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 ئهقلىــگه ئادهمنىــڭ ئىشــالر نۇرغۇنلىغــان بېرىۋاتقــان يــۈز كــۈنلهرده مۇشــۇ

ــىغمايدۇ پهقهت ــونىالردىن. س ــاڭ ك ــان«: سورىس ــڭ زام ــاالمهتلىرى ئاخىرىنى  »ئ

 زامـــان قارىغانـــدا ئاڭالشـــالرغا. يىغىنچاقاليـــدۇ ســـۆزگه جـــۈمله بىـــر دېـــگهن

. كهتكــۈدهك چىقىــپ قېلىپىــدىن ئــۆز نهرســه ھهمــمه شــۇنداق مانــا ئاخىرىســىدا

 ...توۋا

ــاۋۇ ــدىكى م ــۈك ئۆي ــدا مۈش ــقان جېنى ــاس چاش ــدى تۇتم ــى. بولىۋال  قايس

 ھهممىنــى. قىلــدى بولــدى قــوغالپال بىــردهم چاشــقاننى بىــر تۇرســام قــاراپ كــۈنى

 دهپ، بولىــدۇ قانــداق يىســه نــان قــۇرۇق. ســىڭلىم بىــلهن ئانــام قىلغــان

ــگه ــهي لهڭمهن ــېلىپ س ــپ س ــپ بىرى ــان بېقى ــۆگهتتى يام ــى. ئ ــڭ تېخ  ئاكامنى

ـــك ـــى كىچى ـــدىن بالىس ـــۈك دۇكان ـــاق تۈرل ـــهك-ئۇشش ـــىلهرنى چۈشش  نهرس

 بىــر ئۆگهنمهمـدۇ؟ يامــان دېـگهن مۈشــۈك قىلسـا ئۇنــداق. بېرىـدىكهن ئهكىلىـپ

ــته ــدى، ھهپ ــده بول ــدا چاشــقان ئۆي ــۇپ پهي ــدى بول ــال. قال ــوق، ئام ــازاردىن ي  ب

 قاپقانــدا شــۇ ھــازىر. ئهكهلــدۇق »قاپقــان« تۇتىــدىغان چاشــقان مهخســۇس

. بېرىــــۋاتىمىز مۈشــــۈككه تۇتۇلغــــانلىرىنى ئۇدۇللــــۇق تۇتــــۇپ، چاشــــقان

ــنىمىز ــامنى خوش ــىلهركىن؟ جېلىلك ــدىن تونۇمس ــان يېقىن ــتىال بۇي ــۇپ غهلى  بول

ــدى ــڭ. قال ــىگه ئۆينى ــك ئۆگزىس ــو كىچى ــاپ راق ــوي ياس ــدۇ ق ــڭ. بېقىۋاتى  ئۇنى

ــاۋالىق«: دىيىشــىچه ــان يهرده ھ ــوي بېقىلغ  قايســى »؟! ســهمىرهمىش ياخشــى ق

 چىقىــمهن ئــۆگزىگه بىــرى كهلــگهن كــۆرگىلى قــويىنى بورداۋاتقــان ئۇنىــڭ كــۈنى

 .قايرىۋالدى پۇتىنى يىقىلىپ، شوتىدىن دهپ

ــــقىالر ــــهھرانى باش ــــهھرايى« س ــــامهت س ــــىدۇ »قىي ــــۇ. دىيىش  بولۇپم

ــده شــهھهرلىكلهرنىڭ ــاي، مهڭگــۈ ســهھرالىقالر نهزىرى ــاۋاش، تومپ  باشــقىالرغا ي

ــارىنى ــان ب ــېكىن تۆكۈدىغ ــقىالردىن ل ــۇ باش ــه زهرىچىم ــدىغان تهلهپ نهرس  قىلماي

ــلهر ــراق. ئهخمهق ــڭ بى ــهھرالىقالرمۇ بىزنى ــوش س ــازىر. ئهمهس ب ــهھرانىڭ ھ  س

ـــادهملىرىمۇ ـــهھهرلىكلهرگه ئ ـــدىغان، ش ـــۇنداق قىزىقى ـــنى ش ـــارزۇ تۇرمۇش  ئ

ــــدىغان، ــــا قىلى ــــدى چۈشــــىدىغان ئېشــــىپ شــــهھهرلىكلهردىنمۇ ھهتت . بول

ـــنا ئىشهنمهمســـىز؟ ـــدىكى قوش ـــۇ ئاينىســـاگۈل مهھهللى ـــڭ«: ھهدىمىزم  مىنى

 مهنــدىمۇ چىــراي بــار قىــزالردا شــهھهرلىك ئىــدى، كــام نهرىــم شــهھهرلىكلهردىن

ـــار، ـــقىمۇ ب ـــۇ نىمىش ـــهھرايى ب ـــامهتته س ـــۇپ قىي ـــدىمهن تۇغۇل  دهپ »قالغان
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ــــۇپ ســــهھرالىق ىــــڭئۆزىن ــــۈدهك يهپ پۇشــــايمان قالغانلىقىغــــا بول . يۈرگ

ــده ــۆزىچه ئۆتكهن ــده ئ ــى شــهھهرلىك ئۆيى ــالته دوراپ قىزالرن  كىيىــپ، كــۆينهك ك

 قانچىلىــك گىــرىم قىلغــان ئۆيــده. قىلىپتــۇ گىــرىم تــازا ياســىنىپ، چىرايلىــق

 نـــاز دوراپ، قىزالرنــى شـــهھهرلىك كهلگهنــده ئىـــرى. دهيســىلهر بولماقچىــدى

ـــپ ـــۇ قىلى ـــلهپته. كۈلۈپت ـــىمۇ دهس ـــڭ يولدىش ـــا ئۇنى ـــاراپ تۇرقىغ ـــمه ق  نى

 ئهركىـــلهپ يولدىشـــىغا ئاينىســـاگۈل. قـــاپتۇ ھهيـــران بىلـــمهي بولغـــانلىقىنى

ــۇرۇپ ــدىلىمۇ، جــانىم«: ت ــانچه يهي-ۋاي كهل ــۇپ پاســكىنا نىم ــز بول  »كهتتىڭى

 تـــازا دهســـلهپ قىلىقىغـــا بـــۇ ئۇنىـــڭ يولدىشـــى. تۇرۇپتـــۇ ئهكىلىگىلـــى دهپ

 ...توۋا... ئۇرۇپتۇ تازا ئهكىرىپ ئېغىلىغا كاال كېيىن كۈلۈپتۇ،

 يوقـــۇرقى. ئاڭلىـــدىم بىرنـــى ئىشـــتىن قىزىـــق شـــۇنداق يېقىنـــدىال يهنه

ــــدىكى ــــهنكامنىڭ مهھهللى ــــاي، ئهر ھهس ــــدىكى ئالم ــــۇ يېزى  يىگىتلهرنىڭم

 يېقىنـدا ئاڭلىسـاق. ئىـدى بـار قىـزى قىـرى بىـر كهتـكهن كۆتۈرۈلـۈپ ئېسىدىن

ـــدىن بىـــر يىـــراق ـــىقى يېزى ـــى كىلىـــن زن ـــرىپتىكهن، ئهلچـــى دهپ قىاليل  كى

 ھــازىر... قــاپتۇ تۇتۇلــۇپ تىلــى كىشــىلىرىنىڭ ئــائىله بىــر خوشــاللىقىدا

ــۇ ــده ئېنتىرنىتتىم ــاالمهت كۈن ــى ئ ــاڭالپ خهۋهرلهرن ــۇرۇۋاتىمىز ئ ــاالنچى«. ت  پ

ــر يهرده ــال بى ــهمىرىپ ئاي ــچه س ــۈز نهچ ــا ي ــى، كىلوغ ــهمىرهمىش، يهنه يهتت  س

ــاالنچى ــڭ پ ــلىقى يهرنى ــارىخۇرلۇق باش ــپ پ ــپ قىلى ــى، قېچى ــتانچى كهتت  پۇس

 قىلىــدىغان ھــاجهت تــۇرۇپ ئــۆره قىزالرغىمــۇ ئۈچــۈن ئۇتــۇش ۋاقىتــتىن دۆلهتــته

ـــانه ـــالدى ھاجهتخ ـــدهك »ياس ـــڭ... دىگهن ـــالردىن ئاغىنهمنى ـــقان ئاتمىش  ئاش

 مـــاڭىمۇ تېخـــى. بولىۋاپتـــۇ چىقىـــدىغان تورغـــا بۇيـــان يېقىنـــدىن ئانىســـىمۇ

ــدهك ــوت ئۆزهڭنىڭكى ــوت-ك ــن ك ــى دى ــپ بىرن ــالغۇزۇپتۇ دهپ بهر ئېلى ــېمه. ئ  ن

 ...مىش »شهھرىزات« ئىسمى توردىكى ئۇنىڭ ئهمدى، دهيمىز

ــۈز يېزىمىــزدا چىقســا گىپــى تورنىــڭ مۇشــۇ  يادىمغــا ئىــش مــاۋۇ بهرگهن ي

ــدۇ ــهنگهنلهر. كېلى ــۈن ئىش ــت، ئۈچ ــهنمىگهنلهر راس ــۈن ئىش ــر ئۈچ ــان بى  يالغ

 ...ۋهقه
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ــز ــۈزهل يېزىمى ــا گ ــۇر ئان ــىدىكى تي ــي تهۋهس ــڭ قهدىمى ــرى يېزىالرنى . بى

 نهزىـــرىگه باشـــقىالرنىڭ چىقمىغـــان، كىشـــىلهر ئاتـــاقلىق يېزىمىـــزدىن گهرچه

. ســۈيۈملۈك يهنىــال ئۈچــۈن بىــز يهر بــۇ لىكىــن بولىســىمۇ، ئىلىنمىغــان ئــانچه

 كــۈن بىــر يېزىــدا بىزنىــڭ بــاتۇر غېنــى ۋاقىــتالردا ئهينــى ئاڭلىســام، چــوڭالردىن

ــكهن تۇرغــان ــۇنى چــوڭالر. ئى ــازىمۇ ب ــلهن زوق ت  مــول، ســۈيى. سۆزلىشــىدۇ بى

 ھـــازىر شـــۇڭىمۇ ياقتۇرمىســـۇن؟ كىممـــۇ يهرنـــى بۇنـــداق مـــۇنبهت تـــۇپرىقى

ـــهھهرلىكلهر ـــۇنداق ش ـــا مۇش ـــدى ئورۇنالرغ ـــڭ. ئۆگۈنىۋال ـــده ئۇالرنى  نهزىرى

 بىــر شــهھهرده بىزنىڭمــۇ. يارايــدۇ ئېلىشــقا ئــارام زىرىككهنــده يېــزادېگهن

ـــوققىنىمىز ـــار ت ـــۆيى. ب ـــايالردا 8-7 ھهريىلـــى ئۇالرمـــۇ. بىنـــادا ئ ـــاال ئ -ب

ــاقىلىرىنى ــپ چ ــدۇ ئېلى ــڭ. چېقى ــا ئۇالرنى ــده بالىلىرىغ ــران بهزى ــالىمهن ھهي . ق

ــا ــۆرۈپ ئىشــهكنىمۇ ھهتت ــان ك ــر. باقمىغ ــۈنى بى ــدا ك ــر ھويلى ــش بى ــلهن ئى  بى

ــاتتىم مهشــغۇل ــاتتىق ئىشــهك تويۇقســىز. بولىۋات ــاڭراپ ق ــى ھ ــۇپ. كهتت  قورق

 كىرىــپ ئــۆيگه قېچىــپ ســېلىپ تــوۋۋا-ئــالال بالىســى تۇققىنىمىزنىــڭ كهتــكهن

 تۈرلـــۈك باردىغـــان ئېلىـــپ مهكـــتهپلهرده شـــهھهردىكى بهلكىـــم. كهتتـــى

ــدىنىش« ــگهن »بىخهتهرقوغ ــلىرىده دې ــهكنىڭ دهرىس ــدىن ئىش ــدىنىش ئاۋازى  قوغ

ــگهن ــۈر دې ــوق ت ــومكىن بولۇشــى ي ــۇ. م ــاۋۇ ئ ــڭ م ــدىن دارۋازا جانىۋارنى  ئالدى

ـــۈپ ـــانكېتىۋا ئۆت ـــىنىڭ تق ـــىنى جورىس ـــىزىپ شهپىس ـــۇنداق س ـــوۋالپ ش  ت

ــالغىنىنى، ــڭ س ــۇ ئۇنى ــهت ش ــاۋازى س ــده ئ ــپ ئىچى ــر ئاجايى ــلىق بى  سېغىنىش

ـــىياتنىڭ ـــۇرۇنغانلىقىنى ھېسس ـــن يوش ـــۇن نهدى ـــر. بىلس ـــتىم بى ـــام قې  ئاپ

ــۇ ــهھهرگه ئىككىمىزم ــردۇق ش ــن. كى ــر لىكى ــۈن بى ــۇرۇپ ك ــاران ت ــده ئ  دىگهن

ــپ ــۇق يېنى ــانچه. چىقت ــاقمۇ خالىغ ــال ئوسۇرس ــمىنى يهنى ــۇ كهڭ ئاس  يهر مۇش

 .ياخشىكهن

ـــاق ـــازىر ئاڭلىس ـــهھهرلىكلهر ھ ـــدىن ش ـــپ، گىلهم ـــۆيلىرىگه زىرىكى  ئ

ــز ــالىدىغان كىگى ــۇ س ــڭ. بولۇپت ــزۇ غۇلجىنى ــدا خهن ــزگه بازىرى ــېلهم كىگى  گ

ــتۇرۋېتىپتۇ ــان گهپ دهپ ئالماش ــدى چىقق ــنىمىز. ئى ــاللىقىدا خوش ــدىكى خوش  ئۆي

 كــۈن بىــر لىكىــن. كهتــكهن ئېلىــپ قىلىــپ كىــرا ماشــىنا كىگىزلهرنــى بــارلىق

 يالغـــان بۇمـــۇ قارىغانـــدا. چېقىپتـــۇ يېنىـــپ ئالماشـــتۇرالماي ســـاقالپمۇ

ـــايدۇ ـــهھهرلىكلهرنىڭ. ئوخش ـــاللىبۇرۇن ش ـــىغا ئ ـــىڭىپ تۇرمۇش ـــرگهن س  كى
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 ئــۈچ ئىككــى، باســقىلى ئايــاغ يهرلهرگه بــۇ بىزنىــڭ نهرســه دېــگهن ئىنتىرنىــت

. ئېچىلــدى بىــرى ئورۇنــدىن شــۇنداق يېزىمىــزدا دهســلهپ. قالــدى بولــۇپ يىــل

ــۇ ــمه بىزم ــكىن نى ــۇ دهپ ئىش ــده يهرگه ئ ــدىغان كۈن ــدۇق يىغىل ــۇندىن. بول  ش

 پـــاراڭ بىـــر يېڭـــى تۇرمۇشـــىغا كۈنـــدىلىك يېزىمىزنىـــڭ نهرســـه بـــۇ بۇيـــان

 .كهلدى ئېلىپ تېمىسى

 .چوڭالر دىيىشهتتى – ئاڭلىدىڭالرمۇ، -

 بـــوۋىلىرىمىز-ئاتـــا. بولىۋاتىـــدۇ ئـــاالمهتلىرى ئاخىرىســـىنىڭ زامـــان -

ــدا نهرســه بىــر شــۇنداق ئاخىرىســىدا زامــان  نهرســىنى يىراقتىكــى بولىــدۇ، پهي

 دىـــگهن تېلىـــۋۇزۇر مانـــا. دىيىشـــهتتى بولىـــدۇ كـــۆرگىلى تـــۇرۇپ يېنىمىـــزدا

ــوتېر مــاۋۇ قارىســاق ئهمــدى. چىقتــى نهرســه ــگهن كومپىي ــمه بىــر دى ــدا نى  پهي

 .بولىدىكهن كۆرۈشكىلى بىلهن باشلىقى ئامىرىكىنىڭ. بولۇپتۇ

ــــۇنداق، - ــــۇنداق، ش ــــاتتى گهپ دهپ – ش ــــپ قېتىش ــــۆرۈپ بېرى  ك

 .بولىۋاتقاندهك گۇۋاھچى ئىشقا چوڭ بىر ئاجايىپ خۇددى كهلگهنلهر

ــۇالر - ــمه ئ ــدۇ، نى ــاردى؟ نهگه قىلىۋاتى ــمه ب ــدى؟ تامــاق نى  ھهممىســى يى

 .تۇرىدىكهن چىقىپ

ــا ــۇ مان ــۇ ئىشــالرنىڭ ب ــر، بولغىلىم ــدىب يىــل ئىككــى بى ــات. ول  تهرهققىي

ــىلهرنى ــران كىش ــدۇغىلى ھهي ــوردى قال ــۇ. ت ــى، مۇش ــۈچ ئىكك ــل ئ ــده يى  ئىچى

 يوپكــا كــالته ھېلىقىــدهك ئهمــدى. بولــدى ئۆزگىرىشــلهر ئاجايىــپ يېزىمىزدىمــۇ

 گىـــرىم قىزالرمـــۇ. كهتتـــى ئـــازالپ يهيـــدىغانالرمۇ تايـــاق ئېرىـــدىن كىيىـــپ

ــى ــاي دىگهنن ــىدۇ ئايىم ــۇ. قىلىش ــۇن، بوپت ــاره قىلىۋالس ــزا بىچ ــاللىرى يې  ئاي

ــۆرمهي خــۇۋلىقىنى جاھاننىــڭ ــۈپ ك ــى ئۈت ــۇالر. كهتت ــده ھــازىر ئ ــۇالپ كۈن  كىل

ــرىم ــىمۇ، گى ــال قىلس ــۇ يهنى ــده ب ــهھهرلىك ئۆمرى ــا ش ــهلمهيدۇ ئايالالرغ -يىتىش

 .كهلدى كېچىكىپ تولىمۇ ئۇالردىن تهرهققىيات بۇ چۈنكى. ده

ــات ــى تهرهققىي ــدۇ، نىمىن ــى كۆندۈرمهي ــۆيۈندۈرمهيدۇ نىمىن ــىلهر س . دهيس

ــى ــدىنقى تېخ ــچه ئال ــڭ نهچ ــدىال يىلنى ــى ئالدى ــۇلالر مهھهللىمىزدىك ــلهن ئوغ  بى

ـــر ـــارچه بى ـــى پ ـــوغالق كىگىزن ـــپ ئ ـــىپ، قىلى ـــچه تارتىش ـــهك كهچكى  ئىش

ـــتىدىن ـــمهيدىغان ئۈس ـــان چۈش ـــنىمىزنىڭ ي ـــزى قوش ـــدا مايســـىگۈل قى  جىنى

ــهھهرگه ــر ش ــپ بى ــپ كىرى ــپ چىقى ــى ئۆزگىرى ــازىر. كهتت ــۇغا ھ ــىمۇچ س  ىقس
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ــز ــنىلىق ئىگى ــوپالي پاش ــلهن ت ــدۇ بى ــى. چىقى ــدىكى تېخ ــى مهھهللى  يىگىتلهرن

ــهھرالىق ــاي دهپ س ــۈرۈپتىمىش ياراتم ــچه. ي ــن نهچ ــرگهن يهردى ــلهرگه كى  ئهلچى

 »بهرمهيـــمهن ســـهھرالىقالرغا ئۇنـــداق قىزىمنـــى«: ھـــازازۇل دىـــگهن ئانىســـى

 سـاپ گـۈزهل، بـۇ ئـۆتكهن ياشـاپ تارتىـپ بوۋىسـىدىن-ئاتـا تـوۋا،. دهپتىمىش

 بــــۇ قارىغانــــدا شــــۇنىڭغا. زادى نىمىســــى تــــانغىنى يېزىــــدىن ھــــاۋالىق

 ھهمــمه بــۇرۇن ئوخشــىمامدۇ؟ بــار تهرىپــى يامــان دىگهننىڭمــۇ تهرهققىيــات

 تېخــى. قالــدى بولــۇپ نهرســه ئــادهتتىكى كومپىيوتېرمــۇ ئاشــۇ قالغــان ھهيــران

... ھهي خوشــاللىق بىــر بۇغــۇ. كهلــدى كىرىــپ بىرىــپ ســاالم ئۆيلهرگىمــۇ

 ...ئهمهس ئاز ئىشالرمۇ بهرگهن يۈز بىلهن سهۋهپ مۇشۇ دهي، نىمىسىنى

 تىرىۋالغــــان بىلىــــگه قــــولىنى – ئــــالىمىز، دىــــدىم ئــــالىمىز -

 .ئېچىلدى يهنه ئاغزى رهيھانگۈلنىڭ

 كهينــى تۆتنىــڭ يېزىــدا بــۇ بىزمۇچــۇ كــام؟ نهرىمىــز ئــۇالردىن بىزنىــڭ -

 .ئالدى ئوننىڭ بولساق

ــــۇن، ھهي - ــــدا خوت ــــهن، غهرهز قنىمان ــــىماخۇن – ئۇقمايدىغانس  قاس

 .ئىدى بولماقتا جىله يىگۈزهلمهي گهپ ئايالىغا

 كومپىيـــوتېر ئـــۇ قويـــدى نىـــمه بىـــزگه خهق، دېھقـــان دىـــگهن بىـــز -

ــى ــڭ. دىگهنن ــتىگه ئۇنى ــاال ئۈس ــى ب ــك تېخ ــازىر. كىچى ــڭ ھ ــى ئۇنى  ۋهزىپىس

 .بوالر بهرسهكمۇ ئېلىپ كېيىنچه ئوقۇش، ياخشى مهكتهپته

 تىزىــپ يــاكى ئىشــلىتهمدۇق قاســىمبهگ، ئــۆگهتمهڭ ئهقىــل ماڭــا تــوال -

 قـاراپ. ئىـدى كهم نهرىـم مايمـاقتىن ئـۇ مىنىـڭ. ئىشـىم مىنىـڭ ئـۇ قويامدۇق

 :ئۆزىچه تۇرسام

ـــانگۈل - ـــازىر رهيھ ـــوتېر ھ ـــودا كومپي ـــۇ م ـــۇڭا. بولۇپت ـــالىمىز ش  ب

 بولغانـــدىن ئىلىكىـــده قـــول قاســـىماخۇننىڭمۇ. بهردۇق ئېلىـــپ خهنجهرگىمـــۇ

ــيىن ــى كې ــدۇ، بهرســهڭالر ئېلىــپ بىرن ــدا خهقنىــڭ شــۇنچه دهپ – بولمام  ئالدى

 ...تۆكتى يۈزۈمنى

 بولىۋاتقـــان ئائىلىســـىده قاســـىماخۇن بۇيـــان كۈنـــدىن نهچـــچه بـــۇ مانـــا

ــدهل ــۇ. جې ــان ســهۋهپ ئىشــقا ب ــوتېر شــۇ ئهنه نهرســه بولغ ــۇ ھهي،. كومپىي  ب

ــدىكى ــىلهرنىڭ يېزى ــى كىش ــانچه تۇرمۇش ــۇنچه-ئ ــىالنغاندىن م ــان، ياخش  بۇي
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ـــا ـــۇنداق مان ـــالر مۇش ـــۈز ئىش ـــى ي ـــۇردى بهرگىل ـــىماخۇن. ت ـــىنىڭ قاس  يېش

ـــاي، چوڭلىقىغـــا ـــۇل قارىم ـــتىم ئىككىنچـــى خهجـــلهپ پ ـــۆيلهنگهن قې ـــۇ ئ  ب

ــدىن ــۈدهك ئايالى ــاتتى ئۆلگ ــۇ. قورق ــتىم ھهر بولۇپم ــۇ« قې ــرى، ھ ــاس، قې  يارىم

ــــى ــــار ھېل ــــا بىك ــــپ كوچىغ ــــهن چىقى ــــنىڭ س ــــىنى يارىماس  شهرمهندىس

 ئېغىزىـــدا ئايالىنىـــڭ چىقىـــپ، جېنـــى سالســـا، قورقـــاق دهپ »چۇۋىـــۋېتىمهن

 مهيلـــى ئۆيـــده بـــۇ ھـــازىر. باســـاتتى بىرىـــپ ئېلىـــپ شـــۇنى دىســـه نىـــمه

ــــاكى ئىشلهتســــۇن ــــان يېڭــــى ئىشلهتمىســــۇن ي ــــائىله چىقق ــــر ئ  ئېلىكتى

ــار دىگــۈدهك ھهممىســى ســايمانلىرىنىڭ ــدا. ب ــال بۇنىڭ ــڭ شــۇ يهنى  رهيھانگۈلنى

ــۋهتته-زور توھپىســى  بولىۋىــدى، مــودا ماشىنىســى يۇيــۇش كىــر دهســلهپته. ئهل

. تــۇردى ئىشــلىتهلمهي ۋاقىــتالرغىچه بىــر بىــراق. ئالــدى دهرھــال ئۇالرمــۇ

ــانگۈل ــۇنى رهيھ ــق ئ ــۇم ئهتىۋارلى ــۈپىتىده بۇي ــا س ــڭ مىھمانخان ــۆرىگه ئۆينى  ت

ـــپ ـــدى تىزى ـــق،. قوي ـــر قىززى ـــتىم بى ـــڭ قې ـــۆيىگه ئۇالرنى ـــان ئ ـــر چىقق  بى

ــهھهرلىك ــۇققىنى ش ــۇنى ت ــۆرۈپ ب ــۈپ ك ــى كۈل ــۇنىڭدىن. كهتت ــيىن ش  بــۇ كې

ــاره ــۇرار نهرســىنىڭ بىچ ــايى ت ــار ج ــدى ئامب ــۇ. بول ــتىم ئىككــى تېلىۋۇزۇرم  قې

ــدى ــدا. يېڭىالن ــۇپ بىرىنچــى يېزى ــالالر بول ــنگهن موتســىكىلىتى ئاي ــالمۇ مى  ئاي

ـــۇ دهل ـــانگۈل مۇش ـــدىكى. رهيھ ـــدانالر مهھهللى ـــىماخۇن«: گهپ ـــالىنى قاس  ئاي

 نىــمه شــۇ دىــگهن يېــزا ھهي،. يۈرگــۈدهك دهپ »ئهۋهتكــۈدهك جــگهھه ھهرهمــگه

ــلهر ــدۇ گهپ ــۇ. چىقماي ــهھهردىكىدهك يهرده ب ــپال ش ــاراي چىقى ــه ب ــاياھهت دىس  س

ـــله يـــوقى-بـــارى شـــۇ. يـــوق ئـــورۇنلىرى  كىچىـــك دوقمۇشـــلىرىدىكى مهھهل

 ...مهركىزى تېمىالرنىڭ دۇنياۋى شۇنداق دهل يهرلهر بۇ مانا. دۇكانالر

 غهلبىســى رهيھانگۈلنىــڭ ئــاخىرى جېــدهلمۇ كۈنلــۈك نهچــچه قېتىملىــق بــۇ

ـــلهن ـــق قاســـىماخۇن. ئاخىرالشـــتى بى ـــر مهكتهپتىكـــى باشـــالنغۇچ يېزىلى  بى

ــۇچى ــالىنى ئوقۇتق ــله ب ــپ بىل ــۈپ ئېلى ــوتېردىن چۈش ــى كومپىي ــدى بىرن . ئال

 ئۈگۈنــۈپ كىرىــپ تورخانىالرغــا. ئىــدىغۇ مهيلــى تۈگىســه بىلهنــال ئۇنىــڭ ئىــش

ــان ــىنىڭ قالغ ــدهل بالىس ــى، جې ــڭ قىلىش ــولىنى رهيھانگۈلنى ــا ق ــگه قايت  بىلى

ـــى ـــلهن ئېلىش ـــۆيگه بى ـــۇ ئ ـــدى تورم ـــا. تارتىل ـــش مان ـــۇنىڭ ئى ـــلهن ش  بى

 ...باشالندى
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ــۈنلهرده دهســلهپكى ــۇ قاســىماخۇنغىمۇ ك ــدى يېقىــپ نهرســه ب  بالىســى. قال

ــارا لىكىــن. بىرهتتــى ســۆزلهپ يېڭىلىقالرنــى تۈرلــۈك ئۇنىڭغــا دىگهنــده ھه -ب

 ھهيــران دهپ تــوۋا،. بولــدى كېتىــدىغان پاراڭلىشــىپ بىلهنــدۇ كىمــلهر ئــۇ بــارا

ــوالتتى ــىماخۇن ب ــتىنال. قاس ــاخىر راس ــڭ ئ ــاالمهتلىرى زاماننى ــۇ. ئ ــڭ ب  زاماننى

 بولــدى، زوقلىنىــدىغان قــاراپ بالىســىغا ئــۇ. تهلهيلىــك دىــگهن نىــمه بــالىلىرى

ــن ــنچه لىكى ــىرهپمۇ كېيى ــدى ئهنس ــۈنكى. قال ــوغلى چ ــبهر ئ ــېچىچه ئهك ــۇ ك  ش

ـــه ـــدا نهرس ـــدىغان ئالدى ـــدى ئولتۇرۇۋالى ـــۇ. بولىۋال ـــهۋهپتىن ش ـــۆزلىرى س  ك

 قېــتىم قــانچه بىـر بالىســىنى. بولـدى يۈرىــدىغان مۈگـدهپال كۈنــدۈزى قىزىرىـپ،

 ئۇنىڭغـا ئۆيـده كۈنـده. بولمىـدى ئۈنـۈمى بىـراق بولسـىمۇ توسـقان ئىشـتىن بۇ

 .ده-بولمايدۇ ئولتۇرغىلى قاراپ

 .ئايالىغا ئۇ كۈنى بىر دىدى – خوتۇن، -

ــا - ــپ گهپ بالىغ ــوي، قىلى ــازىر ق ــڭ ھ ــدىغان ئۇنى ــى ئوقۇي ــاراپ. ۋاقت  ق

ــام ــۇ باقس ــده ئ ــتهپكه كۈن ــپ مهك ــدىغان كىچىكى ــدى بارى ــۇنداق. بۇلىۋال  مۇش

 .قالمىسۇن كىرىپ يولالرغا يامان كۈنى بىر قىلىۋهرسه

 .رهيھانگۈل دېدى – ئهمدى، بولىدۇ بهرسهم قىلىپ نىمه مهن -

. بـــالىمىز يـــالغۇز بىزنىـــڭ دىـــگهن ئـــۇ قىلىـــڭ بىلىـــپ ئوينىســـۇن، -

 قويــۇپ ئهركىــنلىكىگه ئــۇنى كىرىۋالمــاي، كــۆزىگه ئۇنىــڭ دىگهنــده ھه ســىزمۇ

 .بىرىڭ

ـــان مهن ھهي، - ـــدىمهن، گهپ يام ـــۇ قىلىۋاتام ـــڭ ئهكبهرم ـــاالم، مىنى  ب

ــــۇنى مهن ــــان ئ ــــدىممۇ بولســــۇن يام ــــداق ؟! دى ــــدىغان غهزهر نىمان  ئۇقماي

 .ئايالسهن

 مهن تۇتـــۇپ ئـــۆي يىـــل شـــۇنچه ئهمـــدى. بـــوپتىمهن نىـــمه مهن ھه، -

 ئۆتــۈپ بىــلهن ئـوغرى قېــرى سـهن ئىســىت قالـدىمما؟ بولــۇپ ئۇقمايـدىغان غهرهز

 ...ئۆمرۈم گۈلدهك كهتكهن

ــانگۈل  قورقــۇپ بۇنىڭــدىن. كهتتــى يىغــالپ تارتىــپ ھــۈ بىــردىنال رهيھ

 .باشلىدى بهزلهشكه ئايالىنى قاسىماخۇنمۇ كهتكهن
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ــدى، - ــدى، بول ــىزنىڭ بول ــت س ــۇن، راس ــا مهن خوت ــدىم، خات ــمه قىل  نى

 .مهيلى قىلساڭالر

ــبه ــان غهل ــانگۈل قىلغ ــۇ رهيھ ــدىن ش ــان كۈن ــى بۇي ــۇ ئهكبهرن ــۆز تېخىم  ئ

ــگه ــۋهتتى مهيلى ــۇ. قويى ــارا ئهكبهرم ــارا-ب ــتهپكه ب ــپ مهك ــدىغان كىچىكى  بارى

ــاكى ــدىغانال ي ــدى بارماي ــدىن يىــل بىــر. بولىۋال ــيىن ئۆتكهن ــۇ كې ــتىن ئ  مهكتهپ

 ئۆيــده باشــتىكىدهك قالغاچقــا، بولــۇپ چــوڭ ئهمــدى ئهكــبهر. چىكىنــدى بىــراقال

ــاس ــدى ئولتۇرم ــۇ. بول ــتىن ب ــىرهپ ئىش ــان ئهنس ــىماخۇن قالغ ــر قاس ــۈنى بى  ك

 .سالدى مهسلىھهت يهنه ئايالىغا

 بۇغــۇ. چىقىۋالــدى مهكتهپــتىن قىلســاقمۇ شــۇنچه ئهكــبهر خوتــۇن، قــارا -

ـــدى كىـــرمهس ئـــۆيگه كـــېچىلهپ ئهمـــدى مانـــا تۇرســـاق، دهپ مهيلـــى . بول

 .قالدىم ئهنسىرهپ بۇنىڭدىن

ــۇن، - ــلىقىدا ئۆينىس ــاي ياش ــمه ئوينىم ــش نى ــا ئى ــوالتتى قىلس ــاكى. ب  ي

 .بوالمتى ياتسا قۇچاقالپ ياستۇقنى بولۇپ كهلمهس كارغا ئوخشاش سىزگه

 قىلــدىم نىــمه مهن. تاتىلىمىغىنــا يېغىرىمنــى تــوال دىســىال ھه ۋۇي، -

 .ئۆيده بۇ قالمىدىغۇ قىلمىغىنىم هپد بولسۇن خوشال سىلهرنى. زادى

 ئىشـــــقا باشـــــقا بولمـــــاس قىلمىســـــىڭىز ئۇنىمـــــۇ ئهمـــــدى -

 ...يارىمىغاندىكى

 ده، باالڭغــا ئــاۋۇ. دىيىشــمهيلى گهپلهرنــى بــۇ بولــدى ســىنى، خهپ -

 ئهكىرىــپ مهكــتهپكه بىــرهر شــهھهردىكى ئــۇنى. يۈرمىســۇن بىكــار بۇنــداق

 .بولمىسا ئوقۇسۇن يهرده شۇ بېرهيلى،

 ئهكــبهر قاســىماخۇن كېــيىن ئۆتكهنــدىن كــۈن قــانچه بىــر ئۆتــۈپ ئىــش شــۇ

 دىگهننــى »ئوقــۇش« ئهكــبهر. سۆزلهشــتى توغۇرىســىدا ئىــش مۇشــۇ بىــلهن

 ئـــاڭالپ گهپنـــى دىـــگهن »شـــهھهرده« بىـــراق بولســـىمۇ، ئۇنىمىغـــان ئـــاڭالپ

 ئــۇنى دادىســى كېــيىن ئۆتكهنــدىن كــۈن ئــاز بىــلهن شــۇنىڭ. قالــدى قوشــۇلۇپمۇ

 بىــر ئېغىــر قاســىماخۇنمۇ. قويــدى ئورۇنالشــتۇرۇپ مهكــتهپكه بىــر شــهھهردىكى

 .بولدى قوتۇلغاندهك يۈكتىن

 

3 
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ــۇزۇن ــاز ئ ــۈنلىرى ي ــۈپ ك ــا ئۆت ــش مان ــالنغىلىمۇ قى ــى باش ــدى خىل . بول

ـــازىچه ـــۆز بوشـــىيالماي، ئىشـــتىن ي ـــارا-ئ ـــى مۇڭداشـــقۇدهكمۇ ئ ـــوق ۋاقت  ي

 كېچىــك ھېلىقــى دوقمۇشــلىرىدىكى مهھهلــله ئاشــۇ ئهمــدى مانــا كىشــىلهر

 .ئىدى قىلماقتا ئاۋات دۇكانالرنى

ــۇرۇپال بىــر ــوق ئىشــى ســهھرالىقالرنى مۇشــۇ قارىســاڭ ت  دهپ خهقمىكىــن ي

ــهن ــهھهرنىڭ. قالىس ــۇڭ ش ــاقلىرىغىچه-بۇل ــىلهر پۇچق ــدىراش كىش ــۈرگهن ئال  ي

 .مۇستهسنا ئىشالردىن ئۇنداق بۇالر ۋاقىتالردا مۇشۇ

ــۇ ــۇ بۈگۈنم ــدىكىلهر ب ــله مهھهللى ــىدىكى مهھهل ــايۇپ دوقمۇش ــڭ ئ  خېمىرنى

ــا ــتى دۇكىنىغ ــى. يېغىلىش ــر لهقهمن ــدۇ خىزى ــدۇ قويى ــونىالر دېيىش ــان. ك  دۇك

. ئىـــدى كهتـــكهن ئۆتـــۈپ توشـــۇپ شـــهرتكه لهقهم بـــۇ قويۇلغـــان خۇجايىنىغـــا

 بولســا كــۈنى يــاز قويــۇپ، ئېچىــپ دۇكــاننى كهچكىــچه-ئهتىــدىن ئــۇ دېمىســىمۇ

ــان ــدىكى دۇك ــپه ئالدى ــا ئاســتىدىكى لهم ــاتتى كارىۋاتت ــۈنى قىــش. يات  بولســا ك

 كــارىۋات بــۇ دىــمهك،. قۇراشــتۇرۋاالتتى ئىچىــگه دۇكــان چــۈۋۇپ، كــارىۋاتنى شــۇ

ــچه ــن نهچ ــان يىلالردى ــا بۇي ــرا ئۇنىڭغ ــله. ھهم ــرى مهھهل ــايۇپ«: قىزىقچىلى  ئ

 .يۈرگۈدهك دهپ »بىرىمىز قويۇپ كارىۋاتنى شۇ گۆرىگه ئۆلسه، خېمىر

ــا ــر دۇكانغ ــدىال بى ــڭ دهم ــار مهھهللىنى ــرى-بىك ــدى تهلهپلى ــۇالر. يېغىل  ئ

ــۇزۇن ــر ئ ــدىن بى ــا تال ــقاندىن مۇخۇرك ــيىن ياساش ــۇ كې ــن، ئ ــۇ يهردى ــن ب  يهردى

 .چۈشتى پاراڭغا

ــــوي، - ــــدىڭالرمۇ؟ ھ ــــدى-ئاڭلى ــــزىم دې ــــۇالق، ھې ــــدا – ق  يېقىن

 .كهلگۈدهك يۇرتقا بىزنىڭ باشلىقى ئامرىكىنىڭ

ــى - ــى نهدىك ــا، گهپن ــۇنداق قىلمىغىن ــى مۇش ــهنال گهپلهرن ــهن، س  ئاڭالمس

 .قانجۇق تۇرسۇن قاتتى گهپ –. ئهمدى بار نېمه يهرده بۇ ئۇنىڭغا

ـــېمه - ـــوالتتى، ن ـــڭ ب ـــىچه ھېزىمنى ـــاي قېش ـــۇرۇپ تازلىم ـــان ت  قالغ

 تـــۇراپ دېـــدى –. ھهقىچـــان كىـــلهر بهرگىلـــى تـــازالپ قـــارىنى ئۆگزىســـىنىڭ

ــت ــت-غى ــدا. غى ــۈلگه دۇكان ــدى ك ــۇالر. كۆتۈرۈل ــۇنداق ئهنه ئ ــۇ ش ــرنىمه ئ  بى

 نهچـچه بىـر يـۈرۈپ كـوالپ ئهيىـۋىنى بىرىسـىنىڭ-بىـر دهپ، نـېمه بىـر بۇ دهپ

 .كهلدى كىرىپ رهيھانگۈل دۇكانغا چاغدا بىر. ئۆتكۈزدى سائهتنى
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 بـــۇ قـــاپتىغۇ كىرىـــپ رهيھـــانى گـــۈلى مهھهللىنىـــڭ قـــاراڭالر، ھـــوي -

ــزى – يهرگه، ــك ئېغى ــۇراپ ئىتتى ــت-غىــت ت ــڭ غى  كىرىشــىگىال رهيھانگۈلنى

 .سالدى توۋالپ ئۈلگۈرتۈپ

ــانگۈل ــا رهيھ ــر ئۇالرغ ــدى بى ــر ده،-ئاالي ــۇ بى ــاۋات كىل ــدى ن ــداق. ئال  قان

 .باشالندى گهپ كهينىدىنال. كهتتى چىقىپ شۇنداق بولسا كىرگهن

ــاۋات قاســىماخۇنغا - ــۇ دهپتىــده ســاالي ئىشــقا بىرىــپ دهمــلهپ چــاي ن  ب

 .جادۇ

 .بىرىدۇ دهملهپ كىمگه چاينى ناۋات ئۇ بىلىدۇ كىم -

 .دېگهن قوي ئهكىلىپ ناۋات بارىمهن، ئاخشاملىققا ئۇنىڭغا مهن -

 .بولىدۇ بهرسه تېزىكى كاال ئهمهس، ناۋات بارساڭ سهن ئهگهر -

 .تاز بۇ يهۋىرىدۇ ئورنىدا ناۋات تېزىكىنى كاال بهرگهن رهيھانگۈل -

ــۈلكه ــاق ك ــگه چاقچ ــى ئهۋجى ــا. چىقت ــوزۇلۇپ كارىۋاتت ــان س ــايۇپ ياتق  ئ

ــۆته بۇنىڭــدىنمۇ ئۈچــۈن خېمىــر ــوق ھــوزۇر ئ ــۇ ئهگهر. ي  بولمىغــان كىشــىلهر ب

ــا ــۇ بولس ــۇ ئ ــنى ب ــداقمۇ قىش ــدۇ قان ــۇڭا. چىقىرىالالي ــۇالر ش ــانچه ئ -ۋاراڭ ق

ــۇرۇڭ ــىمۇ، چ ــان قىلس ــى دۇك ــكىنا ئىچىن ــىمۇ پاس ــۇ قىلىۋهتس ــانچه ئ ــپ ئ  كايى

 .كهتمهيدۇ

 تۇرســۇ يۆتكىــدى تېمىســىنى گهپ تۇيۇقســىز – ئاڭلىــدىڭالرمۇ، ھهي -

 .قانجۇق ن

 ؟! نېمىنى -

ـــۇ - ـــىماخۇننىڭ مۇش ـــوغلى قاس ـــڭ ئ ـــلىرىنى ئهكبهرنى ـــۇ. ئىش ـــاال ب  ب

ــدىماي ئوقۇشــقا ــۈزده ئهمهســمۇ؟ چىقىۋالغــان چى ــول ئايالىنىــڭ قاســىماخۇن ك  ي

ــلهن كۆرسىتىشــى ــهھهرگه بى ــپ ش ــۇپتىكهن ئهكىرى ــۇ. قوي ــاال ئ ــازىر ب ــده ھ  كۈن

 دهيدىغۇ؟ يۈرگۈدهك جايالردا ھېلىقىدهك

ـــداق - ـــهن؟ يهرلهرده قان ـــا دهيس ـــهن ي ـــانجۇق س ـــدىن ق ـــيىن بولغان  كې

 ...ۋهيت قالدىڭالرمۇ؟ ئۇچرىشىپ جايالردا شۇنداق

ـــدى - ـــۆزۈمنى بول ـــۆلمىگىنه س ـــانچه مهن. ب ـــاممۇ ھهرق ـــداق بولس  ئۇن

ــايمهن يهرگه ــڭ. بارم ــڭ مــاۋۇ بىزنى ــهھهرلىك ھېلىقــى خوتۇننى  تۇققــۇنىنى ش

 بـــاال شـــۇ. ئوقۇيـــدىكهن مهكتهپـــته ئاشـــۇ بالىســـىمۇ شـــۇنىڭ. بىلىســىلهرغۇ
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 .بىرىپتۇ دهپ داقشۇن دادىسىغا

 ...شۇده دېگهن ھارام دورىمىسا ئىگىسىنى مال. كۆرۈڭ ئىشنى ما -

 يامـــان قـــاراپ كـــۆزىگه بالىســـىنىڭ بىچـــاره قاســـىماخۇن دېمىســـىمۇ -

 راســت بالىســىنىڭنىنى دېســىال ھه جــادۇ ئــاۋۇ ئۈســتىگه ئۇنىــڭ. ئــۈگهتتى

 .قويدى قىلىپ شۇنداق قىلىپ

ـــۇالر ـــر ئ ـــازاغىچه بى ـــۇ ھ ـــىدا مۇش ـــاراڭ توغۇرس ـــىپ پ ـــۈش سېلىش  چ

 .قايتىشتى ئۆيلىرىگه كېيىن بولغاندىن

 

4 

 

ــڭ ــهھهرگه ئهكبهرنى ــۇ ش ــا كهلگىلىم ــۈچه پهش-ھهش مان ــرىم دېگ ــل يى  يى

ــدى ــۇ. بول ــرىم ب ــدا ئۇنىــڭ يىــل يى ــۇش زور ھاياتى ــدى ھاســىل بۇرۇل ــۇ. قىل  ئ

 دوختـــۇرى مـــول كهســـپىي بولـــۇپ مهكتىـــۋى چـــارۋىچىلىق مهكـــتهپ كىـــرگهن

ــدى ــاال«. ئى ــزىكىگه ك ــۈل تې ــقاندهك گ ــۇ »قىس ــىپ ب ــداق كهس ــده بۇن  ئائىلى

ـــن ـــۈگهنگهن ئهركى ـــا ئ ـــوش بالىغ ـــدۇ خ ـــىلهر ياقى ـــلىرىغا. دهمس  ساۋاقداش

ــدا ــۇ قارىغان ــدىن ئ ــرگهن يېزى ــى كى ــى ھهممىن ــرهك بىلىش ــان كى . بــاال بولغ

ــراق ــڭ بى ــبهر بىزنى ــڭ ئهك ــالى نى ــهھهردىكى ھ ــۇ ئهنه ش ــك ش ــده پارنى  ئىچى

ــكهن ــۈللهر« ئۆس ــۇ »گ ــار دىنم ــدى ناچ ــلهپ. ئى ــرگهن دهس ــلهرده كى ــۇ مهزگىل  ئ

 :قىلىپ زاڭلىق ئوقۇتقۇچىسىنىڭ

 :ئويالنماستىنال سۇئالىغا دېگهن. كېلىدۇ نهدىن نان ئهكبهر، -

ــۆزىگه بىرىــپ جــاۋاپ دهپ. ناۋايخانىــدىن - ــاۋاي« ئــۆچمهس مهڭگــۈ ئ  »ن

. لهقهم ئهمهس يامــان غــۇ بــۇ. قويىۋالــدى لهقهمنــى قويغــان خېزىــر دېــگهن

ــاۋا ــا ين ــېمه بولس ــۇ ن ــوغرى«. بولۇپت ــانجۇق« ،»ئ ــهك« ،»ق ــاز« ،»ئېش  ،»ت

 ياشـــاپ بولمـــاي ھېچـــنىمه بـــارالرمۇ لهقهملىـــرى غهلىـــته دېگهنـــدهك »مـــاز«

 ساۋاقداشـلىرى قىـز بولۇپمـۇ. تىرىكتـى دهسـلهپ ئـۇ. دۇنيـادا بـۇ كېتىۋاتىـدىغۇ

 نېمىــدىن قىرىشــقاندهك. قىلــدى نومــۇس ئاڭالشــتىن گهپنــى بــۇ ئارىســىدا

 :سىنىپتىال ياتاقدىشى قىتىم بىر دېگهندهك ئۇچراپتۇ شۇ قاچسا

ــبهر - ــدىن ئهك ــان ناۋايخانى ــرىش ن ــۆۋىتى ئهكى ــاڭا ن ــدى، س  دهپ – كهل
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 .بهردى بولۇپ بالىالرغا چاچقاندهك ماي ئۈستىگه ياغنىڭ گهپ بۇ. سالدى

 .يهنه تۇرىۋالما دهپ ياقىمهن ئۆزهم چىقىپ، ناۋايخانىغا -

. بولىـدۇ تىقسـا بـاش تونۇرغـا بـاغالپ شـار دۇمبىسـىگه ياقسـا، نـان بۇ -

 .كېتىدۇ چۈشۈپ بولمىسا

ــهلال ئهگهر - ــامال س ــا ش ــاننى چىقس ــان ن ــى تۇتق ــمانغا پېت ــۈرۈپ ئاس  كۆت

 .يۈرىمىزكهنده ئىزدهپ ناۋاينى ئهكبهر كهتسه

ــڭ - ــۇ بىزنى ــوش ئهكبهرم ــۇ. ئهمهس ب ــده مۇش ــۈن باھانى ــهھهرنى پۈت  ش

 ...بۇ-تاپىدۇ پۇل سېتىپ نان ئايلىنىپ

ــۇ ــلهرگه ب ــدىمىغان گهپ ــبهر چې ــىنىپتىن ئهك ــپ س ــى چىقى ــده. كهتت  ئائىلى

ــۇ ــۈگهنگهن ئهركه تولىم ــۇ ئ ــا ب ــبهتهن بالىغ ــۇ نىس ــالر ب ــر ئىش ــارهتتهك بى  ھاق

 بىــراق. قالــدى قىلىــپ قــارار ئوقۇماســلىقنىمۇ ئــۇ كــۈنلهرده شــۇنداق. تۇيۇلـدى

 بىــلهن دېـگهن ېمىالنـ. قاتـاتتى بېشـى ئويلىســىال كېتىشـنى چېقىـپ يېزىغـا شـۇ

 يهرگه خالىغــان بىــلهن ساۋاقداشــلىرى كــۈنلىرى ئــېلىش دهم. يهرشــهھهر بــۇ

 .يوق دادىسى كىرىۋالىدىغان كۆزىگه دېسه قىلىمهن نېمىنى. بارااليدۇ

ــۇ ــدىن مۇش ــان يېقىن ــۇ بۇي ــاقتىكى ئ ــهھهرلىك يات ــر ش ــىنىڭ بى  ياتاقدىش

ــلهن زورلىشــى ــتىم ئىككــى كىرىــپ تورخانىغــا بى ــۇپ قى ــدى قون  زىرىكىــپ. قال

 بۇيــان شــۇنىڭدىن مانــا. ســالدى چېكىــپ تامــاكىنى تۇتقــان ئاغىنىســى كېتىــپ

ــا ــۈپ ئۇنىڭغ ــدى ئۈگۈن ــلهپ. قال ــلىكنى دهس ــيهت چهكمهس ــان نى ــىمۇ قىلغ  بولس

ــراق ــال بى ــدىن يهنى ــدى ئۆزى ــېمه. ھالقىيالمى ــۇ، ن ــا بولۇپم ــدىغان تاماك  چېكى

ــالغۇز ــۇ ي ــى. ئهكبهرلىم ــڭ مهكتهپتىك ــۆپچىلىكى ئوغۇلالرنى ــا ك ــدۇ تاماك . چېكى

 .ئېچىدۇ ھاراقمۇ تېخى

. چېقىشـتى ئارىالشـقا بـازار بـاال نهچـچه بىـر ياتـاقتىكى كـۈنى شـهمبه بىر

ــتهپ ــهھهرنىڭ مهك ــهل ش ــتىگه س ــقانلىقى چې ــۈن جايالش ــۇالر ئۈچ ــا پهقهت ئ  مان

ــۇنداق ــېلىش دهم مۇش ــۈنلىرىال ئ ــهھهر ك ــگه ش ــى ئىچى ــۇالر. كىرهتت ــلهپ ئ  دهس

ــا ــلهن ئاپتۇبۇســى كوچ ــگه شــهھهر بى ــدى ئىچى ــله. كهل ــرگهن بىل ــڭ كى  بالىالرنى

ــى ــا ئىككىس ــى كىتاپخانىغ ــدى كىرمهكچ ــڭ. بول ــداق ئهكبهرنى ــلهن يهر بۇن  بى

ــازا ــى ت ــوق خوش ــا ي ــر يهنه بولغاچق ــى بى ــلهن ئاغىنىس ــازار بى ــاقچى ب  ئايالنم

 .قىلدى تېلىفۇن ياتاقدىشىغا شهھهرلىك ئۇالرئايالنغاچ. بولدى
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 .كهلدى يېتىپ بولمايال ھايال ياتاقدىشىمۇ شهھهرلىك

ــېمه ئهمــدى - ــز ن ــاالڭزىالر، قىلىمى ــدى – ب ــته دې  شــهھهرلىك مهن مهكتهپ

ــقىالردىن دهپ ــۆزىنى باش ــتىن ئ ــۇپ ئۈس ــدىغان تۇت ــن يۈرى ــبهر لىكى ــلهن ئهك  بى

 .ئهسقهر ساۋاقدىىشى ئۆتىدىغان يېقىن تولىمۇ

ــهن - ــۇ س ــك مۇش ــدىن يهرلى ــيىن بولغان ــۋهتته كې ــهن ئهل ــهنده، س  باشاليس

 .ئۇالر دېيىشتى –

ــداقتا - ــى، ئۇن ــاۋۇ مهيل ــق م ــدانىنىڭ خهل ــدىكى مهي ــڭ يېنى  كىنوخانىنى

ـــى ـــى ئىككىنچ ـــالتىس بهك قهۋىتىن ـــۇ ق ـــدۇ بىزهپت ـــۇ. دهي ـــپ يهرگه ش  كىرى

 .چىقامدۇق

 دېســه باشــال ســهنمۇ – ئهكــبهر، ســورىدى – قىلىمىــز، نــېمه يهرده ئــۇ -

 .يهنه باشلىمىغىن گىرىمخانىسىغا ئايالالرنىڭ

 .يۈرۈڭالر قالىسهن بىلىپ كىرگهنده -

ــۈچ ــاغىنه ئ ــر ئ ــدىن بى ــاكىنى تال ــى تۇتاشــتۇرغان تام ــق پېت ــدانى خهل  مهي

 .كهتتى يۈرۈپ تهرهپكه

ــــزىگه شــــهھهرنىڭ ــــۇ جايالشــــقان مهركى ــــدىن ب ــــش مهيدان ــــاز-قى  ي

ــايىقى كىشــىلهرنىڭ ــۈزۈلمهيتتى ئ ــۇيهر. ئ ــۇپ باغچــا كىچىــك بىــر ئهســلى ب  بول

ــۇرۇن ــۇ ب ــرىش يهرگه ب ــۈن كې ــۇل ئۈچ ــۆلىنهتتى پ ــن. ت ــىلهر لىكى ــىك كىش  ئېش

 ئهتراپىــدىكى تــۆت باغچىنىــڭ قېچىــپ مــودىن ئىككــى بىرىــدىغان باقارغــا

ـــاتكىلهردىن ـــاتالپ رىش ـــهتتى ئ ـــۇ. چۈش ـــاغالردىكى ئ ـــاتكىالر چ ـــداق رىش  قان

ــىلهر ــۇ. دهيس ــمىال ش ــاتكا ئىس ــۇددىي. رىش ــاۋۇ خ ــهنكامنىڭ م ــدهك ھهس  گىپى

ــۇن« ــوڭ تۇرس ــدىغا ئىشــىك ت ــان ئال ــدىن يوغ ــى دهرۋازى ــۇ بىرن ــراق. قويۇپت  بى

ــڭ ــىده ئۆيىنى ــارۋا چۆرىس ــدۇ ھ ــق دهپ »قاتناي ــپ زاڭلى ــدهكال قىلى ــر يۈرگهن  بى

 پهيــدا كــۈلكه مهيــدان بىــر بــويىچه يېــزا پۈتــۈن ئىــش مۇشــۇ دېمىســىمۇ. ئىــش

 چايغــا بىــر قىــتىم بىــر مهننىســاخان ئايــالى توڭنىــڭ تورســۇن. ئىــدى قىلغــان

ــپ، ــڭ بىرى ــىل ئۇالرنى ــلهنگهن ئېس ــىنى نهقىش ــۆرۈپ، دهرۋازىس ــۇننىڭ ك  تۇرس

 تــوڭ تۇرســۇن چاغــدا ئــۇ. قويــدۇردى دهرۋازىنــى بــۇ يــۇرۈپ ئاغرىتىــپ بېشــىنى

 ئېتىشـــكىمۇ تولــۇق ئهتراپنــى قــورا بولـــۇپ ســالغان يــېڭىال ئــۆينى تېخــى

ــۈمىگهن ــدى ئۆلگ ــمهك،. ئى ــداق دى ــۆيگه بۇن ــگهن ئ ــادهم كهل ــق دهرۋازا ئ  ئېتى
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ـــا ـــۋهتته بولس ـــڭدهر ئهل ـــدىكى ۋازىنى ـــى يېنى ـــتىلمىگهن تېخ ـــدىن ئې  ئورۇن

ــدۇ ــۇ. ده-كىرى ــوڭ ن تۇرس ــر ت ــتىم بى ــر قى ــارۋا بى ــۈر ھ ــۈرمهكچى كۆم  چۈش

ــدى ــراق. بول ــۈرچىنى بى ــالپ كۆم ــده باش ــق دهرۋازا كهلگهن ــاخان. ئېتى  مهننىس

ــــدۇر ــــكهن قهيهرگى ــــۈرنى. كهت ــــه دهرۋازا كۆم ــــاۋارىچىلىق يېنىغاچۈشۈرس  ئ

ــدى كهتمهكچــى ئهكىرىــپ بىــراقال يهردىــن يانــدىكى ئهنســىرهپ بولۇشــىدىن . بول

ــان دهرۋازىنىــڭ ــۇپ، يــوق يېرىمــى تېمىنىــڭ ي  يىرىمىنىمــۇ قالغــان تورســۇن بول

 ھهيــدهپ ھــارۋىنى ئورۇنــدىن ھېلىقــى ھارۋىكهشــنى بىــلهن شــۇنىڭ. ئۆرىــۋهتتى

 كــۆرۈپ قــانچهيلهن بىــر مهھهللىــدىكى شــۇ بــۇنى. بۇيرىــدى كېرىشــنى ھويلىغــا

 .چىقتى قۇراشتۇرۇپ سۆزنى چىرايلىق ھېلىقى ئالغان تىلغا باشتا قىلىپ

ــا ــۇنىڭغا مان ــۇ ئوخشــاش ش ــاغچىنىڭمۇ ب ــالى ب ــۇنداق ھ ــدى ش ــولى. ئى  ق

ــۇزۇن، ــۋهنگه ئ ــز ئاغرىغــانالر، ئېچــى دهرۋازى ــتىلهپ دوســتىنى قى ــلهر يې  كهلگهن

ــۇمهن ــتا ئوم ــوڭالر ياش ــىكتىن چ ــى ئېش ــالىالر. كىرهتت ــاكى ب ــتلهر ي ــڭ مهس  نى

 .بارئىدى يوللىرى قاتنايدىغان مهخسۇس ئهتراپىدا باغچا بولسا

ـــيىن ـــهھهرلىك كې ـــۈمهت ش ـــۇ ھۆك ـــۆزگهرتىش يهرده ب ـــپ ئ ـــاردى ئېلى . ب

ــلهپ ــۇ دهس ــى ب ــدان يهرن ــالىتىگه مهي ــۈردى ھ ــارچه. كهلت ــارچه-پ ــق، پ  چىملى

ــۈكلهرنى  كىشــىلهرنى ھــازىرقى قــاراپ ئىشــالرغا مۇشــۇ. قىلــدى بهرپــا گۈلل

ـــال ـــمىكىن نورم ـــالىمىز دهپ ئهمهس ـــده ق ـــۇنچه. بهزى  ئۆســـكهن باراقســـان ش

 تاشــالپ، كېســىپ دهرهخلهرنــى قاتــارلىق ســۇۋادان قارىياغــاچ، مهجنۇنتــال،

 تۈۋىنىنىمــــۇ ئۆزىنىــــڭ سايىســــى بــــۇيىرىگه يهر ئــــۇ مهيــــداننىڭ ھــــازىر

 تېكىــپ كــۆچهتنى تــۈپ ئــون نهچــچه بىــر كىرگــۈزگهن نهدىنــدۇر ياپالمايــدىغان،

ـــدى ـــۇنداق. قوي ـــىغا ش ـــاي بولۇش ـــۇ قارىم ـــده يهر ب ـــادهم كۈن ـــۆپ ئهڭ ئ  ك

 تۈرلــۈك ئهتراپىغــا مهيــداننىڭ تىجــارهتچىلهر قىســىم بىــر. يهر كىلىــدىغان

ـــانالرنى ـــان دۇك ـــدان. ئېچىۋالغ ـــگه مهي ـــالىالر ئىچى ـــدىغان ب ـــۈك ئويناي  تۈرل

 .ئىدى ئورناتقان ئويۇنچۇقالرنىمۇ

ـــالىالر ـــى ب ـــان كىرمهكچ ـــا بولغ ـــۇ دهل كىنوخان ـــداننىڭ مۇش  غهرپ مهي

ــدىكى ــهھهر تهرىپى ــى ش ــى تېخ ــا يېڭ ــان بىن ــلهرده بولغ ــېلىنغان مهزگىل  روس س

 يهرئۆزىنىــــڭ بــــۇ بولــــۇپ، كىنوخانــــا قهۋهتلىــــك ئىككــــى ئۇســــلۇبىدىكى

 بىــلهن ئاالھىــدىكى بولــۇش كــۆزى شــهھهرنىڭ يىلالردىكــى ئهينــى قهدىمىيلىكــى،
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ــازىرمۇ ــپ ھ ــش جهل ــدىن قىلى ــان كۈچى ــدى قالمىغ ــى. ئى ــى يېقىنق ــل ئىكك  يى

 رىمۇنىــت قايتــا ســىرتتى-ئېچــى ئۈســتى،-ئاســتى كىنوخانىنىــڭ ئىچىــده

 شــۇ تونۇمىغانــدهك ئانىســىمۇ قىلىۋالســا گىــرىم قىــز ســهت خــۇددىي. قىلىنــدى

 ر زو قىياپىتىـــدىمۇ يهرنىـــڭ بـــۇ بىـــلهن ئوڭشـــاش قېتىملىـــق ئىككـــى-بىـــر

ــۆزگىرىش ــدى ئ ــراق. بول ــى بى ــۈنلهردىن يېقىنق ــان ك ــۇيهر بۇي ــىۋهتلىك ب  مۇناس

 بــۇ قارىغانــدا ئاڭالشــالرغا. قالــدى تــارتىپمۇ دىققىتىنــى ســهل ئۇرۇنالرنىــڭ

 ...يۈزبهرگۈدهك ئىشالر ھهرخىل يهرده

 كىنوخانـــا ئـــۇدۇل ئۆتـــۈپ، كېســـىپ توغرىىســـىغا يـــولنى دوســـت ئـــۈچ

 .بولدى ماڭماقچى ئايالنغاچ ئىچىنى مهيدان ماڭماي تهرهپكه

 .بولمايدۇ چىقسا سهن ياڭگاڭزا ۋاي -

 .چىقىمهن بىلهن باالم مهنمۇ كېيىن تولىگهندىن پۇل -

ــهن ھهي - ــۇ ساراڭمۇس ــگهن ب ــك دې ــڭ كېچى ــدىغان بالىالرنى ــرى ئويناي  يى

 .تۇرسا

 .كۆتۈرهلمهسما مېنى نهرسه يوغان شۇنچه بولۇپتۇ نېمه -

 ...بولمايدۇ بولمايدۇ، ياڭگاڭزا ۋاي -

 بىـــرىلگهن يهل زور، غـــايهت ئورۇنالشـــتۇرۇلغان ئوتتۇرىســـىغا مهيـــداننىڭ

ــالىالر كىچىــك ــدىغان كرهپســه چېقىــپ ب ــدا ئويۇنچۇقنىــڭ ئويناي ــر ئالدى  ئهر بى

 .ۋارقىرىشىۋاتاتتى يوقارقىدهك بىلهن ئايالى

ــازىمۇ ــهمرىگهن، ت ــىغا س ــۇددى كاسس ــۇس خ ــلهن ناس ــدهك يهل بى  بهرگهن

ــدىغان ــۇ كۆرۈنى ــال ب ــاالمنى ھهدهپ، ئاي ــالغۇز ب ــايمهن ي ــله قويم ــمهن بىل  چىقى

 قانـــداق چاغـــدا بىـــر. يېگۈزهلمىـــدى گهپ خۇجـــايىنمۇ. قىالتتـــى جىـــدهل دهپ

ــدى ــۇ بول ــال ئ ــپال ئاي ــپ غى ــڭ قىلى ــتىگه ئۇنى ــپ ئۈس ــى چىقى ــپال. كهتت  چىقى

 زور غـــايهت بـــۇ ماڭســا قاياققـــا ئــۇ. ئوينىـــدى قوغالشــماق بىـــلهن بالىســى

ــۇق ــۇتهرهپكه مهخل ــىالتتى ش ــالىالر. بېس ــۇرۇڭ-ۋاراڭ ب ــاتتى چ ــالمۇ. قىلىش  ئاي

ــۇپ ھهممىنــى ــۆزىنى دهپ ھه ئۈنت ــاق ئ ــا ئۇي ــاتتى بۇياقق ــده خــۇددىي. ئات  ئۆمرى

 ...باقمىغاندهك كۆرۈپ نهرسىنى يۇمشاق بۇنداق

 چېـتىگه بىـر مهخلۇقنىـڭ بـۇ ئېتىۋىـدى چهتـكه بىـر ئـۆزىنى ئـۇ چاغدا بىر

ــار ئايــال شــۇ دهل مهخلــۇق بــۇ ئــۇنىڭغىچه. قالــدى چىقىــپ  قــاراپ تهرهپــكه ب
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ـــالىالرمۇ ئۈســـتىدىكى. باشـــلىدى پهسلهشـــكه ـــۇددىي ب ـــز خ ـــدىن ئېگى  ئورۇن

 بىســىم ھهمــمه. چۈشــتى ســىرىلىپ تهرهپــكه بــار ئايــال ســىرىلغاندهك تــۆۋهنگه

ـــرتهرهپكه ـــى بى ـــال چۈشۈش ـــۇ بىلهن ـــايهت ب ـــۇق زور غ ـــتا مهخل ـــتا-ئاس  ئاس

ــقا ــلىدى قىڭغىيىش ــا. باش ــا-قىي ــدى چىي ــىلهر. كۆتۈرۈل ــدىال كىش ــۇ بىردهم  ب

 كېـــيىن بىلمىگهنـــلهر بولغـــانلىقىنى ئىـــش نـــېمه دهســـلهپ. يېغىلـــدى يهرگه

 .كېتىشنى كۈلۈپ بىلىپ ئهھۋالنى

ــتىده ــار بالىســى ئۈس ــا ب ــانىالر-ئات ــى ھهدهپ ئ ــالنى ھېلىق ــا ئاي  تىللىماقت

 .ئىدى

ـــوي - ـــداق ھ ـــۇس. ئايالســـىز قان ـــاي نوم ـــالىالر قىلم ـــا ب  ئويۇنچۇقىغ

 .نېمىسى چىقىۋالغىنىڭىز

 چۈشـــۈپ ئاســـتىڭىزغا ســـىزنىڭ بىـــلهن كاسســـىلىرى يوغـــان مۇشـــۇ -

 .بوالتتى كهتكهن مىجىلىپ بولسىمۇ پوالت قالغان

 .بۇ ئوخشايدۇ نېمه كهتكهن زېرىكىپ يېتىپ يهرده قاتتىق -

 بولــۇپ بىچارىنىــڭ ئېــرى قــاراڭالر. بۇنىــڭ ۋاي ھالىغــا ئېرىنىــڭ ئــاۋۇ -

 .قالغىنىنى

 .دهڭا شۈكرى يۈرگىنىگه تىرىك ھېلىمۇ ۋاي -

 مېنىــــڭ ئــــۇ يــــا. دېگــــۈدهكمهن شــــۈكرى نــــېمه مهن خېــــنىم ۋاي -

 ...بولمىسا

ــردهمال ــۇ بى ــى ب ــال ئىكك ــى جىدهللىشــىپ ئاي ــقا. كهتت ــدىمىغان نومۇس  چى

ــى ــدىلىنىپ پۈرســهتتىن مۇشــۇ ئهر ھېلىق ــالىنى پاي ــدىغا ئاي ــۇ ده ســالدى، ئال  ب

 .كهتتى ئاستا يهردىن

ــالىالر ــۇ ب ــرىگه ب ــاراپ مهنزى ــازا ق ــتى ت ــۇالر. كۈلۈش ــۇ ئ ــۈلگىنىچه ش  ك

 .قالدى كېلىپ ئالدىغىمۇ كىنوخانا

ــاراڭالر، ھــاي - ــدهقه بىرىنچــى ق ــدىكهن كىنــو ۋىتى ــو. قويۇلى  كــۆرۈپ كىن

 .ئاغىنىلىرىدىن ئهكبهر سورىدى – چىقامدۇق،

 بىــلهن ئالــدى بىــز ھــازىر كىرىمىــز، يهرگىمــۇ ئــۇ بولــدى بولــدى، -

 يېشـــى كىتىۋاتقانـــدا چىقىـــپ ئۈســـتىگه ئـــۇالر. باقـــايلى چىقىـــپ ئۈســـتىگه

 بــۇ ھهمــده ئۇچراشــتى پهلهمــده ئۇالرغــا ئايــال ئىككــى ھالقىغــان ئوتتــۇزالردىن
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 چۈشـــۈپ تـــۆۋهنگه كېـــيىن قارىۋهتكهنـــدىن بىـــلهن ئـــاچكۆزلۈك بالىغـــا ئـــۈچ

ـــى ـــڭ. كهتت ـــۇدىنى ئهكبهرنى ـــىز ۋۇج ـــرهك تۇيۇقس ـــقاندهك تىت ـــدى باس . بول

 .كهتتى چىقىپ ئۈستىگه ئهگىشىپ ئاغىنىلىرىگه شۇنىڭدىمۇ

 

5 

 

ــۈن ــايۇپ بۈگ ــر ئ ــاننى خېمى ــۇ دۇك ــپ تولىم ــاچتى كېچىكى ــاللىبۇرۇن. ئ  ئ

ـــپ ـــان كېلى ـــر بولغ ـــانچهيلهن بى ـــايۇپ ق ـــى ئ ـــاقلىغاچ خېمىرن ـــا س  تاماك

 .ئىدى چۈشكهن پاراڭغا چېكىشكهچ

 غىــت-غىــت تــۇراپ دېــدى – كهلــدى، قــاتتىق بهكمــۇ قىــش بۇيىــل ھهي -

 .ئۇۋىلىغىنىچه قوللىرىنى

 دهپ كهپتــــۇ كۆمــــۈر ئــــائىلىلهرگه نــــامرات يوقىرىــــدىن ئاڭلىســــام -

ــدىم ــېنىڭ. ئاڭلى ــڭ س ــده ئىنى ــىكرىتار دادۈي ــدىنبولغا س ــيىن ن ــۈرنى كې  كۆم

 .قانجۇق تۇرسۇن تهشتى گهپ – ساڭا، بهرگهندۇ چۈشۈرۈپ جىق

 جاھاننىــــڭ بولســــا، باشــــلىق ئهۋالدى-ئــــۇرۇق كىمنىــــڭ ھــــازىر -

 .گهپ دېگهن شۇ خۇجايىنى

 ...نېمه كهتكهن مۇزالپ ئولتۇرماي ئۆيده غىتىلداپ يهنه بۇ -

 كېلىــپ، قــاتتىق خــېلىال قارىغانــدا يىلالردىكىــگه قىــش بۇيىــل دېمىســىمۇ

 شـــــۇنداق ئهنه ئـــــۇالر. قويـــــدى تهمتىرىتىـــــپ دېگهنلهرنىمـــــۇ مهن-مهن

ــدىن ــگهن يوقىرى ــۈرنى كهل ــلهرگه كۆم ــانلىقى، كىم ــڭ تارقاتق ــى كىملهرنى  قايس

ــلهن باشــلىق ــارلىقى، مۇناســىۋىتىنىڭ بى ــدىن كىمنىــڭ ب ــۇل قانچىلىــك بانكى  پ

 .ئىدى پاراڭالشماقتا قىزغىن ھهققىده ئالغانلىقى قهرز

 بىــر ئاجايىــپ خــۇددىي قــانجۇق تۇرســۇن دېــدى – ئاڭلىــدىڭالرمۇ، -

ــــى ــــدهك يېڭىلىقن ــــۆۋهنكى –. بايقىغان ــــدىكى ت ــــامنى ناســــىر مهھهللى  ك

 قايتۇرمايدىغانـــدهك پـــۇلنى ئالغـــان بانكىـــدىن خـــۇددىي شـــۇ تونۇيســـىلهرغۇ؟

ــۇر ــى25 بۇلت ــراقال مېڭن ــاپتىكهن بى ــل ئ ــاي بۇيى ــاپتۇ قايتۇرالم ــدىن. ق  بانكى

 توشــقاندىن مــۆھلهت بولمــاي ئــاخىرى. ســۈيلهپتۇ قېــتىم چــچهنه بىرىــپ ئــادهم

ـــيىن، ـــڭ كې ـــپ ئۇنى ـــۆججىتى بهرگهن يېزى ـــويىچه ھ ـــىدىن ب ـــا ئائىلىس  پۇلغ
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 دهيدىغۇ؟ كېتىپتۇ ئېلىپ نهرسىلهرنى يارايدىغان

ـــۇ - ـــقه مۇش ـــه نېســـى خهق ـــامرىكىنىمۇ بهرس ـــدۇ، ئېلىشـــتىن ئ  يانماي

ــۇڭالر ــىركامغىمۇ. جۇم ــۇلنى ناس ــېلىش پ ــال ئ ــش بىلهن ــۇ ئى ــى. چېقىپت  ھېلىق

 شــۇنىڭ يىرىمىــدا پۇلنىــڭ. قېچىپتــۇ ئېلىــپ قىــز ئــوغلى ئوقۇيــدىغان مهكتهپــته

 .گهپ قىلغان تويىنى

ـــۇنى - ـــۇ ئ ـــان، مهنم ـــاتتى گهپ – ئاڭلىغ ـــۇراپ ق ـــت ت ـــت،-غى  – غى

ـــالى ـــگهن ئاي ـــېكىجىن دې ـــقىالردىن م ـــاالمتىم باش ـــۇرۇق دهپ ق ـــان،-ئ  تۇقق

ـــاپتۇدهك نهرســـه تويلـــۇق ھهممىســـىگه قولۇملىرىنىـــڭ-خوشـــنا  بىچـــاره. ئ

ــانچه ناســىركام  قارىغــان ئېغىزىغــا ھازازۇلنىــڭ شــۇ يهنىــال بىلهنمــۇ قىلغــان ق

 .قوشۇلۇپتۇ ئىشالرغا بۇ ئامالسىز يۈتۈپ ئىچىگه ئهلىمىنى بىچاره. گهپ

 ئــۇزۇن ئــانچه تويــدىن ياراشــمىدىمۇ، ئــايىقى كىلىنىنىــڭ ئالغــان يېڭــى -

ــۆتمهيال ــوغلى ئ ــاش ئ ــىده قاتن ــدى ۋهقهس ــڭ .يارىالن ــى پۇلنى ــۇ يىرىم  يهرگه ش

 .قاپتۇ ئايرىلىپ نهرسىدىن ھهممه ھازىر بىچاره مانا. كهتتى

ـــازىرغۇ - ـــادهملهر ھ ـــدىن ئ ـــان بانكى ـــۇلىنى ئالغ ـــنى نهگه پ  ئېشلىتىش

ــمهي ــۇل بىل ــدىغانالر پ ــپ ئالى ــى كۆپىيى ــۇددىي. كهتت ــدىم ســهندىن مهن خ  قاالم

 ...ئادهم ئۆچىرهت ئالدىدا بانكىنىڭ قىلىپ دېگهندهك

 ...دېگىنه تېزىلغاندهك ئالدىغا كاۋاپچىنىڭ خۇددىي -

 ...تارقاتقاندهك نهرسه بىكارغا -

ـــۇالر ـــۇنداق ئ ـــاراڭالر ش ـــلهن پ ـــدا بى ـــراقتىن تۇرغان ـــايۇپ يې ـــر ئ  خېمى

ــدى ــۈن. كۆرۈن ــڭ بۈگ ــاتى ئۇنى ــانچه كهيپىي ــى ئهمهســتهك ياخشــى ئ ــۇ. قىالتت  ئ

 .كهلدى يېتىپ ئالدىغا دۇكان دهسسىگىنىچه لۇڭ-لوڭ يېنىغا ئىككى

 .كۆپچىلىككه ئۇ قىلدى ساالم – ئهلهيكۇم، ئهسسىالمۇ -

 بـــولغىلى تهييـــار تونـــۇر. كهتتىڭـــا كېچىكىـــپ بۈگـــۈن خېمىـــر، ۋۇي -

 .قالدۇق ساقالپ سېنىال. نهۋاق

 ئـــاز تـــۇرۇچنى خېمىـــر يهڭـــگهم ئاخشـــام قارىغانـــدا كېچىككىـــنىڭگه -

 .ئوخشىمامدۇ قويغان سىلىپ

ـــدا يـــاقهي، -  خېمىرتـــورۇچىنى يهرلىـــك ئۆزىمىزنىـــڭ بۇنىڭغـــا قارىغان

ــاي، ــاۋۇ ياراتم ــۇڭا. گهپ ســالغان ئېچىتقۇســىنى پاكىســتاننىڭ ئ ــۇنداق ش  مۇش
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 .قاپتۇ بولۇپ

 يهنه ســـېلىپ تـــازا تـــۇرۇچنى خېمىـــر يهڭگىمىـــز ئاخشـــام ئاڭلىســـام -

ــاي ــۇن ئېچىم ــڭ دهپ قالمىس ــلى ئۆزىنى ــۆينىكى ئهس ــلهن ك ــوراپ بى ــېچىچه ئ  ك

 .ىغۇدهيد ياتتى باستۇرۇپ ئاستىغا

 تــۇرۇپ قىلىــپ ۋاســته لهقهمنــى كــۈلكىلهرگه، بۇنــداق. كۆتۈرۈلــدى كــۈلگه

 يهنه باشــقا بــۇالردىن ئۇنىــڭ دېمىســىمۇ. كۆنــۈك ئــۇ قىلىشــالرغا چاقچــاق

 كــۈنلىرى ئۇنىــڭ بولغــاچقىال مۇشــۇالر دېيىلگهنــدهك باشــتا. بــار نېمىســى

ــك ــداق ئهگهر. مهنىلى ــدا ئۇن ــۇ بولمىغان ــاننىمۇ ئ ــاللىبۇرۇن دۇك ــاقىۋهتكهن ئ  ت

 .بوالتتى

ـــا ـــتى ئۇالردۇكانغ ـــايۇپ. كېرىش ـــام ئ ـــكه ئاخش ـــۈپ مهش ـــان كۆم  قويغ

ـــر ئوتلـــۇقنى ـــكه بى ـــپ چهت ـــدى ياخشـــى مهشـــنى ئېلىـــپ، ئايرى  ھهم تازىلى

 .سالدى كۆمۈر مهشكه ئهكىلىپ كۆمۈر كومۇرخانىسىدىن بۇلۇڭدىكى

 چېـــدىمىغان بۇرۇختۇمچىلىققـــا – ئهمـــدى، بولـــدى نـــېمه ماۋۇنىڭغـــا -

ـــۇن ـــانجۇق تۇرس ـــايۇپ ق ـــا ئ ـــاراپ خېمىرغ ـــدى، ق ـــتىنال – دې ـــېخىچه راس  ت

 .بۇ ئوخشىمامدۇ ئېچىمىغان

ــايۇپ ــتا ئ ــا ئاس ــپ كارىۋاتق ــۇردى كېلى ــا ده،-ئولت ــىدىن موخۇرك  خالتىس

ــدى ــلهن ئال ــر بى ــال بى ــا ت ــزى موخۇرك ــدى قهغى ــدىن ئال ــتىگه ئان ــا ئۈس  تاماك

ــېلىپ ــدىرىماي س ــدى ئال ــپ. يۆگى ــپ-قېنى ــى قېنى ــتىم ئىكك ــد قې  ىنتارتقان

 .تارتتى ئۇھ بىر چوڭقۇر كېيىن

ــىنى ھهي، - ــىلهر نېمىس ــۇ دهيس ــۇن ش ــڭ خوت ــدىلى خهقنى ــدۇ جى . بولمام

 ئــاتالپ مهھهلـله خوتۇننىـڭ بىزنىــڭ. دېـگهن قاتارچـاي بــۇ بولـدى پهيـدا نهدىـن

 :ئۇنىڭغا قىتىم نهچچه. كۆپ چايلىرى ئويناۋاتقان

ــا - ــاراپ ھالىمىزغ ــش ق ــى ئى ــېمه. قىاليل ــۇ ن ــاڭا قويۇپت ــچه س  يهرده نهچ

 :دېسهم ئويناپ چاي

ــــارىگۈل - ــــارىۋاي س ــــدا ق ــــاي يهرده بهش جىن ــــدىكهن، چ  مهن ئويناي

 چــــاي ئــــاتالپ مهھهلــــله شــــۇنداق ئهنه دهپ. بولۇپتــــۇ نــــېمه ئوينىســــام

ــدۇ ــر ھهپــتىال ئالــدىنقى تېخــى. ئويناۋاتى  مۇشــۇ. ئۇزاتقــان قىتىملىقىنــى بى

ــته ــده ھهپ ــر يهنه ئېچى ــدىكىلهر بى ــلهن مهھهللى ــان بى ــاي ئويناۋاتق ــۆۋىتى چ  ن
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 ياخشــى قېتىمدىكىــدىنمۇ ئالــدىنقى قېتىمقىســىنى بــۇ. كهپتــۇمىش ئۇنىڭغــا

 .سهتكهن يۈزىگه بولمىسا بىرهرمىش، قىلىپ

ــارى شــۇ. يــوق يۈزمــۇ بولغــۇدهك ســهت ئايالىڭــدىغۇ ســېنىڭ - ــوقى-ب  ي

 .چىراي ساپسىرىق

ــۇنى - ــر ئ ــالر بى ــۇ. دېمهڭ ــۇن مۇش ــڭ خوت ــلرىغا خهقنى ــرانمهن ئىش  .ھهي

ــا ــا تاالغ ــاقال، چىقس ــر ساپس ــۈن بى ــچه ك ــازار كهچكى ــارىالپ، ب ــاي ئ ــاپ چ  ئوين

 .ۋاي-ۋاييهي كهلسه ئۆيگه ھارمايدۇ،

ــدا - ــز قارىغان ــهندىن يهڭگىمى ــان س ــىمامدۇ؟ چېنىۋاتق ــۇ،-ئوخش ــۇ ش  ش

ــار بىــرگهپ ــدىم ب ــاننى يهڭــگهم ئاخشــام. دې ــايرىم يوتق  شــۇڭا گهپ، ســالغان ئ

 .كهپتىكهنده ئېغىر خېمىرغا سهن

 .تارتتى ئۇھ ئېغىر خېمىر ئايۇپ – قويۇڭالر، بولدى -

 كىرىــپ بىــرى ئىســىملىك قاســىم مهھهللىلىــك مۇشــۇ دۇكانغــا ئارىــدا شــۇ

 .كهلدى

ــۇ – ئېشــهك، كهل - ــا ئ ــپ كىرىشــىگىال دۇكانغ  ئۈلگــۈردى قىلىــپ تهكلى

 ئوخشـــىمامدۇ تويغـــان ئهمـــدى قورســـىقىڭ قارىغانـــدا –. قـــانجۇق تۇرســـۇن

 .سېنىڭ

ــدا - ــارمۇ، گهپ بۇنىڭ ــىممۇ – ب ــالال قاس ــۈردى، دهرھ ــدا – كهلت ــر يول  بى

 ۋاقتىــدا دهپ ســالماي مېڭىــپ ئىزىــدىن شــۇنىڭ قالغــان ئــۇچراپ قــانجۇق

 .كىلهلمىدىم

 قارىســاڭ مۇشــۇالرغا تــوۋا،. كۆتۈرۈلــدى كــۈلگه قىــتىم بىــر يهنه دۇكانــدا

 ســىرتتىن ئهگهر. قالىســهن دهپ يــوقمىكىن ئــادهم يــوق لهقىمــى يېزىــدا بــۇ

ــرهرى ــپ بى ــى كېلى ــزدهپ بىرىن ــا ئى ــى قالس ــه لهقىمىن ــدۇ بىلمىس ــۇ. تاپالماي  ب

 .بار لهتىپه بىر قىززىق شۇنداق يېزىدا توغۇرسىدا

ــده »ئىنقىالبــى زور مهدىنىــيهت« ــادهم ھهمــمه مهزگىللىرى  ئۆزىنىــڭ ھهتتــا ئ

ـــىدىنمۇ ـــدىغان سايىس ـــۇپ قورقى ـــان بول ـــاغالر قالغ ـــكهن چ ـــر. ئى ـــى بى  يىل

 ئـــۇالر. چۈشـــۈپتۇ خىـــزمهتكه يېزىالرغـــا ركـــادىرال تۈركـــۈم بىـــر شـــهھهردىن

ـــرنهچچه ـــۈن بى ـــپ ك ـــى ئايلىنى ـــۈرۈپ خىزمهتلهرن ـــدىن تهكش ـــيىن بولغان  كې

. كهپتـــۇ ئېلىۋالغۇســـى قاپـــاق بىرىنىـــڭ ئارىـــدا شـــۇ. بولۇپتـــۇ قايتمـــاقچى
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 .»دورېمىش كېسهلگه تاتلىق« ئۇرۇقى قاپاقنىڭ قارىغاندا ئاڭالشالرغا

ـــۇ ـــادىر ئ ـــله ك ـــارىالپ مهھهل ـــپ ئ ـــپ كېتى ـــريهرده بىرى ـــان بى  ئولتۇرغ

 .سوراپتۇ كېشىدىن بىرنهچچه

 .بوالر تاپقىلى قاپاق قهيهردىن -

 ئىكهنلىكىنــــى كــــادىر قــــاراپ تۇرقىغــــا كىشــــىنىڭ بــــۇ ئــــۇالر

ــتۇرۇپتۇ ــۇ ده،-جهزىملهش ــك ش ــاق« مهھهللىلى ــك »قاپ ــر لهقهملى ــىنىڭ بى  كىش

ـــۆيىنى ـــىتىپ ئ ـــۇ كۆرس ـــى. قويۇپت ـــاقمۇ ھېلىق ـــۇدۇلال كادىرچ ـــۇ ئ ـــۆيگه ش  ئ

 .كېرىپتۇ

ــر قارىســا ــپ كىشــى بى ــان ئاغرى ــدا. ياتق ــالى يېنى ــان ئاي ــكهن ئولتۇرغ . ئى

 :ئايالدىن كادىرچاق

ــدىكىلهردىن - ــام مهھهللى ــىلهرنىڭ سورىس ــده س ــاق ئۆي ــار قاپ ــكهن ب . ئى

 .ئىدىم دېگهن ئاالي بىرنى بولسا

 .قايتۇرۇپتۇ جاۋاپ دهرھالال ئايال بىلگهن ئهسلىسىنى ئېشنىڭ

ــىز نېمىســىنى - ــام دهيس ــل ئۇك ــاق بۇيى ــازا قاپ ــال – ئوخشــىمىدى، ت  دهپ

ـــپ ـــان ئاغرى ـــۇ كۆرســـىتىپ يولدىشـــىنى ياتق ـــڭ-دهپت ـــوڭى قاپاقالرنى  ئهنه چ

 .پىشمىدى تېخى كىچىكلىرى ياتىدۇ، مىجىلىپ

ــى ــادىر ھېلىق ــېمه دهرھــال ك ــزدادىن چۈشــۈنۈپتۇ، ئىكهنلىكىنــى ئىــش ن  ئى

 .كىتىپتۇ چېقىپ ئۆيدىن بولۇپ ئۆلگۈدهك

ــاۋۇ ــيىن دۇكانغــا م ــرگهن كې ــرمهيال ياشــقا35 قاســىممۇ كى ــۆت كى ــتىم ت  قې

 چىرايلىـــق ئهنهشـــۇ ئۇنىڭغـــا ئايـــالى ئالغـــان قىـــتىم ئـــاخىرقى. ئۆيلهنـــدى

 يېنىــپ بىرىــۋالغىنچه بىــر ئــۆيىگه قىلىــپ، ھهدىــيه لهقهمنــى دېــگهن »ئىشــهك«

ــدى ــا. كهلمى ــى-ئات ــانچه ئانىس ــىمۇ ق ــۇ قىلس ــچه ئ ــى قىل ــدى كهلگىل . ئۇنىمى

ــېمه ــش ن ــۇ ئى ــدى ئىكهنلىكىنىم ــيىن. دېمى ــر كې ــتىغا بى ــىچه دهپ دوس  بېرىش

 بولـدى يوقـاتقىچه ھوشـىنى ئايـالى ئىشـهك مـاۋۇ بولغانـدا بىلـله بىـلهن قاسىم

ــۇنىڭ. قىلماســمىش ــلهن ش ــالى بى ــڭ ئاي ــۇ ئۇنى ــايۋانى ب ــا ھ ــدىماي قىلىقىغ  چې

ــــكهن يامــــانالپ ــــكهن كهت ــــڭ. ئى ــــده پاختىنى  ســــاقلىغىلى چــــوغنى ئىچى

ــدهك ــۇ بولمىغان ــۇ ب ــزال گهپم ــگه تى ــدى مهھهللى ــۇنىڭ. تارال ــلهن ش ــىم بى  قاس

 .قالدى بولۇپ ئىگىسى لهقهمنىڭ چىرايلىق بىر مۇشۇنداق
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ــېمه قاســىم ھه، - ــېڭىلىقالر ن ــار، ي ــايۇپ ســورىدى – ب ــۇنجى خېمىــر ئ  ت

 .باشالپ گهپ بىلهن ئالدى قىتىم

 جاھاننىـــڭ – قاســـىم، دېـــدى – ئايالنســـۇن، ســـىلهردىن يـــېڭىلىقالر -

 .يهرگه بۇ كهلدىم ئاڭلىغىلى سىلهردىن نىيېڭىلىقى

ــۇ - ــن يهرگه ب ــۇراپ ســورىدى – زادى، كېلىشــىڭ نهدى  –. غىــت-غىــت ت

 قاترايـــدىغان تـــوال ئـــۆيىگه قاســـىمكامنىڭ بۇيـــان يېقىنـــدىن ئاڭلىســـام

 كــۆزۈڭ ســهتىڭىگه چىرايلىــق ھېلىقــى قاســىمكامنىڭ يــاكى. دهيــدۇ بولىۋالــدى

 چۈشتىمۇ؟

ــدى - ــۇراپ ئهم ــۇ پ ــى ش ــهنده، يهرن ــۇ تېپىپس ــهتهڭمۇ ئ ــرى س ــرىگه قى  بى

ــپ ــازا تېگىۋىلى ــرىككهن ت ــۇڭا. گهپ زى ــڭ ش ــاۋۇ بىزنى ــىمنىڭ م ــى قاس  داڭقىن

 .گهپ كهلگهن باققۇسى سېلىپ بهگگىگه ئاڭالپ

 ئۆڭـــدى دهرھـــالال – كهتـــتىڭالر، ئېلىـــپ نهگه گهپنـــى بولـــدى ھـــاي -

 بهرســـهڭ تازلىشـــىپ قـــارالرنى ئۆگزىـــدىكى قاســـىماخۇنكام شـــۇ – قاســـىم،

ــگهن ــلهن شــۇنىڭ دې ــر بى ــۈن نهچــچه بى ــال ئۇنىــڭ ك ــازىاليمهن قوراســىنىمۇ م  ت

 .قالدىم بىرىپ دهپ

ــدا - ــۆز قاســىمكام قارىغان  يىرىنــى ياتىــدىغان ئىشــهكلهرنىڭ ئۆيىــدىكى ئ

ــاڭا ــىتىپ س ــدىن كۆرس ــوت ئېچىڭ ــراي ئ ــۇ چىقى ــدى – ده،-دهپت ــۇن دې  تۇرس

 .قانجۇق

 رنـــــىبى بۆرىـــــدىن قـــــانجۇقى بىـــــر قاســـــىمكامنىڭ شـــــۇنداق، -

 گۇينىـــڭ بـــۇ ماڭـــا كېلىـــپ ئـــاچچقىقى قاســـىمكامنىڭ كۈچـــۈكلهپتىكهن

 شـــۇنى بولـــدى كـــۈن نهچـــچه ئىـــدى دېـــگهن بهرســـهڭ تىپىشـــىپ ئاتىســـىنى

 .ئىزدهۋاتىمىز

 .كۆتۈرۈلدى كۈلكه يهنه دۇكاندا

 ئـــۆز تـــايىنلىق كۆرگهنســـهن، خوتـــۇنىنى چىرايلىـــق ھېلىقـــى ئۇنىـــڭ -

 .ساڭا بهرگهندۇ ئېتىپ تاماق بىلهن قولى

. تۇرىــدۇ يــوقتهك ھــالى بىــلهن ئىشــالر ئۇنــداق خېنىمىنىــڭ ئــۇ ئۇنىــڭ -

 كومپىيـۇتىر دهيـدۇ نـېمه ھېلىقـى چىرايلىـق ئـۇ كىرسـهم ئـۆيگه كېتىـپ مۇزالپ

 .قىلىۋىتىپتۇ گهپ ئولتۇرۇپ، ئالدىدا شۇنىڭ دهمدۇ
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ــگه - ــۇ گهپ كىم ــىدىن. قىلىۋىتىپت ــدۇ كاللىس ــۇ كهتمىگهن ــهتهڭ، ئ  – س

 .قوشتى ئاۋاز تهڭال قالغانالر

ــۇ - ــۇ ش ــلهپته مهنم ــۇ دهس ــال ب ــده ئاي ــپ ئۆي ــىدىن ئولتۇرۇۋىرى  كاللىس

ـــكهن ـــويالپ دهپ ئوخشـــايدۇ كهت ـــاپتىمهن ئ ـــر. ق ـــدا بى  ســـهل بېشـــىمنى چاغ

ــۈرۈپ ــالال قارىســام، كۆت ــى يائ ــۆردۇم نېمىن ــى دېمهمســىلهر، ك  نهرســىنىڭ ھېلىق

 .تۇرىدۇ ئهكبهر بالىسى كهتكهن ئوقۇشقا شهھهرگه قاسىمكامنىڭ ئىچىده

ــا ۋاي - ــهك، ماڭ ــۇراپ – ئىش ــت ت ــت-غى ــالال غى ــاقتى، پهش دهرھ  – ق

ــو ــات پ ــه ئ ــۇنچىمۇ دېس ــهنهي، ش ــۇ ئاتامس ــداق ئ ــپ قان ــڭ قىلى ــگه ئۇنى  ئىچى

 .ئىچىگه شۇنىڭ پاتامدۇ ئادهم بىر سۈرۈك پۈتۈن. كىرىۋالىدۇ

ــقىلىپ - ــۇ ئىش ــدىم مهنم ــۇ. بىلمى ــۇددىي ئهكبهرم ــت خ ــدهكال راس  ئادهم

 .قىلدى گهپ ئۇنىڭغا دهپ ھه ئانىسىمۇ. قىلۋاتىدۇ گهپ تۇرۇپ كۈلۈپ

ــاخىر - ــان ئ ــدۇ زام ــېمه بولىۋاتام ــدا. ن ــۇ قارىغان ــانگۈلمۇ ب ــوش رهيھ  ب

 .ئهتىۋاراليدىكهنده ئۇنى قاسىمكام شۇڭا. جۇمۇڭالر ئهمهسكهن ئادهم

ــۋهتته - ــده، ئهل ــدا ئۇنىــڭ قاســىمكام ئهتىۋاراليدى  ئۇيقۇســى ياتســىمۇ يېنى

 ھى ھى ھهقىچان كهلمهس

ـــۇ ـــۇپ گهپ ش ـــۈن بول ـــدىال بىرك ـــده ئىچى ـــى مهھهللى ـــر يېڭ ـــاراڭ بى  پ

 .تارقالدى

 

6 

 

ــاراڭ دوســت ئــۈچ ــتىگه ئىككىنچــى كىنوخانىنىــڭ ســالغاچ پ . چىقتــى قهۋى

 باشـــقىچه زىننهتلىنىـــپ قايتـــا يېڭىـــدىن ھـــازىر قهۋىتـــى بـــۇ كىنوخانىنىـــڭ

ــــكه ــــرگهن تۈس ــــۇپ، كى ــــا، بول ــــۇق تورخان ــــانه، ئېلىكتۇرۇنل  ئويۇنچۇقخ

 .ئىدى كۆپ بهكمۇ ئادهم سهپلهنگهن، قاتارلىقالر بىليارتخانه

 ئورۇنــدۇقتا بىــر كېلىــپ يېنىغــا ئويناۋاتقانالرنىــڭ بىليــارت ئــۈچهيلهن

ــۇردى ــر. ئولت ــدىن بى ــا تال ــپ تاماك ــتى چىقىرى ــۇنىڭغىچه. تۇتاشتۇرۇش ــر ئ  بى

 .بولدى ئوينىماقچى بىليارت مهردان بىلهن ئهسقهر. بولدى بىكار ئۈستهل

ـــد - ـــاغىنىلهر ىبول ـــىلهر ئ ـــاچ س ـــۇرۇڭالر ئوينىغ ـــام مهن ت ـــلهن ئاپ  بى
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 .ئهكبهر دېدى –. كىرهي سۆزلىشىپ

 .سۆزلهشكىن يهردىال مۇشۇ تېلىفۇن، مانا بولسا سۆزلهشكىڭ -

 قىلىـــپ، ھهييـــارلىق مهردان دېـــدى – بىلمهمســـهن، تېخـــى ســـهن ۋاي -

 .كۆرۈشىدۇ توردا بىلهن ئانىسى ئهكبهر بىزنىڭ –

ــــداق - ــــدا دهڭــــالر، مۇن ــــوش يېزىلىقالرنىمــــۇ قارىغان  چاغلىســــاق ب

 .بولمىغۇدهك

 تورخانــا بــۇ. كهتتــى كىرىــپ تورخانىغــا جايالشــقان تهرهپــكه ئــوڭ ئهكــبهر

 الھىـــيلهنگهن ئاالھىـــده قارىغانـــدا تورخانىالرغـــا باشـــقا ئىچىـــدىكى شـــهھهر

ـــۇپ، ـــلىھهلىرىمۇ بول ـــۇق ئهس ـــدى تول ـــكه. ئى ـــورۇنالردىن يهك ـــقا ئ  يهنه باش

ـــۇق ـــۇقالر-ئاش ـــۆيلىرى، مهش ـــارام ئ ـــېلىش ئ ـــۆيى ئ ـــان، تهسســـى ئ  قىلىنغ

 .بارئىدى پۈكهيلىرىمۇ ساتىدىغان يېمهكلىك مهخسۇس

ــا ئهكــبهر ــاردى ئورنىغــا يــېغىش پــۇل تورخان -17 چىرايلىــق يهرده ئــۇ. ب

 .قىلىۋاتاتتى مۇالزىمهت قىز بىر ئهتراپىدىكى ياشالر 18

 رانالئا ئهكبهر دېدى – ئىدىم، چىقماقچى تورغا مهن -

ــان تورخــانىمىز ھــازىر ئاچقۇزامســىز؟ مــۇالزىمهت ئــايلىق -  ھېيتنــى قۇرب

ــدىن ــرىكلهپ، ئال ــارلىق تهب ــار ب ــتالر تورخۇم ــۈن دوس ــۇنداق ئۈچ ــى مۇش  ياخش

 .چىقاردى پۇرسهتنى

 .ئهكبهر سورىدى قىزىقىپ – ئهمدى، مۇالزىمهت قانداق بۇ -

ـــىز - ـــدى س ـــلهن ئال ـــزگه بى ـــىز، ئهزا بى ـــۇش ئهزا بولىس ـــى بول  ھهقق

ـــدى تېزىمالنســـىڭىزال بىـــلهن كىملىكىڭىـــز پهقهت. ئېلىنمايـــدۇ  ئانـــدىن. بول

ــۈهن50 ــۇل ي ــىز پ ــۇ. تاپشۇرىس ــۇل مۇش ــلهن پ ــر بى ــاي بى ــىز ئ ــا ھهقس  تورغ

 .مهيلى چىقسىڭىزمۇ تورغا سائهت قانچه بىركۈنده. چىقااليسىز

ــــۇچى، مهن - ــــبهر – ئوقۇغ ــــتىنى ئهك ــــۋهتتى، راس ــــڭ – ئېيتى  مېنى

 .يوق پۇرسىتىم چىقىش تورغا ئۇنداق

 بولغــۇدهك، ياخشــى تېخىمــۇ بولســا ئۇنــداق ياخشــى، دېــگهن نــېمه ۋاي -

 ســـــىز. ئوقۇغـــــۇچىالر كـــــۆپچىلىكى زور كىرىـــــدىغانالرنىڭ يهرگه بـــــۇ

ـــڭ ـــهمبه،. ئاچقۇزۇۋىرى ـــهمبه ش ـــده يهكش ـــىز كهلگهن ـــدىن. ئىشلهتمهمس  ئۇن

 ېلىــپئ ئېچىملىكنــى ســوغۇق خالىغــان ئــۆزىڭىز قىــتىم بىــر كۈنــده بىــر باشــقا
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 .ئىچهلهيسىز

ــبهر ــارتۇقچه ئهك ــىپ ئ ــنى تالىش ــايال ئولتۇرۇش ــى خالىم ــۇندى كىملىكىن . س

ــداق قىزمــۇ ــۈپ ئىشــالرغا بۇن ــدهك ئۈگۈن ــر كهتكهن ــدا بى ــۇن قولى ــلهر تېلىف  كىم

ــدۇر ــدا بىــر يهنه سۆزلىشــىپ، بىلهن  نومــۇرىنى كىملىــك ئۆزىنىــڭ خــۇددىي قولى

ـــۈتتى ئىشـــالر بىردهمـــده. كىرگۈزۋاتـــاتتى كىرگۈزۋاتقانـــدهك ـــۇلنى قىـــز. پ  پ

 :ده-بهردى كارتا دانه بىر ئۇنىڭغا ئېلىپ

ـــارتىنى - ـــى ك ـــاقالڭ، ياخش ـــلهتمىگهنده س ـــزگه ئېش ـــىڭىز بى  قايتۇرس

 .قويدى قوشۇپ دهپ – بولىدۇ،

ــــبهر ــــى ئهك ــــى كهين ــــر تهرهپتىك ــــا بى ــــپ ئورۇنغ ــــۇردى كېلى . ئولت

ـــۇتىرنى ـــپ، كومپىي ـــڭ قوزغىتى ـــوت ئۆزىنى ـــوت-ك ـــۇرىنى ك ـــۈزۈپ نوم  كىرگ

 بىـلهن ئىكـران ئانىسـىغا ئهكـبهر. ئىـكهن بـار تـوردا ئانىسـىمۇ دىـمهك،. ئاچتى

ــىش ــۇرى سۆزلىش ــى ئۇچ ــراق. ئهۋهتت ــى بى ــتىن قارش ــۇل تهرهپ ــانلىق قوب  قىلغ

 .كهلمىدى ئۇچۇرى

ـــۇ ـــا ب ـــېمه ئاپامغ ـــدۇ، ن ـــدا بولغان ـــقا قارىغان ـــش باش ـــان ئى  قىلۋاتق

ــۇ ئويلىــدى دهپ »ئوخشــايدۇ ــردهم بىــلهن شــۇنىڭ. ئ ــ باشــقا بى ــۇنالرنى ربى  ئوي

 قىلغــانلىق قوبـۇل قىـتىم بـۇ. ئهۋهتتــى ئۇچـۇر قايتـا يهنه كېـيىن ئوينىغانـدىن

 .كهلدى ئۇچۇرى

 .ئهكبهر دېدى – ئهكبهر، مهن بۇ ئاپا، -

 بولـــۇپ بىـــلهن ئىـــش بىـــر باشـــقا – ئهكبهرمۇســـهن، بـــاالم ۋاي -

ـــاپتىكهنمهن ـــدهك دهپ ســـهن قارىســـام كىرىـــپ. ق  رامكـــا ھېلىقىـــدهك بهرگهن

ــدۇ چېقىــپ  شــۇ دائىــم. كۆرۈنمىــدىڭ ســهن باسســام يهرنــى دېــگهن ســهن. تۇرى

 ئىــش بىــر ئهكــبهرگه بىــلهن شــۇنىڭ. كۆرۈنهتتىــڭ ن ســه باسســام يهرنــى

 .تۇراتتىم ئهنسىرهپ دهپ بولمىغاندۇ

ــر مهن شــۇ - ــانچه بى ــتىم ق ــۇر قې ــۇل ســهن قىلســام ئۇچ ــدىڭ قوب . قىلمى

 .ئىدىم ئولتۇرغان ئويناپ ئويۇن باشقا شۇڭا

ــاالم، ۋاي - ــهن ب ــده نهده، س ــداق كهينىڭ ــۆپ نېمان ــادهم ك ــۇ، ئ ــزالر ئ  قى

 نېمه؟ قىالمدۇ باردهك

 .كىرىدۇ ئادهملهر شۇنداق يهرگه بۇ تورخانا بۇدېگهن ئاپا، -



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 27 - 

ــاالم، - ــداق ب ــادهم ئۇن ــۆپ ئ ــرمه، يهرگه ك ــىرهپ كى ــدىكهنمهن ئهنس . قالى

 .ئۇ ئهمهسقۇ يهر كۆرۈدىغان دائىم سېنى

ــۈن - ــالىالر بۈگ ــلهن ب ــا بى ــان بازارغ ــۇ. چىقق ــېنى ش ــۈم س ــپ كۆرگ  كېلى

ــۇيهردىن ــان ب ــدىم چىقق ــدى. ئى ــا بول ــوش ئاپ ــا خ ــاالم دادامغ ــتقىن س  مهن. ئېي

 ئېلىــپ ئــاغىنهمنى قــانچه بىــر راســت ھه. چــېقىمهن ئــۆيگه ھهپــتىلهرده كــېلهر

 .قويۇڭالر قىلىپ تهييارلىق ياخشىراق چېقىمهن،

 ...خوش ئامهنهت، خۇداغا باالم، ماقۇل -

 ئوينىــدى ئويۇنچــۇق ئــاز بىــر بولــۇپ، سۆزلىشــىپ بىــلهن ئانىســى ئهكــبهر

 بىــلهن ر ئهســقه. چىقتــى يېنىغــا دوســتلىرىنىڭ تاقــاپ، كومپىيــۇتىرنى ئانــدىن

 ئېلىكتۇرۇنلـــــۇق ئايلىنىــــپ، ئهكــــبهر. ئىــــدى يهردهيــــوق ئــــۇ مهردان

ــا ــردى ئويۇنچۇقخانىغ ــۇ. كى ــى ئ ــۇ ئىككىس ــازا يهرده ئ ــپ ت ــا قىزىقى  پىرقىراتم

ـــۇن ـــاتتى ئوي ـــقهرنىڭ. ئويناۋات ـــدا ئهس ـــر ئالدى ـــۇنچه بى ـــۇل م ـــۇراتتى پ . ت

 .قىالتتى ئۇتقاندهك ئۇ قارىغاندا

 .ئهسقهر دېدى – ئوينايلى، بىرلىكته ئهكبهر، كهل -

 . .بىلمىسهم ئۇيناشنى مهن -

ــاداش ۋاي - ــۇ ئ ــتىم، مهنم ــدى – بىلمهيت ــۇنى مهردان دې ــۇرۇپ، ئ  قىزىقت

 .كهتتىم بولۇپ ئۇستا بىردهمدىال قويىۋىدى ئۈگۈتۈپ ئهسقهر مانا –

ــۇنىڭ ــلهن ش ــقهر بى ــبهرگه ئهس ــداق ئهك ــنى قان ــۈگهتتى ئويناش ــتا. ئ  باش

ــبهر ــهل ئهك ــدى س ــوللىرى. قىينال ــرهپ ق ــارنىمۇ تىت ــوغرا ش ــلىيالمىدى ت . تاش

ـــقه ـــۇالرنى ر ئهس ـــا ئ ـــتۇرۇپ ئويۇنغ ـــۇپ كىرىش ـــىرتقا مهن« قوي ـــپ س  چېقى

ــرهي ــنچه »كى ــر دېگى ــائهت بى ــاپ س ــى يوق ــر. كهتت ــدا بى ــۇ چاغ ــۆزلىرى ئ  ك

ـــقان ـــدا خۇمارالش ـــپ ھال ـــدى كىرى ـــدۇققا ده،-كهل ـــۆزىنى ئورۇن ـــالپ، ئ  تاش

 .ئولتۇردى

ــــدى نــــېمه ســــاڭا - ــــۇپ يۈگۈرگهنــــدهك ئۇزۇنغــــا ئهمــــدى، بول  بول

 .مهردان سورىدى-كېتىپسهنغۇ؟

ــنىمه - ــدى ھېچ ــۇ، بولمى ــر ش ــاغىنهم بى ــلهن ئ ــكىلى بى ــان كۆرۈش . بارغ

 .قالدىم ھېرىپ سهل كهلگۈچه

 بـۇ ئهكـبهرلهر باشـالپ ھهپتىـدىن شـۇ. قـايتتى ئوينـاپ ئـاز بىـر هنهي ئۇالر
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 ئــۇالر كېلىشــىده قىــتىم تــۆتىنچى. بولــدى بولــۇپ خىرىــدارى دائىملىــق يهرنىــڭ

 .چىقتى قهۋهتكه ئىككىنچى ئۇدۇلال يهنه

 پــۇلنى بولــۇپ، بــالىالر ئۆســكهن ئهركه تولىمــۇ ئائىلىرىــده دوســت ئــۈچ بــۇ

ـــاي ـــى ئايىم ـــىنىڭال. خهجلهيتت ـــده ئۈچىلىس ـــڭ ئائىلىس ـــۇقى ئانىلىرىنى  ھوق

ــۇپ، ئۈســتۈن ــا. قىالاليتتــى ئىشــنى خالىغــان ئــۇالر بول ــته تــۆت مۇشــۇ مان  ھهپ

ـــده ـــبهر ئىچى ـــۇ ئهك ـــر م ـــۇنچه بى ـــۇلنى م ـــى پ ـــدىغان، ھېلىق  يهنه پىرقىراي

 ھهدېســـــىال ئـــــۇ. بهردى ســـــېلىپ ئويۇنچۇقالرغـــــا بىـــــر ئاللىقانـــــداقتۇر

ـــدىكىلهرگه ـــداقتۇر ئۆي ـــر قان ـــا بى ـــارلىق ئىمتىھانالرغ ـــش، تهيي ـــاپ قىلى  كىت

 ئۇنىــڭ رهيھــانگۈل بىــلهن قاســىماخۇن. قىلــدى بــاھهنه دېگهنالرنــى ســېتىۋىلىش

 بولۇپتــۇدهپ چــوڭ ئهمــدى بــالىمىز. بولــدى خوشــال تولىمــۇ ئىشــىدىن بــۇ

. بــار نېمىســى باشــقا ئهكــبهردىن دۇنيــادا بــۇ ئۇالرنىــڭ دېمىســىمۇ. پهخىرلهنــدى

ــانگۈلمۇ ــۇ رهيھ ــا ب ــ يۇرتق ــزدهي ات،ي ــه ئى ــۇ دېس ــى بىرم ــوق يېقىن ــا. ي -ئات

 ئــۇ بولــۇپ، ئىنىســى بىــر قاســىماخۇننىڭ. قىلغــان قــازا بــۇرۇنال ئانىســى

 يىـــراق ئـــارىلىق ئىزدهشمىســـه بىـــر يىلـــالردا. ئىـــدى شـــىنجاڭدا جهنـــۇبىي

 بـــارلىقى، ئۇالرنىـــڭ شـــۇڭا. ئىزدىشـــهلمهيتتى قويـــۇپ ئـــۇنچه بولغـــانلىقتىن

ــاپقىنى ــۇ ت ــر مۇش ــال بى ــڭ ت ــدى بالىنى ــۇ. ئى ــېمه ئ ــه ن ــار بىرىشــكه دېس  تهيي

 .ئىدى

ــۈچ ــۇ دوســت ئ ــتىم ب ــاز قى ــدى ئويۇنچــۇق بىرئ ــدا. ئوينى ــقهر بىرچاغ  ئهس

 قىلىــپ ئامــالالر بىــر كهلگهنــده قىــتىم ھهر ئــۇ. بولــدى چىقمــاقچى ســىرتقا يهنه

 .كىتهتتى يوقاپ ئارىلىقتا مۇشۇنداق

 .مهردان بىلهن ئهكبهر دېيىشتى –. چىقايلى بىلله بىزمۇ -

 ئويالنغانـــدىن ئـــاز بىـــر ئهســـقهر دېـــدى – كىـــرىمهن، ھـــازىرالر مهن -

 بوالمدۇ؟ چىقايلى كۆرۈپ كىنو بىرلىكته بىز بولۇپتۇ – كېيىن،

 .چۈشۈشتى قهۋهتكه تۆۋهندىكى بىرلىكته ئۇالر

ـــهن - ـــم س ـــزدىن دائى ـــۇرۇن بى ـــو يوش ـــده كىن ـــڭ. كۆرهتتىڭكهن  بۇنى

 – يه،-كىنوالرمـــۇ ھېلىقىـــدهك يـــاكى. ئهمـــدى بـــار نېمىســـى يوشـــۇرغىدهك

 .بىلهن ھهييارلىق مهردان دېدى

 كۆرىـــدىغان كىنـــو – قـــاچۇرۇپ، ئـــۆزىنى ئهســـقهر دېـــدى – يـــاقهي، -
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 ئــۇ. ئىــدى ئىــش باشــقا. كىــرمهمتىم بىــرگه بىــلهن ســىلهر بولســا ئىــش

 :قاراپ ئايالغا بىلهتچى

 .دېدى – بىرىڭ، ئۈچنى بىلهتتىن بىزگه ھهده قېنى -

 ئهســـقهرگه ئـــۇ بولـــۇپ، ئايـــال قالغـــان تاقـــاپ ياشـــالرغا 40 بىلهتچـــى

ــر ئالىيىــپ ــدىن بى ــيىن قارىۋهتكهن ــتىن كې ــۈچنى بىلهت ــبهر. بهردى ئ  بهرگهن ئهك

ـــارتۇقىنىمۇ پۇلنىـــڭ ـــدى ئ ـــدى« ئهســـقهر. قايتۇرمى ـــدهك »بول  قىلىـــپ دېگهن

 .كهلدى كىرىپ كىنوخانىغا ئاستا ئۇالر. قارىدى دوستلىرىغا

ــا ــاراڭغۇ ئىچــى كىنوخان ــادهم كىــرگهن ســىرتتىن بولــۇپ قاپق ــا ئ  دهرماللىقق

ــى ــا ھېچنىمىن ــايتتى ئىلغ ــدا. قىاللم ــر ئىكران ــڭ بى ــر ئايالنى ــى بى ــا ئهرن  قولىغ

 ئايالنىـــڭ ھېلىقـــى ئوغۇلنىـــڭ بىـــر قىـــز بىـــر قوغالۋاتقـــان، ئېلىـــپ چهيـــدۇ

ـــدىن ـــراپ كهينى ـــۇرۇپ ۋارقى ـــان ت ـــاتتى كۆۈرۈنىشـــى يۈگرهۋاتق ـــز. چىقىۋات  بى

ــازدىن ــيىن ئ ــڭ كې ــۆزى ئۇالرنى ــۇ ك ــا ب ــدى موھىتق ــۇندىال. كۆن ــدىكى ش  ئهتراپى

ــمه ــه ھهم ــكه نهرس ــلىدى كۆرۈنىش ــانه. باش ــى كىنوخ ــپهي ئىچ ــهكلىده پهلهم  ش

ــقان ــۇپ ئورۇنالش ــارا بول ــارا-ب ــۇرىالپ ب ــاراتتى يوق ــۇالر. ب ــتى ئ ــكه ئۈس  تهرهپ

 كىشــىلىك ئــۈچ كىشــىلىك، ئىككــى ئورۇنــدۇقالر ئۈســتىده ئهڭ. ماڭــدى قــاراپ

ـــپ ـــيلهنگهن قىلى ـــۇپ، الھى ـــتىد يهنه بول ـــك هئۈس ـــۆيلهر كىچى ـــاردهكمۇ ئ  ب

 ئهكــبهر. ئولتــۇردى كېلىــپ ئورۇنغــا بىــر كىشــىلىك ئــۈچ ئــۇالر. قىالتتــى

ــۇندىال ــدىغا ش ــدى ئال ــۇنچه. قارى ــوڭ ش ــڭ چ ــده كىنوخانىنى ــادهم ئىچى ــوق ئ  ي

 .ئىدى يوق ئادهم ئورۇنالردابىرمۇ كىشىلىك بىر ئالدىدىكى بولۇپمۇ. ئىدى

 

 .بىلهن ھهيرانلىق ئۇ دېدى – يوققۇ، ئادهم كىنوخانىدا بۇ -

ــدۇ، ئارقىــدا ئوخشــاش بىــزگه ئاساســهن كورىــدىغانالر كىنــو -  – ئولتۇرى

 .چۈشۈنىكسىزال ئهسقهر دېدى

 ئورۇنــدۇققا يېنىــدىكى ئۇالرنىــڭ ئارىــدا شــۇ. كــوردى كىنــو ئــاز بىــز ئــۇالر

ــا. ئولتــۇردى كېلىــپ قىــز ئــۈچ . قىالتتــى ئاشــقاندهك لهردىــن25 ئــۇالر قارىماقق

 .قويدى لېڭشىتىپ بېشىنى قاراپ ئۇالرغا ئهسقهر

 .مهردان سورىدى – تونۇمسهن، ئۇالرنى سهن -

ـــن مهن - ـــۇيمهن نهدى ـــۇ. تون ـــانتى ش ـــاراپ قارىغ ـــدۇم ق ـــى. قوي  مهيل
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 .بوالتتى نېمه قارىغانغا ئهمهسمۇ؟

 .كهلدى يېنىغا ئۇالرنىڭ بىرى قىزالردىن چاغدا بىر

 ئـــۇ-دۇق؟كورمهمـــ كىنـــو بىـــرلىكته پاراڭالشـــقاچ بىـــردهم يېگىـــتلهر -

 .قويدى قىسىپ كۆزىنى قاراپ ئهسقهرگه

ــۇالر. دهرھالالقوشــۇلدى ئهســقهرمۇ ــۇپ بىــر ئىككىــدىن ئ ــدا ئــۈچ بول  ئورۇن

ــۇردى ــبهر. ئولت ــدىكى ئهك ــدۇقتا ئوتتۇرى ــر ئورۇن ــز بى ــلهن قى ــوڭ بى ــده ئ  تهرىپى

 .ئولتۇردى بىلهن قىزالر ئهسقهر تهرىپىده سول مهردان،

 .ئهكبهردىن قىز ھېلىقى سورىدى – ئىسمىڭىزنېمه، -

 .ئارانال ئهكبهر دېدى – ئهكبهر، -

ـــداق - ـــدا دهڭ مۇن ـــىلهر قارىغان ـــۇچى س ـــىلهر ئوقۇغ ـــا. ئوخشايس  ماڭ

 بۇنــدىن راھىــله، ئىســىمىم مېنىــڭ قالــدۇق، تونۇشــۇپ ياخشــى ئهكــبهر قــاراڭ

 بوالمدۇ؟ ئۆتهيلى ئارلىشىپ كېيىن

 ئىشــالرنىڭ نــېمه ئــۇ. ئىــدى يــوق مــادارى دېيىشــكىمۇ مــاقۇل ئهكبهرنىــڭ

ــانلىقىنىمۇ ــمهي بولىۋاتق ــدى بىل ــبهر. قال ــۇرۇن ئهك ــداق ب ــڭ بۇن ــهل يهرلهرنى  س

. قورقـــاتتى كىرىشـــتىن يهرلهرگه بۇنـــداق شـــۇڭا ئاڭلىغـــان قااليمىقـــانلىقىنى

 بىــر ئــاممىۋى كېلىــپ يهنه ئىچىنىــڭ كىنوخانىنىــڭ چــوڭ شــۇنچه بىــراق،

 .باقمىغانىدى ئويالپ بولۇشىنى ئىشالرنىڭ بۇنداق سۇرۇندا

ــر ــدا بى ــدا چاغ ــۇ ئىكران ــار تولىم ــر ناچ ــۈش بى ــدى كۆرۈن ــبهر. كۆرۈن  ئهك

 قاراشـــقا ئىكرانغـــا يهنه شـــهيتىنى لىكىـــن. قارىۋالـــدى چهتـــكه بىـــر ئاســـتا

 ئـــۇ. قارىــدى قىزغـــا بــۇ ئىســـىملىك راھىــله ئاســـتا ئــۇ. قىلـــدى مهجبــۇر

ـــاتىرجهم ـــۇرۇپ خ ـــۆرمهكته ئولت ـــدى ك ـــۈش. ئى ـــتى يهنه كۆرۈن ـــۇ. ئالماش  ب

ــۆتهر ئالدىنقىســىدىنمۇ قېتىمقىســى ــدى ئ ــۇنىڭ. ئى ــلهن ش ــدا بى ــداق ئىكران  بۇن

 قـــادىلىپال ئىكرانغـــا ئهكبهرمـــۇ. باشـــلىدى چېقىشـــقا ئـــۈزمهي كۆرۈنىشـــلهر

 ھـېس سـېيالۋاتقانلىقىنى قولنىـڭ بىـر ئىسسـىق قـولىنى ئـۇ چاغـدا بىـر. قالدى

. باشــلىدى سېيالشــقا يــۈزلىرىنى ئۇنىــڭ ئاســتا-ئاســتا قــول بــۇ. قىلــدى

ــۇ ــېمه ئهكبهرم ــمهي قىلىشــىنى ن ــدى بىل ــۇ. قال ــۇ ئ ــداقال. قىاللىســۇن نېمىم  قان

 ھېلىقــى. يۈمۇۋالــدى كــۆزلىرىنى ئــۇ. قالــدى يېتىــپ بــاالغهتكه ئۇمــۇ بولمىســۇن

 سـىزىمدىن خىـل بىـر ئاجايىـپ. چۈشـتى تـۆۋهنگه پهسـلهپ ئاسـتا-ئاسـتا قول
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ــۆزىنى ــان ئ ــڭ يوقاتق ــۈن ئهكبهرنى ــۇدىنى پۈت ــر ھۇج ــل بى ــق خى ــېزىم ئىللى  س

 ئـــۆزىنى نهرســـىگه بىـــر قانـــداقتۇر. ھاســـىراتتى ھهدهپ ئـــۇ. ئىگهللىۋالـــدى

 ئهســلىگه ئاســتا-ئاســتا ئــۇ كېــيىن ئۆتكهنــدىن ۋاقىتــتىن ئــاز. ئــۇراتتى

ــدى ــۇندىال. كهل ــۇ ش ــڭ ئ ــرىم كىيىملىرىنى ــېلىنغان يى ــالهتته س ــڭ ھ  راھىلهنى

 كىيىملىرىنــى تــۇرۇپ ئورنىــدىن ئۇدهرھــالال. كــۆردى ياتقــانلىقىنى ئۈســتىده

 ھېچـــنىمه خـــۇددىي راھىـــله. ئولتۇرۋالـــدى ئورنىـــدا ئاســـتىال ۋه زهشـــتۇردىتۈ

ــدهك ــداقتۇر يهنه بولمىغان ــر قان ــتىن بى ــرۇم لهززهت ــدهك مهھ ــدۇققا قالغان  ئورۇن

ــۆلهنگىنچه ــۇراتتى ي ــبهر. ئولت ــى ئهك ــا ئىكك ــدى يېنىغ ــقهر. قارى ــداق ئهس  بۇن

ــالرغا ــۈپ ئىش ــدهك كۆن ــتۈنلۈكنى كهتكهن ــلهپ ئۈس ــش ئىگهل ــاتتى ئى . بىجىرىۋات

 .كىيىۋاتاتتى كىيىملىرىنى ئۇمۇ. قارىدى مهردانغا ئۇ

ــاپ - ــىز ئۇسس ــۇ كهتكهنس ــېچىڭه، س ــر – ئ ــا بى ــۇزلۇقنى بۇتۇلك  ئۇسس

 .راھىله قويدى توتقۇزۇپ

ـــبهر ـــۇددى ئهك ـــده خ ـــان چۆل ـــۇچى قالغ ـــىز يول ـــۇغا تۇيۇقس ـــۇچراپ س  ئ

 ئانــدىن. ئىچىــۋهتتى يىرىمىنــى ئىچىمىكنىــڭ بۇتۇلكــا بىــر تېنمــاي قالغانــدهك

ــۇھ، ــنچه ئ ــدۇققا دېگى ــدى ئۇرۇن ــۇ. يۆلهن ــېمه ئ ــالرنىڭ ن ــانلىقىنى، ئېش  بولغ

 غــۇۋا خىيالىــدا. ئااللمايۋاتــاتتى ئېســىگه پهقهتــال قىلغــانلىقىنى نــېمه ئۆزىنىــڭ

ــر ــل بى ــىزىم خى ــل. س ــالهت بۇخى ــۇنى ھ ــازىرمۇ ئ ــدىقالپ ھ ــۇ غى ــۇ. تۇرۇپت  ش

 ئويالشــقا ھېچنىمىنــى ئۇنىــڭ. تــۇتتى تاماكـا تــال بىــر ئۇنىڭغــا راھىــله ئارىـدا

ـــادارى ـــدى م ـــاكىنى. يهتمى ـــتۇرۇپ تام ـــقا تۇتاش ـــلىدى شوراش ـــن. باش  لىكى

 خىلــى باشــلىغىلى چېكىشــنى تاماكــا ئــۇ. كهتتــى يۆتىلىــپ شــوراپال ئىككىنــى

 قىتىمدىكىـــدهك بـــۇ بىـــراق بولىـــدۇ دىســـهكمۇ ئۈگۈنـــدى ئاساســـهن. بولـــدى

 بېشـــىنىڭ ئـــۇ. بولمىغـــان بۇنـــداق چهككهنـــدىمۇ يېڭـــى ھهتتـــا. بولمىغـــان

ـــانلىقىنى ـــدى ھـــېس قىيىۋاتق ـــداقتۇر. قىل ـــر قان ـــل بى ـــگه ســـىزىم خى  ئىچى

. بولـــدى چېكىـــپ ئـــاخىرى تامـــاكىنى ئـــۇ. كهلـــدى تۇيغۇغـــا تارقالغانـــدهك

ــۇندىال ــۇ ش ــده ئ ــقىچه ئۆزى ــر باش ــڭ بى ــدا ھالهتنى ــانلىقىنى پهي ــېس بولىۋاتق  ھ

ــدى ــۈن. قىل ــى پۈت ــۇددىي بهدىن ــتهك خ ــل قۇش ــۇپ يهڭگى ــكهن بول ــدى كهت . ئى

 ئورۇنــدۇق ئــۇ. قىلــدى ئۇچىدىغانــدهك قــاراپ ئالــدىغا تــۇرۇپ ئورنىــدىن ھــېلىال

 يهنه كورۇنــــۇش بىــــر غــــۇۋا ئىكرانــــدا. تۇتىۋالــــدى چىــــڭ يۆلهنچــــۈكىنى
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ــدهك ــدى كۆرۈنگهن ــۇ يهنه. بول ــال، ش ــا ئاي ــدۇ قولىغ ــپ چهي ــر ئېلى ــى بى  ئهرن

 رنېمىلهرنىــدۇ كهينىــدىن ئايالنىــڭ ھېلىقــى ئوغــۇل بىــر قىــز، بىــر. قوغلىماقتــا

ــــراپ دهپ ــــنىچه ۋارقى ــــۈرمهكته يېغلىغى ــــى. يۈگ ــــال ھېلىق ــــدۇنى ئاي  چهي

-بــارا ئىكــران چاغــدا بىــر. باشــلىدى كېلىشــكه تهرهپــكه ئهكــبهر كۆتــۈرگىنچه

ــارا ــقاندهك ئهكــبهرگه ب ــال ئــۇ بولــۇپ يېقىنالش  يېقىــنالپ ۋارقىــرىغىنىچه ئاي

  .يۇمۇۋالدى كۆزىنى دهرھال ئهكبهر. كهلدى
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 مهزمـــۇن بىـــر يېڭـــى تۇرمۇشـــىغا رهيھانگۈلنىـــڭ كـــۈنلهرده مۇشـــۇ

 ئوقۇشــقا دهســلهپ ئهكــبهر. قالــدى بولــۇپ مهســتانه تورغــا ئــۇ يهنــى. قېتىلــدى

 شــهھهرنىڭ بىــلهن يېــزا. يېغلىــدى ئــويالپ تــوال ئــوغلىنى ئــۇ چــاغالردا ماڭغــان

 تهرهققىــي خــېلىال جهھهتــلهرده باشــقا ئۈســتىگه، ئۇنىــڭ يىــراق بهكمــۇ ئــارلىقى

ــان ــىمۇ قىلغ ــراق بولس ــاش بى ــىز قاتن ــدى قواليس ــۇ. ئى ــدىن ب ــهھهرگه يېزى  ش

 بىــرال كهچــته قىــتىم، بىــر ئهتىگهنــده بولــۇپ ماشــىنا بىــرال پهقهت قاتنايــدىغان

ـــتالردا دهســـلهپكى. ماڭـــاتتى قېـــتىم  ئهنســـىرهپ تـــوال بالىســـىدىن ئـــۇ ۋاقى

ــده ــر، ھهپتى ــا بى ــده ھهتت ــى بهزى ــتىم ئىكك ــهھهرگه قى ــپ ش ــى كىرى  ھهر. چىقت

 ســېلىپ پۇلمــۇ يېنىغــا ئهكبهرنىــڭ يوشــۇرۇن قاســىماخۇندىن كىرگىنىــده قىــتىم

 .قويدى

 بىــر كومپىيـۇتىردا ئۇنىــڭ رهيھـانگۈل چىققانــدا ئـۆيگه ئهكــبهر قىـتىم بىـر

 ئۇنىـــڭ شـــۇئان. قالـــدى كـــۆرۈپ پاراڭلىشـــىۋاتقانلىقىنى بىـــلهن ساۋاقدىشـــى

ــدىن ئېســىل شــۇنداق ئويىغــا ــرى خىيال ــدى بى ــۇ. كهل ــبهرگه ئ ــۇ ئهك ــويىن ب  ىئ

 ھهم قوشــۇلدى ســۆزىگه ئاپىســىنىڭ تــۇرۇپ، تېڭىرقــاپ ســهل ئهكــبهر. ئېيتتــى

 ئېلىـــپ بىرنـــى) كـــوت-كـــوت( نومۇرىـــدىن سۆزلىشـــىش تـــوردا ئاپىســـىغىمۇ

 .بهردى

 ئــېچىش، قانــداق كومىيــۇتىرنى ئاپىســىغا ئــۇ ئىچىــده بىــرھهپته بــۇ

ـــا ـــداق تورغ ـــېقىش، قان ـــوت چ ـــوتنى-ك ـــداق ك ـــنى قان ـــۈگهتتى ئېچىش . ئ

ــقىالردىن ــىپ باش ــنى ئېش ــم چۈشۈش ــدىغان دائى ــانگۈلگه ئويالي ــبهتهن رهيھ  نىس
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 .ئۈگهندى تېزال ئۇ ئىش، قانچىلىك بۇ

 كـــۈنلىرى يهكشـــهمبه شـــهمبه،. بولمـــايمهن تـــوردا دائىـــم مهن ئاپـــا، -

ـــتىن ـــيىن چۈش ـــا كې ـــاڭ تورغ ـــدۇ، چىقس ـــۇ بولى ـــدا ش ـــهن چاغ ـــلهن س  بى

 .سۆزلىشهلهيمهن

ــۇ گهرچه ــانچه ئىشــالرنىڭ ب ــى ئ ــن بولمىســىمۇ، زورۈرىيىت ــانگۈل لىكى  رهيھ

 ئــــۈزهڭگه بىــــلهن ئــــۆزى ئــــۇ مــــوھىمى. ئۈگهنــــدى قىتىرقىنىــــپ بــــۇنى

. كهلــدى تۇيغۇغــا چىققانــدهك ئۈســتىگه بالــداق بىــر سوقۇشــتۇرۋاتقانالردىن

 ئـــائىله كومپىيۇتىربىلىـــدىغان بىردىنبىـــر ئـــۇ ئهمـــدى يېزىـــدا بـــۇ دىـــمهك،

 .قويدى كۈلۈپ ئويالپ شۇالرنى ئۇ. ئايالى

ــــهڭ بهك ئهگهر - ــــا زىرىكس ــــاۋۇ مان ــــى م ــــاڭ يهرن ــــر ئاچس  بهت بى

ـــدۇ ـــۇ. ئېچىلى ـــن ب ـــان يهردى ـــپ، يهرگه خالىغ ـــان كىرى ـــىلهرنى خالىغ  نهرس

 .بولىدۇ كۆرسهڭ ئوقۇساڭ

 ئالدىــدا كومپىيــۇتىر لىكىــن چۈشهنمىســىمۇ بــۇالرنى گهرچه رهيھــانگۈل

 .قالدى كېلىپ تويغۇغا كىتهلهيدىغاندهك قىلىپ ھهممىنى ئولتۇرسىال

ــيىن شــۇنىڭدىن ــده ســورۇنالردىكى ئۇنىــڭ كې ــېڭىچه قىياپىتى ــۆزگىرىش ي  ئ

 تورغــــا. قىالتتــــى گهپ توغۇرســــىدا كومپىيـــۇتىر ھهدىســــىال ئــــۇ. بولـــدى

ـــانلىقى، ـــدىن چىقق ـــۆرگهنلىرىنى ئۇنىڭ ـــپ ك ـــۇرۇپ قېتى ـــۆزلهتتى ت  دۆلهت. س

ـــــىلىرى ـــــىدىكى رهئىس ـــــى، ئارىس ـــــق ئۇچرىشىش ـــــالر، قوراللى  ئېتىشىش

ــۇپ، قالمىغــان ساھهســى باســمىغان قهدهم ئۇنىــڭ ئىشــقلىپ ئهتكهســچىلىك  بول

ــڭ ــىنى بۇالرنى ــا ھهممىس ــى ئۇنىڭغ ــڭ بهرگهن، دهپ بالىس ــۆرگهنلىرى ئۆزىنى  ك

 .ئىدى يالغان

ــر ــۈنى شــهمبه بى ــانگۈل ك ــدهك رهيھ ــۇرنى ئادهتتىكى ــاچتى كومپىيۇت ــۇ. ئ  ئ

 يېڭــى ئــۇ. كهلــدى ئۇچــۇر تهرهپــتىن قارشــى ئېچىشــىغا ئهمــدىال كــوتنى-كــوت

 .ئوقۇدى قۇراشتۇرۇپ قىينالمايال خهتنى بۇ زىلغانيې يېزىقتا

 .»بوالمدۇ پاراڭالشساق ئهتىرگۈل، ئاق ياخشىمۇسىز«

ـــن ـــانگۈل لىكى ـــنى خهت رهيھ ـــى بېسىش ـــۇ. بىلمهيتت ـــڭ ئ ـــوغلى بۇنى  ئ

 قـــويغىنى ئۈگۈنـــۈپ بالىســـىنىڭ دهرھـــالال ده-قىلـــدى ھـــېس ئهمهســـلىكىنى

 .ئۆچۈردى بېسىپ بهلگىنى دېگهن خاتا بويىچه
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 قوشـــــۇش ئهزا ئاپتۇماتىـــــك بىجىرگهنـــــده نومـــــۇرنى بـــــۇ ئهكـــــبهر

 نۇرغــۇن نومۇرىغــا بــۇ رهيھانگۈلنىــڭ ئۈچــۈن قويغــانلىقى ئېچىــپ مــۇالزىمىتىنى

 پۈتــۈن كۈنلىرىــده ئــېلىش دهم ئۈســتىگه ئۇنىــڭ. ئىــدى كهتــكهن قوشــۇلۇپ ئهزا

 .قىزىقتۇرمىسۇن كىمنىمۇ »ئهتىرگۈل ئاق« بۇ يۈرگهن توردا كۈن

ــر ــدا بى ــى يهنه چاغ ــتىن قارش ــاۋازلىق تهرهپ ــىش ئ ــىدىكى سۆزلىش  توغۇرس

ـــدى ئۇچـــۇر ـــۇنى رهيھـــانگۈل. كهل  بالىســـىنىڭ ده،-ئويلىـــدى دهپ ئهكـــبهر ب

ــۈپ ــويغىنى ئۈگۈت ــم ھهم ق ــپ دائى ــان قىلى ــغۇالت كېلىۋاتق ــويىچه مهش ــۇل ب  قوب

 تولىمــۇ ئىكرانــدا بىــلهن ئــېچلىش ئىكــران. باســتى كۇنۇپكىســىنى قىلىــش

ــــا كېلىشــــكهن ــــدىكى ياشــــالر36-35 قارىماقق ــــر ئهتراپى ــــاتۇنۇش بى  ئهر ن

 .كۆرۈندى

ــام، ۋاي - ــىز ئان ــىز... س ــم؟ س ــۇ كى ــقا يهرگه ب ــدىڭىز، نېمىش  كىرىۋال

 ...قېنى باالم ئهكبهر

ــۇ ــى يهنه ئ ــى نېمىلهرن ــمهي دهۋهتكهنلىكىن ــدى بىل ــى. قال ــتىن قارش  تهرهپ

 .كهلدى ئاۋاز كۈلگهن يېقىملىق

 ســـىز. قويـــدۇم بـــۇزۇپ ئـــارامىڭىزنى »ئهتىرگـــۈل ئـــاق« كهچـــۈرۈڭ -

ــار تــوردا قارىســام. خوشــالمهن تولىمــۇ تونۇشــقانلىقىمدىن بىــلهن . ئىكهنســىز ب

 .قىلغان ئۇچۇر سىزگه ئۆمۈدته دېگهن پاراڭالشساق بولسا ۋاقتى شۇڭا

 .چىقتى تىترهپ ئاۋازى رهيھانگۈلنىڭ – ،... كىم سىز... سىز -

 .كهپتهر ئاق توردىكى مهن كۆرمىدىڭىزمۇ -

 .قىلسىز نېمه يهرده بۇ -

ــۇ - ــپ پهرۋاز ش ــپ قىلى ــام، كىتى ــريهرده بارس ــۇ بى ــق تولىم ــر چىرايلى  بى

 كىــرگهن دهپ باقــاي كــۆرۈپ. تــارتتى دىققىتىمنــى ئهتىرگــۈل ئــاق يېگــانه تــۈپ

ــدىم ــۇ قارىســام. ئى ــۆكته گــۈل يېگــانه ب ــدىنمۇ ك ــكهن چىرايلىــق كۆرگىنىم . ئى

 .خوشالمهن تونۇشقانلىقىمدىن بىلهن خانىم چىرايلىق سىزدهك

 يوقىغانــدهك ســهل قورقــۇنچلىرى بــايىقى رهيھانگۈلنىــڭ بىــلهن گهپــلهر بــۇ

 قهيهرلىرىــدۇر. قالــدى بولــۇپ باشــقىچىال قــاراپ ئهرگه ئىكرانــدىكى ئــۇ. بولــدى

ــر ــرى بى ــدهك، يى ــۈرۈپ كۆيگهن ــان يۈتت ــر قويغ ــا نېمىســىنى بى ــپ قايت  ئۇچرىتى

ــدهك ــا قالغان ــدى تۇيغۇغ ــاھ،. كهل ــۇ ئ ــقان ش ــۇرۇت، قامالش ــاپ ب ــان چاقن  تۇرغ
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 ...كۆزلهر

 ئانىســـىنىڭ-ئاتـــا رهيھـــانگۈل. بۇزۇلـــدى كـــۆڭلى تـــۇرۇپال ئۇنىـــڭ

 ئهمهت دادىســى ئىچىـدىن، شــهھهر ئهسـلىده ئــۇالر. قىـزى تــالال بىـر ئهتىۋارلىـق

ــاي ــۇ ب ــاغالردىكى ش ــان چ ــڭ تونۇلغ ــرى بايالرنى ــۇپ بى ــى. بول ــۈلقهمهر ئانىس  گ

 بــاي ئهمهت. ئىــدى ئايــالى ئــائىله پېئىــل خــوش كېلىشــكهن، تولىمــۇ خىېنىمــۇ

. شــۇغۇللىناتتى بىــلهن ئېشــى ســودا چېقىــپ تهرهپــلهرگه روســيه ئاساســهن

 بـاال-ئانـا ئائىلىـده بـۇ شـۇڭا ئهمهس، ئـۇزۇن ئـانچه ۋاقتىمـۇ تـۇرۇش ئائىلىده

 بىـــر كېـــيىن. كېلىۋاتـــاتتى ياشـــاپ بولـــۇپ ھهمـــراھ بىـــرىگه-بىـــر دائىـــم

ـــاي ئهمهت تهرهپ قارشـــى ســـودىدا قىتىملىـــق  مالنىـــڭ نۇرغـــۇن ئهۋهتـــكهن ب

ــۇلىنى ــدى ئهۋهتــمهي پ ــاي ئهمهت بولغــان تىــت-تىــت بهكمــۇ بۇنىڭــدىن. قوي  ب

 ئۆســكهن ســاقاللىرى كېــيىن ئايــدىن بىــر لىكىــن. كهلــدى چېقىــپ چهتــكه ئــۆزى

 .تاپالمىغانىدى ئۇ دېمهك،. كهلدى قايتىپ سالپايغىنىچه ھالهتته

 ســـېلىنغان مهبلىقــى بــارلىق ئۇنىــڭ مالغــا چىقارغــان قېتىملىــق شــۇ

 ســودا بۇيــان يىلالردىــن ئــون نهچــچه ئۇنىــڭ ئــالغۇچى تاپشــۇرۇپ مــال بولــۇپ،

 شــېرىكى ســودا كهتــكهن بولــۇپ قىرىنداشــالردهك خــۇددىي كېلىۋاتقــان قىلىشــىپ

ــيىن. ئىــدى ــدىكى كې ــاغلىقتىن بىــر جهســىتىنىڭ ئۇنىــڭ تونۇشــالردىن چهتئهل  ت

ــدى خهۋهر توغۇرســىدىكى تىپىلغــانلىقى ــۇ. كهل ــىگه ب ــاڭالپ پن  باينىــڭ ئهمهت ئ

ــى ــۇ دېم ــېچىگه تېخىم ــۈپ ئ ــى چۈش ــڭ. كهتت ــتىگه ئۇنى ــۇ ئۈس ــق ش  قېتىملى

ــۇ ســودىدا ــراقال ئۈچــۈن ئالغــانلىقى قهرز باشــقىالردىنمۇ يهنه ئ ــۇ. يېقىلــدى بى  ئ

ــهھهردىكى ــا ش ــۆيىنى كاتت ــېتىپ ئ ــى س ــدى قهرزن ــان. تۆلى ــا قالغ ــۇ پۇلغ  مۇش

 .چىقتى يېنىپ ئېلىپ ئۆيىنى سىنىڭ بىر يېزىدىن

ــاي ئهمهت ــۇ ب ــدىن يهرگه ب ــۇ چىققان ــودا كېيىنم ــنى س ــلىمىدى قىلىش . تاش

 يۆتكهشـــكه تىـــره يېزىـــدىن ئۈچـــۈن باشـــالش باشـــتىن ئېشـــنى ئهمـــدى ئـــۇ

 يارايــدىغانال قىلىشــقا پــۇل ئهكىرىــپ شــهھهرگه ئــۇ ئېشــقىلىپ. باشــلىدى

 ھاللىنىــپ يهنه ئــۇ ئــۆتمهيال يىــل ئىككــى-بىــر ئارىــدىن. ئالــدى بولســا نهرسـه

 .قالدى

ــانگۈل ــۇ دهســلهپ رهيھ ــدى ئــانچه يهرگه ب  ئۆســكهن، شــهھهرده. كۆنهلمى

ــا ــتهپلهرده كاتت ــان مهك ــر ئوقۇغ ــڭ بى ــداق قىزنى ــۆنمىگى يهرگه بۇن ــانمۇ ك ! ئاس
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ــن ــۇش لىكى ــدۇ نــېمىگه تۇرم ــۇ. كۆندۈرمهي ــىغا باشــتا ئۇم  قوشــۇلۇپ ئانىس

ــدى ــيىن. يېغىلى ــتا كې ــتا-ئاس ــدى ئاس ــۇ. كۆن ــگهن ئ ــلهپكى كهل ــاغالردا دهس  چ

ــايهن خــاراكتىرىنى شــهھهرلىك ئۆزىنىــڭ ــلهن ھــېچكىم قىلىــپ، نام ــاردى بى -ب

ـــدى ـــۈردى قىلمـــاي كهل ـــاراپ تۇرقىغـــا مـــودا يېزىلىقالرئۇنىـــڭ. ي ـــران ق  ھهي

ــاالتتى ــۇ. ق ــتىكى تهڭ بولۇپم ــزالر ياش ــتىم ھهر قى ــۇنى قى ــده ئ ــتا كۆرگهن  ئاس

 انهيېگـ تهۋهسـىده يېـزا بـۇ قـۇش، ئهركىـن بىـر ئـۇ. ئـاالتتى چهتـكه ئۆزلىرىنى

 .ئىدى

ــۇنداق ــانه مۇش ــڭ يېگ ــىخىغا بىرگۈلنى ــر ش ــۈنلهرده بى ــىز ك ــر تويۇقس  بى

 مۇشــۇ بولســىمۇ ئــۇ. ئالــدى مهيلىنــى ئۇنىــڭ تىــزال ھهم قونــدى كېلىــپ قــوش

ــدىكى ــر يېزى ــهھهرگه بىردىنبى ــپ ش ــان كىرى ــزا ئوقۇغ ــويىچه يې ــال ب  ئوتتۇرىھ

ــڭ ســانىلىدىغان ــۆركهش بالىســى ئائىلىنى ــۇپ، ئ ــۆزى بول ــۇ ئ  قامالشــقان، تولىم

. قالــدى چېقىشــىپ تىــزال ئــۇالر. ئىــدى بــاال خۇشــچاقچاق كهلــگهن، بۇرۇتلــۇق

ــۇ ــدىن ش ــالپ، كۈن ــانگۈل باش ــى رهيھ ــۆزگهردى تۇرمۇش ــدى. ئ ــۇ ئهم ــى ئ  ئانىس

ــــپ« ــــۇت، دوســــت كىتىســــهن، زىرىكى  دهپ »كهل بىرىــــپ بازارالرغــــا ت

 ھهتتــا. بولــدى كىرمهيــدىغان كوچىــدىن ياســىنىپ چىرايلىــق زورلىمىســىمۇ

 كۆرمهيــدىغان يىــراق بــۇالقنى چېتىــدىكى يېزىنىــڭ چىقىــدىغان، ئــۆزى ســۇغىمۇ

 دهســـلهپ كـــۆرۈپ ئۆزگىرىشـــلهرنى بـــۇ قىزىـــدىكى ئانىســـى. قالـــدى بولـــۇپ

ــال ــدى خوش ــراق. بول ــارا بى ــارا-ب ــىمۇ ب ــپ ئهندىش ــدى قىلى ــۈنكى. قال ــۇ چ  ئ

 بولـــۇپ ئېتىـــدىغان ناخشـــا غېڭشـــىپ ئاھاڭالرغـــا بىـــر قانـــداقتۇر ئۆيـــدىمۇ

ــد ــدىن. ىقالغانى ــر ئارى ــل بى ــۆتتى يى ــانگۈلمۇ. ئ ــالردىن20 رهيھ ــىپ ياش  ئېش

ــدى ــۆيىگه ئۇالرنىــڭ شــۇكۈنلهرده. قال ــى ئ ــردى ئهلچــى ســوراپ قىزن  ئهمهت. كى

 بايغــا بــۇ چۈشــمىگهن پېتىــدىن بــۇرۇنقى تېخــى. چىقتــى قارشــى تويغــا بــۇ بــاي

ــبهتهن ــداق نېس ــادهملهر بۇن ــلهن ئ ــۇدا بى ــاج-ق ــۇش ب ــوغرا بول ــى ت . كهلمهيتت

 ئىزاغـــا بـــۇ. بولـــدى مهلـــۇم ھامىلـــدارلىقى قىزنىـــڭ ئـــۆتمهي ئـــاز لىكىـــن

ــدىمىغان ــاي ئهمهت چى ــانگۈلنى ب ــدىن رهيھ ــوغالپ ئۆي ــاردى ق ــاره. چىق ــا بىچ  ئان

 ئىككـــى قىـــزى، يـــالغۇز قارىســـا بىـــرتهرهپكه ئېـــرى، قارىســـا بىـــرتهرهپكه

 بىــلهن ئــۆركهش رهيھــانگۈل قالغــان ئامالســىز. چهكتــى ئــازاپ كــۆپ ئوتتۇرىــدا

 ئېغىـــر ئـــازاپالر بـــۇ. كېلىۋالـــدى ئـــۆيىگه ئۇالرنىـــڭ قىلىـــپ، تـــوي ئـــاددىال



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 37 - 

 ئــاي نهچــچه بىــر ئارىــدىن. قالــدى يېتىــپ تۇتــۇپ ئــورۇن بــاي ئهمهت كهلــدىمۇ

ـــۈپ ـــا ئۆت ـــلهر يېڭـــى كون ـــاي ئهمهت قوشـــۇلۇپ ئهلهم ـــۇ ب ـــا ب ـــلهن دۇني  بى

 ئامــال لىكىــن. كهلــدى ئېغىــر تولىمــۇ رهيھــانگۈلگه ئــۆلىمى ئۇنىــڭ. ۋېداالشــتى

 ئهنهشــۇنداق كهلگهنــده كــۈنلهرده بىــر ئــادهم. شــۇنداق ئهنه دۇنيــا بــۇ قــانچه؟

ـــۇ. ئايرىلىـــدۇ يېقىنلىرىـــدىن  بهنـــده ھېچقانـــداق ئـــۇنى. رېئـــاللىق بىـــر ب

ــكه ــادىر ئۆزگهرتىش ــاال«. ئهمهس ق ــه ب ــالپ كهلس ــۇ قوش ــدهك »كهپت  يهنه دېگهن

ــر ــچه بى ــاي نهچ ــۈپ، ئ ــڭ ئۆت ــى رهيھانگۈلنى ــۆركهش يولدىش ــهھهرگه ئ ــر ش  بى

ـــق ـــوقالپ ساۋاقداشـــلىرىنى قىتىمىلى ـــپ ي ـــېقىش-كېرى ـــلهن باھانىســـى چ  بى

ــازا ۋهقهســىده قاتنــاش كېــيىن كۈنــدىن ئىككــى كېتىــپ، كېرىــپ  قىلغــانلىق ق

ــــرى ــــدى خهۋى ــــا. كهل ــــدىن-ئارق ــــگهن ئارقى ــــۇ كهل ــــلهر ب ــــۇنى ئهلهم  ئ

 قىينئاپىلىرىنىــڭ-قىينئاتــا ئــۇ كېــيىن ۋاقىتــتىن ئــاز. تۈگهشــتۈرۈپالۋهتتى

 .كهلدى يېنىپ ئۆيىگه ئانىسىنىڭ قارىماي تۇتقىنىغا شۇنچه

 كۆڭۈلـــدىكى. كهتتـــى كېلىـــپ قىـــش ئىككـــى باھـــار، ئىككـــى ئارىـــدىن

 شـــۇ بىرىـــده كۈنلهرنىـــڭ شـــۇنداق. بولـــدى ئۇنتۇلغانـــدهك ئهلهملهرمـــۇ

 كىشــى بىــر ئىســىملىك قاســىم كهتــكهن تــۈگهپ ئاغرىــپ ئايــالى مهھهللىلىــك،

ـــانگۈلنى ـــورىتىپ رهيھ ـــادهم س ـــۈزدى ئ ـــۇ. كىرگ ـــڭ ب  ئهمـــدىال رهيھانگۈلنى

ــن24 ــۇپ، مهزگىلــى ئاشــقان لهردى ــاش16 ئۇنىڭــدىن قاســىم بول ــدى چــوڭ ي . ئى

ـــڭ ـــى رهيھانگۈلنى ـــا ئانىس ـــۇلمىدى بۇتويغ ـــىنى. قوش ـــوڭ يېش ـــۆردى چ . ك

ــىمۇ ــڭ دېمىس ــى رهيھانگۈلنى ــون تېخ ــڭ ئ ــرى گۈلىنى ــدى بى  مهن-مهن ئېچىلمى

 ئىشـــقا بـــۇ رهيھـــانگۈل بىـــراق. بـــارده تهككـــۈچىلىكى يېگىـــتلهرگه دېـــگهن

ـــده ـــارتۇقچه كهلگهن ـــاده ئ ـــدى ئىپ ـــيىن. بولدۈرمى ـــقىالرنىڭ كې ـــا باش  ئارىغ

 .قويدى باش ياستۇققا بىر ئۇالر بىلهن كىرىشى

ــۇالر ــوي ئ ــان ت ــلهپكى قىلغ ــاغالر دهس ــىمنىڭ چ ــالرغا40 قاس ــرگهن، ياش  كى

 ئهمهس يامــان تۇرمۇشــى دهســلهپكى ئۇالرنىــڭ. ئىــدى چــاغلىرى يېــتىلگهن تــازا

 تۇرمۇشــى ئۇالرنىــڭ كېــيىن تۇغۇلغانــدىن بهرئهكــ ئــوغلى بولۇپمــۇ. ئــۆتتى

ــۇ ــۈك تېخىم ــۆتتى كۆڭۈلل ــا. ئ ــدىن مان ــۆتتى يىــل18 ئارى ــانگۈل. ئ ــازىر رهيھ  ھ

ــن40 گهرچه ــقان تى ــىمۇ ئاش ــدىن بولس ــان، مودىلىقى ــېچكىم قالمىغ ــۇنى ھ  40 ئ

ــلىق ــال ياش ــى ئاي ــان. دېمهيتت ــىگه قارىغ ــۇ كىش ــقىمۇ35 ئ ــدهك ياش  بارمىغان
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ـــى تۇيغـــۇ ـــۇ لىكىـــن. بىرهتت ـــلهرده ب ـــاللىبۇرۇن قاســـىم مهزگىل  ياشـــقا60 ئ

ــقان، ــى يېقىنالش ــى ئهين ــۈچ ۋاقىتتىك ــۇۋىتى-ك ــان ق ــۇپ، قالمىغ ــلىقتا بول  ياش

 تىترهيــدىغان پــۇتلىرى ئېزىلىــپ، بـارا-بــارا يېگىــت شـاش بــۇ بهرمىــگهن بـوي

 يـوقىرى رهيھـانگۈل ئاسـتا-ئاسـتا ئۆيـده بـۇ بىـلهن شـۇنىڭ. قالغانىـدى بولۇپ

 ...قالدى چېقىپ ئورۇنغا

ـــېمه - ـــاراپال ماڭـــا ن ـــدىڭىزغۇ؟ ق ـــۇلىقى رهيھانگۈلنىـــڭ-قال ـــده ق  تۈۋى

ــى ــدهك گهپ بىرس ــدى قىلغان ــۇندىال. قىل ــۇ ش ــىنى ئ ــهل ئېس ــدى س ــۇ. يېغ  ئ

ــا ــا ئىكرانغ ــدى قايت ــى. قارى ــاتۇنۇش ھېلىق ــاق« ن ــتهر ئ ــا »كهپ ــاراپ ئۇنىڭغ  ق

 ...قاشالر قويۇق بۇرۇتالر، تونۇش شۇ ئاھ،. تۇراتتى كۈلۈپ

ــاق ھه - ــا... ي ــۇ قي ــىزنى ش ــۆرۈپ س ــران ك ــدىم ھهي ــاالم. قال ــى ب  چېغ

 .دېدى شۇالرنى تۇرۇپ، دۇدۇقالپ رهيھانگۈل – قاپتىمهن، دهپ

ــڭ - ــمىم مېنى ــدىن، ئىس ــۆزهم زهينى ــهھهرلىك ئ ــا ش ــق پاخت  توقۇمىچىلى

 بوالمدۇ؟ بىلسهك ئىسمىڭىزچۇ؟ سىزنىڭ. ئىشلهيمهن كارخانىسىدا

 .قىلدى چۆچىگهندهك رهيھانگۈل – ھه، -

ــــىزلىك - ــــدى، ئهدهپس ــــنى بول ــــىڭىز دېيىش ــــىڭىزمۇ خالىمىس  دېمىس

 .بولىدۇ

ـــېمه ســـىز ھه، - ـــگهن ن ـــدىڭىز، دې ـــېخىچىال – ئى  يېغىـــپ ئېســـىنى ت

 .سورىدى قايتۇرۇپ رهھھانگۈل بواللمىغان

ـــــمىڭىزنى مهن - ـــــكه ئىس ـــــدىغان بىلىش ـــــدىغانلىقىنى-بولى  بولماي

 .ئىدىم سورىغان

 .بولىمهن يېزىدىن ئۆزهم رهيھانگۈل، ئىسمىم -

ــــداق ۋۇي - ــــدا. دهڭ مۇن ــــر قارىغان ــــق ھېچبى ــــالالردهك يېزىلى  ئاي

ـــىز ـــلهپ مهن. قىلمايس ـــۆرۈپال دهس ـــى ك ـــده قايس ـــلهيدىغاندۇ ئىدارى  دهپ ئىش

 .ئىدىم قالغان ئويالپ

 شۇنداقمۇ؟ -

ــۋهتته، - ــان ئهل ــدىم يالغ ــتىنال. ئېيتمى ــۇنداق راس ــا ش ــا بولس  زايه يېزىغ

ــىز ــۇڭ كېتىپس ــت. جۇم ــۇم راس ــله ئوغل ــدهك نبى ــدىڭىز دېگهن ــوغلىڭىز. قىل  ئ

 نهده؟
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 .ئوقۇيدۇ شهھهرده ئوغلۇم -

. بولـــدى ياخشـــى ئهمـــدى مانـــا ئىشـــنى، بـــۇ قـــاراڭ دهڭ، مۇنـــداق -

 بولمىـــدى ئهڭ. قـــاالرمىز كۆرۈشـــۈپمۇ كهلگهنـــده كـــۆرگىلى ئـــوغلىڭىزنى

 .بولىدۇ ئۆتسهكمۇ بولۇپ دوست دېگهنده

 .ئىدى بار ئېشىم ئازراق مېنىڭ. بولسۇن شۇنداق خوش -

 .ساقاليمهن توردا سىزنى ئهمىسه، ماقۇل -

ــدى ئىكــران ــدىن. ئۆچۈرۈل ــدىن ئارقى ــر چىرايلىــق زهينى ــل دهســته بى  قىزى

 ئۆزىــده ئــۇ. كهتتــى كۈلــۈپ تۇيۇقســىز رهيھــانگۈل كــۆرۈپ بــۇنى. ئهۋهتتــى گــۈل

ـــــداقتۇر ـــــر قان ـــــل بى ـــــهنگىلى خى ـــــدىغان چۈش ـــــياتنىڭ بولماي  ھېسس

ــانلىقىنى ــوۋا،«. بولــدى ســهزگهندهك قوزغىلىۋاتق  نــېمه بولــدۇم، نــېمه مهن ت

ـــدۇم قىلىـــپ ـــۇ» !ھه-قوي ـــال شـــۇنداق ئ ـــلهن ئهنســـىزلىك ئهتراپىغـــا دهپ  بى

 .ئۆچۈردى كومپىيۇتىرنى ده،-قارىدى
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 .بىناسى ياتاق مهكتهپ

ـــا ـــاراپ تورۇســـقا كارىۋاتت ـــۇر ق ـــاكهتكهن چوڭق ـــڭ خىيالغ  شـــۇ ئهكبهرنى

ــېمه مهن«. تهس تولىمــۇ قىلمــاق تهســهۋۋۇر ھېسســىياتىنى چاغــدىكى  قىلىــپ ن

 پۇشـــايمان ئىشـــلىرىغا قىلغـــان. تولغىنــاتتى ئـــازابلىق ئـــۇ »！ھه-قويــدۇم

 بولغــان ئهمــدى نېمهئامــال؟ بۇنىڭغــا. بولــدى بولغۇلــۇق بىــراق. قىالتتــى

 چاغـــدا ماڭـــار كـــۈنى شـــۇ. ئۆزگهرتهلمهيـــدۇ دهپمـــۇ ئـــۆزگهرتىمهن ئىشـــالرنى

ــله ــا راھى ــېلهر ئۇنىڭغ ــته ك ــنى يهنه ھهپ ــى كېلىش ــن،. ئيتت ــڭ لىكى ــۇ ئۇنى  ئ

. چــاقىردى مهرداننــى ئــۇ بىــلهن شــۇنىڭ. كهلــدى كهتكۈســى بالــدۇرراق يهردىــن

. تــۇردى ئورنىــدىن ئهســقهرمۇ ياتقــان ســۇنايلىنىپ ئورۇنــدۇقتا ئــۇنىڭغىچه

 گهپ بىــرىگه-بىــر ئۇالرنىــڭ تاپتــا شــۇ. چىقتــى كىنوخانىــدىن بىــرلىكته ئــۇالر

 ســـهت قىـــتىم بىـــر يهنه ئۇالرغـــا ئايـــال بىلهتچـــى. يـــوق رايـــى قىلىشـــقىمۇ

 ئايـــال بـــۇ ئىشـــنى ئۇيـــاتلىق بـــايىقى خـــۇددىي ئهكـــبهر. قارىـــدى ئالىيىـــپ

 .كهتتى قىزىرىپ قالغاندهك كۆرۈپ تۇرۇپ ئۈستىده
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 مهردان بىــلهن ئهكــبهر ئــۆيىگه، ئهســقهر چىقىــپ، ئــۇزاپ يهردىــن بــۇ ئــۇالر

ــتهپكه ــايتتى مهك ــىنىدا. ق ــارغۇچه ماش ــى ب ــت ئىكك ــر دوس ــرىگه-بى -گهپ بى

ــۆز ــمىدى س ــۈن. قىلىش ــهمبه بۈگ ــا ش ــاقتىكى بولغاچق ــڭ يات ــۆيىگه بالىالرنى  ئ

 كېتىشــكهن نهلهرگىــدۇر قالغــانلىرى قېلىــپ كهتــكهن، قايتىــپ قايتقــانلىرى

 كهچــته. يۇيۇنــدى قېنىــپ راســا كېرىــپ مۇنچىغــا بىــلهن ئالــدى ئهكــبهر. ئىــدى

ـــاقنى ـــدۇرال تام ـــۇخالپ يهپ بال ـــدى ئ ـــراق. قال ـــېچىچه بى ـــارا ك ـــىپ ق  بېس

ـــ ـــۈش انقااليمىغ ـــۆرۈپ چ ـــى ك ـــدى ياخش ـــېمه«. ئۇخلىيالمى ـــۇ دهپ ن  يهرگه ئ

ــرگهن ــدىم، كى ــۇ بولغى ــداق بىلســه باشــقىالر ئىشــالرنى ب ــالرمهن، قان ــۇ – قى  ئ

 ھېلىمـــۇ – قىالتتـــى، ھـــېس خىجىللىـــق خىـــل بىـــر ئۆزىـــده ئويلىغانســـىرى

ــېچكىم ــدى ھ ــقهر. كۆرمى ــلهن ئهس ــۇ بى ــۇ مهردانم ــتا ب ــار ئىش ــۇالرھهرگىز ب  ئ

 .بارمايمهن يهرگه ئۇ ھهرگىز كېيىن بۇندىن بولدى. دېمهيدۇ

ــۇ ــۇرۇپال ئ ــاتتىق ت ــر ق ــدى بى ــڭ. كىرىل ــداقتۇر بهدىنىنى ــر قان ــرى بى  يهرلى

 نهرســـىنى بىـــر تـــۇرۇپال يهنه. بولـــدى ئېلىشـــقاندهك كـــۆڭلى تارتىشـــقاندهك،

 ئېلىــپ تاماكــا يانچۇقىــدىن ئــۇ. قارىــدى بۇياققــا-ئۇيــاق ئىزدهۋاتقانــدهك

 تۈنۈگــۈنكى قارىغانــدا. يــوق تاماكىســى يانچۇقىــدا بىــراق. بولــدى چهكمهكچــى

 باشــالپ كهچــتىن تۈنۈگــۈن ئــۇ شــۇندىال. ئوخشــايدۇ قالغــان چۈشــۈپ يهرده

 .ئالدى ئېسىگه چهكمىگهنلىكىنى تاماكا

ــۇ ــڭ ئ ــان چاپىنىنى ــانچۇقىنى ي ــدى ي ــۈچ ئاقتۇرۇۋى ــال ئ ــا ت ــى تاماك . چىقت

ــۇ«  تــالنى بىــر ئويلىماســتىنال ئۇئــاخىرىنى »زادى تاماكــا كهلــگهن نهدىــن ب

ــۈن ئۇنىــڭ شــۇندىال. تۇتاشــتۇردى ــنىگه پۈت  بېســىپ ســىزىم بىــر ئىللىــق بهدى

ــردى ــاكىنى. كى ــتىم ھهر تام ــدا قى ــداقتۇر تارتقان ــر قان ــى بى ــركىم يهرلىرىن  بى

ــىيالۋاتقاندهك ــۇدا س ــدى تۇيغ ــۇرۇپال. بول ــڭ ت ــا ئۇنى ــى خىيالىغ ــله ھېلىق  راھى

 ئاســتا قــاراپ ئهكـبهرگه ھالــدا يالىڭـاچ بهدىنــى پۈتـۈن ئــۇ. كهلـدى قىــز دېـگهن

ــدى ــالال. كهل ــۆزىنى ئهكبهردهرھ ــدى ك ــۇ. يۇمىۋال ــۇنداق ئ ــرىم مۇش ــۇش يى  بىھ

 بىرنـــى يهنه تاماكىـــدىن ھېلىقـــى كهچـــته. يـــاتتى ســـائهتتهك بىـــر ھـــالهتته

ــى ــىزىم ئوخشــاش. چهكت ــۇ. س ــۇددىي ئ ــان خ ــال قالغ ــاكىنى بىرت ــقىالر تام  باش

 .قويدى تېقىپ ئاستىغا ياستۇقىنىڭ قىلىپ، دېگهندهك سالمىسۇن سوراپ

 قىــتىم ئىككــى ئــۇ. قالــدى بواللمــاي پهقهتــال ئهكــبهر ئۆتــۈپ، كــۈن ئىككــى
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ــده ــۇنداق ئۆزى ــىزىم مۇش ــدا س ــا بولغان ــدىن تاماك ــيىن چهككهن ــىلىپ كې  ئوڭش

ــانلىقىنى ــېس قالغ ــان ھ ــراق قىلغ ــا بى ــۈگهپ، تاماك ــدىن ت ــاپ ماگىزىنن  بىرق

 كـــۆڭلىگه ئۇنىـــڭ. باســـالمىدى ئـــازابىنى ئۇنىـــڭ بولســـىمۇ ئالغـــان تاماكـــا

ــىز ــر تۇيۇقس ــوي بى ــى ئ ــاق،«. كهچت ــاق ي ــۇ ي ــومكىن ب ــۇ مهن ئهمهس، م  ئ

 .كهتتىم ئويالپ نېمىلهرنى ئالال ۋاي. يوللىمايمهن يېقىن ھهرگىز نېجىسقا

 .كهلدى ئهسقهر يېنىغا ئۇنىڭ

 كۆرۈنىسهنغۇ؟ قىسمىال بىر ئاداش، بولدۇڭ نېمه -

 .دهيمهن ئاالي دهم پكىرى ياتاققا. يوق مىجهزىم سهل ئاداش شۇ -

 .كىتهي كىرىپ بىلهن سهن مهنمۇ ئۇنداقتا -

 تهجـــرىبه ئىختىيـــارى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ ســـائهت ئىككـــى ئـــارلىقتىكى

ـــۇپ، ســـائىتى ـــۇالرتېزىملىكتىن بول ـــۈپ ئ ـــۇپ، ئۆت ـــتىگه ســـىنىپ بول  ھهيئى

 .كىردى يېنىپ ياتاققا ئېيتىپ ئهھۋالنى

 .ئهسقهر سورىدى – تۇرىسهن، قانداقراق -

ــدىم شــۇ - ــاداش، بىلمى ــرىم ئ ــدۇ تارتىشــقاندهكال بىريهرلى ــۈم. قىلى  كۆڭل

 .ئېلىشىۋاتىدۇ

ـــېمه - ـــۇپ ن ـــۇنداق بول ـــهن، ش ـــقهر – بولغانس ـــاي ئهس  ئهكبهرگهقارىم

 .سورىدى تۇرۇپ

ـــمهن - ـــاداش، بىلمهي ـــى ئ ـــدىكى ھېلىق ـــتىن كۈن ـــيىن ئىش ـــۇرۇپال كې  ت

ــۇپ شــۇنداق ــدىم بول ــۆز ئويلىســامال كىرگىنىمنــى يهرگه شــۇ. قال  ئۆزهمــدىن-ئ

 .بارمايمهن ئىككىنچى يهرگه ئۇ ئهمدى. بولىمهن خىجىل

 تاماكـــا يانچۇقىـــدىن ھهمـــده قويـــدى قـــاراپ كۈلـــۈپ ئۇنىڭغـــا ئهســـقهر

 .كهلدى كىرىپ مهردانمۇ ياتاققا ئارىدا شۇ. تۇتتى ئېلىپ

ــــلىده ســــىلهر - ــــۇ ئهس ــــىلهرده، يهرده ب ــــدى – ئىكهنس ــــۇ، دې  – ئ

 شــۇڭا. دېيىشــتى كهتتــى كىرىــپ ياتاققــا ســىلهرنى سورىســام باشــقىالردىن

 .كىردىم يېنىپ مهنمۇ

 بىــلهن ۋۇجــۇدى پۈتــۈن يــوق، چولىســى قاراشــقا ئۇنىڭغــا ئهكبهرنىــڭ

ـــا ـــته تاماك ـــداقتۇر. چهكمهك ـــۇزۇن قان ـــل ئ ـــپ يى ـــان يوقىتى  نهرســـىنى قويغ

 .ئىدى ھاياجاندا خىل بىر تىپىۋالغاندهك تۇيۇقسىز
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 .تۈگهپتۇ مېنىڭكى بىره، بىرنى تاماكىدىن -

ــال ئهســقهر ــا دهرھ ــول يانچۇقىغ ــالدىيۇ. ســالدى ق ــال س ــپ دهرھ  تارتىۋىلى

ــر يهنه ــانچۇقىنى بى ــاقتۇردى ي ــراق. ئ ــۇ بى ــدا ئ ــا يانچۇقى ــوق تاماك ــۇپ ي  بول

 .چىقتى

ـــېمه ۋوي - ـــدى ن ـــۈپ – ســـاڭا، بول ـــى كۈل ـــاكىنى – مهردان، كهتت  تام

 .يۈرۈيسهن ئاقتۇرۇپ نهلىرىڭنى سالغان، يانچۇقىڭغا ماۋۇ بايىال

ــۇنداق، ھه، ھه، - ــۇنداق ش ــارا ش ــۇپ ق ــالغىنىمنى، ئۇنت ــالپ – ق  دۇدۇق

ــۇرۇپ ــۆزلىدى ت ــقهر س ــۇ. ئهس ــدىن ئ ــتا يانچۇقى ــا ئاس ــى تاماك ــدى قىپىن . ئال

ــڭ ــده ئۇنى ــۆت ئىچى ــال ت ــا ت ــار تاماك ــدى ب ــۇ. ئى ــرهپ ئ ــان تىت ــوللىرى تۇرغ  ق

 .سۇندى مهردانغا بىرنى بىلهن

ـــاڭا - ـــېمه س ـــدى، ن ـــال بول ـــا بىرت ـــوراپ تاماك ـــام س ـــاپال قويس  بوش

 تامـــاكىنى دهپـــال شـــۇنداق مهردان. ساتمايدىغانســـهن تاماكـــاڭنى كهتتىڭغـــۇ؟

ــپ ــتۇردى ئېلى ــۇ. تۇتاش ــاكىنى ئ ــكهچ تام ــتا چهك ــتۇققا ئاس ــايدى ياس . قىيس

 .كهتتى چىقىپ ياتاقتىن دهرھال ده،-كهلدى ئېسىگه شۇندىال ئهسقهر

ــدىن ــر يهنه ئارى ــچه بى ــۈن نهچ ــۆتتى ك ــبهر. ئ ــلهن ئهك ــا مهردان بى  تاماك

 بېســـىپ خۇمـــارىنى تاماكـــا ســـوراپ، تاماكـــا ئهســـقهردىن تۇتســـىال خۇمـــارى

 ئــــۇالر چهكســــىال تامــــاكىنى بهرگهن ئهســــقهر پهقهت نېمىشــــقىدۇر. تــــۇردى

ــاردىن ــاتتى خۇم ــۆزلىرى. چىق ــدىن ئ ــى دۇكان ــى خىل ــاكىالرنى ياخش ــان تام  ئالغ

 يېتىــپ شــهمبه بىــر يهنه. تېتىــدى بىرقىســمىال ئېغىزىغــا بىــراق بولســىمۇ

ــدى ــاقتىكى. كهل ــالىالردىن يات ــهھهرلىك ب ــۈچ ش ــالىنى ئ ــاپقا ب ــدا ھېس  ئالمىغان

ــان ــهيلهن قالغ ــان بهش ــدى قايتمىغ ــكه. ئى ــېقىن چۈش ــڭ ي ــۆتكهن ئهكبهرئۆزىنى  ئ

 ئــــۇنىڭغىچه. قىلــــدى ھــــېس بولىۋاتقــــانلىقىنى ئوخشــــاش كــــۈنلهردىكىگه

 .كهلدى كىرىپ ياتاققا مهردانمۇ

 قىســمىال بىــر بۇيــان ھهپتىــدىن بىــر مۇشــۇ. بولغانــدىمهن نــېمه ئــاداش -

ــۇپ ــدىم بول ــۇددىي. قال ــر خ ــدهكال يىتىــپ نهرســهم بى ــمهن كهتكهن ــال. قىلى  پهقهت

 .تاپالمايۋاتىمهن

ــۇ - ــۇ مهنم ــاداش، ش ــاز مهردان – ئ ــاپ ئ ــۆزىنى توخت ــتۇردى، س  داۋامالش

 جايغــا نىجىــس ھېلىقــى دىيهلمهيــۋاتىمهن ســاڭا. ئهمهس جايىــدا كۆڭلــۈم –
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 .بولۇپتىكهن بارمىساقمۇ

ــۇنى - ــردېمه ئ ــاداش، بى ــامال ئ ــۇنىچ ئويلىس ــىدۇ قورق ــدىن. باس  تاماكى

 .بىره بىرنى

 يـــوق بېســـىلماقتا خۇمـــارى بىـــراق. چېكىشـــتى ئېلىـــپ تاماكـــا ئـــۇالر

 .بولدى تارتىشقاندهك بهدىنى ئىككسىنىڭ ھهر. كهتتى كۈچىيىپ تېخىمۇ

 تاماكىســـى ئۇنىـــڭ. بـــوالتتى ياخشـــى بولســـا بولغـــان ئهســـقهر خهپ -

 .ئهكبهر دېدى – باساتتى، خۇمارنى

 .قىلدى تېلىفۇن ئهسقهرگه مهردان بواللمىغان پهقهتال

ـــاداش - ـــى ئ ـــاڭنى ھېلىق ـــن تاماك ـــان قهيهردى ـــدىڭ ئالغ ـــال. ئې  پهقهت

 .بارايلى يېنىڭغا ھازىرال بولسا سىنىڭده. قالدىم بواللماي

 بــار بولســا الزىــم ئهگهر – ئهســقهر، دېــدى – ئــاداش، تۈگىــدى مهنــده -

 .بىلىمهن يېرىنى

 .تاپالمىدۇق سېنىڭكىدهكنى ھېچبىر. ساتىدۇ ماگىزىندا قايسى -

ــدىكى قايســى - ــز كۈن ــان بى ــا بارغ ــپ كىنوخانىغ ــى بىرى ــى ھېلىق  قىزالرن

ــار شــۇالردا ئىزدىســهڭالر ــداق. ب  مهنمــۇ. ســاتىدۇ شــۇالردا پهقهت تامــاكىنى بۇن

ـــالىمهن شـــۇالردىن ـــمهن، يوققـــۇ ئـــورۇنالردا باشـــقا. ئ  هرئهســـق دېـــدى – دهي

 .ئۈزۈلدى گهپ بىلهن شۇنىڭ. بىلهن مۇغهمبهرلىك

 .ئهكبهر تۇرغان ئېلىشىپ كۆڭلى سورىدى – دهيدۇ، نېمه -

ــاداش، - ــدا ئ ــز قارىغان ــان بى ــا يام ــپ يولغ ــان كىرى ــايمىز قالغ . ئوخش

 تاماكــا ئــۇ. دهيــدۇ بىــرىڭالر يېنىغــا قىزالرنىــڭ ھېلىقــى بىزنــى ئهســقهر

 .بارئىكهن شۇالردىال

ــڭ ــدهك بېشــى ئهكبهرنى ــدى قايغان ــمهك،. بول ــتا دى ــويلىغىنى باش ــوغرا ئ  ت

 .قىاللمىدى قوبۇل پهقهتال ئۇ بۇنى لىكىن. چىقتى بولۇپ

 قالســاق بىــرىپال ئهگهر ئــاداش، بارمــايمهن يهرگه ئــۇ ئۆلســهممۇ مهن -

 .ئهكبهر دېدى – شۇ، تۈگهشكىنىمىز

ــۇالر ــۇتهرىقىده ئ ــر ش ــاز بى ــاتتى ئ ــن. ي ــىنىڭال ھهر لىكى ــالى ئىككىس  ھ

 .تۇردى ئورنىدىن ئاستا مهردان چىدىيالمىغان پهقهت. ئىدى خاراپ

ــاداش - ــدا ئ ــا قارىغان ــدىغان بۇنىڭغ ــۈنچه. ئوخشــايمىز چىدىماي ــر بۈگ  بى
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ــارايلى ــا. بارمــايمىز قهتئىــي قىــتىم كىــلهر. ب ــالىالر ھــازىرال ياتاقق ــدۇ، ب  كىرى

 .قالمايدۇ قىلماي گۇمان كۆرسه ئهھۋالىمىزنى كىرىپ ئۇالر ئهگهر

 .ئهگهشتى ئۇنىڭغا قىلمايال سۆز-گهپ ھېچقانداق بهرمۇئهك

 

9 

 

ــۇ ئهســقهر ــۈپ ئىشــالرغا ب ــۇ. قىالتتــى كهتكهنــدهك كۆن ــتىم ب  غهلبىلىــك قى

ـــتا ـــى يهنه ئاساس ـــىنى ئىكك ـــا ئاغىنىس ـــارتتى يېنىغ ـــۇ. ت ـــۇنداق بۇرۇنم  ش

. پهرزهنتــى يــالغۇز ئائىلىنىــڭ ھــاللىق خــېلىال شــهھهردىكى مۇشــۇ ئــۇ. بولغــان

. قىلــدى چــوڭ قــاراپ كــۆزىگه دهپ پهرزهنــت يــالغۇز ئــۇنى ئانىســى-ئاتــا

ــڭ ــۇنى بىچارىلهرنى ــۇق ئ ــۇرا تول ــا ئوتت ــارغۇچه يىللىقق ــگهن چىق ــازاۋى چهكمى  ئ

 شــۇ. بولــدى تهرهپــدارى ئۇنىــڭ دائىــم ئانىســى جهھهتــته بــۇ بولۇپمــۇ. قالمىــدى

 .قاالتتى تۇرۇپ ئورۇندا پاسسىپ دائىم ھهر دادىسى سهۋهپتىن

ـــڭ ـــردهم يازكۈنلىرىنى ـــېلىش بى ـــۇ ئ ـــلىرى ئ ـــلهن ساۋاقداش ـــا بى  باغچىغ

 .بولدى ھهمرا قىزالرمۇ ئهلۋهتته. بولۇشتى كهلمهكچى ئايلىنىپ بىرىپ،

ــۇالر ــاپتۇبۇس ئ ــلهن ئ ــدىغا باغچىســىنىڭ خهلــق شــهھهرلىك بى ــدى ئال . كهل

ــق ــى خهل ــهھهردىكى باغچىس ــۇرۇنقى ش ــڭ ب ــرى باغچىلهرنى ــۇپ، بى ــى بول  يېقىنق

ــن ــان يىلالردى ــهھهرلىك بۇي ــڭ ش ــى ھۆكۈمهتنى ــىدا پىالنلىش ــۇ ئاساس ــۇ ب  يهرم

 كۆتـــۈرۈلمه ئايالنــدۇرۇپ كىرگهنــدىال باغچىغـــا قىلغــان، ھاســىل ئــۆزگىرىش

ــــۆلچهك شــــهكىلده ــــۈزىنى ســــۇ ياســــالغان، ك ــــۇفهر ي ــــڭ نىل  كهڭ گۈلىنى

 .چۈشۈشتى رهسىمگه يهرده بۇ ھهېگهنده ئۇالر. قاپلىغانىدى يوپۇرماقلىرى

 ئالــــدىنقى كىرىــــدىغانالر باغچىغــــا باشــــالپ كىرگهنــــدىن يىــــل بــــۇ

 تۈرلـــۈك اليىقىـــدا ئـــۆز بـــاغچىمۇ شۇســـهۋهپتىن كۆپهيگهنىـــدى يىلالردىكىـــدىن

 ئويۇنچـــۇق تۈرلــۈك بالىالرنىـــڭ باغچىــدا ھـــازىر. كــۆپهيتتى ئهســىلىھهلهرنى

 خىــل ئىككــى بىــر ئىلگىــرى باغچىســىىدا ھــايۋانالر تولــۇق، ئاساســهن تــۈرلىرى

ــايۋان ــار ھ ــۇپ ب ــازىر بول ــۇ ھ ــى ئ ــهڭ« ئىلگىرىك ــايمهن، بهرس ــهڭ ياش  بهرمىس

 ھهتتـــا كهتـــكهن، ھالىـــدىن قىرىـــپ چۈشـــۈپ، ھالغـــا دېگهنـــدهك »ئـــۆلىمهن

 ئورنىغــا نىــڭ مــايمۇنالر قــۇڭ قىزىــل ســهت يــوق قۇيرىقىمــۇ اليىــق مايمۇنغــا
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 ھايۋانــاتالر قــۇش، ئۇچــار نۇرغــۇن باشــقا ئۇنــدىن ئالماشــقان، باشــقىلىرى

 .قوشۇلغانىدى

 ئــورنى ســاياھهت ئهركىــن مهخســۇس تهرىپــى پېــتىش كــۈن باغچىنىــڭ

ــۇپ، ــۇيهرده بول ــر ب ــىم بى ــارهتچىلهر قىس ــۈك تىج ــايمىالرنى تۈرل ــقان، ي  ئېچىش

ــك ــخانىالر كېچى ــدى ئاش ــۈن. قۇرۇلغانى ــهمبه بۈگ ــاچقىمۇ ش ــادهم بولغ ــۇنچه ئ  ش

 ســـاياھهتچىلهر باشــقا ۋه ئــانىالر-ئاتــا يېتىلىشــىۋالغان بــالىلىرىنى كــۆپ،

 .ئىدى كهتكهن ئاۋاتلىشىپ بىلهن

. ئوينىـــدى ئويـــۇنالرنى قىزىقـــارلىق تۈرلـــۈك بىـــلهن ئالـــدى ئهســـقهرلهر

ـــىدىكى ـــڭ ھايۋانالرباغچىس ـــارلىق مايمۇننى ـــى قىزىق ـــانغۇچه ھهرىكهتلىرىن  ق

ــاق كهلتــۈرۈلگهن يېڭــى باغچىــدىكى بىــراق. قىلــدى تاماشــا ــوز ئ  چىرايلىــق ت

. ئىـــدى قىلماقتـــا جىـــله ســـاياھهتچىلهرنى تۇرىۋىلىـــپ، يايمـــاي قـــۇيرۇقىنى

 ھهم كۆرگۈســى ھــالىتىنى ئاچقانــدىكى قــۇيرۇقىنى توزنىــڭ ئــاق بــۇ قىزالرنىــڭ

ــىمگه ــى رهس ــدى چۈشكىس ــر. كهل ــدا بى ــوز چاغ ــدار ت ــۇيرۇقىنى رهڭ ــدى ق . ياي

 بىــر ئاجايىــپ قــۇيرۇقى رهڭــدار ئۇنىــڭ گىرهلىشــىپ بىــلهن نــۇرى قۇيــاش

 .قىلدى پهيدا مهنزىره

 قىــز ئىككــى – قــويىگه، تارتىــپ رهســىمگه بىــر بىزنــى ئهســقهر قېنــى -

 .ئۆتتى تهرىپىگه ئىككى توزنىڭ ئاق ھېلىقى تهڭال ساۋاقدىشى

. چۈشـــتى رهســـىمگه بولـــۇپ ئـــۈچتىن ئىككىـــدىن، شـــۇنداق ئهنه ئـــۇالر

. بولۇشـــتى چۈشــمهكچى رهســىمگه بىرپـــارچه يېغىلىــپ ھهممىســى ئاخىرىــدا

 .قىالتتى ئهمهستهك بىكار بولۇپ ئالدىراش ساياھهتچى ھهممىال بىراق

 .قوياي تارتىپ مهن ئهكىلىڭ چۈشمهكچىمىدىڭالر، هرهسىمگ -

ـــىز ـــان تويۇقس ـــاۋازدىن ئاڭالنغ ـــقهر ئ ـــۈپ ئهس ـــنىگه چۆچ ـــدى كهي . قارى

 .تۇراتتى كۈلۈپ قىز بىر چىرايلىق كهينىده

 .بولدۇق قىلىدىغان ئاۋاره سىزنى -

ــى - ــوق ھېچقىس ــاممۇ. ي ــار تورس ــۇرىمهن بىك ــۇ، ت ــدى – ش ــۇ دې  قىزم

 .تۇرۇپ كۈلۈپ بىلهن مۇغهمبهرلىك

 ئـۇ. قويـدى تارتىـپ رهسـىمگه پـارچه قـانچه بىـر كوللىكتىـپ ئـۇالرنى قىز

 :تهلهپپۇزىدا ئۆتۈنۈش بهرگهچ قايتۇرۇپ ئهسقهرگه ئاپاراتىنى رهسىم



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 46 - 

ــۇ - ــڭ مهنم ــۇ توزنى ــده مۇش ــىمگه ھالىتى ــنى رهس ــۇ چۈشۈش ــارزۇ بهكم  ئ

 مـاۋۇ كهلگـۈچه ئـۇالر. قـاپتۇ كېتىـپ تهرهپـكه باشـقا دوسـتلىرىم شـۇ. قىالتتىم

 .دېدى – بوالتتى، تۇرسا يېغماي قويرۇقىنى توز

 ئــــارتۇقچه ئهســــقهر دېــــدى – قويــــاي، تارتىــــپ مهنــــال كېلىــــڭ -

 .ئويالنماستىنال

 قــانچه بىــر ئــۇقىزنى ئهســقهر. كهلــدى ئالــدىغا توزنىــڭ تارتىنمــايال قىزمــۇ

 .قويدى تارتىپ رهسىمگه پارچه

ــىمنى - ــدۇرۇپ رهس ــۇپ يۇي ــىزگه بول ــرهي س ــت. بى ــىزن راس ــداق ىس  قان

 .ئېيتتى بىلهن تهلهپپۇز سهمىمىي ئهسقهر – بولىدۇ، ئىزدىسهم

ـــاۋاره - ـــاڭ، ئ ـــا بولم ـــۇن ماڭ ـــىڭىز تېلىف ـــۆزهم مهن قىلس ـــپ ئ  بىرى

 .ئېلىۋالىمهن

ـــز ـــانلىق قى ـــلهن چاقق ـــدىن بى ـــلهن قهلهم يانچۇقى ـــۇن بى ـــاتىره تېلىف  خ

 توتقـــۇزۇپ ئهســـقهرگه يېزىـــپ، نومـــۇرىنى تېلىفـــۇن ده،-ئالـــدى دهپتىرىنـــى

 .قويدى

 رهســـىملهرنى ئهســـقهر كېـــيىن كۈنـــدىن قـــانچه بىـــر بولـــۇپ ئىـــش شـــۇ

 .قىلدى تېلىفۇن قىزغا كۈنىال شۇ ئۇ. كهلدى يۇيدۇرۇپ

ــىز، - ــىز ياخشىمۇس ــۇ، س ــى مهن ئىلنۇرم ــۈنى قايس ــدا ك ــىزنى باغچى  س

 يۇيـــدۇرغان رهســىملهرنى بۈگــۈن. بــولىمهن بــاال قويغــان تارتىــپ رهســىمگه

ــدىم ــۇ. ئى ــپ ش ــرهي ئاپىرى ــگهن بى ــا. دې ــاي خاپ ــورنىڭىزنى بولم ــپ ئ  ئېيتى

 .بولسىڭىز بهرگهن

 .قىز سورىدى – تهرهپته، قايسى ھازىر سىز -

ــازىر مهن - ــهھهرلىك ھ ــق ش ــدانىنىڭ خهل ــدىكى مهي ــىم يېنى ــۇش رهس  يۇي

 .ئالدىدا ئورنىنىڭ

ـــا ۋوي - ـــنال ماڭ ـــىزغۇ، يهرده يېقى ـــڭ مهن ئىكهنس ـــدا كىنوخانىنى  ئالدى

 .ئهمىسه ساقاليمهن سىزنى

. كهلـــدى ئالـــدىغا كىنوخانىنىـــڭ ئۆتـــۈپ كېســـىپ يولـــدىن ئهكـــبهر

 .تۇراتتى ساقالپ يهرده ئۇ قىز دېگهندهك

 چىققـــان ئـــايالنغىلى بـــازار قارىغانـــدا ئىكهنســـىزده، يهرده بـــۇ ســـىز -
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 ئوخشىمامسىز؟

 .ئاچىمهن دۇكان يهرده مۇشۇ مهن ياقهي، -

 بـــۇ. كىـــردى باشـــالپ دۇكانغـــا ئـــۇنى كـــۆرگهچ، رهســـىملهرنى ئىلنـــۇر

 بىــر يهنه يهرده بــۇ بولــۇپ، دۇكــان ســاتىدىغان كىيىمــى ئايــالالر مهخســۇس

 .ئىدى بار قىزمۇ

ــۇ - ــڭ ب ــاردهمچىم، مېنى ــله ئىســمى ي ــۇ – قىلىڭــالر، تونۇشــۇپ. راھى  ئ

ــلهگه ــاراپ راھى ــى، ق ــله – ئېيتت ــۇ ھهده، راھى ــاڭا مهن ب ــى س ــپ گېپىن  قىلى

 .قويدى كۈلۈپ قاراپ گه ئهسقهر راھىله. شۇ باال كۈندىكى قايسى بهرگهن

 .ئىلنۇر سورىدى-ئوقۇمسىز؟ يهرده بىر سىز -

 يىللىقىـــــدا-2 ئوتتۇرىنىـــــڭ تولـــــۇق شـــــهھهرلىك مهن شـــــۇنداق -

 .ئوقۇيمهن

. ئىـــدى بـــار ئـــارزۇيۇم ئوقـــۇش شـــۇنداق مېنىڭمـــۇ ياخشـــى، ئهجهپ -

 ...بىراق

 .ئهسقهر سورىدى ئهجهبلىنىپ – بىراق، نېمه -

ــۇ - ــۇق ش ــا تول ــدا ئوتتۇرىغ ــاالمهتلىكىم چىققان ــى س ــاي ياخش ــر بولم  بى

ــل ــتىن يى ــدىم مهكتهپ ــى كېيىنكــى. قال ــان يىل ــن بولســاممۇ بارغ ــته لىكى  دهرس

ــپ ــدىم قىينىلى ــۇنىڭ. قال ــلهن ش ــىز بى ــتىن ئامالس ــدىم ئوقۇش ــيىن. چېكىن  كې

 .بهردى ئېچىپ دۇكاننى بۇ ماڭا دادام

 .سورىدى قىزىقىپ ئهسقهر-قانداقراق؟ سودىڭىز -

ــدا اغالرغــاچ ئاچقــان دهســلهپكى - . كهتتــى بولــۇپ ياخشــى ھــازىر قارىغان

ــڭ ــتىگه ئۇنى ــلهم ئۈس ــۇ راھى ــا ھهدهمم ــدىن ماڭ ــده يېقىن ــدۇ ياردهم . بولىۋاتى

ـــلهم ـــان، ئۈرۈمچىـــده كـــۆپ، دوســـتلىرى ھهدهمنىـــڭ راھى  مـــال شـــۇڭا تۇرغ

 .بار ئېپى قاتارلىقالردا سېتىش كىرگۈزۈش،

ـــلهگه ئهســـقهر ـــدى راھى ـــدا. قارى ـــۇالردىن قارىغان ـــاش نهچـــچه راھىلهئ  ي

 .قىالتتى چوڭدهك

ــاراڭ ۋوي، - ــلهن پ ــۇپ بى ــتىمهن، بول ــۇلىڭىزنى مهن كېتىپ ــۋىتهي پ . بىرى

ــۇر ــۇنداق ئىلن ــال ش ــىدىن دهپ ــك سومكىس ــر كىچى ــۇل بى ــاپچۇقىنى پ ــدى ق . ئال

 .تهڭلىدى ئهسقهرگه ئېلىپ بىرنى پۇلدىن يۈهنلىك يېگىرمه ئىچىدىن
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 .ئېلىڭ قېنى -

ـــداق ۋاي - ـــاڭ، ئۇن ـــى قىلم ـــات مېن ـــېمه كۆرۈۋاتامســـىز ي ـــۇر ن . ئىلن

 ئۈسـتىگه ئۇنىـڭ. ئىـدى نهرسـه قانچىلىـك دېـگهن رهسـىم پـارچه ئـۈچ-ئىككى

 .يوق پۇلمۇ قايتۇرغۇدهك مهنده. ئىكهن كۆپ پۇلىڭىز بهرگهن

 ئوتتۇرىغـــا راھىلهنىـــڭ ئاخىرىـــدا. تاالشـــتى ئـــاز بىـــر شـــۇنداق ئـــۇالر

 .سالدى ھهميانغا قايتا پۇلنى ئىلنۇر بىلهن كېرىشى

ـــۆزهم - ـــۇقال ئ ـــۆزلهپ توغۇرل ـــتىمهن، س ـــىزنىڭ كېتىپ ـــائىلىڭىزده س  ئ

 بولـــۇپال ســـوراپ. ئىلنـــۇر ســـورىدى – قىلىـــدۇ، ئىـــش نـــېمه بـــار؟ كىمـــلهر

 .كهتتى قىزىرىپ قويغاندهك سوراپ سۇئال بىر ئورۇنسىز

ــڭ - ــۈم مېنى ــات يېڭــى ئۆي ــدا، تهرهققىي  ئاساســهن ســودىگهر، دادام رايونى

 .ئىشلهيدۇ بانكىدا بولسا ئانام. قىلىدۇ سودا بىلهن چهت

ــداق - ــۇلنى شــۇڭا دهڭ، مۇن ــاز پ ــۈپ – كۆرۈپتىكهنســىزده، ئ ــدى كۈل  قوي

 .ئىلنۇر

ــۇالر ــۇنداق ئهنه ئ ــاراڭالر ش ــلهن پ ــر بى ــائهتنى بى ــۈزدى س ــيىن. ئۆتك  كې

 :ئهسقهرگه راھىله ۋاقتىدا قايتىش. بولدى قايىتماقچى ئهسقهر

ــــز - ــــا ۋاقتىڭى ــــپ يهنه بولس ــــۇرۇڭ، كېلى ــــدا ت ــــىڭىز قاچان  كهلس

 .دېدى – بار، مهن ئىلنۇرياكى

ــقهر ــۇال ئهس ــا ئ ــوش غ ــپ خ ــپ ئېيتى ــدى كېتى ــۇ. قال ــتىن ش ــيىن ئىش  كې

 راھىــله كهلگهنــلهرده كىينكــى. بولــدى كېلىــدىغان پــات-پــات يهرگه بــۇ ئهســقهر

ــۇ ــىپ بىلهنم ــدى چېقىش ــڭ. قال ــۆرگهن راھىلهنى ــرى-ك ــۆپ بىلگهنلى ــۇپ، ك  بول

ــڭ ــلىرى ئۇنى ــقهرنى ئىش ــۇرۇپ ئهس ــدى قىزىقت ــا. قوي ــى ئارىلىقت ــتىم ئىكك  قى

 .يىدى تاماق چېقىپ بىلله بىلهن ئۇالر

ــدىن ــرىم ئارى ــل يى ــۆتتى يى ــقهرتولۇق. ئ ــڭ ئهس ــا-3 ئوتتۇرىنى  يىللىقىغ

 قىلســىمۇ قــانچه ئانىســى-ئاتــا. قالــدى توختــاپ تهتىلــدىال ھارپىســىدا ئــۆرلهش

 ئېشــى ســودا جىــددى دادىســىنىڭ كــۈنلهرده شــۇ. ئۇنىمىــدى بــارغىلى مهكــتهپكه

 .قالدى بۆلهلمهي كۆڭۈل ئىشلىرىغا ئۇنىڭ بولغاچقا

ــازار ئهســقهر كــۈنى بىــر  يهرگه بــۇ ئــۇ. كهلــدى دۇكانغــا يهنه ئارىلىغــاچ ب

 .ئولتۇراتتى يالغۇز ئۆزى ئىلنۇر دۇكاندا. بولغانىدى ئۇزۇن كهلمىگىلىمۇ
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ـــىز - ـــۇر، ياخشىمۇس ـــۋال – ئىلن ـــورىدى ئهھ ـــقهر، س ـــلهم – ئهس  راھى

 كۆرۈنمهيدىغۇ؟ ھهدىمىز

ــلهم - ــازىر ھهدهم راھى ــقىالر ھ ــلهن باش ــىپ بى ــانه ھهمكارلىش  ئويۇنچۇقخ

 .ئاچتى

 .ئهسقهر سورىدى ئىتتىكال – قهيهرده، ئورنى -

 .قهۋىتىده ئىككىنچى كىنوخانىنىڭ ماۋۇ يېقىن يهرگه بۇ -

ــقهر ــۇر ئهس ــلهن ئىلن ــر بى ــاز بى ــىپ، ئ ــۇ پاراڭلىش ــن ب ــى يهردى  ده،-چىقت

ــڭ ــتىگه ئىككىنچــى كىنوخانىنى ــى قهۋى ــۇ. چىقت ــپ، يهر ب ــانه، ئۆزگهرتىلى  تورخ

 .ئىدى كۆپ ئادهممۇ بولۇپ سهپلهنگهن قاتارلىقالر بىليارت ئويۇنچۇقخانه،

ــۇ ــڭ ئ ــى دهپ ئىلنۇرنى ــويىچه بهرگىن ــول ب ــى س ــۇق تهرهپتىك  ئېلىكتۇرۇنل

 راھىــله بىرىۋىــدى ئورنىغــا مــۇالزىمهت بــاش ئــۇ. كىــردى ئويۇنچۇقخانىغــا

 .لۋاتاتتىقى نېمىلهرنى بىر كومپىيۇتىردا

ـــله، ياخشىمۇســـىز - ـــڭ – راھى ـــېمه ئهكبهرنى ـــدۇر ن ـــۇنى ئۈچۈن  ھهده ئ

 .كهلمىدى دېگۈسى

 نومۇرىڭىزغـــا ئىـــزدهپ ســـىزنى. ھه باركهنســـىز ئهسقهرمۇســـىز، ۋوي -

 .دهيدۇ قىلىندى بىكار قىلسام تېلىفۇن

ــۇنداق، - ــر مهن ش ــچه بى ــاي نهچ ــۇرۇنال ئ ــۇ ب ــۇرنى ب ــۆزگهرتكهن نوم  ئ

 .ئىدىم

 .قاپسىز كېلىپ تهرهپلهرگه بۇ. مۇنداقكهنده ئهسلى -

ـــازار - ـــاچ ب ـــۇ ئارىلىغ ـــكه ب ـــۆتكهن، تهرهپ  نېمىشـــقىدۇر ئهســـقهر – ئ

ــا ــى دۇكانغ ــى كىرگهنلىكىن ــدى، دېگۈس ــۇ – كهلمى ــى ب ــى يهرن ــپ يېڭ  ئۆزگهرتى

 .دېگهن باقاي كۆرۈپ كىرىپ شۇڭا ئاڭلىغان دهپ ياساپتۇ

ــى - ــۇ ياخش ــۇ. بولۇپت ــۇ مهنم ــلهۋاتقىلى يهرده ب ــى ئىش ــدى خىل ــۇ. بول  ب

 .يهر ئاچقان تونۇشۇم بىر يېقىن مېنىڭ

ــۇ ــدا ش ــله ئارى ــلهن راھى ــق تهڭ بى ــى قۇراملى ــز ئىكك ــدى قى ــۇالر. كهل  ئ

 بىـــر مهنىلىـــك ئهســقهرگه ده،-دېـــدى بىرنېمىلهرنــى ئـــاۋازدا پهس راھىــلهگه

 .كهتتى چېقىپ يهنه قويۇپ قاراپ

 .راھىله سورىدى – دهپسىزده، قوياي ئويناپ سىزمۇ -
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ــۇنداق، - ــر ش ــى بى ــىناپ تهلىيىمن ــدىمهن س ــن. باقمام ــۇنلىرى لىكى  نورغ

 .كهن ئويۇنالر كۆرمىگهنال بۇرۇن مهن

 ئويۇنچــۇقالرنى قىســىم بىــر ئهســقهرگه بــالىنى بىــر راھىــله كــۈن بــۇ

 چىقىــپ ســىرتقا ئــۆزى ئارىــدا. بۇيرىــدى قويۇشــنى ئۈگۈتــۈپ ئويناشــنى قانــداق

 .كهتتى

 بولـــۇپ خىرىـــدارى دائىملىـــق يهرنىـــڭ بـــۇ ئهســـقهر كېـــيىن شـــۇنىڭدىن

 .بولىۋالدى قايتماس ئۆيگىمۇ كېچىسى كۈنلىرى بهزى ھهتتا،. قالدى

ــۇ بىركــۈنى ــانچه ئ ــلهن ئاغىنىســى بىرق ــداننىڭ بى ــدىكى مهي  كهچلىــك يېنى

ــازاردا ــۇرۇپ ب ــارزاق ئولت ــاراق ئ ــى ھ ــۇ. ئىچت ــۆيگه ئ ــنى ئ ــاي قايتىش  خالىم

ـــۇدۇل ـــڭ ئ ـــى كىنوخانىنى ـــتىگه ئىككىنچ ـــى قهۋى ـــۇ. چىقت ـــاغ ب ـــائهت چ  س

. ئىـدى كـۆپ يهنىـال ئـادهم يهرده بـۇ بىـراق بولسـىمۇ ئاشـقان دىـن11 ئاللىبۇرۇن

 .ئىكهن بار راھىله قارىۋىدى بىرىپ ئورنىغا مۇالزىمهت باش ئۇ

ــــپ-سىزباركهنســــىزغۇ؟ - ــــۆيگه – ئهســــقهر، ســــورىدى ئهجهبلىنى  ئ

 قايتمامسىز؟

 .تۇرۇپ كۈلۈپ راھىله دېدى-ئىچىده مۇشۇنىڭ ياتىقىم مېنىڭ -

ــقهر ــردهم ئهس ــۇن بى ــدى ئوي ــيىن. ئوينى ــته كې ــرى كهيپىچىلىك ــلهن بى  بى

ــىپ ــى موشىتلىش ــى. كهتت ــر تهرهپ قارش ــت بى ــدى، مۇش ــڭ ئېتىۋى ــۇرنى ئۇنى  ب

 ســىرتقا يــۆلهپ ئــۇنى قوغــدىغۇچى ئامــانلىق چاغــدا بــۇ. كهتتــى قانــاپ ئــوقتهك

 .بولدى كهتمهكچى چېقىپ ئېلىپ

 :دهرھالال راھىله كۆرگهن بۇنى

ـــۇنى - ـــا ئ ـــڭ، بۇياقق ـــدى – ئهكىلى ـــقهرنى ھهم دې ـــدىن ئهس  بىرتهرىپى

 .ماڭدى ئېلىپ تهرهپكه ياتاق يېتىلهپ

ــڭ ــوڭ كىنوخانىنى ــده ئ ــر تهرىپى ــى بى ــك ئىكك ــخانه قهۋهتلى ــۇپ، ئاش  بول

 يهرباشــــقىالرغا ئــــۇ كېــــيىن. ئىــــدى تۇتــــاش بىــــلهن كىنوخانــــا بــــۇرۇن

ـــىتىۋىتىلگهنلىكتىن، ـــى س ـــا ئىكك ـــىدىكى بىن ـــپ ئوتتۇرىس ـــش-كىرى  چىقى

ــدى ئىشــىكى ــۇ دهســلهپ. ئېتىۋىتىل ــده سودىســى ئاشــخانىنىڭ ب  ياخشــى ئاالھى

ــدى ــراق. بول ــهھهرده بى ــانىۋى ش ــخانىالر زام ــۆپلهپ ئاش ــا ك ــدىن بارلىقق  كهلگهن

 قىلىنىــپ ئاشــخانا ئاســتىال بىــلهن شــۇنىڭ. قالــدى يۈرۈشــمهي سودىســى كېــيىن
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 ئىشـــلهيدىغان يهرده شـــۇ ئايرىلىـــپ، خانىالرغـــا كىچىـــك مهخســـۇس ئۈســـتى

 ياتىــدىغانالر يهرده بــۇ تهرهپتىنمــۇ كىنوخانــا. قىلىنــدى يــاتىقى بالىالرنىــڭ

ـــۋىتىلگهن ئهســـلىدىكى ئۈچـــۈن بولغـــانلىقى ـــا ئېشـــىك ئېتى ـــان قايت  ئېچىلغ

 .ئىدى

 چىـــالپ ســـۇغا لـــۆڭگىنى. كىـــردى ئېلىـــپ ياتىقىغـــا ئهســـقهرنى راھىـــله

ــڭ ــۈزىنى ئۇنى ــى ي ــايىقى. ئېرتت ــر ب ــت بى ــڭ ۋه مۇش ــىرىدىن ھاراقنى ــۇ تهس  ئ

 .كهتتى ئۇيقۇغا چۈشۈپال دۈم كارۋاتقا بولۇپ، يوقاتقان ېسىنىئ

ــده ــقهر ئهتىگهن ــۇپال ئهس ــڭ ئويغۇن ــقا ئۆزىنى ــر باش ــانلىقىنى يهرده بى  ياتق

 ھــالهتته توغمــا ئانىــدىن راھىــله يېنىــدا. قارىــدى يېنىغــا چۆچــۈپ ئــۇ. كــۆردى

 .كهتتى چۆچۈپ تېخىمۇ ئۇ. ياتاتتى

 .ئۇيغاندى راھىلهمۇ ئۇنىڭغىچه

 .ئهسقهر سورىدى – نهده، ھازىر مهن مهن، -

 بولـــۇپ مهس ئېغىـــر بهك ئاخشـــام ياتىقىمـــدا، مېنىـــڭ ھـــازىر ســـىز -

 ســىزنى بىــلهن شــۇنىڭ. كهتتىڭىــز ئۇرۇشــۇپ بىــلهن بىــرى كېــيىن كېتىپســىز،

 ...ئۇنىمىسام ئاخشام. ئىدىم كىرگهن ئېلىپ ياتىقىمغا

ــلهم ــل راھى ــدهك خىجى ــدى يهرگه بولغان ــقهر. قارى ــېمه ئهس ــىنى، ن  قىلىش

 .بولدى كهتمهكچى چىقىپ بۇيهردىن تۇرۇپال. قالدى بىلمهي دېيشىنى نېمه

ـــازىر - ـــاي ھ ـــۇرۇڭ، چىقم ـــدى – ت ـــله، دې ـــقىالر – راھى ـــۆرۈپ باش  ك

 .چىقىڭ تۇرۇپ سهل قالمىسۇن،

 بىرتـــال ئۇنىڭغـــا راھىـــله بولىۋىـــدى، چهكمهكچـــى ئېلىـــپ تاماكـــا ئـــۇ

 .تۇتتى تاماكا

ــۇ ــال چېكىىشــى تامــاكىنى ئ ــى يۆتىلىــپ بىلهن ــدا. كهتت  تامــاكىنى ئاچچىقى

ــۇرۇپ كــۈچهپ ــارتتى ت ــدا. ت ــدى قايغانــدهك ســهل بېشــى بىرچاغ  ئاســتا ده، بول

 ئىچىـــگه ســـىزىم ئىللىـــق خىـــل بىـــر قانـــداقتۇر. يـــاتتى كېلىـــپ كارۋاتقـــا

ـــدهك ـــدى تارقالغان ـــايىال. بول ـــاپ ب ـــى چاين ـــگهن پۇركىۋهتكۈس ـــله كهل  راھى

ــا ــقىچه ئۇنىڭغ ــۇپ باش ــدى بول ــۇ. كۆرۈن ــۇئۆ ئ ــهزمىگهن زىم ــتا س ــۇنى ئاساس  ئ

 ...قۇچاقلىدى
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ــانگۈل ــۈن رهيھ ــدۇرال بۈگ ــۇتىر بال ــدىغا كومپىي ــدى ئال ــقىدۇر. كهل  نېمىش

 ئهمهســـتهك يهرده بىـــر خىيـــالى بۇيـــان كـــۈنلهردىن يېقىنقـــى مۇشـــۇ ئۇنىـــڭ

ـــوغلى پهقهت كـــۈنلىرى يهكشـــهمبه شـــهمبه، بۇرۇنقىـــدهك. قىالتتـــى  بىـــلهن ئ

 تورغــا بىــرال كۈنــده ئــارا ھــازىر مانــا چېقىشــتىن تورغــا ئۈچــۈنال سۆزلىشىشــى

 چــاغالردا يــوق ئۆيــده قاســىماخۇن ئهلــۋهتته، بۇمــۇ. بولىۋالــدى چېقىــدىغان

 .بوالتتى

ــۇ ــىماخۇن بۈگۈنم ــارقى قاس ــدىكى يوق ــزىم مهھهللى ــڭ ھې ــك قۇالقنى  كېچى

ــمه ئوغلىنىــڭ ــا خهت ــى تويىغ ــۇ. كهتت ــڭ ب ــمه يېزىنى ــۇ خهت ــپ تويلىرىم . ئاجايى

 تهرهققىــي ھــازىر مهرىكىــلهر مۇنــداق تۈگهيــدىغان كۈنــدىال بىــر بــۇرۇنالردا

 رېســـتۇران بىــر تهۋهســىده يېـــزا. ســوزىلىدۇ كــۈنگه نهچـــچه بىــر قىلىــپ،

 قىلغــان قۇبــۇل تېــز يېڭىلىقنــى. چۈشۈشــتى دۈم يهرگه شــۇ ھــازىر قۇرۇلۇۋىــدى

. دهمســـىز تېپىلىـــدۇ ئاســـاس ئىشـــالر بۇنـــداق غـــا قىرىنداشـــلىرىمىز مـــاۋۇ

ــاق ــوي ئاڭلىس ــۈن-ت ــى لهردهتۆك ــۇن مهيل ــاكى چاقىرس ــۇن ي ــا چاقىرمىس  تويغ

 ئوينــاش ئۇسســۇل مهيــدان بىــر. قالىــدىكهن پاتمــاي رېســتۇرانغا بارغــانالر

 ئــۆزى كىرســه بىــرال مهيــدانغا. بولىــدىكهن چىققانــدهك كىرىــپ جهڭــگه ئۈچــۈن

 ...تاپارمىش ئاران تۈگىگهنده ئۇسسۇل جورىسىنى ئويناۋاتقان ئۇسسۇل

ــانگۈل ــۇتىرنى رهيھ ــپ، كومپىي ــوت ئېچى ــوت-ك ــۇرىنى ك ــۈزدى نوم . كىرگ

. قالغانىــدى ئۆســۈپ خــېلىال سهۋىيىســىمۇ كومپىيــۇتىر كــۈنلهرده مۇشــۇ ئۇنىــڭ

 .بولىۋاتاتتى ياردهمده يېقىندىن ئۇنىڭغا زهينىدىن جهھهتته بۇ

ـــانگۈل ـــانچه رهيھ ـــىمۇ ق ـــى كۈتس ـــتىن قارش ـــداق تهرهپ ـــۇر ھېچقان  ئۇچ

 ئۇچــۇر يېقىملىــق كومپىيــۇتىردىن تۇرۇشــىغا ئورنىــدىن ئهمــدىال ئــۇ. بولمىــدى

 .ئاچتى ئىكراننى ئالدىراپال ئۇ. كهلدى خهۋىرى كهلگهنلىك

 بالــدۇرال بۈگــۈن گۈلــۈم، يېگــانه ســهھرادىكى ئهلهيكــۇم ئهسســاالمۇ -

 چېقىپسىزغۇ؟ تورغا

 ئـــاق بىرتـــال كهپتهنىـــڭ ئـــاق بىـــر يهنه تهڭ بىـــلهن ســـاالم زهينىـــدىن

 .ئهۋهتتى رهيھانگۈلگه رهسىمىنى چىشلىگهن ئهتىرگۈلنى
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 .ئېچىلدى ۋىللىده كۆڭلى رهيھانگۈلنىڭ

ـــۇم - ـــاالم، ۋهئهلهيك ـــى ئهسس ـــۇ، ياخش ـــۇ – تۇردىڭىزم ـــاۋابهن ئۇم  ج

 .سورىدى ئهھۋال

 ســىزنى زىرىكىــپ، شــۇ قارىســام. يــوق ئىشــىم باشــقا بۈگــۈن مېنىڭمــۇ -

ـــدۇدهپ ـــا بارمى ـــان تورغ ـــدىم چىقق ـــدا. ئى ـــداش قارىغان ـــده يول ـــوق ئۆي  ي

 ئوخشىمامدۇ؟

ـــۇ - ـــۇ، مهنم ـــانگۈل – ش ـــردهم رهيھ ـــۇرۇپ بى ـــپ ت ـــدى، قېتى  – قوي

ــهھهرلىك ــۇرۇپ ش ــرىكتىم ت ــىڭىز زى ــم دېس ــىنىدۇ كى ــىڭىز. ئېش ــازار زىرىكس  ب

 بولمامدۇ؟ كهلسىڭىز ئايلىنىپ

ــــدىن، ســــوغۇق ئايلىنىــــپ بــــازار ســــوغۇقتا بــــۇ -  يهنىــــال كۆرگهن

ــۇتىردىن ــڭ كومپىي ــى باھارنى ــېس پهيزىن ــنىم ھ ــڭ قىلغى ــۇنداق. ئهۋزهل مى  ش

 ئهمهسمۇ؟

ـــيهي - ـــىزنىڭ ۋې ـــۇ س ـــز، مۇش ـــانگۈلمۇ – گهپلىرىڭى ـــۇلۇپ رهيھ  قۇش

 .كۈلدى

 دهيسىز؟ كىرهي قاچان شهھهرگه قانداق -

ـــۇ - ـــۇ مهنم ـــات ش ـــدا پ ـــى يېقىن ـــۇ. كىرمهكچ ـــۇ ئوغلۇمم ـــش مۇش  قى

 يىــرى بىــر خــۇددىي ئۈســتىگه ئۇنىــڭ. بولىۋالــدى چىقماســال بۇيــان كىرگهنــدىن

. دهيـــدۇ يــوقال ئىـــش ئۇنــداق سورىســـام. كىتىپتــۇ يـــاداپ ئاغرىيدىغانــدهكال

 .بولمىسا بىرىۋاتىمىز ئايىماي پۇلنىمۇ دهپ قالمىسۇن قىيىنىلىپ تاماقتىن

. مـــومكىن بولۇشـــى ياقمىغـــان ھاۋاســـى بهلكىـــم شـــۇ، شـــهھهردېگهن -

ــان ئۈســتىگه ئۇنىــڭ ــالىالر ئوقۇۋاتق  مۇشــۇنداق بولســا ئېغىــر بهك چارچــاش. ب

 .كهتمهڭ ئهنسىرهپ بهك. بولىدۇ

ـــاال دهيمىـــز، شـــۇنىمۇ -  ئهنســـىرهيدىغان يهنىـــال كېـــيىن بولغانـــدىن ب

 .گهپكهن

 ئوخشىمامدۇ؟ يوق كارى بىلهن بۇنىڭ دادىسىنىڭ قارىغاندا -

. چىقىپــتىكهن بىــلهن ساۋاقدىشــى قــانچه بىــر ئوغلــۇم قىــتىم ئالــدىنقى -

 ئولتـــۇرۇپ كىرىـــپ ئاشـــخانىغا بىـــلهن ساۋاقداشـــلىرى يهردىكـــى بـــۇ كهچـــته

ــارزاق ــاراق ئ ــپ ھ ــۇ ئېچى ــىماخۇن. قويۇپت ــۇ ئهنه قاس ــقا ش ــا ئىش ــۇپ خاپ  بول
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 .يۈرىدۇ ئاچماي چىراي تېخىچه

ــــر ــــڭ بى ــــدا ئاينى ــــبهر ئالدى ــــى ئهك ــــويىچه ۋهدىس ــــدىكى ب  ياتاقتى

 يهردىكـى بـۇ ئـۇ ئهتىسـى كۈننىـڭ شـۇ. چىقتـى ئېلىـپ ئـۆيىگه ساۋاقداشلىرىنى

 شـــهرىپىگه ساۋاقداشـــلىرى كىرىـــپ ئاشـــخانىغا ئېلىـــپ، ئاغىنىســـىنى ئـــۈچ

 ئېچىمهمســـهن، تـــۇرۇپ يىـــرى ئۆزهڭنىـــڭ« ئـــۇ كـــۈنى شـــۇ. تـــۈزدى ســـۇرۇن

 ئــارزاق چىــدىماي گهپــلهرگه دېــگهن »قائىــده كهلــگهن نهدىــن زورالش مېھمانغــا

 چېقىـــپ ســـىرتقا ئېلىشـــىپ كـــۆڭلى ئۇنىـــڭ ئۆيـــده كهچـــته. ئىچتـــى پىـــۋا

 ئۇنىڭغــا بۇيــان شــۇنىڭدىن قالغــان، كــۆرۈپ قاســىماخۇن ئىشــنى بــۇ. يانــدۇردى

 .كهلگهنىدى تۇرۇپ قاپاق

 كهتــكهن خىيالغــا زهينىــدىن – قالىــدۇ، ئوڭشــىلىپ ئاســتا-ئاســتا -

ـــڭ ـــالىنى رهيھانگۈلنى ـــدى، خىي ـــاال – بۆل ـــمۇ؟ ب ـــازىر ئهمهس  شـــهھهرده ھ

 .دهيسىز نېرى ئىشالردىن بۇنداق بىرى قايسى بالىالرنىڭ ئۆسىۋاتقان

ـــڭ مهن بولســـىمۇ شـــۇنداق - ـــرهر ئوغلۇمنى ـــان بى ـــا يام ـــپ يولغ  كىرى

 .بولدى كهلمهس ئۇيقۇممۇ ئويالپ توال كېچىلىرى. ئهنسىرهيمهن قىلىشىدىن

 ...ياكى كهلمهمدۇ ئىشقا ئۇ ئۇيقۇلىرى -

 ...ساراڭ -

ــانگۈل ــزالردهك كىچىــك خــۇددىي رهيھ ــدا شــۇ. ســوزدى تۇمشــۇقىنى قى  ئارى

ــى ــڭ دهرۋازىن ــان بىرىنى ــاۋازى ئاچق ــدى ئ ــانگۈل. ئاڭالن ــۇپ رهيھ ــپ قۇرق  كېتى

ـــىىش ـــى سۆزلىش ـــۈرمهي ئىكرانىن ـــۇتىر ئۆچ ـــرانىنىال كومپىي ـــۈردى ئىك . ئۆچ

 .كهلدى كىرىپ قاسىماخۇن ئۆيگه ئۇنىڭغىچه

ــداق - ــى قان ــپ دادىس ــدىلىمۇ؟ بىرى ــانگۈل-كهل ــۇددىي رهيھ ــاتلىق خ  ئۇي

 .سورىدى تۇرۇپ يهرگهقاراپ قالغاندهك تۇتۇلۇپ ئۈستىده ئىش بىر

 ئهكهل. خوتــۇن قــوي دىمهيــال بىــر ســوغۇقنى بــۇ پــاھ،. كهلــدىم بىرىــپ -

 دېگهنـدىن يـاللۇغى ئـۆت مـاۋۇ. بهر بولسـا چېيىـڭ ئهتـكهن چىـنه بىـر ئىسسىق

 .يىمىدىم تۈزۈك ئاشنىمۇ تارتىلغان تويدا تۇتۇپ پهرز

 :تويۇقسىز كومپىيۇتىرىدىن شۇئارىدا

 .كهلدى ئاۋاز دېگهن-سىزبارمۇ؟ رهيھانگۈل -

ـــم - ـــۇ كى ـــان، گهپ ئ ـــپ – قىلۋاتق ـــورىدى ئهجهبلىنى ـــىماخۇن س . قاس
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 قويۇلغـــان كومىپىيـــۇتىر دهرھـــال رهيھـــانگۈل كهتـــكهن قورقـــۇپ ئـــۇنىڭغىچه

 .ئۈزىۋهتتى بىراقال مهنبهسىنى توك ده،-باردى يېنىغا ئۈستهل

 –. ســــــوراۋاتىمهن دهپ قىلغـــــان گهپ ئـــــۇ كىـــــم ســـــاڭا مهن -

 .ئۆڭدى بىردىنال چىرايى قاسىماخۇننىڭ

ـــۇ - ـــدىم مهنم ـــۇ،. بىلمى ـــۇ ب ـــداق ب ـــكىن قان ـــدى ئىش ـــى بول  دادىس

 .ئهكىرهي چاي مهن ئولتۇرسىال

ـــانگۈل ـــال رهيھ ـــخانا دهرھ ـــۆيگه ئاش ـــپ ئ ـــى چىقى ـــىماخۇن. كهتت  قاس

 ئۈســــتهلنىڭ. تهكشــــۈردى قــــۇر بىــــر كهينىنــــى ئالــــدى كومپىيۇتىرنىــــڭ

ــارتمىلىرىنى ــپ ت ــاقتى ئېچى ــداق. ب ــۋال ھېچقان ــوق ئهھ ــوۋا،«. ي ــا مهن ت  خات

 قىلغـــان ئاڭلىغانـــدهك ئـــاۋازىنى نىڭبىرســـى بـــايىال قالمىغانـــدىمهن، ئـــاڭالپ

 .»ئىدىم

ــىماخۇنمۇ ــا قاس ــىپ ئايالىغ ــخانه ئهگىش ــۆيگه ئاش ــى ئ ــانگۈل. چىقت  رهيھ

ـــرچىنه ئوخشـــىتىپ ـــكهن قايمـــاقلىق بى  ئېچىلىـــپ چـــاي. ئهتتـــى چـــاي ئهت

 .قىلىشمىدى گهپ ئېغىزمۇ بىر ئايال-ئهر بولغىچه

ــۇنىڭغىچه ــۇن ئ ــرىڭالپ تېلىف ــى جى ــانگۈل. كهتت ــپ رهيھ ــۇننى بىرى  تېلىف

ــدى ــۇننى. ئال ــىماخۇننىڭ تېلىف ــقهردىكى قاس ــىنىڭ قهش ــى ئىنىس ــان بالىس  ئۇرغ

ــۇپ، ــڭ بول ــىچه بالىنى ــى ئېيتىش ــاتتىق دادىس ــپ ق ــان، ئاغىرى ــىنى قالغ  ئاكىس

 .ئىكهن بار ئارزۇسى كۆرۈش بىر

 بـــۇ دېمىســـىمۇ. بۇزۇلـــدى كـــۆڭلى قاســـىماخۇننىڭ ئـــاڭالپ بـــۇگهپلهرنى

 تهغــدىرنىڭ يىللىــرى ئهينــى ئهمهســمۇ؟ قېرىندىشــى بىرتــالال يــالغۇز دۇنيالىقتــا

ــۇرتتىن ســهۋهبىدىن ئايالنىــڭ بىــر ئىنىســى بــويىچه ئورۇنالشتۇرۇشــى  چىقىــپ ي

ـــراق ـــپ يهرلهرگه يى ـــتى بىرى ـــۇالر گهرچه. ماكانالش ـــىپ ئ ـــان ئاالقىلىش  تۇرغ

ــىمۇ ــراق بولس ــارىلىق بى ــراق ئ ــا يى ــۈز بولغاچق ــۇرانه ي ــىتى كۆرۈشــۈش ت  پۇرس

 كىچىــــك تويۇقســــىز خىيالىغــــا اســــىماخۇننىڭق. ئازئىــــدى ناھــــايىتى

 .كهلدى ئىشالر چاغلىرىدىكى

ـــدىننىڭ ـــهھهردىن ئهســـلى جااللى ـــۇپ، ش ـــا دادىســـى بول ـــودىگهر كاتت  س

 تهقســىم خىــزمهتكه يېزىغــا مۇشــۇ پۈتتــۈرۈپ ئوقــۇش جااللىــدىن كېــيىن. ئىــدى

 يــاقتۇرۇپ كېلىــپال بــۇيهرگه ئــۇ بولســىمۇ قارىشــى ئىشــقا بــۇ دادىســى. قىلىنــدى
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ـــدى ـــۇ. قال ـــق بولۇپم ـــق چىرايلى ـــز يېزىلى ـــۈم قى ـــڭ گۈلس ـــۆڭلىنى ئۇنى  ك

ــدى ــوي ئــۇالر. ئېلىۋال ــدى بــالىلىق قىلىــپ ت  ۋه قاســىم جااللىــدىننىڭ. بول

ــىم ــىملىك ھاش ــى ئىس ــوغلى ئىكك ــار ئ ــدى ب ــۇ. بول ــالىالر ب ــر ب ــدىن-بى  بىرى

 ئىچىــده بــالىالر. كهلتــۈرهتتى ھهۋىســىنى كىشــىنىڭ كــۆرگهنال بولــۇپ چىرايلىــق

 بهخــت تــازا بــالىالر. بولــدى چــوڭ ئهركه شــوخ، تولىمــۇ ھاشــىم كىچىكــى

ــده ــوڭ ئىچى ــان چ ــلهرده بولىۋاتق ــيهت مهزگىل ــي زور مهدىن ــالندى ئىنقىالبى . باش

ــۇ ــۈنلهرده ب ــى ك ــازراقال كىش ــقهت ئ ــا دىق ــاق قىلمىس ــاتتى چات ــاخىرى. چىق  ئ

ــدهك ــرئىش ئويلىغان ــۈز بى ــدىننىڭ. بهردى ي ــى جالى ــودا دادىس ــى س ــلهن ئىش  بى

ــكه ــپچى چهت ــپ قى ــمهي قايتى ــۇ كىلهل ــۇرۇپ يهرده ش ــدى ت ــۇ. قالغانى ــش ب  ئى

ـــداقتۇر  ئىنقىالبچىالرنىـــڭ تېـــزدىن بىـــلهن ئېنىقلىشـــى قۇالقالرنىـــڭ بىـــر قان

 تــۇرمىگه كېچىــدىال بىــر جااللىــدىنمۇ بىــلهن شــۇنىڭ. يهتتــى بىرىــپ قۇلىقىغــا

. كىيدۇرۇلــدى قالپــاق دېــگهن »ئۈنســۈر باغالنغــان چهتــكه« ئۇنىڭغــا. قامالــدى

ــيىن ــۇ كې ــاق ب ــاز قالپ ــپ ئ ــدهك كېلى ــده قالغان ــر كۈن ــپ بى ــۇردى يېڭىلىنى . ت

 بېشـــىنىمۇ جااللىـــدىن بىچـــاره كۆپلىكىـــدىن قالپاقالرنىـــڭ بـــۇ ئـــاخىرى

 بالىســـىنى ئىككــى ئانــا بىچــاره شـــۇكۈنلهرده. قالــدى بولــۇپ كۆتــۈرهلمهس

ـــپ ـــراق ئېلى ـــر يى ـــڭ بى ـــۆيىگه تۇققۇنىنى ـــپ ئ ـــدى بىرى ـــراق. پاناھالن  بى

 تېقىــپ ئېرىــڭ«: كىلىــپ تۇتــۇپ يىرىــدىن بــار ئــۇنى ئهكســىنئىنقىالبچىالر

ــــان ــــال قويغ ــــانى-م ــــدىڭالر نهگه بىرلىشــــىپ تاپشــــۇر، دۇني  »قاچماقچى

ــدهك ــدا دېگهن ــدىغان چويلى ــانه توختىماي ــهۋهپلهربىلهن-باھ ــۇ س ــوالپ ئۇنىم  س

ــدى ــر. قوي ــق بى ــوراقتا قىتىملى ــى س ــتۇرۇلدى ئىككىس ــۇ. يۈزكۆرۈش ــدا ب  چاغ

 ئۇنىڭــدىنمۇ ئهھــۋالى گۈلســۈمنىڭ ئايــالى. ئىــدى خــاراپ ھــالى نىڭمۇجااللىــدىن

ـــر ـــۇپ، ئېغى ـــاچلىرى بول ـــان چ ـــۆزى چۇۋۇلغ ـــر ك ـــا بى ـــپال نوقتىغ  تېكىلى

ـــدى ـــدىن. قالغانى ـــرىپال ئىشـــىكتىن جااللى ـــا كى ـــدى ئايالىغ ـــراق،. ئېتىل  بى

 .قويمىدى بارغىلى ئۇنى ئىنقىالبچىالر

ـــى - ـــاالل قېن ـــت، ج ـــاۋلىق يهنه ئهگهر ئېي ـــاڭ بۇيۇنت ـــڭ قىلس  ئايالى

 ئايالىــــڭ ئېيتســــاڭال، راســــتىنى. چىقمايــــدۇ ســــاق بــــۇيهردىن ھهرگىــــز

 .ئېرىشىدۇ كهڭچىلىككه

ــۈزلىرىگه تهپتــى، ئــۇردى گۈلســۈمنى ئالدىــدىال كــۆز جااللىــدىننىڭ ئــۇالر  ي



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 57 - 

 :كهتتى ۋارقىراپ جااللىدىن چىدىمىغان ئهلهملهرگه بۇ. تۈكۈردى

 .ئۇرماڭالر ئۇنى قىالي، ئىقرار مهن قىالي، ر ئىقرا مهن بولدى -

ـــى - ـــى دادىس ـــرار نېمىن ـــدىال، ئىق ـــۇ قىل ـــا ب ـــز ئىتالرغ ـــاش ھهرگى  ب

 .ئولتۇرىمهن تىك گۆرۈمده ئۆلسهممۇ بولمىسا. ئهگمىسىله

 ئـــۇالر. كهتتـــى چېقىـــپ ئېلىـــپ ســـۆرۈپ گۈلســـۈمنى ئىـــنقىالبچىالر

ــدىننىڭ ــدىغا جااللى ــداقتۇر ئال ــر قان ــى بى ــدى قهغهزلهرن ــاره. ياي ــده بىچ  ئۆمرى

ـــ ـــا ئهمهس ۈزۈشئۆتك ـــاڭالپمۇ ھهتت ـــان ئ ـــۇ باقمىغ ـــۆھمهتلهر ب ـــان ت  يېزىلغ

 قىزىـــل بىـــر ئاللىقانـــداق بـــارمىقىنى ئۇنىـــڭ ئـــۇالر. قويـــدى قـــول قهغهزگه

ــىگه ــالپ نهرس ــتىدىكى قهغهز چى ــكه« ئۈس ــان چهت ــۈر باغالنغ ــدىن ئۈنس  »جااللى

 .باستى ئۈستىگه ئېسىمنىڭ دېگهن

 كـــاال ســـوالنغان گۈلســـۈم كېـــيىن كۈنـــدىن ئىككـــى ئۆتـــۈپ ئىـــش شـــۇ

 .قالدى بولۇپ سىر بىر ئۆلۈمى ئۇنىڭ. ئۆلىۋالدى ئېسىلىپ قوتىنىدا

ـــدى جااللىـــدىنمۇ ئوڭلىشـــىلىپ جاھـــان ـــۇ. ئاقالن  چېقىـــپ تۈرمىـــدىن ئ

 ئىككــى تۇرىۋاتقــان ئۆيىــده تۇققىنىنىــڭ يىــراق گۈلســۇمنىڭ بىــلهن ئالــدى

 ھهر بـــالىلىرىنى. بهردى نهزىـــر ئۈچـــۈن ئايـــالى. كهلـــدى قـــايتۇرۇپ ئـــوغلىنى

ــى ــڭ يىل ــوپراق ئايالىنى ــىغا ت ــپ بېش ــنى ئېلى ــدى چېقىش ــراق. ئۇنتۇمى ــۇ بى  ئ

 ئــۆي ئــۇنى جااللىــدىن. قىلــدى تــوي بولــۇپ چــوڭ قاســىم. ئۆيلهنمىــدى قايتــا

ــپ ــوڭ ئايرى ــڭ چ ــا ئۆينى ــپ يىنىغ ــدى چىقىرى ــۇ. قوي ــۈنلهرده ش ــى ك  قوشنىس

 قوشــۇلۇپ بىــلهن يولدىشــى سىڭلىســى شــىنجاڭدىن جهنــۇبى ئــۆيىگه ســهلهينىڭ

 قىلىـش تـوي بولـۇپ چـوڭ ھاشـىممۇ چاغـدا بـۇ. قالـدى كېلىـپ ئېلىـپ قىزىنى

 چىرايلىــق تولىمــۇ قىــزى بــۇ سىڭلىســىنىڭ ســهلهينىڭ. ئىــدى يهتــكهن يېشــىغا

 بولــــۇپ مهھلىيــــا ئاۋازىغــــا قىلغانــــدىكى گهپ ئۇنىــــڭ ھاشــــىم بولــــۇپ

ــدى ــۇالر. قالغانى ــزال ناھــايىتى ئ ــدى چېقىشــىپ تى ــا خهۋهر بۇنىڭــدىن. قال  تاپق

 بىرتــال« سىڭلىســى ســهلهينىڭ لىكىــن. قوشــۇلدى ئىشــقا بــۇ الرمــۇچوڭ ن

ـــز، ـــراق قى ـــايمهن، يهرلهرده يى ـــى قوشۇلســـاڭالر ئهگهر تۇرغۇزالم ـــز يېگىتن  بى

ــپ ــى ئېلى ــتى »كىتهيل ــدىن. دېيىش ــۇ جااللى ــا ب ــي نىڭغ ــى قهتئى ــى قارش . چىقت

 يــۈرۈپ دهپ ئۆلىــۋالىمهن قىلمىســام تــوي بىــلهن قىــز شــۇ ھاشــىم لىكىــن

ــاخىرى ــوي ئ ــدى ت ــۇالر. قىل ــۇ ئ ــا يهرده ب ــاددىيال يۇرتق ــتۇرخان ئ ــېلىپ، دهس  س
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 .قالدى كېتىپ قهشقهرگه ئېلىپ كۈيئوغۇلنى

. قىلــدى قــازا جااللىــدىن كېــيىن ئۆتكهنــدىن يىــل بهش بولــۇپ ئىشــالر شــۇ

ــزدىن ئىنىســىغا قاســىم ــۈمىنى. بهردى خهۋهر تې ــق ئۆل ــۇزاتتى چىرايلى ــا. ئ  مان

 شــۇ ئــاالقه ئارىســىدىكى ئــۇالر كۆرۈشمىســه بىــر يىلــالردا بىــرى شــۇندىن

 بىلهنــال خهۋهرلهر خهت ئهۋهتــكهن بارغــانالردىن يهرلهرگه شــۇ يــاكى تېلىفــۇن،

 ...كهلدى بولۇپ

ـــىماخۇن ـــۇر قاس ـــر چوڭق ـــدى بى ـــتۇققا ده،-تىن ـــدى ياس ـــادا. يۆلهن  دۇني

 خوشـاللىقىغا تـوي بـايىال تېخـى. ئهمـدى يهتسـۇن نـېمه مېھـرىگه قىرىنداشـلىق

 .بۇزۇلدى قىتىم بىر يهنه كۆڭلى قاسىماخۇننىڭ چۆمگهن

ـــۇن، - ـــدا خۇت ـــر ئهھـــۋال قارىغان ـــر مهن. ئوخشـــايدۇ ئېغى ـــپ بى  بىرى

ــېلهي ــېنىمۇ. ك ــۋاالي س ــهم ئېلى ــۇ دېس ــش ب ــول. قى ــراق ي ــا يى ــپ جاپ  تارتى

ــىڭدىن ــورقىمهن قېلىش ــڭ. ق ــتىگه ئۇنى ــۆينى ئۈس ــداقال ئ ــالغۇز مۇن ــالپ ي  تاش

ــ قوشــىننىڭ مــاۋۇ. بولمــاس قويســاقمۇ ــۇپ ســاڭا كهلگــۈچه مهن زىقى  ھهمرابول

ــۇن ــال. تۇرس ــا-م ــىم ۋارانالرغ ــهككه قاس ــاي دهپ ئىش ــۇ قوي ــدۇ ش  مهن. قاراي

 .بولدۇڭ قالىدىغان تارتىپ جاپا كهلگۈچه

 كـــۆڭلى ئىشـــتىن بـــايىقى تـــېخىچىال – دادىســـى، دېمىســـىله ئۇنـــداق -

ـــانگۈل چۈشـــمىگهن جايىغـــا ـــدىن رهيھ ـــۆزىنى تېزى ـــا. ئوڭشـــىدى ئ  دۇنيالىقت

 .بولسىال خاتىرجهم ئۆيدىن. كهلسىله بىرىپ ئهمهسمۇ ئىنىلىرى بىرتالال

 .كهتتى مېڭىپ قهشقهرگه قاسىماخۇن ئۆتۈپ كۈن ئىككى

 

11 

 

ــبهربىلهن ــى مهردان ئهك ــتىم ھېلىق ــا قى ــا كىنوخانىغ ــدىن قايت ــان بارغان  بۇي

ــۇ ــڭ ب ــق يهرنى ــدارى دائىملى ــۇپ خىرى ــدى بول ــلهپ. قال ــده ئۇالردهس ــر ھهپتى  بى

ــا بولســا بارغــان ــده ئهمــدى مان ــدىمۇ ھهپتى ــدىغان ئېچى ــدى بارى  ئۇالرنىــڭ. بول

 ياتاققـــــا بىرباھـــــانىلهربىلهن قـــــاداقتۇر تاشـــــالۋاتقانلىقىنى، دهرس تـــــوال

ـــانلىقىنى ـــۆرگهن قېچىۋاتق ـــىنىپ ك ـــئۇلى س ـــر مهس ـــۈنى بى ـــىنى ك  ئىككىس

 .چاقىرتتى ئايرىم ئىشخانىغا
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ـــۇالر ـــان ئ ـــى قىلغ ـــكارالىنىپ ئىش ـــدهك ئاش ـــلهپ قالغان ـــۇنچه دهس  ش

-گهپ ئوقۇتقۇچســــىنىڭ كېــــيىن كىرگهنــــدىن ئىشــــخانىغا. قورقۇشــــتى

 .بولدى بېسىلغاندهك ئازراق ئهندىشىسى بۇ سۆزلىرىدىن

 ياخشــىراق بىــر بىــلهن ســىلهن بىــلهن چاقىرتىشــىم بــۇيهرگه ســىلهرنى -

 .ئۇكىلىرىم ئىدى بېقىش پاراڭلىشىپ

ـــۇرۇتى، چىرايلىـــق ئاشـــقان، الردىـــن 40 يېشـــى  چىرايىغـــا قـــارامتۇل ب

 مــۇئهللىم ئهلــى بىرىــدىغان ئېتىبــار تولىمــۇ تۇرۇشــقا-يــۇرۇش ياراشــقان،

ــا ــان ئوقۇغۇچىالرغ ــى بولغ ــۇ مۇئاملىىس ــىلىق بهكم ــدى س ــۇ. ئى ــمه بولۇپم  ھهم

ـــۇچىنى ـــۆز ئوقۇغ ـــىدهك ئ ـــدىغانلىقى قېرىندىش ـــلهن كۆرى ـــڭ بى  ئوقۇغۇچىالرنى

 .ئېرىشكهنىدى ھۆرمىتىگه

 دهرســكه ســائهت قــانچه بىــر بۇيــان كــۈنلهردىن يېقىنقــى مۇشــۇ قارىســام -

. بولۇپســــىلهر چىقمــــاس مۇزاكىرىلهرگىمــــۇ كهچلىــــك قاتناشماپســــىلهر،

ــلىرىڭالر ــىلهرنى ياتاقداش ــوال س ــىرتقا ت ــدۇ س ــدۇ چېقى ــدىن. دهي ــهل بۇنىڭ  س

ــىرهپ ــدىم ئهنس ــۇكىلىرىم قال ــازىر. ئ ــيهت ھ ــنىچ جهمئىى ــپ. ئهمهس تې -بېلى

ــمهي ــان بىل ــا يام ــپ يولالرغ ــاڭالر كېرى ــائاخىر قالس ــده ىغ ــايمانغا كهلگهن  پۇش

ـــدىغىنى ـــۆزۈڭالر ئهمهس باشـــقىالر قالى ـــڭ. ئ  ئىككىڭـــالر ھهر ئۈســـتىگه ئۇنى

 ھېلىمـــۇ تۇرمۇشـــى يېزىالرنىـــڭ بىزنىـــڭ. ئوقۇۋاتىســـىلهر كىرىـــپ يېزىـــدىن

ــۇنچه ــۇپ ياخشــى ئ ــى بول ــوق كهتكىن ــدىن. ي ــهھهرگه يېزى ــپ ش ــمۇ كىرى  ئوقۇش

 باشـــتىن كـــۈنلهرنى مۇشـــۇنداق بـــۇرۇن مهنمـــۇ. ئهمهس ئاســـان ئـــۇنچه

 ســىلهرگه. بىلىــمهن ياخشــى قانــداقلىقىنى تۇرمۇشــىنىڭ ياتــاق. كهچــۈرگهن

. يېــنىڭالر يولــدىن بــۇ دهرھــال بولســا ئىشــالر شــۇنداق ئهگهر دهيــدىغىنىم

ــا ــى بولمىس ــى تېخ ــا. ياخش ــاڭالر كۆڭلۈڭالرغ ــۇكىلىرىم ئالم ــزه ئ ــى« بى  ياخش

 ...بىلىڭالر ئۆزۈڭالر قالغىنىنى. بار تهمسىل دهيدىغان »قامچا بىر ئاتقا

 يېنىـــپ ســـاڭگىالتقىنىچه باشـــلىرىنى يېنىـــدىن ئوقۇتقۇچىســـىنىڭ ئـــۇالر

 يېنىغــا تىــرهكلهر ئۆســكهن قاتــار ئىچىــدىكى مهكــتهپ ئىككىســى. چىقتــى

 .ئولتۇردى كېلىپ ئورۇندۇققا بىر قويۇلغان

ـــاداش، - ـــدى – ئ ـــبهر، دې ـــڭ – ئهك ـــى مۇئهللىمنى ـــاڭالپ گېپن ـــر ئ  بى

ــمىال ــۇپ قىس ــدىم بول ــدا. قال ــۇئهللىم قارىغان ــڭ م ــىمىزنى بىزنى ــپ ئىش  بىلى
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 .ئوخشايدۇ قالغان

ـــۇ - ـــۇنداق، مهنم ـــدى ش ـــز ئهم ـــتا بى ـــۇ ئاس ـــتىن ب ـــۆزىمىزنى ئىش  ئ

 .تارتايلى

 ئىشــالرغا بــۇ. بارمــايلى يهرگه نــېجىس ھېلىقــى باشــالپ ھهپتىــدىن بــۇ -

ــۇپ قىلىــپ ئىشــنى ھهمــمه. گــۇي دېــگهن ئهســقهر بولغــان ســهۋهپ  ئۆزىمــۇ بول

 .يوقىدى

 زورلىغانىـــدى تاماققــا. كــۆردۇم يهرده شـــۇ يهنه ئــۇنى كــۈنى قايســى -

ـــاي ـــپ ئۇنىم ـــدىم يېنى ـــدا. كهل ـــۇ قارىغان ـــچىالپال ئ ـــپ باش ـــكهن كىرى  كهت

 .ئوخشايدۇ

ــى ــۈملۈك ئىككىنچ ــۇش مهۋس ــلىنىپ ئوق ــاز باش ــۈن ئ ــۆتمهيال ك ــقهر ئ  ئهس

ــتىن ــدى يهنه ئوقۇش ــا. توختىۋال ــىنىڭ-ئات ــۇنچه ئانىس ــانلىرىمۇ ش ــار قىلغ  بىك

ـــى ـــۇنىڭدىن. كهتت ـــالپ ش ـــۇ باش ـــۇ ئ ـــن تېخىم ـــۇپ ئهركى ـــۇ بول ـــر ئاش  بى

 .ئىدى كهتكهن قوشۇلۇپ سېپىگه تۈركۈملهرنىڭ

ــۇالر ــۇ ئ ــاراڭالر ش ــلهن پ ــا بى ــتى ياتاقق ــك. قايتىش ــۇ كهچلى  مۇزاكىرىگىم

ــۇدا ــر ئ ــانچه بى ــۈن ق ــۇق ك ــتى تول ــراق،. قاتناش ــۆتىنچى بى ــۈنى ت ــاي ك  بواللم

ــدى ــر. قال ــرىگه-بى ــان بى ــرى قىلغ ــىدىن ۋهدىلى ــۈپ ئېس ــرى كۆتۈرۈل  قهدهملى

 كۈنلــۈك ئــۈچ خــۇددىي ئــۇالر بــۇقىتىم. قالــدى كېتىــپ تهرهپــكه شــۇ يهنه

 ...يانمىدى ياتاققىمۇ بولغاندهك ئالماقچى بىراقال دهردىنى

 ئىــش جىــددى دادىســىنىڭ قېلىۋىــدى، تېلىفــۇن ئانىســىغا ئهكــبهر بىركــۈنى

ــۇ ھهپتىســى شــۇ. بىلــدى كهتكهنلىكىنــى قهشــقهرگه بىــلهن  ئېلىــپ مهرداننــى ئ

 يېنىـــپ شــهھهرگه كـــۈتمهيال بولۇشــىنى يهكشـــهمبه لىكىــن. چىقتـــى ئــۆيىگه

ــــدى ــــانگۈل. كهل ــــدىكى رهيھ ــــۇ ئوغلى ــــل ب ــــۆرۈپ ئۆزگىرىشــــلهرنى خى  ك

 سورىســـا ســـۇئال تاغـــدىن ئـــوغلى ئۈســـتىگه ئۇنىـــڭ. قالـــدى ئولتۇرالمـــايال

 قىقىلىــپ قــاتتىق ئهكــبهر ۋاقتىــدا چــاغ ئهتىگهنلىــك. بىرهتتــى جــاۋاپ باغــدىن

 بولـدى قـاپتىمهن، بولـۇپ زۇكـام ئهكـبهر قىلسـىمۇ قـانچه ئانـا. كهتتـى يۆتىلىپ

 بىــلهن شــۇنىڭ. قــاچتى ئېلىــپ گهپنــى دهپــال بــاراي ئــۆزهم دوختۇرخانىغــا

 .قايتتى شهھهرگه كېيىنال چۈشتىن

. تارقالـــدى كېســـهل خىـــل بىـــر خاراكتىرلىـــك مهكـــتهپ كـــۈنلهرده شـــۇ
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ــڭ ــىلهر ئاللىقانــداقتۇر بهدىــنىگه بالىالرنى . كهتتــى بېســىپ چىقىــپ بىرنهرس

 مهكــتهپ. بولــدى پهيــدا نهرســه شــۇنداق يۈزلىرىــدىمۇ مهرداننىــڭ بىــلهن ئهكــبهر

ــۇ ــنىڭ ب ــددى ئىش ــدىنى جى ــپ ئال ــۇنداق ئېلى ــۋال ش ــۆرۈلگهن ئهھ ــالىالرنى ك  ب

 ئورنىغــا ئــېلىش ئالــدىنى كېســهللىكلهرنىڭ يوقۇملــۇق شــهھهرلىك يېغىــپ

ــپ ــپ ئېلى ــۈر بېرى ــدى تمهكچىتهكش ــۇالر. بول ــۇ ئ ــدىن يهرگه ئ ــيىن بارغان  كې

ـــۇپ، قىلىـــپ تهكشۈرۈشـــلهرنى باشـــقا. تهكشـــۈردى قـــان بىـــلهن ئالـــدى  بول

ــئۇلالرغا ــى مهس ــدىن ئىكك ــيىن كۈن ــىنى كې ــېلىش، نهتىجىس ــداق ئ ــۋال بۇن  ئهھ

ــۆرۈلگهن ــالىالرنى ك ــزدىن ب ــپ باشــقىالردىن تې ــۇرۇش ئايرى ــۋىنى ت ــپ تهكلى  بىرى

 .قايتۇردى

ـــى ـــدىن ئىكك ـــيىن كۈن ـــۈرۈش كې ـــى تهكش ـــى نهتىجىس ـــۋال. چىقت  ئهھ

 ئهتراپتىكـــى شـــۇ بـــۇ بهلكـــى بولماســـتىن قىلغىنىـــدهك پهرهز دوختۇرالرنىـــڭ

 لىكىــــن. چىقتــــى بولــــۇپ مۇناســــىۋهتلىك بىــــلهن بۇزۇلۇشــــى موھىتنىــــڭ

 .چاقىرتىلدى دوختۇرخانىغائايرىم مهردان بىلهن ئهكبهر نېمىشقىدۇر

ــۇالر ــداقتۇر ئ ــالالر بىــر ئاللىقان ــ خىي ــدى يېتىــپ دوختۇرخانىغــا لهنبى . كهل

ـــدا ـــۈچه يول ـــى كهلگ ـــر ئىككىس ـــرىگه-بى ـــۆزمۇ-گهپ بى ـــمىدى س . قىلىش

ــا ــدىن دوختۇرخانىغ ــيىن كهلگهن ــۇالر كې ــر ئ ــتىرانىڭ بى ــول سېس ــى ي  باشلىش

ــلهن ــر بى ــۈمگه بى ــردى بۆل ــده. كى ــقان، لهرگه50 يېشــى بۆلۈم ــان يېقىنالش  قارىغ

ـــادهمگه ـــق ئ ـــىر ئىللى ـــدىغان، تهس ـــۆز بىرى ـــنهك ك ـــتىدىكى ئهي ـــوڭ ئاس  چ

ـــدىن ـــداقتۇر كۆزلىرى ـــىنى قان ـــدهك بىرنهرس ـــۇدا ئويالۋاتقان ـــان تويغ  بولىۋاتق

ـــدۇققا قىلغـــاچ ســـاالم مهردان بىـــلهن ئهكـــبهر. ئولتـــۇراتتى بىركىشـــى  ئورۇن

 .ئولتۇردى كېلىپ

 دوختــــۇر پىشــــقهدهم ســــورىدى – بولســــىلهر، ئهكــــبهر قايســــىڭالر -

 .بىلهن سهمىمىيلىك

ـــۇ، مهن ـــبهر – ش ـــتا ئهك ـــاۋاپ ئاس ـــراق. بهردى ج ـــاۋازى بى ـــۇ ئ  ئۆزىم

 .چىقتى تىترهپ ئاساستا بىلمىگهن

ــــداقتا ياخشــــى، -  شــــۇنداق مهردان. ئىكهنســــىزده مهردان ســــىز ئۇن

 .قويدى لىڭشىتىپ بېشىنى قىلىپ دېگهندهك

ــا - ــاراڭالر ماڭ ــالىلىرىم، ق ــىلهرنى ب ــۇ س ــىم يهرگه ب ــىلهر چاقىرتىش  س
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ــلهن ــۆرۈش، سۆزلىىشــپ بى ــداق ك ــهم بۇن ــۇپ بهك دېس ــالر قورق ــدى. كهتمهڭ  ئهم

 ئوقۇۋاتىسىلهر؟ كېلىپ قهيهردىن سىلهر باقاي، سوراپ سىلهردىن

 .مهردان بهردى جاۋاپ –. كهلگهن يېزىدىن ئىككىمىز ھهر -

 شـــــهھهرلهرده مۇشـــــۇنداق يېزىالردىنمـــــۇ ھـــــازىر قـــــارا، مانـــــا -

ــدىغانالر ــپ ئوقۇي ــى كۆپىيى ــازىر. كهتت ــۇ ھ ــال ب ــۈرۈمچى، ئهمهس يهردى ــا ئ  ھهتت

ــرى ــۇ ئىچكى ــان ئۆلكىلهردىم ــالىالر ئوقۇۋاتق ــاز ب ــۇنداق. ئهمهس ئ ــى مۇش  ياخش

 ...كېرهك ئوقۇش ياخشى چوقۇم پۇرسهتلهرده

 مهردان بىـــراق. قىلـــدى گهپلهرنـــى ياخشـــى ئاللىقانـــداقتۇر يهنه دوختـــۇر

 يهرگه بـــۇ ئۆزلىرىنىـــڭ ئـــۇالر. ئهمهس بىـــريهرده خىيـــالى ئهكبهرنىـــڭ بىـــلهن

 .ئىدى تهققازا بېلىشكه چاقىرتىلغانلىقىنى ئايرىم سهۋهپتىن نېمه

ـــۇ ســـىلهرنى - ـــپ يهرگه ب ـــاۋازدا ئاســـتا-كېلىشـــىم ئېلى ـــۆزلىدى ئ  س

ــۇر، ــىلهرده – دوخت ــازراق س ــر ئ ــاغرىق بى ــدى ئ ــن. بايقال ــق لىكى  قورقۇنچلى

 ماسلىشــىپ ياخشــى ســىلهرماڭا پهقهت. ئــاغرىق كىچىــك ناھــايىتى. ئهمهس

 . .هركېتىسىل بولۇپ ياخشى چوقۇم بهرسهڭالرال

 شـــۇنچه. بولـــدى بۇزۇلغانـــدهك كـــۆڭلى مهرداننىـــڭ بىـــلهن ئهكـــبهر

ــــدىن ساۋاقداشــــلىرى ــــڭ ئېچى ــــاغرىق ئۆزلىرىنى ــــپ ئ  قالغــــانلىقىنى چىقى

 .بوالتتى خىل بىر ئويلىسىال

ــدى - ــيىن كۈنــدىن ئىككــى ســىلهر بولســۇن، يهرگىــچه مۇشــۇ گهپ بول  كې

 ئۇنتـــۇپ كېلىشـــنى يـــېمهي تامـــاق. كـــېلىڭالر قىـــتىم بىـــر يهنه يهرگه بـــۇ

ـــاڭالر ـــۇر –. قالم ـــۇپ دهپ شـــۇالرنى دوخت ـــدى قوشـــۇپ يهنه بول ـــۇ –. قوي  ب

 .بولمايدۇ بىرىشقا يهرلهرگه باشقا كۈنده ئىككى

 ئىشـــخانىدىن ئـــۇالر. قالـــدى قىلىـــپ جىغغىـــده يـــۈرىكى ئىككىســـىنىڭ

 .كهلدى كىرىپ قىز سېستىرا بىر ئارىدا شۇ. چىقتى ئۇزاپ

ــۇر - ــا دوخت ــۇ مان ــايىقى ب ــر يهنه بالىنىــڭ ئىككــى ب  تهكشۈرتىشــتىكى بى

 .قهغىزى

ـــئۇل ـــۇر مهس ـــاراپ قهغهزگه دوخت ـــدى ق ـــدىن قوي ـــىدىن ئان ـــۇ تارتمىس  ئ

ــان ئىككىســىنىڭ ــى تهكشــۈرتكهندىكى ق ــپ قهغىزىن ــۇزاق ئېلى ــاراپ ئ ــى ق  كهتت

 .قويدى سېلىپ تارتمىغا قوشۇپ قهغىزىنى تهكشۈرۈش بايىقى ۋه
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 قىـــز سېســـتىرا ســـورىدى – كهن، بـــار ئـــاغرىق نـــېمه بـــالىالردا بـــۇ -

 .قاراپ چىرايىغا قالغان تاتىرىپ سهل دوختۇرنىڭ مهسئۇل

 ئاســـتا سېســـتىراغاقاراپ ئـــۇ. تېنـــدى بىـــر ئېغىـــر دوختـــۇر مهســـئۇل

 .ئېيتتى

ـــۇ - ـــدىن ئىككـــى ب ـــدىز« تهكشۈرتۈشـــته دهســـلهپكى بالى ـــلهن »ئهي  بى

 .قىلدۇق پهرهز دهپ يۇقۇمالنغان

ــېمه؟ - ــتىرا-ن ــڭ سېس ــدىكى نى ــتهر قولى ــۈپ هرگهي دهپ ــى چۈش  –. كهتت

 ئىكهنغۇ؟ كېچىك تېخى ئۇالر بالىالردىما؟ مۇشۇ

ــدا - ــۇ قارىغان ــېجىس ب ــهلنىڭ ن ــول كىس ــالمىغان ق ــادىمى س ــان ئ  قالمىغ

 بىــر ئــادهتته ۋاقتــى ئاشــكارلىنىش بهدىنىــده ئــادهم كېســهلنىڭ بــۇ. ئوخشــايدۇ

ـــدا. بولىـــدۇ ئىچىـــده يىـــل ـــۇ قارىغان ـــالىالر ب ـــى يۇقۇمالنغـــان نىـــڭ ب  ۋاقت

ــۇنچىلىك ــا مۇش ــايدۇ ۋاقىتت ــى ھهر. ئوخش ــدىن ئىككىس ــرگهن يېزى ــالىالر كى  ب

 .كېتهر بولۇپ قانداق ئاڭلىسا ئانىسى-ئاتا ھهي،. ئىكهن

 .تىزكهن بهك تارقىلىشى بۇكېسهلنىڭ ھازىر ئاڭلىسام -

ــۇ شــۇنداق، - ــدىن يىلــى-1981 كېســهل ب ــان بايقالغان ــۇن ھــازىر بۇي  پۇت

 ئېشـىپ يىلغـا-يىلـدىن سـانى نىـڭ يۇقۇمالنغـۇچىالر بىـلهن كېسـهل بـۇ دۇنيادا

ـــا-2007 ـــده يىلىغ ـــا65 كهلگهن ـــى مىليۇنغ ـــزده. يهتت ـــى-1985 دۆلىتىم  يىل

 بــۇ ھــازىرغىچه. بايقالغــان يۇقۇمالنغــۇچى بىــلهن بۇكىســهل قىــتىم تــۇنجى

 بولۇپمـــۇ. كهتتـــى ئېشـــىپ مېڭـــدىن370 قويـــۇلغىنى دېئـــاگنۇر دهپ كېســـهل

 ن ھهقىــقهته كېشــىنى قهدىمــى كــۆپىيىش ىــڭبۇن يهرلهرده تورغــان ئۇيغــۇرالر

ــدۇ ــۇر. چۆچىتى ــدىكى ئۇيغ ــۇ ئېلى ــهل مۇش ــلهن كېس ــۇچىالر بى ــڭ يۇقۇمالنغ  نى

 بــويىچه نوپــۇس بىــراق تۇرىســمۇ ئورۇنــدا تــۆتىنچى بــويىچه مهملىــكهت ســانى

 .تۇرىدۇ ئورۇندا بىرىنچى قارىغاندا

 نهرســـه بولىۋاتقـــان ســـهۋهپ بولۇشـــىغا تىـــز بـــۇنچه كېســـهلنىڭ بـــۇ -

 .سورىدى ئويلىنىپ سېستىرا-نېمه؟

ـــۇ - ـــهل ب ـــلىقى كېس ـــان ئاساس ـــرىش، يهرلهرگه قااليمىق ـــك بى  زهھهرلى

ــك ــش، چېكىملى ــر چىكى ــى بى ــادهم ئىككــى يېڭنىن ــاق ئ ــان ئىشــلىتىش، ئورت  ق

ــېلىش ــارلىق ئ ــهۋهپلهر قات ــدىن س ــدۇ تۈپهيلى ــۇ. يوقى ــۇ بولۇپم ــك مۇش  زهھهرلى
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 خهتهرلىـــك ئهڭ بۇنىـــڭ قىلىـــش مۇناســـىۋهت قااليمىغـــان بىـــلهن چىكىملىـــك

 .قالماقتا بولۇپ مهنبهسى تارقىلىش

 :قاراپ سېسىترا ئۇ. تېندى ئېغىر قىتىم بىر يهنه دوختۇر مهسئۇل

ــالىالر - ــدىن ئىككــى يهنه بۇب ــيىن كۈن ــدۇ كې ــازىرچه. كېلى ــۇ ھ  ئىشــنى ب

 .قالمىسۇن ئازابلىنىپ بالىالر. تۇرايلى تۇتۇپ مهخپىي

. كهتتــى چىقىــپ قويــۇپ لېڭشــىتىپ بېشــىنى دېگهنــدهك مــاقۇل سېســتىرا

 دېرىـــزه ئـــۇ. كهلـــدى ئالـــدىغا دېرىـــزه ئېلىۋىتىـــپ كـــۆزئهينىكىنى دوختـــۇر

 .قارىدى سىرتقا قايرىپ، ئاستا پهردىسىنى

ــازىرقى ھهي، - ــان ھ ــالىلىرى زام ــى زادى ب ــدۇ نېمىن ــۇالردا. ئوياليدىغان  ئ

ــا نه ــڭ-ئات ــويالش، ئهمگىكىنــى ئانىنى ــۆز نه ئ ــويالش بهختىنــى ئ  خىيــالى ئ

ــوق ــۈننى. ي ــال بۈگ ــىال خوش ــدى ئۆتكهزس ــىدۇر. بول ــڭ قايس ــازىرقى بىرىنى  ھ

ــالىالر ــدىنال ب ــا كىچى ــۇتىدىن ئان ــپ س ــاال ئايرىلى ــۈتى ك ــلهن س ــا بى  بېقىلغاچق

 .ئوخشايدۇ راست دېگىنىمۇ كهتتى بولۇپ مىجهز كاال

 ...پېچىرلىدى دهپ نېمىلهرنىدۇر يهنه ئۆزىگه ئۇ

 

12 

 

 تــۇرۇپ ۋاقىــت ئــارتۇق ئايــدىن بىــر كهتكهنــچه شــۇ قهشــقهرگه قاســىماخۇن

 ئىنىسـىنى ئـۇ. ئىـدى ئېغىـر خـېلىال ئـاغرىقى ئىنىسـىنىڭ بارغانـدا ئـۇ. قالدى

 ئاشــقازان بىــراق. داۋاالتتــى كىرىــپ ئېلىــپ دوختۇرخانىالرغــا چــوڭ يهرلىــك شــۇ

 تـــۈگهپ بولغانـــدا كـــۈن نهچـــچه20 بولغاچقـــا باســـقۇچى ئـــاخىرقى راكىنىـــڭ

 بىــراق. بولــدى قايتمــاقچى بىــرىپال نهزىرىســىنى يهتــته ئىنىســىنىڭ ئــۇ. كهتتــى

ــىنىڭ ــالى ئىنىس ــالىلىرىنى ۋه ئاي ــتۇرۇش ب ــلهن ئورۇنالش ــۇپ بى ــۇرۇپ يهنه بول  ت

 ئوڭشــاپ بېشــىنى ئوغلىنىــڭ چــوڭ ئىنىســىنىڭ ئۈســتىگه ئۇنىــڭ. قالــدى

 .كهلگهنىدى قارارىغا قايتىش بىراقال قويۇپ

 رهيھــــانگۈل دهكــــۈنلهر دهســــلهپكى كهتــــكهن قهشــــقهرگه قاســــىماخۇن

 ئـــۇ كېـــيىن ئۆتكهنـــدىن كۈنـــدىن ئـــاز بىـــراق. بولـــدى يالغۇزســـىرىغاندهك

 ئـــايىقىنى مالالرنىـــڭ كېلىـــپ ئىشـــهك قاســـىم كۈنـــدىزى. قالـــدى كۆنۈپمـــۇ
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ــازىالش، ــۇ، ت ــرىش يهم س ــارلىقالرنى بې ــپ قات ــپ قىلى ــاتتى بىرى ــده. قايت  بهزى

 قىــزى چــوڭ مهريامخاننىــڭ قوشنىســى بولســا كېچىســى. قــاالتتى يهپ تامــاقمۇ

 .بوالتتى ھهمرا ئۇنىڭغا ئارزىگۈل

ــۇ ــۈنلهرده ب ــڭ ك ــا رهيھانگۈلنى ــېقىش تورغ ــىتىمۇ چ ــۆپ پۇرس ــۇپ ك ــۇ بول  ئ

 .تۇردى پاراڭلىشىپ بىلهن زهينىدىن بىر كۈنده ئارا

 ئاالقىـــده قېتىملىـــق بىـــر-يوقمـــۇ؟ خهۋهر تـــېخىچه ئېرىڭىـــزدىن -

 .زهينىدىن سورىدى

ــىنىڭ - ــى ئــاغرىقى ئىنىس ــۇڭا. قىلىــدۇ بــاردهك خېل  ھايــال ئــۇزۇن ش

 .بهردى خهۋهر دهپ قىلىمهن بولىدىغاندهك

 !زىرىكىدىكهنسىزده تازا ئۇنداقتا -

ــىز - ــدىن س ــيىن بولغان ــىز؟ كې ــانگۈل-زىرىكتۇرمهسس ــۇ رهيھ ــڭ ب  گهپنى

ـــدىن ـــداق ئېغىزى ـــپ قان ـــى چىقى ـــمهي كهتكهنلىكىن ـــدى بىل ـــده ۋه قال  ۋېللى

 .كهتتى قىزىرىپ

ــــۋهتته - ــــۇنداق ئهل ــــده ش ــــدىنمۇ – ،بولىدى ــــۇ زهينى ــــك ب  قىممهتلى

 .ئۈنىمهن يېنىڭىزغا مهن دېسىڭىز ھايت سىزال – تۇتتى، چىڭ پۇرسهتنى

ــداق - ــىڭىز ئۇن ــداق قىلس ــدۇ قان ــۇ. بولى ــلهر ب ــۆرۈپ يهردىكى ــا ك  قالس

 .قالىدۇ ئويالپ باشقىچه

-ئــۇرۇق شــهھهردىكى بىزنىــڭ ئۇالرغــا ســىزمېنى. ئاســان تهرىپــى ئــۇ -

 ئۈســـتىگه ئۇنىـــڭ. قىلمايـــدۇ گۇمـــان ھـــېچكىم دېســـىڭىزال بولىـــدۇ تۇققـــان

 .تۇرسىڭىز شهھهرلىك تېگىڭىزدىن سىزمۇ

. بولــدى پهيــدا مهھهللىــده زهينىــدىن ئۆتــۈپ ھهپــته. پــۈتتى شــۇنداق ئىــش

ـــۇ ـــايۇپ ئ ـــڭ ئ ـــدا خېمىرنى ـــانالردىن دۇكىنى ـــڭ ئولتۇرغ ـــۆينى رهيھانگۈلنى  ئ

 .قويدى كۆرسىتىپ ئۇالر سورىۋىدى

 كىــرگهن دۇكانغــا – ئهمــدى، كهتتــى بولــۇپ كىــم كــالال مــاز مــاۋۇ ۋوي -

ــۇراپ ــت ت ــت-غى ــۆزلهپ غى ــى، س ــىماخۇننىڭ – كهتت ــۆيىنى قاس  ئهمهس، دهپ ئ

 .يۈرىدۇ سوراپ دهپ ئۆينى رهيھانگۈلنىڭ

 ئاشـــنىلىرىدىن شـــهھهردىكى بولســـا زىـــرىككهن خىچىـــر مـــاۋۇ شـــۇ، -

 .قانجۇق تۇرسۇن ئېيتتى كېسىپال گهپنى – گهپ، چاقىرغان بىرنى
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ــدا - ــاۋۇ بىزنىــڭ قارىغان ــوق يولدىشــى سوپســوپىياڭ م ــدا ي  ئىشــنى چاغ

 .ده-دهپتۇ توغۇرالي

 .ئېشىنى يۈرگهن قىلىپ بۇنىڭ يۈرسه ئۇياقتا يولدىشى ھهي، -

 شــــۇڭا. بولمايــــدۇ ئېشــــهنگىلى دېگهنگىغــــۇ خهق خوتــــۇن مۇشــــۇ -

ــونىالر ــڭ«: ك ــى خوتۇنىڭنى ــه بۇزۇلغۇس ــدا كهلس ــۇ قوينىڭ  باشــقىالرنى يېتىپم

 .ئېيتمىغان بىكار دهپ »ۇئوياليد

ـــايۇپ – كوپچىلىـــك، ھـــاي - ـــۇزاق خېمىـــر ئ ـــدى، ئويلىنىـــپ ئ  – دې

. قىلمـــاڭالر گۇمـــان يـــوق ھېچـــنىمه ھېچنىمىـــدىن. كهتمهڭـــالر دهپ ئۇنـــداقمۇ

ــــالال، ــــاره يائ ــــانگۈلنىمۇ بىچ ــــاراپ رهيھ ــــۇرۇپ ق ــــدىال ت ــــا بىردهم  قارىغ

 .چىقىرۋهتتىڭالر

 .قاراشتى تهڭالئۇنىڭغا ھهممهيلهن

ـــانچه - ـــۇنى نېم ـــاقالپ ئ ـــڭ، ئ ـــۇراپ – كهتتى ـــت ت ـــت-غى ـــايۇپ غى  ئ

 ئـــۆينى ئـــۇ چـــاغالردا يـــوق قاســـىماخۇن قارىغانـــدا – يۈزلهنـــدى، خېمىرغـــا

 .ئوخشىمامسهن تۇرۋاتقان يوقالپ مۇنچه-ئانچه

 شـــۇ دهسســـهپ لوڭىلـــداپ بىـــرى چېقســـام ئالـــدىغا ئېشـــىك ئاخشـــام -

 ئـــۇرۇپال بىرنـــى يانپاشـــقا قـــانجۇق تۇرســـۇن –. بـــاراتتى كېتىـــپ تهرهپـــكه

 .توقىدى بىرنى يالغاندىن

 – يۈرىدىكهنســهن، پــۇراپ يهرنــى شــۇ بــار، يۇنــدا نهده قــانجۇقمۇ ســهن -

ــدى ــۇراپ دې ــت ت ــت-غى ــڭ غى ــىغا ئۇنى ــپ چېش ــۇڭىمۇ –. تېگى ــۇنداق ش  مۇش

 .بارىسهن كېتىپ ئۆتۈپ

ـــانجۇق تۇرســـۇن ـــر ئهمـــدىال ق  دۇكانغـــا تۇرىشـــىغا دهپ دهي نهرســـه بى

ـــىم ـــهك قاس ـــپ ئىش ـــ كىرى ـــش. دىكهل ـــتى ئى ـــىماخۇننىڭ. ئاڭدىڭالش  قاس

 .ئىكهن توققىنى بىر شهھهرلىك رهيھانگۈلنىڭ ئهر ئۆيىگهچىققان

ـــايىال مهن - ـــىلهرگه ب ـــدىمغۇ س ـــوق دې ـــاننى ي ـــاڭالر گۇم  – دهپ، قىلم

 كىرىلىــپ قىلغانـدهك پـاراڭ دىـتالپ تـوغرا ئىشــنى بىـر ئۆمرىـده خېمىـر ئـايۇپ

 .قويدى

 رهيھانگۈلنىــڭ بىــلهن قويۇشــى كۆرســىتىپ دۇكانــدىكىلهرنىڭ زهينىــدىن

 ۋاقىــت قايرىلغــان ســهل پېشــىندىن چــۈش كــۈن چــاغ بــۇ. تــاپتى تىــزال ئــۆيىنى
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 يهم ســۇ، مالالرغــا ئىشــهك قاســىم بىــلهن تهييــارلىق ئۆيــده رهيھــانگۈل بولــۇپ،

 .ئىدى بهنت بىلهن بىرىش

 قىقىلغـــانلىقىنى دهرۋازىنىـــڭ تـــۇرۇپ، قوراســـىدا مـــال. قېقىلــدى دهرۋازا

ــان ــىم ئاڭلىغ ــهك قاس ــى ئىش ــاراپ خېل ــۇردى ق ــراق. ت ــدىن بى ــانگۈل ئۆي  رهيھ

 .قىالتتى ئاڭلىمىغاندهك ئۇ قارىغاندا. چىقىمىدى

ــۇنىڭغىچه ــىم ئ ــهك قاس ــپ ئىش ــى بىرى ــاچتى دهرۋازىن ــدا دهرۋازا. ئ  ئالدى

ـــق ـــنگهن، چىرايلى ـــىملىق كېيى ـــۇرۇت يارىش ـــان ب ـــۆزى قويغ ـــلهن ئ  تهڭ بى

ــق ــرهيلهن قۇراملى ــۇراتتى بى ــدىنتۇ. ت ــهھهرلىكلىكى رقى ــپ ش ــۇراتتى چىقى . ت

ـــدىنمۇ ـــىمنى زهينى ـــۆرۈپ قاس ـــۈپ ك ـــى چۆچ ـــۇ. كهتت ـــداق ئ ـــىنى بۇن  بولۇش

 .ئويلىمىغانىدى

 رهيھــانگۈل، بــۇ – دېــدى، تــۇرۇپ ســهل ئــۇ – ئهلهيكــۇم،-ئهسســاالمۇ -

 بوالمدۇ؟ ئۆيى قاىسماخۇنكامنىڭ ياق ھه،

 .ئىشهك قاسىم سورىدى-بولىسىز؟ كىم سىز شۇنداق -

 .كۆرۈندى رهيھانگۈل پىشايۋاندا ئۇنىڭغىچه

 ياققــا بــۇ تۇرمــاي قــاراپ قېنــى. بــۇ ئىكهنغــۇ ئىــنىم زهينىــدىن ھــوي، -

 .كېرىڭ

 بـــۇ رهيھـــانگۈلمۇ ئـــۇنىڭغىچه. قويـــدى قهدهم ئىچىـــگه دهرۋازا زهينىـــدىن

 .كهلدى تهرهپكه

ــاق، - ــدى – بۇي ــۇ دې ــدىننى ئ ــىم زهينى ــهككه قاس ــتۇرۇپ، ئىش  – تونۇش

ـــاق، بىزنىـــڭ، ـــوققىنىم شـــهھهردىكى مېنىـــڭ ي  بولغـــان ئـــۇزۇن. بولىـــدۇ ت

 .چېقىپتۇ ئىزدهپ مېنى بۈگۈن. ئىزدهشمىگهن

ـــدى تـــۇرۇپ تويۇقســـىز ئـــۇ ـــېمه قاســـىمغا. قال ـــۇالرنى ئۈچـــۈن ن  دهپ ب

ــى ــڭ. بىلهلمىــدى كهتكهنلىكىن ــوك-پــوك يــۈرىكى ئوغرىنى  ئــۇ دېگهنــدهك پ

 .كهتكۈزدى گهپتىن ھهدېگهندىال

ــۇنىڭغىچه ــىممۇ ئ ــال قاس ــىغا م ــپ قوراس ــى كىرى ــدىن. كهتت ــۆيگه زهينى  ئ

 .سالدى كۆرپه ئاستىغا ئۇنىڭ رهيھانگۈل. كىردى

ــم - ــۇ كى ــانگۈل، ئ ــورىدى – رهيھ ــدىن، س ــى – زهينى ــپال دهرۋازىن  ئېچى

 .كهتتىم قورقۇپ
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 تاپشــۇرۇقى قاســىماخۇننىڭ شــۇ. بولىــدۇ قاســىم مهھهللىلىــك بىزنىــڭ -

 .بېرىۋاتىدۇ قاراپ مالالرغا كېلىپ كۈندۈزلىرى مۇشۇنداق بويىچه

 قالمىســـۇن ئۇنتـــۇپ مېنـــى رهيھـــانگۈلۈم كهتكهنـــده مهن قاســـىماخۇن، -

 .قويۇپتىده قاراشقا سىزگه تېپىپ ئىسىمدىشىنى دهپ

-نـــازۇ ئۈســـتهلنى ســـېلىپ، دهســـتىخان زهينىـــدىنگه تىـــزال رهيھـــانگۈل

 :تۇرۇپ سىرتتا قاسىمنىڭ ئارىدا شۇ. تولدۇردى بىلهن نېمهتلهر

 .ئاڭالندى ئاۋازى دېگهن – ماڭدىم، مهن -

 دېگهنلىكىنــى شــۇنداق نېمىشــقا بۈگــۈن. دېمهيتتــى بۇنــداق بــۇرۇن قاســىم

ــانگۈلنىڭمۇ. بىلمىــدى ئۆزىمــۇ ــدهك نهرســه بىــر كــۆڭلىگه رهيھ ــدى كهلگهن . بول

 ...قالغاندهكال سىزىپ كىملىكىنى زهينىدىننىڭ قاسىم خۇددىي

ـــىم ـــڭ قاس ـــاي رهيھانگۈلنى ـــڭ چ ـــاي دهپ ئېچى ـــپ تۇتقىنىغاقارىم  چىقى

 .تاقىدى دهرۋازىنى بىرىپ رهيھانگۈل. كهتتى

 قويغـــان قىلىـــپ تهييـــار قىلغـــاچ پـــاراڭ بىـــلهن زهينىـــدىن رهيھـــانگۈل

ــاقنى ــۇردى تام ــدىن. پىش ــىتىپ زهينى ــتىلگهن ئوخش ــدىن ئې ــقۇزۇپ چۆچۈرى  توش

 .ئېچتى چېنه ئىككى تۇرۇپ

 پــاراڭ بــۇيهردىن يهردىـن ئــۇ ئــۇالر. يېغىلىـدى دهســتىخان يېيىلىــپ تامـاق

 قـــولىنى رهيھانگۈلنىـــڭ تويۇقســـىزال زهينىـــدىن چاغـــدا بىـــر. قېلىشـــتى

 .تۇتىۋالدى

ـــداق - ـــاڭ، ئۇن ـــدى – قىلم ـــانگۈل دې ـــڭ رهيھ ـــدىن ئۇنى ـــولىنى قولى  ق

ــاقچى ــۇپ تارتم ــدى بول ــپ كۈچىۋى ــدى، تارتى ــقىالر – ئااللمى ــۆرۈپ باش ــا ك  قالس

 .سهت قانداق

ـــۆز ۋوي، - ـــۇ ئ ـــىز؟ ئۆيىڭىزدىنم ـــدىن-قورقامس ـــۇنى زهينى ـــا ئ  يېنىغ

 ئىــكهن بــار كــۈن كۆرىــدىغان ســىزنىمۇ – قۇچاقلىــدى، تارتىــپ يــېقىن تېخىمــۇ

. بولــدى ھــارام ئۇيقــۇ ماڭــا بۇيــان كۆرگهنــدىن ســىزنى. ئهتىرگۈلــۈم ئــاق

ــىزنى ــان س ــر ئويلىمىغ ــۇ بى ــوق كۈنۈمم ــا. ي ــڭ مان ــالىمىز بىزنى ــرىگه ن  تهڭ

 .قىلدى ئاتا پۇرسهتنى ياخشى مۇشۇنداق بىزگه يېتىپ

ــۇ ــدۇرنېمى يهنه ئ ــدى لهرنى ــى. دې ــىدىكى ئىككىس ــۆزلهر-گهپ ئوتتۇرىس  س

 شـــىرىن زهينىـــدىن. كهتتـــى ئۆزگىرىـــپ پىچىرالشـــقا قۇالقالرغـــا بـــارا-بـــارا
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ـــلهر ـــىده سۆيۈش ـــۇپ مهس ئىسكهنجىس ـــان بول ـــانگۈلنى ياتق ـــۈرۈپ رهيھ  كۆت

 ...باستى ئۈستىگه كۆرپه ياتىدىغان يانپاشالپ دائىم قاسىماخۇن توردىكى

 

13 

 

ــدىننىڭ ــهھهرلىك زهينى ــا ش ــق پاخت ــدا توقۇمىچىلى ــلىگىنى كارخانىىس  ئىش

 ئائىلىــده زهينىــدىن. ئىــش بــۇرۇنقى يىلــالر6-5 بۇنىڭــدىن بــۇ لىكىــن راســت،

ــڭ ــى، بالىالرنى ــۆت كىچىك ــاال ت ــده ب ــالغۇز ئىچى ــرال ي ــۇل بى ــانلىقى ئوغ  بولغ

 ئۇنىــڭ ئارىســىدىمۇ تۇققــانلىرى-ئــۇرۇق ھهتتــا ئانىســى-ئاتــا ئۈچۈنمــۇ،

 بولغـــان چـــوڭ موھىتتـــا مۇشـــۇنداق. ئىـــدى كـــۆپ ئالىـــدىغانالر تهرىپىنـــى

 قارىمــــاي بولۇشــــىغا شــــۇنداق. بولــــدى چــــوڭ ئهركه تولىمــــۇ زهينىــــدىن

ــى ــى مهكتهپتىك ــى ئۈگۈنىش ــدى ياخش ــۇق. ئى ــۇرا تول ــا ئوتت ــدا يىللىقق  چىققان

 .قىلىندى قوبۇل ئوتتۇرىغا نوقتىلىق شهھهردىكى

 تــــالالپ چىــــدىنئې ئوقۇغــــۇچىلىرى ئوتتــــۇرا تولــــۇق يىللىــــرى شــــۇ

 قېزىقتـــى بۇنىڭغـــا زهينىـــدىن. كهلـــدى چـــاقىرىقى ئهۋهتىـــش ئهســـكهرلىككه

ــا ھهمــده ــۇ ئانىســىغا-ئات ــال لىكىــن. ئېيتتــى ئهھــۋالالرنى ب  دهپ ئوغــۇل بىرت

 بــۇ ئانىســى بولۇپمــۇ ئانىســى-ئاتــا كېلىۋاتقــان يهپ غېمىنــى ئۇنىــڭ ھهرۋاقىــت

ـــقا ـــۇلمىدى ئىش ـــىزئۇ. قوش ـــق ئامالس ـــۇق داۋاملى ـــدا تول ـــۇدى ئوتتۇرى . ئوق

 ســـهۋهبىدىن قىلىنغـــانلىقى رهت تهرىپىـــدىن ئائىلىـــدىكىلىرى ئارزۇســـىنىڭ

 مهكــتهپكه ھهتتــا. يــۈردى قىيــداپ ئۇالرغــا بىــلهن ســهۋهبى ئىــش شــۇ زهينىــدىن

 .بولىۋالدى تاشاليدىغان دهرس بارمايدىغان،

-ئاتــا. سۆھبهتلهشــتى بىــلهن ئۇنىــڭ قىــتىم قــانچه بىــر مــۇدىرى ســىنىپ

ـــپ ئانىســـىغا ـــۇ كېلى ـــى ئهھـــۋالالرنى ب ـــۇ گهرچه. ئېيتت ـــيىن شـــۇندىن ئ  كې

ــۇق مهكــتهپكه ــدىغان تول  بۇرۇنقىــدىن ئۈگۈنىشــى لىكىــن بولســىمۇ بولغــان بارى

 .كهتتى چېكىنىپ

ـــۈچه پهش-ھهش ـــالىي دىگ ـــتهپ ئ ـــان مهك ـــۇ ئىمتىھ ـــپ ۋاقىتلىرىم  يېتى

 چېكىنىـــپ ئۈگۈنۈشـــته ئۆزىنىـــڭ يـــاكى چاقچىقىـــدىنمۇ تهغـــدىرنىڭ. كهلـــدى

 .قالدى قىلىنالماي قوبۇل ئۇ يىلى بىرىنچى كىدىنمۇكهتكهنلى
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ـــى ئىككىنچـــى ـــا يىل ـــۇنى ئانىســـى-ئات ـــر يهنه ئ ـــتىم بى ـــان قى  ئىنتىھ

ــدۇردى بىرىشــكه ــراق. رىغبهتلهن ــۇ بى ــدىال ھه ئ ــۇ دېگهن ــۇلمىدى ئىشــقا ب . قوش

ــا« ــان ماڭ ــپ دۇك ــودا بهر، ئېچى ــمهن س ــدى دهپ »قىلى ــا. تۇرىۋال ــى-ئات  ئانىس

ــاۋات شــهھهرنىڭ ئۇنىڭغــا بېقىــپ رايىغــا ئۇنىــڭ ــدىن ئ ــدىن يىرى ــى دۇكان  بىرن

 .بهردى ئېچىپ

ــده ــۇ ئائىلى ــكهن، ئهركه تولىم ــيهت ئۆس ــۆرۈپ جهمئىى ــۈپ ك ــان ئۈگۈن  قالغ

ـــۇ زهينىـــدىن ـــۇزۇن يهرده ب ـــۈچ. ئولتۇرالمىـــدى ئ ـــاي ئ ـــدا ئ  دۇكـــانمۇ بولغان

 .يۈردى الغايالپ ئاي ئىككى بىر يهنه ئۇ كېيىن شۇنىڭدىن. تاقالدى

 بىـــر. چـــاغ باشـــالنغان ئوقـــۇش مهۋســـۈملۈك ئىككىنچـــى مهكـــتهپلهرده

ــۈنى ــق ك ــدانى خهل ــدا مهي ــپ ئهتراپى ــده ئايلىنى ــدىكى يۈرگهن ــىنىپ ئىلگىرى  س

 زهينىــــدىننىڭ ئــــۇ. قالــــدى ئــــۇچراپ مــــۇئهللىم رابىــــيهم تهربىيىچىســــى

ــدىن ــدىن خهۋهر ئهھۋالى ــيىن تاپقان ــا كې ــۇ ئۇنىڭغ ــۇ ب ــق يىلم ــان داۋاملى  ئىمتىھ

 .ئيتتى بېقىشنى بىرىپ

ــارا - ــدىن، ق ــدې – زهينى ــيهم دې ــۇئهللىم رابى ــق م ــلهن، مۇاليىملى  – بى

 ســېنىڭ. خاتــالىق چــوڭ ئهڭ ئــۆزىال چېقىۋىلىشــىڭنىڭ مهكتهپــتىن ســېنىڭ

 بـــۇ ھهتتـــا ئهمهس مهنـــال. كهلـــگهن بولـــۇپ ياخشـــى ئۈگۈنىشـــىڭ ئهزهلـــدىن

 ســـېنىڭ ھــازىرغىچه ھهممىســـى ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ بىرىـــدىغان دهرس ســېنىپقا

ــدۇقىل گېپىڭنــى ــادهم. ى ــۇ ئ ــا ب ــدىر، ئوخشــىمىغان ھاياتلىقت  ئوخشــىمىغان تهغ

ـــدۇ دۇچ قىســـمهتلهرگه ـــر قايســـىدۇر. كېلى ـــازغۇچى بى ـــات ي  توغۇرســـىدا ھاي

 ئوخشــايدۇ، پويىزغــا بىــر توختاۋســىز خــۇددىي ھايــات بــۇ«: دهپــتىكهن مۇنــداق

ــۇچىالردۇر ئېچىــدىكى پــويىز شــۇ دهل كىشــىلهر ــدا ھايــات. يول  ئۆزلۈكســىز يولى

. ئۆتىــدۇ ئــورۇنالردىن تۈرلــۈك يهتكــۈچه مهنــزىلىگه پــويىز بــۇ قــانكېتىۋات

 قىلىــدىغان مهھلىيــا ئــۆزىگه مېنــى ســېنى، بىكهتــلهرده توختىغــان ئــۇ بهلكىــم

 ئــارىمىزدىكى بهلكىــم. مــومكىن بولۇشــى جــايالر مهنزىرىلىــك گــۈزهل ئاجايىــپ

 ھـــاالۋهتكه-ھـــوزۇر ۋاقىتلىـــق مهنزىـــرىلهرگه، شـــۇ ئهنه يولـــۇچىالر نورغـــۇن

ــپقې ــۇ زىقى ــومكىن قېلىشــى چۈشــۈپ يهرلهرده ش ــن. م ــپ لىكى ــالغىنكى بىلى  ق

 يېتىـــپ نوقتىغـــا ئـــاخىرقى ئهڭ. ئهمهس نېشـــانىمىز ئـــاخىرقى بىزنىـــڭ بـــۇ

 چۈشــۈپ يولــدا يىــرىم بــۇ ســېنىڭ مهن» .بهختلىكتــۇر ئهڭ يولــۇچىال بارالىغــان
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ــــىڭنى ــــز ھهر قىلىش ــــايتتىم گى ــــۇ. خالىم ــــهن ھېلىم ــــا. كېچىكمهيس  قايت

. قىالاليســـهن غهلـــبه چوقـــۇم ئېشـــىنىمهنكى اۋامالشتۇرســـاڭد ســـهپىرىڭنى

 شــوخ، بــۇرۇنقى ئۇنىــڭ. ســۆزلىدى مىســالالرنى نۇرغــۇن يهنه مــۇئهللىم رابىــيهم

 .سالدى ئهسكه قايتا ھالىتىنى تىتىك

ــدىنگه ــېلىال ســۆزى ئوقۇتقۇچىســىنىڭ زهينى ــدى تهســىر خ ــته شــۇ. قىل  ھهپ

 يىــل يىــرىم بــۇ. قويــدى قهدهم قايتــا مهكــتهپكه ئــۇ ھهپتىســى بىــر يهنه ئۆتــۈپ

 ئۈرۈمچىــدىكى ئــۇ. قىلــدى غهلــبه ئــۇ دېــمهك،. ئۈگهنــدى تۇتــۇپ چىــڭ ۋاقىتنــى

ــق ــر نوقتىلى ــالىي بى ــتهپكه ئ ــۇل مهك ــدى قوب ــڭ. قىلىن ــى بۇالرنى  ئهنه ھهممىس

ــۇ ــىنىڭ ش ــىدىن ئوقۇتقۇچىس ــان، تهربىيىس ــاراڭغۇلۇق بولغ ــده ق ــپ ئىچى  قىلى

ـــــىنى نهگه ـــــمهي مېڭىش ـــــدا بىل ـــــدىن قالغان ـــــپ قولى ـــــهپكه تارتى  س

 .ئىدى نهتىجىسى قوشۇۋالغانلىقىنىڭ

 .بولدى خوشال نهتىجىسىدىن ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرمۇ زهينىدىننىڭ

ـــا ـــۈچه پهش-ھهش مان ـــالىي دېگ ـــتهپ ئ ـــاتىمۇ مهك ـــىپ، ھاي  ئاخىرلىش

 .كهلدى تامامالپ بىلهن نهتىجه ئهال ئوقۇشنى زهينىدىن

 ئـــورۇنالر ئوخشـــاش كارخانلىرىغـــا توقۇمىچىلىـــق پاختـــا يىلـــالردا شـــۇ

 يهرلهرنىـــڭ بـــۇ بولـــۇپ، ئـــورۇنالر ئىگىلىكىـــدىكى دۆلهت خۇسۇسىالشـــمىغان،

ــاتى ــقا تهمىن ــورۇنالردىن باش ــۋهتته ئ ــده ئهل ــى ئاالھى ــدىننىڭ. پهرقلىنهتت  زهينى

ــك ــىمۇ كىچى ــۇ دادىس ــدا مۇش ــلهيتتى ئورۇن ــۇڭا. ئىش ــۇ ش ــىنىڭ ش ــول كىش  ي

 .ئورۇنالشتى يهرگه بۇ زهينىدىن بىلهن كۆرسىتىشى

 ئۆتكـــۈرلىكى ئىنكاســـىنىڭ زىـــرهك، پۈتتـــۈرگهنلىكى، مهكتهپنـــى ئـــالىي

 رونـــاق تـــازا زاۋۇتنىـــڭ يىللىـــرى شـــۇ. ئهتىۋارالنـــدى يهرده بـــۇ ئـــۇ بىـــلهن

 چاققـــان ئـــايىقى بـــۇ رهھبهرلىرىمـــۇ زاۋۇت بولـــۇپ، مهزگىللىـــرى تېپىۋاتقـــان

ــالىنى ــاقتۇرۇپ ب ــدى ي ــزدىن ۋه قال ــۇنى تې ــوھىم ئ ــالرغا م ــدى ئىش -ھهش. قوي

ــۈچهدې پهش ــدىن گ ــۆت ئارى ــل ت ــۈپ يى ــى ئۆت ــۇ. كهتت ــالردا ب ــۇ يىل ــا ئ  جاپاغ

ـــا ۋه ئىشـــلىدى تىرىشـــىپ قارىمـــاي ـــۆزگه زاۋۇتت ـــڭ ك ـــرى كۆرۈنگهنلهرنى  بى

ــۇپ ــدى بول ــڭ. قال ــى، رهھبهرلىكنى ــلىرىنىڭ قوشۇلۇش ــردهك ئىشداش ــى بى  ياخش

ــــى ــــلهن باھاس ــــڭ بى ــــال زاۋۇتنى ــــۇزۇش، م ــــېتىش كىرگ ــــڭ س  بۆلۈمىنى

 .تهيىنلهندى مهسئۇللىقىغا
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ـــدىن ـــۇ زهينى ـــپىگه ب ـــدىن ۋهزى ـــيىن قويۇلغان ـــۇ كې ـــپ يهنىم  قىتىرقىنى

ـــى. ئىشـــلىدى ـــۇتىر ۋه خهنزۇتىل ـــدىلىكى جهھهتتىكـــى كومپىي ـــلهن ئاالھى  بى

ــۇن ــۆز ئىشــالرنى نورغ ــدىال ئ ــۇرۇپ ئورنى ــپ، ھهل ت  ســېتىش ســېتىۋىلىش، قىلى

ـــــۈرئىتىنى ـــــى س ـــــۇ زاۋۇت. تىزلهتت ـــــا رهھبهرلىكىنىڭم ـــــان ئۇنىڭغ  بولغ

 .ئاشتى ھهسسىلهپ ئېشهنچىسى

 قازىنىــــپ نهتىجىــــلهرگه ئاالھىــــده كــــۈنلهرده شــــۇ زهينىــــدىننىڭ

 بىــــر يهنه قىلســــا، خوشــــال كىشــــىلهرنى قىســــىم بىــــر كېتىۋاتقــــانلىقى

 يامــــان ئاللىقانــــداقتۇر كــــۆڭلىگه. قىلــــدى غهش كــــۆڭلىنى قىســــىمالرنىڭ

ــى ــالدۇردى غهرهزلهرن ــۇ. س ــۇ دهل ب ــى زاۋۇتتىكــى مۇش ــۇ ئىلگىرىك ــڭ ب  بۆلۈمنى

ــئۇلى ــۇپ مهس ــلىگهن بول ــم ئىش ــڭ ۋه رهخى ــدىكىلهر ئۇنى ــدى ئهتراپى ــۇالر. ئى  ئ

ــدىن ــاتلىق زهينى ــۇ ئ ــدىنى چېپىشــىنىڭ توختاۋســىز داۋاملىــق تۇلپارنىــڭ ب  ئال

 .بولدى ئالماقچى

 ۋهزىپىســــىدىن بولــــۇپ، مهســــئۇلى بۆلۈمنىــــڭ بــــۇ ئهســــلى رهخىــــم

ــىنى ــدىن قالدۇرلۇش ــۆرهتتى زهينىدىن ــڭ. ك ــدا ئۇنى ــۈپ ئالدى ــ كۈل ــلهن انتۇرغ  بى

ـــدىغان قىمـــار ئۇنىـــڭ. تـــۈزهتتى پىالنالرنـــى ئاللىقانـــداقتۇر كۆڭلىـــده  ئويناي

ــۇپ، خۇمــارى  ئىشــقا مۇشــۇ مهبلىقىنــى قىىســم بىــر زاۋۇتنىــڭ ئىلگىرىمــۇ بول

 قىســىمدا ئىچكــى ئىشــنى بــۇ تهرهپ زاۋۇت بىــراق ئاشــكارالنغان، بىرىــپ ســهپ

 باشــــقىالرغا ئىشــــالرنى بــــۇ تۆلىتىۋالغــــان، زىيــــاننى قىلىــــپ تهرهپ بىــــر

 .ئاشكارلىمىغانىدى

 .كهلدى كېرىپ يېنىغا زهينىدىننىڭ ئۇ كۈنى بىر

ــداق - ــا، قان ــدى – ئۇك ــۇ دې ــك ئ ــلهن، مۇغهمبهرلى ــدا ئىشــالر – بى  جايى

ــدىراش قارىســام بارامــدۇ؟ كىتىــپ  ئهســلى يهرغــۇ بــۇ. كىتىۋاتىســهن بولــۇپ ئال

 ئــاي نهچــچه بىــر قــارا مانــا. كېلىــدۇ مــاس تولىمــۇ بالىالرغــا ئوخشــاش ســاڭا

 .ياراتتىڭ كىرىم نورغۇن ئېچىدىال

ـــاقهي - ـــم ي ـــا، رهخى ـــۇ ئاك ـــڭ ب ـــى الرنى ـــاڭا ھهممىس ـــاش س  ئوخش

 نېمىمـــۇ ئـــادهم بىـــر مهن بولمىســـا. بولـــدى ياردىمىـــدىن ئاكىلىرىمنىـــڭ

 .دهيسىز قىالالتتىم

ـــا، ھهي - ـــك ئۇك ـــۇپ ئۇنچىلى ـــمه كهمتهربول ـــېنىڭ. كهت ـــۆھپهڭگه س  ت



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 73 - 

 ...بىراق. يۇمالمايدۇ كۆز ھېچكىم

ـــدىن ـــك زهينى ـــىنى ئىتتى ـــۈردى بېش ـــم. كۆت ـــر رهخى ـــال بى ـــا ت  تاماك

 .داۋامالشتۇردى سۆزىنى ده، تارتتى ئىككىنى بىر تۇتاشتۇرۇپ،

 بــۇ. يــاش تېخــى ســهن قارىســام دېگىــنىم، بىــراق ئۇكــا، قالمــا قــاراپ -

ــداقال يېشــىڭدا ــاننى بولمىســۇن قان ــرهك ئوينىشــىڭ كۆرۈشــۈڭ، جاھ ــدى كى . ئى

 قانــداق ئــۇنى. كىلىــدۇ قىــتىم بىــرال پهقهت ئــادهمگه رئۆمــۈ بــۇ ياشــلىق، بــۇ

ــۈزۈش ــادهمگه ئۆتك ــاغلىق ئ ــۋهتته. ب ــلهش ئهل ــرهك، ئىش ــن كى ــۇن لىكى -ئوي

ــىمۇ ــرگه تاماش ــى بى ــرهك بولۇش ــۈن-ئهته. كى ــدا ئۆگ ــۋاالي، ۋاي قىرىغان  ئوينى

 .يوق پۇرسهت دېسهڭمۇ كۈلىۋاالي

ــدىن ــۇرۇپ زهينى ــپ ت ــدى ئويلىنى ــۇ. قال ــڭ رهخىمنىڭم ــى گهپلىرىنى  ئاساس

ــار ــىمۇ. ب ــۇ دېمىس ــۇ ئ ــۈمگه ب ــئۇل بۆل ــدىن مهس ــان بولغان ــېتىۋالىمهن، بۇي  س

ــېتىپ ــرىمهن س ــچه دهپ چېقى ــاي نهچ ــدى ئ ــلهن زاۋۇت بول ــۆي بى ــدا ئ . ئارلىقى

ــا ــدىن ئايــالىمۇ ھهتت ــدۇ رهنجىــپ ئۇنىڭ ــنىڭ چــۈنكى. يۈرى  بىرياشــقا بالىس

ــقان ــان توش ــده توغۇلغ ــۇ كۈنى ــده ئ ــدى ئۆي ــدىمۇ-ئهل. بواللمى ــۇ ئاغىنىلىرى  ش

 دهپ »قانـــداق؟ قالـــدىممۇ ئايرىلىـــپ بهكـــال باشـــقىالردىن مهن دىــمهك،«. گهپ

 .ئۇ ئويلىدى

ـــڭ ـــپ ئۇنى ـــانلىقىنى ئويلىنى ـــۆرگه قالغ ـــم ن ك ـــهتنى رهخى ـــڭ پۇرس  چى

 .تۇتتى

ــادهم - ــادهم دېــگهن ئ ــادهم بىــلهن ئ ــالىالر زاۋۇتتىكــى ئاڭلىســام. ئۇكــا ئ  ب

 ئۇنـــداق ســـېنى ئـــۇالر. يدىكهنســـهنبارما ســـۇرۇنالرغىمۇ ئورۇنالشـــتۇرغان

ــاۋۇرئىكهن، ــالىي مهن ھاك ــته ئ ــۇدۇم، مهكتهپ ــئۇلى زاۋۇت ئوق ــۆزىنى دهپ مهس  ئ

 ســېنىڭ ئۇالرغــا مهنغــۇ. يۈرىــدۇ رهنجىــپ دهپ يۈرىــدۇ ئېلىــپ چهتــكه بىــزدىن

ــڭ ــلىقىنى خىزمىتىڭنى ــتىم ئالدىراش ــبهغهل«. ئيت ــڭ كهم ــى كهمبهغهلنى  »قاياش

 ئوبــدان جاپاســىنى ئۇنىــڭ شــۇڭا ئىشــلىگهن خىزمهتنــى بــۇ بــۇرۇن مهنمــۇ دهپ

 .بىلىمهنده

ــم ــۇ« رهخى ــلىگهن مهنم ــگهن »ئىش ــى دې ــده گهپن ــۇق ئاالھى ــپ ئۇرغۇل  قىلى

 .ئىيتتى

ــى ــۈن ئىكك ــده ك ــم ئۆتكهن ــۇنى رهخى ــر ئ ــۇرۇنغا بى ــپ س ــدى تهكلى . قىل
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ــدىنمۇ ــارتۇقچه زهينى ــۈپ ئ ــايال تهكهلل ــته. قوشــۇلدى قىلم ــۇالر كهچ ــڭ ئ  رهخىمنى

ــر ــده ئاغىنىســىنىڭ بى ــۇردى ئۆيى ــدىن ســورۇندا. ئولت ــر يهنه باشــقا زهينىدىن  بى

 لهرگىــچه11 ســائهت تــۈزهپ ســورۇن ئــۇالر. ئىــدى بــار خىزمهتداشــلىرىمۇ قــانچه

ــۇردى ــدىن. ئولت ــورۇننى ئارقى ــپ س ــا يېغى ــاقچى قارت ــدى ئوينىم ــلهپ. بول  دهس

ــۇالر ــادهتتىكىچه ئ ــدى ئ ــپ ســهل. ئوينى ــدىنمۇ قالغــان قىزى ــۇالر زهينى ــلهن ئ  بى

ـــدى پـــۇل تـــاالي بىـــر بىردهمـــدىال زهينىـــدىن. ئوينىـــدى قوشـــۇلۇپ . ئۇتىۋال

 كــۆز بىــرىگه-بىــر قاتــارلىقالر رهخىــم. ئوينىــدى ئۇداۋاملىــق كــۆرۈپ پــۇلالرنى

 .بهردى ھازىرالپ سورۇن كهڭ ئۈچۈن ئۇتىشى ئۇنىڭ قېسىشىپ،

ــدىن ــرھهپته يهنه ئارى ــده بى ــم ئۆتكهن ــۇنى رهخى ــرقىتىم يهنه ئ ــپ بى  تهكلى

ــدى ــدىك. قىل ــالردىن ىئۆتكهن ــيىن ئىش ــدىنمۇ كې ــۇ زهينى ــايىپتىن ب ــگهن غ  كهل

 رهخىــم. بولــدى مــاقۇل تىــزال بــۇقىتىم شــۇڭا. يــۈرهتتى بولــۇپ مهس ئــامهتتىن

ـــا ـــۇ« ئۇنىڭغ ـــتىم ب ـــدىن قى ـــايمىز چـــوڭ ئۆتكهنكى  ئهســـكهرتىپ دهپ »ئوين

 .قويدى

ــراق ــۇ بى ــتىم ب ــامهت قى ــدىن ئ ــدهك ئۇنىڭ ــى قاچقان ــۇ. قىالتت ــراقال ئ  بى

ــچه ــڭ نهچ ــۈهن مى ــۇرۇپ ي ــدى ئۇتت ــۇ. قوي ــالپايغىنىچه ئ ــپ س ــدى قايتى . كهل

ـــان« ـــاپتۇ چېلىشـــقا يىقىلغ ـــدهك »تويم ـــېخىچه دېگهن ـــان ئېســـىنى ت  يىغمىغ

ــدىن ــداق زهينى ــورۇنالرغا بۇن ــا س ــدىن-ئارق ــر ئارقى ــانچه بى ــتىم ق ــپ قى  بىرى

ــۇن ــدىن نورغ ــپ پۇل ــدى ئايرىلى ــڭ. قال ــى بۇنى ــۈدهك ھهمممىس ــڭ دېگ  زاۋۇتنى

ــۇلى كىرگــۈزۈش مــال ــۇپ پ ــۇ بول ــالتىردىن ئ ــدۇر بوغ ــۈزۈش مــال قهيهردىن  كىرگ

 زاۋۇت ئۆگــۈن ئهته، كىــرهك؟ قىلىــش قانــداق. ئالغانىــدى بىــلهن باھانىســى

 قىالرمهن؟ قانداقمۇ قالسا بىلىپ كىرمىگهنلىكىنى مالنىڭ تېخى تهرهپ

ـــۈنى ـــم بىرك ـــا رهخى ـــر كهچـــته ئۇنىڭغ ـــارلىقىنى، ســـورۇننىڭ بى ـــۇ ب  ب

ـــورۇنغا ـــڭ س ـــتاندى كهلگهنلهرنى ـــگهن نقازاقىس ـــۇلى كهل ـــار پ ـــوۋبهنلهر ب  ل

ــى، ــڭ ئىكهنلىك ــارنى ئۇالرنى ــش پهقهت قىم ــۇقىنى-ئى ــرىش پۇش ــۈنال چېقى  ئۈچ

ــدىغانلىقى ــۇڭا ئويناي ــانچهيلهن ش ــىپ بىرق ــۇالرنى بىرلىش ــابالش ئ ــڭ ب  ئويىنى

ــارلىقىنى ــى ب ــدىن. ئيتت ــۇ زهينى ــى ب ــاڭالپ گهپن ــاپ ئ ــدى تېڭىرق ــڭ. قال  ئۇنى

 ئالغــان زاۋۇتــتىن بۈگــۈن ئۈچــۈن ئهكىلىــش مــال شــىنجاڭدىن جهنــۇبىي قولىــدا

 .بارئىدى چېكى يۈۋهننىڭ مىڭ100
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ــادهمگه ــا ئ ــۇنداق ھاياتلىقت ــر ش ــۈنلهر بى ــدۇكى، ك ــڭ كېلى ــېمه ئۆزىنى  ن

ــانلىقىنىمۇ ــدۇ قىلۋاتق ــاكى. بىلمهي ــى ت ــتهك بېش ــاتتىق تاش ــا ق ــده تامغ  تاققى

 .يېتهلمهيدۇ بىلىپ بارلىقىنى توسالغۇ ياكى توساق ئالدىدا تهگمىگىچه

 ئهينــى ئــۆز دۇنيــادىنى يــورۇق بــۇ ئــاللىبۇرۇن ئــۆزى ئىككــى زهينىــدىننىڭ

ــلهن ــتىن بى ــرۇم كۆرۈش ــدى مهھ ــۇ. قالغانى ــا ئ ــپ بانكىغ ــۇلنى بىرى ــدى پ . ئال

ــته ــۇ كهچ ــدۇرال ســورۇنغا ئ ــاردى بال ــۇددىي. ب ــم خ ــلهن رهخى ــۇ بىرلىشــىپ بى  ئ

 .قالدى كېلىپ تويغۇغا ئېلىۋالدىغاندهك سۈپۈرۈپ بىراقال بايالرنى

 نهدىـــن ئـــۇ ئۇرۇنالشـــتۇرۇلغانلىقىنى تهرىپىـــدىن رهخىـــم ئويۇننىـــڭ بـــۇ

ــك بىلســۇن؟ ــۇ قاباھهتلى ــده ب ــۇ كېچى ــمه ئ ــا نهرسىســدىن ھهم ــدىنمۇ ھهتت  ئۆيى

ــپ ــدى ئايرىلى ــارىش. قال ــىال تهرهپ ق ــڭ ئهتىس ــۆيىگه ئۇنى ــپ ئ ــا كېلى  ئۇنىڭغ

 بـــۇ. ئيتتـــى بوشىتىشـــنى ئـــۆينى يـــاكى تېـــپىش پـــۇلنى. ســـالدى تهھـــدىت

ــى ــانئا گهپلهرن ــالى ڭلىغ ــپ بالىســىنى چىمهنگــۈل ئاي ــۈنىال شــۇ ئېلى ــا ك -ئات

 .كهتتى ئۆيىگه ئانىسىنىڭ

ـــۇ ـــش ب ـــزال ئى ـــڭ زاۋۇت تى ـــا تهرهپنى ـــپ قولىقىغ ـــى بىرى  زاۋۇت. يهتت

 بىــر دېــمهك،. چىقتــى ئېــنىقالپ ھېســاۋاتىنى مــالىيه تىــزدىن رهھبهرلىــرى

 پـۇلى ئالغـان بىـلهن باھانىسـى كىرگـۈزۈش مـال بىۋاسـته ئۇنىـڭ بۇيـان ئايدىن

 بىلــمهي قېلىشــنى قانــداق ئــۇالر. كهتكهنىــدى ئېشــىپ يۈهنــدىن مىــڭ300

ــدى ــدىنگه. قال ــۇ زهينى . قېلىشــتى ھــېس قالغــانلىقىنى قىلىــپ ئىشــهنىچ تولىم

ــا ــا ھهتت ــال ئۇنىڭغ ــته م ــۆزى كىرگۈزۈش ــته ئ ــال بىۋاس ــۈزۈش م ــاكى كىرگ  ي

ـــرىش ـــۇقىنى چېقى ـــدىن ھوق ـــايمان بىرىۋهتكهنلىكى ـــمهكته پۇش ـــدى يېيىش . ئى

ــال ــانچه؟ ئام ــۇ ق ــش ب ــان ئى ــوقىرى ھام ــڭ ي ــا رهھبهرلىكنى ــپ قولىقىغ  بىرى

ــــدۇ ــــۇڭا. يېتى ــــزدىن تهرهپ زاۋۇت ش ــــۇ تى ــــىدىكى ب ــــالنى توغۇرس  ماتىري

 تهكشــــۈرۈش ئۆتــــۈپ، كــــۈن ئــــاز. يوللىــــدى ئورۇنالرغــــا مۇناســــىۋهتلىك

 بــۇ. تهكشــۈردى ھېســاۋاتىنى بــارلىق زهينىــدىننىڭ كېلىــپ ئۆمىكىــدىكىلهر

 ش تهكشــــۈرۈ ئــــۇ. بولــــدى باشــــالمچى رهخىــــم تهئهلــــۋهت ئىشــــالردا

ــدىكىلهرگه ــداقتۇر ئۆمىكى ــر قان ــالالرنى بى ــۇناتنى، ماتىري ــۆز س ــى ئ  يېقىنلىرىن

 .پىكىرلهشتۇرهتتى بىلهن ئۇالر ئارقىلىق يولالر خىل ھهر

 تهكشۈرۈشـــــمۇ،. ئـــــۆتتى ۋاقىـــــت ئايـــــدهك يىـــــرىم ئارىـــــدىن
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ـــدى ئـــايىقى سۆھبهتلىشىشـــلهرنىڭمۇ  زهينىـــدىنى رهھبهرلىـــك يـــوقىرى. ئۈزۈل

 بىــلهن ئىســپات دېــگهن »ئىشــلهتكهن ئىشــقا شهخشــى پــۇلىنى ئومۇمنىــڭ«

ــا ــدى قولغ ــق5 ۋه ئال ــاق يىللى ــىغا قام ــۈم جازاس ــدى ھۆك ــڭ. قىل ــۇ زاۋۇتنى  ش

ـــدىكى ـــدىن چاغ ـــته رهھبهرلى ـــئۇل بىۋاس ـــى مهس ـــىگه ئىكك ـــۇقنى« كىش  ھوق

ـــان ـــلىتىپ، قااليمىغ ـــادهتتىكى ئىش ـــر ئ ـــئۇل بى ـــا مهس ـــڭ خادىمغ  زاۋۇتنى

 ســهۋهپچى چېقىشــىغا كېلىــپ مهســىله قويــۇپ تۇتقــۇزۇپ ھوقــۇقىنى ئاساســلىق

 .بهردى جازاسى قالدۇرۇش ۋهزىپسىدىن دهپ »بولغان

 ئــۆتمهي، ئــاز كىرىــپ تــۈرمىگه زهينىــدىن. تۈگىــدى بىــلهن شــۇنىڭ ئىشـالر

 .چىقتى ئورنىغا ئۆز قايتا يهنه رهخىم
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ــدىن ــۇ زهينى ــاتقىنىچه ش ــده ي ــۆت تۇرمى ــلي ت ــپ ى ــدى يېتى ــڭ. قال  ئۇنى

ــى ــده ئىپادىس ــى ئاالھى ــا ياخش ــكه بولغاچق ــىپ كهڭچىللىك ــۇددهتتىن ئېرىش  م

 .بىرىلدى قويۇپ بۇرۇن يىل بىر

 بىلــمهي قىلىشــىنى نــېمه چــاغالردا دهســلهپكى چىققــان تۈرمىــدىن ئــۇ

ــۈردى ــالى. ي ــدىن ئاي ــاللىبۇرۇن ئۇنىڭ ــى ئ ــان خېتىن ــۇپ، ئالغ ــۇ بول ــچه ئ  چىققى

 .بولغانىدى چېقىپ تۇرمۇشقا

 چۈششــهك-ئۇششــاق ئېچىــپ بىرنــى دۇكانــدىن كىچىــك ئــۇ دهســلهپ

ـــدا ئىشـــلىگهن زاۋۇتتـــا. ســـاتتى نهرســـىلهرنى -دوســـت تونۇشـــقان چاغلىرى

ـــۇرادهرلىرى ـــۆپ ب ـــدى ك ـــۇالرنىڭ. ئى ـــده ش ـــارا سودىســـىنى ياردىمى ـــارا-ب  ب

ــى ــى. كېڭهيتت ــازا سودىس ــىۋاتقان ت ــۈنلهرده يۈرىش ــۇ ك ــقىالرنىڭ ئ ــا باش  دامىغ

 .قالدى ئايرىلىپ پۇلىدىن نورغۇن چۈشۈپ

ــداق ــش قان ــرهك؟ قىلى ــۇ كى ــدىال ھه ئ ــلىرىنىڭ دېگهن ــىزلىققا ئىش  ئوڭۇشس

ــــدىن ــــاتتىق ئۇچراۋاتقانلىقى ــــدى ق ــــۇ. ئۆكۈن ــــدىن، ب  كىشــــىلهردىن جاھان

 .ده تويمايدۇ قورساق بىلهن ئاغرىنىش لىكىن. ئاغرىندى

 مهكتهپــته ئــالىي ۋاقىتتــا ئهينــى ئىســىملىك تۇرغــان ئۇنىــڭ كــۈنلهرده شــۇ

 ئــۇ. قالــدى ئــۇچراپ ئاغىنىســى ئــۆتكهن يــېقىن ناھــايىتى ھهم ئوقۇغــان بىــرگه
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ـــۇرۇنال ئىشـــلىرىنى زهينىـــدىننىڭ  باشـــقىالرنىڭ ئۇنىـــڭ ھهمـــده ئاڭلىغـــان ب

 .قىلغانىدى ھېس كهتكهنلىكىنى قارىسىغا

 ئالــدىغا ئــۆز كېــيىن پۈتتۈرگهنــدىن ئوقــۇش بولــۇپ، شــهھهرلىك تورغــانمۇ

ــك ــلهپ، ئىگىلى ــهھهرنىڭ تىك ــاۋات ش ــدىن ئ ــرىگه ئورنى ــدىن بى ــى دۇكان  بىرن

ــدى ــهھهر. ئاچقانى ــۆرگهن ش ــان، ك ــۈرۈمچى تۇرغ ــلهرده ئ ــودا تهرهپ ــان م  بولىۋاتق

ـــىلهرنىڭ ـــۇ نهرس ـــى يهرلهرگه ب ـــپ تېخ ـــى، يېتى ـــىمۇ كىلهلمىگهنلىكىن  كهلس

 تهرهپــلهرگه شــۇ بىۋاســته ئــۆزى ئــۇ شــۇڭا. قىلــدى ھــېس ئهمهســلىكىنى تولــۇق

 تىـــزال ناھـــايىتى دۇكىنـــى ئۇنىـــڭ. كىرگـــۈزدى مـــال ئاالقىلىشـــىپ، بىرىـــپ

 .قالدى بولۇپ بىرى دۇكانالرنىڭ ئىتتىك بازىرى

ــا ــر، مان ــى بى ــل ئىكك ــدىال يى ــڭ ئىچى ــى ئۇنى ــېلىال ھهميىن ــان خ  تومپايغ

 .ئىدى

ــــان ــــدىننى تورغ ــــدان ئهگهشــــتۇرۇپ زهينى ــــدىكى مهي  ياخشــــى ئهتراپى

ــزهلگهن ــخانىالرنىڭ بى ــرىگه ئاش ــردى بى ــۇالر. كى ــاق ئ ــۇپ تام ــۇپ بۇيرۇت  بول

 .چۈشتى پاراڭغا ئارا-ئۆز

ــېنى - ــدىن س ــۇ تۈرمى ــان دهپ چىقىپت ــاداش، ئاڭلىغ ــان – ئ ــهل تورغ  س

ـــۇپ ئوڭايســـىزالنغاندهك ـــدى بول ـــا ھهم قال ـــاراپ ئۇنىڭغ ـــۇپ ق ـــۆزىنى قوي  س

ـــتۇردى، ـــاڭا مهن – داۋامالش ـــىنىمهن س ـــاداش ئېش ـــهن. ئ ـــز س ـــۇالر ھهرگى  ئ

 قىلىۋاتىسهن؟ نېمه ھازىر. ئهمهس باال دېگهندهك

ــۇ - ــن ئ ــپال يهردى ــتا چىقى ــرهپ باش ــۈردۇم تهمتى ــۇزۇن. ي ــت ئ ــقى ۋاقى  تاش

ــادىن ــپ دۇني ــنىڭ ئايرىلى ــۇ ياشاش ــادهم ئۆزىم ــۈن ئ ــر ئۈچ ــوڭ بى ــوقىتىش چ  ي

 مېنــى ئۆزگىرىشــلهر ئىچىــدىكى يىــل تــۆت بــۇ دېســهم راســتىنى. ئــاداش ئىــكهن

ــران ــدۇردى ھهي ــيىن. قال ــك كې ــدىن كىچى ــى دۇكان ــان بىرن ــدىم، ئاچق ــۇ – ئى  ئ

ـــۇ – داۋامالشـــتۇردى، ســـۆزىنى توختـــاپ ســـهل  قورســـاق ۋاقىتلىـــق پهقهت ب

ــېقىش ــۈنال ب ــدى ئۈچ ــيىن. ئى ــۇرۇنقى كې ــودا ب ــانالردىن س ــى قىلغ ــاردهم بىرس  ي

ــان ــۇنىڭ قىلغ ــلهن ش ــودىنى بى ــپ، س ــا كىڭهيتى ــپ يېزىالرغ ــره، چىقى ــۇڭ تې  ي

ــۆتكهپ ــپ، ي ــاتقان ئهكىلى ــدىن ھهم س ــازراق بۇنىڭ ــدىمۇ ئ ــان پاي ــدىم ئالغ . ئى

 .دېگىنه سالدىم دهسسهپ پوققا يهنه قىتىممۇ بۇ بىلهي نېمه بىراق

 .تورغان سورىدى ئىتتىكال – ئهمدى، بولۇپ نېمه -
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ـــر كىتىـــپ ئېشـــىنىپ باشـــقىالرغا يهنه شـــۇ، - ـــق بى  ســـودىدا قىتىملى

ــۋهتكهن ھــۆججهتكه ئــاق ھهممىســىنى مالنىــڭ ــادهم ئالغــان مــالنى. بىرى  شــۇ ئ

 .يوق رغىچهھازى مانا يوقالغىنىچه

 ئۇ؟ ئىدى كىم -

 .ئىدى بىرى قىلغانالردىن ئاالقه ۋاقتىمدا زاۋۇتتىكى بۇرۇن -

ــاۋۇ - ــان – كــۆرۈڭالر، ئېشــنى م  – قويــدى، خۇرســىنىپ ئېغىــر تورغ

. بولۇپتىــده ئىــش دېگهنــدهك قانــاپتۇ بــۇرنى تهگســه ئاشــقا ئېغىــزى يېتىمنىــڭ

 .قىلىۋاتىسهن ئىش نېمه ھازىرچۇ؟

 .دېگهندهك ئىزدهپ ھهم ساقالپ ئۇنى. قىالتتىم نېمه -

ــام - ــۈل ئاڭلىس ــا چىمهنگ ــاتلىق قايت ــۇپ ي ــۇ بول ــاالڭ. كېتىپت ــازىر ب  ھ

 قهيهرده؟

ــام مهن - ــۇمنى چىقس ــوڭ ئوغل ــدىكىلهر چ ــۋىتىپتىكهن ئۆي ــازىرمۇ. بېقى  ھ

 .يهرده شۇ

 كهتكهندۇ؟ بولۇپ چوڭ -

 بىـــر يهنه بۇيرىســـا خـــۇدا. ئاشـــتى ياشـــتىن بهش ھـــازىر شـــۇنداق، -

 .قىلىمىز تويىنىمۇ خهتمه كېيىن يىلدىن

 بـــۇ ئهھـــۋالى ئۇنىـــڭ تـــوغرا. دېيهلمىـــدى »قىلىـــمهن« ئـــۇ نېمىشـــقىدۇر

ــا ــداقمۇ تۇرس ــداق قان ــۇن؟ ئۇن ــى دېيهلىس ــپ ۋاقت ــۇ كېلى ــالرغا ب ــۇش ئىش  تۇت

 قۇرامىغـــا. گهپ قارايـــدىغان ئېغىزىغـــا ئانىســـىنىڭ-ئاتـــا يهنىـــال قىلســـىمۇ

ــپ، ــپ يېتى ــاال ئۆيلىنى ــۈزى ب ــۆرگهن ي ــر ك ــى بى ــۈن ئهركىش ــدىنمۇ ئۈچ  بۇنىڭ

 بوالمدۇ؟ كۈن ئېغىر

ـــداق - ـــار بۇن ـــهڭمۇ بىك ـــاس يۈرس ـــاداش، بولم ـــان – ئ ـــڭ تورغ  ئۇنى

 ئــــــۆزهم ھــــــازىر مهن بولســــــۇن، مۇنــــــداق – بۆلــــــدى، خىيــــــالىنى

ـــا خالىســـاڭ ئهگهر. يېتىشـــهلمهيۋاتىمهن ـــر. ياردهملهشـــكىن ماڭ ـــا بى  دۇكانغ

 .ئىدى يوق ئادهم قارايدىغان

ـــارت زهينىـــدىنمۇ ـــدى مـــاقۇل تۇرمـــايال تارتىشـــىپ ۇقچهئ  شـــۇنداق. بول

 قــولىنى ئىككــى ئــۆيگه بولــدى، ھهپــته نهچــچه ھېلىمــۇ. ئىــالج نــېمه بولمــايمۇ

ـــېلىپال ـــدۇ س ـــاش. كېرىۋاتى ـــۇ ي ـــدا يهرگه ب ـــپ بارغان ـــان قىرى ـــا قالغ -ئات
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ـــىنىڭ ـــاراپ ئانىس ـــنىڭمۇ قولىغاق ـــۆزى قېلىش ـــهت ئ ـــته بىرس ـــۇ. ئىش  ھېلىم

ــىنىڭ ــال دادىس ــى-م ــار دۇنياس ــكهن ب ــداق ئهگهر. ئى ــدا ئۇن ــداق بولمىغان  قان

 .ئىدى قىالر

ــۇالر ــاقنى ئ ــۇپ، يهپ تام ــخانىدىن بول ــى ئاش ــان. چىقت ــدىننى تورغ  زهينى

ــدى باشــالپ دۇكىنىغــا باشــالپ ــان بــۇ تورغاننىــڭ دېگهنــدهك. كهل  دۇكىنــى ئاچق

 مــالالرمۇ ئۇنىڭــدىكى. ئىــدى چــوڭ ئورنىمــۇ دۇكــان بولــۇپ، كۆزىــده شــهھهرنىڭ

 .پهرقلىنهتتى دۇكانالردىن باشقا

 ئـــايىقى چېقىۋاتقانالرنىـــڭ-كېرىـــپ دۇكانغـــا. بـــاقتى قـــاراپ زهينىـــدىن

ـــۈزۈلمهيتتى ـــدىكى. ئ ـــدارالرغا كىـــرگهن قىـــز چىرايلىـــق ئىككـــى دۇكان  خىرى

 .ھارمايتتى تونۇشتۇرۇپ

ــۇ - ــدا ب ــان يېقىن ــان ئاچق ــاداش دۇك ــى. ئ ــازاردا ييڭ ــرى يهنه ب ــار بى . ب

 .بولساڭ بهرگهن ئېچىپ شۇنى خالىساڭ سهن. ياخشى سودىسى ئۇنىڭمۇ

 .يۈرگىدهكمهن يۈرسهممۇ بىكار ماقۇل، -

ــان ــا تورغ ــى ئۇنىڭغ ــازاردىكى يېڭ ــاننى ب ــهتتى دۇك ــۇ. كۆرس ــڭ ب  دۇكاننى

ــورنى ــى ئ ــدىن ھېل ــرهك كۆرگىنى ــىمۇ كىچىك ــاللىرى بولس ــال م  ئېىســل ئوخشاش

 .ئىدى

 كـــۈن ئىككـــى بۈگـــۈن ئېچىلمىغىلـــى. مۇشـــۇ دۇكـــان ئـــاداش، مانـــا -

 كېـــيىن كۈنـــدىن ئـــاز. ئىـــدىم يـــۈرگهن قىاللمـــاي ئامـــال ھېچبىـــر. بولـــدى

ــاپىمهن بىرنــى قىــزدىن ئىشــلهيدىغان ــايىقى شــۇنىڭغىچه. ت  بىــرى قىزالرنىــڭ ب

ــپ ــاڭا كېلى ــاردهم س ــپ ي ــدۇ بىرى ــهن. تۇرى ــۇل پهقهت س ــپ، پ ــا يېغى  دۇكانغ

 چىقىـــپ تورغـــا. بـــار كومپىيۇتىرمـــۇ زىرىڭســـهڭ. بولـــدى بهرســـهڭال قـــاراپ

 .بولىدۇ كۆرسهڭمۇ ماتىريال

 بـــۇ دېگهنـــدهك. كهتتـــى باشـــالپ ئىـــش باشـــالپال ئهتىســـدىن زهينىـــدىن

 يهردىــن بــۇ نهرسىىســىنى ئېــزدىگهن خېرىــدار. ئىــدى كــۆپ خېرىــدارىمۇ يهرنىــڭ

 .بىرهتتى ئېيتىپ ئورنىنى دۇكاننىڭ بىر يهنه قىز مۇالزىمهتچى تاپالمىسا،

ــدىن ــر ئارى ــاي بى ــۆتتى ئ ــر. ئ ــۈنى بى ــودا دۇكانغــا ك ــنگهنك م  34-33 ېيى

ـــر چامىســـىدىكى ياشـــالر ـــان بى ـــپ چوك ـــدى كىرى ـــۇ. كهل ـــۈنى ب ـــدا ك  دۇكان

. قالغانىــدى يــالغۇز ئــۆزى زهينىــدىن بولــۇپ، كهلمىــگهن قىزچــاق ئىشــلهيدىغان
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 ده، تۇتتى كۆڭلهكنى بىر چىقىپ ئايلىنىپ قۇر بىر ئېچىنى دۇكان چوكان

 .سورىدى پ ده – پۇل، قانچه بۇ ئاكا -

 ئۇنىڭــدىن كــۆزىنى دهرھــالال ۋه قارىــدى كــۆزىگه ئۇنىــڭ لهپپىــده زهينىــدىن

 :ھالدا سهزمىگهن ئۆزىمۇ قاراپ كۆينهككه ئېلىپ

 –. بىــرهي بــويىچه باھاســى كىرگــۈزگهن دېســىڭىزال ئــالىمهن ســىز -

 .سالدى دهپ

 مۇشـــۇنداقال. بـــوالتتى ياخشـــى تـــازىمۇ قىلســـىڭىز ئۇنـــداق ۋېـــيهي -

ـــىڭىز ـــتلىرىمنىمۇ مهن قىلس ـــۇ دوس ـــتۇرۇپ يهرگه ب ـــويىمهن تونۇش ـــى. ق  قېن

 .ئېيتىڭا باھاسىنى

 .تىكىلدى ئۇنىڭغا تۇرۇپ نازلىنىپ ئايال

 .يۈهن200 -

ــلى ــۇ ئهس ــۆينهك ب ــۇ ك ــى ب ــودا ئهڭ يىلق ــان م ــڭ بولىۋاتق ــرى مالالرنى  بى

ــۇپ، ــۈزۈش بول ــىال كىرگ ــۈهن،300 باھاس ــاتقاندىكى ي ــى س ــا دهپ450 باھاس  باھ

 .سېتىلىۋاتاتتى دىن380 تۆۋىنى قويىلىپ

ـــان - ـــىز يالغ ـــۇ. ھه دېمهيۋاتقانس ـــڭ ب ـــى كۆينهكنى ـــۇ باھاس  ھهرگىزم

ـــدىن400 ـــۆۋهن كوي ـــان دهپ ئهمهس ت ـــدا. ئاڭلىغ ـــز قارىغان ـــۈپىتى مېلىڭى  س

 ئهمهستۇ؟ مال ناچار

ــىزدهك - ــۇز س ــا ئ ــڭ خىنىمغ ــاچىرىنى مالنى ــاق ن ــاراتقۇچىمۇ ساتس  راۋا ي

 .ئېلىۋىرىڭ قورقماي. كۆرمهس

 قىــتىم بىــر يهنه قــاراپ ئۇنىڭغــا ئايــال –. ســىزگه رهھــمهت ئۇنــداقتا -

 .قىستىدى يهنه شهيتىنى زهينىدىننىڭ بىلهن كۈلكه بۇ. كۈلدى تاتلىق

ــالىمهنال ئهگهر - ــدىكى دېســىڭىز ئ ــمه دۇكان ــالالرنى ھهم ــرىم ســىزگه م  يى

 .تهييارمهن بىرىشكه باھادا

 نېمه؟ ئوخشىمامدۇ كۆپ پۇلىڭىز قارىغاندا -

ــداققۇ - ــراق. ئهمهس ئۇن ــۇل بى ــگهن پ ــا دې ــڭ تۇرس ــدىكىال قهغهزنى  ئورنى

ـــه ـــڭ. بىرنهرس ـــتىگه ئۇنى ـــۇ ئۈس ـــۇ ب ـــۇ كۆينهكم ـــا يهرده ب ـــدۇ تۇرس . تۇرى

ـــدىن ـــىزدهك ئۇنىڭ ـــق س ـــڭ چىرايلى ـــىغا خېنىمنى ـــا ئۇچىس ـــى چىقس  ياخش

 ئهمهسمۇ؟
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ــال ــڭ ئاي ــدىن ئۇنى ــپ گهپلىرى ــدهك ئېرى ــى كهتكهن ــۇالر. قىالتت ــودىنى ئ  س

 .پۈتتۈردى

ــيىن ســودىدىن قىتىملىــق شــۇ ــاز كې ــۆتمهي كــۈن ئ ــۇ ئ ــدى يهنه ئ ــۇ. كهل  ب

 .تونۇشتى ئارا ئۆز ئۇالر كېلىشىده قىتىم

ــا ــىملىك گۈلنىس ــۇ ئىس ــانمۇ ب ــرى چوك ــالىي ئىلگى ــتهپ ئ ــان، مهك  ئوقۇغ

ــوي ــان، ت ــراق قىلغ ــالالقلىقى بى ــهۋهبىدىن ش ــر س ــل بى ــۇرۇنال يى ــىپ ب  ئاجرىش

 .ئىدى كهتكهن

ــانىڭ ــى گۈلنىس ــى ئىكك ــۇپ ئاكىس ــىال ھهر بول ــوقىرى ئىككىس ــد ي  ائورۇن

 ئىشـــلىرىنى پۈتتـــۈرهلمىگهن باشـــقىالرنىڭ ئـــۇ ســـهۋهپتىن شـــۇ. ئىشـــلهيتتى

ــۈرۈش ــلهن باھانىســى پۈتت ــۇالردىن بى ــۇل ئ ــپ، پ ــڭ ئېلى ــاردىمىنى ئاكىلىرىنى  ي

 يولدىشــى چاغــدا ئهينــى. تاپقانىــدى پــۇل نۇرغــۇل ئــارىلىقتىن كهلتــۈرۈپ قولغــا

 ئــۆلگىچه خــۇي ئــۈگهنگهن بىــراق. بولــدى توســىغان ئىشــىنى بــۇ ئۇنىــڭ

 ۋه ئاڭلىمىـــدى گهپنـــى گۇلنىســـا قالغـــان ئۈگۈنـــۈپ تهييارپۇلغـــا دېگهنـــدهك

 كىرىشــىپ تېخىمــۇ كېــيىن ئاجراشــقاندىن. يــۈردى قىلىــپ بىلگىنــى ئــۆز يهنىــال

 .كهتتى

ــۇالر ــرگه ئ ــاق بى ــدى تام ــا. يې ــدىنگه گۇلنىس ــۇن زهينى ــۇرىنى تېلىف  نوم

 كـــۈنى شـــۇ زهينىـــدىن. ئيتتـــى قىلىشـــنى تېلىفـــۇن بولســـا ۋاقتـــى بىرىـــپ

ــا ــۇن كهچلىكىالئۇنىڭغ ــدى تېلىف ــزال ۋه قىل ــر تى ــرى-بى ــلهن بى ــتى بى . تېپىش

 قىســىر بــۇ دېگهنــدهك »ئىزدهپتــۇ ئــۆزى بــۇقىنى كهلســه، بهرگىســى ئىنهكنىــڭ«

ــۇ ــۇ ئىنهكم ــۈنلهرده ش ــازا ك ــپ ت ــۇراتتى زىرىكى ــۇالر. ت ــۇنجى ئ ــكهن ت  كۆرۈش

 ...ئاچتى پهردىنى ئوتتۇرىدىكى كۈنىال

. بولـــدى كېلىـــدىغان دائىـــم ئـــۆيگه بـــۇ زهينىـــدىن كېـــيىن شـــۇنىڭدىن

 ھېســاپنىڭ قــاراپ، سودىســىغا دۇكــان تۇرغــان. ئــۆتتى ئــاي بىــر يهنه ئارىــدىن

ــازا ــوغرا ت ــلىكىنى ت ــېس ئهمهس ــدى ھ ــدىن. قىل ــۇ ئۇنىڭ ــۇ بۇرۇنم ــدا ئ  دۇكان

ـــلهيدىغان ـــزدىن ئىش ـــۇ قى ـــالرنى ب ـــان ئىش ـــدى ئاڭلىغ ـــۇزىنى«. ئى  يهپ، ت

ــۇقىنى ــان تۇزل ــۇ »چاقق ــراقال ئاغىنىســىدىن ب ــى بى ــان يانغــان راي ــاننى تۇرغ  دۇك

 كىتىشـــكه چىقىـــپ دۇكانـــدىن ئۆزلىكىـــدىن ئـــۇنى بىـــلهن باھانىســـى تاقـــاش

 .قىلدى مهجبۇر
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 ئـــۇ ھهرھالـــدا ئىشـــلىگهنده دۇكانـــدا. قالـــدى ئىشســـىز يهنه زهينىـــدىن

ــۇقىم ــى م ــار خىزمىت ــدهك ب ــدىن ئادهم ــاتتى ئۆي ــراق. چىق ــازىر بى ــۋال ھ  ئهھ

ـــىمايدۇ ـــۇ. ئوخش ـــادىن ئ ـــارهت تۇرۇپالگۈلنىس ـــۇ ئىب ـــايلىق ب ـــدىن ب  ئىالھى

ــويالپ پايدىلنىشــنى ــدى ئ ــات ۋه قال ــاتال-پ ــدىغان يېنىغــا ئۇنىــڭ پ  ئۇنىــڭ بارى

 .بولدى ھهمكارلىشىدىغان ئىشلىرىغا ھېلىقىدهك

 :ئۇنىڭغا گۈلنىسا كۈنى بىر

 مهكــــتهپ ئــــالىي ئاساســــهن بــــارالر ئىھتىيــــاجى بۇنــــداق ھــــازىر -

 ئــۇالر بولغاچقــا ئوقۇغــان مهكتهپــته ئــالىي ھهم يــاش ئــۇالر. پۈتتــۈرگهنلهر

 شــۇ دهمـدۇ كـوت-كـوت راسـت، ھه دهيــدۇ نـېمه ھـازىرقى. چىقىـدۇ كـۆپ تورغـا

 ئىـــالن تـــوردا باشـــقا ئۇنىڭـــدىن. ئىـــكهن قـــورالى ئاالقىلىشـــىش نـــوچى ئهڭ

 .بولىدۇ بهرسهكمۇ

ـــۇالر ـــدىن. كېلىشـــتى ئىشـــنى ئ ـــهن زهينى ـــوردىن ئاساس ـــدىلىنىپ ت  پاي

 نــازارهت مهلــۇم بــۇ ئىســىملىك كهپــتهر ئــاق. بولــدى تاپىــدىغان يهمچــۈك

 تىـــزال توردۇنياســـىدا قـــوزۇق ئـــالتۇن ئىشـــلهيدىغان ئىدارىـــده قارمىقىـــدىكى

ــىرنى ــى تهس ــۇ. كىڭهيتت ــۈكنى ئ ــم يهمچ ــى دائى ــدىكىلهرگه 30-20 يېش  ئهتراپى

 ئارخىپىغـــا ئىزدهۋىتىـــپ يهمچـــۈك شـــۇنداق يهنه ئـــۇ بىركـــۈنى. تاشـــاليتتى

 بــۇ دېــگهن ئهتىرگــۈل ئــاق بىــراق. قالــدى ىــپئۈچرىت بىرىنــى يېزىلغــان دهپ35

ــق ــىم چىرايلى ــۇنى ئىس ــۇرۇپ ئ ــدى قىزىقت ــۇنى ده،-قوي ــۇۋىلىش ئ ــۈن قوش  ئۈچ

 ئىقدىــدارىنى قوشــۇش ئاپتۇماتىــك تهرهپ قارشــى. ئهۋهتتــى ئۇچــۇر دهرھــال

 چىــڭ پۇرســهتنى ئــۇ بىــلهن شــۇنىڭ. قوشــۇلدى تىــزال ئۈچــۈن ئىشــلهتكهنلىكى

 .قىلدى ئۇچۇر تۇتۇپ

ـــۇ ـــلهپ ئ ـــى دهس ـــلهن تهرهپ قارش ـــداقال بى ـــىپ مۇن ـــنى سۆزلىش  بېقىش

ــقان ــدى ئويالش ــراق. ئى ــدا بى ــانگۈلنى ئىكران ــۆرۈپال رهيھ ــۇ ك ــهزمىگهن ئۆزىم  س

 شــــهھهرده( رهيھانگۈلنىــــڭ ئۈســــتىگه ئۇنىــــڭ. قالــــدى يــــاقتۇرۇپ ھالـــدا

 .ئىدى قىزىقتۇرغان تېخىمۇ ئۇنى سۆزى دېگهن) بار ئوغلۇم ئوقۇۋاتقان
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ــبهر ــلهن ئهك ــدا چۈشــكۈن روھــى مهردان بى ــتهپكه ھال ــدى قايتىــپ مهك . كهل

 ئـــاڭالپ ساۋاقداشـــلىرىمۇ چاقىرتىلغـــانلىقىنى ئـــايرىم ئۇالرنىـــڭ ئـــۇنىڭغىچه

ــدى ــۇالر. بولغانى ــا ئ ــى ياتاقق ــال كېرىش ــلىرى بىلهن ــۇالرنى ياتاقداش ــۇددىي ئ  خ

 .قاراشتى كۆرىۋاتقاندهك ئهمدىال

ـــۇ ئىـــش باشـــقا - ـــاداش، يوقت ـــى ىرىدىنياتاقداشـــل ســـورىدى – ئ  غهن

ــىملىك ــدىن ئىس ــرگهن يېزى ــاال، كى ــىلهركهلگۈچه – ب ــۆڭلىمىز س ــر ك ــال بى  خىل

 .قالدى بولۇپ

ــبهر ــلهن ئهك ــر ن مهردا بى ــرىگه-بى ــتى بى ــۇالر. قاراش ــدا ئ ــۈچه يول  كهلگ

 .بهردى جاۋاپ بويىچه دېيىشىۋالغىنى

ــقا - ــوق ئىــش باش ــكهن ي ــاجىزالپ ســهل شــۇ. ئى ــاپتىمىزكهن ئ ــۇڭا. ق  ش

 .بهردى ئهسكهرتىش دوختۇر توغۇرسىدا قىلىشىمىز دىققهت كېيىن بۇندىن

ـــى ـــدىن ئىكك ـــيىن كۈن ـــۇالر كې ـــا يهنه ئ ـــاردى دوختۇرخانىغ ـــا. ب  قايت

ـــدى تهكشـــۈرۈش ـــمهك،. قىلىن ـــلهن باشـــتىكى نهتىجىســـى تهكشـــۈرۈش دى  بى

ـــى ئوخشـــاش ـــۇر مهســـئۇل. چىقت ـــۇ دوخت ـــتىم ب ـــۇالر قى ـــلهن ئ  رهســـمىي بى

 .يۇسۇنداسۆزلهشتى

 چېقىــــپ مهســــئۇلىيهتچانلىق ئــــۇ دېــــدى – بــــالىلىرىم، قــــاراڭالر -

ــدىغان ــوڭ تۇرى ــۆزلىرى چ ــلهن ك ــا بى ــپ ئۇالرغ ــۇرۇپ، تىكىلى ــىلهردىن – ت  س

ــوراپ ــاي س ــدى. باق ــلهن ئال ــىلهردىن بى ــۈد س ــدىغىنىم ئۆم ــا قىلى ــۇم ماڭ  چوق

 ئۇنـــــداق ئهگهر. قىلمـــــاڭالر گهپ ھهرگىزيالغـــــان. بولـــــۇڭالر راســـــتچىل

 .ئهمهس ياخشى ئۆزهڭالرغا قىلمىساڭالر

 .قويدى قارىشىپ بىرىگه-بىر مهردان بىلهن ئهكبهر

ـــى - ـــاۋاپ قېن ـــرىڭالر ج ـــىلهر. بى ـــۇ س ـــقا ب ـــۈپ ئىش ـــالغىلى ئۈگۈن  ق

 .بولدى ۋاقىت قانچىلىك

 .قاراشتى دوختۇرغا ئاندىن بىرىگه-بىر بىلهن ئالدى چۆچۈپ ئۇالر

ــدى - ــدىن بول ــۇرماڭالر مهن ــانچه. يوش ــان ق ــۇ قىلغ ــى مهن بىلهنم  ھهممىن

 .قالمىغانسىلهر ئۇنتۇپ ئىكهنلىكىمنى دوختۇر مېنىڭ. بولدۇم بىلىپ

ـــئۇل . چۈشـــهندۇردى تهرهپلهرنـــى نۇرغـــۇن يهنه ئۇالرغـــا دوختـــۇر مهس

ـــۇندىال ـــۇالر ش ـــدى ئ ـــۇرۇن ئهم ـــڭ يوش ـــوقلىقىنى ئىمكانىيىتىنى ـــپ، ي  بىلى
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 .بهردى سۆزلهپ تارتىپ باشتىن ھهممىنى

ــۇر  تېككىــنىچه نوقتىغــا بىــر كــۆزىنى ئــاڭالپ ســۆزىنى ئۇالرنىــڭ دوخت

 .كهتتى ئولتۇرۇپ ئۇزاق

ــوۋا، ــدى دهپ – ت ــۇ، ئويلى ــۇ – ئ ــۇپ نهقهدهر جاھــان ب ــكهن بۇزۇل . ھه كهت

 كـــۆرمىگهن، خـــۇۋلىقىنى ھېچقانـــداق جاھاننىـــڭ كىچىككىـــنه، مۇشـــۇ مانـــا

 كىرىــپ يولغــا بــۇ نوتىالرنىــڭ يــاش ئېچىلمىغــان بىرىمــۇ گولىنىــڭ ئــون تېخــى

 يــاق، بــالىالردىمۇ؟ نارىســىده ئاشــۇ كىمــده؟ زادى ســهۋهپ بۇنىڭــدا. قــالغىنىنى

ــلى ــاھ ئهس ــزده گۇن ــمهك،. ھهممىمى ــز دى ــا بى ــى بالىالرغ ــدارچىلىق ياخش  ئىگى

ـــدۇق ـــا. قىاللمى ـــانىالرمۇ-ئات ـــڭ ھهدېســـىال ئ ـــاددىي بالىالرنى  تۇرمۇشـــىنى م

ــادا ۋهزىپىســى بىــرىپال، تولــۇقالپ  پۈتكــۈل مهكتهپلهرمــۇ،. يــۈردى بولغانــدهك ئ

ـــۇ ـــۇ جهمئىيهتم ـــقا ب ـــىز ئىش ـــدى ئېتىبارس ـــڭ. قارى ـــۋىيىتىنى بالىالرنى  مهنى

 خاتــا نېمىنىــڭ تــوغرا، نېمىنىــڭ ئۇالرغــا تۇرۇشــنى، ياخشــىالپ داۋاملىــق

 .قالدۇق ئۇنتۇپ تۇرۇشنى ئهسكهرتىپ ئىكهنلىكىنى

 تولىمــۇ ۋاقىــت بــۇ مهردانغــا بىــلهن ئهكــبهر. تىنــدى بىــر ئېغىــر دوختــۇر

 .بىلىندى ئۇزۇن

 دوختــۇر – قالمىــدى، ھــاجىتى ھېچقانــداق يوشۇرۇشــنىڭ ســىلهردىن -

 ئـــاغرىقنى« بىـــزده – ئيتتـــى، تـــۈزال ئـــاخىرىنى گهپنىـــڭ تۇرۇۋىلىـــپ ســـهل

ــۈم يوشۇرســاڭ ــكارا ئۆل ــگهن »ئاش ــار گهپ دې ــالىلىرىم ب ــدهك ســىلهر. ب  ھېلىقى

 .يۇقتۇرۋاپسىلهر كىسهل ئۆزهڭالرغا سهۋهبىدىن ئىشالر نېجىس

 توختــاپ ســهل ئــۇ. دېمىــدى گهپنــى دېــگهن »ئهيــدىز« نېمىشــقىدۇر دوختــۇر

 .داۋاالشتۇردى سۆزىنى

ــدىكى - ــىلهرنىڭ گهپ ئهم ــزگه س ــداق بى ــىڭالردا قان ــدى ماسلىشىش . قال

 .بىرىڭالر دهپ نومۇرىنى تېلىفۇن ۋه ئادرىسى ئۆيدىكىلهرنىڭ ماڭا قېنى

ـــبهر ـــلهن ئهك ـــۇددىي مهردان بى ـــۇر خ ـــڭ چوڭق ـــېچىگه ھاڭنى ـــۈپ ئ  چۈش

ــدهك ــا كېتىۋاتقان ــپ تويغۇغ ــدى كېلى ــۇالر. قال ــان ئ ــايمان ئىشــلىرىغا قىلغ  پۇش

ــــتى ــــراق قىلىش ــــدى بى ــــۇالر. كېچىككهنى ــــۇ ئ ــــالرنى ب ــــداقمۇ ئىش  قان

 ئۆيــدىكىلهرگه ئىشــنى بــۇ ئهكــبهر بولۇپمــۇ دېيهلىســۇن؟ ئائىلىــدىكىلىرىگه

ــتىن ــۇ ئېيتىش ــاتتى تولىم ــىنىڭ. قورق ــى دادىس ــۇ مىجهزىن ــدان ئ ــى ئوب . بىلهتت
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 دادىســـىنىڭ بىلهنـــال ئېلىشـــى ئاســـتىغا قانـــات ئانىســـىنىڭ پهقهت ئائىلىـــده

ــدىن نۇرغــۇن ــۇپ تهربىيهلىرى ــان ئۇنىڭغــا قالغــانلىقى قۇتۇل ــۇر. ئىــدى ئاي  دوخت

ــڭ ــۋالىنى مهرداننى ــۇق ئهھ ــدى تول ــبهر. خاتىرلى ــده گه ئهك ــۇ كهلگهن ــا ئ -ئات

 كهلمىــدى قايتىــپ كهتــكهن يــوقالپ دادامنــى كىچىــك شــىنجاڭغا جهنــۇبىي ئانــام

 .چىقتى يهردىن ئۇ ئۇالر بىلهن شۇنىڭ. تۇرىۋالدى دهپ

ـــۇر ـــڭ دوخت ـــىۋهتلىك مهكتهپنى ـــئۇللىرى مۇناس ـــلهن مهس  سۆزلىشـــىپ بى

ــا ــمه ئۇالرغ ــۋالنى ھهم ــۇقى ئهھ ــلهن تول ــپ بى ــڭ. بهردى ئېيتى ــا مهرداننى -ئات

 ئــاڭالپ ئىشــالرنى بــۇ كېلىــپ ئــۇالر. كهلــدى يېتىــپ ئــاڭالپال خهۋهرنــى ئانىســى

 بىــراق. كهتتــى ھوشــىدىن قىــتىم ئىككــى ئارىلىقتــا ئانــا. يېغلىــدى قــان

ـــڭ ـــى ئهكبهرنى ـــلهن ئائىلىس ـــنىڭ بى ـــانىيىتى ئاالقىلىشىش ـــدى ئىمك . بولمى

ــــۇالرنى شۇھهپتىســــىال ــــۇرى چېكىملىكنــــى زهھهرلىــــك شــــهھهرلىك ئ  مهجب

 .بهردى ئاپىرىپ ئورنىغا تاشالتقۇزۇش

ـــدا ـــورۇنالر ر ئاالقى ـــى ئ ـــڭ ئىكك ـــۆزى بالىنى ـــويىچه س ـــانىنى ب  كىنوخ

ــپ تهكشــۈرۈش ــاردى ئېلى ــله. ب ــىرىكلىرى راھى ــلهن ش ــدى بى ــۇ. تۇتۇل ــدا ب  چاغ

ـــڭ ئهســـقهر ـــالىمۇ نى ـــاراپ ھ ـــۇپ، خ ـــڭ بول ـــايتمىغىلى ئائىلىســـىگه ئۇنى  ق

 زهھهرلىـــك قـــانچه بىـــر ۋه ئـــۇنى ســـاقچىالر. بولغانىـــدى كـــۈن 17 توپتـــۇغرا

ــــك ــــۈچىنى چىكىملى ــــۇپ، چهكك ــــك تۇت ــــى زهھهرلى ــــۇرى چېكىملىكن  مهجب

ــا تاشــالتقۇزۇش ــدى ئېلىــپ ئورنىغ ــۇ ئهســقهر. كهل ــبهر دهيهر ئ ــالر ۋه ئهك  مهردان

ــلهن ــتى بى ــى. كۆرۈش ــدىكى ئهين ــۇ چاغ ــتالر ب ــۇ دوس ــر يهنه يهرده ب ــتىم بى  قى

 .ئۇچراشتى

 

16 

 

ــدىن ــۇ زهينى ــار ب ــولجىنى تهيي ــدىن ئ ــى قول ــدى چىقارغۇس ــل. كهلمى  ھهرخى

ــالالر ــلهن ئام ــۇنى بى ــۆزىگه ئ ــاراتتى ئ ــۇ. ق ــدىال، ئ ــڭ ھهدېگهن  ئهر رهيھانگۈلنى

. ئىــدى قىلغــان ھــېس ئىكهنلىكىنــى خىچىــر دىقســىرىغان تــازا قالغــان، غېمىــده

 .بولغانىدى توغۇرلىماقچى بىرتهرهپتىن يهنه ئىشنى ئۇ شۇڭا

. چىقتــى قىــتىم بىــر يهنه ئارىلىقتــا ئــۇ كېــيىن چىققانــدىن قېــتىم ھېلىقــى
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 ئــۇزۇل خــۇددىي كۆرۈشــۈپال ئــۇالر بولــۇپ، مهزگىــل كېيىنكــى چۈشــتىن دهل بــۇ

 ...ئېسىلىشتى بىرىگه-بىر مهشۇقالردهك-ئاشۇق كۆرۈشمىگهن يىل

 توختـــاپ مېڭىـــپ تهرهپـــكه ئـــۆيى چىقىـــپ، دۇكانـــدىن ئىشـــهك قاســـىم

ــــدى ــــا،. قال ــــدى دهپ – توخت ــــۇ، ئويلى ــــى قاســــىماخۇنكامنڭ – ئ  ھېلىق

ــى توغــۇش كالىســىنىڭ نهســىللىك ــنالپ ۋاقت ــر قالغــان، يېقى ــوقالپ بىرىــپ بى  ي

 .كېلهي

 قاســىماخۇننىڭ ئىشــهك قاســىم. قالغانىــدى ئېســىپ ھــاۋامۇ ده بۇكــۈنلهر

 يـــۈرگهن كىرىـــپ قىـــتىم نهچـــچه كۈنـــده ئـــۇ. كهلـــدى ئالـــدىغا دهرۋازىســـى

 كهتـــتىمىكىن بىـــريهرگه رهيھـــانگۈلنى. ئېچىلمىـــدى ئىتتىرىۋىـــدى دهرۋازىنـــى

 قــانچه بىــر ئــۇ. ئىــدى ئېــتىلگهن ئىچىــدىن دهرۋازا ئهمهس ئۇنــداق دېســه

 قايتىــپ ئىــكهن كهلــگهن ئــۇ. چېقمىــدى ھــېچكىم. بــاقتى تــوۋالپ قىــتىم

ـــاي، كېتىشـــنى ـــاغ قوشنىســـىنىڭ رهيھانگۈللهرنىـــڭ دهرھـــال خالىم  تېمـــى ب

ــارقىلىق ــورا ئ ــىگه ق ــى ئۈگزىس ــۇ. چىقت ــڭ ئ ــارىنى ئۈگزىنى ــتىش ق ــۈن ئېي  ئۈچ

ــلهن شــوتا قويۇلغــان ــۆۋهنگه بى ــا ده، چۈشــتى ت ــمهك،. كىــردى قۇراغ  ئۇنىــڭ دى

ـــويلىغىنى ـــوغرا ئ ـــى ت ـــاال. چىقت ـــاتتى ئۈچـــۈن توغـــۇش ك ـــالىنى. كۈچهۋات  ك

ـــدۇرغۇچه ـــڭ تۇغ ـــر ئۇنى ـــدى ھـــالى ھېچبى ـــۇ. قالمى ـــۇ ئ ـــى خـــوش ب  خهۋهرن

 ئهمـدىال ئـۇ. ماڭـدى قـاراپ تهرهپـكه ئـۆي ئۈچـۈن قويـۇش ئېيتىـپ رهيھانگۈلگه

 .قالدى چىقىپ سىرتقا رهيھانگۈلمۇ كېلىشىگه ئالدىغا پىشايۋاننىڭ

 ...سىز سىز، ئاپام، ۋاي -

 بىــلهن ئــاۋاز دېــگهن »بولــدى نــېمه« ئــۇنىڭغىچه. قالــدى تــۇرۇپال قاســىممۇ

 .كۆرۈلدى زهينىدىن يالىڭاچ يىرىم كهينىده رهيھانگۈلنىڭ

 ئىشــهك قاســىم... ســىزگه شــۇنى ئىــكهن، تۇققــان كــاال شــۇ، مهن -

 .قالدى تاپالماي ئاخىرىنى گېپىنىڭ

. كهتتـــى قارىـــداپ كهينىـــدىن ئۆڭـــۈپ، دهســـلهپ چىرايـــى رهيھانگۈلنىـــڭ

ـــېمه قاســـىم ـــنى بىلـــمهي قىلىشـــىنى ن ـــدى گهكهي ـــاراپ ســـىرتقا ده قايرىل  ق

 .پۇتالشتى نېمىگىدۇر بارغۇچه دهرۋازىغا. ماڭدى يۈگۈرگهندهك

 ئـــۇنى زهينىـــدىن. تـــۇراتتى مىـــدىرلىماي جايىـــدا تـــېخىچىال رهيھـــانگۈل

 .كىردى ئېلىپ ئۆيگه ئاستا
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ــدى - ــداق ئهم ــز قان ــدىن، قىلىمى ــا زهينى ــۋا مان ــدۇق رهس ــۇ. بول  گهپ ب

 .قىلىمهن قانداق زادى. يېيىلىدۇ مهھهللىگه پۈتۈن بىردهمدىال ئهمدى

 نـــېمه ئـــۇ. تاپالمىـــدى ســـۆز بولغـــۇدهك تهســـهللىي ئۇنىڭغـــا زهينىـــدىن

ــدى. دېيهلىســۇن ــلهن مهن بول ــڭ بى ــدۇ؟ كىتى ــداق دهم ــۇ؟ بولۇشــى بۇن  مومكىنم

ــۇ ــا، مۇش ــڭ تاپتاگۇلنىس ــڭ ئۇنى ــوغلىنى رهيھانگۈلنى ــقا ئ ــتۇرۇش ئىش  ئورۇنالش

ــۈن ــۇلىنى بهرگهن ئۈچ ــنى پ ــاقالپ ئهكېلىش ــدۇ س ــۇ. ئولتۇرى ــا ئ ــۇ ھهتت  ئۆزىگىم

ـــدىغان تهســـهللىي ـــر بواللماي ـــدى نهرســـىلهرنى بى ـــدىراپال ده، دې ـــپ ئال  چېقى

 .كهتتى

ــۇ ــېچه ش ــانگۈل ك ــر رهيھ ــچه بى ــك كى ــاي كىرپى ــى قاقم ــۇ. چىقت ــر ئ  ئېغى

ــاتتى ــان. تېن ــلىرىغا قىلغ ــايمان ئىش ــى پۇش ــدىن. قىالتت ــانلىق ياراتقۇچى  ئاس

ــى ــۇ. تىلهتت ــ ئ ــىز ھېچنىمىــدىن دايېنى ــان خهۋهرس ــارزىگۈلگه ياتق  قــاراپ، ئ

 .سۆيۈندى ئۇخالۋاتقانلىقىدىن غهمسىز ئۇنىڭ

ـــى ـــده ئهتىس ـــانگۈل ئهتىگهن ـــدىن رهيھ ـــدۇر ئورنى ـــۇرۇپال بال ـــا ت  تاماقق

 باقمـــاقچى چېكىـــپ بىـــر قاســـىمنى ئېھتىمـــال ھهر ئـــۇ. قىلـــدى تهييـــارلىق

 .بولغانىدى

 كـــۆرۈپ رهيھـــانگۈلنى ئـــۇ. كهلـــدى ئـــۆيگه بـــۇ ئهتىگهنـــدىال قاســـىممۇ

ـــارتۇقچه ـــاي گهپ ئ ـــا قىلم ـــپ قوتانغ ـــى كىرى ـــانگۈلمۇ. كهتت ـــڭ رهيھ  ئۇنى

ــدىن ــردى ئهگىشــىپ كهينى ــا قاســىم. كى ــارار ئۇنىڭق ــۆزى ق ــوق ك ــۆز ي  ئىشــى ئ

 .ئىدى بهنت بىلهن

ــر ــدا بى ــۇ چاغ ــلىرىنى ئ ــۈپ ئىش ــاقچى تۈگۈت ــدا، ماڭم ــانگۈل بولغان  رهيھ

ــۇنى ــاي ئ ــپ چ ــقا ئېچى ــپ مېڭىش ــدى تهكلى ــراق. قىل ــىم بى ــدى قاس . ئۇنىمى

ـــانگۈل ـــڭ رهيھ ـــدىن ئۇنى ـــۇپ بىلىكى ـــۆي تۇت ـــكه ئ ـــدى تهرهپ ـــال. زورلى  ئاي

ــىنىڭ ــۇ كىش ــدهك بولۇپم ــڭ رهيھانگۈل ــولىنى چوكاننى ــى ق ــلهن تۇتۇش ــڭ بى  ئۇنى

ــۆڭلى ــاپمۇ ك ــدى يۇمش ــۇ،«. قال ــدى دهپ – بولۇپت ــۇ، ئويلى ــۇ – ئ ــاره ب  بىچ

 قاســـىم. »ئهمهســـمۇ يـــاش ئـــۇ تېخـــى. بـــاردۇ غېمـــى كۆڭلىـــده ئايـــالنىڭمۇ

ـــۇالرنى ـــال ش ـــاچ خىي ـــۆيگه قىلغ ـــردى ئ ـــانگۈل. كى ـــڭ رهيھ ـــدىغا ئۇنى  ئال

 ســالغان ئهتىگهنــده كهينىــدىن. قۇيــدى چــاي بىــلهن ئالــدى ســېلىپ، دهســتىخان

 قىلمــــاي گهپ قاســــىم. ئهكهلــــدى ســــېلىپ تاۋاقتــــا پوشــــكىلىنى توخــــۇم
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ــىقىنى ــا قورس ــۇزدى راس ــۇ. تويغ ــاقتىن ئ ــيىن تام ــا كې ــپ دۇئ ــاق قىلى  چىقايتم

 .بولدى

 ئۇنىـــڭ ده، ئولتـــۇردى كېلىـــپ يېنىغـــا ئۇنىـــڭ رهيھـــانگۈل چاغـــدا بـــۇ

 .قارىدى نهزىرىده ئۆتۈنۈش ئۇنىڭغا تۇرۇپ، تۇتۇپ مۇرىسىنى

ـــاراڭ - ـــىم، ق ـــۈن قاس ـــدىن تۈنۈگ ـــز زهينى ـــتىكهن ئىنىمى ـــۇ. چىقىپ  ش

ــۆينىكى ــكىنا ك ــۇپ پاس ــاپتىكهن بول ــۇنى ق ــۇپ ش ــرهي يۇي . تــۇراتتىم دهپ بى

 .قالدىم ئويالپ دهپ قالدىمىكىن چۈشۈنۈپ خاتا سىزنى... مهن... مهن

ــارا« ــۇ ق ــى، ب ــدى دهپ – جهددالن ــىم، ئويلى ــاراپ – قاس ــۇرۇپ ق ــى ت  مېن

ـــا ـــلېپ قاپق ـــاۋاتقىنىنى س ـــۇ »ئوين ـــۇالرنى ئ ـــويالپ ش ـــدىن ئ ـــۇرۇپ ئورنى  ت

 .بولدى ماڭماڭچى

ــــدا - ــــا راســــتىنال ســــىز قارىغان  – ئوخشايســــىز، چۈشــــهنگهن خات

ــانگۈل ــۇ رهيھ ــتىم ب ــدىن مهن – يىپىشــتى، رهســمىي ئۇنىڭغــا قى  ســىزنى ئهزهل

 بــۇ ئهگهر. قويــۇڭ ئــاڭالپ ســۆزۈمنى مېنىــڭ قىــتىم بــۇ. كهلــدىم كــۆرۈپ ئــۆز

 .سهت ماڭا بىلسه باشقىالر نى ئىشالر

ــۇ ــىنى ئ ــتا بېش ــىمنىڭ ئاس ــىگهقويدى قاس ــدىن. مۈرىس ــان ئايالى  ئايرىلغ

ــر ــدىن بى ــان يىل ــاالي بۇي ــى ت ــقا كېچىلهرن ــاراپ، تورۇس ــاقالپ ياســتۇقنى ق  قۇچ

 بېســـىپ ســـىزىم بىـــر ئاجايىـــپ ۋۇجۇدىغـــا ئىشـــهكنىڭ قاســـىم ئۆتكـــۈزگهن

ـــانلىرى. كىـــردى ـــۈرىكى قىزىـــپ، ق ـــدهپ ي ـــۇ. باشـــلىدى سوقۇشـــقا دۇكۈل  ئ

 ...ئاتتى ئۈستىگه رهيھانگۈلنىڭ ئۆزىنى ئۈلگۈرمهيال ئويالشقىمۇ ئاخىرىنى

 يولــدا .كهلــدى قايتىــپ قاســىماخۇن كېــيىن كۈنــدىن تــۆت بولــۇپ ئىــش شــۇ

 يــاداپ ئــۇ كهلــدىمۇ ئېغىــر ئۆلــۈمى ئىنىســىنىڭ يــاكى تارتقــاچقىمۇ جاپــا

 قاســـىماخۇن. قىالتتـــى چۈشـــكهندهك ئىزىغـــا ئـــۆز يهنه ئىشـــالر. قالغانىـــدى

ــڭ ــى ئهكبهرنى ــدىن ئىكك ــرى ھهپتى ــۆيگه بى ــانلىقىنى ئ ــپ چىقمىغ ــۇنى بىلى  ئ

 .بولدى چىقماقچى يوقالپ

ـــهمبه ـــۈنى ش ـــىماخۇن ك ـــدۇرال قاس ـــهھهرگه بال ـــدى ش ـــانگۈل. ماڭ  رهيھ

ــقىدۇر ــڭ نېمىش ــلهن ئۇنى ــله بى ــاراي بىل ــدى ب ــۇ. دېمى ــۈنلهرده مۇش ــڭ ك  ئۇنى

ــۆڭلى ــۇ ك ــدى غهش تولىم ــۈننى«. ئى ــتهك ك ــلهن ئې ــايقىلى بى ــدهك پ  »بولمىغان

ـــــڭ ـــــلىرى ئۇنى ـــــدىكىلهرنىڭ ئىش ـــــاللبۇرۇن مهھهللى ـــــپ قۇلىقىغائ  بىرى
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 .يهتكهنىدى

 ئـــۇ. قاتناشـــتى رهيھـــانگۈلمۇ تويغـــا بولغـــان مهھهللىـــده ئۈلۈشـــكۈنكى

ــدهكال ــدىكى بۇرۇنقى ــدهك مهھهللى ــۆر« ھېلىقى ــى ت ــالالر »مهستانىس ــلهن ئاي  بى

ــۆردىن ــورۇن ت ــدى ئ ــاق. ئال ــپ تام ــدىن يېيىلى ــيىن بولغان ــۇدا كې ــز تهرهپ ق  قى

ــى ــهتمهكچى مېلىن ــتى كۆرس ــن. بولۇش ــۇس لىكى ــقا مهخس ــپ تونۇشتۇرۇش  ئېلى

ــگهن ــال كهل ــر ئاي ــش بى ــلهن ئى ــال بى ــۇپ ھاي ــانلىقى بول ــۈنئۈ قالغ ــالالر چ  ئاي

 .چۈشتى پاراڭغا

ـــدىڭالرمۇ، - ـــدى – ئاڭلى ـــارىخان دې ـــهتهڭ س ـــوم س ـــاۋازى ب ـــلهن ئ  بى

 بۇيــان يېقىنــدىن مۇشــۇ ئاڭلىســام – تــۇرۇپ، قارىتىــپ ئــۆزىگه ھهممىنــى

 .قاپتۇدهك بولۇپ پهيدا يۈرگهنلهر قىلىپ ئىشهكچىلىك مهھهللىمىزده

 .تېشىلدى گهپ. كۈلدى خىرىلداپ گېپىگه ئۇنىڭ ھهممهيلهن

ـــقهت - ـــڭ دىق ـــارىخان قىلى ـــا، س ـــى – ئاچ ـــۇ گهپن ـــايتتى تېخىم  ئۇيغ

ــگهن مهرهمنىســا ــاي قاپقارابولغىنىغــا دې  قىلىۋالغــان ئۆلگــۈدهك گىرىمنــى قارىم

 .كهتمىسۇن چىقىپ ئيتىپ رامزان سىرتقا ئېرىڭىز – ئايال، ياش

ـــۇ ۋوي، - ـــدىغان رامزاننىم ـــدۇ ئهر ئيتاالي ـــدىمۇ،. ئېيتاالي ـــاالدىمۇ ئۆي  ت

 .دهيمىز ئهر ئهرنى ئيتااليدىغان رامزاننى

ــيهي - ــا، ۋې ــوردى، قىلغىلــى شــهيتانلىق تېخىمــۇ مهرهمنىســا – دهيمان  ت

ــۇ – ــىرتتا ش ــۈچهپ س ــوۋالپ ك ــۇپ، ت ــۆيگه قوي ــده ئ ــاۋازى كىرگهن ــۈپ ئ  پۈت

 دهيمهنغۇ؟ قالمىسۇن

 .كهتتى كۈلۈپ قوشۇلۇپ سارىخانمۇ. كۆتۈرۈلدى كۈلگه پاراققده

ــدهك ئهمــدى - ــۈرگهنلهرگه قىلىــپ ئىشــهكچىلىك ھېلىقى ــۇچراپ ي  قالســا ئ

ــۇ ــاالر تۇتۇلۇپم ــم ق ــداق. بهلكى ــىراپ بۇن ــڭ بۇقىس ــدىن كهتكهنلهرنى  ھهر قولى

 .كېلىدۇ باال

 رايــى كۆرۈشــكىمۇ مېلىنــى قىــز ئــۇ. قالــدى ئولتۇرالمــايال رهيھــانگۈل

 ...چىققانىدى قايتىپ ئاستىال بارماي

 بىــلهن ئالــدى ئــۇ. بــاردى مهكــتهپكه ئــۇدۇل كىــرىپال شــهھهرگه قاســىماخۇن

ــېخىچه بــاال ئىككــى. كىــردى ياتىقىغــا ئوغلىنىــڭ كىرىــپ، بىناســىغا ياتــاق  ت

 ئۇنىــڭ. ئوڭايســىزالندى ســهل كــۆرۈپ قاســىماخۇننى ئــۇالر. ئىــدى ئۇخالۋاتقــان
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ــڭ ــى دادىســى ئهكبهرنى ــدىن ئىكهنلىكىن ــيىن بىلگهن ــى كې ــگه دېم  چۈشــۈپ ئىچى

 .كېتىشتى

ــۇالر ــىماخۇننى ئ ــالپ قاس ــنىڭ باش ــۆيىگه ئوقۇتقۇچىس ــالپ ئ ــردى باش . كى

ــتهپ ــڭ مهك ــۇ ئوقۇتقۇچىالرنى ــىنى ئــۆي تورالغ ــش ھهل مهسىلىس  ئۈچــۈن قىلى

 ئاجرىتىـــپ، ئـــورۇن مۇۋاپىـــق ئېچىـــدىن مهكـــتهپ ئالدىـــدا يىلنىـــڭ ئىككـــى

. كىــردى ئــۆيگه قاسـىماخۇن. ســالغانىدى ئـۆي بىنــا ئولتـۇراق كورپــۇس ئىككـى

ــۇرۇقال ــپ ق ــدىن كېلى ــل قالغانلىقى ــدى خىجى ــ. بول ــدى دهبىلگىنى  ئــارزاق ئى

 .بوالتتى كهلگهن بىلهن تهييارلىق

ــــڭ ــــىنىپ ئهكبهرنى ــــئۇلى س ــــى مهس ــــۇئهللىم ئهل ــــازارغىچه م  بىرھ

 دىمهيمــۇ. كهتتــى ئولتــۇرۇپ بىلــمهي چۈشهندۇرۇشــنى قانــداق قاســىماخۇنغا

ـــۇ قـــانچه؟ ئامـــال ـــاخىرى. زوراليتتـــى چايغـــا ھهدهپ قاســـىماخۇننى ئ  گهپ ئ

 ســـۆزلهپ بىـــرلهپ-بىـــر قاســـىماخۇنغا ئهھـــۋالالرنى بولغـــان ئـــۇ تېشـــىلىپ

 .بهردى

ــىماخۇننىڭ ــىغا قاس ــرى بېش ــۇددىىي بى ــر خ ــر ئېغى ــىنى بى ــىپ نهرس  ئېس

ـــدهك ـــارا قويغان ـــار-ب ـــاڭگىالپ ب ـــى س ـــڭ. كهتت ـــڭ ئۇنى ـــۈپ چىراينى  ئۆڭ

 .يولىدى ئۇنى دهرھالال مۇدىرى سىنىپ كۆرگهن كېتىۋاتقانلىقىنى

 .تۇتىۋالسىال ئۆزلىرىنى بۇزمىسىال، كۆڭۈللىرىنى ئاكا، -

ــراق، ــىماخۇننىڭ بى ــزى قاس ــۇ ئېغى ــى گهپكىم ــى. كهلمهيتت ــۇئهللىم ئهل  م

ــۇن دهرھــال ــپ، تېلىف ــاردهم خىزمهتداشــلىرىدىن قوشــنا بىرى ــۇالر. ســورىدى ي  ئ

ـــىماخۇننى ـــا قاس ـــپ دوختۇرخانىغ ـــدى ئېلى ـــۇر. كهل ـــڭ دوخت ـــارتۇقچه ئۇنى  ئ

 ياخشـــى ئالســـا دهم يوقاتقـــانلىقىنى، ھوشـــىنى كهتكهنلىكـــتىن جىددىلىشـــىپ

ـــۇپ ـــدىغانلىقىنى بول ـــن كېتى ـــقهت لىكى ـــا دىق ـــى قىلمىس ـــتىم كېلهرك  يهنه قى

 كېلىــــپ خهتىرىنىــــڭ چۈشــــۈش قــــان مــــېڭىگه بولســــا ئىــــش شــــۇنداق

ـــدىغانلىقىنى ـــكهرتتى چىقى ـــكىچه. ئهس ـــان دهم چۈش ـــىماخۇن ئالغ ـــى قاس  ئهل

 توســىغىنىغىمۇ دوختۇرنىــڭ كېــيىن چۈشــتىن بىــلهن يــاردىمى مۇئهللىمنىــڭ

ــاي، ــى قارىم ــۆرگىلى ئهكبهرن ــك ك ــى زهھهرلى ــالتقۇزۇش چىكىملىكن ــا تاش  ئورنىغ

 بــۇ ئهكــبهر. قالــدى تۇتالمــاي ئــۆزىنى يهنه كــۆرۈپ ئهكبهرنــى ئــۇ. بــاردى

 ھالىتىـــدىن ئومـــاق بـــۇرۇنقى بولـــۇپ، كهتـــكهن تـــۈگهپ تېخىمـــۇ كـــۈنلهرده
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 بىمـــارالر ســـالىدىغان ئهندىشـــىگه ئـــادهمنى ئۈســـتىگه قالمىغـــان، ئهســـهرمۇ

. يېغالشــتى قۇچاقلىشــىپ بــاال-ئاتــا. كىيۋالغانىــدى كىــيىم يۈرىــدىغان كىيىــپ

 بىــلهن قاســىماخۇن. ئالــدى يــاش كــۆزىگه قۇچــاقالپ ئهكبهرنــى مۇئهللىمــۇ ئهلــى

ــى ــۇئهللىم ئهل ــۇرالر م ــلهن دوخت ــىپ بى ــۆردى سۆزلىش ــڭ. ك ــۋالى ئهكبهرنى  ئهھ

 .ئىدى ئهمهس ياخشى ئانچه

ـــۇ ـــىۋهتلىك ئ ـــالرنى مۇناس ـــردى، ئىش ـــى بىجى ـــدىن ئىكك ـــيىن كۈن  كې

ــۇپ كىلىــدىغان ــۆيىگه ئۈلگــۈرۈپ ئاپتۇبۇســقا كېيىنكــى چۈشــتىن بول  قايتىــپ ئ

 .چىقتى

ــۆيىگه كهچــته كــۈنى شــۇ قاســىماخۇن ــانگۈلگه چىقىــپ، يېنىــپ ئ ــۇ رهيھ  ب

 ئهھــۋالالرنى بــۇ رهيھــانگۈلمۇ. بهردى ســۆزلهپ ئــاخىر-باشــتىن ئهھــۋالالرنى

 .يېغلىدى ئۆكسۈپ-ئۆكسۈپ بىلىپ

 بىــلهن نــۆۋهت رهيھــانگۈل بىــلهن قاســىماخۇن. كهلــدى يېتىــپ كــۈنلىرى يـاز

ـــپ شـــهھهرگه ـــى كىرى ـــوقالپ ئهكبهرن ـــۇردى ي ـــۇ. ت ـــۈنلهرده ش ـــانگۈل ك  رهيھ

ــــهھهرگه ــــده ش ــــدىننىمۇ كىرگهن ــــالپ زهينى ــــنى قوش ــــدى يوقالش . ئۇنتۇمى

 .قويمايۋاتاتتى بوش ئۇنى ئىشهكمۇ قاسىم چاغدا مهھهللىدىكى

ــىماخۇن ــدىن قاس ــالى مهھهللى ــىدا ئاي ــر توغۇرس ــىم بى ــش قىس ــش-مى  مى

. يــۈردى قىلمــاي ئېتىبــار ئىشــالرغا بــۇ ئــۇ دهســلهپ. قالــدى ئــاڭالپ گهپلهرنــى

 ئۇنىــڭ قــاالتتىمۇ؟ چىقمــاي گهپ كهينىــدىن چوكاننىــڭ يــاش بۇنــداق دېمىســىمۇ

 .بولغان ئىشالر بۇنداق بۇرۇنمۇ. ئهمهس قېتىملىقى بىرىنچى بۇ ئۈستىگه

ــر ــك ئىمــامى مهھهلــله كــۈنى بى  تويۇقســىز ۋاقتىــدا اتبامــد ئهتىگهنلى

 :قاراپ كۆپچىلىككه

ــالر - ــۇ قىرىنداش ــۈنلهرده مۇش ــده ك ــر مهھهللى ــىم بى ــاراڭالر قىس  ئهۋهج پ

ــدى ئېلىــپ ــۇ. قال ــامهلۇم يالغــانلىقى-راســت گهپلهرنىــڭ ب  شــۇنىمۇ لىكىــن. ن

ــۇپ ــلىق ئۇنت ــى قالماس ــامال الزىمك ــادهرهخ ش ــىماس چىقمىس ــگهن لېڭش  گهپ دې

ــار ــۇرت. ب ــى ي ــق، ئىچىن ــارۋازلىق، بۇزۇقچىلى ــق قىم ــىا ئوغرىلى ــڭ قاپلس  بۇنى

ــاپىتى ــۈن كاس ــر پۈت ــا بى ــدۇ يۇرتق ــۇڭا. بولى ــز ش ــۆزىمىزگه ھهممىمى ــڭ ئ  چى

 چىـــڭ ئـــۇالرنى. بـــواليلى ســـادىق ئۆزجـــۈپتىمىزگه ئهرلهر بولۇپمـــۇ. بـــواليلى

 .تۇتايلى
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ــىماخۇن ــۇ قاس ــى ب ــۇددىي گهپلهرن ــۆزىگه خ ــپ ئ ــدهك قارىتى ــۇپ ئيتقان  بول

ــدى ــۇ. قال ــر ئ ــلهر ئېغى ــلهن قهدهم ــۆيىگه بى ــپ ئ ــدى كىرى  ئــۇنىڭغىچه. كهل

 .سالدى دهستىخان بىرىپ، سۇ قولىغا ئۇنىڭ رهيھانگۈل

 بولـــــۇپ، غهلىـــــته ئىشـــــلىرى رهيھـــــانگۈلنىڭمۇ كـــــۈنلهرده مۇشــــۇ

ــىماخۇننىڭ ــدا قاس ــان ئالدى ــلىرى قىلغ ــال ئىش ــمايتتى پهقهت ــىال ھه. قامالش  دېس

ــر ــۆرۈپ، نهرســىلهرنى بى ــىلهرنى بىــر ئ ــۈرهتتى بــۇزۇپ نهرس  ئىشــالر بــۇ. ي

 .قىالتتى پهيدا گۇمانالرنى ئاللىقانداق كۆڭلىده قاسىماخۇننىڭ

ـــر ـــۈنى بى ـــهھهردىن ك ـــىز ش ـــڭ تويۇقس ـــپ ئهكبهرنى ـــانلىقى ئاغرى  قالغ

ــىدا ــى خهۋهر توغۇرس ــىماخۇن. چىقت ــلهن قاس ــانگۈل بى ــال رهيھ ــهھهرگه دهرھ  ش

ــۇالرتىزال. ئاتالنــدى ــاردى دوختۇرخانىغــا ئ ــۇپ، خــاراپ ھــالى ئهكبهرنىــڭ. ب  بول

 كۈلگهنــدهك كــۆرۈپ ئانىســىنى-ئاتــا ئــۇ. ئىــدى يــوق مــادارى قىلىشــقىمۇ گهپ

 .قىلدى

ـــۇ ـــالنى ب ـــۆرۈپ ھ ـــىماخۇن ك ـــۆزىنى قاس ـــاي ئ ـــېغالپ تۇتالم ـــى ي . كهتت

ــانگۈلمۇ ــدى قۇچــاقالپ بېشــىنى بالىنىــڭ رهيھ ــۇالر. يېغلى ــردهم ئ  مۇشــۇنداق بى

 .يېغالشتى

ـــا، دادا، - ـــبهر – ئاپ ـــۇ ئهك ـــپ تولىم ـــاۋازدا زائى ـــۆزلهۋاتاتتى، ئ  – س

. چىقىــمهن ئــويالپ ســىلهرنى كۈنــده. بولــدۇم خوشــال تولىمــۇ كــۆرۈپ ســىلهرنى

 .سېغىنىمهن سىلهرنى

 .بولدى ئۆرۈلگهندهك ئۆپكىسى قاسىماخۇننىڭ

ــۇ - ــېنى بىزم ــېغىنىمىز س ــاالم س ــۇ. ب ــۇر ش ــالر دوخت ــال كهلمهڭ  دېگهچكى

 يـــۈرۈپ ايلىنىـــپئ ئهتراپىـــدا دوختۇرخانىنىـــڭ قىـــتىم قـــانچه. يـــوق ئامـــال

 .كىرگۈزمىدى بىزنى ئۇالر لىكىن. كهتتۇق

ــان مهن دادا، - ــلىرىمغا قىلغ ــۇ ئىش ــايمان تولىم ــمهن پۇش ــتىال. قىلى  باش

ــېنىڭ ــى س ــان گېپىڭن ــا ئاڭلىغ ــداق م بولس ــايتتى ئۇن ــېنىڭ. بولم ــۆزۈڭگه س  س

 .ئهھۋالىم بولغان مانا. بولدۇم چوڭ بىلگىنىچه ئۆزهمنىڭ كىرمهي

ــداق - ــمه ئۇن ــاالم، دې ــۇم ســهن ب ــۇپ ياخشــى چوق ــدىن. كېتىســهن بول  بۇن

ــــيىن ــــى كې ــــاڭال گېپىمن ــــدى ئاڭلىس ــــۇ مهن. بول ــــالرنى ئ ــــز ئىش  ھهرگى

 .سۈرۈشتۇرمهيمهن
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ـــمهت - ـــدا دادا، رهھ ـــى مهن قارىغان ـــدىغان ياخش ـــايمهن بواللماي . ئوخش

ـــام ـــقهر ئاڭلىس ـــۈگهپ ئهس ـــۇ ت ـــاڭىمۇ. كېتىپت ـــۇ م ـــۈن، ئهجهل ش  ئهته بۈگ

 .قىلىدۇ كېلىدىغاندهكال

ـــداق - ـــمه ئۇن ـــاالم، دې ـــهن ب ـــۇم س ـــى چوق ـــۇپ ياخش ـــهن بول . كىتىس

 .يىغلىمايدۇ دېگهن باال ئوغۇل قارا. بول غهيرهتلىك

 ئاپــا ئايــان، ئــۆزهمگه ئهھــۋالى ئۆزهمنىــڭ دادا، ياســىما كۆڭلــۈمنى -

 .بول رازى مهندىن سهنمۇ

ــانگۈل ــۇ رهيھ ــۈپ تېخىم ــېغالپ ئۆڭس ــى ي ــر. كهتت ــدا بى ــڭ چاغ  ئهكبهرنى

ــۈرهك ــى ي ــىپ سوقۇش ــى جىددىلىش ــۇالر. كهتت ــۇرنى ئ ــاقىردى دوخت ــۇر. چ  دوخت

 قــويغىنىچه بېشــىنى قۇچىقىغــا دادىســىنىڭ ئهكــبهر ئارىلىقتــا بولغــان كىــرگىچه

 ...ئىدى كهتكهن ئۇيقۇغا مهڭگۈلۈك

 نهچـچه ئـۇ كېچىـدىال بىـر. كهلـدى ئېغىـر تولىمـۇ قاسـىماخۇنغا ئىشـالر بۇ

ــاش ــپ ي ــدهك قىرى ــدى كهتكهن ــدىال. بول ــ ئهم ــانجىغان اقئ ــاقاللىرى س ــر س  بى

 كېــيىن ھهپتىــدىن بىــر قويــۇپ يهرلىكىــده ئهكبهرنــى. كهتتــى ئاقىرىــپ كېچىــده

ــڭ ــوپراق ئۇنى ــىغا ت ــان بېش ــىماخۇن چىقق ــۇ قاس ــال ش ــدى يهرگى ــوپراق. يېقىل  ت

ــىغا ــان بېش ــلهن چىقق ــۇنى ئىككهي ــۆرۈپ، ب ــۇنى ك ــۆيىگه ئ ــپ ئ ــدى ئېلى . كهل

 .قالدى يېتىپ تۇرالماي ئورنىدىن ياتقىنىچه شۇ قاسىماخۇن

 ئــۇ ى بارغانىســىر بىــراق. قارىــدى ياخشــى ئۇنىڭغــا دهســلهپ رهيھــانگۈل

ــانغىلى ــوردى چ ــۇ. ت ــۈنلهرده ب ــىماخۇننىڭ ك ــۇ قاس ــدا تهرىتىم ــۇپ، ئورۇن  بول

ــانگۈل ــپ رهيھ ــۇرۇپ يىرگىنى ــڭ ت ــى ئۇنى ــازىالتتى تېگىن ــدىكىلهرنى. ت  مهھهللى

 .بوالتتى تازلىغان قىتىم ال بىر كۈنده بىر ئۇ دېمىسه قالمىسۇن كىرىپ

 دېگهنـــدىال ھه ئـــۇ. بولـــدى دىمهيـــدىغان پـــوش ئهمـــدى ئىشـــهك قاســـىم

 كــۆڭلىنى قىلىــپ، باھــانه قاراشــنى مالالرغــا. كىرهتتــى ئــۆيىگه قاســىماخۇننىڭ

ــۈردى قىلىــپ خــوش ــۇ. ي ــدىكى ئىشــالرنى ب ــك مهھهللى  ھهممىســى چــوڭ-كىچى

ــى بىلىــپ ــۇنى قاســىماخۇننمۇ. يهتت ــۇراتتى ســىزىپ ب ــنلىك. ت ــېمه ى ــال؟ ن  ئام

ــاره ــقا بىچ ــاراپ تورۇس ــا ق ــىغىناتتى ئالالھق ــزراق. س ــانهتنى تى ــنى ئام  ئېلىش

 .تىلهيتتى

ــر ــۈنى بى ــدىال قاســىماخۇن ك ــۆزىنى ئهم ــۇپ، ك ــوخالي يۇم  تۇرىشــىغا دهپ ئ



مهنزىل ئېلكىتابلىرى                                        ئايال بۇزۇلغان توردا  

 

- 94 - 

ــدىكى ــدىن يان ــۈلگهن ئۆي ــاۋاز ك ــدى ئ ــۇ. ئاڭالن ــىزالر ب ــىماخۇننىڭ ھاياس  قاس

 ئېنىـــق تېخىمـــۇ ئـــاۋاز. ئىـــدى باشـــلىغان كۈتمهيالئىشـــنى ئوخلىشـــىنى

ـــاڭالنغىلى ـــوردى ئ ـــۇ. ت ـــا ب ـــدىمىغان خورلۇقالرغ ـــالپۈكىنى قاســـىماخۇن چې  ك

 ئـــوغلى چۈشـــىده. قالـــدى ئـــۇخالپ قاچانلىـــدۇر ئـــۇ. قـــانىتىۋهتتى چىشـــلهپ

ــــى ــــۆردى ئهكبهرن ــــق. ك ــــتهپ چىرايلى ــــيگهن فۇرمىســــى مهك ــــبهر كى  ئهك

ـــاراپ ـــۈرۈپ ئۇنىڭغاق ـــته يۈگ ـــدى كهلمهك ـــىماخۇنمۇ. ئى  ئۇنىڭغاقـــاراپ قاس

 .قۇچاقالشتى چىڭ باال-ئاتا. يۈگۈردى

ـــدا تۇرىۋاتقـــان مهن. قاپســـهن قىينىلىـــپ بهكمـــۇ ئاڭلىســـام دادا، -  جاي

 .دادا كهلدىم كهتكىلى ئېلىپ سېنى شۇڭا. يوق جاپا

 .باالم رهھمهت كۆپ ئىنسابىڭغا -

 بــاق، قــاراپ. كېتىــدۇ ئۆتــۈپ ۋاقىــت تۇرىۋهرســهك يهرده بــۇ دادا، يــۈره -

-ى مېھىــر كىشــىلهردىن بۇزۇلــۇپ، ئــادهملهر ھــازىر يهرده بــۇ ۇرىۋاتقــانت ســهن

ــا، ۋاپــا،  خــاتىرجهم قانــداقمۇ ئىنســان يهرده بۇنــداق. كىتىپتــۇ كۆتۈرۈلــۈپ ھاي

 .دادا كىتهيلى. بولسۇن ياشىغىلى

 كــــۆككه ئاســــتا-ئاســــتا تــــۇتقىنىچه قــــولىنى دادســــىىنىڭ ئهكــــبهر

 .كۆتۈرۈلدى

 كـــۆرگهنلىكىنى چـــۈش ئۆزىنىـــڭ. ئـــاچتى كـــۆزىنى چۆچـــۈپ قاســـىماخۇن

 .كهتتىما كۆرۈپ چۈش يېقىن سهھهرگه ئهجهپ. قىلدى ھېس

 تــام قارىمــاي ئۇنىڭغــا قاســىماخۇن. كهلــدى كىرىــپ رهيھــانگۈل چاغــدا شــۇ

. قىلــدى ســهزگهندهك ئىشــنى بىــر رهيھــانگۈل. يېتىۋالــدى قــاراپ تهرهپــكه

 .كهلدى يىنىغا ئۇنىڭ بولسىمۇ شۇنداق

ــانگۈل ــڭ رهيھ ــتىنى ئۇنى ــاقچى ئاس ــدى تازىلىم ــىماخۇن بولىۋى ــڭ قاس  ئۇنى

 .ئىتتىرىۋهتتى قولىنى

ـــوش - ـــداق ئ ـــدۇ نېمان ـــاۋۇ قىلى ـــۆلهرمهن، م ـــانگۈل – ئ ـــراقال رهيھ  بى

 كهلــدىم، چىــداپ بۇيــان ۋاقىتــتىن نهچــچه ھېلىمــۇ – كىيــدى، تېرىســىنى-بــۆره

ـــدىن ـــى مهن ـــان باشقىس ـــا بولغ ـــاللىبۇرۇن بولس ـــىنى ئ ـــان كهشىس  توغۇرلىغ

 .بوالتتى

 ! ! !يوقال -
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ــىماخۇن ــۇ قاس ــى ش ــده، گهپن ــىده دېدى ــاپ السس ــى بوش ــر. كهتت ــدا بى  چاغ

 قۇرقــۇپ رهيھــانگۈل. قالــدى بولــۇپ بىريانغــا قىيىســىپ، ئاســتا بېشــى ئۇنىــڭ

ــى ــايىقى. كهتت ــۆزىنى ب ــركىم س ــاڭالپ بى ــان ئ ــۇن قالمىغ ــال دهپ، بولمىس  دهرھ

 .باقتى قاراپ چىقىپ سىرتقا

 دهرھـــال. بىلـــدى قالغـــانلىقىنى تىنىقـــتىن قاســـىماخۇننىڭ كىرىـــپ ئـــۇ

ــڭ ــى ئۇنى ــدى تېگىن ــاكىز. تازلى ــى پ ــدۇردى كىيىملهرن ــمه. كىي ــالرنى ھهم  ئىش

ــدىن قىلىــپ ــيىن بولغان ــپ قوشــنىلىرىنى كې ــردى چاقىرى ــدىن. كى ــۈرهكنى ئۆي  ي

ــدىغان، ــىلهر ئىزى ــېقىن ئهڭ پهقهت كىش ــدىن ي ــىز ئادهملىرى ــپ ۋاقىتىس  ئايرىلى

 .ئاڭالندى ئاۋازى يېغا ئاڭلىنىدىغان قالغاندىال

ــىماخۇن ــۈگهپ، قاس ــر ت ــايمۇ بى ــاي ئ ــدىن بولم ــده زهينى ــدا يهنه بۇئۆي  پهي

 ئۈســتىگه ئىــش كــۈنى بىــر. كهلمىــدى بــوش ئىشــهكمۇ قاســىم ئهمــدى. بولــدى

. ئــۇردى بىــلهن نهرســه قولىغاچىققــانلىكى زهينىــدىننى قاســىم قالغــان چۈشــۈپ

 قــاراپ تاالغـا قورقـۇپ، قاسـىم. كهتتـى چۈشـۈپ بېشـى زهينـدىننىڭ چاغـدا بىـر

 بىــردىنال كېــيىن. قالــدى بىلــمهي قىالرىنــى نــېمه دهســلهپ رهيھــانگۈل. قــاچتى

ــادهم« ــدى، ئ ــادهم ئۆل ــدى، ئ ــىم ئۆل ــهك قاس ــادهم ئىش ــۈردى ئ ــنىچه »ئۆلت  دېگى

 ...يۈگۈردى قاراپ سىرتقا

 

 كېيىن يىلدىن ئىككى

 

. ىقالــد بولــۇپ پهيــدا ســاراڭ بىــر تۇيۇقســىز مهھهللىــده كــۈنلهرده مۇشــۇ

 ئايــال. قىلــدى كۆرگهنــدهك يهرده بىــر قهيهردىــدۇر ئايــالنى بــۇ مهھهللىــدىكىلهر

 مـــايمقى يىرتىلىــپ، پۇتىغــا ئارتقــان، يــاغلىق كهتــكهن كــونىراپ بېشــىغا

 ئۇچىســـىغا كىـــيگهن، ئۆتـــۈك ئهســـكى بهرگهن كىمـــلهردۇر كهتـــكهن، چېقىـــپ

ــتى ــىتلهپ-ئۈس ــيىم ئۈس ــدى كى ــدا. كىيىۋالغانى ــۇ قارىغان ــقىالر ئ  بهرگهن باش

. قىالتتــــى ئارتىۋالغانــــدهك ئۈســــتىگه-ئۈســــتى مۇشــــۇنداق كىيىملهرنــــى

ــده ــۇ مهھهللى ــدا ئ ــىال پهي ــك بولس ــالىالر كىچى ــىپ، ب ــكه ھهر چۇرقىرىش  تهرهپ

ـــۇ. قىچىشـــاتتى ـــۇ ئ ـــايتتى گهپ ھېچكىمگىم ـــڭ. قىلم ـــپ نهده زادى ئۇنى  يېتى

 ئــۇ. بىلمهيتتــى ھــېچكىم يهيــدىغانلىقىنى قهيهرده تامــاقنى قوپىــدىغانلىقى،
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ـــۇدۇل ھهركـــۈنى ـــۇپراق ئ ـــپ، بېشـــىغا ت ـــبهر چىقى  قاســـىماخۇنالرنىڭ ۋه ئهك

ــىنى ــپ قهۋرىس ــۈرۈپ ئايلىىنى ــاتتى يۈگ ــۆز. ئوين ــۆزىگه-ئ ــر ئ ــىلهرنى بى  نهرس

ــى، ــىدىكى دهيتت ــدىغان سومكىس ــىلهرنى يهي ــۇپراق نهرس ــىغا ت ــاتتى بېش . قوي

 ئىشـــالرنى بىـــر ئۇنتۇلغـــان ئـــاللىبۇرۇن ھهركىتىـــدىن بـــۇ ئۇنىـــڭ كىشـــىلهر

ـــ  ھېچـــنىمه ھهقـــته بـــۇ بىـــرىگه-بىـــر لىكىـــن. بـــوالتتى لىگهندهكئهس

ــمهيتتى ــاز. دېيىش ــۈن ئ ــۈپ ك ــۇ ئۆت ــاپ ئ ــى يوق ــراق. كهتت ــر بى ــۈنى بى ــۇ ك  ئ

 ئۆتــۈپ يــۈگرهپ تــوزۇتقىنىچه چــاڭ مهھهللىــدىن. بولــدى پهيــدا يهنه تويۇقســىز

ـــۇدۇل ـــتانلىق ئ ـــكه قهبرىس ـــى تهرهپ ـــۇ. كهتت ـــدۇر ئ ـــان قهيهرلهردىن  تىپىۋالغ

 ...سۆرىتىۋالغانىدى تانىغا بىر قىپىنى قورۇق كومپىيۇتىرئاپاراتىنىڭ

 

: كــــونىالر. ئاياغالشــــتى يهرده مۇشــــۇ ئهســــهر ئوقــــۇرمهن، قهدىرلىــــك

ــوغرا تولىمــۇ دهپ »قالمــاس كىشــىده قىلغــان، كىشــىگه« ــا. ئېيتقــان ت ــۇ مان  ب

ــــۇپ ئىشــــالرنىڭ ــــۇ بول ــــدى يىــــل نهچــــچه ئۆتكىلىگىم ــــۇ. بول ــــش ب  ئى

ــدىكىلهرنىڭ ــىدىن مهھهللى ــېخىچه ئېس ــۈرۈلگىنى ت ــوق كۆت ــدىكىلهر. ي  مهھهلى

ــايۇپ ــڭ ئ ــا خېمىرنى ــان دۇكىنىغ ــاغالردا يېغىلغ ــۇ يهنه چ ــش ش ــىدا ئى  توغۇرس

ــانچه ــۇنچه-ئ ــاراڭ م ــدۇ سېلىشــىپ پ ــىم. قويى ــده ئىشــهكنىڭ قاس ــر تۇرمى  بى

ــى ــدىن تۇرمىدىش ــۇرۇپ تهرىپى ــۈرۈلگهنلىكى، ئ ــده ئۆلت ــدا مهھهللى ــان پهي  بولغ

ـــ ـــر اراڭنىڭس ـــۈنى بى ـــىماخۇن ك ـــڭ ۋه قاس ـــىگه ئهكبهرنى ـــداش، قهبرىس  يان

 بىــــر قالغــــانلىقى ئۆلــــۈپ ئىچىــــده قهبــــره بىــــر چۈشــــكهن گۈمۈرۈلــــۈپ

 .كهلدى بولۇپ تېمىسى باش پاراڭنىڭ مهزگىللهرگىچه

 تهرهققىــي كــۈنگه-كۈنــدىن لــېكىن. تۈگىــدى بىــلهن شــۇنىڭ ئىشــالرغۇ بــۇ

 يــوق ئىشــالرنى شــۇنداق ھــازىرمۇ ئــارىمىزدا جهمئىيهتــته بۈگــۈنكى قىلىۋاتقــان

ــدۇ؟ كىممــۇ دهپ ــاالي بهلكىــم ئېيتاالي ــبهر، ت ــالر ئهك ــر مهردان ــادهم قىســىم بى  ئ

ــى ــڭ كهب ــدا مهلئۇنالرنى ــلىق قولى ــدىن ياش ــان، ھاياتى ــانگۈلگه ئايرىلىۋاتق  رهيھ

 ئىزدهۋاتقــان، بهخــت تۇرۇپمــۇ ئىچىــده بهخــت لهر »ئهتىرگــۈل« تــاالي ئوخشــاش

 بىگۇنـــاھ تـــاالي كهتكهنـــلهر، بولـــۇپ قـــۇلى پۇلنىـــڭ ئوخشـــاش زهينىـــدىنگه

ـــالىالرنى ـــازابالپ، ب ـــاال ئ ـــده ب ـــۈرىكى دهردى ـــهكپاره ي ـــان س ـــا بولۇۋاتق -ئات

 يۈرگهندۇ؟ ياشاپ خاتىرجهم ئېلىپ، سۇغۇرۇپ يىلىكىنى ئانىالرنىڭ
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