
 زامان ئاخىرىنىڭ ئاياللىرى
ئاخىرى يوق خىيالالر بىلهن تهسته كۆزۈم -باش   

جاراڭلىغان ئاۋازدىن  ئىلىنىپتىكهن، تۇيۇقسىز  ئۇيقۇغا

 ئۇدۇل قوشنامنىڭ ئۆيىدىن ئهنسىز. چۈچۈپ ئويغىنىپ كهتتىم

ئايالنىڭمۇ ئاۋازىغا   ئهرنىڭمۇ،  جاقىراشالر،-ۋاقىراش 

سائىتىمگه . ئاڭالندى ئوخشىمايدىغان يىغا ئاۋازى

 بىچارە چوكاننىڭ ئېرى يهنه مهس. سائهت ئىككى بوپتۇ    قارىسام

دە، ئۇرۇش تېخىمۇ ئهۋجىگه -كېلىپ زوتاڭزىلىق قىلىۋېتىپتۇ 

ئېرىمنىڭمۇ . چېقىلىشقا باشلىدى قاچىالر-چىنه  چىقىپ،

 ئېرىنچهكلىك بىلهن ئۈستهل  ئۇيقۇسى بۇزۇلدى بولغاي،

 :تىگه قارىدى ۋەچىرىغىنى ياندۇرۇپ سائى

  .دېدى_بۇ؟  چۇرۇڭ- نېمه ۋاراڭ  تېخى كېچه ئىكهنغۇ؟ _

ئايالى بىلهن   قوشنىمىز يهنه مهست بولۇپ قالغان ئوخشايدۇ، _

دېدىم _يه؟ -سوقۇشۇپ كېتىۋاتىدۇ، چىقىپ باقامسىز بهك

  .ئۆتۈنۈش ئاھاڭىدا

كېچىدە ھاراق ئىچىپ   قالغان ئادەم بارمۇ، ساراڭ بولۇپ_

 ەل چىقارغان ئادەمنىڭ قىدىلىنىكېلىپ جىد

دە، -دېدى_قۇلىقىڭىزنى چىڭ يۇپۇرۇپ ئۇخلىڭه،  ئايرىپ،

  .قايتىدىن ئۇيقۇغا كهتتى

سىز   ئىككىمىزنىڭ ئوخشىمايدىغان يېرى شۇ ئهمهسمۇ؟ _

تېگىپ قالمىسۇن مهن  شامال  چىڭراق ئورۇنۇپ يېتىڭ،



دېدىمدە ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئۈستۈمگه _  چىقىپ باقاي

ئۇالرنىڭ يا ئهر يا . يېپىنىپ سىرتقا ماڭدىم چامنىيېپىن

بۇ بىنا . دېمهيتتى ئايالنىڭ بىرەرسى ئۆزىگه ھاي بېرەي

 ئۇالرنىڭ تىلالشقان  ئۆيلهرنىڭ تېمى بهك نېپىز بولغاچقىمۇ،

  .ئاۋازلىرى ئېنىق ئاڭلىناتتى

 .. .ھه، ئۇرە، بۈگۈن يىگهن تاياقلىرىمغا مهن رازى _

  .ۇخادىن چىققىچه ئۇرىشايلىبۈگۈن پ  مهن چاقاي،_

  .سۆزلهۋاتاتتى ئايال قوشنام چاڭىلداپ

ئۇالرنىڭ جىدىلى بېسىقىدىغاندەك ئهمهس، ئۇنىڭ ئۈستڭگه   

قولىغا نېمه   ئېرى مهس بولىۋالسا ساراڭنىڭ ئۆزى، ئۇنىڭ

چوكان ئهجهپ  بىچارە  چىقسا شۇنىڭ بىلهن ئۇرىدۇ،

زلىققا تېرىۋالغان بۇنداق ئهرگه نىسبهتهن ئېتى. چىداملىقكهن

مهن ئاخىر ئۇالرنىڭ قىيا ...بولسىمۇ تۈگهر مۇھهببهت

كىرىپال داڭ قېتىپ  .ئېچىقلىق ئىشىكىنى ئېچىپال كىردىم

 كۆز ئالدىمدا بۇ ئۆيدە دائىملىق ئۇرۇشالردا  .تۇرۇپ قالدىم

بولىدىغان كۆرۈنىشلهرنىڭ ئهكسىچه بىر كۆرۈنۈش مېنى 

ايال قوشنام ئۆينىڭ ئ  .قويدى دەماللىققا گاڭگىرىتىپ

 بۇلىڭىدىكى ئهينهك جاھازىدىكى قىممهت باھالىق

 ئېرى ئۇنى توسۇپ. گه ئېتىۋاتاتتىيهر خىرىستاللىرىنى ئېلىپ

  .بولىۋاتاتتى  بواللماي ئاۋارە

ئۇالر تهڭال  دېدىم ئۈنلۈك ۋاقىراپ_سانىيه نېمه قىلىق بۇ؟ _  

ئايال قوشنامنىڭ كۆزلىرى . ماڭا قارىدى



چىرايلىقلىشىپ قالغان  مهڭزىلىرى قىزىرىپ  ،خۇمارلىشىپ

 يهرنى ئارانال دەسسهپ تۇرىشىدىن قىيامىغا يهتكهن  بولۇپ،

ئهر قوشنامغا قاراپ تاسال قالدىم   .مهسلىكى چىقىپ تۇراتتى

يۈزلىرى،   چاچلىرى چۇۋۇلغان، ئۇنىڭ  كۈلىۋەتكىلى،

 بۇيۇنلىرى، بۇيۇنلىرىنىڭ تېرىلىرى تاتىالشتىن

ىزىل گۆشلىرى كۆرۈنۈپ كۆڭلىكىنىڭ ياقىلىرى ق  سۇيۇلۇپ،

قىستاپ كهلگهن . تاتىرىپ تۇراتتى يىرتىلغان ھالهتته تامدەك

 كۈلكهمنى تهسته بېسىۋېلىپ سانىيهنىڭ قولىدىكى

دە، ئۇنىڭ قولىدىن تارتىپ سافادا -خرىستالنى ئېلىۋالدىم

مېنى كۆرگهندىن كېيىن سهل  ئهر قوشنام. ئولتۇرغۇزدۇم

 : ندەك بولۇپ ماڭا قاراپئېسىگه كهلگه

مۇشۇ چاققىچه تاالدا يۈرگىنى ئازدەك يهنه  قارىمامسىز،_  

كىم بىلهن   نهدە، ھاراقنى. ھاراق ئىچىپ، غهرق مهست كهپتۇ

بىشهملىك قىلىپ قىلغان ئهسكىلىكىنى   دېسهم  ئىچتىڭ؟

 !كۆردىڭىز مانا ئۆزىڭىز

چسهم سهن ئىچكهن ھاراقنى مهن ئى  ھه، چىدىمايۋاتامسهن؟ _

سانىيه ئۆزىنى سافاغا تاشالپ ئولتۇرۇپ _بوپتۇ؟  نېمه

  .بهخىرامان ھالدا شۇنداق دېدى

  .دېدى ئېرى قايتا جانلىنىپ_ نهدە كىم بىلهن ئىچتىڭ؟  -

سهنمۇ ئون يىلدىن بۇيان   قىلىسهن؟ بۇنى سوراپ نېمه _  

ئىچكىنىڭنى دەپ  نهدە، كىم بىلهن ھاراق  بىرەر قېتىم ماڭا

 ئۇ غهزەپلىك كۆزلىرى بىلهن ئېرىگه شۇنداق بىر _ باققانمۇ؟



ماڭا ئۆرۈلۈپ قاراپ   قادالغاندىن كېيىن،

قوللىرىمنى تۇتۇپ  كۆزلىرىنى ئاران ئېچىپ  خۇمارالشقان،

 : تۇرۇپ

ھهدىسىدەكال،  سىز مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ  قاراڭ جېنىم قوشنام،_  

مۇشۇ ئۆيدە تارتىۋاتقان ھهممه خورلۇقلىرىمنىڭ 

دېمهي كىمگه دەيتتىم؟ بۈگۈن  مهن سىزگه  غۇ؟گۇۋاھچىسى

قاپتىكهنمىز،  ئاسىيهنىڭ ئۆيىگه بىر نهچچه دوستالر يىغىلىپ

دەرتلىرىمىزنى تۆكۈشۈپ ئولتۇرۇپ بىر ئىچىپ باققىمىز 

قارىساق ئۇ ئانچه   نى ئىچتۇق،»ڭيلۇڭ» كهلدى، باشتا

بهك ياخشى  دېگهن ھاراق» بىراندى«بىر دوستىمىز   تۇتمىدى،

 هپ ياخشىھهج شۇنى ئېلىپ كىردى، ھاراق دېگهندەپ 

ئۇنى ئىچكهندىن كېيىن خۇددى قىز چاغلىرىمىزغا   نهرسىكهن،

ئۆزۈمىزنى بهختىيار سېزىپ خوشال   قالغاندەك، قايتىپ

ئهرگه تېگىپ   .ئويناپتۇق ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل  بولۇپ،

 توۋا ئهرگه تېگىپ. .. كۈلمىگهن كۆڭلۈم ھاراق ئىچىپ كۈلۈپتۇ

تىلىنى ئاڭلىغىچه ھاراق ئىچىپ كۆڭلۈمنى   تايىقىنى يهپ،

ئىسىت ياشلىقىم ئىسىت ئون .. .خوشال قىلسامچۇ؟ ئىسىت

 ...ھۈ...ھۈ...يىللىق ئۆمرۈم ھۈ

 : ياشلىرىنى سۈرتكهچ مهن ئۇنىڭ كۆز  

 بۇنداق ئىشالر  سىڭلىم سىز پهزىلهتلىك ئىسىل ئايال، _  

بۇ قىلمىشلىرىڭىز ئۈچۈن بهلكى بۈگۈنكى   سىزگه ياراشمايدۇ،

ئايال كىشى دېگهن ئاجىز، ئهر   قىالرسىز، ئهته تازا پۇشايمان



ئارام ئېلىڭ  بولدى ئهمدى  كىشى بىلهن تهڭلىشهلمهيمىز،

  .دېدىم ئۇنى پهسكويغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن_

تۇرۇپمۇ تېخىچه پهزىلهتلىك ئايال،  سىز بىر ئوقۇغان ئايال _  

يۈرەمسىز؟   گهپلهرگه ئىشىنىپئهخالقلىق قىز دېگهن كىتابىي

  .ئۇنىڭ خۇمارلىق كۆزلىرى ماڭا مىقتهك قادالدى

  .دىيىيىشىمنى بىلهلمهي تۇرۇپ قالدىم مهن دەماللىققا نېمه

دېگهن » باراڭ پۇل قاپاق پۇل ئهمهس«جېنىم قوشنام ھازىر  

سۆزنىڭ بۈگۈنكى جاھاندارچىلىقنىڭ دەستىكى ئىكهنلىكىنى 

 ئايالالر ۋىژدانلىق  ئهخالقلىق،سىز دېگهن  بىلمهمسىز؟

تايىقىنى، ئىدارىسىدە ئهر باشلىقىدىن   ئائىلىسىدە ئهرنىڭ

سورۇنالردا ئىش كۆرمىگهن مهتۇ قاتارىدا   .ئاڭاليمىز تهنقىنىدى

ئېرىمىزنىڭ سهتهڭ خېنىمالر بىلهن  بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرۇپ،

زىدە  ئوينىغان تانسىسىنى كۆرۈپ ئولتۇرۇپ يۈرۈكىمىزنى

بۇرۇنالردا باشقىالرنىڭ نهزىرىدە ھهر   كۆرىۋاتقانسىز،. ىزقىلىم

بهرمهي يامان نامالرغا  الرنى قولدىنئويۇن قانداق

 ئاغزىغا كهلگهننى ئايىماي سۆزلهيدىغان  قالغان،

ئىش   ھازىر تاپقىنىنى ئۇچىسىغا كىيىپ،   پهتىلهر،-تهتى

ئايال، ئىسىلزادە خېنىم تۆتنىڭ  جېنى بار  كۆرگهن ئايال،

 جاھاننى  الدى سانىلىپ تۆرنىڭ كاللىسىدا ئولتۇرۇپ،ئ

ئۆيىدە ئهرلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىپ تاتلىق   .سوراۋاتىدۇ

خىزمىتىنى قىلىپ  ئىدارىدە باشلىقىنىڭ  ئايال،

مهنمۇ بۈگۈندىن باشالپ . ئىقتىدارلىق ئايال بولىۋاتىدۇ



كۆڭلۈم   قوشونىغا قاتناشتىم، ئايالالر ئهقىللىق ئاشۇنداق

 ئۇ كهچ سائهت ئوندا  دىن خوش بولسا شۇنى قىلىمهن،نېمى

كىرسه مهن ئونبىردە كىرىمهن، ئۇ ئاقنى ئىچسه مهن قىزىلنى 

تاتىاليمهن، تاپقان پۇلۇمغا مودا  ئىچىمهن، ئۇ ئۇرسا مهن

 چىدىسا ئۆي  .كىيىملهرنى كىيىپ چىرايلىق ياسىنىمهن

هن قىزىم بىل  ئهنه ئىشىك،  تۇتسۇن چىدىمىسا ئاجراشسۇن،

نهچچه ۋاقتىن بۇ رودىپاينى  توۋا مهن. گۈلدەك ياشايمهن

مېهرىبان  پهزىلهتلىك ئايال،  پىشانهمگه پۈتىۋەتكهندەك ۋاپادار،

سىز دەڭه . ئون يىل قۇربان بېرىپتىمهن  ئانا بولۇش ئۈچۈنال،

قۇربان بېرىشكىال  ئايالالر ئاز ۋاقىتمۇ؟ بىز ئون يىل دېگهن

يهرگه سېپىش كېرەكقۇ؟ بۇ ئهر يارالغانمۇ؟ سۇنىمۇ سىڭگهن 

بىلهن ئهركهكمىدى؟ ئىسىت ئون يىللىق  بولغان

ئۆزىنى يهردىكى  ئۇ... ھۈ...ھۈ...گۈزەل ياشلىقىم ھۈ  ئۆمرۈم،

گىلهمگه ئېتىپال ھۆكىرەپ يىغالشقا باشلىدى يىغالپ بىرازدىن 

  .يېنىك پۇشۇلداپ ئۇيقۇغا كهتتى كېيىن

قوشنامنىڭ مهس   بۇكهم سۆز   بېسىق،-ئادەتته ئېغىر    

ھالهتته بۇنداق ياراشمىغان قىلىقالرنى قىلىشلىرى كۆزۈمگه 

ئۇنىڭ ھاراق پۇراپ تۇرغان نېپىز   بولسىمۇ، سىغمىغان

مېنىڭ ئاياللىق  لهۋلىرى ئارىسىدىن چىقىۋاتقان سۆزلىرى

 كېچه بىر چاققىچه تۈزۈك  .قهلبىمنى تىترەتتى

 .ئۇخلىيالمىدىم

 



 لىرىئايال ه ئاخىرىنىڭزامان

 (2(يۇقىرىقى پوۋېستنىڭ داۋامى 

ئون يىلدىن بۇيان مېنى  بۈگۈن دۈشهنبه ئهتىگهن مهن نهچچه  

 ئىشقا ئاپىرىپ ئهكىلىۋاتقان يولدا ئۆز خىياللىرىم بىلهن

ئادەتته ئىشقا بېرىش ئۈچۈن كوچا . مۇڭدىشىپ كېتىۋاتىمهن

بىراق ۋاقتىم قىستاپ . قۇاليلىق ئابتوبۇسىدا ئولتۇرسام

 ىال پىيادە مېڭىپ، يېقىن سىردىشىم بولغانقالمىس

. خىياللىرىم بىلهن مۇڭدىشىپ مېڭىشنى ياخشى كۆرىمهن

چوڭ كوچىالردا كېتىۋېتىپمۇ  بۇنداق چاغالردا مهن ئادەم جىق

 شۇ كوچىدا ھهتتا پۈتۈن بىر شهھهردە ئۆزۈم يالغۇز

ھهتتا بهزىدە خىياللىرىمدىن . كېتىۋاتقاندەك ھېس قىلىمهن

ئالدىمدىكى يولالرنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇنراق  كهلمهي،ئايرىلغۇم 

قوشنامنىڭ مهست  بۈگۈنمۇ، ئاخشامقى. بولۇشىنى تىلهيمهن

 بولۇۋېلىپ دېگهن سۆزلىرىنى خىيالىم بىلهن مۇالھىزە قىلىپ

دېگهندەك ئادەم » چاقچاقمۇ يېرىم ھهقىقهت « . كېتىۋاتاتتىم

ڭ يولدىن سۆزلهيدۇ، بهزى ئاياللىرىمىزنى مهست بولغاندا راست

. بولىدۇ چىقىپ كېتىشىگه كۆپ ھالالردا ئهرلهر سهۋەبچى

قوشنام سانىيهمۇ ئېرىگه ئىتائهتمهن ناھايىتى ھايالىق چوكان 

قاراڭ ھاراق ئىچىپتىكهن مۈشۈكتىن يولۋاسقا  ئهنه. ئىدى

ئېرىدەك ئۆزىنى  بىر ھېسابتا ئۇنىڭ. ئايلىنىپ قاپتۇ

ويغانمۇ تۈزۈك بىلمهيدىغان ئهرلهرنى شۇنداق ئهدەپلهپ ق

ئۇنىڭ ئهپتىنى كۆرمهمدىغان سۇغا چۈشكهن  ئوخشايدۇ،



تۈگىمهي تۇرۇپال  خىياللىرىم. . . مۈشۈككىال ئوخشاپ قاپتۇ

مهن بىنانىڭ ئىچىگه . ئېگىز بىنانىڭ ئالدىغا كېلىپ قالدىم

 قهۋەتكه چىقىپ ئىشخانامغا كىرىپ - 15لىفىتتا  كىرىپ،

ۇپمۇ بىر ھازاغىچه ئولتۇر كومپيۇتېرنىڭ ئالدىغا كېلىپ

  .خىياللىرىم بىلهن خوشلىشىپ بواللمايۋاتاتتىم

  . سىزنىڭ تېلېفونىڭىز _  

 سۇنۇلغان تېلېفوننىڭ تۇرۇپكىسى مېنى خىيالدىن _  

  .ئويغاتتى

  .دېدىم تۇرۇپكىنى قولۇمغا ئېلىپ_ ئهسساالممۇ ئهلهيكۇم؟  _  

اۋاز قۇلىقىم تۈۋىدە جفراڭلىغان ئ_ ۋەي، بارمۇ سهن؟  _  

قائىدە ئوقمايدىغاندۇ؟  قانداق. مېڭهمنى زىڭىلدىتىۋەتتى

مۇسۇلماننىڭ سالىمىنى قىلسىمۇ ، يهنه ۋەي دەپ سهت 

ئىچىمدە غۇدۇراپ تۇرسام، قارشى تهرەپ يهنه  جفرقىراپ،

  .ۋاقىردى

  ئاۋازىمنى تونۇمىدىڭمۇ؟ ھهر، مهن خالىدە _  

 !ھه، نېمانچه ئهنسىز ۋارقىرايسهن _  

سېختا، زاۋۇتنىڭ ئاۋازى بهك كۈچلۈك بولغاچقا   مهنئاداش _  

مېهراينىڭ باغاق  ئاڭالنماي قالمىسۇن دەپ، بۈگۈن كهچته

دا ساۋاقداش » يېڭى ئهسىر رېستورانى « چېيىى ئىدى، 

ھهممىسىنى چاقىرغان، سىلهرنىڭ قىزالرغا سهن  قىزالرنىڭ

ئىشتىن چۈشۈپال  دەپ قويغان بولساڭ بوپتىكهن، كهچته

  .ربېرىڭال



  .بولىدۇ، مهن باشقىالرغا يهتكۈزۈپ قوياي _  

  .بولىدۇ كهچته كۆرۈشهيلى _  

  .خوش _  

« ھهپتىلىك تۇنجى  تېلېفون تورۇپكىسىنى قۇيۇۋېتىپ بۇ  

بىزنىڭ قىزالر « نىڭ ۋاقتىنى يېقىن ئارىلىشىدىغان » ھاشار 

ئۇقتۇرۇۋېتىش ئۈچۈن تېلېفون تۇرۇپكىسىنى قايتىدىن  غا» 

  . ئالدىمقولۇمغا

ئىشتىن چۈشۈپ دېيىشىۋالغان بېكهتته  ھهممىمىز  

مېهراي  .غا كهلدۇق» يېڭى ئهسر رېستورانى « ئۇچرىشىپ 

ئۇچىسىغا قىممهت باھالىق كىيىم كىيىپ، پهردازخانىدا 

كۆزلىرىگه چاپلىغان يالغان  گىرىم قىلدۇرغان بولۇپ

 .كىرپىكلهر بىلهن ماگزىندىكى قونچاققىال ئوخشاپ قاپتۇ

ئۇنىڭ يېنىدا تۇرغان زۇڭتۇڭ، ۋەزىر، كاسسىرلىرىمۇ ئاالھىدە 

  .ياسىنىشىۋالغانىدى

  تويدا قانداق قىالر؟. چايدا بۇنچه ياسىنىشىۋاپتۇ _  

« چايالردا پهردازخانىالردا گىرىم قىلدۇرۇپ  ئاداش ھازىر _  

دوختۇرخانىالردا ھۆسىن  كىيىم كىيىپ، تويدا» ئېسىل 

ىسى قىلدۇرۇپ، كىيىمنى ئارىيهتكه ئۆزگهرتىش ئوپېراتسىي

 دېدى ئىچىمىزدىكى ھهييار -كىيىدىغان بوپتۇ،  ئېلىپ

  .دوستىمىز زېهناي

ئۆزگهرتىش ئوپېراتسىيىسى قىلدا بىر ھهپتىدە  ھۆسىن _  

نېمه مودا بولسا،  دەپ قىزىقىپ سورىدى_ ساقىيامدىكهن؟ 



  .شۇنى دورايدىغان بىچارە زېۋەر

  .سورىدى يهنه بىرسى _ ساقايسا قىالمتىڭ ؟ _  

كۆرۈپ  غورا غورىنى« ئهمدى ئاداش بىر نېمه دەپ بولمايدۇ،  _  

دېگهندەك، بۇ قېتىم مېهراي قىلسا، بىزلهرگه » ئاال بوپتۇ 

ئومۇملىشىپ كهتسه قىلماي ئامال قانچه  كهلگىچه ئۇ ئىشالرمۇ

  . . . ؟

مهززىسى يوق قىزىق گهپلهر   تارتىش،- بىز شۇنداق تاالش   

 بىلهن بىردەم ئولتۇرغاندىن كېيىن ئۈستهللهرگه قورۇمىالر

 ئىسسىق بولۇپ ئون خىل قورۇما - سوغۇق . كېلىشكه باشلىدى

نان ئارتۇقچه نېزىقاشسىزال  ۋە ئون نهچچه قاتلىما، ھور

 بۈگۈن بۇ قىرىق نهچچه ئۈستهللىك. يېيىلىپ بولدى

 «رېستوراندا باغاق چاي، قوشنىالر چېيى، خرۇستال چاي، 

چېيى، ساۋاقداشالر چېيى دېگهندەك،  يۇرتلۇقالر. »گىرىم چاي 

مېهمانالر بىلهن  چايالر بىلهن ئوتتۇز نهچچه ئۈستهل ئايال

  سهككىز ئهر-تولغان بولۇپ، ئاۋۇ چهتتىكى بىر ئۈستهلدە يهتته

قىززىق، ئايالالر . مېهماندىن بىرال ئۈستهل مېهمان ئولتۇراتتى

ىرىشىپ، كۈلكىلهر بىلهن ۋارق  كۇشادە ،-شۇنداق كهڭ 

جىمجىت  ئهرلهر خۇددى ئايالالردىن ھېيىققاندەك. ئولتۇرىدۇ

گهپ قىلىشسىمۇ باشلىرىنى يېقىن قىلىشىپ قۇالقلىرىغا 

  .شۇنداق ئويالپ تۇراتتى پىچىرلىشىۋاتقاندەك، مهن

مېنى  چولپان قارا ئاۋۇ ئايرىمخانىغا ، يېنىمدىكى ئايشهم _  

 . نۇقىدى



ۇ ؟ مهن بۇرۇلۇپ بىز ئولتۇرغان ئۈستهلنىڭ نېمه بوپت _  

ئۇ .ئايرىمىانىنىڭ ئىشىكى ئوچۇق تۇراتتى  ئۇدۇلىدىكى

ئايال يهنه  ئورۇنىۋالغان ئىككى تونۇش  ئايرىمخانىدا

مهن ئايشهمگه .تونۇمايدىغان بىرنهچچه ئايالالر بىلهن ئولتۇراتتى 

 : قاراپ

رىنى ئۇالر ئايرىمخانىدا سىرتتىن كهلگهن مېهمانلى _  

  دېدىم_؟ مېهمان قىلىۋېتىپتىغۇ

ئۇنى بىلدىم ، ئاداش ئاشۇنداق يوغان ياغلىقنى چىگىپ  _  

ئوقۇماي،  نىنامىزى كۆڭلهكنى كىيىگهن ئادەم ،ئۆيىدە ،ئۇزۇن

ئايشهمنىڭ گېپىگه قوشۇلۇپال _ ! رېستۇراندا نېمه بار دەيمهندە

 : سۆزلىدى مهرۋان

 ۈۋۈم بوپتۇ ، قىماۋازقېرىسا ب  شۇ ئهمهسمۇ ، بىرنهرسه _  

ئىمام بوپتۇ دېگهندەك بۇ مهريهممۇ بۇلتۇرالردا تېىخى   قېرىسا

يۈرەتتىغۇ ؟ ئهمدى  ئويۇننىڭ قېپى يېرىپ

 ئىسالمچه دەمدۇ ، ئىمان ئېتتى دەمدىكهن بىرنېمه  بىردەمدىال

 ! دېگهنلهركهن بۇ

 ۋاي شۇ ئويناپ كۈنۈپ قالغاندىكىن يهنه مېهرىنى ئۈزەلمهي_  

 ...  اننىڭ ئايرىمخانىسىدا ئولتۇرۇپتۇدەرېستۇر

ئويناپ ئۆتىۋەرسه بوالمتى؟  سىلهرچه ئۇالر مهڭگۈ شۇنداق _

يولنى  دېسهڭالر ، توغرا  ئېرىڭالردىن كۈنلهپ ،بۇزۇق  ئوينىسا

تاپسا يهنه چىدىمىساڭالر ، ئهمدى قانداق قىلسا بوالر ؟ ئۇالرمۇ 

، پهرىشته ئهمهس نۇقسانسىز بولىدىغان  ئادەم ،



قالغاندۇ يه،  كىرگهن بولسا يه بىلمهستىن كىرىپ  رېستۇرانغا

ئۇ سىرتتىن كهلگهن مېهمانلىرىنى مېهمان قىلىش ئۈچۈن 

؟ ئۇالر قانداقال بولمىسۇن ئهۋرەتلىرىنى  ئامالسىز كىرگهندۇ

ياالڭباش ، كالته يهڭ ،  يېپىپ ھايا بىلهن كىرىپتۇ ، بىزچۇ؟

 نىڭ غهيۋىتىنى قىلساقمهيدىلىرىمىز ئوچۇق ئولتۇرۇپ ئۇالر

دېدىم سهل - دوستهكلهر - گۇناھنىڭ ئۈستىگه گۇناھ قىلمايلى 

 . قايناپ

دەيمهن ئىسالمدا ماڭغاندىكىن توغرا ماڭسۇن  ياق، ئهمدى _  

  قارىدى ئايشهم ماڭا دومسايغاندەك-دەيمىنا؟

ئىسالمنى ئۇنچىلىك چۈشهنگهن ئادەم سهن نېمىشقا  _  

اراتمىغانمۇ ؟ قىيامهت كۈنى ساڭا ئالالھ ي ماڭمايسهن ؟ سېنى

تهۋسىيه قىلىشتا  سوراق يوقمىكهن ؟ بىز ھهرقانداق ئىشنى

 ئاۋۋال ئۆزۈمىز ئورۇنداپ ئاندىن باشقىالرنى بۇ ئىشقا چاقىرساق

بىز ئۆزۈمىز ماڭالمىغاندىكىن ، ئۆزۈمىزنى بىلهيلى .بولىدۇ 

مهن يهنه نېمىلهرنى دەيتتىمكىن  -. باشقىالرنى كولىمايلى

يهرگه  كۆڭۈلسىزلىك بولمىسۇن دېدىمۇ گهپنى باشقا  ۇلنازگ

 . بۇرىۋەتتى

  دېدى-  ھهي ئاۋۇ ئهرلهرگه نېمه باركهن بۇ رېستوراندا ، _  

  .بىرسى

شۇ ئهمهسمۇ ئۆيىدە بالىلىرىنى باقماي، خوتۇن كىشىنىڭ  _  

  . . .كىرىۋالغىنىنى ئارىسىغا

 ىنى كۆرۈپھهقاچان چىرايلىق چوكانالرنىڭ ئويۇنلىر _  



كۆزىنىڭ پىتىنى ئۆلتۈرگىلى كهلگهن بويتاقالردۇر 

  . . . تايىنلىق

  .چوكانالر قاقاقلىشىپ كۈلۈشتى _ ، . . . ۋەيت  

 -تونۇشتۇرۇپ قويامدۇق  ماۋۇ ئىچىمىزدىكى تۇل چوكانالرغا _  

  يه؟

بۇرۇنقىدەك  ھهي ھازىرقى ئهرلهرچۇ ئايال ئالماقچى بولسا ، _  

ن، نېمه بولۇپ تۇل قاپتىكهن دەپ سورىماي، ياخشى ئايالمىكه

بار؟ نهچچه مائاش ئالىدۇ؟ بانكىدا قانچىلىىك  نېمه خىزمىتى

تېگىپ نېمه قىلىدۇ،  پۇلى بار دەپ سورايدىغان تۇرسا، ئهرگه

 ! دېگهن ئهر  ھۆكۈمهت بېرىۋاتقان مائاشىمىز

بۇنداق چۆگهي ئهرلهردىن شۇ مائاشىمىز  شۇ ئهمهسمۇ، _  

  . . . ! ! تياخشى، ۋەي

ئۈستهلدە ئولتۇرغان بىر ئۈستهللىك داڭدار  يېنىمىزدىكى  

كۈچى بىلهن بهس  چوكانالر چهينهككه دەملىۋالغان چايلىرىنىڭ

  . بهسته شاڭخوغا چۈشكهنىدى-

دىن ئۆيلىرى » قىزالر  بىزنىڭ« رېستوراندىن ئۇزاپ چىقىپ   

 ھاۋا قالغان نهچچىمىز. يىراقلىرى ئاپتوبوس بىلهن كېتىشتى

ياخشىكهن، يېگهن تاماقلىرىمىزنى سىڭدۈرگهچ بىردەم  بهك

  .ئاستا مېڭىشتۇق پاراڭلىشىپ ماڭايلى، دېيىشىپ

 ھهي سائهت تېخى سهككىز بولماپتۇ، مۇشۇنداق بالدۇر ئۆيگه _  

بېرىۋېلىپ نېمه قىالرمىز؟ بىر يهردە ئولتۇرۇپ پاراڭالشساق 

 ئايرىلىپ، ئۆز ئۆيى تهرەپكه  دېدى ئايشهم-بوپتىكهن 



 ماڭىدىغان دوقمۇشقا كهلگهندە بىزگه قاراپ ئايرىلغۇسى

  .كهلمهي

ئهجهپ كۆڭلۈمدىكى گهپنى قىلدىڭ، چۈشته ئېرىم بىلهن  _  

قالغانتىم، مېنىڭمۇ ئۆيگه بالدۇر قايتقۇم يوق، بولسا  سوقۇشۇپ

گۈلنازمۇ دەرھالال ئايشهمنىڭ  دېدى_ شۇنداق قىاليلى 

  .تهكلىپىنى قۇۋۋەتلهپ

.  دېدى مهرۋانه- ئولتۇرايلى،  بىزنىڭ ئۆيگه بېرىپ _  

  .ھهممىمىز ئۇنىڭغا ئېرىڭچۇ ؟ دېگهن مهنىدە قاراشتۇق

  .ئۆيدە ئۇ يوق، يولغا چىقىپ كهتتى _  

  .دېدى مهرۋان بىزنىڭ ئۆيگه بېرىپ ئولتۇرايلى _  

 بىز مهرۋاننىڭ چىرايلىق بېزەلگهن ئازادە مېهمانخانىسىدا  

الپ ئولتۇرۇپ، ئۇزاق، ئۇزاق كۆرۈشمىگهن ئۆزىمىزنى تاش

  .دوستالردەك پاراڭغا چۈشتۇق

ئۈستهلگه قىزىرىپ پىشقان نان بىلهن ئىككى خىل قورۇما   

  :قويۇۋېتىپ قورۇپ كىرگهن مهرۋان چاي

 . پاتلىقالرنى تىزمىدىم- خانىمالر، ئادەم ئالدايدىغان تاتلىق  _  

دەك تۇرىدۇ، شۇڭا بۈگۈن ھهممىمىزنىڭ ئىچىمىز توشۇپ قالغان

  . . . قورۇمىالرنى زاكوسكا قىلىپ  چۈچۈك- مۇشۇ ئاچچىق 

  . . .ئۇ بىزگه قاراپ ھهييارلىق بىلهن ھىجايدى  

 ۋاي ئاداش، ئادەمنى بهكال چۈشىنىسهن جۇمۇ؟ _  

 

 (3(داۋامى 



 

دېدى _قۇيه ،مهن بۈگۈن راسا بىر مهس بولۇپ باقايچۇ ؟ _  

 . ئايشهم

_ !ئۆرلهپ قاپتىكهن ، ئىچسهك ئىچتۇق  مېنىڭمۇ پىغانىم_  

تۇرغان  گۈلنازمۇ شۇنداق دېگهچ مۈرىسىدىكى يهلپۈنۈپ

 سهنچۇ چولپان ؟_   .چاچلىرىنى يۆگهپ چازا قىستى 

ئاڭاليدىغانغا ئادەم كېرەك ئهمهسما  سىلهرنىڭ دەردىڭالرنى_  

 . دېدىم ئېغىر ئۇھ تارتىپ_؟مهن ئاڭالي 

الي دەيسهنۇ ، بىراق ئۆزۈڭ سهن بىزنىڭ دەردىمىزنى ئاڭ_  

 . دېدى مهرۋان_!كۆرۈنىسهن  نهچچه ھهسسه دەرتمهن

ھهم  بۇنىڭ نېمه دەردى بوالر ؟ئۇرۇپ سوقىۋالغاندەك يۇۋاش_

ھوقۇقدار ئېرى تۇرسا ، ئىسىل داچىدەك ئۆيى ، نهگ باراي دېسه 

باردىڭ نهدە تۇردۇڭدېمىسه ، ئېرىنى  ماشىنىسى ، نهگه

 ... تساتىزگىنهكتهك باشقۇرىۋا

دوستهكلهر ، شۇ تېزگىنهكتهك باشقۇرىلىدىغان  ۋاي _  

بهزىدە ئوقۇمىغان دۆت  ئهرنىڭمۇ ئۆزىگه تۇشلۇق دەردى بار مهن

 ...! ئايال بولۇپ قالسامچۇ ؟ دەپ ئوياليمهن

كۆرىدىغان ۋاتىلداق   ئوخشاش بۇرنىنىڭ ئۇچىنىال بىزگه _  

دەپ ..ھا...ھا...ھا ... دېدى_خوتۇن بولۇشنى خاالمسهن ؟

 : كۈلۈپ

ئاندىن  مهرۋان ، قۇيه ھارىقىڭنى ئاۋۋال ئىچىۋېلىپ ،_  

 . دېدى-مۇڭدىشايلى 



خرۇستال  قىزىل سۇيۇقلۇقنى-مهرۋان ئانار رەڭگىدىكى قىپ  

 . رۇمكىالرغا قۇيۇشقا باشلىدى

 ؟ بىرىنچى رۇمكىنى نېمه ئۈچۈن ئىچىمىز _    

شاللىقى ھهممىمىزنىڭ ھهممىمىزنىڭ بهختى ئۈچۈن خو_  

 ! ئۈچۈن كۆتۈرەيلى

بىرىگه تهككهندىكى -خرۇستال رۇمكىالرنىڭ بىر!خوشه _  

 . سۈزۈك ئاڭالندى جىرىڭلىغان ئاۋازلىرى ناھايىتى

 : رومكىالر ئۈچ رەت ئايالنغاندىن كېيىن ئايشهم سۆز باشلىدى  

ئاداشالر سىلهر بىلمهيسىلهر مهن ئهرگه تهگمىگهن خوتۇن  _  

ئۆينىڭمۇ ئىشىغا ئۆزۈم چاپىمهن ،ئۇ قاچانال  ۇئالغان ، تاالنىڭم

بۇ ...يۇغان  قارىساڭالر مهست يۈرگهن ، يهنه تېخى گهپ

نېمانچه شور پىشانىدۇرمهن . ھاراقكهشتىن خويمۇ تويدۇم 

ئايشهم قولىدىكى ... سىلهرگه دەپ بواللمايمهن  ھهممه گهپنى!؟

 . يىغالمسىرىغاندەك سۆزلهيتتى رۇمكىنىئويناپ ئولتۇرۇپ

ھاراق  ئاداش سهن يهنه شۈكۈر قىلغىن ، سېنىڭ ئېرىڭغۇ _  

ئىچسىمۇ ، يهنه دەتتىكام دەپ ئاتمايدىغاندۇ ؟مېنىڭ ئاتمايدىغۇ؟ 

بىر قېتىمدىال قىرىق مىڭنى ئۇتتۇرۇۋېتىپ،  مېنىڭ ئېرىم

. گه ئىشلهۋاتىدۇقهرز ئۈچ يىل بولدى، مائاش قهغىزى خهقته،

باالمغا قوشۇپ مائاشىم بىلهن ئۇنى ئىككى  مهن بىر

ئۇ ھاراق . پاتقان ھالدا  دېدى زېهنايمۇ خىيالغا-بېقىۋاتىمهن، 

  . بېسىق بولۇپ كېتهتتى-ئىچسه شۇنداق ئېغىر 

سىلهرنىڭ دەردىڭالر ، مېنىڭ دەردىمگه ياماقمۇ  _  



، قۇيه » دېمىسهم دەرد  دېسهم گهپ بولىدۇ،« بواللمىغۇدەك 

 مۇ، يىغىغىمۇگۈلناز كۈلكىگى. . . ئاداش ھارىقىڭنى 

ئوخشىمايدىغان بىر قىياپهتته قۇرۇق رومكىسىنى مهرۋانغا 

  .تهڭلىدى

قىالمسهنكىن گۈلناز، چىرايىڭغا بهكال چىقىپ  سهن بولدى _  

رومكىسىغا قىزىل   دېدى مهرۋان گۈلنازنىڭ-   كېتىپتۇ ،

  .سۇيۇقلۇقنى قۇيغاچ

مهرۋان دۇتىرىڭنى  مېنىڭ ناخشا ئېيتقۇم كېلىۋاتىدۇ، _  

  . دېدى گۈلناز مهرۋانغا قاراپ-! ئاچىقه 

چاله ئاداش، . سورۇنىمىز قىزىيدىغان بولدى مانا ئهمدى _  

 دېدىم -ئهمهس،  ماڭا سېنىڭ ناخشاڭدىن باشقىسى كېرەك

  .مهرۋاننىڭ ئېسىقلىق دۇتىرىنى ئۆزۈم گۈلنازغا سۇنغاچ

قولۇمدىن دۇتارنى ئېلىپ، بىردەم تىرىڭشىتىپ  گۈلناز  

جىزىسىدەك نازۇك  غاندىن كېيىن، ئاپئاق لهغمهنتهڭشىۋال

 بارماقلىرىنى دۇتارنىڭ تارىسىغا ئۇرۇۋېدى، ئۇنىڭ بارماقلىرى

دۇتارنىڭ تارىسىغا ئهمهس، مېنىڭ يۈرەك تارلىرىمغا 

تىتىرەشكه، ئارقىدىن  تهگكهندەك، يۈرەكلىرىم يېنىك

مېنىڭ يۈرۈكىمنىڭ ئېسهدەشلىرىنى . ئېسهدەشكه باشلىدى

تارنىڭ ئېغىر دەردلىك ساداسى، گۈلنازنىڭ دۇت مۇنۇ

  .بېسىۋالدى يىغلىغاندەك ئېيتىۋاتقان مۇڭلۇق نىداسى

  ھاراق ئىچىدۇ دەيدۇ،  

  .تاماكا چېكىدۇ دەيدۇ  



  نېمه دەيدۇ، ھهركىم ھهر  

  .دەرد كهلگهننى بىلمهيدۇ  

 

  باغ ئارىالپ شامال كهلدى،  

  .تاغ ئارىالپ بوران كهلدى  

   ئىشىكىڭنى،ئاچ ئانا  

  .كهلدى دەردى بار قىزىڭ  

 

 ئانا دېگهن -ئاتا . شۇئان رەھمهتلىك ئانام ئېسىمگه كهلدى  

 ئانىدىن كېيىن -مهقسهتسىز كۆيۈنىدىكهن، ئاتا  ئادەمگه

 ئاناڭغا -بولسىمۇ، ئاتا   تۇغقانلىرىڭ-ھهرقانچه ئۇرۇق 

غان بول ئهركىلىگهندەك ئهركىلىيهلمهيدىكهنسهن، شۇتاپتا ئانام

بولسا ئاشۇ دوزاخ ئۆيگه، ھېلىقى ئون يىل بىر قازاندا 

قوشۇلمايدىغان ئاۋۇ ئهر بار ئۆيگه بارماي،  قايناتسىمۇ قېنىمىز

ئۆزۈمنى ئېتىپ بىر  ئۇدۇل ئانامنىڭ يېنىغا كېتىپ قۇچىقىغا

 مهن دۇتار بىلهن ناخشا ئاڭلىسامال. . . يىغلىۋالغان بولسام 

ھهيرانمهن، شۇ . الىمهنبالىلىق چاغلىرىمنى ئېسىمگه ئ

بارغان تويالردا دۇتار  بالىلىق چاغلىرىمدا ئاپام ئېلىپ

ئۆزۈمچه مىسكىنلىشىپ . ئاڭلىشاممۇ يىغلىغۇم كېلهتتى

 ئهلهملهرنى -مانا ئهمدى يېشىم چوڭىيىپ، دەرد  .كېتهتتىم

ئاڭلىسام خۇددى دەردى  يهتكىچه تارتىۋاتقان ھازىرمۇ دۇتارنى

 م ئاۋازىنى چىقىرىپ ھازى ئېچىپئىچىمگه پاتمىغان ئادە



يىغلىۋالغاندەك، باشتا پىغانلىرىم ئۆرلهپ ئاخىرىدا 

  .يېنىكلىشىپ قالىمهن

دۇتارنىڭ شىپپىدە توختىشى بىلهن مېنىڭ خىياللىرىممۇ   

ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن تۆكۈلگهن . قارىدىم مهن گۈلنازغا. ئۈزۈلدى

دۇتارنى . تامچىۋاتاتتى ياشالر ئاللىقاچان يۈزلىرىنى بويالپ

  .قۇچاغالپ ئولتۇرۇپ مهرۋانغا سۆزلهۋاتاتتى

بىلمهيسهن مهرۋان، مېنىڭ يۈرىكىم مۇشۇ  سهن _  

مهن بهك  . . .  زەرداپقا تولدى- رومكىدىكى ھارىقىڭدەك قان 

. . . بىلهمسىلهر ، مهن باتۇر ئايال . . . چىداملىق ئايال جۇمۇ 

بۇ . . . ر بىراق ماڭا دېمهپسىله. . . بىلىسىلهر  سىلهر

  . . . بىلمىدىم . . . سىلهرنىڭ دوستلۇقىڭالرمۇ ياكى

 گۈلناز قولىغا رومكىنى ئېلىپ ھاراقنى گۈپپىدە _  

كۆتۈرۈۋەتكهندىن كېيىن يۈزلىرىنى توسىغىنىچه ئىسهدەشكه 

  .باشلىدى

  مهست بولۇپ قالدىڭ، بىردەم يېتىۋاالمسهن ؟ گۈلناز سهن _  

سىلهرگه نهچچه . بولدۇم  ئادەمياق، مهن ھازىر ھهقىقىي _  

ۋاقىتتىن بېرى يۈرۈكىمنى يهپ كېلىۋاتقان دەردلىرىمنى 

سىلهرچۇ؟ . . . قايرىپ قويۇپ تۇرۇپ دېيهلمىدىم  نومۇسنى

تاماشالىرىمنى  سىلهر ئادەم ئهمهس، دوستۇممۇ ئهمهس،

ئۇ ! مېنى قانداق قىالركىن دەپ سۈكۈت قىلىشتىڭ! كۆرۈشتۈڭ

ئۇنىڭ يىغىسى .  يىغالشقا باشلىدىسافاغا تاشالپ ئۆزىنى

كۆزلىرىمدىن . قىلىۋەتتى  پارە- مېنىڭ يۈرۈكىمنى پارا



 مهنال ئهمهس ،. تۆكۈلگهن ياش يۈزلىرىمنى يۇيۇشقا باشلىدى

  .ئۇالرمۇ ئۈنسىز ياش تۆكۈۋاتاتتى

بىز سهندىن   ئاداش؟ سهن بىزنى ئازابالنمىدى دەۋاتامسهن، _  

 زابالنغان، بىراق راستىنال ساڭابۇرۇنال بۇ ئىشنى بىلگهندە ئا

دېيىشكه پېتىنالمىدۇق ھهم فۇرقهتنى تۈزۈلۈپ كېتهر، دەپ 

  .كۈتتۇق

خۇداغا ئىشهنگهندەك ئىشىنىدىغان تۇرساڭ،  سهن ئېرىڭگه _  

جېنىم ئاداش، ئايشهم  ! ساڭا قانداقمۇ ئۇ گهپنى دېيهلهيمىز؟

 پشۇنداق دەپ گۈلنازنىڭ چاچلىرىنى سىالپ ئۇنىڭغا قوشۇلۇ

ئۇالرغا قاراپ ئېزىلىپ ئولتۇرۇپ تۇيۇقسىز . يىغالشقا باشلىدى

. قىلىقلىرى ئېسىمگه كېلىپ قالدى ئاخشامقى قوشنامنىڭ

  .بوتۇلكىسىغا قارىدىم دەرھال مهرۋاننىڭ قۇيۇۋاتقان

  ئهجهپ قاراپ كهتتىڭغۇ؟ _  

  قۇيۇۋاتقىنىڭ نېمه ؟ _  

مهرۋان ئاستا . . .ئاران ئون بىر گرادۇسلۇق . .ۋېيلۇڭ،  _  

  : قۇلىقىمغا پىچىرلىدى

  كۈچلۈكرەكىنى ئىچكۈڭ بارمىدى يا ؟ ئۇنىڭدىن _  

  . . .خۇدايا توۋا دېگىن _  

چولپان سهن . ئۇالرغا بوزەك بولماي، ئۆچ ئاالي دەيمهن مهن _  

 گۈلنازنىڭ مهستلىك ھه - بهرگىن ماڭا بىر پارچه ئهرز يېزىپ

كىرپىكلىرى  هن قاپقارايىغىدىن قىزىرىپ خۇمارلىشىپ كهتك

  .ئارىسىدىكى كۆك كۆزلىرىگه قارىدىم



  ئاجراشماقچىمۇ؟ گۈلناز سهن فۇرقهتتىن _  

 !ياق _  

 !ئهمىسه نېمىشقا ئهرز يازىسهن؟ _  

  . . . ئۇالرنى خهلقئالهم ئالدىدا رەسۋا قىلماقچى مهن _  

  .تارتىۋالماقچى ئاندىن ئۇ خوتۇندىن فۇرقهتنى  

  مېهرىڭنى ئۈزەلمهيدىغان، ئائىلهڭنى ساقالپفۇرقهتتىن _  

قۇلىقىڭنى گفز، ! قالىدىغان يېرىڭ بولسا، ئۇالرنى ئهرز قىلما

ئهڭ ۋاپادارلىقىڭ، ئهپۇۋانلىقىڭ  كۆزۈڭنى قارىغۇ قىلىپ،

فۇرقهت  بىلهن تۇرمۇشۇڭنى داۋامالشتۇر، شۇنداق قىلساڭ

  .ھامان سېنىڭ يېنىڭغا قايتىپ كېلىدۇ

. . . قىلغىنىممۇ يېتهر  شۇنچىلىك دەپسهندەغورورۇمنى مۇ _  

  .مهن ئۇنداق گۆش باش ئهمهس

يهنه كېلىپ ئۆزىدىن ئون ياش  ئېرىمنى باشقا بىر خوتۇن _  

 چوڭ خوتۇن تارتىۋالماقچى دەپ سوتالردا ئهرز قىلىپ يۈرۈش

غورۇرۇڭ كۆتۈرەمدۇ؟ مېنىڭچه . . . ساڭا نومۇس ئهمهسمۇ؟ 

دا سېنىڭمۇ سهۋەنلىكىڭ بار مېڭىشى ئېرىڭنىڭ مۇشۇ يولغا

  .   دېدىم-  ،

 (4(داۋامى 

 

ئهمهسكهنسهن ، خهپ سېنىڭ  چولپان سهن دوستۇم ---    

  دىدى گۈلناز--- ئېرىڭنىڭ بۇزۇلمىغىنىنى كۆرەرمهن ، 

  . قوللىرىنى پىشانهمگه نوقۇپ تۇرۇپ



 

ئهتىگىچه  گۈلناز سهن مهست بولۇپ قالدىڭ ، سهن ---

لپاننىڭ گېپىنىڭ ئاساسى باردەك تۇرىدۇ ياخشىراق ئويالن ، چو

  . رۇمكىغا ھاراق قويۇۋېتىپ شۇنداق دىدى  مهرۋان--- ، 

 

سۆزله ، مهنمۇ ساڭا  مهرۋان ، سهن مېنىڭ ئالدىمدا ئاز---

ئوخشاش كۆڭلۈمنى تاالدا خوش قىلىپ يۈرسهم ياخشى بوالمتى 

سهندىن نهپرەتلىنىمهن ، سهن ئهڭ خهتهرلىك خوتۇن  مهن! ؟ 

  ... پ كهتتىڭبولۇ

 

چۈنكى . شۇنداق ، سىلهر مهندىن نهپرەتلهنسهڭالر بولىدۇ  ---

بىراق نىمىشقا ! ئاشنىسى بار خوتۇن  مهن ئۆيدە ئېرى ، تاالدا

سېنىڭغۇ ئېرىڭ  مۇشۇنداق بولۇپ قالدىم ؟ قايسىڭ بىلىسهن ؟

ئۆزىدىن ئون ياش چوڭ پۇلى بار سودىگهر خوتۇن بىلهن 

لىغىنىڭىزغا ساراڭ بوالي دەپسهن ، بۇنى ئاڭ تېپىشىۋاپتۇ ،

خهنزۇ قىزدىن باال  مېنىڭ ئىرىم بهش يىلنىڭ ئالدىدا بىر

 تېپىپ قويۇپ ، ئۇ خهنزۇ قىزغا ئون مىڭ يۈئهن تۆلهم تۆلهپ ،

بالىسىنى ئالغۇزۇپ ئېرىمنى قوتقۇزۇپ قالغىنىمنى 

بولۇپ قالدىم ؟ ئاشۇ بىر تال  نىمىشقا شۇنداق! بىلىشهمتىڭ ؟ 

 ئون يىللىق ئائىلىمىزنى... كهلگۈسى بهختى قىزىمنىڭ 

...  ئانىمىزنى ئاياش -قېرىپ قالغان ئاتا ... ساقالپ قېلىش 

بىراق ... قىلىشتىن نومۇس قىلىپ   چۆچهك- جهمىيهتته سۆز 



بارغانسېرى  ، بۇ ئېتىقادى يوق ئهردىن كۆڭلۈم سۇ ئىچمىدى ،

، كۆرۈنۈشته بىز ناھايىتى ئىناق . يىراقلىشىپ كهتتۇق 

 ... ياخشى ئۆتىۋاتقان قوشنىالر ئهمىلىيهتته بىز

بىخارامان  مهرۋان ناھايىتى ھوزۇرلىنىپ سۆزلهۋاتقاندەك

 . ئولتۇراتتى

 مېنىڭ ئېرىم ھاراق ئىچسىمۇ يهنه ياخشىكهن جۇمۇ ، ---

 ئايشهم شۇنداق دەپ ھهممىمىزگه تهكشى --- شۈكۈر قىالي ، 

 . قارىۋالدى

اردا ئۇتتۇرۋەتكهن بولسىمۇ مېنىڭ ئېرىممۇ قىم ئاداش ---

 زېهنايمۇ --- جۇمۇ ؟ دىدى  بىراق تاالدا ئادىمى يوق ، شۈكۈر دەي

  . سهل ئېسىگه كهلگهندەك بولۇپ

. بهزىدە تهسىرلىنىپ قالىمهن  مهنمۇ دىلشاتتىن ---

 كېچىلىرى مهھهللىگه مهست كېلىپ ، ئۆيگه تېلىفۇن قىلسام

.  ئېلىپ چىقىدۇ پهسكه چۈشۈپ مېنى يۆلهپ تۆتىنچى قهۋەتكه

تۇتىدۇ ، كېچىلىرى ئۇسساپ  قۇسسام قۇسۇقلىرىمغا قاچا

سوغۇق  كهتتىم ، دەپ توۋلىسام ناۋات سېلىپ تهييارالپ قويغان

  . چايالرنى ئهپكېلىپ ئىچكۈزىدۇ

. ماختىنىۋاتاتتى  مهرۋانمۇ ناھايىتى مهمنۇنلۇق تۇيغۇسىدا

 . سائىتىمگه قارىسام ئون بىردىن ئېشىپتۇ

ئۆزىمىزنى ئاقالپ ئېرىمىزنى ماختاپمۇ بولدۇق ،  شالرئادا ---

 .  دىدىم ئۇالرغا-- ! ؟  ئهمدى ئىچىمىزمۇ بوشىغاندۇ قايتامدۇق

 . ئايدىڭ كېچه، ئېغىر قهدەملهر بىلهن ئۆيۈمگه كېتىۋاتىمهن



سهن بىر چاغدا ، سهن مېنىڭ  >> : خىيالىمدا ئۇنىڭغا  

رۋانه بولۇپ يۈرگهن بىلمهيۋاتىسهن ، ئهتراپىڭدا په كىملىكىمنى

مهندەك سۇباتتىن بىرسى  نهچچه يىگىتنى يۇغۇرساڭمۇ ،

 دىگهندە سېنى توال پو ئاتمىغىنه دىگىنىم. چىقمايدۇ 

ئېسىڭدىمۇ ؟ بۈگۈن مېنىڭ ساڭا شۇنداق پو ئاتقۇم 

چوكانالرنى يۇغۇرسىمۇ  بۈگۈنكى سورۇندىكى بۇ. كېلىۋاتىدۇ 

 - مۇھهببهت ... مهندەك چولپاننىڭ يېرىمىمۇ چىقمىغۇدەك 

، ئېتىقات مهيدانى مۇستهھكهم بولمىغان ئادەملهر  نهپرەت

خىيالىمدا ئۇنىڭ بىلهن  مهن << يا ؟-شۇنداق بوالمدۇ 

 مۇڭدىشىپ كېلىۋاتىمهن ، كۆڭلۈمدىكى گهپنى قىلسام ، ئۆيگه

قايتقۇم يوق ، ھهيرانمهن ، نهچچه سائهتتىن بېرى ئهرلىرى 

ن دوستلىرىم ئۆيىگه ، قىلغا ئۈستىدىن يىغالپ شىكايهت

 ئهمما. ئهرلىرىنىڭ يېنىغا ئالدىراش تاكسى توسۇپ كېتىشتى 

ئۇالرنىڭ دەردىنى تىڭشاپ ئولتۇرغان خاتىرجهم ئائىلهم ، 

دوستلىرىمنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ ،  الياقهتلىك ئېرىم بولغان مهن

 ئۇزۇنغا سوزۇلغان سىمونت يولدا يالغۇز كېتىۋېتىپ ،

. ى يىراقالپ كېتىشىنى تىلهۋاتىمهن ئۆيۈمنىڭ مهن ماڭغانسېر

ئېچىپ ئۆيگه كىرگىنىمدە ،  ئىشىككه ئاچقۇچۇمنى سېلىپ

 ئىشىكتىن كىرگهندىال ، ئۇدۇل كۆرىنىدىغان خۇرۇم سافادا ئۇ

 . ئوڭدىسىغا يېتىپ تېلىۋېزور كۆرۈۋېتىپتۇ

  ئوخشىمامسىلهر ؟ بىر يهردە تازا ئىچىشكهن ---

ېمىرىدەك ساقىپ ياتقان مهن ئۇدۇلۇمدىكى سافادا پوشكال خ



ئۇنىڭ نۇرسىز كۆزلىرى ماڭا . لهپپىدى قارىدىم  مۇرادقا

 . ئىپادىسىز تىكىلىپ تۇراتتى

 ئاچچىقىڭىز كهلدىمۇ ؟ ---

ئايالالر  ياقهي ، سوراپ قويدۇم ، ھازىر ئىچىشنى بىلمىگهن ---

  . ياشاشنى بىلمىگهن ھىساپلىنىدۇ

گهپلىرى كهيپىمنى الۋزا  ئۇنىڭ يېقىمسىز ئاھاڭدا سۆزلىگهن

 . ئۇچۇردى

 سىزمۇ شۇنداق قارامسىز ؟ ---

خهلقئارالىق ئاڭغا ئىگه مهندەك ئېرىڭىزنىڭ  سىز---

 . بولغىنىدىن پهخىرلهنسىڭىز بولىدۇ

 . مهن ئۇنىڭغا قارىغىنىمچه بىر ھازا تۇرۇپ كهتتىم

 پهخىرلىنىشىڭىزگه ئهرزىمدىكهنمهن ؟ قانداق ، مهن ---

جوڭيى  ان سۇئاللىرىدىن خۇددىئۇنىڭ قايتىالپ سورىغ

 . دورىسى ئىچكهندەك سهسكىنىپ كهتتىم

بىز ئايالالرنىڭ  سىلهردەك ئهرلهرنىڭ قولىغا قالغان ---

 .  دىدىم ئهلهم بىلهن--- كېلهچهگى قانداق بوالر ؟ 

ئهرلهرنىڭ قولىدا ئۆزىڭىز ئاسىيادا تۇرۇپ  بىزدەك ---

ئۇ ساپادىن لىككىدە   دىدى---! ياۋروپالىقتهك ياشاۋاتقانسىز ؟ 

  . تۇرۇپ مهغرۇرانه قىياپهتته

 ---! كۆرۈنمىسڭىز بولۇپتىكهن ؟  بىردەم كۆزۈمگه ---

 . دەۋەتتىم ئاخىرى ئۇنىڭ بىلهن گهپ تاالشقىم كهلمهي

ئهمما ھېلىال . بولىدۇ ، مهن كۆزىڭىزدىن بىردەم يوقىالي  ---



گهچ ئۇ شۇنداق دى... يېنىمغا كىرىسىز  ئۆز پۇتىڭىز بىلهن

  . كىرىپ كهتتى ساپما كهشىنى شىپىلداتقىنىچه ياتاق ئۆيگه

ئۇنىڭ ناھايىتى ئىشهنچ بىلهن دىگهن ئاخىرقى سۆزلىرى 

جاراھهتلىك قهلبىمنى تۇز سۈيى قۇيغاندەك  مېنىڭ

بالكونغا چىقىپ  . ئورنۇمدىن تۇرۇپ كهتتىم. ئېچىشتۇردى 

اليىم ئاي ماڭا مۇ. ئوچۇق دەرىزىلهردىن ئاسمانغا قارىدىم 

يۇلتۇزالر بولسا ئاينىڭ ئهتراپىدا . قاراپ تۇراتتى  جىلۋىلىنىپ

شۇئان . جىمىرلىشىپ تۇراتتى  خۇددى غهمسىز بالىالردەك

 ئېسىمگه بىر ناخشا كهلدى

 

  ئىزدەيتتىم ، كىچىگىمدىن يۇلتۇزۇمنى

 . ھهر ئاخشىمى تهلمۈرۈپ مهن ئاسمانغا

  بهختىمنى ، تاپالمىدىم ، توۋا دەيمهن

 .  بهختىم نىمه قىلسۇن ئاسماندامېنىڭ

 

مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چاغلىرىم ئېسىمگه  تۇيۇقسىز ئالى        

ياتاقالرنىڭ  كېچه سائهت ئون بولىشى بىلهن. كېلىپ قالدى 

 ئۇيقۇمىز قاچقان كۈنلىرى بىز. توكى بىردەك ئۆچۈرۈلهتتى 

. كارۋاتلىرىمىزدا ئوڭدا يېتىۋېلىپ ، ناخشا ئېيتىشاتتۇق 

بىز . چىمهنگۈل ياخشى ئېيتاتتى  شىنى زۇمرەت بىلهنناخ

،  شۇ تاپتا ئوقۇغۇچىلىق ھاياتنى. ئۇالرغا ئهگىشهتتۇق 

سۆيۈملىك ياتاقنى ھهم دوستلىرىمنى شۇنداق 



  ... سېغىندىمكى

ئۇيقۇڭىز كهلمىگۈدەك بىرەر ئىش بولغانمىدى ؟  بۈگۈن ---  

. تتى خىياللىرىمنى بۆلىۋە  ئۇنىڭ يېقىمسىز ئاۋازى--- 

 كهينىمگه قايرىلىپ قارىماستىنال ، ئۇيقۇم كهلسه نهچچه ئۆي

 ...  دىدىم قوپالال--- ! بىكار تۇرمامدۇ ، غهم قىلماي ئۇخالۋېرىڭ 

 

بىرەرسى باردەكال كۆزىڭىزنى سىرتتىن ئۈزەلمهيال  سىرتتا ---

 .  سۈكۈت قىلدىم--- قاپسىزغۇ ؟ 

ۇپ ، ھهقاچان بۈگۈن دوستلىرىڭىز بىلهن جهم بول ---

يىگىتلىرىڭالرنىڭ گېپىنى قىلىشقانسىلهر ؟  ئىچىشكهچ كونا

 ! ئۆچۈرەلمهيۋاتامسىزكىن دەيمىنا ؟ شۇڭا كونا ئوتالر تۇتىشىپ

. كۈلۈمسىرەپ تۇراتتى  ئۇ. ئارقامغا ئۆرۈلۈپ ئۇنىڭغا قارىدىم 

ئۇنىڭ زەھهردەك ئاچچىق سۆزلىرى يۈرىگىمگه يىڭنىدەك 

شۇ . شقاندەك بولۇپ كهتتى كۆز ئالدىم قاراڭغۇال سانجىلىپ ،

قىلىشنىڭ ئورنىغا  تاپتا مهن ئۇنىڭ ئورۇنسىز سېسىق گهپ

سىرتتىن يۈزلىرىمنى قىزارتىپ كېچىدە لهلهڭشىپ كىرگهن 

ئايال كىشى تۇرۇپ ، يېرىم كېچىگىچه نهگه  >> : چېغىمدىال

سۈدۈكىنى ئىچسهڭ  باردىڭ ؟ ھاراق ئىچكۈچه ئېشهكنىڭ

 مگه نهچچىنى ئۇرغان بولسىمۇ ،دەپ تهستىكى << بولمامدۇ ؟

يېنىكلهپ قالغان ھهم ئۇنىڭ ئهرلىكىدىن مهمننۇن بولغان ، 

ئهمما ، ئۇنىڭدا . تۇنۇغان بوالر ئىدىم  يىغالپ تۇرۇپ گۇناھىمنى

قىلسۇن ؟ مهن  ئۇنچىلىك ئاڭ ، ئۇنچىلىك ئېتىقاد نىمه



قهلبىمدىكى بارلىق غهزىپىمنى كۆزلىرىمگه يىغىپ ، ئۇنىڭغا 

  : قادىلىپ تۇرۇپ مىقتهك

 شۇنداق قهلبىمدىكى ئوت الۋۇلداپ كۈيىۋاتىدۇ ، ئهركهك---

  .  دىدىم--- بولسىڭىز ئۇ ئوتنى ئۆزىڭىز ئۆچۈرمهمسىز ؟ 

، كۆزلىرىدىن ھىچىنىمىگه  ئۇنىڭ چىرايلىرى قارىداپ

 مهن ئۇنىڭ. ئوخشىمايدىغان ئاجايىپ بىر ئۇچقۇن چاقنىدى 

گه قاراپ تۇرۇپ ، رەھمهتلىك ئادەمنى بىزار قىلىدىغان كۆزلىرى

باال دىگهن ئهركىشىنىڭ كۆزىگه تىكىلىپ  قىز >> ئانامنىڭ

 << يامان بولىدۇ قارىمايدىغان ، گهپ ياندۇرمايدىغان ، بولمىسا

 >> : ئىچىمدىال ئالالھقا. دىگهن سۆزىنى ئېسىمگه ئالدىم 

قۇدرىتى ئۇلۇغ ، ئادەمنى ، ئالهمنى ياراتقان ئالالھ ، ! ئېه 

مۇنۇ بهندەڭنى ئهرال قىلىپ ياراتماي ، ئهركهك  ىمدىكىئالد

ئېتىقاد ، ئهقىل ، مۇھهببهت  قىلغان بولساڭچۇ ئۇنىڭغا ۋىژدان ،

 ۋە نهپرەت دىگهندەك ئوغۇل باال ئۈچۈن مۇھىم نهرسىلهرنى

تولۇق بهرگهن بولساڭ ، مهنمۇ ھۆرمىتىم بىلهن لهپپىدە بىر 

غا بۇنچه تىكىلىپ قارىۋالماسمىدىم ؟ ئۇنىڭ قاراپ ، يهرگه

دەپ  << ... ! بوالمتى ؟ مهيلىم! قاراشقا قۇربىتىم يېتهمتى ؟ 

 . نىدا قىلدىم

بۈگۈن شۇنچه روھسىز  ھاياتنىڭ ئۆزگهرمهس رېتىمى بويىچه ،

 تىن چىقىپ" دوزاق " ئورنۇمدىن تۇرغان بولساممۇ ، تېزراق بۇ 

چچه نهچچه يىلدىن بۇيان بولۇپمۇ مۇشۇ نه. كېتىشكه ئالدىردىم 

ئهقلىم بىلهن ئويالۋاتقان تهقدىرىمگه بۈگۈن  ئايدىن بۇيان پۈتۈن



تهغدىرىم ئۈستىدە  بىر كېچه كىرپىك قاقماي ئولتۇرۇپ ، ئۆز

ئهڭ ئاخىرقى قارارىمنى چىقىرىپ ، مۇراتتىن ئاجرىشىش 

 -سوتقا تاپشۇردۇم ، ئهركىنلىك نىمه دىگهن ياخشى  ئهرزىمنى

قا " دوزاق " ئۆيلىرىنى  ڭياش چاغلىرىمدا باشقىالرنى! ھه 

 توۋا كۆڭۈلسىز تۇرمۇش دىگهن. ئوخشاتسا ھهيران قاپتىكهنمهن 

ھهقىقهتهن قېنىڭنى چىقارماي جېنىڭنى ئالىدىغان ، قاڭسىق 

ئهمهسمۇ ؟ شۇنداق خىيالالر بىلهن  كهن" دوزاق " ، ئازاپلىق ، 

  . كېتىۋاتسام ، يانفۇنۇم سايرىدى

 

  ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ---

 

مهن  ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم ، چولپان تېنچلىقمۇ سهن ، ---

 . خهدىچه

 

  خۇداغا شۈكۈر ، ئاداش ئۆزۈڭچۇ ؟ بالىلىرىڭ تېنچلىقمۇ ؟ ---

 

تېنچلىق ئاداش ، مهن ساڭا بىر گهپ قىلىمهن ، قورقۇپ  ---

 ؟ كهتمىگىن جۇمۇ

 

 ئادەمنى ئهنسىرەتمهي تېزراق دىگىنه نىمه بولدى ؟ ---

 

ېسهل بولۇپ يېتىپ قالدى ، سهن بۈگۈندىن ك چىمهن ---



 . بولمايدۇ قالماي ، بولسا ھازىرال يولغا چىقمىساڭ

 

 شۇنچه جىددىمۇ ؟ ---

 

ئۇ سېنى نهچچه قېتىم  شۇنداق ئاداش ، ئهھۋالى ئېغىر ، ---

سورىدى ، بهلكىم ئۇنى ئاخىرقى قېتىم كۆرۈشۈڭ بولۇپ 

 ؟ قاالرمىكىن

 

ەتكهندەك ئهندىكىپ بېشىمدىن بىر چىلهك سۇنى قۇيۇۋ

 . كهتتىم

 

دەيسهن ، مهن ھازىرال ئىشخانامغا بېرىپ رۇخسهت  نىمه ---

 . سوراپ ماڭاي

 

سۈرئهتلىك تاش يولدا مهن ئولتۇرغان ئاپتوبۇس  يۇقۇرى

بېشىنىڭ ئۈستىگىال  شوپۇرنىڭ. ئۇچقاندەك كېتىپ بارىدۇ 

 - ئورنىتىلغان تېلىۋېزوردا كۆڭۈلنى ئېلىشتۇرغىدەك گۇمپا 

مهن . مۇشلىشىدىغان فىلىم قويۇلىۋاتىدۇ  پاڭگۇم

 . ئويالۋاتىمهن كۆزلىرىمنى چىڭ يۇمۇپ چىمهن توغرىسىدا

 

  سىزمۇ مۇشۇ سىنىپتىمۇ ؟ ---

 



يېقىملىق ئاۋاز چىققان تهرەپكه  مهن كهينىمگه ئۆرۈلۈپ

ئۆرۈۋالغان  تهبىئى بۈدرە بولسا كېرەك ، ئىككى تال. قارىدىم 

غا چۈشۈپ تۇرغان ، بېشىغا ھال چاچلىرى تولغىشىپ دولىسى

چېگىپ ، ئۇچىسىغا تهنتهربىيه كىيىمى  رەڭ گاز ياغلىق

ئىزنهك  كىيىپ ، مهيدىسىدە شىنجاڭ ئونۋېرسىتېتى دىگهن

تاقىۋالغان ، غۇنچه بوي چىرايلىق بولغاندىمۇ ئاجايىپ 

 . تاتلىق تهبهسسۈم قىلىپ تۇراتتى چىرايلىق بىر قىز ماڭا

 

 . ۇ سىنىپتاھهئه ، مهنمۇ مۇش ---

 

  سىزنىڭ ئىسمىڭىز نىمه ؟ نهلىك ؟ ---

 

 . چولپان مهن مايتاغلىق ، ئىسمىم ---

 

 . مهن خوتهن شهھهر ئىچىدىن ، ئىسمىم چىمهنگۈل ---

 

سىزنىڭ تهلهپپۇزىڭىزدىنال خوتهنلىك  مهن ---

 . ئىكهنلىكىڭىزنى بىلگهنتىم

 

 . سىزنى ئۈرۈمچىلىكمىكىن دەپ قاپتىمهن مهن ---

 

. شۇنداق تونۇشقان ئىدۇق  ئالى مهكتهپنىڭ بوسۇغىسىدىالبىز 



 ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆتكۈر زېهنى ، تىرىشچانلىقى ھهم خۇش ئاۋازى ،

چىقىشقاقلىقى بىلهن سىنىپتىال ئهمهس فاكۇلتېتالردىمۇ تېزال 

ئۇ دۇتتار چېلىپ ناخشا ئېيتىدىغان  . تونۇلۇپ كهتكهن ئىدى

چهكتۈرۈپ  ىمۇ نادامهتبولسا ئوغۇلالرنىال ئهمهس بىز قىزالرن

  . قوياتتى

 

سېنى  يائالال چىمهنگۈل ، ئوغۇل باال بولغان بولسام چوقۇم ---

 .  دەپ چاقچاق قىالتتى خهدىچه--- ! ئاالتتىم 

 

ئىنىمغا ئېلىپ بېرىپ كېلىن  خهپ چىمهن مهن سېنى ---

ھهۋىسىم   دەيتتىم مهنمۇ ئۇنىڭغا--- قىلىۋالمايدىغان بولسام ، 

 ... كېلىپ

 

 ئاداش ئىنىڭ كىچىك تۇرسا مهيلىما ؟ مايتاغلىقنىڭغۇ ---

 .  دەيتتى ئۇمۇ چاقچاق قىلىپ-- ! پۇلى جىق كهتسهم كهتتىم 

 

 سهتنىڭ قىلىقى سهت >> ئاڭلىمىغانمۇ ، ھهي سىلهر ---

رەھىمه ... بولىمهن جۇمۇ ؟  دەپ ، ئاجايىپ ۋاپادار ئايال <<

  پومداقلىشىپبىلهن چىمهننىڭ چاقچاقلىرى ئاخىرى كارۋاتتا

 .  بىرىنى قىچىقالشالرغا ئۆزگىرىپ كېتهتتى- ، بىر 

 

يىللىقىغىچه ، ئهتراپىدا پهرۋانه  ئالى مهكتهپنىڭ تۆتىنچى



،  بولغان نۇرغۇن يىگىتلهرنى رەت قىلغان چىمهن ئاخىرى

خوشنا سىنىپتىكى تۇرپانلىق يىگىت بىلهن مۇھهببهتلىشىپ 

  . قالدى

 

 ا توختامسهن پوقتا ؟ دىسه پوقتائوقت >> باال دىگهن قىز ---

شۇنچه ياخشى بالىالرنى رەت قىلسا بىرەر  دىگهن شۇدە ، <<

دەپتىكهنمهن ئۇنى ،  دۆلهتنىڭ شاھزادىسىگه تېگهمدىكىن

  دەپ---ھىلىقى تۇرپانلىق بىلهن يۈرىۋاپتۇ مۇنۇ بهغهرەز ، 

  . غۇدۇرىدى رەھىمه بىر كۈنى سىرتتىن كىرىپال

 

  . رەھىمهگه قاراپ دىدىمكىمنى دەيسهن ؟  ---

 

مۇنۇ سېنىڭ كېلىن ئاغىچاڭ ، رەھىمه مېنىڭ  ---

 . چىمهننىڭ كارۋېتىنى شهرەتلىدى ئاستىمدىكى

 

خهدىچه   سورىدى---قايسى تۇرپانلىق بىلهن ؟  ---

 . قىزىقىپ

 

 ۋاي قايسى بوالتتى ، سادىغاڭ كېتهيلهر ، ئاخپارات ---

  ! ىگهن شالۋاقچۇ ؟سىنىپىدىكى ھېلىقى بۇرۇتلۇق خۇشتار د

 

 << بالىنىڭ ئهرگه تهگكىسى كهلسه ، كۆزى كۆرمهپتۇ قىز >>



ئۇسۇلدا خۇشتارنىڭ ئۆزىگه  دەپ ،چىمهن بىزنىڭ ھهر خىل

 اليىق ئهمهسلىكىنى دېگىنىمىز بىلهن ئۆزىنىڭكىنى راست

ئاخىرى ئۇ . قىلىپ ، مۇھهببهت قاينىمىغا چۆكۈپال كهتتى 

تۇرپانغا بۆلۈنۈپ كهتكهن  ئوقۇش پۈتتۈرۈپ خۇشتار بىلهن

 . ئهلكۈيى مۇنازىره مۇنبىرىدىن كۈچۈرۈلدى. ئىدى 

پۈتتۈرۈپ بهش يىلدىن كېيىن مهن خىزمهت بىلهن  ئوقۇش

شۇ چاغدا ئۇنىڭ چوڭ  . تۇرپانغا بارغىنىمدا ئۇنى ئىزلىدىم

ئوغلى تۆت ياشقا كىرىپتۇ ، چىرايلىرى ناھايىتى سۇلغۇن ، 

ئۇنىڭ . لىپ يىغالپ كهتتى كۆرۈپال بوينۇمغا ئېسى مېنى

كۆزلىرىدىنن ياش  ھىلىقى كۈلكىلهر تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان

ئۇ كۈنلهردە ، مهنمۇ ئاپام تۈگهپ كېتىپ . توختىماي ئاقاتتى 

ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالغان ، توي قىلىپ بولۇپ دەردىمنى  دادام

بولغاچقا ، تازا يىغالڭغۇ بولۇپ  ئۆزۈم بىلىدىغان مهزگىللىرىم

ۋاقىتسىز  ئۇنىڭ ئۈششۈك تهككهن گۈلدەك. ئىدىم قالغان 

سوالشقان چىرايىدىكى سۇلغۇنلىققا قاراپال يۈرەكلىرىم 

ئۇنىڭغا نىمه دىيىشىمنى بىلهلمىدىم ،  . ئېچىشىپ كهتتى

  . ئهمدى نىمه دىسهممۇ ئورنىغا كهلمهيتتى

 

 . مهن بارغان كۈنىمۇ خۇشتار بىر كېچه ئۆيىگه كىرمىدى

 

ۇنداق ئۆيگه كىرمىسه قانداق بولىدۇ ؟ مۇش كېچىلىرى ---

دىدىم  --- كۆرۈشكهن بولسام بىرگهپ قىلىپ قوياركهنمهن



 . ئۇنىڭغا

 

 ئاداش ئۇنىڭ بۇنداق ئىشلىرىغا كۆنۈپ كهتتىم ، ---

 .  دىدى ماڭا سۇس تهبهسسۈم بىلهن--- ! ھىچقىسى يوق 

 

كۆرگهن ئهرگه تهگسه شۇنداق  قىزالر ئۆزى ياخشى ---

  .  يا ؟ دىدىم ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ-مدۇ چىداملىق بوال

 

بهلكىم ، دىگىنىڭ ئورۇنلىقتۇر ، ئهمما مهنمۇ قانچىلىك  ---

ياخشى  >> مېنىڭچه سهن توغرا قىلىپسهن ، چىدارمهنكى ،

 كۆرمىگهننىڭ گۈلى بول كۆرگهننىڭ قۇلى بولغىچه ، ياخشى

 ---دەپتىكهن ، ئۇ تۇرمۇشالرغىمۇ كۆنۈپ كېتىسهن ،  <<

 . دىدى

 

 دىدىم ئېغىر ئۇھ --- كۆنۈپ كهتكهن بولسام ياخشى بوالتتى ، ---

 . تارتىپ

 

نهچچه كۈننىڭ ئالدىدا رەھىمه تېلېفۇن قىلىپتىكهن ،  ---

  ... ئۇ... ئۇ 

 

چىمهن گېپىنىڭ ئاخىرىنى دىيهلمهستىن ماڭا مهنىلىك 

 . قارىدى



 

 دىدىم --- ! رەھىمه سۇبات بىلهن توي قىلىدىغان بوپتۇ  ---

 . ىمهنگه قاراپچ

 

 چىمهن ھودۇققىنىدىن --- ! سهن ئاخىرى ئاڭالپسهندە ؟  ---

 . كۆزلىرى چهكچىيىپ كهتتى

 

مهن ئۆزۈم سۇباتقا رەھىمه بىلهن توي قىلىشنى تهۋسىيه  ---

  . ئىدىم قىلىپ خهت يازغان

 

  نىمىشقا ؟ ---

 

سهمىمىلىك  رەھىمه ماڭا خهت يېزىپتۇ ، ئۇ ناھايىتى ---

مهن ئۇنىڭ سۇباتنى . ىدىكى گهپلهرنى دەپتۇ بىلهن كۆڭل

بىلهتتىم ، ئهمما ، بۇنچىلىك ياخشى كۆرىدۇ  ياقتۇردىغانلىقىنى

ئىككىسىگه تهڭال خهت  شۇنىڭ بىلهن. دەپ ئويلىماپتىكهنمهن 

 . يېزىۋەتتىم

 

تىرىشىمهن ،  مهن ئامال بولسا ئۇنىڭ تويىغا بېرىشقا ---

سىنچى كۆزلىرىنى  چىمهن ماڭا --- سهنمۇ باراالمسهن ؟ 

  . تىكتى

 



سهن نىمانچه نادان چىمهن ؟ سۇبات ئىككىمىز شارائىت  ---

مهن رەھىمهگه سۇباتنىڭ . ئايرىلدۇق  تۈپهيلى ئامالسىز

 ئۇنىڭ روھىنى بېرىش مېنىڭ ياكى. جىسمىنى بهردىم

سۇباتنىڭ ئىختىيارىدىكى ئىش ئهمهسكهن ، بىزنىڭ 

ە بولۇپ كهتسىمۇ تهۋ جىسمىمىز گهرچه باشقا ئادەملهرگه

 روھىمىزنى ھىچكىم ئايرىيالمىغۇدەك ، بۇ ئالال سالغان ئوتنى

ئىش ئۇنداق . بهندىنىڭ ئۆچۈرەلىشى مۈمكىن ئهمهس ئوخشايدۇ 

باراالرمهنمۇ ؟ بولسا ، ئۇنىڭ تويىنىڭ  تۇرسا ، ئۇنىڭ تويىغا

ھهي چىمهن  . قاچان بولىدىغانلىقىنى بىلمهي قالسام دەيمهن

ىسىممۇ چۈشهنمهيسهن ، چۈنكى سهن ياخشى ساڭا ھهرقانچه د

ئادىمىڭدىن ئايرىلىشنىڭ تهمىنى تېتىپ باقمىدىڭ ،  كۆرگهن

   .  دىدىم مهن--- 

چولپان ، مهن شۇنداق بىر كۈننىڭ كېلىپ ---

دىگهندىكى   ئۇنىڭ شۇ گهپنى--- قېلىشىدىن قورقىمهن ، 

 . ئاۋازى ناھايىتى زەئىپ ئىدى

 

چىمهن . كۆرۈشهلمىدىم  هنشۇنىڭدىن بۇيان مهن ئۇنىڭ بىل

 ئىككىنچى بالىسىنى تۇغۇپ ، ئالته ئايلىق بولغاندا ، خۇشتار

بىلهن ئاجرىشىپ كهتكهنلىكىنى ، خۇشتار كېيىن 

ئۆيلهنگهنلىكىنى ، چىمهنننىڭ  ئىدارىسىدىكى بىر قىزغا

 ئاخىرى ئىككى بالىسى بىلهن يالغۇز ياشاۋاتقانلىقىنى

شنى ئويلىدىم ، ئهمما نىمه مهن ئۇنىڭغا خهت يېزى. ئاڭلىدىم 



تېلېفۇن قىالي دىدىم ، . بىلهلمىدىم  دەپ تهسهللى بېرىشنى

بۇلتۇر . قورقتۇم  ئهمما تېلېفۇندا ئۇنىڭ يىغىسىى ئاڭالشتىن

تېلىۋېزوردا چىمهننىڭ بالىسىنىڭ يۈتۈپ كهتكهنلىك ئېالنىنى 

خهدىچهگه تېلېفۇن قىلغاندا چىمهن بالىسىنى ئىزلهپ  ئاڭالپ

  . ه كىرىپ كهتكهن ئىكهنئىچكىرگ

 

خهدىچه مېنى بىرىنچى دوختۇرخانىنىڭ ئالدىدا ساقلىماقچى 

 . كۆرۈشتۇق بىز شۇ يهردە. ئىدى 

 

 ---چولپان ، ئاۋال ئاشخانىغا كىرىپ تاماق يهۋالغىن ،  ---

 . خهدىچه دىدى

 

  ... ياق ، ئاۋال چىمهننى كۆرۈپ چىقاي ، ئاندىن ---

 

ۋااليلى ، بولمىسا ھىلى تاماق ، ئاۋال تاماق يه يۈر ---

 . يىيهلمهيسهن

 

جىددى تهلهپپۇزىنى رەت قىاللماي ئۇنىڭ يول  مهن خهدىچهنىڭ

 . باشلىشى بىلهن بىر ئاشپۇزۇلغا كىردۇق

 

ئاداش مهن ھىچنىمىنى بىلهلمىدىم ، چىمهن زادى نىمه  ---

 . دەپ سورىدىم جىددىلىشىپ --- كېسهل بولۇپتۇ ؟



 

 يارنى ئىزدەپ ئىچكىرىگهئۇنىڭ ئوغلى دىل ---

كهتكهنلىكىدىن خهۋىرىڭ بارتىغۇ ئاداش ، ئۇ بېرىپ بالىسىنى 

ئاپارغان پۇللىرىنى باالڭنى تېپىپ  ئىزدەش جهريانىدا ،

تۈگىتىپ  بېرىمىز دىگهنلهرگه بېرىپ تاپالماي ئالدىنىپ ،

كېيىن بىر ئاق ساتىدىغان . ئامالسىز بىر ئاشخانىدا ئىشلهپتۇ 

ماڭا  >> : ۋېشى چىمهنگه كۆزى چۈشۈپكاتتى گۇرۇھنىڭ

دەپتۇ ، بىچارە  << تهگسىڭىز ئوغلىڭىزنى تېپىپ بېرىمهن

 دوستىمىز بالىسى ئۈچۈن ئۇخالپ چۈشىدە كۆرمىگهن ئهرگه

بىر كۈنى . ارلىقتا يهنه ئىككى ئاي ئۆتۈپ كېتىپتۇ . .تېگىپتۇ 

چىقىپ كهتكهندە ئوغلىنى ئىزلهپ  ئېرى مال يۆتكىگىلى

ئۇ  .  بىر مهزگىل ئىشلىگهن ئاشخانىغا بېرىپتۇھېلىقى ئۆزى

تاماق ئۈستىلىدە ئالدىغا كهلگهن تاماقنى يىمهي ، ئوغلىنىڭ 

ئولتۇرغاندا ئون ئىككى ياشالردىكى بىر ئوغۇل  سۈرىتىگه قاراپ

  : باال چىمهندىن

 

   دەپ سوراپتۇ--- دىليارنىڭ ئاپىسىمۇ ؟  ھهدە سىز ---

 

دىليارنى تۇنۇمسهن ، نهدە كۆردۈڭ  ھهئه ، جېنىم باالم ، سهن --

  .  دەپتۇ چىمهن جىددىيلىشىپ--- ؟ 

 

خهمىت لوبهن بىر ئاينىڭ ئالدىدا بېيجىڭدىكى  ئۇنى ---



بارسىڭىز دىليارنى  مهمهت لوبهنگه سېتىۋەتتى ، سىز بېيجىڭغا

  .  دەپتۇ--- تاپااليسىز 

 

كىمنىڭ بالىسى ، سېنىڭمۇ  جېنىم باالم سهنچۇ ؟ سهن ---

  ماڭا ئوخشاش سهرسان بولۇپ يۈرگهندۇ ، يۈر سهن مهنئاناڭ

 دەپتۇ چىمهن --- بىلهن دىليارنى تېپىپ بىرگه كېتهيلى ، 

  . يىغالپ

 

مېنىڭ ئۆيۈم غۇلجىدا ، مېنىمۇ خهمىت دىگهن  ھهدە ، ---

بېيجىڭغا . سېتىۋەتكهن  ئهبلهخ ھازىرقى مهريهم دىگهن لوبهنگه

 تهييارلىنىپ مۇشۇسىز . بېرىش ئۈچۈن جىق پۇل كېتىدۇ 

ئاشخانىغا كېلىڭ ، مهن پۇرسهت تېپىپ سىز بىلهن بىلله 

  ... قاچاي

 

  ... ! يارى ---

 

شۇ ئهسنادا بىر سهت سېمىز خوتۇن ھېلىقى بالىنىڭ 

. چىمهننىڭ يېنىدىن ئېلىپ كېتىپتۇ  قۇلۇقىدىن سوزغىنىچه

 چىمهن يىغلىغان پېتى ئۆيگه قايتىپ ئوغلىنى تېپىپ

ۆزىنى خوتۇن قىلىۋالغان ھېلىقى خهمىت دىگهن بېرىمهن دەپ ئ

 . غهزەپلىنىپتۇ ئهبلهخكه قاتتىق

 



سهن مېنىڭ ئوغلۇمنى نىمىشقا بېيجىڭغا ئاپىرىپ  ---

 ؟ سېتىۋەتتىڭ

 

مهن سېنى تونۇماستا سېتىۋېتىپتىكهنمهن ، مهن نۇرغۇن  ---

 دەپتۇ --- باالڭنى چوقۇم ئهكىلىپ بېرىمهن ،  پۇل خهجلىدىم

ئۆزىنىڭ يۈرەك  ت دىگهن ئهبلهخ ، چىمهنھېلىقى خهمى

پارىسىنى ئېلىپ قېچىپ سېتىۋەتكهن ئهبلهخكه ئىككى ئايچه 

ئۈچۈن ئۆز گۆشىنى ئۆزى يهپتۇ ، ئورنىغا  خوتۇن بولغىنى

ھهركهت قىلىش  كهلمهيدىغان پۇشايماننى يهپ ئولتۇرماي ،

كېرەك بولغاچقا چىمهن ھېلىقى ئهبلهخنىڭ يهنه جىددى ئىش 

كهتكهن ۋاختىدىن پايدىلىنىپ ، ئۆيىدە بار  ىپبىلهن چىق

دىگهن بالىنى  پۇلنى ئېلىپ ھېلىقى ئاشخانىغا بېرىپ يارى

شۇ كۈنى چۈشلۈك تاماققا ھېلىقى سېمىز خوتۇن بىر . ساقالپتۇ 

چىمهن يارى بىلهن . بالالرنى يهنه ئاشخانىغا ئېلىپ كهپتۇ  توپ

پويىز . ۇ پۇرسهت تېپىپ قېچىپت كۆز ئىشارىسى قىلىشىۋېلىپ

پويىزغا  ئىستانسىسىغا بېرىپ بېيجىڭغا بارىدىغان كهچلىك

ئۇ بېيجىڭغا بارغاندىن كېيىن . چىقىپ بېيجىڭغا كېلىۋاپتۇ 

مهكتهپتىكى ساۋاقدىشى ، ھهر يىلى ئاتكرىتكا  ئوتتۇرا

   ؟ ئهۋەتىدىغان مهتتۇرسۇن ئېسىڭدە باردۇ

ىر ھه ، چىمهنگه ئاشىق ھىلىقى يۇرتلىقىمۇ ؟ ب ---    

 كهلگهنتىغۇ ؟ قىشلىق تهتىلدە

 



شۇ ، ھازىر بېيجىڭدا ئۇقۇش پۈتتۈرۈپ بىر نهشرىياتتا  ---

مهتتۇرسۇن . ئىكهن ، ئۇ شۇ مهتتۇرسۇننى ئىزدەپتۇ  قالغان

يارىنىڭ يىپ ئۇچى بىلهن  بېيجىڭدىكى ساقچىالر ئارقىلىق

 . دىليارنى ئىشلىتىۋاتقان مهمهت دىگهننىڭ ئۇۋىسىنى تېپىپتۇ

هتتۇرسۇن بىلهن يول ئېغىزىدا بالىالرنى ساقالپ چىمهن م

 ئالته باال -ياللىشى بىلهن بهش  ساقچىالرنىڭ. تۇرۇپتىكهن 

 . ئۇالرنىڭ ئالدىدا پهيدا بولۇپتۇ

 

مهتتۇرسۇن ، مېنىڭ يۈرەك باغرىم ، قاراڭ بهك  ئهنه ---

ئهسكىرەپ كهتكهندۇ ؟  ئورۇالپ كېتىپتۇ ، كىيىملىرى نىمانچه

 ...  دىليار--- 

 

ئوغلىڭىزنى ئهمدى  چىمهنگۈل ئۆزىڭزىنى تۇتۇۋېلىڭ ، ---

توختاڭ قىزىل چىراق . ھىچكىم ئېلىپ كېتهلمهيدۇ 

مهتتۇرسۇن ھاياجانلىنىۋاتقان چىمهننى تۇتۇپ  ... يانسۇن

  . تۇرغان ئىكهن

 

 . قىزىل چىراق ياندى ئهمدى بولدى ---

 

  ! دىليار ---

 

 ئاڭالپ چىمهن تهرەپكه ئاۋازىنى دىليار تۇيۇقسىز ئاپىسىنىڭ



  . ئۆزىنى ئېتىپتۇ

 

 ... ئانا ---

 

شۇ چاغدا ، قاتناش قائىدىسىگه خىالپ ھالدا بىر قارا  دەل

 --سوقۇپ كېتىپ قاپتۇ  پىكاپ ئۇچقاندەك چىقىپ دىليارنى

 ... جېنىم باالم دىليار

 

  ... سېغىندىم ئانا مهن سىزنى بهكمۇ ---

 

 چىغىدا قانغا مىلهنگهن ھالدادىليار شۇنداق دەپال چىمهننىڭ قۇ

مهتتۇرسۇن ۋە ساقچىالر دىليارنىڭ بۇنداق ئۆلۈپ . جان ئۈزۈپتۇ 

  . دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىپتۇ كېتىشىگه ئىشهنمهي ،

 

  گهپنى بۆلدۈم--ماشىنىنى تۇتۇپتىمۇ ؟  ---

  . جىددىيلىشىپ

 

ھېلىقى خهمىت دىگهن ئهبلهخنىڭ قهستى ئىكهن ، شۇ  ---

  . رنىمۇ قولغا ئاپتۇئۇال كۈنىال

 

باال  دوختۇرالر بالىنىڭ جىگىرى ئېزىلىپ كېتىپتۇ ، ---

ئاللىقاچان كېتىپ قاپتۇ ، دىگهندىن كېيىن دوختۇرخانىغا 



بىلهن تۇرغان چىمهن مهتتۇرسۇننىڭ  كهلگىچه سهل ئۇمىد

دىليار  >> دىليارنىڭ ئېڭىگىنى تېڭىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپال

دەپال يهرگه يىقىلىپتۇ ، چىمهن  << سهن ئۆلگۈچه مهن ئۆلهي

مهتتۇرسۇننىڭ . ياتقىنىچه نهچچه كۈن ھۇشسىز يېتىپتۇ  شۇ

مهتتۇرسۇن ئاالقىدار ئورۇنالر بىلهن  . ئايالى چىمهنگه قاراپتۇ

كېتىشنىڭ  ئۇقۇشۇپ دىليارنىڭ مېيىتىنى شىنجاڭغا ئېلىپ

چىمهننىڭ ھۇشسىز ياتقىنىدا دوختۇرالر . يولىنى مېڭىپتۇ 

ئاشقازان راكىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىغا  جهريانىداتهكشۈرۈش 

بولغانلىقى  كېلىپ ، راكنىڭ ھهتتا ئۈچهيلهرگىمۇ تاراپ

مهتتۇرسۇن بىلهن ئىككى ساقچى چىمهننى . ئېنىقلىنىپتۇ 

. بىلهن بىلله بىرگه ئېلىپ كهپتۇ  دىليارنىڭ مېيىتى

بىزگه  مهتتۇرسۇن بېيجىڭدا يولغا چىقىشتىن ئىلگىرىال

لىپتىكهن ، بىز ئۈرۈمچىدىكى ساۋاقداشالر ، يېقىن تېلىفۇن قى

چىمهننىڭ يۇرتلۇقلىرى ئايرۇدۇرۇمغا چىمهننىڭ  ئوقۇتقۇچىالر

  . ئالدىغا چىقتۇق

 

 ---دىگهن ئىپالسقا خهۋەر قىلدىڭالرمۇ ؟  خۇشتار ---

 . سورىدىم يىغالپ تۇرۇپ

 

دەپ ئۇ ئايالى  << ئاپهت كهلسه تهڭ كهپتۇ >> ئاداش ۋاي ---

ساياھهتكه كېتىۋېتىپ ، يولدا قاتناش  ن جهنۇپقابىله

ئايمۇ  ھادىسىسىگه ئۇچراپ تۈگهپ كهتكىلى تېخى بىر



  . بولماپتۇ

 

 نىمه دەيسهن ، ھهي ، كېلىشمهسلىكلهر شۇنداقمۇ تهڭ ---

  كهلگهن بارمۇ ؟ چىمهن ئايرۇپىالندىن قانداق چۈشتى ؟

 

ۋىرلهپ ئايرۇپىالندىن چۈشكهندىكى ھالىتىنى تهس ئۇنىڭ ---

چىرايلىرى سارغايغان ،  چاچلىرى چۇۋۇلغان ،. بېرەلمهيمهن 

مهتتۇرسۇنغا  ئورۇقالپ قورايدەك بولۇپ قالغان بىر بىچارە ئايال

راست گهپنى قىلسام ... يۆلىنىپ ھازا ئېچىپ چۈشۈۋاتمامدۇ 

  ... كۆرمىسهم چىمهننى تونۇمايتىمكهن مهتتۇرسۇننى

 

... ئۆلۈكى كهلگهن باالم  پ ،جىگىرىم باالم ، تىرىكى كېتى ---

 خهدىچه ، مهن! ... ئانىسىنى سېغىنىپ كهتكهن باالم 

 خهدىچه گېپىنىڭ -- ... تۈگهشتىم دەپ ئۆزىنى ماڭا ئاتتى 

  . بىر ھازا ئۈنسىز يىغالشتۇق بىز. ئاخىرىنى قىاللمىدى 

 

 ؟ ئۇ خۇشتارنىڭ ئۆلۈپ كهتكىنىنى بىلدىمۇ ---

 

مىدى ، دىليارنى يهرلىكىگه بىلدۈرمهيلى دىسهك ئامال بول

 خۇشتارغا ىهۋەر قىاليلى >> : چىمهن قويۇشتىن ئىلگىرى

مهكتىپىنىڭ باشلىقى  شۇنىڭ بىلهن چىمهننىڭ. دىدى  <<

 سۆز -چىمهن گهپ . چىمهنگه ھهممه ئىشالرنى دىدى 



سائهتكىچه يالغۇز ئۆيگه كىرىۋېلىپ ، ئۈنسىز  قىلماستىن بىرەر

ئۆزىنى يوقىتىپ  ى جهھهتتىنمهن ئۇنىڭ روھ. ياش تۆكتى 

قويۇشىدىن ئهنسىرەپ يېنىغا كىرىپ ئۇنى مۈرىسىدىن تۇتۇپ 

  : سىلكىپ

 

چىمهن ، يىغلىغۇڭ بولسا ئاۋازىڭنى چىقىرىپ  ---

سېنىڭ تۇنجى سۆيگهن يىگىتىڭ ،  يىغالۋەرگىن ، چۈنكى ، ئۇ

 قىز تهگكهن ئېرىڭ ، دىليار بىلهن دىلنىگارنىڭ دادىسى

  . ىم دىد-- ئهمهسمۇ ؟ 

 

ئۇ  ئۇ بىر ھازادىن كېيىن باغرىمغا ئۆزىنى ئېتىپ ، ئاداش

نىمانچه ۋاپاسىز ، دىليارغۇ كهتتى ، دىلنىگارنى بولسىمۇ 

ئالدىمدا كېتىۋاپتۇ ، قىزىمنى  باقامدىكىن دىسهم مېنىڭ

 --... ئاداش  قانداق قىالرمهن ئاداش ، قارا يېتىم بولۇپ قاالرمۇ

  . دەپ ھازا ئاچتى

 

  قويدۇڭالرمۇ ؟ ارنى ئۈرۈمچىدە يهرلىكىگهدىلي ---

 

 ھهئه ، چىمهن بالىسىنى تۇرپانغا ئهكىتهي دىگهن ئىدى ، ---

بىز خۇشتارمۇ بولمىسا يا تۇرپان چىمهننىڭ يۇرتى بولمىسا ، 

قويۇۋەتمىسهك بولمايتتى ، شۇنىڭ  ئىسسىقتا بالىنى تېزرەك

لىكىگه يهر بالىنى. بىلهن مېيىتنى بىزنىڭ ئۆيدىن چىقاردۇق 



قويۇپ بولغاندىن كېيىن چىمهننىڭ مهكتهپ باشلىقى ئۇنى 

ياتقۇزۇشقا بىر خىزمهتدىشىنى  دەرھال دوختۇرخانىغا

 ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ ، داۋالىنىش راسخودىنى ھهل قىلىپ

  . بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى

 

  چىمهن ئۆزى كېسىلىنى بىلهمدىكهن ؟ ---

 

بىلىپ داۋاالنغۇچه ئوغلى بىلىدىكهن ، بۇلتۇر كېسىلىنى  ---

. ئۇ بالىنىڭ دەردىدە كېسىلىنى ئۇنتۇپ قاپتۇ  يۈتۈپ كېتىپتۇ ،

راك ئاشقازاندىن  بۇ كۆتۈرگۈسىز خاپىلىقالر ئارقىسىدا

 ... ئۈچهيلهرگه تاراپ بوپتۇ

 

 ئۇنىڭ قىزىچۇ ؟ ---

 

ئۇنى خۇشتارنىڭ نهۋرە ھهدىسىگه قاراشقا بېرىپ  ---

بالىنى ئېلىپ كهلدى  كانمۇتۈنۈگۈن ئۇ چو. كېتىپتىكهن 

  . يېنىدا بار

 

ساڭا ... سورىدى  ئهتىگهندىن بېرى سېنى نهچچه قېتىم ---

دەيدىغان گېپى باردەك قىلىدۇ ، ئهمما ئۇنى كۆرگهندە ئۆزۈڭنى 

 خهدىچه ماڭا شۇنداق دەۋاتقان بىلهن --- تۇتۇۋال ، يىغلىما  بهك

ئاچچىق ، ئىچىم . يىغالۋاتاتتى  ئۆزى بۇ گهپلهرنى دىگۈچه



قالغان  كۆزلىرىمدىن تۆكۈلىۋاتقان ياش ئالدىمدىكى ، سوۋۇپ

  . سۇيۇقئاشقا تامچىلىۋاتاتتى

 

دەسته ئهتىرگۈل  بىر. چىمهن گۈلنى بهك ياخشى كۆرەتتى 

ئهگهر كېسهلخانىغا خهدىچه . ئېلىپ ئۇنىڭ يېنىغا كىردۇق 

كىرمىگهن بولسا ، مهن چىمهننى تونۇيالماي  ئۆزى باشالپ

چامىسىدىكى بىر ئايال  ياتاقتا قىرىق ياشالر. هنمهن قاالرك

 بىلهن ئىككى ياشالردىكى قىزچاق چىمهننىڭ يېنىدا ئويناپ

كارۋاتتا بىر تېرە بىر ئۇستىخان ، ئورا كۆز ، . تۇرۇپتۇ 

چىراي چىمهن كۆزىنى يېرىم يۇمۇپ  قاڭشارلىق ، تاتىراڭغۇ

چىمهننىڭ  قولۇمدىكى گۈلنى خهدىچهگه تۇتققۇزۇپ ،. يېتىپتۇ 

كارۋىتىنىڭ بېشىغا ئاستا كېلىپ ، مهڭزىمنى ئۇنىڭ مهڭزىگه 

ئۇنىڭمۇ كۆز . ئۆزۈمنى تۇتالماي يىغلىۋەتتىم   يۇ ،-ياقتىم 

ئورۇقالپ قوشۇقتهك  ئۇنىڭ. ياشلىرى توختاۋسىز ئېقىۋاتاتتى 

بولۇپ قالغان يۈزلىرىنى سىلىدىم ، پىشانىسىگه چۈشۈپ 

كۆزلىرىمدىكى .  بىلهن تارىدىم چاچلىرىنى قولۇم قالغان بۈدۈر

يىغلىماسلىققا . تامچىالۋاتاتتى  ياشالر ئۇنىڭ يۈزلىرىگه

ئاخىر ،  شۇنداق تىرىشقان بولساممۇ ، بهرداشلىق بېرەلمىدىم ،

  : چىمهننىڭ يۈزلىرىگه يۈزۈمنى يېقىپ تۇرۇپ

 

تارتىشىپ بېرەلمىدىمغۇ دوستۇم ،  دەردلىرىڭنى ---

پىشانىمۇ  دوستۇم ، بىز شۇنداق شوريىقىلغاندا يۆلهلمىدىمغۇ 



دىگىنىمچه ئىسهدەپ يىغلىغاندىن كېيىن ئۆزۈمنى ! ... دوستۇم 

 . بېسىۋااللىدىم سهل

 

 چىمهنلهر قاقاسلىققا ئايالندى ، دوستۇم ، يۈرەك پارەم ---

تۇپراققا ئايالندى دوستۇم ، مهن بالىسىغا قارىيالمىغان ئهسكى 

يۈرەكلىرىم ... ! ماشىنا بېسىۋەتتى باالمنى  ئانا ، كۆز ئالدىمدىال

... لهخته بولۇپ كهتتى  چىدىمىدىم ، يۈرەكلىرىم... تۈگىدى 

 . ئۇنىڭ ئاۋازلىرى پۈتۈپ كهتكهن بولۇپ ، ناھايىتى زەئىپ ئىدى

يىغىدىن كېيىن كۆزلىرىنى چىڭ يۇمۇپ بىر پهس ئارام 

. لهپپىدە ئېچىپ ماڭا قارىدى  ئالغاندىن كېيىن كۆزلىرىنى

ياش  قارىسامال يهنه. ۇنىڭ كۆزلىرىگه قارىيالمىدىم مهن ئ

ئۇنىڭ ئورۇقالپ كهتكهن قوللىرىنى ئالقانلىرىمغا . تۆكهتتىم 

بېشىنى ئاستا خهدىچه تهرەپكه بۇرىدى  ئۇ. ئېلىپ سىلىدىم 

  : ھهم بوش ئاۋازدا

 

سائادەت ئايالم بىلهن بالىنى ئاشخانىغا  خهدىچه ، سهن ---

  . دىدى --- تېزراق كىرگىن.. .ئهپچىقىپ قويۇپ كىرە 

بۈدۈر چاچ ، يۇمۇالق يۈز ، . مهن شۇندىال ئۇنىڭ قىزىغا قارىدىم 

يائالال ... كىرپىكلىرى تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان  ئاق سۈزۈك بوتا كۆز

... تاتلىق بىر قىز  چىمهننىڭ تېرىسىنى چاپالاپ قويغاندەكال

نىڭ يۈزلىرى شالتاق ، كىيىملىرى كىرلىشىپ قالغان قىزچاق

قىزچاققا قاراپ . يېرىدىن مۇڭ تۆكۈلۈپ تۇراتتى  ، ھهممه



تۇرۇپ ئۇنى قولۇمغا  ئورنۇمدىن. يۈرۈگۈم ۋىژژىدە ئېچىشتى 

  . ئېلىپ كۆتۈرۈپ مهڭزىگه يېنىڭ سۆيدۈم

 

، ئاپىڭىز بىلهن بولۇپ كېتىپ ، سىزگه  جېنىم قىزىم ---

 .  دىدىم يىغالپ--- قارىماپتىمهن 

 

هن چىمهن بىلهن بىردەم مۇڭدىشىپ ئهكهل بالىنى ، س ---

 ---ئهپچىقىپ قويۇپال كىرەي ،  تۇرغىن ، مهن بۇالرنى ئاشخانىغا

 . دىدى خهدىچه دىلنىگارنى قولۇمدىن ئېلىپ

 

چولپان ، مېنى يۆلىگىنه ، بىردەم ئولتۇرۇپ سهن بىلهن  ---

ماڭا ئورۇق قوللىرىنى سوزۇپ ،   دىدى چىمهن--- مۇڭدىشاي ، 

كۆتۈردۈم ،  هكچى بولۇپ ، قولتۇقىدىن قۇچاقالپمهن ئۇنى يۆلىم

ئۇنىڭ ئارقىسىغا مامۇق . توۋا ، ئۇ پاختىدەك يهڭگىل ئىدى 

  . قويدۇم ياستۇقنى يۆلهپ

 

چولپان ، سهن بالىلىق بولمىغىنىڭ بىلهن ، بالىغا  ---

ئۇ تۇيۇقسىز شۇنداق سوراپ قالدى ھهم مېنىڭ  ئامراققۇ ؟

شۇ دەمدە . قارىدى  ق بىلهنكۆزۈمگه ئاجايىپ بىر تهڭقىسلى

ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن يهنه بىر خىل ئۈمىد ۋە ئۆتۈنۈش 

  . جىلۋىلهندى

 



شۇنداق ، بهلكىم مهن بالىغا بهك ئامراقلىقىمدىن  ---

ئاشىق بولماڭ  >> خۇددى... بواللمايۋاتامدىمهنكى  بالىلىق

 << قىلماڭ گىرىپتار بوالرسىز جۇدا بوالرسىز ، ئۆچلۈك

كىچىكىمدىن  هن بالىغا ئامراقلىقىمدىندىگهندەك ، م

قولۇمدىن   بالىلىرىنى  مهھهللىمىزدىكى قوشنىالرنىڭ

نىمه ئۈچۈنكى مهن نىمىگه . بېرەتتىم  چۈشۈرمهي بېقىپ

نىمىگه ئۆچ  ئامراق بولسام شۇ نهرسىلىرىمدىن مهھرۇم بولۇپ ،

بولسام شۇ نهرسىلهر ماڭا ماڭدامدا پۇتلىشىپ قوغلىشىپال 

تۇنجى باالم بولسىمۇ ، ھازىر تۆت ياشقا كىرەتتى ،  ... يۈرىيدىغۇ

  . قاراپ  دىدىم ئۇنىڭ نۇرسىز كۆزلىرىگه--- 

 

 . ئۇ يهنه بىردەم جىمىپ كهتتى

 

 ---سوراپ قالدىڭغۇ ؟  چىمهن ھهجهپ بۇنداق سۇئال ---

دىدىم ، ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى سۆزىنى دىيهلمهيۋاتقانلىقىنى 

 - كهندىن كېيىن ، ئۈزۈپ ئۇ ئۇلۇغ كىچىك تىنىۋەت سېزىپ ،

  : ئۈزۈپ تۇرۇپ

 

مېنىڭ ! ... مهن ساقىيالمايدىغان ئوخشايمهن  چولپان ، ---

مېنىڭمۇ بۇ . بولدى  يىتىملىكىم قىزىمغا مىراس قالىدىغان

پهقهت ئاشۇ قىزىمغا . دۇنياغا تارتىشقۇدەك يېرىم قالمىدى 

وقكهن ئهمما ئالالھدىن كهلسه ئامال ي. قىيالمايۋاتىمهن  پهقهت



شۇڭا ، . ئاللىقاچان خهۋەر كېلىپ بولدى  ، ماڭا ئهزرائىلدىن

قالسا ساڭا  مهن مۇشۇ قىزىمنى ئاۋال ئالالھقا ، ئاندىن

ئهمما سهن نىمه دەيسهن ، بۇنى . تاپشۇرسام خاتىرجهم بوالتتىم 

چىمهن قوللىرىمنى چىڭ قىسىپ مېنىڭ  --- بىلمهيمهن

ئۆزۈمنى  هنم. كۆزلىرىمگه ئىلتىجا بىلهن قارىدى 

 . تۇتالماستىن ئۇنىڭ قۇچىغىغا بېشىمنى قويۇپ يىغلىۋەتتىم

 

 

ئۇنداق دېمه ئاداش ،ئالالھتىن كېسىلىڭگه شىپالىق  ---

بىلهن بىلله قوشۇپ ، بىر  تىلهيلى ئاداش ، مهن سېنى قىزىڭ

مهزگىل باقاي ، ياخشى بولۇپ كېتىسهن ، قىزىڭنى ئۆزۈڭ 

 ... قاتارغا قوشىسهن بېقىپ

 

  : انسىز قوللىرى بىلهن چاچلىرىمنى سىالپ تۇرۇپئۇ ج

 

ساڭا خهدىچه دىمىدىمۇ ؟ مېنىڭ ۋاختىم ئاز قالدى ، سهن  ---

ماڭا . ، ئهمدى بۇ رىياللىقنى قوبۇل قىاليلى  كۆڭلۈمنى ياسىما

دىگىن ، مهن  قارا ، سهن يىغلىماي ماڭا راست گېپىڭنى

لگۈرەلمهي قىزىمنى بالدۇرراق بىرسىگه تاپشۇرىۋالمىسام ئۈ

  .  دىدى--- كېتىدۇ ،  كۆزۈم ئوچۇق

 

بهك  مهن... مهن ئۇنىڭ بۇ ئازاپلىق مۇڭلىرىغا نىمه دەرمهن 



ئۆلۈم ئالدىدىكى دوستۇم شۇنداق باتۇرلۇق . ئاجىز ئىكهنمهن 

  .... بىلهن سۆزلهۋاتسا

 

چولپان ، سهن بۇنداق يىغلىساڭ قانداق بولىدۇ ،  ---

 --- تهسهللى بهرگىن ، چىمهنگه  غهيرەتلىكرەك بولۇپ

  . خهدىچهنىڭ يىغا ئارالش ئاۋازى مېنى يىغىدىن توختاتتى

 

چولپان ، چىمهننىڭ بۇ تهكلىپىگه ئوبدانراق ئويلىنىپ  ---

يولدىشىڭ بىلهن مهسلىههتلىشىپ ئاندىن  جاۋاپ بهرگىن ،

سهنال ئانا  قارار چىقارساڭمۇ بولىدۇ ، ئهمما دىلنىگارغا

هس ، بىز ھهمىمىز خاتىرجهم بوالتتۇق ، بواللىساڭ چىمهنال ئهم

ئۇنىڭ كۆزلىرىدىمۇ رەت قىلغىلى . خهدىچه   دىدى--- 

  . بولمايدىغان بىر ئۆتۈنۈش بار ئىدى

 

ئاداش ، دىلنىگارنىڭ ئىككىنچى تهغدىرى ، خۇشتارنىڭ  ---

نهۋرە ئاچىسىغا بېرىش ، ئۇ ئايلىمىزنىڭمۇ  ھىلى سهن كۆرگهن

سۆزلهرنى دىگهن   چىمهننىڭ بۇ--- ئۈچ قىزى بار دىگىنه ؟ 

ئاھاڭىدىن قىزىنى ئۇ ھهدىسىگه قالدۇرغۇسى يوقلىقى 

  . تۇراتتى ئىپادىلىنىپ

 

. مهن ھالسىز ياتقان دوستۇمنىڭ نۇرسىز كۆزلىرىگه قارىدىم 

كۆزلىرىدە ھاياتنىڭ ئاخىرقى نۇرلىرى سۇس پىلدىرالپ  ئۇنىڭ



شۇ تاپتا . بىشارەت بېرىۋاتاتتى  ، يۈرەكلىرىمگه جۇدالىقتىن

 ھايات بىلهن خوشلىشىۋاتقان بىر بهختسىز دوستۇم ،

. ھاياتىدىكى ئهڭ ئاخىرقى تهلىپىنى مهندىن كۈتىۋاتاتتى 

 ، << ئويلىنىپ باقاي >> بىچارە مۇشۇ دەقىقىنىڭ ئۆزىدە بۇ

دىگهندەك مۈجىمهل جاۋاپتىن كۆرە ،  << مهسلىههتلىشهي >>

ياشلىرىمنىڭ  كۆزئۇنىڭ بهختسىزلىكى ئۈچۈن تۆكىلىۋاتقان 

 ھۆرمىتى ، ئۇنىڭ ماڭا بولغان ئىشهنچىسى بهدىلى - ھهققى 

ۋىژدانىم ، ئىمانىم ھهم ئوتتهك يۈرىكىم بار بىر ئايال  ئۈچۈنال ،

، جاۋاپ بېرىشىمنى  بولۇش ساالھىتىم بىلهن كهسكىن

  . بۇيرىدى

 

ئانا ۋە  چىمهن ، بىر بالىنىڭ تۇغۇلۇشى ئالالھنىڭ ---

 ئۈزمىگهنلىكىنىڭ ھهم ئۇالرغا بولغان مىللهتتىن ئۇمىد

باال يهنه ئۆز نۆۋىتىدە . يارقىن بهلگىسى  قىزغىن سۆيگۈسىنىڭ

قولىدىكى ئامانىتى ، ئالالھ   ئانىالر-ۋەتهن ، مىللهتنىڭ ئاتا 

ماڭا  خۇشتار ئىككىڭالرنىڭ قولىدىكى بۇ ئامانهتنى بىردىنال

ئۆز . ى نېسىپ قىلسا ، سهن قولۇڭدىكى بۇ بىباھا ئامانهتن

تاپشۇرماقچى بولۇۋاتساڭ ، مهن بۇ گۈزەل ،  قولۇڭ بىلهن ماڭا

تهڭرىنىڭ ماڭا  سۆيۈملۈك ھهم قىممهتلىك ئامانىتىڭنى ،

قىلغان چهكسىز شاپائىتى ، سېنىڭدىن ماڭا قالغان تهۋەررۈك 

ئالالھ يىتىمنىڭ .خوشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىمهن  دەپ

 قىلسا مهن قىزىڭنى ئىگىسى مهن دەپتىكهم ، ئالالھ نېسىپ



قاتارغا  << قاناتلققا قاقتۇرماي ، تۇمشۇقلۇققا چوقتۇرماي >>

 مهن شۇنداق دەپ ئۇنىڭ ئورۇق --- قوشۇشقا ۋەدە بېرەي ، 

  . ئالقىنىمغا ئالدىم قوللىرىنى يهنه

ئۇنىڭ چىرايى خۇددى تاش ھهيكهللهرنىڭكىدەك ئاپپاق 

هنلىك ئارالش نۇرسىز كۆزلىرىدە رازىم. كهتكهن ئىدى  ئاقىرىپ

  : ناھايىتى زورۇقۇپ تۇرۇپ سۇس تهبهسسۈم جىلۋىلهندى ، ئۇ

 

 يۇمشاق ، مهن ساڭا ئىشىنهتتىم ، چۈنكى سېنىڭ باغرىڭ ---

مهن شۇڭا ئاخىرقى ئۈمىدىمنى ساڭا ... سهن بهك مېهرىبان 

ئاداش سهندىنيهنه ... ئالالھ رەھمهت قىلسۇن  ساڭا... باغلىغان 

بىر ئائىلىدە  ن ئىمان ئېتىقادلىقبىر ئۆتۈنىدىغىنىم مه

ئانامدىن كىچىك ئايرىلىپ -تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئهمما ئاتا

،كېيىن مهكتهپنىڭال تهربىيىسىدە قېلىپ ھهممىنى  قالغاچقا

ياخشى كۈنلهرنى نىسىپ  ئالالھ ماڭا. ئۇنتۇپ كېيىپتىمهن 

 قىلسا ئالالھقا شۈكۇر قىلماي ، ئالالھنى سېغىنماي مۇشۇ دۇنيا

ن ئۈچۈنال ئىشلهپتىمهن ،ئالدىراپتىمهن ،غهم يهپتىمهن ، ئۇ ئۈچۈ

تهييارلىقىنى قىلماپتىمهن ، ئۆزۈمنى بۇ دۇنيادىن  دۇنيانىڭ

پىنسىيىگه چىققاندا ، بېشىمغا  بۇنچه بالدۇر كهتمهسمهن ،

ئالالھ . ياغلىق چىگىپ ،جاينامازغا چىقىمهن دەپ ئويالپتىمهن

مانا ئهمدى !لىماپتىمهن ماڭا شۇڭقىچه ئۆمۈر بېرەمۇ دەپ ئوي

ئالالھنىڭ ... قورقىۋاتىمهنكى  ئۆلۈمدىن شۇنداق

تهييارلىقىم يوق ،  پهقهت... بارارمهن ؟پهقهت  قانداقمۇ  ئالدىغا



تهربىيلىگىن بولمىسا ئالالھقا ... چولپان قىزىمنى ئىمانلىق 

بولغاندا چوقۇم ئىمانى بار بىر   چوڭ. بېرەلمهيمىز  قاۋاپ

سىلهرمۇ تهييارلىنىڭالر ،   دوستلۇرۇم...گىنبهر مۇسۇلمانغا

 ...قىلىسىلهر ؟ قانداق... مهندەك تۇيۇقسىز كهلسه 

  . ئۇنىڭ ئاۋازى بارغانچه پهسلهپ كهتتى

 

 دىدىم ئۇنىڭ --- ... قىلماي ئارام ئال  چىمهن ، گهپ ---

 . تهشۋىشلىنىپ بارغانچه ھالسىزلىنىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن

 

 ... مېنى تۈز ياتقۇزۇپ قويۇڭالر... هم مهن ئهمدى خاتىرج ---

 ئۇ شىۋىرالپ سۆزلهۋېتىپ ئۇيقۇغا --- بهك چارچاپ كهتتىم 

  . كهتتى

 

. ئىككىمىز چىمهنگه قاراپ قېتىپ ئولتۇراتتۇق  خهدىچه

 چىۋە - سۇبات مىۋە  ئىشىك ئاستا ئېچىلىپ دىلشات بىلهن

 هكۆزلىرىمگ. مهن داڭ قېتىپ تۇرۇپ قالدىم . كۆتۈرۈپ كىردى 

ئىشهنمىگهندەك ، بىر ھازا خىيالىي تۇيغۇنىڭ ئالدىشى بولسا 

بولغاندەك ، خهدىچهنىڭ يولدىشى ھهم  كېرەك ، دىگهن ئويدا

ئولتۇرۇپ  ساۋاقدىشىم دىلشاتقىمۇ ساالم قىلماي داڭ قېتىپ

 . قاپتىمهن

 

ئاۋازدا   دىلشاتنىڭ بوش--- چولپان سهن قاچان كهلدىڭ ؟  ---



  : ن ، ئۆزۈمگه كېلىپ بوشقىناسورىغان سۇئالىدىن كېيى

 

 .  دىدىم--- سائهتتهك بولدى  ئىككى ---

 

دىلشاتنىڭ  --- سۇباتتىن ئهھۋال سورىمايسهنغۇ ؟ ---

قهستهن چىشىمغا تېگىۋاتقىنىغا خهدىچهنىڭ ئاچچىقى كهلدى 

  : بولغاي

 

 دىدى تېرىككهن ئاھاڭ ---ھېلى تاالغا چىققاندا سورىۋاله  ---

  . بىلهن

 

پان يۈرە ، بىزنى خۇشتارنىڭ ھهدىسى ئىزدەپ چول ---

چىمهن بىردەم ئۇخلىسۇن ماۋۇ  قالمىسۇن چىقىپ باقايلى ،

  .  دىدى--- يىگىتلهر بولغاندىكىن 

 

ئورۇنالشتۇرىشىدىن ئالهمچه خوش بولۇپ كهتتىم  خهدىچهنىڭ بۇ

 . ماڭدىم ، ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئالدىراپ سىرتقا

 

ى دىيىشنى ئۇنتۇپتىمهن ھېلى سۇباتنىڭ كهلگهنلىكىن ---

تۇيۇقسىز بولغان كۆڭۈلسىزلىكلهردىن ئېلىشىپ  ئاداش بۇ

ئۇچرىغان ھېلىقى يارى  چىمهنگه ئىچكىردە. قااليال دىدىم 

دىگهن باال سۇباتنىڭ ھهدىسىنىڭ ئوغلى ئىكهن ، ھهدىسى 



دەردىدە ئاغرىپ قاپتۇ ، شۇڭا سۇبات يېزنىسى بىلهن  ئوغلىنىڭ

بىلگهندىن كېيىن يېزنىسىنى  هھۋالنىبىرگه كهپتۇ ، ئۇ بۇ ئ

بىلله  بالىسى بىلهن يولغا سېلىۋېتىپ ، تۈنۈگۈندىن بىز بىلهن

  .  دىدى خهدىچه چۈشهندۈرۈپ--- 

 

ئولتۇرايلى ، بېشىم قېيىۋاتىدۇ ،  خهدىچه ، ئاۋۇ ئورۇندۇقتا ---

  .  دىدىم خهدىچهنىڭ بېلىكىنى تۇتۇۋېلىپ تۇرۇپ--- 

 

 ئۆزۈمچه شۇنداق بىر يىغا كهلدىكى ، ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ ،  

تۇتالماستىن ، ئالقانلىرىم بىلهن يۈزۈمنى توسۇپ  ئۆزۈمنى

يىغلىۋېتىشىمنى ئالدىن  خهدىچه مېنىڭ. يىغالپ كهتتىم 

 شۇ تاپتا ماڭا. بىلگهندەك ، چاچلىرىمنى سىالپ ئولتۇردى 

ھاياتنىڭ ھىچقانداق مهنىسى قالمىغاندەك ، ھهممه 

بىلهن تهڭ تۈگىگهندەك  رمانالر چىمهنخوشاللىقالر ، ئا

ۋاپادار ،  توۋا ، شۇنچه باتۇر ، شۇنچه خۇش ئاۋاز ، مهرد ،. تۇيۇلدى 

ناھايىتى تاتلىق شېئىرالرنى يازغان چىمهن بىردەمدە ، ئۇ 

ئارلىقتا قانچىلىك ... تهييارلىقىغا چۈشۈپتۇ دىسه  دۇنيانىڭ

كهن تىزلىرىمغا تهك ۋاقىت ئۆتتىكىن تاڭ بىلمىدىم ،

كىچىككىنه قولنىڭ غىدىقلىشىدىن ئالقانلىرىمنى يۈزۈمدىن 

ئالدىمدا بۈدۈر چاچلىق دىلنىگار ماڭا قاراپ  . ئاجراتتىم

 . غهمسىز كۈلۈپ تۇراتتى

 



 دىلنىگارنىڭ بۇ چاقىرىشى بىلهن تهڭ پۈتۈن ---... ئاپاش  ---

سۇسىز ، قۇرۇپ قاالي دىگهن  ۋۇجۇدۇم زىلزىلىگه كهلدى ،

مۇھهببهتكه  شىپالىق يامغۇر ياغقاندەك ، چهكسىزقهلبىمگه ، 

تولۇپ ، ئازاپلىق ياشالر تۆكۈلىۋاتقان كۆزلىرىمدە ئۈمىدنىڭ 

 . ئۇچقۇندىدى شولىسى

 

  ... خهدىچه ئاڭلىدىڭمۇ ؟ ئۇ مېنى ئاپا دەۋاتىدۇ ---

 

بىز بۈگۈندىن ... كېلىڭ قىزىم ، مهن سىزنىڭ ئاپىڭىز  ---

 يۆلهك بولىمىز ، قهلبىمىزدىكى -بىرىمىزگه يار  - باشالپ بىر

 - ئېتىزلىرىمىزغا ئانا  مۇھهببهتسىز قۇرۇپ قاغجىراپ كهتكهن

 بالىلىقتىن ئىبارەت ئۇلۇغ مۇھهببهتنىڭ ئۇرۇقىنى چېچىپ

مېنىڭ ...  پورەك گۈللهرنى ئېچىلدۈرىمىز -ئۈندۈرىمىز ، پورەك 

قهلبىم سىز باالمنىڭ مۇھهببىتىدىن  قاقشال بولۇپ كهتكهن

ئاتا بولۇشقا  مهن سىزگه ئهڭ الياقهتلىك ئانا ھهم... چىدۇ سۇ ئى

يۈرەكلىرىم شۇنداق شىۋىراليتتى ، قوللىرىم . تىرىشىمهن 

بهخىتسىز دوستۇمنىڭ يالدامىسى ،  تىترەيتتى ،

باغرىمغا  ئىلتىپاتى بولغان دىلنىگارنى كۆتۈرۈپ ،  ئالالھنىڭ

استىنال قىزچاقمۇ مهندىن قىلچه يېتىرقىم. مهھكهم باستىم 

  . مۈرەمگه بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ قالدى بوينۇمغا ئېسىلىپ

 

ئالىجاناپلىق ھهم بهك  چولپان ، بۈگۈن سهن ئاجايىپ بىر ---



 باتۇرلىق بىلهن چىمهننىڭ بۇ تهكلىۋىنى قوبۇل قىلدىڭ ،

يولدىشىڭ نىمه دەر ؟ تۇرمۇشىڭغا تهسىر يېتهرمۇ ؟ بولسىغۇ بۇ 

الالھنىڭ رەھمى كېلىپ ، سىلىغىنىڭغا ئ قىزنىڭ بېشىنى

دىدى  --- ساڭا يهنه بىر باال بېرىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس ،

  . خهدىچه تهشۋىشلىك ئاھاڭدا

 

دىمىگهن بولساڭ مهنمۇ  خهدىچه ، سهن بۇ ئهندىشىلىرىڭنى ---

 ھازىرقى روھىي ھالىتىمنى ساڭا دەپ سېنىڭ كۆڭلۈڭنى غهش

 ، ئايالالرنىڭ ئاداش مهن كۆپ تىرىشتىم. قىلماقچى ئهمهستىم 

بارلىق ۋاپادارلىقىم بىلهن ياخشى ئايال  قولىدىن كېلىدىغان

جېنىم خهدىچه  . بولۇشقا تىرىشتىم ، ئهمما قامالشتۇرالمىدىم

، مهن مۇشۇ يهتته يىللىق تۇرمۇش تهجرىبىلىرىمدىن شۇنى 

، مۇھهببهت ئهسلى يۈكسهكلىك ، قۇدرەتلىك ،  ھېس قىلدىمكى

. ئىجاتچىسى ئىكهن  ىلهتلهرنىڭيېقىملىق ۋە يارقىن پهز

مۇھهببهتسىز ئائىله قۇم ئۈستىگه سېلىنغان ئۆيدەك ئۆمرى 

 . بولىدىكهن قىسقا

 

  نىمه دىمهكچى سهن ؟ ---

 

 . ئاجرىشىمهن ---

 

  ئاخىرقى قارارىڭمۇ ؟ ئۇ ---



 

شۇنداق ئاداش ، يهتته يىلدىن بېرى قهلبىمنى ئۆرتهۋاتقان  ---

تا كۈلكىلىرىم ، سۈكۈتلىرىم ساخ قاڭسىق ئازاپلىرىمنى ،

جىسمىم ،  ئاددىسى ئۆزۈمنى روھىم بىلهن. بىلهن يوشۇردۇم 

ۋىژدان بىلهن ئهخالق يهنه سۇبات بىلهن مۇراد ئوتتۇرىسىدا تهڭ 

يۈرەكلىرىم . يۈرۈپ بهك چارچاپ كهتتىم  قىسلىقتا

مهن ئابروي  مۇھهببهتسىز تۇرمۇشتا تىتىلىپ كېتىۋاتسىمۇ ،

نىۋى ئهخالق مىزانىدا چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن ، قوغلىشىپ ، ئهنئه

ئويلىسام ، ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئون . ياشىدىم  يالغان كۈلۈپ

. ئويالپتىمهن  يىلدىن بۇيان مهن ئۆزۈمنى ناھايىتى ئاز

ئاپامنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمى مېنىڭ تهغدىرىمنى پۈتۈنلهي 

دادامنىڭ مېڭىسىگه قان چۈشۈپ پالهچ بولۇپ  . ئۆزگهرتىۋەتتى

ئوقۇۋاتقان سىڭلىم ،  پ قېلىشى ، تېخى ئالى مهكتهپتهيېتى

تهڭال يىگىت بولۇپ قالغان ئىككى ئىنىمنىڭ كېيىنكى 

ئانامنىڭ جان ئۈزۈش . مېنىڭ زىممهمگه چۈشتى  ئىشلىرى

ئۇكىلىرىڭغا مېنىڭ  قىزىم سهن ئهمدى >> ئالدىدىكى

 دىگهن ۋەسىيىتى مېنى ئۆزۈمنى << ئورنۇمدا ئانا بول

ۇباتنىڭ ئانىسىنىڭ قارشىلىقلىرىغا بويۇن ئۇنتۇشقا ، س

ئارقىدىن يازغان خهتلىرىگه  - ئېگىشكه ، رەھىمهنىڭ ئارقا

 مهردلهرچه جاۋاپ يېزىپ سۇباتنى يېتىم قالدۇرۇپ ، گۈزەل

ئارمانالر چىن ئهقىدە بىلهن ئۆتكهن تۆت يىللىق 

قولۇم ، ئۆز مهيلىم  مۇھهببىتىمنى ھالقىلىق پهيتته ئۆز



يۈرۈگۈمنىڭ ئهڭ . ۆلتۈرۈشكه مهجبۇر بولدۇم بىلهن بوغۇپ ئ

قاتالملىرىدىن ئاجايىپ ئىشتىياقىم بىلهن سۆيگهن  چوڭقۇر

يىغالپ تۇرۇپ ئۆتۈنۈپ  ھهم سۆيۈلگهن يىگىتىمنى ، رەھىمهگه

 مهن. ئاز كۈندىن كېيىن داداممۇ ئۆلۈپ كهتتى . بهردىم 

ئۇكىلىرىمغا ھهم ئاتا ھهم ئانا بولۇش ئۈچۈن مېنى ياخشى 

مهن ناھايىتى نادان  . رىدىغان ئاشۇ ئهرگه تهگدىمكۆ

 نىكاھ ئىسسىقلىق بېرىدۇ >> مهن چوڭالرنىڭ. ئىكهنمهن 

ئۇ ئوقۇمىغان ھهم . دىگهن سۆزىگه ئىشىنىپ قاپتىمهن  <<

ئهر بولسىال ھىساپ قىلىدىغان  مۇھهببهتلىشىپ باقمىغان

ن تويدى مهن. ئايالالرغا قارىتا ئېيتىلغان سۆز بولسا كېرەك 

كېيىن ئۆزۈمنىڭ ھاياتىمدا ئورنىغا كهلمهيدىغان چوڭ 

بىلگىنىمدە ، جاھان قازاننى دۈم  خاتالىق ئۆتكۈزگهنلىكىمنى

مهن يهنه  ئهمما. كۆمتۈرۈپ قويغاندەك قاراڭغۇ كۆرۈنۈپ كهتتى 

لېۋىمنى چىشلهپ تهغدىرىمگه تهن بېرىپ ، ۋاپادار ئايال ھهم 

ئهمما ، مۇراد . م بولۇش ئۈچۈن كۆپ تىرىشتى ياخشى كېلىن

قېرىشقاندەك ھهر بىر  . مېنىڭ دىگهن يېرىمدىن چىقالمىدى

. قهدىمىدە مېنى يىراقالشتۇرىدىغان ئىشالرنى قىلدى 

ھهر قېتىم كۆڭلۈم ئاغرىنغاندا سۇباتنى ئېسىمگه  ئۇنىڭدىن

تويىنى قىلىپ   ئايدا سىڭلىمنىڭ- 5بۇ يىل . ئالدىم 

ئهگهر مۇشۇ جهرياندا . لدى زىممهمدىكى يۈكلهرمۇ ئورۇندىلىپ بو

ماڭا ھهمدەمدە بولۇپ ، ئىنىلىرىمغا ئاتامنىڭ ئورنىدا  مۇراد

مهنمۇ يۈرىكى گۆش ئادەم  مۇئامىله قىلغان بولسا ئىدى ،



 . بولغاندىكىن ئۇنىڭغا ۋىژدانىم بىلهن مۇئامىله قىالر ئىدىم

 تۇرساق ، بىر ئۆمۈر مۇرادنىڭ << ئۆشكه يېغى >> بىز ئايالالر

ارلىقىغا جاۋاپ قايتۇرۇش ئۈچۈن قۇربان بېرىشكه رازى ۋاپاد

ئۇنداق قىلغۇچىلىكى يوق ،  ئهپسۇس ، ئۇنىڭ. ئىدىم 

 ئۇ. شهخسىيهتچى ، ئابرويپهرەس ، كۆڭلى قارا ئهبلهخ چىقتى 

ئهركهك بولسا مېنىڭ قهلبىمدىكى ئورنىنى ئۆزى ئىگىلىشى 

ۇباتنى قهدەمدە شۇنچه يىراقتىكى س ئهمما ، ھهر. كېرەك ئىدى 

 . تىلغا ئېلىپ ، قهلبىمدىكى جاراھېتىمنى قاناتتى

مهن قانداقمۇ ئۆز . بارغانسېرى نهزىرىمدىن چۈشۈپ كهتتى 

ئۆزۈم كۆزگه ئىلمايدىغان ئهرگه  نهزىرىمدىن چۈشۈپ كهتكهن

  ئىچىپ ،-ئايال بوالاليمهن ؟ مهن ئادەتتىكى يهپ 

 بولمىسام ، كىيىنىشنىال ئوياليدىغان ساپاسى تۆۋەن ئايالالردىن

ئارمانلىرىم ، كهلگۈسىگه بولغان نۇرغۇن  قهلبىمدە ئوتتهك

ئۇقۇمۇشلۇق ئايال  ئۈمىدلىرىم قهلبىمدە يېلىنجىۋاتقان بىر

تۇرۇپ ، ماڭا يول باشاليدىغان يهرلهردە ماڭا ئىتائهت قىلىدىغان 

مېنى ھۆرمهتلهيدىغان چاغالردا ماڭا ئازار بېرىدىغان ئۇنداق  ،

بوالرمهن ؟ بۇ ئۆزۈمنى دەپسهندە قىلغىنىم  ئايالئهرگه قانداقمۇ 

؟ مهن ئۇنىڭ  ، ئۆز قىممىتىمنى يهرگه ئۇرغۇنۇم ئهمهسمۇ

باشقىالر تهلپۈنىدىغان ، دوستلىرىم ھهۋەس قىلىدىغان ھوقۇقى 

يۇقۇرى مائاش ، ئاجايىپ بېزەلگهن داچىسى ئۈچۈن ،  ئۈچۈن ،

 مېنى چهكمهيدىغان ، ئۇنىڭ قىمار ئوينىمايدىغان ، نېشه

 ئۇرمايدىغان ، ئاشنا ئوينىمايدىغان ئېسىل پهزىلهتلىرى ئۈچۈن ،



 بىرىمىزنى سىز دەپ ھۆرمهتلىشىدىغان -جىمجىت ئائىلهم بىر 

 نىمه قىلىشىمنى باشقۇرمايدىغان ، ، مېنىڭ نهدە تۇرۇشۇمنى

چىشلهپ  مىجهزلىرى ئۈچۈن لېۋىمنى << كهيفاڭ >>

 قاتارىدىن چۈشۈپ باشلىق ئېرى بار ئېسىل سۈپهت ئايالالر

نومۇسسىزالرچه ئۆزۈمنى ئالداپ ئۆزۈم  قالماسلىق ئۈچۈن ،

چىقىپ  ياخشى كۆرمىگهن ئهرنىڭ قوينىدا يېتىپ ، روھىي

 -ئۇرۇق ! كهتكهن ئادەمدەك خورلىنىۋېرەمدىمهن ؟ 

 ئابروينى دەپ سۈكۈت -يۈز  تۇققالىرىمنىڭ قارشىلىقى ،

 ڭ چىرىقى ئۆزىگهقىلىۋېرەمدىمهن ؟ ئويلىسام ھهممه ئادەمنى

مېنىڭچه ئۆزى . يانىدىكهن ، قازىنى ئۆز ئۆيىدە قاينايدىكهن 

بىلهن بىر ئۆيدە ياشاشمۇ  ياخشى كۆرمهيدىغان ئادەم

      ... ئهخالقسىزلىق

كېچه قانچه ئۇزۇن  >> دىگهنلىرىڭ ھهق ئاداش ،

دىگهن گهپ بار ، بىر  << بولسا ، چۈشمۇ شۇنچه كۆپ بولىدۇ

بولۇپ  غان ئىكهنسهن ، تېزراق بىر تهرەپقارارغا كېلىپ بول

كهت ، بۈگۈن چىمهنگه قاراپ ھاياتنىڭ قانچىلىك قىممهتلىك 

ئادەم ئاۋال . چوڭقۇر ھېس قىلدىم  ھهم چهكلىكلىگىنى

كېرەككهن ،  ئۆزىنى ئۆزى سۆيۈشى ، ئۆزىنى ئۆزى قهدىرلىشى

شۇندىال باشقىالرمۇ سېنى سۆيىدىكهن ، ھهم قهدرىڭگه 

يىلدىن بېرى سهن كۆپ پۇچۇالندىڭ ،  نهچچه. يېتىدىكهن 

 قېرىنداشلىرىىڭ ئۈچۈن ياشىدىڭ ، ئهمدى ھهممىسىنىڭ

سېنىڭ تۇرمۇش جهھهتتىكى . چىرىقى ئۆزىگه يورۇيدۇ 



كېيىنچه . بېرەلمهيدۇ  ئازاپلىرىڭغا ھىچكىم ئورتاقلىشىپ

  دىدى خهدىچه ماڭا--- سېنى ئۈرۈمچىگه ئهكىلىۋاالرمىز ، 

  . تهسهللى بېرىپ

 

ئاداش كىشىلهرنىڭ نهزىرىدىكى بهخت تۇرمۇشتىكى  ---

 ئايالالر ئوتتۇرىسىدىكى -ئائىلىسىگه ، ئهر  خاتىرجهم

ھهتتا ئېرىدىن  . مۇناسىۋەتكىال قارىتىلىپ قېلىۋاتىدۇ

بولۇپ  << بهختسىز >> ئاجرىشىپ كهتكهنلهرنى ئاساسهن

، مېنىڭچه بۇ تۇرمۇشتىكى مهغلۇبىيهت. دەپ ئاتاۋاتىدۇ  قالدى

مانا مهن ھازىرقى ئهرنىڭ  ھهرگىزمۇ بهختسىزلىك ئهمهس ،

 قولىدىكى ھالىمدىن ئاجرىشىپ كهتسهم يالغۇز ياشاشنى ئۆزۈم

مېنىڭچه بهخت دىگهن ئادەمنىڭ . ئۈچۈن بهخت دەپ قارايمهن 

سۇ ئىچكهن ئىشالرنى قىلىپ  كۆڭلى خوش بولغان ، كۆڭلى

 ن مهننهچچه ۋاقىتتىن بۇيا. ئۆزىگه خوشاللىق تېپىش 

كۆڭۈلسىز تۇرمۇشىمدىن قۇتۇلسام ، خىيالىمدا سۇبات بىلهن 

. ھهمرا بولىدۇ دەپ ئوياليتتىم  رىياللىقىمدا قهلىمىم ماڭا

چۈشۈنۈپ  چۈنكى مهن يالغۇز ئهمهس قهلبىمدە ئۆزۈم تالالپ ،

مېنىڭچه ئهڭ چوڭ ئازاپ ، كۆڭلىدە چىن . سۆيگهن ئادىمىم بار 

لىق ، ئۆزىنىمۇ ئادىمى بولماس دىلىدىن سۆيگهن

بىر  سۆيدۈرەلمهسلىك ، تهڭرىنىڭ شاپائىتى بىلهن ماڭا يهنه

ئايالالر ئۈچۈن ئانا بولۇشمۇ كىچىك . مهسئۇلىيهت ئارتىلدى 

ھهيرانمهن باشقىالر ھىچقانداق قۇربان  بهخت ئهمهس ، مهن



ناھايىتى تهسته ، كۆپ  بهرمهيال ئېرىشىدىغان نېسىۋىلهرگه مهن

ئالىي مهكتهپ . ېرىشىمهن ئهجىرلهردىن كېيىن ئ

بىرىنچى قېتىملىق نهتىجهمنى باشقىالرغا  ئىمتىهانىدىنمۇ

نهتىجهمگه باشقا بىرسى  ئالماشتۇرىۋەتكهنلىكى ئۈچۈن ، مېنىڭ

 ئالىي مهكتهپكه كېتىپ ، مهن مايتاغ تارىخىدىكى تۇنجى

قېتىملىق قايتا ئوقۇپ ئالىي مهكتهپكه ئىمتىهان بهرگهن 

شۇ چاغالردا خىزمهتكه  . ان ئىدىمئۇقۇغۇچى بولۇپ قالغ

 ئورۇنلىشىشمۇ ناھايىتى ئاسان ئىدى ، شۇڭا مېنىڭ قايتا

نىمانچه  >> ئىمتىهان بېرىدىغانلىقىمنى ئاڭالپ مېنى

ئهمما مهن چوقۇم . كۈلۈشكهنلهرمۇ بولغان  دەپ << ئهخمهق

قاراپ  ئالىي مهكتهپته ئوقۇشۇم كېرەك دەپ ئالدىمغا

ىرى ئالالھ مېنىڭ ئهقىدەمدىن ئاخ. كېتىۋەرگهن ئىدىم 

مهكتهپكه ئۆتتۈم ، ھهتتا ئۆزۈم سۆيىدىغان  تهسىرلهندىمۇ ئالىي

تارىخىمدىمۇ ماڭا  مۇھهببهت. ئهدەببىيات كهسپىدە ئوقۇدۇم 

ئهمما ھامان . شۇنداق ياخشى ئهقىللىق يىگىتلهر ئۇچراشتى 

مهندىنمۇ بهك سۆيىدىغان پىداكار قىز پهيدا بولۇپ  ئۇالرنى

ئىشالردىن مۇستهسنا دەپ  سۇباتنى مهن شۇنداق . قالدى

 يۈرسهم ، بىزنىڭ ئىشلىرىمىزدا ئازراق ئوڭۇشسىزلىق

بولىشىغىال ، مېنىڭ بهش يىل بىر سىنىپتا ئوقۇپ ، بىر ياتاقتا 

يىگهن ، رەھىمه بىر يۇرتلۇق بولغىنى  بىر ناننى تالىشىپ

بىلهن ئۇنىڭ  ئۈچۈنال سۇباتنى بهختلىك قىالاليدىغانلىقىنى ،

بىر ئۆمۈر جاپادىمۇ ھاالۋەتتىمۇ بىرگه بوالاليدىغانلىقىنى 



تهغدىر دىگهن سهن قېچىپمۇ قۇتۇاللمايدىغان  . جاكارلىدى

 ئالته ئاي -مهن بهش  ئانا بولۇشقا كهلسهك ،. رىئاللىق ئىكهن 

 نان يىيهلمهي سېزىك تارتىپ ، - قوساق كۆتۈرۈپ ، ئاش 

 -مىگهن بالىغا ، جان تولغاقالرنى يهپمۇ ئېرىشهل ئاچچىق

نهتىجىسىدىن كېيىن  جىگهر دوستۇمنىڭ پاجىئهلىك تهغدىرى

. مۇنۇ سۆيۈملۈك پهرىشتهمگه ئانا بولۇش شهرىپىگه ئېرىشتىم 

مهن ئهمدى ! بۇ مهن ئۈچۈن تهسته قولغا كهلگهن بهخت  مانا

مېهرىبان ھهم  مۇشۇ بهختىمگه شۈكرى قىلىپ

 دىدىم --- هن ، مهسئۇلىيهتچان ئانا بولۇشقا تىرىشىم

دىلنىگارغا مېهرىم بىلهن تهلمۈرۈپ  قۇچىقىمدىكى

سېنى ئون  چولپان مېنى بهك تهسىرلهندۈردىڭ ، مهن  .قاراپ 

يىلنىڭ ئالدىدىكى ئوقۇغۇچى چاغلىرىمىزدىكى ئاق كۆڭۈل ، 

نازۇك چولپان دەپال   ،ئهمما كۆڭلى بهك  كۆكسى كهڭ- كۆڭلى 

 << ئالىي مهكتهپ ڭبهختسىزلىك ئهڭ چو >> . يۈرۈپتىمهن

 سهن. سېنى بۇ ئون يىل ئاالھىدە تاۋالپتۇ . دىگهنگه ئىشهندىم 

) دوستۇڭ بولسىمۇ ( شۇ تاپنىڭ ئۆزىدىال باشقا بىر ئايالنىڭ 

بالىسىنى باغرىڭغا قىزىم دەپ  باغرىنى يېرىپ چىققان

 باسالىغىنىڭنىڭ ئۆزىال سېنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى

هخت ئىچىدە تۇرمۇشىڭنى چوقۇم خوشال ھهم ب

 كۆكسى -كۆڭلى  چۈنكى. ئۆتكۈزەلهيدىغىنىڭنى چۈشهندۈرىدۇ 

كهڭ ، مېهرىبان ئادەم ئۆزىگه كهلگهن خوشاللىقنىمۇ ، 

 ---قوبۇل قىالاليدۇ ، شۈكرى قانائهتچان كېلىدۇ  ئازاپالرنىمۇ



 . ھالدا ھاياجانلىنىپ تۇرۇپ دىدى خهدىچه كۆزىگه ياش ئالغان

 

 

 --- ىغان يهنه بىرسى يوق ،مېنى سهندەك چۈشىنىد ---

  . دىدىم مهنمۇ كۆزلىرىمدىكى ياشنى سۈرتكهچ

 

يهنىال سۇبات بهك چۈشىنىدىكهن  ياق خاتاالشتىڭ ، سېنى ---

 .  دىدى خهدىچه سهل تىترىگهن ئاۋازدا--- 

 

  نىمه دىمهكچى سهن ؟ ---

 

 ئاخشام چىمهننىڭ قىزىنى ساڭا بهرگۈسى بارلىقىنى ---

ز ئارىسالدا قالدۇق ، سېنى ئۇنىماي بىلىپ بىز ھهممىمى

 ئهمما سۇبات شۇ يهردىال چىمهنگه . قاالرمۇ دەپ ئهنسىرىدۇق

شۇنداق كهڭ  چىمهن سهن بهك توغرا ئويالپسهن ، ئۇ >>

قورساق ، شۇنداق مېهرىبانكى ، چولپاننىڭ ھېلىغۇ بالىسى 

بولغان ھالهتتىمۇ سېنىڭ قىزىڭنى يهنه ئۆز  يوقكهن ، بالىسى

  . ئىدى دىگهن << باغرىغا باسىدۇقىزىدەك 

 

خهدىچهنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان شۇ دەقىقىدە ئىسسىق بىر ئېقىم 

يۈرىكىم ئېيتقۇسىز بىر بهخت . ۋۇجۇدۇمغا تارىدى  پۈتۈن

ھهممه نهرسه ماڭا شۇنچه  ئهتراپىمدىكى. تۇيغۇسىغا چۆمدى 



ئىچىمدە مېنى شۇ . گۈزەل ، شۇنچه سۆيۈملىك كۆرۈندى 

نگهن سۇباتىم بىلهن بىر ئۆمۈر خىيالىمدا چۈشه دەرىجىدە

  . قىلدىم روھىمىز بىلهن بىرگه ياشاشنى قهسهم

 

ئهمدى كېسهلنى ئېلىپ چىقىپ كېتىپ  >> دوختۇرنىڭ

دىگهن سۆزىدىن  << تهييارلىقىنى پۈتتۈرۈڭالر ئاخىرەتلىك

. ئهپچىقىۋالدۇق  كېيىن چىمهننى خهدىچهنىڭ ئۆيىگه

داشنىڭ ھهممىسى خهدىچهنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئون نهچچه ساۋاق

ئوغۇلالرنىڭ سىرتتىكى ئىشالرنىڭ  ئۆيىگه كېلىپ

نىمىدىن  بىز قىزالر تهييارلىقنى. تهييارلىقىغا چۈشتى 

باشالشنى بىلهلمهي گاڭگىراپ ، خهدىچه بىرەر چوڭراق 

ئىشىك چېكىلىپ ، خۇددى . تۇراتتى  قوشنىسىدىن سوراي دەپ

،  ئوقۇپ ىل بىر سىنىپتائاسماندىن چۈشكهندەكال ، بىز بهش ي

بىر ياتاقتا ياتقان جانجىگهر دوستىمىز زۇمرەت يىغلىغىنىچه 

ئۇ ئالىي . بىز ئۈنسىز يىغلىشىپ دىدارالشتۇق  كىرىپ كهلدى ،

بىرلهشمه  مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئهرەپ

  . خهلىپىلىكىدە ئوقۇپ ، شۇ يهردە خىزمهت قىلىۋاتاتتى

 

 ---ۇ بىزگه ، قاچان كهلگهن ئىدىڭ ئاالھ يهتكۈزدىغ سېنى ---

 . دىدى خهدىچه يىغالپ تۇرۇپ

 

بايىال ئايرۇپىالندىن چۈشىشىم ، ئاپام تېلىفۇندا چىمهننىڭ  ---



قۇالقلىرىمغا   دىگهن ئىدى ،ئالالھ كهچۈرسۇن مېنى ئهھۋالىنى

كهلمىگهندەك ، شۇ كۈنىال  تهقدىرگه تهن بهرگۈم. ئىشهنمىدىم 

بولمىغاچقا   ، بىراق ئۇ كۈنى ئايرۇپىالنماڭماقچى بولغان ئىدىم

  ... بىر كېچه كۆزۈم ئوچۇق تاڭ ئاتقۇزدۇم

 

قالدىمىكىن دەپ چوڭ ئۆيۈڭگه تېلىفۇن  سېنى كېلىپ ---

قۇر ئهھۋالنى  قىلسام ، سهن كهلمهپسهن ، شۇڭا ئاپاڭغا بىرەر

دەپ قويغان ئىدىم ، ئۆزۈممۇ ساڭا تېلىفۇن قىالرمهن دەپ 

 ئارقىدىن كهلگهن تۇيۇقسىز ئىشالر -ۇ ئارقا ب ئويلىغان ئهمما

  . ىهدىچه  دىدى--- بىلهن ھودۇقۇپال قالدىم 

 

ئاپامغا دەپ بولسىمۇ ياخشى قىلىپسهن ، بولمىسا  ---

بۇ ھهممىمىزنىڭ بېشىدا بار . رەنجىپ قاالتتىم  سىلهردىن

  ئىش ئهمهسمۇ ؟

 

 --- باللىرىڭنىمۇ ئېلىپ كهلدىڭمۇ ؟ مهردانىمۇ كهلدىمۇ ؟ ---

  . سورايتتۇق  تهرەپتىن سۇئال-بىز تهرەپ 

 

 مهن. كهلدى ، بالىالرمۇ تهتىل بولغان ، ئېلىپال كهلدۇق  ---

ئاۋال چىمهننى كۆرۈپ چىقايمۇ ؟ زۇمرەت چىمهننىڭ يېنىغا 

  . غۇۋا ئېچىپ ياتاتتى كىرگهندە ، چىمهن كۆزلىرىنى

 



ىنىپ سېغ چىمهن ، قانداقراق تۇرىسهن ؟ قارا مهن سېنى ---

 دىدى زۇمرەتمۇ كۆزلىرىگه ياش ئالغان ھالدا --- كهلدىم ، 

  . پىشانىسىگه سۆيۈپ چىمهننىڭ

 

 رەھمهت ئاداش ، ئازراقال كېچىككهن بولساڭ مېنىمۇ ---

كۆرەلمهيتتىڭ ، رەھمهت ، سهن دىليار بىلهن تېلىفۇندا 

كۆرمىگهنتىڭ ، ئۇ بهك  سۆزلهشكهن بىلهن كۆزۈڭ بىبلهن

 چىرايلىق خۇددى دادىسىدەكال چىرايلىق چوڭئهقىللىق ، بهك 

چىمهننىڭ ... مهن چىدىماي قالدىم ... بولغان ئىدى 

كۆزلىرىنىڭ جىيهكلىرىدىن  كۆزلىرىدىن تۆكۈلىۋاتقان ياشالر

  . ساقىپ قۇالقلىرىغا قۇيۇالتتى

 

ساڭا ئهرەب خهلىپىلىكىدە بولغان بىر  چىمهن ، مهن ---

زۇمرەت   دىدى--- رمۇ ؟ ئىشنى سۆزلهپ بېرەي ئاڭلىغۇڭ با

  . چىمهننىڭ چاچلىرىنى سىالپ تۇرۇپ

 

سېغىنغانتىم ،  مېنى يۆلهڭالر ، مهن سېنى بهك ---

ياتاقتىكى -324گهپلىرىڭنى بهك ئاڭلىغۇم بار ، ھېلىقى 

قېنى سۆزله پاراڭلىرىڭنى . بهك ئهسلهيمهن  چاغلىرىمىزنى

  ... ! ئاڭلىۋاالي

 

 خېلىال جانلىنىپ قالدى ، چىمهن سېنى كۆرۈپ زۇمرەت ، ---



مهنمۇ   دىدىم--- قېنى پاراڭ سېلىپ بهرگىنه ؟ 

ئاخشامنىڭياقى خىرە كۆزىنى ئېچىپ ھېچنىمه 

چىرايلىرىدىكى سۇس  خوشياقمىغاندەك ياتقان چىمهننىڭ

  . تهبهسسۈمنى كۆرۈپ

 

بارغان بىرىنچى  مهن ئهرەب بىرلهشمه خهلىپىلىكىگه ---

. نداق قوش مۇسىبهت كهلدى يىلىم مېنىڭ بىر قوشنامغا شۇ

دۇنيالىقتا بىر قىزى بىلهن بىر ئوغلى بولۇپ ، قىزىنى  ئۇنىڭ

مهن قوشنا بولۇپ بارغاندا  . سۈرىيهگه ياتلىق قىلغان ئىكهن

 قىزىنىڭ قىرىقى توشۇپ. شۇ قىزى تۇغۇتلىق ئىكهندۇق 

سۈرىيهگه يولغا سېلىپ قويماقچى بولۇپ ئوغلى ھهدىسىنى ، 

ئايروپورتقا ئېلىپ كېتىۋېتىپ ، ماشىنا  بوۋاقنى ماشىنىدا

كهلسهم قوشنىالر  مهكتهپتىن. ھادىسىسىدە بىراقال قازا قىپتۇ 

مهن قوشنامنى كۆرگىچه قوشنامنى . شۇ خهۋەرنى يهتكۈزدى 

ھالهتته كۆرۈشۈمنى تهسهۋۋۇر قىاللماستىن يامغۇردەك  قانداق

ياش تۆكۈپ ، كىرگهن  تۆكۈلۈپ كىرسهم ، قوشنام ئۈنسىز

 قوشنامنىڭ. تىچىلهرنىڭ تهسهللىسىنى ئاڭالپ ئولتۇرۇپتۇ په

كۆزلىرىدىن يامغۇردەك تۆكۈلىۋاتقان ياشالرغا قاراپ ، ئىچىمدە 

ئهمما قوشنام . يىغلىۋەتسىچۇ ؟ دەپ كهتتىم  ۋارقىراپ بىر

خىجالهت بولىۋاتقاندەك  كۆزلىرىدىن تۆكۈلىۋاتقان ياشالرغىمۇ

 ئهلهۆكمۇلىلال ، >> لىچىكىنىڭ ئۇچى بىلهن سۈرتۈپ تۇرۇپ

ئالالھ ئۆزى بېرىپ ، ئۆزى ئهكهتتى ، شۈكۈر بالىلىرىمنىڭ ئۇ 



  . دىدى << دۇنيالىقىنى بهرسۇن

 

 ئۆيگه قايتىپ چىققاندىن كېيىنمۇ بۇ ئىش ماڭا بهك تهسىر

 -مېنىڭ شۇ چاغدىكى خىيالىمدا بولسا ئۇ ئانا ئالال . قىلدى 

چه ھۇشىدىن ھازا ئېچىپ نهچ كالال دەپ قوشاق قېتىپ ،

 ئهتىسى مهكتهپكه بارغاندا پارتىداش. كېتىشى كېرەك ئىدى 

ساۋاقدىشىم ئهرەب چوكاندىن سورىدىم ، ھهمدە بىزنىڭ ۋەتهندە 

ئۇ مېنىڭ سۆزۈمنى . چۈشهندۈردۈم  بولىدىغان ھازىالرنى

بىر  ماڭا مۇنداق: ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن كۈلۈپ تۇرۇپ 

نىڭ ئىسالم تارىخىمىزدا بىز >> ھهدىسىنى سۆزلهپ بهردى ،

ئايال ئۆتكهن بولۇپ ، ئۇ ئۆلۈمدەك سالمىقى  بىر دانىشمهن

مۇنداق جاۋاپ  ئېغىر بۇ تېمىغا ناھايىتى ئىخچام قىلىپ

بۇ .  تهكرار پۈتۈلگهنكهن -بهرگهچكه تارىخ بهتلىرىدە تهكرار 

ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خادىمى ئهنهس  دانىشمهن

بولۇپ ، ئۇ ئىككىنچى  ئانىسى رۇمهيسهئىبنى مالىكنىڭ 

 بىر. قېتىم ئهنسارالردىن بولغان ئهبۇ تهلههگه ياتلىق بولغان 

قېتىم ئهبۇ تهلههنىڭ كىچىك ئوغلى ئاغرىپ ياتقاندا ئهبۇ تهلهه 

ئوغلىنىڭ كېسىلى ئېغىرالپ  . سهپهرگه چىقىپ كېتىپتۇ

 رۇمهيسه. كېتىپ دادىسى كهلگىچه ئۆلۈپ كېتىپتۇ 

رگه ئهبۇ تهلههگه بۇ خهۋەرنى ئۆزى ئېيتىدىغانلىقىنى ئۆيدىكىله

رۇمهيسه . قىلىشىنى تاپىالپتۇ  ھهممىسىنىڭ سۈكۈت

ئالدىغا تاماق   تارىنىپ ئهبۇ تهلههنى كۈتۈۋاپتۇ ھهم- ياسىنىپ 



ئهبۇ تهلهه ئوغلىنىڭ ئهھۋالىنى سورىغاندا ، . كهلتۈرۈپتۇ 

دەپ  << ئۇ ئهڭ تېنچ ھهم ياخشى ھالهتته >> : رۇمهيسه

بۇنى ئوغلۇم ھازىر ياخشىلىنىپ  ئهبۇ تهلهه. جاۋاپ بېرىپتۇ 

ئهتىسى  ئۇ كېچه ئىككىسى بىلله بوپتۇ ،. قاپتۇ دەپ چۈشۈنۈپتۇ 

پۇكۇنى ئادەم پۇستانى قهبىلىدىكى ئادەملهرگه : رۇمهيسه ئېرىگه 

مېلىنى ئىشلىتىپ تۇرۇشقا ئامانهت قويۇپتىكهن  مهلۇم ۋاقىت

بولۇپتۇ ، مۆھلهت  تۇ ؛ بهھرىمان، ئۇالر مالنى ئىشلىتىپ

توشقاندا مال ئىگىسى مالنى قايتۇرۇشنى سوراپتىكهن ئۇالر 

دۇنيادا  >> : ئهبۇ تهلهه. دەپتۇ  << ئۇنىماپتۇ بهرگىلى

بارمىكهن ، ئارىيهت ئالغان نهرسىنى  شۇنداقمۇ يولسىزلىق

دەپتىكهن ،  << ئىگىسىگه قايتۇرۇش ئهقهللى قائىدى تۇرسا

ئامانىتى  ئوغلىمىزمۇ ئالالھنىڭ بىزگه بهرگهن >> : رۇمهيسه

 << ئىدى ، جان ئىگىسى بولغان ئالالھ ئامانىتىنى ئالدى

 >> : شۇم خهۋەردىن ئهبۇ تهلهه قاتتىق قايغۇرۇپتۇ ۋە بۇ. دەپتۇ 

بىرەر مۇسىبهت يهتكهندە ، سهن  ئىنسان دىگهن شۇنداق

. ۈرىدۇ كۆت  توۋا-ئېيتقان ھهقىققهتنى ئۇنتۇپ قېلىپ ، ئالال 

سېنىڭ سۆزۈڭ ماڭا سهۋرى ئاتا قىلدى ، شۇڭا مهن پهقهتال 

بىز ئهلۋەتته ئالالھنىڭ  >> : ئېيتقان ئالالھ قۇرئاندا

دەرگاھىغا قايتىمىز  ئىگىدارچىلىقىدىمىز ، چوقۇم ئالالھنىڭ

 دەپتۇ ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىنڭ ھوزۇرىغا << دەيمهن

غهمبهر ئهلهيهىسساالم پهي. بېرىپ ئهھۋالنى بايان قىپتۇ 

، ئهبۇ تهلههنىڭ سهۋرىدىن  رۇمهيسهنىڭ ئاقىالنىلىقىدىن



خۇرسهن بولۇپ ، ئىككىسىنىڭ شۇ كېچىسىگه بهركهت تىلهپ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىنىڭ دۇئاسىنىڭ .قىلىپتۇ  دۇئا

بولۇپ ، بىر ئوغۇل تۇغۇپ  بهرىكىتى بىلهن رۇمهيسه ھامىلدار

باتۇرلىقى  ئابدۇلالھ تهقۋادارلىقى ۋە . ئىسمىنى ئابدۇلال قويۇپتۇ

بىلهن زور شهرەپكه ئىگه بولۇپ ، ئون ئوغۇل پهرزەنتلىك 

مهن بۇ ھهدىستىن شۇنى چۈشهندىمكى ، ئالالھ  << . بولۇپتۇ

بهردەم بولىشىمىزنى  بىز بهندىلىرىنىڭ شۈكۈر قانائهتچان ،

 شۈكۈر قىلساڭ ماڭا ، يهنه بېرەي >> : ئالالھ. خااليدىكهن 

شۇڭا دوستۇم شۈكۈر قىلغىن ، ھېلىمۇ . دىگهنكهن  << ساڭا

قولۇڭدا جان ئۈزۈپتۇ ،  ياخشى ئوغلۇڭ سېنىڭ

 ئاخىرەتلىكلىرىنى ئۆز قولۇڭدا ئورۇنداپسهن ، سهن كۆرمهسته

خهقنىڭ يۇرتىدا كوچىالردا جهسىتى قالسا قانداق قىالتتىڭ ؟ 

ھ باالڭنى ئانا بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ئالال سهن ئاق كۆڭۈل ۋاپادار

دىدارالشتۇرۇپتۇ ،  ئاخىرقى تىنىقىدا بولسىمۇ سهن بىلهن

ئوغلۇڭنى تۇققان چېغىڭدا تازا خوش بولغان بولغىيتىڭ ؟ 

زۇمرەتنىڭ ناھايىت يۇمشاق . شۈكۈر ئېيتقىن  ئالالھقا

ئهمهس ھهممىمىزنى  ئاھاڭدا بهرگهن تهسهللىلىرى چىمهننىال

  .  تهسىرلهندۈردى ھهم تهسهللى بولدى

 بوۋام ئىمانى بار ، ئېتىقادى -مرەت ، مېنىڭ ئاتا زۇ

مهن مۇسۇلمانلىق  ئهمما. كزچلۈك مۇسۇلمان ئىدى 

بۇرچىلىرىمنى ئادا قىلىپ بواللمىدىم ، ئىشىك تۈۋىمگه 

كهلگهندە بولسىمۇ توۋا قىالي ، بهك قورقۇپ  ئهزرائىل



ناماز ئوقۇشنى ئۈەەتكهن  كېتىۋاتىمهن ، ماڭا كىچىكىمدە ئانام

 شۇ تاپتا بهك... ىمۇ ئوقۇشقا كېلىپ نهماز ئوقۇيالمىدىم بولس

ماڭا شائادەت ئوقۇپ بهرگىن ، ئىمان .   قورقۇپ كېتىۋاتىمهن

  . ئاۋازلىرى پهسلهپ كېتىۋاتاتتى  چىمهننىڭ---...ئېيتىپ 

 

باش تهرىپىدە  زۇمرەت تهرەتلىرىنى ئېلىپ كېرىپ چىمهننىڭ

  : ئولتۇرۇپ بوز ئاۋازدا

 

تۆۋە قىلغانالرنىڭ  ئالالھ رەھمهت قىلغۇچى ،چىمهن ،  ---

تۆۋىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ، ئۇنىڭغا رەھمهت ئىشىكلىرىنى 

بىز ھهممىمىز ئالالھنىڭ دەرگاھىغا  ئاچىدۇ ،

قهيهردە  كېتىدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز ، ئهمما قاچان ،

كېتىدىغانلىقىمىزنى ئالالھ ئۆزىال بىلىدۇ ، ماڭا ئهگهشكىن ، 

 ...  رەھىم- رەھمانىر -بىسمىلالھىر  >> . يمىزيېڭىال ئىمان

ئهگىشىپ ئاغزىنى مىدىرلىتىۋاتقىنى  چىمهن زۇمرەتكه <<

 . بىلهن ئايهتلهرنى تولۇق تهلهپپۇز قىاللمايۋاتاتتى

 

  . چىمهن بوش ئىڭرىدى... ئۇسساپ كهتتىم ، ئۇسساپ  ---

 

سېنىڭ   ئاچقىن ، مانا ياسىن دېمىدىسى ئاغزىڭنى ---

 !  رەھىم- رەھمانىر  قىڭنى قاندۇرسۇن ، بىسمىلالھىرتهشنالى

 



 

 چىمهن تهكلىماكاننىڭ چۆللىكىدە ئۇسسىز قالغان ئادەمدەك

 ئالته يۇتۇم -ياسىننى دىمىدىسىنى چاكىلداپ تۇرۇپ بهش 

ئالغاندەك بولۇپ زۇمرەتكه  ئىچكهندىن كېيىن سهل ئارام

  : لهپپىدى قاراپ

 

بولدۇم ، ئهمدى ياسىننى  سېنى يهنه ئاۋارە قىلىدىغان ---

  .  دىدى بوشال--- ئوقىغىن ، ياسىننى ئاڭالي 

 

  .  دەپ سورىدى زۇمرەت--- خهدىچه ، ئۆيدە قۇرئام بارمۇ ؟  ---

 

  ؟ بار ئاچىقايمۇ ---

 

ئۆيۈڭدە قۇرئان ساقلىغىنىڭغا ئالالھ رەھمهت قىلسۇن ،  ---

  . دىدى زۇمرەت --- تېز ئهپچىققىن ،

 

قىلىشقا  ننى ئېچىپ ، بوش ئاۋازدا قىرائهتزۇمرەت قۇرئا    

زۇمرەت ئوقۇغۇچىلىق چاغلىرىمىزدا ناخشىنىمۇ . باشلىدى 

مۇنۇ چىمهن ئىككىسى . ئېيتاتتى  ناھايىتى ياخشى

قۇرئاننىمۇ  مانا ئهمدى. سىنىپىمىزنىڭ ناخشىچىلىرى ئىدى 

قىرائهتنىڭ مۇڭى . ناھايىتى مۇڭلۇق قىرائهت قىلىۋاتاتتى 

مهن چىمهنگه قارىدىم ، . يهنه يىغا باستى  ېنىبىلهن تهڭ م



خاتىرجهملىك  ئۇنىڭ چىرايىدىكى ئازاپالرنىڭ ئورنىنى

ئىگهللهپ ، خۇددى ئانىسىنىڭ ئهللهي ناخشىسىدا ئۇيقۇغا 

بىز بىر كېچه . كۆزلىرىنى يۇمۇپ ياتاتتى  ماڭغان بوۋاقتهك

خهدىچه ئىككىمىزمۇ  سهھهردە. چىمهننىڭ بېشىدا ئولتۇردۇق 

مرەتنىڭ تهۋسىيهسى بىلهن ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بامدات زۇ

ئوقۇغاندىن كېيىن ، زۇمرەت چىمهننىڭ باش  نامىزىنى

ئوقۇغاچ ئاغزىغا دەمىدە  << ياسىن >> تهرىپىدە ئولتۇرۇپ ،

لهپپىدە ئاچتى  چىمهن توساتتىنال كۆزلىرىنى. تېمىتىۋاتاتتى 

اتقاندەك ، بىردىنال قوشۇمىلىرىنى تۈرۈپ گويا بىرسىنى ئىزدەۋ

 . ئهنسىزلىك بىلهن قارىدى ئهتراپقا

 

 . خهدىچه  دىدى---... چولپان ، بالىنى ئېلىپ كېله  ---

 

 مهن دەرھالال يان ئۆيدە بهخىرامان ئۇخالۋاتقان قىزىمنى ئاۋايالپ

  : كۆتۈرۈپ چىقتىم ، چىمهنگه قاراپ

 

دىدىم ئۇنى  ---،  قارا ئاداش قىزىم تاتلىق ئۇخالۋاتىدۇ ---

رجهم قىلىش ئۈچۈن بوشقىنه شىۋىرالپ ، ئۇ بىر قىزىغا ، خاتى

ماڭا قارىغاندىن كېيىن كۆزلىرىدىكى ئهنسىزلىكنىڭ  بىر

ناھايىتى تهسته سۇس  . ئورنىنى خاتىرجهملىك ئىگىلىدى

 تهبهسسۈم بىلهن ماڭا قىزىنى تاپشۇردى بولغاي ، يهنه كۆزلىرى

  . ئۇيقۇغا كهتتى



 

  ... هن كۆتۈرىۋااليخۇشتار ، ئهكهل بالىنى م ---

 

مهن ... ئاستىراق توۋال ، دىليار ئويغىنىپ كېتىدۇ  ---

 ۋۇي نىمانچه قاراڭغۇ بۇ يهر -ۋاي  ... قېشىڭغا كېتىۋاتىمهن

  ... دەرىزىنى ئېچىۋېتىڭالر! ... ؟ 

 

چىمىن جۆيلهۋېتىپ ئويغانغاندەك كۆزلىرىنى غۇۋا ئېچىپ 

  . قارىدى ئۆينىڭ دەرىزىسىگه

 

 .  دىدى زۇمرەت---  ، دەرىزىنى ئېچىۋەتكىنه ، خهدىچه ---

 

ئهڭ ئاخىرقى مىنۇتالر ئۇنىمۇ بىزنىمۇ بهك ئازاپاليدىغان ،     

ئۇنىڭى چىرايىدا . مىنۇتالر بولدى  يۈرەكلهرنى ئېزىدىغان

ئهكس  توساتتىنال چهكسىز ئىتائهتمهنلىك ۋە مۇاليىملىق

پ دەرىزە ئۇ كۆزلىرىنىڭ ئاخىرقى نۇرلىرىنى يىغى. ئېتهتتى 

بهلكىم ئۇ كۈننىڭ نۇرىنى ، قۇياشنى ،  . تهرەپكه قارىدى

كۆرۈۋالماقچى  ھهممىنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم بىر-ھهممه

 بولسا كېرەك ، پهردىنى قايرىۋەتكهن بولساقمۇ ، لېكىن ئهمدىال

سۈزۈلۈشكه باشلىغان ئاسمان ناھايىتى تۇتۇق بولۇپ خۇددى 

 ھالىتىگه سهكراتتىكى مۇشۇ بهختسىز دوستۇمنىڭ

 سىم يامغۇر دەرىزە ئهينهكلىرىگه تېگىپ -سىم . ئوخشايتتى 



  . ئۈچۈن ھازا ئېچىۋاتاتتى چىمهن

 

تارتقان  ھاياتنىڭ خوشاللىقىدىن خاپىلىقىنى كۆپرەك    

دوستۇم چىمهننىڭ ئۆلۈمىنى ساۋاقداش ، دوستالر باش قوشۇپ 

بۈگۈن چىمهننىڭ ئۈچ نهزىرسىنى  . تۇرۇپ ئۇزىتىۋالدۇق

 ئوغۇل.لىپ يۇغۇچىلىرىنى ئۇزۇتۇپ بولۇپ قى

سىرتنى ئايلىنىپ كىرەيلى دەپ چىقىپ   ساۋاقداشالر

مهن ، خهدىچه ۋە  ئۆيدە زۇمرەت ، رابىيه ،. كېتىشتى 

 . ئايالى ئايگۈل بار ئىدى  ساۋاقدىشىمىز ئادىلنىڭ

 

ئالغاچ ئولتۇرۇڭالر نهچچه كۈندىن سىلهرمۇ كۆپ  قېنى ---

قىزالرنى داستىخانغا   دىدى خهدىچه-- -جاپا تارتتىڭالر ، 

  . تهكلىپ قىلغاچ ئۆزرە قويۇپ

 

چهككىنى سىلهر ، دىلشات ئىككىڭالر  يهنىال ئهڭ كۆپ جاپا ---

، باشقىالرمۇ  ساۋاقداشلىقنى تازا يهتكۈزدىڭالر ، مۇئهللىملهرمۇ

زۇمرەت  >> بىزدىن بهك تهسىرلىنىپ كېتىپتۇ ، مهردانمۇ ماڭا

 ساۋاقداشلىرىڭ بار ئىكهن ، مۇشۇنداق سېنىڭ ئالتۇندەك ،

دوستالرنىال ھهقىقى دوست دىسه  ئېغىر كۈنلهردە ئهسقاتقان

كۆزلىرىگه ياش   دىدى زۇمرەت--- دەپ كهتتى ،  << بولىدۇ

 . ئالغان ھالدا

 



توي قىپتۇق  ئويلىسام ئوقۇپتۇق ، خىزمهتكه چىقىپتۇق ، ---

ملىق تهرتىپى دىگهندەك ھاياتنىڭ رېتى... ، بالىلىق بوپتۇق 

مۇشۇنداق ئالدىراپ . توختىماي كېتىۋېتىپتۇق  بويىچه

ئاخىرقى  ئىشلىشىمىز ، توختىماي ئىزدىنىشىمىزنىڭ

مهقسىتى يهنه شۇ ياخشى ياشاش ئىكهن ، ياخشى ياشاشنىڭ 

ياخشى كىيىنىش ئۈچۈنما ؟ ياق  مهقسىتىچۇ ؟ ياخشى يهپ

 بىزنىڭ جاپا چېكىپ تهر ئاققۇزۇشىمىزدىكى مهقسهت

 ئانىمىزغا ، -ۇھهببهت ئۈچۈن ، ھاياتقا ، كهسپىمىزگه ، ئاتا م

دوستالرغا بولغان مۇھهببىتىمىز ئۈچۈن  باللىرىمىزغا ھهم

ئادەمنىڭ  ئهگهر دۇنيادا مۇھهببهت بولمىسا. ئىكهن 

ياشىشىنىڭ ھىچقانداق ئهھمىيىتى قالمايدۇ ، بىزنى شۇ 

ئېغىر كۈنلهرگه بهرداشلىق  مۇھهببهتال ھهرقانداق

 رەھمهتلىك دوستىمىزنى ئېلىپ. ېرەلهيدىغان قىالاليدىكهن ب

ئېيتايلۇق ، ئۇ خۇشتارغا بولغان كۈچلۈك مۇھهببىتى بىلهن 

خۇشتارنىڭ مۇھهببىتىدىن مهھرۇم  . كۆڭۈللۈك ياشاۋاتاتتى

بولغان ،  بولغاندىن كېيىنال ئۇنىڭ ئاشقازىنىدا راك پهيدا

قدىرى چىمهننى بالىسىنىڭ خاپىلىقى ئاخىرىدا پاجىئهلىك ته

ئهگهر ئۇنىڭغا بېيجىڭدىكى ساۋاقدىشى . قىلدى  بىراقال ھاالك

كالگهندە بىزنىڭ  مهتتۇرسۇننىڭ ياردىمى ، بۇ يهرگه

ئۇنىڭ ئاخىرقى ئۈمىدى ... غهمخورلىقىمىز بولمىغان بولسا 

قىزىنى باغرىغا باسىدىغان چولپاندەك ۋاپادار دوستى  بولغان

ئاخىرقى دەقىقىلهردىكى جان  ڭئۇنىڭ ئه... بولمىغان بولسا 



 ئۈزگهن چاغدىكى خاتىرجهملىكى بوالرمىدى ؟ ئۇ بىزنىڭ

مۇھهببىتىمىز بىلهن يهنه ھاياتقا قىيالمىغان ھالدا كۆز يۇمدى 

  . ياشلىرىنى توختىتالماي قالدى  خهدىچه كۆز--- ، 

 

  . بىزمۇ كۆز يېشى قىلىۋاتاتتۇق

 

天气怎么热 ) زۇمرەت ، تىيهنچى زېنما رې --- سىز  ( 

دىدى  --- شۇنداق ئورىنىۋالساڭ ئىسسىپ كهتمهمسهنكه ؟

 . ئايگۈل يېڭى تىلى چىققان بالىدەك قىينىلىپ تۇرۇپ

 

بۇ نىمه دەيدىغاندۇ  << قچىشمىغان يهرنى تاتلىغاندەك >>

 . ئىچىمدە گهپنى بۆلۈپ دەپ غۇدۇرۇدم

 

سىزچۇ ، نهچچه كۈندىن بېرى شۇنچه كۆپ جامائهت ،  ---

ادىڭىزدەك كىشىلهر ئارىسىدا كىچىك بالىنىڭ قول د ئانىڭىز ،

ئارتىۋالغان بىلهن ،  ياغلىغىدەك گاز ياغلىقنى بېشىڭىزغا

يېڭى يوق ، چوڭ يوتىڭىز ئوچۇق ، قىسقا كىيىملهر بىلهن 

 دىدى زۇمرەت ئايگۈلنىڭ --- خىجالهت بولمىدىڭىزمۇ ؟  يۈرۈپ

  . سۇئالىغا سۇئال قايتۇرۇپ

 

بولغىدەكمهن ؟ مهن ئىشقىمۇ مهن نىمىشقا خىجىل  ---

啥意 ) تۇرسام ، سىز دىگهن سا يىسى مۇشۇنداق بارىدىغان



思 )  دىدى ئايگۈل تىلىنى چايناپ--- ؟  .  

 

مهن ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان مۇسۇلمان ئايالمهن  ---

كهلدىم ، قۇرئان كهرىمدە بىز  ، ھهم يېقىندا ھهج قىلىپ

مهن  يۈرۈشكه بۇيرىغان ،  ئايالالرنى مۇشۇنداق ھىجاپلىنىپ

 دىدى زۇمرەت ھهر بىر --- مۇشۇنداق يۈرۈشنى خااليمهن ، 

  . سۆزىنى ئۇرغۇلۇق قىلىپ

 

ئىكهن ، مهن  ( 麻烦 ) ئۇنداقتا ھاجى بولسا بهك مافهن ---

 دىدى ئايگۈل غازنىڭ --- بواللمىغۇدەكمهن ،  ھهرگىز ھاجى

لىرىنى شاالڭ چاچ بوينىدەك ئورۇق بويۇنلىرىنى ياپالمىغان

 . قوللىرى بىلهن ئوينىغاچ يالغان ھىجاراپ

 

ئېغىر كهلسه ، ماڭا ئوخشاش خىرىستىئان  ھاجى بولۇش ---

كۆڭلهك كىيىۋالغان   قارا يهڭسىز ئۇزۇن--- قاراڭ ، ! بولۇڭ 

رابىيه قولىنى شۇنداق ئهپچىللىك بىلهن پىشانىسى ئاندىن 

  .  بهخىرامان ئولتۇردى-مۈرىسىگه يېنىك چېكىپ  ئىككى

 

  : ئويالپ مهن رابىيهنىڭ بۇ چاقچىقى دەپ

 

ھهي ، كۆز ئالدىمىزدىكى ئۆلۈمنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ شۇنداق  ---

 دىدىم ئۇنى بوشقىنا --- قىالمسهن ؟ يامان بولىدۇ ،  چاقچاق



  . نوقۇپ

 

يامان بولىدۇالرنى بىلگهن بىلهن ئهمهلىيىتىڭدە  سهن شۇ ---

ىقادى يوق ئىسالم ئېت ئهمهل قىلىپ باقتىڭمۇ ؟ سهندەك

دىنىنىڭ چاال بهندىسى بولغاندىن ، ماڭا ئوخشاش مۇكهممهل 

 دىدى --- دىننىڭ مۇرىتى بولغان ياخشى ئهمهسمۇ ؟  بىر

    . راببىيه بهخىرامان ھالدا

ھهي سهن راستىنال خىرىستىيان مۇرىتى  �

ئۇنىڭ ساپ   مهن ئهنسىزلىك بىلهن-- بولۇپ كهتتىڭ ؟ 

 ، كۆرسهتكۈچ بارمىقىغا سېرىق بويىۋالغان چاچلىرى

 .  . قارىدىم سېلىۋالغان ئۈزۈكىگه

ئهقىللىق ئادەم قايسى دىننىڭ ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى   _

توغرا مهن بۇرۇن مۇسۇلمان ئىدىم ، . كېرەك بىلىۋېلىشى

،ئهمما نېمىگه  كىچىگىمدە ئانامغا ئهگىشىپ ناماز ئوقۇيتۇم

غىنىمىزنى كۈندە تاتلىق ئۇيقۇمىزنى بۇزۇپ ناماز ئوقۇيدى

يامان   ،ئانادىن سورىسام ناماز ئوقۇمىساق بىلمهيتتىم

مهن .دەيتتى  بولىدۇ ،ئۆلۈپ كهتكهندە دوزاقتا كۆيىسهن

پهقهت ئانام بىلهن ئاتامدىن قورقۇپال ناماز ئوقۇيتۇم بېشىمغا 

ئالى مهكتهپكه ئوقۇشقا كهلگهندىن . ئارتىتىم  رومال

ۇشلىرىم ئوق كېيىن مېنىڭ رومال ئارتىشىم ناماز

دەپ .خوراپاتتهك بىلىندى ،مهن ھهممىنى تاشلىدىم 

ئىسالم دىنىنى چۈشهندۈردى ؟  بېقىڭالر كىم بىزگه



 چۈشهندۈرىدىغان ئادەم يوق بهلكى بىزنى چهكلىدى يامان

بولىدۇال دەيدۇ ، ھهممه يامان ئىشالرنى يهنه شۇ مولال 

 بىلهن بىز ئۆزىمىزنى مۇسۇلمان شۇنىڭ. ئىشانالر قىلىدۇ -

 بىلمهي چىقىپ-دېگىنىمىز بىلهن بۇ دىندىن بىلىپ

ئاخىر نېمه . كهتتۇق؛ ئۆز خاھىشىمىز بويىچه ياشىدۇق

كهتتى شۇنداق  بولدى؟گۇناھلىرىمىز ئېغىرلىشىپ

ئازابلىنىپ يۈرگهن كۈنلىرىمدە، مهن بىر دوستۇم ئارقىلىق 

ئۇالر بۇ .دىنىدىكىلهر بىلهن ئۇچراشتىم  خىرىستىيان

چۈشهندۈردى ،  ا دىن ئىكهنلىكىنى تولۇقدىننىڭ ئهڭ توغر

ھازىر مهن . بۇ دىننى چۈشهنگهنچه ئۇنىڭغا مهھكهم باغالندىم

. ياشايمهنكى، تهرىپلهپ بېرەلمهيمهن شۇنچه خۇشال

،  سىلهرنىمۇ بۇ دىن بىلهن تونۇشۇپ باقسىكهن دەيمهن

رابىيه _ .خالىساڭالر ماتىريال بىلهن تهمىنلهيمهن 

 . تهكشى قارىدى  بىزگهبىخارامان شۇنداق دەپ

ئهلههمدۇلالھ مۇسۇلمانمهن ، قااليمىقان بىلجىرلىما  _  

 . دېدىم مهن ئۇنىڭغا رەددىيه بېرىپ _ ئۇنداق

ئۆزەڭنى  مهن سېنى كافىر دېمىدىم ،ئهمما سهن __

مۇسۇلمان دەيسهنۇ ،مۇسۇلمانلىق قىياپىتىڭ قېنى ؟ 

امسهن بهش ۋاق ناماز ئوقۇۋات زۇمرەتتهك ھىجاپالندىڭما؟

 ؟روزا تۇتىۋاتامسهن ؟يهنه نۇرغۇن باش ئاغرىيدىغان

 چهكلىمىلىرىدىن ئۆزۈڭنى چهكلىيهلىدىڭمۇ ؟

ئۆزۈمنى مۇسۇلمان  مهن بۇالرنى تولۇق قىاللمىساممۇ _



 . دېدى قهتئىيلىك بىلهن_دەپ قارايمهن 

مۇسۇلمان بولغاچقا شۇنداق بىچارە  شۇنداق چاال  سىلهر_  

 ! ھالهتته ياشاۋاتىسىلهر

ئاۋازلىرىم _ ! قانداق بىچارە بوپ قاپتۇق؟ مۇسۇلمانالر _  

 . يىغلىغاندەك چىقىپ كهتتى

كۆرمهيۋاتامسهن ، مۇسۇلمانالر شۇنچىلىك يالغانچى بولۇپ _  

ئۆز ئالدىغا مولالم، ئۆز ئالدىغا  كهتتىكى، ھهممىسى

 لېكىن، ھهممىسى گۇناھقا پېتىپ كهتكهن، بۇ. پهرىشته

شهپقهت - ئارا مېهىر- ئويلىمايدۇ؛ ئۆزگۇناھىنى پاكالشنى

بىرىنىڭ ئارقىسىدىن -بىر يهتكۈزۈش ئۇياقتا تۇرسۇن،

 خىروئىن. غاجايدۇ، ئورا كواليدۇ، قويمچىلىق قىلىدۇ

ساتقانالرمۇ ھهرەمگه بارغان ھاجىالردىن 

ئۆزىنى  ئىشقىلىپ ھهممه رەزىللىك شۇ.چىقىۋاتىدۇ 

سۇلمانالرغا مۇسۇلمان دەۋالغانالردىن چىققاچقا ،مهن مۇ

شۇڭا !مۇسۇلمانلىرىدىن بىزار  بولۇپمۇ ئۇيغۇر

 خىرىسىتىئان دىنىنى تاللىدىم؛ بۇ دىننى تارقىتىش

ئارقىلىق بۇرۇنقى گۇناھلىرىمنى يۇيىۋاتىمهن ،بۇ دىنغا 

ئالى   ئانچه كىرمىگهن بىلهن سىلهردەك كاللىسى قاتمالالر

 مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىنكاسى تېز بولغاچقا كۆپ

. . بۇ دىنغا كىرسه ھهر ئىككى دۇنيادا پايدا بار . ىۋاتىدۇ كىر

مۇشۇ دىننىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن بولسا  ئۆزەممۇ ھهيران، بۇمۇ

 كېرەك، بۇ دىننى مهنچىلىك چۈشهنسهڭ ئىدىڭ، گېپىمنى



 .راستكهن دەيتتىڭ

 --- نىمه دەيدۇ ، مۇنۇ ئورۇس بواللمىغان ساراڭ ،  ---  

 .  نوقۇپ، جۆيلىمهخهدىچه رابىيهنىڭ بېشىنى دىدى

ئۆينىڭ تۆرىدە ،   ھالدا مهن ناھايىتى بىئارام بولغان  

 ئهرلهر چىقىپ كهتكهندىن كېيىن ياغلىقالرنى يېشىۋېتىپ

  : ئولتۇرغان زۇمرەتكه ئىلتىجا بىلهن قاراپ

دۆلهتلىرىدە تۇرۇپ  زۇمرەت سهن نهچچه يىل ئىسالم ---

ڭ ، بىز بىلىم تهھسىل قىلىپ ، ھهج تاۋاپ قىلىپ كهلدى

. دىدىم سۆزۈمنىڭ ئاخىرنى دىگۈم كهلمهي  ... راستىنال

رابىيهگه  زۇمرەتمۇ مېنىڭ شۇنداق دېيىشىمنى كۈتكهندەك،

قويغاندىن   مهنسىتمهسلىك نهزىرى بىلهن بىرقاراپ

كۈندىن بېرى مهن سهن بىلهن بىر  رابىيه نهچچه_  :كېيىن 

  بۇپاراڭلىشىپ بېقىشنى كۆڭلۈمگه پۈككهنتىم ، بهلكىم

ئالالنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇ ،سهن ئۆزۈڭ تهشهببۇسكارلىق 

ئېرىشىدىغان بىر دىندىن  بىلهن ئالالھنىڭ رەھمىتىگه

 ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدىغان يهنه بىر دىنغا

كىرگهنلىكىڭنى ئاجايىپ غالىپالرچه بايان قىلىپ 

بۇ يهردىكىلهرنىمۇ  ،ئۆزۈڭنىڭ مهغلۇبىيىتىڭ يهتمىگهندەك

 ۈلىك مهغلۇبىيهت دوزىقىغا تهكلىپ قىلىۋاتىسهن ،شۇ مهڭگ

خۇدانىڭ مېنى ھىدايهت قىلغىنىدىن كىيىن ! نهۋزىبىلال 

ساڭا بهك .ئايرىۋهتمهسلىكىنى تىلهيمهن مېنى ھىدايهتتىن

،نهچچه   يىرگىنىۋاتساممۇ ئىچىنىۋاتىمهن ، سهندىن بهك



 يىل بىر سىنىپتا ئوقۇغاچقىمۇ يهنىال مىهرىم باركهن ساڭا

ئىككى ئالهملىك بهخت ...ستال ئىچىم ئاغرىۋاتىدۇ را

ئىسالم يولىغا كىرمهي  سائادهتكه باشاليدىغان مۇقهددهس

  ئوقۇبهتنى-باشقا بىر يولنى تالالپ ئىككى دۇنيالىق ئازاپ

قىيامهتته ئۆز ، ئۆزىڭىزگه يۈكلىگىنىڭدىن تولىمۇ ئۆكۈندۈم

ساق قهۋمى بىلهن جهننهتته بىلله بول قهۋمىم بولغان ئۇيغۇر

 جهننهتنىڭ ئېسىل نىئمهتلىرىدىن بىلله بهھرىمان

بايا سهن مۇسۇلمانالر   ؟بولساق نهقهدهر ياخشى بوالتتى ھه

كهتتىڭ ، ئهمهليهتته سهندەك  بهك بىچارە دەپ بىلجىرالپ

 ئۆز ياراتقۇچىسىنى تونۇماي ، ئاسىلىق قىلغان ئادەمدىنمۇ

شۇ تاپتا ! بىچارە ئادەم بارمىدۇ بۇ دۇنيادا ؟

ئالالھنىڭ ئالدىدا  دوستلىرىم ئالدىدا خىجللىق،  ۈمنىئۆز

مهن .   گۇناھكاردەك ھېس قىلىپ قېلىۋاتىمهن

ئىككى دۇنيالىق بهختكه  دوستلۇرۇمنىڭ ھهر

ئېرىشتۈرىدىغان ھهق يولغا مۇكهممهل مېڭىشقا دەۋەت 

،سهن بۇالرنى مهڭگۈلىك دوزاقنىڭ يولىغا  قىلماستىن

مېنى  ئالالھ.لدىم چاقىرىشىڭغا قاراپ ئولتۇرۇپ قا

 ! كهچۈرسۇن

ۋاييهي خىرىستىيان دىنىدىكىلهر ئىشىنىدىغان _  

قۇرئاندا ئالالنىڭ كىتابىغۇ ؟ سىلهرنىڭ  ئىنجىلمۇ

كىتاپالرغا  ئىلگىركى كىتاپالرغا بولسا تېخىمۇ بۇرۇنقى

رابىيه ناھهق رەت _ !غۇ ؟ئهگىشىش توغۇرلۇق ئايهتلهر بار



 .  قارىدىزۇمرەتكه قادىلىپ قىلىنىۋاتقاندەك

 قىلىمهن  خىرىستىيان دىنىنىڭ قول چۇماقچىلىقىنى_  

دەپ ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنى ئۆزگهرتىشكه 

نازىل قىلىنغان  ئۇالر ساڭا>> قۇرئاندا!ھه؟-پېتىنىپسهن

كىتاپقا ۋه سىهندىن ئىلگىرى چۈشۈرۈلگهن كىتاپالرغا 

بىز مۇسۇلمانالر قۇرئاندىن ،دىيىلگهن <<كهلتۈرىدۇ ئىمان

بارلىق ساماۋى كىتاپالرغا  نازىل قىلىنغانئىلگىرى 

 ،ئهگىشىش باشقا گهپبىلهن ئهمما ئىشىنىش ، ئىشنىمىز 

ئىشىنىش شۇنداق بىر ساماۋى كىتاپنىڭ چۈشكهنلىكىگه 

يهنىال ئهڭ ئاخىرقى  لېكىن ئهگىششته، دااللهت قىلىدۇ

  .كىتاپ قۇرئانغا ئهگىشىمىز

، ىلىدۇئۆزگهرتىلگهندىي قۇرئاندا ئىلگىركى كىتاپالر_  

بىر خۇداگۈي ، لېكىن ئهمىلىيهتته ئۇنداق ئهمهس 

كىتاپنى ئۆزگهرتىشى قانداقمۇ مۇمكىن  كىشىنىڭ

ئهيسا  ئىنجىلنىڭ ئهڭ دهسلهپكى نۇسقىسىنى!؟بولسۇن

يىل كىيىن بىر 300ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن 

توغرىسىدا تولۇق مهلۇماتالر  ئايالنىڭ خاتىرلىگهنلىكىنى

 ه دەيسهنكى ؟بار بۇنىڭغا نېم

سىز ؟ ھهممىنى توغرا خاتىرلىگهنمۇ ئۇنداقتا شۇ ئايال_  

 دىنى خاتىرلهرگه قارىغانداسهن، شۇنداق جهزىم قىالالم

ساماۋى كىتاپالرنى يادلىغان ۋه ياداليدىغان نۇرغۇن 

لېكىن ، قىلىنىدۇ ئادهملهرنىڭ ئۆتكهنلىكى قهيت



ئىنجىلنى بىرهر ھهرىپىنىمۇ ئۆزگهرتمهستىن تولۇقى 

ھهتتا ەن ، بىرهلهيدىغان ئادهمنى تاپاالمسى هن يادالپبىل

، ئوقۇپ بىرىدۇ پوپالرمۇ دىنى مۇراسىمالردا كىتىۋىغا قاراپ

ئۇلۇق ەن؟ يهلهمسىې شۇنداق تۇرسا ئۇنى ئۆزگهرتىلمىگهن د

يىلدىن بىرى 1400ياداليدىغان قارىالرنىڭ سانى  قۇرئاننى

تولۇق   ئىنجىلنى ئهجهبا، ئۈزۈلۈپ قالغىنى يوق

تهس   ڭ ئادهمنى دۇنيادىن تېپىشى100يااليدىغان يادلى

 !دېيهلهيسهن ؟ئۇنى ئۆزگهرتىلمىگهن  تۇرسا قانداقمۇ

ئهمما   بولساممۇ مهن سهندەك دىندا مهخسۇس ئوقۇمىغان_  

سىلهرنىڭ پهيغهمبىرىڭالر .ئىشهنچىلىك دەلىللىرىم بار 

، بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز ئهلهيهىسساالمدىن  مۇھهممهد

بۇنى  هىسساالمنىڭ ئورنى يۇقىرى قۇرئانئهيسا ئهلهي

چۈنكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆلۈگى ، ئىسپاتاليدۇ

بولسا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ  ئهيسانىڭ، زېمىندا قالدى

 رابىيه بۇ سۆزلهرنى شۇنداق كهسكىن رەۋىشته_ .كېتىلدى 

 دېدى ،

ئاشۇ   توۋا قىلدىم ، مۇشۇ سېنىڭ دەلىلىڭمۇ ؟ _  

شۇملىقىدىن ھهتتا خۇدانىڭ  ىڭخىرىستىئانالرن

پهيغهمبىرىمۇ ۋه خۇدامۇ غهزهپلىنىپ ئهيسا 

ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىلىشى  ئهلهيهىسساالمنىڭ

 بىز، ئىنشائالال، ئىالھى مىزاندا مۇۋاپىق كۆرۈلگهندۇ 

مۇسۇلمانالر ياخشى بولغاچقا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىز 



تۇق سۆزلۈگۈم ئار  ساڭاجهھهتته  بۇ.بىلهن زېمىندا قالدى

 .مۇشۇ گېپىم يېتهرلىكتۇ، يوق

_ !گهپ قىلغۇڭ كهلمهيدىكهندە ؟ يېڭىالي دىسهڭ _  

 رابىيه مهنسىتمىگهندەك تهرىزدە زۇمرەتكه جىلمىيىپ

 : قويۇپ

زامانىۋى ! خىرىستىئان دىنى ئىسالم دىنىدىن ئىلغار  ._  

ئهركىنلىك بېرىدۇ، ياۋروپالىقالردەك ئېسىل  دىن، ئادەمگه

دېمهك  يااليسهن ؟خىرىسىتىئان دىنىغا كىرىشياشى

مۇسۇلمان دېگهن نېمه؟   !دۇنياغا يۈزلىنىش دېمهكتۇر 

! قىلغىنى يهنىال خىرىستىيان  ئۆزىنى مۇسۇلمان دەۋىلىپ

 ئاشكارا خىرىستىيانغا-ئۇنىڭدىن مهندەك ئوچۇق 

مهن ئۆزۈمنى مۇسۇلمان دەپ !! كىرسهڭالر بولمامدۇ ؟

شۇڭا   خالىمايمهن،  ياشاشنىئۇنداق ساختىلىق بىلهن

مهن خىرىستىئان دىنىغا كىردىم، بۇ دىن مېنى ئازابتىن 

شهپقهت يهتكۈزۈشنى،ساۋاب - كىشىلهرگه مېهىر قۇتقۇزدى،

ئۇزۇن  رابىيه. تېپىپ گۇناھىمنى يۇيۇشنى ئۈگهتتى 

ئۆستۈرۈپ بويىۋالغان تىرناقلىرىنى ئوينىغاچ مۈرىلىرىنى 

 . سۆزلهۋاتاتتى ئېتىپ تۇرۇپ

توغرا سهن ياۋروپانىڭ تهرەققىياتىنى كۆزدە تۇتۇپ  _  

دەۋاتقانسهن ،ئهمما ئىسالم تارىخىنى بىلگهن  شۇنداق

مهدىنىيىتىنىڭ  بولساڭ بۇنچه كۆرەڭلىمهيتىڭ ، ئىسالم

ئالتۇن دەۋرى ھېساپالنغان ئابباسىيالر خهلىپىلىكىنىڭ 



مهرىپهت - ئهسىرگه سوزۇلغان مهدەنىيهت  بىر نهچچه

 ئىزچىل گۈللىنىش مهزگىللىرى ساھهسىدىكى

بولدىال بۇ يهردە ساڭا تارىخنى سۆزلهپ . بولغان

دىنى  ئولتۇرۇشىمنىڭ زۆرۈريىتى يوق ،خىرىستىيان

بهرگهن ئهركىنلىكتىن ياۋروپالىقالر نېمىگه ئېرىشتى 

ئهركىن قىلدۇق دەپ كوچىغا  بىلهمسهن ؟ئۇالر ئايالالرنى

 ۈملهپ مهيدانغاچىقىرىپ قويغانتى كوچا پائىشىلىرى تۈرك

كهلدى ، جىنسىيهت ئهركىنلىكىنى قويۇپ بهرگهنتى ئهيدىز 

، ھارام بىلهن ھااللغا چهك  كېسىلى دۇنيانى قاپالپ كهتتى

 قويمىغانتى خىرويىن چېكىدىغانالر كۆپىيىپ ئائىلىلهرنى

ۋەيران قىلدى ، بۇنىڭ نېمىسىنى ئارزۇاليسهن 

نى يۇيۇش گۇناھى شهپقهت يهتكۈزۈپ ساۋاپ تېپىپ-؟مېىرى

دېگىنىڭ بىر ياقتىن ئهسكىلىكنى قىلىپ ، پوپنىڭ 

گۇناھىڭنى تىلهيسهن ، پوپ گۇناھىڭنى  قېشىغا بېرىپ

 سهن يهنه قايتىپ گۇنا.كهچۈردۈم دەيدۇ 

بۇنىڭ نېمه ساۋابى بولسۇن ؟ ئىسالم دىنىدا .قىلىۋېرىسهن 

توۋا قىلىمىز ، ئۇ گۇنانى قايتا  قىلغان گۇناھىڭغا ئالالھقا

 . مىزقىلماي

ئايالالر باراۋەر -ئهر ئىشقىلىپ ئىسالم دىنىدا_  

  . رابىيه تهن بهرمىگهندەك چالۋاقىدى_!ئهمهس 

بۇ سېنىڭ تېخىمۇ ئاساسى يوق  _ �

  بىلجىرالشلىرىڭ ،



سۆزىنى  دېدى زۇمرەت مهسخىرلىك كۈلۈپ-

 : داۋامالشتۇردى

،  قهدىمكى جهمىيهتته ئايالالر ئادەم قاتارىدا كۆرۈلمهي_  

ئادەم : ماتادەك سېتىلغان ئايالالر -الردا مالبازار

يىمهسلىكى ،  ئۇالر گۆش:ئازدۇرىدىغان شهيتان

كۈلمهسلىكى ،سۆزلىمهسلىكى ئۆزىنىڭ بارلىق 

خىزمهت ئىشلىرىغا سهرپ  ۋاقىتلىرىنى ئىبادەت ۋە

بىر مىڭ سهككىز يۈز .قىلىشى كېرەك دەپ قارالغان 

وروتسىتانتى خرىستىئان دىنىنىڭ ئالگېر پ بهشىنچى يىلى

رۇخسهت  قانۇنىدا ئهركىن ئايالنى سېتىش قانۇنلىق دەپ

ئهنگىلىيه پادىشاھى ھېنرى ئايالالرنى . قىلىنغان 

ئوقۇشتىن چهكلىگهن ۋە ئايالالرنى  مۇقهددەس كىتاپالرنى

تۇنجى  ئهمما ئىسالم دىنى. دۆلهت پۇقراسى ھىساپلىمىغان 

گه ، يارىلىش بولۇپ ئايالالرنىڭ مۇستهقىل ساالھىيىتىگه ئى

يارىتىشتا ئهرلهر بىلهن باراۋەر  ۋە ئىجتىمائى بايلىق

بولۇشنى  بولغاچقا ، ھوقۇق ۋە نېسىۋىدىن تهڭ بهھرىمهن

بۇ توغرىسىدا قۇرئان كهرىمدە مۇنشداق . ئوتتۇرغا قويغان 

ئايالالردىن مۆھمىن بولۇپ تۇرۇپ ياخشى -ئهر}: دېگهن

دۇ ، ئۇالرغا قىلچه بولى ئىشالرنى قىلغانالر جهننهتكه داخىل

 يهنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىنىڭ( زۇلۇم قىلىنمايدۇ 

سۈرە (_ )ساۋابى قىلچه كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ 

سىلهرنى بىز !ئىنسانالر  ئى{قۇرئاندا يهنه )ئايهت -124نىسا



 ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن(ھهقىقهتهن بىر ئهر،بىر ئايالدىن ،

ئارا -اراتتۇق ، ئۆزبىر ئانىدىن ي  بىر ئاتا ،)ئىبارەت 

نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق  تونۇشىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرنى

 قىلدۇق ، ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغىنىڭالر ئالالھنىڭ

يهنى (دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېساپلىنىسىلهر 

بولۇشى نهسهب بىلهن  بىرىدىن ئارتۇق-كىشىلهرنىڭ بىر

ھ ھهقىقهتهن ،ئالال)ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ 

سۈرە ( _. بىلگىچىدۇر ، ھهممىدىن خهۋەرداردۇر  ھهممىنى

 (ئايهت-49ھۇجارات 

ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر  ! ئى ئىنسانالر  

ھهممىڭالر ئادەم  بىردۇر، سىلهرنىڭ ئاتاڭالر بىردۇر،

. ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىسى، ئادەم توپىدىن يارىتىلغان

ار بولغانلىرىڭالر ئالالنىڭ دەرگاھىدا تهقۋاد ھهقىقهتهن ئهڭ

غهيرىي  ئهرەپ. ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر

ئهرەپتىن، قارا تهنلىك ئاق تهنلىكتىن، ئاق تهنلىك قارا 

ئارتۇق دېيىلسه، پهقهت . ئهمهس تهنلىكتىن ئارتۇق

قويۇڭالركى،  بىلىپ. تهقۋادارلىق بىلهنال ئارتۇق بولىدۇ

يهتكۈزگىنىمگه گۇۋاھ ! ، ئالال ئېه_ ھهقنى يهتكۈزدۈممۇ؟ 

ئهھمهت ! ( بارلىرىڭالر يوقلىرىڭالرغا يهتكۈزسۇن __بولغىن

 ( رىۋايىتى

ھهدىسلهردە شۇنى چۈشۈنۈۋېلىشقا  - يۇقىرىقى ئايهت    

 بولۇدىكى ئىسالم دېنىدا جىنسىي ۋە ئىرقى



قۇرئان كهرىمدە . كهمسىتىلىشلهر بىردەك قامچىالنغان

ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر، بۇ  رلهرئه: ( مۇنداق دېيىلىدۇ

كۈچ  يهنى ئهرلهرنى( ئالالنىڭ ئۇالرنى بهزىسىنى بهزىسىدىن 

)  قۇۋۋەت، غازاتقا چىقىش قاتارلىق جگههتلهردە ئايالالردىن -

 - ۋە ئهرلهرنىڭ ئۆز پۇل . قىلغانلىقىدىندۇر ئارتۇق

ئايالالرنىڭ  يهنى. ( ماللىرىنى سهرپ قىلغانلىقىدىندۇر

) .  ئهرلهرنىڭ زېممىسىگه يۈكلهنگهنلىكتىندۇر نهپىقىسى

  .ئايهت - 34سۈرە نىسا __ 

ئايالالر ئۈستىدە ئهرلهرنىڭ ھهقلىرى بولغىنىدەك،     

يهنى ئايالالر ( ئايالالرنىڭمۇ ھهقلىرى بار  ئهرلىرى ئۈستىدە

بولۇشى كېرەك،  مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بهھرىمان

) . ى ئۆتۈشى كېرەك مۇۋاپىق دەرىجىدە مهجبۇرىيهتن

بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش  ئايالالرغا مهھرى( 

ئهرلهر  ( مهجبۇرىيهتلىرى ئهرلهرگه يۈكلهنگهنلىكتىن

ئالال غالىپتۇر، . ئايالالردىن بىر دەرىجه ئارتۇقلۇققا ئىگه

  .قىلغۇچىدۇر ھېكمهت بىلهن ئىش

  . ئايهت- 228سۈرە بهقهرە  __  

كۆرۈۋېلىشقا بولۇدۇكى، ئهرلهرنىڭ  تلهردىنمانا بۇ ئايه    

 ئايالالرنىڭ ھامىيلىقى بولۇشىدىكى ئارتۇقچىلىقى

يهنى . ئهرلهرنىڭ تهبىئىي ئارتۇقچىلىقىدىن كېلىپ چىققان

ئائىلىنىڭ ئاساسلىق ئېغىر  ىيهتنىڭ،.ئهرلهر جهم

 ئۇالر تۇرمۇشنىڭ ئېغىر. يۈكلىرىنى ئۆز زېممىسىگه ئالىدۇ



ه ئايالالرغا قارىغاندا قابىلراق ۋە يۈكلىرىنى كۆتۈرۈشت

ئايالالر ۋە بالىالرنىڭ تۇرمۇشىنى  ئهرلهرنىڭ. كۈچلۈكرەك

ھهيىز  ئاياللالر بولسا. ئورۇنالشتۇرۇش مهجبۇرىيىتى بار

بۇ جگرياندا ئۇالرنىڭ مىجهزىدە . كۆرۈدۇ ۋە ھامىلدار بولىدۇ

دېمهك ئايالالرنىڭ تهبىئىتى ئهرلهرنىڭ  .ئۆزگىرىش بولىدۇ

ئهرلهردەك  ىئىتىدىن روشهن ھالدا پهرقلهنگهچكه ئۇالرتهب

ئېغىر يۈكنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشقا نىسبىي ھالدا 

  .ئاجىزلىق قىلىدۇ

ئىسالم دىنى دەسلهپكى دەۋرلهردە ئۆزىنىڭ ھاياتىي     

نامايهن قىلغان  كۈچىنى ئىنتايىن يۈكسهك دەرىجىدە

لېكىن كېيىنكى دەۋرلهرگه كهلگهندە نهچچه . ئىدى

سهلىپ ئۇرۇشىدىن تۈزۈكرەك ئۈنۈمگه  - قېتىملىق ئهھلى

 ئىدولوگىيه  ئېرىشهلمىگهن غهرپ كۈچلىرىنىڭ

جهھهتتىن سىڭىپ كىرىشى، ئىسالم ئىدولوگىيىسىنى 

قويۇش ئارقىلىق ،  بۇرمىالش ئىستراتىگىيىسىنى يولغا

ئىدولوگېيه . مۇسۇلمانالرنى چىرىتىش نهتىجىسىدە 

بولۇپمۇ ئىسالم . چ كهلدىكىرىزىسكه دۇ جهھهتتىن زور

بۇ   ئايالالر باراۋەرلىك نهزەرىيىسى-دىنىنىڭ ئهر 

جهھهتتىكى پايدىلىنىش ، بۇرمىالش ئوبىكتىلىرىنىڭ 

 -ئايالالر ئازادلىغى، ئهر  .مۇھىم بىر مهزمۇنى قىلىندى

ئوتتۇرىغا  ئايالالر باراۋەرلىكى، غهرپچه دېموكراتىيه تهرزدە

مهزگىل مهپتۇن قىلغاندەك بۇ كىشىلهرنى بىر . قويۇلدى



بۇ خىل ئازاتلىق ۋە باراۋەرلىك  ئهمهلىيهتته. كۆرۈندى

 قىزغىنلىقى ئىنسان تهبىئىتىدە بىنورمال ھالهتلهرنى

   .كهلتۈرۈپ چىقاردى

مۇشۇ قىزغىنلىق قۇرئان ھهدىسلهرنىڭ بۇرمىلىنىشى ۋە   

مۇسۇلمانالرنىڭ توغرا چۈشهنمهسلىكى تۈپهيلىدىن  ئۇنى

باراۋەرلىكى خاتا ،ياكى نۇقۇل  زادلىقى ،ئايالالرئايالالر ئا

 ئانچه كۆزدە  ھالدا تهدبىقلىنىپ ، ئىنسان تهبىئىتى

نهتىجىدە . تۇتۇلماي ، ماھىيهتتىن چهتنهپ كېتىلدى 

ئىرادىسىزلىكى ،ئايالالرنىڭ  ئهرلهرنىڭ قابىليهتسىزلىكى ،

 شۇنداقال.نادانلىقى ، باشناشتاقلىقى كېلىپ چىقتى 

ئهرلهر ۋە بهڭۋاش ئايالالرنىڭ ھهسسىلهپ يارامسىز 

 . كۆپىيىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

بىر قىسىم كۈچلۈك ئايالالرنىڭ بۇ خىل باراۋەرلىك ساددا   

پايدىلىنىپ ، ئۇالرغا ئاياللىق تهبىئىتىگه  ھېسياتىدىن

ئىشالرغا  ئۇالر ئېغىر.ياتبولغان ئامىلالرنى تاڭدى 

ردا ئاياللىق التاپهت شۇنىڭ بىلهن بىر قىسىمال. سېلىندى 

غهيرەت يوقىدى ،ياكى ئۇ ئىككى - چىدام  ۋە نازاكهت ئهرلىك

 . بىرىگه ئالماشتى-جىنىسنىڭ خارەكتىرى بىر

ئىسالم دىنى پۈتۈن كائىناتنى ، پۈتۈن ئالهمنى     

ئىنسانىيهتنىياراتقان ۋە ۋە ئۇنىڭ  ،جۈملىدىن پۈتۈن

 خارەكتىرىنى ئوبدان بىلىدىغان ئالالتائاال

كهلگهن ساماۋى بىر دىن بولغاچقا ،ئۇنىڭ قانۇن   هرىپىدىنت



ئهھكاملىرىدا ئىنسان - پىرىنسىپلىرىدا ، ئهركان-

 » شۇڭا ئىسالم دىنى. تهبىئىتى ئاالھىدە كۆزدە تۇتىلغان 

دەپ تهرىپلىنىدۇ ئۇ »ئىنسانىيهت دىنىياكى تهبىئهت دىنى

ياكى ،قازاقنىڭ  ھهرگىزمۇ ئۇيغۇرنىڭ ،ئهرەپنىڭ

ئالالھتائاال ئۆز .تىن پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ دىنى بولماس

بىلهن ئىنسان ۋە باشقا مهخلۇقاتنى  ھېكمىتى

 ئايالالرنىڭ-ئهر..چىشى قىلىپ ياراتتى - ئهركهك

ھاياتتىكى ۋەزىپىلىرى چوڭ جهھهتتىن ئورتاقلىققا ئىگه 

جىنىسنىڭ تهبىئىتىنىڭ  بولسىمۇ ، بىراق ئىككى

پ ، قىسمهن بىرىگه ئوخشاشمىغىنىغا قارا- بىر

شۇڭا ھهر بىر جىنىسنىڭ . ئىگه  ئئوخشاشماسلىققىمۇ

ئىنسانى  ئايالالر-قىسقىسى ، ئهر. ئۆزىگه خاس رولى بولىدۇ 

قىممهتته ، تېگىشلىك ھوقۇقالردىن بهھرىمان بولۇشتا، 

 . قىلىشتا باراۋەر مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا

 ئىسالم دىنى شۇنچه باراۋەرلىكنى تهشهببۇس قىلىدىغان  

ىنسانىيهتنىڭ دىنى بولسا ،ئهمىسه نۇرغۇن مۇسۇلمانالر ئ

خىرىستىيان دىنىغا كىرىدۇ ؟  ئىسالم دىنىدىن چىقىپ

 رابىيه بوشىماستى سۇئال سوراۋاتاتتى بىز باشقىالر

ئىككىسىنىڭ ئاغزىغا قاراپ ئاڭلىمىغان تېپىشماقنى 

سۇئال .ئولتۇراتتۇق  قايسى تاپاركىن دېگهندەك قىززىقىپ

ن كېيىن جاۋاپ ئاڭالش ئۈچۈن زۇمرەتكه سورالغاندى

 : قارىدۇق



زۇمرەت ناھايىتى سالماق ھالدا قولىدا ھهممه ئىسپاتلىرى 

كهسپكه پىشقان ناتىق ئوقۇتقۇچىدەك  تولۇق ئادۋۇكاتتهك ،

 دانا قىلىپ-تهمكىن ھالدا سۆزلىرىنى دانىمۇ

شۇ تاپتا قهلبىمدە زۇمرەتكه نىسبهتهن .سۆزلهۋاۋاتاتتى 

،ھهۋەس قىلىش  ، قايىل بولۇشپهخىرلىنىش 

ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى كۈچهيگهنسېرى ،رابىيهگه بولغان 

مېهرىممۇ سۇسلىشىپ كېتىۋاتقاندەك  ئاددى ساۋاقداشلىق

،يېقىمسىز  ئۇنىڭ ھهممىنېمى ھهتتا ئاۋازلىرىمۇ خۇنىك

ئاڭلىنىپ ، زۇمرەتنىڭ توختىماي سۆزلهپ، رابىيهنى 

نى ئىستىكى مې مهغلۇپ قىلىشىنى تىلهش

ھاياجانالندۇرۇپ يۈرەكلىرىم ئۆزۈم ئاڭلىغىدەك دۈپىلدەپ 

شۇنداق نۇرغۇن ئالالھنىڭ جازاسىغا  _  . . كېتىۋاتاتتى

 ئازغۇن ئادەملهر ئىسالمنى تاشالپ  ئۇچرىغىچى

خىرىستىيان دىنىغا كىرسه ،نۇرغۇن ئالالھ رەھمىتىگه 

تاشالپ ،ئىسالمدىنىغا  ئېرىشكۈچىلهر باشقا دىنالرنى

ياۋرۇپادىكى بىر .  ۇسۇلمان بولىۋاتىدۇكىرىپ م

ئاساسالنغان بىر خهۋەرگه قارىغاندا  ئىستاتىستىكقا

كىرگهنلهرنىڭ  ئىسالمىيهتنى تاشالپ باشقا دىنالرغا

دېگۈدەك ھهممىسى، ساڭا ئوخشاش ئىسالمىيهتنى 

مۇسۇلمانالر ئىكهنلىكى، بۇنىڭ  بىلمهيدىغان، جاھىل

 المىيهتكهئهكسىچه باشقا دىنالردىن چىقىپ ئىس

كىرگهنلهرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ تهتقىقاتچى، ئۇنىۋېرسىتېت 



مهلۇماتلىق كىشىلهر  ئوقۇتقۇچىسى دېگهندەك ئالى

 ئهتراپىڭغا قاراپ باقساڭ. ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا چىققان

ئىسالم   ئهمهلىيهتمۇ شۇنداق بولىۋاتىدۇ ، دىيارىمىزدىمۇ

ۇق چۈشهنگهن زىيالى ئۇقۇمۇشل دىنىنى ھهقىقى تۈردە

 كىشىلىرىمىز ئىمان ئېيتىپ مۇكهممهل مۇسۇلمان بولۇش

ئىزدىنىۋاتىدۇ ، دوستلىرىنى بۇ . ئۈچۈن ئىلىم ئېلىۋاتىدۇ 

دۇنيالىق بهختكه ئېرىشىشكه  دىنغا تولۇق كىرىپ ، ئىككى

 بىزنى ھىدايهت قىلغىنىڭدىن! رەببىمىز«.چاقىرىۋاتىدۇ 

بىزگه كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن، 

بېغىشلىغىن، شۇبهىسىزكى، سهن  دەرگاھىڭدىن رەھمهت

 (ئايهت-8ئال ئىمران، (» .بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن

زۇمرەت كۆزلىرىگه ياش ئالغان ھالدا بۇ ئايهتنى   !ئامىين

كهپلىشىپ قالغاندەك  ئۇقۇغانتى يۈرىكىم ئاغزىمغا

نهچچه .ئاجايىپ بىر سېزىمدە كۆزلىرىم نهمدەلدى 

 . يهنه رابىيه بۇزدى تنىمىنۇتلۇق سۈكۈ

 مهنغۇ ساڭا ئوخشاش مهخسۇس دىن ئوقۇمىغهن ئهمما ---  

؟ غهرپ ئهللىرىگه قارا ، ئايالالر شۇنداق   ئهمىلىيهتچۇ ؟،

دۆلهتلىرىگه قارا ، ئايالالر چۈمبهل  ئىسالم... ئهركىن 

نىمه دەيسهنكى  ئىچىدە ئۆيدىن تاالغا چىقالمىغان ، ئۇنىڭغا

ه يېڭىلگۈسى كهلمهي ئورنىدىن تۇرۇپ  دىدى رابىي--- ؟ 

تهرىپىگه كېلىپ سافاغا جهينىگىنى  زۇمرەتنىڭ ئارقا

ئېرىنىڭ   ئىسالم دىنىدا ئايالالرغا--- . قويۇپ تۇرۇپ 



ھهققىنى ئادا قىلىش ، باال تۇغۇش ، ئېمىتىش ۋە 

ھىجاپ بىلهن چىقىش ، ئۆزىگه  تهربىيىلهش ، سىرتالرغا

نىشتهك خاس مۇناسىپ خىزمهت بىلهن شۇغۇللى

 ھۆرمىتى -ئهمهلىيهتته ئايالالرنىڭ ئىززەت  مهجبۇرىيهتلهر

جىسمانى   شهرىپىنى قوغداشنى، ئايالالرنى-، نام 

ئۇنىڭ نىمىسى . مهقسهت قىلغان   جهھهتتىن ئاسراشنى

قىلىۋاتقان ئايالالر ئهركىنلىكى  يامان ؟ سهن تهرغىپ

،  چايسىلهرنىڭ ھازىرقى بهزى ئاياللىرىمىزدەك تۈگىمهس 

ئولتۇرۇشالردا ئالدىغا بوتۇلكىالرنى تىكلىشىۋېلىپ ، ھاراق 

يالىڭاچ ئايالالردىن ئېتىقاد ۋە غايه ، بۇرچ  ئىچىۋاتقان يېرىم

ئهۋالتلىرىمىز ھازىر  ۋە مهسئۇلىيهت سوراش مۈمكىنمۇ ؟

ھاراق شىشىلىرى بىلهن يالىڭاچ بهدەنلهردىن قانداقمۇ 

يالالرنىڭ ۋاقتى ھايا ، نومۇس ئۈگىنهر ؟ ئا - شهرمى

ئايالالردىكى  . تۈگىسه ، مىللهتنىڭ ۋاقتى تۈگهيدۇ

ئاالمهتتىن كىشىلهر زامان ئاخىرىنىڭ ئاالمهتلىرىنى 

 ئايالالر ئوتتۇرىسىدىكى جىنس - ئهر  كۆرەۋاتىدۇ ، ھازىر

 ئۆزىگه مۇناسىپ مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشتهك

ڭا سا. قهدىمىي مۇقهددەس تهڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇپ كهتتى 

 - بىلىدىغان ئايالالر بهس  ئوخشاش ئهركىنلىكنى خۇدا

ئهرلهر  بهسته كوچىغا چىقىۋالغاچقا ، بالىالر ئانا مېهرىگه ،

ئايالالرنىڭ سۆيگۈ مېهرىگه ئېرىشهلمهي ، بالىالر كوچىالردا 

ئىللهتلهرنى يۇقتۇرىۋاتىدۇ ، ئاققا ئۈگىنىپ  يامان



ئهرلهر باشقا  . قېلىۋاتىدۇ ، ئهيدىز كېسىلى يامراۋاتىدۇ

بىرلىرىدىن سۆيگۈ ئىزدەۋاتىدۇ ياكى قاۋاھخانىالردا ھاراق 

زەئىپلىشىۋاتىدۇ ، قىزلىرىمىز كېچىلىك  ئىچىپ

باشقىالرنىڭ  بهزمىخانىالردا ئىپپىتىنى يوقۇتىۋاتىدۇ ،

بۇنداق ئهركىنلىكنىڭ . دەپسهندە قىلىشىغا ئۇچراۋاتىدۇ 

ىن كۆڭلى سۇ ئارزۇاليمىز ؟ ئهرلىرىڭالر سىلهرد نىمىسىنى

تېپىۋالسا ، يهنه  ئىچمهي ، سىرتالردىن ئۆزىگه ھهمرا

ئۇيقۇڭالرنى ئاچماي ، دەردىڭالرنى ھاراقتىن ئېلىپ مهست 

بىرىڭالرغا تۆكۈسىلهر ، سىلهردە ئېتىقاد ۋە  - بولۇپ بىر

شۇنىڭ بىلهن . قالمايۋاتىدۇ  ئىمان بولمىغاچقا ، ئىنساپمۇ

پاتمايۋاتسىمۇ ،  چىڭالرغا بىرىڭالرغا دەردلىرىڭالر ئى-بىر 

بهختلىك كۆرىنىش ئۈچۈن يالغان سۆزلهپ ئاۋارە 

ئورنىغا پاكىز يۇيۇنۇپ ، جهينامازغا  بۇنىڭ. بولىۋاتىسىلهر 

ئهرلىرىڭالرغا ،   سانا ئوقۇشنى ،-كېلىپ ، ئالالھقا ھهمدۇ 

بالىلىرىڭالرغا ئىنساپ ، ئۆيۈڭالرغا بهرىكهت تىلهشنى 

ىلهرگه نىمه پايدا چىقتى ؟ ھاراقتىن س بىلمهيسىلهر ،

   . زۇمرەت ھهممىمىزگه سۇئال نهزىرى بىلهن قارىدۇ

سهن دېگهندەك ھازىر دىيارىمىزدائىسالم كۈچهيگهندىن  _

قارا كىيىملىك مۇسۇلمان خىنىمالر  ، كوچىالردا  بۇيان

 ساقاللىق ھاجىمالر كۆپىيىيكه باشلىدى ، ئهمما يهنه

ىشالرنى يهنه شۇ ئادەمنى سهسكهندۈرىدىغان بۇزۇق ئ

نېمه دەيسىزكى ھاجى  مۇسۇلمانالر قىلىۋاتىدۇ ،بۇنىڭغا



 ئىسپاتنى قولغا  رابىيه سوتتا ئىشهنچىلىك- !؟...خېنىم

، زۇمرەتكه قاراپ   چۈشىرىۋالغان قارلىغۇچىى ئادۋۇكاتتهك

 . مۇغهمبهرلىك بىلهن ھىجايدى

سېنىڭ بۇ سۇئالىڭغا مهن يا ئۇنداق يا بۇنداق دەپ نهق  _  

چۈنكى ھۆكۈم چىقىرىش بىر .چىقىرالمايمهن  ەپ ھۆكۈمد

كهرىمنى دەلىل  قۇرئان  ئهمما يهنىال.ئالالغا خاستۇر 

قىلىپ تۇرۇپ ساڭا جاۋاپ بېرىمهن ئالالھ ئۇلۇغ قۇرئان 

ئالالتائاال ياخشى كۆرىدىغان (ئۇالر : دېگهن  كهرىمدە مۇنداق

رۈش ئادەم ئۆلتۈ ئالالھ ھارام قىلغان ناھهق) بهندىلهر 

 نى)گۇناھالر( كىمكى بۇ . ئىشىنى قىلمايدۇ ، زىنا قىلمايدۇ 

قىيامهت كۈنى .ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ )ئاخىرەتته (قىلىدىكهن ،

قىلىنىدۇ ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب  ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب

 ئۇالرنىڭ( پهقهت .ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ 

ان ، ئىمان تهۋبه قىلغ)بۇ دۇنيادىكى چېغىدا )( ئىچىدىن 

ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال  ئېيتقان ئىمان ئېيتقان ۋە

 بۇ ھالدا قالمايدۇ ، ئالالھ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى

ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ ، ئالالھ تولىمۇ مهخپىرەت 

فۇرقات « سۈرە _. قىلغىچىدۇر  قىلغىچىدۇر ۋە مهرھهمهت

  چىقىپمانا بۇ ئايهتلهردىن ئېنىق. ئايهتلىرى 70- 68»

تۇرۇپتىكى ھهقىقى مۆھمىن ئۇنداق قهبىه گۇناھ ئىشالرنى 

كۆزلىرىنى ئوراپ - ئىسسىقتا باش ئۇالر شۇنداق. قىلمايدۇ 

ئۈچۈن  نېمه جاپا تارتىدۇ ؟ ئهۋرەتلىرىنى زىنادىن ساقالش



دوۋزاق ئوتىدىن قورقۇپ ، جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن جهننهتكه 

 ئىشالرنى مۇسۇلمان شۇنداق كىرىشنى ئارزۇ قىلغان

 ئورانماستىن    قىالرمۇ ؟ ئۇنىڭدىن ئۇالر ئىمان ئېيتماستىن

ئۇالرنىڭ بهك   يامانلىقىنى قىلىۋەرسه بوالتتىغۇ ؟ مهن

ئىسالم تونىغا كىرىۋېلىپ   قىلىۋاتقانلىرى قهبىه ئىشالرنى

دۈشمهنلىرى ،  ئىسالمنى سهت كۆرسىتىۋاتقان ئىسالم

دا قوغلىشىپ بهزىلىرى مۇسلمان بولۇش ئۈچۈن ئهمهس مو

كىيىنىۋالغانالر ، بهزىسى ئۆزىنى نىقاپالپ يۈرۈپ  ئىسالمچه

،ئاز قىسىم . قىلىمهن  پۇل تاپىدىغان پائىشهلهر دەپ جهزىم

، ئىلىم ئالمىغان   ئىسالمنى ھهقىقى تۈردە چۈشهنمىگهن

كىيىنسهكال مۇسۇلمان بولىمىز دەپ چۈشىنىپ  مۇشۇنداق

ئهمما بۇنىڭ .بولمايدۇ  قالغان نادان خهلقنىمۇ يوق دېگىنى

 بىلهن ئىسالمنى يهنه مۇسۇلمانالرنى ھاقارەتلىشىڭ ،

ئۇالرنى مۇسۇلمان دېمهيمىز .كهمسىتىشىڭ گۇناھتۇر 

ئىسالمنىڭ قانۇنى .دەيمىز  مۇسۇلمانچه نىقاپلىنىۋالغانالر

 ئۇنداق ئىشالرنى قهتئىي چهكلهيدىغان تۇرسا ، ھهقىقىي

 ئىسالمغا مۇخالىپ مۇسۇلمانبولغان ئادەم جهمىيهتتىكى

ئېسىلىۋالماي قۇرئان بويىچه  كهلمهيدىغان ئىشالرغا

 پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈنىتىنى بويالپ مېڭىۋەرسه ھهقىقىي

   . نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ

 ئهمىسه ھهرەمگه بېرىپ ھاجىم بولۇپ كېلىپ ئاق -  

خىرويىن سېتىپ تۇتۇلۇپ قالغانالرغا نېمه 



 . ئىدى لگىسى يوقرابىيهنىڭ پهقهت يېڭى-!دەيسهن؟

ئاق سېتىۋاتقانالر ھاجىمالرال ئهمهس ھهممه  _  

ھاجىم بولۇپ تۇرۇپ شۇنداق  تائىپتىكىلهرغۇ ؟؟ ئۇالر

 قىلغان بولسا ئالالھنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغۇچىالر

ئوتنى كىم تۇتسا شۇنىڭ قولى كۆيىدۇ قىيامهتته ئالالھ 

يي زۇمرەت قهتئى دېدى_ .ئۇنىڭ جاجىسىنى بېرىدۇ 

 . كهسكىن قىلىپ

 ماڭا ئوخشاش مىڭ ( 最好 ) مهن دەيمهن زۇي خاۋ---  

 دېدى ئايگۈل يهنه پوقاققا --- ئىكهندە ؟  كاۋخهن بولۇش

  . ئارىلىشىپ چىققان سۆگهلدەك گهپكه

 

ئهرەپ بىرلهشمه خهلىپىلىكىدە ئىنگىلىز تىلى ئهرەپ  ---

بىلهن تهڭ ئىشلىتىلىدىكهن ، يهسلى مائارىپىدىن  تىلى

ئۈگۈنىدىغان بولسىمۇ ، مهن  اشالپال بالىالر ئىنگىلىز تىلىب

  ئانىسى بىلهن ئۆيىدە ياكى-بىرەر ئهرەپ بالىسىنىڭ ئاتا 

كوچىالردا ئىنگىلىز تىلىدا سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى 

قهدەمدە بىر ئايگۈلدەك  ئهمما بۇ يهردە ھهر. كۆرمىدىم 

 هرسهئهبجهش سۆزلهيدىغانالرنى كۆرگىنىمدە ئىچىمنى بىر ن

خهنزۇ تىلى ياكى چهتئهل تىلى بولسۇن تىل . تاتىاليدۇ 

زۆرۈرىيهت ، ئهمما ئۇنى  ئۈگۈنۈش دۇنياغا يۈزلىنىشتىكى

 ئهرەپلهردە ئۆز. ئانا تىلنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش جىنايهت 

تىلىنى قهدىرلهشتهك بۇ ئىسىل خىسلهت مېنى 



تۈگىتىپ ئايگۈلگه   زۇمرەت سۆزىنى--- تهسىرلهندۈردى ، 

  : اپقار

 

ئانا  ئايگۈل ، سىزنىڭ خهنزۇ تىلىدا ئوقۇدۇم دەپ ---

تىلىڭىزنى ئۇنتۇپ قېلىشىڭىز ئۇنچىۋاال خوش بولغىدەك 

خهنزۇ تىلىدا تولۇق ئهمهس يا  ئىش ئهمهس ، سىز ھازىر يا

 ئۆز ئانا تىلىڭىزنى بىلمهيسىز ، سىزنىڭ خهلققه نىمه

 . ن ھالدا دېدى ناھايىتى ئهپسۇسالنغا--- پايدىڭىز تېگهر ؟ 

 

 

 سېرىق بويىۋالغان ، ئاسما -ساپ  چاچلىرىنى    

كىيىۋالغان  لهمپىلىك قارا كۆڭلهك ، پۇتىغا ساپما كهش

رابىيهنىڭ ئېغىر خىيالغا چۆككهن ھالدا ئۇزۇن ئۆستۈرۈپ 

سۈركىۋالغان بارماقلىرىدىن قاس   قىزىل الك-قىپ 

 يىل15چىقىرىپ ئولتۇرغان رابىيهگه قاراپ بۇندىن 

 . نقى رابىيهنى ئهسلهپ قالدىمبۇرۇ

رەسىمخانىسىغا  بىز ئالىي مهكتهپكه كهلگهن يىلى مهكتهپ

كىملىككه رەسىمگه چۈشۈش ئۈچۈن زۇمرەت ، خهدىچه ، 

چىمهن بهشىمىز بىرگه چىققان  رابىيه ، رەھمهتلىك

 رەسىمچى بىزنى بوينىمىزدىكى مارجاننى ،. ئىدۇق 

 چىمهننىڭ قۇلىقىمىزدىكى ھالقىنى ، رابىيه بىلهن

رەسىمگه . ئېيتتى  بېشىدىكى ياغلىقىنى ئېلىۋېتىشنى



چۈشۈش نۆۋىتى رابىيهگه كهلگهندە ئۇ ھالقىسىنى ئېلىپ ، 

  . ئېلىشقا پهقهت قوشۇلمىدى ياغلىقىنى

 

 " ياق ، رەسىمگه چۈشمىسهم چۈشمهي بېشىمدىكى ---

 دەپ بىزنى بىرەر سائهت ئاۋارە --- ئالمايمهن ، " رومىلىمنى 

مهن كۆڭلۈمدە ، ھهجهپ ئېتىقادى  شۇ چاغدا. ن ئىدى قىلغا

 ئهمما. كۈچلۈك قىز ئىكهن دەپ ئويالپ قالغان ئىدىم 

ئوقۇش باشالپ ، بىر ئاي بولماستىنال بىر كۈنى چاچنى 

پادىچىالر شىمىنى كىيىپ  كېسىپ مۈرىسىگه تاشالپ ، تار

، غىڭشىپ ناخشا ئېيتىپ ، سىنىپقا كىرگهن رابىيهنى 

  : ىرىمگه ئىشهنمهيكۆزل كۆرۈپ

 

 --- ۋاي ، رومىلىنى ئالمايدىغان قىز نىمه بولدىال ؟ ---

ئهلگه كىرسهڭ ئېلىڭچه ، سۇغا  >> دېسهم ، ئهمدى

 دېگهن ئىدى رابىيه --- دەپتىكهن ،  << كىرسهڭ بېلىڭچه

 . تهمتىرىمهي

 

 . پىخىلداپ كۈلۈشكهن ئىدى ئهتراپتىكىلهر ئۇنىڭغا قاراپ

 

 

  بولغاچقىمىكىن ، شۇ چاغالردازۇمرەت ئۈرۈمچىلىك

گىرىملهرنىمۇ . ناھايىتى يارىشىملىق مودا يۈرەتتى 



سىنىپلىرىمىزدا . قىالتتى  ناھايىتى جايىدا قامالشتۇرۇپ

  تاماشا بولسا-پائالىيهتلهر بولسا رىياسهتچى ، ئويۇن 

رەھمهتلىك چىمهنگۈل بىلهن ئىككىسى باشالمچى ، 

ەرسلهردىمۇ ناھايىتى د ناخشىچى ھهم ئۇسۇلچىلىرىمىز ،

كېيىن ئۆزىنىڭ . ياخشى ئۈگۈنۈش ھهيئىتىمىز ئىدى 

مهكتهپتىكى سۈرىيهگه ئوقۇشقا چىقىپ كهتكهن  ئوتتۇرا

بىز ئوقۇش  . ساۋاقدىشى بىلهن مۇھهببهتلهشكهن ئىدى

پۈتتۈرگهندە فاكولتېتتا ئوقۇتقۇچىلىققا ئېلىپ قېلىنغان 

 قىلىپ كېيىن مهردان بىلهن توي زۇمرەت بىر يىلدىن

 ئۇالر شۇ يهردە. چهتكه بىرگه چىقىپ كهتكهن ئىدى 

ئولتۇراقلىشىپ قاپتۇ ، ھهر ئىككىلىسى ئوقۇتقۇچىلىق 

زىمىنلىرى ھهم ھهر  - قىلىۋېتىپتۇ ، ئۈرۈمچىدە ئۆي

 - ئانىلىرى بولغاچقا يىلغا كېلىپ - ئىككىلىسىنىڭ ئاتا 

  . تۇراتتى كېتىپ

 

 پ قاالمدۇ ، تېخى ،سىلهر بىلهن كۆرۈشۈشۈم مۇشۇ بولۇ ---

قىلىدىغاندەك  ( 出国 ) << چۇگو >> پاسپورتۇم چىقسا

 . رابىيه  دېدى--- قىلىمهن ، 

 

 --- ، نهگه ؟  ( 哎呀  ،太好吗 ) ئهييۇ تهي خاۋما ---

ھاياجانلىنىپ رابىيهنىڭ يالىڭاچ مۇرىلىرىنى  ئايگۈل

  . سىالپ كۈچۈكلىنىپ كهتتى



 

 ... تهرەپلهرگه ( 欧洲 ) ئوۋجۇ ---

 

  . دېدىم --- رىڭ ، باالڭنى قانداق قىلىسهن ؟ئې ---

 

 >> ئۇ قوشۇلمايۋاتىدۇ ، پاسپورتۇم چىقسا ، قوشۇلمىسا ---

离婚 ) << لىخۇن باالمنى دادىسىغا بېرىۋېتىپ  . ( 

قىلىشلىرى ناھايىتى   ئۇنىڭ سۆز--- كېتىۋېرىمهن ، 

 ئهركىن ، خۇددى رۇس ئاياللىرىدەك بىر خىل ھهركهتلهرنى

  . قىلىۋاتاتتى

 

ئېرىڭنى ، باالڭنى ، يۇرتۇڭنى تاشالپ كهتكۈدەك  ---

 دەپ سورىدى ---تونۇشلىرىڭ بارمىدى ؟  چهتئهلدە

 . خهدىجه

 

مۇئهللىمىم ئهنگىلىيهدە  ھهئه ، مېنىڭ ئىنگىلىز ---

ھهي رەھىمهمۇ تۈركىيهگه چىقىپ ... مېنى ساقالۋاتىدۇ 

  ھه ؟ --- كېتىپتۇ

 

 . لمهيدۇمېنىڭچه ئۇ ئهمدى قايتىپ كه ---

 

 .  سورىدى خهدىچه--- بىلىسهن ؟  سهن قانداق ---



 

ئۇنىڭ  بۇنىمۇ سوراش كېتهمدۇ ؟ چهتئهل دىگهن ---

 --- توپىلىق يۇرتىدىن مىڭ ھهسسه ياخشى ئهمهسمۇ ؟ 

  . تۇرۇپ سۆزلهۋاتاتتى رابىيه تىرناقلىرىنى كوچىالپ

 

 ۋاقىت بىر يهرگه بېرىپ قاپتۇ ، مهن قايتايمىكىن ---

 دېدى زۇمرەت رابىيهنىڭ الۋزا قىلىقلىرىدىن ---ر ، ئاداشال

  . بىزارلىق ئاھاڭدا سهسكهنگهندەك بىر خىل

 

  . شۇنىڭ بىلهن رابىيهمۇ ، ئايگۈلمۇ ئورنىدىن قوزغالدى

 

مېهمانالرنى ئۇزىتىپ قويۇپ قايتىپ كىرگهن خهدىچه 

ھازاغىچه ئىچىمىزگه تىنىپ  بىلهن ئىككىمىز بىر

  . ئولتۇرۇپ كهتتۇق

 

 --- يهتكهن ئوخشىمامدۇ ؟  ئىككىڭالرغا تازا ھاردۇق ---

 دىلشاتنىڭ ئاۋازىدىن بىز سۇبات ئىككىسىنىڭ قايتىپ

كىرگهنلىكىنى بىلىپ ئورنىمىزدىن ئازراق مىدىرالپ 

 . قويدۇق

 

راستىنال ھاردۇق يېتىپ قالغان ئوخشايدۇ ،  دىلشات ، ---

چه خهدى  دېدى-- سهن رەنجىمهي قىزىق چاي دەملىگىنه 



 . ناھايىتى سىلىق تهلهپپۇزدا

 

ئالدىدا ھهجهپ  يائالال ، سۇبات بىلهن چولپاننىڭ ---

مۇاليىملىشىپ كهتتىڭا ؟ چاي دەملهش مېنىڭ دائىملىق 

دېدى دىلشات ئاشخانىغا چىقىپ  -- ۋەزىپهمتىغۇ ؟

سۇبات   دېدى--  چولپان ، گۈلنىگار قېنى ؟ --كېتىۋاتقاچ ، 

  . بوشقىنا ئاۋازدا

 

ئاۋۇ  ۈگۈن سىرتتا ئويناپ تازا چارچىغان چېغى ،ب ---

  .  دېدىم مهن جاۋابهن-- ياتاق ئۆيگه كىرىپ ئۇخالپ قاپتۇ ، 

 

چارچاپ كېتىپسهندە ، روھىڭ بهك چۈشۈپ  سهنمۇ ---

بار  كېتىپتۇ ، بۇ ئۆلۈم ھامان بىر كۈنى ھهممىمىزگه

 .  دېدى سۇبات-- ئهمهسمۇ ؟ 

 

كهلگىدەك  بهك ئېغىربۈگۈن چىمهننىڭ ئۆلۈمىدىنمۇ  ---

بىر گهپ ئاڭلىدىم ، شۇ تاپ مېڭىلىرىم قوچۇلۇپ 

  . چېكىلىرىمنى ئۇۋۇالپ تۇرۇپ  دېدىم-- كېتىۋاتىدۇ ، 

 

  . سۇبات ئهنسىز سورىدى-- نىمه بولدى ؟  ---

 

توۋا دەيمهن ، رابىيه خىرىستىئان مۇرىتى بولۇپ  ---



 . كېتىپتۇ

 

نداق دورامچى شۇنداقمۇ ؟ توۋا ئۇغۇ ئهسلىدىنال شۇ ---

شۇڭىزە قارا كۆڭلهك ، قارا  مىجهزى بار قىز ئىدى ، بۈگۈن

 -- ... توۋا قىاليلى... شىلهپه ، ئاق پهلهيلهرنى كىيىۋېلىشى 

 ئۆتكهندە بىر -- دېدى سۇبات سۆزىنىڭ ئاخىرىنى دىيهلمهي ، 

قېلىپ قارىسام ، تازا ئىچىپ مهست  تويدا ئۇچرىشىپ

 قول ئېلىشىپ. ى بولغان چېغى ماڭا قولىنى سوزد

قارا  >> كۆرىشىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قول ئېلىشسام

خانىمالرنىڭ قولىغا  سېنىڭ مهدەنىيهتسىزلىكىڭنى ،

دېگهن ئىدى ، مهست بولۇپ  << سۆيۈشنى بىلمهمسهن

 >> : چېغى دەپ ئويالپ كېلىپ خهدىچهگه دېسهم قالغان

. بوپ كهتتى ؟؟ دەيدۇ  سهن بىلمهمسهن ؟ ئۇ خىرىستىئان

  : لشاتنىڭ گېپىنى ئاڭالپدى

 

 دېدىم --دىمىگهنتىڭغۇ ؟  سهن ماڭا بۇ گهپلهرنى ---

 . خهدىچهگه

 

ئۇتۇق قازانغانالر  ۋاي ئاداش ، ساۋاقداشالر ئىچىدىكى ---

 . دېگۈم كهلمىدى... بولسىكهن خوش خهۋەر دەپ يهتكۈزسهم 

 

ئۆتكهندە مهن بىر تويغا قاتنىشىپ --- �



ئايالنىڭ  توي بولغۇچى. م شۇنداق ھهيران قالغان ئىدى

يېشى قىرىق نهچچه ياشالردا بولۇپ ، يولدىشى يۇرتتىن 

ئىككى بالىلىق بولغاندا ،  ئېلىپ چىقىپ توي قىلىپ

 يولدىشى. باشقا بىرسىگه بۇزۇلۇپ ئاجرىشىپ كهتكهن ئىدى 

بىلهن ياخشى چاغدا ئۇ چوكان ناھايىتى ئۆزىنى تۇتۇۋالغان 

 ئايال ئىككى باال بىلهن ئۇ كېيىن. يۇۋاش ئايال ئىدى 

ئۇنىڭ ئۈستىگه . قېلىپ ئىقتىسادتىن قىينالدى 

ئۇچرىغانال   بهك ياخشى كۆرەتتىكهن ، ماڭا يولدىشىنى

ئهرلهر ئۈچۈن بىر نهرسه  ئاشۇنداق ۋاپاسىز. يهردە يىغاليتتى 

كېيىن . يېزىپ دەردىنى ئېلىپ بېرىشىمنى تاپىاليتتى 

ئارلىقتا . ىپ بهردى ئۇ ئايالغا خىزمهت ھهل قىل تهشكىل

تويىغا ئاتايىن باغاق  نهچچه يىل بوپتىكهن كۆرمىگىلى ،

 ئهۋەتىپتۇ ، بىچارە ئايالنىڭ خوشاللىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئۇ

ئۇ توينى ئاساسهن سهتهڭ ياسانغان ، . تويغا ئاتايتىن باردىم 

مۇنداقچه ئېيتقاندا ساپاسى تۆۋەن  رەڭگارەڭ كىيىنگهن

  ... ۇدەك نىمه دەيمۇنداق دىسهممۇ بولمىغ

 دېدى --نېمه دىسهڭ دىگىن گېپىڭنى توختاتمىغىنا ،  ---

  . سۇبات مېنى ئالدىرىتىپ

ھه ، مهكتهپته تولۇق ئوقۇمىغان ، ياكى سىرتتىن توي  ---

ئورۇنالشقان دېگهندەك بىر  قىلىپ كېلىپ خىزمهتكه

 توي ئىگىسى چوكان مېنى. تۈركۈم ئايالالر ئىگهللهپتۇ 

سىزنى  >> : لدىمغا يۈگۈرۈپ دىگهندەك كېلىپكۆرۈپال ئا



 << ھهرنىمه بولسا كهپسىز كهلمهمدىكىن دەپتىمهن ،

دېگهن  مېنى كهلمهيدۇ >> . دېدى خوشاللىقىنى باسالماي

شۇ  >> . دېدىم كۈلۈپ << ئادەم نىمىشقا باغاق ئهۋەتكهن ؟

مهن ئۈستهلگه كېلىپ . دېدى ئۇ  << ئۇنىماي كۆڭلۈم

ئهمرىگه ئالىدىغان   كېيىن بۇ چوكاننىئولتۇرىۋالغاندىن

توينى ئاساسهن ئايالالرال . يىگىتىنى ئىزدىدىم 

ئهرلهرنىڭ ھهممىسى مېهمانالر قاتارىدا  باشقۇرىۋاتاتتى ،

يېنىمدىكى  ئاخىر تاقهت قىاللماي ،. ئولتۇرىشاتتى 

بۇ ھهدىمىزنى ئالغان يىگىت قايسى ئىكهن  >> : چوكاندىن

ئهنه ، ئاۋۇ ئۈستهلدىكى  >> . دەپ سورىدىم << ؟

  . دېدى << كهپكىلىك ئهر شۇ ئىكهن

 

توي دىگهندە يىگىت ئولتۇرىۋالماي ئايالىنىڭ  >> ---

تۇرمامدۇ ، يا ئولتۇرسا ھهر ئىككىلىسى بىر  يېنىدا

دېدىم يهنه  << ئۈستهلدە تهڭ ئولتۇرماپتىغۇ ؟

ۋاي سىڭلىم ، بۇرۇن يىگىتلهر  >> . قىزىقسىنىپ

ئاچىقىپ توي قىالتتى ، مانا ئهمدى بۇ  يۇرتتىن ئايال

يىگىت  دوستىمىز پۇل تېپىپ ، ئۆزى يۇرتىغا بېرىپ

ئهكىلىپ ، تويىنى ئۆزى تۇرۇپ قىلىۋاتىدۇ ، شۇڭا ئهر 

دېدى  << كۈتۈۋاتامدىكىن ئولتۇرۇپ ئايال مېهمان

دېدى  << مانا بۇ زامان ئاخىرىنىڭ بىشارىتى >> . كۈلۈپ

بىر چاغدا .  ياقىسىنى تۇتۇپ يهنه بىر ياشقا چوڭراق ئايال



تارتىلىپ بولغاندا ، تويى بولغان ھهدىمىز نهچچه  قورۇمىالر

بار رۇمكىالرنى  دوستلىرى بىلهن قولىدا قىزىل ھاراق

كۆتۈرۈپ ئۈستهللهرگه بېرىپ ، مېهمانالرنى تاماققا تهكلىپ 

مهن يهنه ھىلىقى يۇرتتىن ئايالىغا تېگىپ  . قىلىۋاتىدۇ

بولۇپ قالغان  اپ كۆڭلۈم بىر قىسماچىققان ئهرگه قار

مهن زۇمرەت بىلهن رابىيهنىڭ تاالش   بۈگۈن. ئىدى 

ئۆزۈمىسنى مۇسۇلمان دەۋالغان بىلهن  بىز  تارتىشىدىن-

سۇڭا  ئېتىقادىمىزنىڭ بهك سۇسلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنى

باشقىالرنىڭ كهمسىتىشىگه ئۇچراۋاتقانلىقىمىزنى ھېس 

 . قىلىپ قېلىۋاتىمهن

نداق بولسا بىر كۈنى سهنمۇ سۇباتنى ئېلىپ قېچىپ ئۇ ---

  . كۈلمهي تۇرۇپ  دېدى دىلشات-- كېلهمسهن نىمه ؟ 

  دېدىم دىلشاتقا رەددىيهنىڭ-- ! توال گهپنى بۆلمىگىنه  ---

كالالمغا يېڭى سۇئالالر .ئورنىدا كهسكىنال قىلىپ 

  . چاقلىرىمۇ تېتىمايۋاتاتتى-چاق كىرىۋالغاچقا ئۇالرنىڭ

بىلهن  ز دىيىشىپ قويدۇق ، چولپاننى ئهتىال قىزىبى ---

 دېدى سۇباتمۇ --بىلله ئېلىپ قاچىدىغان بولىۋاتىمهن ، 

  . قاراپ دىلشاتقا يهر تېگىدىن

بۇ ياخشى پىالن بوپتۇ ، ئهمدى ئهقلىڭالرنى  ---

ھهي ، ئۆلۈملۈك بولۇپ  >> ئۈچۈن تېپىپسىلهر ، شۇنىڭ

دىلشاتمۇ  ەپتۇد ... << قالدۇقته ؟ بولمىغان بولسا

  . سۇباتقا



ھه يهنه شۇ ھهممه ئىش شۇ ئىچىشنىڭ گېپىمۇ ؟  ---

ئهرلىرىمىز مۇشۇنداق ئىچىپ تۈگهۋاتقاچقا ، بىز  سىلهر

  . ئاخىرىنى دىيهلمىدى خهدىچه گېپىنىڭ... ئايالالرمۇ 

 سهن دىمىسهڭمۇ ئاباينىڭياغى چولپان ئىككىڭالرنىڭ ---

ئايالالرنىڭ مۇشۇنداق دېمهكچى بولغىنىڭالرنى بىلدۇق ، 

ئهرلهرنىڭ مهسئۇلىيىتى بار  بولۇپ كېتىشىدە سىلهر

دىمهكچىغۇ ؟ مېنىڭچه مهسئۇلىيهت ھهر ئىككى تهرەپته ، 

بىلهن ئايال بىر نىيهتته بولسا ، بىر ئائىلىمۇ  ئهر

. مىللهت روناق تاپىدۇ  گۈللىنىدۇ ، بىر دۆلهت ياكى بىر

 ىپ چاتاقبىراق شۇ سىلهر بىز بىلهن تهڭ بهسلىش

سېلىۋاتىسىلهردە ، بىر نىمه دىسه ، سىلهرنى قوغدايدىغان 

بىرلهشمهڭالر تۇرسا ، گهپ  قانۇنلىرىڭالر ، ئايالالر

  دىلشات ئهمدى--ئۆزەڭالرنى ئۆزەڭالر بىلسهڭالر بوالتتى ، 

  . چاقچاقنى قويۇپ كۆڭلىدىكى گهپنى قىلىۋاتاتتى

 دېدى --ن ، ئاڭلىغانمه مهن مۇنداق بىر ھىكايهتنى ---  

 بىرسى بىر -- سۇبات ناھايىتى سالماق ئاھاڭدا ، 

دەپ  << قاچان قىيامهت قايىم بولىدۇ >> : دانىشمهندىن

دەپ  << ئېتىقاد يوقالغاندا >> : دانىشمهن. سوراپتۇ 

قانداق ۋاقىتتا  ئېتىقاد >> : ئۇ كىشى. جاۋاپ بېرىپتۇ 

 جاۋاپ دەپ سوراپتىكهن ، دانىشمهن << يوقالغان بولىدۇ ؟

ئىش شۇ ئىشنىڭ ئهھلى بولمىغان  >> : بېرىپ

ھااللغا ھاكىم  ئادەملهرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغاندا ، ھارام



بولغاندا ، يالغان راستقا ئهمىر بولغاندا ، قىيامهتنى كۈتسهڭ 

مهن بهزىدە بىزنىڭ ساپاسى تۆۋەن ، ئانا . دەپتۇ  << بولىدۇ

ولىغا ، ئايالالرنىڭ ق بولۇش ساالھىيىتى توشمىغان

 ئوقۇتقۇچى ئۇستاز بولۇشقا الياقىتى توشمايدىغان بهزى

مهسئۇلىيهتسىز ئوقۇتقۇچىالرنىڭ قولىغا قالغان 

بوالمدىكىن دەپ  ئهۋالتلىرىمىز قىيامهت قايىمدا

 مېنىڭچه بۇنىڭدىكى تۈپ سهۋەپ. ئوياليدىغان بولۇپ قالدىم 

 - ئېتىقادىمىزنىڭ سۇسلىشىۋاتقانلىقىدا ، ئهنئهنه ، ئهدەپ 

داۋامالشتۇرىدىغان  ئهخالق مىزانلىرىمىزنى

ئادەملىرىمىزنىڭ كېمىيىپ كېتىۋاتقانلىقىدا ، بۇرۇنالردا 

تۇرۇپ ئۆي تازىالپ ، جاينامازدا ئولتۇرۇپ ئېرىگه ،  سهھهر

كېيىنكى ئهۋالدلىرى قهلبىدە  بالىلىرىغا ئىنساپ تىلهپ ،

 ،ئۆلمهس ئېتىقاد مۇنارىنى تىكلهپ بېرىدىغان ئانىالرنىڭ 

ئهرلىرى بىلهن بهسلىشىپ ، ئۇالر ئاقنى ئىچسه بىز 

بهدەنلىرى بىلهن  قىزىلنى ئىچىمىز دەپ يېرىم يالىڭاچ

 شىكايهت ھهم -ۋاقتىنى ، زېهنىنى رېستۇرانالردا ، غهيۋەت 

سورۇنلىرىدا ئۆتكۈزىۋاتقانلىقىدا ، دېدى سۇبات  ھاراق

  . ناھايىتى سالماق ئاھاڭدا

 

 قېلىۋاتىمهن ، بىزدە ئېتىقاد ئويالپ مهنمۇ شۇنداق ---

دىنىمز ئىسالم بولغىنى بىلهن  سۇسلىشىپ كهتكهچكه ،

 بهختسىزلىككه. قىلغىنىمىز باشقا بولۇپ كېتىپتۇ 



. يولۇقساق ھاراق ئىچىپ ، ئالالھ دەپ يىغالپتۇق 

 << ئاچقۇچى ئانىالر قولىدا مىللهتنىڭ >> بالزاكنىڭ

ئايال  ڭ بىزدېگهن سۆزىدىنمۇ نۇرغۇن مهسئۇلىيهتلهرنى

بىز . ھهم ئانا بولغۇچىالردا ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتتىم 

تاختا بېشىغا ئېلىپ قويۇپ ، بىز ئۇنداق  دائىم ئۆزىمىزنى

قېيدايمىز ،   بىرىمىزگه- خهق ، بىز بۇنداق خهق دەپ بىر 

ئۆزىمىزگه بىز قانداق ئادەم ؟ مهن قانداق ئايال ؟ مهن 

ىمهن ، نىمه قېلىشىم مهن نىمه قېلىۋات قانداق ئانا ؟

ئۆزۈمدىن  كېرەك دەپ ئويالپ باقتۇقمۇ ؟ مهن ئهڭ ئاۋال

  .  دېدىم ھاياجان بىلهن--باشاليمهن ، 

 . خهدىچه  سورىدى-- قايسى جهھهتتىن ؟  ---

 

مهن ئاۋال مۇسۇلمان بولغان ئىكهنمهن ، ئهخالق ۋە  ---

ئۆمرىدە . مۇستهھكهملهشتىن باشاليمهن  ئېتىقادىمنى

سهۋەۋىدىن   ئۆتكۈزمهيدىغان ئادەمۇ شۇ ھاراقخاتالىق

مېنىڭچه ئايالالرنى ئهڭ توغرا يولغا . ئۆتكۈزۈپ قالىدىكهن 

 ئېتىقاد -  ئهخالق بىلهن ئىمان -ئهدەپ  باشاليدىغان

ئۈچۈن ،  بىز ئۇنىڭغا ئهمهل قىلساق جهمىيهت. ئىكهن 

 دېدىم -- ئهۋالدلىرىمىز ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلىقكهن ، 

  . بىلمهكچى بولۇپ  قارىشىنىئۇالرنىڭ

 

 سهن ناھايىتى توغرا ئويالپسهن ، شۇنداق ئوياليتتىم ، ---



ھازىر ئوقۇغان زىيالىيلىرىمىز ، پۇل ، يول تېپىۋاتقان 

 -  ئهخالقلىق پاك - ئهدەپ  نۇرغۇن كارخانىچىلىرىمىز

 ئىتىقادلىق ۋە دىيانهتلىك بولۇپ ، توغرا يولدا مېڭىپ ،

ى چېڭىتىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئۆز ئىرادە ئېتىقادىمىزن

 بېرىۋاتمامدۇ ؟ ئهمىلىيىتى بىلهن كۆرسىتىپ

 

مهن سۇباتنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ كۆڭلۈم يايراپ ، بۇ 

  . مېڭىش ئىرادەم تېخىمۇ كۈچهيدى يولدا

 

، ئېتىقاد  بىز تۆتىمىز شۇ كۈنى يېرىم كېچىگىچه ئهخالق

دىگهندەك مهزمۇنالر توغرىسىدا ئۇزاققىچه 

  . ازىرىلىشىپتۇقمۇن

 

بۈگۈن مهن خهدىچه ، دىلشاتالر بىلهن خوشلىشىپ مايتاغقا 

سۇباتمۇ غۇلجىغا قايتىش ئۈچۈن مهن  . ماڭماقچى بولدۇم

قولۇمدىن  ئۇ ئۆيدىال دىلنىگارنى. بىلهن تهڭ ئۇزاپ چىقتى 

پهسكه چۈشۈپ ، ئۇ مېنى بىكهتكىچه . ئېلىۋالغان ئىدى 

مۇ ئارتۇقچه تۈزۈت مهن. بولدى  ئۇزۇتۇپ قويىدىغان

  . قىلمىدىم

 

 ؟ بىردەم ماڭايلىمۇ ، چولپان ---

 



  ماڭساققۇ مهيلى ، قىزىم سېنى ھاردۇرىۋېتهرمۇ ؟ ---

 

  . پاختىدەكال يېنىك ئىكهن بۇ جىن ---

 

بۇرۇن   يىل15بۇنىڭدىن .  يان كېتىۋاتىمىز -بىز يانمۇ 

بىزنى ئۇچراشتۇرغان ، بىزنى تۇنۇشتۇرغان ، بىزنى ئۆز 

مۇھهببىتىمىزنى پهرۋىش قىلغان  قۇچىقىدا ئهڭ دەسلهپكى

گۈزەل   يىل بۇرۇن بىزنى ناھايىتى زور ئارمانالر بىلهن10، 

ئهتىمىز ئۈچۈن يىمىرىلمهس ۋەدىلهرنى بېرىپ 

يىلدىن  10،  خوشالشتۇرغان ئۈرۈمچىنىڭ كوچىسىدا

ئاھ ، . كېيىن ، بىزگه يهنه بىرگه مېڭىش نېسىپ بولدى 

يۈرىكىدىن ئاجايىپ ئىشتىياق بىلهن   ئۆزىئادەم! خۇدا 

ياندىشىپ  سۆيگهن ئادىمى بىلهن خهلقى ئالهم ئالدىدا

 يېقىن مېڭىش نىمه دىگهن راھهت ؟ نىمه دىگهن بهخت ؟

 

  قانداقراق كېتىۋاتىدۇ ، چولپان ؟ تۇرمۇشۇڭ ---

 

 . قهدىر ئهھۋال ---

 

  ؟ ئۆزۈڭنىڭچۇ ---

 

  . تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق ---



 

تۈركىيهگه تۇققان يوقالپ  ھه راست ، ئاڭلىسام رەھىمه ---

  . كېتىپتۇ

 

  . كهتتى شۇنداق ، كىچىك ئاپىسىنىڭ يېنىغا ---

 

  ئوغلۇڭچۇ ؟ ---

 

  . بۇ يىل تهييارلىق سىنىپتا ئوقۇۋاتىدۇ ---

 

بۇ . يهنه بىر يهرلهرگىچه بىز سۈكۈت ئىچىدە ماڭدۇق 

 بهلكى يوقلىقىدىن ئهمهس ، بىزنىڭ گېپىمىزنىڭ

گېپىمىزنىڭ بهك كۆپ ئىكهنلىكىدىن ، ھهتتا بهزى 

ئوچۇق دىيىشهلمهيدىغانلىقىمىز ئۈچۈن بولسا  گهپلهرنى

  . كېرەك

 

 دېدىم -- ماشىنىغا چىقىپ ماڭايلى ،  سۇبات ، بولدىال ---

  . ئارىمىزدىكى سۈكۈتتىن ئىچىم سىقىلىپ

 

پىدە  سۇبات ماڭا لهپ-- ئۆيۈڭگه بهك ئالدىراۋاتامسهن ؟  ---

  . قارىدى

 



ياق ، مهن ئۆيگه بهك ئالدىرىمايدىغان ئايال بولۇپ  ---

 . قالدىم

 

 سۇبات --ئۇنداقتا يۈر ، غۇلجىغا بېرىپ ئويناپ كهل ،  ---

  . كۆزلىرىمگه كۈلۈمسىرەپ قارىدى

 

 دېدىم -- قانداق ، مېنى ئهپقاچاي داۋاتامسهن ؟  ---

  . كۈلۈپ

 

ايدۇ ، نېمىشقا شۇ چاغدا يۈرۈگۈمنى شۇ بىر ئارمان غاج ---

ئهمدىچۇ ، ئهپقاچقىلى  -- سېنى ئهپقاچمىدىم دەيمهن ؟

. بوالمدۇ ؟ سۇبات مېڭىشتىن توختاپ ماڭا قاراپ تۇراتتى 

  : ئېغىر ئۇھ تارتىپ مهن

 

 بولدى قىله ، بۇرۇنقى ئىشالرنى سۆزلىسهڭمۇ بىكار ، ---

  ... ئهسلى پىشانه تهغدىرىمىز شۇنداق پۈتۈلگهن چېغى

 

ئاجىزلىقىنى شۇنداق يوشۇرماقچىمۇ  سهن ئۆزۈڭنىڭ ---

  ؟

 

ئورۇنلىشىۋالغاندىن كېيىن ،  مهن ئاپتوبۇسقا چىقىپ

 سۇبات قىزىمغا يهيدىغان ، ئىچىدىغان نهرسىلهرنى ئېلىپ



ماشىنىنىڭ . بېرىپ ، پهسته مېنى ئۇزۇتۇپ قالدى 

توۋا ، ... پۇالڭالتتىم  ئهينىكىدىن ئۇنىڭغا قاراپ قولۇمنى

  .  يىل بۇرۇن ئۇ مېنى مۇشۇنداق ئۇزۇتۇپ قالغان ئىدى10

 

مۇرات بىلهن ئاجرىشىپ ئاددى ئىككى ئېغىزلىق ئۆيگه 

ئىنتايىن ئاددى ئۆزۈمگه چۇشلۇق  ئۆيۈم. كۆچۈپ كهلدىم 

ئازادە ،  جابدۇقالر بىلهن سهرەمجانالشقان بولسىمۇ ، كۆڭلۈم

 خۇددى قىز چاغلىرىمغا قايتىپ قالغاندەك ھىسسىياتقا

جىمجىتال يۈرۈپ ئاجرىشىپ  مېنىڭ. كېلىپ قالدىم 

. كېتىشىم نۇرغۇن دوستلىرىمنى بهك ھهيران قالدۇردى 

دادامالر بىلهن ياخشى ئۆتىدىغان چوڭالر ئۇچراپ  - ئاپام

رەھمهتلىكلهر تۇنجى  >> : ماڭا ئىچى ئاغرىغان ھالدا

بالىمىز دەپ سىزنى بهكال ئهتىۋارلىغانغا تۇشلۇق 

رسىچۇ خۇدايىم ، قىز بهختىڭىزنى به بهختىڭىزنى

دەپ كۆز  << بهرمىگهن بىلهن چوكان بهختىڭىزنى بېرەر

  . يېشى قىلىشتى

 

كېلىپ   دادام ئېسىمگه- مهن باشتا ئۇالرغا قاراپ ئاپام 

كېيىن ئويلىسام ، ئۇالر بىلهن تهڭ يىغالپ . يىغالپ سالدىم 

بېرىپ قالغۇدەك ، شۇنىڭدىن كېيىن  يۈرۈشۈم خاتا ئۇقۇم

تۇرۇپ  مهن ئۈچۈن ئېچىنىپ كۆز يېشى قىلغانالرغا كۈلۈپ

  . تهسهللى بېرىدىغان بولدۇم



 

ئېرى بولسىال  توۋا چوڭالرنىڭ نهزىرىدە ئايالالرنىڭ ---

  .  دەپ ئويالپ يۈرسهم-- بهختى بولغان بوالمدىغاندۇ ؟ 

 

چولپان ئوقۇغان بىلهن  >> بىزنىڭ قىزالر سېنى ---

دېدى سېغىزخان  -- دەيدۇ ، << ئهقلى يوقكهن

 . دوستلىرىمدىن بىرى

 

  نېمىشقا ؟ ---

 

ئاجرىشىپ كهتكىنىڭگه ئهپسۇسلىنىپ ،  ئېرىڭدىن ---

قويۇپ ئۆزىنىڭ  دەپ << ئېرىڭ بارمۇ ؟ بار >> ئۇالر

ئويۇنىنى ئويناپ يۈرىۋەرسه بولمامدۇ ؟ ئۇنىڭ ئېرىگه قىز 

  . دېيىشىۋاتىدۇ --تېگىدۇ ، 

 

 چىقىش -سى بىلهنمۇ كىرىش مىجهزى كېلىشمىگهن قوشنى

كهلمهيدۇ ئادەمنىڭ ، مىجهزى كېلىشمىگهن ئهر  قىلغۇسى

 دەپ -- ياشىغىلى بوالر ؟  بىلهن بىر ئۆيدە بىر ئۆمۈر قانداق

 ! ئويلىمايدىكىنه بۇالر ؟

 

قىزىمنىڭ ئۈرۈمچىدىن ئېلىپ  مهن شۇ خىيالالر بىلهن

 كهلگهن پېتى تۇرغان سومكىسىنى ئېچىپ كىيىملىرىنى



سومكىنىڭ ئاستىدىن قارا تاشلىق . لهشكه باشلىدىم رەت

ئۇ چىمهننىڭ يېزىپ . چىقتى  بىر خاتىرە دەپتهر قولۇمغا

 ئۇنى ۋاراقالپ كۆرۈشكه. تۈگىتهلمىگهن خاتىرىسى ئىكهن 

  . باشلىدىم

 

خۇشتار مهن بهختنىڭ ، گۈزەللىكنىڭ نىمىلىكىنى  >>

ان بىر خىيالهن كۆرۈپ ، چۆچهكلهردىنال ئاڭاليدىغ پهقهت

ۋاپادار تاغامنىڭ  پهقهت ئاشۇ. يىتىم قىز ئىدىم 

غهمخورلىقى ھهم ئۆزۈمنىڭ ئهقلىم بىلهن ئالىي مهكتهپكه 

كۈلقىز '' پۇرسىتىگه ئىگه بولغاندا خۇددى  كېلىپ ئوقۇش

مهن . بولغان ئىدى  بىر ئىش'' ئالتۇن كهشكه ئېرىشكهندەك 

 ، بۇ بهختىمدىن ھودۇقۇپ كۈنلىرىمنى بىلىم ئىگىلهش

ئۈچۈن ياخشى ئۇل سېلىش بىلهن  گۈزەل كهلگۈسۈم

 ناھايىتى كۆڭۈللۈك ياشاۋاتقان چاغلىرىمدا سهن بىلهن

ئۇ بىر يېڭى يىللىق كۆڭۈل ئېچىش . ئۇچراشتىم 

ناخشا مۇسابىقىسىدە  فاكولتېتالر ئارا. پائالىيىتى ئىدى 

  . سهن گىتار چالدىڭ ، مهن ناخشا ئېيتتىم

 

 --خشى ئېيتىدىكهنسىز ، ئاجايىپ يا ناخشىنى ---

  . كهينىمدىنال چىققان ئاۋاز تهرەپكه قارىدىم

 

سهن ئالدىمدا ماڭا ئاجايىپ مۇھهببهتلىك كۆز بىلهن 



شۇنىڭدىن بۇيان بىز خۇدا قوشقان  . تىكىلىپ تۇراتتىڭ

 سېنىڭ گهپلىرىڭنى كېچىچه. بىر جۈپلهر بولۇپ قالدۇق 

تىپ ئاڭلىغۇم كېلهتتى ، سېنى قولتۇقالپ كېتىۋې

كهلگۈسۈمنى  مهن! مهن ئهڭ بهختلىك '' : ئىچىمدە 

كۆرۈۋاتىمهن ، جېنىم خۇشتار ، مهن ساڭا بىر ئۆمۈر ۋاپادار 

مۇھهببهت . دەپ ئويلىغان ئىدىم '' بوالاليمهن  ھهمرا

مهن ياتاق  كىشىنىڭ ھۆسىنىگه ھۆسۈن قوشىدىكهن ،

بىناسىغا كىرىپال ، ياتاققىمۇ كىرمهستىن سۇخانىغا كىرىپ 

بهختتىن قىزىرىپ كهتكهن ئىككى  . هينهككه قارىدىمئ

 مهڭزىم ، قاپقارا كۆزلىرىمدىن تۆكۈلگهن خوشاللىقالر

دوالمغا چۈشۈپ تۇرغان تهبىئى بۈدۈر چاچلىرىم بىلهن 

  . ئىدى قوشۇپ ، ھۆسنۈمگه ھۆسۈن قوشقان

 

مهن ئاجايىپ قىزدە ، ساڭا شۇنداق ئاشىق بولۇپتىمهنكى ، 

دېگهن '' ئويلىشىپ باق '' لىرىمنىڭ كۈنلهردە دوست ائشۇ

سهن بىلهن تۇرپانغا  نهسىههتلىرىگىمۇ پىسهنت قىلماي ،

  . كهتتىم

 

قالغانلىقىمدىن  خۇشتار ، مهن سېنى مهڭگۈ ياخشى كۆرۈپ

ھازىر ھېلىههم سېنى ياخشى . ھهرگىز ئۆكۈنمهيمهن 

سېنى مهڭگۈ ياخشى كۆرىدىغاندۇرمهن ،  بهلكىم. كۆرىمهن 

سېنى  ھالغا چۈشۈپ قېلىپ تۇرۇپمۇ ، يهنىالھازىرقىدەك 



ئۈچىنچى '' ئاشۇ قىزنى '' ئهيىپلىمهي ، سهن سۆيگهن 

چاچلىرىنى يۇلغۇم  شهخسنى تىللىغۇم ، بېرىپ

چۈنكى ، مهن . ئهمما ، مهن بۇنداق قىلمايمهن . كېلىۋاتىدۇ 

قىلسام ئۆز غۇرۇرۇمنى ئۆزۈم دەپسهندە قىلغان  بۇنداق

ئوبرازىمنىمۇ  لبىڭدىكىبولىمهن ھهن سېنىڭ قه

بهلكىم بىرەر دوستۇم مېنىڭ بۇ . خۈنۈكلهشتۈرۈپ قويىمهن 

ئهخمهق ، خۇشتارنىڭ قهلبىدە '' ئاڭلىسا  سۆزلىرىمنى

'' يۈرەمتى ؟  سهن بولساڭ ئۇ شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ

ئهمما مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى ، سهن . دېيىشى مۈمكىن 

 يۈرگىنىڭ بىلهن ئۇ بىرسىگه ئاشىق بولۇپ ھازىر باشقا

نىسبهتهن  بهرىبىر ۋاقىتلىق ، سېنىڭ قهلبىڭدە ماڭا

. مۇھهببهت سۇسالشقان بولسىمۇ ، ئهمما ئۆچۈپ كهتمىدى 

 -كۈنلهردىكى قىلمىشلىرىڭدىن كوچا  شۇڭا ، مهن مۇشۇ

پارە  -  چۆچهكلهر يۈرەك باغرىمنى پارە-كويالردىكى سۆز 

 ... قىلىۋەتسىمۇ پهرۋا قىلمايمهن

 

ئۆزۈمنى بۇرۇنقىدەك  دىن ئايرىلىپ قالساممۇ ، ئهمماسهن

 چۈنكى ، بۇ دۇنيادا ئۆزۈم. يالغۇز ، يېتىم ھېس قىلمايمهن 

ئادىمىم ھهم ) بۇرۇن ( سۆيگهن ھهم مېنى سۆيىدىغان 

مهن ، سهن . پهرزەنتىم بار  ئۇنىڭ پۇشتىدىن بولغان ئىككى

 مدىنمهندىن تارتىۋالغان مۇھهببهتنى مۇشۇ يۈرەك پارىلىرى

قارا ، دىليار سېنىڭ تېرەڭنى سويۇپ چاپالپ . ئىزلهيمهن 



. دىلنىگار ماڭىال ئوخشايدۇ  قويغاندەك ساڭىال ئوخشايدۇ ،

دىلنىگارغا  ئالته ياشلىق دىليار بىلهن ئالته ئايلىق قىزىم

.  ئۇزۇن خىيالالرنى سۈرىمهن -قاراپ ئولتۇرۇپ ئۇزۇندىن 

هسلىتىدۇ ، ھازىرقى بهختلىك كۈنلهرنى ئ خىيالىم بۇرۇنقى

رىياللىقىمغا  ماڭا قۇچاق ئېچىپ كېلىۋاتقان رەھىمسىز

خۇشتار ، شۇ تاپتا سىرتتا . دائىم قاراپ قورقۇپ يىغاليمهن 

يېغىۋاتىدۇ ، دىليار تاپشۇرۇقلىرىنى ئىشلهپ بولۇپ  يامغۇر

قۇچىقىمدا مېنىڭ ئىسسىق  دىلنىگار. ئۇخالپ قالدى 

. ۇرلىنىپ ئېمىۋاتىدۇ باغرىمغا چىڭ يېپىشىپ مېنى ھوز

قىزىمنىڭ بۇدرۇق پۇتلىرىنى ئويناپ ئولتۇرۇپ ،  مهن

دادام . قالدىم  ئۆزۈمنىڭ بالىلىق چاغلىرىمنى ئهسلهپ

مهن ئاپامنىڭ قورسىقىدىكى چاغدىال قاتناش ھادىسىسىدە 

كېتىپتىكهن ، ئانام شۇنىڭدىن كېيىن كېسهلچان  ئۆلۈپ

ۇرا مهكتهپنى ئۇتت ئانام مهن تولۇقسىز. بولۇپ قاپتۇ 

شۇنىڭدىن . پۈتتۈرگهن يىلى ياخشى بواللماي تۈگهپ كهتتى 

تولۇق .  يىگانه ياشىدىم - بۇ دۇنيادا يهككه  كېيىن مهن

ھۆكۈمهتنىڭ خىراجىتىدە ،  ئوتتۇرىنى ياتاقلىق مهكتهپته ،

 .  مۇنچه يوقالپ قويىشى بىلهنال ئوقۇدۇم-تاغامنىڭ ئانچه 

يېتىم دەپ ماڭا ئىچ ئهمما ، مهن باشقىالرنىڭ مېنى 

شۇڭا . قورقاتتىم  ئاغرىتىشى ، ھېسداشلىق قىلىشىدىن

 ئانىسى ھايات ، بهختلىك -مهكتهپلهردە ، ئاتا 

بهك جۇشقۇن ، خوشال ، مهغرۇر  ساۋاقداشلىرىمدىنمۇ



 ئۆزۈمدىكى ناخشا ئېيتىش ، دۇتار. ياشاشقا تىرىشتىم 

چېلىشتهك سهنئهتكه خۇمار ئاالھىدىلىكىم بۇ روھىي 

بۇ دۇنيادا . بهردى  ھالىتىمنى تېخىمۇ گهۋدىلهندۈرۈپ

 - خوشال ياشاش ئۈچۈن ئهڭ مۇھىمى ، مېهرى 

ئوقۇتقۇچىلىرىمدىن  مهن! مۇھهببهتكهن 

 مۇھهببهت تهلهپ قىلماستىن ، -ساۋاقداشلىرىمدىن مېهرى 

 -ئۆزۈمدىكى بارلىق خوشاللىقنى ، مېهرى  ئاۋۋال

بىلهن مهن  شۇنىڭ. مۇھهببىتىمنى ئۇالرغا بېغىشلىدىم 

 مۇھهببىتىمنى ، -ئۆزۈمدىكى كهم بولغان مېهرى 

. كىشىلىرىم ئارقىلىق تولۇقلىدىم  ئهتراپىمدىكى يېقىن

بولۇپ  خۇشتار ، سهن ماڭا ئاجايىپ خۇشتار... خۇشتار 

نهچچه يىگىتنىڭ ئوتتهك مۇھهببىتى ئارىسىدىن مېنى 

 سېنىڭ شۇ چاغدىكى ئوتتهك تارتىۋالغان ئهمهسمىدىڭ ؟

 قىزغىن مۇھهببىتىڭنى ئېسىمگه ئالسام ، مهن بۈگۈنكى

چىمهن ، مهن '' ... رىياللىقىمغا ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ 

 ئهبهد -قهلبىمنى ئهبهدىل  ... ! سهنسىز ياشىيالمايمهن

 بۇنداق دەپدەبىلىك'' ... ھېچكىم ئىگىلىيهلمهيدۇ 

ئهمما ، ! ... سۆزلىرىڭنىڭ قايسى بىرىنى ئويالپ بوالي ؟ 

سهنئهتكارلىقىڭ مهندەك   سهنئهتكه قىزىقىدىغانسهن

 قهلبى بىغۇبار پاك بىر يېتىم قىزنىڭ تۇنجى سۆيگۈسىگه

مهن بارلىق ساداقىتىم بىلهن سېنى . ئېرىشىۋاپسهن 

ئاگاھالندۇرۇش  دوستلىرىمنىڭ ماڭا. سۆيۈپتىمهن 



مۇھهببهت كۆزلىرىمنى . بېرىشلىرىمۇ قۇلىقىمغا كىرمهپتۇ 

مهن ساڭا ئۆزۈمگه ئىشهنگهندەك ... چېغى  توسىۋالغان

مېنى  ئوقۇش پۈتتۈرگهن چاغدا. ئىشىنىپ كېتىپتىمهن 

فاكولتېتتا ئېلىپ قالماقچى بولغاندىمۇ ، مهن ھىچنىمىگه 

ئهگىشىپ ، سېنىڭ يۇرتۇڭغا  پهرۋا قىلماستىن ساڭا

 خۇشتار بىلهمسهن ؟ مۇشۇ كۈنلهردىكى. قايتىپ كهپتىمهن 

ه دىيهلمهي قىينىلىپ ئازاپلىرىمنى مهن ھىچكىمگ

  . كېتىۋاتىمهن

 

مهن سېنى كۈتۈپ . يامغۇر يېغىۋاتىدۇ  سىرتتا يهنه

ئاياغ  سىرتتا! ئولتۇرغىلى نهچچه سائهت بولغاندۇ ؟ 

ئهمما سهن ئۆيگه كىرمهي يهنه ئارقاڭغا . تىۋىشىڭ ئاڭالندى 

سېنىڭ ئاياغ تىۋىشىڭ  . ئۆرۈلۈپ كهتتىڭ

 سۇغۇرۇپ كهتكهندەك يىراقالشقانسېرى مېنىڭ يۈرۈگۈمنى

توۋا مهن ئانامنىڭ تاۋۇتىنى جامائهت ئېلىپ  ... بىلىندى

مانا ھازىرمۇ ... ئىدىم  ماڭغاندا مۇشۇنداق تۇيغۇدا بولغان

 ! ياق! ...  يىگانه قالدىممۇ ؟ -مهن يهنه بۇ دۇنيادا يهككه 

يېنىمدىكى تاتلىق ئۇيقىدىكى ئوغلۇم ، باغرىمدا ماڭا 

بار ، مهن ئهمدى يالغۇز  ن قىزىممهھكهم يېپىشىپ تۇرغا

 مهن ئهرگه بولۇپمۇ ساڭا ئوخشاش ۋاپاسىز ئهرگه... ئهمهس 

! مۇھتاج ئهمهس ، قۇرۇپ كهتسۇن ئۇنداق ياخشى كۆرۈش 

تۇرمۇشقا ، ئالدىراش  مهنمۇ بالىلىرىمغا ،ئهھمىيهتلىك



خىزمهتكه مۇھتاج ، ئهتراپىمدىكى دوستلىرىمغا ئۇالرنىڭ 

مهن سېنىڭ !  مۇھتاج مۇئامىلىسىگه ئىللىق

بىلهن  ۋاپاسىزلىقىڭ تۈپهيلى بهختلىك ئايال بواللمىغىنىم

مۇنۇ ئۇماق پهرزەنتلىرىمنىڭ مېهرىدە بهختلىك ئانا 

  . بوالاليمهن

  : يانۋار

خۇشتار ، ئۆتكهن ئوڭۇشسىزلىقالرنى ئهسلهشتهك بۇ خىل 

ئىنتىلىشنىڭ نهتىجىسى  ئازاپنىڭ تهمى دەل تۇنجى

بهلكىم مېنىڭ . ن پۇشايمان قىلمايمهن بىراق مه. ئىدى 

ئهمما بۇ . شۇنداق قىسمهتلهرگه پۈتۈلگهندۇ  تهقدىرىم

تهسكه  ئازاپلىق كۈنلهرنى ئۆتكۈزۈش ماڭا بهكمۇ

مۇشۇ كۈنلهردە سېرىق چاچلىق ئورۇق . چۈشىۋاتىدۇ 

تىترەك ئولىشىدۇ ، قايسى  قىزالرنى كۆرسهمال بهدىنىمگه

 م ، بازارنىڭ ئوتتۇرىسىدىالكۈنى بازار ئارىالپ كېتىۋاتسا

قىرىق نهچچه ياشالردىكى بىر ئايال كىچىككىنه بىر 

سهن  >> . كهتتى قىزنىڭ چېچىدىن تۇتۇۋېلىپ ئۇرۇپ

 پاسكىنا مېنىڭ ئېرىمنى تارتىۋالساڭ ، بالىلىرىمنى كىم

توۋا ، نىمه . ئادەملهر ئولىشىپ كهتتى  << ... ئوقۇتىدۇ

تا مۇنۇ ئىككى ئايالغا شۇ تاپ. كېتىۋاتىدۇ  جاھان بولۇپ

ۋاپاسىز ئهر ئۈچۈن  مۇنۇ ئىككى ئاجىز بىر. ئىچىم ئاغرىدى 

 جامائهت ئالدىدا رەسۋا ھهم بىچارە -  بىرىنى ئهل - بىر 

قىالر ؟ بهلكىم ئاشۇ خوتۇننىڭ ئېرى بۇ  قىلىپ نىمه



بۇالرنى  ئىككى ئايالنىڭ ئالدىدا ئىككى خىل رول ئويناپ

لگهندە مۇنۇ بىچارە ئايالالر تازا ئۇسۇلغا سېلىۋاتقانلىقىنى بى

ھه ؟ ئهمما يهنه ئهڭ كۆپ زىيان تارتىدىغىنى  - ئازاپلىنار

قولىدا ئهرنى ساقالپ  ئاۋۇ ياش چوكان ، چۈنكى ئاۋۇ ئايالنىڭ

قاالاليدىغان ھۆكۈمهت بهرگهن قىزىل توي خېتى ، ئۆيدە 

پۇشتى بولغان بالىلىرى بار ئىكهن ئهمهسمۇ ؟ ئاۋۇ  ئېرىنىڭ

ۋەدىسى ، يالغان  چۇ ؟ ھېلىقى ئهرنىڭ ئاغزاكىچوكان

ئۇنداق ... ياۋىداق پهلسهپهسى ھهم كۈلكىلىك يىغىلىرى 

ئهرلهرنىڭ قولىدىن ئاشۇنداق ساددا بىر ئايالنى  پهلىپهتىش

باشقا نىمه  بىر ئۆمۈرلىك بهختسىز قىلىپ قويۇشتىن

نهچچه يىل ئۆز .... كېلهتتى ؟ ئاۋۇ ئايالغىمۇ ھهيرانمهن 

ئېرىنىڭ بۇنداق قىلمىشلىرى ئۈچۈن  ا ياشىغانقوينىد

قىالر  نومۇس قىلماي ، كوچىغا چىقىپ سازايى قىلىپ نىمه

؟ بۇ قىلىقلىرى ئۈچۈن ئاشۇ ئهرنىڭ ئالدىدا ئۆز غۇرۇرىنى 

مهن ! ...  ھه ؟ -نىمىمۇ قىالر ئىدى  دەپسهندە قىلىپ

. قالدىم  شۇنداق خىيالالرنى قىلىۋېتىپ ئۆزۈمگه ھهيران

 مهنچۇ ؟ خۇشتارنىڭ قىلىپ يۈرگهن ئىشلىرىنى توۋا ،

 ! چىقارماي يۈرۈش ئالىجاناپلىقمۇ ؟ بىلىپ تۇرۇپمۇ ئۈن

دېگهندەك سېنىمۇ ،  << باغلىغان ئىت ئوۋغا يارىماپتۇ >>

ئۆزۈمنىمۇ ھهم ئاۋۇ سېرىق ئاسالننىمۇ ئازاپالپ نىمه 

ھېلىقى كۈنى كېچىدە سهن ئىشىك ئالدىغا  ! قىالرمهن ؟

سهندىن  ۇپ ، قايتىپ كهتكهندىن كېيىن مهنكېلىپ بول



... شۇنىڭغىمۇ بىر ئاي بوپتۇ . پۈتۈنلهي ئۈمىد ئۈزگهن ئىدىم 

بىلهن ئاجرىشىپ كېتىش قارارىغا  مهن ئاخىر سهن

  . كهلدىم

 

ئهسلىمىلهرگه كۆمۈلۈپ  خهير خۇشتار ، مهن ئاچچىق

قېلىشنى خالىمايمهن ، مهن سېنىڭسىزمۇ ناھايىتى 

لىك ياشىيااليدىغىنىمنى ساڭا كۆرسىتىپ بهخت خاتىرجهم

  . قويىمهن

 

بىلهن بېسىش ، يۈرىكىمدە الۋۇلداپ  مۇھهببهتنى مۇھهببهت

 كۆيۈۋاتقان مۇھهببىتىمنى قۇرباى قىلىپ ، خاتىرجهم

تۇرمۇش كهچۈرۈش ئۈچۈن ئۆزۈم سوتقا بېرىپ سهن بىلهن 

قىلغان نهچچه  سهن بىلهن توي. ئاجرىشىپ كهتتىم 

بىر . خوشاللىق ۋە ئازاپالردا بىرگه بولدۇق يىلدىن بېرى 

مېنىڭ ئوتتهك ۋە .  ئانا بولدۇق -قىزغا ئاتا  ئوغۇل بىر

ئهمدى سهن ماڭا  . گۈلدەك چاغلىرىم سهن بىلهن ئۆتۈپتۇ

بهرگهن قهسهملىرىڭىدىن تېنىپ ، باشقا بىرسىگه ئاشىق 

مهن ساڭا يېپىشىۋېلىپ نىمه ئىش  بولۇپ يۈرسهڭ

بهرگهن  ڭ ئهمدى ئاشۇ ئۈزۈمزارلىقتا يۈزمېنى! قىالرمهن ؟ 

ئىشنىمۇ ھهم ئۆز ھوجرامدا يۈز بهرگهن ئىشالرنىمۇ 

  . ئالغىممۇ يوق ئهسلىگۈم ھهم تىلغا
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مۇشۇ كۈنلهردە  خۇشتار ، سهن شۇنى بىلگىنكى مهن

ئاجايىپ باتۇرلۇق بىلهن ھهربىر قهدىمىمنى چىڭ دەسسهپ 

ه ۋاقىتتىن سېرىق چاچلىق ئايالنى نهچچ . كېتىۋاتىمهن

كېيىن  كۆرسهم يۈرىكىم ئاغرىيتتى ، ھېلىقى كۈندىن

موتسىكلىتنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىسام ، يۈرىكىم پهسكه 

سېنىڭ . قالدىم  تارتقاندەك چۆچۈيدىغان بولۇپ

ئىشىك ئالدىمدىن سېرىق . نامهرتلىكىڭگه ھهيرانمهن 

وتسېكلىت ئارقاڭغا ئولتۇرغۇزۇپ م چاچلىق مهشۇقىڭنى

 بىلهن غۇيۇلداپ كېتىۋاتقانلىقىڭنى كۆرگىنىمدە ،

 تىتما بولۇپ ، خۇددى ئوتقا چۈشكهن -يۈرەكلىرىم تىتما 

خۇشتار مېنى ئۆزۈڭنىڭ  ! قىلدەك تولغىنىپ كهتتىم

يۇرتىغا ئهكىلىپ ، بۇنداق كۈنلهرگه قويغۇدەك مهن ساڭا 

 ... ! يامانلىق قىلغان بولغىيتتىم ؟ نىمه

 

بىلهن موتودا ئۆتۈپ   دادام يهنه ھېلىقى خوتۇنئاپا ، ---

دىليارنىڭ يىغا ئارالش مهيۈس ئاۋازى مېنىڭ ! كهتتى 

  .  پارە قىلىۋەتتى-پارە  يۈرەكلىرىمنى

 

 جېنىم قوزام ، سېنىڭ كىچىككىنه يۈرىكىڭمۇ ئاشۇ ---

مهن ! لهنىتى داداڭنىڭ قىلمىشلىرىغا چىدىماپتۇدە ؟ 



  . باغرىمغا باستىم ىشۇنداق ئازاپ بىلهن دىليارن

 

 باالم ھىچقىسى يوق ، داداڭ مېنى تاشلىۋەتكهن بىلهن ---

سىلهرنى ھهرگىز تاشلىۋەتمهيدۇ ، سىلهرنى بهك ياخشى 

  . كۆرىدۇ

 

بالىلىرىمنىڭ قهلبىدىكى دادىسىنىڭ  خۇشتار ، مېنىڭ

 سهن. ئوبرازىغا توپا قونۇپ قېلىشىنى خالىمايتتىم 

خۇشتار ، ئائىلىدىكى ئىشالر ، ! بالىالرنى بولسىمۇ سۆيگىن 

، كۆڭلۈمدىكى  مهكتهپتىكى ئالدىراشچىلىق

 - پاراكهندىچىلىك بىلهن يېقىندىن بۇيان ئهينهككه سهپ 

قارىغىنه ئهينهكتىكى ئاشۇ مهنمۇ ؟ . قارىماپتىمهن  سېلىپ

سهھنىلىرىدە گۈلدەك چىرايىم ،  بىر چاغالردا مهكتهپنىڭ

 ر ئۇيۇشمىلىرىدايېقىملىق ئاۋازلىرىم ئوقۇغۇچىال

ئۆتكۈزگهن شېئىر دېكالماتسىيه مۇسابىقىلىرىدە يازغان 

دىكالماتسىيه قىلىپ ،  شېئىرلىرىمنى جاراڭلىتىپ

يىگىتلهرنىڭ غايىۋانه ئاشىقىغا ئايالنغان ، قاراكۆز ، 

زىلۋا بوي ... ، قارا تهبىئى بۈدرە چاچ  قاراقاش

ۇ شۇم مهڭزىلىرىمدىن قان تېمىپ تۇرىدىغان چىمهنگۈل

ئاپتونۇم رايونلۇق مائارىپ . تۈگىشىپال كېتىپتىمهن ! ؟ 

ئاڭلىغىلى كهلگهن ئوقۇتقۇچىالر  ئىدارىسىدىن دەرس

سىنىپىدىكى  ئارىسىدا بىزدىن بىر يىل يۇقۇرى ئهدەبىيات



ئهكپهر ئېسىڭدىمۇ ؟ ئۇ مېنى تونۇيالماي قالغىلى تاس 

دىمىگهن بولسا ، مهن ئۆزۈمنىڭ بۇنچه  قالغانلىقىنى

 ... ۈرۈپ كهتكهنلىكىمنى بىلمهيدىكهنمهنئۆزگ

 

... چىمهنگۈل ، بۇ يهردە بهكمۇ نابۇت بولۇپ كېتىپسىز  ---

  ... ئهجهپمۇ ئۆز ۋاقتىدا

 

قىزالر قىز پېتى تۇرىۋېرەمتى ؟ ئانا بولغاندىكىن  ---

 دە ؟ بالىلىرىم كىچىك ، شۇڭا ئازراق -ئۆزگۈرىمىز  چوقۇم

نابۇت بولۇپ  نئورۇقالپ كهتتىم ، بۇنىڭلىق بىله

 دېدىم ، ئۇنىڭ ماڭا ئىچ ئاغرىتقاندەك -- كهتمىگهندىمهن ؟ 

 ! بۆلۈپال سۆزلىرىنى

 

ياق ، سىز مهكتهپتىكى چاغدا ، ھهر جهھهتتىن بهك  ---

بۇ يهردە ئادەتتىكى بىر ... ئىدىڭىز  قابىلىيهتلىك

 ... تۇرمۇشتىمۇ ئوقۇتقۇچى بولۇپ قاپسىز ، ئۇنىڭ ئۈستىگه

 

ھېچقىسى ... شانه دىگهن شۇنداق ئوخشايدۇ تهقدىر پى ---

  ! مهن يهنه كۆڭۈلۈك ياشاپ كېتىۋاتىمهنغۇ ؟ يوق ،

 

ياراتمىغان ئهكپهر ئهمدى ماڭا  خۇشتار ، مهن بىر چاغالردا

 ئىچ ئاغرىتىپ ، تهقدىرىمگه ئهپسۇسالنغاندا ، تېشىمدا



. كۈلۈمسىرىۋاتقان بولساممۇ ، يۈرىكىم ئۈنسىز ئۆكسىيتتى 

  ! قىلىپ قويدۇڭ ھه ؟  ئاجايىپ بىچارەسهن مېنى

 

 . ئهينهككه قارپ ئولتۇرۇپ كۆز ياشلىرىمنى توختىتالمىدىم

چۈنكى مهن ئهكپهر تونۇيالمىغۇدەك ئۆزگۈرۈپ 

كېيىن ،  يىغالپ ئىچىم بوشىغاندىن. كېتىپتىمهن 

چاچلىرىمنى تاراپ ، يۈزلىرىمدىكى داغالرنى يېپىش ئۈچۈن 

ۋلىرىمگه لهۋ سۈرىغى سۈرتىۋېتىپ سۈرتۈپ ، له ، ئازراق ئۇپا

ئهتىگهنلىكى  ياتاقتا. ، ياتاق ئېسىمگه كېلىپ قالدى 

  . قىزالر ئهينهك تالىشىپ كېتهتتۇق

 

 دەيتتى -- قىلمىساڭمۇ بولىدۇ ،  چىمهن ، سهن گىرىم ---

  . رەھىمه

 

   دېسهم--نىمىشقا ؟  ---

 

  ... سېنىڭ گىرىمىڭ ئۆزۈڭ بىلهن تۇرسا ؟ ---

 

ھېلىقى رەڭلىك چىمهن قېنى ؟  دى ئهينهكتهمانا ئهم

خۇشتار ، بهك چارچاپ كهتكهن بولسام كېرەك ، تۈنۈگۈن 

بىر چاغدا . ئۈستىدىال ئايلىنىپ كېتىپتىمهن  ئىش

شۇنىڭ بىلهن  . ھۇشۇمغا كهلسهم دوختۇرخانىدا ياتىمهن



بالىالرغا خوشنام . مهن دوختۇرخانىدا يېتىپ قالدىم 

ە تهكچىسىدىكى ئاشۇ ئهتىرگۈلگه دەرىز قاراۋاتىدۇ ، مهن

 بۈگۈن.  ئۇزاق خىيال سۈرىمهن -قاراپ ئۇزاقتىن 

چۈنكى . تهكچىدىكى گۈلگه قاراپ بىر قىسما بولۇپ قالدىم 

ئۇنىڭ نهچچه تال گۈل  . ئۇ گۈل سولىشىشقا باشالپتۇ

  كۈنگه ئاشۇ گۈلدەك- مهنمۇ كۈندىن . بهرگى پهسته تۇرىدۇ 

، دوختۇرخانىغا كهلمهسته ساقال توۋا . سولىشىشقا باشلىدىم 

دورىالر بىلهن كېسىلىم ئېغىرالپ  - ئىدىم ، ئهمدى ئوكۇل

ئىككى  كېتىۋاتامدۇ نىمه ؟ ئىچىم سىقىلىپ كهتتى ، ئۆيدە

باالم ، مهكتهپته يهنه ئوتتۇز نهچچه ئوقۇغۇچۇم ماڭا تهلمۈرۈپ 

يهردە يېتىۋېرەمدىمهن ؟ مهن چىقىپ  تۇرسا ، مهن بۇ

  . كېتهي

 

، ئۈرۈمچىگه بېرىپ  سىز چىقىپ كېتىشنى ئويلىماي ---

 دېدى دوختۇر --قايتا تهكشۈرتۈپ بېقىشىڭىز كېرەك ، 

 قولۇمدا جان قالمىدى ، كۆز ئالدىم -پۇت  . كهسكىنال

  ... قاراڭغۇلىشىپ كهتتى

 

 ... دەيسىز ، دوختۇر ، مهندە باشقا كېسهل نېمه ---

 

زىنىڭىزدا بىر داغ ئاشقا ياقهي ، تېخى ئېنىق ئهمهس ، ---

 ... ئېنىق ئهمهس



 

شۇ تاپتا  .  تىنسىز ئوڭدامدا ياتاتتىم-مهن ئۈن 

پهقهت ئاشۇ بىچارە . ھېچنىمىنى ئويلىيالمايتتىم 

 ... بالىلىرىم

 

چىمهنگۈل ، ئاخشامنىڭياقى دىليارجان ئۆيگه  ---

بارمىغان يېرىم يوق ، ئاخىر بولماي بۇ  كهلمىدى ، ئىزدەپ

ھالدا ئالدىمدا   قوشنام ناھايىتى ئهنسىز.يهرگه كېلىشىم 

  . تۇراتتى

 

... كهتتى  پۈتۈن جاھان پىرقىراپ! نىمه ؟ دىليار يوق  ---

  . مهن باالمنى ئىزدەپ چىقىپ كهتتىم

 

ئىزدەپ گۇاڭجۇغا كېتىۋاتىمهن ،  خۇشتار ، ئوغلۇم دىليارنى

 ... ئهگهر ئوغلۇمنى تاپالمىسام قانداق قىالرمهن ؟

 

 بىر تۇرپانسېنته - 20

گۇاڭجۇغا كهلگىلى بهش ئايدىن ئاشتى ،  �

 پۇللىرىم تۈگهپ ، بىر ئاشخانىغا ياردەملىشىپ

توۋا ، سهن ئوغلۇڭدىن ئهنسىرەپ قويۇشىڭ . ئىشلهۋاتىمهن 

قىلىپمۇ قويمىدىڭغۇ ؟  كېرەك ئىدىغۇ ، تېلېفۇن

 ھهيرانمهن ، ساڭا بهك نهپرەتلىنىۋاتىمهن ، ۋىژدانىڭ ئالدىدا



 قىلىمهنكى ، سهن مېنىڭ بېشىمغا سالغان بۇ شۇنداق ۋەدە

ئالالھ ... ئازاپالرنى ، كۆز ياشالرنى  روھىي سهرسانلىقنى ، بۇ

ئهركهك  ئهگهر سهن. بىر كۈنى ساڭىمۇ كۆرسىتىپ قويىدۇ 

بولغان بولساڭ ، بۇرۇنقى سۆيگهن ئادىمىڭدىن ، ئىككى 

كهچسهڭمۇ ، ئۆز پۇشتۇڭدىن  باالڭنىڭ ئانىسىدىن

ئهمدى . ڭ ، تانماسلىقىڭ كېرەك ئىدى كهچمهسلىكى

مۇشۇ كۈنلهردە ئ ... ساڭا پهقهت نهپرەتال قالدى  قهلبىمدە

مېنى يېنىغا  رەھمهتلىك ئانام توال چۈشۈمگه كىرىپ

چاقىرىۋاتىدۇ ، مهن دائىم تهييارلىقىم يوق ، مهنتهييارلىق 

چۈشىدە ئۆلۈپ ... دەپ ئويغۇنىپ كېتىمان  قىلىۋاالي

دەپ  قىرىپ چۈشىسه ئۆلۈپ كېتىدۇكهتكهن ئادەم چا

ئهگهر شۇنداق بولۇپ ئهجىلىم توشۇپ قالسا .ئاڭاليتتىم 

دۇنيادىكى ئىشلىرىممۇ پۈتمىدى ئۇ  قانداقمۇ قىالرمهن ؟ بۇ

ساڭا  . دۇنيانىڭمۇ ھېچقانداق تهييارلىقىنى قىاللمىدىم

ئهقىدە قىلغىچه ،ساڭا مۇھهببهت باغلىغىچه ،سهن ئۈچۈن 

ئىگهمنى سېغىنسامچۇ؟  اتقانياش تۆككىچه ، يار

گۇناھلىرىمنى تىلهپ ئالالغا يىغلىسامچۇ ؟ ئالالھنىڭ 

! بويىچه ئېتىقادىم بىلهن ياشىغان بولسامچۇ ؟ ئهمىرلىرى

،ئالدىراپ نېمه قىالرىمنى  ئهمدى ۋاقتىم توشۇپ قالغاندەكال

   فېۋرال- 10گۇاڭجۇ    بىلهلمهي قېلىۋاتىمهن

 

  ئىستهكلىرىم تۈگىدى خوراپ ،



  . كۆڭلۈم قالدى ئارزۇالردىن ھهم

  بېغىم قالدى قاغجىراپ ، سۆيگۈ

 . ھهسرەت ئهلهم قىينار دەممۇدەم

 

  ئهپقاچتى قۇيۇن ، بهخت ھىدىنى

 . تۇرمۇشۇمدا نه لهززەت نه تهم

  سوراپ ، مهھبۇبهڭدىن كهپسهن يول

 . ئىنتىزار بولۇپ كۈتهر ئۇ سهنهم

 

  پهرزەنت تۇرار يولۇڭنى توراپ ،

  .  يۆگهي سهن ئۈچۈن بىر غهمسېرىق

  پىشانهمنى شور قىلدى قىسمهت ،

  . نادامهتكه بولۇپ كهتتىم يهم

 

  ئىخالسلىرىم كهتتى ھالسىراپ ،

  . تالقان بولدى ئهقىدەم - كۈكۈم

  ئۈمىدلىرىم ياتار قانسىراپ ،

  . ئابىدەم غۇالپ كهتتى كۆڭۈل

 

  مۇخلىسلىقىم ئهسلىتهر سېنى ،

  . ان مهھبۇبهمدىلدا گۇمران بولغ

  ئاچا يولدا تۇردۇم گاڭگىراپ ،



  . پۇتلىرىمدا كېسهكلىرىڭ نهم

 

  قهلبىم چېكىپ ئىزتىراپ ، ئۆلدى

  . تۇيۇق يولدا قالغان ئۇ جهسهت

  قىساسقا ئوراپ ، كۆمدۈم بۈگۈن

  ... ! سهن قازغان گۆر پۈتكىلى نهۋاق

 

خاتىرىنى يېپىپ . يېزىلمىغان ئىدى  خاتىرىنىڭ داۋامى

 ئىشىك. يۇپ كۆڭۈلسىز بىر ھالهتته ئولتۇردۇم قو

  . چېكىلدى

مېنى كهچۈرۈڭ چولپان ھهدە ، مهن زادىال  ---

بىزنىڭ چايدىكى چوكانالر سىزنىڭ  بىلمهپتىمهن ، تۈنۈگۈن

ئېيتقاندا  مۇرات ئاكام بىلهن ئاجرىشىپ كهتكهنلىكىڭىزنى

توۋا دەڭالر ئۇالرنىڭ ئائىلىسى  >> : مهن ئىشهنمهستىن

 قوشۇق ئۇرۇلغىنىنى - بىرەر قېتىم چىنه  داق تېنچ ،شۇن

بۇيان ئۇالر  ئاڭالپ باقمىدىم ، قوشنا بولغان نهچچه يىلدىن

. دەپتىمهن  << بىزنىڭ جىدىلىمىزنى ئايرىپال كېلىۋاتىدۇ

ئىشتىن چۈشۈۋېتىپ سىڭلىڭىز بىلهن ئۇچرىشىپ  بۈگۈن

ھهيرانلىقىمنى  قېلىپ ، بۇ ئىشنىڭ راستلىقىنى بىلىپ

المىغان ھالدا بۇ يېڭى ئۆيىڭىزگه سىزدىن ھال سوراپ باس

چولپان ھهدە ، مۇرات ئاكام شۇنداق يۇۋاش  . كېلىشىم

قوشنام  -- تۇرسا ، نىمىشقا ئاجرىشىپ كهتتىڭىز ؟



  . كۆزلىرىمگه تىكىلدى

بهشىنىڭ  بۇ مهن ئاجراشقاندىن بۇيان ئۇچرىغانال ئادەمنىڭ

  . ئىچىدە ئۈچىنىڭ سورىغان سۇئالى ئىدى

ئوخشاش بىر تۇرمۇشلۇق  جىنىم سىڭلىم ، بۇ سىزگه ---

 چۈچىكىنى تېتىغان -بولۇپ تۇرمۇشنىڭ ئاچچىق 

سورايدىغان سۇئالى ئهمهس ئىدى ، ئهمما  ئادەملهرنىڭ

چاغلىرىمدا  سوراپ قالدىڭىز جاۋاپ بېرەي ، مهن قىز

ھېلىغۇ ئېرىدىن ئاجرىشىشكهن ھهتتا يۈرگهن يىگىتىدىن 

 پهش -نىڭغا ھېلى بۇنىڭغا ئىش ئۇ ئايرىلىپ ھېلى

ئۆزۈممۇ  . تارتىشىپ يۈرگهن قىزالرنىمۇ يامان كۆرەتتىم

شۇ بىر يىگىتنىال ياخشى كۆرۈپ ، شۇنىڭ بىلهن بىر ئۆمۈر 

ئهمما ، . ئارزۇ قىالتتىم  بىلله ئۆتۈپ كېتىشنى

  قىسمهت سىزنىڭ-پىشانىڭىزگه پۈتۈلگهن تهغدىر 

ل ، مانا ئهمدى مهن ئارمانلىرىڭىزغا باقمىسا نىمه ئاما

سىز دەپ . بولۇپ قالدىم  ئېرىدىن ئاجراشقان تۇل خوتۇن

بېقىڭه كىم كۆڭلى سۇ ئىچكهن ئائىلىسىنى ۋەيران 

  .  دېدىم-- خااليدۇ ؟  قىلىشنى

 ئۇ دىگىنىڭىزغۇ ھهق ، مانا كۆرۈپ تۇرۇپسىز ، مهن ---

 ئانىمىز قوشۇلمىسىمۇ ئۇنىماي توي -يولدىشىم بىلهن ئاتا 

بوپتۇ ، ئۇرۇشتۇق ، تاالشتۇق ،  ئون يىل.  ئىدۇق قىلغان

 ھهتتا تاياقلىرىنى يهپمۇ ئۇنىڭدىن ۋاز كېچهلمىدىم ،

ئويلىسام ئۇ مهست بولۇپ قالغاندا مېنى رەنجىتكهن بىلهن 



 دېدى --ئېلىۋالىدىكهن ،  ئوڭشالغاندا يهنه كۆڭلۈمنى

  . قوشنام ئكز تۇرمۇشىدىن رازى بولغان ھالدا

 

كهش ، ھېلىقى كۈندىن كېيىن قانداقراق ، ھاراق ھه ---

ھالىتىنى   دېدىم ئۇنىڭ ھېلىقى كېچىدىكى مهست-- 

  . ئېسىمگه ئېلىپ

 ۋاي جېنىم ھهدە ، ئهركىشى دىگهنچۇ تومۇرچى ---

بولىدىكهن ، شۇنىڭدىن كېيىن يىپتهك ئوڭشىلىپ كهتتى ، 

قويىمىز دەڭه ،  بهزىدە بىرگه ئولتۇرۇپ ئىچىشىپ

 ... ھاھاھا

 امنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ قىزىمنى ئۇخالتقاچ ، بۇنىقوشن

زۇمرەت دىگهندەك راست زامان ئاخىرىنىڭ ئاالمهتلىرى دەپ 

  . ئويالپ قالدىم

يهنه ئىشخانام بىلهن يېڭى ئۆيۈم ئارلىقىدىكى يولدا  مهن

كېلىۋاتقىلى بىر يىل بولۇپ  خىياللىرىم بىلهن بېرىپ

 رومانتىك  ئهمدىكى خىياللىرىمدا بۇرۇنقىدەك. قاپتۇ 

ئارمانالر ياكى ئۆتۈپ كهتكهن بهختسىز كهچۈرمىشلىرىم 

مهن نهدىن   توغرىسىدا ئۈستىدە ئهمهس ، يارالمىشىم

مهن راستال مۇسۇلمانمۇ ؟ . كهلدىم؟ نهگه بارىمهن ؟

ناماز ئوقۇپ روزا تۇتسىال مۇسۇلمان بوالمدىغاندۇ  مۇسۇلمان

لمان مۆھمىن مۇسۇ ؟قانداق قىلغاندا زۇمرەت دېگهندەك

بولغىلى بولىدىغاندۇ ؟دېگهندەك سۇئالالر ئۈستىدە 



قىلىدىغان ،بولۇپ  توختىماي پىكىر

بۇرۇنقىدەك رېستۇرانالرغا چايالرغا   ئهمدى. .قالدىم 

قىززىقمايدىغان ،بۇ نهرسىلهرنىڭ  ،ۋالىسالرغا

 ھهممىسىنىڭ ۋاقتى ئۆتكهندەك مهنىسىز بىلىنىدىغان ،

دەك ، كۆڭلۈمدىكى دۇنيادا بهك يالغۇز قېلىۋاتقان

سۇئاللىرىمنى يېشىپ  گهپلىرىمنى دەيدىغان مېنىڭ

 . . بېرەلهيدىغان بىر سۆھبهتداشقا مۇھتاج بولىۋاتاتتىم

يالغۇزدەك خىيال بىلهن كېتىۋېتىپ كېچه كۆرگهن 

  . چۈشۈمنى ئهسلهپ قالدىم

 ياتىقىدا - 324چۈشۈمدە يهنىال قىزالر بىناسىنىڭ  سهھهر

ئۈستهلدە چۆرىدەپ  ىخان سېلىنغانقىزىل كىليۇنكا داست

 ئولتۇرۇپ ئهتىگهنلىك ناشتا قىلىۋاتقاچ ۋىچىرالپ

كهرىمه  يازغۇچى بولسا ئاشۇ >> . سۆزلىشىۋاتقىدەكمىز

 < سامان يولى > كۈندىن بېرى نادىردەك بولسا ، نهچچه

 --،  << نى ئوقۇپ ، ئۇنىڭ ئىچىگه كىرىپال كهتتىم

 چىرايلىق ھىمىرىپ دېگۈدەك رەھىمه ئويماقتهك ئاغزىنى

، بىچارە تۇغقىنىم كهرىمهنىڭ مۇشۇ  يائالال >> تۇرۇپ ،

 قىلغىنىڭغا قارىغاندا ، مېنىڭ  ئهسىرىگه شۇنچه

ئهسهرلىرىم ئېالن قىلىنسا كىتاۋىمنى قوينۇڭغا سوالپ 

دېگۈدەك چىمهن چىرايلىق  << ياتامسهن نىمه ؟

ئىشقىلىپ  >> . كۆزلىرىدىن ئوت چاقنىتىپ تۇرۇپ

بولساڭ چوقۇم كهرىمه نادىردەك يازغۇچه بول جۇمۇ  چىيازغۇ



نىمىشقا ئۇنداق بولغۇدەكمهن  >> . دېگۈدەك رەھىمه << ؟

يازغۇچى  ؟ مهن ئۆزۈمدەك يهنى چىمهنگۈل مۇھهممهتتهك

قىزالر بولدى گهپ تاالشماڭالر ،  >> . << ! بولمامدىم

توشتى دەرسكه ماڭايلى ، مېنىڭ ئايىغىم يوققۇ ؟  سائهت

ئايىغىمنى  مهن شۇنداق ئالدىراش... ىڭالر قايس

 چولپان سېنىڭ ئايىغىڭنى مهن --ئىزلهۋاتسام ، 

قايتۇرۇپ بېرەي ، دەپ رەھىمه قولىدا  كىيىۋالغانتىم ، ساڭا

  ... مېنىڭ ئاق توپلىيىمنى ماڭا سۇنۇۋاتقۇدەك

چولپان سهن قېنى ؟ مهن ئاياقتىن بېشىمنى كۆتۈرۈپ  _   

ئاپپاق كۆڭلهك كىيىپ كىرىپ  ەتئىشىككه قارىسام زۇمر

 ياخشى كۆرۈپ ئالغانتىم   قارا ماۋۇ ياغلىقتىن-: ماڭا 

ساڭىمۇ بىرنى ئالغاچ كهلدىم چىگىپ باقه ،ساڭا تازا 

 : قولۇمغا ئالغاچ  ياغلىقنى يارشىدۇ دەۋاتقىدەك مهن

 ئالىمهن دەپ  توۋا نهچچه كۈندىن مۇشۇ ياغلىقنى _  

شۇنداق   قولۇمغا ئېلىپ  نىتاپالمايۋاتاتتىم دەپ ياغلىق

 . خوش بولغىدەكمهن

دەل شۇ چاغدا سائهت جىرىڭالپ كهتتى ، بىز ئالدىراش     

ئۈستهل سائىتىم مېنى  ياق ئهسلى. سىنىپقا ماڭدۇق 

 ئهستاغپىرۇلال ، سائهتنى نىمىشقىمۇ... ئويغىتىش ئۈچۈن 

ئويغىتىدىغانغا توغرىالپ قويغان بولغىيتتىم ؟ مهڭگۈ 

 ناگاندا -ھاياتىمنى ناگان  ايدىغان گۈزەل داشۆقايتىالنم

شۇنداق چاغالردا مهڭگۈ . شۇنداق چۈشهپ قالىمهن 



بهرگىنى   ئۇخلىسامچۇ ؟ زۇمرەتنىڭ ياغلىق ئويغانماي

چۈش  قىززىق.،رەھىمهنىڭ ئايىقىمنى قايتۇرغىنى 

بولدىغۇ بۇ ھهممىسى ياخشىلىقنىڭ 

 : شىمنىڭخىزمهتدى ئىشخانىگه كىرىشىمگىال.بىشارىتىدۇ 

 

  دېگهن ئاۋازى-- چولپان ھهدە سىزگه خهت كهپتۇ ،  ---    

خهتنى قولۇمغا ئېلىپ كۆزلىرىمگه ئىشهنمهي . كۈتۈۋالدى 

ناھايىتى تونۇش يوغان  كونۋېرتتا ماڭا. قالدىم 

ئۇستىخانلىق تونۇش پۇچۇركا يهنى سۇباتنىڭ ئىسمى 

كونۋېرتنى تۇتقان قوللىرىم سۇس تىترەپ  . تۇراتتى

 : باشلىدىم خهتنى ئاۋايالپ ئېچىپ ئوقۇشقا. تتى كه

ساالم چولپان ، ئامانمۇ سهن ؟ شۇ تاپتا قهلهم  �

ساڭا گهپنې نهدېن . قوللېرېم سۇس تېترەۋاتېدۇ  تۇتقان

. ئۇزۇن ئويالندېم  - نېمىدىن باشالشنې بېلمهي ، ئۇزۇندېن

چولپان مهن بېر ھهپتېنېڭ ىالدېدا ئۈرۈمچېگه بېر 

دېلشادتىن سېنېڭمۇ يولدېشېڭدېن  ېپبېلهن بېر  ئىش

 ىاجرېشېپ ، يالغۇز تۇرېۋاتقېنېڭغا بېر يېلدېن

  . ئاشقانلېقېنې بېلېپ قۇالقلېرېمغا ىېشهنمهي قالدېم

 ... چولپان راستتېنال ---

شۇنداق ، ئۇ بۇلتۇر چېمهننېڭ ئۆلۈمېگه كهلگهندېال  ---

 دېدې -- چۈشۈپ بولغان ئېكهن ،  ئاجرېشېش ئۈچۈن سوتقا

 . ېلشاتد



دېلشاتمۇ ،   دېسهم-- نېمېشقا ماڭا دېمهيسېلهر ؟  ---

سهنچۇ ؟ سهن نېمېشقا رەھېمهدېن ئاجرېشېپ 

چهتكه تۇققان  كهتكىنېىڭنې ئېنېق دېمهي ، ىۇنې

  .  دەپ رەنجېدې--يوقلېغېلې چېقېپ كهتتې دەيسهن ؟ 

ئادەم ىهسلې ئۇلۇغ ئهمهس ، ئازاپ ،  ;lt;&lt& چولپان ---

 يېڭهلىگهنلىكى ئۈچۈنال ئۇلۇغ ۇشهققهتنىھهسرەتنې ، م

&gt;&gt;  شۇنداق  دېمىسىمۇ. دېگهن ئىكهن بېر ئاقېل

ئىكهن ، ياخشې كۆرۈشمۇ بېر ىازاپلېق كهچمېش ، شۇ 

باشتېن كهچۈرگهندىال ھهقىقې چىن  ئازاپلېق ھېجرانالرنى

سۈرگىلى  مۇھهببهت مۇقامىغا يهتكىلې ، بهختنىڭ پهيزىنى

ىز ، رېيازەتسىز ، جاپاسىز ئېرېشكهن ، بولىدىكهن ، ئهجرىس

چاپقۇندېن قاچقان مۇھهببهت قۇم ئۈستېگه  - ئازراق بوران

رەھىمهنىڭ ماڭا  . سالغان ئۆيدەك ئۆمرى كۆته بولىدىكهن

 -بولغان مۇھهببىتې چىن بولمىغانلىقې ىۈچۈن بوران 

بۇنېڭدا . بهرداشلىق بېرەلمهي گۇمران بولدې  چاپقۇنالرغا

ئۇنى سۆيهلمىدىم ،  چۈنكې مهن. نلېكېم بار مېنېڭمۇ سهۋە

 .ىۇنې سىنېڭ ئورنۇڭغا قويالمىغانلىقېمدېن بولدى

تۇرمۇشۇمدېن ئۈمېد ئۈزگهن ، بهلكېم بېر  چولپان ، مهن

خېيالدا  ئۆمۈر مۇشۇنداق تهنها ياشاپ كېتېدېغاندەك

ئهمما دىلشاتتىن سېنېڭمۇ يالغۇز . ئېدېم 

ىال قهلبىمدە ئاجايېپ مېنۇتت ياشاۋاتقانلېقېڭنې بېلگهن

 شۇندېال. بېر جۇشقۇن ھاياتىي كۈچ ۋە قىزغىلىق ئويغاندې 



مهن ىۆزۈمنىڭ پۈتۈنلهي تۈگىشىپ كهتمىگهنلىكىمگه 

سهن بېلهن نهچچه  شۇ ھامان يېنېڭغا بارغۇم. ئىشهندېم 

كېچه مۇڭدېشېپ ئۇيقىسىىز كېچىلهرنى تاڭالرغا ئۇلېغۇم 

 بېر يېل ىۆتۈپ ئهپسۇس ، ئارلېقېمېزدا ئون . كهلدې

چولپان نهچچه  . مهن سهل تهمتېرەپ قالدېم. كېتېپتۇ 

يىلالردىكې ئاچچېق ئهسلىمىلهرنى ئارقىمىزغا تاشالپ ، 

بۇيان زارېقىپ كۈتكهن گۈزەل  شۇنچه يېلالردېن

 بهختېمىزنى ، ئۆتۈپ كهتكهن يېلالرنىڭ ئورنېنې

  . تولدۇرايلې

  قارىغىا ،چولپان ، خهتتىن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ ماڭا بىر

دە ، - خهت يهنه يېرىم دىدارلىقىنې قىلدى   ھهتتىگىنهي

كۆزلىرىڭدىن مهن  بولمىسا ئاشۇ ئاپهت تېرىغۇچى

  . نېمه دېمهكچى ئىكهنلىكىڭنى بىلىۋاالاليتتىم  سىنىڭ

  چېڭ سېقېپ سۇبات قولۇڭنې

 مهن خهتنې ئوقۇپ بولۇپ خۇددى چۆرگىلىتىپ            

. اڭگېراپ ئولتۇرۇپ قالدېم تاشلېۋەتكهن ئادەمدەك گ

مۇشۇ دەقېقىدە يا  ...  دە-سۇباتمۇ بهختسېز بولۇپ قاپتۇ 

ئادەمنې . كۈلۈشۈمنې يا يىغلىشىمنى بىلهلمىدىم 

كهلگهن خاپىلىقمۇ ، خوشاللېقمۇ ئوخشاش  تۇيۇقسىز

بۇ  سۇبات ، سۇبات ، مهن. گاڭگېرېتېپ قويىدېكهن 

كرى ئىسىمنى قاچاندىن بېرى قانچه قېتىمالپ زى

ئېچڭپ كېلىۋاتسا ،  ھه؟ ئۇ ماڭا كهڭ قۇچاق_قىلغاندىمهن



ئهمدې بىزنىڭ بىرگه ...نېمىشقا خوشال بولمايمهن ؟

ھىچكىم ۋە ھېچنېمه توسقۇنلۇق  ياشىشېمىزغا

ئاۋازېنې  قىلمايدېغۇ ؟ قولۇمغا تېلېفۇننى ئېلېپال ىۇنېڭ

 ئاڭالپ باقايمۇ ؟ ئاڭلېغۇم يوقمۇ ؟ بار ، شۇنداق ىاڭلېغۇم بار

ىۇنى ئۇنتۇپ كهتتېڭمۇ ؟ ياق مهن ئۇنى  ... ، ئهمما

يوقمۇ ؟ بار ،  ئۇنېڭغا دەيدېغان سۆزلېرېڭ... ئۇنتۇيالمېدېم 

مهن قانچىلېغان قېتىم ئۇنېڭ بىلهن چىالن رەڭگې چاينې 

 ئۇزاق - ئۇدۇل ئولتۇرۇپ ئۇزاقتېن  - دەملهپ ئۇدۇلمۇ

 مۇڭدېشىشنې ، ئۇنېڭغا قهلبىمدە تولۇپ كهتكهن

ېمنې يىغالپ ھهم كۈلۈپ تۇرۇپ سۆزلهپ بېرېشنې مۇڭلىر

ماڭغان ئۇزۇن  ئويلېغان ؟ ئۇنىڭ بىلهن ياندىشىپ

كوچېالرنى گهپ ئارىقىدا مېنى تېرىكتۈرسه ئۇنىڭ 

مۇشتالپ ئهركىلهشلىرىمنى ، بىرەر  مۈرىلىرىگه يېنىڭ

تهلهپپۇزدا  خاپېلىقالرغا دوچ كېلېپ ھال ئېيتسام ، سالماق

، كهينىدىن پو ئېتېپ كۈلدۈرۈپ   تهسهللې بېرىشلىرىنى

... ئاللىقاياقالرغا ئۇچۇرۋېتىشلىرىنى  خاپېلىقلىرىمنى

قارىغاندا مهن  شۇنىڭغا. مهن تىخى ىۇنتۇپ كىتهلمىدىم 

. ئۇنىڭ بېلهن خىيالىمدا بىرگه ياشاپ كۆنۈپ قاپتېمهن 

 كېتاپتېن خاتېرەمگه كۆچۈرېۋالغان مهن قايسې بېر

&lt;&lt; گۈزەللىك  ىلى بولمايدېغانئارزۇ مهڭگۈ يهتك

ئېالھې ، ئۇ بىز ئېرىشهلمېگهنلىكىمىز ئۈچۈن گۈزەل ، 

شېرېن ، ئهمما بېز  ئۈچۈن  ئېنتېلگىنىمىز



دېگهن  ;gt;&gt& ئېرىشهلمىسهكمۇ ، يېقېنلىشااليمىز

ئادەم خوشال بولسىمۇ . ئېېسېمگه كېلېپ قالدې  سۆزلهر

 .سېغىنىدۇ  قايغۇرسىمۇ ھامان يېقىن دوستلىرىنى

شهخسهن مهن خوشاللېق ھهم خاپېلېقتا دوستلېرېم بېلهن 

تۇرمۇشىمنىڭ مۇھىم مهزمۇنې دەپ  ئورتاقلىشىشنى

بېلهن  خوشاللېقنې كۈلكهم ، خاپېلېقنې يېغام. قارايمهن 

بۈگۈنكى بۇ مۈجېمهل . قوبۇل قېلېپ ئادەتلېنېپ قاپتېمهن 

خهدېچهگه دەپ ئىچ پۇشۇغۇمدېن چېقېشقا  كهيپېياتېمنېمۇ

 قېزېمنې يهسلىدېن ئېلېپ ، ئۆيگه. ېرېدېم ئالد

   . كىرىشىمگه تېلېفۇنۇم جېرېڭلېدې

 ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم _

 ئهسساالم ،ياخشىمۇ سهن چولپان ؟ ۋەئهلهيكۇم _

 ! ئالالغا شۈكرى ئاداش_

  تېشلىقتۇ ؟ دڭلشات ئىشلهۋاتامدۇ ؟ ئۆزۈڭچۇ ؟ بالىالر _

 ھهئه ، ھهممىسى تېچلىق ، _

  تېلفۇن قىالي دەپ تۇراتتىم مهنمۇ ساڭا _

 قانداق بىرەر ئىش بىلهنمۇ ؟ _

 ،سهن بىلهن مۇڭداشقۇم كېلىپچۇ ؟ ياق ،ئۆزۈمچه _

 مهنمۇ سهن بىلهن مۇڭداشقاچ ، چىمهننىڭ يىل -

نهزىرسىنى قانداق قىلىش توغرىسىدا مهسلىههتلهشكىلى 

 تېلفۇن قىلىشىمتى ،

 ئۆزۈڭالر قانداق ئويالۋاتىسىلهر ؟ سىلهر _



كۈنلىك دەم  15بىز بۇ يهردىكى ساۋاغداشالر ،سهن ھېلىقى _

ئېلىشىڭنى ئېلىپ كهلسهڭ ، تۇرپانغا بېرىپ ئۆز ئۆيىدە 

سېنىڭ !كېلهيلىمىكىن دېگهنتۇق  نهزىرسىنى بېرىپ

 شارائىتىڭ يار بېرەمۇ ؟

پىشۇرۇپ بولۇپ ، مهندىن بوالمدۇ  ھهممه مهسلىههتلهرنى _

قىلساڭ  ز دەپ بۇيرۇقدەپ سورىغىچه ، كهل نهزىر قىلىمى

 . دېدىم كۈلۈپ_بولمىدىمۇ ؟

 ئۇنداق دېسهڭ بولمايدۇ ،ئىشالر يهنىال سېنىڭ_

قوشۇلىشىڭ بىلهن بولىدۇ ،چۈنكى سهندە ھامىيلىق 

 . چاقچاق قىلىپ دېدى خهدىچهمۇ_ ھوقۇقى بار ئهمهسمۇ 

قېنى بۇ ئىشنى يهنه ئويلىشىپ بىر نهرسه دېيىشهرمىز  _

 . لىپمۈجمهل قى دېدىم مهن-

دېدى -!يهنه نېمىسىنى مهسلىههتلىشهرمىز ئاداش ؟ _

 . خهدىچه سوزۇپ

ئهسلى ئىسالم دىنىدا ئۇنداق نهزىر بېرىش يوق ئىش  _

قىلمىساقمىكىن دېگهن خىيالدا  ئىكهن شۇڭه نهزىر

  دېدىم_.ئىدىم 

بوۋىمىز قىلىپ -ئاتا ئاداش ئهلمىساقتىن تارتىپ_

نىڭ نېمىسى كېلىۋاتقان ئىشنى ئىسالمدا يوق دېگى

 . نارازىلىق ئاۋازى تېلفۇندا جاراڭالپ كهتتى خهدىچهنىڭ_؟

ياكى ئالالنىڭ  بوۋاڭغا ئهگىشهمسهن-شۇ ئاتا  سهن_  

 بۇيرىقىغا بويسۇنامسهن ؟



تۇرسا ؟ ئۇالرغا  بوۋىمىزمۇ ئهلههمدۇلال مۇسۇلمان- ئاتا_

 ئهگهشسهك نېمىشقا خاتا بولىدىكهن ؟

نى بىلسهممۇ سېنى خاتالىقى ئاداش مهن بۇ ئىشنىڭ _

قايىل قىلغىدەك دەرىجىدە چۈشهندۈرۈپ 

كهچىرگىن نۇ ئىشالرنى كېيىنرەك . بېرەلمىگىدەكمهن

 _!بىرنهرسه دىيىشهيلىچۇ ؟

  قاچانلىققا ؟ _

 زۇمرەت كهلدىمۇ ،كهلمىدىمۇ ؟ _

 كهلدى ،ئاخشام تېلفۇن قىپتىكهن  زۇمرەت كهلدى _

ۈگۈنلهتىن ساڭىمۇ تېلفۇن قىلىمهن دەۋاتقان ھهقاچان ب

 ... قىلىپ قاالرمىكىن

  دېدىم-بولمىسا ھېلىراق ئۆزۈم قىالرمهن _

دېدى -خهۋەر يهتكۈزمهكچى ، چولپان مهن ساڭا يېڭى بىر_

 خهدىچه ئالدىراپال ئۇنىڭ ئاۋازىدىن بىر خوشاللىق چىقىپ

 . تۇراتتى

ھه ،يهنه بىرەر ئالى ئۇنۋانغا ئېرىشتىڭمۇ ،ياكى ئهمىلىڭ _

  ىمدېد_؟ ئۆسهمدىكهن

يائالال سهن مېنى بهك ئهمهل خۇمار ئوياليسهن ھه ؟بۇ  _

 ! مۇناسىۋەتلىك خهۋەر دېگېن ساڭا

 ! قېنى دېمهمسهن ئهمىسه_  

 ! ئاللىقاچان ئاجرىشىپ بولغانكهن سۇبات بىلهن رەھىهمه_

 سهن قانداق بىلدىڭ ؟_



ئېلىپ   كىتاۋىنى نهشىرگه سۇبات ئۆتكهندە بىر _

ئاڭالشالرغا  بهزى. اتقا ئۆزى دەپتۇ كهپتىكهن ،شۇ چاغدا دىلش

قارىغاندا ،رەھىمه ئۆزى يولدىن چىقىپ ئاخىر بولماي 

ئامراق مىجهزى ئۇنى چهتئهللىك بىر  ،ھېلىقى پۇلغا

 پۇلدارغا رىشتىنى باغالپ ئېلىپ چىقىپ كهتكهن چېغى

خهدىچه _،تۇققان يوقالپ چىقىپ كهتكىنى يالغانكهن ،

   ېدىد ئاۋازىنى پهس چىقىرىپ شۇنداق

بۈگۈن مهن سۇباتنىڭ _ ! قاچان _! مهنمۇ خهۋەر تاپتىم _

 . ئالدىم خېتىنى تاپشۇرۇپ

 خېتىدە نېمه دەپتۇ ؟_

ئۇقتۇرالماي  مهن خهدىچهگه مهقسهتنى... شۇ نېمه دەيتتى_

  سهل تهمتىرىدىم

ئېچىلمىغان  نېمه بولدۇڭ نېمانچه تهمتىرەيسهن ، يۈزى_

 قىزىۋالىدەك ؟

 ت يهنه شۇ كونا گهپلهر ئادەم چوڭۋاي ئاداش ،مهقسه _

دېدىم كۈلگۈم _...بولغاندابۇ گهپلهرنى دېيىشمۇ ئهپسىزكهن 

 . كېلىپ

 قىالي دەيسهن ؟ سهن قانداق -

 سېنىڭچه مهن قانداق قىلسام بولىدۇ ؟...بىلمىدىم  _

مهندىن مهسلهھهت سورىساڭ ، ئۆز بهختىڭنى ئۆز  ئهگهر _

 . قولۇڭغا ئال دەيمهن

  . مهن ئۇنداق قىاللمايمهن توۋا دېگىن-



 سهن نهچچه يىلدىن ئۇنىڭ پىراقىدا ئاز پۇچىالندىڭمۇ _

؟ئهمدى بۇ ساڭا مهنسۇپ بولغاندا نېمىگه ھال تاتىسهن 

كۈلكهم بۇ ئاددىي خانهمدە  يۈرۈكىمدىن چىققان...ھا...؟ھا

 . جاراڭالپ كهتتى

سىغماي قاپتۇ ، يهنه  قارا سېنى خوشاللىقىڭ ئىچىڭگه_

 ... ىۋاتىسهنھال تارت

غايىنى  راست دېدىڭ ، مهن نهچچه يىلدىن بىر_  

قوغلۇشۇپ ئۈمىد بىلهن كېتىۋاتقانكهنمهن ، مانا ئهمدى مهن 

توسالغۇسىز ئۇنىڭغا ئېرىشىدىغانلىقىمنى  ھىچقانداق

. قالدىم  بىلگهندىن كېيىن نېمه قىالرىمنى بىلهلمهي

تىمىز بهلكىم بىز خىيالىمىزدىال بىرگهياشىساق ، مۇھهببى

 ... بوالمدىكىن دەيمهن تېخىمۇ گۈزەل

 بولدى بۇ ئىشالرنى سهن باشقىچه ئويالپ ۋاقتىڭنى ئىسراپ_

قىلما ،سهن ئالدىڭغا قاراپ يهنى كۆڭلۈڭ نېمىدە خوش 

قالغان ئىشالرنى دىلشات  بولسا شۇنى قوغالپ مېڭىۋەر ،

  دېدى_ئىككىمىز توغۇراليمىز 

ۆڭلۈم نېمىدە خوش بۇرۇنقىدەك ك خهدىچه ،مهن ھازىر_  

 بولسا شۇنى قىلسام دەيدىغان رومانتىك چولپان ئهمهس

،مهن ھازىر قايسى ئىشالرنى قىلسام كۆڭلۈم خاتىرجهملىك 

 . ئوياليدىغان بولۇپ قالدىم ھېس قىلىدىكىن دېگهننى

ساڭا بىرەر ئىش تهسىر قىلدىمۇ نېمه ، نېمه _

خهدىچهنىڭ ئاۋازىدىن تېرىككىنى بىلىنىپ -! بولدۇڭ



 . تۇراتتى

ئۆلۈمىدىنمۇ چوڭ ئىش بوالمدۇ  دوستىمىز چىمهننىڭ-

 ئۇنىڭ سهكراتتىكى پۇشايمانلىق ئازابلىرى ،!ئاداش؟

! قىينىلىشلىرى زادى ئېسىمدىن كۆتۈرۈلۈپ كهتكىنى يوق 

دەپ چىمهننى كۆز ئالدىمىزدا  ئالالھ بىزگه ئىبرەت بولسۇن

 .... ساقشۇ ھالهتته ئېلىپ كهتتى ئاداش بىز يهنه ئويغانمى

ئۇ دېگىنىڭغۇ توغرا ئهمما بىزدە نېمه ئامال  _

زۇمرەتتهك چهتئهلدە بولمىساق ... بولمىغان  ئىشلىمىسهك

ئېلىشقا  يه ؟ شۇڭا ھازىرچه دىلىمىزدا بىلىپ تۇرۇپ دەم

چىققاندا زۇمرەتنى يوقلىغاچ ھهرەمگه بېرىپ ھهج قىلىپ 

 ! يۇيىۋاالرمىز گۇناھىمىزنى

ققىچه ھهرەمگه بارغىچه ياشايسهن ساڭا دەم ئېلىشقا چى _

بۈگۈن   تۈنۈەۈن كۆرگهن ئادەم! ئۇختۇرۇش كهلدىمۇ ؟ دەپ

  ئاداش... يوق تۇرسا 

  ... قىله ئادەمنى قوقاتماي ئاداش بولدى _

كهتتىم ،  خهدىچهنىڭ تېلفۇنىنى قويىۋېتىپ ئولتۇرۇپ  

خىياللىرىم زۇمرەت بىلهن خهدىچهنىڭ ئوتتۇرىسىدا 

 .دىلىغۇللۇقتا تهمتىرەۋاتاتتى ۇ دېگهندەكقايسىنىڭ توغرىد

 . تېلفۇننىڭ جىرىڭلىشى مېنى خيالدىن سۈزىۋالدى

 ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ،_

 ۋەلهكساالم ، ئاداش مهن ،_

ساالمنىمۇ توغرا دىيهلمهمسهن  مۇشۇ يېشىڭدىمۇ _



مهرۋانغا  ،ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم دېمهمسهن ، مهن تېلفۇندىال

 . كايىدىم

همدى سهندەك ئهدەبىيات ئوقۇمىغان ئاداش بىز ئ_

  كۈلدى...  ھى... بولغاندىكىن

  دىت كېتىدۇ... بۇنىڭغا ئهدەبىيات ئوقۇش كهتمهيدۇ  _

بولدى ئاداش ، بۇنىڭدىن كېيىن دىققهت قىالي ،قارا بىز  _

 . دېگهنتۇق نهچچىمىز بىردەم مۇڭدىشايلى

  !نېمه بوپتىكهنسىلهر ؟بىرەر سهۋەپ بارمۇ يه؟ _

يېقىندا ئۇنۋان ئالماقچىكهنتۇق شۇنىڭ  روشهن  شۇ _

 ... مهسلهھهت چېيى

دېدىم ھهيران _ئۇنىڭغا بېرىدىغان ؟ زاۋۇتتا نېمه ئۇنۋانكهن_

  بولۇپ

قىلىپ  زاۋۇتتىن ئهمهس ،سوتتىن ئۆزى ئىلتىماس_

 قالغان گهپنى كۆرۈشكهندە دېيىشهيلى ئاداش! ئالماقچىكهن 

 

 ! بارماقچى ھه نهگه _

_&lt;اماۋەر شورپىخانىسىئاتۇش س &gt; نىڭ

 ! بىز كهپ بولدۇق ئايرىمخانىسىغا ،-5

 . مهن گۈلنىگار نى ئورۇنالشتۇرالىسام باراي _

مهسلىههتچىلىككه تهيىنلهندىڭ كهلمىسهڭ  سهن باش _

تاكسىدىال  بولمايدۇ ، بولمىسا قىزىڭنى بىزنىڭ ئۆيگه

 . ئهكىلىۋەت قىزىم بار قاراپ تۇرىدۇ



 ،            يقېنى قاراپ باقا _

مهن تېلفۇننى قويىۋېتىپقانداق قىلىشىم كېرەكلىكىنى   

ئۇدۇل قوشنام  ئويالپ ئولتۇرغىنىمدا ،

 . چېكىپ كىرىپ كهلدى  ئىشىكىمنى

دېدى _كهتتىڭىز ؟ نېمه خىيالغا پېتىپ ئولتۇرۇپ_

 . قوشنام

 قىزالر تېالۇن قىپتىكهن بىريهردە ئولتۇرايلى دەپ_

رىپ بېرەي دېسهن كېچىلىك قىزىمنى سىڭلىمغا ئاپى

ئاپىرىشىمنى بىلهلمهي  سىمىنىغا چىقىپ كهتتى ، نهگه

ئولتۇرىشىم ئىدى بارماي دېسهم پهقهت ئۇنىمايۋاتىدۇ 

 . دېدىم_،

مهن ئۆيدە بار تۇرسام ، بىزنىڭ ئۆيدە ئۇخالپ تۇرسۇن  _

  دېدى_كهتمهمسىز ؟ كهلگهندە ئېچىقىپ

 ا كىرگىنىمدە دائىمئولتۇرغان ئايرىمخانىغ  مهن چوكانالر  

دوستلىرىمنىڭ   ئالته-ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان بهش

لهۋسۇرۇخ  ھهممىسى تويغا كهلگهندەك ياسىنىپ

سۈرىۋالغان لهۋلىرىنى پۈرۈشتۈرۈشۈپ پاراڭلىشىپ 

ئولتۇرغاندىن كېيىم شورپىغا  مهن.ئولتۇرۇشىپتىكهن 

 بىز بىر باشتىن.گۆش ۋە كۆكتاتالرنى سېلىشتى 

 . غا چۈشتۇقتاماقالنغان پاراڭ

 توۋا دەيمهن ئاداشالر ،بىز ھاراقكهش قىماۋاز_

ئهرلىرىمىزنىڭ زۇلىمىغا چىداپ ئۆي تۇتىۋاتساق ،ماۋۇ 



ئېرىنى ناماز ئوقۇپ  بېشى ئىششىپ قالغان روشهن

مهسچىتتىن كهلمهيدىغان بولىۋالدى دەپ ئاجرىشىمهن 

بىزگه نارازىلىك بىلهن شىكايهت   ئايشهم دېدى_دەيدۇ 

 . قىلىپ

تۇرۇپ گۇنانى روشهنگه  سهنمۇ ئىشالرنى تولۇق بىلمهي _

قويما ئايشهم ، بۇنىڭمۇ ئاساسى بولمىسا بىكاردىن 

روشهنگه ھېسداشلىق   دېدى مهرۋان_!؟ ئاجرىشامدۇ

 . قىلغاندەك قىياپهتته

! روشهن بولغاندىكىن ئۆزى سۆزلىسۇنا  بولدى بۇ يهردە _

 . ىلىپدېدى گۈلناز روشهننى ئىڭىكى بىلهن ئىما ق_

،خۇددى   روشهن گىرىمنى بهك قېنىق قىلىۋالغاچقا_

تېلۋېزور  رەڭگى قېنىق بېرىلىپ كهتكهن

سهھنه ئارتىسىنى كۆرۈۋاتقاندەك خىيالدا   ئېكرانىدىكى

لهۋسۇرۇخلىرى تېشىغا ياراپ كهتكهن  ئۇ.بولۇپ قالدىم 

  لهۋلىرىنى پۈرۈشتۈرۈپ ھال ئېيتىۋاتاتتى

 ئېرىمدىن ،ئاجرىشىپ ياخشى كۆرۈپ تهككهن  مهنمۇ _

ياشقا كىرىپ 12 بۇزۇپ  ئوننهچچه يىلللىق ئائىلهمنى

ئهمما ، ئۇ .قالغان قىزىمنى ىيىتىم قىلىشنى خالىمايتتىم 

ماڭا بولغان بېسىمنى بهك ئېغىرلىتىۋەتتى ،  بارغانسىرى

كىيىپ يۈر  ھه دىسه ياغلىق چىگ ،ناماز ئوقى ،پۈتۈن

بۇيۇملىرىمنىمۇ   تېخى نهچچه قېتىم گىرىم... دېگهن 

روشهن كۆزلىرىگه ياش ئېلىپ ...   تاشلىۋەتتى دېرىزىدىن



كىرپىكلىرىدىكى  ئۆمچهيگهن ئىدى كۆزلىرىدىكى سۈرمه

 . الكالر كۆز ئهتراپىنى قارا قىلىشقا ئۆلگۈردى

ئهجهپ چىدىماس نهرسىكهن دەپ ئويالپ  ئىنسان دېگهن

ىر ، ب قالدىم روشهننىڭ ئۈمچهيگهن بىچارە ھالىغا قاراپ

چاغالردا ئېرىنى تويالردا ھاراڭ ئىچىۋالسا مېنى تونۇمايدۇ ، 

ئايالالرنى تانسىغا تارتىپ ئويناۋېرىدۇ ،ھهتتا - باشقا قىز

باشقا ئولتۇرۇشالرغا  بهزىدە تويدا مېنى تاشالپ قويۇپ

كېتىپ قېلىپ تويدىن ئېرى يوق تۇل خوتۇندەك يالغۇز 

م بىرەر ،مهن بىلهن پهقهت كارى يوق ،چوقۇ قايتىمهن

يۈرەتتى ،شۇڭا  ئاشنىسى بار دەپ ئېرىدىن گۇمانلىنىپ

تاپقان پۇلىنى ئۆزىنى گۈزەل ھهم ياش كۆرسىتىش ئۈچۈن 

 . ئىشلىتهتتى

بۇ يهردە بولغان بىلهن   باش مهسلىههتچى خېنىم ئۆزىڭىز_  

يهردىمۇ قانداق ؟ چوڭقۇر خىيالغا پېتىپ  كۆڭلىڭىز باشقا

بوش  ى مۈرىسى بىلهندېدى مهرۋان مېن_كهتتىڭىزغۇ ؟

 . ئىتتىرىپ

 بۇ ھهقاچان تۇل خوتۇنالر جهمىيىتىمىزگه يهنه بىر ئهزا _

قوشۇلىدىغان بولدى ،بۇنى قايسى ئورۇنغا ئورۇنالشتۇرسام 

دېدى ئايشهم گهپتانلىق _قىلىۋاتامدىكىن ؟  بوالر دەپ غهم

 . ،چوكانالر پارەققىدە كۈلۈشتى  قىلىپ

ستهكله ،روشهن ئهسلى راستىنال غهم قىلىۋاتىمهن دو_

ھالهتتىكى ۋاقتىدا ئېرىدىن  ئېرىنىڭ بۇرۇنقىدەك ھېلىقى



 ئهمدى ئېرى ئالالھنىڭ رەھمىتى. زىرىككهن بولسا بوالتتى 

بىلهن توغرا يولنى تېپىپ ، بۇنى ئىككى دۇنيالىق بهختكه 

ئاجرىشىمهن دەۋاتىدۇ ، بىز  ئېرىشتۈرەي دېسه ،بۇ ئېرىدىن

 مىز زۇلۇم قىلغۇچىالركهنمىز جۇمۇراستىنال ئۆزۈمىزگه ئۆزۈ

 . ۆزۈمگه سۆزلىگهندەك-دېدىم ئۆز_!؟

باقمىغاندەك  چولپان سهن نېمىنداق بېشىڭغا ئىش كهپ_

گهپ قىلىسهن ؟ ئېرىم مېنى بهختلىك قىلسا 

قالمىدى مېنىڭ ،ئۇ ماڭا  ئاجرىشىدىغان بېشىم ئىششىپ

روشهن ئېرىنىڭ ئاچچىقىنى _!زۇلۇم قېلىۋاتىدۇ ،زۇلۇم 

 . ئالماقچىدەك زەردە بىلهن سۆزلىدى دىنمهن

،ئهرنىڭ بهختى  ئائىلىنىڭ زىننىتى_ئاداش كامىل ئايال _

ئۇنىڭ پهزىلىتى بىلهن ئائىلىسى بهختكه گۈلزارلىقىغا 

ئۇنداق نادانلىق قىلماي ، يولدىشىڭنى  سهن.ئايلىنىدۇ 

ئۇ  يهنىمۇ چوڭقۇرراق چۈشىنىش ئۈچۈن تىرىشىپباق ،

نداق ئىشالرنى قىلىشقا زورالپ زۇلۇم نېمه ئۈچۈن سېنى شۇ

  دېدىم روشهنگه_سورىدىڭمۇ ؟ قىلىۋېتىپتۇ ؟ سهن ئېنىق

 چۈشهندىم ،بۇ دۇنيا ۋاقىتلىق دۇنيامىش ، ئۆلگهندىن_

كېيىن مهڭگۈلىك ئۆلمهيدىغان دۇنياغا بارامىش ، مېنىڭ 

كهتمهسلىكىم ئۈچۈن ، ماڭا  شۇ دۇنيادا دوزاققا كىرىپ

ۇنداق مهدەنىي كىيىپ ،گىرىم كۆيۈنىپ ، مېنىڭ مۇش

خالىمايدىكهن ،بۇنداق يۈرسهم   يۈرىشىمنى قىلىپ

ياسانماي ،گىرىم  ئۇنىڭغىمۇ گۇناھ يېزىلىدىكهن ،ئهمما مهن



قىلماي قانداق ياشايمهن ،مهن ئۆلىدىغان چاغدا سهكراتتا 

گىرىم قىلىۋېلىپ ياتامدىمهنكى دەيمهن  ياتقاندىمۇ

 ى ئۈچۈن ياخشى،گۈزەللىكنى سۆيۈشمۇ ئايال كىش

ئاالھىدىلىكقۇ ؟ ئۇ دوزاققا چۈشۈشتىن بهك قورقىۋاتقان 

 . كۈلدى روشهن مهسخىرىلىك!؟...چېغى 

 _ئۇنىڭ شۇ گهپلىرىگه سهن نېمه دەپ جاۋاپ بهردىڭ ؟_

،ماڭا كۆيهنگىنىڭمۇ ؟ كۈنلهمچىلىكىڭ  كۈلۈپ كهتتىم _

ھهقاچان  تۇتۇپ چىرايلىق يۈرىشىمگه چىدىمايۋاتقانسهن

ق يۈرسهم بۇ ئۆزۈمنىڭ ئهركىنلىكى ،بۇ ئايالالر ئازان ،قاندا

ئۆتمۈشۈڭ ئهمهس بۇ ئايالالرنى خاراليدىغان دېدىم  زامان ،

بىرلهشمىسىگه ئهرز  ،ئهگهر شۇنداق قىلىۋەرسهڭ ئايالالر

 ! قىلىمهن دېدىم تازا

 ئۇ نېمه دېدى؟ _

دېگهنلىرىمگه كۆنمىسهڭ ،سهن ئويلىشىپ  ئهگهر مېنىڭ -

تۇرايلى دەپ  ئۆي ئايرىپ  ئاي ۋاقىت بېرەيبولغىچهبىر 

قىزىمنى يېنىمغا ئهكىرىپ قويۇپ ياتاق ئايرىپ چىقىپ 

  ... كهتتى

دېدى مهرۋان _؟  كۆنمىسهڭ قانداق قىلىدىكهن يهنه_

 . ئاغزىنى قىيسىق قىلىپ كۈلۈپ

كۈن ۋاقىت قالدى شۇڭغىچه يهنه كۆنمىسهم مهن  بهش_

مۇشرىك بىلهن  نبىلهن ئاجرىشىدىكهن ،چۈنكى مۇسۇلما

... ھى...ئۆي تۇتسا يهنه دوزاققا كىرىدىغان ئوخشايدۇ ،ھى



كۈلىۋالغاندىن كېيىن خۇددى ئهزرائىلدىن خهت  روشهن

دوزاقتىن .جهننهت . كهلگهندەكال ، ئۇنىڭ ئاغزىدا ،ئۆلۈم

 ... باشقا گهپ يوق ،ئىچىمنى سىقىپ

چىدىماسمهن ، دوزاققا كىرەمدۇ  بۇنداق قىلسا مهنمۇ _

دۇنيانى  نهتكه كىرەمدۇ ئۆلگهندە بىر گهپ بولمامدۇ ، ئۇجهن

كىم كۆرەپتۇ ئاداش ،نېسىدىن تهلىيىمىز يوق مۇشۇ نهقنىڭ 

ئاداش بولدى ئاجراشساڭ ئاجرىشه  ... غېمىنى يهپ تۇرايلى

دەملىۋالغان  قولىدىكى چهينهككه  مهرۋان! مهن قوشۇلدۇم 

ۇنداق قىزىل ھارىقىنى روشهننىڭ ئىستاكىنىغا قۇيغاچ ش

 . دېدى

دەيمهن بىز دوزاققا كىرسهكمۇ ئادەتتىكى دوزاققا  مهن _

!   كىرەمىزمىكىن دەيمهن كىرمهيمىز ،ئهڭ زامانىۋىسىغا

 ئاداش قۇيه ،ھارىقىڭنى ھامان دوزاققا كىرگهندىكىن

دېگىنىچه ئىستاكاندىكى قىزىل سۇيۇقلۇقنى ! ئىچىۋااليلى 

 . ئاغزىغا ئاپاردى

ېقىپ سۆزلهڭالر جۇمۇ ، ، ئاغزىڭالرغا ب ھهي _

ئايشهم _! ئاغزىڭالردىن سائهت چىقىپ كهتمىسۇن يهنه

 . غهزەپ بىلهن شۇنداق دېدى

ئهپسۇسالنغان  مهن بۇ سورۇنغا كهلگىنىم ئۈچۈن ناھايىتىمۇ

ئۆلگهن قهلپلهردە ئېتىقاد ۋە « ھالدا ، ئورنۇمدىن تۇردۇم ،

سۆز قايسىبىر كىتاپتىن ئوقۇغان بۇ دانه »بولمايدۇ  ئىمان

، بۇ سورۇندىكى  خۇددى ئاغرىق توختۇتىش دورىسىدەك



چىۋىقنى ئات ئېتىپ بىلله - كىچىكىمدىن بىرگه تال 

دوستلىرىمگه بولغان رىشتىمنى  ئوينىغان

 ئۈزەلمهسلىكتهك ئاجىزلىقىمغا شىپا بېرىپ ، ئورنۇمدىن

  . دەس تۇرۇپ كهتتىم

نهگه ئالدىرايسهن ؟ ئۆيدە ئېرىڭ بولمىسا يه  _

  . دېدى گۇلناز پېشىمدىن تارتىپ- ... ىغان،قورقىد

مهرۋان تهڭشىلىپ - ؟ بۇ ئېرى بار چاغدىمۇ قورقمايتىغۇ _

ئېغىزلىرىدىن شۆلگهيلىرى ئاقىدىغاندەكال ھىجىيىپ 

 . قارىدى

شۇنداق مهن ئىنساندىن قورقۇپ باقمىغانتىم ،ئهمما  _

قورقىۋاتىمهن ،ئهمدى سىلهرنىڭ  ياراتقان ئىگهم ئالالھتىن

 اقلىرىڭالرنى ئۆزۈمگه چاچراتقىم يوق ، بۇ مېنىڭشالت

سىلهر بىلهن ئولتۇرغان ئهڭ ئاخىرقى سورۇنۇم بوپ 

 . دېدىم كېسىمال_!قالسۇن 

ۋۇي بىزنىڭ چولپانمۇ مېنىڭ ئېرىمدەكال گهپ -ۋاي_

سهنمۇ ئۆلۈمنى   ،قاچاندىن بۇيان قىلىدىغان بولۇپ قاپتىغۇ

تېخى   قارا بىزماڭا... ئهسلهيدىغان بولۇپ قالدىڭ ئاداش

ئۆلمهيمىز ،ئوينايمىز ،قېرىپ چىشلىرىمىز چۈشۈپ موماي 

ھهرەمگه بېرىپال  بولغاندا ،ئاپىلىرىمىزدەك

 سىلهرنىڭ  ...ھا...ھا...گۇناھلىرىمىزنى يۇيىۋالىمىز ،ھا

ئالدىڭالردا بىز جهننهتكه كىرىپ كېتهمدۇق تېخى ،ئالالغا 

 ...ھا...،ھا ئارقا ئىشىك قىلىپ



ۇم ،سهن قاچان ئۆلىدىغىنىڭنى بىلهمتىڭ ئاغزىڭنى ي_

  تىترەپ دېدىم غهزەپتىن_؟

ئۆلگۈم ... شۇنداق مېنىڭ بهك ئۇزۇن ياشىغۇم بار  -

 !... يوق

يۇلتۇزلۇق كېچه ، ئۇدۇلدىكى بىنادىكى  جىمجىت

ئۇخلىتىپ  ئۆيلهرنىڭ چىرىغى ئۆچكىلى نهۋاق ، قىزىمنى

ا ئۆزۈمنى قويۇپ بالكونغا چىقىپ ، يۆلهنچۈكلىك ئورۇندۇقق

جمىرلىشىپ كۆز قىسىشىۋاتقان  تاشالپ ئاسماندىكى

 پهسته.يۇلتۇزالرغا قارىغىنىمچه ئۈنسىز ئولتۇردۇم 

دەرەخلهرگه قۇيىلىۋاتقان سۇنىڭ يېقىملىق 

 . شىلدىرلىشىدىن باشقا سادا يوق ئىدى

نېمه ئۈچۈن ؟ قانداق قىلىشىم كېرەك ؟دېگهندەك    

قۇمنى قاچۇرغان ئۇي ماڭا ئارام بهرمهي  سۇئالالر

ئهتتىگهندىكى سۇباتتىن كهلگهن خهتنىڭ .ئىدى 

ئولتۇرغاندىن كېيىنكى كهچكى  خوشاللىقى خۇددى كۈن

شهپهقتهك بارغانسېرى سۇسالپ ،كۆڭلۈمدە چوڭقۇر ، 

قاراڭغۇلۇق پهيدا بولىۋاتقانلىقىنى ھېس  چارىسىز

،ئۇنىڭ قىزىغا ئانا  دوستۇم چىمهننىڭ ۋاپاتى. قىلىۋاتىمهن 

بۇ ئىشالرنىڭ ھهاممىسى   ش ،مۇراتتىن ئاجرىشىشبولۇ

بۇ يىلنىڭ گاھ قاراڭغۇ .ئىچىدە يۈز بېرىپتۇ  مۇشۇ بىر يىل

خىيالىمدىن  بىرلهپ-گاھ ئايدىڭ كېچىلىرى بىر

ئاجرىشىش بۇ مېنىڭ قارىشىمدا ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ .ئۆتتى 



تۇرمۇشۇمغا خاتىمه بېرىش بولسڭمۇ ئهمما بۇ  كۆڭۈلسىز

شۇڭا بۇ .ئىدى  يات سهپىرىمدىكى مهغلۇبىياتيهنىال بىر ھا

مهغلۇبىيىتىم سهۋەبىدىن، تۇققانلىرىمدىن ياكى 

باشقىالرنىڭ ئىشىغا ئىزچىل كۆڭۈل  جهمىيهتتىكى

گهپ  چۈچىك-نۇرغۇن ئاچچىق  بۆلىدىغان زۇۋاندارالرنىڭ

دوستۇم .سۆزلهرنى ئاڭالشتىن قېچىپ قۇتۇاللمىدىم 

باشقىالرنىڭ كۆپ   ممۇقىلىۋېلىشى چىمهننىڭ قىزىنى باال

 تهكتىنى-ۋاقتىنى سهرپ قىلىپ ئىشنىڭ تېگى

سۈرۈشتۈرىدىغان ، مهقسىدىمنى بىلگىسى كېلىدىغان 

يېتىلهپ كېتىۋاتسام  قىزىمنى. قىززىق تېمىغا ئايالندى 

نهدىن   تهپ تارتماي كىمنىڭ قىزىسىز ؟ئانىڭىز سىزنى

ى مهن بېقىۋالسام بوپتىكهن بۇ ئۇماق قىزن تېپىۋالدى ؟

يولۇققاندا ،بهزىدە  دەپ يۈرۈكىمگه تىغ ئۇرىدىغان ئىشالر غا

تۇغۇۋالمىغىچه باال بولماس  ;lt& يۈزۈمچىال

دەپتىكهن دېگهن  ;gt& مال بولماس ،سېتىۋالمىغىچه

 يۈرىكىم ۋىژىلداپ  تهمسىللهرنى كهلتۈرۈلگهندە ،

، بارغانچه   ئىچىشىپ گۈلنىگارنى باغرىمغا مهھكهم باسقان

قىزىمنى بىرسى مهندىن  ۈپ كېتىۋاتقانمېهرىم چۈش

تارتىۋالىدىغاندەك قهلبىمنى ئهنسىزلىك بىسىۋېلىپ ، 

دەپ ! مۇشۇ قىزنى مهن ئۆزۈم تۇققان بولسامچۇ ؟ ئالالھ

ئويلىسام بۇ بىر يىل  بىر.ئۆكسىگهن ۋاقىتلىرىم بولدى 

 بىر قارىساڭ  ؟ يائالالھ ، ئادەم!دېگهن نېمه دېگهن ئۇزۇن 



سىز ،بىر ئويلىساڭ ناھايىتى چىداملىق ناھايىتى چىدام

ئاجرىشىپ كهتكهندىن  مهن مۇراتتىن! مهخلۇقكهن 

 ئۆزۈمگه ئىگه بولىدىغان قانۇنلۇق يالغۇزلۇققا- ئۆز  كېيىن

ئېرىشكهندىن كېيىن ، ئۆزۈمنى بهك غېرپ ھېس 

بۇ .بولۇپ قالدىم  قىلىدىغان سۇباتنى دائىم ئهلهيدىغان

نى قورشاپ يۈرىكىم كهچ چهكسىز يالغۇزلۇق مېنىڭ روھىم

بولغان يوپۇرماقتهك تىترىگهندە ،بىر  كۈزدىكى غازاڭ

كۆمۈۋەتكهن  چاغالردا قهلبىمنىڭ ئهڭ چوڭقۇر جايلىرىغا

چوغنىڭ ئۇچقۇنداپ قېلىشىنى توسۇش ئۈچۈن ،يېنىمدا 

. قىزىمنى باغرىمغا چىڭ باستىم  پۇشۇلداپ ئۇخالۋاتقان

بۇ . ت پهيدا بولدىۋۇجۇدۇمدا شۇئان يهنه بىر يېڭى ھارارە

ھهممىنى بېسىپ چۈشىدىغان ئانىلىق مۇھهببهت ، -ھهممه 

ھۇشسىزالندۇرغۇچى لهززەتكه  مېنى يهنه بىر شىرىن

 ئالالھ سهن! ئالالھقا مىڭالرچه شۈكرى .چۈمۈلدۈردى 

مهندەك بىر بهختسىز ئايالغا مۇشۇ قىزنى بهرمىگهن بولساڭ 

لغۇيتىم ؟قىزىم قاغجىراپ كېتهر بو ،يالغۇزلۇقتا قانچىلىك

 بىرىمىزگه بولغان ئانا بالىلىق-ئىككىمىزگه بىر

مۇھهببهتنى بهرمىگهن بولساڭ يهنه قانچىلىك ئازابالرغا 

سهن بهرگهن مۇھهببهت بىلهن  قاالر ئىدىم ؟ چۈنكى بۇ دۇنيا

 ئالالھقا شۇنداق شۈكۈرلهرنى  !گۈزەل ئهمهسمۇ ؟

 چاغدىكى ئېيتىۋاتقاندا چىمهننىڭ قىزىنى ماڭا تاپشۇرغان

مهن شۇ مىنۇتتا . كهلدى  ئۇلۇغ ئارمانلىرى يادىمغا



چىمهننىڭ سهكراتتىكى بىچارە ھالىتىنى كۆرەۋېتىپ ، 

چوقۇم ئالالغا يارىغىدەك تهربىيهلهشنى  قىزىنى

ئهمما ئۆزۈم . ماقۇلالپ ۋەدە بهرگهن ئىدىم  دىلىمدىن   چىن

تېخى نهدىن كهلدىم نهگهە بارىمهن؟ دېگهن سۇئالالرنى 

مۇسۇلمان بولۇشنىڭ قهدىمىنى چوڭراق  ېشىپ بواللماي ،ي

بىلهن بىر ۋاق  ئايهت4-3پۇال ئۆگۈنىۋالغان -باسالماي ، چاال

نامازنى ئوقۇپ كاتتا ئىش قىلغاندەك باشقىالرغا تهنبىه 

خىيالىمغا بۇ ئىشالر ...!قىززىق  بېرىپ يۈرگىنىم

 كهلگهندە يۈزلىرىم خجىللىقتىن چىمىلدىغاندەك بولۇپ

توۋا روشهننىڭ ساراڭلىقىنى ...پپىدە قىزاردى ھۆ

كهتكهندەك قىلىدۇ  كۆرمهمدىغان ، مهرۋانمۇ يولدىن چىقىپ

، بىر چاغدا گۈلنازنىڭ ئۇنى يولدىن چىققان ئهسكى خوتۇن 

قازانغا يولۇقساڭ قارىسى «بىكار ئهمهس ئوخشايدۇ  دېگىنى

 ھهي ...ئۈستهلدە ئولتۇرۇپ يهنه  دەپ ئۇالر بىلهن بىر» يۇقار 

بىلهنمۇ  ئاخشام شۇ سورۇنغا بارمىسام بوپتىكهن ،بىكار ئۇالر

ئهڭ .رەنجىشتىم ھهم ئۆزۈممۇ ئاچچىق يۇتۇپ قالدىم 

ھه ....گۇناھلىرىغا شىرىك بوپ قالدىم  يامىنى ئۇالرنىڭ شۇ

نېمه  راست سۇباتنىڭ خېتىگه جاۋاپ يېزىشىم كېرەكقۇ؟

لىپ باقمايمۇ ؟قېنى قولۇمغا قهلهپ ئې  دەپ يازسام بوالركىن

بىلهن ئورنىمدىن تۇرۇپ ، ئۆيگه كىرىپ  مهقسهت  شۇ ؟مهن

 يېزىق ئۈستىلىمنىڭ چىرىغىنى يېقىپ ئۈستهلگه

 . مۈكچهيدىم



يازغان خېتىڭنى تاپشۇرۇپ ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم سۇبات 

ھېلىمۇ . يىل بوپتۇ 8ساڭا خهت يازمىغىلى  سۇبات. ئالدىم 

كۈزنىڭ بىر  ى كهچئېسىمدە مهن ساڭا شۇ ئاخىرقى خهتن

يامغۇرلۇق كۈنى يىغالپ ئولتۇرۇپ يېزىپ ،شۇ يامغۇردا 

پوچتىخانىغا بېرىپ سېلىۋەتكهن  ۋېلسىپىتلىك

 مهن شۇ خهتنى شۇ كۈنى سېلىۋەتمىسهم ،ئهتىسى.ئىدىم 

نىيىتىمدىن يېنىپ قېلىشىمدىن ئهنسىرىگهن 

 چۈنكى كۆز ئالدىمدا ناھايىتى بىچارە.ئىدىم 

ولغان رەھىمه تىترەپ تۇرغان تىلهمچىسى ب  سۆيگۈ

ئاداش سىلهر بهرىبىر  ». قوللىرىنى ماڭا ئۇزۇتۇپ تۇراتتى

 بىرگه بواللمايسىلهر ،ئۆزۈڭنىڭمۇ ،سۇباتنىڭمۇ ،مېنىڭمۇ

بهختىمگه ئولتۇرما ، ساڭا تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يۇرتۇڭدىن 

ئانىسىمۇ -سۇباتنىڭ ئاتا!؟ سۇباتچىلىك بىرسى چىقماسمۇ

 ر تال ئوغلىنى سېنىڭ يېنىڭغائۇالر بى.قېرىپ قالدى 

ئهۋەتىپ بهرسه ئۆزلىرى قانداق قىلىدۇ ؟سۇباتنىڭ سېنى 

قېلىشىنى خالىمايدىغانسهن  ئوغۇل بولۇپ  دەپ ۋاپاسىز

 «...؟

توغرىسىدا دېگهن  ئاناڭ-سۇبات شۇ چاغدا رەھىمهنىڭ ئاتا   

چۈنكى .سۆزلىرى ماڭا بهكرەك تهسىر قىلغان ئىدى 

ىلماي ئېرىشكهن بهختىمىزنىڭ ق ئانىمىزنى رازى-ئاتا

كۈنلهردىكى  شۇ.ئۆمرى قانچىلىك بوالر؟ دەپ ئويالپ قالدىم 

 سېنىڭمۇ ماڭا! ئازابلىرىمنى تهسهۋۋۇر قىاللمايمهن سۇبات 



قىيىن ئهھۋالدا قالغانلىقىڭنى ئويالپ ساڭا   ئوخشاشال

ئايرىلىش خېتىنى يېزىپ  مهسلىههتمۇ سالماستىنال

 بهت خهت يازغان 12ۇرۇپ يىغالپ ئولت.سېلىۋەتتىم 

 ۋاراق خهت كهلدى ، ئىشخانىدىكىلهر 15سهندىن  . . ئىدىم

ئهۋەتتىمۇ نېمه ؟  بىرسى پوۋېست يېزىپ  شۇ چاغدا سىزگه

خهتلىرىڭنى ئوقۇپ توختىماي .دىيىشىپ قالغان ئىدى 

ئهمما ئهمما سېنىڭ ۋاپاسىز ئوغۇل ..يىغاليتتىم  مىشىلداپ

يۈرۈپ توي  الپبولۇپ قالماسلىقىڭ ئۈچۈن يىغ

توي قىلىش قارارىغا كهلگهن   ئۈچۈنال  قىلىۋېتىش

شۇ چاغالردا بهكال نادان  ئويلىسام مهنۇ. ..ئىدىم 

 ئوقۇش بىلهنال يۈرۈپ سهن بىلهن.ئىكهنمهن 

مۇھهببهتلهشكهندىمۇ بهك ھايا پهردىشهپ بىلهن يۈرگهچكه ، 

ئۇنچىۋاال ئىنچىكه ھۈجهيرىلهردىن  توي دېگهن بۇ ئۇقۇمنىڭ

شۇ  تهركىپ تاپقان مۇرەككهپ ئاتالغۇلىغىنى بىلمىگهچكه

توينىڭ ئهتىسىال مهن توي قىلغانلىقىم ئۈچۈن پۇشايمان 

قازاننى دۈم كۆمتۈرۈپ قويغاندەك  قىلىپ ، پۈتۈن ئالهم

 . قاراڭغۇ كۆرۈنۈپ كهتكهنتى- قاپ

ئانامنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن مهڭگۈلۈك - ئاتا مهن شۇندىال

بۇ  . يهتتىم  كىمنى تونۇپبهختىمدىن ۋاز كهچكهنلى

كۆڭۈلسىز تۇرمۇش ماڭا تۇزى يوق ئاشتهك شۇنچىلىك الۋزا 

روزا تۇتۇپ ،تېشىمدا ھېيت  ئىچىمدە«بىلىندىكى مهن 

  يىل بولغاندا غايهت زور باتۇرلۇق بىلهن بۇ7»ئويناپ 



قورغاندىن نۇرغۇن ئىقتىسادى زىيان بهدىلىگه يېنىپ 

  .. چىقتىم

.  خىل شىرىن ئازاب دېمهكتۇر بىر سۇبات مۇھاببهت   

   ماڭالمايدىكهن تۈز يولدا- مهڭگۈ تۈپ  ھهقىقى مۇھاببهت

ئۇ قانچه ئوڭۇشسىزلىققا يولۇققانسېرى شۇنچه 

ئهمما سۇبات .. مۇكهممهللىشىدىكهن  كۈچىيىدىكهن ھهم

كېرەككى ،  نهزىرىمىزدىن ساقىت قىلماسلىقىمىز  شۇنىمۇ

يدىغان ئهڭ گۈزەل بىز ھاياتىمىزنىڭ مهڭگۈ قايتىالنما

ھهم غهمسىز ئالى مهكتهپتىكى .دەۋرىمىزدە  پهسلى ياشلىق

 بىرىمىزنى سۆيگهن-ئوقۇغۇچى ۋاقتىمىزدا بىر

 يىل 9،مۇھهببهتلهشكهن ، ئهمما ئارلىقتا بىز 

ئادەملهر بىلهن بىرگه  بىرىمىزدىن ئايرىلىپ باشقا- بىر

تهغدىر يهنه چۆگىلهپ .ياشاشقا مهجبۇر بولدۇق 

بىرىنچى .. رىسقىنى قوشماقچى بولىۋاتىدۇ  ىڭئىككىمىزن

ئادەم بىلهن  تۇرمۇشتىغۇ ياخشى كۆرمىگهن ،چۈشهنمىگهن

چىقىشالماي مهغلۇپ بولدۇق دەيلى ،ئىككىنچى تۇرمۇشتا 

شۇنچهزارىقىپ ئېرىشىپ ،بىر ئۆيگه  بىرىمىزگه- بىر

 كىرگهندىن كېيىن كېلىشهلمىسهكچۇ ؟ بىز بىرىمىزنى

لدىمىزدىكى سېنىڭ ئوغلۇڭ بىلهن ياخشى كۆرگهن بىلهن ئا

بىرى -ياخشى كۆرەلهرمۇ ؟بىر مېنىڭ قىزىمچۇ ؟ ئۇالر بىزنى

 ياتنىڭ ياندىن ،تۇققاننىڭ جاندىن« بىلهن چىقىشاالرمۇ ؟

دېگهندەك بىز ئىككىمىز بۇ تۇرمۇشتا مهغلۇپ » ئۆتهر 



ھاياتنىڭ مهنىسى   نىسبهتهن بولساق، ھهر ئىككىلىمىزگه

 ئۇنىڭ.ىڭ نهزىرىدىن چۈشۈپ كېتىمىز قالمايدۇ ،باشقىالرن

ئۈستىگه يېشىمىزمۇ چوڭىيىپ قالدى ، سهن غۇلجىدا 

،قولۇڭنى ئۆي ئىشىغا  ئهرلىك ئورنىڭنى پهش قىلىدىغان

 ئهگمهيدىغان خارەكتىرگه ئىگه ھهم كۈنۈك ، مهن غۇلجا

ئاياللىرىدەك ئۇنچه چىۋەر چهبدەس ئهمهىس ئهركه ئۆگۈنىپ 

  ... قالغان

يمهن ئارزۇ بىر ئېرىشهلمىگىنىمىز ئۈچۈن ئويال مهن   

شۇڭا بىز ... شۇنچه سۆيۈملۈك ھهم شۇنچه قهدىرلىك

بىرىمىزنى ئهسلهپ ئۆتسهك ،مهن - خىياللىرىمىزدىال بىر

ئهقلىمنى بىلسهم بىزنىڭ جۇڭگو كومۇنىزىمغا  دەيمان مهن

ھازىرغىچه  يېتىمىز دەپ كۈرەش قىلىۋاتقان تا

بىرىنى ھهقىقىي -ق بىركومۇنىزىمغا يېتىپ بواللمىدۇ

ۋىسالغا ئېرىشىپ بهخىتلىك  ياخشى كۆرۈدىغانالرنىڭ

بواللىشى شۇ كومۇنىزىمغا يېتىشتهك مهۋھۇم نهرسىمىكىن 

مېنىڭچه مۇھهببهت روھقا مهنسۇپ بولغاندا .ئوياليمهن  دەپ

سۇبات سهنمۇ سوغۇققانلىق   . تېخىمۇ قهدىرلىك بولىدۇ

 ايتىپ كېلىپ قالسابىلهن ئويالپ باق ،بهلكىم رەھىمه ق

سېنىڭ ساپ مۇھهببىتىڭ .ئوغلۇڭالرنى بىرگه باقارسىلهر 

خىيالىمدا مهڭگۈ سهن بىلهن  مهن. ماڭا تېگىل بولدى 

بهختلىك ،ساڭا ئالالھتىن خاتىرجهملىك تىلهپ 

  چولپان ساۋاغدىشىڭ



 مارت مايتاغ-18يىل -2001

  

  

مهن خهتنى يېزىپ بولۇپ ئورۇندۇقۇمنىڭ 

ئادەم بهزىدە شۇنداق .ىنىپ بىر ھازا ئولتۇردۇم يۆل يۆلهنچىكىگه

قالىدىكهنكى ،بۇنداق چاغدا پاشىنىڭ  بىر يالغۇزلۇقنى خاالپ

تىمتاسلىق  شۇ تاپ مهن شۇنداق.گىڭىلدىشىنىمۇ تېتىمايدۇ 

سۇباتنىڭ بۇ خېتى بىلهن ..ئىچىدە سۈكۈتكه چۆمگهن ئىدىم 

كۈمۈلۈپ قالغان   جايلىرىغا كۆڭلۈمنىڭ پىنهان

ئېغىز  ئهمدىال  قايتا ۋاراقالپ ،يۈرۈكىمدىكى  ىرىمنىخاتىرل

ئېلىپ ساقىياي دېگهن يارام قايتا قانىغاندەك 

ھهسرەتلىك ئىچىشىپ  كۆزلىرىمنىڭ ئهتراپى.قىالتتى 

 مۇشۇ مىنۇتتا ماڭا.يۈرىكىم پىغانلىق ئېسهدەشكه باشلىدى 

بولغىدەك ھېچنهرسه يوقتهك شۇنچىلىك كۆڭلۈم   تهسهللى

بىر چاغدا ..ئۈنسىز ياش تۆكتۈم  بىر ھازاغىچه...كى يېرىم بولدى

ھالدا  ئېغىر ئۇھ تارتقان.يۈرىكىمنىڭ ئېسهدەشلىرى توختاپ 

مهقسهتسىزال يېزىق ئۈستىلىمنىڭ تارتمىسىنى 

خاتىرىگه چۈشتى ،مهن  كۆزۈم يېشىل رەڭلىك قېلىم..ئاچتىم 

 .بۇ مېنىڭ كۈندىلىك خاتىرەم ئىدى  خاتىرىنى قولۇمغا ئالدىم

ئۇنى ئىشخانىدا ساقاليتتىم قانداق بولۇپ بۇ ئۆيگه 

ئىشخانىمىزدىكى تارتمىلىك  ئهكهلگهندىمهن ؟ ھه ئۆتكهندە

 ئۈتهللىرىمىزنى كومپىيوتېرنىڭ ئۈستىلىگه ئالماشتۇرغاندا



خاتىرەمنى ئۆيگه ياندۇرۇپ كهپتىكهنمهندە ، شۇ خىيالالر بىلهن 

تلهرگه كۆز سۇباتقا ئاتاپ يازغان به ،  خاتىرەمنى ئېچىپ

 . تاشلىدىم

ساڭا بولغان چهكسىز !؟ ياخشىمۇ سهن!ساالم سۇبات   

سېغىنىشىمنى ،تۈگىمهس مۇڭلىرىمنى ،مۇشۇ خاتىرەمگه 

ئارقىلىق ئۆزۈمگه تهسهللى بېرىش ئۈچۈن قولۇمغا  تۈكۈش

 . قهلهم ئالدىم

مهن .سىم يامغۇر يېغىۋاتىدۇ -سىم شۇ تاپتا سىرتتا  

خيالالرنى  پ ئولتۇرۇپ نۇرغۇنيامغۇرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭال

يېزىق ئۈستۈلىمدىكى قېلىن ئهينهكنىڭ ئاستىدا . سۈردۈم 

دەۋرىمىزدە چۈشكهن سۈرەتلهر ماڭا سهن بىلهن  ئوقۇغۇچىلىق

ھامان يادىمغا سېلىپ  بىرگه ئۆتكهن ئهڭ گۈزەل دەقىقىلهرنى

پات شۇ چاغدىكى كۈلكىلهرنى چىمهننىڭ - پات.تۇرىدۇ 

نىڭ مۇڭلۇق ناخشىلىرىنى ،سېنىڭ ،دىلشات شىئېرلىرىنى

كېلىپ ، تاتلىق  زەي سالماي ئاتىدىغان پولىرىڭنى يادىمغا

 كۈنۈم خىيال بىلهن- بهزىدە كۈنۈم.ئازابالر ئىچىدە پۇچىلىنىمهن 

يولدا كېتىۋېتىپ ،تاماق ئېتىۋېتىپ ، ئىشخانىدا .ياشايمان 

قاراپ ئولتۇرۇپ خيالغا پېتىپ  كومپىيوتېر ئېكرانىغا

زور  مۇشۇ كۈنلهردە خىيالال ماڭا ئهڭ ياخشى ، ئهڭ..قالىمهن 

... تهسهللى ، ئهڭ ئىشهنچىلىك سىرداش بولۇپ قالدى 

 مايتاغ   يىل سېنتهبىر-1998

سۇبات ياخشىمۇ سهن ؟ كۈنلىرىم يهنه شۇنداق تۇز سالمىغان 



بۈگۈن .،ناھيىتىمۇ مهنىسىز كېتىپ بارىدۇ   تهمسىز ئاشتهك

كهڭرى خاتىرەمنى ئېچىپ   باغرىيهنه ئىشخانامغا كېلىپ بۇ

 ئاخشام ھىندىستاننىڭ بىر. سهن بىلهن مۇڭداشقۇم كهلدى 

يىلدىكى -1942« فىلىمىنى كۆرۈپ ماڭا بهك تهسىر قىلدى ئۇ 

مهن ھىندىستان پاكىستان  . فىلىم ئىكهن» مۇھهببهت 

 ئهمما. دېگهن يهرلهرنىڭ كىنولىرىنى ئانچه كۇرۇپ كهتمهيتتىم 

تهسىر قىلىپ قالدى كىنو ھىندىستاننى بۇ فىلىمى ماڭا 

قىلىۋالغان چاغنى ئارقا كۆرۈنىش  ئهنگىلىيه مۇستهملىكه

باغالنغان  بىر يىگىت قولى  قىلغان بولۇپ فىلىمدا قامالشقان

ھالدا دارغا ئاسقىنى ئېلىپ ماڭغاندا ئانىسى ئوغلى بىلهن 

شۇ چاغدا ئوغۇل .كېلىدۇ   ئوغلىنىڭ ئالدىغا خوشالشقىلى

مهن سىزگه ھېچ ئىش  ئانا-«غا قىيالمىغان ھالدا قاراپ ئانىسى

 دېدى ئانا بولسا كۆزىگه ياش ئالماستىن»!قىلىپ بېرەلمىدىم 

ئوغلۇم دۇنيادا ئۆز ۋەتىنى ئۈچۈن جېنىنى قۇربان قىلىشتهك  »

دېدى شۇ سۆزلهرنى »- سهندىن رازى  مهن  ئىش يوق ،  چوڭ

كۆزلىرىمگه يىغا  ئاڭلىغاندا پۈتۈن ۋۇجۇدۇمغا تىترەك ئولۇشۇپ

ئوغۇل ئانىسىنىڭ رازىلىقىنى ئېلىپ ئىككى ئۈچ .ياماشتى 

ئوغلۇم سهن ئۆزۈڭ _«مېڭىشىغا خائىن دادىسى ئوغلىغا  قهدەم

دەپ بهرسهڭ جېنىڭ ئامان  بىلىدىغان مىللى مۇناپىقالرنى

دادا _ دېگهندە ئوغۇل دادىسىغا نهپرەت بىلهن تىكىلىپ_قاالتتى 

ي مۇناپىقنى تونۇيمهن ئۇ بولسىمۇ مهن پهقهت بىرال مىللى

مىنۇتتا مهن ئۆزۈمنىڭ قايسى دەرىجىدە  شۇ. دېدى »_!سىز 



تۆكۈلگهن ياشالر  كۆزۈمدىن.ھاياجانالنغىنىمنى بىلمهيمهن 

ئاھ خۇدا بۇ ياشالر قاچانغىچه تۆكۈلهر ، ... يۈزلىرىمنى يۇياتتى 

 يېنىمدا بولغان بولساڭ...يۈرەكلهر قاچانغىچه ئېسهدەر ؟ بۇ

چوقۇم ئوخشاش   ھاياجىنىمىزمۇ مۇشۇ فىلىمنى كۆرگهندىكى

قارشى  ئهمما مهن بۇ جهھهتلهردە ئۆزۈم بىلهن قارىمۇ. بوالتتى 

 !؟  بىر مۇناپىق بىلهن بىر ئۆيدە ياشاۋاتىمهن ئهمهسمۇ

بهزىدە . سهن بىلهن ئۇچرىشىپ قالىمهن  پات-چۈشلىرىمدە پات

گهپ قىالي دەپ  ئهمدىكۆزۈمنى يۇمسامال ماڭا قاراپ كۈلىسهن ،

تهمشىلىپال ئويغۇنىپ كېتىمهن ، توۋا بۇ چۈشۈممىدۇ 

 ،خيالىممىدۇ ؟

 يىل نويابىر مايتاغ-1998   

 مۇڭ بولمىغىلى خېلى كۈنلهر-ساالم سۇبات سهن بىلهن ھال

مهن كومپىيوتېردىن . بۈگۈن مايتاغدا قار يېغىۋاتىدۇ .بوپتۇ 

  ناخشا ئاڭالپ ئولتۇرىمهن

 ۈل سهپهر بۇ ،ياشىماق مۈشك.

 . يولالردا ھهمرايىڭ بوالي

 ۋاپادار ، ئهسلى زاتىم چىن

     .... ئىشقىڭدا پهرھادىڭ بوالي

يولالردا ھهمرايىڭ  ياشىماق مۈشكۈل سهپهر بۇ ،    

 مۇشۇ مىسراالرنى.دېگهن مىسراالر مېنى يىغالتتى ...بوالي 

ئاڭلىسامال غۇلجىسا بىر تهتىلدە بىرگه ئۆتكهن كۆڭۈللۈك 

ئوتتۇرا   جىلىليۈزىگه مېنىڭ. ۈنلهرنى ئهسكه ئالىمهنك



 مهكتهپتىكى دوستۇمنى ئىزدەپ چىققان ۋاقتىمىز

بىز دوستۇمنىڭ ئۆيىنى ئاران تېپىپ .كېلىدۇ   ئېسىمگه

مهن بۇ گهپنى .ئىشلىگىلى كېتىپتۇ  بارساق ئۇقا بىر يېزىغا

 : كۆرۈپ سهن مېنىڭ بۇ ھالىتىمنى.ئاڭالپ لهسسىدە بولدۇم 

دەپ _دوستۇڭ بىلهن زادى بهك كۆرۈشكىڭ بارمىتى ؟ئۇ _

  سورىدىڭ

كۆرۈشكىنى كهلگهندىكىن كۆرۈشۈپ كهتسهم ياخشى  ئاتايىن_

 .  دېدىم مهن ساڭا دومسۇيۇپ- بوالتتى

بىز يهنه ئۈچ چاقلىق موتۇغا كىرا قىلىپ ئۇ دوستۇم 

بىز موتودىن چۈشۈپ قېلىپ . ئىشلهۋاتقان يهرگه ماڭدۇق

 بىز بارىدىغان مهنزىلىمىزگه. ورىداق بارىدىغان يهرنى س

 . كهلمهستىن خېلى بالدۇرال چۈشۈپ قاپتۇق

قىيامهتنىڭ  ۋۇي مۇشۇ ئىسسىقتا بۇ سهھرايى- ۋاي _

دېدىم چىرايلىرىمنى - يوللىرىنى قاچان تۈگىتهرمىز ؟

 پۈرۈشتۈرۈپ

مهن ساڭا .  قارىغىنا چولپان ، دېدىڭ ئۈنلۈك ئاۋازدا ماڭا _

 : قىياپهتته تۇرۇپ ى تهمكىنقارىدىم سهن ناھايىت

 يېنىڭدا مهن سۇباتال بولىدىكهنمهن قانچىلىك ئۈزۈن يول_

دېدىڭدە قولۇمدىكى _!سهن ھارمايسهن جۇمۇ   بولسىمۇ ،

سومكاڭنى مهن كۆتۈرىۋاالي  سومكامنى قول ئۇزۇتۇپ ئهكهل

 . دېدىڭ مهغرۇر كۈلۈپ_ئۇششۇق ھېرىپ قالمىغىن 

ىرىگه قارشى بىر ئىشنى غۇلجۇلۇقالرانىڭ خارەكت ۋۇي -  



دېدىم مهن سېنى گهپكه _؟ قىلىپ سومكامنى كۆتۈرىۋالدىڭغۇ

 . سالماقچى بولۇپ

كهلسهمال ئىرادەمگه خىالپ  ئۆزۈممۇ ھهيران سېنىڭ ئالدىڭغا_

 بۇ قورقۇش ئهمهس كۆيۈنىش ھهم. ئىشالرنى قىلىپ سالىمهن 

. دېدىڭ -!ھۆرمهت ،قانداقال بولمىسۇن سهن دېگهن مېهماندە 

شاھىدە ئىشلهيدىغان جايغىمۇ بېرىپ  شۇنداق پاراڭالر بىلهن

ئادەم ئۆزى  سۇبات سهن ھهقىقهتهن راس دەپتىكهنسهن. قاپتۇق 

 چۈشهنگهن ياخشى كۆرگهن ئادىمى بىلهن قانچىلىك ئۇزۇن

ۋايسىماي باسااليدىكهن ، ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا   يولالربولسىمۇ

مۇشۇنداق !تىدىكهن يۈرسىمۇ قاغجىراپ كې بوستانالردا- باغۇ

كۆپ ئارام  چاغالردا قانغىدەك بىر يىغلىۋېلىشمۇ ئادەمگه

 ... بولىدىكهن

 مايتاغ  دېكابىر-30  يىل-1998

بۈگۈن مهن ئېرىدىن ئاجراشقان تۇل ئايال  بىلهمسهن! سۇبات 

ياخشى قىزالر پهقهت  توۋا مهن بۇرۇن ئهخالقلىق.بولۇپ قالدىم 

ىپ ،شۇنىڭ بىلهن توي بىر يىگىت بىلهنال مۇھهببهتلىش

شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىن مهن ..دەپ ئوياليتتىم  قىلىشى كېرەك

ئويالشقان ھهم  سېنىڭ تهكلىۋىڭنى قۇبۇل قىلغاندا بهك

 ئۆزۈمگه ھاياتنىڭ بۇ ئۇزۇن مۇساپىسىدە سۇباتقا چوققۇم ۋاپادار

سېنىڭ بىلهن .كۆيۈمچان ئايال بولىمهن دەپ ۋەدە قىلغان ئىدىم 

كۈنلهردىمۇ يېنىڭدا بولۇشنى مهقسهت  ھهر قانداق ئېغىر

يهردە  قورققان«.ئهپسۇس رىسقىمىز قوشۇلمىدى .قىلغانتىم 



دېگهندەك تهغدىر مېنى يۈرگهن يىگىتىدىن »جىىن بار 

ئېرىدىن ئاجراشقان تۇل ئايال قىلىپ -1، ئايرىلغانال ئهمهس

ئهمما .ئېچىنىمهن  مهن شۇالرنى ئويلىسام تهغدىرىمگه.قويدى 

م ياخشى كۆرمىگهن ئهر بىلهن بىر ئۆيدە ياشاپ  يىل ئۆزۈ7

يول   ئازابلىرىمنى ئويلىسام ئالالھنىڭ ئوڭۇشلۇق تارتقان

راھهتلىنىپ قىز دەۋرىمگه  بېرىپ ئاجرىشىۋالغانلىقىمدىن

ئۆزۈمنى بهختىيار ھېس   قايتىپ قالغاندەك

تهغدىرىمهە تهن بېرىپ ، مۇھهببهت روھقا تهئهللۇق . قىلىمهن

مۇھهببىتى بىلهن   چهكسىز  ئهڭ پاك ،ئهڭ،مېنىڭ روھىم

 ھهقىقىي ئهركهك سۇباتنى سۆيۈدۇ دەپ ئۆزۈمگه تهسهللى

 . بېرىمهن

 ئاپرىل مايتاغ-27يىل -1999

سېغىنمىغان  سۇبات ھېچقاچان سېنى بۈگۈنكىدەك

بهك ئۆچ بوپ   بولغىيتتىم ؟بىلهمسهن مهن ئهرلهرگه

تچى پهسكهش شهخسىيه  ئهشۇ قولۇمدىن كهلسه.كهتتىم 

 ئهرلهرنى مهڭگۈ كۆرمىسهم ، ئهمهلگه ئامراق بۇ تهخسىكهشنى

ئۆستۈرۈپ ئهكهتسىمۇ مهيلىتى ، مهن   بىر يهرگهئهمىلىنى

كۆرمىسىال ،ئۆزۈمنى خاپىلىقتىن ئېلىپ  ئۈچۈن بهرىبىر كۆزۈم

ئېيتىشىپ  مهن بىلهنال  قاچقانسېرى خۇددى خوتۇن كىشىدەك

لىرىمدىن قۇسۇر ئىزدىسه ئالدىمدا قىلغان ئىش  ئارم بهرمهيدۇ ،

دەپ » يوغانچى ،« .تىنماي غهيۋىتىمنى قىلىدۇ  يوق يېرىمدە

» سۇيۇق ، شالتاق » بۇنداق دېگنىدىنغۇ رەنقىمىدىم.بېرىپتۇ 



 بولغاندىن بۇنداق التا كۇسكۇس غۇرۇرىنى ئىشت يهپ كهتكهن

ئېتىقادسىز ئهرلهرگه يوغانچىلىق قىلغان ئهلۋەتته توغرا 

پهلهككه يېتىپتىكهن  ۈگۈن غهزىۋىمب  !،شۇنداققۇ ؟

 ئهتتىگهندە كوچا خوتۇنلىرىدەك ۋاتىلدىغانتى ،  ،بىكاردىنال

مىجهزىمگه ماس كهلمىگهن ھالدا ھازازۇل خوتۇنالردەك 

قىلمىشلىرىنى بىر  جاۋىلداپ يىغالپ سۆزلهپ ،

 ... ئاغزىم ئېچىلىپتۇ كۆزۈم يۇمۇلۇپتۇ  ئاشكارىالپتىكهنمهن ،

نهچچه . ىم بوشاپ يهڭگىللهپ قاپتىمهن سۆزلهپتىمهنكى ئىچ

قىلمىسام مېنى بهك گۇمۇش  ۋاقتىن نومۇس قىلىپ ،گهپ

 كۆرگهن چېغى مانا ئهمدى پۇتى كۆيگهن توخۇدەك ئالدىمدا

توۋا ھازىر نېمىشكه ئارلهر جىق .پېتهك بوپ كهتتى -پاي

ئاشۇنداق زەيپانه ئهرلهرنىڭ قولىغا  ئهركهكلهر ئاز قالدى ؟

بوالر ؟ شۇڭا  كۈنى قانداق  ئاياللىرىمىزنىڭچۈشۈپ قالغان 

ئۇنىڭ ئهدىپىنى ! ئاياللىرىمىز كوچىغا چىقىپ كېتىۋاتمامدۇ ؟

بولساممۇ يهنىال ناھهق خاپىلىققا ئۇچرىغىنىم ئۈچۈن  بهرگهن

چىقىپ كېتىۋېتىپ  ئىشخانىدىن. قهلبىم ئازار يىدى 

سهن يېنىمدا بولغان بولساڭ مهن .ئۈمچىيىپ يىغلىدىم 

بوالرمىدىم ؟ مېنى ئېرى يوق تۇل خوتۇن  داقمۇشۇن

مهن ئۇنداق  تومۇرۇمنى تۇتۇپ باقماقچىمىكىنه ؟ توۋا  دەپ

ئهرلهردىن ئوننى ئهكهپ بهرسىمۇ سېنىڭ ئېلىۋەتكهن 

ئهگهر سهن يېنىمدا ! قىلمايمهن سۇبات  تىرنىقىڭغا تهڭ

يولۇققۇنىمنى بىلسهڭ  بولغان بولسام بۇنداق ناھهقچىلىككه



اق قىلىش كېرەكلىكىنى ئۈگىتهتتىڭ ھهمدە چولپان ماڭا قاند

يېنىڭدا مهنال بولىدىكهنمهن ھېچكىم سېنى تاك  سېنىڭ

سېلىقى  ئېتىپ چېكهلمهيدۇ ،كۆز يېشىڭنى سۈرتۈپ

مهن سېنىڭ .دەپ مېنى كۈلدۈرەتتىڭ _!كۈلكهڭنى كۈلىۋېته ؟

پوچى دەپ ئهركىلهپ كۈلهتتىم _: مۈرەڭنى نۇقۇپ تۇرۇپ

 !.... كۈلهتتىميهنه .،كۈلهتتىم 

ئوقۇپ مۇشۇ بهتلىرىگه كهلگهندە قۇلۇغۇمغا  خاتىرىلهرنى  

سائىتىمگه  چۈچۈپ.مۇڭلۇق ئهزان ئاۋازى ئاڭالندى 

شۇ چاغدىال كۆزلىرىمنىڭ قۇم . مىنۇت ئۆتۈپتۇ 15تى 3.قارىدىم 

چىڭقىلىپ ئىچىشىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدىم  قۇيغاندەك

نامىزىغا  امدات،خاتىرەمنى تاتمامغا سېلىپ قويۇپ ،ب

  . تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن ئورنىمدىن تۇردۇم

 بۈگۈن شهنبه ئهتىگهندە ئۇيقۇمغا قېنىپ تۇرۇپ

گۈلنىگارنى يۇيۇپ بولۇپ، تاالدا ئوينىغىلى چىقىرىۋېتىپ، 

 قاتالرنى يۇيۇش -ئهمدى كىر . تازىالپتىمهن ئۆيلهرنى بىرەر قۇر

ۇم تېلېفون ئۈچۈن، كىرئالغۇنىڭ قېشىغا كېلىشىمگه

  .جىرىڭلىدى

  ئهسساالممۇ ئهلهيكۇم؟ _  

 بۇ سىڭلىمنىڭ -ھهدە تېچلىقمۇ؟  ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، _  

  .ئاۋازى ئىدى

  ئالالغا شۈكرى ، ئۆزۈڭچۇ؟ _  

  مهنمۇ ياخشى، ھهدە نېمه قىلىۋاتىسهن؟ -  



تازىالپتىمهن، گۈلنىگارنى  ئهتىگهندە ئۆيلهرنى بىرەر قۇر _  

  كىر يۇيۇش ئۈچۈن كىرئالغۇنىڭ يېنىغايۇيۇپتىمهن، ئهمدى

  كېلىشىمتى، سهنچۇ؟

 چۈشلۈك  چىققانىدىم،)  سېمىنىغا - 3(  گه 12ئاخشام،  _  

تاماق ئېتىش پهقهت خۇشياقمىدى،ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىلشاتمۇ 

قارشىمهن دەپ ئهتتىگهنال ئۆيدىن  بىر ئاغىنىسىنىڭ تويىغا

تېخى   ئۇمۇ تېلېفون قىلسام  چېهرايغا  .چىقىپ كهتتى 

سىمىنا قوشۇپ   تاماققا تهمشهلمهپتۇ،ئۇنىڭ يولدىشىمۇ بۈگۈن

قايتمايدىكهن ، بالىالرنى ئېلىپ تېز تاماقخانىغا  ئىلهپ چۈشته

بىرەردەم   تهگكهچ  تاماقالردىن ئېغىز تارتقان  بېرىپ كۆڭلىمىز

 .قىلىشىمتى مۇڭدىشىپ كېلهيلىمىكىن ، دەپ ساڭا تېلېفون

 

   ماڭىمۇ خۇش ياقتى، نهگه بارىمىز؟بۇ پىالنىڭالر _  

  .بارايلى، شۇ يهرنىڭ تامىقى ياخشى مارسقا -  

 !بولىدۇ، شۇ يهردە ئۇچرىشامدۇق؟ _  

  . گه ئۈلگۈرۈپ، خاننى ئېلىپ بارغىن12ھهئه، سائهت  _  

تېلېفونىنى قويۇپ بولۇپ، سائهتكه  مهن سىڭلىم چىنارنىڭ    

 چته يۇيۇپ، بوپتۇ، كىرلهرنى كه11قارىسام نهق 

ئۆزۈم يۇيۇنۇپ بولۇپ، . يۇيۇنۇۋېلىشنى توغرا تاپتىم  ھازىر

. كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇشقا باشلىدىم گۈلنىگارنى چاقىرىپ

  :سورايتتى قىزىم كىيىملىرىنى كىيگهچ توختىماي سۇئال

  ئاپا نهگه بارىمىز؟ باغچىغىمۇ؟ _  



هراي، ئاپىڭىز، چېهراي ئاپىڭىز، مې ياق قىزىم، چىنار _  

 .يېگىلى بارىمىز زىهناي ھهدىلىرىڭىز بىلهن رېستورانغا تاماق

 

 پاھ، مهن مېهراي ھهدەم بىلهن ئوينايمهن، زېهناي ھهدەم _  

  . دېدى گۈلنىگار كىيىم كىيگهچ- . . . ! بىلهن ئوينىمايمهن

ئىككىلىسى ئوخشاش نهۋرە  نېمىشكه؟ ھهر _  

  ؟ھهدىلىرىڭىزغۇ؟ ئۇالر سىزگه بهك ئامراققۇ

زېهناي ھهدەم مېنى كۆرسىال چېچىمنى تاراپ قويىمهن  شۇ -  

دەپ قويۇڭه، بۈگۈن ئۇنداق  سىز. . . دەپ ئاغىرتىۋېتىدىكهن

  !قىلمىسۇن

بۈدرە، چىرايلىق  بولىدۇ، ئۇماق قوزام، سىزنىڭ چېچىڭىز _  

بولغاچقا سىزگه ئامراقلىق قىلىپ، سىزنى ياساپ قويغۇسى 

  .ەپ قويايبولىدۇ، مهن د .كېلىدىكهن

  باال ئىككىمىز شۇنداق پاراڭالشقاچ-بىز ئانا   

ئىشىكنى ئاچسام . جابدۇنۋاتساق،ئىشىكىم يېنىك چېكىلدى

  .ئۇدۇل قوشنام مهرەمنىسا ھاجىم

 !ھه، كېلىڭ، ھاجىم _  

  .قاراپ  دېدى ھاجىم بىزگه-بىر يهرگه جابدۇنغانمۇ نېمه؟  _  

ققا سىرتقا ھه، سىڭىللىرىم بىلهن چۈشلۈك تاما _  

  . . .چىقماقچىتۇق، شۇڭا

  قاچان كېلهرسىز؟ _  

  قانداق بىرەر ئىش بارمىتى؟ _  



نامىزىدىن كېيىن ئۆيۈمدە خهتمه ئۆتكۈزەي  بۈگۈن پىشىن _  

سىزنىمۇ  دەپ بۈۋۈملهرنى چاقىرىپ قويغانىتىم، شۇڭا

  .قاتنىشىپ بېرەمدىكىن دەپ كىرىشىمتى

ئىشقا قاتناشمامدىغان، مهن  ۋاي خۇدا بۇنداق ساۋابلىق __  

  .كىرەي تاماقنى يهپ بولۇپال، ھايال بولمايال كېلىمهن، ئاندىن

. قوشنامنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ، قىزىم بىلهن رېستورانغا ماڭدىم  

ئۈستىلىگه كۆڭلىمىز تارتقان نهچچه خىل غىزاالردىن  تاماق

قىزىم سىڭىللىرىمنىڭ  بۇيرۇتۇپ، يهپ بولغاندىن كېيىن،

 -بىز ئاچا . بىلهن ئوينىغىلى چىقىپ كهتتىقىزلىرى 

  . بۇياقتىن پاراڭلىشىشقا باشلىدۇق-ياق  سىڭىلالر ئۇ

ئارىلىشىدىغان روشهن ھهدەم  ھهدە، ھېلىقى سهن بىلهن _  

  . دېدى چىنار قاشلىرىنى ئۇچۇرۇپ- نېمه بولۇپ كهتتى؟ 

  نېمه بولۇپ كېتىپتۇ؟ _  

بارغان،   رېستورانغا.تۈنۈگۈن بانكىت چېيىمىز بار ئىدى _  

 - باشلىنار   تانسا  قارىساق ئۇ شۇنداق چاكىنا كىيىۋاپتۇ،

سىرتلىقمىكىن، كۆرمىگهنال بىر ئهر بىلهن تانسا  باشالنماستىن

 - ئاران يۆتكهيدۇ-ئاران  ئويناۋاتىدۇ، مهستلىكىدىن پۇتلىرىنى

 ئىسىت، ئايدەك چىرايى بىلهن كۆزەمگه پوقتهك كۆرۈنۈپ! ھه؟ 

 دىن ئاشقان ئايالمۇ شۇنداق سهتلىشهمدۇ؟ 30شى كهتتى، يې

دەپ ئهتراپتىكىلهر لهنهت ' قىلمامدىكىنا؟ ئۇنىڭ ئېرى گهپ«

  .ئوقۇپ كهتتى

بىلمهمسهن؟ ھازىر ئۇ دېگهن  چىنار ھهدە، سهن تېخى _  



بىر  ئادەتتىكى ئىشالر بولۇپ قاپتۇ، ئۆتكهندە بىزنىڭ سېختىكى

رۇپ تازا ئىچىشىپ سهتهڭ ئاچاشمۇ دوستلىرى بىلهن ئولتۇ

بىر تاكسىنى توسۇپ، سېلىپ  دوستلىرى. مهس بولۇپ قاپتۇ

 تاكسى شوپۇرى. ئۇ تاكسىغا چىقىپال ئۇخالپ قاپتۇ. قويۇپتۇ

خهنزۇ بولغاچقا ئۇ ئويغىتالماي، نهگه ئاپىرىشىنى بىلهلمهي، 

ئۇيغۇر ساقچىالر ئۇ ئايالنى . ئاپىرىپتۇ ئۇدۇل ساقچىخانىغا

ئايالىنى  ئېرى كېلىپ. ن قىپتىكهنتونۇپ، ئېرىگه تېلېفو

قىزىق ئىش بولدى « ئۇ ئاچاش بۇ گهپنى. ئۆيگه ئېلىپ كېتىپتۇ

سېمىنىدىكىلهرگه سۆزلهپ بهرگهنتى، مهن ھهيران  دەپ» 

  :بولۇپ

«  دېسهم، -» سىزدىن رەنجىمىدىمۇ؟ ئېرىڭىز ئۆيگه بېرىپ »  

 شۇ كۈنى ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشۇپ قېلىپ ئۆيدىن چىقىپ

  . دەيدۇ-. دىم، ئېرىم ئهتىسى مهندىن ئهپۇ سورىدىكهتكهنى

 مىڭ يۈەن 15ئېرىم _    دېسهم-سورىدى ؟  ئۇ نېمىگه ئهپۇ _  

يامانالپ  پۇلنى قىمارغا ئۇتتۇرۋېتىپتىكهن مهن شۇنىڭغا

چىقىپ جىق ئىچىۋاپتىمهن ، ئۇ بۇندىن كېيىن قىمار 

سېخىمىزدىكى » .  دەيدۇ-  سورىدى ئوينىمايمهن دەپ ئهپۇ

  :بهزىلهر

دېگهندەك ئېرىڭىزنى تازا  « ئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچ »  

  .دەپ قۇۋۋەتلىدى! جايالپسىز، جايىدا ئۆچ ئاپسىز

ھهدە، مهرۋان ھهدەممۇ بهك ئېشىپ كهتتى جۇمۇ،  _  

تېلېفون چۈشۈرمهيدۇ،  قولىدىن  ئىشلهۋاتقاندۇ، يېغىنالردىمۇ



رغان ،ئېرى تۇرۇپ كىچىك قىزالردەك، ئۇچۇر يولالپال ئولتۇ

 !بالىالر بىلهنمۇ ئارىلىشىۋېرىدىكهن دېسه؟ كىچىك

يهتكۈزۈش يىغىنىغا  جېنىم سىڭىللىرىم، ئاخبارات _  

چاقىرىلغاندەك سۆزلهپال كهتتىڭالرغۇ؟ خهقنىڭ گېپىنى 

ئۆزۈمىزنىڭ مۇڭى يوقمىدى؟ خهقنى قويۇپ  قىلمىساق

دەك تېرىككهن  دېدىم- . ئۆزىمىز توغرىسىدا مۇڭدىشايلى 

  .تهلهپپۇزدا

 ' كالىنىڭ مۆڭگۈزىگه ئۇرسا تۇيىقى سىرقىرايدۇ » __  

دېگهندەك دوستلىرىڭنىڭ گېپىنى قىلىپ قويساق ھهجهپ 

رەنجىگىدەك سهن ئۇالرنىڭ  ئۇنچىۋاال! تېرىكىپ كهتتىڭ

 !ئارىسىدا بولمىساڭ

گېپىنى قىلغانغا ئهمهس،  ئۇكام، ئۇالرنىڭ.جېنىم  __    

  قىلىپ نېمه قىالرمىز دەيمهنغۇ؟ ھازىرباشقىالرنىڭ گېپىنى

 دېدىم ئىچىم ئاچچىق -. مهنمۇ ئۇالرغا ئانچه ئارىالشمايمهن

  .ئالسام قوشنام ئىكهن. سايرىدى قول تېلېفونوم. بولۇپ

ئىدى،  بار بۈگۈن مهرەمنىساخان ھاجىمنىڭ ئۆيىدە خهتمه _  

مهن قارىشىپ بهرمهكچى ئىدىم، مهن قايتاي دېدىم ، ئۇالردىن 

  .ھوزۇر سوراپ

يائالالھ، ئهمدى بىر جهم بولغاندا، ھهدە سهن پهقهت بۇرۇنقىغا  _  

بولۇپ قالدىڭ جۇمۇ؟ ئهمدى ئۇ ھاجىمغا  ئوخشىمايدىغان

چىنار كىنايه   دېدى-! ئهگىشىپ بۈۋۈم بولۇپ كهتمه يهنه 

  .قىلىپ



 ۋاي، ئۇكام ھاجىمغا ئهگىشىپ بۈۋۈم بولسام تېخى ياخشى -  

  .دىم جىددىي ھالدا دې-ئهمهسمۇ؟ 

تۇرۇپ يهنه ھهممه  ۋاي، مهن شۇ ھاجىمالرغا ئۆچ، ناماز ئوقۇپ _  

 ئۇنىڭدىن بىزدەك ناماز!   گۇنالىق ئىشالرنى شۇالر قىلغان

 !ئوقۇمىسىمۇ يامانلىق ئويلىمايدىغانالر ياخشى

كهلگهنچه  بولدى، بىلمهي تۇرۇپ ئاغزىڭغا -  

غا قىزالر چۇقۇرۇشۇپ مهن قىزىمنى چاقىرىشىم  !بىلجىرلىما 

  .ھهممىسى كىرىشتى

 گۈلنىگار ماڭا يېلىنغان - ئوينايچۇ؟   ئاپا، مهن يهنه بىردەم  -  

  .ئهركىلىدى ھالدا

! ھهدە، سهن كېتىۋەر، گۈلنىگار بىز بىلهن قالسۇن _  

 دېدى - ئوينىۋالسۇن، ئهته ئاپىرىپ قويايلى  ھهدىلىرى بىلهن

  .چىنار

ولمىسا مهن يهنه سىزنى كىتاب ب ئاپا، ماقۇل دەڭه؟ _  

 - ! ئوقۇغۇزماي، خهت يازغۇزماي خاپا قىلىپ سالىدىكهنمهن ؟

. گلنىگارنىڭ تاتلىق گهپلىرىگه سىڭىللىرىم كۈلۈپ كهتتى

  . مهڭزىلىرىگه تويماي سۆيدۈم ئۆزۈمنىڭمۇ ئىچىم كۆيۈپ

ئاڭالپ  ئهمىسه ھهدىلىرىڭىز بىلهن ئۇرۇشماي، گېپىنى -  

  .اپىالپ ئۆيگه قايتتىم دەپ ت-! ئويناڭ

ياغلىق چېگىپ، ئۇزۇن  قوشنامنىڭ ئۆيىگه كىرسهم، يوغان  

  دەك ئايالالر ئولتۇرۇپ،10 -  9كۆينهك كىيىشكهن بۈۋىملهردىن 

  .تهسۋىلىرىنى تۇتۇپ، خهتمه باشاليمىز دەپ ئولتۇرۇشۇپتىكهن



ئۇسسۇزلۇق ئېچىپ ئاندىن   بىرەر پىيالىدىن بۈۋۈم ئاۋۋال _  

ناھايىتى سىپايه ئاۋازدا  ھاجىم  دېدى ھۆرنىسا_ دۇ؟ باشلىمام

  .ئاۋازىنى سوزۇپ

يىدۇق، چاي ئىچكىدەكمۇ  ھاجىم ھازىرال چۈشلۈك تاماق _  

 ئاۋۋال خهتمىنى ئوقۇيلى، ئوقۇپ بولۇپ. ئۇسساپ كهتمىدۇق

 دېدى يۈزلىرى سۈزۈك، چىرايى - ئاندىن ئىچسهكمۇ بوالر،

گهن پاتهمخان بۈۋۈم ھهممه كهل پارقىراپ تۇرىدىغان ۋىجىككىنه

  .بېرىپ ئايالالرنىڭ بېشى سۈپىتىدە سالماق ئاۋازدا جاۋاب

 

دەل شۇ چاغدا ئاشخانا ئۆيدىن چۆگۈننىڭ قاينىغانلىق ئاۋازى 

مهن ئالدىراپ ئاشخانىغا چىقىپ، گاز ئوچاقنىڭ  .ئاڭالندى

شۇ ۋاغدا . ئېلىۋەتتىم ئوتىنى ئۆچۈرۈپ قايناقسۇنى چايدانالرغا

 .رنىڭ ئومۇمىي خوردەك سوزۇپ ئوقۇغان ئاۋازى ئاڭالندىبۈۋۈمله

چولپان ھهدە، سىز _ : ئاڭغىچه ھاجىمنىڭ چوڭ قىزى كىرىپ

يهردىكى ئىشالرنى مهن قىالي ،  كىرىپ خهتمىگه قاتنىشىڭ، بۇ

. ئىتتهردى  دە پ ئۇنىمىغىنىمغا ئۇنىماي مېهمانخانا تهرەپكه-

ز ئۈستىدە كىرسهم كهڭ گىلهم سېلىنغان ئۆيدە يهكهندا

ئىككى قولى بىلهن ياقىلىرىنى  ئولتۇرغان بۈۋۈملهر

بۇۋۇمنىڭ  پاتهمخان. تۇتۇۋېلىپ، يىغالپ بىر نهرسه دەۋىتىپتۇ

قالغانلىرى شۇ بۈۋامگه . ئاۋازى سۈزۈك، جاراڭلىق چىقىدىكهن

ھاجىم ماڭا ئولتۇرپ ئهگىشىشنى ئىشارەت  .ئهگىشىدىكهن

قوللىرىم بىلهن  مهن پهگادىكى كۆرپىدە ئولتۇرۇپ. قىلدى



  .ئۇالرغا ئوخشاش ياقىلىرىمغا ئېسىلدىم

ئاسىي، گۇناھكار، گۇناھلىرىمنى  خۇدايا، خۇدا بهندەڭ __  

قوبۇل  كهچۈرگهيسهن، توۋا قىلدىم، توۋا قىلدىم، توۋىلىرىمنى

قىلغايسهن، قۇلۇم بىلهن تۇتۇپ قىلغان گۇناھلىرىمغا توۋا 

گۇناھلىرىمغا توۋا بىلهن مېڭىپ قىلغان  قىلدىم، پۇتلىرىم

گۇناھلىرىمغا توۋا  قىلدىم، كۆزۈم بىلهن كۆرۈپ قىلغان

قىلدىم، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن قىلغان گۇناھلىرىمغا توۋا 

زىناغا قارىغان كۆزلىرىمگه قوغۇشۇن قويۇلسۇن،  قىلدىم،

يېقىلسۇن، ئىبارا خۇدايا،  غهيۋەت قىلغان تىللىرىمغا ئوتالر

. مۇھهممهت  ۇناھكار، پهيغهمبىرىمىزخۇدابهندە، بهندەڭ ئاسىي گ

بهندەڭنىڭ . مۇستاپانىڭ ھۆرمىتىدىن رەھمهت قىلغايسهن

  . . .باالالرنى كۆتۈرۋەتكهيسهن بېشىغا كهلگهن

ئهمدى ھهممىسى  .  . .ھۇ. . . بىز ئاسىي. . . بىز ئاجىز. . . ھۇ  

 .ئېسهدەپ يىغالشقا ، ئاۋازلىق يىغالشقا باشلىدى    ئىچىدىن- ئىچ

ۇ ئىختىيارسىز يىغا باستى، كۆزلىرىمدىن تۆكۈلگهن مېنىم

ئېڭهكلىرىمدە قوشۇلۇپ ،  ياشالر يۈزلىرىمدىن ئېقىپ،

 راستىنال. . . يائالالھ گۇناھ. . . ئېتهكلىرىمگه تۆكۈلمهكته

گۇناھلىرىم ئىككى يهلكهمنى بېسىۋالغاندەك مۈكچىيىپ 

. خهتمه داۋام قىلماقتا ئىدى .ئولتۇرۇپ ئۈنسىز ياش تۆكتۈم

 ئهمدى بۈۋۈملهر يىغىدىن توختاپ ئازراق ئېسىگه

كېلىۋالغاندىن كېيىن پاتهمخان بۈۋۈمنىڭ بۆلۈپ بهرگهن 

ئۈچۈن، تهسىلهرنى ساناپ  ئايهرلىرىنى سانىغا يهتكۈزۈش



 مهن ھاجىمنىڭ قۇلىقىغا. جىددىي ئىشقا كىرىشىپ كهتتى

 مهن ئاشخانىغا چىقىپ تاماققا قارىشاي، سىز - : شىۋىرالپ

. قويۇپ، ئورنۇمدىن تۇردۇم  دەپ-جهم ئولتۇرۇڭ، خاتىر

 _ .ھاجىمنىڭ چوڭ قىزى مانتىغا خېمىرالرنى ئۈزۈۋېتىپتىكهن

  يېنىپ چىقىپسىزغۇ؟

 ئهمدى ئوقۇيدىغان ئايهتلهرنى بىلمىگهندىكىن ئاستا _  

  . دېدىم- سىزگه قارىشاي دەپ   چىقىۋالدىم

زىرىپ كۆزلىرىڭىز قى سىزمۇ يىغلىغان ئوخشىمامسىز؟ _  

  .كېتىپتۇ

 سىز كىرسىڭىزمۇ يىغاليسىز، ئادەم ئۆزىنى _  

  . دېدىم-تۇتۇۋااللمايدىكهن،

 چولپان ھهدە، سىز ئىشىنهمسىز، مۇشۇ خوتۇنالرنىڭ _  

مۇشۇنداق خهتمه ئوقۇغۇنىغا سىڭلىمنىڭ خىزمىتى ھهل 

 ھاجىمنىڭ چوڭ -بۆلۈنهرمۇ؟  بولۇپ ياخشى يهرگه خىزمهتكه

 .هن مېهمانخانا ئۆينى ئىشارەت قىلدىقىزى ئېڭهكلىرى بىل

ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن . قولۇمدا خېمىر، ئۇنىڭغا قارىدىم

  .ئۇچقۇنلىرى چاقناپ تۇراتتى مهنسىتمهسلىك، ئىشهنمهسلىك

 - بېرىدۇ،  تىلىسهك  بىز دېگهن ئاجىز بهندە، ئالالھتىننېمه _  

  .دېدىم ئىشهنچ قىلىپ

نهرسىنى ئالالھ  مهھهم  توغرا ، ئالالھ بېرىدۇ، بىزگه _  

  بهرگهن، ئهمما شۇ تىلهشنىڭمۇ يولى باردۇ؟

  دېمهكچى، مهن چۈشۈنهلمىدىمغۇ؟ سىڭلىم، سىز نېمه _  



مهن ئۇ شهرەت   -قىزىغا، قاراڭ ئاۋۇ ئاپامنىڭ ئهتىۋارلىق _  

 ئالىي  قىلغان ئىشىك تهرەپكه بويۇنداپ قارىسام ھاجىمنىڭ

چىك قىزى چاچلىرىنى مهكتهپنى بۇلتۇر پۈتتۈرۈپ كهلگهن كى

 كۆزلىرى ھازىر - يۈزلىرى ، قاش   سېرىق بويىۋالغان ،-ساپ

 سهھنىگه چىقىدىغاندەكال بويالغان ، ئۇچىسىغا ئاسما

مايكىدەكال بىر نهرسه بىلهن پادىچىالر رەختىدىن چوڭ 

كىيىۋالغان ، پۇتىدا غهلىتا بىر  يوتىسىغا كهلگۈدەك يوپكا

رەڭلىك  اقلىرىنى ھهر خىلساپما كهش، ئۆستۈرۈۋالغان تىرن

مهن ... الك بىلهن بويىۋالغان، بوينىدا تېلېفون، قولىدا سومكا 

مىكسىكىنىڭ كىنولىرىدىكى ھېلىقىدەك  بىر قاراپال

قاراپ غهمسىز  ئۇ بىزگه. ئايالالرنى كۆرگهندەك بوپ قالدىم 

 - نهگه بارىسهن؟ -: ھهدىسى سىڭلىسىغا قاراپ. كۈلۈپ تۇراتتى

  .دېدى

  .الغا، ئايلىنىپ كىرەيتا _  

 ئاپام سېنى ھېچيهرگه بارمىسۇن، ھېلى خهتمه _  

  . دېدى- ئاخىرالشقاندا دۇئاغا قاتناشسۇن دېگهنتى،

ئۇچۇرماي، مهن ئاشۇ قېرى  توۋا دېگىنه، ئىمانىمنى _  

  خوتۇنالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ دۇئاغا قاتنىشامدىكهنمهن؟

ىشقا ئورۇنالشتۇرۇپ شۇنداق قىلسام مۇشۇ خوتۇنالر مېنى ئ  

چۈشى، ئاۋۇ باشلىقالرغا ئارقا ئىشىك  قويامدىكهن؟ئۇخالپ

مهن بىر  قىلسا بولىدىغان ئىشنى، خۇراپىالشتۇرۇپ، بولدى

ئىشىڭىزنى پېچهت « باشلىق بىلهن كۆرۈشۈپ قويدۇم، 



 ئۇ شۇنداق -! سىلهر غهم قىلماڭالر دېدى،' پۈتتۈرۈپ بېرىمهن 

  .پ كهتتىدېگىنىچه پېشىنى قېقىپ چىقى

چولپان ھهدە ئهمدى چۈشهنگهنسىز؟ بۇ مۇشۇنداق ئالالھ  _  

يۈرسه، بۇالر بۇ يهردە يىغالپ  لهنهت قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىپ

  . . .ئالالھقا يالۋۇرسا، ئالالھنى تهڭقىسلىقتا قويماسمۇ؟

بىز مۇشۇنداق پاراڭالرنى قىلىشقاچ مانتىنىمۇ             

خهتمىمۇ ئاخىرلىشىپ . لدۇقسېلىپ بو تۈگۈپ كورىغا

پاتهمخان  ھاجىمنىڭ يىغالپ تۇرۇپ دېگهن ھاجهتلىرىنى

ئاخىرىدا تاتلىق .  قايتىالپ ئالالھدىن تىلىدى-ھاجىم قايتا 

چاي قويۇپ بولۇپ، قورداق، پولو، مانتا  تۈرۈملهر بىلهن

ئاخىرىدا . تاماقالندۇرۇلدى دېگهندەك نهچچه خىل تاماقالر بىلهن

 ۇنچه رەخ ياغلىق دېگهندەك نهرسىلهر بىلهنئۇالرغا بىر م

  .قويدۇق  رەھمهت، ھهشقالال ئېيتىپ ئۇزۇتۇپ

ھۆرنىسا ھاجىم قىزى  مېهمانالرنى ئۇزىتىۋەتكهندىن كېيىن

ھهنىپه ئۈچىمىز ئولتۇرۇپ قايتا داستىخان سېلىپ چاي 

  .پاراڭغا چۈشتۇق ئىچىشكهچ

 خهتمىنىيائالالھ، بېشىمدا بىر تاغ باردەك ، مۇشۇ  _    

ئۆتكۈزۈپ بولغۇچه بهك غهم يهپ كهتتىم، ئهمدى ئۇھ دەرمهن، 

جۈمبىلدىكى ئىسسىق مانتىدىن  قۇيه قىزىم چېيىڭنى،

  . دېدى- ئهكهل، يهيلى 

سائهت ئوقۇپ يىغالشلىرى  مۇشۇ خوتۇنالرنىڭ ئىككى _  

بىلهن ھۆر قىزىڭىزنىڭ خىزمىتى ھهل بولۇپ كېتهرمۇ؟ 



 -قىم قىلغان پۇلالرنى ئاۋۇ سوۋغا چى  مېهمان قىلىشقا بۇالرنى

 بىچارىلهرگه سهدىقه قىلغان -كهمبهغهل  ساالم ئالغان پۇلالرنى

قۇيىۋاتقاچ شۇنداق   ھهنىپه بىزگه چاي-! بولساڭچۇ؟ كاشكى

  .دېدى

 بۇ نېمه دېگىنىڭ قىزىم، ھهر ئىشنىڭ يولى بار، _  

ا سهدىقىنىمۇ يولى كهلسه قىلىۋاتىمىزغۇ؟ خهتمه ئوقۇشمۇ كاتت

! خاتا گهپ قىلساڭ گۇناھ بولىدۇ! بىلمهيسهن سهن. ساۋاب ئىش

  . دېدى ھۆرنىسا ھاجىم تهنبىه بېرىپ-

ئاپا ، سېنىڭ نهرىڭنىمۇ ھاجىم دەرمىز، ھهرەملهرگه  -  

  ئېچىلمىغانمىدۇ؟ بارغاندىمۇ كۆزۈڭ

  ھاجىم قىزىغا-نېمه بولدۇڭ باالم، قايناپال كهتتىڭغۇ؟  _  

  .ويدىرەنجىمهستىن سۇئال ق

  !دەيمىنا؟ ماۋۇ ئهتىۋارلىق قىزىڭنىڭ كىيىنىشىگه قاراپ _  

 دە، دەقىقه -ھاجىمنىڭ چىرايى سهل قىزارغاندەك بولدى   

  .ئهسلىگه كهلدى ئىچىدە

 باالم، دېگىنىڭغۇ توغرا، شۇنچه گهپ قىلساممۇ يا گهپكه _  

ئىنساۋىنى تىلهۋاتىمهن، قانداق قىالي، .كىرمىسه، ئالالھدىن 

بېرەر ، ئهلگه كىرسهك ئىلىڭچه، سۇغا   كۈنى ئىنساۋىنىبىر

  . . .بولغاندىكىن دەپتىكهن، زامان شۇنداق' كىرسهك بىلىڭچه

 ئۇنداق بولسا سهنمۇ ھهرەمگه بېرىپ نېمه قىالتتىڭ، ئاۋارە -  

  .بولۇپ

بۇ نېمه دېگىنىڭ، ئىككى پۇتۇم گۆرگه ساڭگىلغىلى تۇردى،  _  



ىرىمنى يۇمىسام، ئۇ دۇنياغا ، قىلىپگ گۇناھل بېرىپ توۋا

  ؟! بارىمهن باالم ئالالھنىڭ ئالدىغا قايسى يۈزۈم بىلهن

 توۋا قىلىۋالساق ئۇنداقتا قېرىغاندا ھهرەمگه بېرىپ، _  

 ! بولىدىكهندە

 ئالالھ يهتكۈزمىسه مۇشۇنداق گۇناھكار ھالهتته ئۆلىمىز _  

ازاب سهن جهننهتته پهيزى سۈرسهڭ، بىز دوزاختا ئ! دېگىنه؟

  چېكىمىز شۇنداقمۇ؟

 !نېمه شۇم ئېغىزلىق قىلىدۇ ما باال! ئاغزىڭنى ئۈشتمه _  

جۇما، سهن جهننهتكه كىرسهڭ، بىز  ئاپا، خاتىرجهم بول  _  

قىالرمىزمىكىن،  دوزاختا تۇرۇپ، سېنى توۋالپ توال ئاۋارە

بولۇپمۇ ئاۋۇ ياۋروپالىشىپ كهتكهن ئهركه قىزىڭغا پهقهت 

ىڭ ئاشۇ يوغان يوتىلىرى ئوتتا كۆيسه سهن ئۇن چىدىمايسهن،

 ! چىدارسهنمۇ؟

بالىغا نېمه بولدى، شۇم ئېغىزلىق قىلىپ،  يائالالھ، ماۋۇ _  

قىلىش پۇرسىتى بېرەر،  ئۇنداق بولماس، ئالالھ سىلهرگىمۇ توۋا

 قىلىپ ماڭا ئوخشاش خاتىرجهم تۇرمۇشقا  ھهج ھهرەم

  .ئېرىشهرسىلهر

اي مېنىڭ ئالدىمدا قىزىنىڭ ھاجىمنىڭ گهپلىرى قوالشم  

  .قىلىۋاتقانلىقىدىن ئهپسىز بولىۋاتاتتى گهپدانلىق

ئۇستىكهنسىز، قورىمىلىرىڭىز  ھهنىپه ھهجهپ تاماققا _    

 شۇنداق تهملىك بوپتۇ، نهچچه خىل تاماقنى قىلغۇچه

 دېدىم ئۇالرنىڭ گېپىنى -! قورسىقىڭىزمۇ ئېچىپ قالغاندۇ؟ 



  .بۆلۈش ئۈچۈن

الم بهزىدە مۇشۇنداق گهپدانلىق قىلغىنى بىلهن با بۇ _    

 دەپ -دۇئايىمنى ئالىدۇ  قولىدىن خېلى ئىش كېلىدۇ، مېنىڭ

 ئهركىلهتكهندەك ماختاپ ، قىزىغا يهر تېگىدىن قاراپ قويدى

  . ھاجىم

مهن قوشنامنىڭ ئۆيىدىن قايتىپ چىققاندا ئاللىقاچان 

كىرئالغۇغا كىرلهرنى .ئىدى ناماششام بولغان

 كۆڭۈلنى ئېلىشتۈرىدىغان. تېلېۋېزورنى ئاچتىم  ۋېتىپ،سېلى

 :يهنه شۇ ئېالن

يالىڭاچ قىزالر، ئايالالر كېسىلى، ئهرلهر كېسىلى،     

ئاغىرتماي چۈشۈرىدىغان دورىالر، مهزى بېزى  ھامىلىنى

تهپتارتماستىن تۈك  ئهنه ئاۋۇ چىرايلىق قىز. . . كېسهللىكى

بهدىنىڭىزنىڭ «  : چۈشۈرۈش دورىلىرىنىمۇ ئېالن قىلىپ

دەپ »  پاكىز تازىاليدۇ -يېرىنىڭ مويىنى پاك  ھهرقانداق

  . . .تۇرۇشىنى ئۇخالش كۆينىكى بىلهنال ھىجىيىپ

مۇشۇنداق ئېالنالرنىڭ كۆپلىكىدىن ھازىر قارا سۆڭهكلىك   

ياسالغان خۇيرىن كومۇلىچىنىڭ ئايالالرغا دورا  توخودىن

كىچىك بالىالرمۇ بىلىپ   ئهمهس، بولىدىغانلىقىنى چوڭالرال

« دوستىغا  ئۆتكهندە بىر خىزمهتدىشىمىز تېلېفوندا. كهتتى

دەپ ھال ئېيتىۋاتسا بهش ' ئايالالر كېسىلى بولۇپ قاپتىمهن 

ئانا سىزمۇ تېلېۋېزوردىكى قارا توخو  » ياشلىق ئوغلى

ئۆتكهندە   .دېگىدەك « كۇمۇلىچىنى ئېلېىپ يىمهمسىز؟



دىكهنمهن، شۇڭا كهچلىك بهك سهمىرىپ كېتى« سىڭلىم 

مهن جاۋاب بهرگۈچه . دېۋىدى» ! يېمهيمىكىن؟ تاماقنى

كهتسىڭىز، چىن  چىنار ئاپا، سىزچۇ سهمىرىپ« گۈلنىگار 

دېمهسمۇ » گۈزەل دېگهن كىيىمنى كهيسىڭىز ئورۇقاليسىز 

خۇددى   قىسىملىق تۇرمۇش كىنولىرىنى كۆرسهكقۇ كۆپ  ...؟

ئىش .زىددىيىتىدىن باشقا   خوتون-جاھاندا مۇھهببهت، ئهر 

 يوقتهك، شياڭگاڭ، تهيۋەنلهرنىڭ فىلىملىرىدىغۇ ئۆچ ئېلىش،

تهسىراتقا   ئىش يوقتهكال. بىرىنى قهستلهشتىن باشقا -بىر 

« بىزنىڭ بالىلىرىمىز ئاللىقاچان  شۇنىڭ بىلهن. كېلىمهن

ئۇالر ھازىر  .دېگهن سۆزنىڭ ئۇقۇمىنى چۈشۈنۈپ بولدى» ئاشنا 

ك جهھهتتىن يېتىلىشتىن بۇرۇنال، پىسخىك بىئولوگىيىلى

ئۆتكهندە بىر » زاكىسىدىن قېرىپ قالدى  » جهھهتته

ياشلىق قىزىمنى  8« ئوقۇتقۇچى بالىالر توغرىسىدا سۆزلهپ 

 ئاپىڭىز، - 1مهكتهپكه ئېلىپ بارسام نهچچه مۇئهللىمهلهر، مهن 

ئۆزلىرىنى تونۇشتۇرسا، قىزىم سىرتقا » ئاپىڭىز دەپ  - 2ئاۋۇ 

دادا، ئاشۇ ئاپاشالرنىڭ « ھالدا،  چىققاندا ناھايىتى رەنجىگهن

قىزىمغا  دەپ سورىغانتى،» ھهممىسى سىزنىڭ ئاشنىڭىزمۇ 

ئۆيگه كېلىپ . نېمه دېيىشىمنى بىلهلمهي تۇرۇپ قالدىم

دەپ »  سۆزگه دىققهت قىل -يهردە گهپ  باال بار« ئايالىمغا 

قىلىمىز، بۇ بالىالر  هتبىزغۇ بالىالر بار يهردە دىقق« رەنجىسهم، 

بۇ ئىشالرنى . دېدى' ھهممىنى تېلېۋېزوردىن ئۈگىنىدىكهن 

دەپ ھهسرەت بىلهن باش » قانداق قىلساق بوالركىن؟  زادى



ئاڭالۋېتىپ،قايسى كۈنى  بۇ مۇئهللىمنىڭ سۆزىنى. لىڭشىتتى

 تور ئارىالۋېتىپ ، ئهل سۆيهر شائىرىمىز مۇھهممهتجان راشىدىن

دېگهن شېئىرى ئېسىمگه كېلىپ »ىۋىزور تېل« ئاكىمىزنىڭ 

 . قالدى

 

 زىرىكتۇردۇڭ تېلىۋىزۇر، ئېالن بېرىپ

 .زىرىككهننى تېرىكتۈردۇڭ تېلىۋىزۇر

 الپنى قوشۇپ يۇغۇرۇپ، يالغان بىلهن

 ئىكرانىڭدا بىرىكتۇردۇڭ، تېلىۋىزۇر

 

 دورا سهندىن ئالدى مهدەتنى، تېلىۋىزۇر ساختا

 .زۇرساختا سۈرەت كىرىشتۈردۇڭ، تېلىۋى

 دىدەك،- پۇل بهرگهنگه قۇل بولىۋېلىپ

 .تېلىۋىزۇر ساختا كهسىپ يۈررۈشتۈردۇڭ،

 

 بولۇۋالدىڭ ھاراقكهشكه گۇپپاڭچى،

 .تېلىۋىزۇر بۇ ئىشنىمۇ كىلىشتۇردۇڭ،

 زادى داۋا يوقتهك ماختاپ ھهممىنى،

 .تېلىۋىزۇر چىشىمىزنى قىرىشتۇردۇڭ،

 

 ياخشى ئىدىڭ ياش چىغىڭدا ئهجهپمۇ،

 .تېلىۋىزۇر ىغىشتۇردۇڭ،ئۇنى نهگه ي



 يهڭ ئىچىدە قىلغىنىمنى بىلمهس دەپ،

 .تېلىۋىزۇر بىزنى كىمگه سىلىشتۇردۇڭ،

 

 ئىكرانڭىدا ساختا چولپان كۆپهيتىپ، '

 تېلىۋىزۇر كۆڭلىمىزنى ئىلهشتۈردۇڭ،

 پاختهك بىلهن قارىغۇجىنى بۇلبۇل دەپ،

 .تېلىۋىزۇر شانغا ئىرىشتۇردۇڭ،- شهرەپ

 

 رنى بىسوراق،پۇلغا سېتىپ ناخشىال

 تېلىۋىزۇر ئويۇشتۇردۇڭ،) تهقدىم-تهلهپ)

 كىمدىن بىزار بولساق، بىزنى شۇنىڭغا،

 .تېلىۋىزۇر كۈندە يۈز رەت كۆرۈشتۈردۇڭ،

 

 باغاق يېزىپ تهكلىپ قىلسا سهھراغا،

 .تېلىۋىزۇر ئاۋال پۇلنى سۈرۈشتۈردۇڭ،

 پىكىر يازساق پهرۋايىڭ يوق زەررىچه،

 .ېلىۋىزۇرت كالپۇكىڭنى پۈرۈشتۇردۇڭ،

 

 دەپ تۇرساقمۇ ئهگهشمه، دەپ شهيتانغا،

 سوقۇشتۇردۇڭ، تېلىۋىزۇر كۈندە قهدەھ

 كۆرۈپ قالغاچ بۇ كهسىپتىن پايدىنى،

 تۇردۇڭ، تېلىۋىزۇر تىللىساقمۇ، تىنچ



 

 ئېالنچىنى يالغۇز ئۆزەڭ سۆيمهستىن،

 .سۆيۈشتۈردۇڭ، تېلىۋىزۇر بىز بىلهنمۇ

 ،ئهل ياقتۇرماس شۇ يايمىنى، ئېيتقىنا

 .يىتىشتۈردۇڭ، تېلىۋىزۇر سهن نىمىشقا

ئىچىمىز  قاراڭ ، شائىرىمىز بۇ شىئېرىدا تېلۋىزور توغرىسىدا

بوشىغىدەك چىن گهپلهرنى قىپتۇ ،توۋا شۇ تېلېۋىزىيه 

ئىشلهيدىغانالر ماشىنا ئادەم  ئىستانسىسىدا

 ،زاۋۇتتىن چىققان پېتى ئىشلهيدىغان  بولمىغاندىكىن

قۇالق ،مىڭه ،قهلپ دېگهن -كۆز   ن،ئاۋۇئالالھ ئاتا قىلغا

بىز كىم ،كىم ئۈچۈن ،نېمه  نهرسىلىرىنى ئىشقا سېلىپ ،

 ئۈچۈن ئىشلهۋاتىمىز ؟ دېگهننى ئويالپ باقسا بولمامدىغاندۇ

؟مهن ئويالپ قالدىم ئهمدى ئۇالر ئويلىمىغاندىكىن 

ئايرىپ يهيدىغان قهۋم  ھارامنى- ھاالل  مۇسۇلمانالر  بىز

 ھااللنى ئايرىپ ،-ۋېزور كۆرۈشتىمۇ،ھارام تېلې  بولغاندىكىن

 ئادىتىمىزگه توغرا -ئېتىقادىمىزغا، كىيىنىشىمىزگه، ئۆرپ

. كۆرسهك، قوبۇل قىلساق بولىدۇ  تالالپ كهلگهنلىرىنى

ئهنه ! پهرقىمىز؟  بولمىسا بىزنىڭ باشقا تائىپالردىن نېمه

تېلېۋېزوردىن كىيىنىشنى قوبۇلقىلغان كېيىنكى 

قوشنامنىڭ قىزىدەك ياۋروپاچه كىيىنىپ  ئهۋالدلىرىمىز

 وخشاپ قېلىشتىن سىرت چوڭ قوينىڭ.پاھىشهلهرگه ئ

گهۆشلىرىنىمۇ ئورۇقلىتىدىكهن ،ياكى تېرىڭىزنى 



ئاشۇرىدىكهن ، ياكى  گۈزەللهشتۈرۈپ ئېالستىكىلىقىنى

ياشلىقىڭىزنى ئهسلىگه كهلتۈرىدىكهن دەپ ئېالن بهرسه لزىغا 

 ... كيهۋېرىشتىن يانمىغىدە مىالپ

 كىرئالغۇنىڭ كىر يۇيۇلۇپ بولدى دەپ بهرگهن سىگنالى  

بىلهن تېزگىنهكنى بېسىپ ، مهززىسىز كۆرۈنۈشلهرنى 

تازىلىق ئۆيىگه كىرىپ  .ئۆچۈرۋېتىپ ئورنۇمدىن تۇردۇم

كىرلهرنى ئېلىپ، يېڭى كرلهرنى سېلىۋېتىپ، قول يۇيۇش 

ئالدىغا كېلىپ، ئالدىمدىكى تامغا چاپالقلىق  جۈمىكىنىڭ

ئۆزۈمگه قارىسام  ئهينهكتىن. چوڭ ئهينهككه كۆزۈم چۈشتى

دوالمغا چۈشۈپ تۇرغان قارا، قۇيۇق بۈدرە چاچالر، مهيدىلىرىم 

ھالدا كورىيهنىڭ كالته يهڭ تار مايكىسى ، تىزىمنى  ئوچۇق

يوپكا، پاچاقلىرىم  بېسىپ تۇرىدىغان داڭلىق ماركىلىق

  . . .پايپاقسىز

 ! ئايال دەر؟ كىممۇ مۇسۇلمانمېنى مۇشۇ ھالهتته         

بۇ تۇيۇقسىز كهلگهن سۇئال ! سېنىڭ نهرىڭ مۇسۇلمان؟

ئاشخانا ئۆيگه   مهن. تهكتىدىن چىقىۋاتاتتى قهلبىمنىڭ

قهھۋەنى ئوتالپ  .چىقىپ بىر ئىستاكان قهھۋە دەملىدىم

 ئۆزۈمنى كىرىسلوغا تاشالپ ئولتۇرۇپ يهنه شۇ سۇئالغا جاۋاب

امال، ۋەزىيهت شۇنداق تۇرسا؟ ھازىرچه نېمه ئ« . ئىزدەۋاتاتتىم

بىلهن ئىشلهپ تۇر، دەم ئېلىشقا چىققاندا  ئاۋۋال بىر ۋاق ناماز

 ياشقا 36چىقارمهن؟ ئهمدى  قاچانمۇ دەم ئېلىشقا. . . ئاندىن 

 پۇلى جىق ئهر!  يىل بوپتۇ12كىرسهم؟ خىزمهتكه كىرگىلى 



. . . بولسا مېنى ئىشلهتمهي، مۇسۇلمانچه يۈرۈشكه يول قويسا

 . . . . . . قىالالرمۇ؟ سۇباتچۇ؟ ئۇ شۇنداق

ئېيتىپ،  مهن كىرلهرنى يۇيۇپ بولۇپ، تاختايالرنى بىرەر قۇر  

ئورنۇمغا كىرىپ ياتقىنىمدىمۇ .  بوپتۇ10سائهتكه قارىسام سائهت 

كۆزۈم قانداق ۋاقىتتا . بىلهن مۇنازىرلىشىۋاتاتتىم سۇئالالر  شۇ

ئۆيۈمنىڭ  » :هنئۇيقۇغا باردىكىن چۈش كۆرۈپتىم

ئارقىسىدىكى نهچچه بىناالر ئۆزلۈكىدىن ئۆرۈلۈپ 

بىردەمدە تۈپتۈز ئۇرۇشتىن  كېتىۋاتقۇدەك، مهھهللىلهر

 تېلېفوننىڭ» . كېيىنكى خارابىيلىقتهك بولۇپ قالغۇدەك

بۇ كېچىدە نېمه   .جىرىڭلىشى بىلهن چۆچۈپ ئويغاندىم

 مهن »قىزىپ قالغانمىدۇ؟  گۈلنىگار كېچىدە  بولغاندۇ؟

 ' ۋەي،_ :شۇنداق خىيالالر بىلهن تېلېفوننى قولۇمغا ئالدىمدە 

  .دېدىم پهس ئاۋازدا

  بىرسىنىڭ يىغالمسىراپ-چولپان ، سهن بارمۇ ئاداش ؟  _

  .چىققان ئاۋازى مېنى چۆچۈتىۋەتتى

  ۋەي، كىمۇ، نېمه بولدى؟ _

ئاداش، سهن قورقۇپ كهتمه، كېچىدە شۇم خهۋەر  مهن ئايشهم _

  .ىدىغان بولدۇميهتكۈز

  چاينىماي تېز گهپ قىله ، نېمه بولدى؟ تىلىڭنى _

قارامايدىن كهلگۈچه  روشهن، روشهن قاتارلىق قىزالر _  

  !روشهن تۈگهپ كېتىپتۇ. قاتناش ۋەقهسىگه ئۇچراپتۇ

مۇشۇ مۇنۇتتا ئۆي ئۆرۈلۈپ چۈشسىمۇ مۇنچىلىك  - !نېمه _



 ۋۇجۇدۇم پۈتۈن قورقماسمهنمىكىن، قورقۇناشتا بىر پهس

 . تىلىم تۇتۇلۇپ بۇتتتهك تۇرۇپ قالدىم. تاشتهك قېتىپ قالدى

  .تېلېفوندىن ئايشهمنىڭ يىغىسى ئاڭلىنىۋاتاتتى

 دەپتىمهن بىر - قىلىمىز؟  ئايشهم، ئهمدى بىز قانداق _  

  .چاغدا

ئۆيىگه  سهن پهسكه چۈش، مهن مهلهڭگه باراي، ئۇنىڭ _  

  . دېدى ئايشهم-كىرىپ، ئۆيلىرىنى رەتلهپ تۇرايلى 

. دېدىم  قورقىۋاتىمهن، پهسكه چۈشهلمهيمهن، ئايشهم ، مهن _  

 . بېسىۋالغان ئىدى مهن ئۆلۈمنىڭ خهۋىرى بىلهنال مېنى سۈر

مهن مهلهڭگه بېرىپ، ئىشكىڭنى قۇڭغۇرىقىنى باساي،  _  

  چۈش، گۈلنىگارنى قانداق قىلىسهن؟ ئاندىن

   .گۈلنىگار سىڭلىمنىىڭ ئۆيىدە _

ىراقنى يېقىپ كىيمىمنى تېپىش ئۈچۈن، چ مهن

ئايالنغاندىمهن،  ئىشكاۋىنىڭ ئهتراپىنى قانچه قېتىم.كىيىم 

ئىشكاپنى تېپىپ ئىچىنى قانچه قېتىم ئاختۇرغاندىمهن،ئۇزۇن 

. كىيىملىرىمنى ئىزدىگۈچه تهرلهپ كهتتىم يهڭ

تاپالماي، ئۆزۈمنى  كىيىملىرىمنى كىيىپ، بېشىمغا ياغلىق

 توۋا چولپان ، ئۆلمهيدىغاندەك ھهجهپ. شۇنداق تىللىدىم

ياشاپتىكهنسهن؟ بىرەر ياغلىق تېپىشمۇ مۈمكىن بولمايۋاتامدۇ 

مهرھۇم دوستۇم چىمهننىڭ ئۆلۈمىدە  ئهمدى؟ ئاخىر قولۇمغا

. چىقتى چىگكهن تېگى قارا ئاق گۈللۈك شايى ياغلىق قولۇمغا

. ئاڭغىچه ئايشهممۇ ئىشىكنىڭ قوڭغۇرىقىنى باستى



چىرىقىنى ياندۇرۇپ  منى كىيىپ، زالنىڭئاياقلىرى

 زالنىڭ ئاشىكىنى ئېچىشىمغا ئايشهم بوينۇمغا    .پهسكهچۈشتۈم

  .ئېسىلىپ ئۈنسىز ئېسه دېدى

 بۇ كېچىدە قوشنىالر نېمىدەپ قالىدۇ؟ بولۇڭالر _    

 ئايشهمنىڭ يولدىشىنىڭ ئالدىرىتىشى -! ماشىنىغا چىقىڭالر

  .بىلهن ماشىنىغا چىقتۇق

 

وشهن ناھايىتى ئاق كۆڭۈل ساددا بولۇشتىن دوستۇم ر

ھهشهمهتچىلىك رىقابىتى ئهڭ  جهمىيىتىمىزدىكى  سىرت

 مۈلكى ،كىيىم-يۇقۇرى كۈچلۈك ، پۈتۈن خوشاللىقىنى مال

دېگهندەك نهرسىلهردىن ... زىننهت -كېچىكى ،زىبۇ -

شۇنداق ئۆلچهم بىلهن باھا  ، باشقىالرغىمۇ  ئىزلهيدىغان

 ، ئۇ تهڭتۇشلىرىمىز.ئىدى   ى كۈچلۈكبېرىدىغان خارەكتىر

ئارسىدىكى ھهشهمهتچىلىكنى ئابرويپهرەسلىكنى قوغلىشىش 

كېتىۋاتقان ئايال چهۋەندازالرنىڭ بىرى  بهيگىسىدە ئهڭ ئالدىدا

ئۈچۈن ئۇ يېڭى  شۇنىڭ. دېسهكمۇ ئاشۇرىۋەتكهن بولمايمىز 

 كۇۋادىراتلىق ئۆيىگه قانائهت قىلماي ،يېڭى 85زىننهتلىگهن 

 كۇۋادىرات ئۆي ئېلىپ 120ئاھالىالر قوروسىدىن  لتۇراقئو

زىننهتلهپ ، جاپدۇق ئېلىپ  ،يۇقۇرى ئىستىمال سهۋىيىسىدە

 ،ياسىغان بولسا ،ماشىنا ئېلىش بهيگىسى باشلىنىش بىلهن

ماشىنا ئېلىپ ،ئايالالر ئىچىدە بىرىنچى بولۇپ شوپۇرلۇق 

 ھهيدەپ ھهممىسىنىڭ ئۆزىدەك پىراۋىسى ئېلىپ ماشىنا



 ئۇ. ھهشهمهتپهرەسلهرنىڭ ئۆچىگه ئوت يېقىۋەتكهن ئىدى 

شۇنداق سۆزلهر بىلهن ماختىناتتى ، ئۆزىنىڭ بهختىنى 

دوستۇم ئۆمرىنىڭ مۇشۇنچىلىك  بىچارە... كۆز قىالتتى -كۆز

 قىسقا بولىشىنى بىلگهن بولسا شۇ نهرسىلهرنى ساۋاپلىق

ىقىپ ئىشالرغا ئىشلىتىۋالماسمىدى ، ئۇ تېخى دەم ئېلىشقا چ

قىلىپ گۇناھلىرىمنى يۇيىمهن  ئاندىن ساۋاپلىق ئىشالرنى

 ئالالھ قۇدرىتىڭ ئۇلۇغ ئالالھ توۋا! دېگهن ئهمهسمىدى ؟ 

! قىلىپ گۇناھلىرىمنى تونۇۋالغىچهماڭا پۇرسهت بهرگىن 

يىپى ئۈزۈلگهن مارجاندەك  شۇنداق نىدا بىلهن كۆزلىرىمدىن

 يېنىمدا.ى تۆكۈلگهن ياشلىرىم يۈزلىرىمنى يۇماقتا ئىد

ئولتۇرغان ئايشهمنىڭمۇ ماڭا قارىغىدەك ،ئۆلۈمنىڭ جهريانىنى 

يوق ، ئۈنسىز ياش  سۆزلهپ بهرگىدەك ئهھۋالى

ئۆيىگه ئىككىنچى قهۋەتكه چىقىپ   روشهننىڭ.تۆكۈۋاتاتتى 

چهكسهك گۈلناز ئىشىكنى ئاچتى ، بىز ئۈنسىز  ئىشىكنى

ۇ باسساقم ئۆزۈمىزنى شۇنچه.قۇچاغلىشىپ يىغالشتۇق 

 . ئاۋازلىرىمىز بىزگه بويسۇنمايتى

بىر بولدى ،قولۇم  ئۆيگه كىرىڭالر ،ھازىر كېچه سائهت_

قوشنىالرنىڭ بهزىلىرى بىلىپ بولمىدى ، ئهڭ ياخشىسى -

ئهكهلگىچه قوشنىالرنىڭ بىلمىگىنى ئۇيقۇسىنى  مىيىتنى

بالىلىرى بولسىمۇ ئارام  بۇزمىسۇن ،چوڭالرغۇ مهيلى كىچىك

 ىڭ ئېرى شۇنداق دەپ بىزنى ئۆيگه ئىكىرگهچئايشهمن- !ئالسۇن 

 . بهزلىدى



دېدى گۈلناز _مهمهت سىز ئهھۋالنى ئېنىقراق بىلدىڭىزمۇ ؟_

 ، ئېسهدەپ تۇرۇپ

روشهن قارامايدىن كهلگىچه «ماڭا پهقهت مهخمۇتنىڭ تېلفۇندا _

ھادىسىسىگه ئۇچراپ قازا قىپتۇ ،مهن ئاكام  يولدا قاتناش

ئۇقتۇرماي تۇرايلى ،  الرغا ھازىرچهبىلهن شۇ يهرگه ماڭدىم ،چوڭ

سهن ئايشهمنى ئېلىپ ئۆيگه بېرىپ تهييارالپ تۇر دېگهن 

مهمهت _ئېلىپال سىلهرنى ئېلىپ كېلىشىم  تېلفۇنىنى

 . غهمكىن ھالدا يهرگه قارىدى

  دېدىم گۈلنازغا_؟كىمدىن ئاڭالپ كهلدىڭ ؟ سهن ئۆزۈڭچۇ_

ا تېلفۇندىال ھهدەم ماڭ مهرزىيه  مهخمۇتنىڭ ھهدىسى قوشنام_

 پهسكه چۈشۈڭ روشهن ھادىسكه ئۇچراپتۇ دېدى ،ئۆيگه كهلسهك

زارە بولۇپ - مهرزىيه ھهدەم ھېلى يىغا .رامىله ئۇخالۋېتىپتۇ 

كهتمىسۇن دەپ ئۆزىنىڭ ئۆيىگه يولدىشى  كهتسه باال چۈچۈپ

قىالرىمنى  بىىلهن كۆتۈرۈپ ئېچىقىپ كهتتى ، مهن نېمه

نه مىشىلداپ يىغالشقا ئۇ يه.بىلمهي ئولتۇرۇشۇم ئىدى 

  . باشلىدى

بېرى قىلىۋېتهيلى -بولدى ،بىز ئاۋۋال ئۆيلهرنى سهل نېرى _

ئهكىرىدۇ بىز ئاۋۇ چوڭراق  ،ھهر قاچان روشهننى ئۆيگه

 بىز شۇنداق قىلىپ.دېدىم _!ھوجرىنى بىكارالپ قويامدۇق ؟

قويغان تۇتقىنىمىزنى بىلمىگهن ھالدا بىر ئىشالرنى قىلىپ 

ئولتۇرىدىغان ،پهتىچىلهر كىرسه  رالرئۆينى ھازىدا

 . پۇتالشمايدىغان شهكىلگه ئهكهلدۇق



يهنه بىر تېلفۇن قىلىڭه ،روشهننىڭ ماشىنىسىدا  مهمهت سىز_

ئايشهم ئېرىگه ...!قانداقراقتۇ ؟ ئولتۇرغان باشقىالرنىڭ ئهھۋالى

 . يېلىنغاندەك تهرىزدە قارىدى

 مهمهتنىڭ قولىغا ئالدى،بىزنىڭ كۆزىمىز مهمهت تېلفۇننى

  ... دۈپۈلدىمهكته چىراي ئىپادىسىدە ،يۈرەكلىرىمىز ئهنسىز

 ھه بىلدىم! قالغانلىرىچۇ ؟! ھه ،ۋاي خۇدا ، ھه،ھه قانچىسى ؟ _

مهمهت تېلفۇننى قويۇۋېتىپ بىر   !، بوپتۇ ئالدىرىماي كېلىڭالر 

تاتارغان ھالدا تۇرۇپ كهتتى ،لهۋلىرىى سۇس  ھازا چىرايلىرى

بىر ھالهتته مهمهتكه  كۆزلىرىم قاراڭغۇالشقاندەك... تىترەيتتى 

 قاراپ قېتىپ تۇراتتىم گۈلناز بىلهن ئايشهممۇ شۇ

مهمهتنىڭ لهۋلىرىنىڭ يهنه نېمه شۇم خهۋەر   ھالهتته

 . تۇراتتۇق يهتكۈزىشىدىن قورقۇپ تىترەپ

ئهر كىشىدىن ھامان بىزگه قارىغاندا جاسارەتلىك بولىدىكهن ، 

ىنى سهل ئوڭشىۋالغاندەك بىر ھالهتته ئىچىدە ئۆز ئۇ دەقىقه

بولغىلىق بوپتۇ ،  ھامان_:پهس ئهمما ئۇرغۇلۇق قىلىپ 

 ئۆلگهننىڭ ئارقىدىن ئۆلگىلى بولمايدۇ ،ئۆزۈڭالرنى قاتتىق

تۇتىۋېلىڭالر ، روشهننىڭ ماشىنىسىدا يهنه نادىرە ،زەيتۇنه 

  دېدى-! ، كېتىپ قاپتۇ  لهرمۇ

اجىئه ئهقلىمگه قوش پ  كۈتۈلمىگهن بۇ ئېچىنىشلىق

خىيالى دۇنيادا تۇرىۋاتقاندەك  سىغمىغاندەك ، مهن خۇددى

 ،بهدىنىمگه ناركوز ئۇكىلى ئۇرغاندەك دەقىقه ھېچنىمىنى

. سېزەلمهي قالغاندەك گاراڭ بولۇپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ كهتتىم 



كهتكهن ئهينهكلىپ دېرىزە ئالدىغا  كهڭ بالكون بىلهن قوشۇلۇپ

شىۋىرغان  اشقىرىدا دەھشهتلىكت.كېلىپ سىرتقا قارىدىم 

تاڭ ئهمدىال سۈزۈلىشكه باشالۋاتاتتى ،بوش .ھۆكۈم سۈرەتتى

سۇس   يېنىقلىق تۇرغان كوچا چىراقلىرىنىڭ كوچىالردا

پهرۋانىدەك ئۇششاق  شهپهق نۇرلىرىغا ئۆزىنى ئۇرىۋاتقان

ھاشارەتلهرنىڭ پىرىلداپ چۆرگىلىگىنىدەك بىر شهكىللهر 

نېم بولدۇم ؟ ئهنه كوچىالر   ندەكتورالشتۇرغا كۆزلىرىمنى

قالغان بهش  بىردەمدىال ھۆل بوپ كهتتىغۇ ؟ئانىسىز

نارسىدىنىڭ كۆز ياشلىرى بىلهن سهل بولۇپ ئېقىۋاتامدىغاندۇ 

 !؟

جېنىم دوستلۇرۇم بۇ قوش ئازابالرغا قانداق چىدارمىز ،  ۋاي-

دېگهن ! ... قايسىڭالرغا ئارقىدا يىغالرمىز - قايسىڭالرغا باشتا

يىغا مېنى  يهر تېگىدىن چىققاندەك بوش بىر مۇڭلۇق

مهن كۆزلىرىمنى چىمچىقلىتىپ بېشىمنى .ئېسىمگه ئهكهلدى 

. سىم يېغىۋېتىپتۇ - شىۋىرغاندىن كېيىن سىم سىلكىدىم ،

ئالقانلىرى بىلهن  ئارقامغا ئۆرۈلدۈم ، گۈلناز بىلهن ئايشهم

 ا بېرىپمهن ئۇالرنىڭ ئالدىغ.يۈزلىرىنى توسۇپ يىغالۋاتاتتى 

ئىككىسىنىڭ بېشىنى قۇچاغلىغىنىمچه ئاۋازىمنى قويۇپ 

 . بېرىپ يىغلىدىم

ئىشىك چېكىلىپ مهھمۇتنىڭ ھهدىسى مهرزىيه  شۇ چاغدا   

رىزۋانالر  ھهدەم ،،روشهننىڭ ھهدىسى رابىيه ،سىڭلىسى

  . ئارقىدىن كىرىپ ئۆي ئىچى يىغا زارىگه تولدى-ئارقا



قىلىپ »گه ،قولۇڭنى كۆسهي چېچىڭنى سۈپۈر» يائالالھ ئۇكام_

ھهجهپ ۋاپاسىزكهنغۇ  بۇ جاھان  !تۇتقان جاھانلىرىڭ قاالرمۇ ؟

، شۇنچه كۆپ ئادەم سىققان مايتاققا سهن   قېرىندىشىم

قېرىندىشىم ، تېخى سهن ياشتىڭغۇ ، ئون  پاتمىدىڭمۇ

   ھۇھۇ ...! گۈلۈڭنىڭ بىرسىمۇ ئېچىلمىغانتىغۇ سىڭلىم

ام ،كۆيۈمچان ئاچام ، ھىچكىم ۋاي ئاچام ،چىرايلىق ئاچ_

كىيىدىغان ئاچام ،ھېچكىم ئااللمىغان  كىيمىگهننى

كۆرەلمهيدىغانالر  نهرسىلهرنى ئالىدىغان ئاچام ، سېنى

جىقتىغۇ ئاچام ،سېنىڭ ئۆلۈمىڭ شۇ كۆرەلمهسلهرنى خوش 

  ...! ئاچام قىلغانمىدۇ

 ئىچىمدىن شۇنداق ئېزىلىپ يىغالۋاتقانتىم،-ئىچ  

رىنداشلىرىنىڭ بۇ قامالشمىغان قې  روشهننىڭ

ياشلىرىم توختاپ ، ئۆزۈمنى  كۆز  قوشاقلىرى بىلهن  نادانالرچه

 : سهل بېسىۋېلىپ

بېسىۋېلىڭالر ، تېخى مىيىتنى  ،ئۆزۈڭالرنى  رابىيه ھهدە _

.    دېدىم! سهبرە قىلىڭالر  ئهكهلمىدى ،ھهم بهك ئهتتىگهن

يانلىرىنى شۇنىڭ بىلهن سهل پهسكويغا چۈشۈپ ئۆلۈمنىڭ جهر

 . سوراشقا باشلىدى

بىچارە سىڭلىم ئۆيدىن ،ئېرىدىن كۆڭلى سۇ ئىچكهن بولسا ،  _

ئۆيدە ئولتۇرار بولغىيدى ؟ئۆيدە جىدەل  ئۇ تويغىمۇ بارماي

قىلىپ كېلهي  قۇرىمىغاچقا ، كۆڭلىنى تاالدا بولسىمۇ خوش

! ۋاي بىچارە سىڭلىم ! دەپ ماشىنىنىنى ھهيدەپال كهتكهندۇ 



رابىيه ھهدە يهنه قوشاق قېتىشقا  ! لىمئىسىت سىڭ

 . باشلىۋىدى

نېمه جىدىلى بارتى ؟   مهھمۇتنىڭ باالم ،روشهنگۈل بىلهن_

 دەپ سورىدى مهھمۇتنىڭ كىچىك ئاپىسى كۆز ياشلىرىنى_

ھاراقكهش قېرىسا ئىمام بوپتۇ ،بىرنهرسه «شۇ _ :سۈرتۈپ تۇرۇپ 

چه يىلدىن دېگهندەك ، مهھمۇتاخۇن نهچ « قېرىسا بۈۋۈم بوپتۇ

رەڭلىك  ھاراق ئىچىپ تانسا ئويناپ رېستۇراندىن كهلمهي

ئهمدى بىر يىلدىن ئاشتى جىن . ئولتۇراش ئوينىدى 

ناماز ئوقۇپ ساقاللىقالرغا ئارلىشىپ  چاپالشقاندەكال ،تۇيۇقسىز

،ياغلىق  تالىپ بولىۋېلىپال ،روشهنگۈلنى ناماز ئوقۇمۇدۇڭ

ما يېرىڭنى ئوچۇق چېگمىدىڭ ، ئايېرىڭنى ئوچۇق قويدۇڭ ،

ئارام بهرمىدى ،بىر ئايدەك بولدىغۇ دەيمهن  قويدۇڭ دەپ ،زادى

تۇرسا بولمايدىكهن دەپ  ناماز ئوقۇمىغان ئايال بىلهن بىر ئۆيدە

ياتاقلىرىنىمۇ ئارىۋاپتىكهن ،مهھمۇت مۇسۇلمان ،مېنىڭ 

توۋا ئالالھ ھهممىمىزنى مۇسۇلمان .. .مۇشرىكمىش  سىڭلىم

ئهمدى مۇشرىك ،كافىر ،غهيرى  سېرىق تۈكلهردەپ ياراتسا ، بۇ 

 ئىسىت ،سىڭلىم...! مۇسۇلمان دەپ ئايرىپ كېتىدىكهن دىسه 

 !... مۇشۇنداق نائهھلىگه قىلغان ئهقىدىلىرىڭ

قىلىۋالسىڭىز بوپتىكهن  رابىيه گهپ سۆزلىرىڭىزگه دىققهت _

 باالم ، مهھمۇت سىڭلىڭىزنى يامان ئىشقا زورلىماپتۇ

غا چاقىرىپتۇ ،رەھمهتلىك مهڭگۈ ،ئالالھنىڭ يولى

،ئهگهر ئۆمرۈنىڭ بۇنداق  ئۆلمهيدىغاندەك بۇ يولغا ماڭماپتۇ



مهھمۇتنىڭ ئىسالمغا   قىسقا بولىشىنى بىلگهن بولسا

ئىسىت بىچارە قىز ئهمدى ! ئۇنىڭ ئامىتى كهنتۇق  ماڭغىنىڭ

دېدى مهھمۇتنىڭ -! تازا پۇشايمان قىلىۋاتقاندۇ ھهقاچان

 . غىلىق قىلىپكىچىك ئاپىسى ئۇر

،ھامان ئۆلىدىغان  ۋاييهي شۇنداق دەيدىكهنسىلهر_

! بولغاندىكىن بىر كۈن بولسىمۇ خوشال ياشاش كېرەكقۇ ؟

يولى توغرىمۇ روشهننىڭ توغرىمۇ ئالالھ  مهھمۇتنىڭ

 . رابىيه ھهدە قوپالال جاۋاپ قايتۇردى_!بىلدى 

 !مىيىتنى ئهكهلدى ،مىيىتنى قايسى ئۆيگه ئهكىرىمىز ؟ _  

ئۆزۈلۈپ ھهممه قااليمىقانالشتى بىز  ئهرلهر كىرىپ گهپلهر

ھېلى بىكارالپ قويغان چوڭ ھوجرا ئۆينى 

روشهننىڭ مىيىتىنى ئهكىرىشى بىلهن تهڭ ئۆي . كۆرسهتتۇق

ئېسىلىپ يىغالۋاتىدۇ  كىم ،كىمگه.ئىچىدە قايتا ھازا باشالندى 

 تۇققانالر- دوستالر ،ساۋاغداشالر ،ئۇرۇق .بىلىشمهيتۇق 

لىق تولغان   قوشنا ،خىزمهتداشالر بىلهن ئۆي- قولۇم،

ئېتىپ كهتكهننىمۇ بىلمهي  زارە ئىچىدە تاڭ-يىغا.ئىدى 

 قاپتۇق ،بىر چاغدا چوڭالر روشهننىڭ ئانىسى بىلهن

چوڭالر . ئانىسىنى باشالپ كىردى - ماھمۇتنىڭ ئاتا  ئاتىسىنى

بېرەلمىگهندەك مۈكچىيىشىپال  بۇ پاجىئهگه بهرداشلىق

ئادەممۇ  ئاھ خۇدا بۇالرغا قاراپ ھهر قانداق باغرى تاش .قاپتۇ

يىغا زارە يهنه شۇنداق پهريات چېكىشلهر .ئۆزىنى تۇتالمايتتى 

روشهننىڭ قىزى رامىلهنىڭ بىر بۇلۇڭدا يىغالپ  ئارىسىدىن



قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،بېرىپ  ھېقىقداپ تىلىقىپ قاالي دەپ

،يىتىم  ختسىز قىزىمئۇنى باغرىمغا باستىم ، جېنىم قىزىم ،به

ئاپامغا !چولپان ئاپا ئاپامغا نېمه بوپتۇ ... بوپ قالدىڭمۇ قىزىم 

؟ مهن قانداق قىالي ئهمدى ،مهن ئهمدى كىمنى ئاپا ! نېمه بوپتۇ

كىچىككىنه !ئاپام ،ئوماق ئاپام  دەيمهن ؟چىرايلىق ئاپا ،تاتلىق

ە ئۆيد رامىلهنىڭ بۇ يۈرەكنى ئېچىشتۇرىدىغان نالىلىرى بىلهن

ئۆينىڭ بىر بۇلىڭىدا چىرايى تامدەك .يهنه بىر ھازا كۆتۈرۈلدى 

تۆمۈردەك كۆكۈرۈپ ئولتۇرغان مهھمۇت  تاتىرىپ لهۋلىرى

قولۇمدىن  ئورنىدىن ئىختىيارسىز سهكرەپ تۇرۇپ قىزىنى

 . يۇلۇپ ئېلىپ باغرىغا باستى

بار مهن ساڭا ھهم  جېنىم قىزىم ،ئاپپاق قىزىم ،بىزگه ئالالھ_

 ھۇ ،ھۇ ئالالھىم ماڭا مۇشۇ نارسىدە... ئانا بولىمهن ئاتا ھهم 

يائالالھ نهچچه سائهتتىن يىغالۋاتقان پۈتۈن ! قىزىمغا سهبرە بهر 

نهچچه مىنۇتلۇق   يىغىسىغا مۇنۇ بىر ئهرنىڭ ئايالالرنىڭ

تىترەتكهندەك ھهممىمىزنىڭ  زىمىننى- پىغانلىق ھازىسى يهر

  . زىلىگه سېلىۋەتتى-ۋۇجۇدىمىزنى زىل

ماھمۇتنىڭ نهچچه !قېرىندىشىم سهبرە  سهبرە قىلىڭالر _

ئۇنى  ئاغىنىسى سالماق ئاھاڭدا شۇنداق تهسهللى بېرىپ

شۇ ئارلىقتا مىيىتنى يۇغۇچى بۈۋۈملهر .قىزىدىن ئاجراتتى 

ھازىدارالر بىلهن كۆۆرۈشۈپ بولغاندىن  كىرىپ كېلىشتى ،ئۇالر

  كېيىن پاتهمخان بۈۋۈم ئۈنلۈك ئاۋازدا

زىتىدىغان ئۈچ شۇڭا ئالدىراش تۇتۇش قىلمىساق بۈگۈن ئۇ



زارىنى ئاز قىلىپ -شۇڭا يىغا. كۈننىڭ ئىسسىقىدا بولمايدۇ

 مىيىتنىڭ ئاخىرەتلىكىنىڭ تهييارلىقىنى تېز پۈتتۈرۈپ

ئهرلهر مىيىتنى ئېلىپ .دېدى _مهسچىتكه ئېلىپ ماڭايلى 

ئهكىرىپ ھازىدارالر مىيىت بار  مېڭىش ئۈچۈن تهختىراۋاننى

 . زارە باشالندى-ه ئۆزىنى ئېتىپ يىغائۆيگ

مېنىڭ بىر تهلىۋىم ،شۇنداقال بۈگۈن قازا قىلغان ئايالىم  بۈۋۈم

بار ئىدى شۇنى سىلىگه  روشهنگۈلنىڭ بىر ۋەسىيىتى

 دېدى مهھمۇت بۈۋۈمنىڭ ئالدىدا قول قوشتۇرۇپ_يهتكۈزىدىغان 

ماھمۇتنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭلىغان يىغالۋاتقانالر .يهرگه قاراپ 

،سۆزلهۋاتقانالر سۆزدىن ،ئىشقىلىۋاتقانالر  ىغىسىدىني

 . ئىشىدىن توختاپ ماھمۇتقا قاراشتى

تۈنۈگۈن ئايالىم مۇشۇ .ئايالىمنىڭ بىر ئارززۇسى بار ئىدى _

بىر تاپىالپ قويۇپ چىقىپ كهتكهن  ئۆيدىن چىققىچه يهنه

مۇشۇ يهردە  . قىلغان بولىمهن» ئامانهتكه خىيانهت «دېمىسهم 

ئانام بولسۇن ھهممىڭالر بىلىسىلهر مهن ئىككى -اتاتۇرغان ئ

ھهقنى چۈشهنمهسته جاھالىيهت پاتقىقىغا  يىلنىڭ ئالدىدا

گۇناھالرنى  بىلمهي نۇرغۇن- پېتىپ ئالالھ ئالدىدا بىلىپ 

قىلغان گۇناھكار بهندىمهن ،ئالالھنىڭ رەھمىتى ھهم ھهقنى 

بۇرادەرلىرىمنىڭ دەۋىتى بىلهن ھهقنى  تونۇغان

ئۈچۈن  قايتىدىن مۇكهممهل مۇسۇلمان بولۇش .تونۇدۇم

ئالالھنىڭ بۇيرىغانلىرىنى ئورۇنداپ چهكلىگهنلىرىدىن 

ئايالىمنى ياخشى كۆرگهنلىكىم ھهم ئاشۇ . ئۆزۈمنى تارتتىم



ئۇنىمۇ مۇشۇ  بىر تال قىزىمنىڭ ئانىسى بولغانلىقى ئۈچۈن

ىز ئالالھنىڭ ئايالالرغا پهر.توغرا يولدا مېڭىشقا دەۋەت قىلدىم 

ئهۋرەتلىرىنى يېپىش پهرزىنى ئادا قىلدۇرۇش ئۈچۈن  قىلغان

بېشىغا ياغلىق ئارتىشقا  ئۇنىڭغا پۈتۈنرەك كىيىم كىيىپ

 ئهكسىچه.ئهمما بىچارە ئايالىم پهقهت كۆنمىدى .بۇيرۇدۇم 

مهن .بۇنىڭغا قارشى ئىشالرنى ماڭا كۆرسۈتۈپ قىلدى 

زىمنى يىتىم تىلىدىم ،بىر تال قى ئالالھتىن ئۇنىڭغا ھىدايهت

 قىلماسلىق ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلهن ياتاق ئايرىپ تۇرغان

بولساممۇ يهنه سهبرە قىلىپ ئۇنىڭ ئىنساۋىنى 

يالىڭاچ كىيىنىپ  تۈنۈگۈن ئۇ يهنه يېرىم  .كۈتىۋاتاتتىم 

روشهن ئايال كىشى ئېرىنىڭ _:مهن ئۇنىڭغا .سىرتقا ماڭدى 

 قىزىمىز سىرتقا چىقسا بولمايدۇ ،ئاشۇ بىر تال رازىلىقىسىز

 . دېدىم-!ئۈچۈن بولسىمۇ ئالالھتىن قورق

مهن ئالالھتىن قورقىمهن ،ئهمما سهندىن قورقمايمهن ،ئالالھ _

مۇستهققىل ياراتقان ئهركىن ياشىغۇم بار ،ئۇنداق  ھهممىمىزنى

كىيمىسهممۇ  يوغان ياغلىق چىگىپ ئۇزۇن كۆينهك

مهن ،گۇناھلىق ئىشالرنى قىلمىدىم،بىرسىگه قارا سانىمىدىم ،

مهن بهرىبىر ياغلىق .دىلىمدا ياد ئېتىمهن  ئالالھنى

تاسادىپىي  چهگمهيمهن ،مهڭگۈ ياغلىق چهگمهيمهن ،ئهگهر

سېنىڭ ئالدىڭدا ئۆلۈپ كهتسهم بىلىپ قال ئۆلۈكۈممۇ ياغلىق 

يهرلىكىمدىمۇ مۇشۇنداق چىرايلىق  چهگمهيدۇ،مهن

مېنىڭ  بۇ  گىرىملىرىم بىلهن يېتىشنى ئارزۇ قىلىمهن ،



دەپ چالۋاقىغىنىچه قىزىمنىڭ ئاپا نهگه _!خىرقى قارارىم ئا

توۋلىشىغىمۇ قارىماستىن چىقىپ  بارىسىز ؟ دەپ

ياشالر  مهھمۇتنىڭ كۆزلىرىدىن تۆكۈلگه مۇنچاقتهك.كهتتى 

ئاۋازلىرى بوغۇلۇپ قالغاندەك . يۈزلىرىدە دومىاليتتى 

بۈۋۈم مېنىڭ دېمهكچى _:كېيىن  ھىقىقداپ بىر دەقىقىدىن

بېشىغا  نىم ئۇنىڭ تهلىۋى بويىچه ئۇنى كېپهللىگهندەبولغى

ئۇنىڭ _!لىچهك سالماي يهڭسىز كىپهنلهڭالر 

 . تىترەپ كهتتى دەرتلىك ئىشتىياقتا  ئاۋازلىرى

 نېمه دەركىن دەپ    ئۆي ئىچى سۈكۈتكه چۆمدى ،ھهممىمىز بۈۋۈم

تۇراتتۇق ، روشهننىڭ ھهدىسىنىڭ يېقىمسىز ھازا قوشاقلىرى 

 . ىسۈكۈتنى بۇزد

قېرىندىشىم تىرىكلىكىڭدە ساڭا سالغان ئهلهملىرى  ۋاي_

بهرمهيدىغان بولدىمۇ بۇ دەيۈز  ئازدەك ،ئهمدى ئۆلۈكىڭگىمۇ ئارام

 ، ياغلىق چهگمهيمهن دېسهڭ چهگ دېدى ئهمدى ئامالسىز

چېگهي دېسهڭ ياغلىق چهگمىسۇن دەيدىغۇ قېرىندىشىم 

نلىگىچه بىلهن كېپه ،ياغلىقسىز ،يهڭسىز كىيىملهر گىرىم

 ئهمدى! گۇئهنسهيگه سالىمهن دېسه بولمامدۇ ئوچۇق قىلىپ 

دەپ جارسالسا _! ئۆلۈكىڭگىمۇ ئىگه بولماقچىمىكهن بۇ مهرەز 

ئاچام تۇتقان جاھانلىرىڭ كىملهرگه  ۋاي_:سىڭلىسى رىزۋان 

گىلهملىرى  قاالر ئاچام ،كورىيهنىڭ پهردىلىرى ئېراننىڭ

مهن    خهققه قاالرمۇ،فىرانسىيهنىڭ خرىستاللىرى ھهممىسى

دەپ _!،بۇ يۈرەكلهر زارداپ بوپ كهتتىغۇ ئاچام  چىدىمىدىم ئاچام



يىغالۋاتقان   ئېچىنىپ قامالشمىغان قوشاقالرنى قېتىپ

 . جامائهتنى مهسخىرلىك كۈلۈشكه مهجبۇرالۋاتاتتى

يىغلىدۇق دەپ شۇنداقمۇ ! قانداق يىغا بۇ   قىلىڭالر ، بولدى_

ئۆلۈم دېگهننى ئالالھ بىزگه  المدۇ ؟قامالشمىغان يىغىنى يىغ

ئايالالر  دېمىسىمۇ ئېرى بار. ئىبرەت ئېلىش ئۈچۈن بېرىدۇ 

تۇرۇپ ئېرىنىڭ رازىلىقىسىز شهھهر ئاتالپ تويغا بارغان ئىش 

مۇشۇ ! گۇناھ بولىدۇ گۇناھ .شهرىئىتىمىزگه چۈشمهيدۇ  ئىسالم

 .ھهددىدىن ئېشىپ كهتتى  قىز ئاياللىرىمىز بهك  كۈنلهردە

،يۇتىسىنى  قاراڭالر مۇشۇ ئۆلۈمگه كهلگهن ئايالالرمۇ قىسقا يهڭ

ئېچىپ چىرايلىرىنى بويۇشۇپ تۇرۇشقان ، ئۆلۈمگه بۇنداق 

مهرھۇمنىڭ گۇناھى ئازدەك قامالشمىغان ! كهلگىچه كهلمهڭ

قىينىماقچىمۇ ؟ بولدى  قوشاق قېتىپ قېرىندىشىڭىزنى يهنه

بهس بۇ دۇنيادىكى ھېلىغۇ ئۇ ئۆي 

بولسىمۇ قىلچىلىك پايدىسى  يامبۇسى-ئالتۇن  كهنجابدۇقى

يوق ،پهقهت بۇ دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرىال 

قااليمىقان قوشاق قېتىپ زىددىيهت تاپماي، . ئهسقاتىدۇ

،ھاياتلىرىڭالر بۇ  مهرھۇمنى چىرايلىق ئۇزۇتىپ قويۇڭالر

 پاتهمخان بۈۋۈم جاراڭلىق ئاۋازدا! ئۆلۈمدىن ئىبرەت ئېلىڭالر 

ك ئاھاڭدا شۇنداق دېگهندىن كېيىن ،ئۆزىدىن جاۋاپ غهزەپلى

ئوغلۇم ئازغۇنلۇقتىن قۇتۇلۇپ _:قاراپ  كۈتۈپ تۇرغان مهھمۇتقا

ئهمدى  ! توغرا يول تاپقىنىڭىزغا ئالالھ رەھمهت قىلسۇن

بىرەر قېتىم   ئىشرەتتىن كهلمهي-ھاياتلىقىدا ئهيشى



مۇ ئۆزىنى مۇسۇلمان دەيدىغانالر مهسچىتكه كىرىپ باقمىغان

يۇيۇپ  ئۆلۈپ كهتسه يهنه شۇ مهسچىتكه مىيىتىنى ئهكىرىپ

تاراپ نامىزىنى چۈشۈرۈپ ئۇزۇتۇپ قويىۋاتىمىز ،ئايالىڭىزمۇ 

ئهلههمدۇلىلالھ مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن  شۇنىڭ قاتارىدا

،قالغان ئىشالرنى  مۇسۇلماننىڭ قاتارىدا ئۇزىتىپ قويايلى

 . دېدى_ياراتقۇچى ئىگهم ئالالغا تاپشۇرايلى 

بولسۇن بۈۋۈمنىڭ دېگىنى دۇرۇس بىز ھهممه  باالم شۇنداق_

ئالالھنىڭ   تاپشۇرايلى، ئىشالرنى ياراتقان ئىگىمىز ئالالھقا

رەھمىتى كهڭ رەھمهتلىكنىڭ ئىشلىرىنى ئاسان 

 . مهھمۇتنىڭ ئانىسى مىشىلداپ تۇرۇپ دېدى_!قىلسۇن 

قىزىمنى  شۇ ،ئهمهسمۇ ھهممىنى ئالالھ بىلدى مېنىڭ_

ئۇنچىال ئهيىپلهپ كهتكهنلهرنىڭمۇ جهننهتكه كىرىپ كېتىشى 

باالم ئۆلۈمنىڭ نۆۋىتى يوقكهنغۇ باالم ،ئۆلۈمنىڭ  تايىنلىق ،ۋاي

دېمهي ،سهن ئانام دەپ قالساڭ  نۆۋىتى بولغان بولسا مهن باالم

يۈرىكىمنى بىر  باالم ،جىگىرىم باالم بوالتتىغۇ باالم ،باغرىم

،ئوتتۇڭىزدا كۆيهمهنمۇ خېنىم نهرسه يهپ كهتتىغۇ خېنىم 

ئاقارمهنمۇ خېنىم ،شۇ بىر تال قىزىڭىزنى  ،سۈيىڭىزدە

دەپ !... كىمنىڭ ئالدىدابويۇن قىسسۇن دېگهنسىز خېنىم

 . يىغالپ ھهممىمىزنىڭ يۈرەكلىرىنى ئېزىۋەتتى

ئۆيدە يهنه يىغا ... ،بولۇڭالر  مىيىتنى ئېلىپ مېڭىڭالر_

  مهمسىلهر ؟ئانىسىغا كۆرسهت- ئاتا.كۆتۈرۈلدى 

  ! بولمايدۇ ياق_



روشهننىڭ مىيىتىنى كۆرۈپ چىققان ھهدىسى بىلهن 

پهريات چېكىپ ئايلىنىپ  سىڭلىسى ئۆزلىرى ئۇرۇپ

 چوڭالر ئۆيدە قېلىپ ياشالر مىيىت بىلهن تهڭ. قېلىشتى 

مهسچىتته .مهسچىتكه مىيىتنى ئۇزاتقىلى مهسچىتكه ماڭدۇق 

ن بولغاچقا مهسچىت ئۇزىتىلىدىغا بۈگۈن ئۈچ مىيىت بىرگه

بىز . قوروسى ھازىدار ھهم جامائهت بىلهن لىق تولغان ئىدى

مهسچىتنىڭ مهخسۇس ئايالالر كىرىدىغان چوڭ بىر زالىغا 

ئۆلۈمنىڭ ھازىدارلىرى بىلهن  بۇ يهردە ئۈچ.كىردۇق 

 بىرىمىز بىلهن-ساۋاغداش دوسالر بىر  پهتىچىلىرى ھهم

قوللىرىمدا -غالپ پۇتتوال يى.زارە قىلىشتۇق -كۆرۈشۈپ يىغا

بىز ساۋاغداش .ماغدۇرسىزلىنىپ كهتتىم  جان قالمىغاندەك

 . ئولتۇرۇشتۇق دوستالر يىغىدىن توختاپ بىر يهرگه كېلىپ

روشهن ماڭا ،قارمايغا تويغا بىرگه بارامدۇق دەپ تېلفۇن _

،مۇھهممهتكه دېسهم ،مايتاغدىكى توي  قىپتىكهن

،ئۆيۈڭدە   نېمه بوپتۇيېتىشمىگهندەك قارمايغا تويغا بېرىپ

شۇنىڭ بىلهن روشهنگه .باللىرىڭغا تاماق ئېتىپ ئولتۇرە دېدى 

قايتۇرۇپ ئېرىمنىڭ قوشۇلمىغانلىقىنى دېسهم ئۇ  تېلفۇن

شۇ ئېرىڭنىڭ قۇلى بولۇپ  يائالال ،قاچانغىچه«رەنجىگهن ھالدا 

 قاالتتى ،بوپتۇ خوش  ئولتۇرارسهن ؟ بارساڭ كۆڭلۈڭ ئېچىلىپ

شۇ ئۇنىڭ بىلهن . تېلفۇننى قويىۋەتكهن ئىدى دەپ »!ئهمىسه 

دېدى يىغالمسىراپ -!بولۇپ قاپتۇ  ئهڭ ئاخىرقى خوشلىشىشىم

 . تۇرۇپ



بهك ياسىنىدۇ  باشقىالر مېنى«ئۇ ماڭىمۇ نهچچه قېتىم _

ساالمهت -،گىرىم قىلىدۇ دەيدىكهن ،ئهمما مهن ھازىر ساق

هن ،سهكراتتا يېتىپ قالساممۇ ،گىرىم بىل ياشاۋاتىمهنغۇ

دېگهن ئىدى « ياسىنىپ يېتىپ ئۇ دۇنياغا كېتهرمهنمىكىن

،بايا ئۇنى كۆرگىلى كىرسهم ، ئالالھ توۋا قىلدىم ئۇنىڭ گىرىم 

ئهمهس كۆرگىدەك ،تونىغىدەكمۇ چىرايى قالماپتۇ  قىلغىدەك

تېپىۋالمىساق  ،بهك قورقۇپ كهتتىم ، بىز ھوشىمىزنى

يۈزلىرىنى توسۇپ گۈلناز ئالقانلىرى بىلهن _!بولماپتۇ قىزالر 

 . كهتتى يىغالپ

مهنمۇ بهك قورقۇپ كېتىۋاتىمهن ،روشهنمۇ دەم ئېلىشقا _

بېرىپ توۋا قىلىمهن دېگهن ئىدىغۇ ؟نىسىپ  چىقىپ ھهرەمگه

كېلىپ قالسا قانداق  قىلدىمۇ ؟ مانا بىزگىمۇ مۇشۇنداق ئۆلۈم

 قىالرمىز ؟ ياغلىق چگىپ ناماز ئوقۇماي تۇرۇپال مۇشۇ ھالهتته

دېدىم -مهن ئالدىراپ قالدىم ! ئالالغا نېمىمۇ دەرمىز ؟كهتسهك

  يىغالپ تۇرۇپ

ماشىنا دەھشهت قاتتىق سوقۇلۇپتىكى كۆرسهڭالر ئىچىدە _

ئوياليسىلهر ئهمما ئالالھنىڭ  ھېچكىم ساق قالمىدى دەپ

بىرى  قۇدرىتى بىلهن ماشىنىدىكى تۆت ئادەمنىڭ ئۈچى ئۆلۈپ

ن چۈشۈپتۇ بىز بارساق ھايات قاپتۇ ،نادىرەنىڭ مىڭىسىگه قا

،مان بېرىپ ئۇنىڭ بېشىنى قولۇمغا  تېخى جان ئۈزمهپتىكهن

ئاڭلىيالىدىم  دېگىنىنى...ئالسام ماڭا قاراپ باللىرىم 

كۆزلىرى ئوچۇق ھالهتته كېتىپ قالدى ،زەيتۇنهنىڭ جىگىرى 



كېتىپتۇ ،ئۇ يېرىم يولدا بهك قانسىراپ كېتىپ  ئېزىلىپ

قاراڭ دەپ يولدىشىغا  مغاياخشىئۇمۇ باللىرى. كېتىپ قالدى 

 روشهن شۇ يهردىال تۇتقان رولىغا. يىغالپ ۋەسسىيهت قىاللىدى 

قىسىلىپال جان ئۈزۈپتۇ ماشىنىنىڭ ئهينىكى چىرايىنى 

جهينىكىدىنال ئۈزۈلىپ  بۇزىۋېتىپتۇ ،مهرۋاننىڭ بىر قولى

كېتىپتۇ ،پۇتى نهچچه قوۋۇرغىسى سۇنۇپتۇ ،ئهھۋالى خېلى 

ھازىر . ىزىنىڭ تهلىيىگه جېنى ئامان قاپتۇ بولسىمۇ ق ئېغىر

ئهڭ يامانى قاتناش .داۋالىنىۋاتىدۇ  دوىتۇرخانىدا جىددى

 ساقچىلىرى كېلىپ ئۇالرنى تهكشۈرگهندە ھهممىسىنىڭ

دوختۇر دوستىمىز رەيهان پهس _.قېنىدا ئىسپىرت چىقتى 

 . ئاۋازدا شۇنداق دېدى

 سهندە ؟قاتناش ھادىسىسى يۈز بهرگهن جايغا بېرىپ سهن_

خهۋەرنى ئاڭالپال  شۇ كۈنى مهن دىجورنى ئىدىم_

دوختۇرخانىنىڭ ماشىنىسىدا بارغانتىم ،ئهمما ئالالھتىن 

بهندىنىڭ قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدىكهن  كهلسه بىز

قاراپ تۇرۇش ماڭا  ،ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىمدا جان ئۈزۈشلىرىگه

 . رەيهان يىغلىۋەتتى... بهك ئېغىر كهلدى 

جۇمۇ ؟شۇ كۈنى تويدا ئۇالر ئۇسسۇل ئويناپ  كۆز تهگدىبۇالرغا _

ئىدى ،ئۇالرنىڭ  تانسا ئويناپ تويدىن چاڭ چىقىرىۋەتكهن

كىيىملىرىدىن تارتىپ گىرىملىرىغىچه شۇنچه ئېچىپتىكهن 

! نېمانچه شوخ ،نېمانچه چىرايلىق چوكانالردۇ ؟ ،تويدىكىلهر بۇ

 بىزدىن چوڭراق دېدى_!دېيىشىپ سۆزلهپ كهتكهنتى 



 . چوكان ھاياجانلىنىپ  بىر

ئايشهم چىرايىنى  دېدى_سىزمۇ شۇ تويدا بارمىدىڭىز ؟_

 پۈرۈشتۈرۈپ ،

بار  تويى بولغان الر ماڭا تۇققان كېلهتتى مهن تويدا-

 دېدى- .ئىدىم 

يېقىندىن كهلگهن تۇققانلىرى -مهرھۇمالرنىڭ يىراق  

ىمالر بۈۋۈم ياكى ھاجىم خېن.زارە بوالتتى - يهنه يىغا  كىرگهندە

دەپ تهسهللى »يامان بولىدۇ  بولدى يىغلىماڭالر« پات- پات

 . بېرەتتى

يۇيىدىغاننى  يائالال ،ميىتنى نهدىنمۇ مهسچىتكه ئهكىلىپ_

كۇشادە يىغلىغىلى بولمىغان -چىقاردى مۇشۇالر ،بۇ يهردە يه كهڭ

مهسچىتكه ئايال كىشى كىرسه يامان بولىدىكهنغۇ  ،ئهسلى

جىنالردەك بويىۋالغان  ىنوسىدىكىسۇڭ ۋۇكۇڭنىڭ ك  دېدى- !؟

چاچلىرىنىڭ ئۈستىگه لېنتىدەكال بىر گاز ياغلىقنى بوشال 

 يېقىنالپ قالغىنى بىلهن ھېساپالشمايال 40يېشىنىڭ  چىگىپ

مايكا كىيىۋالغان ،چوكان  تار پادىچىالر ئىشتىنى بىلهن تار

 . قاپاقلىرىنى سۈزۈپ-ناھايىتى رەنجىگهن ھالدا قاش

نى مهسچىتته يۇغىنى توغرا بولدى مېنىڭچه مىيىت_

نهچچه قېتىن مىيىتنى  ،ئۆيلىرىمىز بىنا بولغاچقا

 تهختىراۋاندا ئېلىپ چۈشىۋاتقاندا يىقىتىۋالغان ئىشالر بولدى

،ئۆيلهر بهك تار بولغاچقا ،ئۆلۈم كۈنى مىيىتنى يۇغىچه 

مهسچىت دېگهن ئالالھنىڭ . قواليسىزلىقالر كۆپ بوپ كهتتى



 اكىز ھهم ئىسسىق سۇلىرى تهييا قواليلىققۇئۆيى تۇرسا ھهم پ

  . دېدى بىر بۈۋۈم چۈشهندۈرۈپ_؟

كىرىپ  مهسچىتكه ئايالالر كىرسه بولمايدىكهنغۇ ؟بىز_

دېدى ھېلىقى چوكان _ئۆزۈمىزگه گۇناھ ئارتىپ يۈرۈيمىز مانا ،

بۈۋۈم بۇ سۇئالغا دەماللىققا نېمه .ئۇچۇرۇپ  يهنه قاشلىرىنى

 . تىدېيىشى بىلهلمهي تۇرات

دېگهن ئالالھنى ئۆيى ،مۇسۇلمانالر ئىبادەت  مهسچىت_

كىرسه بولمايدىكهن  قىلىدىغان جاي تۇرسا نېمىشكه ئايالالر

 ؟ئايالالر رېستۇرانغا كىرپ ئهرلهر بىلهن تانسا ئوينىسا بولىدۇ

،رەستىلهردە ئۆزىنى بازارغا سېلىپ يۈرسه بولىدۇ ،مهسچىتكه 

 !ۋاسىكهن ؟كىمنىڭ پهتى  ؟بۇ كىرسه بولمايدۇ

ئالدىراپ  دانه سۆزلىگهن ئايالغا-مهن بۇ جاراڭلىق دانىمۇ

قاشلىرى قارا كۆزلىرىدىن زىرەكلىكى چاقناپ . قارىدىم 

چوكان ،ھېلىقى   لهردىكى ھىجاپالنغان 34-33تۇرىدىغان 

قادىلىپ  پادىچىالر شىمى كىيىۋالغان چوكانغا مىقتهك

 . تۇراتتى

  ئايالالر كىرسه بولمايدۇۋاي مهن نهدىن بىلهي ،ئىشقىلىپ_

بهلكىم تاھارەتسىز ،ياغلىقسىز !،يامان بولىدۇ دەپ ئاڭلىغان 

 !... بولغاچقامىكىن

گۇناھلىق بولىدىغان رېستۇرانغا كىرمهڭالر شهيتاننىڭ _

ئىشالر شۇ يهردە بولىدۇ ، دېسه ھهجهپ  ئۇگىسى بارلىق ناشايان

جهپ ،ئه پهرۋا قىلماي كۈندە رېستۇراندىن كېلهلمهيمىز



مهسچىتكه كىرسه بولمايدۇ دەپ قويسا ئىتائهت قىلىپ كىرمهي 

مۇسۇلمان بولغاندىكىن ياغلىق چىگىپ  كېتىدىكهنمىز ؟سىز

مۇھهممهت  پهيغهمبىرىمىز! يۈرۈڭ ،تاھارەت بىلهن يۈرۈڭ 

سهلهلالھۇ ئهلهيهىۋەسسهللهم دەۋرىدە ئايالالر مهسچىتتا ئهرلهر 

ويۇپ ناماز ئوقۇيدىكهنتۇق بىر پارچه رەخ توسۇپ ق بار تهرەپكه

شۇ تاھارەت ئېلىشتىن  بىزچۇ ؟. ،تهبلىق ئاڭاليدىكهنتۇق 

بېشىمىزگه ياغلىق چىگىشتىن قېچىپ مهسچىتكه كىرىشكه 

،دېگهن پهتىۋانى ئۆزۈمىزگه قالقان قىلىپ يۈرۈيمىز ،  بولمايدۇ

ياغلىق چهگمىگهن ،ناماز  مانا بۈگۈنكى مۇشۇ ئۈچ ئايالمۇ

كه كىرسه بولمايدۇ ،دەپ رېستۇرانغا ئوقۇمىغان ،مهسچىت

ئهمدىچۇ ؟ئالالھ جېنىنى ئالغانتى ئامالسىز يهنه  كىرگهن

ئالالھنىڭ ئالدىغا بارسا  ئهمدى.مهسچىتكه كىرىپ ياتتى 

يهردە  ئالالھ مۇشۇ ئۆلۈم ئارقىلىق بىزنى مۇشۇ! نېمىمۇ دەر ؟

ئولتۇرغانالرنى ئىبرەت ئالسۇن ،ھۇشىنى تېپىۋالسۇن 

جېنى چىقىش بىلهن تهڭ باشلىنىپ  ۇالرغا قىيامهنب.دەۋاتىدۇ 

 ئىمان دېگهننىڭ جهۋھىرى ياخشىلىققا چاقىرىپ.كهتتى 

يامانلىقتىن توسۇش شۇڭا بۇ يهردە بىلگىنىمنى سىلهرگه 

چۈنكى .مهجبۇريىتىم بولۇپ قالدى  يهتكۈزۈپ قويۇش مېنىڭ

جاۋاپ  قىيامهت كۈنى مهن مۇشۇ سورۇندا ئولتۇرغىنىمدىن

ھهق گهپ ئاچچىق بولىدۇ ، گهپلىرىم قاتتىق .بېرىمهن 

دېدى ھىجاپلىق چوكان _چۈشىنهرسىلهر  كهتكهن بولسا توغرا

 . سۆزىنى ئاخىرالشتۇرۇپ



دېدى ھېلىقى ! گهپ قىلدىال رەھمهت  ۋاي باالم ياغدەك_

تېتىملىق  بۇ.ھىجاپلىق چوكانغا ھهۋەس بىلهن قاراپ   بۈۋۈم

تىم ئىدىيهمدىن سۆزلهر توختاپ قالماسلىقىنى تىلهيت

ئۈچۈنلهرنىڭ بىرەرسىنى بولسىمۇ ،  ئۆتمهيدىغان نۇرغۇن نېمه

 سوراي دېگىچه مىيىتنىڭ نامىزىنى چۈشىرىدىكهن دەپ

    تۆپه بولۇشۇپ يىغا باشلىنىپ كهتتى- ھهممىسى ئۆرە

بىرلهپ چۈشۈرۈلىشكه باشلىدى ، -بىر مىيىتلهرنىڭ نامىزى

مهسچىت  ىدىنئارق- زارە ئىچىدە ئۈچ تاۋۇت ئارقا- يىغا

راست گهپنى ... دەرۋازىسىدىن تۇپراق بېشىغا ئېلىپ مېڭىلدى 

تهسۋىرلهشكه قهلىمىم   بىر-جهريانالرنى بىرمۇ   بۇ قىلسام

ئاچچىق ياش توسۇۋېلىپ  ئاجىزلىق قىلىۋاتىدۇ ،كۆزلىرىمنى

قهلىمىمنى قويۇپ كۆز ياشلىرىمنى ئېيتىپ يېنىك 

 يېزىپ بوالاليمهن ؟ يازساممۇ قايسى بىرىنى. ئېسهداۋاتىمهن

قان چۈشۈپ  نادىرەنىڭ ئانىسىنىڭ يىغالپ مىڭىسىگه

قىزىنىڭ   دوختۇرخانىغا ئېلىپ مېڭىلغىنىنىمۇ ؟ زەيتۇنهنىڭ

نهچچه ھۇشىغا كهلگىنىنىمۇ ؟زەيتۇنهنىڭ  نهچچه ئايلىنىپ

 پارالىچ بولۇپ قالغان ئانىسىنىڭ ئهمدى قىزسىز

نى ئېلىپ ماڭغاندا تاۋۇت!ئوغۇللىرىنىڭ قولىغا قالغىنىنىمۇ ؟

ياشتىكى بهش بالىنىڭ ئانا دەپ  5 ياشتا كىچىكى 12چوڭى 

ئامبۇردا  ئاھ خۇدا يۈرەكلىرىم!چۇقۇراشلىرىغا قانداق چىداي 

 ئالالھ قىسقاندەك ئاغرىپ كهتتى ، ئالالھقا ئامانهت ، دوستلۇرۇم

يۈرەكلىرىم شۇنداق نىدا ! گۇناھلىرىڭالرنى كهچۈرسۇن 



كېلىدىغاندەك  اغزىم گهپكهقىلىۋاتقان بىلهن ئ

تهنهالىق ، ئهنسىزلىك ، قورقۇنۇش   قهلبىمنى  ئهمهس،

يۈرۈكۈمنى مۇجۇۋاتقان پۇشايمان ،نېرۋىلىرىمنى . چۇلغۇۋالدى

بۇ   تۆكۈلىۋاتقان ياشالر تورمۇزلىۋالغان ئازاب كۆزلىرىمدىن

ئاچچىق ئازابلىقىغا گۇۋاھ   ئايرىلىشنىڭ قانچىلىك

ئۆزۈڭنى !ھهي چولپان   ر تهكتىدىنقهلبىمنىڭ چوڭقۇ. ئىدى

دوستلۇرىڭدەك ئاشۇ تاۋۇتقا  گۇناھلىق ئىشالردىن تارت ، مۇشۇ

 دېگهن!چىقىشتىن بۇرۇن ئۆزۈڭنى دوزاقنىڭ ئوتىدىن قۇتقۇز 

ئالالھ مېنى كهچۈر ،ئالالھ مهن توۋا . بىر ئاۋاز ئاڭلىنىۋاتاتتى 

مۇسۇلمان بولغىچه ماڭا ئۆمۈر  قىلىپ مۇكهممهل

ماڭا  مهن نېمانچه نادان ،نېمانچه تۇزكور ئالالھ..!.بهرگىن 

پۇرسهت بهرگىن يۈرۈكۈمدىن چىقىۋاتقان بۇ نادامهت ئوتلىرىدا 

يوشۇرۇن بۇرجهكلىرىمۇ پىژىلداپ  قهلبىمنىڭ ئهڭ

 ... كۆيۈۋاتاتتى

ئېلىپ  تاۋۇتالر شۇنداق تېزلىكته    

دوستلىرىمىزنى ئۇزۇتۇپ قويغاندىن كېيىن بىز .كېتىلدى 

ئېسىلىشىپ، بالىلىق دەۋرىمىزنى ئهسلهپ ،  بىرسىمىزگه- بىر

قېتىپ يىغالپ  دوستلۇق مۇھهببىتىمىزنى تهرىپلهپ قوشاق

 ئهتراپتىكى ھهممىنى تهسىرلهندۈرۈپ يىغلىتىۋەتتۇق ،ئهمما

زەپمۇ زەپ «دوستلىرىمىزنىڭ كهتكىنى كهتكهن بولدى ، 

ه ئالالھنىڭ دەرگاھىدا نېم دېگهندەك ئۇالر»ئۆلگهنگه زەپ 

دۇنيادىكى  پهقهت مۇشۇ.كۈنلهرنى كۆرۈۋاتىدۇ بىز بىلمهيتتۇق 



يوسۇن ئۈچۈن ئۆزۈمىزنى - ئادەت قائىدە - دەرەم ئۆرپه-ھهشهم 

. ھهلهكچىلىكىدە يهنه ئالدىراش بولۇپ كهتتۇق  ئاۋارە قىلىش

 (... داۋامى يېزىلىۋاتىقدۇ(

دوستلىرىمنىڭ ئۆلۈم نهزىر چىراقلىرىنى تۈگهتكىچه  مهرھۇم

جهھهتتىن ھارسىغۇ  ھالىمدىن كهتتىم ،جىسمانى- ھېرىپ

نهچچه سائهت قېنىپ ئۇخلىۋالسا ھاردۇقى چىقىدىكهن ئهمما 

جهھهتتىن چارچىسا ،رەھهڭىزغا تهسىر قىلغان شۇ  روھى

ئااللماي بهك  تۈگۈن يېشىلمىگىچه ئادەم ئارام

مهن مانا شۇنداق روھى چارچاشنىڭ .قىينىلىدىكهن 

زەيتۇنه بىلهن نادىرەنىڭ .ىمهن قىسىلماقت قىسماقلىرىدا

ئۆتكۈزىۋاتقان  چىراقلىرىغۇ ئۆزۈمىزنىڭ بۇرۇنتىن-نهزىر

 ئهمما.تارتىششسىزال ئۆتۈپ كهتتى - قائىدىلىرىمىز بويىچه تاالش

روشهننىڭ ھېلىقى ئۆلۈم كۈنىدىن باشالپ مهھمۇت بىلهن 

تارتىشى بىلهن نۇرغۇن - تاالش روشهننىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ

  ئاخىرى ئىككىگه بۆلۈنۈش بىلهن ئاخىرالشتىخاپىلىقالر

،بۇنىڭ تهپسىالتىنى ئېنىق چۈشهندۈرۈشۈم ئۈچۈن گهپنى 

بۈۋۈملهر نادىرە .باشاليمهن  مىيىتلهرنى ئۇزاتقان كۈنىىدىن

بولۇپ  بىلهن زەيتۇنهنىڭ ئۆيىدە ئۇالرنىڭ تهھلىسىنى ئوقۇپ

روشهننىڭ ئۆيىگه كهلگهندە ،مهھمۇت چىرايلىق ھۆزۈر بىلهن 

بىدئهت ئىش ئىكهنلىكى ئۈچۈن  ئوقۇش  بۈۋۈملهرگه

ئۆيگىمۇ  بۈۋۈملهر.تهھلىلىسىنى ئوقۇتمايدىغانلىقىنى ئېيتتى 

ئۆيدىكى بۈۋۈملهرنى ساقالپ .كىرمهستىن قايتىشتى 



سىرتتا بولغان ئىشنى ئايالالرغا خهۋەر  ئولتۇرۇشقان ئايالالر

ال چىقتى ،ئاۋۋ قىلىپ كىرگهندە ،غولغۇال يۇقۇرى پهلهككه

 . چۇقان كۆتۈردى  روشهننىڭ ھهدىسىرابىيه

تهھلىلىنى ئوقۇش دېگهن !ئاۋۇ  قانداق دېگهن ساراڭ نېمه_

گهپ  مۇسۇلماننىڭ ئىشى تۇرسا نېمىشقا ئوقۇتمايدىكهنمىز ؟

قىلمىسا ھهددىدىن ئاشتىغۇ ئهمدى ،بولدى بۇ ئۇنىڭ ئۆيى بولسا 

بولسىمۇ سىڭلىمنىڭ تهھلىسىنى  ،مهن ئۆيۈمدە

 ۋاي قېرىندىشىم ،دەرتلىرىڭنى!جۈرۈڭال !ن ئوقۇتىمه

بىلمهپتىكهنمهن قېرىندىشىم ،ھهسرەتلىرىڭنى 

ئهر بىلهن  چۈشهنمهپتىكهنمهن قېرىندىشىم ،مۇشۇ ساراڭ

دەپ ھازا !... ياشىغىچه ئۆلگىنىڭمۇ ياخشى بوپتۇ قېرىندىشىم 

 . ئاچتى

باالم سهۋرى قىل ، ھهر قانچه ئىش بولسىمۇ سىڭلىڭنىڭ  _

جامائهت ئالدىدا - كېتهيلى ،ئهل راقلىرىنى تۈگىتىپچى-نهزىر

يىغالمسىراپ  دېدى روشهننىڭ ئانىسى- !ئويۇن قويمايلى باالم 

 . تۇرۇپ

 ۋاي ،ئانا قىزىڭنىڭ تهلىسىنى ئوقۇتمىغان ئادەم نهزىرسىنى_

قىلىپ بېرەمۇ ؟ئاچامنىڭ گېپىگه كىرىپ ئۆيۈمىزگه كېتىپ 

ىڭ بولغاندىكىن ئاچامن ،بىزمۇ تۆتنىڭ بىرى

 ۋاي ئاچام!چىراقلىرىنى داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈپ بېرىمىز -نهزىر

ئېرىڭ قىلمىسا مانا بىز ! كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلمىغىن ئاچام 

دۈشمهنلىرىڭنىڭ ئالدىدا ۋاي -،دوست بىر تۇققانلىرىڭ بار ئاچا



بېرىمىز  نهزىرلىرىنى ئهجهپ ياخشى قىلدى دېگۈدەك ئۆتكۈزۈپ

الشقا باشلىدى ،بۇنىڭغا دەپ سىڭلىسى رىزۋان يىغ!ئاچا 

قوشۇلغان قوشاقالرنى ئېسىمگه ئېلىپ  تهرەپتىن- تهرەپ

يىغالپ كېتىپ  ئۈلگۈرمىدىم ،ھهممىمىز بۇ ئۆلۈمگه ئېچىنىپ

باراتتۇق ،بۇ قېتىم مېنىڭمۇ ئاچچىقىم كهلدى ،مهھمۇتنىڭ بۇ 

شۇ ئهسنادا مهھمۇت نهچچه .قىلغىنىدۇ ؟ دەپ ئوياليتتىم  نېمه

 . گه كىرىشتىئهركىشى بىلهن ئۆي

 : رابىيه ھهدە مهھمۇتنى كۆرۈپال

تۈگهپال بۇ ئۆيدە  ئورنۇڭدىن تۇر ئانا ،تۇققانالر سىڭلىمىز_

بىزنىڭ ھهققىمىز قالماپتۇ ،قوپۇڭالر بىزنى دەپ كهلگهنلهر 

چىراقلىرىنى -چوڭ ئۆيگه يۆتكهيلى ،تهلىسىنى ،نهزىر ھازىنى

مۇ تېچ دۇنيادا بولسى چىرايلىق ئۆتكۈزۈپ سىڭلىمىزنى ئۇ

 . ياتقۇزايلى دېدى يىغالپ تۇرۇپ

كۆنسهڭالر مهن مهقسىدىمنى  مېنىڭ چۈشهنچه بېرىشىمگه_

 دەپ باقاي يهنه كۆنمىسهڭالر كهتسهڭالر مهيلى دېدى مهھمۇت

 . سىلىق قىلىپ

 ئوھۇي ئاكا چۈشهندۈرۈشىڭنى قويۇپ سۇئالىمغا جاۋاپ بېرە_

ھمۇتقا رابىيه ھهدە مه!،نهزىرلىرىنى ئۆتكۈزەمسهن يوق ؟

 . مىقتهك قادالدى

دىنىدا نهزىر ئۆتكۈزۈش يوق شۇڭا ئۆتكۈزمهيمهن  ئىسالم_

  دېدى بوش ئاۋازدا-

 بار؟ نېمه قىلىش _



 !سهدىقه قىلىش بار_

 ئۇ سهدىقىلىرىڭنى يۇرتتىكى قهلهندەر تۇققانلىرىڭغا -

قۈرۈڭالر ئىش تۈگىدى دېگىنىچه رابىيه ھهدەم !بېرەرسهن 

،شۇنىڭ بىلهن روشهننىڭ  ماڭدىبىرىنچى بولۇپ سىرتقا 

 . تۇققانلىرى يېقىنلىرى ھهممىسى ئۆيدىن چىقىپ كېتىشتى

  دەپ نوقۇدى ئايشهم_چولپان بىز قانداق قىلىمىز؟_

چۈشهندۈرىشىنى ئاڭالپ باقايلى ئاداش  بىز ئاۋۋال مهھمۇتنىڭ_

بىز .يىغالپ  دېدىم ئۈمچىيىپ_،بېشىم قېيىپال قالدىغۇ ،

پ ئۆيگه كىرگىنىمىزدە مهھمۇتنىڭ ئۇالرنى ئۇزۇتۇپ قويۇ

تۇققانلىرى يهنه ئۇالرنىڭ تىلى بويىچه  ئانىسى-ئاتا

،ئورانغان ئايالالر  قېرىنداشلىرى ساقاللىق ئهرلهر بىلهن

 . قالغان ئىدى

ئىشلىرىنى  باالم ھهر قانچه ئىش بولسىمۇ ،روشهنگۈلنىڭ_

ئاشۇالرنىڭ دېگىنىچه ئۇزۇتۇپ بهرسهك ياخشى بوالتتى ،مانا 

ھهممىمىزگه كۆڭۈل ئاغرىقى بولدى ،جامائهت  ىككىگه بۆلۈنۈپئ

ئانىسى  دېدى مهھمۇتنىڭ_!ئالدىدىمۇ سهت ئهمهسمۇ ؟

 . ياغلىقىنىڭ ئۇچى بىلهن كۆز ياشلىرىنى ئېيتىپ تۇرۇپ

بولساق ئادەمدىن ئهمهس ئالالھتىن  ئانا بىز مۇسۇلمان_

 قورقۇشىمىز كېرەك ، مهن شۇالرنىڭ كېتىپ قېلىشىدىن

وپ تهلىسىنى ئوقۇتۇپ نهزىر قىلسام بوالمتى ؟ قىيامهتته قورق

 !؟ ئالالغا نېمه دەرمهن

قېرىندىشىمىز مهھمۇتقا ئالالھ رەھمهت قىلسۇن ،كاتتا _



،مهريهمخان ئانا سىلى رەنجىمىسىله  ساۋاپلىق ئىش بولدى

،بهندىنىڭ  ،ئوغۇللىرى ئالالھ خوش بولىدىغان ئىش قىلدى

 قىاللمايمىز دېدى ساقاللىق بىر ئهر رايىغا بارساق مهڭگهۈ رازى

  ھالدا تهمكىن

مهن ئهجهپ چۈشهنمىدىم ،بۇ ئۆلۈپ كهتكهن ئادەمنىڭ _.

ئىش ئهزەلدىن بارتىغۇ ؟نېمىشكه  تهلىسىنى ئوقۇتۇدىغان

چۈشهندۈرمىسهڭال ئا  ئوقۇسا بولمايدۇ ؟مهن قايىل بولغىدەك

 دېدىم تېرىككهن ھالدا-ئۆيگه كېتىپ نهزىرگه قاتنىشىمهن 

  ھهممىسىگه قاراپ

 بىز ئايالالر ئايرىم ئۆيگه كىرىپ بىردەم پاراڭالشساق بوپتىكهن_

دېدى ئورۇنىۋالغان كۆزلىرى يوغان ھېلىقى مهسچىتتىكى _

 . ئايال ماڭا قاراپ

ياندىكى گىلهم يهكانداز سېلىپ قويغان كهڭ ئۆيگه كىرىپ  بىز

 ئولتۇرۇشتۇق

ۇنغا يىغىلىپ ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن مۇشۇ سور بۈگۈن_

ئورانغان ئايال سۆزلىرىنى  قاپتۇق ،دەپ سۆز باشلىدى سېلىقى

 دانه قىلىپ ،- دانىمۇ 

بارلىق «دۇئا قىلىۋااليلى سۆزۈمنى باشالشتىن بۇرۇن ئالالغا

 مهدىيلهشلهر ئالهملهرنىڭ ئىگىسى ئالالغا خاستۇر

،ئاقىۋەتتىكى غهلبه ،تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر تېنچلىق ۋە 

ئهلچىسى مۇھهممهت سهلهلالھۇ  ىك ئالالنىڭخاتىرجهمل

ۋەئۇنىڭ  ئۇنىڭ ئائىله تاۋاباتلىرىگه  ئهلهيهى ۋەسسهللهمگه



بارلىق ساھابىلىرىگه ھهم قىيامهتكۈنىگىچه ئۇالرغا ئهگهشكهن 

دېۋىدى ھهممىسى ئامىن !بولسۇن ئامىن  ياخشى كىشىلهرگه

 دەپ قول كۆتۈردى بىزمۇ ئۇالرغا ئهگىشىپ تهڭ قول

دۇئادىن كېيىن مىڭهمنى قوچىۋەتكهن نېمه .ق كۆتۈردۇ

بىلهن چۈشهنچه بېرىشكه  ئۈچۈنلهرگه ئاجايىپ بىر ناتىقلىق

سىز ھېلى تهھله ئوقۇش توغرىسىدا سۇئال _.باشلىدى 

دەپ سۇئال _،تهھلىلدە نېمه دەيدىغاننى بىلهمسىز  سورىدىڭىز

  قويدى ماڭا

ا؟ بۇ مۇھهممىدىن رەسۇلىلال دەيدىغ لئىلهھه ئىللهلالھ_

 !؟ ياخشى گهپ بولغاندىكىن دېسه نېمه بولىدۇ دەيمهندە

دېگىنىڭىز توغرا ، ئهمما شۇ گهپنىڭ مهنىسىنى چۈشىنهمسىز _

دېگهن ئالالھبىر ،دېگهن سۆز  ؟لئىالھه ئىللهلالھ

 ،مۇھهممىدىن رەسۇلىلالھ دېگه مۇھهممهت ئالالھنىڭ رەسۇلى

مۇشۇ سۆز دېگهن سۆز بۇ ئىمان كهلىمىسى ئخمان ئېيتقاندا 

سىزدىن سوراپ باقاي ،ئىمان   ، بىلهن مۇسۇلمان بولىمىز

 ؟ دېگهننى تىرىك ئادەم دەپ مۇسۇلمان بولىشى كېرەكتۇ

  دېدىم_شۇنداق تىرىك ئادەم دەپ مۇسۇلمان بولىدۇ _

ئۆلۈپ كهتكهن .ئۆلۈپ كهتتى   روشهنگۈل ئۇنداقتا بۈگۈن_

 ھاياتلىقىدا ئۆزى ئادەمنىڭ ئىمانىنى يېڭىلىغىنى بوالرمۇ ؟ئۇ

ئۆلگهندىن .دېمىسه ،ياكى ئاغزىدا دېگهن بىلهن ئهمهل قىلمىسا 

يهنه !... باشقىالر ئوقۇپ قويسا مۇسۇلمان بوالرمۇ ، كېيىن

مىسال ئااليلۇق  چۈشىنىشلىك بولۇش ئۈچۈن مۇنداق



روشهنگۈل لهغمهنگه ئامراق ئىدى ،ئهمما ييهممهي ئۆلۈپ كهتتى 

 لهغمهن يهپ بهرسىڭىز ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭئۈچۈن سىز

  بهدىنىگه قۇۋۋەت بوالرمۇ ؟

ياق ، بۇ مۈمكىن ئهمهس، ئۇ ئۆلۈپ كهتكهن تۇرسا ئهمدى _

كۆڭلىڭىزنى يېرىم قىلماڭ .يىغلىۋەتتىم  دەپال... ئۇنىڭغا 

ئىمان ئېيتىپ  ،ھهممىمىز ئۆلۈپ كېتىمىز شۇڭغىچه ئۆزۈمىز

 ۋە باشقاپۇلىمىزغا   ئهمهل قىلمىساق بۇ دۇنيادىكىدەك

 . دېدى_ئىمتىيازلىرىمىزغا ئىشىنىدىغان ئارقا ئىشىك يوق

بولمىسىمۇ زىيىنى بولماس مۇشۇنداق  ئهمدى باالم پايدىسى_

دېدى ياشقا _؟ خاپىلىق تهرگهندىن ئوقۇپ قويسا نېمه بولىدۇ

  چوڭراق ئايال

زىيىنى  توغرا كۇرۈنىشته زىيىنى يوق دەيسىز ئهمهليهتته_

ە بىزنىڭ ئۇغۇر مۇسۇلمانلىرىمىز كۆپ ،قانداق دېگهند

ئوقۇش ئهمهس ھهتتا نامازمۇ  ھاياتلىقىدا تهلىسىنى

 چاقىلىرى-ئوقۇمايدىغانالر نىڭ ئۆلۈپ كهتسه باال

تۇققانلىرى ئابايقىدەك چۇقان كۆتۈرۈپ تهلىسىنى -ئۇرۇق

،نهچچه قارىمنى چاقىرىپ  ئوقۇتۇپ ،نهزىرسىنى قىلىپ

 سالغاندەك خاتىرجهمقۇرئانىنى ئوقۇتۇپ جهننهتكه يولغا 

چۆرىسىدىكى شۇ مهرھۇمغا -ئولتۇرىشىدۇ ،شۇنىڭ بىلهن ئهپ

خاتىرجهم بولۇپ پۇللىرىغا  ئوخشاشال ئۆزىنىڭ قىلمىشىدىن

 ،بالىلىرىغا ئىشىنىپ شۇنداق كېتىۋېرىدۇ ئاخىرىدا دوۋزاققا

ئهگهر تهھله ئوقۇشنىڭ خاتا پايدىسىزلىقىنى . يول ئالىدۇ 



وقۇيدۇ ،باششقىالرغا يۆلۈنىۋېلىشتهك ئ ئېنىق بىلسه ،ئۆزلىرى

  ؟ نادانلىقتىن قۇتۇلىدۇ ئهمهسمۇ

  

  

قهلبىمدىكى چىگىش خىيالالر بۇنداق بىرەر 

چۈشهنچىلهر بىلهن يېشىلىدىغاندەك ئهمهس  قېتىملىق

نۇرغۇن نهرسىلهرنى  ئۆزۈمگه سۆزلىگهندەك خىياللىرىمدا- ،ئۆز

ئوياليمهن ئهمما ھېچقايسىنىڭ يېشىمىنى چىقىرىپ 

بۈگۈن ئىشقا مېېڭىش ئالدىدا ئهينهك ئالدىدا  ... واللمايمهنب

دوستلۇرۇمنىڭ  بىر ھازا تۇرۇپ كهتتىم ،نهچچه كۈندىن

نهزىرلىرىدە چىگىپ يۈرگهن ياغلىقىم قولۇمدا قانداق 

شۇمۇ دىلىغۇل بولىدىغان ئىشمۇ چولپان ؟  !قىلىشىم كېرەك ؟

هتسهڭ ئۆلۈپ ك چىگه بېشىڭغا بولمىسا روشهندەك تۇيۇقسىز

قانداق قىلىسهن ؟ ئالالھنىڭ ئالدىغا قانداق بارىسهن ؟ 

تهكتىدىن بۇيرۇلغان بۇ بۇيرۇق بىلهن مهن  قهلبىمنىڭ

بىلهن ئوتتۇرا  ياغلىىمنى چېكىلهپ چهگدىم ئۇزۇن قارا يوپكا

ئىشخانىغا كىرگىنىمدە ھهممىسى . يهڭ كوپتامنى كهيدىم 

،توۋا كوچىغا بولغان بولسىمۇ ،سۇئال سورىمىدى  سهل ھهيران

ئهنسىزلىككه سهپ قويدۇم  چىقتىممۇ نۇرغۇن تونۇشلىرىمنى

 : ،مهن بىلهن ساالملىشىپال

 ؟ بىرەر ئىش بولدىمۇ يا _

  قانداق دەيسىز ؟_



 ! ياغلىق چىگىۋاپتىكهنسىز يۈرىكىم ئېغىپ كهتتى_

ياغلىقىم ئېسىمدە يوق ،نېمه دەيدىكىن دەپتىمهن ،  ھه ،_

،دېدىم سهل ئوڭايسىز  گىۋالدىممۇسۇلمان بولغاندىكىن چى

 . ھالدا چۈشېنچه بېرىپ

سورىلىۋەرگهندىن كېيىن كۆنۈپمۇ  بۇنداق سۇئالالر توال

رېستۇران  پايالرغا قىسقىسى-تۇكۈن ،چاي-ئهمدى توي. كهتتىم 

ناۋا بولىدىغان جايالرغا بارغۇم كهلمهسال بوپ قالدىم - ،نهغمه

سېنى -:هرلهردە ساۋاغداش ياكى دوستلىرىم ئۇچرىغان ي ،بهزى

تۇتىۋاتىدۇ دەپ ئاڭاليمىزغۇ  دوستلىرىغا بهك قاتتىق قارىلىق

  . ھېچكىمگه پهرۋا قىلمىدىم. ؟ دېگۈچىلهرمۇ بولدى


