇرالمامدۇ، بولۇپ ئۆزى

 تېپىىپ  ئىۆرنەك  بىىر  باشىقا  چاغىدا  ئۇ بولغىيتتى؟ ئەيىپلەر قانداق مېنى چاغدا ئۇ بولغىيتتى،

 تىوغرا  تىوغرا، . ئويلىدىم دەپ قىلىشىدۇ، تارتىش-تاالش ايدىغانلىقىڭنىئوخش ئۇنىڭغا چىقىپ

 قېرى! درتسېن  ياق، پررفېسسورمۇ؟ بىر ياكى جەمىيەتشۇناشمۇ، پاالنى سىز ئەپەندىم، دەيسىز

 شىشىلىرىمنى مەنمۇ. كەتتى چىقىپ بىلەن قەدەملەر ئېغىر ئېلىپ ئىرىمچىكلىرىنى رربىنسون

 قالغىان  كۈچىيىىپ  راۋۇرۇس. ئىوي ۋاتىمەن  دەپ ئەمىدى  بوالر ۋە ەنقايتىۋاتىم ئۆيگە ئالدىم،

 تانى رغا يايىدىغان كىر بىكارال - بىكاردىن كىيىمىنى ئۈز ش سۇ ئېسىلغان بالكون رغا شامال،

 .تۇراتتى يېپىلىپ-ئېچىلىپ بىكارغا - بىكاردىن دەرىزە بىر قويۇۋاتاتتى، يۆگەپ
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 دەۋەت شىەيتان  يېپىۋېتىىپ  ئىشىىكىنى  قويىدۇم،  توڭ تقۇغىا  شىشىىلەرنى  باردىم، ئۆيگە

 ئىچىۋېتىپ ئىچكەندەك دررا راكىنى ررمكا بىر قورساققا ئا  تۇتالمىدىم، ئۆز منى قىلىۋېدى،

 ۋە چېچى. تۇرغانىكەن كۈتۈپ مېنى ئۇمۇ ئۈچۈن كېلىش ئايلىنىپ. باردىم قېشىغا نىلگۈننىڭ

 يوقلىۇقىنى  نەرسە بىر كۆرگۈدەك ھەللىدەمە. تۇراتتى يەلپۈنۈپ شامالدا ۋاراقلىرى كىتابىنىڭ

 يۇقىرىغىا  ئۈچىۈن  ئىېلىش  ئىاچقۇچنى . بولىدۇق  كېلىىدىغان  ئايلىنىىپ  بىلەن ماشىنا. ئېيتتىم

 ئىاچقۇچنىمۇ  شىشە ئالدىم، پىۋى رنى ۋە راكى سۇ، ئاشخانىدىن ئالدىم، دەپتىرىمنىمۇ چىقتىم،

 قارىىدى،  كەلگەندەك ۇلدىغىسىكوت ماڭا كۆر پ نەرسىلىرىمنى ئالغان. ئۇنۇتمىدىم ئېلىشنى

 ئوت چىڭقىلىپ ئىنجىق پ، ماشىنا. چىقتى كۆتۈر پ رادىيونى كىرىپ يۈگۈرگىنىچە ئاندىن

 چىققىان  مەھەللىىدىن  ئۆتتىۇق،  ئاسىتا  ئارىسىىدىن  كىشىىلەر  چىقىۋاتقىان  سىاھىلدىن . ئالىدى 

 .ئاڭ ندى داچاغ بىر خېلى ئاۋازى. چېقىلدى چاقماق ئۈنسىز يىراق ردا دالىدا، چېغىمىزدا،

 «سارىيىغا، كارۋان تەگكەنلەرنىڭ ۋابا قىلغان گېپىنى سەن» . دېدىم «بارايلى؟ نەگە»

 «بىلمەيىمەن،  ئېنىىق  يوقلۇقىنى-بار جاينىڭ بىر ئۇنداق« » .دۆلىتىگە ۋابا» . نىلگۈن دېدى

 بىىر  ئېنىىق  بېقىىپ  كۆر پ بېرىپ» . نىلگۈن دېدى «ياخشى، تېخى بولسا ئۇنداق» . دېدىم

 بىر ئېنىق» : قويدى قوشۇپ ئۇ تۇراتتىم، ئوي پ دەپ «قارار، بىر ئېنىق»  «.كېلىسەن ارغاقار

 غۇدۇراپ دەپ «كۈنلىرى جەننەت ۋە كېچىلىرى ۋابا»   «يا؟-قورقۇۋاتامسەن كېلىشتىن قارارغا

 «بىلەمسەن؟» . ھالدا قالغان تاڭ-ھاڭ نىلگۈن دېدى «ئوقۇۋاتامسەن؟ ررمان سەن» . قويدۇم

 تۈنۈگۈن. ئېلىۋاتىدۇ چىرماپ بارغانسېرى مېنى پىكىرى ۋابا بۇ»  ھالدا، ھاياجان نغان دېدىم

 قوشۇن بىر كىچىك شۇنچىلىك كورتېزنىڭ، ئىدىم، ئوقۇغان يەردە بىر كەلدى، ئېسىمگە كېچە

 بىرى سەۋەبلىرىدىن كەلتۈرىۋېلىشىنىڭ قولغا شەھىرىنى مېكسىكا يېڭىپ ئازتېكلەرنى بىلەن

 تۇرغانلىقىغىا  تەرەپتە كورتېز تەڭرىنىڭ ئازتېكلەر تارقالغاندا ۋابا شەھەردە. ىشكېسىلىم ۋابا

 بىزنىىڭ  سىەنمۇ ». نىلگىۈن  دېىدى  «مانىا،  ئىش ئوبدان نېمىدىگەن« » .قېلىشقان ئىشىنىپ

« » .ماڭارسەن قوغ پ ئىز بويىنچە مۇشۇ باغ پ، ئىش رغا باشقا ئۇنى چىقىپ، تېپىپ ۋابانى

« » .يۈرمەيسەن قوغ پ ئىز چاغدا ئۇ»  «چىقسىچۇ؟ بولۇپ يوق ئىش بىر بۇنداق ئەگەر لېكىن

 تارى  قىلىسەن، ئىشىڭنى كەلگەن قىلىپ كۈنگىچە مۇشۇ»  «قىلىمەن؟ ئىش نېمە چاغدا ئۇ

 بىر ياخشى« » .قوقۇۋاتىمەن دەپ قى لماسمەنمىكىن ئۇنداق ئەمدى« » .ھەپىلىشىسەن بىلەن

 ئادەمنىڭ بىر چۈنكى»  «كەلمەيدىغاندۇ؟ ئىشەنگۈڭ دەپ ەنېم بوالاليدىغانلىقىڭغا تارىخچى

 يىاق، « » .كەتمە دەپ ئۇنداقمۇ« » .بىلىمەن بواللمايدىغانلىقىنى ھېچنىمە ياخشى تۈركىيەدە

 گۈزەل دېگەن نېمە بۇ قارا. ياق« » .قۇيە راكى. مۇشۇنداق مانا دۆلەت بۇ قوي، بىلىپ بۇنى

. بىىردىن   سىالدىم  تىوۋالپ  دەپ« !كىالى ر « » .ىلىرىكىال  ھاممىنىڭ جەننەت. كالى ر. يەرلەر

 كۈلىد م،  قاقىاھ پ  كەينىدىن« !بەرسۇن جاجاڭ رنى ئال ھ! مەخلۇق ر پەس! گۇي ر كاال»
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 ئىزدەۋاتىسىەن،  باھىانە  ئۈچۈن قويۇۋېتىش بەل» . بەلكىم قالدى چىقىپ ياسالما سەل لېكىن

 بىكىار -بىكىاردىن « » !ماڭىا  بەر قۇيىۇپ  راكىى  ئىىزدەۋاتىمەن، » . نىلگىۈن  دېدى «شۇنداقمۇ؟

 نىېمە »  «بولمامىدۇ؟  ئىىش  ئەپسۇسلىنارلىق» . نىلگۈن دېدى «قويۇۋېتىسەن؟ بەل نېمىدەپ

 نىېمە  مېنىىڭ  كىشىىدىن  شىۇنچىۋې   قويۇۋەتكەن بەل بولغۇدەك؟ ئىش ئەپسۇسلىنارلىق دەپ

» . تەلەپپۇزىدا ىرەمەسخ نىلگۈن دېدى« !ئەپەندىم ئوقۇمىدىڭىز ئاز سىز لېكىن»  بار؟ پەرقىم

 قى لمايۋاتىسىەن،  جىۈرئەت  لىېكىن  ئىچىڭىدە،  بىار  دېگۈڭ ئەستايىدىل گەپلەرنى بۇ ئەسلىدە

 نېمىىدەپ  ئىادەم  بىىر  شىۇنداق، » . قىلىىپ  كەسىكىن  نىلگۈن دېدى «شۇنداق،»  «شۇنداقمۇ؟

 بەل» . دېىىدىم «ئەمەس، بىكارغىىا-بىكىىاردىن»  «قويۇۋېتىىىدۇ؟ بەل بىكىىارغى – بىكىىاردىن

 دېدى «ھەقىقىي، ھازىرمۇ سەن« » .چاغدا ئۇ بولىمەن ھەقىقىي. بولىمەن خۇشال ۋەتسەمقويۇ

 ھىاكىم  ئىۆزىگە ! ئەمەس رېئىال  مەن ھىازىر . چۈشىەندىڭمۇ  بولىمەن، رېئال» . كەلمەي بوش

 چوقۇم بواللمايدۇ، رېئال تۈركىيەدە ئادەم، تۇرىدىغان تارتىپ سوراققا ھەمىشە ئۆزىنى بولغان،

. كېىرەك  تاشلىۋېتىشى ئۆزىنى ئادەم ئۈچۈن قالماسلىق ئېلىشىپ تۈركىيەدە. ۇقالىد ئېلىشىپ

 قويۇپ رادىيونىمۇ راس ، ھە قىلمامسەن، مۇنداق ھە« » !مانا ئالە»  بەرمەمسەن؟ قۇيۇپ راكى

 مۇشىۇنداق  مەن قىلمىىدىم،  ئىاكىلىق « » .ياقىىدۇ  خىوش  بەك ساڭا قىلىش ئاكىلىق« » !قوي

»  ھالىدا،  ھاياجان نغىان  دېىدىم  «يۇقىرىغىا، « » ماڭدىڭ؟ نەگە « »!تۈرك دېگەن مەن ئادەم،

« » ...بىىرلىكتە  نەرسىىنى  ھەمىمە . يەرگە بىىر  بولىىدىغان  كىۆرگىلى  ئوچۇق نەرسىنى ھەممە

 دەپ «بەلكىىىم؟« » ...بەلكىىىم كۆرەلىسىىەم يەردە بىىىر ھەممىسىىىنى»  «ھەممىسىىىنى؟ نېمنىىىڭ

 .ئۈندىمىدىم مەن لېكىن نىلگۈن، سورىدى

 دارىجىا . چىقتىۇق  دۆڭىگە  ئالدىىدىن  ئۆيىنىىڭ  ئىسمايىلنىڭ ئۈندىمىدۇق، دىم،ئۈندىمى

 چىقىدىغان ئارقىسىغا زاۋۇتىنىڭ سېمون  ئۆتۈپ، ئالدىدىن قەبرىستاننىڭ قايرىلدىم، يولىغا

 قايغان تەرەپكە ئىككى دۆڭگە كەتكەن چىقىپ جۇلىقى يامغۇردا كىردىم، يولغا توپىلىق كونا،

 «ئانىادرل ». ئىىدى  باشلىغان تامچى شقا يامغۇر چېغىمىزدا چىققان كەتۆپىلىك. چىقتۇق ھالدا

 جەننەتھىسىىاردىن كېچىىىدە يېىىرىم يەرگە بىىۇ توغرىلىىىدىم، تەرەپىىكە مەنزىىىرە ئالىىدىنى نىىىڭ

 ئۇنتىىۇپ ئىشىى رنى كەچىىكەن-ئىىۆتكەن بېشىىىدىن تىىۈركىيەدە ۋە سۆيۈشۈشىىكە ماشىىنىلىرىدا 

 يى ندەك جەننەتھىسارغىچە تۇزالدىن: ىدۇققار تۇردۇق، ئوخشاش ياش رغا كەلگەن كېتىشكە

 يوقالغىان  الگىرلىىرى،  بانكىا  يېزىلىىرى،  ئىسىتىراھەت  زاۋۇتى ر،  سىاھىل،  سوزۇلغان تولغۇنۇپ

 دېڭىزدىكى ئۆستەڭ، ئۆلگەن فاتىھ مەكتىپى، ئىگىلىك يېزا دەرەخلىرى، گى س زەيتۇنلۇق ر،

 تەرەپىىكە بىىىز ئاسىىتا-ئاسىىتا ەپىىتىنتەر تىىۇزال كىىۆلەڭگىلەر، ئىىۆيلەر، دەرەخىىلەر،-دەل مايىىاك،

 ماڭغان سۈر لۈپ ئۈستىدە دېڭىز چاپقۇننىڭ-بوران. قالغۇلىۋاتاتتى يامغۇردا يېقىنلىشىۋاتقان
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 ررمكىغا قالغانلىرىنىمۇ تېگىدە شىشىسىنىڭ راكى. تۇراتتۇق كۆر پ ئىزالرنى ئاق چېغىدىكى

 .كۆتۈر ۋەتتىم قۇيۇپ

 مېنىىى ئايىىالىم، سىىېنىڭچە. " نىلگىىۈن دېىىدى« !چىقىرىسىىەن كىىاردىن ئاشىىقازىنىڭنى»

 نىلگىۈن  ئانىدىن  باسىتى،  جىمجىتلىىق  قىسقىغىنە ئارىنى. دېدىم «كەتتى؟ تاش پ نېمىدەپ

-بىىر  ئىككىڭ رنىى  ھەر تېخىى  مەن» : دېىدى  تىۇرۇپ  قورۇنىۇپ  تەلەپپىۇزدا،  بىىر  ئاۋايلىغىان 

 دېىگەن . ىۋەتتىتاشىل  مېنىى  ئىۇ  يىالغۇز  يىاق، « » .دەپتىكەنمەن تاشلىۋەتتىمىكىن بىرىڭ رنى

 چۈشىنىپ كېتىدىغانلىقىمنى چاكىنىلىشىپ... ئىدىم چىقالمىغان قىلىپمۇ ھەرقانچە يېرىدىن

 قىىارا» . دېىىدىم «شىىۇنداق، شىىۇنداق،« » !كەتىىمە دەپ ئۇنىىداقمۇ« » .كېىىرەك بولسىىا يەتىىكەن

 ئەسىتايىدىل  نىلگىۈن  دېىدى  «يىاق، » «يامغۇرنىمۇ؟ نېمىنى؟« » .چۈشەنمىدىم« » !يامغۇرغا

 بىىر  تۈركىيەدە مەن ئۇ»  «كىمتى؟» «بىلەمسەن؟ كىم رربىنسون.  . ئېدۋارد سەن» . اھالد

. تويىىدۇم جىاق  ھايىاتتىن  ياشىايدىغان  بولىۇپ  كىشىىى ئىككىى . ئىارتىس  كىۆرگەن  تەقلىىدىنى 

 ھىاراق  ئىچمەيسىەن؟  نېمىشقا سەن. چۈشىنىسەن ئىچسەڭ ھاراق« » .ياق» «چۈشەندىڭمۇ؟

 دەپ ئۇنىىىداق يىىىاق،»  «شىىىۇنداقمۇ؟ قارايسىىەن،  دەپ سىىىىمۋرلى مەغلۇبىيەتنىىىىڭ ئىچىشىىنى 

 تەسىلىم  مەنمىۇ . ئىوي ۋەر  شىۇنداق  مەيلىى  بىلىىمەن،  قارايسەن، دەپ شۇنداق« » .قارىمايمەن

» . نىلگۈن دېدى «تۇرساڭ، باقمىغان كىرىپ جەڭگىمۇ بىرەر تېخى سەن لېكىن« » ...بولدۇم

 بەزىىدە  سىەنمۇ . بولىۇۋاتىمەن  لىمتەسى  ئۈچىۈن  چىىدىيالمىغانلىقىم  ياشاشقا بىلەن ررھ ئىككى

« .قىالىمەن  قىلىىپ  ھىېس  ئادەمىدەك  ئىككىى  ئۆز منى بەزىدە مەن: قى مسەن ھېس شۇنداق

 «قىلىىمەن،  ھېس شۇنداق مەن« » .باقمىدىم قىلىپ ھېس پەقەت» . نىلگۈن دېدى« !ياق»

 بولۇپ دەمئا بىر. بولمايدۇ ئۇنداق ئەمدى كېيىن بۇندىن قىلدىم، قارار مەن لېكىن» . دېدىم

 لىىق  ئىچىى  كۆرسىىتىلگەن،  تېلېىۋىزرردا . ئىادەم  بىىر  ساغ م توپتولۇق، پۈتۈن، بىر ياشايمەن،

 ئىككىنچى مۇئەللىم كۆتۈر پ، قول ئىمتىھاندا ئى نلىرىنى، گېلەم توڭ تقۇالرنى، تولدۇرۇلغان

 لەرنىڭگېزىت ئوقۇغۇچىلىرىمنى، سورايدىغان دەپ بوالمدۇ؟ يازساق جاۋاپ باش پ سۇئالدىن

 ئاپتوبۇس رنىڭ گۇي رنى، ئىچىشكەن ھاراق سۆيۈشكە  بىرلىرىنى-بىر سەھىپىلىرىنى، ژررنال

 «پاز-ئاز»  «چۈشەندىڭمۇ؟. كۆرىمەن ياخشى ئى نلىرىنى قىزا ۋە دەرسخانا ئېسىلغان ئىچىگە

 ق،يا« » .كوتۇلداۋەرمەي ئەمدى بولسام سىققان ئىچىڭنى» . ھالدا يېرىم كۆڭلى نىلگۈن دېدى

 بولىىۇپ مەس مەن« » .ھەئە»  «ھە؟-تىىۇردى يىىاغقىلى تىىازا يىىامغۇر« » .سىىىقىلمىدى ئىچىىىم

 ئىاچتىم،  ئېلىىپ  بىرنى شىشىلىرىدىن پىۋا« .بولمايدۇ مەس ئىچكەنگە بۇنچىلىك« » .قالدىم

 نىىېمە خىيالىڭغىىا تۇرغىنىڭىىدا كىىۆر پ يۇقىرىىدىن  نەرسىىىنى ھەمىىمە»  ئىچىىكە ، شىشىىدىن  

 خۇشىال  نىلگىۈن  دېىدى « ...كۆر نمەيۋاتسىا  نەرسىنى ھەممە» . ىدىمسور دەپ «كېلىۋاتىدۇ؟

 بىرى: ئىدىم ئوقۇغان پارچىنى بىر مۇنداق مەدھىيەدە ساراڭلىققا بولساڭ؟ كۆرەلىگەن» . ھالدا
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 بولسا، كۆرەلىگەن ۋاقىتتى  بىر ھەرىكەتلەرنى بارلىق ۋە بولسا قارىغان دۇنياغا چىقىپ، ئايغا

« » .بىىولغىيتتى ئىىوي ر ئىكەنلىكىنىىى قااليمىقىىان بەلكىىىم»  «يتتى؟بىىولغى ئىىوي ر نېمىلەرنىىى

 مۈشىەۋۋەش  دا تەسىەۋۇر  ھەيىۇاليى  بىۇ » :كەلىدى  ئەقلىمىگە  تۇيۇقسىىزال  ۋە دېىدىم  «شىۇنداق، 

. نەشىىاتى  غەزەلىىى  تەخمىسىىى ». دېىىدىم « !نەدىمنىىىڭ » «بىىۇ؟  كىمنىىىڭ »  ①«...گۆر نىىۈر

 بىىر  تىۈز ك  مەندە« » !ئوقۇغىنە ئازراق يەنە« » .قاپتۇ ئېسىمدە ئىدىم، ئوقۇغان مۇنداقسىگە

 نېمىدەپ. ئوقۇۋاتىمەن كىتابىنى ئەۋلىيانىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ! يوق ھۇش-ئەس. يوق نەرسە

 ئۆزى گۇينىڭ، ئۇ بار ررھى كىشىلىك بىر»   «قانداق؟» «سېنىڭچە؟ ئەمەستۇرمىز ئۇنىڭدەك

. نىلگىىۈن دېىدى  «مەن،بىلمەيى »  «سىىەنچۇ؟. بواللمىايۋاتىمەن  مەن. قام شىتۇرىدۇ  بولۇشىنى 

 ئېلىشىتىن  قەدەم بىر سىرتىغا كىتاب رنىڭ! سەن ئېھتىياتچان دېگەن نېمە» . دېدىم «ئاھ،»

 لېكىن... ئىشىنىدۇ ئىشىنەتتى، ئۇالرمۇ! ئىشەن بۇنىڭغا راس ، ئاپېرىن،. قورقىسەن ئۆلگۈدەك

 نىېمە  دۇنيىا  بىۇ . باشىلىدى  قېلىشىقا  يىامغۇردا  زاۋۇتمىۇ  قارا،. قېلىشىدۇ ئىشىنەلمەي كۈنى بىر

« » !ياقەي» «قويدۇممۇ؟ پۇشۇرۇپ ئىچىڭنى... ۋايتاڭ»  «نېمىشقا؟« » !جاي غەلىتە دېگەن

 رەجەپنى« » .بولىدۇ خىجىل ئۇ شۇنداق،« » .كەلمىدى« » .بولساقچۇ ئېلىۋالغان رەجەپنىمۇ

 بىر ررمانىدىكى دېكىنسوننىڭ» «نېمە؟« »!چوپس». نىلگۈن دېدى «كۆرىمەن، ياخشى بەك

 تارىخىغا ئۈسكۈدار مەندىن تۈنۈگۈن« » .يۈرەكسەن تاش بەك سەن ئاكا،« » ...پاپا مەككار

 ئىۇ، ! سىورىمىدى »  «سىۇئالكەن؟  نىېمە « » !قىلغانىىدى  سىورايدىغاندەك  سۇئال بىر ئاالقىدار

 گاالت دىن «دار ئەسكى» ئۈسكۈدار، بۇ: كەلدى چەلەبى ئەۋلىيا ئېسىمگە دېۋىدى ئۈسكۈدار،

 مەنىسىنى دارنىڭ ئەسكى» «دېدى؟ نېمە ئۇ« » .مەن دېدىم داردۇر، زىندانى ئوچۇق ئۈستى

 كېىيىن  لىېكىن ! چوپسىنىڭ  كەتتى چۈشۈپ ئىچىگە ئۈنى بولۇپ خىجىل چېغى، چۈشەنگەن

 بىىر  يازغىان  بىوۋىمىز « » !ئادەمسىەن  تىاش  بىاغرى  بەك»! كۆرسىەتتى  نېمىنىى  ماڭا قارىغىنە،

 ۋە بولغىان  جىىق  زىيادە ھەددىدىن تۈركىيەدە يەنى بىزدە،» «بوۋىمىزنىڭمۇ؟« »! تىزىملىكنى

» ! ئالدىم ئىچىدىن دەپتىرىمنىڭ ئۇزۇتۇپ قولۇمنى« .نەرسىلەر بولغان ئاز زىيادە ھەددىدىن

 شىىلەپە،  بىلىىم، » . ئوقۇدۇم ۋە دېدىم« !دېدىمغۇ بەردى رەجەپ»  «قەغەز؟ ئۇ چىقتى نەدىن

« ...تىزىملىكى نەرسىلەرنىڭ كەم بىزدە بۇالر» «نېمە؟»... كېمىسى ئاستى سۇ تىجارەت، رەسىم،

« .يۈرىيىىدۇ ئەگىشىىىپ  ماڭىا  ھەسىىەن ئىۇ « »!يىىوق« »!بىىارغۇ ھەسىەن  جىيەنىىى رەجەپنىىڭ » 

 كەيىىىنىڭگە نېمىىىىدەپ« ».دەۋاتىىىىمەن يۈرىيىىىدۇ كەينىمىىىدى »  «ئوقۇيمىىىۇ؟ تىزىملىكنىىىى»

 شىىاھمات، ،نەملىىىك سىىەنئىتى، رەسىىىم بۇرژۇئىىازىيە، كېمىسىىى، ئاسىىتى سىىۇ.. كىرىۋالغىىۇدەك؟

 تۇرساڭ، ئولتۇرىدىغان ئۆيدى  سەن« » ...قالدىم چۈشەنمەي  مەنمۇ« » .باغچىسى ھايۋانات ر

»  «ئەمەسمۇ؟ شۇنداق كۈلكىلىك،. تۈز م پررفېسسور، فابرىكا،... كىرىۋالىدۇ كەينىڭگە قانداق

 ھەسىىەن بىىۇ قايتىشىىىمدا ھەر سىىاھىلدىن ئىشىىقىلىپ« »!ئېچىنىشىىلىق. يىىاق« »!كۈلكىلىىىك
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« !دېدى شۇنداق ھەئە،« » .باردۇر بولغۇسى درس  بىلەن سەن بەلكىم« ».بار بارال پېشىمدە

 كەم بىىۇرۇن يىىىل قىىانچە تىىا بىىىزدىن بىىوۋىمىز. بولسىىا ئۇنىىداق ھە سىىال قىىۇالق كۆرد ڭمىۇ؟ »

« !لېكىن سىقىدىكەن ئىچىنى ئادەمنىڭ». قارا ئىكەن، چىققان تېپىپ ئوي پ نەرسىلىرىمىزنى

 يېتەرلىىىك ھىازىر  بىىزدە  مېىىنىڭچە پررفېسسىور،  فابرىكىا،  باغچىسىىى، انىات ر ھايۋ قايسىسىى؟ » 

 باشقا يولى، پىيادىلەر ئاندىن پرېنسىپ، كىتاب، ماتېماتىكا، تۈز م، ئاندىن بار، پررفېسسورالر

 كونسىىېرۋا، ئانىىدىن يېزىپتىىۇ، دەپ ئېڭىىى، يوقلىىۇق ۋە قورقىىۇنچى ئۆلىىۈم بىىىلەن قەلەم بىىىر

 قويۇش قوشۇپ جەمىيەتنىمۇ پۇقراۋى باشقا، ئۇندىن« »!ئاكا سبە بولدى« » ...ھۆررىيەت،

 نەرسىلەر بولغان جىق زىيادە ھەددىدىن بىزدە« » .بەلكىم« ».ئاشىقتۇر ساڭا بەلكىم. كېرەك

 ماڭىا  بىۇالر « » ...بىاال  ئايىال،  ئەسىكەر،  مۇسىۇلمان،  مەمىۇر،  دېھقىان،  ئادەم،: بۇالركەن بولسا

 پىىارىخورلۇق، مۇغەمۇەرلىىىك، ھورۇنلىىۇق، ئىلتىمىىاس، قەھىىۋە،...« ».تۇيۇلمىىىدى كۈلكىلىىىك

 خوشىە،  مۇنىار، ...« ».ئەمەسىكەن  دېموكراتىكمىۇ  ئىادەم  بىۇ « » ...ھاممال قورقۇنچ، غەپلەت،

 بولىدى « » ...تىلەمچىى  ،①ئىۇالن  قەسەم، ياغا ، قۇرۇق ئاغىنە،-ئەل مىھمان، ئى ، مۈشۈك،

« ...ئوشۇقچىمىش ھەممىسى بۇالرنىڭ...ھۈنەرۋەن چاكار، پىياز، سامساق،...« »!ئەمدى يېتەر

 ئال، ياق،« » !بۇالرنى تېپىۋاتىسەن ئۇرۇپ  يانپىشىڭغا« » ...ئىمام بوتكا،...« »!قىل بولدى» 

 بوۋىمىز دېدى، باق ئوقۇپ بۈگۈن، كۆرسەتتى رەجەپ« » .بۇ يېزىقكەن كونا« » .باق قاراپ

! قىىارا  يامغۇرغىىا « » .ىىىدىم بىلم» «بېىىرىپتىكەن؟ ئۈچىىۈن  نىىېمە « » .ئۇنىڭغىىا  بېىىرىپتىكەن

 دېىگەن  ئىايررپ ن « » !ھىاۋادا  مۇشىۇنداق « »!شىۇنداق »  «بۇ؟ ئەمەسمۇ ئاۋازى ئايررپ ننىڭ

 ئىچىم ئاكا،« ».بولساق بولغان ئىچىدە بىزمۇ ھازىر« » !شۇنداق« »!جۇمۇ نەرسە بىر ئاجايىپ

 ئۆلۈپ رمىش،كېتە چۈشۈپ« »!قايتايلى« »!كېتەرمىش چۈشۈپ« » .ئەمدى قايتايلى پۇشتى،

 بىارمىش، « » .دەيمەن كەتتى، سىقىلىپ ئىچىم ئاكا،« » .بارمىش دۇنيا ئۇ بولغىيدۇق، كېتەر

 قىلمىىىىدىڭ؟ ئىىىادا نېمىشىىىقا مەجۇىىىۇرىيىتىڭنى. سىىىورايدىكەن كىتىىىاپ-ھېسىىىاپ مەنىىىدىن

 شىۇنداق، « »!تىوغرا « » .قىلىش ئاتا ئۈمى  ئىنسان رغا: ئاددى ئىدى؟ نېمە مەجۇۇرىيىتىمىز

 تاشىلىۋەتكەن  ئىۆز منى  مەن لىېكىن . مەجۇىۇرىيىتىمنى  بىۇ  سىالغانىدى  سىەمىمگە  سىڭلىممۇ

 شىىىۇنداق« » .كىرىۋېلىۋاتاتتىىىىڭ قىيىىىاپەتكە تاشىىىلىۋەتكەندەك ئىىىۆز ڭنى يىىىاق،« ».ئىىىىدىم

 ھەيدەشنى« ».ھەيدەي مەن ماشىنىنى بولمىسا ئاكا،« ».ئىدىم زېرىككەن چۈنكى قىلىۋاتاتتىم،

 مەن يىلىى  ئىۆتكەن « »...قويغىانتىڭغۇ  كۆرسىىتىپ  ېىتىم ق بىىر  يىلى ئۆتكەن»  «بىلەمسەن؟

 خىىل  بىىر  غەلىىتە  ماڭىا  ئۇمىۇ . چىوپس « ».ھەقىچىان  ئولتۇرىىدۇ  ساق پ رەجەپ» «بارمىتىم؟

« » !فارۇق قىل بولدى: دەيتتى شۇنداق ھەمىشە خوتۇنۇممۇ« » .ئاكا قىل، بولدى« » .قارايدۇ

 دەيسىىەن،  تىىوغرا « » .يىىدۇكەلمە ئىشىىەنگۈم  ھىىېچ  كېتىشىىىڭگە بولىىۇپ  مەسىى   بۇنچىلىىىك

 پاتقاق يول كېتەيلى، قايتىپ ئاكا،« » .بارايلى قەبرىستانغا. يوق نەرسە ھېچۇىر ئىشەنگۈدەك
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« » .قاالي چۈشۈپ مەن« » .قالغۇدەكمىز يىل پ ئىچىدە پاتقاقنىڭ يەردە بۇ« » .كەتتى بولۇپ

 بولسىا  ئۇنىداق  « »!قىلمىا  سىاراڭلىق « » .كېىتىمەن  قايتىپ مېڭىپ قېلىپ چۈشۈپ» «نېمە؟

 ياخشىىى  بەك سىىېنى « » .بەر دەپ ئوي يىىدىغانلىقىڭنى نىىېمە  توغرۇلىىۇق  مەن« » .قايتىىايلى

 نېمىشىقا »  «يەنىچىۇ؟ « » .دەيمەن ئىچمىسىكەن جىق بۇنداق» «يەنىچۇ؟« ».ئاكا كۆرىمەن،

« » !دەيىمەن  قايتايلى ئۆيگە» «دېمەكچىسەن؟ نېمە دەپ بۇنداق»  «قالدىڭ؟ بولۇپ بۇنداق

 نەدە؟ دەپتىرىم! قىلىۋېتەي خۇش بىر سېنى توختا، شۇنداقمۇ؟ قى لمىدىم، خۇشال نىسې مەن

 ئاز دىرھەم 211 ۋە تارتىلدى گۆشى كاال ئاقچىلىك 12 خەلىلنىڭ قاسساپ: ھە-تۇر قاراپ! بەر

 مەنىسى» «بار؟ مەنىسى نېمە بۇنىڭ. كۈنى-28 ئېيىنىڭ زۇلھەججە يىلى-2118 چىس . چىقتى

 بىىىر ئاقچىسىىىنى، مىىڭ 81 ئەھمەتنىىىڭ خوجىىايىنى ئەيسىا،  خىزمەتكىىار« » .ئېنىىىق ئىنتىايىن 

 بىرىىدىن  ئىسىىملىك  رامىازان  ئېلىپ قالقىنىنى بىر قىلىچىنى، ئىككى ئېتىنى، بىر ئىگىرىنى،

 چۈشۈپ ماشىنىدىن مەن» «قىزىق؟ نېمىسى قىزىقمۇ؟« »!بوپتۇ ئىش قىزىق» . تىلىدى پاناھ

 يىوق،  دەۋاتقىىنىم  ماشىىنىدا،  يەردە، بىۇ »  «نىېمە؟ » «رمۇ؟با تۇرغۇڭ بىلەن مەن« ».قايتىمەن

 تۇر بىلەن مەن تۇرغىچە بىللە بىلەن ھاممىلىرىڭ ئىستانۇۇلدا: سال قۇالق قىلمىدىم، چاقچاق

 جىمجىتلىىق  ئىارىنى « .قالىدىم  يالغۇز بەك مەن ئۆيۈمدە، بار ھوجرا بىكار بىر يوغان. نىلگۈن

 سەت ئالدىدا ھاممام رنىڭ» «قانداق؟». نىلگۈن دېدى «باقماپتىمەن، ئوي پ بۇنى» . باستى

 ئىوت  ماشىنىنى« .قايتايلى». تۇيۇقسىزال دېدىم «بوپتۇ،« ».ئىدىم ئويلىغان دەپ تۇرارمىكىن

 . ماڭدۇردۇم سۈرتكۈچلەرنى ئەينەك ئالدۇردۇم،
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 باب بەشىنچى يىگىرمە
 

 

 يەنە كىېچە  بۈگىۈن  ،ئىشىەنگەنلىكى  ئوينىغانلىقىغىا  كۆڭۈللىۈك  بەكمىۇ  كېچە تۈنۈگۈن

 .ئولتۇراتتۇق تۇران رنىڭكىدە ئۈچۈن بولغانلىقى قىلغۇسى شۇنداق

 .تۇرگاي سورىدى دەپ_ بارمۇ؟ كەلگەنلەر يېگۈسى شاكى ت_ 

 .زەينەپ دېدى_ يەيمەن، مەن_

 ئورنىدىن بىلەن غەزەپ! قالدىم دەپ كېتەي يېرىلىپ. گۈلنۇر دېدى_ !شاكى تمىش_ 

 اليىغەزەل : ئەسلىدە بىلىمەن قالدىڭ ر؟ بولۇپ بۇنداق نېمىدەپ رھەممىڭ  بۈگۈن_ تۇردى،

 .يەردە بۇ بولمايدۇ ئاچقىلى كۆڭۈل! ئۈچۈن بولغانلىقىڭ ر

 رەڭگىىارەڭ  ۋە مۇزىكىنىىىڭ رېتىمىىدىكى  ئېغىىىر بولغىىان  كېىىرەك بولىشىىى  ھەسىىرەتلىك

 .بولدى غايىپ قەيەرلەرگىدۇر ھالدا ئاي نغان بىلەن غەزەپ ئىچىدە چىراق رنىڭ

 .كۈلدى قاقاھ پ« !بوپتۇ ساراڭ». تولغانىدى بىلەن شاكى ت ئاغزى زەينەپنىڭ

 .سىقىلدى ئىچىم مېنىڭمۇ_ فۇندا، دېدى ياق،_ 

 !تەسىرى يامغۇرنىڭ_ 

 ماڭىايلى ! بوالتتى پەيزى بەك كەزسەك ئىچىدە قاراڭغۇلۇق بىلەن ماشىنا يامغۇردا بۇ_ 

 !بالى ر

 بىىر  كونىا  سىەن _ فۇنىدا،  دېىدى _ !ھېچۇولمىسىا  ۇڭ رقوي مۇزىكا بىر باشقا تۈز كرەك_ 

 ...پرېسلېينىڭ ئېلۋىس دېۋىدىڭ، بار پ ستىنكا

_Best of Elvis جەي ن دېدى_ مۇ؟. 

 .ئاڭ يلى كىلە، ئېلىپ ئۇنى شۇنداق،_ 

 يامغۇردا؟ مۇشۇ_ 

 !ئاپىراي مەن_  بىردىن ، دېدىم_ !جەي ن بار ماشىنا مەندە_ 

 ...بولدى _ 

 !تىڭشايمىز قىلىپ پەيزى جەي ن، ئەكىلە بېرىپ_ 

 .مەن دېدىم_ پ ستىنكىنى، شۇ ئەكىلەيلى بېرىپ قىزچاق، قوپە بولە،_ 

 .تۇرۇپ كۈلۈپ جەي ن دېدى_ !قىزچاق ماقۇل_ 
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 ئىچىدە مۇزىكا يوق تايىنى ۋە ھەسرەتلىك ئىككىمىز، بىلەن جەي ن بىز قىلىپ شۇنداق

 ئۆيدىن قالدۇرۇپ كەينىمىزدە بەختسىزلەرنى كېتىۋاتقان لەقۋالىشىپ زەھەرلىنىپ ئاستا-ئاستا

. چىقتۇق ماشىنىسىغا ماركىلىق «ئانادرل» كونا ئاكامنىڭ بېرىپ پېتى يۈگۈرگەن ۋە چىقتۇق

 چىراقلىىرى  بىىپەرۋا  ۋە كونىا  ماشىىنىنىڭ  تىامچىلىرىنى،  يىامغۇر  تۆكۈلۈۋاتقان يوپۇرماق ردىن

 سۈر لۈۋاتقان تۆۋەن يۇقىرى غىچىرلىغىنىچە ۋە لۇقنىقاراڭغۇ يولنى، تېيىلغاق تۇرغان يورۇتۇپ

 ئالدىىدا  ئۆيىنىڭ جەي ن رنىڭ. كەتتۇق يۈر پ بىرلىكتە قىلغا  تاماشا سۈرتكۈچنى ئەينەك

 يوپكىسىنى، رەڭگىدىكى چېچىكى كاۋا جەي ننىڭ چۈشكەن ماشىنىدىن. توختاتتىم ماشىنىنى

 ئۆيىىدە  ئانىدىن . قالىدىم  قىاراپ  يۈگۈر شىىگە  پىارقىراتقىنىچە  يورۇقىىدا  چىراقلىرىنىڭ ماشىنا

 نېمىلەرنىىىى يەردە ئىىىۇ ۋە ۋە ئۆتۈشىىىىنى ئىىىۆيگە ئۆيىىىدىن جەي ننىىىىڭ يانغانىىىدا، چىىىىراق ر

 مۇھەبۇەت: ئويلىدىم مۇنداق ئاندىن. تېرىشتىم جان ندۇرۇشقا ئالدىمدا كۆز قىلىۋاتقانلىقىنى

 بىىر ! قى تىتىم  المايۋاتقاندەكياشىىي  پەقەتى    زامانىدا  ھىازىرقى ! ئىشىكەن  بىىر  ئەجەپ دېىگەن 

 بىر يەنە ئوي يمەن، بولىدىغانلىقىنى نېمىلەرنىڭ كەلگۈسىدە تىرىكمەي-زىرىكمەي تەرەپتىن،

 ئۆتكەنلەرنى بولۇپ ئۈچۈن چىقىرىش مەنە بىر سۆزلىرىدىن ۋە ھەرىكەتلىرى پۈتۈن تەرەپتىن

 ئىۇ  بۇنىىڭ،  ئۈسىتىگە  ئۇنىىڭ . ياشىاۋاتىمەن  ئۆتمۈشىتە  ئەسىلەپ  تەكرار-تەكرار يېڭىۇاشتىن

 يىاكى  ئىكەنلىكىىگە  نەرسىە  ئاشىۇ  قىلىۋاتقان كۆز-كۆز دەپ مۇھەبۇەت گۇي رنىڭ پەسكەش

 سالقىن ياستۇقنىڭ! بوپتۇ نېمە بولسا شۇنداق لېكىن. دېيەلمەيتتىم نەرسە بىر ئەمەسلىكىگىمۇ

 ئىاۋارە  ئۈچىۈن  تىاپقۇزۇش  ئىارام  خىياللىرىمنى ۋە مەڭزىم كەتكەن قىززىپ ئىزدەپ، تەرىپىنى

 پ سىتىنكا،  قولىدا جەي ن، ھايالشىماي،! بولغىنى ئاياغ شسى  كېچىلەر ئۇيقۇسىز بولىدىغان

 .چىقتى ماشىنىغا كېلىپ پېتى يۈگۈرگەن

 !بارغۇدەكمىشمەن نەگە بولغاندا چاغ بۇ_ دېدى،_ !قالدۇق تاكاللىشىپ بىلەن ئانام_ 

 ئۆتىۈپ  توختاتمىاي   ماشىىنىنى  ئالدىىدىن  ئىشىكى تۇران رنىڭ. قالدۇق جىمىپ بىردەم

 نەگە؟: سورىدى جىددىيلىشىپ جەي ن. كەتتىم

 ئىۇ  يىوق  بىارغۇم  قايتىىپ _ گۇناھكىارالرچە،  دېدىم_ !يەردە ئۇ كەتتى ئۆرلەپ پىغانىم_ 

 يىېگە   ھاۋا كەتتى، سىقىلىپ ئىچىم بەك جەي ن، بوالمدۇ كېلەيلى، ئايلىنىپ بىردەم! يەرگە

 !كېلەيلى ئايلىنىپ بىردەم

 .ساق ۋاتىدۇ بىزنى قايتايلى، تېزرەك لېكىن ماقۇل، _

 .ماڭدىم ھەيدەپ ئاستا ھالدا خۇشال ۋە ئاۋاي پ كوچى ردىن يان. ئۈندىمىدىم

 ۋە يامغۇرغىىىا چۈشىىۈۋاتقان  تىىامچى پ  بالكونلىرىىىدىن  كىچىىىك  ئۆيلەرنىىىڭ،  كىچىىىك 

 چۈشىۋېدى، ۆز مك چىراقلىرىغا گۇڭگا كىشىلەرنىڭ ئاقكۆڭۈل تۇرۇشقان قاراپ دەرەخلەرگە

 تىىىوي بوالاليىىىدىغانلىقىمىزنى، ئاشىىىۇنداق بىزنىڭمىىىۇ ھامىىىاقەت، دېىىىگەن نىىىېمە مەن ئىىىاھ،
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 كېىيىن ! قىلىدىم  خىيىال  بولىدىغانلىقىنى چاقىلىرىمىزنىڭمۇ-باال ھەتتا قى اليدىغانلىقىمىزنى،

 ئورنىغا، ىڭقايتىشن تۇران رنىڭكىگە ۋە قىلدىم بالىلىق قېتىم بىر يەنە بولغاندا چاغ قايتىدىغان

 ھەيىدەپ  قاراپ تەرەپكە دۆڭ بىلەن سۈرئەت تېز ۋە چىقاردىم سىرتىغا مەھەللىنىڭ ماشىنىنى

 .ماڭدىم

 .سورىدى دەپ_ قىلىۋاتىسەن؟ نېمە_ 

 يولدىن بېشىمنى مۇسابىقىچىسىدەك ئاپتوموبىل ئىھتىياتچان ۋە بەرمىدىم جاۋاپ باشتا

 قالىىدىغانلىقىنى  بولىۇپ  ئاشىكارە  ىقىمنىىڭ يالغانچىل ئاندىن. ماڭدىم ھەيدەپ كۆتۈرمەستىن

 ھىېس  تېتىقسىىزدەك  بەك ئىۆز منى . ئېيتىتىم  كېرەكلىكىنىى  قاچىلىشىمىز ماي تۇرۇپ، بىلىپ

 .كېتىۋاتاتتىم قىلىپ

 .ساق ۋاتىدۇ بىزنى_  دېدى،_ قايتايلى،بولدى، ياق،_ 

 .جەي ن بار پاراڭ شقۇم يالغۇز بىردەم بىلەن سەن_ 

 .ھالدا قوپال ېدىد_ توغرۇلۇق؟ نېمە_ 

 ئوي ۋاتىسەن؟ نېمە ھەققىدە ئىش ر تۈنۈگۈنكى_ 

 .ئىدۇق مەس  ئىككىمىز ھەر قالىدۇ، بولۇپ ئىش ر ئۇنداق! ھېچنىمە_

 دەيدىغىنىڭ_ دەسسىدىم، كۈچەپ مايغا. بولماي قايىل دېدىم_ شۇنچىلىكمۇ؟ گېپىڭ_ 

 مۇشۇنچىلىكمۇ؟

 .تۇرىدۇ سەت قايتايلى، مەتىن، بولدى_ 

 ئۈمىتسىىزلىك  تىۇرۇپ،  يىرگىنىىپ  ئۆز مىدىن  ۋە تېتىقسىىزلىقىدىن  سۆزلىرىمنىڭ-گەپ

 !قالمايمەن ئۇنتۇپ ھەرگىز كېچىنى تۈنۈگۈن_ دېدىم، ئىچىدە

 !ئىچمەسسەن كۆپ بۇنداق ئىككىنچى ئەمدى ئىچىۋالدىڭ، كۆپ بەك شۇنداق،_ 

 !ئەمەس ئۇنىڭدىن ياق، ياق،_ 

 .قىياپەتتە بىر پەرۋاسىز دەرىجىدە ىزئىشەنگۈس دېدى_ بولسا؟ ئۇنداق نېمىدىن_ 

 كىچىككىنە. تۇتتى ھالدا بىچارە قولىنى تۇرغان ئۈستىدە ئورۇندۇقنىڭ قولۇم، چاغدا شۇ

 .تارتىۋالمىدى قولىنى قورققىنىمدەك،. ئىدى ئىسسىق قولى كەلگەن

 .دېدى_ !قايتايلى دە، ماقۇل_ 

 .ئىچىدە خىجىللىق دېدىم_ كۆرىمەن، ياخشى سېنى_ 

 !تايلىقاي_ 

 نېمىشقىكىن ۋە سىقتىم چىڭ تېخىمۇ قولىنى ۋە بولدى كەلگەندەك يىغلىغۇم تۇيۇقسىزال

 كەتمىسۇن چىقىپ ياش كۆزلىرىمدىن ۋە قالدىم ئوي پ ئانامنى ئااللمايدىغان ئېسىمگە پەقەت 

 .ۋارقىرىدى دېۋىدىم، قۇچاق ي ئۇنى ۋە قورقتۇم دەپ



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 246 

 

  

 !قىل دىققەت_ 

 كېلىۋاتىاتتى،  ئىۇدۇل  چۈشىتى،  كىۆز مگە  نىۇرى  چىىراق  سىىز رەھىم كۈچلۈك، جۈپ، بىر

 كانىاي  ئىاۋازدا  چىرقىىراق  ۋە يېقىمسىز ماشىنىسى يۈك بىر ئۇزۇن. ئۇردۇم ئوڭغا ررلنى شۇئان

 تورمۇزغا جىددىيلەشكىنىمدىن. كەتتى ئۆتۈپ پويىزدەك گۈلد رلەپ قورقۇنچلۇق چالغىنىچە

 ۋە توختىدى سىلكىنىپ ماشىنا ئۈچۈن ىنىمقالغ ئۇنتۇپ دەسسەشنى مۇفتاغا چاغدا دەسسىگەن

 .تۇراتتى ئاڭلىنىپ چىرىلداشلىرى  تومۇزغى رنىڭ پەقەت. قالدى ئۆچۈپ موتۇر

 .دېدىم_ كەتتىڭمۇ؟ قورقۇپ_ 

 .دېدى_ !قالدۇق كە  قايتايلى، چاپسان بولە،_ 

 يەنە كەتكەنىىدىم،  ھاياجانلىنىىپ . ئالمىىدى  ئىوت  موتىور  لىېكىن  تولغىىدىم،  ئاچقۇچنى

 دېىدىم،  ئالىدۇراي  ئوت ئىتتىرىپ چۈشتۈم، ماشىنىدىن. ئالمىدى ئوت يەنە لېكىن ولغىدىم،ت

 يولىدا  تىۈز  كەتكىىچە  چۆمۈلىۈپ  تەرگە چىلىق-چىلىق ماشىنىنى. ئالمىدى ئوت يەنى  لېكىن

 ئۆچىۈر پ،  چىراقلىرىنىى  دەپ كەتمىسۇن تۈگەپ توكى چىقىپ ماشىنىغا ئاندىن. ئىتتەردىم

 .قويۇۋەتتىم جىمجى  ۋە تېز پەسكە دۆڭدىن زۇنئۇ نى«ئانادرل» كونا

 ئوچىۇق  باشلىغاندا، ئايلىنىشقا تېز چىقىرىپ ئاۋاز يېقىملىق يولدا ئاسفالى  ھۆل چاق ر

 چۈشۈشىىكە پەسىىكە دۆڭىدىن  ئوخشىىاش كىىېمىگە كېتىۋاتقىان  قاراڭغۇلىقىىىدا كىىور دېڭىزنىىڭ 

 بىر يىراق ردا. ئالمىدى ئوت نلېكى دېدىم، ئالدۇراي ئوت موتورنى قېتىم قانچە بىر. باشلىدۇق

. كىۆردۇق  يېزىۋاتقىان رنى  خەت تام رغىا  يورۇغاندا ساپسېرىق ئاسمان چېقىپ، چاقماق يەردە

 چۈشىكەن  دۆڭىدىن  ۋە قايرىلىدۇق  درقمۇشىتىن  لېكىن دەسسىمىدىم، زادى  تورمۇزغا ئاندىن

 مىاي  يولىىدىكى  ەرەئەنق ئاستا-ئاستا يەردىن ئۇ ۋە كۆۋر كىگىچە پويىز تاكى بىلەن سۈرئەت

 ئورنىغىىا قىىاچى ش مىىاي. قىلىشىىمىدۇق گەپ ئېغىزمىىۇ بىىىر چۈشىىتۇق، ئىىورنىغىچە قىىاچى ش

 قالغان ئۇخ پ پېتى يۆلەنگەن ئۈستەلگە. كىردىم ئىشخانىغا چۈشتۈم، ماشىنىدىن كەلگەندە

 تىتىم؛ ئېي بۇزۇلغانلىقىنى مۇفتانىڭمۇ ئالمايۋاتقانلىقىنى، ئوت موتورنىڭ ئويغاتتىم، مۇالزىمنى

 .سورىدىم دەپ بارمىدۇ ئادەم ئوڭشىيااليدىغان نى«ئانادرل»

 !تۇر توختاپ بىردەم_  مۇالزىم، دېدى_ ئەمەس، شەرت ئانادرلچى_ 

 مىاي  قولىغىا : قارىىدىم  ۋىۋىسكىسىىغا  شىىركىتىنىڭ  نېفىى   تامدىكى ھالدا گاڭگىرىغان

 لەقۋادەك. ئوخشايتتى جىدەدەرى ئىشەنگۈسىز جەي نغا ئايال مودېل چىرايلىق ئېلىۋالغان تۇڭى

 .باردىم يېنىغا ماشىنىنىڭ سالپىيىپ

 !جەي ن كۆرىمەن ياخشى سېنى_ 

 .چېكىۋاتاتتى تاماكا ھالدا غەزەپلەنگەن

 !قېلىۋاتىمىز كە _ 
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 .دەۋاتىمەن كۆرىمەن ياخشى سېنى_ 

 خىىۇددى چۈشىىتۈم، ماشىىنىدىن . كېىىرەك بولسىىاق قاراشىقان  ئىپادىسىىىز بىرىمىىىزگە-بىىر 

 بۇلۇڭغىا  بىىر  قىاراڭغۇ . قىاچتىم  يەردىىن  ئىۇ  ۋە ماڭدىم تېز-تېز كەلگەندەك ئىش بىر ئېسىمگە

 المپىسىىنىڭ  نېئىون  بىىر  تۇرغىان  يېنىىپ  ئۆچىۈپ،  ئۈسىتىگە . كىۈزەتتىم  يىراقتىن كىرىۋېلىپ

 بىىىر چىكىۋاتقىان  تاماكىا  تىۇراتتى،  چۈشىىۈپ يىورۇقى  قوداڭشىىتىدىغان  نىرۋىسىىنى  ئادەمنىىڭ 

 تەرلەۋاتىاتتىم،  قورقۇۋاتىاتتىم،  توڭلىتىۋەتكەنىىدى؛  كرىمنىى پى-ئىوي  پۈتىۈن  ئىدى، كۆلەڭگە

 ئۇنى يەردە، ئۇ. تۇرۇۋاتاتتىم كۆر پ تۇرغىنىنى يېنىپ پات-پات چوغىنىڭ قىزىل تاماكىسىنىڭ

 بولسىام  تۇرغان سائەتتەك يېرىم قىلغا  ھېس پەسكەشتەك ۋە مەككار ئۆز منى ۋە كۈزەتكە 

 كىىۆپ ئەڭ ئې نىى  تېلېىىۋىزرردا بىاردىم،  اقخانىغىا تام تېىىز تەرەپتىكىى  ئالىىدى كېىيىن . كېىرەك 

 .ئولتۇردۇم يېنىدا قايتىپ، ماشىنىغا ئالدىم، تال بىر شاكى ت ردىن بېرىلگەن

 .قالدۇق كە _ دېدى،_ ئەنسىرىتىپ، ئادەمنى كەتتىڭ، نەگە_ 

 .قارا ئالدىم، سوۋغا ساڭا_ 

 ...بىلەن ىبۇنداقلىر يوق خوشۇم پەقەت  قوشۇلغانكەن، ياڭىقى ئورمان_ 

 يىوق  تىايىنى  گەپلىىرىم  لىېكىن  ئېيتتىم، قېتىم بىر يەنە كۆرىدىغانلىقىمنى ياخشى ئۇنى

 باقتىم، سىناپ قېتىم بىر يەنە ئىدى؛ قۇپقۇرۇق ئىدى؛ چۈشكۈن تولىمۇ يەنە قالماستىن بولۇپ 

 غەزەپلىىك  تۇرغىان،  قىمىىرالپ . چۈشىتى  ئۈسىتىگە  قولىنىىڭ  تۇرغان قۇچىقىدا بېشىم ئاندىن

 قېلىشىتىن  قىۇرۇق  نەرسىىدىن  بىىر  خىۇددى  سىالدىراش، -ئالىدىراش  قېىتىم  قانچە بىر لىنىقو

 قولىنى تەكرارالۋېتىپ تېز-تېز گەپلەرنى يوق تايىنى ئوخشاش، شۇ يەنە ۋە سۆيد م قورققاندەك

 بىلەلمىگەنلىكىىم  ئىكەنلىكىنى ياش ياكى تەر تەمنىڭ تۇزلۇق ئۈستىدىكى ئالدىم، ئالقىنىمغا

 كەتكەنىدەك  چۆكۈپ دەرىجىدە مۇشۇنچىۋې  تۇيغۇسىغا مەغلۇبىيەت ۋە ىزلىكئۈمىدس ئۈچۈن

 كېىىيىن غۇدۇڭشىىىۋەتكەندىن گەپلەرنىىى مەنىسىىىز ئىىۇ سىىۆيۈپ بىىىردەم يەنە! گويىىا قى تىىتىم

 ھاۋاغا ساپ بېشىمنى توغرى پ گەۋدەمنى ئۈچۈن قالماسلىق تۇنجۇقۇپ ئىچىدە ئۈمىدسىزلىك

 .قاراتتىم

 .اتتىدەۋات_ !قالىدۇ كۆر پ_ 

 ئىائىلىگە  كەلىگەن  گېرمىانىيەدىن  قاچى ۋاتقىان  ماي ماشىنىسىغا كەتتىم، چىقتىم، يەنە

 المىپى ر  ئۈستىدىكى ناسوسلىرىنىڭ ماي. ئىدى چىققاندەك ئىدىشىدىن قان يۈز م. قارىدىم

 بىۇ  بولۇپمىۇ،  كەمىۇەغەل  تۇغۇلىدۇ، بولۇپمۇ باي ئادەم. تۇراتتى الپىلداپ كېرەك، بولسا بۇزۇق

 دەپ تۇرىىدۇ،  ئىۇرۇپ  تامغىسىنى قەدەر ئاخىرىغا ھاياتىنىڭ ئىنسانغا ۋە ئىش باغلىق گەتەلەي

 ۋە بىاردى  ئېلىپ يەرگە ئۇ يەنە مېنى پۇتلىرىم لېكىن ئىدى، قايتقان رايىم ئەمدى. ئويلىدىم

 .باش ندى ئەخمەقلىق نەتىجىسىز شۇ يەنە ئىچىدە ماشىنىنىڭ
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 !كۆرىمەن ياخشى سېنى_ 

 !قايتايلىچۇ قاالي ئۆتۈنۈپ ،مەتىن ۋۇي ۋاي_ 

 !دە ماقۇل جەي ن، ساق يلى، بىردەم يەنە_ 

 تۇرمىغان تۇتۇپ زررالپ بېشىدا تاغ بۇ مېنى بولساڭ، كۆرگەن ياخشى راستىن  مېنى_ 

 !بوالتتىڭ

 !كۆرىمەن ياخشى راستىن  سېنى_ 

 قويۇشىقا  ائوتتۇرىغى  پېتىى  ئۆز م ئۆز منى ئىزدىدىم، سۆزلەرنى باشقا دېگۈدەك ئاندىن

 سىۆزلەر : گويىا  قى تىتىم  يېتىۋاتقاندەك چۈشىنىپ ئويلىغانسىرى لېكىن سۆزلەرنى، يارىغۇدەك

 ئى جىسىزلىق. قويىدىكەن يوشۇرۇپ تېخىمۇ بىزنى ئاچمايدىكەن، ياپقۇچ رنى ئۈستىمىزدىكى

 ئېلىپ قالدىم، كۆر پ نەرسىنى بىر تۇرغان ئورۇندۇقتا ئارقا چېغىمدا تۇرغان تىپىرالپ ئىچىدە

 يورۇقىىدا  المپىسىنىڭ نېئون. كېرەك بولسا قالغان ئۇنتۇپ ئاكام مەس  دەپتەر، بىر: قارىدىم

 جەي نغىا  دەپ كەتمىسىۇن  يېرىلىىپ  غەزەپىتىن  ۋە سىقىلىشىتىن  ئىچىى  ئانىدىن  باقتىم، قاراپ

 تۇيۇقسىزال ئاندىن باقتى، ئوقۇپ ئازراق تۇرۇپ چىشلەپ لەۋلىرىنى دېدىم، باق، ئوقۇپ بەردىم،

 چاغدا كەلگەن باال رېمونتچى. دەپتىرىنى تارى  تاشلىدى چۆر پ ئورۇندۇققا ئارقا پىرقىرىتىپ

 ۋە ئىپادىسىز جەي ننىڭ نۇرىدا چىراق رنىڭ يوپيورۇق ۋە تارتتىم يەرگە بىر يورۇقراق ماشىنىنى

 .كۆرد م يۈزىنى رەھىمسىز

 ئىۇ  ۋە چىققانىدىن  ۆر پكى  موتىورنى  بىىلەن  باال رېمونتچى كېيىن، ۋاقىتتىن بىر خېلى

 جەي ننىىڭ  قارىغىنىمىدا  قايتىىپ  يەنە كېىيىن  كەتكەنىدىن  ئالغىلى زاپچاسنى بىر كېرەكلىك

 ئۈچىۈن  جىازاالش  ئۇنى ۋە ئۆز منى. كۆرد م ئىپادىنى پەرۋاسىز ۋە رەھىمسىز شۇ يەنە يۈزىدە

 دەپ ئايىىالى ئىىائىلە دېىىمەك،: ئويلىىىدىم بىىىلەن ئىسىىتىكى چىىېكىش ئىىازاپ خىىىل بىىىر غەلىىىتە

: قىلسۇن قەھىر ئال ھ لېكىن،! بولىدىكەن مۇشۇنداق ياشلىقى مەخلۇقنىڭ بىچارە ئاتىلىدىغان

 يېغىشقا يېڭىۇاشتىن يىراق شتىم، ئاز بىر دىن«ئانادرل» بۇزۇق! ئۇنى مەن كۆرىمەن ياخشى

 پىكىرلەرنىى -ئىوي  قااليمىقىان  توغرۇلىۇق  مىۇھەبۇەت  خىيالىمىدىن  تۇرۇپ، يامغۇردا باشلىغان

 ۋە شىىائىر ئۈچىىۈن ئۇلۇغلىغىىانلىقلىرى تۇيغۇسىىىنى بەربىىاتلىق ۋە قىىازا-بىىاال بىىۇ ۈزد م،ئۆتكىى

 ياخشىى  كۆنىۈپ  ئادەمنىڭ تۇيغۇدىمۇ، خىل بۇ كېيىن، لېكىن. ئوقۇدۇم لەنەت ناخشىچى رغا

 بوالر، قانداق كېيىن گويا،: يىرگەندىم سېزىپ بارلىقىنى تەرەپنىڭمۇ بىر كېلىدىغان كۆرگۈسى

 تاماشا پەقەت ۋە پەقەت ياكى ئۆلۈمىنى، تونۇشۇمنىڭ بىر يېقىن ئۈچۈن لىكىمئەنسىرىگەن دەپ

 ئىدىم ئىستىمەكتە ھالدا خۇپىيانە كېتىشىنى بولۇپ كۈل كۆيۈپ ئۆينىڭ بىر ئۈچۈن ، قىلىش

 تۇريغۇسىىغا  بەرباتلىق. قىلىۋاتاتتىم ھېس گۇناھكار ئۆز منى ئىستەكلەردىنمۇ ئازغۇن بۇ ۋە

. تىۇراتتىم  بىلىىپ  كېتىۋاتقىانلىقىمنى  پېتىىپ  چۇڭقىۇر  تېخىمۇ ەگىشىپئ ئۆتىشىگە ۋاقىتنىڭ
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 ئىىىاۋۋال ئۈچىىۈن،  چىىىدىيالمىغانلىقىم  قاراشىىىلىرىغا ئەيىپلىگىىۈچى  ۋە غەزەپلىىىك  جەي ننىىىڭ 

 ئۇ. كىردىم ئاستىغا ماشىنىنىڭ بىرلىكتە بىلەن باال رېمونتچى ئاندىن يىراق شتىم، ماشىنىدىن

 قاراڭغۇلۇقتا يۇقى ياغ مەينەت، تۇرۇۋاتقان يوشۇرۇپ ماشىنا ناكو بىللە، بىلەن شاگىرت يەردە،

 ئىكەنلىكىنى يىراقتا تولىمۇ ۋە يۇقىرىدا سانتىمېتىر 51 مەندىن جەي ننىڭ ياتقىنىمدا سوزۇلۇپ

 تىىۇرۇپ يېرىمىدە  ياتقىان  ۋە سىىىلكىندى ماشىىنا  كېىيىن،  ھىازادىن  بىىىر خېلىى . قىلىدىم  ھىېس 

 يېنىمدى  پاچاقلىرىنى ئۇزۇن گۈزەل ۋە پۇتلىرىنى لۈكسۆيۈم جەي ننىڭ چۈشكەن ماشىنىدىن

 كېلىىپ  ئاچچىقى مىدىرلىدى، سولغا– ئوڭ بىرئاز ئاياغلىرى قىزىل پاشنىلىق ئېگىز. كۆرد م

 .كەتتى يۈر پ قاراپ يەرگە بىر بىلەن نىيەت قەتئىي ۋە غەزەپ كېيىن تاقەتسىزلەندى،

 دائىىىرەمگە كىۆر ش  گەۋدىسىى  ئۇسىتىخانلىق  ۋە يوپكىسىى  رەڭگىىدىكى  چېچىكىى  كىاۋا 

 ئېسىىمگە  ھامىان  شىۇ . چۈشىەندىم  ماڭغانلىقىنى قاراپ ئىشخانىغا ئۇنىڭ كېيىن كىرگەندىن

 ۋە چىقتىم سۈر لۈپ سۈر لۈپ، تىنەش-ئالدىراش ئاستىدىن ماشىنىنىڭ ئۈچۈن، كەلگەنلىكى

 گىنىمىدە، كىر ئىشىخانىغا . چىاپتىم  ۋە ۋارقىرىدىم دەپ« !بۇنى ئوڭشا چاققان»  بالىغا شاگىرت

 .تۇراتتى قاراپ جەي نغا مۇالزىممۇ ئولتۇرغان ئالدىدا ئۈستەلنىڭ

 ئەقلىڭىگە  ئەمىدى « »!قىى ي  تېلېفىون  مەن». توۋلىىدىم  دەپ« !جەي ن تۇر توختاپ»

 بىلىىدۇ  كىم ھەقىچان، كەتكەندۇ ئەنسىرەپ. قالدۇق كە  بەك» . جەي ن دېدى «كەلدىمۇ؟

 دېگىىىنىچە نېمىلەرنىىىدۇر يەنە« ...بولىىدى ىككىىىئ سىىائەت...كېتىشىىتى ئىىوي پ نېمىلەرنىىى

 مىۇالزىم  ۋە كەلدى ماشىنا بىر ئۈچۈن قاچى ش ماي شۈكرى، خۇداغا ھېلىمۇ كوتۇلداۋاتاتتى،

 شىۇ  ئېچىىپ  دەپتىرىنىى  تېلېفىون  ۋە قالىدىم  قۇتۇلىۇپ  خىجىلچىلىقتىن مەنمۇ كەتتى، چىقىپ

»  چاغدا، بېسىۋاتقان نومۇرالرنى نمە. تاپتىم نومۇرىنى تېلېفون ئۆيىنىڭ تۇران رنىڭ ھامان

 ئۇنىڭغا مەنمۇ،« !قاپتىمەن تونۇپ خاتا سېنى» . جەي ن دەۋاتاتتى« !ئىكەنسەن بىپەرۋا بەك

 ۋە ئىشىىەنچ ئويلىماسىىتىن، ھېچنىمىنىىى ۋە ئېيتىىتىم كۆرىىىدىغانلىقىمنى ياخشىىى ئىىۇنى يەنە،

 گەپىلەر  لىېكىن  م،قويىدۇ  قوشىۇپ  دەپ« !بىار  قىلغىۇم  توي بىلەن سەن»  ئىچىدە، ھودۇقۇش

 ئايالنىڭ ئوخشايدىغان ئۆزىگە تاختىسىدىكى ۋىۋىسكا جەي ن: قىلمايۋاتاتتى كار ھېچنىمىگە

. تېلېفونغىا  قولۇمدىكى ئەمەس ماڭا ئەلۋەتتە تۇراتتى؛ قاراپ بىلەن غەزەپ تۇرغىنىچە يېنىدا

 ىدىكىئارىسى  ئىككىسىىنىڭ  بىىلەن  ئايىال  ئې نىدىكى  يىاكى  نەپرەت چىرايىدىكى ئۇنىڭ مەن

 لىىېكىن. ئىىدىم  قالغىان  بىلەلىمەي  قورققىىانلىقىمنى قايسىسىىدىن  ئوخشاشىلىقنىڭ  سىىھىرلىك 

 ۋە ئۇالنىدى  تېلېفىون  كېيىن، بىردەمدىن. ئىدىم بولغان تەييارلىنىپ پاالكەتكە قورقۇنچلۇق

 بىىزدىن ». دېىدىم  «سىەنمۇ؟  بۇ» . تونۇدۇم شۇئان ئاۋازىنى فىكرەتنىڭ قىلسۇن، قەھر ئال ھ

 ئادەم كۆپ شۇنچە تۇران رنىڭكىدە تەرەپتىن بىر« !ئىدۇق قىلغان تېلېفون دەپ ەڭ رئەنسىرىم

 فىكىرەت  دېدى «كىم؟ سىلەر» . ئوي ۋاتاتتىم ئالغانلىقىنى ئۇنىڭ نېمىشقا تېلېفوننى تۇرۇپ،
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 «كىىىم؟ يېنىڭىىدىكى بىلىىدۇق، ئىكەنلىكىڭنىىى سىىەن« » !مەتىىىن: جېىىنىم مەن،» . بىىىردىن 

 مىىازاق مېنىىى بولىىۇپ بىىر  ئىككىسىىىنىڭ ئارىىىدا شىىۇ. ئىچىىدە  دۇقىىۇشھو دېىىدىم« !جەيى ن »

 يىىۈزى جەي ننىىىڭ لىىېكىن ئۆتكىىۈزد م، خىيالىمىىدىن مۇمكىنلىكىنىمىىۇ بولۇشىىى قىلىۋاتقىىان

» . تىۇراتتى  سىوراپ  دەپ «ئالدى؟ كىم تېلېفوننى»  تۇرۇپ،-تۇرۇپ پەقەت: ئىدى ئىپادىسىز

 «ياق،» فىكرەت، دېدى« !يۈر پتىمەن دەپ قويدى ئاپىرىپ ئۆيىگە جەي ننى سېنى تېخى مەن

 خۇداغا ماقۇل،. دېمەكچىدۇق ئەنسىرىمەڭ ر. ئورنىدا قاچى ش ماي بىللە، ئىككىمىز». دېدىم

 بېىىرە ماڭىىا» . جەيىى ن سىىورىدى دەپ «سۆزلەشىىتىڭ؟ بىىىلەن كىىىم ئىىۇ، كىىىم« » !ئامىىانەت

 بېرىشىكە  جىاۋاپ  لىرىغاسۇئال غەلىتە فىكرەتنىڭ ئۇنىماي، بەرگىلى مەن لېكىن« !تېلېفوننى

 ماشىىىنىدىن »  «قىلىۋاتىسىىىلەر؟  نىىېمە  ئورنىىىدا  قىىاچى ش  مىىاي  سىىىلەر » : تىرىشىىىۋاتاتتىم

 ھىازىرال » : قويىدۇم  قوشىۇپ  شىاپى  -ھىاپى   ۋە دېدىم «قالغان، چىقىپ چاتاق بىر كىچىككىنە

 توختىا، » . ۋارقىرىدى ئۈچۈن ئاڭلىتىش ئاۋازىنى جەي ن لېكىن« !ئامانەت خۇداغا كېلىمىز،

 ئاۋازدا چىرقىراق ۋە سوغۇق فىكرەت تۇراتتىم، دەپ قويۇۋېتەي «ئۇ؟ كىم قويۇۋەتمىسۇن، توختا،

 جاسارىتىم قويۇۋەتكۈدەك تېلېفوننى «نېمە؟ قى مدۇ باردەك گېپى ماڭا جەي ننىڭ» . سورىدى

 ۇيغۇسىت خورلۇق ۋە بەرباتلىق ۋە بەردىم جەي نغا تۇرۇپكىنى قالدىم، گاڭگىراپ ئىدى، يوق

 .كەتتىم چىقىپ ئىچىگە يامغۇرنىڭ ۋە قاراڭغۇلۇق_ تاالغا ئىشخانىدىن ئىچىدە

 ماي ۋە ئې ن پۇكەي، ئۆيگە، يوپيورۇق تۇتالمىدىم، ئۆز منى كېيىن ماڭغاندىن بىردەم

 ۋە قارىىىدىم جەي نغىىا پاراڭلىشىىىۋاتقان تېلېفونىىدا ئوينىغىىا  چىىاچلىرىنى ئارىسىىىدا تىىۇڭلىرى

 ئويلىىدىم،  كېتىىدىغانلىقىمنى  ئۇنتىۇپ  ھەممىسىىنى  بۇالرنىىڭ  كېىيىن  دىنبارغان ئامېرىكىغا

 چىرايلىىىق ئېغىرلىقىنىىى بەدەن جەيىى ن. كەلمەيۋاتىىاتتى كەتكىىۈم ئامېرىكىغىىا ئەمىىدى لىېكىن 

 شىىىلتىپ قىىوللىرىنى ھالىىدا غەزەپلەنىىگەن يىىۆتكەپ، بىىىرىگە يەنە بىرىىىدىن پاچاقلىرىنىىىڭ

 قىزالرنىڭ كۆرگەن ئۆمر مدە تونۇغان، مەن: ڭشىدىمغودۇ بىلەن ئەلەم چاغدا پاراڭلىشىۋاتقان

 قىلىش قوبۇل جازانى بىر قىلىنغان قارار ئۈچۈن مەن يامغۇردا، يەردە، ئۇ! گۈزەل ھەممىسىدىن

 ئىازدىن  بىر. ساقلىدىم تۇرۇپ ئۆرە تەييارلىنىۋاتقاندەك ئىچىدە ھۇزۇر ۋە چارىسىزلىك ئۈچۈن

 .چىقتى سىرتقا الداھ خۇشال قويدى، تېلېفوننى جەي ن كېيىن،

 !بولدى كېلىدىغان ھازىرال فىكرەت_ 

 !كۆرىمەن ياخشى مەن سېنى! ياق_ 

 جارقىرىىدىم،  ۋارقىىراپ،  قىاراپ  شىاگىرتقا  بىاردىم،  يېنىغىا  ماشىىنىنىڭ  پېتىى  يۈگۈرگەن

 .ئېيتتىم بېرىدىغانلىقىمنى ھەممىسىنى پۇلنىڭ يانچۇقۇمدىكى ئالدۇرسا ئوت دەرھال ماشىنىنى

 تاش پ يولدا يېرىم يەنە سېنى مۇفتا بۇ لېكىن_ شاگىرت، دېدى_ !رىمەنئالدۇ ئوت_ 

 .قويىدۇ
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 !شۇنى ئالدۇر ئوت دەرھال! بولمايدۇ ئۇنداق ياق_ 

 بىلەن ھاياجان. ئېيتتى بېقىشىمنى تولغاپ ئاچقۇچنى كېيىن، ھەپىلەشكەندىن بىردەم

 كېىىيىن ەپىلەشىكەندىن ھ بىىىردەم يەنە. ئالمىىدى  ئىىوت لىېكىن  تولغىىىدىم، چىقىتىم،  ماشىىنىغا 

 قېىتىم  قىانچە  بىىر  ئىىش  بىۇ . ئالمىىدى  ئىوت  يەنە ئېيتتىى،  بېقىشىىمنى  سىىناپ  يەنە شاگىرت

 بولسىام  قويغىان  يوقىتىىپ  ئىۆز منى  ئىچىدە ئۈمىدسىزلىك ۋە غەزەپ كېيىن، تەكرارالنغاندىن

 .كېرەك

 !قاالي ئۆتۈنۈپ كەتمە، تاش پ كەتمە، تاش پ مېنى جەي ن، جەي ن،_ 

 .جەي ن دېدى_ ئەمەس، جايىدا تازا كال ڭ ڭسېنى_ 

 قىاچى ش  مىاي  بىىلەن  ماشىنىسىى  ماركىلىق «ررمېئو ئالفا» فىكرەت كېيىن بىردەمدىن

 .چۈشتۈم ماشىنىدىن ئوڭشاپ ئۆز منى كېلىۋېدى ئورنىغا

 .جەي ن دېدى_ فىكرەت، كېتەيلى يەردىن بۇ دەرھال_ 

 .فىكرەت دېدى_ قالدى؟ بۇزۇلۇپ قەيىرى نىڭ«ئانادرل» بۇ_ 

 بولىمەن بېرىپ جەننەتھىسارغا مەن بۇرۇن ئۇنىڭدىن_ دېدىم،_ ئوڭشىلىدۇ، ھازىرال_ 

 !بەسلىشەيلى خالىساڭ جەي ن،

 .بەسلىشەيلى_ قىلىپ، قىلغاندەك ئې ن جەڭ فىكرەت دېدى_ بولىدۇ،_ 

 خۇداغىا  ۋە دەسسىىدىم  مايغىا . چىقتىى  سىىغا «ررمېئىو  ئالفىا » فىكرەتنىىڭ  بېرىىپ  جەيى ن 

 ئانىدىن . بەردىىم  بىرنىى  يەنە ئانىدىن  لىرا،2111 ئاۋۋال شاگىرتقا. ئالدى ئوت موتۇر ۈكرىش

 :توختاتتۇق يان-يانمۇ ماشىنىلىرىمىزنى ئۈچۈن مۇسابىقىلىشىش

 .ئەمەس ياخشى تازا كەيپىياتى مەتىننىڭ_ جەي ن، دېدى_ فىكرەت، قىل دىققەت_ 

 .فىكرەت ىسانىد دەپ_ ...ئىككى بىر،! تۇران رنىڭكىگىچە_ 

 قېنىىى ئېتىلىدى،  ئىىوقتەك گىۈركىرىگىنچە  ماشىىىنىلىرىمىز تەڭ بىىلەن  دېيىشىىى ئىۈ   ۋە

 قوزغالغىانلىقى  بىۇرۇن  مەنىدىن  ئىۇ  لېكىن دەسسىدىم، قۇالققىچە مايغا ئەمىسە، مانا كۆرىمىز،

 الباغىا  توختىمىاي  چىۈنكى  بولىدى،  ياخشىى  ھېساپتا بىر بۇمۇ كىرىۋالغانىدى، ئالدىغا ئۈچۈن

 بىىلەن  «ئانىادرل » قوتىۇر  بىۇ  يانىدۇرۇپ،  تىوغرى پ  گەجگىسىىگە  چىراقنىى  چىوڭ  ۋە بېسىپ،

! دە-قويالمىايمەن  تاشى پ  يىالغۇز  بىىلەن  ئۇنىڭ سېنى كېلىۋاتىمەن؛ باستۇرۇپ تاپ بولسىمۇ

 كەلگەن ئەگىلمىگە بېشىدىكى دۆڭنىڭ ۋە يېقىن شتىم بەكرەك تېخىمۇ ئۆتكىچە كۆۋر كتىن

 بىۇ  چىۈنكى،  دەسسىىدىم،  كىۈچەپ  تېخىمىۇ  مايغا ئورنىغا ىڭئاستىلىتىشن سۈرئەتنى چېغىمدا

 ياخشىى  ئىۆز منى  قىزغىا  بىىر  سىەندەك  لىېكىن  خىيىال،  بىىر  كۈلكىلىك ۋە قام شمىغان بەلكىم

 لېكىن ئىدىم، يەتكەن تونۇپ كېرەكلىكىنى قىلىشىم تەۋەككۈل ئۆلۈمگىمۇ ئۈچۈن كۆرگۈز ش

 چاغدا، قايرىلىدىغان ماشىنىسىدا، نىڭگۇي قورقۇنچاق ئۇ سەن دەي، نېمە تەلەيسىزلىكنى شۇ
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 يانىداي  مەن ياندى، چىراقلىرى قىزىل دەسسىدى، تورمۇزغا  جەي ن، قارا گۇي، يۈرەك توخۇ

 بىىر  چىققىان  ئۇچىغىا  مەنمۇ خۇدايىم، ۋاي چۈشەندىڭمۇ، قويدى، بەرمەي يول بولسا دېگەندە

 سالدى خوتقا ئاستا ئاۋۋال: قالدىم بىلەلمەي قى رىمنى نېمە تۇيۇقسىزال تۇراتتىم، دەپ بىچارە،

 يامىشىشىقا  دۆڭىگە  سىۈرئەتتە  بىىر  ئىشەنگۈسىز شۇنداق ،«ررمېئو ئالفا» دەسسىۋىدى مايغا ۋە

 كۆزدىن مىنۇتتى  ئىككى مانا چىراق ر، قىزىل كېتىۋاتقان كىچىكلەپ بارغانسىرى باشلىدى،

 ئەبىجەق  ھەيدەۋاتقىنىم ېكىنل دەسسەۋاتىمەن، قۇالققىچە ماينى! خۇدايىم ۋاي! بولدى غايىپ

 كاتاڭ ردا ئوخشاش ھارۋىسىغا ئات كېتىۋاتقان چىقىپ تېز دۆڭگە ئۈچۈن، بولغىنى ماشىنا بىر

 چىقىرىىپ  ئىاۋاز  سىەت  ئىۆتمەي  ئىۇزۇن  بەرسىۇن،  جاجىسىىنى  ئال ھ ئىنجىق پ، سىلكىنىپ،

 مۇفتانىڭ تتەككۈرلەنە بولدى، بويسۇنماس موتۇرغا چاق ر كەينىدىن  ۋە باشلىدى غۇڭۇلداشقا

 شىۇنىڭ  قالىدىم،  يولىدا  يەنە ئۆچۈرىشىىمگە  ئوتنى دەپ كەتمىسۇن كۆيۈپ موتۇر سەۋەبىدىن

 ئەتراپتىا  قالدىم، ھالدا يىگانە-يەككە سالپىيىپ ئوتتۇرىسىدا دۆڭنىڭ ئۆچۈپ، زۇۋانىم بىلەن،

 .رىدۇتۇ ئاڭلىنىپ ئاۋازى قىلىدىغان بىزار كىشىنى تومۇزغى رنىڭ لەنەتتەككۈر شۇ يەنە

 ئۇالرغىا  كېىيىن،  باققانىدىن  ئۇرۇنىۇپ  ئالدۇرۇشىقا  ئىوت  ئوت موتۇرنى قېتىم قانچە بىر

 تىۈز  يەردىكىى  ئۇ ۋە ئۈستىگىچە دۆڭنىڭ ماشىنىنى چارىسىنىڭ، بىردىنۇىر يېتىشىۋېلىشنىڭ

 پەسىكە  دۆڭىدىن  جەننەتھىسىارغىچە  تىاكى  ئانىدىن  بېرىىپ،  ئىتتىرىىپ  نېرىسىىغىچە  يولنىڭ

 باشىلىغان  ئىتتىرىشىكە  تىللىغىنىمچە بۇزۇپ ئاغزىمنى. چۈشەندىم نىئىكەنلىكى قويۇۋېتىش

 بېلىمنىىىڭ قالىدىم،  ئىچىىدە  تەر چىلىىىق-چىلىىق  بىردەمىدى  . توختىغانىىىدى يىامغۇر  چېغىمىدا 

 بېلىمنىىڭ  باشىلىغاندا  يېغىشىقا  يەنە يىامغۇر . بىاقتىم  ئىتتىرىىپ  بىىردەم  يەنە چىداپ ئاغرىقىغا

 بىىلەن  غەزەپ ماشىىنىنى  تىارتتىم،  تورمىۇزىنى  قىول . دىكەلگەنىى  ھالغىا  چىدىغۇسىز ئاغرىقى

 الباسىنى لېكىن پۇالڭ تتىم، قول بىلەن ئۈمىد ماشىنىغا بىر چىقىۋاتقان دۆڭگە كېيىن. تەپتىم

 ماشىنىنى گۈلد رلىگەندە ھاۋا يەردە بىر يىراق ردا. كەتتى ئۆتۈپ ھالدا باسقان ئاۋازدا يۇقىرى

. باشىلىدى  قۇيۇلۇشىقا  يىاش  كۆزلىرىمىدىن  ئاغرىپ بېلىم. باشلىدىم ئىتتىرىشكە يېڭىۇاشتىن

 .ئوي ۋاتاتتىم ئۇالرنى بىلەن نەپرەت ئۈچۈن ئۇنتۇش ئاغرىقنى كېتىۋېتىپ ئىتتىرىپ

 بېشىىم  كۆر پ بارغانلىقىمنى ئىتتىرىپ يەرگە ئازراق  چېكىپ جاپا شۇنچىۋې  كېيىن،

 قىسقارتىش يولنى كۈچىيىۋاتاتتى، ريامغۇ باشلىدىم، يۈگۈر شكە بوي پ يولنى كەتتى، قېيىپ

 ئىچىىدە  قاراڭغۇلۇق ۋە پاتقاق-الي لېكىن ئۆتتۈم، باغ ردىن كىردىم، باغقا گى سلىق ئۈچۈن

 قالدىم ئولتۇرۇپ دەستىدىن ئاغرىقىنىڭ بەل ۋە سانجىق كېيىن بىرئازدىن. يۈگۈرەلمەيۋاتاتتىم

 مېنىىى  خىىۇددى يىىىراق ردىن  ئىىىدى، پاتقاقتىىا  پىىۇتلىرىم باشىىلىدى،  ئېلىشىشىىقا كۆڭلىىۈم ۋە

 يېقىن شىقىنىنى  ئاۋازلىرىنىىڭ  ئىت رنىىڭ  باسىقۇر  نەس ئاڭلىنىۋاتقان ئاگاھ ندۇرىۋاتقاندەك
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 چىقىۋالدىم، ماشىنىغا ئۈچۈن كەتمەسلىك بولۇپ ھۆل بەك تېخىمۇ. ياندىم كەينىمگە تۇيۇپ

 .كۆرىمەن ياخشى سېنى: قويدۇم بېشىمنى ررلغا ئولتۇردۇم،

 كۆرد م، چۈشۈۋاتقانلىقىنى پاراڭ شقا  كىشىنىڭ ئۈ  تەرەپتىن دۆڭ ىن،كېي بىرئازدىن

 لىېكىن . چۈشىتۈم  سىەكرەپ  ماشىىنىدىن  ھالىدا  پاتمىغىان  قىنمغىا -قىن ئۈچۈن سوراش ياردەم

 ئۇسىىتىخان تەتىىۈر: ئالىىدىم ئېسىىىمگە ئىچىىىدە قورقىىۇنچ ئىىۇالرنى يېقىن شىىقاندا كىىۆلەڭگىلەر

 .ئىدى كېيىۋالغان چاپان بىرى يەنە بۇرۇتلۇق، بىرى ى،تۇراتت قۇتىسى سىر قولىدا كەلگىنىنىڭ

 .بۇرۇتلۇق دېدى_ قىلىۋاتىسەن؟ ئىش نېمە يەردە بۇ كېچىدە يېرىم_ 

 بېرەمسىلەر؟ ئىتتىرىشىپ قالدى، بۇزۇلۇپ ماشىنام_ 

 كىۆر پ  مىالىيى  داداڭنىىڭ  يىاكى  ئوخشىمامسىەن،  قالغىان  دەپ كالىسىى  قىوش  بىزنى_ 

 .يۇۋەتقو پەسكە دۆڭدىن قالدىڭمۇ؟

 قىلىىىمەن  تونۇغانىىدەك ئەمىىدى سىىىزنى مەن_ چاپىىانلىق، دېىىدى_ !توختىىا توختىىا،_ 

 بېسىپ بىزنى قالغانتىڭىز تاس ئەتىگەن بۈگۈن كەلدىمۇ، ئېسىڭىزگە ئەپەندى، ھۆرمەتلىك

 !كەتكىلى ئۆتۈپ

 !قېرىندىشىم بۇيرۇما ئەيپكە! سىلەرمىتىڭ ر! شۇنداق ھە، نەدە؟_ 

_ : باشىىلىدى قىلىشىقا  گەپ دررىغانىىدەك كىشىىنى  ئايىىال بىىر  ئەمەس، مېنىىى چاپىانلىق 

! تاشىىلىغىلى  چىقىرىىىپ  مىجىقىڭنىىى سىىېنىڭ  قالىىدىم تىىاس  ئەتىىىگەن شىىىكەرىم،  رەنجىىىمە

 قى تتىڭ؟ قانداق بولساڭ بېسىۋەتكەن

 .بۇرۇتلۇق دېدى_ كېتىسىلەر، بولۇپ ھۆل بالى ر، مېڭىڭ ر_ 

_ ئولتۇردى، ماشىنىدا بېرىپ. انلىقچاپ دېدى_ قالىمەن، بىلەن بۇنىڭ يەردە بۇ مەن_ 

 .ئولتۇرۇڭ ر سىلەرمۇ كېلىڭ ر،

 قىلغاندىن ئىككىلەنگەندەك بىردەم كۆتۈر ۋالغىنى قۇتىسى سىر قولىدا بىلەن بۇرۇتلۇق

 يېنىغىا  چاپانلىقنىىڭ  ررلغىا،  مەنمىۇ . ئولتۇرۇشىتى  چىقىپ كەينىگە ماشىنىنىڭ كېلىپ كېيىن

 .ئىدى چەيگەنكۈ يامغۇر سىرتتا. ئولتۇردۇم چىقىپ

 .چاپانلىق دېدى_ شىكەرىم؟ ھە-قىلمىغاندۇق ئاۋارە سىزنى_ 

 .قويدۇم كۈلۈمسىرەپ ئورنىدا جاۋاب

! بىالىكەن  بولىدىغان كۆتۈرىدىكەن، چاخچاق قالدىم، ياقتۇرۇپ بۇنى مەن! ئاپېرىن_ 

 سېنىڭ؟ نېمە ئىسمىڭ

 .بەردىم دەپ

 چاكال ئېيىقنى كالۋا ماۋۇ ستافا،مۇ بۇ سەردار، مەن. بەي مەتىن بولدۇم مەمنۇن بەك_ 

 .ھەسەن ئىسمى ئەسلى. چاقىرىمىز دەپ
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 .ھەسەن دېدى_ !تۇر قاراپ كۆرىسەن، كۆرگىلىكىڭنى يەنە_ 

 ئەمەسمۇ شۇنداق بار؟ يامىنى نېمە قويغاننىڭ تونۇشۇپ_ سەردار، دېدى_ بوپتۇ؟ نېمە_ 

 بەي؟ مەتىن

. باشلىدى سىقىشقا بىلەن كۈچى ۈنپۈت تۇتۇۋېلىپ ئۇزۇتۇشۇمغا مەنمۇ. ئۇزاتتى قولىنى

 قىولىنى  ئۇنىىڭ  ئامالسىىز  مەنمىۇ  قېلىۋېىدى،  تامىاس -تاس كېتىشكە چىقىپ ياش كۆز مدىن

 .قويۇۋەتتى قولۇمنى ئۇ بىلەن شۇنىڭ. سىقتىم

 !سەن ئەمەس كۈچلۈك مەندىن لېكىن كۈچلۈككەنسەن،! ئاپېرىن_ 

 .مۇستافا دېدى_ ئوقۇيسەن؟ نەدە_ 

 !مەكتىپىدە تتۇرائو تولۇق ئامېرىكان_ 

 سىىىىېنىڭ چاكىىىىال بىزنىىىىىڭ_ سىىىىەردار، دېىىىىدى_ ھە؟-مەكتىپىىىىىدە ئاقسىىىۆڭەكلەر _ 

 !بوپتۇ ئاشىق بىرسىگە ئاقسۆڭەكلىرىڭدىن

 .ھەسەن دېدى_ !باشلىما يەنە_ 

 ئەمەسىمۇ؟  شىۇنداق . ئىۇالردىن  بۇمىۇ . كۆرسىىتەر  يول ساڭا بەلكىم! بىردەم تۇرە جىم_ 

 كۈلىسەن؟ نېمىگە

 .مدېدى_ !ھېچنىمىگە_ 

 ياخشىى  قىزىنىى  باينىىڭ _ سىەردار،  دېىدى _ !كىۈلگىنىڭنى  نىېمىگە  سىېنىڭ  بىلىمەن_ 

 شۇنداقمۇ؟ قىلىۋاتىسەن، مازاق بىچارىنى بۇ دەپ قاپتۇ كۆر پ

 .دېدىم_ كۈلۈۋاتاتتىڭغۇ؟ سەنمۇ_ 

 درستى، ئۇنىڭ دېگەن مەن_ سەردار، دېدى_ قانداق؟ كۈلىمەن، مەن_ ۋارقىرىغىنىچە،

 سىەن  ، بالىسىى  ئېشىەكنىڭ  بوپتىۇ،  نىېمە . كۆرىسىەن  سىەن  لىېكىن  كۆرمەيمەن، پەس ئۇنى

 باقمىغانمۇ؟ بولۇپ ئاشىق ئۆمر ڭدە

 ۋە كەلىدى  ئىاچچىغى  تېخىمىۇ  تۇرۇۋالغاچقىا  دېىمەي  ھېچنىمە مەن ۋە تىللىدى ھازا بىر

 سىۇغۇرتا  ئىاچتى،  تارتمىنى باشلىدى، مالتى شقا يېرىنى بۇ -يەر ئۇ ماشىنىنىڭ بىلەن غەزەپ

 جارقىراپ-ۋارقىراپ كۈلگىنىچە، قاقاھ پ نەرسىدەك، بىر قىزىقارلىق يېزىلغان رنى دەپتىرىگە

 مېنىىى كېىيىن  بىلگەنىدىن  ئىكەنلىكىنىى  ئاكامنىىىڭ ئەمەس مېنىىڭ  ماشىىنىنىڭ  ۋە ئوقىۇدى 

 :سورىدى تۇيۇقسىزال ۋە مەنسىتمىدى

 ھەرقايسىڭ؟ قىلىشىسەن نېمە كىچىدە يېرىم بىلەن قىزالر ۋە ماشىنى ر ئۇ_ 

 .قويدۇم ھېجىيىپ سەت ئوخشاش گۇيغا بىر رەزىل ۋە پەسكەش. بەرمىدىم ۋابجا

 سىېنىڭ  ئولتۇرغىان  يېنىڭىدا  تۈنۈگىۈن  قىپسىىلەر،  ئوبدان لېكىن! گۇي ر نومۇسسۇز_ 

 سۆيگىنىڭمىدى؟
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 .ئەمەستى_ تىنەپ،-ئالدىراپ دېدىم_ ياق،_ 

 .سەردار دېدى_ سۆزلىمە، يالغان_ 

 ئىالغىلى  دررا قالغىان،  ئاغرىىپ  مومىام _  دېىدىم، _ !ئىىدى  ھەدەم_ ئويلىنىۋالىدىم،  بىردەم

 .چىققانتۇق

 ئالمىدىڭ ر؟ دررىخانىدىن دۆڭدىكى تەرىپىدىكى قارشى ساھىلنىڭ نېمىدەپ_ 

 !تاقاقتى يەر ئۇ_ 

 كومۇنىسىى  ئىگىسىىىنىڭ دررىخانىنىىىڭ ئىىۇ! يەر ئىىۇ ئوچىىۇق ئاخشىىام ھەر! يالغىىان_ 

 يا؟-بىلەمتىڭ ئىكەنلىكىنى

 .ەنبىلمەيدىكەنم_ 

 سەن؟ بىلىسەن نېمىنى باشقا يۈر شتىن سۆرىشىپ بىلەن قىزلىرى باينىڭ_ 

 .مۇستافا دېدى_ بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىمىزنى كىم بىزنىڭ سەن_ 

 !سىلەر ئۈلكۈجۈ_ دېدىم،_ بىلىمەن،_ 

 بىلەمسەن؟ بۇنىمۇ نېمە، مەقسىدىمىز بىزنىڭ_ مۇستافا، دېدى_ !ئاپېرىن_ 

 !دېگەندەك مىللەتچىلىك_ 

 نېمىسى؟ دېگىنىڭ «دېگەندەك» ئۇ،_ 

 تۈركمۇ؟ داداڭ ئاناڭ، تۈركمۇ؟ سەن_ سەردار، دېدى_ !باال بۇ كېرەك بولمىسا تۈرك_ 

 !تۈرك مەن_ 

 سىەردار،  كۆرسىەتتى  پ سىتىنكىنى  قالغىان  ئۇنتۇپ جەي ن_ نېمە؟ بۇ بولسا ئۇنداق_ 

 « Best of Elvis»: ھەجىلىدى

 .دېدىم_ بۇ، پ ستىنكىغۇ_ 

 بىىر  پ ستىنكىسىى   ھېجىقىزنىىڭ  بىۇ _ سىەردار،  دېدى_ !بىكار ھېلى قىلما، ىقئاقسال_

 قىلىدۇ؟ ئىش نېمە ماشىنىسىدا تۈركنىڭ

 .قاپتۇ ئۇنتۇپ ماشىنىدا پ ستىنكىسى، ھەدەمنىڭ_ دېدىم،_ قىزىقمايمەن، مەن_ 

 .سەردار دېدى_ بارمامسەن؟ پەقەت  دېسكوخانى رغا سەن دېمەكچى_ 

 !باققان ىپبېر ساندا-ئاندا_ 

 قارشىمۇ؟ كومۇنىزىمغا سەن_ 

 !قارشى_ 

 باقە؟ دەپ قارشى، نېمىشقا_ 

 ...بىلىسەن سەنمۇ بۇنى_ 

 ...قااليلى بىلىپ بىزمۇ بەرگىن، دەپ سەن بىلمەيدىكەنمەن، مەن...يوغىسۇ_ 
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 ...قى لمايۋاتىدۇ گەپ_ سەردار، دېدى_ درستىمىز، بۇ كېرەك بولسا تارتىنچاق بەك_ 

 .مۇستافا دېدى_ ۇنچاقمۇ؟قورق سەن_ 

 !قارىمايمەن دەپ ئۇنداق_ 

 قارشىى  ئۆز ڭ بولمىساڭ قورقۇنچاق! ئاقسا_ مۇستافا، دېدى_ !قارىماسمىش ئۇنداق_ 

 قىلمايسەن؟ كۆرەش دەپ نېمە قارشى كومۇنىزىمغا بولغان

 .ئۈلكۈجۈلەر تۇنجى تونۇشقان مەن سىلەر_ دېدىم،_ !تۇرسا بولمىغان پۇرسەت_ 

 ياقتۇردۇڭمۇ؟ -سەردار، دېدى_ قارايسەن؟، قانداق بىزگە بولسا، اقئۇند ھە،_ 

 .ياقتۇردۇم_ 

 ئېلىۋااليلىمۇ؟ سېنىمۇ چاغدا چىققان كەچتە ئەتە! سەن بىزنىڭ_ 

 ...ئېلىۋېلىڭ ر كېلىپ ئەلۋەتتە،_ 

 شۇنداقمۇ؟ چاپىسەن، ساقچىغا قۇتۇلۇپ  بىزدىن. ساختىپەز يۈرەك توخۇ يۇم ئاغزىڭنى_ 

 ھە، تۇر قاراپ! بۇ بالىكەن ئەمەس يامان مۇستافا، دېدى_ سەردار، بېسىۋال نىئۆز ڭ_ 

 !سېتىۋالىدۇ تەكلىپنامە بىزدىن ئەمدى

 .سەردار دېدى_ كېلەمسەن؟ ئۆتكۈزىمىز، كېچىلىك سارىيىدا كۆرگەزمە ۋە تەنتەربىيە_ 

 پۇل؟ قانچە_ دېدىم،_ !كېلىمەن_ 

 قىلدىمۇ؟ گېپىنى پۇلنىڭ كىم بىر ساڭا_ 

 بولۇپ قىلغىنى ياردەم! يىگى  بۇ تۆلىسۇن بولسا، ئالغۇسى پۇلغا بەك! سەردار ماقۇل، _

 !قاالر

 ئەپەندىم؟ دەيسىز ئاالي تال قانچە_ : سورىدى بىلەن ئەدەپ سەردار

 .لىرالىق 511_ 

 .ئېلىۋاتاتتىم بىرنى پۇلدىن لىرالىق 511 ئالدىراش پورتمالىمدىن

 كىلگەنمۇ؟تى تېرىسىدىن يى ن پورتمال ئۇ_ 

 باقاي كۆر پ_ ئالمىدى، پۇلنى سەردار. ئۇزاتتىم سەردارغا ئالدىراش لىرانى 511_ !ياق_ 

 تېرىسىنى؟ يى ن شۇ

 !دېدىم ئەمەس، يى ن_ 

 .پورتمالىڭنى باقايلى كۆر پ بىر ئەكەل_ 

 پورتمىالنى  تولغىان  بىىلەن  پۇللىرىم يىغقان ئىشلەپ ئىسسىقىدا يازنىڭ ئاي، بىر پۈتۈن

 .بەردىم

 بىزنى سەن لېكىن ئەمەسكەن، تېرىسى يى ن پورتمال بۇ_ سەردار، دېدى_ !ئاپېرىن_ 

 .ئالدىدىڭ
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 بۇ_ مالتىلىدى، ئالدى، پورتمالنى. مۇستافا دېدى_ بىلىمەن، ئوبدان مەن ئەكەلگىنە،_ 

 ھەممىسىىنىڭ  جىقىكەن،  تونۇشىۇڭ  ئەجەپ... ئەمەس الزىىم  الزىممىۇ؟  سىاڭا  دەپتىرى دەرس

 ئۈچىۈن  تونۇتۇش باشقى رغا ئۆزىنى ئادەمنىڭ بار تونۇشى كۆپ بۇنچە... ەنبارك تېلېفونى

 كۆپ بۇنچە! لىرا مىڭ 21... قالسۇن مەندە كىملىكىڭ بىھاجەت، يۈر شى كۆتۈر پ كىملىك

 بەرگەنمۇ؟ داداڭ ساڭا پۇلنى

 .بېرىمەن دەرس ماتېماتىكىدىن ئىنگلىزچە،_ دېدىم،_ تاپتىم، ئۆز م ياق،_ 

 بېرەمسىەن،  دەرس ئۇنىڭغىمۇ_ سەردار، دېدى_ !ئىكەن اليىق ساڭا نەق چاكال، قارا_ 

 ...ھەقسىز ئەلۋەتتە

 ئەمىىىدى ئىكەنلىكىنىىىى كىىىىم ھەسىىىەننىڭ دېىىىيىلگەن چاكىىىال ۋە دېىىىدىم_ بېىىىرەي،_ 

 ...چۈشەندىم

 بىلىگەن  ئىكەنلىكىڭنىى  بىاال   ياخشى سېنىڭ دېمىسىمۇ_ مۇستافا، دېدى_ !ئاپېرىن_ 

 تارقىتىىپ  درسىتلىرىڭغا . ئاالاليسىەن  تەكلىپنىامە  تۆت يىگىرمە نەق لىراغا، مىڭ21 بۇ. ئىدىم

 .بېرەرسەن

 .دەۋاتاتتىم_ قويۇڭ ر، قالدۇرۇپ لىرا مىڭ ماڭا ھېچۇولمىسا_ 

 .سەردار ۋارقىرىدى دەپ_ !ئەمدى تۇردۇڭغۇ تەگكىلى نېرۋىمىزغا_ 

 بەردىىڭ،  ىىلەن ب ئىختىيارلىقىىڭ  ئىۆز  لىرانى مىڭ 21 بۇ قىلمايدۇ، نارازىدەك ئۇ ياق،_ 

 .مۇستافا دېدى_ شۇنداقمۇ؟

 !تۈك سېرىق ھەي قىلىۋاتىدۇ گەپ ساڭا_ 

 !بەرمە ئازار كۆڭلىگە سەردار، قىل بولدى_ 

 ئىاچتى،  دەپتىرىنىى  فارۇقنىىڭ  تاپقىان  ئورۇنىدۇقتىن  ئارقىا  سىەردار  دەپىتەر؟  نېمە بۇ_ 

 ئۈچۈن بارمىغانلىقى ەيۈر شك ھەربىي لېكىن بولغان، تەۋە ئەلىگە سىپاھى ئەسلىدە»  ئوقۇدى،

 مىىىڭ يەتىتە  ئىون  ئەتراپىىدىكى  ئۇنىىڭ  ۋە گەبىىزە بېىرىلگەن،  ھەبىىۇكە  ئېلىنىىپ  ئۇنىڭىدىن 

 تۆلىمىگەن پۇلىنى خېچىرنىڭ سېتىۋالغان!  چۈشەنمىدىمغۇ بۇ، نېمە يېزىنىڭ، بىر ئاقچىلىق

 ...ئەرزى قىلغان ۋەلىنىڭ ئۈستىدىن مەھمۇتنىڭ

 .مۇستافا دېدى_ بۇالر؟ نېمە_ 

 .دېدىم_ تارىخچى، كامئا_ 

 .سەردار دېدى_ !بىچارە_ 

 .مۇستافا دېدى_ دەپتۇ، توختاي يامغۇر ماڭايلى،_ 

 .دېدىم_ بېرىڭ ر، قايتۇرۇپ كىملىكىمنى ھېچۇولمىسا_ 
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 قىلدۇقمۇ؟ يامانلىق ساڭا بىز_ سەردار، دېدى_ !گەپ قانداق دېگەن «ھېچۇولمىسا»_ 

 نىىىBest of Elvis قارىىدى،  ئىچىىىگە ىنامنىڭماشى  بىاردەك  قىلغۇسىىى يامىانلىق ! قىىلە  گەپ

 ئاستىراق ماشىناڭنى كېيىن بۇندىن» . ئالدى دەپتىرىنىمۇ فارۇقنىڭ! ئالدىم بۇنىمۇ_ كۆردى،

 !گۇي التا پەسكەش،! قالماسسەن كۆر پ مالىيى داداڭنىڭ خەقنى ھەيدەرسەن،

 كۆز م ەنلىكىگەكەتك ئۇزاپ. كەتتى بىللە بىلەن يېنىدىكىلەر ياپتى، جاڭڭىدە ئىشىكنى

 ئىتتىرىشكە قاراپ ئۈستىگە دۆڭنىڭ نى«ئانادرل» ۋە چۈشتۈم ماشىنىدىن كېيىن يەتكەندىن

 .باشلىدىم
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 باب ئالتىنچى يىگىرمە
 

 

 .سەردار دېدى_ !گۇينىڭ التا ئۇ بەردۇق ئەدىپىنى تازا_ 

 قىلىىپ  ەلىۇم م سىاقچىغا  تاسىادىپى _ مۇسىتافا،  دېىدى _ چىقىۋالدىڭ، پۇخادىن سەنغۇ_ 

 قالسىچۇ؟

 نېمە بىر يۈرەك توخۇ چىققان ئۇچىغا كۆرمىدىڭمۇ،_ سەردار، دېدى_ قىلمايدۇ، مەلۇم_ 

 .ئىكەن

 .مۇستافا دېدى_ ئالىسەن؟ نېمىدەپ دەپتەرنى بىلەن پ ستىنكا_ 

 بىىلەن،  پ سىتىنكا  قالغىان  ئۇنتىۇپ  ماشىىنىدا  سىەن : نىلگىۈن  كىۆرد م  چاغىدا  شۇ مەن

 چىرىقىنىىڭ  كوچىا  كەلگەنىدە  مەھەللىىگە  تىۆۋەنكى . سىەردار  ئېلىۋاپتۇ ۇدەپتىرىنىم فارۇقنىڭ

 .قارىدى مۇقاۋىسىغا پ ستىنكىنىڭ توختىدى، يورۇقىدا

 دېىدى _ !ئالىدىم  پۇشىۇپ  ئىچىىم  كۆر شىىگە  چاكىرىىدەك  دادىسىنىڭ ئادەمنى ھەممە_ 

 .سەردار

 .لتۈرد ڭكە ئاچچىغىنى ئۇنىڭ بىكار-بىكاردىن_ مۇستافا، دېدى_ قىلدىڭ، يامان_ 

 .بېرەي ئاپىرىپ ماشىنىسىغا بېرىڭ ر، ماڭا پ ستىنكىنى_ مەن، دېدىم_ بولمىسا،_ 

 .سەردار دېدى_ !گۇيكەنغۇ ئىشلىمەيدىغان كاللىسى رەسمىي بۇ_ 

 چاكىىال كىالۋا،  ئالدىىدا  خەقنىىڭ  ھەسىەننى  ئىككىنچىى  كېىيىن  بۇنىدىن  راسى ،  ھە،_ 

 .دېمەيسەن

 مۇسىتافانىڭ : ماڭىدۇق  قاراپ تۆۋەنگە دۆڭدىن يدېمە جىم-الم. قالدى جىمىپ سەردار

 كاۋچۇك، چەمى قەلەمتۇراچنى، ساپلىق سەدەپ كۆرگەن پەندىكتە لىراغا مىڭ21 يانچۇقىدىكى

. كېلىىدۇ  تاپىانچىمۇ  بىر قوشساڭ، ئازراق يەنە. ئويلىدىم دەپ ئاالاليسەن ئاياغنى تېرە ئۈستى

 .توختاشتى كەلگەندە ئالدىغا قەھۋەخانىنىڭ

 .تارقى يلى ئەمدى_ مۇستافا، دېدى _خوش،_ 

 .مەن دېدىم_ يازمامدۇق؟ يەنە_ 

 سىىر . كېتىسىىلەر  بولىۇپ  ھىۆل  بۇ، قىلىدۇ ياغىدىغاندەك يەنە_ مۇستافا، دېدى_ ياق،_ 

 بوالمدۇ؟. ھەسەن قالسۇن سەندە بۈگۈن چوتكى ر بىلەن
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 چىقىمەن دۆڭگە قايتىپ ئارقىغا مەن كېتىشىدۇ، ئۆيلىرىگە_ تەرەپكە تۆۋەن ئىككىسى ئۇ

 .تېخى بار دەپتەرمۇ بىلەن پ ستىنكىسى نىلگۈننىڭ. بولىدۇ 21111÷ 8=  6111ۋە

 ئىىش  بىىر  ئانىدىن . ماڭىايلى  ھە كەتتىڭغۇ؟ جىمىپ_ مۇستافا، دېدى_ بولدى؟ نېمە_ 

 سىەرەڭگە،  بىىلەن  تاماكىا  ھەسىەن،  ئىالە _ دېىدى، _ راسى ،  ھە_ :قىلدى كەلگەندەك ئېسىگە

 .چېكەرسەن

 .ئالدىم قارىۋېدى بىر شۇنداق ەنىدىم،دېگ ئالماي

 .دېدى_ ئېيتمامسەن؟ رەھمەت_ 

 .رەھمەت_ 

 ئالغىلى نەرسە جىق لىراغا 6111: تۇردۇم قاراپ ئارقىسىدىن بىردەم. كېتىشتى بۇرۇلۇپ

. بولۇشىتى  غايىىپ  كىۆزدىن  قاراڭغۇلۇقتا ئۆتۈپ يورۇقتىن ئالدىدىكى بولكىخانىنىڭ! بولىدۇ

 :ئاڭلىدىم توختىغانلىقىنى تېۋىشلىرىنىڭ ئاياغ! مۇستافا: ىدىمتوۋل تۇيۇقسىزال ئاندىن

 .توۋلىدى دەپ_ بولدى؟ نېمە_ 

 .باردىم يېنىغا يۈگۈر پ ئاندىن تۇرۇۋالدىم، بىردەم

 .تۇرۇپ ھاسىراپ دېدىم_ مۇستافا؟ بوالمدۇ ئالسام دەپتەرنى بىلەن پ ستىنكا ئاۋۇ_ 

 بېرەمسەن؟ پىرىپئا راستىن _ سەردار، دېدى_ قىلىسەن؟ نېمە_ 

 .بولىدۇ بەرسەڭ رال ئۇالرنى ماڭا_ دېدىم،_ قىلمايمەن، تەلەپ نەرسە باشقا_ 

 .مۇستافا دېدى_ ئۇنىڭغا، بولدى بېرە نەرسىلەرنى ئۇ_ 

 .دېدى_ !ئىكەنسەن كالۋا بەك سەن_ بەردى، ئىككىسىنى ھەر سەردار

_ ھەسىەن،  قىارا  ماڭىا _ : قاراپ ماڭا ئاندىن. ئۇنىڭغا مۇستافا دېدى_ !يۇم ئاغزىڭنى_ 

 چۈشۈنۈپ خاتا قىلدۇق؛ قارار ئىشلىتىشنى چىقىم رغا يەردىكى بۇ لىرانى مىڭ21 بۇ_ دېدى،

 ھىازىرال  خالىسىاڭ  لىرانىى  يۈز بەش تېگىدىغان ساڭا. تېگىدۇ پۇل كىچىككىنە بىزگىمۇ. قالما

 .ئال

 چىىۈن ئۈ كىىۆرەش ھەممىسىىى  تاپشىىۇرۇڭ ر، ئۇيۇشىىمىغا ھەممىنىىى _ دېىىدىم،_ يىىاق،_ 

 .قىلمايمەن تەلەپ نەرسە بىر ئۈچۈن ئۆز م مەن. ئىشلىتىلسۇن

 .سەردار ھۆركىرىدى دەپ_ ئالدىڭغۇ؟ پ ستىنكىنى لېكىن_ 

 يانچۇقۇمغىا  ئالىدىم،  لىرانىى  511 تېگىىدىغان  ماڭىا  ۋە قالىدىم  گىاڭگىراپ  بىلەن شۇنىڭ

 .سالدىم

. قالمىىدى  ڭھەققىى  لىىرادا  مىىڭ  ئىككىى  ئىون  بىۇ  ئەمىدى _ سىەردار،  دېدى_ !بولدى_ 

 !ئىنشائال ھ يۈرمەسسەن دەپ نەرسە بىر ھېچكىمگە
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 بىىر  جىنىدەك . ئىۇ  ئەمەس كىالۋا  ئويلىغاندەك سەن_ مۇستافا، دېدى -يۈرمەيدۇ، دەپ_ 

 قايتىىپ  ئاتىايىن  قىارا،  ئۈچىۈن،  ئىېلىش  ئۈلۈشىىنى  ئىۆز . چاندۇرمايدىكەن لېكىن نېمىكەن،

 .كەلدى

 .سەردار دېدى_ !گۇي ھېيلىگەر_ 

 .كېتىشتى قايتىپ بۇرۇلۇپ ۋە مۇستافا دېدى_ ەمىسە،ئ ماقۇل_ 

 مىىازاق مېنىى  بەلكىىم . سىالدىم  قىۇالق  پاراڭلىرىغىىا ۋە تىۇردۇم  قىاراپ  ئارىسىىدىن  بىىردەم 

 قۇتىسىى  سىر قولۇمدا بىر ۋە ياقتىم تاماكا ئاندىن تۇردۇم، قاراپ بىردەم يەنە. قىلىشىۋاتقاندۇر

 يىۈر پ  تەرەپىكە  دۆڭ_ كەيىنىمگە  دەپىتەر،  ىىلەن ب پ سىتىنكا  قولۇمدا بىر يەنە چوتكا، بىلەن

 ئاخشام ئەتە كۆرمىسە كېلىپ كۆرىدۇ، كەلسە مۇستافا بارىمەن، ساھىلغا سەھەردە ئەتە. كەتتىم

 سىەن  لىېكىن  دەيىمەن،  مۇسىتافا،  كەلىدىم،  سىاقلىغىلى  قىزنىى  ئىۇ  ئەتىگەنىدە  مەن دەيمەنكى،

 ئال ھ ھەممىسىنىڭ: قاالر شىنىپچۈ ئۆگەنگەنلىكىمنى نېمىلىكىنى ئىنتىزامنىڭ: كەلمىدىڭ

 !بەرسۇن جاجىسىنى

: قالدىم ھەيران ئاڭ پ ۋارقىرىغىنىنى مەتىننىڭ كېيىن چىققاندىن ئاز بىر يەنە دۆڭگە

 يىىالغۇز ئىىۆزى مەتىىىن، يەردە بىىىر ئىچىىىدە قاراڭغۇلۇقنىىىڭ چەكسىىىز تەرەپىىتە، ئالىىدى ئەنە،

 باقمىاقچى  كىۆر پ  ۋە يېقىن شىتىم  ستائا چىقارماي تىۋىش يولدا ئاسفالى  ھۆل. تىل ۋاتاتتى

 بولۇشىىىغا بىىاردەك بىرسىىى بىىاغ قلىق قىىولى-پىىۇت ئالدىىىدا خىىۇددى پەقەت لىىېكىن بولىىدۇم،

 چۆچىۈپ  ئىاڭ پ  ئاۋازنى تاراقشىغان خىل بىر غەلىتە ئاندىن. ئاڭلىيالىدىم تىل ۋاتقانلىقىنى

 خۇيسىز. كۆرد م قانلىقىنىتېپىۋات ماشىنىسىنى يېقىنلىشىپ ۋە ئۆتۈۋالدىم چېتىگە بىر يولنىڭ

 كۈتكەن ئۆزى ماشىنىدىن لېكىن تېپىۋاتاتتى، تىللىغىنىچە مىنگۈچىدەك دۇمۇاالۋاتقان ئېتىنى

 ئىشى ر  ئاجايىىپ . قى تتى غەزەپلەند ر ۋاتقاندەك تېخىمۇ ئۇنى گويا بۇ ۋە كەلمەيتتى جاۋاب

 چاپقۇن رنى،-بوران: يلىدىمئو! بولىدۇ دۇمۇالىسام تازا مەتىننى بېرىپ ھازىر. كەلدى ئېسىمگە

 ھۇجىۇم  تۇيۇقسىىزال  قويىۇپ،  تاش پ نەرسىلەرنى قولۇمدىكى. تەۋرەشلەرنى يەر ئۆلۈملەرنى،

 بۇالر: بولىدۇ مۇشۇنداق مېنى؟ ئۇنۇتتۇڭ نېمىدەپ تونۇمىدىڭ؟ نېمىشقا مېنى: بولىدۇ قىلسام

 لىۋاتقىىانلىقىنىقى ئىىش  نىېمە  ئۇالرنىىىڭ يىىراقتىن  تونۇيسىەن،  ئىىۇنى سىەن  كىشىىلەر،  مىۇھىم 

 سىېنى  ھەتتىا  ۋە تونۇمايىدۇ  سىېنى  ئىۇ  بىلىسىەن،  قولدەك بەش ھاياتىنى پۈتۈن كۈزىتىسەن،

 بىلىىىپ كىۈنى،  بىىىر مېنىى  قېلىشىىدۇ  بىلىىىپ. كېتىۋېرىىدۇ  ياشىىاپ تونۇماسىتىن  بىلمەسىتىن، 

 كۆر نمەسلىك ئۇنىڭغا. دۇمۇالىسۇن ماشىنىسىنى گۇينى، ئاۋارە بۇ كەتتىم تاش پ. قېلىشىدۇ

 قويغان تارتقۇزۇپ ماشىنىسىنى. بايقىدىم كېتىۋاتقاندا يۇقىرىغا ئۆتۈپ، باغدىن پاتقاق ۈنئۈچ

 بىىرى  ئەسىلىدە  قىاپتىكەنمەن،  دەپ تېپىۋاتىىدۇ،  ئۈچىۈن  ماشىنىسى قالغان بۇزۇلۇپ ۋە پۇلى

 قايتا-قايتا گەپنى ھېلىقى ئىشلىتىلىدىغان ئۈچۈن ئايال ر ساتىدىغان ئۆزىنى! ئىكەن ئۈچۈن
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 خوشۇم قورقۇنچلۇقتۇر، خوتۇن ر ئۇنداق قورقىمەن، بەزىدە گەپتىن ئۇ. تىل ۋاتاتتى پتەكرارال

 . ماڭدىم. چىقىرىۋېتىمەن ئېسىمدىن يوق،

 نىېمە . بىرسىى  باشقا بەلكىم ئويلىدىم، دەپ نىلگۈن، مۇمكىن بولىشىڭ سەن بەلكىم ئۇ

 بولمايىدىغان  ەنگىلىچۈشى . قورقۇتىۋېتىىدۇ  بەك مېنى بەزىدە ئايال ر! ئۇ گەپ سەت دېگەن

 تېنىڭنى قىلىدۇ، باردەك  خىياللىرى قاپقاراڭغۇ چۈشىنەلمەيدىغان سەن خۇددى مەخلۇق ر،

 قالىدىڭمۇ،  چۈشىۈپ  ئىسكەنجىسىىگە  ئۇنىڭ باركى، يەرلىرى بىر شۇنداق شۈركۈند رىدىغان

 چىگىۋېلىىىپ لىنتىسىىىنى رەڭ ھىىاۋا بېشىىىغا لىىېكىن نەرسىىە، بىىىر ئۆلۈمىىدەك: قالىسىىەن بىىاالدا

. قورقتىۇم  چاقمىاقتىن  كېتىۋېىدى  يىورۇپ  ساپسېرىق، يىراقتا، ئاسمان،! بۇزۇق كۈلۈمسىرەيدۇ

 بىىز  ھەممىمىىز ! خىيىال ر -ئىوي  يېتەلمەيىدىغان  تىېگىگە  مەن چاپقۇن ر،-بوران قارا بۇلۇت ر،

 كېلىدۇ، كۆتۈرگىمىز ئىسيان بىر شۇنداق تۇرۇپ  بەزىدە گويا، قۇللىرى بىرىنىڭ تونۇمايدىغان

 بااليىئىاپەتلەرنى  نىامەلۇم  يىراقتىكىى  گۈلد رمامى رنى، چاقماق رنى،: قالىمىز قورقۇپ ىنلېك

 ئىسىىيانمۇ يورۇقىىدا،  چىىراق  تۇرغىۇن  ئۆينىىڭ  بىزنىىڭ  بىىلەن  شىۇنىڭ ! تاشى يدۇ  ئۈسىتۈمگە 

! قىورقىمەن  گۇنىاھتىن  مەن. كېلىىدۇ  ياشىغۇم ئارامخۇدا بىلمەستىن ھېچنىمىنى كۆتۈرمەي،

 .ئوخشاش دادامغا ىالتارىيەچ بىچارە

 يېغىشقا يەنە يامغۇر چېغىمدا كۆرگەن تۇرغانلىقىنى يېنىق تېخىچە چىراقنىڭ ئۆيدىكى

 تېخىىىى ئانىىىامنىڭمۇ ئەمەس، دادامىىىنىڭ  قىىىاراپ دەرىزىىىىدىن يېقىنلىشىىىىپ. باشىىىلىغانىدى

 بىلىىدۇ  كىم توغرۇلۇق مەن ئۈچۈن ئۇخ تماسلىق ئانامنى بىچارە. كۆرد م ئۇخلىمىغانلىقىنى

 پىوق  رەزىىل ! قويغانىدۇر  دەپ باققال: كەلدى ئېسىمگە توكۇر؟ بۇ كەتتىكىن دەپ ىلەرنىنېم

 بۈگىۈن  ئوغلىۇڭ  سىېنىڭ  دېگەندۇ، ئىسمايىل،. يەتكۈزگەندۇر تىمىتماي-ئېقىتماي قورساق،

 كىم سالدى، تەھدى  ئاتتى، يىرتىپ ژررنال رنى-گېزى  دېگەندۇ، كەلدى، دۇكانغا ئەتىگەن

 ھېچنىمىنى باشقا پۇلدىن  دېگەندۇ، پۇل، قانچە! تەلۋىلىشىپتۇ ەشتى،ئەگ كىملەرگە بىلىدۇ

 ئۇ بىكارغا،– بىكاردىن ۋە دېگەندۇ سالدى، زىيان پۇللۇق قانچە دادا، التارىيەچى بىلمەيدىغان

 بۇرنۇمدىن ئاخشاملىققا: ياق ئەمەس، بىكاردىن. تۆلىگەندۇر پۇلىنى گېزىتلەرنىڭ كېرەكسىز

– كىىىرىش ئىچىىىگە. قى رسىىەن شىىۇنداق تاپالىسىىاڭ مېنىىى كىنلىىې ئۈچىىۈن، قىلىىىش بىىۇالق

 قارىدىم، ئىچىگە دەرىزىدىن. تۇردۇم قاراپ يەردە ئۇ ئۈچۈن قى لمىغانلىقىم قارار كىرمەسلىكنى

 سىىرالرنى،  كەتىتىم،  باشىلىغاندا  قۇيۇلۇشىقا  يامغۇر ئاندىن،. سالدىم نەزەر دادامغا بىلەن ئانام

 قويىۇپ  لەمپىسىىگە  دەرىزەمنىىڭ  تاقىاقلىق  دەپتىرىنىى  قنىڭفارۇ ۋە پ ستىنكىسى نىلگۈننىڭ

 شىارقىراپ  يىامغۇر . ئويلىىدىم  قىارىغىنىمچە  يامغۇرغىا  تۇرۇپ تۈۋىدە تامنىڭ يەردە شۇ قويدۇم،

 .قۇيۇۋەتتى
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 مەتىىىن ۋە باشىلىغاندىن  تۆكۈلۈشىىكە چىېلەكلەپ  يىىامغۇر كېىيىن،  ھىىازادىن بىىر  خېلىى 

 تامىدىن  نوكەشىلەرگە  يەرلەشىتۈرگەن  بىىلەن  قىولى  ئىۆز  دادام كېيىن، كەلگەندىن ئېسىمگە

 ئانامنىڭ بىچارە ۋە قارىدىم ئىچىگە ئاۋاي پ دەرىزىدىن قالغاندا، پاتماي سۇلىرى يامغۇر ئاققان

 قويۇۋاتقانلىقىنى، يۆتكەپ يېرىگە بۇ يېرىدىن ئۇ ئۆينىڭ يەنە لېگەنلەرنى ۋە داس رنى يالتىراق

 ھىوجرام  مېنىىڭ  كېىيىن . كۆرد م يۈرگىنىنى پچېپى ئاستىدا تورۇسنىڭ كەتكەن ئۆتۈپ سۇ

 كارىۋاتقا ئۆتۈپ يامغۇر ئارىسىدىن قاناتلىرى شۇڭقارنىڭ تورۇستىكى چۈنكى كەلدى، ئېسىگە

 .قارىدىم. قاتلىدى كۆرپەمنى ياندۇردى، چىراقنى. چۈشەتتى

 سىىىېنى  پەقەت ئەمەس، باشىىىقى رنى نە ئىىىۇالرنى، نە توختىغانىىىدا، يىىىامغۇر ئىىاخىرى، 

 يامغۇرنىىڭ  بەلكىىم  ياتقانسىەن،  كارىۋېتىڭىدا  تىاپ  شىۇ ! نىلگىۈن  چۈشەندىم نلىقىمنىئويلىغا

 گۈلد رلىگەندە ھاۋا تۇرغانسەن، قاراپ سىرتقا دەرىزىدىن كەتكەنسەن، ئويغىنىپ ئاۋازىدىن

 سىېنى  مەن كېلەرسەن، ساھىلغا توختىغاندا يامغۇر سەھەردە. پاتقانسەن خىيالغا ئەندىكىپ

 سىۆزلەپ  بېرىمەن، سۆزلەپ مەن پاراڭلىشىمىز، كۆرىسەن، مېنى خىرىئا سەن ۋە ساق يمەن

 .كۆرىمەن ياخشى سېنى: ھايات: ھېكايە بىر ئۇزۇن بەك ئۇزۇن،: بېرىمەن

 ئىادەم  بىىر  يېپيېڭىى  پۈتىۈنلەي  ئىشەنسىە،  ئىادەم  ئەگەر: ئويلىىدىم  ھېكايىلەرنىمۇ باشقا

 سەھرايى ئورمانلىقلىرىنى، ئافرىقا ىنى،يوللىر تۆمۈر چىقماس ئايىغى ئەللەرنى، يىراق. بوالاليدۇ

 قوشۇقچىقۇشى رنى،  كىتابلىرىىدىكى  جىۇغراپىيە  كىۆللەرنى،  تۇتقىان  مۇز چۆللەرنى، كەبىرنى،

 تاشى يدىغان  پىارچى پ  قورشىاپ  ئىۇالرنى  كىالىلىرىنى،  سىۇ  كىۆرگەن  تېلېۋىزرردا شىرالرنى،

 جۇڭگۇلۇق رنى، تەنلىكلەرنى، قىزىل ھىندىستاننى، پىل رنى، فىلىملەردىكى سىرىت ن رنى،

 تىىارىخىمىزنى، بىزنىىىڭ تىىارىخنى، ئۇرۇشىى رنى، بىىارلىق ئۇرۇشىىىنى، پ نېىىت ر يۇلتىىۇزالرنى،

 باشقا ئادەم: ئويلىدىم قورقۇنچىنى كاپىرنىڭ ئاڭلىغان ئاۋازىنى ۋە كۈچىنى دۇمۇاقلىرىمىزنىڭ

 چېگىىرا ائىىىدىلەرنى،ق قورقىىۇنچ رنى، پۈتىىۈن: ئەمەس قىىۇل بىىىز. شىىۇنداق بوالاليىىدۇ، بىىرى 

 قىلىچ ر،: لەپىلدەيدۇ بايراق ئىلگىرلەيمەن، قاراپ نىشانىمغا تاش يمەن، يىرتىپ سىزىقلىرىنى

 ئەمەسىمەن،  مەن بىۇرۇنقى  ئىادەممەن،  بىىر  يېپيېڭىى   مەن! ھاكىمىيەت تاپانچى ر، پىچاق ر،

 قىۇل ر  گەندېى  ئۆتمۈش. مېنىڭ بار كەلگۈسىم  پەقەت  كېيىن بۇندىن ئەمەس، ئۆتمۈشىم

 .ئويلىدىم مەن ئۇخلىسۇن، ئۇالر. بىخۇت شتۇرىدۇ ئۇالرنى ئۈچۈندۇر،

 بىلگەنلىكىم يەتمەيدىغانلىقىنى كۈچۈم كېتىشكە ئۇنتۇپ ھەممىسىنى ئاندىن ئويلىدىم،

 گويىا،  ئەمدى. ماڭدىم ۋە ئالدىم پ ستىنكىنىمۇ قويمىدىم، تاش پ لەمپىدە دەپتەرنى ئۈچۈن،

 يۈر شتىن يوشۇرۇپ ئۆز منى ئۈچۈن، چىققانلىقىم يولغا قاراڭغۇلۇققا، كەنيەت كۆز م ئايىغىغا

 يامغۇر. ئېقىۋاتاتتى سۇ پەسكە دۆڭدىن. ئىدىم ئات نغان قاراپ يەرگە بىر نامەلۇم كېچىپ، ۋاز

 سىىېلىۋالىمەن، نەزەر بىىىر رەت ئىىاخىرقى مەھەللىىىگە تىىۆۋەن ئىىاۋۋال. تىىۇراتتى كېلىىىپ ھىىدى 
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 بېتون رغىا،  ررھسىز پۇختا، باغ رغا، ساختا قىلىنغان پەرۋىش ئوبدان ،چىراق رغا: دەۋاتاتتىم

 كوچى رغىا  گۇناھكىار  ھالىدا،  خىاتىرجەم  پايدىلىنىپ، پۇرسەتتىن يوق ھېچكىم تۈۋىدە چىراق

 ئىىۇ ئۈچىۈن  كەلمەسىلىك  قايتىىپ  كىۈنىگىچە  زەپەر قېىتىم،  ئىاخىرقى  قىارىۋالىمەن،  تويغىۇدەك 

 ئۇخلىمىغانسىەن،  بەلكىىم  نىلگىۈن، . دەۋاتىاتتىم  ارىۋالىمەن،قى  بىىر  يەنە بىرىگە دەرىزىلەرنىڭ

 بولىۇپ  ھىاۋارەڭ  يەر ھەمىمە  چېقىىپ  چاقمىاق  ۋە قىلىۋاتقانسەن تاماشا يامغۇرنى دەرىزەڭدىن

-چىلىىق  كېچىىدە،  يېرىم ئىچىدە، يامغۇرنىڭ دەھشەتلىك كۆرەرسەن، مېنى بەلكىم يورۇغاندا،

. قى تتىم بارمىغاندەك ئۈچۈن قورققانلىقىم لېكىن. تۇرۇپتىمەن قاراپ دەرىزەڭگە ھالدا چىلىق

 ئىشىىىك ئۇالرنىىىڭ يەردە، ئىىۇ ھىىازىر،. كەلگەنىىىدى ئېسىىىمگە چۈشىىكىچە دۆڭىىدىن چىىۈنكى

 بۇ كەت، ماڭ، ماڭە دېيىشەتتى، بار، ئىشىڭ نېمە يەردە بۇ بولغاندا چاغ بۇ ئوغلۇم،: باقارلىرى

 !ماقۇل! ئەمەس يەرلەر كېلىدىغان سەن

 مۈگىىدەپ،  ئۆتكەندەك، مەھەللىدىن بىر ناتونۇش ئالدىدىن، ئۆيۈمنىڭ زئۆ ۋە قايتتىم

. تىىۇراتتى يېنىىىپ تىىېخىچە چىرىقىى  دادامنىىىڭ ئانامنىىىڭ،. كەتىتىم  ئۆتىىۈپ تەرەپىىكە يىۇقىرى 

 تۈز. كۆر شمىگەندۇر مېنى! ھە -مىسكىن قەدەر نە چىراقلىرى چىراي نامرات غۇۋا، ئۆيىمىزنىڭ

 تىىېخىچە مەتىىىن،: قالىىدىم ھەيىىران كەلگەنىىدە رگەيە چۈشىىىدىغان دۆڭىىدىن تىىۈگەپ، يىىول

 كەتىكەن  ئىۇنى  مەن. ئىتتىرىۋاتىاتتى  ماشىنىسىىنى  ئىىنجىق پ  پېتى، تىللىغان قاراڭغۇلۇقتا،

 غەلىىتە  دۆلەتنىىڭ،  غەلىتە بىر باسقان قەدەم قېتىم تۇنجى توختىدىم،. قالغانىدىم دەپ چېغى

 قورقۇمسىراشىىىىتىن ۋە سىىىىىنىپقىزىق لىىىىېكىن قورقۇمسىىىىىراپ، قارىغانىىىىدەك، ئىىىىادەملىرىگە

 دەپ كېرەك، بولسا يىغ ۋاتقان كېيىن. قىلدىم تاماشا ئۇنى يىراقتىن ئۈچۈن ھۇزۇرالنغانلىقىم

 بىىالىلىقتىكى . چىقىرىۋاتىىاتتى  ئىىاۋاز بىىىر  بوغىىۇق ئىىاغرىتقۇدەك  ئىچىنىىى ئادەمنىىىڭ  قالىىدىم،

 ئەيىىىپلەپ  رنىباشىىقى  ھايىىاتىنى بۇالرنىىىڭ، لىىېكىن قالغىىانلىقىم، ئەسىىلەپ درسىىتلۇقىمىزنى

 .يېقىن شتىم ئاغرىپ ئىچىم ئۈچۈن، قالغانلىقىم ئۇنتۇپ ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى

 ئۇ؟ كىم_ 

 !ھەسەن مەن، تونۇمىدىڭ، باياتىن مېنى مەتىن،_ دېدىم،_ مەن،_ 

 كەلدىڭ رمۇ؟ بەرگىلى قايتۇرۇپ پۇلۇمنى_ دېدى،_ !ئىدىم تونۇغان ئاخىرىدا_ 

 بارمۇ؟ قايتۇرىۋالغۇڭ پۇلنى _دېدىم،_ !كەلدىم يالغۇز مەن_ 

 بىلەمسەن؟_ دېدى،_ !بۇالشتىڭ پۇلۇمنى لىرا مىڭ ئىككى ئون_ 

 .تۇردۇق جىم. دېمىدىم نەرسە بىر

 .باقاي كۆر پ چىرايىڭنى بۇياققا، چىقە_ كېيىن، ۋارقىرىدى دەپ_ سەن؟ قېنى_ 

 .قىن شتىميې قويدۇم، تاش پ يەرگە بىر قۇرۇق پ ستىنكىنى بىلەن دەپتەر قولۇمدىكى

 !ياققا بۇ چىقە_ دېدى،_ كەلمەمسەن؟ قايتۇرۇپ پۇلنى_ 
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 .قاراشتۇق بىرىمىزگە-بىر: كۆرد م چىرايىنى ئۈمىدسىز كەتكەن تەرلەپ كېلىپ يېقىن

 !ئەمەس مەندە پۇلۇڭ_ دېدىم،_ ياق،_ 

 بولسا؟ ئۇنداق كەلدىڭ نېمىدەپ_ 

 يىغلىدىڭمۇ؟ باياتىن سەن_ 

 يەرگە؟ بۇ كەلدىڭ نېمىدەپ سەن... ھارغۇنلىقتىن_ ى،دېد_ قاپسەن، ئاڭ پ خاتا_ 

 نىىېمە بىىىر ئىىۇ. دېىىدىم_ !ئىىىدۇق درسىىت ردىن ئوبىىدان ئەجەپ چېغىمىىىزدا كىچىىىك_ 

 !قى ي ياردەم ساڭا خالىساڭ مەتىن،_ قويدۇم، قوشۇپ بۇرۇن دېيىشتىن

 !بولسا ئۇنداق كېلە بولىدۇ،_ كېيىن، بىردەمدىن ئاندىن باشتا، دېدى_ نېمىشقا؟_ 

 چىقىشىقا  دۆڭىگە  قوزغىلىىپ  ئورنىىدىن  ماشىىنا  كېيىن، بىردەمدىن. ئىتتىردىم يۆلىنىپ

 لىېكىن . نىلگۈن بۇ تۇيغۇ غەلىتى . كەتتىم بولۇپ خوش مەن بەكرەك ئۇنىڭدىن باشلىغاندا،

 .سىقىلدى ئىچىم كۆر پ ماڭالىغانلىقىمىزنى ئازراق  كېيىن،

 .تارتتى تورمۇزىنى قول مەتىن، دېدى_ بولدى؟ نېمە_ 

 .تىنىۋاالي بىردەم! توختا_ 

 .قالىمىز كە _  مەتىن، دېدى_ بولە،_ 

 ئەمەس، نەرسىە  بىىر  چىاقلىق . ماڭالمىىدۇق  كىۆپ  لىېكىن  يۆلەندىم، قايتىدىن ماشىنىغا

 ئېلىۋاالي ئارام بىردەم يەنە ۋە ئالدىم ئارام بىردەم. كەتتى تۇيۇلۇپ تاشتەك بىر يوغان خۇددى

 ئىتتىردىم، دەپ، كەتمىسۇن يېنىپ كەينىگە ماشىنا. قويۇۋەتتى زىنىتورمۇ قول تۇراتتىم دەپ

 .توختىدىم يەنە لېكىن

 ئىتتىرمەيسەن؟ نېمىشقا_ دېدى،_ بولدى؟ نېمە_ 

 ئىتتىرمەيسەن؟ نېمىشقا سەن_ 

 !قالمىدى جېنىم مېنىڭ_ 

 ئالدىرايسەن؟ نەگە بولغاندا چاغ بۇ_ 

 بىللە بىلەن مەن قېتىم، بۇ. تىللىدى ۋە قويدى قاراپ سائىتىگە پەقەت. بەرمىدى جاۋاپ

 ۋە ئىتتىرىۋاتىمىز دۆڭگە ماشىنىنى بىز. ئىدى چاغلىق ئىلگىرلىشىمىزمۇ لېكىن ئىتتىردى، ئۇمۇ

 ئاخىرى. تۇراتتۇق جايىمىزدا تۇرغان ۋە قى تتى ئىتتىرىۋاتقاندەك تۆۋەنگە بىزنى گويا ماشىنىمۇ

 يېغىشىىقا يىىامغۇر. قويىۇۋەتتىم  قالمىغانىىىدى، جېىىنىم لىېكىن  ئىلگىرلىىىدۇق، قەدەم نەچىىچە بىىر 

 .ئولتۇردى يېنىمدا كەلدى، مەتىنمۇ. كىردىم ئىچىگە ماشىنىنىڭ باشلىغاندا

 .دېدى_ !بولە_ 

 .پاراڭلىشايلى بىردەم ئەمدى_ دېدىم،_ !بارارسەن ئەتە يېرىڭگە بارىدىغان_ 

 پاراڭلىشىمىز؟ نېمىنى_ 
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 چاقمىىاقتىن_ دېىىدىم،_ بولىىدى، كىىېچە ربىىى ئاجايىىىپ_ :ئانىىدىن تىىۇردۇم، جىىىم بىىىردەم

 قورقامسەن؟

 .ئىتتىرەيلى بىردەم يەنە بولە،_ دېدى،_ !مەن قورقمايمەن_ 

 بۇنى تىكەنلىشىدۇ، بەدىنى ئويلىغانسىرى ئادەم لېكىن_ دېدىم،_ !قورقمايمەن مەنمۇ_ 

 بىلەمسەن؟

 .دېمىدى نەرسە بىر

 .ئۇزاتتىم چىقىرىپ قاپنى دېدىم،_ چېكەمسەن؟ تاماكا_ 

 .ئىتتىرەيلى بىردەم بولە،_ دېدى،_ !چەكمەيمەن_ 

 كېىيىن  كەتكەندىن بولۇپ چىلىق-چىلىق ۋە ئىتتىردۇق ئىتتىرەلىگىنىمىزچە چۈشتۇق،

 لىېكىن  سىورىدىم،  قېىتىم  بىر يەنە ئىكەنلىكىنى قەيەر يەرنىڭ ئالدىراۋاتقان. كىردۇق ئىچىگە

 سورىۋېدى، غانلىقىنىدەيدى چاكال ئۈچۈن نېمە مېنى ئۇالرنىڭ ئورنىغا جاۋاپ

 !ئۇالر گۇي ر ساراڭ_ دېدىم،_ !بولمىسۇن كارىڭ_ 

 .بۇلىدىڭ ر بىللە مېنى_ دېدى،_ يۈرىدىكەنسەن، بىللە بىلەن ئۇالر لېكىن_ 

 ھەممىنىڭ ئۇ لېكىن دەۋىتەيمۇ، ھەممىنى: ئويلىدىم دەپمۇ دەۋىتەي ھەممىنى چاغدا شۇ

 ئۈچىۈن  بولمىغىانلىقى  ئېسىىمدە  ھەممىسى: گويا قى تتىم بىلمەيدىغاندەك ئىكەنلىكىنى نېمە

 تېپىۋالغىان  بېشىىنى  خىۇددى  چىۈنكى،  ئۈچىۈن؛  بىلمىگەنلىكىم باشلىشىمنى نەدىن ئەمەس،

 بېرىىپ  ھازىرال كېرەكتەك، تارتىشىم جازاغا بېرىپ گۇناھكارىنىمۇ گۇناھنىڭ تۇنجى ھامان،

 ئەسلەشىنى  جىنىايەتچىنى  جىتىۇن  ئۇ ئۈچۈن، خالىمىغانلىقى كۆڭلۈم بوياشنى قانغا قولۇمنى

 لېكىن بىلىمەن، كېرەكلىكىنى باشلىشىم ئۇنىڭدىن باشتا ئەڭ. قى تتى كەلمىگەندەك خالىغۇم

 كۈتۈپ ئەتىگەننى ئەتە نېىمىدەپ لېكىن. بېرىمەن سۆزلەپ ئەتىگەن ئەتە ساڭا! نىلگۈن مەن

 بىىلەن  مەتىىن  ىرھىاز  بىىز  نىى «ئانىادرل » بىۇ  شۇنداق، ئويلىدىم، دەپ ھازىرال، تۇرغۇدەكمەن،

 سېنى نىلگۈن، بارغاندا ئۆيگە سىلەرنىڭ چۈشۈپ بىللە پەسكە دۆڭدىن ئاندىن، ۋە ئىتتىرىمىز

 بىىلەن  كىىيىم  كېچىلىىك  رەڭلىىك  ئىاق  ئۈسىتۈڭدە  سەن چاغدا، شۇ مەن ۋە ئويغىتىدۇ مەتىن

 دەپ ھىازىرال  خەتەرنىى  كېلىىدىغان  بېشىڭغا سېنىڭ ئولتۇرغاندا، سېلىپ قۇالق گەپلىرىمگە

 ئۇالر كېتەيلى، كەل قاچايلى، بىللە كەل گۈزەلىم، قېلىشتى، دەپ كومۇنىس  سېنى: بېرىمەن

 يەر بىر ياشىيااليدىغان بىللە بىز دۇنيادا شۇنداقتىمۇ كۈچلۈك، بەك ئۇالر ھەم بار، يەردە ھەممە

 ...باردۇر يەر بىر تۇرۇپتىمەن ئىشىنىپ تۇرۇپتىمەن، ئىشىنىپ باردۇر،

 !ئىتتىرەيلى بولە_ 

 لېكىن قويۇۋەتتى، بەل ئۇ كېيىن بىردەمدىن. ئىتتەردۇق چۈشتۇق، ماشىنىدىن يامغۇردا

 بىر بۇ دەۋاتىمەنغۇ، لېكىن كۈچەپ، تېخىمۇ گويا ئۈچۈن، ئىشەنگەنلىكىم ئىتتەردىم، يەنە مەن
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 لىېكىن  قالىدىم،  توختىاپ  قالمىاي  ھىالىم . ئىدى ئېغىر تاشتەك قىيا بىر يوغان ئەمەس، ماشىنا

 چىقىپ ماشىنىغا ئۈچۈن كەتمەسلىك بولۇپ ھۆل. تۇراتتى قاراپ نەزىرىدە يىپلەشئە مەتىن

 ئولتۇرۇشۇمغا،

 پۇلنى ئۇ_ دېدى،_ !يۈرىيدىكەنسەن بىللە بىلەن ئۇالر لېكىن دەيسەنۇ، ساراڭ ئۇالرنى_ 

 .ئېلىۋالدىڭ ر ئۈچۈڭ ر ئەمەس، ئىككىسى ئۇ يالغۇز مەندىن

 !قالمايمەن قورقۇپ ھېچكىمدىن مەن. مايمەنقىل تەڭ تۈكۈمگە تال بىر ئۇالرنى_ 

 چاغدا، شۇ. ئەيىپلەۋاتاتتى مېنى تېخىچە قارىمىدى؛ قورققاندەك ماڭا

 قەسىەم _ دېىدىم، _ !مەتىىن  ئالمىىدىم،  تىيىنمىۇ  بىىر  مەن لىرادىن مىڭ ئىككى ئون ئۇ_ 

 .بېرەي قىلىپ

 ئاچقۇچى ىڭماشىنىن. كەلدى بوغۇۋەتكۈم تۇتۇپ. قىلمايتتى ئىشەنگەندەك ھېچ لېكىن

 يىراق ردا توال، دېگەن نېمە يول دۇنيادا! تاپتا شۇ بولسا بىلگەن ھەيدەشنى. ئىدى سېلىقلىق

 .دېڭىزالر ھەر شەھەرلەر، ھەر دۆلەتلەر، ھەر

 !ئىتتىرە چۈشۈپ بولە،_ 

. ئىتىتەردىم  چۈشىتۈم،  ماشىىنىدىن  يامغۇردا يېغىۋاتقان شارقىراپ ئويلىماي ھېچنىمىنى

 ھېرىىپ . تىۇراتتى  قىاراپ  بايۋەچچىلەردەك قويۇپ بېلىگە قوللىرىنى اتاتتى،ئىتتىرمەيۋ مەتىن

 ئۈچۈن، ئاڭلىتىش ئاۋازىمنى يامغۇردا. تارتمىدى تورمۇزىنى قول لېكىن توختىدىم، كەتتىم،

 :دېدىم دېگۈدەك ۋارقىراپ

 !كەتتىم ھېرىپ_ 

 .ئىتتىرەلەيسەن يەنە_ دېدى،_ !ياق_ 

 !كېتىدۇ يېنىپ كەينىگە_ ۋارقىرىدىم، دەپ_ !قويۇۋېتىمەن_ 

 مەن؟ سورايمەن كىمدىن ھېسابىنى پۇلنىڭ ئۇ_ 

 قى مسەن؟ مەلۇم ساقچىغا ئىتتەرمىسەم_ 

 سىۇنۇپ  كەتتىكىى،  ئاغرىپ شۇنداق بېلىم ۋە ئىتتەردىم ئازراق يەنە كەلمىۋېدى جاۋاپ

 شىىم بې-ئۈسى  . چىقتىم ماشىنىغا. تارتتى تورمۇزىنى قول ئاخىرى. قالدىم دەپ كېتەرمىكىن

 ئاسىىمان ۋە يەر بىىىردىن  ۋە يىىاقتىم تاماكىىا تىىال بىىىر. كەتكەنىىىدى بولىىۇپ چىلىىىق-چىلىىىق

 تىىۈۋىگى  بۇرنۇمنىىىڭ چاقمىىاق قورقۇنچلىىۇق يىىورۇپ پارت شىىتىن بىىىر پىىارالق ئىشەنگۈسىىىز

 .كەتتى چۈشۈپ ئىچىمگە دېمىم چۈشىۋېدى

 .مەتىن دېدى_ قورقتۇڭمۇ؟_ 

 ئاخىرى،. ىمقىلمىد گەپ. سورىدى يەنە. قىلمىدىم گەپ

 !مانا يەرگە، مۇشۇ نەق_ دىيەلىدىم،_ !چۈشتى يەرگە مۇشۇ_ 
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 !قورقما دېڭىزغا، تا بەلكى چۈشتى، يىراققا بەك_ دېدى،_ ياق،_ 

 .يوق ئىتتەرگۈم ئەمدى_ 

 يەرگە يىىېقىن بۇنىداق  ئەمىىدى! كىالۋا  ئۈچۈنمىۇ؟  قورققانلىقىىىڭ_ دېىدى، _ نېمىشىقا؟ _ 

 ىدىمۇ؟ئۆگەتم مەكتەپتە سىلەرگە. چۈشمەيدۇ

 .دېمىدىم نەرسە بىر

 !قورقۇنچاق نادان بىچارە: ۋارقىرىدى دەپ_ !قورقۇنچاق_ 

 .دېدىم_ قايتىمەن، ئۆيگە مەن_ 

 قىلىمىز؟ قانداق پۇلۇمنى لىرا مىڭ21 مېنىڭ بولسا ئۇنداق_ 

 ...قىلدىمغۇ قەسەم_ دېدىم،_ !تۇرسام ئالمىغان مەن_ 

 .بېرەرسەن دەپ ساقچىغا_ دېدى،_ ،بېرەرسەن دەپ باشقى رغا ئەتە گېپىڭنى بۇ_ 

 ئىتتىرىشكە يەنە چۈشۈپ، ماشىنىدىن ئاۋاي پ تىقىپ، ئارىسىغا مۈرىلىرىمنىڭ بېشىمنى

 ماشىىىنىدىن مەتىىن . سىىۆيۈند م كىۆر پ  كەلگەنلىكىمىزنىىى ئاخىرىغىا  دۆڭنىىىڭ باشىلىۋېدىم، 

 ىشىىمۇبېر مەدەت ماڭىىا بولۇۋېلىىىپ ئىتتىىىرگەن يالغانىىدىن ئۇنىڭغىىا لىىېكىن چۈشىىكەنىدى،

 كىۈ   ماڭىا  دەپ «بىولە  بىولە، »  بىويىچە  ئىادىتى  تۇرۇپ-تۇرۇپ پەقەت،. ئىدى خوشياقمىغان

 تىل ۋاتاتتى، يەنە كىملەرنىدۇر تىللىغان دەپ جاالپ بايىقى كېيىن، ۋە قى تتى بېرىۋاتقاندەك

 «سىىلەرگە » قىويىمەن  كۆرسىىتىپ  مەن چىۈنكى  قى تتى، كىشىدەك ئۈ  ئىككى ئۇالر لېكىن

 دېگىنىىىدەك، سىىەردارنىڭ ئەمەس، نىىېمە مەن چىىۈنكى قويىىدۇم، ئىتىىتەرمەي مەن. ىدەۋاتىاتت 

 قېتىم، بۇ لېكىن! مەن ئەمەس ماالي  شۇنداق،

 ماشىنىنى. بېرىمەن دېسەڭ ئالىمەن قانچىلىك سەن_ دېدى،_ يا؟-ئاالمتىڭ پۇل سەن_ 

 .بولغىنى بەرسەڭ  ئىتتىرىپ

 يۈرىكىم چىدىيالماي، ئاغرىقىغا ېلىمنىڭب. ئىتتىردىم قالغاچقا كىلىپ ئاخىرىغا دۆڭنىڭ

 توختىمىىاي ئىىۇ لىىېكىن توختىىىدىم، دەپ يېتىشىۋالسىىۇن ھىىاۋا ۋە قىىان ئىىاز بىىىر ئىىۆپكەمگە ۋە

 كۈچىۈمگە  ئىاخىرقى  ئەڭ! بېىرەرمىش  لىىرا  مىىڭ  ماڭىا . ھىۆركىرەيتتى  تىل يتتىى،  ۋارقىرايتتى،

 بىىزنىڭكىلەر  ۋە تتىىردىم ئى بوپتىۇ، . دېدى لىرا مىڭ ئىككى. ئىتتەردىم يەنە تۇرۇپ ئىشىنىپ

 ۋەدە ئىشىىىنىپ نىىېمەڭگە يەنە تۇرسىىا، كەتىىكەن سىىۈپۈر پ پىىاكىز-پىىاك پىىۇل رنى سىىەندىكى

 يەنە ئىىۇ لىېكىن  توختىىىدىم، ئۈچىۈن  ئىېلىش  ئىىارام بارغانىدا،  يولغىا  تىىۈز. دېمىىدىم  قىلىسىەن، 

 .قويمايۋاتىىاتتى  ئېلىىىپ پىسىىەنتىگىمۇ مېنىىى  ۋە تىل ۋاتىىاتتى: تاقەتسىىىزلەندى ئىىاچچىغ پ

 يەنە ئاندىن. ئويلىدىم دەپ مۇمكىن كېتىشى تىپىپ ماشىنىنى يەنە بەلكىم كېيىن بىردەمدىن

 ئاسىماننى  قىاراڭغۇ  قارىتىىپ،  يامغۇرغىا  يۈزىنى: قالدىم قورقۇپ قىلىۋېدى ئىش بىر ئاجايىپ

 قورقىۇپ  كەچكەنلەردىنمۇ ئەقلىمدىن. قى تتى تىل ۋاتقاندەك نى①ئۇ خۇددى تىل ۋاتاتتى،
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 دېىگەن  نىېمە  تۇرسىاڭ  دۆڭىدە  ئاسىمان، . ئىتتەردىم قورقۇپ سېلىشتىن ئوي پ يەنە كەتتىم،

 ۋە گۈر لدەشىىىلەر قورقۇنچلىىۇق  يەنە ۋە يورۇغانىىدا  ھىىاۋارەڭ  يەنە ۋە گۈر لدىگەنىىدە  يىىېقىن، 

 كىرىشىىكە ئېقىىىپ ئاغزىمغىىا ماڭلىيىمىىدىن ۋە چاچلىرىمىىدىن يىىامغۇر، كۆپكىىۆك ئىشەنگۈسىىىز

 چاقمىاقنى  چېقىۋاتقىان  جىىق  بارغانسىېرى  خىۇدا،  ئىاھ . مەن ىمئىتتەرد ئىتتەردىم، باشلىغاندا

 ئوخشىاش  قۇلغىا  قارىتىىپ،  يەرگە يىۈز منى  تىقىىپ،  ئىچىمىگە  بېشىمنى ئۈچۈن كۆرمەسلىك

 مېنىى  ھىېچكىم  تىاپ،  شىۇ  بىچىارىمەن  بىىر  قالغىان  مەھىرۇم  خىياللىرىىدىن  بارلىق ئىتتەردىم،

 گۇناھتىن ۋە جىنايەت مانا، قارا تىمەن،ئىگىۋا بويۇن چۈنكى جازالىيالماس، ۋە ئەيىپلىيەلمەس

 خىىىل بىىىر غەلىىىتە باشلىغانسىىېرى مېڭىشىىقا تېىىز ماشىىىنا ۋە يۈگىىۈرگەنچە. يىىوق خەۋىرىممىىۇ

 ررلنىىىى چىقىۋالغانىىىىدى، ماشىىىىنىغا مەتىىىىن. ئىتتىرىىىىۋاتىمەن قىلغىىىا  ھىىىېس جۇشىىقۇنلۇق 

 ۋاتقىانلىقىنى تىل  ھىۆركىرەپ  تىېخىچە  قىاراپ،  سىىرتقا  دەرىزىىدىن  ئوچىۇق  ۋە باشقۇرۇۋاتاتتى

 ئاتلىرىنى خوتۇن ردەك،-ئەر بىلمىگەن كوتۇلدىشىۋاتقانلىقىنى ئۈچۈن نېمە تۇراتتىم، ئاڭ پ

 كىىىۆكنى گويىىىا.  تىل ۋاتقانىىىدەك نىمىىىۇ①ئىىىۇ  لىىىېكىن ھارۋىكەشىىىتەك، قېىىىرى تىللىغىىىان

 شىرىك ھاقارىتىگە-تىل ھېچكىمنىڭ مەن كىمسەن؟ سەن! ئەمەستەك ②ئۇ گۈلد رلىتىۋاتقان

 .ئەمدى ئىتتەرمەيمەن توختىدىم، مەن! بولمايمەن

 كېتىۋاتقىان،  ئىۆزى  بىىلەن  ئۆزى. ماڭدى ئۆزى بىردەم ماشىنا بولسىمۇ شۇنداق لېكىن

 قاراپ كېتىشىگە يىراق پ ئاستا-ئاستا قارىغاندەك، كېمىگە قارا بىر قورقۇنچلۇق ۋە جىمجى 

 ئېسىمگە قاراپ ماشىنىغا انكېتىۋاتق ئۆزى بىلەن ئۆزى. قالغانىدى پەسىيىپ يامغۇرمۇ. تۇردۇم

 ئىككىمىزنىى  دەپ كەتمىسىۇن  تېگىىپ  ماڭا جازانى بولۇۋاتقان بەرمەكچى گويا،③ئۇ: كەلدى

 توختىاپ  ماشىىنا  كېىيىن  ماڭغانىدىن  ئاز بىر يەنە لېكىن باراتتى، ئايرىۋېتىپ بىرىمزدىن-بىر

 .كۆرد م چىققانلىقىنى سىرتقا مەتىننىڭ يورۇغاندا، ئاسمان. قالدى

 !ئىتتىرىسەن ماشىنىنى يەرگە، بۇ كەل_ ھۇۋلىغاندەك، ۋارقىرىدى دەپ_ ەن؟نەدىس_ 

 .قىلمىدىم مى 

 !قا  قېنى، قاچە ئوغرى، نومۇسسىز_ قاراپ، قاراڭغۇلۇققا ۋارقىرىدى دەپ_ !ئوغرى_ 

 .باردىم يېنىغا يۈگۈر پ ئاندىن. تىترەۋاتاتتىم سوغۇقتا. تۇردۇم جىم جايىمدا بىردەم

 .ۋارقىرىدىم دەپ_ ورقمامسەن؟ق ئال ھتىن سەن_ 

 .ۋارقىرىدى دەپ_ قىلىسەن؟ ئوغۇرلۇق نېمىدەپ قورقساڭ سەن_ 

 بىر بېرەر جاجاڭنى. تىل يسەن ئۇنى قاراپ يۇقىرىغا سەن_ دېدىم،_ !قورقىمەن مەن_ 

 .كۈنى

 چاققانىدا  چاقمىاق  شىۇنداقمۇ؟  قورقتۇڭ، چاقماقتىن باياتىنقى_ دېدى،_ !نادان كالۋا_ 

 كېتىسىىەن، قورقىىۇپ بورانىىدىن يىىامغۇردىن، مىىازارلىقتىن، كۆلەڭگىسىىىدىن، ڭدەرەخلەرنىىى
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: بېىرەي  دەپ سىاڭا  مەن! نادان سەن؟ سىنىپتا قانچىنچى! تۇرۇپ ئادەم چوپچوڭ شۇنداقمۇ؟

 .دەيمەن بېرىمەن لىرا مىڭ ئىككى ساڭا. بۇنى ئىتتىرە ئەمدى، كەل ماقۇلمۇ؟! يوق خۇدا

 ئۆيگىمۇ؟ ىلەرنىڭس_ دېدىم،_ بارىسەن؟ نەگە كىيىن_ 

 دۆڭدىن ماشىنا قويىمەن، ئاپىرىپ بولسا بارغۇڭ نەگە_ دېدى،_ ئاپىرىمەن، سېنىمۇ_ 

 !ماڭسۇن بىر ئاھ، پەسكە،

 ئەمەس، ئاچچىقلىنىىپ  خىۇددى  قېتىم بۇ ۋە چىقتى ماشىنىسىغا ئۇ. نىلگۈن ئىتتەردىم

 .ىدىتىلل ھارۋىكەشتەك تىللىغان ئۈچۈن قالغانلىقى ئادەتلىنىپ ئاتلىرىنى

 يەرگە چۈشىىدىغان  پەسىكە  دۆڭدىن باشلىغاندا مېڭىشقا تېز ماشىنا كېيىن بىردەمدىن

 پىكىر بىر مۇنداق ئەقلىمگە ۋە ئويلىدىم ئالىدىغانلىقىنى ئوت ماشىنىنىڭ ۋە قالغانلىقىنى ئازال

 پارنى چىقىمەن، ماشىنىغا! بوپتۇ بىزار زېرىكىپتۇ، ھەممىسىدىن مەتىنمۇ: بولدى كەلگەندەك

 يەرگە بىىر  باشىقا  يىاكى  كېتىمىىز،  يىراق رغىا  بىلىلە  ئېلىپ، سېنى ئاندىن. ئىسىنىمىز چىدۇ،ئا

 موتۇردىن باشلىغاندا، چۈشۈشكە پەسكە دۆڭدىن ماشىنا لېكىن. كېتىمىز ئېلىپ بېشىمىزنى

 جىمجىتلىقىى  غەلىىتە  يولدىكى ئاسفالى  ھۆل چاق رنىڭ پەقەت چىقمىدى، ئاۋاز ھېچقانداق

 دېىدىم،  چىقىىۋاالي  ئىات پ  ماشىىنىغا  يېتىشىتىم،  يۈگۈر پ ھامان شۇ. اراتتىب كېتىپ بىلەن

 .قۇلۇپ نغانىدى ئىشىك لېكىن

 توختىا ! ئېلىىۋال  مېنىمىۇ  ئىا ، ! قاپتۇ قۇلۇپلىنىپ ئىشىك مەتىن، ئا _ دېدىم،_ !ئا _ 

 تىل شىىقا بىىىلەن غەزەپ يەنە چىىۈنكى قى تتىىى، ئاڭلىمىغانىىدەك ئىىاۋازىمنى لىىېكىن! دەيىىمەن

 ھاسىراپ ۋارقىراپ، قالىدىغاندەك بوغۇلۇپ ئۇرغىنىمچە، ئەينىكىنى ماشىنىنىڭ. لىغانىدىباش

 ئىۆتمەي   ھايىال  جىانىۋار  چىاقلىق  ئىۇ  لىېكىن  بىاقتىم،  يۈگىۈر پ  ياندىشىپ يۈگۈرەلىگىنىمچە

 نە ماشىنا، نە يۈگۈرد م، كەينىدىن جارقىراپ_ ۋارقىراپ شۇنداقتىمۇ. كەتتى ئۆتۈپ مەندىن

 ھالدا يورۇتقان ئاراملىرىنى-باغ ۋە ھوي  ياندۇرۇپ، جىممىدە چىراقلىرىنى. ىدىتوختىم مەتىن

 بولغانغا غايىپ كۆزدىن چۈشۈپ، تەرەپلەرگە تۆۋەن تاكى قايرىلىپ، تولغىشىپ ئەگىملەردە ۋە

 .قالدىم تۇرۇپ قاراپ توختىدىم، ئاندىن. يۈگۈرد م كەينىدىن ماشىنىنىڭ قەدەر

 .ئويلىدىم

 سىىېنىڭ: كەلىدى  ئەقلىمىگە  باشىلىغاندا  تېگىشىكە  بىىرىگە -بىىر  لىداپ جاقى ئېڭەكلىىرىم 

 دەپ ئىسسىناي قايتتىم،. تەرىپىدە بىر يەنە دۆڭنىڭ قالدى، يەردە ئاشۇ نىلگۈن، پ ستىنكاڭ

 ئۈچۈن كەتكەنلىكى چاپلىشىپ ئېتىمگە كۆينىكىم لېكىن چىقتىم، يۈگۈر پ دۆڭگە_ ئارقىغا

 قويۇپ يەرگە مۇشۇ مەن. تۇراتتى چىقىپ-كىرىپ  رغائېرىقچاق پۇتلىرىم. بولمىدى پايدىسى

 ھىاۋا . باشلىدىم يۈگۈر شكە يەنە تاپالماي پ ستىنكىنى كېلىپ يەرگە ئويلىغان دەپ قويغان

 كەتكەنلىكىىم  تىوڭ پ  ئەمەس، ئۈچۈن كەتكەنلىكىم قورقۇپ كەتكەندە، يورۇپ گۈلد رلەپ
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 ھىېس  يەنە ئىاغرىقىنى  بېلىمنىىڭ  انىدا قالغ يېتىشىمەي  نەپىسىم. كېتىۋاتاتتىم تىترەپ ئۈچۈن

 قارايتتىم، توختاپ بىر ماڭدامدا چىقىۋاتاتتىم، چۈشۈپ يۈگۈر پ تۆۋەنگە يۇقىرىدىن. قىلدىم

 .تۇراتتى يوق پ ستىنكا لېكىن

 قېىتىم  قىانچە  پەسىكە  دۆڭدىن قەدەر تاپقانغا پ ستىنكىنى ئۆتمەي ھايال تۇغۇپ كۈن

 دەپ كېىتەي  ھوشىۇمدىن  تىتىرەكتىن  ۋە ارغىنلىقھى . ئەسىلىيەلمەيمەن  چىققىنىمنىى  چۈشۈپ

 ئۆتۈپ دەپ ئەمەس بۇ چۈشۈپ كۆز م قېتىم قانچە دەپتەرنىڭ ۋە پ ستىنكا ناكەس ئۇ قالغاندا

 بىىلەن  مەن بىرسىىنىڭ  چېغىمىدا  چۈشىەنگەن  ئىكەنلىكىنىى  بىرى كۆلەڭگىلەرنىڭ كەتكەن

 قىۇل  ماڭىا  ۋە قويغىان  پيوشىۇرۇ  نەرسىسىىنى  ھەمىمە : قىلىدىم  خىيىال  ئوينىغىانلىقىنى  ئويۇن

 چىرايىنى ئامېرىكا ھېجىقىز نىڭ Best of Elvis. قى تتى باردەك بىرى ياشاتقۇزغان ھاياتىنى

 يەر. ئىىىدى كەتىىكەن بولىۇپ  خېمىىىر يىامغۇردا  ئۇنىڭسىىىزمۇ. كەلىدى  چەيلىۋەتكىىۈم دەسسىەپ 

 !بېرىمەن ساڭا دەسسىۋەتمىدىم، لېكىن! يۇتسۇن يەر ھەممىڭنى يۇتسۇن، يەر يۇتسۇن،

 يېڭىى  چىقىۋاتىاتتى،  دۆڭىگە  ماشىنىسىى،  ئەخىلەت  خەلىلنىڭ ماشىنا، تۇنجى بۈگۈنكى

 باغ رغىا  يولىدىن  مەن تىۇراتتى،  چۈشىۈپ  كەيىنىگە  نىۇرلىرى  قىزىىل  قۇياشنىڭ كۆتۈر لگەن

 ئانام كىچىكىمدە ئۆتۈپ، ئەگىپ تۈۋىدىن تامنىڭ چىقتىم، يولغا بارىدىغان مازارلىققا. كىردىم

 بادام ئىدى، بار جايىم بىر كونا مېنىڭ يەردە بۇ. ماڭدىم بىلەن يولى چكەئۆ ئۆتىدىغان بىلەن

 .ئارىسىدا دەرەخلىرىنىڭ ئەنجۈر ۋە

 دەپتىرىدىن فارۇقنىڭ لېكىن. بولدى تەس تاپماق قۇرۇقلىرىنى يىغدىم، چاۋار -ئوتۇن

 كۆكىۈ   كۆرمەيدىغان، ھېچكىممۇ. تۇتاشتۇرالىدىم ئوتنى يىرتىۋېدىم تېپىپ ۋاراق قانچە بىر

 كىاۋچۇك  پۇتلىرىمىدىكى  سىالدىم،  ئىشىتىنىمنى  كىۆڭلىكىمنى، . تىۇراتتى  چىقىپ تۈتەك-ئىس

 بەك ئىوت  ئىسسىىق . تىۇردۇم  پېتىى  شىۇ  كىىردىم،  دېگىۈدەك  ئىچىگە ئوتنىڭ بىلەن كەشلىرىم

 تۇرغىان  كىلىىپ  تەپتىى  تەرەپىتىن  ئاسىتى  سىالدىم،  نەزەر گەۋدەمگە ھۇزۇرلىنىپ. خوشياقتى

 يالقۇن رنىڭ نېمەمنىڭ بىر! قورقمايمەن ھېچنىمىدىن مەن قىپيالىڭا ؛ ئىچىدە يالقۇن رنىڭ

 ئەركەكنىىڭ  بىر باشقا خۇددى گەۋدەم. قىلدىم تاماشا تۇرىشىنى ئاشۇنداق يەردە، ئۇ ئىچىدە،

 دېگەن مەن: ئويلىدىم! ساداقتەك چۆيۈندەك، ساغ م، كۆيگەن، ئاپتاپتا: تۇراتتى گەۋدىسىدەك

 ماڭىا  تۈتىسۇن، يالقۇندا تۈكلىرىم! قورقۇڭ ر مەندىن كېلىدۇ، ىشئ ھەر قولۇمدىن ئەركەك،

 ئىچىىدىن  يىالقۇن  ئۈچىۈن  ئۇلغىايتىش  ئىوتنى  كېىيىن  تۇرغانىدىن  بىىردەم . بولمايدۇ ئىش بىر

 مۇزلىدى، ئەندىكىپ كاسام ئۇرۇلدى، شامال بىر سۆر ن ئىزدەۋاتاتتىم، چاۋار -ئوتۇن چىقتىم،

. قورقىىدۇ  ئىۇالر : ئەمەسىمەن  ھېجىقىز دەيمەن، مەن،ئەمەس كىشى خوتۇن: كەلدى ئەقلىمگە

 قاراپ نېمەمگە بىر ھېلىقى كىرىپ ئىچىگە كېيىن، يالقۇنلىغاندىن يېڭىۇاشتىن ئوت. ئويلىدىم
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 دۆلەتلەرنىىى، باشىىقا ئىىوتنى، قورقىىۇنچنى، ئۆلىىۈمنى، ئىشىىلىرىمنى، قى اليىىدىغان: ئويلىىىدىم

 .درزاقنى ئىسياننى، شەيتاننى، دۆلەتنى، بايراقنى، قۇل رنى، بىچارىلەرنى، قۇرال رنى،

 تۇتىۇپ  ئوتقىا  قەغىزىنىى  كىارتون  كەتىكەن  بولىۇپ  خېمىىردەك  پ سىتىنكىنىڭ  ئاندىن،

 بىىر  قىۇرۇقراق  ئويلىغىا   ھەممىسىنى، ئۇالرنى،. كەيدىم قۇرۇتتۇم، كىيىملىرىمنىمۇ. قۇرۇتتۇم

 .ياتتىم ئۇزىنىپ بۇلۇڭدا

 لېكىن بىلەتتىم، كۆرگەنلىكىمنى چۈش مدائويغانغىنى. كېتىپتىمەن ئۇخ پ ھامان شۇ

 خېلىىى  قۇيىىاش. نەرسىىىدەك  بىىىر ئىسسىىىق . بىلمەيتىىتىم كىىۆرگەنلىكىمنى  نىىېمە چۈشىىۈمدە

 گىاڭگىراپ  سىەل . بەلكىىم  يىوق  ۋاقى . چاپتىم تۇردۇم، ئورنۇمدىن دەرھال. كۆتۈر لگەنىدى

 .كېرەك بولسام قالغان

 دۆڭىىدىن ئىلىىدام-ئىلىىدام نئالدىىىدى ئۆينىىىڭ بىزنىىىڭ پ سىىتىنكاڭ، سىىېنىڭ قولۇمىىدا

 توپىنىڭ كىشىلەر يەكشەنۇىلىك كېتىشىۋاتقان ئالدىراپ ساھىلغا يېنىمدىن چۈشۈۋاتقىنىمدا،

 نە دادام، نە: كۆرمىدى ھېچكىم ئۆيدىكىلەردىن. ئۆتۈشىۋاتاتتى يېنىمدىن ماشىنىلىرى غەلىتە

 قۇرت پ كېيىن ردىنيامغۇ تاھسىن ر. ئىدى قايرىۋىتىشكەن پەردىلەرنى. كۆر نمەيتتى ئانام

 پارچى تتىم؛ لىرانى 511 كىرگەندە، مەھەللىگە. يىغىۋاتاتتى گى س ئالدىراش دەپ، كەتمىسۇن

 چىاي  بىىلەن  بولكىا  كېسىىم  بىىر . بولىىدۇ  ئوچىۇق  دۇكىان ر  يەردىكىى  بىۇ  كىۈنلىرى  يەكشەنۇە

 بىرى يەنە يېشىل، بىرى: قارىدىم چىقىرىپ تارغاق رنى يانچۇقىمدىن ئىچكە  چاي. بۇيرۇتتۇم

 .تۇرۇپتۇ كۆر پ ئال ھ. قىزىل

. ئايدىڭلىشىىدۇ  گۇنىاھ  ۋە جىنىايەت  بەرسىەم  سۆزلەپ ھەممىنى. دەيمەن گەپنى ھەممە

 سىەن، . نىلگىۈن  قالىسىەن  چۈشىنىپ ئىكەنلىكىمنى كىم مېنىڭ. قالمايدۇ چۈشۈپ ھېچنىمە

 قىاراڭ رچۇ . ەنئەمەسىم  قۇل قالىسەن، دەپ ئەسلىدە، ئىكەنسەن ئادەم بىر باشقىچە تامامەن

 ئۆز منىىىڭ-ئىۆز  ئاشىقىنى،  لىرانىىڭ  511 يانچۇقۇمىدا  قىلىىۋاتىمەن،  ئىشىىمنى  خالىغىان  ماڭىا، 

 توپلىرى، دېڭىز قولۇڭ ردا بارىسىلەر، كېتىپ ساھىلغا! ئەپەندىسى خوجايىن خوجايىنىمەن،

! بايقۇشسىلەر رسىلە بالى ر، ئەرلەر، يېنىڭ ردا كەشلەر، ساپما غەلىتە پۇتۇڭ ردا بار، سومكى ر

 لىىىېكىن ئوي ۋاتىسىىىىلەر، كۆرەلمەيۋاتىسىىىىلەر؛ لىىىېكىن قاراۋاتىسىىىىلەر،! چۈشەنمەيۋاتىسىىىىلەر

 بولىىىىدىغانلىقىمنى كىىىم  چۈشىىىەنمەيۋاتىدۇ، ئىكەنلىكىمنىىى  كىىىىم مېنىىىڭ ! بىلمەيۋاتىسىىىلەر 

-ھىۇزۇر  ماڭغان، ساھىلغا! يىرگىنىشلىك: ئۇالر بەتتەر كورالردىنمۇ چۈنكى بىلمەيۋاتىسىلەر؛

 باش ش، يولغا توغرا ھەممىسىنى بۇالرنىڭ! كىشىلەر يىرگىنىشلىك چۈشكەن، د م ھاالۋەتكە

! بار قامچام بىر مېنىڭ: قاراڭ ر ماڭا! بار زاۋۇتىم بىر مېنىڭ: ماڭا قاراڭ ر. قاپتۇ ماڭا دېمەك

 تۇرغىان  مىغىلىداپ  كىشىىلەر  ئارىسىىدىن  توسىاق رنىڭ  سىىم . خوجىايىن  كاتتا خوجايىنمەن،
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 كېيىن كۆرەلمىگەندىن ئارىسىدا توپى كىشىلەر ئۇ خانىم، نىلگۈن سىزنى ۋە قارىدىم ىلغاساھ

 .ئويلىدىم دەپ كەلمەپتۇ مۇستافامۇ چۈنكى،. كەلدى ئەقلىمگە

 سىز كۆر پ، مېنى پاپا، دەيدۇ كەپتۇ، ئەپەندىم بىر. بارىمەن كېتىپ ئۆيىڭىزگە ماڭدىم،

 ئۇنداق ساالپەتلىكمىكەن، دەيسەن، شۇنداقمۇ،. خانىم نىلگۈن ئىكەن، كۆر شمەكچى بىلەن

 بەلكىم كېتىۋاتقا ،. كىرىمەن ھازىرال مەن ئەپەندى، رەجەپ باش ڭ مىھمانخانىغا ئۇنى بولسا

 سەپسىىېلىپ ئەتراپقىىا دەپ قىىاالرمىز ئۇچرىشىىىپ يولىىدا چىققانىىدۇ، ئۆيىىدىن ئەمىىدى نىلگىىۈن،

 كېلىىپ  ئىشىىكىگە  ھويلىڭىزنىڭ. ىمخان ھۆرمەتلىك ئۇچراتمىدىم سىزنى لېكىن قاراۋاتاتتىم،

 دۆڭگە ئوخشاش قۇلغا كور ۋە ئەخمەق بىر كىمنىڭ يامغۇردا كېچىدە، مەن: قارىدىم توختاپ

 نەدە؟ «ئانادرل». تۇراتتى يوق ھويلىڭىزدا ماشىنا كەتكەن ئۇنتۇپ چىقارغانلىقىنى ئىتتىرىپ

 ئىىاۋارە ھېچكىمنىىى ئەمەس، ئىشىىىككە چىىوڭ پەلەمپەيلىىىك ۋە كىىىردىم ئىشىىىكتىن ئويلىغىىا 

 قاراپ ئىشىكىگە ئاشخانا ئۈچۈن بولغانلىقىم ئەپەندى ساالپەتلىك بىر كەلمەيدىغان قىلغۇسى

 ئاشخانا. ئوخشاش چۈشكە. تۇرۇپتۇ ئېسىمدە تاشلىرى تامنىڭ سايىسى، ئەنجۈرنىڭ. ماڭدىم

 بىۇ  ى،ئەپەنىد  رەجەپ دەيىمەن،  مىالىيىمۇ،  ئۆينىڭ بۇ سىز: كۈتتۈم بىردەم چەكتىم، ئىشىكىنى

 بۇرۇن دەيمەن، خانىمنىڭغۇ گۈزەل بىر تۇرىدىغان ئۆيدە بۇ تارغاق، يېشىل بۇ بىلەن پ ستىنكا

 قويغىلى قويۇپ ئۇالرنى دەيمەن، ئەمەس، مۇھىم ئانچە بۇ ھازىر قىسقىسى، تونۇيتتۇم، ئازراق

 تاغىا  رەجەپ: ئويلىىدىم  كېىيىن  سىاقلىغاندىن  بىىردەم . يوق نىيىتىم ھېچۇىر باشقا كېلىۋېدىم،

 شىۇنداق،  چۈشىتەك، ! يىوق  ھىېچكىم  ئۆيىدە  بەلكىىم . يوق ئۆيدە كېرەك، بولسا كەتكەن بازارغا

 !كەتتىم شۈركۈنۈپ

 ئاشخانىغا غىپپىدە مۈشۈكتەك. ئېچىلدى ئاستا ئىشىكى ئاشخانا بېسىۋېدىم تۇتقۇچىنى

 ەشىمك كاۋچۇك پۇتۇمدا ۋە ئىدى يوق ھېچكىم. كەلدى ئېسىمگە تۇراتتى، پۇراپ ياغ. كىردىم

 چىققىان  پەلەمىپەيلەردىن  كەتىكەن  چىقىىپ  يۇقىرىغا تولغىشىپ يېنىدىن كۈپنىڭ  بولغاچقا،

 ۋە تاپتىا  شىۇ  كىۆلەڭگىمەن  بىىر  يىۈرگەن  كېزىىپ  ئىچىىدە  چۈش. تۇيمىدى ھېچكىم چېغىمدا

 پۇراۋاتقانىدا  چىۈنكى  ئويلىىدىم،  دەپ چىېغىم  قېلىۋاتقىان  دەپ چىۈش  بەلكىىم  ئۇيقۇسىىزلىقتىن 

 بىر ھەقىقەتەن: دەۋاتاتتىم پۇرايدىكەن مۇشۇنداق ئىچى ئۆيلىرىنىڭ ېمەك،د: كەلدى ئەقلىمگە

 .دەيمەن كەلدىم مەن! ئۆيدەك

 شۇ: قارىدىم. ئاچتىم ئاستا بىرىنى ئىشىكلەرنىڭ يېپىقلىق چىققاندا، قەۋەتكە ئۈستۈنكى

! ئۇخ ۋاتىىدۇ  چۈمكىلىىپ  يوتقانغىا  مەتىىن،  مانىا : گەۋدىسىىنى  يىرگىنىشىلىك  تونۇدۇم ھامان

 ئىىۇنى. ئويلىىىدىم دەپمىىۇ دېىىدى يىىوق، خىىۇدا ۋە ئويلىىىدىم دەپ ماڭىىا، قەرز لىىىرا مىىىڭ ئىككىىى

 ئاسىتا  ئىشىىكنى . قالىىدۇ  ئىىزى  بارمىاق : ئويلىدىم توختىدىم،. بىلمەيدۇ ھېچكىم بوغۇۋەتسەم

 .كىردىم ئۆيگە بىر يەنە ئىشىكتىن تۇرغان ئوچۇق ۋە ياپتىم
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 قويۇلغان تاش پ ئۈستىگە كارىۋاتنىڭ  قااليمىقان ۋە شىشىدىن ئۈستىدىكى ئۈستەلنىڭ

 ئىوي پ  ھىېچ  ۋە چىقىتىم  يەردىنمىۇ  ئىۇ . بىۇ  ھوجرىسىى  فارۇقنىىڭ : بىلىدىم  ئىشتاندىن يوغان

 دادامنىى  تامىدىكى  ھالدا ئەندىككەن ئاچقىنىمدا، ئىشىكىنى ئۆينىڭ بىر يەنە ئولتۇرماستىن 

 غەزەپ گويىا  ماڭىا  ئىچىىدىن  جاھازىنىڭ ئىدى، ساقاللىق دادام ئىش، ئاجايىپ گويا؛ كۆرد م

 كىالۋا  بىىر  چىققان ئۇچىغا سەن ئىسى ، ئاھ، ۋە تۇراتتى قاراپ ئۈمىدسىزلەنگەندەك ۋە بىلەن

 ئىاڭ پ،  ئىاۋازىنى  خوتۇننىىڭ  قېىرى  خىرىلىدىغان  كېىيىن، . قورقتىۇم . دەۋاتاتتى ئىكەنسەن،

 .چۈشەندىم ئىكەنلىكىنى كىم ئۆيدىكىنىڭ ۋە تامدىكىنىڭ

 ئۇ؟ كىم_ 

 ئارىسىغا يوتقاننىڭ پۈر ش – پۈر ش ۋە قارىدىم ئېچىپ بىردەم ئىشىكنى ەنى ،ي لېكىن،

 .ياپتىم دەرھال ئىشىكنى كۆر پ قۇالق رنى يوغان ۋە چىراينى پۈر ش-پۈر ش چۈمكەلگەن،

 رەجەپ؟ سەنمۇ رەجەپ،_ 

 ئالدىدا ئىشىكنىڭ ۋە باردىم تۈۋىگە ئۆينىڭ چەتتىكى ئەڭ يۈگۈر پ چىقارماي تىۋىش

 ئاڭ پ؛ ئاۋازنى ئۇ يەنە چېغىمدا تۇرغان كۈتۈپ ىنىمچەتىترىگ

 ئۇ؟ كىم رەجەپ، دەۋاتىمەن ساڭا سەنمۇ؟ ئۇ رەجەپ،_ 

 نىلگىۈن  يوقكەنسىىز  ھىوجرىڭىزدا  سىىزمۇ : قالىدىم  ھەيىران  ۋە كىىردىم  ئۆيگە ھامان شۇ

 ئىىىز ۋە پۇرىىدىم  ھىىىدىنى ئېچىىپ  يىىاپقۇچنى يېپىلغىان  ئۈسىىتىگە كارىۋاتنىىڭ  بىىوش! خىانىم 

 مېنىىى خىىۇددى ئىىاۋاز، قېىىرى ئىىۇ چىىۈنكى قويىىدۇم، يېپىىىپ دەرھىىال ئۈچىىۈن رماسىىلىققالدۇ

 .ۋارقىراۋاتاتتى يەنە دېگەندەك مالتىلىمىسۇن

 رەجەپ؟ يەردە ئۇ بار كىم. دەۋاتىمەن ئۇ، كىم_ 

 ھېدى نىلگۈننىڭ ۋە الۋانتا: پۇرىدىم ئېلىپ كىيىمىنى كېچىلىك ئاستىدىن ياستۇقنىڭ

 پ سىتىنكا  ۋە قويدۇم ئاستىغا ياستۇقىنىڭ قات پ، ۋالمىغاندەكپۇرى خۇددى ئاندىن. كەلدى

 نىلگۈن، ئۈستىگە كارىۋىتىڭنىڭ يەرگە، مۇشۇ: ئويلىدىم دەپ قوياي قويۇپ تارغاقنى بىلەن

 قالىسىەن  چۈشىنىپ چېغىڭدا كۆرگەن يەردە بۇ تارغاق رنى. قوياي قويۇپ قويىمەن، قويۇپ

 قويىۇپ  لىېكىن . كىۆرىمەن  ياخشىى  سىېنى  ۈرد م،يى  پېيىڭىدە  بېىرى  كۈندىن نەچچە: نىلگۈن

 تۈگىسۇن مەنمۇ قى تتى؛ تۈگەيدىغان ئىش ھەممە بولسام، قويغان قويۇپ چۈنكى قويمىدىم؛

 :توۋالۋاتاتتى يەنە لېكىن ئىش، ھەممە تۇراتتىم، دەپ بوپتۇ،

 !رەجەپ دەۋاتىمەن ساڭا رەجەپ،_ 

 مومىسىى  بىلگەنىىدىم،  ازدىنئىاۋ  تىرىقشىىغان  ئاسىتا  چىۈنكى  چىقىتىم،  دەرھىال  ئۆيدىن

 كەينىمىىدىن، چۈشىۈۋېتىپ،  ئىتتىىك  پەلەمپەيىدىن . كېىىرەك بولسىا  تۇرۇۋاتقىان  كارىۋېتىىدىن 

 .ئاڭلىدىم ئۇرغانلىقىنى تېشىۋېتىدىغاندەك يەرنى بىلەن ھاسىسى ۋە ئاچقانلىقىنى ئىشىكىنى
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 !رەجەپ دەۋاتىمەن، رەجەپ_ 

 بولىىدى بۇنىىداق : توختىىىدىم كېتىۋېتىىىپ چىقىىىپ كىىىردىم، ئاشىىخانىغا قىلىىىپ غىىىپ

. تىۇراتتى  كىورا  بىىر  تۇرغىان  كۆيىۈپ  ئىوت  سۇس ئاستىدىن ئۈستىدە، ئوچاقنىڭ. قىلمايمەن

 چىقتىم،. تولغىدىم تەرىپىنىمۇ بىر يەنە ئاندىن. ئۇلغايدى ئوت تولغىدىم، قۇلىقىنى ئوچاقنىڭ

 .قالدى چاال ئىش: ئويلىدىم

 كېلىىپ،  سىاھىلغا  ۋە ماڭىدىم  ئىلىدام -ئىلدام ئويلىغا  دەپ پەلەك پەرۋايىم ھەرقاندىقىغا

 كىۆرد م  قېىتىم  بىۇ  ئىچىىدە،  كىشىىلەرنىڭ  ئارىسىدىن، توساق رنىڭ سىم قىلغىنىمدەك، پەرەز

 بېرىىىۋىتەي، پ سىىتىنكىڭىزنى بىىىلەن تىىارغىقىڭىز! خىىانىم نىلگىىۈن تۇرۇپسىىىز، ئەنە سىىىزنى،

 باياتىن دېمەك،. ۋاتاتتىقۇرۇتۇ بەدىنىنى. قورقمايمەن ھېچكىمدىن مەن! ئىش بۇ تۈگىسۇن

 .ئويلىدىم. كەلمەپتۇ يوق، مۇستافا. ئىدىڭىز دېڭىزدا

 .ئىدى بار خېرىدارالر باشقا. باردىم دۇكىنىغا باققالنىڭ بېقىپ ساق پ بىردەم

 .دېدىم_ !ئېلىۋېتە بىرنى تىن«جۇمھۇرىيەت»_ 

 .زساتمايمى ئەمدى_ تۇرۇپ، قىلىپ قىپقىزىل چىرايىنى باققال دېدى_ !يوق _

 سىىاھىلدىن خىانىم  نىلگىىۈن سىىزمۇ،  كېىيىن  سىىاقلىغاندىن بىىردەم . دېمىىىدىم نىېمە  بىىر 

 :سورىدىڭىز كۈنىدىكىدەك ھەر ۋە كەلدىڭىز

 .بېرىڭە بىرنى تىن«جۇمھۇرىيەت»_ 

 .ساتمايمىز ئەمدى_ باققال، دېدى_ يوق،_  لېكىن،

 ئىدىڭىزغۇ؟ ساتقان تۈنۈگۈن_ نىلگۈن، سەن دېدىڭ_ نېمىشقا؟_ 

 چۈشىەندىڭمۇ، : قاراشىتۇق : قارىدىڭ ماڭا كۆرسىتىۋېدى مېنى بىلەن تۇمشۇقى باققال

 سىىاڭا ئەپەندىىىدەك بىىىر ئەدەپلىىىك ھىىازىر،: ئانىىدىن مېنىىى؟ چۈشىىەندىڭمۇ چۈشىىەندىڭمۇ،

 چىقىتىم،  سىىرتقا . ئويلىدىم دەپ بېرىمەن، سۆزلەپ ھەممىنى ئالدىرىماي بىلەن سەۋرچانلىق

 ھەممە ھەممىنى،. چىقتىڭ سەنمۇ كېيىن بىردەمدىن. ىدىمساقل تەييار، تارغاق ر ۋە پ ستىنكا

 .قالىسەن بىلىپ ئاڭلىتىمەن، ھەممىنى ئىشنى،

 .دېدىم_ بوالمدۇ؟ پاراڭ شساق بىردەم_ 

! چىىىىراي گىىىۈزەل ئىىىۇ ئىىىاھ، قارىىىىدى، الپپىىىىدە ماڭىىىا ۋە توختىىىىدى قالىىىدى، ھەيىىىران

 كۆرگەندەك شەيتاننى! كەتتى يۈر پ لېكىن ھاياجان ندىم، دەپتىمەن، بولدى پاراڭلىشىدىغان

 :قىلماستىن پەرۋا ھېچكىمگە يېتىشتىم، چاپتىم، كەينىدىن ھامان شۇ. كەتتى قېچىپ

 !سال قۇالق گېپىمگە بولسىمۇ قېتىم بىر_ دېدىم،_ !نىلگۈن قاالي ئۆتۈنۈپ_ 

 نىېمە  كۆزلىرى. قالدىم ھەيران كۆر پ يېقىندىن تېخىمۇ چىرايىنى. توختىدى شاپپىدە

 !ايلىقچىر دېگەن
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 !ئېي  تېز بولسا گېپىڭ نېمە_ دېدى،_ بوپتۇ،_ 

 يېڭى  خۇددى: كەلمىدى ھېچنىمە ئېسىمگە: قى تتىم قالغاندەك ئۇنتۇپ گەپنى ھەممە

 :بىلەن ئۈمىد بىر ئاخىرقى ئاندىن،. يوقتەك  گەپ ھېچ دېگۈدەك تونۇشقاندەك،

 .دېدىم_ ئەمەسمۇ؟ سېنىڭ پ ستىنكا بۇ_ 

 !قويمىدى ئېلىپمۇ قولىغا لېكىن ىم،ئۇزاتت پ ستىنكىنى

 !ئەمەس_ دېدى،_ ياق،_ 

 ھۆل! تونۇيالمىدىڭ بولغا  ھۆل. قارا ئوبدان! نىلگۈن سېنىڭ پ ستىنكا بۇ سېنىڭ،_ 

 .قويغانتىم قۇرۇتۇپ يېڭى  كەتكەنىدى، بولۇپ

 بىىلەن  بىرى باشقا مېنى سەن_ دېدى،_ !بۇ ئەمەس مېنىڭ. ياق_ قارىدى، ئېڭىشىپ

 .قويۇۋاتىسەن تۇرۇپئارى ش

 .تۇتتۇم بىلىكىدىن بېرىپ يۈگۈر پ باراتتى، كېتىپ

 .ۋارقىرىدى دەپ_ !قويۇۋەت_ 

 ئېيتىسىلەر؟ يالغان ماڭا ھەممىڭ ر نېمىدەپ_ 

 !قويۇۋەت_ 

 سىاڭا  مەن! كېتىۋاتىسەن ئاياپ ساالمنىمۇ بىر مەندىن قاچىسىلەر؟ مەندىن نېمىشقا_ 

 قىلىۋېتەتتى نېمە تاپقىچە شۇ سېنى ئۇالر بولسام بولمىغان نمە! ئېيتە قىلدىم، يامانلىق نېمە

 .ۋارقىراۋاتاتتىم_ بىلەمسەن؟

 .دېدى_ ئۇالر؟ كىم_ 

 «جۇمھىىۇرىيەت»  نېمىشىىقا. بىلمەيدىغانىىدەك خىىۇددى ئېيتىسىىەن؟ يالغىىان نېمىشىىقا_ 

 ئوقۇيسەن؟

 اردەميى  ئۈمىدسىىزلەرچە  بىىلەن  كىۆزلىرى  چارەسىز ئورنىغا بېرىشنىڭ جاۋاپ بىر تۈز ك

 بېسىىقلىق -ئېغىىر  بىىلەن  ئۈمىىد  بىىر  ئىاخىرقى  شۇنداقتىمۇ مەن. قاراۋاتاتتى ئەتراپىغا تىلەپ

 :تۇتتۇم بىلىكىدىن ۋە قىلدىم گەپ بىلەن

 بىلەمسەن؟ بۇنى كۆرىمەن، ياخشى سېنى مەن_ 

 لىېكىن  ئۇرۇنىدى،  قېچىشقا سەكرەپ يۈگۈرىدىغاندەك سىيرىلىپ قولۇمدىن تۇيۇقسىزال

 چاشقاننى يارى نغان سەكرەپ  ئىككى يۈگۈرد م،! يەتمەيتتى كۆزى ىغانلىقىغاكېتەلەيد قېچىپ

 چىرايلىىق  شىۇنداق  بىلەكلىرىىدىن  ئىىنچىكە  ئارىسىىدا  كىشىىلەرنىڭ  مۈشىۈكتەك،  تۇتۇۋالغان

 ھازىر لېكىن كەلدى، سۆيۈۋالغۇم. تىترەۋاتاتتى. ئىش شۇنچىلىك! دەيمەن توختا. تۇتۇۋالدىم

 قىلسىام  پۇرسەتپەرەسىلىك  دەپ ئالىدى  بوينىغىا  گۇنىاھىنى  ئىۇنى  ئەپەنىدى،  بىر دېگەن مەن

 يىاردەمگە  ھېچقايسىسىى  كىشىلەرنىڭ قارا،. بىلىمەن تۇتۇۋېلىشنى ئۆز منى مەن: ياراشمايدۇ
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 نېمىدەپ قېنى، ئېيتە ئەمدى ھە،. بىلىدۇ ئىكەنلىكىنى سەندە خاتالىقنىڭ چۈنكى كەلمىدى،

 ئويىىىۇن نىىىېمە بىرلىشىىىىپ ھەممىڭىىى ر ،يوشىىىۇرۇپ مەنىىىدىن ئېيىىىتە، قاچىسىىىەن، مەنىىىدىن

 چۈشىنىپ خاتا ئۈچۈن ئەيىپلەش مېنى ۋە ئاڭلىسۇن ئادەم ھەممە سۆزلە، ئويناۋاتقانلىقىڭ رنى

 ھەممەيلەننىىڭ  گويا مەن، يەردىمۇ؟ بۇ مۇستافا. ئۇرۇنمىسۇن كىرىۋېلىشقا قىياپەتكە قالغان

 ھىىازىرال رقىىۇنچلىرىقو تىىۈگىمەس چۈشىىنىڭ ئىشەنگۈسىىىز ئىىۇ تىىۆھمىتى، چاپلىغىىان ماڭىىا

 تۇيۇقسىىىزال تىىۇراتتىمكى كۈتىىۈپ گەپلىرىنىىى بولغىىان دېمەكچىىى ئۇنىىىڭ دەپ، ئاخىرلىشىىىدۇ

 :ۋارقىرىۋەتتى

 !قويۇۋەت مېنى فاشىس ، ساراڭ_ 

 مەن. بولدى قىلغان ئىقرار بىرىكتۈرگەنلىكىنى تىل بىلەن باشقى ر قىلىپ شۇنداق مانا

 قارارىغىا  جىازاالش  يەردىى   شىۇ  دەرھىال،  ئىۇنى  نكېىيى  لېكىن قالدىم، ھەيران بەك دەسلەپتە

 .تارتتىم جازاغا ئۇرۇپ تازا ۋە كەلدىم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 278 

 

  

 

 

 باب يەتتىنچى يىگىرمە
 

 

 ئىكەنلىكىنىىى نىلگىىۈن ياتقاننىىىڭ يەردە ۋە ئىكەنلىكىنىىى ھەسىىەن قاچقاننىىىڭ ئىۇرۇپ 

 رىمنىخىالتىلى  تىور ! چاپ رەجەپ، بول تېز تۇرىسەن، قاراپ نېمىگە: مەن كېيىن بىلگەندىن

 .يېتىشتىم مەن، يۈگۈرد م يۈگۈرد م، تاش پ

 قىزىم؟ قانداقراق نىلگۈن،_ دېدىم،_ نىلگۈن،_ 

 ئاسفالتقا ئېلىپ ئارىسىغا قوللىرىنىڭ بېشىنى ياتاتتى، سۇنايلىنىپ ياتقاندەك كارىۋېتىدا

 تولغىنىىپ  ئازابىىدا  ئاغرىق ررھىنىڭ ئەمەس، جېنىنىڭ خۇددى. تىترەۋاتاتتى قىلىپ يۈزىنى

 .قى تتى ئىڭراۋاتقاندەك كەلمەي ۋارقىرىغۇسى سەۋەپتىن بۇ ۋە كېتىۋاتقاندەك،

 .ئىدىم تۇتۇۋالغان مۈرىسىدىن دېدىم،_ نىلگۈن، نىلگۈن،_

 ئىچىىى ۋە بىىىلەن غەزەپ ئەمەس، ئىڭىىراپ ئانىىدىن. تىتىىردى ۋە يىغلىىىدى بىىىردەم يەنە

 يانغانىىدەك ئوتىىىدا نپۇشىىايما ئىىاز بىىىر ۋە بولغانىىدەك سىلكىشىىلىمەكچى بىرسىىىنى سىىىقىلىپ

 .تۇتتۇم. باشلىدى ئۇرۇشقا ئاسفالىتنى تۈگۈپ مۇشتۇمىنى

 چۈشىىنىپ  قېىتىم  تىۇنجى  گويىا  ئىشىنى  بىىر  كەلىگەن  چۈشىەنمەي  نىلگۈن تۇتۇشۇمغا،

 بېشىىىىمىزغا  چىقىىىىپ  بۇلىىىۇڭ ردىن  سىىىۈند كلىرى: بولىىىدى  كۆرگەنىىىدەك  ۋە يەتكەنىىىدەك

 يەنە  ۋە كىىىىۆر ۋېلىش ئوبىىىىدانراق ،جارقىراشىىىىقان رنى_ ۋارقىرىشىىىىىپ يىغىلىۋالغىىىىان رنى،

 قورقىۇنچ  ھەيرانلىىق،  ئارىسىىدىن  مىۈرىلىرى  بىرىنىىڭ -بىىر  ئۈچىۈن  دەۋېلىىش  نېمىلەرنىىدۇر 

 ئورنىىدىن . كەتتىى  بولىۇپ  خىجىىل  ۋە كىۆردى  ئۇزىتىۋاتقىان رنى  باشلىرىنى تۇرغان چىقىپ

 ايىىالئ بىىىر. خىىۇدايىم ۋاي. مەن كىىۆرد م يىىۈزىنى قىىانلىق. ئېسىىىلدى ماڭىىا ئۈچىىۈن تىىۇرۇش

 .چىرقىرىۋەتتى

 .يۆلەن جېنىم، يۆلەن ماڭا_ 

 .بەردىم قولياغلىقىمنى. يۆلەندى تۇردى، ئورنىدىن

 .كېتەيلى ئۆيگە كېتەيلى، يەردىن بۇ_ 

 تۇرىسەن؟ قانداقراق_ 

 .چىقىڭ ر_ بىرى،_ دېدى،_ كەلدى، تاكسى_ 
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 ننىىىىڭنىلگۈ ۋە خىىالتىلىرىمنى  تىىور  بىىىرى  چىقىۋاتىىىاتتۇق، ماشىىىنىغا  بېرىشىىتى،  يىىول 

 :بالىمۇ بىر ۋە ئۇزاتتى سومكىسىنى

 .بەردى پ ستىنكىنى دېدى،_ بۇ، ئاچاشنىڭ بۇ_ 

 ئىستانۇۇلغىمۇ؟_ شوپۇر، دېدى_ درختۇرخانىغىمۇ؟_ 

 .نىلگۈن دېدى_ !بار كەتكۈم ئۆيگە_ 

 .مەن دېدىم_ !بارايلى دررىخانىغا ئاۋۋال ھېچۇولمىسا_ 

 تىۇرۇپ، -تىۇرۇپ  ۋە تىترىىدى  ىلمىىدى، ق گەپ بىارغۇچە  دررىخانىغىا . دېمىدى نېمە بىر

 تۇتىۇپ  يىېقىن  كىۆزىگە  ئۈچىۈن  بىېقىش  كۆر پ قالغانلىقىنى كىرىپ جان قانچىلىك ئۆزىگە

 .قويدى قاراپ ھالدا بىپەرۋا ۋە ئىپادىسىز قولياغلىققا تۇرغان

 .ئوڭشىدىم چاچلىرىنى دېدىم،_ !تۇت مۇنداق بېشىڭنى_ 

 رادىيىىو ئىىىدى، بىىار ئايىىالى چىرايلىىىق ،ئەمەس ئىىۆزى بەينىىىڭ كامىىال يەنە دررىخانىىىدا

 .تىڭشاۋاتاتتى

 .دېدىم_ يوقمۇ؟ بەي كامال_ 

 پايپاس شىىقا ئىچىىىدە دۇكاننىىىڭ ئانىىدىن. ۋارقىرىىىۋەتتى كىىۆر پ نىلگىىۈننى ئايىىال ئىىۇ

 ئىاخىرى . قىلمىدى گەپ ئولتۇردى، نىلگۈن لېكىن سورايتتى، گەپ تەرەپتىن بىر باشلىدى،

 يۈزىىدىكى  نىلگۈننىىڭ  بىىلەن  دررى ر ۋە پاختا ۋە بېسىقتى زىئاغ ئايالىنىڭمۇ بەينىڭ كامال

 .كۆرمىدىم قىلىۋالدىم، كەينىمنى مەن. باشلىدى تازى شقا يارى رنى

 .دېدىم_ يوقمۇ؟ بەي كامال_ 

 ئىاھ، ! يۇقىرىىدا  ئىۇ  قى تتىىڭ؟  نىېمە  ئىۇنى _ ئايىالى،  دېىدى _ !مەن دېىگەن  دررىگەر_ 

 ىۋې ؟مۇنچ سېنى ئۇردى بىلەن نېمە گۈزەلىم،

 ئاندىن قالدى، تۇرۇپ بىردەم كۆر پ. كىردى بەي كامال ئىشىكتىن ئېچىلغان ئارىدا شۇ

 .قارىدى بىلەن غەزەپ تۇرغاندەك كۈتۈپ مۇشۇنى خۇددى

 .دېدى_ بولدى؟ بۇنداق نېمىشقا_ 

 .دۇمۇالىدى_ نىلگۈن، دېدى_ ئۇرۇشتى،_ 

 .بولدۇق نېمە بىز، تتۇقكە بوپ نېمە_ ئايال، دررىگەر ۋارقىرىدى دەپ_ !خۇدا ئاھ_ 

 .بەي كامال دېدى_ بىز؟ كىم_ 

 .ئايالى دېدى...بولسا قىلغان كىم بۇنى_ 

 .نىلگۈن غۇدۇرىدى دەپ_ فاشىس ،_ 

 .ئولتۇر جىم_ ئايال، دېدى_ ھازىر، قىلما گەپ سەن قىلما، گەپ_ 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 280 

 

  

 ئاڭلىغاندەك گەپنى بىر سەت. كەتكەنىدى چۆچۈپ ئاڭ پ گەپنى ئۇ بەي كامال لېكىن

: ۋارقىرىىدى  ئايالىغا ۋە ئۇزاتتى قولىنى رادىيوغا تۇيۇقسىزال ئاندىن. قالغاندەك ئەسلەپ ياكى

 قويۇۋالىسەن؟ چىڭ بۇنچە نېمىدەپ رادىيونى

 ۋە قالىدى  بولىۇپ  قالغانىدەك  قۇرۇقىدىلىپ  بىىردىن   خۇددى دۇكان ئۆچۈۋېدى، رادىيو

 .كەلمىدى ئويلىغۇم. چىقتى ئوتتۇرىغا لەيلەپ  جىنايەت ۋە خىجىللىق ۋە ئازاپ

 بېرەمسىز؟ قويۇپ_ نىلگۈن، دېدى_ ئۆچۈرىۋەتمەڭ،_ 

 ئىشىنى ئايال. بولدۇق جىم ھەممىمىز. ئويلىمىدىم مەن ۋە قويدى رادىيونى بەي كامال

 تۈگىتىپ،

 ئەزاالر ئىچكىىىى ساقلىسىىىۇن، خىىۇدايىم _ دېىىىدى،_ !درختۇرخانىغىىا  ئىىىۇدۇل ئەمىىدى _ 

 ...نەرسە بىر مېڭىسىدە ئۇرىۋېتىپتۇ، جىق بەك ىمۇبېشىغ. مۇمكىن بولىشى جاراھەتلەنگەن

 .نىلگۈن دېدى_ رەجەپ؟ ئۆيدىمۇ ئاكام_ 

 .كەتتى قىلدۇرغىلى رېمون  ماشىنىسىنى_ دېدىم،_ ياق،_ 

 رەجەپ بىارمۇ  پىۇل  يېنىڭدا_ ئايال، دېدى_ مېڭىڭ ر، ئولتۇرۇپ تاكسىغا بىر دەرھال_ 

 بەي؟

 .بەي كامال دەۋاتاتتى_ بېرەي، مەن_ 

 .سالدى ئىڭراپ تۇرغىچە ئورنىدىن. بار كەتكۈم ئۆيگە ھازىر_ نىلگۈن، دېدى_ ياق،_ 

 بىرنىى  ئوكۇلدىن توختىدىغان ئاغرىق ساڭا_ خوتۇن، دررىگەر دېدى_ تۇر، توختاپ_ 

 .قوياي ئۇرۇپ

. تىۇردۇق  جىىم  بىىلەن  بەي كامىال  بىىز . ئەكىىردىم  ئىچىگە ئۇنى ئۈندىمىۋېدى نىلگۈن

 تېز تەرەپتىكى قارشى: مەنزىرىگە چىقىدىغان قاراپ ئاتقۇچە تاڭ اراۋاتاتتى،ق سىرتقا دەرىزىدىن

 نەرسىە  بىىر . سىاندۋىچ ر  دۆنەرلىىك  ۋە المپا ئې نى، كوال-كوكا تېمى، ئەينەك تاماقخانىنىڭ

 :ئۈچۈن دېيىش

 كۈنى شۇ. ئۇخ ۋېتىپتىكەنسەن_ دېدىم، -ئالدىم، ئاسپىرىن كەلدىم، كەچتە يەكشەنۇە_ 

 .چىقىپسەن تۇتقىلى بېلىق ئەتىگەندە

 .ئېسىلىغلىق ياقىسىدىن بارسا نەگى  ئادەم_ دېدى،_ ئىش، بۇ يەردە ھەممە_ 

 نېمە؟_ 

 .سىياسەت_ 

 .دېدىم_ بىلمەيدىكەنمەن،_ 

 كىشىىلەر  يەكشىەنۇىلىك  بارغىان  كېتىىپ  ساھىلغا. قارىدۇق سىرتقا بىردەم يەنە ئاندىن

 قاالي ئېتىلىپ كۆزى بىر: كۆرد م چىرايىنى ۈننىڭنىلگ قاراپ ئۆر لۈپ. كەلدى ئۇالر. توپىغا
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 درختۇرخانىغىا  ئايىالى  بەينىىڭ  كامال. كېتىپتۇ كۆكىرىپ تەرىپى ئىككى ياڭىقىنىڭ ۋە دەپتۇ

 ۋە دېدى شۇنداق يەنە ئۇ لېكىن ئۇنىمىدى، نىلگۈن لېكىن ئېيتتى، كېرەكلىكىنى بېرىشىمىز

 لېكىن، ئېرىگە، دېدى چاقىر، تاكسى كېيىن،

 ئۆيمۇ قاالرمەن، سەگىپ ماڭايلى، پىيادە_ ئالدى، سومكىسىنى نىلگۈن، دېدى_ ياق،_ 

 .يەردە يېقىن 

 بېرىپ ئالدىم، خالتىلىرىمنى سومكامنى، تور مەن سۆزلەۋاتاتتى، تېخىچە يېنىمىزدىكىلەر

 يېنىىىك ماڭىا  ئىىادەتتەك بىىر  قالغىىان ئەجداتىىدىن  خىىۇددى. يۆلىىدىم  قولتۇقىىىدىن نىلگىۈننى 

 .چىقىۋاتاتتۇق جىرىڭلىدى، قوڭغۇراق ئاچتۇق، ئىشىكنى. يۆلەندى

 .بەي كامال دېدى_ ئىنقى بچىمۇ؟ سەن_ 

 بەي كامىال  ۋە نىلگىۈن  قىلىدى  ئىشىارەت  دەپ «ھەئە» لىڭشىىتىپ،  بېشىنى يارى نغان

 .تۇتالمىدى ۋە ئۇرۇندى تۇتۇۋېلىشقا ئۆزىنى تۇيۇقسىزال

 قالدى؟ بىلىپ قانداق_ 

 !ىتلەردىنگېز ئالغان باققالدىن_ 

 ئاندىن ۋە بولغاندەك خىجىل بەكرەك لېكىن تاپقاندەك، ئارام بەي، كامال دېدى_ !ھە_ 

 ئايالىمۇ، چىرايلىق چاغدا شۇ چۈنكى كەتتى، بولۇپ خىجىل بەك تېخىمۇ

 ...كامال دېمىدىممۇ ساڭا مەن_ دەۋاتاتتى،_ !قانداق_ 

 بولۇشىتىن  خىجىىل  ارىماققىا ق. بەي كامىال  ۋارقىرىدى بىردىن  دەپ_ !يۇم ئاغزىڭنى_ 

 .قى تتى زېرىككەندەك

 .چىقتۇق ئاپتاپقا سىرتقا بىز بىلەن نىلگۈن

 .بەر سومكاڭنىمۇ_ دېدىم،_ جېنىم، يۆلەن ئوبدان ماڭا_ 

 سۇ رەڭگارەڭ كىردۇق، كوچىغا ئۇدۇلدىكى ئۆتتۇق، يولدىن چوڭ كۆر نمەي ھېچكىمگە

 ئارىسىىىدىن ھويلى رنىىىڭ ۋە لكون ربىىا تۇرغىىان ئېسىىىغلىق لىىۆڭگىلەر كىيىملىىىرى، ئىىۈز ش

 كېىيىن . قارىمايۋاتىاتتى  بىىزگە  لىېكىن  ئىدى، بار قىلىۋاتقان رمۇ ناشتىلىق تېخىچە. ماڭدۇق

 ئۈچىۈن  بولغىانلىقى  يارىىدار  ئىۇ  لىېكىن  قارىىدى،  كېتىۋېتىىپ  ئۆتىۈپ  يىاش  بىر ۋەلىسپىتلىك

 كىچىك ئاندىن. بىلدىم قاراشلىرىدىن قارىدى؛ ئۈچۈن بولغانلىقىم پاپا مەن بەلكى ئەمەس،

 ۋە كەتتىى  ئۆتىۈپ  ئىۆردەكتەك  ئالىدىمىزدىن  بىلەن ئۆتۈكى ئۈز ش سۇ پۇتلىرىدىكى قىز بىر

 .كۈلد رىۋەتتى نىلگۈننى

 نېمىشىقا  سىەن _ ۋە، كۈلىدى  بەك تېخىمىۇ  ۋە دېىدى  -ئاغرىۋاتىىدۇ،  يېىرىم  بىۇ  كۈلسىەم _ 

 تۇرىسىەن،  جىىددى  ىمدائ بېسىقسەن؟-ئېغىر بۇنداق نېمىشقا_ دېدى،_ رەجەپ؟ كۈلمەيسەن

 .باقە كۈلۈپ. تاقىۋالىسەن گالىستۇك ئادەملەردەك جىددى
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 كۈلۈشۈمگە، زررالپ

 بەك تېخىمىۇ  ۋە بولىدۇم  خىجىىل  مەن ۋە دېدى_ باركەن، چىشلىرىڭ سېنىڭمۇ... ھە_ 

 ماڭىا  يىغلىغىنىنىى  ئىۇنى  ۋە يىغلىىدى  ئانىدىن  ۋە قالدۇق جىمىپ يەنە لېكىن كەتتىم، كۈلۈپ

 قوياي بەزلەپ باشلىۋېدى تىترەشكە لېكىن قارىمىدىم، ئويلىدىم، دەپ كەلمەس كۆرسەتكۈسى

 .دېدىم

 .يىغلىمىساڭچۇ جېنىم، يىغلىما_ 

 بىىر  كالۋاكەنمەن،...بىكار بىكاردىن كالۋادەك ، خۇددى_ دەۋاتاتتى،_ تۇرۇپ، قاراپ_ 

 ...بالىدىن كىچىك

 .يىغلىما يىغلىما،_ 

 قىلىپ يالغۇز ئادەمنىڭ: كەلدى ئەقلىمگە ئاندىن. تۈزەشتۈرد م چاچلىرىنى: توختىدۇق

 بالكونىىدىن ئۇدۇلىدىكى  بىاال  بىىر . قارىىدىم  كوچىغىا . بەردىىم  قويىۇپ . كېلىىدۇ  يىغلىۋالغۇسىى 

. ئوي ۋاتقاندۇر دەپ يىغ تتى مېنى ئۇنى. تۇراتتى قاراپ بىزگە قورقۇمسىراپ ۋە قىزىقسىنىپ

 ئىىكەن،  سومكىسىىدا  سىورىدى،  زەينىكىنىكۆ قارا قالدى، جىمىپ نىلگۈن كېيىن بىردەمدىن

 .تاقىۋالدى. بەردىم چىقاردىم،

 .كۈلدى. دېدىم_ ياراشتى،_

_ دېىدى، _ چىرايلىقمىىدى؟  ئانام_ بەرگۈچە، جاۋاپ مەن ۋە دېدى_ چىرايلىقمۇ؟ مەن_ 

 رەجەپ؟ قانداقراقتى ئانام

 .چىرايلىقتى ئاناڭمۇ چىرايلىق، سەنمۇ_ 

 ئانام؟ قانداقتى_ 

 .دېدىم_ التى،ئاي ياخشى_ 

 ياخشى؟ قانداق_ 

 سىالمايتتى،  ئېغىرىنىى  ھېچكىمگە قىلمايتتى، تەلەپ نەرسە بىر ھېچكىمدىن: ئويلىدىم

 دەيتتىى  مۈشۈكتەك،: كۆلەڭگىدەك: قى تتى بىلمەيدىغاندەك ياشايدىغانلىقىنىمۇ ئۈچۈن نېمە

 ئادەمنىڭ: شۇنداق. كەمتەر لېكىن قۇياشتەك، كۈلەتتى، لېكىن: كەينىدە ئېرىنىڭ: خانىم چوڭ

 .كېلەتتى ئامراقلىقى

 .دېدىم_ ياخشى، ئوخشاش ساڭا_ 

 ياخشىمۇ؟ مەن_ 

 .ئەلۋەتتە_ 

 قانداقتىم؟ چېغىمدا كىچىك_ 
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 فىارۇق . قېرىنىداش  كىچىك ئىككى. ئوينايتتىڭ ر چىرايلىق شۇنداق ھويلىدا: ئويلىدىم

 ئۆيىىدىن  ئۇمۇ كېيىن. ريۈرەتتىڭ  چېپىپ ئاستىدا دەرەخلەرنىڭ. قېتىلمايتتى چوڭتى، بەڭ

 ئاشىىىخانىنىڭ مەن. قاقمىىىايتىڭ ر چەتىىىكە پەقەت ئىىۇنى . قېتى تتىىىى سىىىىلەرگە كېلەتتىىى، 

: ئاچا سانا سەن. سانىشايلى ماقۇل ئوينامدۇق؟ مۆكۈلەڭ-مۆكۈ: تۇراتتىم ئاڭ پ دەرىزىسىدىن

 تۇيۇقسىزال، ۋە...ساك مۇوس ساك مۇوسى، درسى درسى، مەنا ئەنا

 .ھەسەن دەيتتى_ نىلگۈن؟ بىلەمسەن ەفرانسۇزچ سەن_ 

 .دېدىم_ مۇشۇنداقتىڭ، چېغىڭدىمۇ كىچىك_ 

 قانداقتىم؟_ 

 خانىم، چوڭ: توۋاليتتىم قاراپ يۇقىرىغا كېيىن بولغاندىن تەييارالپ تاماقنى مەن ئاندىن

 تىوۋاليتتى،  قىاراپ  پەسىكە  ئېچىىپ  دەرىزىنىى  خىانىممۇ  چىوڭ  ۋە دەيتتىم بولدى، تەييار تاماق

 ئۇالر؛ نەدە رەجەپ، يوققۇ يەنە سىلەر، قېنى دەيتتى، يەڭ ر، تاماق بولۇڭ ر مەتىن، ،نىلگۈن

 قىارايتتى،  سىوزۇپ  بىوينىنى  خىانىم  چىوڭ  ۋە دەيتىتىم  تۈۋىىدە،  ئەنجۈرنىىڭ  خانىم، چوڭ ئەنە،

 بىلەن ھەسەن يەنە ئاپ ،: توۋاليتتى ۋە كۆرەتتى ئارىسىدىن يوپۇرماقلىرىنىڭ ئەنجۈر ئاندىن

 نېمىشىقا  دەپ، كىرگىۈزمە،  يەرگە بۇ بالىنى ئۇ دېدىم قېتىم قانچە ساڭا مەن رەجەپ بىللىغۇ،

 دەرىىزە  يانىدىكى  خىانىم،  چىوڭ  تۇرىشىىغا  دەپ تۇرسۇن، ئۆيىدە دادىسىنىڭ كەتسۇن كېلىدۇ،

 ھوجرىنىڭ ئىشلىگەن ئولتۇرۇپ يىل پ دادىسى بېشى بەينىڭ درغان ۋە ئېچى تتى قاپقىقىمۇ

 ساڭا ۋە بوپتۇ نېمە ئوينىسا بىللە دەيتتى، ئانا، بوپتۇ نېمە ۋە چىقاتتى سوزۇلۇپ دەرىزىسىدىن

 پەلىىپەتىش  ئولتىۇر،  ھوجراڭىدا  ئوخشىاش  داداڭغىا  سىەن  خىانىم،  چىوڭ  دەيتتى، بولدى، نېمە

 بىلەن بالىسى خىزمەتكارنىڭ بالى ر بۇ لېكىن يوق، خەۋىرىڭ ھېچنىمىدىن ياز، نەرسىلىرىڭنى

 بىلىلە  قېرىنداشى ر  بەي، درغىان  دەيتتىى  بوپتۇ، نېمە ئانا، ۋۇي ايۋ دېيىشىگە، يۈر پ، بىللە

 .ئەنە ئويناۋاتىدۇ

 ...چىقىدىكەن تارتقاندەك بىلەن ئامۇۇر گەپلەر ئاغزىڭدىن سېنىڭ رەجەپ،_ 

 نېمە؟_ 

 .سورىغانىدىم چېغىمنى كىچىك_ 

 !ئوينايتتىڭ ر ئامراق-ئىجىل شۇنداق بىلەن مەتىن_ 

 بىىۇ چىقتىىى، نەدىىن  گەپىىلەر بىۇ  يىىارەبۇىم، تىۆۋە  خىىانىم، چىوڭ  تىىىدەيت قېرىنداشى رمۇ؟ 

 خىىۇددى بىلىىدۇ،  ئىادەم  ھەمىىمە يوقلىۇقىنى  قېرىندىشىىنىڭ  بىىىر باشىقا  فىارۇقتىن  بالى رنىىڭ 

-پىتىنە  بىۇ  قېرىنداشلىرىمىش، درغانىمنىڭ بولمىغىنىدەك، قېرىندىشى بىر باشقا درغانىمنىڭ

-يالغان بۇ كېيىن كىرگەندىن ياشقا سەكسەن دىئەم مەن چىقارغاندۇ، توقۇپ كىم پاسات رنى

 جەمەتىتىن  بىىر  قانداقسىىگە  سىەن  بىىلەن  توكۇر ۋە پاپا بىر ھەپىلىشەمدىم، بىلەن ياۋىداق ر
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 تاقاپ دەرىزىلىرىنى ئىككىسى ھەر ئاندىن: تۇراتتىم جىم سېلىپ قۇالق مەن بولغۇدەكسەن؟

 مومىىاڭ ر دەيتىىتىم، مەتىىن،  لگىىۈن،نى بولىۇڭ ر  چىقىىاتتىم، تاالغىىا كەتكەنىدە  كىرىىىپ ئىچىىگە 

 .قاالتتى بۇلۇڭدا بىر ئۇ كېتىۋاتقاندا چىقىپ يۇقىرىغا ئۇالر. بولدى تەييار تاماق چاقىرىۋاتىدۇ،

 .نىلگۈن دەيتتى_ !ئوينايتتۇق بىلەن ھەسەن_ 

 !ھەئە ھەئە،_ 

 بارمۇ؟ ئېسىڭدە_ 

 بىلگىلى لگەنلىكىنىكە ئۈلگۈر پ قەيەردىن ۋە بەي درغان موماڭ ر، ئۈستىدە سىلەر ۋە

 قالغىان  بايىاتىن  ئۇنى مەن چېغىڭ ردا، يەۋاتقان تاماق سەن ۋە مەتىن ۋە فارۇق بولمايدىغان

. كىېلە  مەيەرگە بىاالم،  ئىاچتىمۇ  قورسىىقىڭ  دەيتىتىم،  ھەسىەن،  ھۈشى ،  تاپىاتتىم،  بۇلۇڭدىن

 ۇقۇمغائورۇنىد  كىچىىك  كىىرەتتىم،  باش پ ئىچىگە كېلەتتى، كەينىمدىن ئاستا قورقۇمسىراپ

 چىقىىپ  قەۋەتىكە  ئۈسىتۈنكى . قوياتتىم تامىقىمنى يەۋاتقان تېخى مەن ئالدىغا ئولتۇرغۇزۇپ،

 تىقىپمۇ يانچۇقلىرىغا ۋە يەپ فارۇق ۋە پۇرچاق رنى ساالتنى، تەخسىسىنى، كۆفتە ئۈستەلدىكى

 يەۋاتقانىىدا ئىىۇ ۋە قويىىاتتىم ئالىىدىغا چۈشىۈپ  ئېلىىىپ گى سىى رنى ۋە شىىاپتۇل تىۈگىتەلمىگەن 

 ياخشىىىدۇ، پىىۇتى! التىىارىيە ئىىىش، ھىىېچ ھەسىىەن؟ قىلىۋاتىىىدۇ ئىىىش نىىېمە داداڭ: ورايتتىمسىى

 كىېلەر ! ۋايتاڭ بارىسەن؟ مەكتەپكە قاچان تۇرغانسەن، ئوبدان سەن! ۋايتاڭ ئاغرىمدىكەن؟

 كۆر ۋاتقانىىدەك  قېىىتىم تىىۇنجى  خىىۇددى مېنىىى  قىلمىىايتتى، گەپ بىىاالم؟  شىىۇنداقمۇ يىلىىى،

: كېيىنمۇ كىرگەندىن مەكتەپكە ئۇ ۋە كەتكەندىن ئۆلۈپ بەي اندرغ. قارايتتى قورقۇمسىراپ

 سىىىنپقا، ئىىۈچىنچى. قىلمىىايتتى گەپ كۆچتىۈڭ؟  سىىىنىپقا قىىانچىنچى يىاز  بىىۇ سىىەن ھەسىەن 

 نىلگۈن قىلماقچى؟ ئىش نېمە بولساڭ چوڭ! بولىسەن ئادەم كاتتا ئوقۇپ ئاندىن، شۇنداقمۇ؟

 .قالدى ئېسىلىپ ماڭا تۇيۇقسىز

 ئولتۇرايلىمۇ؟_ دېدىم،_ بولدى؟ نېمە_ 

 .ئۇرغانتى يەرگىمۇ بۇ_ دېدى،_ ئاغرىۋاتىدۇ، بىقىنىم_ 

 .دېدىم_ ئولتۇرايلىمۇ؟ تاكسىغا_ 

 توختىتىىىپ قىرغىقىغىىا دېڭىىىز چىقتىىۇق، يولغىىا چىىوڭ يەنە. ماڭىىدۇق بەرمىىىدى، جىىاۋاپ

 نئارىسىدى توپىنىڭ كىشىلەر يەكشەنۇىلىك كەلگەن ئىستانۇۇلدىن ماشىنى رنىڭ، قويۇلغان

 .كۆرد م ماشىنىنى قارىدىم، كىرىۋېتىپ ئىشىكىدىن ھوي . ئۆتتۇق

 .نىلگۈن دېدى_ كەپتۇ، ئاكام_ 

 .بارارسىلەر درختۇرخانىغا ئىستانۇۇلغا دەرھال_ دېدىم،_ ھەئە،_ 

 ئوچىۇق  گىازنى . قالىدىم  ھەيىران . كىردۇق ئىشىكىدىن ئاشخانىنىڭ. دېمىدى نېمە بىر

. ئۆچۈرد م ھامان شۇ ئىچىدە قورقۇنچ. كۆيۈۋاتاتتى ئوت قتائوچا بىر يەنە. كېتىپتىمەن قويۇپ



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 285 

 

  

 دىۋانغا نىلگۈننى. ئىدى يوق يەردە ئۇ بەي فارۇق. چىقتىم ئېلىپ ئۈستىگە نىلگۈننى ئاندىن

 .ئاڭلىدىم توۋلىغىنىنى ئۈستىدىن قويۇۋاتسام ياستۇق د مۇىسىگە ياتقۇزدۇم،

 بىر بېشىغىمۇ نىلگۈننىڭ. دېدىم -زىر،ھا مانا يەردە، بۇ مەن خانىم، چوڭ يەردە بۇ مەن_ 

 .ئەۋەتىمەن بەينى فارۇق ھازىرال_  دېدىم،_ تۇرىسەن؟ قانداقراق. قويدۇم ياستۇق

 تۈۋىدە پەلەمپەينىڭ ھاسا، قولىدا چىقىپتۇ، ھوجرىسىدىن خانىم چوڭ. چىقتىم ئۈستىگە

 .تۇراتتى ئۆرە

 .دېدى_ ئىدىڭ؟ نەدە_ 

 .ىمدېد_ ...چىققانتىمغۇ بازارغا_ 

 يەنە؟ ماڭدىڭ نەگە_ 

 .كېلىمەن ھازىرال تۇرۇڭ، كىرىپ ھوجرىڭىزغا سىز_ دېدىم،_ ھازىر، مانا_ 

 ئېچىپ ئىشىكنى تۇرماي  ساق پ. كەلمىدى جاۋاپ چەكتىم، ئىشىكىنى بەينىڭ فارۇق

 .ئوقۇۋاتاتتى كىتاب يېتىپ كارىۋېتىدا كىردىم، ئىچىگە

-بىكاردىن تۈنۈگۈن مەتىن_ دېدى،_ ەپ،رەج بولدى ئوڭشاپ بىردەمدى  ماشىنىنى_ 

 .قاپتۇ يولدا بىكار

 .ساق ۋاتىدۇ سىزنى_ دېدىم،_ پەستە، خانىم نىلگۈن_ 

 نېمىشقا؟_ دېدى،_ مېنىمۇ؟_ 

 يەردە؟ ئۇ قىلىۋاتىسەن نېمە_ خانىم، چوڭ ۋارقىرىدى دەپ_ رەجەپ،_ 

 .بەي فارۇق چۈشىڭە دىككىدە پەسكە سىز_ دېدىم،_ پەستە، نىلگۈن_ 

 تاشىى پ  كىتىىابىنى . تىىۇراتتى  قىىاراپ  چىرايىمغىىا. قالىىدى  ھەيىىران  سىىەل  بەي ارۇقفىى

 .چىقتى ئاندىن. تۇردى كارىۋېتىدىن

 .باردىم. مەن دېدىم_ خانىم، چوڭ كەلدىم مانا_ 

 كارىۋېتىڭىزغىىا سىىىزنى مەن يۆلىنىىىڭ، ماڭىىا_ دېىىدىم،_ تۇرىسىىىز؟ يەردە بىىۇ نېمىشىىقا_ 

 .قالغانسىز ھېرىپ. ۈزىۋالىسىزتەگك سوغۇق يەردە بۇ. قوياي ياتقۇزۇپ

 ماڭدى؟ نەگە بايا فارۇق. ئېيتىۋاتىسەن يالغان يەنە سەن_ دېدى،_ !مەككار_ 

 .كىردىم ھوجرىسىغا خانىمنىڭ چوڭ ئىشىكتىن تۇرغان ئوچۇق

 .قىلما قااليمىقان_ دېدى،_ يەردە؟ ئۇ قىلىۋاتىسەن نېمە_ 

 چېقىلمىدىم، ھېچنىمىگە_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ ئالماشتۇرىۋاتىمەن ھاۋاسىنى ئۆينىڭ_ 

 .تۇرۇپسىز كۆر پ مانا

 .ئاچتىم قاپقاق رنى مەن. كىردى ھوجرىغا خانىم چوڭ

 .دېدىم_ يېتىۋېلىڭ، كارىۋاتتا قېنى_ 
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 قى تتىى،  قالغانىدەك  ئۇنتۇپ ۋە تارتتى پىشانىسىگىچە يوتقاننى بالىدەك كىچىك ياتتى،

 بالىىىدەك كىچىىىك قى تتىىى، قالغانىىدەك ئۇنتىىۇپ ھامىىان شىىۇ بولۇشىىنى بىىىزار يىرگىنىشىىنى،

 .سالدى سوراپ قىزىقسىنىپ

 كۆرد ڭ؟ نېمىلەرنى_ دېدى،_ باركەن؟ نېمىلەر بازاردا_ 

 .قويدۇم قېقىشتۇرۇپ ياستۇقىنى قويدۇم، تۈزەشتۈر پ چۆرىسىنى يوتقىنىنىڭ بېرىپ

 بىىوپ كىۆر نمەس  چىرايلىىق  ھېچىىنىمە ئىادەمگە _ دېىدىم، _ يىىوق، نەرسىە  بىىر  تىۈز ك _ 

 .تاڭ-لدىغۇقا

 بىزارلىق ۋە نەپرەت يۈزىدە. بوالي سورىمىغان سەندىن بىلەتتىم،_ دېدى،_ !پاپا ئوسال_ 

 .قالدى جىمىپ ۋە ئەتتى ئەكىس

 .دېدىم_ بېرەيمۇ؟ ئەكىلىپ ئالدىم، مېۋە يېڭى_ 

 پاراڭغىىا فىىارۇق بىىىلەن نىلگىىۈن. چۈشىىتۈم پەسىىكە يىىاپتىم، ئىشىىىكىنى. ئۈندىمىىىدى

 .چۈشكەنىدى
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 باب سەككىزىنچى يىگىرمە
 

 

 سىۆزلەپ  جەريىانىنى  كىېلىش  ئىۆيگە  يۆلىنىىپ  رەجەپىكە  ۋە ئېرى بىلەن ئايال دررىگەر

 قىاراپ  چىرايىمغىا . كەلىدى  سورىغۇم بەرگەنلىكىنى يۈز قانداق ئىشنىڭ  كېيىن، بەرگەندىن

 :بىلىۋالغاندەك 

 .ىشئ بىر ئۇرغۇزغانچىلىك ۋاكسىنا_ نىلگۈن، دېدى_ فارۇق، يوق كېرەك_ 

 لىىىېكىن قىلسىىىۇن، قەھىىىىر ئىىىال ھ_ دېىىىدىم،_ ساق يسىىىەن، ئۇرغۇزغانىىىدا ۋاكسىىىىنا_ 

 چۈشەندىڭمۇ؟. قىلىدۇ ھېس سوغۇقىنى مۇدھىش يىڭنىنىڭ قولۇڭ بۇرۇن، ئۇرغۇزۇشتىن

 .پەيتتە ئاخىرقى_ دېدى،_ بولىدۇ، پەيدا ئاخىرىدا تۇيغۇ ئۇ لېكىن شۇنداق،_ 

 ئاندىنچۇ؟_ 

 تەڭ كالۋاغىىا ئاشىىۇ. كەلىىدى ئىىاچچىغىم ئىىۆز مگە. شىىۇ قىلىىدىم، پۇشىىايمان ئانىىدىن_ 

 ...تۇرۇپ قاراپ. ئۈچۈن كېلەلمىگىنىم

 كالۋامۇ؟_ 

 بۇ كېيىن، لېكىن. بالىتى ياخشى ئەمەستى، ئۇنداق چېغىدا كىچىك_ دېدى،_ ۋايتاڭ،_ 

 ئەخمىقىانە  بىۇ  مەن، چېغىىدىمۇ،  ئۇرۇۋاتقىان . سىاددا  ۋە كالۋا ئىدىم، ئويلىغان دەپ كالۋا يىل،

 .كەلگەنىدى ئاچچىغىم ئۆز مگە دەپ قى لمىدىم كونتررل نېمىشقا ىشنىئ

 .تۇرۇپ قورۇنۇپ سەل دېدىم_ ئاندىنچۇ؟_ 

 يېگەن دېمىسىمۇ. چۈشەندىم قالغانلىقىمنى كېچىكىپ ئاللىقاچان ئۆز منىڭ ئاندىن،_ 

. سىەن ئوي ي يەيىدىغانلىقىڭنى  بىرنىى  يەنە ئاندىن ئىكەنلىكىنى، بىرى پەقەت تاياقنىڭ ھەر

 نېمىىىدەپ بۇالرغىا . قىلمىىىدى يىاردەم  كېلىىپ  ھېچكىممىىۇ. كېىرەك  بولسىىام كەتىكەن  ۋارقىىراپ 

 بۇنچىۋې ؟ فارۇق، قالدىڭ قىزىقىپ

 كەتكىنىم؟ قىزىقىپ كېتىپتىمۇ چىقىپ چىرايىمغا_ 

_ دېىىىدى، _ ئوخشىىىاش، كىشىىىىلەرگە  تاپىىىىدىغان خۇشىىىاللىق  چېكىشىىىتىن ئىىىازاپ_ 

 كېلىدىغان ئۆلگۈسى ئۆزىنىڭمۇ كەتسە، ئۆلۈپ ادىمىئ بىر يېقىن. ئوخشاش ئۈمىدسىزلەرگە

 كېتىسەن؟ قىزىقىپ نېمانچە تەپسى ت رغا يوق پايدىسى ئادەملەردەك،

 .تۇيغۇسىدا ھۇزۇرلىنىش خىل بىر غەلىتە دېدىم_ ئادەم، مۇشۇنداق مەن_ 
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 ئىىىۆز ڭنى ئىكەنلىكىڭىىىگە ئۈمىدسىىىىز پەقەت_ دېىىىدى،_ ئەمەس، ئۇنىىىداق سىىىەن_ 

 .ولۇۋاتىسەنب ئىشەند رمەكچى

 ئەمەستۇ؟ ئۇنداق_ 

 .كىرىۋېلىۋاتىسەن قىياپەتكە ئۈمىدسىز بىكار-بىكاردىن. شۇنداق_ 

 بولسا؟ ئۇنداق نېمە نەرسەڭ دېگەن ئۈمىد بۇ سېنىڭ_ 

 :ئاندىن. ئويلىنىۋالدى بىرئاز نىلگۈن

 بىىر  ھېچقانىداق  قېلىشىقا  بولىۇپ  پەرۋاسىىز _ دېىدى، _ قالىىدۇ،  بولىۇپ  پەرۋاسىز ئادەم_ 

 .شۇنداق بولمىسىمۇ؛ سەۋەپ -نەباھا

 .دېدى_ نەرسىدۇر، تۇرغان قىلىپ ئادەم ئادەمنى_ كېيىن، ئويلىنىۋالغاندىن بىردەم يەنە

 كىچىىك  ئادەم بەزىدە،: ئوخشاش بۇنىڭغا. نەرسە تۇرغان توسۇپ ئادەمنى ئۆلۈمدىن_ 

 ىلىققارشىى  چاغىىدا،  شىىۇنداق... دەپ بىىوالر  نىىېمە ئۆلسىىەم  مەن قالىىىدىغۇ، ئىىوي پ  چېغىىىدا

 ئاخىرىىدا  ئەڭ ماڭسىاڭ  ئەگىشىىپ  تۇيغۇغا خىل بۇ تولىدۇ، ئىچىمگە تۇيغۇ بىر قىلىۋاتقاندەك

 نېمە كېيىن ئۆلگەندىن سەن: يېتىسەن چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى نەرسە قانداق زادى ئۇنىڭ

 بىىر  قورقۇنچلىۇق  چىدىغۇسىىز،  قىىزىقىش،  خىىل  بىۇ  قىزىقىسىەن،  بولىدىغانلىقىغا ئىش رنىڭ

 .نەرسىدۇر

 سىىەن. قىزغىىانچۇقلۇق بىىىر تامىىامەن ئىىۇ_ دېىىدىم،_ !نىلگىىۈن ئەمەس قىىىزىقىش ئىىۇ _

 بولىدىغانلىقىنى، بەختلىك كۆرىدىغانلىقىنى، ھاالۋەت-ھۇزۇر باشقى رنىڭ كېيىن ئۆلگەندىن

 بىىىر خۇراملىقتىىا-شىىاد بىىۇ ئۆز ڭنىىىڭ ياشىايدىغانلىقىنى،  ھايىىات بىىىر گىىۈزەل ئۇنتىىۇپ سىېنى 

 .قىزغىنىسەن ھەممىسىدىن سەۋەپتىن بۇ ۋە ئوي يسەن ىبولمايدىغانلىقىن نېسىۋەڭنىڭ

 بىىۇ تۇرغىىان توسىىۇپ ئۆلۈمىىدىن ئىىادەمنى سىىەن ھەم. قىزىقىسىىەن_ دېىىدى،_يىىاق،_ 

 .ئاكا كىرىۋېلىۋاتىسەن قىياپەتكە قىزىقمايدىغاندەك كېچىۋاتىسەن، ۋاز قىزىقىشتىن

 .قىزىقمايمەن پەقەت مەن_ ئاچچىغ پ، دېدىم_ !ياق_ 

 .بىلەن ئىشەنچ خىل بىر غەلىتە دېدى_ قمىغۇدەكسەن؟قىزى نېمىدەپ_ 

 .ھېكايە ئوخشاش: نەرسىلەر ئوخشاش ھەممىسى_ دېدىم،_ بىلىمەن، چۈنكى_ 

 .ئەمەس ئۇنداق ھەرگىز_ 

 سېنىڭمۇ ئۈچۈن قالماسلىق مەھرۇم ئىشەنچىڭدىن_  دېدىم،_ ئاشۇنداق، ئاشۇنداق،_ 

 .كەلمەيۋاتىدۇ بىلگۈڭ

 ئىىۇ ئۈسىتىگە  ئۇنىىڭ _ نىلگىۈن،  دېىدى _ بولمايىدۇ،  گىلىى دې ئىشىەنچ  مەندىكىسىىنى _ 

 ئۈچىىىۈن بىلگەنلىكىىىىم ئەمەس، ئۈچىىىۈن بىلمىگەنلىكىىىىم تەقىىىدىردىمۇ، بولغىىىان ئىشىىىەنچ

 .ئىشەنمەكتىمەن
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 .دېدىم_ !شۇ بىلمەيۋاتىمەن مەن_ 

 :نىلگۈن كېيىن. بولدۇق جىم بىردەم

_ بولسىا؟  ئۇنىداق  ېمەنى  نەرسىىلەر  شىۇنچىۋې   ئوقۇغان ئارخىپخانىدا كىتاب ردا، سەن_

 .بولۇۋېلىۋاتىسەن كىرىۋالماقچى قىياپەتكە بىلمىگەندەك پەقەت سەن -دېدى،

 .مەن دېدىم_ قىلغۇدەكمەن؟ بۇنداق بىكارغا-بىكاردىن نېمىدەپ_ 

 يەردە بىر تېرەن تېخمۇ: قىلدى ئىش بىر راھەتلىتىدىغان مېنى تۇيۇقسىزال ئۇ چاغدا شۇ

 ئوخشىىاش قىلغان رغىىا ئېتىىراپ  كەلگەنلىكىنىىى ئىىاجىز رىشىكە بې ئىىىزاھ پ سىىەۋەپنى ياتقىان 

 تۇيغۇغىا  خىىل  بىىر  غەلىتە مەنمۇ ۋە ئاچتى قىلىپ يانغا ئىككى ئالقىنىنى ئىچىدە چارەسىزلىك

 ئىككىى  سىاختا،  ئۆز مىدە . يىرگەنىدىم  ئۆز مىدىن  نېمىشقىكىن لېكىن. ئەركىنمەن: چۆمد م

. ئويلىدىم مۇنداق. خۇددى كەلگەندەك وشۇرۇپي ئۇنى مەن ۋە باردەك نەرسىلەر بىر يۈزلىمىچى

 ھەپىلەشسىىىە قانچىلىىىك  ئىىۇ  مەيلىىى  ئانىىدىن  تونۇيىىدۇ،  نىىۇقتىغىچە  مەلىىۇم  ئىىۆزىنى  ئىىادەم 

. باشلىنىدۇ بىلجىرالش ر قۇرۇق ئاندىن ۋە قالىدۇ توسۇلۇپ كېلىپ نۇقتىغا بىر ھەپىلەشسۇن،

 بىر نامەلۇم بولغانلىقى پەيدا قەيەردىن تۇردۇم، ئورنۇمدىن چاچراپ. كىرگەنىدى ئۆيگە رەجەپ

 :بىلەن ئىشەنچ

 .ئاپىراي درختۇرخانىغا سېنى_ دېدىم،_ !نىلگۈن ماڭايلى_ 

 .يوق بارغۇم_ بالىدەك، كىچىك دېدى_ !ئۇففففف_

 قالسىچۇ؟ بولۇپ جاراھەت ئىچ. دەيدۇ توغرا گۇي دررىگەر! ئەركىلىمە_ 

 .ئەمەس مۇمكىن ۇشىبول جاراھەت! ئەمەس ئەر كىشى، ئايال دېگەن دررىگەر_ 

 .قىلىپ ئاز گەپنى نىلگۈن، ماڭايلى_ 

 گەپ بىكار-بىكاردىن بەلكى ئەمەس، ئۈچۈن ئېرىشىش نەتىجىگە بىرەر قىلىپ، شۇنداق

 ئېنىىق  تېخىمىۇ  سىوقۇپ -ئىۇرۇپ  بىىرىگە -بىىر  چارەسىىزلىكىنى  مەناالرنىىڭ  ۋە سوقۇشتۇرۇش

 ماڭا ۋە دەيدۇ ئۇنى ئۇ دەيمەن، بۇنى مەن. باشلىدۇق پاراڭلىشىشقا ئۈچۈن چىقىرىش ئوتتۇرىغا

 سۆزلەر-گەپ نەتىجىدە ۋە بۇنى نۆۋەت بۇ ئۇمۇ، دىيەلەيتتىم، ئۇنىمۇ مەن تۇيۇالتتى، مۇنداق

 باشىقا  قىلىشىىمىزدىن  ئىسىراپ  ۋاقىى   ۋە سىۆز  بىزنىىڭ  يەردە، بۇ ئۆزگەرتەلمەي، ھېچنىمىنى

 ئولتۇرغىان  يۆلىنىىپ . كەلدى ىئۇيقۇس نىلگۈننىڭ ئاخىرىدا. كەلمەيتتى كارغا ئىشقا ھېچۇىر

 :دېدى ماڭا يۇمۇپ كۆزلىرىنى ۋە ياتتى سۇنۇپ قولىنى-پۇت دىۋاندا

 !ماڭا بېرە قىلىپ گەپ تارىختىن بىردەم  ئاكا،_ 

 قانداق؟_

 .ئوقۇغىنە دەپتىرىڭنى_ 

 بوالرمىكى؟ ئوبدان ئۇخلىۋالساڭ_ 
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 ھۇزۇرلىنىىپ  قىىزدەك  كىچىىك  بولۇۋاتقان ئاڭلىماقچى ھېكايە زررالپ يېتىپ سوزۇلۇپ

 قىلىىپ  خىيىال  يارايىدىغانلىقىنى  ئىشقا بىرەر بولسىمۇ ئاخىرىدا ھېكايىلەرنىڭ. كۈلۈمسېرىدى

 دەپتىرىم تارى  سومكىدا لېكىن چىقتىم، ھوجرامغا قەۋەتتىكى ئۈستۈنكى چاپتىم، ھالدا خۇشال

 باشقا ئاندىن قارىدىم، چامادانلىرىمغا ئىشكاپقا، تارتمى رغا، ھۆمىدەپ،-ھاسىراپ. تۇراتتى يوق

 دەپتەرنىى  لەنەتتەككىۈر  لىېكىن  كىردىم، ھوجرىسىغىمۇ مومامنىڭ باقتىم، ئىزدەپ ئۆيلەرنىمۇ

 قىلغاندىن تاماشاسى يامغۇر بىلەن نىلگۈن كەچقۇرۇن تۈنۈگۈن بېقىپ، ئوي پ. تاپالمىدىم

 بولۇشىىىم قويغىان  تاشىى پ ئورۇنىدۇقىغا  ئارقىىا ماشىىنىنىڭ  دەپتەرنىىى مەسىتچىلىكتە  كېىيىن، 

 ئاختۇرۇپ بىر يەنە ئۆيلەرنى. تۇراتتى يوق يەردىمۇ ئۇ لېكىن ئالدىم، ئېسىمگە مۇمكىنلىكىنى

 كىۆرد م،  قالغىانلىقىنى  ئىۇخ پ  نىلگۈننىىڭ  كېتىۋېتىىپ  چىقىىپ  ئۈسىتىگە  نىيىتىىدە  بېقىش

 ماسىكىغا  كونىا  ئىاق،  سىۈرتۈلگەن  بويىاق  قىزىىل  ۋە كىۆك  ئۈستىگە يۈزى: قارىدىم توختىدىم،

 ئەندىكىش ۋە ئىنتىزارلىق ئادەمدە ئاراچلىرى، قاراڭغۇ ئاغزىنىڭ تۇرغان ئوچۇق. تتىئوخشاي

 رەجەپنىڭ. ئەسلىتەتتى تۆشۈكلىرىنى ھەيكەللەرنىڭ ئابستراكى  قوزغايدىغان تۇيغۇلىرىنى

 نىلگۈن. كەتتىم چىقىپ باغقا قىلىپ ھېس گۇناھكاردەك ئۆز منى كۆر پ، يېقىن شقانلىقىنى

 گەۋدەمنىىى يوغىىان ئورۇنىىدۇققا قاتلىمىا  ئوقۇيىىدىغان كىتىىاپ ئولتىۇرۇپ  ىبىىوي ھەپىىتە پۈتىۈن 

 .ئولتۇردۇم قاراپ جاي شتۇردۇم،

 يەڭلىىىىك  قىسىىىقا  قىسىىىتاڭچىلىقنى،  شىىىەھەردىكى  كارىىىىدررلىرىنى،  ئۇنىۋېرسىىىىتې 

 سۆزلەرنى تاماق رنى، چۈشلۈك يېيىلىدىغان دىمىقتا ئىسسىقىنى، ياز نەمخۇش كۆينەكلەرنى،

 -توپا ئۆيلەردىن ئېقىۋاتقاندۇر، سۇ جۈمەكلەردىن ئېتىلگەن ئوبدان شۇنداق،. مقىلدى خىيال

 سىارماي  سىۈنئى  تېتىيىدىغان  يىالتىراق  توڭ تقىۇدا  تۇرغانىدۇر،  كىلىپ پۇرىقى كىتاپ ۋە چاڭ

. تۇرغاندۇر كۈتۈپ ۋاقىتنى بىر نائېنىق ھالدا كىرگەن رەڭگە ئاپئاق قېتىپ، مۇزدەك پارچىسى

 مۇنىداق  ئانىدىن . كەلىدى  ئۇخلىغىۇم  ئىچكىۈم،  ھىاراق ! قالىدىكەن بوش دېمەك ئۆيمۇ، بوش

 ئورنۇمىدىن  ئانىدىن ! ئىىش  بۇ كەلدى بېشىغا كىشىنىڭ ياخشى ئەڭ ئارىمىزدىكى: ئويلىدىم

 رەجەپ. قارىىدىم  گەۋدىىگە  يارىدار ئۇخ ۋاتقان ۋە كىردىم ئىچىگە مېڭىپ ئاۋاي پ ۋە تۇردۇم

 .كەلدى

 .دېدى_ !بەي فارۇق ،ئاپىرىڭ درختۇرخانىغا ئۇنى_ 

 .دېدىم_ ئويغاتمايلى،_ 

 ئويغاتمايلىمۇ؟_ 

 قايتىىدىن  مەنمىۇ، . كەتتىى  چۈشىۈپ  ئاشخانىسىىغا  ئىغاڭلىغىنىچە سىلكىپ مۈرىلىرىنى

 كېيىن چاغدىن بىر خېلى. ئولتۇردىم يېنىدا توخۇالرنىڭ لەقۋا تۈۋىدە قاشانىڭ چىقىپ ئاپتاپقا

. كۆر نەتتى جىددى ئەمەس، يۇقى ئۇيقۇ كۆزلىرى ېكىنل ئويغىنىپتۇ، يېڭى  كەلدى، مەتىن
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 سۆزلەپ يەنە ماڭا بەرگەنلىرىنى سۆزلەپ نىلگۈننىڭ! بېرىپتۇ سۆزلەپ نىلگۈن: بەردى دەپ

 ئۇالرغا كەچتە تۈنۈگۈن: بەردى سۆزلەپ ئۆتكەنلەرنىمۇ بېشىدىن ئۆز ئارىلىقتا بېرىۋېتىپ،

 ئىشەنگۈسىز قالغانلىقى، بۇزۇلۇپ قانداق ىڭماشىنىن لىرا، مىڭ ئىككى ئون قويغان تارتقۇزۇپ

 ئىشى نېمە ۋاقتىدا ئۇ كېچنىڭ يەرلەردە ئۇ ئۇنىڭ مەن. ۋاھاكازاالرنى يامغۇر تەرىپلىگەن دەپ

 چاغدا شۇ. قىلدى ھەرىكەت بىر غەلىتە ئاندىن قالدى، جىمىپ بىردەم سورىۋېدىم، بارلىقىنى

 :مەن

 بولۇشىىىم قالغىان  ئۇنتىۇپ  ماشىىنىدا _ ،سىورىدىم  دەپ_ بولىىدىغان،  دەپتىىرىم  مېنىىڭ _ 

 .تۇرىدۇ يوق كۆرد ڭمۇ؟ مۇمكىن،

 !كۆرمىدىم_ 

 ئالىدۇرغانلىقىمنى  ئوت قانداق ئۈچۈن ئاپىرىش قىلدۇرۇشقا رېمون  ماشىنىنى ئاندىن

 ماڭىىا  ئېيتىۋېىىدىم،  ئالغىىانلىقىنى  ئىىوت ئىتتىرىشىىىمىزگە  ئىىازراق  بىىىلەن  رەجەپ. سىىورىدى

 بۈگۈن بەرگەندە، جاۋاپنى ئوخشاش ئۇمۇ سورىدى، رەجەپتىن بېرىپ يۈگۈر پ ئىشەنمىدى،

. كەتتى قاقشاپ تەلەيسىزلىكىدىن  ئۆزىدەك بەلكى ئەمەس، نىلگۈن ئۇچرىغان ھەقسىزلىككە

 بىرەرسى. سالدى ئېسىمگە ئىشنى تىرىشىۋاتقان ئۈچۈن چىقىرىۋېتىش كال مدىن مەن ئاندىن

 مەتىننىىىڭ ۋە ئېيتىىتىم قىلمىغىىانلىقىنى مەلىىۇم ھېچكىمنىىىڭ قىلغانىىدەكمۇ؟ مەلىىۇم سىىاقچىغا

 بىردەمىدىن  لىېكىن  كىۆرد م،  پۈر شتۈرگەنلىكىنى قىلىپ يىرگەندەك بىغەملىكتىن چىرايىنى

 ئالغانىدەك  ئەسكە ئازاپنى بىر باشقا چۇڭقۇرراق تېخىمۇ ئۇنتۇپ، بىزنى خۇددى يۈزى كېيىن

 ۋە درختۇرخانىىا نگەنىلگىىۈ كىىۆر پ، ئويغانغىىانلىقىنى كەتىىتىم، كىرىىىپ مەن. كەتتىىى بولىىۇپ

 ئۆلىۈمنى  چىقارماسىتىن  سىۆزنى  ئىۇ  بىىلەن  تۇيغۇسىى  مەسىئۇلىيەت  ئاچتىم، سۆز جاراھەتتىن

 لىېكىن  دېىدىم،  دەمىدىكىن  بىارايلى،  مىاقۇل،  قويسىام،  قورقۇتۇپ چاندۇرماي سالدىم، ئېسىگە

 .دېمىدى ئۇنداق

 .بولسۇن گەپ بىر كېيىن تاماقتىن_ دېدى،_ يوق، بارغۇم ھازىر_ 

 رەجەپ ۋە ئىچىىتىم ئولتىىۇرۇپ خىىاتىرجەم ۋاقتىىدا  تامىىاق چۈشىىمىگەچكە، پەسىىكە ممومىا 

 كۆر پ، ھەرىكەتلىرىنى رەجەپنىڭ  تۇيغۇسىنى گۇناھ بولۇۋاتقان يۇقتۇرماقچى ھەممەيلەنگە

 گۇناھكار گويا. ئويلىدىم قىلغانلىقىنى ھېس گۇناھكاردەك ئۆزىنى بەك ھەممىدىن رەجەپنىڭ

 دەل لېكىن. قى تتى گۇناھكاردەك ئۈچۈن بولغانلىقى بەختسىز ،بەختسىز ئۈچۈن بولغانلىقى

 بولۇشىمىز ئىچىدە لېكىن بىلەتتۇق، بۇنى ئىدۇق، سىرتتا ھەممەيلەن گويا. ئەمەس بۇنداقمۇ

 ئىدى، ھەسەن ئۇ، يۈرگەن قەيەرلەردىدۇر ھازىر. بىلمەيتتۇق بۇنى نېمە، نەرسە بولغان كېرەك

 ئاخىرىدا تاماقنىڭ. ئېچىنىۋاتاتتۇق ھالىغا ۋە ئەيىپلەۋاتاتتۇق ئۇنى بىز لېكىن بولغان، ئىچىدە

 «فاشىسىى  سىىاراڭ»  ئۇنىڭغىىا نىلگىۈن : كەلىىدى خىيىىالمۇ بىۇ  تېگىىىدىغان نېرۋامغىىا ئېسىىمگە 
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 قالغىان  بولىۇپ  مەسى   راۋۇرۇس. بىولغىيتتى  بەرمەس يىۈز  ئىش ر بۇ بەلكىم بولسا دېمىگەن

 گېىىزىتلەردە: بولىىدى كۆر نگەنىىدەك ۆز مگەكى  مەنزىىىرە بىىۇ تىۇرۇپ ،  كېىىيىن. كېىىرەك بولسىام 

 ئىچىدىكى ئاپتوبۇسى، شەھەر بىر ھاۋادانلىق تارابيادا بەلكىم يەردە، بىر بوغۇزدا ئوقۇغانىدىم،

 خىۇددى  مەنمۇ تاپتا، شۇ. كەتكەنىدى چۈشۈپ دېڭىزغا كېچىدە يېرىم بىللە بىلەن يولۇچى ر

 چۈشىۈپ  تىېگىگە  دېڭىزنىىڭ  تىتىم، قى  ھىېس  تۇرغانىدەك  ئىچىىدە  ئاپتوبۇسنىڭ ئۇ ئۆز منى

 ئاالقىزادە ھەممەيلەن تۇراتتى، يېنىپ المپى ر ئىچىدىكى ئاپتوبۇسنىڭ لېكىن كەتكەنىدۇق،

 قاراڭغۇلىقى تۇرۇۋاتقان چۈشۈپ ئىچىگە ماشىنا ئۆلۈمنىڭ ئەمما قارايتتتۇق، دەرىزىگە بولۇپ

 .ۇراتتۇقت كۈتۈپ ئىدى، جەلپكار ئايالدەك بىر يورۇق-ئوچۇق ۋە يېقىملىق

 قىلىىىدىم، قېىىىتىم بىىىىر يەنە گېپىنىىى  درختۇرخانىنىىىىڭ نىلگىىىۈنگە كېىىىيىن، تامىىاقتىن 

. ئاچتىم نى «چەلەبى ئەۋلىيا» ياتتىم، كارىۋېتىمدا چىقتىم، ھوجرامغا. ئېيتتى بارمايدىغانلىقىنى

 .قاپتىمەن ئۇخ پ يېتىپ ئوقۇپ

 نېمىشقىكىن. سوقۇۋاتاتتى ىتەغەل يۈرىكىم چېغىمدا ئويغانغان كېيىن سائەتتىن ئۈ  دەل

 مېنىى  ئۈسىتىگە  پاچاقلىرىمنىىڭ  ۋە قىوللىرىم  خىۇددى  تۇرالمايۋاتىاتتىم؛  ئورنۇمىدىن  ئۆر لۈپ

 خالىسام. قى تتى ئولتۇرۇۋالغاندەك پىل ر كۆر نمەس ئۈچۈن تۇرۇش بېسىپ مەھكەم كارىۋاتقا

 تۇرغان كۈتۈپ چۈشلەر لېكىن قى تتىم، كېتىدىغاندەك ئۇخ پ ئاسان  يۇمۇپ، بىر كۆز منى

 ھوجرىنىىىڭ. تىىۇردۇم ئورنۇمىىدىن زررالپ ئىىۆز منى كۆرسىىەتتىم، قارشىىىلىق ئۇيقۇغىىا گىىۈزەل

 غىۇدۇراپ  مۇنىداق  ئاندىن تۇردۇم، ھاڭۋېقىپ قوزۇقتەك قويغان قېقىپ ھازا بىر ئوتتۇرىسىدا

 ەتسائ نەرسىمىزچۇ؟ تۇرغان كۈتۈپ دەپ چارە نەرسىدۇر؟ نېمە زادى دېگەن ۋاقى : قويدۇم

 . چۈشتۈم پەسكە دېگەنىدى، بوالي بەش

 .ئوقۇۋاتاتتى كىتابنى قولىدىكى يېتىپ دىۋاندا يەنە ئويغىنىپتۇ، ئۇخ پتۇ، نىلگۈنمۇ

 كۆڭلۈم  يېتىپ، خاتىرجەم_ دېدى،_ بارتى، قالغۇم ئاغرىپ بىر مۇشۇنداق زادى مېنىڭ_ 

 .ئۈچۈن ئوقۇۋېلىش كىتاب رنى خالىغان

 سىىىېنى قىىوپ، . بەتىىتەر  ئۇنىڭىىدىن  ئەھۋالىىىڭ _ دېىىدىم، _ ئەمەس، كېسىىەل  سىىەن _ 

 .ئاپىرىمەن درختۇرخانىغا

 چۈششىەك -ئۇششىاق . ئوقۇۋاتاتتى قېتىم ئىككىنچى نى«ئوغۇل ر ۋە دادى ر». قوپمىدى

 ماڭىىا ئوخشىىاش، مەستانىسىىىگە كىتىىاب خالىمايىدىغان  قىلىشىىىنى ئىىاۋارە ئىىۆزىنى ئىشى رنىڭ 

 بىىردەم  قىلىىپ،  شىۇنداق . ئېيتتىى  بارلىقىنى وقۇغۇسىئ كىتاب قويماستىن، قىلىپ پىسەنتمۇ

 كۆڭلىگە تۇرۇپ ئىشلىتىپ سۆزنى ئۇ قېتىم بۇ ۋە ئېرىشتىم پۇرسىتىگە سېلىش پاراڭ قۇرۇق

 ئىشنىڭ ئۇنداق بېشىغا كۈلۈمسېرەيتتى، ئۇ ئەمما بولدۇم، قويماقچى سېلىپ قورقۇنچى ئۆلۈم

. قىلمىايتتى  ھىېس  يارى نغانىدەك  تتىققىا  بەك ئىۆزىنى  چىۈنكى : دەيتتىى  كەلمەيىدىغانلىقىنى 



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 293 

 

  

 قانىىىداق كۆزلەرنىىىىڭ، كۆپكىىىۆك ئىششىىىىق، ئىىىۇ مەن، قارىۋېلىۋېىىىدى، كىتابقىىىا قولىىىىدىكى

 . قالدىم تۇرۇپ بولۇپ ھەيران ئوقۇۋاتقانلىقىغا

. تاپالمىىىدىم ئىزدىىىدىم، دەپتىرىمنىىى ئايلىنىىىپ ئىىۆيلەرنى ۋە چىقىىتىم ئۈسىىتىگە ئانىدىن 

. ئااللمىىىدىم ئەسىىكە يازمىغىىانلىقىمنى-يازغىىان نەرسىىىلەرنى بىىىر رئاالقىىىدا ۋاباغىىا دەپتىىرىمگە 

 ئىزدەۋاتقىىانلىقىمنى ئىۇنى  خىۇددى  لىېكىن  قالغانىىىدىم، چىقىىپ  بىاغقىمۇ  ئىىزدەپ  دەپتىرىمنىى 

 بىار  تۇيغىۇ  بىر ئوخشاش مۇشۇنىڭغا چېغىمدىمۇ چىققان كوچىغا. قى تتىم قالغاندەك ئۇنتۇپ

 نەرسىە  بىىر : قىلمىايتتىم  مەقسەتسىزدەكمۇ پۈتۈنلەي لېكىن يۈرەتتىم، كېزىپ: ئىچىمدە ئىدى

 .قى تتىم ئىشىنىۋاتقاندەك تېخىچە تاپااليدىغانلىقىمغا

 ھىاۋا  ھىۆل،  قىۇم ر . ئىىدى  يىوق  تاشىقىنلىق -قاينىام  تۈنۈگۈنكى ساھىل ردا كوچى ردا،

 نسىايىۋەنلەردى  چۈشىۈرىۋېتىلگەن . ياتىاتتى  سىوزۇلۇپ  مارمىارا  رەڭسىز ۋە كىر ئىدى، سۆر ن

 بىىر  بواللمىغىان  ئۈچىۈن  ئىۆزى  ئىۆزى  تىۇراتتى؛  چىقىپ چارەسىزلىك ئەسلىتىدىغان ئۆلۈمنى

 بورىنىنىڭ تەيفېڭ بىر بولمايدىغان بىلگىلى كەلگەنلىكىنى قانداق قەيەردىن، مەدەنىيەتنىڭ،

 تەپتىنى، كۈننىڭ... ئوخشاش تەييارالنغىنىغا كېتىشكە بولۇپ يوق غۇالپ زەربىسىدە رەھىمسىز

 مېڭىىپ،  ئارىسىىدىن  ماشىنى رنىڭ بېرىۋاتقان قايتۇرۇپ كۈنگە بىر قالغان دەپ ىشايئاخىرل

 مەھەللىلىكىمنى بىر كونا يەردە، ئۇ. باردىم قەھۋەخانىغىچە بېشىدىكى پىرىستاننىڭ كىچىك

 ئىىىدى؛ بىار  بالىسىىمۇ  بىىلەن  ئايىىالى يېنىىدا  قىپتىۇ،  تىوي  كېتىپتىىۇ، بولىۇپ  چىوڭ : ئىۇچراتتىم 

 ...ئىشلىتىپ سۆزلەرنى مەنىسىز شۇ يەنە اق،شۇند: پاراڭ شتۇق

. بەردى سىۆزلەپ  ئىكەنلىكىمنىى  ئادەملىرىىدىن  كونىا  ئەڭ يەرنىىڭ  بىۇ  مېنىڭ ئايالىغا،

 ئاجرىشىىىپ سىىورىۋېدى، سىىەلمانى. قېلىشىىىپتۇ ئۇچرىتىىىپ رەجەپنىىى كەچقىىۇرۇن د شىىەنۇە

: ئىىۆتتى ىپئەسىىلىت ئىشىى رنى چېغىمىزدىكىىى يىىاش ئانىىدىن. ئېيتمىىىدىم كەتكەنلىكىمىزنىىى

. ۋاھاكىازا  ئىچكەنلىكىمىزنىى  ئىاتقۇچە  تىاڭ  ئولتۇرۇپ قېيىقتا. كېتىپتىمەن ئۇنتۇپ ھەممىنى

 دەپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئىش نېمە ئۇالرنىڭ سۆزلىدى؛ توغرۇلۇق بۇرادەرلەر-درس  باشقا ئاندىن

 شىەۋكەت  كېلىدىكەن؛ ھەپتە كېلەر ئورخان بىلەن شەۋكەت: ئۇچرىتىپتۇ ئانىسىنى. بەردى

. سىورىدى  يوقلىۇقىنى -بىار  بىاالم  مەنىدىن  ئانىدىن . يېزىۋاتقۇدەك ررمان ئورخان ئۆيلىنىپتۇ،

 گەپ پىچىىىرالپ ئالىىدى، تىلغىا  كەتكەنلەرنىىى ئۆلىىۈپ سىورىدى،  توغرۇلۇقمىىۇ ئۇنىۋېرسىىتې  

 بىىر  يەردە بىۇ  ئەتىىگەن : قويىدى  قوشۇپ كۆر نەتتى، پىچىرالۋاتقاندەك لېكىن قىلمايۋاتاتتى،

 كىشىىلەر . ئەمەسىكەن  ئېنىق دۇمۇالىغانلىقى ئۈچۈن نېمە قىزنى ئۇ شىپتۇ،قىلى ھۇجۇم قىزغا

 ھىىېچكىم تۇرۇشىىۇپتۇ، قىىاراپ ئىىادەم ھەمىىمە. بەرگەنمىىىش يىىۈز ئوتتۇرىسىىىدا نەق توپىنىىىڭ

 قىلماسىلىقىنى  ياردەم قورقۇپ ئارى شماسلىقنى، ئەمدى ئادەملىرىمىزمۇ بىزنىڭ ئارى شماپتۇ؛

 يانچۇقىدىن ئېيتتى، بارلىقىنى كۆر شكۈسى ئىستانۇۇلدا نبىلە مەن ئاندىن،. ئۆگەنگەنمىش
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 كىۆر پ  قاراۋاتقىانلىقىمنى  كارتىغىا  تۇرغاندا ئورنىمىزدا. بەردى چىقىرىپ كارتىسى ئىسىم بىر

 ۋە چىىلەك  لىىگەن، : ئىىكەن  بار سېخى بىر لېكىن بولمايدىكەن، كەتكىلى دەپ زاۋۇت: دېدى

 .راقتىنيالتى ئەلۋەتتە، ھەئە،: ياسايدىكەن سېۋەت

 نىلگۈنگە ئالدىم، راكى شىشە بىر كىچىك كىرىپ دۇكىنىغا باققالنىڭ قايتاشىمدا ئۆيگە

 يىىىاق،»  نىلگىىۈن . باشىىىلىدىم ئىچىشىىكە  ئولتىىۇرۇپ  كېىىىيىن دەۋەتكەنىىدىن  «درختۇرخانىىا »

 يەنى  ماڭا كېيىن بولسىمۇ شۇنداق لېكىن ئىدى، ئاڭلىغان رەجەپمۇ دېگەنىدى، «بارمايمەن،

 تەييىارالپ  زاكۇسىكا  ماڭىا  ئىۇنى  سىەۋەپتىن  مۇشىۇ  بەلكىىم . قارىغانىىدى  ەزىرىىدە ن ئەيىپلەش

 ئاندىن. تەييارلىدىم ئۆز م نەرسىنى ھەممە ئاشخانىدا بېرىپ. ئىدىم بۇيرۇيالمىغان بېرىشكە

 ئىۆز منى  دەپ يۈر شسىۇن  چېپىىپ  كېلىىپ  خالىغانچە خىيالىمغا كۆر نۈشلەر سۆزلەر،-گەپ

 ئىكەنلىكىنىى  ئىۇىارەت  سىۆزدىن -گەپ قىۇرۇق  پەقەت زەپەرنىىڭ  ۋە مەغلۇبىيەت. قويۇۋەتتىم

 ررمىىان ردا خىىۇددى. تاپىىىدۇ سىىېنى كېلىىىپ ئىىۇ ئىىاخىرى ئىشەنسىىەڭ، قايسىسىىىغا: ئويلىىىدىم

 ررمانىدا ئورخاننىڭ بەلكىم،. قىلىۋاتاتتىم ھېس ئاياغ شقانلىقىنى ئىشنىڭ ھەممە: يازغاندەك

 قىلمىدىم، مى  ئورنۇمدىن تەييارالۋاتقاندا نىداستىخان رەجەپ. باردۇر جۈملە بىر مۇشۇنداق

 ئېلىىپ  پەسكە مومامنى چۈشۈپ قاراڭغۇ. قىلمىدىم پىسەن  قاراشلىرىغا نەزىرىدە ئەيىپلەش

 شىشىنى تەپتارتماي ھېچنەرسىدىن مەتىن، كېيىن. قويدۇم يوشۇرۇپ شىشەمنى چۈشكەندە

 بىر قىلىۋاتقاندەك دۇئا: الدىسېلىۋ كۆرمىگەنگە موماممۇ. باشلىدى ئىچىشكە ئېلىپ ئۈستىگە

 بىز. كەتتى چىقىپ ئېلىپ ئۈستىگە ئۇنى رەجەپ كېيىن. قاقشاۋاتاتتى غۇتۇلداپ نېمىلەرنى

 .ئولتۇراتتۇق دىمەي جىم-الم

 !دەرھال ھازىرال،_ مەتىن، دېدى_ قايتايلى، ئىستانۇۇلغا ئەمدى بولدى،_ 

 .نىلگۈن دېدى_ ئىدىڭغۇ؟ تۇرماقچى ئوتتۇرىسىغىچە يازنىڭ سەن قېنى_ 

 .قايتايلى دەرھال كەتتى، سىقىلىپ ئىچىم_ تۇرۇۋېلىپ، بىردەم ۋە دېدى_ كەچتىم، ۋاز_ 

 .نىلگۈن دېدى -ئۇالرنى؟ ياقتۇرمىدىڭمۇ_ 

 كىملەرنى؟_ 

 درستلىرىڭنى؟ كونا_ 

 چاقچىىاق_ مەتىىن،  دېىىدى_ چۈشەنمەيۋاتامسىەن؟  سىىەن، كېىرەك  كېتىشىىىڭ دەرھىال _ 

 !ئەمەس ئىش قىلىدىغان

 .نىلگۈن دېدى_ بولدۇققۇ؟ كېتىدىغان تەئە_ 

 يەردە، بۇ قال سەن خالىساڭ_ مەتىن، دېدى_ يەردە، بۇ قالمىدى چىدىغۇچىلىكىم ھېچ_ 

 .كېتەي ئېلىپ نىلگۈننى بەر، ئاچقۇچىنى ماشىنىنىڭ ماڭا ئەمما. فارۇق

 .نىلگۈن دېدى_ بولمىسا، پىراۋاڭ سېنىڭ_ 
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 قالسا بولۇپ ئىش بىرەر_ مەتىن، دېدى_ ك،كېرە كېتىشىڭ ئاچا، چۈشەنمەيۋاتامسەن_ 

 .ھەيدەيمەن مەن ماشىنىنى. ئەمەس قىلىدىغاندەك ئىش بىر فارۇق قارا، ماڭا قىلىمىز؟ قانداق

 .نىلگۈن دېدى_ قاپسەن، بولۇپ مەس  ئۇنىڭدەك سەنمۇ_ 

 يوق؟ كەتكۈڭ نېمىشقا_ مەتىن، دېدى_ يوقمۇ؟ كەتكۈڭ_ 

 .نىلگۈن دېدى_ قالىمىز، يەردە بۇ ئاخشام بۈگۈن_ 

 مىومىمىزنى . سىۈردى  ھۆكىۈم  جىمجىتلىىق  ئىۇزۇن  خېلىى  ئارىىدا . قېلىشىتى  بولۇپ جىم

 خىيىال  مەتىننىىڭ . يىغىشىتۇرۇۋاتاتتى  ئۈسىتەلنى  رەجەپ چۈشىكەن  پەسكە قويۇپ ياتقۇزۇپ

 ئالماي نەپەس چىداپ قېلىپ ئىچىدە تۇماننىڭ-توپا مەينەت. كۆرد م ئولتۇرغىنىنى سۈر پ

 .بۇزدى سۈكۈتنى بىردىن  كېيىن. كۆر نەتتى ئولتۇرغاندەك

 ئۈمىىد  بىىر  ئاخىرقى. تۇردى ئورنىدىن. دېدى_ قالمايمەن، يەردە بۇ ئاخشام بۇ مەن_ 

 كىچەكلىىرى -كىىيىم  تارالغىان،  چىاچلىرى  كېىيىن  بىردەمدىن. كەتتى چىقىپ ئۈستىگە بىلەن

 ئالغاندىن ساقال. دىقال كېتىپ دېمەستىن ھېچنىمە چۈشتى، پەسكە ھالدا ئالماشتۇرۇلغان

 ۋاقىتتىمىۇ  بولغىان  بېرىىپ  ئىشىىكىگە  ھويلىنىىڭ  ئىۇ  پىۇرىقى،  مېيىنىىڭ  يۈز سۈرگەن كېيىن

 .تۇراتتى پۇراپ گۈپۈلدەپ

 .نىلگۈن دېدى_ بۇنىڭغا؟ بولىدىكىن نېمە_ 

 :ئوقۇدۇم بېيى  بىر شېئىرلىرىدىن فۇزۇلىنىڭ ئۆزگەرتىپرەك، سەل جاۋابەن،

 

 رەناغا، گۈلى تازە بىر يەنە ولدىب ئاشىق                   

 .غەۋغاغا يۈز ئۇنى دەم ھەر ئىلە ئال ئاالر كى                  

 

. قى تتىى  قالمىغانىدەك  گەپ پاراڭ شىقۇدەك  باشىقا . قالىدۇق  جىمىىپ . كۈلىدى  نىلگىۈن 

 تېخىمىۇ  بولسىا  كېىيىن  يىامغۇردىن  سىۈرەتتى،  ھۆكىۈم  جىمجىتلىق خىل بىر ئاجايىپ ھويلىدا

 بىىىلەن قىزىقسىىىنىش خىىىل بىىىر قام شىىمىغان. قالغانىىىدى بولىىۇپ قىىاراڭغۇ تېخىمىىۇ بەتىتەر، 

 بېسىلغاندەك مۆھۈر بىلەن سىياھ كۆك. باشلىدىم كۈزىتىشكە ماسكىنى يۈزىدىكى نىلگۈننىڭ

 كەتىكەن  يىتىىپ  قىلىدىم،  خىيىال  تىارىخنى . يىۈرەتتى  چىقىپ-كىرىپ تېخىچە رەجەپ. ئىدى

 .كېتىپتىمەن تۇرۇپ ئورنۇمدىن. ئىدى تۇرغۇسىز ىداپچ. نەرسىلەرنى باشقا دەپتىرىمنى،

 .قاالرسەن سەگىپ ئاي ن، بىردەم سەن_ نىلگۈن، دېدى_ ئاكا، بولىدۇ_ 

 .ماڭدىم ئەمما ئىدىم، ئويلىمىغان بۇنى مەن

 .ئىچىۋالدىڭ كۆپ_ ئارقامدىن، نىلگۈن دېدى_ قىل، دىققەت ئۆز ڭگە_ 
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 فۇزۇلىنى بىردەم ئاندىن. قىلىۋاتاتتىم خىيال ئايالىمنى چىقىۋېتىپ ئىشىكىدىن باغنىڭ

 شېئىرالرنى ئۇ شائىرلىرى دىۋان ئەجىۇا. ئىستىكىنى چېكىش ئازاپ فۇزۇلىنىڭ قىلدىم، خىيال

 ئولتىۇرۇپ،  بېشىىدا  قەغەزنىىڭ  سىائەتلەپ  يىاكى  چىقىرىۋېتەمدىغاندۇ ئوقۇپ تۇرۇشىدى  بىر

 قىلىۋاتاتتىم، خىيال ئورنىدا تۇرغاننىڭ اربىك بۇالرنى يازامدىغاندۇ؟ تۈزىتىپ ئۆچۈر پ،-يېزىپ

 يەكشىىىەنۇە كىىوچى ردا . ئىىىىدىم چۈشىىەنگەن  كەلمەيىىىدىغانلىقىمنى قايتىىىپ  بالىىىدۇر ئىىۆيگە 

 يېرىمىىى كۇلۇپ رنىىىڭ كەچلىىىك قەھۋەخىىانى ر، سىىۈرەتتى، ھۆكىىۈم تەنھىىالىقى ئاخشىىىمىنىڭ

 زىلىىىرى بە چىراق رنىىىڭ رەڭگىىارەڭ  ئېسىىىلغان دەرەخىىلەرگە -دەل ئىىىدى، بىىوش  دېگىىۈدەك

-بۇلىىۇڭ يولىنىىڭ  پىيىادىلەر . قى تتىىى قالغانىدەك  ئۆچىۈپ  زەربىسىىىدە بوراننىىڭ  تۈنۈگىۈنكى 

 چىاق  الي ۋەلىسىپىتلەرنىڭ  ئىۆتكەن  كىچىىپ  سۇلىرىنى يامغۇر قالغان يىغىلىپ پۇشقاقلىرىغا

. ئىدى قالدۇرغان سىزىق رنى بۈگرى-ئەگرى چۈشىنىكسىز ئۈستىگە يولنىڭ ئاسفالى  ئىزلىرى

 تىىارىخنى، ئايىىالىمنى، يەنە ئانىىدىن ياشىىلىقىمنى، يىل رنىىى، يۈرىيىىدىغان مىنىىىپ ۋەلىسىىپى 

 ئويلىغىا   چەلەبىنىى  ئەۋلىيا نىلگۈننى، بولغان كېرەك ئاپىرىشىم درختۇرخانىغا ھېكايىلەرنى،

 تۇرغان يورۇتۇپ تاختىنى بىر ئەينەكلىك يەردە، ئۇ. ماڭدىم دەلدەڭشىپ مىھمانخانىغىچە تاكى

 ئاۋازىنى مۇزىكا تېتىقسىز ئۇ بىلەن گىژىلدىشى بۇزىدىغان ئەسەبلەرنى رنىڭالمپى  فلورلۇق

. تىۇراتتىم  خاالپ پاكلىقنىمۇ گۇناھنىمۇ،. تۇردۇم ئىككىلىنىپ ۋاقىتقىچە بىر خېلى. ئاڭلىدىم

 گۇنىاھ  مېنى تۇرۇپ-تۇرۇپ قاالتتىم، ھەيران گۇي رغا چۈشكەن د م تۇيغۇسىغا مەسئۇلىيەت

 نېرۋامنى ئەخ قچىلىق ئىدى، يوق خوشۇم بىلەن ئىدراكىم بولىدىغان قچىتۇتۇۋالما ئۈستىدى 

 جىلە ۋاراتارالرنى تۇرۇپ ساق پ كەينىدە ۋاراتاالرنىڭ مۇسابىقىلىرىدە پۇتۇول: قوداڭشىتاتتى

 ئويلىىىدىم دەپ بىىارارمىز، ئەتىگەنىىدە ئەتە درختۇرخانىغىىا! سىىۈرەتچىلەردەك-فوتىىو قىلىىدىغان 

 .ئاخىرى

 ئوخشاش، ئىتقا تاپقان ئاشخانىنى پۇراپ-پۇراپ كىردىم، مىھمانخانىغا ىشىكتىنئ ئاي نما

 پەلەمپەيىدىن  ئۆتىۈپ،  ئارىسىىدىن  مۇالزىم رنىىڭ  ۋە گىىلەم  تۇرغىان  جىمجى  تىڭشا-تىڭشا

 ئەر، ئولتۇرۇشاتتى، ئۈستەللەردە: ئاچتىم ئىشىكنى بىر چۈشتۈم، مەنۇەسىگە كېلىش مۇزىكىنىڭ

 تاغىىىل -ئىىاال لەر،①فەس باشىىلىرىدا شىشىىىلەر، ئالدىلىرىىىدا  لەر،سىىاياھەتچى مەسىى  ئايىىال،

 ئىىاخىرقى  ئەڭ تىىۈركىيەدىكى  سىىاياھەتچىلەرگە  چەتئەللىىىك : چۈشىىەندىم . توۋلىشىىىۋاتاتتى 

 سىەھنىدە  كۆتىۈر لمە  بىىر  كەڭىرى  ئىدى، كېچىلىكى شەرق بېرىلگەن ئۆتكۈز پ كېچىسىدە

 بەل سوراپ، مۇالزىمدىن بىر. تاتتىچىقىرىۋا شاۋقۇن يېقىمسىز ئەترىتى مۇزىكا بىر پەسكەش

 بىىىر تەرەپتىكىىى كەينىى  كېىىيىن، بىلگەنىدىن  باشىى نمىغانلىقىنى تېخىى  ئۇسىىۇلىنىڭ تولغىمىا 

 .بۇيرۇدۇم راكى تۇرۇپ تاتىرىپ تارتىنىپ، ئولتۇردۇم، ئۈستەلدە
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 باشى ندى،  مۇزىكىا  بىىر  سىۈنئىي  ۋە ئوينىاق  ئىۆتمەي،  ئىۇزۇن  ئىچىپ قەدەھنى تۇنجى

 ئايلىنىۋاتقان ئىچىدە قاراڭغۇلۇقنىڭ يېرىم قارىدىم، تونۇپ ئاڭ پ شىرىقلىشىنى قوڭغۇراقنىڭ

 كۆرد م، تېنىنى كۆيگەن ئاپتاپتا رەققاسنىڭ تولغۇنىۋاتقان ئۇچىدا بىر يورۇقلۇقنىڭ يۇمى ق

 تولغانغانىىدا، تېىىز-تېىىز: تىىارتتى دىققىتىمنىى  زىنىىنەتلەر-زىۇىىۇ پىىارقىراق تۇرغىىان جىرىڭشىىپ 

 .ھاياجان ندىم. كۆر نەتتى چاقناۋاتقاندەك نۇر كۆكسىدىن ۋە يانپىشىدىن

 يالغۇز ۋە ئولتۇردۇم. كەلتۈردى قەدەھنى ئىككىنچى مۇالزىم. تۇرۇۋاپتىمەن ئورنۇمدىن

 نەسىنە  شىەرقلىق  رەققىاس، . ئويلىدىم دەپ ئويناۋاتىمىز، ئويۇن ھەممەيلەن ئەمەس، رەققاس 

 بولسا، ساياھەتچىلەر ئۆتكۈز ۋاتقان كېچىسىنى ىرقىئاخ شەرقتە ئوينىماقتا، ررلىنى ئايالنىڭ

 ئارىسىىدا  ئۈسىتەللەرنىڭ  چەمۇىىرى  نۇر. ئىدى كۆر شمەكتە ھالەتتە خالىغان ئۆزلىرى ئۇنى

 قېلىشىمىغانىدى،  ھەيىران : قاراۋاتىاتتىم  چىرايىغىا  ئايال رنىىڭ  نىېمىس  باشىلىغاندا،  ئايلىنىشىقا 

 رېئاللىققا ئاستا-ئاستا كۈتكەنلىرى رىشىۋاتاتتى،كۈلۈمسې باردۇ، قالغۇسى ھەيران بەلكىم لېكىن

 ئوي ۋاتاتتى؛ ئەمەسلىكىنى «ئۇنداق» ئۆزلىرىنىڭ چاغلىرىدا، قارىغان رەققاسقا ئايلىنىۋاتاتتى،

 قىلىشىىۋاتقانلىرىنى  ھىېس  بىاراۋەر  بىىلەن  ئەرلىرى ئۆزلىرىنى بولغانلىقلىرىنى، مەمنۇن شۇڭا

 چاغلىرىىىدا باشىقۇرۇۋاتقان  خىزمەتكىىارلىرىنى خىۇددى : قىلسىىۇن قەھىىر  ئىىال ھ سىېزىۋاتاتتىم؛ 

 ئوخشىاش  ئاياللىرىغىا  ئىائىلە  ئىشىىنىدىغان  ئىكەنلىكىىگە  بىاراۋەر  بىلەن ئەرلىرى ئۆزلىرىنىڭ

 !كۆر شىۋاتاتتى پەس بىزنى

 مەينەت بۇ كەتتىم، قىلىپ ھېس خورالنغاندەك دەرىجىدە چىدىغۇسىز ئۆز منى بىردىن 

 مەغلۇبىيەت تۇراتتىم؛ بىلىپ قىلمايدىغانلىقىمنى ھېچنىمە لېكىن دى،كەل بۇزىۋەتكۈم ئويۇننى

 .سۈرمەكتىمەن ھۇزۇرىنى قااليمىقانچىلىقىنىڭ پىكىر ۋە

 ئانچە دۇمۇاق، بىر بۇرجىكىدە كۆر نمەيدىغان سەھنىنىڭ كۆتۈر لمە كۈچەيدى، مۇزىكا

 قىلدى كەينىنى ەرگەئۈستەلل رەققاس كەتكەندە بېسىپ چۇرۇڭ رنى-ۋاراڭ كەتمەي  كۈچەپ

 بىۇنى . سىىلكىدى  مۇسكۇللىرىنى قوپال تېزلىكىدە قولنىڭ بىر يەلپۈنىۋاتقان بىلەن غەزەپ ۋە

 بىلەن  ھاكاۋۇرلۇق ۋە قوپال ناھايىتى تەرەپكە بىز كۆكسىنى قىلغانلىقىنى كەبى ساۋار ياساك

 ئىپادىسىنى ەنچئىش ۋە زەپەر يۈزىدىكى ئۇنىڭ چەمۇىرى نۇر ئاندىن. چۈشەندىم قارىتىشىدىن

 ئۇنچىىۋې   ئەگىد رمەك  بويۇن بىزنى: مانا شۇنداق،. قالدىم تېپىپ ئارام بېرىۋېدى يورۇتۇپ

 .تۇرىۋاتىمىز بولۇپ مەۋجۇت ھېلىھەم قى اليمىز، ئىش رنى بىر ھېلىھەم: ئەمەس ئىش ئاسان

 ساياھەتچى قانيۇتقۇنىۋات تۇرۇپ-تۇرۇپ قىلماقتا؛ ئې ن جەڭ ئۇالرغا رەققاس ھازىر: مانا

 كېيىۋالغان فەس بېشىغا. چىقارماقتا يوققا كۈزىتىشلەرنى ئىلمىي ئۇ بېقىشلىرىنى، ئايال رنىڭ

 نەزەر ئايالغىىا نەسىىنە بىىىر: كېتىشىىكەنىدى بوشىشىىىپ  كۆپىنچىسىىى سىىاياھەتچىلەرنىڭ ئەر
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 ئالدىدا ئايالنىڭ بىر سازاۋەر ھۆرمەتكە كېتىشكەنىدى، يۇمشاپ قىلىشمايتتى، سېلىۋاتقاندەك

 .كېتىشكەنىدى ئۇنتۇپ ئۆزلىرىنى قىلىۋاتقاندەك خوشامەت

 لىىېكىن  پىچىمسىىىز، رەققاسىىنىڭ: چۆمىىد م  تۇيغۇسىىىغا خۇشىىاللىق خىىىل  بىىىر غەلىىىتە

 تەر. ئويغىنىۋاتاتتۇق ئۇيقۇدىن گويا ھەممىمىز. ھاياجان ندۇردى مېنى گەۋدىسى ھەرىكەتچان

 نەرسىگە ھەممە قاراپ ئەتكە قارامتۇل ىسىدىكىئۆپچۆر كىندىكىنىڭ تۇرغان پارقىراپ ئىچىدە

 قايتاي، ئۆيگە دەرھال: غۇدرىدىم ئۆز مگە ئويلىدىم، يېپىشااليدىغانلىقىمنى چىڭ قول پ تۆت

 شىۇغۇللىناي،  بىىلەن  تىارى   ئولتۇرمىاي  زىغىىرالپ  ئانىدىن  ئاپىراي، درختۇرخانىغا نىلگۈننى

 بىىۇنى ئىشەنسىەم  ھادىسىىىلەرگە-ۋەقە جىانلىق  قىىانلىق، ھېكىايىلەرگە،  ھەقىقىىىي ۋە ئۆتمىۈش 

 .قى اليمەن ھازىرال دەرھال، قى اليمەن،

 ئۇالرنىڭ بولغاندەك ئاشكارىلىماقچى كەمسىتىشنى قىلغان ھېس ئۆزى رەققاس، ئاندىن

 ئۇالرنى باشلىدى؛ چىقىرىشقا سەھنىگە تارتىپ قوللىرىدىن چۈشكەنلەرنى كۆزى ئارىسىدىن

 ھەرىكەتلىرى قوالشمىغاندەك ئاۋۋال ئەرلەر نېمىس! خۇدايىم ۋاي ،زررلىدى تولغاشقا بەل بىللە

 لېكىن بولغان، خىجىل درستلىرىغا مىدىرالشتى، ئاستا ئېچىپ يانغا ئىككى قوللىرىنى بىلەن

 ئال ھ لېكىن قاراشتى، نەزەردە ئىشەنگەن ئىكەنلىكىگە ھەقلىق ئېچىشقا كۆڭۈل ئۆزلىرىنىڭ

 ئىشەند ر شىىكە بىكارغىىا-بىكىىاردىن ئىىۆز منى ممىسىىى؛ھە ئويىىۇن ئويىىۇن، قىلسىىۇن، قەھىىر 

 .ئۇرۇنىۋاتىمەن

  ئۈمىدلىرىمنىڭ پۈتۈن كىرىشىۋېدى ئىشقا قورققان ۋە ئويلىغان مەن كېيىن بىردەمدىن

 ۋە ئەخىىمەق  ئەڭ ئارىسىىىدىكى  ئۇالرنىىىڭ: ئىشىىەندىم  چىققانلىقىغىىا  يوققىىا قېىىتىم  بىىىر يەنە

. باشلىدى سالدۇرۇشقا كىيىمىنى تال پ، بىلەن قئۇستىلى كىشىنى كۆر نگەن خااليدىغاندەك

 كىۆينىكىنى  نىېمىس،  تولغاۋاتقىان  بېلىنىى  قام شمىسىىمۇ  كۈلۈمسېرىگە  قاراپ ئاغىنىلىرىگە

 ئىىدراكىمنىڭ  كال مىدىكى . كەتتىى  سىاڭگى پ  بېشىىم  قالمىدى، چىدىغۇچىلىكىم سېلىۋېدى

-ئىىارزۇ ۋە كەلگۈسىىىم ى،قالماسىىلىقىن ئىىىز ھېچقانىىداق ئۆتمۈشىىىمدىن كېتىشىىىنى، ئۆچىىۈپ

 كال مىىدىكى. كەتىىتىم قىلىىىپ ئىىارزۇ قالماسىىلىقىنى نىشىىان-نىىامۇ ھېچۇىىىر ئارمانلىرىمىىدىنمۇ

 ئىستەپ ئايلىنىشنى ئازادە-ئەركىن دۇنيادا سىرتىدىكى كال منىڭ قۇتۇلۇشنى، توقۇلمى ردىن

 ھالىتىدە كىشى ئىككى دائىم ھەر قويۇۋېتەلمەيدىغانلىقىمنى، ئەركىن ئۆز منى لېكىن قالدىم،

 بولسۇن، لەنەت پىرقىراپ، ئىچىدە ئازغۇنلۇق ر ۋە توقۇلمى ر كال مدىكى ۋە قالىدىغانلىقىمنى

 .بىلەتتىم ئولتۇرىدىغانلىقىمنى ئۇزۇنغىچە ئىچىدە مۇزىكىنىڭ سەت بۇ يەردە، پاسكىنا بۇ
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 باب توققۇزىنچى يىگىرمە
 

 

 ۋە ئىاڭ ۋاتىمەن  ئىاۋازلىرىنى  ىغانتىرىقشى  لىېكىن  ئۆتتى، خېلى كېچىدىن يېرىم ۋاقى 

 نېمىدەپ كېچىنى جىمجى  ئۇخلىشىپ پەستە، قىلىشىۋاتىدۇ نېمە: قېلىۋاتىمەن قىزىقسىنىپ

: قارىدىم پەسكە ۋە ماڭدىم تەرەپكە دەرىزە تۇرۇپ ئورنۇمدىن قويۇشمايدىغاندۇ؟ تاش پ ماڭا

 قىلىۋاتقاندۇ ئىش رنى نېمە :تۇرۇپتۇ تاش پ يورۇق ھويلىغا تېخىچە چىرىقى رەجەپنىڭ ئەنە،

 دىققەت ئىشىمغا ھەممە قارايدۇ، شۇنداق ماڭا: مەككار بىر دېگەن ئۇ! قورقتۇم پاپا؟ ئۇ يەردە ئۇ

 ئىچىدە بېشىنىڭ يوغان ئۇ كۈزىتىۋاتقانلىقىنى، كۆر پ ھەرىكەتلىرىمنى قول قىلىۋاتقانلىقىنى،

 زەھەرگە-ئوغا كېچىلىرىمنىمۇ كېلىپ ئەمدى. چۈشىنىمەن پى ن ۋاتقانلىقىنى نەرسىلەرنى بىر

: قورقتىۇم  كېلىىپ  ئېسىىمگە : گويىا  بۇلغاشىماقچى  خىيىاللىرىمنىمۇ -پىكىىر  ئاي ندۇرۇشماقچى،

 ھاياتنىىڭ  چۆمۈلىۈپ،  بالىلىقلىرىغىا  بىغۇبىار  خىياللىرىمنىىڭ -پىكىىر  ئىۆز  مېنى، ساالھىددىن،

 كېچىسىىى بىىىر ەپد چەكسىىۇن، ئىىازاپ ئوخشىىاش ئىىۆزىگە ئېرىغىىدى لماي، بۇلغىنىشىىلىرىدىن

 ئۆلۈمنىىڭ : بولىدۇم  مۇزلىغانىدەك  ئەنىدىكتىم،  قورقتىۇم،  يەنە ئىوي پ : كىرگەنىىدى  ھوجرامغا

 كېتىىىپ قورقىىۇپ تېخىمىىۇ ۋە ئويلىىىدىم قېىىتىم بىىىر يەنە. ئېيتقانىىىدى تاپقىىانلىقىنى سىىىرىنى

 كىۆلەڭگەم  تۇرغىان  چۈشىۈپ  باغقىا  قاچۇردۇم، ئۆز منى قاراڭغۇلۇقتىن تۈۋىدىكى دەرىزىنىڭ

 :ئويلىدىم كىرىۋالدىم، ئىچىگە يوتقىنىمنىڭ ياتتىم، بېرىپ ئورنۇمغا ئىتتىك بولدى، ىپغاي

 بولۇۋاتىىاتتى،  چىىاپقۇن-بىىوران تىىاالدا: ئىىىدى بىىۇرۇن  ئىىاي تىىۆت كېتىشىىتىن ئۆلىىۈپ

 ياتىىاتتىم، كارىۋېتىمىىدا چىقىۋالغانىىدىم،  ھوجرامغىىا. غىچىراليتتىى  كىشىىەكلىرى دەرىزىلەرنىىڭ 

 كېلىپ تېخىچە ئاۋازى يۈرگەن مېڭىپ بۇيانغا ئۇياندىن وجرىسىدىنھ ساالھىددىننىڭ لېكىن

 تېنىمنىى  ئىىش،  ئەجەپ قاپقىاق،  ئۇرۇلىۋاتقىان  تامغىا  ۋە چىاپقۇن -بىوران  ئۈچۈن، تۇرغانلىقى

 تىۋىشىىىنى ئايىاغ  يېقىنلىشىىۋاتقان  ئانىىدىن. ئۇخلىيالمايۋاتىاتتىم  زادىى   شىۈركۈند رىۋاتقاچقا، 

 قالغانىدەك  كەپلىشىىپ  ئاغزىمغىا  يىۈرىكىم  ئېچىلغانىدا  شىىكىم ئى بىىردىن  ! قورقتىۇم  ئاڭلىدىم،

 ئىشىىكتىن ! ھوجرامىدا  كېچىسىى  قېىتىم،  تىۇنجى  بۇيىان  يىل ردىىن  شۇنچە: ئويلىدىم بولدۇم،

: تۇرغانىىىدى قىىاراپ بىىىردەم سىىاالھىددىن تۈۋىىىدە، ئىشىىىكنىڭ يەردە، ئىىۇ كىرىىىپ، ئىچىىىگە

 ۋاقتىىىدا تامىاق  كەچلىىىك قى تتىى،  ئەمەسىىتەك مەسى   گويىىا« !فىاتىمە  ئۇخلىيالمىايۋاتىمەن، »

 دەلدەڭشىىگىنىچە . قىلمىىدىم  سىۆز – گەپ. كاشىكى  بولسام كۆرمىگەن ئىچكىنىنى قانچىلىك
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 قورقۇنچلۇق چۈنكى فاتىمە، ئۇخلىيالمىدىم» :تۇراتتى يېنىپ ئوتتەك كۆزلىرى. كىردى ئىچىگە

 توقۇيىدىغان . كېىرەك  سېلىشىىڭ  قىۇالق  گەپلىىرىمگە  ئاخشىام  بۈگىۈن . بايقىدىم نەرسىنى بىر

 نەرسىنى بىر قورقۇنچلۇق. يوق رۇخسەت كىرىۋېلىشىڭغا ئۆيگە بىر يەنە ئېلىپ نەرسىلىرىڭنى

 ئاڭ شىقا  گەپلىرىڭنىى  سىاالھىددىن،  پەسىتە  پاپىا « !كېىرەك  دەۋېلىشىىم  بىرەرسىىگە  بايقىىدىم، 

 ەۋ تىۇراتتى  قىسىمى   بىىر  چىرايىى  چىۈنكى  دېمىدىم، ھېچنىمە لېكىن ئويلىدىم، دەپ خۇشتار،

 خەۋىىرى  ھېچكىمنىڭ تېخى يەرە بۇ فاتىمە، تاپتىم سىرىنى ئۆلۈمنىڭ»: پىچىرلىدى بىردىن 

 بىردەم« .كېچە بۇ باياتىن، تېخى! بايقىدىم مەن بولۇپ تۇنجى شەرقتە سىرىنى، ئۆلۈمنىڭ يوق،

 مەسىتتەك  سىۆزلىرىدىن -گەپ لىېكىن  بولىدى،  قورققانىدەك  بايقىشىىدىن  ئاندىن تۇرۇۋالدى،

 كېچىكىىپ  بەك باشى پ  ھەرىپىنىى " ئىو " بىلىسەن، سەنمۇ! فاتىمە سال قۇالق»  .قىلمايتتى

 كېرەكتى، يېزىش بابىنى ئۆلۈم يېزىۋاتىمەن؛ ھەرىپىنى" ئۆ" ھازىر. پۈتتۈرد م ئاخىرى بولسىمۇ

 بۇنىڭىدىن  تامىاق ردا  كەچلىىك  ۋە چۈشىلۈك  ناشتىلىق، چۈنكى بىلەتتىم،« !بىلىسەن سەنمۇ

 ھوجرامدا بېرى كۈنلەردىن خېلى يازالمايۋاتاتتىم، نېمىشقىدۇر لېكىن،» . قىلمايتتى گەپ باشقا

 باشىقا  چىۈنكى . كېلىۋاتىاتتىم  ئىوي پ  يازالمايۋاتقىانلىقىمنى  نېمىشىقا  مېڭىپ بۇياققا ئۇياقتىن

 نەرسىلىرىگە يازغان ئۇالرنىڭ مەندە ئاالتتىم؛ ئۇالردىن ئەلۋەتتە، بۇنىمۇ، ئوخشاش، باب رغا

 نېمىىىدەپ بىابنى  بىۇ  لىېكىن  ئىوي يتتىم،  دەپ قىلسىۇن،  نىېمە  نەرسىە  بىىر  قويغىۇدەك  قوشىۇپ 

 ئېسىىمگە  ئۆلۈمىم ئۆز بەلكىم» . كۈلدى بىردەم« ...چۈشىنەلمەيۋاتاتتىم باشلىيالمىغانلىقىمنى

 يەتمىشىىكە ۋە پۈتتىىۈرەلمىگەنلىكىم تىىېخىچە ئېنسىىىكلوپىدىيەلىرىمنى ئۈچىىۈن، كەلگەنلىكىىى

 دېمەكچىى  ھېچنىمە مەن «سەن؟ دېمەكچىمۇ شۇنداق بەلكىم، ، ئۈچۈن قالغانلىقىم يېقىن پ

 بولغىىانلىرىمنى قىلمىىاقچى يىىاش، تېخىىى مەن ئەمەس، ئۇنىىداق فىىاتىمە، يىىاق» . ئەمەسىىتىم

 دەرىجىىدە  ئىشەنگۈسىز ئۆز منى كېيىن، بايقاشتىن بۇ ئۈستىگە، ئۇنىڭ! تېخى پۈتتۈرمىدىم

 كۆپ قەدەر ئۇ قىلىنىدىغان ئاستىدا ىياردىم بايقاشنىڭ بۇ: قىلىۋاتىمەن ھېس تىتىك ۋە ياش

 ھەمىمە » : كەتتىى  ۋارقىىراپ  بىىردىن   «!ماڭىا  يەتىمەس  ياشىساممۇ يىل يۈز يەنە باركى، ئىش

! ئېرىشتى مەنىگە بىر يېپيېڭى ھايات ھەرىكەتلەر، ھادىسىلەر، پۈتۈن نەرسە، ھەممە نەرسە،

 مېڭىپ بۇياققا ئۇياقتىن مداھوجرا ھەپتە بىر. كۆر نىۋاتىدۇ باشقىچە كۆز مگە نەرسە ھەممە

 بىىردىن   ئالدىىدا  سىائەتنىڭ  ئىككىى  بايقىاش،  بىۇ  كېىيىن،  يازالمىغانىدىن  خەتمۇ بىر يۈر پ،

 قورقۇنچىغا يوقلۇق مەن، بولۇپ تۇنجى شەرقتە ئالدىدا سائەتنىڭ ئىككى. چاقنىدى كال مدا

 چۈشىىنىپ  مېنى نلېكى چۈشەنمەيۋاتىسەن، تۇرۇپتىمەن، بىلىپ. فاتىمە ئاچتىم كۆزلىرىمنى

 قولۇمىىدىن ئىىىش بىىر  باشىىقا ئەمەس، ئۈچىۈن  بىىارلىقى چۈشىىەنگۈم« !سىال  قىىۇالق قالىسىەن، 

 ئىۇ  تۇرغانىدەك  ھوجرىسىىدا  ئىۆز  خىۇددى  ئۇمىۇ  ۋە سېلىۋاتاتتىم قۇالق ئۈچۈن كەلمىگەنلىكى

 مېڭىىپ  بۇياققىا  ئۇياقتىن ھوجرامدا، بۇيان ھەپتىدىن بىر» . يۈرەتتى مېڭىپ بۇياققا ياقتىن



 www.kitaphumar.net                               كىتاپخۇمار بىلوگى  

  
 301 

 

  

 كىتابلىرىىدا  ئېنسىىكلوپىدىيەلىرىدە،  ئۇالرنىىڭ،  ۋە ئوي ۋاتىاتتىم  ئۆلۈمنى چاغلىرىمدا ەنيۈرگ

 سىەنئەت . قېلىۋاتىاتتىم  قىزىقىىپ  بېىرىلگەنلىكىگە  ئورۇن كۆپ قەدەر بۇ تېمىغا، بۇ نېمىدەپ

 مىڭلىغان يېزىلغان ھەققىدە ئۆلۈم پەقەت غەرپتە، قويغانىدىم، تاش پ ياققا بىر ئەسەرلىرىنى

 دەپ قىلىشىدىغاندۇ، مۇبالىغە بۇنچىۋې  نېمىدەپ تېمىنى بىر ئاددى بۇنچىلىك. بار ب ركىتا

 قويىۇش  قىسىتۇرۇپ  قىلىىپ  قىسىقىچە  ئېنسىىكلوپىدىيەمگە  تېمىنىى  بىۇ  نىيىتىم ئوي ۋاتاتتىم،

 مۇشىۇنداق، ! بولۇشىىدۇر  ۋەيىران  ئورگانىزىم رنىىڭ _  ئۆلىۈم : ئىدىم يازماقچى بۇنداق: ئىدى

 كىتاپ ردىكى ساماۋى ۋە ئەپسانىلەردىكى كېيىن، بېرىۋەتكەندىن ئىزاھات ۇۇىيتى بىر قىسقا

-بىىر  دېمىسىىمۇ  كىتاب رنىڭ، ساماۋى بۇ چىقىرىپ، يوققا بىرلەپ-بىر چۈشەنچىلىرىنى ئۆلۈم

 كۆرسىىتىۋەتكەندىن  تىۇرۇپ  ھۇزۇرلىنىىپ  قېتىم بىر يەنە ئىكەنلىكىنى، كۆچۈر لمە بىرىدىن

 ئادەتلىرىنىىىىڭ ۋە مۇراسىىىىملىرى دەپىىىنە مىللەتلەرنىىىىڭ ىىىىلخ-خىلمىىىۇ ئانىىىدىن، كېىىىيىن،

 قەدەر بۇ ئىشنى. ئىدىم خۇالسىلىمەكچى بىلەن قوپاللىق بېرىپ كۆرسىتىپ كۈلكىلىكلىكىنى

 قېلىۋاتىاتتىم،  خىاالپ  ئۈچىۈن  تامام ش بالدۇرراق ئېنسىكلوپىدىيەمنى بەلكىم قىسقارتىشنى،

 سائەتنىڭ ئىككى ئىكەنلىكىنى نېمە ۈمنىڭئۆل: ئىكەن ئەمەس ئۈچۈن بۇنىڭ ئەسلىدە لېكىن

 بىۇ  ئۈچىۈن  قىلغىانلىقىم  مۇئىامىلە  شىەرقلىقتەك  بىر ئادەتتىكى چۈشەنمىگەنلىكىم، ئالدىغىچە

 ئالدىىدا  سىائەتنىڭ  ئىككىى  بىۇنى  فىاتىمە،  كەلگەنىكەنىمەن  بەرمەي ئەھمىيەت ئانچە تېمىغا

 بىۇرۇن،  سىائەت  ىككىى ئ نەرسىنى، كەلگەن چۈشەنمەي بېرى يىل ردىن شۇنچە: چۈشەندىم

! سال قۇالق! قورقۇنچلۇق بەك. يەتتىم چۈشىنىپ ئولتۇرۇپ قاراپ جەسەتلەرگە گېزىتلەردىكى

 ئىككى! ئەمەس مۇھىم بۇ بولسۇن، بولسا نېمە قىلىشىپتۇ، ھۇجۇم كاركوۋغا قېتىم بۇ نېمىس ر

 ە،مەكتەپىىىت تىۇۇىىىىي پەرۋاسىىىىزالرچە، جەسىىىەتلەرگە گېزىتلەردىكىىىى ئالدىىىىدا، سىىىائەتنىڭ

 قورقۇمسىىزلىق  قىلغىان  ھىېس   كۆرگەنىدە  جەسەتلەرنى بۇرۇنقى يىل قىرق درختۇرخانى ردا

 بىىر  كال مغىا  دەھشىەت،  چىاقتى،  چاقماق بىر كال مدا بىردىن  چېغىمدا، تۇرغان قاراپ بىلەن

 بىىر  دەپ يوقلۇق! يوقلۇق شۇنداق،! يوقلۇق: ئويلىدىم مۇنداق ۋە بولدۇم چۈشكەندەك بازغان

 چۈشۈپ قۇدۇقلىرىغا يېپيېڭى يوقلۇقنىڭ بۇ ھازىر، ئۆلۈكلىرى، ئۇرۇش بىچارە بۇ ۋە ارب نەرسە

 مۇنىداق : تىۇرۇپتىمەن  قىلىپ ھېس ھازىرمۇ بۇ، تۇيغۇ  قورقۇنچلۇق بەك  فاتىمە،. كېتىشتى

 بار ھېچنىمە پەقەت كېيىن ئۆلۈمدىن بولغاندىكىن، يوق درزاق ر ۋە جەننەت خۇدا،: ئويلىدىم

 شۇ سېنىڭمۇ ئەمدى،! يوقلۇق بىر قۇپقۇرۇق. پەقەت بار نەرسە ئاتالغان دەپ لۇق،يوق: بولىدۇ

 مەنمىىۇ قەدەر، ئالىىدىغا سىىائەتنىڭ ئىككىىى. ئىشىىەنمەيمەن چۈشىىىنەلەيدىغانلىقىڭغا ھامىىان

 فىىاتىمە، چۈشىىەندىن كېىىيىن، بايقىغانىىدىن نەرسىىىنى دېىىگەن يوقلىىۇق لىىېكىن بىلمەيتىىتىم؛

! قورقىۇنچلىقلىقىنى  ئۆلۈمنىڭ ۋە يوقلۇق يەتتىم ىنىپچۈش چۇڭقۇر تېخىمۇ چۈشەنگەنسېرى

 بېىرى  يىل ردىىن  مىڭلىغىان  يۈزلىگەن، شۇڭا. يوق خەۋىرى ھېچكىمنىڭ بۇنىڭدىن شەرقتە
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 سىۆزلەپ  ئالىدىرىماي  ساڭا قىلمايلى، ئالدىراقسانلىق ئەمدى لېكىن بىز، يۈر پتۇق سۆر لۈپ

« !بواللمىايمەن  كۆتىۈر پ  يىالغۇز  ئىۆز م  مەن كىېچە  بۈگىۈن  ۋەزنىنىى  بايقاشىنىڭ  بىۇ  بېرەي؛

 چۈنكى» . ئوينىتاتتى چاغلىرىدىكىدەك ياش قوللىرىنى ھەرىكەتلىنەتتى، ئىچىدە تاقەتسىزلىك

: يەتتىم چۈشىنىپ بولىدىغانلىقىنى مۇشۇنداق نېمىشقا نەرسىنىڭ ھەممە ئىچىدى ، بىردەمنىڭ

 نىېمە  غەرب شىەرق،  ئۈچىۈن  نىېمە  شىەرق . ئاشۇنداق نېمىشقا ئۇالر ۋە مۇشۇنداق نېمىشقا بىز

 فاتىمە، قاالي ئۆتۈنۈپ فاتىمە، چۈشەندىم قىلىمەنكى قەسەم چۈشەندىم، بۇنى غەرب، ئۈچۈن

 بېرى يىلدىن قىرق خۇددى« .قالىسەن چۈشىنىپ سال، قۇالق بىلەن دىققىتىڭ پۈتۈن ئەمدى

 ل ردىكىگەيى دەسلەپكى. كەتتى چۈشەند ر پ بىلىدىغاندەك كېلىۋاتقانلىقىمنى سالماي قۇالق

 ئەخىمەق،  بولۇۋاتقىان  گوللىمىاقچى  بىالىنى  كىچىك بىر بىلەن، دىققەت ۋە ئىشەنچ ئوخشاش،

 ۋە ھاياجىىانلىق پەقەت لىېكىن  ئۇرۇنغىان،  بولۇشىقا  مىھرىۇىىان ۋە تىاتلىق  مۇئەللىمنىىڭ  قېىرى 

! فىاتىمە  ئىاڭ   قىلىىپ  دىقىقەت  ئەمىدى » . چۈشەند ردى بىلەن ئاۋازى چىققان گۇناھكارانە

 تەجرىۇە بارلىقىنى چۈنكى ئېيتتىم، قېتىم نەچچە دەۋاتىمىز، يوق خۇدا بوالمدۇ؟ نما،ئاچچىق 

 بارلىق چىققان ئوتتۇرىغا ئاساسىغا بارلىقى تەڭرىنىڭ شۇڭا، بولمايدۇ، ئىسپاتلىغىلى ئارقىلىق

 جەننەت قىلىدىغان داۋا بىلجىرالش ر بۇ بولغاچقا، شۇنداق. بىلجىرالش ردۇر شېئىرىي دىن ر

 كېىىيىن ئۆلۈمىدىن  چاغىدا  ئىۇ  بولمىسىا،  درزاق بىىىلەن جەنىنەت . يوقتىۇر  ئەلىۋەتتە  درزاقمىۇ  ەۋ

 بولمىسىا،  ھايىاتلىق  كېىيىن  ئۆلۈمىدىن  فىاتىمە؟  شىۇنداقمۇ  ئاڭ ۋاتىسىەن، . يوقتۇر ھاياتلىقمۇ

 بولۇپ يوق تەڭ بىلەن ئۆلۈم قالدۇرماستىن، ھېچنىمە ئارقىدا پۈتۈنلەي، ھاياتى ئۆلگەنلەرنىڭ

 باقىىايلى، سىىېلىپ نەزەر نۇقتىسىىدىن  قىىاراش ئۆلۈكلەرنىىڭ  ئەمىىدى، ئەھۋالغىا،  بىىۇ. كېتىىدۇ 

 ھەققىىدە  تېنىى  بولىىدۇ؟  بولغىان  نەدە كېىيىن  ئۆلۈمىدىن  ئۆلىۈك،  ياشىىغان  بۇرۇن ئۆلۈشتىن

 يوقتىۇر، : يەردە ھېچۇىىر  ئىۇ؟  ھىازىر  نەدىىدۇر  سۈپىتىدە ئەقىل تۇيغۇ، ئىدراك،: دېمەيۋاتىمەن

 يىا  ئەمدى كۆمۈلگەندۇر؛ نەرسىگە دېگەن يوقلۇق ئىچىدە، سىنىڭنەر يوق فاتىمە، شۇنداقمۇ

 دېىگەن  يوقلىۇق  فىاتىمە،  چۈشىەندىڭمۇ  ئەمىدى . كۆر نەلمەيدۇ ياكى كۆرەلمەيدۇ ھېچكىمنى

 دېگەن نېمە يارەبۇى،: مېنى بېسىۋاتىدۇ دەھشەت ئويلىغانسېرى قورقۇنچلۇقلىقىنى؟ نەرسىنىڭ

 ئوي ن سەنمۇ! تىكەنلىشىدۇ تۈكلىرىم كەلتۈرسەم  كۆزئالدىمغا! پىكىر شۈركۈنۈشلۈك غەلىتە،

 رەڭ، نە ئاۋاز، نە بولمىسۇن؛ نەرسە ھېچۇىر ئىچىڭدە ئويلىغىنكى، نەرسىنى بىر شۇنداق فاتىمە؛

 ۋە بولمىغىىان ئاالھىىىدىلىكى بىىىر ھېچقانىىداق ئىچىڭىىدە، بولمىسىىۇن ھەرىىىكەت نە پىىۇراق، نە

 ھېچنەرسە ھاۋادا ئالدىڭغا، كۆز: فاتىمە قىل لخىيا نەرسىنى بىر بولمىغان ئورنىمۇ بوشلۇقتا

 كەلتۈرەلمەيۋاتىسىەن،  نەرسىىنى  بىىر  ئاڭ نمايىدىغان  ۋە كۆر نمەيىدىغان  ۋە قاپلىيالمايىدىغان 

 قىىاراڭغۇلۇق كىىور بىىىر يىىوق ئىىاخىرى– بىىاش قىىاراڭغۇلۇقكى، كىىور بىىىر پەقەت شىىۇنداقمۇ؟

 يوقلىۇق  نەرسىە،  دېگەن ئۆلۈم قاراڭغۇ بۇنىڭدىنمۇ!  يوق خەۋىرى ئۆزىنىڭمۇ ئىكەنلىكىدىن
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 مىۇزدەك  ۋە ئاجايىىپ  تۇپراقنىىڭ  جەسىەتلىرىمىز،  فىاتىمە؟  قورقۇۋاتامسەن! نېرىسىدا بۇنىڭمۇ

 تۆشىۈكلەر  مۇشىتۇمدەك  ئىچىىدە  قۇربانلىرىنىڭ، ئۇرۇش ۋە چىرىۋاتقاندا ئىچىدە جىمجىتلىقى

 چېچىلىىپ  اتۇپراقق ۋە سۆڭەكلىرى باش كەتكەن بولۇپ چۇل-چۇل ۋە گەۋدىلىرى ئېچىلغان

 بېتون ئېغىزلىرى يىرتىق تۇرغان ئىچىدە قان ۋە كۆزلىرى كەتكەن ئېقىپ مېڭىلىرى، كەتكەن

 بىۇ  يوقلۇقنىىڭ،  ئىاھ،  ئىىدراكلىرىمىز،  ئىىدراكلىرى،  كېتىۋاتقاندا، سېسىپ ئىچىدە خارابىلىرى

 كېتىىپ،  چۈشىۈپ  پېتىى  تىىك  ھاڭغىا  بىىر  تەگسىىز  كۆمۈلىىدۇ؛  قاراڭغۇلۇقىغىا  ئاخىرسىز-باش

 قالغىان  خەۋەرسىىز  كەلگەنلەردىىن  بېشىىغا  كېتىۋېتىپ، چۈشۈپ د مچى پ دىيلىككىچەئەبە

 يادىمغا قىلسۇن، قەھىر ئال ھ: نەرسىدەك ھېچۇىر بەتتەر؛ بۇنىڭدىنمۇ ياق، ئوخشاش، كورغا

-دات كەلسى  ئېسىمگە ئۆلۈم خالىمايۋاتىمەن، ئۆلۈشنى كېتىۋاتىدۇ، بېسىپ دەھشەت كەلسى ،

 قاراڭغۇلىقىغىىىا ئەبەدىيلىكنىىىىڭ توختىماسىىىتىن يىىىارەبۇى، كېلىۋاتىىىىدۇ، كۆتۈرگىىىۈم پەريىىات 

 ئىچىدە، قاراڭغۇلۇقنىڭ پەقەت ۋە بولمايدىغانلىقىنى ئاخىرىنىڭ ۋە باش بۇنىڭ كۆمۈلۈۋاتقاندا،

 كېتىىدىغانلىقىنى  بولىۇپ  غايىىپ  تۇيماي ھېچنىمىنى ۋە چىقماي سىرتقا ئەس  ئىككىنچىلەپ

  يوقۇلۇش فاتىمە، كېتىمىز پېتىپ يوقلۇققا ھەممەيلەن: ئىش ققورقۇنچلۇ دېگەن نېمە بىلىش

 كۆتۈرگىۈڭ  پەريىات -نىالە  ئىچىڭىدىن  قورقمايۋاتامسىەن، ! بىزنىى  تولدۇرىىدۇ  يېرىمىزگىچە بۇ

 ئۆلىۈم  ئىسىيانكار  ئىۇ  ئىچىڭىدە،  كېىرەك،  ئويغۇنىشىىڭ  قورقۇنچقىا  قورقۇشىڭ، كەلمەيۋاتامدۇ؛

 يىوق،  جەنىنەت : ئىاڭ  : ئىاڭ  : كىېچە  بىۇ  يمەنقويىۇۋەتمە  سېنى تۇرۇپ ئويغانماي قورقۇنچى

 ۋە جازااليىدىغان  ۋە قول يىدىغان  ۋە تۇرىىدىغان  كۈزىتىىپ  سىېنى  يوق، خۇدا يوق، جەھەننەم

 ئىچىىدىن  يوقلۇققىا  بولمىغىان  ھىېچكىم  بىۇ  كېىيىن،  ئۆلۈمىدىن : يوق ھېچكىم كەچۈرىدىغان

 كىرىىپ  تىدىغانىدەك كې چۈشىۈپ  تىېگىگە  دېڭىزنىىڭ  قىاراڭغۇ  بولمايىدىغان  چىققىلى ھەرگىز

 جەسىىتىڭ  بوغۇلىسىەن؛  بوشىلۇقتا  بىىر  جىمجىى   بولمايىدىغان  كەلگىلىى  قايتىىپ : كېتىسەن

 توپىغىا  ئوخشىاش  تەشىتەككە  ئاغزىىڭ  بىىلەن  سىۆڭىكىڭ  باش چىرىۋاتقاندا، تۇپراقتا سوغۇق

 ئىسىكىلىتىڭ،  كېتىىدۇ،  يېيىلىىپ  تۆكۈلىۈپ  پارچىلىرىىدەك  قىىغ  قۇرۇغىان  گۆشلىرىڭ تولىدۇ،

 ئېرىتىپ سېنى قەدەر چېچىڭغا تال بىر ئاخىرقى ئەڭ ۋە كېتىدۇ ئۇۋۇلۇپ چىلىرىدەكپار كۆمۈر

 خىيىال  ئۈمىىدىنى  كىېلىش  قايتىپ قېتىم بىر يەنە پاتقاقلىققا غەلىتە تاش يدىغان قىلىپ يوق

 يوقلۇقنىىىڭ ۋە كېتىسىىەن كىرىىىپ  ھالىىدا بىلىىگەن ئىكەنلىكىنىىى يىىوق ھەققىڭنىىىڭ قىلىشىىقا

 فىىاتىمە، كېتىسىىەن، بولىىۇپ يىىوق ھالىىدا يىگىىانە-يەكىىكە تقىسىىىداال-الي مىىۇزدەك رەھىمسىىىز،

 چۈشىنىۋاتامسەن؟

 كونا. يۈگۈرتتۈم كۆز ئۆيگە ۋە كۆتۈرد م ئىچىدە قورقۇنچ ياستۇقتىن بېشىمنى! قورقتۇم

. كېتىپىىتىمەن تەرلەپ. ئۇخ ۋاتىىىدۇ ئەشىىيالىرىم ۋە ھىىوجرام ئەممىىا: دۇنيىىا ھىىازىرقى دۇنيىىا،

. كەلىدى  بىاققۇم  تۇتىۇپ  بىرەرسىنى پاراڭ شقۇم، بىلەن بىرەرسى ى،كەلد كۆرگۈم بىرەرسىنى
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 دەرھىال . بوپتىۇ  ئىۈ   سىائەت . قىزىقسىندىم ئاڭلىدىم، ئاۋازنى تىرىقشىغان پەستىكى ئاندىن

: ئويلىىدىم . تىۇراتتى  يېنىىق  چىرىقىى  رەجەپنىىڭ : چاپتىم قاراپ دەرىزىگە تۇردۇم، ئورنۇمدىن

: ئويلىىدىم  كېچىسىنى قىش سوغۇق ئىچىدە قورقۇنچ! قىھاراملى خىزمەتكارنىڭ پاپا، مەككار

 پۈتىلەرنى،-التا تۈسكى-ئەسكى تاۋاق رنى، ئەينەكلەرنى، چېقىلغان ئورۇندۇق رنى، ئۆر لگەن

 يەرگە ۋە ئالدىم نەدە؟ ھاسام. بولدۇم كەتكەندەك جىددىيلىشىپ كەتتىم، شۈركۈنۈپ ۋە قاننى

 .توۋلىدىم ئۇردۇم، بىر يەنە ئۇردۇم،

 !چىق ئۈستىگە چاققان رەجەپ ەجەپ،ر_ 

 .باردىم تۈۋىگە پەلەمپەينىڭ چىقىپ ھوجرامدىن

 نەدىسەن؟ دەۋاتىمەن، ساڭا رەجەپ رەجەپ،_ 

 بىار  كىۆلەڭگىلەر  ئىچىىدە  يورۇقلۇقنىىڭ  تۇرغان كېلىپ يەردىن ئۇ قاراۋاتىمەن؛ پەسكە

 ئاخىرى ۋە ۋارقىرىدىم قېتىم ىرب يەنە. يەردە شۇ سىلەر بىلىمەن،: مىدىرالۋاتاتتى تامدا ئىدى،

 .كۆرد م سايىنى بىر

 ئىۆزى  كىچىكىلەپ  سايىسىى  ۋە دېىدى _ كېلىىۋاتىمەن،  خانىم، چوڭ كېلىۋاتىمەن مانا_ 

 الزىم؟ نېمە_ دېدى،_ بولدى؟ نېمە_ كۆر ندى،

 .چىقمىدى ئۈستىگە

 ر؟قىلىۋاتىسىلە نېمە پەستە_ دېدىم،_ ياتمايسەن؟ بولغۇچە كەم بۇ نېمىشقا سەن_ 

 .شۇ ئولتۇرغان_ دېدى،_ ئىش، ھېچ_ 

 سۆزلەپ نېمىنى ئۇالرغا سەن. بىلىۋالىمەن قىلما، گەپ يالغان_ دېدىم،_ چاغدا؟ مۇشۇ_ 

 بېرىۋاتىسەن؟

 يەنە بولىدى؟  نىېمە  يەنە سىىزگە _ دېىدى، _ بەرمىىدىم،  سىۆزلەپ  ھېچنىمىنىى  ئۇالرغا_ 

-كىيىم ئاختۇرۇڭ، ئىشكاپلىرىڭىزنى ئوقۇڭ، گېزى  ئۇخلىيالمىسىڭىز! ئويلىماڭ ئوي ۋاتامسىز؟

 !ئويلىۋالماڭ يەنە ئىش رنى ئۇ يەڭ، مېۋە بېقىڭ، قاراپ جايىدىمۇ كىچەكلىرىڭىز

 .كەلسۇن يەرگە بۇ چىق، چاقىرىپ ئۇالرنى_ دېدىم،_ !ئارى شما سەن_ 

 .يوق مەتىن بىلەن بەي فارۇق_ دېدى،_ بار، خانىم  نىلگۈن يالغۇز_ 

 نېمىلەرنىى  ئۇالرغىا  سىەن  باقىاي،  كىۆر پ  ئەپچىۈش،  پەسكە ىمېن_ دېدىم،_ يوقمۇ؟_ 

 ئاڭ تتىڭ؟

 !چۈشەنمىدىم خانىم، چوڭ خااليتىڭىز، بېرىشىمنى دەپ نېمىنى_ 

 ھوجرامغا قاپتىمەن، دەپ بولدى كېلىدىغان يېنىمغا مېنىڭ. چىقتى پەلەمپەيگە ئاخىرى

 .كىردى

 ؟قىلىۋاتىسەن نېمە_ دېدىم،_ ئېلەشتۈرمە، ھوجرامنى_ 
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 يېقىن شىتى،  ماڭا بۇرۇلدى، بىردىن . كىردىم كەينىدىن دەرھال. پاپا تۇراتتى يەردە ئۇ

 ياتقۇزدى،: ئاپاردى كارىۋېتىمغا تۇتتى، مېنى. ماقۇل: قالدىم ھەيران لېكىن تۇتتى؛ قولۇمدىن

 مەن بىغۇبىار،  قىىز،  بىىر  كىچىىك  دېىگەن  مەن مىاقۇل، : قويىدى  يېپىىپ  يىوتقىنىمنى  ئىسسىق

 .كېتىۋاتاتتى چىقىپ ئۇ ياتاتتىم، كارىۋېتىمدا مەن. ۇمئۇنۇتت

 شىاپتۇل ردىن  ياخشىى  ئەڭ_ دېدى،_ قويۇپسىز، تاش پ چىشلەپ بىر شاپتۇلىڭىزنى_ 

 بېرەيمۇ؟ ئەچىقىپ ئۈر ك. ياراتمايۋاتىسىز ئىدى،

 يەنە مەن تۇرغاندا، يېپىپ تورۇس شۇ يەنە ئۈستۈمنى: قالدىم يالغۇز مەن: كەتتى چىقىپ

 شۇ يەنە ئۈستىدە ئۈستەلنىڭ ۋە سۇ شۇ يەنە ئىچىدە چۆگۈننىڭ ئەينەك ئۈستىدە؛ يەرنىڭ ۇش

 ۋە ياتتىم سوزۇلۇپ مەن تۇراتتى، پېتى شۇ يەنە سائەت ۋە تەخسە كولونيا، چوتكا، ئىستاكان،

 يەنە: كەتىتىم  شىۈركۈنۈپ  ئىوي پ  بولىىدىغانلىقىنى  غەلىتە نەقەدەر نەرسىنىڭ دېگەن ۋاقى 

. قورقتىىۇم  چۈشىىەندىم،  ئوي يىىدىغانلىقىمنى   نەرسىىىنى  بايقىغىىان  كىىېچە  ئىىۇ  نسىىاالھىددى 

 :شەيتان سۆزلەۋاتاتتى

 پەرقلەند ر پ بىزنى بىلەن ئۇالر فاتىمە؟ چۈشىنىۋاتامسەن چوڭلۇقىنى بايقاشنىڭ بۇ»

 ئىۆي  ئىۆيلەر،  ماشىىنى ر،  باشى ر، -ئۈسى  : يىاق ! كىېچە  بىۇ  بايقىدىم سىزىقىنى چېگرا تۇرغان

 شەرق تۇرمايۋاتىدۇ ئايرىپ فابرىكى ر-زاۋۇت بىلەن ھۆكۈمەتلەر ۋە پەيغەمۇەرلەر ى،جابدۇقلىر

 رېئىاللىق  ئىاددى  كىچىىك،  شۇ بىزدىن، ئۇالرنى: نەتىجە ھەممىسى بۇالرنىڭ. غەربنى بىلەن

 بولسىىا بىزنىىىڭ خەۋەردار، قىىۇدۇقتىن تەگسىىىز دېيىلىىىدىغان ئۆلىىۈم ئىىۇالر،: تۇرماقتىىا ئايرىىىپ

 چىوڭ  دەرىجىىدىكى  ئىشەنگۈسىىز  ئىۇ  ئارىدىكى. رېئاللىقتىن قورقۇنچلۇق بۇ يوق خەۋىرىمىز

 ئۆزىمىۇ  ئوي شىنىڭ  چىققىانلىقىنى  كېلىىپ  بايقاشىتىن  بىر ئاددى كىچىك، قەدەر بۇ پەرقنىڭ

 مۇشۇنداق قانداقسىگە شەرقتىن يوغان شۇنچە يىلدا مىڭ! دەۋاتىدۇ قوياي قىلىپ ساراڭ مېنى

 بولۇپ ئىسراپ. يەتمەيدۇ ئەقلىم ھېچ چىقمىغانلىقىغا ادەمنىڭئ بىرەر ئوي يدىغان نەرسىنى بىر

 يىلتىىز  قانچىلىك بىخۇتلۇقنىڭ ۋە ئەخمەقلىق بولساڭ قارايدىغان ھاياتقا ۋە ۋاقى   كەتكەن

 كەلگۈسىىدىن  يەنىى   مەن لېكىن! فاتىمە يېتەلەيسەن كۆر پ سەنمۇ كەتكەنلىكىنى تارتىپ

 مەن قەدەمنى تۇنجى ئۇ كەتكەن يىل يۈز شۇنچە شىغابېسىلى لېكىن، ئاسان چۈنكى، ئۈمىدۋار،

 نىېمە ! تىاپتىم  سىىرىنى  ئۆلۈمنىڭ شەرقتە دارۋىنئوغلۇ، ساالھىددىن_ مەن كېچە، بۇ باستىم؛

 قاراڭغۇلۇقنى چۈنكى ئەلۋەتتە،! تۇرىسەن قاراپ تۆشۈكتەك چۈشىنىۋاتامسەن؟ دەۋاتقانلىقىمنى

 نېمىلىكىنىى  بولۇشىنىڭ  مەۋجىۇت  بىلگەن يوقلۇقنى پەقەت چۈشىنىدۇ، يورۇقلۇقنى بىلگەن

 بار ئەپسۇسكى، بىغەملەرمۇ شەرقلىق ئۇ! ياق! بار مەن دېمەك ئوي ۋاتىمەن، ئۆلۈمنى. بىلىدۇ

 شۇڭا،! يوق خەۋىرىڭ ر ھېچ ئۆلۈمدىن ئەمما بار،  زىخلىرىڭمۇ توقۇما قولۇڭدىكى  سەنمۇ، ۋە

 چىقىپ شەرقتىن! غەربلىك مەن دېمەك ئوي ۋاتىمەن، ئۆلۈمنى: بولىدۇ توغرا دېسەك مۇنداق
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 بىىردىن   «فىاتىمە؟  چۈشەندىڭمۇ! شەرق تۇنجى بولغان غەرب! غەربلىكمەن تۇنجى كەلگەن

 ئانىىىدىن،« !سىىىەن كىىور  ئوخشىىىاش، ئۇالرغىىىا سىىەنمۇ  يىىىارەبۇى، ھەي» . كەتتىىىى ۋارقىىىراپ 

 چاغدا شۇ ماڭدى، قەدەم ئىككى دەلدەڭشىپ تەرەپكە دەرىزە چىقىرىپ ئاۋاز يىغ مسىرىغاندەك

 ئىىۆزىنى چاپقۇنغىىا-بىىوران سىىىرتقا، ئېچىىىپ قانىىاتلىرىنى دەرىزىنىىىڭ ئىىىش، ئەجەپ ئىىۇنى،

 دەپ ئۇچامىدىكىن  بىىردەم  قېقىىپ  قانىات  بىىلەن  جۇشىقۇنلىقى  بايقىشىىنىڭ  ۋە تاش مدىكىن

 ھەقىقەتنىى  ئانىدىن  ۋە ئۇچىىدۇ  قېقىىپ  قىول  قېتىم ئۈ  ئىككى، بىلەن، ھاياجان ئۇ قالدىم،

 سىاالھىددىن  لىېكىن  ئىىدىم،  قالغىان  دەپ ئۆلىىدۇ،  كېتىىپ  چۈشۈپ يەرگە يەتكە  چۈشنىپ

 پۈتىىۈن خىىۇددى كەينىىىدىن دەرىزىنىىىڭ قىىاراڭغۇ ھەم تاقىىاق ۋە تىىۇردى ئىچىىىدە ھوجرىنىىىڭ

 ۋە نەپىىىرەت كۆرەلەۋاتقانىىدەك  نەرسىىىىنى ئالغىىان  تىلغىىىا دەپ شىىەرق  ئىىىۆزى ۋە مەملىكەتنىىى 

 كىرىشىىىپتۇ، ئورۇنلىرىغىىا! ىشىىىۋاتىدۇئۇخل! كىىورالر بىچىىارە» : بىىاقتى بىىىلەن ئۈمىدسىىىزلىك

 بەھىۇزۇر  كۆمۈلىۈپ  ئۇيقۇسىىغا  تولغىان  ھۇزۇرغىا  ئەخمەقلىقنىڭ چۈمكىلىشىپتۇ، يوتقانلىرىغا

 قۇللۇقتىن بۇ بىلد ر پ ئۆلۈمنى ئۇالرغا! قۇل ر. ئۇخلىماقتا شەرق پۈتۈن! ئۇخلىشىۋېتىپتۇ

 ۋە چۈشىەن  سال، قۇالق ىمگەگېپ فاتىمە، قۇتۇلدۇرىمەن سېنى ئاۋۋال لېكىن. قۇتۇلدۇرىمەن

 دېگۈزەلمەيىدىغانلىقىنى  يوق، خۇدا خۇددى، قىلىپ، شۇنداق ۋە« !دېگىن قورقتۇم ئۆلۈمدىن

 زېرىكىپ. ئىشەنمىدىم ئۇرۇندى؛ ئىشەند ر شكە مېنى ئوخشاش، يالۋۇرغىنىغا تۇرۇپ بىلىپ

 تۇراتتى قاراپ ھاڭۋېقىپ ئۈستىگە ئۈستەلنىڭ ئولتۇرۇپ، ئورۇندۇققا ئالدىمدىكى بېسىققاندا،

 تۇرغىان  ئۈسىتۈمدە  تەرەپ يىان  تۇيۇقسىىزال،  كېىيىن . ئۇرۇلۇۋاتىاتتى  تامغىا  تىېخىچە  قاپقاق ۋە

 ۋارقىراپ ۋە كەتتى قورقۇپ كۆرگەندەك چايان ياكى يى ن خۇددى، ۋە چۈشتى كۆزى سائەتكە

« !انراقچاقق تېزرەك، تېخىمۇ! كېرەك يېتىشىشىمىز! كېرەك يېتىشىۋېلىشىمىز ئۇالرغا» : كەتتى

» :توۋلىىدى  ۋە تاشىلىدى  چىۆر پ  ئۈسىتىگە  كارىۋېتىمنىڭ يېپىلغان ياپقۇ  ئالدى، سائەتنى

 يېتىشىىمىز،  ئۇالرغىا  فاتىمە، يېتىشەلەيمىز لېكىن بار، ۋاقى  بىر يىللىق مىڭ بەلكىم ئارىمىزدا

 ئەڭ بىلىۋالىدۇق،  نەرسىىلىرىنى  ھەممە قالمىدى، ھېچنەرسىسى يوشۇرغىدەك بىزدىن چۈنكى

 باسىتۇرۇپ  قىلىىپ  رىسالە بىر ھەقىقەتنى بۇ! بىلىۋالدۇق ئۇنىمۇ نېمە، ھەقىقەتلىرى ڭقۇرچۇ

 يىىوق؛ خەۋەرلىىىرى مەۋجۇتلۇقىىدىن  تىىېخىچە! ئەخمەقىىلەر. ئىۆگىتىمەن  بايقۇشىى رغا بىزنىىڭ 

 ھاياتلىرىنىىىىڭ ياشىىىاۋاتقان يىىىېمەي، غەم ھېچنىمىىىىدىن. ئۆرلەيىىىدۇ نېىىىرۋام ئويلىغانسىىىېرى

 خاتىرجەملىىك  ۋە رايىشىلىق  كۆر نىۈپ،  نورمىال  كىۆزلىرىگە  دۇنيا ر،بىخەۋە مەۋجۇتلۇقىدىنمۇ

 تىىىز بىىىلەن قورقىىۇنچى ئۆلىىۈم! ئىىۇالرنى تويغىىۇزىمەن بولغىنىغىىا ئىىادەم! ياشاشىىماقتا ئىچىىىدە

  سەن! ئۆگىنىشىدۇ يىرگىنىشنى قورقۇشنى، ئۆزلىرىدىن تونۇشىدۇ؛ ئۆزلىرىنى! چۆكتۈرىمەن

 بىىىرەر يىىىرگىنەلىگەن ئۆزىىىدىن كۆرد ڭمىىۇ، اننىمۇسىىۇلم بىىىرەر نەپىىرەتلىنەلىگەن ئۆزىىىدىن

 ئۆزلىرىنى تۇرسا، يوق ئۈمىدلىرى ھېچقانداق كۈتىدىغان ئۆزلىرىدىن تونۇمسەن؟ شەرقلىقنى
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 ئېقىمغا بىر بىلمەيدىغان ئۆزلىرىمۇ نېمىلىكىنى پەقەت تۇرسا؛ بىلمەيدىغان ئايرىشنى توپتىن

 دېيىشىنى  سىاراڭ  يىاكى  ئىازغۇن  ن رنىقىلغىا  ئىارزۇ  بولۇشىنى  باشقىچىرەك ۋە ئېگىشىدۇ باش

 چاغىدا  شۇ. فاتىمە ئۆگىتىمەن قورقۇشنى ئۆلۈمدىن ئەمەس، يالغۇزلۇقتىن ئۇالرغا! بىلىشىدۇ

 ئىىازابلىرىنى چۇڭقىىۇر يالغۇزلۇقنىىىڭ چاغىىدا شىىۇ بولۇشىىىدۇ، چىدىيااليىىدىغان قېلىشىىقا يىالغۇز 

 شىۇ ! بولۇشىدۇ ىدىغانكۆر ئۈستۈن ھۇزۇرىدىن ئەخمىقانە بولۇشنىڭ بىللە بىلەن جامائەت

 بويى ئۆمۈر!  يېتىشىدۇ تونۇپ كېرەكلىكىنى قويۇش مەركىزىگە دۇنيانىڭ ئۆزلىرىنى، چاغدا،

 ئىۇ  بولۇشىىدۇ  قىلىىدىغان  نومىۇس  ئەمەس، پەخىرلىنىىدىغان  بولۇشىتىن  ئىادەم  بىر ئوخشاش

 سوراققا ۇپتۇر تايىنىپ ئۆزلىرىگە ئەمەس، ئال ھقا ھەم تارتىشىدۇ؛ سوراققا ئۆزلىرىنى چاغدا؛

 ۋە راھەت يىللىىىق مىىىڭ فىىاتىمە، بېرىىىدۇ يىىۈز ھەممىسىىى بۇالرنىىىڭ! ئىىۆزلىرىنى تارتىشىىىدۇ

 قورقۇنچىنىڭ ئۆلۈم يۈرەكلىرىگە،! ئۇالرنى ئويغىتىمەن ئۇيقۇلىرىدىن ئەخمىقانە ئارامۇەخىش

 جەزمەن بۇنى! سالىمەن دەھشىتىنى قىلىۋېتىدىغان ساراڭ كىشىنى بوغىدىغان، نەپەسلەرنى

 جىىم  بىىردەم  قالغانىدەك  ھېرىپ ئاچچىقلىنىۋېرىپ ئاندىن،«  !بېرەي قىلىپ قەسەم ىمەن،قىل

 بولۇۋاتقىان  سىالماقچى  ئىۆزى  ۋە بولۇۋاتقاندەك خىجىل ئاز بىر تۇردى؛ ھاسىرىغىنىچە بولدى،

: فاتىمە سال قۇالق» : باشلىدى يەنە لېكىن قى تتى، كەتكەندەك قورقۇپ ئۆزى قورقۇنچتىن

 ھىېس  سالسىاڭ  ئىشىقا  ئەقلىڭنىى  بولسىاڭ،  قى لمايۋاتقان ھېس ئۆزلۈكىڭدىن قورقۇنچنى بۇ

. قىلدۇرمايۋاتىىدۇ  ھىېس  دەھشەتنى بۇ شەرقلىقلەرگە بىز ھايات، ياشاۋاتقان بىز. قى اليسەن

 تېخىمۇ ئۈستىگە ئۇنىڭ يېتىمىز، تونۇپ بىلەن تەپەككۇرىمىز ئەقلى دەھشەتنى، بۇ بىز شۇڭا،

 قۇالق دېگەنلىرىمگە ئۈچۈن بولۇش ئۇالردەك. بوالاليمىز ئۇالردەك يېتىمىز، تونۇپ ياخشىراق

. سالمايۋاتاتتىم قۇالق لېكىن« !سال قۇالق گېپىمگە. كۇپايە ئىشلەتسەڭ  ئەقلىڭنى سالساڭ،

 پەيىتىگە  سىەھەر  ئۇيقۇنىىڭ  گىۈزەل  قويسۇن، تاش پ كېچىگە خالى نەرسىدىن ھەممە مېنى

 .ساق ۋاتاتتىم دەپ قايتىۋاالي،

 ياسىتۇقىمدىن  ئىسسىق كىرىۋالدى، كال مغا يەنە ئاۋاز تىرىقشىغان كېلىۋاتقان پەستىن

 ئىچىدە ئۆينىڭ يۈرگەندەك، كېزىپ ئىچىدە تېنىمنىڭ خۇددى پاپىنىڭ،. كۆتۈرد م بېشىمنى

 نېمىلەرنىى  ئۇالرغىا  پاپىا،  قىلىۋاتىسىەن  نىېمە . تىۇرۇپتىمەن  تۇيۇپ يۈرگەنلىكىنى تىمسىق پ

 قورقۇپ ۋە ئاڭلىدىم يېپىلغىنىنى تاراققىدە ئىشىكىنىڭ ھوي  ئاندىن ىسەن؟بېرىۋات سۆزلەپ

 نەلەردە چىاغقىچە  بىۇ ! مەتىىن : تونىۇدۇم   تىۋىشىىنى  ئايىاغ  ئاڭلىنىۋاتقان ھويلىدىن ۋە كەتتىم

 لىېكىن  ئاڭلىىدىم،  كىرگەنلىكىنىى  ئىچىىگە  تاراقشىتىپ ئىشىكىنى ئاشخانىنىڭ يۈرگەنتىڭ؟

 سىۆزلەپ  ئۇالرغىا  پاپا ۋە پەستە  ھەممىسى ھازىر پەستە، ئۇالر: مئويلىدى. چىقمىدى ئۈستىگە

 تۇتۇۋاالي نەقمەيداندى  ھەممىڭ رنى ھاسام، مېنىڭ نەدە ۋە كەتتىم شۈركىنىپ. بېرىۋاتىدۇ

 ئاڭ پ تىۋىشىنى ئاياغ چىقىۋاتقان پەلەمپەيدىن كېيىن. تۇرمىدىم ئورنۇمدىن لېكىن دېدىم،
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 شەيتان خۇددى قىلدىم، ھېس چىقىۋاتقانلىقىنى غەلىتە زالرنىڭئاۋا لېكىن بولدۇم، خاتىرجەم

 يى ندەك ئالدىدىن ئىشىكىمنىڭ! كەتتى تۇيۇلۇپ قايتىۋاتقاندەك ھوجرىسىغا ئىچىۋېلىپ يەنە

 چۈشىىتىن  قورقۇنچلىىۇق  چېكىلگەنىىدە  ئىشىىىكىم  ۋە توختىىىدى  كەتىىمەي  ئۆتىىۈپ  بۇرۇلىىۇپ

 .لمىدىمقى ئۇنداق لېكىن كەلدى، ۋارقىرىغۇم ئويغانغاندەك

 ئوبىدان » ! غەلىتىلىغىۇ . دېىدى  «مومىا؟  تۇرىسىىز  قانداقراق» . كىردى ھوجرامغا مەتىن

 چاتاق سىزدە موما، تۇرىسىز، ياخشى سىز» . قويمىدىم قاراپمۇ بەرمىدىم، جاۋاپ «تۇردىڭىزمۇ؟

» . يۇمۇۋالدىم كۆزلىرىمنى! بوۋىسىدەك! مەستكەن: بىلدىم« .بولمايدۇ ھېچنىمە سىزگە يوق،

« !تىۇرۇڭ  ئۇخلىمىاي  بىىردەم » ! دېىمە « !بىار  گېىپىم  دەيدىغان سىزگە! موما تۇرۇڭ ئۇخلىماي

« .مومىا  چاقىايلى  ئىۆينى  كونىا  بىۇ » . تۇيىدۇم  يېقىن شقانلىقىنى كارىۋېتىمغا ۋە ئۇخ ۋاتىمەن

 سىاتقۇچى -سىېلىپ . سالدۇرايلى بىنا بىر چوڭ ئورنىغا چېقىۋېتەيلى، ئۆينى بۇ» . بىلگەنىدىم

 شىۇنداق، « .بىلمەيسىز ھېچنىمىنى سىز. بولىدۇ ياخشى ھەممىمىزگە. بېرىدۇ رىمىنىيې بىزگە

 يېقىندا پات كېتىۋەرسە، بۇنداق! موما الزىم پۇل ھەممەيلەنگە»! بىلمەيمەن ھېچنىمىنى مەن

:  مەن ئىىوي ۋاتىمەن  دەپ ئاشىىخانا،  بىزنىىىڭ « !چىقىنالمىىايمىز  چىقىملىرىغىمىىۇ  ئاشىىخانىنىڭ 

 يېقىنىدا  قىلمىسىاق  ئىىش  بىىرەر » . ئاشىخانا  بىزنىىڭ  پىۇرايتتى  دارچىىن  ۋە سەبدە كىچىكىمدە

. مومىا  يىوق  كىارى  بىلەن ئىش ر بۇ ئىككىسىنىڭ ئاۋۇ. قالىسىلەر ئا  يەردە بۇ بىلەن رەجەپ

 دارچىن «بىلەمتىڭىز؟ بۇنى كومۇنىس ، بولسا نىلگۈن يۈرىيدۇ، مەس  كۈنى ھەر ئەنە فارۇق،

 ئىشىنى  ھەمىمە  ئۈچىۈن  كۆر لىۈش  ياخشىى  ۋە بىلمەيتىتىم  شنىئى ھېچ ۋە پۇرايتتىم پۇرىقىنى

 گەپلىرىمنىى ! دەپ بولسىۇن  ياخشىى  سىىزگە ! بېرىڭچىۇ  جاۋاپ ماڭا» . كېرەكلىكىنىمۇ بىلىش

: ئەسلەۋاتىمەن ۋە ئۇيقۇدا ئەمەس، يەردە بۇ مەن چۈنكى ئاڭلىمايۋاتىمەن، «ئاڭلىمىدىڭىزمۇ؟

 مومىا،  بېرىىڭ  جىاۋاب » . ئىچەتتىۇق  ەربەتشى  ئىچەتتىۇق،  سىۈيى  لېمون قاينىتاتتۇق، مۇرابۇا

: بىاراتتىم  يېنىغىا  قىزلىرىنىڭ پاشانىڭ شۈكر  ئاندىن« !دەڭ نەرسە بىر ماڭا قاالي، ئۆتۈنۈپ

 ئىا   ئۆيىدە  تۇرغىان  تۆكۈلىۈپ  بۇ قوشۇلمامسىز؟» ! مەرھابا نىگان شۈكران، تۈركان، مەرھابا

 «ياخشىىىمۇ؟  تۇرغانىىدىن ئۆيىىدە بىنىىا ئىسسىىىق ۋە چىرايلىىىق ئولتىىۇرۇش، تىىوڭ پ قېلىىىپ،

 كىارىۋېتىمنى  تۇتقۇچلىۇق  قەلەي ئۈچىۈن  قورقۇتىۇش  مېنىى  كەلىدى،  تۈۋىگە كارىۋېتىمنىڭ

 ئاچمايۋاتىمەن« !بېرىڭ جاۋاپ ماڭا ئېچىڭ، كۆزىڭىزنى بولۇڭ موما، ئويغىنىڭ» . لىڭشىتتى

-تاراق چىققاندا، ھارۋىسىغا ئات ئۈچۈن بېرىش ئۆيىگە ئۇالرنىڭ ئاندىن: سىلكىنىۋاتىمەن ۋە

 بولمىسىا  قېلىۋاتىىدۇ،  دەپ يىوق  چاققۇسىى  ئىۆينى  بىۇ  سىىزنى  ئىۇالر، » . تىۇرۇق -تاراق تۇرۇق،

 قالغاندۇ؟ كېتىپ تاش پ ئۇنى نېمىدەپ سىزنىڭچە ئايالى، فارۇقنىڭ. الزىمتى پۇل ئۇالرغىمۇ

-قتارا. سىلكىۋاتاتتى تېخىچە« !موما ئويلىمايدۇ نەرسىنى باشقا پۇلدىن ئادەملەر! دەپ پۇلنى

 جىاۋاپ  مومىا، » ...قىۇيرۇقلىرى  ئات رنىىڭ . سىلكىنەتتى ھارۋىسى ئات تۇرۇق،-تاراق تۇرۇق،
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 ئەسىىلىدىم،« !ئۇخ تمىايمەن  سىىزنى  بەرمىسىىڭىز  جىاۋاپ » . قىورۇيتتى  پاشىى رنى « !بېرىىڭ 

 چىۈنكى  چۈشىەندىڭىزمۇ؟  ماڭىا،  بەك ھەممىىدىن  الزىم، پۇل ماڭىمۇ» . ئەسلىدىم ئەسلىدىم،

 ئازغىا  ئوخشىاش  ئۇالرغىا » . خىۇدايىم  ۋاي ئولتىۇردى،  بۇرجىكىدە بىر منىڭكارىۋېتى« ...مەن

 ئامېرىكىغىىا! كەتىىتىم يىرگىنىىىپ دۆلىتىىىدىن ئەخمەقىىلەر بىىۇ. ئولتۇرمىىايمەن قىلىىىپ شىىۈكۈر

 ئىسىىپىرى  تۇرغىان  پىۇراپ  گۈپۈلىىدەپ ئاغزىىدىن  «چۈشىەندىڭىزمۇ؟ . الزىىىم پىۇل . كېىتىمەن 

 سىزنىڭمۇ! موما دەڭ، ماقۇل ماڭا، ئەمدى». ندىمچۈشە ۋە پۇرىدىم تۇرۇپ يىرگىنىپ پۇرىقىنى

 مىاقۇل  نېمىىدەپ » . دېمىىدىم « !مومىا  دەڭ مىاقۇل  دەيمىىز،  ئۇالرغىا  بىار،  تىۇرغىڭىز  ئۆيىدە  بىنىا 

 توشۇپ ئۆيگە بىنا ئۇ» . مېنىڭ خاتىرەلىرىم مېنىڭ «تارتىشىپمۇ؟ خاتىرەلىرىڭىزگە دېمەيسىز؟

 ماشىىنىڭىزنى،  تىكىىش  سىاندۇقلىرىڭىزنى،  ئىشىكاپلىرىڭىزنى، ! نەرسىىلەرنى  ھەممە چىقىمىز

 بولىسىىىز، مەمنىىۇن سىىىزمۇ مومىىا،. چىقىمىىىز ئېلىىىپ ھەممىسىىىنى تەخسىىىلىرىڭىزنى،-چىىىنە

 كېچىنىڭ: كېچىلىرى قىش ئۇ ئىكەنتۇق چىرايلىق ئەجەپ چۈشىنىۋاتىمەن «چۈشەندىڭىزمۇ؟

 تامىدىكى » ! ياتىاتتى  سىوزۇلۇپ  قېتىىپ  مىۇزدەك  نەرسىە  ھەمىمە  ئىىدى،  مېنىڭ جىمجىتلىقى

 ئۆتۈنەي،. بولىدۇ ئۆزى دەل ھوجرىڭىزنىڭ مۇشۇ ھوجرىڭىز. ئاسىمىز رەسىمىنىمۇ بۇ بوۋامنىڭ

 ۋە كومۇنىس  بىرى يەنە بىغەم، ۋە مەس  بىرى خۇدايىم، ۋاي» ! بەرمىدىم« !بېرىڭ جاۋاپ بىر

 ىسىدەتۈرم ئەخمەقلەر بۇ ئۆمر منى،... »! ئاڭلىمىدىم« ...مەن دەپ ئالجىغان بولسا قېرى بۇ

 تەگكەنلىكىنىى  مۈرەمگە قوللىرىنىڭ مۇزدەك ۋە كەتتىم قورقۇپ«  !ياق بولمايدۇ، ئۆتكۈزسەم

 بىلەن نەپەسلىرى تۇرغان پۇراپ ھاراق يېقىن شقانىدى، ئاۋازى يىغ مسىرىغان! قىلدىم ھېس

 تۇپراقنىىڭ  جەسىىتىڭ  يىوق،  جەھەنىنەم  يىوق،  جەنىنەت : ئەسىلەۋاتاتتىم  مەن يالۋۇرۇۋاتاتتى،

 تولىىدۇ،  توپىا  كىۆزلىرىڭگە . يالۋۇرۇۋاتىاتتى  بەك تېخىمىۇ . قالىىدۇ  يالغۇز قاراڭغۇلىقىدا ەكمۇزد

 ئۆتۈنىۈپ  مومىا، » . كېتىىدۇ  چىرىىپ  گۆشلىرىڭ تارتىشىدۇ، چىشلەپ ئۈچەيلىرىڭنى بۆرىلەر

 قىىۇرۇت ر پارازىى   جىگىرىڭىدە  يۈرىشىىىدۇ، چېپىىپ  چۈمىۈلىلەر  ئىچىىىدە مېڭەڭنىىڭ « !قىاالي 

 ئۈچىۈن  نېمە» . توختىدى بىردىن  ئاندىن. كېتىدۇ قايناپ سازاڭ ر ڭدەيۈرىكى مىغىلدايدۇ،

 ئۇالر. ئويلىدىم  «راستمۇ؟ بۇ» . دېدى «قالدىڭىز؟ ھايات سىز كېتىپ ئۆلۈپ دادام بىلەن ئانام

. قىلمىىىدى گەپ باشىقا  لىىېكىن ئويلىىدىم، ! بېرىۋاتىىىدۇ دەپ پەسىتە  پاپىىا: ئويلىىدىم . ئالىداپتۇ 

. ئويلىدىم قەبرەمنى! قالدىم دەپ بولدى بوغىدىغان گېلىمنى قوللىرى غدا،چا بىر يىغ ۋاتاتتى،

 كەلىدى،  تەس قوپىۇش  كارىۋېتىمىدىن . يىرگەندىم. يىغ ۋاتاتتى تېخىچە يېتىپ كارىۋېتىمدا

 چىقىىتىم، ھوجرامىىدىن ئېلىىىپ ھاسىىامنى ۋە كىيىىدىم كەشىىلىرىمنى سىىاپما ۋە قوپتىىۇم لىىېكىن

 :ىدىمتوۋل ۋە باردىم قېشىغا پەلەمپەينىڭ

 !چىقىڭ ر يۇقىرىغا چاپسان رەجەپ، رەجەپ،_ 
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 باب ئوتتۇزىنچى
 

 

 دەرھىىال ئىىاڭ پ تىىوۋلىغىنىنى خانىمنىىىڭ چىوڭ . ئولتۇراتتىىۇق پەسىىتە بىىىلەن نىلگىۈن 

 ھوجرىسىىنىڭ  خىانىم  چوڭ. چىقتىم دېگۈدەك يۈگۈر پ پەلەمپەيلەردىن تۇردۇم، ئورنۇمدىن

 .تۇراتتى ئىشىكىدە

 !ماڭا بەر دەپ بولۇۋاتىدۇ؟ ئىش نېمە ئۆيدە بۇ_ ۋارقىراۋاتاتتى، دەپ_ !رەجەپ بول_ 

 .تۇرۇپ ھاسىراپ دېدىم_ ھېچنىمە،_ 

 !باق قاراپ بوپتۇ، ساراڭ بۇ_ دېدى،_ !ھېچنىمەمىش_ 

 يىرگىنىپ كۆرسەتكەندەك ئۆلۈكىنى چاشقاننىڭ بىر خۇددى بىلەن ئۇچى ھاسىسىنىڭ

 كارۋېتىىدا  خانىمنىىڭ  چىوڭ  مەتىىن، : كىىردىم  گەئىچىى . كۆرسىەتتى  ئىچىنىى  ئۆينىىڭ  تىۇرۇپ 

 .تىترەۋاتاتتى تىقىۋېلىپ ئاستىغا ياستۇقنىڭ تىكىلگەن گۈل بېشىنى ياتاتتى، تۈگۈلۈپ

 دەۋاتىمەن، قاالي ئۆتۈنۈپ_ خانىم، چوڭ دېدى_ ئۆلتۈر ۋەتكىلى، مېنى قالدى تاس_ 

 .يوشۇرماڭ ر مەندىن بولۇۋاتىدۇ، ئىش نېمە ئۆيدە

 .قوپۇڭ قېنى بەي، مەتىن يارىشامدۇ قىلىش بۇنداق سىزگە_ دېدىم،_ ،يوق ئىش ھېچ_ 

 .چۈشۈر ڭ ر پەسكە ھازىرال مېنى ئازدۇردى؟ كىم بۇنى. يوقمىش ئىش ھېچ_ 

 ياش. مۇشۇ ئىش بولغان! خانىم چوڭ ئىچىۋاپتۇ، ئازراق بەي مەتىن_ دېدىم،_ ماقۇل،_ 

 مۇشۇنداق بوۋىسىمۇ دادىسىمۇ،. ۆردىڭىزك ئۆزىڭىزمۇ قويىدىكەن، ئىچىپ مۇنچە-ئانچە تۇرسا،

 ئەمەسمىدى؟

 !سورىمىدىم بۇنى سەندىن يۇم، ئاغزىڭنى_ دېدى،_ بولدى، بولدى،_ 

 !قوياي ياتقۇزۇپ ئورنىڭىزغا سىزنى قوپۇڭ،_ دېدىم،_ !بەي مەتىن تۇرۇڭ،_ 

 تامىدىكى  بوۋىسىىنىڭ  كېتىۋېتىىپ  چىقىىپ  ھوجرىدىن تۇردى، ئورنىدىن دەلدەڭشىپ

 :تۇرۇپ يىغ مسىراپ بولسا كىرگەندە ھوجرىسىغا ئاندىن. قويدى قاراپ غەلىتى  گەرەسىمى

 رەجەپ، دېگىنە_ دېدى،_ كەتتى؟ ئۆلۈپ بالدۇر ئۈچۈن نېمە دادام بىلەن ئانام مېنىڭ_ 

 ئۈچۈن؟ نېمە

 گەپ دەپ «ئىىال ھ،» قىلىۋېتىىىپ يىىاردەم دەپ ياتسىىۇن، سىىېلىپ كېچەكلىرىنىىى-كىىىيىم

 .ئىتتىرىۋەتتى مېنى دىن بىر باشلىۋېدىم،
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 كىيىمىنىى  لىېكىن . بولمىسىۇن  كارىىڭ  سىالىمەن،  ئىۆز م  مەن! پاپا كالۋا! ئال ھمىش_ 

 غەلىتە توختىدى، چىقىۋېتىپ ھوجرىدىن. ئالدى نەرسە بىر چامادانىدىن ئورنىغا سېلىشنىڭ

 .ماڭدى دېدى،« !چىقىمەن خاالغا» ھالدا،

 .باردىم ۋارقىراۋاتاتتى، خانىم چوڭ

 .پەستە قىلىشىۋاتىدۇ نېمە باقاي، كۆر پ ئۆز م. رەجەپ چۈشۈر، پەسكە مېنى_ 

 بەي فىارۇق  ئوقۇۋاتىدۇ، كىتاپ خانىم نىلگۈن_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ يوق ئىش ھېچ_ 

 .كەتتى چىقىپ

 .ئېيتما يالغان دېدىڭ؟ نېمە ئۇالرغا سەن  كەتتى؟ نەگە بولغاندا چاغ بۇ_ 

 ھوجرىسىىىغا. قويىىاي يىاتقۇزۇپ  سىىىزنى كېلىىڭ، _ ېىىدىم،د_ يىوق،  ئېيتىقىىىنىم يالغىان _ 

 .كىردىم

 دېىىدى،_ !قىلمىىا قااليمىقىىان كىىىرمە، ھوجرامغىىا...بولۇۋاتىىىدۇ ئىىىش بىىىر ئۆيىىدە بىىۇ_ 

 .كىردى ھوجرىسىغا ئۇمۇ كەينىمدىن

 چاغىدا  شىۇ  ۋە دەۋاتىاتتىم _ قالىسىىز،  چارچىاپ  بولمىسا يېتىۋېلىڭ، خانىم، چوڭ بولۇڭ_ 

 .چىقتىم ھوجرىدىن دەرھال. كەتتىم قورقۇپ ئاڭلىدىم، ئاۋازىنى ۋارقىرىغان مەتىننىڭ

 بوپتۇ نېمە قارا» . دېدى «قارا،»  مەستتەك، بىردىن ، ۋە يېقىن شتى دەلدەڭشىپ مەتىن

 ئانچە لېكىن كېسىلىپتۇ،. تۇراتتى قاراپ ھەۋەسلىنىپ قانغا ئېقىۋاتقان بىلىكىدىن« !رەجەپ

 چۈشىكەندەك  قورقىۇنچ  ئىچىىگە  خىۇددى  ئانىدىن . ېتىپتىۇ ك سىىزىلىپ  كېسىلمەپتۇ، چۇڭقۇر

 .ئەسلىدى پۇشايماننى نەرسىلەرنى، چۈششەك-ئۇششاق مېنى، بولدى،

 ئوچۇقمىدۇر؟ ھازىر دررىخانا_ 

 !بەي مەتىن بېرەي پاختا ئازراق سىزگە ئاۋال لېكىن_ دېدىم،_ ئوچۇق،_ 

 .ئېلىۋاتاتتىم پاختا ئىشكاپتىن. چۈشتۈم پەسكە دەرھال

 .تۇرۇپ كۆتۈرمەي كىتابتىن بېشىنى نىلگۈن دېدى_ بولدى؟ نېمە_ 

 .كېسىۋالدىم قولۇمنى_ مەتىن، دېدى_ !ھېچنىمە_ 

 .قارىدى كەلدى، نىلگۈن چاغدا بېسىۋاتقان يارىسىغا بەردىم، پاختىنى

 قانىىداق. يىىوق چاتىىاق چىىوڭ لىىېكىن_ دېىىدى،_ ئىىىكەن، بىلىكىىىڭ ئەمەس، قولىىۇڭ_ 

 كېسىۋالدىڭ؟

 .مەتىن دېدى_ ۇ؟يوقم چاتاق_ 

 .نىلگۈن دېدى_ رەجەپ؟ بار نېمە ئىشكاپتا بۇ_ 

 .بارىمەن دررىخانىغا مەن_ مەتىن، دېدى_ !تېخى يوقمىش چاتاق_ 

 .دېدىم_ خانىم، كىچىك بار، نەرسىلەر چۈششەك-ئۇششاق_ 
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 نىىېمە ئىۇالر _ نىلگىىۈن، دېىدى _ يوقمىىۇ؟، نەرسىىلىرىدىن  كونىىا بوۋامنىىڭ  دادامنىىڭ، _ 

 يازاتتى؟

 .سالدىم دەپ «يوقلۇقىنى ئال ھنىڭ»  تۇيۇقسىزال ئاندىن ۋە ئويلىنىۋالدىم ەلس

 سىاڭا _ دېىدى، _ بىلىسىەن؟  قانىداق  سىەن _ كەتتىى،  چىرايلىقلىشىپ ۋە كۈلدى نىلگۈن

 بېرەمتى؟ سۆزلەپ

 ئۈستىگە ئاڭ پ توۋلىغىنىنى خانىمنىڭ چوڭ. تاقىدىم ئىشكاپنى. دېمىدىم نەرسە بىر

 ئەيىىنەك. ئېيتىتىم  بولمىغىىانلىقىنى ئىىش  ھىېچ  پەسىىتە قويىۇپ  يىىاتقۇزۇپ ەيەن ئىۇنى  چىقىتىم، 

 پەسىىكە بولىىۇپ قىىاچى پ سىىۇ پىىاكىز. ئېيتتىىى ئالماشتۇرىۋېتىشىىىمنى سىىۇنى چۆگۈنىىدىكى

 ئىاۋاز  تىرىقشىىغان  تەرەپىتىن  ئاشخانا ئاندىن. ئوقۇۋاتاتتى كىتاب يەنە نىلگۈن چۈشكىنىمدە

 ئىشىىىىكنى نېمىشىىىقىكىن ئىىىىدى، ىرتىداسىىى ئىشىىىىكىنىڭ ئاشىىىخانا بەي فىىىارۇق. ئاڭ نىىىدى

 .ئاچتىم مەن. ئاچالمايۋاتاتتى

 .دېدىم_ ئەمەستى، تاقاقلىق_ 

 تۇراتتى، پۇراپ راكى گۈپۈلدەپ ئاغزىدىن. دېدى_ يېقىۋاپسىلەرغۇ؟ چىراق رنى ھەممە_ 

 بولدى؟ ئىش نېمە_ 

 .دېدىم_ بەي، فارۇق ساق ۋاتقانىدۇق سىزنى_ 

 بىلەنى   تاكسىى  كاشكى. سەۋەبىمدىن مېنىڭ ئاھ،_ ،دېدى_ !كاساپىتىمدىن مېنىڭ_ 

 .ئولتۇرۇپتىمەن كۆر پ ئۇسۇلى تولغاش بەل بولسام مەن. بولساڭ ر بارغان

 .دېدىم -يوق، چاتاق ئۇنىڭدا بولسىڭىز، دەۋاتقان خانىمنى نىلگۈن_ 

 ياخشى_ كۆر نەتتى، قالغاندەك ھەيران لېكىن دېدى،_ بىلمەپتىمەن، يوقمۇ؟ چاتاق_ 

 امدۇ؟تۇر

 كىرمەمسىز؟ ئىچىگە. ياخشى_ 

 غىۇۋا  نېرىسىىدىكى  ئىشىىكىنىڭ  ھوي  قارىدى، قاراڭغۇلۇققا بۇرۇلدى، ئاندىن. كىردى

 توڭ تقۇنى ئاندىن. باردەك كەلگۈسى بېرىپ بىر رەت ئاخىرقى يەرگە، بىر يەردىكى ئۇ المپىغا،

 تەڭپۇڭلىۇقىنى  بىىلەن  ئېغىرلىقىى  شىشىىنىڭ  قولىدىكى تۇيۇقسىزال،. ئالدى شىشىنى ئاچتى،

. ئولتۇردى ئورۇندۇقۇمغا قاتلىنىپ سەنتۈر لدى، قەدەم ئىككى كەينىگە قويغاندەك يوقىتىپ

 .ھاسىرايتتى يېتىشمايۋاتقاندەك نەپىسى

 ئىچىدۇ؟ كۆپ بۇنداق كىممۇ_ دېدىم،_ بەي، فارۇق سېلىۋاتىسىز زۇلۇم ئۆزىڭىزگە_ 

 .دېمىدى نەرسە بىر باشقا. دېدى ،«بىلىمەن»  كېيىن، ھازادىن بىر خېلى

 .ئولتۇراتتى چاڭگال پ شىشىسىنى بالىدەك قىز كىچىك قۇچاقلىۋالغان قونچىقىنى ئامراق

 .تەييار سۈيى گۆش_ دېدىم،_ بېرەيمۇ؟ قىلىپ شورپا سىزگە_ 
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 .كەتتى چىقىپ دەلدەڭشىپ ئاندىن ئولتۇردى، بىردەم يەنە دېدى،_ قىل،_ 

 چاپ ق بىر كىچىك بىلىكىگە. كەلگەنىدى مەتىنمۇ داچېغىم چىققان ئېلىپ شورپى رنى

 .ئىدى چاپ نغان

 ھەيران ئاڭ پ بارمىغىنىڭنى درختۇرخانىغا_ دېدى،_ !ئاچا سورىدى سېنى دررىگەر_ 

 .قالدى

 .ئۈلگۈرىمىز بولمايمىز، قالغان كىچىكىپ ھېلىھەم_ فارۇق، دېدى_ شۇنداق،_ 

 .بولمايدۇ چنىمەھې_ نىلگۈن، دېدى_ دەيدىغانسىلەر، نېمە_ 

 فەس باشىىلىرىغا_ فىىارۇق، دېىىدى_ كەلىىدىم، كىىۆر پ ئۇسسىىۇلى تولغىىاش بەل مەن_ 

 .بىللە بىلەن ساياھەتچىلەر ئەخمەق كىيىۋالغان

 .تۇرۇپ كۈلۈپ نىلگۈن دېدى_ قانداقراقكەن؟_ 

 بىىر  تىارىختىن  دەپتەردىن، بولمىسا پەقەت_ فارۇق، دېدى_ قالغاندۇ؟، نەدە دەپتىرىم_ 

 .بوالتتى تاپقىلى نىنەرسىلەر

 .مەتىن دەۋاتاتتى_ سەۋەبىڭ ردىن، سىلەرنىڭ... بىغەملەر_ 

 شىۇ  يەنە ئىسىتانۇۇل _ فىارۇق،  دېدى_ مەتىن؟ بارمىدى قايتقۇڭ ئىستانۇۇلغا سېنىڭ_ 

 !بۇرۇنقىدەك

 دېىدى _ ھەيدىيەلمەيدۇ، ھېچكىم ماشىنىنى. قاپسىلەر بولۇپ مەس  ئىككىڭ ر ھەر_ 

 .نىلگۈن

 !ھەيدەيمەن مەن_ :رىدىۋارقى مەتىن

 .نىلگۈن دېدى_ ئولتۇرىمىز، بولۇپ جەم قېرىنداش ر يەردە، بۇ ئاخشام، بۈگۈن ياق،_ 

_ :قويدى قوشۇپ ئاندىن تۇردى، جىم بىردەم. بەي فارۇق دېدى_ ،!ھېكايە ھەممىسى_ 

 ...ھېكايىلەر بولمىغان سەۋەبى ھېچقانداق

 ...ۇالرنىڭب بار سەۋەبى بىر. دەيمەن قېتىم ھەر! ياق_ 

 .دەيسەن تېرىكمەي_  زېرىكمەي دېمىسىمۇ! بارىكال ھ_ 

 .مەتىن دېدى_ !ئەمدى بوالر يۇمۇڭ ر، ئاغزىڭ رنى_ 

 دېدى_ بوالرىدۇق؟ قانداق بولساق تۇغۇلغان بولۇپ بالىلىرى ئائىلىنىڭ بىر غەربلىك_ 

 خۇشىال  مەتىىن ! ىىز ب بولسىاق  بولغىان  بىالىلىرى  ئائىلىسىنىڭ فرانسۇز بىر مەسىلەن،_ فارۇق،

 ئەجىۇا؟ بوالرمىدى

 .كۆرىدۇ ياخشى ئامېرىكىنى ئۇ_ نىلگۈن، دېدى_ ياق،_ 

 مەتىن؟ شۇنداقمۇ_ 

 .ئۇخ يمەن_ مەتىن، دېدى_ تۇرۇڭ ر، جىم! شششش_ 
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 .قالمىسۇن ئۆتۈپ سوغۇق_ مەن، دېدىم_ ئۇخلىماڭ، يەردە بۇ بەي، مەتىن_ 

 .ئارى شما سەن_ 

 بېرەيمۇ؟ ئەكىلىپ شورپا سىزگىمۇ_ 

 !ئاھ رەجەپ، ئاھ،_ فارۇق، دېدى_ !رەجەپ ئاھ،_ 

 .مەتىن دېدى_ !ئەكەل_ 

 بەيمىۇ  فىارۇق  چېغىمىدا  چىققىان  ئۈسىتىگە . تەييارلىىدىم  ئۇنىڭغىمۇ چۈشتۈم، ئاشخانىغا

. كۈلۈمسىرىشىۋاتاتتى پاراڭلىشىۋاتاتتى، بىلەن نىلگۈن قاراپ تورۇسقا. ياتاتتى دىۋاندا ياندىكى

 .تۇراتتى قاراپ پ ستىنكىغا دىكىقولى مەتىن

 !ياتاقداش ردەك_ نىلگۈن، دېدى_ !ياخشى ئەجەپ_ 

 .ئاڭلىدىم ئاۋازىنى توۋلىغان خانىمنىڭ چوڭ دەۋاتاتتىم،_ ياتمامسىز؟ چىقىپ ئۈستىگە_ 

 پەسىكە . يىاتقۇزدۇم  ئىاران  خىانىمنى  چوڭ ھەپىلىشىپ ھازا بىر خېلى. چىقتىم ئۈستىگە

 بەي فارۇق چېغىمدا چۈشكەن پەسكە يېپىپ ئىشىكىنى. بەردىم اپتۇلش ئىدى، بار چۈشكۈسى

 بىىر  غەلىىتە  ئەسىلىتىدىغان  قېرى رنى چەككەن ئوقۇبەت-ئازاپ كۆپ ئىدى؛ قالغان ئۇخ پ

 .تارتىۋاتاتتى خورەك بولۇشىغا ئاۋازدا خىل

 .نىلگۈن دېدى_ بولدى؟ قانچە سائەت_ 

 ئۇخ مسىز؟ ردەيە مۇشۇ سىزمۇ_ دېدىم،_ بولدى، يېرىم ئۈ _ 

 .ھەئە_ 

 پەسىكە   يىاپقۇچلىرىنى  كىارىۋات  كىىردىم،  بىىرلەپ -بىىر  ھوجرىلىرىغىا . چىقتىم ئۈستىگە

 .قويدۇم يېپىپ بەيگىمۇ فارۇق ئېيتتى، رەھمەت نىلگۈن. ئەپچۈشتۈم

 قولىدىكى كۆر ۋاتقاندەك تېلېۋىزرر ھالدا ھارغۇن. مەتىن دېدى_ ئەمەس، الزىم ماڭا_ 

. ئىكەن پ ستىنكا ئەتىگەنكى كۆرد م، كېلىپ يېقىن. قاراۋاتاتتى قاۋىسىغامۇ پ ستىنكىنىڭ

 .دېدى «ئۆچۈر، چىراق رنى»

 المپىنىى  يالىڭىا   تۇرغىان  سىاڭگى پ  تورۇسىتىن  بېرىىپ  دېمىىدى،  نەرسە بىر نىلگۈن

 المپىنىىڭ  تۇرغىان  يېنىىپ  سىرتتا چۈنكى. تۇراتتىم كۆر پ يەنى  ئۇالرنى لېكىن ئۆچۈرد م،

 ۋاز نەرسىدىن ھەممە بەينىڭ فارۇق گويا ۋە تۇراتتى كىرىپ قىسلىچىدىن قاپقاق رنىڭ قىيورۇ

 نۇر بولسىمۇ كىچىككىنە بۇرجەكتىن، بىر ۋە كۆرسىتىش خورىكىنى چىقىۋاتقان كەچكەندەك

 قورقماسىىىلىقى ئادەمنىىىىڭ كېىىىيىن، بولمىغانىىىدىن قاپقىىىاراڭغۇ دۇنيىىىا ۋە تۇرغانىىىدا چۈشىىىۈپ

 گەۋدىنىىڭ  قېرىنىداش  ئىۈ   ياتقىان  يەردە ئىۇ  ئۈچىۈن  قويىۇش  ىتىپئەسل ماڭا كېرەكلىكىنى

 كېلىۋاتقان يەردىن بىر يېقىن ئەمەس، تاالدىن ئاندىن. قى تتى تۇرغاندەك چۈشۈپ ئۈستىگە

 لىىىېكىن بىىىاردەك قورققىىىۇم خىىىۇددى. ئاڭلىىىىدىم ئىىىاۋازىنى چىكەتىىىكە جىىىاراڭلىق ۋە قىسىىىقا
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 كۆر پ قىمىرلىغىنىنى يېنىك بىرىنىڭ ۇپتۇر-تۇرۇپ چۈنكى قى تتىم، قورقۇيالمايۋاتقاندەك

 بەھۇزۇر قاراڭغۇلۇقنىڭ، ئۇالر ئۇيقۇسى، قېرىنداشنىڭ ئۈ  ئۆيدىكى بىر ئوخشاش ۋە تۇراتتىم

 كېرەك، بولسا شىرىن ئۈچۈن تۇرغانلىقى يۆگىنىپ يوتقىنىغا  ئىسسىق خورەكنىڭ چارىسىز ۋە

 مۇشۇنداق كېچىسىدە، قىش سوغۇق ،ئەمەسسەن يالغۇز چۈنكى، ئۇيقىدىمۇ،. ئوي ۋاتاتتىم دەپ

 يىاكى  ھوجرىىدا،  يۇقىرىىدىكى  گويىا ! شۈركۈنمەيسىەن  يېتىىپ  يالغۇز تىكەندەك ئۇخلىساڭمۇ،

 سىىاق پ سىىېنى ۋە تۇرىىىدىغان ئىىاڭ پ ئىىاۋازىڭنى تاراقشىىىتقان سىىېنىڭ ھوجرىىىدا يانىدىكى 

 ھۇزۇرلىۇق  وي پئى  بىۇنى  ۋە باردەك ئىككىسى  ھەر ياكى ۋە دادا بىر ياكى ئانا بىر تۇرىدىغان

 ئېسىىمگە  چاغىدا  شىۇ . كەتكەندەك بولۇپ غايىپ ئىچىدە يېنىكلىكى پېيىدەك قۇش ئۇيقۇنىڭ

. ئويلىدىم ھەسەننى ئىشەنگەن تۇرغانلىقىغا د گدىيىپ شۇئاندا مەن نېمىشقىكىن ۋە كەلدى

 ىڭئۇالرن ئوي پ كۆپ تېخىمۇ ۋە ئويلىدىم قىلدىڭ؟ بۇنداق نېمىشقا قىلدىڭ؟ بۇنداق نېمىشقا

 بىىر  يەنە ھېكىايىلەرنى،  قىلغا  تاماشا گەۋدىلىرىنى تىرىك تۇرغان تەۋرىنىپ يېنىك-يېنىك

 تاڭ ئەمەس، بىردەم ياق، دېۋىدىم، ئولتۇراي يەردە بۇ بىردەم بەرگە  سۆزلەپ ئۆز مگە باشتىن

 ،ئاۋازى نىلگۈننىڭ دەۋاتسام ياتاي، يۈرىكىدە ئىسسىق قورقۇنچنىڭ قورقاي، ئولتۇراي، ئاتقۇچە

 .دېدى_ يەردىمۇ؟ بۇ تېخىچە سەن رەجەپ،_ 

 خانىم؟ كىچىك ھە،_ 

 ياتمىدىڭ؟ نېمىشقا_ 

 .دەۋاتقان ياتاي_ 

 .يوق چاتاق مەندە رەجەپ، ئۇخ  چىقىپ_ 

. كەلمىدى ئۇيقۇم لېكىن ياتتىم، كېيىن ئىچكەندىن قېتىق ئاز بىر بىلەن سۈت چىقتىم،

 بىلىىلە ئۆيىىدە، بىىىر قېرىنىىداش، ئىىۈ  ئۈسىىتىدە، ،يەردە ئىىۇ ئۇالرنىىىڭ، ئۆر لىىۈپ، كارىۋېتىمىىدا

 بىىۇرۇنقى ئۆلۈمىىدىن  ئانىىدىن كەلىدى،  ئۆلىىۈم يادىمغىا  ئانىىدىن ئويلىىدىم،  ئۇخ ۋاتقىانلىقىنى 

 ئىككىڭ رنىىڭ  ئىسىمايىل  بىىلەن  سىەن  ئەپسۇسىكى،  مىىڭ  ئوغلىۇم،  ئاھ،. بەي ساالھىددىن

 دەپ داداڭى ر  سىېلەرگە  پئاپىرىى  يېزىغىا . دېگەنىدى بۆلەلمىدىم، كۆڭۈل ئىشىڭ رغا ئوقۇش

 مېنىىڭ  جەھەتىتىن  قىسىمەن  بىۇ  ئەلىۋەتتە،  قىينىاپتۇ،  بەك سىېلەرنى  گىۇي  ئۇ تونۇشتۇرغان

 دېگەنىدى، تۇردۇم، قاراپ يۇمۇپ كۆز يوللىۋېتىشىگە يەرگە ئۇ سېلەرنى فاتىمەنىڭ گۇناھىم،

 دىغانكېتىى  ئۈچىۈن  تەتقىقىاتىم  كەلمىىدى،  قىينىغىممىۇ  فىاتىمەنى  لىېكىن  قىلدىم، بوشاڭلىق

 -جاپىا  تارتقىان  ئۇنىىڭ،  نىانمۇ  يەۋاتقىان  سىېلەر  چىقىرىۋاتىىدۇ،  فىاتىمە  ھېلىغىچە چىقىم رنى

 كالۋاالرنىىڭ  ئىۇ  يېزىىدىكى  ئىىش  بولغىان  يېىرىم  كۆڭلىۈم  ئەڭ دېگەنىدى، مۇشەققىتىڭ رمۇ،

 ئەپسۇسلىنارلىق لېكىن. بولدى بۇلغىۋەتكەنلىكى بىلەن قورقۇنچ ر ئەقلىڭ رنى سېلەرنىڭ

 قارار مۇستەقىل يۈرگۈز پ، پىكىر ئالدىڭ رغا ئۆز تەربىيەلەپ، سېلەرنى مەن ئەمدى يېرى،
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 دەرەخ ھەرگىزمۇ كېچىكتىم، بەك چىقالمايمەن، قىلىپ ئىنسان ردىن ئەركىن چىقىرااليدىغان

 گۆرگە ئاللىۇۇرۇن پۇتۇمنىڭ بىر مېنىڭ ئەمەس، ئۈچۈن  كەتكەنلىكى ئىگىلىپ چېغىدا نوتا

 تەربىىيەلەپ  ئىادەمنى  ئىككىى  بىىر،  مەن چىۈنكى  كېچىكتىۇق؛  ئۈچىۈن  نلىقىبولغا ساڭگى پ

 يۈرگەن تىمىسقى پ گەمىلىرىدە قاراڭغۇلۇقنىڭ بولمايدۇ، قانائەتلەنسەم بىلەن قۇتۇلدۇرۇش

 مىلىيونلىغىان  تەشىنا  يورۇقلۇقىغىا  كىتابىمنىىڭ  مېنىىڭ  بار، مۇسۇلمان ر بىچارە مىلىيونلىغان

 ئامانەت خۇدايىمغا! ئاز بەك ئەپسۇس، مىڭ ئاھ، ۋاقى ، ھالۇۇكى! قۇل ر بىخۇت شتۇرۇلغان

 گېپىمگە قىلىۋاالي، نەسىھەتىمنى ئاخىرقى ساڭا ھېچۇولمىسا ئەۋالدىم، جىمغۇر بىچارە، مېنىڭ

 ئىشىەن،  ئەقلىڭگى  ئۆز پەقەت ئۆز ڭگە، بول، ئەركىن ۋە قورساق كەڭ: رەجەپ سال قۇالق

 جەننەتنىڭ! سۆزلەر: ئوي ۋاتاتتىم لىڭشىتىپ بېشىمنى قىلماي، گەپ مەن چۈشىنىۋاتامسەن؟

 ئىچىىدە  ئىازاب  بەلكىىم  چاغىدا  ئىۇ  ئىۈز،  قورقمىاي  رەجەپ، ئىۈز  مېۋىسىىنى  ئەقىل دەرىخىدىن

 بولغانىدا  ئەركىىن  ئىادەم  ھەمىمە  ۋە بولىسىەن  ئەركىىن  لىېكىن  مىۇمكىن،  كېتىشىڭ تولغۇنۇپ

 ھېچنەرسىىىدىن چاغىىدا شىىۇ ،چىىۈنكى چىقااليسىىەن قىىۇرۇپ دۇنيىىادا بىىۇ جەننەتنىىى ھەقىقىىىي

 كېتىدىغان بولۇپ يوق تارقىلىپ  ھاۋاغا سۆزلەر، مەن، ئوي ۋاتاتتىم دەپ سۆزلەر،. قورقمايسەن

 .ئۇخلىدىم ئويلىغا  سۆزلەرنى... سۆزلەر ئاۋازالر، توقام بىر

. ئىكەن ئىسمايىل. ئويغاندىم چېكىلگەندە دەرىزەم كېيىن، ئۇزۇندىن خېلى چىقىپ كۈن

 قالغانىىدەك ئىچىىدە  قورقىىۇنچ ۋە گۇنىاھ  خىىۇددى بىرىمىىزگە -بىىىر. ئىاچتىم  ئىشىىىكنى دەرھىال 

. دېدى «ئاكا؟ ھە-كەلمىگەندۇ يەرگە بۇ ھەسەن» :ئاۋازدا يىغ مسىرىغان ئاندىن. قاراشتۇق

 قويۇشتىن چېقىپ نەرسىنى بىر كىردى، ئاشخانىغا« .ئىسمايىل كىر، ئىچىگە» . دېدىم «ياق،»

 ۋە كۆر ندى تارتىنمىغاندەك خۇددى قېتىم بۇ ئاندىن. تۇردۇق جىم ىردەمب. تۇردى قورققاندەك

 كەتتىم، كىرىپ ئىچىگە دېمىدىم، نەرسە بىر. دېدى «ئاڭلىدىڭمۇ؟ قىلىپتۇ، ئۇنداق نېمىشقا» 

 گەپلىرىنىى  ئۇنىىڭ  كېيىۋېتىىپ  ئىشىتىنىمنى  بىىلەن  كىۆينىكىم  سالدىم، كىيىمىمنى ئۇخ ش

» . قىلىۋاتقانىىدەك گەپ ئىۆزىگە -ئىۆز  دەۋاتىىاتتى، ،«بەردىىم،  قىلىىپ  دېسىىە نىېمە »  ئاڭلىىدىم، 

 ئۇالرغا. ئوقۇمىدى ياخشى لېكىن. دېدىم ئوقۇ  ماقۇل،. ئۇنىمىدى بولۇشقا شاگىرت ساتىراشقا

 يۈر پتۇ، بېرىپ پەندىككىچە بەردى، دەپ ئىكەن، بار كۆرگەنلەر بىلدىم، يۈر پتۇ، ئەگىشىپ

 يىغ مىدىكىن . قالدى جىمىپ بىردەم ئاندىن« !ىپتۇيىغىش پۇل مەجۇۇرالپ تىجارەتچىلەردىن

 ئۇالر »تۇرۇپ، تارتىنىپ. ئىدى يىغلىمىغان كىرگىنىمدە قايتىپ ئاشخانىغا مەن لېكىن دېدىم،

 چاتاق ئاخشام، تۈنۈگۈن»  «قانداقراق؟ خانىم كىچىك. ئۈستىدىكىلەر» . دېدى «دېدى؟ نېمە

 ئەسىلىدە  ئاپارمىىدى،  درختۇرخانىغىا  لىېكىن  ». دېدىم «ئۇخ ۋاتىدۇ، ھازىر دېگەنىدى، يوق،

 ئاپارغۇدەك درختۇرخانىغا بەلكىم» . قىلدى سۆيۈنگەندەك ئىسمايىل« .ئىدى كېرەك ئاپىرىشى

 ئاندىن، تۇردۇم، جىم بىردەم مەن،« .ئۇرمىغاندۇر ئۇنچىلىك بەلكىم» . دېدى «يوقتۇر، چاتاق
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 ئۆزى خۇددى« !ئۇرغىنىنى قانداق د مكۆر ئۇرۇۋاتقاندا» . دېدىم« !ئىسمايىل كۆرد م مەن» 

 بولىدى  يىغ يىدىغان  ئولتىۇردى،  ئورۇنىدۇقۇمغا  كىچىىك  كەتتىى،  بولىۇپ  خىجىىل  ئۇرغاندەك

 .ئولتۇردى دېگەنىدىم،

 چىوڭ  ۋە قويىدۇم  سىۇ  چايغا ئاڭ پ، ئاۋازنى تىرىقشىغان ئۈستىدىن كېيىن، بىردەمدىن

 .چىقتىم يېنىغا خانىمنىڭ

 .ئاچتىم قاپقاقنى يەردىمۇ؟ بۇ قى مسىز، پەستە ناشتىنى_ ىم،دېد_ سەھەر، خەيىرلىك_ 

 .كۆرىمەن ئۇالرنى چاقىر_ دېدى،_ يەردە، مۇشۇ_ 

 نىلگۈننىىىىىڭ چۈشىىىكەندە  پەسىىىكە  لىىىىېكىن_ دېىىىدىم، _ ئۇخ ۋاتىىىىدۇ،  ھەممىسىىىى _ 

 .كۆرد م ئويغانغانلىقىنى

 قانداقراق؟_ 

 .كېيىپتۇ كېيىمىنى قىزىل

 .يوق چاتاق مەندە_ ،دېدى_ رەجەپ، ياخشى ئىنتايىن_ 

 قېتىشىقا  قىاپتۇ،  ئېتىلىىپ  تامىامەن  كۆزى بىر: قىلمايتتى ئۇنداقتەك چىرايىدىن لېكىن

 .كېتىپتۇ كۆكىرىپ ئىششىپ، يارىلىرى باشلىغان

 .دېدىم_ !بېرىڭ ر درختۇرخانىغا ئۇدۇل_ 

 .دېدى_ ئويغاندىمۇ؟ ئاكام_ 

. دەملىدىم چاي مەن. ئولتۇرۇپتۇ يقىلما مى  ئورنىدا تېخىچە ئىسمايىل. چۈشتۈم پەسكە

 يوشۇرماڭ ر،» . دېدى «كەلدى، ژاندارمى ر ئۆيگە تۈنۈگۈن» : ئىسمايىل كېيىن، ئازدىن بىر

«  بېىرىمەن،  جازاسىىنى  مەن ئىاۋال  دۆلەتتىن قويغۇدەكمەن، يوشۇرۇپ نېمىدەپ مەن. دېدى

 نەرسىىە بىىىر مەن سىىاقلىدى، دەپ دەمىىدىكىن نەرسىىە بىىىر مېنىىى قالىىدى، جىمىىىپ. دېىىدىم

. دېدى «دەيدۇ؟ نېمە ئۇالر» . يىغلىمىدى لېكىن قىلدى، يىغ يدىغاندەك كېيىن دېمىگەندىن

 بولكىا  ئۈچىۈن  ئىسسىىتىش  مەن «ئىۇنى؟  تاپىااليمەن  نەدىن» . ياقتى تاماكا ئااللماي جاۋاپ

 ىپكىر كەينىگە ئۇالرنىڭ» . دېدى «بارارمىش، قەھۋەخانىغا بار، ئاغىنىلىرى» . كېسىۋاتاتتىم

. قىلىدىم  ھىېس  قاراۋاتقىانلىقىنى  ماڭىا « !تۇرسا بىلمەيدىغان ھېچنىمە. گەپ قىلغان شۇنداق

 .كەستىم بولكى رنى« !تۇرسا بىلمەيدىغان ھېچنىمە» : سۆزلىدى يەنە. كېسىۋاتاتتىم بولكا

 بىىلەن  ئىشىتىياق  نىلگىۈن . ئىىدى  ئويغانغىان  بەيمىۇ  فىارۇق  چېغىمدا چىققان ئۈستىگە

 .ئاڭ ۋاتاتتى گېپىنى ئۇنىڭ

 فارۇق دەۋاتاتتى_ !كۆرد م قۇچاقلىرىدا پەرىشتىسىنىڭ تارى  ئۆز منى بىلەن شۇنىڭ_ 

 ساڭا، ھازىر، مانا، قۇچاقلىۋالغانىدى، چىڭ ئوخشاش ھاممىغا بىر مېھرىۇان مېنى مېنى،_ بەي،

 .دەۋاتاتتى بېرىمەن، دەپ سىرىنى تارىخنىڭ
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 .شتۇردىداۋام  فارۇق كۈلدى، خىرىلداپ نىلگۈن

 دېگىلىى  ئىويغىنىش  بىۇنى  لىېكىن  ئويغانىدىم،  كەتىتىم،  قورقۇپ! چۈش بىر ئاجايىپ_ 

 بىۇ  قىارا . كېتىۋاتىسىەن  چۈشۈپ ھېڭىغا ئۇيقۇنىڭ لېكىن بار، كەتكۈڭ ئويغىنىپ. بولمايتتى

 .چىقتى يانچۇقىمدىن نەرسە پۈرلەش

 !فەس_ نىلگۈن، دېدى_ ،...ھە_ 

 چېغىمىىىدا كۆر ۋاتقىىىان ئۇسسىىىۇلى غىىىاشتول بەل تۈنۈگىىىۈن! راسىىى  ئىىىىكەن فەس_ 

 يانچۇقىمىدىن  بايىا . يىوق  ئېسىىمدە  قىلغىانلىقىم  نىېمە . يۈر شىەتتى  سۈركىلىپ ساياھەتچىلەر

 سىغقاندۇ؟ قانداق يانچۇقىمغا. چىقتى

 .دېدىم_ ئەكىلەيمۇ؟ ھازىرال ناشتىلىقنى_ 

 .دېيىشتى_ رەجەپ، ھەئە_ 

 بۇرۇن كېتىشتىن بولۇپ قىستاڭ-قىستا تولۇپ بىلەن تىجارەتچىلەر يول ر ئۇالر چۈنكى

 تۇخىۇم  قويىدۇم،  ئوتقىا  بىولكى رنى  چۈشىتۈم،  ئاشىخانىغا . بولۇشىۇپتۇ  قايتمىاقچى  ئىستانۇۇلغا

» . دېىدى  «بىلىدىغانسىەن،  سىەن  بەلكىم»ئىسمايىل، چىقىرىۋاتاتىم، ناشتىلىق رنى قايناتتىم،

« !رەجەپ تۇرىسىەن  ۇپبولى  خەۋەردار سىەن  جىىق  ھەممىدىن  شۇڭا تۇرىسەن، يەردە بۇ سەن

 تاماكىا  ئۇنىىڭ  ئانىدىن . دېىدىم « !ئىسىمايىل  بىلىىمەن  سەنچىلىك مەنمۇ» . ئوي ندىم بىردەم

 قارىىدى،  قالغاندەك ئالدىنىپ خۇددى ئىسمايىل. ئېيتتىم كۆرگەنلىكىمنى چېكىۋاتقانلىقىنى

 كىۈنى  بىىر  يەردىن، بىر» . دېدى «بارار، نەگىمۇ »بىلەن، ئۈمىد ئاندىن،. قالغانىدى ھەيران

 بىۇ  ئۆلۈۋاتىىدۇ،  كىشىىلەر  قانچىلىغىان  بولۇۋاتىىدۇ،  ئىشى ر  بىىر  كۈنى ھەر. قاالر كەپ چىقىپ

 چاي. دېدى «شۇنداقمۇ؟ كېتىدۇ، ئۇنتۇلۇپ»  ئاندىن بولدى، جىم بىردەم« .كېتەر ئۇنتۇلۇپ

 .دېدىم «كېتەمتىڭ؟ ئۇنتۇپ بولساڭ سەن» . قويدۇم ئالدىغا قۇيۇپ

 .چىقتىم ئۈستىگە

 پەسىكە  قېنىى، . ساقلىشىۋاتىدۇ سىزنى پەستە_ دېدىم،_ خانىم، چوڭ ئويغاندى رئۇال_ 

 .قىلىۋېلىڭ ناشتا بىللە قېتىم ئاخىرقى بىلەن ئۇالر چۈشەيلى،

 گەپلىىرىڭگە  ياۋىىداق -يالغىان  سىېنىڭ . بىار  گېىپىم  ئۇالرغا_ دېدى،_ !ئۇالرنى چاقىر_ 

 .خالىمايمەن كېتىشىنى ئالدىنىپ

. ئويغىنىپتىۇ  مەتىنمىۇ  تاييارالۋاتىاتتىم،  داستىخاننى. چۈشتۈم سكەپە دېمەي نەرسە بىر

 چۈشسىەم  ئاشىخانىغا . ئولتىۇراتتى  قىلماي گەپ مەتىن كۈلۈشىۋاتاتتى، نىلگۈن بىلەن فارۇق

 ماڭا «يوقمۇ؟ خەۋىرىڭ» . دېدى «كەلمىدى، ئۆيگە بولدى كۈن ئىككى ھەسەن» ئىسمايىل،

 «يوقمىدى؟ كېچىسىمۇ ياغقان يامغۇر» . دېدىم «،بىلمەيدىكەنمەن» . قارىدى بىلەن دىققەت

 كىېچىچە . كېتىۋاتىاتتى  ئېقىتىپ سەل ئەتراپنى كېتىۋاتاتتى، ئېقىپ تام ر». دېدى «يوقتى»
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 «كىرىۋالغانىدۇ،  يەرگە بىىرەر  باشلىغاندا يېغىشقا يامغۇر« » .كەلمىدى ساقلىدۇق، ئولتۇردۇق،

 كەلمىدى، پەقەت» . دېدى «كەلمىدىمۇ؟ گەيەر بۇ» . قارىدى بىلەن دىققەت تېخىمۇ. دېدىم

 چاينى،. كەلدى ئوچاق ر قالغان ئوچۇق ئېسىمگە قالدىم، ئوي پ لېكىن دېدىم،« !ئىسمايىل

 .كەلدى ئېسىمگە. چىقتىم ئېلىپ ئۈستىگە تۇخۇم رنى بولكى رنى،

 خانىم؟ نىلگۈن ئىچەمسىز سۈت_ 

 .دېدى_ يوق، ئىچكۈم_ 

. بوپتىكەن بولسام قويغان ئالدىغا قاينىتىپ  سۈتنى يۈرمەي سوراپ نىلگۈندىن كاشكى،

 قويىدۇم،  ناشىتىلىق  ئالدىغا« .ئىچكىنە چاي» . دېدىم «ئىسمايىل، ئالە»  چۈشتۈم، ئاشخانىغا

 خىجىىل  ئىازراق  بەرمىىدىم،  جىاۋاپ . دېىدى  «رەجەپ؟ بىاقتىڭمۇ  دەپ سىەن » . كەستىم بولكا

 چوڭ. باشلىدى يېيىشكە ئولتۇرۇپ جىمجى  كبولغاندە سورىماقچى كەچۈر م خۇددى بولدى،

 .چىقتىم ئېلىپ ئۈستىگە تەخسىسىنى خانىمنىڭ

 چاقىرغىانلىقىمنى  ئىۇالرنى _ خانىم، چوڭ دېدى_ چىقمايدۇ؟ ئۈستىگە نېمىدەپ ئۇالر_ 

 يا؟-دېمىدىڭمۇ

 قولىڭىزنى كېلىپ ئەلۋەتتە بۇرۇن، مېڭىشتىن. قىلىۋاتىدۇ ناشتا... خانىم چوڭ دېدىم_ 

 .سۆيىدۇ

 .كۆتۈردى ياستۇقتىن بېشىنى بىلەن چاققانلىق بىر ھىيلىگەرلەرچە بىردىن ،

 !قىلما گەپ يالغان ئېيتە،_ دېدى،_ ئاخشام؟ كەتتىڭ دەپ نېمىلەرنى ئۇالرغا سەن_ 

 !قىلىدىكەنسىز گەپ قىززىق خااليتىڭىز؟ دېيىشىمنى نېمە ئۇالرنى مېنىڭ_ 

 پەسىىكە قويىىدۇم، قويىىۇپ تەخسىسىىىنى. ىدىباشىىلىغان يىرگىنىشىىكە. بەرمىىىدى جىىاۋاپ

 .چۈشتۈم

 .بەي فارۇق دېدى_ بولساممۇ، تاپالىغان دەپتەرلىرىمنى ھېچۇولمىسا_ 

 كۆرگەنىدىڭ؟ نەدە قېتىم ئاخىرقى ئەڭ_ 

 .كۆرمەپتۇ لېكىن ماڭدى، ئېلىپ مەتىن ماشىنىنى كېيىن. ماشىنىدا_ 

 .نىلگۈن دېدى_ كۆرمىدىڭمۇ؟_ 

 بالىدەك يېگەن تاياق. قويمىدى بېرىپمۇ جاۋاپ ئۇ لېكىن قارىدى، مەتىنگە تەڭ  ئۇالر

 بالىىدەك،  بىىر  قىلىنمىغىان  رۇخسەت يىغلىشىغىمۇ لېكىن يېگەن، تاياق: ئولتۇراتتى سالپىيىپ

 ئۇزۇنغىچە بىلمەيدىغاندەك، ئىكەنلىكىنىمۇ بولكا قولىدىكىنىڭ خۇددى لېكىن بولكا، قولىدا

 بىر بۇنىڭ زررالپ ئۆزىنى ئادەمدەك، قېرى كەتكەن ھالىدىن  ئاندىن تۇردى، قاراپ پەرۋاسىز

 نەرسىە  بىىر  ئوخشىاش  بىىلەن  تىلىمى بولكا يېگەن سۈركەپ مۇرابۇا ۋە ياغ ئۈستىگە چاغ ردا

 ئەسىلىمەكچى  چىاغ رنى  گىۈزەل  كەتكەن، ئۆتۈپ ئۇ خۇددى ۋە ئالدى ئېسىگە ئىكەنلىكىنى
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 بىىردەم  ئۈچىۈن،  باشى ش  يېڭىۇاشتىن ۋە دىچىشلى بولكىنى ئۈمدلىنىپ بىردىن  بولغاندەك

 لوقمىنىمىۇ  ئاغزىىدىكى  ئۇنىۇتتى،  ئۈمىىدىنى  غەلىۇە كېيىن، لېكىن قىلدى، ھاياجان نغاندەك

 مەن. تۇردى قىلماي مى  تۇرغاندەك، چىشلەپ تاشنى شېغىل بىر خۇددى ئاغزىدا ۋە ئۇنۇتتى

 .ئوي ۋاتاتتىم قاراپ ئۇنىڭغا

 !مىزقىلىۋاتى گەپ ساڭا مەتىن،_ 

 !دەپتىرىڭ رنى كۆرمىدىم_ 

 قويغىان  ئاشىۇرۇپ  ئىۇ . تۇتاشىتۇرۇپتۇ  تاماكىا  تىال  بىىر  يەنە ئىسمايىل چۈشتۈم، پەسكە

 ئوچۇق قىلىشماي، سۆز -گەپ بىلەن ئىسمايىل. باشلىدىم قىلىشقا ناشتا مەنمۇ بىلەن بولكى ر

 ئىۆي . تۇراتتىۇق  اراپقى  يەرگە يىۈرگەن  دانى پ  قۇشىقاچ ر  باغقىا،  سىرتقا، ئىشىكتىن تۇرغان

 دەپ سالمىسۇن يىغ پ ئۇنى ئاندىن. تۇراتتى چۈشۈپ نۇرى كۈن قوللىرىمىزغا بىچارە ئىچىگە،

 تۈنۈگىۈن »  «ئىسىمايىل؟  ئېچىلىىدۇ  قاچىان  التىارىيە » . كەلىدىم  نىيىتىگە دېيىش نەرسە بىر

 ڭنەۋزاتنىىى: ئاڭ نىىدى ئىىاۋاز بىىىر گۈر لىىدىگەن ئىىۇزۇنغىچە ئانىىدىن« !ئېچىلىىدى ئاخشىىام

»  دېدىم، «ئولتۇرە،» . ئىسمايىل دېدى «ئەمدى، ماڭاي مەن» . كەتتى ئۆتۈپ موتوسىكلىتى

 .كەتتىم چىقىپ ئۈستىگە مەن. ئولتۇردى« .پاراڭلىشىمىز كېيىن كەتكەندىن ئۇالر نەگە؟

 .چېكىۋاتاتتى تاماكا بولۇپ قىلىپ ناشتا بەي فارۇق

 پىات -پىات  سىاڭا،  بىىز _ دېىدى،  _!رەجەپ كۆرىسىەن  ھالىدا  خۇشىال  ئەمدى مومامنى_ 

 .كېلىمىز قېتىم بىر يەنە چوقۇم ئاخىرىغىچە، ياز. تۇرىمىز قىلىپ تېلېفون

 .قارايمىز يولۇڭ رغا_ 

 نەرسە بىرەر. قى رسەن تېلېفۇن دەرھال قالسا بولۇپ ئىش بىرەر ساقلىسۇن، خۇدايىم_ 

 داقمۇ؟شۇن كۆنەلمىدىڭ، تېلېفونغا تېخىچە سەن لېكىن... بولسىمۇ الزىم

 كەتمەي قوپۇپ ھازىرال لېكىن_ دېدىم،_ شۇنداقمۇ؟ بارىسىلەر، درختۇرخانىغا ئاۋۋال_ 

 .قۇياي چاي پىيالىدىن بىرەر يەنە سىلەرگە. تۇرۇڭ ر

 .بولىدۇ_ 

 .باشلىغانىدى فارۇق بىلەن نىلگۈن. ئەكەلدىم قۇيۇپ چاي رنى. چۈشتۈم پەسكە

 فىارۇق  دېىدى _ بەرگەنمىىدىم؟  قىلىپ پىنىگې نەزەرىيەسىنىڭ دەستىسى قەرت ساڭا_ 

 .بەي

 يەردىىن  ئىۇ  ئىۇنى  ئوخشىتىدىغانلىقىڭنى، ياڭاققا كال ڭنى_ نىلگۈن، دېدى_ ھەئە،_ 

-قىىۇرت تارىخنىىىڭ ئارىسىىىدا توقۇلمى رنىىىڭ ئادەمنىىىڭ قارىغىىان ئىچىىىگە چېقىىىپ ئىىۈز پ،

 ھەممىسىنىڭ رنىڭئۇال ساڭا، مەنمۇ. بەرگەنىدىڭ سۆزلەپ كۆرىدىغانلىقىنىمۇ قوڭغۇزلىرىنى
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 قىزىقىىارلىق  ناھىىايىتى ھېكايىلىرىىىڭ بىىۇ لىىېكىن . ئېيتقانىىىدىم ئىكەنلىكىنىىى گەپ قىىۇرۇق

 .تۇيۇلغانىدى

 .ھەممىسى ھېكايىلەردۇر تېتىقسىز قىزىقارلىق،. توغرا_ 

 بىكىار -بىكىاردىن  بېشىمغا مېنىڭ ئىش ر بۇ_ نىلگۈن، دېدى_ ئەمەس، ئۇنداق ياق،_ 

 .كەلمىدى

 ...قىلىش ر ھۇجۇم پاشاالر، جىنايەتلەر، نىمەتلەر،غە ئۇرۇش ر،_ 

 .ئەمەس بولغان بىكار بىكاردىن ھېچقايسىسى_ 

 ...ھايات: غەۋغاالر سودىگەرلەر، يامرىشى، ۋابانىڭ قويمىچى ر،_ 

 .بىلىسەن سەنمۇ بارلىقىنى سەۋەبى بىر ھەممىسىنىڭ_ 

 قىزىقىارلىق، _ تىنىدى،  كىچىك-ئۇلۇغ ئاندىن بولدى، جىم. فارۇق دېدى_ بىلەمدىم؟_ 

 !ئاھ ھېكايىلەر، تېتىقسىز

 .نىلگۈن دېدى_ ئېلىشىۋاتىدۇ، كۆڭلۈم_ 

 .مەتىن دېدى_ ئەمدى، ماڭايلى_ 

 نىېمە . كىرەتتىڭ دېڭىزغا_ فارۇق، دېدى_ مەتىن؟ قالمايسەن يەردە بۇ نېمىشقا سەن_ 

 ئىستانۇۇلدا؟ قىلىسەن

_ مەتىىىىن، دېىىدى _ !كېىىرەك  ىمتېپىشىى  پىىىۇلنى تاپالمىغىىان  بولغاچقىىا  بىىىغەم  سىىېلەر _ 

 بولدىمۇ؟ ئۆتىمەن، دەرس ياز پۈتۈن لىرادىن، 151 سائەتلىكىگە ھاممام رنىڭكىدە

 .فارۇق دېدى_ !سەندىن مەن قورقتۇم_ 

. ئوي ۋاتىاتتىم  دەپ قىى ر  پايىدا  نىېمە  ئاشقازىنىغا نىلگۈننىڭ. چۈشتۈم ئاشخانىغا مەن

 ئايلىنىپ كۈن نەچچە ھەسەن» . دېدى «ماڭاي مەن» . تۇردى ئورنىدىن بىردىن  ئىسمايىل

 قايتىپ باراتتى، نەگە» . دېدىم« !كېلىدۇ». ئويلىدىم  «رەجەپ؟ كېلەرمۇ قايتىپ ئۆيگە بېقىپ

 نىىېمە ئۈسىىتىدە ئىىۇالر». ئولتۇرمىىىدى« !ئىسىىمايىل بىىىردەم ئولتىىۇرە سىىەن لىىېكىن كېلىىىدۇ،

 ئولتىۇرە ». ئويلىىدىم  قالىدىم،  ھەيىران  «سىورايمۇ؟  كەچۈر م چىقىپ» . دېدى «دېيىشىۋاتىدۇ؟

 خانىم چوڭ. ئاڭلىدۇق ئاۋازنى ئۇ كەلگەن ئۈستىدىن ۋە دەۋاتاتتىم« .تۇر كەتمەي ئىسمايىل،

 ئۈسىتىگە  كۆتىۈر پ  بېشىىمىزنى  بىىردەم  بارمۇ؟ ئېسىڭدە. ئۇرۇۋاتاتتى يەرگە بىلەن ھاسىسى

 ئىسىمايىلنىڭ  ۇلىدى، ئۇر قېىتىم  قانچە بىر ھاسا. ئولتۇردى ئىسمايىل ئاندىن. تۇردۇق قاراپ

 ئىاۋازنى  قېىرى  بېسىىقمىغان  ھېچقاچىان  لىېكىن  ئاجىز، ھالسىز، ئاندىن. ئۇرۇلغاندەك بېشىغا

 .ئاڭلىدۇق

 بولۇۋاتىدۇ؟ نېمە پەستە رەجەپ، رەجەپ،_ 

 .چىقتىم ئۈستىگە
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. قويىدۇم  يىاتقۇزۇپ  كىرىىپ  ھوجرىسىىغا  دېدىم،_ خانىم، چوڭ يوق بولغىنى ئىش بىر_ 

 ماشىىىنىغا پەسىىكە، چامىىادانلىرىنى،. ئېيتىىتىم چىقىىىدىغانلىقىنى ئۈسىىتىگە ھىىازىرال ئۇالرنىىىڭ

 پەسىكە  ئاسىتا -ئاسىتا  ئالدىم، چامادانىنى نىلگۈننىڭ ئاخىرىدا. ئوي ۋاتاتتىم دەپ چۈشۈرەيمۇ

 ئويلىدىم، دەيدىغانلىقىنى رەجەپ، چۈشۈرد ڭ نېمىشقا نىلگۈننىڭ، چۈشۈرىۋېتىپ. چۈشۈرد م

 ئۇنتۇپ ئېلىشىۋاتقانلىقىنى كۆڭلىنىڭ ئۇنىڭ كۆر پ، ياتقانلىقىنى دىۋاندا ئىچىدىكى لېكىن

: ئوخشايتتى ئىشقا بىر قالغان ئۇنتۇپ تۇرۇپ دەپ قالماي ئۇنتۇپ. كەلدى ئېسىمگە قالغانلىقىم

 پېتىى  تۇتقىان  چاماداننى مەن. كۆرگەنىدىم قۇسۇۋاتقانلىقىنى ئۇنىڭ چاغدا شۇ دەل چۈنكى،

 نىلگۈن تۇيۇقسىز: تۇرۇشاتتى قاراپ گاڭگىرىغىنىچە مەتىن لەنبى فارۇق ئىدىم، قالغان تۇرۇپ

 چىققىىان رنى ئاغىزىىدىن : بۇرۇۋالغانىىدى  تەرەپىكە  بىىر  بېشىىنى  چىقارمىاي   ئىاۋاز  ھېچقانىداق 

 پايدا ئاشقازىنىغا مەن قۇسۇۋاتقاندا، نىلگۈن. كەلدى تۇخۇم ر ئەقلىمگە نېمىشقىكىن كۆر پ،

. چۈشىتۈم  ئاشىخانىغا  پېتىى  يۈگىۈرگەن  ىددىيلىشىىپ، ج ئۈچىۈن  ئىىزدەش  نەرسە قىلىدىغان

 مېنىىڭ  ئوخشىاش،  كالۋاغا ئوي ۋاتاتتىم، دەپ ئۈچۈن، بەرمىگەنلىكىم سۈت ئەتىگەن بۈگۈن

. قارىدىم ھاڭۋېقىپ ئىسمايىلغا دەۋاتقان نېمىلەرنىدۇر. ئالمىدىم سۈتمۇ لېكىن. سەۋەبىمدىن

. ئۆلگەنىىىدى نىلگىىۈن چېغىمىىدا انچىققىى يۇقىرىغىىا يەنە. چىىاپتىم كېلىىىپ ئېسىىىمگە ئانىىدىن

 ئۆلۈم دېمىدىم ھېچكىمگە لېكىن بىلگەنىدىم، كۆر پ بەرمىگەنىدى، دەپ ئۇالر ئۆلگەنلىكىنى

 بىىر  ئېلىۋاتقىان  ئىارام  ئاغزىغا، تۇرغان جىمجى  ۋە قاپقاراڭغۇ يۈزىگە، يېشىل. گەپنى دېگەن

 قىلغانىدەك  كىالۋالىق  ھىاردۇرۇپ  ئىۇنى  ۋە تۇرغانىدەك  قىاراپ  يىۈزىگە  ۋە ئىاغزى  قىزنىىڭ  يىاش 

 كەلگەن ئېلىپ بىلەن ماشىنا مەتىن كېيىن، مىنۇتتىن ئون. تۇردۇق قاراپ ھالدا گۇناھكارانە

. چۈشىكەنىكەن  قىان  مېڭىسىىگە . ئالىدى  تىلغىا  سۆزىنى ئۆلۈم ئايالى دررىگەر بەينىڭ كامال

 ۇزۇنغىچەئ خېلى بىلەن ئۈمىد نىلگۈنگە دەپ، كېتەر مېڭىپ تۇرۇپ بەلكىم بولسىمۇ، شۇنداق

 .تۇردۇق قاراپ
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 باب بىرىنچى ئوتتۇز
 

 

 چىقارسىا  ئارىسىدىن تىكەنلىرىنىڭ بۇرنىنى قام شمىغان ۋە كىچىك ئۇ كىرپىنى، كالۋا

 لېكىن. ساقلىدىم تۇرۇپ جىم بىردەم ئېلىۋېتىپ تۇڭىنى سىر ئۈستىدىن دەپ، ئوينىشاي بىردەم

 ئىچىىم  كېىيىن،  سىاقلىغاندىن  بىردەم ەنەي. كېرەك بولسا تاپقان ئەقلىنى ئەمدى. چىقارمىدى

 جېنىىڭ . كۆتىۈرد م  ئېگىىز  كىرپىنىى  كالۋا تۇتۇپ ئاۋاي پ بىرىدىن تىكەنلىرىنىڭ ۋە پۇشتى

 چۈشىتى،  يەرگە پوككىىدە  بېرىۋېىدىم  قويىۇپ  تۇيۇقسىىزال  ھە؟_سىېنىڭ  ئەمىدى  ئاغرىۋاتامدۇ

 يىرگەندىم، سەندىن غرىدى،ئا ئىچىم ساڭا كىرپە، كالۋا بۇ نەرسە بىچارە دېگەن نېمە. ئۆر لدى

 .زېرىكتىم

 بۇ كېچىدە يېرىم يوشۇرۇنىۋاتىمەن؛ يەردە بۇ كۈننىڭياقى بىر بوپتۇ، يېرىم يەتتە سائەت

 ۋاقىىى  ھەپىلىشىىىپ بىىىلەن كىىىرپە بىىۇ بوپتىىۇ سىىائەت ئىىالتە بېىىرى تېپىۋالغانىىدىن كىرپىنىىى

 ئىۇ  بىزنىىڭ  پەستە، رلەردە،يە بۇ ئىدى، جىق ئەجەپ كىرپىلەر بۇ بۇرۇن ردا. ئۆتكۈزىۋاتقىلى

 ئاۋازىىىدىن  تىرىقشىىىغان  ئۇالرنىىىڭ بىىىلەن  ئانىىام  كېرەتتىىى، ھويلىغىىا  كېچىلىىىرى يەرلەردە،

 تۇرۇپ گاڭگىراپ قويساق تۇتۇپ يېقىپ سەرەڭگە تال بىر كۆزلىرىگە قاراڭغۇدا تونۇۋاالتتۇق،

 ئەسىىرگە  ەئىاتقۇچ  تىاڭ  قويىۇپ  د مكۆمتىۈر پ  چىلەكنىى  بىىر  ئۈستىگە! كىرپە كالۋا قاالتتى

 كىرپە، ھاڭۋاقتى ئاخىرقى ئەڭ: قاپتۇ مۇشۇ يالغۇز كەتتى، ھەممىسى ئۇالرنىڭ ھازىر. ئاالتتۇق

 كىىرپىگى   بىۇ  پەقەت كەلىدى،  قويۇۋەتكىۈم  ئىوت  تۇتاشتۇرۇۋېتىپ تاماكا. سەندىن زېرىكتىم

. گەنەرسىىلەر  ھەممە دەرەخلىرىگە، زەيتۇن ئاخىرقى باغلىرىغا، گى س يەرلەرگە، بۇ ئەمەس،

 قىلىشىقا  بۇنىداق  لېكىن قاالتتى، بولۇپ سوۋغام خوشلىشىش بىر ياخشى قىلغان ھەممىڭ رغا

 قىلسىاڭ ر  نىېمە  قويىدۇم،  قىلىىپ  ئوڭىدا  كىرپىنىى  بىىلەن  پۇتىۇم . ئويلىدىم دەپ ئەرزىمەيدۇ،

 .بارماقتىمەن كېتىپ تاماكا، ئۇنۇتتۇرغان ئاچلىقىمنى ئاغزىمدا. قىلىڭ ر

 ئىككى قېپى، تاماكا قالغان تال يەتتە ئىچىدە دېدىم، يىغىشتۇراي كېرەكلىرىمنى نەرسە

 تارى  بەينىڭ فارۇق لېكىن قويدۇم، تاش پ يېنىغا كىرپىنىڭ تۇڭىنى سىر سەرەڭگە، تارغاق،

 بىىىر كۆتۈرىۋالغىان  دەپىىتەر قولىىدا  تەقىدىردىمۇ  يارىمىغىىان ئىشىقا  بىىىر ئېلىۋالىدىم،  دەپتىرىنىى 

 ئەھمىىيەت  ئىشىقا  بىۇ  ئەلىۋەتتە،  ئۈچۈن؛ كەتمەيدىغانلىقى نىپگۇمانلى بەك ئانچە ئادەمدىن

 كىۆر ۋاالي  بىر ئوبدان رەت ئاخىرقى بۇرۇن كېتىشتىن. بولسا چۈشكەنلەر كەينىمگە بېرىپ
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 كىچىىك  جايىمغىا،  كونىا  بۇ مېنىڭ ئارىسىدىكى دەرەخلىرى ئەنجۈر ۋە بادام يەرگە، بۇ دېدىم،

 ئاخىرقى. چاغلىرىمدا زېرىككەن ئادەمدىن ھەممە ،پۇشقان ئىچىم ئۆيدە كېلەتتىم، چېغىمدىمۇ

 .كەتتىم يۈر پ ۋە قارىدىم بىر رەت

 ئۆيگە بىزنىڭ تۇرغان كۆر نۈپ يىراقتىن قېتىم، بۇ كېيىن، ئۆتكەندىن يولىدىن ئۆچكە

 كۈن ئۇ ئامانەت، خۇداغا دادا، ماقۇل. دېدىم قارىۋاالي بىر رەت ئاخىرقى مەھەللىگە تۆۋەن ۋە

 بىلىپ ئوقۇپ بەلكىم، گېزىتلەردە، چاغقىچىغۇ ئۇ قايتقاندا، يەرگە بۇ بىلەن زەپەر نمە كېلىپ،

 ئادەتتىكى مەن قالىسەن؛ چۈشىنىپ قىلغانلىقىڭنى خاتا قانچىلىك ماڭا چاغدا شۇ بوالرسەن،

 ئىۇ  سىېنى  ئاۋۋال ئەڭ بەلكىم ئانا، ئامانەت خۇدايىمغا. ئەمەس ئادەم بولىدىغان ساتىراش بىر

 مەنىسىىز  ۋە بىاي  ئۆيلەرنىىڭ  گۇناھكىار  ئىۇ  ئاندىن،. قۇتۇلدۇرىمەن تارىيەچىدىنال پىخسىق

 ئاللىقاچىان  نىلگىۈن،  كۆر نمەيدۇ يەردىن بۇ ئۆيىڭىز سىزنىڭ قارىدىم؛ قاشالىرىغا تاملىرىغا،

 .ئامانەت خۇداغا ھازىرچە شۇنداقمۇ؟ قىلدىڭىز، خەۋەر ساقچىغا

 ۋە ئۆتتىىۈم  قالغىىاچقى  كېلىىىپ تىىوغرا رگەيە شىىۇ يولىىۇم توختىمىىىدىم، قەبرىسىىتانلىقتا

 ۋە درغىان  ۋە گىۈل : ئوقۇدۇم ھالدا پەرۋاسىز ئوقۇۋاتقاندەك تاشلىرىنى قەبرە باشقا كېتىۋېتىپ

 ئۆز منى نېمىشقىكىن ۋە ئوقۇدۇم. فاتىھە ررھىغا يېزىلغانىدى، دەپ دارۋىنئوغلۇ ساالھىددىن

 .ماڭدىم تېز-تېز قورقۇپ سېلىشتىن يىغ پ قىلىپ ھېس چارەسىز ۋە گۇناھكار يالغۇز، بەك

 بولۇشىىى خەۋىىرى  ئىشى ردىن  سىالىدۇ،  قىلىىىپ ئاقسىاقاللىق  قالىىدۇ،  كىۆر پ  بىرەرسىى 

 ئۈچىىۈن سىىېلىش جىگىىدە درپپىسىىىغا بىرىنىىىڭ-بىىىر سىىەھەردى  د شىىەنۇە دەپ، مىىۇمكىن،

 ۋە ربىىاغ  چۈشىىمىدىم، يولغىىا ئاسىىفالى  ماڭىىىدىغان كېتىۋاتقىىان ر ئالدىرىشىىىپ  ئىسىىتانۇۇلغا

 يېقىن شقاندا، مەن قاغى ر، قالغان كۆنۈپ بۆلجۈرگەنلەرگە ۋە گى س. ماڭدىم ئېتىزلىق ردىن

 قېرىندىشىى  چىاغ ردا  بىىر  ئاتاتۈركنىڭ. قېچىۋاتاتتى پاالقشىپ ئىچىدىن دەرەخلەرنىڭ-دەل

 ىپيىغ جاسارىتىمنى پۈتۈن كېچە تۈنۈگۈن  دادا؟ بىلەمتىڭ سەن قوغلىغانلىقىنى قارغا بىلەن

 ۋە تۇراتتى يېنىپ چىراق ر ھەممە: ئىچىگە دەرىزىدىن باققانىدىم، قاراپ ئۆيگە بىزنىڭ بېرىپ

 قىولى  ئىككىى  بېشىىنى  دادام ۋە دېمەيۋاتىاتتى  قىلمىاڭ ر،  ئىسراپچىلىق ئۆچۈر ڭ ر، ھېچكىم،

 ۇشى . بولمىايتتى  بىلگىلىى  يىىراقتىن  كوتۇلداۋاتامىدۇ  يىغ ۋاتامىدۇ،  تۇراتتى، چاڭگال پ بىلەن

. كەلگەنىىدۇر ژانىىدارما بەلكىىىم ئويلىغانىىىدىم، دەپ بېرىپتىىۇ، خەۋەر بىرەرسىىى دېىىمەك چاغىىدا،

 گۇناھكار ئۆز منى ئاغرىدى، ئىچىم ئۇنىڭغا ۋە جان ندى ئالدىمدا كۆز يەنە تۇرقى ئۇ دادامنىڭ

 .قالدىم تاس قىلىشقا ھېس

 ئىش نېمە كىم شقان،ئولتۇرۇ قاراپ كەچكەنلەرگە-ئۆتكەن كەلگەندە، مەھەللىگە تۆۋەن

 ئىشىىنىڭ  قىلىىدىغان  ئولتۇرىشىىدىغان،  قىلىىپ  غەيىۋەت  دەپ كىمدۇر، زادى كىم قىلىۋاتىدۇ،

 كىىۈنى قايسىى  مەتىىن . ئۆتمىىىدىم يەردىىن  ئىۇ  يىغىلىۋالغاچقىىا اللمىى ر  تىوپ  بىىىر يىوق  تىايىنى 
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 ۇدۇلئ مېڭىپ باغ ردىن كەتتىم، چىقىپ يولدىن ئاسفالى  يەردىن، قالغان بىلەن ماشىنىسى

 مەكتەپنى ئىگىلىك-يېزا قاراپ ئىستانسىغا بىر يەنە چۈشكەندە، يولىغا تۆمۈر. چۈشتۈم پەسكە

 ئىۆگىتىلمىگەن  بىىزگە  ئىمتىھانىغىا  كىىرىش  ئوقۇشقا ۋە بولسا قالغان دادامغا. ماڭدىم بوي پ

 بۇ مېنى دەپ يېقىن ئۆيگە بىزنىڭ مەكتىپى ئىگىلىك-يېزا بۇ بولسىدى، چىقمىغان نەرسىلەر

. بىوالتتىم  چىققان بولۇپ باغۋەن بىر بار دىپلومى يىلى كېلەر مەن ۋە بوالتتى بەرگەن يەرگە

 مەمىىۇر شىىۇنداق، دادام، دەيتتىىى ھېسىىابلىنىدۇ، مەمىىۇر ئەمەس، بىىاغۋەن ئىىادەم بىىار دىپلىىومى

 پەقەت باغۋەنىىدۇر،  يەنىى   ئىۇ  مېىنىڭچە،  لىىېكىن تاقايىدۇ،  گالىسىتۇك  چىۈنكى  ھېسىاپلىنىدۇ، 

 قوڭغۇراق تۇرۇپ سەل تۇر، قاراپ. ئوقۇيدۇ دەرس يازدىمۇ بۇالر. بار يېرى ىغان تاق گالىستۇك

 پەمىىدۇرنىڭ  سىىلەرگە  ئىۇ  يۈگىۈر ڭ ر،  ئاسىتىغا  پېشىنىڭ مۇئەللىمنىڭ بولۇڭ ر چېلىنىدۇ،

 كەتىىىكەن بېسىىىىپ دانخىىىورەك. قويسىىىۇن كۆرسىىىىتىپ البىراتىىىورىيەدە بىىىارلىقىنى ئىىىۇرۇقى

 بەك مەن ئۈچىۈن،  قالغىانلىقىم  ئىۇچراپ  قىزغىا  ئۇ كۆر پ، رنىبۇال! بايقۇش ر شەھۋەتخورالر،

 مەنمۇ، بەلكىم بولسا، كەلتۈرمىگەن بېشىمغا ئىش رنى بۇ قىز ئۇ ئەگەر،: بولۇۋاتىمەن مەمنۇن

 بولۇشىقا  ساتىراش بىر ئۆزىنىڭ دۇكىنى ياكى بولۇشقا، باغۋەن بىر تاقىغان گالىستۇك ھاياتتا

 ئۇسىىتىغا بىىر  بولىىۇپ شىاگىرت  سىىاتىراچقا ئەلىۋەتتە، . ىئىىىد مىۇمكىن  بولۇشىىىم بولغىان  رازى

 قىىاراپ ئاغزىغىىا ئۇسىىتامنىڭمۇ سىىاتىرا  ئەمەس، دادامىىنىڭ  پەقەت يىىىل ئىىون ئىىاي نغۇچە،

 !كېلەتتى توغرا ساقلىشىمغا تۇرۇشىمغا،

 دەپ ماڭمىسۇن، ماشىنى ر ئۆتۈۋاتقاندا پويىز خۇددى ئىدى، بار ئىشچى ر زاۋۇتىدا كابىل

 ئىشىىكنىڭ  تۇرىىدىغان  كۆتۈر لىۈپ _چۈشىۈپ  بويالغىان،  ئىاق  قىزىل، ئۇنىڭدەك ۋە نياسالغا

 ئىشىىكتىن  كىچىىك  ياندىكى ئىچىگە ئەمەس، يەردىن ئۇ لېكىن تۇرۇشاتتى، كۈتۈپ ئالدىدا

 يەرگە بىر كارتى رنى قوللىرىدىكى يېنىدا قاراۋۇلخانىنىڭ ۋە كىرىشىۋاتاتتى ھالدا تەرتىپلىك

 زاۋۇتنىىڭ . قاراۋاتىاتتى  قاراۋۇل ردەك خۇددى ئىشچى رغا نۆۋەتچىلەر، ،چىقىرىۋاتقاندا سېلىپ

 ئەسىىلىدە يەر، دېىىگەن زاۋۇت شىىۇنداق،. قورشىىالغانىدى بىىىلەن سىىىم ر تىكەنلىىىك ئەتراپىىى

 ئاخشام سەككىزدىن سائەت ئەتىگەن دەپ، قالمىسۇن زېرىكىپ ماشىنى ر ۋە تۈرمىدۇر زامانىۋى

 تاپالىغان يول بىر ئۈچۈن مەن دادام،. بېرىشىدۇ سېلىپ ىرىنىئۆمۈرل قۇل ر بىچارە بەشكىچە

 قوشىۇپ  ئارىسىىغا  ئىشىچى رنىڭ  شىۇ  مېنىى  قى تتى، قارار ئوقۇماسلىقىمنى ھامان شۇ بولسا،

 ئۆتكۈزىدىغانلىكىمنى بېشىدا ئۈسكۈنىلەرنىڭ-ماشىنا تۈرمىدە بۇ ئۆمر منى پۈتۈن ۋە قوياتتى

 بولسىا،  يەر ماۋۇ. بوالتتى سۆيۈنگەن دەپ بولدى ئىگە ەكاپالەتك ھاياتى ئوغلۇمنىڭ ئوي پ،

 كومۇنىست رنى ئۈستىگە تۇڭ رنىڭ بىكار بىزنىڭكىلەر ئىسكى تى، تۈرمىنىڭ دېگەن زاۋۇت

 .ئىدى قويۇشقان يېزىپ قىلىۋېتىدىغانلىقىنى قانداق
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 لەرنىيۈك كۆتۈر لىۋاتقان بىلەن كىران كېمىدىن بىر پىرىستانىدىكى زاۋۇتنىڭ ئاندىن

 كىېمە  بۇ ھازىر! ئاجايىپ تۇرىشىمۇ لەپەڭشىپ ھاۋادا! يۈك چوڭ دېگەن نېمە. قىلدىم تاماشا

 كېمىنىى  تىۇرۇپ  بىىردەم  يەنە! كېتىىدۇ  نەلەرگىىدۇر  كېىيىن  بولغاندىن چۈشۈر پ يۈكلىرىنى

 مېنىىى ئۇالرنىىڭ  كىىۆر پ، ئىشىچى رنى  كەلىگەن  تەرەپىىتىن قارشىى  ئانىىدىن قىلىدىم،  تاماشىا 

 ئىشچى تېپىپ يولىنى بىر ئۇالر. خالىمىدىم قېلىشىنى دەپ تەلەپ بىكار يوق ىئىش قىلىدىغان

 ئۆتۈپ يانلىرىدىن. قېلىشمىسۇن چاغ پ ئۈستۈن مەندىن ئۆزلىرىنى كېيىن، بولۇۋالغاندىن

 ئىازراق  مەنىدىن  شۇ ناھايىتى كەتمەيدىكەنمىز؛ پەرقلىنىپمۇ بەك ئانچە: قارىدىم كېتىۋېتىپ

 الي رنىى  قالغىان  يېپىشىىپ  ئاياغلىرىمغىا  كاۋچۇك. ئىدى پاكىز ىرىكېچەكل – كىيىم ۋە چوڭ

 .قالمايتتى چېنىپمۇ بەك يوقلۇقى تايىنى ئىشىمنىڭ قىلىدىغان ئالمىغاندا ھېسابقا

 ئىا   ئىچىۋالىدىم،  سىۇ  قىانغۇدەك  ئىاۋۋال . قىاپتۇ  چىقىىپ  ئېسىىمدىن  بىۇالق  يەردىكى بۇ

. تازىلىىدىم  الي رنىى  ئاياغلىرىمىدىكى  نئانىدى . يىوق  كېىرەك  لىېكىن  خوشىياقمىدى،  قورساققا

 مەينەتچىلىكلىىىرى ئۆتمۈشىىمنىڭ  كەتسىىۇن، چىقىىپ  اليلىىرى  قىزىىىل يەرنىىڭ  لەنەتتەگكىۈر 

 .كەلدى بىرى تۇرسام دەپ كەتسۇن چىقىپ

 .دېدى_ !ئىچىۋاالي سۇ بىر مەن بۇرادەر، تۇرە ئۆتۈپ_ 

. كېيىۋاپتىۇ  چاپىان  سىقتىمۇئىس مۇشۇ كېرەك، بولسا ئىشچى ئۇ تۇردۇم، ئۆتۈپ ياققا بىر

 بۇرنىغىا  ئورنىغا، ئىچىشنىڭ سۇ ئاندىن. قويدى چەتكە بىر قات پ بىلەن دىققەت ۋە سالدى

 ھەمىدە  تاپااليسىەن،  ئىىش  دېىمەك،  بولسىاڭ  ھۇشىيار . باشلىدى قىلىشقا مەزە-مەزە ئېلىپ سۇ

 بۇنىڭ. ىدۇبول ئىچىش سۇ ئىسمى قىلىشنىڭ مەزە ئۈچۈن تارتىۋېلىش نۆۋىتىنى باشقى رنىڭ

. تۇرىدۇ كۆر نۈپ پورتمالى يانچۇقىدا چاپىنىنىڭ ئەجىۇا؟ بارمىدۇر دىپلومى مەكتەپ ئوتتۇرا

 غاچچىدە پورتمالنى يانچۇقىدىن چاپىنىنىڭ كەلگەنىدى، ئاچچىغىم قىلىۋاتاتتى، مەزە تېخىچە

 چىۈنكى  كۆرمىىدى،  قويمىىدى،  قىاراپمۇ . سىېلىۋالدىم  يانچۇقىمغىا  ئارقىا  دەرھىال  ۋە ئېلىۋالدىم

 سىۇ  دەپ تۇرمىسىۇن  سىەت  ئالدىمىدا  مېنىىڭ  كېىيىن،  بىردەمىدىن . قىلىۋاتىاتتى  مەزە تېخىچە

 قويۇۋاتاتتى، ئىچىپمۇ

 .بار ئىشىم مېنىڭمۇ_ دېدىم،_ بۇرادەر، بولە_ 

 كىيدى، ئالدى، چاپىنىنى. تۇرۇپ ھاسىراپ دېدى« !رەھمەت» ئاندىن. ئۆتتى ياققا بىر

. كەتتىى  تەرەپىكە  زاۋۇت ئىۇ  تازى ۋاتقانىدا  ئايىاغلىرىمنى  ەنبىىل  تەمكىنلىك مەن. بايقىمىدى

. بولغانىىدى  غايىىپ  كىۆزدىن  ئىۇ  بولغاندا تازى پ ئاياغلىرىمنى. قويمىدىم قاراپمۇ كەينىدىن

 چىىدىماي  ئىسسىىققا  تومىۇزغى ر . قىاراپ  ئىستانسىغا ماڭدىم، تەرەپكە بىر يەنە تېز-تېز مەنمۇ

 ئىشىقا  ئەتىگەنلىكىى  د شىەنۇە  ئىچىىدە  كەلىدى،  پىويىز  ربىى  ئارقامدىن. باشلىدى جىرىلداشقا
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 بۇنىڭغىا . كېتىشىتى  ئۆتىۈپ  قارىغىا   ماڭا بولۇپ، تىزىلىشقان بېلىقتەك ھەممىسى ماڭغان ر،

 .ساق يمەن پويىزنى بىر يەنە ئۈلگۈرەلمىدىم،

 بىىار ئىشىىى ئوخشىىاش، كىشىىىلەرگە باشىىقا ۋە چىقىىتىم سۇپىسىىىغا بېتىىون ئىستانسىىىنىڭ

 ژاندارمىغا ئىككى قالغان ئۇچراپ كېتىۋېتىپ پەرۋاسىز دەپتەر، قولۇمدا ئوخشاش، ئادەملەرگە

 .ماڭدىم قاراپ تاماقخانىغا بىر ئۇدۇل. قويمىدىم قاراپمۇ

 .دېدىم_ !ئۈچنى بولكىدىن سۈركەلگەن ①كاشار_ 

 كاشىارنى  كەتىكەن  سىارقىپ  ئەتراپقا ئاۋۋال ۋە سوزۇلدى قول بىر ئىشكاپقا ئەينەكلىك

 ئەينەكلىىك  تاشىۇرۇپ  سىىرتقا  كاشىارالرنى . قويىدى  ئىچىىگە  پارچىسىىنىڭ  بولكا گەنكېسىل

 دەپ قويۇلۇپتۇ جىق كاشار ئىچىگە بولكىنىڭ سەن بىلەن شۇنىڭ قويۇشىدۇ، قويۇپ ئىشكاپقا

 تېىرەڭلەرگە  چىاغ پ،  ئەقىللىق مەندىنمۇ ئۆز ڭ رنى ۋە ئەقىللىق بەك ھەممىڭ ر! قالىسەن

 بولمىاي  كىالۋا  ئويلىغانىدەك  سىېلەر  مەن ئەگەر لىېكىن  دەيلىى،  داقمۇشۇن. قالىسىلەر سىغماي

-ئەپتىى  مىكىرىڭ رنىڭ-ھىيلە پۈتۈن ياكى بولسامچۇ، ئەقىللىق بەك سېلەردىنمۇ قالسامچۇ،

 .كەلدى ئېسىمگە تاشلىۋەتسەمچۇ، ئېچىپ بەشىرىسىنى

 تاشىتىن  ەرمەرم تاماقخانىنىىڭ   ۋە دېىدىم _ بەر، بىرنى شىلىمدىنمۇ تال، بىر تىغدىن_ 

 .تاشلىدىم لىرا 211 پۇكىيىگە ياسالغان

 يەنە ژانىدارمى رغا . ماڭىدىم  ئېلىىپ  نەرسىىلەرنى  بەرگەن دۇكاندار بىلەن پۇل ئاشقان

 تىاپتەك  ئىچىى . بولىىدۇ  ئۇچىدا بىر سۇپىنىڭ بېتون ھاجەتخانى ر ئىستانسىدا بۇ. قارىمىدىم

 پورتمالنى يانچۇقۇمدىن كەينى كېيىن، دىنقويغان ئىلىپ ئىچىدىن ئىشىكنى. پۇرايدۇ سېسىق

 ۋە لىىرا  511 تىال  ئىككىى  لىرا، 2111 تال بىر ئىشچىنىڭ ئەقىللىق بىزنىڭ قارىدىم، چىقاردىم،

. ئىىكەن  بىار  پىۇلى  لىىرا  بەش يىگىىرمە  يىۈز  بىىر  مىىڭ  ئىككىى  قوشىۇلۇپ  بىىلەن  پۇل ر پارچە

 ئىجتىمائى. تاپتىم كىملىك بىر كقىلغاندە پەرەز ئۆز م خۇددى كۆزىدىن بىر يەنە پورتمالنىڭ

 ئىسىمى  دادىسىىنىڭ  شىەنەر،  فامىلىسىى  ئىۇىراھىم،  ئىسمى. ئىكەن كارتىسى سۇغۇرتا كاپالەت

 قىانچە  بىر ھەممىسىنى ماقۇل،. ۋاھاكازا سۈرمەنە ترابزرن، قەمەر، ئىسمى ئانىسىنىڭ فەۋزى،

 تامغىا  چىقىاردىم،  نىكېنىشىكام  ئوقۇغۇچىلىىق  يانچۇقۇمدىن ئاندىن. يادلىۋالدىم ئوقۇپ رەت

 بىىلەن  ئىۇچى  تىرنىقىمنىىڭ . ئالىدىم  كەستىم، ئاۋاي پ بىلەن تىغ رەسىمىمنى تۇرۇپ، قويۇپ

 ئىۇراھىم ئاندىن. چىقىرىۋەتتىم سىيرىپ قەغەزنى كارتون قالغان يېپىشىپ كەينىگە رەسىمنىڭ

 ئورنىغا ڭئۇنى بىلەن، شىلىم تاشلىدىم، چىقىرىپ رەسىمىنى كارتىسىدىن سۇغۇرتا شەنەرنىڭ

. ئىكەن ئىش بىر مۇشۇنچىلىك. بولدۇم شەنەر ئىۇراھىم ئەمدى مەن چاپلىۋېدىم، رەسىمىمنى

. يانچۇقىمغىا  بولسىا  پورتمىالنى  سىالدىم،  پورتمالىمغىا  كارتىسىنى سۇغۇرتا شەنەرنىڭ ئىۇراھىم

 .كىردىم تاماقخانىغا ۋە چىقتىم ھاجەتخانىدىن ئاندىن
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 پەمىىدۇردىن  باغدىكى ۋە گى س قورسىقىمغا كۈننىڭياقى بىر. بوپتۇ تەييار بولكىلىرىم

 يەنە ۋە ئىچىۋەتتىم بىرنى ئايراندىنمۇ. يېدىم ھۇزۇرلىنىپ ئۈچۈن كىرمىگەنلىكى نەرسە باشقا

 تۇرۇپتۇ، شاكى ت ر پېچىنىلەر،. توشاق دېگەن پۇل يانچۇقىمدا قارىدىم، دەپ بوالر يېسەم نېمە

 پىشسۇن، ئوبدانراق ۋە بۇيرۇدۇم بولكا تال بىر يەنە ئاندىن. ياقتۇرمىدىم ھېچقايسىسىنى لېكىن

 ئىستانسىىغا  يىۆلەپ،  پىۇكىيىگە  تاماقخانىنىىڭ  مىۈرەمنى . دېمىىدى  نىېمە  بىر دۇكاندار دېدىم،

 بىر پەقەت. ئەنسىرىمەيتتىم ھېچنىمىدىن ئىدىم، خاتىرجەم تۇراتتىم، قىلىپ كەينىمنى قىيپاش

-بارمۇ بىرەرسى كېلىۋاتقان تەرەپتىن يولى تۆمۈر قويدۇم، اپقار تەرەپكە بۇالق بۇرۇلۇپ، قېتىم

 بىزنىىىڭ كەتكەنىىىدى چىاغ پ  ئەقىللىىىق بەك ئىىۆزىنى. كىۆر نمەيتتى  ھىىېچكىم دەپ، يوقمىۇ 

 لېكىن بىلگەندۇر، بەلكىم. يوق خەۋىرىمۇ قالغانلىقىدىن كېتىپ پورتمالىنىڭ لېكىن ئىشچى،

 ئەكەلگەنىدە  بولكامنى دۇكاندار. مەيۋاتقاندۇكەلتۈرەل ئەقلىگە كەتكەنلىكىمنى ئېلىپ مېنىڭ

 .بۇيرۇدۇم گېزى 

 «.ھۆرىيەت»_ 

 پەرۋا ھېچكىمگە ئىدى، قويۇشقان قويۇپ ئورۇندۇق ئۇزۇن بىر يەرگە ئۇ ماڭدىم، ئالدىم،

 .ئوقۇۋاتىمەن يېگە  بولكامنى ئولتۇردۇم، بېرىپ قىلماي

 ئىزمىىىردە، كارسىىتا،. قارىىىدىم ەئۆلتىىۈر لگەنلىكىگ ئادەمنىىىڭ قىىانچە تۈنۈگىىۈن ئىاۋۋال، 

 24 ئۇالردىن ،21 بىزدىن. قارىدىم ئاخىرىغا ئات پ ئىستانۇۇلنى... بالگاتتا ئەنقەرە ئانتاليادا،

. چىقمىاپتۇ  ئىسىمىمۇ  ئىزمىتنىىڭ  يىوق،  قارىدىم، ئىستانۇۇلدىكىلەرگە ئاندىن. ئۆلۈپتۇ كىشى

 لىېكىن  ئوقىۇدۇم،  تېىز -تېىز  دىم،قارىى  يەرگە تۇرغىان  قورقۇپ ئۆز م بىلەن، ھاياجان ئاندىن،

 قۇر بىر يەنە ھەممىسىنى ئاندىن. ئىدى يوق دارۋىنئوغلۇ نىلگۈن تىزىملىكىدە يارى نغان رنىڭ

 ئېسىىمگە  ئويلىىدىم،  دەپ بېسىىلمىغاندۇ  گېىزىتكە  بىۇ  بەلكىىم . شۇنداق يوق، چىقتىم، ئوقۇپ

 يىوق  ئارىسىىدا  غان رنىىڭ يارى ن ئۇنىڭدىمۇ،. ئالدىم بىرنى تىن «مىللىيەت» بېرىپ كەلدى،

 يېزىپ بەك ئانچە يارى ندۇرغانلىقىنى كىمنىڭ لېكىن يازىدۇ، يارى نغان رنى دېمىسىمۇ. ئىدى

 يىا   بولسامتىم، قىزىقىدىغان بەك چىقىشىغا گېزىتلەرگە ئىسمىمنىڭ يوق، كېرەك. كەتمەيتتى

 . پۇتۇولچى ياكى بوالتتىم جاالپ

 قىىاراپ تۆشىىۈككە كىىىردىم، ئىچىىىگە قاتلىىىدىم، ندەكخوشىىياقمىغا گېزىتلەرنىىى ئانىىدىن

 .بىلەتتىم بارىدىغانلىقىمنى نەگە ماڭدىم،

 .دېدىم_ بىلەت، بىر ئۈسكۈدارغا_

 .ھەيدەرپاشا بىكەت ئاخىرقى_ بىلەتچى، مەمەدان دېدى_ !بارمايدۇ پويىز ئۈسكۈدارغا_ 

 .بەر ھەيدەرپاشاغا_ دېدىم،_ !بىلىمىز بىلىمىز،_ 

 قېتىم، بۇ. بېشىڭغا ياغدۇرسۇن قازا-باال ئال ھ. بەرمىدى يەنە
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 .دېدى_ بېلىتىمۇ؟ ئوقۇغۇچى ر بىلەتمۇ، پۈتۈن_ 

 .شەنەر ئىۇراھىم ئىسمىم مېنىڭ_ دېدىم،_ !ئەمەس ئوقۇغۇچى ئەمدى مەن_ 

 چېغى، كەتكەن قورقۇپ قاراپ چىرايىمغا لېكىن. دېدى_ !كارىم نېمە بىلەن ئىسمىڭ_ 

 .ىبەرد بىلەتنى جىمىقىپ

 يىولى  تۆمىۈر  قارىىدىم،  چىقىتىم،  تاالغىا . مەن قورقمايمەن ھېچكىمدىن. ئۆرلىدى نېرۋام

 باشىقا  ئورۇنىدۇقتا  ئولتۇرغىان  بايىاتىن . ئىىدى  يىوق  كېتىۋاتقىان ر  نە كېلىۋاتقان ر، نە بويىدا

 ،دەي ئولتۇرغانىدىم مەن باياتىن يەردە بۇ قوپۇرىۋېتەي، بېرىپ. ئولتۇرۇشىۋاپتۇ ئەقىللىقل ر

 تۇرغىان  سىاق پ  پىويىز  قىلسىاڭ،  ئۇنىداق  ئەرزىمەيىدۇ،  قىلىشقا بۇنداق لېكىن ئويلىدىم، دەپ

 جاي باشقا ئولتۇرغىدەك. چىقىدۇ قارشى ساڭا ۋە توپلىشىدۇ گۈررىدە ھەممىسى كىشىلەرنىڭ

 .تۇراتتى قاراپ ماڭا ژاندارمى ر: كەتتىم قورقۇپ بەك تۇيۇقسىزال ئىزلەۋېتىپ

 .بىرى ژاندارمى رنىڭ دېدى_ ارمۇ؟ب سائەت بۇرادەر،_ 

 .بار سائىتىم_ دېدىم،_ مەندىمۇ؟_ 

 قانچە؟_ 

 .دېدىم_ ئۆتۈپتۇ، بەش سەككىزدىن سائەتمۇ؟_ 

 مەنمۇ. قېلىشتى كېتىپ دېيىشكىنىچە نېمىلەرنىدۇر بىلەن بىرى-بىر دېمىدى، نېمە بىر

 بار ئورۇندۇق بوش بىر يەردە ۇئ بولسا نېمە ھەر بارىمەن؟ نەگە لېكىن قىلدىم، داۋام يولۇمنى

 مەنمۇ قىلغىنىدەك، كىشىلەرنىڭ ماڭغان ئىشقا ئەتىگەندە ئاندىن. ئولتۇردۇم بېرىپ ئىكەن،

 خەۋەرلىرىنىىى مەملىىىكەت. باشىىلىدىم ئوقۇشىىقا ئېچىىىپ گېزىتنىىى تۇتاشىىتۇرۇپ، تاماكىىامنى

 قىلىىپ  ەتدىقىق  كىشىىلەردەك  مىۇھىم  بىار  مەسىئۇلىيەتلىرى  بىالىلىرى،  كېيىن، تۈگەتكەندىن

 مەخپىي ئۈچۈن بۆلۈشىۋېلىش تۈركىيەنى كارتېر بىلەن برېژنېۋ ئوقۇدۇم؛ خەۋەرلەرنى خەلقئارا

 پاپىانىمۇ  ئانىدىن، . ئويلىىدىم  دەپ كېلىىدۇ،  باال ھەر قولىدىن بولسا، قىلغان ھاسىل كېلىشىم

 كېلىىىپ بىىىرى يېنىمغىىا ئوي ۋاتسىىام، دەپ مىىۇمكىن بولۇشىىى ئەۋەتىىكەن ئىىۇالر تىىۈركىيەگە

 .كەتتىم قورقۇپ تۇرىۋېدىئول

 قىاداق  ۋە يوغىان  قىوللىرى . قارىىدىم  قۇيرۇقىىدا  كۆز منىىڭ  چۈشۈرمەسىتىن  گېزىتىمنى

 بىىرى   ھىارغىن  كىيىۋالغىان،  ئىشىتان  كونىا  مېنىڭكىدىنمۇ توم، بارماقلىرى كەتكەن، بېسىپ

 ىقېىر  بىچىارە،  كەتىكەن  چىقىىپ  جىۇلىقى  ئىشىلەۋېرىپ : بىلىدىم  قارىىدىم،  چىرايىغىمۇ. ئىدى

 چىقىسىەن،  پنىسىيىگە كەتمىسەڭ، ئۆلۈپ يىلغىچە قانچە بىر ئەگەر. ئاغرىدى ئىچىم. ئىشچى

 ئىىۇ لىىېكىن بولىىدۇ،  كەتىىكەن ئۆتىۈپ  بىكىىارغى -بىكىاردىن  ئىىۆمر ڭ پۈتىۈن  بىىىلەن شىۇنىڭ 

 كۈتىۈپ  تەرىپىىدە  قارشىى  يولنىڭ كۆر نمەيتتى، نارازىدەك ھاياتىدىن قىلمايتتى، ئۇنداقتەك

 بىرەر ئەجىۇا چاغدا، شۇ. كۆر نەتتى خۇشالدەك ئاساسەن تۇراتتى، قاراپ سىزپەرۋا تۇرغان رغا
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 ھەممىسىى،  كېلىشىۋالغاندۇر، بىلەن ئۇالر بەلكىم ئويلىدىم، دەپ يا،-ئوي ۋاتامدىغاندۇ ئىشنى

 شۈركۈنۈپ. ئويناۋاتقاندۇر ئويۇن بىلەن مەن بەلكى ئادەم ھەممە تۇرغان ساق پ ئىستانسىدا

 ئەخمەق بىر  چىققان ئۇچىغا ئۇنىڭ ئەسنىدىكى، بىر شۇنداق ئىشچى قېرى لېكىن،. كەتتىم

 ئېسىمگە. مەندىن قورقسۇن ئۇالر قورققۇدەكمەن، نېمىدەپ. يەتتىم چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى

 .قالدىم چىقىپ راھەتكە كېلىپ

 دادامنى بەلكىم كەلدى، ئېسىمگە سالىدىغانلىقىم دەپ ئىشنى ھەممە ئۇنىڭغا چاغدا، شۇ

 توكىىۇر ئىىۇ مەن شىىۇنداق، يىىوق، يېىرى  بارمايىىدىغان دادامنىىىڭ تونۇيدىغانىىدۇر، يەردىىىن ىىر ب

 بالى ر بىزنىڭ نىلگۈن، ئۈسكۈدارغا؛ ماڭدىم، ئىستانۇۇلغا ھازىر بولىمەن، ئوغلى التارىيەچىنىڭ

 قىىارا، لىىېكىن مىىۇمكىن، سېلىشىىىم سىىۆزلەپ قالغىىانلىقلىرىنىمۇ دەپ نىىېمە مېنىىى ئۇالرنىىىڭ ۋە

 بىۇ  پۈتىۈن  تۇيۇلىدۇ، مۇنداق ماڭا بەزىدە بىلەمسەن، يازماپتۇ، ھازىرچە گېزىتكە قولۇمدىكى

 لېكىن بېرىۋاتىدۇ، يۈز تۈپەيلى كىشىلەر بەزى بولۇشىۋاتقان قۇرماقچى قىلتاق بىزگە ئىش ر،

 قىلىىۋېتىمەن،  كەلىمەس  كارغا قىلتاق رنىمۇ ئۇ قىلىمەنكى، ئىش بىر شۇنداق كۈنى بىر مەن

 لىىېكىن بىلمەيىىمەن، نېمىلىكىنىىى ئىشىىنىڭ ئىىۇ بولغىىان قىلمىىاقچى مەن ە،ھىىازىرچ شىىۇنداق،

 بىلىمەن، قىلىدىغانلىقىمنى ئىش بىر قالغۇدەك ھەس-ھەيرانۇ ئېچىپ ئاغزىڭ رنى ھەممىڭ ر

 ھەر ۋە سىاق ۋاتقان  پىويىز  بېسىىلىدۇ،  گېىزىتكە  بىۇ  قولۇمىدىكى  چاغىدا  ئۇ چۈشىنىۋاتامسەن؟

 قىلىىدىغان،،  ھىېس  بەختلىىك  ئىۆزىنى  ئۈچىۈن  غىانلىقى بول خىزمىتىى  بارىىدىغان  ئەتىگەنىدە 

 ھەتتىا  قېلىشىىدۇ،  ھەيىران  چاغىدا  ئىۇ  قېلىشىىدۇ،  چۈشىىنىپ  كىالۋاالر  بۇ خەۋەرسىز دۇنيادىن

 ھەممىسى دېمەك  ئويلىشىدۇ، دەپ يۈر پتۇق بىلمەي بىز دېمەك ۋە كېتىشىدۇ قورقۇپ مەندىن

 گېزىتلەرال پەقەت كەلگەندە، كۈن ئۇ .دېمەك يۈر پتىكەنمىز بىلمەي كەلمەيدىكەنتۇق، كارغا

 ھەممىڭىى ر  قېلىشىىىدۇ،  چۈشىىىنىپ قىلىشىىىدۇ،  گېپىمنىىى مېنىىىڭ  تېلېۋىزررالرمىىۇ ئەمەس،

 .قالىسىلەر چۈشىنىپ

 قاتلىدىم، گېزىتلەرنى قولۇمدىكى ئالدىرىماي كېلىۋېتىپتۇ، پويىز كېتىپتىمەن، ئولتۇرۇپ

 دەپتىىرىگە  تىارى   تولغىان  بىىلەن  يىازمىلىرى قول فارۇقنىڭ ئاندىن. تۇردۇم ئورنۇمدىن ئاستا

 بىغەمىلەر  ھېكىايىلەر  ئۈچۈنىدۇر،  قىۇل ر  تارى ! قام شمىغان! باقتىم ئوقۇپ ئازراق قارىدىم،

! تىارى   ئۈچۈندۇر قورقۇنچاق ر بىچارىلەر، كالۋاالر، ئۈچۈن، بالى ر دۆت چۆچەكلەر ئۈچۈن،

. تاشىلىۋەتتىم  ئىچىىگە  تۇڭىنىىڭ  خىلەت ئە يېنىدىكى ئورۇندۇقنىڭ. يىرتىۋەتمىدىم دەپتەرنى

 قويمايىىدىغان كېلىىىپ بۇرجىكىگىمىىۇ خىيالىنىىىڭ قىلغىىانلىرى ئىشىىلىرى، قىلغىىان ئانىىدىن،

 ئىاتتىم،  يەرگە پەرۋاسىىزالرچە  تاماكىامنى  ئوخشىاش،  ئىادەمگە  ھەمىمە  ئوخشىاش،  كىشىلەرگە

 ۋاگون رنىىڭ . ئېزىىۋەتتىم  دەسسىەپ  ئويلىماسىتىن  سىلەردەك كۆتىكىنى تاماكا بىلەن ئايىغىم

 ئىشقا ئەتىگەندە: باش ر يۈزلىگەن تۇرغان قاراپ ماڭا ئىچىدىن ۋاگون: ئېچىلدى ئىشىكلىرى
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 قايتىىىپ ئاخشىىىمى مېڭىشىىدۇ،  ئىشىىقا ئەتىگەنىدە  كېلىشىىىدۇ، قايتىىپ  ئاخشىىىمى مېڭىشىىدۇ، 

 بىلمەيىدۇ،  بىچىارىلەر،  كېلىشىىدۇ،  قايتىىپ  ئاخشىمى مېڭىشىدۇ، ئىشقا ئەتىگەندە كېلىشىدۇ،

 مەنمىۇ  بوپتۇ، ھازىر، ئەمەس؛ ھازىر لېكىن قويىمەن، بىلد ر پ! قېلىشىدۇ بىلىپ! لمەيدۇبى

 ئوخشىاش،  ھەممىڭ رغا ئوخشاش، سىلەرگە ماڭىدىغان ئىشقا ئەتىگەندە ۋە بار خىزمىتى بىر

 .كىرىۋاتىمەن ئاراڭ رغا چىقىۋاتىمەن، پويىزغا قىستاڭ-قىستا قاراڭ ر،

 نەملىشىىىپ  ئىسسىىىپ، بىىىلەن  ھىىارارىتى ادەملەرنىىىڭ ئ مىىىغ-مىىىغ  ئىچىىى ۋاگوننىىىڭ

 !ئەمدى قورقۇڭ ر مەندىن، قورقۇڭ ر! كەتكەنىدى
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 باب ئىككىنچى ئوتتۇز
 

 

 سىىۆيۈپ قولۇمغىىا بىىۇرۇن قايتىشىىتىن ئىسىىتانۇۇلغا. سىىاق ۋاتاتتىم يېتىىىپ كارىۋېتىمىىدا

 ۋە اڭلىشىىدۇ پار بىىلەن  مەن كىرگەنىدە  سىۆيگىلى  قولىۇمنى  كېىيىن،  ئازدىن بىر خوشلىشىدۇ،

: كەتىتىم  چۆچىۈپ  تۇيۇقسىىز  ساق ۋاتاتتىم، قويۇپ بېشىمنى ياستۇققا دەپ ئاڭ يدۇ گېپىمنى

 كېسىۋېتىلگەندەك بىلەن پىچاق بىردىن  چۇرۇڭ-ۋاراڭ بارلىق كېلىۋاتقان قەۋەتتىن ئاستىنقى

 ئاڭ نمىىىدى، تىۋىشىلىرى  ئايىاغ  تۇرغىان  كىرىىپ _  چىقىىىپ ئىۆيگە  ئۆيىدىن ! قالىدى  جىمىىپ 

 قالىدى،  بېسىىقىپ  تۇرۇق ر-تاراق چىقىدىغان چاغدا يېپىلغان دەرىزىلەر ئېچىلىپ، شىكلەرئى

 .كەتتىم قورقۇپ ۋە بولدى يوق پاراڭلىرى قىلىشقان يەرلەردە بىر يېقىن تورۇسقا پەلەمپەيلەردە،

 لىېكىن  ئىۇردۇم،  يەرگە قېىتىم  قانچە بىر ۋە ئالدىم ھاسامنى كەتتىم، تۇرۇپ كارىۋاتتىن

 ئۇرغانىدىن  قېىتىم  نەچىچە  يەنە يەرگە بىىلەن  ھاسام. مۆڭ بىر تەۋرىمەس تەپسە پاپا ارمەكك

 دەپ سىېلىۋااللماس  ئاڭلىماسىلىققا  بولۇپ خىجىل بولسىمۇ ئالدىدا ئاۋۇالرنىڭ بەلكىم كېيىن،

 :باشلىدىم يەنە ۋە تۇردۇم كېلىپ قېشىغا پەلەمپەينىڭ چىقتىم، ئاستا ھوجرامدىن

 .چىق ياققا بۇ نچاپسا رەجەپ، رەجەپ،_ 

 .يوق شەپە بىر پەستە

 .دەۋاتىمەن ساڭا رەجەپ، رەجەپ،_ 

 ھوجرامغىىا ئىلىىدام-ئىلىىدام. دېىىگەن جىمجىتلىىىق بىىۇ نەرسىىىكەن قورقۇنچلىىۇق ئەجەپ

 پەسىكە  ئىتتىىردىم،  قاپقاقنى باردىم، تۈۋىگە دەرىزىنىڭ مۇزالۋاتاتتى، پاچاقلىرىم كىرىۋالدىم،

 مەتىن تونۇدۇم، بارىدۇ، كېتىپ تەرەپكە ماشىنا سالدىراش-اشئالدىر بىرى ھويلىدا: قارىدىم

 كېتىىپ  قويىۇپ  سىېلىپ  ئەنسىزلىك ئىچىمگە خۇدايىم ۋاي مېنى، ۋە چىقتى ماشىنىغا ئىكەن،

 لېكىن ئىچىدە، قورقۇنچ كېتىپتىمەن پېتىپ خىيال رغا يامان قاراپ پەسكە دەرىزىدىن. قالدى

 تېىزال  شىۇنداق  بولسىا  كەتىكەن  قانىداق  مەتىن، ەيئۆتم ھايال چۈنكى داۋام شمىدى، ئۇزۇن

 چۈشتى ئايالمۇ بىر بىللە بىلەن مەتىن ماشىنىدىن: قالدۇردى ھەيران مېنى ۋە كەلدى قايتىپ

 ئايىالنى  ئىۇ  كىۆر پ  شارپىسىىنى  ئىۇزۇن  بىىلەن  سىومكا  قولىىدىكى : كىىردى  ئىچىىگە  بىللە ۋە

 بەكرەك تېخىمۇ ئەرلەرگە قولىدا امان،ھ دېگەن قالغانلىقىمنى ئاغرىپ خانىم، دررىگەر: تونۇدۇم

 ئىىامراقلىقىمنى مېنىىىڭ كېلەتتىىى، يېتىىىپ كۆتىىۈرگىنىچە سىىومكىنى يوغىىان ئىىۇ يارىشىىدىغان 
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 تۇرۇپ كۈلۈمسېرەپ ئۈچۈن تىقىۋېلىش ئاسانراق تېنىمگە يىڭنىسىنى زەھەرلىك ۋە كەلتۈر ش

 ئىىىۆزىڭىزنى بىكىىىار-بىكىىىاردىن قاپسىىىىز، قىزىتىىىىپ قىىىاراڭ خىىىانىم، فىىىاتىمە: ۋىتىلىىىدايتتى

 ئۇنىمايسىز، نېمىشقا قالىسىز، تېپىپ ئارام قوياي، ئۇرۇپ پىنسىلىن بىر سىزگە چارچىتىۋاتىسىز،

. دەۋاتىدۇ بولسۇن ياخشى سىزگە ھەممەيلەن يەردە بۇ قاراڭ، خانىمى، درختۇرنىڭ دېگەن سىز

 مېنىىى تۇرغانىىدا يىغلىغىلىىى مەن ئاخىرىىىدا، ۋە ئىشىىەنمەيتتىم گەپىىكە مۇشىىۇ بەك ھەممىىىدىن

 خىيىىىاللىرىڭنى-ئىىىوي: ئىىىوي يتتىم مەن ۋە يىىىوقى تتى كىىىۆزدىن تاشىىى پ بىىىىلەن قىزىتمىىىام

 .قىل دىققەت فاتىمە، زەھەرلىمەكچى تېنىڭنى ئۈچۈن زەھەرلىيەلمىگەنلىكى

 مەن. بولمىىدى  ئىىش  بىىر  لېكىن. كۈتۈۋاتىمەن ئىچىدە قورقۇنچ قىلىۋاتىمەن، دىققەت

 جىمجىتلىىق  كېلىۋاتقىان  پەسىتىن  چىقمايۋاتىىدۇ،  مپەيىدىن پەلە تىۋىشىلىرى  ئاياغ كۈتۈۋاتقان

 ئىاۋاز  تىرىقشىغان ئالدىدىن ئىشىكىنىڭ ئاشخانا كېيىن ساقلىغاندىن بىردەم. بۇزۇلمايۋاتىدۇ

 چىقىىپ  يىالغۇز  ئىۆزى  سىومكا،  قولىدا ئايال دررىگەر. چاپتىم تۈۋىگە دەرىزە يەنە ۋە ئاڭ ندى

 قىاراپ  تېتىىك؛  ۋە يىاش  بىاراتتى،  كېتىىپ  قىسمى  بىر اھويلىد ئايال چىرايلىق ئۇ: كېتىۋاتىدۇ

 تۇيۇقسىىز  قالغانىدا  قەدەم قىانچە  بىىر  ئىشىىكىگە  ھىوي  : مېنىى  ئەنسىرەتتى قاپتىمەن، تۇرۇپ

 ئالىدى،  نەرسىىنى  بىىر  ئالدىراشى   ئىچىدىن ۋە قويدى يەرگە سومكىنى قولىدىكى توختىدى،

 ئىىۇ تىۇرۇپ  . باشىلىدى  يىغ شىقا  تۈپسىۈر  بىىۇرنىنى بىىلەن  قوليىاغلىق  قوليىاغلىق،  بىىر  چىوڭ 

 لىېكىن  ئېيتقىنىا،  ماڭىا  قىلىشىتى،  نېمە ساڭا ئېيتقىنا، قالدى، ئاغرىپ ئىچىم ئايالغا چىرايلىق

 سومكىسىنى سۈرتتى، كۆزىنى قېتىم ئاخىرقى بىلەن قولياغلىق ۋە تۇتۇۋالدى ئۆزىنى بىردىن 

 .كۆرمىدى مېنى لېكىن ۋەتتى،قارى بىر ئۆيگە چىقىۋېتىپ ئىشىكتىن. قالدى كېتىپ ئېلىپ

 چىداپ ئاندىن. قالدىم تۇرۇپ ئالدىدا دەرىزىنىڭ بىلەلمەي بولۇۋاتقانلىقىنى نېمە مەن

 كېتىڭ ر، چىقىپ خىيالىمدىن ئەمدى، كېتىڭ ر كېتىڭ ر، كەلدى، ئاچچىغىم ئۇالرغا بواللماي

 كارىۋېتىمغا. يوق سادا بىر ستىنپە ۋە چىقمايۋاتاتتى تېخىچە ئۇالر لېكىن! قويۇڭ ر يالغۇز مېنى

-ۋاراڭ سىەت  ئىۇ  باشىلىنىدۇ  يەنە كېيىن بىردەمدىن فاتىمە، بولمىسۇن كارىڭ. ماڭدىم قاراپ

. باشىلىنىدۇ  يەنە تىۇرۇق ر  -تىاراق  چاقچىاق، -كۈلكە نومۇسسىز ئۇ كېيىن بىردەمدىن چۇرۇڭ،

 فىارۇق،  تاراقشىىتىپ  ىپەلەمپەيلەرنى  كېلىىدۇ،  ئىۇالر  تىۇرۇپ  سەل: ئويلىدىم كىردىم، ئورنۇمغا

 مەن، چاغدا ئۇ ۋە ئېگىلىشىدۇ ئۈچۈن سۆيۈش قولۇمنى ۋە كىرىدۇ ھوجرامغا مەتىن نىلگۈن،

 نېمە چاچ ر باش ردىكى ئىگىلگەن قولۇمغا: ئوي يمەن بىلەن قىزغانچۇقلۇق ۋە غەزەپ ھۇزۇر،

 يەنە يېقىندا پات لېكىن چاغدا، ئۇ دېيىشىدۇ ماڭدۇق، بىز موما، ماڭماقچى بىز! غەلىتە دېگەن

 قىلىىڭ،  دىقىقەت  ياخشىى  تېخىمىۇ  ئىۆزىڭىزگە  تۇرۇپسىز، ئوبدان شۇنداق سىز موما،. كېلىمىز

 ماڭا ئۇالرنىڭ ۋە باسىدۇ جىمجىتلىق بىردەم ئارىنى ئاندىن. ماڭدۇق بىز ئەنسىرىمەڭ، بىزدىن

 شىۇ . رىىپ ئاغ ئىچىى  ۋە سىۆيۈنۈپ  بىىلەن،  دىقىقەت : كۆرىمەن قاراۋاتقانلىقىنى بىلەن دىققەت
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 خوپ ماڭا ئۆلۈمنى قىلغان خىيال ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى خىيال ئۆلۈمىمنى مېنىڭ ئۇالرنىڭ چاغدا

 ئۈچۈن قورققانلىقىم ئاغرىتىشىدىن ئىچ ماڭا ئۇالرنىڭ ۋە يېتىمەن چۈشىنىپ كۆرگەنلىكىنى

 دەپ مومىىا، چۈشىىنىڭ  تىوغرا  رەجەپنىمىۇ  ئىۇالر  لىېكىن  قويىارمەن،  قىلىپمىۇ  چاقچىاق   بەلكىىم 

 دەيمەن بارمۇ، ئېسىڭ ردا تەمى ھاسىنىڭ بۇ: چاقچاقنى ئۇ قىلىمەن كەلتۈرمىسە ئاچچىغىمنى

 تۇتۇپ قۇالقلىرىڭ ردىن  بەلكىم، دەيمەن كىيمىدىڭ ر، نېمىشقا ئىشىتىنىڭ رنى قىسقا بەلكىم،

 رگەپلە بۇ تۇرۇپتىمەن، بىلىپ لېكىن بەلكىم، دەيمەن سىلەرنى قېقىۋېتىمەن قىلىپ مى  تامغا

 ۋە جانسىىىز كەتىىكەن بولىىۇپ يىىادا ئۇالرغىىا پەقەت كۈلد رمەيىىدۇ، بولسىىىمۇ بىىىردەم ئىىۇالرنى

 تۇرۇۋالغانىدىن  جىىم  بىىردەم  ۋە ئاچىدۇ يول ئەسلىشىگە سۆزلىرىنى خوشلىشىش قام شمىغان

 :سورىشىدۇ كېيىن

 ؟قىلىسىز ئارزۇ قويۇشىمىزنى ئېيتىپ ساالم كىمگە ئىستانۇۇلدا  سىز موما، ماڭدۇق بىز_ 

 قېلىىىپ ھەيىران  تۇرمىغانىىدەك كۈتىۈپ  ئەسىى  سىۇئالنى  بىىۇ بىىردىن   مەن ۋە دېيىشىىدۇ 

 ئىستانۇۇلدا بۇرۇن يىل يەتمىش قىلىمەن، خىيال ئىستانۇۇلنى ئاندىن. كېتىمەن ھاياجانلىنىپ

 سىىاالھىددىننىڭ : بىلىىىمەن  چىىۈنكى  ئالىىدانمايمەن، مەن ئەپسىىۇس،  ئىىاھ،  قېپقالغىىان رنى،

 گۇناھ رغىىىىىا  يەردە ئىىىىىۇ قىلغىنىىىىىىدەك، ئىىىىىارزۇ  ۋە يازغىنىىىىىىدەك ەئېنسىكلوپېدىيەسىىىىىىد

. قىالىمەن  ئىوي پ  بەزىىدە  لىېكىن . بىلىمەن ياشاۋاتقانلىقىڭ رنى پېتىپ كېكىردىكىڭ رغىچە

 ئىچىمنىى  مەش قالىيالمىغىان  تىۈز ك  ئىوتنى   پاپىا  ۋە ئويلىغىانلىرىم  كېچىلىرىدە قىش سوغۇق

 يوپيىورۇق،  قىالىمەن،  خاالپ ئولتۇرۇشنى دەرقەمتە نبىلە ئۇالر مەن، چاغ ردا، ئىسىتالمىغان

 يىىاق، لىىېكىن، كېىىتىمەن، پېتىىىپ خىيالغىىا ئىىوي پ، ياشاشىىنى ئۆيىىدە بىىىر ئىىازادە ۋە ئىسسىىىق

 چىقىرالمىسام، زادى  كال مدىن شاتلىقىنى ئۆينىڭ يورۇق ۋە ئىسسىق ئۇ! گۇناھنى خالىمايمەن

 يىپىى  ئېچىىپ،  ئىشىكاپىمنى  تىۇرۇپ،  ىنئورنۇمىد  ئوتتۇرىسىىدا،  كېچىسىنىڭ قىش ئاخىرىدا،

 ماشىنامنىڭ تىكىش ۋە يېنىدىن قۇتىسىنىڭ جاۋاھىرات ۋە ئاستىدىن غالتەكلەرنىڭ تۈگىگەن

 ھەممىڭى ر  ئەپسۇس، ئاھ،: قارايمەن ئېلىپ قۇتىدىن بار تالونلىرى توك يىڭنىلىرى، سۇنۇق

 گېىىزىتلەردىن ەنمىىۇم قىلىشىىتى، خەۋەر دۇنياغىىا پۈتىىۈن ئارقىىاڭ ردىن كەتىىتىڭ ر، ئۆلىىۈپ

 ئەسەن، سەمىھا: خەۋىرى مۇسىۇەت: خەۋىرىڭ رغا مۇسىۇەت قاراڭ ر ساقلىدىم، كېسىۋېلىپ

 قىىزى،  بەينىىڭ  جەمىىل  خالىى   مەرھۇم مۇدىرلىرىدىن باش ئىدارىسىنىڭ زاۋۇتلىرى شېكەر

 خىانىم،  مىۈر ۋۋەت  بولغىاي،  زىيادە ھۆرمىتى ئەزاسىمىش، كېڭەش ئىدارە: خەۋىرى مۇسىۇەت

 قىزى يالغۇز بەينىڭ ئادنان مەرھۇم باي ردىن كونا: خەۋىرى مۇسىۇەت ئىدى؛ بۇ كالۋاسى ڭئە

 باالڭ، ئۈ  قىلىپسەن، توي بىلەن سودىگىرى تاماكا بىر قارا، ئېسىمدە، ئەلۋەتتە ھەدە، نىھال

 ئۇ، لېكىن كۆرەتتىڭ، ياخشى بەھلۈلنى ئەسلىدە سەن لېكىن بوپتۇ، نەۋرەڭ بىر ئون ماشائال ھ

 ئەڭ بىۇ  ئىىكەن،  بار تال بىر يەنە قارا، فاتىمە، ئويلىما كۆرەتتى، ياخشى بىھتەرنى ئەخ قسىز
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 ۋە مىنىستىرى مۈلۈكچىلىك-ئۆي: خەۋىرى مۇسىۇەت دەيمەن، بولدىغۇ يىل ئون ئاخىرقىسى،

 بىىلەن  تۈركىان  مەرھىۇمە  ۋە قىىزى  پاشىانىڭ  شىۈكر   مەرھىۇم  ئەلچى باش تۇرۇشلۇق پارىژدا

 ھەقنىىىڭ سىىېنىڭمۇ ھەدە، نىگىىان ئىىاھ، خىىانىم، ئىشىىىقچى نىگىىان لىسىىى،سىڭ شىىۈكراننىڭ

 ئۆينىىڭ  سىوغۇق  خەۋەرلىرى، مۇسىۇەت قولۇمدا ئوقۇپ، بولغانلىقىڭنى مۇيەسسەر رەھمىتىگە

 چۈشىىنىپ  قالمىغىانلىقىنى  ھېچكىمنىىڭ  بىلىىش -تونىۇش  ئىسىتانۇۇلدا  تىۇرۇپ،  ئوتتۇرىسىدا

 يىالۋۇرۇپ  دەپ چۈشسۇن يۈزىگە يەر الھىددىنسا ھەممىڭ ر: ئوي يمەن ئاندىن ۋە يېتىمەن

 ھەممىڭىى ر كىىىردىڭ ر، ئىچىىىگە درزاقنىىىڭ يازغىىان ئېنسىكلوپېدىيەسىىىدە ۋە يىرتقىىان ياقىىا

 زاۋۇت ئىىۆيلەر، بىنىىا بېتىون  ۋە ئۆلىىد ڭ ر ۋە پىىاتتىڭ ر گۇناھلىرىغىا  مەيىىنەت ئىسىتانۇۇلنىڭ 

 نېمە كۆمۈلد ڭ ر، ئارىسىغا رىنىڭيوللى ئەۋرەز پۇراقلىرى، بويۇملىرىنىڭ گىرىم تۇرخۇنلىرى،

 ۋە قىلىىمەن  ھىېس  ھىۇزۇرىنى  قورقۇنچنىىڭ  بىىر  غەلىىتە  ئىوي پ  بۇنى! قورقۇنچلۇق دېگەن

 چىقىمەن قايتىپ كارىۋېتىمغا كەلگەچكە كىرىۋالغۇم يوتقانغا ئىسسىق كېچىسىدە قىش سوغۇق

 ئىستانۇۇلدا: كېلىدۇ كەتكۈم ئۇنتۇپ ئۇخلىۋالغۇم، ئۈچۈن چارچاتقانلىقى مېنى خىياللىرىم ۋە

 .شۇنداق قالماپتۇ، ھېچكىمىم ئېيتقۇدەك ساالم

 جاۋاپنى بۇ ئولتۇرماي ھاياجانلىنىپ قېلىپ، ھەيران قېتىم بۇ سوراشسۇن، كېلىشسۇن،

 قوپتۇم، ئورنۇمدىن. يوق سادا بىر پەستىن تېخىچە لېكىن ساق ۋاتىمەن، دەپ بېرىمەن، ئۇدۇل 

 قېلىشىقاندۇ؟  نەدە! بوپتىۇ  ئىون  سىائەت  ئەتىگەن قارىدىم، كەسائەت ئۈستىدىكى ئۈستەلنىڭ

 جايىىدا  ئىۆز  يەنە ماشىىنا  قويغىان  توختىتىىپ  مەتىىن : چىقىاردىم  بېشىمنى دەرىزىدىن بېرىپ

 تۇرغان قىلماي مى  ھەپتىنىڭياقى بىر ئىشىكىدە ئاشخانا: كەلدى ئېسىمگە ئاندىن تۇرۇپتۇ،

 بايىىاتىن ئانىىدىن! قورقىىۇۋاتىمەن ىمجىتلىقىىتىنج: ئاڭلىمىىايۋاتىمەن ئىىاۋازىنىمۇ تومۇزغىنىىىڭ

 ۋە باغلىيالمىىدىم  ئىشىقا  بىىر  ھېچقانداق ئۇنى لېكىن قىلدىم، خىيال ئايالنى دررىگەر كەلگەن

 جىنايەت كۇسۇلداپ ۋە ئولتۇرغۇزغاندۇر يېنىغا ئۇالرنى كەلدى، گەپلىرى پاپىنىڭ يادىمغا يەنە

 باردىم يېنىغا پەلەمپەينىڭ چىقتىم، ھوجرامدىن دەرھال: بېرىۋاتقاندۇر سۆزلەپ گۇناھ رنى ۋە

 :توۋلىدىم ئۇرۇپ يەرگە ھاسامنى ۋە

 !چىق يەرگە بۇ چاققان رەجەپ، رەجەپ،_ 

 بىكىارغى   ھاسىامنى  تۇراتتىم، بىلىپ چىقمايدىغانلىقىنى نۆۋەت بۇ نېمىشقىكىن لېكىن

 تىۇراتتىم،  بىلىىپ  لىقىمنىزررلىغىان  بىكىارال -بىكاردىن ئاۋازىمنى قېرى ئۇرغانلىقىمنى، يەرگە

 قالىىدىم، كېلىىپ  تۇيغۇغىا  خىىل  بىىر  غەلىىىتى  توۋالۋېتىىپ  ۋە توۋلىىدىم  قېىتىم  بىىر  يەنە ئەممىا 

 قايتىىىپ ئىككىىىنچىلەپ ۋە قىلماسىتىن  خەۋەر ماڭىىا ھەممىسىىى خىۇددى : كەتىىتىم شىۈركۈنۈپ 

 ۋە ورقتۇمق سەل! قالغاندەك  يالغۇز تىكەندەك ئۆيدە مەن ۋە قالغاندەك كېتىپ كەلمەسلىككە

 تۇيغۇغىا  غەلىىتە  ئىۇ  قېىتىم  بۇ لېكىن توۋلىدىم، قاراپ پەسكە يەنە ئۈچۈن ئويلىماسلىق بۇنى
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 قۇش، بىر نە ئىنسان، بىر نە قالمىغاندەك، ھېچكىم دۇنيادا گويا. كەتتىم چۆكۈپ بەك تېخىمۇ

 ئەسىلىتىپ  ۋاقىتنىى  ۋە ئىسسىىقنى  ماڭىا  بىىلەن  ئىاۋازلىرى  جىىر -جىىر  ئىى ،  نومۇسسىز بىر نە

 يىىالغۇز ئىىۆز م ۋە قالغانىىدەك توختىىاپ ۋاقىىى : قالمىغانىىدەك قوڭغۇزالرمىىۇ-قىىۇرت تۇرىىىدىغان

 بىكارغا-بىكاردىن قېتىم بىر يەنە ئاۋازىم ئۈمىدسىز قالغان چۈشۈپ دەھشەتكە مانا ۋە قالغاندەك

 ئىاۋازىمنى  ھىېچكىم  ۋە ئۇرۇلماقتا يەرگە يەرگە، ھالدا چارەسىز ھاسام ۋە قىلماقتا نىدا پەسكە

 باسقان چاڭ -توپا ئۈستىنى ئورۇندۇق ر، دىۋان ر، قويۇلغان تاش پ پەقەت: ئاڭلىمايۋاتاتتى

 ئۈمىدسىز تۇرغان چىقىرىپ ئاۋاز چىرىس پ ئۆزى بىلەن ئۆزى ئىشىكلەر، يېپىقلىق ئۈستەللەر،

-ئىوي  ۋە كەتىتىم  قورقىۇپ  خىۇدايىم،  ۋاي! سىاالھىددىن  ئۆلۈمىىڭ  سىېنىڭ  كېرەكلەر؛-نەرسە

 رەڭسىىىز، پارچىسىىىدەك مىىۇز  قاتتىقلىشىىىپ، ئوخشىىاش كېىىرەكلەرگە-نەرسىىە ىمنىمۇخىيىىاللىر

 قالىدىغانىدەك  تۇيماي ھېچنىمىنى مەڭگۈ يەردە بۇ ئۆز منى ۋە قالىدىغاندەك بولۇپ پۇراقسىز

 ھەرىكەتنى ۋە ۋاقىتنى چۈشۈپ پەسكە كەلدى، يادىمغا بىردىن  ئاندىن. كەتتىم قىلىپ ھېس

 لىېكىن  چۈشىتۈم،  پەسىكە  باسىىماق  تىۆت  پەلەمپەيدىن يۈر پ نىلىپقىي ۋە بولدۇم تاپماقچى

 يىقىلىىپ  فىاتىمە،  چۈشەلمەيسەن بار، باسىماق بەش ئون يەنە: قورقتى كۆز م قېيىپ، بېشىم

 چىقىپ ئۈستىگە ۋە قايتتىم كەينىمگە ئاستا جىددىيلىشىپ ئۈستىدە باسىماقنىڭ! چۈشىسەن

 ئۇنتۇپ ۋە بەزلىمەكچى ئۆز منى قىلىپ، ەمنىد مۇ جىمجىتلىققا شۈركۈنۈشلۈك كېتىۋېتىپ،

 !قورقما فاتىمە، سۆيىدۇ قولۇڭنى كېلىپ ھازىر: بولدۇم كەتمەكچى

: بەزلىيەلمەيۋاتىاتتىم  ئىۆز منى  لىېكىن  قورقمايۋاتىاتتىم،  بارغاندا ئىشىكىگە ھوجرامنىڭ

 ىنلىېك  تىۇراتتى،  قىاراپ  ئۈچىۈن  قورقۇتىۇش  مېنىى  ماڭىا  رەسىىمىدىن  تامدىكى ساالھىددىن

 مەھىرۇم  تۇيغۇلىرىمىدىن  تىېگىش  ۋە تېىتىش  سىېزىش،  پۇراش،  گويا تۇيمايتتىم، ھېچنىمىنى

 بۇرجىكىدە باردىم، كارىۋېتىمغا ماڭدىم، قەدەم كىچىك يەتتە يەنە ئاندىن. قى تتىم قالغاندەك

 ۋە يۆلەنىىدى يۆلەنچىىۈكىگە كارىۋاتنىىىڭ گەۋدەم قويىىۇۋەتتىم، ئىىۆز منى كېىىيىن ۋە ئولتىىۇردۇم

 قىلدىم ھېس تەكرارلىنىشىنى ۋە ئىكەنلىكىنى قۇرۇق خىياللىرىمنىڭ قاراپ گىلەمگە يەردىكى

 ئاندىن. تۇراتتۇق ئىچىدە بوشلۇقنىڭ تېخىچە خىياللىرىم قۇرۇق ۋە مەن: سىقىلدى ئىچىم ۋە

 دەپ توشقانمىدۇر، ۋاقى  تەگكەندە ياستۇققا بېشىم ۋە ياتتىم سوزۇپ قولۇمنى-پۇت كارىۋاتتا

 خۇداغىا  كىرىۋاتامدىغانىدۇر؛  ئىشىىكتىن  ئۈچۈن سۆيۈش قولۇمنى لىۋاتقانمىدۇر،كې ئويلىدىم،

 ھېچقانداق تېخىچە پەستە ۋە پەلەمپەيلەردە سەن؟ تەييارمۇ موما، ئامانەت خۇداغا موما، ئامانەت

 تەييىىار تېخىىى ئۆز منىىڭ  ئۈچىىۈن زېىرىككەنلىكىم  قىلىۋېرىشىىتىن پەرەز ۋە ئىىدى  يىىوق ئىاۋاز 

 قىىىىش  يىىالغۇز  جىمجىىىى ، خىىۇددى  كېرەكلىكىنىىى،  كۈتۈشىىىىم لىىىدىم، ئوي بولمىغىىانلىقىمنى 

 كېرەكلىكىنىى  بۆلۈشىىم  ئاپلېسىىندەك  تىلىىم -تىلىم ۋاقىتنى ئوخشاش، قىلغىنىمغا كېچىلىرىدە

 .ساقلىدىم يېپىپ ئۈستۈمگە يوتقاننى ۋە ئويلىدىم
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 قايسىسى؟. بىلىمەن كىرىۋالىدىغانلىقىنى خىيالنىڭ بىر كال مغا ساق ۋاتقاندا مۇشۇنداق

 ماڭىىا ئىچىنىىى ئۆزىنىىىڭ ئىىدراكىمنىڭ  ئوخشىىاش، پەلەيىىگە قالغىان  ئۆر لىىۈپ تېشىىىغا ئىچىى 

 ئاخىرىىدا،  دەي فىاتىمە،  ئىكەنسەن مۇنداق ئەسلى سەن دېمەك: قالدىم خاالپ كۆرسىتىشىنى

 ئۆر لىىۈپ تەتىىۈر خىىۇددى ئىچىىىم لىىېكىن ئېتىپتىىۇ، ئەكىىىس ئەينەكىىتە شىىەكلى سىىىرتىمنىڭ

 كۆرگەن، كېلىپ قېتىم ھەر ئۇالر: قاالي ھەيران كېتەي، ئۇنتۇپ ەي،كېت چۆچۈپ! قالغاندەك

 سۆيىدىغان قولىنى تۇرۇپ سەل ۋە چۈشكەن پەسكە پەلەمپەيدىن كېيىن تاماقتىن كەچلىك

 قىلىپ گۈپ گۈپ،. بەزىدە قالىمەن دەپ قايسىدۇر، ئىچىم ئۇنداقتا تېشىم، مېنىڭ بولسا نەرسە

 باشىقى ر  ۋە خىيىاللىرىم  قېيىقىتەك  قەغەز ئۈسىتىدىكى  سىۇ  ئىېقىن  ۋە يۈرىكىم تۇرغان سوقۇپ

 ئىچىىىدە قىىاراڭغۇلۇق ئارىسىىىدا، ئويغىىاقلىق بىىىلەن ئۇيقىىۇ بەزىىىدە! ئىىىش غەلىىىتە نېمىىىدۇر؟

 ئىچىىم  گويىا : قىالىمەن  قىزىقىىپ  بىىلەن  ھاياجىان  خىل بىر تاتلىق ۋە قويىمەن ئارى شتۇرۇپ

 قاراڭغۇلۇقتىىا جىمجىىى  دەپ ىسىىىقايس مەن ۋە ئىچىىىم تېشىىىممۇ قالغانىىدەك، بولىىۇپ تېشىىىم

 يانىدۇرىمەن،  چىراقنى ئۇزىتىپ چىقارماي تىۋىش ئوخشاش مۈشۈككە قولۇمنى. تاپالمايمەن

 تۆمۈر سوغۇق لېكىن ئۇرىنىمەن، تېپىشقا سىپاشتۇرۇپ-سىي پ تۆمۈرىنى سوغۇق كارىۋاتنىڭ

 مۇشۇنىمۇ ەزىدەب ئادەم نەدە؟ مەن: قويىدۇ تاش پ كېچىسىگە قىش بىر سوغۇق كۆتۈر پ مېنى

 پەرق مۇشىۇنىمۇ  ئادەم ياشىغان ئۆيدە بىر ئوخشاش يىل يەتمىش. ئوي يمەن دەپ بىلەلمەيدۇ

 دەپ تۈگەتتىۇق  بىىز  چىقىرىىۋاتىمەن،  قىارار  ۋە ئىوي ۋاتىمەن  يەنى  مەن شۇنداق، ئېتەلمىسە،

 ئىۆز  ىمھېچك ۋە ئىكەن نەرسە بىر چۈشىنىكسىز ۋە غەلىتە نەرسە، دېگەن ھايات ئوي يدىغان

 بىر ئۇ، ۋە ساق يسەن بەزىدە. بىلەلمەيدىكەن بولغانلىقىنىمۇ شۇنداق ئۈچۈن نېمە ھاياتىنىڭ

 ئىۆز  سىەن  قالىىدۇ،  كېتىىپ  بىلمەستىن، ھېچكىم ئۈچۈنلىكىنى نېمە يەرگە، بىر يەنە يەردىن

 خاتاسىى،  سۈرىسىەن؛  خىيىال  ھەققىدە بارغانلىقىڭ كېتىپ نەگە نەدىن ئىچىدە، ھاياتىڭنىڭ

 تۇرغىنىڭىدا،  دەپ خىيىال ر  غەلىىتە  بولمىغىان،  نەتىجىسىىمۇ  بىىر  ھەتتىا  ۋە بولمىغان ىسىتوغر

 پۇتىۇمنى  ئىۇ  ئانىدىن  پۇتىۇمنى،  بىۇ  ئاۋۋال! چۈش پەسكە فاتىمە، كەلدۇق قارىساڭ، شۇنداق

. قىارايمەن  پەيتۇنغىا  بۇرۇلىۇپ  ئانىدىن  مېڭىپ، قەدەم ئىككى. چۈشىمەن پەيتۇندىن ئېلىپ،

 ئاخىرىغىا . ئىىكەن  مۇشىۇ  مۇشىۇمىدى؟  نەرسە كەزد رگەن سىلكىپ ،سىلكىپ ئىچىدە بىزنى

 چۈشىەنمىدىم،  ھېچنىمىنىى  مەن ئىىكەن،  مۇشىۇ : ئوي يمەن ئاشۇنداق مەن دېمەك كەلگەندە

 بىز ئەمدى دېيىشىدۇ، ئەمىسە، قېنى! يوق رۇخسەت لېكىن. بار باشلىغۇم يېڭىۇاشتىن لېكىن

 ۋە. باشلىيالمايسەن قايتىدىن چىقالمايسەن، قايتا ئۇنىڭغا ئەمدى تەرەپتە، بىر يەنە يەردە، بۇ

 ھارۋىنىىڭ   كېتىۋاتقانىدا،  ئۇزاقلىشىىپ  بىىلەن  ئىاتلىرى  تاراسىلىتىپ  قامچىسىنى ھارۋىكەش

 بىر يەنە دېمەك ئانا، باشلىيالمايمەن قېتىم بىر يەنە دېمەك:  كېلىدۇ يىغلىغۇم قاراپ كەينىدىن

 خۇددى ئوي يمەن، دەپ ئىدىغۇ، كېرەك اشلىيالىشىب قېتىم بىر يەنە ئادەم لېكىن! يوق قېتىم
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 شۇنداق خالىسا، قېلىشنى پېتى قىز بىر گۇناھسىز كىچىك، بويى ئۆمۈر قىز كىچىك بىر ئەگەر

 غۇتۇلدايمەن دەپ كېرەك باشلىيالىشى يېڭىۇاشتىن ئادەم ئويلىغىنىمدەك، دەپ كېرەك قااللىشى

 ھارۋىدا بىلەن ئانام ۋە كىتاب ر بەرگەن ئوقۇپ اماڭ شۈكران ر ۋە تۈركان نىگان، چاغدا شۇ ۋە

 .كېتىمەن ھۇزۇرلىنىپ ئىچىدە ئازاپ خىل بىر غەلىتە ۋە كېلىدۇ يادىمغا چاغ قايتقان

 مېنىى  ۋە ئىىدى  ئاپارغىان  ئىۆيىگە  پاشىاالرنىڭ  شىۈكر   مېنى ئانام ئەتىگەندە كۈنى شۇ

 فىىاتىمە، قىىارا دېگىنىىىدەك، اھارۋىىىد قېىىتىم ھەر ئالدىىىدا، كېتىشىىنىڭ قويىىۇپ ئۇالرنىڭكىىىدە

 بولمىسا ماقۇلمۇ، يىغلىما، ئۇنداق يەنە ھەرگىز كەلگەندە ئالغىلى سېنى ئاخشاملىققا دېگەنىدى،

 بىردەمىدى   گەپلىرىنى ئۇ ئانامنىڭ مەن لېكىن دېگەنىدى، ئەكەلمەيمەن، سېنى ئىككىنچى

 ئويناۋېتىىىپ ىىلەن ب شىۈكران ر  ۋە تۈركىىان نىگىان،  كۈنۇىويى  مەن ئىىىدىم، كەتىكەن  ئۇنتىۇپ 

 بىلەن قاراش بىلەن ھەۋەس ئىكەنلىكىگە چىرايلىق ۋە ئەقىللىق قەدەر نە مەندىن ئۇالرنىڭ

 بەك پىيىانىنونى  چىۈنكى  كېتىپىتىمەن،  ئۇنتۇپ گەپلىرىنى دېگەن ئانامنىڭ كېتىپ، بولۇپ

 ۋە دررىشىاتتى  ئوخشىىتىپ  ئاجايىىپ  ئاشپەزنى ھارۋىكەشنى، توكۇر ۋە چېلىشاتتى چىرايلىق

 ھازادىن بىر خېلى كۈلۈشكە ئۇالردەك ۋە قاالتتىم ھەيران مەن دررىشاتتى، دادىلىرىنىمۇ اندىنئ

 بېرىپتۇ، فرانسىيەگە ئوقۇشاتتى، شېئىر كېيىن چۈشتىن قى اليتتىم، جۈرئەت ئاندىن كېيىن

 ئېلىىپ  كىتىاب  تىۈركچە  يەنە ئوخشىاش  قېتىمقىغىا  ھەر كېىيىن،  لىېكىن  بىلەتتى، فرانسۇزچە

 ئىىاڭ ش ئىىۇنى ۋە ئوقۇشىىاتتى ئاي نىىدۇرۇپ قولغىىا قولىىدىن كىتىىابنى تەرجىىىمە ەۋ چىقىىاتتى

 ۋە ئىىدىم  كەتىكەن  ئۇنتۇپ گەپلىرىنى دېگەن ئانامنىڭ مەن ئىدىكى ھۇزۇرلۇق شۇنچىلىك

 بىلىىپ  بولغانلىقىنى چاغنىڭ قايتىدىغان كۆر پ، كەلگەنلىكىنى ئانامنىڭ تۇيۇقسىز ئاندىن

 مەن لىېكىن  ئىىدى،  قارىغىان  ئالىيىىپ  سىەت  ماڭا ئانام چاغدا ئۇ ۋە ئىدىم باشلىغان يىغ شقا

 ئۇنىىڭ  ئىىدىم،  ئااللمىغىان  ئېسىىمگە  تىېخىچە  گەپلىرىنى دېگەن ھارۋىدا ئەتىگەن ئانامنىڭ

 سىەت  ماڭىا  ئانىام  ئەمەس، ئۈچىۈن  بولغىانلىقى  چىاغ  قايتىدىغان ئۆيگە پەقەت مەن ئۈستىگە

 شىىۈكراننىڭ ۋە تۈركىىان نىگىىان، لەنبىىى شىىۇنىڭ ئىىىدىم، يىغلىغىىان دەپ قارىىىدى، ئالىيىىىپ

 بېرىڭ ر، ئەكىلىپ كەمپۈت ئۇنىڭغا قىزالر، بولۇڭ ر  ۋە ئىدى ئاغرىغان ئىچى ماڭا ئانىسىنىڭ

 يىوق  كېىرەك  ئانىسىى،  ئۇالرنىىڭ  دېگەنىدە،  خىانىم  بولىدى  سىەت  ئەجەپ ئانىام  ۋە دېگەنىىدى 

 ئەمىدى  مېنىى  لەنھەممەيى  ۋە كەلىدى  ئېلىىپ  كەمپىۈت  قەندەلىدە  كۈمىۈش  نىگان دەۋاتقاندا،

 بۇنى دېدىم، ياق، ۋە ئالمىدىم كەمپۈتلەرنى سۇنۇپ قولۇمنى مەن تۇرغاندا قاراپ دەپ بېسىقىدۇ

 دەيمەن بولدى ئانام، ۋە دېيىشتى ئاالتتىڭ، نېمىنى چاغدا شۇ ۋە دېدىم، ئالىمەن، ئۇنى ئەمەس

 يىغ ۋاتقاچقىىا لىېكىن  دېىدىم،  كىتىابنى،  ئىۇ  يىغىىىپ، جاسىارىتىمنى  پۈتىۈن  دېگەنىدە،  فىاتىمە، 

 ئېلىىپ  رۇخسىەت  ئانىسىدىن شۈكران ئۈچۈن دېيەلمىگەنلىكىم ئالىدىغانلىقىمنى قايسىسىنى

 كېرەك، كەلمىسە ماس قىزغا بۇ كىتاب ر بۇ خانىم، ئانام، چاغدا ئۇ ۋە كەلدى ئېلىپ كىتاب رنى
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 تاب رنىڭكى مەن دەۋاتقاندا، كەتمەيدۇ، ياقتۇرۇپ ئوقۇشنى كىتاب ئۇ ئۈستىگە ئۇنىڭ دېدى،

 Monte ۋە   Paul de Kock ، Xavier de Montepin قارىدىم، ئۇچىدا كۆز منىڭ مۇقاۋىسىغا

Cristo  بەرگەن ئوقۇپ ماڭا كېيىن چۈشتىن بولغىنىم دېمەكچى مېنىڭ ئەمما ئىدى، بار الر 

 بولىىۇپ خىجىىىل بەك يەنە ئانىىام ۋە دېىىدىم بوالمىىدۇ، ئالسىىام ۋە ئىىىدى رربىنسىىون ھىكىىايەئى

 ئۇ قويما، يوقىتىپ لېكىن قالسۇن، سەندە دېدى، قىزىم، بولىدۇ ئانىسى ئۇالرنىڭ ېدىكېتىۋ

 ھارۋىغىا  بېرىپ ئاستا ئېلىپ كىتابنى ۋە بېسىقتىم مەن چاغدا شۇ ۋە كىتابى پاشانىڭ شۈكر 

 .ئولتۇردۇم چىقىپ

: مقورقۇۋاتىاتتى  قاراشىتىن  يىۈزىگە  ئانامنىىڭ  ئولتىۇرۇپ  ئۇدۇلىىدا  يولىىدا  قايتىش ئۆيگە

 پاشاالرنىڭ شۈكر  ۋە يولدا قېلىۋاتقان كەينىدە ھارۋىنىڭ كۆزلىرىم كەتكەن قىزىرىپ يىغ پ

 ۋارقىىراپ  ماڭىا  بىىردىن   ئانام ئىدى، دەرىزىلىرىدە داچىسىنىڭ تۇرۇۋاتقان كۆر نۈپ ھېلىھەم

 نەيە ئىدى، بېسىلمىغان ئاچچىغى. ئېيتتى بولغانلىقىمنى قىز بىر نايناق ئەركە مېنىڭ تۇرۇپ،

 پاشىىاالرنىڭكىگە شىىۈكر  ھەپىىتە كىىېلەر: قويىدى  قوشىىۇپ كېىىيىن كوتۇلدىغانىىدىن ھىىازا بىىر 

 ئۈچىىۈن يىغلىىىتىش مېنىىى گەپنىىى بىىۇ قىىاراپ چىرايىغىىا ئانامنىىىڭ چاغىىدا شىىۇ. بارالمىىايتتىم

 لىېكىن  يىغلىتىاتتى،  مېنىى  گەپىلەر  بۇنىداق  ۋاقىىت ردا  باشىقا  چۈنكى ئويلىدىم، دېگەنلىكىنى

 خىل بىر ئىچىمنى قىلىۋاتاتتىم، ھېس ھۇزۇر ۋە سۆيۈنۈش خىل بىر لىتەغە چۈنكى. يىغلىمىدىم

 تىوال  يېتىىپ  كارىۋېتىمدا يەردە بۇ چاغ ردا، كېيىنكى خېلى بۇنى ئىدى، قاپلىغان ئازادىلىك

 دەپ تۈپەيلىدىن كىتاب ئۇ قولۇمدىكى چاغ ردا، كېيىنكى خېلى: ئىدىم چىققان تېپىپ ئوي پ

  قىسمىنى بىر ئىچىدىكىلەرنىڭ: ئويلىناتتىم قاراپ مۇقاۋىسىگە بنىڭكىتا ئۇ ئىدىم، ئويلىغان

 تولىىۇق بەرگەنىىىدى؛ ئوقىىۇپ بىىىلەن نىىۆۋەت ماڭىىا كىىۈنى ئىىۇ شىىۈكران ر ۋە تۈركىىان نىگىىان،

 شىۇنداقتىمۇ  لىېكىن  ئىىدى،  بىلىىنگەن  كىتىابتەك  بىر قااليمىقان ماڭا ئىدىم، چۈشىنەلمىگەن

 بىىر  ئۈچىۈن  كەتكەنلىكىى  چۆكىۈپ  كېمىسى ئىنگىلىز، بىر: ئاڭقىرالىغانىدىم ۋەقەلەرنى بەزى

 چۈنكى ئەمەس، يالغۇز تىكەندەك ياق، ياشىغانىدى، يالغۇز تىكەندەك يىل ئۇزۇن ئارالدا يېگانە

 ئىنتايىن يەنى  لېكىن ئىدى، بار خىزمەتكارى بىر قالغان ئۇچرىشىپ كېيىن يىلدىن نەچچە

 بىىلەن  ئادەم ئۇ ياشىغان كۆرمەي ئادەمنى اقھېچقاند باشقا يىل رغىچە ئۇزۇن. ئىدى غەلىتە

 بىىردەم  ياققا، ئۇ بىردەم ھارۋا لېكىن تۇيۇالتتى، غەلىتە ئاجايىپ قىلىش خىيال خىزمەتكارىنى

 بىۇ  نەرسە بېغىشلىغان ھۇزۇر كۆپ تېخىمۇ بارغانسېرى ماڭا كېتىۋاتقاندا، سىلكىنىپ بۇياققا

 قىىاراپ ماڭىىا ئانىىام شىۇنداق، . ئىىىدى اربىى نەرسىىە بىىر  باشىىقا تىىۇرۇپتىمەن، بىلىىىپ ئەمەسىتى، 

 ئامراق دائىم ئەمەس، تەرەپكە ئالدى دەرىزىدىن ئۈستىگە، ئۇنىڭ تۈرمەيۋاتاتتى، قوشۇمىسىنى

 پاشاالرنىڭ شۈكر  قالغان كۆر نمەي ئەمدى ئولتۇراتتىم، قاراپ تەرەپكە كەينى بولغىنىمدەك

 بولغىىان گىىۈزەل قىلىشىىمۇ يىىالخى يولغىىا، قېلىۋاتقىىان كەينىمىىىزدە لىىېكىن ئەمەس، داچىسىىىغا
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 ئىۇ  سىەۋەبىدىن  كىتىاب  قولۇمىدىكى  بولغىنى، گۈزەل ھەقىقىي لېكىن قاراۋاتاتتىم، ئۆتمۈشكە

 قىلىشىىم  ھىېس  ئۆتكۈزەلەيدىغانلىقىمنى بېشىمدىن قايتا ئۆيدە بەلكىم ئۆتمۈشنى قااليمىقان

 بەتلىىرى  ىنىكسىزچۈش كىتابنىڭ ئۆيدە قاراشلىرىم بىلەن رايىشلىق ۋە تاقەتسىزلەرچە. ئىدى

 ھەپىتە  كىېلەر  مەن كېزىۋاتقانىدا  لىېكىن  يىۈرەتتى،  كېزىىپ  ھالىدا  نىشانسىىز  بەلكىىم  ئارىسىدا

 بولسىمۇ يېرىدىن بۇ يەر، ئۇ قىلغانلىرىمىزنى يەردە ئۇ ئۆيىنى، پاشاالرنىڭ شۈكر  بارالمايدىغان

 ئويلىغىنىمغا يېتىپ كارىۋېتىمدا يەردە بۇ چاغ ردا، كېيىنكى خېلى چۈنكى. ئاالتتىم ئېسىمگە

 يېڭىۇاشىتىن   چاغىدا  ئاخىرالشىقان  سىەپىرىنى،  ھىارۋا  قېتىملىىق  بىىر  ئىۇ  ھايىاتنى، : ئوخشاش

 چۈشىنىكسىز ۋە قااليمىقان قانچىلىك مەيلى بولسا، كىتاب بىر قولۇڭدا لېكىن باشلىيالمايسەن،

 يىىاتنىھا ۋە نەرسىىىنى بولغىىان چۈشىنىكسىىز  ۋاقىتتىىا، تىىۈگىگەن كىتىاب،  ئىىۇ بولسىىۇن بولسىا 

 يېڭىۇاشىتىن  كىتابنى تۈگىگەن باش پ، باشتىن خالىساڭ ئۈچۈن، چۈشەنمەك يېڭىۇاشتىن

 فاتىمە؟ شۇنداقمۇ ئوقۇيااليسەن،

 

                                                                                2891-2898 

 .تۈگىدى تولۇق تەرجىمىسى ررماننىڭ بۇ

 

 

 

 

 

 


