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  تەرەپركە يۋترۋ  يېپىر،  ئۋسرتۋ كىترۋۋىىى تەكراارش  قولىدىكى ۋارىس  

 گرززەللىاىەە ئۇيغرۇر قىقىهة . قۋلدى قۋراپال ئۋرقىسىدىن دىلىۋزنىڭ كىتىۋاتقۋن
 قۋشرالر  ئەگىر  قىلىردىغۋن خىجىر  ئۋيىى كۆزلەر  چوڭ-چوڭ بۇشقتەك خۋس
 ئىەىرز چرۋچالر   ئۇزۇن يەلپۇنىۋاتقۋن لەرزان شۋمۋلدا لەۋلەر  ئوتقۋشتەك نىپىز

 ھە بۇشمردۇ گرززە  مۇشۇندا  دىەەنمۇ بۋلىسى ئىىسۋن ئۋھ... قۋمەت ئەۋرىشى 
 ئۋسرتۋ-ئۋستۋ ۋارىس...؟ خۇدايى  قىلسۋ نىس، ۋمۋڭ پەرىىى بىا مۇشۇندا  ...؟

  ئررۆزى خىيۋللىاىرردىن ئۆزىىىررڭ قررۋرا   سىمۋسررىغۋ دىلىۋزنىررڭ يىااقالۋاتقررۋن
 ئرۇ.  قويردى سىال  ئۋستۋ يززىىى كەتكەن قىزى، ئوتتەك بولغۋندەك  خىجى 

 قۋنردا  ھەر قرۋشتتى  ئۇچاىتىر، ئۋلدىردا بىىۋسرى يۋترۋ  پرۋت-پرۋت قىزنى بۇ
 ھېچقۋنردا  ئرۇ قىرزدىن بۇ بىاىدىغۋن جۋۋا  بىلەن تەبەسسۇم ىقئىلل ئۋدەمەە

 ئىچىردە كۆزلەر نۇرغۇن تىكىلەەن ئەتااپتىكى. تۋپۋلمۋيتتى نوقسۋنىى ئەي، بىا
 كزن  2 ئۋرىدىن. قۋرايتتى يۇشۇرۇن بىلەن سةۋه   قىزغۋ بۇ كۆزلىاىمۇ ئۇنىڭ
 يەنە قىزنرى برۇ ۋارس پۋئۋلىيىتىردە ئېچىش كزڭز  ئۆتكززگەن مەكتە  ئۆتمەي

 كزڭرز  دىلىرۋز ئۇقۇيدىغۋن كەسپىدە ئەدىبىيۋت سەھىىدە. ئۇچااتتى قېتى  بىا
 يېقىملىررق تىتىرر   ئۇنىررڭ. قىلىۋاتررۋتتى رىيۋسررەتچىلى  پۋئررۋلىيىتىەە ئررېچىش
 برررۋرلىق ئولتۇرغرررۋن تۇۋەنررردە ترررۋشنتى رىيۋسرررەتچىلەردەك پىشرررقۋن ئرررۋۋازى 

 ئىچىرردە سررزيزنز  ھەمررمە ئىچىرردە زا  قۋلرردۇراتتى  ھەيرراان ئۇقۇغررۇچىالرنى
 ترۋ  شرۇ  ۋارس. قويۋتتى قو  تۋشنتىغۋ تىاىشچۋنلىقىغۋ  گۇزەللىكىەە  ئۇنىڭ
 برۇرۇن ئۆزىردە. بۋشرلىدى چزكزشركە تۇيغۇشرغۋ ھىس ئۋجۋيى، قۋرا  دىلىۋزغۋ

 تۋرىۋاتقرۋنلىقىىى بەدەنلىراىەە پۇترۇن سىزىمىىڭ خى  بىا بولمىغۋن ھېچقۋچۋن
 ئرۋۋازىغىال دىلىۋزنىرڭ ھۋلردا سرەزمىەەن ئۆزىمرۇ نىمىشرقىدۇر ئرۇ. قىلدى ھىس

 ئۇسرۇلالرغۋ لەرزان نۋخشىالرغۋ  مۇڭلۇ  ئېيتىلىۋاتقۋن ئۋرىلىقتۋ بولۇ   مەپتۇن
 جرررۋراڭلىق پرررۋراڭالر  قىرررزغىن ئىچىررردىكى زا . قىلمىررردى دىقرررقەت قىلچىمرررۇ
 . كىامەيتتى قۇلىقىغۋ ئۇنىڭ چۋۋاكالر كزلكىلەر 
 ... ئۋشىق ھەي-  
  ئۇنىرڭ يېىىردا. كەتترى چۇچرۇ  ئرۋۋازدىن برۇ تزۋىدىكى  قۇش ۋارىس  

 . تۇراتتى كۇلۇ  مۇرادى  سۋۋاقدىشى   دوستى يۇرتدا 
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 ئۇنىڭغررۋ سررەنمۇ قۋپسررەنغۇ؟  قېتىررپال قررۋرا  قىزغررۋ دىلىررۋز ئررۋغىىە  -  
 چولپرۋن    نۇرلرۇ  بىا مەكتەپتىكى دىەەنچۇ ئۇ. بىلەمسەن...؟ نىمە ئۋشىقمۇ
 ئززىۋاشلمىغرۋن سرۇزۇپمۇ قۋنچە ھەر قولىىى يىەىتلەر نى–نى مەكتەپتىكى ئۇنى
 ... جۇمۇ بولمۋ ئۋخمۋ  سەن  

 دوسرتىغۋ برۇ يۇمۇرلرۇ  خوشرچۋقچۋ   ئۇقۇيردىغۋن پۋكولتىتتۋ بىا ۋارس
 . تىكىلدى بىلەن نەزىاى ھەياانلىق
 بىزنىررڭ ئررۇ يررۋ بىلىسررەن؟ قۋنرردا  ئىشررلىاىىى ئۇنىررڭ سررەن نىررمە؟-  

 ... بولمىسۋ؟ فۋكولتىتتۋ
 قىزشرنىررڭ گررززە  مەكتەپتىكررى ئررۋغىىە  قۋلغررۋن چررۋغال  كىرر  بىزنررى-  

 . بىزدە جۇمۇ بۋر ئۋرخىپى ھەممىسىىىڭ
 تررۇرۇپال قىزغۋنغۋنرردەك نەرسررىىى بىررا سررۆزلىاىدىن مۇرادىلىىررڭ ۋارىررس  
 كەتكەن سىڭىپال تۇرمۇشىغۋ شەھەر بۋر  ئېپى ئىشتۋ ھەممە تىاىشچۋن . قۋلدى

 . ىكىلدىت مىختەك كۆزىەە دوستىىىڭ بۇ
 بىاسىمۇ كۆرىۋاتقۋنالرنىڭ يۋخشى خۇپىيۋنە قىزنى ئۇ سەنمۇ قۋرىغۋندا-  
 ... جۇمۇ بولمۋ خىيۋلالردا ئۇندا  سەن بولسۋڭ  يىتەر ھۋلىمغۋ مىىىڭ نىمە؟

 يۋخشررى دىسررەممۇ كررۆرەي يۋخشررى قىزنررى ئررۇ مەنچررۇ دىەىررىە  تررۆۋە-  
 دىرەەن ئرۇ كىر ؟ دىرەەن بىرز. شرۇندا  ھەم سرەنمۇ. پېتىىۋلمۋيمەن كۆرۇشكە

 ئرۇ يۋشڭتۆشرلەرگە كەلرەەن يېزىسرىدىن بىا شىىجۋڭىىڭ جەنۇبى بىزدەك كى ؟
 گرززەللىكتە دىرەەن ئرۇ ئرۋغىىە  بىلەمسرەن بولسرۇن؟ نىسى، قۋنداقمۇ پەرشتە

 بررويىچە كررولتىتى فررۋ ئەدىبىيررۋت ئىزچىرر  بىرراگە بىررلەن بۇلررۇ  تەڭداشسررىز
 بىررا ئررۇ ئۇسررتىەە نىررڭئۇ قىررز  ئۇقۇۋاتقررۋن بەرمەي قولرردىن بىاىىچىلىكىررى

 نرى-نرى شەھەرنىڭ مۇشۇ مەكتىۋىمىزدە. قىزىمىش ئەتىۋارلىق يۋلغۇز نۋزىانىڭ
 ۋىسرررۋلىغۋ كۆيرررۇ  شرررۋمدەك پىااقىررردا قىزنىرررڭ برررۇ يىەىتلىررراى قۋمالشرررقۋن

 سرىىىڭمۇ قويۇپترۇ  نەدە كۆيۇشىى سەھاالىقالرغۋ بىزدەك يەردە ئىاىشەلمىەەن
 . قۋلسۇن سۇۋۇ  ىاليەرد مۇشۇ يزرۈگزڭ كۆيەەن ئۋۋۇ دوستۇم 
 لرېكىن. تىىردى بىانرى يىىىكككىىە ئۋڭال  سۆزلىاىىى مۇرادىلىىڭ ۋارس 

 سۆزلەر دىەەندەك... سەھاالىق يىەىتلەر  نى-نى شەھەرلى  قىزى  نۋزىانىڭ
 ئۇمررۋ  سررەھىىدە خوشلۇشررۇ   بىررلەن مۇرادىرر  ئررۇ. قويرردى جىمىتىررپال ئررۇنى

 ھېريقىش ھەم مرۇھەببەت ىۋزغرۋدىل قىلىۋاتقرۋن رىيۋسەتچىلى  بىلەن تەبەسسۇم
 . چىقتى سىاتىغۋ زا  قويۇ   قۋرا  ئۋستۋ ھىسيۋتتۋ خى  بىا كەتكەن ئۋرلىشى،
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 نىمىشرررقىدۇر لرررېكىن. مۋڭررردى قرررۋرا  تەرەپررركە بىىۋسرررى يۋترررۋ  ئرررۇ 
 ئوتىىرڭ خىر  بىرا قۋنرداقتۇر ئېغىالىشرىۋاتقۋنلىقىىى  نۋھرۋيىتى قەدەملىاىىىڭ

 يەلكىسررىىى بېسررىمىىڭ ئېغىررا شررتەكتۋ بىرراگە  بىررلەن كۆيرردۇرۇ  يررۇرىكىىى
 ئەجە -ئرۆزىەە  ئرۇ پىچىاىلىدى دە -توۋا -.قىلدى ھىس بېسىۋاتقۋنلىقىىى

 قىرزشر مەھەللىلىر  بىا يۇرتلۇ   بىا مەكتەپتە تۇرسۋ  قىزشر نۇرغۇن سىىىپتۋ
 شرۇ دە  نىرمە ئوياليردۇ؟ قىرزنىال شرۇ كۆڭلرۇم سرۋراڭ مرۋۋۇ نىمۋنردا  تۇرسۋ 
 ئەگەر. بىلردى  ئەھۋالىىى قىزنىڭ بۇ كىلى، تەلىيى  ۇگۇنب ئىىتىلىدۇ؟ قىزغىال
 سەتچىلىكلەر نىمە بولسۋم قىلغۋن ئىزھۋر كۆڭلزمىى قىزغۋ بۇ ئېتى،  تۋ  ئۋيغۋ

 قرۋرا  گىپىىرى بۋقمرۋي ھۋلىغرۋ تومپۋيىىرڭ سرەھاالىق مرۋۋۇ ھە؟ ئىردى كۆرۇلەر
 ىرر مۇراد ئررۇھ . بررولغىيتتى كىررتەر كۇلررۇ  قىلىرر، مررۋزا  دە  قررۋرا كررۆڭلىىى
 يررۇكتىن بىررا ئېغىررا خررۇددى ۋارىررس- ...رەخررمەت مەرتىررۋە مىررڭ ئررۋغىىەمەە

 تەرەپررركە يۋترررۋ  قەدىمرررى لرررېكىن. قويررردى چۋيقرررۋ  بېشرررىىى قۇتۇلغۋنررردەك
 ئىچىررردىكى زا  يەنىرررال يەرلىررراى بىرررا كۆڭلۇنىرررڭ نىمىشرررقىدۇر كىتىۋاتسرررىمۇ
 . تەلپۇنەتتى قىزغۋ رىيۋسەتچى

 تەيۋخشرى 3 برويىچە سىىى، چى ئىز يىلىدا 3 ئۋلدىىقى مەكتەپىىڭ ئۋلى  
 ئۆزگرۇرۇ  ھۋلىتىردە ئۋكتىر، ۋاقتىردىكى دەرس ۋارىسرىىڭ ئۇقۇۋاتقۋن بۇلۇ 

 قۋلىرررردىغۋن  كىچىكىرررر، دەرسرررركە بەزىرررردە-بەزى. بۋشررررلىدى بولۇشررررقۋ
 كۆرىۋېتىر،  مۋتىاىيرۋ  بىاەلمەيدىغۋن  جۋۋا  سۇئۋللىاىغۋ ئۇقۇتقۇچىلىاىىىڭ

 كىتىردىغۋن بولرۇ  غەر  ەريۋسىغۋد خىيۋ  ئۇزۇن-ئۇزۇن قىلىۋېتى، ئۇگۇنۇ 
 چىررااي  سررۇلغۇن ئررورنىىى كەيپىيۋتىىىررڭ تىتىرر  جۇشررقۇن . قۋلرردى بولررۇ 

 بۇ بۇيۋن قۋلغۋندىن كۆرۇ  يۋخشى غۋيىۋانە دىلىۋزنى ئۇ. ئىەەللىدى ئويچۋنلىق
 بىلىر، ئىكەنلىكىىرى بىمەنىلىر  تۇلىمرۇ بۇنىڭ. قۇتۇشلمىدى ئەسال كۇيۇكتىن
 شرۇ ۋاقىر  ھەر ئۋلدىردا كرۆز سرېغىىۋتتى   قىزنرى ۇشر يەنىال كۆڭلى تۇرسىمۇ
 . قىالتتى جىلۋە سىمۋسى قىزنىڭ
 ھەممىسرى سۋۋاقداشرلىاىىىڭ بۋشرقۋ مۇرادىلردىن ھرۋلىتىەە بۇ ۋارىسىىڭ  
 ئرۇشر كىتىشرى ئۆزگرۇرۇ  ترۇرۇپال يىەىتىىڭ تىاىشچۋن بۇندا . ئىدى ھەياان
 . قۋلدى ئۋيلىىى، غۋتىمىسى پۋراڭ دائىملىق بۇلۇ   نوقتۋ قىزىق ئۋرىسىدا
 ئەمىلرى قىزىرق نۇتۇقلىاىمۇ  دەرس يۇمۇرىستى  مۇئەللىمىىڭ بۇگۇنكى  

 ھرۋرغىن شرۇنچە تەكرااردىن كەچلى  ئۇ. خوشيۋقمىدى ۋارىسقۋ تەجاىبىلىاىمۇ
 مۋڭىردىغۋن يۋتۋققرۋ قىرز دىلىۋز جۋيغۋ  كونۋ ئۋياىلى، سۋۋاقداشلىاىن. چۇشتى
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 بىرا يەنە دىلىرۋزنى بۇگۇنمرۇ ئرۇ. دىئولترۇر كىلىر، گۇللرۇككە بويىدىكى يو 
 كۆرسررەمكەن  بىررا يەنە چىاايىىررى تەبەسسررۇم ئىللىررق ئۇنىررڭ ئۇچااتسررۋمكەن 
 دىررەەن ئۇچۇرسررەمكەن بولسررىمۇ بىررادەم ئرروتىىى سررېغىىىش ۋۇجۇدۇمرردىكى

 كۇنرردىن شررۇ ئۇچااتقررۋن تررۇنجى يەردە مۇشررۇ دىلىررۋزنى ئررۇ. ئىرردى ئۇمررۇتتە
 ئولتۇرغرۇنىىى  سرۋئەت قرۋنچە ەىىىىرى كەل قېتى  قۋنچە گۇللۇككە بۇ بۋشال  
. بىاەلمەيتترى سرۋنۋ  كرۆزەتكىىىىى قېرتى  يرۇز نەچرچە يۇشۇرۇن قىزنى دىلىۋز

 ئەمەلرررەە مەڭەرررۇ ئرررۇ بولسرررىمۇ  ئرررۆتكەن ۋاقىررر  يىلررردەك يېررراى  ئۋرىررردىن
 بۇشلمىغرۋن قۇتۇلرۇ  تېخرى چۇشرلىاىدىن شىاىن رىئۋللىقىىڭ بۇ ئۋشمۋيدىغۋن

. بىلەتتى ئىكەنلىكىىى ئوت كۆيىۋاتقۋن يۇشۇرۇن بىا پەقەت ئۆزىىىڭ ئۇ. ئىدى
 جرۇرئەت قىلچىلىر  ئۇنىڭردا تۇتۋشتۇرۇشرقۋ كۆرسۇتۇشركە  دىلىۋزغرۋ ئوتىى بۇ

 مەرتىۋىلىر  يرۇقىاى بۇنردا  بۋلىسرىىىڭ دىھقرۋن نرۋماات ئۆزىدەك. ئىدى يو 
  ئۇنىرڭ قىرز برۇ ئەمەسرمۇ؟ ئىرش كۇلكۇلرۇك بىرا قىلىرش ئىزھرۋر كۇڭرۇ  قىزغۋ

 بولىردۇ؟ قۋنردا  تۇرمرۇ  كىيىىكرى لرېكىن دەيلى  قىلدىمۇ بۇ قۇ تەلىۋىمىى
 ئىچرمەي-يىرمەي ئروغلىىى  قۋرايردۇ؟ قۋنردا  ئۋنىسرى-ئۋتۋ قىزنىڭ بۇ بۇنىڭغۋ
 بۇلررۇ  نىررمە ئۇقسررۋ ئەھررۋالىى بررۇ ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ئۇقۇتىۋاتقررۋن جۋپررۋدا مىڭبىررا
 بىرا ائېغىر ۋارىرس...ئىشرقۇ؟ بولمۋيدىغۋن مۇمكىن ئەمىلىيەتتىمۇ بۇ...كىتىدۇ؟
 چىررڭ كررۆزلىاىىى بولغۋنرردەك قۇتۇلمررۋقچى بىررااقال غەملەردىررن ھەمررمە تىىىرر، 
 قەدەر شرۇ بىچرۋرە  قەدەر شرۇ ئۆزىىى. يۋقتى يۇزىەە ئۋلقىىىىى ئىككى يۇمۇ  
 كرۆزىىى كىريىن  تۇرغۋندىن ئىچىدە سۇكۇت ھۋزا بىا ئۇ ...قىلدى ھىس ئۋجىز
 يۇلترۇزىىى ئۆزىىىرڭ ىنكرۆكت شرۇتۋ  ئرۇ. قۋرىردى ئۋسمۋنغۋ يۇلتۇزلۇ  ئېچى،

 ئۆزىىىرڭ يۇلتۇزنىرڭ چولپرۋن تۇرغرۋن چۋقىىتىر، نرۇر ئۋشھىردە ئىزدەۋاتۋتتى 
 ئىررزدە  يۇلتررۇزىىى ھررۋزا بىررا ئررۇ. تىلەۋاتررۋتتى قېلىشررىىى بۇلررۇ  يۇلتررۇزى
 تەرەپركە بىىۋسرى يۋترۋ  قىزنىرڭ دىلىۋز يەنە كۆزىىى ئۋستۋ كىيىن  ھۋرغۋندىن
 قىزىاىر، جىيەكلىراى كرۆز بۇلۇ   لغۇنسۇ تېخىمۇ چىاايى ئۇنىڭ. ئۋغدۇردى
 چىاايغۋ تۇنۇ  كىلىۋاتقۋن قۋرا  تەرەپكە گۇللۇك تۇيۇقسىز ئۇ. ئىدى كەتكەن
 سرۋلمۋ  شرۇنچە ھۋلردا تۇتقرۋن مۋتىاىيرۋ  قولىردا دىلىرۋز. قۋلدى تۇرۇپال قۋرا 
 ئەنسرىز يرۇرىكى  ۋارىسرىىڭ. كىلىۋاترۋتتى قرۋرا  تەرەپركە ۋارس بىلەن قەدەم

 بىررلەن لەۋلىرراى ئۇمررۋ  كىلىرر،  ئۋسررتۋ خررۇددى قىررز دىلىررۋز .كەتتررى سررۇقۇ 
 بىررلەن قرروللىاى يررۇماان چىاايلىررق ئىزھۋرقىلىدىغۋنرردەك  مررۇھەببەت ئۇنىڭغررۋ
 قوليرۋغلىقى ئۋپئرۋ    سرىاليدىغۋندەك بىرلەن مىھىرا چىاايىىرى سۇلغۇن ئۇنىڭ
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 ئرررۇ. كەتترررى بىلىىىررر، سرررۇرتىدىغۋندەك يۋشرررلىاىىى كرررۆز ئۇنىرررڭ بىرررلەن
 ئۇقۇغرۋن ئېچىر، كىترۋۋىىى دەرھرۋلال بولغۋنردەك پەسرەيتمەكچى جىددىلىكىىى

  دىققىترى پۇترۇن. كرۆرمەيتتى ھېچىەرسرىىى كۆزى لېكىن. كىاىۋالدى قىيۋپەتكە
 شۇنچىلى  تىۋىشى ئۋيۋ  قىزنىڭ دىلىۋز. ئىدى تىۋىشىدا ئۋيۋ  قىزنىڭ دىلىۋز
 ... تۋتتىيېقىىلىشىۋا بۋرغۋنسىاى ئۇنىڭغۋ بۇلۇ   رىتىملىق شۇنچىلى  يىىى  
 تىرزش يىەىر  بىرا ئولتۇرغرۋن گۇللرۇكتە تەرەپتىكرى يۋن-كەلدىڭىزمۋ؟-  

 دەپررتىمەن  چىقمۋمرردىكىن سررىزنى تېخررى مەن -كەلرردى  ئۋلرردىغۋ گۇلىۋزنىررڭ
 بۇيۋققررۋ قېىرى. جۇمرۇ رەخرمەت سررىزگە قويمىردىڭىز  يەردە كۆڭلرۇمىى بۇگرۇن
 ..... ئولتۇرۇڭ كىلى،

 بۋقمىغرۋن كرۆرۇ  بىرلەن يىەىر  اەربى گۇلىۋزنى ھۋزىاغىچە تۋ ۋارىس   
 ھرۋلەتتە مەشرغۇ  بىلەنال ئۇگۇنۇ  ئۋرىسدا قىزشر چىاايلىق دائى  ئۇنى. ئىدى

 كەپلىشررىپال ئېغىزىغرۋ يررۇرىكى ۋارىسرىىڭ مەنزىاىردىن بررۇ بۇگرۇنكى. كرۆرەتتى
 بىئررۋرام يررۇرۇكىىى كۆيررۇ   يۋلقۇنجررۋ  ئرروتى رەشررى  ۋۇجۇدىرردا. قۋلرردى

 پەقەت كەلەۇسرى پۇترۇن ھەم جىسرمى ئوباازى   گۇزە قىزنىڭ بۇ. قىلىۋەتتى
 ترۇرۇپال ئورنىردىن گەرچە ئرۇ. كەتترى تىتاە  غەزەپتىن تەئەللۇقتەكال ۋارىسقۋ
 ھىسيۋتى غەزە  ھەم قىزىقىش خى  بىا قۋنداقتۇر بولسىمۇ  ئويلىغۋن كىتىشىى

 يىەىتىىررڭ ھېلىقررى بىررلەن گۇلىررۋز ئولتۇرغررۋن  ئۇرۇنرردۇقتۋ تەرەپتىكررى يررۋن
 خرۇددى ھۋلردا سرەزمىەەن ئۆزىمرۇ ئرۇ. مەجبۇرلىۋاترۋتتى ئۋڭالشرقۋ ىىپۋراڭلىاى

 چىراا  سۇس يېقىىال   گەۋدىەە ئىككى بۇ ئۋستۋ شىپىيۇنالردەك كىىوشردىكى
 . سۋلدى قۇش  پۋرىڭىغۋ ئۇشرنىڭ قىيۋپەتتە كۆرىۋاتقۋن كىتۋ  نۇرىدا
 . ئەكاەم چۋقىاتىپتىكەنسىز-
 ئروتىڭىزدا سرىزنىڭ مەن سرىزغۇ بىلى دىمىسرەممۇ مەقسىتىمىى شۇندا  -
 قىزنرى بىراەر دۇنيرۋدا برۇ مەن قىيىىمرۋڭ  بۇنردا  مىىرى دىدى   بۇشي سۋراڭ
. بۋقمىغرۋن يىلىىىر، بۇندا  ھەم بۋقمىغۋن  كۆرۇ  كۆرگەندەك يۋخشى سىزنى

 ئىكەنلىكىىرى تەلە  قېتىملىق نەچچىىچى ئۇچۇن سىز تەلىپىمىىڭ قېتىملىق بۇ
 مىىرى كەلردىڭىز  قىلىر، رەت كۆڭلرۇمىى مىىىڭ ۇدائ سىز بىلمەيمەن  ئۆزەممۇ
 شرۇنچە سرىزگە مەن قۋچقۋنسرىاىڭىز قۋنچە مەندىن قىلغۋنسىاىڭىز  رەت قۋنچە

 ئۆزەمىىرررڭ خرررۇددى تۇرقرررۇم مۋڭغرررۋن تۇرغرررۋن  قۋلررردى   بۇلرررۇ  ئۋشرررىق
  چۇشۇنەرسىز؟؟؟ قۋچۋنمۇ كۆڭلۇمىى بۇ مىىىڭ...ئەمەستەكال

 سرىزنىڭ يۇزىسىدىن  ئەدە  گۇنبۇ مەن. سۆزلىمەڭ ئەكاەم  بولدى - 
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 سىزگە مەن لېكىن. چىقتى  يەرگە بۇ ئۇچۇن قىلغۋنلىقى  ھۆرمەت ھىسيۋتىڭىزغۋ
: دىردى  قېرتى  نۇرغرۇن سرىزگە مەن. بىراەلەيمەن جۋۋاپىىال دىەەن يۋ  يەنىال
 بىادىىبىرا مۇنىرڭ. بولىردۇ ئۋرزۇسرى نىشرۋن  مۇئەييەن ئۋدەمىىڭ قۋندا  ھەر

 مەن. پۇتتۇرۇ  بىلەن نەتىجە يۋخشى ئەڭ مەكتەپىى ئۇقۇ   يۋخشى نىشۋنى 
 سررىزگە ھەم. ئويالنمررۋيمەن ھەم ئويالنمىرردى  توغاسررىدا مررۇھەببەت ھررۋزىاغىچە
 بولررۇ  تۇيغۇلىاىرردا سررۇيۇلۇ  تۇيغۇلىاىرردا  مررۇھەببەت قىلچىلىرر  نىسررپتەن
 . كىتىڭ ئۇنتۇ  مىىى يۋخشىسى ئەڭ شۇڭۋ. بۋقمىدى 
 گرۇزە   بۇنردا  كىر  سىزنى لمەيمەن كىتە ئۇنتۇ  مەن...يۋ  يۋ   - 

 مۋڭۋ سىز دەپتىكەن؟ بولسۇن خۇشخۇي ئەقىللىق  بۇندا  بولسۇن  شتۋپەتلى 
 بولسرىڭىز كىرامىەەن بۇسرۇ  قەسرىاىمەە قەلب مىىىڭ بولسىڭىز  يۇلۇقمىغۋن

 . قويدىڭىز قىلى، سۋراڭ مىىى سىز. قۋلمۋيتتى  كۇنەە بۇندا  مەن
 كۆرمەيرردىغۋن  ئۆزىڭىزيۋخشررى سررىز زمۇ؟بررۋقتىڭى ئويلۇنررۇ  ئەكرراەم  - 

 بۋسۋشمسرىز بۋغاىڭىزغرۋ ئرۇنى بىاەلەمسىز؟ كۆڭلىڭىزنى بىاسىەە قىزىقمۋيدىغۋن
 بولمۋيرردىكەن ئۇنرردا  بولمۋيرردۇ  تررۋڭغىلى مەجبررۇرش  دىەەنىررى كۇڭررۇ  ...؟

 مىىرى كىريىن بۇنردىن شرۇڭۋ. ئۋخىالىشرىدۇ بىلەن تىااگىدىيە ئۋقىۋىتى ئۇنىڭ
 دەرىزىسررىدىن سررىىىپىىڭ قىلمررۋڭ  تېلىفررۇن يۋتىقىمغررۋ مىىىررڭ ئىررزدىمەڭ 
 ...توسرمۋڭ قۋشيمىقرۋن ئۋلردىمىى مىىىرڭ ئىچىردە مەكتە  قۋرىمۋڭ  قۋشيمىقۋن

 تەسرىا يۋمرۋن ئوباازىمغرۋ مەكتەپتىكرى مىىىڭ قىلىۋەرسىڭىز بۇندا  سىز ئەگەر
- خۋلىمۋيرد قېلىشىمىى ئېلى، نۋمىىى قىز شۋلال  مىىىڭ سىز قويىسىز  بىاى،

  ىغۋنسىز؟؟؟
 بىرلەن  سرەمىمىلى  نۋھۋيىتى ۋاقى  ھەر سىزگە مەن دىلىۋز  قۋراڭ -  
 قىزنىرڭ بىرا ھېچقۋچۋن مەن. كەلدى  قىلى، ئىزھۋر كۆڭلۇمىى تۇرۇ  يىلىىى،
 ئوبردان ئىكەنلىكىمىرى ئەكاەم قۋندا  مىىىڭ قۋلمىغۋن  كۇنەە بۇندا  ئۋلدىدا

  دىررەەن يررۋ  سررىزنىڭ مەن بېقىررڭ  ئويلۇنررۇ  ئوبرردان شررۇڭۋ..بىلىسررىزغۇ؟
 تەلىۋىمەە بۇرۇن ئۋشكۋرىلىىشتىن قىيۋپىتى  لۇكچەك. ئەمەس كېاەك جۋۋابىڭىز

 ... دەۋېلىڭ مۋقۇ  بىلەن ئىززىتىڭىز ئۆز
 ئررۋدەم سررىزنى يەرگە بررۇ مەن قىلىۋاتمۋسررىز  پوپرروزا مۋڭررۋ...نىررمە؟ -  
 مەكرتە  ئوخشرۋتمۋڭ  قىزشرغرۋ بۋشرقۋ ئۇنردا  مىىرى. چىقرتى  كرۆرۇ  قۋتۋرىدا

 مەكرتەپكە برۇ مەن قۇيرۇڭ  بىلىر،...بوپتۇ؟ نىمە بولسىڭىز ئوغلى مۇدىاىىىڭ
 برويىچە تەلىۋى مەكتە  ھەم كىاگەن  ئۇقۇشقۋ بىلەن تىاىشچۋنلىقى ئۆزەمىىڭ
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 يۋخشرى سرىزنى پەقەت مەن. كىلىرۋاتىمەن ئۇقرۇ  بىرلەن نەتىرجە يۋخشى ئەڭ
 ئەگەر. دىردى  يرۋ  چرۇنئۇ قىزىقمىغۋنلىقى  قىلچىلى  سىزگە كۆرمىەەنلىكى  

 دادىڭىزغرۋ رەھربەرلىكىەە  مەكرتە  بولسىڭىز بولىدىغۋن نىيەتتە بۋشقىچە مۋڭۋ
 . قىلىمەن دوكالت
 ئويلۇنررۇ  تىكىلەىررىىچە خەتررلەرگە چىمىررا-ئىمىررا كىتررۋپتىكى ۋارىررس  
 مەكتەپىرى ۋاقى  ھەر ئۇقۇيدىغۋن  فۋكولتىتىدا  تەنتەربىيە ھېلىقى بۇ. قۋلدى
 ئەكرراەم جىرردەلخور ئرروغلى  مۇدىاىىىررڭ مەكررتە  رىرردىغۋن يۇ كىيىرر، بېشررىغۋ

 مەمەدان  شررۇنچە يۇرۇپتىكەنرردە  پېيىرردە دىلىۋزنىررڭ ئەبلەخمررۇ بررۇ قوپررۋلغۇ 
 قىزشرغررۋ گۇيىىڭمررۇ ئىلمۋيرردىغۋن كررۆزگە ئۇقۇغررۇچىىى-ئۇقۇتقررۇچى ھېچقۋنردا 

 گرررۋداي شرررۋھىىمۇ مۇھەببەتىىرررڭ ھە  بولىررردىكەن ۋاقىتلىررراى يىلىىىررردىغۋن
 بررۇ قورقمىرردا ئەجە  دىلىررۋز لررېكىن ئوخشررىمۋمدۇ؟ راس ۋنلىقىقىلىۋېتىرردىغ
 دىلىۋزغررۋ ئەبررلە  بررۇ قىلىۋاتىرردۇ؟ گەپلەرنررى زەردىلىرر  شررۇندا  قۇپۋلرردىن؟
 پۋراڭغرۋ  يەنىرال قويغرۋ  سۇئۋ  ئۆزىەە-ئۆز ئۇ...بوشتتىغۇ؟ قىلمىسىال يۋمۋنلىق
 . بۋشلىدى سېلىشقۋ قۇش 

 دوكررالت ھررۋزىاش بولسررۋ  قىلىررڭ دوكررالت قېىررى. قىلىررمەن دوكررالت -  
 مىىىررڭ قررۋپتۇ  كۇيررۇ  مۋڭررۋ قررۋپتۇ  كررۆرۇ  يۋخشررى مىىررى ئەكرراەم قىلىررڭ 

 دە  شررۇنى سررىزگە مەن قىالمسررىز؟ دوكررالت دە  قررۋپتۇ ئېلىشررى، دەردىمرردە
 ھېچقۋنردا  نەرسرىىى ئىاىشرەلمىەەن ئرۆزەم مەكتەپرتە برۇ مەن دىلىرۋز  قويۋي

 مەكررتە  بررۇ ۇتتۇرگررۇچەپ ئۇقررۇ  سررىزنى مەن. ئىاىشررتۇرمەيمەن ئررۋدەمەە
 ! ھە؟ قۋلمۋي ئۇچاىتى، بىلەن يىەى  بىاەر ئىچىدە دەرۋازىسى
 پەقەت خىيۋلىمرردا مىىىررڭ: دىردىمغۇ سررىزگە مەن بولررۇڭ  خرۋتىاجەم -  
 دوكتۇرلرۇقىى ئۋسپىاان   كىيىىمۇ پۇتتۇرگەندىن ئۇقۇ  بەلكى  بۋر  ئۇقۇشال

 ... مۇمكىن  قۋلمۋسلىقى ئۋرلىشى، بىلەن يىەى  بىاەر پۇتتۇرگۇچە
 ... كۆرىمىزغۇ - 
 بولرۇ  ۋاقىتمرۇ تۋقۋيردىغۋن يۋترۋقىى تەگەشرمەيلى  ئەكاەم  بولدى - 
 ھۆرمەتلىشرى، ئرۋرا-ئرۆز بۇلرۇ   دوس  يۋخشى يەنىال بىلەن سىز مەن. قۋپتۇ

 قۋمالشرقۋن سرىزدەك تەڭاى  قويمۋڭ  تەڭلىكتە مىىى. قىلىمەن ئۇمۇت ئۇتۇشىى
 .قۋيتۋي مەن. قىلىدۇ ئۋتۋ قىزنى يۋخشى مەندىىمۇ يىەىتكە
- ئۇرغررۇ يەرگە كۆڭلررۇمىى مىىىررڭ لررېكىن. كىتىررڭ قۋيتىرر، بوپتررۇ  -  

 قويرۇڭ  بىلىر،. قۋلمۋڭ ئۇنتۇ  قىلغىىىڭىزنى دەپسەندە غۇرۇرۇمىى نىڭىزنى 
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 قىلىۋېتىشرىى يەكسرۋن بىلەن يەر يەنە قىزشرنى كۆتۇرگەن ئېلى، بېشىمغۋ مەن
 ... جۇمۇ بىلىمەن
 ئورنىردىن ئىچىردە سرۇكۇت بەرمەي جرۋۋاپمۇ سۆزىەە ىىڭئەكاەم دىلىۋز  

 بىىۋسرى يۋترۋ  ئۇترۇ   تۋرتىر، ئرۇھ ئېغىا ئۋلدىدىن ۋارىسىىڭ ئۇ. قوزغۋلدى
 دىلىۋزغرۋ  بىرادەم ۋارىرس. كەتتى يۇرۇ  بىلەن قەدەملەر ئۋستۋ قۋرا  تەرەپكە
 سرۇكۇتكە ئېغىرا قرۋرا  يۇشرۇرۇن ئەكراەمەە چىكىۋاتقۋن تۋمۋك كۇچە  بىادەم

 ئۇنىرڭ ئروباازى گرۇزە  شيىرق جىسرمىغۋ-ئىسرىمى ھەقىقى دىلىۋزنىڭ. مدىچۆ
 ئرررۆزىىى يۋشرررتىمۇ مۇشرررۇ. كۆتىاىلىۋاترررۋتتى يۇكسرررەكلىككە تېخىمرررۇ قەلبىررردە
 تەس ئرۇچاىتىش قىزنرى ئرۋتىۋەتكەن ئۇقۇشرقۋ دىققىتىىرى پۇتۇن   تۇتىۋېلى،
 ۋخشرىي پەرىشرتىىى ئۇلرۇ  بىا ھەقىقەتەن ۋارىس كۇندە  بۇگۇنكى بۇلىۋاتقۋن

 ئوتلىاىمرررۇ رەشرررى  بۋيرررۋمقى ئۇنىرررڭ. كەتترررى سرررۇيۇنۇ  كۆرگەنلىكىررردىن
  ئۇنىڭغرۋ سرۆزلىاى برۋرلىق دىلىۋزنىرڭ بۇلرۇ   كەتركەن ئۇچرۇ  ئۋللىقۋيۋقالرغۋ

 پەقەت مەن بررۋر  شيىقىرر  مىىىررڭ كررۆرمەيمەن  يۋخشررى سررىزنى مەن ئەكرراەم 
.... نترررۋپىمە بەختىمىرررى برررۋرلىق ۋارىسرررتىىال كرررۆرىمەن  يۋخشرررى ۋارىسرررىىال
. ئىرردى چرۇ  شررىاىن ھەممىسرى بۇنىررڭ لرېكىن. كەتتررى بىلىىىر، دىەەنردەك
 قىلغررۋن رەت ئرروغلىىى بررۋيۋەچچە سررۆلەتۋاز  مۇدىاىىىررڭ مەكررتە  ئەكاەمرردەك

 .... قىاللىسۇن قۇبۇ  مۇھەببىتىىى سۋددا ۋارىسىىڭ قۋنداقمۇ دىلىۋز
 

(2) 
 

. تۋشرلىدى ۋكۋرۋاتقر ئرۆزىىى كىاىر، ئىچىردە خىيرۋلالر ئېغىا يۋتۋققۋ ۋارس
 ئرررۇ. ئىررردى قۋلغرررۋن ئۇنترررۇ  يىمىەەنلىكىىىىمرررۇ تۋمرررۋ  كەچلىررر  ئۇزىىىرررڭ

 ئۇيقىغرۋ شرۇنچە ئۆزىىى ئۇچۇن بۇزمۋسلىق ئۇيقۇسىىى شىاىن يۋتۋقداشلىاىىىڭ
 رەت نەچچە بۇيۋن-ئۇيۋن ئۇ. ئەمەس كىلىدىغۋندەك ئۇيقۇسى ھېچ زورلىسىمۇ 
 ئۋستۋ چىااقىى كىچى  ىبېشىدىك كۋرۋات تۇرۇ  ئورنىدىن كىيىن ئۆرۇلەەندىن
 دىرەەن قەلربكە لەۋدىرن يۋزغۇچىسىىىڭ تۇركىيە ئۋستىدىن يۋستۇ . يۋندۇردى
 ....بۋشلىدى ئۇقۇشقۋ بۋشال  يىاىدىن قويغۋن قۋتال  ئېلى،  كىتۋۋىىى
 چىررن ئىشررلىاىغۋ دوسررتىىىڭ ئررۇ. ئىرردى ئۇخلىمىغررۋن تېخررى مۇرادىرر   

 ئرۆزىىى ۇھسىىىشرلىاىدىن ئ پرۋت-پرۋت ئۇنىڭ. بۇلىۋاتۋتتى كۇڭۇ  يۇرۇكىدىن
 ئررۇ. پۇچۇلىىررۋتتى يررۇرىكى كىتىشررىدىن چىكىىىرر، دەرسررتە تۋشلىۋېتىشررىدىن 
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 خىيرۋ  ئۇنسرىز قرۋرا  تۇرۇسرقۋ پرۋت-پرۋت ترۇرۇ   ئۇقرۇ  كىترۋ  دوستىىىڭ
 بەرمىسررەم يررۋردەم زادى دوسررتۇمغۋ بررۇ مەن :ئررۇ. يررۋتتى قررۋرا  سۇرۇشررلىاىەە
 دوسرتۇم برۇ قىلمىسرۇن رەت ن قىلسرۇ رەت مەيلرى كەپتۇ  يەرگە بولمۋيدىغۋن

 ئۇچاىسۋ رەددىيەگە ئېغىا بەلكى . كېاەك بىلدۇرۇشى دىلىۋزغۋ چۇقۇم كۆڭلىىى
 ئۇمررۇت دىلىررۋزدىن ئىشررىىى،  ئىكەنلىكىررەە چررۇ  بىررا پەقەت ئىشررالرنىڭ بررۇ

 ...ئويلىدى دىەەنلەرنى...ئەمەس ئەجە  ئوڭشىۋالسۋ ئۆزىىى ئۇزۇ 
 سۋۋاقداشرالر ھەممە يۋتۋقتىكى. كەلدى كۇنىمۇ ئېلىش دەم يەكشەنبىلى  
 قېىىر، چۇشركىچە بۇگرۇن ۋارىرس. كىتىشىتى چىقى، سىاتقۋ كىيىىى، رەتلى 

 ترۋزا دەردىىرى بۇگرۇن تۇنلەردىن ئۇيقۇسىز بۇيۋنقى كۇندىن نەچچە. ئۇخلىدى
 چوڭ ئۋستىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ قۋپقۋرا بولۇ   قۋلغۋن جۇدە  خېلىال ئۇ. ئۋلدى
 سرۋقۋ  قىلىۋاتقۋن نۋمۋيەندە يىەىتلىكىى كەتكەن  شۇ ئولتۇرۇ كۆزلىاىمۇ قوي
 بىاىرر، ھررۋرغىىلىق تېخىمررۇ چىاايىغررۋ ھررۋرغىن ئۆسررۇ   خررېلىال بۇرۇتلىاىمررۇ-

 كىرريى  يۇيررۇ   كررۆزىىى-يررۇز. تررۇردى ئورنىرردىن تەسررتە ئررۇ. ئىرردى قويغررۋن
 بولسرىمۇ  بۋققۋن چۆرۇ -ئۆرۇ  رەت نەچچە چۋمۋدانىىى ئۇچۇن ئۋلمۋشتۇرۇ 

 ئۆزىىىرڭ ئۇ تۋ  شۇ. تۋپۋلمىدى بىاەرىىىمۇ كىيىمدىن پۋكىزە قلىققۋتال يۇيۇ 
 كرۆزلىاىىى ئەسرلە   بۋقمىغرۋنلىقىىى يۇيرۇ  كىچىكىىرى-كىىريى  يېقىىردا پۋت
 ....تۋشلىدى كۋرۋاتقۋ يەنە جىسمىىى ئېغىا يۇمغۇنىچە  چىڭ

 پەرىشرتە بىرا خىيۋلىردا. يرۋتتى ئىچىردە خىيۋلالر ئۇزا  بىا يەنە ۋارىس  
 خىيۋلالرغررۋ خىيررۋللىاى. بەرمەيتتررى ئررۋراملىق ئۇنىڭغررۋ ئۇچررۇ  بۇيۋققررۋ-ئۇيررۋ 

 نۇرغررۇن. چىقتررى سررۇرۇ  ھررۇزۇرىىى دەملەرنىررڭ شررىاىن نۇرغررۇن قۇشررۇلۇ  
 تۇيۇقسررىز خىيۋلىغررۋ ئۇنىررڭ تررۋ  شررۇ. بولرردى ھەمرراا كەچمىشررلەرگە ئررۋچچىق

 چىرر،-چىرر، مۋڭاليلىاىرردىن. كەلرردى ئۋنىسررى-ئۋتررۋ جۋپررۋكە  يېزىرردىكى
 كەڭ غۋجرۋ   زاغراا قرۋتتىق بېشرىدا ئېتىرز سرۇرتكۇنىچە  تەرلىاىىى ئېقىۋاتقۋن
 ئېڭىردا ئۇنىرڭ چىااي جۇ  بىا قۋراۋاتقۋن نەزەردە ھۋرغىن شۇنچىلى  ئېتىزغۋ
 شررۇ ئۋنررۋ ئوغۇتلىۋاتررۋتتى  ئېتىزشرنررى ئىسسررىقتۋ پىژغىرراى  دادا. ئەتتررى ئەكررس
 ئۋقۋرغرۋن ىزۋاقىتسر ئرۇشردىكى چېپىۋاترۋتتى  كرۇچە  كەتمەنىرى ئېغىا جېىىدا
 ئۇچرۇ  رەڭەرى قرولالر  قۋپۋرغۋن قورۇقالر  يو -يو  پىشۋنىسىدىكى چۋچالر 
 بىرااقال خىيۋللىاىردىن ۋارىرس...چىرااي ھۋرغىن كىچەك -كىيى  كونۋ كەتكەن

 كىلىر، جىيەكلىراىەە كرۆز. ترۇردى ئورنىردىن چۋچاا  بولغۋندەك قۇتۇلمۋقچى
 بىررااقال خىيۋللىاىرردىن قئررۋزاپلى يۇشررۇرمۋقچى  يۋشررلىاىىى ئررۋچچىق قۋلغررۋن
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 . يۇمۇۋالدى چىڭڭىدە كۆزلىاىىى بولغۋندەك قۇتۇلمۋقچى
 كەلەەن كىاى، يۋتۋققۋ توۋش  بۇلۇشىغىچە نۋخشىىى دىەەن دەردى  يۋر  
 ئولتۇرغررۋن يۇمررۇ  چىررڭ كررۆزلىاىىى چۇشررمەي كررۋرۋاتتىن تررېخىچە مۇرادىرر 
 ەيپىيررۋتىىك ھەم. قۋلرردى توختررۋ  جىممىرردە تۇۋىرردە ئىشررى  كررۆرۇ  ۋارىسررىى
 :ئۆتتى چۋقچۋققۋ دەرھۋلال ئۇچۇن كۆتۇرۇ 
 بولردى؟ نەچرچە سرۋئەت قرۋرا ئۋدەم  يۋ ئىشەكمۇ سەن ئۋغىىە  ھەي -  
 تۇشرۇ  ئۇترۇن ھرۋرۋا نەچرچە جۋڭەۋلردىن كەمەىچە بۇ جېىىدا ئىشەكمۇ قۇتۇر
 ئېچىر، ئۋسرتۋ كرۆزلىاىىى ۋارىرس -يۋتىسرەن؟ ترېخىچە نىمۋندا  سەن. بولدى

 ئۋستۋ ئۇ. تۇراتتى تۇكۇلۇپال ھەساەت تۋشي بىا كۆزلىاىدىن. ىتىكىلد دوستىغۋ
 :سورىدى بىلەن ھۋرغىىلىق چۇشۇرۇ   كۋرۋاتتىن پۇتىىى
 بولغۋندۇ؟ قۋنچە سۋئەت -  
 ...بولىدۇ كە  كىيىن پىشىمدىن ئۋ  بىا يەنە...ئۇ  بولدى  ئۇ  -  
 ئەتسرۋ. قۋرىردى سرۋئەتكە دەرھرۋلال ئەندىككەنردەك ۋارىرس...نىمە؟ -  
 چرۋققىچە مۇشرۇ ئەجە  تروۋا  -...ئىردى بولغۋن 3 راسال ئېيتقۋندەك مۇرادى 

 ...ئۋچمۋپتۇ ھېچ قورسۇقۇممۇ يېتىپتىمىىۋ؟
 قورسرۇقۇڭ قۋنرداقمۇ يۋتسرۋڭ ئرويال  پەرىشتىىى خىيۋلىڭدىكى ئۋۋۇ -   
 ...بولىدىغۇ بولسىال قىز ئۋشۇ سۋڭۋ ئۋغىىە؟ ئۋچىدۇ
 كرۆ  ھەم ئويلىىىرۋاتىمەن مەنمۇ   غىىۋقىلمى مۋزا  ئۋدەمىى. بولدى -   

 ئۋسررمۋندىكى نىمۋنرردا  مەن ئەۋشدى؟ كىمىىررڭ زادى؟ كىرر  مەن. ئويالنرردى 
 مىىىرڭ يۋشرۋيمەن؟ ئىچىردە خىيۋلپەرەسرلى  چىشلە   نۋن شورپىسىغۋ غۋزنىڭ

 كىر  چىكىشرى جۋپرۋ ئۇنسىز ئۋنۋمىىڭ-ئۋتۋ ئۇچۇن؟ نىمە كىلىشى  مەكتەپكە بۇ
 بۇلرۇ  مۇشرۇندا  مەن دە  چۇشرىى شرىاىن ئۋشۇ   دە قىزنى ئۋشۇ ئۇچۇن؟
 قېىرى ئرۋرزۇلىاى ؟ گرۇزە  مىىىڭ قېىى نەتىجەم؟ مىىىڭ قېىى بوشمدۇ؟ كەتسەم
 نىررمە. قېلىررۋاتىمەن ئوخشررىمۋيال ئررۆزەمەە راسررتىىال مەن...كەلەۇسررۇم؟ مىىىررڭ
 ئۇچرۇن نىمە تەلپۇنىمەن؟ شۇنچە نەرسىەە قىلمىغۋن نىسى، مۋڭۋ خۇدا ئۇچۇن
 جررۋۋا  سررۇئۋلىغۋ مۇرادىلىىررڭ ۋارس...تررۇتىمەن؟ يررو  سررىات ۇمرردىنيۇل ئررۆز

 ئۋسرتۋ كرۋرۋاتتىن قويرۇ  سرۇئۋلالرنى ترۋشي بىرا ئۆزى ئۆزىەە ئورنىغۋ  بىاىش
 .چۇشتى
 ۋاقىتىڭ يىتىدىغۋن تۇنۇ  ئۆزۇڭىى سىىىڭمۇ... شۇكاى خۇداغۋ ئۇھ -  

 تكىلررىكە قررۋرا  دە  گۇنررۋھ بولغررۇنىڭىى ئۋشررىق قىزغررۋ ئررۇ ھە  كىلىرردىكەن
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 كۇيرۇك ئېسرىلىۋالدىڭ  بەك ئىشقۋ ئۋشمۋيدىغۋن ئەمەلەە  شۇ لېكىن. بولمۋيدۇ
 نرۋماات  مەيلرى برۋلىغۇ  ئۇغرۇ  سەنمۇ بولدى  .كەتتىڭ تۋرتى، بەك ئۋزابىىى
 قىزغرۋ ئرۇ كۆڭلرۇڭىى شرۇڭۋ. تۇققرۋن دە  بۋش ئۇغۇ  ئۋپۋڭ سىىىمۇ بو  گۋداي
 بىررا سررەندەك تەقرردىادىمۇ قۇشررۇلمىغۋن ئررۇ. بررۋ  ئىپررۋدىلە  ئۋشرركۋرا ئۇچررۇ 

 ...قۋلسرۇن بىلىر، قەدىالەيردىغۋنلىقىىى سرۇيىدىغۋنلىقىىى  ئۆزىىى يىەىتىىڭ
. قۋلمۋيردۇ پەرقىرڭ قىلچە ئىشەكتىن ھۇرۇن يېتىۋەرسەڭ بۇندا  ئۋدا   قوپە

 تروقال  قورسرۋقىى ئۋيالنغرۋ   بۋزار كەتكەندۇ  تۋرتىشى، ئېچى، قورسۇقۇڭمۇ
 ...كىلىمىز مۇڭدۇشۇ 

 .قۋلمۋپتۇ كىيىمى  پۋكىزە كەيەۇدەك ىڭمىى -  
 كىريىملەرگە يۋتقرۋن چېچىلىر، ئەتااپىردا چۋمىردىىى ۋارىسىىڭ مۇرادى   
 بىراەر ئىچىردە كىچەكلىراى-كىريى  دوستىىىڭ سۋددا ئۋددى بۇ. قويدى قۋرا 

 . كۇرۇنمەيتتى كىچەكمۇ-كىيى  مۋركىلىق ئۋشھىدە
 سرررۋقال  دە  كىنبىاەمررردى يۇيرررۇ  قىزنرررى دىلىرررۋز كىيىملىاىڭىرررى -  

 كىيىملىاىمىىمرۇ مىىىرڭ كەلەەنردە ۋاقترى قرۋشر  كىلىر، ئۇكۇنلەرمۇ قويغۋنمۋ؟
 -ترۇرغىن  كىيىر، يۋقتۇرغرۋنىى ئرۆزەڭ كىريى   مۋنرۋ ھە  بىاەرسەن يۇدۇرۇ 
 . قويدى ئۋلدىغۋ ۋارسىىىڭ ئېلى، كىيىمىى قۇر 5-4 چۋمۋدانىدىن مۇرادى 
 ئۋغىىىسرررىىىڭ ارىرررسۋ. چىقترررى سرررىاتقۋ مۇرادىررر  بىرررلەن ۋارىرررس   

 نەرسررىىى بىررا قىممەتلىرر  بولررۇ   قۋلغررۋن يىررىىكلە  خررېلىال سررۆزلىاىدىن
 ۋاقتىرردا  تۋمرۋ  ئۋرىلىقىرردا  يرو . كرۆرۇنەتتى جۇشررقۇن خېلرى تېپىۋالغۋنردەك

 ئرۇنى. كۆرسرەتتى مەسرلىھەتلەرنى مرۇنچە بىا ۋارىسقۋ مۇرادى  ئۋرىلىقىدا پۋراڭ
 كررۆڭلىىى بولسررىمۇ ئررۋرقىلىق خەت بولمىسررۋ ھررېچ قويۇشررقۋ  تەلە  دىلىۋزغررۋ
 ئىكەنلىكىىرى  ھىسريۋت مرۇرەككە  مۇھەببەتىىڭ. ئۇندىدى بېقىشقۋ ئىپۋدىلە 
 قىزشرنىررڭ ئەخالقلىررق بۇلىرردىغۋنلىقىىى  ھىسرريۋت نررۋزۇك قىزشردىمررۇ گررۇزە 
... كۆرىردىغۋنلىقىىى يۋخشرى يەنىال يىەىتلەرنى كىلىشكەن تىاىشچۋن  سۋددا 
 ترۋشي بىرا پىااقىردا سرەنەم قىرزى شرۋھ غېاىپىىڭمرۇ يىرتى . سرۆزلىدى ۋارىسقۋ

 بىرا ئۋددى يەتكەنلىكىىى  ۋىسۋلىغۋ ئۋخىاى ئۆتكۇزۇ  بېشىدىن كەچمىشلەرنى
 بەخىتلىر  شرۇندا  بىرلەن ۋەزىراى دۆلەت خۋنىمردەك سرۋچىا خىزمەتچىىىڭمۇ
 چىقتى سۆزلە  توختىمۋي مىسۋلالرنى تۋشي بىا ئىشقىلى، ....يۋشىۋاتقۋنلىقىىى

 كرۆڭلىىى دىلىۋزغرۋ ۋارىسرىى ئرۋخىاى ھەم. بەردى ئىلھرۋم مەدەت  ۇنىڭغۋئ... 
 ...كۆندۇردى بىلدۇرۇشكە ئۇچۇ 
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 ئىپرۋدىلە  قۋنردا  ھىسيۋتىىى ئېچىش  ئېغىز قۋندا  دىلىۋزغۋ ۋارىس   
 ئۋرىلىقىرردا  دەرس قۋلغۋنرردا  يررۋلغۇز يۋتۋقتررۋ. قررۋتۇردى بررۋ  كررۆ  توغاسررىدا
 يرۋدش  رەت نەچچە-نەچچە سۆزلىاىىى دىغۋندەي دىلىۋزغۋ...گۇللۇكتە ھېلىقى
 دۇدۇقال   تۇرىۋاتقۋندەك ئۋلدىدا دىلىۋز خۇددى جەريۋنىدىمۇ يۋدش . چىقتى

 قررۋنچە ھەر. كەتتررى ئېلىشرر، قېتىمرردا ھەر قىزىاىرر،  ئرروتتەك كىكەچررلە  
 قۋتسررىمۇ سررۆزلەرنى مۇھەببەتلىرر  سررەمىمى  ھەرقررۋنچە يۋدلىسررىمۇ  پىششررىق
 ئىمتۋھۋنالرنىرڭ شرۇنچە ئرۇ. قىلردى ھىرس ئەمەسرتەك  مرۇكەممە يەنىال لېكىن

 تىلررى  خەنررزۇ ئىمتۋھۋنىغررۋ  مەكررتە  ئررۋلى. كەلررەەن ئۇتررۇ  ئۆتكەللىاىرردىن
 ئرررۋرا مەكرررتەپلەر ئرررۋلى نۇرغرررۇن ئىمتۋھۋنلىاىغرررۋ  دەرىرررجە تىلرررى ئىىەىلىرررز

 ترروم-ترروم نۇرغررۇن قۋتىۋشررقۋن  مۇسررۋبىقىلىاىەە سررىىۋ  زىھىررن ئۆتكررۇزۇلەەن
 سۇئۋلالرغۋ مۇرەككە  چىەىش  نۇرغۇن چىققۋن  يۋدش  ردەكقۋرىال كىتۋپالرنى

 دوكتررررۇر  نۇرغررررۇن. بەرگەن جررررۋۋا  بىررررلەن تەدبىالىرررر  شررررۇنچىلى 
 لررېكىن.  ئولتۇرغررۋن بىررلەن سررۋلمۋقلىق شررۇنچىلى  ئۋلدىرردا پىااپىسررورشرنىڭ

   تەمتىررراە  شرررۇنچە ئۋلدىررردا سرررىىۋ  كىچىررر  مۇشرررۇنچىلى  ئەمررردىلىكتە
 قۇدرەتلى  شۇنچىلى  دىەەن مۇھەببەت... گە ؟ ەنىم كىتىشى جىددىلىشى،
 بۇ ئەجە  ۋارىس بۋقمىغۋن تەمتىاە  ئۋلدىدا ئۋدەم ھېچقۋندا  ھە؟ نەرسىمىدۇ

 بۋرىردۇ كىتىر، كۋلۋالىشرى، ترۇرۇ  قىلمرۋي ئىزھرۋر كرۆڭلىىى كۆرمەي  قىزنى
 ...دىسە؟
 رەت نەچرررچە ئويلۇنرررۇ   رەت نەچرررچە مەشرررىق  رەت نەچرررچە ۋارس  

 .يۋندى نىيتىدىن قىلىش ئىزھۋر مۇھەببەت تۇرانە يۇز   كىيىن نئىككىلىىىشتى
 بولغرۋن قىرز بىا بۋشقۋ بولمۋي دىلىۋز بەلكى  قىز كۆرگەن يۋخشى مەن-  
 پرروچى ئەكاەمرردەك لررېكىن بررولغىيتتى   كۆرۇشرركەن بىۋاسررتە  بەلكىرر  بولسررۋ

 ا قۋنرد سرۆزلىاىمەە ئۋتسرۋم شرىلتىڭ بىۋاستە قىزغۋ بەرمىەەن سۆز يىەىتلەرگە
 مرۋزا  مىىى كۇلۇ   قۋقۋقال  ئۋرىسىدا يىەىتلەر-قىز مۇنچە بىا ؟ بىاەر جۋۋا 
 يرۋتىقىڭىزدا بولمىسرۋ يرۋكى  قۋراڭ ئەپتىڭىزگە قىالرمەن؟ قۋندا  كەتسە قىلى،
 تىلرال  دە  ئەبرلە  مۋز  يۇقۋ  بەرسە  جۋۋاپالرنى دىەەندەك يوقمۇ؟ ئەيىەك
 يرۋزاي  ئۋرقىلىقال خەت يۋخشىسى ەڭئ بولدىال...ئەمەسمۇ؟ شۇ ئۆلەۇنۇم كەتسە
 تۋشررررلىۋىتەمدۇ؟ يىاتىرررر،-يىاتىرررر، خەتىررررى بولمىغۋنرررردىكىن يېىىرررردا مەن

 لررېكىن...ئىشررى ئۆزىىىررڭ...تىلالمرردۇ؟ بولۇشررىغىچە مىىررى كۆيدۇرىۋىتەمرردۇ؟
 بىلىر، كۆرىدىغۋنلىقىىى يۋخشى غۋيىۋانە ئۆزىىى يىەىتىىڭ سەمىمى بىا مەندەك
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 شيىق قىلىشىى شۇندا  كىيىن خىيۋلالردىن ھۋزا بىا ۋارىس -...بولدى قۋلسىال
 .تۋپتى
 ئىچىرردە كررۇلكىلەر شرو  بىىۋسررىدىن  يۋتررۋ  بىرلەن دوسررتى بىررا دىلىرۋز 
 خۇشخۇي شۇنچىلى  ئۇمۋ   شۇنچىلى  ئۋۋالقىدەكال يەنىال ئۇ. كەلدى چىقى،
 مەكرررتە  ئوترررۇرا ئرررۇنى چېچرررى ئۆرىۋالغرررۋن قىلىررر، ترررۋ  ئىككرررى. ئىررردى

 قولىرردا بىررا ئررۇ. تررۇراتتى كۆرسررۇتۇ  سررەبى ۇندا شرر ئۇقۇغۇچىلىاىرردەكال
 مەكتە   قولتۇقال  دوستىىى قولىدا بىا يەنە كۆتۇرۇ   چۋمۋدانىى كىچىككىىە
 بىرلەن مۇرادىر  ئورۇنردۇقتۋ گۇللرۇكتىكى. مۋڭردى قرۋرا  تەرەپركە دەرۋازىسى

 قىسرتۇرۇلغۋن خەت قولىدىكى ئۇ. كەتتى جىددىلىشى، ۋارس ئولتۇرغۋن بىاگە
 كىلىۋاتقرۋن يېقىرىال  بۋرغۋنسىاى ئۇ تۋ  شۇ. مۇجۇقلىدى بىلەن كۇ  كىتۋپىى
.  قويردى سرىال  ئۋسرتۋ يۇرۇگرۇنى سرۇقۇۋاتقۋن بىلەن شىددەت قۋرا  دىلىۋزغۋ

 ئېغىرز دە  نىرمە بۋرمۋسرلىق -بېراىش ئۋلردىغۋ قىز كۋللسىدا ئۇنىڭ دەمدە شۇ
 ئرۇ. اتۋتتىبۇلىۋ كۇرە  توغاىسىدا بىاىش قۋندا  كىتۋپىى قولىدىكى ئېچىش 
 شررۇنچىلى  بۋقمىغررۋچقىمۇ سررۇنۇ  مەكتررۇبى سررۆيەۇ قىزغررۋ بىرراەر ھۋيۋتىرردا

 يۋتۋققرۋ يېىىر، دەرھرۋ  نىيتىردىن ھەتترۋ. تىتاىدى شۇنچىلى  جىددىلەشتى 
 ئولتۇرىۋېلىشرررىىمۇ بولرررۇ  كرررۆرمىەەن دىلىرررۋزنى بولمىسرررۋ يرررۋكى كىتىشرررىى 
 ...ئويلىدى
 قرۇياۇقىڭىى للىبۇرۇنئرۋ بولسرۋم كەلمىرەەن بىراگە مەن ئرۋدا   قۇپە- 

 ئۋلۋاسرتى يەيردىغۋن ئرۋدەم ئرۇ.  سىىىڭ بۋش ئۇغۇ  نەرىڭ. تىكىۋىتەرسەنكەن
 ئۋلدىڭردا ئۇتەلمىسرەڭ ئۆتكەلردىن مۇشرۇنچىلى ...پەرىشتە گۇزە  بىا ئەمەس
 تۇرۇشرىى يرۋكى مېڭىشرىى مۇرادىر  -...بۇلە... جۇمۇ بۋر ئىشالر نى-نى يەنە

 ...ئىتتىادى بىلەن كۇ  تەرەپكە ىلىۋاتقۋنك دىلىۋز ۋارسىىى قۋلغۋن بىلەلمەي
 يىەىترتىن نرۋتۇنۇ  كەلرەەن سرەنتۇرۇلۇ  تۇيۇقسىزش ئۋلدىغۋ قىز ئىككى
 بىلرمەي قىلىشرىى نىرمە ئۋلدىردا كرۆز ئرۇشر. قۋلردى تۇرۇپال ئورنىدا ئەندىكى،
 .قۋراشتى بىلەن ھەياانلىق بىاىەە-بىا   كۆرۇ  ۋارسىىى كەتكەن تۋتىاى،
 ....مەن.... ن...مە دىلىۋز  -

. قۋلردى بىلمەيرال قرۋلغىىىىى كىلى، قۋندا  ئۋلدىغۋ دىلىۋز ئۆزىىىڭ ۋارس
 پررۋكىزە بررۇرۇتلىاىىى-سررۋقۋ  تۋرىىىرر، -يۋسررىىى، شررۇندا  بۇگررۇن گەرچە

 سرۋشپەتلى  خېلىال كىيى،  قۋتۇرۇ  كۋستومىىى سېتىۋالغۋن يېڭى قىادۇرۇ  
 شرۇنچىلى  ترۇۋەن  چىلى شرۇن يەنىال ئۆزىىى لېكىن بولسىمۇ  قۋلغۋن بولۇ 
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 . كەلمەيتتى  گەپكە ھېچ كىكەچلە  تىلى. قىلدى ھىس بىچۋرە
 . سورىدى ئىاەنسىزش دىلىۋز -بۋرمىتتى؟ ئىشىڭىز بىاەر بىزدە نىمە؟ - 
 ...كىتۋ  بۇ يۋ  ...مىىىڭ مىىىڭ .... مەن مەن - 
 ئۋدەمردەك كىركە  ئرۇزمەي  كىترۋپتىن قۇلىدىكى كۆزىىى ئۋلدىدا دىلىۋز  

 بىررلەن كرۆزلىاى سررىىچى يىەىرتكە كەترركەن قىزىاىر، شررەلپەردەك دۇدۇقرال  
 كۆرگەنردەك يەرلەردە بىرا يىەىتىرى برۇ برۇ؟ چىاايغرۇ تۇنۇ  ئەجە  .قۋرىدى

 نىرررمە قرررۋيەردە  دەمۋللىقترررۋ لرررېكىن ئويلىررردىيۇ دىەەنلەرنرررى...قىلىمەنغرررۇ؟
 دوسرتى ىرڭدىلىۋزن ئۋرىدا شۇ. ئەسلىيەلمىدى ئىىىق كۆرگەنلىكىىى پۋئۋلىيەتتە

 :سەزگەندەك نەرسىىى بىا
 ئرۇشردىن دىەىرىىچە -كۆرۇشرەيلى  ئەتە تۇراي  مۋڭغۋ  مەن دىلىۋز -  
 ...بۋستى سۇكۇت بىادەملى  ئۋرىىى. مۋڭدى ئۋياىلى،
 . قۋلدى  قۋرا  سىزگە مەن قېىى  -  
 ئۇسرتىدىكىدەكال گۇلخرۋن كۆيىۋتقرۋن گۇرۇلردە  ئۆزىىى تۋ  شۇ ۋارس  
 پۇتررۇن تۋشرراليدىغۋندەك قىلىرر، كررۇ  ھررۋزىاش ئررۇنى ئرروت بىررا. قىلرردى ھىررس
 دۇ  تۋلالشرقۋ ئېغىرا ئۋلدىردىكى مۋمرۋت-ھۋيرۋت ئۇ. كىتىۋاتۋتتى قىزى، جىسمى
 -كرۇ  برۋرلىق ئرۋخىاى ئرۇ. قېلىۋاتۋتتى ئىچىدە دىلىغوللۇ  ئۋدەمدەك كەلەەن

 دىلىۋزنىرڭ كۆترۇرۇ  بېشرىىى ئۋستۋ غەياەتتە زور نۋھۋيىتى يىغى،  قۇدرىتىىى
 كرۆزلەر  جرۋدۇ سرىھالى  كرۆزلەر  ئرۋتە ! ئرۋھ. تىكىلردى كۆزلىاىەە ئوتلۇ 
 ئۇلىغررۋن تۋڭغررۋ ئۇيقۇسررىز كىچىلەرنررى ئررۇزۇن-ئررۇزۇن قىلغررۋن  مەپتررۇن ئررۇنى

 بىراەلمەي بەرداشرلىق سرىھاىەە كۆزلەرنىرڭ بۇ دەرھۋلال تىلىكدىيۇ ئۇ كۆزلەر 
 . قۋرىۋالدى كىتۋپقۋ  يەنىال

 بىررا بىررلەن سررىز فۋكولتىتىرردىن  مىرريەخى ۋارىررس  ئىسررىمى  مىىىررڭ-   
 ...قۋرارلىق
 شۇنداقمۇ؟ -   
 جىررددى توغاىسررىدا بىرراىش قۋنرردا  كىتررۋپىى قولىرردىكى ۋارىررس -   

 ئېغىررز بىرراە ھررۋزىاغىچە كېرراەك؟ بىاىشررى دە  نىررمە. كەلرردى دۇ  كىازىسرركە
 مىىرى سرۋراڭ  قىرز بۇ سۇنىدۇ؟ دە  نىمە كىتۋپىى قىزغۋ بۋقمىغۋن پۋراڭلىشى،

 سۋلسرۋ دە ... تېڭىرۋا  چىكەڭەە كىتۋۋىڭىى ئەرزىمەس قۋلدىڭ  كۆرۇ  نىمە
 دەرھرۋلال ئرۆزىىى كىريىن دىلىغروللىقتىن ھرۋزا بىرا ئۇ...كۇن؟ نىمە بۇ ئۇنىڭغۋ

 . ئوڭشىۋالدى
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 تۇنۇشرلۇ  بەك مۋڭرۋ سرىز لرېكىن دەيرمەن  تۇنۇمۋيسرىزغۇ مىىى سىز -  
 سرىزنىڭ -قىرزاردى  دەۋىللى يەنە ئۇڭۋيسىزلىىى، دىدىيۇ گەپىى شۇ ئۇ -...

. ئررۇچاىتىمەن كررۆ  ژورنىلىرردا ئەدىبررى مەكررتە  ئەسررەرلىاىڭىزنى نۇرغررۇن
 ھىاىسرررمەن بەك ئۇقۇشرررقۋ كىترررۋ  ئۇقۇغرررۇچىلىاى فۋكولتىتىىىرررڭ ئەدىبىيررۋت

. يۋخشرىكەن بەك. چىقرتى  ئۇقرۇ  رەت نەچرچە بىرا مەن كىترۋپىى بۇ. كىلىدۇ
 قەلرربىكە لەۋدىررن ىقولىرردىك ئررۇ -...دە  بۋقۋمرردىكىن ئۇقررۇ  سررىزنى شررۇڭۋ
 . ئۇزاتتى دىلىۋزغۋ بىلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە  كىتۋپىى دىەەن
 ئۋۋازىرردىن  تىتاەڭەررۇ كۆزلىاىرردىن  تۇرغرۋن يېىىرر، يىەىتىىررڭ دىلىرۋز  

 تۇۋەن يۇزى ئەجە . بولدى سەزگەندەك نەرسىىى بىا قىزىاىشىدىن شەپەقتەك
 تەسررەۋۋۇرىدەك ىىىڭۋارسرر ھەرگىزمررۇ ئررۇ. ئويلىرردى دىەەنلەرنررى... بۋلىكىىررۋ
 ھۋلردا ئىاەنسىز قىلمىدى  گەپلەرنىمۇ زەردىلى  كەتمىدى  كۋيىپمۇ قىلمىدى 

 شررۇنچىلى  رايىررش  شررۇنچىلى  ئررۇ. كەتمىرردى يولىغىمررۇ ئررۆز سۆزسررىز گە 
 مۇقۋۋىسرىدىكى كىترۋ  خرۇددى كىترۋپىى قولىدىن ۋارىسىىڭ بىلەن سىپۋيىلىق

-بىلىررىەر بۋرمررۋقالر ئۋلرردى   ئررۋۋايال ئۋلغۋنرردەك ئەتىاگررۇلىى قىزىرر  تررۋ  بىررا
 پۇترۇن بۋرمۋقلىاىردىن ۋارىسرىىڭ ئروت بىرا تۋ  شۇ. كەتتى تىەى، بىلىىمەس
 تۇيغۇلىاىغرۋ يىەىتلىر  ئۋجۋيىر، ئرۇنى تۇتۇشرۇ   قىلىر، گۇپپىردە بەدىىىەە

 ...چۆمدۇرىۋەتتى
 كىترۋۋىڭىزنى لرېكىن. بۋقرۋي كرۆرۇ  مەن بوپسرىز  ئرۋۋارە رەخمەت -   
 ...بىاىمەن ۇ قۋيتۇر سىزگە چۇقۇم

 تەپسرىلى لرېكىن. بولىردۇ بەرمىسرىڭىزمۇ قۋيتۇرۇ  بولدى  بولدى  -   
 ...بەتلىاىەىچە بىا ھەر چىقىڭ  ئۇقۇ 

 مەكرررتە  دادام مۋڭرررۋي  مەن بولررردى چىقىرررمەن  ئۇقرررۇ  چۇقرررۇم-   
 ...قۋيتمۋقچىدى  ئۆيەە مەن. تۇرىۋاتىدۇ سۋقال  مىىى ئۋلدىدا دەرۋازىسى
 سرەمىمى  شرۇنچىلى  تۇنۇشرالردەك كونۋ خۇددى بىلەن ۋارس دىلىۋز   

 ۋارسررىىىڭ ئەمەس كىتررۋپىى ئررۇ. خوشالشررتى بىررلەن تەبەسسررۇم خۇشررچىااي
 يۋشرىىڭ بىرا. مۋڭردى ئېلىر، قەسرىاىىى قەلر، يۋنغۋن بۇلۇ  ئوت يۇرىكىىى 
 ئېلىر، ئرۋزابىىى كۇيرۇك يۇشرۇرۇن ھەسراىتىىى  مرۇڭ زارىىرى -ئرۋھ دەرتلى 
 ئررۇ...مۋڭرردى ئېلىرر، نۋخشىسررىىى مىسرركىن مۇڭلررۇ   مۇھەببەتلىرر . مۋڭرردى
 ئررۆيىەە لررېكىن. چىقتررى مۋشررىىىغۋ كۆرۇشررۇ  قۇچۋقلىشررى، بىررلەن دادىسررى

 دەپررال يررۋ  ھە  سررۇئۋللىاىغۋ دادىسررىىىڭ. ئولتررۇردى جىمجىررتال كەلەۇچىلىرر 
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. قويررۋتتى سررىال  پررۋت-پررۋت كىتررۋپىى قولىرردىكى ئررۇ. كەلرردى بىاىرر، جررۋۋا 
. كەلترۇرەتتى  ئۋلردىغۋ كرۆز چىاايىىى داسۋد قۋمەتلى   كىلىشكەن  ۋارسىىىڭ

 لرېكىن. ئىزدەيتترى يەرلىاىردىن بىرا قەلبىىىڭ چىاايىىى تۇنۇ  يىەىتىىڭ بۇ
 يرۇرەك ۋاراقلىۋېتىر،  مەقسەتسىز كىتۋپىى ئىچىدە خىيۋلالر شۇ ئۇ. تۋپۋلمۋيتتى
 چروڭ-چروڭ كرۆزلىاى. قۋلردى كرۆرۇ  خەتىرى پرۋرچە بىرا قۋتالنغۋن شەكىلدە
 ...قىلدى جىغغىدە يەرلىاى بىا قۋنداقتۇر ىىڭيۇرىكى ئېچىلى، 
 كۇلۇمسررىاە  يېىىرردا شررۇپۇر -ھەيدەمرردى ؟ ئررۆيەىال ئررۇدۇ  نررۋزىا  -  

 . قىلدى ئىلتىمۋس دادىسىدىن دىلىۋزنىڭ ئولتۇرغۋن
 ئۋپىسرى قىزىممۇ شۇدەم  تۇرىۋاتىدۇ سۋقال  ئۆيدە ئۋپىسى شۇندا   -  
 خىيرۋ  ئۆرۇلرۇ  ئۋسرتۋ ئرۇ -ۇ؟سرېغىىغۋند تۋمرۋقىى قۋچرۋ بىرا ترۋتلىق ئەتكەن

 . قويدى قۋرا  قىزىغۋ بولغۋن غەر  دەريۋسىغۋ
 قرو  سرېلىىغۋن ئۇچرۇن كۋدىاشر دەرىجىلى  نۋزىا مەخسۇس مۋشىىۋ    
 بىرلەن چۋمۋدان كىچى  دىلىۋز. توختىدى داچىغۋكىلى، گۇللۇك بىا قەۋەتلى 
 بىرا ئرۇ. لردىكە كىاىر، ئۆيىەە يۋتۋ  قەۋەتتىكى ئىككىىچى كۆتۇرۇ  كىتۋپىى
 تىۋىشرىىى يرۇرەك سرۇقۇۋاتقۋن تىرز-تىز ئىچىدە  جىددىلى  ھەياانلىق  خى 

 ئۇسرتىدىكى ئۇسرتە  ئرۇنى ترۋ  شرۇ. ئېچىرۋەتتى كەڭ دەرىزىلەرنى تىڭشىغۋ 
 كۆزىىىمرۇ-يرۇز ئرۇ. قىزىقتۇرىۋاترۋتتى خەت ھېلىقى ئەمەس كىتۋ  يۋ  كىتۋ  

 . بۋشلىدى ئۇقۇشقۋ ئېچى، ئۋۋايال  خەتىى يۇمۋستىن
 
 ....دىلىۋز قەدىالى   
. ئىرردى يېزىلغررۋن سررەمىمى شررۇنچىلى  چىاايلىررق  شررۇنچىلى  خەت    
 تىاىشررچۋنلىقى ئەسررتۋھىدىللىقى  يىەىتىىررڭ بررۇ پۇچۇركىلىاىرردىىال خەتىىررڭ
 نەچرچە خېتىردىن مرۇھەببەت بۇنردا  قەدەر ھۋزىاغرۋ دىلىرۋز. ترۇراتتى چىقى،
 مەمەدان تۋشرلىغۋن  يىاتىر،-يىاتىر، ئونىى نەچچە ئۋلغۋن  تۋپشۇرۇ  ئونىى

 كۇلررۇ  سررۇغۇقال مەكتۇپلىاىغررۋ بىررمەنە يۋزغررۋن دە  ۋاھ ئررۋھ  يىەىتلەرنىررڭ
 ھېچقۋنردا  ئۋلغرۋن تۋپشرۇرۇ  ھرۋزىاغىچە ئرۇ خەت برۇ لرېكىن. ئىردى قويغۋن
 ئۇقۇشرررتىكى تۇرمۇشرررى  نرررۋماات يىەىتىىرررڭ خەترررتە. ئوخشرررىمۋيتتى خەتررركە

 يۋخشى دىلىۋزنى قوشۇلۇ  رمۋنلىاىغۋئۋ-ئۋرزۇ ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ قىيىىچىلىقلىاى 
 ئرۇ. ئىردى پۇترۇلەەن مۇڭلىاى ئۋزاپالنغۋن كۆيەەن  يۇشۇرۇن قۋلغۋن  كۆرۇ 
 قويۇشرىىڭ تەلە  بۇندا  ھەم قىلمىغۋن  تەلە  مۇھەببەتمۇ دىلىۋزدىن خەتتە
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 كەلمەيرردىغۋنلىقىىى مررۋس قەتئررى دىلىۋزغررۋ ئۆزنىررڭ ئىكەنلىكىىررى  بىمەنىلىرر 
 بېسرىمىى  روھرى ئۆزىردىكى پەقەت. ئىردى ئېيتقرۋن ىىقالئى بىلەن سەمىمىلى 

 يۋزغرررۋنلىقىىى خەتىرررى برررۇ ئۇچرررۇن بېسرررىقتۇرۇ  دەرتىرررى چۇشررركۇنلۇكىى 
 . ئىدى ئىپۋدىلىەەن  چىن شۇنچىلى 

 سررەمىمى. بۋسررتى مررۇڭ چىاايىىررى كۇلەررۇن. قۋلرردى ئويلۇنررۇ  دىلىررۋز  
 ئرۇ. قىالتترى كتەسىالەندۇرگەندە خېلىال ئۇنى خېتى قۋمىتى  سۋددا يىەىتىىڭ

 ئۇقرۇ  يۋخشرى پەقەت مەنردە ئىشرالر  بولمۋيدىغۋن مۇمكىن بۇ: ئۆزىەە ئۋستۋ
 بەرگەن ۋارىسرقۋ لرېكىن. قويردى پىچىراش  دە  -كېراەك  بولۇشى ئۋرزۇسىال
 ...چىقتى ئۇقۇ  قۋقمۋي كىاپى  كىچە بىا كىتۋپىى ئۇچۇنمۇ ۋەدىسى
 بىاىر، خەتىرى ۋە  كىتۋ ئۇ. ئىدى قۇتۇلغۋن يۇكتىن بىا ئېغىا ۋارىس  

 ۋەزىپىىرى ئېغىرا بىرا خرۇددى. قۋلردى يىىىكلە  شۇنچىلى  كىيىن بولغۋندىن
 قىلغۋنردەك  ھە  يىشرىپال تۇگرۇنىى بىرا چىەىرش ئورۇندىغۋندەك  ئۇڭۇشلۇ 
 يەنە لررېكىن. ئىرردى خوشررۋ ...ئىاىشرركەندەك ۋىسررۋلىغۋ مەڭەۇلررۇك دىلىۋزنىررڭ
 كۆڭلىڭىزنى كەچۇرۇڭ  ۋزنىڭدىلى گەرچە. ئەنسىاەيتتى جۋۋابىدىن دىلىۋزنىڭ

 كىلىرر، ئۇنىررڭ تۇرسررىمۇ  بىلىرر، دىيىشررىىى... بولرردۇم قويىرردىغۋن يەردە
 بىرلەن گەپرلەر زەھەرلىر  تىلغۇدەك يۇرەكىى تۇكۇرىشىدىن  بىانى شۋشققىدە

 ... ئەنسىاەيتتى ئۋزاپلىشىدىن ئۇنى
 چېلىىىر،  قوڭغرۇرىقى چۇشرۇ  دەرستىن ئەتىەەنلى  كۇنى دۇشەنبە  
 مۇرادىر  ۋارىسرمۇ. مۋڭردى قرۋرا  ئۋشخۋنىسرىغۋ مەكرتە  ھەممىسرى  سۋۋاقدا
 تۇۋىردە ئىشرى  چىقتىيرۇ  بىىۋسرىدىن فۋكولتىر  خېمىريە قۇچۋقلىشى، بىلەن
 دىلىۋز لېكىن. كەتتى چۇچۇ  كۆرۇ  دىلىۋزنى تۇرغۋن تۇتۇ  كىتۋپىى ھېلىقى

 يررۇز ئىررش ھررېچ ئۋرىرردا. ئىرردى جەزبىرردار شررۇنچىلى  سررۋلمۋ   شررۇنچلى 
 :سورىدى جىددىلىشى، ۋارس. قويدى كۇلۇ  قۋرا  ۋارىسقۋ ەەندەكبەرمى

 ئەندىكى، ئۆزى سۇئۋلدىن ئۆزىىىڭ ۋارىس -سۋقالۋاتۋمسىز؟ بىاسىەە -  
 . كەتتى
 ...بولمۋپتۇمۋ؟ سۋقالۋاتىمەن  سىزگە ھە  -  
 سۇقۇشرقۋ ئېغىرا-ئېغىرا يەنە يرۇرەك چۇشركەن رىتىمغرۋ مەزگىللى  بىا  
 چۆمررۇ  تەرگە چىلىررق يررۇزى ۋارسررىىىڭ ۋچقۇچىلىرر ئ يۇمررۇ  كررۆزنى. ئررۆتتى
. ئىردى بۋقمىغۋن ئويال  ئەسال كىلىشىىى ئىزدە  ئۆزىىى دىلىۋزنىڭ ئۇ. كەتتى
 تررۋ  شررۇ قىررز بررۇ قۋرايرردىغۋن بىررلەن ھەۋەس ئۇقۇغررۇچىلىاى مەكررتە  پۇتررۇن
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 چۋقمررۋ  كۋللسررىدا ئۇنىررڭ... قىلىۋاتررۋتتى گە  بىررلەن تەبەسسررۇم ۋارىسررقۋ
 دىلىرۋز كىرتەر؟ بولۇ  ئىشالر نىمە ئەمدى. ئەگىدى سۇئۋلالر نۇرغۇن تىزلىكىدە

 برۋرلىق ئۋلدىمردا  كرۆز خەتىى ئۋتۋرمۇ؟ يۇزۇمەە كىتۋپىى كەلەەندۇ؟ دە  نىمە
 ئرۋخىاىىى ئرۇ... مۋڭرۋرمۇ؟ تۋشرال  يىاتىر،-يىاتىر، ئۋرىسرىدا سۋۋاقداشلىاى 

 . قىاللمىدى جۇرئەت ئويالشقۋ
 مەنغۇ -بولدى  خىجى  ئۆزى دىنگىپى ئۆزىىىڭ ئۇ -بوپتۇ  يۋخشى -  
 . ئەرزىمەيمەن ئەسال سۋقلىشىڭىزغۋ سىزنىڭ
 ئىشەنمەيدىكەنسررىز  ئررۆزىڭىزگە ئەجە  سررىز دەيرردۇ؟ شررۇندا  كىرر  -  
 ...ئەرزىيسىز سۋقلىشىغۋ قىزشرنىڭ نى-نى سىزمۇ
 خىيرۋللىاى قورقۇنۇچلرۇ  بۋيرۋمقى ئۇنىڭ. تىىدى ئېغىا ۋارس -ئۇھ -  

 . كىتىۋاتۋتتى ۇ ئۇچ ئۋللىقۋيۋقالرغۋ
 پۋراڭالشسرۋ  ئۋياى  ئىدى  بۋر گىپى  ئۋزرا  دەيدىغۋن سىزگە ۋارس -  

 . بوپتىكەن
 قىسرى، كرۆزىىى مۇرادىلغرۋ ۋارىرس -...دە  جرۋن بولىردۇ  ئەلبەتتە-  
 ئرۆزىىى ترۋ  شرۇ ئرۇ. مۋڭردى قرۋرا  تەرەپركە گۇللرۇك بىرلەن دىلىرۋز قويۇ  
 بىراگە بىرلەن قىرز گرۇزە  بىا ۇندا مۇش. قىلىۋاتۋتتى ھىس بەخىتلى  تۇلىمۇ

  ئۋڭالۋاتقۋنلىقىرردىن گەپلەرنررى تررۋتلىق لەۋلىاىرردىن ئۇمررۋ  مېڭىۋاتقۋنلىقىرردىن 
. مۋڭرردى پۋراڭلىشررى، بەھررۇزۇر ئەركىررن  شررۇنچىلى  ئررۇشر. پەخىالىىىۋاتررۋتتى

 قررۋرا  ئىچىرردە تەئەججررۇ  ھەياانلىررق  ئۇشرغررۋ كررۆزلەر نۇرغررۇن ئەتااپتىكررى
 ۋاسركىتبو  مەيدانردا ئىچىردە كرۆزلەر نۇرغرۇن ئۋشۇ ئۇشر دەقىقىدە شۇ. قۋلدى

 قرررۋنخور تىكىلەىىىىررى  مىخرررتەك ئۇشرغررۋ  كۆزنىرررڭ جررۇ  بىرررا ئويىۋۋاتقررۋن
 چىشررلىاىىىڭ قۋرىرردا   تېخىمررۇ چىاايىىررڭ بررۇ ئەسررلىتىدىغۋن ئۋلۋاسررتىىى
 ...       قۋلدى سەزمەيال كەتكىىىىى كىاىشى،
 قرۋيتۇرۇ  ئرۆزىڭىزگە ئەمردى م بولردۇ ئۇقۇ  كىتۋۋىڭىز  مۋنۋ ۋارىس - 
 . سۇندى ۋارىسقۋ كىتۋپىى قولىدىكى دىلىۋز -بىاەي 
 بىررا ئررۋددىال بررۇ قىلغررۋن  سرروۋغۋ سررىزگە بررۇنى مەن يررۋ   يررۋ   - 

 قۋيتۇرۇشرىى قرولىىى سرۇنغۋن دىلىۋزنىرڭ دىردىيۇ  شرۇندا  ۋارس -كىتۋپقۇ 
 كىترۋپىى ەندەكئىزدىە نەرسىىى بىا. ئۋلدى قولىغۋ ئۋستۋ كىتۋپىى كۆرمەي شيق

 . چىقتى ۋاراقال  بىا شۋررىدە
 نەزىاىىرى دىلىرۋز -قرۋيتۇرمۇدۇم  ئرۇنى قۋلدى  مەندە نەرسە مۇھى  -  
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 مەنسرۇ  مۋڭرۋ ئۇ -.ئۋغدۇردى گۇللەرگە ئېچىلغۋن ھۆپپىدە ئۋلدىدىكى دەرھۋ 
 نەرسىدۇ؟
 ...خۋلىسىڭىزش سىز -كەتتى  دۇدۇقال  ۋارس-...ھە ھە  -  
 شررىاىن جۋيرردا بۇكونررۋ ۋارىررس. بۋسررتى جىمجىتلىررق پەس بىررا ئررۋرىىى  
. پۋراڭلىشررىۋاتۋتتى بىررلەن دىلىررۋز ئىچىرردە رىئررۋللىق بەلكررى ئەمەس  خىيۋلرردا
 ئرۆز ئۇچاىشىشرىىىڭ بىرا بۇنردا  ئۇ دىسە؟ بولىدۇ قىزىق ئىشىلىاى دۇنيۋنىڭ
 ئۇنىرڭ. ئىردى بۋقمىغرۋن ئرويال  ھەقىرقەتەن بىاىردىغۋنلىقىىى يرۇز تۇرمۇشىدا
 برۋيىقى دىلىۋزنىرڭ. ئوخشرىمۋيۋاتۋتتى قەتئرى تەسرەۋۋرىدىكىەە لىيرو تۇرمۇ 

 چۇمررۇ  تۇيغۇسررىغۋ ئىاىشررىش نەرسررىەە قىممەتلىرر  بىررا ۋارس سررۆزلىاىدىن
.... قۇشرۇلدى  تەلىرۋىڭىزگە خۋلىمىردى   ئۋزاپالشىى بۇندا  سىزنى. ئۇلەۇردى
 . پىچىاشيتتى ئۋستۋ ئېڭىدا ئۇنىڭ ئۋۋاز يېقىملىق دىەەن
 تۇنۇشررتەك شررۇندا  مۋڭررۋ چىاايىڭىررز سررىزنىڭ كررۇنى سررىقۋي ۋارس -  
 سرۇئۋ  دىلىرۋز -كۆرۇشركەنمۇ؟ برۇرۇن بىرز ئەسرلىيەلمىدى   لرېكىن. بىلىىدى
 . تىكىلدى كۆزلىاىەە ۋارسىىىڭ بىلەن نەزىاى
 سرىز لرېكىن كۆرۇشكەن  يەردە مۇشۇ -قويدى  كۇلۇ  ۋااس -ھە  -  
 ئرۋرتۇ  يىلدىن يېاى  زنىسى يەردە مۇشۇ كۆرگەن  سىزنى مەن ئەمەس  مىىى

 تويمرۋي چىاايىڭىزغرۋ تۇرغرۋن يېغىر، تەبەسسرۇم گرۇزەللىكىڭىزگە  سۋقلىغۋن 
 بەختىمىرى ئىزلىاىڭىرزدىن قەدەم پىچىالىغرۋن  سرىزگە دەرتلىاىمىرى قۋرىغۋن 
 ....ھىدلىغۋن
 كىتررۋ  گۇللررۇكتىكى چىاايىىررڭ تۇنررۇ  بررۇ. قۋلرردى تررۇرۇپال دىلىررۋز  

 ئۆتكەنردەك پرۋ -غى  ئۋلدىدىن كۆز سىمۋسى ۋاتقۋنقۋرى يىااقتىن كۆرىۋاتقۋن 
 زۇرۇرلىكىىرى نۋھرۋيىتى ئېيتىشرىىىڭ سرۆزلەنى قەلبىردىكى ترۋ  شۇ ئۇ. بولدى
 . قىلدى ھىس
 رەڭەرررۋرەڭ گۇللرررۇكتىكى دىلىرررۋز -قرررۋراڭ  گرررۇللەرگە ئرررۋۋۇ ۋارس  - 

 ئۇچررۇن ئېچىلرردۇرۇ  گررۇللەنى مۇشررۇ بررۋغۋەن -كۆرسررەتتى  ئەتىاگررۇللەرنى
 ھە؟ چىكىدۇ ىاجەۋ قۋنچىلى 

 ئىكەنلىكىىررررررى دىمەكچررررررى نىررررررمە دىلىۋزنىررررررڭ ۋارس-نىررررررمە؟ - 
 . ئۋغدۇردى گۇللەرگە كۆزلىاىىى ئويچۋن چۇشەنمىەەندەك 

 بررۇنى مەن تەبىئررى  قېلىشررى يررۋقتۇرۇ  قىزنررى بىررا يىەىتىىررڭ بىررا -  
 -. قىلردى داۋام سرۆزىىى بىرلەن سىپۋيىلىق شۇنچىلى  دىلىۋز -چۇشۇنىمەن 
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 پەرزەنتىلىرراى دىھقررۋن...سررەمىمى شررۇندا  تەسررىالەندى   بەك خېتىڭىررزدىن
 تۋرتىر،  تۇرمۇشرىڭىزدىن جۋپۋلىق يېزىدىكى يە؟ بوشمدىكىن سەمىمى شۇندا 
 ئررۋرزۇ ئۋنىڭىزنىررڭ-ئۋتررۋ قىيىىچىلىقلىاىڭىزنررى  ئىقتىسررۋد داۋامىرردىكى ئۇقررۇ 

 بىرا مەن. دەپسرىز ئۇچرۇقال يۇشۇرمۋي ھېچ ھەممىسىىى ئىشقىلى، ئۋرمۋنلىاىىى
 سررىزنى. ئۇقۇغررۇچى ئوخشۋشررال سررىزگە پەقەت مەن ئەمەس  قىزمررۇ ۋشھىرردەئ

 يررو   مەنرردە خررۋراكتىا ئۇرۇدىغررۋن يەرگە كررۆڭلىڭىزنى ئۋلمۋيرردىغۋن  نەزەرگە
 لرېكىن. مۇشرۇندا  ئەزەلردىن مەن بىلمەيرمەن تەربىيەسرىدىىمۇ ئۋنۋمىىڭ-ئۋتۋ
 ئۇقۇترۇ  مەكرتەپكە برۇ سرىزنى ئرۋنىڭىز-ئۋترۋ قىلىپسىز  ھىس ئۆزىڭىزمۇ سىز

 ئۇمررۇتلەرنى زور شررۇنچىلى  سررىزدىن تررۋرتىپتۇ  جۋپررۋشرنى نۇرغررۇن ئۇچررۇن
 ئۇقرۇ  يۋخشرى شرۇند  ئىزچىر  سىز ئۋڭلىدى   بۋشقىالردىن مەن....كۇتۇپتۇ

. قويىردىكەن قرو  ھەمرمە قۋبىلىيىتىڭىزگە   تىاىشچۋنلىقىڭىزغۋ كەپتىكەنسىز 
 ھىسريۋت  بەلكى . بوپتۇ چىكىىىش سىزدە بۇيۋن بىامەزگىلدىن يېقىىقى لېكىن

 ئرويال . مۇمكىن بولۇشى مۇشۇندا  ئۋدەم ھەممە ئۋلدىدا سىىۋقلىاى مۇھەببەت
 بررۇ سررىز كېاەكمررۇ؟ كىتىشررىڭىز بۇلررۇ  مۇشررۇندا  ئۇچررۇن مەن بررۋقتىڭىزمۇ 

 سۆزىىى دىلىۋز -قۋلمىغۋنسىز؟ ئۇنتۇ  كەلەەنلىكىڭىزنى ئۇچۇن نىمە مەكتەپكە
 ئەتىاگررۇللەرگە ئۋلدىرردىكى كررۆزلىاىىى ۋارس. قۋرىرردى ۋارىسررقۋ توختۇتررۇ 
 گرررۇ  بىرررلەن برررۋغۋەن دەم شرررۇ ئرررۇ. ئولترررۇراتتى جىمجىررر  تىككىرررىىچە

 دەيرمەن  شرۇڭۋ -.قىالتتى قىلىۋاتقۋندەك مۇشھىزە بۋغلىىىشىى ئوتتۇرىسىدىكى
 بىايىللىق پەقەت كەتتى  ئۇتۇ  يى  4. كېاەك ئۇقۇشىڭىز يۋخشى چۇقۇم سىز

 تۇترۇڭ  چىرڭ مىىرۇتالرنى مۇشرۇ:  تەكلىۋى  ىمىسەم مىىىڭ. قۋلدى ۋاقتىمىزش
 تۇنۇشررتىن ئررۆزىىى تىاىشررچۋنلىقتىن  ھەممىسررى ئۋرمۋنالرنىررڭ-ئررۋرزۇ گررۇزە 
 قررۋيتۇرۇڭ  جررۋۋا  بىررلەن نەتىجىلىاىڭىررز يۋخشررى ئۋنىڭىزغررۋ-ئۋتررۋ. كىلىرردۇ
 ...ئىتىڭ بەخش كۇلكىسى خوشۋللىق چىاايىغۋ ھۋرغىن ئۇشرنىڭ
 لررېكىن-بەردى  جررۋۋا  ئررۋۋازدا و برر ۋارس -ئۇرۇنلررۇ   گىپىڭىررز-  
 ...قەلبى  مىىىڭ
 قۇبرۇ  تەلىپىڭىزنى سىزنىڭ مەن چۇنكى... جۋراھەتلىىىدۇ قەلبىڭىز -  

 كرۆرگەنلىكى   تۇۋەن سىزنى مىىىڭ بۇ چۇشەنمەيسىز  مىىى سىز. قىاللمۋيمەن
 پەقەت مەكرتەپكە برۇ مەن ئەمەس  كۆرگەنلىكى  نۋماات كۆرگەنلىكى   يېزىلىق
 كۇڭۇلىىڭ. كىاگەن ئۇچۇن ئىاىشىش بىلىمەە مۇكەممە  ئەڭ ۇچۇن ئ ئۇقۇ 

 سۋۋاقداشررالرنى بررۋرلىق مەن. كېرراەك بىاىشررى  بەرداشررلىق ئۋلدىرردا سررىىۋقلىاى
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 تىاىشرچۋن  سىزدەك. ئۇمۇتتە دىەەن ئويلىسىكەن مۇشۇندا  ھۋيۋتىدا مەكتە 
 ئۇگۇنررۇ  كەسررى، . بولىرردۇ ئۆتسررەم بۇلررۇ  دوس بىررلەن يىەىرر  سررەمىمى

 برۇ ئەمەس  مرۇھەببەت ھەرگىزمرۇ برۇ لرېكىن. بولىردۇ ھەمكۋرششسۋم ەتتەجەھ
 ...دوسلۇ  دىەەن بۇ ھىسداشلىق  بولغۋن سىزگە دىەەن
 جۋۋاپقرۋ مۇشرۇندا  ئرۇ. ئۋيالندى كۇپۇككە خىيۋللىاى تۋتلىق ۋارىسىىڭ  

 قررۋتتىق يەنىررال سررۆزلىاىدىن دىلىۋزنىررڭ لررېكىن بىلسررىمۇ  ئىاىشررىدىغۋنلىقىىى
 ترررۇنجى ھۋيۋتىررردىكى ئرررۇ دە   ئۆلەەنمرررۇ يۋمرررۋنمۇ كرررۆيەەن .ئۋزاپالنررردى
 يەنىال ئۇ. يەتتى تۇنۇ  كۆيىدىغۋنلىقىىى قىيىىلى، مەڭەۇ ئوتىدا مۇھەببەتىىڭ
  قىلغررۋن قۇپۋلغررۋ ئەكرراەم دىلىررۋز. ئىرردى خوشررۋ  يەرلىاىرردىن بىررا كۆڭلىىىررڭ
 نىرڭئۇ بۆلەەنردەك سرۆزلىاىىى قۇپۋلىىڭ ئەكاەم قىلمىدى  ئۇنىڭغۋ مۇئۋمىلىىى
 مۋڭغۋنردەك قۋلردۇرۇ  جۋۋاپسرىز گىپىىرى قۇپۋلىىرڭ ئەكراەم. بۆلمىدى سۆزىىى
 قېاىىدىشرررىدەك  مىھاىبرررۋن ئۇنىڭغرررۋ بەلكرررى. كەتمىررردى قېشرررىدىن ئۇنىرررڭ

 مەسررررلىھەت سررررەمىمى شررررۇنچىلى  دوسررررتىدەك جۋنىجررررۋن ئۇسررررتۋزىدەك 
 ئىسرررتىقبۋلىىى پرررۋرش  ئۇنىرررڭ بەردى  يۇرۇترررۇ  نىشرررۋنىىى بەردى ئۇنىرررڭ

 ئۇيۋقتۋ ئۆچۇرۇ  ئوتىىى ۋارسىىڭ مۇئۋمىلىسى خى  بۇ دىلىۋزنىڭ. ..ئويلىدى
 ئرۋۋۇتۇ  ھەسسرە نەچرچە يەنە تۋشرىۋلىقىى ھۆرمەت  بولغۋن ئۇنىڭغۋ تۇرسۇن 
 . ئىدى بۋرمۋقتۋ
 ئېغىرا نۋھرۋيىتى ۋارىسرقۋ دىلىرۋز-قىالشمسىز؟ دىەەندەك مەن قۋندا  -  

 . قويدى بىانى سۇئۋلدىن
- كرۆزلىا ۋارىس-...بۋقۋي كۆرسۇتۇ  چۋنلىقتىاىش...مەن...ن...مە-  

 . قويدى چىشلە  بوشقىىۋ لەۋلىاىىى يۇمۇ   چىڭ ىىى
 ۋارس. مۋڭررردى تەرەپررركە يۋترررۋ  خوشلۇشرررۇ  بىرررلەن ۋارس دىلىرررۋز   
 ھەمرمە ئۇچرۇن ئۇنىرڭ. بولدى غەر  خىيۋلالرغۋ ئېغىا قۋرا  كىتۋپقۋ قولىدىكى

 كرۆپاەك يىلردىن يېراى  كەتركەن ئۇترۇ  ترۋ  شرۇ ئرۇ. ئىدى تۇگىەەن نەرسە
. تۇنىۋاترۋتتى ئۆزىىى-ئۆز ئۇ. قىلدى ھىس قۋلمىغۋندەك مەنۋ بىا ھېچ ھۋيۋتىدا

 ...جۋراڭاليتتى تۇۋىدە قۇش  سۆزلىاى بەزى دىلىۋزنىڭ
 

(3) 
 

 قۋتىىشىش تەكاارغۋ كەچلى  يە   ئىشتىھۋسىزش تۋمۋقىى كەچلى  ۋارس
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 سرۇرەتتى  ھۇكرۇم ىيرۋلالرخ چىەىش كۋللىسىدا ئۇنىڭ. مۋڭدى سىىىپقۋ ئۇچۇن
 سىىى، ئۇ. بولىۋاتۋتتى جەڭ كەسكىن ئوتتۇرىسىدا ئۇگۇنۇ  بىلەن مۇھەببەت
 ئرۇنى بىاسى كەيىىدىن بولغۋندا  سوزمۋقچى قولىىى ئۇچۇن ئېچىش ئىشىكىىى

 ئورنىردا تۇرغرۋن ئۆرۇلرۇ   كەيرىىەە دىەەنردەك كىمدۇ؟ ۋارس. نۇقىدى ئۋستۋ
 بىرررلەن چۇمرررۋقچىلىاى قرررو  4-3 وپرررۋ ق ئەكررراەم ئۋلدىررردا. قۋلررردى قېتىرررپال

 گىرردىيى، قىسۋسرركۋرشردەك كەلررەەن ئررۋلغىلى ئىىتىقررۋم تررۇرۇ   قۋپررۋقلىاىىى
 . تۇراتتى
 گرۋش  تۇرۇپال  چىقمۋي ئېغىزىدىن گىپى ۋارىسىىڭ -بۋرمىدى؟ ئىش -  
 قىييرۋ ئىچىردە سرىىى، قرۋڭقىتىۋەتتى  ئىچىرەە سرىىى، ئۇنى مۇ  بىا قىلغۋن
 زەربە ئەكاەمىىرڭ بولىۋىدى تۇرمۋقچى ئورنىدىن ۋارس. دىكۆتىاىل ئۋۋاز چىييۋ
  بۇرنىرردىن. قويرردى چررۋپال  يەرگە ئررۇنى مۇشررى بىررا يەنە ئورۇلغررۋن بىررلەن
 . بويىدى يۇزلىاىىى بىادەمدىال قۋن قىزى -قە  چىقى، ئېتىلى، ئوقتەك
 بوشلمىغرۋن تېپىر، سرېپىىى ئروڭ تېخرى ئەكاەم -دىەەن  ئىش مۋنۋ-   

 كررۆزىەە ۋارىسررىىڭ. تىپىررۋەتتى قررۋتتىق نررى 4-3 يەنە ىغررۋبېقىى ۋارىسررىىڭ
 . قۋلدى تۇگۇلۇپال ئىڭاا  ئۋجىز   تۇتقىىىچە بېقىىىچە ئۇ. تىقىلدى قۋراڭغۇلۇ 
 ئىررش نىررمە سۋۋاقداشررالر. كەتتررى بولررۇ  پۋتپررۋرا  ئىچررى سررىىى،   

 تررۇرۇپال قررۋرا  ئەكرراەمەە بىررادەم ۋارىسررقۋ  بىررادەم ئۋڭقىاالمررۋي بولغررۋنلىقىىى
 يۇگررۇرۇ  ھېچبىاسررى ئۋلدىرردا  نوچىسررى جىرردەلخور بررۇ مەكتەپىىررڭ. دىقۋلرر

 بىررلەن شررۋيكىلىاى ئەكرراەم. قىاللمىرردى جررۇرئەت يۇلەشرركە ۋارسررىىى كىلىرر،
 -بىررا چەيلىۋېتىدىغۋنرردەك  يەنچىرر، بررۋلىالرنى بررۋرلىق سررىىىپتىكى خررۇددى
 شرررۇنچىلى  چىقىدىغۋنررردەك چۋپلىتىررر، يەرگە ئوخشرررۋ  ۋارىسرررقۋ بىرررالە 

 . تۇراتتى دىۋەيلە  ئەلپۋزدا قورقۇنۇچلۇ 
 ئۋلدىغۋ بىلەن يۇرەكلى  نۋھۋيىتى تۇيۇقسىز مۇرادى  -بولدى؟ نىمە -   
 ئۇچرۇن نىرمە قىلغرۋن؟ گۇنرۋھ نىمە سۋڭۋ ئۋغىىەم بۇ ئۋدا   ئەكاەم -چىقتى 
 ...ئورىسەن؟ قۋتتىق بۇنچە ئۇنى

 قىلغرۇدەك  سرورا  مىىرى ئىردىڭ كىر  سەن سويمۋ  قىلە ئىشىڭىى -   
 برۇ كىاىۋاپترۇ  ئۋرقىسرىغۋ مۇھەببىتىمىىرڭ مىىىرڭ گرۇي شتۋ مۋۋۇ قوي  لى،بى

 قۋرا  ئېچى، چوڭ كۆزىىى بىاەرسى تېخى قىزشرغۋ قىلغۋن گە  مەن مەكتەپتە
 ... تۇرۇپتۇ ھىجىيى، كۋلىدەك مۇھەببىتىمەە گۇللۇكتە تېخى قۋرىسۋ. بۋقمىغۋن

 چرۋچقۇدەك تۇپرۋ شرىغۋئې نوچىىىرڭ بىا مەندەك ھە؟ يۇرەك قۋندا  بۇنىڭدىكى
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 ئۇقرۇ  چىاايلىرق مەكتەپرتىن برۇ قوي  دە  كەلەەندە ھۇشىغۋ شۇڭۋ...بوپتۋ
 يەنە ئەگەر. يۇرسرۇن قىسرى، غىر  كرۆتىىى كىريىن بۇندىن دىسە پۇتتۇرىمەن

 ئررۆزەڭ جەسررىدىىى بولسررۋم  قۋلىرردىغۋن ئۇچاىتىرر،  كەيىىرردە مۇھەببىتىمىىررڭ
 ...جۇمۇ قويىسەن قىلى، دەپىە

 كىرريىن  كۆرسررەتكەندىن ھەيۋىسررىىى قىلىرر،  پوپرروزا ەمبىرراد ئەكرراەم  
 ئررۋڭال  سررۆزلىاىىى ئەكاەمىىررڭ. كەتتررى چىقىرر، يېپىرر، جۋڭڭىرردە ئىشررىكىى
 ئەسرىالەردەك قۋلغرۋن ئۋمرۋن ئۇلۇمردىن برۋلىالر قۋلمىغۋن دىدارى قۋن چىاايىدا

 قىررز قررۋنچە بىررا قۋلغررۋن تۇگۇلررۇ  بۇلۇڭرردا بىررا. تىىرردى بىانررى يىىىككىررىە
 تىۋىشرى ئۋيرۋ  ئەكاەمىىرڭ...قۇچۋقالشرتى چىرڭ ئرۋرا-ئۆز چى، ئې كۆزلىاىىى

. ئۇششرتى گۇررىردە قېشرىغۋ ۋارىسىىڭ سۋۋاقداشالر ھەممە كىيىن  يۇقۋلغۋندىن
 قۋنچىسررى بىرا سۇرتسررە  قرۋنلىاىىى ئۇنىررڭ بىرلەن يررۋغلىقى قرو  بىاقۋنچىسرى

 . يۇلىدى ئۋستۋ ۋارسىىى يۋتقۋن ئىڭاا 
 مۇرادىر  -ئرۋپىاايلى  دوختۇرخۋنىسىغۋ مەكتە  تىز  بۇلۇڭالر  تىز -   
 ئرۇ. يۋردەملەشرتى تىرزش ئۇنىڭغۋ سۋۋاقداشالر. قىلدى ھۋپۋ  ۋارىسىى دەرھۋلال
 قرۋنچە بىرا قۋرىمۋسرتىن  قۋنغرۋ ئېقىۋاتقۋن كىيىملىاىەە يۇقۇۋاتقۋن  يۇزلىاىەە

 قەدەمررلەر تىررز-تىررز كۆتررۇرۇ   دوسررتىىى بىچررۋرە ھەماالىقىرردا سۋۋاقدىشررىىىڭ
 ...كەتتى يۇرۇ  تەرەپكە تۇرخۋنۋدوخ بىلەن

 ھۇشسرىز سۋئەتكىچە 1 لېكىن بولمىسىمۇ  ئېغىا ئۋنچە يۋرىسى ۋارىسىىڭ
 مۇرادى . تۇراتتى سىاغى، يۋ  توختىمۋي كۆزلىاىدىن يۇمۇقلۇ  يېاى . يۋتتى

 يۋتقۇزۇشرىىڭ يۋتۋقترۋ كرۇن 5-4 كىريىن  تەكشۇرتكەندىن دوختۇرغۋ دوستىىى
 ۋىسۋلسرىز يىرەەن تۋيرۋ  بىھرۇدە. ئۋلردۇردى تۋققرۋيۋ ئرۇنى بىلى، زۇرۇرلىكىىى

 يۇزىردىكى بولردى  ھەمراا قۋقمرۋي كىاپى  كىچە بىا يېىىدا دوستىىىڭ ئۋشىق
 ۋارس. سرۇردى دورا يرۇزلىاىەە كەتركەن ئىششرى، تۋزىلىردى  داغلىاىىرى قۋن

 خررۇددى قۇچررۋقال  چىررڭ دوسررتىىى نىمىشررقىدۇر كىرريىن كەلەەنرردىن ھۇشررىغۋ
 . كەتتى يىغال  ئۆكسۇ -كسۇ ئۆ بۋلىالردەك كىچى 
 دىلىۋزغرۋ يەنە ئەكاەمىىرڭ كىريىن  ئويالنغۋنردىن كۆ  ئەتىسى مۇرادى   
 قويرۇ  قىلى، خەۋەردار ئەھۋالىدىن جىدە  ئەنسىاە   سېلىشىدىن تەھدى 
 . كۆرۇشتى بىلەن دىلىۋز ئۇچۇن 
 بىررلەن ئۇنىررڭ كىرر  بوپتررۇ؟ مررۋقۇ  تەلىررۋىەە ئۇنىررڭ كىرر  لررۇكچەك -  

 چىاايررى -ئررۇ؟ ئەبررلە  يۇرىرردىغۋن سررۆزلە  قۋشيمىقررۋن ىمۋنرردا ن يۇرۇپتررۇ؟
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 نىمۋنردا  -كەتترى  تىتراە  دىلىرۋز كەتركە  تۇرۇلۇ  قۇشۇمىلىاى تۋتىاى، 
 ...ئۇرۇدۇ؟ ئۋدەمىى بىەۇنۋھ دە  نىمە قىلىدۇ؟ رەسۋا ئۋلدىدا بۋشقىالر ئۋدەمىى
 بۇش ئىشلىاى قىلىۋاتقۋن ئىچىدە مەكتە  گۇيىىڭ بۇ دەيمەن  شۇنى -  

 ئررۋزابى ۋىجرردان ئۇغررۇلالر  يررۇرگەن ئىشررتى، ھۋقررۋرەت تىرر  بىھررۇدە ئەمەس 
 ئرۋدەم سرورايدىغۋن ئۇنىمرۇ ئەمەسرمىش  ئۋز قىزشر يىغلىۋاتقۋن زار-زار تۋرتى،
 . قويدى قۇشۇ  بولغۋندەك بەرمەكچى تەسەللى دىلىۋزغۋ مۇرادى -.چىقۋر

 قۋنداقاا ؟ ئەھۋالى ھۋزىاقى ۋارىسىىڭ -  
 خېلرى ھرۋزىا زەخمىلەنمەپرتىكەن  ئەزالىراى ئىچكى شۇكاى  خۇداغۋ -  
 .داۋالىىىۋاتىدۇ دوختۇرخۋنىدا قۋلدى  بۇلۇ  يۋخشى
 ئررۇ بەرگەي جۋجىسررىىى خررۇدا بررۇ؟ جۋھررۋنمۇ يررو  كررۇن يۋخشررىالرغۋ -  

 !لۇكچەكىىڭ
 ...كەلسۇن دىەىىىڭىز -  
. ترىكەت قۋيتىر، كىيىن بولغۋندىن ئەھۋاللىشى، بىلەن دىلىۋز مۇرادى    
 تىتاىردى  ئۇنسرىز يرۇرىكى قۋلردى  ئىچىردە ئۇكۇنۇ  خى  بىا دىلىۋز لېكىن
 خىيرۋلى قىلسرىمۇ  كۆرىۋاتقۋنردەك كىترۋ  گەرچە ئرۇ. بولمىدى دەرس دەرسمۇ
 مۇڭ غەمكىىلى   چىاايىىى تۇرىدىغۋن ئېچىلىپال گۇلدەك قىزى . ئىدى ۋارىستۋ
 يرۋ  جىيەكلىاىردە ڭكۆزلەرنىر برۇشقتەك تۇرىردىغۋن كۇلرۇپال بولۇ   بۋسقۋن

 ھىسداشلىق بولغۋن ۋارسقۋ ئۆچمەنلى   بولغۋن ئەكاەمەە قەلبىىى. لىغىاشيتتى
 كىرريىن  پۋتقۋنرردىن ئويغررۋ ئىچىرردە سررۇكۇت بىررادەم ئررۇ. قىالتتررى بىئررۋرام

 . چىقتى سىىىپتىن سورا  رۇخسەت مۇئەللىمدىن
 كۆتىاىر، گرۇلىى دەسرتە بىرا قولىردا دىلىرۋز چىكىلى،  يىىى  ئىشى   

 چوڭقرۇر تىكىر،  تۇرۇسرقۋ كرۆزىىى ئىككرى. بولردى پەيردا يۋتىقىدا ۋارسىىىڭ
 پۇشرررۋيمۋن  ئۇكۇنرررۇ   مەيۇسرررلۇك  چىاايىررردىن بولغرررۋن  غەر  خىيۋلغرررۋ

 ۋارس تۇرغۋن تۇكۇلۇ  ھىسيۋت مۇرەككە  قۋنداقتۇر ئىشقىلى، ... بىچۋرىلى 
 ۆككرر-كررۆ  ئەتااپررى كۆزلىاىىىررڭ ئۇنىررڭ. تۇيمىرردى كىاگىىىىىمررۇ دىلىۋزنىررڭ
 . ئىدى كەتكەن ئىششى، خېلىال بۇرنى ئېغىز كۆكىاى، 
 ...ۋارس ۋارس -  
. بۇلىرۋەتتى خىيرۋلىىى ۋارىسرىىڭ ئرۋۋازى يېقىملىرق يىىىر   دىلىۋزنىڭ  
 تۇرغرۋن كۇلۇمسرىاە  قرۋرا  ئۆزىەە كۆتىاى،  گۇلىى دەستە بىا قولىدا ۋارس

 كەتركەن اى،كۆكى كەتتى  تىتاە  ھۋيۋجۋندىن كۆرۇ   سىمۋسىىى دىلىۋزنىڭ
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 . جىلۋىلەندى خوشۋللىق كۆزلىاىدە
 دە  نىرمە -.قىلردى تەكلىر، كۋرۋاتقۋ دىلىۋزنى ۋارس -.كىلىڭ قېىى- 
  زەخمىلەنمىسەم؟ ئېغىا بىا مەن يۋ يۇرگەنسىز؟ بۇلۇ  ئۋۋارە
 بولررۇ  تۇنۇمىغررۇدەك كررۆزىڭىزگە -يررۇز قررۋراڭ بررۇ؟ دىەىىىڭىررز نىررمە - 

 چۇشرۇ  ئەھۋالغرۋ مۇشرۇ دە  مىىرى   يېراى بەك كۆڭلۇممرۇ مىىىرڭ. كىتىپسىز
 سىزگە؟ ئەمدى كۇن نىمە بۇ قۋلدىڭىزدە 

 نۋھرۋ  لېكىىزە. رازى مەن يىيىشكە تۋيۋ  ئۇچۇن سىز يو   ھېچقىسى - 
 قۋشيمىقررۋن نررۋمىڭىزنى سررىزنىڭ لررېكىن بررۋش  ئۇغررۇ  مەنغررۇ دە  يەۋالرردى 
 غۋنرردەكبول بۋقمررۋقچى سررىىۋ  دىلىررۋزنى ۋارس -.برروشتتى يۇرمىسررە سېسررىتى،
 ...يە؟ يۇرىۋاتۋمسىز راس بىلەن ئەكاەم -.قويدى سورا  قەستەن
 ئىشررەنمەيۋاتقۋن ھررۋزىاغىچە گەپلىرراىمەە مىىىررڭ سررىز دەڭررۋ  ترروۋا-  

. بۋقمىغۋن دە  مۋقۇ  تەلىۋىەە يىەىتىىڭ بىاەر ھۋزىاغىچە مەن ئوخشىمۋمسىز؟
 قىلىرر، رەت قەتئررى مەن لررېكىن. راس يررۇرگىىى ئۋرقۋمرردىن مىىىررڭ ئۇنىررڭ
 كىتىشرركە ئۇتررۇ  تەنھررۋ ئۆمررۇر بىررا يۇرگررۇچە بىررلەن لررۇكچەك ئررۇ. كەلرردى 
 ۋارىسرىىڭ بولغۋنردەك ئىسپۋتلىمۋقچى راسلىقىىى سۆزىىىڭ دىلىۋز -...رازىمەن

... بىلىرررمەن ھەممىىرررى مەن ئىشرررىىىمەن  مەن ۋارس. تىكىلررردى كرررۆزلىاىەە
 سررۆزلىاىىى قۋلغررۋن كىلىرر، ئۇچچىغررۋ تىلىىىررڭ لررېكىن بولرردىيۇ  دىمەكچررى
 ...يۇتۇۋەتتى
 سررىز. رەخررمەت مەرتىررۋە مىررڭ كەلەىىىڭىررزگە يرروقال  مىىررى دىلىررۋز  -  

 ئىاىشەلمىەەن قىلىىشڭىزغۋ قۇبۇ  سىزنىڭ مەن. قىزكەنسىز يۋخشى ھەقىقەتەن
 ھىرس بەخىتلىر  بەك ئرۆزەمىى مۇئرۋمىلىلىاىڭىزدىن سىزنىڭ لېكىن بولسۋممۇ 

 ئررۆزەمىى زادى مەن سررىز دەپ ترروغاا سررىز ئويالنرردى   كررۆ  مەن. قىلىررۋاتىمەن
 ئررۆزەمەە قەدىالىشررى   نەرسررىلەرنى تەئەللررۇ  ئررۆزەمەە. كېرراەككەن تۇنۇشررۇم
  برۇنى. كېراەككەن ئۇگۇنۇشرۇم كىچىىشرىى ۋاز نەرسىلەردىن بولمىغۋن مەنسۇ 

 سررەگىتى، خېلررى مىىررى ئررۇ قىلىررۋاتىمەن  ھىررس مۇشررلىاىدىىمۇ ئەكاەمىىررڭ
 بىررا كىيىكررى مىىىرڭ. ىررمەنقىل دىەىىىڭىررزدەك سرىزنىڭ چۇقررۇم مەن. قويردى
 قويغۋن يۇتتۇرۇ  بۇرۇنقى ئۇقۇ   بىلەن نەتىجە يۋخشى ئەڭ نىشۋنى  يىللىق
 ...تېپىۋېلىش ئۇزەمىى
 بېاىۋاتقۋنررردەك قەسرررەم دىلىۋزغرررۋ ۋارس سرررۆزلەۋاتقۋن ھۋيۋجۋنلىىىررر،  
 بەزىردە ئۋڭلىردى  جىممىردە سرۆزلىاىىى ئۇنىڭ دىلىۋز. تۇگدى چىڭ مۇشتىىى
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 دەمرردە قىسررقىغىىۋ شررۇ لررېكىن. قويرردى لىڭشررىتى، ېشررىىىب تەسررتىقلىغۋندەك
 ھەققىردە تۇنرۇ  ئرۆزىىى ئۇنىڭغرۋ قىلىر،  رەت چىاايلىق تەلىۋىىى يىەىتىىڭ
 يىىىككىىە نىمىشقىدۇر قەلبىدە  دىلىۋزنىڭ بەرگەن تەكلى، دوستۋنە سەمىمى 

 نەرسىسرررىدىن مرررۇھى  بىرررا قۋنرررداقتۇر ئرررۇ. بولررردى بولغۋنررردەك تەۋرىرررىىش
 . تىىدى ئېغىا بىلەن ھەساەت ندەكئۋياىلىۋاتقۋ

 
(4) 

 
 ئرۇ. چىقترى دوختۇرخۋنىردىن ۋارس كىريىن  داۋاشنغۋنردىن ھەپرتە بىا  
 نۋھرۋيىتى ۋارسرىتىن بولغرۋن بىھۇ  تۋرتى، يەتكۇچە ئۋزابىىى كۇيۇك بۇرۇنقى

 ئۆزگىاىر، ۋارسرقۋ بىرا تىاىشرچۋن نۋھرۋيىتى غەياەتلىر   نۋھرۋيىتى جۇشقۇن 
 رەھرربەرلىكىەە مەكررتە  ئويلىمىرردى  ئېلىشررىىمۇ ۆ ئرر ئەكاەمرردىن ئررۇ. قۋلرردى
 پەقەت ئۇ. بەرمىدى چۇشەنچىمۇ ھېچقۋندا  سۋۋاقداشلىاىغۋ قىلمىدى  مەلۇممۇ
 بىرا ھەممىسرى ھەسراەت- دەرت سرۇيۇ   مرۇھەببەت  كەتتى  ئۇتۇ  ھەممە
 ئۋزا . ئويلىدى دەپال... تۇغۇلدۇم قۋيتىدىن بۇگۇن مەن. قۋلدى بۇلۇ  چۇ 
 كەتمەكچرى ئۇنتۇ  ھەساىتىىى پۇتۇن پۋكلىمۋقچى  جىسمىىى كەتكەن سىڭى،

 كىچەكلىاىىرى -كىريى  برۋرلىق يۇيۇنردى  ئرۇزا  ئۇزاقتىن مۇنچىدا بولغۋندەك
 قىيىىغررۋن ھىسررلىاى ئۋشررىقلىق. چىقتررى رەتررلە  قۋيتىرردىن لىاىىىمۋتىاىيررۋل
 نەچرچە. چىقترى يىاتى، بىالە  بىا خۋتىالىاىىى كۇڭۇ  قۋلدۇرغۋن دەملىاىدە

 كونسىپىكلىاىىى ۋاراقال  نۇرغۇن كىتۋپلىاىىى دەرسىلى  ۋاراقالنمىغۋن اقى ۋ
 خېلرى ترۋيىقى ئەكاەمىىڭ ئۆزگۇرىشىدىن بۇ ئۇنىڭ سۋۋاقداشلىاى. تۇلۇقلىدى
 يىتىشرتىن ۋىسرۋلىغۋ پەرىشرتىىىڭ قورقۇپترۇ  ھەيۋىسرىدىن قۇپۋلىىڭ ئۇتۇپتۇ 
 . قۋلدى ئويال  دە ... ئۇزۇپتۇ ئۇمۇدىىى
 ۋارىسرررىىڭ كەتررركەن كىاىشرررىپال ئىچىرررەە تەجررراىبە ترررۋ  كى دەرس   

 شرۇندىن ئۇ. بۋردى ئۇنتۇلۇ  ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۇچقۇنلىاى مۇھەببەت يۇرىكىدىكى
 يوللىاىغىمرررۇ دىلىۋزنىرررڭ ئرررۇزدى  مىھاىىرررى گۇللرررۇكتىن ھېلىقرررى كىررريىن

 ئۋيررۋ  سررۋقاليدىغۋن  سىمۋسررىىى ئۇنىررڭ سررۋئەتلە -سررۋئەت تەلمۇرمىرردى 
 خىيۋلىرردا پررۋت-پررۋت. قۋلرردى بررو  ئەمرردى ئۇرۇنمررۇ تىڭشررۋيدىغۋن تىۋىشررىىى

 قرۋتتىق كۋللىسرىىى بولغۋنردا  پەيردا چىرااي بىرا ئىللىرق تۇرغرۋن كۇلۇمسىاە 
 ئررۋممىۋى قىسررى  بىررا. قويررۋتتى قرروغال  يىااقالرغررۋ-يىرراا  ئررۇنى سررىلكى،
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 چىاايلىررق قۋلغۋنرردا ئۇچىاىشررى، بىررلەن دىلىررۋز تۋمۋقخررۋنىالردا پۋئررۋلىيەتلەردە 
 تۋرتىشررى، ئررۇنى يەرلىرراى بىررا يۇرىكىىىررڭ. بولرردى قويىرردىغۋن السۋشملىشررىپ
 ئۇ. قۋچتى ئېلى، مەجبۇرى كۆزلىاىىى كۆزلىاىدىن سىھىالى  ئۇنىڭ تۇرسىمۇ 
 ئەجاىىررى ئۋنررۋ-ئۋتررۋ. ئۋتىرردى ئۇچررۇن نىشررۋن بىررا پەقەت زىھىىىررى پۇتررۇن

 ئۇقۇتقرۇچى يېزىسرىدا ئرۆز ئۋشرۇرۇ   ئەمەلەە تىلىكىىى ئۇشرنىڭ قۋيتۇرۇ  
. كېرراەك قىلىررش شررۇندا . تررۋپتى ترروغاا نىشررۋنىى شررۇ ئررۋخىاى ئررۇ...ۇلررۇ ب

 يېزىردا شرۇ ئەمەسرمۇ  يۋرىتىردۇ بىرلەن جۇپتى ئۆز رىسقى  ئۆز ئۋلالھ ئۋدەمىى
 پەرزەنتلىر  قىلىردۇ  تروي بىرلەن قىرز بىرا چۇقۇم ئۋستىدا رازىلىقى ئۋنۋ-ئۋتۋ

 برۇ مۋنۋ رىئۋللىق  بۇ مۋنۋ. كىتىدۇ سىڭى، قۋيتىدىن تۇرمۇشىغۋ سەھاا بولىدۇ 
 قىزلىاىىىرڭ يېرزا شرۇ مەھەللىسرىدىمۇ  شرۇ يۇرتىدىمۇ  شۇ بەخ . قۋنۇنىيەت
 ...    مەۋجۇت ئوخشۋشال مىھاىدىمۇ
 ئۇتررۇ  تىررزش ئىچىرردە ئىررزدىىىش ئۇگۇنررۇ   ۋاقىرر  يىلرردەك يېرراى    
 بىاىشركە جۋۋا  بىلەن ئۋقىالنىلىق نەرسىەە ھەممە بىلسۇن؟ كى  ئەممۋ. كەتتى

 خررۋلى تۇيغۇلىاىرردىن مررۇھەببەت مۇستەسررىۋ  ئۇقۇمىرردىن سررۆيەۇ  ھىاىسررمەن
. قۋلردى ئورنرۋ  سىمۋسرى يىەىتىىرڭ سرۋددا بىرا خىيۋلىردا پەرىشتىىىڭ گۇزە 
 ئۇنىررڭ ۋارىسررىى  ئۋرىسررىدىن سۋۋاقداشررالر بىلررمەي بىلىرر، كررۆزلىاى ئۇنىررڭ

 .ئىزدەيتترى كرۆزلىاىىى قۋپقرۋرا ئۋسرتىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ قۋمىتىىى  كىلىشكەن
 تىلرى ئىىەىلىرز پرۋت-پرۋت ئرۇ. ئىردى ھەيراان تۇيغۇلىاىدىن بۇ ئۆزىمۇ ئۇنىڭ

 قىلىۋاتقرۋن ئۇگۇنرۇ  بىاىلىر، بىرلەن زىھىرى پۇتۇن كۆتىاى،  ئۇقۇشلۇقىىى
 كىتىۋاتقرۋنلىقىىى  سرۇقۇ  تىرز-تىرز يۇرىكىىىرڭ قۋلغۋنردا ئۇچاىتى، ۋارسىىى
 ھىس ئۋستۋ-ئۋستۋ ىىئىتتىاىۋاتقۋنلىقى تەرەپكە شۇ ئۇنى كۇچىىڭ بىا قۋنداقتۇر
 يېىىشررال -يېررىىش خېتىىررى ھېلىقررى ۋارسررىىىڭ قۋيتقۋنرردا ئررۆيەە. قىلرردى

 ئىسرررتىقبۋلىىڭ گرررۇزە  بەخىتىىىرررڭ  ئىچىررردىن خەترررلەر شرررۇ ئۇقۇيررردىغۋن 
 يۋخشرى برۇ مۇھەببەتمۇ؟ بۇ ؟ نىمە بۇ. قۋلدى بۇلۇ  ئىزدەيدىغۋن ئىزنۋلىاىىى
 بىا ھۆرمەت  خى  بىا ش قىزىقى خى  بىا دىەەن بۇ...يۋ  يۋ  ...كۆرۇشمۇ؟

 ئرۇ...شەيتۋن ھەممىسى خىيۋ   سۋراڭ ھەممىسى...دوسلۇ  ھىسداشلىق  خى 
 بۇ ئۆزى ئۆزىىى. بوشتتى مەجبۇر بىاىشكە جۋۋا  مۇشۇندا  مۋنۋ ھىسيۋتىغۋ ئۆز

 ...بوشتتى قۇتۇلدۇرمۋقچى ھىسيۋتتىن
 چۇشۇنۇكسررىز  ئۆزىرردىكى ئىچىرردە  ۋىسررۋ  ئىزگررۇ يۇقۋرقىرردەك دىلىررۋز  

 يۋتۋقدىشررى سۋۋاقدىشررى  جەنۇپلررۇ  قىلغررۋ   تەھلىرر  خىيررۋلالرنى مررۇرەككە 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

29 

 

 شرو   بۇرۇنردىن. قۋلردى بولرۇ  قىلىدىغۋن دىققەت تۇرمۇشىغىمۇ سەلىمەنىڭ
 بىرررلەن ئۇسرررۇللىاى لەرزان پۋئرررۋلىيەتتە قۋنررردا  ھەر تىاىشرررچۋن  تىتىررر  
 كەمسرۆز  ۇتۇلىمر بىراى يېقىىدىن قىز بۇ قىلىدىغۋن مەپتۇن ئۆزىەە بۋشقىالرنى

 بولسرۇن  يۋتۋقترۋ مەيلرى بولسرۇن  سرىىىپتۋ مەيلى. قېلىۋاتۋتتى بۇلۇ  ھۇرۇن
 جرۋۋا  سرۇغۇقال سرۇئۋلالرغۋ سرورالغۋن ئۋرششمۋي  پۋئۋلىيەتلىاىەە بۋشقىالرنىڭ

 ئۇھسررىىى، ئېغىررا بەزىرردە. برروشتتى غەر  خىيۋلالرغررۋ ئررۇزۇن-ئررۇزۇن بىاىرر، 
 بىاىر، يۋردەم ئىزچى  قىزغۋ بۇ بۋر قىيىىچىلىقى جەھەتتە ئىقتىسۋدى. قويۋتتى

 ھۆرمەت ئۋشھىدە دىلىۋزنى قۋرىغۋندا قىزشرغۋ بۋشقۋ سەلىمە كىلىۋاتقۋچقىمىكىن 
 قرۋنچە بىرا ئۋرىلىقترۋ دىلىرۋز. بىلەتترى سىادىشرى يۇلەنچرۇكى  ئۇنى قىالتتى 
 ئولترۇرغىىىىى  يرۋ  لىرق كۆزلىاىردە گۇللرۇكلەردە يۋتۋقترۋ  سەلىمەنىڭ قېتى 

. ترۇردى كرۆرۇ  سرۇرگۇنىىى خىيرۋ  ئرۇزۇن ئۇزۇنردىن قويۇ  ىتۋپقۋك بېشىىى
-ئۋترۋ سرەلىمە لرېكىن. سرورىدى ئەھرۋا  ئۇنىڭردىن قېتى  كۆ  بۇلۇ  كۇڭۇ 

 دەپرال يېاى  كۆڭلۇم شۇڭۋ قۋپتۇ  بولۇ  كىسەلچۋن يوقكەن  مىجەزى ئۋنۋمىىڭ
  رۇنيۇشرۇ بىرا قۋنرداقتۇر كۆڭلىردە دوستىىىڭ بۇ يەنىال دىلىۋز. بەردى جۋۋا 

 كۇيرۇك قىزنىمرۇ برۇ ئۇ قىلىۋاتۋتتى  ھىس بۋرلىقىىى دەرتىىڭ ئېغىا سىانىڭ 
 تېپىر، پۇرسرەت مۇۋاپىرق قىلىر،  ھىرس كەتكەنردەك بولرۇ  سەرسۋن ئوتىدا
 . بولدى بۋقمۋقچى بىلى، ئەھۋالىىى ئۇنىڭ
 ئرۇ. قىلردى تەييرۋرلىق قۋيتىشقۋ ئۆيىەە ئۋۋالقىدەكال دىلىۋز كۇنى شەنبە  
 ئۇچرۇن  سۋقالتمۋسرلىق دادىسرىىى تۇرغرۋن كۇتۇ  ئۋلدىدا زىسىدەرۋا مەكتە 
 ۋاقىتترۋ شرۇ. تەمشرەلدى مېڭىشرقۋ يىغىشرتۇرۇ  تىرز-تىرز كېاەكلىاىىى-نەرسە

 .ئۋچتى ئېغىز تۇيۇقسىز سەلىمە يۋتقۋن جىمجى  پۇركۇلۇ  يوتقۋنغۋ
. بروپتىكەن كەتسرەڭ ئېلىر، بىراگە ئۇيرۇڭەە مىىىمۇ بۇگۇن دىلىۋز  -  
 ...ېاى ي بەك كۆڭلۇم
 قرۋپال   دا  قۋرا يۇزلىاىىى. سۋلدى سە  چىاايىغۋ سەلىمەنىڭ دىلىۋز   

  بۇلررۇ   غەمكىررن قەدەر شررۇ چىاايررى سررەلىمەنىڭ قۋلغررۋن سررەمىاى، ئررۋز بىررا
 . تۇراتتى يۋ  لىق  كۆزىدە
 بىراگە قرۋلىمەن  زىاىكىر، ئۆيردە مەنمرۇ دوستۇم  بولىدۇ ئەلبەتتە -   
 ....سەندىن ۇلىدۇب خو  ئۋنۋممۇ-ئۋتۋ بۋرايلى 
 -قۇچۋقلىدى  دىلىۋزنى چۇشۇ  كۋرۋاتتىن ئۋستۋ سەلىمە-رەخمەت -    
 ...يۋخشى دىەەن نىمە سەن رەخمەت 
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. قىلرردى جىغغىرردە تىىىىررى دىلىۋزنىررڭ ئررۋۋازى تىتاەڭەررۇ سررەلىمەنىڭ    
 تۇرقىردا شرۇ سرەلىمە. قەپقۋلردى بۇغۇزىردا تەم ئۋچچىق بىا. مۇجۇلدى يۇرىكى
 . قىالتتى يىغلىۋېتىدىغۋندەك ۋاررىدە ال قۇچۋق دىلىۋزنى
 نىرمە تۇرسرۋ دوسرتۇڭ مەنردەك قىلمرۋ  يېراى  كۆڭلرۇڭىى مۋڭۋيلى  -    

 دە  جرۋن مەن مۋنرۋ بولسرۋ ئىرش قۋندا  ھەر قىلىسەن؟ يېاى  كۆڭلۇڭىى دە 
 ...دوستۇم بىاىمەن يۋردەم

 كۋللىسررىدا ئۇنىررڭ. چىقتررى يۋتررۋقتىن قولتررۇقال  سررەلىمەنى دىلىررۋز    
 مۇسۋپىسرىدە ھۋيرۋت مرۇرەككە  برۇ. سۇرەتتى ھۇكۇم سۇئۋلالر چىەىش ۇرغۇنن

 ئۇچرۇن نىرمە ئرۋزا  بولىدۇ؟ دۇچۋر قىسمەتلەرگە خى  ھەر ئۇچۇن نىمە ئۋدەم
 ئررۋجىزشرنىڭال ئۇچررۇن نىررمە ئۇڭۇشسررىزلىق بولىرردۇ؟ ھەمرراا يۋخشررىالرغۋ دائىرر 
 ئىچىرردە قخوشررۋللى ئۇچررۇن نىررمە ئررۋدەملەر ھىلىررەەر پەسرركە   بررۋر؟ قېشررىدا
 ئرۇنى قىيىىچىلىرق يوقسرۇزلۇ   يىغاليردۇ؟ ئۇچرۇن نىرمە دوستۇم بۇ يۋشۋيدۇ؟

 مۇشرررررۇندا  ئرررررۇنى ئۋشرررررىقلىق يرررررۋكى قىالمررررردۇ؟ بىئرررررۋرام مۇشرررررۇندا 
 مۇشرررۇندا  مرررۇھەببەت يىرررتەلمىەەن ۋىسرررۋلغۋ چۇشكۇنلەشرررتۇرىۋەتكەنمىدۇ؟

 ىرڭئۇن ئىللىتمرۋقچى  ئرۇنى يەتكرۇزمەكچى  مىھاىىرى دوسرتىغۋ ئرۇ...بوشمدۇ؟
. تۇتتى چىڭ تېخىمۇ قوللىاىىى سەلىمەنى بولغۋندەك بولمۋقچى ھەمدەم ئۋزابىغۋ

 بۇنرردا  مىھاىبۋنلىقىىررڭ  بۇنرردا  قۇچۋقالشررىىڭ  بۇنرردا  دىلىررۋز ئەپسررۇس 
 . بىلمەيتتى ئەسال قۋلىدىغۋنلىقىىى بولۇ  ۋاقىتلىقال پەقەت دوسلۇقىىڭ

 قۋرا  تىكىلى، ئۇشرغۋ بويىدا گۇللۇك كىتىۋېتى، تەرەپكە دەرۋازا ئۇشر   
 قرۋرتال يرۇرىكى قىزنىرڭ ككرىئى ھەر. قۋلردى ئۇچاىشى، بىلەن ئەكاەم تۇرغۋن
 دەرھررۋلال كررۆزلىاىىى. ئەنرردىكتى قررۋتتىق تۇيۇقسررىز قىررز ئىككررى ھەر. قىلرردى

 ئەكاەمىررى دىلىررۋز دەم شررۇ. ئەپقررۋچتى كۆزلىاىرردىن قورقۇنۇچلررۇ  ئەكاەمىىررڭ
 سررەلىمەنىڭ بولسررىمۇ  مېڭىۋاتقررۋن انەمەغرراۇر تىاىشررى، ئۋلمۋسررلىققۋ نەزىرراىەە
 مۇشرۇكتەك ئۋلدىردىكى يولرۋاس خرۇددى ئرۇ. ئىردى كەتركەن تۋتىاى، چىاايى

 يۇلرۇپال قولىردىن دىلىۋزنىرڭ ئرۇنى كىلىر، ئېتىلى، ئەكاەم تىتاىدى  ش -ش 
 قولىغررۋ دىلىۋزنىررڭ يۇتىۋېتىدىغۋنرردەك يۋلمررۋ -يۋلمررۋ  ئررۇنى كىتىدىغۋنرردەك 

 ...چۋپالشتى چىڭ تېخىمۇ
 

(5) 
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 ئىسرى  كىلىر،  ئرۆيىەە ئرۋرامبەخش ھەشرەمەتلى   دىلىۋزنىڭ سەلىمە  
 ئېلىشررىغۋ قۋرشررى ئىللىررق خۋنىمىىىررڭ ۋە نررۋزىا تېتىرر،  نىمەتلەرنررى-نررۋزۇ

 مرۇڭلىاى ۋە خرۋپىلىق چىاايىردىكى. قۋلردى كۆتىاىلى، خېلى كۆڭلى ئىاىشى،
. قىلرردى ھەۋەس بەخررتىەە دىلىۋزنىررڭ ئررۇ. يۇقۋلرردى نەلەرگىرردۇر بىادەملىرر 

 سرۇرۇ  خىيرۋللىاىىى شرىاىن تۇرمۇشىىڭ بەخىتلى  ئۋلى  مۇشۇندا  ۆزىىىڭئ
. بولردى لەسسرىدە يەنە كرۆڭلى كەلەەنردە يەرگە بىا خىيۋللىاى لېكىن. بۋقتى

 تۇرغۋنرردەك سررۋقال  كررۇلپەت ئررۋزا   تەنھررۋلىق  قىسررمەت  بىررا ئېغىررا ئررۆزىىى
 قىز ئىككى. ولدىت لىققىدە چۋنۋقلىاىغۋ يۋشلىاى قۋنلىق. ئىزىلدى يەنە يۇرىكى
 دىلىرۋز. چىقترى ھوجاىسرىغۋ يۋسرىدا  دىلىۋزنىرڭ كىريىن  تۋمرۋقتىن كەچلى 

 لىىتىسرىدىن مۇزىكرۋ لىاىر  بولغۋنردەك ئوڭشرىمۋقچى كەيپىيرۋتىىى سەلىمەنىڭ
 . قويدى بىانى

 يۇمشرۋ  نەقىشرلى  دىلىۋزنىرڭ سرەلىمە-سرەن  بەخىتلىكرتە ئەجە -   
 ھە  ئۋجۋيىرر، تۇرمررۇ -.قلىرردىقۇچۋ چىررڭ يۋسررتۇقىى چىقىرر،  كۋرۋىىتىغررۋ

 مىىىڭمررۇ ئرۋدەم  خىرر  ئىككرى   تۇرمرۇ  خىرر  ئىككرى دۇنيررۋ  خىر  ئىككرى
 بۇشرمرۇ كۇنلرۇرۇم مەنىلىر  تۇرمۇشۇم  بەخىتلى  ئۆيلۇرۇم  ئىسى  مۇشۇندا 

 ؟ ھە
 بەختىڭىررى چۇقررۇم سررەن بولىرردۇ  چۇقررۇم دەيرردۇ؟ بولمۋيرردۇ كىرر  -   

 يۋمررۋن ئۇقۇشررتىمۇ بررۋر  شنتىررڭتۋ سررەنئەت بررۋر  چىاايىررڭ گررۇزە  تۋپىسررەن 
 بەخىتلىرر  ئۇچاۇشررۇ  يىەىررتكە بىررا يۋخشررى كەلەۇسررىدە چۇقررۇم ئەمەس 
 ئرۇ قىلسۋڭ  ھىس ھەقىقى بەخىتىى بەرىبىا  بۇلۇشىڭ گۋداي-بۋي بولىسەن 

 . مەۋجۇت ئوخشۋشال يەردە ھەممە
 ئررۆزەم يۇقررۋتتى   ئررۇزەم ئررۇنى مەن. كەتتررى كەلمەسرركە كررۇنلەر ئررۇ -   
 ئېغىزىردىن يۋشلىاىىى . ئۋلدى يۋ  لۆممىدە كۆزىەە سەلىمە-ى  قىلد قۇربۋن
 يۋسرتۇققۋ بولغۋنردەك يۇشرۇرمۋقچى دىلىۋزدىن سۆزلىاىىى كەتكەن چىقى، تىزش

 . كەتتى يىغال  بۇقۇلدا  تۇيۇقسىز يۋقتىيۇ. يۋقتى چىڭ يۇزىىى
 كۆڭلرۇڭىى نىمىشرقۋ دەيسرەن؟ ئۇندا  نىمىشقۋ سەلىمە  بولدى نىمە-    

 شروخلۇقۇڭ  سرىىىڭ يۋراشرمۋيدىكەن  قەتئى يىغلىسۋڭ سەن قىلىسەن؟ يېاى 
 ...سەلىمە؟ كەتتى نەگە سۆزمەنلىكىڭ

 بۇقۇلررردا  يەنە سرررەلىمە. قۋلررردى جۋۋاپسرررىز سرررۇئۋلى دىلىۋزنىرررڭ    
 . يىغالۋاتۋتتى
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 برۇرۇنال برۇنى مەن. برۋر ئۋزا  بىا بۋر  ھەساەت بىا سەندە توغاا  -   
 تۇرمۇشررىڭغۋ  يۋتررۋقتىكى ۋە سررىىى، ۋتىڭغررۋ كەيپىي سررىىىڭ قىلغررۋن  ھىررس

 ئۋنرۋم-ئۋترۋ مۋڭرۋ سرەن لرېكىن قىلغۋن  ھىس قۋرا  ئۆزگۇرۇشلەرگە سەندىكى
 دەردىڭىرى ھەمرمە ئۋزاپلىىىۋەرمە  بۇندا  بولدى. ئېيتتىڭ يۋلغۋن دە  كىسە 
 قۋرىسۋڭ دە  دوستۇڭ ھەقىقى مىىى. كىتىسەن تۇگۇشۇ  ئېلىۋەرسەڭ ئىچىڭەە
 قىلىر، ھە  دادام بولسۋ قىيىىچلىق جەھەتتە ئىقتىسۋدى. ئېي  مۋڭۋ دەردىڭىى
 مۋڭرۋي  يرو  مەن مۋنرۋ بولسرۋڭ  قۋلغرۋن كرۇرۇ  يۋخشى بىاەرسىىى بەرسۇن 
 دىلىرۋز-...بەر سرىاىڭىى مۋڭۋ دوستۇم  قېىى. يەتكۇزەي قەلبىڭىى كۆرۇشەي 

 ىۋبوشرقى ئىڭىكىىرى سرەلىمەنىڭ يىغلىۋاتقرۋن يېتى، دۇم يۋستۇققۋ كىلى، ئۋستۋ
 . تۇراتتى تۇكۇلۇ  مۇڭ ئۋلەمچە كۆزىدىن كەتكەن قىزرى، سەلىمەنىڭ. يۇلىدى
 ئرۋزاپلىق برۇ ترۇكەي  كىمرەە دەردىمىرى مەن دوستۇم  جۋن دىلىۋز -   

-ئۋتۋ. بەختسىز مەن پىشۋنە  تەتۇر مەن...سۋشي؟ جۋر كىملەرگە قىسمەتلەرنى
 مەڭەۇ تۇزكور  ەڭەۇم مەن ئۋلدىدا ئۋرزۇلىاى-ئۇمۇت جۋپۋسى -ئەجا ئۋنۋمىىڭ
 ...ئىەىسى لەنەت

 قۋنرداقتۇر كۆڭلىىىرڭ. قۋلردى ترۇرۇپال ئېچرى يۇغۋن كۆزلىاىىى دىلىۋز    
 بىرا كرۆڭلى كەلردى  نىردالىاى ئرۋزاپلىق قىسرمەتىىڭ ئرۋچچىق يەرلىراىەە بىا

 . ئەندىكتى تۇيۇقسىز خىيۋلدىن مۇدھىش
 مەن ىرىە دىە تەپسرىلى خۋلىسرۋڭ دىەىىىرڭ؟ نىمە بۇ دەيسەن؟ نىمە-   

 . قۋلدى  گۋڭەىااپال
 قەدەر شررۇ ئررۇ. چۇشررتى كررۋرۋاتتىن تررۇرۇ  ئورنىرردىن ئۋسررتۋ سررەلىمە   
 پىىھررۋن بۇگررۇن ئرۇ .ئىرردى بىچررۋرە قەدەر شرۇ چۇشرركۇن  قەدەر شررۇ ھۋلسرىز 

 بۇ دەردىىى بۋرلىق كەلەەن ئۋزاپال  بۇيۋن ئۋيدىن قۋنچە بىا ئۇنى سىالىاىىى 
 . راتتىتۇ ئۋلدىدا تۇكۇ  دوستىغۋ دىلكە 
 ھىس ئۆزگۇرۇشلەرنى مەندىكى قۋرا  تۇرقۇمغۋ مىىىڭ قۋرا  مۋڭۋ قۋرا -   

 ...بۋر بۇيۇمدا بۋر  بۇيۇمدا مىىىڭ بىلەمسەن  قىلمىدىڭمۋ؟
 كۆرۇ  ھۋيۋتىدا ئۇ. كەتتى قۇپۇ  لەسسىدە كۋرۋاتتىن چۇچۇ  دىلىۋز    
 ھىسداشرلىق ئېچىرىىش  ھەياانلىق  يۇلۇققۋندەك شەيئىەە بىا يېڭى بۋقمىغۋن
 سررەماىۋاتقۋن داغررالر  يۇزىرردىكى راسرر  . سررۋلدى سررە  سررەلىمەگە ئىچىرردە
 كرۆڭلى سرۋندا-ئۋنردا چۇشركۇنلۇك  ھۇرۇنلرۇ   ئۇخال   چۇشكىچە بەدەن 
 قورسرىقىغۋ ئۇنىڭ بىادەم چىاايىغۋ  سەلىمەنىڭ بىادەم دىلىۋز ئۇھ ...ئۋيىىش
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 خررۇددى قىقورسررى سررەلىمەنىڭ كررۆزىەە دىلىۋزنىررڭ. كەتتررى تررۇرۇ  قررۋرا 
 . كىتىۋاتۋتتى كۆرۇنۇ  مىدىالىۋاتقۋندەك

 راسمۋ؟ دىەىىە بىا يەنە راسمۋ؟-  
. مىىىرڭ سرۇ يۇرۇگرۇم  بۇيرۋن كۇنردىن شرۇ ئۋشتى  ئۋيدىن 2 راس -  

 ھەشرررەمەتلى . كىرررادى  كەيرررىىەە پۇلىىرررڭ كىرررادى   كەيرررىىەە كۇڭۇلىىرررڭ
 نىىڭشررەيتۋ ئىررپالس كىررادى   كەيررىىەە بۋيۋشررۋتلىقىىڭ-بررۋي تۇرمۇشررىىڭ 

. كۇنرۇم مىىىڭ بۇ مۋنۋ...بىتەلەي پىشۋنە  شور دىەەن مەن...كىادى  كەيىىەە
 بۇنىڭغررۋ... ئررۋنىمۇ؟ يررۋكى بررۋلىمۇ پۋھىشررىمۇ؟ يررۋكى ئۇقۇغۇچىمررۇ ھررۋزىا مەن

 ...بىاەلمەيمەن جۋۋا  ئۆزەممۇ
 لەسسرىدە ئورنىغرۋ تۇرغۋن قۋلمىغۋندەك مۋغدۇر قىلچە پۇتلىاىدا سەلىمە   
 چۇۋۇلغرررۋن سرررۇرتمىدى  يۋشرررلىاىىىمۇ ئېقىۋاتقرررۋن يتوختىمرررۋ ئرررۇ. چۇشرررتى

 ئولترۇرۇ  ئرۇزا -ئرۇزاقتىن تىكىلەىىىچە نوقتىغۋ بىا. رەتلىمىدى چۋچلىاىىىمۇ
 نىرمە كېاەك؟ دىيىشى نىمە ئۇ. بولدى يېاى  تۇلىمۇ كۆڭلى دىلىۋزنىڭ. كەتتى
 ئەمردى. چىقمىدى ئويلىغىىىدەك ئۇنىڭ ئىش بۇ كېاەك؟ بىاىش تەسەللى دە 
. بىاەلمەيرردۇ يررۋردەم ئۆزىمررۇ بىاەلمەيرردۇ  يررۋردەم دادىسررىمۇ ئەھۋالرردا  بۇنرردا
 پرۋكلىق پرۋكلىقىىى  ئۆزىىىرڭ يۇقۋتقرۋن  بەختىىى ئۆزىىىڭ ئۋللىبۇرۇن سەلىمە

 يرۋرا سرۋقۋيمۋس مەڭەرۇ قەلبىردە ئۇنىڭ. يۇقۋتقۋن تەختىىى شۋھلىق ئىچىدىكى
 دا  قرۋرا يۇيۇلمۋس ەۇمەڭ. سۋقۋيمۋيدۇ قىلسىمۇ داۋا قۋنچە ھەر يۋرا بۇ. قۋلدى
 ئۇ پۋكالنمۋيدۇ  يۇيۇلسىمۇ يى  نەچچە سۇيىدە ئۆكيۋنىىڭ تىىچ دا  بۇ قۋلدى 

 چرۇ  قورقۇنۇچلرۇ  ئۇنىڭغرۋ كىرچە ھەر بولىردۇ  ھەمراا سەلىمەگە ئۆمۇر بىا
 كەلەۇسرىدە -دا  برۇ كىلىر، يەنە. بولىدۇ بېسى  ۋاقى  ھەر ئۇنىڭغۋ. بولىدۇ
 يەكسررۋن بىررلەن يەر ئىززىتىىررى. ئۆلتۇرىرردۇ غررۇرۇرىىى يىەىتىىررڭ ھررۋش  بىررا

 دىلىۋز...قىلىدۇ مۇپتىال ئۋزاپقۋ پۇشۋيمەن  ئۆمۇرلۇك مۇشۇندا  ئۇنىمۇ. قىلىدۇ
 ھۋزىاغرۋ ئرۇ. بولردى قىلغۋنردەك ھىرس ھەقىقرى قەدرىىرى پۋكلىقىىرڭ ترۋ  شۇ

 بۇنچىلىرر  ھىكمىتىىررى قىررز بۋقمىغررۋن  ئويلۇنررۇ  تەپسررىلى بۇنچىلىرر  قەدەر
 . ئىدى بۋقمىغۋن ىلى،ق تەھلى  روشەن
 سرىىى كىر  مەجبۇرلىردى؟ يولغرۋ مۇشۇندا  كى  سىىى دىەىىە  قېىى-   

 كى ؟ ئۋتىسى بۋلىىىڭ قورسۇقىڭدىكى ئۋزدۇرغۋن؟
 ئۋسرررتۋ دىلىۋزغرررۋ كرررۆزلىاىىى كەتررركەن قىزىاىررر، يىغىررردىن سرررەلىمە   
 . كۆرۇنەتتى مىسكىن بەكمۇ بىچۋرە  بەكمۇ تۇرقى شۇ ئۇنىڭ. ئۋغدۇردى
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 ئۇيرۇنچى كۆڭرۇ   ئرۋش ئۇنىرڭ مەن قۋلسرەن؟ ھەيراان دىسرەم ىبۇن-   
 قىزشرغررۋ بۋشررقۋ ۋە سررۋڭۋ. ئىاىشررتى  بۇقىمسررەتكە تررۇرۇ  بىلىرر، ئىكەنلىكىىررى

 يۋزغرۋنلىقىىى خەتلىاىىرى سرۆيەۇ ترۋشي برولغىىىىى  ئۋشىق يۋلغۋن رەت نەچچە
 سررۋختۋ   ۋەدىلەرنىررڭ يۋلغررۋن مەن. ئىاىشررتى  بۇقىسررمەتكە تررۇرۇ  بىلىرر،
 . بولدۇم قۇربۋنى ۇشلەرنىڭسۇي

 كى ؟ زادى ئۇ جىددىلەشتۇرمەي  ئۋدەمىى دىەىىە-    
 .ئەكاەم ئوغلى مۇدىانىڭ فۋكولىتىتىدىكى تەنتەربىيە ئەكاەم  -    
 سرۋلغىىىىى چىشرلە  قۋنردا  بۋمۋقلىاىىى ئۆزىىىڭ دىلىۋز.... نىمە؟-    
 سۋختىپەزمۋ؟؟؟ لۇكچەك  ئۋشۇ ئەمدى؟ گە  نىمە بۇ توۋا  -قۋلدى  بىلمەي

 دە  قۋلمىسررۇن بىلىرر، بۋشررقىالرنى مەن. يۋزغررۋن خەت مررۋڭىمۇ ئررۇ-    
 مەن پۋئرۋلىيەتتە قېتىملىق بىا دىيىشىچە ئۇنىڭ. كەلدى  تۇتۇ  مەخپى شۇنچە
 بۇلررۇ  ئۋشررىق ھۆسررىۇمەە گررۇزە  ئۇسررۇلۇمغۋ  مىىىررڭ ئويىىغۋنرردا  ئۇسررۇ 
 مىىى ئۋرىلىقتۋ -. لدىقى داۋام سۆزىىى قويۇ  ئۇھسىىى، سەلىمە -.قۋپتىكەن
 يېزىردىن مەن بىلىسرەن  ئرۆزەڭ. قىلردى تەكلىر، تۋمۋققرۋ سىاتقۋ رەت نەچچە

 ۋاي نەزىاىرردە بۋشرقىالرنىڭ ئۆزەممرۇ بررۋر  قىيىرىچىلىقى  ئىقتىسرۋدى كەلرەەن 
 ئرروغلى  مۇدىاىىىررڭ مەكررتە  تۇرۇقلررۇ  شررۇندا  ئەمەس  قىررز دەپكررۇدەك
 ۋاقىتترۋ شرۇ چىقمۋمردى ؟ مەن تسۋقىلىۋا تەكلى، يىەىتى نوچى ئەڭ مەكتەپىىڭ

 بۋشرقىالر ئۋشرقۋندەك  ئىشرەنچى  بولغرۋن ئرۆزەمەە ئرويالپتىكەنمەن  خۋتۋ مەن
. ئىردى  قىلغۋن ھىس زوقلىىىدىغۋندەك مەندىن قۋرايدىغۋندەك  بىلەن ھەۋەس

 مىىرى دائىر  ئرۇ. بىلمەيرمەن نىمىشرقىدۇر. يىردۇ  تۋمۋ  بىاگە قېتى  5-4 بىز
 مەن لرېكىن. ئىزىردىمەيتتى پەقەت ئىچىردە مەكتە . تتىقىال تەكلى، سىاتقىال
 ئويلىغۋنردۇ تەسىاىىى بولغۋندىكىن ئوغلى مۇدىاىىىڭ مەكتە  ئۋلمىدى   ئېغىا
 بىلىر، مەن دىرمەك دىردى   پۋراڭلىشرىۋاتقۋندۇ كۆرسرەم بىرلەن قىزشر. دىدى 
 يەكشرەنبە-شرەنبە نۇرغرۇن بىلمەيسرەن  سرەن. ئۋلدىدى  ئۆزەمىى-ئۆز تۇرۇ 
. ئرۆتتى تۋنسرىخۋنالردا-دىسركو بۋغچىالردا  سىاتالردا  بىلەن ئۇنىڭ لىاى كۇن
 مىىرى ئۆزىىىرڭ ئرۇ. قىلردى  ھىرس بەخىتلىر  شرۇندا  ئۆزەمىى ۋاقىتالردا شۇ

 قۋنچىلىرر  مىىىررڭ ۋاقتىرردا دىررەەن قۋلغررۋنلىقىىى كررۆرۇ  يۋخشررى ھەقىررقەتەن
 رۇمچىردەئۇ مىىرى ئرۇ قىاللمۋيسرەن  تەسرەۋۋۇر سەن كەتكەنلىكىمىى سۇيۇنۇ 
 بىلەن مەن ئورۇنالشتۇرىدىغۋنلىقىىى  ئۆزى خىزمەتىى قۋلىدىغۋنلىقىىى  ئېلى،
 سرۋدىق مەڭەرۇ ئۇچرۇن مەن ئۆتىردىغۋنلىقىىى  بىراگە ئۆمرۇر بىرا قىلىر، توي
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 مەس مەن. ئىرردى بەرگەن ۋەدىلەرنررى نۇرغررۇن مۋڭررۋ ئېيتىرر، بولىرردىغۋنلىقىىى
 سررەھاا نررۋماات  سررمۇ؟ئەمە ئررۋمەت كەلررەەن مۋڭررۋ بررۇ بررۋ   ئررويال  بولرردۇم 

 ئۇقرۇ  تېخرى ئرۇ...ئەمەسرمۇ؟ قۇشرى ئرۋمەت قونغۋن بېشىغۋ ئۇقۇغۇچىسىىىڭ
 مەن راسر  . دىردى ئۋپىاىردىغۋنلىقىىى ئۋلدىغۋ ئۋنىسى-ئۋتۋ مىىى پۇتتۇرگىچە
 بىاى، پۇ  ئۇچاىشىشتۋ ھەر مۋڭۋ ئۋرىدا...ئىشەندى  پۇتۇنلەي مەن ئىشەندى  
 بەك ئررۇ. بەردى ئېلىرر، ئۇنىمررۋي ىىمغررۋئۇنۇمىغى نەرسررىلىاىمىى كەم تررۇردى 
 شرۇتۋ  ئرۇ. چۆمردى سرۇكۇتكە پەس بىرا سەلىمە-...ئىدى مەرت بەك پۇلدار 
 -.قىالتتررى ئەسررلەۋاتقۋندەك چررۋغلىاىىى بەختىيررۋر مىىررۇتالرنى  گررۇزە  شررۇ

 ئۇشرنىرڭ. ئىكەنمەن سۋددا بەك دىلىۋز  ئىكەنمەن سۋددا بەك مەن ئەپسۇس 
 ئىلىشررتىكى ئىلمەكرركە قىزشرنررى نررۋدان سررمۇ؟ئەمە ئىرركەن قىلتررۋ  ھەممىسررى
 دىلىرۋز  ئىسرىڭدىمۇ. قىلدى  ھىس كىچىكى، تۇلىمۇ بۇنى مەن. ...قىلتۋقكەن

 ئۇيقۇسررىز كىررچە بىررا سررىلەرنى كررۇن  قۋيتىمىغررۋن يۋتۋققررۋ كۇنلررۇكتە بىرا مەن
 بۋشررقۋ ئېيتىرر، يۋلغررۋن مەن سررىلەرگە...كررۇن قىلغررۋن بىئررۋرام قۋلرردۇرغۋن 
. ئىردى  دىرەەن قۋلردى  قونرۇ  قېشرىدا سۋۋاقدىشرى  تلۇ يۇر بىا مەكتەپتىكى

 بەختىمررردىن ئۋياىلغرررۋن  نەرسرررەمدىن ئەزىرررز ئەڭ مەن- كرررۇن شرررۇ دە 
 يۋشرالر مونچرۋ -مونچرۋ  يەنە چۋنۋقلىاىردىن كۆز سەلىمەنىڭ -....ئۋياىلغۋن
 ئەكراەم كرۇنى ئرۇ -.چىقرۋتتى بۇغۇلرۇ -بۇغۇلۇ  ئۋۋازى بۋشلىدى  سىاغىشقۋ

 ئۇنىرڭ ھۋلدا خوشۋ  تۋشال  تەكاارنىمۇ كەچلى  مەن ىپتۇ چۋقىات يەنە مىىى
 ئېڭىمدا. ئىدى  مۇستەسىۋ ھەممىدىن دەم شۇ مەن بۋردى   دىسكۇخۋنىغۋ بىلەن

 بىراگە بىرلەن ئۇنىرڭ مەن. ئىردى برۋر شۇشرش... سۆيەۇ بەخى   خوشۋللىق 
 يۋتررۋقتىكى سررىىىپتىكى . سررۋنۋيتتى  بەخىتلىرر  قەدەر شررۇ ئررۆزەمىى بولسررۋم

 قىزشرنرى كەتركەن بولرۇ  بەنر  ئۇقۇشرقىال بىلرمەي نىمىلىكىىى ھەببەتىىڭمۇ
 ئرۇ ئۇچرۇن نىرمە كرۇنى شرۇ. قىالترتى  ھىس تەنھۋ تۇلىمۇ بەخىتىسز  بىچۋرە 

 دە  كۆڭلررۇم ئۇچررۇن نىررمە بولغررۇيتتى ؟ ئىچرركەن ھررۋراقىى قىزىرر  تەڭلىررەەن
 زور نمەنرردى يېزىرردىكى ئۇچررۇن نىررمە بولغررۇيتتى ؟ قىلمىغررۋن رەت تۇرىۋالسررۋ
. بولغرۇيتتى  ئويلىمىغرۋن ھەدىلىاىمىى-ئۋكۋ ئۋنۋمىى -ئۋتۋ كۇتكەن ئۇمۇتلەرنى

 ھىررس دە  بەخىرر  مەن. ئەپسۇسررلىىىمەن بەك دىلىررۋز  ئەپسۇسررلىىىمەن بەك
 مەھشررەرگۋھتىكى ئەمەسررمۇ؟ يۇلررۇمكەن دوۋزا  مىىىررڭ ئەسررلى نەرسررە قىلغررۋن
 ئىپپىرتىەە زنىرڭقى كرۆۋرۇكى پىلسرىاات ئىرىچىكە قىلردىن ئىتتىر   قىلىچتىن

  ئېزىقسرۋڭ  سرەلال قىلسرۋڭ  بىخەسرتىلى  سرەلال ھە  ئوخشرىغۋن دىەەن نىمە
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 سررۆزىىىڭ سررەلىمە -...بولىدىكەنسررەن غەر  دېڭىزىغررۋ ئرروت ئىچىرردە دەقىررقە
 يىغرال  ئۆكسرۇ -ئۆكسرۇ  قېرتى  بىا يەنە. ھۋسىاايتتى. دىيەلمىدى داۋامىىى
 ...كەتتى
 

(6) 
 
 تۇلىمررۇ كررۆڭلى دىلىۋزنىررڭ ئررۋڭال  ھەسرراەتلىاىىى-دەرت سررەلىمەنىڭ       
 دىرەەن... قىلمرۋ يېراى  كۆڭلرۇڭىى يىغلىمرۋ  بولردى پەقەت ئرۇ. بولدى يېاى 

 قىپسرەن  خۋترۋ سرەن دەيردۇ؟ نىمە ئۇ بۋشقۋ ئۇنىڭدىن. بىاەلىدى تەسەللىىىال
 برۇ سرەن يرۋكى..دىسرىىمۇ؟ بولغىيتتىرڭ قىلغرۋن شرۇندا  نىمىشقۋ ئېزىپسەن 
 نىرمە ئويلۇمۇدۇڭ؟ ئىستىقبۋلىڭىى ئۇچۇن نىمە ەن؟كەلە ئۇچۇن نىمە مەكتەپكە
 دىسرىىمۇ؟ يرۇردۇڭ؟ ئۋرلىشرى، بىلەن ئەبلە  ئۋشۇ چىقمىغۋندەك ئۋدەم ئۇچۇن

 بولرۇ   يىغرۋ يىغىسرىغۋ بولرۇ   ھەمردەم قۋيغۇسرىغۋ دوسرتىىىڭ پەقەت ئۇ...
. يىغلىدى يېقى، چىڭ يۇزلىاىەە يۇزلىاىىى نەمدەلەەن يۋشتىن ئۋچچىق ئۇنىڭ

 سررررۋختىپەزلىكىەە  ئۇنىررررڭ. نەپاەتلەنرررردى قررررۋتتىق ئەكرررراەمەە كۆڭلىرررردە
 ئۇقۇغۇچىسرىغۋ مەكتە  ئۋلى قۋيىاى. نەپاەتلەندى رەزىللىكىەە ئۋلدامچىلىقىغۋ 

 پەرزەنتىىررى دىەەنمررۇ مررۇدىاى مەكتەپىىررڭ ئررۋلى بىررا گۇيىىررڭ؟ ئررۇ ئوخشررۋيدۇ
 ،قىلىر مەكتەپرتە ئوغلىىىرڭ ئەپەنردى مۇدىا تەربىيەلەمدۇ؟ لۇكچەك مۇشۇندا 
 بولغۋندىكىن دادا بىا ئۇچۇن نىمە يۇرەمدىكىىە؟ بىلمەي ئىشلىاىىى يۇرىۋاتقۋن
 ئىەەلررلە  ئەھررۋا  ئىشررلىاىدىن بۋشررقۋ ۋە ئۇقررۇ  سررىىىپتىكى بۋلىسررىىىڭ
 يۇشۇرۇ  ئەيىپلىاىىى ئۇقۇتقۇچىلىاى ۋىجدانسىز خوشۋمەتچى  يۋكى تۇرمۋيدۇ؟

 كىريىن ىيرۋلالردىنخ شرۇ ئرۇ...ھە؟ يۇرەمدىغۋنردۇ ئۇچرۇرۇ  كۆككە مۋختۋ   
 :سورىدى سەلىمەدىن
 ئۇقۋمدۇ؟ ئەھۋالىى بۇ ئەكاەم دىەىىە  قېىى-   
 مىىى. بەرگەن ۋەدىلەرنى نۇرغۇن مۋڭۋ ئۇ كىيىن ئىشتىن شۇ. ئۇقۇدۇ-   

 يۋخشرررررى ئۋۋالقىررررردەكال يەنە مىىرررررى تۋشرررررلىۋەتمەيدىغۋنلىقىىى  ھەرگىرررررز
 قورسررررۇقۇمدا لررررېكىن. كۇيررررۇنەەن بەك مۋڭررررۋ. ئيېتقررررۋن كۆرىرررردىغۋنلىقىىى

 . قۋلدى ئۆزگۇرۇ  كىيىن ئۇققۋندىن قۋلغۋنلىقىىى
 ئۆزگەردى؟ قۋندا -   
. قۋرىردى دە  ئېيتىۋاتىردۇ يۋلغرۋن مىىى بېشىدا ئۆزگۇرەتتى  قۋندا -   
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 ئرۇ كىريىن دىەەنردىن قۋيترۋ-قۋيترۋ قۋلغرۋنلىقىىى بويۇمردا راستىىال مەن كىيىن
. بولمرۋ دىەرۇچى ئرۋدەمەە قۋندا ھېچ ئىشىى بۇ مۋڭۋ. ئۆزگىاىۋالدى تۇيۇقسىزش

 مەن...چۇشۇرىۋەت بۋلىىى يۇغۇشتۇر  ئىشىى بۇ دەرھۋ  قىلى، قىلسۋڭ قۋندا 
 ئويلىسرۋڭ  ئىسرتىقبۋلىڭىى كىيىىكى ئويلىسۋڭ  ئۇتۇشىى بىاگە داۋاملىق بىلەن

 شەپىسرىىى ئىشرالرنىڭ برۇ ئۋغزىردىن ئۋدەمىىرڭ بىراەر ئەگەر...ئرۋڭال گىپىمىى
... قىلىرمەن مەلرۇم سرۋقچىغۋ ئۆزەمىى ئۆلتۇرۇ  سىىى لسۋمبو قۋلىدىغۋن ئۋڭال 
 پرۇ  يرۇەن 555 مۋڭۋ ئۇچۇن ئۋلدۇرىۋېتىش بۋلىىى يەنە. سۋلدى تەھدى  دە 

 . بەردى
 . سورىدى جىددىلىشى، دىلىۋز -كىيىىچۇ؟-   
 ئۇنىڭرردىن مەن. سرورىۋىدى ئىشرىىى بۋلىىىرڭ ئرۇ...كىريىن كىريىن -   
 نەچرچە يەنە مۋڭرۋ  ئرۇ كىريىن  گىپىمردىن ۇش. دىدى  چۇشۇرىۋەتتى  قورقۇ 
 ئرۇ كىريىن. قۇشرۇلمۇدۇم قەتئرى مەن لرېكىن. ئورۇنردى قىلىشقۋ زورلۇ  قېتى 
 چۇشررەنەەندەك ئررۇنى بۋشررلىدىغۋندا ئۋلداشررقۋ  بىررلەن گەپررلەر تررۋتلىق مىىررى

 .ئويالپتىكەن قىلىشىى ئۇيۇنچۇقى ئورنىدا قونچۋ  مىىى پەقەت ئۇ بولدۇم 
 قررۋيتىال  ئەمرردى ئۆتكررۇزدۇم  خۋتررۋلىقىى بىاىىچررى مەن بررۋ   ئررويال   
 قرۋيەردە مىىرى ئرۇ. بولسرۇن دىەىلرى ئرۋدەم قۋنداقمۇ مىىى ئۆتكۇزسەم خۋتۋلىق
 ئرۇ بىلىرمەن  مەن. بولىۋالردى سرۋلىدىغۋن تەھردى  يەردە شرۇ كۆرسرە يۋلغۇز

 چررۆرۇ  تۋشررلىغۋندەك پۋيپررۋقىى كونررۋ مىىررى كىرريىن پۇتتۇرگەنرردىن ئۇقررۇ 
 بۋيررۋم. يررۇردۇم قېچىررپال ئۇنىڭرردىن مەن شررۇڭۋ. تۇنۇمۋيرردۇ مىىررى. تۋشرراليدۇ
 قورقررۇ  بەك مەن قىلمىرردىڭ  ھىررس سررەن قۋلغۋنرردا ئۇچاىتىرر، مەكتەپررتە
 كىمرردىن نەپرراەتلىىەي؟ كىمرردىن ئەمرردى مەن. دىلىررۋز قررۋرا مۋڭررۋ... كەتررتى 

 ئۋزغۇنلىقىرردىن ئۆزەمىىررڭ نەپاەتلەنرردى   ئۆزەمرردىن پەقەت مەن... ئۋغاىىررۋي؟
  ئەمەسمۇ؟ مۇشۇنداقكەن بەشىاى-ئەپتى ئەسلى ئۇنىڭ.  نەپاەتلەندى

 دىلىررۋز -.ئررۇ نىمىكەنغررۇ بىررا ئەمەس ئررۋدەم. ئەبررلە  سررۋختىپەز ھررۇ-   
 . كەتتى قۇپۇ  ئورنىدىن
 بۋشاليدۇ  جۋيغۋ ھەر كۇڭۇ  كىامەڭ كەيىىەە كۇڭۇلىىڭ كونىالرنىڭ-   

 راسرتىىال گىپرى دىرەەن تۋشراليدۇ چرۆللەرگە ئۋپىاىر، ئۋلمىسردەك سەمەرقەن 
 ئۇرسرۋممۇ تۋشرقۋ بېشىمىى. بولدى ئىش بۇلىدىغۋن ئەمدى. دىلىۋز ئىكەن توغاا

 تۇرمىرردە يررۋكى ئۇقۇۋاتۋمرردىمەن مەكتەپررتە ھررۋزىا مەن. كەلمەيرردۇ ئەسررلىەە
 . قۋلدى  ئەھۋالدا بىاەلمەيدىغۋن جۋۋا  ئۆزەممۇ بۇنىڭغۋ يېتىۋاتۋمدىمەن
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 ئەرىرز ئۇسرتىدىن ىىڭئەكاەم دەيسەن؟ قىالي قۋندا  ئەمدى خو  -   
 قىالمسەن؟
 . كەتتى چۇچۇ  سەلىمە ئۋڭال   سۆزىىى دىلىۋزنىڭ   
 سرەتچىلىكىى برۇ...قىلمرۋيمەن ئەرىرز. دىەىىە توۋا... يۋ ... ...يۋ-   
 تۇرسرۋ  قۋلغرۋن ۋاقىر   ئرۋزش پۇتتۇرۇشركە ئۇقۇ . يۋيۋمدى  مەكتەپكە پۇتۇن

 ئۇنىڭرردىن دۇرمەمرردۇ؟چىكىى ئۇقۇشررتىن مىىررى ئۇقسررۋ ئەھررۋالىى بررۇ مەكررتە 
 .يۋخشى ئۆلۇۋالغىىى 

 تۇرىررۋەرمەس  پېتررى مۇشررۇ قورسررۇقۇڭ قىلىسررەن؟ قۋنرردا  ئەمىسررە-   
 قورسۇقۇڭ كىيىىچە ئەھۋالىى ھەممە يۇرىۋەرسەڭ  كىلەلمەي قۋرارغۋ بىا بۇندا 
 ...قويمىسۇن قىلى، ئۋشكۋرا ئۆزى

. قويردى سرىال  ئۋسرتۋ قورسرىقىىى ئرۋڭال  سۆزىىى دىلىۋزنىڭ سەلىمە   
 سرېلىۋاتقۋندەك مىھاىىرى ئۋنرۋ بەندىسىەە بىتەلەي بەندىسىەە  ئۋزغۇن بۇ خۇدا

 . قىالتتى
 بۇنردا  ئرۋدا   كەتترى قېتىر، تېشرىمۇ-ئىچىمرۇ بېشرىمىىڭ مىىىڭ-   
 مەسرلىھەتمۇ ھېچكىمردىن بولمىغۋندىكىن دىيىشكە خۋلىغۋنچە بۋشقىالرغۋ ئىشىى

. يۋلتۋيرردى  لررېكىن ئويلررۇدۇم  دىيىشررىى قېررتى  نۇرغررۇن سررۋڭىمۇ ئۋشلمىرردى  
 بەك قېلىشررتىن يررۋلغۇز يەنە يۋتۋقتررۋ. بولرردى يېرراى  شررۇندا  كۆڭلررۇم بۇگررۇن
 خرۇدا  بىرا برۇنى. دىردى  سرۋڭىال بىرا پەقەت ۋە پەقەت ئىشرىى برۇ. قورقترۇم
 دە  برۇشرنى سۋڭۋ. بىلمەيدۇ ئىىسۋن بىا ھېچقۋندا  بۋشقۋ سەندىن ۋە ئەكاەم
 مۋڭرۋ سرەنال. بروپتىكەن بەرسرەڭ مەسلىھەت مۋڭۋ. قېلىۋاتىمەن يىىىكلە  خېلى
 . بىاەلەيسەن كۆرسۇتۇ  يو  يۋخشى
 ھۋزىا كۋلالمدا مىىىڭ ئۇچاۇشۇم  قېتى  تۇنجى ئەھۋالغۋ بۇندا  مەن-   

 بولرردى. ئويلىىررۋيلى ئوبرردان ئىككىمىررز ھەر شررۇڭۋ. يررو  ئىىكررۋس ھېچقۋنرردا 
 ئۋلىرردىغۋن ۋرامئرر يۋخشررى ئەسررلىدە كەتتىررڭ  چۋرچررۋ  بەك سررەنمۇ سررەلىمە 

 ...دىيىشەيلى ئەتە گەپىى قۋلدى...ئۋشيلى ئۋرام شۇڭۋ...بۇ ئىدى ۋاقىتلىاىڭ
 مىىىرڭ لرېكىن. قويردۇم قىلىر، بىئرۋرام كۆڭلرۇڭىى بۇگۇن...مەيلى -   
 ...رەخمەت كۆ  سۋڭۋ. دوستۇم چۇشەن كۆڭلۇمىى
  لررېكىن. قېلىشررتى يېتىرر، يۇيۇنررۇ  سۇرتۇشررۇ   يۋشررلىاىىى ئررۇشر   
 ئۇكۇنرررۇ   ئرررۋزا   كۋللىسرررىدا سرررەلىمەنىڭ. ئۇخلىيۋلمىررردى سىسرررىھېچقۋي

 كەلەۇسرى سرەلىمەنىڭ دىلىرۋزمۇ. قۋيىرۋيتتى سرۇئۋلالر زىرددىيەتلى  تۇگۇمەس
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 ئىشرررلىاىدىن نىرررڭ ئەكررراەم. ئېچىىررردى ئۇنىڭغرررۋ ئويالنررردى  توغاىسرررىدا
 ئەكراەم. قۋلردى ئويال  ۋارىسىى قۇشۇلۇ  خىيۋلالرغۋ خىيۋللىاى. نەپاەتلەندى

 زور دىرەەن نىرمە-.چىقترى سېلىشتۇرۇ  تەرەپلىاىىى نۇرغۇن ۋارىسىىڭ نبىلە
 پىچىرراش  ئرۆزىەە-ئررۆز ئرۇ -دۇنيرۋ  خىرر  ئىككرى ئوخشرىمۋيدىغۋن ھە  پەر 

 ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئىشررلىاى سررەلىمەنىڭ خىيۋلىرردا دىلىۋزنىررڭ دەم شررۇ. قويرردى
. ىبۋشرلىد بولۇشرقۋ پەيردا چىااي بىا سۋددا بىلىملى   كىلىشكەن  يىااقال  
 كىتررۋ  دىلىۋزغررۋ چىررااي  سررەمىمى ۋاقىتتىكررى ئۇچااتقررۋن رەت تررۇنجى دىلىررۋز
 خىجىلچرۋن دۇدۇقرال   كىكەچتەك قىزىاىش  شەلپەردەك ۋاقىتتىكى ئۇزاتقۋن
 ئررۇخال  قۋنرردا  ئۆرۇلررۇ  بۇيررۋن-ئۇيررۋن ئىچىرردە خىيررۋلالر دىلىررۋز...كررۆزلەر

 ... قۋلدى تۇيمۋي قۋلغىىىىمۇ
 ئررۇزا  مۇنررۋزىاە  ئررۇزا . قررۋيتتى ەپكەمەكررت قىررز ئىككررى كە  ئەتىسررى  

 زۇرۇرلىكىىى ئۋلدۇرىۋېتىشىىڭ بۋلىىى كىيىن ئويلۇنۇشتىن ئۇزا  پىكىالىشىش 
.  مۋڭررۋتتى يۇغۇنررۋ  تەڭ بررۋلىمۇ ئۆتىۋەرسررە كررۇن چررۇنكى. قىلىشررتى ھىررس

 دىريىش برۋرلىقىىى قورسرىقىدا تېخرى بۋلىىىرڭ ئېيتقۋنلىقىىى  يۋلغۋن ئەكاەمەە
 قۋلىردۇ  ئىچىردە خەۋ  ھۋيرۋتى سرەلىمەنىڭ دىسرە نردا ئۇ يرۋ  ...كېاەكمۇ؟
 قەسرر  سررەلىمەگە قورقررۇ  قېلىشررىدىن ئۋشرركۋرىلىىى، ئىشررىىڭ  بررۇ ئەكرراەم

 ئۋلرردۇرۇ  نەدە ئۋلرردۇرۇ   قۋنرردا  بررۋلىىى ئۇنررداقتۋ...يۋنمۋيرردۇ قىلىشررتىن
 دە  نىرمە ئۇ. ئىدى يۇلۇققۋن قېتىقچىلىقىغۋ بۋ  ئېغىا بىا دىلىۋز....كېاەك؟

 بىررلەن قىررز بررۇ بۇلررۇ  نىررمە قۋلغۋنرردىمەن  بولررۇ  خەۋەردار ردىنئىشررال بررۇ
 سررەلىمەنىڭ يەنىررال لررېكىن. ئويلىرردى دەپمررۇ.. قۋلغۋنرردىمەن بولررۇ  سررىادا 
 بولمۋيردۇ  ئرۋدەم ئۋزمۋيردىغۋن دۇنيرۋدا. ئرۋغاىتتى ئىرچ قرۋرا  تۇرقىغرۋ بىچۋرە

 ئەمەسردە ئىرش يۋخشرى قويرۇ  تۋشرال  چۇشركەندۇ كرۇن بېشىغۋ دوسالرنىڭ
 كۇنلۇك 15 مۇدىاىدىن سىىى، سەلىمەگە كىيىن ئويلۇنۇشتىن ئۇزا  دىلىۋز...

 ئۋلردۇرىۋېتى، برۋلىىى قىلىر، ئۋمۋلالرنى بىا قۋيتى، يۇرتىغۋ سورا   رۇخسەت
 بۇلىدىغۋنردەك پىرالن برۇ. ئويالنردى ئرۇزا  سەلىمە. بەردى تەكلىۋىىى كىلىش
 دەپمررۋ؟ ۋلرردىق قورسررۇقۇمدا بۋرىرردۇ؟ دە  نىررمە ئررۆيىەە لررېكىن. قىالتتررى

 ئۇقسرۋ ئەھرۋالىى برۇ ئۋنىسرى-ئۋترۋ بىچۋرە. يۋ  دەپمۋ؟ كەلدى  ئۋلدۇرىۋەتكىلى
 ئۋكسررىچۇ كۇچلررۇك ئىمررۋنى قررو   قررۋتتىق. مررۇمكىن قېلىشررى بۇلررۇ  سررۋراڭ
 مۇۋاپىررق پىالنىىىمررۇ بررۇ ئررويال  نەسررىھەتلىاىىى ئۋكسررىىىڭ سررەلىمە...تېخررى

 ئويالنغۋنردىن كرۆ  ئرۇ برۋر؟ ئۋمرۋ  نىرمە يەنە لېكىن. قىلدى ھىس ئەمەستەك
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 كىريىن بۋرغۋندىن ئۆيەە. قىلدى ھىس يوقلىقىىى چۋرە بۋشقۋ بۇنىڭدىن كىيىن
 . ئويلىدى دە  قىالرمەن ئۋمۋلالرنى بىا

 . سورىدى دىلىۋزدىن سەلىمە -بۇش؟ سورىسۋم رۇخسەت دە  نىمە -  
 كۆڭلرۇم شرۇڭۋ قرۋپتۇ  بولرۇ  كىسرەلچۋن ئۋنۋم-ئۋتۋ مۋڭۋ دائى  سەن -  

 بولىشرىڭ دىرەەن شۇندا  سۋۋاقداشالرغىمۇ بۋشقۋ بەلكى  دەيتتىڭغۇ ... ى يېا
 مەنمررۇ. دىەىررن قىپتررۇ ھررۋۋالە كىلىشررىمىى كىسررەلكەن  ئېغىررا شررۇڭۋ. مررۇمكىن

 مەكررتە   دىررەەن بررۇ قىلمسررۋ  مۇشررۇندا ... بىرراەي بولۇشررۇ  گررۇۋاھچى
 تىررزرا  يۋخشىسررى ئەڭ. كىتىرردۇ يېيىلىرر، دەمرردىال بىررا ئىشررالر كىچىككىررىە

 ...وشيلىب
 بولىرۋاتىمەن قۇتۇلغۋنردەكال غەمردىن ئۆزەممرۇ   بولسۇن دىەىىىڭدەك-  

 ...تۋ  شۇ
 نۇرغررررۇن توغاۇلررررۇ  سررررورا  رۇخسررررەت قىررررز ئىككررررى ئەتىسررررى   

. چىقرۋردى قۋتۋرىغۋ كىسە  ئېغىا دادىسىىى. چىقتى تۇقۇ  كىلىشمەسلىكلەرنى
 كونرۋىاتىى بىرا نۋمىردىكى ئۋدرىسى سەلىمەنىڭ يېزى،  خەت يۋلغۋن بىا ئۇشر

 مۇشررۇ دىلىررۋز. بولرردى ئىشررەندۇرمەكچى تېخىمررۇ مررۇئەللىمىى. چىقتررى يۋسررۋ 
 ئۆزىرردىن-ئررۆز ئررۇ. بولىۋاتررۋتتى يەۋالغۋنرردەك چىررۋىن قىلىۋېتىرر، ئىشررالرنى

 ئىشرقۋ ھەمرمە بۋقمىغرۋن  ئېيتىر، يۋلغرۋن قېرتى  بىراەر ھۋيۋتىدا. نەپاەتلەندى
 بىرا ئرۆزىىى قىرز برۇ لىردىغۋنقى مۇئرۋمىلە بىرلەن سەمىمىلى  ئەستۋھىدىللىق 
 قىلىشررىىڭ شررۇندا  ئۇچررۇن دوسررتى لررېكىن. قىلرردى ھىررس گۇنۋھكررۋردەك
 رۇخسررەت قېشررىغۋ مررۇدىاى سررىىى، ئررۇشر. قۋرىرردى دە  مررۇھى  زۇرۇرلىكىىررى

 يررۋ  لىررق كۆزلىاىرردە سررەلىمەنىڭ. كىررادى كۆتررۇرۇ  ئىلتىمۋسررىىى سررورا 
 شررۇندا  دىلىررۋزمۇ دىرردى  مررۇئەللىمەە ئەھررۋالىىى ئۆيىىىررڭ تررۇرۇ  ئىسررەدە 
 قررۇۋۋەتلە  گىپىىررى سررەلىمەنىڭ كەيپىيۋتتررۋ قىلىۋاتقررۋن ھىسداشررلىق بىچررۋرە 
 قىلىر، دىقرقەت بۇرۇنردىن كەيپىيۋتىغرۋ قىزنىرڭ برۇ مرۇئەللى  دولقۇن. بەردى

 قىزنىرڭ سرەمىمى تىاىشرچۋن  ئۆلەۇلرۇك  دىلىۋزدەك يۋكى ۋە  كىلىۋاتقۋچقىمۇ
 رۇخسررەت كۇنلررۇك 15 كىرريىن كەتكەنرردىن ئولتررۇرۇ  بىررادەم... گىپىرردىىمۇ

 يېىىرر، كىرريىن ئۇقۇغۋنرردىن رەخررمەت ھررۋزا بىررا ئۇقۇتقۇچىسررىغۋ ئررۇشر. بەردى
 . چىقتى
 كررۆ  تەييررۋرلىقلىاى. قىلرردى تەييررۋرلىق كررۇن بىررا مېڭىشررقۋ سررەلىمە  

 سرېلى،  ھىلرى ئېلىر،  ھىلرى كىچەكلىاىىرى-كىيى  ئىچىدە يۋتۋ  بولمىسمۇ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

41 

 

-ئۋتۋ تۋرتمىسىدىن. ئولتۇردى چۇمۇ  ۋخىيۋلالرغ ئۇزۇن-ئۇزۇن تۇرۇ -تۇرۇ 
 قۋيتىرردىن ئېچىر،  خەتلەرنررى نۇرغرۇن ئىرربەرتكەن ھەدىلىراى-ئۋكررۋ ئۋنىسرى 

 تىلەكلەرنرى يۋخشى ئۇمۇتلەرنى  كۇتكەن ئۆزىدىن. چىقتى ئۇقۇ  بىالە -بىا
 چىەىررش نۇرغررۇن كۆڭلىرردە. لىغىاشيتتررى يررۋ  كۆزىرردە. ئۋڭلىرردى قۋيتىرردىن
 مەكرتە  نىمىشرقىدۇر ئۋرىلىقترۋ. قىالتترى برۋردەك مۇسرۋپە مۇرەككە  سۇئۋلالر 
. كەتترى قرۋرا  ئرۇزۇن-ئۇزۇنردىن سرىىىپىغۋ. چىقترى ئۋيلىىىر، بىا قوروسىىى

 سررۋيۋھەتكە. سررۋلدى سررە  بىررا-بىامررۇ سۋۋاقداشررلىاىغۋ ئېلىرر، ئەلبررۇملىاىىى
 ئېغىرررا قرررۋرا  سرررۇرەتلەرگە قۋتىۋشرررقۋن پۋئرررۋلىيەتلەرگە خىررر  ھەر چىققرررۋن 
 ھەمرمە ئۋتلىىىدىغۋنردەك سرەپەرگە بىرا يىراا  خرۇددى ۇئر. قويدى ئۇھسىىى،
 تەكرررااردىن كەچلىررر  قىرررزشر...كەتترررى قرررۋرا  تويمرررۋي-تويمرررۋي نەرسرررىەە

 كۇلۇشررتى . مۇڭداشررتى ئررۇزۇن-ئۇزۇنرردىن بىررلەن ئررۇشر كىرريىن كىاگەنرردىن
 ... ئەسلەشتى كۇنلەرنى خوشۋ  بۇرۇنقى
 دىلىۋزنىرڭ   خوشلىشرى، قۇچۋقلىشى، بىلەن يۋتۋقداشلىاى ئۇ ئەتىسى  

 ئررۇ ئۋلدىرردا چىقىررش مۋشررىىىغۋ. كەلرردى بىكىررتىەە ئررۋپتۇۋۇس ھەماالىقىرردا
 تررۇرۇ  ئررۇزا  قۇچررۋقال  چىڭڭىرردە ئررۇنى يرروقتەك  ئۋياىلغۇچسررى دىلىررۋزدىن

 :پىچىالىدى قولىقىغۋ دىلىۋزنىڭ تۇرۇ  سۇرتۇ  يۋشلىاىىى ئۇ. كەتتى
 مەن. قىلىررۋەتتى  ئررۋۋارە كررۆ  سررىىى... دوسررتۇم رەخررمەت رەخررمەت   

 پەقەت سرىالىاىمىى مىىىرڭ:  ئۇترۇنەي ئىشرىى بىرا سرەندىن ئرۋۋا  مېڭىشتىن
. قۋلسرۇن بولرۇ  سرىا ئۋرىسرىدىكى ئىككىمىرز مەڭەرۇ برۇ قرۋ   بىلى، ئۆزۇڭال
 بوشمدۇ؟
 ئرۆزەڭىى. قىلىرمەن دىەىىىڭردەك چۇقۇم مەن. بو  بولىدۇ خۋتىاجەم-  
 بۋشرال  يېڭىردىن ىىرىھەمم.كە  قۋيتىر، ۋاقتىردا كۇترۇنەىن  ئوبدان  ئۋساا 
 كۆزىرردىىمۇ دىلىۋزنىررڭ-...ئۋچىرردۇ قۇچررۋ  كررۇنلەر خوشررۋ  چۇقررۇم  سررۋڭۋ

 . سىاغىدى يۋشالر مۋرجۋندەك
 پۇشڭلىتىشررى، قررو  ئررۇزا  ئررۇزاقتىن قىررز ئىككررى. قوزغۋلرردى مۋشررىىۋ  

 يىغىسرىىى  ئرۋچچىق كەچمىشرىىى  ئرۋزاپلىق  سەلىمەنىڭ مۋشىىۋ.  خوشالشتى
 ئرررۇنى قۋلررردۇرۇ   شرررەھەردە رەڭەرررۋرەڭ ئرررۋۋات  برررۇ ئۋرمرررۋنلىاىىى-ئرررۋرزۇ

 ...كەتتى يۇرۇ  ئېلى، يېزىغۋ يىاا  بىلەن تۆرەلمە بىتەلەي قورسىقىدىكى
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(7) 
 
 غەمرردىن ئېغىررا بىررا خررۇددى دىلىررۋز سررېلى،  يولغررۋ يۇرتىغررۋ سررەلىمەنى 
 سررەلىمەنىڭ بۇيررۋن كۇنرردىن 3-2 ئررۇ. قۋلرردى يىررىىكلە  بولغۋنرردەك خررۋشس
. ئىردى كىرتەلمىەەن بۇلرۇ  كۇڭۇ  ئۋنچە رگىمۇدەرسلە بولۇ  بىلەن ئىشلىاى

 ئېلىر، ئىسرىەە ئىمتۋھۋنىىى دەرىجە تىلى ئىىەىلىز ئېلىىىدىغۋن يېقىىدا پۋت ئۇ
 تىلررى ئىىەىلىررز سررىات دەرسررلەردىن كەسررپى ئررۇ. بۋشررلىۋەتتى تەييررۋرلىقىى
 ئۋسرپىاانتلىقىى دوكترۇر  كەلەۇسرىدىكى بۇلەتتى  كۇڭۇ  ئۋشھىدە دەرسىەىمۇ
 ئىىتررۋيىن تىلىىىررڭ ئىىەىلىررز ئۇچررۇن ئۋشررۇرۇ  ئەمەلررەە ۇسررىىىئۋرز ئۇقررۇ 

 ئۇگۇنۇشركە بىرلەن ۋۇجرۇدى پۇترۇن ھەم قىلغرۋن  ھىس بۇرۇنال مۇھىملىقىىى
 ھەمررمە سررىىىپىدىكى ئىەەللەشررتە تىلىىررى ئىىەىلىررز ئررۇ. ئىرردى كىاىشرركەن

-6 ئىمتۋھۋنىررردا دەرىرررجە برررۇداقى ئىكەنلىكىرررەە  ئۋلدىررردا سۋۋاقداشرررالرنىڭ
 . ئىشىىەتتى تۇلۇ  كىتىدىغۋنلىقىغۋ ۇتۇ ئ دەرىجىدىن

 كىچىرر  ۋە كىتررۋۋى تىلررى ئىىەىلىررز چۇشررۇپال دەرسررتىن كررۇنى ھەر ئررۇ  
 ئۇگۇنرۇ  سرۋئەتلە -سۋئەت كىلى،  گۇللىكىەە مەكتە  ئېلى، ئۇنئۋلغۇسىىى

 پۋراڭالشرقۋن بىرلەن ۋارس سرەزمەي ئۆزىمرۇ قېرتى  ھەر نىمىشقىدۇر ئۇ. قىلدى
 ئۇنئۋلغۇسرىدىن بىرادەم كۆرسرە  كىترۋ  بىادەم. تتىقۋش ئولتۇرۇ  ئورۇندۇقتۋ
 ئرۆزىىىڭال دىلىۋز. قىالتتى مەشىق ئۋڭال  جۇملىلىاىىى سۆزلۇك  تىلى ئىىەىلىز
 ھەر ئۇگۇنىۋاتقررۋنلىقىىى تىلررى ئىىەىلىرز سۋۋاقداشررالرنىڭ نۇرغرۇن يەنە ئەمەس
 ھەلەكچىلىكىردە ئىمتۋھرۋنى دەرىرجە ئوخشۋشرال ئۇشرمرۇ .ترۇردى كۆرۇ  ۋاقى 
 گۇللرۇككە پرۋت-پرۋت مۇرادىلمرۇ دوسرتى ۋارسرىىىڭ ئۋرىسىدا شۇشرنىڭ. ئىدى
 كۇتىۋاتقۋنردەك خېتىىى بىاەر ۋارىسىىڭ ئۇنىڭدىن دىلىۋز. تۇردى بولۇ  پەيدا
 چىاايلىرق بىرلەن ئۇنىرڭ مۇرادىر  لرېكىن. قويرۋتتى قرۋرا  ئۇنىڭغرۋ پۋت-پۋت

 پۇتررۇن ئررۇ كىكررۇنلى بىررا. بولرردى بىلەنررال ئۇگۇنىشررى ئۆزىىىررڭ سۋشملىشررى،
 .بولدى پەيدا گەۋدە بىا يېىىدا كۆرىۋاتقۋندا كىتۋ  بىلەن دىققىتى
  تۇردىڭىزمۇ؟ ئوبدان. قىز گۇزە  سۋشم -  
 بېشرىىى دەرھرۋلال ئرۇ. بولردى ئۋڭالنغۋندەك ئۋۋازى ۋارسىىىڭ دىلىۋزغۋ   

 چۇچرۇ  كرۆرۇ  ئەكاەمىرى تۇرغرۋن ھىجىيى، قۋرا  ئۆزىەە ئۋلدىدا كۆتىاى، 
 . كەتتى
 دەرھررۋلال ئررۇ -بۋرمىرردى  ئىشررىڭىز بىرراەر قۋنرردا . تۇرمررۇدۇم ئوبرردان-  
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 . بورىۋالدى يۋققۋ بۋشقۋ كۆزلىاىىى تۇرۇ   قۋپۋقلىاىىى
 بولغرررۋن يېررراى  كرررۆڭلىڭىز تۇرمىغرررۋن  ئوبررردان ئوتۇمررردا مىىىرررڭ-  

  ئوخشىمۋمدۇ؟
 .كۆرۇنمەي سەت كۆزۇمەە بېاىڭۋ  ئۇتە -  
 ئوخشىمۋمسىز؟ قۋلغۋن ولۇ ب خۋپۋ مەندىن ئەمدى؟ نىمىشقۋ-  
 ئۆرلەيرردىغۋن سررەپاايى  كۆرسررەمال سررىزنى قۋلرردى   بولررۇ  خۋپررۋ ھە -  
 قىزشرغررۋ بۋشررقۋ مىىررى سررىز  قۋلرردىڭىز كررۆرۇ  كىرر  مىىررى قۋلرردى  بولررۇ 

 .ئوخشۋتمۋڭ
 دىدىڭىزمۋ؟ قىالي كۇ  كۆيدۇرۇ  يۇرۇكۇمىى مۋۋۇ مىىىڭ ؟ دە  نىمە-  
 بولسرۋ  يۇلتۇز قىزشر بۋشقۋ. ئوخشۋتمۋيمەن غۋقىزشر بۋشقۋ سىزنى ئەلبەتتە مەن
 ...ئۋي تۇلۇن كۇنلۇك 15 دىەەن سىز

 . ئەمەس ھېچىىمە ئۇچۇن سىز مەن. ئۋپىاىڭ نېاى پۋيلىاىڭىزنى ئۋي -  
 مەن سررىز قۇيررۋ   ئررۋي  ئۇچررۇن مەن سررىز دىررمەڭ  ئۇنرردا  يررۋ   -  
 دۇنيرررۋدا برررۇ مەن بولمىسرررىڭىز سرررىز. ھرررۋۋا سرررۋ  سرررۇ  سرررۇزۇك ئۇچرررۇن

 . ۋشىيۋلمۋيمەني
 ئرۇ. قۋرىردى ئەكراەمەە بىرلەن نەزىاى مەنسىتمەسلى  دىلىۋز -نىمە؟-  

 نەچچە گەپىى مۇشۇ سىز -.قىالتتى كىتىدىغۋندەك كۇلۇ  قۋقۋقال  تۇرقىدا شۇ
 ...يۇز   ئون بە   بىاەمسىز  سۋنۋ  مۋڭۋ بولدىڭىز؟ دە  بۋلىغۋ قىز

 سىزنى كۆرىمەن  يۋخشى سىزنىال پەقەت مەن. توۋا دىلىۋز  دەڭ توۋا-  
 سررىزنى. سررىز چۇشررۇمدىمۇ ئۇڭۇمرردىمۇ ئەمەس  كررۇن مۋڭررۋ كررۇن كررۆرمىەەن
 مۋڭرررۋ يەنە دىسرررەم قۋلغۋنررردۇ ئىاىررر، كرررۆڭلى قۋلغۋنررردۇ  يېىىررر، ئرررۋچچىقى

 ئوخشىمۋمسىز؟ ئىشەنمەيۋاتقۋن
. قىزىقمرۋيمەن قىلچىمرۇ سىزگە ھەم. ئىشەنمەيمەن سىزگە مەن. توغاا-  

 سررىز. گەپررلەر سررۋختۋ شررىكەر-شررىاىن ەممىسررىھ سررۆزلىاىڭىزنىڭ سررىزنىڭ
 ھە؟ بولغۋنسىز قىلى، زىدە يۇرىكىىى قىزشرنىڭ قۋنچە قىلى، مۇشۇندا 
 ئۇيرررۇنچى لرررۇكچەك  قۋرىمۋققرررۋ كۆرەمسرررىز  يۋمرررۋن شرررۇنچە مىىرررى-  

 برۋلىالر سرۇزۇك قەلبىمىز ئۋ   كۆڭلىمىز يۇمشۋ   دىلىمىز بىلەن كۆرۇنەىىىمىز
 . بىز جۇمۇ

 ئۋپىاىرر، ئررۇنى قەلبىڭىزنررى  پەرىشررتىدەك ئۇنرردا  ۋئۋپىاىڭرر نېرراى-  
 ئۇگۇنرۇ  ھرۋزىا مەن. قىلىرڭ ئىزھرۋر بىاەرسرىەە كىلىدىغۋن مۋس ئۆزىڭىزگە
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 .يو  ۋاقتى  سۋلىدىغۋنغۋ پۋراڭ قۇرۇ  بىلەن سىز مىىىڭ. قىلىۋاتىمەن
 ۋەدىلىاىىررى  سررۋختۋ قىلغررۋن سررەلىمەگە ئەكاەمىىررڭ تررۋ  شررۇ دىلىررۋز  
 لرۇكچەك  ئۇنىرڭ. بولردى دىمەكچىمرۇ بىرالە -بىرا ىئەسركىلىكلىاىى قىلغۋن

 سررەلىمەگە لررېكىن. بولرردى ئۋشرركۋرىلىمۋقچىمۇ بەشىاىسررىىى ئەپتررى سررۋختىپەز
 بىراگە يەنە بىرلەن ئەبرلە  برۇ ئرۇ. قۋلردى توخترۋ  ئويال  ۋەدىسىىى قىلغۋن

 لرېكىن بۇلىۋىردى  مۋڭمرۋقچى ترۇرۇ  ئورنىردىن دەرھرۋلال خۋلىمرۋي  تۇرۇشىى
 . تۇتىۋالدى قولىىى ئۇنىڭ دەرھۋلال ئەكاەم
 .سىزگە جۇمۇ قىلىۋاتىدۇ گە  ئەكاەم نەگە؟-  
 بېقىۋالغۋن سىزنىڭ مەن. نىمە كۋرى  بولسىمۇ قىلىۋاتقۋن گە  زۇڭتۇڭ-  
 . بىاىۋاتىدۇ جۋۋا  دىلىۋز سىزگىمۇ قۇيۇڭ  بىلى،. ئەمەس ئىتىڭىز
 ،قىلىرر نوچىلىررق ئۇنرردا  -. كەتتررى كۇلررۇ  ئەكرراەم -...ھۋ ھۋ ھررۋ-  
 قىلسررۋم گە  چىاايلىررق. بررۋر يەنە سررەن مەن  مەكتەپررتە بررۇ. دىلىررۋز كەتررمە
 .قۋلدىڭۋ بىلەلمەي ئۆزەڭىى
 . بىاىڭ قويۇ  قۇلۇمىى   قۋراۋاتىدۇ بۋشقىالر-  
 . كۆرىمەندە يۋخشى سىزنى بو   مۋقۇ  تەلىۋىمەە مىىىڭ ئەمىسە-  
 نقىلىۋاتقرررۋ ئۇگۇنرررۇ  گۇللرررۇكتە. ئۆرلىررردى جرررۇدۇنى دىلىۋزنىرررڭ   

 . قىلدى ھىس تۇرىۋاتقۋندەكال قۋرا  ئۇنىڭغۋ ھەممىسى ئۇقۇغۇچىالرنىڭ
 .بەر قۇيۇ . لۇكچەك بەر قويۇ -  
 بولررۇ  كەتمەكچررى چىقىرر، يۇلقۇنررۇ  قولىرردىن ئەكاەمىىررڭ دىلىررۋز   

 . تۋتتى چىڭ تېخىمۇ يېىىغۋ قويىۋەتمەي ئۇنى ئەكاەم لېكىن. تىاكەشتى
 يرۇزىىى قويىۋېتىر، دىلىرۋزنى اەمئەكر تەڭ  بىرلەن ئرۋۋاز قىلغۋن چۋڭ   
 سررۋلغىىىغۋ تەسررتەك يررۇزىەە ئۇنىررڭ بولررۇ  قۋنرردا  دىلىررۋزمۇ. قۋلرردى تۇتررۇپال
 ئېلى، مۋتىاىيۋلىىى يەردىكى دارھۋلال دە -قۋلدى تۇرۇ  بىادەم بۇلۇ  ھەياان
 . يۇگۇردى تەرەپكە يۋتۋ 

 كۆتىاگررۇدەك تۋيررۋ  مۋڭررۋ تېخررى... خە . توختررۋ قررۋنجۇ   توختررۋ-   
 تىاىررر  چۇقرررۇم سرررىىى ئۇچرررۇن تەسرررتىكىڭ مۇشرررۇ سرررىىىڭ. ۇڭمۋبولرررد

 ... كۆيدۇرىۋېتىمەن
 كىتىۋاتقرۋن يۇگرۇرۇ  گەپلىاىىى قىلغۋن  تۇرۇ  ھۆكىاە  ئەكاەمىىڭ   
 مرۇنچە بىرا. تەگردى چىشىغۋ ئەكاەمىىڭ ئەمدى ئۇ. ئۋڭلىدى يۋتۋ يېاى  دىلىۋز

 ئۇنىررڭ. ىسررۋلد تەسررتەك بىررا قىلرردى  رەسررۋا ئررۇنى ئۋرىسررىدا ئۇقۇغررۇچىالر
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 قۋنردا  ئەمردى. قىلدى پۇڭ بىا نوچىلىقىىى ئۇنىڭ. ئۇردى يەرگە ھەيۋىسىىى
 مەكتەپرتە ئەمردى ئەكراەم ئۇتەرمۇ؟ بۇلۇ  سۇ كۇندە يۇرىكى كۆرەر؟ كۇنلەرنى
 ئىشرىى بىرا تۇكىردىغۋن يرۇزىىى ئۇنىڭ چۇقۇم بەرمەيدۇ؟ كۇن يۋخشى ئۇنىڭغۋ
 ھۋسرىاا   ئرۇ. يرۋپتى مەھركەم ئىشرىكىى كىراىپال يۋتىقىغرۋ دىلىرۋز... قىلىدۇ؟
 قورقرۇ   ئۆزى خىيۋللىاىدىن ئۆزىىىڭ ئۇ. ئىدى كەتكەن تەرلە  چى،-چى،

 ...    كەتتى يىغال  بۇقۇلدا  تۋشال  كۋرۋاتقۋ جىسمىىى نۋزۇك تۇرغۋن تىتاە 
 جىرردە  بررۇ بولغررۋن بىررلەن ئەكرراەم قۇشررۇلۇ  ئىشررلىاىغۋ سررەلىمەنىڭ  
 يۇرەكلىرر  ئىچىرردە مەكررتە  ئەمرردى ئررۇ. بولرردى بېسررى  نۋھررۋيىتى دىلىۋزغررۋ

 ۋاقىرر  ھەر ئۋرىلىقىرردا يۋتررۋ  بىررلەن سررىىى،. قۋلرردى قورقررۇ  يۇرۇشررتىن
 غېاىر، تۇلىمرۇ ئرۆزىىى دەمرلەردە شرۇ ئۇ. يۇردى بولۇ  ھەماا سۋۋاقداشلىاىغۋ

 ئۇنىڭغرۋ   يىتىردىغۋن دەردىەە بولىدىغۋن  ھەماا ئۆزىەە. قۋلدى قىلى، ھىس
 ئۇقۇشرتىن تۇرمۇشرىدا زۇرۇرلىكىىرى  نۋھۋيىتى ىڭئۋدەمى بىا بولىدىغۋن يۇرەك
 قىلىشررقۋ ھىررس ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ كەملىكىىررى نەرسررىىىڭ مررۇھى  بىررا يەنە بۋشررقۋ

 كرۆڭلىەە ئۇقۇۋاتقرۋن  خرۋتىاجەم ئوبردان بىا ئەمدى؟ كۇن نىمە بۇ. بۋشلىدى
 بۇنرردا  نىمىشررقۋ تۇرمۇشررىغۋ قىزنىررڭ پررۇككەن ئۋرمررۋنالرنى-ئررۋرزۇ گررۇزە 

 ئۆزىىىرڭ ئرۋزاپالرنى بەزى ئۇچۇن نىمە ئۋدەم كىاىدۇ؟ سۇ بۇ كۇڭۇلسىزلىكلەر
 يۇقتۇرىۋالىردۇ؟ بىرلەن خۋترۋلىقى بۋشرقىالرنىڭ بەلكى ئەمەس  بىلەن خۋتۋلىقى
 ...بولررۇ  دوسررتۋنە بولررۇ   مىھاىبررۋن بۇلررۇ   سررەمىمى بۇلررۇ   گررۇزە 
 ئىمتۋھۋنىىرڭ ئۋلدىردىكى. ھۋلسرىاىدى دىلىرۋز...گۇنرۋھمۇ؟ ھەممىسى بۇشرنىڭ
 بەزى ئرررۇ... پىسخىكىسرررى قورقرررۇ  ئەكاەمررردىن كىلىرررۋاتقىىى  ال يېقىرررى

 قۋندا  ئۋقىۋەت لېكىن. ئويلىدى دىيىشىىمۇ رەھبەرلىكىەە مەكتە  ئەھۋالالرنى
 مەمەدان  پەس  تىەى بۇندا  لېكىن. قىالر تەربىيە ئۇنىڭغۋ مەكتەپمۇ بولىدۇ؟
 قۇلىردىن ەرنىڭئۋدەمل بۇندا  ئۋلسىچۇ؟ ئۆ  ئەزۋەيلە  تېخىمۇ كىيىن زومىەەر
 لرېكىن تىاىشسرىمۇ ئويلىمۋسرلىققۋ ئىشرالرنىمۇ برۇ ئرۇ...كەلمەيدۇ؟ ئىشالر نىمە

 . قىيىۋيتتى ئۇنى غەم بىا قۋنداقتۇر
 يررۋكى   ئەنسررىاىدىمۇ دادىسررىدىن نررۋزىا دىلىۋزنىررڭ ئۋرىلىقتررۋ ئەكرراەم  
 قىسۋسكۋر دىلىۋزغۋ قورقتىمۇ  قىلىشىدىن مەلۇم  مۇدىاىغۋ مەكتە  راسال ئۇنىڭ

. قىلمىدى پوپوزا ئۇچۇ  ئۇچۇقتىن بۋشقۋ قۋدىلىشتىن مىختەك  بىلەن كۆزلىاى
 كىريىن داۋامالشرقۋندىن كرۇن قرۋنچە بىرا ئەھرۋا  بۇنردا . قورقۇتمىردى ئۇنى

 ۋاقىر  يەنىرال ئرۇ. بولردى چۇشركەندەك جۋيىغرۋ ئرۋز بىرا كۆڭلىمرۇ دىلىۋزنىڭ
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 قىلىشرقۋ تەييرۋرلىق ۋپۇخت ئىمتۋھۋنىغۋ تىلى ئىىەىلىز يىغى، زىھىىىى چىقىاى، 
 . چۇشتى
 

(8) 
 

 لرېكىن. توشرتى ۋاقتىمرۇ رۇخسرەت سرەلىمەنڭ. كەتتى ئۇتۇ  كۇنمۇ 15
 برۇ دىلىۋز. كەلمىدى خەۋەرمۇ ھېچ ئۇنىڭدىن. كەلمەيۋاتۋتتى مەكتەپكە سەلىمە
 تۇلرۇ  قۋلغۋنردۇ؟ چىقىر، ئىشرى بەلكىر . چۇشتى سۋراسىمىەە تېخىمۇ ئىشتىن

 كۇنمررۇ 2 ئررۆتتى  كۇنمررۇ 1 لررېكىن. دىئويلىرر دەپمررۇ بۇشلمىغۋنرردۇ؟ سررۋقىيى،
 مرۇدىاى سرىىى،. يرو  خەۋەر ھېچ يەنىال سەلىمەدىن. ئۆتتى كۇنمۇ 3 ئۆتتى 

 بېشرررىىى سرررورا  تررروش سرررەۋەبىىى كەلمەسرررلى  سرررەلىمەنىڭ دىلىرررۋزدىن
 ئررۆزىەە دە  قررۋشر كىلىرر، ئەتە قررۋشر  كىلىرر، بۇگررۇن دىلىررۋز. ئررۋغاىتىۋەتتى

 ئۇنىرڭ. چۇشمىدى جۋيىغۋ پەقەت كۆڭلى ىنلېك بولسىمۇ  بىاىۋاتقۋن تەسەللى
 .بۋشلىدى كىلىشكە خىيۋلالر قورقۇنۇچلۇ  نۇرغۇن كۆڭلىەە
 يۋتۋقداشررررلىاى  قۋلغۋنسررررىاى تەڭلىكررررتە بىئۋرامسررررىزلىىى، دىلىررررۋز   

 كرۇنى ھەر ئرۇشر. بۋشرلىدى ئەنسىاەشركە ئوخشۋشال سەلىمەدىن سۋۋاقداشلىاى
. كىاەتترى يۋتۋققۋ دە  كەلدى قۋيتى، چۇقۇم بۇگۇن سەلىمە چۇشۇ  دەرستىن
 ئۇتىشرىەە ۋاقىتىىرڭ ئرۇشر. بولۇشرۋتتى لەسسرىدە قرۋرا  كۋرۋاتقرۋ بو  لېكىن

 بولمىسرۋ يرۋكى كەتترى ئېغىالىشى، بەك كىسىلى دادىسىىىڭ چۇقۇم ئەگىىشى،
 تۇشرۇ  ۋاقترى رۇخسەت. كەلدى قۋراشقۋ دىەەن چىقتى ئىشى مۇسىبەت ئۆيىدە

 ئەنسررىز يررۇرىەى. جىددىلەشررتى قىررقەتەنھە دىلىررۋز كەلەەنرردە  كررۇنىەە-5
 بىراەر يولردا ئۋلدۇرىۋەتكەنمىدۇ؟ بولغۋندۇ؟ قۋندا  بۋلىسى. بۋشلىدى سۇقۇشقۋ

 مەكررتەپكە ئۇقررۇ  ئەھررۋالىى ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ئۇچاىغۋنمىرردۇ؟ كىلىشمەسررلىككە
 ئۇرۇۋەتكەنمىردۇ؟ ئېغىرا كۆرۇ  بۇزۇ  سىڭلىسىىى ئۋكىلىاى ئىبەرتمىەەنمىدۇ؟

 قىلىۋەتكەنمىدۇ؟ يۋتلىق بىاەرسىەە يېزىدىكى دە  تمىسۇنكە چۇشۇ  يۇزىمىز
 ھە؟ ئىۋەتمەيردۇ ئۇچرۇر بىاەر دە  نىمە. كەلدى دۇ  سوراقالرغۋ ئېغىا ئۇ ...
  يە؟ ئۆلتۇرىۋالغۋنمىرردۇ ئررۆزىىى تۇيۇقسررىز تررۋ  شررۇ كۋللسررىغۋ دىلىۋزنىررڭ ...

 رقۇ قو ئۆزى خىيۋلىدىن ئۆزىىىڭ دە -بولدى پەيدا خىيۋ  ۋەھىمىلى  دىەەن
 يرۋ   .سروقتى دۇپۇلردە  يرۇرىكى. تۋترۋردى تۋمدەك چىاايى. كەتتى چۇچۇ 

 گرۇزە  سرۇيىدىغۋن  ھۋيرۋتىى قىلىرمەن  خىيرۋلالرنى بىمەنە نىمە توۋا ...يۋ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

47 

 

 بەلكىر . قىلمۋيردۇ ئۇنردا  ھەرگىرز قىرز برۇ تىاىشرچۋن بۋي  ئۋرمۋنالرغۋ-ئۋرزۇ
 ئررۆزى ئررۆزىەە دا شررۇن ئەنە دىلىررۋز...قۋلغۋنرردۇ چىقىرر، ئىررش جىررددى بىرراەر

 ئەنسررىزلى  مررۇئەللى  دولقررۇن كررۇنى شررۇ. بولرردى مەجبررۇر بىاىشرركە تەسررەللى
 ئېغىررا نۋھررۋيىتى دىلىررۋز. چررۋقىاتتى ئىشخۋنىسررىغۋ دىلىررۋزنى تۇرغررۋن ئىچىرردە
 ئرۇ. بولردى مەجبرۇر كىاىشكە سېلى، بېشىىى گۇنۋھكۋرشردەك بىلەن قەدەملەر

 . ئويالندى كۆ  توغاىسىدا بىاىش جۋۋا  دە  نىمە مۇئەللىمەە
 مۇئەللىممرررۇ دولقرررۇن -يوقمرررۋ؟ ئۇچرررۇر بىررراەر ھرررۋزىاغىچە دىلىرررۋز - 

 . قىالتتى ئەنسىاىۋاتقۋندەك
 . كىتىۋاتىمەن جىددىلىشى، بەك مەنمۇ. يو - 
 سرىزگە يرۋكى مۋڭرۋ بولسرۋ  ئۇچاىغرۋن كىلىشمەسرلىككە بىراەر دادىسى- 
 . ىلمىدىق تىلىفۇن ھېچ ئىشخۋنۋمغىمۇ. ئىدى ئىۋەتەر ئۇچۇر بىاەر
 كرۇن ئىككرى-بىرا يەنە يرۋ. قۋلردى شرۇنىڭدا خىيرۋلى  پۇترۇن مىىىڭمۇ- 
 . قۋرىدى يىلىىغۋندەك مۇئەللىمەە دىلىۋز -يە؟ بۋقۋمدىمىز كۇتۇ 
 مەكتە  كىاگەندىكىن بىاگە سىز مەنمۇ. كەتتى ئۇتۇ  كۇن 5 ھېلىمۇ- 

 ىاەپالئەنسرر ئۆزەممررۇ. بېرراىپتىكەنمەن رۇخسررەت قىلمررۋيال مەلررۇم رەھرربەرلىكىەە
 . ئۋشقىلىشۋيلى بىلەن ئۆيىدىكىلەر ئۇنىڭ دەرھۋ  سۋقلىمۋي شۇڭۋ. تۇرىمەن
 ئۋشقىلىشۋرمىز؟ قۋندا - 
 يوقمۋ؟ تىلىفۇن ئۆيىدە- 
 ....بولغۋندىكىن يېزىدا يو  - 
 سۋۋاقداشرررلىاىدىن يۇرتلرررۇ  بىرررا پرررۋكولتىتتىكى بۋشرررقۋ ئۇنرررداقتۋ- 

 بۇنرردا . شقىلىشررىدىكەنمىزئۋ قۋنرردا  بىررلەن ئۋئىلىسررى بېقىررڭ  سۇرۇشررتۇرۇ 
 . كىتىدۇ ۋاقى  كۇن نەچچە يەنە ئولتۇرسۋ  يېزى، خەت ئۆيىەە ۋاقىتتۋ
 . بىاەي ئۇچۇرىىى سىزگە ئۋشقىلىشى، ھۋزىاش مەن مۇئەللى   مۋقۇ - 
 بررۇرۇناا  ئىشررخۋندىن خوشلۇشررۇ   بىررلەن مررۇئەللى  دولقررۇن دىلىررۋز  
 بۋرمرۋيال ترۇۋىەە ئىشرى  ېكىنل. مۋڭدى تىز-تىز بولغۋندەك كەتمەكچى چىقى،
 . ئۋچتى ئېغىز يەنە مۇئەللى 
 بىرراەر بۋشررقۋ ھە  راس قررۋلغىىى بولررۇ  كىسررە  دادىسررىىىڭ توختررۋڭ - 
 بەرمىەەندۇ؟ يۇز ئىش

 تررۋ  بېشررىغۋ دىلىۋزنىررڭ -يررو   ئىررش بۋشررقۋ.... س...را. س...را-  
 ۋنئويچرر مۇئەللىمىىررڭ دولقررۇن.  ئۋلرردى ئرروت يررۇزلىاى. بولرردى ئۆرۇلەەنرردەك
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 ئېيتىۋاتقۋنلىقىىى يۋلغۋن ئۆزىىىڭ خۇددى. ئەندىكتى شۇندا  قۋرا  كۆزلىاىەە
 يۋلغرۋن جۋھۋنردا تروۋا . كەتترى قىزىاىر، شرەلپەردەك بىادەمدە بىلىۋالغۋندەك

 ئۋسرمۋن كىتىردىكىىۋ  گۋچىلىشرى، ئەجە  ئرۋدەم تەس  دىرەەن نىمە ئېيتىش
 ئرۇ... ھە تويمۋسرمەن غرۋئېيتقىىىم يۋلغرۋن. كەتترى بىلىىىر، قۋتتىق يەر يىاا 

 . چىقتى ئىشخۋنىدىن بولۇ  خىجى  ئۆزى ئىشلىاىدىن ئۆزىىىڭ
 ئۇشرمرۇ. چىقتى كۆرۇشۇ  بىلەن يۇرتلۇقلىاى ھەممە سەلىمەنىڭ دىلىۋز  

 قۋنردا  ئەمردى. ئېيتىشرتى ئۋڭلىمىغۋنلىقىىى خەۋىاىىى ھېچقۋندا  سەلىمەنىڭ
 مۇئەللىمىىرڭ دولقۇن ۋمۋلسىزئ يەنە ئۇ. قۋتتى بېشى دىلىۋزنىڭ كېاەك؟ قىلىش

 كىريىن قۋتۇرغۋندىن بۋ  ھۋزا بىا ئۇشر. بولدى مەجبۇر كىاىشكە ئىشخۋنىسىغۋ
 ئۋشقىلىشىشرىى بىرلەن ھۇكرۇمەت يېزىلىرق تۇرۇشرلۇ  برويىچە ئۋدرىس ئۋخىاى
 ئۋشقىالشرقۋندىن ھرۋزا بىرا بىرلەن ئىدارىسرى تىلەىراا  ئرۇشر. كرۆردى مۇۋاپىق
. چىقترى ئىرىىقال  نۇمۇرىىى تىلىفۇن ئىشخۋنىسىىىڭ ھۇكۇمەت يېزىلىق كىيىن 
 مەكرتەپكە سرەلىمە ئۋڭلىغۋنردەك  خەۋىاىىرى خرو  سرەلىمەنىڭ خۇددى ئۇشر

 تىلىفرۇن ھۇكرۇمەتكە يېزىلىرق ئرۇشر. چۆمردى خوشرۋللىققۋ كەلەەنردەك قۋيتى،
 بىررلەن تۇققررۋنلىاى ئررۇرۇ  يررۋكى ئۋنىسررى-ئۋتررۋ قۋسررىمىىڭ سررەلىمە بىاىرر،

 ئۋئىلىسرىدىكىلەرنىڭ ئرۋخۇن قۋسى  ئۇشرغۋ دە   ۇرۇرلىكىىىز ئۋشقىلىشىشىىڭ
 مۇئەللىمىىرررڭ دولقرررۇن ھەم. قىلررردى ھرررۋۋالە قىلىشرررىىى تېلىفرررۇن مەكرررتەپكە

 . بەردى ئېيتى، نۇمۇرىىى تىلىفۇن ئىشخۋنىسىىڭ
 بىرا مرۇئەللى . ئولترۇردى ئرۇزا  كۇتۇ  جىاىڭلىشىىى تېلىفۇنىىڭ ئۇشر  
 دىلىرۋز لېكىن. بولدى بەن  بىلەن تەكاارش  دەرس كىيىن سۋقلىغۋندىن ھۋزا

 بىادەم. قىيىۋلدى ئىچىدە جىددىلى  قۋرا تېلىفۇنغۋ بىادەم مۇئەللىمەە  بىادەم
 خىىيۋلالرغۋ ئېغىا بىادەم كۆرسە  كىتۋ  بىادەم. مۋڭدى ئۆرە بىادەم ئولتۇرسۋ 

 تېلىفررۇن. كىلەتتررى ئەنسررىزلى  خىرر  بىررا ئىچىرردىن-ئىررچ. بولرردى غەر 
 4 ئۋلدىردىكى مرۇئەللى . بولىدۇ ئۋشكۋرا يۋلغۋنچىلىقى پۇتۇن ئۇنىڭ ۋجىاىڭلىس
 بولغررۋن ئۇنىڭغررۋ ئەمرردى مررۇئەللى . چۇشررىدۇ دا  ئوباازىغررۋ سررەمىمى يىللىررق

 شۇ. قىاللمىدى جۇرئەت ئويالشقۋ ئۋخىاىىى ئۇ ئۇھ ... يۇقىتىدۇ ئىشەنچىسىىى
 شھىزە ئررۋ. تررۇراتتى كىتىدىغۋنرردەك چىقىرر، قېچىرر، ئىشررخۋنىدىن تۇرقىرردا

 قرۋرتال يرۇرىكى دىلىۋزنىرڭ. جىاىڭلىدى ئەنسىز تىلىفۇن كىيىن سۋئەتلەردىن1
 تىلىفۇنغرۋ كىلىدىغۋنردەك خەۋەر شرۇم بىرا. كەتترى ترۇرۇ  ئورنىردىن قىلى، 

 . قۋرىدى ئىچىدە قورقۇنۇ 
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 . قىلدى ئىشۋرە دىلىۋزغۋ مۇئەللى  -ئېلىڭ  سىز قېىى-  
 گرۇم كەتتى  تۇرۇ  ھۋزا بىا قۋرا  تېلىفۇنغۋ تۇرغۋن جىاىڭال  دىلىۋز   
 شررۇنچىلى  تۇرۇپكىسررىىى تىلىفررۇن تۇتقۋنرردەك بررومبىىى پۋرتاليرردىغۋن قىلىررپال
 . كۆتۇردى تەستە
 .ۋەي-  
 . ئۋكىسى قۋسىمىىڭ سەلىمە مەن ئەلەيكۇم  ئەسسۋشمۇ-  
 . سۋۋاقدىشى سەلىمەنىڭ مەن. ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم-  
 ئررررۋدەم ئررررۆيەە ھۇكرررۇمەتتىن لىررررقيېزى. تۇرۇپسررررىز سرررۋشمەت ھە -  

 ئىرش جىرددى بىاەر. ئىبەرتكەن دە  كە  كۆرۇشۇ  مىىى دادام. بېاىپتىكەن
 ؟.بۋرمىدى
 تەرەپتىكررى قۋرشررى. كەتتررى تىترراە  لەۋلىرراى. قۋلرردى تررۇرۇپال دىلىررۋز   

 بىرررادەم. بىلىىررردى قىلىۋاتقۋنررردەك سرررورا  قرررۋتتىق ئرررۇنى ئرررۋۋاز نرررۋتۇنۇ 
 چىرڭ ئرۋخىاىغىچە ئەمردى. بۋشرلىدى  يۋلغرۋنىى ى بولد كىيىن دىلىغۇللىقتىن

 . ئويلىدى دىەەنلەرنى يو  ئۋمۋ  تۇرمۋي
 رۇخسرەت كۇنلرۇك 15 مەكتەپتىن دە  كىسە  دادام سەلىمە. شۇندا -  
 مرۇئەللى  شرۇڭۋ. كەلمىردى قۋيتىر،. بولردى كرۇن 15 بۇگۇن. كەتكەن سورا 

 . دىەەن بۋقۋيلى ،ئۋشقىلىشى قىلى، تىلىفۇن ئەنسىاە 
 نىمە؟-   
 . كەتتى قورقۇ  دىلىۋز ئۋۋازىدىن ئەنسىز تەرەپىىڭ قۋرشى    
 سررۋقال-سررۋ  قررۋپتۇ؟ بولررۇ  كىسررە  نەدە دادام ؟دەۋاتىسررىز نىررمە-   
 .تۇرمۋمدۇ
 شۇنداقمۇ؟-  
 گە  بۇقۋنرردا  دىرردىڭىزمۋ؟ كەترركەن يۇرتقررۋ سررەلىمەنى شررۇندا  -  
 . ەلمىدىك يەرگە بۇ ئۇ ئەمدى؟
 ترۇتقىىىچە ترۇرۇپكىىى ئرۋڭال  گىپىىرى ئۋكىسرىىىڭ سەلىمەنىڭ دىلىۋز   

 نەچرچە تۇۋىردە قرۇش  ئۋۋاز دىەەن كەلمىدى يەرگە بۇ ئۇ. قۋلدى قېتىپال داڭ
 رىئرۋللىقىىى بىئۋراملىقىىرڭ ئەنسرىزلى   كەلەەن كۆڭلىەە ئۇ. جۋراڭلىدى رەت

 كەيپىيررۋتى  ئۋلدىردىكى مرېڭىش تىنمەكتەپرر سرەلىمەنىڭ. بولردى كۆرگەنردەك
 سررىزى، شررۇملۇقىى بىررا يررۇرىكى. كەلتررۇردى ئۋلرردىغۋ كررۆز ھررۋلىتىىى ھررىور

 بىرلەن نەزىراى ھەياانلىرق ھرۋلىتىەە دىلىۋزنىرڭ مرۇئەللى  دولقرۇن. ئۇلەۇردى
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 . ئۋلدى تۇرۇپكىىى قولىدىن ئۇنىڭ قويۇ   قۋرا 
 . مۇئەللىمى سەلىمەنىڭ مەن. سۆزلەڭ ھە -  
 قۋرشررى بىررادەم مررۇئەللى . بۋشررالندى پۋراڭلىشررىش جىررددى دەملىرر بىا  
 ئۇنىرڭ. قرۋرايتتى بىرلەن ھەياانلىرق دىلىۋزغۋ سۆزلەشسە بىادەم بىلەن تەرە 

 ئۇمۇتسرررىزلەنەەنلىكى بولغرررۋنلىقى  بىئرررۋرام جىددىلەشررركەنلىكى  تۇرقىررردىن
 ۇ خوشلۇشر بىلەن تەرە   قۋرشى كىيىن پۋراڭدىن ئۇزا  ئۇ. تۇراتتى چىقىپال

 كەترركەن ئەنسررىاە  قررۋتتىق سررەلىمەدىن تررۋ  شررۇ دىلىررۋز. قويرردى تېلىفررۇنىى
 سرۇئۋلىى دىرەەن ئۇلۇۋالغۋنمىردۇ؟ كىلىۋالغرۋن كۋللىسرىغۋ قرېى  نەچچە بولۇ  
 قرۋرا   چىاايىغرۋ كەتركەن تۋتىاىر، مۇئەللىمىىڭ ئۇ. ئويلىىىۋاتۋتتى قۋيتىدىن

 . ئۇلەۇردى قىلى، ھىس نلىقىىىسوتاليدىغۋ ئۆزىىى سوراقىىڭ ۋەھىمىلى  بىا
. قۋيتمرۋپتۇ ئرۆيىەە سرەلىمەمۇ بولمرۋپتۇ  كىسرە  دادىسرى سەلىمەنىڭ-  
 دىەەنمۋ؟ شۇندا  راس ئۇ دەڭە  قېىى

 خەتىىمرۇ ئىبەرتكەن ئۆيىدىن تېخى دىەەن  شۇندا ...راس س ..را-  
 . كۆرسەتكەن

 كەتتى؟ نەگە زادى ئۇ گە ؟ قۋندا  بۇ ئەمىسە - 
 چىقى، بىكەتكىچە مەن ئۇنى. مۇئەللى  بىلمىدى  مەنمۇ.. مەن ن ..مە- 

 . قويغۋن ئۇزۇتۇ  سېلى، مۋشىىىسىغۋ يۇرتىىىڭ
 بررۇ بولسررىڭىز كىررامىەەن بىرراگە سررىز. مۋنررۋ چىقتررى ئىررش چرروڭ بىررا-  

 جررۋۋا  دە  نىررمە رەھرربەرلىكىەە مەكررتە  ئەمرردى. بەرمەيتررتى  رۇخسررەتىىمۇ
 ئۋئىلىسىدىكىلەر ئەمدى. ئۇقتى ئىشالرنى بۇ ئۋكىسى ئۇستىەە ئۇنىڭ بىاىمەن؟

 ...ھەي كىتەر؟ بولۇ  نىمە
 نەچچىىرى ئۋرقىردىن-ئۋرقرۋ تۇتۋشرتۇرۇ  تۋمۋكىسرىىى مۇئەللى  دولقۇن   
 دە  نىررمە مەكررتەپكە ئۋلىرردۇ؟ ئۇسررتىەە قۋنرردا  مەسررئۇلىيەتىى بررۇ. شررورىدى
 قۋپرۋقلىاىىى مىغرۋنبۋق ترۇرۇ  ھېچقۋچۋن ئۇ...ئۋنىسىچۇ؟-ئۋتۋ بىاىدۇ؟ جۋۋا 
 تىىرى دىلىۋزنىرڭ. قۋرىردى بىرلەن نەزەر سرۇغۇ  شرۇنچىلى  دىلىۋزغۋ تۇرۇ  

 بۇنرردا  ئۋرقىسررىدا يۋردەمىىررڭ بەرگەن دوسررتىغۋ ئررۇ. كەتتررى تىكەنلىشررى،
 . ئىدى بۋقمىغۋن ئويال  ئەسال بۋرلىقىىى كىلىشمەسلىكلەرنىڭ
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(9) 
 
 يۋشررالر 35 ئۋلدىرردا سررىىىپى دىلىۋزنىررڭ ئررۆتمەي كررۇن 3 ئۋرىرردىن   

 ئۇنىڭ. بولدى پەيدا يىەى  سۇپەت قۋرى  بىا كىيىەەن  ئۋددىال چۋمىسىدىكى
. ئىدى ئۋكىسى سەلىمەنىڭ دە  بۇ بولۇ   بىئۋرام سۇلغۇن  قەدەر شۇ چىاايى

 ئەھۋالالشرقۋندىن بىرلەن ئۇنىڭ تېپى، مۇئەللىمىى دولقۇن مەسئۇلى سىىى، ئۇ
 . كەلدى ئىزدە  دىلىۋزنى كىيىن 

 بۇشمسىز؟ دىلىۋز سىز لى  سىڭ -    
 .ھەئە -    
. ئۋكىسرررى سرررەلىمەنىڭ كۆرۇشررركەن تېلىفۇنررردا بىرررلەن سرررىز مەن -    
 سرىزنىڭ بۋرسرۋ ھەر سرىڭلى . ئۋڭلىغرۋن كرۆ  بەك بىرز تەرىپىڭىزنرى سىزنىڭ

 ئۋتىردارچىلىق كرۆ  ئۇنىڭغرۋ ئرۋنىڭىز-ئۋتۋ ۋە سىز. بىاەتتى قىلى، گىپىڭىزنى
 . كەپتىكەنسىلەر قىلى،

 . دوسالردىن يۋخشى بىز ئەمەس  ئۇنچىلى  -    
. قۋلدى  بولۇ  سۋراڭدەكال مەن كىيىن قىلغۋندىن تېلىفۇن سىلەر ھە -  

 راسال ئۋڭلىسۋ ئەگەر قۋلغۋن  يۋشىىى، ئۇشر. دىمىدى  ئۋنۋمغۋ-ئۋتۋ ئەھۋالىى بۇ
. ئەنسرىاىدى  چىقىشىدىن كىلى، ئۋقىۋەتلەر يۋمۋن   قېلىشىدىن بولۇ  كىسە 

 سرىلەردىن ۋە مەكتەپرتىن. چىقرتى  يولغرۋ بىلرمەي قىلىشرىمىى نىمە نىالكۇ شۇ
 نەگە سرررىڭلى ؟ كىتىررردۇ نەگە زادى ئرررۇ. دىررردى  ئۇقرررۋي ئەھرررۋالىى ھەقىقرررى
 ...كىتىدۇ؟
 . بىلەلمىدى  پەقەت مەنمۇ. يېاى  بەك كۆڭلۇممۇ مىىىڭ ئۋكۋ  -    
 ە كىسر دادام ئۇچرۇن نىرمە ئرۇ. سرىڭلى  سروراي سرىزدىن. قىزىق -    
. كىاىپتىكەنسىز سورىغىلى رۇخسەت بىاگە  سىز ئۋڭلسىۋم مۇئەللىمدىن دەيدۇ؟

 ھە؟ بولغىيتتى قويمىغۋن چىىقىاى، ئىش بىاەر مەكتەپتە ئۇ
 -. كەتترى دۇدۇقال  سۇئۋلدىن تۇيۇقسىز بۇ دىلىۋز -.يۋ .  ..يۋ -    

 . ئۇقۇۋاتقۋن ئوبدان بىا
 چۇقررۇم سررىز. ەنسررىزيېقىىك بەك سررىز ئىررش؟ نىررمە بررۇ ئەمىسررە -    
 . مۇمكىن بىلىشىڭىز
 . بىلمەيمەن راسال مەن -    
 ئرۋڭالرمەنمىكىن خەۋەر بىراەر مەن. ئەمدى بوپكەتتى ئىش نىمە بۇ -    
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 بىرا. سرىڭلى  ئۋدەمردە بىرا ئەمەس  مۇشرۇك-ئى  ئۇ. كەلەەن مەكتەپكە دە 
 ئۇيقرۇ ۋمۋڭ بىاى ئۋڭلىغۋندىن گەپىى شۇ. بولىدىكەن ئەجە  مىھاى تۇققۋنىىڭ

 خەۋىاىىرى ئۇنىرڭ چۇقرۇم مەن. قۋلردى  بىلەلمەيرال ترۇتقىىىمىى-تۇرغۋن. يو 
 ئرۇنى بىرز. قىلىرمەن ئەرز ئۇسرتىدىن مەكتە  بولمىسۋ بەك. بولمۋيدۇ ئۋلمىسۋم
 مەكرتە  ئىشرقۋ برۇ. ئەۋەتكەن ئۇقۇشقۋ مەكتەپكە بۇ بىلەن جۋپۋ جەۋر نۇرغۇن
 ....بولمۋس بولمىسۋ مەسئۇ 

 بولغىىى سۇپەت قۋرى ئۆزى. سۋلدى سە  ئۋكىسىغۋ ەنىڭسەلىم دىلىۋز    
 ئۇرغۇلرۇ    نۋھرۋيىتى سرۆزلىاىمۇ. قىالتترى ئۋدەمدەك بۋر بىلىمى خېلى بىلەن

 قىيررۋپىتى جەسررۇر ئىچىرردىكى چۇشرركۇنلۇك بىچررۋرە  ئۇنىررڭ. ئىرردى ئۇرۇنلررۇ 
 دىلىرۋز. ئۋغاىردى ئىچرى ھەقىرقەتەن ئۇنىڭغرۋ. قىلردى تەسرىا خرېلىال دىلىۋزغۋ
; gt&بىلمەيررمەن;lt& پۋراڭلىشررى،  ئررۇزۇن بىررا بىررلەن ئۋكىسررى نىڭسررەلىمە
 ۋەدىسررىدە بەرگەن سررەلىمەگە ئررۇ. خوشالشررتى تررۇرۇ  چىررڭ گىپىرردە دىررەەن

 يۋخشررررى ئۋقىۋىتىىىررررڭ ئىشررررالرنىڭ بررررۇ لررررېكىن. بولمررررۋيتتى تۇرمىسررررۋ
 ئۇچۇنمرۇ مەكرتە  شرۇنداقال تۇققرۋنلىاى ئۇرۇ  ۋە ئۋكسىى بولمۋيدىغۋنلىقىىى 

 . قىلىۋاتۋتتى ھىس زۇرۇرلىكىىى نۋھۋيىتى ئېلىشىىڭ ۋىاىىىخە سەلىمەنىڭ
 دىررەەن; gt&نەدە؟ زادى سررەلىمە;lt&. ئۇخلىيۋلمىرردى بىرراكىچە ئررۇ    
 خىيرۋلالرنى قورقۇنۇچلۇ  بەك   قورقۇنۇچلۇ  بەك ئۇ. قىيىۋيتتى ئۇنى سۇئۋ 
 سرەلىمە: كرۆردى چرۇ  بىرا ھرۋلەتتە ئويغرۋ  يېراى  يرېقىن سرەھەرگە.قىلدى
 يېىىردا. تۇراتتى مەيدانىدا جۋزا كۆتىاى، بوۋاقىى ئۇغۇ  بىا بۇدرۇققىىە قولىدا

 كۆترۇرۇ  ئىەىز قىلىچىىى پۋرقىاا  ئۇزۇن  جۋلالت بىا قورقۇنۇچلۇ  ئۋجۋيى،
 بىرلەن مىھراى پۇترۇن بۋغاىغرۋ بروۋاقىى سرەلىمە. ترۇراتتى قرۋرا  بىلەن ھەيۋە
 شرۇ. قۋرىدى تويمۋي نەرسىەە ھەممە ھۋلدا قىيمىغۋن كۆزى ھۋيۋتتىن   بېسى،
 ئۇزۇلرۇ  كرۋلال. چرۋپتى بېشرىىى سرەلىمەنىڭ جرۋلالت بىرلەن برۇياۇ  بىا دەم

 قىلىچىىى جۋلالت. بويىدى يەرنى قۋن قىزى -قە   چىققۋن ئېتىلى، چۇشۇ  
 تۇنرۇ  تروۋا ....چىقترى يۋش  ھۇزۇرلۇنۇ  داغلىاىىى قۋن ئەكىلى، ئېغىزىغۋ
; gt&...كرۆزى ئەكاەمىىرڭ كرۆزى  جۋلالتىىرڭ ۋەھشرى...كرۆز تۇنۇ  چىااي 
 قورقۇنرۇ    دە-كەتترى ئويغۇنۇ  ۋارقىاا  ئىچىدە تەر چىلىق-چىلىق دىلىۋز
 . تۋشلىدى يىغال  سېلى، ئۇن تۇتۇ  يۇرىكىىى ئىچىدە
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 ھرۋلى ئۇنىرڭ كەلردى  ئىزلە  يەنە دىلىۋزنى ئۋكىسى سەلىمەنىڭ ئەتىسى
.. لىغىلدايتتى يۋ  زلىاىدەكۆ ئۇيقۇسىز ئىدى  بەتتەر كزندىكىدىىمۇ ئۋلدىىقى

 مىھىرا  تۇققۋنلىق بىا ھەي . بىلىىدى قۋلغۋندەك ئۇرۇقال  خېلىال كىچىدە بىا
 دىلىرۋز...جۋھۋنردا برۇ يىتىردۇ نىرمە مرۇھەببەتكە بۇنردا . مىھىرا قېاىىداشلىق
 ھۋيۋتىرردا. ئويالنرردى كررۆ  قررۋرا  ئۋكىسررىغۋ سررەلىمەنىڭ ئولتررۇرۇ  گۇللررۇكتە
 ھەمرمە دىلىرۋز كەلمىرەەن دۇ  تۋلالشرقۋ ئېغىرا بۇندا    سىىۋققۋ ئېغىا بۇندا 

 يۋلغرۋن دەپرال ۋەدىىرى شرۋرائىتتۋ ھرۋزىاقى. چىقترى قىلىر، مرۇشھىزە تەرەپتىن
 بۇ ئۋكسىىىڭمۇ سەلىمەنىڭ بولمۋيدىغۋنلىقىىى  يۋخشى ئۋقىۋىتىىىڭ ئېيتىۋەرسە
 تەڭلىكرتە تېخىمرۇ ئرۋزا   تېخىمرۇ ئۇقۋلمرۋي سرەۋەبىىى ھېچقۋندا  ئىشالرنىڭ

 ئۇمۇتسرررىزلەنەەن ئۋكىسرررىىىڭ سرررەلىمەنىڭ. قىلررردى ھىرررس قۋلىررردىغۋنلىقىىى
. بىاەلمىدى بەرداشلىق ئۋخىاى ئۇ قۋرا  چىاايىغۋ بۋسقۋن ھەساەت كۆزلىاىەە 

 بىاىش يۋردەم سەلىمەگە ئەيىپلىمەسلىكىىى  ئۆزىىى ئۋكىسىىىڭ سەلىمەنىڭ ئۇ
 بىرلەن ەكراەمئ كىريىن  ئەسركەرتكەندىن كرۆ  قىلغرۋنلىقىىى شرۇندا  ئۇچۇن

 ئۆزىىىرڭ ئۋزاپالنغۋن  قۋلغۋن  قورسىقىدا تۋرتى،  مۇنۋسىۋىتىدىن سەلىمەنىڭ
 قويغۋن ئۇزۇتۇ  ئۇنى مەسلىھەتلەشكەن  بىلەن ئۇنىڭ تۆككەن  دەرت ئۆيىدە

. چىقتررى سررۆزلە  تەپسررىلى تررۇرۇ  قىلىرر، يېشررى كررۆز ھەممىسررىىى ئشررالرنىڭ
 سرەلىمەنىڭ ئۋڭالۋاتقرۋن چىشرلە  چىڭ لەۋلىاىىى تۇگۇ   چىڭ مۇشتىلىاىىى
 ئۋڭالۋېتىرر، گەپلىاىىررى دىلىۋزنىررڭ ئررۇ. قۋلمىرردى قررۋن چىاايىرردا ئۋكىسررىىىڭ
 تۋشرال  تىتىر،-تىتىر، بەرگىلىاىىرى ئرۇزۇ  نەچچىىى گۇللەردىن ئۋلدىدىكى

 رەت تررۇنجى دىلىررۋز چىقىرردىغۋنلىقىىى يررۋ  كۆزىرردىن يىەىتلەرنىڭمررۇ. بولرردى
 . كۆرىۋاتۋتتى
 خرررۋر شرررۇندا  سرررىڭلىمىىى سرررۋددا ىچرررۋرە ب...ئىشرررەك ئەبرررلە  -    
 بەختىرڭ سرىىىڭ. سرىڭلى  ترۋتلىق گۇلردەك قىزىر  مىىىڭ ئىس  . قىالمسەن

 . دە بوپتۇ نۋبۇت قولىدا نىجىسىىىڭ ئۋشۇ
 بۇغۇزلىۋېتىدىغۋنرردەكال ئەكاەمىررى تۇرقىرردا شررۇ ئۋكىسررى سررەلىمەنىڭ    
 بولرۇ   ەنكەترك كۆپۇ  تۇمۇرلىاى بۇيۇن كىاىشتۇرۇ   چىشلىاىىى. قىالتتى

 . تىپىۋەتتى رەت نەچچە ئورۇندۇقىىمۇ قۇپۇ  ئورنىدىن
 قۋياىر، ۋەدەمىرى ئۋمۋلسرىز مەن...ئۋزاپالنمۋڭ بۇندا  ئۋكۋ  بولدى -    
 برۇ. سرىڭلىڭىز سرىزنىڭ بولمىسرۇن قۋنرداقال سرەلىمە. دىردى   سرىزگە قويۇ 

 ۋاقىراا  يەردە برۇ شۇڭۋ. بىلمەيدۇ ئۋدەم بىاەر بۋشقۋ مەكتەپتە تېخى ئىشالرنى
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 ئۇنىڭ. ئويالڭ تەسىاىىى ئۇنىڭ. قۋلمىسۇن بولۇ  خەۋەردار بۋشقىالر يۇرسەك
 ...ئويالڭ ئىستىقبۋلىىى
 ھەقىقرى قىزنىرڭ بىرا بىلەمسرىز  ئرۇ؟ ئىسرتىقبۋ  نىرمە. ئىستىقبۋ  -    
 ئرۇ. قۋلردى ئىسرتىقبۋلى نىرمە سىڭلىمىىىڭ ئەمدى. ئىپپتىدە ئۇنىڭ ئىستىقبۋلى

 ...قىسمەتلەردە؟ قۋندا  ھۋزىا ئۇ نەدە؟ ھۋزىا
 بىراگە ئۇنىڭغرۋ مەن. كىلىردۇ قۋيتىر، چۇقرۇم. قىرز ئىاادىلىر  ئۇ -    
 . تۋپىلىغۋن كۆ  پۇتتۇرىدىغۋنلىقىمىزنى ئۇقۇ 

 لۇكچەكىىرڭ دىرەەن ئەكراەم مىىرى...نەدە؟ نەدە؟ ھۋزىا ئۇ لېكىن -    
 . كۆرىشەي بىا بىلەن ئۇنىڭ مەن. سىڭلى  بېاىڭ بۋشال  قېشىغۋ

 بولرردى. قويىسررىز چىقىاىرر، ئىررش بىرراەر تررۇرقىڭىزدا بررۇ... يررۋ  -    
 مۇدىاى مەكتە  دادىسى بولمىسۋ يۋكى. كۆرۇشۇڭ پەسەيەەندە سە  غەزىپىڭىز

 يە؟ بۋقۋمسىز كۆرۇشۇ  بىلەن شۇنىڭ ئۋۋا  بولغۋندىكىن
 بىرا بىرلەن گرۇي شرۇ ئرۋۋا . كۆرىشىمەن ئەلبەتتە بىلەنغۇ دادىسى-    
 ...ئۇ ئەبلە  قۋنداقاا . كۆرۇشەي
 . كۆرۇشتۇرەي ئۋياى  يەردە بۋشقۋ ئەتە مەن. كۆرۇشۇڭ ئەتە ئەمىسە -    
 تۇرقۇمرردا مۇشررۇ. ئۆتكررۇزىمەن قۋنررداقمۇ كىچىىررى بىررا مەن يررۋ   -    
 بۇگۇن. قىلىڭ يۋردەم ئۋخىاىغىچە قىلغۋندىكىن يۋردەم. قېلىۋاتىمەن ئېلىشى،
 . كۆرۇشەي بىا چۇقۇم

 بولردۇم مرۇپتىال بۋشغرۋ نىرمە مەن. قويىۋاتىسىز ەتەڭلىكت بەك مىىى -    
. قۋلمرۋڭ جىدەللىشرى، بىرلەن ئۇنىرڭ. بىاىرڭ ۋەدە مۋڭرۋ ئرۋۋا  سىز...ھۋزىا؟

 بوشمدۇ؟...دەڭ دادىسىغۋ بولسۋ گە  دەيدىغۋن
 ئەمەسرمۇ مەكرتە . تۇتىرۋالىمەن ئرۆزەمىى بۋر ئىمكۋن مەن. بولىدۇ -    

 . تۇرىدۇ سەت سىڭلىمغۋ بۇ 
 ئررۇنى كىرريىن سررۆزلىەەندىن ھررۋزا بىررا ئۋكىسررىغۋ سررەلىمەنىڭ زدىلىررۋ    
 ئرررۇشر. بولۇشرررتى كۆرۇشرررتىاىدىغۋن بىرررلەن ئەكررراەم ئېلىشرررتۋ دەم كەچلىررر 

 تۋمۋقلىىىرر،  چىقىرر، سررىاتىغۋ مەكررتە  چۇشرركىچە دەرسررتىن سۋۋاقداشررالر
 مرۇشھىزە قىلىۋاتقرۋنلىقىىى ئىرش نىرمە نەدىلىكىىرى  سرەلىمەنىڭ پۋراڭلىشى، 

 ئەگەشرتۇرۇ  ئۋكىسرىىى سرەلىمەنىڭ قويۇ   قۋرا  سۋئىتىەە لىۋزدى. قىلىشتى
 . مۋڭدى قۋرا  مەيدانىغۋ ۋاسكىتبو  مەكتە 
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 بىرا مەيدانىردا ۋاسركىتبو  ئەكراەم كەلەەندە ئۇشر ئويلىغۋندەكال  دىلىۋز
 كۇلۇشۇ  قىلى، چۋقچۋ  قىزشرغۋ چۇشكەن دەرستىن بىلەن چۋپۋرمەنلەر قۋنچە

 ئۇنىڭردىن قورقرۇ   ئەبەۋدىن بۇ كىيىن  شۋپىالقتىن لىقىھې دىلىۋز. تۇراتتى
 . بولدى مەجبۇر قىلىشقۋ گە  ئۋمۋلسىز بۇگۇن لېكىن. يۇرەتتى قۋچۇرۇ  ئۆزىىى

 ئەكاەم -    
 . كەلدى يۇگۇرۇ  دەرھۋ  كۆرۇ  دىلىۋزنى ئەكاەم    
 . ئۋخىا كەپسىزدە دە  سوراي كەچۇرۇم. قۋپسىزغۇ كە  ھە  -    
 . كەپتۇ جەنۇپتىن. كۆرىشىدىكەن بىلەن سىز ئۋكىمىز مۋۋۇ. يۋ  -    
 كى ؟ بۇ -    
 . ئۋكىسى سەلىمەنىڭ پۋكولتىتتىكى بىزنىڭ -    
 دىلىۋزغررۋ. كەتتررى تۋتىاىرر، چىررااي ئەكاەمىىررڭ ئۋڭلىغررۋن گەپىررى بررۇ    
 يررۇز ئىشررىىڭ بىرراەر ئررۇ. ئۋشيرردى يەۋېتىدىغۋنرردەك تىكىرر، كررۆزلىاىىى قىسررىق

 تەرەپتىكرى گۇللرۇك دە ; gt&بۋرىلى ئۇيۋققۋ; lt& ىەەندەكئەنسىا بىاىشىدىن
 نەرسررىىى بىررا قۋنررداقتۇر يۋنچۇقىرردىن مۋڭغررۋ . كۆرسررەتتى يەرنررى ئۋدەمسررىز

 ئەكراەم كىريىن ئۆتكەنردىن كەيرىىەە گۇللۇكىىرڭ ئرۇشر. قىلردى ئىزدىەەندەك
 . ئۋچتى ئېغىز ئۋۋا 

 گەپكىن؟ نىمە خو  -    
 لېكىن. ئۋكىسى قىزنىڭ سۋددا شۇ مەن...تۇنۇيدىغۋنسىز سەلىمەنى -    

 ئەكراەمەە مۇشرتىىى ئىككرى ھەر ئرۇ -.ئەمەس يرۇۋا  سۋددا  ئۇنىڭدەك مەن
 كرۆزۇم. ئۋڭلىردى  ھەممىىى دىلىۋزدىن مەن -. يۇمدى چىڭ تۇرۇ  كۆرسۇتۇ 
 تەلەپپرررۇزى تۇيۇقسرررىز ئۇنىرررڭ -.ئۋڭلىررردى  ھۋلررردا قرررۋن يۇرۇگرررۇم يرررۋ  

 ئۋلررردامچىلىقالرنى ەشرررلىكلەرنى پەسك جىمرررى قىلغرررۋن سرررەن -.ئرررۆزگەردى
 مۇشرۇ نەدە؟ ھرۋزىا ئرۇ دىەىرىە  قېىى. كەتتى يۇقۋ  ھۋزىا سىڭلى . ئۋڭلىدى 

 ...سەۋەبىڭ سىىىڭ پۇتۇنلەي ھەممىسى ئەھۋالالرنىڭ
 ...بىلمەيمەن ئىشالرنى بۇ مەن. چۇشەنمىدى  مەن نىمە؟ -    
 ئرۆزىىى سىئۋكى سەلىمەنىڭ تۇرغۋن تىتاە  غەزەپتىن -بىلمەيمەن؟-    

 ئەكاەمىىررڭ بىررلەن مۇشررتۇمى كەترركەن پىشررى، تۇتررۇ  كەتررمەن تۇتىۋاشلمرۋي 
 يەنە...بىلردىڭمۇ؟ ئەمردى بىلدىڭمۇ؟ ئەمدى -.سۋلدى بىانى قۋرىتى، بۇرنىغۋ
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 ...قويىمەن بىلدۇرۇ  مەن بىلمىسەڭ
 ئەكرراەم بولغررۋن يۇقۋتقۋنرردەك ھۇشررىىى مۇشررتتىن تەكرركەن تۇيۇقسررىز    
 قۋرا  قۋنغۋ چىقىۋاتقۋن بۇرنىدىن-ئېغىز. كەتتى داجى، قەدەم نەچچە كەيىىەە
. چىكەتترى ئروت كۆزىدىن. قىلدى ھىس كەتكەندەك چۇشۇ  چىشلىاى پۇتۇن

 برۇ ئەكاەمەە كەلەەن قۋرا  دە  بىاىىچى ئۆزىىى تەۋەسىدە مەكتە  ئەزەلدىن
 ئۋكىسرى سرەلىمەنىڭ كىلىر، يۇگرۇرۇ  ئۇمرۇ كەلردىكى  خۋر شۇنچىلى  مۇ 
 كەتكەنلىكتىن  قورقۇ  كۆرۇ  ئەھۋالالرنى بۇ دىلىۋز. كەتتى ۇ تۇتۇش بىلەن
 ئۇنرردا  سۇقۇشررمۋڭالر  بولرردى ;lt& ئررۇ. كەتتررى ۋارقىرراا  سررەزمەي ئۆزىمررۇ

 تېخىمررررۇ گەۋدە ئىككررررى بررررۇ يىلىىسررررىمۇ قررررۋنچە دە ; gt&...قىلمررررۋڭالر
 بۋسۋلمۋي ئۆزىىى ئۋكىسى سەلىمەنىڭ. كەتتى مۇشتلىشى، قۋتتىق ئەسەبىلىشى،

 بىرا گۇللرۇكتە يرو  ئرۋدەم بىادەمردىال. تىلاليتترى برۇزۇ  ئېغىزىىرى مىىئەكاە
 . بولدى پەيدا ئۇقۇغۇچىالر مۇنچە

 تۇيۇقسررىز ئەكرراەم كەترركەن كىاىشررى، چىشررلىاى -ئەمىسررە  مۋنررۋ-    
 بېقىىغرررررۋ ئۋكسرررررىىىڭ سرررررەلىمەنىڭ چىقىاىررررر، پىچىقىىرررررى يۋنچۇقىررررردىن

&lt;غۋسسىدە&gt ;ئېلىر، سرۇغۇرۇ  ىقىىرىپىچ ئۋچچىقىردا جۋن ئۇ. تىقىۋەتتى 
 . تىقتى بىانى يەنە

. قۋلردى تۇترۇپال بېقىىىىى ئۋكسىى سەلىمەنىڭ -...ۋايجۋن ۋايجۋن -    
 بۇيرۋ  كرۆڭلىكىىى ئۋپئرۋ  ئۇنىرڭ قرۋن قىزىر -قە  ئرۋچقۇچە يۇمۇ  كۆزىىى
 ئەكراەمەە بىرادەم بېقىىىغرۋ  بىرادەم ئرۇ. بۋشلىدى تېمىشقۋ ئۋستۋ-ئۋستۋ يەرگە
 . يېقىلدى پۋشققىدە يەرگە   ىيىنك تۇرغۋندىن قۋرا 

 قۋلغررۋن تررۇرۇ  ئۋڭقىاالمررۋي سررۋلغىىىىى قىلىرر، ئىررش نىررمە ئۆزىىىررڭ    
 ئۋكىسرىغۋ سرەلىمەنىڭ يۋتقرۋن سرۇنۋيلىىى، تۇترۇ  بېقىىىىرى ئۋلدىدا   ئەكاەم
 ھۋڭۋېقىرر، ئۋدەمرردەك يۇقۋتقررۋن ئىسررىىى پەس بىررا. كەتتررى ھۇدۇقررۇ  قررۋرا 
 تۇرىرردىغۋن چىقىرر، مەمەدانلىررق ەمبەرلىرر  مۇغ ۋاقىرر  ھەر.  قۋلرردى تررۇرۇپال
 ئررۇ. كەتتررى تىترراە  جىىۋيەتچىرردەك مەيدانىرردىكى جررۋزا تۇرقىرردا شررۇ چىاايررى
 تۋشرالپال  پىچىقىىرى يرۇقى قۋن قولىدىكى كىيىن  تۇرغۋندىن سۇكۇتتە بىادەم
 قرۋرا ; gt&ش ;lt& دىلىۋزغرۋ قۋلغرۋن تۇگۇلرۇ  بىلمەي قىلىشىىى نىمە يىااقتۋ
 .قۋچتى قۋرا  سىاتىغۋ مەكتە  ىىىچەيۇگۇرگ   قويۇ 

 نۇرغرۇن ئەتااپقرۋ. كەتترى پرۇر بىادەمردىال ئىچىەە مەكتە  جىدە  بۇ    
 سەلىمەنىڭ ئۇقۇغۇچىالر قىسى  بىا بولغۋن شۋھىدى ۋەقەنىڭ. توپالشتى ئۋدەم
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 دىلىرۋز. كەتترى ئېلىر، دوختۇرخۋنىسرىغۋ مەكرتە  كۆترۇرۇ  دەرھۋ  ئۋكىسىىى
 كېاەكلىكىىرى قىلىشرى ئىرش نىرمە بېاىشى  نەگە دەكئۋدەم يۇقۋتقۋن ھۇشۇنى

 بىچررۋرە بررۇ سررەلىمەنىڭ ؟ ھە كەتتررى بولررۇ  ئىشررالر نىررمە. قۋلرردى بىلەلمەيررال
 ئىچكرى. كەتترى ئېقىر، قرۋن كرۆ  ئۇنىڭردىن كەلەۇلۇك؟ نىمە ئەمدى ئۋكسىغۋ
 بىچرۋرە قولىردا جرۋلالت نىريەت قرۋرا ئەكاەمردەك. زەخمىلەندى چۇقۇم ئەزالىاى

 سرەلىمەنىڭ كەتسرە ئۇلرۇ  يىەىتمرۇ برۇ بوشرمرۇ؟ ۋەيراان تەڭرال سرىڭى -ئۋكۋ
 خىيرۋلالردىن مرۇدھىش قەلبرى دىلىۋزنىرڭ... كىرتەر؟ بولۇ  نىمە ئۆيىدىكىلەر

 ئرۆزىەە. قۋلردى ئولترۇرۇ  زوڭزۇيرۇ  يىاىدىال تۇرغۋن. كەتتى بۇلۇ  ئۋچچىق
 دىنئۋرقىرر- ئۋرقررۋ كررۇنلىاىىى ئۆتىۋاتقررۋن خوشررۋ   قىسررمەتلەرنى  كىلىۋاتقررۋن
 ھرۋزادىن بىا. تۋشلىدى يىغال  بۇغۇلۇ  ئويال  كۇڭۇلسىزلىكلەرنى بۇزۇۋاتقۋن

 ترۇرۇ   ئورنىردىن ھۋرغىن شۇنچىلى  بولۇ   كەلەەندەك ئەسلىەە ئۇ كىيىن
 ھەمرمە ئرۇ. كىرادى بىىۋسرىغۋ مەمۇرىيىتى مەكتە  ھەماالىقىدا ئۇقۇغۇچىالرنىڭ

 ئۇقۇتقۇچىلىاىغررۋ    ەەبۇلررۇمى قوغرردا  ئۋمررۋنلىق مەكررتە  ئەھررۋالىىى جىرردە 
 نۇرغررۇن كررۆرگەن ئەھررۋالىى. دىرردى تررۇرۇ  يىغررال  رەھرربەرلىكىەە مەكررتە 

 . بولدى ئىسپۋت ھەركىتىەە قۋتىللىق ئەكاەمىىڭ جىدەلەە  بۇ ئۇقۇغۇچىالر
 ئېقىر، قرۋن كرۆ . بېاىلدى ئېلى، دوختۇرخۋنىغۋ ئۋكىسى دىلىۋزنىڭ    

 جىررددى. قىلرردى تەقرردى  قررۋن خۋلىسررۋنە ئۇقۇغررۇچىالر نۇرغررۇن كەتكەچرركە
 مەمۇرىيىتىىىررڭ مەكررتە  كىرريىن  قېلىىغۋنرردىن سررۋقال  ھۋيررۋتى قۇتقررۇزۇ 

 دوختۇرخۋنىسرررىغۋ خەلرررق رايۇنلرررۇ  ئرررۋپتۇنۇم ئۋسرررتىدا  ئۇرۇنالشتۇرۇشرررى
 زەخمىلەنمىرەەن ئېغىرا ئەزالىراى ئىچكى بولغۋچقىمۇ كىچى  پىچۋ . يۆتكەلدى
 ئۇ. قىالتتى بۋردەك ئىھتىمۋلى كىتىش بۇلۇ  يۋخشى داۋاشنسۋ بىاەرئۋي بولۇ  

 ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ ئۋسرتىدا كۇتۇنىشرى تەشكىللىشرى  ئرۋدەم مەخسرۇس مەكتەپىىڭ
 . بۋشلىدى داۋالىىىشقۋ
 يەنىررال جۋھۋنىىررڭ. بررۋر يەنە يەرلىرراى ئۋدىرر  ھۋيۋتىىررڭ ئەپسررۇس     
 يۇرگەن كىاىلى، كىيى،  بېشىغۋ نىمىىى ھەممە پۋتمۋي  جۋھۋنغۋ. بۋر سورىقى

 بىادەملىررر  ھەي . كىلىررردىكەن كرررۇنلىاى بولىررردىغۋن خرررۋر ڭمرررۇنوچىالرنى
 مرۇدىاى مەكرتە . قۇتۇشلمىدى قېچى، ئەكاەممۇ كىاگەن كەيىىەە ئۋچچىقىىڭ
 ئۋرىسرررىدا ئۇقۇغرررۇچىالر قىلررردىمۇ  چىقىرررش ئەھرررۋالىىى ئۇمرررۇمى مەكتەپىىرررڭ
 تەسررىاىىى مررۇھى  ئۆزىىىررڭ يررۋكى قىلرردىمۇ دىقررقەت غۇلغۇلىغررۋ بۇلىۋاتقررۋن
 ئررۋدەم ئەكاەمىررى قىلىرر،  مۇئررۋمىلە جىررددى نۋھررۋيىتى ئىشررقۋ بررۇ ئويلىرردىمۇ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

58 

 

 كۆزىردە قويرۇ   قۋياىر، مرۇھەببىتىىى ئرۋتىلىق. ئەكەلدى تۇتۇ  تەشكىللە 
. بەردى تۋپشرۇرۇ  ئىدارىسرىغۋ خەۋىپسىزلى  جۋمۋئەت ئوغلىىى ھۋلدا يۋ  لىق

 مەكتەپىرررى ئرررۋلى ئۆتكۇزىۋاتقرررۋن  ۋاقىتلىاىىرررى ئۋلتۇنررردەك ئەڭ يۋشرررلىقىىڭ
 ئۇسرۋللىقى  مىجەزى  نۋچۋر ئۆزىىىڭ سىتودىى  تۇرىۋاتقۋن ئۋلدىدا پۇتتۇرۇ 

 سروت ئەكراەم. كرۆردى مەيدانىدا سوت ئۆزىىى ئۋخىاى تۇپەيلى ئەخالقسىزلىقى
 ئۋلدىردا پۋكىر  نۇرغرۇن قويرۇ   قرۋرا  كىشرەنەە تۇمرۇر قولىدىكى مەيدانىدا
 گۇنرۋھىىى  ئۋلدىردا زدىلىرۋ ۋە ئۇقۇتقۇچىلىاى   رەھبەرلىكى مەكتە  ئۋمۋلسىز

 مرۋجاالىاىىى- جىردە  قىلغرۋن برۇرۇن ئىچىردە مەكرتە . تۇنرۇدى جىىۋيىتىىى
 لېكىن بولسىمۇ  يۇشۇرغۋن پەسكەشلىكىىى قىلغۋن سەلىمەگە ئۇ. قىلدى ئىقاار

 زەخمىلەنردۇرگەن ئېغىرا ئرۇنى ئىشرتىن  سرۋلغۋن پىچرۋ  ئۋكىسىغۋ سەلىمەنىڭ
 ئۋلدىردا جەريۋنىردا قىلىرش ئىقراار ىىىئىشرلىا ئۆزىىىرڭ ئۇ. تۋنۋلمىدى ئىشتىن

 نۇرغرۇن قۋراشرتۋ قېتىملىرق ھەر. قۋرىدى قېتى  ئون نەچچە دىلىۋزغۋ ئولتۇرغۋن
 ئۆزىىىڭ ئۇ. چۋقىۋيتتى ئوتى قىسۋس كۆزلىاىدىن. قىالتتى بۋردەك ئۆچمەنلى 
 بۇزۇلىشرررىىى  ئىسرررتىقبۋلىىىڭ قېلىشرررىىى  چۇشرررۇ  ئەھۋالغرررۋ مۇشرررۇندا 
. قىالتتررى كۆرىۋاتقۋنرردەك دىلىررۋزدىىال پەقەت ۇشررىىىبول خررۋرا  يۋشررلىقىىىڭ

 دىلىرررۋز ئەمەس سرررۋقچىالر;lt& كرررويزىىى تۇمرررۇر سرررېلىىغۋن ئەركىرررىلىكىەە
 . قۋرىدى دەپال; gt&...سۋلدى

 ئەزىررز. قىزىررق بىررلەن تۋسررۋددىپىلىقلىاى ئۋجۋيىرر، ئۆزىىىررڭ ھۋيررۋت    
 ئۆزىىىرڭ ەمئرۋد تۇرمۇشرتۋ برۇ. كىلىردۇ كرۇنلىاى بولىردىغۋن خرۋر بولغۋنىىڭمۇ
 ئرۋدەمىى يرولى تۇرمرۇ . چىقىاالمۋيدۇ قۋرار مۇقى  ئۇستىدە تەقدىاى كىىيىكى
-بىلىرر، يەنە ئىاىشتۇرسررە  بەخىررتكە خوشررۋللىق  نۇرغررۇن بىلررمەي-بىلىرر،
 مەكتەپىرى مۋنرۋ . بۋرىردۇ ئېلىر، ئەلەمرەە ھەساەت  ئۋزا   مەڭەۇلۇك بىلمەي
 ئۇمرۇمى يۋرىالنغۇچىىىرڭ سروت. ھۋلى قوپۋلىىڭ ئەكاەم يۇرگەن كىيى، بېشىغۋ

 3 ئەكرراەمەە   ئۋسررتىدا ئسررىپۋت ھەقىقررى كىرريىن  تەكشررۇرگەندىن ئەھررۋالىىى
 ئۋرلىشرى، پۇشرۋيمۋن ئۇكۇنرۇ     مرۇھەببەت مرۇدىا. كەسرتى ھۇكۇم يىللىق
. بولردى مەجبۇر ئۇزۇتۇشقۋ دەرۋازىغۋ قۋرا ئوغلىىى ھىسيۋتتۋ مۇرەككە  كەتكەن
 تەشرىۋ ئەركىرىلىككە قەپەسرتىكى ۇرۇ  كۆتر كىشەنىى تۇمۇر قولىدىكى ئەكاەم

 ئۆزىىىررڭ تۇرقىرردا شررۇ ئررۇ ئررۇ لررېكىن. قۋرىرردى تويمررۋي تەبىررئەتكە قۇشررتەك
 يۋشرلىقىغۋ كەتكەن ئۇتۇ  مەنىسىز بىھۇدە خۋتۋلىقىغۋ  ئۆتكۇزگەن جىىۋيىتىەە 

 يرۇرىكىىى ئۇنىرڭ. قىلمۋيتتى قىلىدىغۋندەك پۇشۋيمۋن   ئۇكۇنىدىغۋندەك ھېچ
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 ...كۆيدۇرەتتى ئوتى ىسۋسق مۇرەككە  خى  بىا
 
 
 

 دىلىرۋزنى كۇڭۇلسرىزلىكلەر كىلىۋاتقرۋن قۋلغۋنردا ئرۋز پۇتتۇرۇشركە ئۇقۇ 
 كررۋرۋىتى يۋتررۋقتىكى پۋرتىسررى  سررىىىپتىكى سررەلىمەنىڭ. قويرردى ھۋلسررىاىتى،

 نەگە ئۇنىرڭ. ئۇزۇلردى ئۇمرۇت كىلىشىدىن مەكتەپكە ئۇنىڭ. قېلىۋەردى بو 
 ۋە دىلىرۋز. قۋلردى بۇلرۇ  سرىا ەممىرەەھ بولغرۋنلىقى ئىش نىمە كەتكەنلىكى 
 سررەلىمە; lt& سۋۋاقداشررالر ئۇققررۋن ئەھررۋالالرنى بەزى ئۋكىسررىدىن سررەلىمەنىڭ

 يۋخشررى  شررۇندا  بىررز...ئۇلىۋاپتررۇ بىرراەلمەي بەرداشررلىق بېسررىمغۋ چۇقررۇم
 يەكرۇنەە دىرەەن; gt&...ئرۋياىلىپتۇ  مەڭەۇلۇك سۋۋاقدىشىمىزدىن تىاىشچۋن
 يۋخشرى ئۋرتۇ  ئۋيدىن بىا ئۋكىسىىى سەلىمەنىڭ رەھبەرلىكى مەكتە . كەلدى

 ئرۇنى بىرلەن مەبلە  نۇرغۇن ئېيتى،  ئۆزرىخۋلىق نۇرغۇن ئۇنىڭغۋ   داۋالىتى،
 بېاىشرقۋ ئېلىر، بىراگە دىلىرۋزنى مرۇدىاى سىىى،. قويدى ئۋپىاى، يۇرتىغىچە
 بىراەلمىەەن بەرداشرلىق بېسرىمغۋ كىلىۋاتقرۋن ئۆزلۇكسرىز بولسرىمۇ  ئۇندىەەن
-ئررۋھۇ ئۋئىلىسررىدىكىلەرنىڭ سررەلىمەنىڭ ئررۇ. قىلرردى رەت بېاىشررىى دىلىررۋز

 بەرداشرلىق ئۆزىىىرڭ قرۋرا   ھەسراەتلىاىەە ئۋزاپلىاىغرۋ  دەرتلى  پەريۋدىغۋ 
 ئۋكىسررىىىڭ سررەلىمەنىڭ. ئىرردى يەترركەن قىلىرر، ھىررس بىاەلمەيرردىغۋنلىقىىى

 ۋيمىغۋنسۋق يۋرا قۋلغۋن قەلبىدە دىلىۋزنىڭ لېكىن بولسىمۇ يۋخشىالنغۋن يۋرىسى
 ئررۆزى خررۇددى ئەمەس ئەكرراەم ئىشررالرغۋ بررۋرلىق بەرگەن يررۇز ئررۇ.  ئىرردى

. ئۋياىلدى سۋۋاقدىشىدىن دوستى  قەدىالى . يۇردى ئۋزاپلىىى، سەۋەپچىدەك
 قۋلدى  ئىشەنچىسىدىن مۇئەللىمىىڭ بولدى  سەۋەپچى يۋرىلىىىشىغۋ ئۋكسىىىڭ
 ھىسداشرررلىق ەسرررەلىمەگ ئرررۇ بەلكىررر ...سرررولىدى دەرۋازىغرررۋ قرررۋرا ئەكاەمىرررى
 مىھراى دوسرلۇ  ئۇنى ئۋڭلىمىغۋن  قىسمىتىىى يۋشلىق-قۋن ئۇنىڭ قىلمىغۋن 

. برولغىيتتى كرۆرۇلمەس ئىشرالرمۇ برۇ بەلكىر  بولسرۋ بۋسرمىغۋن بۋغاىغۋ  بىلەن
 بەكمرۇ ئرۆزىىى بۋرغۋنسرىاى ئرۇ...ئىزىلردى پۇچۇشنردى يۇرىكى قەلبرى ئۇنىڭ

 قېىىرر،-قېىىىرر،. لرردىقۋ بۇلررۇ  قىلىرردىغۋن ھىررس تەنھررۋ بەكمررۇ بىچررۋرە 
 ئىشرالرنى ھەمرمە تۋشلىۋەتكۇسى  يۇلۇ   بىئۋراملىقىى قەلبىدىكى يىغلىغۇسى 

 دىلكەشركە بىراەر ئرۋزاپلىاىىى ھەساىتىىى -دەرت. كېلەتتى كەتكۇسى ئۇنتۇ 
 كۇيۇنىشرررىەە مىھاىبۋنلىقىغرررۋ  تەسەللىسرررىەە  سرررەمىمى ئۇنىرررڭ تۆككۇسرررى 
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 ئىچىدە  تەنھۋلىق   مەيۇسلۇك  غېاىپلىق شۇنچىلى  ئۇ. كىلەتتى ئىاىشكۇسى
 ئىزدەشركە دىلكەشرىى شرۇ ئىچىردىن سرىمۋشر نۇرغرۇن قەلبىدىكى ئۋستۋ-ئۋستۋ

 جۇ  بىا تۇرىدىغۋن تۇكۇلۇ  مىھاى ۋاپۋ ھۋيۋ  پۋت-پۋت. بولدى ئۇرۇنىدىغۋن
 دەرتلىاىىررى تەلمررۇرۇ  كررۆزلەرگە شررۇ قىلىرردىغۋن  خىيررۋ  كررۆزنى ئوتلررۇ 

 بىرا بولرۇ   غەر  دېڭىزىغرۋ خىيرۋلالر ترۋتلىق بەزىردە. بولردى پىچىاشيدىغۋن
 سىلىشررررىدىن چررررۋچلىاىىى ئۇنىررررڭ چۇكررررۇ  بۋغاىغررررۋ يىەىتىىررررڭ ۋاپررررۋدار

 خىجىر  سرىزىمدىن بىرا ترۋتلىق سېلىۋاتقۋن لەززىەە قەلبىىى ھۇزۇرلىىىدىغۋن 
 ئررۇ. قۋلرردى بولررۇ  قويىرردىغۋن سررىال  بوشررقىىۋ يررۇزلىاىىى ئۋنررۋردەك بولررۇ  
 بىرا مرۇھى  نۋھرۋيىتى ئىدىيەسرىدە  برۋر ۇگۇنۇشرالئ تىاىشرى، پەقەت ئۆزىىىڭ

 بىخالرنىررڭ بررۇ   كۆكىاىۋاتقررۋنلىقىىى بىخلىىىرر، ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ نەرسررىىىڭ
 قىلىر، ھىرس بولىۋاتقرۋنلىقىىى مۇھترۋ  سۇغۋ سۇزۇك تۇرغۋن ئېقى، دولقۇنال 
 . ئىدى يەتمەكتە
 ۋنقۋلغر يېقىىلىشرى، دىلىۋز   قىيىىغۋ  سۇئۋلالر تۇگۇمەس كۋللىسىىى    
 دىققىتىىرى. قىاللمىردى تەييرۋرلىق ترۇزۇك ئىمتۋھۋنىغىمۇ دەرىجە تىلى ئىىەىلىز
 ئۋللىقۋيۋقالرغررۋ خىيررۋلى قىلسررىمۇ  بەنرر  كىتۋپقررۋ ئررۆزىىى   يىغسررىمۇ شررۇنچە
 تەييرۋرلىق بىرلەن دىققىترى پۇترۇن ۋارىسرىىڭ بەزىردە-بەزى. كىتەتتى ئۇچۇ 

 غەيررراەتكە بىرررا بۋشرررقىدىن قۋلغۋنررردا  ئۇچاىتىررر، سىمۋسرررىمى قىلىۋاتقرررۋن
 كەتمەكچى ئېشى، ئۇنىڭدىن. بوشتتى ئۋلغۋندەك ئىلھۋم ئۇنىڭدىن كەلەەندەك 
 كرۇن نەچرچە بىا ئۋرىلىقتۋ. كىاىشەتتى ئۇگۇنۇشكە بىلەن ئىشتىيۋ  بولغۋندەك
 ئررۋلى. كەلرردى يىتىرر، ۋاقتىمررۇ ئىمتۋھررۋن تىلررى ئىىەىلىررز كىرريىن  ئۆتكەنرردىن
 يرېقىن غرۋ 555  پۋكولتىتتىكى قۋيسى ھەر تۇرغۋن ئۋلدىدا پۇتتۇرۇ  مەكتەپىى

 يۋخشرررى گەرچە دىلىرررۋز. ئۋلررردى ئرررورۇن مەيدانىررردىن ئىمتۋھرررۋن سرررىتودىى 
 يۋخشرى ئىمتۋھۋنردا بولغۋچقرۋ ئۋسۋسرى ئۆزىىىڭ بولسىمۇ  قىاللمىغۋن تەييۋرلىق
 تۇترۇ   مەغاۇر ئۆزىىى يەنىال ئۇ. قىالتتى ئىشەنچ ئىاىشىدىغۋنلىقىغۋ نەتىجىەە

 ۋارىسرقۋ ئولتۇرغۋن ئۇدۇلىدا كۆزلىاى چىقتى  قۋرا  داشالرغۋسۋۋاق مەيداندىكى
 مەيدانردا برۇ ۋارىسرىىى ئۇ. كەتتى تىتاە  تەپكەندەك توك تىكىلەەندە كىلى،
 . ئىدى بۋقمىغۋن ئويال  ئەسال دە 

 تۇرغرۋن كۇلرۇ  بىرلەن مىھىرا قرۋرا  دىلىۋزغرۋ -تۇرۇپسىز؟ يۋخشى-     
 بەدىررىىەە پۇتررۇن ئررېقى  بىررا تلىقتررۋ تۇرسررىمۇ  تىررپىچەكلە  يررۇرىكى ۋارس

 . ئۋچتى ئېغىز ئۋۋا  بىلەن سۋلمۋقلىق شۇنچىلى  يەنىال بولسىمۇ  تۋرىۋاتقۋن
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 . قىلىسىز تۇرغۋندەك يۋخشى ئۆزىڭىزمۇ يۋخشى -    
 كىاىر، مەيردانغۋ بىرا ھە  قىزىرق. ئەمەس يۋمرۋن. شۇكاى خۇداغۋ -    
 . قۋپتىمىز
 كررۆزلىاىىى تۇرسررىمۇ  ولررۇ ب خىجىرر  دىلىررۋز -دەيررمەن  شررۇنى-    

 تەييررۋرلىق يۋخشررى -.ئۇزەلمىرردى كۆزلىاىرردىن تۇرغررۋن كۇلررۇ  ۋارىسررىىىڭ
 قىلىۋاتقررۋن ئۇگۇنررۇ  بىررلەن دىققىتىڭىررز پۇتررۇن قۋرىسررۋم قۋچررۋن قىلغۋنسررىز؟

 ...يەنە كەتمەڭ بولۇ  ئۋلى . كۆرىمەن ھۋلەتتە
 ..شۇ ئۋڭال  گىپىڭىزنى سىزنىڭ پەقەت نەدە؟ -     
 گىپىمىى؟ نىمە-     
 مۋڭرررۋ سرررىز مەدەت  بەرگەن مۋڭرررۋ سرررىز قۋلررردىڭىزمۋ؟ ئۇنترررۇ  -     
 نەقىررش يۇرۇگررۇمەە سررۆزلىاىڭىزنى سررىزنىڭ... يولچررۇ؟ بەرگەن كۆرسررۇتۇ 

 بىا ھەر سىزنىڭ. بۋقتى  تىاىشى، دە  ئورۇنداي ئۇمۇدىڭىزنى ئويۇ   قىلى،
 ...دىبول ئىلھۋم ئۋلەمچە ئۇچۇن مەن تىلەكلىاىڭىز بىا ھەر سۆزىڭىز 
 . ھە قىلمۋڭ خىجى  ئۋدەمىى راسمۋ؟-    
 ھېلىغرۇ ئۇچرۇن سرىز مەن. ئۇچاايدۇ ئۋز قىز يۋخشى سىزدەك. راس-    
 . رازى قىلىشقىمۇ ئىشالرنى ئېغىا قۋندا  ھەر ئۇگۇنۇشكەن  تىاىشى،
 تۇرسرۋم  قىلغرۋن رەت تەلىپىڭىزنرى سىزنىڭ مەن لېكىن. رەخمەت -    
 يۋخشرى شرۇندا  يەنىرال مىىرى تۇرسرۋم  لىمىەەنقەدىا ھىسيۋتىڭىزنى سىزنىڭ

 قۋرامسىز؟ دە 
 ئۇچرررۇنال قەدرى نىشرررۋنى  ئۆزىڭىزنىرررڭ پەقەت سرررىز. ئەلبەترررتە -   

 سررىزنىڭ. پەرشررىتە بىررا دىررەەن سررىز بىلىررمەن مەن. قىلغررۋن رەت تەلىپىمىررى
 ...تۇرىدۇ تۇكۇلۇ  ئەخال  ۋاپۋ  جىسمىڭىزدىن پۇتۇن

 ئۇنىرڭ. بىاەلمىردى بەرداشرلىق قۋراشرقۋ كۆزلىاىەە ۋارىسىىڭ دىلىۋز     
 چۋچلىاىىى بولۇ  پەسەيتمەكچى جىددىلىكىى. كىتىۋاتۋتتى تىتاە  يۇرەكلىاى
 قەلەمررەە قولىرردىكى بولرردى  تۇزەشررتۇرگەن كىيىملىاىىررى بولرردى  تررۇزۇگەن
 ئررروتىى كۆيىۋاتقرررۋن گۇرۇلررردە  يۇرىكىررردىكى لرررېكىن...بولررردى قۋرىغرررۋن

 يۇرىكىرردىن چىررن تىكىلىشررلىاى  ەتلىرر مۇھەبب ۋارسررىىىڭ. پەسررەيتەلمىدى
 ھەر. بېاىۋاترۋتتى ئويغۇترۇ  تۇيغۇلىاىىى ھىس نۋزۇك ئۇنىڭ سۆزلىاى چىققۋن
. ھىاىسررمەن مۋختۋشررقۋ سررۆزلەرگە  تررۋتلىق شررۇندا  ئەنە قىررز بىررا قۋنرردا 

. ھىاىسررمەن سۇيۇلۇشرركە. ھىاىسررمەن كررۆزلىاىەە مۇھەببەتلىرر  يىەىتلەرنىررڭ
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 بولغۋن ۋارسقۋ پەيتلەردە شۇ ئۇ. ئەلبەتتە ئەمەس مۇستەسىۋ بۇنىڭدىن دىلىۋزمۇ
  ۋارىسىىڭ   مېڭىۋاتقۋنلىقىدىىمۇ تۋرتى، يىلتىز قەلبىدە ھۆرمەتىىڭ ئىىتىلىش 
 ...بولىۋاتۋتتى خوشۋ  ئىچىدىن-ئىچ سۆزلىاىدىن
 جرۋۋا  سرۇئۋلالرغۋ بىرلەن ئىشرتىيۋ  پۇتۇن ۋارس. بۋشالندى ئىمتھۋن    
 چىاايىرردىن ئۇنىررڭ ئىزدىىىشررتىىمۇ شررىش تىاى ئۆزلۇكسررىز. چىقتررى بىاىرر،

 شررۇنچىلى  ئررۇ. كررۆرۇنمەيتتى بىسررەرەمجۋنلىق جىررددىلى   بىررا ھېچقۋنرردا 
 كەيپىيۋتتررۋ يېزىۋاتقۋنرردەك خەت سررۋشم بىاەرسررىەە خررۇددى بىررلەن سررۋلمۋقلىق
-پرۋت بىاىۋېتىر،  جۋۋا  سوراقالرغۋ تۇگىمەس ئۋلدىدىكى دىلىۋز. ئولتۇراتتى

 قررۋرا  قىيررۋپىتىەە مەردانە بىاىۋاتقررۋن ئىمتۋھررۋن بىاىلىرر، ۋارىسررىىىڭ پررۋت
 ئىچىەە قەغەز   قۋلغۋندەكال ئۇنتۇ  قىزنى بىا گۇزە  يېىىدىكى ۋارس. قويدى
  دىلىرۋز. يېزىۋاترۋتتى جرۋۋا  بىرلەن دىققىترى پۇترۇن بولۇ   كەتكەن سىڭى،

   قۋمەتلىر  يېىىردىكى ئۇنترۇ   ۋاقىتلىاىىى جىددى شۇنچىلى  ئىمتۋھۋنىىڭ
 يەرلىاىردىن بىرا كۆڭلىىىرڭ. قويدى قۋرا  بىلەن ھەۋەس يىەىتكە ەنكىلىشك
 سىىى، تۇرۇ   توشمۋي تېخى ۋاقى  ۋارس. كىلەتتى قۋيىللىق بولغۋن ئۇنىڭغۋ
 جررۋۋا  ئىچىرردە ئويلۇنررۇ  ئررۇ تررۇردى  ئورنىرردىن بولررۇ  بىاىىچررى بررويىچە

 قېرتى  بىرا يەنە بىرلەن كرۆزلەر كرۆزلەر. تىكترى كۆزلىاىىى دىلىۋزغۋ يېزىۋاتقۋن
 دىلىۋزغرۋ ۋارس. بولۇشرتى كۇيۇشركەندەك قېتى  بىا يەنە يۇرەكلەر. ئۇچااشتى
 قىيرۋپەتتە مەردانە شرۇنچىلى  سرۋلمۋ   شرۇنچىلى    قويۇ  كۇلۇ  مىيىغىدا
 ۋارىسررىىڭ تررۋ  شررۇ دىلىررۋز. كەتتررى چىقىرر، تۋپشررۇرۇ  قەغىزىىررى ئىمتۋھررۋن
 بولرۇ  بىئۋرام ۋندەكچۋغلىغ دۆت ئۆزىىى مەنسىتمىەەندەك  ئۆزىىى كۇلىشىدىن

 بىرا ئۋلدىمردا مىىىڭ ئەجە ». كەلدى ئۋچچىقى پوچىلىقىغۋ ۋارسىىىڭ. كەتتى
 چررۋغال  ئەقىللىررق بىررلەرمەن  نۋھررۋيىتى ئررۆزىىى ھە؟ قىلىۋالرردى پوچىلىررق

 قەغەزنررى تۇگىەىچىلىرر  ئىمتۋھررۋن بولسررۋم بولمىغررۋن مەن نىررمە؟ قېلىۋاتۋمرردۇ
 چىققۋنررررررردا ەتىرررررررجەن قرررررررۋلغىىىىى برررررررولغىيتتى؟ ئولترررررررۇرار جىرررررررال 
 ئوتىردا ھەسرەت خىر  بىرا قۋنرداقتۇر ئرۇ. ئويلىدى دىەەنلەرنى«...كۆرىمىزغۇ

 . كەتتى كىاىشى، يېزىشقۋ جۋۋا  بىلەن دىققىتى پۇتۇن
 ئېلىر، خەۋەر بىاسرى سرىىىپىغۋ دىلىۋزنىڭ ئۆتكەندە ھەپتە ئۋرىدىن     

 . كىادى
 . چىقىپتۇ ىسىنەتىج ئىمتۋھۋنىىڭ تىلى ئىىەىلىز سۋۋاقداشالر  -     
 دەرىجىررردىن نەچچىىچرررى. كەتترررى چۇقۇرۇشرررۇ  برررۋلىالر ھەمرررمە     
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 دىلىۋزنىرڭ تۋششرقۋ  ئرۋرا-ئۆز قىز قۋنچە بىا. قىلىشتى مۇشھىزە ئۆتكەنلىكىىى
 :كەلدى قېشىغۋ

 سررىىىپىىڭ تىلىرردا ئىىەىلىررز. يۋخشررى ئۋسۋسررىڭىز سررىزنىڭ دىلىررۋز -    
 ... ىزمىكىنئۋلدىڭ نەتىجە يۋخشى ئەڭ چۇقۇم. ئۆلەۇسى
 . كەتتى دۇدۇقال  نىمىشقىدۇر دىلىۋز -...بەلكى ...يۋ ...ھە -     
 جىددىلىشرررى، شرررۇندا . كىلەيلرررى كرررۇرۇ  بېاىررر، قررروپىڭە  -     
 شرۇڭۋ.  يو  گە  ئۇتۇشىڭىزدە دەرىجىدىن-6 سىزنىڭ...تۋ  شۇ تۇرىۋاتىمىز

 . ھە قۋلمۋڭ ئۇنتۇ  قىلىشىى مىھمۋن ئوبدان بىزنى
 ...يو  چۋتۋ  قۋلسۋم ئۇتۇپال-     
 مەمۇرىيەت مەكتە  دىەەندەك كۇلۇشۇ  بىلەن سۋۋاقداشلىاى دىلىۋز     
 ئىشرلىاىىى ئومرومى مەكتە  ئۇقۇغۇچى يۇزدەك نەچچە. كەلدى ئۋلدىغۋ بىىۋسى

 بىرلەن بەس-بەس بولرۇ   ئۇلىشىۋالغۋن ئەتااپىغۋ جۋزا چوڭ ئۋشكۋرىاليدىغۋن
 ئۋشلمۋيردىغۋنلىقىىى نەتىرجە يۋخشرى ئەڭ ىىىڭئۆز دىلىۋز. قىلىۋاتۋتتى مۇنۋزىاە
 تۇرىردىغۋنلىقىغۋ ئۋلدىردا چۇقرۇم قۋرىغۋندا ئۇقۇغۇچىالرغۋ بۋشقۋ لېكىن بىلسىمۇ

 پۋرىڭىغرۋ ئۇقۇغۇچىىىرڭ قرۋنچە بىا قىلىشىۋاتقۋن مۇنۋزىاە بەس ئۇ. ئىشىىەتتى
 ۋئۋلردىغ جۋزا ئۇتۇ  دىەەندەك قىستىلى، ئۋرىسىدىن ئۇشرنىڭ   سۋلغۋ  قۇش 
 . ئۆتتى

 ئرۋدەم بۇزۇدىغرۋن رىكرورتىى تۋرىخىدىكى مەكتە  بىزنىڭ قۋراڭالر  -   
 . چىقىپتۇ
 ئۇگۇنررۇ  سررىىىپىىڭ بىزنىررڭ بۇرۇنرردىن ۋارس. دەيررمەن شررۇنى -   
 قېرتى  بىرا يەنە بۇگرۇن مۋنۋ بۋرلىقى تۋشنتى ھەقىقەتەن ئۇنىڭ.ئىدى ئۆلەىسى

 . ئۋشكۋرىالندى
 ئەگەر. قۋمالشرقۋن شرۇندا  ئۆزىمرۇ برۇ  ھە بۋش تىاىشچۋن ئەجە  -    
-6 بولسررۋ بولىرردىغۋن ئۇرۇمچىلىرر  بولمررۋي يېزىسررىدىن شررىىجۋڭىىڭ جەنررۇبى

 . كىتەركەن ئۇتۇ  ئۋتال  دەرىجىدىىمۇ
 قويرۇ  تەلە  ئرۆزەم بولسرۋم بولغرۋن يۇرتلرۇ  بىا.  ئەمەسمۇ شۇ -     

 يىەىتلەرنى للىقئىستىقبۋ تىاىشچۋن  مۇشۇندا . بىلەن بۋش ئۇ يۇرىۋاشركەنمەن
 ...  جۇمۇ تەس تۋپمۋ 

 قىرزى يۇرىۋاتقرۋن بىرلەن يۇرگىىىرڭ خىيرۋلالردا خرۋم ئۇندا  سەن-     
 كىتەلمەيردىغۋن ئەگىر، يېىىردىن يىەىتلەرنىرڭ يۋخشى بۇندا  ئۇنىڭ؟ بۋردۇر
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 . كۆ  قىزشر
    .... 
 .بولدى سەزگەندەك نىمىىىدۇر ئۋڭال  سۆزلىاىىى قىزشرنىڭ بۇ دىلىۋز    
 يېقىن گە555 ئۇ. كەتتى سۇقۇ  تۇرۇپال يۇرىكى. بولدى قىزغۋندەك نىمىىىدۇر

 ئىىەىلىرز ئۆزىىىرڭ ئرۇ. ئىزدىدى ئىسمىىى ئۆزىىىڭ ئىچىدىن دەرىجە ۋە ئىسى 
 بولغۋندەك ئىزدىمەكچى قۋتۋردىن ئۋلدىدىكى ئىشەنەەچكىمۇ سەۋىيەسىەە تىلى

 بىاىىچرى ئرۇ... ;gt&ىرۇز ۋارس;lt&. بورىدى رەتكە يۇقىادىكى ئەڭ بېشىىى
; gt&ئەمەس;lt& كۆڭلىردە. كەتتى چۇچۇ  چۇشكەندە كۆزى ئىسىمەە رەتتىكى

 سرە  تەپسرىالتىغۋ ئۋرخى، ئىشەنمىەەندەك   ئۆتكۇزۇ  خىيۋلالرنى دىەەندەك
-6: دەرىرررجە شيۋقەتلىررر . پرررۋكولتىتى خېمىررريە. رۇزى ۋارس;lt&. سرررۋلدى
 قېررتى  بىررا يەنە نمىەەندەكئىشررە كررۆزلىاىەە دىلىررۋز ترروۋا ; gt&....دەرىررجە

 تىزىملىكىرردە ئررۆتكەنلەر دەرىجىرردىن-6. چىقتررى ئۇقررۇ  تەپسررىلى قۋيتىرردىن
 تررۇرۇپال ئىچىرردە ھەياانلىررق دىلىررۋز. تررۇراتتى ئسررىمىال ۋارىسررىىڭ شررۇ پەقەت
 ئۋلدىردىن كرۆز قرۇر بىرا قىيرۋپىتىىى مەيدانىردىكى ئىمتۋھۋن ۋارىسىىڭ. قۋلدى

 برۋر تۋشنتى ھەقىقى ھە؟ ئىشەنەەن ىمۋندا ن ئۆزىەە; lt&.ئۇلەۇردى ئۆتكۇزۇ 
 ئۋسۋسرى تىلرى ئىىەىلىرز   مەكتەپتە ئۋلى چوڭ مۇشۇندا  ئەمەسمۇ؟ يىەىتكەن
 كىتىپتررررۇ چىقىرررر، بۇسررررۇ  ئۋرىسررررىدا ئۇقۇغررررۇچىالر نۇرغررررۇن يۋخشررررى
  قۋتالملىاىرردىن چوڭقررۇر قەلبىىىررڭ. ئويلىرردى دىەەنلەرنررى; gt&...ئەمەسررمۇ؟
 يۇشرۇرۇ   تەسرتە نۋھرۋيىتى ھىسريۋتىىى نۇ سرۇيۇ پەخىالىىىش  چىقىۋاتقۋن
 . بۋشلىدى ئىزدەشكە دەرىجىسىىى   ئىسمىىى ئۆزىىىڭ

 -ئىسرررىمىڭىز  مۋنرررۋ ئۇتۇپسرررىز  دەرىجىررردىن-5 سرررىز دىلىرررۋز  -     
 . قويدى كۆرسۇتۇ  رېتىىى دەرىجە دىلىۋزنىڭ دەرھۋلال قىز بىا يېىىدىكى
 تىزىملىكىرردىن لەرئررۆتكەن دەرىجىرردىن-5 ئىسررمىىى ئۆزىىىررڭ دىلىررۋز    

 قۋرىغرۋن دە  ئىاىشىپتىمەن نەتىجە يۋخشى خېلى ئۆزىىى گەرچە. تۋپتى ئۋران
 ئۇنىررڭ. قويرردى ئويالنرردۇرۇ  ئررۇنى نەتىجىسررى ۋارسررىىىڭ لررېكىن بولسررىمۇ 
. چىقىۋاتررۋتتى يۇكسررەكلىككە بۋرغۋنسررىاى ھررۆرمەت بولغررۋن ۋارسررقۋ قەلبىرردە

&lt;برۋي پىكىراگە بۋي  ئەقىلەە بولسىمۇ نۋماات يىەى   بىلىملى  ھەقىقى   
 بۋريىەىرر  كەلەۇسررى بررۋر  ئۋرزۇسررى نىشررۋنى  كررۇرە  مررۇئەييەن ئۆزىىىررڭ

....&gt ;سرۇيىدەك بۇش  يۇرەكلىاى.  كەتتى سۇيۇنۇ  ئىچىدىن-ئىچ دىلىۋز 
 توغاىسىدا ۋارىس ئۇ. ئەتتى ئەكىس جىلۋە بىا ئۇمۋ  كۆزلىاىدە.  ئويىۋقشىدى
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 ئىزدىمەكچررى ئررۇنى ئىچىرردىن ئررۋلقىش اىن ئررۋپى مۇنررۋزىاە -بەس بۇلىۋاتقررۋن
 ئررۇزى خوشررخەۋەرنى بررۇ ۋارسررقۋ. چىقتررى قررۋرا  يۋققررۋ ھەمررمە بولغۋنرردەك

 تررو -تررو    بولغۋنرردەك بولمررۋقچى ھەمرردەم  خوشررۋللىقىغۋ   يەتكررۇزمەكچى
 بىا   كىيىن ئىزدىەەندىن ھۋزا بىا ئۇ. ئىزدىدى ئۇنى ئۋرىسىدىن ئۇقۇغۇچىالر

 خوشرۋللىقتىىمۇ ئۋرىسرىدا پرۋراڭلىاى قىزغىن الىاى سۋد ئۋلقىش قىزشرنىڭ تو 
 ئررۇ. تۇنىۋالرردى ۋارىسررىى كەترركەن قىزىاىرر، شررەلپەردەك ئۋلقىشررتىىمۇ  يررۋكى

 ئېلىشررى، قررو  بىررلەن ئۇنىررڭ   بېاىشرىى يۇگررۇرۇ  قېشررىغۋ ۋارىررس دەرھرۋلال
 ئويلىرردىيۇ  تەباىكلەشررىى بىررلەن تىللىرراى تررۋتلىق ئەڭ ئررۇنى كۇرۇشۇشررىى 

 قىرز كەلرەەن بىراگە ئرۇ.   قۋلردى تۇرۇ  ئۇيۋلغۋندەك ردىنئۇقۇغۇچىال لېكىن
 ۋارىسىىىڭ  بېاى، تۇۋىەە دەرەخىىڭ بىا   خوشلۇشۇ  بىلەن سۋۋاقداشلىاى

 ئرۇ. ئولتۇردى  سۋقال  بولۇ  كۇتمەكچى مېڭىشىىى ئۋياىلى، ئۇقۇغۇچىالردىن
 قرۋمەت  كىلىشركەن. چىقتى سېلى، نەزەر تەپسىلى قۋيتىدىن ۋارىسقۋ يىااقتىن
 تۇرغۋن چىقى، چىاايىدىن كۆز  قۋپقۋرا ئۋرىسىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ چۋ   قۋپقۋرا

 ئرۇنى قۋرىشرى  بىرلەن ھەۋەس ئۇنىڭغرۋ قىزشرنىرڭ ئەتااپىدىكى سەمىمىلى  
 سرېغىىغۋن مەن دىلركە   ئىزدىەەن مەن مۋنۋ;lt&...مۋختىشى بىلەن ھەۋەس
 سرۇيۇندۇرىدىغۋن قرىھەقى ھۋيرۋتتىن   ئىاىشتۇرىدىغۋن بەخىتكە مىىى قۋمەت 

 بىلىر  قۋلمۋسرتىن  بولرۇپال ئۆلەە ۋاپۋدارلىقتىكى سەمىمىلى   ئۇ... مۇھەببەت
 داۋامىدا نىشۋنى ئۇقۇ  تىاىشى، مەن...ئۆلەۇسى تىاىشچۋنلىقىىڭ  ئىقتىدار 
 ھىسريۋتىمىىڭ ئۇلرۇ  ئىبەرتكەن مۋڭۋ خىزىا... سۆيەۇ ئۇلۇ  يۇلۇققۋن تەبىئىال

. بولرردى تۋپقۋنرردەك بەختىىررى قررۋرا  ۋارىسررقۋ دىلىررۋز...;gt&...خوجررۋيىىى
 سررۇرىۋاتقۋن ھۇكررۇم قەلبىرردە ئەمرردىلىكتە ئررۇ. بولرردى تۋپقۋنرردەك تەختىىررى
 ۋاقىررتالردىن ئررۇزا . بولرردى كۆرگەنرردەك نەتىجىسررىىى ھىسرريۋتىىڭ مررۇرەككە 

 مرۇھەببەت ھەقىقرى ئەسرلىدە ئىىتىلىشرىىڭ ۋە ھرۆرمەت بولغرۋن ۋارىسقۋ بۇيۋن
 ...بولدى دەكئىشەنەەن ئىكەنلىكىەە

 
 
 

 كىلىشىىى قۋيتى، ئۇنىڭ قىلغۋ   تەھلى  كۆڭلىىى بولغۋن ۋارىسقۋ دىلىۋز
 ئررۆزى نەتىجىررەە بررۇ تررۋ  شررۇ ئررۇ. ئولتررۇردى ئررۇزا  تۇۋىرردە دەرە  كۇتررۇ 

 ئۋرىسررىدىكى سۋۋاقداشررالر ۋارسررىىىڭ. بولىۋاتررۋتتى خوشررۋ  ئىاىشرركەندەكال
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 ئرررۇنى قويرررۇ   قرررۋرا  پرررۋت-پرررۋت چىاايىغرررۋ خىجىلچرررۋن كۇلۇمسىاىشرررىەە 
&lt; يرۋلغۇز ئرۇنى كۆرۇشسرەمكەن  ئرۋياى  بىرلەن ئۇنىرڭ قۋيتىسىكەن  تىزرا 

 ۋارىرس ئەسرىۋدا شرۇ.   سرۋقلىدى ئۇمۇتتە دىەەن; gt&قويسۋمكەن تەباىكلە 
 دىلىۋز. مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە دەرۋازا   خوشلۇشۇ  بىلەن قىزشر ئەتااپىدىكى

 ئۋلردىغۋ ۋارسرىىىڭ كىلىۋاتقرۋن ۋرا قر تەرەپكە ئۆزى تۇرۇ  ئورنىدىن دەرھۋلال
 يىىىككىررىە ۋارسررىىى بولررۇ  پەيرردا تۇيۇقسررىز تەمشررەلدىيۇ  بېاىشررقۋ يۇگررۇرۇ 

 شرۇنچىلى  قىرز. قۋلردى ترۇرۇپال كرۆرۇ  قىزنرى بىرا چىاايلىق قولتۇقلىۋالغۋن
 ۋارسرىمۇ چۋپالشرتى  چىرڭ تېخىمرۇ قولىغرۋ ۋارسرىىىڭ بولرۇ   نۋزۇك ئۇمۋ  

 بىرلەن مىھراى مەڭزىىرى قىزنىرڭ بىرلەن ۋلقرۋنلىاىئ كەڭ تۇرۇ   كۇلۇمسىاە 
 تۇرىۋاتقرۋن كرۇرۇ  بىرلەن كرۆزى ئرۆز ئەھرۋالالرنى بۇ. قويدى سىال  بوشقىىۋ
 كەيرىىەە دەرەخىىرڭ يۋنردىكى ئرۆزىىى دەرھرۋلال بىلمەي قىلىشىىى نىمە دىلىۋز

 بولرۇ   زاھىرا قۋيترۋ-قۋيترۋ ئۋلدىردا كرۆز گەۋدە جرۇ  بىرا لرېكىن. يۇشۇردى
 نررۋزۇك ئۇنىررڭ تەرىررزدە شررۇ. قىلىۋاتررۋتتى ۋەيرراان خىيررۋللىانى ىقتررۋتل ئۇنىررڭ

 پررۋرچە-پررۋرچە يېاىلرردى  يررۇرىكى ئۇرۇلرردى  تىرر  بىررا زەھەرلىرر  يررۇرىكىەە
 پۇتررۇن ئرروتى رەشررى  بىررا. كەلرردى يررۋ  لىققىرردە چۋنۋقلىاىغررۋ كررۆز بولرردى 

 دەرەخىىررڭ ئىچىرردە ئۇكۇنررۇ  ۋە ئررۋزا  ئررۇ. چىقتررى كۆيرردۇرۇ  جىسررمىىى
 سرەنەم_غېاىر،. سرۋلدى نەزەر گەۋدىەە ئىككى كىتىۋاتقۋن قال يىاا كەيىىدىن

 قىزنرى يىەىتىىرڭ ئەركىلە   نۋزۇك قىزدىكى يۋ   جۇ  بىا قۋمالشقۋن دەك
 ئەڭ تىاىشچۋن  ئەڭ قۋمالشقۋن  ئەڭ ئىسى  ;lt&...قۇچۋقلىشى مۇھەببەتلى 

 يىااقلىشررى، ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ مەنرردىن يىەىرر  بىررا سررەمىمى ئەڭ قۋبىلىيەتلىرر  
. بەردى كۆڭلىىى قىزغۋ بىا. قىلدى قۇبۇ  مۇھەببىتىىى قىزنىڭ بىا ئۇ. تتىكە
 ئرۇ. ئىردى بۋھرۋرى  مىىىرڭ ئرۇ. ئىدى يىەى  بىادىىبىا قەلبىمدىكى مىىىڭ ئۇ

 يرۋلغۇز يەنە مەن ئەمردى مۋنرۋ. ئىردى بەخرتى  كەلەۇسۇم  خوشۋللىقى   مىىىڭ
 برۆلمىەەن كۇڭرۇ   برۇرۇناا ئورنىغرۋ قەلبىمدىكى ئۇنىڭ ئۇچۇن نىمە قۋلدى  

; gt&....برولغىيتتى  كەلرەەن يۇشرۇرۇ  ھىسريۋتىمىى ئۇچۇن نىمە بولغىيتتى  
 مرۇھى  ھۋيۋتىردىكى ۋارىسرىىڭ ترۋ  شرۇ ئرۇ. پرۋتتى خىيۋلالرغۋ ئۋزاپلىق دىلىۋز

 يۋخشرى دىلىردىن چىرن ئرۇنى   يىەىتلىكىىى ئەزىز ئەڭ قەلبىدىكى   ئورنىىى
 دەپررال ئۇگۇنررۇ  ئۇقرۇ   ئۆزىىىررڭ. قىلىۋاتررۋتتى ھىرس قۋلغررۋنلىقىىى كرۆرۇ 

 ۋارىسرررىىڭ قۋرىغۋنلىقىغرررۋ  بىرررپەرۋا تۇرمۇشرررىغۋ ئۋلررردىغۋنلىقىغۋ  ھىسررريۋتىىى
 . ئېچىىدى قۋتتىق قۇشۇلمىغۋنلىقىغۋ بۇرۇناا  تەلىپىەە
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 كۋرۋاتقررۋ ئۋسررتۋ   كىاىرر، يۋتۋققررۋ بىررلەن قەدەمررلەر ھررۋرغىن دىلىررۋز     
 سررەھاالىق ۋارسررىىىڭ تررۋ  ۇشرر ئررۇ. لىغىاشيتتررى يررۋ  كۆزلىاىرردە. سررۇزۇلدى

 ئرۇنى.  ئىردى ئەمەس قىلىدىغۋندەك ئىتىبۋر ئىكەنلىكىەە نۋماات ئىكەنلىكىەە 
 ئۇنىرررڭ قەدىرررالە   قەدىالىەەنررردەك ئرررۋدەمىى ئۇلرررۇ  ئەڭ   بۇيرررۇك ئەڭ

 قىلىر، ھىرس زۇرۇرلىكىىرى تېپىشرىىڭ بەختىىرى ئرۆز ئىاىشرىش  مۇھەببىتىەە
 ئرۇنى كۆرىدىغۋنلىقىىى  يۋخشى چىلى بۇن ۋارىسىى ھۋزىاغىچە ئۇ. يىتىۋاتۋتتى
 قەدىالىرر  بۇنچىلىرر  ۋارىسررىىڭ قەلبىرردە سررېغىىىدىغۋنلىقىىى  بۇنچىلىرر 
 ئويلۇنۇشرتىن كرۆ  ئۇ. ئىدى قىلمىغۋن ھىس   بۋقمىغۋن ئويال  ئىكەنلىكىىى

 مەن.   تۋشرلىدى برۇزۇ  ۋەدىلىاىمىرى مىىىرڭ ئىقتىدارى ئۇنىڭ;  lt& كىيىن
 ئۇنىڭ مۇمكىن  قېلىشى  دەرتتە مەڭەۇ بەلكى  ۋمتۇتمىس چىڭ پۇرسەتىى مۇشۇ

 ۋارىسرررقۋ كۆڭلرررۇمىى چۇقرررۇم مەن. بەرىبىرررا ئۇچرررۇن مەن بولۇشرررى نرررۋماات
 . كەلدى قۋرارغۋ دىەەن; gt& كېاەك بىلدۇرۇشۇم
 چۋچلىاىىى ئۇزۇن ئۋرتىۋالغۋن  شۋرپۋ قىزى  كىيى،  كۆيىەك ئۋپئۋ       
 ۋارسرىىى گۇللۇكىدە مەكتەپىىڭ  ۋزدىلى  قۋلغۋن ئوخشۋ  پەرىەىال  قويىۋېتى،

 سرېغىىغۋن  ئرۇنى كرۆرگەن  ئرۇنى ۋارس دە  ترۋ  شرۇ ئۇ. ئولتۇردى كۇتۇ 
 بولرۇ  ئولتۇرغرۋن كىلى، ئۇرۇندۇققۋ كونۋ قىلغۋن خىيۋ  ئۇنى كۇتكەن  ئۇنى
. ئىردى سۋلمۋقتۋ لەرزىەە قەلبىىىمۇ ئۇنىڭ ئوت بىا كەتكەن قۋلدۇرۇ  ۋارس  
 قۋرىمىغرۋن  يوللىاىغرۋ ئۇنىرڭ بۋقمىغرۋن  كۇتۇ  ىتىىيىە بىاەر ھۋزىاغىچە ئۇ

 ئرۆزى يىرااقتىن ئرۇ. ئىردى بۋقمىغرۋن تۇكۇ  كۇيلىاىىى مۇھەببەتلى  ئۇنىڭغۋ
 يۇقرۋتتى  تەمكىىلىكىىرى بورۇنقى   كۆرۇ  ۋارىسىى كىلىۋاتقۋن قۋرا  تەرەپكە
 . قويدى سىال  يۇزىىى  ئۋنۋردەك قىزارغۋن ۋىللىدە قۇپۇ   ئورنىدىن تۇرۇپال

 قۋلغررۋن ئىچىرردە خىجررۋلەت دىلىۋزنىررڭ ۋارىررس -دىلىررۋز  سررۋشم-     
 . بۋقتى كۆزلىاىەە
 .سۋشم-     
 بىرراەر يەنە كىتىپسررىزغۇ  بۇلررۇ  چىاايلىررق ئەجە  بۇگررۇن پررۋھ -     
 قىالمسىز؟ رىيۋسەتچىلى  كىچىلىككە
 .دە  كۆرۇشەي بىلەن سىز شۇ يۋ   -     
 ئررررۋزادە بىررررلەن سررررىز لەيىىررررڭبىتە مەنرررردەك يۋخشررررىغۇ  ھە  -     

 ھە؟ كىلىدىكەن كۇنلىاىمۇ مۇڭدىشىدىغۋن
 مەكرتە  قرۋراڭ. دەيردۇ بىرتەلەي سىزنى كى  دىەىىىڭىز  نىمە بۇ -     
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 مەبۇدىسررررررىغۋ سۋۋاقداشررررررالرنىڭ ھەمررررررمە بۇزىررررررۋەتتىڭىز  رىكررررررورتىىى
 راسر   ھە. بولىردۇ قۋرىسرىڭىز دە  بەخىتلىر  ئۆزىڭىزنى سىز...ئۋيالندىڭىز

 مەكرتە    ئرۆتكەنلىكىڭىزنى دەرىجىدىن-6 ئىمتۋھۋنىدا دەرىجە تىلى زئىىەىلى
 ...تەباىكلەيمەن بولغۋنلىقىڭىزنى بىاىىچى بويىچە

   ئۇچرۇ.  ئەرزىمەيردۇ مۋختۋشرقۋ ئۇنچىلىر ...رەخرمەت. رەخمەت -     
 نەتىجە ئۇ ئۋلدىدا ئۋزا  قەلبىمدىكى لېكىن. نەتىجىسى ئىلھۋمىڭىزنىڭ سىزنىڭ

 . بىاەلمەيدۇ خوشۋللىق ەھېچقۋنچ مۋڭۋ
 ئۋزا ؟ نىمە يەنە سىزدە دىەىىىڭىز  نىمە بۇ ھە  -     
 ئۋشررىقلىقىمىى ۋىسۋلسررىز مىىىررڭ. دىلىررۋز سررېلىۋالمۋڭ بىلمەسرركە -     
 . قۋلمۋڭ ئۇنتۇ 

 يەتكەنرردەك ۋىسررۋلىڭىزغۋ قۋرىسررۋم مەن. ئۋشررىق ۋىسۋلسررىز نىررمە؟-     
 .قىلىسز

 مەن. يىررتەلەيمەن ۋىسررۋلىمغۋ داقمۇقۋنرر سىزسررىز مەن. دەڭ ترروۋا-     
 . كەلدى  يۋشۋ  بىاى، تەسەللى ئۆزەم ئۆزەمەە پەقەت

 ھېلىقرى. سەپسرۋلدى قۋيتىردىن چىاايىغرۋ ۋارىسرىىڭ توخترۋ  دىلىۋز     
 . كەلتۇردى ئۋلدىغۋ كۆز گەۋدىىى جۇ  كۇندىكى
 يرۇرگەنلىكىڭىزنى بىرلەن قىرز بىرا سىزنىڭ مەن ئېيتمۋڭ  يۋلغۋن -     

 . قۋلدى  كۆرۇ  بىلەن ۆزۇمك ئۆز
 ھررۋزىاغىچە مەن قۋپسررىز  كررۆرۇ  خۋتررۋ بىررلەن؟ قىررز بىررا نىررمە؟ -     
 يۋخشررى مەڭەررۇ ھەم بۋقمىغررۋن  كررۆرۇ  يۋخشررى قىزنررى بىرراەر بۋشررقۋ سررىزدىن

 ...بىلەن قىز بۋشقۋ قۋنداقمۇ مەن تۇرۇ  شۇندا . كۆرەلمەيمەن
 ئىمتۋھررۋنى ەدەرىررج كررۇنى قۋيسررى. يۇشررۇرمۋڭ...بولرردى. بولرردى -     

 بىرلەن قىرز بىرا قۋرىسرۋم كىريىن. تۇرغۋن كۇتۇ  سىزنى مەن قىلىىغۋندا ئېالن
. مەشرۇقالردەك-ئۋشرىق يىللىرق ئۇزۇن خۇددى. قۋلدىڭىز كىتى، قولتۇقلىشى،

 ...كۆرۇپتىمەنمۇ؟ قۋندا  
 ...كۆرۇپسز....ھۋ ھۋ  ھۋ -     
 ئۇنىرڭ. چۇشرۇنەلمىدى ھېچىەرسرىىى كۇلىشرىدىن ۋارىسرىىڭ دىلىۋز     
 . قۋلدى ھەياان سۆزلىاىدىن جۋراڭلىق تەمكىن 
 ...ھە تۋر بەك جۋھۋن بۇ كەتتىڭىزغۇ؟ كۇلۇ  -     
 ؟ قۋلرردىڭىزمۋ ئررويال  دە  شيىقىرركەن قىزنررى ئررۇ سررىز قىزىررق  -     
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 ئىسىمى سىڭلى   نەۋرە مىىىڭ ئۇچۇ بولمۋڭ  خىيۋلالردا بىمەنە ئۇندا  ھەرگىز
 . ئۇقۇيدۇ پۋكولتىتىدا ۋتىمۋتىكۋم. كەلەەن يى  بۇ. پۋتىمە

 نەۋرە-.قۋلرررردى تۇتررررۇپال ئېغىزىىررررى ئەنرررردىكى، دىلىررررۋز -ھە؟-     
 ..سىڭلى ؟

 . سىڭلى  نەۋرە   شۇندا -     
. تىىرردى بىررا يىىىرر  قۇتۇلغۋنرردەك ئررۋزاپتىن ئېغىررا دىلىررۋز -ئررۇھ -     
 مەنەبىر ئۆزىىىرڭ ئرۇ. بولدى كۇلەەندەك قۇيۋ  چىاايىدا بۋشلىغۋن تۇتۇلۇشقۋ

 . ئۇڭۋيسىزشندى تۇلىمۇ ئەندىشلىاىدىن بىھۇدە خىيۋللىاىدىن 
 بولغۋنمۋ؟ كۇڭۇلسىزلى  بىاەر تۋرتىسىز  ئۇھ نىمىەە-    
 ...يۋ  يۋ  -    
 قىممەتلىرر  قويغررۋن يۇقۇتررۇ . قۋلرردى يىررىىكلە  تررۇرۇپال دىلىررۋز     
 ىراب مرۇدھىش ئرۇ. كەتترى ئويىرۋ  يرۇرىكى كەلەەنردەك قۋيتۇرۇ  نەرسىسىىى
 كەتكەنردەك قۇشرۇلۇ  تىىىقلىاىغۋ ئوتلۇ  ۋارسىىىڭ قۇتۇلغۋندەك  كىسەلدىن

 كۇندىن نەچچە ئۆزىىى. بولدى كۆرگەندەك كەلەۇسىىى قۋلغۋن  خۇنۇكلىىشى،
 دىلىرۋز. كەتترى ئۇچرۇ  ئۋللىقۋيۋقالرغرۋ ئروتى رەشرى  كەلرەەن ئرۋزاپال  بىاى

 قۋپقررۋرا ئۋرىسررىدىكى قۋشررالر ئۇلىمررۋ تۇرغررۋن قررۋرا  بىررلەن ھەياانلىررق ئررۆزىەە
 . قىزاردى ۋىللىدە قۋرا  كۆزلەرگە ئوتلۇ 

 ئرۋرزۇ ئرۆزەم بۇلرۇ   ئىرەە ئرۆزەم كەلەۇسرۇمەە ئۆز مەن. ۋارىس -     
 بۋرمۇ؟ ھۇقۇقۇم ئىاىشىش نەرسىەە قىلغۋن

 قىررز تەڭداشسررىز جۋمۋلرردا ھۆسررۇن ۋە ئەخررال  سررىزدەك. ئەلبەتررتە-     
 . ھۇقۇقلۇ  ئىاىششىكە نەرسىەە ھەممە

 گىپىردە ئۆزىىىڭ قىزكەن  بىمەنە مىىى دىسەم گەپىى بىا ۋارس  -     
 ھە؟ قۋلمۋسىسىز دە  تۇرمۋيدىكەن ئۆزى

 . ھەرگىز..يۋ  يۋ   -     
 خىرررر  ھەر ئررررۋدەم تۇرمۇشررررتۋ ئويالنرررردى   كررررۆ   مەن ۋارس -     

 بولمرۋي بويىچە ئىاادىسى يۇلى تۇرمۇ  ئۋدەمىىڭ ئۇچاايدىكەن  قىسمەتلەرگە
 . كەنقۋلىدى

 ...بەلكى -     
 سررىزگە مەن شررۇڭۋ. قررۋپتۇ ئررۋز پۇتتۇرۇشرركە ئۇقررۇ  شررۇندا  -     

 . كەلدى  قۋرارىغۋ دىيىش كۆڭلۇمدىكىىى
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 ئرۇ. كەتترى جىددىلىشرى، تۇرۇپال ۋارىس -...قېىى؟ دەڭ  قېىى -     
 ھۋلىتىردە تەمكىرن. يىتىۋاتۋتتى قىلى، ھىس ئۋلدىن خوشخەۋەرنى بىا تۋ  شۇ

 . كەتتى سۇقۇ  تىز-تىز رىتىمسىز يۇرىكى بۇلۇ   زگۇرۇ ئۆ تۇرۇپال
 بەرگىرىى  قرۋيتۇرۇ  كىترۋپىى ئىسرىڭىزدىدۇ؟ خېتىڭىز يۋزغۋن مۋڭۋ -     

 كۆزۇتررۇ  ئىزچىرر  سررىزنى مەن. كەلرردى بۇلررۇ  ھەمررااھ مۋڭررۋ خېتڭىررز بىررلەن
 ھىسداشررررلىق سررررىزگە. كەلرررردى  ھررررۆرمەتلە  ئىزچىرررر  سررررىزنى كەلرررردى  

 بىرا مرۇرەككە . بۋركەن ھىسيۋت خى  بىا ھەممىسىدە بۇنىڭ لېكىن...قىلدى 
 ...ھىسيۋت خى 

 دەڭە؟ قېىى ھىسيۋت  قۋندا -     
 نۋھررۋيىتى ئۆزىىىڭمررۇ ئەگىشررى، جىددىلىشررىەە ۋارىسررىىڭ دىلىررۋز     

 سۇبۋتلىق   قۋمەتلى  ئۋلدىدىكى. قىلدى ھىس كىتىۋاتقۋنلىقىىى جىددىلىشى،
 ئرۇ. بىاەلمىردى بەرداشرلىق. بولردى  خىجىر قۋرا  تەلمۇرۇشلىاىەە يىەىتىىڭ
 يرېقىن قۇلىقىغرۋ ۋارسرىىىڭ تۇرغۋن تىكىلى، ئۆزىەە ئېغىزىىى ئۇمۋ  ئويمۋقتەك
 . ئەكەلدى
 يۋخشرررى سرررىزنى مەن. قۇشرررۇلدۇم تەلىپىڭىرررزگە سرررىزنىڭ مەن -     
 ....يۇرۇكۇمدىن چىن. كۆرىمەن

 ەمھ ھەياانلىررق   دە- پىچىالىرردى بوشررقىىۋ  گەپىررى شررۇ دىلىررۋز      
 ۋارسرىقۋ قۋلغرۋن ترۇرۇ  گرۋڭەىاا  بىلەلمەي قىلىشىىى نىمە ئىچىدە خوشۋللىق
 . يۇگۇردى قۋرا  تەرەپكە يۋتۋ   دىمەي خوشمۇ
 
 
 

 دىلىۋزنىرڭ بىرلەن ۋارىرس. ترۇردى ئۇتۇشرۇ  قروغال  كۇنلەرنى-كۇنلەر
 قۋبىلىيەتىىرڭ ۋە گۇزەللىر  يرۋ  ئىككرى. بۋشرالندى تۇرمۇشى  مۇھەببەتلى 
 جررۇپلەرگە بىررا ئۋياىلمررۋس   كۆرۇشررۇ  يۋخشررى بىاىىررى-ابىرر تۇرتكىسرردە
 يىەىتىىىرڭ سرەھاا نرۋماات بىرلەن قىزى گۇزە  ئەتىۋارلىق نۋزىانىڭ. ئۋيالندى
 ئۋرىسررىدىكى سۋۋاقداشررالر بۇلررۇ    نوقتررۋ قىزىررق مەكتەپررتە سررەپىاى سررۆيەۇ
 بۇلرۇ  مەسرتۋنە ئىشرقىدا دىلىۋزنىرڭ.   قۋلردى بولۇ  تىمىسى پۋراڭ دائىملىق
 ئىقتىرردارلىق. قېلىشررتى قررۋرا  ئىچىرردە ھەياانلىررق يىەىررتلەر نررى-نررى ەنيررۇرگ

   كەلتۇرەلەيردىغۋنلىقى قولغرۋ قىزشرنرى گرۇزە  تۋيىىىر، بىلىمەە يىەىتلەرنىڭ
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 يەنىرال يىەىتلەرنرى ترۋشنتلىق بولسرىمۇ نرۋماات قىزشرنىرڭ تىاىشچۋن ئۇمۇتۋار 
 نىشرۋن  ئورتۋ  يە غۋ ئورتۋ  يۋ  ئىككى. قىلىشتى ھىس يۋقتۇرىدىغۋنلىقىىى

 ئۋياىلىشرقۋ مىىرۇت بۋغلىىىر،  چەمربەرچەس بىلەن بىاى-بىا ھىسيۋتتۋ ئورتۋ 
 بىراگە ۋاقىتلىاىىرى تەكراار ۋاقترى  ئرېلىش دەم ۋاقترى  تۋمۋ  قىيمۋي  كۆزى

 تەييررۋرلىق بىرراگە ئىمتۋھۋنىغررۋ پۇتتررۇرۇ  ئۇقررۇ  ئررۋخىاقى ئەڭ   ئۆتكررۇزۇ 
 كرۆزى مەڭەرۇ ئىاىشىشركە لرېكىن ن قىلغرۋ ئرۋرزۇ ئرۆزى ۋارس. ئىدى قىلمۋقتۋ

 ئىچىردە ھۋيۋجۋن ھەياانلىق . تەمتىاىدى خېلى ئۋلدىدا رىئۋللىق بۇ يەتمىەەن
 بىرلەن مىھراى ۋاقىر  ھەر ئرۆزىىى. قرۋشتتى كەپلىشى، ئېغىزىغۋ دائى  يۇرىكى

 ئرۇ. قىالتترى ھىرس خىيۋلىردەكال تۋتلىق خۇددى قىزنى كىلىۋاتقۋن  قولتۇقال 
  قىلمرۋي پىسرەن  ئۇڭۇشسىزلىقالرغۋ نۇرغۇن ئۋلدىدىكى دە  بىلىمىىى ئۆزىىىڭ
 سررۆيەەن  يۇرىكىرردىن چىررن ئررۆزىىى   قىلغررۋن تەقرردى  ھىسرريۋتىىى چىررن

 ئىچىردىن-ئىچ تۋپقۋندەك مەنىسىىى چىن ھۋيۋتىىىڭ. پەخىالىىەتتى دىلىۋزدىن
 . بوشتتى خوشۋ 

   ئۇتررۇ  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ھىسرلىاىدا مررۇھەببەت شررىاىن ئەڭ كرۇنلەر      
-ئۋستۋ كۇنلىاىمۇ گۇزە  ۋارسىىڭ. قۋلدى كە  ۋاقىتمۇ پۇتتۇرۇدىغۋن ئۇقۇ 
 پەيتىىىرڭ ئۋياىلىش ئۇرۇمچىدىن ئۋياىلىش  مەكتەپتىن ئۇ. تۇگىۋاتۋتتى ئۋستۋ
 بۋرمۋيردىغۋنلىقىغۋ ئۇزاققرۋ كۇنلەرنىرڭ خوشرۋ  برۇ ئەگىشى،  كىلىشىەە يىتى،
 ئۇقرۇ ». ئىردى بۋقمىغرۋن ئويلۇنرۇ  توغاىردا بۇ ھۋزىاغىچە ئۇ. يەتتى كۆزى

 جەنرۇبى بىرلەن ئۇنىڭ ھەرگىزمۇ دىلىۋز كېاەك  قۋيتىشى يۇرتىغۋ ئۇ پۇتتۇرسە
 ئۇنىڭغرۋ ئرۋياىلىش دىلىرۋزدىن لرېكىن. كەتمەيردۇ سرەھااغۋ يىاا   شىىجۋڭغۋ 

 دىلىرۋزنىال بىرا پەقەت ۋە پەقەت ئرۇ ھۋيۋتىردا يىەىتلىر  بۋراۋەر  بىلەن ئۇلۇم
 مۇھەببەتىىرڭ دىلىۋزدىىال بىا. بەردى كۆڭلىىى ىالدىلىۋزغ بىا كۆردى  يۋخشى

 بىاىىرى بۋشرقۋ بىاەلمەيردۇ  كۇڭۇ  بىاىەە بۋشقۋ مەڭەۇ ئۇ. سۇردى ھۇزۇرىىى
 بۇرۇناا  نىمىشقۋ ئۇ كېاەك؟ قىلىش قۋندا  ئەمدى لېكىن. كۆرەلمەيدۇ يۋخشى

 شرىيۋخ قىزىىى ئىستىقبۋللىق نۋزىانىڭ. بولغىيتتى ئويلىمىغۋن ئۋقىۋەتلەرنى بۇ
 دىلىۋزنىرڭ ۋاقىتترۋ  قىلغرۋن ئىزھرۋر كۆڭلىىى ئۇنىڭغۋ   ۋاقىتتۋ قۋلغۋن كۆرۇ 

 ئويلىمىغررۋن مۇسررۋپىلەرنى كىيىىكررى  دە  نىرمە ۋاقىتتررۋ ئۋڭلىغررۋن مرۋقۇللىقىىى
 ئەمردى ئرۇ. كەلردى دۇ  مىىۇتالرغۋ ئۋزاپلىق ئەڭ ۋارس مۋنۋ ...« . بولغىيتتى

 برۋ  ئۋلدىردا رىئرۋللىق برۇ. اەككېر كىتىشرى ئۋياىلى، چىاايلىق بىلەن دىلىۋز
 ...كېاەك ئىەىشى



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

72 

 

 زۇرۇرلىكىىى دىيىشىىڭ بۇنى دىلىۋزغۋ كىيىن ئويلۇنۇشتىن كۆ  ۋارس    
 . ئۋچتى ئېغىز ئۋمۋلسىز دىلىۋزغۋ كەچلىكتە كۇنى بىا ئۇ. قىلدى ھىس

 ئررويال . قررۋپتۇ كررۇنال نەچررچە 15 پۇتتۇرۇشرركە ئۇقررۇ  دىلىررۋز -    
 قىالرمىز؟ قۋندا  بىز كەلسە كۇنلەر شۇ...نالكۇ نەچچە 15 بۋقتىڭىزمۇ
 قىلمۋقچى؟ قۋندا  سىز قىالرمىز؟ قۋندا  -    
. كەتترى بولۇ  قۋپۋ  كۋلالم ئويال  ئىشالرنى بۇ. ئۇقمۋيمەن مەنمۇ -    

 مۇسرۋپىىى مۇھەببەتلىر  نىرمە؟ قۋلردۇقمۇ قىلى، ئىش ئويلىمۋي ئۋقىۋەتىى بىز
 سرەھاادا يىراا  مەن شرەھەردە  چروڭ بۇ ىزس ئۋخىاششتۇرارمىزمۇ؟ مۇشۇنداقال
 ...مۋڭۋرمىزمۇ؟ قۋرا  يولىمىزغۋ تۇرمۇ  كىيىىكى
 . قۋرامسىز شۇندا  سىز نىمە؟ -    
 بىرررا يرررولىمىز تۇرمرررۇ  كىيىىكرررى بىزنىرررڭ...لرررېكىن...لرررېكىن -    
 ؟ قۋشرمۇ بۇلۇ  مۇھەببەت پۋجىئەلى  بۇ...بولمىسۋ

 يە؟ كۆرمەمسىز يۋخشى ھەقىقى ىىمى. خىيۋلدا نىمۋندا  سىز توۋا -    
 يېزىغۋ بىلەن مەن سىز...لېكىن. گۇۋاھ تەڭاى  بۇنىڭغۋ...يۋ  يۋ  -    

 ؟ كىتەلمەيسىزدە
 يېزىغرۋ ئۇچرۇن سرۆيەۇم ئۇچۇن  بەختى  مەن دەيدۇ؟ شۇندا  كى -    
 بوپتۇ؟ نىمە بۋرسۋم

 ئەمەس ئىررش قىلىرردىغۋن چۋقچررۋ  بررۇ...دەۋاتۋمسررىز؟ راس...نىرمە؟-    
. ئەمەلرردار چرروڭ دادىڭىررز ئۇسررتىەە ئۇنىررڭ قىررز  يررۋلغۇز دىررەەن سررىز. مررۇجۇ

 . قويمۋيدۇ يو  ھەرگىز ئويىڭىزدىكىلەر بۇنىڭغۋ
 قۋنرردا  ھەر ئۇچررۇن  بەخررتى  ئررۆز مەن. بىلىسررىز نىرر  سررىز بررۇنى -    

 ئررويال  قېلىشررىى قېرر، ئۇرۇمچىرردە سررىز لررېكىن. رازى بىاىشرركە قۇربررۋنالرنى
 بۋقمىدىڭىزمۋ؟
 گەپىررى راس. قۋلردى ئېچىررپال ئرۋغزىىى قررۋرا  دىلىۋزغرۋ ۋارس-ھە؟-     

 ئۇرۇمچىرردە. ئىرردى بۋقمىغررۋن ئررويال  خىيررۋلىى بۇنرردا  ھررۋزىاغىچە ئررۇ قىلسررۋ
 ئررۇ. يە بولمىسررۋ ئىررش ئۋسررۋن ئۇنچىررۋاش  تېررپىش خىررزمەت مۇۋاپىررق   قررېلىش
 ئرويال  مەن..يرۋ  يۋ   -. قىالتتى ھىس خۋستەك يېزىغىال شۇ پەقەت ئۆزىىى

 .يە بولمىسۋ مۇمكىن بۇ. مۋپتىمەنبۋق
 خىزمەت بولسۋ چىڭ ئىاادىڭىزش سىزنىڭ. بولمۋيدۇ مۇمكىن نىمىشقۋ-    
 . قىلىمەن ھە  دە  دادامغۋ مەن ئىشىڭىزنى
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 مەن...قۇشررۇلمۋيدۇ قەتئررى دادىڭىررز بۇنىڭغررۋ...دە  دادامغررۋ نىررمە؟-   
 پەرزەنتىىى دىھقۋن نۋماات مەندەك ؟ بۋقتىڭىزمۇ ئويال  بۇنى...كى ؟ سىز كى ؟
 ئۋيلىىىر، ئرۇشر دىسرىڭىز ئىشرىى برۇ قىلىردۇ؟ كىيوغرو  قۋنداقمۇ ئۋنىڭىز-ئۋتۋ

 .كەتمىسۇن
   دىەەنچررۇ بررۋش ئۇغررۇ  قىلىررڭە  گە  بۋلىرردەك ئۇغررۇ  ترروۋا  -    

 بەختىمىرز ئرۆز بىرز. كېراەك بولۇشرى ئۋششيردىغۋن ئرۇزۇ  ئۋيىىمۇ ئۋسمۋندىكى
 تۇلەلىشرىمىز بەدە  بىاىشرىمىز  بەرداشرلىق ئۇڭۇشسرىزلىقالرغۋ نۇرغۇن ئۇچۇن
 . كېاەك

  قىالشمسىز؟ ئىشەنچ راسال سىز-     
 ئرۋدەم ئەخالقسرىز ئۇسرۋ   لرۇكچەك  بىرا يۋ سىز. ئىشىىىمەن مەن-     

 ترروغاا مەسررىلىلەرگە كررۆرگەن  تەربىرريە ئۋنررۋممۇ-ئۋتررۋ مىىىررڭ. بولمىسررىڭىز
 دادامىرى مەن. ئەمەس غۋنردەكئويلى سرىز ھەرگىزمرۇ ئۇشر. ئۋدەملەر قۋرايدىغۋن

 . ئىشىىىمەن قىالشيدىغۋنلىقىمغۋ قۋيى 
 قرۋرا  كرۆزلىاىەە ئويىرۋ  تۇرغرۋن چۋقىۋ  ئىشەنچ دىلىۋزنىڭ ۋارس     

 مەڭەۇلرۇك بىرلەن دىلىۋز   توغاىسىدا قېلىش ئۇرۇمچىدە. قويدى تىىى، ئېغىا
 ۋارس بۋقمىغررۋن بولررۇ  خىيۋلرردا ھېچقۋنرردا  توغاىسررىدا بۇلررۇ  خوتررۇن-ئەر

 تروڭ چىاايرى  قۇپرۋ  نۋزىانىرڭ خىيۋلىردىكى. كەلدى دۇ  مەسىلىلەرگە ئېغىا
 ۋارىسرىىڭ... سرۆزلىاى ئۆتكۇر زەھەردەك قىلغۋن مەنسىتمەي ئۇنى قۋپۋقلىاى 

 برۇ...ئىرش بولمۋيردىغۋن مرۇمكىن...يرۋ  يرۋ  ;lt&. كەتترى شرۇركۇنۇ  تىىى
 تەسرەۋۋۇر بىرز ئۋللىقرى لېكىن...ئۋرزۇيۇم مىىىڭ...ئۋرزۇسى دىلىۋزنىڭ پەقەت

 قۋلغررۋن ئېغىزىرردا يررو  ئۋچمررۋ  ۋارىررس; gt&...ئەمەس ئررۋددى قىلغۋنرردەك
 . قۋلدى گۋڭەىااپال يۇلۇچىدەك
 ئۋنىسررررىغۋ-ئۋتررررۋ ئىچىرررردە كررررۇن 3-2 ئەھررررۋالالرنى بررررۇ دىلىررررۋز     

 دىلىرۋز قۋرىمۋققۋ. خوشالشتى ئۇمۇتلەندۇرۇ  ۋارىسىى ئېيتى،  دەيدىغۋنلىقىىى
. قىالتتى قويغۋندەك قىلى، تەييۋرلىق بۇرۇنال بۇلۇشتىن مۋقۇ  ۋارىسقۋ ئىشقۋ بۇ

 بىرلەن سرەھاا ئرۋياىلىش  بىلەن مۇھەببەت. كەلدى دۇ  بېسىمغۋ ئېغىا ۋارس
 مررۇرەككە  سررىىۋقلىاى  تۇرمررۇ  مررۇرەككە ....بررۋي بىررلەن نررۋماات شررەھەر 
 ... يولى ھۋيۋت
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 مرۇھى  ئەمردى ۋزدىلى.  قۋلدى ئۋيۋقلىشى، ئىمتۋھۋنىمۇ پۇتتۇرۇ  ئۇقۇ 

 تۇرمرۇ  كىيىىكرى   قىلىشرى قۋيىر  ئۋنىسرىىى-ئۋترۋ چىقىاىشرى  قۋرارنى بىا
-ئۋترۋ  ئرۇ. ئىردى كېراەك تۇتۇشرى چىرڭ بەختىىى مۇھى  ئەڭ مۇسۋپىسىدىكى

.   ئويالنردى كرۆ  توغاىسرىدا دىريىش قۋندا  گەپلىاىىى كۆڭلىدىكى ئۋنىسىغۋ
 قىزنىرڭ برۇ كەلەەن يۋشۋ  ەئىچىد ھۋيۋ- شەرمى ئىزچى  ئۋلدىدا ئۋنىسى-ئۋتۋ

 پىىھررۋن يۇرىكىرردىكى   دىمىسررە ۋاقتىرردا ئىشررالرنى بررۇ. قررۋتتى بەك بېشررى
 قويۇشرقۋ   ئۇزۇترۇ شرىىجۋڭغۋ جەنرۇبى ئۋمۋلسرىز  ۋارسىى يۇشۇرسۋ سىالىاىىى
 مەڭەۇلرررۇك   يۋرىررردىن سرررۆيەەن   ئۋشرررىقىدىن ترررۇنجى.  بررروشتتى مەجبررۇر

 بۇ. كۇتتى كىلىشىىى تىزرا  ۇنىىڭك شەنبە ئۇ... قۋشتتى ئۋياىلى، بەختىدىن
 ئرۇ ئۆتسە شەنبە بۇ. ئىدى شەنبىسى ئۋخىاقى ئەڭ ھۋيۋتىدىكى مەكتە  ئۇنىڭ

 ئىچىرردە ئررۋزا  ئررۇنى   خوشلۇشۇشررقۋ بىررلەن ۋارىررس. پۇتتررۇرەتتى ئۇقررۇ 
 بىرلەن تىاىشرچۋنلىق زور ئەڭ غەياەت  زور ئەڭ ئۇ. بوشتتى مەجبۇر ئۇزۇتۇشقۋ
 مۇۋاپىرق دىيىشرىى ھەممىىرى ئۋنىسرىغۋ-ئۋترۋ قويرۇ  قۋياى، نۋزاكىتىىى قىزلىق
 . تۋپتى

 ۋە سررۇيۇنۇ  بىررلەن ۋارس دىلىررۋز. كەلرردى يىتىرر، كۇنىمررۇ شررەنبە    
 دادىسررى تۇرغررۋن سررۋقال  ئۋلدىرردا دەرۋازا  خوشلۇشررۇ   ئىچىرردە ئەنرردىكىش

 كەلەۇسررىىى ئۆزىىىررڭ كۆرۇشررتى  قۇچۋقلىشررى، بەكرراەك بۇرۇنقىرردىن بىررلەن
 رەت نەچرچە بىرلەن ئۇمرۇت زور كرۆزلىاىەە مرۇشيى  ىىىڭدادىسر تۇرغۋن تۇتۇ 
 تۇيغۇسىدا پەخىالىىىش قىزىدىن چىاايلىق ئۋلدىدىكى كۆز نۋزىا. چىقتى قۋرا 
 . قويدى مۇجۇ  بوشقىىۋ زاڭىقىىى ئۇنىڭ

 قۋلسرۋ  كىريىن. كەپرتىكەن مىھمۋنالر ئۆيەە. بوشيلى تىزرا  قىزى  -    
 . تۇرمىسۇن سەت

  دادا؟ ئۇ ئىكەن رمىھمۋنال نىمە-    
 پەتىرلە  ئرۆيەە بىزنىرڭ بىلەن ئۆيىدىكىلەر. بولمۋمدۇ تۋغۋڭ ئۆمەر -    
 تىلىفرۇن دە ; gt&...كىلىرڭ تىرز ئېلىر، دىلىرۋزنى;lt& ئۋپۋڭ. چېغى بۋرغۋن
 ...ئوخشۋيدۇ كەلەەن قۋيتى، ئوغلىمۇ چىكەتكەن ئۇقۇشقۋ چەتئەلەە. قىپتۇ

 ۋالى ۋىاليەتكە بىا قۋيسى ستى دو يېقىن دادىسىىىڭ  دىلىۋز -ھە -    
 -.چىقترى مۋشرىىىغۋ ئۆتكرۇزگە  ئۋلدىردىن كرۆز ترۋغىىى ئرۆمەر كەتكەن بولۇ 

 ئۇ؟ ئوغلى قۋيسى چىكەتكەن ئۇقۇشقۋ چەتئەلەە
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 ئۇقرۇ  ئىىىستىتوتىدا مىللەتلەر بېيجىڭ ھېلىقى قۋلدىڭمۋ  ئۇنتۇ  -    
 ئرۇ...ئۋكرۋڭغۇ ۇردۇننر كەتركەن ئۇقۇشرقۋ ئۋسپىاانتىلىقتۋ يۋپۇنىيەگە   كىلى،

 قويۇشررقۋ ئۇزۇتررۇ  ئررۆيىەە بىرراگە بىررلەن ئۋپررۋڭ ئۋلدىرردا مررېڭىش يررۋپۇنىيەگە
 كەلەەندۇ؟ ئىسىڭەە ئەمدى بۋردۇققۇ 
 چىاايلىق تۋقىۋالىدىغۋن  ئەيىەك كۆز ھېلىقى كەلدى  ئىسىمەە ھە -    
 . ئۋكۋ 

. ترىچىق ئەسلە  قۇر بىا چىاايىى نۇردۇنىىڭ مۋڭغۋ  مۋشىىىدا دىلىۋز    
 كۆرگەن قېتى  نەچچە ئۇ  يىەىتىى بۇ ئوڭلۇ  مىجەزى چۋقچۋقچى  خوشخۇي 

 نۇرغررۇن توغاىسررىدا بىلىمررلەر بۋشررقۋ ۋە تىلررى ئىىەىلىررز ئۇنىڭرردىن تېخررى. 
.  ئىرردى پۋراڭالشررقۋن قىررزغىن خېلررى بىررلەن ئۇنىررڭ سررورىغۋن  سرروئۋلالرنى
 ەزىلەتلىاىىىپ ئىسى  يىەىتىىڭ بۇ يو  كىبىاىسى بولسىمۇ ئوغلى ئەمەلدارنىڭ
. پىچىالىررردى ئرررۆزى ئرررۆزىەە ئەندىككەنررردەك تۇيۇقسرررىز دىلىرررۋز ئويالۋاتقرررۋن

&lt; ئرۇ. يۇرۇيمەن ئويال  خەقىى دە  نىمە قۋيىۋۋاتسۋ  ئۇچۋ  بېشىمدا توۋا 
 قۋلىردىغۋن قۋياىلىر، ئىشرلىاى  مرۇھى   ئۆيدىن؟ كىتەر قۋچۋن ئەمدى ئۋدەملەر
 ئرۇ  ; gt&...ترۇكەي دەرتلىاىمىى غۋئۋپۋم بولسىمۇ كىچىچە بوپتىال دە  بولدى

 . قويدى بېشىىى ئۋستۋ يۇلەنچىكىەە ئۇرۇندۇقىىڭ يۇمغىىىچە چىڭ كۆزلىاىىى
 2 دەرىجىلىرر  ئررۋلى قويۇلغررۋن توختۇتررۇ  ئۋلدىرردا ئىشررى  دىلىررۋز    
 دىلىۋزنىرڭ. كىرادى ئرۆيەە ئۋلردىاا  بىرلەن دادىسرى قويۇ   قۋرا  مۋشىىىغۋ
 پەشرتۋمۋ. ئرۋچتى ئىچىردە جىرددىلى  نۋھۋيىتى ئىشىكىى خۋنى  پەرىدە ئۋپىسى

 كەتركەن تەرلە  چىر،-چىر، پىشۋنىسرى خۋنىمىىڭ بۇ بودەككىىە ئۋرتىۋالغۋن
-ئۋچرۋ ئىشرىكىى ئرۇ. قىالتترى برۋردەك خوشرۋللىق خىر  بىرا چىاايىدا بولۇ  
 :ئۋچتى ئېغىز ئۋچمۋي

 . كەتتى سۋقال  ئۇزۇن مىھمۋنالر كەلدىلە  تەستە بەك -    
 . ئولتۇرىمىز كۇشۋدە كەڭ ئەمدى...ئۋلدىاىدۇ  بىزمۇ ھە -    
 چررۋچلىاىڭىى چىقىرر، تىررز. ھۋرمىغۋنسررەن ئۆزەڭمررۇ قىررزى   قېىررى -    
 ...بو  چۋپسۋن كىا  ئۋلمۋشتۇرۇ  كىيىملىاىڭىى تۋرا   چىاايلىق
 چىقىر، بولرۇپال كۆرۇشرۇ . كۆرىشرىۋىاەي بولردىال ئەمدى؟ نىمىشقۋ-    
 دە -دىرردى شررۇندا  دىلىررۋز-. بررۋر ئىشررلىاى  نۇرغررۇن مىىىڭمررۇ. كىررتىمەن
 . مۋڭدى تەرەپكە مىھمۋنخۋنۋ قولتۇقال  دادىسىىى
 ئۋلمۋشرتۇر. ئۋلمۋيسرەن ئىلىر  گىپىمىرى نىمۋنردا ...توخترۋ توختۋ -    
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 چىاايلىق تېخىمۇ ئۋلدىدا بۋشقىالر قىزىمىىڭ چىاايلىق. ئۋلمۋشتۇر دىەەندىكىن
 ...بو  تىز...مۋڭ مۋڭ . خۋشيمەن كىتىشىىى بولۇ 

 قەۋەتركە ئۇسرتىىكە تۋرتىر، بوشقىىۋ قۇلىدىن دىلىۋزنى خۋنى  پەرىدە    
 مىھمۋنخۋنۋ ئەگىشى، نۋزىاغۋ   دە -قويدى ئۋپىاى، قېشىغۋ پەشتۋ  چىقىدىغۋن

 ئررۆزى ئررۆزىەە دە ; gt&...ئىررش قىزىررق;lt& دىلىررۋز. كەتتررى كىاىرر، ئررۆيەە
 . تۇتۇندى ئۋلمۋشتۇرۇشقۋ ىكىيىملىاىى چىقى، ئۆيىەە يۋتۋ  قويۇ  پىچىاش 
 دىلىررۋز قىلغررۋن گىرراى  سۇسررقىىە   يۋسررىىى، چىاايلىررق پەرىررزاتتەك    
 كەتركەن چۇشرۇ  پۋراڭالرغرۋ قىرزغىن. بولدى پەيدا ئۋلدىدا ئىشىكى مىھمۋنخۋنۋ

 دىلىرۋز ئۋلدىدا نۇردۇن خۋنىمى  ۋالى  ئۆمەر. توختىدى جىممدە ئۋئىلە ئىككى
 قرۋرا  تەپسرىلى بېشرىغۋ ئۇسرتى ئۇنىرڭ   دەكتۇرغۋنر پەرى بىرا بۋشقۋ ئەمەس
 برويىچە تەبىئىترى نرۋزۇكلىق ئۆزىىىرڭ ئەنردىكى،  نىمىەىردۇر دىلىرۋز. چىقتى

 .  تۇردى ئۆرە  بىاى، سۋشم ئىەىلى، بوشقىىە مىھمۋنالرغۋ
 چۋققرۋنلىق نۋھۋيىتى ئۋيۋلى ۋالىىىڭ ئۆمەر -.كىلىڭ قىزى   كىلىڭ -    
. كۆرۇشرتى يېقىر، مەڭزىىرى  بىرلەن دىلىرۋز تۇرغرۋن تەمتىاە  كىلى،  بىلەن
 چىاايىغۋ ئۇمۋ  دىلىۋزنىڭ كۆرىۋاتقۋندەك قىزىىى كۆرمىەەن يى  ئۇزۇن خۇددى
 . كەتتى قۋرا  تويمۋ 

 يېقىىررردىال تېخرررى.  ئرررۋكىڭىز نرررۇردۇن ؟ تۇنۇيدىغۋنسرررىز بۇيرررۋقىى-    
 . كەلدى قۋيتى، يۋپۇنىيەدىن
 قررۋرا  يەرگە پلەشررتۇرۇ جۇ قررولىىى ئىككررى دىلىررۋز -تۇنررۇيمەن -    
 .كەپسىز قۋيتى، سۋشمەت -.كۇلۇمسىاىدى قۋرا  نۇردۇنغۋ ئولتۇرغۋن
 كرررۆز ترررۇرۇپال نرررۇردۇن ئولتۇرغرررۋن بىرررلەن تەمكىىلىررر  -.يۋخشرررى    
 . قىالتتى جىددىلەشكەندەك ئۇمۇ قۋرىمۋققۋ.قويدى تۇتۇ  ئەيىىكىىى
 ئۋرىلىقتررۋ .قىلرردى تۇتررۇ  غىزاغررۋ ئررۋئىلە ئىككررى   تۋرتىلىرر، تۋمررۋ     
 ئرۆمەر. ترۇردى بۇلرۇ  پرۋراڭالر نۇرغرۇن توغاىسرىدا خىزمەت تۇرمۇ   ئۋئىلە 
 ئىقتىردارى  پەزىلىترى  ئۋلىجۋنرۋپلىقى  ئوغلىىىرڭ پرۋت-پرۋت ئۋپىسرى ۋالىىىڭ
 قىرررز چىاايلىرررق پەرىشرررتىدەك دىلىرررۋزنىڭمۇ. سرررۆزلىدى توغاىسرررىدا بىلىمرررى

 مۋختررۋ  رگەنلىكىىىپۇتتررۇ بىررلەن نەتىررجە يۋخشررى مەكتەپىررى بولغررۋنلىقىىى 
 دىلىۋزغۋ بىلەن نۇردۇن ئولتۇرغۋن پۋراڭلىشى، مۇندا-ئۋندا  بەزىدە. ئولتۇردى

 تىرزرا  مىھمۋنالرنىرڭ دىلىۋز. قويۋتتى قىسى، كۆزىىى خۋنىمغۋ پەرىدە   قۋرا 
. قويردى قرۋرا  قېرتى  نەچرچە سرۋئىتىەە قىلغۋنردەك ئۇمرۇت كىتىشىىى قۋيتى،
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 خوشرۋ  شۇندا  قەدىىۋسالردەك كۆرۇشمىەەن  يى نەچچە ئۋئىلە ئىككى لېكىن
 نۇرغرۇن قىلغرۋن بىرلەن مۇشيىملىرق قۋرا  يەرگە نۇردۇنىىڭ. پۋراڭلىشىۋاتۋتتى

; gt&...ھە ھە;lt&ئېغىزىردا. قويردى قۋلردۇرۇ  جۋۋاپسرىزش دىلىۋز سۆزلىاىىى
 كەيپىيررررۋتىىى خوشررررۋ  ئۋنىسررررىىىڭ-ئۋتررررۋ كەچررررتە بولسررررىمۇ  دەۋاتقررررۋن

 دەيرردىغۋن ئۋپىسررىغۋ تررۋ  شررۇ ئررۇ. تررۇراتتى نسررىاەپالئە بۇزۇدىغۋنلىقىرردىن
 دىلىرۋز كىيىن ھۋزادىن بىا. ئۆتكۇزىۋاتۋتتى قۋيتۋ-قۋيتۋ كۋللىسىدىن سۆزلىاىىى
 بىلەن مىھمۋنالر تەستە نۋھۋيىتى   قىلى، بۋھۋنە مۋقۋلىسىىى پۇتتۇرۇ  ئۇقۇ 

 مررۇھەببەت    ۋارىررس پەقەت كۋللىسررىدا. چىقىۋالرردى يۋتىقىغررۋ خوشلۇشررۇ 
-قۋيترۋ ئېلىر، خېتىىى ۋارىسىىڭ تۋرتمىسىدىن ئۇ. سۇرەتتى ھۇكۇم ەلەۇسىالك

 . ئولتۇردى كۇتۇ  كىتىشىىى مىھمۋنالرنىڭ ئۇقۇغۋ   قۋيتۋ
 خوشرۋللىق ئىچىردىن-ئىرچ دىلىرۋز. ئوزىدى تەستە نۋھۋيىتى مىھمۋنالر    
 ئۇنىڭغرررۋ قويرررۇ   قرررۋرا  ئىچىررردە ھەياانلىرررق ئۋپىسرررىغۋ تۇرغرررۋن چىقىررر،

 كررۆزلىاىەە بۋسررقۋن خىيررۋ  دادىسررىىىڭ. يىغىشررتۇردى ئررۆيلەرنى ،يۋردەملىشررى
 ئېلىرر، خوشررخەۋەر نىررمە مىھمۋنالرنىررڭ. چۇشررۇنەلمىدى ھېىەرسررىىى قررۋراپمۇ

 كەلررەەن سورىغۇسررى رەت نەچررچە ئۋپىسررىدىن. بىلەلمىرردى كەلەەنلىكىىىمررۇ
 ئرۇزۇن خېلى چىقى، يۋتىقىغۋ ئۇ. قويدى سورىمۋيال نىمىشقىدۇر لېكىن بولسىمۇ

 كۆڭلىردىكى. چۇشرتى قېشرىغۋ ئۋپىسرىىىڭ يەنە كىريىن ئۆتكۇزگەندىن ىتىىۋاق
 ئررۇزا  كىلەلررمەي پىكىرراگە بىررا توغاىسرردا دىمەسررلى -دىرريىش سررۆزلەرنى
  تۇرسىمۇ بىلى، بولمۋيدىغۋنلىقىىى ئۆتكۇزىۋەتسە بۇگۇنىى ئۇ. كەتتى ئولتۇرۇ 

 ئۋمۋلسىز  اىئۋخى ئۇ. تۇراتتى ئەنسىاەپال كىتىشىدىن بولۇ  خۋپۋ ئۋپىسىىىڭ  
 : ئېغىزئۋچتى
 . ئىدى بۋر گىپى  بىا سىزگە ئۋپۋ -    
 دەرھرۋلال سرەزگەندەك خوشرۋللىقىى بىا خۋنى  پەرىدە -گە   نىمە-    
 . ئولتۇردى كىلى، ئۋلدىغۋ دىلىۋزنىڭ
 بىررا يەنە ئويلىىىرردىغۋن مەن ئەمرردى. پۇتتررۇردۇم ئۇقۇشررىىمۇ مەن-    

 .قىلىدۇ بۋردەك ئىش مۇھى 
 كرررۇلكە چىاايىغرررۋ خۋنىمىىرررڭ پەرىررردە -برررۋر  ئەلبەترررتە غاا ترررو-    
 ...قىزى  جېىى  يىتىپسەندە قىلى، ھىس ئۆزەڭ -يۇگۇردى 
. چۇشررۇنەلمىدى ئىكەنلىكىىررى دىمەكچررى نىررمە ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز    

&lt; گە  بىلىۋالغۋنرررررررررررردەكال كۆڭلۇمرررررررررررردىكىىى مىىىررررررررررررڭ ئەجە 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

78 

 

 ئوخشرىمۋمدۇ كەتمەيردىغۋن ى،ئېل ئېغىا بەك ئۋڭلىسۋ سۆزلىاىمىى...قىلىۋاتىدا
 . ئويلىدى دىەەنلەرنى; gt&نىمە؟

 كەتكرۇم ئۋياىلى، ئۇنىڭدىن كۆرۇمەن  يۋخشى بىاسىىى مەن ئۋپۋ  -    
 ئۋپىسررىىىڭ   دە-چىقررۋردى ئېغىزىرردىن ئررۋران گەپىررى شررۇ دىلىررۋز -...يررو 

 ترۇردە ئىزچىر  ئۋلدىردا ئۋپىسرى ئرۇ. تۋشلىدى يىغال  يېقى، يۇزىىى قۇچىقىغۋ
 سرۆيەۇ برۋرلىق كۆڭلىردىكى قويرۇ   قۋياىر، ھۋيرۋنى قىزلىرق كەلەەن ال سۋق

 ئىقتسررررررىۋدى يىەىتلىكىىررررررى  سررررررەھاالىق ۋارىسررررررىىڭ قىسسررررررەلىاىىى 
 ئىككىسرى خرۋراكتىاىىى  سۋددا   قۋبىلىيەتلى  ئۋلىجۋنۋ   قىيىىچىلىقلىاىىى 
 ئورترۋ  غرۋيە  ئورترۋ  نىشرۋن  ئورترۋ  ھىسيۋتىى  ئۇلۇ  ئەڭ ئوتتۇرىسىدىكى

 ۋارس قىسقىسرى...كەلەۇسرىىى ئورترۋ  قىلغرۋن ئرۋرزۇ ئىككىسى ھەر ىكىانى پ
 مەڭەۇلرۇك بىرلەن ئۇنىڭ تۋرتى،  تۋپقۋنلىقىدىن بەختىىى ئۆز تۇنۇشۇ  بىلەن
 سررۆزلە ...قەسررىمىىى ئىاادىسررىىى  قىلغررۋنلىقىىى  نىرريەت ئۇتۇشررىى بىرراگە
 بىاىشرىىى  يرۋردەم ئرۆزىەە دە  دادىسرىغۋ ئەھرۋالالرنى بۇ ئۋپىسىدىن. چىقتى

 قۇچىقىدا... ئۇتۇندى بىاىشىى قىلى، ھە  خىزمىتىىى ئۇرۇمچىدىكى ۋارسىىىڭ
 خوشۋللىقلىاى بۋيىقى قۋرا  قىزىغۋ ئىڭااۋاتقۋن دەرتلى  تۇكۇ  يۋشلىاىىى كۆز

 ئررۇ. كەتتررى كىاىشررى، چىشررلىاى پەرىرردەنىڭ كەترركەن ئۇچررۇ  قۋيۋقالرغىرردۇ
; gt&شرۋققىدە;lt& مۇرىسرىدىن نىدىلىۋز ئەلپۋزدا بۋقمىغۋن كۆرۇلۇ  ھېچقۋچۋن

 . تىكىلدى مىختەك كۆزىەە   دە-كۆتۇردى تۇتۇ 
 ...دەمسەن قىالي سۋراڭ مىىى...دىدىڭ؟ نىمە ؟ نىمە...مە..نى -    
 تۇرۇلررۇ  غەزەپررتىن چىاايىغررۋ  كەترركەن قۋرىرردا  ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز    
 ئرۋللىبۇرۇن ىبۇلۇشىى مۇشۇندا  ئۇ. كەتتى قورقۇ  قۋرا  قۋپۋقلىاىغۋ كەتكەن
 . ئىدى قىلغۋن ھىس

. ئۋپرۋ بۋققرۋن ئۆتكرۇزۇ  بېشرىڭدىن ۋاقىتلىاىڭىرى مەنردەك سەنمۇ -    
 ...چۇشەن مىىى

 خررۋنى  پەرىرردە -.سەپسررەتىلىاىڭىى بىررمەنە بۇنرردا  ئۋپررۋر نېرراى-    
 بۇگررۇنكى مىىىررڭ -.قىلرردى بۇگررۇن قۇپررۋللىقىى بۋقمىغررۋن قىلىرر، ھېچقۋچررۋن

 ..سەن يىۋەتتىڭغۇقۇ سۇ مۇزدەك خوشۋللىقىمغۋ
 ؟...ئۋپۋ ئۇ خوشۋللىقتى نىمە -    
 برۇ تۋغرۋڭ ئرۆمەر. قىرزى  نۋدان بىلەمسەن. بوشتتى خوشۋللىق نىمە -    
 ئۇقۇغررۋن يررۋپۇنىيەدە ئررۋۋۇ ئۇچررۇ...دە ؟ نىررمە كەپتررۇ؟ دە  نىررمە ئررۆيەە
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 ...كەپتۇ سورا  سىىى ئۇچۇن ئوغلى ئۋسپىاان 
. قۋلررردى ئېچىرررپال يۇغرررۋن ىاىىىكرررۆزل ھەياانلىقترررۋ دىلىرررۋز -نىرررمە؟    

 بولغرررۋن ئۇنىڭغرررۋ ئۋيۋلىىىرررڭ ۋالىىىرررڭ يۋسۋندۇرۇشرررى  ئرررۇنى ئۋپىسرررىىىڭ
 خىجىللىقترررررۋ ئرررررۇزمەي كرررررۆزىىى يەردىرررررن نۇردۇنىىرررررڭ قىزغىىلىقرررررى 

 .چۇشەندى ھەممىىى ئەسلە  بۇشرنى دىلىۋز...ئولتۇرۇشى
 نىررمە سررىلەر...ئەمەس مررۇمكىن. ئەمەس مررۇمكىن بررۇ...يررۋ  يررۋ   -    

 ؟ بەردىڭالر جۋۋا  دە 
 دائىر  ئۋلردىمىزغۋ ئىشرى  بىزنىرڭ ئەلچرى بۇنردا . دەيتترۇ  نىمە -    

. برۋر يەتكرۇچە ئەمىلىمرۇ دوسرتى  يېقىن داداڭىىڭ تۋغۋڭ ئۆمەر. كىلىۋەرمەيدۇ
 نۇردۇنمرۇ ئروغلى   كرۆردۇڭ ئۆزەڭمرۇ ئۋدەملەر  بىلىشىدىغۋن ئۇستىەە ئۇنىڭ

 ئۇقررۇ  ئۋسررپىاانتلىقتۋ الشررقۋن قۋم ئۆزىمررۇ  بوپتررۇ  بررۋش ئىسررى  شررۇندا 
 يرو   گە  بىزدە»  شۇڭۋ...بولمۋيدىكەن  تۋپقىلى ئىۋەن ھېچقۋندا ...كەپتۇ
 ...دىدۇ «  بۋقسۇن ئۋرلىشى، مەزگى  بىا كۆرۇشۇ   بۋش ئىككى

 ھەرگىررز مەن خىيررۋلىڭالر  سررىلەرنىڭ دىررەەن بررۇ...يررۋ  يررۋ  -    
 قىزارغرررۋن يىغىررردىن .كەتترررى ترررۇرۇ  ئورنىررردىن دىلىرررۋز -. كۆرۇشرررمەيمەن

 ۋارسرال پەقەت خىيۋلىمردا مىىىرڭ -. ئۋلردى يرۋ  لىق لۆممىدە يەنە كۆزلىاىەە
 توغاا مىىى ئۋپۋ  جېىى . ئىەەللىيەلمەيدۇ ئۋدەم ھەرقۋندا  ئورنىىى ئۇنىڭ. بۋر

 نرررۋزۇك  رايىرررش  برررۇرۇنقى قرررۋپتۇ  ئۆزگرررۇرۇ  قىرررزى  مىىىرررڭ» چۇشرررەن 
 قىلىشقۋ شۇندا  ئۋمۋلسىز مەن...قۋلمۋ ئويال  دە «... يۇقۇتۇپتۇ ئىسىللىكىىى

 ئرويالرمەن كىريىن چىققۋنردىن خىرزمەتكە ئىشرالرنى برۇ مەن... بولدۇم مەجبۇر
 بىرا ۋارسرىتەك مەن. بۋقمۋيردىكەن رايىغرۋ ئىىسرۋنىىڭ  تەقدىا لېكىن دىەەن 
 ئورترۋ  بىرلەن ئۇنىرڭ قۋشرمەن  تۇنۇشۇ  ئۇچاۇشۇ   بىلەن يىەى  يۋخشى
 سررۆيەۇمەە شررۇڭۋ.  ئويلىمىغررۋن دە  قررۋشرمەن ەتلىشررى،مۇھەبب نىشررۋندا بىررا

 ...بولمۋيدۇ قىلسۋم خۋئىىلىق
 بىرا ئۋشۇندا  دە  نىمە سىىى  كۆرەتتىمغۇ بۋردەك ئەقلىڭ  خېلى-    

 يىەىرر  بىرراەر ئۇرۇمچىلىرر  مەكتىۋىڭرردە قۋلغۋنسررەن  تۇنۇشررۇ  بىررلەن بررۋش
 چىقمىغۋنمۋ؟
 مەن. نەرسررىكەن  شررۇندا دىررەەن كۆڭررۇ . ئۋپررۋ دىررمە ئۇنرردا -    
 بۋغلىىىر، چەمربەرچەس ئۇنىڭغۋ كەلەۇسۇم مىىىڭ. تۋپتى  ۋارسىتىن بەختىمىى
 ئۇمرۇتكە برۋي  ئەخالققرۋ برۋي  ئەقىلرەە لرېكىن بولسرىمۇ نرۋماات ئرۇ. كەتكەن
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 ...بۋي
 بەك سررەن... بررۋيلىقالرنى چىقمۋيرردىغۋن چۇمررۇچكە ئۇنرردا  قرروي -    

. قىرزى  ئەمەس ئرۋددى ەەنردەكدى سرەن تۇرمرۇ ...نۋدان بەك نۋدانكەنسەن 
 مۇشرۇندا  بىرز. كېراەك قىلىشرى توي بىلەن خىلى ئۆزىىىڭ ئۋدەم قۋندا  ھەر

 ئەكەلسرەك كىيوغرو  سرەھاادىن ئۋشرۇ قويۇ   بۋلىىى ئىسى  ئۋئىلىىى  ئىسى 
 ...نەگە؟ قويىمىز  نەگە يۇزىمىزنى بۇ دەيدۇ؟ نىمە ئۋلەم خەلقى
 
 
 

. كەتترى قىزىاىر، ئۆپكىردەك ئۋپىسرى دىلىۋزنىڭ سۆزلەۋاتقۋن غەزەپلىىى،
 قىرزى ئۆزىىىڭ  قىزىىى يىغالۋاتقۋن يىلىىى، تۇكۇ  يۋشلىاىىى كۆز ئۋلدىدىكى
 يرۋلغۇز. قىلردى ھىرس قۋلغۋنردەك ئۆزگۇرۇ  ئۋدەمەە بىا بۋشقۋ ئۇ   ئەمەستەك
 ئۋرمرۋنالرنى- ئرۋرزۇ گرۇزە  نۇرغرۇن توغاىسرىدا كەلەۇسرى قىزىىىڭ ئەتىۋارلىق
 بۇلۇ  بىئۋرام تۋتىلىغۋندەك مۇشۇك تۋ  شۇ يۇرىكى نىمىىڭخۋ پەرىدە سۇرگەن

    دىيىشرررى، بۇرۇنررردىن بىرررلەن ئۋيرررۋلى ۋالىىىرررڭ ئرررۆمەر.  كىتىۋاترررۋتتى
.  قىلدى ھىس بۇزىۋەتكەندەكال قىزى تۋ  شۇ ئىشىىى كەلەەن مەسلىھەتلىشى،

 خوشررۋللىقىىى ئۇنىررڭ ئويلىمۋيرردۇ  بەختىىررى قىزىىىررڭ ئررۆز ئۋنررۋ-ئۋتررۋ قۋيسررى
. خۋلىمۋيردۇ يۋشىشىىى مەنىلى  كۇڭۇللۇك  بۋيۋشۋت -بۋي ئۇنىڭ يدۇ ئويلىمۋ
 كىيىىكرى دىلىۋزنىرڭ دە  ئۋرزۇسرىمۇ   كۇتكىىىمرۇ خۋنىمىىڭ پەرىدە ۋە نۋزىا
 ئىقتىدارلىق  چىاايلىق  ئۆزى كەم؟ نىمىسى ھۋزىا قىزنىڭ بۇ ئەمەسمۇ؟ بەختى
 يررۇزى  ەتكررۇچەي جەمىيەتررتە ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ بررۋر  تررۋشنتى جەھەتررلەردە ھەر

 مررۋس جەھەتررتىن ھەمررمە ئررۆزىەە ئۇمررۇ ئىرركەن بولغررۋن شررۇندا ...بررۋر ئررورنى
 تېپىشرررى ئرررورنىىى ئۆزىىىرررڭ قىلىشرررى  تررروي بىرررلەن بىاسرررى كىلىررردىغۋن

 شرۇ تۇسرۋتتىىال خۋنى  سىاىلەەن ئىچى قۋرا  يىغىسىغۋ دىلىۋزنىڭ....كېاەكتە
 . كەتتى ئۋچچىقال  يەنە بىلەن خىيۋلالر
 سرەن ھىسريۋت  بىادەملىر  سرەندىكى ئرۇ. گە  ۇرۇ ق ھەممىسى -    
 بولۇ  قۇ  ئۋلدىدا ھىسيۋتىڭ تۇنجى بولغۋچقۋ بەن  بىلەنال ئۇقۇ  بۇرۇندىن
 ئرۆلمەس ئرۇ   ئۋياىلسرۋڭ مەزگىر  بىرا كىيىن پۇتتۇرگەندىن ئۇقۇ . قۋپسەن

 ئرۇ ئۇنىرڭ بۋقسرۋڭ ئۋرلىشرى، بىلەن نۇردۇن كىيىن. ئۇنتۇلىدۇ قەسەملىاىڭمۇ
 مرۇھى  قەلبىڭردىكى ئۇنىرڭ ئىكەنلىكىىى  يۋخشى ھەسسە نەچچە نيىەىتىڭدى
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 مۇھىر    شرۋرائى   دىەەنىىچرۇ ئرۋدەم. قۋلسرىەن بىلىر،  ئىكەنلىكىىى ئوبااز
 ...ئۆزگىاىدۇ كۇڭۇلمۇ ئۆزگەرمەس ھەرقۋندا  كەلسە ۋاقتى...ئۆزگەرتىدۇ
 ھىسريۋت بىادەملىر  مىىرى چۋغلىمرۋ  نرۋدان مىىرى...يۋ  ئۋپۋ  يۋ -    

 ئەتااپلىرق خېلرى مەسرىلىلەرگە نۇرغرۇن مەنمرۇ...قۋرىمرۋ دە  ئېزىققۋن دىدائۋل
.  ئىرش ئۆمۇرلرۇك دىەەن بۇ: ئويالندى  كۆ  مەنمۇ. ئۇقۇمەن قىلىشىى مۇئۋمىلە
 ئرررۋرزۇ قىلىشرررىى خوشرررۋ  مىىرررى كۆرۇشرررىى  بەختىمىرررى مىىىرررڭ سرررىلەر

 خوشرررۋللىق سرررۆيەۇمدىىال ترررۇنجى پەقەت مەن بىلسرررەڭالر  ؟...قىلىسرررىلەرغۇ
 بۇلرررۇ  بەخىتلىررر  مەڭەرررۇ قىلسرررۋم تررروي بىرررلەن ئۇنىرررڭ مەن. تۋپرررۋشيمەن

 . ئىشىىىمەن ئۇتىدىغۋنلىقىمغۋ
 پەقەت كەسررپىدە ئەدىبىيررۋت سررەن...دىلىررۋز ھەي دىلىررۋز  ھەي-     

 داداڭ. سرىلكىۋەت كرۋلالڭىى سەن...ئوخشىمۋمسەن؟ ئۇگەنەەن رومۋنتىكلىقىىال
 قۋنرردۇراي  ئۋرزۇسررىىى رنىررڭئۇش ئررۋقالي  ئۇمررۇدىىى ئىككىمىزنىررڭ بىررلەن

 ئررويال . كەت ئۇنتررۇ  يىەىتىررى ئررۇ دىسررەڭ قىررالي ئررۋدا بررۇرچىى پەرزەنتلىرر 
 ھەمررمە قۇيغۋنرردەكال قېلىپتررۋ... سررۋڭۋ يۋرىمىرردى قەيىرراى نۇردۇنىىررڭ...بررۋقە

 ...تۇرسۋ كىلىدىغۋن مۋس سۋڭۋ جەھەتتىن
 دانئوب يۋخشىلىغىىى ۋارسىتىن جەھەتتىن ھەممە ئۋكۋمىىڭ نۇردۇن-     
 ھەرگىزمرۇ. مرۇھەببەت دىرەەن بۇ كۆرۇ   يۋخشى دىەەن بۇ لېكىن. بىلىمەن

 نۇرغررۇن مۋڭررۋ مەكتەپررتە ئۋپررۋ  بىلەمسررەن. ئەمەس قىررزىقىش ھىسداشررلىق 
 مەن لرېكىن. يرۇرگەن ئۋرقۋمردىن يىەىرتلەر نۇرغرۇن قويغرۋن  تەلە  يىەىتلەر

   لىمىىرىبى   ئەخالقىىرى ئۇنىرڭ مەن چرۇنكى تۋللىدى ؟ ۋارسىى ئۇچۇن نىمە
 ئۋكۋمغرۋ نرۇردۇن ۋارس. راس. قۋلردى  كرۆرۇ  يۋخشرى قەلبىىرى سرەمىمى چىن
  دە؟ بولمۋيدۇ تۋڭغىلى مەجبۇرش  دىەەنىى كۇڭۇ  لېكىن. يەتمەيدۇ ئەسال

 لرېكىن. بىاەلمىەرۇدەكمەن تېپىر، گە  سرۋڭۋ.... بولردى بولدى -     
 ئۇچررۇنال سررەن بىررا پەقەت بىررز كېرراەك؟ چۇشۇنۇشررىڭ كررۆڭلىمىزنى بىزنىڭمررۇ
 قۋلسرۇن  توختۋ  يەردە مۇشۇ ئەمدى ئىشلىاىڭ بۇ ئېيتۋي  ئۇچۇقال. يۋشۋيمىز

 سرەھاالىق ئرۇشرنى ھەرگىز دىەەنلى  بۇ. قۇدىالشمۋيمىز سەھاادىن يىاا  بىز
 قىلغىىررى ئىررش كىلىرردىغۋن مررۋس ئررۆزىەە ئررۋدەم ھەمررمە ئەمەس  دىەەنلىرر 

. بىلرردۇردى مررۋقۇللۇ  ئۋسۋسرەن داداڭمررۇ ئىشررىڭغۋ بىلەنكرى نررۇردۇن. يۋخشرى
 شرۇڭۋ. مرۇمكىن قىلىۋېتىشىمىز تويىڭالرنى ھۋمۋن  بولغۋن ھە  ئىشىڭ خىزمەت
 شررۇندا . بولرردى... تررۇر كەلررەە  بىررادەكلىككە كۆرۇشررۇ  بىررلەن نررۇردۇن
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 . بولسۇن
 كىاىر، ئرۆيىەە يۋترۋ  كرۇتمەيال جرۋۋابىىى دىلىۋزنىرڭ خرۋنى  پەرىدە    
 قىزىىىرڭ. ئۋلردىاىۋاتۋتتى دىيىشىكە شىغۋيولدى دەرھۋ  ئىشالرنى بۇ ئۇ. كەتتى
 چىاايىردا خۋنىمىىرڭ بۋقمىغرۋن ئرويال  تەلىپىىرى بۇنردا    جرۋۋابىىى بۇندا 
 رايرش ئۋجۋيىر، ئرۇ.  ترۇراتتى چىقىر، دە  مەن مۋنرۋ پەرىشرۋنلىق   غەشلى 

. قېلىۋاترررۋتتى ھەيررراان ھەقىرررقەتەن قرررۋرا  ئۆزگۇرۇشرررلەرگە زور قىزىررردىكى
 لررېكىن بولسررىمۇ  قىلغررۋن بوشررىغۋندەك سررە  دىرردائۋل قەتئىلىرر  ئۇنىڭرردىكى
. خۋلىمررۋيتتى ئەسررال قويۇشررىى چىقىاىرر، قولرردىن بررۋلىىى يۋخشررى نۇردۇنرردەك
 . ئىشىىەتتى كۆندىاىدىغۋنلىقىغۋ پىكىاىەە ئۆز چۇقۇم دىلىۋزنى
 ھىرس ھەياانلىرق ئۋجۋيىر، قېلىشتىن كىلى، ئۇدۇ  بۇگۇنكى دىلىۋز     
 ئۇشرنىررڭ   دىمىەەنلىكىررەە ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ بررۇرۇناا  ئىشررالرنى بررۇ. قىلرردى
 مىھاىبۋن  مۇئۋمىلىسىدىن ئۋپىسىىىڭ. ئېچىىدى قويمىغۋنلىقىغۋ سېلى، قۇلىقىغۋ

 بەك ئىررش. قىلرردى ھىررس بەرمەيرردىغۋنلىقىىى جررۋۋا  يۋخشررى دادىسررىىىڭمۇ
 دەردىەەيىتىشرىى قىزىىىرڭ ئۋنرۋ-ئۋترۋ. ئىردى قۋلغرۋن كىلىر، پەيتكە ھۋلقىلىق

 پۇتتررۇرۇ  ئۇقررۇ . تۇتىرردۇ ئىررش قررۋرا  رىئۋللىققررۋ يەنە تررتەئەلبە ئويلىسررىمۇ
 نرۇردۇن تۇرمۇشرىغۋ ئۇشرنىڭ ئەمدى ۋاقىتتۋ قۋلغۋن ئۋزش ئۋياىلىشقۋ مەكتەپتىن
... تۋلاليرردۇ يۋخشررىىى ئەلبەتررتە ئۋنررۋ-ئۋتررۋ ئەھۋالرردا بۇنرردا . كىررادى سررىڭى،

 غەمكىرن بىچرۋرە  ۋارسرىىىڭ. كەتترى بولرۇ  قۋشيمىقرۋن خىيۋللىاى دىلىۋزنىڭ
 قېلىشرى بولرۇ  سرەھاالىق نرۋمااتلىق ». ئىزىلردى يۇرىكى ئەسلە  چىاايىىى
 سۆيەۇسرىەە ئرۆز   تېپىشرقۋ بەختىىرى ئرۆز ئۇچرۇن نىرمە ئۇ گۇنۋھىمۇ؟ ئۇنىڭ

 سررررىھىالى  سررررۇئۋللىاى دىلىۋزنىررررڭ« ...ئەمەس؟ ھۇقۇقلررررۇ  ئىاىششرررركە
 ....قۋلدى جۋۋاپسىز يەنىال تېپىشمۋقتەك
 ئىششررى، يىغىرردىن دىلىررۋز تۇرغررۋن ئورنىرردىن ھررۋرغىن شررۇنچىلى      
 ئرۇ...ئۆزگۇرۇ  ئۋجۋيى،. قۋرىدى ئەيىەككە ئېچى، تەستە كۆزلىاىىى كەتكەن

 پەسركە ئرۇ. ئىدى قۋلغۋن ئۋيلىىى، ئۋدەمەە بىا بۋشقىچە جۇدە  كىچىدىال بىا
 ئويال  ئەلپۋزىىى ئۋخشۋمقى ئۋپىسىىىڭ لېكىن ئۇرۇندىيۇ رەت نەچچە چۇشۇشكە

 دادىسى بەلكى . بىلدى دادىسى ئىشالرنى بۇ چۇقۇم ئەمدىلىكتە. ىقۋلد تۇرۇ 
 ئىسرى ;lt&  تۇرغۋنردۇ؟ كۇتۇ  چۇشۇشىىى پەسكە دىلىۋزنىڭ غەزەپتە تېخىمۇ

; gt&...ئەجراى  قىلغرۋن سرەر  تەربىيەلەشركە سىىى ئەقىدەم  قىلغۋن سۋڭۋ  
 قررۇنچقور شررۇندا  ئەنە دىلىررۋز...تۇرغۋنرردۇ؟ قىلىرر، تەييررۋرلىق كۋيىشررقۋ دە 
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 . بولدى مەجبۇر چۇشۇشكە پەسكە يەنىال تۇرسىمۇ ئىچىدە
 ھررۋرغىن پەشررتۋقتىن نررۋزىا ئولتۇرغررۋن كررۇرۇ  گېزىرر  مىھمۋنخۋنىرردا     
. خۇرسررۇندى ئېغىررا ئىچىرردە قررۋرا  دىلىۋزغررۋ چۇشررۇۋاتقۋن بىررلەن قەدەمررلەر
. كەتترى ھۇدۇقرۇ  ئۇچااشرقۋندا بىرلەن كرۆزلىاى دادىسىىىڭ كۆزى دىلىۋزنىڭ
 يەنە قويررۇ   قررۋرا  ش; gt&ش ;lt& كەيپىيۋتتررۋ خىرر  بىررا ادىسررىد لررېكىن

 بۇگررۇن ئۋپىسرىىىڭمۇ كىراگەن كۆتىاىر، تۋمرۋ  دىلىرۋز. ئۇقرۇۋەردى گېزىتىىرى
 دىلىۋزغرۋ خرۋنىممۇ پەرىردە. قىلردى ھىرس قۋلغۋنلىقىىى بولۇ  ئۋدەم بۋشقىچىال

 قرتىنجىمجىتلى بۇخىر . بولدى مەشغۇ  بىلەن ئىشلىاى ئۆزىىىڭ قويۇ  قۋرا 
 بىرا قۋنداقتۇر لېكىن   قىلسىمۇ چۇشكەندەك ئۋرامىغۋ ئۋز بىا قەلبى دىلىۋزنىڭ

 .  قىلدى ھىس يۇرگەندەك ئەگى، بېشىدا سۋيىلىاى كۇڭۇلسىزلىكىىڭ
 :ئۋچتى ئېغىز نۋزىا ئۋخىاى كىيىن جىمجىتلىقتىن ئۇزا     
 ىنئۇقۇشت ھۋزىاغىچە سىىى تېخى بىز.  ئۋڭلىدى  ھەممىىى ئۋپۋڭدىن-    

 ... دەپتىكەنمىز  بۋقمىدى ئويال  ئىشالرنى بۋشقۋ
 ئرۋڭال  سرۆزلىاىىى دادىسرىىىڭ قىلىردىغۋن گە  سرۋز ھەم ئۋز دىلىۋز    

 ترۇرۇ  ئەركىرلە  ۋاقىر  ھەر. بولردى كەتكرۇدەك كىاى، يەرگە خىجىللىقتىن
 ئېغىررا ئۋلدىرردا دادىسررىىىڭ تررۋ  شررۇ دىلىررۋز قۋلغررۋن ئۇگۇنررۇ  قىلىشررقۋ گە 

 . ئۋزاپالندى مەھبۇستەك سۋلغۋن ۇزۇ ئۆتك جىىۋيەت
 ئرۇ بۋلىردۇ قۋنرداقاا  قىلىۋالغرۋن مۋيىر  ئۆزىەە قىزنى بىا سەندەك-    

. راس  ھە. كىلىۋاتىدۇ كۆرگۇسى بەكال ئىككىمىزنىڭ بىلەن ئۋپۋڭ تۋ  شۇ ھە؟
 ئۆتكۇزىلىدۇ؟ مۇراسىمى پۇتتۇرۇ  ئۇقۇ  قۋچۋن

 تررۇرۇ  تىترراە  زدائررۋۋا پەس شررۇنچىلى  دىلىررۋز -ئۆگۇنلررۇككە -    
 . بەردى جۋۋا 

 بىرز. كە  بۋشرال  ئرۆيەە يىەىتىرى ئرۇ كىيىن مۇراسىمدىن ئۇنداقتۋ-    
 .بۋقۋيلى كۆرۇشۇ 
 دىدىمۋ؟ ھەممىىى ئۋپۋم-    
 بررۋش تىاىشررچۋن سررەمىمى  نۋھررۋيىتى ئۆزىغررۇ. دىرردى ھەممىىررى ھە -    
 بېقىشرىى لە ئىەەلر ئەھرۋا  كۆرۇ   بىلەن كۆزى ئۆز ئۋپۋڭ لېكىن. ئوخشۋيدۇ
. كە  بۋشرال  ئرۆيەە چۇقرۇم برۇرۇن قۋيتىشتىن يۇرتىغۋ شۇڭۋ...تۋپتى مۇۋاپىق
 بوشمدۇ؟
. بەردى جرۋۋا  بوشرقىىۋ ئىچىردە تەئەججرۇ  دىلىۋز -دادا  بولىدۇ-    



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

84 

 

-ئۋتررۋ بۇلىۋاتقۋنلىقىغررۋ  بۋشررقىچە تەسررەۋۋۇرىدىن ئررۆز ئىشررالرنىڭ بۇگررۇنكى
 خوشررۋ  تررۇرۇ  لررېكىن. قۋلرردى ھەيرراان كەتمىەەنلىكىررەە كۋيىرر، ئۋنىسررىىىڭ

 بېقىشرىى كۆرۇشۇ  بىلەن ئۇنىڭ ئۋنىسى-ئۋتۋ بولمىسۇن نىمىال مەيلى. بولدى
 ئىشرررقۋ برررۇ بەلكىررر  برررۇ. كەلررردى بۋققۇسرررى چۇشرررۇنۇ  ئرررۇنى دىررردى 

 ھرۋردۇقى كىچىلىر  بىرا دىلىرۋز...كېراەك بولسرۋ نىشرۋنى قۇشۇلىۋاتقۋنلىقىىىڭ
 تىررزرەك ۋارسررقۋ شررالرنىئى بررۇ ئررۇ. قۋلرردى يىررىىكلە  كەتكەنرردەك چىقىرر،

 سررررۋئەت ئۋيلىىىۋاتقررررۋن تەسررررتە شررررۇنچىلى . ئۋلرررردىاايتتى يەتكۇزۇشرررركە
 .... قۋرىدى قېتى  نەچچە ئىستىاىلكىسىغۋ

 
 

 يىللىرق 5 ئرۋخىاى سۋۋاقداشرالر   ئېچىلىر، مۇراسىمى پۇتتۇرۇ  ئۇقۇ 
 لرېكىن. ئۋلردى قۇلىغرۋ دىپلرومىى قىزىر  بولغرۋن مەھسرۇلى ھۋيۋتىىىڭ ئۇقۇ 
 ھۋيۋتىرردىن ئۇقررۇ  ئۇنتۇلغۇسررىز تۇلغررۋن ئەسررلىمىلەرگە ئررۋچچىق-تررۋتلىق

 قېىىشرمۋي يۇرەكلەرگە-يۇرەكلەر  كۆزلەرگە - كۆزلەر. ئىدى يو  ئۋياىلغۇسى
 ھۋيۋتىردا ئىىسرۋن تروغاا . قۇچۋقالشتى ئۇزا - ئۇزاقتىن بىلەن تەنلەر-تەن  

 قۋندا  لىمەي ئۇ...بولمۋيدۇ ئەسال ۋاقىتالر خوشۋ  مەنلى   ھۋيۋتىدەك ئۇقۇ 
   يۋشرالرغۋ كرۆز ئرۋچچىق   قەتئىرىەزەر ئۆتكۇزىشرىدىن بېشىدىن قىسمەتلەرنى
 قەدەر شررۇ يەنىررال قەتئىررىەزەر بۇلۇشررىدىن تولغررۋن ھەسرراەتلەرگە دەرتلىرر 
 چۇشرىدەكال گرۇزە  ئۆمرۇر بىرا ھۋيۋتىىى مەكتە  ئۋلى شۇ ئىىسۋن...سۇيۇملۇك
 يۋترررۋ  اقتىلىررراى ۋ ئۇقرررۇ  قىرررزغىن. ھۇزۇرلىىىررردۇ ئۇنىڭررردىن. سرررېغىىىدۇ
 ھەممىسررى...چۋقچررۋ -كررۇلكە سررۋيۋھەت  پۋئررۋلىيەت   كۇڭۇللررۇك تۇرمۇشررى 

 ئەسرلىمە شرىاىن مەڭەۇلرۇك ئۇكرۇنلەر...كرۇنلەر چىقمۋيردىغۋن ئەستىن مەڭەۇ
 قۇچۋقلىشرى، بىرلەن سۋۋاقداشرلىاى ئۇمرۇ. شرۇندا  ۋارسمۇ.... قۋلىدۇ بولۇ 

   تۇرىۋاتسررىمۇ يتىرردەپە ئررۋياىلىش بىررلەن سۋۋاقداشررلىاى ئررۆزى خوشالشررتى 
 ئرۆيىەە دىلىۋزنىرڭ كەچرتە بۇگرۇن ئرۇ. ئىردى ئەمەس يەردە بۇ كۆڭلى لېكىن

 كىيىىكرررى ئۇنىرررڭ. ئۇتىررردۇ بۋھۋسرررىدىن خۋنىمىىرررڭ بىرررلەن نرررۋزىا. بۋرىررردۇ
 بۇگررۇن ئۋرزۇسررى ئىاىشررش سررۆيەۇنىەە ئررۆز يررولى  بەخىرر  ئىسررتىقبۋلى 
-نەرسرە ئرۇ. ئىدى ۋنقۋلغ ئىشالردىال شۇ خىيۋلى پۇتۇن ئۇنىڭ... بىكىتىلىدۇ

 تەييۋرلىقىغرۋ ئۆزىىىرڭ قويۇ   قۋرا  سۋۋاقداشلىاىغۋ جۋيالۋاتقۋن كېاەكلىاىىى
 مۇنچىغرۋ. ئۋلردى ئرۋرىيەت كىريى  يرۇرۇ  بىرا چىاايلىرق مۇرادىلدىن. چۇشتى
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 دىلىۋزنىرڭ ئۇ. يۋسۋتتى قۋيتىدىن بۇرۇتلىاىىى سۋقۋ . يۇيۇندى پۋكىزە كىاى،
 قىلىۋاتسرىمۇ تەييرۋرلىق شرۇنچە ئۇچرۇن اىشبىر تەسرىا يۋخشى ئۆيىدىكىلەرگە

 بۇلىردىغۋن كىريىن بۋرغۋنردىن ئرۆيەە. تۇراتتى سۇقۇ  قۋتتىق يۇرىكى  لېكىن
 چروڭ بۇنردا  ھرۋزىاغىچە ئرۇ. قىالتترى تەسرەۋۋۇر سرۆزلەرنى-گە  ئىشالرنى 
 ئررۋلى ئەمەلرردارشرنىڭ كۋتتررۋ ئۇنرردا  بۋقمىغررۋن  كۇرۇشررۇ  بىررلەن ئەمەلرردار

 سررۇپىتىدە مىھمررۋن ئررۋدەتتىكى بۇگررۇن مۋنررۋ. ۋقمىغررۋنب بېاىرر، ئۆيلىاىەىمررۇ
 نەچرچە. قرۋتتى بېشرى ئۇنىرڭ....بۋرىردۇ سرۇپىتىدە ئەلچىلى  بەلكى ئەمەس 

 ئۇچاىشىشرىىڭ بۇگرۇنكى لېكىن. بولدى يۋلتۋيمۋقچىمۇ خىيۋلىدىن بېاىش رەت
 نىريەتكە قەتئرى يەنىرال ئويال  ئۆتكەللىكىىى مۇھى  بەلەۇلەيدىغۋن كەلەۇسىىى

 . كەلدى
 سررۋقال  دىىررۋزنى گۇللررۇكتە بىررلەن سررۇپەت بۋشررقىچە بۇگررۇن ۋارس    
 سۋۋاقداشررلىادىن ئەزىررز يىللىررق 5 ئوخشۋشررال ۋارىسررقۋ دىلىررۋزمۇ. ئولتررۇردى
 ئۋياىلىۋاتقرۋن. خوشالشرتى بىرلەن يېشرى كۆز ئۋچچىق قىيمۋي كۆزى ئۋياىلىشقۋ

 بەك لىكرۆڭ قرۋرا  دوسرلۇرىغۋ ئەزىرز قۋلغرۋن چۇشۇ  مىھاى   يۋتۋقداشلىاىغۋ
 دوسرتىىى بىچرۋرە   قرۋرا  كۋرۋىتىغرۋ بو  سەلىمەنىڭ بۇلۇپمۇ. بولدى يېاى 

 بەخىرر  خوشررۋللىق  خۋتىاجەملىرر   كۆڭلىرردە ئۇنىڭغررۋ. سررېغىىدى بەكمررۇ
. قۋلرردى ئررويال  ئەكاەمىررى تۇرمىرردىكى  قىلغررۋ  خىيررۋ  سررەلىمەنى.  تىلىرردى

 ئررۋزاپلىق سۋۋاقدىشررىىىڭ نررۋدان قىلغررۋن ۋەيرراان ئۆزىىىمررۇ   بۋشررقىالرنىمۇ
 چىەىررش  ئررۇ. چۋيقىرردى قۋيتررۋ-قۋيتررۋ بېشررىىى  ئۇكۇنەەنرردەك ئىشررلىاىغۋ
 بىرلەن قەدەمرلەر ئېغىرا   ئەسرلىەە  ھۋيرۋتىىى مەكرتە  ئرۋزاپلىق مۇرەككە  

 قررۋرا  تۇرقىغررۋ  بۇگررۇنكى ۋارىسررىىڭ دىلىررۋز.  بولرردى پەيرردا  قېشررىدا ۋارس
 لغۋنررردەكبو رازى يۋسىىىشرررىدىن ئۇنىرررڭ خررۇددى قويرررۇ   كۇلرررۇ  مېيغىرردا

 جىرددىلى  خى  بىا يەنىال دىلىۋز.  تۇزەشتۇردى ئۋستۋ يۋقىسىىى كۋستۇمىىىڭ
 كرۇلكە ترۋتلىققىىە چىاايىغۋ بولغۋندەك بەرمەكچى مەدەت ۋارسقۋ تۇرغۋن ئىچىدە

 .  يۇگۇرتتى
 مۋڭۋمدۇ ؟ ئەمدى. كىتىپسىز بو  ئىس  بەك-    
 ...دۇكىتىۋاتى سېلى، بەك يۇرۇگۇم شۇ لېكىن...مۋڭۋيلى-    
 ئرۋدەم ئۆيردىكىلەر بىزنىرڭ. كەترمەڭ جىددىلىشى، ئۇندا . بولدى-    
 ...يىمەيدۇ
 قويغۋنردەكال قىلى، ئىش خۋتۋ بىا خۇددى مەن...لېكىن...شۇ ئۇغۇ-    
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 . قىلىۋاتىمەن ھىس
 ئرررۆزىڭىزگە...قىلمرررۋڭ خىيرررۋلالرنى ئرررۋرتۇ ...بولررردى. بولررردى -    
 بىرز...كىتىردۇ بۇلرۇ  يۋخشرى چۇقۇم ئىشلىاىمىز بۇياىسۋ خۇدايى ...ئىشىىىڭ
 ...بولىمىز بەخىتلى  چۇقۇم

 ئرۋنىڭىز-ئۋترۋ قېرتى  ترۇنجى مىىىرڭ برۇ  راس  ھە... خۋلىسرۋ ئۋلال-    
 ...ئېلىۋاشي نەرسە بىاەر ئوبداناا  شۇڭۋ. بېاىشى  ئۋلدىغۋ

 ئوبررردان مەن قىيىىچىلىقىڭىزنرررى سرررىزنىڭ...كۋيىمرررۋڭ. بولررردى -    
 بولررۇ  كە ...بولررۇڭ...بېاىۋىاىررڭ شررۇڭۋ. بىلرردى ۇئۆيرردىكىلەرم. بىلىررمەن
 ...مۋڭۋيلى دەرھۋ . قۋلمىسۇن
 دەرۋازا يىررتىلە  قۇلىرردىن ۋارىسررىىڭ دە -دىرردى شررۇندا  دىلىررۋز    
 بىاىش  سۋشم قۋندا  خۋنىمغۋ ۋە نۋزىا كۆڭلىدە ۋارىس. مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە
  ۇنرررۇ ئويل توغاىسرررىدا دىررريىش گەپلەرنرررى قۋنررردا  كۆرۇشرررۇ   قۋنررردا 

 كېاەكلىكرى بىاىش يۋخشى تەسىانى قېتىملىق بىاىىچى ئۆزىىىڭ.  مېڭىۋاتۋتتى
 كوچررۋ چىقىرر، ئۋلرردىغۋ دەرۋازا مەكررتە  ئررۇشر... قررۋتۇردى بررۋ  ئۇسررتىدە

 مۋشررىىۋ دەرىجىلىرر  ئررۋلى بىررا تۇيۇقسررىز تەمشررەلەەندە چىقىشررقۋ ئۋپتۇبۇسررىغۋ
 . توختىدى كىلى، ئۋلدىغۋ ئۇشرنىڭ
 ئەيررىەك بوي كررۆز ئىەىررز  كىلىۋاتقررۋن ئۋلرردىغۋ ۇ چۇشرر مۋشررىىىدىن     
 نرۋتۇنۇ  برۇ ئرۇ.  قۋلردى ترۇرۇپال ئورنىردا ۋارس كرۆرۇ  يىەىتىرى تۋقىۋالغۋن
; gt& كىمرررۇ;lt&  دىلىۋزغرررۋ. ئىررردى ئەمەس تۇنۇيدىغۋنررردەك ھرررېچ يىەىتىرررى
 . قۋرىدى نەزىاىدە سۇئۋ  دىەەندەك
 . بولدى خېلى سۋقلىغىلى سىزگە مەن. دىلىۋز سۋشم-    
 ۋارىسررىىڭ بىررادەم يىەىررتكە ھېلىقررى بىررادەم  دىلىررۋز -شررۇنداقمۇ؟-    
 بىراەر -.دۇدۇقلىردى نىمىەىردۇر قرۋرا  كرۆزلىاىەە تۇرغرۋن چىقى، ھەياانلىق

 كەلەەنمۋ؟ بىلەن ئىش
 يرۇك. چىقىردۇ قۋيتى، مەكتەپتىن بۇگۇن سىزنى ئۋچۋم پەرىدە. ھە -    
 قېىرى. كەلرەەن شرۇڭۋ. پرتىكەنقى تېلىفۇن دە  بىاىڭ ئەكىلىشى، تۋقلىاىىى

  ؟...تۋقلىاىڭىز-يۇك
 قىلىقىردىن ئۋپىسرىىىڭ. كەتترى تۇتۇلرۇ  ترۇرۇپال چىاايرى دىلىۋزنىڭ    
 كەتتى؟ نەگە گەپلىاى دىەەن ئۋپىسىغۋ كۇنى قۋيسى. بولدى يېاى  بەك كۆڭلى
 نىمىسرى دىەىىرى كىلىرڭ ئېلى، ۋارسىى كەتتى؟ نەگە يۋشلىاى يىلىىىشى-كۆز



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

87 

 

 زادى ئۋپرۋم برۇ ئىبەرتىپترۇ  ئۋلردىمغۋ قىلى، تىلىفۇن نۇردۇنغۋ كتەئەمدىلى...؟
 چىاايررى تۇرغررۋن يېغىرر، تەبەسسررۇم  ئۇنىررڭ... ئويىۋۋاتقۋنرردۇ؟ ئۇيررۇن نىررمە

 تۇنۇشتۇرۇشرىى يىەىتىرى برۇ ۋارىسرقۋ ئرۇ. كىرادى تۇسركە بۋشقىچە بىادەمدىال
 . بۇرىدى گەپىى دەرھۋلال كۆرمەي مۇۋاپىق
. ئەكىرتىمەن ئۆگرزنەىچە -ئەتە ئرۇنى. يۋتۋقترۋ تېخى تۋقلىاى  يۇك -    

 . بولىدۇ بولمىسىڭىزمۇ ئۋۋارە سىز شۇڭۋ
 ئۋپىاى، ئۆيەە سىزنى چىقىڭ  مۋشىىىغۋ ئۇنداقتۋ   شۇنداقمۇ ھە  -    
 دىلىۋزغرررۋ كرررۆزلىاىىى تۇرغرررۋن چىىقىررر، سرررەمىمىيلى  نرررۇردۇن -قويرررۋي 

 لرېكىن   خۋلىمىسرىمۇ بىاىشرىى ئرۋزار يىەىرتكە بۇ دىلىۋز. تىكتى ئۇتۇنەەندەك
 . قۋلدى تەڭلىكتە بەكمۇ ئۋلدىدا ۋارس

- دىردى شرۇندا  دىلىرۋز -مۋڭۋي  بىلەن يىەىتى  مەن رەخمەت  -    
 تررۇرۇ  گررۋڭەىاا  دەرھررۋلال    قۋرىمررۋي كەتكىررىىەە قىزىاىرر، شررەپەقتەك دە 

 دە  قۋنرررداقالرچە گەپىرررى برررۇ ئۆزىىىرررڭ. قولتۇقلىۋالررردى ۋارىسرررىى قۋلغرررۋن
 دىرريىلەەن چىققۋنرردەكال توخمررۋ  تۇلۇمرردىن بررۇ. قۋلرردى بىلررمەي سررۋلغىىىىىمۇ

 ئۋستۋ ئەيىىكىىى كۆز   نۇردۇن قۋلغۋن  تۇرۇ  بىلمەي قىلىشىىى نىمە گەپتىن
 بىلەن دىلىۋز تۇرغۋن قولتۇقلۇشۇ  كۆزلىاىىى تۇرغۋن چىقى، ھەياانلىق ئېلى،
 ئەمەلرەە ئىشرىىڭ برۇ ئرۋڭال   مەسرلىھەتىىى ئۋئىلىىىرڭ ئىككى. تىكتى ۋارسقۋ

 بۋرغۋنسرررررىاى قىزىقىشرررررى بولغرررررۋن دىلىۋزغرررررۋ   ئىشرررررەنەەن ئېشىشرررررىغۋ
 . كەتتى قۋيمۇقۇ  كۋللسى  نۇردۇنىىڭ چوڭقۇرلىشىۋاتقۋن

 ... قىلىۋاتمىغۋنسىز چۋقچۋ ...يىەىتى ...مە؟...نى-     
 بررۇ قۇيررۇڭ  تۇنۇشررۇ . قىلغررۇدەكمەن چۋقچررۋ  نىمىشررقۋ راس  -     

 ۋارسرقۋ بىرلەن مەمىۇنلرۇ  نۋھرۋيىتى دىلىرۋز -.ۋارس ئىسرمى   يىەىتى  مىىىڭ
 بىرلەن تۋغرۋم ئرۆمەر.  نرۇردۇن ئىسرىمى. ئروغلى تۋغۋمىىرڭ ئرۆمەر بۇ-.قۋرىدى

 ...ئۇتىدۇ يېقىن بەك ئۆيدىكىلەر
 نۇردۇنىىرڭ پۇرسرەتتە مۇشرۇ ئرۇ. دىيەلىردى ئرۋران گەپىى شۇ دىلىۋز    
 ۋتمرررۋقچىيۇق قىزىقىشرررىىى بولغرررۋن ئرررۆزىەە تۋشرررلىمۋقچى  برررۇزۇ  خىيرررۋلىىى
 رەخمەتلەرنرى نۇرغرۇن بولغۋنلىقىغرۋ ئرۋۋارە نۇردۇنىىڭ ئۇ.  قىالتتى بولغۋندەك
 نرۇردۇن. كەتترى ئرۇزا  چىقى، ئۋپتۇۋۇزىغۋ كوچۋ قولتۇقال  ۋارىسىى ئېيتى، 

 يۆلۇنرۇ  مۋشىىىسرىغۋ مرۋركىلىق;gt&بىر ;lt& تروپتەكال كەتركەن چىقى، يىلى
 . قۋلدى تۇرۇ 
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 كرۆرۇ  بىىرۋنى ئىسرى  قەۋەتلىر  2 رشۋلغۋنقو بىلەن چىملىق يۋپيېشى 
 ئررۆزىىى ئىچىرردە بىىۋنىررڭ ئىسررى  بررۇ. قۋلرردى توختررۋ  تەمتىرراە  ۋارىررس

 ئىشررىكتىن تېخررى. قىاللمررۋيتتى تەسررەۋۋۇر تۇرغررۋنلىقىىى كۇتررۇ  نىمىلەرنىررڭ
 سررۇقۇۋاتقۋن تىررز-تىررز. كەتتررى چۇمررۇ  تەرگە چىرر،-چىرر، تررۇرۇ  ئۋتلىمررۋي
 ئرۇ... تىىردى ئېغىا-ئېغىا قېتى  نەچچە. ىقويد تۇتۇ  قۋيتۋ-قۋيتۋ يۇرىكىىى
 تەبىئىتى ئۆزىىىڭ لېكىن   ئورۇنسىمۇ تۇتۇشقۋ مەغاۇر تەمكىن  شۇنچە ئۆزىىى
 .قىلىۋاتۋتتى بىئۋرام قۋتتىق يەنىال ئۇنى

 قرۋرا  ۋارىسرقۋ دىلىۋز-...تەمكىن   بۇلۇڭ تەمكىن. جىددىلەشمەڭ-    
 قوڭغۇرىقىىىرڭ ئىشرى .  ۋسرتىب قوڭغۇرىقىىى ئىشى  كۇلۇ   بىانى ئۇمۋققىىۋ
  ۋارىسررىىڭ ئررۇ. بولرردى پەيرردا تۇۋىرردە ئىشررى  خررۋنى  پەرىرردە بىررلەن ئررۋۋازى
.  سۋشمالشرتى سرۇغۇقال   چىقى، قۋرا  تەپسىلى ئۋخىا-بۋشتىن بېشىغۋ-ئۇستى

 تىترراە  ئەيمىىىرر، تېخىمررۇ قۋرىشررىدىن خۋنىمىىررڭ ۋارىررس تۇرغررۋن تەمتىرراە 
 :سورىدى سەلىمەدىن دەرھۋلال خۋنى . كەتتى

 كەلدىڭالر؟ نىمىدە-    
 .ئۋپتۇۋۇزدا-    
 كۆرۇشمىدىڭمۋ؟ بىلەن ئۋكۋڭ نۇردۇن ھە -    
 ئرۋۋارە ئرۇنى  ئەكەلمىەەندىكىن تۋ  يۇك بۇگۇن لېكىن كۆرۇشتۇم -    
 ..كەلدۇ  قىلمۋيال

 ئرررۇشرنى خوشررريۋقمىغۋندەكال خرررۋنى  پەرىررردە تىىغرررۋن ئېغىرررا -ھە     
 . بۋشلىدى مىھمۋنخۋنىغۋ

 كىاىر، دەسسرە  ئرۋۋايال  شۇنچە پولغۋ قىزى -قى، تۇرغۋن پۋرقىاا    
 ترۋ ئرۇ. قۋلردى ھەس ھەياانۇ قۋرا  ئىسىللىكىەە ئىچىىىڭ ئۆي ۋارس كەلەەن

 بىرا شرۇندا  كرۆرگەن  تىلىۋۇزۇردىىال پەقەت ئۆيىى ئىسى  بۇندا  ھۋزىاغىچە
 يررۋلىىىخى بررۇ ئەمرردى مۋنررۋ...قىلغررۋن خىيررۋ  تررۋتلىق ئولتۇرۇشررىى ئررۆيلەردە
 قەسررىاىەە شررۋھىىڭ بىررا خررۇددى مھىمۋنخۋنىغررۋ ئررۇ. كۆرىۋاتىرردۇ رىئۋللىقتررۋ
 كىلى، بۇرجىەىكە بىا كىاىسلۇنىڭ نەقىشلى   كىاى،  ھۇدۇقۇ  كىاگەندەك
 ترۋم تۇپرۋ ئېغىزلىرق 3 يېزىردىكى تۋ  شۇ كۋللسىدا ئۇنىڭ. ئولتۇردى قىسىلى،
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 ئۋسرمۋن». ىۋاترۋتتىبۇل سېلىشتۇرمىسرى روشەن قورۇنىڭ ئىس  بۇ بىلەن ئۆيى
 خۋترۋ راسرال قىپرتىمەن  خۋترۋ راسال مەن. پەر  زور ھەقىقەتەن. پەر  زىمىن-

 ئرۇنى خىيۋ  دىەەن« ....قۋپتىمەن ئويال  ئۋددى بەك بۇئىشالرنى. قىپتىمەن
 . قىيىۋيتتى
 .ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-    
   بررروي ئىەىرررز   سرررۇپەت ئىسررر  كەلرررەەن كىاىررر، مىھمۋنخۋنىغرررۋ     
 ئورنىردىن دەرھرۋلال ۋارس   كرۆرۇ  نۋزىانى تۇرغۋن يېغى، كۇلكە ىنچىاايىد
 ئولترۇرۇپال ئورنىغرۋ ھەم كۆرۇشرتى  قرولال  قرو  بىرلەن مۇشيىملىق   تۇرۇ 
 .كۆتۇردى قو  دۇئۋغۋ

 . ئۋمىن-    
 پۇتررۇن يۇمررۇ  يېرراى  كررۆزىىى   نررۋزىا كۆتررۇرگەن قررو  تەڭ دۇئۋغررۋ    
 كۋللسرىدا ئۇنىرڭ. كەتترى ترۇرۇ  قۋرا  ىقۋۋارس قىلىۋاتقۋن دۇئۋ بىلەن نىيىتى

 ھرۆرمەت خىر  بىرا بولغرۋن قۋئىردىلىكلىكىەە ۋارسرىىڭ ئەمەس  دۇئۋ تۋ  شۇ
 قۋنرداقتۇر كۆڭلىردە قرۋرا  يىەىرتكە برۇ قۋمالشرقۋن. سۇرەتتى ھۇكۇم تۇيغۇسى
 بىرلەن ۋارس كىريىن دۇئرۋدىن ئۇ. بولدى بولغۋندەك پەيدا خىيۋلالر مۇرەككە 

 بىاىۋاتقررۋن تررۇرۇ  قررۋرا  يەرگە ۋارسررىىىڭ. چىقتررى لىشررى،ئەھۋال قررۇر بىرراەر
 قررۋرا  سررۋئىتىەە ئررۇ ئۋرىلىقتررۋ...بولرردى سررۇيۇنەەندەك جۋۋابىرردىن ئۇرۇنلررۇ 
 .تۇردى ئورنىدىن دەرھۋلال
. قۋلرردى چىقىرر، ئىشررى  جىررددى تۇيۇقسررىزش كەچررتە بۇگررۇن بررۋشم -    
 قىسى  بىا ەركەزدىنم  لېكىن بوشتتى  ئولتۇرسۋم بولۇ  ھەماا سىزگە ئەسلىدە
 بۇلررۇ  بولمۋيرردىغۋن بەرمىسررەم چررۋي شررۇشرغۋ   كەپررتىكەن مىھمررۋنالر مررۇھى 
 ۋارس دە - دىدى شۇندا  نۋزىا -.مېڭىڭ ئولتۇرۇ  ئۋزادە سىز شۇڭۋ. قۋلدى
 بوشرقىغۋ ئۋيۋلىغۋ چىققۋندا تۇۋىەە ئىش  ئۇ مۋڭدى  سىاتقۋ خوشلۇشۇ  بىلەن

 :پىچىالىدى
 پىكىراى ئۆزەڭىىرڭ ئىشىى قۋلغۋن بولسۇن  ا شۇند ئەمىسە خۇتۇن -   
 برۋلىكەن ئىسى  يۇۋا   بەك بولسۇن  ئىسىڭدە ئىش بىا لېكىن. قى  بويىچە

 ...ھە سۋلمۋ تىەى، قۋتتىق  
 نۋزىانىررڭ قۋمالشتۇرالمىسررۋم ئىشررىى ئۇنچىلىرر    بولسررال خررۋتىاجەم-    

 ...مېڭىۋەرسىلە سىلە بولدى. قىلىمەن ئىش نىمە بولۇ  ئۋيۋلى
 بېشىىى   قۋرا  ئۋيۋلىغۋ كەتكەن كىاى، كۇلۇ  مۇغەمبەرلەرچە نۋزىا     
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 خېلرى ئرۆزى ئىسرى  ;lt& مۋڭغرۋ  تەرەپركە مۋشرىىۋ ئرۇ. قويردى چۋيقۋ  ئۋستۋ
 سەھاادىن نىمىشقىمۇ. بۋلىكەن بىلىملى  ئەدەپلى   دىيۋنەتلى   كىلىشكەن 

 ...ئويلىدى خىيۋلالرنى دىەەن; gt&...بولغىيتتى قۋلغۋن بۇلۇ 
 بولرۇ  زورلىغرۋن تۋمۋققرۋ ۋارىسرىى خرۋنى  پەرىدە ئۋلدىدا دىلىۋزنىڭ     

 ئۋپىسرىىى دىلىرۋز.  كرۇتتى كۇتكەنردەك مىھمرۋنىى ئەزىرز خېلى. كۋيىدى خېلى
. قويردى قرۋرا  چىاايىغرۋ ئۋپىسىىىڭ پۋت-پۋت دە  ئۋچۋركىن ئېغىز دە  نىمە
 بىا ھېچ ئۋپىسى كىنلې. تۇراتتى ئېغى، تۋ   شۇ يۇرىكى يۋشىىىڭ ئىككى ھەر
 ئۋلدىرردىكى. ئىرردى ھەلەكچىلىكىرردە تۋمۋقىىررڭ ئىاەنسررىزش  بولمىغۋنرردەك ئىررش

 تېخىمرۇ ۋارىس  قۋرا  تۇرۇملەرگە-تۋتلىق نىمەتلەرگە -نۋزۇ تۇرغۋن تۇكۇلۇ 
 ھرېچ كرۆڭلى لېكىن   يەۋاتسىمۇ تۋمۋقالرنى مىزىلى  شۇنچە گەرچە. ھۇدۇقتى
 لېكىن بىلمىسىمۇ ئېچىشىىى ئېغىز دە  ىمەن خۋنىمىىڭ. چۇشمەيۋاتۋتتى جۋيىغۋ

 ئىسرىەە ئىشرىى بىرا تۇيۇقسرىز خرۋنى  كىيىن ھۋزادىن بىا. تۇراتتى ئەنسىاەپال
 . كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن ئۋلغۋندەك
 ئىشرىى بىرا مرۇھى  شرۇندا  بۇلرۇ  بىرلەن مىھمرۋن... قىزى  ئۋپال -    
 يۇلتررۇز;lt&  ىررىكىيىمىم بۋرىرردىغۋن كىيىرر، تويغررۋ ئەتە. قررۋپتىمەن ئۇنتررۇ 
 ئىسرىمەە ھرۋزىا. قويرۇپتىكەن قىلىر، تەييرۋر تىكى، ئۇستۋ دىكى; gt&سۋرىيى

 . بوپتىكەن بەرسەڭ ئەكىلى، دەرھۋ  چۇشكىچە قۋراڭغۇ شۇڭۋ... كىلىۋاتىدۇ
. تۇرارسرەن كىيىر، كىيىمىڭىرى بۋشرقۋ ئۋپرۋ  بولردىال. كەچتىمۋ بۇ-     
 ..بولمۋس يۋخشى كەتسەم قويۇ  تۋشال  يۋلغۇز مھىمۋنىى
 ئەتە. تىككررۇزگەن دە  تررويىى مۇشررۇ مەخسررۇس قررۋنچىمىز بىررا -    
 كۇتۇشرىى ئوبردان مەنمرۇ.  قىزى  بۋر مەن مىھمۋنغۋ. بولمۋيدۇ قەتئى كەيمىسەم
 . بەر ئەكىلى، دەرھۋ  قىزى   تۋتلىق قۇپە. بىلىمەن
 يىتىلە  قولىدىن ئۇنى قۋرىمۋي  نۋرازىلىقىغۋ دىلىۋزنىڭ خۋنى  پەرىدە    
 كىلىررمەن  قۋيتىرر، تىررزش مەن;lt& ۋارسررقۋ دىلىررۋز قۋلغررۋن ئۋمۋلسررىز. مۋڭرردى
 .  كەتتى چىقى، سىاتقۋ قويۇ  دە ; gt&تۇرۇڭ ئولتۇرغۋ  بۇياىمۋي ئەيىپكە

 كىتىشرى چىقىر، دىلىۋزنىرڭ  ۋارس ئولتۇرغرۋن ھۇدۇقرۇ  تەمتىاە      
  ئەمەس ىردامىھمۋنخۋن كۋتتۋ ئۆزىىى خۇددى. چۇشتى سۋراسىمىەە تېخىمۇ بىلەن
 كەلسرىكەن  قۋيتىر، تىزرا  دىلىۋزنى ئۇ. كەتتى قىيىىلى، تۇرغۋندەك تۇرمىدە

 . تۇراتتى ئۋلدىااپال دە  چىكەتسەمكەن تىزرا  ئۆيدىن بۇ
 خۋنىمىىرڭ پەرىدە -قىالمدۇ   پۋرىڭىمىزنى ئەمدى يىەى  . خو -    
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 . چۇچۇدى يەنە ۋارس سۆزىدىن قىلغۋن قۇپۋلال
 . خو -    
 تروي راسرال بىرلەن قىرزى  سرىز. ئېيترۋي ئۇچرۇقال مەقسرەتىى ولدىب-    
 نىيىتىدىمۇ؟ قىلىش

 . كەتتى دۇدۇقال  ۋارس-...ھە...يۋ ...ھە...ھە-     
 سەھاادىىكەنسرىز  سرىز ئۇقتۇ   ئەھۋالىڭىزنى ھەممە سىزنىڭ بىز-     

 شۇنداقمۇ؟. دىھقۋنكەن ئۋنىڭىزمۇ-ئۋتۋ
 . شۇندا  -    
 قۋنرردا  ئولتررۇرۇ  ئۆيرردە بىزنىررڭ ھررۋزىا دەڭە  قېىررى. يۋخشررى-    
 كەلدىڭىز؟ ھىسيۋتقۋ
 قۋراشررقۋ كررۆزلىاىەە تۇرغررۋن تىكىلىرر، ئۋپىسررىىىڭ دىلىۋزنىررڭ ۋارس    
 ئرۆزىىى سۇئۋللىاىدىن سورىغۋن تۇرۇ  تىكىلى، ئۇنىڭ. بىاەلمىدى بەرداشلىق
 ىىكۆزى ئۋستۋ ئۇ. قىلدى ھىس جىىۋيەتچىدەكال مەيدانىدىكى سوت بىا خۇددى
 . تىكتى يەرگە

 . ئىكەن بۋر پەر  زور ھەقىقەتەن ئۋئىلىدە ئىككى...مەن...ن..مە -     
 ھىررس ئررۆزىڭىزش بررۇنى بولرردىغۇ...بۋلىكەنسررىز ئەقىللىررق ئەجە -     
 ھىرس برۇرۇن كەلمەيردىغۋنلىقىىى مرۋس دىلىۋزغرۋ ئۆزىڭىزنىرڭ. مۋنۋ قىلىۋاپسىز

 ...بۋقمىغۋنمۋ؟ قىلى،
 قىلغررۋنلىقىىى تەكلىرر، مىھمۋنغررۋ ئررۆيىەە ئررۇنى نۋزىانىررڭ  تررۋ  شررۇ     

 پۋرچىسرردەك ئەيررىەك خررۇددى ئۇمررۇدى   ھىسرريۋتى خوشررۋللىق  ئۋڭلىغۋنرردىكى
 قۋلغۋنلىقىىى كىلى، خۋتۋ راسال ئۆيەە بۇ ئۆزىىىڭ ئۇ. كەتتى بۇلۇ  چۇ -چۇ 

 . قىلدى ھىس قېتى  تۇنجى
 ...لېكىن... لېكىن...بۇرۇنال قىلغۋن  ھىس-     
 شرۇندا  ئىشرالرنى برۇ سرىز...لرېكىن نىرمە. ئۇكرۋم ئۇ لېكىن نىمە-     

. گە  بۋسرىدىغۋن ئويلىىىر، دىەەنىرى قەدەم دىەەن ئۋدەم چۋغلىغۋنمۋ؟ ئۋددى
 برررويىچە مەكرررتە  نەتىجىڭىزمرررۇ. بۋلىكەنسرررىز بىلىملىررر  خېلرررى ئۆزىڭىزغرررۇ
 . ئوخشۋيدۇ كەمتۇك سە  يەرلىاى بىا يەنە ئەقلىڭىزنىڭ لېكىن. ئۋلدىدىكەن
 ...دىەەن كۇڭۇ ...لېكىن..لېكىن -     
 ئۋپتۋپقررۋ مۇشررۇك كۇڭررۇلەە كەمرردە بررۇ. دىررەەن كۇڭررۇ  ئررۇ نىررمە-     
 برۋر؟ نىمىڭىرز يەنە بۋشرقۋ كرۆڭلىڭىزدىن ئۋشرۇ سرىزنىڭ دەڭە قېىى. چىقمۋيدۇ
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 ...بېقىڭۋ دە  بىا مۋڭۋ
 يەر دىسرە كىرتەي كىاىر، ترۋ  شرۇ. قۋلردى تەڭلىكتە تېخىمۇ ۋارس     
 ئەلپۋزدا شۇ ئۇ. كىتىۋاتۋتتى بۇلۇ  يىاا  ئۋسمۋن دىسە كىتەي ،چىقى قۋتتىق 
 . قىالتتى كىتدىغۋندەك چىقى، يۇگۇرۇ  ئۆيدىن

 شرۇنچىلى  ئۇقۇشرىىمۇ مۇشرۇ بەلكىر .  يەردە مۇشۇ مۋنۋ گە . مۋنۋ-    
 ئۋسررۋن ئۇقۇتمىقىمررۇ بررۋش خەقىىررڭ دىھقررۋن كەمررلەردە بررۇ. ئۇقۇغۋنسررىز تەس

 مەسىلىسرى  خىرزمەت كىيىىكرى ئرۋ چېغىڭىزدا غۋنئويلى قىلىشىى توي. ئەمەس
 كىتىرردىغۋن ئىشرالرغۋ نۇرغرۇن يەنە ۋە...مەسىلىسررى تويلرۇ  مەسىلىسرى  ئرۆي
 ...ھەقۋچۋن بۋقمىغۋنسىز ئويال  كويچەنىى تۇمەن-تۇمەن

 ..ئىكەنمەن سۋددا...يۋ -    
 كىاىلىر، چرۋت بىرلەن ئۋلغرۋن يۇغرۋن قەدەمىى بىلمەي ئۆزىىى. شۇ-    
 ئىشرالرنى برۇ سۆزلىمىسرەممۇ ئەمردى مەن شرۇڭۋ. ئۇكرۋم برۋر ئىشالر ۋنكىتىدىغ

 ...يەتكەنسىز چۇشۇنۇ 
 قىلىۋاتقرررۋن چىققۋنررردەكال ئرررو   پىلىمرررۇتتىن خۋنىمىىرررڭ پەرىررردە     
 ئەمردى ئۇ. ئۋغاىتىۋەتتى يۇرىكىىى ۋارسىىىڭ بىچۋرە سۆزلىاى-گە  زەھەرلى 

. كەتتى قىزىاى، ىيەكلىاىج كۆز   غۇڭۇلدا  قۇشقلىاى. چىدىيۋلمىدى پەقەت
-ئۋترۋ بۋقمىغرۋن  ئېچىىىر، قېرتى  بىراەر قۋلغۋنلىقىغرۋ بۇلرۇ  نرۋماات ئۆزىىىڭ

 ئۋپىسرىىىڭ دىلىۋزنىڭ ۋارسىقۋ بۋقمىغۋن بۇلۇ  نۋرازى قېتى  بىاەر ئۋنىىسىدىن
 ھۇقرۇ  پرۇ  . ئۋغاىىردى دۇنيرۋدىن تەڭسرىز برۇ ئۇ. بولدى زەربە ئېغىا گىپى

 دىلىرۋزدەك گەرچە. يىاگەنردى تۇرمۇشرتىن ەببەت مرۇھ قۇرۇلىدىغۋن ئۇستىەە
 ئۆزىىىرڭ لرېكىن سۇيۇنسرىمۇ  كۆرگەنلىكىردىن يۋخشى قىزنى ۋىجدانلىق سۋ 

 .    ئۇكۇندى قۋتتىق سۋددىلىقىدىن
 غۇرۇرۇم بۋي  ۋىجدانى   بولسۋممۇ نۋماات مەن. سوزلىمىسلە. بولدى-    

 بەخىتلىر  چۇقرۇم نىدىلىرۋز مەن ئىردى ئىشەنسىلە سىلە...بۋي سۆيەۇم بۋي 
 . قىالشيىتتى 
 بىررررلەن نىررررمە. قىلرررردىڭىزغۇ گە  دىلىررررۋزدەكال خررررۇددى...ھە؟-    
: دىسررەم گەپىررى راس سررىزگە مەن ئۇكررۋم ؟ بىررلەن نىررمە قىلىسررىز  بەخىتلىرر 
 . بۋر ئۋدىمى قىلىدىغۋن بەخىتلى  دىلىۋزنى
 -.سرورىدى بولرۇ  ھەيراان ۋارس تۇرغرۋن تىتاە  غەزەپتىن -ھە؟-    

 سمۋ؟را
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. يىەىرر  كەلررەەن ئۇقررۇ  ئۋسررپىاانتلىقىى يررۋپۇنيەدە ئۇچررۇ. راس-    
 بىكىتىرر، ئىشررىىى ئۇشرنىررڭ ئررۋللىبۇرۇن ئررۋئىلە ئىككررى بىررز. نررۇردۇن ئىسررمى
 . بولغۋن

 ئۋلدىدا مەكتە  تىزلىكىدە چۋقمۋ  كۋللىسىغۋ ۋارسىىىڭ -نۇردۇن؟-     
&lt; بى&gt ;كەلردى يىەىر  كىلىشركەن قۋلغرۋن قرۋرا  يۇلۇنۇ  مۋشىىىغۋ.- 

 بۋرمىدى؟ خەۋىاى دىلىۋزنىڭ
 قۇيررررۇ  يىمىاىرررر، قۋشررررلىاىىى خررررۋنى  پەرىرررردە -.ئەلبەتررررتە -    

. قىلمۋڭ خىيۋلالرنى قۇرۇ  بۇ يۋخشىسى ئەڭ سىز شۇڭۋ. كۇلدى مۇغەمبەرلەرچە
 ئىككىىچرى ئەمردى دىسرىڭىز بولسۇن بەختلى  ئۇنى. كىتىڭ ئۇنتۇ  دىلىۋزنى

 ھەممە. بېقىڭ  ئۋنىڭىزنى-ئۋتۋ بىچۋرە ئۋۋۇ قۋيتى، يۇرتىڭىزغۋ. ئىزدىمەڭ ئۇنى
 بىلدىڭىزمۇ؟...يۋخشى سۇنغىىى پۇت قۋرا  يوتقۋنغۋ ئۋدەم

 ...لېكىن-    
 مەن. سرىز برۋش تۇگىمەيردىغۋن مىكىڭىز-مىكى نىمۋندا . ئۋلال ۋاي-     

 يرۋتلىق سرەھااغۋ ھەرگىز قىزىمىزنى گۆھەردەك بىز. قۇيۋي دە  ئۇچۇ  سىزگە
. بررۋر شيىقررى يۋخشررى ئۋلتۇنرردەك ئۇنىررڭ...ئولتۇرمررۋيمىز بەخررتىەە...مىزقىلمررۋي

 قىرررز سرررەھاايىڭىزدىن ئىشرررلىتى، ئەقلىڭىزنرررى يۋخشىسرررى ئەڭ   سرررىزمىچۇ
 ...تېپىۋېلىڭ
. ئىرردىڭىز كررۆرۇنەەن ئۋيۋلرردەك مەلۇمررۋتلىق خېلررى قۋرىسررۋم. ھەدە-     

 قۇپررۋ  مۇشررۇندا  قويررۇ  يەنە قىلىرر، تەكلىرر، ئۆيررۇڭلەرگە ئررۆزەڭالر مىىررى
 ؟ بولىدۇ قۋندا  قىلسۋڭالر گەپلەرنى
 گەپىررى راس. غۇجررۋم قررۋرى قىپررتىمەن گە  قۇپررۋ  قۋنرردا  نىررمە؟-    
 سررىزگە بىزنىررڭ: دەي قېررتى  بىررا يەنە سررىزگە. دىرردى  ئەمىلىيەتىررى دىرردى  

 ...يو  قىزىمىز بىاىدىغۋن
 ئرررۆزىىى ئەمررردى ۋارس قۋلغرررۋن دە  كىرررتەي يېاىلىررر، ئرررۋچچىقتىن    
 مەڭزىىرى ئۋسرتۋ- ئۋسرتۋ يۋشرلىاى تولغۋن لىققىدە چۋنۋقلىاىغۋ كۆز. ىبۋسۋلمىد
 دىرەەن مرۇھەببەت. چىشرلىدى قرۋتتىق-قرۋتتىق لەۋلىاىىى.  سىاغىدى بويال 
. ئېيرتىش نۋخشرۋ ئۋزاپلىق مەڭەۇ بۇلۇ   تەڭكە  كۇيلىاىەە ھىجاان...  مۋنۋ

 ەۇسررۆي ئررۋچچىق يىررتەلمەي مۇرادىغررۋ مەجىۇنرردەك- لەيلررى شررىاىن -پەرھررۋت
 چىەىرش نۇرغرۇن كەيىىردىكى سۇيۇلۇشرىىڭ-سۇيۇ . قۋلدۇرۇ  قىسسەسىىى

 كونىالر. ئۋيلىىىش قۇربۋنىغۋ مۇنۋسىۋەتلەرنىڭ ئىقتىسۋدى مۇنۋسىۋەت  ئۋئىلىۋى
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; gt& جررررۋراھەت يررررۇرەكتىكى مررررۇھەببەت مەكتەپتىكررررى;lt& ئېيتىرررردۇ راس
 ئەسرلىمە  دەرتلى  ئۇنتۇلمۋس ئۆمۇرلۇك بىا ئۋزا   ئۋچچىق  ھەممىسى...دە 
 كۆرگەنردەك نەتىجىسىىى سەپىاىىىڭ مۇھەببەت كۇڭۇللۇك بۇ ئۋخىاى ۋارس.  

 تۋرتىر، يەتكرۇچە ئرۋزابىىى پىااقىىرڭ ئۋشىقلىق كۇيۇشىىڭ  يۇشۇرۇن. بولدى
 كۇپرۇككە چۇشرلىاى شرىاىن ۋارسرىىڭ ئىاىشكەن مۇھەببەتكە ھەقىقى ئۋخىاى
 ئرۆزىەە- ئرۆز ئرۇ. ىتۇگىرد كەلەۇسرى ترۋتلىق قىلغۋن تەسەۋۋۇر ئۇ. ئۋيالندى

 ئۆزەمرردىن ئەمرردى دۆت  ئررۆزەم;lt&   ئۋلدىرردا ئۋپىسررى غەزەپلىىى، دىىۋزنىررڭ
 . سۋلدى توۋش  دە ; gt&كۆرەي ئۆزەمدىن كۆرەي 

 ئۋسررتۋ قەدەملىاىىررى ئېغىررا ئۋياىلغۋنرردەك نەرسررىدىن ھەمررمە ۋارس     
 ئۋلدىرردا ئۋيۋلىىررڭ بررۇ ئۆيرردە  بررۇ ئەمرردى ئررۇ. تررۇردى ئورنىرردىن يررۆتكە 

 قۋيتىر، دىلىۋزنىرڭ. قىلردى ھىرس ئىشرلىقىىى بىرمەنە نۋھرۋيىتى لتۇرۇشىىڭئو
 ھەقىقرى ئرۆزىىى كرۆڭلىىى  سرەمىمى دىلىۋزنىرڭ. قىلمىردى ئۇمۇت كىلىشىىىمۇ

 ئرۇنى ئۋلدىردا رىئرۋللىق ئۋلدىدىكى   تۇرسىمۇ بىلى، كۆرىدىغۋنلىقىىى يۋخشى
 سرىزگە ىزنىرڭب;lt& ئۋپىسرىىىڭ دىلىۋزنىرڭ. بولدى مەجبۇر قويۇشقۋ ئۇمۇتسىز

 قۋيتررۋ-قۋيتررۋ تۇۋىرردە قررۇش  گىپررى دىررەەن; gt&يررو  قىزىمىررز بىاىرردىغۋن
 تۇيغۇسرررىدا غەلررربە ئەسررركەردەك قىلغرررۋن غەلررربە جەڭررردە ئرررۇ. جرررۋراڭاليتتى
 ئۋسرتۋ بىرلەن كرۆزلىاى يۋشرلىق خۋنىمغرۋ پەرىردە تۇرغۋن كۇلۇ  قورقۇنۇچلۇ 

 برۇ    كۆترۇرۇ  خورلرۇقىى ئېغىرا بۋقمىغرۋن ئرۇچاا  ھۋيۋتىدا   قويۇ  قۋرا 
 ...كەتتى چىقى، ھۋلدا قۋن يۇرىكى زىىداندىن ھەشەمەتلى 

 
 
 

   برۋركەن ئىشرى;lt& ئۋپىسرىىىڭ  دىلىرۋز كەلەەن قۋيتى، تىزش ئۋلدىاا 
 چىاايىدىكى ئۋپىسىىىڭ. قۋلدى ھەياان گىپىدىن دىەەن;gt&...كەتتى قۋيتى،
 ئۇ. يەتتى سىزى، كۆڭۇلسىزلىكىى بىا قۋنداقتۇر كۆڭلى قۋرا  كۇلكىەە سۇغۇ 

  ئۋپىسرىىىڭ لرېكىن بولسرىمۇ  تىاىشرقۋن شۇنچە ئۇچۇن ئېلىش گە  ئۋپسىدىن
&lt ;بۋركەن ئىشى جىددى&gt ;ئەمىرن كرۆڭلى  جۋۋابىردىن ئىاەنسرىز دىەەن 

 دائىر   مىھاىبرۋن  ئۋجۋيى، نەزىاىدىكى ئۆزىىىڭ.  بولدى يېاى  بەكمۇ تۋپمۋي
&lt;  قىزى  قىزى&gt ;بۇنردا  سرەۋەپتىن نىرمە ئۋپىسرىىىڭ ئۆتىردىغۋن دەپرال 

 ئرۋزا  كىچىىى بىا ئۋمۋلسىز ئۇ.  قۋلدى چۇشەنمەيال كىتىۋاتقۋنلىقىىى ئۆزگىاى،
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 ھررۆللە  يۋسررتۇقىى ئۋپئرۋ  بىررلەن يېشرى كررۆز. ئۆتكرۇزدى ئۇيقۇسررىز ئىچىردە 
 ئۋزاپلىىىرر،  قۋلغۋنلىقىرردىن بولررۇ  قىررزى نۋزىانىررڭ ئۆزىىىررڭ. ئۆتكررۇزدى
 ئرۇزۇن  شرۇنچىلى  كىرچە برۇ ئۇچۇن ئۇنىڭ. ۇزدىئۆتك قۋخشۋ    ئۋغاىىى،

 بىررلەن ۋارس   ئېتىشررقۋ تررۋڭ. كەتتررى بىلىىىرر، قورقۇنۇشررلۇ  شررۇنچىلى 
 شرررۇنچىلى  ئۋڭالشرررقۋ ئېغىزىررردىن ۋارس ئەھرررۋالىى ھەقىقرررى كۆرۇشۇشررركە 
 . ئۋلدىاىۋاتۋتتى

 تررۋقلىاىىى  يررۇك ھۋلرردا يېرراى  شررۇنچىلى  كررۆڭلى ئەتىسررى دىلىررۋز    
 دەرھررۋ  پۇرسررەتتە مۇشررۇ ئررۇ.  مۋڭرردى مەكررتەپكە  قىلىرر، بۋھررۋنە ئەكىلىشررىى
   قىلمىسۋ قۋيى  دادىسىىى.  بولمۋيتتى بەرمىسە ئىلھۋم ئۇنىڭغۋ تېپى، ۋارسىىى
 ئۆتكۇزىۋەتسرە پۇرسەتىى ئۇ. بولمۋيتتى ئىاىشمىسە رازىلىقىغۋ ھەقىقى ئۇشرنىڭ
 رسررتىنۋا بولىرردىغۋنلىقىىى  ۋەيرراان پۇتررۇنلەي كەلەۇسررىىىڭ گررۇزە  ئۆزىىىررڭ
 كررۇنلەردە مۇشررۇ ئررۇ. بىلەتتررى ئوبرردان قۋلىرردىغۋنلىقىىى ئۋياىلىرر، مەڭەۇلررۇك

 ئەزىرز جېىىردىن ئرۆزىىى قىاللمىسرمۇ  قۋيى  ئۋپىسىىى قېلىۋاتقۋن بىشەملىشى،
   دادىسرىىى مىھاىبۋن چىدىيۋلمۋيدىغۋن ئەسال يېشىغۋ كۆز قىزىىىڭ   كۆرىدىغۋن

 دەرھرۋ  بولمىسرۇن قۋنرداقال ۇڭۋشر. ئىشرىىەتتى قىلىردىغۋنلىقىغۋ قۋيى  چۇقۇم
 . ئىدى كېاەك بىاىشى ئىشەنچ بىاىشى  ئىلھۋم بىاىشى  مەدەت ۋارسقۋ

 ۋارسرىىىڭ دىلىرۋز كىاگەن قورۇسىغۋ مەكتە  قۋلغۋن بولۇ  جىمجىتال    
 دەرھۋلال   كۆرۇ  ئىشىكىى قۇلۇپالنغۋن لېكىن. مۋڭدى ئىلدامال تەرەپكە يۋتىقى
 ۋارس ئررۇ.  تۋپۋلمىرردى ۋارىسررىى لررېكىن. ىقتررىچ ئۋيلىىىرر، مەكتەپىررى پۇتررۇن
 بېاىپمرۇ يەرگە ئرۇ قىلىر، ھىرس تۇرغۋنردەكال سرۋقال  گۇللۇكتە كونۋ خۇددى

 يررۇرىكى.   بولمىرردى دىاىكررى-ئىررز ھېچقۋنرردا  ۋارىسررىىڭ لررېكىن. ئىزدىرردى
 قولىردا-پرۇت دىلىۋزنىڭ   يۋلتىاىۋاتقۋن چۋنۋقلىاىدا يۋشلىاى ھىجاان ئېغى، 
 شرۇنچىلى  تۋشرلىۋەتكەندەكال يەرگە كرۆكتىن بىاسرى ىىىئرۆز. قۋلمىردى جۋن

 قۋيتى،;lt& كۋللىسىغۋ كىيىن  ئۋشلمىغۋندىن خەۋەر ۋارىستىن ئۇ.  غېاىپسىىدى
 ئرۇ...يۋ  يۋ ;lt&. كىاىۋالدى  خىيۋ  قورقۇنۇچلۇ  دىەەن; gt&؟ كەتتىمۇيە
; gt&. ..گە  كۇتىۋاتقرۋن يەردە بىرا مىىرى چۇقرۇم. قىلمۋيردۇ ئۇندا  ھەرگىز
 . مۋڭدى قۋرا  يۋتىقىغۋ بەرگە  تەسەللى ئۆزىەە-ئۆز دىلىۋز

 . خېتىڭىز سىزنىڭ قىز  دىلىۋز-    
 ئۋيرۋ   خۇشرچىااي   كەلرەەن سرىمىزغىىۋ ئۆيىردىكى دىجرۇرنى يۋتۋ     
 كونرۋىاتتىكى دىلىرۋز ئۋلغرۋن ئىچىدە تەئەججۇ  خەتىى تەڭلىەەن  خىزمەتچى
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 خەۋىررراىەە ۋارسرررىىىڭ ئرررۇ. قۋلررردى ھەيررراان كرررۆرۇ  پوچررروركىىى تۇنرررۇ 
 .سورىدى ئۋيۋلدىن دەرھۋلال بولۇ  خوشۋ  ئىاىشكەندەك

 بەردى؟ كى  خەتىى بۇ -    
 بىاى، دىلىۋزغۋ كەسپىدىكى ئەدىبىيۋت;lt& سەھەردىال يىەى   بىا -    
 . ئەكىاىپتىكەن دە ; gt&قويۇڭ

 يرررۇرەك دەرھرررۋلال دە -دىررردى شرررۇندا  دىلىرررۋز -.رەخرررمەت ھە     
.  مۋڭرردى ئۋلرردىاا  يۋتىقىغررۋ بىررلەن قەدەمررلەر تىررز-تىررز ئوخشۋشررال ەەھەركىررتى
 بۋرمرۋقلىاى نرۋزۇك تۇرغرۋن تىتراە  بولرۇ   سەزگەندەك شۇملۇقىى بىا قەلبى
 .  ئۋلدى خەتىى  ئىچىدىن كونۋىات بىلەن

 :دىلىۋز ئەسسۋشم»     
 خەتىرى بىرا ئىككىىچى ئۇچۇن سىز   ھۋلدا يېاى  شۇنچىلى  كۆڭلۇم    

 ترۋتلىق مۇھەببىتىمىىرڭ ئوتلرۇ  بولغرۋن سرىزگە خېتى  بىاىىچى. ۋاتىمەنيېزى
 سررىزنىڭ بررۇ. ئوخشررىمۋس ئەسررال ئۇنىڭغررۋ خېررتى  بررۇ بولسررۋ  پىچىاىلىشررى

 ئرۋجىزلىق ئىاىشتۇرۇشركە بەخىتكە سۆيەۇمىى ئۆز قەدىالە   مۇھەببىتىڭىزنى
 . نىداسى ئۋچچىق. پىچىالىشى ھەساەتلى  يۇرۇكۇمىىڭ نىمجۋن قىلغۋن
 سررىھىالى  بررۇشقتەك دىمەيررال  خررو  سررىزگە دىلىررۋز  كەتررتى  مەن    

 ئۋڭلىمررۋيال سررۆزلىاىڭىزنى مۇھەببەتلىرر  شررىاىن تىكىلمەيررال  كررۆزلىاىڭىزگە
 نۋماات كىاەكسىز  ئۋجىز  شۇ   قۋلدۇرۇ  سىزگە قەلبىمىى پۇتۇن بىا. كەتتى 

 مررۇتئۇ بەرگەن  خوشررۋللىق ئۇنتۇلغۇسررىز مۋڭررۋ. كەتررتى  ئېلىرر، جىسررمىمىى
 ھەسراەتىى  ئۆمۇرلرۇك كىيىىكى   ئۋيالندۇرۇ  ئەسلىمىەە كۇنلىاىمىى بەرگەن
 . كەتتى  ئېلى، ئۋزاپىى   پىااقىى

 سرىزگە مىىىرڭ. ئېيتىردۇ تروغاا بەكمرۇ دىلىۋز  ئېيتىدۇ توغاا ئۋپىڭىز    
 برۋر؟ نىمەم يەنە بۋشقۋ يۇرۇكۇمدىن  سەمىمى   ئۋددى مۇشۇ قىلغۇدەك تەقدى 
 چىقىشرى  كىلىر، ئرۋئىلە كۋتترۋ يرو   ھېچىەرسرەم مىىىرڭ... ر؟بۋ نىمەم زادى
-قرورو ھەشەمەتلى  يو    پۇلۇم تۇمەن-تۇمەن يو   ئۋنۋم-ئۋتۋ كۋدىا يو  
 كىچىككىرىە بولغرۋن يرۇرەك  دىھقۋنغرۋ ئۋنرۋم -ئۋتۋ مىسكىن شۇ... يو   جۋيى 

 ەككېرا قىلىشرى  ھىرس برۇرۇنال بۇشرنى.  يو  ھېچىەرسەم  بۋشقۋ   تۇپااقتىن
.  ئىركەن قىلىرۋەتكەن كرور كۆزلەرنى مۇھەببەت   كۇڭۇ  لېكىن. دىلىۋز ئىدى

   بىلسرەممۇ برۇرۇنال كەلمەيردىغۋنلىقىمىى مۋس سىزگە راستىىال مەن ئەپسۇس 
 بىزنىررررڭ تۇرمۇشررررىىڭ. يەتررررتى  تۇنررررۇ  ھەقىقررررى بۋشررررقىدىن بۇگررررۇن
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 .يەتتى  تۇنۇ  ئەمەسلىكىىى ئۋددى ئۇنچىلى  تەسەۋۋۇرىمىزدەك
 بولغرررۋن پىچرررۋ  يۇرۇگرررۇمەە ئرررۋپىڭىزدىن   بۋرغىىىمغرررۋ يىڭىزگەئرررۆ    
 سرىزدەك پەقەت مەن.  دىلىرۋز ئەپسۇسرالنمۋيمەن ئەسال ئۋڭلىغىىىمغۋ گەپلەرنى

  ئۇچرۇن مەن قىزنىڭمرۇ بىا سىزدەك قۋلغۋنلىقىمدىن  كۆرۇ  يۋخشى قىزنى بىا
 خىتلىر بە بەكمرۇ ئۆزەمىى ئەيلىەەنلىكىڭىزدىن تەقدى  قەلبىڭىزنى گۆھەردەك

 بەخىر  ھەقىقرى بىادىىبىرا ھۋيۋتىمردىكى  مىىىىرڭ بەلكى  بۇ. قىلىمەن ھىس
 بەرگەن مۋڭۋ ئۇنتۇيۋلمۋيمەن  رۇخسۋرىڭىزنى گۇزە  سىزنىڭ مەن. قۋشر بۇلۇ 

 سرۋداقەتمەن   قەلبىڭىزنرى پۋك پەرىشتىدەك. ئۇنتۇيۋلمۋيمەن  ئىلھۋملىاىڭىزنى
 بەدەللەرنررى زور ئۇچررۇن مەن زسررى   بىلىررمەن. ئۇنتۇيۋلمررۋيمەن يررۇرىكىڭىزنى
 تىاىشرررچۋنلىقالرنى زور ئۇچرررۇن بەختىمىرررز كەلەۇسرررى بىزنىرررڭ بەردىڭىرررز 

 ئۋلدىردا ئرۋنىڭىز-ئۋترۋ   قويرۇ  قۋياىر، تەبىئىتىڭىزنى قىزلىق كۆرسەتتىڭىز 
 . بەختى  مىىىڭ مۇشۇشر مۋنۋ...قىلدىڭىز يېشى كۆز يۋلۋۇردىڭىز  ئۇچۇن مەن

 قىلردى  ۋىجدانسرىزلىق مىىرى». دىلىرۋز ۇئوخشۋيد مۇشۇندا  تەقدىا    
«  قىلمىردى قەدرىىى زەررىچە مۇھەببەتىىڭ يىللىق بىا كەتتى  دىمەيال خو 
 ئۇشرمرۇ. سىز يۇرىكى ئۋنىڭىزنىڭ-ئۋتۋ قىز  يۋلغۇز سىزمۇ. قۋلمۋڭ ئويال  دە 

 قىزىىىرڭ سرۇزۇك قۋشتېشرىدەك قەلبى سىزدەك. ئويلىدى بەختىڭىزنى سىزنىڭ
 ئۇچرۇن كرۆڭلىڭىز سۋ    مۇھەببىتىڭىز سۋ . ئويلىدى ىقىىىخوشۋلل كىيىىكى
 ئۋرزۇسى ئۋنۋ-ئۋتۋ. قويمۋيدۇ يو  رىئۋللىق لېكىن. بۋر قىلغۇم قۇربۋن جۋنىمىى
 ئۋزاپلىىىرردىغۋنلىقىڭىز سررىزنىڭ. قويمۋيرردۇ يررو  جەمىرريەت. قويمۋيرردۇ يررو 

 ھەر نۇردۇنرردەك. كېرراەك ئىەىررش بررۋ  تەقرردىاگە لررېكىن ئۋيررۋن  كۆڭلررۇمەە
 ئرۋزاپالرمۇ برۇ   كىريىن قىلغۋنردىن تروي بىرلەن يىەى  شيۋقەتلى  ھەتتىنجە

 ...بۋرار ئۇنتۇلۇ  ئۋستۋ-ئۋستۋ
 تەسررەۋۋۇر سررىز ئۆتكۇزگۇنررۇمىى قۋنرردا  كىچىىررى بىررا تۇنۇگررۇن     

 ئىچىرردە سرروراقالر قىسررتۋڭ-قىسررتۋ. قۋلرردى  دە  بررۇشيال سررۋراڭ قىاللمۋيسررىز 
 ئۋلدىرردىكى ئۋنررۋم-ئۋتررۋ بىچررۋرە. ى چىقررت بىاىرر، جررۋۋا  ئورنىرردا جىىررۋيەتچى
 مەسرئۇلىيىتىمىى يىەىتلىر  ئۋلردىڭىزدىكى سرىزنىڭ. چىقتى  ئويال  قەرزىمىى
 بەك ئررويلىغىىى ...چىقررتى  ئررويال  رىئررۋللىقىى رەھىمسررىز بررۇ. چىقررتى  ئررويال 
 مەن: ئويلرۇدۇم ھۋلدا قۋن يۋشلىاى    سۇ يۇرەكلىاى . دىلىۋز كۆ  بەك كۆ  
 كېرراەككەن  تېپىشررى  سررۋددىلىقىمىى كېرراەككەن  شررى تېپى سررەھاانى زادى

 ... كېاەككەن تېپىشى  نۋمااتلىقىمىى
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 ئىىتررۋيىن دىمەيررال ; gt&خررو ;lt& سررىزگە. دىلىررۋز كەتررتى  مەن    
 پىچىرراش   تررۋتلىق گۇللررۇكتىكى لررېكىن. كەتررتى  بىررلەن مەسئۇلىيەتسررىزلى 

 يۋلدامىسرى  ۋتىمىىرڭھۋي ئۇ. ھەماا مۋڭۋ...لەۋلەر شىاىن قۇچۋقال   مىھىالى 
 ھىسرلىاىمىىڭ ترۇنجى... يۋلدامىسرى مۇھەببىىتمىىرڭ يۋلدامىسى  يۋشلىقىمىىڭ

 ....لەززىتى كەتكەن ئورنۋ  قېتىغۋ-قۋت بۋغاىمىىڭ يۇرەك
 چۇقرۇم مىىرى... نرۇرۇم كرۆز ئەزىرزى   دىلىرۋز  كىتىرڭ ئۇنتۇ  مىىى    
 چۇقرۇم ئرۋلال ۇ ئۇلر قىزنىڭ سۇزۇك ئەيىەكتەك قەلبى سىزدەك. كىتىڭ ئۇنتۇ 
 شرۇندا  ئىچىردە ئۋمۋلسرىزلىق مەن. بولىردۇ ھەمرااھ  سىزگە. بىاىدۇ بەختىىى
 تۇلەيردىغۋن ئۋلدىردا مرۇھەببەت سرۋلغۋن كۆڭلرۇمەە ئرۋلال...  مەجبۇر دىيىشكە
 ... ئوخشۋيدۇ بۋر قەرزى  بەدە  

 ئەسرال مىىرۇتالرنى ئرۋزاپلىق كۆرۇشكەندىكى. مۋڭدى  كۆرۇشمەيال مەن    
 سىزدىن: دىسەم يەنە. يو  ئويلىغۇممۇ سۆزنى دىەەن ئۋياىلىش. يو  كۆرگۇم

 ئېلىرر، جىسررمىمىىال مررۇزدەك روھسررىز پەقەت مەن. ئۇلۇمرردۇر مۋڭررۋ ئررۋياىلىش
 . مۋڭدى 

 ئۋنررۋ-ئۋتررۋ. بولررۇڭ غەياەتلىرر  ئۋسررااڭ  ئررۆزىڭىزنى. دىلىررۋز خەيررا     
 پەرزەن  يەنىال  بولسۇن  پۇزۇتسىيەدە قۋندا  ئۇشر. قىلىڭ ھۆرمەت ئۋرزۇسىغۋ
 . تىلەيمەن بەخى  مەڭەۇ سىزگە. ئوياليدۇ بەختىىى

 «... ۋارس -                     
 

 ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ   ئرۋجاا  قوللىاىدىن تۇرغۋن تىتاە  دىلىۋزنىڭ خەت    
 جىيەكلىاىدىن كۆزلەرنىڭ قۋلغۋن تىكىلى، نوقتىغۋ بىا. چۇشتى يەرگە لەيلە 

 ئۋچچىق ئۋزاپىىڭ ئۆمۇرلۇك. بۋشلىدى سىاغىشقۋ تۋئۋس-ئۋستۋ يۋشالر مۋرجۋندەك
 ھەساىتى دۇنيۋنىڭ پۇتۇن. بولدى لەختە-لەختە يۇرەك ئۋڭالۋاتقۋن نىدالىاىىى

 سرۇلغۇن  شۇنچىلى  چىاايى ئۇنىڭ   مۇجەسسەملەنەەندەك دىلىۋزغىال پەقەت
 نەرسرىلىاى قويغرۋن يۇقۇترۇ  ترۋ  شرۇ ئرۇ. كرۆرۇنەتتى تۋتىااڭغۇ شۇنچىلى 
 سرەمىمى بىا كەتكەن ئورنۋ  بولۇ  نەقىش يۇرىكىەە. ئويلىىىۋاتۋتتى ئۇستىدە
 سررررەمىملىكىى   تىاىشررررچۋنلىقىى ئۋلىجۋنررررۋپلىقىى  ئۇنىڭرررردىكى   سررررىمۋنى

 رەزىر  ئۋپىسرىىىڭ قىلغرۋن ھەۋەس غۋ...ئۋباوي ھۇقۇ  -پۇ . ئويلىىىۋاتۋتتى
. ئىردى نكرۇتمىەە رىئۋللىقىى خى  بۇ ئەسلى ئۇ. ئويلىىىۋاتۋتتى مەقسەتلىاىىى

 ئىشرەنەەن قىلىدىغۋنلىقىغۋ قۋيى  چۇقۇم ئۋنىسىىى-ئۋتۋ قەدىالەيدىغۋن ئۆزىىى
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 بەختىىررررى سررررەھاادىن تۋپىرررردىغۋنلىقىغۋ  بەختىىررررى ۋارىسررررتىن. ئىرررردى
 بەختىىرى كەلەۇسرىدىن  قەلىبرتىن سرۋ  تولغۋن مەنىۋىلىككە تۋپىدىغۋنلىقىغۋ 
 نەرسرىدىن ھەمرمە ىزتۇيۇقسر ترۋ  شۇ لېكىن. ئىدى ئىشەنەەن تۋپىدىغۋنلىقىغۋ

 بەك. خرۋرا  بەك ھۋلى دىلىۋزنىڭ يۇلۇققۋن تەنھۋلىققۋ  ئېغىا ئۋياىلى، بىااقال
 يۇقۋتقرۋن خرۇدىىى. كەلردى ئېغىا ئۇنىڭغۋ ئۋياىلىش ئەجەللى  بۇ  ئۇ. خۋرا 
 نىمۋندا  ۋارس».     كەتتى يىغال  بۇقۇلدا   تۋشال  ئۆزىىى كۋرۋاتقۋ دىلىۋز

 قۇربرۋن ئۇچرۇن بەخترى ئرۆز ئۇچۇن نىمە...  ڭەىلتەكيە نىمۋندا  ئىاادىسىز 
 «؟ بىاەلمەيرردۇ بەرداشررلىق چىداشررقۋ خورلۇقالرغررۋ ئىەىشرركە  بررۋ  بىاىشرركە 

-دەرت ئومۇرلۇك ئۆزىەە ئۇ.   قۇيۋتتى سۇئۋ   مەجىۇنالردەك ئۆزىەە-ئۆز دە 
  كەلەۇسىەە ئۆز بولغۋن  راۋان يۇرتىغۋ قويۇ   سېلى، پىااقىى-ئوت ھەساەت 

 يرۋكى  نەپاەتلىىىشرىى ئۋغاىىىر، ۋارسرىتىن چىقۋرغرۋن قرۋرار بىرلەن كلى يىىى
 ....بىلمەيتتى ئەسال قىلىشىى ھىسداشلىق ئۋجىزلىقىغۋ ئۇنىڭ
 
 
 

 بۇغۇلغۋن ئەركىىلى  يەنىال ئۇ قەتئىىەزەر بۇلىشىدىن قۋندا  مەيلى تۇرمە
 لىقىغۋشۋد مەئىشەتلىاىەە  بەرگەن ئۋلالنىڭ   يەتمىەەن قەدرىەە ھۋيۋت. جۋي
   بېسررى، قەدەم جۋيغررۋ شررۇ پەقەت  ئىىسررۋن قىلمىغررۋن شررۇكاى بەخررتىەە  

 يىتىشررى قەدرىررەە ئەركىىلىكىىررڭ ۋاقتىرردا تررۆككەن يۋشررالرنى كررۆز ئررۋچچىق
 ئۇسررتۇن بۋشررقىالردىن مەڭەررۇ چۋغاليرردىغۋن  نرروچى مەڭەررۇ ئررۆزىىى. مررۇمكىن

 راسررال قېلىشررىىى كىلىرر، بېشررىغۋ كۇنلەرنىررڭ بۇنرردا  ئەكرراەم تۇتىرردىغۋن
 چروڭ ئەركە ئىچىدە تۇرمۇ  ھەشەمەتلى  ئۋئىلىسدە مۇدىا. ئىدى ئويلىمىغۋن
 ئەكرراەم كەلررەەن يۋشررۋ  بررويىچە ئۋرزۇسررى ئۆزىىىررڭ ھررۋزىاغىچە تررۋ بولررۇ  
 قىلىشرى بروزەك خۋلىغرۋنچە تۇرمىداشرالرنىڭ كونرۋ   ترۇزۇمى قۋتتىق تۇرمىىىڭ
 لەرۇلەنەەنبە. بولردى مەجبرۇر ئۆتكۇزۇشركە كرۇن ئىچىردە خورلرۇ    ئۋستىدا
 ئېغىررا ئۇگۇنررۇ   يىرريىش  تۋمررۋ  يۇگررۇرۇ   تررۇرۇ   ئورنىرردىن ۋاقىتتررۋ

 قىلغۇچىلىر  تەرەت تۋرتىر، قۇپۇشرتىن-يېتىر، ھەتترۋ قىلىرش  ئەمەەكلەرنى
 مرۇمكىن قەتئرى قىلىرش خىالپلىرق. برۋر بەلەرۇلىمە-ترۇزۇم قرۋتتىق ھەممىسىدە

. قۋتمۋيدۇئەسرر يەردە بررۇ ھېچقۋيسىسررى پررۇ  ھۇقررۇ   بۋشبۋشررتۋقلىق . ئەمەس
 ئىرش قويۇ  ئېلى، ئۋلقىىىغۋ جۋنىى كۋمىادىكى  ۋە تۇزۇم ھەربىچە خى  مۇشۇ
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 بوشڭچى  قۋتى   تۇرىدىغۋن  چىقى، ۋەھشىلى  كۆزلىاىدىن كەلەەن  تۇتۇ 
 ئۋلدىرردا  جىىۋيەتچىلەرنىررڭ قۋتررۋرلىق... بىرردىكى بررۋش ئررۋقچى    بۋسررقۇنچى
  كرررۋمىادىكى. ئىررردى يۇقۋلغرررۋن جىمجىرررتال نررروچىلىقلىاى برررۇرۇنقى ئۆنىرررڭ

 تۇرمە خۋراكتىاىىى زومىەەرلى  بۇرۇنقى ئۆزىىىڭ كۆپىىچىسى جىىۋيەتچىلەرنىڭ
 بروزەك   سرېلى، ئىشقۋ مۋلىيىدەك كەلداخۇنالرنى يېڭى يۇقۋتمىغۋن  ئىچىدىمۇ
 ئىتۋئەتمەنردەك نۋھرۋيىتى ئۋلدىدا سۋقچىالر گەرچە ئۇشر. ئىدى كۆنەەن قىلى،

 ئۆزىىىرڭ يەردە برۇ نوچىالر. قىالتتى بىلەىىىىى ەئىچىد كۋمىا لېكىن قىلسىمۇ 
 ھۇقرۇ  بولرۇ ; gt&...بۋشرلىق ئۋكرۋ  غوجرۋم ;lt& تەبىئىال  بىلەن خوررىكى
 . تۇتىشۋتتى
 ئەكاەمىىررڭ  ئىچىرردە ۋاقىرر  يررېقىن يىلغررۋ يېرراى  قۋمۋلغررۋن تررۇرمىەە    

 كۋمىانىرررڭ  ئرررۆتمەيال كرررۇن 2 كىاىررر، ئرررۇ. قۋلمىررردى كرررۇنلىاى تۋرتمىغرررۋن
&lt;ىسىغوج&gt ;-  دىرەەن «تۇكىرۋەت سرۇيدۇكۇمىى» نىرڭ ئرۋقچى سۋدىا 

 ئرۇ. يىردى تۋيۋ  بولغۇچە  تۋكۋللىشى، قىلى، پوچىلىق   ئېلى، ھۋر  گىپىىى
 سررۋدىا قىلغۋچقررۋ  مەلررۇم سررۋقچىالرغۋ كۆتىاىرر، غۇلغررۇش كررۆتىاەلمەي بررۇشرنى
. دىتويغرۇز بولغىىىغرۋ ئۋدەم قويمۋي بو  يەنە ئۇنى چۇمۋقچىلىاى  ئۋقچىىىڭ

 يىسىمۇ  تۋيۋ    قىلى، ھىس ئەخمىقۋنلىقلىقىىى قىلىشىىڭ بۇندا  ئۋخىاى ئۇ
 ئرۆزگىچە برۇ تۇرمىىىڭ ئۇ. بولدى مەجبۇر يۇرۇشكە سۇكۇتتە قىلىىسىمۇ بوزەك

 قىلىشررىغۋ بررۆزەك چوڭالرنىررڭ قېررتى  ھەر. كۆنرردى ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ قۋئىدىسررىەە
 يېڭررررى. ەيتتىئەسررررل زومىەەرلىكىىررررى مەكتەپتىكررررى ئۆزىىىررررڭ ئۇچاىغۋنرررردا
 ئۇشرنىرڭ ئۇرغرۋن  قۋشيمىقرۋن قىلغرۋن  بروزەك ئورنىدا ئۇيۇن ئۇقۇغۇچىالرنى

 چۋقچرۋ  بولمىغرۇر قىزشرغرۋ نرۋتىۋان بۇزغرۋن  خۋلىغرۋنچە كېاەكلىاىىى-نەرسە
 نرروچى شررۇ ئوزىىىررڭ. ئەسررلەيتتى ۋاقىتلىاىىررى... ئۋچقررۋن كررۆڭلىىى قىلىرر،

 كررۇن مۋلىيىرردەكال خررۋس  ئۋقچىىىررڭ سررۋدىا ئررۇ. سررېغىىۋتتى ۋاقىتلىاىىررى
 ئىتررتەك يېىىرردا سررۋدىانىڭ دىرريىش ; gt&...خو  خررو ;lt& ئۆتكررۇزدى 

 ھەقىرقەتەن ئۆتكۇزۇشىىڭ كۇن يەردە بۇ ئۇ. ئۋيالندى ئۋدىتىەە ئۇنىڭ يۇرۇ 
 يرۇلەك ئرۆزىەە   تۇتۇشرىى يرولىى خىر  مۇشۇ   يەتكەچكە بىلى، تەسلىكىىى
 تۇرمررۇ  يىمەكلىرر   شررىيۋخ ئەكەلررەەن ئۆيىرردىكلەر ئررۇ. ئويلىرردى تېپىشررىى

 ئۇنىڭرردىن بىاىر،  غرۋ; gt&خوجررۋيىىى;lt& ئرۋۋا  خىااجىتىىرى بويرۇملىاىىى 
 خېلررى ئررورنىىى ئۋلدىرردىكى; gt&خوجررۋيىن;lt& ئىشررلىتى،  يە   ئۋشررقىىى

 يۇۋاشررالرچە ھۋيررۋتىىى تررۇرمە ئررۋزاپلىق بررۇ تەرىررزدە شررۇ ئررۇ. ئۆسررتۇرىۋالدى
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 . بولدى مەجبور ئۆتكۇزۇشكە
 ئرررۋيىقى تۇققۋنلىاىىىرررڭ-ئرررۇرۇ  كىلىۋاتقرررۋن قال يرررو ئەكاەمىرررى     

  قۋلغرۋن  كۇنرۇ  تېتى، نىمەتلىاىىى ئۇنىڭ تۇرغۋن  كۆرۇ  ئۇزۇلمىەەنلىكىىى
 ئەمەلرردار دادىسررىىىڭ ئىكەنلىكىىررى  بۋيۋشررۋت خررېلىال ئۋئىلىسررىىىڭ ئۇشرنىررڭ

 شىفىاىسرىىڭ سېلىۋاتقۋن يۇشۇرۇن ئۆزىەە ئۋقچى سۋدىا  بىلەەن ئىكەنلىكىىى
 بررررۇ ئررررۇنى. قىلرررردى ھىررررس زۇرۇرلىكىىررررى نۋھررررۋيىتى ئۇچۇنمررررۇ ئەكرررراەم

&lt;لەززەت&gt;مەسىلىلىاىىىڭ ئىقتىسۋدى نۇرغۇن ئۆزىىىڭ   قىلسۋ خۇمۋر كە 
 ئوزىال ئەكاەمىىڭ تېپىشقۋ نى;gt&ئۋلتۇن ئۋ ;lt& قۋلىدىغۋنلىقىىى  بۇلۇ  ھە 
 خەجلىمەيررال پررۇ  خۇمررۋرىىى ئررۆز   مۋڭىرردىغۋنلىقىىى يررو  قررۋتۇرۇ   بررۋ 

 بولررررۇ  ئىقتىسررررۋدلىق نۇرغررررۇن  يەنە ئەكاەمرررردىن تەبئىرررريال ۋنرررردۇرۇ  ق
 كرۇنى بىرا پەيرتلەردە  كۇتىۋاتقرۋن پۇرسەت ئۇ. يەتتى ئويال  قۋلىدىغۋنلىقىىى

 ئۇنىررڭ   كررۆرۇ  ئەكاەمىررى ئولتۇرغررۋن شۇمشررۇيۇپال بۇلۇڭرردا بىررا ئۋزاپلىىىرر،
 . كەلدى ئۋستۋ قېشىغۋ

 .ئۇكۋ ئەكاەم-    
 . بۋرمىدى ئىش بىاەر. ئۋكۋ خو  خو  -    
 تۇرامدا؟ پۇشۇ  ئىچىڭ كۆرىىىسەنغۇ؟ چزشكزن بەكال قۋرىسۋم -   
 بەك برۇرۇن. ئۋكرۋ  قرۋپتۇ برو   ئرۋي4-3 كىاگىلى يەرگە بۇ ھە  -    
 ئرۋچچىق بەك ئىچىر . كۆنەلمەيرۋاتىمەن پەقەت قۋلغۋچقۋ كۇنۇ  يۇرۇ  ئەركىن
 ئەركىن كىتىشىى  چىقى، ا تىزر. تۇرىمەن ئۋزاپلىىى، بەك. كىتىۋاتىدۇ بۇلۇ 

 . قىلىمەن ئۋرزۇ بەك سۇرۇشىى ھۇزۇرىىى دۇنيۋنىڭ
 قىلسرۋڭمۇ ئرۋرزۇ قرۋنچە سەن. قىلمۋ خىيۋ  قۇرۇ . بولدى. بولدى -    

 ئررۋزا  چۇشرركۇنلۇك  بۇنرردا . بىكررۋر توشمىسررۋ ۋاقتىررڭ.  خىيررۋ  دىررەەن ئررۇ
 بولىسرەن  ئۆتكرۇزۇ  قۋنردا   ۋاقىتىرى ئۇزا  يىلدىن 2 يەنە ئۆتسەڭ ئىچىدە
 ...بىزدەك   بو  بىزدەك

 ئۋكۋ؟ دەيسىز قۋندا  -    
 خوشررۋ  نررى-نررى دىسررەڭ قىررالي تۇرمىرردىمىچۇ . دەيتررتى  قۋنرردا  -    
 دەرتركە ئىچىرڭ ۋاقتىڭردا  ئۋزاپالنغرۋن. ئۇكرۋ قرۋرا مۋڭۋ قىالشيسەن  ئىشالرنى
 پەرۋاز كررۆكتە بۇلۇشررىىى  كەيىرر، خررۇ  كۆڭلۇڭىىررڭ تۇيۇقسررىز تولغۋنرردا

 كۆرۇشرىى چرۇ  شرىاىن كىتىر، ئۇيقىغرۋ ترۋتلىق ھۇزۇرلىىىشرىىى  ندەكقىلغۋ
 قىالمسەن؟ ئۋرزۇ
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 يۋخشرى قۋنردا  بولسرۋ بولغرۋن شرۇندا . ئەلبەترتە. ئۋكرۋ. ئەلبەتتە-    
 . دەيمەن ئۆتكۇزىۋالسۋم غەمسىز شۇندا  كۇنلەرنى ئۋزاپلىق بۇ. بوشتتى

 دىن; gt&ئۋلتۇن ۋ ئ;lt& بۇرۇن قۋرا  مۋڭۋ. ئۇكۋ ئۋسۋن بۇ. بولىدۇ-    
  بۋققۋنمۇ؟ تېتى،

 چەككىىررى  ئۋغىىىلەرنىررڭ لررېكىن... يررۋ  يررۋ   ئررۋلتۇن؟ ئررۋ  -    
 . بۋقمىغۋن قىلى، مەن لېكىن. كۆرگەن ئۇرغۇزغىىىىى

 سررەندەك. بررولغىن ئەكاەمرردەك بىزنىررڭ... بررۋش سررۋددا بررۋش  سررۋددا-   
 ... بۇ نەرسە قىلىدىغۋن يىەىتلەر نوچى

 . ئۋكۋ ھە بۇشر قۋندا -   
  ئۋزاپلىاىرڭ. بۇلىردۇ ئوبردان ئۇكۋم  بۇلىدۇ ئوبدان. بوشتتى قۋندا -   
 قۋلغرۋن... قىلىسرەن پەرۋاز بىراگە بىرلەن پەرىرلەر كۆكتە. ئۋيلىىىدۇ لەززەتكە
 ...بۋققۋندا چىكى،. قۋلىسەن بىلى، بۋققۋندا چىكى، يەرلىاىىى پەيزى

 قىلمرۋي  دىققەت لكىسىەەكۇ كۇلەەن مۇغەمبەرلەرچە ئۋقچىىىڭ سۋدىا    
 چىكىرر، بىررا راسررتىىال  ئەكاەمىىررڭ قىلىۋاتقررۋن مررۇشھىزە سررۆزلىاىىى ئۇنىررڭ

 چىكىرر، ئۋغىىىلىاىىىررڭ قىسررى  بىررا جەمىيەتتىكررى. قۋلرردى كىلىرر، بۋققۇسررى
 بۇلۇشررقۋ پەيرردا ئۋلدىرردا كررۆز سررىمۋلىاى مەسررخۇ  ۋاقىتتىكررى ھۇزۇرشنغررۋن

 نىررمە مەن  بررۋلىغۇ ئۇغررۇ ;lt& كىرريىن ئويالنغۋنرردىن بىررادەم ئررۇ. بۋشررلىدى
 بۋقسررۋم چىكىرر، ئۆتكۇزگەنرردىن بۇنرردا  كررۇنلەرنى بىررز  قىلمىغررۋن ئىشررالرنى

 . كەلدى نىيەتكە دىەەن; gt&...بۋقۋي
 نەدىرن گرۆھەرنى ئرۇ تۇرسرۋ  تۇرمرۋ دىرەەن بۇ لېكىن. ئۋكۋ بولىدۇ-    
 تۋپىمىز؟
 شرىىئى قۋنردا  ھەر بولسرىچۇ نىريەت دىرەەن قىالي... بۋش ئۋخمۋ -    
 ئوخشىمۋمسەن؟ چۋغاليدىغۋن بو  بەك مىىى كى ؟ مەن. بولىدۇ قىلغىلى
 ...دەيمىىۋ ئەمدى. ئۋكۋ قويىمەن قو  سىزگە...يۋ     ..يۋ-   
 تۋشرررال  برررۇرادەرلەر-دوس بىزنىمرررۇ كەلەەنررردەك يررروقال  سرررىىى-   
 كرۆرپە ئرۋقچى سرۋدىا -كۆردىڭمۇ؟...بۋر ھۋزىامۇ ھىممىتى ئۇشرنىڭ. قويمىدى
 شىفىاىسرىى بىرلەن بروش  كىچىر  بىرا قويغرۋن تىقى، چۋندۇرمۋي كىەەبۇرجۇ
 كىرچە بۇگرۇن... ھەقسرىز سرۋڭۋ   مۋنرۋ -. كۆرسرەتتى ئەكراەمەە ئېلى، ئۋستۋ

 .  كە  يېىىمغۋ جىممىدە
 ... قويدىڭىز سېلى، ئوت بىا ئىچىمەە مۋقۇ   ئۋكۋ  مۋقۇ  -    
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   تتررۇرگىىىەەپۇ بىررلەن ئۇسررتۇلۇ  ئۋجۋيىرر، ئىشررىى ئررۋقچى سررۋدىا    
 ئىچىردە يرو  يۋمرۋن بۇرۇندىن. بولدى خوشۋ  قىلغىىىغۋ قۋيى  تىزش ئەكاەمىى
 بررۇ  نرروچى ئررۋقچى بررۇ كەلررەەن سررۇرۇ  ھررۇزۇر ئىچىرردە يررو  يۋمررۋن يۋشررۋ  

 كرۇنى شرۇ. ئىردى يۇقۋتمىغرۋن تەبىئىتىىرى ئۆزىىىرڭ مەيدانىردىمۇ ئۆزگەرتىش
  قىلغۋن بىلەن مىھاىبۋنلىق بۇرۇن كىاىشتىن تۇرمىەە دادىسىىىڭ  ئەكاەم كىچە

 خۋترۋلىقلىاى   گۇنرۋھلىاى قىلغرۋن قويۇ   يەردە قېتى  بىا يەنە ئۇمۇتلىاىىى
 مەيرردانىىىڭ ئررۆزگەرتىش ئۆتكررۇزۇ   خۋتررۋلىقىى ئېغىررا بىررا يەنە ئۇسررتىەە

 يۋلىتىلىغرۋن ئرۋلتۇن زەھەرنىرڭ   قىلىر، پرۇ  بىرا ئەجىالىاىىرى سىڭدۇرگەن
 ئۇنىڭ. سۋنجىدى بىلەن خوشۋللىق تۇمۇرىغۋ قۋن كەتمىەەن سۇتى ئۋنۋ تىغىىى
 يىلتىرزى ھەساەتىىڭ ئۋزاپلىق مەڭەۇلۇك   بىاگە بىلەن لەززەت شىاىن تىىىەە

 ئرۋ ;lt& ئەزىرز ئەڭ  قىسرمەتكە يۋشرلىق-قرۋن كۆچۇرۇلرۇ   بىلەن ئۇستىلىق
 شررۇ سررۋنجىلغۋن تۇمۇرلىاىغرۋ  تىغىىررڭ زەھەرلىرر  برۇ. چېچىلرردى; gt&ئۇغرۇت

 سررەپىاىەە  ئۇلررۇم جررۋنالرنى ئەزىررز بىەۇنررۋھ نۇرغررۇن كىيىىكررى- پەيتىىررڭ
 ...ئىدى بۋقمىغۋن قىل، تەسەۋۋۇر ئەسال يىەى  نۋدان بۇ  بۋشاليدىغۋنلىقىىى

 ئۇچرۇن ئرۆزى نەرسرىىىڭ سرىھىالى  بۇ  ئەكاەم ئۆتكەنسىاى كۇنلەر    
 ئۆزىىىررڭ ئررۇ. بۋشررلىدى قىلىشررقۋ ھىررس ئىكەنلىكىىررى قىممەتلىرر  نۋھررۋيىتى
 ئرۇ. ئىردى خوشرۋ  مۋڭغۋنلىقىدىن ئۇنتۇ  ئۋستۋ-ئۋستۋ پلىاىىىئۋزا تۇرمىدىكى
 قىممەتلىر  ئۇچرۇن ھۋيرۋتلىق بىمۋر بولغۋن كىسە  ئېغىا خۇددى شىفىاىسىىى

 سۋنجى، تۇمۇرىغۋ ئىچىدە خوشۋللىق ئۇمۇت  بەخى   سۋلدۇرىۋاتقۋندەك ئۇكۇ 
 نۇرغررۇن يەنە ئۋخىاىرردا بۋشلىىىشررىىڭ قېتىملىررق بىررا بررۇ ئررۇ. مېڭىررۋەردى

 ئۇمررۇت كررۆزلىاىەە ئۋقچىىىررڭ سررۋدىا   بىلىدىغۋنرردەكال بررۋرلىغىىى ۋشررلىىىشب
 نىجۋتكۋرىرردەك  ئەزىررز خررۇددى ئررۇنى. بولرردى قۋرايرردىغۋن يىلىىىرر، بىررلەن
. بولردى كۆرىردىغۋن تەڭاىردەكال قىلغرۇچى ئۋتۋ بەخ  قۇتقۇزغۇچى  ھۋيۋتىىى
 ەززەتل بىكررۋر ئۇنرردا  نەدە بررۋر؟ ئىررش ئۋسررۋن ئۇنرردا  نەدە جۋھۋنرردا لررېكىن
. بۋشررلىدى ئىپۋدىلەشرركە ئۇچررۇ  مەقسررىدىىى ئررۋخىاى ئررۋقچى سررۋدىا... بررۋر؟

 سرىاتتىن بولمىسۋ پۇ  كەلمەيدىغۋنلىقىىى  بىكۋرغۋ نەرسىلەرنىڭ بۇ ئۆزىدىكى
 ترررۇلە  بەدە  ئۇچرررۇن ھرررۇزۇر بولمۋيررردىغۋنلىقىىى  مرررۇمكىن ئەكىاىشرررىىڭ
 بۇلررۇ  كبېلىقررتە بولغررۋن تەشررىۋ سررۇغۋ   تۇتررۇ  خۇمررۋر... كېاەكلىكىىررى

 پۋرە غېىمىدە پەرزەن  يۇرىكى ئۋمۋلسىز ئەكاەم. بىلدۇردى ئەكاەمەە كىتىۋاتقۋن
 قىلىشررقۋ سرروقتى-قررۋقتى ئىقتىسررۋدىىى ئۇنىررڭ ئۋلداشررقۋ  مررۇدىانى  بولغررۋن
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 . بولىۋالدى ئەكەلدۇرىدىغۋن پۇ  دە  بۋھۋنىلەرنى تۇرلۇك بۋشلىدى 
 خۇمۋرىغرۋ ىۋاتقۋنئېغىالىشر كۇنسرىاى ئۇنىرڭ ئىقتىسرۋدى ئەكاەمىىڭ     
 بىچرۋرىلەرچە غرۋ ئرۋقچى  ئۋمۋلسىزسرۋدىا بەزىردە ئرۇ. بۇشلمۋيۋاترۋتتى  يىتشى،

 بولۇشررقۋ مەجبررۇر قۇيۇشررقۋ بررۋ  ئۋيىغىغررۋ ئۇنىررڭ تىزلىىىشررقۋ  يىلىىشررىقۋ 
 مۇنرردا-ئۋنرردا پەيررتلەردە مۇشررۇ مەقسررىدىىى ئۋقچىىىررڭ  سررۋدىا ئررۇ. بۋشررلىدى

 مۇشرۇندا  پەقەت ئرۇ. ئىردى ەنكىچىكك تۇلىمۇ لېكىن. بولدى چۇشەنەەندەك
 سررىقىاا  ئۇسررتىخۋنلىاى قوشررۇشتتى  ئررۋزا  ئۇسررتىەە ئررۋزاپلىاى يىلىىمىسررۋ
 ئەمرردى ئررۇ... مۇجررۇشتتى يررۇرىكى تىترراە  دىررا-دىررا. كىتەتتررى ئۋغىاىرر،

 ئۇنىڭ. بىاەلمەيتتى يۋردەم ئۇنىڭغۋ ھېچكى    سورىمىسۋ يۋردەم نىجۋتكۋرىدىىال
 رەزىرر  قۋنرردا  مەيلررى ئررۋقچى سررۋدىا. ەيتتررىبىاەلم تۋرتىشررى، ئررۋغاىقلىاىىى
 ...  ئىدى مەبۇدىسى ئەكاەمىىڭ تۋ  شۇ   قەتئىىەزەر بۇلۇشىدىن
 يۇشۇرۇن ئەكاەمىىڭ بولمىغىىىدەك  سىا ئېچىلمۋيدىغۋن تۇرمۇشتۋ بۇ    
 پۇلسرىز ھەپرتە. قۋلردى ئۋشركۋرىلىىى، ئرۋخىاى سېلىشرىلىاى ئۇكرۇ  چىكىش 
 سرىقىاا  ئەزايرى پۇترۇن. بولردى زار غرۋ; gt&ئرۋلتۇن ئرۋ ;lt& ئەكراەم قۋلغۋن

 بۋرمىررردى  رايرررى ئەسرررال يىيىشررركە تۋمرررۋ  ھۋلسرررىزشندى  يرررۇرىكى ئۋغاىرر، 
 ھررۋلى  تۇرغىرردەكمۇ ئررۆرە. مۇجۇلرردى قررۋتتىق تررۇرۇ -تررۇرۇ  قورسررۋقلىاى

 بولسرىمۇ  يىلىىغرۋن ترۇرۇ  يىغرال  كۇچرۇكتەك ئۋقچىغرۋ  سۋدىا ئۇ قۋلمىدى 
. ئىتتىاىرۋەتتى كرۇچە  ئېسرىلغۋندا پۇتىغرۋ تى سرىلكىۋەت قۇپرۋلال ئرۇنى سۋدىا

&lt;سرررۋخۋۋەت مەن. ئېسرررىلىۋالمۋ ئەمررردى مۋڭرررۋ بۋرمىررردى؟ ئېلىشرررىڭ مەنررردە 
 ھررۆكىاە  دە ; gt&...بىلرردىڭمۇ؟ بىلىرردىڭمۇ؟ ئەمەس  بۋشررلىقى  ئورنىىىررڭ
 ھۋلىغررۋ  ئېچىىشررلىق ئەكاەمىىررڭ جىىررۋيەتچىلەر بۋشررقۋ كررۋمىادىكى. قورقررۇتتى
 ئۋلدىردا نىرڭ; gt&غوجۋم سۋدىا;lt& لېكىن تۇرسىمۇ  ۋرا ق يىغىىسغۋ ئۋزاپلىق

 بۇشلمرۋي ئرۋخىاى ئەكاەم قۋلمىغۋن ھۋلى قىيىىلى،. قىاللمىدى مى  ھېچقۋيسى
 بېشرىغۋ سۋراڭالردەكال كۋمىانى. بۋشلىدى يىغالشقۋ ھۆڭاە    ۋاقىااشقۋ قۋتتىق
 . كىيدى

 جەپلىىىر، ئە جۋقىااشرتىن-ۋارقىاا  كۋمىادىكى بۇ سۋقچى نۆۋەتچى    
 ئەكاەمىىرڭ. بولمىردى مرۇمكىن لېكىن   بولسىمۇ ئۇرۇنغۋن بېسىقتۇرۇشقۋ ئۇنى
 كررۋمىادىكى. بېاىۋاتررۋتتى غۋلجىالىشررى، تېخىمررۇ تۇگررۇ  يۋخشررىلىىىش ھررۋلى

 تۇرمىىىرڭ دەرھرۋ  سرۋقچى قۋلغرۋن ئۋمۋلسىز ئۇقۇشقۋ ئەھۋا  جىىۋيەتچىلەردىن
 يېقىلغررۋن ھۋلسررىزلىىى،   چۋقىاىرر، دوختررۇرلىاىىى ۋە رەھرربەر مۇنۋسررىۋەتلى 
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 ...مۋڭدى ئېلى، دوختۇرخۋنىغۋ كۆتۇرۇ  ئەكاەمىى
 
 
 

 بىاگە بىلەن بىلى -تەجاىبە مو  ئۋجۋيى، ئۇقۇشىدىن يىللىق 5 بۇ ۋارس
  ھەسراەتلەرنى دەرتلىر  ئەسلىمىسرىىى  مرۇھەببەت ئۋزاپلىق ئۇنتۇلمۋس مەڭەۇ
 ئرۆزى بولسرىمۇ  غرۋنقۋل بىراگە بىرلەن دىلىۋز يۇرىكى.  قۋيتتى يۇرتىغۋ ئېلى،
 بۇلرۇ  دوس ئۆمرۇر بىرا بىرلەن  كەترمەن قىلغرۋن  تەقردى  بۋرلىغىىى ئۇچۇن
. قىلدى ھىس زۇرۇرلىكىىى ھەقىقەتەن  بۇلۇشىىڭ ھەماا ئۋنىسىغۋ-ئۋتۋ ئۆتكەن
 پەرقلىىىرردىغۋن زىمىرن-ئۋسررمۋن بىرلەن تۇرمۇشرى دىلىۋزنىررڭ ئۋلدىردىكى كرۆز

 تېخىمررۇ ئىرردىيە ئۇنىڭرردىكى ىن كىرري سەپسررۋلغۋندىن قۋيتررۋ مۇھىتىغررۋ ئررۋئىلە
 قرولالرنى  قرۋدا -قرۋدا  بۋسرقۋن بۋغاىغرۋ بىرلەن مىھاى ئۆزىىى. روشەنلەشتى
 كررۆرۇ  ئرروغلىىى    چىاايالرنررى سررىڭەەن ھىرردى تۇپررۋ  يېقىلغررۋن يررۇزلىاىەە
 كررۇلەەن شررۋت بەختىرردىن پەرزەنرر  ئۇنتۇغررۋن  جۋپررۋلىاىىى-جەۋر بررۋرلىق

 مرۇھى   مۇھەببەتمرۇ.  يىتىۋاتۋتتى قەدرىەە ئۋنۋ-ئۋتۋ ئۇ كۆرۇ   مىھاىبۋنالرنى
 يېزىلىق چۇقۇم ئەمدى ئۇ. كىلەتتى يەكۇنەە دىەەن مۇھى  ئۇنىڭدىن ئۋنۋ-ئۋتۋ

   كەچىمىشىى ئۋزاپلىق ئىشلەيدۇ  تىاىشى،. قىلىىىدۇ تەقسى  مەكتەپكە ئوتۇرا
 تىاىشرى، بولسرىمۇ ئۇچرۇن ئۇنترۇ  سېغىىىشرىى تۇرغرۋن قىلىر، بىئۋرام ئۇنى

 بىراەر ئويالنمۋيردۇ  توغاىسرىدا مۇھەببەت مەزگى  ئۇزۇن ئەمدى ئۇ. ئىشلەيدۇ
 ئۇنىررڭ چررۇنكى مەسلىھەتلەشررمەيدۇ  توغاىسررىدىمۇ ئىشررى ترروي بىررلەن قىررز

 سرۋلغۋن ۋارىسرقۋ ئۇنىرڭ ئىەەللىيەلەيدۇ؟ كى  ئوباازىىى دىلىۋزنىڭ قەلبىدىكى
 ترۇنجى ىرڭدىلىۋزن ئەمدى ئۇ... يۋلقۇنجىتۋشيدۇ؟ قۋيتىدىن كى  ئوتىىى ئىشىق

 ئۇشرنىرڭ كېراەك  قۋيتۇرۇشرى ئەجاىىرى ئۋنرۋ-ئۋترۋ برويىچە ئىلھۋمى ئۋرزۇسى 
 ئۆزىردەك ئۇقۇتۇشرى  سىڭلىسرىىى كېراەك   ئۆزگەرتىشى تۇرمۇشىىى نۋمااتلىق
 مرررۇھەببىتىەە ئۆمۇرلرررۇك دىلىۋزنىرررڭ. كېررراەك ئىبەرتىشرررى مەكرررتەپكە ئرررۋلى

 ئۇچرۇن ئۋشرۇرۇ  لەەئەمە بولسىمۇ ئۋرزۇسىىى ئۇنىڭ بولسىمۇ  ئىاىشەلمىەەن
 . كېاەك چىقىاىشى كۇ 

 ئەزاسررى بىررا مررۇھى  ئېتىزنىررڭ. ئۆزلىشررىۋالدى تىررزش سررەھااغۋ ۋارس    
 ئىتۋئەتمەنلىر   جەسرۇرلۇ   خرۋس ئەۋشدىغرۋ دىھقرۋن سرەھەردە ھەر بۇلۇ  

 بولغۋندەك ئۋلمۋقچى كەتمەندىن دەرتلىاىىى. مۋڭۋتتى ئېتىزغۋ بىلەن شۇكاىلى 
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 يرۇماان پىچىاشيتتى  مۋيسىالرغۋ ئېتىزشردىكى چۋپۋتتى  نبىلە كۇچى پۇتۇن  
 سررۇرگەن بىرر  مۋيسىسررى مررۇھەببەت بولغررۋن دىلىۋزغررۋ كۆرگەنرردە نرروتىالرنى
 بەرمەي مىررۋە كررۇنلەردە بىررا نوتىالرنىڭمررۇ يررۇماان شررۇ. ئەسررلەيتتى دەملەرنررى
 قىاىردا ئېتىرز ۋاقىتلىاىردا ھۋرغرۋن ئىشرتىن. ئەنسرىاەيتتى كىتىشرىدىن قرۇرۇ 

 سررۇرەتتى  خىيررۋلالرنى ئررۇزۇن-ئررۇزۇن تىكىلىرر، يىااقالرغررۋ-يىرراا  لتررۇرۇ ئو
 قىسررمەتلەرگە قۋنرردا ;lt&. سررېغىىۋتتى دىلىررۋزنى قۋلغررۋن يىەررۋنە ئۇرۇمچىرردە
 قۋقمرۋي كىاپىر  كىچە-كىچە ئىزىلەەنمىدۇ؟ يۇرىكى ئوتىدا پىاا  يۇلۇققۋندۇ؟

 لىغۋنمىرردۇ؟تىل مىىررى نەپاەتلەنەەنمىرردۇ؟ مەنرردىن  يررۋكى تۆككەنمىرردۇ؟ يررۋ 
 ئۇكۇنەەنمىردۇ؟ برۆلەەنلىكىەە كۇڭرۇ  سرەھاالىققۋ بىا بۇلۇ  ئۋخمۋ  ئۆزىىىڭ

 قۋرارىغرررۋ قىلىرررش تررروي بىرررلەن نرررۇردۇن زەردار ئىەىررر،  برررۋ  رىئۋللىققرررۋ
 ئىچىررردە سرررۇئۋلالر ئرررۋزاپلىق ترررۋشي بىرررا دىەەنررردەك; gt&...كەلەەنمىررردۇ؟

 ئىشررالرنى بررۇ ولررۇ ب  قۇتۇلمررۋقچى رىئررۋللىقتىن رەھىمسررىز بررۇ ئررۇ. قىيىىالتترى
 لررېكىن تىاىشسررىمۇ  كىتىشرركە ئۇنتررۇ  ئەسررلىمىلەرنى ھەمررمە ئويلىمۋسررلىققۋ 

 برۇ ئۇنىرڭ.  كۇتەتتى خېتىىى دىلىۋزنىڭ  يەرلىاىدىن بىا قۋنداقتۇر قەلبىىىڭ
 مۇشرۇ كىلى،  تۇيۇقسىز ئۇنىڭ لېكىن ئىشەنسىمۇ  كەلمەيدىغۋنلىقىغۋ سەھااغۋ
 ئىچىردە خىيرۋلالر شرىاىن قېلىشرىىى بولۇ  مەھبۇبە ئۆمۇرلۇك ئۇنىڭغۋ سەھاادا
 . قىالتتى ئۇمۇت

 توختۇتۇ  ئۇگۇنۇشىى لېكىن بولسىمۇ  كەلەەن پۇتتۇرۇ  ئۇقۇ  ئۇ    
 كەچلىراى قىلسرىمۇ  ئەمرەەك بولرۇ  ھەماا ئۋنىسىغۋ-ئۋتۋ كۇندىزى قويمىدى 

 پۋيردىلىىىش ئۇقۇشرلۇقى  تىلرى ئىىەىلىرز كەلرەەن ئۋلغرۋ  ئۇرۇمچىدىن يەنىال
 ھېچقررۋنچە تىلىىررڭ بررۇ سررەھاادا بررۇ. ئۇگەنرردى تىىمررۋي قررۋرا  اىيۋللىاىغررۋمۋتى

 يەنىرال يرۋ  برۇ ئۇمۇترۋار تىاىشرچۋن    تۇرسىمۇ بىلى، يوقلىقىىى ئەھمىيىتى
 ... ئۇندەيتتى ئۇگۇنۇشكە تىىمۋي ئۇنى تەبىئىتى تىاىشچۋنلىق. ئىزدىىەتتى
 قىرردايۇرى چىرراا  سررۇس ئۋسررتىدىكى بررۋرىڭى تررۋ  كەچررتە كررۇنى بىررا    
 يىەىر  بىرا قېشرىدا ۋارسرىىڭ كۆرىۋاتقرۋن مۋتىاىيرۋ  بىرلەن ئىشتىيۋقى پۇتۇن
 . بولدى پەيدا

 مرۋۋۇ ئەمردى ئۋشرىقلىق بولغرۋن قىزغرۋ  دىلىرۋز ئۋدا   قۋرى بۋرمۇ -    
 نىمە؟ يۆتكەلدىمۇ كىتۋۋىغۋ چەتئەلىىڭ
 دوسرررتى تۇرغرررۋن كۇلۇمسرررىاە  ئۋلدىررردا    چۇچۇگەنررردەك ۋارس    
 چىرڭ بىرلەن يەلكىلىاى كەڭ ئۇنى. كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن ۇ كۆر مۇرادىلىى
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 . قۇچۋقلىدى
 . تۇراتتى  سېغىىى، شۇندا  سىىى. ئۋغىىەم جېىى  -  
 سررەن. ئىرردىڭ بررۋرار تەرەپرركە مەھەلررلە بىزنىررڭ ئررۋدەم سررېغىىغۋن-  

 ئۋغىىە؟؟؟ سېغىىۋمسەن بىاەرىىىمۇ بۋشقۋ دىلىۋزدىن
 كېرراەك دوسررلۇقمۇ ئەمەس ەببەتالمررۇھ مۋڭررۋ...ترروۋا دىەىررىە  ترروۋا -    

 . جۇمۇ
 دەرتلىاىىرى  قۋلغرۋن يىغىلى، ۋارس مۇڭداشتى  ئۇزا  ئۋغىىە ئىككى    

 . قۋلدى يىىىكلە  خېلى دە  مۇرادىلغۋ سېغىىشلىاىىى
 ۋارسررىىڭ -بىرراەر  بەختىىرى خررۇدايى . ئررۇ ئىردى قىررز بىررا ئۋجۋيىر،-  

 -.سررىقتى قررولىىى ۋارسررىىىڭ مۇرادىرر  بولغررۋن يېرراى  كررۆڭلى سررۆزلىاىدىن
 قەلبرى پەرىشتىدەك ئىشەنەىن  خۇدايى   بىاىدۇ بەختىىى ھۋمۋن يۋخشىالرنىڭ

 .  قىلىدۇ نىسى، ھەماانى بىا يۋخشى ئۇچۇن
 مەندىن چۇقۇم. ئوخشۋيدۇ كەتكەن ئۇنتۇ  مىىى ئۇ...لېكىن لېكىن  -  

 ئۇچرۇر ھرېچ ئۇنىڭردىن بۇيرۋن كەلەەنردىن قۋيتىر، مەن. گە  نەپاەتلەنەەن
 . يو  خەت پۋرچە بىاەر يۋ. مىدىكەل

 كەلەەندىكىن قۋيتى، كۋلىدەك بەرمەيال چۇشەنچە كۆرۇشمەيال  سەن -  
 نەپاەتلەنسرررىمۇ ئۋدەمررردىن ئىاادىسرررىز سرررەندەك. ئۋمرررۋ  نىرررمە ئۇنىڭغىمرررۇ

 نەپاەتلەنەەندۇ؟
 دىەىىىڭ؟ نىمە بۇ-  
 بررۋتۇرلۇ  ئىرراادە  پررۇشتتەك دىەەنرردە يىەىرر  ئويلىمىرردىڭمۋ؟ سررەن-  

 ئرۋڭالپال گىپىىرى قرۋتتىق ئېغىرز ئىككرى ئۋپىسرىىىڭ دىلىۋزنىڭ. كېاەك لىشىبو
 بۇلۇشرىىى شرۇندا  خۇددى. تۇرسۋڭ قۋلغۋن بۇلۇ  مۇشۇكتەك چۇشكەن سۇغۋ
 ...كىلىۋالسۋڭ قېچى، غىپپىدە قىلغۋندەك ئۋرزۇ

 ھرۋزىاقى.  قىلمۋ گەپلەرنى ئىزىدىغۋن يۇرۇكۇمىى... بولدى بولدى  -  
 . مىىىڭ ۋشىدۇئ يىتى، دەردىممۇ
 قىرز بىا يۋخشى شۇندا . قىلدىڭ خۋتۋ سەن. بولمۋيدۇ دىمەي يۋ   -  
 قەدرىىررى ئۇنىررڭ سررەن تىاىشىۋاتسررۋ ئۇچررۇن بەختىررڭ بىررلەن كررۇچى پۇتررۇن

 ئۋرزۇسرى ئۋنىىىرڭ-ئۋتۋ قۋندا  ھەر يو   ئۋنۋ-ئۋتۋ ئەسكى دۇنيۋدا. بىلمىدىڭ
 قىررزى شررۇ دە  مۇقىلىشررى بۇنرردا  ئۋپىسررىىىڭ دىلىۋزنىررڭ. بەختررى پەرزەنرر 
 قىيىچىلىقتررۋ بولمىسررۇن  كىلىررن سررەھااغۋ قىزىىررى ئەتىۋارلىررق يررۋلغۇز. ئۇچررۇن
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. ئوياليردۇ تەرەپلىاىىرى يۋخشرى ئىشرىىڭ ئۋدەم ھەممە. گە  دىەەن قۋلمىسۇن
 ئەمەلرەە مرۇھەببىتىىى چىرن ئۆزەڭىىرڭ. برۇشتتى بولسرۋڭ ئىاادىلىكاا  سەنمۇ

  ئۇچررۇن كەچررۇرۇ  تۇرمررۇ  بەخىتلىرر  مەڭەررۇ بىررلەن ئۋشررىقىڭ ئۋشررۇرۇ  
. قرۋشتتى بۇلرۇ  نىرمە كۆرسەتسرەڭ تىاىشرچۋنلىق يىلىىسۋڭ  قىلسۋڭ  سۇكۇت
 قۇربرۋن ئۇچرۇن خوشرۋللىقى قىزنىڭ ئۋشۇ   بىلسەڭ. مۇمكىن دىيىشىڭ غۇرۇر

 . كۇلەتتى غۇرۇرۇڭ ئۋندىن بىاەلىسەڭ
 ئويلۇنرۇ   ئرۋڭال  سرۆزلىاىىى پىكىالى  چوڭقۇر ئۋغىىىسىىىڭ ۋارس    

 بررۇ لررېكىن. قىلرردى پۇشررمۋنمۇ سررە  سررۋلغىىىغۋ قىلىرر، يىىىكلىرر . دىقۋلرر
 تۇلىمرۇ رىئرۋللىقتىن بۇلۇشرىىڭ قۇدا ئۋئىلىىىڭ دۇنيۋدىكى ئىككى ئوخشىمىغۋن
 ئررويال  كۇڭۇلسررىزلىكلەرنى نۇرغررۇن بىاىرردىغۋن يررۇز كىيىىكررى   يىااقلىقىىررى
 . كەتمىدى ئۇكۇنۇپمۇ
 برۇ مۋڭمرۋقچى  رۇمچىەەئرۇ ئىچىدە كۇن 3-2 مەن. ئۋغىىە راس  ھە -  
-يىرمەك بىراەر ئۇرۇمچىردىكى   ترۋرتقۇچە جۋپرۋ قىلىر، ئۇقۇتقۇچىلىرق يېزىدا
 ئىشرالرغۋ شۇ كەسپىمىزمۇ. دەيمەن تۋپۋيمىكىن خىزمەت كۋرخۋنىسىدىن ئىچمەك

 كرۆپلە  كۋرخرۋنىالر خىر  برۇ شرىىجۋڭدا ھرۋزىا ئۇستىەە ئۇنىڭ. چۇشۇدىكەن
 پتىمەنمۇ؟ئويال توغاا   قۋندا ... قۇرىلىۋاتىدۇ

 بۋتۇرلىقىغررۋ  ئۇنىررڭ قۋلرردى  ھەيرراان ئىاادىسررىدىن مۇرادىلىىررڭ ۋارس  
 . كەلدى مەسلىەى ئىشەنچىسىەە بولغۋن ئۆزىەە
 ...ئۋنۋڭ-ئۋتۋ لېكىن -  
 تىاىشرچۋنلىق بۋقرۋي  سىىۋ  بىا بېاى، ئۋۋا  قىلدى   قۋيى  ئۇشرنى-  

 دە  كىلەي رۇشۇ كۆ بىلەن سەن شۇڭۋ. قۋلىمەن يەردە شۇ چۇقۇم كۆرسۇتۇ 
 ...دە  بۋرمىكىن خۋلتۋ-خەت كىتىدىغۋن ئۋلغۋ  ئۇرۇمچىەە كەلەەن 
 ؟ ئىبەرتەرمەن خۋلتۋ-خەت كىمەە... يو ... ...يو -  
 . ئىبەرتەرسەن پەرىشتەڭەە يۇرۇگۇڭدىكى ئىبەرتىتتىڭ  كىمەە -  
 بەلكىر  ئرۇ. يرو  بۇزغرۇم تۇرمۇشرىىى ئۇنىرڭ ئەمدى. بولدى بولدى -  

 ئۆزىىىرڭ بولغۋندۇ  تۇنۇشۇ  بىلەن يىەى  دىەەن نۇردۇن ھېلىقى ھېلىغىچە
. ئىررەەي  بررۋ  رىئۋللىققررۋ ئەمرردى. بولغۋنرردۇ تررۇزۇ  پىالنلىاىىررى كەلەۇسررى
 .يۇرمەي قىلى، بىئۋرام ئۆزگىىىمۇ   ئۆزەمىىمۇ
 .  دەرمەن نىمە قۋلسۋم كۆرۇشۇ  لېكىن. توغاا دىەىىىڭغۇ بۇ -  
 بەرمىسرەم پۇرسرىتى ئۇنتۇ  ئۇنىڭغىمۇ .قۇيغىن دە  كۆرۇشەلمىدى  -  
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 . بولمۋيدۇ
 سررەندەك. جۇمررۇ تۋشررلىۋەتمە ئررۆزەڭىى زە لررېكىن. ئررۋغىىە بولىرردۇ -  

 ...كۇتىمەن ئۇمۇتلەرنى زور دوستۇمدىن تىاىشچۋن بىلىملى  
 بىررلەن ئۇنىرڭ كىريىن  مۇڭداشرقۋندىن ئرۇزا  بىرلەن ۋارس مۇرادىر     

 بەختىىررى   سررەپىاىىى كەلەۇسررى ئۆزىىىررڭ ۋارس. خوشالشررتى قۇچۋقلىشررى،
 ئۇلرۇ  مۇشرۇ  ئۆزىىىرڭ ئەمردى ئويلۇنرۇ   ئۇسرتىدە دوسرتى مۋڭغرۋن ئىزدە 

 يىلتىرز ئۆمۇرلرۇك ئۋرىسىدا دىھقۋنالر مىھاىبۋن قەلبىدەك پەرىشتىىىڭ سەھاادا 
 لرېكىن جۋپرۋكە  مۇشرۇ بەلكىر . قىلردى ھىس ھەقىقى كېاەكلىكىىى تۋرتىشى
 برۋردۇر  بەخترى برۋردۇر  كەلەۇسرى گرۇزە  ئۇنىڭمرۇ زىمىىردا ئىسسرىق مىھاى

 دىيۋنەتلىرر  بىررا يەنە ئوخشررۋ  ئۇنىڭغررۋ   ئۋشلمىسررىمۇ ئررورنىىى دىلىۋزنىررڭ
 ...بۋردۇر گۇزىلى سەھاا
 
 
 

 ئرۋزا  قەلبرى بىلرمەي قىلىشرىىى نىرمە ئۋلدىردا رىئرۋللىق كۇتمىەەن ئۇزى
-ئۆكسرۇ    چىقمرۋي ھوجاىسرىدىن كرۇن نەچرچە دىلىرۋز ئرۆرتەنەەن ئىچىدە

 ئۋياىلىشىى ئىدى  كۇتمىەەن بۇشرنى تۇرمۇشىدىن ئۇ. چىقتى يىغال  ۆكسۇ ئ
 قۋيىرر  ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ كۇيىىىرردىغۋن ئررۋلەمچە ئررۆزىەە. ئىرردى ئويلىمىغررۋن

. قۋلردى بولمرۋي ئۇنردا  ئەمەلىريەت لرېكىن. ئىردى ئىشەنەەن قىلىدىغۋنلىقىغۋ
 دىلىۋزدىن   كەكىتىش يېزىغۋ  ۋارىسىى ئۇردى  يەرگە غۇرۇرىىى ئۇنىڭ ئۋپىسى

 زەربىەە قېتىملىق بىا ۋارس كۆرىدىغۋن تۇۋەن ئۆزىىى. مەجبۇرلىدى ئۋياىلىشقۋ
 ئەسرال ۋارىسرتىن دىلىرۋز لرېكىن. كەتترى تىىسرىزش-ئرۇن بىراەلمەي بەرداشلىق
 بىچررۋرە  ئۋلدىرردىكى ئۋپىسررى ئۇنىررڭ   ئررۋغاىتتى ئىچررى ئۇنىڭغررۋ. ئۋغاىىمىرردى
. قىلدى تەسەۋۋۇر مىىۇتالرنى ئۇرغۋن ۋھئ دەرتلى  چىاايىىى يۇرىكى تۋتىااڭغۇ
 سۇ يۇرىكىىىڭ دەردىدە ئۋياىلىش ئۋزاپالنغۋنلىقىىى  ئوخشۋشال ئۆزىەە ئۇنىڭمۇ
-ئرۆز ئويالنردى  ترۇرۇ  يىغرال  ئرۇ. بىلەتترى ئوبردان كەتكەنلىكىىرى بۇلۇ 
 سۆيەۇسرى ئىىتىلىشرى  ئۋرزۇسرى  قىزىقىشى  ئۆزىىىڭ قويدى  سۇئۋ  ئۆزىەە

 تەرەپلىاىىررى نۇرغررۇن نۇردۇنىىررڭ بىررلەن ۋارس. ۇردىقررۋت بررۋ  ئۇسررتىدە
 ئىكەنلىكىىرى  شيۋقەتلىر  تەرەپرتىن ھەمرمە نۇردۇنىىڭ. چىقتى سېلىشىتۇرۇ 

 لرېكىن. يەكۇنلىردى كىلىردىغۋنلىقىىى مرۋس تەرەپتىن ھەممە ئۋئىلىىىڭ ئىككى
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 خوشرۋللىقىى برۋرلىق دۇنيۋدىكى. كۆردى ئەش ھەممىدىن يەنىال ۋارسىىى نۋماات
 قۋلدۇرۇ  ۋارس. ئىدى گۇۋاھ يۇرىكى نىمجۋن تۋپىدىغۋنلىقىغۋ ۋارستىىال ەتپەق

 نىشرۋنىىى ئرۆز يەنىرال ئرۋخىاى ئرۇ. ئىردى گرۇۋاھ ئروت ئرۆچمەس بىرا كەتكەن
 . كەلدى قۋرارىغۋ يۋرىتىش ئۆزى بەختىىى ئۆزىىىڭ ئۋشۇرۇ   ئەمەلەە

 كرۆز   قويىشرىغۋ يۇقۇترۇ  ئۆزىىى   چىاايىغۋ مىسكىن قىزىىىڭ نۋزىا    
 خىرر  بررۇ قىزىىىررڭ بىرراش دۇنيررۋلىقتىكى. چىدىمىرردى پەقەت قررۋرا  يۋشررلىاىغۋ

 مەسررلىھەتىەە ئۋيۋلىىىررڭ. بولرردى ئەلەم يررۇرىكى كىتىشرردىن چۇشكۇنلۇشررۇ 
. يەتترى قىلىر، ھىرس سۋلغۋنلىقىىىمۇ ئۆتكۇزۇ  خۋتۋلىقىى ئېغىا بىا قوشۇلۇ 
 ئۇچرۇن ەۇسرىكەل قىزىىىرڭ برۋي پىكىراگە مۇسرتەقى  تىاىشرچۋن  ئەقىللىق 

 ئۋياىلىشقۋ يىەىتىدىن ئۇنى تۇرۇ   ئىشىىى، چىقىااشيدىغۋنلىقىغۋ ھۇكۇم توغاا
 سرەھاالىق . ئۇكۇنردى بەرگەنلىكىەە دىيىشى، ھە ئۋيۋلىغۋ مەجبۇرلىغۋنلىقىغۋ 

 ئەۋشدى دىھقۋن كى  قېىى. بوپتۇ نىمە بولسۋ دىھقۋن بوپتۇ  نىمە بولسۋ نۋماات
-ئۋترۋ كەلرەەن  يېزىردىن شۇ مەنمۇ... ەمەس؟ئ سەھاالىق كى  قېىى ئەمەس؟
-ئرۇرۇ . ئرۆتكەن يۋشرۋ  ھرۋش  ئىشلە   ھۋش  يېزىدا شۇ ئۆمۇر بىا  ئۋنۋممۇ

 ئىچىردە سرۇئۋلالر مۇشۇندا  پۋت-پۋت نۋزىا...يېزىدىغۇ شۇ يەنە تۇققۋنلىاىممۇ
 ۋارسرررىىىڭ بولسرررىمۇ كرررۆرگەن قېررتى  بىررراش. قۋلررردى بولرررۇ  قىيىىلىرردىغۋن
 ئۇنىڭغرۋ تىاىشرچۋنلىقى ئەقىللىرق  چىاايرى  سەمىمى ىدىلى  قۋئ ئەخالقلىق 

 . ئىدى كۆرسەتكەن تەسىا مۇھى 
 ھوجاىسرىغۋ چۇشمەي تۋمۋققۋ نۋزىا كەلەەن قۋيتى، ئىشتىن كۇنى بىا    

. بولردى مەجبرۇر چىقىشرقۋ قېشىغۋ ئۇنىڭ ئۋغاىتى،  ئىچ دىلىۋزغۋ بىكىىىۋالغۋن
 ئۋسرتۋ كۇلۇمسرىاە  دىلىرۋز ولتۇرغرۋنئ ئۋزاپلىىىر، پۋتمۋي ئىچىەە ھەساەتلىاى

 برۋرغىىىچە يۇگرۇرۇ  تۇتىۋاشلمرۋي  ئرۆزىىى كرۆرۇ  دادىسرىىى كەلەەن كىاى،
 چىدىمىغۋن قۋرا  ھۋلىغۋ قىزىىىڭ. كەتتى يىغال  بۇقۇلدا  ئېسىلى، دادىسىغۋ

 يرۋ  لىققىردە چۋنۋقلىاىغرۋ سرىال  بىرلەن مىھراى چۋچلىاىىى  دىلىۋزنىڭ دادا
 بىلەن تەمكىىلى  ئىشالرنى نۇرغۇن بۋشقۇرۇ   ئۋدەمىى ۇننۇرغ كۇندە. ئۋلدى

  تۇتررۇ  تىرر  جىسررمىىى قۋمەتلىرر  تۋغرردەك ئۋلدىرردا بۋشررقىالر بىجىاىرردىغۋن 
 . ئۇنۇتتى ئۆزىىى ئۋلدىدا مۇھەببىتى پەرزەن  نۋزىا كەلەەن
 . قىلمۋ يېاى  كۆڭلىىى داداڭىىڭ.  قىزى  يىغلىمۋ بولدى -    
 سرىزنىڭ تۇرقۇمردا برۇ. دادا يىغاليردۇ ۇرۇگرۇمي دىسرەممۇ يىغلىمۋي-    

 ئۋمۋلسىز قىزىڭىز پەخىالىىىدىغۋن. قويدۇم يۇقۇتۇ  ئوباازىمىىمۇ ئۋلدىڭىزدىكى
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 . قۋلدى
 . چۇشۇنىمەن مەن. دىمە بولدى -    
 نرۋدانكەن مىىرى ئەيىپلىمىسرىڭىز  مىىرى. دادا بولدىغۇ چۇشەنسىڭىزش-  

 . بولدى ڭىزشدىمىسى ئېزىپتۇ ئەقلىدىن دىمىسىڭىز 
 بىلەن ئەقى  سىىىڭ مەن. ئويلىمىدى  ئۇندا  مەن. يۋ . قىزى  يۋ  -  
 ئىاادىلىر  قۋنردا  ھەر ئۋلدىردا ھىسريۋت. ئىشرىىىمەن  قىلىدىغۋنلىقىڭغۋ ئىش

 . ئىەىدۇ بۋ  ئۋدەممۇ
 چۇشەنەەن توغاا ئۆزىىى. تىكتى دادىسىغۋ كۆزلىاىىى قىزارغۋن دىلىۋز    

 . سۇيۇندى شۇنچىلى  دادىسىدىن
 .  رەخمەت. دادا رەخمەت -    
 بىزنىررڭ. بۋقررۋي مەسلىھەتلىشرر، بىررلەن سررەن مەن. قىررزى  ئولتررۇر -    
 بىلەمسەن؟ قىلغىىىمىزنى شۇندا  ئويال  بەختىڭىى سىىىڭ

 . بەلكى  -    
 ئىسررى  ئۇنىررڭ بررۋقتىڭمۇ؟ ئويلۇنررۇ  توغاىسررىدا ئۋكررۋڭ نررۇردۇن -    
 ئرۇ. ئرۋدەملەر ئوبردان بەك ئۋنىسرىمۇ-ئۋترۋ ن ئۋيرۋ قولدەك بە  مۋڭۋ بۋلىلىقى
 . كىلەتتى مۋس سۋڭۋ تەرەپتىن ھەممە

 ۋارس بەلكى . بىلىمەن پەزىلىتىىى ئۋكۋمىىڭ نۇردۇن. دادا بىلىمەن-    
. بروشتتى  تۋللىغرۋن ئۋكرۋمىى نرۇردۇن چۇقۇم بولسۋم قۋلمىغۋن تۇنۇشۇ  بىلەن
 بىراەر ھۋيۋتىمردا مەكرتە  ھەرگىزمرۇ مەن. قىاللمرۋيمەن ئۇنردا  ئەمردى لېكىن
 خىيررۋلى  پۇتررۇن مىىىررڭ. ئويلىمىغررۋن دە  قررۋشرمەن ئۋرلىشررى، بىررلەن يىەىر 
   بىلىمررى ئۇنىررڭ. قۋلرردى بۇلررۇ  شررۇندا  تەقرردىا لررېكىن. ئىرردى ئۇقررۇ 
 ... بۋش يۋخشى ھەقىقەتەن ئۇ. قىلدى قۋيى  مىىى سەمىمىلىكى ئەخالقى 
 تۇرقىردىىال دىەەنىرى ئرۋدەم.  قىرزى  بىلەەن قۋراپال بىا مەن بۇنى -    
 . بولىدۇ بىلەىلى
 . قۋلدى  ئۋياىلى، يىەىتتىن يۋخشى بىا...دادا لېكىن -    
   كۆرۇشرۇ  كرۆپاەك بىرلەن ئۋكرۋڭ نرۇردۇن. قىرزى  بو  ئۇمۇتۋار -    
 خىزمەت ئۋلدىڭدا. مۇمكىن كىتىشىڭ ئۇنتۇ  ئىشالرنىمۇ ئۇ ئۆتسەڭ سىادىشى،
 بولررۇ  مەسررئۇلىيەتچۋن تۋرتىرر، بۋشررتىن نررەەدىەە خىررزمەت. بررۋر ئىشررلىاىڭ

 . كىتىدۇ ئۇتۇ  ئىش ھەممە بولسۋڭ بەن  بىلەن ئىشالر شۇ. كېاەك
 مەيلرى مەن... ئەمەس ئرۋددى ئۇنردا . دادا ئەمەس ئرۋددى ئۇندا -    
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 ... قۋلىدۇ يىتى  مەڭەۇ قەلبى  ئىاىشەي نىمىەە
 شرۇندا  ئۇمرۇ. قۋلمىردى ھەياانمۇ بەك ئۆزگۇرۇشتىن قىزىدىكى نۋزىا    

 مرۇھەببەت مەنىلىر  شۇندا  ھۋيۋتىدا مەكتە  ئۋلى ئۆتكۇزگەن  كۇنلەرنى بىا
 سۆيەەن تۇنجى تۋپقۋن  خوشۋللىق كۇنلىاىدىن شۇ قۋلدۇرغۋن  ئەسلىمىلىاىىى

 ئۋمۋلسرىز پۇتتۇرگەنردە ئۇقرۇ  لرېكىن. بىلرەەن مەنىسرىىى ھۋيۋتىىڭ قىزىدىن
 بىرلەن ئۋيرۋلى ھرۋزىاقى ئىچىردە مەتخىرز... بولغرۋن مەجبرۇر قۋيتىشقۋ يۇرتىغۋ

 قىلغرررۋن  تررروي ترررۇرۇ  ئۋياىلمررۋي ئىچىررردىن ئەسرررلىمىلەر شرررۇ تۇنۇشررقۋن 
 كىلىرر، ئررۇرۇمچىەە ئۆسررۇ  قررۋتالم قررۋتالممۇ بىررلەن نەتىجىسررى خىزمەتتىكررى

 ترۇنجى شرۇ مەكتەپتىكرى يۋشتىمۇ مۇشۇ لېكىن...بولغۋن نۋزىا ئولتۇراقالشقۋن 
 پىىھررۋن قەلبىرردىكى. بۇشلمىغررۋن ئۇچررۇ  يۇرىكىرردىن ئىزلىرراى مۇھەببەتىىررڭ

 تۋمۋققررۋ بەزلە  قىزىىرى نررۋزىا... كەلرەەن بولررۇ  ھەمراا ئرروزىەىال بىرا سرىاشر
 قۋلغرۋن كۆتۇرۇلرۇ  خرېلىال كرۆڭلى مۇئۋمىلىسىدىن دادىسىىىڭ. چۇشتى ئېلى،
 . غىزاشندى بىلەن ئىشتىھۋ بۋشقىچە بۇگۇن دىلىۋز

     
 بىرا ئۋرىلىقترۋ. تۇردى كۇزۇتۇ  قىزىىى مەزگىللەرگىچە بىا يەنە نۋزىا    
-قۋيتررۋ. كەتتررى قۋيتىرر، جۋۋاپسررىز نۇردۇنمررۇ كەلررەەن ئىررزدە  قېررتى  قررۋنچە

 بىررلەن دىلىررۋز ئۋيررۋلىمۇ ۋە ۋالررى ئررۆمەر كەلررەەن بۇلررۇ  مىھمررۋن قررۋيتىال 
 قۋيتى، ئۇقۋلمۋي نەتىجىىى بىا ئىىىق خۋنىمدىن پەرىدە ۋە نۋزىا كۆرۇشەلمەي 

 مرۋركىلىق; gt&بىر ;lt& يوللىاىردا ئرۇتەر دىلىۋزنىڭ. دىبول مەجبۇر كىتىشكە
 مۇئۋمىلىسىدىن سۇغۇ  دىلىۋزنىڭ نۇردۇن سۋقلىغۋن ئولتۇرۇ  مۋشىىىغۋ ئىسى 

 يىەىر  بۇ مەلۇمۋتلىق. بۋشلىدى سۇۋۇشقۋ ئۋستۋ-ئۋستۋ چىاايىدىن تۇتۇلغۋن  
  سېلىشتۇرۇ ۋارسىىى بىلەن ئۆزى. بولدى چۇشەنەەندەك كۆڭلىىى قىزنىڭ بۇ

 نرررۋزىا. قىلررردى ھەۋەس سرررۋدىقلىقىغۋ ۋىجررردانلىقلىغىغۋ  قىزنىرررڭ   كرررۆرۇ 
 ۋارسرىىى يۇزلىىىشرىىى  رىئۋللىققرۋ قىزىىىرڭ كىريىن مەزگىلدىن مەلۇم ئەسلىدە

 بۋرغۋنسرررىاى ئۇنىڭررردىكى لرررېكىن بولسرررىمۇ  قىلغرررۋن ئۇمرررۇت ئۇنتۇشرررىىى
 ئرۇ. ىبۋشرلىد ئويلۇنۇشرقۋ كرۆرۇ  ئىاادىىرى قەتئىيلىكىرى  چوڭقۇرلىشىۋاتقۋن

 ئۋشۇرۇشرقۋ ئەمەلرەە ئۋرزۇسرىىى ئۇنىرڭ ئۇچرۇن كۇلكىسرى بەخترى  دىلىۋزنىڭ
 . قىلدى ھىس ھەقىقى كىاەكلىىى بىاىشى يۋردەم

 كىريى  توختىمرۋي  ئۋلدىردىكى ئەيرىەك ئۋيۋلىىىرڭ  يۇلۇنۇ   كۋرۋاتتۋ    
 چۋيقرۋ  بېشرىىى ئۇكۇنەەنردەك نرۋزىا يۋتقرۋن قۋرا  ھۋلىتىەە ئۋلمۋشتۇرىۋاتقۋن
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 . ئۋچتى ئېغىز ئۇدۇلال بولغۋندەك يەشمەكچى تۇگۇنىى كوڭلىدىكى ئۇ. قويدى
 قويسررۋڭ ئررويال  ئىشررلىاىىىمۇ قىزىڭىىررڭ قررۋرا   بوشرراا  ئەيررىەككە-  

 بولمۋمدۇ؟
 غېمىردە شرۇنىڭ قوپسۋم-ئولتۇرسۋم. ئويلۇدۇم دادىسى  ئويلىدىمغۇ-    

 .   مەن
 راسمۋ؟ -  
 بەختلىر  شرۇنى. قىلمۋيردۇ ىرىغىېمى قىزىىىرڭ ئۋنۋ بىا قۋندا  توۋا -  

 ئىشررلە  خېررزمەت دە  چىقسررىكەن تۇرمۇشررقۋ يەرگە بىررا يۋخشررى بولسررىكەن 
   كەلسرە ئۋلردىمىزغۋ ئىشرى  برۋش يۋخشرى شۇندا  نۇردۇندەك. كەتتى  ھېاى،

 كۋللىسرررىىى برررۋش دىرررەەن ۋارس. سرررېغىىىدۇ سرررەھاانى شرررۇ يەنە سرررۋراڭدەك
 . بۇنىڭ قويۇپتۇ ئۋيالندۇرۇ 

 . قويۋيلى ئويال  بەختىىى بويىچە ئۋرزۇسى ئۇنىڭ. ەممۋغ ئۋشۇمۇ -  
 بولسرۇن  كىلىن ئۋئىلىەە كۋتتۋ بۇ؟ دىەەنلىاى نىمە. دادىسى   ۋۇي-  

 ئوخشىمۋمدۇ؟ بولغۋن خۋتۋ چۋپقىىى  دە  قىلسۇن جۇپتى يىەىتىى ئىستىقبۋللىق
 كەچۇرىشرىىى تۇرمرۇ  بۋيۋشرۋت-برۋي ئۇنىرڭ سەنمۇ. دىمىدى  خۋتۋ -  

 نۋھرۋيىتى يىەىتمرۇ دىرەەن ۋارس ھېلىقرى بۋقتىڭمۇ  ئويال  لېكىن. خۋشيسەن
 ئۇزۇنغرۋ  ئىشرلە  تىاىشرى، خىزمەتىرى چۇقۇم ئۇمۇ بۋلىكەن  ئۇقۇغۋن يۋخشى
 . مۇمكىن ئوڭشىۋېلىشى ئۆزىىى بۋرمۋيال

 دىەەنررردە ئرررۋران. قۋلمىغۋنررردۇ ئۋيىىررر، كرررۋللىلىاى نىرررمە؟... ھە؟-    
 ئەمردى. قىلىۋاترۋمال گىپىىى بۋلىىىڭ شۇ ەنەي تۇرسۋم  سۋلغۋن يولغۋ ئۋجاىتى،

 . دادىسى تۇگۇسۇن ئىشالر ئۇ
 تۇگەتمەيرردىكەن قىزىمىررز ئررۋۋۇ بىررلەن تررۇگەتكىىىمىز بىررز لررېكىن -  

 ھەمررمە كۆڭلررۇدىكى مۋڭررۋ بىررلەن قىلمىغىىررى گە  بۋتىررۋ  سررۋڭۋ ئەمەسررمۇ 
 . بولدى يېاى  شۇندا  كۆڭلۇم. دىدى گەپلىاىىى
 ئىسرررى  ئولترررۇرۇ   مۋشرررىىىلىاىغۋ ئىسرررى  نۇردۇنىىرررڭ. ئۇنتۇيررردۇ-  

 مۋڭغۋنسرىاى ئىاىشرى، ئۋرزۇلىشىغۋ قەدىالىشىەە  ئۇنىڭ بېاى،  رىستۇرانالرغۋ
 قىلىردۇ پۇشرۋيمۋنمۇ ئۋخمۋقلىقىغرۋ ئۆزىىىڭ كىيىن بەلكى . ئۇنتۇيدۇ ھەممىسىى

 . تېخى
.  ئەمەس قىررز چۇشرركەن دۇم مۋلغررۋ-پررۇ  ئۇنرردا  ئررۇ. گە  بىكررۋر -  

 . پەخىالەندۇرىدۇ مىىى مىجەزى نۇرغۇن ئۇنىڭ. خۋراكتىاىىى ىڭئۇن بىلىسەنغۇ
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 بىررلەن ۋالررى ئررۆمەر قىلىرر،  تررويىىى بىررلەن نررۇردۇن چۇقررۇم لررېكىن-  
 بەرگەن  ئرررۋغىىىلىاىەە دوس جرررۋن. بولمۋيررردۇ قەتئرررى بولمىسرررۋ  قۇدىلىرررق
 . جۇمۇ قۋلمىسىال ئۇنتۇ   ۋەدىلىاىىى

  ئۋشرۇ قىلغۋنردا تروي بىرلەن مەن سەنمۇ. خۇتۇن  ھەي خۇتۇن ھەي-  
 كرۆرمىەەن بىرز قۋلدىڭمۋ؟ ئۇنتۇ  كۇنلىاىڭىى ئۋشۇ.  ئەمەسمىدىڭ سەھاادىن

 ئرۆيەە بىرا بىرلەن كۆرپە بىا يوتقۋن  بىا...ۋاقىتالردا شۇ قۋلغۋن كۇنلەر نىمە
 كرررررۇنلەرنى بەختىيرررررۋر شرررررۇندا  خررررۇدايى  ھرررررۋزىا مۋنرررررۋ. كىاگەنتررررۇ 
 نررۋرازى قررۋتتىق مەنرردىن رداۋاقىررتال شررۇ سررەنمۇ قۋرىغۋنرردا...بىاىۋاتمۋمرردۇ؟

 ....بولۇپتىكەنسەندە
  تۇرغرۋن چىرڭ گىپىردە ئۆز ئۋڭال  گىپىىى نۋزىانىڭ -....يۋ    يۋ     
 غەمسررىز راھەت  ھررۋزىاقى. توختىرردى تىمتررۋس ئېغىررزى خۋنىمىىررڭ پەرىرردە
 بۋقمىغررۋن چۇمررۇ  ئەسررال ئەسررلىمىلەرگە بررۇرۇنقى تررۇرۇ   ئىچىرردە تۇرمۇشررى
 كررۇنلەر ۋاقىتتىكررى قىلغررۋن ترروي بىررلەن نررۋزىا نىغررۋئىكاا كۇڭررۇ  خۋنىمىىررڭ

 ئرۇ. كەلدى ئۋنىسى-ئۋتۋ دىھقۋن. كەلدى تۇرمۇشى يېزىدىكى ئۆزىىىڭ. كەلدى
. كرۆرمىەەن سرەھاالىق كرۆرمىەەن  نرۋماات ھەرگىزمرۇ يولدىشىىى چۋغالردا شۇ

 قىرزى ئۇمۋ  تۋپقۋن  خوشۋللىقىىى تۋپقۋن  بەختىىى قىلى، توي بىلەن ئۇنىڭ
 ھىرس ئۋيرۋ  بەخىتىلىر  ئەڭ دۇنيۋدىكى ئۆزىىى كىيىن ئۋچقۋندىن كۆز دىلىۋز
 تۋرازىسرىدا كۇڭرۇ  گەپلىاىىرى زەردىلىر  دىرەەن ۋارسقۋ تۋ  شۇ ئۇ...قىلغۋن

 ئرررۇرغىىىىى يەرگە غرررۇرۇرىىى ئۋيىمرررۋي كرررۆڭلىىى ئۇنىرررڭ. چىقترررى جىڭرررال 
 ئىچىرردە خىجىللىررق تررۇرۇ  قررۋرا  يەرگە يىەىتىىررڭ قۋئىرردىلى  ئەسررلىدى 

 ... كەلتۇردى ئۋلدىغۋ كۆز ھۋلىتىىى ئۋجىز ۇرغۋنئولت
 نۋزىا كەلەەن ئۋجىز ئۋلدىدا ئىاادىسى قەتئى قىزىىىڭ ئۆتتى  كۇنلەر    
 ئۇنىڭ بولسۋ بەختلىكال قىزى. ئىشلىدى خىزمەت قېتى  نەچچە ئۋيۋلىغۋ ئۋخىاى

 پرۇ  مەنسرە  . كرۆردى مۇۋاپىرق بىاىشرىى ئۋيالنردۇرۇ  رىئۋللىققرۋ ئۋرزۇسىىى
 ئۋنۋ قىلغۋن نىشۋن تۇرمۇشىىى بۋيۋشۋت قىزىىىڭ ئۋسۋسلىقى ئەمەس   ۋسىداتۋم

 .بولدى مەجبۇر يېىىشقۋ نىيىتىدىن ئۋستۋ-ئۋستۋ
 
 بۋشررقىچىال ئۆزگۇرۇشررلەردىن مۇئۋمىلىسررىدىكى ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ دىلىررۋز  
 ئۋنىسرىىى-ئۋترۋ كۆرىردىغۋن ئەزىرز جېىىدىن ئۆزىىى بۇرۇنال ئۇ. بولدى خوشۋ 
 كرۇنلەرنى بەخىتلىر  شۇ ئەمدى ئۇ. ئىدى ئىشەنەەن شيدىغۋنلىقىغۋقىال قۋيى 
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 مىىررۇتالرنى كۇڭۇللررۇك ئۇتىرردىغۋن بىررلەن ۋارس. ئررۆتمەكتە ئىچىرردە كۇتررۇ 
 ھەمرمە. ئۋيلىىىردۇ دىلىۋزغرۋ مرۇكەممە  ئۇئەمردى. ئرۆتمەكتە ئىچىدە سېغىىىش
 ۋنتۋپقرر ئەمىررن. قۋرايرردۇ بىررلەن قىزىقىشررى تىاىشررچۋنلىقى  بررۇرۇنقى نەرسررىەە
 يۇكسررەك ئەڭ بىررلەن ۋارس.  كىلىرردۇ غررۋيىەە ئۇلۇغررۋار ئەڭ بىررلەن قەلبررى

 . تىاىشىدۇ. ئىزدىىىدۇ ئۇستىدە ئىستىقبۋ 
 خىررزمەت سۆھبەتلىشررى،  قېررتى  كررۆ  بىررلەن خررۋنى  پەرىرردە نررۋزىا     
 دىلىۋزنىررڭ. كەلرردى قۋرارىغررۋ ئۇرۇنالشررتۇرۇ  ئررۇرۇمچىەە ۋارسررىىى ئىشررلە 

 مەجبررۇر بۇلۇشررقۋ ئەسررىا ئۋلدىرردا بررۋنلىقلىاىقۇر بەرگەن ئۇچررۇن مررۇھەببەت
 ئىشرررىىى خىرررزمەت ۋارسرررىىىڭ چۋقىاتىررر، قىزىىرررى ئرررۋخىاى شرررۇڭۋ. بولررردى

 . سۆزلەشتى
 بولسرۇن  خوشرۋ  سىىى بويسۇندۇردۇڭ  ئۋخىا بىزنى سەن. قىزى -    
 ئررۆمەر. بولرردى بىكررۋر ھەممىسررى ئەجاىمىررز قىلغررۋن دە  بولسررۇن بەخىتلىرر 
 بەرگەن تۋغۋڭغررۋ ئررۆمەر. ئررۇزدى ئۇمرۇدىىى ئررۋخىا ۇئۋكررۋڭم نررۇردۇن   تۋغرۋڭمۇ
 سرررىىىڭ يەنىرررال ئۋلدىررردا قەدىىۋسرررلىق يىللىرررق 15 نەچرررچە ئۋلدىررردا  ۋەدەم

 ۋارىسرىىڭ. قىزى  شۇڭۋ. قۋرىدى  دە  مۇھى  سۆيەۇڭىى سىىىڭ   ئۋرزۇيىڭىى
 توغاىسرررىدا ئىشرررالر قىسرررى  بىرررا برررۇرۇن دىيىشرررتىن مەسىلىسرررىىى خىرررزمەت

 .  ۋيدۇبولم سۆزلىشىۋالمىسۋ 
 كۆرگەنردەك بەختىىرى كەلەۇسرىدىكى سۆزلىاىدىن دادىسىىىڭ دىلىۋز    
 سررۇيۇنۇ  يررۇرەكلىاى سررۆزلىاىدىن مىھاىبررۋنالرچە رايىررش  ئۇنىررڭ. بولرردى
 . كەتتى

 . سىزدە قۇلىقى  دادا  قېىى-   
 ئويلىغۋنرردەك سررەن دىررەەن تۇرمررۇ . قىررزى  دەي ئىررىىقال ئەمىسررە-   
 نۇرغۇن ئۋرقىسىدا خوشۋللىقالرنىڭ قىلغۋن ئۋرزۇ نسە. ئەمەس ئۋددى ئۇنچىۋاش

 بىرلەن قۋرىشى مۇھەببەت ئۋددى مەكتەپتىكى. تەبىئى بۇلۇشى كۇڭۇلسىزلىكلەر
 يىەىتىى ئۇ شۇڭۋ. ئەمەس ئۋقىالنلىق بۋغلىۋېلىشىڭ مۇسۋپەڭىى ھۋيۋت ئۆمۇرلۇك
 سررەن. كېرراەك ئۋلدىاىمۋسررلىقىڭ ئۇچررۇن ئىشررى ترروي چۇشۇنۇشررۇڭ  يەنىررال

 ئىشىى قۋندا  ھەر ئوخشىمۋيدۇ  ئىشقۋ بىا ھېچقۋندا  توي قىزى   نبىلمەيسە
 بۋشرلىغىلى قۋيتىردىن ترۇزەتكىلى    ئۆزگەرتكىلى بولسۋڭ سۋلغۋن قىلى، خۋتۋ

 دە  سررۋپتىمەن مېڭىرر، خۋتررۋ ئررۇنى ئەمەس  ئۇنرردا  نىكررۋھ لررېكىن. بولىرردۇ
 چىقىرر، خىررزمەتكە ۋارس شررۇڭۋ. ئەمەس مررۇمكىن ئەسررال يېىىررۋېلىش كەيررىىەە
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 . ئويالشسۋ  ئىشىڭالرنى توي ئۋندىن كىيىن يىلدىن بىاەر
 پەقەت. ئۋلرردىاىمۋيمەن قىلىشررقۋ ترروي ھەرگىررز مەنمررۇ.  ئەلبەتررتە -    
 ئىشرلىاى كىيىكرى ۋارسرمۇ. رازى كۇتۇشكە بىز بولسۋ مۋقۇللىقىڭالرش سىلەرنىڭ
 قرۇمچۇ بىرز   ئىشرىىڭالر سىلەر. بولمۋيدۇ جۇغلىمىسۋ ئىقتىسۋد تۇش ئۋز ئۇچۇن

 دىلىررۋز -.  قويمررۋيمىز يەردە  ئۇمررۇدىڭالرنى سررىلەرنىڭ بررولىمىز  بەختلىرر 
 دادىسرىىىڭ ترۇرۇ  ئەركىلە  بۋسۋلمۋي ھۋيۋجىىىىى چىقىۋاتقۋن ئىچىدىن-ئىچ

 . سىقتى چىڭ قوللىاىىى
 كررۇزەت  ئوبرردان يىرر  بىررا يەنە ئررۇنى بولسررۇن  ئىسررىڭدە لررېكىن-    

 سررۆزى -گە  تۇرۇشررى -رۇ يررۇ ئۇنىررڭ بىزمررۇ بولغۋنرردىكىن ئۇرۇمچىرردە
 شررۇڭۋ. قررۋلغۇدەكمىز بولررۇ  ئىررەە نەرسررىەە بىررا خېلررى ھەققىرردە خررۋراكتىاى
 قويرۋيلى  قىلىر، ترويىڭىى ئۋنردىن ۋاقتىڭردا ئىشرەنەەن ھەقىقى كەلەۇسىڭەە

 دىدىممۇ؟ توغاا
 چۇقررۇم مەن ئىكەنسررىز ئىشررەنەەن سررىزمۋڭۋ دادا  دىرردىڭىز ترروغاا -    
 مەڭەررررۇ ئۇنىررررڭ لررررېكىن. تىاىشررررىمەن ئۋقالشررررقۋ ئۇمررررۇدىڭىزنى سررررىزنىڭ

 يىەىتىرى يۋخشرى بىرا ئۇنىڭدەك دۇنيۋدا. ئىشىىمەن مەن ئۆزگەرمەيدىغۋنلىقىغۋ
 . دادا بەخى  قىلغۋن ئۋتۋ مۋڭۋ ئۋلال بۇ. تۋپۋلمۋيمەن ھەرگىز مەن

 دادا قررۋرا  جىسررمىغۋ كىتىۋاتقررۋن تىترراە  ھۋيۋجۋنلىىىرر، دىلىۋزنىررڭ    
 بەخىترررتىن   چىاايرررى كرررۇلەەن ىىرررڭقىزى. كۇلۇمسرررىاىدى بىرررلەن مىھررراى

 دە  كرۆر جېىىڭىى كۆر بۋشڭىى. ھە ئۇمۋ  نىمىدىەەن قىيۋپىتى ھۋيۋجۋنالنغۋن
 نىمىشرقۋ كرۆڭلىىى قىزىىىرڭ گرۇزە  پەرىردەك ئرۇ. كرونىالر ئېيتمىغۋنردە بىكۋر

 ...  بولغىيتتى چۇشەنمىەەن بۇرۇناا 
 خىرزمەت ڭۋارسرىىى. ئۆتەيلى گەپكە كىيىىكى ئەمدى... ھە يۋخشى-    
 ئىشرقۋ ئىدارىسرغۋ تەكشرۇرۇ  سرۇپەت شرەھەرلى  قويردۇم  ئۇقۇشۇ  ئىشىىى

 .  بولدى چۇشىدىغۋن
 كەترركەن تررۇرۇ  ئورنىرردىن خوشررۋللىقتىن ھەم ھەياانلىررق -راسررمۋ     
. سەپسۋلدى قۋيتىدىن كۆزلىاىەە دادىسىىىڭ ئىشەنمىەەندەك قۇشقلىاىغۋ دىلىۋز

 مىىىرڭ چۇشرەنەىىىڭىزگە  مىىى. تتىڭىزقىلىۋە خو  بەك مىىى. دادا راسمۋ -
 دىلىۋزنىرڭ -.رەخرمەت كرۆ  چەككىىىڭىرزگە جۋپۋ   ئويلىغىىىڭىزغۋ بەختىمىى

 ئررۆزىىى ئررۇ. سررىاغىدى مەڭررزىەە يېاىرر، يررۇرەكلىاىىى يۋشررلىاى ھۋيۋجررۋنلىق
 قويرۇ  بېشىىى تىزىغۋ دادىسىىىڭ نىمىشقىدۇر قىلى،  ئۋجىزلىق تۇتۇتىۋېلىشقۋ
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 . تۋشلىدى  يىغال ئۆكسۇ - ئۆكسۇ 
. دەمسرەن ئىرزەي يەنە يۇرۇكرۇمىى. بولردى قىرزى   يىغلىمرۋ بولدى-    
 چىاايىڭىررى مسرركىن كررۆزلىاىڭىى  يۋشررلىق سررىىىڭ ئىككىىچررى ئەمرردى مىىىررڭ
 نرۋزىامۇ -.بەرسرۇن بەختىڭىرى. قىرزى  بەرسۇن بەختىڭىى خۇدا. يو  كۆرگۇم
 بىلەن يۋغلىقى قو  يۇزلىاىىى نەمدەلەەن قۋرا  يىغىسىغۋ ھۋيۋجۋنلىق قىزىىىڭ
 . سۇرتتى ئۋستۋ

 
 مەسرررئۇلىيىتىىى  ئررۆز ئۋلدىررردا مررۇھەببەت. كەلررردى غۋلىرر، دىلىررۋز    
 ۋارسرقۋ قېتىر،  سرىيۋھقۋ قرۋرا يۋشرلىاىىى ھۋيۋجۋنلىق ئۇ. ئۋقلىدى ۋىجدانىىى
 تۋقەتسرىزلى  شرۇنچىلى    ھۋيۋجرۋن شرۇنچىلى  ئرۇ. يۋزدى خېتى خوشۋللىق
 بەخىرر  كىتىشررىىى  ئۇنتررۇ  ۇلسررىزلىكلەرنىكۇڭ قىسررى  بىررا. يررۋزدى ئىچىرردە
 ئەمەسررلىكىىى ھېچىەرسررە زەربىىىررڭ ئۇنچىلىرر  ئۋلدىرردا مررۇھەببەت   ئۋلدىرردا

 شرررۇندا  ئىرررزدە  بەختىىرررى قىرررز ئۋنىسرررىىىڭ-ئۋترررۋ. يرررۋزدى ئەسررركەرتى،
 پەخىالىىىرر،  ئىكەنلىكىرردىن مىھاىبررۋنالر ئەسررلىدىىال ئۇشرنىررڭ قىلغررۋنلىقىىى 

 نۇپررررۇس بولغررررۋنلىقىىى  ھە  لىسررررىىىڭمەسى خىررررزمەت ئۇنىررررڭ. يررررۋزدى
 كىلىشررىى ئېلىرر، ئررۋرخىپلىاىىى ئۇقررۇ  بررۋرلىق بىجىاىرر،  رەسررىمىيەتلىاىىى

   ئېلىشرىى رازىلىق چۇقۇم ئۋنىسىدىن-ئۋتۋ جۋپۋكە . يۋزدى  قىلى، تەۋسىيە
 بەخىتلىر  ئەڭ كىيىكرى. يۋزدى قىلى، ئۇمۇت  قويمۋسلىقىى ھىجااندا ئۇشرنى

   ھەسرراەتلىاىىىڭ سررۆيەۇ ئررۋزاپلىق ىىدىغۋنلىقىىى بۋشررلى ئەمرردى كۇنلەرنىررڭ
 تررۇرۇ  تىترراە  ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن ئۇنتۇلىرردىغۋنلىقىىى ئەمرردى دەرتلىاىىىررڭ

 كرۆز ترۆت كىلىشرىىى ۋارسرىىىڭ ئرۇ. ئىردى خوشرۋ  قەدەر شۇ دىلىۋز...يۋزدى
. ئىزدەنردى ئويالنردى  توغاىسىدا ئىشلىاى خىزمەت ئۆزىىىڭ   كۇتكە  بىلەن
 ئەڭ ئۇرۇمچىرردىكى نررۋزىا. تىاىشررتى ئۇچررۇن تېررپىش خىررزمەت مۇۋاپىررق ئەڭ

 جۋپۋسىغۋ دادىسىىىڭ ئۇ. ئۇقۇشتى خىزمەت ئۇنىڭغۋ مەكتەپتىن ئوتۇرا نوقتىلىق
 ... ھۋيۋجۋنالندى ئېيتى، قىلىدىغۋنلىقىىى ئۋزلىق ئېيتسۋ رەخمەت قۋنچىلى 
 كرۇنلەردە كۇتىۋاتقرۋن چىقىشىى خىزمەتكە   بۋشالشىى ئۇقۇ  دىلىۋز    
. قۋلردى ئۇچاىتىر، ئىالنىى قىلىدىغۋن قۇبۇ  دىكتور ئىستۋنسىسىغۋ تىلىۋىزىيە

 ھەقىرررقەتەن چىاايىىىرررڭ قۋبىلىيىتىىىرررڭ  تىررر  كەسرررپىىىڭ  ئۆزىىىرررڭ ئرررۇ
. تۋپتى مۇۋاپىق بېقىشىى سىىۋ  بىاى، ئىمتۋھۋن ئىشەنەەچكە چۇشۇدىغۋنلىقىغۋ

 ئررۋلى قۋلرردۇرۇ   ئۋرقىرردا قىزنررى ئررۋرتۇ  دىررن155.  قۋتىۋشررتى ئىمتۋھۋنغررۋ ئررۇ
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 گرۇزە  قىلردۇرۇ   جرۋرى تېخىمرۇ ئۋشھىدىلىكىىى رىيۋسەتچىلى  مەكتەپتىكى
 بۇلرۇ  بىاىىچرى بىرلەن ئىىكۋسرى سرەزگۇر قۋبلىيىتى  تى  شتۋپىتى  ھۆسىى 
 كىرريىن  مەسلىھەتلەشرركەندىن بىررلەن ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ئررۇ. قۋلرردى  تۋللىىىرر،
 تەلىرۋى رەھبەرلىاىىىرڭ ۋنىسىئىست تىلىۋىزىيە. تۋللىدى خىزمىتىىى دىكتورلۇ 

 ئروباازى گرۇزە  ئۋلدىردا ئىكراان ئىچىردە ۋاقىر  بۋرمىغرۋن ھەپتىەە 1 بويىچە
 . بۋشلىدى بولۇشقۋ پەيدا بىلەن
 

 كرۋدىا ئىدارىسرىىىڭ تەكشرۇرۇ  سرۇپەت خېتىىرى  دىلىۋزنىڭ ۋارس    
 .ھۋيۋجۋنالندى قۋتتىق  كىيىن ئۋلغۋندىن تۋپشۇرۇ  ئۇقتۇرۇشىىى قىلىش قۇبۇ 
 ۋارس يررۇزلەنەەن رىئۋللىققررۋ سررەھاادىكى ئررۇزگەن  ئۇمررۇدىىى ئىشررتىن ھەمررمە
 ئويلىرردى  تۇققررۋنلىاىىى-ئررۇرۇ  ئويلىرردى  ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ. ئويالنرردى كررۆ 

 ئرۋخىاى. ئويلىردى بەختىىرى كەلەۇسرى ئويلىردى  ئۆزىىى ئويلىدى  دىلىۋزنى
 اقىھررۋزى دىرردى  تررۇرۇ  تۇكررۇ  يررۋ  كەچىمىشررىى ئۆزىىىررڭ ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ

 تىۋىشررىىى ئۋرزۇسررى يۇرەك ئۆزىىىررڭ   رىئررۋللىقىى ئۆزگىاىشررىى  تۇيۇقسررىز
 نۇرغررۇن كىرريىن ئىشررىدا ترروي بررۇ ئوغلىىىررڭ ئۋنررۋ-ئۋتررۋ جۋپررۋكە . دىرردى

   تۇرسرىمۇ بىلىر، يۇلۇقىردىغۋنلىقىىى مەسرىلىلەرگە چىەىش   ئۇڭۇشسىزلىققۋ
 ھۋيۋجرۋن يرۇرەكلىاى ئرۋمەتتىن كەلرەەن ئوغلىغرۋ. بولدى خوشۋ  يەنىال لېكىن
 نۋزىانىرڭ بىا ئۋرقىلىق بىلىمى تىاىشچۋنلىقى  ئۆز ئوغلىىىڭ. تىتاىدى ئىچىدە
 قۋرارغرۋ بىرا ئۋخىاى ئۇشر. پەخىالەندى تەسىالەندۇرگىىىدىن نۋزىانى قىزىىى 
 ئۇنىڭغرۋ تۇتقرۇزۇ   ۋارسرقۋ تۇگۇنچىىى ئۋزغىىۋ يىققۋن ئىچمەي-يىمەي كىلى،

 بۋيۋشرۋت گرۇزە   ئېڭىردىكى ئرۇنى   تىلە  ئۇڭۇشلۇ  بەخى   سۋشمەتلى  
 .  قويدى ئۇزۇتۇ   شەھەرگە

 
 مەزگىرر  بىررا تولغررۋن  تۋسررۋددىپىلىقالرغۋ مۇشررۇندا  مۋنررۋ تەقرردىا    
 ترۇپتىن پەرقرى نرۋمااتلىق-برۋي. ترۋپتى ۋىسرۋلىىى مەشرۇقالر-ئۋشىق ئۋياىلغۋن
 بررۇ ئىاىشررى، يررۋردىمىەە قوللىشررى  ئۋدەمىىررڭ ئررۋقكۇڭۇ  نررۋزىادەك. تۇگىرردى

 شۇنچىلى  ۋارس ئۇتىۋاتقۋن بىلەن دىلكىشى ئۆزىىىڭ شەھەردە گۇزە  ات ئۋۋ
 تىاىشرى، بىرلەن ئىشرقى پۇترۇن   نىيىترى پۇترۇن خىزمەتىرى. بولردى خوشۋ 

 دىلىررۋزنى كۆرسررەتكەن تىاىشررچۋنلىقالرنى زور ئۇچررۇن بەختررى ئررۆز. ئىشررلىدى
 كىدۇنيرۋدى ئرۆزىىى. سرۆيدى بىرلەن ۋۇجۇدى پۇتۇن ئۇنى. ئەزىزلىدى تېخىمۇ
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 تەكلىر، تۋمۋققرۋ پرۋت-پۋت. قۋرىدى دە  ئۋدەم تەلەيلى   ئەڭ بەخىتى  ئەڭ
 يىەىر  يۋخشرى ھەقىقرى ۋارسرىىىڭ   خۋنىممۇ پەرىدە ۋە نۋزىا تۇرغۋن قىلى،

 بولغررۋن بىررلەن ئۇنىررڭ. يەتتررى قىلىرر، ھىررس ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئىكەنلىكىىررى
. قۋلدى ۇ كۆر يۋخشى ئوغلىدەك ئۆز ۋارىسىى   چوڭقۇرششقۋنسىاى مۇنۋسىۋەت

 بىلردى  قەدىالەشرىى تېخىمۇ ئۆزىىى داۋامىدا سەپەر ئۇڭۇشلۇ  خى  بۇ ۋارس
 بىرلەن قرۋبىلىيىتى ئۋشھىردە تىلىردىكى ئىىەىلىرز سرۋلدى  ئىشرقۋ قۋبىلىيىتىىى

  ئۆترۇ  دەرس ھەم  قىلىر، خىرزمەت ھەم ئرۇ. ئرۋچتى كرۇرۇس سرىات ئىشتىن
 خۋنىمىىرڭ ۋە نرۋزىا ئرۇ. تۇتۇنردى توپالشرقۋ ئىقتىسرۋد ئۇچۇن تەييۋرلىقى توي

 تررۇۋەن ئررۆزىىى ئۆزلۇشررۇ   ئۇشرغررۋ بۋرغۋنسررىاى ئۋسررتىدا مۇئۋمىلىسررى ئىللىررق
 بەزىردە   بىرلەن دىلىرۋز بەزىردە كرۇنلىاىىى ئېلىش دەم. بولدى كۆرمەيدىغۋن

 . يۋشىدى بىلەن مەنىسى ئۆز تۇرمۇشىىڭ ئۆتكۇزۇ  بىلەن مۇرادى  دوستى
 
 
 
 

 قررۋنۇن. چىقتررى دوختۇرخۋنىرردىن كىرريىن قىيىىلىشررىتىن ئررۋزاپلىق ئەكرراەم
 ئۇنىرڭ   كىيىن ئىەەللىەەندىن ئەھۋا  تەكشۇرۇ  تەپسىلى ئۇنى دوختۇرلىاى

&lt; ئررۋ&gt;ئۇنىررڭ   تۇتررۇ  نەزەردە مررۇھى  قۋلغررۋنلىقىىى بولررۇ  خۇمررۋر قررۋ 
; gt&ئرورنى تۋشالتقۇزۇ  چىكىملىكىى زەھەرلى ;lt& ۋاقتىىى كىسى  كىيىىكى

 جىىررۋيەت ئەكرراەم. ئورۇنالشررتۇردى ئۆتكۇزۇشرركە ىرردەئىچ تەربىيىلىررىىش دا
 يرۇدۇ  خۋترۋلىقىى بىا يەنە ئورنىغۋ ئۆزگىاىش   ئۆتكۇزۇ  جىىۋيەت ئۇسىتىەە
 لەززىررتىەە شررىاىن نىررڭ; gt&ئررۋ ;lt& يەردە بررۇ ئەمرردى ئررۇ. ئۋلمۋشررتى كررۋمىا

 مىڭىسرى ئۋغاىر،  سرىقىاا  كۆيرۇ   چۋراسرال  بەدىىى پۇتۇن. ئىاىشەلمىدى
 ئرۇ. مۋڭردى ھۋلسرىزلىىى، كرۇنەە- كۇنردىن   چىڭقىلىر، تكۇدەككە ئېتىلى،
 ئۋلقررۋنلىاى جۋنسررىز چىشررلە   ئۇزىۋەتكررۇدەك لەۋلىاىىررى. ئۋزاپالنرردى قررۋتتىق
 ئىەىررز تەلمررۇرۇ   كررۆككە دەرىزىرردىن. ئۋزاپالنرردى ئررۇرۇ  يررۇزلىاىەە بىررلەن
 غرۋتۋم قرۋتتىق. ئۋزاپالنردى تەلمرۇرۇ  ئەركىىلىككە سىاتتىكى تۋمالردىن توسۋ 
 ئۆزىىىررڭ... ئۋزاپالنرردى تررۇرۇ  يىغررال  ئۆكسررۇ -ئۆكسررۇ  ئررۇرۇ   بېشررىىى
 كىلىرر، ھررۋلىتىەە ئېچىىىشررلىق ھررۋزىاقى تۇرمىرردىكى  ھەم كىاىشررىەە تررۇرمىەە
 يرۇرىكى ئوتىردا قىسرۋس نەپاەتلىىى،  قىزدىن بىا بولغۋن سەۋەپچى قېلىشىغۋ



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

120 

 

 ئويالنسرىمۇ داتوغاىسرى ئرۆزگەرتىش ئۆزىىى ئۇ...ئۋزاپالندى تۇرۇ  پۇچۇلۇنۇ 
 خۋتررۋلىقىىى ئۇنىڭغررۋ يەنىررال مىررجەز نۋچررۋر   خررۋراكتىا ئۇنىڭرردىكى لررېكىن

 تەربىيەسرى پىسرخى  سرۋقچىالرنىڭ تەرىزدە خى  شۇ ئەكاەم. تۇنۇتمۋيۋاتۋتتى
 چۋقىاىر، تۇيۇقسرىز ئرۇنى سرۋقچى نرۆۋەتچى كرۇنلەردە بىا ئۆتىۋاتقۋن ئۋستىدا
 . قۋلدى

 . ەپتۇك يوقال  بىاسى سىىى.  ئەكاەم-    
 ئرۇ. مۋڭردى قرۋرا  ئورنىغرۋ كۆرۇشۇ  ھەماالىقىدا سۋقچىىىڭ ئەكاەم    

 كىلىشرىىى يروقال   ئۋنىسرىىىڭ-ئۋترۋ بولغرۋن پرۋرە-پرۋرە يۇرىكى دەردىدە بۋش
  ئرۇ كرۇنلەردە شرۇ بۇلىۋاتقرۋن خرۋرا  كرۇنەە كۇندىن ھۋلى.  قىلمۋيتتى ئۇمۇت
 سرورىقىدىن  دوۋزا    ۋنيىىىكلىتىردىغ ئۋزابىىى ئۆزىىىڭ پۇلغۋ  مۇھىمى ئەڭ

 ئرررۇ. ئىررردى مۇھترررۋ  قرررۋ;gt&ئرررۋ ;lt& قۇتقۇزىررردىغۋن قىيىىلىشرررىتىن ئېغىرررا
 برۇ دادىسرىغۋ.  يىلىىغرۋن كىتىشرىى ئەپچىقىر، يەردىرن بۇ ئۆزىىى دادىسىدىن
 ئۆزگىاىردىغۋنلىقى بولىدىغۋنلىقى  ئۋدەم يۋخشى چۇقۇم كەتسە چىقى، يەردىىال

 خىرر  بررۇ يەنە  ئۇسررتىەە جىىررۋيەت ىامررۇد.  بەرگەن قەسررەم ۋەدە توغاىسررىدا
 پەرزەنر  يەنىرال   نەپاەتلەنسرىمۇ ئوغلىدىن قىلىۋالغۋن ھەماا ئۆزىەە زەھەرنى

 يرو  ئرۇنى.  قىلغرۋن ھىسداشلىق ئۇنىڭغۋ    توككەن يۋ  ئۋلدىدا مۇھەببىتى
 جەمىررريەتكە لرررېكىن    بولسرررىمۇ ئويلىغرررۋن كىتىشرررىىمۇ ئەپچىقىررر، مېڭىررر،

 زەھەرلە  بۋشررقىالرنىمۇ كىتىشررىتىن  پېتىرر، تقۋققررۋپۋ يەنە كىرريىن چىققۋنرردىن
 قرۋنۇن مۇشرۇ دە . قرۋنۇن ھۋمرۋن دىرەەن قرۋنۇن».  ئەنسرىاىەەن قويۇشتىن
.  قۋرىغرۋن دە «  ئۆزگەرتەلەيردۇ ئرۋدەملەرنى سرۋلغۋن مېڭىر، يولىغۋ جىىۋيەت

 يىلىىغررۋن توغاىسررىدا بىرراىش ئەكىلىرر،; gt&ئررۋ ;lt&يۇشررۇرۇن بەزىرردە دادا
 لرېكىن   بولسرىمۇ سرىقىلغۋن بىرلەن ئەلەم يۇرىكى تۇرقىدىن زەئى، ئوغلىىىڭ
 مەدىىىيەتلىرر   بىلىملىرر   بولغررۋن  بررۋ  مەكررتەپكە ئررۋلى چرروڭ شررۇنچە

 بۇنىڭغررۋ   مررۇدىا قىلغررۋن نىشررۋن تەربىيەلەشررىى ئۇقۇغررۇچىالرنى ئىقتىسررۋدلىق
 تەلىر  يەنە دادام» مېڭىر،  ئويلىغرۋ  شرۇشرنى ئەكاەم... قۇشۇلمىغۋن قەتئى
 قرۇرۇ  ھەممىسرى   گە  كەلرەەن تىاىشرقىلى ئۆزگەرتىشركە مىىى ەىلى سۆزلى
 . ئويلىدى دىەەنلەرنى«   ئىشالر

 كىچىككىرىە قولىردىكى  ئۋلدىردا ئەكراەم كەلرەەن ئورنىغرۋ كۇرۇشۇ     
     قۋلغرۋن تىكىلىر، نوقتىغرۋ بىرا بىرلەن كرۆزلىاى ھۋرغىن  كۆتىاى، يۆگەكىى
   ئورىۋالغرۋن چىرڭ پىشۋنىسرىىى  بىرلەن  قيۋغلى قۋرا   يۆگۇنۇ  چۋپۋنغۋ قېلىن
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 ئرۋدەمىى كەلرەەن ئىرزدە  ئرۆزىىى  ئىاەنسرىزش كۇرۇ   ئۋيۋلىى  نۋتۇنۇ  بىا
 . چىقتى قۋرا  يىاىەە ھەممە ئۆيىىڭ بولغۋندەك ئىزدىمەكچى

 . ئەكاەم-   
 ئۋلدىرردىكى  ئەكرراەم كەترركەن چۇچررۇ  ئررۋۋازدىن تۇنررۇ  شررۇنچىلى    
 يۇقرۋتتى  رىتىمىىرى يرۇرەك. قۋلردى قرۋرا  ئىچىدە ىقھەياانل ئۋيۋلغۋ نۋتۇنۇ 
 ئۋلرردى كررۆز. كەتتررى تىترراە  تەپكەنرردەك ترروك بەدىىررى كۋلۋاششررتى  پررۇتلىاى

 قېتىممرۇ بىراەر ھرۋزىاغىچە ئرۇ. قۋلردى قىر  يۇقۋتقىلى ھۇشىىى قۋراڭغۇلۇشۇ 
 ئۋلدىدا ئۇنىڭ قىز بىا بۋقمىغۋن قىلى، تەسەۋۋۇر كىلىشىىى بۋقمىغۋن  ئويال 
 قىرز بىا بەختىسز يۇتكەن بەختى مۇجۇلغۋن  يۇرىكى سۇنغۋن  دىلى. تتىتۇرا
 كەترركەن ئولتۇرۇشررۇ  بولررۇ  خۇمررۋر قررۋ;gt&ئررۋ ;lt& ئۇنىررڭ ئۋنررۋ بىررا يررۋ 

 تىكىلىرر، مىخررتەك بۋسررقىىىچە چىررڭ بۋغاىغررۋ برروۋاقىى قولىرردىكى كررۆزلىاىەە
 ...تۇراتتى
 
 لىررراىنىاۋى. بولررردى چۋققۋنررردەك چۋقمرررۋ  ئۋلدىررردا كرررۆز ئەكاەمىىرررڭ  

 ھرۋزىاش تەن زەئىپلەشركەن دەسرتىدىن; gt&خۇمرۋرى ئۋ ;lt&. قۋشيمىقۋنالشتى
 تۇنررۇ  چىررااي  تۇنررۇ  ئررۋۋاز  تۇنررۇ . قىالتتررى چۇشررىدىغۋندەك يېقىلىرر،
 تىكىلىشرركە كررۆزگە جررۇ  بىررا قۋلغررۋن قۋدىلىرر، ئررۆزىەە ئەكرراەم...كررۆزلەر

 شررقىلى،ئى مۇھەببەتمررۇ نەپاەتمررۇ  كررۆزلەردىن ئررۇ.  بىاەلمىرردى بەرداشررلىق
 خرۇددى ئەمردىلىكتە قىرز برۇ. ترۇراتتى تۇكۇلرۇ  نرۇر خىر  بىرا چۇشۇنۇكسىز
 خىاس ئۇنىڭغۋ بولۇ   پەيدا ئۋلدىدا كۆز ئەكاەمىىڭ چۇشكەندەكال ئۋسمۋندىن
 . كەتتى بىلىىى، يولۋاستەكال قىلىۋاتقۋن
 چىقىر، بۇلرۇ  قۋنردا  ئسرىمىىڭ برۇ ئېغىزىدىن ئەكاەم -سەلىمە -    
 . قۋلدى يالبىلمە كەتكىىىىى
 قېىى. ئۋغدۇردى قۋيتىدىن قىزغۋ ئۋلدىدىكى كۆزلىاىىى نۇرسىز ئەكاەم    

 چۋچالر  ئۇزۇن بوستۋندەك ئۇ قېىى كۆزلەر؟ ئوتلۇ  ئۇ قېىى چىااي؟ گۇزە  ئۇ
 سرۆزلىاىەە مۇھەببەتلىر  ترۋتلىق ئەكاەمىىرڭ...قرۋمەت؟  ئەۋرىشرى  مودىلدەك

 ئروباازى قىزنىرڭ گۇزە   بولغۋن ىقئۋش مەجىۇنالرچە ئۇنىڭغۋ   بولغۋن ئەسىا
 بۋغاىغرۋ بروۋاقىى بىرا تەن بىرا ھۋلسرىاىغۋن ئۋلدىردا كرۆز ئەمدىلىكتە...قېىى؟
 يۇرتىغرۋ ئۋلدۇرىۋەتمىەەنمىردى؟ برۋلىىى ئۇ... بولدىغۇ؟ پەيدا بۋسقىىىچە چىڭ

 ئرۋللىبۇرۇن ئېڭىردا ئەكاەمىىرڭ كەتمىەەنمىردى؟ يۇقرۋ  تىىسىزش-ئۇن قۋيتى،
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 ئۇسرررتىەە دەرت. قۋيررردى بېشرررى ئەكاەمىىرررڭ...ەەنمىررردى؟كۇمۇلمى قەبررراىەە
 ...ئۋغاىىدى قۋتتىق دەرتلەردىن كىلىۋاتقۋن
 كرررۆرگەن  يۋخشرررى ئەسرررەبىلەرچە سرررىزنى. سرررەلىمە مەن. تررروغاا-    
 بۋغاىغۋ بۋلىىى قوچىقىدىكى-...سەلىمە بەخىتسىز   تۋشلىۋېتىلەەن ئۋلدانغۋن 

 ئەكرراەم راسررتىىال ئررۇ. ئەگىرردى يررۋ  چۋنۋقلىاىرردىن قىزنىررڭ بۋسررقۋن چىررڭ
 ئۇقررۇ  يۋشررلىقىدىن  گررۇزە  يۇقۋلغررۋن  بەختررى خۋرشنغررۋن  تەرىپىرردىن
 . ئىدى سەلىمە ئۋياىلغۋن خىزمىتىدىن كەلەۇسى ھۋيۋتىدىن 
 ئەمردى ئرۇ. ئوڭشىۋالدى ئۆزىىى دەرھۋلال ئەكاەم-...ئولتۇر   قېىى-    

 ئىرەە ئرۆزى ىكلەرگەسەۋەنل قىلغۋن ئۆزى. قۇتۇشلمۋيتتى قېچى، رىئۋللىقتىن بۇ
 قويرۇ  قرۋرا  ئۋسرتۋ بوۋاققرۋ قۇچىقىردىكى سرەلىمەنىڭ ئۇ. بولمۋيتتى بولمىسۋ
 سۋشمەتكەنسرەن شۇكاى خۇداغۋ.  ئەنسىاەتكەنتىڭ شۇندا  مىىى -  سورىدى

  . 
 ئۋزاپالرنىررڭ دەرتلەرنىررڭ  بۋشررقۋ لررېكىن. ئۆلمررۇدۇم پەقەت ئررۇھ  -    
. بولدى شسسىدە ئىاى، سۆزلىاىدىن ئەكاەمىىڭ سەلىمە -.تۋرتتى  ھەممىسىىى
 پەقەت -. ئىرردى بولغررۋن غۋيىرر، قۋيۋقالرغىرردۇ نەپرراەت كۆزلىاىرردىكى بۋيررۋمقى
 ...ئۇچۇنال بۋشم مۇشۇ

 ...بۋش؟ بۇ-    
 ...بۋلىمىز بىزنىڭ بۋشم  مىىىڭ ھۋيۋتى   مىىىڭ بۇ -    
 ىادەمب سەلىمەگە  بىادەم كۆزلىاىىى ئۋجىز ئىچىدە ھەياانلىق ئەكاەم    
 . تىكتى بوۋاققۋ كەتكەن ئۇيقۇغۋ شىاىن
 دىەەنغۇ؟ ئۋلدۇرىۋەتكەن سەن -   
 دە  شرۇندا  قورقرۇپال سىزدىن پەقەت. ئۋلدۇرىۋەتمىەەن مەن. يۋ -   
 . قويغۋن
 ئۇكۇنەەنردەك كەتكىرىىەە چىقى،  يۇقىاى ئۋۋازىىىڭ ئەكاەم -نىمە؟-   
 . قويدى ۋرا ق  ئۇڭۋيسىزلىىى، سۋقچىغۋ تۇرغۋن  تۇۋىدە ئىشى 
-.ئۇچرۇن ئوغلرۇم ئۇمرۋ  مۇشرۇ. كەلردى  يۋشرۋ  ئۇچرۇنال بۋش مۇشۇ-   
 كرررۆز بېقىررر، بىرررلەن مىھىرررا بىرررا ئۋجۋيىررر، بوۋاققرررۋ قۇچىقىررردىكى سرررەلىمە

 . سۇرتتى ئۋستۋ بىلەن ئۋلقىىى يۋشلىاىىى چۇشكەن ئېقى، جىيەكلىاىدىن
 ىقىىڭخوشررۋلل بەختررى  ئۋئىلىىىررڭ يىلتىررزى  ھۋيۋتلىقىىررڭ ئررۇ بررۋش     
. قىالشيرردۇ ھىررس بۋققۇچىالرغررۋ بۇلررۇ  ئۋنررۋ-ئۋتررۋ پەقەت بررۇنى... مەنبەسررى
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 ئۆزلۇكسرىز ئىىسرۋنىى. ئۇنتۇلدۇرىردۇ ئۋزاپىى-دەرت ھەممە مۇھەببىتى پەرزەن 
 كۇلكىسررى  ئۋنرۋ-ئۋتررۋ كۇلكىسرى پەرزەنرر . ئۇندەيردۇ ئىزدىىىشررقۋ تىاىشىشرقۋ 

 برۋر  مىھراى جەنرىەت ىردەمىھا پەرزەن ... يىغىسى ئۋنۋ-ئۋتۋ يىغىسى پەرزەن 
 . بۋر ھۋرارىتى قۇيۋشىىڭ ئوتلۇ  تەبەسسۇمدا ئۇمۋ  سەبى چىھاىدىكى پەرزەن 
 ئەخرتەم دە  بولسرۇن ئىسرىمدا  سرىزگە ئىسمىىى ئوغلۇمىىڭ مەن-    
 بوپتىمۇ؟...ئەكاەم ئەختەم. قويدۇم

 -.ئۇزاتتى سەلىمەگە قوللىاىىى ئۇرۇ  ئۋجىز  تۇرغۋن تىتاە  ئەكاەم    
 . بەر مۋڭۋ بۋشمىى ى قېى

 سەلىمە ئۋڭلىغۋن سۆزنى دىەەن; gt&بۋشم;lt& ئېغىزىدىن ئەكاەمىىڭ    
 مۇشرۇ دە . ئىردى كرۇتكەن مۇشرۇنى دە  ئرۇ. تىتاىدى پەس بىا ھۋيۋجۋندىن

 بررۋرلىق چەكرركەن بىرراى يىلرردىن 1 تررۋ  شررۇ ئۇنىررڭ. ئىرردى كررۇتكەن كررۇنىى
 پەيرردا تەبەسسررۇم ايىررداچىا سررۇلغۇن. كەتتررى ئۇچررۇ  نەلەرگىرردۇر ئررۋزاپلىاى
 قۋيتىرردىن چىاايىغررۋ ئۇنىررڭ ئۇزاتقررۋ  ئەكرراەمەە ئۋسررتۋ برروۋاقىى ئررۇ. بولرردى

 . سەپسۋلدى
 بەك مەنردىىمۇ سرىز   دىسرەم كەترتىممىكىن تۇگۇشۇ  مەن ئەكاەم -   
 برۇ بۇلۇ  نىمە. بولدى يېاى  بەك كۆڭلۇم قۋرا  سىزگە... كىتىپسىز ئۋجىزش 
 ...قۋلدىڭىز؟ كىاى، ئورنىغۋ تۋشالتقۇزۇ  زەھەر

 سررۇئۋلىىى ئۇنىررڭ قويررۇ   قررۋرا ; gt&ش ;lt& سررەلىمەگە ئەكرراەم     
 قرۋرا  بىلەن مىھىا بىا ئۋجۋيى، ئېلى، قۇچىقىغۋ بوۋاقىى. قۋلدۇردى جۋۋاپسىز
 ھەمررمە ئىشررقىلى،...ئېغىزلىاىغررۋ بۇرنىغررۋ    كررۆزلىاىەە قۋشررلىاىغۋ . كەتتررى
 سررۋقۋ    بولررۇ  بۇزۇلغۋنرردەك لىكررۆڭ نىمىشررقىدۇر. قۋرىرردى تويمررۋي يىرراىەە
 چىررڭ بۋسرتى  بوشرقىىۋ مەڭرزىەە سررۇتتەك يرۇماان بوۋاقىىرڭ يرۇزىىى بۋسرقۋن

 يررۇزىەە بوۋاقىىررڭ يررۋ  تررۋمچە ئىككررى جىيەكلىاىرردىن كۆزلىاىىىررڭ يۇمۇلغررۋن
 تررۆۋبە ئەسرركىلىكلىاىەە   گۇنۋھلىاىغررۋ ئۆتكررۇزگەن تررۋ  شررۇ ئررۇ. سررىاغىدى

 .  كەتتى تەۋرىىى، يىىىڭ تۇرۇ -تۇرۇ  ىبەدىى ئۋجىز. قىالتتى قىلىۋاتقۋندەك
 پەرزەنرتىەە كەتكەن ئۇيقۇغۋ شىاىن قۇچىقىدا ئۋتىسىىىڭ ئۆز  سەلىمە    
 تۇرغررۋن چىقىرر، مىھاىبررۋنلىق ئەكاەمىىررڭ. كەلرردى لەرزىررەە يررۇرەكلىاى قررۋرا 

 نەپراەتلەنەەن شرۇنچە ئۇنىڭردىن. ئىزىلردى يرۇرىكى قرۋرا  چىاايىغۋ سۇلغۇن
   كررۆرۇ  يۋخشررى ئىىررتىلىش  ئەسررەبىلەرچە ولغررۋنب ئۇنىڭغررۋ   بولسررىمۇ
 ئررۇ دەقىقىررلەردە مۇشررۇ بولغررۋن جەم بررۋش-ئۋتررۋ بۇلۇپمررۇ   ئۋلدىرردا مررۇھەببەت
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 . تىاىشىۋاتۋتتى كىتىشكە ئۇنتۇ  ھەممىىى
 جۋپررۋ قۋنچىلىرر  جەريۋنىرردا تۇغررۇ  كۆتىاىرر،  قورسررۋ  بۋلىغررۋ بررۇ -   

 ھە؟ تۋرتقۋنسەن
 ئرۆزەمىى يەنىرال مەن لرېكىن. بىلىرمەن ئرۆزەم بىا   خۇدا بىا ئۇنى -   

 . ھىسۋپاليمەن بەخىتلى 
 بۇلرۇ  سەرسرۋن نەلەردە ترۇققىچە برۋلىىى بۇ قۋيتمۋپسەن  ئۆيۇڭەە -   
 يۇردۇڭ؟
 ئرۋدەملەر ۋاپۋسرىز.  ئەكاەم  كەڭاىكەن يەنىال ئىتىكى دۇنيۋنىڭ بۇ -   

. قىلردى ۋسرۋنئ ئىشرلىاىمىى خۇدا. بۋركەن ئۋدەملەرمۇ مىھاىبۋن دۇنيۋدا بۇ بۋر
 كىلىۋاتۋمدۇ؟ ئۋڭلىغۇڭىز كەچمىشلىاىمىى

 تۇشرۇ  ۋاقتىىىرڭ كۆرۇشرۇ  ئەكاەم -...تۇر توختۋ . ئەلبەتتە-      
 ئۋلدىغۋ سۋقچىىىڭ تۇرغۋن سۋقال  تۇۋىدە ئىشى  ئەنسىاىەەندەك  قېلىشىدىن

 . كەلدى
 ئۇنىرڭ. كەپرتىكەن يروقال  مىىرى ئېلىر، بۋشمىى ئۋيۋلى . سوجۋڭ -     

 ئۇزارتىرر، سررۋئەت 1 شررۇڭۋ. كۆرۇشررۇم قېررتى  تررۇنجى تۇغۇلررۇ  بررۋشم تىەەئۇسرر
 . بولسىڭىز بەرگەن
    &lt;  بۋشم ئۋيۋلى&gt; ...نىمىدىەەن. سۆز مۇھەببەتلى  نىمىدىەەن 
. كۇتمىەەنمىردى كرۇنلەرنى مۇشۇ دە  كىچىلە -كىچە ئۇ. مىىۇتالر بەخىتلى 

 شررۋتلىققۋ ئۋجۋيىرر، سررەلىمە...بولمىغۋنمىرردى ئىىتىررزار سررۆزلەرگە مۇشررۇ دە 
 خوشلۇشۇ  بىلەن سۋقچى. قىلدى ھىس بەخىتلى  شۇنچىلى  ئۆزىىى. تولدى
 كەتكەن سۇقۇ  دۇپۇلدە  ئىچىدە  سۇيۇنۇ  قۋرا  ئەكاەمەە كىاگەن يېىى،

 بولغرۋن تۇرمۇشرقۋ ئۇمرۇت  بولغرۋن ھۋيۋتقرۋ ئۇنىڭردا. قويردى تۇتۇ  يۇرىكىىى
 مۇھەببەتىىرڭ ترۇنجى ئرۆزىەە. ىدىبۋشرل سۇرۇشركە بىر  قۋيتىردىن مۇھەببەت
 قۋتقررۋن خوشررۋللىق ھۋيۋتىغررۋ بىررلەن مررۇھەببەت تررۇنجى چۋچقررۋن  ئررۇرۇغىىى
 يۇشرررۇرۇن ئىچىررردىكى نەپررراەت ئىىرررتىلىش  سرررېغىىىش  بولغرررۋن ئەكررراەمەە

 ھۋيۋجۋنغررررۋ تەسۋىالىەۇسررررىز قۋيتىرررردىن جىسررررمىىى پۇتررررۇن مررررۇھەببەت
 ئررۋلەمچە ئوغلىغررۋ تلىقتررۋ ئۇخالۋاتقررۋن پۇشررۇلدا  قۇچىقىرردا دادا...تولرردۇردى

 ... تىلىدى بەخى 
 سرىىى. ئۋلدىردى  سرىىى. قىلردى  ۋاپۋسرىزلىق سرۋڭۋ مەن سەلىمە -     
 قۋنچىلىر  مەنردىن...تۋشرلىۋەتتى  يەنە سرىىى قويرۇ  دە  ئۋلىمەن ئەماىمەە
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 ھە؟ نەپاەتلىىىدىغۋنسەن
 سرۋددا نەپراەتلەنەەن  سرىزدىن مەن راس  . دىمەڭ ئۇندا  يۋ  -    
 ھەمررمە. ئررۇزگەن ئۇمۇدۇمىىمررۇ يۋشررۋ  ھۋيررۋتتىن بررۇ ئېچىىغررۋن  مەەسررۆيەۇ

 لررېكىن. يىرراگەنەەن سررىزدىن ئۇچررۇن قىلغررۋنلىقىڭىز مەھرراۇم نەرسررەمدىن
 مۇھەببىتى  بولغۋن سىزگە يەنىال ئىچىدە ئۆچمەنلى  نەپاەت  شۇ... بىلەمسىز

 نىكرۇنلەر گرۇزە  تۇرۇ  قۋرغۋ  سېغىىۋتتى   تۇرۇ  تىلال  سىزنى. ئىدى بۋر
 سرىزنىڭ ئرۆزەمىى ترۇرۇ  سەسركىىى، سرۋراڭلىقىمدىن ئۆزەمىىرڭ ئەسلەيتتى  
 چىقىۋاتقرۋن بۇغۇلرۇ - بۇغۇلرۇ  ئرۋۋازى-...قىالترتى  تەسرەۋۋۇر قۇچىقىڭىزدا

 گىاىمسرىز   تۋتۋرغرۋن يۋشرلىاى. كەتتى يىغال  ئۆكسۇ  ھۋيۋجۋندىن سەلىمە 
 ...دىتۋمچىلى كويىىكىەە كەتكەن ئۇچۇ  رەڭەى بويال  چىاايىىى
. قىلمرۋ زىدە يەنە يۇرۇكۇمىى كەتكەن بولۇ  زىدە يىغلىمۋ . بولدى-    

 بەكمررۇ. سررەلىمە ئۇكررۇنىمەن نۋدانلىقىمرردىن. قىلرردى  خۋتررۋ ھەقىررقەتەن مەن
 . ئۇكۇنىمەن
 بۇلرررۇ  قرررورچىقىڭىز سرررىزنىڭ   بىلررردى  ئۋلررردانغۋنلىقىمىى مەن-    

 سرىز -.تىكترى ئەكاەمەە ىكۆزلىاىى قىزارغۋن سەلىمە - ..بىلدى  قۋلغىىىمىىمۇ
 بەك مەن كىرريىن  قىلغۋنرردىن مۇئررۋمىلە ئررۋدەملەردەك نررۋتۇنۇ  مۋڭررۋ كىرريىن

 سررررۋددىلىقىدىن ئۆزەمىىررررڭ. قىلرررردى  ھىررررس خورلررررۇ  بەك. ئۋزاپالنرررردى 
 سرورا  رۇخسرەت كۇنلرۇك 15 برويىچە مەسرلىھەتى دىلىۋزنىرڭ...نەپاەتلەندى 

 ئرۆيەە لرېكىن. پىالنلىردى  كىلىشرىى يۇغۇشرتۇرۇ  قورسۇقۇمىى قۋيتى  ئۆيۇمەە
 برۋرىمەن؟ دە  نىرمە زادى ئۋلردىغۋ ئۋنرۋم-ئۋتۋ ئويالندى   كۆ  يولىدا قۋيتىش

 يرۋ  ...كېاەكمرۇ؟ بېاىشرى  كۆترۇرۇ  قورسۇقۇمىى ئەجاىەە سىڭدۇرگەن مۋڭۋ
 كىتىشىى قۇتۇلۇ  بىااقال دەرتتىن ھەممە ئويلۇدۇم  ئۇلۇۋېلىشىىمۇ مەن...يۋ 
 قەدەر شرۇ يەنىرال ھۋيرۋت لرېكىن. ئويلرۇدۇم ىشرىىمۇكىت ئۋلەمەە ئۇ جىمجى   

 كرررۇنەە-كۇنررردىن قورسرررۇقۇمدىكى بۇلۇپمرررۇ. سرررۇيۇملۇككەن   قىممەتلىررر 
 ئرۋجىزلىق تەسۋىالەشركە ئرۆزەم. قىاللمىردى  ئۇندا  قۋرا  بۋلىغۋ چوڭىيىۋاتقۋن
   دەرتلىاىمىى بۋرلىق. بۋشلىدى بولۇشقۋ پەيدا مۇھەببەت خى  بىا قىلىدىغۋن
 بىرلەن ئۇنىرڭ قۋلردى   بولرۇ  پىچىاشيدىغۋن بۋلىغۋ قورسۇقۇمدىكى ئۋزابىمىى
 ئۇمررۇت  مۋڭررۋ شررۇش پەقەت. قۋلرردى  بولررۇ  سىادىشررىدىغۋن ئررۇزۇن-ئررۇزۇن
 قۋيتمۋسرلىق  يۇرتقرۋ ئۋخىاى مەن شۇڭۋ... تۇراتتى بىاى، مۇھەببەت ئىشەنچ 
 بىلىر، ىئۋياىلىدىغۋنلىقىمى نەرسەمدىن ھەممە. كەلدى  قۋرارىغۋ تۇغۇ  بۋلىىى
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 مەجبۇرشيرردىغۋن قىلىشررقۋ شررۇندا  مىىررى كررۇ  خىرر  بىررا قۋنررداقتۇر تۇرسررۋممۇ
 بىررا نررۋتۇنۇ  ئررۆزەمەە چۇشررۇ  مۋشررىىىدىن ئۋرىلىقتررۋ مەن. قۋلرردى بولررۇ 

 ئىرش ئىشرلىدى   ئۋشرخۋنىدا بىرا ئۋمۋلسرىز يرۇرۇ  ئۇقۇشۇ . قۋلدى  شەھەردە
 ئۋشرخۋنىدىكى ۋنرداجەري شۇ. ئىشلىدى  سۇپىتىدە قىز چىققۋن يۇرتتىن ئىزدە 

. قۋلردى  بولرۇ  سرىڭىلدەك-ئۋچرۋ قۇپرۇ   يېتى، بىاگە بىلەن قىز قۋنچە بىا
 ئىشررلىدى   بىررلەن كۇچررۇم پۇتررۇن يەنىررال تۋرتسررۋممۇ جۋپررۋ قۋنچىلىرر  مەيلررى

   تېپىشرى  پرۇ  چۇقۇم ئۇچۇن  ئۇزەم ئۇچۇن بۋشم يۋتتى   كە  سەھەرقۇپۇ 
 ھەقرقە كرۆ  قىلىر، ئىرش كرۆ  بىلەەچكە ئىكەنلىكىىى زۇرۇر جۇغلۇشۇم پۇ 

  ئررۋزاپلىاىمىى   جۋپررۋلىاىمىى تۋرتقررۋن ۋاقىررتالردا شررۇ. ئويلررۇدۇم ئىاىشىشررىى
 چىرڭ قورسرۇقۇمىى...ئېيترۋي؟ كىمرەە ئەكراەم؟ ئېيترۋي كىمەە خورلۇقلۇرۇمىى

 يۋشررلىاىمىى كررۆز يۇشررۇردۇم  ھۋمىلرردارلىقىىى ئۆزەمىىررڭ يررۇردۇم  تېڭىرر،
 كرۆزۇم بىرا لرېكىن نەپاەتلەنردى   دەكئۆلەرۇ سرىزدىن ئىچىمردە... يۇشۇردۇم
 ھۋيۋتىمغررۋ...ئىرركەن قۋلغررۋن ئۇرۇمچىرردە يۇرۇگررۇم ئىرركەن  قۋلغررۋن ئۇرۇمچىرردە

 ترۇنجى كرۇيلىاىىى مۇھەببەتلىر  قەلبىمەە نۋزۇك   كۆرسەتكەن تەسىا تۇنجى
 سرررۆزلىاىىى  ترررۋتلىق ئۇنىررڭ ئۇنتۇيۋلمىررردى   ئەبلەخىررى بىرررا سررىڭدۇرگەن

 مىھاىلىرر  تۇرىرردىغۋن يېىىرر، ئرروت ئۇنىررڭ.  ئۇنتۇيۋلمىرردى كۇيۇنۇشررلىاىىى
 پۇترۇنلەي قەسرىاىمىى قەلىر، مىىىرڭ ئەسرلىدە ئرۇ. ئۇنتۇيۋلمىردى  كۆزلىاىىى
 ئەبلەخىىررڭ شررۇ   خىيررۋلالرنى كۋلالمرردىكى...ئەمەسررمۇ؟ برروپتىكەن ئىەەلررلە 
 ئىشرقىال كرۋلالمىى پۇترۇن تىاىشسۋممۇ  شۇنچە ئۇچۇن يۇقىتىۋېتىش سىمۋسىىى

 يۇرۇكرۇمىى مىىىرڭ. بەرمىردى ئرۋراملىق مۋڭرۋ يەنىال ئۇ كىنلې قىلسۋممۇ  بەن 
 يۋخشى ئەسەبىلەرچە ئۇنى مەن بىلسەم كىيىن. كەلدى كۆيدۇرۇ  تىىسىز-ئۇن

 ئۇنىررڭ ئۋلدىرردا ئىىتىلىشررى  ئرروتتەك بولغررۋن ئۇنىڭغررۋ...قررۋپتىكەنمەن كررۆرۇ 
 ئەمەسررركەن ھېچىەرسرررە كرررۇلپەتلىاى  ئرررۋزاپلىاى     ئەسررركىلىكلىاى برررۋرلىق

 نىمىەە مەن يىاى قىزىق... سىز. ئىدىڭىز سىز ئەبلە  ئۇ. ئەكاەم لەمسىزبى...
 سىزگە مەن ھەياان  قەدەر شۇ ئۆزەممۇ... نىمىەە؟...بىلەمسىز بولدۇم سىزى 

 مىىىرررڭ. قرررۋپتىمەن برررو  سرررىزى  بېقىشرررىڭىزغۋ مۇھەببەتلىررر  سرررىزنىڭ  
 مەن. ەتتىقىلىرۋ پرۋرە-پرۋرە يۇرۇكرۇمىى  قۇشرۇلۇ  ئۋزابى سىزى  ئۋزاپلىاىمغۋ
 ئۆتكرۇزدۇم  يىغال  كۇنلەرنى ئەسلە  سىمۋيىڭىزنى كەتكەن ئورنۋ  قەلبىمەە
 ۋاپۋسرىزلىقىڭىزغۋ سىزنىڭ يىغلىدى   قۋرا  قورسۇقۇمغۋ يۇغۇنىۋاتقۋن كۇنسىاى

 ... يىغىلىدى  تۇرۇ  سۇيۇنۇ  ھەم نەپاەتلىىى، ھەم
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 را قرررۋ يۋشرررلىاىغۋ تۇكۇلىۋاتقرررۋن يرررۋمغۇردەك سرررەلىمەنىڭ ئەكررراەم     
 شرۇ ئرۇ. لىغىاشيتتى يۋ  لىققىدە  كۆزلىاىدىمۇ ئۇنىڭ. بىاەلمىدى بەرداشلىق

 ئۆتكرررۇزگەن سرررۇيۇنۇ  پىداكۋرلىقىىررردىن ئۋلىجۋنرررۋپلىقى  سرررەلىمەنىڭ ترررۋ 
 ترررۋتلىق قۇچىقىررردا ئرررۇ. قىالتترررى ئۇكۇنىۋاتقۋنررردەك قرررۋتتىق خۋتۋلىقلىاىررردىن

 سرەلىمەنىڭ يەنە اھۋلرد تىىسرىز-ئۇن بېسى، چىڭ بۋغاىغۋ بۋلىىى ئۇخالۋاتقۋن
 .بۋشلىدى سېلىشقۋ قۇش  ئۋۋازىغۋ تىتاەڭەۇ

 
 يىغىردىن ئىچىردە سېغىىىش. بۋرمىدى ئۇزاققۋ كۇنلىاىممۇ ئۋشخۋنىدىكى-

 ئرۋخىاى قورسۇقۇم يۇغۇنىۋاتقۋن   چىاايى  چۇشكەن دا  كۆزلىاى   ئىششىغۋن
 تلى ھۋقۋرە ئىزىدىغۋن يۇرەكىى خوجۋيىىىىڭ ئۋيۋ . تۋشلىدى ئېچى، ھەممىىى
. بولردۇم مەجبرۇر ئولتۇرۇشقۋ سېلى، تۇۋەن بېشىمىى گۇنۋھكۋرشردەك تىللىاىغۋ
 ئۇنىڭغررۋ    كىتىپررتىكەنمەن ئىچەكىشررى، شررۇندا  بىررلەن قىررز بىررا يۋتۋقرردا 

 يەنىرال مىىىڭ ئۇ بەردى   تۇكۇ  ھەساەتلىاىمىى بەردى   تۇكۇ  دەرتلىاىمىى
 مىىرى بەلكىر . قۋلردى ەسھ ھەياانرۇ ئرۋڭال  كۆرىدىغۋنلىقىمىى يۋخشى سىزنى
 ئۋپىسرى چروڭ بىرا يۋلغۇز قىزنىڭ ئۇ...چىقىاەتكەندۇ؟ قۋتۋرىغۋ سۋراڭ ئەسەبى

 ئۋپىسرىىىڭ چروڭ شرۇ يېزىردىكى مىىرى  قىلى، ھىسداشلىق ئۇمۋڭۋ. بۋركەنتۇ 
 سرۋرىخۋن. ئىكەن كۆ  يۋخشىالر يەنە جۋھۋندا   توۋا. قويدى ئۋپىاى، قېشىغۋ
 ئرۇ. قۋلردى  ترۇرۇ  بولرۇ  قىزى تۇققىىىڭ كىنۋھىيىدى يىاا   ئۋنۋمىىڭ چوڭ

 دە  بوشررىىىۋاشي ھۋۋاسررىدا سررەھاانىڭ;lt&. دىرردى شررۇندا  ئررۋدەمەە ھەمررمە
 تىر  ئۋلدىردا ئە  مىىرى يۇشرۇردى  قىسرمەتلىاىمىى مىىىڭ دە ; gt& كەلدى

 مۋڭررۋ. قۋلرردى  يۋشررۋ  يېزىرردا شررۇ ئەنە مەن. دىرردى  شررۇندا  دە  يۋشىسررۇن
 رەخرمەت مەرتىرۋە مىرڭ ئۋلالغرۋ ئۇچۇن ئۋيۋ  نۋماات شۇئۋ قىلغۋن ئۋتىدارچىلىق

 ئرۆز مىىرى.  ھە كەڭ نىمىردىەەن كوكسرى-كرۆڭلى بولسرىمۇ نۋماات. ئېيتىمەن
 تۇرۇشرررىى يررروقال  دوسرررتۇممۇ ئۋشرررخۋنىدىكى. كرررۆردى يۋخشرررى قىزىررردەكال
 ترۇرۇ  تۇققۋنلىاى -ئۇرۇ  تۇرۇ   ئۋنۋم-ئۋتۋ مۇشۇندا  مۋنۋ مەن. ئۇنۇتمىدى

 ئولتۇرسرۋم بىكۋرغرۋ مەنمرۇ. قۋلردى  يۋشۋ  بۋلىدەكال يىتى  ەللىدەمەھ يۋت ئۋشۇ
 ئرۋلى بىرا ئىشرلىدى   تىىسىز-ئۇن ئۇچۇن مىھاى ئۇشرنىڭ شۇڭۋ دە  بولمۋيدۇ
. قۋلردى  ئۋيلىىىر، قىزغرۋ دىھقرۋن سرەھاادىكى بىرااقال ئۇقۇغۇچىسدىن مەكتە 
 بۇغرداي    كۆترۇرۇ برۋشمىى قورسۇقۇمدىكى  ئوخشۋشال بىلەن  ئۋنۋم سۋرىخۋن
.  بررۋقتى  كررۋش-قرروي. چررۋپتى  كەتررمەن يررۇدۇدۇم  تۋغررۋرشرنى ئېغىررا ئررورۇدۇم 
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. كەترتى  سرىڭىپال تۇرمۇشىغۋ يېزا شۇ ئىشقىلى،...ئەتتى  تۋمۋ  كىلى، ئىشتىن
 چۋرچرۋ  ھېاىر،. ئىشلىدى  قۋلغۋندەكال ئۇنتۇ  بۋرلىقىىى قورسىقىدا ئۆزەمىىڭ
 قىاىردا ئېتىرز دەمرلەردە ئۋققرۋن دا چىپىلر تەر ئۋچچىق پىشۋنەمدىن كەتكەن 
. يىغلىرردى  قررۋرا  تەقرردىاىمەە چېپىررۋېتىلەەن مۋيسررىدەكال يررۇماان ئولتررۇرۇ 
. يىغلىررردى  نەپاەتلىىىررر، سرررىزدىن قىلغرررۋن مەھكرررۇم كرررۇنلەرگە مۇشرررۇندا 
 قىلىشررقۋ ئەمررەەك قۇششمىغۋنسررىاى  ھەرىكىررتى  چۇڭۋيغۋنسررىاى  قورسررۇقۇم
 مىررردىالىۋاتقۋن قورسرررۇقۇمدا. زاپالنررردى ئۋ تېخىمرررۇ قۋلمىغۋنسرررىاى قرررۇربىتى 
 برۇ پەرزەنتىىرڭ بىرتەلەي بىرا نىكۋھسرىز. ئۋزاپالنردى  قرۋرا  بۋشمغرۋ بەخىتىسز
 ئۋزاپلىاى  شۇ لېكىن. ئۋزاپالندى  بۇلۇدىغۋنلىقىدىن ئۋپىاىدە ئۋرىدا پۋت دۇنيۋغۋ
 ئىسسررىق مىھرراى بېقىشررلىاىڭىز  تررۋتلىق. ئىرردىڭىز بررۋر سررىز يەنىررال ئىچىرردە
. ئىردى ھەماا ئۋزاپلىاىمغۋ قۋمىتىڭىز كىلىشكەن يەلكەنلىاىڭىز  كەڭ ىز بۋغاىڭ

 سررېغىىىدىغۋنلىقىمغۋ سررىزنى يەنىررال تررۇرۇ  كررۇلپەتلەردە مۇشررۇندا  ئۇزەمىىررڭ
 يىاگەنمەيسرەن؟ نىمىشرقۋ ئەبلەختىن نۋمەرت ئۋشۇندا . ئىدى  ھەياان ئۆزەممۇ
 لررېكىن. ويررۋتتى ق سررۇئۋ  ئررۆزەمەە_ ئررۆز دە  ؟...غەزەپلەنمەيسررەن نىمىشررقۋ

 سررىڭى، ئىچىررەە لەززەت بىررا شررىاىن قىلىۋالغررۋن قۋمررۋ  ئېڭىمىررى سررۇئۋللىاى 
 مەڭەرۇ دەملىاىمىرى تۋرتقرۋن ئرۋزابىىى تۇغرۇت...بىلەمسرىز ئەكراەم ...كىتەتتى

 بىلەمسررىز؟ سرېغىىغىىىمىى قۋنچىلىر  سرىزنى ۋاقىرتالردا شرۇ...ئۇنتۇيۋلمرۋيمەن
 ئۇمررۇت تۇلىمررۇ دە  بەرسرىكەن رمررۋدا كررۇ  مۋڭرۋ بولسررىكەن  يېىىمرردا سرىزنى
 چىقىدىغۋنرردەك دۇنيررۋ قۋپقررۋراڭغۇ بىررا ئەمەس  بررۋش بىررا ئىچىمرردىن. قىلرردى 
 سررىاغىغىىىىىمۇ قۋنالرنىررڭ قىزىرر - قىرر، لەۋلىاىمرردىن. قىيىۋلرردى  قررۋتتىق

. قۋپتىمەن قى  ئۆزىۋەتكىلى چىشلە  ئۆزەم بىلىكىىى ئۆزەمىىڭ سەزمەپتىمەن 
 ئۋشررۇندا  ئرۋنىالرمۇ بۋشرقۋ ؟ بۇشمدىغۋنردۇ ىنقىري ئۋشرۇندا  دىەەنمرۇ تۇغرۇت
 مەنرردەك خررۇدا بەلكىرر . كەتررتى  ئررويال  دە  يەڭەىمدىغۋنرردۇ؟ ئىچىرردە ئررۋزا 

 قىريىن مۇشرۇندا  ئۇچرۇن بۋلىسرى نىكۋھىسرىز ئۋنىالرنىرڭ بەخىتىسز بىتەلەي 
 ... ئوخشۋيدۇ بىاىدىغۋن تۇغۇتىى

 نوقتىغررۋ بىررا ىكررۆزلىاىى كۆتررۇرۇ   ئۋسررتۋ جىسررمىىى ئېغىررا سررەلىمە     
 ئرۇ. كەلردى ئۋلدىغۋ ئەكاەمىىڭ ئۋڭالۋاتقۋن بىاىلى، قىسمىتىىى ئۆز تىككىىىچە
 بەخىتسرىزلىكىدىن بۋلىسىىىڭ ئېلى، ئۋۋايال  بوۋاقىى قوچىقىدىكى ئەكاەمىىڭ

 بۋغاىغررۋ ئررۇنى قويررۇ   چۋيقررۋ  ئۋسررتۋ بېشررىىى ئېچىىغۋنرردەك   قۋيغۇرغۋنردەك
 . بۋستى
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 بىرا ئۇچرۇن ئۋنۋ-ئۋتۋ كىلىشى دۇنيۋغۋ ەنتىىڭپەرز بىا قۋندا  ھەر-     
 ئۋنۋمردىن سرۋرىخۋن ئۋچقۋندا كۆز دۇنيۋغۋ بۋشم بىچۋرە بۇ لېكىن. ئىدى بەخى 
 ئرۋدەممۇ ئەتااپىمىرزدا بولغرۇدەك خوشرۋ  ھەم. بولمىدى خوشۋ  ھېچكى  بۋشقۋ
 جۋمرۋئەت خەلقرى بىرلەن پرۋكلىغى  قەدرىر   ئىرززىتى   ئۆز بەلكى . ئىدى يو 

 بولسرۋم بولغۋن پەرزەنتلى  نىكۋھالنغۋن  ئۋستىدا رازىلىقى ئۋنۋم-ئۋتۋ ا ئۋلدىد
 مىىررى. ئىرردى كىررتەر بۇلررۇ  پەرۋانە ئەتااپىمرردا كررۇنلەردە مۇشررۇندا  ئررۇشر  

. ئىردى كرۇتەر يۋخشرى ئەزىزلە  مىىى. ئىدى كىتەر تىلە  بەخى  قۇتلۇقال  
 بىرا. بۇشلمىردى  نۋئى  مىھاىبۋنلىقالرغۋ ئۇندا    كۇنلەرگە ئۇندا  مەن لېكىن

 ۋاقىتترۋ شرۇ مەن ؟ بىلەمسرىز. بولدۇم نىسى، كۇتۇنىشىەىال ئۋنۋمىىڭ سۋرىخۋن
 بىررررلەن مررررۇھەببەت مۋڭررررۋ بېسىشررررىڭىزنى  بۋغاىڭىزغررررۋ مىىررررى سررررىزنىڭ

 ئۇغررۇ  بىررا پۋقالنرردەك مۋڭررۋ مەھبررۇبەم  چەكتىررڭ جۋپررۋ;lt& تىكىلىشررىڭىزنى 
 قىلردى  ئرۋرزۇ نەقەدەر نىدىيىشرىڭىز; gt&...رەخرمەت سرۋڭۋ بەردىڭ  تۇغۇ 

 بۋغاىمغررۋ بررۋشمىى تۇغۇلغررۋن يېڭررى ئەمەس  بۇلررۇ  خوشررۋ  مەن لرېكىن...ھە
 يۇيرررۇ  يېشرررى  پەقەت ئرررۋزاپلىاىمىى پۇترررۇن. يىغلىررردى  قرررۋنغۇچە بېسرررى،

 ئوغلۇمىىرڭ ئوخشۋيدىغۋن قۇيغۋندەك قۇشۇ  سىزگە. يىغلىدى  كىتىدىغۋندەكال
 جىمرى. يىغلىردى  ئۇكۇنۇ  ىلىقىدىنپىشۋن تەتۇر ئۆزەمىىڭ بەخىتسىزلىكىدىن 

 ئىچى، ئۇمۋ    يە  زاغاا مەن كۇتۇنسە غىزالىىى،  يۋخشى ۋاقتىدا تۇغۇت ئۋنۋ
 شرۇكاى مىرڭ ئۋلالغرۋ ئىاىشركىىىمەىمۇ كرۇنلەرگە شرۇندا  لېكىن. ئۋلدى  كۇن

 سررەرگەردان نەلەردە بولسررۋ بولمىغررۋن ئۋنررۋم سررۋرىخۋن ئۋشررۇ ئەگەر. ئېيررتىمەن
 ئۇچاا  بۇلۇشىغۋ بۇزەك كىملەرنىڭ تەلمۇرۇ   ئىشكىىەە كىملەرنىڭ   بۇلۇ 
 يۋمرۋن مىىى. ئۇچااتتى ئۋنىىى مىھاىبۋن شۇ يەنىال مۋڭۋ خۇدا. بولغۇيتتى  يۇرەر

 ... قويمىدى كۇنلەرگە
 بىرا ئرۇ. ئىردى شيىرق گۇنۋھقرۋ كەچۇرگۇسىز ئۋلدىدا سەلىمە ئەكاەم     

 كرررررۇلپەتلەرنى بۇنچىرررررۋاش  ئېزىشرررررىىڭ ئۋلدىررررردا ھىسررررريۋت قېتىملىرررررق
  برۇ ئۆزىىىڭمرۇ بىراگە بىرلەن قىلىش بەربۋت قىزنى بىا    كەلتۇرىدىغۋنلىقىىى

 ئەمرردى سررەلىمە مۋنررۋ. ئىرردى ئويلىمىغررۋن ئەسررال  قۋلىرردىغۋنلىقىىى كررۇنلەرگە
 ئرررۆزىىى سرررەلىمە قۋرىغۋنررردا. كەلررردى ئىرررزدە  ئرررۆزىىى كۆتىاىررر، بۋلىسرررىىى

 يۋخشرى   ئۆزگىاىشرىىى نىڭئۇ. سېغىىىدۇ ئۇنى. كۆرىدۇ يۋخشى مەجىۇنالرچە
 بىررلەن  ئۇنىررڭ. قىلىرردۇ ئۇمررۇت بولۇشررىىى ئۋتررۋ مىھاىبررۋن بولۇشررىىى  ئررۋدەم

 لررېكىن. قىلىرردۇ ئررۋرزۇ يۋشۋشررىى بەخىتلىرر  قررۇرۇ  ئررۋئىلە بىررا كەلەۇسررىدە
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 ئۇنىڭ مۇھىممۇ؟ بۇ ئۇچۇن ئەكاەم يۇقۋتقۋن ئىشەنچىسىىى نىسپەتەن تۇرمۇشقۋ
 ئۋلالغررۋ ئەكرراەم...قىالشمرردۇ؟ قۇبررۇ  ىىرىئررۋللىق رەھىمسررىز بررۇ ئۋنىسررى-ئۋتررۋ

   قرررررۋرا  سرررررەلىمە ئولتۇرغرررررۋن قىيرررررۋپەتتە ئۇقۇۋاتقۋنررررردەك ھەمدۇسرررررۋنۋ
 . سورىدى جىددىلەشكەندەك

 بىلردىڭ؟ قۋنردا  ئىكەنلىكىمىرى يەردە برۇ مىىىرڭ. ئېيتقىىرۋ قېىى -    
 ...ئوخشىمۋمسەن؟ كۇرۇشكەن بىلەن دىلىۋز دوستۇڭ
 قۋنرررداقمۇ بىرررلەن ئۇنىرررڭ. شرررمىدى كۆرۇ بىرررلەن ئۇنىرررڭ. يرررۋ  -    

. بررۋرىمەن قۋنرردا  ئۋلرردىغۋ ئۇنىررڭ كۆتررۇرۇ  بررۋش قۇچىقىمرردا. كۇرۇشررەلەيمەن
 ئەمرردى مەن. بەردىرر  تېپىرر، كىلىشمەسررلىكلەرنى نۇرغررۇن ئۇنىڭغررۋ ھېلىمررۇ
 جەم بىرلەن ئۋتىسرى بۋشمىىرڭ   ئىاىشرەلىەەندە تۇرمۇشرقۋ بەخىتلىر  ھەقىقى
 ئەگەر. كۆرىشرىمەن بىلەن ئۇنىڭ ئۋندىن   داقۇرالىغۋن ئۋئىلە بەختلى  بولۇ 

 بەك ئۋنررۋمىىمۇ-ئۋتررۋ كىرريىن تۇغررۇتتىن مەن. كۆرۇشررمەيمەن مەڭەررۇ بولمىسررۋ
 يۇقرۋ  نىشۋنسرىز-نرۋم   دە  مىىرى  ئۋنرۋم-ئۋترۋ قۋلغرۋن يۋشىىى،. سېغىىدى 
 قەلربى . ئۋزاپالندى  قۋتتىق دە  ؟ كەتكەندۇ بۇلۇ  نىمە دە  قىزىىى كەتكەن
 ئروت كرۆزۇمەە تۇققرۋنلىاى  ئۋنرۋم-ئۋترۋ ئرۋئىلەمىى  تەلپۇنسرىمۇ  قرۋرا  يۇرتقۋ

 بېاىشىى ئۋلدىغۋ ئۇشرنىڭ بىلەن ھۋلى  بۇ لېكىن   بولسىمۇ كەتكەن كۇرۇنۇ 
 تەقردىاى  ئوخشرۋيدۇ؟ مۇشرۇ كۇنرۇم كۇرۇدىغۋن مىىىڭ. تۋپمىدى  شيىق قەتئى

 بررۇ ىىررڭئۆزەم يەنىررال لررېكىن. ئويلررۇدۇم دە ... ئوخشررۋيدۇ؟ كررۋ  مۇشررۇندا 
 بۇلرۇ  سۋراڭ دەردىدە بۋش ئۇشرنىڭ  بىلدۇرۇ   ئىكەنلىكىىى تىاى  دۇنيۋدا

 بىررلەن ئۋكررۋم قىلىرر، تېلىفررۇن ھۇكررۇمەتكە يېزىلىررق ئۇچررۇن كەتمەسررلىكى
 ئۋكۋمىىرررڭ  ئرررۋۋاز  تۇنرررۇ  كىيىكرررى يىلررردىن  بىرررا   ئرررۋھ...كۆرۇشرررتۇم
 ىررراب بۋشرررقۋ دۇنيۋنىرررڭ ئرررۇشرنى كرررۇنلەردە ئرررۋزاپلىق شرررۇ مەن...ئرررۋۋازى

 بىررا ۋاقىتتررۋ شررۇ  ئەكرراەم  بىلەمسررىز. ئىرردى  قىلغررۋن ھىررس بۇرجىكىرردىكەكال
 ۋاقىتتىكرى شرۇ ئۇنىرڭ. قىلىرۋەتتى پۋرە-پۋرە قەلبىمىى مىىىڭ مىھىا تۇققۋنلىق

... بولمۋيردۇ قىلغىلرى تەڭ ھېچىەرسرىەە ھۋيرۋجىىىىى ئۆزەمىىڭ خوشۋللىقىىى 
 ئۋكۋمغرۋ سىاشرنى ئۋمۋلسىز دوستۇم دىلىۋز بىچۋرە. ئۋڭلىدى  ھەممىىى ئۇنىڭدىن
 سررىز. سۇقۇشررۇپتۇ بىررلەن سررىز ئۋكررۋم غەزەپلەنررەەن. بوپتررۇ مەجبررۇر دىيىشرركە
 كىاىرر، تۇرمىغرۋ ئررۋقىۋەت مۋنرۋ...زەخمىلەندۇرۇپسررىز قرۋتتىق شررۇندا  ئۋكرۋمىى
 ئۋزاپلىاىمغرۋ. كەتترى بۇلرۇ  سرۇ يۇرۇكرۇم. ئۋڭلىردى  ھەممىىرى مەن...قۋپسىز

 سرىزگە...قويردۇم يۇقۇترۇ  ئرۆزەمىى ردىرنخەۋەرلە شۇم بۇ كەلەەن قۇشۇلۇ 
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 كۆيرردۇرىۋەتكۇدەك چۋنررۋ -چۋنررۋ  سررىزنى. تۋشررتى نەپرراىتى -غەزە  بولغررۋن
 ھۋيۋجرۋن  قۋلغرۋن ھىسرلىاىدە نرۋزۇك كۆڭلۇمىىرڭ سرېغىىىش  لېكىن. بولدۇم

 يەنىررال مەن. بولرردى تەسررلى  ئررۋجىزشرچە نەپرراىتى  ھەمررمە ئۋلدىرردا مررۇھەببەت
 ئۋنۋمىىڭ-ئۋتۋ   تۇرىۋاتقۋنلىقىمىى سۋ  نۋھۋيىتى ىىڭئۆزەم ئۋكۋمغۋ...يېڭىلدى 
 ئۆزەمىىرڭ قۋرىمرۋي يىلىىشىلىاىەە ئۇنىڭ    ئېيتى، ئەنسىاىمەسلىكىىى قەتئى

 ئرۋزا  غېاىپلىرق  ۋاقىتترۋ شۇ...قۇيىۋەتتى  تېلىفۇنىى تۇتۇپال سىا نەدىلىكىىى
 يۋشرلىاى  كرۆز ھېلىمۇ...بىلمەيسىز ئەسال سىز يىغلىغىىىمىى قۋنچىلى  ئىچىدە
 ...ھەياانمەن قۋلمىغىىىغۋ بۇلۇ  كور كۆزۇم قۇرۇ  

 سرۇرتمەيال يېشرىىىمۇ چۇشىۋاتقۋن تۋرامال  سەلىمە  تۇرغۋن ھۋسىاا      
 ئرۇ. قويردى ئۋسرتۋ بېشرىىى مەيدىسرىەە ئەكاەمىىرڭ بىرلەن بۋش  قوچىقىدىكى

 الىر مىھى تۇرقىدا شۇ ئۇ. ئىدى مىسكىن قەدەر شۇ ئۋجىز  قەدەر شۇ قۋرىمۋققۋ
   بېسىشرىغۋ بۋغاىغرۋ قۇچرۋقال  ئەكاەمىىرڭ مرۇھەببەتكە  ئوتلۇ  تەسەللىەە 

 مەن...بىلەمسرىز سرىز   ئەكراەم -. ئىردى تەشرىۋ سۇيىشرىەە قېىىر،- قېىى،
 شررۇنچىلى ...قررۋپتىكەنمەن كررۆرۇ  يۋخشررى ئەسررەبىلەرچە راسررتىىال سررىزنى
 كرۇلپەتلىاى  نتۋرتقرۋ. بولردۇم مەجبۇر پۇكۇشكە تىز يەنە مەن ئۋلدىدا نەپاەت
 سرىزگە مەن...بىلىىىردۇ ئەمەسرتەكال نەرسە ھېچ  ئۋلدىدا سۇيۇشىڭىز سىزنىڭ
 ...مۇھتۋ  سىزگە...مۇھتۋ 

 .قۇچۋقلىدى ئۋستۋ سەلىمەنى بىلمەي بىلى، ئۆزىمۇ ئەكاەم     
 مۇشرۇ مەنمرۇ بىلمەيسرەن  سرەن...قىلمرۋ يېراى  كۆڭلۇڭىى بولدى -    

 مەن. راس. ئويلۇدۇم نەرسىلەرنى چىق بىاى كىاگەندىن ئىچىەە دەرۋازا تۇمۇر
 يۋرىالنرردۇرۇ  ئۋكررۋڭىى تۋشررلىۋەتتى   سررىىى. قىلرردى  خۋتررۋ ئىشررالرنى جىررق

 يررۋلغۇزلۇ  تۇرمىرردىكى. ئەپسۇسررلىىىمەن بەك ئىشررالرغۋ ئررۆتكەن مەن. قويرردۇم
 سرىىى. قۋلدى  قىلى، ھىس كۆرىدىغىىىمىى يۋخشى ھەقىقى سىىى مەن ئىچىدە

 ئۇسررۇ  كررۇلكەڭىى  تررۋتلىق چررۋچلىاىڭىى  تۋندەكبوسرر ئۋشررۇ سررېغىىدى  
 سرۆيەۇ تۋتلىق   ھەرىكەتلىاىڭىى رۇخسۋرىڭىى  گۇزە  ۋاقىتىڭدىكى ئويىىغۋن

 شرررۇندا  ھەممىىرررى... ھرررۋلىتىڭىى رومۋنتىررر  بەرگەن ئۇقرررۇ  شرررېئىالىىى
 مىىرى كىتىپتىكەنسرەن  ئورنۋ  قەلبىمەە مىىىڭ سەنمۇ بىلەمسەن . سېغىىدى 
 بولسرۋم قىلغرۋن ھىس بۇرۇناا  مۇشۇشرنى... ىۋاپتىكەنسەنقىل ئەسىا ئۆزۇڭەە

. برۇشركەن بولمىغرۋن ئەسرال كۇنلەرمرۇ بۇ بولسۋم قىلمىغۋن ۋاپۋسىزلىق سۋڭۋ  
 ئرررۋئىلە بەخىتلىررر    چىقىررر، خىرررزمەتكە   پۇتترررۇرۇ  ئۇقرررۇ  ھرررۋزىاغىچە
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 مىىررى...ئەپسۇسررالندى  بەك سررەلىمە  ئەپسۇسررالندى  بەك...قورىررۋاشركەنمىز
-پۋرە پۋرچسىدەك ئەيىەك يۇرۇكۇم ئۋجىز ئۋڭال  كەچمىشىڭىى سىىىڭ  كەچۇر
 ...كەتتى بولۇ  پۋرە

 ئەكاەمىىرڭ سرەلىمە يۇقۋتقۋن ئۆزىىى ئىچىدە سۇيۇلۇ  ھەم ھۋيۋجۋن    
 خىرر  بىررا ئۋجۋيىرر، كۆكسررىدىن مررۇزدەك ئۇنىررڭ. ھىدلىرردى قېىىرر، تىىىقىىررى
 ... تىتاىدى قىلىۋاتقۋندەك ھىس ھۋرارەتىى
 بىررا بۋشررقىچە ئۆزگۇرۇپسررىز  راسررال سررىز...راسررمۋ ئەكرراەم  سررمۋرا -    
 بولردۇم  كۆرگەنردەك كەلەۇسرۇمىى سىزدىن... ئۋيلىىىپىسىز ئۋدەمەە مىھاىبۋن

 شرررۇنچىلى  يەنىرررال مەن...بولررردۇم كۆرگەنررردەك بەختىىرررى ئوغلۇمىزنىرررڭ
 ... بەخىتىككەنمەن

 تۇترۇ  ىمۇرسرىى سرەلىمەنىڭ بىرلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە  ئەكاەم    
 ئۇنىڭغۋ كۆزلىاىىى سۇرلۇك كەتكەن ئولتۇرۇشۇ  بولۇ  خۇمۋر قۋراتتى  ئۆزىەە
 . تىكتى

 ؟...كۇتەلەمسەن چىققۇچە مەن دەيسەن  قىالي قۋندا  ئەمدى-    
 يەنە ئۇچررۇن سررىز. كررۇتىمەن ئەكرراەم  كررۇتىمەن مەن ئەلبەتررتە -    
 قۇرالىسۋقال  ئۋئىلە  بەخىتلى چىقسىڭىز سىز مەيلى  تۋرتسۋممۇ جۋپۋ قۋنچىلى 
 كىلىر، ئرۇرۇمچىەە مەن بىلەمسرىز... رازى مەن بۋقۋلىسرۋقال بىالىكتە بۋلىمىزنى

 تۇرمررۇ  كەترركەن  ئۇلررۇ  يولدۇشررۇم» . تۇرىررۋاتىمەن ئۆيىرردە ئۋچىىىررڭ بىررا
 ئۇشرنىرڭ   ئېيتى، يۋلغۋن دە «  قۋلدى  كىلى، يەرگە مۇشۇ ئۇچۇن قۋمدا 
 ئۇشرمۇ. بولدۇم ئۇقۇتقۇچىسى ئۋئىلە رزەنتىەەپە ئىككى. قۋلدى  ئىشلە  ئۆيىدە
 ... رازى بەك مەندىن ھۋزىا

 مەنمرۇ. بولىمىز بەخىتلى  چۇقۇم بىز   ئىشەنەىن. قىپسەن يۋخشى-    
 . تىاىشىمەن ئۇچۇن كىتىش چىقى، بۇرۇناا 
 ئۋلرردىڭىزغۋ قىلىرر، تەۋەككررۇ  مەن... رەخررمەت ئەكرراەم  رەخررمەت-    
 قېشرىڭىزغۋ سرىزنىڭ مىىرى قەدەملىراى  قورقسرۋممۇ ىنرىئۋللىقت ئۆزۇم كەلەەن 
 مەن...ئىرركەن بىشررۋرىتى يۋخشررىقىىڭ بررۇ شررۇكاى  خۇداغررۋ. كەلررەەن بۋشررال 
 ... بولۇڭ خۋتىاجەم...كۇتىمەن چۇقۇم سىزنى

 ئېلىرر، ئەكاەمىررى سررۋقچى نررۆۋەتچى   توشررۇ  ۋاقتررى كۆرۇشررۇ      
 بەلكى .  تىكتى مەگەسەلى كۆزلىاىىى سېغىىىشلىق   تەلمۇرۇ  ئەكاەم. مۋڭدى

 ئىىسررۋنغۋ ھەقىقررى ھررۋيۋانىى تەسىالەندۇرسررە  ئررۋدەمىى مررۇھەببەت ئررۋتىلىق



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

133 

 

 برۋلىىى قۇچىقىردىكى سرەلىمەنىڭ ئەكراەم. كېراەك بولسرۋ تۇرتكە ئۆزگەرتىشكە
. پۇرىرردى يېىىشررال  ئررۇنى. سررۆيدى قېىىرر،-قېىىرر، بىررلەن مىھرراى ئېلىرر،

 چۇقرۇم مىىرى  قۋلمرۋ  ۇنتۇ ئ »  تۋپىال  ئۋسااشىى بۋلىىى ئۆزىىى  سەلىمەگە
 شررۇ ئررۇ. تۋپىلىرردى قۋيتررۋ-قۋيتررۋ گەپىررى دىررەەن« ...چۇقررۇم   كە  ئىررزدە 
 ...قىالتتى كۇتىۋاتقۋندەك نەرسىىى مۇھى  شۇنچىلى  سەلىمەدىن تەرىزدە
 
 
 

 ئىشررتىيۋ   نەرسررىەە ھەمررمە. بۋشررالندى كررۇنلىاى ئۋلرردىاا  دىلىۋزنىررڭ
 برۇ. كەتتى سىڭىشىپال خىزمىتىەە  دىكتورلۇ قىز بۇ قۋرايدىغۋن بىلەن ھەۋەس
 ئۇچررۇنال خىررزمەت مۇشررۇ پەقەت ئررۋۋازى يېقىملىررق قررۋمىتى  گررۇزە   قىزنىررڭ

 تىررزدىىال تررۋشنتى ئۇنىررڭ. قوشررتى ھۆسررىن بۋشررقىدىن ئىكاانغررۋ يۋرالغۋنرردەك
. قىلردى قۋيىر  كرۆرۇرمەنلەرنى ئۋلدىردىكى ئىكراان ۋە ئىستۋنسىسى تىلىۋىزىيە
 ئىسىللىكى  شتۋپىتى   سۆزمەنلىكى  قىزنىڭ ۇزە گ بۇ بولغۋن پەيدا يېڭىدىن

 قىسررى  بىررا. قۋلرردى ئۋيلىىىرر، نوقتىغررۋ قىزىررق شررەھەردە پۇتررۇن ئەخالقلىقررى
 ترۋتلىق سىمۋسرى گۇزە  خۋس قىزلىاىغۋ ئۇيغۇر ئۇنىڭ كىچىلىكلىاىدە سەنئەت

.  سررۋشتتى لەرزىررەە يررۇرەكلەرنى نۇرغررۇن بولغۋنرردا پەيرردا ئىچىرردە تەبەسسررۇم
 يرو  ئەركەكلەرنرى   يىەىتلەرنى قۋرايدىغۋن بىلەن ھەۋەس شۇرۇنيۇ ئۇنىڭغۋ
 قىلىرردىغۋن دىقررقەت تېخىمررۇ ئررۆزىەە ئررۇ. ئېيتۋلمررۋيتتى ھررېچكى  دە  ئەمەس
 پۇترۇن بىرا ئەمردى مۋنرۋ   تۇنىسرۋ ئرۋدەمال ئرۋز برۇرۇن ئرۇنى چرۇنكى. بولدى

 يەتكرۇزەتتى  گۇزەللىر  بۋشرقىالرغۋ ئرۋرقىلىق ئىكراان ئرۇ. تۇنۇلدى شەھەرگە
. يەتكررۇزەتتى ئرروباازىىى قىزىىىررڭ ئۇيغررۇر يۋخشررى ئەڭ يەتكررۇزەتتى  ئەخررال 
 تېخىمررۇ قۋراشررلىاىىى ئەخررال    مىزانلىاىىررى تۇرمررۇ  بررۇرۇنقى ئررۇ شررۇڭۋ

 سرۆز-گە  ترۇرۇ  -يۇرۇ  قىلى،  ھىس زۇرۇرلىكىىى چوڭقۇرششتۇرۇشىىڭ
 خوشررۋ  شررۇنچىلى  ئررۇ. بۋشررلىدى قىلىشررقۋ مۇئررۋمىلە ئىررىچىكە تېخىمررۇ لەرگە
 دىلردىن چىرن ئرۆزى شيىقرى  ئەزىرز  ئىاىشرتى  خىرزمەتكە بىا يۋخشى. ئىدى

 ئۋرمرررۋن-ئرررۋرزۇ نىرررمە يەنە ئۇنىڭررردا ئەمررردى. ئىاىشرررتى يىەىرررتىەە سرررۆيەەن
 بىاىلىر، ئۇچرۇنال خىزمەت كۇنلەردە ئۋلدىاا  مۇشۇ دىلىۋز لېكىن...بولسۇن؟
 .قۋلررردى ئۋجاىتۋلمرررۋي ۋاقىررر  تۇرۇشرررقۋ كۇرۇشرررۇ  كرررۆپاەك بىرررلەن  ۋارس

 پەقەت خىزمەتلىرراى ئىالنچىلىررق رىيۋسررەتچىلى   دىكتورلررۇ   ئىستۋنسررىىىڭ
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-ترۇرۇ  ئرۇ.  قىلىشۋتتى تەكلى، دىلىۋزنى ھەممىدە قۋلغۋندەك ئۇچۇنال دىلىۋز
 قىلىر، ھىس ئەمەسلىكىىى ئوخشۋ  بىلەن رىئۋللىق خىيۋلالرنىڭ بەزى تۇرۇ 
 بۋشرقىالرنىڭ اى ئىاىشكەنسرى ئۇرۇنغرۋ يرۇقىاى نەزىاىدە بۋشقىالرنىڭ. قۋلدى

 پەخىالىىىرردىغۋن ئۇزىرردىن بولغۋنسررىاى سررۋزاۋەر مۋختىشررىغۋ   ھۆرمەتلىشررىەە
 لېكىن. قۋشتتى سۇيۇنۇپمۇ ئۋشھىدە گۇزەللىكىدىن ئۆزىىىڭ. قېلىۋاتۋتتى بولۇ 
 يۋشىشررىڭ خىرر  بىررا سررەن». ئۋگۋھالنرردۇراتتى ئررۆزى ئررۆزىىى تررۇرۇ -تررۇرۇ 
 گۇزەللىكىرڭ  سرىىىڭ. شيىرق شرىغۋمۋختى ئۋدەمىىڭ بىاش پەقەت سەن كېاەك 

 دە «..مەنسررۇ  ۋارىسررقۋ پەقەت مەنسررۇ   ئررۋدەمەە بىرراش پەقەت تۋشنتىررڭ
 . ئۋگۋھالندۇراتتى

 دىلىۋز يۋسۋنغۋن قىزىدەك ئۇيغۇر سۋ  كىچىلىكىدە سەنئەت بۇگۇنكى     
 خرۋدىملىاىىى ئىستۋنسۋ كۆرۇرمەنلەرنى    قىلى، نۋمۋيەن تۋشنتىىى ئۆز  يەنىال
 بىرا يەنە سرەنئەتىىڭ تۇرقىردىن ئۇنىرڭ ھەمرمە. قىلدى قۋيى  قېتى  بىا يەنە

 كىيىملىاىىررى تۇگۇتررۇ  خىزمىتىىررى. بولرردى كۆرگەنرردەك تەرىپىىررى گررۇزە 
 ئۋلدىااشلىقى خىزمەت. قۋلدى ئەسلە  ۋارىسىى تۇرۇپال دىلىۋز ئۋلمۋشتۇرىۋاتقۋن

 ۋلرردىاا ئ». سررېغىىدى ۋارسررىىى بولغررۋن ھەپررتە بىرراەر كۆرۇشررمىەىلى بىررلەن
 خىجىرر  قىلغۋنلىقىرردىن رەت كۇرۇشۇشررىى رەت نەچررچە دە  «قۋلرردى  بولررۇ 
 سررۋئىتىەە ئويلىرردىيۇ  مېڭىشررىى كۇرۇشررۇ  بىررلەن ۋارس بۇگررۇنال ئررۇ. بولردى
  ئىچىردە خىيرۋلالر تۋتلىق ئۇ. قىلدى ھىس كەتكەنلىكىى بولۇ  كە  بەك قۋرا 
 ئېلىرر، قولىغررۋ نىىىتىلىفررۇ ئۇمررۋققىىە سررېتىۋالغۋن بىرراگە بىررلەن ۋارس يررېڭىال
 . بۋشلىدى يېزىشقۋ ئۇچۇر

 سررىزنى مەن. سررېغىىدى  سررىزنى چۇشررتۇم  ئىشررتىن ھررۋزىاش مەن»     
 «...سۇيىمەن مەڭەۇ

 سۇس كۆزلىاىدە ھۋيۋلىق قىزاردى  قۋرا  ئۇچۇرىغۋ يېزىۋاتقۋن دىلىۋز     
 ئۇچرۇر بولسرىمۇ كۆرۇشرەلمىەەن بىرلەن ۋارىس گەرچە ئۇ. بولدى پەيدا جىلۋە

 ۋارىسررتىن ئررۆتمەيال ئررۇزا  ئررۇ. چىقۋرمررۋيتتى ئىسررىدىن كۇنمررۇ بىررا ولالشررىىي
 چۇشرىڭىزدە   ئېلىرڭ ئرۋرام ئوبدان سۇيىمەن  مەڭەۇ سىزنى مەنمۇ» كەلەەن
 ھېلىقرى. كەتترى سرۇيۇنۇ  ئېلىر، تۋپشرۇرۇ  ئۇچرۇرنى دىەەن «كۆرۇڭ مىىى

 . يۋقتى چىڭ يۇرىكىەە تېلىفۇنىى   ئەكىتىدىغۋندەك يۇلۇپال بىاسى ئۇچۇرنى
 بىىرۋدىن بىرلەن قەدەملەر تىز-تىز دىلىۋز ئۋلدىاىغۋن قۋيتىشقۋ ئۆيەە     
 پەلتررۇ قررۋرا يۋرشررىملىق. ئىرردى جەزبىرردار شررۇنچىلى  يەنىررال ئررۇ چۇشررتى 
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 لەيلىەىررال ئررۋ  ئېچىلغررۋن قىشررتۋ خررۇددى چىاايررى ئۋپئررۋ  سررۇتتەك ئىچىرردىكى
 دالررردىالنمۋقچى قرررۋرشردىن يېغىۋاتقرررۋن لەپىلررردە  سرررىاتتۋ ئرررۇ. ئوخشرررۋيتتى
 ئۋۋايالپقىىۋ قۋرشرنى ئۋپئۋ  قويۇ   كۆتىاى، يۋقىسىىى پەلتۇسىىىڭ بولغۋندەك
 ئرۆزىەە ئۋلدىردا ئىشرى  تۇيۇقسرىز ئۇ. مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە دەرۋازا دەسسە 

 ھەيراان  كۆرۇ  ئۋكىىى مەردان بۋشلىقى ئسىتۋنسۋ كەلەەن كۇلۇمسىاە   قۋرا 
 قۋپقۋرا بۇرۇتلۇ   قۋرا قۇيۇ  سۋشپەتلى   بۇ ئۋشقۋن شردىن 45 يېشى قۋلدى 

 شررۇنچىلى  دىلىررۋز ئۋدەمرردىن بررۇ يۇرىرردىغۋن تررۋرا  ئۋرقىسررىغۋ چررۋچلىاىىى
 كەتكۇدەك كىاى، يەرگە خىجىللىقتىن كۆرگىىىدە قېتى  ھەر ئۇنى. ئەيمىىەتتى
 بۋشررقۋ ۋە يىغىررن ئۇنىررڭ. قويررۋتتى قىلىرر، سررۋشم ئىەىلىرر، بوشررقىغۋ بولررۇ  

 بولسرۋ خوشرۋ  ترۇرۇ  مۋختىشرىدىن ئۇچۇرۇ  كۆككە ئۆزىىى ىكىپۋئۋلىيەتلەرد
 ئۆزىەە ئۋلدىدا قىلىۋاتقۋندا رىيۋسەتچىلى . كىتەتتى بۇلۇ  بىئۋرام تۇرۇ  يەنە
 بۋشرقۋ كرۆزىىى كرۆرۇ  بۋشرلىقىى ھەيۋەتلىر  بۇ ئولتۇرغۋن كۇلۇمسىاە  قۋرا 
 ئۋكىسرىدەك  دادىسرىدەك ئرۆز ئۇنىڭغرۋ  ئۋدەمىىڭ بۇ بەزىدە. ئەپقۋچۋتتى يۋققۋ

 . قۋشتتى سۇيۇنۇپمۇ قىلىشىدىن مۇئۋمىلە
 بۇلۇ  مۇشۇندا  بەزىدە دىەەن خىزمەت دىلىۋز  ھە قۋلدىڭىز كە -     

 . قويۋي ئۋپىاى، ئۆزۇم سىزنى بۇگۇن. قۋلىدۇ
 بولردى قىلمۋي  ئۋۋارە ئۆزلىاىىى.  ئۋكۋ مەردان رەخمەت رەخمەت -     

 .  كىتەي ئۋپتۇۋۇزىدىال كۇچۋ
 ھرۋۋامۇ. يېغىۋاتىردۇ قرۋر ئۇسرتىەە ئۇنىڭ. كەتتى بۇلۇ  كە  بەك-     

 كۇتمەيال جۋۋابىىى دىلىۋزنىڭ بۋشلىقى ئىستۋنسۋ -.چىقىڭە قېىى.  سۇغۇ  بەك
 . بولۇڭ تىز-ئۋچتى  ئىشىكىى ئۋلدى مۋشىىىىىڭ
 ئرۇ چىقترى  مۋشرىىىغۋ بىرلەن قەدەمرلەر ئېغىرا دىلىۋز قۋلغۋن نۋئىال      

 ئررۆزىىى گەرچە ئررۇ. ئولتررۇردى چۋپلىشررىپال تەرەپرركە ئىشررى  قورۇنغررۋنلىقتىن
 قۋراشرلىاىدىن  كۇلۇمسىاە  ئۋكىىىڭ مەردان   ئورىىىۋاتسىمۇ تۇتۇشقۋ ئەركىن

 ئررۋدەم قۋنرردا  ھەر ئۋلدىرردا رەھرربەر بەلكىرر . سررىقىالتتى يررۇرىكى نىمىشررقىدۇر
 ... كېاەك بولسۋ تۇيغۇدا مۇشۇندا 
 ئىچىرردە چىررااقالر رەڭەررۋرەڭ. كەتتررى مېڭىرر، ئۇچقۋنرردەك مۋشررىىۋ     
 ئىچىردە قرۋر يېغىۋاتقرۋن لەپىلردە  كوچىسرى ئرۇرۇمچى  ئۋلغرۋن تۇس بۋشقىچە

 برۇ ئىچىردە مرۇھىتى خىرزمەت ئۋلردىاا  دىلىۋز كۆرۇنەتتى  گۇزە  شۇنچىلى 
 ئىسردىن تۋمۋكۋ ئۋچچىق ئۇ. قىلدى ھىس قىلمىغۋنلىقىىى دىققەت مەنزىلەرگىمۇ
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 مررۇزدەك قۋرنىررڭ چۇشررۇرىۋەتتى  ئەيىىكىىررى مۋشررىىۋ بولغۋنرردەك قۇتۇلمررۋقچى
 ئۇچۇرتىشرقۋ چۋچلىاىىى سۇمبۇ  دىلىۋزنىڭ كىاى، ئەيىىكىدىن دەرىزە شۋمىلى
 چرۋچالردىن تۇرغرۋن تىەىر، مۇنردا-ئۋنردا يۇزىەە بۋشلىقى ئىستۋنسۋ. بۋشلىدى

 . قۋتتى سۆز ھۇزۇرشنغۋندەك
 ئىپرۋر زدىىمۇچۋچلىاىڭى دىلىۋز  ھە چىاايلىق نىمۋندا  چۋچلىاىڭىز-    

 . كىلىدىكەن ھىدى
 قۋلغرۋن بىلرمەي قىلىشرىىى نىرمە خىجىللىقتىن-...يۋ  يۋ  ...ھە؟-    
 -.يۇگىۋالردى يىغىشرتۇرۇ  تىرزش چۋچلىاىىى چۇۋۇلغۋن شۋمۋلدا سۇغۇ  دىلىۋز
 . ھە بولدى سەت

   يەنە قۋلمىسرۇن ئۇترۇ  سرۇغۇ  جىسمىڭىزغۋ نۋزۇك ئەتىاگۇلدەك -    
 . يۋمۋن كبە سۇغۇقى قۋرنىڭ

 بىرلەن بۋرمرۋقلىاى مۇزلىغرۋن دىلىرۋز-ئىتىۋىتەي  ھۋزىاش مۋنۋ ھە  -    
 .چىقىاىۋالدى تىزش ئەيىىكىىى مۋشىىۋ

 سررىز. ئەتىاگررۇلەە ئررۋ  ئوخشۋيسررىز  ئەتىاگررۇلەىال سررىز راسرر  -    
 جۋنلىىىرر، خىزمەتلىاىمىزمررۇ بىرراى كەلەەنرردىن سررىز چىاايلىررق   ھەقىررقەتەن
 -رازى  بەك كۆڭلرۇم خىزمەتلىاىردىىمۇ ئىستۋنسرۋ دى  قۋلر بۇلرۇ  كەتكەندەك

 سرىزدەك ھرۋزىاغىچە مەن -تىكترى  سرەلىمەە كرۆزلىاىىى ئوتلرۇ  ئۋكۋ مەردان
 . بۋقمىغۋن كۆرۇ  قىزنى چىاايلىق
 . مۋختىۋەتتىڭىز ئۋرتۇقچە. ئۋكۋ مەردان رەخمەت رەخمەت -    
 كىمىررى يمۋختىمررۋ قىزشرنررى چىاايلىررق.  سررىز شيىررق مۋختۋشررقۋ -    
 . مۋختۋيمىز
 دىلىررۋز ئەقىللىررق سررەزگەن كىلىشمەسررلىكىى بىررا قۋنررداقتۇر كررۆڭلى    
 . بورىدى گەپىى دەرھۋ 

 ھە؟ چىاايلىقتۇ چۇقۇم قىزلىاىڭىزمۇ. ئۋكۋ مەردان. رەخمەت-    
; gt&ش ;lt& دىلىۋزغرۋ بۋشلىقى ئىستۋنسۋ قۋلغۋن دۇدۇقال -...ھە؟-    

 ... ھۋلدا ھەر -. شورىدى  كۇچە تۋمۋكىسىىى قويۇ  قۋرا 
 ؟ بۋر قىزىڭىز قۋنچە-    
 ئوغلرررۇم مەكتەپرررتە  ئوترررۇرا قىرررزى  ئوغلرررۇم  بىرررا   قىرررزى  بىرررا-    

 . ئۇقۇيدۇ بۋشالنغۇچتۋ
 بەرسرررۇن بەختىىرررى بۋلىلىاىڭىزنىرررڭ ئۇمرررۋ . بىاىپترررۇ خرررۇدا ھە -    
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 . ئىكەن بەخىتلى  بەك ئۋئىلىڭىز. ئىالھى 
 نررۋرازى گەپلىاىرردىن دىلىۋزنىررڭ بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ -بەخىتلىرر ؟ -    
 قۋرامسىز؟ دە  بەخىتلى  مىىى سىز -.قويدى تۇرۇ  قۋپۋقلىاىىى بولغۋندەك
 ئىككررى تررۋتلىق قۋبىلىيەتلىرر   كىلىشرركەن  بەك سررىز ئەلبەتررتە -    

 ...بۋركەن ئۋيۋلىڭىز بىا يۋخشى بۋركەن  پەرزەنتىڭىز
 ۋز؟دىلى بەخىتمۋ ئۋشۇ نەزىاىڭىزدە سىزنىڭ-    
 ئرۋدەملەر ئىاىشەلمىەەن بەخىتكە شۇنچىلى . بەخى  ئەلبەتتە ھە -    
 . ئۋكۋ مەردان تۇرسۋ نۇرغۇن

 ئىستۋنسۋ قىلىۋاتقۋن خىيۋ  نىمىلەرنىدۇ قۋرا  ئۆزىەە پۋت-پۋت دىلىۋز    
 غەياەتلىرر  سررۆزدە-گە  لررېكىن. بولرردى شررۇركەندەك تىىررى بۋشررلىقىدىن

 . بولدى مەمىۇن بۇلىۋاتقۋنلىقىدىن
 كرۆرگەن يۋخشرى ئرۆزى ئۇچرۇ ؟ بىلەمسرىز نىرمە؟ بەخى  ھەقىقى -     
 .  ئىاىشىش ۋىسۋلىغۋ ئۋدەمىىڭ
 ؟ قىلغۋنمۋ توي كۆرۇشمەي يۋخشى بىلەن ئۋيۋلىڭىز سىز نىمە؟-     
. ئىشالر بۇرۇنقى ئۇ لېكىن. كۆرگەن يۋخشى ئەمەس  ئۇندا    يۋ -     

. قۋلردى  كرۆرۇ  يۋخشرى ردەكسرۋراڭال بىاسرىىى ئۋشرىق  بىاسرىەە ھۋزىا مەن
 ...سۋراڭالردەك   دىلىۋز راس 

 ئىستۋنسررۋ ئررۇ. كەتتررى سررىقىلى، نىمىشررقىدۇر يررۇرىكى دىلىۋزنىررڭ     
 دە  دەيرردۇ بۇنرردا  ئررۇنى. ئىرردى كررۇتمىەەن گەپلەرنررى بررۇ بۋشررلىقىدىن
 ۋاقىررر  ھەر   سرررۋزاۋەر ھرررۆرمەتكە نەزىاىررردە ئۆزىىىرررڭ. ئىررردى ئويلىمىغرررۋن
...  ھە؟ بولغۋنرردۇ نىررمە بۇگررۇن بۋشررلىققۋ بررۇ يۇرىرردىغۋن تررۇرۇ  قۋپررۋقلىاىىى

 مەقسررەتىى نررۋمۇۋاپىق بىرا ئۇلەررۇردى  سرىزى، شررۇملۇقىى بىرا كررۆڭلى ئۇنىرڭ
... تەڭسرىز دىرەەن نىرمە رەزىر   دىرەەن نىرمە دۇنيرۋ برۇ. ئۇلەۇردى سىزى،
 يرۇرىكىىى قۋلغرۋن دە  قرۋشي كەپلىشرى، ئېغىزىغرۋ سرۇقۇ  دۇپۇلردە  دىلىۋز

 ئۋڭالشررررىى ئەسررررال ئررررۆزى ئۋغزىرررردىن بۋشررررلىقىىىڭ تۋنسررررۋئىس. تىڭشررررىدى
 تىىررى ئەنسررىاە  كىتىشررىدىن چىقىرر، گەپىىررڭ بىررا بىررمەنە خۋلىمۋيرردىغۋن 
 پەيرردا تەر تررۋمچە-تررۋمچە بۇرنىرردا چۇشرركەن ئېقىرر، ئىلىپررتەك.  جىغىلدىرردى

 .  بولدى
 كىلىرر، ئررۆيەە. توختۇتررۇڭ مۋشررىىىىى توختۇتررۇڭ  ئۋكررۋ مەردان -    
 . سۋلدى دە  شۇندا  تۇرۇپال دىلىۋز شكەنجىددىلە -قۋلدى  
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 قۋلمىغۋنسىز؟ ئۇنتۇ  ئۆيىىى ئۆزىڭىزنىڭ بۋرغۇ  تېخى-    
 بىررا بۇگررۇن ئۋپررۋمالر-دادام. قۋلمىرردى  ئۇنتررۇ ... يررۋ    ..يررۋ-    

 بېاىشررمىى چۇشررۇ  ئىشررتىن مىىىمررۇ كەترركەن  چۋيغررۋ ئررۆيىەە دوسررتىىىڭ
 گەپلەرنىررڭ بررۇ دىلىررۋز -ئىچىرردە  قررورو مۇشررۇ ئررۆيى ئۇشرنىررڭ تۋپىلىغررۋن 
 ترۋ  شرۇ ئۇنىرڭ. قۋلردى ھەيراان ئۆزىمۇ قۋلغۋنلىقىغۋ كىلى، قۋندا  ئېىغىزىغۋ
 . ئىدى قۇپقۇرۇ  كۋللىسى
 بۋشلىقى ئىستۋنسۋ -ھۋزىا  مۋنۋ مۋقۇ     مۋقۇ ...دەڭ مۇندا  ھە -    
 چۇشۇشركە ئرۇ توخترۋتتى  ئۋسرتۋ بويىغرۋ يرو  مۋشرىىىىى دە -دىردى شۇندا 

 . تۇتىۋالدى شۋپال قولىدىن دىلىۋزنىڭ ئۋچقۋن ىشكىىىئ تەمشىلى،
 سررىزنىڭ قۋلردى   كرۆرۇ  يۋخشرى سرىزنى مەن بىلەمسرىز  دىلىرۋز -    
 ...دىدى  بوشي كۇ  كۇيۇ  ئوتىڭىزدا
 بولرردى  ئۋيالنغۋنرردەك بېشررى دىلىۋزنىررڭ قۋلغررۋن ئىچىرردە ھەياانلىررق    
 ئررۇ. يمىقۋنالشررتىقۋش كىچىرردەكال چىااقلىررق رەڭەررۋرەڭ ئۋلرردى كررۆز ئۇنىررڭ

 شرۇنچىلى  قرولىىى قولىردىن بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ ئىچىدە ھىسيۋت مۇرەككە 
 قرۋتتىق بىرلەن زەربە ئىشكىى دىمەيال خو  ئۇنىڭغۋ دە  ئۋجااتتى بىلەن كۇ 
 . يۋپتى

 ھويلىسرىغۋ قرورو بولغۋن نۋتۇنۇ  ئۆزىەە ئۋدەملەردەك گۋراڭ دىلىۋز     
-ئىچ.  تۋشلىدى ئۆزىىى كىلى، ئۇرۇندۇققۋ غۋنقۋپالن بىلەن قۋر ئۋپئۋ  كىاى،

 نىرمە قسرىمەت  نىمە. ئىدى ئۋمۋلسىز توختۇتۇشقۋ يىغىىى چىقىۋاتقۋن ئىچىدىن
 كى  مەن... ئۋدەملەر رەزى  نىمۋندا  تۇرمۇ   مۇرەككە  نىمۋندا ... دۇنيۋ؟
 ھرۆرمىتىەە ئۋشھىردە بۋشرقىالرنىڭ تۇرۇ   رەھبەر بىا تۋ   شۇ قۋلدى  بۇلۇ 
 برۇ قىلىردۇ؟ پەسكەشرلى  نىمۋنردا  ترۇرۇ  ئۋدەم  يوللۇ  دادا بىا ىشكەنئىا

 قىرزدىن برۇزۇ  بىرا ترۋ  شرۇ...قۋرا؟ نىمۋندا  كۆڭلى ئۋدەملىاىىىڭ زامۋنىىڭ
 پۋيدىالنسرۋ  ئۋشرۇندا  سرۋددىلىقىمدىن گۇزەللىكىمردىن  مىىىڭ. پەرقى  نىمە
 مەن قېىرى سرى؟كەلەۇ ئىىرتىلەەن مەن قېىرى...بۇشمردۇ؟ قىلسرۋ ئەخمە  مىىى
 گررۇزە  قىلغررۋن تەسررەۋۋۇر بىررز قېىررى خىررزمەت؟ كۇڭۇللررۇك قىلغررۋن ئررۋرزۇ

 قىلىر، ئىشرىى گۇنرۋھ بىا. كەتتى ئۋزاپلىىى، ئويلىغۋنسىاى دىلىۋز...تۇرمۇ ؟
 گرۇزە  ئۆزىىىرڭ. بۇقۇلدايتتى تۇتۇ  چىڭ يۇزلىاىىى قىزدەك نۋتىۋان سۋلغۋن

 بۋقمىغرۋن ئرويال  يەنە چىردەئى مۇسۋپىسرى تۇرمرۇ  بەختىيۋرلىق   ئۋرمۋنلىاى
 ئۇنچىرۋاش ئويلىغىىىردەك ئرۆزى تۇرمۇشرىىڭ بىاىۋاتقۋنلىقىدىن  يۇز ئىشالرنىڭ
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 قررۋتتىق ئۆتكررۇدەك جۋنرردىن ئررۇ. ئۇكۇنرردى قررۋتتىق ئەمەسررلىكىدىن ئررۋددى
 ئەگىررر  ئوقيرررۋدەك.  قېلىۋاترررۋتتى ئىچىررردە دۇۋىسرررى قرررۋر ئۋپئرررۋ  سرررۇغۇقتۋ 

 دىررا-دىررا سررۇغۇقتىن لەۋلىرراى ىرردى ئ بۋغلىغررۋن قىرراو ئۋپئررۋ  كىاپىكلىاىرردە
 تېلىفۇنىىى سومكىسىدىن بىلەن قوللىاى نۋزۇك تۇرغۋن تىتاە  ئۇ.  تىتاەيتتى
 يررۇرىكى. چىقتررى ئۇقررۇ  قۋيتىرردىن ئۇچررۇرشنى قۋلرردۇرغۋن ۋارس   ئېلىرر،

 ئەتااپقرۋ تۇرغۋنردەك كۇرۇ  ۋارس ئىشالرنى ھەممە. كەتتى ئېچىشى، ئەلەمدىن
 ئېغىررا ئۋلدىرردا مررۇھەببىتى سررۋ  ئۇنىررڭ لدىرردا ئۋ ۋارس. قۋرىرردى ئەنرردىكى،

 ھۋيۋتىردىكى سرۇيىدەك كۆ  تىپتىىىچ. ئۋزاپالندى  قويغۋندەك ئۆتكۇزۇ  گۇنۋھ
 ....بولدى لەختە-لەختە يۇرىكى داۋالغۇشتىن تۇيۇقسىز

 
 
 
 

 ئىشررقۋ دىلىۋزنىررڭ چىققررۋن كررۆرۇ  چۇشررلەرنى قورقۇنۇچلررۇ  كىررچە بىررا
 چرۇ  بىرا ھەممىسرىىى ئىشالرنىڭ ۋخشۋمقىئ ئۇ. بۋرمىدى رايى پەقەت بېاىشقۋ
 شرۇ يەنە ئرۇ. ئىردى رىئرۋللىق ئرۇ لېكىن. قىلدى ئۇمۇت دە  قۋلسىكەن بۇلۇ 

 ئۋشھىرردە قەلبىرردە بىرراى ۋاقىتررتىن نەچررچە قورقررۋتتى  كۆرۇشررتىن چىاايىررى
 بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ بولغرۋن ۋەيراان ئىززىترى كۇنردىال بىا ئىاىشى،  ھۆرمەتكە
 يە دىسرە قۋلدىمىكىن بۇلۇ  مەس. قورقۋتتى قېلىشتىن ئۇچاىشى، يەنە بىلەن
 بىائوبردان  كىچىلىكىدە سەنئەت دىسە قۋلدىمىكىن ئېلىش،. ئىچمىەەن ھۋرا 
 بىراەر؟ يرۇز ئىشرالر نىرمە يەنە بۋرسرۋ ئىردارىغۋ ئەمدى...ئولتۇرغۋن قىلى، سۆز

 بۇلرۇ  مۇئۋمىلىردە قۋندا  ئۇنىڭغۋ كېاەك؟ قۋرا  قۋندا   يۇزىەە رەھبەرنىڭ
 بىاسررى بويىىرردىن ئۋمۋلسررىز يەنە دىلىررۋز كەترركەن قېتىرر، بېشررى...كېرراەك؟

 خرۇددى بىىۋسرىغۋ ئىشرخۋنۋ ئرۇ. مۋڭردى ئىشقۋ قىلمۋي گىاىممۇ  سۆرىەەندەكال
 بۇگرۇن ئرۇ. چىقترى ئىچىردە قورقرۇنچ توشقۋندەكال تۇرغۋن ئۇركۇ  يولۋاستىن

 بىلىرر، رنىئىشررال ئۋخشررۋمقى قۋراۋاتقۋنرردەك  ئررۆزىەە ئررۋدەمىى ئۇچاىغررۋنلىكى
. ئىردى جىمجى  ھەممە لېكىن. كەتتى جىددىلىشى، قىلى، ھىس  قۋلغۋندەكال

 . ئىدى مەشغۇ  بىلەن ئىشى ئۆز ھەممە
 قرۋرا  قېتى  نەچچە سۋئىتىەە دىلىۋز ئۋلدىااۋاتقۋن چۇشۇشكە ئىشتىن    
 ئۇنىڭغۋ كىلى،  كۆرۇشكۇسى بىلەن ۋارس نىمىشقىدۇر بۇگۇن  ئۇنىڭ. بولدى
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 كۆرۇشسرە بىرلەن ۋارىرس ترۋ  شرۇ ئرۇ.  ئىردى قويغرۋن قىلىر، رئۇچۇ ئۋلدىن
 ئۋشركۋرىلىۋېتىدىغۋندەك ۋارىسرقۋ گەپىرى ھەمرمە تۇتىۋاشلمۋيدىغۋنردەك  ئۆزىىى

 تەسەللىسرررىەە  ۋارسرررىىىڭ ترررۋ  شررۇ قەلبرررى ئۋزاپالنغرررۋن ئۇنىرررڭ. تررۇراتتى
  تۇيۇقسرىز دىەەنردەك تۇشرۋي ۋاقى . ئىدى مۇھتۋ  مۇھەببىتىەە كۇيۇنىشىەە 

 كۆتىاىر، ئەتىاگرۇ  دەسرتە بىا قىزى -قى،  ئىشخۋنىسىغۋ دىلىۋزنىڭ قىز بىا
 ئىردىكى چىاايلىرق شۇنچىلى  كۆ   شۇنچىلى  گۇ . قۋلدى كىاى، كۆتۇرۇ 
 قىررز قررۋنچە بىررا ئىچىرردىكى ئىشررخۋنۋ. ئىرردى كەلررەەن لىقررال قۇچىقىغررۋ قىزنىررڭ
 . كەلدى ئۋلدىغۋ قىز گۇلچى تىزش قىلغۋندەك تەمە گۇلدىن
 . گۇلكەن چىاايلىق بەك بۇ؟ گۇلىكەن كىمىىڭ ۋن خ_     
 .  قىزنىڭ دىلىۋز -    
 گرررۇلەە ئىچىررردە ھەياانلىرررق دىلىرررۋز ئۋڭلىغرررۋن ئىسرررمىىى ئۆزىىىرررڭ    
 . كەلدى ئۋلدىغۋ قىزنىڭ سەپسۋلغۋ 
 ئىبەرتىپتۇ؟ كى . مەن دىەەن دىلىۋز ھە -    
 قررۋلغىىىىى. تىررزىملىتىپتىكەن دۇككىىىغررۋ گررۇ  بىاسررى ئۇقمررۋيمەن -    

 . كۇرىۋاشرسىز كۋرتوچكىدىن
   ترۋرقىتىۋەتكەن ھىردىىى بۋھرۋر ئىشخۋنىسرىەە قىشرتۋ زىمىستۋن دىلىۋز    
  ھەۋەسرررلەنەەندەك خىزمەتداشرررلىاى بۋشرررقۋ. قۋلررردى ھەيررراان قرررۋرا  گرررۇلەە

 ۋارس لررېكىن  بولسررىمۇ  كەترركەن چىقىرر، ئىشررخۋنىدىن قويررۇ  كۇلۇمسررىاە 
. . ئىرردى قۋلغررۋن تررۇرۇپال ئورنىرردا دىلىررۋز نئۋلرردىاىۋاتقۋ كۆرۇشۇشرركە بىررلەن
 كۆز خەتلەرگە  ئۇستىدىكى ئېلى، كۋرتوچكىىى بىلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە 

 بۋشرقۋ خەترتىن ئىككرى ئرۋددىال دىەەن;  gt&سۆيىمەن سىزنى;lt&. يۇگۇرتتى
 سرۇئۋلالر تۇگرۇمەس كۋللسرىغۋ. كرۆرۇنمەيتتى ئىمرزا يرۋكى خەت بىا ھېچقۋندا 
 ئەۋەتترررى؟ كىررر  زادى گرررۇلىى برررۇ. قۋلررردى ئويلۇنرررۇ  لىرررۋزدى كىلىۋاتقرررۋن

. بروشتتى دىەەن مۋڭۋ بۋيۋ بولسۋ ئەۋەتكەن ئۇ ئەمەس  ئۇ...يۋ  يۋ  ...ۋارس
 كۇنرۇم تۇغۇلغرۋن يرۋ بولمىسۋ  كۇن بىا ئۋشھىدە بۇگۇن يۋ كى ؟ يەنە ئۇنداقتۋ
 سررررىزنى;lt&دادام   ئەمەس ئۇمررررۇ...يررررۋ  يررررۋ   يە؟ داداممررررۇ...بولمىسررررۋ

 دىلىۋزنىرڭ...؟ برۇ ئەمردى كىمدۇ...توۋا...يۋزمۋيدۇ ئەسال دە ; gt&مەنسۇيى
 كرۇنلىاىەە مەنلىر  ئۇتىۋاتقرۋن ئىچىردە خوشۋللىق. قۋتتى بېشى ئويلىغۋنسىاى

 گرۇ  تۇيۇقسرىز ئرۇ. خۇرسۇندى ئېغىا قۋرا  ئەتىاگۇلەە سۋنجىلغۋن تىكەندەك
 چىاايىىررى نتۇرغررۋ كۇلۇمسررىاە  بۋشررلىقىىىڭ ئىستۋنسررۋ ئىچىرردىن بەرگىلىرراى
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«  ؟ شۇمىدۇ». كەتتى تىتاە  لەۋلىاى ئۇمۋ . كەتتى شۇركۇنۇ  تىىى كۆرۇ 
 . كىاىۋالدى كۋللىسىغۋ خىيۋ  دىەەن

. قۋلردى سرەزمەيال كەتكەنلىكىىى ئۇتۇ  ۋاقىتىىڭ قۋرا  گۇلەە دىلىۋز    
. ئىدى كەتكەن تۋتىاى، چىاايى   جۇپلىشى، ئۆزئۋرا قۋشلىاى ئەگى  ئوغۋقتەك

 ئىستۋنسرۋ   چۇچرۇ  ئۋۋازىردىن تىلىفۇنىىىرڭ قرو  جىاىڭلىغرۋن قسرىزتۇيۇ ئۇ
 ئررۇ. كەتترى قورقرۇ  قىلىۋاتقۋنردەك تەكلىر، جۋيغرۋ نرۋمۇۋاپىق ئرۇنى بۋشرلىقى

 يررۇرىكىىى دە ; gt&ئررۇھ;lt& قويررۇ   قررۋرا  نۇمۇرغررۋ تۇنررۇ  تېلىفۇنرردىكى
 . بۋستى كۇنۇپكىىى تۇتقىىىچە
 ۋارىسررىىڭ-.كەتررتى  قال سررۋ بەك سررىزنى دىلىررۋز  كەلمەيسررىزغۇ -    

 بىلىىررى دە  مەن مۋنررۋ ئۋۋازىرردىن تۋقەتسررزلەنەەنلىكى جىددىلەشرركەنلىكى 
 . تۇراتتى

 بۋرالمۋيررردىغۋن مەن قۋلررردى  بۇلرررۇ  يرررو  مىجەزىررر  ئرررۋزرا  ھە -    
 . ۋارس يەۋېاىڭ ئۆزىڭىز تۋمۋقىى ئوخشۋيمەن 

 شررىڭىزغۋقې ھررۋزىاش مەن. بولىۋاتىرردۇ؟ بىئررۋرام قررۋيىاىڭىز ؟ نىررمە -    
 . بۋراي

 كەچرتە مەن. قۋلردى  ئوڭشرۇلۇ  خېلرى ھۋزىا. بولدى...يۋ  يۋ   -    
 بوشمدۇ؟. قىالي تېلىفۇن سىزگە

 تېلىفۇن دەرھۋ  مۋڭۋ بولسىڭىز بىئۋرام يەنە لېكىن.  مەيلى ئۇنداقتۋ-    
 . ئۋپىاىمەن دوختۇرغۋ قىلىڭ 
 .خو .  ۋارىس بولىدۇ-    
 تېلىفۇنىى كۇتمەيال ئۋۋازىىى دىەەن; gt& و خ;lt& ۋارىسىىڭ دىلىۋز    

 ۋارس گرررۇلىى دىرررمەك. تۇرىۋاترررۋتتى ئېغىررر، قرررۋتتىق يرررۇرىكى. قۇيىرررۋەتتى
 ئېلىر، قەدەم ئېغىرا ئۋسرتۋ بىمرۋردەك  مۋغدۇرسرىز دىلىۋز. ئىىىق ئىبەرتمىەىىى

 دەرۋازا ئرۇ. بىلمەيتترى ئۆزىمرۇ بېاىشرىىى قۋيۋققۋ تۋ  شۇ ئۇ. چۇشتى بىىۋدىن
 ئسىتۋنسرررۋ يەنە تۇيۇقسرررىز قۋراۋېتىرر، مەقسەتسرررىز ئەتااپقررۋ ىررر،چىق ئۋلرردىغۋ

 بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ ئۋلدىرردا دەرۋازا. قۋلرردى كررۆرۇ  مۋشىىىسررىىى بۋشررلىقىىىڭ
 كۇلۇمسرىاە  مرۇشيى  شرۇنچىلى  ئۇنىڭغرۋ سرۋقالۋاتقۋندەكال دىلىرۋزنى خۇددى
 ىكەتكىلر چىقىر، قېپىردىن يرۇرىكى دىلىۋزنىڭ كۆرگەن ئەھۋالىى بۇ. تۇراتتى
 يۋلمرۋ  ھرۋزىاش ئرۇنى خرۇددى كۆزى بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ. قۋلدى تۋس-تۋس

 بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ خرۇددى ئرۇ. كەتترى كۆرۇنۇ  خىاسلىق يۇتىۋېتىدىغۋندەك
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 ئېلىررر، جەزىرررالەرگە يەتكۇسرررىز كرررۆز سرررېلى، مۋشرررىىىغۋ ئرررۆزىىى كىلىرررپال
 ئرۆيى دە  توستى تۋكسىىى بىا قۋلغۋن كىلى، ئۋلدىغۋ دەرھۋلال كىتىدىغۋندەك 

 . كەتتى يۇرۇ  قۋرا  تەرەپكە
 ھىرس بۇزىلىۋاتقۋنلىقى ئۋستۋ-ئۋستۋ تۇرمۇشىىىڭ تىىچ ئەمدى دىلىۋز     
 يۇرگەنرردەكال ئەگىشررى، ئۇنىڭغررۋ كۇلەڭەۇسررى بۋشررلىقىىىڭ ئىستۋنسررۋ. قىلرردى

-تۇرۇ . ئەپقۋچتى ئۆزىىى ۋاقى  ھەر ئۇنىڭدىن. قۋلدى بولۇ  ئەندىكىدىغۋن
 بىزەڭ. بولدى بىزار ئۇچۇرلىاىدىن تېلىفۇن قۋلىدىغۋن ،كىلى نۇمۇرسىز تۇرۇ 
 ئرۇ. تۋقىالتتى بېاى، يۇرىكىەە ئىكاانىدىن تېلىفۇن پىچىاششالر تۋتلىق لېكىن

   قۋلىدىغۋنرردەك كررۆرۇ  بىاسررى ئۇچررۇرشرنى. ئۇلەررۇردى يۇيررۇ  ئۇچررۇرشرنى
 غرۋئۇچۇرشر پرۋت-پرۋت قۋلىدىغۋندەك بىلى، مەخپىيەتلىكىى بۇ خىزمەتداشلىاى

 بىلىرر، يرروللىغىىىىى كىمىىررڭ ئۇچررۇرشرنى بررۇ ئررۇ. قۋلرردى بولررۇ  قۋرايرردىغۋن
. ئۇيرۇشتتى دىيىشىتىن نەرسە بىا ئۇنىڭغۋ ئۇچۇ  ئۇچۇقتىن لېكىن   تۇرسىمۇ
 بىررا بۇرۇتلررۇ  قۋپقررۋرا   كۆزنىررڭ جررۇ  بىررا خررۋس ئەركەكررلەرگە ھەقىقررى

 اىدىن كۇلۇمسىاەشررلى تۇرۇشررلىاىدىن  تىكىلىرر، مخررتەك ئررۆزىەە چىاايىىررڭ
 يۋترۋ  تېلىفرۇنىىى بۇشلمرۋي ئۋخىاى ئۇ. قورقۋتتى بەكال بېقىشلىاىدىن ئوتلۇ 
 بىررا-بىررادىن ئۇچررۇرشرنى ئېچىرر، يۇشررۇرۇن كىچىلىكررتە قويىرردىغۋن  ئۆيىرردە

 تۋشراليدىغۋن ئۇچرۇرۇ  ئىچىدە يىغۋ   ئۋزا  ئۇكۇنۇ   ھەممىىى كۆرىدىغۋن 
 .قۋلدى بولۇ 
 
 
 
 

 ئىىەىلىرز ئۋلمۋي دەم كە  ھەر  يۋكى قىمۇئۋلدىااشلى خىزمەت ئىدارىدىكى
 قېىىررر، كۇنىررردە ئرررېلىش دەم بۇگرررۇنكى  ۋارس   ئۇتىۋەرگەچكىمرررۇ تىلرررى

 ئررۆي ئېغىررز ئىككررى چۋققۋنغىىررۋ بىرراىلەەن ئۋجاىتىرر، ئىدارىرردىن. ئۇخلىرردى
 ئىسسررىق چىقىۋاتقررۋن گۇپۇلرردە  پۋرۋايرردىن بۇلررۇ   ئىسسررىق شررۇنچىلى 
 كىاىلىرر، ئررۇزۇن بىلەنررال كىرريى  ئىررچ   ئېچىۋېتىرر، يرروتقىىى ۋارس ھررۋرارەتتە

 قۋراشررتۋ بىررا بۇلررۇ    پررۋكىزە شررۇنچىلى  ئررۋددى  شررۇنچىلى  ئررۆي. يررۋتتى
 قۇيۇلغرۋن ئىشركۋۋىدا كىترۋ . ئوخشرىمۋيتتى ئرۆيىەە بويتۋقىىرڭ بىرا ھەرگىزمۇ
 تۇرلرۇك رومرۋن  خىر  ھەر ئۇقۇتۇشرلىقى  خېمىريە ئىچىردىن كىترۋپالر لىققىدە
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 كىتررۋپالرنى ئىىەىلىررزچە نۇرغررۇن يەنە شررۇنداقال ژورنررۋللىاى  ئەدىبررى ئۇيغررۇر
 ئۇسرتىدىكى ئۇسرتە  قويۇلغرۋن قېشرىغۋ جۋزىسرى كىترۋ . بروشتتى ئۇچااتقىلى
  سىمۋسررى قىزنىررڭ گررۇزە  بىررا پەرىشررتىدەك  رامكىسررىدا رەسررى  كىچىككىررىە
 ھررۋلاەڭ قۋياىلغررۋن يۋنغررۋ يۇلۇنررۇ  يۋسررتۇققۋ ۋارس. تررۇراتتى كۇلۇمسررىاە 

 تەڭراى خۇددى قۋرا   قۋرغۋ ئۋپئۋ  يېغىۋاتقۋن ىاتىدىكىس  دەرىزە پەردىدىن
 رەسى  ئۇ. چۆمدى تۇيغۇشرغۋ چېچىۋاتقۋندەك چۋچقۇ ئۋ  دىلىۋزغۋ بىلەن  ئۆزى

 كرۇنلەر خېلرى كۆرۇشرمىەىلى بىرلەن دىلىرۋز   قويرۇ  قرۋرا  ئۋسرتۋ رامكىسىغۋ
 گررۇزە  ئۇنىررڭ تېلىررۋۇزۇردىن گەرچە ئررۇ. قىلرردى ھىررس قۋلغررۋنلىقىىى بولررۇ 

 بۋغاىغررۋ بىررلەن مىھرراى ئررۇنى لررېكىن   تۇرسررىمۇ كررۆرۇ  كۇنرردە ىمۋسررىىىس
 برۇ ئرۇ. ئىردى ئىىتىرزار ھىدششرقۋ قېىىر، ھىردلىاىىى تۋتلىق ئۇنىڭ بېسىشقۋ 

 ۋىسرۋلىغۋ ئۇنىرڭ قىلىر، تروي تىرزرا    كىتىشرىىى ئۇترۇ  تىزرا  كۇنلەرنىڭ
 ۇمرۇتئ تۇلىمرۇ  چۇمۇلۇشرىى دەملىراىەە شرىاىن بەخىتىىڭ ھەقىقى يىتىشىىى 
 .  قىلىۋاتۋتتى
 پەرىدە ۋە نۋزىا كۆرگە  دىلىۋزنى كۇنىدە ئېلىش دەم بۇگۇنكى ۋارس    
 خوشررۋ  نىمىەىرردۇر تررۇرۇپال ئررۇ. تررۋپتى شيىررق كىلىشررىى يرروقال  خررۋنىمىى
 ئرۋيىقىىى مىلەنرەەن پۋتقۋققرۋ قرۋردا قېلىن كەتتى  تۇرۇ  ئورنىدىن بولغۋندەك
 چىاايلىررق يۇيررۇ  قۋيتىرردىن ىچررۋچلىاىى. چىقتررى مررۋيال  تررۇرۇ  بىاىلىرر،
 كىيى، كىيىملىاىىى قويغۋن قۋتال  يۇيۇ  يىڭىال ئىشكۋۋىدىن كىيى . قۋتۇردى

 كىلىر، ئۋلردىغۋ ئىشركۋۋىىىڭ كىريى . ئۋرتتى پەلتۇسىىى قۋرا ئۇزۇن ئۇستىەە  
 سوۋغۋ دىلىۋز  تۇيۇقسىزش كىيىن تۇرغۋندىن بىادەم قۋرا  يۋسىىىشىغۋ ئۆزىىىڭ
 ئررۇنى ئېلىرر، قولىغررۋ شررۋرپىىى دە  ئۋلرردى ئسررىەە رپىىىشررۋ چۋقمررۋ  قىلغررۋن
 قررۋرا  ئەيررىەككە. قويرردى  سررۇيۇ  بوشررقىىۋ سررۆيەەندەك دىلىررۋزنى خررۇددى
 ...يۆگىدى  ئىچىدە  سۇيۇنۇ  يۆگىۋاتقۋندەك بويىىغۋ دىلىۋزنى خۇددى

  قەۋەتلىر  ئىككى   كۆتىاى، سۋشمىى-سوۋغۋ خۋلتۋ قۋنچە بىا  ۋارس    
 خۇددى كۆزىەە ۋارسىىىڭ  داچۋ كۇمۇلەەن  قۋرغۋ ئۋپئۋ . دىكەل ئۋلدىغۋ داچۋ

 ۋە نرۋزىا   ئرۆيەە برۇ ئرۇ. كەتتى كۆرۇنۇ  قەلئەدەك ھەيۋەتلى  كىىوشردىكى
 قورۇنۇ  شۇنچىلى  يەنە لېكىن بولسىمۇ  ئۆزلىشىۋاتقۋن ئۋستۋ-ئۋستۋ خۋنىمغۋ
 لىاىردىنگەپ ئۇرغۇلۇ    سۋلىمىدىن بوشقىىۋ خۋنىمىىڭ پەرىدە. قىالتتى ھىس
 برۋر دىلىرۋزش پەقەت ئۆيردە بۇگرۇن يۋرىشۋ تەلىيىەە  لېكىن. ئەيمىىەتتى يەنىال
 ئۇلەرۇرمىەەن تېخرى قويۇشرقۋ كېاەكلەرنرى نەرسرە قولىردىكى.  چىقترى بۇلۇ 
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 ئۋسرتۋ كرۆكىاىكىەە ئۇنىرڭ    بروۋاقتەك تەشرىۋ قۇچىقىغرۋ ئۋنۋ خۇددى  ۋارس
 دىلىررۋزنى قۇچۋقلىغررۋن چىررڭ ئررۇنى بىررلەن قرروللىاى نررۋزۇك قويررۇ   بېشررىىى
 بىرلەن مىھراى دىلىرۋزنى ئويغۇنرۇ  ھىسرلىاى نرۋزۇك كەتترى  تىتراە  كۆرۇ 
 كررۆزلىاىەە تۇرغررۋن لىغىرراش  يررۋ  دىلىۋزنىررڭ.  قۇچۋقلىرردى چىررڭ تېخىمررۇ
 . كەتتى قۋرا  بىلەن ھەۋەس
 دىلىۋز؟  قىلدىڭىزمۋ يېشى كۆز -    
 قەلبىردىكى ىرۋزدىل -شرۇ  كەترتى  ھۋيۋجۋنلىىى، كۆرۇ  سىزنى يۋ  -  
 . تىاىشتى يۇشۇرۇشقۋ ئەنسىزلىكىى ئۋزا  

 كەتتىڭىز  بۇلۇ  ئۋلدىاا  سىزمۇ.  دىلىۋز سېغىىدى  بەك سىزنىمۇ-    
 ...بۋرمۋيدىغۋنسىز خىزمەتكە بۇگۇنغۇ...ھەم مەنمۇ

 . يۋ -    
 -.چىقىردىكەن پۇرسرەتمۇ دىدارلىشىدىغۋن قېىى، بىلەن سىز ئۇھ -    
 سەزمەسررتىن ئۆزىمررۇ ۋارس كەلررەەن لەرزىررەە ۋۇجررۇدى ھررۋرارەتتىن ئىللىررق

 . ئۋپۋردى لەۋلىاىەە تۇرغۋن تىتاە  دىلىۋزنىڭ لەۋلىاىىى
 تىزش لەۋلىاىىى دىلىۋز -...قېلىن...تۇرىدۇ سەت... قىلمۋڭ ئۇندا -    
 بۋغاىردا ئۇنىرڭ سۆيەۇسرى  قېىىر،-قېىىر، ئرۇنى كۆڭلىدە لېكىن ئەپقۋچتى 

 لەززەت ئۇنىرڭ. ئىردى برۋر ئۋيالنغۇسرى جۋنغرۋ ابى تەن بىا كەتكۇسى  ئىاى،
 سرۋنجىلىدىغۋن بوشرقىىۋ يرۇزلىاىەە نرۋزۇك لەۋلىاىىرى  قرېلىن تۇرغۋن تۋمچى،
 ئررۆز ئررۇ قىررز ئەقىللىررق لررېكىن... سررېغىىۋتتى بررۇرۇتلىاىىى سررۋقۋ  يررۇماان

 . كىادى بۋشال  ئۆيەە مىھمۋنخۋنۋ ۋارىسىى بېسىۋېلى، تىزش ھىسيۋتىىى
 ۋارس. كرۆردى تىلىرۋۇزۇر ئولترۇرۇ  جىممىردە ئرۇشر ىنكىري تۋمۋقتىن    
 دىلىۋزغررۋ قويىۋاتقررۋن ئۇھسررىىى، تررۇرۇ -تررۇرۇ   يەنە كۆرىۋېتىرر، تىلىررۋۇزۇر

 بۋردەك گىپى بىا مۇھى  دەيدىغۋن ۋارىسقۋ دىلىۋزنىڭ قۋرىمۋققۋ. قويۋتتى قۋرا 
 . ئۋچتى ئېغىز دىلىۋز ئۋخىاى كىيىن سۇكۇتتىن ئۇزا . قىالتتى

 . قىلىۋىتەيلىمىكىن تويىمىزنى بىز  ۋارس-    
 سۆزگە بۇ چىققۋن تۇيۇقسىز ئېغىزىدىن دىلىۋزنىڭ ۋارس -...نىمە؟-    

 ئوتۇرغۋ قىلىشىى توي كىيىن يىلدىن  بىا ئۇ ۋاقتىدا ئۆز. قۋلدى ھەياان قۋرا 
 بەرمىەەنمىرردى؟ ۋاقىرر  يىللىررق بىررا ۋارسررقۋ خررۋنممۇ ۋە نررۋزىا قويمىغۋنمىردى؟

 ئرۇ.. چىقىاىۋاتىردىغۇ؟ گەپىرى برۇ توشرمۋيال يىر  بىرا تېخرى دىلىۋز ئەمدى...
 . قۋرىدى دىىۋزغۋ ئىچىدە ھۋيۋجۋن ھەم ھەياانلىق
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 جررۋۋابىىى ۋارسررىىىڭ دىلىررۋز-پۇتىۋاتۋمرردۇ؟ تەييررۋرلىقىڭىز قۋنرردا -    
 . داۋامالشتۇردى سۆزىىى كۇتمەيال
. دۇمبولر تەييرۋرش  ئىقتىسرۋد يۇەندەك 15555...پۇتىۋاتىدۇ... ھە؟-    
. كىتىردىكەن ئىقتىسرۋد نۇرغۇن دىەەنەە توي ئۇرۇمچىدە يەتمەمدىكىن  لېكىن
. بولمۋيردۇ قىلمىسرۋم ئىززىتىڭىزنرى ئرۆز ئۋلدىردا ئرۋنىڭىز-ئۋترۋ ئۇستىەە ئۇنىڭ
 ئۋلردىاا  ئىشرقۋ برۇ ئەجە  قىزىرق . قرۋلىمەن قرۋرا  يەرگە ئۆمۇر بىا بولمىسۋ

 ئوخشىمۋمدۇ؟ كىلىۋالغۋن كەئەلچىلىك  بىاەرسى يەنە ئۆيىڭىزگە قۋپسىزغۇ؟
 ۋارس. قويردى قىمىراش  ئورنىدىن ئولتۇرغۋن دىلىۋز-...يۋ    ..يۋ-  

 مەخپىيەتلىكىررى يۇشررۇرۇن ئوتتۇرۇسررىدىكى ئررۆزى بىررلەن بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ
 ھىسررريۋتتۋ گۇنۋھكرررۋرشردەك كرررۆزلىاىەە ئويچرررۋن ئۇنىرررڭ   بىلىۋالغۋنررردەكال

 ...دىدى  مدىكىنقۋش قىيىىلى، يۋلغۇز سىزنى شۇ -.قۋرىدى
 نىسرى، مۋڭرۋ قىزنى يۋخشى سىزدەك سىز  دە ئوياليسىز مىىى يەنىال-    
 دەر؟ نىمە ئۋنىڭىز-ئۋتۋ...لېكىن. ئۇقۇيمەن ھەمدۇسۋنۋ كۇندە تەڭاىەە قىلغۋن

 سررىز مىىىڭمررۇ جەھەتررتە ئىقتىسررۋد قىلىررمەن  قۋيىرر  ئررۆزەم ئررۇشرنى-    
 ...بولۇڭ خۋتىاجەم ىنجەھەتت سىزئۇ. بۋر يىققىىى  ئۋزرا  ئۇچۇن

 ھۋيۋجۋنلىىىرر، ۋارس قۋلغررۋن بىلەلررمەي دىيىشررىىى نىررمە خوشررۋللىقتۋ    
 نىسررى، كۇنلەرنىررڭ گررۇزە  قىلغررۋن ئررۋرزۇ بىرراى ۋاقىررتالردىن ئررۇزۇن. كەتتررى
 شررىاىن كىچىسررىدىكى ترروي. سررۇيۇندى تۇرىۋاتقۋنلىقىرردىن ئۋلدىرردا بۇلررۇ 

 ئويال  دەقىقىلەرنى بەختىيۋر ئەڭ يىتىدىغۋن ۋىسۋلىغۋ دىلىۋزنىڭ   مىىۇتالرنى
 . قىزاردى ئوتتەك

 تۋرتىر، جۋپرۋ سىز لېكىن بولسۇن  دىەىىىڭىزدەك سىزنىڭ. بولىدۇ-    
  ئۋترۋ سرىزگە بۋشرقۋ يۇرۇگۇمردىن سرەمىمى مۇشرۇ مىىىرڭ. بولردىڭىز قۋلىدىغۋن
 ... يو  پۋراغىتى  بۋشقۋ قىلغۇدەك
 يۋشىسرۋممۇ ىالەردەجەز_ چۆ  بىلەن سىز. ۋارس بۇ دىەىىىڭىز نىمە-    

 ھېچىەرسرە مەنرپەئەت مۋددى ئۋلدىدا خوشۋللىق مەنىۋى. بەخىتلى  يەنىال مەن
 ...ئەمەس

 ئويلۇشرۇ  مەسىلىلەرنى نۇرغۇن تويدىكى مۇڭداشتى  ئۇزاققىچە ئۇشر    
 دىلىۋزنىرڭ ۋارس لرېكىن. ترۇزدى پىالن توغاىسىدا تەييۋرلىق نۇرغۇن چىقتى 

 قورقىۋاتقرۋنلىقىىى  ئۇتۇشرتىن يرۋلغۇز ئۇنىرڭ. ىبىلمەيتتر تۇگۇنىى قەلبىدىكى
 چۋپلىشىۋېلىشرررىدىن پەرۋانىررردەك يەنىرررال ئۇنىڭغرررۋ بۋشرررلىقىىىڭ ئىستۋنسرررۋ
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 تررروي تىرررزرا  پەقەت»  دىلىرررۋز. چۇشرررەنمەيتتى ئەسرررال ئەنسرررىاىۋاتقۋنلىقىىى
 ئۋرامىمغۋ مىىى يۋنىدۇ  نىيىتىدىن يۋمۋن ئۆزىىىڭ بۋشلىقى ئىستۋنسۋ  قىلىۋالسۋم
-بۇشمردۇ قىلغۋنردەك تەسرەۋۋۇر ئرۇ تۇرمۇ  لېكىن...قۋرايتتى دەپال «قويىدۇ

 . دىيەلمەيتتى نەرسە بىا ئۋلدىن ھېچكى  بۇنىڭغۋ بولمۋمدۇ؟
 
 
 

 قىرزغىن بىرلەن مىھمرۋن ئەزىرز ئۆيىردىكى نرۋزىا كەلەەن قۋيتى، سىاتتىن
 بررۋ  توغاىسررىدا تۇرمۇشررى ئۇنىررڭ   سررۇرا  ئەھررۋا  ئۇنىڭرردىن. كۆرۇشررتى
 تىاىشسرىمۇ تۇرۇشرقۋ تەبىئى شۇنچە خۋنى  پەرىدە لېكىن. الشتىپۋراڭ قۋتۇرۇ 

 سۋشملىشرى،  بوشرقىىۋ بىرلەن ۋارس قويىۋاترۋتتى  چۋنردۇرۇ  يەنىال لېكىن  
 . جىمىدى بىلەنال سۆز ئېغىز بىا دىەەن «كەلدىڭىزمۋ»

 ۋە نررۋزىا ئۋڭلىغررۋن پىكىاىىررى توغاىسررىدىكى قىلىررش ترروي قىزىىىررڭ    
 ئىشررالر بررۇ كىرريىن مەزگىلرردىن بىررا يەنە تېخررى ئررۇشر .قۋلرردى تررۇرۇپال خررۋنى 

 يىەىر  كۆڭلىدىكىردەك ۋارسرىىىڭ نرۋزىا. بۇلىۋاتۋتتى ئويالشمۋقچى توغاىسىدا
 كەلرەەن قرۋرا  دە  كىيىئوغلۇم ئۇنى قىلى،  ھۇكۇم ئۋللىبۇرۇن ئىكەنلىكىەە
. يۇرىۋاترۋتتى ئىچىردە ئەندىشرە خى  بىا يەنىال خۋنى  پەرىدە لېكىن بولسىمۇ 
 . بىلىىەتتى نۋرازىدەكال ئىشقۋ بۇ يەرلىاى بىا قۋنداقتۇر كۆڭلىىىڭ
. ۋارسرررجۋن ئۋلدىاىتىپسرررىزدە قىلىشرررقۋ تررروي دىلىرررۋزنى تررروۋا  -    

 خۋنىمىىررڭ پەرىرردە -ئوخشىمۋمسررىز  قىلىۋالغررۋن ئوبرردان خېلررى تەييررۋرلىقىى
 . قويدى تەمتىاىتى، ۋارسىىى سۆزى دىەەن چىققۋندەكال توخمۋ  تۇلۇمدىن
 ۋارىسرىىڭ دىلىۋز -. دىدى  قىلىۋىتەيلى مەن ئۋپۋ  ئەمەس ئۇندا  -    

 . بولدى يۇقۋتمۋقچى تەڭقىسلىقىىى
 سىىىڭ؟ ئوخشىمۋمدۇ كىلىۋاتقۋن قىلغۇڭ توي ئەمدى؟ نىمىشقۋ-    
 ئىچىررردە ئرررۋزا  سرررۆزلىاىدىن ئۋپىسرررىىىڭ دىلىرررۋز-...يرررۋ ...ھە-    
 . تولغۋندى
 بىزمۇ لېكىن قوشۇلغۋن  ئىشىڭالرغۋ توي سىلەرنىڭ بىز   ۋارسجۋن -    
 قىزىمىزنىرڭ. برۋر قىزىمىرز بىراش مۇشۇ بىزنىڭمۇ ئۋدەملەر  چۇشلۇ  ئۆزىمىزگە
 يىەىترى». بولمرۋس بەرمىسەك ئۆتكۇزۇ  راۋۇرۇس ئۋلدىدا ئۋلەم خەلقى تويىىى
 قىپتۇ تەييۋرلىق مۇشۇنچىلىكال شۇڭۋ. ئىدى بۋلىسى دىھقۋنىىڭ ئىدى  يېزىدىن
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 ... تۇرار سەت سىزگىمۇ   بىزگىمۇ رسۋ ئولتۇ دە « 
 خە  خۇترررۇن كۋسىلداۋىاىسرررەن  نىمۋنررردا . بولررردى بولررردى -    

 دىرررەەن سرررۋڭۋ مەن قېىرررى ئوخشرررۋيدۇ  تەس بەك ئرررۆزگەرمىەى دىەەنىىڭغرررۇ
 چىكەترررركەن قۇلىقىڭرررردىن ئررررۇ كىاىرررر، قۇلىقىڭرررردىن بررررۇ يەنە گەپررررلەر؟

 مۋنۋ قىسىلسۋ ئىقتىسۋتدىن. بۋر بىز مۋنۋ يىتىشەلمىسە ۋارسجۋن... ئوخشىمۋمدۇ؟
. مىىىررڭ بررۋر بەرگررۇچىلىكى  ئۆتكررۇزۇ  راۋۇرۇس تررويىىى بۇشرنىررڭ. بررۋر مەن

 كوتۇلدايردۇ مۇشرۇندا  ئۋمااقلىقىردىن قىزىغۋ. بۋشم ھە كەلمىسۇن كۆڭلىڭىزگە
 كۇڭۇلسررىزلىكىى ئرۋرىلىقتىكى بىلەنرال گە  ئېغىرز ئىككرى نرۋزىا -.خۇترۇن برۇ

 تەخسرە بىرا بولغۋنردەك خىجى  گەپلىاىەە ىەەند خۋنى  پەرىدە. كۆتىاىۋەتتى
 . قويدى ئۋلدىغۋ ۋارىسىىڭ كىاى، كۆتىاى، ئۋلمىىى

 سررويغۋ  ئۋلمررۋ قېىررى...زە ئررۋغزى  مۇشررۇ مىىىررڭ. ھە بولرردى سررەت -    
 ...ئولتۇرۇڭ
 ئۇچرۇن مەن ھېلىمرۇ. چۇشرۇنىمەن تروغاا مەنمۇ   دىمىسلە ئۇندا -    
 نۇرغرررۇن دە  بەختىمىررى مىىىرررڭ. كەلرردىلە قىلىررر، ئۋتىرردارچىلىق نۇرغررۇن

 قىلسرررۋممۇ قرررۋنچە يۋخشرررلىقلىاىىى ئۆزلىاىىىرررڭ مەن...بەردىرررلە قۇربرررۋنالرنى
 خۋنىمغىمۇ پەرىدە ۋە نۋزىا ئىچىدە خىجىللىق ۋارس-... بۇشلمۋيمەن قۋيتۇرۇ 

 . بۋشلىدى سۇيۇشقۋ ئېلى، بىانى ئۋلمىدىن   قۋرىيۋلمۋي تى 
 بىكىتىر، ۋاقتىىرى تروي نرۋزىا يەنىرال لېكىن ئۋلدىاىسىمۇ قۋنچە ئۇشر    
 ۋارسىىىڭ ۋاقىتقىچە ئۇ. تۋپتى شيىق ئۆتكۇزۇشىى بۋھۋردا تويىى نۋزىا.  بەردى
 قىلىر، ھە  بىانرى ئۆيردىن بىىرۋ ئۋزادە   كۆرۇشۇ  بىلەن رەھبەرلىاى ئىدارە

 قىلىۋېلىشرىىى  تەييرۋرلىق يۋخشرىاا  ۋارسرىىىڭ ھەم. ئېيتتى بىاىدىغۋنلىقىىى
 دىلىرۋز ئەپسرۇس .  تۋپىلىردى قويمۋسرلىقىىى سرېلى، جۋپۋ كۆ  ىغۋئۋنىس-ئۋتۋ
 ئۇنىڭ ئىشى توي. ئۋزاپالندى ئىچىدە ئۆتكۇزۇ  قۋندا  ئۋيىى نەچچە بىا يەنە

 تەدبىرا قۋنردا  بۋشرلىقىغۋ ئىستۋنسرۋ ئەمدى. قۋلدى بولمۋي تىز كۆڭلىدىكىدەك
 قىالرنىڭبۋشر ئىشرالرنىڭ برۇ كېراەك؟ تۇسۇ  قۋندا  ئۇنى كېاەك؟ قوللۇنۇ 
 قىريىن ترۇگىمەس... كېراەك؟ قۇتۇلرۇ  قۋنردا  قېلىشرىدىن چىقىر، ئېغىزىغۋ
 داغالرنىرڭ قۋپقرۋرا نۇرغرۇن قەلربىەە خىاوسرتۋلدەك دىلىۋزنىڭ بىچۋرە سۇئۋلالر

 . تۋشلىۋاتۋتتى سۋيىلىاىىى
 ئەمررردى. دىررردى قرررۋشي توختۇلرررۇ  ۋاقتىمرررۇ تررروي. ۋارسرررجۋن -    

 يرۇز بىرلەن ئۇشر بۇشر  كىاسە دە  «شمئەسسۋ» بۇسۇغۇمىزدىن  قۇدىلىاىمىز



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

148 

 

 پەرىرردە بېسررىققۋن بىررادەم -قۋمالشررمۋس  قىلسررۋ  ترروي تررۇرۇ  كۇرۇشررمەي
 . ئېچىلدى يەنە ئېغىزى خۋنىمىىڭ
 ترۇردۇم  ئۋشقىلىشرى، بىلەنمرۇ ئۆيردىكىلەر. ئويلىغرۋن مەنمۇ ھە  -    

 ەلسرۇنك ئۋرىردا پرۋت ئرۇشر. بولغرۋن قىلمرۋقچى خەۋەر بىكىتىر، ۋاقتىىرى توي
 . ئۋيۋقالشتۇردى تىز-تىز گەپىى قىسىلغۋندەك نىمىەىدۇر ۋارس -ئەمىسە 
 ئۋنىسرىمۇ-ئۋترۋ ۋارسرجۋنىىڭ ئۋڭلىسۋم دەيدىغۋنسەن  نىمە. بولدى -    
 يرۇلىال بىرا يۋخشىسرى ئەڭ شرۇڭۋ. يىراا  يو  ئۇستىەە ئۇنىڭ. قۋپتۇ يۋشىىى،

 ئۇنىرڭ. كىتىدۇ سۋدئىقتى نۇرغۇن كىتىشكىمۇ كىلى، يەرگە بۇ كەلسۇن  تويغۋ
 ... سۇغۇ  بەك ئۇرۇمچى ھۋزىا ئۇستىەە
.  قۋئىدىرردە بىررا بررۇ شررۇ لررېكىن.  دادىسررى ئۇرۇنلررۇ  دىەەنلىاىغررۇ-    
 بىرررلەن يرررولى ئرررۆز ئۋرىسرررىدا تۇققرررۋنالر-ئرررۇرۇ  يرررۇرۇ  - يرررېقىن بىزمرررۇ

 كررۆرمەي ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ» بۋشررقىالر. تررۇرا سررەت قىلىمىسررۋ  ئۋدىمىەەرچىلىرر 
 دەيمىىرررۋ يۇرمىسرررۇن تېىپىررر، گە  دە «  بىاىپترررۇ ەرگەئ قىزىىرررى ترررۇرۇ 
 سرررۋلغىىىدىن قىلىررر، ئۋتىكرررۋچىلىق ئۆزىىىرررڭ خرررۋنى  پەرىررردە -...ئەمررردى

 . قويدى قۋرا ئىچىدە ئەيمىىىش نۋزىاغۋ ئۇڭۋيسىزشنغۋندەك
 سەپسررەتىلەرنى بىررمەنە نەدىكررى. تۇرمۋمرردۇ سررەت تۇرسررۋ سررەت -    
 ... چىقىدىكەنسەن كۆتىاى،
  يۇرتتىمرۇ بىزنىرڭ. ئورۇنلۇ  دىەىىى ئۋچۋمىىڭ پەرىدە..ۋ ي   يۋ -    

 ئۋدىمىەەرچىلىرر    ئىچكۇزىرردىغۋن چررۋي ئۋلرردىن ئوخشۋشررال ئىشررىدا ترروي
. قويرۇپتىكەن قىلىر، تەييۋرلىق تۇش-ئۋز ئۆيدىكىلەرمۇ. بۋر ئىش قىلىشىدىغۋن

 ۋارس-...قىررالي خەۋەر مەن. قۋلغررۋن قررۋرا  ئېغىزىمغررۋ مىىىررڭ شررۇ ئۇشرمررۇ
 نەدىمرۇ ئەمەسرمۇ؟ تروغاا دىمىسرمۇ. دىيەلىردى شۇنىال ئۋران تۇرۇ  ال دۇدۇق
 نۋزىانىرڭ بىرا ھېلىغرۇ برۋر  ئىرش بولىردىغۋن تروي بۋرمرۋي سرۋشمغۋ ئۋنرۋ-ئۋتۋ

 يرولى ئىرش ھەمرمە بولسرىمۇ قىرزى تىلەمچىىىرڭ دىھقۋنىىڭ  نۋماات قىزىكەن 
 ئۇرۇنلرۇ  دىەەنلىاىىرى خۋنىمىىرڭ پەرىدە كۆڭلىدە ۋارس...دە بولىدۇ بىلەن
 . تۋپتى

 
 ئولتۇرمرۋي  مۋشرىىىغۋ ۋارس چىققرۋن خوشلۇشۇ  ئۆيىدىن دىلىۋزنىڭ    
 سرۇغۇقتۋ مرۇزدەك. مۋڭردى ئۇزا  يولىدا پىيۋدىلىكلەر دەسسە  قۋرشرنى ئۋپئۋ 

 تەبىئەتررتىن ئررۇ لررېكىن    قىلسررىمۇ  توڭغۋنرردەك سررە  جىسررمى قۋمەتلىرر 
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 قۋچرۋن. ئويلىردى ىۋېلىشرىىسۇر خىيرۋ  جىمجى  بولسىمۇ بىادەم ھۇزۇرشنغۋ 
 برۇ ئرۇشرنى كەلسرە ئۋنرۋم-ئۋترۋ ئۋيۋقلىشرۋر؟ غەمرلەر شرۇ قۋچۋن بۇشر؟ توي شۇ

 بىچۋرە ئۋتلىمىغۋن ئۋيۋ  يېزىدىن كىاەرمەن؟ بۋشال  قۋندا  قورۇغۋ ھەيۋەتلى 
 تېپىرر،  زىدىسررى  يررۇرەك كۇڭۇلسررىزلى  نۇرغررۇن يەنە ئۋنۋمغررۋ-ئۋتررۋ سررۋددا

 يرۇرىكىەە ئۇنىرڭ ئوخشۋشرال قۋرغرۋ يېغىۋاتقرۋن الرسرۇئۋل دىەەن...بىاەرمەنمۇ؟
 يىغىىسرز بولسۇن؟ خوشۋللىق ئۋزاپسىز نەدە دۇنيۋدا توغاا. كىتىۋاتۋتتى سىڭى،
 قۇربررۋنالرنى نۇرغررۇن ئۇچررۇن ئىاىشررش بىررا قۋنرردا  ھەر بولسررۇن؟ بەخىرر 
 بىرا دىلىرۋزدەك بۇلۇپمرۇ ئەمەسمۇ؟ كىلىدۇ توغاا چىداشقۋ ئۋزاپالرغۋ   بىاىشكە
 ئۋيرۋ ... ئەرزىيردۇ چىكىشركە ئەلەم چىكىشركە  جۋپرۋ ئۇچۇن قىز تىدەكپەرىش

 ئۆزىىىررڭ  تۇيۇقسررىزش ۋارس مېڭىۋاتقررۋن ئىچىرردە خىيررۋلالر قررۋرا  رىتىمىغررۋ
 بىرا بىرلەن ئىشەنچ ئۋجۋيى، ئەتااپقۋ    تۋپقۋندەك ئەمىن ئۆزى تەسەللىسىدىن
 ... كەتتى يۇرۇ  تىز-تىز تەرەپكە ئىدارىسى  قۋرىۋېتى، 

 
  قرۋرا  كەلەۇسرىەە پىچىالىشى  ئورتۋ  قەلىبىىڭ ئىككى ئۇ مۇھەببەت   
 خۇشرى كۇڭرۇ  ۋاقىتلىرق ئرۇ مرۇھەببەت. بىاىكىشى يۇرەكىىڭ ئىككى سوققۋن
 مەڭەۇلرۇك سرېغىىىش  مەڭەۇلۇك بەلكى ئەمەس  ھىسيۋت ئۋزغۇن دەقىقە يۋكى

 نبىرلە قىسرمەتلىاى ئۆزىىىرڭ تۇرمرۇ . ئىىتىلىش مەڭەۇلۇك قىلىش  تەقدى 
 ئۋدەملەرنىررڭ. سررىالىق ئىچىرردە خررۋراكتىا مررۇرەككە  سۋنسررىزلىغۋن. سررىالىق

 ئۋتۋ بەلكى . سىالىق ئىچىدە قۋراشلىاى ھەرخى  تۇتقۋن مۇھەببەتكە تۇرمۇشقۋ 
 ئۇنىڭغررۋ قېلىشررى  قىزىقىرر، قىزغررۋ بىررا قىزىرردەك ئررۆز ئەرلەرنىررڭ سررۇپەت

 لرېكىن. شرتۇرئى نورمرۋ  بېقىشى يۇشۇرۇن گۇزەللىەىەە ئۇنىڭ ھەۋەسلىىىشى 
 قۇتاىشرى  ئىستەكىىڭ ھۋيۋانى ئۆزىدىكى دە  ئۇ. ئەمەس مۇھەببەت ئەسال ئۇ

 ئېغىررا بىادەملىرر  ئۋلدىرردىكى شررەيتۋن چىقىشررى  تىپىرر، تېشررىغۋ قۋنلىاىىىررڭ
 ئىتىقرۋت. مرۇمكىن بولىشرى نەتىجىسرى بىاەلمىەەنلىكىىىرڭ بەرداشرلىق سىىۋققۋ
 مەغلررۇ  ەھىمسررىزلەرچەر كۇرەشررتە كەسرركىن ئوتتۇرىسررىدىكى شررەيتۋن بىررلەن
 . مۇمكىن بولىشى پىچىالىشى دەرتلى  يۋكى يىغىسى قەلبىىىڭ ئۋجىز بولغۋن

 كۇڭۇلسررىز بۋشررلىۋاتقۋن بىئۋرامسررىزلىققۋ بۋرغۋنسررىاى ئررۆزىىى دىلىررۋز    
 شرررۇنچە قۇتۇلۇشرررقۋ تېلىفرررۇنالردىن ئۇچرررۇرشردىن  بىرررمەنە   پرررۋراڭالردىن
   قۋراشرلىاىدىن يۇشرۇرۇن ىرلەنب ھەۋەس بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسرۋ ئۇرۇنسىمۇ 
 تىىسرىز-ئرۇن لرېكىن   بولسرىمۇ بىرزار قىلىشرىدىن تەكلىر، تۋمۋققۋ توختىمۋي
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 تېلىفرۇن بىۋاسرتە ئەمردى يولالشرالر ئۇچۇر بۇرۇنقى. بولدى مەجبۇر ئىشلەشكە
 شىاىن مەكتۇپلىاىىى  سۆيەۇ ئۇزۇن-ئۇزۇن قىلىشقۋ  تەكلى، تۋمۋققۋ قىلىشقۋ 

 تۇرۇ  رەھبەر بىا ئۋكىىىڭ مەردان ئۇ. ئۆزگەردى ىلىشقۋق پۋراڭالرنى تۋتلىق  
 بىرمەنە دىرەەن« پىشرتى -كۆيردۇم» ئۇنىرڭ. ئېچىىرۋتتى ئىشلىاىغۋ قىلىۋاتقۋن

 ئىپۋدىلەشركە ھىسيۋتىىى ئۆز نەپاىتىىى  لېكىن. نەپاەتلىىەتتى سەپسەتىلىاىەە
 قېلىشررىدىن  چىقىرر، ئېغىزىغررۋ بۋشررقىالرنىڭ ئىشررالرنىڭ بررۇ. ئىرردى ئررۋجىز

 شرۇنچە ئرۇ. قورقرۋتتى بەكرال قېلىشرىدىن چۇشرۇ  دا  ئوباازىغۋ مىيەتتىكىجە
 ئۇنىڭغرۋ ئەزۋەيلە  تېخىمۇ بۋشلىقى ئىستۋنسۋ يۇشۇرغۋنسىاى  قىلى، ئىھتىيۋت
 . بولىۋالدى ئەگىشىدىغۋن كۋلىدەكال
 تۇرمۇشرررىغىمۇ    ئۇنۇمىەىمرررۇ خىرررزمەت دىلىۋزنىرررڭ ئىشرررالر برررۇ     
 كرۋمىاا ئوخشۋشرال بۇگۇنمرۇ ئرۇ. بۋشرلىدى شركەكۆرسۇتۇ تەسىا زور كەيىيۋتىغۇ

 يەنە سرۆزلىاىدە يۋدىلىغۋن قېتى  قۋنچە. كەتتى ئېلىشى، قېتى  نەچچە ئۋلدىدا
 ئۋشرىقىىڭ بولغرۋن سەرسرۋن ئوتىردا مەشرۇ   تېلىفۇنىغۋ. ئۋزدى قېتى  نۇرغۇن

 بررۇ  ئررۋزدى  ئررويال  ئۇچررۇرشرنى قىسررقۋ كىلىۋاتقررۋن ئررۇزۇلمەي پىااقىرردەك
 ئەمررردىلىكتە ئرررۇ. ئررۋزدى ئرررويال  ئرررۋخىاىىى-بررۋ  ىشرررالرنىڭئ  كۇڭۇلسررىز
 ئۇقرۇ  خەۋەرلەرنرى كۇنلرۇك بىرا. قىلىۋاترۋتتى ئرۋجىزلىق بىاىشكە بەرداشلىق
 قويۇلغرۋن قويرۇ  يېڭىال ئۇستىدە ئۇستە  دىلىۋز كىاگەن ھۋرغىن ئىشخۋنسىەە

 خىزمەتداشرلىاىغۋ ئرۇ. كەتترى ئەنردىكى، قرۋرا  ئەتىاگۇلەە قىزى  دەستە بىا
 ئەجەپلەنەەنردەك  ھېچقۋيسىسرى لېكىن. تىكدى ئوغۇرلۇقچە كۆزلىاىىى ەنسىزئ

 ئوخشۋشال قېتىمغۋ ئۋلدىىقى كىلى، ئۋستۋ دىلىۋز.  قىلمۋيتتى قۋلغۋندەك ھەياان
 كۋرتوچىكىررردىكى يەنىرررال كرررۆزى   قرررۋرا  ئەتىاگرررۇللەرگە ئورالغرررۋن قىلىررر،

 يەنىرال خەت تۇنرۇ  دىرەەن; gt& سرۇيىمەن سرىزنى;lt&. ئىزىردى خەتلەرنى
 . تۇراتتى قۋدىلى، بۇلۇ  پىچۋ  يۇرىكىەە ئۇنىڭ

 كىررر . كەتتررى چىقىررر، قويررۇ  ئەكىاىررر، قىررز گرررۇلچى ھېلىقررى -    
 دىلىرۋز كەتركەن چۇچرۇ  سۇئۋلىدىن قىزنىڭ بىا ئىشخۋنىدىكى - ئىبەرتىپتۇ؟
 قىيرۋپەتتە پۇرىغۋن گۇلىى قولىدىكى ئۇ. قۋلدى دىيەلمەي نەرسە بىا دەمۋللىقتۋ
 . ئۋچتى ئېغىز ئۋستۋ كىيىن ئويالنغۋندىن يۇمۇ  چىڭ ىىىكۆزلىا

 بىلەنررال گررۇ  دائىرر  كررۆڭلىىى ئررۇ نىمىشررقىدۇر. ۋارىررس يىەىررتى  -    
 .قۋلدى بولۇ  ئىپۋدىلەيدىغۋن

 قۋئىرردىلىكلىكى شررۇندا  قۋرىمررۋققىمۇ. يىەىررتكەن يۋخشررى ئەجە  -    



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

151 

 

 تروغاا دە  «كۇڭرۇ  دىرەەن گرۇ » كرونىالر.  يىەىتڭىزنىرڭ تۇرىردۇ چىقى،
-...مرۇھەببىتى سرەمىمى بولغرۋن سرىزگە. كرۆڭلى ئوتتەك ئۇنىڭ بۇ. ئېيتقۋن
 . قۋتتى سۆز ئۇشپال گىپىەە دىلىۋزنىڭ قىز بۋيىقى

 شرۇندا  دىلىرۋز -بولىردۇ  كۇڭرۇ  بەك ئىشرالرغۋ بۇنردا  ئۇ ھە -     
 بۇنردا  چىاايلىرق  بۇنردا  ئرۆزىەە ۋارسرىىىڭ ترۇرۇپال ئېيتتىيۇ  يۋلغۋن دە 
 ئىستۋنسرۋ. قۋلردى ئرويال  برۋقمىغىىىىى قىلىر، سروۋغۋ گۇلىى بۋھۋلىق ممەتقى

 زاھىا پۋ -غى  ئۋلدىدا كۆز قۋمىتى كىلىشكەن تۇرغۋن كۇلۇمسىاە  بۋشلىقىىىڭ
 . بولدى

 تۇيۇقسرىز ئولتۇرغىىىردا ئىچىردە خىيۋلالر ئۋزاپلىق قۋرا  گۇلەە دىلىۋز    
 ئىاەنسرىزلى  دىلىۋز. كەتتى  جىاىڭال تۇيۇقسىز تېلىفۇن ئۇستىدىكى ئۇستە 
 . ئۋلدى قولىغۋ تېلىفۇنىى بىلەن

 ئىزدەيسىزكىن؟ كىمىى ئسىتۋنسىسى  تىلىۋىزىيە بۇ سۋشم -    
 -ئىررزدەيمەن  ئررۋۋازىڭىزنى تررۋتلىق سررىزنىڭ ئىررزدەيمەن  سررىزنى-    
 چۇچرۇ  ئرۋۋازدىن بوشرقىىۋ چىقىۋاتقرۋن ئىچىردىن تۇرۇپكىسرى تىلىفۇن دىلىۋز
 تىلىفرررۇن قۋلغۋنررردەك  ئرررۋڭال  خىزمەتداشرررلىاى گەپلەرنرررى ىبرررۋيىق. كەتتررى

 كرۆزىىى تۇرغرۋن قورقرۇ  كىيىكرتەك بېسرى،  چىڭ بىلەن قولى تۇرۇپكىسىىى
 دوۋزاخقررۋ ئررۇنى ئررۋۋاز بررۇ. بۋسررتى قورقررۇنچ تېخىمررۇ ئررۇنى. تىكتررى ئەتااپقررۋ

 برۇ. كەتترى بىلىىىر، سرۇرلۇك شرۇنچىلى  ئۋۋازىدەك ئەزرائىلىىڭ چىللىۋاتقۋن
 قويىۋېتىشررىى تررۇرۇپكىىى دىلىررۋز. ئىرردى ئررۋۋازى بۋشررلىقىىىڭ تۋنسررۋئىس دە 

 قېلىشرررتىن  بۇلرررۇ  ئەدەپسرررىزلى  ئۋلدىررردا رەھبىررراى لرررېكىن ئويلىررردىيۇ 
 ترۇرۇپكىىى ئۋمۋلسرىز ئەنسرىاىەەندەك قېلىشىدىن گۇمۋنال  خىزمەتداشلىاىىىڭ

 . ئۋپۋردى ئېغىزىغۋ
 بۋرمىدى؟ ئىش بىا-    
 قۇتقۇزىرردىغۋن جررۋنىى ئررۋجىز بىررا. ربررۋ ئىررش مررۇھى  بەك ھە  -    

 پەرىشرتىدەك قروللىاىڭىز  سرىزنىڭ. قىالشيسىز سىز بۇنى.  ئىش سۋخۋۋەتلى 
 ...قىالشيدۇ قەلبىڭىز
 ئوخشۋيسىز؟ سۋلغۋن ئۇرۇ  خۋتۋ-    
 رەھربەر بىرا ئۆزەمىىرڭ... قىلمرۋڭ ئۇندا    دىلىۋز قىلمۋڭ ئۇندا  -    

 گە  سرررىزگە قويرررۇ  قۋياىررر، ىرررىئىززىتى سرررۋشھىيىتىىى  ئىكەنلىكىىرررى 
 ئىشقىڭىزدا مىىىڭ دىلىۋز  قىيىىمۋڭ بۇندا  مىىى. يىلىىىۋاتىمەن قىلىۋاتىمەن 
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 سررىزنىڭ مەن. قىيىىمررۋڭ يۇرۇكررۇمىى ئررۋجىز قۋلغررۋن دە  بررۇشي كررۇ  كۇيررۇ 
 ...تەلۋىلەرچە. دىدى  بۇشي سۋراڭ دەردىڭىزدە
 سررۇقۇ  قررۋتتىق ڭيۇرىكىىىرر قېلىۋاتقررۋن كەپلىشررى، بۇغۇزىغررۋ دىلىررۋز    
 ئېقىرر، يررۇرىكىەە ئررۋجىز ھەسرراەت بىررا ئررۋچچىق. تررۇردى سررىزى، تررۇرغىىىىى

 تەنبىھ قىلىشقۋ  گە  قۋتتىق. ئىدى ئۋمۋلسىز قۋيتۇرۇشقۋ سۆز ئۇ لېكىن. كىادى
 تۇلىمرۇ كىتىشرتىن بولۇ  رەسۋا ئۋلدىدا خىزمەتداشلىاى. ئىدى ئۋجىز بىاىشكە

 خۋتۋ ئۇنىڭ قېلىشتىن  بېاى، ۇلىقىغۋق ۋارسىىىڭ ئىشالرنىڭ بۇ. ئەنسىاەيتتى
 بىاىشرررىدىن يرررۇز كۇڭۇلسرررىزلىكلەرنىڭ مرررۇنچە بىرررا قېلىررر،  چۇشرررۇنۇ 
 بىررمەنە بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسررۋ   تولغۋنسرىمۇ ئىچىردە ئررۋزا  ئرۇ. ئەنسرىاەيتتى
 مەجبۇر ئۋڭالشقۋ قىيۋپەتتە پۋراڭلىشىۋاتقۋن بىلەن دوستى بىا يېقىن سۆزلىاىىى

 . بولدى
 ئۇچررۇن نىررمە تررۇرۇ  يۋشررتۋ مۇشررۇ ئۆزەمىىررڭ ېغىىدى  سرر سررىزنى -    
 ئۇيقۇمرۇ كرۇنلەردە مۇشرۇ مۋڭرۋ. بىلمەيمەن ئۆزەممۇ قۋلغىىىمىى قىزىقى، سىزگە
 مرۇزدەك قېىرى؟ جرۋۋابى ئۇچۇرلىاىمىىرڭ قۋلردۇرغۋن سرىزگە. بولىۋاتىردۇ ھۋرام

 نىمۋندا  سىز... قېىى؟ ئەجاى ۋاقىتلىاىمىىڭ تۇرغۋن سۋقال  سىزنى سۇغۇقتۋ
   قىالشيدىغۋنلىقىمغۋ مەپتۇن ئۆزەمەە قىزنى بىا سىزدەك مەن. قىز تۋ  ۋغاىب

 بەكمرۇ سرىز لرېكىن. ئىردى  ئىشرەنەەن سىڭدۇرەلەيدىغۋنلىقىمغۋ قۇچىقىمغۋ ئۆز
 ئىتىۋالىسررىز؟ نىمىشررقۋ تېلىفررۇنىڭىزنى. قىلردىڭىز ھۋكررۋۋۇرلۇ  بەكمررۇ بىرپەرۋا 
 مىىىرررڭ تەسرررىاىىى  ئۆزىڭىزنىرررڭ بەلكىررر ... قۋچىسرررىز؟ مەنررردىن نىمىشرررقۋ

 كىر  قەلبىمىرى ئۋشرىق مىىىرڭ لېكىن. مۇمكىن بولىشىڭىز ئويلىغۋن تەسىاىمىى
 ...ئوياليدۇ؟ كى    دىلىۋز دەڭە ئوياليدۇ؟
 ئۋڭالشرررقۋ داۋامىىرررى سرررۆزلىاىىىڭ بۋشرررلىقىىىڭ ئىستۋنسرررۋ دىلىرررۋز     
 ئىھتىيرۋت ئەترااپتىكىلەردىن دىسرە قىرالي گە  قۋتتىق. بىاەلمىدى بەرداشلىق

 . تىاىشتى بېسىۋېلىشقۋ زورىغۋ ئۆزىىى   چىشلە  چىڭ لەۋلىاىىى ئۇ. قىلدى
 دىردى شۇندا  ئۇ -كۆرۇشەيلى  كىيىن   ئەمىسە خو  ئۇقتۇم  -     

 تىرزش ترۇرۇپكىىى چىقىدىغۋنردەك ئېتىلى، سۆزلەر نۇرغۇن يەنە ئۋرقىدىن   دە
 ھۋلسررىز الدەرھررۋل قىلغۋنرردەك ئىھتىيررۋت چۇشۇشررتىن يېقىلىرر، ئررۇ. قويىررۋەتتى
 قرۋرا  ئەتىاگرۇللەرگە قىزىر -قى، ئۋلدىدىكى. تۋشلىدى ئۇرۇندۇققۋ بەدىىىىى
 . ئۇششتى يىغۋ كۆزلىاىەە
 كۋتىپى بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ تۇيۇقسىز ئىشخۋنىغۋ كىيىن ھۋزادىن بىا     
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 سررۋشم كۇلۇمسررىاە  دىلىۋزغررۋ تررۇرۇ  تۇۋىرردىال ئىشررى   دە  كەلرردى كىاىرر،
 . قىلدى

 سرررىزگە. چۋقىاىۋاتىررردۇ ئىشخۋنىسرررىغۋ سرررىزنى بۋشرررلىق  دىلىرررۋز-    
 . بۋركەن خىزمەت مۇھى  ئورۇنالشتۇرىدىغۋن

 ترۇرۇپال ئورنىردا ئولتۇرغرۋن قرۋرا  كۋتىپقۋ كىتىۋاتقۋن چىقى، دىلىۋز     
 ئۇنىرڭ بۋرمۋسرلىقمۇ؟-كېاەكمرۇ بېراىش كېاەك؟ قىلىش قۋندا  ئەمدى. قۋلدى
 بۋشراليدۇ  بىمەنىلىكىىرى يەنىرال ئرۇ ىقالئىرى كىاسە كىاىدۇ؟ دە  نىمە ئۋلدىغۋ
 تېخىمرۇ ئۋرامىىى  دىلىۋزنىڭ بۋشاليدۇ  سۆزلىاىىى مۇھەببەتلى  سۋختۋ يۋلغۋن

 بۋرمىسررررۋ لررررېكىن. ئېغىاششررررتۇرىدۇ تېخىمررررۇ ئررررۋزابىىى ئۇنىررررڭ. بۇزىرررردۇ
  قۇيۇشرى قۇيرۇ  سرۇئۋلالرنى چۇشۇنۇكسرىز تېخىمۇ  ئېڭىدا خىزمەتداشلىاىىىڭ

 . بولدى مەجبۇر تۇرۇشقۋ ئورنىدىن يەنىال ئۋمۋلسىز ئۇ. ئىىىق
 كەلەەن كىاى، ئېچى، قىيۋ ئىشكىى كىيىن  رۇخسىتىدىن بۋشلىقىىڭ    
 ئۋلردىغۋ پۋشقشرى، بۋشرلىق ئرۇ. پېتىىۋلمىدى قۋراشقۋ كۆزىەە بۋشلىقىىڭ دىلىۋز

 ئرۇرىال ئىەىر، بېشرىىى گۇنۋھكۋرشردەك  قىلمۋي پەرۋا ئۇرۇندۇققىمۇ ئەكەلەەن
 يىغىىررى چىقىۋاتقررۋن ئىچىرردىن-ئىررچ. ئۋزاپلىىىۋاتررۋتتى شررۇنچىلى  ئررۇ. ترۇردى
 دىررەەن خىررزمەت. مۇجررۇيتتى يررۇرىكىىى ئەلەم بىررا تررۇراتتى  بېسررى، ئررۋران

 قىزلىرق مىىىرڭ قېىرى ئىراادەم؟ تەۋرەنرمەس مىىىرڭ قېىى نەرسىمۇ؟ مۇشۇندا 
 مەغراۇر ئۋلدىردىكى بۋشرقىالر ئىشەنچى   بولغۋن ئۆزەمەە مىىىڭ قېىى غۇرۇرۇم؟
 تۇرمرۇ . كەتترى قۋشيمىقۋنلىشى، پىكىاى ئويلىغۋنسىاى دىلىۋزنىڭ...تۇرقۇم؟
 ئىەىر، برۋ  بۇگۇنكىردەك مۋنرۋ...مەجبۇرلىمۋيردۇ؟ قىسمەتلەرگە نىمە ئۋدەمىى
 ئەمەس ئۆزى بۇنى. يۇقىتىدۇ ئىشەنچىسىىى ئۋدەمىىڭ. قىلىدۇ مەجبۇر تۇرۇشقۋ

 تۇرمۇشرتىكى. قىلىردۇ  لەرئەبلەخر نرۋمەرت بىھۋيرۋ  ئۋشۇ ئۋدەملەر  ئەتااپتىكى
 يىغالشرقۋ جىمجىر  ئىچىردە ئرۋزا  قىلىشرقۋ  سرۇكۇت ئرۋدەمىى ئىشرالر نۇرغۇن
 ھۇقۇقردارشرنىڭ رەزىر  تۋشالشرىى  چرۆرۇ   ھەممىىرى قىزشر. قىلىدۇ مەجبۇر

 ئۆزىىىرڭ لرېكىن   قىلسرىمۇ ئۇمرۇت تۋشالشرىى ئېچىر، خۋراكتىاىىى پەسكە 
 مەجبرۇر يۇمۇشرقۋ چىرڭ كرۆزلىاىىى ەنىرالي ئۇچۇن ئىستىقبۋلى ئوباازى  قىزلىق
 ھەمررمە دىلىررۋز... رىئررۋللىق بىررمەنە شررۇندا  ئەنە   رىئررۋللىق بررۇ. بولىرردۇ

 . تۇردى يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى بولغۋندەك قۇتۇلمۋقچى بىااقال نەرسىدىن
 . قىيىىمۋڭ مىىى تۇرىۋېلى، ئۆرە دىلىۋز  ئولتۇرۇڭ-    
 ئىستۋنسررۋ ئررۇ. بولرردى مەجبررۇر ۋئېچىشررق كررۆزلىاىىى ئۋمۋلسررىز دىلىررۋز    
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 . سورىدى بوشقىىۋ تۇرۇ  قۋرا  يەرگە قۋرىمۋستىن كۆزلىاىەە بۋشلىقىىىڭ
 بۋرمىدى؟ ئىش جىددى بىاەر -    
 دەمسىز؟ قىالي سۋراڭ مىىى قويىۋەتتىڭىزغۇ  تېلىفۇنىى ھە -    
 ئۋكررۋ  مەردان»  ئۋلدىرردا خىزمەتداشررلىاى . برروشتتى دىسررەم نىررمە -    
 بۇنردا  مۋڭرۋ ئرۋدەم  قىزىڭىزدەك سىزنىڭ مەن قىلىسىز  بىمەنىلى  ا نىمۋند

 بېسىشرقۋ ئرۋچچىقلىاىىى دىلىرۋز -...دەمدى  «بولمۋيدۇ قىلسىڭىز پەسكەشلى 
 . سۋلدى قۋيىۋ  قۋلغۋندەك ئۋمۋلسىز
 قىلىرر، شررۇندا  ئۋمۋلسررىز مەنمررۇ لررېكىن ئۇرۇنلررۇ   دىەىىىڭىزغررۇ-    
 ئۋئىلىسررى ئوبرردان بىررا ئىشەنمەيسررىز  مۇدىسررەم ھەرقررۋنچە مەن سررىز. سررۋلدى 
 دە  قىلىۋاتىررردۇ شرررۇندا  تۇرتكىسرررىدە قىزىقىشرررىىڭ بىادەملىررر  ترررۇرۇ 

 كررۆرۇ  يۋخشررى راسررتىىال سررىزنى مەن بىلسررىڭىز دىلىررۋز  لررېكىن. ئوياليسررىز
. مىىىرڭ پۋرە-پۋرە يۇرۇكۇم تۇيغۇسىدا ئىاىشىش ۋىسۋلىڭىزغۋ سىزنىڭ قۋلدى  
 سىزنى ھەرگىز ئۆتسىڭىز ئۋرلىشى، بىلەن مەن ۋڭ قويم ئۇمۇتسىز ئۇندا  مىىى

 . مۇمكىن ئىشلىتىشى  ئۆستۇرۇ  تىزش سىزنى بەلكى . قويمۋيمەن نۋئۇمۇت
 ئۋلدىرردا   ئېچىرر، يۇغررۋن كررۆزلىاىىى بررۇشقتەك دىلىررۋز -نىررمە؟-    

 -.ئۋشيردى بىرلەن غەزە  بۋشرلىقىغۋ ئىستۋنسرۋ تۇرغرۋن ھىجىيىر، بىچۋرىلەرچە
 بىلىر،. كۆرەمسرىز قىرز پەس شرۇندا  مىىرى سرىز؟ قۋلدىڭىز كۆرۇ  نىمە مىىى

 كەچسرررەم ۋاز خىرررزمەتتىن بۇنررردا  يۋشرررۋ  بىرررلەن غرررۇرۇرۇم مەن   قويرررۇڭ
  ئويالشررقىمۇ قىلىشررىى ھەم قىلمررۋيمەن  ئىشررالرنى پەس ئۇنرردا  كىچىمەنكررى 

 . قويۇڭ بىلى، ئىىىق شۇنى...قىاللمۋيمەن جۇرئەت
 قۋنردا . قۋلردىڭىز چۇشرۇنۇ  ترۋخۋ سرىز دىلىۋز  چۇشەنمەڭ خۋتۋ -    
 ئىش نىمە مەن. سۋپتىمەن دە  شۇندا  دە  چۇشۇنىدىكىن كۆڭلۇمىى قىلسۋم
 بولغرۋن سرىزگە راسرال خرۇدا مۋڭرۋ. بولىسرىز ئىشرىىىدىغۋن مۋڭۋ ئۋندىن قىلسۋم

 ...گۇۋاھ خۇدا   دىلىۋز راس.  سۋلدى ئوتىىى ئۋشىقلىق
 ئرۋددى ئۇنردا  نىيىتىىرى ئۋدەمىىرڭ برۇ ئرۇ. قۋلردى ئويلۇنۇ  دىلىۋز    
 يۋخشرى ھەقىقى راستىىال». قىلدى ھىس يۋندۇرالمۋيدىغۋنلىقىىى بىلەن گەپلەر
 كرۇنەە  مۇشرۇندا  راستىىال ئەرلەرمۇ بۋر ئۋئىلىسى ئۋيۋلى  قۋلغۋنمىدۇ؟ كۆرۇ 

 نىمىشرقىدۇر لرېكىن. قۋلردى ئرويال  دە  «قۋشمدىغۋنردۇ؟ ھىجاانغۋ مۇشۇندا 
 . قىلدى ھىس كۆرۇنۇشتەكال ۋسۋخت ھەممىسىىى بۇشرنىڭ
 ئويلۇنرۇ  ترۇرۇ  ئۇسرتىدە مەن ئۇسرتىدە  ئرۆزىڭىز ئۋكۋ  مەردان -    
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 ئۇرۇنىىررڭ بررۋر خىزمەتچىسررى   ئررۋرتۇ  يررۇزدىن دىررەەن سررىز بررۋقتىڭىزمۇ؟
 خەلرق ئۋممرۋ  نۇرغرۇن ئەمەس  خىرزمەتچىلەرش ئىدارىردىكى سرىزنى. رەھبىاى

 دە  نىررمە يەنە. ئەيمىىىرردۇ نسررىزدى. پەخىالىىىرردۇ سررىزدىن. ھۆرمەتلەيرردۇ
 نىرمە   مەيلرى ئويلىمىسرىڭىزمۇ مىىرى. قىلىۋاتىسىز ئىشالرنى بىمەنە مۇشۇندا 
 پەرزەنتىڭىزنررى ئىككررى ئۇمررۋ  ئررۋئىلىڭىزنى  ئويلىمۋيسررىز  ئررۆزىڭىزنى ئۇچررۇن

 قىسررمەتلەرگە مەنرردەك چۇڭررۇ  يۋشررقۋ كررۇنلەردە بىررا قىزىڭىزمررۇ ئويلىمۋيسررىز؟
 ...سىز؟ئۋزاپالنمۋم سىز يۇلۇقسۋ

 ئىستۋنسرۋ قىلىۋاتقرۋن گە  مەجىۇنالرچە  بېقى، خۇمۋرلىق كۆزلىاىىى     
 بېشرىغۋ سۇنى سۇغۇ  چىلەك بىا بىاسى خۇددى سۆزىدىن دىلىۋزنىڭ بۋشلىقى

 بەلكررى  ئەمەس دىلىررۋز ئۋلدىرردا تررۋ  شررۇ ئررۇ. قۋلرردى توختررۋ  قۇيغۋنرردەكال
 قۋيترۋ-قۋيترۋ لىسىىىكۋل. ئەندىكتى تۇرغۋندەك قۋرا  سوراقچى مەھشەرگۋھتىكى

 . سىلكىۋەتتى
 يۋخشرررى سرررىزنىڭ دائىررر  داداممرررۇ. ھرررۆرمەتلەيمەن سرررىزنى مەن-    
 دە «  چىقىشرقۋ  بىلىملىر   ئىقتىدارلىق  بەك» سىزنى. قىلىدۇ گىپىڭىزنى
 بەخرتى  مىىىرڭ ئىشرلىەەنلىكى  بىرلەن رەھربەر يۋخشى بىا سىزدەك. مۋختۋيدۇ

 يرۇرگەن تۋرتىر، مەكتەپرتىن ئرۋلى برۋر  يىەىرتى  مىىىڭ:  گە  بىا يەنە. ئۋكۋ
 بەخىتلىر  ئوخشرۋ  سرىزگە بولمرۋقچى  تويىمىز ئۋرىدا پۋت بىزنىڭ يىەىتى  
 خوشررۋ  بولسررۇن  بەخىتلىرر  سررىڭلىڭىزنى مەنرردەك شررۇڭۋ. قۇرمررۋقچى ئررۋئىلە
   تىرىچ مىىرى قىيىىمۋڭ  مىىى قىلمۋڭ  ئۋۋارە مىىى ئەمدى   دىسىڭىز بولسۇن

 خىزمەتلىاىىرى ئۆزەمىىڭ ھۋلدا تو  كۆڭلۇم مەنمۇ. ۇڭقوي يۋشىغىلى خۋتىاجەم
 يررۋرىتىش نەتىجىلەرنررى يۋخشررى تېخىمررۇ كەسررپىمدە ئىشررلەي  يۋخشررى تېخىمررۇ
 نىمىشرقىدۇر دىلىرۋز -... ئرۋقالي ئۇمرۇتلىاىڭىزنى سرىزنىڭ. ئىزدىىەي ئۇچۇن

 ترۇرۇ  ئۋقتۇرۇ  يۋشلىاىىى مۆلدۇردەك كۆزلىاىدىن   بىچۋرىلەرچە شۇنچىلى 
 بىررررلەن قەلبررررى سررررەمىمى ئەڭ پەقەت ئررررۇ. يىلىىرررردى يررررۋ    سررررۆزلىدى

 مۇۋاپىرق بىاىشرىى پۇرسرىتى ئوڭشىۋېلىش ئۆزىىى ئۇنىڭغۋ   تەسىالەندۇرۇشىى
 . كۆردى

 تۋمۋكىسرىىى  ئولترۇرۇ   تىىسرىز-ئرۇن قۋدىلىر، نوقتىغرۋ بىرا دىلىۋز    
 قىلغرۋنلىقىىى تروغاا ئۆزىىىرڭ قرۋرا  بۋشرلىقىغۋ ئىستۋنسرۋ شرورىۋاتقۋن كۇچە 

 يۇقىغۋنرردەك ئررۋز بىررا ئەندىشررە قورقررۇنچ  كۆڭلىرردىكى بۋيررۋمقى. يەكۇنلىرردى
 قۋيىرر  ئۇنىررڭ ئولتۇرىشررىدىن سۆزسررىز-گە  بۋشررلىقىىىڭ لررېكىن. بولرردى
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 سررۋقال  بىررادەم ئررۇ. قۋلرردى بىلەلررمەي غەزەپلەنەىىىىررى يررۋكى بولغررۋنلىقى
   قىلىرر، ھىررس ئەپسررىزلىكىىى تۇرىۋېاىشررىىڭ ئررۇزا  كىرريىن  تۇرغۋنرردىن

 ئىشرخۋنىدىن   پىچىاش  بوشقىىۋ دە  «چىقۋي مەن رەخمەت  ئۋكۋ  انمەرد»
 ...  كەتتى چىقى، ئۋستۋ

 
 
 

 سرەلىمە   يۇگرۇرۇ  كرۇلكە كۆزلەرگە ھۋرغىن ئېچىلى،  بۋشقىچە چىاايى
 شرررۇنچىلى  ئىشرررلىاىىى ئرررۆي. قېلىۋاترررۋتتى جۋنلىىىررر،  كرررۇنەە- كۇنررردىن

 ھەمرمە تۋپىلىمىسرۇن-لىسۇنتۋپى خۋنى  قىالتتى  بىلەن خوشۋللىق چۋققۋنلىق 
 نەچرچە كۇنردە بىرا ئرۆيلەرنى    بىجىاەتترى كۆڭلىدىكىردەك ئۇنىڭ ئىشالرنى

 خۋنىمىىڭ. ئىتەتتى سەرخى  تېخىمۇ تەملى   تېخىمۇ تۋمۋقىى. تۋزىاليتتى رەت
 مىھاىبررۋن   بىاىرر، ئەھمىرريەت ئۋشھىرردە تەكاارلىشررىغۋ دەرس پەرزەنتىىىررڭ 2

 ئۇنىڭردىكى ئەپەنردى بۋشرلىق ۋە خرۋنى .    چۇشەندۇرەتتى  ئۇقۇتقۇچىدەكال
 چىاايىرردىكى ئۇنىررڭ بۇلۇپمررۇ. قۋلرردى ھەيرراان ئۆزگۇرۇشررلەرگە تۋسررۋددىپى

 كىيىىىشرركە   تررۇرۇ -يررۇرۇ  كىتىۋاتقررۋنلىقى  يۇقۇلررۇ   مىسرركىىلىكىىڭ
 قويۇشررلىاىدىن قىلىرر، گىرراى  مررۇنچە -ئررۋنچە بىاىۋاتقررۋنلىقى  ئەھمىرريەت
 قرۋرا  ئۇقۇشرلىاىغۋ نۋخشرۋ غىڭشرى، دىكىئۋرلىقىر ئىرش ئۇنىرڭ. ئەجەپلەندى
 بىرا پەقەت خوشۋللىقىىى ئۆز سەلىمە لېكىن.  قىسىشتى كۆز ئىچىدە تەئەججۇ 

 بىرتەلەي بىچرۋرە  ئىدى  تۋپقۋن بەختىىى قويغۋن يۇقۇتۇ  ئۇ. بىلەتتى ئۆزىال
 ئۆتكررۇزگەن ئررۆزگەرگەن  ئررۇ ئەكرراەم. ئىرردى تۋپقررۋن ئۋتىسررىىى ئوغلىىىررڭ

 چىررن ئۇنىڭغررۋ بۋسررقۋن  بۋغاىغررۋ سررەلىمەنى قىلغررۋن  تررۆۋبە گۇنۋھلىاىغررۋ
 يررۋ تەمتىرراە  يۇلۇچىرردەك قۋلغررۋن نىشۋنسررىز ئررۇ. ئىرردى بەرگەن سۆيەۇسررىىى
 مۇھەببەتىىرڭ ترۇنجى پەيترتە ھرۋلقىلىق قۋلغرۋن بىلمەي ئۇلۇشىى يۋ يۋشۋشىى 
 يۋشرلىاى پۇشرۋيمۋن ۋە ئرۋزا  ئرۋچچىق. يۇيۇلردى داغلىاى قۋلدۇرغۋن قەلبىدە
 ئۇنىڭغرۋ كرۆردى  ئرۋلال ئۇلرۇ  خورلرۇقلىاىىى تۋرتقۋن يۇيىۋەتتى  پۋكىزە ئۇنى

 مىھاىىرى ئرۋتىلىق ئۇنىڭغرۋ. ئىاىتترى برۋغاىىى ئەكاەمىىڭ قىلدى  ھىسداشلىق
 ... سۋلدى

 دا  كەيرردى  تررۋلال  كىيىملىاىىررى چىاايلىررق ئەڭ بۇگررۇن سررەلىمە    
 يرۋغلىقىى قۋرا بېشىدىكى. قىلدى گىاى  سۇس يۋراشتۇرۇ  يۇزلىاىەە چۇشكەن
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 ئروغلىىى كەتركەن ئۇيقۇغۋ شىاىن. يۋسىدى قىلى، چىاايلىق چېچىىى تۋشال  
 بولغرۋن ئەكراەمەە. ئىردى خوشرۋ  بەكرال بۇگرۇن ئرۇ. يۆگىدى يۆگەككە يېڭى

 سرىپى  ھەيۋەتلىر . قىلىۋاتۋتتى بىئۋرام يۇرەكلىاىىى ئۇنىڭ سېغىىىش ئوتتەك
 شرۋتلىق ئەكراەمەە ئرۇ مردىئە. سرېغىىۋتتى سرۆيەۇنىىى ئۋجىز ئىچىدىكى تۋمالر

 مىھاىبرررۋنلىقىىى  ئۆزىىىرررڭ كېررراەك  بىاىشرررى ئۇمرررۇت كېررراەك  بىاىشرررى
  يىرر  بىررا يەنە ئررۇ. كېرراەك بېغىشلىشررى سۆيەۇسررىىى پررۋك سررەمىمىلىكىىى 

 بۋغاىغررۋ ئررۇنى بىررلەن ئرروغلى چىقىرردۇ  تۇرمىرردىن ئەكرراەم بەرسررە بەرداشررلىق
 ھررررۋلىقتىن تەن ئەمرررردى سررررەلىمە. قررررۇرۇدۇ ئررررۋئىلە بەخىتلىرررر  بۋسررررىدۇ 

 ئۇنى   بولىدىغۋن ھەماا ئۇنىڭغۋ. قۇتۇلىدۇ ھەساەتتىن-دەرت سەرسۋنلىقتىن 
 بۋر يولدىشى بۋسىدىغۋن بۋغاىغۋ كەڭ بىلەن مىھاى پۇتۇن ئۇنى قوغدايدىغۋن 

 ...بولىدۇ
 تررۇرمە تۇتررۇ  قۋچىسررى تۋمررۋ  قولىردا بىررا بررۋش  قولىرردا بىررا سرەلىمە    
 ھەيۋەتلىر    قورقسرىمۇ شرۇنچە يەردىرن ۇب ئۇ. بولدى پەيدا ئۋلدىدا ئىشىكى
 لرېكىن   كۆرۇنسرىمۇ سرۇرلۇك شۇنچىلى  ئۇنىڭغۋ دەرۋازا قۋپقۋرا تۋمالر  ئىەىز
 تۇمرۇر ئۆيىردىكى كۆرۇشۇ . ئۋلدى قەدەم ئىچىدە ھۋيۋجۋن خى  بىا يەنىال ئۇ

 كرۆزلىاى ئۇنىرڭ. سرۋقلىدى ئەكاەمىى بىلەن ئىىتىزارلىق ئولتۇرۇ  ئۇرۇندۇقتۋ
 تېخىمرۇ تۋتىاىر،  تېخىمرۇ چىاايرى كەلرەەن  كىاىر، ھەماالىقىردا سۋقچىىىڭ
 يۇقۋتقررۋن قررۋمىتىىى كىلىشرركەن جەسررۇرلىقى  بررۇرۇنقى ئۆزىىىررڭ ئررۇرۇقال  
 . تىتىلدى قۋتتىق تىغدا بىا ئۆتكۇر يۇرەكلىاى تىكىلەەندە  ئەكاەمەە
 نۇرسررىز كىلىررپال ئورۇنرردۇققۋ ئەكرراەم-تېخررى؟  كەلرردىڭمۋ بۇگررۇن-    
 . تىكتى سەلىمەگە قۋلغۋن بولۇ  چىاايلىق بۋشقىچىال ۇگۇنب كۆزلىاىىى
 ئۋچررۋمالر-ئۋكررۋم لررېكىن دىرردى   كىررلەي قېررتى  قررۋنچە مەن ھە -    

   ئۋلغرۋن دەم ئرۇشر بۇگرۇن. كىلەلمىردى  قويرۇ  تۋشرال  ئرۆيىى ئىشلىەەچكە
 چىقىاىرر،  پۇرسررەت دە  «كىررلەي يرروقال  تۇققۇنررۇمىى كىسررە  بىررا»  شررۇڭۋ

 . كىلىشى 
 سېغىىمۋپسەندە؟ مىىى قۋرىغۋندا-    
 مەن بۇيرررۋن كۆرۇشررركەندىن بىرررلەن سرررىز ئەكررراەم   دەڭ تررروۋا-    

 مررۇمكىن. چىقۋرمىرردى  ئىسررىمدىن بىامىىۇتمررۇ سررىزنى. خوشررۋ  شررۇنچىلى 
 . يو  ئۋياىلغۇم ئەسال يېىىڭىزدىن سىزنىڭ بولسىدى
 ىىرىم كىاسرىال سرۋقچى بىراەر كۋمىاغۋ قۋرىدى   كۇندە يۇلۇڭغۋ مەن-    
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 ئىشىىەمسەن؟. تەلمۇردۇم دە  چۋقىاامدىكىن
   بولسررىڭىز سرېغىىغۋن شرۇنچىلى  رەخرمەت . ئەكراەم ئىشرىىىمەن-    

 .بولسىڭىز ئەسلىەەن مىىى
 ئەختەمجرررۋن. مۋڭرررۋ بولررردى ھرررۋرام ئۇيقىمرررۇ بىررراى كۇنررردىن 15-    

 .قېىى ئەكىلە. سېغىىدى  شۇندا  ھىدىىى بۋشمىى ئۇنىڭ
 يرۇرەكلىاى. ئرۇزاتتى ئەكراەمەە بروۋاقىى ولىردىكىق دەرھرۋلال سەلىمە    
 . كەتتى تىپىاش  توختۋۋسىز
 بەك ئىككىڭالرنرى بىرلەن ئۋپۋڭ.خوشۋللىقى  مىىىڭ ئوغلۇم  تۋتلىق -    
 يەتكۇزەلمىردى   مىھاىمىرى سرىلەرگە. قويردۇم كۇنلەرگە يۋمۋن سۋلدى   جۋپۋغۋ
 كرۆزىىى ئەكراەم -. ىدى بۋسۋلم بۋغاىمغۋ قېىى، بۋقۋلمىدى   ئەركىلىتى، سىىى

 مىھاىبررۋن بولغررۋن كررۋۋا  يررۇرىكى دەردىرردە بررۋش بۋلىغررۋ  ئويغۋنغررۋن ئررۇۋۇش 
 . قۋتتى سۆز ئۋتىالردەك
 ئۇنتررۇ  جۋپررۋنى ھەمررمە مەن ئەكرراەم  دىررمەڭ ئۇنرردا . بولرردى -    
 كرۆرۇ  ئرۆزگەرگەنلىكىڭىزنى سەمىمىيىتىڭىزنى  بولغۋن مۋڭۋ سىزنىڭ كەتتى  

 سرىزگە ئورنىغرۋ نەپاەتىىرڭ قەلبىمردىكى. ئۇنتۇغرۋن ممىىرىھە كۇنىال شۇ مەن
 ئىشرالر ھەمرمە بولسرۋقال بىرز قەلبىڭىرزدە. ئۋلمۋشقۋن مۇھەببەت ئوتتەك بولغۋن
 چىقسرىڭىز بۋلردۇررا  سرىز. ئەمەس ھېچىەرسە جۋپۋ ئۇنچىلى . كىتىدۇ ئۇتۇ 

 ... تولدۇرىۋالىمىز ئورنىىى ھەساەتلەرنىڭ ئۇ
 كرۇرۇ  تۇرقرۇڭىى مىسركىن كۇندىكى ئۇ سىىىڭ سەلىمە  قۋرا مۋڭۋ -    
 ئۋلدىڭردا سرىىىڭ. نەپاەتلەنردى  قرۋتتىق ئۆزەمردىن. كەتتى يېاىلى، يۇرۇكۇم

 . بۇشلمۋيمەن يۇيۇ  ئۆمۇرمۇ بىا گۇنۋھىمىى بۇ گۇنۋھكۋر  مەڭەۇ مەن
 بولسرۇن خوشرۋ  مىىرى دىرمەڭ  ئۇنردا  ھەرگىز. ئەكاەم يۋ  يۋ  -    
 ئۋلردىىقى سرىزنى مەن قۋلسرۇن  بولرۇ  چرۇ  بىرا پەقەت ئىشالر ئۇ دىسىڭىز
 پەقەت. ترۋپىمەن بەختىمىرى بىلەنرال سرىز پەقەت مەن. كەچۇرىۋەتكەن قېتىمال
 ...بىلەنال سىز

 ئىشررالر نۇرغررۇن كىرريىن كىاگەنرردىن تۇرمىغررۋ. سررەلىمە بىلەمسررەن-    
 ئۋخمرۋ  قىزنرى بىا سۋددا   مىھاىبۋن چىاايلىق  سەندەك. ئويالندى  ئۇستىدە

 ئۋلدۇرىۋېتشرركە بررۋشمىى بۇلۇپمررۇ. ئۇكۇنرردۇم قررۋتتىق سررۋلغۋنلىقىمدىن ىلىرر،ق
 ھەقىقرى ئۋندىن ئۋدەم تۇرۇ  تۇرمىدە. ئەپسۇسالندى  قۋتتىق زورلىغۋنلىقىمدىن
 ۋاقتىمرردىكى كەلررەەن كۆتىاىرر، بررۋشمىى سررەن. سررېغىىىدىكەن مىھاىبررۋنلىقىى
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 «ھۋيرۋتكەن بۋشم ر شۇكۇ خۇداغۋ». بىلىدۇ خۇدا بىا ئۆزەم  بىا ھۋيۋجىىىمىى
 خررۇدا ئۇلررۇ  سررەلىمە  راس. ئۇخلىيۋلمىرردى  ھۋيۋجۋنرردا كىررچە نەچررچە دە 
 ئۆپكىدەك چىاايى كەتتى  ھۇتۇلۇ  قۋتتىق دىدىيۇ شۇندا  ئەكاەم -...گۇۋاھ

. چىڭقۋلرردى كىتىدىغۋنرردەك ئېتىلىرر، ھررۋزىاش تۇمررۇرلىاى بۇيررۇن   قىزىاىرر،
 دىريەلمەي نەرسرە بىرا دەمۋللىققرۋ ئرۇ. چىقتى ئېقى، بۇژغۇن ئۋپئۋ  ئېغىزىدىن
 . قۋلدى ئولتۇرۇپال تۇگۇلۇ  تۇتقىىىچە قورسىقىىى
  بولدى؟ نىمە   ئەكاەم-    
 .ھېچىىمە -    

 سرىزدە دەڭە قېىرى  كىتىسرىز؟ قىيىىلىر، بۇنردا  نىمىشقۋ ئەمىسە-      
 . قىلىدۇ بۋردەكال كىسە  ئېغىا بىا

. قەسررلىدى بىررلەن ى زەھەرخەنرردىل سررەلىمە  قەسررلىدى  بىاسررى-    
 ...  دەردى كىسەلىىڭ شۇ مۋنۋ. قويدى قىلدۇرۇ  خۇمۋر ئۋققۋ مىىى تۇرمىدا

 نەزىاىرردە ئۆزىىىررڭ ئررۇ. ئەنرردىكتى  تررۇرۇپال سررەلىمە - نىررمە؟ -    
 سررىز-.قىالتتررى ئىشررەنمىەەندەك ئۋلدىىىشررىغۋ ئەكاەمىىررڭ نرروچى ئۋجۋيىرر،
 ئۇقمۋمسىز؟ زەھەرلىكىىى  ئۇنىڭ يە؟ ئۋخمۋقمۇ
 سۋڭۋ گۇنۋھلىاىمغۋ  دەرتلىاىمەە . قىلدى  تۇرۇ  ئۇقۇ . ئۇقۇمەن-    
 قىلىر، شرۇندا  بۋسرۋلمۋي ھەسراەتلىاىمىى ئۇكۇنرۇ   ۋاپۋسرىزلىقىمغۋ قىلغۋن
 . سۋلدى 

 تۋشلىغۋنسىز؟ چۇقۇم يەردە بۇ قۋندا ؟ ھۋزىا-    
 نىرمە ئرۇ. قويردى كۇلرۇ  مىيىغىردىال سرۆزلىاىەە سرەلىمەنىڭ ئەكاەم    
 جىسررمىمىى پۇتررۇن خۇمررۋرى ئۇنىرڭ تۋشررلىيۋلمىدى   يررۋ  » ېرراەك؟ك دىيىشرى

 تۋشررلىدى  » يررۋكى  دەمرردۇ؟«  بولرردۇم زار ئۇنىڭغررۋ مېڭىۋاتىرردۇ  خورۇتررۇ 
 «يۇلۇمررۋيمەن ھەرگىررز نەرسررىەە نىجىررس ئررۇ ئەمرردى تۋشررلىغۋن  ئررۋللىبۇرۇن

 تۇمرۇرىىى سرەلىمەنىڭ. كەلردى بۋسقۇچقۋ ھۋلىقىلىق ئەڭ ئەمدى مۋنۋ...دەمدۇ؟
 بۇسرۇ  قەلربىەە سرۋددا  پۋيدىلىىىردىغۋن  ئۇمۇتلىاىردىن ئۇنىڭ دىغۋن تۇتى

 ئەمەلرەە بىرلەن ئۇسرتىلىق ئەڭ برۇنى لرېكىن. مۇشرۇ دە  پۇرسەت كىاىدىغۋن
 كۆڭلىرردىن سررۋددا ئۇنىررڭ چۇقۇندۇرۇشررى  ئررۆزىەە ئررۇنى كېرراەك  ئۋشررۇرۇ 
 پۋيردىلىىش ترۇرۇ  قىلىر، قەسرەم ئېلىر، تىلغرۋ خۇدانى. كېاەك پۋيدىلىىىش

 بۇنچىلىر  ئۋلدىردا لەززەت شرۇ. كېراەك ئىشەندۇرۇشرى ئرۆزىەە ئرۇنى. اەككې
 بىچرۋرە مەيرۇس  شۇنچىلى  تۇرۇپال ئەكاەم... ئەمەس ھېچىەرسە ۋەدە سۋختۋ
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 . كىادى قىيۋپەتكە
 برۋشمىى   دە  سىىى تىاىشۋاتىمەن  بىلەن كۇچۇم پۇتۇن تۋشالشقۋ-    

 تۋرتقررۋن ئەمەسرركەن  ئۋسررۋن ئررۇنچە تۋشررال  لررېكىن. تىاىشررىۋاتىمەن دە 
 ئۇلۇ  سەلىمە  قۋلمىدى  ئۇلۇ  ئۋلدىدا ئۋزاپالر ئۇ. بىلىمەن ئۆزەم ئۋزاپلىاىمىى

 . تۇكۇلدى يۋ  تۋرامال  كۆزلىاىدىن تۇرۇپال ئەكاەمىىڭ -.قۋلمىدى 
 ئرۋجىز قرۋرا  يۋشرلىاىڭىزغۋ سرىزنىڭ سرىزگە  ئەمدى ئۋزا  نىمە بۇ-    
 برۇ ئەكراەم  تۋپمۋيسىز ئەقلىڭىزنى مۋندا نى. كەتتى بۇلۇ  قىسمۋ بىا يۇرۇگۇم
 سررەلىمە-...بولمۋسررمىدى كەتسررىڭىز چىقىرر، ئۆزگررۇرۇ  بۋلرردۇررا  يەردىررن
 قوليرۋغلىقىىى يەنچۇقىدىن ئېچىشى،  يەنە يۇرەكلىاى لېكىن دىدىيۇ  شۇندا 
 قوليرررۋغلىق  ئەپسرررۇس . سرررۇرتتى كرررۆزلىاىىى يۋشرررلىق ئەكاەمىىرررڭ ئېلىررر،

 كرۆزلەر قرۋنخور   ئەسرەبى ئرۇ. كۇلىۋاترۋتتى لەركۆز يۋشلىق سۋختۋ ئۋستىدىكى
 بىرررلەن ھەييرررۋرلىق ئىشرررالرنى يۋمرررۋن يۇقۋتمىغرررۋن  تەبىئىتىىرررى ئرررۆز يەنىرررال

 . ئىدى پىالنالۋاتقۋن
 ترۇرۇپال برۋش قۇچىقىردىكى ئەكاەمىىرڭ نىمىشرقىدۇر تۇيۇقسىز تۋ  شۇ    
 ۋسرقۋنب برۇرۇت-سۋقۋ  كۆزلەردىن  نەپاەتلى  ھىلىەەر كەتتى بەلكى  يىغال 

 ئەكاەمىىررررڭ كېرررراەك  بولسررررۋ قورققررررۋن چىاايرررردىن سررررۇرلۇك تررررۋتىااڭغۇ
 . ئىدى ئەمەس بېسىقىدىغۋندەك ھېچ ئەركىلىتىشلىاىدىن   بەزلەشلىاىدىن

 ئەكراەمەە قۋچىسرىىى تۋمرۋ  قولىردىكى ئېلى، بۋلىىى ئىتتىكال سەلىمە    
 ئەكاەمىىررڭ. تۋپىلىرردى يەۋېلىشررىى پولررۇنى ئىررتىلەەن ئوخشررۇتۇ  سررۇندى 
 تەرەپرتىن بىرا سۇيۇنسرە  تەرەپتىن بىا قۋرا  تۇرقىغۋ يەۋاتقۋن بىلەن ئىشتىھۋ
 نەس برۇ تىرزرا  ئۇنىرڭ مەيۇسرلەندى  كرۆڭلى ئرويال  ئۋزابىىى خۇمۋر ئۇنىڭ
 بولررۇ   ئررۋدەم يۋخشررى قۋيتىشررىىى  قويىىغررۋ ئررۆز چىقىرر،  مۋكۋنرردىن بۋسررقۋن

 . ىلدىق ئۇمۇت قۇرۇشىىى تۇرمۇ  بەخىتلى  بىلەن ئۆزى ئۆزگۇرۇ 
 خوشلۇشۇشرقۋ بىرلەن ئەكراەم ئىچىردە ھىجراان قىيۋلمۋسلىق  سەلىمە    
. ئىردى قۋلغرۋن تۇشرۇ  ۋاقترى كۆرۇشۇ  بىاىلەەن بەلەۇلە  بولدى  مەجبۇر

 سررىڭى، تۇيغررۇلىاى يىلىررىىش   قىلىۋاتقررۋن تەلە  مررۇھەببەت  ئەكاەمىىررڭ
 مۇشۇ ئەتە مۋڭۋ»  ئۇنىڭ. چىدىمىدى پەقەت قۋرا  كۆزلىاىەە نۇرسىز كەتكەن
 دە «  كە  چۇقرررۇم ئەتە   ئۇنۇتمرررۋ بىاىشرررىى ئەكىلىررر، تۋمرررۋ  قۋچىررردا

 ترۋمىقىىى ئەتركەن قوللرۇ  بىرا ئرۆزى  بولسىمۇ  يېاى  كۆڭلى يىلىىىشلىاىدىن
 تۇلىمرررۇ  ئەكاەمررردىن ئۇترررۇنەەن بىاىشرررىى ئەكىلىررر، يەنە ھەم يۋقتۇرغرررۋن 
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 . سۇيىىىۋاتۋتتى
     
 تۋمررۋ  سررەلىمە كەلررەەن قۋيتىرر، ئررۆيەە ئىچىرردە خىيررۋلالر تۇگررۇمەس    
  ئىچىردە قۋچرۋ. قۋلردى ترۇرۇپال ئېچىر، ئېغىزىىى ئۇچۇن يۇيىۋېتىش قۋچىسىىى
 پەيردا  نەدىرن برۇ»  ئىچىردە تەئەججۇ  ئۇ. تۇراتتى قەغەزچە بىا كىچىككىىە

 . ئۋلدى قولىغۋ قەغەزنى دىەە  «ئەمدى قۋلدى بۇلۇ 
 شررۇنچىلى  ىىڭكىرردەكئۋدەم چىققررۋن سررۋۋادى يررېڭىال  يۇزىرردە قەغەز    
 .  بولدى زاھىا خەتلەر يېزىلغۋن دوڭغۇ -ئوڭغۇ 

 :سەلىمە»     
 ئۇلرۇ  بولردۇڭ  پەيردا يېىىمردا سرەن ئۇزگەندە ئۇمۇت ھۋيۋتتىن مەن    
 يۋشررۋ  مۋڭررۋ. بەردىررڭ مەدەت-كررۇ  مۋڭررۋ ئەۋەتتررى  مۋڭررۋ سررىىى تەڭرراى

 بىرررلەن ئرررۋ  ئۇچرررۇن برررۋشم ئۇچرررۇن  سرررەن مەن بەردىرررڭ  ئىشەنچىسرررى
 ئرۋرزۇيۇم بىراش مىىىرڭ تىاىشرىۋاتىمەن  ئۇچۇن تۋشال  ئۇنى ېلىشىۋاتىمەن ئ

 جىىۋيەتچى مىىى سەن بولۇ   جەم بەخىتلى  بىلەن سىلەر چىقى، تۇرمىدىن
 مىىررى بەردىررڭ  كۆڭلررۇڭىى مۋڭررۋ يەنىررال. دىمىرردىڭ چەكتررى ئررۋ  دىمىرردىڭ 
 ىقىڭىىۋاپرۋدارل ئەجاىڭىرى  برۇ خرۇدا. مىىىەتردار بەك سەندىن مەن. سۆيدۇڭ

 كررۆ  ئۇچررۇن تۋشررال  ئررۋ  مەن سررەلىمە  لررېكىن. تۇرغۇچىرردۇر كررۆرۇ  ئررۋلال
 سرىقىاا  بەدىىىمىىرڭ چىدىردى   قىسرمەتلەرگە ئۋزاپلىق تۇلىدى   بەدەللەرنى
 كەتمىەىرىىەە چىقى، جېىىمىىڭ ھېلىمۇ. كەلدى  بىاى، بەرداشلىق  ئۋغاىشىغۋ
 دىريىش كۆرۇشكەندە نبىلە سەن گەپلەرنى بۇ  سەلىمە  بىلىمەن. ھەياانمەن

 كرۆز قىيىىلىشرلىاىمىى   خۋلىمرۋيمەن بىلدۇرۇشىى سۋڭۋ ئۋزاپلىاىمىى.  ئەپسىز
 ئرۇتەي تۋرتىر، ئرۆزەمال بىرا ئرۋزاپىى برۇ.  خۋلىمرۋيمەن كۆرسۇتۇشىى ئۋلدىڭدا
 مىىرى سرېغىىىش بولغرۋن ئۋققرۋ ئۋشۇ چىدىيۋلمىدى   راستال مەن لېكىن. دىدى 
 جىسرمى   پۇترۇن تۋرتىر، يۇرۇگۇمردىن  ڭغرۋئۇنى. دىردى قۇيۋي قىلى، سۋراڭ
 قېرتى  بىرا نەرسرىىى ئۋشرۇ. بولردى زار ھرۇجەياىلىمەىچە ترۋ  بىرا ھەر ھەتتۋ

 بەرداشرلىق مەن.  تۇيغرۇدا يروقتەك ئرۋرمىىى  پۇتكرۇ  كەتسرەم ئۇلرۇ  چىكى،
 ئىچىرردە نىرريەت قەتئررى تەكىررتلە   شررۇنچە ئررۆزەمىى  سررەلىمە  بىاەلمىرردى 
 ئۋغاىقىغرۋ بەدىىىمىىرڭ لرېكىن   بولسرۋممۇ ىۋەتكەنقرۋنىت چىشلە  قوللىاىمىى
 ئررۋزابى سررېغىىىش بولغررۋن سررىلەرگە ئۋزاپلىاىمغررۋ بررۇ. بىاەلمىرردى  بەرداشررلىق
 يۋخشررى مىىررى   سررەلىمە شررۇڭۋ. قىلىررۋەتتى بىئررۋرام تېخىمررۇ مىىررى قېتىلىرر،
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 مۋڭۋ. قى  يۋردەم مۋڭۋ قېتى  بىاش مۇشۇ   دىسەڭ قىيىۋلمىسۇن مىىى كۆرسەڭ 
 مەن بەر  يەتكرۇزۇ  ئرۋزغىىە نەرسرىدىن ئۋشرۇ   قىلىر، قىلسۋڭ ئۋمۋ  قۋندا 
 نەرسرىەە ئرۇ ئىككىىچرى خرۇدا ئەزبىاايى   قېىىۋالسۋم قېتى  بىاش مۇشۇ پەقەت

 ئەۋەتترى ئۋكرۋم سرۋدىا قىلىر،  ئۋمۋلىىى پۇلىىڭ ئۋز بىا سەن. يېقىىالشمۋيمەن
 خررۇدا. ىرردۇبول ھە  ئىشررىڭ قىلسررۋڭ ئررۋشقە بىررلەن نۇمررۇر ئۋسررىتىكى دە 

 ئۋزاپقررۋ مىىررى. ئىشررىىمەن سررۋڭۋ مەن. سررەلىمە قىلسررۇن ئۋسررۋن ئىشررلىاىڭىى
   بەر يرۋردەم قېتى  بىاش مۇشۇ   ھەققى خۇدا. ئىشىىىمەن قويمۋيدىغۋنلىقىڭغۋ

 « ....قېتى  بىاش
 قويرۇ   قرۋرا  نۇمۇرىغرۋ تېلىفۇن نۋتۇنۇ  ئۋستىدىكى خەت سەلىمە    
 بولغرۋن ئەكراەمەە. مۇجۇقلىردى قرۋتتىق لەنبى كۇچى پۇتۇن خەتىى غەزەپتىن

 ئىەەللىەەنردەك نەپراەت-غەزە  ئۆچمەنلىر   خى  بىا ئورنىىى مۇھەببەتىىڭ
 تررۇرۇپال كەيپىيررۋتى قۋلغررۋن كۆتىاىلىرر، يېىىرر، تۇرمىرردىن ئۇنىررڭ. قىالتتررى

    كۋيىغررۋ  ئررۆزىەە-ئررۆز دە ; gt& ئەبررلە  ئەمەس ئررۋدەم;lt&.  ئررۆزگەردى
 خەت تەرىزدە شۇ ئۇ. ئۋتتى سىاتقۋ بىلەن غەزە  ىندەرىزىد خەتىى قولىدىكى
 ئۆزگەرمەيرردىغۋن يۇقۋتمررۋقچى  بىررااقال قەلبىرردىن ئەكاەمىىمررۇ بىرراگە بىررلەن

 . قىالتتى قۇتۇلمۋقچىدەك بىااقال ھۋيۋاندىن
. قۋلردى ئولترۇرۇ  قۋرا  ئوغلىغۋ گۇڭااۋاتقۋن تۋتلىق كۋرۋاتتۋ سەلىمە    
 بىررتەلەيلىكىەە ئۇنىررڭ. بولرردى دەكزوقالنغۋنرر كۇلكىسررىدىن سررەبى ئۇنىررڭ

 قۋنرداقال مەيلى ئىدى  كېاەك دادا ئۇنىڭغۋ يەنىال لېكىن. قىلدى ھىسداشلىقمۇ
 ئرۋزا  قەلربىەە برۋلىلىق قۋلمۋسرلىقى  بۇلۇ  يىتى  كېاەك  دادا بىا بولمىسۇن
 ترۋمغۇ دىرەەن; gt&بولغرۋن ھۋرامدىن;lt& كېاەك  قۋلمۋسلىقى ئورنۋ  داغلىاى
 ئۋياىلىر، ئۋدىمىردىن كرۆرگەن يۋخشرى ئۆزىمرۇ...كېراەك سلىقىقۋلمۋ بېسىلى،

 ئرۋدىمى كۇڭۇلردىكى...كېراەك قۋلمۋسرلىقى ھەسراەتتە ئۆمرۇر بىرا قۋلمۋسلىقى 
 جۋپرۋ ئرۋز بىرا بوپترۇ  نىرمە قىلسرۋ قېتى  بىا ئۇچۇن بەختى كىيىىكى ئۇچۇن 
 چرۋچاا  خىيۋللىاىردىن سرەلىمە...قېتىمغرۇ؟ بىراش پەقەت بوپترۇ؟ نىرمە تۋرتسۋ

 ئۇچۇرتررۇ  يىااقالرغررۋ-يىرراا  قۇيررۇن قررۋرا خەتىررى ھېلىقررى دە  ئويغۋنرردى
 . يۇگۇردى قۋرا  ئىشىككە  كەيمەي  ئۋيىغىىىمۇ ئەكىتىدىغۋندەك 

. تۇرىرردۇ تېىپىلىرر، سررەۋەپلەر يەنە دىسررە ئېيتررۋي يۋلغررۋن دۇنيررۋدا    
 مۋنررۋ . كررۆ  يەنىررال قىلىرردىغۋنالر ھىسداشررلىق قررۋرا  ھۋلىغررۋ مىسرركىىلەرنىڭ

 سەپسرەتىلەرنى يۋۋىردا  يۋلغۋن تۋشي بىا خۋنىمغۋ ھەلەكچىلىكىدە پۇ  ىمەسەل
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 بۇلرۇ  شزى  پۇ  جىددى تۇققىىىغۋ كىسە  كەلەەن داۋالىىىشقۋ. چىقتى تۇقۇ 
 كررۆز  ئېيتىرر، بولمۋيرردىغۋنلىقىىى بەرمىسررە يررۋردەم ئۆزىىىررڭ قۋلغررۋنلىقىىى 

 كۆڭلىررردىن. تەسرررىالەندۇردى خرررۋنىمىى بىرررلەن يىلىىشرررىلىاى   يۋشرررلىاى
   تۇرسرىمۇ بىلىر، ئىكەنلىكىىى ئىش خۋتۋ جىىۋيەت  ئىشىىڭ بۇ خۋلىمىسىمۇ 

 2  ئۇچرۇن  ئەبرلە  ئۋشرۇ مۇھىمى ئەڭ ئۇچۇن  ئۆزى ئۇچۇن  بۋلىسى لېكىن
 ئۋلردىن سرۇپىتىدە مىھاىبرۋن سرۋخۋۋەتچى  يرۇەنىى 555  ھەققرى ئىرش ئۋيلىق
  خورىتىرردىغۋن ىىجىسررمى قررۋۋۇ  ۋىجرردانىىى  ئىتىقررۋدىىى  ئىىسررۋن   ئېلىرر،
 .ئۋتالندى ئۇچۇن سودا ئىپالس رەزى  
 

 قۋرا نىڭ;gt&ئۋ ;lt& ئىچىدە ئەندىشە قورقۇنۇ   شۇنچىلى  سەلىمە    
 بۇلۇشرررقۋ غەياەتلىررر  شرررۇنچىلى  ئۇچرررۇن ئەكررراەم ئرررۇ. ترررۋپتى ئۇۋىسرررىىى

 چىقىرر، زەخەرخەنرردىلى  قررۋراملىق  ۋەھشررىلى   كۆزلىاىرردىن تىاىشسررىمۇ 
 ئرۇ. كەتتى سوقۇ  ئەنسىز يۇرەكلىاى ئىچىدە كۆزلەر لۇ قورقۇنۇچ تۇرىدىغۋن

 قرۋشرمەن  كىلىر، ئۋرىسرىغۋ ئرۋدەملەر بۇنردا    ئورۇنغرۋ بۇنردا  ھۋيۋتىردا بۇ
 برۇ ئويلىمىغرۋن  ئەسرال دە  سودىلىشرۋرمەن بىرلەن ئرۇشر يىلىىۋرمەن  ئۇشرغۋ
. ىردىئ قىلمىغرۋن تەسرەۋۋۇر ئەسرال برۋرلىقىىىمۇ سورۇنالرنىڭ بۇندا   دۇنيۋدا
 بىلىرردۇ  ئوبرردان سررەلىمە بررۇنى. قۋتىرر  خوراتقررۇچى ھۋيررۋتلىقىى ئررۇ زەھەر

 قررۋرا  ئررۆزىەە ئۋدەملەرنىررڭ كىلىرردىغۋن ھىرردى تۋمۋكررۋ قۋڭسررىق ئېغىزىرردىن
 ئۆزىرردىن كۆزلەرنىررڭ تولغررۋن شررەھۋەتكە قىلغررۋنلىقىىى  خىيررۋ  نىمىلەرنررى
 برۇ ئۋمۋلسرىز يەنىرال ئرۇ لرېكىن. بىلىردۇ ئوبردان كۇتىۋاتقرۋنلىقىىىمۇ نىمىلەرنى

 ئررۆزى مررۇھىمى ئەڭ يررۋ  ئۇچررۇن  ئەكرراەم. بولرردى مەجبررۇر كىلىشرركە يەرگە
 قېتىملىق ئىككىىچى ھۋيۋتىدىكى بۇ.  كەلدى ئۇچۇن بۋلىسى نۋرىسىدە ئۇچۇن 
 تررۇرۇ  بىلىرر، قېتىمقىسررى بررۇ بولسررۋ  ئېررزىش بىلررمەي بىاىىچىسررى ئېررزىش 
 ئەكاەمىىرڭ ەيردۇ كەلم  يەرگە بۋسرقۋن نەس برۇ ئىككىىچى ئۇ ئەمدى. ئېزىش

. ئىشرلەيدۇ خىرزمەت ئۇچرۇن ئۆزگىاىشرى ئۇنىڭ بولمۋيدۇ  تەسلى  يىلىىىشىەە
 ...  ئۋيالندۇرىدۇ ئەكاەمەە مىھاىبۋن ئۇمۇتۋار  ئۇنى

  كىلىررردىغۋن ئەجررراىەە جۋپرررۋلىق ئرررۋيلىق ئىككرررى ئۆزىىىرررڭ سرررەلىمە    
 قىمررمەت مۇشررۇندا  جۋھۋنرردا ترروۋا »  قررۋرا  قررۋ; gt& ئررۋ ;lt& كىچىككىررىە
 قىممەتلىرر  بررۇ ئۋمۋلسررىز  ئررۇ. قۋلرردى ھەيرراان دە  «بۇلىرردىكىىە نەرسررىمۇ
 مەجبررۇر كىلىشرركە ئېلىرر، ئەكرراەمەە يۇشررۇرۇ  بىرراگە بىررلەن تۋمررۋ  نەرسررىىى
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  ئۇچاىشىشرتۋ قېتىملىرق ئىككرى ئۋلدىىقى كەلەەن يوقال  ئەكاەمىى ئۇ.  بولدى
 سۋقچى 3-2 تۇرمىىىڭ   قىلىۋاتۋتتى ھىس بۇگۇن قورقۇنچىى قىلمىغۋن ھىس

 سرروقتى  دۇپۇلرردە  يررۇرىكى تەمتىاىرردى  شررۇنچىلى  ئۇتۇشررتە ئۆتكىلىرردىن
 بىلى، ئۋللىبۇرۇن بۋرلىقىىى خىاوئىن قۋچىسىدا تۋمۋ  ئۇنىڭ سۋقچىالر خۇددى

 ھەريرۋن كۆزلىاىردىن سرۋقچىالرنىڭ كۆزلىاىىى بۇشقتەك ئەندىكتى  بولغۋندەك
 ئۆزىىىرڭ پروكلىقىىى-پروك ھەقىرقەتەن يۇرىكىىىرڭ ئوغاىىىرڭ. قرۋچتى ئېلى،
 . بولدى بىلەەندەك كەلەەندە بېشىغۋ

 بىاەلەيررردىغۋنلىقىغۋ قۇربرررۋن ئۇچرررۇن ئرررۇزى سرررەلىمەنىڭ ئەكررراەم    
  كرۆرۇ  ئەنسرىزلىكىى چىاايىدىكى سەلىمەنىڭ ئۇ. ئىدى ئىشەنەەن ئۋللىبۇرۇن

 ئىچىردە. بولردى بىلىر، ئەكەلەەنلىكىىرى نەرسرىىى قىلغرۋن ئۋرزۇ ئۆزى ئۇنىڭ
 سرەلىمە. يۇگۇرتتى كۇلەە سۋختۋ چىاايىغۋ تۇرسىمۇ قۋيىۋ  ئۋغاىق  ئۋزا  مىڭ

 ئۇنتىغۋنرردەك بىررااقال خورلررۇقلىاىىى قررۋرا  كەيپىيۋتىغررۋ خوشررۋ  ئەكاەمىىررڭ
 بىلەن تۋمۋ . تۋپتى توغاا ئېزىشىىى قېتى  ئۋخىاقى ئەڭ ئۇچۇن ئەكاەم. بولدى

 ىمىسرررەم ئەكاەمىىرررڭ يەتكرررۇزدى  ئەكررراەمەە زەھەرنرررى ئەكەلرررەەن قۇشرررۇ 
 ئەكراەم ئەمردى ئرۇ. سرۇيۇندى شرۇنچىلى  بولۇشرىدىن خوشرۋ  رەخمىتىدىن 

 بەخىررتكە مەڭەۇلررۇك بىررلەن ئۇنىررڭ كەتكەنرردەك  بىاىكىرر، تېخىمررۇ بىررلەن
 ترۋتلىق بولىدىغۋندەك ئىەە ئۋئىلىەە ئىللىق چىقسىال يېىى، ئۇ   ئىاىشكەندەك

 رغررۇننۇ ئۇچررۇن مررۇھەببەت ئررۋدەم قۋنرردا  ھەر ترروغاا . چۆمرردى ھىسررالرغۋ
 ئرۆز قىلىۋېتىردۇ  كرور كۆزىىى ئۋدەمىىڭ مۇھەببەت. رازى بىاىشكە قۇربۋنالرنى
 بىلىىىدۇ  ئىشتەكال ئۋدەتتىكى جىىۋيەتلەرمۇ ئىشالرمۇ  گۇنۋھ ئۇچۇن سۆيەۇنى

 سرەلىمە   مۋنرۋ.  تۇرىردۇ تەييرۋر ئۋتۋشقۋ بۋرلىغىىى ئۇچۇن سۆيەۇنى ئۆز ئۋدەم
 گرۇزە  تەسرەۋۋۇرىدىكى ئرۆز زدى ئرۋ ترۇرۇ  بىلىر، ئرۋزدى  قېرتى  بىا يەنە

 قۋنردا  ئۋقىۋىتىىىڭ تۇلەشىىڭ بەدە  بۇندا  لېكىن ئۋزدى  ئۇچۇن كەلەۇسى
 قۋنچىلىرر  يەنە كەيىىرردە ئېزىشررىىڭ قېتىملىررق بىررا مۇشررۇ بولىرردىغۋنلىقىىى 

 تىاىرر  ئررۇنى ئېزىشررىىڭ تررۇنجى خىرر  بررۇ. بىلەلمىرردى بررۋرلىقىىى ئېزىشررىىڭ
 بىرررلەن ئەكررراەم.  ئويلىيۋلمىررردى ىقىىىتۋشررراليدىغۋنل دوۋزاخقرررۋ تۇرغرررۇزۇ 
 شررۇنچىلى  ئررۆزىىى كۇيۇنۇشررلىاىدىن سررۋختۋ ئۇنىررڭ ۋاقىتتىكررى خوشالشررقۋن
 بىلەنرال مۇشرۇنىڭ كۆڭۇلسرىزلى    ئىرش ھەمرمە   قىلردىكى ھىس بەخىتلى 

 .قۋيتتى ئۆيەە ئىچىدە سۇيۇنۇ  ئۋخىالىشىدىغۋندەك
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 گىپىمردىن بۋشرلىقى ۋئىستۋنس» دىلىۋز. تۇگۇمىدى ئەنسىزلىكى دىلىۋزنىڭ
 دە «  قىلردى ھىرس ئرورنىىى ئرۆز ئويالنردى  ئۇسرتىدە ئرۆزى تەسىالەندى 

. بولمىردى تەسرەۋۋۇرىدەك ئۇنىرڭ ئىشرالر كىيىكرى لرېكىن بولسىمۇ  ئويلىغۋن
 ترۇردى  قىلىر، خىراىس بۆرىردەكال ئرۋچكۆز ئۇنىڭغرۋ يەنىال بۋشلىقى ئىستۋنسۋ
 تېلىفۇنىردا دىلىۋزنىرڭ يەنىال شرئۇچۇر بىزەڭ قۇردى  توسۋ  يوللىاىغۋ ئۇنىڭ

 پرۋت-پرۋت بەرمىردى  ئرۋراملىق قەلربىەە نۋزۇك ئۇنىڭ بولۇ   پەيدا ئۇزۇلمەي
 قىلىدىغۋن تەكلى، سورۇنالرغۋ خى  ھەر   تۋمۋققۋ ئۇنى ئۇرۇلىدىغۋن  بىۋاستە

 بىررلەن تەييررۋرلىقى قىلىررش ترروي ۋە خىررزمەت ئررۋۋۇدى  تېخىمررۇ تېلىفررۇنالر
 نۇمرۇس كەلردىكى  ئېغىرا شرۇنچىلى  ئىشالر بۇ ىلىۋزغۋد ئۆتىۋاتقۋن ئۋلدىاا 
 كررويالردا-كوچررۋ ئىشخۋنىسررىدا  ئويلىمىسررۋ ئررۋباويىى-نررۋم ئۆزىىىررڭ قىلمىسررۋ 
 بۋرلىق ئىچىدىكى.  كىلەتتى يىغلىغۇسى ئۆكسۇ -ئۆكسۇ  قۇيىۋېتى، ئۋۋازىىى
 . كىلەتتى چىقىاىۋەتكۇسى بىااقال  ئۋزاپىى

 ئىشررتىن دىلىررۋز ئۋلغررۋن تۋپشررۇرۇ  تېلىفررۇنىىى ۋارسررىىىڭ بۇگررۇن     
 تىررز-تىررز خىزمەتلەرنررى قولىرردىكى قىلرردى  تەييررۋرلىق بررۇرۇناا  چۇشۇشرركە
 لررېكىن تۇرسررىمۇ  تىترراە  ھۋيۋجۋنرردىن ۋە خىجىللىررق يررۇرەكلىاى. تررۇگەتتى

 بۋرىدىغۋنلىقىدىن كۆرۇشۇشكە ئۋلدىغۋ ئۋنىسى-ئۋتۋ قېيىن كەلەۇسىدىكى يەنىال
 غرۋيىۋانە بولغرۋن ئرۋدەملەرگە مىھاىبرۋن برۇ ىتەسرەۋۋۇردىك ئۆز. ئىدى خوشۋ 

 قەلبىررردىكى. ھۋيۋجۋنالنررردۇرىۋاتۋتتى راسرررتىىال ئرررۇنى ھرررۆرمەت مرررۇھەببەت 
   بىررلەن مەجبررۇرىيىتى كىلىىلىررق ھەقىقررى ئۋلرردىغۋ ئۋنىسررى-ئۋتررۋ  ئۋدىمىىىررڭ
 ئۆمررۇر بىررا   ئەزىررزلە  ئررۇشرنى چىقىررش  بىررلەن مەجبررۇرىيىتى پەرزەنتلىرر 

 ئرۆزىىى دىلىرۋز پرۇككەن كرۆڭلىەە ئرۋللىبۇرۇن مەتلەشىىھۆر ئۋساا   ئۇشرنى
 تۇرغرۋن سۋقال  ئۆزىىى ئۋلدىدا دەرۋازا ئۇ. قىلىۋاتۋتتى ھىس بەخىتلى  بەكمۇ

 قررررۇر بىررررا بېشررررىىى ئۇسررررتى ئۇچررررۇن تۋقەتسىزلەندۇرمەسررررلى  ۋارسررررىى
-ئۋترۋ ۋارسرىىىڭ ئۇ دىسە راستىىى مۋڭدى  ئۋلدىااپال كىيىن تۇزەشتۇرگەندىن

 خررۋس ئەركەكررلەرگە ئۇنىررڭ ئىرردى  سررېغىىغۋن ۋارسررىىى ەكرراەكب ئۋنىسررىدىن
  دىلىررۋز.ئىرردى سررېغىىغۋن لەۋلىاىىررى شررىاىن   كررۆزلىاىىى ئوتلررۇ  ھىرردىىى 
 دەرۋازا قويرۇ  سرىپۋ  بوشرقىىغۋ يرۇزىىى بولغۋندەك خىجى  ئويلىغۋ  شۇشرنى
 قررۋتتىق تۇيۇقسررىز بۇرۇنقىرردەكال   نىمىشررقىدۇر يەنە چىقتىيررۇ. چىقتررى ئۋلرردىغۋ
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. بولررردى غۋيىررر، نەگىررردۇر يەنە ھۋيۋجرررۋنلىاى ئوتلرررۇ  برررۋيىقى ەنررردىكتى ئ
 ئرروڭ دەرۋازا ئەنە .  قۋلرردى تررۇرۇپال قررۇزۇقتەك قۋققررۋن ئورنىرردا كىلىۋاتقررۋن
 كرۆز ئوتلرۇ  جرۇ  بىرا...  چىااي تۇنۇ  مۋشىىۋ  تۇنۇ  شۇ يەنە تەرىپىدە
...  تۇرمۋقترۋ قۋدىلىر، ھۋيۋسرىزشرچە يەنىال يۇرىكىەە ئۋجىز ئۇنىڭ يۋ  ئۇنىڭغۋ
 كەتترى  يۇقرۋ  نەلەرگىدۇ تۇرۇ  ھۋيۋجۋنلىاى خوشۋللىقلىاى  بۋيۋمقى ئۇنىڭ
 خوشرۋللىقىىڭ بۇگرۇنكى.  ئرۆتتى تىلىر، يرۇرىكىىى ئۇنىرڭ كىلىر، دەرت بىا

 بىرا ئرۋزاپتىن ئرۋچچىق قەلبرى بولىدىغۋنردەك پەيدا كۇڭۇلسىزلى  بىا  ئورنىغۋ
 پەسەيتىشرركە يررۇرىكىىى تۇرغررۋن سررۇقۇ  دۇپۇلرردە  ئررۇ.  ئۆرتەنرردى پەس

 ئرررۆزىىى كرررۆرۇ  كىترررۋ  تۇۋىررردە دەرە  تەرەپتىكرررى سرررو  تىاىشرررىۋېتى، 
 ئەندىكىشرىىڭ بۋيرۋمقى كەتترى  چۇچرۇ  تېخىمرۇ كۆرۇ  ۋارسىىى سۋقالۋاتقۋن
 يررۇرىكى سررۇقۇۋاتقۋن تىررز-تىررز. ئىەەللىرردى قورقررۇنچ ئەمرردىلىكتە ئررورنىىى
 جۋھۋن  تۋر نىمۋندا  خۇدا  ئۋھ. قۋلدى تۋس-تۋس كەتكىلى چىقى، قېپىدىن
 ئىستۋنسررۋ بىرراەر؟ يررۇز ئىشررالر قۋنرردا  ئەمرردى. قىسررمەت تەتررۇر نىمۋنرردا 
 كىرتەر؟ چىقىر، گەپرلەر بىرمەنە قۋنردا  ئۋلدىردا ۋارس ئېغىزىدىن بۋشلىقىىىڭ

 ھۆرمىتى  بولغۋن مۋڭۋ بۇشر؟ گۇمۋنالردا قۋندا  قۋشر؟ ئويال  دە  نىمە  ۋارس
 كەلەۇسرۇم  مىىىرڭ قرۋشرمۇ؟ چۇشرۇنۇ  خۋترۋ مىىى كىتەرمۇ؟ يۇقۋ  قىزىقىشى

 ئرۋخىاىىى دىلىۋز... بوشرمۇ؟ ۋەياان كۇنلىاى  توي بەخىتلى  ئۋلدىمدىكى كۆز
 ئىچىردە پىكىرالەر خىر -خىلمرۇ كۋللىسرى ئۇنىڭ. قىاللمىدى جۇرئەت ئويالشقۋ
 سرۇكۇتتە دەقىرقە بىرا ئۇ...  كېاەك؟ قىلىش قۋندا  ئەمدى. كەتتى قۋيمۇقۇ 
 تىرز-تىرز قەدەملىاىىرى كۆرمىەەنردەك بۋشرلىقىىى ئىستۋنسرۋ ىيىن ك تۇرغۋندىن

 . مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە ۋارس ئېلى،
 توختىغرررۋن كىلىررر،; gt&شرررۋررىدە;lt& ئۋلررردىغۋ تۇيۇقسرررىز دىلىرررۋز    

&lt;ئررۋۋدى&gt ;بوشررقىىۋ ھۇدۇققىىىرردىن قررۋرا  مۋشررىىىغۋ كىچىرر  مررۋركىلىق 
 نىمىەىردۇر برۇرۇت  قۋپقۋرا ر كۆزلە شەھۋانى ئوتلۇ  شۇ يەنە سۋلدى  توۋش 

 بۋشلىىىدىغۋن ئويۇن ئېغىا بىا ئەمدى ئۇھ ... لەۋلەر قېلىن تۇرغۋن ئىىتىلى،
 كونرررۋ بولررردى  تۇكۇلىررردىغۋن ئۋلدىررردا ۋارس يرررۇزى دىلىۋزنىرررڭ بولررردى 

 ھۋيۋسرىز بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ كەتركەن كۇنرۇ  گەپلەرگە شىاىن ئۋشىىىسىدەكال
 چۇچۇ  توۋلىشدىن دىلىۋزنىڭ ۋاقى  شۇ دە ... بولدى ئۋيلىىىدىغۋن ئۋشىققۋ
 كرۆرۇ  دىلىرۋزنى تۇرغرۋن ھۇدۇقرۇ  ئۋلدىردا كرۆز   ۋارس كۆتىاگەن بېشىىى
 تۇنرۇ  ھىرد  تۇنرۇ  مۋنرۋ. يۇلىۋالردى دەرھرۋلال ئۇنى دە -كەلدى يۇگۇرۇ 
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. بولرردى كەلەەنرردەك ئسررىىەە دىلىررۋز... قررولالر ھۋرارەتلىرر  بەدەن  ئوتلررۇ 
 قىلىشرقۋ پىكىالەرنرى نۇرغرۇن ئىچىردە دەقىرقە ۇرۇ تر يۇمرۇ  چىڭ كۆزلىاىىى

 تۇرغررۋن ئۋلدىرردا بۋشررلىىىش تىاىشررتى  ئوڭشىۋېلىشررقۋ ئررۆزىىى ئۇلەررۇردى 
 . قىلدى تەييۋرلىق بۇراشقۋ تەرەپكە يۋخشى دەرھۋ  كۇڭۇلسىزلىكىى

 ئۋپىاى، ئۆزەم   چىقىڭ مۋشىىىغۋ قېىى دىلىۋز  ھە قورقىتىۋەتتى -      
 . قويۋي

 چىقىر، بېشىىى ئەيىىكىدىن مۋشىىۋ ئېچى، يۇغۋن كۆزلىاىىى زدىلىۋ      
 . بولدى مەجبۇر كۇلۇمسىاەشكە زورىغۋ بۋشلىقىغۋ ئسىتۋنسۋ تۇرغۋن

 ئرۋۋارە سىزنى بۋرمۋقچىدۇ   يۋققۋ بۋشقۋ بىز ئۋكۋ  مەردان رەخمەت-     
 .  قىلمۋيلى

 . بۇلۇڭ تىز قېىى ئەمەس  ئۋۋارىچىلىق -     
 تۇنۇشرۇ  راسر   ھەر. برۋرىمىز يىااققۋ بەك بىز دى بول   بولدى-     
 تۇرغررۋن ھۇدۇقررۇ  يېىىرردا دىلىررۋز -   ۋارس يىەىررتى  مىىىررڭ بۇيررۋ  قويررۇڭ 
 قىلىررش مۇشررۇندا  دە  پەيتررتە مۇشررۇ ئررۇ قويرردى  نۇقررۇ  بوشررقىىۋ ۋارىسررىى
 . ئۋكۋم مەردان بۋشلىقىمىز ئىستۋنسۋ بىزنىڭ بۇيۋ  -ئىدى  كېاەك

 ئىچىردىكى مۋشرىىۋ ئىچىردە ھېيىقىش ۋارس -يكۇم ئەلە ئەسسۋشمۇ-     
 . ئۇزاتتى قولىىى ئۋدەمەە سۇرلۇك

 كىيرىىەەن سرۋددا ئۋلدىردىكى بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ - يۋخشىغۇ ھە -     
 دىلىۋزنىرڭ يىەىتىىڭ بۇ ئۇ. قۋيتۇردى سۋشم ئۋددىال مەنسىتمىەەندەك يىەىتىى
 . قىالتتى ئىشەنمىەەندەك ئىكەنلىكىەە شيىقى

 سىزغۇ. كەتمەيدىغۋنسىز شەھەرگە بۋشقۋ بېاى، يىااققۋ قۋنچە ھەر -     
 ئىستۋنسۋ-قىز  ئۋماا  مېڭىشقۋ تۇسۇ  تۋكسى تۇرسۋ  مۋشىىۋ ئىسى  ئۋلدىڭىزدا
 . قۋرىدى مەنىلى  دىلىۋزغۋ بولغۋندەك رازى ئۆزى سۆزىدىن ئۆزىىىڭ بۋشلىقى

 بوپترۇ. ىدۇ بۋرمۋقچ بىكىتىەە تۇشۇ  يۇلۇچى جەنۇبى شۇ يۋ   -     
 ۋارىسرقۋ تۇرغرۋن تەمتىاە  دىلىۋز-چىقۋيلى  كۆرمىسىڭىز ئۋۋارىچىلى  ئەمىسە 
 ئىچىردە ھېريقىش ۋە تەئەججۇ  ۋارسىمۇ چىقتى  مۋشىىىغۋ كۇلۇمسىاە  زورىغۋ
 مۋشىىىسررىغۋ بۋشررلىقىىڭ كۋتتررۋ بررۇ ئەگىشررى، دىلىۋزغررۋ بىلررمەي-بىلىرر، ئررۆزى
 . ئولتۇردى قورۇنۇپقىىۋ شىداقې سەلىمەنىڭ تەرەپتە ئۋرقۋ.  قۋلدى چىقى،

 پەيترتە مۇشرۇ ئرۇ.   ئۋلدىردىال كرۆز ئىرش ئەنسىاىەەن دىلىۋز   مۋنۋ     
 ئەھررۋالالر بۋشررقۋ تۋكۋلالشسررۋ بىررلەن بۋشررلىق. بولمررۋيتتى قىلمىسررۋ مۇشررۇندا 
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 گەپرتىن بولمىغرۇر ئېغىزىدىن بۋشلىقىىىڭ ئسىتۋنسۋ.   ئىىىق قېلىشى كۆرۇلۇ 
 ئەمردى بىكۋر؟ ئۋقلىسىمۇ قۋنچە ئۆزىىى شۇ  ىىىتۇگەشك كەتسە چىقى، بىاسى

 غەزە  ئىچىردە كېراەك  قىلىرش سرۇكۇت چىردا  دە  كەلەۇسىىى   بەختىىى
 ئەڭ بۋشرلىقىغۋ كېراەك  بىراىش جۋۋا  تۇرۇ  كۇلۇمسىاە    تۇرسىمۇ قۋيىۋ 
 ئروتتەك بولغۋن ۋارسقۋ   ئىپۋدىلىشى كۆڭلىىى بىلەن سەمىمىلى  ئەڭ سىپۋيە 

 نىرمە دۇنيرۋ برۇ ھەي .  كېراەك قىلىرش نۋمرۋيەن ئۋلدىدا ۋشلىقب مۇھەببىتىىى
 پررۋكلىقىمىى تررۇرىمەن  ۋىجدانىمرردا. رەزىرر  نىمۋنرردا  ئۋدالەتسررىز  دىررەەن

 ئرررۇنى. قويمۋيررردۇ يرررو  ئۇنىڭغرررۋ مۇھىررر  تۇرسرررۋ چىرررڭ دە  قوغررردايمەن
 ئررۋچچىق ئۆمررۇر بىررا بۇلغىىىرردۇ  ۋىجرردانى قىلسررۋ قۇبررۇ  ئەگەر. شررۋللىۋېتىدۇ
 خۋراكتىاغرۋ مرۇرەككە  دۇنيرۋ  تولغرۋن زىرددىيەتكە ھەي . ۋلىدۇق پۇشۋيمۋنغۋ

 ئوڭشرۋ   ۋەزىيەتىرى -تەدبىرا ئرۋقىالنە ئەڭ يەنىرال...تروپى ئۋدەملەر تولغۋن
 ئويلۇنرۇ  دىلىۋز...  تەسىالەندۇرۇ  بۋشلىقىى بىلەن قەلب گۇزە  ئۆزىدىكى

. اەككېر قىلىشرى خىرزمەت يۋشىشرى  ئۋرىسرىدا ئرۋدەملەر شرۇ  يەنە ئۇ -قۋلدى
 ...ئەمەس ئۋقىالنلىق تېخىمۇ كىچىش ۋاز ھەممىدىن

. ئولتررۇراتتى ئىچىرردە سررۇكۇت ھەمررمە لررېكىن. قوزغۋلرردى ئۋسررتۋ مۋشررىىۋ
 ھىسرريۋت  ئەسررەبى  قىررزىقىش  تەلررۋىلەرچە خىيۋلىرردا بۋشررلىقىىىڭ ئىستۋنسررۋ

 ھۇدۇقررۇ   خىيۋلىرردا ۋارسررىىىڭ نەپرراەت  ئەندىشررە  خىيۋلىرردا دىلىۋزنىررڭ
 ۋارس. ئررۋۋارە بىررلەن خىيررۋللىاى تىىىمسررىز ئۆزىىىررڭ ىھەممىىسرر... ھېرريقىش
 دىلىۋزغرۋ چرۆككەن ئويغۋ ئولتۇرۇ  تۇرۇ  قىسمىال بىا قۋشلىاىىى ئەگى  يېىىدا

 شرۇركۇنۇ  يەنىرال قۋراشرتىن برۇ دىلىۋز. قويدى قۋرا  ئۋستۋ ئەجەپلەنەەندەك
 سررۇئۋلىى دىررەەن; gt&بررۋر؟ مۇنۋسررىۋتىڭىز نىررمە بىررلەن بۇنىررڭ;lt& كەتتررى 

 برۋر رولىرى ئۋلدىردا مۋشرىىۋ ئرۇ. قويردى قويرۇ  تىىىر، بىا ئېغىا ىغۋندەكسور
 ئىستۋنسررۋ ھەيررداۋاتقۋن مۋشررىىۋ گىرردىيى، ئولتررۇرۇ  تۇتررۇ  بىررلەن كررۇچى

 . قۋقتى ئۋستۋ دىمىغىىى قويۇ   قۋرا ; gt&ش ;lt& بۋشلىقىغۋ
 بەك ئرررررۇ دەيرررررمەن  تۇنۇمۋيسرررررىزغۇ ئۋكرررررۋمىى مەردان ۋارس  -    

 . قۇيىدۇ چىڭ بەك تەلەپىى بىزگە بەر رەھ قۋبىلىيەتلى 
 ۋارسرقۋ دىلىۋزنىرڭ ئەيىىكىردىن كرۆرۇ  كەيىىىرى بۋشرلىقى ئىستۋنسۋ    

 .  ئولتۇراتتى قىلى، دىققەت قىيۋپىتىەە قىلىۋاتقۋن گە 
 . مۋختىۋەتتىڭىز بەك. بولمۋيدۇ كەتكىلى دە  ئۇندا -    
 ەتداشرالرنى خىزم بىراگە بىرلەن بۇلرۇ  تەلەپچرۋن خىزمەتتە راسقۇ -  
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 . كۆرىسىز تۇققىىىڭىزدەكال بىا خۋدىمالرنى ئۋستىڭىزدىكى قو 
 بولۇ  قىسمىال بىا مەن مۋختىسىڭىز سىز دىلىۋز  مۋختىمۋڭ   بولدى-    

 . قۋلىدىكەنمەن
 ئۆزىىىررڭ دىررەەن رەھرربەر. ئۋكررۋ مەردان ئەرزىيسررىز مۋختۋشررقۋ يررۋ  -    
 يىتەكلەيردۇ  ئرۇشرنى بولىردۇ  ەئرۆلە ترۇۋەنەە ئۋرقىلىق خۋراكتىاى ئۋلىجۋنۋ 

 بۇلرۇ   بۋشرالمچى جەھەترتە سرۋپۋ ئەخرال   ئىقتىدار  ھەممىمىزگە سىزمۇ مۋنۋ
 ئورۇنغرررۋ تۋرقىتىررردىغۋن مەدىىىررريەت شيىرررق جىسرررمىغۋ-ئىسرررمى ئىررردارىمىزنى

 بىزنىررررررڭ. كەلرررررردىڭىز كۆرسررررررۇتۇ  تىاىشررررررچۋنلىق زور ئۋيالندۇرۇشررررررقۋ
 ...  تۆھپىڭىز سىزنىڭ يەنىال ھەممىسى نەتىجىلىاىمىزنىڭ

. قۋلرررردى تەمتىرررراەپال بۋشررررلىقى ئىستۋنسررررى-...ھە...يررررۋ ...ھە-    
&lt;بررۇ نەرسررە يۋمررۋن نىمىرردىەەن قررۇۋ  نىمىرردىەەن ...&gt ;دىەەنلەرنررى 

 ... رەخمەت رەخمەت  -.ئويلىدى
 چىقىر، دەپرال مەن مۋنرۋ قرۋبىلىيىتىڭىز سۋشپىتىڭىز  تۇرقىڭىزدىىال -    

 بۇگۇنمررۇ -.بولرردى مەجبررۇر قىستۇرۇشررقۋ   گە زورىغررۋ ۋارس -. تۇرىرردىكەن
. مېڭىۋاتىسرىز ئۇچۇن قويۇ  ئۋپىاى، بىزلەرنى   قويۇ  ئىشلىاىڭىزنى مۇھى 
 . ئۋدەمكەنسىز ئۋلىجۋنۋ  راسال سىز

 كررررۇلكە چىاايىغررررۋ بۋشررررلىقى ئىستۋنسررررۋ -.رەخررررمەت رەخررررمەت -    
 برۇ ،مەسلىھەتلىشرىۋېلى ئىككىسرى ھەر خرۇددى. بولردى مەجبرۇر يۇگۇرتۇشكە

 دىلىرۋز -. بولردى بىئۋرام پە -سە  ئۇچۇرىۋاتقۋندەك ئۆزىىى چىقى، مۋشىىىغۋ
 ئۇقۇغرۋن سرىىىپتۋ بىرا قۋرىغۋندا. سۆزمەنكەن ئەجە  سىزدەكال ئىىىمىزمۇ بۇ  

 . ئوخشۋيسىلەر سۋۋاقدا 
 پىكىرا يېزىشرقۋ  خەت لېكىن. ئۇقۇغۋن كەسىپتە بۋشقۋ ۋارس   يۋ -    
 كرررۆز مەنىلىرر  ۋارسررقۋ بولغۋنرردەك مەمىرررۇن ىررۋزدىل -.ئۇسررتۋ بەك قىلىشررقۋ
 . يۇگۇرتتى
  ئىشلەيدۇ؟ قەيەردە ئىىىمىز بۇ ئۇنداقتۋ ھە -    
 جرۋۋا  برۇرۇن دىلىرۋزدىن ۋارس -ئىدارىسىدا  تەكشۇرۇ  سۇپەت-    
 گىپىردىن دىرەەن; gt&ئىىىمىرز;lt& بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسرۋ. ئۇلەرۇردى بىاى،

 . ىالتتىق يۇقىغۋندەك سە  ھىسيۋتى ھېيقىش
  ؟ سىز ئۇقۇغۋن كەسىپتە قۋيسى-    
 . كەسپىدە خېمىيە-    
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 چىاايلىررق تىاىشررچۋن  بررۇ بىزنىررڭ. ئىكەنسررىز ئىقتىرردارلىق راسررال-    
 ... ئەمەسمۇ؟ كەلتۇرىۋاپتىكەنسىز قولغۋ مەكتەپتىال سىڭلىمىزنى
 دىلىۋزغرۋ   بولغۋنردەك خىجىر  سۆزىدىن بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ ۋارس    

 . سۇرۇلدى ئۋستۋ ئۋلدىغۋ دە  قويدى قۋرا  قۇياىقىدا ىڭكۆزىى
 چىرراايىال   ئىقتىرردارى دىلىۋزنىررڭ. ئۋكررۋ مەردان بررۇش دىسررەم نىررمە-    
. قىلىۋالغرۋن مەپترۇن ئرۆزىەە مىىرى ئەخالقى ئىسى  پەزىلىتى  ئۇنىڭ ئەمەس 
 قىلىرش تروي بولرۇ  جەم يەرگە بىا ئۋخىاى. چېغى قوشقۋن رىسقىمىزنى خۇدا
 . تۇرىۋاتىمىز ىدائۋلد

 يەرگە كۇلۇمسرىاە  بولغۋنردەك مەمىون سۆزلىاىدىن ۋارىسىىڭ دىلىۋز    
 ئرۆزى. قويردى قرو  مەردانلىقىغرۋ يرۇرەكلىكىەە  خېلرى ۋارسىىىڭ ئۇ. قۋرىدى
 خوشرۋ  چىقىۋاتقۋنلىقىدىن ئېغىزىدىن ۋارس گەپلەرنىڭ بولغۋن زۇرۇر دىيىشى
 سرۆزلىاى ۋارسرىىىڭ ئىردى  ەمەسئ خوشرۋ  بۋشلىقى ئىستۋنسۋ لېكىن. بولدى
 چۋقچرۋ  قۋشيمىقرۋن ئۇنىڭغرۋ خوتۇنۇم  مىىىڭ شيىقى   بۇمىىىڭ; lt& خۇددى
 تۋمۋكىسرىىى ئرۇ. كەتترى بىلىىىر، دىەەنردەك; gt&يرۇر بىلى، ئۆزەڭىى قىلمۋ 

-قويدى قۋرا  بىلەن نەزىاى ئۆچمەنلى  يۋشقۋ ئىككى ئەيىەكتىن تۇتۋشتۇرۇ 
 . شورىدى ى،قېى-قېىى، تۋمۋكىسىىى دە 

  ئۇكۋ؟ سىزمۇ چىكەمسىز-    
 دىلىررۋز-.چەكمەيرردۇ تۋمۋكررۋ ۋارس ئۋكررۋ  مەردان رەخررمەت بولرردى-    
 . قۋتتى سۆز ئۋلدىاا 
 -. قۋرىردى دىلىۋزغرۋ ئۆرۇلرۇ  ئۋرقىغرۋ بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ -راسمۋ؟-    
 . قىلمۋيدۇ چىكىدىغۋندەك تۋمۋكۋ قۋرىسۋممۇ
 ئۋڭلىغرۋچقىمۇ  كرۆ  زىيىىىىى كىىىڭتۋمۋ چەكمەيمەن  مەن. راس -    

 . بۋقمىغۋن چىكى، بۇرۇندىن قىلغۋچقىمۇ تەجاىبە كۆ  مەكتەپتە يۋكى
  بولىسىز؟ قۋيەردىن ئۆزىڭىز -    
 .  نۋھىيەسىدىن مەكى  قەشقەرنىڭ ئۋكۋ  قەشقەردىن مەنمۋ؟-    
 مۋشىىىسررىىى تۇيۇقسررىز چۇچۇگەنرردەك بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ -نىررمە؟-    
 قرۋتتىق ئىسرىدىن تۋمۋكرۋ ئۇلەرۇرمىەەن سۇمۇرۇشركە تېخرى سرۋلدى   تۇرمۇزش

 جەنررۇبى قررۋراپال تەلەپپۇزىغررۋ ۋە تررۇرقى يىەىتىىررڭ بررۇ ئررۇ. كەتتررى ھۇتۇلررۇ 
 مەكىتلىررر  ئۇنىرررڭ لرررېكىن بولسرررىمۇ  بىلرررەەن ئىكەنلىكىىرررى شرررىىجۋڭلىق
  دىدىڭىزمۋ؟ نۋھىيەسىدىن مەكى  -.ئىدى بۋقمىغۋن ئويال  ئىكەنلىكىىى
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 . دا شۇن-    
 مەكىرر  شررۇ مەنمررۇ. ئۇكررۋ قۋلمررۋڭ دە  قۋلرردىكىن ھەيرراان نىمىررەە-    

 . قۋلدى بولۇ  يىلدەك 15 ئۋياىلىغىلى يۇرتتىن لېكىن نۋھىيەسىدىن 
 بۋشرررلىقى ئىستۋنسرررۋ كۇلۇمسرررىاە  قىزىقسرررىىغۋندەك ۋارس -ھە -    
 يرۇرتتىن بىزنىرڭ تروۋا  -. يېقىىالشرتى يۇلەنچۇكىەە ئورۇندۇقىىڭ ئولتۇرغۋن

 رەھرربەر يۇرتلررۇ  بىررا ئۇرۇمچىرردىمۇ دىسررە  چىقىرردۇ ئررۋدەملەر خېلررى- خېلررى
  ئەمەسمۇ؟ كۆپكەن ئۋكىلىاىمىز
 قىلىر، تروي بىرلەن دىلىۋز سىزمۇ. بولمۋيدۇ كەتكىلى دە  ئۇندا  -    
 بۇلرۇ  بۋشرلىق ئىدارىڭىزگە ئۇسۇ  تىزش يۋردىمىدە ئۋكۋمىىڭ نۋزىا قۋلسىڭىز 

 كرۆز مەنىلى  دىلىۋزغۋ يەنىال بۋشلىقى ئىستۋنسۋ -دىلىۋز؟ يە قۋلىسىز شۇنداقمۇ
 . قىستى

 ئۇنرردا  ھەرگىررز مەن ئۋكرۋ  قۋلمررۋڭ ئررويال  خۋترۋ...يررۋ     ..يرۋ -    
 ئرۇ كەتترى  قىزىاىر، شەپەقتەك تۇيۇقسىزش ۋارس -.بۋقمىغۋن بۇلۇ  خىيۋلدا

 ئېغىزىردىن بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسرۋ خىيۋلىى بىمەنە بۋقمىغۋن ئويال  ھۋزىاغىچە
 ترروي دە  ۋاسررتىىى خىرر  مۇشررۇ پەقەت ئۋلدىرردا دىلىررۋز خررۇددى ئررۋڭال  

 ئولتۇرغررۋن قىلىر، دىقررقەت كەيپىيۋتىغرۋ ۋارسررىىىڭ. ئۋزاپالنردى قىلىدىغۋنردەك
 . ئۋچتى ئېغىز دەرھۋلال دىلىۋز

 تۇغمررۋ ئررۇ ۋارس بىلمەيسررىز  سررىز ئۋكررۋ  مەردان ئەمەس ئۇنرردا  -    
 ئۇنىرڭ ئۇقۇغرۋن  بىرلەن نەتىرجە خشرىيۋ ئەڭ مەكتەپتىمۇ ئۇ ئىەىسى  تۋشن 

 ئىشرتىن ھرۋزىامۇ ئرۇ. ئۋلدىردا ئەڭ برويىچە مەكرتە  نەتىجىسرى تىلى ئىىەىلىز
 ئەسررال بۋشررقىالرغۋ ئۋكررۋ  ئۇچررۇ. ئېچىۋاتىرردۇ كۇرسررى تىلررى ئىىەىلىررز سررىات

   قررۋبىلىيىتى ئۆزىىىررڭ پەقەت.  بررۋر ئىمررۋنى ۋىجرردانى  خېلررى ئوخشررىمۋيدۇ 
 ئۆزىىىررڭ بولسررىمۇ رەھرربەر. كۆرىىىرردۇ زگەكررۆ ئىشررلە  تۋيىىرر، بىلىمىررەە

 دىلىررۋز -. ۋارس ھە شررۇنداققۇ. بولىرردۇ تۋيىىرر، بىلىمىررەە تىاىشررچۋنلىقى 
 ئرۇ. كەتترى سرۆزلە  بىلەن مەمىۇنلۇ  شۇنچىلى  مەغاۇر  شۇنچىلى  تۇرۇپال

 دىەەنردەك توختىسرۇن تىەى، يۇرىكىەە بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ گەپىى بۇ تۋ شۇ
 . قىلىۋاتۋتتى
 بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ-.ھە كۆرىمىزغرۇ كىريىن قۋلغىىىىى   شۇنداقمۇ -    

 ئەيىەكتىن پۋت-پۋت ئۋرىدا. بۋشلىدى شوراشقۋ قېىى،-قېىى، يەنە تۋمۋكىسىىى
 دىقرقەت بۋشرقىچە ۋارسرقۋ بۇلۇپمرۇ. مۋڭدى كۇزۇتۇ  يۋشىى ئىككى كەيىىدىكى
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 رقى ترۇ-تەقرى كىلىشركەن   بولسرىمۇ سۋددا-ئۋددى ئۇزى. بۋشلىدى قىلىشقۋ
 بىرادە يىەىرتكە برۇ تۇرىدىغۋن چىقى، دەپال مەن مۋنۋ ئىسىللىكى سەمىمىيىتى 
 شرۇنچە ئرۆزى. قرۋرايتتى بىلەن كۆزى قۋيىللىق بىادە بىلەن  كۆزى كۇنچىلى 
 ئىاىشرەلمىەەن كۇلۇمسىاىشرىەە ئوتلرۇ  سرۆزىەە  تۋتلىق ئېغىز بىاەر قىلسىمۇ
 يۇرتلرۇ  بىا قىلىۋالغۋن ئەسىا   كۆيدىاىۋالغۋن مەجىۇنالرچە ئۆزىەە دىلىۋزنى

 كۆزكە پەرى  بىا چىاايلىق   قىزى نۋزىانىڭ بىا. بوشتتى ھەياان يىەىتكە بۇ
 يىەىررتكە كەلررەەن يېزىرردىن بىررا يىرراا  رىيۋسررەتچى داڭلىررق بىررا كررۆرۇنەەن
 مەجىررۇن يررۋكى دىسررۇنمۇ سررۋراڭ. دىەۇلررۇك نىررمە يۇرسررە بىاىرر، كررۆڭلىىى
 قويررۇ  چۋيقررۋ  ئۋسررتۋ نىمىەىرردۇر ىىبېشررى بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ...دىسررىىمۇ؟

 بىركەت بىرلەن سرۇرئەت تىرز دەسسرە   كۇچە  تەپكىسىىى مۋي مۋشىىىسىىىڭ
 بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسرۋ چۋغاليردىغۋن بىرا ئۆزىىى لېكىن. مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە
 يەنىررال كۇلۇمسىاىشررىدىن بېقىشررلىاىدىن  مەنىلىرر  يۋشررىىڭ ئىككررى يررۇرىكى
 ئرۋڭلىغىلى گە  ئرۆزى مۋشىىىسرىغۋ خرۇددى ۇشرنىبر.  ئۋزاپلىىىۋاترۋتتى قۋتتىق

 ...بوشتتى بىئۋرام ئۋچىققۋندەكال
 
 
 
 

 قىزىرق مۋنرۋ. توختىردى كىلى، بىكىتىەە تۇشۇ  يۇلۇچى جەنۇبى مۋشىىۋ
 مۋشرىىىالر  چىقىۋاتقرۋن-كىاىر، توختىمرۋي تروپى  ئرۋدەملەر مىر -مى . دۇنيۋ

 بۇلۇشرىغىچە ۋللىاىىىمر ئرۋدەملەر  خىلمۇخىر  چىقىۋاتقرۋن كىاىر،  توختىمۋي
 سررۇنىۋاتقۋن قررو  يىلىىىرر، بىچررۋرىلەرچە يررۋيمىچىالر  سررېتىۋاتقۋن ترروۋش 

 مۇنرردا-ئۋنرردا بىرردىكلىاى  يۇلررۇچى سودىلىشررىۋاتقۋن توختىمررۋي تىلەمچىررلەر 
 برۇ. ھەلەكچىلىكىردە ئرۆز ھەممىسى...ئوغاىالر-يەنچۇقچى قۋلىدىغۋن كۆرۇلۇ 
 دىھقرۋن ئرۋددى تۋرتى، ەرداردىنز بۋي مىھمۋن  ھەممىسى كىچى -چوڭ يەرگە

 دىدارلىشرىش ئۋدەملەر قىسى  بىا يەرگە بۇ. يۇلۇچى ئوخشۋشال مىسكىىلەرگىچە
 قىسرى  بىا كىلىدۇ  جۇدالىقىدا ئۋياىلىش ئۋدەملەر قىسى  بىا كەلسە   ئۇچۇن
 ھرۋرغىن ئرۋدەملەر قسرى  بىرا كەلسە  بىلەن ئۇمۇت ئۇچۇن خوشۋللىق ئۋدەملەر
 ئۋجۋيىر، مۇشرۇندا  مۋنرۋ بۇ... كىلىدۇ بىچۋرىلەرچە رۇ كۆتۇ جىسىمىى ئېغىا

 كەتركەن گىاەلىشرى، قرۋيغۇ بىرلەن خوشرۋللىق جرۋي  تۇيۇنغرۋن قىسمەتلەرگە
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 ...جۋي
 ۋاقترررى قۋلىررردىغۋن كىلىررر، مۋشرررىىىىىڭ قرررۋرا  سرررۋئىتىەە ۋارس    

 ھەشرقۋلال-رەخرمەت نۇرغرۇن بۋشرلىقىغۋ ئىستۋنسرۋ قىلىر،  ھىرس بولغۋنلىقىىى
 . ئۋلدىاىدى چۇشۇشكە ىدىنمۋشىى ئېيتى،

 . قىلىۋەتتۇ  ئۋۋارە كۆ  ئۆزلىاىىى رەخمەت -    
 كىلىشرررىدىكى يەرگە برررۇ بۇشرنىرررڭ تۇيۇقسرررىز بۋشرررلىقى ئىستۋنسرررۋ    
 .  ئۋچتى ئېغىز ئېلى، ئىسىەە بۋقمىغۋنلىقىىى سورا  سەۋەبىىى
 ئۇزاتقىلىمۇ؟ بىاسىىى يۋكى چىققۋنمۇ ئۋلدىغۋ بىاسىىىڭ راس   ھە-    
 ئىش ئىچۇرىدىغۋن چۋي ئۆيىەە دىلىۋزنىڭ. كەلمەكچىدى ئۋنۋم-ئۋتۋ-    
 . چىققۋن ئۋلدىغۋ شۇشرنىڭ. ئۇچۇن

 دۇدۇقلىغۋنررردەك سرررە  بۋشرررلىقى ئىستۋنسرررۋ-   دەڭ ھە مۇنررردا -    
 ئويىۋيدىكەنمىزدە؟ توي ئۋرىدا پۋت ئۇنداقتۋ -.بولدى

 . قۋشرمىكىن بۇلۇ  ئىچىدە ئۋي بىاەر   شۇندا -    
 يۇشۇرۇشقۋ ئوتىىى رەشى  ۋە جىددىلى  قەلبىدىكى ئۇ -يۋخشىغۇ؟-    

 بىرا ئوبردان سرىلەرنى ئەمىسرە -.يۇگرۇرتتى كرۇلكە زورىغۋ چىاايىغۋ تىاىشتى 
 . بولغۇدەك قويسۋم تەباىكلە 
 بەرسىڭىز تۇرۇشۇ  بۇلۇ  بۋ  تويدا شۇ. رەخمەت ئۋكۋ  رەخمەت -    

 . خو  شۇنىڭدىن بىز
 خىجىللىررق بۋشررلىقى ئىستۋنسررۋ-.بولىرردۇ شررۇندا  تەئەلبەترر ئۇغررۇ -    
 . بەخىتلىككەنسىز بەك -تىكتى  كۆزلىاىىى دىلىۋزغۋ ئولتۇرغۋن ئىچىدە

 خۇشررۋ  ھەم ئۇڭۋيسررىزلىىى، ھەم دىلىررۋز-.ئۋكررۋ مەردان رەخررمەت-    
 . بەردى جۋۋا  بوشقىىۋ بولۇ 

 بەك سرىزنى ھېلىمرۇ كىتىڭ  قۋيتى، ئەمدى   ئۋكۋ مەردان بولدى -    
 . قويدۇ  سېلى، جۋپۋغۋ

 . تۇراي سۋقال  مەن كىلىدۇ؟ قۋچۋن ئۇشر بولدى  قىلمۋڭ تەكەللۇ -    
 بەك سرررىز. كىلەمررردىكىن سرررۋئەتلەردە يېررراى  يەنە يرررۋ  ...يرررۋ -    
 . قىلمۋيلى ئۋۋارە سىزنى بولدى چۇقۇم  ئۋلدىاا 
  قۋتىررۋ بۋشررقۋ سررىلەردىمۇ ئۇسررتىەە ئۇنىررڭ ئەمەس  ئررۋۋارىچىلىق-    

 . تۇراي سۋقال  مەن. يىاا  خېلى ئۋرىلىقمۇ. يو 
 ئرررۋۋارە يەنە سرررىزنى كىتىرررڭ  قۋيتىررر، ئۋكرررۋ  مەردان بولررردى-    
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 مەرەزدەك ئۆزىەە تۋ  شۇ. ئۋچتى ئېغىز بىلەن كەسكىىلى  دىلىۋز -قىلمۋيلى 
 خررۇدا ھېلىمررۇ» . تررۇراتتى ئۋلرردىاا  قۇتۇلۇشررقۋ ئۋدەمرردىن بررۇ ئەگىشررىۋالغۋن

 تىزرەك يۋخشىسى ئەڭ. قۋلمىدى بۇلۇ  سۆز گە  بۋشقىچە ىقتۋئۋرىل  سۋقلىدى 
 . ئوياليتتى دە «  ...يۋخشى قويغىىى ئۋرامىمدا يۋخشى  كەتكىىى
   تۇرايلى سۋقال  مۋشىىىدا بىز ئۇكۋم  ۋارس قېىى. بولدى بولدى -    

 كۇيۇنەەنردەك ۋارسرىقۋ ئرۇ -ئۋچىقىرڭ  بىراگە سۋقال  ئۆيىڭىزدىكىلەرنى سىز
 كرۆزلىاىىى تۇرغرۋن چۋقىرۋ  ئۇچقرۇنلىاى شرەھۋەت دىلىۋزغرۋ لېكىن   قىلسىمۇ
 . دىلىۋز دىدى  قۋندا -.تىكتى

 . قۋلدى دۇدۇقال  پەس بىا دىلىۋز...ھە يۋ  ھە-    
 ئۋلدىدىكى   دە-دىدى شۇندا  ۋارس-ئەمىسە  چىقۋي كىاى، مەن-    

&lt;مىھاىبرررۋن&gt ;ەچۇشۇشرررك مۋشرررىىىدىن ئېيتىررر، تەكەللرررۇ  بۋشرررلىققۋ 
 . دىلىۋز ئولتۇرۇڭ ئۋلغۋ  دەم سىز -تەمشەلدى 
 مەنمرۇ-. ترۇتتى شرۋقال قولىدىن ۋارسىىىڭ دىلىۋز-...يۋ    ...يۋ-    

 بىزنىررڭ ئررۋنىڭىز-ئۋتررۋ يەردىررن يىرراا  شررۇنچە كىرراەي  بىرراگە بىررلەن سررىز
 دىلىرۋز -.بولمۋس يۋخشى ئولتۇرىۋالسۋم يەردە بۇ مەن كەلسە  دە  ئىشىمىزنى
 دەرۋازىسرى بىركەت چۇشرۇ  مۋشىىىدىن بۇرۇناا  ۋارستىن  دە دىدى شۇندا 
 . مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە
 ئرۋدەم ھەمرمە. بولردى پەيردا پەرى گرۇزە  بىرا ئىچىدە بىكەت   مۋنۋ    

 شترررۋپىتى  ئۆزىىىرررڭ بولغرررۋن  ئىىتىرررزار كۇرۇشررركە بىرررا ھەۋەسرررلىىىدىغۋن 
. بولردى داپەير قىرز رىيۋسرەتچى قۋلردۇرغۋن ترۋڭ ھەممىىرى بىرلەن سۆزمەنلىكى
 كۆزلەر خى  خىلمۇ كەتكەن سىڭى، شەھۋەت سېغىىىش  ھۆرمەت  سۇيۇنۇ  

 دە  نىمىلەرنىردۇ قرۋرا   ئۇنىڭغرۋ يرۋ  ترو  بىرا. ئىردى تىكىلرەەن ئۇنىڭغۋ
 چىاايىغررۋ ئۇنىررڭ كىلىرر، ئۋلرردىغۋ ئررۋشيىتەن بىاسررى كۇلۇشررتى  كۇسۇرلىشررى،

 تۇتۇشرقۋ ەغراۇرم شرۇنچە ئرۆزىىى دىلىرۋز. كەتترى قويۇ   سەپسېلى، تەپسىلى
 ئررۆزىەە ئۋدەملەرنىررڭ ئەتااپىرردىكى.  ھۇدۇقىۋاتررۋتتى يەنىررال ئورۇنىۋاتسررىمۇ

 بەك دىررەەن ئررۋدەم. ئۋمررۋ  نىررمە.  برروشتتى بىئررۋرام تۇلىمررۇ تىكىلىشررلىاىدىن
 قىزىرق بۋشرقىالرنىڭ گە   قۋلىردىغۋن بولرۇ  دۇشرمەنلى  كەتسرىمۇ تۇنۇلۇ 
 ئۋدەملەرنىڭ بۋشلىقىدەك ئسىتۋنسۋ گە   قۋلىدىغۋن ئۋيلىىى، پۋراڭلىاىغۋ نوقتۋ
 قۋلىرردىغۋن مەركەزلىشرى، ھەۋەسرلىاىەە يۇشررۇرۇن كۆرىشرىەە  يۋخشرى سرۋختۋ
 كۆزلىاىردىن بۋشرقىالرنىڭ يۇقۋتمرۋقچى  بىئرۋراملىقىى ئۆزىدىكى دىلىۋز...گە 
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 . قولتىقلىۋالدى تىزش ۋارسىىى بولغۋندەك قۇتۇلمۋقچى
 ۋارس. كەلردى كىاىر، چىرەەئى بىركەت ئۋپتۇۋۇز كەلەەن قەشقەردىن    
-ئۋترۋ قۋلغۋن بۇلۇ  يېقىن يىلغۋ بىا كۆرۇشمىەىلى. تىتاىدى ئىچىدە ھۋيۋجۋن
 ئىىسرۋن  ئۇلرۇ  ئۇ ئۋنۋ-ئۋتۋ. ھۋيۋجۋنالندى ئىچىدە سېغىىىش بولغۋن ئۋنىسىغۋ
 شرۋھ مەنسرەپدار مەيلرى ئۇلرۇ   ئوخشۋشرال بولسرۇن نۋماات بولسۇن بۋي مەيلى

 بولسرۇن يرۋ  مەيلرى ئۇلۇ   ئوخشۋشال بولسۇن ندىھقۋ مىسكىن يۋكى بولسۇن
 سرۆزنى بىرا شرۇندا  ئۇلرۇغالر...ئۇلرۇ  ئوخشۋشرال يەنىال بولسۇن قېاى مەيلى

 ئۋنىسرىىىڭ-ئۋترۋ ۋارس...دە  ئۋسرتىدا ترۋپىىى ئۋنرۋ-ئۋتۋ جەنىەت: قۋلدۇرغۋن
. ئۇكۇنمەيرردۇ قۋلغۋنلىقىرردىن بۇلررۇ  نررۋماات   قۋلغۋنلىقىرردىن بۇلررۇ  دىھقررۋن
 ئۇچررۇن ئۋنىسررى-ئۋتررۋ جۋپررۋكە  ئۋشررۇ تررۇرۇ  ئەركەك بىررا ىىىررڭئۆز پەقەت
 ئۋلدىردىكى جۋپۋكەشرلەر ئۋشۇ. ئۇكۇنىدۇ قىاللمىغۋنلىقىغۋ ئۋدا قەرزىىى بۋلىلىق
 مرۇھەببىتى سرۇيەۇ  ئۆز ئۇنۇتمۋيدۇ  ئەجاىىى ئۇشرنىڭ ئۇنۇتمۋيدۇ  بۇرچىىى

 كەلەەنلىكىىررررى قويررررۇ  تۋشررررال  سررررەھاادا يىرررراا  ئۋشررررۇشرنى ئۇچررررۇن 
  كۇتىۋېلىشرى ئوبردان ئۋنىسرىىى-ئۋترۋ پۇرسرەتتە مۇشرۇ ئەمدى ئۇ...نۇتمۋيدۇئۇ

 شەھەرنى ئۋۋات چوڭ بۇ  ئەزىزلەرگە بۋقمىغۋن ئۋتال  ئۋيۋ  سەھاادىن كېاەك 
 يىەۇزىشرى  يىمەكلىكلەرنرى يۋخشرى ئەڭ ئۇشرغرۋ كېاەك  كۆرسىتىشى قۋنغۇچە

 ترۋتلىق شرۇندا  ئەنە ۋارس...كېراەك كەيدۇرىشرى كىيىملەرنرى چىاايلىق ئەڭ
 قۋنچىلى  يەرگە بۇ جۋپۋكەشلەرنىڭ بۇ لېكىن. بولدى مەمىۇن ئىچىدە خىيۋلالر

 بىررا كۋتتررۋ نررۋزىادەك كەلەەنلىكىىررى  بېسررىمدا ئېغىررا قۋنچلىرر  قىيىچىلىقتررۋ 
 تۇلەيرردىغۋنلىقىىى بەدە  زور قۋنچىلىرر  ئۇچررۇن قۇدىلىشررىش بىررلەن ئەمەلرردار
 ئررۋزاپىى ۋە بېسررى  قەلبىرردىكى ڭئۋنىىىرر-ئۋتررۋ  ترروغاا . بۋقمىرردى ئررويال 

 ھەساەتلەرنى-ئۋزا  ئۋچچىق نۇرغۇن. ئەمەس قۋدىا ئەسال بىلىشكە پەرزەنتلەر
 قۋرچۇقىىىڭ كۆز پەرزەنتلىاىىىڭ كۇمىۋېتىدۇ  قەلبىەىال ئۆز بولغۇچى ئۋنۋ-ئۋتۋ

 ...خۋلىمۋيدۇ ئەسال قېلىشىىى نەمدىلى،
 قويىۋالغررۋن  ۋقۋ سرر كەكە چۋمىسررىدىكى يۋشررالر 55 مۋشررىىىدىن مۋنررۋ    
 كۆرۇنرۇ  ترۇكلىاى مەيردە قۇيرۇ  ئىچىردىن كرۆيىىكى ئرۋ  ئىتىلمىەەن تۇلۇ 

 سرۇپەت دىھقۋن ھەقىقى يۋراشقۋن خۇيمۇ ئۆزىەە دوپپىىسى چىمەن تۇرىدىغۋن 
 رەڭەرى لرېكىن پرۋكىزە ئۇچىسىغۋ ئۋرتقۋن  يۋغلىق ئۋ  بېشىغۋ بىلەن كىشى بىا

 ۋارىسرىىڭ دە  برۇشر. چۇشرتى ئۋيرۋ  ىاب كىيىۋالغۋن پەلتۇ قۋرا نىپىز ئۆچكەن
 بىرلەن ئرۇشر دە  برۋردى يۇگۇرۇ  ئىچىدە ھۋيۋجۋن ۋارس. ئىدى ئۋنىسى-ئۋتۋ
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 ئۋنرۋ-ئۋترۋ. تۇكۇلردى يۋشرالر كەبرى يۋمغۇر كۆزلەردىن. كۆرۇشتى قۇچۋقلىشى،
 گىاۋىكىردە يۋغلىقىىىرڭ ئرۋ  ئۋنرۋ.ھىدلىردى قېىىر، ئرۋنىىى-ئۋترۋ بۋش بۋلىىى 

 پىشۋنىسرىەە ئۇنىرڭ. سرۇرتتى ئۋستۋ بىلەن مىھاى كۆزلىاىىى يۋشلىق ئوغلىىىڭ
 ئۋنىىىررڭ-ئۋتررۋ دۇنيررۋدا يەنىررال ئررۋھ . سررۆيدى قېىىرر، بىررلەن مىھرراى ئررۋنىلىق
 ئۇلۇ  ئەڭ دۇنيۋدىكى يەنىال ئۋنۋ. يەتسۇن نىمە مۇھەببىتىەە بولغۋن پەرزەنتكە
 ...پەرىشتە ئۇلۇ  ئەڭ ئىىسۋن 
 مىھىاىبررۋنالرچە ئۇچاىشىشررقۋ  ى تەسررىال بررۇ ئۋلدىرردىكى كررۆز دىلىررۋز    

. بولرردى يېرراى  تۇلىمررۇ كررۆڭلى قررۋرا  تۇكۇشررلەرگە يررۋ  قۇچۋقلىشىشررقۋ 
 چىاايىىرى مىھاىبرۋن سرەمىمى    سرۋددا بۇگرۇنكى ئوباازشرنىرڭ بۇ ئېڭىدىكى
 بىرلەن ئۋنىسرى-ئۋترۋ ۋارس.  ئۋشرتى تېخىمرۇ ھرۆرمىتى بولغرۋن ئۇشرغۋ كۆرۇ 
 ئرۇنى دە  ئۋلردى ئىسرىەە دىلىرۋزنى قسرىزتۇيۇ كىريىن دىدارششرقۋندىن قېىى،
 . كەلدى بۋشال  قېشىغۋ ئۋنىسى-ئۋتۋ

 .  دىلىۋز ئۋنۋ بۇيۋ  دادا -    
 ۋە ھۋيرۋ قىزلىرق خرۋس تەبىئىرتىەە ئۆز دىلىۋز-ئۋنۋ -دادا ئەسسۋشم-    
 بىاىرر،  سررۋشم ئىەىلىرر، بوشررقىىۋ ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ ۋارسررىىڭ ئىچىرردە ئەخررال 

 دە  بىزنى -.تۇردى ئىەى، يەرگە يۇزلىاىىى زارغۋنقى ئۋلمىدەك خىجىللىقتىن
 ..  چەكتىلە جۋپۋ كۆ  يولدا

 سرۇرەتتەكال چىاايلىرق  ئۋجۋيىر، ئۋلدىردىكى ئۋنىسرى-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ    
 تىاىشرچۋن  قىرزى  نۋزىانىرڭ ئرۇنى. قۋلردى  ترۇرۇپال ھەياانلىقتۋ قۋرا  قىزغۋ

 بۇگرۇن   بولسرىمۇ ئۋڭلىغرۋن كرۆ  دە  قىرز چىاايلىرق  ئۋجۋيىر، ئەخالقلىق
 ئۇلرۇ  قىز  چىاايلىق شيىق جىسمىغۋ-ئىسمى راس  . كۆرىۋاتۋتتى ئەمىلىيتىدە

 ئىچىردە مەمىرۇنىيەت ئرۇشر. ..پەرىشتە قىلغۋن ئۋتۋ زىمىىغۋ ئۇچۇن ۋارس خۇدا
 . ئەگدى بېشىىى

 ئۆزىڭىزمۇ چەكتىڭىز  جۋپۋ كۆ  سىزمۇ قىزى   ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم-    
 قىزى ؟ ئۋنىڭىزچۇ-ئۋتۋ ز تۇرغۋنسى ئوبدان

 جرۋۋا  ترۇرۇ  كۇلۇمسىاە  تۋتلىق يەنىال دىلىۋز-سۋشمەت  ھەممىسى    
 چىقى، سۋددىلىق چىاايىدىن كىيىىەەن  ئۋددى تۇلىمۇ بۇ تۋ  شۇ ئۇ. بەردى

 مررۇشيى . بولمىرردى ئۆزگۇرۇشررتە ھېچقۋنرردا  قررۋرا  ئررۋدەملەرگە تۇرىرردىغۋن
 بىزنىرڭ-.ترۇردى ئىەىر، برۋ  يەنىرال سرۇپەتتە كىلىىلىرق بىلەن تەبەسسۇمى
 . خىجىلمىز كەلدىلە  تۋرتى، جۋپۋ يەردىن يىاا  شۇنچە دە  ئىشىمىزنى
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 قۋئىدىلىكلىكىردىن قىزنىرڭ برۇ ئۋلدىردىكى  ئۋنسرىى-ئۋترۋ ۋارىسىىڭ    
 بېسررى   روھررى كىاىۋالغررۋن كۋللىسررىغۋ بررويى سررەپەر سررۇيۇندى  ئۋجۋيىرر،
 بىلەنرال كرۆرۇ  چىاايىىرى يېقىملىرق دىلىۋزنىرڭ سرۇئۋلالر ئرۋزاپلىق تۇمەنمىڭ
 بىرا يۋخشرى شرۇندا  تەلەيلىكلىكىردىن  ئوغلىىىڭ. بولدى غۋيى، نەلەرگىدۇر

 دىلىررۋز ئۆزىىىررڭ ئۋنررۋ. يۋشررۋردى پەس بىررا يررۇرەكلىاى تۋپقۋنلىقىرردىن قىزنررى
 ئېتىررز كىلىرر، ئۋسررتۋ تۋشررال   چررۆرۇ  نەلەرگىرردۇر ھېيقىشررلىاىىى ئۋلدىرردىكى
 نرۋزۇك سرۇتتەك ئۇنىرڭ بىرلەن قروللىاى قۋدا  كەنكەت قۋپىاى،  ئىشلىاىدىن
 . تۇتتى بوشقىىۋ بۋرمۋقلىاىىى
 يۋخشرررى نەقەدەر سرررىزنىڭ قرررۋراپال بىرررا مەن. قىرررزى  رەخرررمەت-    

 ھرۋردۇقلىاى  قىرزى   چىقترى ھۋردۇقلىاى  مىىىڭ بولدۇم  بىلى، قىزلىقىڭىزنى
 يۋشرررلىاىىى ھۋيۋجرررۋنلىق ئۋنىسرررى ۋارسرررىىىڭ-رەخرررمەت  سرررىزگە. چىقترررى

 . قۋلدى ئۋمۋلسىز تۇتىۋېلىشقۋ
 چىاايىغررۋ ئۋنىىىررڭ ئۋلدىرردىكى كەتتررى  تىترراە  يررۇرىكى دىلىۋزنىررڭ    

 ئۋپتۋپترۋ كۆزلەر  نۇرسىز قورۇقالر  يو -يو  جىيەكلىاىدىكى كۆز سەپسۋلدى 
 پىشۋنىسررىدىكى تۇرغررۋن چىقىرر، يررۋغلىقتىن ئررۋ  چىررااي  قۋرىرردىغۋن كۇيررۇ 
 ۋارسرىىىڭ دىلىرۋز قۋلغرۋن كەپلىشى، يىغۋ قئۋچچى بوغۇزىغۋ...چۋچالر ئۋقۋرغۋن

 يېڭرى  پەلتۇسىىىڭ سۇرتۇ   ئۋۋايال  بىلەن ئۋلقۋنلىاى يۋشلىاىىى ئۋنىسىىىڭ
 . سىقىمدىدى چىڭ بىلەن مىھاى قولالرنى قۋدا  يۇشۇرىۋاتقۋن ئىچىەە

 ۋارس تۇرغررۋن كررۆرۇ  بىررلەن كررۆزى ئررۆز مىىررۇتالرنى ھۋيۋجررۋنلىق بررۇ    
 چىاايىغرۋ ئۇنىرڭ كۆرىۋاتقۋنردەك يېڭىردىن دىلىرۋزنى. ھۋيۋجۋنالنردى قۋيتىدىن
 مۇھەببەت  ئوتتەك بولغۋن دىلىۋزغۋ پەيتلەردە مۇشۇ دە . سەپسۋلدى قۋيتىدىن
 مۆھرۇردەك. تۋرتىۋاترۋتتى يىلتىرز چوڭقۇر بۇرۇنقىدىىمۇ قەلبىەە ئۇنىڭ ھۆرمەت
   تۋپقۋنلىقىرردىن بەختىىررى ھەقىررقەتەن ئۆزىىىررڭ ئررۇ. ئورنۋۋاتررۋتتى چوڭقررۇر
 تۇرىۋاتقۋنلىقىرردىن ئۋلدىرردا قىلىررش ترروي بىررلەن قىررز ئۋلىجۋنررۋ  بىررا شررۇندا 
 بۇلۇ   سۋدىق مەڭەۇ ئەزىزلە   مەڭەۇ ئۇنى. سۇيۇندى بۋشقىچىال يېڭىدىن

 ... پۇكتى  قۋيتىدىن  كۆڭلىەە قىلىشىى خىزمەت ئۇچۇن ئۇنىڭ ئۆمۇر بىا
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   بولغرۋن غەر  دېڭىزىغرۋ خىيرۋ  چىكىر، تۋمۋكرۋ قېىىر، ئىچىردە مۋشىىۋ
 ئىچىردىن دەرۋازىسى بىكەت بۋشلىقى ئىستۋنسۋ بولغۋن ئەساا چۇشلەرگە تۋتلىق
 خوتۇنغۋ_ئەر جۇ  بىا چىقىۋاتقۋن خوشۋ   بىلەن قولتۇقلىشى يۋشىىىڭ ئىككى
 كررۆزلەر تۇنررۇ  چىررااي  تۇنررۇ  نىمۋنرردا . قۋلرردى تررۇرۇپال دەقىررقە قررۋرا 
 بىادەمرردىال چىررااي ۋۋۇرھۋكرر تىزلەشررتى  تۇيۇقسررىز رىتىمررى يررۇرەك ئۇنىررڭ...

 ئرۋدەملەرگە يېقىىلىشرىۋاتقۋن تەرەپكە مۋشىىۋ ئۇ ئۋلمۋشتى  ھۇدۇقۇشقۋ تۋتىاى،
 مۋشررىىىىى بىرراەلمەي  بەرداشررلىق ئويالشررقۋ ئۋرقىسررىىى خىيۋلىىىررڭ   قررۋرا 

 چۇقۋنرردا قىقررۋس ترروپىىى ئررۋدەملەر مىرر -مىرر  دە -ئۋلرردۇردى ئرروت تىررزلىكتە
 ...كەتتى يۇرۇ  سۇرئەتتە تىز قى،چى يولغۋ كەلەەن  ئۇدۇلال قويۇ  
 سرررۋلىدىغۋندەك ئۇسسررۇ  ھېلررى مۋشرررىىىالرغۋ ۋە ئررۋدەم ئۋلدىرردىكى    
 ئۇنىرڭ ترۇراتتى  قۋلمىغۋنردەك قرۋن چىاايىدا بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ كىتىۋاتقۋن
 مەنزىرراىلەر شررەھۋەتلى    خىيررۋللىاى شررىاىن سررۇرگەن يۋلغۇزلۇقتررۋ بررۋيىقى
 يىتىمچىلىكرتە ئىلەىاىردىكى يىر  15 ورنىغرۋئ ئۇنىرڭ. ئىدى يۇقىغۋن تىمتۋس
 قىلغررۋن دادىسررىىىڭ ۋارسررىىىڭ بولغررۋن تررۇققىىى شررىاەم كررۇنلەر  قۋلغررۋن

 ئۋلمۋشرقۋن... بەدەللىراى ترۇلىەەن جەريۋنىردا ئۇقۇترۇ  ئۇنى يۋخشىلىقلىاى 
 ئۋشررۇ ئەسررلى مەردان ئىاىشرركەن خىررزمەتكە كۋتتررۋ ھررۋزىاقى ترروغاا . ئىرردى

 دادىسررى ۋاقتىرردا مەكتەپتىكررى ئررۋلى مەسررمىدى ئە يېزىرردىن ئۋشررۇ يررۇرتتىن 
 دادىسررى ۋارسررىىىڭ ئۋشررۇ كەتكەنرردە  ئۇلررۇ  بىررلەن ھۋدىىسىسررى قۋتىررۋ 

. يۋردەملەشررمىەەنمىدى ئۋنىسررىغۋ قۋلغررۋن تررۇ  يەتكررۇزۇ   مىھاىىررى تۇققرۋنلىق
 نۇرغرۇن ئۇچرۇن ئرۆزى. تۇلىمىەەنمىردى بەدە  ۋە كرۇ  زور ئۇقۇشرىغۋ ئۇنىڭ

 خىااجەتلاىىررررى ئۇقررررۇ  تررررۇرۇ  دىھقررررۋن  تۋرتمىغۋنمىرررردى جۋپررررۋشرنى
 بىرررا قۋلغرررۋن  ئۇرۇمچىررردە مەردان پۇتترررۇرگەن ئۇقرررۇ ... تۇلىمىەەنمىررردى

 يېزىغرۋ شرۇ ئۆتكەنردە ئۋلەمردىن سەۋەبىدىن كىسە  ئۋنىسى كىيىن مەزگىلدىن
 ئۋپىسرىىىڭ ھىمۋيىسرىدە ئۋكىىىرڭ ئۋبردۇلال دادىسرى ۋارسرىىىڭ.  بۋرغۋن قۋيتۋ

 يرۇرتىىى كىريىن كەلەەنردىن قۋيتى، ئۇرۇمچىەە ئۇ نلېكى...ئۇزاتقۋن ئۇلۇمىىى
 ئۋنۋمررردىن-ئۋترررۋ قۋلمىررردى  تۇققۇنرررۇم-ئرررۇرۇ  ھېچقۋنررردا » سرررېغىىمىدى 

 قېررتى  قررۋنچە بىررا ئۋرىرردا ئۇنررۇتتى  ھەممىىررى ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ دە  «ئۋياىلرردى 
 يوقال  ئۋكىىى ئۋبدۇلال تۇلىەەن بەدەللەرنى كۆ  ئۇچۇن ئۆزى بولسىمۇ بۋرغۋن

 مۋنرۋ. قۋيتۇرمىردى ئەجاىىى ئۇنىڭ. سورىمىدى  ئەھۋالمۇ نىڭدىنئۇ قويمىدى 
 سررىڭى، تۇرمۇشررىغۋ رىتىمسررىز شررەھەرنىڭ قۋيىررۋ  بررۇ ئررۇ ئۇتۇپتررۇ  يىرر 15
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 ئىلىىردۇرۇ  ئىلمەكركە قىزىىى مەنسەپدارنىڭ ئۇنتۇپتۇ  ئەسلىىى ئۆز كىتىپتۇ 
 ئورۇنغررۋ ھۋزىاقىرردەك قەدەم-قەدەممررۇ ئۆتكۇزۇپتررۇ  كررۇن سۋيىسررىدا ئۇنىررڭ

 ئىستۋنسررۋ...كىتىپتررۇ چۇكررۇ  سررۋپۋغۋ كەيىرر، ئىشرراەت  ئەيشررى...ىقىۋاپتررۇچ
 ترۋر  نىمۋندا  جۋھۋن بۇ». بىاەلمىدى بەرداشلىق ئويالشقۋ ئۋخىاىىى بۋشلىقى

 بەك قېلىشررى بۇلررۇ  ئرروغلى ئۋكىىىررڭ ئۋبرردۇلال شررۇ دە  دىەەنىىررڭ ۋارس بررۇ
 تۇزكرورنى كمەنردە نەپراەتلەنەەن  مەنردىن چۇقرۇم ئۋكرۋم ئۋبدۇلال... قىزىقتە
 شرەھەردە يرۋت ئروغلى بولمىسۋ. قىلغۋن شۇندا  چۇقۇم كۇمۇۋەتكەن  قەباىەە

 برۋر  ترۇققىىىمىز بىرا مۇشرۇندا  بىزنىرڭ ئۇچرۇن نىرمە تۇرسۋ  ئۇقۇغۋن يى 5
... يررو  كررۆزى كررۇرەر مىىررى ئۇنىررڭ ئىىىقكررى...دىمەيرردۇ تررۇر ئىررزدە  شررۇنى
 تۇيۇقسررىز ئەگەر ئولتررۇرىپتىمەن  قىلىرر، دىقررقەت ھېلىمررۇ شررۇكاى  خۇداغررۋ
 ئسىتۋنسرۋ« ...ئىردى  قرۋشر بېسرىمالردا ئېغىرا قۋنردا  قۋلسرۋ چىقىر، مۋشىىىغۋ
 دەرھۋ  خىيۋلالردىن   كۆرۇ  بۋلىىى كىچى  قۋلغۋن چىقى، ئۋلدىغىال بۋشلىقى
 ...بورىدى قۋتتىق يۋنغۋ تۇرمۇزىىى مۋشىىىىىڭ دە  ئويغۋندى
 بىرا بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ قرۋبولمىغۋچ ئرۋدەم يۋندا.  سۋقلىدى بىا خۇدا    
 ھەقىررقەتەن كۋللىسررى ئۇنىررڭ. قۋلرردى قۇتۇلررۇ  ھۋدىسىسررىدىن قۋتىررۋ  ئېغىررا

 ئرۋزاپتىن خىر  بىرا قۋنداقتۇر چۋرچىغۋن  نىاۋىلىاى ئىدى  كەتكەن ئېلىشى،
 ئۋشۇ كىاى، كەيىىەە كۇڭۇ  ئۆزىىىڭ تۋ  شۇ ئۇ. ئىدى ئۆرتەنەەن يۇرەكلىاى

 قۋلغۋنلىقىرردىن قىرر  قىلغىلررى ۇخۇرلررۇ پ كىلىررىىەە بولغۇسررى نىجۋدكۋرىىىررڭ
 كىريىن بولسرۋ  قۋلغۋن بىاى، يۇز ئىش بىا ئۋشۇندا  ئەگەر. ئۇكۇندى قۋتتىق

 ئررۆزىەە. ئىرردى تۋرتررۋر ئررۋزابى ۋىجرردان  قۋنچىلىرر  ئۋلدىرردا ئۋكىىىررڭ ئۋبرردۇلال
 ئررۋغاىقىىى كۇڭررۇ  ئررۆچمەس بىرا يەنە ئۇسررتىەە  ئەجىالىرراى نۇرغررۇن قىلغرۋن
 بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ... ئىردى؟ قۇيرۋر نەگە ئرۆزىىى بولسرۋ سۋلغۋن قىلى، پەيدا
 يوللىغررۋن ئۇنىڭغررۋ   گەپلىاىىررى بىررمەنە قىلغررۋن دىلىۋزغررۋ. ئۇھسررىىدى ئېغىررا

 شررىاەم ئۆزىىىررڭ. كەتتررى تىترراە  ئررويال   ئۇچررۇرلىاىىى سررۆيەۇ تۇگررۇمەس
 خىيرررۋلى شرررەھۋەتلى   سرررۇرگەن ئرررويال  قىزىىرررى سرررۆيەەن تۇققىىىىىرررڭ

 ئېڭىردا بۋشرلىقىىڭ ئرۋزغۇن برۇ ترۋ  شرۇ. قورقتى لى شۇنچى كۆرۇنۇشلەردىن
&lt;ھىسريۋتتىن  ئرۋزغۇن مىىرى بەر  يولىىى بۇلۇ  ئۋدەم مۋڭۋ ئەمدى   خۇدا 

 تېپىشررقۋ ئررۋدەملىكىمىى. قىرر  يىرراا  يررولالردىن بىررمەنە روھررتىن  چۇشرركۇن
 تېلىفۇنىىى ئۋستۋ ئۇ...يۋڭاايتتى ئۇزۇلمەي نىداشر دىەەن; gt&...بەر پۇرسەت

 ئۇچرۇر قېرتى  ئرۋخىاقى ئەڭ دىلىۋزغرۋ بىرلەن قروللىاى تۇرغرۋن تىتراە  ،ئېلى
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   قېلىرر، چىقىرر، ئىشررى  جىررددى تۇيۇقسررىز» . بولرردى مەجبررۇر يولالشررقۋ
 ..«...قىلىڭ ئەپۇ.  خىجىلمەن بەك. قۋلدى  كىتى، سۋقلىيۋلمۋيال

 
 
 

 ئۇچررۇن سررېتىۋېلىش; gt& ئرۋ ;lt&  ئەكرراەمەە سرەلىمە.  ئررۆتتى كرۇنلەر
. قۋلرردى بولررۇ  قىلىرردىغۋن ھىررس چۇشررتەكال بىررا خررۇددى شررالرنىئى بۋرغررۋن
 سرەت ھرۋيۋانالردەك يىاتقرۇ  جۋيغۋ  قورقۇنچلۇ  ئۋشۇ بۇلۇ  قۋندا  ئۆزىىىڭ
 ئرۇ. ئىشرەنمەيتتى  قۋلغۋنلىقىغرۋ بېاىر، ئۋرىسىغۋ كۆزلەر تۇرغۋن قىل، خىاىس

 نئۇچرۇ كىر  ھەممىسرى ئرۋزدى  قېتىممرۇ ئىككىىچرى مۋنرۋ   ئۋزغرۋن قېتى  بىا
 ئۇچررۇن ئەر ئررۋئىلە  مررۇھەببەت  بولغررۋن زۇرۇر ئۇچررۇن قىررز بىررا شررۇ...؟

 ئۆيىردە بۋشقىالرنىڭ نەمدىلەتتى  كۆزلىاى تۇرۇ -تۇرۇ  ئۇنىڭ... ئەمەسمۇ؟
 يىررتى  تىاىرر . ئېچىىررۋتتى يۋشررلىقىغۋ ئررۆماىەە  ئۇتىۋاتقررۋن ئىشررلە  كۋلىرردەك
   ۋاتقۋنلىقىدىنيۋشرى ئىچىردە قىسمەتلەر ئېغىا  تەمتىاە  شەھەردە يۋت بۇلۇ 

 كررررۇن قررررۋرا  كررررۆزىەە بۋشررررقىالرنىڭ كررررۆرمەي خررررۇۋلىقىىى ھۋيۋتىىررررڭ
 ھىرس نىمىلىكىىرى مىھاىىىرڭ ئۋترۋ. برۇشتتى سرۇ يۇرىكى ئۆتكىزىۋاتقۋنلىقىدىن

 ئرۇكىىەتتى قرۋرا  ئوغلىغرۋ بۇلىۋاتقرۋن چروڭ ترو  بەزى ئرۋ   بەزى قىاللمۋي 
 ئرۇ. ئىردى برۋر شرۋم ابىر تۇرغرۋن يېىىر، پىلردىاش  قەلبىدە ئۇنىڭ لېكىن...

 بىا ھۋزىا ئۇ. ئۇندەيتتى تۋرتىشقۋ جۋپۋ تىاىشىشقۋ  يۋشۋشقۋ  ئۇنى شۋمى ئۇمۇت
. پەرزەن  شۇ مۇھىمى ئەڭ ئەمەس  مۇھى  ئۋنچە ئۆزىغۇ. بولدى ئىككى ئەمەس
 بەخىر  برۇ. كېراەك بەخىر    خوشرۋللىق ئۇنىڭغرۋ كېاەك  كەلەۇسى ئۇنىڭغۋ
 بۋغاىغرررۋ ئرررۇنى برررۇرۇناا  ئۋتىسرررىىىڭ. كىلىررردۇ مىھاىررردىن ئۋنرررۋ-ئۋترررۋ دە 

 قوغدىشرررى  ئرررۇنى سۇيۇشرررىدىن  بىرررلەن مىھررراى ئرررۋتىلىق بېسشرررىدىن 
 مەلرۇم ئۋزغرۋنالر يرو   ئىىسرۋن ئۋزمۋيردىغۋن جۋھۋندا. كىلىدۇ تەربىيەلىشىدىن

 بولررۇ  ئررۋدەم ئۆزگىاىرردۇ  چۇقررۇم كىرريىن بولغۋنرردىن ئىررەە سررۋۋاققۋ ئررۋچچىق
. ئۆزگەرگىچررۇ ھۋمررۋن دە  ئەكرراەم دىمۇنەزىاىرر سررەلىمەنىڭ. تۋلاليرردۇ يررولىىى
 بۋسرقۇچى  بۋغاىغرۋ ئروغلىىى ۋە ئرۆزى چىققرۇچى  بۇلرۇ  ئۋدەم يۋخشى ھۋمۋن

 يۋشرۋ  ئىچىردە ئۇمرۇت  مۇشرۇ مۋنرۋ ئرۇ...بولغرۇچى برۋ  ئرۋئىلىەە بەخىتلى 
 يۇقۇترۇ  بۋشرال  كۇنردىن كۆرۇشكەن تۇرمىدە بىلەن ئەكاەم بۇلۇپمۇ. كەلدى
 قىلغررۋن يېشرى كرۆز ئىچىردە پۇشرۋيمۋن. بولردى  تۋپقۋنردەك بەختىىرى قويغرۋن



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

181 

 

 بىلەەنردىن قەدىالەيدىغۋنلىقىىى   كۆرىدىغۋنلىقىىى يۋخشى ئۆزىىى ئەكاەمىىڭ
 شرۇڭۋ. بولردى تىلەيردىغۋن كىلىشرىىى قۋيتى، يېىىغۋ ئۆز تىزرا  ئۇنىڭ كىيىن
 بۇ قېتى  بىا  شۇ ئۇچۇن ئۋزابى ئۇنىڭ. يەتكۇزدى نى; gt&ئۋ ;lt& قېتى  بىا
 . بولدى مەجبۇر تۋلالشقۋ ىيولى

 قۋراشرلىق تۋمرۋققىال ۋا  ئرۇ  كرۇنلەردە ئۇزۇقلۇنىردىغۋن قۇۋەتلى       
 ئوغلىغرۋ شرورىۋاتقۋن بىرلەن كرۇچى پۇترۇن ئەمچەكىرى  سرەلىمە قۋلغۋن بۇلۇ 
 خۋلتىالشررقۋن تويمىغۋنرردەك قورسررىقى بررۋش. بولرردى بىئررۋرام شررۇنچىلى  قررۋرا 

-ترۇرۇ  شرۇرا  قرۋتتىق-قرۋتتىق ۋپىااتتى ئ توختىمۋي ئېغىزلىاىىى ئەمچەككە
 سررەلىمەنىڭ ئېچىرر، يۇغررۋن-يۇغررۋن ئېغىزلىاىىررى كىتەتتررى  يىغررال   تررۇرۇ 

 ئېشرى، چۇشرتە سرەلىمە قۋلغرۋن ئۋمۋلسرىز. تىكىلەتترى بىلەن ئۇمۇت كۆزلىاىەە
 ئەلەم بىررا ئررۋچچىق. بۋشررلىدى يىەۇزۇشرركە چۋيىررۋ  لەغمەنىررى سررۇغۇ  قۋلغررۋن

 ئۋسرتۋ يرۋ  ترۋمچە 2 مۇزدەك نىمىشقىدۇر زلىاىدىنكۆ. ئۆتتى يېاى، يۇرىكىىى
 سرۇتىەە ئۋنۋ ئىچىدە ئۇكۇنۇ  ئۋزا   ئۇ. سىاغىدى مەڭزىەە بوۋاقىىڭ ئېقى،
 ۋە ئۆزى. قۋلدى ئويال  ئەكاەمىى يىەۇزىۋېتى، لەغمەنىى سۇغۇ  بوۋاققۋ تەشىۋ

. بولرردى نەپاەتلەنەەنرردەكمۇ ئەكاەمرردىن قويغررۋن كررۇنلەرگە مۇشررۇ بۋلىسررىىى
 قەدىالىر  بىادىىبىرا ئۇچۇن ئۆزى قۇتۇلغۇسى  دەرتلەردىن بۇ تۇرۇپال لېكىن

 تەسررەللى مۇھەببەتلىرر  ئەكاەمرردىن   تۆككۇسررى ھەسرراەتلىاىىى ئررۋدىمىەە
 يرېقىن ئۋيغرۋ 1 بىرلەن ئەكراەم ترۇپەيلى ئۋلدىااشرلىق ئرۇ. كەلردى ئىزدىەۇسى

 كەچلى   تۋزىال  پۋكىزە-پۋك ئۆيلەرنى دەرھۋلال ئويال   كۆرىشەلمىەەنلىكىىى
 كىسررە  خۋنىمرردىن تېلىفۇنرردا   كىرريىن قىلغۋنرردىن تەييررۋرلىق تۇلررۇ  تۋمۋققررۋ

 زەھەر;lt& ئۋلرررردىااپال   ئېلىررر، رۇخسررررەت كىلىشررركە يرررروقال  ترررۇققىىىىى
 . ئۋلدى يو  قۋرا  غۋ; gt&ئورنى تۋشالتقۇزۇ 
 بىرلەن ئەكراەم يۇشرۇرۇ   يرۇرىكىەە خۋپىلىقلىاىىى بۋرلىق سەلىمە      
 بىرا ئەكاەمىرى   قۋنردا  كەتتىمۇ ھۋيۋجۋنلىىى،. كۆرۇشتى ۇرۇ ت كۇلۇمساە 

 ئرۆزىىى چىقترى  ئېيتىر، ئۆزرىخرۋلىق نۇرغرۇن كىلەلمىەەنلىكىرەە يروقال  ئۋي
 ھەيرراان قررۋرا  ئۆزگىاىشررلەرگە ئەكاەمرردىكى.  ئەيىپلىرردى قېررتى  نۇرغررۇن
 جىمجىر  ئرۇ. بۋشرلىدى  ئۇچۇشركە ئرۇنى ئۋستۋ-ئۋستۋ سەلىمەنىڭ بۇلىۋاتقۋن

 ئەكررراەمەە قۋلغرررۋن قۋدىلىررر، ئرررۆزىەە بىرررلەن كرررۆزلىاى نۇرسرررىز ترررۇرۇ ئول
 ئۇرۇقال  تېخىمۇ قۋرىغۋندا قېتىمقىغۋ ئۋلدىىقى  ئۋلدىدا كۆز ئۇنىڭ. قۋرىۋاتۋتتى
 گەز لەۋلىرراى بۋھررۋردىمۇ ئولتۇرۇشررقۋن  تېخىمررۇ كررۆزلىاى قىسررىق   كەترركەن
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 ئۆزگىاىر، ەەئرۋدەم بىرا بۋشرقىچىال ئۆسۇ  بۇرۇتلىاى-سۋقۋ  چۋ   بۋغلىغۋن 
 يۇشۇرۇشررقۋ. ئېچىشررتى يررۇرىكى تررۇرۇپال ئۇنىررڭ. تررۇراتتى ئەكرراەم قۋلغررۋن

 ترۇرقى بىچرۋرە ئۋدىمىىىرڭ سرۆيەەن ئۋلدىدىكى بىلەن ئەلەملىاى تىاىشىۋاتقۋن
 ئەكاەمىىرڭ ئۇ. قوچىۋەتتى رەھىمسىزلەرچە يۇرىكىىى نىمجۋن ئۇنىڭ قوشۇلۇ 
 روھ بۋشرقىچە كەلەەنردە  يوقال قېتى  ھەر بۇلۇشىىى  يۋخشى كۇنەە-كۇندىن
 كۆرسرۇتۇ  خىرزمەت ئۇنىرڭ. ئىردى قىلغرۋن ئۇمرۇت چىقىشرىىى ئۋلدىغۋ بىلەن
  قېررتى  نەچررچە ئررۋلالدىن كىتىشررىىى چىقىرر، يەردىررن بۋسررقۋن نەس بررۇ تىررزرا 
 نىمىشرقۋ ئرۇ...ھرۋلىچۇ؟ ئەكاەمىىرڭ لرېكىن. ئىردى تىلىرەەن  كىچىلە -كىچە

 ...كىتىدۇ؟ بۇلۇ  بۇنچىۋاش
 پەقەت قرررۋرا  ئەكررراەمەە ئۋلغرررۋن يرررۋ  لۆممىررردە ۆزىەەكررر سرررەلىمە    

 . چىدىيۋلمىدى
 بولدى؟ نىمە زادى سىزگە يۋمۋنغۇ؟ بەك ھۋلىڭىز ئەكاەم  جېىى -    
 سرۆزلىاىىى سرەلىمەنىڭ ئەكراەم بۋستى  جىمجىتلىق پەس بىا ئۋرىىى    

 . ئۇزاتتى قۇلىىى سەلىمەگە تۇرۇ  ئۋستۋ ئورنىدىن ئۋڭلىمىغۋندەكال
 .بەر غلۇمىىئو-    
 تەن ھۋلسرىاىغۋن. ئۋلردى قولىغۋ ئۋستۋ بوۋاقىى قولالر تۇرغۋن تىتاە     
 ھىرردى تۋمۋكررۋ ئررۋچچىق   بۋغلىغررۋن گەز. بۋسررتى بۋغاىغررۋ ئۋسررتۋ  برروۋاقىى
 تەسرىالى  دىرەەن نىرمە...سۆيدى ئۋستۋ مەڭزىەە بوۋاقىىڭ لەۋلەر كىلىدىغۋن

 ئۇلرررررۇ  ندىرررررەە نىرررررمە دادا  مىھاىبرررررۋن دىرررررەەن نىرررررمە كۇرۇنرررررۇ  
. كەتتررى سررۇيۇنۇ  يررۇرىكى تۇرغررۋن ئۋزاپلىىىرر، سررەلىمەنىڭ...مررۇھەببەت؟؟؟
 يۋشرلىق قرۋرا  ئوغلىغرۋ گۇڭۇلردىۋاتقۋن قىلىر، شوخلۇ  قۇچىقىغۋ دادىسىىىڭ
 تۇرىۋاتقرۋن پوستۋ تۇۋىدە ئىشى  تۋ  شۇ ئۇ. جىلىۋىلەندى بەخى  كۆزلىاىدە
 ئەكاەمىىرڭ چۋقلىغۇسرى قۇ بىلەنرال ئروغلى ئەكاەمىى بېاىپال دىمىسە سۋقچىىى
 بولغررۋن زىردە سۆيەۇسرى  قېىىرر،-قېىىر، ئرۇنى ئۋتقۇسررى  ئرۆزىىى قۇچىقىغرۋ

 مۇھەببەتىىڭ ئۋتىلىق خى  بۇ ئەپسۇس . ئىدى بۋر تۋپقۇسىال داۋا يۇرەكلىاىەە
 .  بىلمەيتتى ئەسال ئۇ يۇشۇرۇنغۋنلىقىىى نىمىلەرنىڭ تىەىەە

 . بولدۇم ۇرتكىدەكس كۆزۇمەە. سېغىىدى  بەك ئوغلۇمىى سىىى -    
 تۇرىۋاتقۋچقرررۋ ئۆيىررردە بۋشرررقىالرنىڭ لرررېكىن ئەكررراەم  شرررۇ مەنمرررۇ-    
 مىىۇتمرۇ بىرا سرىزنى قەلبىمردە. تەسركەن بەك بېاىشرى  يەرگە بىرا خۋلىغۋنچە
 . ئۇنۇتمۇدۇم
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 . قىيىىمۋ بۇندا  مىىى سەلىمە  كىتەمسەن يۇقۋ  ئۋيمۇ بىا-    
 بۇنرردىن.  يېرراى  بەك ۇمكۆڭلرر تررۋ  شررۇ ئەكرراەم  دىررمەڭ ئۇنرردا  -    
 . تۇرىمەن يوقال  بىا ھەپتىدە چۇقۇم سىزنى كىيىن

 . قى  شۇندا  چۇقۇم بولسۋ-    
 يەرنىرررڭ برررۇ.  نۋچرررۋر بۋرغۋنسرررىاى ھرررۋلىڭىز قۋرىسرررۋم   ئەكررراەم-    
 نىمە؟ كۇنەلمىدىڭىزمۇ تۋمۋقلىاىغۋ
 .ئەمەس يۋمۋن تۋمۋقلىاى   يۋ -    
 بولررۇ  گىاىپتررۋر كىسررەلەە ېغىررائ بىرراەر بولرردى؟ نىررمە ئەمىسررە-    

 قۋلمىغۋنسىز؟
 ترۇرۇ  پەس بىرا قرۋرا  تۇرقىغرۋ جىددىلەشركەن سەلىمەنىڭ ئەكاەم    
 ئۇچررۇن ئەكرراەم. ئىرردى سررەمىمى شررۇنچىلى  كۇيۇنۇشررلىاى ئۇنىررڭ. قۋلرردى

 ئۇنىرررڭ يېڭىشررركە  مۇشررركۇشتىى قۋنررردا  ھەر   قىلىشرررقۋ تەقررردى  ھەممىىرررى
. ترۇراتتى چىقىرپال دە  مەن مۋنرۋ زىلىقرىرا چىكىشكە ئۋزا  ئۇچۇن خوشۋللىقى

  ئرۋزاپلىق كىريىن  قىلغۋنردىن خىيرۋ  يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى پەس بىا ئەكاەم
 . ئۇھسىىدى ئېغىا ئۋدەمدەك تۋرتقۋن دەرت

 مررۇپتىال كىسررەلەە ئېغىررا راسررتىىال مەن. سررەلىمە دەرسررەن نىمىىررى-    
 . بولدۇم

 ترۇرۇ  ئورنىدىن سەلىمە جىددىلەشكەن -كىسەلەە؟ نىمە... نىمە؟-    
 قرۋرا  سرۋقچىغۋ نرۆۋەتچى تۇۋىردىكى ئىشرى  ئەندىككەنردەك ئەكراەم. كەتتى
 . ئولتۇردى كىلى، يېقىن تېخىمۇ ئۋلدىغۋ سەلىمەنىڭ قويۇ  
 ئرۋۋازدا پەس نۋھرۋيىتى ئەكراەم-جىددىلەشرمە . ئولتۇرىرۋا  بولدى-    
 شرۇ. ترۇتتى ىخۇمرۋر نىرڭ; gt&ئرۋ ;lt& شرۇ يەنە دىسەم سۋڭۋ -.پىچىالىدى

 . قويدى قىلى، مۇشۇندا  مىىى كىسە 
 كىريىن چەككەنردىن قېرتى  بىا» قېتى  ئۋلدىىقى ئەكاەم  دەڭ توۋا-    
 ئررۇ قېىررى. دەۋاتررۋتتىڭىز «ئررۆزگەرتىمەن قەتئررى ئررۆزەمىى تۋشرراليمەن  قەتئررى

 ۋەدىلىاىڭىز؟
 ئىررش چەكمەيرردىغۋن دەپررال چەكمەيررمەن. بوشرراا  سررۆزلە بوشرراا -    

 قىلسرۋممۇ ئىراادە شۇنچە مەن لېكىن. بوشتتى  تۋشلىغۋن ئۋللىبۇرۇن مەن بولسۋ
 چۇشەنمەيسررەن سررەن. بۋقمۋيرردىكەن ئىاادىسررىەە ئررۋدەم خۇمررۋرى بۇنىررڭ  

 كىريىن چەككەنردىن تۋمرۋكىىى بەرگەن ئەكىلى، قېتى  ئۋلدىىقى سەن. سەلىمە
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 مەيئرۆت-ئرۇتە ھەپتە 1 لېكىن. ئىدى  قۋلغۋن ئوڭشۇلۇ  روھلىىى،  بۋشقىچىال
 ئۋغاىشرىغۋ بەدەنلىاىمىىڭ. كەتتى  قىيىىلى، بەك. قىلىۋەتتى سۋراڭ مىىى يەنە
 زار نەرسرىەە ئرۇ بىراى ئۋيردىن 1.  كەلمەيردۇ تروغاا ئرۋغاىقلىاى دۇنيۋنىڭ بۇ

 بۇلۇ  يوقتەكال ئۋرمىىى  كەتسەم ئۇلۇ  چىكى، بىا نەرسىىى ئۋشۇ. زار بولدۇم
 . كەتتى  ئەسەبىلىشى،. كەتتى 

 زەھەر يەر برررۇ. قورقۇتمرررۋڭ مىىرررى ئەكررراەم  دەيدىغۋنسرررىز نىرررمە-    
 بۋردۇ؟ ئۇكۇللىاى-دورا پۋيدىلىق بولغۋندىكىن ئورنى تۋشالتقۇزۇ 

 ئۋلدىردا خۇمرۋر بىزدىكرى ئرۇ لېكىن... سۋلىمىز يەيمىز  كۇندە. بۋر-    
 بىاىرررردۇ  ئررررۋراملىق بىررررزگە ئۋشررررۇش پەقەت.  بولمۋيرررردۇ دا  ھېچىەرسررررىەە
 سرىىى بىراى ئۋيردىن بىرا سەلىمە  بىلەمسەن. ىچالندۇرىدۇتىى نىاۋىلىاىمىزنى

 ...سۋراڭ دىدى   بۇشي سۋراڭ كۇتۇ 
 . خىجى  بەك مەن لېكىن. سېغىىدىڭىز مىىى سىز بىلىمەن  -    
«  كىلىردىكىن قۋچرۋن نىجۋتكرۋرى ». سېغىىدى  بەك سىىى توغاا  -    

 سرەنال پەقەت ەمسەن بىل. قۋلدى  تۋس قۋلغىلى بۇلۇ  كور قۋرا  يۇلۇڭغۋ دە 
 خوشۋللىق  مۋڭۋ. قۋششيسەن قۇتۇلدۇرۇ  ئۋغاىقالردىن ئۋزاپالردىن  مۇشۇ مىىى
 . قىالشيسەن ئۋتۋ

 ئۋڭال  گەپلىاىىى كىيىكى ئەكاەمىىڭ   سەلىمە تۇرغۋن ھۋيۋجۋنلىىى،    
 بەلەىسرى سرۇئۋ  دىەەن; gt& ئۇچۇن نىمە;lt&. قۋلدى ئويلۇنۇ  نىمىشقىدۇر

 . بولدى پەيدا دۇۋە بىا ئۋلدىدا كۆز
 ئەكاەم؟ قۋلىمەن قۇتقۇزۇ  ئۋزاپالردىن بۇ سىزنى قۋنداقسىەە مەن-    
. بىلىررمەن چىكىرردىغۋنلىقىڭىى جۋپررۋ قۋلسررىەن  قۇتقررۇزۇ  ئەلبەتررتە-    
 ئىشرالرنى برۇ ترۇرۇ  بېقىر، بۋش تەرەپتىن بىا ئىشلە   تەرەپتىن بىا سۋڭىمۇ
 مۋڭرۋ. تۇلە بەدە  قېتى  بىا يەنە ۇچۇنئ مەن لېكىن. توختۋيدۇ تەسكە قىلىش
 بىررراش مۇشرررۇ پەقەت. بەر ئەكىلىررر، ئرررۋز بىرررا تىرررن;gt&ئرررۋ ;lt& شرررۇ يەنە
  سەلىمە؟ بوشمدۇ...قېتى 

 تۇسۇ   بىلەن قولى ئېغىزىىى قۋلغۋن ئېچىلى، يۇغۋن سەلىمە-نىمە؟    
 نھۋلسرىزلىىىۋاتقۋ بۋرغۋنسرىاى. تىكىلردى ئەكراەمەە بىلەن كۆزلىاى نەپاەتلى 
 سرۋراڭ راسرال -. كەتترى تىتراە  پەس بىرا مەيدىسرى سۇلىشرىۋاتقۋن بەدىىى 
 ...زەھەر بىلەمسىز   زەھەر ئەمەس دورا دىەەن بۇ...راسال قۋپسىز  بولۇ 

 سررەلىمەدىن كررۆزلىاىىى سررۇلغۇن ھۋلرردا بىچررۋرە شررۇنچىلى  ئەكرراەم    
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 ۇترۇ  ت چىرڭ قروللىاىىى يرۇماان بوۋاقىىرڭ.  ئۋغدۇردى بوۋاققۋ قۇچىقىدىكى
 كرۆزلىاىىى ئۋسرتۋ ئۇ. يۋقتى مەڭزىەە بوۋاقىىڭ چىاايىىى زەئى، بۋسقۋن سۋقۋ 
 . پىچىالىدى قۇلىقىغۋ بۋلىسىىىڭ يۇمۇ 

. بولدۇم سۋراڭ دە  ئوغلۇمىى سەن. بولدۇم سۋراڭ مەن بۋشم  راس-    
 مۋڭرۋ خوشرخەۋىاىڭىى ھۋيرۋتلىق سرىىىڭ بولسرۋ  كەلمىەەن يوقال  مىىى ئۋپۋڭ

 بىلمىررەەن قېىىمىررى   ئۇرۇغررۇمىى   يىلتىزىمىررى ئررۆز بولسررۋ  نيەتكررۇزمىەە
 ھۋيۋتىىرڭ برۇ...بولسرۋم تولمىغۋن ئۇمۇتكە ئۇچۇن كەلەۇسىڭ سىىىڭ بولسۋم 
 ئۋزاپالرغررۋ  ئررۇزگەن  ئۇمررۇت ھۋيررۋتتىن ئررۋللىبۇرۇن مەن...كىاىكىرردى نە مۋڭررۋ

 سرەن لرېكىن. ...ئويالنغۋن تۇرۇ  بۇسۇغىسىدا ئۇلۇم بىاەلمىەەن  بەرداشلىق
 چىقىرر، يەردىررن مۇشررۇ. كەلرردى  بولررۇ  رازى ئۋزاپلىىىشررقۋ ئۇچررۇن ئوغلررۇم

 ئررۋتىلىق سررۋڭۋ بۋسسررۋم  بۋغاىمغررۋ سررىىى بولررۇ  ئررۋدەم ھەقىقررى   كەتسررەمال
 دىەەنررىىال...قىلسررۋم بەخىتلىرر  سررىىى بىررلەن ئۋپررۋڭ بەرسررەم  مررۇھەببىتى
. لمىرردى چىدىيۋ پەقەت برۋشم  چىدىيۋلمىردى  خۇمۋرىغررۋ ئرۋ  لرېكىن. ئويلرۇدۇم

   بىلەمسرەن برۋشم لرېكىن. قۋلردى  تەمتىراە  ئوتتۇرىىسردا سرەن بىلەن ئۇلۇم
 بۋلىىىررڭ ئەكرراەم-....ئۇچررۇنال سررەن. كېرراەك يۋشىشررى  يەنىررال ئۇچررۇن سررەن

 قررۋيەردىن يۋشررالر. كەتتررى يىغررال  بۇقۇلرردا  يېقىرر، چىررڭ يررۇزىىى يررۇزىەە
 ئۋچچىقى بۋيىقى ڭسەلىمەنى. بۋشلىدى ئېقىشقۋ پۋتمۋي چۋنۋقلىاىدىن كەلدىكىن

.  ئىرردى قۋلغررۋن ئولتررۇرۇ  لەسسررىدە ئورنىرردا بولررۇ   يۇقۋلغررۋن نەلەرگىرردۇر
 يررۇرىكى قررۋرا  يىغلىشررىغۋ ئۆكسررۇ -ئۆكسررۇ  بۋلىرردەك كىچىرر  ئەكاەمىىررڭ
 ئۇنىررڭ. قىلرردى ھىسداشررلىق ئىچىرردىن-ئىررچ ئۇنىڭغررۋ. كەتتررى پۇچۇلۇنررۇ 
 ...كەتتى سىڭى، ۋقېتىڭغ-قۋت يۇرىكىىىڭ ئوباازى ئۋتۋ ئۆزگەرگەن پۇتۇنلەي
. كەتمىسرۇن قورقرۇ  ئەختەمجرۋن. يىغلىمۋڭ بولدى ئەكاەم  بولدى-    

 . يىغاليدىكەن تەڭ يۇرۇكۇممۇ مىىىڭ يىغلىسىڭىز
 مەن. قېلىۋاتىدۇ ئۋز بۋرغۋنسىاى ۋاقتىممۇ مىىىڭ سەلىمە  بىلەمسەن-    

 پلىاىمغۋئۋزا يەرە بۇ لېكىن. ئوڭشۋيمەن ئۆزەمىى چۇقۇم چىكەتسەمال يەردىن بۇ
 ئەكراەم بۇنردا  ئەسرلى مەن بىلىسرەنغۇ . كەترتى  تۇگۇشۇپال قوشۇلۇ  ئۋزا 
 ھەممىسرى... شوخلۇقۇم؟ جىسمى   قۋمەتلى  مىىىڭ ئۋشۇ قېىى. ئىدى  ئەمەس
 جىسمى . سېغىىىمەن يەنە تۇرۇ  تىلال  ئۇنى مەن. كۋسۋپىتى نەرسىىىڭ مۇشۇ

 تۋشالشررقۋ مەن. ۋپتۇقرر كۇنررۇ  لەززىررتىەە ئۇنىررڭ. قررۋپتۇ كۇنررۇ  ئۇنىڭغررۋ
 ئۋي بىا ھېلىمۇ.  كىتىدىكەن ۋاقى  ئۇنىڭغۋ بىلەمسەن لېكىن. تىاىشىۋاتىمەن
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 ...ئىلھۋمى بۋشمىىڭ ۋە سەن پەقەت بۇ...ھەياانمەن بىاەلىەىىىمەە بەرداشلىق
 ھەم. بىراەلمەيمەن ئەكىلىر، سرىزگە مەن ئەمردى.  ئەكراەم لېكىن -    
 قۇۋەتلىرر  ئۇچۇنمررۇ ئرروغلىمىز. يررو  تئىقتىسررۋ مەنرردە بەرگۇدەكمررۇ ئەكىلىرر،

 ؟ دەيسىز بۋر ئۋمۋ  نىمە يەنە مەندە بىاەلمەيۋاتسۋم ئېلى، ئۇزۇقلۇقالرنى
 ئررويال مىىررى لررېكىن. چەكتىررڭ جۋپررۋ كررۆ  سررەنمۇ. بىلىررمەن بررۇنى-    
 كەتسرەم تۇگۇشرۇ  تېخىمرۇ يەردە برۇ مەن. ئويال ئۋزاپلىاىمىى مىىىڭ. سەلىمە
 قۋنردا  ئوغلۇمغرۋ ۋە سرەن قۋلسرۋ  بولۇ  ئىش بىا تۋسۋددىپى بولىدۇ؟ قۋندا 

 ئىاىشرتۇرۇ  بەخىرتكە سرىلەرنى كىيىىكرى چىققۋنردىن مىىىرڭ. كىلىرمەن يۇز
 ئررۋدىمى  يررېقىن بۋشررقۋ سررەندىن ھررۋزىا مىىىررڭ...قۋلىرردۇ؟ نەلەردە ئررۋرزۇيۇم
 برۇدا شرۇڭۋ.  بىاىسرەن ئىلھۋم سەنال. كۇيۇنىسەن سەنال پەقەت مۋڭۋ. قۋلمىدى
 قېررتى  ئررۋخىاقى ئەڭ بررۇ. قېرتى  بىرراش پەقەت. بەر يررۋردەم قېررتى  بىراش پەقەت
 ئېغىزىمغررۋ نەرسررىىى بررۇ بىررلەن ئىرراادە قەتئررى ئەمرردى مەن. قۋلسررۇن بۇلررۇ 

 ...ئۋلمۋيمەن
 كىمردىن ئەمردى مەن. نەرسرىكەن قىممەت بەك بۇ ئەكاەم  لېكىن -    

-ئرۇرۇ  بۋشرقۋ مىىىرڭ ئۇرۇمچىردە برۇ يرۋ. يۋلۋۇرىمەن كىمەە سورايمەن  پۇ 
 ...بولمىسۋ تۇققىىى 
 ئۋمررۋ  چۇقررۇم سررەن. سررەلىمە قۋلىرردۇ چىقىرر، ئىزدىسررەڭ ئۋمررۋ  -    
 . قىالشيسەن
 قىلىمەن؟ ئۋمۋ  قۋندا  مەن. ئەكاەم دەڭە سىز قېىى-    
. ئىزدە يەنە ئۋدەملەرنى ئۋلدىىقى   قىاللمىسۋڭ ئۋمۋلىىى پۇلىىڭ بەك-    

&lt ;كىلەي ئۋلغۋ  قېتى  يىىكىكى پۇلىى يو   پۇ  يېىىمدا ھۋزىا&gt ;دىسەڭ 
 جۋپرۋ ئۋزراقال سەن پەقەت. قىلىدۇ ئۋمۋلىىى ئۆزى. بىلىدۇ ئۆزى ئۇشر قۋلغىىىىى
 ...شۇ چىكىسەن
 بىررا قۋنررداقتۇر   ئۇزاتقررۋ  سررەلىمەگە بررۋلىىى قۇچىقىرردىكى ئەكرراەم    
 سرېلى، سرە  كەيپىيۋتىغرۋ سەلىمەنىڭ بىلەن كۆزلىاى تۇرغۋن يېغى، شۇملۇ 

 تۋشالشررقۋ ئوتىغررۋ دوۋزا  سررەلىمەنى ئۇچررۇن مەنپەتررى ئررۆز ئررۇ. ەررۇردىئۇل
 ئۆزىىىرڭ ئرۇ. ئىردى ئەمەس ئەپسۇسلىىىدىغۋندەك ھەرگىز ئورۇنىۋاتقۋنلىقىدىن

 بويسرۇندىااشيدىغۋنلىقىغۋ قىزنرى سرۋددا برۇ ئرۋرقىلىق سۆزلىاى شىكەر-شىاىن
 ۇزگەنئۆتكرر قىسررمەتلەرنى نۇرغررۇن بېشررىدىن  نەزىاىرردە ئۇنىررڭ. ئىشررىىەتتى

 ئۋجۋيىر، ئەكراەمەە. يۋشرۋۋاتۋتتى بىلەن سۋددىلىقى مەكتەپتىكى يەنىال سەلىمە
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 ... ئىشىىىۋاتۋتتى بىلەن ئۇمۇت
 بەرمەي جررۋۋا  دە   «مررۋقۇ » يررۋ  «يررۋ » يررۋ ئەكرراەمەە سررەلىمە  

 دە  «ئەمەس مرۇمكىن» كۆڭلىردە ئرۇ خوشالشرتى  ئۋسرتۋ ئىچىردە گۋڭەىاا 
 قۋلغرۋن ئىچىردە تەلمرۇرۇ  ئەكاەمىىرڭ  ۇ بولسرىم قىلغۋن خىتۋ  ئۆزىەە-ئۆز

 سرەلىمە چىققۋن سىاتقۋ. سىاىلدى ئىچى يەنىال قۋرا  كۆزلىاىەە زەئى، نۇرسىز
 يۋمغۇر  سىاتتىمۇ. قۋلدى تۇرۇ  پەس بىا قۋرا  يۋمغۇرغۋ يېغىۋاتقۋن شۋرقىاا 

 برۋرلىق ئۇنىرڭ يۋمغۇرشر ئۋشۇ ھەي... يۋمغۇر يۇرىكىدىمۇ يۋمغۇر  كۆزلىاىدىمۇ
 كەچمىشررلەرنى بررۋرلىق   يۇيىۋەتسررىچۇ پررۋكىزە-پررۋك ھەسرراەتلىاىىى-رتدە

 يۋمغۇردىن كىلى، ئۋلدىغۋ بىىۋنىڭ بىا ئۋمۋلسىز سەلىمە... ئۇنتۇلدىاىۋەتسىچۇ؟
 قېلىشرررىدىن تۇڭرررۇ  بوۋاقىىرررڭ قولىررردىكى. بولررردى مەجبرررۇر دالدىلىىىشرررقۋ

 زوڭزۇيررۇپال يۇلۇنررۇ  تۋمغررۋ بېسررى، چىررڭ بۋغاىغررۋ ئررۇنى ئەنسررىاىەەندەك
 كەلەۇسى ئۇمۇتلۇك ئۇنىڭ... قىسمەت؟ نىمە   كۇن نىمە بۇ ئەمدى. ئولتۇردى
 كررۇن يۋخشررى ئررۆزىەە مېڭىشررىىىڭ يولغررۋ بررۇ خىاەلىشررىۋاتۋتتى  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ

. چرۋغلىق كرۋرايىتى بولسرىغۇ پۇ . ئىدى يەتكەن بىلى، ئۇ  بەرمەيدىغۋنلىقىىى
  نەرسرىەە دىرەەن زەھەر   تروغاا كېراەك؟ قىلىرش قۋنردا  بولمىسۋ پۇ  لېكىن
  قەتئررى ئەمرردى يەرگە نىجىررس ئۇنرردا  يۇلىمۋسررلىقى  يررېقىن قەتئررى ئەمرردى

 ئۇنىمرۇ  تۋپۋلمىغۋنردىكىن  نەرسرىىى ئىھتىيرۋجلىق ئەكراەم. كېاەك بۋرمۋسلىقى
 دەپرررىە  تىەىرررەە ئەڭ قەلبىىىرررڭ ئرررۇنى   بۋرمۋسرررلىقى يررروقال   ئىككىىچرررى
 مەنرردىن ئررۇ. قۋلرردى  ئويلۇنررۇ يەنە سررەلىمە لررېكىن...كېرراەك  قىلىۋېتىشررى

 يرۇز تۋشلىۋەتتىڭ  مىىى قويدۇڭ  يەردە ئۇمۇتلىاىمىى مىىىڭ نەپاەتلەنسىچۇ؟
 بىرررررررررااقال بۋلىسرررررررررىى ۋە ئرررررررررۆزى ئۋغاىىسرررررررررىچۇ؟ دە  ئرررررررررۆرۇدۇڭ

 يىتىمسررىاىدى  تۇلىمررۇ. كەتتررى قېتىرر، بېشررى سررەلىمەنىڭ...تۋشلىۋەتسررىچۇ؟
 بولغۋندەك مۋقچىئۋل يېشىدىن كۆز   يۇرىكىدىن ئۋجىز ئۋشۇ دەرتلىاىىى پۇتۇن

 كەتركەن قوشرۇلۇ  بىرلەن يرۋمغۇر يۋشرلىاى كرۆز ئۇنىرڭ. يىغلىردى بۇقۇلدا 
 . تىتاەيتتى دىا-دىا بەدەنلىاى سۇغۇقىدا مۇزدەك يۋمغۇرنىڭ بۇلۇ  

. قۋقمىرردى كىاپىرر  كىررچە بىررا سررەلىمە كەلررەەن قۋيتىرر، ئررۆيەە     
. ئويالنردى ئرۇ. چىقترى قىزىر، كىرچە بىرا بولرۇ  بىئرۋرام بۋلىسرى نىمىشقىدۇر

 قېرتى  ئۋلدىىقى. ئۋغاىتىۋەتتى مىڭىسىىى سۇئۋ  دىەەن كېاەك؟ قىلىش قۋندا 
 ترۇرۇپال... يرو  يۇزى سوراشقۋ پۇ  يەنە بولدى ئەمدى سۇرا  پۇ  خۋنىمدىن

 سرېتىش ئېلىر، نەرسرە بىرا يرۋرىغۇدەك پۇلغرۋ ئۆيردىن مۇشۇ كۋللسىىغۋ ئۇنىڭ
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-زىبررۇ ئررۋلتۇن ئىسررى  خۋنىمىىررڭ ئۋلدىرردا كررۆز ئۇنىررڭ. كەلرردى خىيررۋلى
 لررېكىن. ئررۆتتى قىلىرر،; gt& يۋلرر ;lt&...ئررۇزۇكلىاى ئۋلمررۋس زىىىەتلىرراى 

 ھەر...يۋ  يۋ  ». قۋلدى تۇتۇپال يۇرىكىىى قورقۇ  ئۆزى خىيۋلىدىن ئۆزىىىڭ
 قىلىۋاتسۋ  غەمخورلۇ  شۇنچە مۋڭۋ ئۆيدىكىلەر بۇ. بولمۋيدۇ قىلسۋم ئۇندا  گىز
 ترۇرۇ  سرەلىمە. « ...قىرالي خرۋئىىلىق ئۇشرغۋ قۋنداقمۇ مەن ئىشىىىۋاتسۋ مۋڭۋ
 سررررېخىلىقى  مىھاىبررررۋنلىقى  ئۇنىررررڭ. قۋلرررردى ئررررويال  دىلىررررۋزنى يەنە

 كۆرگىىىرردە قېررتى  ھەر ئررۇنى تىلىررۋۇزۇردىن. قۋلرردى ئررويال  ئررۋقكۇڭۇللىكىىى
 چۇقۇم ئىزدىسە دىلىۋزنى ئۇ  ھەۋەسلىىەتتى  ئۇنىڭغۋ كىتەتتى  ھۋيۋجۋنلىىى،

 ئرررۋچچىق برررۇ يەنىرررال لرررېكىن. ئىشرررىىەتتى دىغۋنلىقىغۋبىاىررر يرررۋردەم ئرررۆزىەە
 پۇ  ئۇچۇن ئەكاەم شۇ يەنە». كەلمىدى ئىزدىەۇسى ئۇنى بىلەن كەچمىشلىاى

 مۋڭررۋ. كېرراەك تېپىشررى  پررۇ  ئۇچررۇن ئررېلىش زەھەر ئۇنىڭغررۋ كەلرردى   سررورا 
 ئەكاەمەە لېكىن ئۋغاىتسىمۇ ئىچ ئۆزىەە دىلىۋز... بۋرامدۇ؟ دە ...«بەر يۋردەم
 سررەلىمە...بەرمەيرردۇ پۇڭمررۇ بىررا ئۇچررۇن ئۇنىررڭ ئۋغاىتمۋيرردۇ  ئىررچ زھەرگىرر
 بۋسرقۋن نەس ئۋشرۇ ترۋ  شۇ ئۇنىڭغۋ. قويدى چۋيقۋ  بېشىىى ئىچىدە خىيۋلالر
 . قىالتتى يوقتەك ئۋمۋ  بۋشقۋ بېاىشتىن قېشىغۋ ئۋدەملەر

 بۋسرقىىىچە بۋغاىغرۋ بۋلىسرىىى سرەلىمە كەلەەن غەياەتكە زور ئەتىسى     
 كونرۋ بىرا تۇرىدىغۋن پۇرا  زەي   كىاى، كوچىغۋ تۋر كەلەەن قېتى  ئۋلدىىقى
 بررۇ. تررۇراتتى دۇپۇلرردەپال يررۇرىكى ئۇنىررڭ تررۋ  شررۇ. قررۋقتى ئىشررىكىى ئۆيىىررڭ
 بىرا.  قىيىرۋيتتى ئرۇنى سرۇئۋ  دىەەن كىتەرمەنمۇ قۋيتى، قو  قۇرۇ  يەردىن
 ىمەنىڭسرەل  دە -ئرۋچتى كىشى ئەر بىا دوغۇشققىىۋ  ئىشىكىى كىيىن ھۋزادىن
 :سورىدى كىيىن چىققۋندىن قۋرا  ئۋخىا- بۋشتىن تۇرقىغۋ

 ئىزدەمسىز؟ بىاەرسىىى -    
 . ئىدى بۋر نەرسە بىا ئۋلىدىغۋن. ئىبەرتكەن ئۋكۋم سۋدىا مىىى ھە -    
 ئىچىردىن ئىشركىى قىلىر، ئىشرۋرە ئۇنىڭغرۋ ئرۋدەم ھېلىقى-كىاىڭ -    
 ئىچىرردە ئەندىشررە   ۇ قورقۇنرر سررەلىمە.  بۋشررلىدى ئررۆيەە ئررۇنى  ئىتىرر،

 تۇرىرردىغۋن  چىقىرر، شررەھۋەت كۆزلىاىرردىن ھېلىقررى دە . كىررادى ئىچكىرراگە
  ئىچرركە  ھررۋرا   ئولتررۇرۇ  يۇلۇنررۇ  ئۇسررتەلەە ئررۋدەم بررۇرۇت شررۋ    سررىمىز

 پۇرىقىغررۋ ئىسررپىات ۋە تۋمۋكررۋ ئررۋچچىق ئىچررى ئۆيىىررڭ. كۆرىۋاتررۋتتى تىلىررۋۇزۇر
 سرەلىمە. ئۋغاىترۋتتى بېشرىىى ڭئۋدەمىىر ئېچىشرتۇرۇ  دىمۋقىى بولۇ   تولغۋن
 ئەنسىاىەەندەك بۋلىسىدىن. كەتتى ھۇتۇلۇ  قۋتتىق ئولتۇرمۋيال-ئولتۇرا كىاى،
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 بررۇرۇت شررۋ  ھېلىقررى. قويرردى تۇسررۇ  بررۇرنىىى-ئېغىررز بۋلىسررىىىڭ يررۆگەكتە
 ئىاەنسرىزش  قويرۇ  يرۋش  بوشرقىىۋ لەۋلىاىىرى نىمىشقىدۇر تىكىلى، سەلىمەگە
 . سورىدى
 ەپقۋپسىزغۇ؟ك خۋن  ھە -    
 قېتىمردىكى ئۋلردىىقى. ئىردى ئىربەرتكەن ئۋكرۋم سرۋدىا...شرۇ شۇ -    
 ...دە  ئۋشي ئۋزرا  نەرسىدىن
 پۇختىدۇ؟ تەييۋرلىق ھە -    
 ئۋلردىڭىزغۋ ئۋمۋلسىز بەك مەن ئۋكۋ  دىسەم گەپىى راس ...يۋ  ھە -    
 دە  ەرتترىئىب ئۋكرۋم سرۋدىا» ئەكاەم. يو  پۇ  يېىىمدا ھۋزىا. قۋلدى  كىلى،
 ..دىەەنتى «بىاىدۇ قىلى، ئۋمۋلىىى شۇشر بۋرسۋڭ

 كى ؟ دىەەن ئەكاەم نىمە؟-    
 ئۆپكىردەك دىدىيۇ شۇندا  سەلىمە -يولدۇشۇم  مىىىڭ....شۇ شۇ -    
 ئويىۋقىشررى، كررۆزلىاى  قررۋرا  تىلىۋۇزۇرغررۋ  ئۋلدىرردىكى ئررۇ. كەتتررى قىزىاىرر،
 . ئەپقۋچتى ستۋئۋ كۆزىىى ئۋدەمدىن بۇرۇتلۇ  شۋ  كىتىۋاتقۋن
 چىاايلىررق  تېخررى ئررۆزى.  بررۇ نىمىرردە خۇيلررۇ  ئەجە  كۋسررۋپەت -    
 بىرا. تۋشراليدىغۋن جۋڭەۋلغرۋ ئېلى، جىىىىى ئۋدەمىىڭ يېقىملىق  تېخى ئۋۋازى
 ...جۇمۋ يوقتى ئۋرمىىى  يېتىۋالسۋم تىقى، قويىۇمغۋ كىچە

  ش-ش  قورقررۇ  گەپلىاىرردىن ئۋدەمىىررڭ بۇرۇتلررۇ  شررۋ  سررەلىمە     
 قىسرمەتلەرگە نىرمە ئەمردى مۋڭۋ  كۇن نىمە بۇ ئەمدى توۋا ». كەتتى تىتاە 

 ئىچىرردە قورقررۇنچ ئررۇ. بولرردى يېرراى  بەكمررۇ كررۆڭلى دە « ...ئررۇچاارمەن
 ئرۋدەم ئرۇ لرېكىن. بولردى مەجبۇر قۋراشقۋ ئىچىدە يىلىىىش ئۋدەمەە ئۋلدىدىكى
 زلىاىىىكرررۆ خۇمرررۋرلىق قرررۋرا  تېلىۋۇزۇرغرررۋ ئۋلدىررردىكى ئەمەس  سرررەلىمەگە
 سرەلىمەمۇ بولۇ   سىلىۋاتقۋن ھەۋەستە ئۋجۋيى، بۇرۇتلىاىىى سۋقۋ  ئويىۇتۇ 
 چىاايلىرق ئۋجۋيىر، تېلىرۋۇزدا تروۋا . ئۋغردۇردى تىلىۋۇزۇرغرۋ ئۋستۋ كۆزلىاىىى
 دىلىررۋز دوسررتى-پەرى بىررا تۇرىرردىغۋن يېغىرر، نررۇر كۆزلىاىرردىن يۋسررۋنغۋن 
 شررۇنچىلى  يەنىررال ئررۇ. قىلىۋاتررۋتتى رىيۋسررەتچىلى  كىچىلىكىررەە سررەنئەت
 بىرا قىلىر،; gt&قرۋرت;lt& يۇرىكى ئۇنىڭ. ئىدى شو  شۇنچىلى  جەزبىدار 

 دىلىۋزغۋ ئەمەس ئۆزىەە بۇرۇتىىڭ شۋ  گەرچە ئۇ. قۋلدى چۇشۇ  ئەنسىزلىككە
 بولسررىمۇ   قىلغررۋن چۇشرركەندەك ئۋرامىغررۋ كررۆڭلى بىلىرر، قىلغررۋنلىقىىى گە 

 . ئۇششتى يىغۋ كىەەيۇرى   بۇزۇلۇ  كۆڭلى يەنىال نىمىشقىدۇر
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 كىررچە بىررا سررىلىەە. ئررۇ جۇمررۋ نررۋزىىىن بىررا ئەجە  ئۋكررۋ  ترروغاا-     
 خوشۋمەت كىشى دوغۇش  ھېلىقى-... يوقتى ئۋرمىىى  بولسۋم بەرگەن توغاىال 
 . قۋتتى سۆز ئىچىدە

 كۆڭلرۇمىى يولدىشرىڭىز كىلەيلرى  گىپىمىرزگە ئەمردى خرۋن  قېىى-     
 ...ئويالۋاتىسىز دە  ئۋشي نىمىەە ولمىسۋب پۇ ... دىسە چۇشۇنىدىكەن

 نىسرىەە قېرتى  بىرا بۇدا. قىاللمىدى  ئۋمۋلىىى پەقەت پۇلىىڭ...شۇ -    
 ...قۋيتۇراتتى  تۇلۇ  چۇقۇم كىيىن بولسىڭىز  تۇرغۋن بىاى،

 ئۇنىرررڭ. كەتترررى كۇلرررۇ  قۋقرررۋقال  برررۇرۇت شرررۋ -...ھۋ ھۋ ھرررۋ-    
 نەدە...نىسررىەە؟-. قىالتتررى دەكبررۋر مۇغەمبەرلىكمررۇ مەسررخىاىمۇ  كۇلكىسررىدە

 بىررلەن تەييررۋرلىق خېلررى ئۆزىڭىزمررۇ. خررۋن بولسررۇن ئىررش ئۋسررۋن ئۇنرردا 
 يېىىغررۋ ئۋسررتۋ سررەلىمەنى ئررۇ -.كىلىررڭ بۇيۋققررۋ قېىررى. قىلىسررىز كەلەەنرردەك

 بەرسرۇن بولرۇ  گرۇۋاچى. كىلىسىز كۆتۇرۇ  بۋش يەرگە بۇ دە  نىمە-.تۋرتتى
 ...ھۋ ھۋ  ھۋ ... يە؟ دىەەنمۇ
 بۇرۇتلرۇ  شرۋ . كەتتى سەسكىىىپال ھىدىدىن ھۋرا  قۋڭسىق ەلىمەس    
 ئىچىردە قورقرۇنچ خىر  بىرا. ئرۆتتى تىلى، يۇرىكىىى سۆزلىاى بىمەنە ئەرنىڭ
 قرۋچۇرۇ  ئۋسرتۋ ئرۆزىىى برۇرۇتتىن شرۋ  ئۇ. ئۇششتى تىتاە  بەدىىىەە پۇتۇن

 . بۋشلىدى يۋلۋۇرۇشقۋ
 قېرتى  بىراش مۇشرۇ تپەقە كىرتەي  بۇلرۇ  خو  مەن ئۋكۋ  جېىى -    
 . قېتى  بىاش مۇشۇ پەقەت. بىاىڭ يۋردەم

 دىسىڭىز مۋقۇلال سىز قېتىمكەن  بىا ھېلىغۇ. سىڭلى  تۋتلىق بولىدۇ-    
 يررۋكى كۇچىرردىىمۇ ھۋراقىىررڭ-.رازىررمەن بىاىشرركە يررۋردەم قېررتى  ئررون نەچررچە
 قىزىللىرق يرۇزلىاىەە قۋپقرۋرا بۇرۇتىىرڭ شرۋ  كۇچىردىىمۇ ھىسيۋتىىڭ ئەسەبى

 ئررۇ. كەتتررى ھۋسررىاا  كۇپررۇ  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ تۇمررۇرلىاى بۇيررۇن يۇگررۇردى 
 ئررۇنى بىررلەن قرروللىاى تۇكلررۇك قۋپقررۋرا چۋپلىشررى، چىررڭ تېخىمررۇ سررەلىمەگە
 ...جېىى  بولۇڭ تىز قېىى -.قۇچۋقلىدى
 چىقىررر، يۇلقۇنرررۇ  قۇچىقىررردىن ئۇنىرررڭ سرررەلىمە-...يرررۋ  يرررۋ  -    

 يۋشرررالر كۆزلىاىررردىن. ىقۇچۋقلىرررد چىرررڭ تېخىمرررۇ  بۋلىسرررىىى قۇچىقىررردىكى
 سرىزدىن پەقەت يەرگە برۇ مەن ئۋكرۋ  قىلمرۋڭ ئۇنردا -. تۇكۇلدى مۆلدۇردەك

 ...ئەمەس نىيەتتە بۋشقىچە ھەرگىز. كەلدى  تىلە  يۋردەم
 رەخمەتركە قرۇرۇ  نەدە. بولىردۇ ئرۋرا-ئۆز دىەەن يۋردەم...يۋردەم؟-    
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 سرىز قويسرىڭىز  قۋنردۇرۇ  مىىرى سرىز. برۋر ئىرش چىقىدىغۋن ئۋپتۋپقۋ مۇشۇك
 بىرا يۋنچۇقىردىن برۇرۇت شرۋ  -...مۋنرۋ دىرەەن نەرسرە بولغرۋن ئىھتىيرۋجلىق

 رازى  ئەمردىغۇ   قېىرى -.تۋشرلىدى پۋققىردە ئۇستىەە ئۇستە  ئېلى، بوشقىى
 ...بۇشرسىز

. يرو  شزىمرى مۋڭرۋ مەيلى  ئىاىشمىسەممۇ نەرسىەە بۇ...يۋ  يۋ  -     
 يەرگە بررۇ مەن.  ئۋكررۋ بولمۋيرردۇ ىىڭىزقىلسرر پوخورلررۇ  ئۇنرردا  مۋڭررۋ لررېكىن
 خۇدا...قىلمۋس نىسى، ھەرگىز كۇنلەرگە ئۇ خۇدا. كەلمىدى  سۋتقىلى تىىىمىى
 نىختىلىررپال بۇلۇڭغررۋ بىررا سررەلىمە-...ئۋكررۋ جېىررىى  قىلمررۋڭ ئۇنرردا    ھەققررى
 بولسرىمۇ  سرەزگەن شرۇملۇقالرنى قىسرى  بىرا ئۋللبۇرۇن كۆڭلى ئۇنىڭ. قۋلدى
 ھەقىررقەتەن يەرگە بررۇ ئرۇ. ئىرردى ئويلىمىغرۋن ئەسررال رىىىبرۇش بۇنرردا  لرېكىن
 رەزىرر  بۇنرردا . قىلىۋاتررۋتتى ھىررس كىچىكىرر، قۋلغررۋنلىقىىى كىلىرر، ئېزىرر،
 ئىشرالرنىڭ پەسركە  قۋنردا  ھەر قولىردىن ئۋدەملەرنىرڭ قىلىدىغۋن سودىىى

 ئۇنىرررڭ. قىلىۋاترررۋتتى پۇشرررۋيمۋن ئويلىمىغىىىغرررۋ برررۇرۇناا  كىلىررردىغۋنلىقىىى
 پەقەت ئەمەس  مرۇ; gt&ئرۋ ;lt& ھېلىقرى ئەمەس  ئەكراەم تۋ  ۇش كۋللىسىدا

 ھررۋزا بىررا ئررۇ. ئىرردى بررۋر كىتىشررال قۇتۇلررۇ  سررۋشمەت-سررۋ  يەردىررن مۇشررۇ
 بېسر، چىڭ بۋغاىغۋ بۋلىسىىى يىغالۋاتقۋن كىيىن تۇرغۋندىن ئىچىدە ھۇدۇقۇ 

 . مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە ئىشى  ئۋستۋ
 تەڭرررال ئەر دوغىرررال  ىھېلىقررر بىرررلەن برررۇرۇت شرررۋ  -...نەگە؟-    

 ئىرش قۇتۇلىردىغۋن ئۋسرۋن ئۇنردا  -. كەلردى دىرۋەيلە  ئۋلدىغۋ سەلىمەنىڭ
 كەلردىڭ  ئۋلردىمىزغۋ ئرۆزۇڭ كەلمىردۇ   چىلرال  يەرگە برۇ سرىىى بىرز. يو 

 مۋڭمىسررۋڭ قىلىرر، رازى بىزنىمررۇ ئەمرردى كەلرردىڭ  تىررلە  يررۋردەم بىررزدىن
 -. ئىتتىررادى پرركەتەرە كررۋرۋات كررۇچە  سررەلىمەنى بررۇرۇت شررۋ -بولمررۋس 
 ...ئۋ  بۋلىىى قولىدىكى بېاى، تۇرىسەن قۋرا  نىمىەە   تۇرغۇن

 ھرررۆڭاە  سرررەلىمە چۇشررركەن ئوڭدىسرررىغۋ كۋرۋاتقرررۋ سرررەنتۇرۇلۇ      
 ئىچىڭررالر مۋڭررۋ قىلمررۋڭالر  ئۇنرردا  ئررۋكىالر ھەققررى خررۇدا - يىغلىررۋەتتى 
 قىزشرغررررۋ بررررۇزۇ  بۋشررررقۋ مىىررررى ئۋنررررۋ  بىررررا دىررررەەن مەن ئۋغاىسررررۇن 

 ...قويۇڭالر كەتكىلى مىىى...ۋتمۋڭالرئوخش
 يۇلرۇپال كرۇچە  بروۋاقىى قولىدىكى سەلىمەنىڭ كىلىپال ئەر دوغىال      
; gt&پۋققىردە;lt& بۇلۇڭغرۋ بىرا ئرۇنى قۋرىمرۋي يىغىسرىغۋ بوۋاقىىرڭ ئۇ ئۋلدى 
 لرېكىن   بولسىمۇ تىاكەشكەن شۇنچە تۇتىۋېلى، چىڭ بۋلىىى سەلىمە. قويدى
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 كۋرۋاتتىن سەلىمە. بىاەلمىدى بەرداشلىق جىسمى ىىىۋاتقۋنھۋلسىزل بۋرغۋنسىاى
 . ئولتۇردى تىزلىىى، ئۋلدىدا بۇرۇتىىڭ شۋ  قوپۇ  تەستە

 ئۆزلىاى ئۇشر» يولدىشىمىىڭ پەقەت مەن ئۋغاىسۇن  ئىچىڭىز مۋڭۋ -    
 بولردى . كەلەەن يەرگە بۇ ئۋسۋسەنال گىپىەە دىەەن «بىاىدۇ قىلى، ئۋمۋلىىى

 ...ئەمەس شزى  ئەمەس  شزى  نەرسە ئۇ مۋڭۋ
 مۋنررۋ...ئەقىللىررق راسررتىىال. ئىرركەن ئەقىللىررق بەك يولدىشررىڭ -     
 دەرھررۋ  ئولتۇرمررۋي  مىشررىلدا  بۇنرردا  تىررز بررولە...قىلىۋاتىمىزغررۇ ئۋمررۋلىىى

 كىلى، ئۋلدىمغۋ ئۆزەڭ. كەتتى بولۇ  تۋ  تۋقىتى  تۋ  شۇ. سۋ  كىيىملىاىڭىى
 تىزلىىىرر، بررۇرۇت شررۋ  -...قررۋنجۇ  بررولە...قويرردۇڭ قوزغررۋ  ھىسرريۋتىمىى
 كۋرۋاتقرۋ دە  ئۋلردى قۇمرۇرۇ  يەردىرن بىلەنرال كرۇ  بىا سەلىمەنى ئولتۇرغۋن
 ھۋراقىىررڭ. كررۆرۇنمەيتتى ھېچىەرسررە كررۆزىەە تررۋ  شررۇ ئۇنىررڭ. تۋشررلىدى
 شرەھۋانى قۇتاىغۋن   بۇلۇ   قۋلغۋن دە  قويۋيال يۇقۇتۇ  ئەقلىىى كۇچىدىن
 تۇگىمىسررىىى كۆيىىكىىىررڭ ئررۇ. ئىرردى ئەمەس دەكبىاىدىغۋنرر ئررۋرام ھىسرريۋتى
 دە  سررۆكتى; gt&پۋراسررلىتى،;lt& تۋرتىرر، قررۋتتىق تەرەپرركە ئىككررى يەشررمەيال
 . ئېتىلدى ئۇستىەىال سەلىمەنىڭ بىلەن مەيدىسى تۇكلۇك قۋپقۋرا ئېيىقتەك
 ئۋلرردى  بىررا ئررۆيىى پۇتررۇن ئررۋۋازى سررەلىمەنىڭ-...يررۋ  يررۋ   -     
 -. كەتترى يىغرال  قىقىراا  قورقرۇ  ئرۋۋازدىن برۇ قمۇبوۋا تۋشالنغۋن بۇلۇڭغۋ
 جىسمىمىى پۋك مىىىڭ كىتەي  بولۇ  خو  مەن   ئۋكۋ جېىى  قىلمۋڭ ئۇندا 

 ...ھەققى خۇدا...بۇلغۇمۋڭ
 ئرررۆزەڭىى قىلسرررۋم گە  چىاايلىرررق قرررۋنجۇ   ئۇچرررۇر ئۇنرررۇڭىى-     

 برۇرۇت شرۋ  مىىىۋالغرۋن ئۇسرتىەە سەلىمەنىڭ-...ئەمىسە مۋنۋ بىلمىەەندىكىن
 سررەلىمە كەلررەەن ۋىجىرر  تىىررى تۇتۇنرردى  سۋلدۇرۇشررقۋ كررۆيىىكىىى ئۇنىررڭ

 ھۋسررىاا  بىرراەلمەي بەرداشررلىق تەنررەە ئېغىررا كۋلىرردەك مىىىۋالغررۋن ئۇسررتىەە
 بەدىىىىرى پۇتۇن كۆيىۋاتۋتتى  چۋراسال  مىڭىسى ئۇنىڭ تۋ  شۇ. كىتىۋاتۋتتى
 ئېقىۋاتقرۋن امال ترۋر پىشۋنىسرىدىن چېقىۋاترۋتتى  چۋيرۋن زەھەرلىر  تۇمەنمىڭ
 برۋر ئرۇ. كىاىۋاترۋتتى سىڭى، قۇشقلىاىغۋ قۇشۇلۇ  يۋشلىاىغۋ كۆز تەر ئۋچچىق
   چىقىشررقۋ قۇتۇلررۇ  ئۋسررتىدىن مەلئۇنىىررڭ بررۇ يۇلقۇنررۋتتى  بىررلەن كررۇچى

 كەتمەسرررلىكىەە بولرررۇ  يەكسرررۋن بىرررلەن يەر قىممىتىىىرررڭ قەدىرررا ئۆزىىىرررڭ
 گۇنرۋھ ئېغىرا مۇشرۇندا  ىردائۋلد بۋلىسرى نۋرىسرىدە ئۋشرۇ بۇلۇپمۇ. تىاىشۋتتى
 بىررا ئررۇ. ئۇكررۇنەتتى ئىچىرردىن-ئىررچ قىلىۋاتقۋنلىقىغررۋ سررۋدىا بىانررى ئىشررتىن
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 ئۇسررتىدىكى تەرەپررتىن بىررا قۋرىسررۋ  بۋلىسررىغۋ يىغالۋاتقررۋن قىقىرراا  تەرەپررتىن
 . يىلىىۋتتى مەخلۇققۋ ئۋچكوز

 بۇلرۇ  رازى دۇنيرۋ برۇ دۇنيرۋ ئرۇ سرىزدىن مەن قۇيىۋېتىرڭ  مىىى-     
 ئۇچرۇن ھرۆرمىتى ھەققرى بۋشمىىرڭ نۋرىسىدە قىلمۋڭ  دەپسەندە مىىى كىتەي 
 ....بولسىمۇ

 بىررلەن زەر  كررۆيىىكى سررەلىمەنىڭ بررۇرۇت شررۋ  -ئەمىسررە  مۋنررۋ-     
 بىرلەن ھەۋەس ئۋجۋيىر، قرۋرا  مەيدىسرىەە ئۋپئرۋ  ئۇنىڭ تۋشلىدى  يىاتى،
 پۇترۇن كۆكسرىىى ئۇنىرڭ بىرلەن قروللىاى تۇكلرۇك بۋزغۋندەك  قۋرا   تويمۋ 
 تىاكەشمە  ئۇندا    ئەمەسمۇ بۋركەن پەيزىڭ خېلى -مۇجىدى  بىلەن كۇچى
 سرەلىمەنىڭ دە  دىردى شرۇندا  ئرۇ-...قىالشيمەن رازى ئوبدانال سىىى مەنمۇ

 . بۋشلىدى سۇيۇشكە ئەسەبىلەرچە يۇزلىاىەە نەملەنەەن يىغىدىن
 نەەنسەسرركە تررۇكلەردىن قۋپقررۋرا كىتىۋاتقررۋن كىاىرر، ئېغىزلىاىغررۋ     
 ھىرردى ھۋراقىىرڭ قۋڭسررىق ۋە تۋمۋكرۋ ئررۋچچىق. كەتترى ئىڭرراا  ئرۋجىز سرەلىمە
 بىررلەن كررۇچى بررۋر ئررۇ. كەتتررى سررىڭى، تىررىىەە پۇتررۇن لەۋلەردىررن ئررۋچكۆز

 بەرداشررلىق پەقەت جىسررمى ئررۋجىز   بولسررىمۇ ئورۇنغررۋن قۇتۇلۇشررقۋ يۇلقۇنررۇ 
 قرولالر ىغۋنقۋمۋلل چىڭ مەيدىسىىى يۇڭلۇ  قۋپقۋرا بۇرۇتىىڭ شۋ . بىاەلمىدى

 بىرا تۋشرال  ئرۆزىىى ئۋستۋ ئۇنىڭ بۇرۇت شۋ . بۋشلىدى بۇشۋشقۋ ئۋستۋ-ئۋستۋ
 دە -بولدى بىلەەندەك بولغۋنلىقىىى تەسلى    كۆرۇ  يېتىشىىى قۋرا  نوقتىغۋ
 توختىمرۋي ئرۆزىىى سرەلىمە. ئرۇزاتتى  ئىشرتىىىغۋ كۋلتۋ ۋە يوپكۋ ئۇنىڭ قولىىى

 سېلىىى، يوپكىسى يۋتتى  جىمجى  پەس ىاب قۋرا  قولالرغۋ يىاى  سىالۋاتقۋن
 رىئۋللىققرررۋ رەھىمسرررىز برررۇ ئرررۇ قۋرىمۋققرررۋ. قىلمىررردى تىىمرررۇ-ئرررۇن بولغرررۇچە

. قىالتتررى تۋپشررۇرغۋندەك ئىختىيۋرىغرۋ بۇرۇتىىررڭ شرۋ  ئررۆزىىى يۇزلەنەەنردەك 
 تىكىلرر، تۇرۇسرقۋ ئۋدەمرردەك ئۋداشرقۋن نىاۋىسررىدىن   قرۇرۇ -قررۇ  كۋللىسرى
 تېخىمررۇ نەپسررىىى ھررۋيۋانى بۇرۇتىىررڭ شررۋ  ىكۆكسرر ئۋپئررۋ . ئىرردى قۋلغررۋن
 ترۇرۇ  ھۋسرىاا  برۇرۇت شرۋ . تۇراتتى لىغىاش  ئۋلدىدا كۆز ئۇنىڭ قوزغۋ  
 كۋلترۋ سرەلىمەنىڭ قويرۇ   سرىاى، پەسكە ئىشتىىىىى دە  بۇشۋتتى كەمىاىىى
 .  ئۇزاتتى قولىىى ئىشتىىىغۋ
  كبىمررۋردە كەلررەەن ھۇشررىغۋ تۇيۇقسررىز سررەلىمە -...يررۋ  يررۋ  -     

 كۆترۇردى بىرلەن تىزلىر  شرۇنچىلى  بېشرىىى كەتتى  ۋارقىاا  ئەسەبىلەرچە
 بىررلەن كررۇچى پۇتررۇن بررۇرۇتىى شررۋ  ئۇزاتقررۋن قررو   ئىشررتىىىغۋ كۋلتررۋ دە 
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 كىلىرر، غەيرراەتكە ۋە كررۇ  بۇنرردا  قۋنررداقالرچە ئۆزىىىررڭ ئررۇ. ئىتتىاىرردى
   تقىمرۇبۇرۇ شرۋ  چۇشركەن يېقىلى، ئوڭدىسىغۋ ئۇ. بىلمەيتتى قۋلغۋنلىقىىىمۇ

 ئۇسررتە  قۋرىمۋسررتىن ئەرگىمررۇ دوغىررال  تۇرغررۋن ھىجىيىرر، تەمتىرراە  يۋنرردا
 گىاۋىكىەە ئۇستەلىىڭ كۇچە  ئۇنى دە -ئۋلدى بوتولكىسى ھۋرا  ئۇستىدىكى

 . ئۇردى
 سرۇنۇ  بىسرالنغۋن تىغردەك بوتولكىسرىىىڭ ھرۋرا  قولىردىكى سەلىمە   

 مىىرى-. كەتترى رقىراا ۋا ئەسرەبىلەرچە ترۇرۇ  تىاە  كۆكاىكىەە پۋرچىسىىى
 ھرۋزىاش ئۋلدىدا ئىپالسالرنىڭ سەندەك بولمىسۋ...دەرھۋ  قويىۋېتىش  دەرھۋ 
 بولغررۇچە دەپسررەندە ئۋسررتىدا ئۋيررۋ  مەلئۇنالرنىررڭ سررەندەك. بىرراىمەن ئۇلررۇ 

 ...ئەۋزە  ئۆلەۇنۇم
 نەلەرگىردۇر نرۇرشر شەھۋەتلى  بۋيىقى كۆزلىاىدىكى بۇرۇتىىڭ شۋ      
 چررۋچلىاى  بىلەنررال   ئىشررتۋن كررۋلتە پەقەت ئۋلدىرردىكى ئررۇ. ئىرردى يۇقۋلغررۋن
 قررۋرا  سررەلىمەگە ۋارقىاىۋاتقررۋن سررۋراڭالردەك خررۇددى ھررۋلەتتە چۇۋۇلغررۋن
 ئىچىردە قىرزشر كەلرەەن ئۋلردىغۋ ھرۋزىاغىچە ئرۇ.  قۋلدى تۇرۇپال ھۇدۇققىىىچە

 تىررىىەە ئۇنىررڭ قىلىرر، رازى ھەممىسررىىى ئۇچااتمىغررۋن  قىزنررى بىررا بۇنرردا 
 نەپسررىىى ئۆزىىىرڭ. كەلرەەن قىلىر، ئىشرراەت-ئەيشرى خۋلىغرۋنچە   ئىاىشرى،
  تۇكلرۇك قۋپقرۋرا برۇ بويىچە  رايىشى ئۆز  قىزشر نۇرغۇن قۋندۇرغۋن  خۋلىغۋنچە
 ھرېچكىمەە قىز بۇ بۇگۇنكى لېكىن... قىلغۋن خو  ئۇنى سۇركۇلۇ  گەۋدىەە

 ئۋيۋلالرنى قۋنخور قىسۋسكۋر كىىوشردىكى تۇرقى ھۋزىاقى ئۇنىڭ. ئوخشىمۋيتتى
 مەردانە ئۋلدىردا ئۇلرۇم ئۋيرۋ  ئۇزگەن ئۇمۇدىىى نەرسىدىن ھەممە. ئەسلىتەتتى
 شرۋ . قرۋرايتتى يرۋۋۇزشرچە تىكى، ئۆزىەە كۆزلىاىىى نەپاەتلى    تۇرغۋندەك
 سودىسرى ئرۇ دىسرە راسرتىىى. بولردى شرۇركەنەەندەك تىىى تۇرۇپال بۇرۇتىىڭ
 ئۆزىىىرڭ. خۋلىمرۋيتتى ئېقىشىى قۋن ئۆيدە بۇ تېپىۋاتقۋن راۋا  كۇنەە-كۇندىن
 ھۋزىاقىرردەك كىتىشررىىى  تۇتۇلررۇ  بولررۇ  جررۋلالت بۋسررقۇنچى بولررۇ   قۋتىرر 
. خۋلىمرۋيتتى  تېخىمرۇ قېلىشىىى ئۋياىلى، بىااقال ئىقتىسۋتتىن ۋە سودا ئوبدان
 تەلرۋىلىكى برۋيىقى بۇرۇتىىرڭ شۋ  ئۆتكۇزگەن ئۋلدىدىن كۆز قۇر بىا شۇشرنى
 قرررۋرا  بۋلىغرررۋ يىغالۋاتقرررۋن قىقىررراا  بۇلۇڭررردىكى. ىبوشرررىد ئۋسرررتۋ-ئۋسرررتۋ

 ئۋسررتۋ ئىشررتىىىىى قۋلغررۋن سررىاىلى، پەسرركە ئررۇ. غۇدۇڭشررىدى نىمىلەرنىرردۇ
 ئرۆزىەە ئرۇ.  ئرۋرتتى ئۇستىەە كۆيىىكىىى  تۋشالنغۋن يۋنغۋ بىا   دە -يۇلىدى
 قررۋرا  پەس بىررا تويمىغۋنرردەك بەدەنررەە يۋلىڭررۋ  تۇرغررۋن قۋدىلىرر، مىخررتەك
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; gt& كەتسۇن;lt& ئەرگە دوغىال  تۇرغۋن تىتاە   بۇلۇڭدا يىن كى تۇرغۋندىن
 . كەتتى چىقى، ئۋستۋ ئۆيدىن    قىلى، ئىشۋرىىى دىەەندەك
 قورقۇنۇچلرۇ   قىزنىڭ تۇرغۋن قۋرىتى، ئۆزىەە  پۋرچىسىىى بوتولكۋ     
 سرەلىمەنىڭ بېاىر، ئۋسرتۋ  ئەر دوغىرال  شرۇركەنەەن تىىرى قرۋرا  كۆزلىاىەە
 قولىردىكى  قىرز ئۋلدىردىكى. بەردى تۋشرال  ئۇنىڭغرۋ ىيىملىاىىىك يىاتىلىغۋن
 تىررزش ئۇنىڭرردىن سررۋنچىۋېتىدىغۋندەك كۋنىيىغررۋ ھررۋزىاش  پۋرچىسررىىى بوتولكررۋ

 پەسكەشرلىكى كرۇلكىلىاى  سرۋختۋ چىاايرى  خوشۋمەتلى  بۋيىقى يىااقالشتى 
 ەكۆرۇنۇشررلەرگ بۋقمىغررۋن ئۇچاىتىرر، ھۋيۋتىرردا بۇلررۇ   يۇقۋلغررۋن نەلەرگىرردۇ
. يىغلىمىرردى سررېلىپمۇ ئررۇن ۋارقىرراا  سررەلىمە. تررۇراتتى قۋلغۋنرردەك ھەيرراان

 ئەرگە دوغىال  تۇرغۋن قۋرا  بولۇڭدا بىا. كەتمىدى ئۇرۇپمۇ ئۋھ ھەساەتلىىى،
. كەيردى كىيىملىاىىرى ئۋستۋ كىيىن  تىككەندىن پەس بىا كۆزلىاىىى قىزارغۋن
 كۆكسرىىى كەتركەن اىر،ئۋغ چىڭقىلى، زەربىسىدە قولالرنىڭ يىاى  بۋزغۋندەك
 تررېخىچە   يررۆتكە  ئۋسررتۋ قەدەملىاىىررى ھررۋرغىن ئررۇ. قويرردى سررىال  بوشررقىىۋ
 بۋيرۋ ئۇسرتىدىكى ئۇسرتە  دە  ئۋلردى قۇچىقىغرۋ ئوغلىىى بېسىقمىغۋن يىغىدىن
 كىرريىن  قويغۋنرردىن قررۋرا  بىرراپەس زەھەرگە قويغررۋن تۋشررال  بررۇرۇت شررۋ 

.  چىشررلىدى  قررۋتتىق ۋلىاىىررىلە  ئۆرتۇنررۇ  ئررۋزاپتىن ئررۋچچىق بىررا قۋنررداقتۇر
 ھۋلسىز  ئۋلدىاا   قۇتۇلۇشقۋ جۋيدىن پەسكە    بۋسقۋن نەس بۇ  قىز ئۋجىز

 تۇتقىىىچە چىڭ پۋرچىسىىى بوتولكۋ قولىدىكى  يۆتكە   تىز-تىز قەدەملىاىىى
 ...مۋڭدى قۋرا  سىاتقۋ
 

 ئەتااپىرردىكى سررەلىمە كىتىۋاتقررۋن مەقسەتسررىز يولىرردا پىيررۋدىلىكلەر     
 ۋە پۇشرررۋيمۋن ئرررۋزا   ئرررۋچچىق ئېڭىررردا. قىلمرررۋيتتى دىقرررقەت ىەرسرررىەەھېچ

 مررۇدھىش بررۇ گەرچە ئررۇ. ئىرردى يررو  نەرسررە ھېچقۋنرردا  بۋشررقۋ ھەسرراەتتىن
 قۋلغۋن سۋقلىىى، قىلىشىدىن ئۋستى ئۋيۋ  مەلئۇنالرنىڭ قۇتۇلغۋن  رىئۋللىقتىن
 بۇلررۇ  لەخررتە-لەخررتە. كررۇيەتتى ئىچىرردە ئەلەم  جىسررمى لررېكىن بولسررىمۇ 

 كۆزلىاىردە   چۇۋۇلغۋن چۋچلىاى. سۇقۋتتى ئۋجىز شۇنچىلى  يۇرىكى ەتكەنك
 مۇنردا-ئۋنردا كۆكسرى ئۋپئرۋ  يىاتىلىر، كرۆيىىكى تۇرغۋن  لىغىاش  يۋ  لىق

 قۋراۋاتقررۋن بىررلەن ھەياانلىررق ئررۆزىەە ئەتااپتىكررى سررەلىمە قۋلغررۋن كۆرۇنررۇ 
 راڭمۇسرررۋ;lt& ئۇشرنىرررڭ.  مېڭىرررۋەردى قىلمرررۋي ئىرررۋەن كرررۆزلەرگە نۇرغرررۇن

 قورسرىقى تۇرقىردا شۇ ئۇنىڭ. كىامىدى قۇلىقىغۋ گەپلىاىمۇ دىەەن; gt&نىمە؟
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. ئىردى قۋلمىغرۋن ھرۋلى ئىمىتكۇدەكمرۇ بروۋاقىى ئىڭااۋاتقرۋن توختىمۋي ئېچى،
 ئىچىردە شرەھۋەت قرولالر تۇكلرۇك قۋپقرۋرا ئىرپالس ئۋشۇ  ئوغلىىى  ھەم ئۆزىمۇ

 پەسركە  ئۋشۇ ئوغلىىىڭ. ىخۋلىمۋيتت ئىمىتىشىىمۇ بىلەن كۆكسى مۇجۇقلىغۋن
 قۋن   جىسمىىى پۇتۇن   ئېلى، ئۇزۇ  ئەمچەكتىن سىڭەەن ھىدى ھۋيۋانىىڭ

 بىلەن قەدەملەر ھۋرغىن. ئەنسىاەيتتى بۇلغىۋېلىشىدىن ئۆمۇرلۇك تۇمۇرلىاىىى-
 يىغرال  ترۇرۇپال ئرويال  مەنزىالەرنرى قورقۇنۇچلۇ  بۋيۋمقى سەلىمە كىتىۋاتقۋن
 ئرۋزراقال;lt& ئۇنىرڭ نەپاەتلەنردى  قرۋتتىق كاەمدىنئە قەلبى نىمجۋن كەتتى 
 يۋڭاىغۋنرردەك تۇۋىرردە قررۇش  گەپلىرراى دىررەەن; gt&...شررۇ چىكىسررەن جۋپررۋ

 مىىررى كۆرمەمرردۇ؟- كۆرەمرردۇ يۋخشررى بررۋشمىى   مىىررى زادى ئررۇ;lt&. بولرردى
 سرۇئۋلالر دىرەەن; gt&ئۇچرۇن؟ نىرمە زادى ئىبەرتىشى پۇلسىز جۋيغۋ مۇشۇندا 
 سررۋراڭ;lt& ئەتااپىرردا سررەلىمە كىتىۋاتقررۋن ئىچىرردە ئررۋزا .  قىيىۋلرردى ئىچىرردە
 قرۋنچە بىرا قىلىۋاتقرۋن مەسرخىاە ئۆزىىى دە ; gt&... خۇتۇن سۋراڭ خۇتۇن 
 بىرراى ئررۇشردىن قۋلرردى  بىلەلمەيررال دىيىشررىىى نىررمە قررۋرا  بۋلىالرغررۋ كەپسررىز
 قويرۇ  تۋرتىر، پېشرىىى كويىىكىىىرڭ ئۇنىرڭ دە  كەلردى يۇگۇرۇ  تۇيۇقسىز

 قۋرىتىرر، ئۇنىڭغرۋ بوتررولكىىى سرۇليو قررۇرۇ  يولردىكى بىرراى كەتترى  چىر،قې
 بۋلىالرنىررڭ بىاەلمىرردى  بەرداشررلىق پەقەت ئۋزاپالرغررۋ بررۇ سررەلىمە...ئررۋتتى

 ھېلىقرى ئەتكەنلىراى - قىلغرۋن ئەكاەمىىرڭ بەلكرى ئەمەس   مەسخىاىسىدىن
 ىررڭئۆزىى. كەتتررى ئۆرتۇنررۇ  ئۋزاپلىىىرر، قىلىقلىاىرردىن ھررۋيۋانى ئەبلەخىىررڭ
 سرررۋددىلىقى  ئۆزىىىرررڭ قېلىشرررىىى بولرررۇ  مرررۇپتىال كرررۇنلەرگە مۇشرررۇندا 
 يىغررال  مۇشررتال  يررۇرۇكىەە بىررلەن قرروللىاى ئررۋجىز كۆرگەنرردەك دۆتلىكىرردىن

 . كەتتى
 كىتىۋاتقررۋن ئررۆيەە بىررلەن قەدەمررلەر ئررۋجىز ئىچىرردە ترروپى ئررۋدەملەر     
 قررۋرا ; gt&ئررورنى تۋشررالتقۇزۇ  زەھەر;lt& بىلررمەي-بىلىرر، ئررۆزى سررەلىمە 
 كۇلپەتلىاىىى ئۇچاىغۋن تۆكمەكچىمۇ  دەردىىى ئەكاەمەە تۋ  شۇ ئۇ. بۇرۇلدى

 بررولغىلى بىلىرر،...ئۋلمررۋقچىمۇ ئررۆچىىى تىلررال  ئررۇنى يررۋكى سررۆزلىمەكچىمۇ 
 ئىاىشەر  ھىسداشلىقىغۋ ئەكاەمىىڭ ئۋڭلىسۋ كۇلپەتلەرنى بۇ بەلكى . بولمۋيتتى
 برۇ ئىككىىچرى ئۆزىمرۇ ىمۋس بۋشرل يولغرۋ برۇ ئرۇنى ئىككىىچرى ئەمردى ئەكاەم
 ...قىالر ئىاادە بۇلۇشقۋ ئۋدەم يۋخشى تۋشالشقۋ  چەكمەس  زەھەرنى
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 ئررۋۋازىىى دىررەەن; gt&كەپتررۇ يرروقال  سررىىى ئۋيۋلىررڭ;lt& سررۋقچىىىڭ
 كەتركەن ئولتۇرۇشرۇ . يۇگۇردى كۇلكە ئۋلەمچە چىاايىغۋ ئەكاەمىىڭ ئۋڭلىغۋن
 قۇلىقىغرۋ ئۇنىرڭ گىپرى سرۋقچىىىڭ .بولردى پەيدا نۇر مۇنچە-ئۋنچە كۆزلىاىدە

&lt;كەپتۇ ئېلى، ئۋقىى ھېلىقى ئۋيۋلىڭ&gt ;ئرۇ. كەتترى ئۋڭلىىىر، دىەەندەك 
 كۆرۇشررۇ  دە  چۇشررتى سررەكاە  كررۋرۋاتتىن قۋرىمررۋي كەتكىررىىەە ئررۋجىزش 
 ئىررش قۋنرردا  مەيلررى ئىرردى  خوشررۋ  بەكمررۇ ئررۇ. يۇگررۇردى قررۋرا  ئررۆيىەە

 ھۋيۋتىىررڭ ئىاىشررىدۇ  لەززەترركە لررۇ ئۇ ئەڭ بۇگررۇن ئررۇ قەتئىررىەزەر بۇلشررىدىن
 كۆرۇشرۇ ... قىلىدۇ پەرۋاز ئۋسمۋندا كەڭ قۇشتەك ئەركىن سۇرىدۇ  پەيزىىى
 مەنزىراىەە ئۋلدىردىكى كرۆز ئەكراەم كەلەەن كىاى، يۇگۇرۇ  ھۋسىاا  ئۆيىەە
 بىررا بۋشررقۋ ئەمەس سررەلىمە ئۋلدىرردا. قۋلرردى توختررۋپال يىاىرردە كەلررەەن قررۋرا 

 كرۆك يۇزىدىكى غەلىتە  نىمۋندا  تۇرقى. تۇراتتى يۋ ئۋ ئۋداشقۋن نىاۋىسىدىن
 قىسررىق ئەكرراەم..قورقۇنۇچلررۇ ؟ نىمۋنرردا  كررۆزلىاى چىاايررى ...نىمىرردۇ؟
 . كەلدى ئۋلدىغۋ ئۇنىڭ ھۇدۇققۇنىچە ئېچى، يۇغۋن كۆزلىاىىى
 ....سەلىمە سەلىمە -     
 غەزەپمرۇ  كۆزلىاىردە ئۇنىرڭ تۇراتتى  ئۇرە ئىچىدە سۇكۇت سەلىمە      
 ئېچىاقىغرۋن بروۋا  ھۋلسرىاىغۋن يىغىدىن قۇچىقىدىكى. ئىدى بۋر بىچۋرىلىكمۇ

 ترۋمچىلىاى يرۋ  جىيەكلىاىردىمۇ كرۆز ئۇنىرڭ بۇلرۇ   كەتركەن ئۇيقىغۋ پېتى
 قررولىىى ئۇچررۇن ئررېلىش بررۋلىىى قۇچىقىرردىكى سررەلىمەنىڭ ئەكرراەم.  تررۇراتتى

 بولرۇ  دەكشرۇركەنەەن تىىرى قرۋرا  كرۆزلىاىەە سرەلىمەنىڭ لېكىن ئۇزاتتىيۇ 
 . تۋرتىۋالدى قولىىى ئۋستىال

 ئەنسررىاەتمەي تررۇش مىىررى بولرردى  نىررمە زادى  سررۋڭۋ سررەلىمە -     
 ...مىىىڭ كەتتى ئېچىشى، يۇرۇگۇم قۋرا  دىسەڭچۇ؟ھۋلىڭغۋ

. بىاەلمىردى بەرداشرلىق يەنىرال سرەلىمە تۇرغۋن تۇتۇ  ئۋران ئۆزىىى     
 ئررۋزاپمۇ  يىغىسررىدا ۇنىررڭئ. كەتتررى يىغررال  سررېلى، ئررۇن قررۋرا  ئەكرراەمەە

 .  قىالتتى بۋردەك ئۆچمەنلىكىمۇ پۇشۋيمۋنمۇ 
 ...ھېچىەرسە ئەكاەم  ئەكىلەلمىدى  ھېچىەرسە مەن-     
 ئرررۇ. بولررردى جىددىلەشررركەندەك ئەكررراەم -ئەمررردى؟ نىمىشرررقۋ-     
 دىررەەن; gt&ئەكەلرردى بولسررىمۇ تررۇلە  بەدە ;lt& قررۋرا  ھۋلىغررۋ سررەلىمەنىڭ
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 . ئىدى كەلەەن يەكۇنەە
 مۇشرۇكمۇ بولمىسرۋ پرۇ ... برۇ سرۇئۋ  بىرمەنە نىمۋندا ...نىمىشقۋ؟-    
 بۆلەەنمرۇ؟ كۇڭرۇ  مۋڭرۋ سىز   دەڭە قېىى...جۋھۋندا بۇ چىقمۋيدىكەن ئۋپتۋپقۋ
 نەرسىىى قىممەتلى  بىاەر مۋڭۋ يۋ بەرگەنمۇ؟ يۋردەم جەھەتتىن ئىقتىسۋدى مۋڭۋ

 ...قويغۋنمۇ؟ ئۆتكۇزۇ 
 ئىشەنەەن دە  ئەكىلىدۇ چۇقۇم سىىى مەن كىنلې...يۋ ... ...يۋ-     

 . ئىدى 
 جۋيغرررۋ قۋنررردا  مىىرررى سرررىز ئەكررراەم بىلەمسرررىز...ئەكىلىررردۇ؟ -     

 مەقسررىدىڭىز  سررىزنىڭ قىلرردىڭىز؟ دۇچررۋر قىسررمەتلەرگە قۋنرردا  بۋشررلىدىڭىز؟
 ...دەڭە بىا مۋڭۋ قېىى...نىمە؟ زادى

 كىتەلەيردۇ ىر،قىل ھە  سرىىى بۋشرالپتىمەن  قەيەرگە سىىى مەن -     
 ...شۇ قۋرىغۋن دەپال

 قىممەتلىررر  ئۇنچىلىررر  مەنررردە. كىرررتىمەن قىلىررر، ھە  نىمىىرررى-     
 ئويلىمىدىڭىزمۋ؟ بۇنى...بۋر؟ نىمە سېتىۋالغۇدەك نەرسىىى

 بىرراەر. دىەىررىە بىررا مۋڭررۋ سررەلىمە  بولرردى نىررمە زادى سررۋڭۋ -     
 بۇلۇشررىىى مۇشررۇندا  ئەكرراەم -ئوخشىمۋمسررەن؟ ئۇچاىغررۋن كىلىشمەسررلىككە

 سرۇئۋ  قىيرۋپەتتە ئۇقمىغرۋن نەرسرىىى ھېچ لېكىن بولسىمۇ بىلەەن ئۋللىبۇرۇن
 . سورىۋاتۋتتى
 مۋكررۋنى ئۋدەملەرنىررڭ يەر دىررەەن سررىز ئەكرراەم؟ بررۇشتتى نىررمە -      

 نىرمە بېاىر، يەرگە شۇ مەن   بىلەمسىز سىز. مۋكۋنىكەن ئىپالسالرنىڭ ئەمەس
 بۇقۇلررردا -...ئرررۇچاۇدۇم؟ رگەقىسرررمەتلە نىرررمە. كەلررردى  كرررۆرۇ  كرررۇنىى

 شۇ قەلبى ئۇنىڭ سۇرتتى  يۋشلىاىىى ئېقىۋاتقۋن توختىمۋي سەلىمە يىغلىۋاتقۋن
 قىاللمرۋي ئۋمرۋلىىى پۇلىىرڭ -. قىالتترى كىتىدىغۋنردەك پرۋرتال  ئرۋزاپتىن تۋ 

 قىررز پەسرركە  مىىررى ئررۇشر لررېكىن. بېرراىپتىمەن يەرگە ئررۇ قىلىرر، تەۋەككررۇ 
 خرو  كرۆڭلىمىزنى بولمىسرۇ پرۇ » بولدى  لمۋقچىچېقى مۋڭۋ كۆرۇ  قۋتۋرىدا
 مەن. تۋشرلىدى ئۋلدىمغۋ دە  «ئۋيالنسۇن سىزدىن نەرسە ئۇ قويسىڭىز قىلى،
 ئرۇ لرېكىن. يىلىىردى  تىزلىىى، تۇرۇ  ئېلى، تىلغۋ خۇدانى يۋلۋۇردۇم  شۇنچە
. بولردى قىلمرۋقچى يەكسرۋن ئىززىتىمىرى مىىىرڭ خۋرلىردى  بەك مىىرى ئەبلە 
 سرەلىمە چىردىيۋلمىغۋن ئىچىردە ئۇكۇنرۇ  -.قىلىرۋەتتى تۇغمرۋ نئۋنىردى مىىى

 ئۆيىى ئۋۋازى يىغۋ ئۇنىڭ. بولدى مەجبۇر يىغالشقۋ قويىۋېتى، ئۋۋازىىى ئۋخىاى
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 كىريىن قويغۋنردىن بىاى، ئۋگۋھالندۇرۇ  ئۇشرغۋ سۋقچى نۆۋەتچى ئۋلدى  بىا
 . كەتتى چىقى، يېپى، ئىشىكىى ئۋستۋ

 . قىالتتى جىددىلەشكەندەك تېخىمۇ كاەمئە-...ئۋخىاىچۇ؟ ھە -     
 ھىررس خورلررۇ  بەك ئەكرراەم  قىلرردى  ھىررس خورلررۇ  بەك مەن-     

 دەڭە  قېىرى. بولردى يېراى  بەكمۇ كۆڭلۇم بىتەلەيلىكىدىن ئۆزەمىىڭ. قىلدى 
 بوتولكرررۋ  ئرررۋخىاى مەن...ئەمررردى؟ قۋلغرررۋنمۇ كرررۇن ئۋشرررۇ ئۇچاىمىغرررۋن مەن

 شرۇ. سرۋلدى  تەھردى  دە  «ۋالىمەنئۇلىر» تەڭرلە  كۆكاىكىمەە پۋرچىسىىى
 چۇقررۇم مىىررى ئررۇشر. بولمررۋيتتى قەتئررى قولالنمىسررۋم ئۇسررۇلىى مۇشررۇ ۋاقىتتررۋ

 ...قىالتتى دەپسەندە
 بولدى؟ قۋندا  كىيىن ھە -     
 مىىررى بوشررىدى  ئۋسررتۋ قررۋرا  ھررۋلىتىمەە روھررى مىىىررڭ ئررۇشر-     

-...چىقررتى  ىرر،قېچ يەردىررن ئررۇ ئىچىرردە خورلررۇ    ئررۋزا  مەن قويىررۋەتتى 
 چىررررڭ ئرررروغلىىى سررررەلىمە بۋسررررۋلمىغۋن ھەسرررراەتىى-ئەلەم يۇرىكىرررردىكى
 يىغىسرى تۇرقىردىكى شرۇ ئۇنىرڭ. قۋلردى ئولترۇرۇ  زوڭزۇيۇ  قۇچۋقلىغىىىچە
 . تۇكۇلەتتى توختىمۋي يۋمغۇرلىاىدەكال قۋتتىق بۋھۋردىكى ئۇرۇمچىىىڭ
     -&lt; ئۋ&gt;كەلەەنسەن؟ ئۋلغۋ  ئۇنىمۇ چۇ؟ نى 
 يەنە تۇرۇ  قېلى، چۇشۇ  ئەھۋالغۋ ئۋشۇندا  ئەكىلىمەن  مىىىنى-     

 پررۋكلىقى   مىىىررڭ زادى سررىزگە كىلىمەنمررۋ؟ كۆتررۇرۇ  نەرسررىىى نىجىررس شررۇ
 ...كىاەكمۇ؟ زەھەر ئۋشۇ يۋكى كېاەكمۇ ئىتىقۋدى 
 نەرسررىدىن قىلغررۋن ئررۋرزۇ سررۋراڭالردەكال بىرراى ئۋيرردىن بىررا ئررۆزى     
 نرى;gt&ئرۋ ;lt& سرەلىمە. كەتترى قۇپرۇ  دىنئورنى ئەكاەم ئۇزۇلەەن ئۇمۇدى
. ترۇراتتى كۆترۇرۇ   برۋلىىى ۋە جىسمى بولغۋن بىكىاەك ئۇچۇن ئۆزى ئەمەس 
 بىتجىر  پىالنلىاىىىرڭ رەزىر  ئۇزىىىرڭ. كەلدى غەزىپى قۋتتىق تۇرۇپال ئۇنىڭ
 مۋڭمۋيررردىغۋنلىقىىى قەتئرررى يولغرررۋ ئرررۇ سرررەلىمەنىڭ كەتكەنلىكىىرررى  بۇلرررۇ 

 . بولدى قۇتۇلمۋقچى بىااقال نەرسىدىن ەممەھ   كىيىن ئۇققۋندىن
 بىرراەر ئۇچررۇن مەن بولمىغۋنرردىكىن پررۇ  يېىىڭرردا  سررەلىمە  ھەي-     

 بەرگەن تۋشرال  ئۋلردىڭغۋ بولمۋمردۇ؟ تۇرسرۋڭ كىچى، ۋاز ئىتىقۋدىڭدىن قېتى 
 ...ئىس ...مۋنۋ كىلىپسەن يىيەلمەي ئۋشىى

 قولىردىكى كەتترى   بۇغۇلرۇ  ئرۋۋازى سەلىمەنىڭ-...نىمە؟ نىمە؟-     
 ترۋس-تۋس كەتكىلى چۇشۇ  يەرگە ئۋجاا  قوللىاىدىن تۇرغۋن تىتاە  بوۋا 
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 ئەكرراەمەە ئۋلدىرردىكى ئېچىلىرر،  چرروڭ-چرروڭ چۋنررۋقلىاى ئۇنىررڭ. قۋلرردى
 بىرا يەنە دەۋاتىسرىز  نىرمە -. كەتترى قرۋرا  ئىچىردە ئېچىرىىش   ھەياانلىق

 ...دەڭە؟
 يۇمىۋالسرۋڭ كرۆزىڭىى قېرتى  ربىراە...ئۇ؟ پۋكلىقتى نىمە سەندىكى-     

 ...قۋشمتىڭ ئۇلۇ 
 بىرررا بۋشرررقۋ يرررۋكى ئەكاەممرررۇ سرررىز....تررروۋا   خرررۇدايى  تررروۋا-     
 ئۇچرۇن  برۋلىمىز ئۇچۇن سىز مەن  بىلەمسىز  بۇ؟ دىەىىىڭىز نىمە...ئۋدەممۇ؟
 ئۇچۇن ئۋئىلىمىز بەخىتلى  كەلەۇسىدىكى. بىاىۋاتىمەن قۇربۋنالرنى مۇشۇندا 

 . كىلىۋاتىمەن ېڭى،ي مۇشكۇللەرنى
 يوقمرۋ؟ بەرگرۇڭ قۇربۋن ئۇچۇن خوشۋللىقى  مىىىڭ سەلىمە  ئېيتە -     

 سەندە؟ بۋرمىدى دەسمى قۋلىدىغۋن چۇشۇ  قويسۋڭ قىلى، قېتى  ئىككى- بىا
 چرۋچاا  ئورنىدىن ئولتۇرغۋن زوڭزۇيۇ  سەلىمە-ئەبلە   ئىپالس-      

 تۇترۇ  ئېڭىدىكى. بولدى ندەكچۋققۋ چۋقمۋ  كۋللىسىدا ئۇنىڭ كەتتى  قوپۇ 
 ئۇ. بولدى ئىاىشكەندەك جۋۋاپقۋ سۇئۋ  چىەىش بۋرلىق يۇرىغۋندەك  تۇگۇنلەر

 سررررۆيدۇم ;lt&  بەشىاىسررررىىى  ئەبتررررى ھەقىقررررى ئەكاەمىىررررڭ تررررۋ  شررررۇ
 چۇشرررۇنۇ  سرررۆزلىاىىى يۋۋىررردا -يۋلغرررۋن قىلغرررۋن دە ; gt&...كۆيررردۇم

 قېلىپىغرۋ ئىىسرۋن مەڭەۇ ى ئىكەنلىكىى ھۋيۋان ئۆزگەرمەس ئۇنىڭ. يىتىۋاتۋتتى
  سررەلىمەنىڭ. يىتىۋاتررۋتتى بىلىرر، ئىكەنلىكىىررى جررۋلالت رەزىرر  كىامەيرردىغۋن
 قۋيترۋ ئۋلدىردا كرۆز كرۇنلەر ئرۆتكەن ئۋزاپالنردى  تېخىمرۇ قەلبى ئويلىغۋنسىاى

 كۇپررۇككە نەتىجىسررىزش كررۇلپەتلىاى تۋرتقررۋن ئىچىرردە ئۇمررۇت بۇلررۇ   زاھىررا
 چىشلىاى   تىتاە  دىا-دىا لەۋلىاى ئۇنىڭ.  بولدى كىتىۋاتقۋندەك ئۋيلىىى،

 ئۋلدىرردىكى كررۆزلەر تولغررۋن لەنەترركە ۋە نەپرراەت بولررۇ   كەترركەن چۋكىلرردا 
 ھررۋيۋان  ئەمەس ئررۋدەم ھررۇ -. ئىرردى تىكىلررەەن مىخررتەك مەلئۇنغررۋ نىجىررس
 ....پەسەندە. ئىشەك

 بولغىىىڭغررررۋ ئررررۋدەم بىكررررۋر ھېلررررى قررررۋنجۇ   يررررۇم ئېغىزىڭىررررى-    
 برۇزۇ  بىرا سەندەك مەن سەن  قۋلدىڭ كۆرۇ  نىمە مىىى... تويغۇزىۋېتىمەن

 كۇچۇكۇڭىىرڭ ئرۋۋۇ...قۇرىمەنمرۋ؟ ئرۋئىلە قىلىمەنمرۋ  تروي بىرلەن  شەرمەندە
 ... بىلىدۇ؟ كى  بولغۋنلىقىىى سۇدىكىدىن كىمىىڭ

 سرەن   ئەقىردەم قىلغرۋن سرۋڭۋ ئىسر  ھە  ئرۋدەممۇ سەنمۇ نىمە؟-     
 ئررۋدەم كىررين كىاگەنرردىن تررۇرمىەە ىىىسرر...رىيررۋزەتلىاى  چەكرركەن ئۇچررۇن
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 سرىىىڭ   ئرويالپتىكەنمەن دە ...قىلغۋنردۇ؟ ترۆۋبە ئۆزگەرگەنردۇ؟ بولغۋندۇ؟
 ئىچىدىن ئۋدەم ئەسلى   ئىس . ئىشىىىپتىكەنمەن سۆزلىاىڭىەە شىكەر-شىاىن
 ...مەرەز مەرەزكەنسەن  ئىپالس بىا چىققۋن

 دىررۋەيلە  دىغۋئۋلرر كۆتىاىرر، مۇشررتىىى ئەكرراەم -.قررۋنجۇ  يۇقررۋ -     
. قىالتتررى پۇركىۋېتىدىغۋنرردەك چۋيىررۋ  سررەلىمەنى تۇرقىرردا شررۇ ئررۇ. كەلرردى

 ئىپالسرلىقالر ۋە قەسر  قۋنرداقتۇر يەنە ئىچىردە كرۆزلەر رەزى  ئەسەبىلەشكەن
 بولسۋم دىمىەەن بىاەر ئەكىلى، نەرسىىى شۇ سىىى-. قىالتتى يۇشۇرۇنغۋندەك

.  دىيشلىاىڭ...ئىتىقۋدى  ۋكلىقى  پ تېخى. ھە يۋلۋۇرۇ  سۋڭۋ قىالتتى  قۋندا 
 قۋيسى ئۇچۇن بېقىش كۇچۇكۇڭىى مۋۋۇ   ئۇچۇن ئۆتكۇزۇ  كۇن بىلىدۇ  كى 
 بۋسرۋلمۋي شرەھۋىتىىى قۋيسرى يۋتتىرڭ؟ قويىىردا بەدبۇيالرنىڭ پۇرايدىغۋن كىا

 سرۋڭۋ مەن تېخرى... يرۇردۇڭ؟ يۋلىشى، بۇرۇن ئېغىز بىلەن لۇكچەكلەر قۋلغۋن
 ...چۇشۇڭ ئۇخال ... ئىشىىمەنمۋ
 كەلررەەن دىررۋەيلە  ئۋلرردىغۋ سررەلىمە تۇرغررۋن تىترراە  دىررا-دىررا     
 بىلەن نەپاەت   غەزە  كۆزلىاىەە ئەكاەمىىڭ ئۇ. قۋلمىدى قورقۇ  ئەكاەمدىن
 برۇ يۇقۋلغرۋن  ئرۋرزۇلىاى-ئۇمرۇت برۋرلىق ئۇنىرڭ تۋ  شۇ. قۋدالدى جۋلالتتەك
 ئوتقررۋ ئررۆزىىى ۇ ترۇر قررۋرا . ئىرردى ئرۇزگەن ئۇمررۇدىىى پۇتررۇنلەي ھۋيۋانردىن

 قىلمررۋقچى ۋەيرراان بررۋلىىى-ئۋنررۋ ئۇچررۇن خوشررلۇقى ئۆزىىىررڭ   ئىتتىاىۋاتقررۋن
   سرۋددىلىقىغۋ ئۆزىىىرڭ. يىاگەنردى قرۋتتىق ئەبلەخرتىن زەھەرخەنردە بولغۋن

 ئوخشررىتىۋاتقۋن  كۇچررۇككە بۋلىسررىىى ئررۆز بۇلۇپمررۇ. ئېچىىرردى ئۋجىزلىقىغررۋ
 ئۋلۋاسرتىدىن قرۋنخور قىلىۋاتقرۋن ۋەيراان بەختىىى چۋپلىۋاتقۋن  قۋرا پۋكلىقىغۋ
 . نەپاەتلەندى مەڭەۇلۇك
 ئۋپئرررۋ  چىققرررۋن ئېتىلىررر، ئېغىزىررردىن سرررەلىمەنىڭ -....ترررۇفى-     
 ئوڭشرۋ  ئرۆزىىى ئەكاەم چۋچاىدى  يۇزلىاىەە ئەكاەمىىڭ تۇكۇرۇڭ بۇژغۇنلۇ 
 جرۋلالت ھۇ -. كەتتى كىاى، كۆزىەە تۇكۇرۇكى بىا يەنە سەلىمەنىڭ بولغۇچە

 يەردىرال مۇشرۇ بىاىر، جۋجۋڭىى خۇدايى ... ئى   ئەمەس ئۋدەم... ىقۋراقچ  
. ئۇلەرسەن قىيىىلى، ئۇزا  خۇمۋرىدا زەھەرنىڭ شۇ خۇدايى  ئۋلغۋي  جېىىڭىى

 -...ئەبرلە  ترۇر نېراى...ئىالھىر  ئرۋڭالرمەن خەۋىاىڭىى ئۇلۇم بۇگۇنال بولسۋ
 ش -ش  دە -ىئىتتىراد كۇچە  ئەكاەمىى قۋلغۋن گۋڭەىاا  قولىدا بىا سەلىمە

 . كەتتى چىقى، يېپى،; gt& جۋڭڭىدە;lt& ئىشىكىىى ئۆيىىڭ پېتى تىتاىەەن
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 بولغۋن چۇ -چۇ  پۋرچىسىدەك ئەيىەك كىاەكسىز ئۋرزۇلىاى-ئۇمۇت      
 خورلررۇ   بۇگررۇنكى. چىقتررى يررۇدۇ  ھەسرراەتىى ئررۋچچىق تررۋشي بىررا سررەلىمە
-دەرت برۋرلىق تۋرتقرۋن ئۇنىڭ ئۋلدىدا بەشىاىسى- ئەپتى ئەكاەمىىڭ بۇلۇپمۇ

-ئەپترى ھەقىقرى ئەكاەمىىرڭ بۇگۇن ئۇ. ئەرزىمەيتتى نەرسىەە ھېچ ئەلەملىاى
. يەتترى كرۆرۇ  رەزىللىكىىرى قۇۋلرۇقىىى  ئۇنىرڭ يەتتى  كۆرۇ  بەشىاىسىىى

 ئۇچاىغررۋنلىقىىى ئۋلدىىىشررقۋ ئېغىررا بىررا يەنە قەلبىىىررڭ ئۋلرردانغۋن قېررتى  بىررا
 ئۋدەملەرنىررڭ   بولرردى بىررزار ھۋيررۋتتىن ۇبرر تررۇرۇپال ئررۇ... يەتتررى كررۆرۇ 

 ھۋلغرۋ بىچرۋرە تېخىمۇ تەنھۋ  تېخىمۇ ئۆزىىىڭ. ئۋغاىىدى قۋتتىق رەزىللىكىدىن
 ھۋيۋتىىڭ بۇ;lt&. بولدى يېاى  قۋتتىق كۆڭلى ئويال  قېلىۋاتقۋنلىقىىى چۇشۇ 
 ئررۇ ئۆلرردى  ئررۋللىبۇرۇن ئررۋدەم قەلبىمرردىكى مىىىررڭ كېاىكررى؟ نە مۋڭررۋ ئەمرردى
 يەنە ھۋيرۋتتىن بۇ مەن ئەمدى. ئۆلتۇرىۋەتتى روھىمىى مىىىڭ ئەمەس  ئۆزىىىال
 تۋللىشرى  يرولىى بىراش يەنىرال مەن ترۋپىمەن؟ خوشرۋللىق نىرمە كۇتىمەن  نىمە

 نۋرىسرىدە مۇشرۇ ئەسرلىدە. كېراەك تۋللىشرى  يولىىى ئۆلۇم شۇ پەقەت...كېاەك
 ترۋشي بىرا ۇنىڭغرۋئ بوپتىكەن  بولسۋم تۋللىغۋن يولىى بۇ ۋاقىتتىال تۇغۇلمىغۋن

 ئېلىر، بىراگە ئۇنىمرۇ بولردىال. بروپتىكەن قويمىسرۋم يۇدكۇزۇ  ھەساەتلەرنى
 بەلكىر . بولدى كەلەەندەك يەكۇنەە ئۋشۇندا  ئۋخىاى سەلىمە; gt&...كىتەي
 شرۇندا  ئرۋدەملەر قۋلغرۋن تۋپۋلمرۋي يرولى چىقىرش بولرۇ  دۇچۋر ئۋزاپقۋ ئېغىا

 تۋللىۋېلىشرى قىلىر، يرولى چىقىرش ئرۋخىاقى ئەڭ ئۇلرۇمىى مرۇمكىن  ئويلىشى
 سرۇئۋلالر ئېغىرا ۋە ئرۋزا  كۋللىسرى. تۋللىردى ئۋشرۇنى دە  سەلىمەمۇ. مۇمكىن

 يېاىلىرر، بىررلەن ئەلەم يررۇرەكلىاى كەتتررى  چىڭقىلىرر، قررۋتتىق دەسررتىدىن
 ...تىتاىدى كەتكۇدەك
 سررەلىمە  تررۆككەن يررۋ  ئىچىرردە ئۇكۇنررۇ  دىلىغۇللررۇ   ھررۋزا بىررا     
. ئۋلدى يۋ   لۆممىدە يەنە كۆزىەە قۋرا  ئوغلىغۋ ئۇخالۋاتقۋن تۋتلىق قۇچىقىدا

 تۋرتىرر، كەلەۇسررىىى ھۋيررۋتىىى  ئوغلىىىررڭ ئۋشررۇ يەرلىرراى بىررا يۇرىكىىىررڭ
 قۇربۋنىغۋ ئۋزاپلىاىىىڭ ئۆزەمىىڭ ئۇنىمۇ گۇنۋھ  نىمە نۋرىسىدە بۇ» ...تۇراتتى

 تررۋلال  نەئررۋقىال ھەرگىزمررۇ ئۇلررۇم...يۋ  يررۋ ... بوشمرردۇ؟ ئۋيالندۇرىۋالسررۋم
 مەن كېراەك  تېپىشرى  ئەقلىمىرى ئەمردى مەن...يۇلى ئۋجىزشرنىڭ ئۇ ئەمەس 
 ئوغلررۇمىى كېرراەك  قەدىالىشررى  ھۋيررۋتىى كېرراەك  يۋشىشررى  ئۋدەمرردەك ئەمرردى

 مەن ئۇچۇن بۇنىڭ. كېاەك تەربىيەلىشى  ئۋدەمدەك ھەقىقى ئەمەس دادىسىدەك
 قوللررۇ  بىررا ئررۇنى م سىڭدۇرۇشررۇ ئەجىررا ئۇنىڭغررۋ بولۇشررۇم  ھۋيررۋت يەنىررال



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

203 

 

 ئررۋرزۇ مەن بۋشررقۋ ئوغلۇمرردىن مۇشررۇ ئەمرردى...كېرراەك چىقىشررى  تەربىرريەلە 
 كۇلكىسررى تىىىقررى  ئوغلۇمىىررڭ. قۋلمىرردى بەخىرر  ھەم خوشررۋللىق قىلغررۇدەك
 مۇشرررۇنىڭ يۋشرررۋي  بولسرررىمۇ ئۇچرررۇن مۇشرررۇنىڭ ئەمررردى. بەخرررتى  مىىىرررڭ
 برروۋاقتىن نۋرىسررىدە كررۆزلىاىىى ئىششررىغۋن يىغىرردىن سررەلىمە« ...ئۇچررۇن
 شرۇ خوشرۋللىقىمۇ   بەختىمرۇ ئۆزىىىرڭ. تىكترى قۇيۋشرقۋ پېتىۋاتقۋن ئۋغدۇرۇ 

 تۇغۇلىرردۇ  قۋيتىرردىن ئەتە قۇيررۋ . كىتىۋاتررۋتتى سررىڭى، زىمىىغررۋ قۇيۋشررتەكال
 بەخترررى  سرررەلىمىىڭ لرررېكىن...چۋچىررردۇ تەبىرررئەتكە نرررۇرىىى ئرررۋلتۇناەڭ

 مەڭەررۇ. ىنمررۇمك كەلمەسررلىكى قۋيتىرر، مەڭەررۇ ئەمرردى ئررۇ... مۇھەببىتىچررۇ؟
 جۇششنمۋسرلىقى چېچىر، نرۇر قۇيۋشرتەك مرۇمكىن  ئۋچمۋسلىقى قۇچۋ  ئۇنىڭغۋ
 كېراەك  كۇتىۋېلىشرى قۇيۋشرىى يېڭى كېاەك  تىاىشىشى ئۇ لېكىن... مۇمكىن
 بىرررا مەغلرررۇبىيەت بىرررا قۋنررردا  ھەر برررۋغلىق  ئرررۆزىەە ھەممىسرررى ئۇنىرررڭ

 يۋشىشررى  ەئىرردىيەد خىرر  مۇشررۇ مۋنررۋ ئررۋدەم. بۋشلىىىشررى مۇۋەپپىقىيەتىىررڭ
 مېڭىۋاتقرۋن خىيۋلردا قۋرا  تەرەپكە ئۆي...كېاەك بۇلىشى ئۇمۇتۋار ئىزدىىىشى 

 . كەتتى يۇرۇ  بىلەن قەدەملەر تىز-تىز كىلى، غەياەتكە تۇرۇپال سەلىمە
 ئەپەندىمىىڭ ۋە خۋنى  سەلىمە كەلەەن  ئۆيەەقۋيتى، كىچىدە قۋراڭغۇ    

 كىاى، ئۆيەە يۋتۋ  قۋرىمۋيال ىاىەەكۆزل تۇرغۋن چىقى، ھەياانلىق بۋلىالرنىڭ  
 قۋلردى بۇلرۇ  يرو  مىجەزىر ; lt& سۇئۋللىاىغۋ تۋشي بىا خۋنىمىىڭ ئۇ. كەتتى
 ئۆمچۇيرۇ  ئرۇ. تۋشرلىدى كۋرۋاتقرۋ ئرۆزىىى بىاىر، جرۋۋا  دەپرال; gt&...ئۋچۋ

 زۇرۇر ئرررۆزىەە كىررريىن تۇرغۋنررردىن قرررۋرا  پەس بىرررا ئوغلىغرررۋ ئۇخالۋاتقرررۋن
 تەييررۋر بوقچىسررىىى يىغىشررتۇرۇ   پررۇلالرنى پررۇرات-پررۋرچە شزىمەتلىكلەرنررى 

 قۋنغۇچە قويۇ  شۋقىاىتى، سۇنى مۇزدەك كىاى، مۇنچىغۋ قوسۋقال ئۋ . قىلدى
 ئرون نەچرچە يەرنرى تەككەنلىكرى تىىرى ئەبلەخىىڭ نۋكەس ھېلىقى يويوندى 

 سرۇ خورلرۇقىى ئرۋزاپىى  پۇترۇن قەلبىردىكى ئۇ. چىقتى يۇيۇ  سۇپۇنال  رەت
 قەلبىدە. يۇيۇندى ئۇزا -ئۇزاقتىن تىاىشقۋندەك چىقىاىۋېتىشكە  يۇيۇ بىلەنال
 ئرۋلالدىن تىلىردى  كەلەۇسرى گرۇزە  سرۋشمەتلى   پرۋكلىق  ئرۆزىەە ئۋلالدىن
 ئرۇ. تىلىردى خەياىخرۋھلىق يوللىاىغرۋ ئۋزغرۋن گۇنۋھلىاىغۋ  قويغۋن ئۆتكۇزۇ 
 ...تتىقىال بۋشلىمۋقچىدەك قەدەمىى بىا يېڭى بىلەن  پۋكلىقى مۇشۇ ئەمدى

 تۇردى  ئورنىدىن سەھەر تېخىمۇ قۋرىغۋندا بۇرۇنقىغۋ سەلىمە ئەتىسى     
 نۋمرۋز بۋمردات چىقىر، جەيىۋمۋزغۋ ئەتمىەەن يۋد بىاى ئۇزاقتىن ئېلى، تۋھۋرەت
 يېڭى يو   يېڭى ئۆزىەە. تىلىدى مەخپىاەت تۇرۇ  يىغال  خۇدادىن. ئۇتىدى
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 تىىىرردە پۋكالنغررۋن  لىىىئرروغ كەترركەن ئېچىاقررۋ . تىلىرردى بىاىشررىى ئۇمررۇت
 بولغۋندىن سېلى، يولغۋ ئۆيدىكىلەرنى ئەتىەەندە ئۇ. چىقتى ئىمىتى، قۋنغۇچە
-جرۋي نەرسرىلەرنى ھەممە تۋزىلىدى  پۋكىزە-پۋك ئۆيلەرنى قۋيتىدىن كىيىن 
 ئۋشھىرردە تۋمۋققررۋ چۇشررلۇك قۇيرردى  سررۇ گررۇللەرگە يىغىشررتۇردى  جۋيىغررۋ

 قررۋرا  پەس بىررا ئررۆيەە تۇگۇتررۇ  ىئىشررلىاىى ئررۇ. قىلرردى تەييررۋرلىقالرنى
 بىا ئۇكىلىاىدىن ئۇمۋ  ئەپەندىمدىن  ۋە  خۋنى  كۆڭلىدە   كىيىن تۇرغۋندىن

 كىچىككىرررىە بىرررلەن بۋلىسرررى   دە-چىقترررى سرررورا  كەچرررۇرۇملەرنى ترررۋشي
 . مۋڭدى سىاتقۋ كۆتۇرۇ  بوقچىسىىى
 چېچىۋاتقررۋن نررۇرىىى ئىللىررق زىمىىغررۋ چىقىرر، شررەرقتىن سررەلىمە     

 قۇيۋشرتەك شرۇ كۆڭلىمرۇ ئۇنىرڭ. كەتترى قۋرا  پەس بىا قۇيۋشقۋ ەەنلى ئەتى
 سرەلىمە كىتىۋاتقرۋن بىلەن قەدەملەر ئۋستۋ يولدا.  ئىدى تولغۋن نۇرغۋ يېپيېڭى
 قررۋرا  ھررۋزا بىررا شررەھەرگە رەڭەررۋرەڭ بررۇ تۇرغررۋن ئررۋرتۇ  يىلرردىن 4  ئررۆزى

 كەن يررۇت بەخررتى  مىىىررڭ بۇشررەھەردە»   ئررۆزىەە-ئررۆز كىرريىن  تۇرغۋنرردىن
   ئىپپىرتى  قىزلىرق سۆيەۇمدىن   مەن شەھەردە مۇشۇ يەنە يۇتكەن  پۋكلىقى 
 شررۇنچە نەرىسررلەرنى قىلغررۋن ئۇمررۇت مەن. ئۋياىلرردى  ئىززىتىمرردىن ئررۋنىلىق
 ئەمردى تۋپۋلمىردى   شەھەردىن چوڭ بۇ كۆرسۇتۇپمۇ تىاىشچۋنلىق   ئىزدەپمۇ

 يىاا  ئۋشۇ يەنىال...ھېچىەرسە يو   ھېچىەرسە تۋرتىشقىدەك مەن شەھەردە بۇ
 ئۋشرۇ يەنىرال بۋسرىدىكەن  بۋغاىغرۋ مىىرى ئۋچىردىكەن  قۇچرۋ  مۋڭرۋ سەھااشر
 كرۆڭلى بولسرىمۇ نرۋماات برۋركەن  ۋاپرۋدارلىق مىھاىبرۋنلىق  مۇھەببەت  يەردە

 ئرۋخىاى سرەلىمە. پىچىالىردى ئۋسرتۋ دە ...«...برۋركەن  ئەزىرزلەر دەريۋدەك
 ئرۆتكەن تۇرقىردا شرۇ ئرۇ. بولردى مەجبۇر بىاىشكە ئىلھۋم مەدەت  ئۆزىەە-ئۆز

 قۇيۋشررقۋ  ئۋشررۇ  بۋشررال   بۇگۇنرردىن كەتمەكچررى  ئۇنتررۇ  ھۋيررۋتىىى بررۋرلىق
  قرۋرا  تەرەپركە شرەر   سەلىمە. قىالتتى تۇغۇلمۋقچىدەك قۋيتىدىن   ئوخشۋ 
« ....خرو  خەيراى ئرۇرۇمچى  خو  خەياى»  ئېڭىدا. قىلدى داۋام يولىىى
 قۇيۋشررقۋ ھۋرارەتلىرر   تررۋ  شررۇ  ئررۇ.  يررۋڭاايتتى ئررۇزۇلمەي نىررداشر دىررەەن

 قېىىرررر،  تەپتىرررردىن بۋھررررۋردىكى ئۇنىررررڭ   بولغۋنرررردەك يېقىىالشررررمۋقچى
 يرۇرۇ  بىرلەن قەدەمرلەر تىرز-تىز بويال  قۇيۋشىى بولغۋندەك  ھۇزۇرشنمۋقچى

 .كەتتى
 
 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

205 

 

 
 ئرۇ شرەھەر  بىرا كۋتترۋ ئۋجۋيىر، ئۇچرۇن بۋقمىغرۋنالر بېاىر، - ئۇرۇمچى

 يىرراا . بۋشالمچىسررى مەدىىىيەتىىررڭ بررۋرلىق. مەركىررزى يۋتىىررڭتەرەققى بررۋرلىق
 ئرۇزا  زىمىىردا شرۇ كۆرۇشرىى  بىرا شەھەرنى بۇ ئۋدەملەر نۇرغۇن سەھاادىكى

 تۇرغۋنردىن مەزگىر  بىرا لرېكىن. قىلىردۇ ئۋرزۇ تۇلىمۇ قېلىشىى يۋشۋ  مەزگى 
   يەتمەيردىغۋنلىقىىى سەھااسرىغۋ يۇرتىغرۋ  ئرۆز يەنىرال شرەھەرنىڭ برۇ كىيىن
 كۇمۇلرۇ  مەدىىيەتىىڭ ئۇلۇ    يوقۇتۇ  تەبىئىتىىى ئۆز نەرسىلەرنىڭ نۇرغۇن

 . قۋلىدۇ قىلى، ھىس ئۋستۋ-ئۋستۋ قېلىۋاتقۋنلىقىىى
 ئەنە شررەھەرگە بررۇ ئۋنىسررى-ئۋتررۋ بۋقمىغررۋن ئررۋتال  يررۇرت ۋارسررىىڭ    
 يېڭىلىرق غەلىرتە  ئۇشرغۋ نەرسە ھەممە. تىكتى كۆز بىلەن مىھىا زو   شۇندا 

 بولمۋيردىغۋن ترۋپقىلى ئرۋيىغىىى-برۋ  بىىۋشر  ئىەىز قەۋەت-قەۋەت. ىدىبىلى
 -مرۋگىزىن كۋتترۋ مۋشرىىىالر  مىر -مىر  تۇرغرۋن ئۇتۇشرۇ  قوڭغۇزدەك يولالر 

 بررۋغچىالر  كەترركەن ئېچىلىرر، گررۇللەر رەڭەررۋرەڭ جەنىەتررتەك   رىسررتۇرانالر
 ئۇشرغرۋ نەرسە ھەممە ئىشقىلى،...مەنزىاە كىچىلى  تولغۋن تۋشقىىلىققۋ-قۋيىۋم

 جۋپرۋشر ئرۋزاپالر  تۋرتقرۋن بولسرىمۇ كرۇن قرۋنچە بىرا. بەردى شۋتلىق بۋشقىچە
 يۋت سەھااغۋ ئىچىدە تەرەققىيۋتالرنىڭ خى  مۇشۇ لېكىن. بولدى ئۇنتۇلغۋندەك

 بۇلرۇڭالردا-بۇلرۇڭ قىلمىشرالرنىڭ رەزىر  چۇشركۇنلۇك  بۇزۇقچىلىرق  بولغۋن
 تەسرەۋۋۇر ئەسرال يۋشرۋنغۋنالر برۇ قىىىمېڭىۋاتقرۋنلى قىلىر، تەرەققرى ئوخشۋشال
 . قىاللمۋيتتى
 ئرۆيىەە يۋترۋ  ئېغىزلىرق 2 ئوغلىىىرڭ ئۋنىسرى-ئۋترۋ ۋارسرىىىڭ   مۋنۋ    

 ئىتىر، دىلىرۋز. چىقرۋردى ھرۋردۇقىىى ئرۋرىال  برۋزار كۇن 4-3   ئورۇنلۇشۇ 
 گرررۇزەللىكى  قىزنىرررڭ برررۇ ئرررۇشر. ئۇلەرررۇردى تېتىپمرررۇ تۋمرررۋقالرنى بەرگەن

 نرۋزىادەكال خرۇددى ئرۇنى. قۋلردى تەمتىراەپال ئۋلدىدا ىشچۋنلىقىئ ئىسىللىقى 
 دىلىۋز ۋارس ئۋرىلىقتۋ. بولدى مەجبۇر قىلىشقۋ گە  ئىچىدە تەكەللۇ  كۆرۇ  
 بۋھۋدا مۇۋاپىق ئۇشرغۋ   بېاى، ئېلى، بۋزارغۋ چوڭ ئۋنىسىىى-ئۋتۋ بىاگە بىلەن
 ئۋنىسرىىىڭ-ئۋترۋ گەرچە ئۇ. قويدى كەيەۇزۇ  ئېلى، كىيى  يېڭى قۇردىن بىا

 ھۆرمەتلىسرىمۇ مەڭەرۇ ئرۇشرنى يۋقتۇرسرىمۇ  تەبىئىتىىرى  ئەسلى سۋددىلىقىىى
 بېاىشىى كىيىىى، سۇپەتلىكاا  ئۋئىلىسىەە نۋزىا ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ يەنىال لېكىن
 يۇرىكىەە ئۇشرنىڭ قېلىشىدىن  مەنسىتمەي خۋنىمىىڭ ۋە نۋزىا. قىلدى ئۇمۇت

 . ئەنسىاىدى يەنىال قېلىشىدىن  بۇلۇ سۆزلەرنىڭ-گە  تىەىدىغۋن
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. كرۇن بۋرىردىغۋن كۆرۇشۇشركە ئۆيىەە دىلىۋزنىڭ ئۇشر شەنبە بۇگۇن    
 لرېكىن تۇرسرىمۇ سرۇقۇ  قرۋتتىق يرۇرىكى   تەمتىراە  ئۋنىسى-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ
 سررۋقۋ  ئۋتررۋ. چۇشررتى تەييۋرلىققررۋ تررۇرۇ  سررەھەر   بولمىغۋچقررۋ ئۋمررۋ  بۋرمررۋي

 ئرۆرۇ  قۋيتىردىن يۇيرۇ  چرۋچلىاىىى ئۋنرۋ   ى،يۋسرىت قۇر بىاەر بۇرۇتلىاىىى
 ئرۆزلىاىىى. كەيدى كىيىمىى يېڭى بەرگەن ئېلى، ۋارس ئىككىسى ھەر. چىقتى

 ئررۋدىمىەەرچىلىككە ئررۆيىەە دىلىۋزنىررڭ ئۋنررۋ كىرريىن  بولغۋنرردىن تۇزەشررتۇرۇ 
 جۋپرۋ ئرۆزى سەھاادا. تۇتۇندى يىغىشتۇرۇشقۋ كېاەكلەرنى-نەرسە ئۋپىاىدىغۋن

 گەرچە. چەگدى دوستىخۋنغۋ ئۋۋايال  نۋنىى خون بىا ئەكەلەەن يېقى، تۋرتى،
 يەرلىاىردە بىرا يۋنچۇقىىىرڭ قونچى ئۇچۇن ئوغلى لېكىن بولسىمۇ نۋماات ئۇشر

 ئرۋلتۇن جرۇ  بىا دىلىۋزغۋ قۋرىمۋستىن كۆزىەە پۇلىىڭ ئۋزغىىۋ كەلەەن سۋقال 
 كىيىمردىن لىر دەرىجى ئرۋلى قۋرىمۋي ئۇنىمىغىىىغۋ دىلىۋزنىڭ يۋسۋتقۋن  ھۋلقۋ
 ئېلىشرىى نەرسرە بىرا بولسرىمۇ ئرۋددى خۋنىمغرۋ ۋە نرۋزىا ئۋلغرۋن  قرۇر ئىككى

 ئىشرقىلى،. تىزىلردى رەتلى  چۋمۋدانغۋ بىا كىچى  شۇشرمۇ مۋنۋ...ئۇنۇتمىغۋن
. قىالتتررى بولغۋنرردەك بەرمەكچررى ئەھمىرريەت ئۋشھىرردە يەنىررال ئىشررقۋ بررۇ ئررۇشر

 ھەم. ئىردى ئىرش بىرا چروڭ ئەڭ نئۇچرۇ ئۋئىلىسى ئۇشرنىڭ توي بۇ دىمىسمۇ
 مرۇرەككە  بىرا قىلىدىغۋن مۇپتىال غەمەە ئېغىا ھەم قىلىدىغۋن خوشۋ  ئۇشرنى
 . ئىدى ئىمتۋھۋن
 ۋارسررىىىڭ چىكىلىرر، ئىشررى  تۇرىشررىغۋ پۇتتررۇرۇ  تەييررۋرلىقىى ئررۇشر    
-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ. كەلدى كىاى، پۋتىمە سىڭلىسى نەۋرە بىلەن مۇرادى  دوستى
 پۋتىمەنىرڭ. تۇكۇشرتى مۇڭ- ھۋ    قۇچۋقلىشى، ھۋزا بىا بىلەن رئۇش ئۋنىسى

 . يەتكۇزدى خۋلتىلىاىىى ۋە سۋشملىاى ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ
 ئۋبدۇلال -  مۋنۋ قۋلدىڭ بولۇ  ئۇرۇمچىلى  سەنمۇ بۋشم  مۇرادى  -    

 ئېغىرز ھەۋەسرلىىى، مۇرادىلغۋ   يۇگۇرتۇ  كۇلكە يۇزىەە قىاىلغۋن يېڭىال ئۋكۋ
  .ئۋچتى

 مۋنرۋ. ئىدى  چىققۋن دە «  بۋردۇ؟ يەرلەردە بىا رىسقى » ئۋكۋ  ھە-    
 . تېپىۋالدى  خىزمەتمۇ ئوبدان بىا

 بۇيررۇم گىرراى  بىررا ئۋڭلسررىۋم ۋارسررىجۋندىن. بررۋشم بوپتررۇ ئوبرردان -    
 كۇنررۇڭ- ھررۋ  قۋنرردا  ئىشلەۋېتىپسررەن  بولررۇ  تېخىىرر  مررۇھى  شررىاكىتىدە
  بۋشم؟ يۋخشىدۇ
 خېلرى ئۋسرتىدا سۋيىسرى ۋارسرىىىڭ. ئۋكرۋ ئۋبردۇلال ۇكاىشر خۇداغۋ-    
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 تۇرغررۋن سىقىشررى، قررو  بىررلەن ئۋكررۋ ئۋبرردۇلال-.ئېلىۋاتىمەنغررۇ كررۇن يۋخشررى
 . قويدى قىسى، كۆزىىى قۋرا  ۋارسىقۋ مۇرادى 
 كىلىرر، بررۇرۇن ۋارسررىتىن دىررەەن سررەن. بررۋشم بررۇ دىەىىىررڭ نىررمە-    
  قۋلىسەن؟ بۋغلىىى، سۋيىسىەە ئۇنىڭ قۋنداقسىەە تۇرسۋڭ تېپىۋالغۋن خىزمەت
 خىرررزمەتتىن مرررۇرادىلىى قۋچرررۋن» بۇچرررۇ ئۋكرررۋ  بىلمەيسرررىز سرررىز-    

 زاۋۇتقررۋ بىزنىررڭ دائىرر  دە  «قررويىمەنكىن ئىشسررىز قۋچررۋن ھەيرردەيمەنكىن 
 ئەمەسمۇ ئىزدەيدۇ قۇسۇر سۇپىتىدىن مەھسۇشتالرنىڭ ئىشلىەەن مەن   بېاى،

 ۋارسرقۋ مۇرادىر -...ئرۋغىىەم برۇ ئوخشرۋيدۇ دەيدىغۋن كۆرمىسۇن كۇن مىىى  
 .  بۋشلىدى چۋقچۋقىى قۋرىمۋيال
 زاۋۇدى ئىشررلە  تررۇش مەھسررۇشتالرنى سررۋختۋ» سررىىى مەنچررۇ نىررمە؟-    
 سرەرگەردان ئۇرۇمچىدە قېلى، ئىشسىز ئۋغىىەم مۇنۇ كەتمىسۇن  بولۇ  ۋەياان
 يۇك مۋڭۋ كىلى، قۋلسۋڭ ئىشسىز ئەگەر بۋرىمەن  توش دە «  قۋلمىسۇن بۇلۇ 

 يرو  ھرۋ  برۋققۇدەك سرىىى يۇرسرەم بۇشلمۋي رۇسال  ئۆزەمىى.  شۇ بۇشرسەن
-دىدى شۇندا  ۋارس تۇزەۋاتقۋن چۋچلىاىىى قۋرا  ئەيىەككە -...مەندە جۇمۋ
 . قويدى ئۇرۇ  بوشقىىۋ بېشىغۋ مۇرادىلىىڭ بىلەن تۋرغۋ  دە 

 ىرققىز ئۋجۋيىر، -. كەتترى كۇلرۇ  ئۋكرۋ ئۋبردۇلال -...ھۋ ھرۋ ھۋ -    
 قۋنچىلىرررر  بىاسررررىڭلىەە-بىاسررررى گەپلىرررراىڭالردىىال...سررررىلەر بررررۋلىالردە

 خىزمىتىىرررى ئىككىڭالرنىرررڭ ھەر خرررۇدايى ...تۇرىررردۇ چىقىرررپال ئىجىللىقىڭرررالر
 . بۋللىاى  قىلغۋي بەخىتلى  تۇرمۇشىىى ئۇڭۇشلۇ  
 تەلەيلىرر  ۋارسررتەك مەن لېكىىررزە ئۋكررۋ  بولسررۇن دىەىىىڭىررزدەك-    
 قىرزى بۋققۋلىىرڭ بىاەر قىزىكەن نۋزىانىڭ ھېلىغۇ ەردەشەھ چوڭ بۇ ئەمەستە 
 ئۆزىىىرررڭ مۇرادىررر  -....ھۋ ھۋ ھرررۋ ئەمەسرررمۋ  يۇرەلمەيرررۋاتىمەن بىلەنمرررۇ

 . كەتتى كۇلۇ  زوقالنغۋندەك ئۆزى چۋقچىقىدىن
 بۇشلمىردىڭ توخترۋ  يەردە بىا بولغۋندىكىن  بۋشڭزا سۇيۇ  ئۆزەڭ-    
 قولغررۋ قىزىىىمررۇ بۋشررلىقىىىڭ شررەھەر بولسررۋڭ توختۋتقررۋن ئررۆزەڭىى ئەمەسررمۋ 

 قويىۋېتىر، ئرۋۋازىىى ۋارسرىمۇ-...ھۋ ھرۋ ھرۋ ...سرەن گۇي كەلتۇرەلەيدىغۋن
 . كۇلدى

 ۋارسررىىىڭ سررۇيۇنەەن چۋقچۋقلىاىرردىن يۇمۇرلررۇ  ئۋغىىىىىررڭ ئىككررى    
 بىادەملىر  ئرۆيىى. كەتترى كۇلرۇ  قۇشرۇلۇ  ئۇشرغرۋ سىڭلىسرى ئۋنسرى -ئۋتۋ

   يۇرتلۇ  بىا مۇشۇندا  ئوغلىىىڭ شەھەردە يۋت بۇ ئۋنۋ-ئۋتۋ. قۋپلىدى كۇلكە
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 قرررو  قولىغرررۋ پرررۇت  پۇتىغرررۋ كرررۇنلەردە زۇرۇر ئىاادىلىررر   خۇشرررچۋقچۋ  
 .  سۇيۇندى ئىچىدىن-ئىچ بولغۋنلىقىدىن دوستىىىڭ بوششيدىغۋن
 ئىالھىررر   بىررراەر بىانرررى قىرررزدىن ئوبررردان دىلىرررۋزدەك سرررىزگىمۇ-    

 ئرويال  دە  يۋخشىمىكىن قىزىمدەكال ىلىۋزد شۇ قىزلىاىىى ھەممە ئورۇمچىىىڭ
 مەڭزىىرى مۇرادىلىىرڭ ئېلىر، يرۋ  لۆممىردە كرۆزلىاىەە ئۋنرۋ سرۋددا -قۋلدى  
 . قويدى سىال 

«  بۇلىرردۇ ئررۋش كۆرسررە غررۇرىىى غررۇرا»  ئۋنررۋ  كەلسررۇن دىەىىىڭىررز-    
. تېخرى قىلىۋاشمردى  تروي تىرزش مەنمرۇ قىلىر، ترۇيىىى ۋارسرىىىڭ دەپتىكەن 

 بۋرسررۋڭ قېشررىغۋ يۋمۋنىىررڭ قۋرىسررى  بۋرسررۋڭ قېشررىغۋ قۋزانىىررڭ» نىررڭكونىالر
 ئرۋغىىە دوسر  جرۋن بىرلەن ۋارس. برۋركەن گىپرى دەيدىغۋن«  يۇقۋر يۋرىسى

 تۇنۇشرتۇرۇ  بىاەرنرى دوسرتىدىن يۋخشرى ئۆزىدەك قىزمۇ دىلىۋز بولغۋندىكىن
 تەسررتىق سررۆزىەە مۇرادىرر  - ئررۋغىىە؟ دىرردى  قۋنرردا  ئەمەس  ئەجە  قويسررۋ

 . تىكىلدى بىلەن نەزىاى سۇئۋ  ۋارسقۋ بولغۋندەك لمۋقچىئۋ
 بولسرۋڭ تۋمۋدا ئۋشۇندا  قۋرايمىز  ئىپۋدەڭەە تويدىكى مۋۋۇ قۋلغىىى-    
  ھە؟ قىالرسەن ئوبدان خىزمىتىىى ئىككىمىزنىڭ بىلەن دىلىۋز

 مۇرادىرر  يۇمۇرلررۇ -...جۋنررۋپلىاى كىيوغررۇ  نررۋزىا ئۇسررتىەە بررۋ -    
 بىاىرر، سررۋشم تررۇرۇ  تىرر  ئەسرركەردەك ئۋلغررۋن قىىىبررۇياى ئوفىتسررىانىڭ
 كۇلۇشررۇ  پەس بىررا يەنە ھەمررمە ئۆيرردىكى قىلىقلىاىرردىن ئۇنىررڭ ئۇلەررۇردى 

 . كەتتى
 نۇمۇرغرۋ ئرۇ. قۋلردى جىراىڭال  تېلىفرۇنى قرو  ۋارسرىىىڭ پەيتتە شۇ    
 بىزمرۇ. بولىردۇ. ھە ھە .... مەن دىلىۋز » : بۋستى تېلىفۇنىى دەرھۋ  قۋراپال
 جىررددىلى  ھەم ھۋيۋجررۋن ھەم چىاايىرردىن  « ...خررو ...مررۋڭىمىز شھررۋزىا
 . ئۋلدى قولىغۋ چۋمۋدانىى ئۋلدىااپال ۋارس تۇرغۋن چىقى،

 ئۆيىردىكىلەر دىلىۋزنىرڭ قىلىرۋاشيلى  كىيىن پۋراڭىى بۋشقۋ بولدى -    
 ... بولمىغۇدەك مۋڭمىسۋ  تىزرەك. قۋپتۇ سۋقال 

 جررۆر كررۇلكىەە ھەم خوشررۋللىق  بىادەملىرر-...ھررۋزىاش بولىرردۇ -    
 ھۇكرۇم جىرددىلى  يەنىال ئۋڭالپال گىپىىى ۋارسىىىڭ چىاايىدا ئۋنىىىڭ بولغۋن
 يەنە ئەندىشرە دىلىغوللرۇ   تۇرغۋن قۋمۋلال  بىاى ئەتىەەندىن ئۇنى سۇردى 

 قرولىىى دوسرتىخۋنغۋ بىرلەن قروللىاى تۇرغرۋن تىتراە  ئرۇ. ئۋلردى قويىىغۋ ئۆز
 ... ئۇزاتتى
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 3 ئۋنىسرى-ئۋترۋ ۋارسرىىىڭ قۋلغرۋن سرەھاادا يىاا  تۇققۋنلىاى ئۇرۇ     
 ئرۆيىەە ئەمەلردارنىڭ چوڭ بىلەن سۋشم ئۋددى ئۋشۇندا  ئەگەشتۇرۇ   بۋلىىى
 ئۋمرۋ  بۋشرقۋ قىلىشرتىن مۇشرۇندا  ئەمىلىيەتتىمرۇ. مۋڭردى ئۇچۇن سورا  قىز
 شرئرۇ. ئورۇنالشتۇرۇشى تەقدرنىڭ رىسقى  يۋشىىڭ ئىككى توي بۇ. ئىدى يو 
 بررۋرلىقىىى تەڭسررىزلىكلەرنىڭ ئوخشىمۋسررلىقالرنىڭ  نۇرغررۇن ئىشررىدا ترروي بررۇ

 ۋە ئررۋزا  قۋنرردا  ھەر ئۇچررۇن بەختررى ئوغلىىىررڭ لررېكىن تۇرسررىمۇ  بىلىرر،
 ھەر» .  بۋغلىغررۋن بە  ئررۋللىبۇرۇنال كىتىشرركە كۆتررۇرۇ  كۇڭۇلسررىزلىكلەرنى

- ختررىبە قىزىىىررڭ   بولسررىمۇ ئۋنررۋ-ئۋتررۋ سررۇپەت پەرىشررتە يۋخشررى  قررۋنچە
 ئۇشردىمرۇ لرېكىن بولسرىمۇ  روھ كىچىدىغۋن ۋاز ھەممىدىن ئۇچۇن خوشۋللىقى

 كۋتترۋ بولمۋيردۇ  يۋشىمىسرۋ بىرلەن ھرۆرمىتى ئىززەت ئۆز ئۇشرمۇ بۋردە  كۇڭۇ 
 يەرلەردە بىررا يەنىررال. بولمۋيرردۇ قىلمىسررۋ ترروي بىررلەن سررۋشھىيىتى ئەربررۋبلىق
« ...تەبىئرررى ىتىشرررىك بولرررۇ  ترررۇرۇقالر-ترررۋرا  گەپرررلەر  قرررۇرۇ -قرررۋتتىق

 ئىدىيەسررىدە قىلغررۋن  ھىررس ئررۋللىبۇرۇن بررۇشرنى ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ۋارسررىىىڭ...
   قوروسررىدا كۋتتررۋ نۋزىانىررڭ ئەمرردى. قويغررۋن قىلىرر، تەييررۋرلىق ئررۋللىبۇرۇنال

 سرۇكۇت ئرۇشر ئۋرىسرىدا خرۋنىمالر ئىسلزادە بودەك ئەپەندىلەر  قورسۋ  يوغۋن
 قىلىشرى شرۇندا  چۇقرۇم. كېراەك شرىئۆتكۇزى ۋاقى  بىلەن خوشۋمەت ئىچىدە
 ...ھۋيۋت تەڭسىز ئۋشۇندا  ھۋيۋت  دىەەن بۇ تۇرمۇ   دىەەن بۇ. كېاەك
 
 
 

  قررورۇ  كۋتتررۋ  قەۋەت ئىككررى ئەيمەنرردۇرگەن قېررتى  تررۇنجى ۋارسررىىى
 ئۋزادە يۋتقۇزۇلغۋن چى  يۋپيېشى  تەرىپىەە ئىككى تۋزىلىىى،  پۋكىزە چىىىدەك
  دەرىجىلىرر  ئررۋلى تەك 4-3 قويۇلغررۋن تررۇ توختۇ ئۋلدىرردا ئىشررى  ھررويال 
 ئرۇشر قۋلدى  كەپلىشىپال بۇغۇزىغۋ يۇرىكى ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ ۋارسىىڭ... مۋشىىۋ
 يەنىرال ئۋلدىردا رىئرۋللىق بولسرىمۇ  كەلرەەن بىرلەن تەييرۋرلىق ئىردىيە شۇنچە

 ئرۆرلە  تۇپرۋ ئرۆي   كونرۋ ئېغىزلىرق 3  سەھاادىكى  ئۋلدىغۋ كۆز. تەمتىاىدى
 پەيردا...ھۋرۋىسرى ئىشرەك كونىاىغرۋن ئۋلدىردىكى ئىشرى  ھرويال  نتۇرىدىغۋ
. ئويلىردى ئوخشۋشرال ئرۋدەم ئىككى ھەر« ...پەر  زور دىەەن نىمە» . بولدى
 كۆڭلىررردىن ئەندىشرررىلەرنى بۋشررقىچە قرررۋرا  قىزغىىلىقىغررۋ دىلىۋزنىرررڭ ئررۇشر

 دەپەرىر بەرگەن سرۆزلە  قۋيتقۋنردا يۇرتقۋ ۋارس لېكىن تىاىشسىمۇ  يۇقۇتۇشقۋ
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 شۇ دە  ئۇشر. ئىدى كەتمىەەن تېخى كۆڭلىدىن بۇشرنىڭ سۆزلىاى خۋنىمىىڭ
 ئۇنىررڭ بولسررىمۇ بۋقمىغررۋن كررۆرۇ  ئۋيررۋلىى بررۇ گەرچە قورقررۋتتى  خۋنىمرردىن

 پۇشڭلىتىر،  قروللىاىىى تۇرغرۋن چۋقىرۋ  ئرۇزۇكلەر ئۋلمرۋس    تىاە  بىلىىى
 زەھەرلىرر    تررۇرۇ  پۇرۇشررتۇرۇ  سررەت يررۇزلىاىىى ئۋقۋرتىلغررۋن  گىاىمرردىن
 ئۇشر...ئىدى كەلتۇرگەن قېتى  تۋشي ئۋلدىغۋ كۆز تۇرقىىى قىلىۋاتقۋن گەپلەرنى

 بررۋش  كۆرسررىمۇ  تررۇۋەن ئررۆزىىى تەمتىاىسررىمۇ  بولسررىمۇ  بىئررۋرام قررۋنچە ھەر
 ئىچىردە قورۇنرۇ   يەنىال بىلەن قەدەملىاى بولغۋن مەھكۇم ئۋجىزلىققۋ ئۇچۇن

 . بولدى مەجبۇر ئۋتالشقۋ بۇسۇغىدىن
 كىيررىەەن پرروزور جررۇ  5-4  ئويلىغۋنرردەكال ئررۇشر  تۇۋىرردە ئىشررى     
 گىرراى  قېىىررق كىيىىىرر، ئۋشھىرردە بىررلەن ئەرلەر سررۋشپەتلى  قورسررۋ  يۇغررۋن

 بررودەك يۋسررىتىۋالغۋن خىرر  ھەر   بويررۋ  خىرر  ھەر چررۋچلىاىىى   قىلىشررقۋن
   ۇ كۆرۇشرر ئېلىشررى، قررو  بىررلەن مىھمررۋنالر ئەرلەر. بولرردى پەيرردا خررۋنىمالر

-بىرا ئۋيرۋلالر لرېكىن. سوراشرتى تىىچىلىرق ئەھۋالالشرتى  تۇرۇ  كۇلۇمسىاە 
 چروڭ بىرا بەلكىر . ئۇلەرۇردى كۇسۇرلىشرى، نىمىلەرنرى بىرا قۋرىشرى، بىاىەە

 مىھمۋنغرۋ ترۋ  تروت ئىككرى كەلرەەن «دوككىرال» ئۋلردىغۋ ئىشى  ئەمەلدارنىڭ
 كەلەەن سورا  قىز ئۋلدىغۋ ئىش  نۋزىانىڭ بىا بەلكى  ئەجەپلەنەەندۇ؟ قۋرا 

 ۋە نرۋزىا بەلكىر  ۋە قىلغۋنردۇ؟ مۋزا  ئۋيۋلىى دىھقۋن چىااي سەھاا ئۋلدىدىكى
 قىزىىررى  بىلىملىرر  چىاايلىررق شررۇنچە   قررۋپتۇ ئېلىشررى،»  خررۋنىمىى پەرىرردە
 يۋقررۋ دە  «بوپتررۇ قىلىرردىغۋن يررۋتلىق سررەھاالىققۋ بىررا چىقمىغۋنرردەك ئررۋدەم

 ئرررو كەتترررى  ئوڭۋيسرررىزلىىى، ترررۇرۇپال خرررۋنى  پەرىررردە...چىشلەشررركەندۇ؟
 ترۇنجى  ئۋلدىردىكى قىلدىمۇ دىققەت كۇسۇرششلىاىغۋ ئۋيۋلالرنىڭ ئەتااپىدىكى
 مرۇنچە-ئرۋنچە ئۇنىڭردىن. قىلردى سرۋشم سۇغۇقال قۇدىسىغۋ ئۋيۋ  دىدارششقۋن

 يررۇز ئۋرىسررىدا دىلكەشررلەر مىھاىبررۋن سررەھاادىكى. بولرردى سررورىغۋن ئەھررۋا 
 سۋشملىشىشررتىن بررۇ ئۋنىىىررڭ سررۋددا كەنكەترر كۆنررۇ  كۆرۇشۇشرركە يېقىشررى،
 ئۋلدىردا مىھمرۋنالر لرېكىن. كەتترى تىتاە  پەس بىا   سۇۋۇ  مۇزدەك يۇرىكى
 كررۇلكە دەرھررۋلال چىاايىغررۋ بولغررۋن بىئررۋرام ئوڭشررىۋېلى،  ئررۆزىىى دەرھررۋ 
 . بولدى سورىغۋن ئەھۋا -ھۋ  سۋشمالشقۋن  قىزغىن ئۇلەۇردى  يۇگۇرتۇ 
 برۇرجىكىەە بىرا كىاىسرلونىڭ خىراوم نەقىشلى  كىاى، مىھمۋنخۋنىغۋ    
 دۇئۋغرۋ دە  «ئرۋمىن» ئوخشۋشرال ۋارسرىقۋ ئۋكرۋ ئۋبردۇلال ئورۇنالشقۋن تىقىلى،

 تۇرسرىمۇ  ئەگىر، خىيرۋلالر دۇكركە-دەكركە نۇرغرۇن كۆڭلىردە. كۆتىادى قو 
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 بررۇ  سررۋئۋدەت -بەخىرر  ئوغلىغررۋ   ئۇڭۇشررلۇ  ئىشررلىاىغۋ تەڭاىرردىن ئۇلررۇ 
 . تىلىدى ىكەتلەرنىبەر زور ئۋئىلىەىمۇ
 ئىچرررى-ئرررۆي سرررۋشمەت  تەنلىررراى ئەزىرررز تۇرۇشرررۇپال  ئوبررردان -    
 قۋيتىردىن برۋغال  قرولىىى ترۇرۇ  ئورنىدىن ئۋكىىىڭ ئۋبدۇلال -...تىىچلىقمۇ؟
 تررۇرۇ  ئورنىرردىن مىھمررۋنالر ۋە سررۋھىپخۋن   ئەگىشررى، سورىشررىغۋ تىىچلىررق
 . ئەھۋالالشتى قۋيتىدىن
 تۋرتىر، جۋپرۋ كىلىر، يەردىرن يىراا  لىشرىپال كى ھۋرمۋي ئۆزلىاىمۇ-    
 . قۋيتۇردى جۋۋا  بىلەن سىپۋيىلىق نۋھۋيىتى نۋزىا -مۋنۋ  قۋلدىال

 ۋە قىزغىىلىقرى نۋزىانىرڭ كىيىن  تۋرتىىىشتىن ۋە سۇكۇت بىادەملى     
 ئۋنىسرى-ئۋترۋ ۋارىسىىڭ بىلەن لىاى«خو -خو » مىھمۋنالرنىڭ ئەتااپتىكى

 ۋاقررۋ -بررۋش ئەھۋاللىشررى،  يررۇرۇ -ئۇچررۇ  ىجررىتەدر. بولرردى ئېچىلغۋنرردەك
 ئرۋڭغىچە. كەتترى سۆزلىشرى، توغاىسرىدا ئىشرلىاى سەھاانىڭ تۇققۋن -ئۇرۇ 
 ئۇسررتەلىى ئەيررىەك خررۋنىمالر برۆدەك  يۋسررۋنغۋن چىاايلىررق بىاسررىدىن-بىاسرى
 ھەر ۋە قروي تولردۇرىۋەتتى  بىرلەن يىمىشلەر يە  نىئمەت -نۋزۇ خى  خىلمۇ
 ۋارىسرىىڭ. تىزىلردى لىەەنرلەردە-لىرەەن كۋۋاپلىاى ىڭجۋنىۋارشرن_جۋن خى 
 كرۆز-كرۆز  بۇشرغرۋ خرۇددى ئرۇشر   قىلسرىمۇ تەكەللرۇ  شۇنچە  ئۋنىسى-ئۋتۋ

 دىمەكچرررى «ئرررۋدەم قۋنررردا  بىرررز ئرررۋدەم  قۋنررردا  سرررەن» قىلىۋاتقۋنررردەك 
 ۋارسىىىڭ. قويمىدى ئۇرۇن قويغۇدەكمۇ  پىيۋلە ئۇستىەە ئۇستە   بولغۋندەك 

 بىررا سۇيۇنسررە  مىھمۋندوسررلىقىدىن قۇدىسررىىىڭ تەرەپررتىن بىررا ئۋنىسررى-ئۋتررۋ
 تېتىر، كۆرۇ   ئۆماىدە قۋچىالردىكى خىاوستۋ  پۋرقىاا  ئۋلدىدىكى تەرەپتىن
 ئررۆزلىاىىى. قېلىۋاتررۋتتى ھەس ھەياانررۇ قررۋرا  نىررئمەتلەرگە-نررۋزۇ بۋقمىغررۋن

 ھىرس قۋلغۋنردەك كىاىر، ئوردىسرىغۋ سرىھىالى  «ئېچىر  داستىخىى  ئېچى »
 . لىۋاتۋتتىقى

 پەرىردە-...ئىچەيلرى پرۋي-چرۋي ئۋز بىا ئېلىشسىال  مىھمۋنالر قېىى-    
 نۋزىاغررۋ قويررۇ  لىقررال  چېيىىررى پۋتىمەنىررڭ بىررلەن ئۋنىسررى ۋارسررىىىڭ خررۋنى 

 مىھمرۋنالرنى ئرۆزلىاى قىرالي  تەييرۋرلىقىىى تۋمۋقىىڭ مەن دادىسى  -قۋرىدى 
 بۇشرغرۋ  بىاەلمىەەندۇ قىلى، تۋمۋ  ۋارسجۋنمۇ. ھە تۇرسىال ھەيدىەە  ئوبدان
 ...تۇيىۋالسۇن ئوبدان

 نرۋزىا -.چىق ئۋلدىغۋ مىھمۋنالرنىڭ سەنمۇ بولۇ  تىز-تىز.  بىلدى -    
 . قويدى سۇزۇ  قۋپۋقلىاىىى خۋنىمغۋ پەرىدە بولغۋندەك بىئۋرام
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 چۋيردىن يەتكەنردۇ  ھرۋردۇقمۇ يولردا ئېلىڭالر  مىھمۋنالر  ئېلىڭالر-    
 تۋرتىىىر، ترۇر  زورش  ئۋنرۋڭىى-ئۋترۋ بۋشم ۋارسىجۋن قېىى يلى تۇرا ئوتلىغۋ 
 ...قۋلدى

 جۋپۋغرۋ كۆ  شۇ لېكىن...تۋرتىىمىدۇ  تۋرتىىمىدۇ  ...  يۋ ...يۋ-    
 ترۇرۇ  ئورنىردىن قىلغىىىردىن تەكەللرۇ  ئۋكرۋ ئۋبردۇلال-.قويرۇپتىمىز سېلى،
 . كەتتى

 يىراا  شرۇنچە ىمۇئۆزلىا بۇ  ئۋدىمىەەرچىلى  ئۋكۋ  يو  ھېچقىسى-    
 ئرۆزلىاىىى قېىرى  ئەمەسرمۇ؟ كەلردىلە دە  ئىشرىىى بۋلىالرنىرڭ مۇشرۇ يەردىن
 ...ئولتۇرسىال بىاى، قۇيۇ  ئۋزادە

 نۋزىانىڭ ئۋدەملەرمۇ سۇپەت نۋزىا ئەتااپتىكى-...شۇندا  شۇندا  -    
 . تەستىقلىدى تەڭال سۆزىىى

 پرۋتىمە بولسۋ ۋنىسىئ چۇشتى  پۋراڭغۋ بىلەن نۋزىا دادىسى ۋارىسىىڭ    
 كرۆز پۇچقۋقلىاىغىچە بۇلۇڭ ئۆيىىڭ غىزاشنغۋ  نىئمەتلەردىن ئۋلدىدىكى بىلەن

   نەپىسرلىكىەە گىلەمىىڭ يەردىكى چىاايلىقلىقىغۋ  ئۆيىىڭ. چىقتى يۇگۇرتۇ 
... ئىسررىللىكىەە سررۋيمۋنلىاىىىڭ ئرۋئىلە رەڭرردارلىقىغۋ  نەقىشررلەرنىڭ تۋمردىكى
 پىيۋلىلىاىىىڭ ئىچىۋاتقۋن چۋي بۋشال  ىاىسلودىنك ئولتۇرغۋن ئۆزى ئىشقىلى،
 كرۆزنى قۋچىالرنىڭ خىاوستۋ   ئۋلدىدىكى قېلىشتى  ھەياان قۋرا  نوچىلىقىغۋ

 خىيۋلىغرۋ ئىشرالرنى نۇرغرۇن ئۋنرۋ پۋتقۋن ئويغۋ قۋرا  نۇرلىاىغۋ قۋمۋشتۇرۇدىغۋن
 ۋە نرۋزىا كرۇنلەردە بىا...پەرقى ئۆيىىڭ بىلەن ئۆي ئۇھ » . بولدى ئەكىلى،
 ئىشررركىمىزنىڭ قىڭغىرررا بىزنىرررڭ قۋلسرررۋ  بېاىررر، يۇرتقرررۋ بىزنىرررڭ خرررۋنى 

 قۋنررداقمۇ...قۋلسررۋ بولررۇ  مىھمررۋن ئررۆيىمىزدە قۋلسررۋ  ئررۋتال  بۇسۇغىسررىدىن
 بىرلەن شزىمەتلىكلىراى تۇرمرۇ  ئۋئىلىىىڭ نۋماات سەھاادىكى ئۋشۇ قىالرمەن؟
 كرررررۆڭلىىى قىلىررررر، رازى قۋنرررررداقمۇ كۇتىرررررۋاشرمەن؟ قۋنرررررداقمۇ برررررۇشرنى
 بىرا ۋارس. چىقترى قىيىىلى، ئىچىدە سۇئۋلالر  تۋشي بىا ئۋنۋ...«...ئۋشرمەن؟
 قرۋرا  يەرگە بولرۇ  خىجىر    ئولترۇرۇ  يرۋن-يرۋنمۇ بىلەن مۇرادى  بۇلۇڭدا
 قۋچرۋن ئرۇنى ئىردى  دىلىۋزدا كۆڭلى لېكىن  ئۇنىڭ لېكىن ئىچىۋاتۋتتى  چۋي

 ئرۇ. بۇلىۋاترۋتتى ترۆت كۆزلىاى دە  كىاىدىكىن دە «  ئەسسۋشم» ئىشىكتىن
 سرررۆيەۇ چۋڭقىغرررۋن يۇتىۋېتىشررركە  بىلەنرررال چرررۋي پىيۋلىررردىكى  دىلىرررۋزنى

 . ئۋلدىاايتتى قۋندۇرۇشقۋ ئۇسسۇلىقىىى
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 كۇسۇرششرلىاى  خۇتۇنالرنىرڭ قىلىشرىۋاتقۋن تەييۋرلىق تۋمۋققۋ  ئۋشخۋنىدا
 ئۆزىىىررڭ ئەمەس قىزىىررى نۋزىانىررڭ مىھمررۋنالر بررۇ بولررۇ   كەترركەن ئررۋۋۇ 
 ئۇشرنىررڭ. ئىرردى كەترركەن جىددىلىشررى، كەلەەنرردەكال سررورا  ىاىىررىقىزل

 قىلىرش  مرۇشھىزە ئىشرىىى دىلىۋزنىرڭ بەلكرى ئەمەس ئىرتىش تۋمرۋ  نەزىاىدە
 بىرا قىلىۋاتقرۋن قىمرۋ مۋنتىغرۋ ئۋرىردا. قىالتترى مۇھىمدەك قۋتۇرۇ  بۋ  بىكۋر
 سرۇزۇ  لەۋلىاىىرى قېلىن بويىۋالغۋن قىزى -قى، قۇڭىدەك مۋيمۇنىىڭ   ئۋيۋ 
 :قىلىۋاتۋتتى سۆز

 قۇدا بىلەن ئۋدەملەر مۇشۇ چىقمىغۋندەك ئۋدەم...توۋا پەرىدە  توۋا -    
 ئرۋدەتتىكى بىرا سرىلەر يرۋ. قېلىرۋاتىمەن ھەيراان يۇرگىىىڭالرغۋ دە  بولىشمىز
 ئۋكۋمرردىن نررۋزىا چىققۋنرردا ئۋلرردىغۋ ئۇشرنىررڭ بۋيررۋم بولمىسررۋڭالر  ئررۋدەملەر
 ...قۋشتتى  تۋس قۋلغىلى توۋش  قورقمىسۋم
 يۇرىدىغۋنردۇ غە  كرۆڭلى چرۋققىچە برۇ نىمۋنردا  دەيرمەن  شۇنى-    
 قىزىررر  چېچىىرررى  قورىۋاتقررۋن  سرررەي -ئەمەسرررمۋ  ئىشرركەن مۇشرررۇ دىسررەم

 ئەقلرى ئرۇزۇن چېچى دىەەنىىڭ بۋش قىز»  -.قۋتتى سۆز ئۋيۋ  بىا بۇيىۋالغۋن
 . ئوخشۋيدۇ توغاا گە  دىەەن «قىسقۋ

 ئۇقۇغرررۋن مەكتەپرررتە بىرررا تېپىشرررىپتىكەن  ۆزىئررر...شرررۇ....شرررۇ-    
 ئررۆزى ۋارسررجۋن لررېكىن بولسررىمۇ  سررەھاادىن ئۋنىسررى-ئۋتررۋ. سۋۋاقدىشررىكەن

 ئويلىغرۋن  سرىلەردەك مەنمرۇ بېشرىدا...برۋش ئەخالقلىرق بىلىملىر     ئوبدان
 ئېغىرز خرۋنى  پەرىدە بولغۋن بىئۋرام-...بولمىدى بۋقمۋي رايىغۋ بۋلىىىڭ لېكىن
 . ئۋچتى

 ھەممىسرى بۋلىالرنىرڭ بوپترۇ  نىرمە بولسرۋ سرۋۋاقدا  پەرىدە  ۋاي-    
. قىلىشررىدۇ ۋەدىلەرنررى دىيىشررى، «كۆيدۇم پىشررتى » ئۋشررۇندا  مەكتەپررتە
 ئويلىمرۋيال كەيىىىى-ئۋلدى ئىشىىڭ ئۇمۇ دىسەم بولدى قىز بىلىملى  دىلىۋزنى

 مئررۋدە تۋللىمۋمرردۇ شيىررق قررۋرا  ئورنىغررۋ ئۆزىىىررڭ نىررمە؟ قىالمرردۇ ئىررش بىررا
 ...دىەەن؟
 شرۇنىڭ تۇنۇشرتۇم  بىرلەن يىەى  بىا خوتەنلى » قىزىممۇ مىىىڭ-    
 يۆتكىلى، ئۇرۇمچىەە يىەى  ئۇ يۋ كىتىمەن  خوتەنەە يۋ قىلىمەن  توي بىلەن
  ئۇنردا  تۋت»  بىز. ئىدى دىەەن مىكىلەرنى-مىكى مۇنچە بىا دە  «كىلىدۇ
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. كەپتىكەن ئەلچى ەردىني يۋخشى بىا دە « ..گەپلىاىڭىى بۋسمۋيدىغۋن پۋسۋ
 بىا قىلى، توي ھۋزىا قۇشۇلغۋنتۇ   دە  مۋقۇ  ئۋلمۋيال-ئۋش رازىلىقىىى ئۇنىڭ

 ئۆتىۋاتىرردۇ بۋيۋشررۋت بەخىتلىرر   شررۇندا . بولرردى بۇلررۇ  ئۋنىسررىمۇ بۋلىىىررڭ
 توختۇتررۇ  بىلەنررال گە  ئېغىررز ئىككررى...بۋلىرردە بەرىبىررا دىررەەن بررۋش...ئەنە

 مرۇنچە بىرا بىراگە بىرلەن سەي ئۋلدىدىكى ۋيۋ ئ چۋچلىق قىزى -...قويغۇلۇ 
 ...چىقتى قورۇ  ئىشلىاىىى ئۋئىلە

 بولغۇم  كىيوغۇللۇ  يۋخشى مىىىڭ لېكىن   دەيسىلە ئۇندا  سىلە -    
 قرۇدام ئەر مىىىرڭ» يوقمرۋ؟ بولغرۇم قۇدىلىرق بىرلەن ئۋدەملەر بۋي ئۋباويلۇ  

 كىيوغلرۇم بۋشرلىقى  رىىىڭئىردا پۋشنى قۇدام ئۋيۋ  ۋالىسى  ۋىاليەتىىڭ پۋشنى
 ۋاقتىردا ئرۆز...يوقمرۋ؟ ئۆتكۇم دە « ...ئۋسپۋرانتى  ئورنىىىڭ تەتقىقۋت پۋشنى
 گەپررلەر زەھەردەك ۋارسررىجۋنىىمۇ قۇشررۇلمىغۋن  تۇرغررۋن  قۋرشررى قەتئررى مەن

 تۇرىۋالردى  چىرڭ قىزىمىرز سرۋراڭ مرۋۋۇ لرېكىن. قويغرۋن سېلى، يولغۋ بىلەن
 خررۋنى  پەرىرردە توغاىۋاتقررۋن سررەي-...گە  نتۇتىۋالغررۋ تۇمررۇرىىى دادىسررىىىڭ
 ئويغرۋ تۋشرال  پىچرۋقىىمۇ قولىردىكى   خۇرسرىىى، ئېغىرا گىپدىن ئۋيۋلالرنىڭ

 . بولدى پەيدا مۇڭ پۇشۋيمۋن  ئۋلەمچە چىاايىغۋ پۋتتى 
 دىلىرررۋز برررۋلىكەن  قۋمالشرررقۋن خېلرررى يىەىررر  قۋرىسرررۋم پەرىررردە -    

 ھە  بررولمىغىيتتى سررۋلمىغۋن تېاىرر، ئىررش بىرراەر ئېزىرر، ۋاقتىرردا مەكتەپتىكررى
 بەك برۋش ئرۋۋۇ...ئۇزەلمەيردۇ؟ مىھاىىرى نىمىشرقۋ بۋلىدىن سەھاالىق ئۇ بولمىسۋ

 دىلىرۋزنى    ئۇچرۇن كەلترۇرۇ  قولغرۋ قىزىىرى گرۇزە  نۋزىانىرڭ بولسۋ  قۇۋ
 قىمىسرى مۋنترۋ-...ئەمدى دەيمىىۋ قويدىمىكىن قىلى، چىقۋلمۋيدىغۋن گىپىدىن
 .كۇلدى ا پىخىلد ئۋيۋ  قىلىۋاتقۋن
 ھېلىقرى كەتترى  تۋتىاىر، خرۋنى  پەرىردە-...نىرمە؟...مە؟....نى -    
  دىلىرۋزنى. خرۋن داۋاتىرال نىرمە -.سروزدى قۋپرۋقلىاىىى ئۋغاىىغۋندەك ئۋيۋلدىن
 پەرىررق قررۋرىىى-ئررۋ  خېلررى دىەەنچررۇ ئررۇ قۋلمىسررال  ئوخشررۇتۇ  قىزلىاىغررۋ

 بىررلەن مەن شر بررۇ بېقىرر، ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ دىررەەن بررۋش قىررز  ئىتەلەيرردىغۋن
 ئرررۋباوي مەنسرررە  -پرررۇ  ئرررۇ  جۇمرررۋ ئۋلغرررۋن تەربىيەسرررىىى دادىسرررىىىڭ
. چۋپالشرقۋن شرۇڭۋ دە  ئەخالقىىى بىلىمىىى  يىەىتىىڭ ئۋۋۇ   قوغالشمىغۋچقۋ

 ...قىلسىال دىققەت سۆزدە-گە 
 دىرەەن  قىلىر، چۋقچرۋ  مۇنرداقال مەن...شرۇ مەن...يۋ    ...يۋ-    

 سررۋلدى   دە  يە  غېىمىىررى ئۆزلىاىىىررڭ شررۇ ھە  ئۋلمىسررىال كۆڭررۇللىاىەە
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 ...دە  بولسۋ بولغۋن قۇدىلىق بىلەن يەر بىا يۋخشىاا 
 خۋپررۋ تررۇرۇپال خۋنىمىىررڭ پەرىرردە بۋسررتى  سررۇكۇت پەس بىررا ئررۋرىىى    
 ئۋيرۋ  ھېلىقرى. كەتترى چۇشرۇ  ئىچىەە ئۇنى ھەممىسىىىڭ كىتىشىدىن بولۇ 

 چىشررلە  لەۋلىاىىررى قىلىرر، پۇشررۋيمۋن مىررڭ گىررپىەە سررۋلغۋن دە  ئۋلرردىاا 
 مرۇھى  كىيىىكرى بۇنردىن قويۇ   تىەى، چىشىغۋ ئۋيۋلىىىڭ نۋزىانىڭ. سۋلدى

 بۋيرۋتىن ئۋرىردا شرۇ. ئەنسرىاىدى قېلىشرىدىن بولمرۋي ئۇڭۇشرلۇ  ئىشلىاىىىڭ
 سررەۋزە بولررۇ  بەنرر  بىررلەن ئىشررى ئۆزىىىررڭ سررۋلمۋي قۇشررۇ  گەپرركە بىرراى

 يېغىر، نرۇر كۆزلىاىردىن قۋپقرۋرا ئۋرىسرىدىكى قۋشرلىاى ئەگى     توغاىۋاتقۋن
 كىيرىەەن ئرۋددىاا    تۇرىدىغۋن چىقى، سەمىمىلى   چىاايىدىن تۇرىدىغۋن 

 :ئۋچتى ئېغىز ئۋيۋ  بىا
 قىپترۇ  تروغاا قىرز دىلىرۋز. قىلمىسرىال يېراى  كۆڭرۇللىاىىى. پەرىدە-    
 بەختىمىررى مەن» ئررۆزىىى قىررزى  ئۋشررۇ ئەمەس  مەرتىۋىرردە- پررۇ  ئررۇ بەخىرر 
 ئەدەپلىرر    ئىسررى  بەك يىەىتىمررۇ قۋرىسررۋم. بولرردى قۋرىسررال دە  «تررۋپتى 

 شرررۇندا  چىاايىمرررۇ كىلىررردىكەن  مرررۋس شرررۇندا  قىزغرررۋ دىلىرررۋز برررۋلىكەن 
 ئۇنىرڭ ئەمەس  تەرىپىىرى بۋشرقۋ ئۇنىرڭ قىزلىراى ئۇستىەە ئۇنىڭ. قۋمالشقۋن
   سۋددا-ئۋددى شۇندا  ئۋنىسىمۇ-ئۋتۋ. كۆرۇپتۇ يۋخشى ئەخالقىىى بىلىمىىى 

 مۇشرۇ برۇشتتى  نىرمە بولسرۋ سرەھاالىق بولسرۋ  دىھقرۋن. ئۋدەملەركەن ۋا يۇ
 قۋيسىمىز ئەمەس؟ دىھقۋن ئۋنىسى-ئۋتۋ قۋيسىبىاىمىزنىڭ ئولتۇرغۋنالرنىڭ يەردە
 سرۋلمۋي قۇش  گەپلىاىەە قۋشيمىقۋن بۇشرنىڭ شۇڭۋ...كەلمىەەن؟ يېزىدىن شۇ

 يىەىتمرۇ    تۇرسرىال  قرۋرا...قىاليلرى ئىشرىى ئۇزىتىردىغۋن يۋخشرى مىھمۋنىى
 ....قىلىدۇ كىلىن كۆتىاى، بېشىدا قىزلىاىىى ئۋنىسىمۇ-ئۋتۋ

. بۋلىكەن لېكىن...ئويالنغۋن كۆ  توغاىسىدا بۇ بىزمۇ...شۇ...ئۇغۇ-    
 قۋشمررردىكىن؟ تۋرتىررر، جۋپرررۋ» چىدىمۋيررردىكەنمىز  يەرلىاىمىرررزدىن بىرررا يەنە

 لېكىن...يەيدىكەنمىز مغە دە ...«قۋشمدىكىن؟ كەچۇرەلمەي تۇرمۇ  بۋيۋشۋت
 ھەمرمە». كۆرىردۇ يۋخشرى ئوغلىردەكال ئرۆز ۋارسىجۋنىىمۇ. رازى بەك دادىسىغۇ
. دەيردۇ«  تۋرتقۇزمرۋيمەن جۋپرۋ. بىراىمەن قىلىر، قوللرۇ  بىرا ئرۆزەم ئىشىىى
 ...قۇيۋر يولدا بىا خۇدايى 
. پەرىرردە بولرردۇ  كىيوغۇللررۇ - قۇدىلىررق بىزمررۇ ئەمەسررمۇ  شررۇ -    

 تۋمرۋ يەرلەرنرى يرۇقىاى بېشرىدا بىزمرۇ. تەسكەن تۋپمۋ  لىالرنىبۋ ۋارسجۋندەك
 ئۋجاىشرى، بىرلەن بۋش 2 مۋنۋ بىاىپتىكەنمىز  بۋقمۋي رايىغۋ قىزىمىزنىڭ قىلى،
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 يۇرۇكرۇم ئويلىسرۋم بەخىتسرىزلىكىىى قىزىمىىرڭ ئۋشرۇ. قۋلردى ئولتۇرۇ  ئۆيدە
 قۋرشرى قىش برې رايىغىمۇ بۋلىالرنىڭ دىەەندە ئىشى توي. كىتىدۇ بولۇ  زىدە

 بولمىسرمۇ برۋي...كېراەككەن كۇزۇترۇ  ئوبدان سۋپۋسىىىمۇ ئەخال  تەرەپىىڭ
 ئۋيۋلىىرڭ توغاىۋاتقرۋن سرەۋزە -...يۋخشرىكەن شرۇ ئۆتسرە بەخىتلى  خوشۋ  
 تۋرتىشرىدا ئرۇھ ئىچىردە ئەلەم ئۇنىرڭ. تۋمچىلىردى يرۋ  كۆزلىاىدىن  سەمىمى
 بررۋردەك پۇشررۋيمۋن  ئۇكۇنررۇ  تررۋشي بىررا بولغررۋن بەخىتسررىزلىكىەە قىزىىىررڭ
 . قىالتتى

 ئۋسرتىدىن يەر ئۋيۋلغۋ تۇككەن يۋ   ئۋيۋ  ئىككى كوت-كوت ھېلىقى    
 تروغاا يەكرۇنىىى بۇشرنىرڭ يەنىرال ئرۇشر. قىلىرۋەردى ئىىشرىى قويرۇ  ئۋلىيى،
 ئۇشر. ئىدى ئۋخمۋقلىق   سۋراڭلىق بىا بۇ نەزىاىدە ئۇشرنىڭ.  ئىدى تۋپمىغۋن
 كررۆزگە ئىستۋنسىسررىدا تىلىررۋىزىيە قىزىىىررڭ  ۋلغۇزيرر ئەتىۋارلىررق نۋزىانىررڭ

 چىاايلىررق بىلىملىرر    ئىاىشرركەن ئۋلقىشررىغۋ بىررادەك خەلىقىىررڭ كررۆرۇنەەن 
 مەترو چىرااي تۇپۋ ئۋشۇ   قىلىشىىى توي بىلەن سەھاالىق بىا قىزنىڭ دىكتور

 ...سىغدۇرالمۋيتتى زادىال ئەقلىەە قېلىشىىى بولۇ  كىلىىى دىھقۋنالرنىڭ
 سرررۋغلىقىىڭكىدەك ئۋيرررۋلالر  تۇلۇمررردەك ھېلىقرررى كىررريىن  نئرررۋزدى بىرررا
 تۇرغرۋن چىقىر، ھرور بىرادىن   لىغىالىتى، سۋغاىلىاىىى-كۆكاەك سەماىەەن

 ئۋشررخۋنىدا. كەلرردى كىاىرر، مىھمۋنخۋنىغررۋ كررۆتىاگىىىچە تەخسررىلىاىىى تۋمررۋ 
 قىلغررۋن گىرراى  سررۇس خۋنىمىىررڭ پەرىرردە   قىلرردىمۇ تەسررىا گەپررلەر بولغررۋن
 تەخسە. تۇراتتى سۇقۇ  تىىىمسىز يۇرەكلىاى بولۇ   كەتكەن ى،تۋتىا چىاايى
 كۆزلىاىردىن چىاايلىرق ئۋستىدىكى قۋشالر ئىىچىكە. تىتاەيتتى قوللىاى تۇتقۋن
 ئۋنىسررىىىڭ ۋارىسررىىڭ ئررۇ. تررۇراتتى چىقىرر، بىئررۋراملىق غەشررلى   خىرر  بىررا

 ەتەخسر خىاوسرتۋ  نىمىشرقىدۇر بولغۋنردا قويمرۋقچى تەخسرىىى كىلىر، ئۋلدىغۋ
 ھور تەخسىدىكى. كەتتى داراڭال  قۋتتىق دەقىقە بىا ئۇستىدە ئۇستە  ئەيىەك
 تۇيۇقسررىز. چېچىلرردى دومىررال  ئەتااپقررۋ مۋنتررۋ قررۋنچە بىررا تۇرغررۋن چىقىرر،

 پەرىرردە دە -كەتتررى چۇچررۇ  مىھمررۋنالر ھەمررمە تررۇرۇقتىن-تررۋرا  ئۋڭالنغررۋن
 پرۋراڭ ىرزغىنق كۇلۇمسرىاە . تىكىلردى ئىچىردە ھەياانلىق چىاايىغۋ خۋنىمىىڭ

 ئورنىرردىن تررۇرگىىىچە قۇشررۇمىلىاىىى توختررۋ   چىپپىرردە نررۋزىامۇ سررېلىۋاتقۋن
 بېاىر، يۇگرۇرۇ  دىمىسرە ئىززىتىىرى ئۋلدىردىكى مىھمرۋنالر ئرۇ. كەتتى تۇرۇ 
 نرۋزىا مۋھىا كۆزىتىشكە مۇھىتىى لېكىن. قىالتتى كىتىدىغۋندەك كۋيى، ئۋيۋلىغۋ
 كۇلۇمسرىاە  زورىغرۋ ولمىغۋنردەكب ئىرش ھرېچ ئوڭشرىۋېلى،  ئرۆزىىى دەرھۋلال
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 لرېكىن. سرىىمىدى تەخسرە خىاوسرتۋ . بولردى مەجبرۇر ئولتۇرىۋېلىشقۋ ئورنىدا
 يۇرىكى سۇندى  دىلى ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ ئولتۇرغۋن ئىچىدە قورۇنۇ 

 «يەيرردىغىىىڭ مۋنررۋ» خررۇددى. كۇچەيرردى تېخىمررۇ ئەنسررىزلىكى مۇجۇلرردى 
. كەتترى تولغۇنۇ  ئۋرامسىزلىىى، قۋرا  رغۋمۋنتىال چېچىلغۋن ئۋلدىغۋ دىەەندەك

 تەخسرىىى بىرلەن قروللىاى بۋسقۋن قۋدا  تۇرۇ  ئورنىدىن دەرھۋ  ئۋنۋ بىچۋرە
 پەرىرردە بىررلەن كررۆزلىاى تۇرغررۋن ھۇدۇقررۇ  لررېكىن قىلرردىيۇ  ئوڭشررىغۋندەك

 . پېتىىۋلمىدى قۋراشقۋ چىاايىغۋ خۋنىمىىڭ
 مىھمررۋنالر بۋشررقۋ يررۋكى ئەيمەنرردىمۇ قۋرىشررىدىن قەھاىلىرر  نۋزىانىررڭ    
 ئرۇ. ئوڭشرىۋالدى ئۆزىىى دەرھۋلال خۋنى  پەرىدە قىلدىمۇ  ھىس بىئە  ئۋلدىدا

 كەچرۇرۇم مىھمرۋنالردىن يۇگۇرترۇ   كۇلكە زورىغۋ چىاايىغۋ بۋسقۋن غەمكىىلى 
 :بولدى سورىغۋن
 دە  قويمررۋي سررۋقلىتى، ئررۆزلىاىىى ھە  بولرردى ئىررش سررەت بەك -    
 كۆڭررۇللىاىەە. كەتكىلررى چۇشررۇ  قۇلۇمرردىن ەخسررەت قۋلرردى تررۋس ئۋلرردىاا  
 ...بۋقۋيلى تۋمۋققۋ قېىى مىھمۋنالر  ئېلىشمىسىال
 دىەەنرردە جىررددىلى . يررو  ھېچقىسررى يررو   ھېچقىسررى...ھە ھە -    
 ترروغاا بۋققررۋن  كۇتررۇ  مىھمررۋن بىزمررۇ ئىشررالر  بۇنچىلىرر  تۇرىرردۇ بۇلررۇ 

 ئەمردى خرۋنى   ىۋەتتۇ سرېل جۋپۋغرۋ جىق قىلى، ئۋۋارە ئۆزلىاىىى. چۇشۇنىمىز
 كەيپىيۋتىى دادىسى ۋارىسىىڭ-...ئۋلسىال ئۋرام ئولتۇرۇ  قىلمۋي خىجى  بىزنى

 . قۋيتۇردى ئىىكۋس دەرھۋلال بولغۋندەك ئوڭشىمۋقچى
 ۋە ئۋئىلىسررىدىكىلەر ۋارس بىررلەن تەكەللررۇپلىاى قىررزغىن نۋزىانىررڭ    

-پىچىرىە يىمىرش -يە  گەرچە ئرۇشر. قىلردى تۇترۇ  تۋمۋققرۋ مىھمۋنالر بۋشقۋ
-قۋيترۋ نۋزىانىڭ بولسىمۇ  قۋلغۋن تۇيۇنۇ  خېلىال تىەى، ئېغىز پىاەنىكلەرگە

 گەرچە. بولرردى مەجبررۇر ئۇزۇتۇشررقۋ قررو  ئۋمۋلسررىز يەنە بىررلەن زورلىشررى قۋيتررۋ
 خۋنىمرردا پەرىرردە  كررۆزى قىلسررىمۇ يەۋاتقۋنرردەك تۋمررۋ  ئۋئىلىسررىدىكىلەر ۋارس
 ئېغىررا-ئېغىررا ئولتۇرۇشررىغۋ  ىمجىرر ج چىاايىغررۋ  بۋسررقۋن غەم ئۇنىررڭ. ئىرردى
 يۇلەنەۇچسررىز خررۋنى  پەرىرردە دىمىسررىمۇ. قىالتتررى دىقررقەت قويىشررىغۋ تىىىرر،
 ئررۇ. ئىرردى كەترركەن خىيۋلغررۋ ئولتۇرغررۇنىچە قررۋرا  يەرگە ئورۇنرردۇقتۋ كىچىرر 

. قىلمىرردى گەپمررۇ تۇشررۇك-ئررۋرتۇ  مىھمۋنالرغررۋ تەگمىرردى  ئېغىررز تۋمررۋققىمۇ
 پەقەت خىيرررۋلى پۇترررۇن. ئېلىۋەتمىررردى پەشرررتۋمىىىمۇ گۇللرررۇك ئۋلدىررردىكى
 قىزىىىڭ گۇزە  ئۋدەملەردە  ئۋددى ئۋلدىدىكى سۆزلەردە -گە  ئۋشخۋنىدىكى
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 تۇرمۇشررىدا ئررۋزاپلىق غۇربەتچىلىرر   كىيىكررى تويرردىن ئۇنىررڭ كەلەۇسررىدە 
 . پىقىاايتتى قۇيۇندەك
 قرۋتاا  ئۋشخۋنىدا كۇن بىا. بۋقسىال تۋمۋققۋ ئۆزلىاىمۇ قېىى پەرىدە -    

 بۇندا  سىلىىىڭ ھۋزىاغىچە بىزغۇ. كەتتىلە چۋرچۋپمۇ ئىتى، تۋمۋ  خى 5-6  
 تۇمشرۇقىىى ھېلىقرى-.بۋقمىغۋن كۆرۇ  كەتكەنلىاىىى كۇتۇ  مىھمۋن پۋشقشى،

 قرۋرا  مەنىلىر  ئۋنىسىغۋ-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ ئۋيۋ  سىمىز بويىۋالغۋن قىزىلمۇچتەك
 ئەمەلررردارلىاى ترررۋكۋت يەرنىرررڭ بىررراەر مىھمرررۋنالر برررۇ قۋرىغۋنررردا -.قويررردى

 ...ئوخشىمۋمدا؟
 ئىچىردە خىيرۋلالر-...ئەمەلردارلىاى يەرنىرڭ مرو 15..شرۇ..شۇ ھە -    
 كەتكىىىىرى چىقىر، قۋنردا  ئېغىزىدىن سۆزلەرنىڭ بۇ خۋنى  پەرىدە ئولتۇرغۋن
 تۇتررۇ  ئېغىزىىررى  كىرريىن گۋڭەىااشررتىن بىادەملىرر  ئررۇ. قۋلرردى تۇيمررۋيال
 نۋزىانىرڭ كۆزلىاىىى تۇرغۋن چىقى، دىلى جىد ۋە قورقۇ . قۋلدى ئولتۇرۇپال
 مەڭزىىى قىزارغۋن ۋىللىدە قۋچۇرۇ   كۆزلىاىدىن بۇركۇتتەك قۋدالغۋن مىختەك
 . قۋرىۋالدى يەرگە سىال  بوشقىىۋ

 مررۋۋۇ قويررۇ  گەپىرى بىكررۋر. دىرەەن پەمەلرردار ئەمەلردار  ئررۇ  نىرمە-    
 ئررۆزلىاى خررۋنى   .خررۋنىمالر قىاليلررى ئىشررىى كۇتىرردىغۋن ئوبرردان مىھمررۋنالرنى
 يەترمەي مەنسرىپى ئۋخۇنىىرڭ مرۇرات مرۋۋۇ ئوخشرىمۋمال؟ ئرۋماا  بەك ئەمەلدارغۋ
 نرۋزىا تۇرغۋن تىتاە  غەزەپتىن-...يۋ ئۋلمۋشتۇرىۋېتەمدۇ  ئەرنى بولسۋ قۋلغۋن
 يىراا  شرۇنچە ئرۇ دىمىسرىمۇ. قىلردى گە  بىرلەن زەردە قۋرا  ئۋيۋلغۋ ھېلىقى
. خۋلىمرۋيتتى قويۇشىى چۇشۇرۇ  ئەھۋالغۋ  ئۇسۋ  قۇدىلىاىىى كەلەەن يەردىن

 كۆتىاىشركە  كرۆڭلىىى مىسركىىلەرنىڭ ئولتۇرىۋاتقرۋن ئرۋران ئىچىردە قورۇنۇ 
-ئۋسرتۋ رىئۋللىقىى بىاى يىلدىن بىا ئۇ. تىاىشۋتتى ئىاىشتۇرۇشكە ئۋزادىلىككە

 ئۋيۋلىىىررڭ كىلىۋاتقررۋن كررۆرۇ  ئوغلىرردەك ئررۆز ۋارسررىى قىلىرر،  قۇبررۇ  ئۋسررتۋ
 ئۋيۋلىىڭ زەھەرخەندە قۋنچە بىا مۇشۇ دە  كىتىشىەە ئۆزگۇرۇ  تۇرۇپال بۇگۇن

 . ئىدى يەتكەن بىلى، ئىكەنلىكىىى سەۋەپچى
 ئۇسۋ  ئۇندا  مىىى. نۋزىا بۇ دىەەنلىاى نىمە... نىمە؟...نى...نى-    

 سرۋلدى  دە  مۇنرداقال ئۋغاى، ئىچى  پەرىدەگە.  چىقىاەتمىسىلە قۋتۋرىغۋ ئۋيۋ 
 نەشرتەردەك ئۆزىەە يېىىدا ئۇنىڭ قىلىۋاتقۋ  گە  نۋزىاغۋ  ئۋيۋ ھېلىقى-...شۇ

-چۋيىرۋ  ھرۋزىاش ئرۇنى ئېراى. كەتترى قورقرۇ  قۋرا  ئېاىەە تۇرغۋن ئۋلىيى،
 تىەىر، چىشرىغۋ نۋزىانىرڭ ئۇ. ئولتۇراتتى ئەلپۋزدا پۇركىۋېتىدىغۋندەك چۋيىۋ 
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 تۇرمۋقچىبېسىق ئېغىزىىى تەككۇر بۋش شۇ ئەپسۇسلىىى،  قۋتتىق سۋلغۋنلىقىدىن
 كررومال ئېغىزىغررۋ دە -ئۋلرردى بىانررى مۋنتىرردىن قىزىررق ئۋلدىرردىكى بولغۋنرردەك 

 . بۋشلىدى چۋيىۋشقۋ قۋرا  يەرگە سېلى،
 قىلىررر، گە  قىزىرررق ئۋيرررۋلالر  چۋقچرررۋقچى مۇشرررۇندا  برررۇ..برررۇ-    

 ئۋزاپالنغررۋن ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ ۋارسررىىىڭ-.ئولتۇرالمۋيرردىغۋن ئولتۇرۇشمىسررۋ
  يۇگۇرترۇ  كرۇلكە دەرھۋ   چىاايىغۋ غەزەپلى  نۋزىا رغۋنئولتۇ قۋرا  چىاايىغۋ
 قېىرى قۋلمىسرۇن  سرۇۋۇ  تۋمرۋ    مىھمۋنالر قېىى -.ئۋلدى چەكىەكىى قولىغۋ

 ...بېقىشسىال
 ئرۋچچىق يۇرىكى ۋارسىىىڭ ئولتۇرغۋن قۋرا  يەرگە ئىچىدە خىجىللىق    
 كەلرەەن ىر،تۋرت جۋپرۋشرنى مىڭبىرا ئرۇ. بولردى كەتكۇدەك يېاىلى، ئەلەمدىن

 قېلىشرىىى چۇشۇ  ئەھۋالغۋ ئۇسۋ  بۇندا  ئۋلدىدا ئەمەلدار بۇ ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ
 ئۆزىەە ئۇ. ئىدى ئويلىمىغۋن قېلىشىىىمۇ بۇلۇ  بۇندا  ھەم. خۋلىمۋيتتى ئەسال
 تررۇرۇپال بۇگرۇن خۋنىمىىرڭ پەرىرردە كۇيۇنىۋاتقرۋن بولرۇ  قۋيىرر  ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ

 ئۋسرتۋ بېشرىىى ئرۇ. قۋلردى ھەيراان نلىقىغۋقۋلغۋ ئۆزگۇرۇ  ئۋيۋلغۋ بىا بۋشقىچە
 ئۋقۋرغرررۋن دادىسرررىىىڭ بىچرررۋرە. سرررۋلدى سرررە  ئۋنىسرررىغۋ-ئۋترررۋ كۆتىاىررر،

 ئۋنىسررىىىڭ تىتاەۋاتقررۋنلىقىىى  قوللىاىىىررڭ تۇتقررۋن پىيررۋلە سررۋقۋللىاىىىڭ 
 ئىچرى كرۆرۇ  تۇرغرۋنلىقىىى لىغىراش  يۋشرالرنىڭ ئرۋچچىق كۆزلىاىدە مىسكىن
 قرۋدا  گىاۋەكلىاىىرى يۋغىلىقىىىرڭ ئرۋ  ترۇرۇ - تۇرۇ ئۋنۋ. كەتتى ئېچىشى،
-نررۋزۇ ئۋلدىرردىكى  گۇنۋھكررۋرشردەك. قويررۋتتى مۇجررۇ  قوللىاىرردا بۋسررقۋن

 . ئولتۇراتتى  سېلى، تۇۋەن بېشىىى قۋرا  نىمەتلەرگە
 ئوبرردانال» ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ۋارسررىىىڭ  ئىچىرردىمۇ زورششررالر شررۇنچە    
 نىمەتلەرنرى نرۋزۇ خىر -خىلمۇ بۇ ئەمىلىيەتتە. ئولتۇرىۋالدى دە  «تۇيۇندۇ 
 مىھمرۋنلىاى قورسرۋ  يۇغرۋن نۋزىانىرڭ بەكراەك ئۋئىلىسرىدىكىلەردىن ۋارسىىڭ
 ئۋيۋلىىررڭ ھېلىقررى ۋە خررۋنى  پەرىرردە ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ۋە ۋارس. ئىرردى يىررەەن
 ھەشرەمەتلى  برۇ ترۋ  شرۇ بولرۇ   تويغرۋن غىققىال سۆزىدىن-گە  ئۇرغۇلۇ 

 ئېلىشررقۋ نەپەس ھۋۋاسررىدىن سررىاتىىڭ  قۇتۇلررۇ نىمەتلەردىررن-نررۋزۇ ۋە قررورو
 بررويىچە نەسررەبى ئررۆز خىلررى  ئررۆز ئررۋدەم ھەمررمە ترروغاا ». ئۋلرردىاىۋاتۋتتى
. كېرراەككەن بېرراىش سررورا  قىررز ئررۋئىلىەە مۇۋاپىررق. كېرراەككەن قۇدىلىشررىش

 بىرلەن دىرەەن بولردۇ  قۇدۇلرۇ  بىرلەن ئەمەلدار چىقتى  قىز يەردىن يۋخشى
 بۇيۇن بوۋاقتەك سەرگەردان ئۋلدىدا ئۇشرنىڭ. تۇلىىىدىكەن بەدە  ھەممىسىدە
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 بۋلىىىررڭ كررۆڭلى  بۋلىىىررڭ. گەپرركەن بولىرردىغۋن مەجبررۇر ئولتۇرۇشررقۋ قىسررى،
 كۆتىاىرردىغۋن ئۋنررۋ-ئۋتررۋ شررۇ يەنە مۇشرركۇشتىى ھەمررمە بىررلەن دىررەەن بەختررى
 كۇلررۇ  ئىچىرردە خۇشررۋمەت تۇرسررىمۇ ئررۋڭال  گەپلەرنررى زەھەردەك. گەپرركەن
 مىىۇتالرمرۇ ئرۋزاپلىق بۇ كىتەر  ئۇتۇ  كۇنلەرمۇ بۇ نلېكى. گەپكەن تۇرىدىغۋن
 خرۋنىممۇ برۇ كىاگەنردە بولرۇ  ئەزا ئرۋئىلىەە برۇ ۋارس بولرۇ  تروي. ئۇنتۇشر

 ئىچىرردە سررۇكۇت مررۇھىمى ئەڭ ھررۋزىاچە. قررۋشر قىلىرر، قۇبررۇ  رىئررۋللىقىى
 قىيىىلىۋاتقرۋن ئىچىردە خورلرۇ « ...جرۋۋا  يۋخشرى ئەڭ سۇكۇت   ئولتۇرۇ 
 كرۇلكە سرۇس يەنىرال چىاايىغرۋ. ئويلىردى ئوخشۋشرال  ئۋنىسرى-ترۋئۋ ۋارسىىىڭ

 يرۇرىكى قۋرا  ھۋلىغۋ ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ ۋارسىىىڭمۇ. بولدى مەجبۇر يۇگۇرتىشكە
 بىررلەن دىلىررۋز ئېشررى،  ئەمەلررەە ئۋرىرردا پررۋت ئىشررىىىڭ ترروي ئېچىشسررىمۇ 
 ەئىچىرد يىلىرىىش خۋنىمغرۋ پەرىردە ئويال   قۇرىدىغۋنلىقىىى ئۋئىلە بەخىتلى 
 . بولدى مەجبۇر قۋراشقۋ

 دىھقۋنغرۋ   كۆترۇرۇ  قرو  دۇئۋغرۋ دادىسى ۋارسىىىڭ كىيىن تۋمۋقتىن    
 ئۋسۋيىشرلىق ۋە بەرىركەت تېخىمرۇ ئرۋئىلىەە برۇ يەنە بىرلەن سەمىمىلىكى خۋس

 دادىسررىىىڭ ۋارس. قۋرىرردى مەنىلىرر  ئوغلىغررۋ كىرريىن دۇئررۋدىن ئررۇ. تىلىرردى
 ئورنىرردىن ئۋسررتۋ بىررلەن ۇرادىرر م چۇشررەنەەندەك نەرسررىىى بىررا قۋرىشررىدىن

 ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ كىلىررن يېڭررى خررۇددى ئۋلدىرردىن مىھمۋنالرنىررڭ دە -تررۇردى
 ئىچىردە خىجىللىرق بىرلەن قەدەمرلەر سرىپۋيە نۋھرۋيىتى ئۆتكەنردەك  ئۋلدىدىن

 ئەدەپلىرر    قۋمالشررقۋن بررۇ ئۋلدىرردىكى كررۆز مھىمررۋنالر. ئررۆتتى قررۋرا  يەرگە
 بۇگرۇن ۋارس دىمىسرىمۇ. قېلىشرتى ۋرا قر بىرلەن ھەۋەس بۋشرقىدىن يىەىتكە
 بورولكۋ-كۋستوم يۇرۇ  بىا قۋرا ئۇچىسىغۋ بولۇ   يۋسۋنغۋن پۋكىزە بۋشقىچىال

 ئۋرىسرىدىكى قۋشرالر ئۇلىمرۋ. ئىردى كەيرەەن دوپپۋ بۋدام يۋرىشىملىق بېشىغۋ  
 چىاايلىررق بررورۇن  قۋڭشررۋرلىق چۇشرركەن ئېقىرر، ئىلىپررتەك كررۆزلەر  قۋپقررۋرا

  سررەۋكەتلى  بۋشررقىچىال بۇگررۇن ئررۇ قىسقىسررى...بررۇرۇت راقۋپقررۋ يۋسررىتىلغۋن
 دىقرقەت يىەىرتكە برۇ بىراى ئەتىردىن خوتۇنالر كوت-كوت ھېلىقى. كۆرىىەتتى

 ...قېلىشتى بولۇ  جىممىدە قۋرا  تۇرقىغۋ كىلىشكەن ۋارسىىىڭ قىلمىغۋندەك
 
 
 
 كىريىن سرۇكۇتتىن ئۇزا  دادىسى ۋارسىىىڭ -.نۋزىا كىلەيلى مەقسەتكە-
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 بولسرۋ ئورۇنالشتۇرۇشرى تەقردىانىڭ -.بۋشرلىدى گە  قويرۇ  قىاى، گېلىىى
 قىزنىغرۇ دىلىرۋز. قرۋپتۇ چۇشرۇ  مىھراى بىراىەە-بىرا بۋلىىىرڭ ئىككرى كېاەك

 دىلىررۋزدەك ئوغلۇمغررۋ. بوپتررۇ بررۋش يۋخشررى تېپىلغۇسررىز. بىھررۋجەتكەن مۋختررۋ 
 تىىىئرۋ يوللۇ  مىھاىبۋن  سىلىدەك شيىقىى  چىاايلىق ئەخالقلىق  بىلىملى  

 شيىرق ئرۆزلىاىەە بىرز گەرچە شرۇڭۋ. تەشرەككۇر مىرڭ تەڭراىەە ئۇچااشتۇرغۋن
 قىلى، بىا بېشىىى ئۇشرنىڭ  ئۇچۇن  بەختى بۋلىالرنىڭ شۇ يەنە كەلمىسەكمۇ

 برررۋش قىزنرررى دىلىرررۋز كۆرىسرررلە شيىرررق. قۋلررردۇ  كىلىررر، دە  قويرررۋيلىمىكىن
 ... قىلىۋالسۋ 
. ئوخشررررۋيدۇ ىسررررىقر...شررررۇندا  ئۋكررررۋ  شررررۇندا ...ھە ھە -    

   تۇنۇشرۇ  برۋش ئىككرى برويىچە ئورۇنالشتۇرۇىشرى تەقدىانىڭ دىەەنلىاىدەك
 ئرۋرىلىقىى قۋتۇرغرۋن  برۋ  كۆ  بېشىدا بىزمۇ. قۋپتۇ ئىچەكىشى، بىاىەە-بىا

 بەختىىرى ئۋرزۇسرى  كرۆڭلى  بۋلىىىرڭ ئىككرى ئۋخىاى لېكىن كۆرگەن  يىاا 
 پەرىررردە ئەندىككەنررردەك دۇرنىمىەىررر نرررۋزىا-...ترررۋپتۇ مۇۋاپىرررق يەنىرررال دە 

 . سۋلدى قۋرا  چىاايىغۋ خۋنىمىىڭ
 كرۆ  دە  ئىشرىىى بۋلىالرنىرڭ بۇ ئۆزلىاى. دۇرۇس نۋزىا  دۇرۇس-    

 سرىلىىىڭ. قرۋتۇردىال بۋ  كۆ  ئىشلىاىغۋ تۇرمۇ  ۋە خىزمەت. چەكتىلە جۋپۋ
 ... ئۋجىز قۋيتۇرۇشقۋ جۋۋا  بىز يۋردەملىاىەە قىلغۋن ئۇچۇن بۋلىمىز

. بۋلىمىز ئوخشۋشال ئىككىسى ھەر. ئۋكۋ دىمىسىلە ئۇندا ...يۋ  يۋ -    
. بولمۋيدۇ بەخى  بۋشقۋ كۆرۇشتىن خوشۋللىقىىى بۋلىالرنىڭ مۇشۇ بىزگە ئەمدى
 نرۋزىا -.قۇشرۇلىمىز بىرز. قۋلدى بوۇ  بۋلىسى ئۆزلىاىىىڭ ئەمدى دىلىۋز شۇڭۋ

 بولرۇ  قىزى ىىىڭئۆزلىا دىلىۋز»  بىاىۋاتقۋندەك  سۇغۇرۇ  يۇرىكىىى خۇددى
 تۇرۇ  تىتاە  ئۋۋازدا پەس شۇنچىلى  گەپىى دىەەن «قۇشۇلىمىز بىز. قۋلدى
 . دىيەلىدى ئۋران

 ۋارسرىىىڭ ئولتۇرىۋاتقۋن ئىچىدە جىددىلى -...ھەشقۋلال رەخمەت -    
 خۋنىمىىررڭ پەرىرردە يېىىۋالىدىغۋنرردەك  گىپىرردىن ھررۋزىاش نررۋزىا ئۋنىسررى-ئۋتررۋ

 ئۇشرنىرڭ. ئۇلەرۇردى قىلىر، «بۋرىكۋلال» تۇرۇ  دىنئورنى كۇتمەيال جۋۋابىىى
 . بولدى جىلۋىلەنەەندەك نۇرى خوشۋللىق بىا بۋشقىچە چىاايىدا
 پەس بىا ئەلەمدىن ئۋچچىق خۋنى  پەرىدە ئۋڭلىغۋن گىپىىى نۋزىانىڭ    
. كەتتى تولغۇنۇ  ئۆمىلىۋاتقۋندەك يىالن زەھەرلى  بىا ئىچىدە. كەتتى تىتاە 

 ئۇ. تولدى يۋشقۋ لىق تۇرۇپال كۆزلىاى چىاايلىق جۇدالىقتىىمۇ كىيۋ غەزەپتىىمۇ
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 نۋماات ئۋلدىدىكى قىزىىى تۋتلىق بۋققۋن ئۋرزۇش  بىاى يىلدىن نەچچە يىەىامە
 مەھرراۇم مەڭەررۇ قىزىرردىن كىتىدىغۋنرردەك  ئېلىرر، سررەھااغۋ ھررۋزىاش دىھقررۋنالر

   ئرررۋزا ئېغىرررا مەڭەرررۇ بىرررلەن قۇشرررۇلۇ  مۇشرررۇ قىرررزى قۋلدىدىغۋنررردەك 
 تررۋ  شررۇ ئررۇ. كىتىۋاتررۋتتى ئۋزاپلىىىرر، قررۋتتىق قۋلىدىغۋنرردەك غررۇربەتچىلىككە

 يىرراا  مىىىررڭ بۇلۇشمىسررىال  خۋپررۋ» تررۇرۇپال ئورنىرردىن قورقمىسررۋ نررۋزىادىن
 قىلغررۇم نررۋبۇت بەختىىررى قىزىمىىررڭ گۇلرردە يررو   قىررزى  بىاىرردىغۋن سررەھااغۋ

 . تۇراتتى دەۋېتىدىغۋندەكال«  ...يو 
 بىزمرۇ. مەسلىھەتلىشرىۋاشيلىمىكىن بىا ۋاقتىىى توي ا نۋزى ئۇنداقتۋ-    
 سرۋقال  بىزنرى يەنە ئىشرلىاى ئېاىرق-ئېتىز. قۋپتۇ بولۇ  كۇن 5-4 كەلەىلى

 ئۆيىرردە تۇققۋنالرنىررڭ سىڭلىسررى ۋارسررجۋنىىڭ ئۇسررتىەە ئۇنىررڭ. تۇرىۋاتىرردۇ
 ترروي يىغىشررتۇرغۋ  ئىشررلىاىىى ئررۆي بېاىرر، قۋيتىرر، بىزمررۇ شررۇڭۋ. قۋلغررۋن

 ... كەلسەك قىلى، ىتەييۋرلىقىى
 ئۇنىررڭ يىرراا   بەك ئررۋرىلىق لررېكىن. ئۋكررۋ ئۇرۇنلررۇ  دىەەنلىاىغررۇ-    
 ئىككرى برۇ مىىىڭچە شۇڭۋ. قۋلىال تۋرتى، جۋپۋ كىلى،-بېاى، سېلىمۇ ئۇستىەە
 تويىى. يۇرمىسىلە كىتى، قۋيتى، ئۆزلىاىمۇ قۋلغۋندىكىن  پۇتۇ  ئىشى بۋلىىىڭ

 ... قىلىۋەتسەكمىكىن ئۋرىدا پۋت
 بىزنىررڭ شررۇ يەنە. نررۋزىا ئررۋدەمكەنال كەڭ دەريررۋدەك كررۆڭەللىاى -    

 كرۆ  چرۇ  بولسرۋ ئرۇزۇن كىرچە» كونىالرنىرڭ دىمىسرمۇ.يەۋاتىرال غېمىمىزنى
. ئىرش ئىرىچىكە بەك دىرەەن ئىشرى تروي. ئورۇنلرۇ  گىپرى دىرەەن«  بولىدۇ
 لرررېكىن. گە  قۋلىررردىغۋن چۇشرررۇ  سرررۇغۇقچىلىق كەتسرررە سرررۇزۇلۇ  ئرررۇزا 
 بەزى. كەلمەپتىكەنمىررز بىررلەن تەييررۋرلىق ئوبررداناا  تويغررۋ زبىرر...شررۇ...شررۇ

 ... قۋشرمىزمىكىن جىددىلىشى، ئىشالردا
 ئىدارە ئىشىىى ئۆي ۋارسجۋنىىڭ. كىتەتتى تەييۋرلىق نىمە ئۆزلىاىەە-    
 يرۇرۇ  بىرا قەۋىتىردىن-4 بىىۋنىرڭ يېڭرى. قويدۇم دىيىشى، بىلەن بۋشلىقى

. بولىدۇ يۋسىۋالسۋ ئۋددىال قۇر بىاەر ئۆيىى شۇ ئەمدى. بەردى تەقسىملە  ئۆي
 برررۋرلىق بۋشرررقۋ تويىىرررڭ شرررۇڭۋ ئەمەس  كرررۆ  مىھمرررۋنلىاىمۇ ۋارسرررىجۋنىىڭ

. ئورۇنالشتۇرىمەن ئۆزەمال ئىشلىاىىى...كۆچۇرۇ  كۇتۇ   مىھمۋن رىستۇران 
 دىردى  قۋنردا ...بولردى بىاىشسرىال ئولترۇرۇ  ترۆردە كرۇنى توي شۇ ئۆزلىاى

 نىمىلەرنىررردۇ تۇسۇشرررۇ  بىرررلەن قررروللىاى ىزلىاىىرررىئېغ نرررۋزىا -پەرىررردە؟
 سرۇئۋ  ئۋيۋلىغرۋ ئۋرىسىدىكى ئۋيۋلالر سىمىز تۇلۇمدەك ھېلىقى كۇسۇرلىشىۋاتقۋن
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 بررۇ نۋزىانىررڭ بىلسررە خۇتررۇنالر كرروت-كرروت شررۇ. تىكىلرردى بىررلەن نەزىرراى
 ئىسرى  يىغىشرتۇرۇ  غەۋەتلىاىڭىى بىمەنە مىھمۋن  ئۋلدىڭدىكى»  قۋرىشىدىن
 . چىقۋتتى مەنۋ چوڭقۇر دىەەندەك« ...بىلىش ئىززىتىڭىى زئۆ ئولتۇرۇ  
 تررۇرۇ  تېڭىاقررۋ  پەس بىررا خررۋنى  پەرىرردە -.بەلكىرر ...ھە ھە -    
 كرررۆز-پىكىرررا ئۋيۋلالرنىرررڭ ئەتااپىررردىكى خرررۇددى گىپرررى نۋزىانىرررڭ. قۋلررردى

 تىر  بېشرىىى نىمىشرقىدۇر ئرۇ. ئىردى ئەخمەقلىق بىمەنە  تۇلىمۇ قۋرىشىدەكال
. دادىسى ئەمەس ئىش ئۋسۋن ئۇندا  دىەەن توي -. قۋرىدى ۋنۋزىاغ كۆتىاى،
 بولغۋنردىكىن تەرە  ئۇغرۇ . بۇشلمۋسرال چېپىر، ئىشرقۋ ھەمرمە يرۋلغۇز ئۆزلىاى
 ... بولمۋس ئولتۇرسۋ جى  ئۇشر

 يرررولىىى ئۋدىمىەەرچىلىكىىرررڭ بىزمرررۇ. خرررۋنى  بولسرررىال خرررۋتىاجەم-    
 قۋلغرۋن ئۋمۋلسرىز بېسىۋېلىشرقۋ ئرۆزىىى -...ئولتۇرمرۋيمىز قرۋرا  بىزمۇ بىلىمىز 
 . قۋتتى سۆز قۋرىمۋي تۋرتىشىغۋ پىشىىى ئۋيۋلىىىڭ دادىسى ۋارسىىڭ
 ئولتۇرالمررۋيال نررۋزىا قۋلغررۋن تەڭلىكررتە -.ئۋكررۋ چۇشەنمىسررىلە خۋتررۋ-    
 دەرھرررۋلال ترررۇرۇ  ئورنىررردىن بولغۋنررردەك ئوڭشرررىمۋقچى كەيپىيرررۋتىى. قۋلررردى

 15 يەنە. سروزىۋەتمەيلى بەك ترويىى -.لىقلىدى چۋي پىيۋلىسىەە مىھمۋنالرنىڭ
 كۇڭرۇ  بۋشرقۋ يەنە نرۋزىا-.بولسرۇن چىسرال-18. توغاىاليلى كىيىىەە كۇندىن
 ۋاقتىىرى توي ئەنسىاىەەندەك بۇلىشىدىن سۆزلەرنىڭ-گە  تۋپىدىغۋن ئۋغاىقى
 . بىكىتىۋەتتى كىسىپال

 ھىررس شررۇنى مىھمۋنرردارچىلىقتىن قىسررقىغىىۋ ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ۋارسررىىىڭ    
   ئررۋقكۇڭۇ  تۇلىمررۇ ئەمىلىيەتررتە ئەمەلرردار كۋتتررۋ بررۇ ئۋلدىرردىكى:  ىكىقىلررد

 نررۋماات -بررۋي ھەرگىررز ئررۋدەملەرنى. ئىرردى ئررۋدەم مىھمۋندوسرر    سررەمىمى
 ئوخشۋشررال ھەممىسررىەە. ئۋياىمررۋيتتى دە  دىھقررۋن-كررۋدىا پررۇخاا -ئەمەلرردار
 بىرا تېپىلغۇسرىز ھەقىرقەتەن ئرۇ. بۇشتتى مۇئۋمىلىدە بىلەن سىپۋيىلىق-سىلىق
 ئەقىللىرق  كۇيۇمچرۋن  ئوخشۋشرال ئۇمرۇ شرۇندا   قىزىمرۇ. ئىردى ئۋتۋ يۋخشى

 خۇترۇن سرۋداقەتمەن بولىردۇ  ھەمراا يۋخشرى ئوغلىغرۋ چۇقرۇم ئرۇ...ئەدەپلى 
 بەرىرركەت ئررۋئىلىەە بىررلەن  ۋاپررۋدارلىقى بىلىمررى   ھۆسررىىى گررۇزە . بولىرردۇ
 مەقسرىدى ئۇنىرڭ ئۋيرۋ ؟ قۋنردا  زادى ئۇ خۋنىمچۇ؟ پەرىدە لېكىن.... قۋتىدۇ
 تەتررۇرلىكلەرنى نىمۋنرردا  يەنە تررۇرۇ  قوشررۇلۇ  ئىشررقۋ بررۇ ئررۇ نىررمە؟ زادى

 ئوخشۋشرال ئۇمۇ... يۋ  يۋ ». بۋشلىدى قىيىۋشقۋ ئۇشرنى سۇئۋ  بۇ...قىلىدۇ؟
 يۋخشى ئۇنىڭ ئوياليدۇ  بەختىىى قىزىىىڭ ئۋنۋ بىا قۋندا  ھەر ئۋنۋ  مىھاىبۋن
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 خرورام-خوشرۋ    بۋيۋشرۋت كۇنلىاىىىرڭ كىيىىكى چىقىشىىى  تۇرمۇشقۋ يەرگە
 مررۇھەببىتى پەرزەنرر  نررۋرازىلىق  ۋاقىتلىررق دىررەەن بررۇ. خۋشيرردۇ ئۆتىشررىىى
 ئۆزگىاىرردۇ . قىلىرردۇ قۇبررۇ  رىئررۋللىقىى ھۋمررۋن ئررۇ...قېيىرردا  ئۋلدىرردىكى
 ئرۋخىاى ئۋنرۋ-ئۋترۋ بىچرۋرە« ...بىاىردۇ مىھاىىرى ئرۋنىلىق ۋارسىقۋ چۇشىىىدۇ 

 ... بولدى مەجبۇر بىاىشكە ەللىتەس ئۋشۇندا  ئۆزىەە-ئۆز
 خۋنىمىىرڭ پەرىردە ئۋنىسرى ۋارسرىىىڭ ئولتۇرغرۋن كۆزۇترۇ  ئەھۋالىى    

 ئويلىرردىمۇ دە «  تۇترۋي چىررڭ پۇرسرەتىى»  قررۋرا  چىاايىغرۋ ئۆزگىاىۋاتقرۋن
 دەرھرۋلال   ئويلىردىمۇ دە «  قۇترۇشي تىرزرا  قەپەسرتىن ئۋلتۇن بۇ»  يۋكى

 داستىخىىىى نۋن تۇرۇ  تىتاە  بىلەن وللىاىق بۋسقۋن قۋدا  تۇرۇ  ئورنىدىن
 . بۋشلىدى ئېچىشقۋ
. كىلىرردىكەنمىز سررۋددا بەك دىررەەن خە  دىھقررۋن...خررۋنى ...خررۋ-    
 قۇلرۇم ئۆز نۋنىى خون بىا بۇ بولمىسمۇ شيىقلىاىدا. خىجىلمىز بەك ئۋلدىلىاىدا

 ۇترتىنزاۋ ئۋنرۋ-...بۋقرۋش تېتىر، كۆرمەي نېىى سەھاا. ئەكەلدى  يېقى، بىلەن
 قورۇنررۇ  نررۋنىى كۋكچرۋ خررون بىررا چىاايلىرق تىزىلغررۋن رەتلىرر  چىققۋنردەكال

-خىلمرۇ ئۋلدىردىكى نۋن بۇ دىمىسىمۇ. قويدى ئۇستىەە ئۇستە  ئۋستۋ ئىچىدە
 ھىسريۋت مرۇرەككە  خىر -خىلمرۇ ئۇ. ئىدى ھېچىەرسە ئۋلدىدا نىمەتلەر خى 

 نىمە»  بىلەن اىكۆزلى نۇرسىز تۇرغۋن چىقى، ئەنسىزلى    ئىچىدە تۇقۇنىشى
 .  قۋرىدى ئەيمىىى، خۋنىمغۋ پەرىدە دىەەندەك «دەركىن
 قىممەتلىرر  بررۇ. مىررىە تۋرتىشررىپال جۋپررۋ بەك...ھەشررقۋلال ھەشررقۋلال -    
 خەقىىررڭ دىھقررۋن. قۋلمررۋيتتۇ  رەنجىرر، بىررز ئەكەلمىسررىلىمۇ سررۋشمىى سرروۋغۋ

 پەرىردە ۋنقىيىۋلغر ئىچىردە خورلرۇ  -.بىلەەنردىكىن ئوبدان بىز قۋنداقلىقىىى
 گەپرتىن دەردىىرى تۋشرال   چرۆرۇ  بىرايەرگە ھېيىقىشلىاىىى نۋزىادىن خۋنى 

 . قويىۋەتتى ئېغىزىىى بولغۋندەك ئۋلمۋقچى
. تەگردى يرۇرىكىەە ئرۇدۇلال ئۋنىىىرڭ بىچۋرە سۆزلەر-گە  تەنىلى       

 ئۋنرۋ ئولتۇرغرۋن سرۇ يرۇرەكلىاى سۆزلەرگە بۇ ئىتتى  پىچۋقتىن بىسلىق ئۆتكۇر
 تىاىشسرررىمۇ بېسىۋېلىشرررقۋ زورىغرررۋ ئرررۆزىىى. بىاەلمىررردى بەرداشرررلىق زادىرررال

 نرۋزىادىن. ئرۋقتى برويال  مەڭزىىرى يرۋ  ئرۋچچىق ترۋمچە ئىككرى كۆزلىاىدىن
. سرۋلدى قرۋرا  قىلىر،«  ش »  چىاايىغۋ ئۇنىڭ قىلغۋندەك ئۇمۇت نىمىىىدۇر
. تىبولىۋاتررۋت دەپسررەندە غررۇرۇرى ئىىسررۋنى. يىغالۋاتررۋتتى قررۋن يررۇرىكى ئۇنىررڭ
 ئەمەسمۇ؟ ئۋنۋ ئوخشۋشال ئۇمۇ بولسۇن سۋددا بولسۇن  نۋماات قۋنچىلى  مەيلى
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 ئۇ ئەمەسمۇ؟ مىھاىبۋن سۇپەت پەرشىتە بولىۋاتقۋن كۇ  كۇيۇ  ئوتىدا پەرزەن 
 گەپررلەرگە زەھەردەك ۋە خورلررۇ  بۇنرردا  كەلەەنرردە يۋشررقۋ بررۇ دە  نىررمە

 دىمىسرە بەختىىرى ىىىڭبۋلىسر ئۋلدىدىكى كۆز تۋ  شۇ ئۋنۋ...كېاەك؟ ئۇچاىشى
 بۇقۇلرررردا  دە « ...ترررروي بولغۋنغررررۋ ئۋنررررۋ ترررروي  بۋققۋنغررررۋ بررررۋش دات »

 . قىالتتى يىغلىۋېتىدىغۋندەك
 يەنە   كىريىن بەرگەنردىن تەسەللى ئۆزىەە بىادەم ئۋنىسى ۋارسىىىڭ    

 مىخرتەك ئرۆزىەە ترۋ  شرۇ ئرۇ. ئۋلدى قولىغۋ چۋمۋدانىى تۇرۇ  ئورنىدىن ئۋستۋ
 نىررمە»  ئۇشرنىررڭ. تررۇراتتى ھۇدۇقررۇپال كررۆزدىن جررۇ  نەچررچە تىكىلررەەن
 مىرڭ ئرۇ. قۋلردى قورقۇ  نىمىشقىدۇر قۋرىشىدىن بويۇندا  دە «  چىقۋركىن

 ئۇسرتىەە پەتىرۇ  كىيىمىىى قۇر 2 دىلىۋزنىڭ ئېچى، چۋمۋدانىى تەسلىكتە بىا
 ئرۋلتۇن قۇتىردىكى كىچىككىرىە ئۇسرتىەە قويردى  ئرۋۋايال  ئىچىدە خىجىللىق
 ئۇسررتۇن نەزىرراى ھېلىقررى ۋە خررۋنى  پەرىرردە تررۋ  شررۇ ئررۇ. تىررزدى ھررۋلقىىى

 ئۋسررتۋ يەنە ئررۇ. پېتىىۋلمۋيۋاتررۋتتى زادىررال قۋراشررقۋ كررۆزلىاىەە خوتۇنالرنىررڭ
 رەخىرى كىيىملىر  ئۋلغرۋن ئۇچرۇن خۋنى  ۋە نۋزىا ئۇزۇتۇ   قولىىى چۋمۋدانغۋ
 زەردارشر كۋتتۋ بۇ رەختلەرنىڭ بۇ. قۋلدى توختۋ  تۇرۇپال ئويلىدىيۇ  ئېلىشىى
 نەرسرىلەرنى برۇ. قىلردى ھىرس ئىكەنلىكىىرى نەرسرە ئرۋددى نۋھۋيىتى ئۋلدىدا

 ئررون نەچررچە ئررۇ. قىلرردى پۇشررۋيمۋن قررۋتتىق سررۋلغۋنلىقىغۋ ئېلىرر، ئويالشررمۋيال
 قۋلمىسرۇن كرۆرۇ  بۋشرقىالرنى كىيىن  كەتكەندىن تۇرۇ  ئويلۇنۇ  سىكىىۇت
 . ىئىتىۋالد ئىتتىكال ئېغىزىىى چۋمۋدانىىڭ دىەەندەك
 ھېچىەرسە نەرسىلەر بۇ ئۋلدىدا قىزىمىزنىڭ دىلىۋز. خۋنى ...خۋ..خۋ-    
 كەيىىىررى-ئۋلرردى ئىشررالرنىڭ بىررا خە  دىھقررۋن ئۋلرردىغۋ ئۆزلىاىىىررڭ. ئەمەس

 -...قىرالش قۇبرۇ  كرۆرمەي ئۋددى بولسىمۇ شۇندا . قۋپتۇ  كىلى، ئويلىمۋيال
 جررۇرئەت قۋنرردا  چىقىاىشررقۋ ئېغىزىرردىن گەپلەرنررى مۇشررۇ ئۋنىسررى ۋارسررىىىڭ
 سرىال  بوشرقىىۋ يرۇرىكىىى تۇگۇترۇ  گىپىىرى. قۋلردى ئىشەنمەيال قىلغۋنلىقىغۋ

 . قويدى
 قۋرا  سۋشمغۋ-سوۋغۋ ئۋددى قويۇلغۋن ش«دوك» ئۋلدىغۋ خۋنى  پەرىدە    
 ئرۇ. ئىردى ئويلىمىغرۋن ئەسال قىالرىىى بۇندا  ۋارسىىىڭ ئۇ. قۋلدى ئولتۇرۇپال

 ئرۆز ئۇچۇن قىز پەرىشتىدەك. كىلىدۇ بىلەن رلىقتەييۋ يۋخشى چۇقۇم ۋارس» 
 ئىىررۋۋىتىىى دىلىۋزنىررڭ بولسررىمۇ ئۋلدىرردا بۋشررقىالر. ئۋلىرردۇ سرروۋغۋت شيىقىرردا
 ئۋلدىردا دۇشرمەنلىاى-دوسر  ترۋ  شرۇ ئرۇ. ئىدى ئويلىغۋن دە « ...قىلىدۇ
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 ئۋيۋلالرنىرڭ ئەتااپتىكى. قۋلدى تۇرۇپال بىلەلمەي قىلىشىى نىمە   دىيىش نىمە
 مرۋۋۇ»  قىلردىكى  ھىرس ئرۋزا  خورلرۇ   شرۇنچىلى  كۇلىشرىدىن دا پىخىل
 ئرۋۋۇ بېاىر، نىمىلىراىڭىەە بىرا برۇ ترېڭىش  چىكەڭرەە پۇترۋڭىى-شتۋ ئەسكى

 دىەىلررى« ...ئېلىررۋا  بىانررى قىررزدىن قېرراى قۋلغررۋن ئولتررۇرۇ  سررەھاايىڭدىن
 . قۋلدى تۋس-تۋس

 نەرىردە ھۋنىىرڭجۋ. قىلىقىىى ئۋدەملەرنىڭ مۋۋۇ توۋا  خۇدايى  توۋا-    
 بوشرقىىۋ يەنە ئۋيۋ  بويىۋالغۋن قىزىلمۇچتەك لەۋلىاىىى-...بۇ ئۋدەملەر قۋلغۋن

 ... مۇشۇنچىلىكال ھۋلى دىمىدىممۇ  مەن   پەرىدە-. پىچىالىدى
 كەپتۇغرۇ بۋرغۋنردەكال سرورا  قىزلىاىىرى دىھقرۋن سەھاادىكى توۋا -    
 ئۇنتررۇ  ئىكەنلىكىىررى زىقىرر يررۋلغۇز ئەتىۋارلىررق نۋزىانىررڭ دىلىۋزنىررڭ بررۇشر 

 ئررۆزىەە-ئررۆز ئۋيررۋلمۇ بويىۋالغررۋن قىزغررۇ  چررۋچلىاىىى -نىررمە؟ قېلىشررتىمۇ
 . پىچىالىدى
 ... سىىىڭ ئوخشۋيدۇ بۋر كۇنۇڭ كۆرىدىغۋن. دىلىۋز ئىس  ئىس  -    
 مۋنرۋ ئرۋقىۋىتى قۋيتۇرغۇنىڭىىرڭ يەرلەرنرى كۋتترۋ. قىز بەخىتىسىز ھەي -
 ... سىىىڭ ئۆتەرمۇ بىلەن يۇلە  ىئۋجىزشرن ئەمدى كۇنلىاىڭ. مۇشۇ

 تررۇز ئررۋچچىق يىرراىەە ئېچىشررقۋن خۋنىمىىررڭ پەرىرردە ئۋيررۋ  ئىككررى      
 كىيىىەەن ئۋددىال ھېلىقى ئولتۇرغۋن يۋندا لېكىن. كەتتى كۇسۇرلىشى، سىپى،
 قررۋتتىق خۇتررۇنالردىن كرروت-كرروت سررورىمۋيدىغۋن ئررۆزىىى بررۇ ئۋيررۋ  سررەمىمى

 بىچرۋرە قۋلغرۋن تېڭىاقرۋ  قرۋرا  چىاايىغرۋ ڭخۋنىمىى پەرىدە ئۇ. نەپاەتلەندى
 ئورنىردىن ئۋلردىاا  دە -ترۋپتى مۇۋاپىرق قويمۋسرلىقىىى تەڭلىكتە دىھقۋنالرنى

 . كەلدى ئۆزرىخۋلىققۋ ئۋلدىغۋ ئۇشرنىڭ تۇرۇ 
. قويررردۇ  سرررېلى، جۋپۋغرررۋ ئرررۆزلىاىىى... ھەشرررقۋلال ھەشرررقۋلال -    
 ئۋيۋلغرۋ ئىككى ھېلىقى   ى،ئېل پەتىۇسىى ئىچىدە تەكەللۇ  ئۋيۋ -...رەخمەت
 . كەتتى چىقى، مىھمۋنخۋنىدىن قويۇ  چۋيقۋ  ئۋستۋ بېشىىى قۋرا 

 تۋس يىغلىۋېتىشكە ئۋزاپلىىى، گەپلىاىدىن ئۋچچىق خۋنىمىىڭ پەرىدە    
 زەھەرلىرر  ئۋيۋلىىررڭ ئىككررى ھېلىقررى قۇلىقىغررۋ ئۋنىسررىىىڭ ۋارسررىىىڭ قۋلغررۋن
 ئىچرى   بولرۇ  بىئرۋرام تېخىمرۇ كرۆڭلى ئۇنىرڭ. قۋلمىردى كىامەيمرۇ گەپلىاى
 ئۋقىۋىتىرررردىن يۋمىشىشررررىىىڭ يەرگە يررررۇقىاى. كەتتررررى سررررىقىلى، تېىخمررررۇ

 قۋنچىلىر  ئرۆزى. كەتترى بولرۇ  پرۋرە-پرۋرە قەلبى سۋددا پۋك  خىاوستۋلدەك
 ئەر ئەرنرى» لرېكىن مەيلىردى  يۋشىسۋ ئىچىدە خورلۇ  مەيلىدى  تۋرتسۋ ئۋزا 
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 تررۇرۇپال خۋنىمىىررڭ پەرىرردە دە  «خۇتررۇن قىلغررۋنمۇ يەر خۇتررۇن  قىلغررۋنمۇ
 جۋكرۋرش  قوشرۇلمۋيدىغۋنلىقىىى تويغرۋ برۇ تۋشرال   بۇلرۇ  گىپىىرى نۋزىانىڭ

 بررۇ بەختىىىررڭ ئوغلىىىررڭ ئررۇ. بۋشررلىدى ئەنسىاەشرركە تېخىمررۇ سېلىشررىدىن
. چىردىمۋيتتى راسرتىىال كىتىشىىەە تۇزۇ  كۇپۇكتەك بىلەنال گىپى بىا ئۋيۋلىىڭ
 كۇيرۇ  ئوتتۋ ئۇچۇن بەختى بۋش بەرگۇچى  قۇربۋن ئۋشۇندا  ئۋنۋ-ئۋنۋ توغاا 
. رازى چىكىشركە جۋپرۋشرنى قۋنردا  ھەر ئۇچرۇن برۋش ئۋنۋ-ئۋتۋ. ئۋققۇچى سۇدا

 ئۋنررۋ-ئۋتررۋ...رازى تۇكۇشرركە يررۋ  ئۇنسررىز. رازى تۋرتىشررقۋ ئررۋزا  مەڭەۇلررۇك
. برۋش شرۇ پەقەت ئۋرزۇشيردىغىىى ئۆمرۇر بىا ئۇشرنىڭ. ئىىسۋن ئۇلۇ  ئۋشۇندا 

 مۇشرركۇشتالر قۋنچىلىرر  ئررۆزى...خوشررۋللىقى كۇلكىسررى  بۋلىىىررڭ شررۇ قەتپە
 يۋشرىى ترۋمچە كۆزىردە بۋلىىىڭ لېكىن ئەمەس  ھېچىەرسە ئۇ يۋشىسۇن ئىچىدە
 ... يىغاليدۇ قۋن يۇرىكى دەردىدە بۋش. چىدىمۋيدۇ يۇرىكى كۆرسىمۇ

 ئۇشرنىرڭ خرۋنىممۇ  پەرىردە نۋزىامۇ . قۋپلىدى سۇكۇت پەس بىا ئۋرىىى
 تىىىمسرىز بېشرىىى غەزەپتىن نۋزىا. قۋلدى بولۇ  جىممىدە يۇرۇقلىاىمۇ-يېقىن

 بىقرررۇۋۇ  ئۋلدىررردىكى. ئۋغاىىرررۋتتى قىلىقلىاىررردىن ئۋيۋلىىىرررڭ. چۋيقرررۋيتتى
 ئۇنىرڭ لرېكىن. ئۇكۇنەتتى قۋتتىق قويغىىىدىن رەنجىتى، دىلىىى مىھمۋنالرنىڭ
 الىدىغۋنلىقىغۋئوڭشررىۋ تىررزش ئىدىيەسررىىى ئۋيۋلىىىررڭ. ئىرردى چىررڭ ئىاادىسررى
 . ئىشىىەتتى
 مېڭىشررىىڭ خوشلۇشررۇ  دادىسررى ۋارسررىىىڭ كىرريىن ئررۋزدىن بىررا    

 : تۇردى ئورنىدىن ئۋلدىاا  قىلدىمۇ  ھىس زۇرۇرلىكىىى
 يەنە   ھىممىترى ئۋلالنىرڭ بىاسرى نۋزىا  سېلىۋەتتۇ  جۋپۋغۋ كۆ  -    
 ختىىررىبە ئۆمۇرلررۇك بررۋش ئىككررى بررۇ ئۋسررتىدا يررۋردىمى ئۆزلىاىىىررڭ بىاسررى
 ... تۋپقۋي

 برۇ. بەختىمىرز بىزنىرڭ بەخترى بۋلىالرنىرڭ ئۋكۋ  بولسىال خۋتىاجەم-    
 نرۋزىا-.بىراىمەن ئۆتكۇزۇ  راۋۇرۇس بۇياىسۋ خۇدايى  تويىىى بۋلىىىڭ ئىككى

 . تىكتى ئۋنىسىغۋ-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ كۆزلىاىىى تۇرغۋن چىقى، قەتئىلى 
. خرۋنى  پەرىدە رەخمەت كۆ  ئۆزلىاىەىمۇ. نۋزىا رەخمەت رەخمەت -    

 ... قىلغۋي ئۋسۋن ئىشلىاىىى ھەممىمىزنىڭ خۇدا
 تەكەللررۇ  شررۇندا  ئەنە ئۆيىرردىن نۋزىانىررڭ ئۋئىلىسررىدىكىلەر ۋارس    
 ئىاىشرركەن ئەركىررىلىككە چىقىرر، سررىاتقۋ ئررۇشر. چىقتررى خوشلۇشررۇ  ئىچىرردە
 قرۇرۇ -كۇڭۇلسرىزلى  قۋتتىق ھەمرمە. ئۋلردى نەپەس قېىى،-قېىى، قۇشتەك
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 چىاايىغررۋ بولغۋنرردەك كۇمررۇۋەتمەكچى يەرلىرراىەە چوڭقررۇر قەلبىىىررڭ ەپلەرنررىگ
 ئۇچررۇن بررۋش پەقەت سررۆزىىىڭ بىررا ھەر خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. يۇگررۇرتتى كررۇلكە

 ئررۇشر دىمىسررىمۇ. چۇشررەندى ترروغاا تررۇرۇ  ئۋغاىىىرر، ئررۇشر بولىۋاتقررۋنلىقىىى
 توي. بەردى ىلىقراز نۋزىا. خۋلىمۋيتتى ئېغىاششتۇرىۋېتىشىى يۇكىىى ئوغلىىىڭ

 ئەمەلرەە ئۋرىردا پرۋت ئوغلىىىرڭ شرۇڭۋ. تۇگىردى ئىش چوڭ. بىكىتىلدى ۋاقتى
 ھەم. ئەمەس ھېچىەرسررە ئررۋغاىىىش بۇنچىلىرر  ئۋلدىرردا بەختررى ئۋشررىدىغۋن
 تەبىئرررى بولۇشرررىمۇ خۋپرررۋ خۋنىمىىرررڭ پەرىررردە ئۋلدىررردا پەر  زور بۇنچىلىررر 

 ... بەردى تەسەللى ئۆزىەە-ئۆز ئوخشۋشال ئۋنىسى-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ...ئەھۋا 
 

 پۋراڭالشقۋن تېلىفۇندا بىلەن دىلىۋز كەتكەن خىزمەتكە بولسىمۇ شەنبە    
 ئۋۋازى  ئەمەس ئۆزىىى دىلىۋزنىڭ ئۇ. ئىدى خوشۋ  نۋھۋيىتى كۆڭلى ۋارسىىڭ
. ئۇنتۇيتتى خۋپىلىقالرنى ھەممە. چۇمەتتى شۋتلىققۋ ئۋلەمچە ئۋڭلىسىمۇ تىىىقىىى

. جۋنالنردى بۋشرقىچە قرۋرا  ئۋنىسرىغۋ-ئۋترۋ ىلىۋاتقۋنك كۇلۇمسىاە  ئۋلدىغۋ ئۇ
 ئۋنرۋ. ئۇلەرۇردى بىلىر، ئۋڭاليردىغۋنلىقىىى خوشرخەۋەرنى بىرا مۇھى  ئۇشردىن

 بوشررقىىۋ چررۋچلىاىىى. قۇچۋقلىرردى چىررڭ ئرروغلىىى كىلىرر، ئۋسررتۋ نىمىشررقىدۇر
 ئررۋلەمچە تررۇرۇ  بېسررى، بۋغاىغررۋ ئررۇن. ھىدلىرردى قېىىرر، تىىىقىىررى. سررىلىدى
   تۇردىيررۇ يېقىرر، مەڭزىىررى مەڭررزىەە ئوغلىىىررڭ بىررادەم ئررۇ. تىلىرردى بەخرر 

. كەتترى يىغرال  بۇقۇلردا  قۋياىر، يۋققرۋ بىا ئىاادىلىاىىى بۋيىقى نىمىشقىدۇر
 قۇچىقىرردا ئۋنررۋ. تۇكۇلرردى تررۋرامال  يۋشررالر مۋرجۋنرردەك كۆزلىاىرردى مەيررۇس
 دە -قۋلرردى قىلىرر، «قررۋرت» تررۇرۇپال يررۇرىكى ۋارسررىىڭ چررۆمەەن بەخىررتكە
 . تىكىلدى كۆزلىاىەە قىزارغۋن ىڭئۋنىسى

  بولدىمۋ؟ كۇڭۇلسىزلى  بىاەر بولدى؟ نىمە سىزگە ئۋنۋ -      
 خوشرۋللىقتۋ كرۆرۇ  بەختىڭىى سىىىڭ پەقەت. بۋشم...  يۋ ..يۋ-      

 چىسرال-18. بىكىتىلردى كۇنرۇڭ توي بۋشم  بىلەمسەن. تۇتىۋاشلمىدى  ئۆزەمىى
 قېلىشرىدىن بىلىر، ئوغلىىىرڭ قرۋيغۇلىاىىى ئۋنرۋ بىچرۋرە -.بولدۇ  قىلىدىغۋن

 بۋغاىغررۋ قۋيتىرردىن ئررۇنى بىررلەن قرروللىاى تۇرغررۋن تىترراە    ئەنسررىاىەەندەك
 بررۇ. سررۇرتىۋالدى تىررزش يۋشررلىاىىى بىررلەن يېڭررى كۆيىىكىىىررڭ دە -بۋسررتى

 شۇندا  ئەنە ئوخشۋ   ئۋنىالرغۋ بۋرلىق بۋشقۋ دۇنيۋدىكى ئۋنۋ سۋددا جۋپۋكە 
 خوشررۋللىقىىىال كۇلكىسررىىى  بەلكررى ئەمەس  ۋيغۇسررىىىق مەڭەررۇ پەرزەنررتىەە
 دادىسررىمۇ  ۋارىسررىىڭ ئەگىشررى، سررۇزىەە ئۋنىىىررڭ... خررۋشيتتى كۆرسىتىشررىى



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

229 

 

  بولغرۋنلىقىىى ئۇڭۇشرلۇ  ئىشرلىاىىىڭ ۋارسرىىىڭ مۇرادىلمرۇ دوستى پۋتىمەمۇ 
 ...مۇبۋرەكلەشتى قۋيتۋ-قۋيتۋ
 پۋراڭالشرقۋن ىفۇنرداتېل بىرلەن دىلىرۋز كەتكەن خىزمەتكە بولسىمۇ شەنبە 

 ئۋۋازى  ئەمەس ئۆزىىى دىلىۋزنىڭ ئۇ. ئىدى خوشۋ  نۋھۋيىتى كۆڭلى ۋارسىىڭ
. ئۇنتۇيتتى خۋپىلىقالرنى ھەممە. چۇمەتتى شۋتلىققۋ ئۋلەمچە ئۋڭلىسىمۇ تىىىقىىى

. جۋنالنردى بۋشرقىچە قرۋرا  ئۋنىسرىغۋ-ئۋترۋ كىلىۋاتقۋن كۇلۇمسىاە  ئۋلدىغۋ ئۇ
 ئۋنرۋ. ئۇلەرۇردى بىلىر، ئۋڭاليردىغۋنلىقىىى خەۋەرنىخوشر بىرا مۇھى  ئۇشردىن

 بوشررقىىۋ چررۋچلىاىىى. قۇچۋقلىرردى چىررڭ ئرروغلىىى كىلىرر، ئۋسررتۋ نىمىشررقىدۇر
 ئرۋلەمچە ترۇرۇ  بېسرى، بۋغاىغرۋ ئرۇنى. ھىدلىردى قېىىر، تىىىقىىرى. سىلىدى
   تۇردىيررۇ يېقىرر، مەڭزىىررى مەڭررزىەە ئوغلىىىررڭ بىررادەم ئررۇ. تىلىرردى بەخرر 

. كەتترى يىغرال  بۇقۇلردا  قۋياىر، يۋققرۋ بىا ئىاادىلىاىىى ىبۋيىق نىمىشقىدۇر
 قۇچىقىرردا ئۋنررۋ. تۇكۇلرردى تررۋرامال  يۋشررالر مۋرجۋنرردەك كۆزلىاىرردى مەيررۇس
 دە -قۋلرردى قىلىرر، «قررۋرت» تررۇرۇپال يررۇرىكى ۋارسررىىڭ چررۆمەەن بەخىررتكە
 .تىكىلدى كۆزلىاىەە قىزارغۋن ئۋنىسىىڭ
  بولدىمۋ؟ سىزلى كۇڭۇل بىاەر بولدى؟ نىمە سىزگە ئۋنۋ -  
 خوشررۋللىقتۋ كررۆرۇ  بەختىڭىررى سررىىىڭ پەقەت. بررۋشم...  يررۋ ...يررۋ-  
 چىسرال-18. بىكىتىلردى كۇنرۇڭ توي بۋشم  بىلەمسەن. تۇتىۋاشلمىدى  ئۆزەمىى

 قېلىشرىدىن بىلىر، ئوغلىىىرڭ قرۋيغۇلىاىىى ئۋنرۋ بىچرۋرە -.بولدۇ  قىلىدىغۋن
 بۋغاىغررۋ قۋيتىرردىن ئررۇنى ەنبىررل قرروللىاى تۇرغررۋن تىترراە  ئەنسررىاىەەندەك 

 بررۇ. سررۇرتىۋالدى تىررزش يۋشررلىاىىى بىررلەن يېڭررى كۆيىىكىىىررڭ دە -بۋسررتى
 شۇندا  ئەنە ئوخشۋ   ئۋنىالرغۋ بۋرلىق بۋشقۋ دۇنيۋدىكى ئۋنۋ سۋددا جۋپۋكە 

 خوشررۋللىقىىىال كۇلكىسررىىى  بەلكررى ئەمەس  قۋيغۇسررىىى مەڭەررۇ پەرزەنررتىەە
 دادىسررىمۇ  ۋارىسررىىڭ ئەگىشررى، سررۇزىەە ئۋنىىىررڭ... خررۋشيتتى كۆرسىتىشررىى

  بولغرۋنلىقىىى ئۇڭۇشرلۇ  ئىشرلىاىىىڭ ۋارسرىىىڭ مۇرادىلمرۇ دوستى پۋتىمەمۇ 
 ...مۇبۋرەكلەشتى قۋيتۋ-قۋيتۋ

 
 خىرررزمەتكە بەزىررردە ئرررۇ. بۋشرررالندى كرررۇنلىاى ئۋلررردىاا  دىلىۋزنىرررڭ  

 كېرراەك-نەرسررە شھىرريەلە   ئررۆيىى يېڭررى بىررلەن ۋارس بەزىرردە يۇگۇرسررە 
 بررۋزار بىررلەن ۋارس ئۇچررۇن ئررېلىش تويلررۇ  بەزىرردە. قۋتاىرردى ېلىشررقۋسېتىۋ

 ئرۆزى ۋارىسرقۋ بىلەچركە  ئىىىرق مىجەزلىاىىرى بەزى ئۋپىسرىىىڭ  ئۇ. ئۋيالندى
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 قۋرىمرۋي ئۇنىمىغىىىغرۋ ئۇنىرڭ پرۇلىى يرۇەن مىرڭ 15 يىققرۋن قىلى، تەييۋرلىق
 ئۆزىىرڭ ئرۇ. بەردى يۋرىتى، شۋرائى  ئۆتكۇزۇشكە ئۋزادىاا  تويىى تۇتقۇزۇ  

 تۋپقررۋن  بەختىىررى ئررۆز ئررۇ چررۇنكى. ئىرردى خوشررۋ  بىاىۋاتقۋنلىقىرردىن يررۋردەم
 شرررىاىن مۇھەببەتىىررڭ كۇتىۋاتقرررۋن  پۇرسررىتىىى لەززەتلىررر  ئەڭ ھۋيۋتىىررڭ
 قۇربررۋنالرنى قۋنچىلىرر  مەيلررى ئررۇ. ئىرردى ئۋلرردىاىۋاتقۋن يىتىشرركە ۋىسررۋلىغۋ
 مۇسۋپىسرىىى ۇ تۇرمر بەخىتلى  بىلەن يىەى  كۆرگەن يۋخشى ئۆزى بەرسۇن
 ۋاقىتلىاىدا قۋلغۋن يۋلغۇز ئۇ.  پەخىالىىەتتى تۇرىۋاتقۋنلىقىدىن ئۋلدىدا بېسىش
 مىىرۇتالرنى ھۋيۋجرۋنلىق كىتىردىغۋن سرىڭى، قۇچىقىغرۋ ۋارسرىىڭ كۇنىدە توي
 خىجىر  ئرۆزى خىيۋللىاىردىن تۋتلىق ئۆزىىىڭ. قۋشتتى قىلى، خىيۋ  پۋت-پۋت

 . توسىۋاشتتى بىلەن ئۋلقۋنلىاى ۇزىىىي كەتكەن قىزىاى، ئۋنۋردەك بولۇ  
 ئۋلرردىاا  دىلىررۋز بولغررۋن ئۇقررۇ  خەۋەرلەرنررى ئەتىەەنلىرر  بۇگررۇن   

 شررۇنچىلى  يەنىررال ئوخشۋشررال كررۇنىەە ھەر ئررۇ. مۋڭرردى قررۋرا  ئىشخۋنىسررىغۋ
 بەخىتىىرررڭ ئۋلدىررردىكى كرررۆز. ئىررردى چىاايلىرررق شرررۇنچىلى  جەزبىررردار 
 كرۇنىەە تروي ئرۇ. قىالتترى جىلرۋە خوشرۋللىق خى  بىا چىاايىدا تەسىاىدىىمۇ

 قرۋيتىش  ئرۆيەە سرورا  رۇخسرەت ئەمردىلىكتە   قۋلغرۋنلىقىىى كۇن 3 پەقەتال
. كەلردى كىاىر، ئىشخۋنىغۋ ئويلىغۋ  زۇرۇرلىكىىى قىلىشىىڭ تەييۋرلىقىىى توي

-قىر، دەسرتە بىرا تۇرغرۋن جۇشلىىىر، ئۇسرتىدە ئۇستە  كىادىيۇ  ئىشخۋنىغۋ
 جىررددىلى . قۋلرردى تررۇرۇپال قېتىرر، داڭ رنىرردائو كررۆرۇ  ئەتىاگررۇلىى قىزىرر 
 ئۋلدىدىكى. ئۇلەۇردى سىزى، شۇملۇقىى بىا قۋنداقتۇر يۇرىكى تۇرغۋن ئىچىدە

 تروۋا  تروۋا » .  بولىۋاترۋتتى زاھىرا قولدەك زەھەرلى  بىا ئۇنىڭغۋ ئەتىاگۇ 
 ئورالغۋن ئوخشۋشال قېتىمغۋ 2 ئۋلدىىقى ئەتىاگۇ   قىزى  ئۋۋالقىدەكال شۇ يەنە
 ئۋلدىرردىكى ئررۇ. كەتتررى چۇشررۇپال ئىچىررەە دىمررى دىلىۋزنىررڭ« ...ەتىاگررۇ ئ

 ئىچىرردە  ھۇدۇقررۇ   مەخلررۇقتەك بىررا قورقۇنچلررۇ  بەلكررى ئەمەس ئەتىاگررۇ 
 كەيپىيرۋتىىى ئۋلدىردا خىزمەتداشرلىاى ئرۇ. ئۋشيدى بىلەن كۆزلىاى نەپاەتلى 

 بىئررۋرام ئىچىرردە ئەنسررىزلى  بىررا قۋنررداقتۇر يەنىررال تىاىشسررىمۇ ئوڭشىۋېلىشررقۋ
 ئەكەلەەنلىكىىرررى كىمىىرررڭ گرررۇلىى خىزمەتداشرررلىاىدىن ئرررۇ.  بۇلىۋاترررۋتتى
 كۋرتوچكىردىكى ھەتترۋ قويمىردى  پۇراپمرۇ ئېلىر، قولىغرۋ گرۇلىى سورىمىدى 
 «سررۆيىمەن سررىزنى»  كۋرتوچكىرردىكى تررۋ  شررۇ ئررۇ. قۋرىمىرردى خەتلەرگىمررۇ

 ەرسرىدىنن بىرا نىجىس ئۇ. قورقۋتتى بەكال كۆرۇشتىن خەتىى ئىمزاسىز دىەەن
 برۇ تروۋا ; lt&. ئولترۇردى قويرۇ  ئىتتىاىر، نېاىغرۋ  گرزلىى سەسكەنەەندەك
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 مۋڭرۋ قۋلمىغۋنمىردى؟ ئۆزگرۇرۇ  ترۇرۇپال بۋشرلىقى ئەمدى؟ئىستۋنسرۋ كرۇن نىرمە
 قېتى  شۇ بولمىغۋنمىدى؟ مۇئۋمىلىدە ئۋكىسىدەكال ئۆز قۋرا   ئىچىدە خىجىللىق
 تېلىفررۇن قېتىممررۇ بىرراەر مۋڭررۋ بىرراى كەتكەنرردىن تىىسررىزش-ئررۇن بىكەتررتىن
 قېتىممرۇ بىراەر ھەتترۋ يوللىمىغۋن  ئۇچۇر قۋشيمىقۋن قېتىممۇ بىاەر قىلمىغۋن 
 ئۆزگرۇرۇ  سرەۋەپتىن نىمە ئۇنىڭ مەن ئەمەسمىدى؟ تۇرمىغۋن سۋقال  يولۇمدا

 بولمىغررۋن ھررۆرمەتتە بۋشررقىچىال ئۇنىڭغررۋ لررېكىن   بىلمىسررەممۇ قۋلغررۋنلىقىىى
 بولرردى؟ نىررمە زادى يەنە ئۇنىڭغررۋ كەلەەنرردە ەبۇگررۇنە ئەمرردى ئەمەسررمىدى ؟

 كرۆڭلى قرۋرا بۇزىلىۋاتۋمردۇ؟ نىيىترى يەنە ئۋڭال  قىلىدىغۋنلىقىمىى توي مىىىڭ
 چىڭقىلىرر، بېشرى ئويلىغۋنسرىاى دىلىۋزنىرڭ; gt&...تۋرتىۋاتۋمردۇ؟ كۇنچىلىر 

 بىرلەن ۋارس بۋشرلىقىىىڭ ئىستۋنسرۋ قۋلغۋنردا كۇن  ئۋزش بۇلۇشقۋ توي. كەتتى
 قىلىشررقۋ ۋەيرراان بەختىىررى بولررۇ   پەيرردا تىكەنرردەك يەنە وتتۇرىسررىدائ ئررۆزى

 . ئۇكۇندى قۋتتىق ئورۇنىۋاتقۋنلىقىدىن
 ئىستۋنسرۋ تۇرۇپال دىلىۋز ئۋزاپالنغۋن ئۇزا - ئۇزاقتىن ئىچىدە خىيۋلالر    

 برۆرە ئرۆزىىى ئرۇ. قۋلردى يېىى، نىيىتىدىن ئېلىش رۇخسىتى توي بۋشلىقىدىن
   كىيىن ئويالنغۋندىن بىادەم ئۇ. خۋلىمۋيتتى ئەسال ىشىىكىا بۋشال  قوتىىىغۋ

 ئېيتىر،  قىلىردىغۋنلىقىىى تەييرۋرلىقى تروي بۋشال  ئەتىدىن خىزمەتداشلىاىغۋ
 ئىشرخۋنىدىن ئۋلردىاا  قىلىر، ھرۋۋالە قويۇشرىى يەتكۇزۇ  بۋشلىقىغۋ ئىستۋنسۋ
 خررۇددى چۇشررتى  ئىچىرردە جىررددىلى  شررۇنچىلى  پەشررتۋقتىن ئررۇ. چىقتررى
 قۇچۋقلىۋالىدىغۋنرردەك  ئررۇنى كىلىرر، يۇگررۇرۇ  تۇيۇقسررىز بۋشررلىقى نسررۋئىستۋ

 قېىىررر، ئرررۇنى لەۋلىاىررردە قرررېلىن ئۋسرررتىدىكى برررۇرۇتالر قۋپقرررۋرا قۇيرررۇ 
 ئىچىرردە ئەنرردىكىش ئەتااپقررۋ كررۆزلىاىىى شررەھال بررۇشقتەك  سررۇيۋالىدىغۋندەك

 ئرۆتكەن تىرىچ مەزگىر  بىرا ئۇنىرڭ دىمىسرىمۇ. يۇگرۇردى تىرز-تىرز ئۋغدۇرۇ 
 قۋلغرۋن بولرۇ  پەيردا سرۋيە قرۋرا قورقۇنچلرۇ  بىا تۇيۇقسىز بۇگۇن ۇشىداتۇرم
 . ئىدى

 تۋمۋققرۋ خۋنىمىىرڭ پەرىردە دىلىرۋز كەلەەن كىاى، ئۋلدىاا  ئىشىكتىن   
 بۋشرلىقى ئىستۋنسۋ خۇددى ئۇ. چىقتى قەۋەتكە ئۇستىىكى قۋرىمۋي زورلىشىغىمۇ

 چىررڭ ىشرركىىىئ ئۆيىىررڭ يۋتررۋ  كەلەەنرردەكال ئەگىشررى، كەيىىرردىن ئۇنىررڭ
 چررۋچالر سررۇمبۇ  ئررۇزۇن قررۋرا-قررۋ . تۋشررلىدى كۋرۋاتقررۋ ئررۆزىىى   قۇلررۇپال 
 تۇرۇسررقۋ ئىچىرردە مىسرركىىلى  كررۆزلەر ئويىررۋ  بررۇشقتەك. يېيىلرردى كۋرۋاتقررۋ
 ئررۋزاپلىق ئۋرىسررىدا چىشررالر پررۋرقىاا  سررەدەپتەك لەۋلەر غۇنچىرردەك. تىكىلرردى
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 ئورنىردىن. تۇكۇلردى شرالريۋ يۋمغۇردەك كۆزلىاىدىن ئۇنىڭ تۇرۇپال. قىسىلدى
 قروللىاى نۋزۇك بىمۋردەك  بولغۋن گىاىپتۋر كىسەلەە ئېغىا بىا خۇددى قۇپۇ 
 مەھكۇملۇقتىن بۇ تۋ  شۇ ئۇ. كەتتى مۇشتال  نەچچىىى بىا كۆكاىكىەە بىلەن

 . قىالتتى ئۋرزۇ تۇلىمۇ كىتىشىى قۇتۇلۇ  بىااقال دەرتتىن  
 جۋھۋنردىن  ئۋدالەتسرىز بۇ لىۋزدى كەتكەن ئولتۇرۇ  قۋمۋلال  چېچىىى   

 ئىززىتىىرى ئرۆز. ئۋغاىىردى قرۋتتىق ئۋدەملەردىن رەزى  تۇرمۇشتىن  مۇرەككە 
 بولررۇ  قرۇ  ئۋلدىرردا ھىسريۋت   ئويلىمۋيرردىغۋن ئۋئىلىسرىىى   سرۋقلىمۋيدىغۋن
 نىرمە». نەپاەتلەنردى ئۆلەۇدەك بۋشلىقىدىن ئىستۋنسۋ تۋللىۋالغۋن بىمەنىلىكىى

 قىلغىلررى ترروي خررۋتىاجەم مىىررى قويمۋيرردۇ  ۋشررىغىلىي تىررىچ مىىررى  ئۇچررۇن
 پۇتۇن ئۇنىڭ سۇئۋلالر دىەەن «ئۇچۇن؟؟؟ نىمە زادى ئۇچۇن  نىمە. قويمۋيدۇ
 سرۋياا  تۇيۇقسرىز دىلىرۋز قىيىىلىۋاتقۋن ئىچىدە ئۋزا . ئىدى قۋپلىغۋن ئېڭىىى
 چۇشتى سۋراسىمىەە تېخىمۇ قۋرا  تېلىفۇنىغۋ يۋن ئۇستىدىكى ئۇستە  كەتكەن

 .كەتترى ئولتۇرۇ  تەرلە  مۇزدەك تىكى، تېلىفۇنىغۋ كۆزلىاىىى يۋشلىق ئۇ  . 
 ئىككى ئۋڭلىىى،  ئۋۋازىدەكال بۋشلىقىىىڭ ئىستۋنسۋ خۇددى ئۋۋازى تېلىفۇنىىڭ

 سۋيااشررتىن تېلىفررۇن لررېكىن. ئىتىۋالرردى چىڭڭىرردە قررۇلىقىىى بىررلەن قررولى
 تۋتىاىر، تۋمردەك قورقرۇ . كىلىۋەردى ئۇزۇلمەي ئۋرقىدىن-ئۋرقۋ. توختىمىدى

 زادىرال ئېلىشرقۋ ئرۇنى لرېكىن. ئرۇزمەيتتى كرۆزىىى تېلىفۇنردىن دىلىۋز كەتكەن
 تېلىفررۇنىى دىمىسررە  سرروۋغىتى ۋارىسررىىڭ تررۋ  شررۇ ئررۇ. قىاللمررۋيتتى جررۇرئەت
 ئرۇ. قىالتترى تۋشرلىۋېتىدىغۋندەكال چرۆرۇ  يىااقالرغۋ-يىاا  دەرىزىدىن ئېلى،
 سرۋيااۋاتقۋن توختىمرۋي. تىىىرۋەتتى ىىنەچچى ئېغىا-ئېغىا تۋرتى، ئۇھ بىادەم

 ئررويال   دە  «كررۆرەرمەن كەلەەنىررى بېشررىمغۋ» ئۋمۋلسررىز   قررۋرا  تېلىفۇنغررۋ
 بېسر، چىرڭ يرۇرىكىىى قولىردا بىرا  ئرۇ.  كەلردى نىيىتىەە ئېلىش تېلىفۇنىى
 كرۆزلىاىىى دە -ئۋلردى تېلىفرۇنىى   ترۇرۇ  تىتاە  قولىدا  بىا يەنە تۇرۇ  
 . ئۋپۋردى قىغۋقۇلى  يۇمغۇنىچە چىڭ

 ...ۋەي ۋەي دىلىۋزمۋ؟ ۋەي -  
 تېلىفرۇن چۇچۇگەنردەك ئرۋۋازدىن تۇنرۇ  ئۋڭالنغرۋن تۇيۇقسىز دىلىۋز   
 چروڭ-چروڭ كرۆزلىاى شرەھال يۇمۇلغرۋن چىرڭ. سەپسرۋلدى قۋيتىدىن نۇمۇرىغۋ

 كرۆرۇ  خۋتۋ نۇمۇرنى ئۇ. كەتتى تىتاە  بىلىىمەس بىلىىەر لەۋلىاى ئېچىلدى 
 برۇ ئەسرلى...تروۋا تروۋا » . يۇگرۇرتتى كۆز بىلەن دىققەت تېخىمۇ قۋلغۋندەك
« ...كەلەەنكەنردە ۋارسرىتىن بەلكرى ئەمەس   بۋشرلىقىدىن ئىستۋنسۋ تېلىفۇن
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 چۇشركەندەك جۋيىغرۋ ئرۋز بىرا يرۇرىكى كەتركەن سۇقۇ  دۇپۇلدە  دىلىۋزنىڭ
 سرىاشرنى بەزى ئرۇ. يۇگرۇردى تەبەسسۇم چىاايىغۋ بۋسقۋن غەمكىىلى . بولدى
 بىرررلەن قرررولى تېلىفرررۇنىى ئەنسرررىاىەەندەك  قېلىشررردىن بىلىررر، ىىڭۋارسرررى

 . تىىىۋالدى ئېغىا-ئېغىا دە  «ئۇھ» بىادەم تۇتىۋېلى،
 سرۆز ئرۋۋازدا پەس شرۇنچىلى  ئرۇ -.ئۋڭالۋاتىمەن مەن ۋارسمۋ  ۋەي - 

 . قۋيتۇردى
 ئۇرسررۋممۇ ئررۋرتۇ  قېتىمرردىن 15 تېلىفررۇنىى دىلىررۋز؟ بولرردى نىررمە-  

 بولمىغۋندۇ؟ ئىش بىاەر ئۋلمىدىڭىز؟
 تېلىفررۇنىى...شررۇ...شررۇ-.كەتتررى ھۇدۇقررۇپال دىلىررۋز-...  يررۋ ..يررۋ-  
 سرۋياا  چىقسرۋم ھرۋزىا. كىتىپتىكەنمەن چۇشۇ  پەسكە قويۇ  ئۆيۇمدە يۋتۋ 

 ...ئېلىشى  ھۋلال دەر شۇڭۋ تۇرۇپتۇ 
 ئەنسررىاە  دە  بولغۋنرردۇ ئىررش نىررمە تېخررى مەن. دەڭ مۇنرردا  ھە    

 ئۋلدىڭىزمۋ؟ تۋپشۇرۇ  گۇلىى   قۋندا . كىتىپتىمەن
 قۇپررۋلال ۋارسررىىىڭ دىلىررۋز -گررۇلىى؟ قۋيسررى -نىررمە؟...نررى...نررى-   
. قۋلردى قرۋرا  تېلىفۇنغرۋ ئىچىردە تەئەججرۇ  چۇچرۇ   سرۇئۋلىدىن سورىغۋن
 . چۇشتى سۋراسىمىەە قېتى  بىا يەنە قۋلغۋندەك بىلى، ئىشالرنى ھەممە ۋارس

 تۋپشرۇرۇ  ئەتىاگرۇ  قىزىر  سرتەدە بىرا ئىشرخۋنىدا بۇگرۇن قىزىق -   
 ئۋلمىدىڭىزمۋ؟

 سرۇ سرۇغۇ  چىرلەك بىرا بېشرىدىن دىلىۋزنىڭ-....ھە...يۋ ...ھە-    
 بىلىسىز؟ قۋندا  بۇنى سىز -.بولدى قويۇلغۋندەك
 گرۇ  بۋشرقىمۇ مەنردىن سرىزگە ئەمردى؟ دىەىىىڭىرز نىرمە برۇ نىمە؟-    
 بۋرمىتتى؟ ئۋدەم قىلىدىغۋن سوۋغۋ
 دىلىۋز لېكىن. قويدى ئولتۇرغۇزۇ  لەسسىدە دىلىۋزنى سۇئۋلى ۋارسىىىڭ 
 ئەمەس بۋشرلىقى ئىستۋنسرۋ گرۇلىى بۇ. قىالتتى بولغۋندەك خوشۋ  يەنە تۇرۇپال
 قۋمرۋلال  يرۇرىكىىى بىراى بۋيرۋتىن ئۇقرۇ   قىلغرۋنلىقىىى سروۋغۋ ۋارس بەلكى
 . بولدى يۇقىغۋندەك ئۋستۋ-ئۋستۋ ئەندىشىلىاى تۇرغۋن

 سرروۋغۋ سررىز گررۇلىى بررۇ...بررۇ...بررۇ. ئەمەس نرردا ئۇ...يررۋ  يررۋ  -    
 قۋپسىزغۇ؟ قىلى، سوۋغۋ گۇ  بۇگۇن ئەجە  قىلغۋنمۋ؟
 ھەممىىررى ئەسررلىدە دىسررەم قىلمۋيرردىكىن ئۇچررۇر نىمۋنرردا  ترروۋا -    

 سرىزنىڭ بۇگۇنچرۇ كرۇن؟ قۋنردا  بۇگرۇن بىلەمسرىز ئەمەسمۋ؟ ئۇنتۇپتىكەنسىز
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 ...كۇنىڭىز تۇغۇلغۋن
 ۋارس دە . قۋلردى تۇترۇپال ئېغىزىىرى دىلىرۋز -.خرۇدايى  ۋاي نىمە؟-   

 كرۇنى تۇغۇلغرۋن كىراگەن يۋشقۋ24   ئۆزىىىڭ.  چىسال-15 بۇگۇن  دىەەندەك
 ئۇنترۇپتىمەن كۇنىىمرۇ برۇ جىددىلىكىردە تويىىڭ توۋا  خۇدايى  توۋا -.ئىدى
 ئىسررەدە  تررۇرۇپال دىلىررۋز-...رەخررمەت...رەخررمەت ۋارس  رەخررمەت..دىسررە
 خىيۋللىاىىىڭ قورقۇنۇچلۇ  بۋيىقى يۋكى كۆڭلىدىىمۇ لۇ ئوت ۋارسىىڭ كەتتى 

 . تۇتىۋاشلمىدى زادىال ئۆزىىى ئۇ ئۇچۇنمۇ يۇقۋلغۋنلىقى
 ...يىغاليسىز قىلى، يېاى  كۆڭلۇمىى نىمۋندا  دىلىۋز  بولدى نىمە-    
 سرېغىىى، سرىزنى يىغالۋاتىرمەن  خوشرۋللىقتۋ... يۋ    ۋارس يۋ -     

 ...يىغالۋاتىمەن
. ئۇترۇڭ خوشرۋ  ترۆكمەي يرۋ  كرۇنلەردە قۇتلرۇ ...بولدى. بولدى-   
 تېلىفۇنردا شرۇڭۋ. قىلىسرىز كۆرمىەەندەك خەتلەرنىمۇ كۋرتوچكىدىكى قۋرىغۋندا
 مۇبۋرەك كۇنىڭىزگە قۇتلۇ    قەدىالىكى . يەتكۇزىۋاشي تىلەكلىاىمىى بولسىمۇ
 يىلرى لەركىر بولسۇن  ھەماا سىزگە رۇخسۋر گۇزە  مۇشۇندا  مەڭەۇ بولسۇن 
 بىاىشررررڭىزگە تۇغررررۇ  بىانررررى ئوغۇلرررردىن ئۇمررررۋ  مۋڭررررۋ كۇنرررردە مۇشررررۇ

 ئررۋۋازى سررۆيەەن قىلىرر، «چرروك» ۋارسررىىىڭ تېلىفۇنرردىن -...تىلەكداشررمەن
 . بۋستى يۇرىكىەە تېلىفۇنىى ئىچىدە سۇيۇنۇ  ۋە ھۋيۋجۋن دىلىۋز. كەلدى
 دىلىۋزنىررررڭ خوشالشررررقۋن ھۋلرررردا قىيمىغررررۋن كررررۆزى بىررررلەن ۋارس  

 قررۋتتىق تررۋ  شررۇ ئررۇ. ئىرردى يۇقۋلغررۋن نەلەرگىرردۇر خىيررۋللىاى قورقۇنۇچلررۇ 
 كەلررەەن ئررۋزاپال  ئررۆزىىى بىرراى ئەتىەەنرردىن. كىتىۋاتررۋتتى ھۋيۋجۋنلىىىرر،
 ئۇرۇنسرىز ئۆزىىىرڭ   ئىكەنلىكىىى چۇ  قورقۇنچلۇ  بىا ئەسلى خىيۋلالرنىڭ
 قورققۋنغرۋ ئىش  قىزىق» . سۋلدى كۇلۇ  ئويال  كەتكەنلىكىىى جىددىلىشى،

 ئرۇ ھە  يۇرگەنردىمەن قورقرۇ  ئرۆزەم ئۆزەمدىن نىمۋندا  دە  كۆرۇنەر  قو
 قۋيتررۋ قۋيتررۋ ئررۆزىەە-ئررۆز دىلىررۋز «گۇلكەنغررۇ قىلغررۋن سرروۋغۋ ۋارس ئەسررلى

 ئەسرلە  ئەتىاگۇلىى ئىەىسىز قۋلغۋن قىسى، بۇيۇن ئىشىخۋنىسىدا. پىچىالىدى
 ۇرۇپالتر گرۇللەرنى سەسركەنەەن كۆرۇنرۇ  زەھەردەك كۆزىەە ئەتىەەن. قۋلدى
 ئۋپئرۋ  بەرگىلىاىىرى ئۇنىرڭ ھىدلىغۇسرى  قېىىر،-قېىىر، بۋسقۇسى  بۋغاىغۋ
 ۋارسرىىىڭ كرۆزىەە ئۇنىڭ تۋ  شۇ ئەتىاگۇ  قىزى . كەلدى يۋققۇسى مەڭزىەە
 دىلىرۋز تىتاەۋاتقرۋن ئىچىردە ھۋيۋجۋن. كىتىۋاتۋتتى كۆرۇنۇ  يۇرىكىدەك قىزى 

 شررەھۋەتلى  بررۇرۇنقى ئۇنىررڭ. قۋلرردى ئررويال  بۋشررلىقىىى ئىستۋنسررۋ تررۇرۇپال



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

235 

 

 كررۆزلىاىىى تۇرغررۋن چىقىرر، سررەمىمىلى  بۇيررۋنقى يېقىىرردىن بىررلەن كررۆزلىاى
. ئەسرلىدى مۇئۋملىسرىىى سەمىمى قىلغۋن ئۆزىەە كىيىىكى. چىقتى سېلىشتۇرۇ 

 ئىكەنلىكىىرى ئەندىشە بىمەنە تۇلىمۇ ئەسلىدە ئەندىشىلەرنىڭ بۋرلىق بۇگۇنكى
. قوزغۋلردى ھرۆرمىتى بۋشرقىدىن شلىقىغۋبۋ ئىستۋنسۋ تۇرۇپال ئۇنىڭ. چۇشەندى

 سرررەۋە  نىرررمە زادى ئۆزگىاىشرررىەە تۇيۇقسرررىز بۋشرررلىقىىىڭ ئىستۋنسرررۋ ئرررۇ
 بىئرۋرام مەڭەرۇ ئرۆزىىى كىيىىن بۇندىن ئۇنىڭ لېكىن بىلمىسىمۇ  بولغۋنلىقىىى

 ۋارسررىىىڭ بۋشررلىقىىىڭ ئىستۋنسررۋ...ئىشررىىىۋاتۋتتى تۇلررۇ  قىلمۋيرردىغۋنلىقىغۋ
 ...ئىدى قۋلغۋن بۇلۇ  سىا مەڭەۇر دىلىۋزغۋ كىئىكەنلى تۇققىىى شىاەم

 تېپىشررى  ۋىسررۋ  مۇھەببەتىىررڭ بىالىشىشررى  قەلبىىررڭ ئىككررى ئررۇ-ترروي
 بەلكىر  تروي. مۇقەددىمىسرى مۇسۋپىسرىىىڭ تۇرمۇ  ئۆمۇرلۇك يۋشىىڭ ئىككى
 گررۇزە  يەتكۇزىشررى  ۋىسررۋلغۋ مەڭەۇلررۇك مەشررۇقالرنى-ئۋشررىق قىسررى  بىررا

 مەڭەۇلرۇك قىلىر،  ئۋترۋ ئىشرەنچ ئۇمۇت  رغۋئۇش بېاىشى  بۋشال  كەلەۇسىەە
 قىسرى  بىرا بەلكىر  مرۇمكىن  بولىشرى ترۇرتكە ئۇتۇشكە ئىچىدە  بەختى ئۋئىلە
 مەڭەۇلررۇك كىرريىن كررۇنلەردىن شررىاىن مەزگىللىرر  بىررا مەشررۇقالرنى-ئۋشررىق

 ئەشرەددى ئۆمۇرلرۇك ئرۇشرنى قىلىۋېتىشى  مەھاۇم خوشۋللىقتىن ئۋياىۋېتىشى 
. مرۇمكىن قۋلدۇرىشرىمۇ يىتى  پەرزەنتلەرنى بەخىتىسز دۇرۇ  ئۋيالن رەقىبلەرگە
 خوترۇنالردىن_ئەر ئۆمۇرلرۇك بىرلەن مىھراى نىكۋھىىرڭ يىەىتلەر-قىز نۋتۇنۇ 
-ئۋشرىق بىاىشكەن قەسەملەرنى مەڭەۇلۇك سىىىشى، نەچچەيى  قۋلسۋ  بۇلۇ 

 ىمۇبۇلىشر مەھكرۇم جۇداللىققرۋ بىاى، خۋتىمە نىكۋھىغۋ بۋرمۋي ئۇزاققۋ مەشۇقالر
 ئرۇ-ئىىسرۋن. رىئرۋللىق دىرەەن ئرۇ. ئەمەس چرۇ  خىيرۋلى ئۇ -توي. مۇمكىن

 قۇبرررۇ  يېڭىلىقىرررى يىتىلەرررۇچى  قۋيتىررردىن قرررۋرا  مۇھىتقرررۋ. ئۆزگەرگرررۇچى
-دىررمەك ...بولغرۇچى قررۇ  شرەيتۋنغۋ ئررۋزغۇچى  ئۋلدىردا ھىسرريۋت قىلغرۇچى 
 بىرا ھەر پەقەت. ئەخمەقلىرق بىا قىلىش تەسەۋۋۇر ئۋلدىن بەخىتىى مەڭەۇلۇك
 ھەر تۇرمۇشرتىكى قىلىرش  دىققەت قەدەمەە بىا ھەر تۇتۇ   چىڭ پۇرسەتىى

 ئرۇ -نىكۋھ. ئۋسۋسى بەخىتىىڭ دە -بۇلۇ  مەسئۇليەتچۋن يۇكسەك ئىشتۋ بىا
 ۋاپرررۋدار  ئۇمۇترررۋار . جەڭ مەيررردان بىرررا تولغرررۋن تۇقۇنۇشرررقۋ -زىرررددىيەت
 چۇشركۇن  ئەخالقسرىز  قىلىر،  غەلىربە ئرۋدەملەر مەسئۇلىيەتچۋن ئىاادىلى  

 قۇرالسرىز  ئۋشرۇندا  بولىدىغۋن مەغلۇ  ئۋدەملەر ئۋزغۇن مەقسەتسىز  مۇددىئۋ
 ...جەڭ مەيدان بىا رەھىمسىز
 بىررا بۋشررقۋ بررۇ. ترروي رىسررتۇرانىدا ئررۋۋات ئەڭ ئۇرۇمچىىىررڭ بۇگررۇن   
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 ئرۋزاپلىق مەزگىللىر  بىا. تويى دىلىۋزنىڭ بىلەن ۋارس دە  ئەمەس ئۋدەمىىڭ
 ئەڭ ئىاىشرركەن بىاىرر، قۇربررۋنالرنى نۇرغررۇن ۇ  بولرر جررۆر ئەسررلىمىلەرگە

 يۋشرىىڭ ئىككرى. كرۇن تۋپقرۋن ۋىسۋ  كۇتۇشلەر زارىقى،. كۇن بىا بەخىتلى 
 بەختىيررۋر ئەڭ گررۇزە   ئەڭ ئۇيۇلىرردىغۋن  نەقررش گررۇزە  قەسررىاىەە قەلررب

 . كۇن قۇتلۇ  بولىدىغۋن مەستخۇ  دەقىقىلەردىن
 نەقىشررلى  كىزىرردىكىمەر رىسررتۇرانىىڭ كۋتتررۋ ھەشررەمەتلى  ئەنە     

 كىيىرر، كررويىىكى ترروي ئۋپئررۋ  بىررلەن ۋارس يىەىرر  سررۋشپەتلى  كىاىسررلودا
-بىرا خۋنىشرالردەك-شرۋھ رىرۋايەتلەردىكى خرۇددى دىلىرۋز يۋسرۋنغۋن توزدەك
. خوشۋ  شۇنچىلى  بۇگۇن ئۇشر. ئولتۇرۇشمۋقتۋ بېقىشى، بىلەن مىھاى بىاىەە

 ھەر كەلرەەن رىسرتۇرانغۋ. ۋقتۋتۇرم تۇكۇلۇ  قۇيۋشتەك نۇرى بەخ  چىاايىدىن
 ھەۋەسررلىىى، جررۇپلەرگە بىررا كىلىشرركەن قوشررقۋن خررۇدا بررۇ مىھمررۋن بىررا

 يرېقىن دىلىۋزنىرڭ بىرلەن مۇرادىر  دوستى يېقىن ۋارىسىىڭ ئەنە . قۋراشمۋقتۋ
 خىررزمەت پەرۋانىرردەك ئەتااپىرردا ئۇشرنىررڭ بولررۇ  قولرردا  گۇلشررەن دوسررتى
 توختىمرۋي خرۋنى  پەرىردە سرىىىۋالغۋنيۋ گۇلردەك قىزى  بىلەن نۋزىا. قىلمۋقتۋ

   مۇبررۋرەك ئۋيۋلالرنىررڭ-ئەر كىيىررىەەن ئىسررى  بىاىرردىن-بىررا كىلىۋاتقررۋن
 تەرەپتىن-تەرە  ئەنە . كۇرۇشمەكتە قىزغىن بىلەن ئۇشر ئىچىدە مەدھىيەلىاى
 ئۇسرۇ  ئېيتىر، نۋخشرۋ سرەھىىدە سۇنۋيالر -نۋغاا دۇمبۋ  -داقۋ چېلىىىۋاتقۋن
 چېچىلىۋاتقرۋن يىەىرتكە ۋە كىلىرىچەك يېڭى سەنئەتكۋرشر  داڭلىق ئويىۋۋاتقۋن

 ....بەرگىلىاى گۇ  چۋچقۇشر  رەڭدار
 تۇرغۋندەكال سۋقال  تويىى مۇشۇ بىاى ئۇزاقتىن مىھمۋنالر ھەممە بۇگۇن   
  ئۋيالنغرۋن دېڭىزىغرۋ ئرۋدەم ئىچرى رىسرتۇران  بۇلرۇ   بولغرۋن كىلىر، بۇرۇنال
 قرورۇمىالر خى  ھەر ئۋرقىدىن-ئۋرقۋ ستەلەەئۇ. بۋشالندى زىيۋپىتى توي. ئىدى

 ھەماالىقىردا ئۋيۋلالرنىڭ-ئەر قىسى  بىا تۋقىغۋن گۇ  خۋنى  ۋە نۋزىا. تىزىلدى
 ھەمرمە. بۋشرلىدى قىلىشرقۋ تەكلىر، تۋمۋققرۋ مىھمرۋنالرنى ئرۋرىال  ئۇستەللەرنى

 بوغمرۋ  خرۋنى  پەرىردە. ئىردى كەيپىيۋتترۋ خوشرۋ  شرۇندا  قىزغىن  شۇندا 
 شررۋرپۋ ھررۋلاەڭ ئۇسررتىەە كىيىرر،  كررۆيىەك قىزىرر -قىرر، يۋراشررتۇرۇ  تۇرقىغررۋ

  چىاايىردىن لرېكىن   بولسرىمۇ قىلغرۋن گىاى  قېىىق يۋراشتۇرۇ    ئۋرتىۋالغۋن
 بەرگەن رازىلىرق تويغرۋ ئۇ. تۇراتتى چىقى، بىئۋراملىق بىلىىمەس-بىلىىەر يەنە

 بىئرۋراملىق زىغرۋقى ئولتۇرغرۋن پەرىرزاتتەك يېىىدا ۋارس نىمىشقىدۇر   بولسىمۇ
 ھەياانلىرق بۇلۇڭىردا ئۇسرتەلىىڭ قۋيسرىبىا. قويرۋتتى قرۋرا  پۋت-پۋت ئىچىدە
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 سرىقىالتتى  يۇرىكى قۋرا  قۇدىلىاىغۋ  ئولتۇرغۋن پۋقىاىتى، كۆزلىاىىى ئىچىدە
... 

 ئۋنىسرى-ئۋترۋ ۋارسرىىىڭ قۋلغرۋن تىقىلىر، ئۇسرتەلەە بىرا بۇلۇڭدىكى    
 سرەھىىەە كەڭ بۇلۇپمرۇ. ئىردى قۋلغرۋن ،قېتى داڭ ئىچىدە قورۇنۇ  راستىىال

-قېراى ئويىۋۋاتقرۋن تۋنسرۋ دىەرۇدەك چۋپلىشرى، بىاسىەە-بىاسى چىقىۋېلى،
 دىمىسرىمۇ. كىتىۋاترۋتتى بولرۇ  چەكمەن ئۋلى كۆزى قۋرا  ئۋيۋلالرغۋ-ئەر يۋ 
 مۇراسرىمىغۋ تروي كۋتترۋ ئۆتكرۇزۇلەەن رىسرتۇراندا بۇنردا  ھرۋزىاغىچە ترۋ ئۇشر

 ئويىۋيردىغۋن چىامىشرى، قۋلسرىمۇ قېاىر، بۇنردا    غرۋنبۋقمى بولرۇ  داخى 
 كررۆرۇ  ئەسررال ئىسررااپچىلىقالرنى بۇنرردا  ئۇسررتىدىكى ئۇسررتە  ئۇسررۇلالرنى 

 مۇراسىمىغىال توي ئۋددى مەشاەپلى  ئۋشۇ سەھاادىكى پەقەت. ئىدى بۋقمىغۋن
 كرۇيلىاى-نۋخشرۋ مۇقرۋم مۇڭلرۇ  مەكىتىىرڭ بولسرىمۇ ئرۋددى بولغۋن  شۋھى 
 ئرۋدەت ئرۆر  ئەنئەنىرۋى خىر  ھەر قىزىيدىغۋن  ئۆزگىچە ىدىغۋن تۇر يۋڭاا 

 ئۆز كۇزۇتۇ  تويىى كۋتتۋ بۇ ئۇشر. كەلەەن قۋتىىشى، تويىغۋ قۋلغۋن سۋقلىىى،
 ھىررس ئىچىرردە ئۇكۇنررۇ  يەتمەيرردىغۋنلىقىىى تويالرغررۋ ئررۋددى سەھااسررىدىكى

 مىسرۇنبول نىمىرال مەيلرى  ئىدى  خوشۋ  ئىچىدىن-ئىچ ئۇشر لېكىن. قىلىشتى
. قېتىلرردى ۋارىسررقۋ بېشررى دىلىۋزنىررڭ ئۇقۇلررۇ  نىكررۋھ بولرردى  ترروي بۇگررۇن

 خورلررۇقالر   گەپررلەر تەنە ئررۋچچىق بررۇرۇنقى. چىقتررى ھررۋردۇقى ئۆزلىاىىىررڭ
 كىيوغرۇ  ۋارس كىلىرن  دىلىرۋز بۋشرال  بۇگۇنردىن ئەمدى. كەتتى ئۇنتۇلۇپال
   ئۇنتۇلرۇ  زلى كۇڭۇلسرى ھەممە ئۋلدىدا رىئۋللىق. ئۆزگىاىدۇ ھەممە. بولىدۇ
 كۇنرردىن 2-1 ئۆزلىاىمررۇ. قۋلىرردۇ بولرۇ  ئەزاسررى مررۇھى  ئۋئىلىىىررڭ برۇ ۋارس
 برۇ بولسرۋ  راۋان يېزىسرىغۋ تۇگۇترۇ  رەسمىيەتلىاىىى ئۋخىاقى تويىىڭ كىيىن

 كىر  ۋاقىرتقىچە ئرۇ...كۆرىشرىدۇ؟ كىيىن يىلالردىن قۋنچە يەنە بىلەن ئەربۋبالر
. بولردى بولسرىال بەخىتلىر  ئروغلى مردىئە...بىلىردۇ ئۆزى خۇدا يو  كى  بۋر

 ...بولدى تىلىسال بەختىىى شۇنىڭ
 ئۋلدىااشررلىق جىررددىلى   خررۋنى  پەرىرردە ۋە نررۋزىا ئۋيۋقالشررتى  ترروي   
 قررۇشقىى ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ۋارسررىىىڭ بولسررۋ  كەترركەن چۋرچررۋ  ھېاىرر، ئىچىرردە
. ئىردى قۋلغۋن دە  كىتەيال ئۋيلىىى، چۇرۇڭالردىن-ۋاراڭ ۋە مۇزىكۋ يۋرغۇدەك
 دوسررلىاىىىڭ بىاقررۋنچە دىلىررۋز بىررلەن ۋارس كىرريىن  ئوزىغۋنرردىن مىھمررۋنالر
 كرۆزلىاىىى يۋشرلىق خرۋنى  پەرىدە. خوشالشتى بىلەن ئۋنىسى-ئۋتۋ ھەماالىقىدا

 قۋنمۋي بۋغاىغۋ قىزىىى غۇنچە تۇرغۋن ئۋلدىدا ئېچىلىش پۇرەكلە  يۇمۇ  چىڭ
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 خوشرۋللىقمۇ  يېشىدا كۆز نىڭئۇ. يىغالۋاتۋتتى بۇقۇلدا -بۇقۇلدا  ئۇ. بۋستى
 شرىاىن يرۇرىكى دىلىۋزنىرڭ ترۋ  شرۇ. ئىردى برۋر ھەسراەتمۇ ئۋچچىق ئۋزاپمۇ 
 قۋنرداقتۇر لرېكىن تۇرسرىمۇ  سرۇقۇ  تىىىمسرىز ھۋيۋجۋنردىن قۋيىىمىدا بەخى 
 ئېسرلى، ئۋنىسرىغۋ ئۇمرۇ   بۇلىۋاتقۋنردەك جۇدا ئۆمۇرلۇك نەرسىدىن بىا مۇھى 

 ...كەتتى يىغال  ئىسەدە 
 چىقىر،  مۋشىىسرىغۋ توي كۋتتۋ بىزەلەەن ئۋشھىدە دىلىۋز بىلەن ۋارس   

 ئرۇزا -ئرۇزاقتىن يۇلۇچىردەك ئۋتالنغۋن سەپىاىەە جۇدالىق بىلەن ئۋنىسى-ئۋتۋ
 يىااقترۋ ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ مىھمرۋنالرنى برۋرلىق ئرۇشر. قوزغۋلردى مۋشىىۋ. ۋىداششتى
 خرۋس ئۇچرۇن   بۇلرۇ شرۋھىدى مىىۇتالرنىرڭ شىاىن ھۋيۋجۋنلىق قۋلدۇرۇ  
 بىراىەە-بىرا كرۆزلەر ئوتلرۇ  ئىچىردە مۋشرىىۋ. كەتترى يرۇرۇ  قرۋرا  ھوجاىغۋ
 پىچىالىشررۋتتى  بىرراىەە-بىررا ئۇنسررىز قەلرربلەر. بېقىشررۋتتى ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن
 تەنلەردىرن بۇلرۇ   كەتركەن گىاەلىشرى، چىرڭ بىراىەە-بىرا قرولى ئۇشرنىڭ
 تۇيغۇشرغرررۋ ھىرررس ئۋجۋيىررر، ئرررۇشرنى ھرررۋرارەت ئوتلرررۇ  چىققرررۋن ئۇرغرررۇ 
 ...بۋشاليتتى
 ھەمرررمە. ھررروجاا خرررۋس چۇمرررۇلەەن نۇرغرررۋ قىزىررر  سرررۇس. كىرررچە   

 شررەكىلدە يررۇرەك. مەنزىرراە تۇرىرردىغۋن چىقىرر، رومررۋنتىكلىق جۋھۋزلىاىرردىن
  يررۋپقۇچى گۇللررۇك قىزىرر -قىرر، كۋرىۋاتىىررڭ كىشررىلى  قررو  نەقىشررلەنەەن

 خررۇددى زدىلىررۋ ئولتۇرغررۋن يېيىرر، كەڭ كررۆيىىكىىى ترروي ئۋپئررۋ  ئۇسررتىدە 
 چىاايلىرق ئرۇ. كرۆرىىەتتى نۋزاكەتلىر  شۇنچىلى  پەرىلەردەك رىۋايەتلەردىكى

 كەتكەن قىزىاى، ئۋنۋردەك خىجىللىقتىن قۋرا   تىانىقىغۋ سىزىلغۋن ئەتىاگۇ 
 تىىىمسىز يۇرىكى ئۇنىڭ تۋ  شۇ. ئولتۇراتتى جىمجى  سېلى، تۇۋەنەە يۇزىىى

 ئىچىردە ئەندىشرە-قورقرۇ  ۋارسىى يۇيۇنىۋاتقۋن مۇنچىدا بولۇ   سۇقىۋاتقۋن
 بررۇرۇتالر قۋپقررۋرا كررۆزلىاىەە  تۇرغررۋن يېىىرر، ئرروت ۋارسررىىڭ. سررېغىىۋتتى
 تۇرىردىغۋن تەپچىر، جۋسرۋرەت ئەرلىر  ئۇنىرڭ. لەۋلىاىەە ئوتلۇ  ئۋستىدىكى
 . ئىىتىلەتتى ئىچىدە ھۋيۋجۋن تىىىقىغۋ
 ئىشررىكىىى ئۆيىىررڭ يۋتررۋ  ۋارس چىققررۋن مۇنچىرردىن ئررۆتمەي ئررۇزا    

 يۇيۇنرۇ  سرۇدا مرۇزدەك ئرۇ. كەلردى كىاىر، بىلەنرال كىيىمى ئۇخال  ېچى،ئ
. كىلەتترى ھرۋرارەت بىرا ئروتتەك بەدىىىردىن يەنىرال لرېكىن بولسرىمۇ  چىققۋن
 بولرۇ   كەتركەن نۇرلىىىر، تېخىمرۇ كۆزلىاى قۋپقۋرا ئۋستىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ

 دىررىىەەبە ئۋپئررۋ  دىلىۋزنىررڭ تۇرقىرردا شررۇ ئررۇ. تىتاەيتتررى سررۇس لەۋلىرراى
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 كەلرەەن قىلىر، مەپترۇن بىراى يىلردىن نەچچە ئۆزىىى   كىتىشكە چىامىشى،
 كىلىرر، ئۋسررتۋ ئررۇ. ئۋلرردىاايتتى ھۇزۇرلىىىشررقۋ قررۋنغۇچە تۇيغررۇشردىن تررۋتلىق

 قرروللىاى ئرروتتەك تۇرغررۋن تىترراە . ئولتررۇردى زوڭررزىيىپال ئۋلدىرردا دىلىۋزنىررڭ
 ئىككرى ھوجاىردا ىر جىمج. ترۇتتى ئۋسرتۋ قروللىاىىى نۋزۇك دىلىۋزنىڭ بىلەن

 بەدەنرلەرگە پۇترۇن ئېقى  توكتەك بىا تىتاە   ئىچىدە ھۋيۋجۋن قولى يۋشىىڭ
 دىلىررۋز تۇرىۋاتقررۋن سررۇقۇ  تىىىمسررىز يررۇرىكى. تۋرىرردى قىلىرر، «جىغغىرردە»

 تەسرىاىدە سىزىمىىڭ شىاىن بىا قۋنداقتۇر لېكىن ئورۇندىيۇ  تۋرتىشقۋ قولىىى
 . ىقويد ئۋستۋ بېشىىى مۇرىسىەە ۋارسىىىڭ
-.ئرۋچتى ئېغىرز دىەۇدەك ھۋسىاا  ئىچىدە ھۋيۋجۋن ۋارس-دىلىۋز -   

. رەخررمەت مىررڭ ئىاادىڭىررزگە سررىزنىڭ ئىككىىچىرردىن خۇداغررۋ  بىاىىچىرردىن
. يەتكۇزدى مۇرادىمىزغۋ بىزنى ئۋخىاى سۋداقىتىڭىز تۇتقۋن مۇھەببەتكە سىزنىڭ

 ۋارس-...تررۋپتى  خوشررۋللىقىمىى ئۆمۇرلررۇك تررۋپتى   بەختىمىررى سررىزدىن مەن
 قۇلىقىغررۋ دىلىۋزنىررڭ تەسررىاىدە كۇچىىررڭ بىررا ئۋجۋيىرر،  تۇتىۋاشلمررۋي ئررۆزىىى
 . سۆيدى بوشقىىۋ
 بولغررۋن مەسررتخو  بۇرۇتلىاىرردىن سررۋنجىلغۋن بۇيۇنلىاىغررۋ ۋارسررىىڭ   
 :تۇرىۋاتۋتتى  تۇتۇ  ئۋران-ئۋران ئۆزىىى دىلىۋز
 مىىىڭمررۇ ئەمەس  بەختىڭىررز سررىزنىڭال بررۇ ۋارس  دىررمەڭ ئۇنرردا -  
 بىررلەن يىەىرر  كىلىشرركەن   بىلىملىرر  ۋاپررۋدار  سررىزدەك مەنمررۇ. بەخررتى 

 مۇشرررۇندا  مەڭەرررۇ مۋڭرررۋ سرررىزنىڭ پەقەت مەن. تېپىرررۋاتىمەن بەختىمىرررى
 نۋزاكىتى قىزلىق دىلىۋز -.قىلىمەن ئۇمۇت سۇيۇشىڭىزنى مىىى كۆيىىىشىڭىزنى 

 مۇھەببەتلىررر . قرررۋچۇردى ئۋسرررتۋ ئرررۆزىىى لەۋلىاىررردىن ۋارسرررىىىڭ برررويىچە
 .يۇمىۋالدى چىڭ كۆزلىاىىى بۇشقتەك قۋلغۋن تىڭىاقۋ  ئىچىدە ىتىلىشلەرئى

 دىلىۋزنىررڭ بىررلەن قرروللىاى كۇچلررۇك ۋارس -.گررۇۋاھ تەڭرراى  ئۇلررۇ -  
 بەرگەن ئۇچررۇن مەن سررىزنىڭ-.قررۋراتتى ئررۆزىەە تۇتررۇ  چىررڭ مۇرسررىدىن

 مەڭەررۇ. يۋشررۋيمەن ئۇچررۇنال سررىز مەڭەررۇ بولسررىمۇ  ئۇچررۇن قۇربررۋنلىقلىاىڭىز
 -...رازى كىچىشرركە جېىىمرردىن ئۇچررۇن سررىز. ئررۇتىمەن قەدىررالە  ىسررىزن

 زادىررال قررۋرا  كررۆزلىاىەە شررەھال كەترركەن نۇرلىىىرر، ھۋيۋجۋنرردىن دىلىۋزنىررڭ
 كەلرررەەن قىيىرررۋ  ئرررۆزىىى بىررراى ئوزۇنررردىن ۋارس بىررراەلمىەەن بەرداشرررلىق
 بىراى يىلدىن نەچچە ئۇ. قۋلدى ئۋمۋلسىز بېسىشقۋ ھىسيۋتىى ئەسەبى يىەىتلى 

 ئرۆزىىى ئۋلدىردا مىىۇتلىاى شىاىن ئەڭ مۇھەببەتىىڭ ئىىتىلەەن قىلغۋن  زۇئۋر
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 تۇرغرۋن تىتراە  بىرلەن قروللىاى قرۋۋۇ  ھۋلردا سەزمىەەن ئۆزىمۇ ئۇ. يۇقۋتتى
 دۇنيۋنىررڭ بەدىىىرردىن ئوتلررۇ  دىلىۋزنىررڭ دە -قۇچۋقلىرردى چىررڭ دىلىررۋزنى
 ئۇنىررڭ ىىكررۆكاەكلىاى كەڭ بولغۋنرردەك  يۇتىۋالمررۋقچى مررۇھەببىتىىى پۇتكررۇ 
 سۇيۇشرركە ئەسررەبىلەرچە لەۋلىاىىررى ئوتلررۇ    يېقىرر، چىررڭ كۆكسررىەە نررۋزۇك

. ترۇراتتى يۋماا  ۋولقۋن كۇچلۇك تۇمۇرلىدىن-تۇمۇر ئۇنىڭ تۋ  شۇ. بۋشلىدى
 نەرسە ھەممە بۋشقۋ    ھوجاىدىن كىچى  ۋە بەدەن نۋزۇك مۇشۇ ئېڭىدا ئۇنىڭ

 قىلمرردى  دىقررقەت غىمۇئىڭااشررلىاى نررۋزلىق دىلىۋزنىررڭ ئررۇ. ئىرردى ئۇنتۇلغررۋن
 ھىرس ئۋغاىتىۋەتكەنلىكىىىمۇ سىقى، بەدىىىىى ئۇنىڭ بىلەن قوللىاى كۇچلۇك
 ئىچىردە جىرددىلى  كرۆيىىكىىى تروي ئۋپئرۋ  ئۇنىرڭ قولىردا بىا ئۇ. قىلمىدى

 لەۋلىاىردىن ۋارسرىىڭ دىلىرۋزمۇ. بۋسرتى كۋرۋاتقرۋ يۇمشرۋ  ئۇنى سۋلدۇرىۋاتقۋ 
. يۇقرۋتتى ھۇشرىىى ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ زىمدىنسرى ترۋتلىق تۋرىغۋن بەدىىىەە پۇتۇن
 ئۋلدىردا ھەۋەس يۇشرۇرۇن كەلرەەن قىيىرۋ  ئۆزىىى بىاى يىلدىن نەچچە ئۇمۇ
 يېپىشى،  چىڭ تېخىمۇ ۋارسقۋ ھۋلدا سەزمىەەن ئۆزىمۇ. بوشىدى ئۋستۋ-ئۋستۋ
 ...تىاىشتى كىتىشكە سىڭى، بەدەنلىاىەە ئۇنىڭ
 بىرا تەن ئىككى قىيىۋلغۋن ئوتىدا ئۋشىقلىق بىاى يىلدىن نەچچە مۋنۋ    
 بىلىملىر   قەيسرەر  دىلىۋزدەك. قۇشۇلدى نەپەسلەر ئوتلۇ . ئۋيالندى تەنەە

 چىاايلىرق  ئەڭ دۇنيۋدىكى ۋارس بىلەن تىاىشچۋنلىقى زور قىزنىڭ ئەخالقلىق
 مۇھەببەتلىرر  جۇلىتتۋنىررڭ بىررلەن رومىيررو. ئىاىشررتى قىزغررۋ بىررا ۋاپررۋدار ئەڭ

 ئرۋددى سرەھاادىكى يىاا  قىزى گۇزە  بۋبىىڭئەر داڭلىق بىا   قىسسەسىدەك
 ۋىسرۋلىغۋ ئرۋخىاى   بىاىر، قۇربرۋنالرنى زور ئۇچرۇن ئوغلى نۋماات دىھقۋنىىڭ

 تىكىلرەەن ھۋيۋسرىزشرچە قىزغرۋ گۇزە  بۇ كۆزلەر يۋمۋن نۇرغۇن گەرچە. يەتتى
  بىرلەن ھۋيۋسرى شرەرمى بۇيرۇك ئەڭ ئۆزىىىرڭ قىز پەرىشتە بۇ لېكىن بولسىمۇ 
-بىرا ئۋستىدا نۇر قىزغۇ  سۇس. قىلدى تەقدى  ۋارىسقۋ بۋيلىقىىى قىممەتلى 

 ئېتىشرىى ترۋڭ مەڭەرۇ قۋرىمۋققرۋ يرۋ  جۇ  بىا بۇ كەتكەن چىامىشى، بىاىەە
 تىىى پۋك سۆيەۇسى  سۋ  ئۆزىىىڭ مۇشۇندا   مەڭەۇ.  قىالتتى خۋلىمىغۋندەك

 بىاىىى-ابى بولغۋندەك قۇرمۋقچى قەسىاىىى گۇزە  ئەڭ مۇھەببەتىىڭ ئۋرقىلىق
 ...ھىدشۋاتۋتتى قېىى،- قېىى،

 تىررز ئىىتررۋيىن ئررۋدەمەە كررۇنلەر خوشررۋ   تولغررۋن بەخىررتكە ۋە مررۇھەببەت
 تويرردىن دىلىۋزنىررڭ بىررلەن ۋارس. بىاىرردۇ تۇيغررۇشرنى كەتكەنرردەك ئۇتررۇ 
. ئۋشرۇندا  دە  ھۋيرۋتىمۇ يىللىرق 3  ئرۆتكەن ئىچىردە ۋىسۋ  شىاىن كىيىىكى
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 تۇرمۇشررتىكى ۋە دەردى  ئىشررىق يىللىررق ەچررچەن. تررۋپتى بەختىىررى ئررۆز ئررۇشر
 ئۆزلىاىىىرڭ قرۇرۇ  ئرۋئىلە ئۋخىاى   نەتىجىسدە بىاىشلەرنىڭ قۇربۋن نۇرغۇن

 كۇنردەك بىرا خرۇددە يىلىرى 3 ئۇشر. ئۋشۇردى ئەمەلەە ئۋرزۇسىىى گۇزە  ئەڭ
 ئىجىر  تېخىمرۇ بىراىەە-بىرا. قەدىالىردى قەدەر شرۇ بىاىىرى-بىا. ئۆتكۇزدى

 ۋۇجرۇدى پۇترۇن بەختىىرى ئىاىشركەن تەسرتە ۋارس بۇلۇپمۇ.  يۋشىدى بولۇ 
    ھەم كۆرۇنىۋاتقرررۋن كرررۆزگە ئۆزلۇكسرررىز خىرررزمەتتە  ھەم. قوغدىررردى بىرررلەن

 ھەقىرقەتەن قرۋرا  دىلىۋزغرۋ كۇيىىىۋاتقرۋن  بىرلەن ۋۇجرۇدى پۇتۇن ئۋئىلىەىمۇ
  ئروباازى دىلىۋزنىرڭ  قەلبىردىكى ئۇنىرڭ.  سرۇيۇندى تۋپقۋنلىقىردىن بەختىىى
 كىيوغرو  ئۋئىلىسرىەە نرۋزىا ۋارسرىىڭ.   مۋڭردى قرۋرا  يۇكسرەكلىككە ۇتېخىم
 خرۋنىممۇ پەرىردە ئۆزگىاى،    ئۋستۋ-ئۋستۋ ئىش ھەممە بىلەن كىاىشى بۇلۇ 

 بۇلۇپمۇ. قىلدى قۇبۇ  ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۇنى ئويلىغۋندەكال ئۋنىسى-ئۋتۋ ۋارسىىىڭ
 ئۋجۋيىر،  نىمغرۋخۋ تىاىشرچۋنلىقى ئەدەپلىكلىكرى  سەمىمىلىكى  يىەىتىىڭ بۇ

 ھىرس تەرەپلىاىىرى يۋخشرى يىەىتىىرڭ برۇ ئرۇ.  قۋلدۇردى تەسىالەرنى يۋخشى
 برۇرۇنقى تويردىن ئۆزىىىڭ بەرگەنسىاى مىھاىىى ئۋنىلىق ئۇنىڭغۋ قىلغۋنسىاى 
 زەھەردەك قىلغررۋن ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ ۋارسررىىڭ  ئەدەپسررىزلىكىىى  قىلىقلىاىىررى 

 تېپى، پۇرسەت. ئەپسۇسلىىۋتتى تتى بوش بىئۋرام شۇنچىلى  ئويال  گەپلىاىىى
 ئررۇشردىن كىلىشررىى  يرروقال  دىھقررۋنالرنى يۋشررۋنغۋن شررۇ بېاىرر، قەشررقەرگە
 ...قىالتتى ئۋرزۇ سوراشىى كەچۇرۇم
 خىزمەتكە ۋارس ئۋستىدا بىاىشى مەدەت قۇۋەتلىشى  قولال  دىلىۋزنىڭ  
 ىنخىرزمەتت ئرۇ. ئىشرلىدى بىرلەن ۋۇجرۇدى پۇترۇن خىزمەتىى. چۆكتى تېخىمۇ
 تېخىمررۇ  كۇرسررىى. ئۇنۇتمىرردى ئېچىشررىىمۇ كۇرسررى تىلررى ئىىەىلىررز سررىات

 تىر  ئۋستىدا تىاىشچۋنلىقى ئۇنىڭ. چىقتى مۇنتىزىمالشتۇرۇ  مۇستەھكەملە  
 يرۇزگە نەچرچە ئۇقۇغۇچىسى    نەچچىەە ئون ئۇقۇتقۇچىسى قۇرۇلۇ  مەكتىۋى
 نرۋمااتلىق  ىبرۇرۇنق ئېشى، ئۆزلۇكسىز مەنبەسىمۇ كىاى  ئۇنىڭ دىمەك. يەتتى

 بررۋر پررۇلى ئۇشرنىررڭ. بىاىلرردى خررۋتىمە ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ كررۇنلىاىەە يوقسررۇللۇ 
 ھرۋ  تېپىر، پۇ  كۆ    ئۇشر. بولدى بۋر ئۆيى. بولدى بۋر مۋشىىىسى بولدى 
 ئەھمىريەت تېخىمرۇ ئۋنىسرىغۋ-ئۋترۋ يېزىردىكى يۋخشرىالنغۋندا بۋرغۋنسىاى كۇنى
 555 ئۋيدا ھەر بىلەن ىاىشچۋنلىقىت يۋردىمى  مەسلىھەتى  دىلىۋزنىڭ.  بەردى

 ئرۆز يۋشرۋنغۋنالرنى بۇ  دىلىۋز. ئۇنۇتمىدى ئىبەرتىشىى پۇلى تۇرمۇ  يۇەندىن
 تۇرمۇشىغۋ يېزا بۇ لېكىن بولسىمۇ  ئورۇنغۋن قېتى  قۋنچە ئەكىلىۋېلىشقۋ يېىىغۋ
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 قىلغررۋن رەت چىاايلىررق ئىچىرردە سررۇيۇنۇ  دىھقررۋنالر سررۋددا كەترركەن كۇنررۇ 
 .  ئىدى

 مەسررتخۇ  شررۋرابىدا ۋىسررۋ    جۇپلەرنىررڭ بىررا قوشررقۋن ۇداخرر بررۇ  
 تۇرمۇشررى بولسررىمۇ  تە  نەرسىسررى ھەمررمە مەشررۇقالرنىڭ-ئۋشررىق بولىۋاتقررۋن
 كەم نەرسرە بىرا يەنە برۇشردا لرېكىن بولسىمۇ  ئۇتىۋاتقۋن بۋيۋشۋت خۋتىاجەم 

. ىقىالتتر بىئرۋرام خۋنىمىىمۇ پەرىدە ۋە نۋزىا   ئۇشرنىمۇ نەرسە كەم بۇ. ئىدى
 نەۋرىلىرر  بىررا خررۋنى  پەرىرردە ۋە نررۋزىا كەلررەەن يۋشررۋ  ئۇچررۇن قىررزى بىرراش

 مۇشرۇ پەقەت يۋدى ئەس پۇتۇن ئۇشرنىڭ قىالتتىكى  ئۋرزۇ قەدەر شۇ بۇلۇشىى
 ئۇلرۇ . كرۇتتى ئىچىردە ئىىتىزارلىرق تەشرىۋلىق  كرۇتتى  ئرۇشر. ئىدى ئىشتىال

 كۇنرردۇز-كىررچە ىقىلىشررى ئۋتررۋ پەرزەنرر  بىررا ئۇمررۋ  ئررۋئىلىەە بررۇ  خررۇدادىن
 بەرگەن پرۋراغەتلىكىى خوشۋللىقىى    شۋتلىقىى ھەممە تەقدىا لېكىن. تىلىدى

 ۋىسرۋلىدا بەخىر  دىلىۋز ۋە ۋارس. قىلمۋيۋاتۋتتى ئۋتۋ پەرزەن  بىا ئۋئىلىەە بۇ
 ئۋلردىغۋ كرۆز مەسىلىسرى برۋش تۇيۇقسىز ۋاقىتلىاىدا شۋتالنغۋن ئۇنتۇ  ھەممىىى
 ئۇچرۇ  نەلەرگىردۇر خوشۋللىقلىاى ھەممە. شۋتتىقېلى بولۇ  جىممىدە كەلسىال
 پەرزەنتلىر  ئىككرى بىرا بۋرمرۋيال ئۇزۇنغرۋ قىلىر، تروي بۋشقىالرنىڭ. كىتەتتى
 يررۇرىكى كۆرسررە ھررۋلىتىىى مۋڭغررۋن يىررتىلە  كۆتررۇرۇ   بررۋللىاىىى بولررۇ  

 نەرسرىلىاى ئىاىشكەن ئۇشر. چىقۋتتى يىغۋ ئۋچچىق ئىچىدىن-ئىچ ئېچىشۋتتى 
 . قىالتتى ھىس ئەھمىيەتسىز ئىىتۋيىن تۇرمۇشىى ەنتىسزپەرز ئۋلدىدا
. بولمىردى خەۋەر ھېقۋنردا  يەنىرال كەلەەنردىمۇ يىلىغرۋ-3 قىلىر، توي  
 بىرا. بولردى مەجبرۇر بىاىشكە تەسەللى قۋرا  بىاىەە-بىا دىلىۋز بىلەن ۋارس

 برررۇ قولىررردىن ئىىسرررۋنىىڭ جۋھۋنررردا برررۇ تەۋرىمەيررردىغۋن قىلمرررۇ ئۋلالسرررىز
 ئىچىردە ئۇمرۇت ئرۇشر لېكىن.  بىلەتتى ئۇشر كەلمەيدىغۋنلىقىىى قۇدرەتلەرنىڭ

 قىلغرۋن ئۋترۋ كرۇنلەرنى يۋخشرى مۇشرۇندا  ترۇرۇ  سرەھەر كۇن ھەر. يۋشىدى
 ئۋترۋ پەرزەنر  بىرا ئرۋئىلىەە برۇ بىراگە بىرلەن ئۇقرۇ  رەخمەت  ئۋلالغۋ ئۇلۇ 

: دىمەك . يىلىىدى  ئۋلالغۋ سېغىىدى  ئۋلالنى. كەلدى تىلە  ئىزچى  قىلىشىى
 دىلىرۋز. قىلدى راۋا تىلىكىىى ئۇشرنىڭ ئۋلال كىيىن ئۆتكەندىن ئۋي نەچچە بىا

 ھۋيۋجۋنردىن ئرۇ. قۋلدى قىلى، ھىس كەلمەيۋاتقۋنلىقىىى ئۋدىتىىىڭ تۇيۇقسىزش
-ئەر يرۋ  برۇ قۋلغۋن دە  بۇشي سۋراڭ دەردىدە بۋش چۇنكى كەتتى  تىتاە 
 ئىشرىى برۇ دىلىرۋز. قىالتترى ئرۋرزۇ قېلىشرىىى بۇلرۇ  مۇشۇندا  دە  خوتۇنالر
 . تۇتتى مەخپى  تېپى، مۇۋاپىق دىيشىىى ۋارسقۋ بۇلۇ  ئىىىقال 
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. چرۋپتى قۋرا  دوختۇرخۋنىغۋ دىمەيال ۋارسىقىمۇ  سەھەر كۇنى بىا ئۇ    
. ئولتررۇردى ئررۇزا  كۇتررۇ  نەتىجىسررىىى كىرريىن  تەكشررۇرتكەندىن دوختۇرغررۋ
. ئىردى  بۋلىسىدا كىلىدىغۋن دۇنيۋغۋ كەلەۇسىدىكى قورسىقىدا  پەقەت خىيۋلى

  كىاگەنرردە ئىشخۋنىسررىغۋ دوختررۇر  ئۇچررۇن ئررېلىش نەتىجىسررىىى دىئررۋگىۇز ئررۇ
 يىلىرىىش   ئۇمرۇت كرۆزلىاىەە دوختۇرنىرڭ. كەتتى سېلى، قۋتتىق يۇرەكلىاى
 قرررۋرا  تەپسرررىلى نەتىجىلىررراىەە تەكشرررۇرۇ  دوخترررۇر. تىكىلىررردى ئىچىررردە

 مۇبرۋرەك» قۋرا  قىزغۋ دىكتور تۇنۇ  لىقداڭ ئۋلدىدىكى  كىيىن  چىققۋندىن
 دوختۇرنىرڭ. يەتكرۇزدى خوشخەۋەرنى  دىەەن«  بۋركەن بويىڭىزدا بولسۇن 
 كررۆزلىاىەە چىاايلىررق. كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن دىلىررۋز ئۋڭلىغررۋن سررۆزىىى

 ئرۇ. ئۇقرۇدى  رەخرمەت مەرتىرۋە مىرڭ  ئۋلالغرۋ.  كەلدى يۋ  لىق ھۋيۋجۋندىن
 بولمىغرۋن ئىپرۋدە ھېچقۋندا  تېخى تۇتۇ   يۇرىكىىى تىتاەۋاتقۋن ھۋيۋجۋندىن
 مۇھەببىتىىىررڭ بولغررۋن بىررلەن ۋارس ئررۇ. سررىلىدى بىررلەن مىھرراى قورسررىقىىى
 ئۆزىىىڭال.  زوقلىىىۋاتۋتتى ھۋمىلىدىن قورسىقىدىكى بولغۋن شۋھىدى بىادىىبىا
 ئېشرى،  ئەمەلرەە ئۋرزۇسرىىىڭ ئۇلرۇ  ئەڭ ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ ۋە ۋارس   ئەمەس

 .سۇيۇنىۋاتۋتتى ئىچىدە ھۋيۋجۋن تۇرىۋاتقۋنلىقىدىن ئۋلدىدا بۇلۇ  ئۋنۋ
 يىلردىن 3 قىلغىىىغرۋ تروي. ئىردى خوشرۋ  قەدەر شرۇ بۇگرۇن دىلىۋز    
 چىاايى بولۇ   يۇقۋتمىغۋن ئەسال گۇزەللىكىىى بۇرۇنقى لېكىن بولسىمۇ ئۋشقۋن
 بەدىىرى غۋنتول نۇرلۇ   قەدەر شۇ يەنىال كۆزلىاى شەھال ئۋ   سۇتتەك يەنىال
 دوختۇرنىرڭ ئىچىردە ھۋيۋجۋن تەسۋىالىەۇسىز ئۇ. كۆرىىەتتى جەزبىدار تېخىمۇ

 ئۇ. مۋڭدى قۋرا  ئۆيىەە ئۋلدىاا  سىقىمدىغىىىچە چىڭ قەغىزىىى تەكشۇرۇ 
 يەنىرال لرېكىن بولسرىمۇ  ئويلىغرۋن دىيىشىى تېلىفۇندا ۋارسقۋ خوشخەۋەرنى بۇ

 ئرۇ. كرۆردى مۇۋاپىرق ىلىۋېتىشرىىق خوشرۋ  تۇيۇقسرىز كەلەەندە قۋيتى، ئۆيەە
 بېقىشرررقۋ كررۆرۇ  بىررلەن كررۆزى ئرررۆز دەقىقىلىاىىررى ھۋيۋجررۋنلىق ۋارسررىىىڭ
 خىر  ھەر. ئۋرىلىردى برۋزار يولىردا قۋيتىش ئۆيىەە نىمىشقىدۇر ئۇ. ئۋلدىاايتتى

 يەيدىغۋن يۋقتۇرۇ  ۋارس. سېتىۋالدى چىۋىلەردىن-مىۋە كۆكتۋتالردىن  يېڭى
 ئىشرىى خوشۋللىق بۇ بۇگۇنكى ئۇ. ئۇنۇتمىدى شىىمۇئېلىۋېلى كۋۋىپىدىن بېلىق
 پرۇككەن كرۆڭلىەە تەباىكلەشرىى بىراگە بىلەن ۋارس قىلى، تەييۋرلىق ئوبدان
 چىاايلىرق لرېكىن بولسرىمۇ  ھۋرغۋن كۆتۇرۇ  نەرسىلەرنى ئېغىا دىلىۋز. ئىدى

 . قىلدى تۇتۇ  تۋمۋققۋ ئۋلدىااپال يەنە   كىاى، ئۆيىەە يۋسىدا  بىزەلەەن
 كۋسررتىيومىىى قررۋرا دەرىجىلىرر  ئررۋلى ۋارس كەلررەەن قۋيتىرر، ىشررتىنئ   
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 ئۋشرخۋنىغۋ دە -بوشۋتتى بوشقىىۋ گۋشستۇكىىى رەڭلى  سېاىق سۇس سېلى، 
 خرۇددى. قۇچۋقلىدى ئۋستۋ ئۋرقىسىدىن دىلىۋزنىڭ تەييۋرشۋاتقۋن تۋمۋ  كىاى،

 ەچرچەن بۇيۇنلىاىغرۋ ئۇنىرڭ مەشۇقالردەك-ئۋشىق بولغۋن ئۇزۇن كۆرۇشمىەىلى
 تررۋتلىق بررۇ كەترركەن بولررۇ  تۇنررۇ  دىمىقىغررۋ دىلىررۋز. چىقتررى سررۇيۇ  رەت

 ئۇمرۇت تۇرىشرىىى قۇچرۋقال  ئۇزۇن تېخىمۇ ۋارسىىڭ ھۇزۇرلۇنۇ   ھىدشردىن
 دەقىقىلەرنىڭ مۇشۇ ئۇ. يۇمدى چىڭ كۆزلىاىىى نۋزلىىى، بوشقىىۋ قىلغۋندەك 
 نەچرچە دىلىرۋز. ترىقىالت ئۇمرۇت داۋاملىشىشرىىى مەڭەۇ ئۋخىاىغىچە ھۋيۋتىىىڭ

 ئۋسررتۋ كىرريىن  يۇقۋتقۋنرردىن ئررۆزىىى ئىچىرردە لەززەت شررىاىن سررىكىىۇت ئررون
 ئوتلرۇ  ئۋستىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ ۋارسىىىڭ ئۆرۇلدى  كەيىىەە ئېچى، كۆزىىى

 نررۇرىىى شررۋتلىق تۇرغررۋن يېىىرر، كۆزلىاىرردىن قۋرىرردىيۇ. قۋرىرردى كررۆزلىاىەە
 . پقۋچتىئە كۆزىىى ئىتتىكال تىاىشقۋندەك يۇشۇرۇشقۋ
 توشرۇ  ۋاقىر  سرۋئەتكە  قرۋرىڭە. تېخرى چۇشرتىڭىزمۋ ئىشتىن ھۋزىا-  

-قۋپسرىزدە؟ ئۇنترۇ  يرۇرەكلەرنى ئىىتىرزار ئۆيردىكى. كەتترى ئۇتۇ  مىىۇت15
 . قويدى بېشىىى مەيدىسىەە ۋارسىىىڭ تۇرۇ  نۋزلىىى، دىلىۋز
 خىزمەتداشررلىاىمغىمۇ بۋشررقۋ ئۋلرردىاا  ئۇچررۇن كررۆرۇ  سررىزنى شررۇ-  
  ھەمراا سرىزگە مەڭەرۇ چىقمرۋي ئىشرقىمۇ بولسرۋ مرۇمكىن. دەڭە چۋپتى  يقۋرىمۋ
  ئررۇزۇن دىلىۋزنىررڭ ئىچىرردە مررۇھەببەت ۋارس-.دەيررمەن ئولتۇرسررۋم بۇلررۇ 

 . سىلىدى پۇرىغۋ  چۋچلىاىىى
 كىاىرردىكىن قۋچررۋن; quot& كىچىكسررىڭىز بىررادەم سررىز. رەخررمەت - 

&quot ; جېىى  قۋلىدىكەن ئىشىكتە كۆزۇم دە . 
 چۋغردا ئرۇ. يرۆتكەيمىكىن ئۆيەە ئىشخۋنىىى بۋشال  بۇگۇندىن اقتۋئۇند- 

 كرۆزلىاىىى قويۇ  بېشىىى مەيدىسىەە ۋارس-.بىھۋجەت سۋقلىشىڭىزمۇ سىزنىڭ
 چىمردا  بوشرقىىۋ مەڭزىىرى چىاايلىق دىلىۋزنىڭ كۇلۇمسىاىۋاتقۋن يۇمۇ  چىڭ
 پەرىشتەم؟ دىدى  قۋندا  -.قۋراتتى ئۆزىەە

 سررىز. قىلمررۋڭ ئىىتىررزار بەك مىىررى شررۇ ىنلررېك. رەخررمەت بولرردى -   
 . بىلىىىدىكەن مۇزدەكال مۋڭۋ ئۆي بۇ بولمىسڭىز
 بىررا ئۆيرردە بررۇ بولمىسررىڭىز سررىز... ئوخشۋشررال مەنمررۇ....بىلىررمەن-   
. بىلىىىردۇ مەنىسرىز ئىرش ھەممە بولمىسىڭىز سىز. كەلمەيدۇ ئولتۇرغۇم مىىۇتمۇ
 ...مۋڭۋ ىلمىغۋيق  نىسى، كۇنلەرنى يۋشۋيدىغۋن سىزسىز تەڭاى  
 بىزنررى خررۇدا. ۋارس بررۋراۋەر بىررلەن ئۇلررۇم مررۋڭىمۇ يۋشررۋ  سىزسررىز-  
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 . ئىشىىىمەن مەن. ئۋياىۋەتمەيدۇ مەڭەۇ ئىكەن قوشقۋن
 قۋيتۇرغرررۋ  جرررۋۋا  دىلىۋزغرررۋ ۋارس-.دىلىرررۋز كەلسرررۇن دىەىىىڭىرررز-  

 قۋرىسرۋم دەڭە  قېىى ھە -. چىقتى يۇگۇرتۇ  كۆز تەييۋرلىقالرغۋ ئۋشخۋنىدىكى
 مىھمررۋن ئررۆيەە...كىتىپسررىز قررورۇ  قررورۇمىالرنى مررۇنچە بىررا جۋنغررۋ 2 ۇگررۇنب

 ئوخشىمۋمدۇ؟ كىلىدىغۋن
 ۋارسىىڭ كۆزلىاىىى ئويىۋ  دۇدۇقلىغىىىچە دىلىۋز-...ھە..ھە...يۋ  -  

. كىلىردۇ مىھمرۋن بىرا -.تىكترى كرۆزلىاىەە تۇرغۋن چىقى، ئىچىدە تەئەججۇ 
 ئەزىرز ئەڭ دۇنيرۋدىكى ئۇچرۇن ككىمىزئى ھەر. قىلىۋاتىمەن تەييۋرلىق شۇنىڭغۋ
 . مىھمۋن
 ئۇ؟ مىھمۋن قۋيسى دەڭە  قېىى دىلىۋز  دىەىىىڭىز نىمە بۇ-  
 ۋارسررىىى دە -دىرردى شررۇندا  دىلىررۋز-...قۋلىسررىز بىلىرر، ھېلررى -  
. ترۇرۇڭ ئولتۇرغرۋ  چىقى، مىھمۋنخۋنىغۋ   قېىى-.چىقتى ئۋشخۋنىدىن يىتىلە 

 . بولىمەن ،قىلى تەييۋر ھۋزىاش تۋمۋقىى مەن
 ھەياانلىرق چىاايىغرۋ تۇرغرۋن قىلى، جىلۋە خوشۋللىق دىلىۋزنىڭ ۋارس  
 ئرۋزادە ئۇسرلۇپتۋ يېڭرى ئرۇ. كىرادى مىھمۋنخۋنىغرۋ ئۋسرتۋ قويرۇ  قۋرا  ئىچىدە

 ئۇدۇلىردىكى ئولترۇرۇ  كىلىر، كىاىسلوسرىغۋ راھەت مھىمۋنخۋنىىىرڭ بىزەلەەن
 سرۇرىتىەە تويلرۇ  ۇشركەنچ بىرلەن دىلىرۋز قويۇلغۋن ئېسى، چوڭۋيتى، تۋمغۋ
 چۋپلىشررى، چىررڭ ئررۆزىەە  كۇلۇمسررىاە  دىلىۋزنىررڭ. كەتتررى قررۋرا  پەس بىررا

 بىررا قۋنررداقتۇر يەنە  بەدىررىىەە پۇتررۇن قررۋرا  سىمۋسررىغۋ پەرىررزاتتەك تۇرغررۋن
 بىرررزەلەەن قولىررردا چىرررۋەر ئۇنىرررڭ. بولررردى تۋرىغۋنررردەك سرررىزى  ترررۋتلىق

 سرۇيۇنۇ  قۋرا  پۋكىزلىقىغۋ ك چىىىدە جۋھۋزلىاىغۋ يۋرىشىملىق مىھمۋنخۋنىىىڭ
 تەشررەككۇر مىررڭ ئىچىرردە  خۇداغررۋ قىلغررۋن نىسررى، ئۋيررۋلىى بىررا مۇشررۇندا   

 قىلغرۋ   دىقرقەت ئۋيۋلىغرۋ قىلىۋاتقۋن تەييۋرلىق جىددى ئۋشخۋنىدا ئۇ. ئۇقۇدى
 كىاىدىغۋنرردەك دە  ئەسسررۋشم مىھمررۋن بىررا ئۋشھىرردە ئررۆيەە ھررۋزىاش خررۇددى
 .تتىقويۋ قۋرا  پۋت-پۋت ئىشىككە

 كەيپىيررۋت خوشررۋ  ھەم ھررۋرغىن ھەم دىلىررۋز كىرريىن  ئۇزۇنرردىن خېلررى
 ئررۇ. چىقتررى تىزىرر، ئۇسررتەلەە قررورۇمىالرنى چىقىرر،  ئۋشررخۋنىدىن ئىچىرردە

 كۆزىىىڭ شەھال ۋارسقۋ چۆمەەن خىيۋلالرغۋ تۋتلىق يېتى، يۋنپۋشال  كىاىسلودا
 :سورىدى قەستەن قويۇ  قۋرا  قۇياىقىدا
 دىمەيدا؟ ۇكىلەيم مھىمۋن ۋارس -  
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 كۋيىرر، بررۇنچە ئررۇ ئىرردى مىھمررۋن ئەزىررز قۋنرردا . دەيررمەن شررۇنى-  
 ئەمەستۇ؟ ئۋنىمىز-ئۋتۋ...كەتكۇدەك
 تۋ  شۇ ئۇ. ئولتۇردى يېىىدىال ۋارسىىىڭ كىلى، ئۋستۋ دىلىۋز -يۋ  -  

 بىا چىققۋن تەپچى، ئىچىدىن-ئىچ. قىلىۋاتۋتتى ئۋجىزلىق بېسىشقۋ ھۋيۋجىىىىى
 . ئۋلدىاىتۋتتى دىيشىكە ۋارسقۋ خوشخەۋەرنى لىقىى خوشۋل قەلبىدىكى كۇ 

 دىسىڭىزچۇ؟ جىددىلەشتۇرمەي مىىى ئۇ؟ كى  زادى ئەمىسە-  
. قېتىلردى مىھمرۋن يېڭرى بىا ئۆيەە بۇ بۇگۇن ۋارس  دىسەم سىزگە - 

 . كەتتى تىتاە  ئۋۋازى دىلىۋزنىڭ-...مىھمۋن يېڭى بىا
 ؟ ئۇ مىھمۋن يېڭى قۋندا  مىھمۋن؟ يېڭى-  
 ئۆيردە برۇ بۇگرۇن دىسەم سىزگە. جېىى  بۇشتتى مىھمۋن يېڭى قۋندا -  

 بولىردىغۋن دادا ئرۋخىاى سرىز بىلەمسرىز ...جرۋن ئۇ . يەيمىز تۋمۋ  جۋن ئۇ 
 ھەياانلىرق بىرلەن قروللىاى تۇرغرۋن تىتراە  نىمىشرقىدۇر دىلىۋز-...بولدىڭىز
 شرەھال كبرۇشقتە. كەتترى قۇچرۋقال  چىرڭ ۋارسىى قۋلغۋن قېتى، داڭ ئىچىدە

 . سىاغىدى يۋ  تۋمچە ئىككى  مۇھەببەتلى  كۆزلىاىدىن
 قۋپقرۋرا تۇيۇقسرىز ۋارس قۋلغرۋن ترۇرۇ  گرۋڭەىاا  پەس بىرا -نىمە؟ - 

 ئۇنىرڭ دە -ئۋلردى قۋمۋلال  بىلىكىدىن دىلىۋزنىڭ   ئېچى، يۇغۋن كۆزلىاىىى
 راسمۋ؟ بۇ دىلىۋز  داۋاتىسىز نىمە -.تىكىلدى ئىچىدە ھۋيۋجۋن كۆزلىاىەە
 -.مۋنرۋ نەتىجىسرى. تەكشرۇرتكەن بۇگرۇن قىلىر، ھىرس ئۆزەم راس -  
 . ئۇزاتتى ۋارسقۋ قەغىزىىى دىئۋگىۇز يۋنچۇقىدىكى پەشتۋمۋ ئۋپئۋ  دىلىۋز
 مەرتىرۋە مىڭ ئۋيالندۇرغىىىڭغۋ رىئۋللىققۋ تىلەكلىاىمىزنى خۇدا  ئۇلۇ -  
 قولىردىكى ڭدىلىۋزنىر ۋارس قۋلغۋن بۋسۋلمۋي ئۆزىىى خوشۋللىقتۋ -...رەخمەت

 ئىەىررز ئررۋلقىىىىى ئىككررى تررۇرۇ   ئورنىرردىن تۇيۇقسررىز قۋرىمررۋي  قەغەزگىمررۇ
 يۋرىشرىملىق قۋپقرۋرا. ئۋلردى يرۋ  لىققىردە كرۆزلىاىەە قۋرا  تۇرۇسقۋ كۆتۇرۇ 
 يەنىررال ئررۋلال-. كەتتررى تىترراە  سررۇس لەۋلىرراى قررېلىن ئۋسررتىدىكى بررۇرۇت

 كىچىرلە -كىچە ۇرگەنمۇ ئىاىشت ۋىسۋلغۋ جۇدالىقتىن بىزنى ئۇلۇ   ھەممىدىن
 قۇتۇلردۇرۇ  ھەسراەتتىن-دەرت بىزنرى كۆرۇ   راۋا تىلەكلىاىمىزنى تىلىەەن
 رەخررمەت  قۋنچىلىرر  ئۋلالغررۋ بىررز.  ئررۋلال شررۇ يەنىررال قىلغررۋنمۇ ئۋتررۋ پەرزەنرر 

 يېىيىرر، كەڭ غررۇلىچىىى ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن ۋارس-.قىلىرردۇ ئررۋزلىق ئۇقۇسررۋقمۇ
. قۇچۋقلىدى بىلەن مىھاى پۇتۇن دىلىۋزنى ھۋيۋجۋنلىىىۋاتقۋن ئوخشۋشال ئۆزىەە
 كرۆ  سرىزگىمۇ -.سرۆيدى بوشرقىىۋ مەڭزىەە ئۋپئۋ  تۇرغۋن يېغى، نۇر ئۇنىڭ
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 پۇرسرررىتىەە بۇلرررۇ  دادا شرررەرەپكە  ئۇلرررۇ  ئەڭ مىىرررى. جېرررىى  رەخرررمەت
 ...رەخمەت مىڭ ئىاىشتۇرگىىىڭىزگە

 -.تۇرىردۇ سرەت ئۋلدىردا برۋلىمىز...قىلمرۋڭ ئۇندا ...بولدى بولدى -  
 ۋارسررىىىڭ لەۋلىاىىررى غۇنچىرردەك نىمىشررقىدۇر يەنە دىرردىيۇ  شررۇندا  دىلىررۋز
 . يۋقتى مەڭزىەە يىاى  قىاىلغۋن يېڭىال
 ھەقىقەتەن بۇ. دىلىۋز قىلىپسىزكەندە تەييۋرلىق كۋتتۋ مۇشۇندا  شۇڭۋ-  

 مەن. ترۋپتى  بەختىمىى راستىىال مەن. خوشخەۋەركەن تىەىشلى  تەباىكلەشكە
 ئەمەلرررەە ئرررۋرزۇلىاىىى ئۋنۋمىىرررڭ-ئۋترررۋ بولررردۇم  ولىررردىغۋنب دادا ئرررۋخىاى

 بېسىشرقۋ خوشرۋللىقىى پۋتمۋيۋاتقرۋن قېىىغرۋ-قرېن ۋارس-.بولدۇم ئۋشۇرىدىغۋن
 قۋيتىردىن قېشرىغۋ دىلىۋزنىرڭ. چىقترى پىقىراا  بىرا مىھمۋنخۋنىىى ئۋمۋلسىزدەك

 مۇبررۋرەك-.سررىلىدى قورسررىقىىى  ئىچىرردىكى كررۆيىەك قىزىرر  ئۇنىررڭ كىلىرر،
 ...قوزام ئۇمۋ  بولسۇن مۇبۋرەك. ئۋپىسى بولسۇن

 قوزامغرررۋ مرررۋۋۇ. يەيلرررى تۋمرررۋ  ئەمررردى...بولررردى ۋارس  بولررردى-     
 قوزام مۋۋۇ لېكىن مەيلى قۋلسىڭىز ئۋ  سىز. مۇھى  ھەممىدىن بىاىش ئۇزۇقلۇ 

 قولىىىررڭ ۋارسررىىىڭ دىلىررۋز -.قرروزام دىرردى  قۋنرردا ...بولمۋيرردۇ قۋلسررۋ ئررۋ 
 . چىقتى سىال  تەڭ ورسىقىىىق قويۇ  قولىىى ئۇستىەە
 برۋر پەرىشرتەم ئىككرى ئەمردى. برۋتتى پەرىشتەم بىا بۇرۇن. شۇندا -   
 كرۆز. كېراەك ئۋساىشرى  بىرلەن كۇچرۇم پۇتۇن پەرىشتلىاىمىى بۇ مەن. بولدى

 ئۇسررتىدىكى ئۇسررتە  دىررەە  شررۇندا  ۋارس-...ئۋسرراىغۋندەكال قررۋرچۇغۇمىى
 دىلىۋزنىررڭ دە -ئۋلرردى بىانررى ئۇزۇمرردىن قىزىرر  قويۇلغررۋن يۇيررۇ  يررېڭىال

 . قويدى سېلى، ئۋستۋ ئىچىدە مۇھەببەت ئېغىزىغۋ ئويمۋقتەك
 ئۋتررۋ پەرزەنر   خۇدانىرڭ ئۇلرۇ    غىزاشنغرۋ  ئىچىردە ھۋيۋجرۋن ئرۇشر   

 ئررۋئىلىەە بەخىتلىرر  بررۇ. چىقتررى ئۇقررۇ  رەخررمەت مەرتىررۋە مىررڭ قىلغۋنلىقىغررۋ
 ئررۇشر. سۇيۇنۇشررتى  بولغۋنلىقىرردىن نىسررى،  بەخىتىىررڭ بىررا چرروڭ يەنىمررۇ

 بىرا قۋترۋرلىق.. تروي خىرزمەت  ئۇقرۇ   تەربىيىلىىىش  كىيىىكى بۋلىسىىىڭ
 پەرىرردە ۋە نررۋزىا خوشررخەۋەرنى بررۇ قىلىشررقۋ   خىيررۋللىاىىى شررىاىن تررۋشي

 يەتكررۇزۇ  ئررۋرقىلىق تېلىفررۇن ئۋنىسررىغۋ-ئۋتررۋ يېزىرردىكى ۋارسررىىڭ خۋنىمغررۋ 
 زور ئەڭ ئۋئىلىردە 3  برۇ بۇگرۇن. چۆمردۇرىۋەتتى خوشۋللىققۋ ئۋلەمچە ئۇشرنىمۇ

 .ئىدى بولغۋن بۋياام بىا ئۇنتۇلغۇسىز ئەڭ خوشۋللىق 
 ئۇنىررڭ. خوشررۋللىقى. يىلتىررزى سررۇلمۋس ئۋئىلىىىررڭ ئررۇ -پەرزەنرر      
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 ...بولغررۇچى مەلررھەم قەلرربلەرگە ئررۋجىز قوشررقۇچى  جررۋن جۋنالرغررۋ كۇلكىسررى
 بىررلەن ۇلكىسررىك پەرزەنرر  ئررۋئىلە  بىررلەن مىھرراى پەرزەنرر  پەقەت -ئررۋئىلە
 تروغاا نۋھۋيىتى دە  «مۋزار ئۆي بۋلىسىز بۋزار  ئۆي بۋلىلىق» كونىالر...ئۋئىلە

 بەخىرش شۋتلىق قەلبلەرگە ھۋرغىن ئۇ. خوشۋللىقى ئۋنىىىڭ-ئۋتۋ-بۋش. ئېيتقۋن
 تۇرمۇشرتۋ كۇندىلى  ئۋدەم. بەرگۇچى تەسەللى دىلالرغۋ ئۋزاپالنغۋن ئەتكۇچى 
 نەرسرە ھەمرمە كەلەەنردە ئۋلردىغۋ پەرزەنر  ۇنچەكسر رىيرۋزەتلەرنى قۋنچىلى 
 تۇترۇ  پەرزەن  ئۋلدىدىكى پەقەت خوشۋللىقىىى پۇتكۇ  دۇنيۋنىڭ. ئۇنتۇلىدۇ

 ئۋيالندۇرىردۇ  خوشرۋللىققۋ قۋيغۇنى مىھاى پەرزەن . قىلىدۇ ھىس تۇرغۋندەكال
 ئررۇ - پەرزەنرر . ئىتىرردۇ بەخررش توقلۇ  بۋيۋشررۋتلىق تۇرمۇشررقىمۇ يوقسررۇ 
 سرۋقال  مۇھەببىتىىى ئۋنۋ-ئۋتۋ   ئۋئىلىلەرنى نۇرغۇن تۇرغۋن ائۋلدىد بۇزۇلۇ 
 يۋغردۇرغۇچى  بەخىر  ئرۋئىلىەە ئرۋرقىلىق تىللىراى چۇچۇك ئۇ كۇ   قۋلغۇچى
 ....يۋغدۇرغۇچى مۇھەببەت يۋغدۇرغۇچى  بەرىكەت

 ئۇشرنىرڭ. قېتىلدى ئىللىقلىق بىا يەنە ئۋئىلىەە بەخىتلى  بۇ مۋنۋ       
 ھەقىقرى تېپىر،  ئەمىرن ئەمردى كۆڭلى قۋلغۋن يىتىمسىاا  ئىچىدە بۋيۋشۋتلىق

 بولىۋاتقرۋن چروڭ ئۋستۋ-ئۋستۋ قورسىقىدا دىلىۋزنىڭ. چۆكتى قۋيىىمىغۋ بەخى 
 ۋە نرۋزىا بولغۋن  زار ئىشقىدا نەۋرە بەلكى ئەمەس ئۋنىسىىىڭال-ئۋتۋ -  ھۋمىلە
 ئۇشرنىڭ .قۋلدى بولۇ  ئىشى بۇلىدىغۋن كۇڭۇ  بىادىىبىا خۋنىمىىڭمۇ پەرىدە

 كۋتتررۋ قۋلغررۋن بۋلىسررىز كررۆڭلى  قۋلغررۋن يىتىمسررىاا  قىلىرر، يررۋتلىق دىلىررۋزنى
 يېڭررى ئەتىۋارلىررق بررۇ. كەتتررى يررۇرۇ  قۇيۋشررتەك خوشررخەۋەردىن بررۇ قوروسررى
 ...ئىتىۋاتۋتتى بەخىش خوشۋللىق   ئىىۋقلىق تېخىمۇ ئۋئىلىەە بۇ  مىھمۋن
  
 

 بىررا. جەريررۋن شرركۇ مۇ بەك ئررۆزگەرتىش خررۋراكتىاىىى تۇغمررۋ ئىىسررۋنىىڭ
  ئەخالقىسررىزلىق  مىررجەز نۋچررۋر كەترركەن سررىڭى، قېىىغررۋ-قررېن ئىىسررۋنىىڭ
. ئۆزگەرمەيردۇ ئەسرال ئرۋرقىلىق تەربىيە ئۋدەتتىكى  ۋىجدانسىزلىق ۋاپۋسىزلىق 

  قىلسرىمۇ  ئوڭشرۋلغۋندەك ۋاقىتلىرق تۇپەيلىردىن سەۋەپلەر بەزىبىا  ئۋدەتتە ئۇ
 ئرۆز مېڭىر،  يولىغرۋ ئۆز يەنە  كۆتۇرۇ   بۋ   ھۋمۋن  مىجەز ھۋيۋانى  لېكىن

 ئرۆلەەن  روھى   بولغۋن ئە  شەيتۋنغۋ يەنىال ئۇشر.  دەسسەۋىاىدۇ سەنىمىەە
 خىر  خىلمرۇ  ئۋرىسرىدا ئرۋدەملەر قۋلغرۋن مەھاۇم ئىستىكىدىن يۋشۋ  ھەقىقى

 ...كۇلىۋېاىدۇ قۋقۋقال  تېپى،  خوشۋللىق ئىچىدە جىىۋيەتلەر
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 ئرررۆزىىى ئرررۇ. ئۋخىاششرررتى ھۋيرررۋتىمۇ ۇرمەتررر يىللىرررق 3 ئەكاەمىىرررڭ    
 ئىچىردە خوشرۋمەت بىرلەن سرۋقچىالر قىلغرۋن سرەر  كرۇ  ئۇچرۇن ئۆزگەرتىش
 ئۇشرغرۋ چىقترى  تىلرال  راسرۋ ئرۇشرنى كۆڭلىردە لرېكىن بولسىمۇ  خوشالشقۋن
 ئەڭ دۇنيۋنىرڭ.   تىلىردى دوۋزاخىرى ئۇلرۇمىى  كىسەللەرنى  ئېغىا ئەشەددى

 ئەركىىلىكىىى   بەرگەن تەلى  قۇرۇ  ئۆزىەە  قىلى، مەھاۇم لەززىتىدىن ئۇلۇ 
 برۇ قىلىرۋەتكەن مەھكرۇم ئۋرىسرىغۋ ترۋمالر ئىەىرز قرېلىن  بۇ يۋشلىقىىى بۇغۇ 

 بىاى ۋاقىتتىن نەچچە ئۇ. بولدى خوشۋ  قەدەر شۇ قۇتۇلغىىىغۋ ئەبلەخلەردىن
 ئەمەلرررەە ئەمررردى مىىۇتالرنىرررڭ كەيىپلىررر  قىلغرررۋن ئرررۋرزۇ كۇنررردۇز-كىرررچە

 تۇرمىدىن ئۆزىىى  خىيۋلى ئۇنىڭ. پۋتمۋيۋاتۋتتى قېىىغۋ-قېن نلىقىدىنئۋشىدىغۋ
 ئۇمۇتلىاىردىن تۇققۋنلىاىىىرڭ- ئرۇرۇ    ئۋنرۋ-ئۋترۋ كەلەەن ئۇچۇن ئەكىتىش
 پەرۋاز مۋكۋنردا قۋپلىغرۋن جىىرۋيەت پەسكەشرلى   نۋپرۋكلىق    يىااقترۋ تۇلىمۇ
 ئرۆزىىى ىسرىىىڭئۋن-ئۋترۋ.  ئىردى ئۇنتۇغرۋن ھەممىىرى دەمدە شۇ ئۇ.  قىالتتى

 مەكتەپررتە ئررۋلى بەدەلرردە قۋنچىلىرر  قىلغررۋنلىقىىى  چرروڭ ئەجىررادە قۋنچىلىرر 
 چىققۋندىن ئۆزگىاى، تۇرمىدىن ئەزىزلىەەنلىكىىى  قۋنچىلى   ئۇقۇتقۋنلىقىىى 

 ئۇمرۇت قۋنچىلىر  يۋشۋشرىى ئۋدەمردەك ھەقىقرى تۇترۇ  يرو  بۋشقىدىن كىيىن
 -خورلرۇ  قىلغرۋن قىزشرغرۋ بۋشقۋ ەۋ سەلىمە.   ئىدى ئۇنتۇغۋن قىلغۋنلىقىىىمۇ

 سررەۋەپچى كىاىشررىەە تررۇرمىەە ئۆزىىىررڭ  نرروچىلىقلىاىىى  ئەسرركىلىكلىاىىى 
.  ئىردى ئۇنتۇغرۋن  ئوتلىاىىىمرۇ قىسرۋس   ئۆچمەنلى  بولغۋن دىلىۋزغۋ بولغۋن
 ئەتررركەن بەخىررش ئررۋقچى سررۋدىا پەقەت ۋە پەقەت خىيررۋلى پۇتررۇن ئۇنىررڭ

&lt; ئررۋ&gt  ;مەھكۇملررۇ  تۇرمىرردىكى ئررۇ. ئىرردى تىرردەلەززى خۇمررۋرى  نىررڭ 
 ئررۋغاىق قۋنچىلىرر  ئۋزاپالنغررۋن  قۋنچىلىرر  ئىچىرردە ۋىسررۋ  شررۇ   ھۋيۋتىرردا
 مەزگىردە ئۋزاپالنغرۋن ئرۇ...ھە چەكركەن ھەسراەت-دەرت قۋنچىلىر  تۋرتقۋن 
 ئۋتررۋ لەززەتىررى بررۇ ئۇنىڭغررۋ بولررۇ   پەيرردا چۇشرركەندەكال ئۋسررمۋندىن سررەلىمە
 ئۇنىرڭ تۇتۋشقۋن  بۋشقىدىن يەنە ئوت بۇ ۇنىڭغۋئ كىيىن شۇنىڭدىن.  قىلغۋن

 ۋە بۋلىسررى كىلىرردۇ  قۋيتىرر، چۇقررۇم سررەلىمە». قۇتۇشلمىغررۋن ئۋسررۋرىتىدىن
 سۋقاليدۇ چۇقۇم  مىىى بىاىدۇ  يەتكۇزۇ  ئۋ  مۋڭۋ  بولسىمۇ ئۇچۇن كەلەۇسى

 كررۇنلە -كررۇن يولىغررۋ ئۇنىررڭ كررۇتكەن  ئررۇنى قىلغررۋن  ئىشررەنچ زور دە « 
 دىرەەن« ...ئەبلە  ھۋيۋان  يۇقۋ ; lt;&lt& سەلىمەنىڭ ىنلېك...تەلمۇرگەن
 ھۋقرۋرەتال- تىر  شۇ پەقەت جۋراڭال   تۇۋىدىال قۇش  ئۋۋازى تىتاەك يىغالڭغۇ
 ئررۋخىاى كۇتررۇ -كۇتررۇ  ئررۇ. قۋلغررۋن بۇلررۇ  يۋلرردامۋ ئررۋخىاقى ئەڭ ئۇنىڭغررۋ
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 ئررۇ  كىرريىن كەتكەنرردىن يۇقررۋ  تىىسررىزش-ئررۇن سررەلىمە. ئررۇزگەن ئۇمررۇدىىى
 مۇدىاىىىرڭ مەكرتە  لرېكىن. بولغۋن مەجبۇر يۋلۋۇرۇشقۋ ئۋنىىسغۋ-ئۋتۋ لسىزئۋمۋ

; gt&ئۋ ;lt& ئۋيلىىى،  كۇپۇككە ئۇمۇتلىاىمۇ ئۇ بىلەن پۇزۇتسىيەسى كەسكىن
 كىچىررلە -كىررچە.  ئۆتكررۇزگەن كررۇن ئىچىرردە  ئررۋزابى قورقۇنۇچلررۇ  نىررڭ

 يۋنغرۋ ھەر بەدىىىىرى كىتىۋاتقرۋن ئۋغاىر، سىقىاا  تۆككەن  يۋ    قىيىۋلغۋن
 يىغىشررقۋ خىيررۋلىىى-پىكىررا كىتىۋاتقررۋن قۋشيمىقۋنلىشررى، بۋرغۋنسررىاى ئۇرغررۋن 
. بولغرۋن مەجبۇر تىلالشقۋ ئۋدەم   ۋاقىااشقۋ قويىۋېتى، ئۋۋازىىى يەتمەي قۇربى

 تۋشالتقۇزۇ  زەھەر توختۇتۇ   ئۋغاىق بىاىۋاتقۋن يەتكۇزۇ  كۇندە سۋقچىالر
 سررىڭى، قېىىغررۋ ئۇنىررڭ لررېكىن ولسررىمۇ ب بەرگەن ئررۋرام ۋاقىتلىررق دورىلىرراى
 ... يەتمىەەن  قۇربى بېسىشقۋ خۇمۋرنى ئەسەبى كەتكەن
 ئەكراەم ئۆتكرۇزگەن بېشرىدىن ھىسيۋتالرنى مۇرەككە  مۇشۇندا  مۋنۋ    

 ئرۆيەە بۋشقۇرىشرىدا مۇدىاىىىڭ مەكتە . بۋشلىدى ئېلىشىى ئۋرام كىلى، ئۆيەە
 ئۇنىرڭ تۇققۋنالر-ئۇرۇ  ئۋنۋ -ۋئۋت بىچۋرە. كۇتۇندى مەخسۇس قىلىىى، بەن 
 جىسرمىغۋ  كەتركەن ئرۇرۇقال  ئۇنىڭ. تەييۋرشيتتى نەرسىلەرنى ھەممە ئۇچۇن

 يررۇرىكى قرۋرا  كرۆزلىاىەە نۇرسرىز كەتركەن ئولتۇرۇشرۇ  چىاايىغرۋ  تۋتۋرغرۋن
 كۇنرردە دە  تۋرتۋمرردىكىن كررۆڭلى بۋقۋمرردىكىن  تېتىرر، ئررۇنى. پۇچۇلىىررۋتتى

 تۇرلۇك ئۇچۇن كىلىشى ئەسلىەە بۋلدۇررا  نىڭئۇ. ئىتەتتى تۋمۋ  خى  نەچچە
 كرۆڭلى ئۇنىرڭ. ئەكىلەتترى دورىلىاىىرى تىبۋبەت   مەھسۇشتلىاىىى سۋغالملىق
 ئەپسررۇس . تىاىشررۋتتى ئۇچررۇن بىرراىش قىلىرر، ئىشررالرنى بولىرردىغۋن خوشررۋ 
 نىمەترلەر-نۋزۇ خى  بۇ. ئىدى يو  رايى ئەسال يىيىشكە نەرسىلەرنى بۇ ئۇنىڭ
 نىرال; gt&ئرۋ ;lt& شرۇ پەقەت ئرۇ. ئىدى ھېچىەرسە ئۋلدىدا ىسېغىىىش ئۇنىڭ

 ئۇنىرڭ   سېلىشرقۋ قىلىر، ئۇكرۇ  چىكىشركە  ھۇزۇرلۇنرۇ  ئۋقىى سېغىىۋتتى 
 . ئۋلدىاايتتى سۇرۇشكە ھۇزۇرىىى شۋھ لەززىتىدە
 جىردەللىاى  ئۇنىرڭ چىقترى  سىاتقۋ ئىزدە  سەۋە  ئۋخىاى ئەكاەم    

 تەسرلى  ئرۋخىاى ئۋنرۋ-ئۋترۋ ئۋلدىردا كىتىشى ئۇرۇ  ئۆزىىى-ئۆز قۇپۋللىقلىاى 
 ئۋنىىىرررڭ-ئۋترررۋ ترررۆككەن يرررۋ  يىغرررال  زار-زار. بولررردى مەجبرررۇر بولۇشرررقۋ

 كەلەۇسررى ئىدىيەسررىدە ئۇنىررڭ كۆرۇنمىرردى  كررۆزىەە ئۇنىررڭ يىلىىشررلىاى
 ئررۇ  بۇلررۇ   يۇقۋلغررۋن پۇتررۇنلەي ئۇقررۇمى...پەرزەنرر  ئررۋئىلە    ئىسررتىقبۋ 

 جەمىرريەت بررۇرۇنقى   ئررۋرىال  قويمررۋي پۇچقررۋقلىاىىى-بۇلررۇڭ ئۇرۇمچىىىررڭ
 سررېتىق سررودا قۋنۇنسررىز ئوغۇرلررۇ   لۇكچەكلىرر   تېپىۋالرردى  ئررۋغىىىلىاىىى
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-ئررۋرزۇ ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ ھەماالىقىرردا نوچىالرنىررڭ كەترركەن پېتىرر، پۋتقىقىغررۋ
 چەكترى  ئرۇ.   بۋشلىدى تۇرمۇشىىى يېڭى بولغۋن زى  پۇتۇنلەي ئۇمۇتلىاىەە
 شرۇ خوشلۇقىىى پۇتكۇ  دۇنيۋنىڭ. چەكتى ئىچىدە لەززەت ھۇزۇر  شۇنچىلى 

 كىادى  جۋن جىسىمىغۋ ئۋغاىق ئۇنىڭ. چەكتى ئىزدە  ئىچىدىن تۇتەك-ئىس
 قېتىملىررق بىررا لررېكىن. تررۋپتى ئررۋراملىق  يررۇرىكى تەلمررۇرگەن ئىچىرردە ۋىسررۋ 

 قېتىملىرق بىرا بۇلىۋەردى  مەۋجۇت چىكىش نۇرغۇن يەنە كەيىىدە چىكىشىىڭ
 مىىرۇتالر لەززەتلىر  تەسۋىالىەۇسرىز نۇرغرۇن يەنە كەيىىدە لەززەتىىڭ شىاىن
 كۆرۇشررۇ  بىلەنمررۇ ئررۋقچى سررۋدىا ئررۇ ئۋرىلىقتررۋ.  قىلىررۋەردى ئەسررىا ئررۇنى

. قۋلدى ئۋيلىىى، يۋردەمچىسىەە چۇمۋقچىسى  قو  ئۋسۋسلىق ئۇنىڭ ئۇلەۇرۇ  
 قۇۋلررۇقى  جەريۋنىرردا قىلىررش خىررزمەت ئررۋي قررۋنچە بىررا ئۋقچىغررۋ سررۋدىا ئررۇ

  قىلغۋنرردەك  خۇمررۋر ئررۆزىىى ئررۋقچى سررۋدىا خررۇددى بىررلەن سررىزلىقىۋىجدان
 بىرلەن ۋاسرتىلەر خىر  ھەر ئۇشرنى بۇلغۋ   ئۇغۇلالرنى-قىز  بىەۇنۋھ نۇرغۇن

 يىللىررق 3. ئەپسۇسررالنمىدى ئررۇ لررېكىن. قىلرردى خۇمررۋر نەرسررىەە نىجىررس بررۇ
 ئىىسررۋنلىق   ھررۋيۋان ئررۋدىمى بررۇ قىلمىغررۋن قۇبررۇ  ھېچىەرسررە ئۆزگۇرۇشررتىن

 بررۇ   بولررۇ  بۋشالمچىسررى جىىۋيەتلەرنىررڭ كررۆ  تېخىمررۇ چەتررىە  ولىرردىني
 ...مېڭىۋەردى  ئىچكىالە  تېخىمۇ يولىدا جىىۋيەت قۋپلىغۋن رەزىللى 

. قۋلردى بولرۇ  پۇللرۇ  خېلرى بولرۇ  ھەماا ئۋقچىغۋ سۋدىا ئەكاەم      
 قىلى، خوشۋ  تېخىمۇ ئۇنى پۇلالر بۋغالم-بۋغالم كىلىۋاتقۋن ئەجىاسىز تەرسىز 

 تېخىمرۇ يرۇرىكى ئۇنىڭ نەتىجىدە.  مېڭىۋاتۋتتى سورە  ئىچكىالە  پۋتقۋققۋ بۇ
 كىچىكلەرنىڭ -چوڭ ئۇغۇلالرنىڭ -قىز كىلىدىغۋن ئىزدە  ئۆزىىى .يۇغىىىدى
 برۇ جەمىيەترتە برۇ  لرېكىن. قرۋشتتى ھەيراان ئۆزىمرۇ بەزىردە قۋرا  كۆپلىكىەە
 ئەپسۇسررلىىىش جىقلىقىردىن بۇنچىلىر  ئۋدەملەرنىرڭ بولغرۋن خۇمرۋر نەرسرىەە
 تېخىمررۇ مەنبەسررىىى  بررۋيلىق   كىرراى  ئۆزىىىررڭ برروشتتى  خوشررۋ  تۇگررۇ 

 بۇنىرڭ ئىشرلىتى، شرۇملۇقالرنى مىكىرا -ھىرلە كۆ  تېخمۇ ئۇچۇن كۆپەيتىش
 ئىچىرردە ئررۋدەملەر قىلىرردىغۋن سودىسررىىى ئۇنىررڭ. كىڭەيتەتتررى دائىاىسررىىى

. ئىرردى بررۋر قىزشرمررۇ-غۇلالرمررۇئۇ يۋشررالرمۇ -چوڭالرمررۇ نررۋمااتالرمۇ -بررۋيالرمۇ
 ئەسررەبى بۇنىررڭ قىررزشر سررەبى نۇرغررۇن قۋلغررۋن شغررۋيال  جەمىيەتررتە بۇلۇپمررۇ
 لەززىترى ئۇنىرڭ ئرۇزەلمىەەن  مىھاىىرى ئۇنىڭردىن بولغرۋن  مەپترۇن خۇمۋرىغۋ
 بىا. ئىدى ئۋلغۋن يو  ۋەياانلىققۋ-خۋنۇ ئۋياىلى،  نەرسىسىدىن ھەممە ئۇچۇن
 ئرۋزغۇن بەزىبىرا قىزشرمرۇ كۇتىۋاتقرۋن خىزمەت ۇرۇ پۇتت مەكتەپىى ئۋلى قىسى 
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 قىلىشررقۋ ھەمرراا ئررۆزىەە داغىررى ئررۆچمەس بررۇ كىاىرر، كەيررىىەە شررەيتۋنالرنىڭ
 ...    ئىدى بۋشلىغۋن
 بەخىرر  بىررا يېڭررى ئۋئىلىسررىەە بەخىتلىرر  دىلىۋزنىررڭ بىررلەن ۋارس  

 ئىشرتىن ئەمردى ۋارس. چۆمردى شرۋتلىققۋ تېخىمرۇ ئرۇشر كىيىن  قوشۇلغۋندىن
 ئولتۇرۇ  يىغىلىشرالرغۋ نۇرغرۇن كەچتىكرى بولىردىغۋن  پەيدا ئۆيدە چۇشۇپال

 ئررۆزى ئىشررلىاىغۋ ھەمررمە ئۆيىىررڭ  سررۋلمۋي ئىشررقۋ دىلىررۋزنى بۋرمۋيرردىغۋن 
 خىر  ھەر ئوخشىمىسرىمۇ قۋيتى، ئىشتىن بۇرۇن بەزىدە. بولدى يۇگۇرەيدىغۋن
 دىلىۋز تۋزىاليتتى  ئۆيلەرنى. تۇراتتى ئەتكە  تۋمۋقالرنى قورىغۋ   قورۇمىالرنى
 چىقىاىر، ئۇستىەە كۆرپە  ئۇنى ئەكىلى،  پىالستىىكىلىاىىىvcd يۋقتۇرىدىغۋن

 خىر  ھەر    ئەكىلەتترى دەمرلە  چۋي قىزىق ئۋلدىغۋ ئۇنىڭ    بىاى، قويۇ 
  قورسررىقىىى يۇغۇنىۋاتقررۋن دىلىۋزنىررڭ بەزىرردە. تىزاتتررى تررۇرۇملەردىن-تررۋتلىق
 بۋتۇرنىرڭ تۇمرۇر چىرن ئۇقرۇ   ۋقلىاىىىقوشر  خىر  خىلمۇ بۋلىالرنىڭ سىال 

 ئۇنىررڭ قۋرىمررۋي ئۇنىمىغىىىغررۋ دىلىۋزنىررڭ... كىتەتتررى سررۆزلە  ھىكرۋيىلىاىىى
 بررۇ. ئىرردى خوشررۋ  بەك ئررۇ چررۇنكى.  تۇتررۋتتى زىرراىكمەي قرروللىاىىى-پررۇت

 ئرۆزى ئرۇ. قىالتترى بىرلەن خوشرۋللىق كۆڭلىردىن چىن خۋش   ئۆزى ئىشالرنى
   ئۇمۇت-ئۋرزۇ يىللىق نەچچە ۋە دىلىۋز ئۋيۋلى بولغۋن قىممەتلى  ئەڭ ئۇچۇن

 ئىشررىى قۋنرردا  ھەر  ئۇچررۇن ھررۋمىلە بولغررۋن مىۋىسررى شررىاىن مۇھەببەتىىررڭ
 . ئىدى رازى قىلىشقۋ
 چروڭ بىرا ھەپتىدە 2 بۇرۇن. قۋلدى بولۇ  ئۋيلىق3 بۋلىمۇ قورسۋقتىكى  
 دەئۆير چروڭ يەكشرەنبىىى-شرەنبە ھەر ئەمردى خوتۇنالر-ئەر بۋرىدىغۋن ئۆيەە

 تۇغۇلمىغررۋن تېخررى خررۋنى  پەرىرردە ۋە نررۋزىا چررۇنكى.  بولرردى ئۆتكۇزىرردىغۋن
 يۇغۇنىۋاتقرررۋن دىلىۋزنىرررڭ. ئۋلررردىاايتتى كۆرۇشررركە ھرررۋمىلىىى قورسرررۋقتىكى

 شرىاىن ئۇسرتىدە كەلەۇسرى نەۋرىسرىىىڭ. تۋپۋتتى خوشۋللىق قۋرا  قورسىقىغۋ
 . تۋپۋتتى تەسەللى كۆڭلىەە غېاىپسىىغۋن سۇرۇ  خىيۋلالرنى
 ئۇرغرۋن سرەھەردە ترۋڭ خۋنىمىىڭ پەرىدە ئۇشر شەنبىمۇ بۇگۇنكى مۋنۋ   

 ۋارس.  قىلىشرتى تەييرۋرلىق ئۋلدىاا  بېاىشقۋ ئۆيەە چوڭ   ئېلى، تىلىفۇنىىى
 بىراەر مۋشىىىسرىىى مرۋركىلىق پۋسرۋت رەڭلى  قۋرا چۇشۇ   بۇرۇناا  بىىۋدىن

 كىرريىن دىنھررۋزا بىررا. تررۇردى سررۋقال  چۇشۇشررىىى دىلىۋزنىررڭ تررۋزىال   قررۇر
 دىلىرۋز قويىرۋەتكەن چۋچلىاىىى سۇمبۇ   ئۇزۇن كىيىىەەن يۋرىشىملىق تۇلىمۇ
 ئۇنىڭ. كەلدى چۇشۇ  بىىۋدىن بىلەن قەدىمى رىتىملىق مودىلالردەك خۇددى
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 ھررۋلاەڭ ئىتەكلىرر  كەڭ كەيررەەن بۇگررۇن قورسررىقى يوغىىىۋاتقررۋن پە -سررە 
 مۋشرىىۋ ئولتۇرغرۇزۇ  دايېىىر دىلىرۋزنى. چېلىقمرۋيتتى كرۆزگە ئۋنچە كۆيىىكىدە
 بىرلەن دىلىرۋز ئرۇ. چۇمۇلردى ھۋيۋجۋنغرۋ يەنە يۇرىكى  ۋارسىىىڭ ھەيداۋاتقۋن

 بۇلۇپمررۇ. ھۋيۋجۋنلىىررۋتتى مۇشررۇندا  مۋنررۋ ۋاقىتتررۋ قۋنرردا  ھەر بولغررۋن بىرراگە
 ۋاقىتلىاىدا بۋرغۋن تۇكۇنلەرگە-توي يىغىلىش  ئۋرىلىغۋن  بۋزار بىلەن ئۇنىڭ

 تۇلىمرررۇ ئرررۆزىىى كۆزلىاىررردىن تىكىلرررەەن چىررردەئى زوقلىرررىىش بۋشرررقىالرنىڭ
 شتۋپەتلىر  مېڭىۋاتقرۋن قولترۇقال  يىىىر  ئرۆزىىى. قىالتترى ھىرس بەخىتلى 
. قويررۋتتى سررىال  يررۇرىكىىى سررۇقۇۋاتقۋن تىىىمسررىز پەخىالىىىرر،  ئۋيۋلىرردىن
 ئۇنسىز  كۇنلەرنى بەختىيۋر خوشۋللىقىى  مۇشۇندا  ئۆمۇر بىا ئۆزىەە ئۋلالدىن
 . تىلەيتتى
 ھەيدىەەنرردە مۋشررىىۋ ئۋلغررۋچقىمۇ  يېڭررى پىااۋىسررىىى شرروپۇرلۇ  ۋارس  

  ئۆتكەندە تىز-تىز مۋشىىىالر يۋندىن   ئۋلدىدىن  قويدى  تۇرمۇزش  پۋت-پۋت
 بىخەتەرلىر  دىلىۋزغۋ. ھەيدىدى ئۋستىلىتى، قويىۋېتى، بو  تەپكىسىىى مۋي

 ئىچىردە توپى ەملەرئۋد ۋە مۋشىىۋ مى -مى  ئۇ. ئېيتتى تۋقىۋېلىشىى تۋسمىسىىى
 تىكىلىر، مۇھەببەتلىر  ئرۆزىەە يېىىردا پرۋت-پرۋت   ھەيردىەە  مۋشرىىۋ ئۋستۋ

 قىلىر، جىلرۋە خوشرۋللىق ئۇنىڭ.  قويدى كۇلۇمسىاە  قۋرا  دىلىۋزغۋ تۇرغۋن
 دىلىرۋز چۋغردا بىرا. ئۇزمىردى مىىۇتمرۇ بىا مىھاىىى كۆزلىاىدىن شەھال تۇرغۋن
 كۇچلررۇك تۇتقررۋن رو  ۋارسررىىڭ تقۋنھەيررداۋا مۋشررىىۋ بىررلەن دىققىتررى پۇتررۇن

 . سىلىدى بوشقىىۋ قوللىاىىى
. تۋرتىۋاتىردۇ ئۇگاىسرى گۆشرى كرۋش ئرۋچچىق كۆڭلۇم تۋ  شۇ ۋارس -  
 -قۋنردا    مۋڭسرۋ  يە  شرۇڭۋ قۋلىمىز  چىقۋلمۋي سىاتقۋ بۋرسۋ  ئۆيەە چوڭ
 .قويدى ئۇشال  تۇمشۇقىىى ئەركىلە  دىلىۋز
 قۋلغۋندۇ  تۋرتى، كۆڭلىڭىز نەرسىىى  سۇغۇ ئۇ دە  نىمە خۇدا  ۋاي-  

 .بۇشتتى يىسىڭىز نەرسىلەرنى قۇۋەتلى  بولغۋندىكىن ئۋيۋ  ئېغىا سىز
 يىەرۇمال نەرسرە بىرا چۇچرۇك-ئرۋچچىق كۇنردەك ئۇقمرۋيمەن  ئۆزەممۇ-  
 .يەۋاتمۋمدى  سېلى، شزا مۇنچە بىا يىسەممۇ تۋمۋ    كۆرمىدىڭىزمۇ. كىلىدۇ
 دە  قۋشمرردىكىن قىلىرر، زىيررۋن سررىزگە ۇشرر لررېكىن. جېررىى  كررۆردۇم-  

 ...مۋڭۋيلى يە  بولسۋ تۋرتقۋن كۆڭلىڭىز بوپتۇ . ئەنسىاەيمەن
 يرۋكى سرۇيۇندىمۇ كرۆڭلى ئەركىلەشرلىاىدىن نۋزلىق دىلىۋزنىڭ ۋارس    
 نەنمىرا قەرى،  ئۋستۋ مۋشىىىسىىى كەلمىدىمۇ قويغۇسى يەردە تەلىپىىى ئۇنىڭ
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. توخترۋتتى ئەكىلىر، نىيۇرۇمىيەنخۋنىسرىغۋ قۋچرۋ چروڭ ئۇسرتۋم مۋ ئەتااپىدىكى
 تەركىپلىر  سرۇغۇ  بۋرمۋيدىغۋن  تىەىەە قورسۋقىىڭ بۇندا  ئەزەلدىن ئۇنىڭ

 ئۋشررخۋنىغۋ مۇشررۇ دىلىررۋزنى قېتىممررۇ ئۋلرردىىقى. ئىرردى يررو  خوشررى تۋمۋقالرغررۋ
 سرۇرتۇ  توختىمرۋي يۋشرلىاىىى كۆز سېلى، شزا قۇشۇ  بىا ئۇنىڭ   ئەكىلى،
 . ئىدى كەتكەن  قۋيتى، قورسۋ  ئۋ  ئولتۇرۇ   قۋرا  قىغۋتۇر يىەەن تۋمۋ 

 ئۇ. بۇياۇتتى قۋچۋ بىا ئۆزىەىمۇ دە  كۆڭلىىى دىلىۋزنىڭ بۇگۇن ۋارس  
 جىغغىردە تىىرى قرۋرا  شزىالرغرۋ قىزىر -قىر،  سېلىىغۋن قۋچىسىغۋ دىلىۋزنىڭ
 يىيەلەيرردىغۋنلىقىغۋ تۋمررۋقىى ئررۋچچىق بۇنرردا  ئۇنىررڭ. كەتتررى تىترراە  قىلىرر،

 :قۋلدى سورا  ىشەنمىەەندەكئ
 شۇ قۋلدى  بولۇ  غىققىدە قۋرا  مەن. سۋلىسىز جىق نىمۋندا  دىلىۋز -  
 . تۋ 

 برو  سرىزى  نەرسىەە ئۋچچىق مەن. ۋارس قىلمىدىڭىزمۋ ھىس تېخى-  
 ...بىلىىمەيدۇ ئۋچچىق ھېچقۋنچە مۋڭۋ. قۋپتىمەن
 بولغۇچە ىزى س نەرسىلەرگە ئۋچچىق ئۇندا   خۇدايى   توۋا ؟ راسمۋ-  
 كرۆزلىاىەە دىلىۋزنىرڭ ۋارس -بولسىڭىزچۇ؟ سىزى  ئىاىڭىزگە تۋتلىق مەندەك

 . تىكىلدى بىلەن مۇھەببەت
 ۋارسرىىڭ قوپرۇ  ئۋسرتۋ ئەيمەنەەندەك ئۋدەملەردىن ئەتااپتىكى دىلىۋز   
 .پىچىالىدى كىلى، قۇلىقىغۋ
 ئررۇ...ئۋياىمررۋيتتى  مىىۇتمررۇ بىررا يېىىمرردىن بولسررۋم سررىزى  سررىزگە-   
 ...كىتەر بۇلۇ  ئۇۋا  بەك سىزگە ۋاقىتتۋ
 ...ھۋ ھۋ ھۋ -  
 بررۇ كۇلرردىيۇ . سررۋلدى كۇلررۇ  قۋقررۋقال  تەڭررال دىلىررۋز بىررلەن ۋارس  

 قىلىرر، يېقىىچىلىررق تررۋتلىق قىلىرر، ھىررس ئۆيىرردەكال خررۇددى ئۋشررخۋنىىى
 دىلىۋز. قويدى قۋرا  ئىچىدە خىجىللىق ئەتااپقۋ ئۇڭۋيسىزلىىى، سۋلغۋنلىقىدىن

 نەرسرىىى بىرا نىمىشرقىدۇر ئۇزاتتىيرۇ  چرۆپكە چوكىىى قويۇ   قۋرا  اپقۋئەتا
 يەنە كرررۆزىىى كۆترررۇرۇ   ئىترررتىكال بېشرررىىى بولغۋنررردەك كرررۆرمەكچى قۋيترررۋ

 . ئۋغدۇردى ئۇستەلەە ئۇدۇلدىكى
 دىلىۋزنىرڭ قۋلغۋن تۇتۇ  ئېغىزىىى تۋشال  قۋچىغۋ چوكىىى -توۋا -    
 ئۋرقىسرررىدىكى ۋارسرررىىىڭ ئرررۇ. كەتترررى چۇڭرررۇ  تېخىمرررۇ كرررۆزلىاى شرررەھال

 غەلىرررتە تۇرغرررۋن چىقىررر، لۇكچەكلىررر  چىاايىررردىن ئۇسرررتەلدە نېاىااقتىكرررى
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 بىاسىىى ئولتۇرغۋن قۋدىلى، ئۆزىەە  ئۋرىسىدا ئۋدەملەر قۋنچە بىا كىيىىىۋالغۋن
 بولرردى  چۋققۋنردەك چۋقمرۋ  ئۋلدىرردا كرۆز ئۇنىرڭ. قۋلرردى تەمتىراەپال كرۆرۇ 

. كەتتررى تۋتىاىرر، تېخىمررۇ چىاايررى تەكسررۇت قۋشيمىقۋنلىشررى،  نىاۋىلىرراى
 شرررۇندا   ئۋۋالقىررردەكال...كرررۆز قورقۇنۇچلرررۇ  تۇنرررۇ  چىرررااي  تۇنرررۇ »

 يرېقىن يرۇزىىى ئرۇگاىەە تۇرغرۋن چىقى، ھور قىزىق دىلىۋز« ...قورقۇنۇچلۇ 
 ھۇدۇقرۇ  ۋارسقۋ قۋلغۋن قۋرا  ئىچىدە ھەياانلىق ئۆزىەە    تۇرۇ   ئەكىلى،
 :پىچىالىدى ئۋستۋ ئىچىدە
 كۆردۇم؟ كىمىى مەن بىلەمسىز. قۋرىمۋڭ كەيىىڭىزگە ۋارس -    
 مەخلرررۇقىى قورقۇنچلرررۇ  بىرررا خرررۇددى بىلىرررمەن  نەدىرررن مەن-   

 تۇرغۋن چىقى، ھەياانلىق دىلىۋزنىڭ-قۋلمىدىغۇ؟ قۋن چىاايىڭىزدا كۆرگەندەك
 گىپىرردىن  ئۇنىررڭ ۋارس تەمشررەلەەن  بۇرۇلۇشررقۋ كەيررىىەە قررۋرا  كررۆزلىاىەە

 . قۋلدى  توختۋ چىپپىال
 تۇرمىردىن ئرۇ. ئەكراەم ئروغلى مۇدىاىىىڭ مەكتە  ھېلىقى ئەكاەم -    
 ...چىقىپتۇ تۇرمىدىن...چىقىپتۇ
 قررۋرا  جىددىلىشىشررىەە ئۇنىررڭ ئۆزگۇرۇشررلەرگە  دىلىررۋزدىكى ۋارس    
 قورقۇنۇچلررۇ  بۇنرردا  ھررۋزىاغىچە ئۋيۋلىىىررڭ ئررۇ. قۋلرردى ھەيرراان تېخىمررۇ
  .ئىدى بۋقمىغۋن كۆرۇ  چىاايىىى
 ئۆزگۇرۇ  بۇلۇ  ئۋدەم يۋخشى بەلكى  بوپتۇ؟ نىمە چىقسۋ تۇرمىدىن-    
 كىتىسىز؟ ھۇدۇقۇ  نىمىشكە سىز چىققۋندۇ؟
 ۋارس;lt&. قۋلرردى توختررۋ  تۇيۇقسررىز دىلىررۋز-....مەن....ن...مە-    
 برۋيىقى ئرۇ. كىاىۋالردى كۋللىسرىغۋ سرۇئۋ  دىرەەن قۋلغۋنردۇ ئويال  نىمىلەرنى

 تىىىۋېتىرر، رەت نەچررچە ئېغىررا بولغۋنرردەك قتۇرمۋقچىبېسررى ھۇدۇقۇشررلىاىىى
 لرېكىن. ھۇدۇقمۇدۇم مەن -.ئولتۇرىۋالدى پەس بىا قۋرا  ئۇگاىەە ئۋلدىدىكى

 برۇ بروپتىكەن ئۇزۇن. بولىمەن كۆرگەندەك شۇملۇقىى خى  بىا كۆرسەمال ئۇنى
 ...قۋلدۇ  ئۇچاىشى، يەنە تۇيۇقسىز بۇگۇن. قۇتۇلغىلى ئۋسۋرەتتىن خى 

 ...يەۋىاىرڭ ترۋمىقىڭىزنى بولرۇ  كۆرمىەەن بولمىسۇن  ۋرىڭىزك ھە -  
 گۇيىىڭ نوچى ھېلىقى ئۆرۇلۇ  كەيىىەە يەنە لېكىن دىدىيۇ  شۇندا  ۋارس-

 چىققۋنردىن تۇرمىردىن ئۇنىرڭ. كەلردى بۋققۇسى كۆرۇ  بىا ھۋلىتىىى ھۋزىاقى
 ىەەئرۆز  ئرۇ لرېكىن.  قىزىقىۋاترۋتتى نىمىشقىدۇر ئەھۋالىغۋ ئۆزگۇرۇ  كىيىىكى

 . بولدى جى   ئەنسىاىەەندەك تېپىۋېلىشتىن ئۋۋارىچىلىقىى بىا يەنە
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 سېلى، تۇۋەن بېشىىى بولۇ   تۇگىەەن چۋقچۋقلىاىمۇ بۋيىقى ئۇشرنىڭ  
 قەلبىردىكى يرۋكى قىزىقلىقىمرۇ ئۇگاىىىرڭ. ئىچىشرىۋاتۋتتى ئۇگاىسىىى  ئۇنسىز

 تررۋمچىلىاى ەرت توختىمررۋي چىاايىرردىن ئۇشرنىررڭ بىئۋرامسررىزلىقمۇ جىررددىلى  
 ئۇشرنىرڭ. سرۇرتەتتى توختىمرۋي قەغەزدە ئۋپئۋ   تۋمچىلىاىىى تەر. تۇكۇلەتتى

. ئىردى ئەكاەمردە يەنىرال كرۆڭلى بىرلەن يەۋاتقرۋن تۋمۋ  ئۇنسىز ئىككىسى ھەر
 نروچىلىقى  قۇپرۋللىقى  مەكتەپتىكى ئەكاەمىىڭ مۇشتۇمزور كۋللىسىدا ۋارسىىڭ
 گەرچە ئرۇ. كىاىۋالدى قويىشى دۇمبۋش   بۇلۇشىغىچە ئۆزىىى كىاى، سىىىپىغۋ
 ئۇنررردا  شرررەھەردە چررروڭ برررۇ ۋارس لرررېكىن   بولسرررىمۇ ئىشرررالر برررۇرۇنقى

. بىلەتتررى زۇرۇرلىكىىررى يۋشۋشررىىڭ قىلىرر، ئىھتىيررۋت يەنىررال ئەسرركىلەردىن
 پوپروزىلىاى  ئەكاەمىىرڭ ئىشرالر  برۇرۇنقى شرۇ يەنە كۋللىسرىدىمۇ دىلىۋزنىڭ
 كۇرۇنىشى  يىەەن پىچۋ  ئۋكىسىىىڭ نىڭسەلىمە كەچۇرمىشلىاى  سەلىمەنىڭ
 جرررۋلالتتەك تىكىلرررەەن مىخرررتەك ئرررۆزىەە مەيدانىررردىكى سررروت ئەكاەمىىرررڭ

   كىتىشرركە چىقىرر، تىررزرا  يەردىررن بررۇ. بۋسررتى قورقررۇنچ ئررۇنى...كررۆزلىاى
 شزا ئررۋچچىق نىمىشررقىدۇر ئررۇ. ئۋلدىاىرردى قۇتۇلۇشررقۋ كۆزلىاىرردىن ئەكاەمىىررڭ

 ئېچىشىشرىغۋ  ئېغىزلىاىىىرڭ ئرۇگاىىى نكەتركە  بۇيۇلرۇ  قىزىر -قى، بىلەن
 ...بۋشلىدى ئىچىشكە تىز-تىز  قۋرىمۋي تۇكۇلىشىەە ئۇزۇلمەي يۋشلىاىىىڭ

 ... قەدىادانالر ئەسسۋشم-
  ئۋلدىررردا ئۇشرنىرررڭ. كۆترررۇردى بېشرررىىى تەڭرررال دىلىرررۋز بىرررلەن ۋارس 

 بىررا قۋنررداقتۇر كۆزلىاىرردىن قىسررىق نۇرسررىز قويىۋالغررۋن  ئررۇزۇن چررۋچلىاىىى
  ترۇتقىىىچە قولىردا ئەيىىسرىىى قرۋرا يۇغرۋن ئەكراەم تۇرىردىغۋن يېغى، لۇ شۇم

   ۋارسررىمۇ سررۋشمدىن تۋسررۋددىپى بررۇ. تررۇراتتى ھىجىيىرر، چە مررۇغەمبەرلەر
 چىاايلىق تۇرغۋن تۋمچى، تەر دىلىۋزنىڭ. كەتتى ئەندىكى، ئوخشۋشال دىلىۋزمۇ
 . كەتتى تەرلە  چىپىلدا  تېخىمۇ يۇزى

 ئورنىررردىن دۇدۇقلىغىرررىىچە ۋارس-...ئەسسرررۋشم ۋەئەلەيكرررۇم...ۋە-  
 ئەبلەخرركە مۇشررتۇمزور بررۇ بۋقمىغررۋن كررۆرۇ  بىرراى يىلالردىررن ئررۇزۇن تررۇرۇ  

 پۇشڭلىتى، كۆزەيىەكىى قۋرا قولىدىكى  ئۇزاتتىيۇ . ئۇزاتتى قولىىى سەپسۋلغۋ 
 قرولىىى دەرھرۋلال ئۇڭۋيسرىزلىىى، قرۋرا  كرۆزلەرگە قىسرىق تۇرغۋن ئىپۋدىسىزش

 . لدىتۋرتىۋا
 ئۋرىرردىكى دىلىررۋز-چىقتىڭىررز؟ قۋچررۋن ئەكرراەم  تۇرۇپسررىز سررۋشمەت- 

   ھۇدۇقرۇ   ترۇرۇ  ئورنىردىن ئىترتىكال بولغۋندەك ئوڭشىمۋقچى كەيپىيۋتىى
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 . تىاىشتى يۇشۇرۇشقۋ ئەندىشىلىاىىى
 ئەركىرن دۇنيۋنىرڭ. گەپركەن چىقىردىغۋن بولسرىال ئۋمۋنەت تەندە جۋن- 

   قۋنردا . قۋلردى بولرۇ  ئۇشرۇ  يىلردىن بىا مۇئۋيالنغىىىمغى قەھاىمۋنلىاىغۋ
 يەنىرال ئەكراەم-دىەەنمۋ؟ يۋتۋمدىكىن يەردە بۋسقۋن نەس ئۋشۇ ئۆمۇر بىا مىىى

   بېشرىغۋ ئۇسرتى دىلىۋزنىرڭ كۆزلىاىردە قىسرىق بىرلەن ھۋكرۋۋۇرلىقى بۇرۇنقى
 قرۋرا  كرۆڭلىكىەە ئرۇزۇن ھۋلاەڭ لەۋلىاىەە  غۇنچىدەك كۆزلىاىەە  چىاايلىق
 . چىقتى
 تىاىشسرىمۇ قرۋنچە ھەر تۇتۇشرقۋ مەغاۇر ئۆزىىى دىلىۋز-...  يۋ ...يۋ- 
 سرورۇغۇم ئەھرۋا  بولغۋنردىكىن سرۋۋاقدا  شرۇ -.قۋلدى جىددىلىشى، يەنىال
 ... كەلدى
 سرررۇزىىى دىلىۋزنىرررڭ ئەكررراەم-...ھرررۋ ھرررۋ  ھرررۋ ....سرررۋۋاقدا -  

 ...سررىز سۋۋاقدىشررىمدە ئوبرردان ئەجە  -.كەتتررى كۇلررۇ  مەنسررىتمىەەندەك
 تىلىررۋۇزۇردا قۋرىسررۋم قۋچررۋن. قىلىرردۇ يۋخشررىدەك بەك كررۇنىڭىز ھررۋ  قۋرىسررۋم

 ... يۇرىسىز ۋىچىاشپال قۇچقۋچتەك
 . قۋلدى  ئىشلە  يەردە شۇ بىلەن ئىھتىيۋجى خىزمەت شۇ ھە -  
 ئروت كۆزىردىن بۋشرقىالرنىڭ ئەلبەتتە گۇزەللەر سىزدەك. دەڭ مۇندا -  

 ئەكراەم-...بۇيرۋ ...بۇيرۋ  راس   ەرھ. كېاەك ئىشلىشى يەردە چىقىاىدىغۋن
 بىررلەن نەزىرراى سررۇئۋ  ۋارسررقۋ تۇرغررۋن غەزەپلىىىرر، ھەم ئۇڭۋيسررىزلىىى، ھەم

 . تىكىلدى
 . تۇلۇقلىدى ئىتتىكال دىلىۋز-.ۋارس-  
. قرۋپتىمەن ترۋس قرۋلغىلى ئۇنترۇ  ئىسمىىى ئۋداشىىڭ بۇ...ۋارس ھە-  
  ھە؟ ئوخشۋيسىلەر قۋلغۋن تېپىشى، ئۋخىاى
 تۋپىردىكەن  بەختىىرى ئرۆز ھۋمرۋن ئرۋقكۇڭۇللەر يۋخشرىالر   شۇندا -  
   ... قۇرىۋالردۇ  ئرۋئىلە بەخىتلى  قىلى، ئۋسۋن خۇدايى  ئىشلىاىمىزنى بىزنىڭ

 تۇرۇشررررىدىن ھىجىيىرررر، مررررۇغەببەرلەرچە دىلىۋزغررررۋ ئەكاەمىىررررڭ ۋارس -
 . قۋيتۇردى ئىىكۋس بىلەن دادىللىق قىسىلى، ئۋرىغۋ تۇيۇقسىز   غەزەپلەندىمۇ

 ئۋدەمكەنردە  يۋمرۋن نىيىترى ئۇسرۋ   بىرز ئۇنداقتۋ. دەڭ مۇندا  ھە -  
 نىمىشررقىدۇر ئەكرراەم-. قىپتىكەنرردە مەھكررۇم تررۇرمىەە بىزنررى خررۇدايى  شررۇڭۋ

. قويردى ترۇرۇ  قۇشرۇمىلىاىىى غۇچۇرلىتىر،  چىشرلىاىىى سۆزىدىن ۋارسىىڭ
 . ئۇچتى قىلى، يۋل  شۇملۇ  بىا قۋنداقتۇر كۆزلىاىدىن كەيىپلى 
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 قۋلرردىمۇ  ئەنسررىاە  بىاىشررىدىن يررۇز كۇڭۇلسررىزلىكىىڭ بىرراەر ۋرىرردائ  
. قىلردى تەكلىر، جوزىغرۋ ئەكاەمىى يۇگۇرتۇ  كۇلكە چىاايىغۋ دەرھۋلال دىلىۋز

 دىرمەي يرو -برۋر ئرۋدەم  ئەبلەخلەرنىرڭ مىرجەز لۇكچەك بۇندا  ئۇ  دىمىسمۇ
 ئۇنىرڭ قرۋرا  سۆزلىاىەە تۇرقى  ئەكاەمىىڭ. ئەنسىاەيتتى قىلىشىدىن جىدە 
 ئۋللىبۇرۇن كەتكەنلىكىىى ئۇسۋللىشى، بۇرۇنقىدىىمۇ تۇگۇ  ئۆزگۇرۇ  تۇرمىدە
 . ئىدى ئۇلەۇرگەن سىزى،
 ئورۇنرردۇققۋ ئۋلدىرردىكى قۋرىمررۋيال سررۆزىەە ۋارىسررىىڭ ئەكرراەم-ھە -  
. ئېچىرۋەتتى قورسرقىغىچە تۇگمىسرىىى كۆيىىكىىىرڭ تۋشرال   ئۆزىىى لەسسىدە
 ئۋدەمرردەك قۋلغررۋن ئررۋ  يىرر  ئررۇزۇن ئۇنىررڭ نىمىشررقىدۇر دىلىررۋز بىررلەن ۋارس

 قرۋرا   كرۆكاىكىەە ئەتسرىز قۋلغۋن چىقى، مۇندا-ئۋندا قوۋۇرغىلىاى ئۇرۇقال 
 زەھەرلى  كۆزلىاىەە ئۇشرنىڭ زەنجىا ئۋلتۇن ئۇزۇن توم  بويىىدىكى.  سۋلدى
 ۋارسرررىىىڭ ئۋلدىررردا كرررۆز ئۇشرنىرررڭ.  كەتترررى كۆرۇنرررۇ  يىالنررردەك سرررېاىق

 جرۋلالتتەك كرۆزلىاى  ئۆتكۇز قورقۇنچلۇ  ئۇستىخىىى  ى بەستىل مەكتەپتىكى
 تررۇرقىىى ئەكاەمىىررڭ ئۋلدىرردىكى بىررلەن خىيررۋللىاى. بولرردى پەيرردا ھەيۋىسررى

. قويۇشرتى قرۋرا  بىرلەن نەزىراى سۇئۋ  بىاىەە-بىا نىمىشقىدۇر سېلىشتۇرۇ 
 كۆڭلى ئۋز بىا ئولتۇرىشىدىن قويىۋېتى، ئۆزىىى تەكەللۇپسىزش ئەكاەمىىڭ ئۇشر

 دە  «بولرردۇ  پۋراڭلىشررىدىغۋن دوسررتۋنە بىررلەن ئۇنىررڭ» چۇشررۇ   جۋيىغررۋ
 . قۋرىدى

» . دەڭ قىلىۋالردى  تروي بىرلەن ئرۋدا  برۇ  قىلىر، شرۇندا  ھە -    
 ئۇقرۇ   يۋخشرى نىيىرتى  پۇترۇن مىىىڭ يۇرمەيمەن  بىلەن ھېچكى  مەكتەپتە
 «...ئۇقررررۇيمەن دوكتۇرلۇقتررررۋ ئۋسررررپىاان   پۇتتۇرۇپمررررۇ ئۇقررررۇ  تېخررررى

 ئۋلدىردا كرۆزلىاىىى نۇرسرىز ئەكراەم-...گەپرلەر ئۇ خۋن قېىى...دەۋاتمۋمتىڭىز
 . تىكتى كۆزلىاىەە بۇشقتەك دىلىۋزنىڭ ئولتۇرغۋن تەمتىاە 
 سرۋلغۋن رىسرقىمىزنى خۇدا. قۋلدى بۇلۇ  شۇندا  تەقدىا...تەقدىا-    

 قرۋچتىمۇ بىاىشرتىن جرۋۋا  سرۇئۋللىاىغۋ بىرمەنە ئەكاەمىىرڭ دىلىرۋز-...چېغى
  يەيسىز؟ تۋمۋ  نىمە ئەكاەم  راس ھە-.ئۆزگەرتتى گىپىىى دەرھۋلال
 برررۇ دەڭە  قېىرررى...بولغرررۋن يە  تۋمرررۋ  مەن...بولررردى بولررردى -    
 ... تېپىۋاپتۋ؟ خىزمەت ئۇرۇمچىدە ئەجە  ئۋغىىىمىز
 تررۇرمىەە سررىز ئۇقۇغررۋن  يۋخشررى بەك مەكتەپررتە...بىلىسررىزغۇ   ھە-    
 كررۆزگە بىررلەن نەتىجىلىرراى ئۋشھىرردە ەپررتەمەكت كىرريىن كەتكەنرردىن كىاىرر،
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- ....تۋلىشرى، ئورۇنالر قىسى  بىا بولغۋچقۋ يۋخشى ئۇقۇشى. كەتتى كۆرۇنۇ 
 ئرۇ. بولردى مەجبۇر ئېيتىشقۋ يۋلغۋن قەستەن  قىلسىمۇ ھىس بىئۋراملىق دىلىۋز

 ئەشرەددى برۇ ھەسراەتلىاىىى ئرۋزاپلىاىىى  تۋرتقرۋن ئىشرىدا توي خىزمەت  بۇ
 بىررلەن بەختررى گۇلرردەك ئۆزىىىررڭ. خۋلىمررۋيتتى ئەسررال دۇرۇشررىىبىل رەقىرربىەە
 . ئىدى قۋلغۋن ئويال  قىلىشىى ئۋچچىق تېخىمۇ ئىچىىى ئۇنىڭ

 ھەممىسررىىىڭ ئۋدەملەرنىررڭ قۋمالشررقۋن بىلىملىرر  ...دەڭ مۇنرردا -    
 ئوخشررۋ  سررىزگە ئررۋغىىىمىزمۇ بررۇ قۋرىغۋنرردا نىررمە؟ كىلەمرردۇ ئوڭرردىن تەلىيررى

 بەختىڭالرنررى خررۇدايى  ئوخشررىمۋمدۇ؟ ئىشررلەيدىغۋن ىدائسىتۋنسىسرر تىلىررۋىزىيە
 سررىپۋيىلىق   قۋياىرر، قۇپررۋللىقلىاىىى بررۋيىقى نىمىشررقىدۇر ئەكرراەم-...بەسررۇن
 كۆرگەنردىكى ترۇنجى برۇشرنى بۋيرۋ ئۇ.   ئىدى بۋشلىغۋن سوراشقۋ گە  بىلەن

- كۇنچىلىرر  ئررۆتكەن تىلىرر، ئررۋچچىق يەرلىاىىررى بىررا قۋنررداقتۇر قەلبىىىررڭ
 بېسىشررررقۋ  ئررررۆچمەنلىكلىاىىى سررررۇرگەن بىرررر  يېڭىرررردىن ىررررى غەزەپلىاى

 . تىاىشىۋاتۋتتى
 ئىدارىسرررررىدا تەكشرررررۇرۇ  سرررررۇپەت شرررررەھەرلى  مەن. يرررررۋ  -    

 مىىرررى بولسرررۋ ئىشرررلىاىڭىز بىجىاىررردىغۋن ئىدارىررردا بىزنىرررڭ...ئىشرررلەيمەن
   بىرلەن كرۆزلىاى شرۇملۇ  خىر  بىا قۋنداقتۇر ئۋيۋلىغۋ -...بولىدۇ ئىزدىسىڭىز

-ئۇنلررۇك ۋارس ئولتۇرغررۋن غەزەپلىىىرر،  ئەكرراەمەە قىلىۋاتقررۋن را سررو قررۋرا 
 . بىاىۋەتتى جۋۋا  ئۆزىال قىلى، ئۇنلۇك

 تەكشررررۇرتۇر  سررررۇپىتىىى مۋلالرنىررررڭ بىزنىررررڭ...يررررۋ  يررررۋ  -    
 ئەتااپىغرۋ   دىردىيۇ شرۇندا  ئەكراەم -...مرۋلالر سرۋ  ھەممىسرى...كەتمەيدۇ

 گىرررپىەە كەتررركەن قىررر،چى ئۋلررردىاا  ئرررۇ قويررردى  قرررۋرا  ئەندىككەنررردەك
 تۋمرۋكىىى ترۋ  بىرا دە -ئۋلدى قۇتىسىىى تۋمۋكۋ يۋنچۇقىدىن ئەپسۇسالنغۋندەك

 چىكىرر، بىانررى سررىزمۇ -.ئررۇزاتتى ۋارسررقۋ بىانررى يەنە قىسررتۇرۇ   ئۋغزىغررۋ
 .. ئۋغىىە قۇيۋمسىز

 ۋارس-...بۋقمىغرۋن چىكى، تۋمۋكۋ مەن...رەخمەت..بولدى بولدى-     
 ... يۋندۇردى تۋمۋكىىى تەڭلىەەن اەمئەك بىلەن قولى ئىتتىكال
 يىلدەك 15 تۇرىۋاتقىلىمۇ ئۇرۇمچىدە بۇ  ئىش قىلىدىغۋن بۋش ئۇغۇ -    
 جۇمررۇ  بوپتررۇ چۋتررۋ  بولسررىڭىز بۇشلمىغررۋن ئۇگۇنررۇ  تررېخىچە قررۋپتۇ  بولرۇ 

-....كىتىدۇ ئۇتۇ  تەكشۇرۇشتىن سۇپەت مۋ   جىڭ دىەەن بۇ ئەنسىاىمەڭ 
 . تەڭلىدى زورش  يەنە  تۋمۋكىىى ىەەندەكمەنسىتم ۋارسىىى ئەكاەم
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 ... چەكمەي مەن...رەخمەت رەخمەت -    
 تۋمۋكررۋ تۋمررۋكىىى تەڭلىررەەن ۋارسررقۋ ئەكرراەم-...ئەمىسررە برروپتىال-    

 تۋپۋنچرۋ يەنچۇقىردىن مەيردە ئۇ. تۋشلىدى ئۇستىەىال جوزا سۋلمۋي قۇتىسىغىمۇ
 تۋمۋكىسررىغۋ ،قىلىرر «پررۋراس» دە -چىقررۋردى چۋقمررۋقىى بىررا شررەكلىدىكى
 شررەكلىدە چەمبىرراەك ئۇنىررڭ.  بۋشررلىدى شوراشررقۋ ھۇزۇرلۇنررۇ  تۇتۋشررتۇرۇ 
 بىرا دىلىرۋز بىرلەن ۋارس سەسركەنەەن ئىسرىدىن تۋمۋكۋ چىقۋرغۋن پۇرقىاىتى،

 ... قويۇشتى قۋرا  بىاىەە
 خىيرررۋ  نىمىلەرنرررى تۋپترررۋ شرررۇ  ئەكاەمىىرررڭ چىكىۋاتقرررۋن تۋمۋكرررۋ     

 نىمىلەرنرى خۋراكتىانىڭ ئۆزگەرمەس كەتكەن ،سىڭى قېىىغۋ قىلىۋاتقۋنلىقىىى 
 ترۋ  شرۇ دىلىرۋز بىرلەن ۋارس لرېكىن. بىلمەيتترى ھرېچكى  پىالنلىۋاتقۋنلىقىىى

 ئرۇرۇقال  ئرۇشر. قىلىۋاتۋتتى ئۋرزۇ كىتىشىى چىقى، قۇتۇلۇ  تىزرا  بۇنىڭدىن
 ھۋيررۋتىىى  تررۇرمە ئىشررلىاىىى  بەزى ئەكاەمىىررڭ قۋلغررۋن بولررۇ  قىسررمىال بىررا

 بۋققۇسررى سررورا  قىلىۋاتقررۋنلىقىىى ئىررش نىررمە ھررۋزىا ىققررۋنلىقىىى چ قۋچررۋن
 سررەلىمەنىڭ  دىلىررۋز بۇلۇپمررۇ. قىزىقتررى خېلررى كەچمىشررىەە ئۇنىررڭ. كەلرردى

 يەنىرال ئويلىردىيۇ  قىلىشرىى سۇرۇشرتە بولمىغرۋنلىقىىى-بولغرۋن   خەۋىاىىىڭ
 ئەكاەمىىرڭ جىردەلىىڭ  بەرگەن يرۇز كىلىشمەسرلىكلەرنىڭ  نۇرغرۇن بۇرۇنقى

 ئېلىىىر،  ئېغىزغرۋ يەنە ئىشرالرنىڭ بولغرۋن سەۋە  كىتىشىەە كىاى، ۇرمىەەت
 قورقرۇ  قېلىشىدىن يۋلقۇنجۋ  قىسۋسىىڭ ئۆچمەنلى   قەلبىدىكى ئەكاەمىىڭ
 خىرزمەت  يىللىق ئۇزا . قۋلدى ئويال  سەلىمەنى تۋ  شۇ ئۇ. بولدى جىممىدە
 بۋقمىغرۋن ۇنرۇ ئويل ئوبرداناا  ئۇسرتىدە دوسرتى برۇ ئۋلدىااشرلىقىدا تۇرمرۇ 
 مرېڭىش كەچمىشرى  ئرۋزاپلىق قىزنىرڭ بىچرۋرە شرۇ يەنە كۋللىسرىغۋ دىلىۋزنىڭ
. كەلرردى كۇرۇنىشررى دىدارششررقۋن تررۇرۇ  قۇچررۋقال  دىلىررۋزنى ئۋلدىرردىكى
 قەلبىىرى دىلىۋزنىرڭ يۋشالر ئۋزاپلىق قۇيۇلغۋن كۆزلىاىدىن مىسكىن سەلىمەنىڭ

 قېلىشىغۋ كۇلپەتلەرگە ۇشۇندا م دوستىىىڭ دىلىۋز. مۇجىۋەتتى قېتى  بىا يەنە
  ئۇنىڭغررۋ يىاگەنەەنرردەك  ئەكاەمرردىن دۇشررمەن ئۋلدىرردىكى بولغررۋن سررەۋەپچى
 . قويدى ئۋلىيى، قۇياىقىدا كۆزىىىڭ
 ئەكاەمىىرڭ دىلىرۋز بىلەن ۋارس  تېڭىاقىغۋن بىائۋز ئىچىدە خىيۋلالر     

 قىسشرى، كرۆز بىراىەە-بىا   قۋرا  تۇرقىغۋ بولغۋن خۇشكەيى، چىكى، تۋمۋكۋ
 . تۇردى ئورنىدىن ئىتتىكال

 مۋڭغرۋ  ئۋلردىڭىزدا شرۇڭۋ...بۋرمۋقچىردۇ  ئۆيەە چوڭ بىز ئەكاەم -     
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 ... تۇرسۋ 
 ھۇزۇرلۇنۇ   خىيۋللىاىدىن شىاىن قۋنداقتۇر ئۆزىىىڭ-...ھە ھە -     
-.ترررۇردى ئورنىررردىن تىرررزش ئەكررراەم ئولتۇرغرررۋن كۇلۇمسرررىاە  مېيىقىررردا
 ... قۋشرمىز كۆرۇشۇ  يەنە كىيىن... لىدۇبو.بولىدۇ...قۋيتۋمسىلەر
 كرۆزىىى كۆزلىاىردىن نۇرسىز خۇمۋرلىق ئەكاەمىىڭ دىلىۋز-. بەلكى -    
 . بەردى جۋۋا  تومتەكال ئەپقېچى،
 دىردى  قۋنردا ...ئۇچىاىشرىمىز جىرق تېخرى بىرز دەيسىزغۇ  بەلكى -    

 . ھىجۋيدى بىلەن مۇغەمبەرلى  ئەكاەم-...ۋارس
 دىلىررۋزنى ھررۋزىاش ئەكرراەم خررۇددى ۋارس-...ۇياىسررۋب خررۇدايى -    

 سرۇغۇقال بىرلەن ئەكراەم   تۇترۇ  چىڭ قولىىى   ئۋيۋلىىىڭ ئەپقۋچىدىغۋندەك
 بوشرقىىۋ ئىچىردە ئەندىشرە ۋە قورقرۇ  دىلىرۋزمۇ. مۋڭردى سىاتقۋ خوشلۇشۇ 

 شرۇنچە مۋڭغۋنسرىاى تىرز قۋنچە  قەدەملىاى ئۇشرنىڭ. قويدى لىڭشىتى، بۋ 
 قرۇش  سۆز دىەەن «ئۇچاىشىمىز جىق تېخى بىز». كىتىۋاتۋتتى ى،كۋشمپۋيلىش
 كەيىىررردىن ئىررر  بىرررا خرررۇددى ئرررۇشر. جرررۋراڭاليتتى قۋيترررۋ-قۋيترررۋ تۇۋىررردە

 مۋشىىۋ. بېاىۋالدى قېشىغۋ  مۋشىىىسىىىڭ ئېلى، قەدەم تىز-تىز قوغلىۋاتقۋندەك
 ەرەپركەت ئۋشرخۋنۋ نىمىشرقىدۇر يەنە  دىلىۋز بىلەن ۋارس ئېچىۋاتقۋن ئىشىكىىى

 ئىشرى  ئەكراەم. كەتترى تىكەنلىشرى، تەنلىراى يەنە قۋرىردىيۇ. سرۋلدى قۋرا 
 بۇلۇشرىغىچە تۋمۋكسرىىى قسرىتۇرۇ   چۋچلىاىغرۋ ئۇزۇن ئەيىىسىىى قۋرا تۇۋىدە
 بۋشرقىچە ئۇشرغرۋ ئەكراەم گەرچە.  ترۇراتتى   قۋدىلىر، مىختەك ئۇشرغۋ شورا 
 لررېكىن بولسررىمۇ  لمىغررۋنقى پوپرروزا ئۇشرغررۋ بولمىغررۋن  مۇئۋمىلىرردە غەيرراى

 سۋيىىىڭ قۋرا يۇقۋلغۋن مەزگى  بىا تۇرمۇشىدا  دىلىۋز بىلەن ۋارس نىمىشقىدۇر
 گەرچە ۋارس. قۋلرردى چۇشررۇ  ئەنسررىزلىككە بولۇشررىدىن پەيرردا تۇيۇقسررىزش
 چوڭررۇ  خررېلىال يررۇرىكى چۇشررەنەەن  جەمىيەتىررى كررۆرگەن  ئىررش نۇرغررۇن

 ئەكاەمىىررڭ لررېكىن بولسررىمۇ  قۋلغررۋن سررىڭى، ئىشررلىاىغۋ ھەمررمە ئۇرۇمچىىىررڭ
 بررۇ ئررۇ. ئىرردى قۋلغررۋن ئەنسرراە  قويىشررىدىن قىلىرر، قەسرر  بىرراەر دىلىۋزغررۋ

 بۋلىسرىغۋ قورسرۋقتىكى ئۇچاىشىشرىدىن  كۇڭۇلسرىزلىككە بىاەر پەرىشتىسىىىڭ
 يېىىردا  چىقىر،  مۋشىىىغۋ ئۇ. قورقۋتتى بەكال قېلىشىدىن يىتى، خەۋ  بىاەر

 مۋشرىىىىى قويرۇ   قۋرا  پەس بىا دىلىۋزغۋ ئولتۇرغۋن يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى
 نىمىشررقىدۇر قرروللىاى تۇتقررۋن رو  لررېكىن. مۋڭرردى ئۋلرردۇرۇ  ئرروت ئىتررتىكال
 ... تىتاەيتتى توختىمۋي
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 ئوتىۋاتسررىمۇ  بەختىيررۋر شررۇنچىلى  تۇرمۇشررى دىلىۋزنىررڭ بىررلەن ۋارس
 خىرر  بىررا دىللىاىرردا يررۇرۇ   ئۋپتررۋپتەك كررۆڭلى ئۇشرنىررڭ ئوتىرردا پەرزەنرر 

 بىرررلەن ئەكررراەم دىلىرررۋز لرررېكىن ئۇرسرررىمۇ  مەۋ  ھۋيۋجرررۋن ەسۋىالىەۇسرررىزت
 ئۋدەمردەك بولغرۋن مرۇپتىال غەمرەە ئېغىرا پۋت-پۋت بۋشال  كۇندىن ئۇچااشقۋن
 كىلىشرتە-بېراىش ئىشقۋ. قۋلدى بولۇ  كىتىدىغۋن ئولتۇرۇ  ئۇزۇن-ئۇزۇندىن

 ئرۆزىەە ۇڭردابۇل بىرا ئەكراەم. قۋرايتتى ئىچىدە ئەندىكىش ئەتااپقۋ نىمىشقىدۇر
 بىاەرسى قىالتتى  ھىس تۇرغۋندەكال تىكى، كۆزلىاىىى تۇرغۋن يېغى، شۇملۇ 
 كرۆڭلى. كىتەتترى چۇچرۇ  چۋقىاىۋاتقۋنردەك ئەكراەم خرۇددى قۋلسرۋ چۋقىاى،
 تۇرسرىمۇ سرېغىىى، شرۇنچە ئزگاىسرىىى گۆشرى كرۋش چۇچۇك-ئۋچچىق ھېلىقى
 يرولىىى ئۇنىڭ رغۋندەك تۇ سۋقال  ئۇنى ئۋشخۋنىدا ئۋشۇ دائى  ئەكاەم  لېكىن

 ھىررس قويىۋاتقۋنرردەك سررېلى، زەھەر تۋمۋقلىاىغررۋ ئورۇنىۋاتقۋنرردەك  توسۇشررقۋ
 پەقەت. بولرررردى بۋسررررمۋيدىغۋن ئۋيررررۋ  يەرگە ئررررۇ ئىككىىچررررى   قىلىرررر،

 خررۇيزۇ بىررا قېشررىدىكى ئىستۋنسىسررىىىڭ تىلىررۋىزىيە بىررلەن خىزمەتداشررلىاى
 سررىزىكىىى ئىچىرر، ىئررزگاىى سررېلىىغۋن شزا ئررۋچچىق كىاىرر،  ئۋشخۋنىسررىغۋ
 ئەركىرلە   ۋارسرقۋ قۋلسرۋ تۇترۇ  سرىزىكى كەچلىكلىاى بەزىدە. بېسىقتۇراتتى

 كىيىن ئۇچاىشىشتىن قېتىمقى شۇ دىلىۋز لېكىن. ئىچەتتى ئەكەلەۇزۇ  ئۇنىڭغۋ
 چوڭۇيررۇ  بۋرغۋنسرراى قورسررىقىىىڭ. ئۇچااتمىرردى قۋيتررۋ ئەكاەمىررى ئىككىىچررى

 ئۋغاىشرىغۋ سرىقىاا  قىسرمىىىڭ ۋەنترۇ بىلىىىرڭ ئېغىالىشىشرى  تىىىقلىاىىىڭ
 كىاىۋالغررۋن كۋللىسررىغۋ ئۋزششررقۋ  بررۋرا-بررۋرا ئەندىشررلىاىمۇ ئۇنىررڭ ئەگىشررى، 
 ئەكراەم;lt& ئرۆزىەە-ئرۆز دائىر  ھەر. بۋشرلىدى يۇقۇلۇشرقۋ خىيۋلالر قۋشيمىقۋن
 قويىرردىغۋن سررۇئۋلالرنى گۇمررۋنى دىررەەن; gt&يە؟ بولغۋنمىرردۇ ئررۋدەم راسررتىىال
 . بولدى

 ئىرردارىغۋ نەتىجىرردە. چوڭۋيرردى بۋرغۋنسررىاى قورسررىقى زنىررڭدىلىۋ    
 جەھەترررتە قىلىرررش ئىشرررلىاىىى ئۆيىىرررڭ ئىرررتىش  تۋمرررۋ  كىلىرررش -بېاىررر،

 شرەھال ئۇنىرڭ بۇلۇ   پۋيپىتەك ئەتااپىدا ئۇنىڭ ۋارس. قىيىۋلدى بۋرغۋنسىاى
 ئىشقۋ ھېچقۋندا  ئۇنى تىكىلى،  ئىلكىدە ھىسداشلىق ۋە ۋاپۋدارلىق كۆزلىاىەە
-بېاىر، ئىشرقۋ. ئېلىۋالردى ئۇسرتىەە ئرۆزى ئىشرىىى ھەمرمە ئۆيىىڭ   سۋلمۋي
 ۋا  4 مۋشرىىىدا ئەنسرىاە   قېلىشرىدىن بولرۇ  كىلىشمەسلى  بىاەر كىلىشتە

-گرررۆ  ئەكىلىۋاتقرررۋن توختىمرررۋي ۋارس دىلىۋزنىرررڭ. توشرررىدى مەخسرررۇس
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 نقۋلغرۋ بولرۇ  ئۋيلىق 6. تۋرتمۋيتتى رايى ئەسال تۋلقۋنلىاىغۋ قۇۋەت كۋۋاپالرغۋ 
 بۇلرۇ  ئۋنرۋ خىر  بىرا قۋنرداقتۇر زوقالنسرىمۇ  قۋرا  مۇھەببەتلى  قورسىقىغۋ
 ترررزۋەن قورسرررىقىىىڭ ئرررۇ لرررېكىن سۋلسرررىمۇ  لەرزىرررەە يرررۇرىكىىى ئىسرررتىكى
 بۇ بۋرا-بۋرا. بىاەلمەيۋاتۋتتى بەرداشلىق زادىال ئۋغاىشىغۋ مۇجۇلۇ  قىسىمىىىڭ
. قۋلرردى بولررۇ  كەلمەيرردىغۋن بۋرغۇسررىىمۇ ئىشررقۋ قىزنىررڭ ئىشررچۋن تىتىرر  
 بويىىردىن خىزمەتلەرنى ئىدارىدىكى مۋڭۋتتى  بىلەن زورى نۋھۋيىتى ئەتىەەندە

. تۋشاليتتى كۋرۋاتقۋ ئۆزىىى كىلىپال قۋيتى، ئۆيەە. قىالتتى سۆرىەەندەك بىاسى
 قوللىاىىىررڭ-پررۇت ئۋغاىشررى  سررىقىاا  پررۋت-پررۋت ئۇسررتىخۋنلىاىىىڭ ئۇنىررڭ
 ئۋترۋ كىتىشرى  مۇجرۇ  قرۋتتىق  تۇرۇ-تۇرۇ  قورسىقىىىڭ كىتىشى  ئىششى،
 ۋە نرۋزىا تۇرغرۋن ئۋلدىدا بولۇ  نەۋرىلى  ۋارسىىىمۇ  تۇرغۋن ئۋلدىدا بۇلۇ 
 . بۋشلىدى سېلىشقۋ سۋراسىمىەە خۋنىمىىمۇ پەرىدە

 ئىڭااشررلىاىدىن ئەنسررىز دىلىۋزنىررڭ ۋارس كىچىرردە تررۇن كررۇنى بىررا    
 قررۋرا  ىررىىەەبەد كەترركەن تەرلە  چىپىلرردا  ئۇنىررڭ ئويغۇنررۇ   ئەنرردىكى،

 شرەھال چىاايلىرق. تولغۇنىۋاترۋتتى تۇترۇ  قورسرۇقىىى دىلىرۋز. كەتتى قورقۇ 
 دەرھررۋ  بىلەلررمەي قىلىشررىىى نىررمە ۋارس. تررۋمچىاليتتى يررۋ  كۆزلىاىرردىن

 . ئۋلدى قۇچىقىغۋ دىلىۋزنى
  ئۋغاىۋاتۋمدا؟ يىاىڭىز بىاەر بولدى؟ نىمە سىزگە...دىلىۋز دىلىۋز -    
 جرررۋۋا  ئرررۋۋازدا زەئىررر، شرررۇنچىلى  دىلىرررۋز-...قورسرررۇقۇم ھە -    
 دە  ئوخشرۋيدۇ ئەھرۋا  نورمرۋ  تېخى مەن بولغۋن  خېلى ئۋغاىغىلى-.بەردى

 ... كىتىۋاتىدۇ ئۋغاى، تولغۋ . بۇشلمىدى  زادىال بۇگۇن لېكىن ئويالپتىمەن 
 دوختۇرخۋنىغررۋ ھررۋزىاش سررىزنى مەن دىلىررۋز  قىلىررڭ تەخىررا سررە  -    
 ئۇيقۇلررۇ  ۋارس قىلغررۋن ھىررس كىلشىمەسررلكىىى بىررا رقۋنررداقتۇ-.ئررۋپىااي

. ترررررۇردى ئورنىررررردىن ئۋلررررردىاا  ئۇۋىلىۋېتىررررر، قرررررۋتتىق كرررررۆزلىاىىى
 بولررۇ  جىررلە بىررادەم تۋپۋلمررۋي يېڭىىىمررۇ كۆيىىكىىىررڭ جىددىلەشرركەنلىكتىن

 خىيرررۋلالردىن زىرررددىيەتلى  خىررر -خىلمرررۇ كىاىۋالغرررۋن كۋللىسرررىغۋ. كەتترررى
 ئىڭاا  ئۋجىز قويۇ   سىلكى، قۋتتىق-تتىققۋ بېشىىى بولغۋندەك قۇتۇلمۋقچى

 . چۇشتى بىىۋدىن ئۋلدىاا  دە -كۆتۇردى دەس دىلىۋزنى يۋتقۋن
 دوسررررلۇ  رايۇنلررررۇ  ئررررۋپتونۇم دىلىررررۋزنى ۋارس كىچىرررردە  تررررۇن    

 تەكشۇرتۇشكە دوختۇرغۋ دىجۇرنى ئەكىلى، بۆلزمىەە ئۋيۋلالر دوختۇرخۋنىسىىىڭ
 دوختۇرنىرڭ تەكشرزرىۋاتقۋن بىرلەن ىقئەستۋھىدىلل دىلىۋزنى ۋارس. بۋشلىدى
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 يۋخشى  نۋھۋيىتى ئەھۋالى بۋلىىىڭ» ئۇنىڭ. قۋرايتتى بىلەن ئۇمۇت كۆزلىاىەە
 قۋترررۋر بىرررا. قىالتترررى ئرررۋرزۇ قەدەر شرررۇ دىيىشرررىىى «نورمرررۋ  ئىرررش ھەمرررمە

 . ئۋچتى ئېغىز ئۋخىاى دوختۇر كىيىن تەكشزرۈشتىن
  بولغۋن؟ ئۋي قۋنچە كۆتىاگىلى قورسۋ  -    
 بىررلەن لررۇڭەە پىشۋنىسررىىى كەترركەن تەرلە  دىلىۋزنىررڭ-.ئررۋي6-     

 .بەردى جۋۋا  ئۋلدىاا  ۋارس سزتىۋاتقۋن
  سۋلغۋنمۇ؟ كۆتىاى، نەرسە ئېغىا بىاەر يېقىىدا -    
 ئۆزەم ئىشالرنىمۇ ئۋدەتتىكى دە  قۋلمىسۇن بولۇ  ئىش بىاەر. يۋ  -    
 . قىلىمەن
 ۋارسررقۋ دوختررۇر تۋقىۋالغررۋن ەكئەيررى كررۆز-گە ؟ نىررمە بررۇ ئەمىسررە -    
 ئۋيرۋلىڭىزنىڭمۇ. قرۋپتۇ ترۋس-ترۋس كەتكىلرى ئۋجاا  بويىدىن بۋش-.تىكىلدى

 كۆيىىىشرى قرۋتتىق ئۆزىەە ئۋيۋلالر مەزگىلىدە ئۋيۋ  ئېغىا. ئۋجىزكەن بەك تىىى
  يە؟ كۇيۇنمەمسىز ئۋيۋلىڭىزغۋ. كېاەك ئۇزۇقلىىىشى قۇۋەتلى . كېاەك

 چزچرزك-ئرۋچچىق ئرۆزى شرۇ لېكىن يۇنىمەن كۇ مەنغۇ...يۋ  يۋ  -    
 ۋارس-.يەۋالىدۇ كۆ  نەرسىلەرنى سۇغۇقلۇ  دە  بوپتىمەن سىزى  نەرسىەە

 . كەتتى جىددىلىشى، نىمىشقىدۇر كۆزلىاىدىن دوختۇرنىڭ
 ۋاقىتترۋ بۇندا . كەملىكى ئۇزۇقلۇقىىڭ يەنىال. دىمىدىممۇ مۋنۋ ھە -    

   كەيپىيۋتقررۋ روھررى ئۇچررۇن الملىقىسررۋغ  ھۋمىلىىىررڭ ۋە ئررۆزى بولغررۇچى ئۋنررۋ
 يىمەكلىكلەردىرن سرۇغۇقلۇ . كېراەك بىراىش ئەھمىيەت ئۋشھىدە ئۇزۇقلىىىشقۋ

 . كېاەك تۇتۇ  پەرھىز قەتئى
  دوختۇر؟ قىلىمىز قۋندا  ئەمدى-    
 يرزرگەن ئىتىبۋرسرىز مەزگىر  بىرز. ئەكەپسىز ۋاقتىدا يۋخشى ھېلىمۇ-    
 ئۇكررۇ  ھررۋزىاچە شررۇڭۋ. قۋلىدىكەنسررىلەر لىرر،ئۋياى بررۋشڭالردىىمۇ بولسررۋڭالر
 بۇرنىغرۋ دوخترۇر -.قىاليلرى تەكشزرتز  چوڭ مەخسۇس ئەتە تۇرۇ   سېلى،
 سرىلىغۋ  چېچىىرى دىلىۋزنىرڭ قويرۇ   يرۇلە  ئەيىىكىىى كۆز قۋلغۋن چۇشۇ 
 كىتىسررىز بولررۇ  يۋخشررى چۇقررۇم. كەتررمەڭ قررۋيغۇرۇ  بەك-.بەردى تەسررەللى
 ... سىڭلى 

 نرۋزۇك چزشرىۋاتقۋن ئۋسرمۋ ئۇنىرڭ ئورۇنالشرتۇرۇ   تۋققرۋيۋ دىلىۋزنى    
 شرۇنچە. بولردى يېراى  تۇلىمرۇ كرۆڭلى ۋارسرىىڭ ئولتۇرغرۋن سىال  قوللىاىىى
 ئىاىشرركەن  مەرھەمىتىرردە  ئۇلررۇ  خۇدانىررڭ قىلىرر،  ئررۋرزۇ بىرراى يىلالردىررن
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 كۆڭلىردە ئرۇ. مۇجرۇيتتى يزرىكىىى ئۇنىڭ خىيۋلى قېلىش ئۋياىلى، بۋلىسىدىن
 ئۇڭۇشررلۇ  بۋلىسررىىى كىتىشررىىى  بولررۇ  يۋخشررى ئۋرىرردا پررۋت ىررڭدىلىۋزن

 زور بۇنرردا  ئررۇ دىسررە گەپىررى راسرر . قىالتتررى ئۇمررۇت تۇلىمررۇ يەڭەىشررىىى
 لەۋلىاىىرى يۇمرۇ   يېراى  كرۆزلىاىىى. كرۆتىاەلمەيتتى ئەسرال كىلىشمەسلىكىى

. ئىردى خرۋرا  ھەسسە نەچچە ۋارستىن ھۋلى دىلىۋزنىڭ يۋتقۋن چىشلە  چىڭ
 بۋلىسرررىىىڭ ئۇنتررۇ   ئۋغاىشررلىاىىى تولغررۋ  قورسررىقىىىڭ تررۋ  شررۇ ئۇمررۇ

 ئوبرررداناا  ئۇچرررۇن برررۋش. ئۋزاپلىىىۋاترررۋتتى قرررۋتتىق ئۇسرررتىدە سرررۋشمەتلىكى
 ئۋچچىق. چىكەتتى ھەساەت ئۇچۇن ئۋساىمىغۋنلىقى ئۆزىىى ئۇزۇقالنمىغۋنلىقى 
 لررېكىن تۇرسرىمۇ  سرېغىىى، ئروتتەك يەرلىراى بىرا كۆڭلىىىرڭ يىمەكلىكلەرنرى

 ئۇمرۇ. كىلىۋاترۋتتى قۋرارىغرۋ يىمەسرلى  قەتئرى كىريىن بۇندىن ئۇچۇن ۋلىسىب
 ئەسرلىەە تىرزدىن سرۋشمەتلىكىىىڭ چىقىشرىىى  يۋخشى تەكشۇرۇشىىڭ ئەتىكى

 سررۇنۇ  دىلررى يۋشررىىڭ ئىككررى ھەر تررۋ   شررۇ. قىالتتررى ئۇمررۇت كىلىشررىىى
 لىتەسررەل بىرراىەە-بىررا كۆزلىاىرردە تۇرغررۋن لىغىرراش  يۋشررالر بولۇ  ئەلەملىرر 

 . بىاىشەتتى
 تۋشرررال  ئىشرررلىاىىى برررۋرلىق خرررۋنىممۇ پەرىررردە ۋە نرررۋزىا ئەتىسرررى    

 خەلرق دىلىۋزنىرڭ يرۋكى  يۇزىردىىمۇ نۋزىانىرڭ. كەلردى يىتى، دوختۇرخۋنىغۋ
 بىاىر،  ئەھمىريەت ئۋشھىدە دوختۇرشر مۇنۋسىۋەتلى  ئوباازىدىىمۇ قەلبىدىكى
 سرېلىىدى  بىچۋۋغرۋ ئېلىىردى  قرۋن. برۋردى ئېلىر، تەكشرۇرۇ  ئەستۋھىدى 
 تەكشررررۇرۇ . تەكشررررزرۈلدى سررررۋشمەتلىكى رىتىمررررى  يررررزرەك ھۋمىلىىىررررڭ

 بۋلىىىرررڭ يررروقلىقى  ئەھۋالىىرررڭ ئۋشھىررردە بۋشرررقۋ ھرررۋزىاچە نەتىجىسرررىدىن
 ئرۋجىزلىقى  تىىىىىرڭ دىلىۋزنىرڭ لرېكىن ئىكەنلىكرى  يۋخشرى سۋشمەتلىكىىىڭ

 برۋرلىقى ھتىمرۋلىئى كىرتىش چزشز  ھەقىقەتەن بۋلىىىڭ قىلسۋ ھەرىكەت ئېغىا
 خۋنىمغۋ پەرىدە ۋە نۋزىا قۋلغۋن ئولتۇرالمۋي جىددىلىشى، دوختۇر. ئىىىقالندى
 يۋخشرى ئۋلدۇرۇشرىى  دەم ئۆيردە يەڭەىەۇچىلىر  بۋشال  بزگزندىن دىلىۋزنى

 يىىىر -ئېغىا قۋشيمىقۋن تۇققىچىلى  تۇلۇقالشىى  قۇۋەت   ئۇزۇقالندۇرۇشىى
 قىلىشررىى ئىھتىيررۋت قررۋتتىق ئۇچااشررتىن زەربىررەە روھررى قىلىشررتىن  ھەرىرركەت

 . تۋپىلىدى قۋيتۋ-قۋيتۋ
 ئۋنررۋ-ئۋتررۋ رازى قىلىشررقۋ تەقرردى  ھەممىىررى دە  جررۋن ئزچررزن بررۋش    

. ئەكىلىۋالردى ئۆيىەە دەرھۋلال دىلىۋزنى كىيىن  تەكشزرىشىدىن دوختۇرشرنىڭ
 ڭمىر قىلغۋنلىقىغرۋ ئىسرەن ئۋمرۋن خۇدانىرڭ ئۇلۇ  ھېلىمۇ نەۋرىسىىى ئۋرزۇلۇ 
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 دىلىۋزنىررڭ ئۋچقۇچىلىر  كررۆز دۇنيرۋ نەۋرىسرى ئەمرردى بىلردۈرۈ   تەشرەككۇر
 قرۋرار بېقىشرىىى كزترز  مەلىكىرلەردەك ئرۇنى ئۋياىلمۋي  مىىۇتمۇ بىا يېىىدىن
 ۋارس. بروشتتى قۇشيسرىز بەك تۇرسرۋ ئۆيىردە ئۆز دىلىۋز ئەمىلىيەتتىمۇ. قىلدى
 ۋارس قىلىردىغۋن  ىاىىىئىشرل يىىىر -ئېغىا قۋرايدىغۋن  ئۇنىڭغۋ بۋرسۋ ئىشقۋ
 بىاىردىغۋن ئىتىر، تۋمرۋ  ئۇچرۇن ئۇزۇقلىىىشرى يۋخشرى ئۇنىڭ بولغۋندىمۇ بۋر

 جېىىدىن بۇ خۋنى  تەقدىادىمۇ  قۋرىغۋن بۋرمۋي ئىشقۋ ۋارس. ئىدى يو  ئۋدەم
 ھەرگىرررز نەۋرىسرررىەە ئۇمرررۋ  ئۋلدىررردىكى تۇغۇلرررۇ  ۋە قىرررزى ئەتىۋارلىرررق
 رەھبەرلىكىرردىن ئىستۋنسررۋ ولغۋچقررۋب ئەھررۋا  ئۋشھىرردە دىلىررۋز. چىرردىمۋيتتى

 دەم خۋتىاجەم كزيزنىشىدە-مىھاى ئۋنىلىق خۋنىمىىڭ پەرىدە سورا   رۇخسەت
 ئرۆزى يەنە كىيىىمرۇ قىلغۋنردىن تروي ئۋنىسرىىىڭ-ئۋترۋ ئرۇ. بۋشلىدى ئېلىشىى
 جۋپرررۋ ئۋلمرررۋي دەم تۇزۇكمرررۇ بولرررۇ   پرررۋيپىتەك كزنررردۈز-كىرررچە ئۇچرررۇن

 سېلىۋاتقۋنلىقىدىن ئېغىاىىى يەنە ئۇشرغۋ. بوشتتى يېاى  كۆڭلى چىكىشلىاىدىن
 لرېكىن. ئۋشتتى رازىلىق يىغال  بۇقۇلدا  بۋغاىدا ئىللىق ئۇشرنىڭ. ئزكزنەتتى

 دە  بەخىرر  ئزچررزن ئررۆزى قىلىۋاتقررۋنلىقىىى مۇشررۇندا  ئزچررزن ئۇنىررڭ ئۋنررۋ
 سررۋشمەتلى  بەخرر   ئۇنىڭغررۋ تررۇرۇ  سررىال  چررۋچلىاىىى قىزىىىررڭ. بىلەتتررى
 بۋش بەرگزچى  قۇربۋن ئزچزن بۋش ئۆمزر بىا ئۋنۋ قۋندا  ھەر غاا تو. تىلەيتتى
 قۋيغۇسررىىى خوشررۋللىقى  ئۆزىىىررڭ خوشررۋللىقىىى ئۇنىررڭ. يۋشررىغۇچى دەپررال

 بىررلەن بەختررى بۋلىىىررڭ بەختررى ئۋنىىىررڭ. بىلەررزچى دە  قۋيغۇسررى ئۆزىىىررڭ
 ئرۋزاپلىاىىى برۋرلىق چەكركەن كۆرسە خوشۋللىق چىھاىدىن بۋلىسىىىڭ. كزلىدۇ
 . كىتىدۇ ئۇنتۇپال
 
 
 
 
 بىررا ئرروتىىى ئررۆچمەس ئۇنىررڭ نەرسررىكى  ئۇلررۇ  قەدەر شررۇ مررۇھەببەت 
. مرۇمكىن بىلىشرى ئوبردان تېخىمۇ بولغۋنالر گىاىپتۋر پىااقىغۋ جۇدالىق مەزگى 
 قويرۇ   يرزرىكىەە ئىىتىزارلىقىىرى   سۆيەزسى ئوتتەك بولغۋن ۋارسقۋ دىلىۋزمۇ
 بىراى يىلردىن نەچرچە. بولردى مەجبۇر شكەكزتزنز قېشىدا ئۋپىسىىىڭ ئۋمۋلسىز
 قۋلغررۋن كزنررز  ئۋياىلمررۋي كزنمررۇ بىررا قوپررۇ  -يېتىرر، بىرراگە بىررلەن ۋارس

 يەلكىلىراىەە كەڭ ۋارسرىىىڭ ئۇنىڭ. بىلىىدى ئېغىا بەكمۇ كۇنلەر بۇ دىلىۋزغۋ
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 بولىردىغۋن غەر  ئۇيقۇغرۋ شرىاىن ھىردش  تىىىقىىى يېقى،  مەيدىسىىى نۋزۇك
 ئىشرتىن كرزنى ھەر ۋارس گەرچە. ئىدى يۇقۋلغۋن مەزگى  بىا ئەمدى دەملىاى
 بولرۇ  ھەماا ئۇنىڭغۋ ۋاقىتالرغىچە بىا كىچە تۇرىۋاتقۋن  يوقال  ئۇنى چزشز 
 دىلىۋزنىرررڭ قىلىۋاتقرررۋن  چۋقچرررۋقالرنى قىزىرررق بىاىۋاتقرررۋن  ئۇقرررۇ  كىترررۋ 

 خىرر  ھەر ئرروزۇن-ئۇزۇنرردىن سررىال  قورسررىقىىى چوڭىيىۋاتقررۋن بۋرغۋنسررىاى
 لرېكىن بولسرىمۇ  ئۇنتۇلردۇرىۋاتقۋن زىاىكىشلىاىىى ئۇنىڭ ئېيتى، نىقوشۋقالر

 ئۆيىردىن ئۆزىىىرڭ. بروشتتى مەھكۇم غېاىپلىققۋ يەنە دىلىۋز بىلەنال كىتىشى ئۇ
 يەنە ئىچىردە قرورو كۋتترۋ برۇ چىاايلىرق ھەسسە نەچچە ئۋزادە  ھەسسە نەچچە
 ززۈ  ئۆتكرر ئىچىرردە ھىجرراان سررېغىىىش  كىچىىررى ھەر. سررىقىالتتى جېىررى

 ئەتااپىردىن ئرۇنى سرېلى،  چۋقىاىر، دە  «ۋارس» قېرتى  نەچچە ئۇيقۇلۇقتۋ
 ئۇنىڭ قىلى،  تېلىفۇن ئۋلدىاا  ۋارسقۋ سەھەردىال ئەتىسى. چىقۋتتى ئىزدە 

 ئۋڭالشرررقۋ سرررۆزلىاىىى ترررۋتلىق ئرررۋۋازىىى  سرررۋلىدىغۋن ھۋيۋجۋنغرررۋ يرررزرەكىى
 قۋيتىرر، تىررزرا  ئررۇنى يررولال  ئۇچررۇر رەت نەچررچە كزنرردە بىررا. ئۋلرردىاايتتى

 ... ئۋلدىاىتۋتتى كىلىشكە
 ھىس تەلمزرۈشلىاىىى مۇھەببەتلى  بۋلىالرنىڭ خۋنى  پەرىدە ۋە نۋزىا    
 كەترركەن چۋقىررۋ  كۆزلىاىرردىن كۆرۈشرركەندىكى ئۇشرنىررڭ. ئزلەررزردى قىلىرر،

 مىھىالىرر    مۇڭدىششررلىاىىى قۋنمررۋي بىرراىەە-بىررا نررۇرشرنى  ھۋيۋجررۋنلىق
 ۋارس كەيپىيۋتىىىڭ جىمغور ۋاقىتتىكى قۋلغۋن يۋلغۇز دىلىۋزنىڭ بېقىشلىاىىى 

 كرزنى ھەر بۇلۇپمۇ. يەتتى بىلى، كەتكەنلىكىىى ئېچىلى، بۋشقىچىال كەلەەندە
 قررو  ئررۇزا -ئررۇزاقتىن ھۋلرردا قىيمىغررۋن بىرراىەە-بىررا يۋشررىىڭ ئىككررى كە 

 كۆزلىاىىىرررررڭ ئوتلرررررۇ  ئىككىسرررررىىىڭ ھەر ئۋياىلىشرررررلىاى  تۇتۇشرررررۇ 
 يولدىشى خۋنى  پەرىدە. قويدى قىلى، بىئۋرام تېخىمۇ رنىئۇش...نەمدىلىشلىاى

 يېتىرر، ئۆيرردە مۇشررۇ تۇغۇلغۇچىلىرر  بررۋش ۋارسررقۋ مەسلىھەتلىشررى، بىررلەن
 چىاايلىقچە ۋارس لېكىن بولسىمۇ  ئېيتقۋن بولۇشىىى ھەماا دىلىۋزغۋ قوپۇشىى 

 خوشررۋ  بۇلىدىغۋنلىقىرردىن ھەمرراا كىچىررلە -كىررچە دىلىۋزغررۋ ئررۇ. قىلرردى رەت
 يەنىررال ئۆيرردە بررۇ   قورۇنررۇ  خۋنىمرردىن پەرىرردە ۋە نررۋزىا بولسررىمۇ  ۋنبولغرر

 پەرىرردە ۋە نررۋزىا ھررۋزىا ۋارس گەرچە  ئويلىرردى  قۋلىرردىغۋنلىقىىى قىسررىلى،
 ئررۆز ئۆمررۇر بىررا  يەنىررال بولسررىمۇ  قۋلغررۋن بولررۇ  ئوغلىرردەكال ئررۆز خۋنىمىىررڭ
 . قىلدى ئۋرزۇ يۋشۋشىى بىلەن ئىززىتى
 يۋشرررالر 45 قىلىىغرررۋن تەكلىررر، مەخسرررۇس ئزچرررزن ئرررۆزى دىلىرررۋز    
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 كۆرسەتمىسرى دوختۇرنىرڭ ھەماالىقىردا  ئۋيۋلىىرڭ خىزمەتكۋر بىا چۋمىسىدىكى
  بولغرۋن يۇقىاى قىممىتى ئۇزۇقلۇ  يىيىشكە  تۋمۋقالرنى قۇۋەتلى  ئەڭ بويىچە
 شورپىسررررى بېلىجررررۋن كىچىرررر  شورپىسررررى  كررررۋلال تۋلقررررۋنلىاىىى  قرررۇۋەت

 تۋتمىسرىمۇ تۋمۋقالرغۋ بۇ كۆڭلى دىلىۋزنىڭ. ۋشلىدىب ئىچىشكە قۋتۋرلىقالرنى...
 مەجبررۇر يىيىشرركە چىشررلە  چىشررىىى ئزچررزن سررۋشمەتلىكى بۋلىسررىىىڭ لررېكىن
 سرىزىكى. تۋرترۋتتى يىمەكلىكلەرنى چزچزك-ئۋچچىق شۇ يەنە كۆڭلى. بوشتتى
 بىرا سرۋشمەتلىكىىى  بۋلىسرىىىڭ تەرەپرتىن بىرا كەتسىمۇ بولۇ  بىئۋرام تۇتۇ 

 ئرررۋچچىق سرررېغىىغۋن ئرررۆزى ئرررويال   تەنبىھلىاىىرررى ئۋپىسرررىىىڭ تەرەپرررتىن
 . ئزتەتتى تولغۇنۇ  ئىچىدە ئۋزا  يىيەلمەي نەرسىلەرنى

 
 سرېلىىغۋن شزا ئۋچچىق. تۇتتى سىزىكى يەنە تۇرۇپال دىلىۋزنىڭ كۇنى بىا
 لەۋلىاىىررى. كەلرردى يىەزسررى تەخسررە بىررا لەمپۇڭرردىن ئررۋچچىق يررۋكى ئررزگاە

 ئويلىردىيۇ  قىلىشرىى تېلىفۇن ۋارسقۋ. چىقتى يۋش  ۋبوشقىى ئىچىدە سېغىىىش
. كەلردى بۋققۇسرى يىلىىى، كەلەەندە ئۇ ئەنسىاە  قىلىۋېتىشىدىن رەت ئۇنىڭ
 ئىشررتىن قۋچررۋن ۋارسررىى  دىلىررۋز كەترركەن سررىقىلى، جېىررى ئىچىرردە سررىزى 
 ۋارس ئررۇ. چىقتررى قررۋرا  قېررتى  نەچررچە سررۋئىتىەە دە  كىلىرردىكىن چزشررز 
 كرۆرگە   پىالسرتىىكىىى توغاىسرىدىكى تەربىريەلە  ۋمىلەھر بەرگەن ئەكىلى،
 ۋارس كىريىن ھرۋزادىن بىرا. بۋشرلىدى كزتزشركە بىرلەن تۋقەتسىزلى  ۋارسىى

 ئرۋدەم كىلىر،  قېشرىغۋ دىلىۋزنىڭ ئۇ. بولدى پەيدا بۇرۇنال ئۆيەە ئۋۋالقىدەكال
 . سۇيىۋالدى بىانى ئىتتىكال مەڭزىەە ئۇنىڭ دىەەندەك قۋلمىسۇن كىاى،
 ئررۋمااقلىق ۋارس -ئۆتكەنسررىز؟ خوشررۋ  بزگررزن. ئررۋماىقى  قۋنرردا -    
 . چىمىدى بوشقىىۋ بۇرنىىى دىلىۋزنىڭ بىلەن

 خوشرۋ  دىسرەممۇ بروشي خوشرۋ  مەن بولمىسرىڭىز سرىز نەدىكىىى؟ -   
 ئۋلقۋنلىاىىى كەڭ ۋارسىىىڭ دىلىۋز-.پۇشۇ  ئىچى  بزگزنمۇ. بوشلمۋيدىكەنمەن

 . قويدى ئۇچال  زىىىئېغى غۇنچىدەك تۇرۇ  سىال 
 مەن. جېررىى  قۋلرردىڭىزمۋ سررېغىىى، مىىررى يەنە. ئەمرردى نىمىشررقۋ-    
 . تۇرسۋم كىلىدىغۋن يېىىڭىزغۋ چزشزپال ئىشتىن
 داۋامىىررى گىپىىىررڭ دىلىررۋز -...شررۇ يەنە...سررېغىىدى  سررىزنىغۇ -   

 كۆڭلررۇم نەرسررىەە چزچررزك-ئررۋچچىق». قۋلرردى توختررۋ  پەس بىررا دىرريەلمەي
 نەرسررىلەرگە بررۇ ۋارسررىىىڭمۇ لررېكىن ئويلىرردىيۇ  دىيىشررىىى «قۋلرردى تۋرتىرر،
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 ئرويال  ئېسرىلىۋالىدىغۋنلىقىىى چىرڭ گىرپىەە دوختۇرنىرڭ يروقلىقىىى  خوشى
 . يزتىۋەتتى ئۋخىاىىى گىپىىىڭ
 نىمىىررررى يەنە..يەنە.جېررررىى  دىسررررىڭىزچۇ تىررررزرا  نىررررمە؟ يەنە -  

  كەتتررى  قىررۋ چۋ نررۇر كۆزلىاىرردىن ۋارسررىىىڭ-...بىلرردى  ھە...سررېغىىدىڭىز
. قويدى يۋش  بوشقىىۋ لەۋلىاىىى قېلىن يزگزرۈ   قىزىللىق تۇيۇقسىز چىاايىغۋ

 مەنمۇ جېىى  دىسىڭىز ئۇنى -.كەتتى تىىى، ئېغىا-ئېغىا ھۋيۋجۋنالنغۋنلىقتىىمۇ
 يېتىر، قۇچرۋقال  يۋستۇقىى بىاى ۋاقىتتىن نەچچە. تۋ  شۇ سېغىىدى  ئوتتەك

 ئەسرەبى بىرا قۋنرداقتۇر كەلرەەن تۇيۇقسىز ۋكۋللسىغ ۋارس -.كەتتى  زىاىكى،
 كررۆزلىاىىى سېغىىشررلىق. كەتتررى ھۋيۋجۋنلىىىرر، تولغۇنررۇ   ئىچىرردە ئىسررتەك

 . تىكتى كۆزلىاىەە چىاايلىق دىلىۋزنىڭ
-...ھررۋ ھررۋ ھررۋ. ۋارس دەيدىغۋنسررىز نىررمە ۋاي...يررۋ . يررۋ . يررۋ -   

 ھەم قررررۋرا  ئۆزگۇرۇشررررلەرگە ئۇنىڭرررردىكى ۋە سررررۆزلىاى گە  ۋارسررررىىىڭ
 جۋڭەرۋ  ئرۆچكە» -.كەتترى كزلز  دىلىۋز قۋلغۋن ھەياان ھەم جىددىلەشكەن

. كەتتىڭىرز ئرويال  نىمىلەرنرى سرىز دە  «چزشرەيدۇ داڭەۋ  تۇخۋ چزشەيدۇ 
 . قۋلدى  سېغىىى، نەرسە بىا  چزچزك-ئۋچچىق شۇ  يەنە مەن

 
 چىررڭ قرروللىاىىى نررۋزۇك ئۋيۋلىىىررڭ بىررلەن قرروللىاى ئرروتتەك -نىررمە؟- 

 ئەنرردىكى، ۋارس بولىۋاتقررۋن غەر  ھىسررالرغۋ شررىاىن بىررا داقتۇرقۋنرر سررىقى، 
 شرۇ يەنە-. ئرۋچتى چروڭ تېخىمۇ كۆزلىاىىى چوڭ قۋپقۋرا خۇمۋرششقۋن. كەتتى
 دوختۇرشرنىرڭ. قۋلمىغۋنسىز بولۇ  سۋراڭ گىپىمۋ؟ نەرسىىىڭ چزچزك-ئۋچچىق
 ىشرىىىتۇغۇل سرۋشمەت-سۋ  بۋلىمىزنىڭ قۋلدىڭىزمۋ؟ ئۇنتۇ  دىەەنلىكىىى نىمە

  ؟ نىمە خۋلىمۋمسىز
 قىيىۋلسررۋممۇ دە  برۋشمىى شررۇ مەنمرۇ. ئەمەس ئۇنرردا ...يرۋ . يرۋ -    
. قۋلردى تۇترۇ  قرۋتتىق سرىزىكى  بزگرزن لېكىن. كىلىۋاتمۋمدى  تۇتۇ  پەرھىز
 تۋرتىر، بەك يەنىرال كۆڭلرۇم تۇرسرۋممۇ  بېسرى، شرۇنچە ئرۆزەمىى دە  يىمەي

 . ەنسۋپتىم دە  سىزگە ئۋمۋلسىز تۇرغۋچقۋ 
 تىكىلىشررتىن مۇھەببەتلىرر  بررۋيىقى-.بولمۋيرردۇ ھەرگىررز.  بولمۋيرردۇ-    
 شرۇ -.بىاىرۋەتتى جرۋۋا  كەسركىن ترۇرۇپال ۋارس كىتىۋاتقرۋن ئىاىر، مۇزدەك

 مۋنرۋ بىاىشركە ئەكىلىر، دىسرىڭىز نەرسە قۋندا  ھەر جۋھۋندا بۋشقۋ نەرسىدىن
 . نئۇرۇندىيۋلمۋيمە تەلىۋىڭىزنى بۇ جېىى  لېكىن. تەييۋر مەن
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 قۋلغررۋن بولررۇ  كزيزنمەيرردىغۋن مۋڭررۋ بەرمەمسررىز؟ ئەكىلىرر، راس-    
  ئوخشىمۋمسىز؟

 شررۇندا  ئزچررزن كۆيررۇنەەنلىكى  سررىزگە. جېررىى  ئەمەس ئۇنرردا -    
 كى  تۋرتىشىڭىز جۋپۋ ئېلىشىڭىز  دەم چزشمەي كۋرۋاتتىن سىزنىڭ. دەۋاتىمەن
 كىر  بولۇشرى تەكپرۋيپى كزنردۈز-كىرچە ئزچرزن سىز ئۋنىڭىزنىڭ-ئۋتۋ ئزچزن؟
 نەرسرىلەرنى ئۋشۇندا  ھېلىمۇ. بىلىسىز ئوبدان مەندىن سىز بۇنى...؟ ئزچزن
 مەزگىر  بىرا ئەمردى شرۇڭۋ. قرۋلغىلى ئۋياىلى، بۋلىدىن قۋلدۇ  تۋس يە  تۇش

 ھەر سررىزنىڭ كىرريىن تۇغۇلغۋنرردىن بررۋلىمىز بۇياىسررۋ خررۇدايى . جېررىى  چىررداڭ
 ۋارس -بوشمرردۇ؟. تەييررۋر ۋارس مەن مۋنررۋ ئورۇنداشررقۋ تەلىپىڭىزنررى قۋنرردا 
 . قۋرىدى كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ ئىچىدە يىلىىىش
 قورسرىقىغۋ  بىرادەم كۆزلىاىەە مۇھەببەتلى  ۋارسىىىڭ بىادەم دىلىۋز    

 سرۋلغۋنلىقىدىن قويۇ  تەلە  بىمەنە ئەركىلە  ۋارسقۋ. قۋلدى ئويلۇنۇ  قۋرا 
 بەرداشلىق سىزىككە نچىلى ئۇ ئزچزن پۋرەم يزرەك». ئزكزندى ئۋز بىا ئۆزىمۇ

 ئرررۆزەمىى كىرررامەي  كەيرررىىەە ھىسررريۋت بىادەملىررر  بولررردى . بىاەلمەمررردى 
 نىمۋندا  يەنە تۇرۇ  بىلى، ئۆزەممۇ بۇنى توغاا  دىەىىى ۋارسىىڭ. بېسىۋاشي
 دىلردىن چىرن ئرۆزى ئۋدەم دىمىسىمۇ. ئويلىدى دە « ...يزرۈيمەن ئەركىلە 
 ئىرتەلمىەەن بەخش بۋشقىالر. كزتەتتى ىنەرسىلەر نۇرغۇن ئۋدىمىدىن سۆيەەن

 قۋيغۇسرررىىى خوشرررۋللىقىىى  ئۇنىڭغرررۋ. ئىزدەيتترررى ئۇنىڭررردىن نەرسرررىلەرنى
 ... كىلەتتى تۋپقۇسى تەسەللى ئۇنىڭدىن دىەۇسى 

 
 ۋارس قۋلغرۋن بولرۇ  قىسرمۋ بىرا كرۆڭلى كىتىشرىدىن جىمىر، دىلىۋزنىڭ

 خىيۋلغۋ قۋرا  سىقىغۋقور چىقى، كۋرۋاتقۋ ئۋستۋ دە -ئىتىۋەتتى ئىشىكىى بېاى،
 ئىچىردىكى كىيىمى ئۇخال  گزللزك ئۇنىڭ. قۇچۋقلىدى چىڭ دىلىۋزنى پۋتقۋن

 مەڭزىىرى چۋچلىاىغرۋ قۋپقرۋرا ئرۇزۇن ئۇنىرڭ. سىلىدى بىلەن مىھاى قورسىقىىى
 . يۋقتى

 كەتسررىڭىز بولررۇ  جىرر  بۇنرردا  جېررىى ؟ قۋلرردىڭىزمۋ بولررۇ  خۋپررۋ-    
 بولسىڭىز سېغىىغۋن بەك راستىىال ئەگەر. نكىتىدىكە بولۇ  قىسمۋ بىا يزرۈكزم

 سرررىزنىڭ دە  برررۋلىىى مىىىرررڭ. بىررراەي ئەكىلىررر، ئۇقتۇرمرررۋي ئۋپۋمغرررۋ مەن
 . يو  قىلغۇم يېاى  كۆڭلىڭىزنى
 كىرريىن ئۋياىلىشررتىن مەزگىللىرر  ئررۇزا  -.رەخررمەت. ۋارس بولرردى-    
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 ڭچى كۆزىىى دىلىۋز بولغۋن مەستخۇ  ھىدىدىن بەدىىىىىڭ ئوتتەك ۋارسىىىڭ
 ئۋسرتۋ مەڭرزىەە سرۋقۋللىق قۋلغرۋن ئۆسرۇ  پە -سە  ئۇنىڭ مەڭزىىى   يۇمۇ 
 دىەرزم سرىزگە سېغىىىشىمىى. كەلدى ئەركىلىەزم سىزگە نىمىشقىكىن -.يۋقتى
 مۋڭرۋ. ۋارس يرو  كىاىكرى نەرسىلەرنىڭ ئۇ مۋڭۋ بولسىڭىز سىز لېكىن. كەلدى
 يرزرەك دىلىرۋز-...بولردى بولسرىال برۋشم مۇشرۇ. بولدى بولسىڭىزش سىز پەقەت

 ۋارسرىىىڭ. قۋلردى تۇتۋلمرۋي سرە  ئرۆزىىى ئەگىشرى، تىزلىشىشىەە رىتىمىىىڭ
 سررىزى  سرىزى  شرىاىن بەدىرىىەە سۋنجىلىشرىدىن بوشرقىىۋ يرززىەە سرۋقىلىىىڭ

 ئۋسرتىدىكى برۇرۇت قۇيۇ  ئۇنىڭ لەۋلىاىىى چىاايلىق غۇنچىدەك دە -تۋرىدى
 . بۋستى چىڭ لەۋلىاىەە
 مەن. سرررېغىىدى  بەك راسرررتىىال. كەترررتى  ىى،سرررېغى بەك سرررىزنى-     
-تۇمرۇر ۋارس-...جېرىى  ئۆتكۇزەلمەيردىكەنمەن يۋلغۇز كىچىىىمۇ بىا سىزسىز

 ئۋلدىردا پۋرتلىشى مۇھەببەتىىڭ ھىسيۋت  ئەسەبى ئۇرىۋاتقۋن مەۋ  تۇمۇرلىاىدا
 خرۇددى ئۇنترۇ   ئىكەنلىكىىىمرۇ ئۆيىردە نرۋزىا ئۆزىىىرڭ ئۇ. كەتتى ھۋسىاا 

 سزيزشركە قېىىر، بۇيۇنلىاىغرۋ لەۋلىراىەە  دىلىۋزنىرڭ  ىكىدەككىچىسرىد توي
 ئۋسرتۋ كۋرۋاتقرۋ دىلىرۋزنى قېلىر، ئۋمۋلسرىز قىلىشقۋ كونتىاو  ئۆزىىى. بۋشلىدى
 . يۋتقۇزدى
 بىاىر، جرۋن تىىىقلىاىغرۋ ئوتلۇ  ۋارسىىڭ -قىلىۋاتىسىز؟ نىمە ۋاي-    

. كەتترى چۇچۇ  كئۋدەمدە ئويغۋنغۋن چزشتىن تۇيۇقسىز دىلىۋز ھۇشسىزشنغۋن
 چىررڭ ئررۆزىىى ئېچىرر،  ئىتتىرر  كررۆزلىاىىى خۇمۋرششررقۋن سررىزىمدىن تررۋتلىق

 ھېلىمرۇ جۇمرۇ  ئۆيردە چروڭ بىرز -.ئىتتىرادى بوشقىىۋ ۋارسىى قۇچۋقلىۋالغۋن
 نىررمە مەنمررۇ...ئررزلەركەنمىز ئىررزادىن بولمىسررۋ. قۋلمررۋپتۇ كىاىرر، بىاەرسررى

  ھە؟ قۋلمىغۋندىمەن بۇلۇ  سۋراڭ ؟ قىلىۋاتىمەن
 دەقىقە ۋارسمۇ كەتكەن سىڭى، ئىچىەە قىزغىىلىق ئوتتەك بىادەملى     
 ئىسررىەە ئىكەنلىكىىررى ئۆيىرردە نررۋزىا ئۆزىىىررڭ. ئوڭشررىۋالدى ئررۆزىىى ئىچىرردە
 خرۇددى. قويردى تىىىر، ئېغىرا دە  «ئرۇھ» ئېچى، چوڭ كۆزلىاىىى ئېلى، 
 ئەنردىكى، ئىشرىككە قۋلىدىغۋنردەك  كىاىر، ئېچىر، ئىشرىكىى ھۋزىاش بىاسى
 ئۋنرۋردەك ئىچىدە خىجىللىق ئۇ. كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن ئىتتىكال قويۇ  قۋرا 

 قۋرىغررۋ  تويمررۋي يەنە كۆزلىاىرردە مۇھەببەتلىرر  دىلىۋزغررۋ كەترركەن قىزىاىرر،
 . تززەشتۇرىۋالدى چۋچلىاىىى كىچەك -كىيى 

 نىسرى، قۋيتىشرىڭىزغۋ برۇرۇناا  ئرۆيەە يەڭەىر،  سۋشمەت خۇدايى -    
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 بىررا ھېلىمررۇ. ئررۋياىاللمىغۇدەكمەن كزنمررۇ بىررا سررىزدىن مەن. دىلىررۋز قىلسررۇن
. بولمۋيدىكەن ھەرگىز بولمىسڭىز سىز مۋڭۋ. ئۆتكززدۈم تەستە شۇنچىلى  ئۋيىى

 . بولمۋيدىكەن ئۇيقۇ ئۇيقۇمۇ. قۋلىدىكەن بولمۋي سۇ ئىچكىىى  تۋمۋ   يىەىىى 
 شررۇنچە ئۋنررۋم-ئۋتررۋ. سررېغىىدى  بەك ئررۆيىى.  ۋارس شررۇ مەنمررۇ-    

 پەقەت يرررۋلغۇز ئرررۆزەم. يېررراى  يەرلىررراى بىرررا كۆڭلزمىىرررڭ يەنە تىۋاتسرررىمۇكز
 ھىررس بەخىتلىرر  بەك ئررۆزەمىى بولسررۋم بىرراگە بىررلەن سررىز. كزنەلمىرردى 
 شرەھال. قويردى تۇتۇ  مەيدىسىىى ئىچىدە ھۋيۋجۋن دىلىۋز-....قىلىدىكەنمەن

 چۇۋۇلغرررۋن زوقالنغرررۋ   جىسرررمىدىن قۋمەتلىررر  ۋارسرررىىڭ بىرررلەن كرررۆزلىاى
 . رەتلىدى كۆرپىلەرنى-يوتقۋن ئوڭشۋ   اىىىچۋچلى

 قىرزغىن بىرلەن ۋارس ئرۇشر. كەلدى قۋيتى، خۋنىممۇ پەرىدە ۋە نۋزىا    
 پىشرۇرغۋن بىرلەن دەرمەكلەر-دورا ئۋيۋ  خىزمەتچى. مۇڭالشتى-ھۋ  كۆرۈشز 

 نۋزلىىىشرىغۋ دىلىۋزنىڭ ۋارس. يىيىشتى بىلەن ئىشتىھۋ شورپىسىىى گۆشى قوي
 دىلىۋزنىرڭ غىزاشنغرۋ  ئرۇشر. تۇتقرۇزدى پرۋرچە بىا زورش  غىمۇئۇنىڭ قۋرىمۋي

 مەكتىۋىىىررڭ تىرر  خىزمىتررى  ۋارسررىىىڭ ئۇزۇقلىىىشررى  ئۇنىررڭ سررىزىكى 
 بۋلىغرۋ ئۋخىاىردا. پۋراڭالشرتى ئۇزا -ئۇزاقتىن توغاىسىدا قۋتۋرلىقالر...ئەھۋالى
 ۇۋاپىرقم ھرۋزىاقى  ئۇغرۇللىقى -قىرز بۋلىىىرڭ توختۋ   كىلى، تۋلالشقۋ ئىسى 

 تۇغۇلسۋ قىز. كەتتى سۆزلىشى، ھۋيۋجۋنلىىى، توغاىسىدا مەنىسى ئىسىملەرنىڭ
 بىرا خېلرى ئرۇشر. بولۇشرتى قويىشرىدىغۋن ۋاھىتجرۋن تۇغۇلسرۋ ئۇغۇ  دىلدار 

 كررۆزى ئۋۋالقىرردەكال بىررلەن دىلىررۋز ۋارس   كىرريىن مۇڭداشررقۋندىن ۋاقىررتقىچە
 . كەتتى قۋيتى، خوشلۇشۇ  ھۋلدا قىيمىغۋن

 
 

 ۋارس. ئررۆتتى ئررۋي 2 ئىچىرردە بەخىرر  ئىىتىزارلىررق  مۇشررۇندا  مۋنررۋ    
 ھەمرراا كە  كررۇنى ھەر ئۇنىڭغررۋ. ئۇنۇتمىرردى يوقالشررىى كزنمررۇ بىررا دىلىررۋزنى
. كەلردى بىاى، خوشۋللىق ئىشەنچ  تەسەللى  كۆڭلىەە بىئۋرام ئۇنىڭ بولۇ  
 ەپەرىررد ۋە نررۋزىا بىررلەن كۇيۇمچررۋنلىقى خررۋس يىەىررتلەرگە ۋاپررۋدار ئۆزىىىررڭ
 ھرۆرمەت بولغرۋن ۋارسرقۋ نەزىاىردە ئۇشرنىڭ. تەسىالەندۈردى تېخىمۇ خۋنىمىى

 ئىاىشرركەنلىكىدىن كىيوغۇلغررۋ ئىسررى  مۇشررۇندا  ئررۇشر. ئۋشررتى ھەسسررىلە 
  تۇغۇلسرۋ پەرزەنترى مۇشرۇ ئەمردى. سزيزندى بەختىدىن قىزىىىڭ. پەخىالەندى
 تۇلررۇ  غۋقۇرىرردىغۋنلىقى تۇرمررۇ  ئىىررۋ  ئىجىرر  تېخىمۇ تېخىمررۇ ئۇشرنىررڭ
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 يولدىشرررىدىن كەتررركەن بولرررۇ  پەرۋانە ئزچرررزن ئرررۆزى دىلىرررۋزمۇ. ئىشرررەندى
 كەتمەسررررلىكىىى  چۋرچررررۋ   ۋارسررررىىىڭ دائىرررر  ھەر دىلىررررۋز. سررررزيزندى

 كرررزنى ھەر ئۇنىرررڭ يەنە تۋپىلىسرررىمۇ  تىىمرررۋي ئۋساىشرررىىى سرررۋشمەتلىكىىى
 تۋللىغۋنلىقىرردىن  ترروغاا يررولىىى تۇرمررۇ  بررۇ ئۆزىىىررڭ. سررېغىىدى كىلىشررىىى

 تۇلىمرۇ بولغۋنلىقىردىن خۇتۇن يىەىتكە بىا كزيزمچۋن ۋاپۋدار  بولسىمۇ نۋماات
 . پەخىالەندى
 كزنلەرنىرڭ  ئزتىۋاتقرۋن ئىچىردە بەخىر  ۋىسۋ     سېغىىىش ۋاقى     
 ئىشرىككە ئرۇزا  دىلىرۋز. كەلمىردى يوقال  دىلىۋزنى نىمىشقىدۇر ۋارس بىاىدە

 خىزمەت جىددى ۋارسىىڭ قىلى، تېلىفۇن كىيىن بولغۋندىن بىتۋقەت تەلمزرۈ 
 كەچىرى بىرا ئرززۈ  تېلىفرۇنىى ئۋمۋلسرىز ئرۇ. ئۇقتى قۋلغۋنلىقىىى چىقى، ئىشى

 ۋارس كە  ئەتىسرررى. ئۆتكررززدى ئىچىرردە سرررېغىىىش تەنھررۋلىق  زىرراىكىش 
 تررۇرۇ  ئەركىررلە  بۋلىرردەك كىچىرر  خررۇددى بىررلەن ئۇنىررڭ دىلىررۋز. كەلرردى

 پەرىرردە ۋە نررۋزىا سېلىشررقۋ  پررۋراڭ قىررزغىن ئۋۋالقىرردەك يەنە ئررۇشر. كۆرۈشررتى
 قىرزغىن يىرەە  تۋمرۋ  ئرۇشر. بۋشرلىدى يىيىشركە تۋمرۋ  ھەماالىقىدا خۋنىمىىڭ

 تېلىفۇنغرۋ. كەتترى جىراىڭال  تېلىفرۇنى ۋارسرىىڭ تۇيۇقسرىز پۋراڭلىشرىۋاتقۋندا
 دە -كەتترى ترۇرۇ  ئورنىدىن تەمتىاە  نىمىشقىدۇر ۋارس قۋرىغۋن ئىاەنسىزش

 سىاتقۋ ئېلى، تېلىفۇنىى ئېيتى، ئۆزرىخۋلىق ئۆيدىكىلەرگە ۋنقۋلغ قۋرا  ئۆزىەە
 . مۋڭدى

. كىررادى قۋيتىرر، ئۋلرردىاا  ۋارس كىرريىن ۋاقىتررتىن ئررۇزا  خېلررى    
 ئورنىغىمررۇ كىلىرر، ئررۇ. قىالتتررى جىددىلىشررىۋاتقۋندەك نۋھررۋيىتى ئررۇ قۋرىمۋققررۋ
 . ئۋچتى ئېغىز كەيپىيۋتتۋ ئۇڭۋيسىزشنغۋن نۋھۋيىتى ئولتۇرمۋي 
 جىرددى. قىپترۇ تېلىفرۇن بۋشرلىقى ئىردارە....ئرى...ئرى ئۋپۋ -دادا-    
 . بولمىغۇدەك مۋڭمىسۋم ھۋزىاش مەن. ئوخشۋيدۇ قۋلغۋن چىقى، خىزمەت
 رەھبەرلىرر . مررۇھى  دىەەنمررۇ خىررزمەت بېاىررڭ . بولىرردۇ. بولىرردۇ-    
 ئىشلىسررەك بولغۋنرردىكىن يررۋ . تۋپشررۇرىدۇ ئررۋدەملەرگە ئىشررەنەەن خىزمەتىررى
 كزلزمسررىاە  سررۇرتكە  قررولىىى قەغەزدە ئۋپئررۋ  نررۋزىا-.بولمۋيرردۇ ھېچىەرسررە

 . لىڭشىتتى بېشىىى تۇرۇ 
 كررۆزى ئۋياىلىشررقۋ ئۆزىرردىن نىمىشررقىدۇر ۋارس تەمشررەلەەن مېڭىشررقۋ     
 تۇرغرۋن تزكزلرز  مرۇھەببەت ئۇنىرڭ   قۋرىردىيۇ. قۋرىردى دىلىۋزغرۋ قىيمىغۋن

 قويرررۇ  لىڭشرررىتى، بېشرررىىى ئىترررتىكال ئەندىككەنررردەك قرررۋرا  كرررۆزلىاىەە
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 ترررۋتلىق پرررۋراڭلىاىىى  يۇمۇرلرررۇ  ۋارسرررىىڭ كىررريىن تۋمرررۋقتىن. خوشالشرررتى
 قۋلغرۋن كزنرز  سىادىشىشرقۋ قۋنمرۋي بىرلەن ئۇنىرڭ    ئۋڭالشرقۋ قوشۋقلىاىىى

 كىتىۋاتقۋندەك  ئېلى، سۇغۇرۇ  بىاگە يزرىكىىى ئۇنىڭ بىاسى خۇددى دىلىۋز
 ئولتۇرۇ  ھۋلدا يېاى  كۆڭلى  قۋرا بەستىەە-بوي قۋمالشقۋن ئىەىز  ۋارسىىىڭ

 . قۋلدى
 قورسررىقى.  قۋلرردى بولررۇ  ئررۋيلىق 8 قورسررىقىغىمۇ دىلىۋزنىررڭ مۋنررۋ     

 ئۆزىىىڭ ئۇ. بۋشلىدى ئۋغاىشقۋ تېلى، ئوخشۋ  بۇرۇنقىغۋ بىلى چوڭۋيغۋنسىاى
 ئۋلردىاا  ۋارسرىىڭ مەزگىلردە  يېتىۋاتقرۋن ئىڭراا  بولۇ  ئۋۋارە بىلەن ھۋلى

 ئۆيدە چوڭ چزشزپال ئىشتىن كە  كزنى ھەر. بۋشالندى ۋستۋئ-ئۋستۋ ۋاقىتلىاى
   بىرا كزنردە 3-2 ئەمردى ۋارس بولىردىغۋن پەيدا كزلزمسىاە  مۇھەببەتلى 

 ئرۋۋۇ  ئىشرلىاىىىڭ ئىدارىسرىىىڭ. بولردى كىلىدىغۋن بىا كزندە 5-4 بەزىدە
 ئۇقۇتقۇچىسىىىڭ تىلى ئىىەىلىز مەكتىۋىدىكى تەربىيەلە  تى  كەتكەنلىكىىى 

 ئرررۇزا  كىلىررر، بەزىررردە. چزشرررەندۇرەتتى توختىمرررۋي قۋلغرررۋنلىقىىى ئۋغاىررر،
 ئرۋلەمچە چىاايىردىن قرۋرا   تېلىفۇنىغرۋ كەتركەن سۋياا  تۇيۇقسىز ئولتۇرمۋيال

 ئىچىرردە سررېغىىىش ئررۆزىەە كررۆزلىاىىى ھەسرراەتلى    تۇرغررۋن تزكزلررز  مررۇڭ
 قۋيتىر، ەنەي ئېيتىر، ئۆزرىخرۋلىق ئۋيۋلىغرۋ قۋلغۋن ئۆمچەيتى، تىكى، ئېغىزىىى

 . كىتەتتى
 تروغاا بېشرىدا. بۋشلىدى بولۇشقۋ يېاى  ھەقىقەتەن كۆڭلى دىلىۋزنىڭ    

  ۋارسرتىن لرېكىن بولسرىمۇ  تۋپقرۋن يوللرۇ  پىكىاىىى دادىسىىىڭ چزشەنەەن 
 پەيردا ھرۋڭ بىرا قۋنرداقتۇر ئۋرىلىقترۋ كىتىۋاتقۋنردەك  يىااقلىشرى، بۋرغۋنسىاى

 ھۋلسرىزلىىىۋاتقۋن بۋرغۋنسىاى ئۆزىىىڭ. ۋشلىدىب بولۇشقۋ بىئۋرام بولىۋاتقۋندەك
 تېخىمۇ ئۇنى سۇئۋلالر چىەىش كۆڭلىدىكى سېغىىىش  بولغۋن ۋارسقۋ بەدىىى 
 يوللىغرۋن تېلىفۇنىغرۋ  ئۇرغۋن ئۇزۇلمەي دىلىۋزنىڭ ۋارس. كىتىۋاتۋتتى قىيىۋ 

 ھەمرراا سررىزگە بررۋرىمەن  چۇشررۇپال ئىشررتىن كەچررتە بزگررزن»  ئۇچۇرلىاىغررۋ
. قويرۋتتى ئزمزتسرىز يەنە دىلىرۋزنى لېكىن قۋيتۇرسىمۇ  جۋۋا  ە د «بولىمەن

 ئۇنىڭ قىلى،  تېلىفۇن دە  «قۋلدى چىقى، ئىشى  جىددى يەنە كەچزرۈڭ »
 ۋارسرىىىڭ كرزنى بىرا دىلىرۋز. قىالتترى مەھكۇم ئۋزاپقۋ تېخىمۇ يزرىكىىى نۋزۇك

 ئۇچرۇر ەيئرززۈلم ئۇنىڭغرۋ ئرويال  قۋلغۋنلىقىىى بولۇ  كزن 4 كەلمىەەنلىكىەە
-قۋيترۋ كىلىشرىى چۇقۇم بزگزن بولسۇن ئىش جىددى قۋندا  مەيلى. يوللىدى
 خىيۋلىغرررۋ يرررۋكى مۇھەببەتتىىمرررۇ ئررروتتەك بولغرررۋن ۋارسرررقۋ. تۋپىلىررردى قۋيترررۋ
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 . ئىدى سېغىىغۋن شۇنچە ئۇنى ئوتىدىىمۇ  رەشى  بىا قۋنداقتۇر كىاىۋالغۋن
 ئىشتىن خۋنىممۇ ىدەپەر ۋە نۋزىا. بولدى ۋاقىتمۇ چۇشىدىغۋن ئىشتىن    
 جىددىلىشىشركە تېخىمرۇ دىلىرۋز. كەلمەيۋاترۋتتى ۋارس لرېكىن. كەلدى قۋيتى،

 ھويلىردىكى قۋياىر،  پەردىىرى نىپىز ھۋلاەڭ بېاى، تزۋىەە دەرىزە. بۋشلىدى
 ترۋر يۋتقۇزۇلغۋن قىش رەڭلى  ئوتتۇرىسىدىكى چىملىق يېشى -يۋ  ۋە گزللزك
 ۋارس»  چۋقىاغۋنردا يىيىشركە تۋمرۋ  سىئۋپى. قۋرىدى ئىچىدە تەلمزرۈ  يولغۋ

 سرۋئىتىەە ئرۇ. قىلردى رەت دە  «يەي بىراگە بىرلەن شۇنىڭ. كىلىدۇ ھۋزىاش
 ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ ۋاقى . ئۋلدى يۋ  لۆممىدە كۆزلىاىەە قۋرا   يېىىشال -يېىىش

 ۋارسرىىىڭ....سرۋئەت يېراى  بىرا سرۋئەت  بىا سۋئەت  يېاى  مۋنۋ. ئزتىۋاتۋتتى
 تېلىفررۇن قېررتىمال  قررۋنچە ئىچىرردە تۋقەتسررىزلى  دىلىررۋز. بولمىرردى خەۋىرراى
 سرۋدادىن دىرەەن «سۆزلىشرىۋاتىدۇ ئۋلردىاا  »  تېلىفۇنردىن لېكىن. قىلدى
 ئرۇ. قۋلردى ئولترۇرۇپال تۋرتىر، ئرۇھ ئەلەملىر  دىلىۋز. ئۋڭالنمىدى ئۋۋاز بۋشقۋ

 يۋسررۋ  چىاايلىررق ئررۆزىىى ئوخشررۋ  بۇرۇنقىغررۋ بولررۇ  بىررلەن ھررۋلى ئۆزىىىررڭ
 بەدىىىىى ھۋلسىز يەپال تۋمۋقىى كزنى ھەر. ئىدى قۋلغۋن بولۇ  مۋيدىغۋنئولتۇر
 گرززە  برۇرۇنقى. سزرەتتى خىيۋ  ئوزۇن- ئۇزۇندىن. يۋتۋتتى تۋشال  كۋرۋاتقۋ

 ھررۋلى ئۆزىىىررڭ. سررېغىىۋتتى مررۇھەببىتىىى ۋارسررىىىڭ ھۋيررۋتىىى  بەخىتلىرر   
. تۋرتمررۋيتتى كررۆڭلى قىلىشررقۋ گىرراى  چىاايلىررق   يۋسىىىشررقۋ بولررۇ  بىررلەن

 ۋارسررىىڭ. تررۇراتتى تزكزلررز  ھەسرراەت-مررۇڭ خىرر  بىررا كۆزلىاىرردە چىاايلىررق
 چرۇڭكە  بېشرىىى يوتقۋنغرۋ نىمىشرقىدۇر دىلىرۋز ئزمزتسرىزلەنەەن قۋرا  يولىغۋ

  كەلررەەن  بەزلە  ئررۆزىىى بىرراى ۋاقىتررتىن نەچررچە. كەتتررى يىغررال  بۇقۇلرردا 
 كرۆزگە ئىشرلە   ىيۋخشر خىزمەتىرى چۇقرۇم تەلەپچرۋن    تىاىشچۋن ۋارس»

 ئۆزىەە-ئۆز دە  «قىلىۋاتىدۇ مۇشۇندا  ئزچزن تېپىش پۇ  كۆ    كۆرۈنز 
 ئىشرتىن. بىاەلمىردى بەرداشرلىق زادىال بزگزن دىلىۋز كەلەەن بىاى، تەسەللى
 بىرا دە  «قۋلردى چىقىر، ئىشرى  جىرددى مۋنردا  يرۋ» ھۋزىاغىچە تۋ چزشز 
 قەلبىرردە ھررۋزىاغىچە. كزنرردىئز قررۋتتىق يوللىۋەتمىەەنلىكىرردىن ئۇچررۇر ئېغىررز

 چىقىاىررۋەتمەكچى  پزتررزنلەي ھەسرراىتىىى دەرتلىرر  ئررۋزاپلىاىىى  سررۋقالنغۋن
 يررۋ  ئررۇزا -ئررۇزاقتىن بولغۋنرردەك يۇيىررۋەتمەكچى بىررلەن يۋشررلىاى ئررۋچچىق
 چىكىلىر،  بوشرقىىغۋ ئىشرى  ۋاقىتترۋ بىرا ئۆتتىكىن ۋاقى  قۋنچىلى . تۆكتى

 ئىششررىغۋن يىغىرردىن دىلىررۋز. ىكەلررد كىاىرر، ۋارس ھوجاىسررىغۋ دىلىۋزنىررڭ
 تۇرغررۋن جىددىلىشررى، ئۇنىررڭ. تىكىلرردى ئۇنىڭغررۋ ئېچىرر، تەسررتە كررۆزلىاىىى
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 . كەتتى قۋرا  ئۇزا -ئۇزاقتىن چىاايىغۋ كەتكەن تەرلە  كۆزلىاىەە 
 كۋرۋىتىردا دىلىۋزنىرڭ كىلىر، ئۋسرتۋ ۋارس-.ھە سۋقلىتىۋەتتى  بەك-    
  زمۋ؟يىغلىدىڭى دىلىۋز  بولدى نىمە -.ئولتۇردى
 بېشرىغۋ ئۇستى ئۇنىڭ. قۋلدۇردى جۋۋاپسىز سۇئۋلىىى ۋارسىىڭ دىلىۋز    
 برۇرۇت  يۋسرىتىلغۋن چىاايلىق سۋقۋ   قىاىلغۋن پۋكىزە. سەپسۋلدى قۋيتىدىن
 بولغررۋن ترروي يېڭررى ئۇسررتىدىكى چررۋ   قۋپقررۋرا تۋرالغررۋن رەتلىرر  كەيررىىەە

 پرۋقىاا  ئەيىەكرتەك ۋ بورولك كۋستىيوم قۋرا  كىيىۋالغۋن قۋتۇرۇ  يىەىتلەردەك
 تۋرالغرۋن ۋارسرتىن. كەتترى مۇجۇلرۇ  يرزرىكى دىلىۋزنىرڭ...شرىبلى  كەتكەن
 كرۆزلىاىىى ھەسراەتلى  بىرلەن ئۇرۇلىشرى بۇرنىغرۋ پرۇرىقى ئەتىانىڭ كزچلزك
 گىاىمسرىز يرۋ  ترۋمچە ئىككى تەڭ بىلەن يۇمۇ  كۆزلىاىىى. يۇمىۋالدى چىڭ

 يەنىرال دىرمەي«  ئرۋغاىق ئۋيۋلى »  ۋارسىىڭ ئۇ. ئۋقتى ئۋستۋ بويال  مەڭزىىى
 پۋكىزلىقىردىن ئۇنىرڭ. ئىردى رازى بەكمرۇ يزرىشىدىن يۋسۋ  چىاايلىق ئۆزىىى

. قىالتترى ئزمرزت بولىشرىىى سرۋشپەتلى  تېخىمرۇ ئۋلدىردا بۋشقىالر. سزيزنەتتى
 ئرۆزىەە قۋرىغۋنردا ۋاقىتالرغرۋ بۋشرقۋ. قۋلردى ئويلىمۋي ئۇندا  بزگزن ئۇ لېكىن
 بزگزنكى يولدىشىىىڭ تززەۋاتقۋن تېخىمۇ ئۆزىىى بىاىۋاتقۋن  ەتئەھمىي تېخىمۇ

 نەگە يۋسررىىى، چىاايلىررق بررۇنچە». قىلرردى «قررۋرت» يررزرىكى سىمۋسررىدىن
 . بولدى زاھىا چۋققۋندەك چۋقمۋ  كۋللسىغۋ سۇئۋ  دىەەن «بۋرغۋندۇ
 
 
 
 
 دىلىۋزنىرڭ ۋارس-.جېرىى  جىددىلەشتزرمىسرىڭىزچۇ مىىى بولدى؟ نىمە-
 . ئۇزاتتى قولىىى بولۇ  زلىمەكچىي زاڭىقىىى
 سەسركەنەەندەك نەرسىدىن بىا قۋنداقتۇر دىلىۋز-...ئۋپىاىڭ نېاى-    
 كرۆزلىاىەە ۋارسرىىڭ تۇرسرىمۇ  ئىچىردە سرېغىىىش ئروتتەك. ئەپقۋچتى يززىىى
 ئىشرىڭىز جىرددى شۇنچە كىلەلمىەزدەك ۋاقىتىقىچە مۇشۇ -. تىكىلدى مىختەك
 قۋلغۋنمىدى؟ چىقى،
 سرررۇئۋلىدىن سرررورىغۋن تۇيۇقسرررىز دىلىۋزنىرررڭ ۋارس-...ھە...ھە-   

 قۋرا  كۆزلىاىەە يۋشلىق تۇرغۋن چىقى، مىسكىىلى  ئۇنىڭ. قۋلدى كىكەچلە 
 كىلىر، مىھمرۋن ئىردارىەە شرۇ ھە -. كەتتى جىددىلىشى، بىادەم نىمىشقىدۇر
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 ...دە  بۋرىمىز بىاگە جزجۋڭ. قۋپتىكەن
 مىيىقىردا مەنسرىتمىەەندەك ىىىسۆزلىا ۋارسىىڭ دىلىۋز -شۇنداقمۇ؟-    
 پۋراڭالشتىڭىزمۋ؟؟؟ تېلىفۇندا بىلەن مىھمۋنالر سۋئەت 2 -. قويدى كزلز 

 ئەمدى؟ دىەىىىڭىز نىمە بۇ...  يۋ ...يۋ-    
. دەيردۇ ش« ...ئۋلدىاا  ئۋلردىاا » تېلىفرۇنىڭىز نىمىشقۋ ئەمىسە-    

 . نقىلغۋندىمە تېلىفۇن قېتى 15 سىزگە ئىچىدە سۋئەت 2 مۇشۇ
 مەكتىۋىرررردىكى تىرررر  ئۋرىلىقتررررۋ شررررۇنداقمۇ؟...شررررۇ..ھە...ھە-    

 ئىشرررلىاىىى مەكتەپىىرررڭ بىرررلەن شرررۇشر. قىپرررتىكەن تېلىفرررۇن ئۇقۇتقرررۇچىالر
 دەرھررۋلال لررېكىن بولسررىمۇ  جىددىلەشرركەن سررە  ۋارس -.قۋلرردى  سۆزلىشررى،
 چىاايىررردىكى ھۋلىغرررۋ  دىلىۋزنىرررڭ ترررۇرۇپال ئۇنىرررڭ. ئوڭشرررىۋالدى گىپىىرررى
 قرۇر بىرا بېشرىغۋ ئزسرتى ئۆزىىىرڭ ئۇ. بولدى يېاى  كۆڭلى قۋرا  قۋسۇلغۇنلۇق

 . ئۇھسىىدى چىشلە  بوشقىىۋ لەۋلىاىىى يزگزرتز   كۆز
 ئىشلىاى مەكتەپىىڭ شۇ   خىزمەت شۇ ئەمدى سىزگە. دەڭ مۇندا -    
 يولىڭىزغرۋ سرىزنىڭ ئۆيدە مۋۋۇ مىىىڭ. ھە قېلىۋاتىدۇ بولۇ  مۇھى  ھەممىدىن
 كۋرۋاتىىررڭ ئۋسررتۋ دىلىررۋز-.كىتىۋاتىسررىز ئۇنتررۇ  رۇشررلىاىمىىئولتۇ تەلمررزرۈ 

 . تىكتى تۇرۇسقۋ كۆزلىاىىى كەتكەن قىزىاى، يېغىدىن. يزلەندى بېشىغۋ
. ئۋلرردىاايمەن يېىىڭىزغررۋ سررىزنىڭ مەنمررۇ. دىلىررۋز ئەمەس ئۇنرردا -    
 ئرۋخىاىىى گىپىىىرڭ ۋارس-..لرېكىن...لرېكىن. دەيرمەن بولسرۋم ھەماا سىزگە

 تىكىلەەن بىلەن نەزىاى سۇئۋ  ئۆزىەە دىلىۋزنىڭ. قۋلدى ويلۇنۇ ئ دىيەلمەي
 بۋلىمىزنى ئۆزىمىزنى  شۇ لېكىن -.تىاىشتى ئەپقېچىشقۋ كۆزلىاىىى كۆزلىاىدىن

 تېخىمرۇ برۋشمىى سرىزنى  تۋپسرۋم  پرۇ  جىقراا  مەنمۇ. بولىمەندە ئۋۋارە دە 
 ...دەيمەن ئىاىشتزرسەم تۇرمۇشقۋ بەختىيۋر
 كەتركەن قىزىاى، ۋىللىدە نىمىشقىدۇر ۋارسىىڭ دىلىۋز -شۇنداقمۇ؟-   
 قوللىاىغرۋ تىتاەۋاتقۋن تززەشتزرىۋاتقۋن توختىمۋي يۋپقۇچىىى كۋرۋات چىاايىغۋ 

 ئۋلردىاا  مۇشرۇندا  كزنى ھەر ئەجە  ئەمىسە   مەيلى ئۇمۇ-. سۋلدى قۋرا 
 بۇ؟ ئىش تزگىمەيدىغۋن نىمۋندا  قېلىۋاتىسىزغۇ؟ بولۇ 

 بىرررادەم ۋارس ئولتۇرغرررۋن سرررېلى، ترررزۋەن بېشرررىىى-...ھە ھە -    
 ئىتررتىكال ئۋدەمرردەك چىقۋرغررۋن يەكررزن ئىشررتىن بىررا كىرريىن. قۋلرردى ئويلۇنررۇ 
 نىررمە سررىزگە بزگررزن دىلىررۋز  قىزىررق -.قۋرىرردى دىلىۋزغررۋ كۆتررزرۈ  بېشررىىى
 ئىشەنمەيۋاتۋمسرىز مۋڭۋ تۋرتىۋاتىسىزغۇ؟ سوراققۋ توختىمۋي مىىى ئەجە  بولدى؟
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 نىمە؟
 سررۇئۋ  توختىمررۋي ۋارسررتىن تۇتررۇ  مەغرراۇر ئررۆزىىى-...يررۋ    يررۋ-   

 خۋپرۋ». كەتترى ئەندىكى، سۇئۋلىدىن تۇيۇقسىز ۋارسىىىڭ دىلىۋز  سورىۋاتقۋن
. سەپسرۋلدى ئىپۋدىسرىەە چىرااي ۋارسرىىڭ دىەەنردەك «نىرمە قۋلردىمۇ بولۇ 

 سۋراسرىمىەە تېخىمرۇ كرۆڭلى كرۆرۈ  تزرىلىۋاتقۋنلىقىىى قۋپۋقلىاىىىڭ ۋارسىىڭ
 ئويال  ئىشالرنى بىا ئۋرتۇقچە دىەەندەك «قۋچۇرار ئىمۋنىى گۇمۋن» . چزشتى

 كزچلررزك ۋارسررىىڭ سررۇزۇ  قررولىىى ئۋسررتۋ ئەپسۇسررلىىى،  كەتكەنلىكىرردىن
 ئەلبەترررتە سرررىزگە مەن -.پىچىالىررردى ترررۇرۇ  سرررىقى، چىرررڭ ئۋلقرررۋنلىاىىى
 ...ئىشىىىمەن مەڭەۇ ھەم ئىشىىىمەن 
 ئىچىردىن ۋاقىر  مەن. قىلىسرىز ىئرۋرامب كۆڭلزمىى نىمۋندا  ئەمىسە-    
 قۋنردا  قىلىشسرۋ  گەپلەرنرى بولىردىغۋن خوشرۋ  كەلەەنردە چىقىاىر، ۋاقى 
 دىلىۋز؟

 بىرا سرىزنى. كىتىدىكەنمەن سېغىىى، سىزنى شۇ...لېكىن...لېكىن-    
 بىئرررۋرام ئۋدەمررردەك قۋلغرررۋن مەھررراۇم نەرسرررىدىن ھەمرررمە كۆرمىسرررەم كرررۇن

 بولمىسرررڭىز سرررىز بولمۋيررردىكەن  ىڭىزبولمىسررر سرررىز مۋڭرررۋ. بولىررردىكەنمەن
 يىغررال  ئىسررەدە  دىرريەلمەي ئررۋخىاىىى گىپىىىررڭ دىلىررۋز-...بولمۋيرردىكەن

 ئررۋزا   بررۋيىقى تۇرتكىسررىدە سېغىىىشررىىڭ ئوتلررۇ  بىررا قۋنررداقتۇر. كەتتررى
 خرررۇددى. قويررردى بېشرررىىى مزرىسرررىەە ۋارسرررىىڭ ئۇنترررۇ  كرررزنچىلىكلىاىىى

 چىرررڭ ئرررۇنى بۋلىررردەك ىررر كىچ بولغرررۋن مۇھترررۋ  پەپىلىشرررىەە ئۋپىسرررىىىڭ
 كرۆڭلى ئۋيۋلالرنىرڭ بۇلۇپمرۇ. نەرسرە نۋزۇك شۇنچىلى  ئۇ كزڭز . قۇچۋقلىدى
 زىيرررۋدە ھەددىررردىن. ئىاىيررردۇ ئۋسرررۋن ئۋغاىىىررردۇ  ئۋسرررۋن ئرررۇشر. شرررۇندا 

. كىلىدۇ ئىزدىەۇسى قۇسۇر ئىشلىاىدىن كىچىككىىە يولدىشىىىڭ ئۋمااقلىقتىىمۇ
 دىقررقەت ئۋشھىرردە لىاىەىچەسررۆز-گە  كىيىررىىش  تررۇرۇ  -مررېڭىش ئۇنىررڭ
 ئرۇنى ئۋيرۋلالر بۋشرقۋ خۇددى. قىلىدۇ كزنچىلى  يۇرسە تززە  ئۆزىىى. قىلىدۇ

 ھەر ئۋيۋلالرنىڭ توغاا . چزشىدۇ سۋراسىمىەە ئۆزىچىال كىتىۋاتقۋندەك ئۋزدۇرۇ 
 ئۇشرنىررررڭ يۇشررررۇرۇنغۋن  مررررۇھەببەت كررررزنچىلىكىەە ئۋغاىىىشررررىغۋ  بىررررا

 ئۋياىلىرر، كۆڭلىرردىن يولدىشررىىىڭ. ىشقررېل مەھرراۇم پەقەت-قورقىرردىغىىى
 تۇرغررۇزۇ   يېىىرردا مەڭەررۇ يولدىشررىىى پەقەت ۋە پەقەت-ئۋرزۇسررى. قررېلىش
 ھىسررلىاىەە شررىاىن مۇھەببەتىىررڭ ئۇلررۇ  ئۇنىڭرردىن قىلىررش  ھەمرراا ئررۆزىەە

 ...ئىاىشىش
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 ئەڭ دۇنيۋدىكى بۇ سىزنى. يۋشىيۋلمۋيمەن سىزسىز. جېىى  شۇ مەنمۇ-    
 كرز  ھېچقۋنردا  مرۇھەببىتىمىى بولغرۋن سرىزگە. لىرمەنبى دە  ئۋدىمى  ئەزىز

 بۋغلىىىر، چەمربەرچەس سرىزگە ھۋيۋتى  مىىىڭ. ئۆزگەرتەلمەيدۇ. توسىيۋلمۋيدۇ
 قۋرىۋېتىرر،  پەس بىررا ئۋلقۋنلىاىغررۋ كەڭ تۇرغررۋن تىترراە  ۋارس-...كەترركەن
 بۇغۇزىغرۋ نىمىشرقىدۇر. بۋسرتى بۋغاىغرۋ تۋرتىر، چىڭ تېخىمۇ ئۆزىەە دىلىۋزنى
 تەرىرزدە شرۇ ئۇ. كەتتى بولۇ  بىئۋرام قۋلغۋندەك كەپلىشى، ئەلەم بىا ئۋچچىق

 سرىڭى، قويىىغرۋ ئۇنىرڭ قېلىۋاتقۋنردەك بولۇ  مەھاۇم ئۋيۋلىدىن قەدىالى  بۇ
 «سرۆيىمەن مەڭەرۇ سرۆيىمەن  سرىزنى»  قۇشقلىاىغۋ. تىاىشىۋاتۋتتى كىتىشكە

   يېشرىمۇ زا ئرۋ يرۋكى يېشىمۇ خوشۋللىق ئۇنىڭ. پىچىاشيتتى توختىمۋي دە 
 ئۋپئررۋ  دىلىۋزنىررڭ يررۋ  تررۋمچە ئىككررى ئۋققررۋن كۆزلىاىرردىن يۇمۇلغررۋن چىررڭ
 . سىاغىدى ئۋستۋ-ئۋستۋ بويىىغۋ

 بەدىىىرردىكى ئۇنىررڭ. كەتتررى سررىڭىپال قويىىغررۋ ۋارسررىىڭ دىلىررۋز    
. ھىدلىرردى قېىىرر، پۇرىقىرردىن ئەتىررا ئۆتكررۇر كەترركەن قوشررۇلۇ  ھررۋرارەتكە
 چېچىر، ئەتىرا نىمىشرقىدۇر بزگزن يولدىشىىىڭ چۋچمۋيدىغۋن ئەتىا ئەزەلدىن

 ھەمررمە لررېكىن بولسررىمۇ  قىلىۋاتقررۋن گۇمررۋنالرنى خىرر  ھەر قۋلغۋنلىقىرردىن
 ئۆمرۇر بىرا ئرۆزىىى ۋارسرىىىڭ ئرۇ. ئورۇندى قوغالشقۋ كۋللىسىدىن خىيۋللىاىىى

 كىچىسررررىدىكى ترررروي ۋەدىررررلەر  بررررۇرۇنقى. ئىشررررىىەتتى سررررۆيىدىغۋنلىقىغۋ
 ۋارسرىىىڭ ئرۇ. چىڭىتۋتتى ئىشەنچىسىىى بولغۋن ارسقۋۋ دىلىۋزنىڭ...قەسەملەر

 زور ئۇنىڭررردىن. قويرررۋتتى قرررو  ئۆتكرررزرلىكىەە ۋاپۋدارلىقىغرررۋ    ئەخالقىغرررۋ
 قىلىرر، ھىررس نەمرردىلىىىۋاتقۋنلىقىىى بويۇنلىاىىىررڭ ئررۇ. كررزتەتتى ئزمررزتلەرنى
 تولغرررۋن يرررۋ  لىققىررردە ئەكاەمىىررڭ كۆتىاىررر، ئىترررتىكال بېشرررىىى قۋلرردىمۇ 

 . كەتتى ئېچىشى، يزرىكى قۋرا  قۋرچۇقلىاىغۋ
 ئۋپئرۋ  دىلىرۋز -يىغالپسرىزغۇ؟ سرىزمۇ ئەمردى  بولردى نىمە سىزگە-    

 يرۋلتىاا  شرەبىەمدەك كىاپىكلىاىردە قۋپقرۋرا ۋارسىىڭ بىلەن بۋرمۋقلىاى نۋزۇك
 يۇشۇرمۋقچى ئەيىپلىشىىى بىھۇدە ئۆزىىىڭ. سۇرتتى ئۋۋايال  يۋشلىاىىى قۋلغۋن

 چىڭىتىرر، ئۋسررتۋ گۋلىسررتۇكىىى ھررۋلاەڭ قۋلغررۋن شررۋ بو ئۇنىررڭ   بولغۋنرردەك
 . قويدى

 قۋيتىدىن قوللىاىىى نۋزۇك سۇرتكەن يۋشلىاىىى كۆز دىلىۋزنىڭ ۋارس    
 نەمررردەلەەن ئىچىررردە تەلمرررزرۈ  مۇھەببەتلىررر  دىلىۋزنىرررڭ. سرررىقتى چىرررڭ

 تۇقۇنۇشرررالرنى زىرررددىيەتلى  قۋنرررداقتۇر كۋللىسرررىدا. قۋرىررردى كرررۆزلىاىەە
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 كررۆز ئررۇ. كەتتررى تررۇرۇ  تۋرتىرر، ئررۇھ پەس بىررا دەمرردەكئۋ ئۆتكززىۋاتقررۋن
 قۋيتىردىن يەنە مرۇھىملىقىىى ھەممىردىن ئزچرزن ئرۆزى بەخىتىىىرڭ ئۋلدىدىكى

 مەھرراۇم بەخىتررتىن ئىاىشرركەن تەسررتە شررۇنچىلى  ئررۆزى. قىلىۋاتررۋتتى ھىررس
 . تۇيىۋاتۋتتى يزرىكى ئىكەنلىكىىى ئېچىىشلىق نەقەدەر قېلىشىىڭ
 بۋغاىمغرررۋ سرررىزنى. ھۋيۋجرررۋنلىىىۋاتىمەن نبەختىمررردى ھېچرررىىمە -    
 ھۋيرۋتى  مىىىرڭ سرىز. قىلىمەن ھىس شۋھىدەك دۇنيۋنىڭ بۇ ئۆزەمىى بۋسسۋمال
 قۋنردا  ھەر. تۇرىمەن يوقال  سىزنى كزنى ھەر كىيىن بۇندىن ئەمدى. دىلىۋز
 مۇشرۇندا  سرىز ئېيتىسرىز  تروغاا. قرويىمەن تۋشرال  بولسرىمۇ ئىشرى  جىددى
. مۇھترۋ  مۋڭرۋ برۋلىمىزمۇ ئۇمرۋ  ئەمەس سىزش مۇھتۋ   مۋڭۋ ھەقىقەتەن ۋاقىتتۋ
 چۇشرۇپال ئىشرتىن كرۇنى ھەر بۋشال  ئەتىدىن:  دىلىۋز بىاەي ۋەدە مەن شۇڭۋ
 -...بولىردۇ شرۇندا  مەڭەرۇ بۇياىسرۋ خۇدايى . بولىمەن پەيدا يېىىڭىزدا مەن
 يرررزرىكى كىتىۋاتقرررۋن سرررۇقۇ  گۇپۇلررردە  ئۇنىرررڭ. كەتترررى بۇغۇلرررۇ  ۋارس
-تۇمرررۇر دىلىۋزنىرررڭ ئرررۋۋازى تىتاەڭەرررۇ. ئۇرۇلررردى كرررۆكاىكىەە زنىرررڭدىلىۋ

 . كەتتى سىڭى، تۇمۇرلىاىغۋ
 ئىچىررردە بېقىشرررالر مۇھەببەتلىررر  ھۋيۋجرررۋنلىق شرررۇندا  ئەنە ئرررۇشر    
 ئرۆزىىى. ئۇنرۇتتى نەرسرىىى ھەمرمە دىلىۋز. كەتتى مۇڭدىشى، ئۇزا -ئۇزاقتىن

 ئۋغاىىىشررىى بولغررۋن ۋۋارسررق ھەسرراەتىى  كەلررەەن قىيىررۋ  بىرراى ئۋيرردىن بىررا
. ئۇنرۇتتى ئۋغاىشىلىاىىىمۇ مۇجۇ  قورسىقىىىڭ   كىسىلىىى ئۆزىىىڭ. ئۇنۇتتى

 ئررۇ ئۋلدىرردا تىىىقررى ئوتلررۇ    قررۇچىقى ئىللىررق مررۇھەببىتى  ۋارسررىىڭ ئررۇ
 . قىلىۋاتۋتتى ھىس ئەرزىمەيدىغۋنلىقىىى ھېچىەرسىەە ئۋزاپالرنىڭ
 چۇشۇپال ئىشتىن كۇنى رھە بويىچە دىەىىى ۋارس بۋشال  ئەتىسىدىن    
 ۋاقىرتالرغىچە بىرا كىرچە بولۇ  ھەماا ئۇنىڭغۋ. بولدى پەيدا قېشىدا دىلىۋزنىڭ

. بەردى ۋەدىلەرنرى ترزگىمەس ئۇنىڭغرۋ. تۇتتى قوللىاىىى-پۇت سېلى،  پۋراڭ
 كىتىۋاتقررۋن بولررۇ  ئىجىرر  تېخىمررۇ ئۇنىڭغررۋ تەسررىالىىى، ۋارسررىتىن دىلىررۋز

 ھە » تېلىفۇنلىاىغرۋ  تۇرىردىغۋن ۋياا سر پرۋت-پرۋت ئۇنىرڭ لېكىن بولسىمۇ 
 يەرلىاىردىن بىرا كۆڭلىىىرڭ يەنە قرۋرا  بىاىشرىەە جۋۋا  قىسقىال دەپال«..ھە

 بەزى يەنە ۋارس. بۋرمىرردى ئۇزاققررۋ كزنلىاىمررۇ بررۇ ئۇنىررڭ. ئۋزاپلىىىۋاتررۋتتى
 كەلەىىىردە ھەر. قۋلردى بولۇ  كىلىدىغۋن ئۋتال  كزن قىلى، بۋھۋنە ئىشالرنى

 كىيى، قىاش  شىملىاىىى يۋسىىى،  ئىس  تېخىمۇ كىيىى،  تلى رە تېخىمۇ ئۇ
 ئەكسرررىىى ئرررۆز ئرررۋدەم ئۋيۋقلىاىررردىن پرررۋرقىاىۋېتىلەەن مرررۋيال . كىلەتترررى
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 دىلىۋزنىرڭ پۇراقلىاىردىن ئەتىا تۇرىۋاتقۋن ئۋلمىشى، پۋت-پۋت. كۆرىۋاششيتتى
 اا ئۋلرردى يەنىررال تەقرردىادىمۇ كەلررەەن ئررۇ. تررۇشتتى يىغىغررۋ ئررۋچچىق يررزرىكى
 چىقرۋتتى بولرۇ ; gt&ئۋلدىاا ;lt& تېلىفۇنى ۋاقىتلىاىدا كەلمىەەن. قۋيتۋتتى
 . قۋشتتى جۋۋاپسىز ئۇچۇرشر سۋنۋقسىز يوللىغۋن دىلىۋز. قۋشتتى ئىتىلى، يۋكى

 ئرررررۆزىىى قىلىررررر، بۋھرررررۋنە ئۋلدىااشرررررلىقىى ۋارسرررررىىڭ دىلىرررررۋز    
 ئۋسرررتۋ-سرررتۋئۋ ئوباازىىىرررڭ  ۋارس قەلبىررردىكى يرررۋكى يوقلىمىغرررۋنلىقتىىمۇ

 مۇئۋمىلىدە قىزغىن بۇرۇنقىدەك ۋارسقۋ تەدرىجى ئۇ   خۇنۇكلىشىۋاتقۋنلىقىدىىمۇ
 نۋچۋرلىشىشررقۋ بۋرغۋنسررىاى ئەھۋالىمررۇ ئۆزىىىررڭ. قۋلرردى بولررۇ  بولمۋيرردىغۋن

   كزتىۋاتقرۋن كۆرسزتز  تىاىشچۋنلىق قۋنچە خۋنى  پەرىدە ۋە نۋزىا. بۋشلىدى
 ئۋغاىشررى قىسررمىىىڭ تررۇۋەن قىىىڭقورسررى ئۇنىررڭ   بولسررىمۇ داۋاشۋاتقررۋن
 سررۇيۇقلۇ  ئررۋرىال  قررۋن بەزىرردە-بەزى. مۋڭرردى ئېغىالىشررى، بۋرغۋنسررىاى
 ئۆزىىىررڭ دىرردى  ۋارسررقۋ ئەھررۋالالرنى بررۇ ئررۇ. قۋلرردى بولررۇ  كىلىرردىغۋن

 ئررۋرقىلىق ئۇچررۇر قىسررقۋ ئۇنىڭغررۋ ئۋزاپلىىىۋاتقررۋنلىقىىى قىيىىلىۋاتقررۋنلىقىىى 
 لېكىن قىلسىمۇ  كزيزنەەندەك لەشكەندەك جىددى دەمۋللىققۋ ۋارس.  يوللىدى

 ۋارسرتىن ھەقىرقەتەن دىلىرۋز ئەمردى مۋنرۋ. كىتەتتى يۇقۋ  كزنلە -كزن يەنە
 چىاايىغۋ  سۇلغۇن ئۆزىىىڭ ئولتۇرۇ  ئۋلدىدا ئەيىەك. بۋشلىدى نەپاەتلىىىشكە
 برۇرۇنقى ئىشرقىلى،...لەۋلىراىەە تۋتۋرغرۋن گىاىمسرىز كۆزلىاىەە  ئولتۇرۇشقۋن

 قرۋرا  قېلىۋاتقۋنلىقىغۋ ئۋيلىىى، ئۋدەمەە بىا بۋشقىچە يۇقۋ  اازىىىڭئوب گۇزە 
 ئوڭشۋشرقۋ قرۋنچە ھەر ئۆزىىى ئۇ. قۋلدى بولۇ  كىتىدىغۋن يىغال  سېلى، ئۇن

 ئولتررۇرۇ  مۇڭلىىىرر، يەنىررال ئېلىرر، ئۋلرردىغۋ قۇتىسررىىى گىرراى    تىاىشسررىمۇ
 ىئرررۆزىى كرررزنەە-كۇنررردىن ۋارسرررىىڭ بىرررلەن ترررۇرقى ئۆزىىىرررڭ. كىتەتترررى

 بىئررۋرام ئىچىرردىن-ئىررچ نىمىشررقىدۇر سېلىشررتۇرۇ  تررۇرقىىى تززەشررتزرىۋاتقۋن
 قۋنردا  ۋارسرىىڭ   قۋلغۋنردا چۇشرۇ  ئەھۋالغرۋ مۇشرۇندا  ئۆزىىىرڭ. بوشتتى
 بىررلەن ئۋلقررۋنلىاى ھۋلسررىز   ئررويال  بۋرغررۋنلىقىىى رايررى يۋسىىىشررقۋ بولررۇ 

 قەلبىردە ڭغرۇيىغال قۋپلىغرۋن دەرت ئەمردى ئرۇ. كىتەتترى مۇشرتال  كۆكاىكىەە
 ئېغىررز قېررتى  تررۇنجى ئررۆزىەە قىيررۋپىتىىى  مەكتەپتىكررى بررۇرۇنقى ۋارسررىىىڭ

 ئررۆزىىى كەبررى مەجىررۇن گۇللررزكتە قىزىاىشررلىاىىى  شررەلپەردەك ئۋچقۋنرردىكى
 ۋەدىلىاىىرررررررى  كىچىسرررررررىدىكى تررررررروي ئولتۇرۇشرررررررلىاىىى  كزترررررررز 

 رخىيررۋلال بررۇ دىسررىمۇ ئويلىمررۋي. قۋلرردى بولررۇ  ئوياليرردىغۋن...قەسررەملىاىىى
 گەرچە ئرۇ. بولىۋالردى  ئزتىردىغۋن لىىتىسرىدەك كىىو ئىكاانىدا كزڭز  ئۇنىڭ
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 ئىىىق بولغۋنلىقىىى سەۋە  نىمە كىتىشىەە ئۆزگزرۈ  بىاى يېقىىدىن ۋارسىىڭ
 ۋۇجرررۇدىىى ئۇنىرررڭ سرررىزى  ئرررۋچچىق خىررر  بىرررا نىمىشرررقىدۇر بىلمىسرررىمۇ 
 بىرا قتۇرقۋنردا قەلبرى سرەمىمى سرۋ   ئۇنىرڭ. قىيىرۋيتتى ئرۇنى. كۆيدۇرەتتى
 ترۇزۇ  گرۇللىاى مۇھەببەت پۋك بولىۋاتقۋندەك  دەپسەندە قولىدا پەسكەشىىڭ
 ھرۋي ۋاقىر  ھەر ئرۆزىەە قىرز ئەقىللىرق برۇ. بوشتتى تۇيغۇشردا كىتىۋاتقۋندەك

 شررۇملۇقىى بىررا قۋنررداقتۇر لررېكىن ئورۇنسررىمۇ  چزشزنزشرركە ترروغاا بەرسررىمۇ 
 ئرۇ. قىيىرۋيتتى ئىچىردە ۋلالرسۇئ تزگىمەس ئۇنى يەنىال يزرىكى تۇرغۋن سىزى،
 ئۆيىردە يۋترۋ    كرۇنلەردە ھۋلسىزلىىىۋاتقۋن تزكز  يۋ  ئۇنسىز ئىچىدە ئۋزا 

 قۋيترۋ-قۋيترۋ خېتىىرى يۋزغرۋن قېرتى  ترۇنجى ئرۆزىەە ۋارسىىڭ كەلەەن سۋقال 
 مۇھەببەتلىررر  بىرررا ھەر خەتتىكرررى. قۋلررردى بولرررۇ  ئوقۇيررردىغۋن يېىىشرررال 

 خەترلەر شرۇ. سرزرتەتتى كۆزلىاىەە ەكلىپىىت سەمىمى سۋددا  تەلپزنزشلەرنى 
 ئىچكى ۋارسىىڭ خەتتىكى شۇ. ئىزدەيتتى ئوباازىىى ۋاپۋدار ۋارسىىڭ ئىچىدىن
 ئرۆزىىى. سېلىشرتۇراتتى ھەركىتىىرى ئىرش قىيرۋپىتى  ھۋزىاقى بىلەن ھىسيۋتى
 ئۆزگەرمەيرردىغۋن مەڭەررۇ دۇنيررۋدا تۇرسررىمۇ  قررۋچۇرۇ  خىيررۋلالردىن يۋمررۋن

 ئزچرزن ئرۆزى يەنىرال لرېكىن. ئىشىىەتتى ئىچىدە ئزكزنز  ۋيوقلىقىغ ئۋدەمىىڭ
 مەڭەۇلررۇك خررۇدادىن كررۆڭلىەە ئۋدىمىىىررڭ بولغررۋن قىممەتلىرر  ئەڭ دۇنيررۋدا
 يۋشررۋ  بۇلررۇ  ۋارس بررۇرۇنقى مەڭەررۇ ئۇنىررڭ. تىلەيتتررى ئىمررۋن ئىىسررۋ  
 ...قىالتتى ئۋرزۇ ئۇنسىز بولۇشىىى ھەماا ئۆزىەە مەڭەۇ قېلىشىىى 

 
  
 

 كەلرەەن قىلىر، تەقردى  دىلىۋزغىال پەقەت ۋە پەقەت تىىىمۇھەببى پۇتۇن
 ئررويال  ئەسررال كىاىشررىىى بزسررز  قىزنىررڭ بىررا بۋشررقۋ يەنە تۇرمۇشررىغۋ  ۋارس

 ئززۈلمەي كۇندە ئۇنى   قويۇ  ئۋپىاى، ئۆيەە چوڭ دىلىۋزنى. ئىدى بۋقمىغۋن
 بىجىاىشركە ئىشرىى قۋيسرىبىا ئىدارىسرىغۋ   كرزنلەردە بىرا تۇرىۋاتقرۋن يوقال 
 تىكىلىشرلىاى ئوتلرۇ  كزلزمسىاىشرى  نرۋزلىق قىزنىرڭ بىرا چىاايلىرق كەلەەن
 ئزسررتۇن-ئۋسررتىن تۇرمۇشررىىى بەختىيررۋر كىتىۋاتقررۋن سررۇدەك ئررېقىن ئۇنىررڭ

 ئۋغاىتى، ئىچ قىسمەتلەرگە كەلەەن بېشىغۋ قىزنىڭ بۇ  دەسلىپىدە. قىلىۋەتتى
 قويىردىغۋن ئۇرۇ  پۋت-پۋت ئۇنىڭ   ۋارس پۇككەن كۆڭلىەە بىاىشىى يۋردەم

 ھىسداشرلىق نىمىشقىدۇر ئۇنىڭغۋ ئۋلدىدا كەچمىشلىاى دەرتلى    تېلىفۇنلىاى
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 قېرتى   ئرز  كۆرۈشرتى  قېرتى  ئىككرى كۆرۈشرتى  قېرتى  بىرا. قۋلردى قىلىر،
 قۋلردۇرۇ  تۇيغرۇشرنى يېڭى-يېڭى ۋارسقۋ كۆرۈشز  قېتىمقى ھەر...كۆرۈشتى

 سررىزىمىى بىررا بۋشررقىچە قەلبىرردە قۋلغررۋن تەنھۋلىقتررۋ مەزگىرر  بىررا ئۇنىررڭ  
  قرۋمىتى  ئەۋرىشرى  ھۆسرىى  گرۇزە  قىزنىرڭ بۇ ئىسىملى  رەيھۋن.  ئويغۋتتى

 بولىۋاتقرۋن بىئرۋرام يۋلغۇزلۇقترۋ ئۇنىرڭ نرۋزلىاى سرۆزلىاى  شىاىن ھەسەلدەك
 سرەۋە  كزيىشرىەە يرۋلقۇنال  ئزنىرڭ   سرېلى، ئوتىى بىا  تەدرىجى كۆڭلىەە
 خىررزمەت ئزرۈمچىرردىن پزتتررۇرۇ  ئەمرردىال مەكتەپىررى ئررۋلى. قۋلرردى بۇلررۇ 

 بىلىىسرىمۇ  غەلىرتە ۋارسقۋ تۇرۇشى-يزرۈ  كىيىىىشى  قىزنىڭ بۇ كزتىۋاتقۋن
 قىزنىرررڭ كىيىىكرررى مۇڭدىشىشرررتىن ئرررۇزا    كەچرررتە كرررزنى بىرررا لرررېكىن

 بررۋرلىق ئېڭىرردىكى ئۇنىررڭ سزيزشررى قېىىرر، ئررۇنى بىررلەن تەشەببۇسرركۋرلىق
 ئۇزۇتررۇ  قىزنررى كررزنى شررۇ ئررۇ. خىاەلەشررتزرىۋەتتى پۇتررۇنلەي تۇيغررۇشرنى
 قۋشيمىقۋنلىشرى،  نىاۋىسى. قۋلدى بولۇ  مەستەك كزن بىا كىيىن قويغۋندىن
 كررزرۈ  يۋخشررى دىلىررۋزنىال پەقەت ھۋيۋتىرردا. كەتتررى چېچىلىرر، پىكىالىرراى
 ئىاىشركەن ھۇزۇرىغۋ لەززەتلى  ئەڭ مۇھەببەتىىڭ ھەقىقى ئۇنىڭدىن كەلەەن 

 ئوتلررۇ    سررېلى، لەرزىررەە لىاىىىيررزرەك قىزنىڭمررۇ بىررا ئىككىىچررى   ۋارس
.  تىڭشرۋيتتى قۋيترۋ-قۋيتۋ يزرىكىىى ئىشەنمىەەندەك بۋشاليدىغۋنلىقىغۋ سېغىىشقۋ

 بۋشررقىچە بىررلەن زاتررى ئۋيررۋ  بىرراەر بۋشررقۋ دىلىررۋزدىن بىرراى قىلغۋنرردىن ترروي
 ئرروت بىررا قىزىررق تۇمۇرلىاىرردا-تۇمررۇر ۋارسررىىڭ بۋقمىغررۋن بولررۇ  تۇيغررۇشردا
 ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ يررزرىكىىى ۋاپررۋدار بولغررۋن نىسرر، غىالدىلىررۋز ئۇنىررڭ يررۋماا  

 بىررا. ئۆتكررززدى ئۇيقۇسررىز كىچىىررى شررۇ ئررۇ.   ئىرردى بۋشررلىغۋن كۆيدۈرۇشرركە
 ھېلىقرى يۇمسرىمۇ ئۋچسرىمۇ  كۆزىىى. چىقتى ئۆرۈلز  رەت يۇز نەچچە كىچىدە
. كەتمىررردى پەقەت ئۋلدىررردىن كرررۆز نرررۋزلىاى بېقىشرررلىاى  ئوتلرررۇ  قىزنىرررڭ

 تىىىمسررىز ئەزالىاىىررى سررەزگۇ ھررۋلىتى سررۆيەەن ىىرر،قې شررۇرا  تىللىاىىررى
 بىا كىچە. سېلىۋەتتى لەرزىەە قەلبىىى   تىزلىتى، رىتىمىىى يۇرەك قوزغۇتۇ  
 تۇلىمرۇ سرىزنى قۋلدى   كۆرۈ  يۋخشى سىزنى مەن; quot& كەلەەن ۋاقىتالردا
 تېخىمرۇ ئىسرتەكلىاىىى ھۋيۋجرۋنلىق ئۇنىڭ ئۇچۇر دىەەن; quot&...سېغىىدى 

 تۇتىۋېلىشررقۋ ئررۆزىىى يەنىررال ئىسكەنجىسرردە ئىسررتەكلەر شررۇ ئررۇ. تىررۋەتتىئويغى
 ئويلۇنۇ  قۋتتىق ئۋدەمدەك قۋلغۋن تۋلالشتۋ ئۋلدىدىكى مۋمۋت-ھۋيۋت تىاىشتى 
  قەلبىىرى قىلىر،  بەنر  ئىشرالرغۋ بۋشرقۋ ئۆزىىى ئىتىۋەتتى  تېلىفۇنىى ئۋخىاى
. كرۆردى تېلىۋۇزۇر. ىشتىتىا بولۇشقۋ قۇتۇلمۋقچى ئۋسۋرەتتىن قىلىۋالغۋن قۋمۋ 
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 ئۇقرررۇدى  كىترررۋ .  ئررروباازى قىزنىرررڭ ھېلىقرررى ئەمەس كىىرررو ئىكاانررردا
 نۋخشرۋ قويۇ  پىالستىىكۋ.  تىلى قىزنىڭ ھېلىقى يەنىال  تىلى پۇرسۇنۋژشرنىڭ

.  تىاىشرتى ئرۇ...ئۋۋازى قىزنىڭ شۇ  يەنىال چىقىۋاتقىىى يۋڭااتقۇدىن. ئۋڭلىدى
 يرو  كرز  بىرا قۋنرداقتۇر لرېكىن.  بولردى يۇقۋتمرۋقچى ھەممىىرى كۋللىسىدىن
 شررۇ ئررۇ. بولمىرردى نېرراى مىىۇتمررۇ بىررا خىيۋلىرردىن قىررز شررۇ يەنىررال. قويمىرردى
 مەكتەپتىكررى بۋشررال  ئۆتمزشررىدىن ئۆزىىىررڭ. ئويلىرردى ھەممىىررى كىچىرردە

 بۇلرۇ  ئۋشرىق يۇشۇرۇن ئۇنىڭغۋ قۋلغۋن  كۆرۈ  يۋخشى دىلىۋزنى كزنلىاىىى 
 دىلىۋزنىررڭ ئويلىرردى  ۋاقىتلىاىىررى ىرراىەەنتەمت ئۋلدىرردا ئۇنىررڭ يررزرگەن 

 بەرگەن ئزچرررررزن ئرررررۆزى گرررررززەللىكى  ئرررررۋقكزڭزللىكى  قەيسرررررەرلىكى 
 قەلبىىرى  سرەمىمى   سرۋ  پەرىشرتىدەك دىلىۋزنىڭ. ئويلىدى قۇربۋنلىقلىاىىى

. ئويلىدى بۇلۇشلىاىىى پەرۋانە ئزچزن ئۆزى كزيزنزشلىاىىى  كىيىىكى تويدىن
 بەرگەن ترۇرۇ  سرىقى، چىرڭ قولىىى ىلىۋزنىڭد كزنىدىكى توي مۇھىمى ئەڭ

 ئرۋچچىق قەلبىىرى. ئۋزاپالنردى ئويلىغۋنسىاى ئۇ. ئويلىدى قەسىمىىى ۋەدىسى 
. ئزكزندى قۋتتىق قويىۋاتقۋنلىقىغۋ يۇقۇتۇ  ۋىجدانىىى ئۋدىمىلى  قۋپال   يىغۋ

 نۇرغرۇن ئزچرزن پەرزەنتى شۇ   ئۋئىلە شۇ يەنە ھۋزىامۇ دىلىۋزنىڭ. ئۆكسزدى
 دىلىۋزنىرڭ. ترۋرتتى ئرۇھ ھەسراەتلى  ئرويال  يېتىۋاتقرۋنلىقىىى تۋرتىر، ئۋزا 

 كەلتررزرۈ  ئۋلرردىغۋ كررۆز قۋراشررلىاىىى تەلمررزرۈ  ئررۆزىەە كررۆزلىاىىى  يۋشررلىق
 كىاىۋالغۋن كۋللىسىغۋ. بولدى قوغلىمۋقچى قەلبىدىن ئوباازىىى قىزنىڭ ھېلىقى
 ھىسيۋت ەپسۇس ئ. تىاىشتى يۇقۇتۇشقۋ بىلەن كزچى پزتزن ھىسيۋتىى ئەسەبى
 دىلىۋزنىرڭ سرۇپەت پەرىشتە گۇزە   شۇنچە ئېڭىدىكى. بويسۇنمىدى ئىاادىەە

. ئۋلمۋشرتى كزلزمسىاىشرى نۋزلىق رەيھۋنىىڭ بىلمەي بىلى، ئورنىغۋ سىمۋسىىىڭ
 ئۇنىڭغرۋ. بىلەلمىردى قۋلغرۋنلىقىىى كرۆرۈ  يۋخشرى قۋنرداقالرچە قىزنرى برۇ ئرۇ

 تۇرسررىمۇ  بىلىرر، ئىكەنلىكىىررى ئۋخمىقررۋنىلىق تۇلىمررۇ قېلىشررىىڭ قىزىقىرر،
 . قىلىۋەتتى جى -بى  يەنىال ئىاادىسىىى ئىىتىلىش خى  بىا قۋنداقتۇر
 ھەقىقرى قۋلغرۋنلىقىىى بۋغلىىىر، قىزغرۋ بۇ بۋشال  كزندىن شۇ ۋارس     

 تىاىشرررچۋنلىق شرررۇنچە ئزچرررزن ئرررۆزگەرتىش ئرررۆزىىى-ئرررۆز  قىلىررر،  ھىرررس
 يەنىررال لررېكىن ئررۆتتى  ا ئۋلرردىا بەردى  خىررزمەتكىال ۋاقتىىررى. كۆرسررەتتى
 يرزرىكىىى ۋارسرىىىڭ قىرز ئرۇ قۋرىمۋققرۋ. قۇتۇشلمىردى سىمۋسرىدىن رەيھۋنىىڭ
 ئەمردى ئرۇ. قىالتترى كەتكەندەكال بۋغال  چەمبەرچەس ئۆزىەە روھىىى يۇلۇ  

 ئېلىشررقۋ يررو  قررۋرا  سررەۋدالىققۋ ئىىتىلىشرركە  بۋشررقىچە  ھۋلقىرر، قىزىقىشررتىن
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 تۇنرۇ  ئىچىردىن ئۇچرۇرشر. قرۋرايتتى ىغرۋتېلىفۇن ترۇرۇ – ترۇرۇ . بۋشلىدى
 سرۇقۇ   يرزرەكلىاى قۋلسرۋ سرۋيااپال ئرۋۋازى تېلىفۇنىىرڭ ئىزدەيتتى  نۇمۇرنى

 سۆزلىشرىش قېرتى  بىراەر ئەگەر قرۋشتتى  بىلرمەي قىلىشرىىى نىمە ھۋيۋجۋندىن
 ئرۋۋازنى  يېقىملىرق تۇنرۇ  شرۇ خوشيۋقمۋي خىزمەتمۇ قۋلسۋ  بولۇ  پۇرسىتى

 ئررويال  نۋزلىىىشررالرنى شررىكەر– شررىاىن سررۋلىدىغۋن جۋنغررۋھۋيۋ يررۇرەكلەرنى
 بولۇشرقۋ ھەيراان ئۆزگۇرۇشركە ئۆزىردىكى ئۇ. سزرەتتى خىيۋ  ئۇزا -ئۇزاقتىن
 نىكررۋھتىن ئزچررزن نىررمە بولىرردىغۋنلىقى  مۇشررۇندا  ئزچررزن نىررمە. بۋشررلىدى

   دۇنيۋنىڭ ئۇنىڭدىن قۋلىدىغۋنلىقى  قىزىقى، مۇشۇندا  بىاسىەە يەنە سىات
 ئررۇنى... ئۋلدىاايرردىغۋنلىقى سۇمۇرۇشرركە ھىسررلىاىىى شررىاىن ببەتىىررڭمۇھە

 پەقەت  تىۋىشرىىى قەلبىدىكى ئوتىىڭ يۇشۇرۇن بۇ ئۇ. ئويالندۇراتتى تىىىمسىز
. قىالتتى ھىس كىلەلمەيدىغۋندەك يزز مەڭەز دىلىۋزغۋ يەنىال بىلسىمۇ ئۆزىال بىا

 بىلىر، مرۇھەببىتىىى ەخۇپىيرۋن ئۇنىڭ سەپسېلىۋاتقۋندەك  ئۆزىەە ئۋدەم ھەممە
 ئۆزىىىررڭ خىيۋلىرردا   ئولتررۇرۇ  جىمجىرر  بەزىرردە.  ئەنرردىكەتتى قۋلغۋنرردەك
 نەپاەتلىىىرر، ئۆزىرردىن-ئررۆز.  ئويالنرردى قويررۇ  تىزىرر، ئۋلرردىغۋ كەچمىشررىىى

 ئەسررەبى ئررۆزىىى.   قۋرغىرردى تىللىرردى  رەت نەچررچە ۋارسررىىى ئۆزگىاىۋاتقررۋن
 برۇ ئزچرزن قەدىرالە  بەختىىرى ئۋلتۇنردەك قولىردىكى. چىقىاىۋەتتى سۋراڭغۋ
 ئىشرتىن لرېكىن. بولردى قىلىرۋەتمەكچى دەپرىە مەڭەزلرزك ھىسيۋتىى گۇنۋھكۋر
 يۋتىقىغرۋ رەيھۋنىىرڭ بىلرمەي-بىلىر، قەدەملەر مۋڭغۋن تەرەپكە دىلىۋز چزشز 
 ۋا  بىراەر بىرلەن ئۇنىرڭ   ئۋڭلىسرۋ ئۋۋازىىى ئۇنىڭ پەقەت  كىتەتتى  يزرۈ 
 نەپراەت تۋپرۋتتى  ئرۋرام قەلبرى مۇڭداشسرۋ دەم  يېراى بىراەر يرۋكى يىسە تۋمۋ 

 .  سېغىىۋتتى مىىۇتالرنى شۇ يەنە تۇرۇ  ئىچىدە
. بۋشررلىدى بىاىشرركە ئەھمىرريەت ئررۆزىەە نىمىشررقىدۇر ئەمرردى ۋارس      

 ئۆزىىىررڭ بىرراى قۋلغۋنرردىن يېتىرر، تۇتررۇ  ئررۇرۇن كۆتىاىرر، قورسررۋ  دىلىررۋز
 ئۆماىدە ئەمدىلىكتە ۋارس نكىتەلمىەە بىاى، ئەھمىيەت تۋزا تۇرىشىغۋ-يۇرۇ 
-كىررريى  كىچىرررلە -كىرررچە  ئېلىررر،  دەزمرررۋلىى بۋقمىغرررۋن ئېلىررر، قولىغرررۋ

 ئۇزاققىچە ئۋلدىدا ئەيىەك ئەتىەەن كزنى ھەر سۋلىدىغۋن  دەزمۋ  كىچەكلىاىەە
 قىاىدىغۋن پۋكىزە-پۋك سەھەردە ھەر بۇرۇتلىاىىى-سۋقۋ  يۋسۋيدىغۋن  ئۆزىىى
 رەيھرۋن. بىلەتترى قىلىۋاتقرۋنلىقىىى ۇندا مۇشر ئزچرزن نىرمە ئۇ. قۋلدى بولۇ 
 پەيردا بىرلەن بەسرتى قۋمالشرقۋن بىلەن  سۋشپىتى ئۆزىىىڭ ۋاقى  ھەر ئۋلدىدا

. قىالتترى ئۇمرۇت بىاىشرىى تەسرىا يۋخشرى تېخىمرۇ قەلربىەە ئۇنىرڭ بولۇشىى 
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 ئۇچاا   يوللىاىدا خۇددى دىيىشمىسۇن-دىيىشسۇن ئۇچاىشىشقۋ بىلەن ئۇنىڭ
 تۇمررۋي ئررۋيىقىىى تززەشررتزرەتتى  كىچەكلاىىررى-كىرريى  ئىرر دا قۋلىدىغۋنرردەك

 ئولترۇرۇ  ئىچىردە مۋشىىىسرى بىلەن تۋرغىقى كىچى  يۋنچۇقىدىكى سزرتەتتى 
  تررۇرۇ  ئەركىررلە  رەيھۋنىىررڭ بۇلۇپمررۇ. تززەشررتۇرەتتى توختىمررۋي چررۋچلىاىىى

&quot ;كىلىررردىكەن ھىررردى ئەتىرررا  تىىىڭىرررزدىن&quot ;ترررۋتلىق دىرررەەن 
 داڭلىق فىاانسىيەنىڭ يۇيۇنىدىغۋن  كزندە  نىمىشقىدۇر كىيىن پىچىالىشىدىن

. بولردى  يزرىردىغۋن چېچىر، كىچەكلىراىەە-كىريى  ئېلىر، ئەتىاىدىن ئەرلەر
 مەيدىسرىەە ۋارسرىىڭ چۋچلىاىىى تۇرغۋن يەلپزنز  قېتى  ھەر رەيھۋن چزنكى 
 بەك سررزيزملزك  بەك سررىز;quot&  تررۇرۇ  قۇچررۋقال  چىررڭ  ئررۇنى   قويررۇ 
 ئۇنترۇ  دۇنيرۋنى پۇتكرز   ھۋيۋجۋنردىن ۋارس دىەىىىردە ; quot& شكەنكىلى

 .كىتەتتى
 
 
 
 
 قىزغرۋ گرۇزە  سىالىق بۇ ئىچىدە ھىسيۋت مۇرەككە  شۇندا  ئەنە ۋارس 

 مۇنۋسرىۋىتىىى بولغرۋن بىرلەن قىرز برۇ   ھىسريۋتىىى ئۆز ئۇ. كەتتى سىڭىشىپال
   چىقىر، ئېغىزىغرۋ ئۇشرنىرڭ. تىاىشرۋتتى يۇشۇرۇشرقۋ كرۆزلەردىن ئەتااپتىكى
 ئۋدەمىىرڭ ھەمرمە قىلىر، تروي بىرلەن دىلىرۋز. قورقرۋتتى قېلىشتىن نەپاىتىەە

 شرۋتالنغۋنلىقى ئرۋلەمچە بەختىردىن ئرۆز كەلترزرۈ   زوقىىرى مەزگىللىر  ئۇزا 
 بولرۇ   چۋپرۋ -ئۋپرۋ  بىرلەن قىرز بىرا نرۋتۇنۇ    بولغۋچقرۋ ئۋيۋن  ئۇنىڭغۋ

 ھېچقۋنرردا  كەتكەنلىكىىررى  بولررۇ كررز  ئوتىرردا ئۇنىررڭ كزيررز   يۇشررۇرۇن
 يۇرىكى لېكىن خۋلىمۋيتتىيۇ . خۋلىمۋيتتى ئەسال قېلىشىىى بىلى، بىائىىسۋنىىڭ

 رومۋنتىر  يزگرزرەيتتى  ئۇچاىششرقۋ بىرلەن قىرز شرۇ. سرۇقۋتتى تۋمۋن قىز شۇ
 مەسرتخۇ  كزلزمسىاىشرەە نرۋزلىق قىزنىرڭ شۇ ئۋياىمخۋنلىاىدا چۋيخۋنىالرنىڭ

 تۋمدىكى ئىچىدە خىيۋلالر كىلى، قۋيتى، ئۆيەە. تتىئولتۇرا ھۇزۇرلۇنۇ  بولۇ 
. كىتەتتررى قورقررۇ  يەنە قررۋرا  سررزرىتىەە ترروي چزشرركەن بىررلەن دىلىررۋز

 بىلىرر، ئىشررلىاىىى ھەمررمە ئۆزىىىررڭ كررۆزلىاى شررەھال چىاايلىررق دىلىۋزنىررڭ
 . تىتاەيتتى ئىچىدە ئەندىكىش كىچىلە -كىچە يەنە قۋلغۋندەك
 ئۇنىرڭ   كرۆزلىاىەە ھەسراەتلى  ۋزنىڭدىلى كزنىدىكى بىا قۋيسى      
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 قۇشيسىزلىشررىۋاتقۋن ھەركىتررى ئىررش چوڭۇيررۇ  بۋرغۋنسررىاى يىلىىشررلىاىەە 
 دەمررلەردە شرۇ قۇچۋقلىغررۋن چىرڭ ئررۇنى ۋارس چىردىمىغۋن  قررۋرا  قورسرىقىغۋ
 ۋە پۇشۋيمۋن يۋ  كۆزلىاىدىكى. ئىدى بەرگەن ۋەدە ئۆزىەە-ئۆز ھەم دىلىۋزغۋ
 ئۇنىرڭ   دەمرلەردە بۋسرقۋن بۋغاىغرۋ دىلىرۋزنى. ىئىرد بولغرۋن گۇۋاھ ئەلەمەە
 سېلىشررتۇرغۋن تررۇرقىىى كىيررىەەن پرروزۇر ئۆزىىىررڭ بىررلەن تررۇرقى ۋەيرراانە

 ئۇ دەملەردە تىاىشقۋن يۇشۇرۇشقۋ ھىدىىى ئەتىا تۋرىغۋن بەدىىىدىن دەملەردە 
 بەختىمىررررى ئزچررررزن نىررررمە مەن; quot& ئىرررردى  پىچىالىغررررۋن يررررزرىكىەە

 برولىمەن؟ قرۇ  ھىسريۋتقۋ ئزچرزن نىرمە ئرۋزىمەن؟ چزنئز قەدىالىمەيمەن؟نىمە
 سررىاتتىن بەختىمىررى ئزچررزن نىررمە يەنە تۇرسررۋ ئۋيررۋلى  ۋاپررۋدار مۇشررۇندا ...

 ئۋزدۇرىشرررىىى شرررەيتۋنىىڭ مەزگىللىررر  بىرررا ئزچرررزن نىرررمە ئىرررزدەيمەن؟
; quot&... بروشي ئرۋدەم بروشي  ئۋدەم بۋشال  ئەتىدىن مەن...يىڭەلمەيمەن؟

 قۋيتىرر، ئررۆيىەە خوشلۇشررۇ  بىررلەن دىلىررۋز. ئىرردى النغررۋنئۋزاپ ئزنسررىز دە 
 مۇنچىرردە بولغۋنرردەك قۇتۇلمررۋقچى نۋپررۋكلىقتىن ھەمررمە كىرريىن  كەلەەنرردىن

 تۇن. ئىدى بەرگەن ۋەدە رەت نەچچە ئۆزىەە-ئۆز   يۇيۇنغۋن ئۇزا -ئۇزاقتىن
 كررۆڭلىەە خرۇدادىن ئۇلررۇ  ئرزتە  نررۋمىزى شرزكاى تررۇرۇ  ئورنىردىن كىچىردە
 يرۋ  ئولترۇرۇ  قرۋرا  قىربلىەە جەيىۋمرۋزدا. ئىردى تىلىرەەن مۋنئى   ئىىسۋ 

. ئىررردى ئزكرررزنەەن ئۋزدۇرىشرررىدىن شرررەيتۋنىىڭ مەزگىللىررر  بىرررا ترررۆككەن 
 تروغاا . ئىردى قىلغرۋن نىيەت بۋشالشىى تۇرمۇشىى يېپيېڭى بۋشال  بزگزندىن

 يۇقۇتۇشررقۋ خىيررۋلىى ھەمررمە كۋللىسررىدىكى. قىلرردى شررۇندا  كررزن 3-2 ئررۇ
 تەسررەللى بولرردى  ھەمرراا ئۇنىڭغررۋ يزگررزردى  قېشررىغۋ ىلىۋزنىررڭد   تىاىشررى،
 نىررررريەت قەدىالەشرررررىى مەڭەرررررۇ بەختىىرررررى ئرررررۆز. بەردى ۋەدە  بەردى 
 ئۇرۇلغرۋن تۇيۇقسرىز كەلەەندە كزنىەە-4...ئەپسۇس مىڭ ئەپسۇس ...قىلدى
. بوشرۋتتى ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ يەنە ئىاادىسرىىى ئۇنىڭ پىچىاش  تۋتلىق   تېلىفۇن

&quot ;كەچرۇرۇڭ يرو   ۋاقرتى  بزگزن...&quot ; ئززدىيرۇ  تېلىفرۇنىى دە 
 بۋرمرۋي ئۇزاققرۋ يەنە ھىسريۋت بىرا قۇتاىۋاتقرۋن تۋرتىر، يىلتىرز ئىچىردىن-ئىچ

 ئىشرى ; quot&  بېسىشرقۋ نۇمۇرنى تۇنۇ  ھېلىقى   ئېلىشقۋ قولىغۋ تېلىفۇنىى
 دىررەەن; quot&...بررۋرىمەن يىتىرر، چۇقررۇم ۋاقىتتررۋ دىررەەن  سررىز. تزگىرردى

 قېرتىمال بىرا مۇشرۇ پەقەت;quot& كۆڭلىردە. قىلردى مەجبۇر يېزىشقۋ ۇرنىئۇچ
 ئۇنىرڭ ئېيتى، ئىىىق گەپىى ئەمدى...سىادىشىمەن قېتىمال بىا ئۇچاىشىمەن 

. قىلرردى نىرريەت قۋيتررۋ-قۋيتررۋ دە ; quot&...جۇدالىشررىمەن مەڭەۇلررۇك بىررلەن
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 نۇرغرررۇن يەنە ئۇچاىشرررىش ئرررۋخىاقى ئەڭ برررۇ...نىرررمە؟ ئرررۋقىۋەت لرررېكىن
 سۇيۇشۇشرلەرنىڭ ئوتلرۇ  پىچىالىشىشالرنىڭ  مۇڭالرنىڭ  ۇچاىشىشالرنىڭ ئ

 تۇلرۇ  بىرلەن نۇمرۇرشر تۇنرۇ  شرۇ يەنە تېلىفرۇن. قۋلردى بۇلۇ  بۋشلىىىشى
 ئېچىاقىغررۋن تېلىفۇنرردىن ۋاقىررتالردا بولمىغررۋن مررۇمكىن ئۇچاىشررىش. كەتتررى

 ۋۋۇ ئرر پۇلىىىررڭ تېلىفررۇن. ئززۈلمىرردى پىچىاششررلىاى ئەسررەبى مۇھەببەتىىررڭ
 . كۆرۈنمىدى كۆزىەە كىتىشىمۇ

 سروۋغۋ رەيھرۋن. يۋسرۋندى چىاايلىق ئۋۋالقىدەكال يەنە ۋارس بۇگۇن      
 كىلىر، ئۋلردىغۋ ئەيىەك چوڭ ئۆيىدىكى. كەيدى كۆيىەكىى ئۋ  يوللۇ  قىلغۋن

 چىقىرر، رەيھررۋن ئىچىرردىن ئەيررىەك قررۋرا   قۋيتررۋ-قۋيتررۋ بەسررتىەە ئۆزىىىررڭ
 ئۋخشرۋم ئۋلردۇرغۋ  ئروت مۋشىىىسرىى ئرۇ.  كەتترى كۇلۇمسىاە  كىلىدىغۋندەكال

 ھىرردىىى قۋلرردۇ  ئۇنىررڭ.  قۋرىرردى پەس بىررا ئورۇنرردۇققۋ ئولتۇرغررۋن رەيھررۋن
. ئۋپرۋردى يرېقىن برۇرنىىى   يۇمرۇ  چىرڭ كرۆزلىاىىى بولغۋنردەك ھىدلىمۋقچى
 ئۋخشۋم.  سىلىدى ئۋۋايال  ئورۇندۇقىى ئولتۇرغۋن ئۇ بىلەن قوللىاى بەستلى 

 ئورۇندا مۇشۇ جەريۋنىدا قويۇ  ئۋپىاى، يۋتىقىغۋ رەيھۋنىى ىقى،چ چۋيخۋنىدىن
 يرۇرەكلىاى يەنە ھۋيۋجۋنردىن ئەسرلە  دەملەرنى شىاىن سۇيۇشۇشكەن قېىى،
 ترۋ  مۇجرۇقال   ئەسرەبىلەرچە كرۆكاەكلىاىىى يرۇماان ئۇنىرڭ. كەتتى سۇقۇ 

 اىىرىلەۋلى  قرۋرا   قوللىاىغرۋ قۋمۋللىغرۋن چىڭ بەللىاىىى ئەۋرىشى  چىۋىقتەك
   سرۆيەۇ ئرۋلەمچە ئرۆزىەە تەنھۋلىقترۋ. قويردى يرۋش   ئىچىردە ھۇزۇر ئۋجۋيى،

 ئروتتەك بولغرۋن قىزغرۋ گرۇزە  برۇ قىلىۋاتقۋن ئۋتۋ كزنلەرنى شىاىن ئۇنتۇلمۋس
 ئىدارىسى.  ئىدى تىتاىتىۋەتكەن پەس بىا يەنە يۇرەكلىاىىى ئۇنىڭ ئىىتىلىش
 يرۋتىقى رەيھۋنىىرڭ بورا  رولىى مۋشىىىىىڭ  تۇرۇپال ۋارس مېڭىۋاتقۋن تەرەپكە

 ئۋمۋلسررىز يۇشۇرۇشررقۋ ھىسررلىاىىى تۇرغررۋن ھۋيۋجۋنلىىىرر،. قەرىلرردى يولغررۋ بررۋر
 مۋڭمررۋقچى كۆرىۋېتىرر، بىررا بىىررۋنى تۇرغررۋن ئررۇ يررولالرنى  مۋڭغررۋن ئررۇ قېلىرر،
 تېلىفرۇنى تۇيۇقسرىز مېڭىۋاتقۋندا بويال  يولىى شۇ ئىچىدە خىيۋلالر ئۇ. بولدى
 تۇتۋلمۋي ئۆزىىى ھۋيۋجۋندىن;quot&...رەيھۋن رەيھۋن ;quot&. قۋلدى سۋياا 
 .ئۋپۋردى قۇلىقىغۋ ئېلى، تېلىفۇنىى ئىچىدە خوشۋللىق ۋارس قۋلغۋن

 ئۇخالپسىزمۇ؟ ئوبدان ۋەي -    
 ...شۇندا ...شۇ...ھە...ھە-    
 تېلىفۇنررردىن ۋارس كىتىۋاتقرررۋن ھەيررردە  ئۇچقۋنررردەك مۋشرررىىىىى     
 توختررۋتقىىىىىمۇ تۇرمررۇزش  قۋنرردا  مۋشررىىىىى چۇچررۇ   ئررۋۋازدىن ئۋڭالنغررۋن
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 ئولترۇرۇ  سرىال  يرۇرىكىىى  بىرادەم تۋتىاى، تۋمدەك چىاايى. قۋلدى بىلمەي
 ئۇقرۇ   شرۇكاى مىرڭ سرۋلمىغۋنلىقىغۋ چىقىاىر، ئىسرمىىى رەيھۋنىىرڭ. كەتتى

 . تىىىۋالدى ئېغىا نەچچىىى بىا تۇسۇ  بىلەن قولى تېلىفۇنىى
 ۋارسىىڭ -بۋرمىدى؟ ئىش بىاەر. تۇرۇپال ۋشمەتس...ئۋپۋ...ئۋ...ھە-     

 .  ئىەىلدى يەرگە تەڭ بىلەن تېلىفۇن بويىى
  تۇرسرۋ يۋمرۋن شۇنچە ئەھۋالى دىلىۋزنىڭ   بولدى كزن 2. شۇندا -    

 دىمەيسىزغۇ؟ كىلەيمۇ ئۆيەە مۋۋۇ
 قۋرا  ئۋۋازىغۋ خۋنىمىىڭ پەرىدە ئۋڭالنغۋن قۇپۋلال تېلىفۇندىن ۋارس      

 بەزى مىىىررڭ بولغۋنرردۇ؟ ئىررش نىررمە ئەمرردى;quot&. قۋلرردى تررۇرۇ  ەسپ بىررا
 بىاەرسرررى ئۋخشرررۋم  يرررۋكى سرررۋلغۋنمىدۇ؟ ئرررۋڭال  بىاەرسرررىدىن ئىشرررلىاىمىى
 ئۇنىڭ خىيۋلالر قورقۇنچلۇ  دىەەندەك;quot& قۋلغۋنمىدۇ؟ كۆرۈ  ئىككىمىزنى

.  تترىكە تىتاە  ش -ش  قورققىىىدىن بولۇ   پەيدا چۋققۋندەك چۋقمۋ  ئېڭىدا
   خىيررۋللىاى تررۋتلىق چررۆمەەن ھىسررالرغۋ شررىاىن كەيپىيررۋتى  خوشررۋ  بررۋيىقى

 ...ئىدى يۇقۋلغۋن نەلەرگىدۇر كزلكىسى شۋتلىق چىاايىدىكى
 
.  ئۋپرۋ قۋلردى  بولرۇ  ئۋلدىاا  لېكىن. دىەەن بۋراي شۇ...ھە...ھە - 
 كررۆز خررۋنى  پەرىرردە ۋارس -. بررۋرىمەن چۇقررۇم ئېلىشررتۋ دەم چزشررلزك بزگررزن

  ترۇرۇ  دۇدۇقرال  تۇرغۋنردەك ھۆرپىيىر، بىرلەن ئەلپرۋزى بۇرۇنقى شۇ لدىدائۋ
 . بولدى مەجبۇر ئېيتىشقۋ يۋلغۋن

 دادىڭىزنىرڭ نۋزىا كزنلەردە مۇشۇ خىزمىتىڭىز سىزنىڭ شۇنداقمۇ؟ -    
 قرۋرا  چزشركىچە لېكىن.  دىسە بۋرىدۇ كىتى، بۇلۇ  ئۋلدىاا  خىزمىتىدىىمۇ
 تولغۇنررۇ  يررو  ھررۋلى ھررېچ تررۋ  شررۇ ىلىۋزنىررڭد. كىلىررڭ ھررۋزىاش ئولتۇرمررۋي

 . يۋتىدۇ
 ئۋپۋ؟ بولدى ئىش نىمە يەنە. يو  ھۋلى نىمە؟-     
 بولمۋمدۇ  خۋپىلىقى بۋلىڭىزنىڭ شۇ. بۋشم قۋرى بوشتتى ئىش نىمە-     

. چىقىپترۇ يىغرال  ئۋزاپلىىى، كىچە بىا. كىتىپتۇ ئۋغاى، تولغۋ  قورسىقى يەنە
 . مۋپتۇچۋقىا بىاەرسىمىزنى يۋ

 ۋارس -ھە؟ قىلمىغۋنرردۇ تىلىفررۇن مۋڭررۋ نىمۋنرردا    خررۇدايى  ۋاي-    
 . بەردى جۋۋا  جىددى كەتكەندەك چزچز  ئزتىۋېلى،  ھۋلەتكە تەشەببۇسكۋر

 قررۋپىقى قىلسررۋقمۇ گىپىڭىزنررى سررىزنىڭ كررزنلەردە مۇشررۇ. تررۋڭ ۋاي -   
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 ئەتىرەەن ؟ ىردۇقىل بولغۋنردەكال ئىرش بىراەر ئۋراڭالردا قېلىۋاتىدىغۇ؟ تزرۈلز 
 تېلىفررۇن ۋارسررقۋ نىمىشررقۋ;quot&. سررۋپتىمەن يىغررال  قررۋرا  ھۋلىغررۋ ئۇنىررڭ

 ئرۇ; quot& ئېلىر، يرۋ  لۆممىردە كرۆزلىاىەە ئرۇ   دىسەم; quot&قىلمىدىڭ؟
 ھرۋزىا ئرۇ يرو   ۋاقترى ئويلىغۇدەك بۋلىىى مۋۋۇ   مىىى ئۋلدىاا   بەك ھۋزىا
 . دەيدۇ; quot&كەتتى بولۇ  ئوياليدىغۋن ئىشالرنى بۋشقۋ

 كررۆ  ئۆزلىاىەىمررۇ شررۇ.  يررو  ئىررش بۋشررقۋ. ئۋپررۋ...يررۋ    ...يررۋ -   
 ئىشرلىاى مەكتەپىىڭ مۋۋۇ تۇرسۋممۇ ئۋلدىاا  شۇنچە بېاىشقۋ ئۆيەە دىەەنتى  

 ..تۋ  شۇ خىجى  بەك ئۆزەممۇ. سېلىۋالدى ئۋلدىغۋ
 ھررۋزىا مۋنرۋ. دىيىشررەيلى كىريىن گەپلەرنرى بۋشررقۋ. بولردى بولردى -    
.  تۇرىرۋاتىمىز جىددىلىشرى، دە  ئرۋپىاايلى دوختۇرغرۋ بىراگە بىرلەن دادىسى
 شۇ بولسىمۇ ئىشىڭىز مۇھى  ئۋلدىاا  قۋنچە ھەر  بولسۋ شزى  بۋش ئۋيۋ   شۇڭۋ
 بررۇياۇ  خررۋنى  پەرىرردە-...جۇمررۇ كىلىررڭ ھررۋزىاش قويررۇ  تۋشررال  يەردە

 مەيالكرزت جرۋۋابىىى ۋارسرىىڭ قىلىر،  سرۆز ئۇرغۇلرۇ  كەسركىن  تەلەپپۇزىدا
 . قويىۋەتتى تېلىفۇنىى
 تېلىفۇنغررۋ ئررززۈلەەن ئررۋللىبۇرۇن ۋارس -...ھررۋزىاش. ئۋپررۋ بولىرردۇ-    

 ئرۆزىەە-ئرۆز. قۋيتۇردى جۋۋا  تۇرۇ  ئىەىلى، گۇنۋھكۋرشردەك خۇددى قۋرا 
 ئەمدى ئۇ. كەتتى ئولتۇرۇ  تىىسىز-ئزن بىادەم تىڭشۋ  سۋدانى ئەكس يۋنغۋن
 يۋمرۋن قرۋپىقى بەلكرى ئەمەس دىلىرۋز تېلىفرۇنىى برۇ. بولمرۋيتتى زادىال بۋرمىسۋ
 كىرتەلىەەن ئۋلردا  قەلبىىى سۋددا دىلىۋزنىڭ ئۇ. ئىدى بەرگەن خۋنى  پەرىدە
 ھەرگىرز ئۋپىسرىىى قېيىرى تۇرىردىغۋن تزكزلرز  سرۇئۋ  كۆزلىاىردىن بۇ بىلەن

 يرۋتىقى رەيھۋنىىڭ  ۋارس. قىاللمۋيتتى جۇرئەت ئۋلداشقىمۇ ھەم. ئۋلدىيۋلمۋيتتى
 ئۋلردۇرۇ  ئوت مۋشىىىىى   كىيىن تۇرغۋندىن قۋرا  پەس بىا يولغۋ ۋلدىدىكىئ

 چىرڭ تېخىمرۇ رولىى بىلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە  يۋندۇردى  كەيىىەە ئۋستۋ
 كزندىن قۋنچە بىا كۋللىسىغۋ. مۋڭدى قۋرا  ئۆيىەە نۋزىانىڭ تىاىشى، تۇتۇشقۋ
 ئەمردى;quot&  بىرلەن يرىچىاا تۋتىااڭغۇ مىسكىن  دىلىۋزنىڭ يۇقۋلغۋن بىاى
  دىەەنرردەك; quot&ھە كەتررمەس ئررۋجاا  بويىرردىن بولغۋنرردۇ؟ ئىررش نىررمە

 ھەممە بۋش  بۇدرۇ  ئۇمۋ  ئۋئىلە  بەخىتلى . كىاىۋالدى سۇئۋ  قورقۇنۇچلۇ 
 پەرىردە ترۋ  شرۇ ئرۇ...خوترۇن ئەقىللىق   ۋاپۋدار كۆرۈنەەن كۆزگە جەھەتتە
 قۋلغرۋن قرۋيمۇقۇ    قۇيرۇ  شرىدىنبې ئۇنىڭ سۇنى چىلەك بىا مۇزدەك خۋنى 

 مەزگىللىر  بىرا.  قېلىۋاترۋتتى سەگەكلىشرى، قويغۋندەك سەگىتى، كۋللىسىىى
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 بۋشرلىغۋن تۇنۇشقۋ ئۆزىىى-ئۆز ئۋستۋ-ئۋستۋ قەلبى ئۋلدانغۋن ھىسالردا شەيتۋنۇ
 نىرمە؟ دىرەەن سرۇيۇلۇ -سۇيۇ  ھەقىقى ؟ نىمە دىەەن مۇھەببەت.   ئىدى
 پەرزەنتىىرڭ ترۋتلىق بېغىشلىشرى  يولدىشرىغۋ ئرۆزىىى ئۋيۋلىىرڭ ۋاپۋدار دە  ئۇ

 بىرا ئورترۋ  نىشۋن  بىا ئورتۋ  يۋشىىڭ ئىككى قىلىشى  ئۋتۋ بەخى  ئۋئىلىەە
 برويى يو  ۋارس...قىلىشى كزرە  ئزچزن ئۋئىلىسى جەنىەت   ئزچزن ئۋرمۋن
 بىادەملىر . كەلردى بىاىر، جرۋۋا  ئرۆزىەە-ئۆز سورا   سۇئۋ  ئۆزىدىن-ئۆز

 ئرۇ بولۇ  ئەسىا ھۇزۇرىغۋ تۋتلىق دەقىقە شەيتۋنىىڭ ئېزىش  ۋلدىدائ ھىسيۋت
 يىلتىررزى  دەرتىىررڭ بۋشلىىىشررى  ئۋزاپىىررڭ دىررەەن ئررۇ ئەمەس  مررۇھەببەت
 كۆڭلىرردە. چىقررۋردى يەكزنمررۇ دە ... توزىشررى كزلرردەك بەخىتىىررڭ گۇلرردەك

&quot ;  پەقەت بويى ئۆمزر   ۋارس دىەەن مەن كى ؟ دىەەن مەن...يۋ  يۋ 
 جررۋۋا  ئزچررزن قۇربررۋنلىقلىاى ئۇنىررڭ   كۆرىرردىغۋن يۋخشررى  دىلىررۋزنىال بىررا

 بىررلەن ئۇنىررڭ بولمۋسررلىقى   ئە  شررەيتۋنغۋ مەن شررۇڭۋ. ۋارس قۋيتۇرىرردىغۋن
 بويسۇندۇرۇشرررررۇم قەتئرررررى تۇقۇنۇشرررررۇمىى ئىررررردىيە قىلىشرررررى   كرررررزرە 

 ئىلھرۋم   مەدەت ئرۆزىەە-ئرۆز. قىلردى نىدا قۋيتۋ-قۋيتۋ دە ; quot&...كېاەك
 . ىبەرد

 يرولالردا غرۋزاڭلىاى سرۋرغۋيغۋن دەرەخلەرنىڭ قۋلغۋچىقىمۇ كىلى، كزز    
 مرۇزدەك ئەتىەەنىىرڭ دەرىزىسرىدىن مۋشرىىىىىڭ ۋارس. يۇرىشرەتتى ئۇچۇشۇ 
 يىررتى  يۋلىڭۋچلىىىرر،   غۋزاڭالرغررۋ يررزرگەن لەيررلە  بۇيررۋن-ئۇيررۋن شررۋمىلىدا
 بەرگىلىراى  اىردابويلى يرو  دەرەخلەرگە  قېلىۋاتقۋن قىسى، بويىىىى بۋلىدەك
 سزرۈ  خىيۋ  قۋرىغۋ  گىيۋھالرغۋ-گز  خى  ھەر بولىۋاتقۋن خۋزان   تزكزلز 
 قۋلغۋنردەك  يۋلىڭۋچلىىى، دەرەخلەردەك شۇ ئۋئىلسى ئۆزىىىڭ خۇددى. مۋڭدى
  يزرگەنردەك لەيرلە  سرەرگەردانلىقتۋ بولۇ   خۋزان يۇپۇرمۋقالردەك شۇ بەختى
 پزترزن. كەتترى ئىزىلىر، يرزرىكى ولغرۋنب مەھكرۇم ئۋزغۇنلۇققۋ   قىلى، ھىس

 ئرۇ. ئۋلردى يرۋ  ئەلەملىر  كرۆزلىاىەە   كىلىر، يىغۋ بىا ئۋچچىق بەدىىىدىن
 ئززۈلەەن   گزلىى بىا. خۋلىمۋيتتى ئەسال كىتىشىىى تۇزۇ  بەرگىلىاىىىڭ گز 
 . خۋلىمۋيتتى  تېخىمۇ قېلىشىى ئۋياىلى، بوستۋنىدىن بۋغۇ دە  غۇنچىىى بىا

   توختۇترۇ  ئۋلردىاا  ئۋلدىردا ئىشرى  نۋزىانىرڭ ىسىىىمۋشىى ۋارس    
 مۇنررداقال بىررلەن ئۋيررۋ  خىزمەتچررى كىررادى  ئررۆيەە يزگررزرگىىىچە ھۋسررىاا 

 دىلىۋزنىررڭ قەۋەتتىكررى ئزسررتزنكى ئررۋتال  بىررا پەشررتۋقىى 3-2 سۋشملىشررى، 
 يرزلە  دىلىرۋزنى كىادىيرۇ  ئېچىر، ئىشركىىى ئرۇ. يزگزردى قۋرا  ھوجاىسىغۋ
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 ئورنىردا تۇرغرۋن كرۆرۈ  خۋنىمىى پەرىدە بىلەن نۋزىا لتۇرغۋنئو جىددىلىشى،
   ئۋزاپلىىىرر، ئىچىرردە پۇشررۋيمۋن   ئزكزنررز  ئررۇ. قۋلرردى قېتىررپال يۋغررۋچتەك
 قۋراشررقۋ كررۆزلىاىەە نۇرسررىز ئەگىررەەن يررۋ  چىاايىغررۋ  تۋتۋرغررۋن دىلىۋزنىررڭ
 دەقىرقە ئرۇ. قىاللمىردى جرۇرئەت دىسرە  گەپىى راس  بىاەلمىدى  بەرداشلىق

 كىلىر، قېشرىغۋ دىلىۋزنىرڭ بىلەن قەدەملەر ئۋستۋ كىيىن  تۇرغۋندىن مجى جى
 . ئولتۇردى زوڭزۇيۇپال
 خەۋەر يۋخشرررى سرررىزدىن دىلىرررۋز  كزتەلمىررردى  يۋخشرررى سرررىزنى -    

. چىقترى تىتاە  ئۋۋازى ۋارسىىڭ-.قويدۇم كزنلەرگە قىيىن سىزنى ئۋشلمىدى  
 چىاايىغرۋ دىلىۋزنىرڭ ئۋسرتۋ-سرتۋئۋ كۆزلىاىىى بىلەن غەياەت زور نۋھۋيىتى  ئۇ

 كررۆزلىاىەە  تۇرغررۋن چىقىرر، ئەپسۇسررلۇ  ئۇنىررڭ   ئۋغرردۇردىيۇ. ئۋغرردۇردى
 . كەتتى ھۇدۇقۇ  قۋرا  يۋشلىاىغۋ قۋلغۋن لىغىاش  چۋنۋقلىاىدا
; quot&ھە;quot& يۋ  ;quot&يۋ ;quot& يۋ گىپىەە ۋارسىىڭ دىلىۋز    

 يۋنغۋ ئىككى بېشىىى نىمىشقىدۇر. كەتتى ئولتۇرۇ  ئزنسىز بەرمەي جۋۋا  دە 
 ھەممىسرررررى ئىشرررررەنمەيمەن ; quot& چىاايىررررردىن. چۋيقرررررۋيتتى ئۋسرررررتۋ
 تۇتۇ  پۇتىىى دىلىۋزنىڭ ۋارس.  چىقۋتتى مەنۋ دەۋاتقۋندەك; quot&...يۋلغۋن
 گە  يەنە قررۋرا  ھررۋلىتىەە ئىىكۋسىسررز ئۇنىررڭ كىرريىن  ئولتۇرغۋنرردىن بىررادەم

 .بۇرۇلدى غۋنۋزىا ئۋستۋ  ئەيمەندىمۇ قىلىشىتىن
 مۋڭۋمدۇ ؟ ئەمىسە دادا -      
 يەردە  بررۇ ئولتۇراتتررۇ  قۋچررۋنغىچە مۋڭمررۋي...مررۋڭىلى.  مررۋڭىلى -   
 خرۋنى  پەرىردە -.قرۋپتۇ دە  كىرتەي چزشرز  برۋش جۇمرۇ  كۆتىاىرڭ ئۋۋايال 

 سرۇزۇ -سرۇزۇ  گەپىرى قۇيىۋېتى،  ئۋۋازىىى كزتمەيال جۋۋابىىى يولدىشىىىڭ
 بولرۇ  خۋپرۋ ۋارسرتىن ھەقىقەتەن ئۇ قۋرىمۋققۋ. اىۋەتتىبى جۋۋا  بىلەن زەردە

 . قىالتتى قۋلغۋندەك
-.يەردە برۇ يرو  ئۋدەم پۋڭ سۆزلىسەڭمۇ بوشاا . بولدى بولدى -     

 ئۋيۋلىغۋ   قويۇ  قۋرا  ۋارىسقۋ قۋلغۋن كزتىاەلمەي بېشىىى خىجىللىقتىن نۋزىا
 . ئۋشيدى بىلەن غەزە 

 كزنسررىاى ئەھۋالىىىررڭ دىلىۋزنىررڭ. بررۋر دادىسررى  بررۋر ئررۋدەم پررۋڭ -    
 نەچرچە كىتىۋاتقرۋنلىقىىى ئۋغاىر، تولغرۋ  بىلىىىرڭ   قورسىقىىىڭ يۋمۋنشى، 

 چىقىرر، قۇلىقىرردىن بررۇ كىاىرر، قۇلىقىرردىن ئررۇ بەزىلەرنىررڭ دىسررەكمۇ قېررتى 
 ...كەتتىغۇ
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 غەرەز نىمۋنررردا -.سرررۋلدى تررروۋش  ئۋچچىغىررردا نرررۋزىا-.بولررردى-     
 ھە؟ سىىىڭ قۋشمدۇ كۋمال  يەرلىاىڭ بىا قىلسۋڭ ە گ چىاايلىق. ئۇقمۋيسەن
 گە  چىاايلىررق بىرراى يىلرردىن نەچررچە مەن دادىسررى  بىلىسررىزغۇ-     

 ئەسرلى دىلىرۋز. چىدىيۋلمىردى  كەلەەندە ھۋزىاغۋ لېكىن. كىلىۋاتىمەنغۇ قىلى،
 ھۋلغررۋ مۇشررۇندا  دە  كررۆتىاىمەن قورسررۋ  بۋلىغررۋ. ئىرردى قىررز قىزىلەزلرردەك

 قىلىۋاتىردۇ؟ ئزچرزن كى  بۇشرنى ئۇ. قۋلدى بولۇ  ئۋغاىقچۋن قۋلدى  چزشز 
 يېتىرر،  تۋلىشررى، جررۋن ئۋيررۋلى يەردە مررۋۋۇ  بەزىررلەر... ئزچررزن؟ كىرر  ھە

 بىراەر دە ; quot&ئۋغاىيردۇ؟ قرۋيىاىڭىز;quot& قېلىۋاتسرۋ ئوخشۋ  مۇردىغىال
 ...قويمۋيۋاتسۋ؟ سۇراپمۇ ئېغىز

 قۋلغۋنرردا بىررلەن جېررىى  ەنم.تۋكۋلالشررمۋڭالر بولرردى ھەققررى خررۇدا -   
 دوختۇرخۋنىغرۋ تىرزرا . يرو  مۋجرۋلى  ترۋرتقۇدەك ئرۋغاىقلىاىىى كزڭز  بۇندا 
 ئرۋۋازىىى خۋنىمىىرڭ پەرىردە  ئرۋۋازى  يىغالڭغرۇ زەئى، دىلىۋزنىڭ-...بۋرايلى
   خىجىللىق ۋارس. جىمىتىۋەتتى قۇيغۋندەك سۇ سۇغۇ  قۋزانغۋ تۇرغۋن قۋيىۋ 

 يېقىلىر، يىاىردە ئولتۇرغۋن  تىتاە   دىا-دىا را قۋ يەرگە ئىچىدە ئزكزنز 
 ئۋھرۋنىتىىى قرۋتتىق بۇندا  خۋنىمىىڭ پەرىدە ئۇ. قۋلدى تۋس-تۋس چزشكىلى
   ئىاىشى، ھۆرمىتىەە ئۋجۋيى، ئۇنىڭ. ئىدى بولغۋن ئۇزۇن بۋقمىغۋنغۋ ئۋڭال 

 ئررۋنىلىق خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. قۋيتررۋتتى خوشررۋ    كىلىرر، خوشررۋ  ئررۆيەە بررۇ
-ئۋسرتۋ سېغىىىشرىىى بولغرۋن ئۋنىسرىغۋ-ئۋتۋ يۇرتتىكى   قىلى، ىسھ مىھاىىى
 . ئىدى ئۇنۇتقۋن ئۋستۋ

 ئولتۇرىۋېاىشرىىڭ ئرۇزا  ئىچىردە سرزكزت-...كرزتىاەي مەن قېىى-     
 ئەركەكرلەرگە  دە -ترۇردى ئورنىدىن ئۋستۋ ۋارس قىلغۋن ھىس ئەپسىزلىكىىى

. كرۆتىادى دەس زنىدىلىرۋ قۋلغرۋن تومپىيىر، قورسىقى بىلەن جۋسۋرىتى خۋس
 يەنە دىلىرۋز ئورۇنغرۋن ئەپقېچىشرقۋ ۋارستىن يززلىاىىى يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى
 بېشىىى. گىاەلەشتۇرىۋالدى بويىىدىن ۋارسىىڭ بىلەن قولى ئىككى نىمىشقىدۇر
 ئۇرۇلغررۋن تۇيۇقسررىز بۇرنىغررۋ  قويرردىيۇ . قويرردى ئۋسررتۋ مۇرىسررىەە ۋارسررىىڭ
 كۆتررزرۈ  ئىتررتىكال بېشررىىى   دەكسەسرركەنەەن ھىدىرردىن ئەتىانىررڭ كزچلررزك
. تىكىلردى بىرلەن نەزىاى سۇئۋ  كۆزلىاىەە ۋارسىىڭ ئېچى، يۇغۋن كۆزلىاىىى

 ئرۇ ترۋ  شرۇ كۋللىسردا ئۇنىرڭ. قۋيتۇرمىردى ئىىكرۋس ھېچقۋندا  ۋارس لېكىن
 ئرررۇنى. سرررزرەتتى ھزكرررزم گەپلىررراى زەھەردەك خۋنىمىىرررڭ ئەمەس  ئىشرررالر
  ئىچىردە خىيرۋلالر تەگسرىز ئۇ. ندۇراتتىئويال ئزستىدە قەسەم ئىمۋن  ۋىجدان 
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  دىلىۋزنى چىقى، ھۆجاىدىن ئۋلدىاا  ھەماالىقىدا خۋنىمىىڭ پەرىدە ۋە نۋزىا
 . كەتتى يزرۈ  ئۇچقۋندەك قۋرا  تەرەپكە دوختۇرخۋنۋ دە -ئۋلدى مۋشىىىغۋ
 ئرۇرۇن يەنە دىلىرۋز پەيرتلەردە قۋلغرۋن كرزن 35 تۇغۇلۇشرقۋ بۋش مۋنۋ     
 قررۋتتىق خررۋنىمىى پەرىرردە ۋە نررۋزىا ئەھررۋالى ئۇنىررڭ. قۋلرردى يېتىرر، تۇتررۇ 

 قۋلغرۋن قىر -قى  كىتىشكە ئۋجاا  بويىدىن يەنە بۋش. سېلىۋەتتى سۋراسىمىەە
 ھرۋمىلە بىرلەن داۋالىشرى   قوللىىىشرى تەدبىرا جىرددى دوختۇرشرنىرڭ. ئىدى

 ئررۋلى دوختۇرخۋنىىىررڭ تۇغۇلغۇچىلىرر  بررۋش ئەمرردى دىلىررۋز. قېلىىرردى سررۋقال 
 كزن35 شۇ ئەمدى. بولدى داۋالىىىدىغۋن ئۆيىدە كزتز  مەخسۇس رىجىلى دە

 ئرۋئىلىەە بۇ ئېچى، كۆز دۇنيۋغۋ بۋش ئەتىۋارلىق بۇ كەتسە ئزتز  سۋشمەت-سۋ 
 پەرىردە.  بروشتتى تەسرەللى كرۆڭلىەە زەئىر، دىلىۋزنىڭ. قىالتتى ئۋتۋ بەخى 
 يىغرال  سرېلى، نئرۇ قۇچرۋقال  چىڭ دىلىۋزنى   كىيىن تەكشزرۈشتىن خۋنى 
 يەنە ئزچررزن بررۋش بىاىشررىىى  بەرداشررلىق ئۇنىررڭ بەردى  تەسررەللى تررۇرۇ 

 سررۋقلىق جۋسررۋرەت  خررۇدادىن ئۇنىڭغررۋ. قىلرردى ئزمررزت بىاىشررىىى قۇربررۋنلىق
 . تىلىدى

  ئەكىلىرش نەرسرىلەرنى شزىمەتلىر  خۋنى  پەرىدە. كەتتى ئىشقۋ نۋزىا    
 ئرۇشر لرېكىن. قۋلردى دىلىۋزش بىلەن ۋارس يەنە يۋتۋقتۋ.  مۋڭدى ئۆيەە ئزچزن

 مرۇدىكى;quot&. ئولتۇرۇشرتى  جىمجىر  چىقۋرمۋي تىن-ئۇن ۋاقىتالرغىچە بىا
 رەت نەچرچە ئېچىشرقۋ ئېغىرز ۋارس   دىەەنردەك; quot&برۋر خرۇدىكى بۋرنىڭ

 يەنە   يزتىۋېتىرر، گەپلىاىىررى قۋلغررۋن كىلىرر، ئېغىزىغررۋ لررېكىن ئۇرۇنرردىيۇ 
 چررۋچلىاىىى چۇۋۇلغررۋن دىىۋزنىررڭ  قرروللىاىىى .قۋرىۋالرردى يەرگە ئۇھسررىىى،

 سىقىمداشرقۋ چىرڭ  قروللىاىىى نرۋزۇك چزشرىۋاتقۋن ئۋسرمۋ   قويۇشرقۋ ئوڭشۋ 
 ئىتررتىكال قررۋرا  قوللىاىغررۋ كەترركەن تىترراە  يەنىررال ئۋپررۋردىيۇ  رەت نەچررچە

 يرزرىكى قرۋرا  ھۋلىغرۋ مىسركىن دىلىۋزنىرڭ ئرۋجىزلىقى  ئۆزىىىرڭ. تۋرتىۋالدى
 ئەمرردى. ئۋزاپالنرردى قررۋتتىق ئررويال  گۇنررۋھلاىىى ئۆزىىىررڭ. كەتتررى ئېچىشررى،
 ئررۋزغۇن مەزگىرر  بىررا يەنە بولمۋيرردىغۋنلىقىىى  قەتئررى ئوڭشۋالمىسررۋ ئررۆزىىى

 مەھراۇم مەڭەزلزك بەختىدىن ئۋلتۇندەك ئۋلدىدىكى كۆز بولسۋ قۇ  ھىسيۋتالرغۋ
 نيۋتقۋ يۇمۇ  چىڭ كۆزىىى  تۋ  شۇ ئۇ. قىلدى ھىس ھەقىقى قۋلىدىغۋنلىقىىى

 تررۇرۇ  يىغررال  ئۇنىڭرردىن ھىدلىغۇسررى  ئررۇنى بۋسقۇسررى  بۋغاىغررۋ دىلىررۋزنى
 مەن ئۋزدى   مەن قىلدى   خۋتۋ مەن;quot&. كىلىۋاتۋتتى سورىغۇسى كەچزرۈم

 توۋلىغۇسررررى دە ; quot&...كەچررررۇرۇڭ مىىررررى. قەدىالىمىرررردى  بەختىمىررررى
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 . ىئولتۇراتت تۇتۇ  ئۋران-ئۋران ئۆزىىى  يەنىال لېكىن.  كىلىۋاتۋتتى
 يەنە تۇيۇقسرىز تېلىفرۇنى ۋارسىىىڭ مۇھىتتۋ  جىمجى  شۇندا  ئەنە     
 ۋارسرىمۇ پۋتقرۋن خىيۋلغرۋ   دىىرۋزمۇ يۇمىۋالغرۋن چىڭ كۆزىىى. كەتتى سۋياا 
 قورقۇنرۇ  چىاايىغرۋ دىلىۋزنىرڭ ۋارس. قۋلدى تىكىلى، بىاىەە-بىا  چزچز 
 نۇمۇرىغۋ ئېلى، ولىغۋق تېلىفۇنىى سۋيااۋاتقۋن توختىمۋي قويۇ   قۋرا  ئىچىدە

 نىمىشرقىدۇر ۋارسرىىڭ; quot&...نۇمرۇر شۇ يەنە توۋا ;quot&. يزگزرتتى كۆز
 ئزسرتىدە ئۋلمۋسرلىق-ئرېلىش تېلىفرۇنىى. تزگزلردى چىرڭ بۋزغۋندەك مۇشتۇمى
 كەيپىيررۋتىى ۋارسررىىڭ. ئززىررۋەتتى ئىتررتىكال تېلىفررۇنىى   ئويلۇنررۇ  دەقىررقە

 قررۋرا ; quot& ش ; quot& اايىغررۋچى ۋارسررىىىڭ   دىلىررۋز يۋتقررۋن كۆزۈتررز 
 .كزلزمسىاىدى مىيىغىدا ھىسيۋتتۋ مۇرەككە  ئۋجۋيى، قويۇ  
 
 
 
 
 
 ...يەنە؟ قۋلمىسۇن بولۇ  ئىشالر جىددى شۇ يەنە ئززىۋەتتىڭىزغۇ؟ - 

 ئۋندا ;quot& چۇقۇم شۇ يەنە. كەپتۇ ئىدارىدىن...يۋ ..يۋ ...ھە-    
 چىاايى–. ئززىۋەتتى  شۇڭۋ. دەيدۇ ربۋ; quot&ئۇرۇنالشتۇرۇ  مۋندا  يىغىن 
 كرۆرۈ  مەن قېىرى; quot& ترۇرۇپال دىلىرۋز   ۋارس كەتكەن تۋتىاى، بۋشقىچە
 . سېلىۋەتتى يەنچۇقىغۋ ئىتتىكال تېلىفۇنىى سۋلىدىغۋندەك دە ; quot& بۋقۋي

 ئۇرۇنالشررتۇرۇ -يىغىررن ئېچىلىرردىغۋن كىچىررلە -كىررچە شررۇ يەنە -   
 يېراى  كرۆڭلىڭىز.  خىرزمەتكە ئۋلردىاا  ۋشرۇندا ئ ئۋمااققۇ سىز ئوخشىمۋمدۇ؟

 سرىلىق   پەس شرۇنچە ئرۋۋازى دىلىۋزنىڭ-...بېاىڭ ھۋزىاش قۋلمىسۇن بولۇ 
 يرزرىكىەە ۋارسرىىىڭ گەپلەر كەتكەن ئۋرلىشى، تەنە قۋتتىق لېكىن چىقىسىمۇ 

 . تەگدى بېاى،
 سررىزنى   يۋتسررىڭىز ھررۋلەتتە مۇشررۇندا  سررىز. دىلىررۋز دەڭ ترروۋا-     

 تۇرسرۇن تۇرغرۋ  بولسرىمۇ خىرزمەت ئۋلردىاا  قۋندا  ھەر مۋڭۋرمەنمۇ؟ شال تۋ
 . ئەمدى

 يەنە تېلىفررۇن يەنچۇقىرردىكى   ترۇرۇپال ئۋيۋقالشررمۋي گىپررى ۋارسرىىڭ    
 ۋارسرىىڭ كىتىۋاتقرۋن بولرۇ  ئرۋۋارە قۇششرتۇرالمۋي گەپلىاىىى. كەتتى سۋياا 
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; quot&قۋنردا ؟;quot& دىلىۋزنىرڭ. قۋلردى كەپلىشرىپال ئېغىزىغۋ يەنە يزرىكى
 بۋشقىچە دىلىۋزنى بولدىكى  بىئۋرام شۇنچىلى  تىكىلىشلىاىدىن مەنىلى  دە 

 قىلىۋېتىدىغۋنردەك پرۋرە-پرۋرە ئېلىر، تېلىفۇنىى دىمىسە قۋشمدىكىن چزشزنز 
 تېلىفررۇنىى قىلىرر،  ھىررس بىررئە  ئززىۋېتىشررىى يەنە تېلىفررۇنىى ئررۇ. قىالتتررى
 جىررددى بەك ئىدارىرردىكىلەر  شررۇ يەنە; quot& دىلىۋزغررۋ دە -ئۋلرردى قولىغررۋ
  تېلىفررۇنىى قويررۇ  دە ; quot& كىرراەي  سۆزلشررىپال مەن ئوخشررۋيدۇ  ئىررش
 ...مۋڭدى سىاتقۋ ئۋلدىاا  سىقىمدىغىىىچە چىڭ

 
 ئەگىشرررى، كەيىىررردىن چزشرررز  كرررۋرۋاتتىن دىلىرررۋز خرررۇددى ۋارس 

 قويررۇ   قررۋرا  رەت نەچررچە كەيررىىەە ئىچىرردە ئەنرردىكىش چىقىدىغۋنرردەكال
 كۋرىرردوردىكى نىمىشررقىدۇر. بۋسررتى تررۇرۇ  تىترراە  كزنزپكىسررىىى تېلىفررۇن
 قۋرىشرىدىن ئەجەپلىىىر، ئېچىر، يۇغۋن كۆزلىاىىى چىاايلىق قىزنىڭ سىسىتىاا

 .پىچىالىدى بوشقىىۋ توسۇ  ئېغىزىىى بىلەن قولى بىا  ئەيمىىى، 
 مىىرى قىلىۋېاىسرىز؟ تېلىفۇن نىمۋندا   ئىدى؟ گە  نىمە...ھە..ھە-    
 .قۋلدىڭىز قى  قويغىلى چزشزرۈ  ئەھۋالغۋ ئوسۋ 

 بولىرردىغۋن خوشررۋ  قىلسررۋم تېلىفررۇن مەن دەۋاتىسررىز؟ نىررمە نىررمە؟-    
 تېلىفۇنردىن - كىتىۋاتىسرىزغۇ؟ كۋيى، ئېلىپال  تېلىفۇنىى بۇگۇن ئەجە  ئۋدەم

 ئىرش نىمە زادى -.ئۋڭالندى ئۋۋاز زى  سۋلىدىغۋن لەرزىەە يزرىكىىى ۋارسىىڭ
 ؟ بولدى

 بۇلررۇ  مەس لەززىتىرردە سررۆيەز ئۋخشررۋم بىررز. برروشتتى ئىررش نىررمە -    
 چزشررز  بررۋشم قررۋپتۇ تررۋس-تررۋس تولغررۋ  قورسررىقى ئۋيۋلىمىىررڭ يزرگەنرردە 
 مەن ھررۋزىا.  قۇتقۇزىۋالرردۇ  ئەكىلىرر، دوختۇرخۋنىغررۋ ئەتىەەنرردە. كەتكىلررى

 .  ئولتۇرىۋاتىمەن بولۇ  ھەماا ئۋيۋلىمغۋ دوختۇرخۋنىدا
 بولسررىال  بررۋلىڭىز ئۋيررۋلىڭىز  شررۇ سررىزگە قۋرىغۋنرردا ۇ؟شررۇنداقم-     
 يرو  ئېغىز بىاەر گىپىڭىزدىن چىاايلىق قىلسۋم تېلىفۇن   ۋارس ھە بولغۇدەك
 -؟  ۋەدىلىاىڭىررز سررۆزلىاىڭىز  ئۋخشررۋمقى ئررۇ قېىررى كىتىۋاتىسررىزغۇ  قۋيىررۋپال

 . قويدى تەمتىاىتى، بىاپەس ۋارسىى قېيىداشلىاى ئۋرىال  تەنە رەيھۋنىىڭ
 چزشررەندۈرگزدەك سررىزگە ھررۋزىا مىىىررڭ.  رەيھررۋن بولرردى بولرردى -    
 قۋلردى ۋاقىتترۋ شرۇ قىرالي  تېلىفرۇن ئرۋياى  سرىزگە كەچتە مەن. يو  ۋاختى 

 مۋڭررۋ قىلمىغۇچىلىرر  تېلىفررۇن مەن ئەمرردى راسرر   ھە...دەيررمەن گەپلەرنررى
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 ھەم ۋارس -ئۋڭلىرردىڭىزمۇ؟. يوللىمررۋڭ ئۇچۇرمررۇ قىلمررۋڭ  تېلىفررۇن ھەرگىررز
 ئىچىررردە ھىسررريۋت مرررۇرەككە  كەتررركەن ئۋرىلىشرررى، برررۇياۇ  ھەم ىلىرررىىشي

 . يۇمدى چىڭ كۆزلىاىىى
 سررىز  دەڭە  قېىررى. ۋارس قىلىۋاتىسررىز گە  كىمررەە سررىز نىررمە؟-    
 ؟ قېلىۋاتىمىىرۋ ئىشرەنمەيال قۇلۇقۇمغرۋ ئەجە  ؟ ئۋدەممۇ بىا بۋشقۋ يۋكى ۋارسمۇ
 بىزنىررڭ ئۋيررۋلىڭىز. ىغۋنسررىزقۋلم ئۆزگررزرۈ  ئررۋدەمەە بىررا بۋشررقۋ تررۇرۇپال سررىز

 سروراقالر ترۋشي بىرا كىلىۋاتقرۋن تېلىفۇندىن-يە؟ قۋپتىمۇ ئۇقۇ  ئىشلىاىمىزنى
 بېشرىىى ئۇنىرڭ قوچرۇ   تېخىمرۇ نىاۋىلىاىىى تۇرغۋن جىددىلىشى، ۋارسىىڭ

 . ئۋيالندۇرىۋەتتى
 سرىز ھەم. ئەمەس جۋيىدا تۋزا كۆڭلزم ھۋزىا مىىىڭ. بولدى. بولدى-    
 كەچررتە مەن  قررۋلغىىى. يررو  ۋاقتىممررۇ ئولتۇرغررۇدەك تۋلىشررى، گە  بىررلەن
 ئۋڭالشررىى قۋيتررۋ يەنە ئررۋۋازىىى رەيھۋنىىررڭ ۋارس-...خررو . قىررالي تېلىفررۇن

 كەپلىشررى، ئېغىزىغررۋ ھۋسررىاا . ئۆزىررۋەتتى ئىتررتىكال تېلىفررۇنىى خۋلىمىغۋنرردەك
 سررىاتىغۋ كۋرىرردور  بولغۋنرردەك  پەسررەيتمەكچى رىتىمىىررى يزرىكىىىررڭ قۋلغررۋن

   جىددى بۇ ئۇ. ھىدلىدى قېىى، ھۋۋاسىدىن سىاتىىڭ يۇمۇ  كۆزىىى قى،چى
 كۋللىسرىدا ئۇنىرڭ. خۋلىمرۋيتتى كۆرسىتىشىى دىلىۋزغۋ كەيپىيۋتىىى بىسەرەمجۋن
  ئزمزتىسىزلەندۈرۈشرررتىن ئرررۇنى قېلىشرررتىن  بۇلرررۇ  پەيررردا گۇمرررۋن بۋشرررقىچە
 بىررا سررەگىتى،  خررېلىال ئررۇنى سررۆزلىاى گە  خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. قورقررۋتتى
 قويغرۋن داۋالغۇتۇ  ھىسيۋتىىى ئۋلدانغۋن چۆمەەن ھىسالرغۋ شىاىن مەزگىللى 

 ئەمردى كەلردى  كرزن ئۋخىاششرتۇردىغۋن ئەمردى...يرۋ  يرۋ  ;quot&. ئىدى
 ئرۆز سرىلكىۋېتى، كرۋلالمىى. كەلدى كزن سۋلىدىغۋن يزگەن كزڭزلەە ئېزىققۋن

 ئە  شرەيتۋنغۋ يئرۋ2-1 ھېلىمرۇ. كەلردى كرزن بزلزدىغرۋن كزڭرز  تۇرمۇشۇمغۋ
 قىلمىغررۋن سررۋدىا ئىشررالرنى چرروڭ بۋشررقۋ گەرچە. ئررۋزدى  يررزردۇم  بۇلررۇ 

 كۆڭلرۇمىى نىسرى، ئۇنىڭغرۋ قىلدى   خىيۋنەت ئۋيۋلىمغۋ پەرىشتىدەك بولسۋممۇ 
 برۇ. قۋلردى  كرۆرۈ  يۋخشرى سەۋدايىلەرچە ئۇنى. قىلدى  تەقدى  بىاىەە بۋشقۋ

 جرررۋۋا  ئۆزەممررۇ ۇنىڭغررۋب قىزىقىشررمۇ بىادەملىررر  يررۋكى كۆرۈشررمۇ يۋخشررى
. كېراەك بۇلۇشرۇم جرۇدا-ئرۋدا بىرلەن ئۇنىرڭ چۇقرۇم بزگزن شۇڭۋ. تۋپۋلمىدى 

 ھەسراەت ۋە پۇشرۋيمۋن ۋارس; quot&...كېاەك دىيشى  تزگزنىى كۆڭلزمدىكى
 تۇرغررۋن جررۋراڭال  تۇۋىرردە قررۇش . كەتتررى تىىىرر، كىچىرر – ئۇلررۇ  ئىچىرردە

 ئۇ. تىاىشتى كىتىشكە ئۇنتۇ  ىىئۋۋازى يېقىملىق زى   قوڭغۇراقتەك رەيھۋنىىڭ
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-ئۋلردى ئىسرىەە قويغۋنلىقىىى سۋقلىتى، ئۇزۇن بەك دىلىۋزنى قۋرا  سۋئىتىەە
 بررۋرلىق  ئۇنىڭرردىكى   ئېلىرر، قولىغررۋ ئۋلرردىاا  تېلىفررۇنىىى نىمىشررقىدۇر دە 

  ئۇقرۇ   قۋيترۋ-قۋيترۋ ۋارس. بۋشرلىدى ئزچزرۈشركە  بىرالە -بىا ئۇچۇرشرنى
 ئۇچررۇرشرنى كەترركەن بۇلررۇ  يررۋدا ھەم تۇنررۇ  ىرردەكئۋيەتلىا قۇرئررۋن ئررۆزىەە
 ئۇچرۇرشرنى ئرۇ نىمىشقىدۇر يەنە ئۋلدىدا ئزچزرۈ . ئزچزرەتتى تۇرۇ  تىتاە 
 دىرەەن; quot&سرۆيىمەن سرىزنى;quot&. تىاىشرۋتتى ئۇقىۋېلىشرقۋ قۋيتۋ-قۋيتۋ

 ئۇنىرررڭ يۇقىلىدىغۋنررردەك مەڭەرررۇ بىلەنرررال ئۇچرررۇر شرررۇ پىچىاششرررالر ترررۋتلىق
 ئۇچرۇرشرنى ھەمرمە ئرۇ. قويرۋتتى تەۋرىتىپمرۇ مرۇنچە-ئۋنچە يەنە ئىاادىلىاىىى

 بىرا كۆڭلى قۋرا  سۋندۇقىغۋ ئۇچۇر قۇرۇقدالغۋن  كىيىن  بولغۋندىن ئۆچزرۈ 
 تزگىەەنردەك بىلەن مۇشۇنىڭ ئەندىشە ھەممە بولۇ   چۇشكەندەك جۋيىغۋ ئۋز
&quot;ئرررۇھ&quot;،سرررېلى،  يەنچۇقىغرررۋ تېلىفرررۇنىى ئرررۇ.  قويررردى تۋرتىررر 
  كىرريىن  تززىۋالغۋنرردىن مۇنرردا-ئۋنرردا ئررۆزىىى قررۋرا  ئەيررىەككە ۋرىرردوردىكىك

 كىاىرر، ئررۋۋايال  يۋتىقىغررۋ دىلىۋزنىررڭ   يۇگزرتررۇ  كررزلكە زورىغررۋ چىاايىغررۋ
 . كەلدى

 بۇلۇ   كەتكەن خىيۋلغۋ قۋرىغىىىچە ئۇكۇلغۋ ئۋسمۋ تېمىۋاتقۋن دىلىۋز     
 تۋمچىلىۋاتقرۋن ئۋسرتۋ تىۋىشرى يۇرەك. قىالتتى قۋلغۋندەكال قېتى، قۋرچۇقى كۆز

 يۋسرتۇققۋ چۇۋۇلرۇ  خرۇددى خىيرۋلى   پەس ھەم زەئى، ئوخشۋ  سۇيۇقلۇققۋ
-بەزى. ئىرردى مررۇرەككە  ھەم چىەىررش چۋچلىاىرردەكال قۋپقررۋرا يېيىلغرۋن كەڭ

 خىيررۋنەتكە بەخررتىەە  يۇقۋلغررۋن مەزگىللىرر  بىررا ھۋيۋتىغررۋ  ئررۆتكەن  بەزىرردە
 چىرڭ كرۆزلىاىىى چىكىۋاتقۋنردەك تھەسراە كرۆڭلىەە سرەمىمى سۋ  ئۇچاىغۋن

 كىراگەن ئېچىر، ئرۋۋايال  ئىشرىكىى ئرۇ. قويۋتتى تىىى، كىچى  ئۇلۇ  يۇمۇ 
 ۋارسررىىىڭ. قۋرىرردى ئۋسررتۋ كۆزلىاىرردە تۇرغررۋن چىقىرر، مىسرركىىلى  ۋارسررقۋ

 دىيىشرىى نەرسرە بىرا قرۋرا  تەمكىرىلىكىەە تەبەسسرۇم  سۋختۋ قوششمۋيۋاتقۋن
 .لدىبو جى  ئۆزىچە يەنە ئويلىدىيۇ 
 قۋلغررۋن بىلەلررمەي قىلىشررىى نىررمە كىلىرر، بېشررىغۋ كررۋرۋات ۋارس     
 ئزسرتىدىكى ئزسرتە  ئۋسرتۋ دە -كەتترى ترۇرۇ  تەمتىاە  پەس بىا ئۋدەمدەك
 . بۋشلىدى قۇشۇشقۋ چۋي ئېلى، چۋيدانىى
 ھەركىتىىرررى-ئىرررش ۋارسرررىىڭ -ۋارس؟ قىلىۋاتىسرررىز ئىرررش نىرررمە-    
 قۋرىغۋ   بۇرنىغۋ بۋشلىغۋن  تەرلەشكە  چىپىلدا ئۇنىڭ دىلىۋز يۋتقۋن كززۈتز 
 .سورىدى
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 ئۇسسرررۋپمۇ. دە  بىررراەي قۇيرررۇ  چرررۋي سرررىزگە شرررۇ...ھە ھە -    
 ...قۋلغۋنسىز
 -.بولىردىكەن ۋاقىتلىاىڭىرز بزلىدىغۋن كزڭز  مۋڭىمۇ ھە  رەخمەت-    
 تەڭلىررەەن ئررۇ تىكىلررەە  بىررلەن نەزىرراى سررۇئۋ  كررۆزلىاىەە ۋارسررىىڭ دىلىررۋز

 . ئۋلدى يال ئۋۋا ئىستۋكۋنىى
 بۆلسرەم كزڭرز  سىزگە ۋاقى  ھەر مەن. دىلىۋز دىەىىىڭىز نىمە بۇ-     

 ھەمررراا قېلىررر، بولرررۇ  ئۋلررردىاا  ئۋرىلىقترررۋ مۇشرررۇ پەقەت. ئررروياليمەن دە 
 ۋارس -بىلىسىزغۇ؟ ئوبدان سىز قۋنداقلىقىمىى مىىىڭ قۋلغىىى.  شۇ بۇشلمىدى 
 خرۋس ئەركەكرلەرگە ىسرىدىكىئۋر قۋشرالر ئۇلىمرۋ بىرلەن غەيراەت زور نۋھۋيىتى
 تەمكىرن شرۇنچە ئرۇ. تىكتى  كۆزلىاىەە مىسكىن دىلىۋزنىڭ كۆزلىاىىى  ئۆتكزر
 . تەپچىدى تەر پۇررىدە يەنە  ئۇچچىدا بۇرنىىىڭ تىاىشسىمۇ بولۇشقۋ

 كزڭرز  مۋڭرۋ ئۆمرزر بىرا سرىزنى مەن. بىلىرمەن ئەلبەتتە. بىلىمەن-     
 دە  كەچزرىردۇ تۇرمرۇ  بەخىتلى  مەڭەۇ بىلەن مەن. سۆيىدۇ مىىى. بزلىدۇ

 ئۆمرۇر بىرا بۋشمىىرڭ تۋپقۇزغرۋي  مرۇرات مەڭەرۇ  تىلەكلىاىمىى خۇدا. تۋللىغۋن
 نىسرى، يۋشۋشرقۋ خرورام-شرۋت مەڭەۇ  ئۋئىلىمىزنى گزلدەك بەرگەي  بەختىىى
 كەلررەەن قىلىرر، يررۋرا كررۆڭلىىى بىرراى ئۋيرردىن قررۋنچە بىررا دىلىررۋز-...قىلغررۋي

 تررررۇرۇ  يىغررررال  ئررررۋغاىقلىاىىى كزڭررررز  ى ھەسرررراىتىى-دەرت   ئررررۋزابىىى
 بولرۇ  خىيرۋ  بىرمەنە مەڭەرۇ ئۇشرنىرڭ يەنە لرېكىن ئويلىدىيۇ  تزكىۋېلىشىى

 ھەممىسرى بەلكى . ئۆزگەرتىۋالدى تۇرۇپال گېىپىىى قىلغۋندەك ئۇمۇت قېلىشىىى
 بولرررۇ  ئۋلررردىاا  شرررۇندا  بەلكىررر  مرررۇمكىن  بولىشرررى گۇمرررۋن بىھرررۇدە
 .  بىاىۋاتۋتتى تەسەللى ئۋزاپلىاىغۋ ئۇنىڭ يەنە لالرخىيۋ دىەەندەك...قۋلغۋندۇ؟
 ئەركىرن قۋلغۋنردەك يىرىىكلە  خرېلىال سۆزلىاىدىن دىلىۋزنىڭ ۋارس     
 بولۇشرقۋ نېراى پە -سرە  كۋللسرىدىن خىيرۋلالر ئەنسىز بۋيىقى. ئۋلدى نەپەس

 نەمرردەلەەن  ئۋيۋلىىىررڭ سررۇپەت  پەرىشررتە  ۋاپررۋدار قورسررۋ  كەڭ. بۋشررلىدى
 ئۆزىىى ئۇنىڭ لېكىن بولسىمۇ  بولغۋن قىسمىال بىا كۆڭلى قۋرا  ىغۋقۋرچۇقلىا

 ئۋسمۋ دىلىۋزنىڭ سۇنۇ  قولىىى ئۋستۋ ئۇ. بولدى خوشۋ  ئەيىپلىمىەەنلىكىدىن
 دىلىۋزنىرڭ. سرىلىدى بوشرقىىۋ ئېلىر، ئۋرىسىغۋ ئۋلقۋنلىاى قولىىى چزشىۋاتقۋن

 ئۇنىررڭ رشردەكگۇنۋھكررۋ   بىرراەلمەي بەرداشررلىق بېقىشررلىاىغۋ مۇھەببەتلىرر 
 مەزگىر  بىرا قۋرىمۋققرۋ ئرۇ. كەتترى ئولترۇرۇ  ئۇنسىز يېقى، لەۋلىاىەە قولىىى
   ئىىسررۋ  ئررۆزىەە ئررۋلالدىن قىلىۋاتقۋنرردەك  ترروۋبە ئزسررتىدە يرروللىاى ئۋزغررۋن
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 . قىالتتى بىاىۋاتقۋندەك قەسەم ئزنسىز دىلىۋزغۋ تىلىۋاتقۋندەك  ۋىجدان ئىمۋن 
 بىئررۋرام بۋشررقىچە نىمىشررقىدۇر كررۆڭلى ئولتۇرىشررىدىن ئزنسررىز ۋارسررىىڭ

 ئىشررىى بىررا تۇيۇقسررىزش دىلىررۋز قۋلغرۋن قىلىرر، ھىسداشررلىق ئۇنىڭغررۋ بولغرۋن 
 . مىدىالىدى ئۋستۋ ئورنىدىن ئۋلغۋندەك ئىسىەە

 . ئېچىۋاتىدۇ سە  قورسۇقۇم كەلمەيدىغۋندۇ؟ نىمۋندا  ئۋپۋم ۋارس -    
-.سرورىدى دىاا ئۋلر كۆترۇرۇ  ئىتتىر  بېشىىى ۋارس-...ھە..ھە-    

 . بىاەي ئەكىلى، مەن.  كىلىۋاتىدۇ يىەزڭىز نىمە
 يرۋلغۇز ئۆيردىغۇ   ۋارس ئۋياىلمرۋڭ مەنردىن سرىز. بولدى. بولدى-     

 ئەكىلىر، دەي ئۋپۋمغرۋ. يرو  قرۋلغۇم يرۋلغۇز دوختۇرخۋنىدىمۇ ئەمدى   قۋلدى 
 ى ئررۇزاتت ۋارسررقۋ قررولىىى قىيررۋپەتتە ئۋلرردىاا  نۋھررۋيىتى دىلىررۋز-. بەرسررۇن
 راسر  ھەر -. قىالتتى كەتكەندەكال ئېچى، قورسىقى راستىىال ئۇنىڭ قۋرىمۋققۋ
 . ئۇراي تېلىفۇنىڭىزدا سىزنىڭ. قۋپتۇ ئۇنتۇلۇ  ئۆيدە تېلىفۇنۇم ۋارس 

. تەڭلىرردى دىلىۋزغررۋ ئېلىرر، تېلىفررۇنىى يەنچۇقىرردىن قۇيررۇن ۋارس     
 ئۇچرۇرشرنى لىقتۋت ھېلىقى قىلى،  پەرەز ئۋلدىن بۇلۇشىىى مۇشۇندا  خۇددى
 ئەقىللىقلىقىدىن ئۆزىىىڭ  بولۇ   مەمىۇن نۋھۋيىتى تۋشلىغۋنلىقىدىن ئۆچزرۈ 
 قوللىاىغرۋ نرۋزۇك دىلىۋزنىرڭ بىلەن تەمكىىلى  نۋھۋيىتى تېلىفۇنىى. سزيزندى
 ۋاقتىردا ئرۆز ئۋيۋلىىىرڭ ئۋلدىردىكى ئرۇ. ئەپسرۇس مىرڭ ئەپسۇس .  تۇتقۇزدى
 ئىكەنلىكىىى  قىز ئۆتكزر ئەڭ ىاىشچۋن ت ئەڭ ئەقىللىق  ئەڭ بويىچە مەكتە 
 قۋلغرۋن ئۇنترۇ  ئوياليردىغۋنلىقىىى ئەتااپلىرق نەقەدەر ئىشرالرنى ھەممە ئۇنىڭ
 ھزكرزم سرۇئۋلالرنىڭ مۇرەككە  نۇرغۇن يەنە كۆزلىاىدە مىسكىن ئۇنىڭ. ئىدى

 نۇرغرۇن يەنە قۋرىشرىدا ھەربىرا تىكىلىشرى  بىرا ھەر ئۇنىڭ سزرىۋاتقۋنلىقىغۋ 
 .ئىدى قۋرىغۋن سە  يۇشۇرۇنغۋنلىقىغۋ  تۇقۇنۇشىىڭ ىچكىئ مۇرەككە 
 كەلررەەن;quot& ئۋرىلىقتررۋ قىلغررۋن تېلىفررۇن ئررۆيىەە قىررز ئەقىللىررق     
 نۇمۇرلررۇ  ئوخشررۋ  قېتىملىررق 2 بررۋيىقى دىررن; quot&خۋتىاىسررى تېلىفررۇن
 سرۋقلىغۋ  ئېلىشرىىى تېلىفرۇن ئۋپىسىىىڭ. ئۇلەزردى كۆرۈ  نۇمۇرىىى تېلىفۇن

 نۇمرۇرنى خرۋنىلىق 11 بەتلىراىەە ئۋپئرۋ  كۆڭلىىىرڭ   يۇمۇ  ىڭچ كۆزلىاىىى
 نۇمۇرىغرۋ مەخپرى ئىشرىكىىىڭ تىلسرىمۋت خرۇددى.  چىقترى يېزى، قۋيتۋ-قۋيتۋ

 . تىاىشتى سۋقلىۋېلىشقۋ چىڭ ئىسىدە ئۇنى ئىاىشكەندەك
 سررە  قورسررۇقۇم ئوخشىمۋمسررىز  مۋڭمىغررۋن تېخررى.ئۋپۋممررۋ ۋەي -    

 تېلىفۇنررۇم راسرر   ھەر. بولسررىڭىز كەلررەەن لغررۋ ئۋ تۋمررۋ  مۋڭررۋ ئېچىۋاتىرردۇ 
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   ترۇرۇ  ھۋسرىاا  دىلىرۋز-...كىلىڭ ئۋلغۋ  ئۇنىمۇ قۋپتۇ ئۇنتۇلۇ  ھوجاامدا
 ئۋخىاششررتۇرۇ  تىررز-تىررز مەقسررىدىىى ئررۋۋازدا تىتاەڭەررۇ   مىسرركىن نۋھررۋيىتى
. ئررۇزاتتى ۋارسررقۋ ئىاەنسررىزش  تېلىفررۇنىى دە -ئۆزىررۋەتتى ئىتررتىكال تېلىفررۇنىى

 نۇمررۇرشر شررۇ. يررۋدشيتتى تىىىمسررىز نۇمررۇرنى ھېلىقررى بولسررۋ كۆڭلىرردە  لررېكىن
 ئررۋزاپال  ئررۇنى بولىدىغۋنرردەك  گررۇۋاھ ھەسرراەتلىاىەە-دەرت بررۋرلىق ئۇنىررڭ
 ئىچىردە ھۋيۋجرۋن يرزرىكى بىاىدىغۋنردەك جۋۋا  سوراقالرغۋ تۇگىمەس كەلەەن
 بۇلرۇ  نۇمۇرى خىزمەتدىشىىىڭ ۋارسىىڭ نۇمۇرشرنىڭ ئۇ تۇرۇ  بىا. سۇقۋتتى
 بىرا قىلسرۋ  ئزمرزت يۇقۇلىشىىى ئۋيلىىى، كزپزككە گۇمۋنالرنىڭ ھەممە چىقى،
 يۇشررۇرۇن ھەمررمە بولررۇ  ئۋشرركۋرا ھىسرريۋتىىىڭ مررۇرەككە  ۋارسررىىڭ تررۇرۇ 

 بەختىردىن ئرۇ. قىالتترى ئزمرزت بولۇشىىى نۋمۋيەن ئۋلدىدا كۆز  سۇيۇشلەرنىڭ
 بىلىشرركە ىكلەرنىبەخىتىسررزل شررۇ يەنە تررۇرۇ   قورقررۇ  قېلىشررتىن ئۋياىلىرر،
 ئزچرزن بۋلىسرى تۇرغرۋن ئۋلدىدا تۇغۇلۇ  قورسىقىدىكى ۋارسىىڭ.  قىزىقۋتتى
 ئروتىىى كزندەشرلى  يەنە ترۇرۇ   تىلە  قېلىشىىى بولۇ  ئۋتۋ يۋخشى مەڭەۇ
 ئۋڭالشرقۋ ئرۋۋازىىى قورقۇنچلرۇ   ئۋيۋلىىرڭ بىا بۋشقۋ ئۋيالندۇرىدىغۋن ۋولقۋنغۋ

 ...ئۋلدىاايتتى
 

 قورسررىقى ;quot&. كەلرردى كۆتررزرۈ  تۋمررۋقىى قۋچررۋ ابىرر خررۋنى  پەرىرردە
 ئرۆزىىى  يە   زورىغرۋ ئۋمۋلسرىز تۋمرۋقىى دىلىرۋز دىرەەن;quot& كەتتى ئېچى،
 لررېكىن يۇمرردىيۇ  كررۆزىىى بولررۇ  ئۋلمررۋقچى دەم ئررۇ. تۋشررلىدى كۋرۋاتقررۋ يەنە
 خرۋنىلىق 11. بۋشرلىدى قىلىشقۋ بىئۋرام يەنە ئۇنى سىفىاشر– سۋن دۈۋە-دۈۋە

 قۇيۇنرردەك ئەتااپىرردا ئۇنىررڭ سررىفىا-سررۋن تۇمەنمىررڭ ئوخشررۋيدىغۋن سررۋنغۋ
 يەنە ئۋمۋلسررىز  دىلىررۋز كەترركەن سررىقىلى، ئىچررى   قېيىرر، بېشررى. پىقىاايتتررى
 جىرددىلى  ئۇنىرڭ.  كرززەتتى ئۋسرتۋ كەيپىيۋتىىى ۋارسىىڭ ئېچى، كۆزلىاىىى
 كررۆڭلى قررۋرا  سررۆزلىاىەە-گە  قوششررمۋيۋاتقۋن چىاايىغررۋ  تۇرغررۋن چىقىرر،

 قۋلرردىمۇ  بۋيقررۋ  ھەقىقررى نەرسررىىى بىررا خررۋنى  پەرىرردە. بۇزۇلرردى  خىمررۇتې
 ۋارسررىىىڭ بىررلەن گەپررلەر زەردىلىرر    قېتىرر، پۋراڭالرغررۋ بۋشررقۋ ئۋرىلىقتررۋ
 قۋلغرۋنلىقى  بولرۇ  خۋپۋ راستىىال ئۇنىڭ.  قويدى مۇجۇ  پۋت-پۋت يزرىكىىى
.  تررۇراتتى چىقىررپال دە  مەن مۋنررۋ چىاايىرردىن  ئزمزتسررزلەنەەنلىكى ۋارسررتىن
 ۋارس ئولتۇرغرررۋن قرررۋرا  يەرگە ئورۇنررردۇقتۋ قورۇنرررۇ   خۋنىمررردىن پەرىررردە

 ئزسرتىدە ھىسرلىاى ئېزىتقرۇ   كرزنلىاى ئرۆتكەن بولدىكى  بىئۋرام شۇنچىلى 
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 تەرەپلىاىىرى نۇرغرۇن رەيھۋنىىرڭ بىرلەن دىلىرۋز. ئويالنردى ئىچىردە ئزكزنز 
 مۇھەببىتى سىالىق ىڭقىزن  بىا بولغۋن نۋتۇنۇ  ئۆزىەە. چىقتى سېلىشتۇرۇ 

 ئۋلرردىغۋ كررۆز بىررا-بىامررۇ مررۇھەببىتىىى سررۋ    سررەمىمى دىلىۋزنىررڭ بىررلەن
 ئۋيۋلىغرۋ سرۇيۇملزك برۇ بەرگەن قۇربرۋنالرنى نۇرغرۇن ئزچرزن ئۆزى. كەلتۇردى

 بىررا ئۆزىرردەك.  قىلرردى ھىررس ھەقىقررى كىلەلمەيرردىغۋنلىقىىى يررزز ھەقىررقەتەن
 ۋە نرۋزىا بەرگەن مىھاىىى ئۋنىلىق-ئۋتۋ ئېلى،  قويىىغۋ ئۆز يىەىتىى سەھاالىق
 قۋيتۇرىۋاتقۋنلىقىرردىن جررۋۋا  بىررلەن ۋاپۋسررىزلىق ئەجرراىەە خۋنىمىىررڭ پەرىرردە
 . ئزكزندى ئىچىدە ئەلەم

 بررۇ ئررۇشر. ئززۈلمىرردى سىسررتىااشر-دوختررۇر يۋتررۋقتىن ئۋرىلىقتررۋ      
 ۇسرىئۋڭلىۋالغ ئۋۋازىىى يېقىملىق زى   قوڭغۇراقتەك  قىزنىڭ دىكتور تۋشنتلىق
 سرۋشمەت نورمۋ   ھۋمىلىىىڭ.  تۇردى سورا  ئەھۋا  كىاى، پۋت-پۋت بۋردەك

 ئۇنىڭغرررۋ ئېيتىشرررى، ئېلىىشرررىىى ئرررۋرام يۋخشرررى ئەنسرررىاىمەي ئىكەنلىكىىرررى 
 سىسررتىاا چىقىۋاتقررۋن– كىاىرر، ۋارس.  تىلىرردى  خوشررۋللىق   سررۋشمەتلى 

 ۋە دىلىۋز شقىدۇرنىمى يەنە ئويلىدىيۇ  قىلىشىى سۋشم كزلز  چىاايلىق قىزشرغۋ
 جىمجىررتال ئەنسررىاىەەندەك قېلىشررىدىن ئررويال  بۋشررقىچە  خۋنىمىىررڭ پەرىرردە

 بىررا ھەر قۋرىغۋنرردىكى قىزشرغررۋ سىسررتىاا ئۆزىىىررڭ  ئررۇشر خررۇددى. ئولتررۇردى
  دىمىسررررىمۇ. ئەنرررردىكتى تۇرغۋنرررردەكال كززۈتررررز  مەخسررررۇس ھەرىكىتىىررررى

&quot;پروك-پروك يرزرىكى ئوغاىىىڭ&quot ;شرۇ يەنە  ۆزىمرۇئ   دىەەنردەك 
 بىرلەن ھەۋەس قرۋمىتىەە ئەۋرىشرى  مەيدىسرى  تۇرغرۋن كۆتزرۈلرز  قىزشرنىڭ

 . ئولتۇراتتى قورقۇ  سېلىشىدىن قۋرا 
 ئرۆزىەە  كىريىن  يۋتقۋنردىن ئروزا  تىكى، تۇرۇسقۋ كۆزلىاىىى دىلىۋز    
 بېاىشررىىى ئىشررقۋ ئۇنىررڭ بولغۋنرردەك  سررىىىمۋقچى ۋارسررىى بولىۋاتقررۋن ھەمرراا
 كىلىرر، قېشررىغۋ دىلىۋزنىررڭ   قىلىرر، رەت چىاايلىررق  ۋارس لررېكىن .ئېيتتررى

 تىاىشرى،  يۇشۇرۇشقۋ يۋشلىاىىى تۇرغۋن لىغىاش  چۋنۋقلىاىدا كۆز. ئولتۇردى
. سىلىدى قولىىى چزشىۋاتقۋن ئۋسمۋ دىلىۋزنىڭ بىلەن قوللىاى  تۇرغۋن تىتاە 

 لىىىقررو-پررۇت دىلىۋزنىررڭ ئولتررۇرۇ   ئىەىرر، بېشررىىى ئۋدەمرردەك گۇنۋھكررۋر
 تۋرىۋاتقرۋن بەدىرىىەە  قوللىاىردىكى كزچلزك ۋارسىىڭ دىلىۋز. تۇتتى ئۋۋايال 
 ئۋنۋ خۇددى كىيىن  ھۋيۋجۋنالنغۋندىن پەس بىا تەسىاىدىن ئېقىمىىڭ  شىاىن
. كەتترى ئۇيقىغرۋ ئۋسرتۋ ئىچىردە خىيرۋلالر ترۋتلىق بروۋاقتەك ئىاىشكەن مىھاىەە

 دىلىۋزغرررۋ گەرچە ۋارس.  ئۇخلىۋالررردى قېىىررر، خرررۋنىممۇ پەرىررردە ئۋرىلىقترررۋ
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  يەنە خىيرۋللىاى  لرېكىن بولسرىمۇ  كزيىىىۋاتقرۋن ئۇنىڭغۋ قىلى،  مىھاىبۋنلىق
 كىتىشرىدىن سرۋياا  تۇيۇقسرىز تېلىفۇنىىڭ. ئىدى تېلىفۇندا يۋنچۇقىدىكى ئىچ

  ئررۇشر يررېقىن كەچرركە. قويرردى تۇتررۇ  رەت نەچررچە سررىاتتىن ئەنسررىاىەەندەك
 پەرىردە كىريىن تۋمۋقتىن. غىزاشنغۋندى بىلەن تۋمۋ  ئەكىاگەن سىاتتىن ۋارس
 ھەمرراا ئررۆزى دىلىۋزغررۋ كىچىررچە كىتىشررىىى  قۋيتىرر،  ئەمرردى ۋارسررىىڭ خررۋنى 

 ئۋلسرىال  دەم كىتى، قۋيتى، ئۆزلىاى;quot& ۋارس. ئېيتتتى  بولىدىغۋنلىقىىى
 پەرىردە لرېكىن بولسرىمۇ  تۇرغرۋن چىرڭ قرۋنچە دە ; quot&بوشي ھەماا مەن
 ئىشرەنمىەەندەك  تىكىلىر،  بىرلەن نەزىراى سرۇئۋ  ۆزلىاىەەكر ئۇنىرڭ خۋنى 
 .مەجبۇرلىدى كىتىشكە قۋيتى، ئۇنى يەنىال

 
 
 
 
 ئىشالرنى ھەممە بىاى،  ۋەدىلەرنى  نۇرغۇن ئۆزىەە-ئۆز بزگزن ۋارس   

 ھەقىقرى ئۇنىڭغرۋ بولرۇ  ھەماا  دىلىۋزغىال پەقەت  چىقىاىۋېتىش  كۋللىسىدىن
 دوختۇرخۋنىرردىن بولسررىمۇ  پررزككەن ۆڭلىەەكرر كۆرسزتزشررىى ۋاپررۋدارلىقىىى

 بىرلەن رەيھرۋن ئەمدى. بولدى ئىاىشكەندەك خوشۋللىققۋ بۋشقىچە يەنە چىقىپال
 ئۇ. ئىدى چىققۋن ۋاقى  دىيىشكە گەپلەرنى كۆڭلىدىكى ئۇنىڭغۋ   كۆرىشىشكە

  نۋزىىىىردىن گرۇزە  قىلغۋن بەخشەندە دەملەرنى شىاىن مەزگىللى  بىا ئۆزىەە
 نىريەت بولۇشرقۋ جرۇدا-ئرۋدا قەتئرى  بزگرزن   خۋلىمىسىمۇ پەقەت ئۋياىلىشىى
 بىرررادەم ئۋدەمررردەك ئىاىشررركەن ئەركىرررىلىككە چىقىررر، سرررىاتقۋ ئرررۇ. قىلررردى

 ئررۋلغىلى يۋتىقىغررۋ ھررۋزىاش. قىلرردى تېلىفررۇن رەيھۋنغررۋ كىرريىن  ئۋيالنغۋنرردىن
 مۋشىىىسررىىى ئررۇ. ئېيتتررى تۇرۇشررىى سررۋقال  ئۋلدىرردا بىىررۋ بۋرىرردىغۋنلىقىىى 

 ئررۋخىاقى ئەڭ بزگررزن نەزىاىرردە ئۇنىررڭ. مۋڭرردى ئۋلرردىغۋ رەيھۋنىىررڭ دە ھەيرر
 قىلىردىغۋن دەپرتە ھىسرالرنى ئوتلرۇ  مەزگىللىر  بىا. كزنى ۋىدالىشش كزن 
 چۇقرۇم ئزچرزن خوشرۋللىقى مەڭەزلرزك بەختى  كەلەزسى  ئۆز ئۇ. ئىدى كزن

 ئۇنىرڭ تۇرسۋ ئۋيۋلى ۋاپۋدار گۇزە   دىلىۋزدەك. ئىدى كېاەك قىلىشى شۇندا 
 كەيىىرردە كزڭزللەرنىررڭ ئررۋزغۇن   ئويىررۋ  ئۇسررۇ  دېپىغررۋ شررەيتۋنىىڭ يەنە

 ئۆزىىىڭ مېڭى، يولدا ئۇ. ئىدى بىمەنىلى  ھەقىقەتەن قۋتاىشى سەۋدايىلەرچە
 مەن;quot& رەيھۋنىىرڭ  يەنە لىڭشرىتتىيۇ  بېشرىىى تۋپقۋنردەك تروغاا قۋرارىىى
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 بۋشرقۋ مىىىرڭ لرېكىن. ىلىمەنب ئوبدان بۋرلىقىىى ئۋيۋلىڭىز پەرىزاتتەك سىزنىڭ
 ئوتلرۇ  قرۋمىتىڭىزنى  كىلىشركەن سرىزنىڭ پەقەت. يو  مەقسىتى  ھېچقۋندا 

 سررىز ئزچررزنال قۋلغررۋنلىقى  كررۆرۈ  يۋخشررى  مىھاىبررۋنلىقىڭىزنى كررۆزلىاىڭىزنى 
  سرۆزلىاىىى ترۋتلىق دىرەەن; quot&...قىلىرمەن ئرۋرزۇ بولۇشرىى بىراگە بىلەن

 ئىچىرردە ھىسرريۋت مررۇرەككە  مۇشررۇندا  مۋنررۋ دائىرر  ئررۇ. قۋلرردى ئەسررلە 
 يەنە ئىچىرردە جۇدالىررق. ئىزدەيتتررى جررۇدالىقىى ئىچىرردە ۋىسررۋ . قىيىىالتتررى

 ئەتىردىن بۇياىسرۋ خرۇدايى ;quot&  ئرۆزىەە-ئۆز.  توشتتى سېغىىىشقۋ ئوتلۇ 
 دە ; quot&ئىرزدىمەيمەن قىلمۋيمەن  تېلىفۇن قەتئى بولىمەن  ئۋدەم بۋشال 
 ھىسريۋتالر شرۇ يەنىرال ئزترز  كىرچە بىرا لېكىن ەتتىيۇ بىا ۋەدىلەرنى نۇرغۇن
 بىا قەيسەر ئىاادىلى   تىاىشچۋن  ئۆزىدەك تۇرۇ  بەزىدە. ئېزىقۋتتى ئىچىدە

 قۋلىردىغۋنلىقىغۋ  ئېزىقىر، ئۋلدىردا داۋالغۇشرى ھىسيۋت ئزچزن نىمە يىەىتىىڭ
 ىسريۋتھ بىرلەن ئىراادە. قرۋشتتى ھەيراان قىاللمۋيدىغۋنلىقىغۋ كونتىاو  ئۆزىىى

 كىرچە بىرا سزرەتتىيۇ  ھزكزم كزن ھەر ئېڭىدا ئۇنىڭ كزرە  ئوتتۇرىسىدىكى
 نىرريەتكە قەتئررى بۇگررۇن ئررۇ لررېكىن. كىتەتتررى تررۇزۇ  كزپررزكتەك يەنە ئۆتسررە
 ئىسرى    خۋنىلىاىردا ئرۋياى  چۋيخۋنىالرنىرڭ رومۋنتى  كە  كزن ھەر. كەلدى

 كرررۆزلىاىەە ڭئۇنىررر   مۇڭدىشىشرررقۋ بىررراگە بىرررلەن رەيھرررۋن تۋمۋقخرررۋنىالردا
 نىمىشرقىدۇر بزگرزن ۋارس كەتركەن كزنرز  ئولتۇرۇشرقۋ تىكىلىر، شەھۋەتلى 
 ۋارس;quot&. ھەيدىرردى قررۋرا  سررىاتىغۋ شررەھەر ئېلىرر،  مۋشررىىىغۋ رەيھررۋنىى
 بزگرزنكى بىرلەن ئۇنىرڭ كۆرىشرىمەن  قىزغىن بېقىشى،  مۇھەببەتلى  بىلەن

   رەيھۋن ئويلىغۋن دە ; quot&ئۆتكززىمەن مەشۇقالردەك-ئۋشىق  ئۋخشۋمىىمۇ
 تەرەپركە چۋيخۋنرۋ ئۋشرخۋنۋ  داڭلىرق مۋشرىىىىى   ئولتۇررۇشرىغۋ ئزنسىز ئۇنىڭ

 ھەياانلىقترۋ قرۋرا  ھەيدىشرىەە ئۇچقۋندەك قۋرا  سىاتىغۋ شەھەرنىڭ ئەمەس 
 بىا چىاايىىىڭ. ئىدى چىاايلىق ھەقىقەتەن دىمىسىمۇ قىز بۇ. قۋلدى ئولتۇرۇ 
 ئوقيرۋدەك كىاپىكلىراى  گىاىمردىىمۇ ئۋشھىردە .ئوخشۋيتتى دىلىۋزغىال يەرلىاى

 كەڭ. ترۇراتتى چېچىر، نرۇر سرىھىالى  كرۆزلىاى شرەھال    بۇلرۇ  قۋياىلغۋن
 چىقىرپال دە  مەن مۋنرۋ كۆكسرى يۇغرۋن كەلرەەن چىڭ كۆپتىسىدىن  ئويمۇلۇ 
 ئۋرلىقىردا كوپتىسرى بىرلەن ئىشرتىىى پۋدىچىالر تۋر كىيىۋالغۋن.  بولۇ  قۋلغۋن

   ئۇمررۋ   بولسررۋ كىىدىكىرردە. تررۇراتتى كۆرۈنررز  بىلررى رىشررى ئەۋ بېلىقررتەك
 چرۋچلىاى ئرۇزۇن بويىۋالغرۋن قىزغۇ . پۋرقىاايتتى ئززۈك ئۋلتۇن ئۋ  چىاايلىق
 مۇنرداقال بىرلەن رەيھرۋن ۋارس بزگرزن.  ئىردى جەزبىردار سىلىق  شۇنچىلى 
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 دىققەتمررۇ قررۋمىتىەە ئويغۇتىرردىغۋن تۇيغررۇشرنى نررۋزۇك ئۇنىررڭ   سۋشملىشررى،
 مۇزىكىسررىىى مۇڭلررۇ  قۋيسررىبىا چەتئەلىىررڭ. ھەيرردەۋەردى مۋشررىىىىى قىلمررۋي
 نۇرلىاىغرۋ قىزغرۇ  شرەپەقىىڭ كەچكرى دەرىزىردىن پرۋت-پرۋت بىاى،  قويۇ 
 تۇرغررۋن چىقىرر، ھەياانلىررق رەيھۋنىىررڭ بەزىرردە-بەزى. مۋڭرردى سررۋلغۋ  سررە 
 دەرھرۋلال بېشىىى بۇرۇلغۋن تۇرۇپال يەنە  ئويلىدىيۇ  قۋراشىى كۆزلىاىەە شەھال

 تۇتۇشرقۋ تەمكىرن قرۋنچە ھەر ئرۆزىىى رەيھرۋن.  ئەپقرۋچتى كرۆزلىاىىى ئوڭشۋ 
 ئىچررى قررۋرا  ۋارسررقۋ ئولتۇرىۋاتقررۋن ئىچىرردە جىررددىلى  يەنىررال تىاىشسررىمۇ
 . بولدى مەجبۇر ئېچىشقۋ ئېغىز ئۋخىاى سىقىلى، 
 گە  ئرررۆزى مەيلرررى بولررردى؟ نىرررمە سرررىزگە بزگرررزن ۋارس  ۋاي-     
 كىتىردىغۋن ئزلرز  بىا. سىقىۋەتتىڭىز بەك جېىىمىى لتۇرسۋمئو دە  بۋشلىسۇن

 بولمۋمدۇ؟ دىسىڭىز نەرسە بىا جۇڭ-جۋڭ بولسىمۇ ئىش
 جىممىرردە يەنە قويررۇ   قررۋرا  چىاايىغررۋ تۋتۋرغررۋن رەيھۋنىىررڭ ۋارس    

 ھۋرغۋنردىن كزترز  گە  ئېغىزىردىن ئۇنىڭ رەيھۋن. ھەيدەۋەردى مۋشىىىسىىى
 ئەيىىسرىىى قرۋرا   قۇچرۋقلىغىىىچە چىرڭ ىسرىىىسومك قو   چىاايلىق كىيىن 

 ھۇزۇرلىىىۋاتقۋنرردەك مەنزىاىسررىدىن سررىاتىىڭ قۇيررۇ   قىسررتۇرۇ  چۋچلىاىغررۋ
 يەنە ئويلىرردىيۇ  تىشىشررىى گە  يەنە قېررتى  نەچررچە.  ئولتررۇردى قىيررۋپەتتە

 ئىەىرز-ئىەىز مۋشىىۋ. بولدى جى  ئۋمۋلسىز قۋرا  ۋارسقۋ تۇرۇلەەن قۇشۇمىلىاى
 بررويال  يررولالرنى بررۋر ئررۆيلەر مۇنرردا-ئۋنرردا قۋلرردۇرۇ   ۋرقىرردائ بىىررۋشرنى

 ئەتااپتىكرررى كرررۆزى يۋشرررىىڭ ئىككرررى ھەر گەرچە ترررۋ   شرررۇ. مېڭىرررۋەردى
 ھزكررزم خىيررۋلالر زىررددىيەتلى  مررۇرەككە  كۋللىسررىدا بولسررىمۇ  مەنزىرراىلەردە

 ئۇشنبۋيىىرڭ ئرۋخىاى كىيىن  مۋڭغۋندىن جىمجى  ئۇزا  خېلى ئۇشر. سزرەتتى
 پىاقىاىش، تۋلىشى، بەس بىلەن بىاى– بىا  يىااقتىن. چىقتى ۋيلىاىداس كەڭ

 چررۋقپىلەكلەر بررۇ ئۇشنبۋيرردىكى. كۆرۈنرردى چررۋقپىلەكلەر سۋنۋقسررىز تۇرغررۋن
 گررززە  قەدەر شررۇ   ھەيۋەتلىرر  قەدەر شررۇ ئۋسررتىدا نررۇرى شررەپە  كەچىىررڭ
 ۋ ۋىسر قوغال  بىاىىى-بىا مەشۇقالر-ئۋشىق كىىوشردىكى خۇددى. كزرىىەتتى
-بىرا  مۋشىىىىى ئۋخىاى ۋارس. ئوخشۋيتتى مەنزىاىەىال شۋتلىىىدىغۋن ئىچىدە
 تۇترۇ  رولىرى. توخترۋتتى ئەكىلى، ئۋرىسىغۋ چۋقپىلەكلەر ھەيۋەتلى  بىاىدىن

 پېتىۋاتقرۋن غەرپركە   چزشز  ئۋستۋ  مۋشىىىدىن كىيىن ئولتۇرغۋندىن ھۋزا بىا
 . كەتتى تۇرۇ  ئۇزا  قۋرا  نۇرلىاىغۋ قىزغۇ  قۇيۋشىىڭ
 چۋقپىلەكلەر سۋنۋقسىز-سۋن بولۇ   كزچلزك خېلىال شۋمۋ  ئۇشنبۋيدا    
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 برۇ. پىقىاايتترى توختىمرۋي خىيرۋلالردەك زىرددىيەتلى  كۋللىسىدىكى ۋارسىىڭ
-چروڭ قويىدىغۋن ئزتز  مۇندا-ئۋندا يولدىن بولۇ   جىمجى  قەدەر شۇ يەر

 ۋارس. ئىدى يو  ئۋۋاز ھېچقۋندا  بۋشقۋ گزركىاىشىدىن مۋشىىىالرنىڭ كىچى 
 مەنزىاىسررىدىن شررەپە  كەچكررى قۇيۋشررىىڭ پېتىۋاتقررۋن يزلەنەررزنىچە مۋشررىىىغۋ

. كەتترى ترۇرۇ  ئزنسرىز ئرۇزا -ئرۇزاقتىن ئىچىدە خىيۋلالر ھۇزۇرلىىىۋاتقۋندەك
 ئىپۋدىسىز ئۇنىڭ كىلى،  قېشىغۋ ۋارسىىڭ رەيھۋنمۇ چزشكەن ئۋستۋ مۋشىىىدىن
 كەچكررى ئوخشۋشررال نەزىاىىررى كىرريىن  نرردىنتۇرغۋ قررۋرا  پەس بىررا ھررۋلىتىەە
 پېتىۋاتقررۋن كررۆزى ئۇشرنىررڭ دەقىقىررلەردە شررۇ قۋرىمۋققررۋ. ئۋغرردۇردى شررەپەققە
 ئۇنىڭرردىن قۋراشررقۋ  خۋلىغررۋنچە قۇيۋشررقۋ ۋاقىتتررۋ بۇنرردا . ئىرردى قۇيۋشررتۋ

 چىاايلىرق ھەم چروڭ  ھەم قۇيرۋ  پېتىۋاتقرۋن چرزنكى. بروشتتى ھۇزۇرلىىىشقۋ
   تزكرز  نرۇر قىزغرۇ  تەبىئەتكە پزتزن. چۋقمۋيتتى ىىكۆزى ئۋدەمىىڭ.  ئىدى

 چىرراا  قىزغررۇ  خۋنىلىاىرردىكى ئررۋياى  چۋيخۋنىالرنىررڭ رومۋنتىرر  خررۇددى
 تەبىئەتكە مەزگىلىدىكىدەك چۇ  چىڭقى ئۇ لېكىن. ئىدى جەلىپكۋر نۇرىدەكال
 خوشلۇشرۇ  بىرلەن زىمىن بزگزن. قىاللمۋيتتى ئۋتۋ ھۋيۋتلىق ھۋرارەت  ئىللىق
. بىلمەيتتررى ھررېچكى  چىقىشررىىى ئېچىرر، چىررااي ئىللىررق ئەتە كەتسررە كىاىرر،
 بۇزۇلغرۋن يەلپۇنرۇ  شرۋمۋلدا كرززەتكە  ئىپۋدىسرىىى چىرااي ۋارسرىىڭ رەيھۋن
 سرۇغۇ  ئرۋنچە ھرۋۋا ھۋزىا گەرچە. بۇغىۋالدى تزگۇ  ئۋستۋ چۋچلىاىىى ئۇزۇن

 ھۋۋاسررىدىن ئۇرۇمچىىىررڭ ھۋۋاسررى ئۇشنبۋيىىررڭ لررېكىن بولسررىمۇ  كەتمىررەەن
. ئررۇرۇشتتى يررززلەرگە شررۋمۋ  مررۇزدەك توختىمررۋي    بولغۋچقررۋ سررۇغۇ  خررېلىال
 گىاەلەشتۇرۇ  قوللىاىىى تۇرغۋن تىتاە    قۋندا  توڭدىمۇ سۇغۇقتىن رەيھۋن
 كۆزىىىرڭ ۋارسرقۋ تۇرىۋاتقرۋن ئۇھسرىىى، ئىچىردە خىيرۋلالر ئۇ. تۇگۇلدى چىڭ

 :ئۋچتى ئېغىز ئۋمۋلسىز  يەنە قويۇ  قۋرا  قۇياىقىدا
 دىمەكچرى نىرمە زادى كىلىر، بۋشال  يەرگە بۇ مىىى دەڭە  قېىى -     

 تەكلىررۋى ترروي رومۋنتىرر  ئىچىرردە مەنزىاىسررى گررززە  ئۇشنبۋيىىررڭ ئىرردىڭىز؟
 . قىلدى تەنە بولغۋندەك خۋپۋ رەيھۋن-...؟ يۋ قۇيمۋقچىمۇ
 سە  ئورنىدىن  ئەندىككەندەك   گىپىدىن تەنىلى  رەيھۋنىىڭ ۋارس    
. قۋرىردى ئۋستۋ كۆزلىاىەە تۇرىدىغۋن تزكزلز  سۇئۋ  ئۇنىڭ ۇ  قوي قىمىاش 

 توخترۋ  نىمىشرقىدۇر يەنە ئۆمەللەتتىيرۇ  ئېغىزىىرى ئزچرزن دىيىش نەرسە بىا
 رەيھۋنىىرڭ تۇرغرۋن سىقىلى، ئىچى قۋرا  ئىپۋدىسىەە چىااي  ۋارسىىڭ. قۋلدى

 .  تزرۈلدى قۇشۇمىلىاى
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 ئۋدەمرردەك ھۋزىرردار ددىخررۇ. قويرردۇم قىلىرر، چۋقچررۋ . خررۇدا ۋاي-     
 تۇرىۋالسىڭىز جى  بۇندا  سۋقتۇ؟ بۋلىلىاىڭىز خۇتۇن  كەتتىڭىزغۇ؟ خۇرسىىىپال
 بولسرىمۇ گە  مرۇھى  قرۋنچە ھەر.مىىىڭ كىتىدىكەن بولۇ  پۋرە-پۋرە يزرۈگزم

 ئۆزىىىررڭ رەيھررۋن -. قۋلىرردۇ بوشررۋ  ئىچىڭىررز ھېچبولمىغۋنرردا دەۋېتىڭررۋ  بىررا
. سررزرۈلدى ئۋسررتۋ يېىىغررۋ ۋارسررىىڭ بولغۋنرردەك ئىپررۋدىلىمەكچى ۋاپررۋدارلىقىىى

 . سىقتى چىڭ تۇتۇ  ئۋستۋ قوللىاىىى ۋارسىىڭ بىلەن غەياەت زور نۋھۋيىتى
 سرىزىمدىن بىرا ئۋجۋيىر، ئۇششرقۋن بەدىىىەە ۋارس -.قويىۋېتىڭ -    
 تۋرتىر،  ئىترتىكال قولىردىن رەيھۋنىىرڭ قرولىىى. ئوڭشىۋالدى ئۆزىىى دەرھۋلال

 ئرۋغزىىى قرۋرا  ئرۆزىەە ھەياانلىقترۋ ئرۇ. يۇرۇشرتى تەرىپىەە ئۋلدى مۋشىىىىىڭ
   قىلىر، ترزۋەن بېشرىىى قىاللمرۋي جرۇرئەت قۋراشرقۋ رەيھۋنغرۋ قۋلغرۋن ئېچىپال
 دەقىقىدە مۇشۇ. بۋشلىدى جىالشقۋ نىمىلەرنىدۇ يەرلەرگە بەتىىىكىسدە پۋرقىاا 

 ىبەز ئزچررزن بولررۇ  جررۇدا رەيھۋنرردىن. بولمررۋيتتى قىلمىسررۋ شررۇندا  ئررۇ
 قۋچۇرمىسرۋ ئرۆزىىى ئۇنىڭردىن. بولمرۋيتتى قىلمىسرۋ كرزرە  بىرلەن تۇيغۇلىاى
 قىلر، كرز  ئرۇنى ھرۋرارەت تۋرىغرۋن بەدىىىردىن رەيھۋنىىڭ چزنكى. بولمۋيتتى
 بىررادەم يەنە. بىاەلمەيتتررى بەرداشررلىق يېقىىچىلىققررۋ ئۇنرردا  ئررۇ. تۋشرراليتتى
 ئىاادىلىاى ىلىاى ۋەد بەرگەن ئۆزىەە بىاى كزندىن بىا تۇرسۋ قىلى، سۇكۇت
 ئە  سۆيەزسرەە مرۇھەببىتى  سىالىق رەيھۋنىىڭ. يۇقۇتۋتتى رولىىى ئۆز چۇقۇم
 . كىتەتتى بولۇ 

 ئەسركى مەنردىن خرۇددى بىلەمسىز؟ قىلىۋاتقۋنىقىڭىزنى نىمە توۋا -     
 شۇنچىلى  رەيھۋن -قېچىۋاتىسىزغۇ؟ قۋچقۋندەكال كىسەلدىن رەزگى چۋپۋندىن 
 . تولدى يۋشقۋ لىققىدە قۋرچۇقى كۆز قىلدىكى   ھس خورلۇ 

 كەلەەنرردەك ئىسررىەە سررۆزلىاىدىن رەيھۋنىىررڭ ۋارس-...يررۋ .يررۋ -     
  ئەپسۇسرررالنغۋندەك  قۋلغۋنلىقىغرررۋ بولرررۇ  خۋپرررۋ رەيھۋنىىرررڭ ئرررۇ. بولررردى

 زور   قىلىر، ھىرس زۇرۇرلىكىىرى نۋھرۋيىتى ئېيتىشرىىڭ ئۇچرۇ  كۆڭلىدىكىىى
 . تىكىلدى رەيھۋنغۋ بىلەن غەياەت
. بولمىغرۇدەك قەتئرى دىمىسرەم ئىشرىى بىرا بزگزن سىزگە. رەيھۋن-     
 سرىزنى  مەنمرۇ. بىلىرمەن ئوبردان كۆرىردىغۋنلىقىڭىزنى يۋخشرى مىىى سىزنىڭ
. ئەمەسركەن مرۇھەببەت ھەقىقرى برۇ بۋقسرۋم ئرويال  لرېكىن. كرۆرىمەن يۋخشى
. قىرز قىلمىغرۋن تروي تېخرى بولسرىڭىز سىز ئۋدەم  بۋر ئۋيۋلى    ئۋئىلەم مىىىڭ
 بىررررلەن ھىجرررراان ھررررۋمىىى سررررەپەر بررررۇ. ئويالنرررردى  كررررۆ  بزگررررزن مەن
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.  قىلىرردىكەن ئۋتررۋ ھەسرراەت-دەرت ئېغىررا ئىككىمىررزگە ھەر. ئۋخىالىشررىدىكەن
  بۋشرال  بۇگۇنردىن. بىاەيلى خۋتىمە ۋاقتىدا ئىشقۋ بۇ يۋخشىسى ئەڭ بىز شۇڭۋ

  گەپىرى دىرەەن; quot& كىتەيلى ئۋياىلى،;quot& ۋارس -.كىتەيلى ئۋياىلى،
 كررۆزلىاىەە رەيھۋنىىررڭ ئېيتىرر،  ئررۋۋازدا تىتاەڭەررۇ ھەم زەئىرر، شررۇنچىلى 
 قۋيترۋ ئىچىردە ھىسريۋت مرۇرەككە  كەتكەن ئۋرلىشى، مۇھەببەت ھەم يىلىىىش
 پەس بىرا سۆزدىن دىەەن; quot&كىتەيلى ئۋياىلى،;quot& يزرىكى.  قۋرىدى
 . كەتتى ئېغى،

 ھەياانلىق ئىشەنمىەەندەك اىغۋقۇشقلى رەيھۋن -كىتەيلى؟ ئۋياىلى،-     
.  قۋرىردى يرززلىاىەە كەتركەن قىزىاىر، شەپەقتەكال كەچكى ۋارسىىڭ ئىچىدە

 قۇيۋشررتەك قۋلغررۋن ئىچىرردە بۇلررۇت قررۋرا بىررادەم چىاايررى سررۇزۇك سررۇتتەك
 ئەمدى؟ ئزچزن نىمە دەۋاتىسىز؟ نىمە –. كەتتى خۇنۇكلىشى،

 ھەم. بىلەتتررى قىىىقۋلىرردىغۋنلى ھەيرراان راسررتىىال رەيھۋنىىررڭ ۋارس    
 لرررېكىن. بىلەتترررى كىلىررردىغۋنلىقىىمۇ ئېغىرررا ئۇنىڭغرررۋ ئۋياىلىشرررىىڭ بۇنررردا 

   ئىشررالرنىڭ بىررمەنە نۇرغررۇن يەنە  يزرىۋەرسررە كىاىرر، كەيررىىەە كزڭزلىىررڭ
 ئۋمۋلسرىز شرۇڭۋ. بىلەتترى ئوبردان بىاىردىغۋنلىقىىىمۇ يرزز كزڭزلسرىزلىكلەرنىڭ

 .ۋپتىت مۇۋاپىق چزشەندۈرۈشىى بىلەن سۋلمۋقلىق
 
 مۋڭرۋ سرىز.  يو  كەتكزم ئۋياىلى، مىىىڭمۇ. رەيھۋن بىلىسىز ئىىىق سىز-

. قۋلرردى  ئۋيلىىىرر، سررەۋداغۋ مۇشررۇندا  مەن بۋشررال  كزنرردىن ئۇچااشررقۋن
 دىررەەن رەيھررۋن.  تررۋپتى  سررىزدىىال پەقەت خوشررۋللىقىىى بررۋرلىق تۇرمۇشررىىڭ

 تۇرمرۇ  ىقرىھەق برۇ لرېكىن. كەتتى ئۇيۇلۇ  بولۇ  نەقىش يزرۈكزمەە ئىسى 
 ئۇنىڭ. قويىدۇ قويۇ  داغدا بىزنى ھۋمۋن مۇھەببەت خۇپىيۋنە بۇندا . ئەمەس
 ئۋلدىردا تۇغۇلرۇ . سرۆيىمەن ئۇنى. كۆرىمەن يۋخشى  ئۋيۋلىمىى مەن ئزستىەە
 نۇرغرۇن مەنردىن ئەزەلردىن ئۋيرۋلى . كرۆرىمەن يۋخشى  تېخىمۇ بۋشمىى تۇرغۋن
 مەن ئەھۋالردا شرۇندا .  ەلرەەنك ئىشرىى، مۋڭرۋ   كزترز  ئۇمرۇتلەرنى-ئۋرزۇ

 سرىزمۇ يۋ   تېخى سىزمۇ. كۆتىامەيدىكەن ۋىجدانى  قىلسۋم خىيۋنەت ئۇنىڭغۋ
 سررىزنىڭمۇ شررۇڭۋ. مۇھتررۋ  مررۇھەببەتكە ھەقىقررى ئررۋئىلىەە  بەخىتلىرر  بىررا

 بىلدۈرىردىكىن ئىپرۋدە دە  نىرمە ۋارس-.بولمۋيردۇ ئويلىمىسۋم كەلەزسىڭىزنى
 . قويدى قۋرا  ئۋستۋ كۆزلىاىەە رەيھۋنىىڭ دىەەندەك
 قۇلۇقۇمغررۋ ئۋخشررۋم. ۋارس نىررمە تەسررمۇ بەك چزشررەنمەك سررىزنى -    
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 سىز. كۆرىمەن يۋخشى مەڭەۇ سىزنى مەن; quot& پىچىاش  تۋتلىق شۇنچىلى 
 مۋڭرۋ ئەجە  بزگرزن. دەۋاتمرۋمتىڭىز; quot&...بۋرلىغى  مىىىڭ.ھۋيۋتى  مىىىڭ
 يۋخشرى بىاىىرى بۋشرقۋ يەنە ىغۇ؟قرۋپت تىەىر، ئزششزك مۇھەببىتىڭىزگە بولغۋن
 تۋشراليدىغۋندەك يىغرال  بۇقۇلردا  ھرۋزىاش رەيھۋن-...يە؟ قۋلدىڭىزمۇ كۆرۈ 

 . قۋرىۋالدى يۋققۋ بۋشقۋ   تۇتىۋېلى، چىڭ بىلەن قوللىاى نۋزۇك ئېغىزىىى
 قررۋرا  ھررۋلىتىەە ئۋيۋلىمىىررڭ بزگررزن. ئەمەس ئۇنرردا ...ئررۇ...ئررۇ -    

 قۇربررۋنالرنى شررۇندا  ئزچررزن مەن ئررۇ. تتررىكە سررىاىلى، ئىچىرر  ھەقىررقەتەن
 ئۇنىڭ بىلىسىز  سىز. يۋشىۋاتىدۇ يۋشىغۋندەك ئۇچۇنال مەن پەقەت. بىاىۋاتىدۇ

 نۋچرۋر  نۋھۋيىتى ئەھۋالى ھۋزىاقى لېكىن. قۋلدى ئۋزش ۋاقتىغىمۇ يەڭەىيدىغۋن
 روھرى ھېچقۋنردا   ئەمدى ئۇ. قۋپتۇ تۋس-تۋس كەتكىلى ئۋجاا  بويىدىن بۋش

 .  چىقۋردى  قۋرارنى بۇ ئويلۇنۇ  كۆ  بزگزن مەن شۇڭۋ. كۆتىاەلمەيدۇ ىئۋزاپى
 چۋيقرۋ  بېشرىىى ئىچىردە ئەپسۇسرلۇ  رەيھرۋن - دەۋاتۋمسىز؟ راس -    
 تىتراە  ئۋۋازى تىكتى  چۋقپىلەككە ئۋلدىدىكى كۆزلىاىىى چىاايلىق  بۇشقتەك

. اەلمەيمەنكرۆتى مەن قويسرىڭىز تەلەپىرى بۇنردا  مۋڭرۋ...يۋ  يرۋ -.  كەتتى
 يۋخشرى  قۋنرداقالرچە سرىزنى مەن. كۆتىاەلمەيردۇ يزرۈكرزم نرۋزۇك مۋۋۇ مىىىڭ
 سرىز ئورۇنالشتۇرۇشى  تەقدىانىڭ دىەەن بۇ. بىلمەيمەن قۋلغىىىمىىمۇ كۆرۈ 
 سرۆيەزنىڭ مىىرى. قىلردۇردىڭىز ھىرس ھەقىقرى نىمىلىكىىى مۇھەببەتىىڭ مۋڭۋ
 سىزسررىز ھەرگىزمررۇ ئەمرردى مەن. كىادىڭىررز بۋشررال  سررۋھىللىاىغۋ گررززە  ئەڭ

 مەن كىرتىش ئۋياىلىر، سرىزدىن كەلەەنردە كرزنەە برۇ ئەمردى. يۋشىيۋلمۋيمەن
 . بۋراۋەر بىلەن ئزلزم ئزچزن

 يۋخشررى قىزغررۋ چىاايلىررق سررىزدەك. دىررمەڭ ئۇنرردا ...يررۋ .يررۋ  -    
 يۋخشرررى   قەدىالەيررردىغۋن بەك مەنررردىىمۇ سرررىزنى. كرررۆ  يەنىرررال يىەىرررتلەر
 يىەىرتلەر ئىاىشرتۇرىدىغۋن تۇرمۇشقۋ بەخىتلى  ئۆمزر ابى سىزنى   كۆرىدىغۋن

 لىغىراش  يرۋ  رەيھۋنىىرڭ   كۆتزرۈ  ئىتتىكال بېشىىى ۋارس-.چىقىدۇ ھۋمۋن
 .  قۋرىدى ئىچىدە ئۋزا  كۆزلىاىەە قۋلغۋن

 بولغرررۋن سرررىزگە. دىەىىىڭىرررز نىرررمە ھە  دىەىىىڭىرررز نىرررمە برررۇ -    
 بولغرۋن سرىزگە   بىلەمسرىز .قۋرامسرىز دە  ئرۋددى شرۇنچىلى  مرۇھەببىتىمىى
 بۋشرقۋ سرىزدىن يەنە مەن. ئۆزگەرتەلمەيردۇ نەرسرە ھېچقۋنردا   مۇھەببىتىمىى

 زار ۋىسررۋلىغۋ ئۋشررىق رەيھررۋن -... ئىشررەنمەيمەن كۆرۇشررۇمەە يۋخشررى بىاىىررى
 ۋارسررىىڭ  كىلىرر، ئۋسررتۋ يۇمغررۇنىچە چىررڭ كررۆزلىاىىى مەشررۇقتەك بولغررۋن
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 كرۆڭلىڭىزدىكى مۋڭۋ ۋارس  قۋلدى  ئويلۇنۇ  مەن -.قويدى بېشىىى مۇرىسىەە
  كۆرمەمسىز؟-كۆرەمسىز يۋخشى زادى مىىى سىز  دەڭە  بىا گەپىى راس

. كەتترررى ئەنررردىكى، سرررۇئۋلىدىن رەيھۋنىىرررڭ ۋارس-...ھە...ھە-     
 تررررۋلالڭ بىاىىررررى ئىككىمىررررزدىن بىررررلەن دىلىررررۋز;quot& سررررۇئۋلى ئۇنىررررڭ

&quot;رەيھۋنىىرڭ. قۋلدى ۇرۇپالت بىلمەي دىيىشىىى نىمە  بىلىىى، دىەەندەك 
 يرۇرىكى چزشركەن جۋيىغرۋ بىادەملىر  يەنە بىلەنال ئۇرۇلىشى بەدىىىەە تىىىقى

 داجىرر، كەيررىىەە ئررۇ. ئېغىاششررتى يەنە تىىىقررى. كەتتررى سررۇقۇ  دۇپۇلرردە 
 يۋكى مۇھەببەتمۇ زادى قىزىقىشى  بولغۋن رەيھۋنغۋ.  قۋلدى چۋپلىشىپال مۋشىىىغۋ

 ھىسرريۋتىى ئەسررەبى قۇتاىغررۋن قەلبىمرردە ۋكىيرر ۋە قىزىقىشررمۇ؟ بىادەملىرر 
 ئۋدەمىىڭ ئىككى قەلىبتە بىا ئزچزن نىمە...  ئېزىقىشمۇ؟ بولغۋن بېسىقتۇرۇشقۋ
 ئۇنىڭرردىن. كررۆرىمەن يۋخشررى دىلىررۋزنى. بولىرردۇ سىغدۇرۇشررقۋ مررۇھەببىتىىى

 ئۇنىڭردىن. قىرزىقىمەن رەيھۋنغرۋ نىمىشرقۋ يەنە ئۇنرداقتۋ. يو  قۋلغۇم ئۋياىلى،
 يۇقۇترۇ  ئرۆزەمىى ھرۋرارەتتىن جىسرمىدىكى ئۇنىڭ ئىزدەيمەن؟ مىىخوشۋللىقى
 يۋخشررى. قۋلرردى تەمتىرراەپال ئىچىرردە سررۇئۋلالر مررۇرەككە  ۋارس... قررويىمەن؟
 يۋخشرى. چىقرۋتتى مەنرۋ دىرەەن كۆرمەيمەن يۋخشى ئۋيۋلىمىى   دىسە كۆرىمەن

 لررېكىن. چىقررۋتتى بولررۇ  ئۋلرردىغۋن ئررۇنى چررۋققىچە بررۇ   دىسررە كررۆرمەيمەن
 قىلىشرى  قۋيىر  ئرۇنى بىلەن جۋۋا  ئۇرۇنلۇ  ئەڭ دەقىقىدە مۇھى  شۇندا مۇ

 ئرۇ. ئىردى كېراەك قىلمۋسرلىقى زىردە كۆڭلىىىمرۇ ئۇنىڭ   كۆڭلىىىمۇ ئۆزىىىڭ
 قروللىاى تۇرغرۋن تىتراە    كىيىن ئويالنغۋندىن بىادەم توختىتىۋېلى، ئۆزىىى
 يۋ  ئۇنىڭغۋ.ۋراتتىق ئۆزىەە ئۇنى كۆتىاى، ئۋستۋ مۇرىسىدىن رەيھۋنىىڭ بىلەن

 يۋخشرى سرىزنى -. تىكىلردى ئىچىردە ھەسراەت كرۆزلىاىەە  تۇرغرۋن لىغىاش 
. ئەمەس مەڭەۇلرۇك مرۇھەببەت بۇ لېكىن. كۆرىمەن يۋخشى ئەلبەتتە. كۆرىمەن

 قەلربىەە سرۇتتەك ئۋيۋلىمىىرڭ. كىچەلمەيمەن ۋاز ئۋئىلەمدىن دە   سىزنى مەن
 مەجبررۇر قىلىشررقۋ مۇشررۇندا  ىزئۋمۋلسرر شررۇڭۋ. خۋلىمررۋيمەن چزشزرۈشررىى دا 

 . بولدۇم
. تىىرردى بىانررى يىىىككىررىە ئررۋڭال  سررۆزلىاىىى ۋارسررىىڭ  رەيھررۋن    
 . قىالتتى يۇقۋلغۋندەك ئەندىشىلىاى-گۇمۋن تۇرلۇك قەلبىدىكى قۋرىمۋققۋ

 كرۆزگە جەھەترتە ھەمرمە ئۋيرۋلىڭىز.  ۋارس بىلىرمەن ئوبدان مەن -     
 تەستە نۋھۋيىتى تۇرمۇشقۋ بۇ سىزمۇ.  قىز ى قۋبىلىيەتل چىاايلىق  كۆرۈنەەن 
 تەلە  ئرۋرتۇقچە سىزگە قۋچۋن مەن ۋارس  بېقىڭ ئويال  لېكىن.   ئىاىشكەن
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 ترروي بىررلەن مەن ئۋجاىشررىڭ  ئۋيررۋلىڭىزدىن;quot& قۋچررۋن بررۋقتى ؟ قويررۇ 
 ئرۋئىلىڭىز بەخىتلىر  ئوبدان بىا سىزنىڭ توغاا .  بۋقتى ؟ دە ;quot&قىلىڭ
 سررىزنىڭ مىىىڭمررۇ لررېكىن. كىچەلمەيسررىز ۋاز ھەرگىررز ردىنئررۇش سررىز  بررۋر 

 سرەۋدايىالرچە مۇشرۇ پەقەت. يرو  نىيىرتى  برۇزۇ  تۇرمۇشرىڭىزنى بەخىتلى 
 تىرلە  مۇھەببەت   سۆيەز سىزدىن سۋشلمۋي يزگەن قېلىشىمغۋ كزرۈ  يۋخشى
 مىىىرڭ. بولىردۇ ئۆتسرەكال ئۋرلىشرى، بۇرۇنقىردەكال پەقەت بىز. كەلدى  يۋشۋ 
 مەن. بولىردۇ تۇرسرىڭىزش سرۇغۇرۇ  بىلەن سۆيەزڭىز ئوتلۇ  قەلبىمىى ئۋشىق
 قروللىاى نرۋزۇك ئىچىدە ھۋيۋجۋن رەيھۋن -...كزتىمەن شۇنىال سىزدىن پەقەت
 مۇرىسررىەە ئۇنىررڭ يەنە بېشررىىى   قۇچررۋقال  چىررڭ بىلىىررى ۋارسررىىڭ بىررلەن
 . قويدى

 تۇرىردىغۋن كۆرۈنرز  كوپتىسرىدىن ئۋپئۋ   ئويمىلىق كەڭ رەيھۋنىىڭ    
 تىىرى ئۇنىرڭ بىرلەن ئۇرۇلىشرى مەيدىسرىەە ۋارسرىىىڭ كۆكسرى يۇغرۋن چىڭ 

&quot;جىغغىرردە &quot ;،تۇمررۇر ھىسرريۋت ئەسررەبى بىررا. كەتتررى قىلىرر-
 زىددىيەتلى  ئۇنىڭ ئويغۇتۇ   ئەزالىاىىى سەزگۇ يۋسۋ   دولقۇن تۇمۇرلىاىدا
 تىىىقلىررراى. قوچىرررۋەتتى تېخىمرررۇ بېشرررىىى قىيىىلىۋاتقرررۋن ئىچىررردە خىيرررۋلالر
 سررۇقۇ  ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن يررۇرەكلىاى قۇشررۇلۇ  بىررلەن تىىىقررى  رەيھۋنىىررڭ

 .  كەتتى
 ئررويال  توغاىسررىدا كەلەزسررى ئۆزىڭىزنىررڭ سررىز...لررېكىن لررېكىن  -   

 شرۇندا  ۋارس -كېراەكتە؟ ئرۋئىلە بىرا ھۋمرۋن كىريىن سىزگىمۇ بۋقمىدىڭىزمۇ؟
 ئرۆزىىى بەدەنردىن زىلۋا ۇب تۇرغۋن تۋرتى، مۋگىىىتتەك ئۆزىىى لېكىن دىدىيۇ 

 . قۋلدى ئۋمۋلسىز قۋچۇرۇشقۋ
 ھىسرريۋتىى لررېكىن. كېرراەك ئررۋئىلە بىررا ھۋمررۋن مررۋڭىمۇ   ترروغاا-    
 قۋلغۋنردىن كرۆرۈ  يۋخشى تەلۋىلەرچە سىزنى. ۋارس تەسكەن بەك بۋشقۇرۇ 

. قۋلردى  بولرۇ  ئىزدەيردىغۋن سرىزدىىال خوشرۋللىقىىى دۇنيۋنىرڭ پەقەت بىاى
. ھەيراان ئۆزەممرۇ قۋلغىىىغرۋ چۇشرۇ  ھۋلغۋ مۇشۇندا  بولۇ   قۋندا ئۆزەمىىڭ

 بىا ئۋدەمىى كۆرگەن يۋخشى ئۆزەم. قىزكەنمەن بىا پىشۋنە شور مۇشۇندا  مەن
 ئىشالرنى كىيىىكى ھۋزىاچە شۇڭۋ. ئوخشۋيمەن ئزتىدىغۋن سۇيۇ  مەخپى ئۆمۇر

 سرىز لرېكىن. كرۆرەرمەن كەلەەنردە بېشرىمغۋ ئىشرالرنى قۋلغرۋن. يرو  ئويلىغۇم
 مەن كەتسررىڭىز ئۋياىلىرر، مۇنررداقال مەنرردىن  سررىز ۋارس  كېرراەك بىلىشررىڭىز
 رەيھررۋن–.  قررۋلىمەن بولررۇ  سررۋراڭ مەن. بىرراەلمەيمەن بەرداشررلىق ھەرگىررز
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 ۋارسررىىىڭ يررۋكى ئۋشررىقمۇ ۋارسررقۋ راسررتىىال ئررۇ. كەتتررى ئىسررەدە  تررۇرۇپال
 لررىدىەى نىررمە بىررا قىلىۋاتۋمرردۇ شررۇندا  ئزچررزن قوزغررۋ  ھىسداشررلىقىىى

 . بولمۋيتتى
 ئۇزىمرررۇ نىمىشرررقىدۇر. كەتترررى ئىاىررر، شرررۇررىدە تىىرررى  ۋارسرررىىڭ    

   سررىلىغۋ  چررۋچلىاىىى رەيھۋنىىررڭ بىررلەن ئۋلقررۋنلىاى كەڭ ھۋلرردا سررەزمىەەن
 بەرمەكچررى تەسررەللى ئۇنىڭغررۋ. سررۇرتتى ئررۋۋايال  يۋشررىى مەڭزىرردىكى ئۇنىررڭ

 ۇرۇنرردىيۇ ئ. ئۇرۇنرردى قۇچۋقالشررقۋ چىررڭ يېيىرر، كەڭ غررۇلىچىىى بولغۋنرردەك
 سىمۋسرى  دوختۇرخۋنىردىكى دىلىۋزنىرڭ كەلەەن تىزلىكىدە چۋقمۋ  كۋللىسىغۋ
 چىاايرى چرۆمەەن سرزكزتتە نۋزىانىرڭ   گەپلىراى تەنىلىر  خۋنىمىىڭ پەرىدە
 بۋغاىررردا رەيھۋنىىرررڭ ئرررۇ. قويررردى لەيلىتىررر، ھرررۋۋادا قررروللىاىىى ئۇنىرررڭ

 سۇيۇشركە قېىىر، ئۇنى. ئويغۋتتى ئۋستۋ سەزگزسىىى بۋشلىغۋن ھۇشسىزلىىىشقۋ
; quot& ئررۆزىەە. چىشررلىدى بوشررقىىۋ تررۇرۇ  تىترراە  لەۋلىاىىررى ئۋپۋرغررۋن
 نىرردا دە ; quot&...ئررۋدەم بررو   ئررۋدەم بولمررۋ  ئە  شررەيتۋنغۋ...يۋ  يررۋ 
 مەيدىسرىدىىمۇ بېشرىىى رەيھۋنىىرڭ يۇقۋتقرۋن ئۆزىىى مەستخۇشلۇقتۋ ئۇ. قىلدى

 دەملىرر  بىررا ئۆزىىىررڭ نلررېكى. بوشررۋتمىدى قوللىاىىىمررۇ ئۇنىررڭ. ئىتتىامىرردى
 .  يۇمدى چىڭ كۆزلىاىىى  بېسى، زورىغۋ ھىسيۋتىىى تۇرغۋن چۋپچى،

 بەخىتلىررر  ھرررۋزىاقى مەن دىسرررەم  سرررىزگە   رەيھرررۋن لرررېكىن -     
 بەختىمىرى بۇ;quot& ۋاقىتالردا شۇ مەن ئىاىشكەن  تەستە نۋھۋيىتى ئۋئىلەمەە
 ئەر ۋاپررۋدار مەڭەررۇ .بررولىمەن سررۋدىق مەڭەررۇ ئۋيۋلىمغررۋ قوغرردايمەن  مەڭەررۇ
. قۋلردى  قىاللمرۋي ئۇنردا  ھۋزىا لېكىن. قىلغۋن قەسەم دە ; quot& بولىمەن
 تەرەپرتىن بىرا ترۇرۇ   شرۋتلىىى، تەرەپرتىن بىرا بىراى ئۇچااتقۋنردىن سىزنى

 ئېغىررا ئررۆزەمىى بۋرسررۋم  ئۋلرردىغۋ ئۋيۋلىمىىررڭ قېررتى  ھەر. ئۆتتررۇم ئۋزاپلىىىرر،
 چىقىرر، مىسرركىىلى  ئۇنىررڭ. قۋلرردى  بولررۇ  قىلىرردىغۋن ھىررس گۇنۋھكررۋردەك

 سۆزلىاى  بىا ھەر ئۇنىڭ. كەتتى بولۇ  زىدە يۇرەكلىاى  كۆزلىاىدىن تۇرغۋن
 مىىىررڭ گەرچە ئررۇ. چىقىرردۇ مەنررۋ ئەيىپلىۋاتقۋنرردەك مىىررى قۋرىشررىدا بىررا ھەر

 ئرررۇ بولسررىمۇ  بىلرردۈرمىەەن ئىپررۋدە ئۇچرررۇ  بىۋاسررتە ئررۋۋايال  كۆڭلررزمىى
 ئرۇنى ئەمردى مىىىرڭ. بولردى قىلىر، ھىرس شىىئۆزگزرۈ مەندىكى ئۋللىبۇرۇن

 روھرى بۋشرقۋ ئەمردى ئەھۋالردا ئېغىرا مۇشرۇندا  ئۇ. يو  ئۆتكزم ئۋزاپال  يەنە
 . كۆتىاەلمەيدۇ بېسىمىى

 . سورىدى قىلغۋندەك ھىسداشلىق رەيھۋن -ئەمدى؟ نىمىشقۋ-     
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 تۇغۇلىشررى سررۋشمەت-سررۋ  ئۇنىررڭ. قۋلرردى ئررۋزش تۇغررۇلغىلى بررۋشم -    
. ترۋرتتى جۋپرۋشرنى نۇرغرۇن ئزچزن بۋشم ئۇ. ئۋرزۇسى بىادىىبىا مىزنىڭھەممى

 ھەمرمە ئزچرزن برۋش شرۇ يەنە قوپرۇ  كەتكىلرى ئۋجاا  قېتى  نەچچە بويىدىن
 مەڭەزلرزك چۇقرۇم سورىمىسرۋم ئرۆزەمىى ئەمدى مەن.  چىدىدى قىيىىچىلىقالرغۋ

 ئۋدەمردەك لغرۋنبو دۇچرۋر ئۋزاپقرۋ ئېغىا نۋھۋيىتى ۋارس-...قۋلىمەن ھەساەتتە
 ئىلىكىەە ئۋزا  روھى بىا قۋنداقتۇر ۋۇجۇدىىى. كەتتى خۇرسىىى، ئېغىا-ئېغىا
 . ئۋلدى

 ئويىرۋ  كرۆزلىاى نىمىشرقىدۇر رەيھۋنىىرڭ ئۋڭال  سۆزلىاىىى ۋارسىىڭ    
 بۋرمرۋقلىاى. ئزلەرزردى سرزرۈ  خىيرۋلالرنى ترۋتلىق ترۋشي بىرا ئېڭىدا. كەتتى
 تېخىمرۇ ئرۆزىەە ۋارسرىى ئۇ. قىلدى سۋنىغۋندەك سۋنالرنى بىا قۋنداقتۇر بىلەن

   كزلزمسرىاە  ترۋتلىق مەقسرىتىدە قىلىرش سرەۋدا تېخىمرۇ ئۆزىەە   قۋرىتىش
 . سۆيدى بوشقىىۋ مەڭزىەە ۋارسىىڭ بىلەن لەۋلىاى غۇنچىدەك قىزى 

 سرررىزنى مەن. كېررراەك كزيىىىشرررىڭىز ئۋيۋلىڭىزغرررۋ  ئەلبەترررتە سرررىز -   
 ئۋزاپالنغۋن سىزنىڭ  پەقەت مەن لېكىن.  مۋيمەنتۋرتىۋال  ھەرگىزمۇ ئۇنىڭدىن
 سرىز. دەيرمەن تۇرسرۋم بىاىر، تەسرەللى ئۋرقىلىق سۆيەزم ئوتلۇ  قەلبىڭىزگە

. دەيمەن ئۆتكززسەم بىاگە مىىۇتلىاىىى شىاىن ئەڭ ھۋيۋتىىڭ پۋت-پۋت بىلەن
 خۋلىغرررۋن سرررىز پەقەت. بولىۋېاىررردۇ ئىزدىسرررىڭىز ۋاقىررر  ھەر مىىرررى  شرررۇڭۋ

 قررۋرا خۇمۋرششررقۋن ۋارسررىىڭ قۋلغررۋن تررۇرۇ  تەمتىرراە  رەيھررۋن -...ۋاقىتررتىال
.  يرۋقتى ئۋستۋ لەۋلىاىەە ئۇنىڭ لەۋلىاىىى   تىكى، كۆزلىاىىى جۋدۇ كۆزلىاىەە
 ئۇنى قۋرىمۋي  سۋنجىلىشىغۋ يززلىاىەە بۇرۇتلىاىىىڭ  قۇيۇ  يىاى  ۋارسىىىڭ

 . كەتتى سۇيۇ  ئەسەبىلەرچە بۆرىدەك قۋلغۋن ئۋ 
 قەتئرى ھىسريۋتى  ئەرلىر  چۇشركەن پەسركويغۋ بىادەملى  ۋارسىىڭ    

 بىررلەن لەززىتررى شررەيتۋن ئېڭىرردا. كەتتررى قۋشيمىقۋنلىشررى، يەنە ئىاادىلىرراى
 قىلىر، ئزمرزت بولمۋسرلىقىىى بۇنردا  ئۇ. قىلدى كزرە  مەھە  بىا ئىاادىسى
 ئرۋئىلە . بولردى مەجبرۇر قىلىشقۋ تەسەددۇ  جۋن ئۋلدىدا جۋنۋن يەنە تۇرۇ  
  ئۋلدىردا ھىسريۋتى دولقۇنلىۋاتقرۋن ئۇنىڭ چزشتەكال بىا ھەممىسى...بۋش  ئۋيۋ 
 ھىسريۋتىىى ئەرلىر  بولغرۋن زار دىلىۋزغرۋ ئرۇ. كەتترى خىاەلىشى، ئۋستۋ-ئۋستۋ

 دە -قۇچۋقلىردى چىرڭ بىرلەن كرزچى بۋر رەيھۋنىى   قېلى، ئۋمۋلسىز بېسىشقۋ
 برررۋيىقى. كەتترررى سرررۇيۇ  ئززىۋېتىدىغۋنررردەكال چشرررلە  لەۋلىاىىرررى ئۇنىرررڭ

   سۋغاىسرىىى   مەيدىسىى رەيھۋنىىڭ قوللىاى قىاللمىغۋن جۇرئەت قۇچۋقالشقۋ
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 نەپىسرىىى تىزلىشرىۋاتقۋن ئرۇ.  بۋشلىدى سىالشقۋ يەرلىاىىى ئۋللىقۋنداقتۇر يەنە
 ئىشررىكىىى كەيىررى مۋشررىىىىىڭ بىررلەن قررولى بىررا قېلىرر،  ئۋمۋلسررىز بېسىشررقۋ
 ئورۇنررردۇققۋ كەيىرررى مۋشرررىىىىىڭ ترررۇرۇ  ھۋسرررىاا  رەيھرررۋنىى دە -ئرررۋچتى
 ...يۋتقۇزدى
 برۇ بولرۇ   يېيلغرۋن پەردىسرى گۇگرۇم   ئزتز  كەيىىەە تۋ  قۇيۋ     
 تەبىرئەت چرۋقپىلەكلەرمۇ. ئىردى چۆككەن جىمجىتلىققۋ تېخىمۇ مۋكۋن ئۋدەمسىز
.  ئىرررردى قۋلغررررۋن توختررررۋ  تىمتررررۋس كەتكەنرررردەكال ئۇيقۇغررررۋ تەڭ بىررررلەن

&quot;پۋسۋت &quot ;سىڭىشى، ئىچىەە قۋراڭغۇلۇ  مۋشىىىمۇ قۋرا مۋركىلىق   
.  ترۇراتتى يۇشۇرۇ  ھىسيۋتىىى ھۋيۋانى يەتكەن چېكىەە ئەسەبىلىكتە بۇشرنىڭ
 جىرر -بىرر  غررۋيىلىاىىى ئۇلۇغررۋار ئىىسررۋنىىڭ بىررا ئىاادىلىرر  يەنە ھىسرريۋت
 ئۇنىرڭ ئەركىلىشرى سزركىلىشى  كزلزمسىاىشى  نۋزلىق شەيتۋنىىڭ. قىلىۋەتتى
 ئۋلدىردىكى پەرشىتە ئۇنىڭ. قۋلدۇردى يېزى، گۇنۋھىى ئېغىا بىا ەيەن قەلبىەە

. كىرادى سرۆرە  نۋپۋكلىققرۋ كزمرز   ئىچىرەە نىجۋسرەت برۇرچىىى قەسىمىىى 
. ئەككررزچى بررۋ  قۇلرردەك ئۋلدىرردا ھىسرريۋت. ئررۋزغۇچى شررۇندا  ئەنە ئىىسررۋن
 ئررۆز ئۋلدىرردا ھررۇزۇرى شررەيتۋنىىڭ   تۇرۇپمررۇ يۋشررۋ  بىررلەن ئىرراادە يۇكسررەك

 دىيەلەيردۇ؟ ئۋزمرۋيمەن دۇنيرۋدا برۇ كىر  قېىرى. يۇقرۋتقۇچى قىممىتىىى-اقەدى
 شررىاىن نەپەس  ئوتلررۇ  دىيەلەيرردۇ؟ بولمررۋيمەن مەس سررىھاىدە جۋنۋنىىررڭ
... دىيەلەيرردۇ؟ يۋشررۋشيمەن بىررلەن ئىتىقررۋت ئىمررۋن  يەنە ئۋلدىرردا لەززەتررلەر

 ھىالى سرى شرەيتۋنىىڭ قۇتاىغرۋن قەلبىردە يەنە ئىاادىلىراى ۋارسرىىىڭ توغاا 
 ئۋگۋھالنردۇرۇ  شرۇنچىلى  ئرۆزىىى-ئرۆز. بولدى مەغلۇ  بىلەن  ئېزىقتۇرىشى
 ئىچىردە ئۋرمۋنالر دىلىۋزنىڭ. بىاەلمىدى بەرداشلىق نۋزىغۋ رەيھۋنىىڭ تۇرۇپمۇ 
. قىلرردى خىيررۋنەت ئېغىررا قېررتى  بىررا يەنە قەلرربىەە پررۋك قۋلغررۋن قررۋغجىاا 
 ئۆتكرزر  قۋلىردىكەن  بۇلرۇ  كرور راسرتىىال كۆرسە ئۋيۋلالرنى كۆزى ئەرلەرنىڭ
 زادى رەيھررۋن;quot& ھررۋزىاغىچە  ۋارسررمۇ... قۋلىرردىكەن توختررۋ  پىكىالىرراى

 تىىىىرى مۋڭرۋ ئزچرزن نىرمە قۋلىدۇ؟ كۆرۈ  يۋخشى بۇنچىۋاش مىىى ئزچزن نىمە
 تەلە  ھېچىەرسررە مەنرردىن ئزچررزن نىررمە قىلىرردۇ؟ تەقرردى  بىررلەن خوشررۋللىق
 ئررۆزىىى تررۋ  شررۇ. بۋقمىرردى ئررويال  ئەسررال دىەەنىررى; quot&...قىلمۋيرردۇ؟

 نىرررمە يەنە ئەتە    تۇرغرررۋنلىقى كزترررز  تەقررردىانىڭ نىرررمە  كەلەزسرررىدە
 پزتزن يوقتەك  رايى ئەسال ئويالشقۋ بىاىدىغۋنلىقىىى يزز  كزڭزلسىزلىكلەرنىڭ

 ...كەتتى بىالىشى، بىلەن تىىى رەيھۋنىىڭ ھۋلدا ئۇنۇتقۋن دۇنيۋنى
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 ئۋرىلىقترۋ. قۋلردى بولرۇ  كرزن 5 كىاگىىىەىمرۇ غۋدوختۇرخۋنى دىلىۋزنىڭ
. تررۇردى يرروقال  كزنرردە دوسررلىاىمۇ -خىزمەتداشررلىاى دىلىۋزنىررڭ نررۋزىامۇ 
 قىزىىىرڭ ئرۋرزۇلۇ  خرۋنى  پەرىدە. كەتتى تولۇ  يۋتۋققۋ گزللەر دەستە-دەستە

 بۇزۇلرۇ   كرۆڭلى قرۋرا  كرۆزلىاىەە كەتكەن ئولتۇرۇشۇ  چىاايى  سۋرغۋيغۋن
 تۋمرۋ  دوختۇرخۋنىغرۋ چزشز  ئىشتىن ۋارس.  بولدى پەرۋانە پىدائەتاا ئۇنىڭ

 قرررۋراڭغۇ لرررېكىن بولسرررىمۇ  بىاىۋاتقرررۋن تەسرررەللى دىلىۋزغرررۋ   تۇشرررىۋاتقۋن
 خوشلۇشرۇ  ئىچىردە ئۋمۋلسرىزلىق قىلى،  بۋھۋنە ئىشالرنى بەزى چۇشمەستىىال

 ۈتز كۆز كەيپىيۋتىىى كەلەەندىكى يېىىغۋ كزنى ھەر ۋارسىىڭ دىلىۋز. كىتەتتى
 بىلەن خوشۋللىق بىا قۋنداقتۇر چىاايىدىكى تززەشلىاى  ئۆزىىى ئۇنىڭ. يۋتتى

 ئرۇ. قىلردى تەسرىا يەنىرال ئۇنىڭغرۋ ئىپرۋدىلەر كەتركەن گىاەلشى، جىددىلى 
 بىاىشررىى تېلىفررۇن نۇمۇرغررۋ ھېلىقررى تۇرغررۋن پىقىرراا  ئررززۈلمەي كۋللىسررىدا
 بولىۋاتقۋن ھەماا بولمۋي نېاى قەدەممۇ بىا ئۆزىدىن يېىىدا  لېكىن ئويلىدىيۇ 
 ئرۆزىەە قىلىر، تېلىفرۇن نۇمۇرغرۋ برۇ ترۇرۇ  بىا.  قىلدى ئىھتىيۋت ئۋپىسىدىن

 ئوتلرۇ  بولغرۋن ۋارسرقۋ ترۇرۇ  بىا ئەنسىاىسە  تېپىۋېلىشتىن ئۋغاىقى كزڭز 
 . قورقتى قېلىشتىن ئۋياىلى، مۇھەببىتىدىن

 ئۇنتۇغرۋن ىىئرۆزى ئوخشرۋ  ئۋنىغرۋ قۋنردا  ھەر بۋشقۋ خۋنى  پەرىدە     
 كىچىلەرنرى بىرلەن ئۇخلىغرۋن مۇندا-ئۋندا كزندۈزلىاى. كزتتى دىلىۋزنى ھۋلدا

 نەۋرىسرىەە ۋە قىرزى ئەتىۋارلىق. ئۆتكززدى قۋقمۋي كىاپى  بېشىدا دىلىۋزنىڭ
 . ئۆتتى ئەنسىاەپال قېلىشتىن بولۇ  ئىش بىاەر

 ىرۋزدىل ئويغۋنغرۋن ئرۇخال  ترۋتلىق  كىريىن تۋمۋقتىن چزشلزك بزگزن    
 ھررۋرغىىلىق چىاايىىررى ئولتۇرغررۋن  تۇتررۇ  پررۇتىىى يەلپررۇگە  ئررۆزىىى يېىىرردا
 قۋقمۋي كىاپى  كىچىلەرنى. بۇزۇلدى كۆڭلى قۋرا  ھۋلىغۋ ئۋپىسىىىڭ قۋپلىغۋن

  ئۇيقۇلرررۇ    كەتررركەن ئولتۇرۇشرررۇ   خرررۋنى  پەرىررردە  چىققرررۋن ئۆتكرررززۈ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

316 

 

 ترۇرۇ -ترۇرۇ .  تۇتىۋاترۋتتى پرۇتىىى دىلىۋزنىرڭ  ئېچىر، تەسرتە كۆزلىاىىى
 چىاايررى  قىلىىمىغررۋن گىرراى  بىرراى ھەپتىرردىن.  كىتەتتررى ئەسررىە  قررۋتتىق

 تروغاا . ئوخشرىمۋيتتى پەقەت ھرۋلىتىەە برۇرۇنقى ئۇنىڭ چۋچلىاى يۇيۇلمىغۋن
 رايى قۋنداقمۇ ئوڭشۋشقۋ ئۆزىىى ئۋنىىىڭ يۋتسۋ كۋرۋىتىدا كىسە  قىزى ئۋرزۇلىق
 دىلىۋزنىرڭ...تۋرتسرۇن؟ كرۆڭلى  قۋنردا قىلىشقۋ گىاى  تۇرۇ  قۋرا  بۋرسۇن؟
 قىلىر،  چروڭ بېقىر، ئرۆزىىى. كەتترى سرىاىلى، ئىچى قۋرا  ئۋپىسىغۋ بىچۋرە

 ھەممىىررى ئزچررزن  ئررۆزى يەنە   بولۇپمررۇ قىلىرر، ئۇچررۋقلىق-ئررۆي ئۇقۇتررۇ  
 ئۋتقۇزىۋاتسرۋ ترۋڭ ئۇيقۇسرىز كىچىلىاى قوپۇ  -يېتى، دوختۇرخۋنىدا  ئۇنتۇ 
. بىلدۈرمىردى ئىپۋدە ھېچقۋندا  دىلىۋز...ن؟ئېچىشمىسۇ ئىچى قۋنداقمۇ ئۇنىڭ
 مىھاىبررۋنلىق ئۋپىسررىىىڭ ئررۇ. بىلەتتررى تۋشرراليدىغۋنلىقىىى يىغررال  قىلسررۋ گە 

 قرۋرا  قىزىغرۋ خرۋنى  پەرىردە. يرۋتتى جىمجىر  قۋرا  چىاايىغۋ تۇرغۋن چىقى،
 قروللىاى كىريىن ھرۋزادىن بىا. تۇتىۋەردى پۇتىىى ئۇنىڭ قويۇ   كزلزمسىاە 

 ئۇ ئىدى  ھۋرغۋن ھەقىقەتەن ئۇ دىمىسمۇ. خىاەلەشتى كۆزلىاى   بوشۋ ئۋستۋ
 پۇتىغۋ دىلىۋزنىڭ ئۋمۋلسىز يەنە تىاىشتىيۇ  خېلى ئېچىشقۋ كۆزلىاىىى ئۇيقۇلۇ 
 ئۇيۇشرۇ  پرۇتى دىلىۋزنىرڭ. كەتترى ئۇيقۇغرۋ ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ قويغىىىچە بېشىىى
 ىشررلە چ چىشررىىى ئزچررزن ئويغۇتىۋەتمەسررلى  ئۋپىسررىىى بولسررىمۇ  كەترركەن
 كەلسررىكەن قۋيتىرر، تىررزرا  ۋارسررىى   قررۋرا  ھۋلىغررۋ ئۋپىسررىىىڭ ئررۇ. يررۋتتى

 . چىقتى قۋرا  رەت نەچچە ئىشىككە دىەەندەك
 تۋمررۋ  ۋارس ئرۆتمەيال ئررۇزا   بولرۇ   ۋاقىرر  چزشرىدىغۋن ئىشرتىن     
 ئزچزن ئويغۇتىۋەتمەسلى  خۋنىمىى پەرىدە ئۇ. كەلدى كىاى، يۋتۋققۋ كۆتىاى،
 كىلىر، ئورۇنردۇققۋ يېىىردىكى دىلىۋزنىرڭ قويۇ   ئۋۋايال  ۋقىىتۋم قولىدىكى
 خوشررۋ  كەلەىىرردىن  ۋارسررىىڭ دىلىررۋز يۋتقررۋن ئىچىرردە خىيررۋلالر. ئولتررۇردى
 بزگزنمرۇ ئۇ. قىلدى جىغغىدە تىىى قۋرا  بېشىغۋ ئۇستى ئۇنىڭ يەنە بولدىيۇ 

 مىىكەسررتۇ ئۇچىسررىدىكى قۋرىمۋققررۋ بولررۇ   يۋسررۋنغۋن چىاايلىررق ئۋۋالقىرردەكال
 ھرېچ قويرۇ   قرۋرا   خۋنىمغرۋ پەرىردە ۋارس. قىالتترى سېتىۋالغۋندەكال يېڭى
 :پىچىالىدى ئۋپىاى، قولىقىغۋ دىلىۋزنىڭ ئۋستۋ ئېغىزنى بولمىغۋندەك ئىش

 دە  كىلىرمەن قېشرىڭىزغۋ سرىزنىڭ قۋنرداقاا ؟ ئەھۋالىڭىز بزگزن-     
 ...بزگزن ئۆتكززدۈم تەستە شۇنچىلى  ۋاقىتىى

 ۋارسررتىن. تىكىلردى ئىچىردە تەلمررزرۈ  كرۆزلىاىەە ۋارسرىىڭ دىلىرۋز    
 بىئۋرامسرررىزشندۈرىۋاتقۋن  ئرررۇنى ھىررردى ئەتىانىرررڭ كزچلرررزك كىلىۋاتقرررۋن
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 سررۋختۋ ئۇنىررڭ بولسررىمۇ  تۇرغررۋن كۆيرردۈرۈ  يررزرىكىىى ئرروتى كزندەشررلى 
 قۋپقرۋرا ۋارسرىىڭ ئرۇ. بولردى تەسرەللى قەلربىەە مۇڭسرىاىغۋن يەنىال سۆزلىاى

 قىاىلغررۋن يررېڭىال ئۇنىررڭ بىررلەن قررولى ھۋلسررىزشنغۋن   لىرر،تىكى كررۆزلىاىەە
 . سىلىدى بوشقىىۋ يززىىى پۋرقىاا 

 .قېلىۋاتىمەن بولۇ  يۋخشى بۋرغۋنسىاى. رەخمەت-     
   قىلردىمۇ ھىرس بىئە  ھىدىدىن ئەتىا تۋرىۋاتقۋن بەدىىىدىن ۋارس    
 دىنكۆزلىاىررر سرررۇلغۇن مۇھەببەتلىررر  تىكىلرررەەن ئرررۆزىەە دىلىۋزنىرررڭ يرررۋكى

. ئولترۇردى كىلىر، ئورۇنردۇققۋ يۋندىكى كۆتىاى، بېشىىى ئۋستۋ   ئەندىكتىمۇ
 سېلىشتۇرۇ  تۇرقىىى زەئى، دىلىۋزنىڭ بىلەن تۇرقى ئۆزىىىڭ ئۋرلىقىدا دەقىقە
 كرۆز سىمۋسرى ئۇمۋ  پەرىزاتتەك ئىلەىاكى كۆتزرىشتىن قورسۋ  ئۇنىڭ. چىقتى

 يۇمررۇ  چىررڭ ۆزلىاىىىكرر ئررۇ. ئررۆتتى قىلىرر،; quot& ش ;quot& ئۋلدىرردىن
 تېخىمرررۇ كۆتۇرسرررە قورسرررۋ  ئۋيرررۋلالر كەتترررى  ئولترررۇرۇ  ئىچىررردە خىيرررۋلالر

 سرۇلغۇن  بۇنچىرۋاش نىمىشرقۋ دىلىرۋز لرېكىن دەيردىكەن  كىتىدۇ گۇزەللىشى،
 ئزچرزن نىمە تۇرقىىىڭ بۇ دىلىۋزنىڭ. قويدى سۇئۋلالرنى دىەەن...ھە ۋەياانە
 . قۋلدى انھەيا ئۆزىمۇ سىغمۋيۋاتقۋنلىقىغۋ كۆزىەە

 كەلدىڭىزمۋ؟-     
 يۇمررۇ  چىررڭ كررۆزىىى ئررۋۋازى چىققررۋن قۇپررۋلال خۋنىمىىررڭ پەرىرردە     
 ئورۇنرردۇقتىن ئۆزىىىررڭ ئررۇ. چۇچىتىررۋەتتى ۋارسررىى بولغررۋن غەر  خىيۋلالرغررۋ

 .قۋلدى بىلمەي كەتكەنلىكىىىمۇ تۇرۇ  قۋندا 
 ەتمەيئويغۇتىررۋ قۋپتىكەنسررىز  ئررۇخال  قۋرىسررۋم. ئۋپررۋ... ھە...ھە-     

 ... دە 
 ۋارسرىىڭ ئۇۋىلىغرۋ  كرۆزلىاىىى كەتركەن ئولتۇرۇشۇ  خۋنى  پەرىدە     

 . قويدى قۋرا  بېشىغۋ ئزستى
 كەتركەن ئۇيقۇغرۋ كرۆزۇم بولغۋچقۋ ئۇخلىمىغۋن كىچىسى شۇنداقمۇ -     
 ئوخشۋيسىز؟ ئۇخلىغۋن ئوبدانال سىز قۋرىسۋم قۋراڭ  ئوخشۋيدۇ
 گىپررى دىررەەن چىققۋنرردەكال توخمررۋ  تۇلۇمرردىن خۋنىمىىررڭ پەرىرردە     
 گە  بۇنرردا  ئزچررزن نىررمە. توختىرردى بېاىرر، يررزرىكىەە ئررۇدۇلال ۋارسررىىىڭ

 ئەيمىرىىش قۋشرلىاىغۋ يىمىراىلەەن خۋنىمىىرڭ پەرىدە دىەەندەك قىلىدىغۋندۇ؟
 ئوبدان ئۆزى ھەقلىقلىقىىى ئۋڭالشقۋ گەپلەرنى تەنە مۇشۇندا . قۋرىدى ئىچىدە

 . بولدى مەجبۇر ئولتۇرۇشقۋ جى  ئۋمۋلسىز بىلەەچكىمۇ
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 ئىچىردە يىلىرىىش ئۋپىسرىغۋ بولغۋنردەك خۋپرۋ دىلىۋز -ئۋپۋ  بولدى -    
 . تىكىلدى
 ئۆزلىاىىىرڭ. ئۋپرۋ كەترتىلە چۋرچۋ  بەك ئۇيقۇسىز بىاى ھەپتىدىن -    
 سرررۆز تۇنۇغۋنررردەك گۇنرررۋھىىى ۋارس-.قۋلررردى  بولرررۇ  قەرزدار بەك ئۋلدىررردا
 . قىستۇردى
 ئۆلرز  چۋرچرۋ  ئزچرزن قىرزى  مەنغرۇ. شۇنى بوشتتىغۇ بىلسىڭىزش -    
 بولمۋيۋاتقۋندىكىرردىن كررۋرى ئۋدەمىىررڭ بولغررۋن ئېرراى لررېكىن. رازى كەتسررەممۇ
 . گەپكەن  قۋلىدىغۋن قۋيىۋ  زەردىسى ئۋدەمىىڭ
 توختۋ  يەنە بولدىيۇ  دىمەكچى نەرسە بىا ۋارس-...مەن...مەن -    
 . قۋلدى

 كىلىرر، كزنردە ۋارسررىمۇ قىلىۋاتىسرەن  ەرنررىگەپل نىمۋنردا  ئۋپرۋ  -    
. ئۇنۇمۇدۇڭ ئۆزەڭ دىسە قۋراي مەن كىچىسى بېشىدا مۋنۋ  تۇرىۋاتمۋمدۇ يوقال 
 بولمۋمدۇ؟ قويمىسۋڭ تەڭلىكتە ئۇنىمۇ

 ھررېچ كررۆزۈڭەە چزشررز  دۇم سررەن. قررۋپتىمەن تەڭلىكررتە قۋنرردا -     
. چىدىمۋيردىكەن يرزرىكى ئۋدەمىىرڭ بولغرۋن ئۋنرۋ بىلەن  كۆرۈنمىەىىى نەرسە
 ...ھۋزىا تۋپۋلمىدى  ۋارىسجۋنىى بورۇنقى مەن

 ئۇ قۋشمدۇ؟ قىلمۋي ھىس ئۆزگىاىۋاتقۋنلىقىىى ۋارسىىڭ دىلىۋز توغاا      
 چۇشررۇ  دا  مررۇھەببەتكە ئررۋرىلىقتىكى لررېكىن. بولغررۋن بىلىرر، ئررۋللىبۇرۇنال
 ۇرمەجبرر يىغالشررقۋ يزرىكىرردە يزتزشرركە  ئىچىررەە ھەممىىررى ئزچررزن قۋلمۋسررلىقى

 قەدىالىرر  ئەڭ ئۆزىىىررڭ تۋكۋللىشررى،  بىررلەن گۇمررۋنالر بىھررۇدە.  بولغررۋن
-سررررررەمىمى ئررررررۇنى. قورققررررررۋن قېلىشررررررتىن ئۋياىلىرررررر، ئۋدىمىرررررردىن

 كىلىشرررركە قرررۋيتۇرۇ  بىرررلەن قورسرررۋقلىقى كەڭ سرررۋداقىتى ئۋقكزڭزللىكى 
 ۋاپۋدارلىقىغرررۋ پەزىلىترررى -ئەخرررال  مرررۇھەببىتى  سرررۋ  ئۇنىرررڭ. تىاىشرررقۋن
 يەنە يۋدشيدىيۇ  ئزنسىز نۇمۇرىىى تېلىفۇن ھېلىقى ئزچزن نىمە ئۇ. ئىشەنەەن

 شررۇ ئېلىرر، رەت نەچررچە تېلىفررۇنىى قولىغررۋ قىلمۋيرردۇ  تېلىفررۇن ئزچررزن نىررمە
 ئرۇ چرزنكى...ئۆچىاىۋېتىردۇ؟ دەرھرۋلال ئزچرزن نىرمە يەنە بۋسىدىيۇ  نۇمۇرنى
  مرۇھەببىتىەە ئىاىشركەن تەسرتە خۋلىمۋيردۇ  قىلىشىى سەختە دىلىىى ئۆزىىىڭ

 پۇچۇلۇنرۇ  ئىچىردە كزنچىلىر  ئرۇ. خۋلىمۋيردۇ قېلىشرىى تېپىر، دۇشمەنلى 
 يزرىكىرررردىن ئۇنىڭغررررۋ. تىكىلىرررردۇ بىررررلەن ئۇمررررۇت ۋارسررررقۋ يەنە تررررۇرۇ 
 يەرگە قىزىاىرر، ئۋنررۋردەك. كەتتررى ئېچىشررى، يررزرىكى دىلىۋزنىررڭ...ئىشرىىىدۇ
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 خۋلىمىغۋنررردەك كۆرۈشرررىى قىيرررۋپىتىىى بىچرررۋرە ۋارسرررىىڭ ئولتۇرغرررۋن قرررۋرا 
 تەڭلىكتىن ۋارسىى كىيىن ئويالنغۋندىن بىادەم ئۇ. يۇمىۋالدى چىڭ اىىىكۆزلى

 :ئۋچتى ئېغىز بولۇ  قۇتۇلدۇرمۋقچى
 تۋرتىۋاتقررۋنلىقىڭىى جۋپررۋ قۋنچىلىرر  ئزچررزن مەن سررىىىڭ ئۋپررۋ -     
 بىا كىيىن بولغۋندىن تۇغۇ  سۋشمەت-سۋ  بۋشمىى بۇياىسۋ خۇدايى . بىلىمەن
 ھەپرتە بىرا مۇشرۇ. ئوياليمەن دە  ئۇتەرمەن لى،قى خىزمىتىڭىى سىىىڭ ئۆمۇر

 ئولتۇرۇشرۇ  كۆزلىاىڭمرۇ قۋرىغىىرۋ . كەتتىڭ جزدە  بەك دە  مىىى ئىچىدىال
 ھەمرراا ۋارس يېىىمرردا بولغۋنرردىكىن ئررېلىش دەم ئۆگررزن-ئەتە شررۇڭۋ. كىتىپتررۇ
 قۋنردا . ئېلىرۋا  ئرۋرام ئوبردان كرزن 2 كىتىر، قۋيتىر، ئۆيەە سەن بولسۇن 
 ۋارس؟ دىدى 
 پەرىردە بىرادەم   كرۆزلىاىەە مۇھەببەتلى  دىلىۋزنىڭ بىادەم ۋارس     

 تۇرغررۋن چىقىرر، نررۇر سررۇغۇ  ئىشەنمەسررلىكتەك مەنسىتمەسررلى    خۋنىمىىررڭ
 . قۋلدى بىلەلمەي دىيىشىىى نىمە قۋرا  كۆزلىاىەە
 دەم مەنمرۇ بولغۋنردىكىن كرزنى يەكشەنبە-شەنبە...توغاا...توغاا -     
-.كەلسرىلە ئېلىر، دەم بىرا ئوبردان بېاى، ئۆيەە ئۆزلىاى ئۋپۋ شۇڭۋ. ئۋلىمەن
 . چىقۋردى ئېغىزىدىن تۇرۇ  دۇدۇقال  تەستە نۋھۋيىتى گەپىى شۇ ۋارس

 خررۇدايى . قۋلرردى ئررۋزش توشررقىلى كزنررزڭ ئررۋي سررىىىڭمۇ بولرردىال  -    
 جۋپرۋ شۇڭۋ. دىدارلىشىمەن بىلەن نەۋرەم ئۇمۋ  چىدىسۋم كزن15 يەنە بۇياىسۋ

 ئىراەن گىرپىەە ۋارسىىڭ خۋنى  پەرىدە-. بوشي ھەماا ئۆزەم يەنىال  تۋرتسۋممۇ
 .  قۋرىدى دىلىۋزغۋ قىلمىغۋندەك
 بولغۋن قىزلىاى سىلىىىڭ دىلىۋز نىمە؟ ئىشەنمەيۋاتۋمال مۋڭۋ ئۋپۋ  -      

 خرۋتىاجەم ؟ كزيزنمىەزدەكمەن دە  نىمە ئۇنىڭغۋ مەن. ئۋيۋلى  مىىىڭمۇ بىلەن
 ئرررۆزىىى ۋارس-.ئرررۋلىمەن خەۋەر ئوبررردان ھۋلىررردىن ئۇنىرررڭ مەن  بولسرررىال 

 كىلىر، قېشرىغۋ كرۋرۋىتى دىلىۋزنىرڭ بولغۋندەك ئىپۋدىلىمەكچى مىھاىبۋنلىقىىى
 دىلىۋز؟ دىدى  قۋندا -.سىقتى چىڭ قولىىى ئۇنىڭ

 بۋشررقىچە قوللىاىغررۋ مررۇزدەك دىلىۋزنىررڭ قرروللىاى ئوتلررۇ  ۋارسررىىڭ     
 قويغۋنرردىن كزلزمسررىاە  تررۋتلىق ىرردامىيىغ قررۋرا  ۋارسررقۋ ئررۇ. بەردى ھررۋرارەت
 . لىڭشىتتى بوشقىىۋ بېشىىى ئىچىدە قۋيىللىق كىيىن

 دەرىرزىەە خۋنى  پەرىدە-ھە؟ بىلىدىكەنسىز ئىكەنلىكىىى ئۋيۋلىڭىز-     
 .سورىدى ئۇدۇلال ئولتۇرۇ  قۋرا 
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 قرۋرا.  دەمسرەن بولسرۇن بىئرۋرام يەنە مىىرى. بولردى ئۋپرۋ  بولدى -    
 بولرۇ  بۋشرقىچىال بولمرۋي پۇرسرەت يۇيۇشرقىمۇ بىاى ەپتىدىنھ   چۋچلىاىڭغۋ

. بولردى بولسرىال ھەمراا ۋارس. يۋخشرى خېلرى ئەھۋالىممرۇ مىىىڭ ھۋزىا. قۋپتۇ
 كزنردىن دۇشرەنبە. ئېلىرۋا  ئرۋرام ئوبردان كرزن 2 كىتىر، قۋيتى، سەن شۇڭۋ

 تەنە ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز - ئەمەسررمۇ؟ بولىسررەن ئررۋۋارە سررەن يەنە بۋشررال 
 ھرررۋرغىن چۋچلىاىغرررۋ  چۇۋۇلغرررۋن  ئۇنىرررڭ يەنە ئۋغاىىررردىيۇ  ىررردىنگەپلىا

 يېراى  شرۇنچىلى  كۆڭلى قۋرا  كىيىملىاىەە كىالەشكەن پە -سە  چىاايىغۋ 
 بەزىردە خىزمەتچىسرى  ئرۋئىلە بەزىدە دادىسى  بەزىدە تۋمۋقىى گەرچە. بولدى
 قەدەرنە ئۆتكززۇشىىڭ ئۇيقۇسىز كىچىلەرنى بولسىمۇ  تۇرىۋاتقۋن تۇشۇ  ۋارس

 . بىلەتتى ئوبدان دىلىۋزمۇ تەسلىكىىى
 ۋارسرىىڭ. قىلردى ھىرس چۋرچىغرۋنلىقىىى ئۆزىىىرڭ خۋنىممۇ پەرىدە     
 كىالەشكەن پۇرششرقۋن ئۆزىىىرڭ بىرلەن كىچەكلىاى-كىيى  چىاايلىق پۋكىزە 

 ئررۆزىىى ئەزەلرردىن. بولرردى قۋيىىغۋنرردەك ئوغىسررى سېلىشررتۇرۇ  كىيىملىاىىررى
 ھەقىرقەتەن ترۇرقى بزگزنكى خۋنىمىىڭ بوغمۋ  بۇ غۋنيۇرىدى تززە  راۋۇرۇس
. قۋلردى ئرۋزش يەڭەىەىلرى دىلىرۋزمۇ تروغاا . ئىردى قۋلغرۋن ئوخشىمۋيال ئۆزىەە

 ئررۇنى ئۋرقىرردىن گە   كىتىرردىغۋن ئېلىرر، ئررۆيەە يەنە كىرريىن يەڭەىەەنرردىن
 پۇرسرررەتتىن مۇشرررۇ شرررۇڭۋ. ئززۈلمەيررردۇ ئرررۋيىغى كىلىررردىغۋنالرنىڭ يررروقال 

 ترررۋزىال  قرررۇر بىرررا ئرررۆيىى  ئوڭشرررىغۋ  ئرررۆزەمىى لسرررىمۇبو پۋيررردىلىىى،
 دىلىۋزنىررڭ خررۋنى  پەرىرردە...ئېلىررۋاشي كۇسررىالرنى– كەم يىغىشررتۇرىۋاشي 

 . قۋرىدى ۋارسقۋ لىڭشىتى،  بېشىىى ئۋستۋ تۋپقۋندەك مۇۋاپىق پىكىاىىى
 دىلىۋز   يو  ئۋدەم بۋشقۋ يۋتۋقتۋ ۋارس  قىالشمسىز خۋتىاجەم مىىى-     

 .جۇمۇ بولمۋيدۇ ھەرگىز ۋلسۋق يۋلغۇز
 –. ئۋياىلمۋيمەن مىىۇتمۇ بىا يېىىدىن ئۋپۋ  بولسىال خۋتىاجەم ۋاي -    

 بىلەن ئىشەنچ نۋھۋيىتى بولغۋندەك قىلمۋقچى خۋتىاجەم خۋنىمىى پەرىدە ۋارس
 . بەردى جۋۋا 

 ئىشەنمىەەندەك ۋارسقۋ. كىتىسەن ئەنسىاە  نىمۋندا  ئۋپۋ  بولدىال -    
 . قىلمىغىىۋ خىجى  ئۇنى. كەتتىڭ ەيلە ئەزۋ بەك

 كۋللىسى بولغۋندىكىن ئۋدەم ئۇمۇ قىلمۋي  خىجى . بولىدۇ بولىدۇ  -    
 . بىاەي ئەكىلى، مەن بولسىمۇ تۋمۋقىى ئۇنداقتۋ.  قىالر ئىش بىا بىلەن

 ئرۋرلىقىمۇ دوختۇرخۋنىىىرڭ بىرلەن ئرۆي بولمرۋ  ئۋۋارە ئۋپۋ  بولدى -    
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 كرزن 2 ئۋلىسرەن  ئرۋرام قۋندا  دىسەڭ تۇشۇيمەن ىمەن ئىت تۋمۋ . بۋر خېلى
 ئىشررىىى تۋمۋقىىررڭ سررەن. بىاىرردۇ ئەكىلىرر، سررىاتتىن ۋارس تۋمررۋقىى دىررەەن
 .قىلىۋا  ئىشلىاىڭىى تەييۋرلىق بۋشقۋ بىلەن ھەدىمىز ئۆيدىكى قويۇ 

 كرزن2. ئەكىراىمەن  سرىاتتىىال تۋمرۋقىى مەن. ئۋپۋ قىلىڭ شۇندا -     
 ئرۋخىاىىى گىپىىىڭ ۋارس-بېقىۋاشي  بىلەن تۋمۋقالر ئۋماا   دىلىۋزنى بولسىمۇ
 كىلىررر، قولىغرررۋ دىلىۋزنىرررڭ دىەەنررردەك قۋلمىسرررۇن ئرررۋڭال  خرررۋنى  پەرىررردە

 ...ئىچىۋېلىڭ پىيۋلە بىا ئزگاىسىدىىمۇ گزشى كۋش ئۋچچىق -.پىچىالىدى
. كەتتررى سررزيزنز  ئەركىلىتىشررىدىن ۋارسررىىڭ  كررۆڭلى دىلىۋزنىررڭ     
 كرررۆرگەن يۋخشرررى نەرسرررە  ئۇلرررۇ  شرررۇنچىلى  يەنىرررال ەندىرررە مرررۇھەببەت
 ھرۇزۇر  ئرۋلەمچە ئرۋدەمەە چرۋقچىقىمۇ سرۆزىمۇ  ترۋتلىق ئېغىز بىا ئۋدىمىڭىىڭ

 كرۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ. چۆمدۈرىدۇ بەختىەە جەنىەت. قىلىدۇ ئۋتۋ مۋغدۇر-كز 
 ئۋستىدىكى قۋشالر ئۇلىمۋ قۋپقۋرا ۋارسىىڭ ئۇ. كەلدى يۋ  لىققىدە نىمىشقىدۇر

 . تىكىلدى زارىقى، ئىچىدە ئىىتىلىش مۇھەببەتلى  كۆزلىاىەە ئوتلۇ 
 قىسرمىال بىرا كۆڭلى خۋنىمىىڭ پەرىدە ئولتۇرغۋن تزرۈ  قۋپۋقلىاىىى     

 ئۇشرنىڭ يۋكى ئۋغاىىدىمۇ  قىلىۋاتقۋنلىقىدىن گە  يۇشۇرۇن ۋارسىىڭ. بولدى
. قۋرىۋالردى يۋققرۋ بۋشرقۋ  بولغۋندەك خۋپۋ قىلدىمۇ  ھىس بىئە  قىلىقلىاىدىن
 كۆزىەە قىلىقلىاى ئۇنىڭ بۋشال  كزندىن كۆرگەن تۇنجى ۋارسىى نىمىشقىكىن

 بولرۇ  يرۋتلىق بۋلىسرىغۋ دىھقرۋن نرۋماات بىا قىزىىىڭ. ئىدى كەلەەن سىغمۋي
 ۋاپۋدارلىقى  ۋارسىىڭ ئۋرىلىقتۋ. ئۆتتى ئۋزاپلىىى، ئزنسىز ئېچىىغۋندەك قېلىشغۋ

 لرېكىن بولسرىمۇ  تەسرىالەندۈرگەن مەھە  بىرا ئرۇنى تىاىشچۋنلىقى ئەخالقى 
 دىلىرۋزنى بۇلۇپمۇ. كەلدى بوشلمۋي رازى ئۇنىڭدىن يەرلىاىدىن بىا كۆڭلىىىڭ

 بىئرۋرام تۇلىمرۇ ئرۇنى ئۆزگزرۈشرلەر ۋارسرتىكى كىيىىكى ئەكىلىۋالغۋندىن ئۆيەە
 .ئىدى كەلەەن قىلى،

. دۇمتۋپشررۇر سررىزگە كررزن 2 دىلىررۋزنى. ۋارسررجۋن ئەمىسررە بوپتررۇ-     
 ئەھۋا  دوختۇرشردىن پۋت-پۋت ئولتۇرمۋي  ئۇخال  دە  بولدۇم ھەماا ئۇنىڭغۋ
 تەكشررزرۈتز  ئەھررۋالىىى سررۋشمەتلى  بۋلىىىررڭ   دىلىۋزنىررڭ تررۇرۇڭ  ئۇقررۇ 
 تەنە  بولغۋنرردەك چىقىاىۋالمررۋقچى ئررۋچچىغىىى خررۋنى  پەرىرردە-.جۇمررۇ تررۇرۇڭ
 . قىلدى

 . ئۋپۋ بولىدۇ-     
 تررزۋەن بېشررىىى ھەقررتەك ئررۆزىەە گەپلىرراى ىىررڭخۋنىم پەرىرردە ۋارس    
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 مرۇنچە بىرا يەنە ئۇنىرڭ. ئولترۇردى بىاىر، جرۋۋا  بىلەن مۇشيىملىق قىلى، 
 ۋاقترى  بىراىش تۋمۋ  دىلىۋزغۋ خۋنى  پەرىدە. ئۋڭلىدى  ئۇرۇنالشتۇرۇشلىاىىى

 بۋشرال  ۋاقتىردىن تۇتىردىغۋن قرولىىى-پۇت ئۇنىڭ ۋاقتى  سۋلدۇرۇ  ئۇكۇ 
 ئرۇ. تۋپىلىردى قۋيترۋ-قۋيترۋ قۋلمۋسلىقىى ئۇخال  كىچىسى. دىتوختۋل تەپسىلى
  ئۇنىڭ كىيىن بولغۋندىن يىەززۈ  ئوبدانال دىلىۋزغۋ تۋمۋقتىن ئەكەلەەن ۋارس

 چزشركەندەك جۋيىغرۋ ئرۋز بىرا كرۆڭلى قرۋرا  خوشۋللىققۋ بۋشقىچە چىاايىدىكى
 اىىرىكېاەكلى-نەرسرە قويرۇ   قىلىر، تېلىفۇن شوپۇرىغۋ نۋزىانىڭ ئۇ. بولدى

 قىزىرردىن. رەتلىرردى قۋيتررۋ كررۆرپىلىاىىى-يوتقررۋن دىلىۋزنىررڭ  يىغىشررتۇردى 
 بىررلەن مىھرراى ئررۋنىلىق مەڭررزىەە دىلىۋزنىررڭ  قىيمىغۋنرردەك كررۆزى ئۋياىلىشررقۋ

 قۋرا  ئوبدان دىلىۋزغۋ ۋارسقۋ تۋپمىغۋندەك ئۋرام كۆڭلى يەنە.   سۆيدى قېىى،
 كىرريىن كەلەەنرردىن ىاىرر،ك يۋتۋققررۋ شروپۇر. تۋپىلىرردى قۋيتررۋ-قۋيتررۋ توغاۇلرۇ 

 ...مۋڭدى خوشلۇشۇ  كۆتىاى، تەستە سوۋغۋتالرنى قۋلغۋن دۈۋىلىىى، يۋتۋقتۋ
 

 ئىدارىسرىدىكى سىقى،  چىڭ قوللىاىىى نۋزۇك دىلىۋزنىڭ بېشىدا كۋرۋات
 ئرۋدەم قۋرىغرۋن تۇرقىغرۋ ۋارسرىىڭ بىاىۋاتقرۋن سرۆزلە  ئىشرالرنى قىزىق بەزى
 شرۇنچىلى  ئرۇشر قۋرىمۋققرۋ.  تۇرالمۋيتتى ۋيئۇقۇم ئۋپىاىن ۋاپۋدارلىقىغۋ ئۇنىڭ
. ئۆلەىسرى مەشرۇقالرنىڭ-ئۋشىق قېىىشمىغۋن دەملىاىەە ۋىسۋ  شىاىن. ئىجى 

 ھەر. مرۇھەببەت ئرۆتتەك زارىقىرش  تۇرغرۋن تزكزلرز  كۆزلىاىردىن دىلىۋزنىڭ
 تۋمۋسررىدا سررۆيەز ئۋجۋيىرر، بىرراىەە-بىررا كزلىۋاتىرردۇ  تېلىقىرر، يررۋ  ئىككررى

 ۋارسررىىڭ. خىيررۋ  زىررددىيەتلى  كۆڭلىرردە ئۇشرنىررڭ ىنلررېك. تىكىلىۋاتىرردۇ
 ئىڭرراا   نررۋزلىق تىىىررق  ئوتلررۇ  ئزچاىشررىش  كەچتىكررى بزگررزن خىيۋلىرردا

 ۋارسرتىكى خىيۋلىردا دىلىۋزنىرڭ...تۇيغۇ سۋلىدىغۋن لەرزىەە تۇمۇرشرنى-تۇمۇر
 سرۋياايدىغۋن ئەنسرىز  ھىدى  ئەتىا ئۆتكزر سۋشپەت  ئۇنىڭدىكى ئۆزگزرۈ  
 ئۇشرنىررڭ خىيررۋلالر بررۇ لررېكىن...سررىفىا-سررۋن خررۋنلىق 11 ھېلىقررى تېلىفررۇن 
 مۇڭدىشرىۋاتقۋن قىزغىن شۇنچە ھۋلدا مەجبۇرى گەرچە ئۇشر  تەۋە  ئۆزلىاىەىال
  يررۇرەكلەر سررۇقىۋاتقۋن ئەنسررىز. گررۇۋاھ بۇنىڭغررۋ كررۆزلەر سررىالىق بولسررىمۇ 
 . گۇۋاھ بۇنىڭغۋ

 بوشقىىۋ چۋچلىاىىى ۋنچۇۋۇلغ يۇيۇلمىغۋن بىاى ھەپتىدىن دىلىۋزنىڭ    
 سرۋياا  تېلىفۇنىىىڭ ئۋلدىدا دىلىۋز ۋارس ئولتۇرغۋن ئىچىدە خىيۋلالر   سىال 

 پرۋت-پرۋت ئىسرتەكتە خىر  بىرا قۋنداقتۇر يەنە لېكىن   خۋلىمىسىمۇ قېلىشىىى
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 قوڭغرۇراقتەك قىلغرۋن تەشىۋ ئۆزىىى. قويۋتتى تۇتۇ  يۋنچۇقىىى كۋستىيومىىىڭ
 تېلىفۇن ئۋغىىىسىەە قۋيسىبىا ئۋرىلىقتۋ ئۇ. قىالتتى زۇئۋر ئۋڭالشىى ئۋۋازنى زى 

. چىقتررى تەكشررزرۈ  يرروقلىقىىى-بررۋر ئۇچررۇر يېڭررى   قىلىرر، بۋھررۋنە قىلىشررىى
 تۋقەتسىزلىىىشركە ئرۇ. ئىردى يولالنمىغرۋن ئۇچۇر بىاەرمۇ رەيھۋندىن ئەپسۇس 
 بىئرۋرام تۋپۋلمرۋي بۋھرۋنە چىقىشرقۋ سرىاتقۋ  ئزچزن قىلىش تېلىفۇن.  بۋشلىدى
 زورىغررۋ قېشررىدا ئۋيۋلىىىررڭ چىررااي ھررۋرغىن   كىسررەلچۋن.  كەتتررى بولررۇ 

 رەيھۋنىىررڭ زىاىكىرر،  ئولتۇرۇشررتىن مۇڭدىشررى، چۋقچۋقلىشررى،  كزلزشررز  
 سېغىىىشررقۋ بەدىىىىررى ئرروتتەك لەۋلىاىىررى  شررىاىن   تەبەسسررۇمىىى تررۋتلىق

 خۇلررۇ  -نررۋز  سررۋلىدىغۋن ھۋيۋجۋنغررۋ يررزرەكىى تۇيغررۇ  ئۋجۋيىرر،.  بۋشررلىدى
 شررىاىن پەس بىررا  ۋارس... لەززەت ئررۆزگىچە بۋقمغررۋن ئىاىشررى، ىررۋزدىندىل

 ترۇرۇپال كىريىن   چىققۋندىن يۋش  رەت نەچچە لەۋلىاىىى سۇرۇ   خىيۋلالرنى
 گۇمرۋن دىلىرۋزدا كىتىر،  ئېزىر، گەپرتە. سرىلكىۋەتتى قۋيترۋ-قۋيتۋ كۋللىسىىى
 دۇرۇ ئۋگۋھالنرر قررۋتتىق ئررۆزىىى   ئزچررزن سررۋقلىىىش قويۇشررتىن تۇغرردۇرۇ 
 مىھاىبرۋنلىق سرۋختۋ ئۋمۋلسرىز يزگزرترۇ   كزلكە زورىغۋ يەنە چىاايىغۋ تۇردى 

 . بۋشلىدى  كۆرسزتزشكە
 بىلەرررزم شررۇندا  ئۇغۇلمىرردۇ  يرررۋكى قىزمىرردۇ بررۋلىمىز دىلىررۋز  -    

 كررۆزلىاىەە دىلىۋزنىررڭ بىررلەن نەزىرراى سررۇئۋ  ۋارس -؟ مىىىررڭ كىلىۋاتىرردۇ
 بوشررقىىۋ قورسررىقىىى  كەترركەن ۇنررۋ يۇغ تۇلۇمرردەك ئۇنىررڭ قىلغررۋ   دىقررقەت
 . سىلىدى

 دىلىررۋز-بولسررىمۇ؟ ئۇغررۇ   يررۋكى بوشمسررىز خوشررۋ  بولسررۋ قىررز -     
 . سورىدى ئىاەنسىزش
; quot&ۋاھىتجرۋن;quot& برولىمەن  خوشۋ  بولسۋ ئۇغۇ  ئەلبەتتە-     
 چررۋۋدا ب راسرر   ھەر. بولرردى خېلررى قررويغىلى ئررويال  ئىسررىمىى دىررەەن

  دىدى؟ نىمە وختۇرشرد تەكشزرتكەندە
 كەتررركەن يېىىررر، ھۋيۋجۋنررردىن ۋارسرررىىڭ دىلىرررۋز-.ھېچىەرسرررە -    
 . بۇشر شۇ بەرسە نىمە خۇدايى  -.ئۇھسىىدى قۋرا  كۆزلىاىەە
 ئۇغررۇ  يۋخشررىمۇ  بولسررۋ قىررز سررىزچە لررېكىن دىلىررۋز  شررۇ ئۇغررۇ-     
 ھىررس بىئررۋراملىقىى سررۇلغۇنلۇ   چىاايىرردىكى دىلىۋزنىررڭ ۋارس-بولسررىمۇ؟

 . سورىدى ئۋلدىاا  ىلمىغۋندەكق
 ئۇغررۇ    بولسررۇن قىررز. بىلمەيررمەن دىيىشررىمىى نىررمە ھررۋزىا مەن -    



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

324 

 

 يۋشىمۋ  بولۇ  بۋش قىز دۇنيۋدا بۇ. بوشتتى بەرسىال بەختىىى خۇدايى  بولسۇن
 تزگزتز  سۆزىىى دىلىۋز-.بولمىسۋ  ۋاپۋ تېخى ئۇغۇلالردا  تۇرسۋ  تەس  تېخى

 ۋارسرىىڭ. تىكترى كرۆزلىاىىى سرۇلغۇن چىاايىغۋ ىغۋنبۋشل ئزڭزشكە ۋارىسىىڭ
 ئۋدەمردەك ئۇچاىغرۋن زەربىرەە ئېغىرا خرۇددى قۋرىشرىدىن دىلىۋزنىرڭ يزرىكى
   بىراەلمەي بەرداشرلىق قۋراشرلىاىغۋ دىلىۋزنىرڭ ئرۇ. كەتترى سۇقۇ  رىتىمسىز
 . ئۋغدۇردى يۋققۋ بۋشقۋ دەرھۋ  كۆزلىاىىى
 چۇقررۇم   قۋلسررۋ بولررۇ  وغررۇ ئ دىەىىىڭىررز؟ نىررمە بررۇ...بررۇ...بررۇ -     
 يۋخشررى. بىاىرردۇ بەختىىررى خررۇدايى . بولىرردۇ ئوغررۇ  ئىىسررۋپلىق ۋاپررۋلىق 

 گەپلەرنررررى قىلىرررردىغۋن غە  كۆڭررررزلىى نىمۋنرررردا  تىلىررررمەي تىلەكلەرنررررى
 . كەتتى دۇدۇقال  كۋلۋالىشى،  تىللىاى ۋارسىىڭ-...قىلىسىز

 تۋرتقررۋي  خررۋراكىتىاىىى دادىسررىىىڭ بولغررۋي  شررۇندا  ئىالھىرر  -     
   ئۋيۋلىغررۋ سررىزدەك بولغررۋي  ۋاپررۋدار بىلىملىرر   ئەخالقلىررق  تىاىشررچۋن 
 ...ئىاىشكەي كزنەە يۋخشى ئۆمۇر بىا. بولغۋي ئەر كزيىىىدىغۋن ئۋئىلىسىەە
-ئىرچ. قۋلردى داۋامالشرتۇرالمۋي ئرۋخىاىىى تىلەكلىاىىىرڭ قىز بىچۋرە    
  قېلىرر،  ۋمۋلىسررزئ يۇشۇرۇشررقۋ ئررۋزاپىى ۋە ئۆكسررز  چىقىۋاتقررۋن ئىچىرردىن
 كرۆزلىاىىى نۇرسرىز گىاىمسرىز  بىرلەن ئۋلقرۋنلىاى. كەتترى ئىسرەدە  تۇيۇقسز

   قېلىشرىدىن بولۇ  ئۋدەم ۋاپۋسىز سىزدەك. تۆكتى يۋ  ھۋزا بىا تۇسىۋېلى،
 ئۋيررۋلى. ئەنسررىاەيمەن قېلىشررتىن بولررۇ  تۇزكررور قويىرردىغۋن دەرتررتە ئۋيررۋلىىى
 خوشرى كۆڭرز  ئۆزىىىرڭ سرىاتتۋ ەنەي كەتسرىمۇ  بولرۇ  زار تەلمرزرۈ  يولىغۋ
 ئۋيۋلىىىرڭ ئەنسرىاەيمەن  قېلىشتىن بولۇ  يىەى  بولىدىغۋن ئۋلدىاا  بىلەن

 كزڭررز  يۋشررلىاىغۋ ئررۋزاپلىق كۆزىرردىكى مۇڭلىاىغررۋ  ئۇھلىاىغررۋ  ھەسرراەتلى 
 قويمۋيدىغۋن  سۇئۋ  دە ; quot& ئزچزن نىمە; quot& ئۆزىەە بۆلمەيدىغۋن 

 بولۇ  ئۋدەم كىتىدىغۋن ئۇنتۇ  تۋرىخىىى ئۆز كۆرۈ  خوشۋللىقىى پۇ   ئۋزرا 
 كەلررەەن ۋارقىاىغۇسررى بىررلەن ئررۋۋازى بررۋر دە ...ئەنسررىاەيمەن قېلىشررتىن
 ئۆزگەرتىشرركە ۋارسررىى   يزتررز  ئىچىررەە دەرتلىاىىررى يەنە لررېكىن بولسررىمۇ 
 كەلەەن قىلى، بۇرۇختىمۋ قەلبىىى بىاى كزندىن قۋنچە بىا قۋرىمۋققۋ. تىاىشتى
 ھەممىىرررى   پۋتۇرالمرررۋي ئىچىرررەە كرررزنچىلىكلىاىىى ئرررۋزاپلىاىىى  -ھەسررراەت
 نىرمە; quot& ۋارسرىىىڭ. قىالتترى بولغۋنردەك ئېلىۋالمۋقچى يېشىدىن ئۋچچىق
 قېىىر، ترۋزا   ئۋڭلىمىغۋنردەك سوراشلىاىىى قۋيتۋ-قۋيتۋ دە ; quot&بولدىڭىز

 . يىغلىۋالدى
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 ئىچىردە ھەياانلىرق ئرۆزىەە ئېچى، كۆزىىى كىيىن ھۋزادىن بىا دىلىۋز    
 يۋشررلىاىىى. يزگررزرتتى كررزلكە چىاايىغررۋ يەنە كررۆرۈ  ۋارسررىى قۋلغررۋن قررۋرا 

 ئۋسرتۋ قوللىاىىى كەتكەن تىتاە  ۋارسىىڭ سزرتز   ئىتتى  بىلەن ئۋلقۋنلىاى
 . تۇتتى

 ...ئويال  بەختىىى بۋشمىىڭ. كىتىپتىمەن ھۋيۋجۋنلىىى،-     
 ئېغىرپال يزرۈگرزم بۇيرۋن قىىدىنيې مۇشۇ. ئەنسىاەتتىڭىز بەك مىىى-     

 -...مەن قۋلردى  بولۇ  قورقىدىغۋن سۆزلىاىڭىزدىن كۆزلىاىڭىزدىن . تۇرىدۇ
 ۋارسررىىڭ چزشرركەن جۋيىغررۋ ئررۋز بىررا يررزرىكى ئررۋڭال  سررۆزلىاىىى دىلىۋزنىررڭ
 بۇنررردا  –. يزگرررزردى قىزىللىرررق يەنە چىاايىغرررۋ قۋلمىغرررۋن قرررۋن تۋتىاىررر،

 . جۇمۇ يىتىدۇ تەسىا شىڭىزگەيەڭەى سۋشمەت-سۋ . ھۋيۋجۋنالنمۋڭ
 .قىالي دىققەت مەن دادىسى  بولىدۇ -    
    &quot;دادىسى &quot ;ئۋتىلىق يۋكى بىلىىدىمۇ  غەلىتە سۆز دىەەن 
 يۇغررۋن ھەياانلىقتررۋ كررۆزلىاى ۋارسررىىڭ ھۋيۋجۋنالنرردىمۇ ئررۋڭال  شررەرىپىىى
 اىغرررۋقۇشقلى ئولترررۇرۇ  زوڭرررزىيىپال يېىىررردا كرررۋرۋات ئرررۇ. كەتترررى ئېچىلىررر،

 . كەلدى يېقىن تېخىمۇ قېشىغۋ دىلىۋزنىڭ ئىشەنمىەەندەك
 تىترراە  ھۋيۋجۋنرردىن يزرۈگررزم. دەڭە بىررا قۋيتررۋ دىرردىڭىز  نىررمە -    
 .  مىىىڭ كەتتى

; quot& يەنىال. بولدى خوشۋ  ئۋلەمچە كەيپىيۋتىدىن ۋارسىىڭ دىلىۋز    
 ۋارسررقۋ ڭگەپىىرر ئېغىررز بىررا   دە ; quot& ئىاىتىرردۇ تۋشررىى سررۆز چىاايلررى
 ئەركىلىەزسررى تررۇرۇپال نىمىشررقىدۇر ئۇنىررڭ. سررزيزندى تەسررىاىدىن بەرگەن
 دەمررلەردە شررىاىن ئەڭ چررۋغالردىكى بىررا سررۇزۇ   تۇمشررۇقلىاىىى.  كەلرردى

 بىررلەن مررۇھەببەت قررولىقىىى ئىككررى ۋارسررىىڭ  بىررلەن ئررۋمااقلىقى قىلىرردىغۋن
 . پىچىالىدى تۇتۇ 

 ...دادىسى جېىى . دادىسى-     
 ئەرلىرر  يۇقۋلغررۋن مەزگىللىرر  بىررا. بۋشررالندى مىىررۇتالر جررۋنلىقھۋيۋ    

; quot&دادا;quot&. سرزردى بىر  قۋيتىدىن مەجبۇرىيەت ئۋتلىق مەسئۇلىيەت 
 ئۆزىىىرڭ ئرۇ. كەتترى سىڭى، قۋتلىاىغۋ-قۋت يزرىكىىىڭ ۋارسىىڭ سۆز دىەەن
 ئەمرررردى خوشررررۋللىققۋ بررررۇ بىلىۋاتقۋنرررردەك  ئەمرررردى بولىرررردىغۋنلىقىىى دادا
 دىلىۋزنى ئۋلدىدىكى ئۇ. ئۆتكززدى دەقىقىلەرنى بەختىيۋر ئەڭ ىۋاتقۋندەكئىاىش
 ئۇنىررڭ   كەلەەنرردەك قررۋيتۇرۇ  قويىىغررۋ ئررۆز ئەمرردى يوقوتررۇ  مەزگىرر  بىررا
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 دىلىۋزنىررڭ ئررۇ. ئۋلرردى ئۋرىسررىغۋ ئۋلقررۋنلىاى ئرروتتەك  يررززلىاىىى يۋشررلىق
 بۋغاىغرۋ نىئرۇ بىراەلمەي بەرداشرلىق نۇرىغۋ ئۋشىقلىق ئىىتىلىش  كۆزلىاىدىكى

 ... قۇچۋقلىدى بىلەن ۋۇجۇدى پزتزن   بېسى، چىڭ
   ئرۋۋازى تېلىفۇنىىڭ سۋياىغۋن تۇيۇقسىز يەنچۇقىدا قۇيۇن ۋارسىىڭ    

 خوتۇنىىررڭ-ئەر چزمررزلەەن ھىسررالرغۋ تررۋتلىق ئەڭ گىاەلىشررى، بىرراىەە-بىررا
 ئۋرىسىدا كۆكاەكلىاى چۋپالشقۋن چىڭ يۋشىىڭ ئىككى. بۇزىۋەتتى خىيۋللىاىىى

 يۋشرىىڭ ئىككرى ھەر مۇزىكرۋ قۇپرۋ  چىقىۋاتقرۋن ئۋۋازىردەك قۋغىىىڭ ۆلدىكىچ
 تزكزلرز  سرۇئۋ  يززمىرڭ دىلىۋزنىڭ ۋارس. سېلىۋەتتى ئەنسىزلىككە يۇرىكىىى
 دە -ئۋلدى تېلىفۇنىى يۋنچزقىدىن ئۋلدىاا  قۋرىمۋستىن كۆزلىاىەە تۇرىۋاتقۋن
 بولۇ   چۋققۋندەك ۋقمۋ چ ئۋلدىدا كۆز. قۋلدى تۇرۇپال پەس بىا قۋرا  نۇمۇرغۋ
 دىەەندەك;quot&پوك-پوك يزرىكى ئوغاىىىڭ;quot&. كەتتى تۋتىاى، چىاايى

. سررۋلدى قررۋرا  كررۆزلىاىەە دىلىۋزنىررڭ يۇتررۇ    رەت نەچررچە تزكررزرىكىىى  
 قۋرىغۋنرردەك مەخلۇققررۋ يررۋت نىمۋنرردا  مۋڭررۋ ئررۇ كررۆز؟ قورقۇنۇشررلۇ  نىمۋنرردا 
 بىلىر، كەلەەنلىكىىرى رەيھۋنردىن ڭتېلىفۇنىىر برۇ خۇددى ئۇ قۋرايدۇ؟ سۇغۇ 

 گىاەلەشرركەن بويىىغررۋ ئىچىرردە خىيررۋلالر ۋارس...؟ نىررمە قىالمرردۇ قۋلغۋنرردەكال
-بۇغرۇ   ئرۆزىىى ھۋزىاش قوللىاى  ئۇنىڭ. سۋلدى قۋرا  قوللىاىغۋ دىلىۋزنىڭ
 قوللىاىرردىن ئۇنىررڭ تىررزش بررويىىىى بىلىىىرر،  ئولتزرىۋېتىدىغۋنرردەك بۇغررۇ 

-ئرررۋشيمۇ;quot& تېلىفرررۇنىى. كەلررردى ئەقىللىرررق ئرررۇ لرررېكىن.  ئرررۋجااتتى
 بۋشررقىچە دىلىۋزنىررڭ كىرريىن  ئىككىلەنەەنرردىن دەقىررقە دە ; quot&ئۋلمررۋيمۇ
 كۇنرۇپكىىى بىرلەن بۋرمرۋقلىاى تۇرغۋن تىتاە    ئەنسىاە  قېلىشىدىن ئويال 
 . بۋستى

   كىريىن تىىىۋالغۋنردىن ئېغىا نەچچىىى بىا ۋارس - كىمۇ؟ ۋەي-      
 . سورىدى ھۋلەتتە ئىاەنسىز نۋھۋيىتى
 بەزىردە ئۋڭالنردى  ئرۋۋازى زىر  شرۇنچىلى  قىزنىرڭ بىا تېلىفۇندىن    

 يرزرىكى ئرۋۋاز برۇ چىقىۋاتقرۋن قىلىۋاتقۋنردەك برۇياۇ  بەزىدە ئەركىلىەەندەك 
 شررۇ ئررۇ.  تۋشررلىدى دېڭىزىغررۋ ئررۋزا  دىلىررۋزنى قۋلغررۋن كەپلىشررىپال ئېغىزىغررۋ
. ئرۆتتى تۋرتىر، دەرتىرى بىرا بۋقمىغرۋن ىر،تۋرت ھېچقۋچرۋن ئىچىردە دەقىقىلەر

 نىاۋىلىرررراى   قىسررررىلى، ئررررۋمبۇردەك مۇجۇلررررۇ   تىىىمسررررىز يررررزرەكلىاى
 ئۋيردىن نەچرچە ئرۋزابى دەقىقىلەردىكرى شرۇ ئۇنىرڭ.  كەتترى قۋشيمىقۋنلىشى،

 ۋارسرىىڭ ئرۇ. ئىردى ئېغىرا ھەساەتلىاىدىن كۆ   ئۋزاپلىاىدىن تۋرتقۋن بىاى
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 تۇتقررۋن تېلىفررۇن جىررددىلى   ۆزلىاىرردىكىك چىاايررى  كىتىۋاتقررۋن ئۆڭررز 
 دىقرررقەت كىكەچلەشررركىچە سرررۆزلىاىدىكى-گە  ۋە تىتاەشرررلىاى قوللىاىىىرررڭ

 بىاىر، جۋۋا  دە ; quot&...مۋقۇ  مۋقۇ   ھە  ھە ; quot& ئۇنىڭ. قىلدى
 بىرررا قۋنرررداقتۇر قويىشرررىدىن قرررۋرا  ئەنسرررىز پرررۋت-پرررۋت ئرررۆزىەە ترررۇرۇ  

 يرزرىكىىى قۋلغرۋن پۋتمرۋي قەپىرزىەە كرۆكاەك. يەتترى  سىزى، كزڭزلسىزلىكىى
 ترۋ  شرۇ ئرۇ. ئولترۇردى سۇرۇلۇ  نېاىااققۋ ۋارستىن قويۇ   سىال  پۋت-پۋت

   ئېلىپال يۇلۇ  تېلىفۇنىى قولىدىن ۋارسىىىڭ ئولتۇرمىسۋ  بىاى، ھۋي ئۆزىەە
 بىررلەن گەپررلەر سررەت ئەڭ قەتئىررىەزەر بولىشررىدىن كىرر  قىزنىررڭ تېلىفۇنرردىكى

 . قىالتتى ەكالتۋشاليدىغۋند تىلال 
 مەن; quot& كىريىن دىرن; quot&ھە مۋقۇ ;quot& مۇنچە بىا ۋارس    

 بىرلەن گە  دىرەەن; quot&...بولۇڭ خۋتىاجەم بۋرىمەن  چۇقۇم تۇرۇ  سە 
 بولررۇ   ئۋقتۇرغررۋن نەرسررىلەرنى بىررا ئررززۇپال تېلىفررۇنىى. ئررززدى تېلىفررۇنىى
 ھرۋلەتكە مزشركز  ئەڭ ىئرۆزىى. قويدى كەلتزرۈ  ھۋلىتىەە تىتاەك  تېلىفۇنىى
 پرۋرە-پرۋرە مۇجرۇ  ئرۇنى  بولغۋنردەك  ئۋلمرۋقچى ئۆچىىى تېلىفۇندىن قويغۋن

 بىررادەم ئررۆزىىى ئررۇ. سررىقتى چىررڭ ئۋلقۋنلىاىرردا كزچلررزك قىلىۋېتىدىغۋنرردەك
 ئېلىررر،  لرررزڭەىىى يزلەنچزكىررردىكى ئۇرۇنررردۇ  كىررريىن  ئوڭشرررىۋالغۋندىن

 . بۋشلىدى كەسۇرتۇش تەرلەرنى تۇرغۋن تەپچى،  پىشۋنىلىاىدا
 ئررۆزىىى دىلىررۋز-.كەتتىڭىررز جىددىلىشررى، ئەجە  ئررۇ؟ كىمرركەن-      
 . چىقتى تىتاە  ئۋۋازى يەنە   تىاىشسىمۇ قۋنچە تۇتىۋېلىشقۋ
 قۋرىمرررۋيال  دىلىۋزغرررۋ ۋارس-.ئىدارىررردىكىلەر بىزنىرررڭ...ھە..ھە-     
 . بەردى جۋۋا  بولۇ  قۋتلىغۋن لزڭەىىى قولىدىكى
 قىلىدىغۇ؟ ئۋۋازىدەكال بىاقىزنىڭ. ھە -    
 دىلىۋزنىررڭ ۋارس- قىررز  بىررا ئىدارىرردىكى بىزنىررڭ...شررۇ..شررۇ-     
 تەبەسسرۇمالر-كرزلكە برۋيىقى چىاايىردىكى ئۇنىرڭ. قىلدى دىققەت كەيپىيۋتىغۋ
   قۋلغۋنردەك بىلىر، ئىشرالرنى ھەممە دىلىۋز ۋارس. ئىدى يۇقۋلغۋن نەلەرگىدۇ

 ئررۇ; quot& خررۇددى سررۇئۋلى دىررەەن قىلىرردىغۇ ئۋۋازىرردەكال قىزنىررڭ بىررا
 دەرتركە يرزرىكىمىى مىىىرڭ ئۋشرىىڭىز  دىەەن ئۇ ئەمەس  قىز ئىدارىڭىزدىكى

 كىيىىىرر، غەلىررتە ھېلىقررى. بررۇزۇ  پەسرركە  ئېچىۋاتقررۋن كزڭررز  قويررۇ  
 تۇرۇ  دۇدۇقال  ئۋڭلىىىۋاتقۋندەك دە ; quot&...رەيھۋن بۇيۋ شۇم يزرىدىغۋن

 يۇقۇرغررۋ جزجررۋڭ بزگررزن...بررز...بررز -.كەتتررى چزشررەندۈرۈ  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ
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 ۋاقتىرردا خىررزمەت ئۇرۇنالشررتۇرغۋن  ئىشلەشرركە مۋتىاىيررۋلىى بىررا يولاليرردىغۋن
 ئەتىەەندە-ئەتە ئىشلە  جۋبەر بىاقۋنچىمىز كەچتە شۇڭۋ. بۇشلمىدۇ  تزگزتز 
 ھەمرررراا سررررىزگە بزگررررزن مەن...مەن. دىيىشرررركەن بولىرررردىغۋنغۋ يررررولال 

 ... بىلمىەەچكە بولىدىغۋنلىقىمىى
 كەچررتە نىمىشررقىمۇ. قۋلرردى دىرريەلمەي ئررۋخىاىىى سررۆزىىىڭ ۋارس    

 ئزكزنرز  دىەەنردەك ئىتىۋەتمىەەنردىمەن تېلىفرۇنىى بولغۋندىكىن قونىدىغۋن
 . قىيىۋلدى خىيۋللىاىدا
 سرۆزلىاىەە ۋارسرىىىڭ دىلىرۋز- ؟ ئرۇ خىزمەتمىردى مۇھى  شۇنچە -     

 . بولدى بۋقمۋقچى سىىۋ  ئۇنى يەنە ئىشەنمىسىمۇ
 دەرىجىلىرر  مەملىرركەت ئىرردارىىىڭ. خىررزمەت مررۇھى  بەك...ھە -     

 . ئىدى مۋتىاىيۋلى ئىلغۋرلىق
 يوللىيۋشر؟ ئىشلە  بۋشقىالر بۋرمىسىڭىزمۇ سىز-      
 سرىفىاشر-سرۋن مرۇھى  قىسرى  بىا شۇ لېكىن...لېكىن...يولاليدۇ-      

 . كەتكەن تۋپىال  بەك رەھبەرلى . ئىدى مەندە
 قوشررررۇ  ئىسررررمىىۋ قىزشرمررررۇ ئىدارىرررردا سررررىلەرنىڭ  ئەجە-       
 ئۇ؟ قىز قۋيسى قىلغۋن تېلىفۇن سىزگە دىسە  ئىشلەيدىكەن
 قېلىشررىىى سررورا  سررۇئۋ  بۇنرردا  دىلىۋزنىررڭ ۋارس-..ئررۇ...ئررۇ -     

 ئرۇ. كېراەك بىاىشرى جرۋۋا  دە  نىرمە ئەمردى. ئىدى بۋقمىغۋن ئويال  ئەسال
 ۋارسرىىڭ. تۇرسرۋ تۇنۇيردىغۋن مىسرىىىھەم قىزشرنىڭ ئىدارىسىدىكى ئۋسۋسەن
 ئىردارىىىڭ مەخسرۇس. قىرز كەلرەەن يېڭى -.كەلدى ئىش بىا تىزش كۋللىسىغۋ

 . بۋسىدۇ مۋتىاىيۋللىاىىى
 ھەمرمە يۋكى بۋسۋمدۇ مۋتىاىيۋلىڭىزنى سىزنىڭال. دەڭ مۇندا  ھە -      
 كئويىۋۋاتقۋنرردە ئۇيررۇن خررۇددى دىلىررۋز - بۋسررۋمدۇ؟ مۋتىاىيررۋلىىى ئۋدەمىىررڭ
 . بۋشلىدى سوراشقۋ قەستەن

. بولمىسرۋ كرۋتىۋى  مەخسرۇس مىىىرڭ ئرۇ يرۋ. دىەىىىڭىرز نىرمە بۇ-      
 دىلىۋزنىررڭ ۋارس -سررىزگە  دىرردىمغۇ بۋسررىدۇ مۋتىاىيررۋللىاىىى ئىرردارىىىڭ
 . تۇردى قۋپۋقلىاىىى تىاىككەندەك سۇئۋلىدىن
 ەنبرۋرك قىزشرمرۇ بۋسرىدىغۋن مۋتىاىيرۋ  شەخسى دەيمىىۋ  ئەمدى -     

 ...ئۋڭلىغۋنتى  دە 
 ئۋيرۋ  يۋمۋن دىەەن نىمە; quot&. كەتتى ئېغى، يزرىكى ۋارسىىڭ       
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 بىررلەن يۇۋاشررلىق بۇنرردا  ئررۇ. پىچىالىرردى ئررۆزىەە-ئررۆز دە ; quot&ھە؟
 بىلىرر،  قۋلىرردىغۋنلىقىىى چزشررز  ئەھۋالغررۋ ئوسررۋ  ئولتۇرسررۋ چزشررەندۇرۇ 

 . ئۆزگەرتتى مۇئۋمىلىسىىى دەرھۋلال
 خرۇددى قۋپسرىزغۇ  بولرۇ  قىلىردىغۋن گەپلەرنرى بىتۋيىن  ئەجە -    

 ئۋشرۇندا  دىرەەن خىزمەتردا .  قىلىۋاتقۋنردەكال گۇمرۋن ئىشالردىن بىا بۋشقۋ
. گە  ئىشرلەيدىغۋن جرۋبەر بىراگە چىقىردىغۋن  كۋمۋنردىاوپكىغۋ بىاگە بەزىدە
 ئىشررلەيمەنكىن  يۋخشررى قىلسررۋم قۋنرردا  شررۇ مەنمررۇ يررۋ؟ ئىشەنمەمسررىز مۋڭررۋ
 شررۇندا  مىىىررڭ. تىاىشررىۋاتىمەن دە  برروششيمەنكىن يۋخشررى ەرلىككەرەھررب

 تۋشال  سىزنى ھۋزىا مەن يۋ ئەمەسمۇ؟ ئزچزن ئۋئىلەم شۇ ئىشلىشىممۇ جۋپۋلىق
 خرۇددى گەپىرى يۇقرۋرقى ۋارس-...يە؟ دىمىسرەم بۋرىمەن ئىشلىەىلى قويۇ  

 نۋرازى ىۋزدىندىل تۇگىتىپال. تزگەتتى ئززمەي چىقىۋاتقۋندەكال ئو  پىلىمۇتتىن
 كۋرۋاتقۋ راسالنغۋن چىاايلىق يۋندىكى قويىۋېتى،  قوللىاىىى ئۇنىڭ بولغۋندەك

 . تۋشلىدى ئۆزىىى كىلى،
 ئەجە . قويرررررردۇم قىلىرررررر، چۋقچررررررۋ . بولرررررردى بولرررررردى -     

 ...كىلىڭ بېاى، بولسۋ ئىش مۇھى  بەك. قېيدىۋالىدىكەنسىز
 بېشرىىى دىەەنردەك; quot&دەۋاتۋمردۇ راسر ;quot& دىلىۋزنى ۋارس    
 . قويدى قۋرا  كۆتىاى،
 قويررۇ  يررۋلغۇز سررىزنى تۇرسررۋ  كەترركەن ئۋپررۋممۇ. بۋرمررۋي بولرردى -    
 بزلرررزم يرررۋ قۋلسرررۋ يولالنمرررۋي مۋتىاىيرررۋ . برررۋراشيمەن يەرگە بىرررا قۋنرررداقمۇ

 .  شۇ ئېلىۋىتەر مۋئۋشىمىى دەرىجە ئىككى-بىا يۋكى چزشاىۋىتەر دەرىجىلىكتىن
 بىھرۇدە ئرۆزى ئەگەر.  قۋلدى تەمتىاەپال ئىچىدە ىىىشئىككىل دىلىۋز      
 نىرمە  قۋلسرۋ بولرۇ  راس دىەىىرى ۋارسىىڭ بولسۋ  سۋلغۋن قىلى، گۇمۋنالرنى
 خىزمەتلەرنررى مررۇھى  شررۇندا  ئىشررىىى، ئۇنىڭغررۋ رەھبەرلىرر  ؟  دىەزلررزك

 يولاليردىغۋن مەركەزكە ئەمدى. ئۆستزردى بۋشلىقلىقىغىمۇ بزلزم. تۇتقۇزىۋاتىدۇ
 تەسرەۋۋۇر ئرۋقىۋىتىىى ئۇنىڭ قۋلسۋ ئىشلەنمەي ۋاقتىدا قۋرا   سە  اىيۋلغۋمۋتى

 شرەرىپىدىن; quot&ئرورۇن ئىلغۋر دەرىجىلى  مەملىكەت;quot&. تەس قىلىش
 تەسرىا زور ئىسرتىقبۋلىغۇ خىرزمەت كىيىىمرۇ بۇنردىن ۋارسرىىڭ   قۋلسۋ مەھاۇم
 قىيىىلىرر، ۇزا ئرر-ئررۇزاقتىن ئىچىرردە خىيررۋلالر زىررددىيەتلى  دىلىررۋز...يىتىرردۇ
-پۋت ۋارسقۋ يۋتقۋن يۇمغۇنىچە چىڭ كۆزىىى تۋشال  كۋرۋاتقۋ ئۆزىىى ئۇ. يۋتتى
 توختۋ  قېتى  نەچچە يەنە ئۇرۇندىيۇ  دىيىشكە نەرسە بىا قويۇ   قۋرا  پۋت
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 تەسرىا خىزمەتكە مۇھى  دىسە بۋرمۋڭ. قۋلىدۇ يۋلغۇز ئۆزى دىسە بېاىڭ. قۋلدى
 ئۆرۈلرز   رەت نەچچە بۇيۋنغۋ-ئۇيۋن دىلىۋز...كېاەك؟ قىلىش قۋندا . يىتىدۇ

 . ئۋچتى ئېغىز ئۋمۋلسىز كىيىن قىلغۋندىن مۇنۋزىاە كەسكىن بىلەن ئۆزى-ئۆز
 . كىلىڭە بۇيۋققۋ ۋارس-    
 يېتىۋەتكەنردىن ئرۇزا  بىرا ئۋڭلىمىغۋنردەك ئۋۋازىىى دىلىۋزنىڭ ۋارس    
 قېشىغۋ دىلىۋزنىڭ ئۇ. تۇردى ئورنىدىن بىلەن ئىاىىچەكلى  نۋھۋيىتى كىيىن 

 . ئولتۇردى تۋرتى، ئورۇندۇقىى يۋندىكى كىلى،  خوشيۋقمىغۋندەك
 تەرەت كەلەررزچە سررىز. چىقىررڭ ئەكىاىرر، ئررۆيىەە تررۋزىلىق مىىررى -    
 ترۇرۇ   ئورنىردىن ئۋسرتۋ دىلىرۋز-...قۋلمرۋي قىيىىلىر، قۋلسرۋ كىلىر، قىلغۇم

 گە  مەن ۋارس –. ئرررۇزاتتى قرررولىىى ۋارسرررقۋ ئولتۇرغرررۋن قرررۋرا  تۇرۇسرررقۋ
 .قىلىۋاتىمەن
 ئررررۋخىاى; quot&. كەتتررررى تررررۇرۇ  ئورنىرررردىن ئىتررررتىكال ۋارس    

 بولرررۇ  رازى ئۆزىررردىن-ئرررۆز دە ; quot& شرررۇكاى خۇداغرررۋ. ئىشرررەندۇردۇم
 . بۋردى قېشىغۋ دىلىۋزنىڭ
 ئىشىڭىز؟ ئۇ تزگەر ۋاقىتتۋ قۋنچىلى -     

 
 اىيررۋلالرنىمۋتى مەنرردىكى بولسررۋ مررۇمكىن. تررزگەرمىكىن سررۋئەتتە بىرراەر- 
 . كىلىمەن بىاىپال تۋشال 
 -قۋلمىسرۇن؟ سرۋقال  خىزمەتداشرلىاىڭىز. كىلىڭ بېاى، تىز ئەمىسە-   
 سرۋقال ; quot& لرېكىن تىاىشىۋاتسىمۇ  دىيىشكە سىلىق شۇنچە گەپىى دىلىۋز

 .كەتتى چىقى، ئۇرغۇلۇ  نۋھۋيىتى يەنىال گىپى دىەەن; quot& قۋلمىسۇن
 دە  قۋلمىسررۇن يررۋلغۇز ئۋپررۋم. قىلىسررىز ا قۋنررد سررىز كەتسررەم مەن-    
 ۋارس -. بۋرمررۋي يەنىررال مەن. دىلىررۋز بولرردىال. تۇرسررۋ تۋپىلىغررۋن شررۇنچە

 كىلىررڭ بېاىرر، دىلىۋزنىررڭ تۇرسررىمۇ  ئۋلرردىاا  شررۇنچە چىقىشررقۋ ئىشررىكتىن
  يرزرىكى  كىلىۋېلىر،  ئۋلدىغۋ كۆز سىمۋسى رەيھۋنىىڭ  ئۋڭال  گىپىىى دىەەن
 . تىاىشتى يۇشۇرۇشقۋ ھىسيۋتىىى يەنىال تۇرسىمۇ ش تىپىا ئىچىدە ھۋيۋجۋن
. ترۇرىمەن كرۆرگە  تېلىرۋۇزۇر دىەەن سۋئەت بىاەر. يو  ھېچقىسى-    

 خېلى ئەھۋالى  ھۋزىا. چۋقىاىمەن سىستىااشرنى قۋلسۋ بولۇ  ئىش جىددى بەك
 ئۋلمررۋ مۋڭررۋ كەلەەنرردە قۋيتىرر، لررېكىن. بېاىۋېاىررڭ خررۋتىاجەم سررىز يۋخشررىغۇ 

 ... كىلىۋاتىدۇ يىەزم ئۋلمۋ ئۇنۇتمۋڭ  لىشىىكى ئۋلغۋ 
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 قۋلسرۋ بولرۇ  ئىش بىاەر. كىلەي بېاى، تىزش مەن. مەيلى ئۇنداقتۋ-    
 مىىىرڭ راس  ھە. قرۋلىمەن ئەنسرىاە  سرىزدىن جۇمرۇ  قىلىرڭ تېلىفرۇن مۋڭۋ

 برۋر كزنرزم كۆرىردىغۋن بولمىسرۋ قۋلمىسرۇن  ئۇقۇ  ئۋپۋم كەتكىىىمىى ئىدارىغۋ
 چىمردا  بوشرقىىۋ مەڭزىىرى دىلىۋزنىرڭ قىلغۋنردەك چۋقچۋ  سۋار-... مىىىڭ
 . قويدى

 ...قۋلمۋي قۋرا  يۇلىڭىزغۋ مەن ئەمىسە  كىلىڭ تىز بېاى، تىز-    
 بىرا دىلىۋزنىرڭ ۋارس. يزلەنردى ۋارسرقۋ چزشركە  كرۋرۋاتتىن دىلىۋز    
 قترۋزىلى ئۋۋايال  تۇتۇ  بىلىىى بىلەن قولى بىا   ئۆتكززۈ  بويىىدىن قولىىى
 ئوتلرۇ  بىرا ئۋجۋيىر، كۆكاەكلىاىدىن ۋارسىىىڭ دىلىۋز. مۋڭدى قۋرا  ئۆيىەە

-قۋيترۋ يرزرىكىىى كىتىۋاتقۋن سۇقۇ  تىىىمسىز ئۇنىڭ. قىلدى ھىس ھۋرارەتىى
 ۋارسرىىىڭ ئرۇ. چۋپالشرتى چىرڭ تېخىمۇ ئۇنىڭغۋ بولغۋندەك تىڭشىمۋقچى قۋيتۋ
 تۇلىمرۇ كزيزنىشرىىى ئرۆزىەە قىلىشرىىى  ھۋپرۋ  مۇشرۇندا  ئرۆزىىى ئۆمزر بىا

 بەخىر  بىرا بىاىشرمۇ جۋن قۇچىقىدا ئۋدەمىىڭ كۆرگەن يۋخشى. قىلدى ئزمزت
 ئۇنىرڭ بەخىر   بىرا ھىدششرمۇ ھىردىىى مۇھەببەتىىرڭ جىسرمىدىن ئۇنىڭ  

 ۋارسرىىڭ قىرز بىچۋرە لېكىن. ئويلىدى دە ...بەخى  بىا تىڭشۋشمۇ يزرىكىىى
 بەلكرررى ئەمەس  نررردىنھۋيۋجۋ بۋسرررقۋندىكى بۋغاىغرررۋ ئرررۆزىىى يزرىكىىىرررڭ

 سۇقۇ  ۋىسۋلىدا ئۇچاىشىشىىڭ يۇشۇرۇن كىيىىكى چىققۋندىن دوختۇرخۋنىدىن
 ئىچىرردە گۇمررۋن بىايەرلىرراى كۆڭلىىىررڭ. بىلمەيتتررى ئەسررال كەتكەنلىكىىررى

 . خۋلىمۋيتتى  ئويالشىىى ئۇنى ئۋلدىدا ھۋرارەت بۇندا  يەنىال قىيىۋلسىمۇ 
 
 
 
 
 بولررۇ  بەخىتىسررىز قىزشرنىررڭ ە گررزز قىررزشر  يۋخشررى دۇنيررۋدا. ترروغاا 

 قۇيۋشرتەك كرۆڭلى  ئرۋ  پەرىشرتىدەك ئۇشرنىڭ. كۆ  نۋھۋيىتى قۋلىدىغۋنلىاى
 ئۇشرنىررڭ. يۋشررۋيدۇ ئىچىرردە ئررۋزا  ۋاقىرر  ھەر يەنە تۇرۇپمررۇ چىھرراى نۇرلررۇ 

 ئۋدەملەرنىرڭ ۋىجدانسرىز پەسركە   قىسرى  بىرا مرۇھەببىتى سرۋ  سۋداقىتى 
. جۋھرۋن مۇشۇندا  مۋنۋ بۇ. قۋلىدۇ پۇشۋيمۋندا كئۆمزرلز بولۇ   ۋەياان قولىدا

 ئۋدەم ھەممە رەزىللىكىى. بولمۋيدىغۋن نىسى، ئۋقىلالرغۋ   كزلىدىغۋن شۋلالقالر
 ئزچرزن پرۇ  قىزشر. جۋھۋن كۆرەلمەيدىغۋن كزن ئىىسۋنالر پۋك يۇقتۇرىدىغۋن 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

332 

 

 ىىرڭلەززەت شرەيتۋنۇ بىادەملىر  ئۇغرۇلالر يۇقۋتسرۋ  قىممىتىىى-قەدىا ئىىسۋنى
 يرررۋ  ئزنسرررىز ئرررۋجىزشر. جۋھرررۋن ئۇنتۇيررردىغۋن ئرررۆزىىى كىاىررر، كەيرررىىەە

 ھەمرررمە لرررېكىن...جۋھرررۋن تۋپىررردىغۋن ھرررۆرمەت زور مۇشرررتۇمى تزكىررردىغۋن 
 ئىشرالرنى ھەمرمە خۇدا. بۋر يەكۇنى جەريۋنىىڭ ھەممە. بۋر سورىقى نەرسىىىڭ

   دە  ئۋلىسرەن شرۇنى تېاىسرۋڭ نىرمە. تۇرغرۇچى تەڭشە  تۇرغۇچى  كۆرۈ 
 ...خۋشس ئىاىشىدۇ نەرسىەە تەۋە ئۆزىەە ئۋخىاى ئۋدەم ھەممە
 

 بزگرزن ۋاقى  كىتىدىغۋن ئزتز  تىزش ۋاقىتالردا بۋشقۋ. بۋشالندى كزتز 
 تۋقەتسرىزلى  نۋھرۋيىتى سرۋئەتىى بىرا ئۇ. بىلىىدى ئۇزۇن شۇنچىلى  دىلىۋزغۋ
 ىررىقەدەملىاى ھررۋرغىن دە  كىلەمرردىكىن قۋيتىرر، ۋارسررىى. ئۆتكررززدى ئىچىرردە
 ۋارسرىتىن. قۋرىردى چىقىر، قېرتى  نەچرچە كۋرىدورغۋ يۆتكە  تەستە نۋھۋيىتى

 قېرتى  نەچرچە تېلىفرۇنىىى دە  قۋشمدىكىن كىلى، ئۇچۇر يۋكى تېلىفۇن بىاەر
. ئرۆتتى سۋئەتمۇ ئىككى. ئۆتتى سۋئەتمۇ يېاى  بىا ئۆتتى  سۋئەتمۇ بىا. ئۋچتى
 تەلمزرىۋاتقرۋن ئىشرىككە ى،بىا تەسەللى ئۆزىەە-ئۆز دە  كىلەر قۋيتى، ھۋزىا
 خىلمۇخى  كۋللىسىغۋ. كۆرۈنمىدى قۋرىسىمۇ ۋارسىىڭ لېكىن. ئزتىۋەردى ۋاقى 

 كررۆز. بۋشررلىدى ئەنسىاەشركە ئررۋخىاى دىلىررۋز كىاىۋالغرۋن خىيررۋلالر مرۇرەككە 
 ۋارسرقۋ بىرلەن ئۋۋاز زى  قوڭغۇراقتەك قىزنىڭ ئۇرغۋن تېلىفۇن ھېلىقى ئۋلدىدا

 ئۋلى   ئۋزادە بۇ دوختۇرخۋنىىىڭ تۋ  شۇ. كىلىۋالدى كۆرۈنىشى ئەركىلىۋاتقۋن
 بررۋقتى  يېتىرر، ئررۇ. بۋشررلىدى بىلىىشرركە تررۋر ئۇنىڭغررۋ يررۋتىقىمۇ دەرىجىلىرر 
 ترزۋىەە دەرىرزە. برۋقتى مېڭىر، بۇيرۋن-ئۇيۋن ئىچىدە يۋتۋ  بۋقتى  ئولتۇرۇ 
 كرۆڭلى لرېكىن.  برۋقتى قرۋرا  ئۋسرمۋنغۋ تۇرغرۋن جىمىراش  يۇلتۇزشر كىلى، 
 كىريىن  بولغۋنردىن جىلە قۋتتىق قۋرا  سۋئىتىەە ئۇ. چزشمىدى جۋيىغۋ پەقەت
 نۇمۇرىىى تېلىفۇن. بولدى قىلمۋقچى تېلىفۇن ۋارسقۋ ئېلى، تېلىفۇنىىى ئۋمۋلسىز

 ئىچىرردىن-ئىررچ. ئويالنرردى توغاىسرردا دىرريىش نىررمە ئۇنىڭغررۋ بېسررىۋېتى، 
 تېلىفررۇنىى تەسررتە نۋھررۋيىتى بېسررى، زورىغررۋ نەپاەتىررى   ئررۋزاپىى چىقىۋاتقررۋن

 . ئۋپۋردى قولىقىغۋ
 ئۋۋازنى دىەەن; quot& ئىتىۋېتىلەەن تېلىفۇن بۇ;quot& تېلىفۇندىن    
 بىرا ئرۋچچىق. قۋلردى كەپلىشرىپال ئېغىزىغرۋ يرزرىكى دىلىۋزنىڭ بىلەن ئۋڭال 
 زادى...ئىتىر  ئىتىر  ;quot&. قوچىرۋەتتى تېخىمرۇ يرزرىكىىى نىمجۋن ئەلەم
 بىرا يزرىكىىىڭ. سورىدى قۋيتۋ-قۋيتۋ ئۆزىدىن-زئۆ دىلىۋز; quot&ئزچزن نىمە
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 يۋلقۇنغررۋ كزچلررزك ئرروتى رەشررى  كزنچىلىرر   قۋلغررۋن سررۋقلىىى، يەرلىاىرردە
 چزشرز  يەرگە تېلىفرۇن قولىردىكى. كەتتى تىتاە  بەدىىى پزتزن  ئۋيلىىى، 
 ترزگە  مېيرى; quot& تۇيۇقسرىز كۆڭلىەە ئۇنىڭ. قۋلدى تۋس-تۋس كەتكىلى
 ئىشخۋنىسررىىىڭ ۋارسررىىىڭ دە -كەلرردى سررۇئۋ  ىررەەند; quot&يە قۋلرردىمۇ
 ئزمزتتە دىەەن قۋشر ئېلى، تېلىفۇنىى ۋارس دىلىۋز. بۋستى ئۋلدىاا  نۇمۇرىىى
 لرررېكىن. ئرررۇردى قۋيترررۋ-قۋيترررۋ تېلىفرررۇنىى سرررۋقلىدى  ئرررۇزا -ئرررۇزاقتىن

  ھۋرغررۋن تۇتررۇ  تېلىفررۇنىى.ئۋلمىرردى تېلىفررۇنىى ئررۋدەم بىرراەر ئىشخۋنىسررىدىن
 ئۋيررۋللىق . قۋلرردى ئولتررۇرۇپال كۋرۋاتتررۋ قۋراڭغۇلۇشررۇ  ئۋلرردى كررۆز دىلىۋزنىررڭ

 پرۋرچە-پرۋرچە قەلبرى خىاوستۋلدەك ئۇرۇلۇ   يەرگە قىممىتى -قەدىا ئۋنىلىق
 ئۋمۋلسرىز كۆتىاىشركە زەربىىرى برۇ ئۋزاپالندىكى  شۇنچىلى  كەتكەندەك بولۇ 
 ۋپەسرركويغ نەپسررىىى تىزلىشررىۋاتقۋن. چۋيقىرردى ئزنسررىز بېشررىىى ئررۇ.  قۋلرردى

 سۇۋۇتۇلغۋن ئىستۋكۋندىكى. تۋرتتى ئۇھ ئېغىا قېتى  نەچچە ئزچزن چزشزرۈ 
 ئۆچمەنلىرر   كىاىۋالغررۋن كۋللىسررىغۋ لررېكىن. ئىچتررى قررۋنغۇچە قۋيىۋقسررۇدىن

 ئرۇ... يۋلغرۋن ھەممىسرى   يۋلغۋن ھەممىسى;quot&. بېسىلمىدى ئوتى نەپاەت
 قىرز قىلغۋن فۇنتېلى ھېلىقى. ئەمەس بىلەن خىزمەتداشلىاى ئەمەس  ئىدارىدا
 بىرلەن ئۇنىرڭ. كەتترى قېشرىغۋ شرۇنىڭ چۇقرۇم ئرۇ.  ئۋشىىسرى ئۇنىڭ چۇقۇم
 ئزچرزن نىرمە ئۋلدايردۇ؟ مىىرى ئزچرزن نىرمە ئرۇ. كەتتى بولغىلى چۋپۋ -ئۋپۋ 
 قېىررى قەسررەملىاى؟ ۋەدىلىرراى  بەرگەن مۋڭررۋ ئۇنىررڭ قېىررى خۋرشيرردۇ؟ مىىررى

 ئرۇ...كەلەزسىمىز؟ ختىيۋربە مىىۇتلىاىمىز  شىاىن مۇھەببىتىمىز  سۋ  بىزنىڭ
 دىررەەن نىررمە سررۋددا  دىررەەن نىررمە مەن. ئۆزگىاىپتررۇ راسررتىىال. ئۆزگىاىپتررۇ
 گۇمررۋن كۆڭلررزمەە چېچىشررىدىىال ئەتىررا يۋسىىىشررىدىن  شررۇ ئۇنىررڭ. ئەخررمە 
 ئۆزەمىىرڭ. ئويالپتىمەن تەرىپىىى يۋخشى ئىشىىڭ يەنىال لېكىن. ئىدى كەلەەن

 دىرەەن نىمە پىشۋنە  تەتۇر دىەەن نىمە نمە...ئەيىپلەپتىمەن گۇمۋنخورلىقىىى
. كەتترى سۆزلەپال ئۆزىەە-ئۆز سۋراڭالردەك خۇددى دىلىۋز; quot&...بەخىتسىز

 ۋارسررىىڭ چررۋغالردا بىررا. ئولتررۇردى ئررۇزا -ئررۇزاقتىن قۋمررۋلال  چررۋچلىاىىى
 يررۋمغۇردەك كررۆزلەردىن شررەھال نررۇرانە چۋچقررۋن ئرروتلىاىىى ئررۋتە  يررزرىكىەە

 جەريرۋنكەن  بىرا ئۋجۋيىر، دىرەەن تۇرمرۇ . تزكزلردى  يۋشالر  ھەساەتلى 
 ۋاپررۋدار  ئىاادىلىرر   شررۇنچە ئررۆزگەردى  ۋارس. مۇسررۋپىكەن بىررا مررۇرەككە 
 ئۋيۋلىى بىا  يەنە بۋشقۋ ئۋيۋلىدىن بىا مەندەك. ئۆزگەردى ئۋدەم بىا ئەخالقلىق
   ئۆزگەرمەيردىغۋن جۋھۋندا بۇ دىمەك. بىاەلىدى كۆڭلىىى ئۇنىڭغۋ. سزيەلىدى
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 ئرۋدەم كزيىىىدىغۋن بىلەن ۋاپۋدارلىق ئۋيۋلىغۋ ئۆمۇر بىا تەۋرەنمەس  ئىاادىسى
 قېىرى يىەىر ؟ ۋاپرۋدار كۆرگەن يۋخشى مەن ۋارس؟ بۇرۇنقى قېىى.  چىقمۋيدۇ

 بىرا كۋللىسى دىلىۋزنىڭ...كزڭز ؟ سەمىمى ئۇچااشقۋندىكى تۇنجى بىلەن مەن
 مرۇڭ بۋقمىغۋن كۆرۈلز  الئەس چىاايىدىن. كەتتى قۋيمۇقۇ  سۇئۋلالردىن تۋشي

. ترۆكتى يرۋ  ئرۇزا -ئۇزاقتىن قويۇ  تىزىغۋ ئىڭىكىىى ئۇ. تزكزلدى ھەساەت
 دىقررقەت قىزغىمررۇ سىسررتىاا چىاايلىررق كىرراگەن ئزچررزن بىرراىش دورا ئۋرىلىقتررۋ
 ئەپسرىز دىيىشرىى نەرسرە بىا   قۋرا  ھۋلىتىەە ئۇنىڭ  قىز سىستىاا. قىلمىدى
 دىلىرۋز. كەتترى چىقىر، قويرۇ  ئرۋۋايال  ئزسرتىەە ئزسرتە  دورىىرى   كۆرۈ 
 يىغىرردىن  دە -كررۆتىادى بېشررىىى ئىتررتىكال كىرريىن  ۋاقىتررتىن ئررۇزا  خېلررى

 سررۋئەتكە قولىرردىكى ئېچىرر، تەسررتە نۋھررۋيىتى كررۆزلىاىىى كەترركەن ئىششررى،
 سررۋئەت 3 دە  كەتكىىىەىمررۇ ۋارسررىىڭ بولررۇ   بولغررۋن 11 سررۋئەت. قۋرىرردى
 ئرززمەكچى راسرتىىال ئزمرزدىىى ىلىشرىدىنك ۋارسرىىڭ ئەمدى ئۇ. ئىدى بولغۋن

 نۇمرۇرىىى تېلىفرۇن ۋارسرىىڭ ئىچىردە ئزمرزت قۋنداقتۇر يەنە لېكىن  بولدىيۇ 
; quot&ئىتىرر ; quot&  تېلىفۇنرردىن... ئەپسررۇس مىررڭ ئەپسررۇس .   بۋسررتى
 ئويالنغۋندىن پەس بىا ئۇ. ئۋڭالنمىدى سۋدا ھېچقۋندا  بۋشقۋ ئۋۋازدىن دىەەن
 جىررددىلى  نۋھررۋيىتى   ئىاىشرركەندەك ئۇچۇرغررۋ يېڭررى بىررا خررۇددى   كىرريىن
 كىاگززۈشركە نۇمرۇرنى كەتركەن بولرۇ  يۋدا ئۆزىەە ھېلىقى تېلىفۇنىغۋ ئىچىدە

 تېلىفۇن نۇمۇرغۋ بۇ كەلەەن قىيىۋ  ئۆزىىى بىاى كزندىن قۋنچە بىا. بۋشلىدى
 برۇ يرزرىكى ئۇنىرڭ. كىتىۋاترۋتتى جىددىلىشر، كەلەەنردەكال پۇرسرىتى قىلىش
 نۇمرۇرنى ئرۇ.  كەتترى سرۇقۇ   ئەنسىز ئۋلىدىغۋندەك ۋارس خۇددى ۇنىىتېلىف

 دە ; quot&ئۇلىمرررۋيمۇ– ئۇشيمرررۇ;quot& كىررريىن  بولغۋنررردىن كىاگرررززۈ 
 دە  نىررررمە دىرررريىش  نىررررمە تېلىفۇنرررردا. قۋلرررردى ئىچىرررردە ئىككىلىررررىىش

 مەن قۋلسرۋ بولرۇ  قىز. بۋشلىدى تىزىشقۋ گە  كۋللىسىغۋ توغاىسىدا...سورا 
 يرۋكى كېاەكمۇ؟ يىلىىىشى دە  بىاىڭ قۋيتۇرۇ  ۋارسىى مۋڭۋ ئۋيۋلى  ۋارسىىڭ

 ئەر ئەگەر كېاەكمرۇ؟ چىقىراىش رەسۋاسرىىى تىلرال  ئرۇنى بىلەن گەپلەر سەت
 ئررۇ. كەتتررى تىتىلرردا  قررۋتتىق دىلىررۋز...دىەزلررزك؟ نىررمە قۋلسررۋ بولررۇ  كىشررى

   تۇرسررۋ قىررز بۋقمىغررۋن دىيىشررى، پەن-سررەن بىررلەن بىاەرسررى ئەزەلرردىن
 ھۋلىتىردە ھرۋزىاقى. ئىردى ئەمەس مرۇمكىن قىلىشرى گەپلەرنرى سەت لىفۇنداتې

 ھەرگىزمرۇ ئۋلسرۋ تېلىفرۇنىى بىلەن  قىلغۋن كىتىدىغۋندەك كۆتىاى، توۋا-ئۋلال
 دىلىغوللرۇ  ئىككىلىرىىش  قرۋتتىق ئرۇ... قىاللمۋيتتى جۇرئەت قىلىشقۋ ئۇندا 
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 تېلىفۇنىى تزرتكىسدە كزچىىڭ بىا قۋنداقتۇر كىيىن  تۇرغۋندىن ئۇزا  ئىچىدە
   تۋشراليدىغۋندەكال بۇغرۇ  ئرۇنى چىقىر، بىاسى تېلىفۇندىن خۇددى. بۋستى

 .ئۋپۋردى قولىقىغۋ تەستە نۋھۋيىتى تۇرۇ  تىتاە  تېلىفۇنىى
 قىزنىرڭ بىرا تەسرتە نۋھرۋيىتى كىيىن  توۋلىغۋندىن ھۋزا بىا تېلىفۇن    
 . ئۋڭالندى ئۋۋازى بوشقىىۋ ئۇيقۇلۇ 
 ...كىمۇ؟-     
 نۋھررۋيىتى قىزنىررڭ بىررا-بولىسررىز؟ كىرر   سررىز...سررىز... ھە...ھە -    
 تەمتىراە  بىلەلرمەي دىيىشرىى نىرمە دىلىرۋز ئۋڭلىغرۋن ئرۋۋازىىى زى    سززۈك
 . بۋستى چىڭ يزرىكىىى كەتكەن سۇقۇ  ئەنسىز قولىدا بىا. كەتتى

 ...بۇ؟ نىمە سۋراڭمۇ ئىزدەيسىز؟ كىمىى سىز -    
 دىلىررۋز قۋلغررۋن بىلەلررمەي دىيىشررىى نىررمە گىپىرردىن قۇپررۋلال قىزنىررڭ    
 يەنە تېلىفررۇن ئززىۋەتتىيررۇ . ئززىررۋەتتى تېلىفررۇنىى ئىتررتىكال تررۇرۇ  ھۋسرىاا 
 ئۇ.   ئېلىۋەتتى بۋتۋرىيەسىىىمۇ جىددىلىش، قۋلىدىغۋندەك ئولىىى، تۇيۇقسىزش
 تەپچى، ئىچىدە دەقىقە چىاايىدىن ھۋلسىز. ئىدى كەتكەن قورقۇ  ھەقىقەتەن

 بىرا تېلىفۇنىغرۋ قويۇلغرۋن تۋشرال  كۋرۋاتقۋ ئۇ. سىاغىدى مەڭزىەە تەر ىققۋنچ
 برروۋا   ئېتىرر، ئررۆزىىى كۋرۋاتقررۋ تۇيۇقسررىز كىرريىن  تۇرغۋنرردىن قررۋرا  پەس

 ئرۋزا  ئرۋچچىق تۇرغۋن قۋمۋلال  يزرىكىىى. كەتتى يىغال  سېلى، ئزن بۋلىدەك
. قىلىرررررررررررۋەتتى لەخرررررررررررتە-لەخرررررررررررتە ۋۇجرررررررررررۇدىىى پزترررررررررررزن

&quot;مىىىرڭ. ھە ئىسرى  چىاايلىرق نىمۋنردا ....خىزمەتردا ...ا خىزمەتد 
 مەن بولغۋن  خېلى تېپىۋالغىلى خىزمەتدىشىىى بۇ ئۇ. چىقتى توغاا گۇمۋنلىاى 

 تروي ئۋرلىشرىۋاتقۋن  بىرلەن مەن. تېپىۋالغرۋن بۋشالپال كەتكەندىن ئۆيەە چوڭ
 ىرر،بىا ئەھمىرريەت ئررۆزىەە بۇنچىلىرر  مەزگىلرردىمۇ ئۆتىۋاتقررۋن بىرراگە قىلىرر،

 مرررۋگىىىتتەك ئرررۆزىەە ئۆزگەرتىرررۋەتكەن  شرررۇنچىۋاش ئرررۋدەمىى كىرررتەلمىەەن
 ئېشى، مەندىن چىاايلىقمىدۇ؟ شۇنچىۋاش ئۇ ؟ ئۇ قىزدۇ قۋنداقاا   تۋرتىۋالغۋن
  تۋغردا ئىشرەنەەن كونىالرنىرڭ برولغىيتتى؟ برۋر ئۋشھىردىلىكى نىمە چزشكىدەك

 مۋڭرۋ راسرتىىال ئرۇ. ھە تروغاا دىرەەن نىرمە تەمسرىلى دىرەەن  يۋتمۋپتۇ كىيى 
 مۋڭرۋ قىلغۋنمىردۇ؟ خىيرۋنەت ھىسريۋتىمغۋ قەلربىمەە  پرۋك قىلغۋنمىدۇ؟ ئۋسىلىق

 ئررۇ سررۋقلىغۋي  خررۇدا يررۋ  ...بەرگەنمىرردۇ؟ بىاسررىەىمۇ بۋشررقۋ كررۆڭلىىى تەۋە
 كۆرسرررەم كرررزنلەرنى ئۇنررردا  ئەمررردى مەن. كۆرسرررەتمىەەي مۋڭرررۋ كرررزنلەرنى
 نۇرغرۇن. كەتترى بولۇ  زىدە لىمۇھې يزرۈگزم مىىىڭ. بىاەلمەيمەن بەرداشلىق
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 ئەگەر...كۆتىاەلمەيرردۇ دەرت ئزسررتىەە دەرت ئەمرردى. بەردى قۇربررۋنلىقالرنى
 ئرۇنى مەن قۋلسرۋ بولرۇ  ئۇنردا  ئەگەر... قۋلسىچۇ؟ بولۇ  ئۋشۇندا  راستىىال
 يرۋلغۇز ئەھۋالردا مۇشۇندا  مىىى. كەچۇرمەيمەن مەڭەز. كەچۇرمەيمەن ھەرگىز
 مىىىررڭ مەڭەررز ئررۇ بولسررۋ يېتىۋاتقررۋن قويىىرردا نىررڭقىز شررۇ قويررۇ   تۋشررال 
 قىزنىرڭ بىچرۋرە; quot&...بولىردۇ ئرۆلەەن مەڭەرز بولىردۇ  ئۆلەەن قەلبىمدە
 زىررددىيەتلى  پىقىاىۋاتقررۋن قۇيۇنرردەك كۋللىسررىدا. كەتتررى ئېچىشررى، يررۇرىكى

 تىغىلىاىىرى ئۆتكزر قەلبىەە ئۋجىز ئۇنىڭ خىيۋلالر قورقۇنچلۇ  پىكىالەر -ئوي
  قرۋرا  بۋلىسرىغۋ بىتەلەي   بەخىتىسىز. سىلىدى بوشقىىۋ قورسىقىىى ئۇ. تىقتى
 ئەقىردەم  ئىسر  بۋشم  ئىس  ئىس  ;quot&. كەتتى تولغۇنۇ  ئىچىدە ئۋزا 

. بۋشلىدى بېسىشقۋ قورقۇنچ ئۇنى. قىلدى نىدا ئزنسىز دە ; quot&...ئەجاى 
 قۋلسرررۋ يرررۋلغۇز ئۋيرررۋ  برررۋر قورسرررىقىدا;quot& تۋپىالشرررلىاى  ئۋپىسرررىىىڭ
 كىاىۋېلىرر، كۋللىسررىغۋ سېلىشررلىاى ئىسرراىق پررۋت-پررۋت دە ; quot&بولمۋيرردۇ
 ئۋيلىىىرر، ئەتااپىرردا ئۇنىررڭ ئەرۋاھررالر   شررۋيۋدۇنالر-جىررن نۇرغررۇن خررۇددى

 ئررۇ. چىقتررى قررۋرا  بىررلەن ئەنسررىزلى  توختىمررۋي ئەتااپىغررۋ  يۇرىۋاتقۋنرردەك
 شرۇ خرۇددى ، ئېلىر ئۋستۋ قولىغۋ پىچۋقىى بىسلىق چوڭ ئۋستىدىكى يۋستۇقى
. ئولترۇردى تۇتۇ  چىڭ قۋلىدىغۋندەك قوغدا  قۋزادىن بۋش ھەممە ئۇنى پىچۋ 

. كىامىردى نەرسرە ھېچ كۋللىسىغۋ لېكىن. ئۇقۇدى كىتۋ . كۆردى تېلىۋۇزۇر ئۇ
 نرۋمەلۇم ھېلىقرى ۋارسىىڭ  خىيۋلىدىكى كزندەشلى   تۇرغۋن ئۋزاپال  قەلبىىى
 قورقرۇنچ قىيىىسۋ  توختىمۋي ئۇنى نز كۆرۈ يېتىۋاتقۋن بېسى، بۋغاىغۋ قىزنى
 ئۇ. سۇقۋتتى چىكىتىدىغۋندەك قېپىدىن ھۋزىاش خۇددى يزرىكى قۋلغۋن ئىچىدە
 قرۋرا  ئىشرىككە ئىچىدە ئزمزت خى  بىا يەنە تۇرۇپمۇ ئىچىدە ھەساەت شۇنچە
 يولىغرۋ ۋارسىىڭ چىقى، كۋرىدورغۋ چۆمەەن جىمجىتلىققۋ يەنە پۋت-پۋت. يۋتتى

 تېلىفررۇن رەت نەچررچە قىزغررۋ ھېلىقررى ئېلىرر، تېلىفررۇنىىى ىغررۋقول. تەلمررزردى
 ئرررررررۇ تۇنۇمسرررررررىز؟ ۋارسرررررررىى كىررررررر ؟ سرررررررىز;quot&   قىلىشرررررررىى
. قىاللمىردى جرۇرئەت يەنە ئويلىردىيۇ  سوراشرىى دە ;quot&...يېىىڭىزدىمۇ؟

 ئىتتىكال ئەنسىاە  سېلىشىدىن يە  دەشىۋمالرنى ئۋللىقۋنداقتۇر يەنە ئۇنىڭدىن
 . ئىتىۋەتتى
 ئۆتكززۈشرركە كىچىىررى بىررا ئىچىرردە يررۋلغۇزلۇ  ئۋمۋلسررىز قىررز ۋرەبىچرر    
 تېلىفررۇن ئۇنىڭغررۋ. سررېغىىدى شررۇنچىلى  ئۋپىسررىىى بىچررۋرە. بولرردى مەجبررۇر
. ئەنسرىاىدى قېلىشرتىن تەنىسرىەە-تۋپۋ ئۋپىسىىىڭ لېكىن ئويلىدىيۇ  قىلىشىى
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 غۋئۋپىسرى ۋارس ئەمەسمىدى  كەتكززىۋەتكەن ئۆزى ئۋپىسىىى ئۇ بۋيۋ  دىمىسمۇ
 ئۋلىردۇ؟ تېلىفرۇن دە  نىرمە يەنە ئەمدى. بەرمىەەنمىدى ۋەدىلەرنى مۇنچە بىا

 ئرۇنى. كەچزرمەيردۇ ھەرگىزمرۇ ۋارسرىى كۆرسە ئەھۋالىى بۇندا  ئۋپىسى ئەگەر
 ۋاقترى. قىلىردۇ رەسرۋا تويغۇزۇ  بولغۋنغۋ ئۋدەم ئۇنى. ئەيىپلەيدۇ بولۇشىغىچە

 لرېكىن. ئۋجااشتۇرىۋالىدۇ زنىدىلىۋ  تۋشال  چۆرۈ  يەرگە بىا ھەممىىى كەلسە
 تۇرسىمۇ نەپاەتلىىى، شۇنچە ئۇنىڭدىن. خۋلىمۋيدۇ ئۋياىلىشىى ۋارستىن دىلىۋز

 ئۋدىمىرردىن كررۆرگەن يۋخشررى تررۇنجى ئررۇ. ئىىتىلىرردۇ قۇچىقىغررۋ ئۇنىررڭ يەنە  
... بىاەلمەيدۇ ئۋدەمەە بۋشقۋ مەڭەۇ كۆڭلىىىمۇ ھەم. ئززەلمەيدۇ مىھاىىى مەڭەز
 ئىشرقۋ بىراەر يرۋكى قۋلغۋنردۇ؟ چىقىر، ئىشرى تۋسرۋددىپى ابىر بۇگزنمرۇ بەلكى 

   جىرددىلى  قەلبىردىكى دىلىرۋز ھۋرغرۋن قۋرا  ئىشككە...قۋلغۋندۇ؟ يولۇقۇ 
 ئررۇ. كەلرردى ئۋسررتۋ تررزۋىەە دەرىررزە بولغۋنرردەك بېسررىقتۇرمۋقچى قورقررۇنچىى
 نەزىاىىرى كىريىن  كۆزەتكەنردىن ھرۋزا بىرا يۇلتۇزشرنى تۇمەنمىڭ ئۋسمۋندىكى

 ئۋئىلىلىكلەرنىررڭ ۋە يۋتررۋ  دوختۇرخۋنىرردىكى. قررۋراتتى ئىچىررەە رخۋنررۋدوختۇ
 چررۆككەن جىمجىتلىققررۋ. ئۇھسررىىدى قررۋرا  چىااقلىاىغررۋ بۋشررلىغۋن ئزچزشرركە
 تەنھرۋ مۇشرۇندا  مەڭەرز ئرۆزىىى. بولدى يېاى  شۇنچىلى  كۆڭلى مەنزىاىدىن
 ئرۇھ  دەرتلىر قرۋرا  ئۋسرمىىىغۋ كىرچە. قىيىۋلدى ئىچىدە غېاىپلىق قۋلغۋندەك
 ئزتزشركە بىرالە -بىرا ئەسلىمىلەر بۇرۇنقى  ئىكاانىدا كزڭز  قىزنىڭ تۋرتقۋن
 كىيىىكرى تەكرااردىن كەچلىر  كىچىلەردىكى يۇلتۇزلۇك مۇشۇندا .  بۋشلىدى
 ئۇلۇغررررۋار مۇڭدىشىشررررالر  بېقىششررررالر  تويمررررۋي گزللزكىرررردىكى مەكررررتە 
 جۋنررۋپلىق ئۋلى سررۋددىلىق  ئۇنىڭرردىكى خېتررى  تررۇنجى ۋارسررىىڭ...پىالنررالر

 بەخىتلى  شىاىن  كىيىىكى تويدىن ۋەدىلەر  كىچىسىدىكى توي...ۋاپۋدارلىق
 خوشۋ  يىللىق نەچچە بىا كەلتزرگەن ھەۋىسىىى ئۋدەملەرنىڭ ھەممە تۇرمۇ  
. ئوخشۋتتى يۇلتۇزشرغۋ تۇرغۋن جىمىاش  يىااقتۋ كزنلەرنى شۇ دىلىۋز...مىىۇتالر
 تۇتررۇ  مەڭەررۇ قۋلغۋنرردەك  يىااقتررۋ نۋھررۋيىتى دىلىررۋزدىن كررزنلەر ئررۇ ئەمرردى
 قرۋتتىق ۋارسرتىن ئۇ. بولدى يېاى  شۇنچىلى  كۆڭلى بولمۋيدىغۋندەك قۋلغىلى

 سۋددا بىچۋرە سەھاادىكى. ئۋغاىىدى سۋداقەتسىزلىكىدىن ئۇنىڭ. نەپاەتلەندى
 ئرويال  ئەجاىىى سىڭدۈرگەن ئزچزن ۋارس ئۇشرنىڭ   قېيىۋئۋنىسىىى-قېيىۋتۋ
 ئۇنىرڭ   كرزتكەن نىمىلەرنى ۋارستىن مىھاىبۋنالر ئۋشۇ. شتىئوش يىغۋ قەلبىەە
 ئۆزگىاىر، ئرۇ لرېكىن ھە؟ ئىردى بولغرۋن خوشرۋ  قۋنچىلىر  كرۆرۈ  بەختىىى
 دۇم قۋسرررقۋنغۋ سرررەھاالىق كرررۆرمىەەن مۋنترررۋ;quot& كونىالرنىرررڭ. كەتترررى
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 مۇشرۇ. قىلردى شرۇندا  ئرۇ. ئوخشرۋيدۇ تروغاا گىپرى دىەەن; quot&چزشزپتۇ
 ھىسريۋت ئرۇ. قۋلردى ئۇنتۇ  ئىاىشكەنلىكىىى قۋندا  بەخىتكە پۇ   خىزمەت 
 بەختىىرررى گزلررردەك. ئېزىقترررى يولىررردا ئرررۋزغۇنلۇ . بولررردى كرررور ئۋلدىررردا

 مۇشۇندا . قۋلدى مەھاۇم خوشۋللىقىدىن ئۋلدىدىكى بولۇ  ئۋتۋ. قەدىالىمىدى
 نىررمە زادى ئررۋدەمىى كەلمىررەەن قويررۇ  تۋشررال  ئىشررىى قۋنرردا  ھەر ئەھۋالرردا
 قۋنردا  ئەرگە ئويلىمىغرۋن دىەەنىرى; quot&ئۋغاىق ئۋيۋلى ;quot& ك؟ دىەزلز
 ...قىلغۇلۇ ؟ ئىشەنچ

 ئىشرىككە كرۆزى. ئۆتكرززدى ئۇيقۇسرىز ئۋمۋلسرىز كىچىىرى بىرا دىلىۋز     
 يېشرى كرۆز قېرتى  قرۋنچە كىرچە بىرا. چېچىلردى نىاۋىلىاى. ھۋردى تەلمزرۈ 

 ئرۆرە قېرتى  قۋنچە يېتى،  تى قې قۋنچە تۋرتقىىىىى  ئۇھ قۋنچىلى  قىلغىىىىى 
. بىلمىردى كەتكىىىمرۇ ئۇيقىغرۋ كرۆزى ۋاقىرتالردا قۋندا . بىلەلمىدى بولغىىىىى
 ئۇنىرررڭ چزشرررلەر قورقۇنچلرررۇ  ترررۋشي كرررۆرگەن ئۇيقۇسرررىدا قسرررقىال لرررېكىن

 تېخىمررۇ كررۆڭلىىى غېاىرر، ئېغىاششررتۇرۇ   تېخىمررۇ بەدىىىىررى ھۋلسررىاىغۋن
 ...ئىزىۋەتتى
 كەترركەن ئۇيقۇغررۋ دوختررۇرشر كىرراگەن زرۈشرركەتەكش سررەھەر ئەتىسررى    

 ئۋجۋيىرر، نەزىاىرردە ئۇشرنىررڭ. قۋلرردى ھەيرراان قررۋرا  ھررۋلىتىەە دىلىۋزنىررڭ
 يرزرىكىىى ئۋدەمىىرڭ قۋنردا  ھەر ترۇرقى بىچرۋرە قىزنىڭ بۇ سۋزاۋەر ھۆرمەتكە

 كىاىر، تزسركە بۋشرقىال تۋمچىلىاىدىن يۋ  چۋچالر  چۇۋۇلغۋن. ئېچىشتۇراتتى
 برۇ  دوخترۇرشر... پىچرۋ  سرىقىمدالغۋن چىرڭ قولىردا چىااي  يۋداڭغۇ قۋلغۋن

 نۇقرۇ  بوشرقىىۋ دىلىۋزنى دەرھۋلال  دە -كەتتى ئەندىكى، كۆرۈ  كۆرۈنزشىى
 . ئويغۋتتى
 دوختررۇر مەخسررۇس - دىلىررۋز؟ خررۋراپقۇ ئەجە  ھررۋلىڭىز بزگررزن-    
 ئىرش بىراەر -.ترۇتتى پىشۋنىسرىىى دىلىۋزنىرڭ بىرلەن مىھاىبرۋنلىق ئۋنىالردەك
 بولدىمۋ؟
 ئەندىكى، كۆزلەردىن تۇرغۋن قۋدىلى، ئۆزىەە دىلىۋز-...يۋ ...يۋ -    
 ئۋسرتىغۋ يۋسرتۇقىىىڭ دەرھرۋلال پىچرۋقىى قولىدىكى. كۆتىادى بېشىىى ئىتتىكال
 . يو  ئىش بۋشقۋ –. تىقتى

  قېىى؟ ئۋپىڭىز -    
 . كەتكەن قۋيتى، ئۆيەە ئۇ... ئۋپۋممۋ؟...ھە -    
 دوخترررۇر -ئوخشىمۋمسرررىز؟ يۋتقرررۋن يرررۋلغۇز ىچىررردىنك ئۇنرررداقتۋ-     
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 . سورىدى ئۋلدىاا  ئىچىدە ئەنسىزلى 
 تۋمۋققررۋ سررىاتقۋ. بولغررۋن ھەمرراا يولدىشررى ...يررۋ ...يررۋ ...ھە-     
 ئررۋزاپتىن كىچىلىرر  بىررا يررزرىكى دىلىۋزنىررڭ-...كىلىرردۇ ھررۋزىاش. چىكەتتررى
 مەجبرۇر ئېيتشقۋ غۋنيۋل ئزچزن ھۆرمىتى ئىززەت ئۆز يەنىال تۇرسىمۇ  ئۆرتىىى،
 . قىيىۋلدى ئىچىدە نەپاەت بولسۋ كۆڭلىدە. بولدى

 ئۇنىررڭ بولررۇ   خررۋتىاجەم كزلزمسىاىشررىدىن دىلىۋزنىررڭ دوختررۇرشر    
 زىيررررۋدە ئۇنىڭغررررۋ كىرررريىن  تەكشررررزرگەندىن قررررۇر بىررررا سررررۋشمەتلىكىىى

 بىررا توغاىسررىدا تەڭشرە  كەيپىيررۋتىى ئۋسراا   ئررۆزىىى جىددىلەشمەسرلى  
 دەرتلىر  قىزنىرڭ برۇ ئرۇشر لرېكىن. كىتىشرتى چىقى، قىلى، ھەتنەسى مۇنچە
 ئۇنىرررڭ ئەسرررۋابىدا تەكشرررزرۈ  يرررزرەك تەكشرررزرەلمىدى  تىۋىشرررىىى يرررزرەك

 يرۋرى ۋاپۋسرىز لرېكىن. كرزتتى كىرچە بىرا  قىرز برۇ. ئۋڭلىيۋلمىردى نىدالىاىىى
 كىلىرررر، بولسررررىمۇ ئەتىەەنرررردە. يوللىمىرررردى ئۇچۇرمررررۇ بىرررراەر. كەلمىرررردى

&quot;قۋلرردى چىقىرر، ئىررش جىررددى ۋنرردا م كىچىرردىن&quot ; يۋلغررۋن دە 
 ھىس ئېچىۋاتقۋنلىقىىى قورسىقىىىڭ دىلىۋز. ئۋقلىمىدى ئۆزىىى بولسىمۇ ئېيتى،
 ئېچىر، قورسرىقى خرۇددى برۋش تۇرغرۋن تىپىاش  تىىىمسىز قورسىقىدا قىلدى 

 ەيەن   تۇرسرىمۇ ئىچىردە نەپراەت ئۇ. قىلىۋاتۋتتى بىئۋرام ئۋپىسىىى قۋلغۋندەكال
 ۋارسرتىن ترۋ  شرۇ ئرۇ. بولردى مەجبرۇر بېسىشرقۋ نۇمرۇرىىى تېلىفۇن ۋارسىىڭ

 تېلىفرررۇن نەپاەتلىىىررر، ئۇنىڭررردىن يرررۋكى قىلىۋاتۋمررردۇ تېلىفرررۇن ئەنسرررىاە 
 . بىلمەيتتى ئۆزىمۇ قىلىۋاتۋمدۇ
 ئۇيقررۇدىن دىلىۋزنىررڭ...قىزىررق قررۋلغىىى ئېچىلىرر، ئەتىەەنرردە ترروۋا     
 تېلىفرۇنى ۋارسىىىڭ. كەتتى دۇپۇلدە  كىيزرى چزشكەن جۋيىغۋ ئۋز بىا كىيىن

 يۋلغرۋن. بۋشرلىىىدۇ سوراشرالر كەچزرۈم تۋشي بىا ئەمدى مۋنۋ.  ئىدى ئۇشنغۋن
 دىلىۋزغررۋ چزشررز   ئررزنى ۋارسررىىڭ. كىلىرردۇ مەيرردانغۋ سەپسررەتىلەر يۋۋىرردا 

 ئىشلىتىشرررركە سررررۆزلەرنى شررررىكەر-شررررىاىن تررررۋتلىق ئەڭ يەنە. يىلىىىرررردۇ
 ۋارسرىىڭ ئىچىردە جىددىلى  ھەم غەزە  دىلىۋز...دۇئۋقالي ئۆزىىى...بۋشاليدۇ
 .ئولتۇردى سۋقال  ئېلىشىىى تېلىفۇنىى
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  كىمۇ؟ ۋەي-
 ئىزىلەڭەز قىزنىڭ ھېلىقى ئۋۋاز  تۇنۇ  ئۋخشۋمقى...توۋا مىڭ توۋا     
 نۇمۇرىغرۋ تېلىفرۇن دىلىرۋز...نىرمە؟ سرۋلدىممۇ ئرورۇ  خۋتۋ...ئۋۋازى ئۇيقۇچۋن

 نەچچە كەتكەن بولۇ  تۇنۇ  ئۆزىەە. نۇمۇرى ۋارسىىڭ توغاا . قۋرىدى قۋيتۋ
 ئۋلىدۇ؟ تېلىفۇنىىى ۋارسىىڭ دە  نىمە ئۇ كى ؟ قىز مۋۋۇ ئەمدى. نۇمۇر يىللىق

 يە؟ بولغىيتتىمررۇ قۋلغررۋن قىررزدا مۇشررۇ تېلىفررۇنى بولسررۋ ئىشررلىەەن ئۋخشررۋم يررۋ
  .قۋلدى تۇيمۋي كەتكىىىمۇ چىقى، گە  ئېغىزىن ئىچىدە خىيۋلالر دىلىۋز...

 كىمۇ؟ سىز.  دىلىۋز مەن-    
 پەقەت قۇلىقىغررۋ دىلىۋزنىررڭ. كەلمىرردى سررۋدا ھررۋزا بىررا تېلىفۇنرردىن    
 غەزەپرتىن سرۋقال  ئرۇزا . ئۋڭالنردى تىىىقلىراى ئېغىرا-ئېغىرا قىزنىڭ ھېلىقى
 . سۋلدى ۋارقىاا  بۋسۋلمۋي ئۆزىىى دىلىۋز قۋلغۋن دە  كىتەي يېاىلى،
 كەتتىغۇ؟ چزشزپال ئىچىڭىزگە نىڭىزئز ئەجە  ھە؟ كى  زادى سىز-    
 كىىررۋيە تېلىفۇنرردىن-.سررىزنىڭ ئوخشررىمۋمدۇ بررۋر بىلەررزڭىز بەك-    
 قرۇلىقىڭىزنى بولسۋ ئۇندا  -.  كەلدى سۋداسى كزلكە مۇغەمبەرلەرچە ئۋرىال 
 بىرا   قۋلغرۋن كرۆرۈ  يۋخشى مەجىۇنالرچە  ۋارس مەنچۇ ئۋڭالڭ  تۇتۇ  دىڭ
. . رەيھرۋن شلە ئىسرىمىمچۇ.   قىرز  لىردىغۋنقى تەسەددۇ  جۋن كۆرمىسە كزن
 ... ھۋ ھۋ ھۋ.

 دىلىررۋز تۇرغررۋن تۇتررۇ  چىررڭ بېشررىىى كررۋرۋات تىترراىەىىىچە ش -ش     
 ئەرۋاھىىررڭ ئۋڭالنغررۋن تېلىفۇنرردىن. قۋلرردى تررۋس-تررۋس چزشرركىلى يېقىلىرر،

 بىرا ئرۇ. ئۇرۇلردى يرزرىكىەە ئرۇدۇلال يېاىر، قرۇشقلىاىىى كزلكە كزلكىسىدەك
  قۋلغۋنلىقىرردىن چزشررز  ھۋلغررۋ بىچررۋرە بۇنچىلىرر  ئۋلدىرردا نىررڭقىز بررۇزۇ 

 چىقىاىرر، رەسۋاسررىىى تېلىفۇنرردىال قىلرردىكى  ھىررس خورلررۇ  شررۇنچىلى 
 بەردى  ھرررۋي ئرررۆزىەە يەنىرررال ئرررۇ لرررېكىن. قۋلررردى قىررر  تىللىرررۋەتكىلى
 كىلى، لىققىدە كۆزلىاىەە  تىاىشى،  پەسەيتىشكە تىىىقلىاىىى ئېغىالىشىۋاتقۋن

 سرىلىق نۋھرۋيىتى ئرۋۋازىىى دە -سرزرتىۋەتتى ئىچىردە ئۋزا  ىاىىىيۋشل قۋلغۋن
 . تىاىشتى چىقىاىشقۋ
 بۋشررقۋ ھررۋزىاچە بولرردىال . دەڭ ئۋشىىسررى ۋارسررىىڭ. شررۇنداقمۇ -    
 سرىزدە برۋر  بىلەرزم شرۇنىال پەقەت لرېكىن. يرو  قىلغرۇم سزرۈشرتە ئىشالرنى
 قىلىدۇ؟ ئىش نىمە تېلىفۇنى ۋارسىىڭ
 .سوراڭ ئۆزىدىن ۋارسىىڭ بولسۋ بىلەزڭىز بەك -    
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 ئررۆي مزشررزكى تررۋش. قۋلرردى تەمتىرراەپال دىلىررۋز-...ئە...ھە...ھە -    
 ئېغىزىغرۋ دىلىرۋز. قرۋرا نروچىلىقىىى پۋسكىىىىىڭ مۋۋۇ دە  قوغالپتۇ مزشزكىىى
 ۋارس -.سررورىدى يزتررز  تەسررتە نۋھررۋيىتى تزكررزرىكىىى قۋلغررۋن يىغىلىرر،
  ؟ ئوخشىمۋمدۇ يېىىڭىزدا
 چۋرچرۋ  بەك كىچىردىن. ئۇخلىۋاتىردۇ تۋتلىق قۇچۇقۇمدا لبەتتە ئە -   
 . بۋيقۇ  بۇ كەتتى

 جىرن يرۋكى برۋلىمۇ قىرز زادى برۇ. برۇ نىرمە قرېلىن نىمۋنردا    تروۋا    
 ھەياانلىقتررۋ دىلىررۋز...ھە؟ بۇنىڭرردا نەدە ئىررش تۋرتىرردىغۋن ئىررزا شررۋيۋدۇنمۇ؟
   كۆيرردۈرۈ  ىىىيررزرەكلىا ئرروت بىررا قۋنررداقتۇر. سررۋلدى چىشررلە  يۋقىسررىىى

 . قىستى ئۋمبۇردەك جىسمىىى پزتزن
 قۇيۇنردەك كۋللىسى -.بولسىڭىز بەرگەن ۋارسقۋ تېلىفۇنىى  ئۇنداقتۋ-    
    بۋسۋلمۋي غەزىپىىى چىقىۋاتقۋن قۋيىۋ  ئىچىدىن-ئىچ دىلىۋز كەتكەن پىقىاا 

 . قۋلدى دە  ئززىۋىتەيال چىشلە  لەۋلىاىىى غۇنچىدەك
 توختررۋ   پەس بىررا ئررۋۋازى تېلىفۇنىىررڭ-...ۋنى خرر ھررۋزىاش مۋنررۋ -   

 -.ئۋڭالنردى ئۋۋازى  زى  ئەركە  نۋھۋيىتى قىزنىڭ ھېلىقى قولىقىغۋ دىلىۋزنىڭ
 كرررۆزىڭىزنى. تېلىفرررۇن سرررىزگە   ترررۇرۇڭ ئرررورنىڭىزدىن ۋارس  ھەي ۋارس 
 . ..جېىى  ئېچىڭە

 رىئرررۋللىق بۇنىرررڭ لرررېكىن. ئولترررۇردى ئرررۋڭال  ھەممىىرررى دىلىرررۋز    
 ئىشرەنچ  ھرۆرمەت  يزكسرەك بولغرۋن ۋارسرقۋ. ئىشەنمىدى پەقەت كىەەئىكەنلى

 ئرۇ. بەرمەيۋاترۋتتى پۇرسرىتى قىلىرش قۇبرۇ  رىئرۋللىقىى برۇ ئۇنىڭغرۋ قرۋيىللىق
 قورىۋاتقررۋن بىاسررىىىڭ. قىلرردى ھىررس ئۇيۇنرردەكال بىررا ھەممىسررىىى بۇشرنىررڭ

 تررۋ  شررۇ پەقەت ئررۇ. قىلرردى ھىررس چۋقچررۋقتەكال ئېغىررا بىررا   توزىقىرردەكال
 رىئررۋللىق بۇنىررڭ ئۋنرردىن ئۋڭلىسررىال بىررلەن قررۇلىقى ئررۆز ئررۋۋازىىى ۋارىسررىىڭ

 يررېقىن تېخىمررۇ قۇلىقىغررۋ تېلىفررۇنىى ئىشررىىىدىغۋندەك ھەقىقررى ئىكەنلىكىررەە
 . ئولتۇردى يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى ئۋپىاى،
 كىمۇ؟...ۋەي-    
 كئۋۋازىدە ئۋدەمىىڭ قۋلغۋن ئۋچۋلمۋي كۆزلىاىىى ئۇيقۇلۇ  تېلىفۇندىن    
 . كەلدى ئۋۋازى بوشقىىۋ سوزۇ   ۋارسىىىڭ
 بىرا. دۇنيرۋ رەزىر  تولغرۋن ھەسراەتكە ۋە ئرۋزا  مۋنرۋ. رىئرۋللىق مۋنۋ    
 دىلىۋزنىرڭ تۋ  شۇ. قىسمەت قۋنلىق يېزىلغۋن تۋرىخىغۋ سۋداقەت-ۋاپۋ قىزنىڭ
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. ئۇخالۋاتىردۇ قۇچۇقۇمردا كەتترى  چۋرچرۋ  بەك كىچىردىن; quot&  قۇلىقىردا
 دىررررەەن; quot&... جېررررىى  ئررررېچىڭە كررررۆزىڭىزنى. ۇرۇڭترررر ئررررورنىڭىزدىن
 ترروۋا . جۋراڭلىرردى بىاىرر، سررۋدا ئەكىررس قۋيتىرردىن  ئررۋۋازشر قورقۇنچلررۇ 

  ئىىسررۋن. رىئررۋللىق ئررۋچچىق بولمۋيرردىغۋن مررۇمكىن قىلىررش قۇبررۇ .... ترروۋا
 ئۇلرۇ  بىرا قىلغرۋن مىرزان سرۋداقەتىى-ۋاپرۋ. ھەسراەت ئېغىا ئەڭ ھۋيۋتىدىكى
 بىرا ۋارسرىىڭ ئەلبەتتە  بىاىدۇ؟ دىاەك نىمىدىن بۇ... زلزمىئ روھى ئۋيۋلىىڭ

 قىلىۋاتقۋنلىقىردىن  خرۋئىىلىق  پەرىشرتىەە بىا يېتىۋاتقۋنلىقىدىن  قويىىدا قىز
 ئۇمرۋ  ئرۋئىلە  بەخىتلى . بىاىدۇ دىاەك يەتكەنلىكىدىن چېكىەە ۋاپۋسىزلىقتۋ
 سرەپىاىەە ۋلىقتەنھ ئىچىدە پۇشۋيمۋن    ھەساەت قېلى،  مەھاۇم پەرزەنتتىن

 بىلەن قۇلىقى ئۆز ئۋۋازىىى ۋارسىىڭ... بىاىدۇ دىاەك ئېلىۋاتقۋنلىقىدىن قەدەم
 بىررلەن ئۇنىررڭ. قۋلرردى ئۋمۋلىسررز تۇتىۋېلىشررقۋ ئررۆزىىى قىررز بىچررۋرە ئۋڭلىغررۋن
 كىمررۇ؟ ۋەي ; quot&. بىاەلمىرردى بەرداشررلىق پەقەت سۆزلىشىشرركە داۋاملىررق

&quot ;تۇرغرررۋن تىتررراە  تېلىفرررۇن كىقولىررردى  كىيىرررىال سرررۋدادىن دىرررەەن 
 چزشرز  ئزسرتىەە قىرش چىرىە ئۋپئرۋ  يۋتقۇزۇلغۋن يۋتۋققۋ ئۋجاا  قوللىاىدىن

 دەرتلەرنررى بررۇ قىررز قۋلمىغررۋن ھررۋلى ئېچىرر، قورسررىقى. بولرردى پررۋرە-پررۋرە
 يۋشررلىاىىى ئېقىۋاتقررۋن تررۋرامال  كۆزلىاىرردىن قىلىرر،  ئررۋجىزلىق كۆتىاىشرركە
 .  قۋلدى يزلزنزپال مىغۋتې يۋتۋقىىڭ بۋرمۋي رايى سزرتىشكىمۇ
 ئۋشررۇ نەرسىسررىىىڭ ھەمررمە   قررۋرا  تېلىفۇنىغررۋ چۇۋۇلغررۋن دىلىررۋز    

 زىدە ئۇنىڭ تۋ  شۇ. قىلدى ھىس كەتكەنلىكىىى بولۇ  پۋرە-پۋرە تېلىفۇندەك
 قىممىتىىرى ئۆزىىىرڭ ھەممىسرى كەلەزسرى ئرۋئىلە  مۇھەببەت  قەلبىدە بولغۋن

 قىلغررۋن سرروۋغۋ ۋارس تېلىفۇنىىمررۇ ۇشررۇم چررۋغالردا بىررا ترروۋا . يۇقىتىۋاتررۋتتى
 كزڭز  ئوزۇن-ئۇزۇندىن تېلىفۇندا مۇشۇ ئىلەىاى قىلىشتىن توي ئەمەسمىدى 
 تويردىن. ئەمەسرمىدى كزيزشكەن ئوتلىاىدا ئۋشىقلىق   تزكزشكەن سىالىاىىى
 ئرۋڭال   سرۆزلىاىىى مۇھەببەتلىر  ترۋتلىق  ۋارسىىڭ تېلىفۇندا مۇشۇ كىيىىمۇ
 ئۇنردا  ھرۋزىا  ئەپسرۇس ... ئەمەسرمىدى كەلرەەن پىر،تې خوشۋللىق ئۆزىەە

 دىلىۋزغرۋ ئەمردى ئرۋۋازشرمۇ مۇھەببەتلىر  ئۇنىڭردىكى تېلىفۇنمرۇ  بۇ ئەمەس 
. كەتترى بولۇ  پۋرە-پۋرە دىلىدەكال نۋزۇك دىلىۋزنىڭ ئۇ.  قۋلدى بولمۋي تەۋە

 ..يۇقۋتتى قىممىتىىى ھىسيۋتىدەكال ئۋزغۇن ۋارسىىڭ
 
. قۋلردى بىلرمەي يۋتقرۋنلىقىىى كىلىر، كۋرۋاتقرۋ تالرداۋاقى قۋندا  دىلىۋز  



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

343 

 

 تۇرغررۋن چىقىرر، ھەياانلىررق قىزنىررڭ سىسررتىاا كىرراگەن كۆتىاىرر، ئۇكررۇ 
 تررۋ  شررۇ ئۇنىررڭ.  قۋرىۋالرردى يۋققررۋ بۋشررقۋ   قررۋچۇرۇ  ئررۆزىىى كۆزلىاىرردىن

 يرۋداڭغۇ تۋراشقىمۇ  چۋچلىاىىى چۇۋۇلغۋن تززەشكىمۇ  ئۆزىىى قۋرا  ئەيىەككە
 ئۇكرۇ . ئىردى يرو  رايرى سزرتىشكىمۇ ئىزلىاىىى يۋ  قۋلغۋن ى،قېت چىاايىدا
. قىلمىردى ھىرس سرىزىمىى بىرا ھرېچ ئۇ لېكىن. سۋنچىلدى تۇمۇرىغۋ يىڭىىسى
 يرزرىكىەە   ئۋزا  قۋلدۇرغۋن ۋارس نەزىاىدە ئۇنىڭ ئۋغاىقى يىڭىىىىڭ چزنكى
 دائۋلدىر يرۋلقۇنلىاى نەپراەت كۆيردۈرگەن جىسرمىىى تى  پزتزن ئۆتكزر تىققۋن

 كىرريىن يۋتقۋنرردىن پەس بىررا يۇمررۇ  چىررڭ كررۆزلىاىىى ئررۇ. ئىرردى ھېچىەرسررە
 . ئۆرۈلدى قۋرا  قىزغۋ سىستىاا تۇرۇپال

 . ئىشلىتىۋالسۋم تېلىفۇنىڭىزنى سىڭلى  -    
 بىرا قرۋرا  پۋرچىلىاىغۋ تېلىفۇن يۋتقۋن چېچىلى، يۋتۋقتۋ قىز سىستىاا    
 ئېلىرر، تېلىفررۇنىىى ۇقىرردىنيەنچ ئۋلرردىاا  ئررۇ. قىلرردى تۇيغۋنرردەك نەرسررىىى
 ئزسرتىەە ئزسرتە  يىغىشرتۇرۇ  پرۋرچىلىاىىى تېلىفرۇن يۋتۋقتىكى دە -ئۇزاتتى
 بىرا ئرۋزش ئۋخشرۋم.  كەتترى چىقىر، يۋترۋقتىن ئۋستۋ كىيىن  قويغۋندىن ئېلى،
  بۋرغۋنسررىاى بەدىىررى ئېچىرر،  بۋرغۋنسررىاى قورسررىقى يىەەچكىمررۇ  نەرسررە

 قولىغرۋ تېلىفرۇنىى ئزچرزن قىلىرش تېلىفرۇن ئۋپىسرىغۋ دىلىرۋز ھۋلسىزلىىىۋاتقۋن
 ئويالنغۋنردىن ئرۇزا  خېلرى ئىچىردە خىيرۋلالر زىرددىيەتلى   ئۋلردىيۇ . ئۋلدى

 برۇ نىمىشرقۋ ترۋ  شرۇ ئرۇ. بۋسرتى نۇمۇرىىى تېلىفۇن ۋارسىىڭ  يەنىال كىيىن 
 شررۇ يەنە دە  قورسررىقىىى بىررا پەقەت نىمىشررقۋ بېسررىۋاتقۋنلىقىىى  نۇمررۇرنى
 . بىلمەيتتى پەقەت  قىلىۋاتقۋنلىقىىى تېلىفۇن  ئەبلەخكە تۇزكور

 تىزش نۋھۋيىتى تېلىفۇنىى ۋارس بولغۋچقىمۇ نۇمۇر يۋت بۋشقۋ -.ۋەي-    
 . ئۋلدى

 تۇرمۇزلىىىر، دەقىرقە نىاۋىلىاى دىلىۋزنىڭ ئۋڭال  ئۋۋازىىى ۋارسىىڭ    
 مەنىر  گۇنۋھكۋردەك ئۆزى يەنە تۇرسۋ  ۋارستۋ گۇنۋھ ھەممە. بولدى قۋلغۋندەك
 . كىكەچلەشتى بىلمەي دىيىشىىى
 . دىلىۋز مەن. ۋەي...ۋە-    
 ...دىلىۋز؟ نىمە؟...نى...نى -   
 تەمتىراىەەن جىددىلەشركەن  بۇنچىلىر  ئەزەلردىن ۋارسرىىڭ دىلىۋز    
 تۇتررۇ  پەس بىررا تېلىفررۇنىى ئررۇ. ئىرردى بۋقمىغررۋن  ئررۋڭال  ئەسررال ئررۋۋازىىى
 سرۆز سرىلىقال ئورنىغرۋ كرۋيىش ى، تەڭشرىۋېل كەيپىيۋتىىى   كىيىن تۇرغۋندىن
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 . قىلدى
-زار قىيىىلىر، يۋلغۇزچىلىقتۋ ئۋياىلى، بەختىدىن. دىلىۋز مەن. ھە-    

 تۇرۇشقۋ تەمكىن تۇتىۋېلىشقۋ  شۇنچە ئۆزىىى دىلىۋز –. دىلىۋز  يىغالۋاتقۋن زار
 .كەتتى ئىسەدە  يەنىال لېكىن   تىاىشسىمۇ
 شۇ ئۇ. كەتتى ئولتۇرۇ  ئۇزا  ېلىخ قۋرا  تېلىفۇنغۋ جۋۋاپسىز دىلىۋز    

 ئررۆزىىى قۋلغررۋنلىقىىى  بىلررمەي دىيىشررىىى نىررمە جىددىلىشررى، ۋارسررىىڭ تررۋ 
 ئۋخشۋم. بىلەتتى ئوبدان  بولىۋاتقۋنلىقىىى تى -تى  تۋپۋلمۋي جۋي قۋچۇرۇشقۋ
 ئررۆزىەە-ئررۆز   ئۆرتىىىۋاتقررۋنلىقىىىمۇ ئىچىرردە پۇشررۋيمۋن ئىشررلىاىغۋ قىلغررۋن
 . بىلەتتى ئوبدان ىۋاتقۋنلىقىىىمۇئۇق لەنەت  مىڭالرچە
 مەن  قورقمرررۋڭ  بولرردى. دىلىرررۋز مەن. ئۋڭالۋاتۋمسررىز. ۋارس...ۋا -   
 بىرلەن سرىز ھەم. قىلمىردى  تېلىفرۇن ئزچرزن جىدەللىشرىش بىلەن سىز ھۋزىا

  خوتۇنلۇقىىڭ-ئەر يىللىق 5 سىزنى پەقەت مەن. يو  ھۋلى  جىدەللەشكىدەكمۇ
 سرىز. قىلردى  تېلىفۇن دە  بىاەمدىكىن سۇنۇ   تۋمۋ قۋچۋ بىا قىلى، يززىىى
 تېلىفررۇن ئۋپررۋمغىمۇ. بۋرالمررۋيمەن يەرگە ھررېچ يۋتررۋقتىن ھررۋزىا مەن   بىلىسررىز

 ئزتزنرز . بىاىرڭ ئەكىلىر، تۋمرۋ  قېرتى  بىرا مۇشرۇ مۋڭرۋ شرۇڭۋ. قىاللمۋيمەن
 مەڭزىىرى يرۋ  ئۋققرۋن كۆزىردىن دىلىۋزنىرڭ–. قېتى  بىا مۇشۇ پەقەت قۋشي 
 ئەڭ  برۇ قىلمۋيمەن  ئۋۋارە ئىككىىچى سىزنى ئەمدى-.ئۋقتى لىفۇنغۋتې بويال 
 ...قېتى  ئۋخىاقى ئەڭ قۋلسۇن  بولۇ   ئزتزنىشى  قېتىملىق ئۋخىاقى
 دىيىشرركە ئررۋخىاىىى گىپىىىررڭ دىلىررۋز ھۋيۋجۋنلىىىۋاتقررۋن بۋرغۋنسررىاى    
 سررىقىاا   قۇشررۇلۇ  بەدىررىىەە پزتررزن. ئززىررۋەتتى تېلىفررۇنىى يەتررمەي قرۇربى

 پىشۋنىسرىەە ئۋلقىىىردا نىمجرۋن. چۋيقىردى تەرەپركە ھەر كۋللىسىىى ئۋغاىۋاتقۋن
 تۇمۇرلىاىغررۋ سررۇيۇقلۇ  بوتولكىرردىكى تررۋ  شررۇ. ئزرىررۋەتتى نەچچىىررى بىررا

 نەچرچە ئرۋخىاى دىلىرۋز. تېمىۋاترۋتتى يرزرىكىەە يېشى كۆز ئۋچچىق تېمىۋاتسۋ 
. ئىاىشرتى زنىەەيەكر ئرۋچچىق ئۋزابىىرڭ كەلەەن قىيىۋ  قەلبىىى بىاى ئۋيدىن

 كۆرگەنردەك ھۋلىتىىى ئۋزغۇن ھەقىقى يولدىشىىىڭ ئىشەنەەن ئۆزى بزگزن مۋنۋ
 پرۇرەكلە . يۇقرۋتتى قىممىتىىرى ئۆزىىىرڭ ئوبااز ئۇلۇ  بىا قەلبىدىكى. بولدى

 بەرگىلىاىررردىن جۇدۇنررردا گرررزللىاى مرررۇھەببەت تۇرغرررۋن ئۋلدىررردا ئرررېچىلىش
 كىىررو پەقەت ئررۇ – ببەتمررۇھە مەڭەزلررزك. قۋياىلرردى شررېخىدىن ئۋياىلرردى 

 رىئرۋللىقتىن ئرۇ. تىمرۋ دەبدەبىلى  ھىكۋيىلەردىكى رومۋنتى  ئىكاانلىاىدىكى 
 دەملىاىىررى ۋىسررۋ  ئررۋزاپلىق شررۇنچە   ئررۇزۇن شررۇنچە   مۋنررۋ. يىااقتررۋ تۇلىمررۇ
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   دىھقررۋن بىررلەن ئەمەلرردار نررۋمااتلىق  بىررلەن بررۋيلىق ئۆتكررززۈ   بېشررىدىن
 تۇقۇنۇشررالرنى زىررددىيەتلى  نۇرغررۇن ىئوتتۇرىسررىدىك سررەھاا بىررلەن شررەھەر
 قوغردا  بەخىتىرى شرۇ ئۆمرۇر بىرا   كەلترزرگەن قولغرۋ بەختىىى ئۆز يېڭى، 
 مەڭەزلرزك. ئرۋزدى يىەىتمرۇ بىرا ۋارستەك بەرگەن ۋەدىلەرنى   قەسەم ئزچزن

 شەيتۋنغۋ بولۇ   قۇ  ھىسيۋتقۋ ئۋزغۇن. ئۋيالندۇرالمىدى رىئۋللىققۋ مۇھەببەتىى
 . ئۇزاتتى قو  تىكەنەە زەھەرلى  يەتمەي  قەدرىەە ىڭگۇلى. قويدى بۋ 

 بىرراش پەقەت ھۋيۋتىرردا دىلىررۋز.  ئۇلررۇ  شررۇنچىلى  يەنىررال مررۇھەببەت    
 قىلغررۋن  تەقردى  بررۋرلىغىىى ئرۋدەمەە بىرراش پەقەت. كرۆرگەن يۋخشررى ئرۋدەمىى
 ترۋ  شرۇ. پرزككەن كرۆڭلىەە بىاىشرىى قۇربرۋن ئزچرزن ئۋدەم بىاش شۇ پەقەت
 چۋيىررۋ  ئررۇنى. كەتتررى بۇلررۇ  ئررۆ  ۋارسررقۋ. يەتتررى چررېكىەە اىتررىنەپ ئۇنىررڭ

 بۋلىسررى  ئەبلەخىىررڭ شررۇ يەنىررال قورسررىقىدا لررېكىن. كەلرردى پزركىۋەتكزسررى
 قىلغۋن ھەۋەس ھەممە قىلغۋن  ئىتاا  ھەممە بولسۋ ئۆزى. نۋرىسىدە گۇنۋھسىز

 لقرىخە   سېلىشىىڭ جۋر ئىشالرنى بۇ يەنە تۇرۇپمۇ ئۋزاپلىىى، شۇنچە ئۇ. قىز
 تۇلىمرررۇ قىلىشرررىىڭ ۋەيررراان ھرررۆرمىتىىى-ئرررۆزئىززەت يېيشرررىىىڭ  ئرررۋلەمەە

 تىرز شرۇنچە ۋارىسرىىڭ ئرۇ. بۋشلىدى قىلىشقۋ ھىس ئىكەنلىكىىى ئۋخمىقۋنىلىق
. قىالتتى ئىشەنمىەەندەك پەقەت بەرگەنلىكىەە كزڭز  بىاىەە بۋشقۋ ئۆزگزرۈ  

&quot ;؟ئرۋزدى ئزچزن نىمە ئز بولىدۇ؟ شۇندا  ئزچزن نىمە&quot ;دىرەەن 
 مۇھەببەتىىرڭ ھەقىقرى تۇيغۇلىاىردا ھرۋزىاقى ئرۇ. كىاىۋالدى كۋللىسىغۋ سۇئۋ 
. ئىشىىۋاتۋتتى كەچزرىۋېتىدىغۋنلىقىغۋ  خۋتۋلىقىىى قۋندا  ھەر تەرەپىىڭ قۋرشى

   كىاسرە كۆتىاىر، ئىچىردە خىجىللىرق تۋمرۋقىى قۋچرۋ بىرا ۋارس ترۋ  شرۇ ئۇ
 بولرردى ئىشررالرغۋ بررۇ  سورىسررۋ  كەچررزرۈم ئولتررۇرۇ  تىزلىىىرر،  ئۆزىرردىن

 .بۋشلىدى بۇلۇشقۋ تۇيغۇشردا قىلىۋېتىدىغۋندەك
 

 سرۋئەت بىرا يەنە قىلىىىر، تېلىفرۇن. بولدى چزشز  ئۇكۇلىمۇ دىلىۋزنىڭ
 تەلمرزرۈ  ئىشرىككە پرۋت-پرۋت يەنە يرزرەك قىيىۋلغرۋن ئىچىدە نەپاەت. ئۆتتى
 لررېكىن. اىرردىئۋلدى ھىدششررقۋ ھىرردىىى تۋمۋقىىررڭ ئىسسررىق قۋچررۋ بىررا. تررۇردى

 ئىشررىكتىن بولغررۋچقىمۇ كررزنى ئررېلىش دەم كۆرۈنمىرردى  قۋرىسررىمۇ ۋارسررىىڭ
 كىاىشركە يروقال  دوسلىاى يېقىن خىزمەتداشلىاى  ئۆزىىىڭ ئورنىغۋ ۋارسىىڭ
. تررۇردى كىتىرر،-كىلىرر، مىھمررۋنالر يېڭررى  ئىچىرردە سررۋئەت ھەر. بۋشررلىدى
 كىاگەنلىكرى. ىقىلرد يېشرى كرۆز ئرۋغاىتتى  ئىرچ ھۋلىغرۋ دىلىۋزنىڭ ھەممىسى
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 كىسرىۋەتكىلى دە  سېسرىق قۇڭرۋم;quot&. سرورىدى ۋارسىى دىلىۋزدىن ئۋدەم
  يزترررز   ئىچىرررەە ھەسررراىتىىى-دەرت برررۋرلىق دىلىرررۋز; quot&بولمىغىىىررردەك

 جرۋۋا  دە ; quot&كىاىردۇ ھرۋزىاش  چىكەتركەن  تۋمۋققرۋ;quot& ھەممىسىەە
 ئۋلدىرردا دوسررلىاى ۇشرر يەنە  قىيىۋلسررىمۇ ئىچىرردە نەپرراەت ئررۇ. يررۋتتى بىاىرر،
 قەدەر شرۇ كىلىشرىىى كىاىر، كۆتىاىر، تۋمرۋقىى ئىسسرىق قۋچرۋ بىرا ۋارسىىڭ
 بولرۇ ; quot& بىچرۋرە;quot& ئۆزىىىرڭ ئۋلدىردا بۋشرقىالرنىڭ. قىلدى ئزمزت

 كەلررەەن يرروقال  ئررۇنى ئەپسررۇس . قىلرردى ئىھتىيررۋت شررۇنچىلى  قېلىشررىدىن
 خوشلۇشرۇ  ئۋمۋلسرىز مەيكۆرۈشرەل بىلەن ۋارس   سۋقال -سۋقال   مىھمۋنالر
 ئەمرردى مۋنررۋ دىلىررۋز قۋلغررۋن دە  تىشررىلەي كررۆزى قررۋرا  ئىشررىككە. كىتىشررتى
 سرۋئەت ئىككرى ئۆتتى  سۋئەت بىا. قىلدى ھىس ھەقىقى نىمىلىكىىى ئۋزاپىىڭ
 يىرمەي تۋمرۋ  ئەتىەەنلىر . ئرۆتتى سرۋئەتمۇ ترۆت ئرۆتتى  سۋئەت ئز  ئۆتتى 

 ئەڭ ھۋيۋتىردا برۇ. ئىاىشەلمىدى ۋققىمۇتۋم چزشلزك دىلىۋز يۋتقۋن ھۋلسىزلىىى،
 نۋزىانىرڭ كەلرەەن يە  تۋمۋقالرنى ئۋلى ئەڭ يۋشۋ   ئىچىدە تۇرمۇ  بۋيۋشۋت

 پەرشرىتىدەك قىلغرۋن قۋيىر  خەلقىىرى شرەھەر پزتزن قىزى  يۋلغۇز ئەتىۋارلىق
 بۋرغۋنسررىاى قورسررۋقلىاى. قۋلرردى ئررۋ  ۋا  2 بزگررزن قىررز دىكتررور گررززە 

 تېلىفرۇن بىراش دە  تۋمرۋ  ئۇ. بۋشلىدى ۋراڭغۇلىشىشقۋق ئۋلدى كۆز تۋرتىشى، 
.  ئىشرىىەتتى كىتىردىغۋنلىقىىى تۇلۇ  بىلەن تۋئۋمالر خى  ھەر يۋتۋقىىڭ  قىلسۋ

 ئەپسۇس.  بۇشتتى پەرۋانە ئەتااپىدا ئۇنىڭ دوسلىاى يېقىن ئۋپىسى  دادىسى 
 مەجبرۇر ئۆتكززۈشكە ۋاقى  ئىچىدە ئۋۋى ئىززەت  قىزلىق. قىلمىدى ئۇندا  ئۇ

   مرۋھىيىتىىى چىرن ئۇنىرڭ بۋقمۋقچى  سىىۋ  ھەقىقى ۋارسىى پەقەت. بولدى
 قۋچرۋ بىرا ئۇنىرڭ بولغۋنردەك بۋقمرۋقچى بىلىر، ھىسريۋتىىى سرۆيەز مۇرەككە 
 مىرڭ قەلبرى دەرتلىر  قىزنىرڭ بىچرۋرە  نەتىجىردە. يرۋتتى تەلمرزرۈ  تۋمىقىغۋ

 ئەرنىررڭ نەەنئىشررە ئررۇ ۋارس  ئىشررەنەەن ئررۇ.  قىيىۋلرردى ئىچىرردە ئەپسررۇس
 مۋنرۋ...سرۋئەت توققرۇز سرۋئەت  سەككىز سۋئەت  يەتتە. كۆرۈنمىدى سۋيىسىمۇ
. يېيىلردى پەردىسرى گۇگرۇم  يۇقۇلرۇ   ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ يۋترۋقتىن نرۇرى قۇيۋ 
 دەقىقىلەرمرۇ ھۇزۇرلىىىردىغۋن تۋمۋقتىن كەچلى  مىزىلى  بولسۋ بولغۋن ئۆيىدە
 ئرۋزا  شرۇتۋ  ئرۇ. قۋلردى ئۋ  ۋا  ئز    كزن بىا سۋ  دىلىۋز. كەتتى ئزتز 
 ترۋس-ترۋس يەۋەتكىلرى ئرۆزى گۆشرىىى ئرۆز قىيىۋلردىكى  شرۇنچىلى  ئىچىدە
 سرزرتز  يۋشرلىاىىى مۋرجۋنردەك. ئۆرۈلردى توختىمرۋي بۇيۋنغرۋ-ئۇيرۋن. قۋلدى

 جىمجىر   قۋلغۋنردەك ئۇخال  ئۋچلىقتىن بۋلىمۇ قورسىقىدىكى.  ئزلەزرەلمىدى
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 قرۋنلىق برۇ ئرۆزىەە يرۋكى قىيىىلىۋاتۋمدۇ نئۋچلىقتى تۋ  شۇ ئۇ.  قۋلدى بولۇ 
 بىلەىلررى نەپاەتلىىىۋاتۋمرردۇ ۋارسررىتىن ۋىجدانسررىز قىلغررۋن ھەدىرريە قىسررمەتىى
 ئىچىردە ئرۋزا    ئرۋچلىق.  ئىردى ترزگىەەن نەرسرە ھەممە ئەمدى.  بولمۋيتتى
.  ئىردى ئرۆلەەن پزتزنلەي ئوباازى ۋارسىىڭ قەلبىدە قىزنىڭ يۋتقۋن قىيىىلى،
 كەچزرەلمەيردۇ  مەڭەرز ۋارسرىى ئەمردى ئرۇ. يەتترى چرېكىەە ىنەپاىتر ئۇنىڭ
 ئۋلۋاسرتىالرنىڭ قرۋنخور چىقىاالمرۋي  ۋاقىر  ئزچزنمرۇ سرۇنۇ  تۋمۋ  بىاقۋچۋ
. سەسركىىىدۇ ئۆمزرلرزك يۋرىردىن ۋاپۋسرىز كۆرىۋاتقرۋن چرز  شىاىن قۇچىقىدا
 ...بىاەلمەيدۇ ئورۇن قىلچىلى  ئۋزغۇنغۋ بۇ قەلبىدىن چەككەن دەرت ئەمدى
 نۇرلرۇ  برۇرۇنقى ئۇنىرڭ قېىرى.  قىرز بىا مۇردىدەكال كۋرۋاتتۋ. ئەنە     
 ئىچىردە گىاى  سۇس قېىى چۋچلىاى  سۇمبۇ  پۋرقىاا  قېىى كۆزلىاى  شەھال

 ئۇنىرڭ.  يۇقۋلغرۋن ھەممىسرى ئەمردى مۋنرۋ...چىاايى سزتتەك تۇرغۋن پۋرقىاا 
 چىررااي مىسرركىن   يررۋداڭغۇ چررۋ   چىەىررش كررۆز  يۋشررلىق نۇرسررىز  ئورنىغررۋ

 ھەمررمە بىاەلەيرردۇ  بەرداشررلىق نەرسررىەە ھەمررمە ئىىسررۋن ترروغاا . ئۋلمۋشررقۋن
 ئۋدىمىىىڭ كۆرگەن يۋخشى ھەقىقى ئۆزى پەقەت. كۆتىاەلەيدۇ ئېغىاچىلىقالرنى
 قىلغرۋن لەخرتە-لەخرتە يرزرىكىىى. كۆتىاەلمەيدۇ خۋئىىلىقىىى   ۋاپۋسىزلىقىىى

 .كۆتىاەلمەيدۇ  ئۋشىىدارچىلىقىى
 خىيررۋللىاىن بىررلەن چىكىلىشررى بوشررقىىۋ ئىشررىكىىڭ رداچررۋغال بىررا     
 قېتىرپال قرۋرا  ئىشرىككە ئېچىلغۋن قىيۋ كۆزلىاى دىلىۋزنىڭ ئويغۋنغۋن چۇچۇ 
 مرۇنچە بىا قولىدا بىا قۋچىسى  تۋمۋ  قولىدا بىا ۋارس تزۋىدە ئىشى . قۋلدى
 يبىلەلرمە چىكىتىشرىى يرۋ كىاىشرىى  يۋتۋققرۋ يۋ كۆتىاگىىىچە چىۋىلەرنى-مىۋە

 كەتركەن قىزىاىر،   ئىششى، يىغىدىن ئۋچچىق دىلىۋزنىڭ. تۇراتتى تەمتىاە 
 برۇ تروۋا . قۋلردى ئۇچاىشرى، بىرلەن كرۆزلىاى ۋارسرىىڭ كۆزلىاى نەپاەتلى 

 تىىى كۆرۈ  كۆزلىاىىى ئوتلۇ  ۋارسىىڭ ھۋيۋجۋنالنمىدى  ھېچقۋندا  ئۇ قېتى 
 قەلبىىىررڭ پەقەت. كەتمىرردى تىزلىشررىپمۇ سۇقۇشررى يررزرەك. جۇغۇلدىمىرردى

. كەتترى تىتراە  ش -ش  ئىچىردە نەپاەت چىققۋن پۋرتال  يەرلىاىدىن چوڭقۇر
 كررۆز بېشررىغۋ-ئزسررتى ۋارسررىىڭ ئەپقېچىۋاتقررۋن بۇيۋنغررۋ-ئۇيررۋن كررۆزلىاىىى ئررۇ

 چوڭ دىلىۋز چۋغالردا بىا. ھە كىيىىش پۋكىزە رەتلى   دىەەن نىمە. يزگزرتتى
 بزگزنمرۇ. كىيىرىەەن چىاايلىرق ا مۇشرۇند كەلەەندىمۇ يوقال   يۋتقۋندا ئۆيدە

 ئەيىەكتەك كۆيىەك  ئۋپئۋ  كۋستيوم  قۋرا يۋرىشىملىق چۋ   پۋرقىاا . شۇندا 
 تەرەپرتە ئىككرى   مۋنرۋ... كەلەەنردەكال قۋيتى، تويدىن بىاەر ھۋزىاش.  ئۋيۋ 
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 كىلىۋاتقرۋن ھىدى ئەتىا بەدىىىدىن پزتزن يۋسۋنغۋن  چىاايلىق دۇنيۋ  ئىككى
 كىرريى   پۇرششررقۋن چررۋ   چۇۋۇلغررۋن چىررااي  سررۇلغۇن  ۋداڭغۇيرر بىررلەن  ئەر

 ...ئۋيۋ  بىچۋرە يۋتقۋن چۋپال  كۋرۋاتقۋ تىىىىى نىمجۋن بىلەن
 قىلىشررىى نىررمە قۋراشررتىن نەپاەتلىرر  جىمجىتلىررق  ۋاقىتلىررق ئررۇزا      
 يەردىرن كرۆزلىاىىى تۇرغرۋن ئزركرز  كىيىكتەك   ۋارس قۋلغۋن تۇرۇ  بىلمەي

 چىرۋىلەرنى-مىرۋە بىرلەن قۋچىسرى تۋمرۋ  قولىردىكى كىلىر،  ئۋستۋ كۆتىامەي
 قىاللمرۋي  جرزرئەت قۋراشرقۋ قۋيتىردىن دىلىۋزغرۋ ئرۇ. قويردى ئزستىەە ئزستە 
 ئۇرۇنردۇقىى يۋندىكى  قويۇ   ئېچى، ئېغىزىىى دىەەندەك سۇۋۇسۇن تۋمۋقىى
 . ئولتۇردى ئۋۋايال  تۋرتى، ئۋستۋ

 ئېلىشى، تۇيۇقسىز دىلىۋز يۋتقۋن ھۋلسىز كۋرۋاتتۋ-...يۇقۋ  يۇقۋ  -     
 بىرا ترۋ  شرۇ كەتترى  ترۇرۇ  چرۋچاا  ئورنىردىن كىسرەلدەك ئەسەبى قۋلغۋن
 چۋچالر ئۇزۇن چۇۋۇلغۋن بىلەن  كۆزلەر قىزارغۋن يىغىدا ئزنسىز كزندۈز-كىچە

. ئىدى قۋلغۋن ئوخشۋ  ئۋلۋاستىالرغىال ۋەھشى كىىوشردىكى بەئەيىى  قوشۇلۇ 
 يۋلمرۋ  ھرۋزىاش قرۋرا   ۋارسرقۋ قۋلغرۋن تەمتىراە  قۋرا  ەەئۆزى ھەياانلىقتۋ ئۇ

 تۋمرۋ  ئزسرتىدىكى ئزسرتە  دە -ئۋشيردى سرەت شۇنچىلى  يزتىۋېتىدىغۋندەك
 قۋرىتىر، ئۇنىڭغرۋ بىلەن  كزچى پزتزن كۆتىاى، تىزلىكىدە چۋقمۋ  قۋچىسىىى

 .يو  كۆزۈم كۆرەر سىىى مىىىڭ....ھۋيۋان   مەلئۇن ئەبلە   تۇزكور-. ئۋتتى
 ...يۇقۋ  مەڭەۇ بولمۋ  كەلەزچى ئىككىىچى. يوقۋ  ھۋزىاش يەردىن بۇ

 نىرمە ئۋشرتىن سرۇيۇ  مۋيسرىز تزكرزلەەن تۇيۇقسرىز بېشرىغۋ– ئزسرتى    
 كۆيرردۈرگىىىىى بەدىىىىررى ئۋشررىىڭ قىزىررق ۋارس قۋلغررۋن بىلەلررمەي قىلىشررىىى
 ئررۆز پزتررزنلەي ئەمرردى تررۇرقى سررۆلەتلى  بررۋيىقى ئۇنىررڭ. قۋلرردى  سررەزمەيال

 كۋستيومىدا  قىاشنغۋن يۇز  پۋرقىاا  چۋ   قۋپقۋرا. ئىدى يۇقۋتقۋن ۋشپىتىىىس
 ئىشرچىغىال قرۋرا چىققرۋن ئۋزگىلىدىن يۇندا ھۋزىاش ئۇنى چۆپلەر قۋلغۋن لەيلە 

 جىمرال ھۋلردا ئىىكۋسسرىز يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى ئۇ. ئىدى قويغۋن ئوخشۇتۇ 
 ئۇ.  قىالتتى بىلەەندەك بولۇشىىى مۇشۇندا  ئۋللىبۇرۇنال ئۇ قۋرىمۋققۋ.  تۇردى

 ئۆرۈلەەنچە يۋتۋقتىن   كۋيىمىدى دىلىۋزغىمۇ ئۋدالىمىدى  چۆپلەرنى يززىدىكى
 ئۋلدىردىكى جرۋلالت قۇلردەك  ئۋلدىردىكى پۋدىشرۋھ پەقەت. كەتمىردى چىقىپمۇ

 . تۇردى جىمجىتال ئىەى، بويىىىى جىىۋيەتچىدەك
 كۆزۈمردىن ۋڭالۋاتۋمسرەن ئ دىدىمغۇ  يۇقۋ  ئىپالس  ئەمەس ئۋدەم -   
 دىلىۋزنىڭ –. بەر ئۋپىاى، ئۋشىۋڭغۋ ھېلىقى ئۋپىاى، نەرسىلىاىڭىى بۇ. يۇقۋ 
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 قوشررتۇرۇ  قررو  بىچررۋرىلەرچە ئۋلدىرردا كررۆز ئررۇ. پۋرتلىرردى قۋيتىرردىن غەزىپررى
 ئزسرتە  دە -كەتترى ئەزۋەيرلە  تېخىمرۇ تزگز  ئۋغاىتىش ئىچ ۋارسقۋ تۇرغۋن

 سەندىن مەن –. ئۋتتى قۋرىتى، ۋارسقۋ تىدىنقۋي چىۋىلەرنى-مىۋە ئزستىدىكى
   ئۋزاپلىمررۋ بۇنرردا  مىىررى سررىقمۋ  ئىچىمىررى مىىىررڭ  كىررتەي  بولررۇ  خررو 

 ...  دەرھۋ  يۇقۋ   دەرھۋ  كۆزۈمدىن
 چۇرۇڭردىن-ۋاراڭ. چېچىلردى ھەريرۋن ئىچىردە يۋتۋ  چىۋىلەر– مىۋە    

 كىريىن  ىنتۇرغۋنرد تېڭىاقرۋ  پەس بىرا قىرز سىستىاا 2 كىاگەن يزگزرۈشز 
 يېپىر، ئىشرىكىى   قىلىر، ھىرس بىرئە  ئۋرلىشىشرىى جىردىلىەە خوترۇن-ئەر

 پەرىشررتىدەك ئەزەلرردىن ئررۇ. تررۇراتتى جىمجىرر  يەنىررال ۋارس. كەتتررى چىقىرر،
 بۋقمىغرۋن كرۆرۈ  تۇرقىىى قورقۇنچلۇ   بزگزنكىدەك ئۋيۋلىىىڭ  زىلۋا گززە  
 پىچىاشيردىغۋن  مۇھەببەتلىر   سرىپۋيە-سرىلىق نۋھرۋيىتى قۋچرۋن ھەر. ئىدى

 ئۇ بەلكى . قۋلدى ھەياان ھەقىقەتەن تىلالشلىاىغۋ سەنلە  بزگزنكى ئۋيۋلىىىڭ
 سررۋددا ئۇنىررڭ ئۋلرردايمەن  دىلىررۋزنى ئوخشررۋ  ۋاقىتالرغررۋ ئۋلرردىىقى بۇگزنمررۇ
 كرۆڭلىىى ئۇنىرڭ بىرلەن سرۆزلىاى  شرىكەر-شرىاىن پۋيدىلىىىمەن  كۆڭلىدىن
 خوشرى كزڭز  بىادەملى   بەلكى  ك؟كېاە بولسۋ ئويلىغۋن دە ...ئېلىۋالىمەن
 مەنرردىن بولررۇ  بىررلەن ئررۆزى ئۋيررۋلى  كىسررە  يۇقۇتررۇ   ئررۆزىىى ئۋلدىرردا

 بولسررررۋ ئويلىغررررۋن ئررررۋقىلالرچە دە ...ئىشررررىىىدۇ مۋڭررررۋ گۇمۋنالنمۋيرررردۇ 
 ئۋشركۋرا نەرسە ھەممە. قۋلدى بولمۋي ئۋددى ئۇندا  رىئۋللىق لېكىن...كېاەك؟
 بىرا ۋارسرىىڭ   بولمىغىىىردەك ۋقلىغىلىسر چروغىى ئىچىدە پۋختىىىڭ. بولدى
 چىررىە.  چىقتررى دوسررتىخۋنغۋ مررۇھەببىتى يۇشررۇرۇن پەسرركە  ئررۋيلىق نەچررچە

 بولغررۋن مررۇھى  ئەڭ ئزچررزن ئىىسررۋن. ئززۈلرردى كررۆۋرۈكى رىشررتە. چېقىلرردى
 زادى ئەمردى ئرۇ كزتىردۇ؟ قىسرمەتلەر نىرمە ۋارسرىى ئەمردى. يۇقۋلدى ئىشەنچ
 قۋنردا  كەلەزسرى خىزمىتى  بەختى  ئۋئىلە ئۇنىڭ ئىاىشىدۇ؟ كىمەە نىمىەە 
 . دىيەلمەيتتى نەرسە بىا ھېچكى  ھۋزىاچە بۇنىڭغۋ...بولىدۇ؟
 
 ئۋزاپىىرررڭ كەيىىررردە بەخىتىىرررڭ ھەسررراەتىىڭ  كەيىىررردە لەززەتىىرررڭ  

 دىيىشرىى نىرمە ۋارس قىلىۋاتقرۋن ھىرس كىچىكى، نۋھۋيىتى يۇشۇرۇنغۋنلىقىىى
  كەچزرۈممرۇ ئېغىرز بىرا يۋندۇرمىردى   ئېغىزگەپمرۇ بىرا ئرۇ. بىلەلمىدى پەقەت

 ئررۋزابىىى ھررۋزىاقى  دىلىۋزنىررڭ چېچىشررىى يررۋ  ئزسررتىەە ئرروت. سررورىمىدى
 يزنرردا شرۇ   ئېلىر، بويىىغرۋ گۇنررۋھىى برۋرلىق    خۋلىمىغۋنردەك ئۇلغۋيتىشرىى
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 يررۆتكە  تەسررتە قەدەملىاىىررى ئېغىررا بىررلەن تررۇرقى چىققۋنرردەك ئۋزگىلىرردىن
 ۋارسرىى   كىلىر، ھرۋلىتىەە تەلرۋە دەملى  ىاب. كەتتى چىقى، ئۋستۋ يۋتۋقتىن
 بىلەنرال كىتىشرى چىقىر، يۋترۋقتىن ۋارس دىلىۋز تىتاەتكەن ش -ش  قورقۇتۇ 
 ئرۆزىىى ئرۇ. قرۋيتتى ھرۋلىتىەە سرۇلغۇنلۇ  مزشرزكتەك چزشكەن سۇغۋ خۇددى

 دۇنيرۋ پزترزن بزگرزن قىلردىكى  ھىرس تەنھرۋ شرۇنچىلى  بىچۋرە  شۇنچىلى 
 ھىرس قۋلغۋنردەك يرۋلغۇز  تىكەنردەكال دۇنيرۋدا بۇ دەك ئۆرىەەن يزز ئۇنىڭدىن
 تولغررۋ  قىسررمىىىڭ تررزۋەن بىلىىىررڭ ئېچىشررىغۋ  قورسررىقىىىڭ ئررۇ. قىلرردى

 بۇقۇلرردا  كەپررتەردەك  دە -تۋشررلىدى ئررۆزىىى كۋرۋاتقررۋ قۋرىمررۋي  ئۋغاىشررىغۋ
 چزكىۋاتقررۋن جىمجىتلىققررۋ كەچكررى ئررۋۋازى يىغررۋ ئۇنىررڭ...كەتتررى يىغررال 

 ...ئززۈلمىدى قۋيتۇرۇ  سۋدا ئەكسى ئۇزۇن-ئۇزۇندىن رىداكۋرىدو دوختۇرخۋنۋ
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 كەلەەنردەك ھۇشرىغۋ  كىريىن قىلغۋنردىن يېشرى كرۆز ئرۇزا  خېلى دىلىۋز
 بۆلمىردى  كۆڭرز  ۋارس. بولمرۋيتتى تۋشلىۋەتسرە بۇنردا  ئرۆزىىى ئۇ.  بولدى

 مۇبولسرى ئزچرزن بۋلىسرى بۆلمىسرە  كزڭرز  ئرۆزى ئرۆزىەە ئەمدى. ئۋساىمىدى
 قورسررۋ  ئررۋ .  بولمۋيرردۇ چىدىمىسررۋ دەرتررلەرگە كۆرسەتمىسررە  تىاىشررچۋنلىق

. بولىردۇ ئرزۋا  نۋرىسرىدىەە بىچۋرە قورسىقىدىكى يۋتسۋ ھەساەتلىىى، ھۋلەتتە
 كىريىن كزنردىن 5-4 يەنە ئرۇ. مۇھترۋ  مۇھەببەتكە ئۇ مۇھتۋ   ئۇزۇقلۇققۋ ئۇ
 چىررڭ  مەتلەرقىسرر تررۋتلىق-ئررۋچچىق بررۇ. ئۋچىرردۇ كررۆز دۇنيۋغررۋ يررۇرۇ  بررۇ

 يېراى  ئزچزن بوۋا  بۇ دىلىۋز. دىدارلىشىدۇ بىلەن دۇنيۋ كەتكەن گىاەلىشى،
 ئرررۋئىلىىى   ئزگزنزشرررىى خىزمەتىرررى . قىيىۋلررردى ترررۋرتتى  جۋپرررۋ يىلررردەك
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. ئۆتكررززدى كررزن مىخلىىىر، كۋرۋاتقررۋ ئزچررزن بروۋا  بررۇ تۋشررال  ھەممىىرى...
 ئۋزدى  يولدىشى دى بول زىدە قەلبى تزگىدى  نەرسىسى ھەممە ئۇنىڭ ئەمدى

 پەرزەنتىردىن بەخىتىسرز مۇشۇ قورسىقىدىكى تۋپتۋ شۇ. بولدى خۋزان ئۋئىلىسى
 ئورنىدىن بولسىمۇ ئزچزن بۋلىسى شۇڭۋ. قۋلمىدى خوشۋللىقى ھېچقۋندا  بۋشقۋ
 ئۋشررۇ. كېرراەك ئويلىشىشررى سررۋشمەتلىكىىى ئۇنىررڭ  كېرراەك  تۇرۇشررى دەس

 . كېاەك يىيىشى تۋمۋ  ىىشى ئۇزۇقلى بولسىمۇ ئزچزن تۆرەلمە بىەۇنۋھ
 ئۆزىىىرڭ دىلىرۋز  قىلغۋن يېشى كۆز ئۇزا  چزڭكە  بېشىغۋ يوتقۋنىى     

 ھرۋزا بىرا يزلىىى، كۋرۋاتقۋ ئۇ. بولدى چىقۋرغۋندەك يەكزن ئۆزى خىيۋللىاىدىن
 بىررلەن قەدەمررلەر ئۋسررتۋ چزشررز  كررۋرۋاتتىن ئررۋۋايال    كىرريىن ئولتۇرغۋنرردىن

 بىررا يررۋت خررۇددى  ئەيررىەككە ئۆيرردىكى زىلىقتررۋ. كىررادى ئررۆيىەە تررۋزىلىق
 پەس بىرا ئىچىردە ھەسراەت ئزكزنرز   كۆرىۋاتقۋندەك مەخلۇقىى قورقۇنچلۇ 

. يررۇدى كررۆزلىاىىى-يررزز سررۇدا سررۇغۇ  مررۇزدەك كىرريىن  تۇرغۋنرردىن قررۋرا 
 كىيىمىىررى ئررۇخال . چىقتررى تررۋرا  تەسررتە نۋھررۋيىتى چررۋچلىاىىى چۇۋۇلغررۋن

 قرۋرا   ئوزۇن كەڭ  مەخسۇس ئىچىدىن ۋمۋدانچ ئۋيۋلالردەك ھۋزىدار   سېلى،
 شرۇنچىلى  جەريۋنىردىمۇ قىلىرش ئىشالرنى مۇشۇ ئۇ. كەيدى ئېلى، كۆيىەكىى
. توختىدى تەسكە بەكمۇ قىلىش ھەركەت بىلەن قورسىقى تۇلۇمدەك. قىيىۋلدى
 ئرۇزا  خېلى يزلىىى، كۋۋاتقۋ كىيىىى،. چىدىدى بەردى  بەرداشلىق ئۇ لېكىن

 ئېغىرا ھرۋرغىن    كۆتىاىر، سومكىسرىىى قرو  كىچىر  ىيىن ك ئولتۇرغۋندىن
 جىمجىتلىقىغرۋ كىرچە كۋرىردور. چىقترى كۋرىردورغۋ يۆتكە  تەستە قەدەملىاىىى

 سىسرتىااشردىن-دوختۇر مېڭىشىۋاتقۋن سۋندا-ئۋندا قۋرىمۋققۋ بولۇ   چۆككەن
 . قىالتتى كەتكەندەكال ئۇيقۇغۋ شىاىن بىمۋر ھەممە بۋشقۋ

   ئىغرۋڭال  تەسرتە ئرۆردەكتەك قۋمرۋللىغىىىچە چىڭ لىاىىىبەل دىلىۋز    
 تۋمۋقالرغرۋ ئېغىرا. چىقترى ئرۋران ئۋشرخۋنىغۋ ئۋلدىدىكى دەرۋازىسى دوختۇرخۋنۋ

 ھۇزۇرلۇنررۇ  تررۇرۇ  پررزۋلە    بۇياۇتررۇ  ئررزگاە قۋچررۋ بىررا تۋرتمررۋي كررۆڭلى
 ئۋزاپالرنى ئۋچچىق كۆرۈ   كزنىى ھەساەتلى  ئەڭ ھۋيۋتىدىكى بزگزن. ئىچتى
 نىمىشرقىدۇر    بولسرىمۇ بولغرۋن يېراى  شرۇنچىلى  كرۆڭلى   چىققۋن تۋرتى،
 بۇياۇترۇ  كرۋۋا  زىر  5 يەنە تويمىغۋنردەك قورسرىقى بولۇ  ئىچى، ئزگاىىى
 تۇتىشررقۋ روھلررۇ  شررۇنچە   تەمكىررن شررۇنچە ئررۆزىىى ئررۇ قۋرىمۋققررۋ. يەۋەتتررى

 ئزمررزت    قۋلرردۇرۇ  ئۋرقىرردا نەرسررىلەرنى ھەمررمە. قىالتتررى تىاىشررىۋاتقۋندەك
 قىيۋپىتىدە سىاتقى بەلكى . قىالتتى بۋغالۋاتقۋندەك بە  يۋشۋشقۋ بىلەن ئىشەنچ
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 ئزنسررىز  قەلبررى ئررۋجىز بولسررىمۇ  سررۋقالۋاتقۋن خررۋراكتىاىىى خررۋس ئررۆزىەە
 يرزرەكلىاى ئېچىىىر، گرزللىاىەە سرۆيەز توزىغرۋن مرزمكىن  بولىشرى يىغلىغۋن
 . ..مۇمكىن بولىشى تولغۋن زەرداپقۋ لەختە-لەختە

 ئىشرررىكىەە دوختۇرخۋنرررۋ قەدەملىررراى دىلىۋزنىرررڭ چىققرررۋن ئۋشرررخۋنىدىن
 ۋاقىتالر ئۇزا  خېلى كۆرمىەىلى مەنزىاىلەرنى بۇ ئۇ. قۋلدى توختۋپال كەلەەندە
. سەپسرۋلدى مەنزىاىسرىەە كەچكرى ئزرۈمچىىىڭ ئۆرۈلز  كەيىىەە   بولغۋندەك

 تۇرغۋن ئزتزشز   اسۋند-ئۋندا   چىااقلىاى كوچۋ تۇرغۋن تۋرقىتى، نۇر ئۋپئۋ 
 كىچىلىرر  ئۋسررتىدىكى بىىررۋشر ئىەىررز رەت-رەت مۋشررىىىالر  كىچىرر -چرروڭ

 يۋلتىيىر، كىاىشرتىن يۋتۋققرۋ ترۇرۇپال دىلىرۋز...مۋگىزىىالر تزگىمىەەن سودىسى
 پەقەت كىاسرە بولىردۇ؟ ھەمراا ئۇنىڭغرۋ كىر  برۋر؟ نىرمە كىاسە يۋتۋققۋ قۋلدى 
 رەزىر  ۋارسرىىڭ قىيىىلىردۇ  يەنە ئۋسرۋرىتىدە رىئۋللىقىىرڭ ئرۋچچىق بزگزنكى
 خىيۋلىغۋ قۋمۋلال   پىچۋقىى چوڭ ئۋستىدىكى يۋستۇ . قۋلىدۇ ئەسلە  تۇرقىىى
 قىيىۋلغرۋن ئىچىردە ئرۋزا ...ئېلىشرىدۇ بىرلەن ئەرۋاھرالر-جىن كىاگەن بېسى،
 سرەگىتمەكچى پەس بىا نىاۋىلىاىىى كىيىن  قىلغۋندىن خىيۋ  شۇشرنى دىلىۋز

 ئۋيلىىىشررقۋ بررويال  يررولىىى پىيررۋدىلىكلەر ئۆرۈلررز  غۋ ئۋرقىسررى بولغۋنرردەك
. قۋلدى يىااقتۋ بەكمۇ دوختۇرخۋنۋ مۋڭدى  ئۇزۇن خېلى   مۋڭدى ئۇ. بۋشلىدى

 قىزغۋ دىكتور بۇ ئۋدەملەر مېڭىشىۋاتقۋن مەقسەتتە خى  ھەر يولىدا پىيۋدىلىكلەر
 ددىخررۇ پىچىالىشررۋتتى  نىمىلەرنىرردۇ قويۇشررۋتتى  قررۋرا  ئىچىرردە ھەياانلىررق
 كەيرىىەە قۋلغۋنردەك بىلى، كزڭزلسىزلىكلەرنى ھەممە تۇرمۇشىدىكى دىلىۋزنىڭ
 ئرۇ. مۋڭدى جىمجىتال دىلىۋز لېكىن. قۋرايتتى ئۇزا -ئۇزاقتىن ئۇنىڭغۋ ئۆرۈلز 
 ئىكاانىرردىكى كزڭررز . خۋلىمررۋيتتى ئويالشررىى نەرسررىىى ھېچقۋنرردا  شررۇتۋ 
 جرۇ -جرۇ  كىتىۋېتىر، ئۇ. تىاىشۋتتى قوغالشقۋ يىااقالرغۋ رىئۋللىقىى ئۋچچىق

 كۆتىاىشرررى، برررۋللىاىىى ترررۋتلىق  مەشرررۇقالرغۋ -ئۋشرررىق ئرررۋماا  مېڭىۋاتقرررۋن
 خۇتۇنالرغررۋ-ئەر; quot&قىلىۋاتقررۋن كررۆز-كررۆز;quot& ئۋئىلىسررىىى بەخىتلىرر 
 بىررا ئۆزىىىڭمررۇ.  ھەۋەسررلەندى شررۇنچىلى  ئررۇشردىن.  مۋڭرردى زوقلۇنررۇ 
 ئىچىررردە ئزكزنرررز  لىقىىىبولغرررۋن تۇرمۇشرررى بەختىيرررۋر ئۋشرررۇندا  چرررۋغالردا
 بۋلىسرىغۋ بەخىتىسرىز تۇرغرۋن ئۋلدىدا تۇغۇلۇ  سىال   قورسىقىىى ئەسلىدى 

 ئەركىلە  قۇچىقىدا ئۋيۋلالرنىڭ-ئەر ئۋشۇ بۋلىسىىىڭ. ئېچىىدى ئۋغاىتتى  ئىچ
 كررۆزى ئەسررال ئىاىشىشررىەە كررزنلەرگە بەخىتلىرر  بررۋلىالردەك ئويىۋقشررىۋاتقۋن

 . يەتمىدى
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 دىلىرۋز مۋڭغرۋن  ئىچىردە خىيرۋلالر ئرۇزۇن-ئۇزۇنردىن سرۋئەتتەك بىا     
.  ئولترۇردى كىلىر، ئورۇنردۇققۋ بويىردىكى يرو  قىلىر، ھىرس چۋرچىغۋنلىقىىى

   قويرررۇ  چرررۆرۈ  يۋقالرغرررۋ بىرررا تۋپىالشرررلىاىىى دوختۇرشرنىرررڭ لرررېكىن
 قىلرچە بۋسرقۋنلىقىغۋ پىيۋدە مۇسۋپىىى كۆ  مۇشۇندا  ئويالشمۋي سۋشمەتلىكىىى
 ئۋرام ئۋز بىا نىاۋىلىاىىىڭ چۋرچىغۋن شۋمىلىدا مززدەك كززنىڭ ۇئ. ئزكزنمىدى

 قررۋرا  ئررۇزا  خېلررى ئەتااپقررۋ ئررۇ. قىلرردى ھىررس قېلىۋاتقررۋنلىقىىى ئېلىرر،
 قۋيتىررر، پىيرررۋدە دوختۇرخۋنىغرررۋ. يۋنررردى كەيرررىىەە  كىررريىن ئولتۇرغۋنررردىن

 توسررمۋقچى تۋكسررى چىقىرر، يولغررۋ چرروڭ قىلىرر،  ھىررس بۇشلمۋيرردىغۋنلىقىىى
 ئزچرزن توسرۇ  بىانى تۋكسىدىن قۋتىۋۋاتقۋن تەرەپكە دوختۇرخۋنۋ ۇئ. بولدى
 يىااقترۋ  كرۆزلىاى. قۋلردى توختۋ  تۇيۇقسىز  نىمىشقىدۇر  كۆتىادىيۇ  قولىىى
 سررۇقۇ  يررزرەكلىاى كررۆرۈ  ئىدارىسررىىى ۋارسررىىڭ تۇرغررۋن چېلىقىرر، كررۆزگە
 كىلىر، قېشرىغىال ئۆيىىىرڭ ئرۆز مېڭى، پىيۋدە مەقسەتسىز ئۇ  توۋا .    كەتتى
 ئرۆيەە برۇ يرېقىن ئۋيغۋ 3  قۋلدى  سېغىىى، ئۆيىىى تۇرۇپال ئۇ ئەمەسمۇ؟ قۋپتۇ
 تۋمررۋ  ۋارسررقۋ ئررۆيى  تۇتقررۋن جۋپررۋدا  بۋقمىغۋچقررۋ  كىلىرر، قېتىممررۇ بىرراەر

 گرزللىاى ئۆسرتزرگەن قىلى، پەرۋىش ئززى ئۋشخۋنىسى  چىاايلىق تەييۋرلىغۋن
 ھۋيررۋت يررۋلغۇز بىرراى يرردىنئۋ 3 ۋارس مررۇھىمى ئەڭ. كىلىۋالرردى ئۋلرردىغۋ كررۆز

  دىلىۋزنىرررڭ تۇيۇقسرررىز  تررروۋا . قىزىقترررۇردى ئرررۇنى تۇرمرررۇ  كەچرررزرگەن
  بورۇلرردى  قرۋرا   تەرەپركە ئرۆيى قەدەملىراى بۇرۇلغرۋن تەرەپركە دوختۇرخۋنرۋ
 ئرۆيى  دە -توسرتى ئۋلردىاا  تۋكسرىىى بىرا كىلىۋاتقۋن تەرەپتىن دوختۇرخۋنۋ

 ئرويال  بېاىشرىى ئرۆيىەە نىمىشرقۋ ترۋ  شرۇ ئرۇ. كەتترى يزرۈ  قۋرا  تەرەپكە
 قىلغررۋن پەسكەشررلى  بىرراى ئۋيرردىن 3-2 ۋارس ئزچررزن نىررمە قۋلغررۋنلىقىىى 
 3-2 ۋارسررىىڭ بەلكىرر . بىلمەيتتررى سررېغىىغۋنلىقىىى يەنە ئررۆيىى  بۇلغىغررۋن

 قىزىقىۋاتقۋنرردۇ؟ كۆرۈشرركە تۇتىۋاتقررۋنلىقىىى قۋنرردا  ئررۆيىى بررۇ بىرراى ئۋيرردىن
 بىررا قۋيتررۋ ھررۋلىتىىى كىيىىكررى كەتكەنرردىن دوختۇرخۋنىرردىن ئۇنىررڭ  بەلكىرر 
 ئىچىردە ئۆچمەنلىر  بولغرۋن ۋارسرقۋ بەلكىر  ۋە كەلەەنردۇ؟ بۋققۇسى كۆزۈتز 
 پررۆرەكلە  غررۇنچىلىاى مررۇھەببەت   ئررۆيىى شررۇ تۇتقررۋن قوللررۇ  بىررا ئررۆزى

 ...كەلەەندۇ؟ كۆرگزسى قېتى  ئۋخىاقى ئەڭ  ھوجاىسىىى  رومۋنتى  ئېچىلغۋن
 خۇددى دىلىۋز چىققۋن ھۋسىاا  تەستە ۇنچىلى ش  ئۆيىەە قەۋەتتىكى-4

 تۋمغۋ كىلى، ئۋلدىغۋ ئىشىكى ئۇ. قىيىۋلدى قۋتتىق چىققۋندەك قەۋەتكە-35-45
 قۋلغرۋن دە  قرۋشيال كەپلىشرى، بۇغۇزىغرۋ. تۇردى ھۋسىاا  ئۇزا  يزلەنەىىىچە
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 تەر ئۋققرررۋن پىشرررۋنىلىاىدىن ئەگىشرررى،  سۇقۇشرررىغۋ رىتىمسرررىز يزرىكىىىرررڭ
 ئۇ. تۇردى ئۇزا  خېلى تۇتۇ  تۇتقىچىىى ئىشىكىىڭ ئۇ. نەمدىدى بۇيۇنلىاىىى
 قۋلسرۋ بولرۇ  ئۆيدە ۋارس ئەگەر. خۋلىمۋيتتى قېلىشىىى بولۇ  ئۆيدە ۋارسىىڭ

 يەنە ئۋپۋردىيۇ  قولىىى ئزچزن قېقىش ئىشكىى ئۇ. بىلمەيتتى دىيىشىىىمۇ نىمە
 شرررىىكۆرۈ ترررۇرقىىى بىرررزەڭ ئۋچقۋنررردىكى ئىشررركىى ۋارسرررىىڭ نىمىشرررقىدۇر

 ئۆيىىرڭ دە -ئۋلردى ئرۋچقۇچىى برۋغالم بىرا سومكىسىدىن قو  خۋلىمىغۋندەك 
 . سۋلدى ئىشىككە ئۋچقۇچىىى
 بىرا. چىقترى بولۇ  ۋەياانە چېچىالڭغۇ  تۇرمۇشىدەكال ۋارسىىڭ ئۆي    
 تۇپرۋ. كرۆرۈنمەيتتى ئرۆي رەتلىر  پرۋكىزە  تۇتقرۋن چىىىردەك دىلىرۋز چۋغالردا
 تۋمررۋ  قۋلغررۋن ئېشررى، ئزسررتىدىكى زسررتە ئ جۋبرردۇقلىاى  ئررۋئىلە بۋسررقۋن

 يۋتقرۋن چېچىلىر، يەردە برۇ– يەر ئۇ قۇچىالر -قۋچۋ يۇيۇلمىغۋن قۋلدۇقلىاى 
 ئۋلرردى كررۆز. قۋلرردى تررۇرۇپال يزلىىىرر، ئىشررىككە دىلىررۋز...كىچەكررلەر-كىرريى 

 مەنزىاىىررى بۇنرردا  ئررۇ. كەتتررى ئۋغاىرر، زۇڭۇلرردا  مىڭىسررى قۋراڭغۇلۇشررۇ  
 ئەمەس  جەھەتتىال ھىسيۋت ۋارسىىڭ ئىدى  ىمىغۋنئويل ئەسال دە  كۆرەرمەن

 ئۆزگىاىر، پزترزنلەي جەھەتتىمرۇ خرۋراكتىا پرۋكىزلىق  مەسرئۇلىيەت    ئۋئىلە
 رەتلىر  ھىاىسرمەن  تۇتۇشقۋ ئۆي ئەزەلدىن. ئىشەندى ھەقىقى كەتكەنلىكىەە

 ئۆزگىاىرر، تىررز شررۇنچە ئىچىرردە ۋاقىرر  قىسررقىغىىۋ ۋارسررىىڭ ئەسررتۋھىدى   
 ... سىغدۇرالمىدى ئەقلىەە تپەقە كىتىشىىى
 دوختۇرخۋنىردىن ئرۇ قۋرىغۋنردا ئەھۋالدىن كۆرۈنمەيتتى  ۋارس ئۆيدە    
 قۋنجۇقىىرڭ پۋسركىىۋ ھېلىقرى بەلكى . قىالتتى كەتكەندەك يەرگە بۋشقۋ چىقى،
 دىلىررۋز...كەتكەنرردۇ؟ ئىچكىلررى يۇندىسررىىى شررۇنىڭ يەنە كەتكەنرردۇ؟ قېشررىغۋ

 ئرۇدۇلال دە  بولردى ئېلىشرقۋندەك كۆڭلى قۋرا  ۋەياانىچىلىققۋ مىھمۋنخۋنىدىكى
 تۋشرلىىى، قۋشيمىقرۋن كۋرۋاتترۋ كىشرىلى  قرو  كىادىيۇ.كىادى ئۆيىەە يۋتۋ 

 ش -ش  ھەياانلىقترررۋ. قۋلررردى ترررۇرۇپال قرررۋرا  كرررۆرپىلەرگە-يوتقرررۋن يۋتقرررۋن
 ئىشررىكىىڭ قىلغۋنرردەك  ئىھتىيررۋت چزشزشررتىن يېقىلىرر،  دىلىررۋز تىتاەۋاتقررۋن
 كۋرۋاتقرۋ ئۇنىرڭ. تۇتىۋالردى چىرڭ بىرلەن قوللىاى تۇرغۋن ە تىتا تۇتقىچىىى
 قېشىغۋ كۋرۋات تۇردى  ئۇزا  خېلى ئۇ. ئىدى قۋلغۋن قېتىپال كۆزلىاى قۋدالغۋن
 ئىشلىتى، ئەزەلدىن دىلىۋز كۋرۋاتتۋ چزنكى. قىاللمىدى جۇرئەت پەقەت بېاىشقۋ

 بىرلەن لىقرو ئرۆز مەخسرۇس ئزچزن تويى دىلىۋزنىڭ خۋنى  پەرىدە بۋقمىغۋن 
 يېيىلىر، كرۆرپە-يوتقرۋن جرۇ  بىرا تۋشلىق قىزى  ئوتقۋشتەك بەرگەن تىكى،
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 قېتىممرۇ بىرا بىاى يىلدىن 5 قىلغۋن توي كۆرپىىى يوتقۋن بۇ دىلىۋز.  يۋتۋتتى
 چىاايلىرررق قەشرررقەرنىڭ كرررۆزدە كرررۆرگەن ئۋپىسرررىىى بۋقمىغرررۋن  ئىشرررلىتى،

 ئرۇ... ئىردى لەەنكە  سۋقال  تىزى، ئزستىەە سۋندۇقى ئۇرۇس نەقىشلەنەەن
 قەدەملىاىىرى تۇرغۋن لەيلە . قىاللمىدى جۇرئەت ئويالشقۋ داۋامىىى ئىشالرنىڭ
 قىزى  ئوتقۋشتەك. كەلدى قېشىغۋ كۋرۋات يۆتكە  ئىچىدە زەئىپلى  شۇنچىلى 
 مەنزىراىەە قورقۇنچۇلرۇ  ئۋلدىردىكى كرۆز ترۋرتتىيۇ  پەسركە بوشقىىۋ يوتقۋنىى
   نىجىررس پەسرركە   بررۇ ئررۇ. قۋلرردى تررۋس-تررۋس كەتكىلررى ئۋيلىىرر، قررۋرا 
 پەرىدە. يۇمۇۋالدى چىڭ كۆزلىاىىى خۋلىمىغۋندەك كزرۈشىى مەنزىاىىى ئىپالس
 قۋلغرۋن قېتىر، يىاىدە قۋنچە بىا كىالىكىىىڭ ئۋپئۋ  كۆرپىىىڭ تىككەن خۋنى 
 بىرلەن يوتقۋن سىاىلغۋن پەسكە. تۇراتتى كۆرۈنز  دە  مەن مۋنۋ ئىزلىاى دا 
 كۆزىەە ئۇنىڭ كۇسۋر كۋلتە قىزى   چىلتىلىق چزشكەن دىغۋئۋل دىلىۋزنىڭ تەڭ
 .كۆرۈندى قۋندەكال قىزى -قى،

 چز   بىا ھەممىسى...ئەمەس مۇمكىن ئەمەس  مۇمكىن...يۋ  يۋ -    
 ھەسراەتلەر   پۇشرۋيمۋن نەپراەت  ئەلەم  ئۋچچىق-...خىيۋ  قۇرۇ  ھەممىسى
–. تۋشلىدى ۋارقىاا  ەئەسەبىلەرچ دىلىۋز بولغۋن كز  كزيز  يزرىكى ئىچىدە
 ئۆتكررززگەن قۋيسررى مەن قسررىمەت؟ نىررمە كررزن؟ نىررمە مۋڭررۋ بررۇ خررۇدا  ئررۋھ

 خررۇدا  ئەي بررولىمەن؟ قۇربررۋنى ئۋزاپالرنىررڭ مۇشررۇندا  ئزچررزن گۇنررۋھلىاى 
 رىئررۋللىقىى ئررۋزاپلىق مۇشررۇندا  ئزچررزن نىررمە  بەنرردەڭەە ئررۋجىز مەنرردەك
 ...قيىۋيسەن؟ كۆرسزتز 
 شرۇ بىرلەن برۇزۇ  ھېلىقرى ۋارس چزشەندى  ھەممىىى ئەمدى دىلىۋز    

. قىلغۋن كۆرپىلەردە يوتقۋن ئۋپئۋ  مۇشۇ كۋرۋاتتۋ  مۇشۇ دە  پەسكەشلىكلەرنى
 ئەسررەبى پىچىالىشررى،  تررۋتلىق يۋتقررۋن  چىامىشررى، يىالنرردەك كۋرۋاتتررۋ مۇشررۇ

 رەزىر  دىەەن نىمە مەنزىاە؟ قورقۇنۇچلۇ  دىەەن نىمە...يۋياىغۋن تۇيغۇشردا
   ئەلبەترتە ئىردى؟ مەنسرۇ  كىمرەە ئەسرلى كرۋرۋات برۇ   ھوجاا ۇب...يزرەك؟

 مۇشرۇ  كرزنى تروي ۋارس ئەپسرۇس .  ئىردى مەنسۇ  دىلىۋزغۋ  قىز پەرىشتىە
 ئەڭ ئرۇنى   سرىال  بۋرمرۋقلىاىىى نرۋزۇك دىلىۋزنىرڭ كۋرۋاتتۋ مۇشۇ ھوجاىدا 

 ەۋەدىلىراىە-قەسرەم مەڭەزلرزك قىلغۋن قۇچۋقال  تۇيغۇشردا شىاىن ئەڭ پۋك 
 ئروت تۇرمۇشرىغۋ گزلردەك كرزلەەن ئىچىردە ۋىسرۋ  ئۇنىرڭ.  قىلردى خۋئىىلىق
 1 خرۇددى ھوجاىردا مۇشرۇ يىلىرى 5 كىيىىكرى تويردىن  دىلىۋز توۋا . قويدى

 ئىچىررررردە ئەسرررررلىمىلەر ئۇنتۇلغۇسرررررىز خوشرررررۋ   بەخىتلىررررر   كزنررررردەك
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 كەترركەن كزنررز  يىغىغررۋ ئررۋچچىق دىلىۋزنىررڭ بىچررۋرە...ئۆتكززمىەەنمىرردى؟
 قىزنىرڭ برۇ   دىمىسرىمۇ. قۇيۇلردى توختىمرۋي يۋشالر مۋرجۋندەك ىنكۆزلىاىد

 كررۆز ئۇنىررڭ ئررۋدەم قۋنرردا   ھەر قررۋرا  يۋشررلىاىغۋ تزكررزلەەن ھررۋزىاغىچە
 ئۋپىسرىىىڭ ئۋمۋلسرىز ئرۇ.  قىالتترى ھىرس بۋردەك دەريۋ بىا خۇددى قۋرچۇقىدا

 سررزرۈ  خىيررۋ  ئررۇزا -ئررۇزاقتىن قررۋرا  كررۆرپىلەرگە يوتقررۋن تەكرركەن قررولى
 بۇلغۋنغۋنلىقىغررۋ ئىچىرردە نىجۋسررەت ئەجاىىىررڭ ئۋپىسررىىىڭ بىچررۋرە. لتررۇردىئو

 .ئېچىىدى قۋتتىق
 
 
 
 

 چىااقلىرراى بىىۋشرنىررڭ پزتررزن   چررۆككەن تىمتۋسررلىققۋ ئەترراا  پزتررزن
 تۋراقلىتىر، ئىشىكىى ۋارس چۋغالردا بىا كەتكەن ئۇيقۇغۋ شىاىن ھەممە ئزچزن
 ۋارسرىىڭ دىلىرۋز. بولردى يرداپە ئىشرىكىدە ھروجاا دەلدەڭشىەىىىچە  ئېچى، 

 ئررۇ قۋرىمۋققررۋ. ئولتررۇردى جىمجىرر  يەنىررال تۇرسررىمۇ تۇيررۇ  كىاىۋاتقررۋنلىقىىى
 ئىشركىدىن ھروجاا. قىالتتى بولغۋندەك چىقىاى، يەكزنىى ئۋخىاقى ئۋللىبۇرۇن
 قورسررۋ  يوغررۋن ئولتۇرغررۋن ئەرۋاھررتەكال گىاۋىكىرردە كررۋرۋات ۋارس كىرراگەن
 بولغرۋن كەيىر، ھرۋراقتىن   چزچرزدىكى ققرۋتتى شرۇنچىلى  كۆرۈ  دىلىۋزنى
 قرۋن ئرۇ.  كەتترى ئەنردىكى، قۇيغۋنردەك سرۇنى مۇزدەك چىلەك بىا كۋللىسىغۋ

 دىلىۋزغرررۋ ئولتۇرغرررۋن ئۋلدىررردا كرررۆزلىاىىى كەتررركەن قىزىاىررر، قۇيۇلغۋنررردەك
 ئرۆيەە دىلىرۋزنى;quot& ئرۇ دىمىسرىمۇ.  قۋلردى تۇرۇ  قېتى، داڭ تىككىىىچە

 بىرلەن قورسۋ  چوڭ شۇنچە. ئىدى بۋقمىغۋن يال ئو ئەسال دە ; quot&كىلەر
 كىلىر، بولرۇ  قۋنردا  ئرۆيەە بۇ قىزنىڭ يۋتقۋن ئىڭاا  تۋرتى، ئۋزابى كىسە 

. چىقتررى قرۋرا  ئرۇۋۇش  قۋيترۋ-قۋيترۋ كرۆزلىاىىى ئىشرەنمىەەندەك قۋلغۋنلىقىغرۋ
 ...چىااي قۋتىلدەك قۋنخور يەتكەن چېكىەە ئەسەبىلىكى. دىلىۋز توغاا 

. قويمىردى قرۋراپمۇ ۋارسرقۋ كەتركەن تىتراە  ش -ش  قۋرا  زىەەئۆ دىلىۋز
 دوختۇرخۋنىدىكىرردەك. دىيىشررمىدى پەنمررۇ-سررەن ئېغىررز بىررا بىررلەن ئۇنىررڭ
 قىلىشرىىڭ بۇنردا  ترۋ  شرۇ ئرۇ چزنكى. كەتمىدى يىغالپمۇ جۋقىاا -ۋاقىاا 
 يەرگە برۇ ئىرش. ئىردى قىلغرۋن ھىس ئىكەنلىكىىى ئەخمەقلىق ھەقىقى ئەمدى

 ترۇرۇپال ئرۇ. ئىدى يو   زۇرۇرىيىتىمۇ ھەم قىلىشىىڭ ئۇندا  ئەمدى ەيەتكەند
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 زور غررۋيەت بولغررۋن پەيرردا نەپرراەتتىن ئررۋچچىق. كەلرردى غەيرراەتكە قررۋتتىق
  يۇلرۇپال كزسرۋرنى كرۋلتە قىزىر  چىلتەكلىر  ئۋلدىدىكى تۇرتكىسىدە كزچىىىڭ

 ئۋپىسى قى،چى كۋرۋاتقۋ ئۋرقىدىىال. ئۋتتى قۋرىتى، يززىەە ۋارسىىڭ دە -ئۋلدى
 بىلەن كزچى پزتزن ئەستەلىاىىى– تۋ  يوتقۋنىىڭ تىككەن جۋپۋشردا بىا مىڭ

 دىلىرۋز; quot&...پۋراس پرۋراس پرۋراس ;quot&. بۋشلىدى سزكزشكە كزچە 
 كۆزلىاىىى چىشلە   چىڭ لەۋلىاىىى تۋشاليدىغۋندەك يىغال  بۇقۇلدا  ھۋزىاش
 يوتقۋن تۋ  شۇ ئۇ.   سۆكتى ى،پۋراسلىت  تۋشلىاىىى يوتقۋن  يۇمغىىىچە چىڭ

 سرررزكىۋاتۋمدۇ يرررزرىكىىى دەرتلىررر  ئۆزىىىرررڭ يرررۋكى  سرررزكىۋاتۋمدۇ تېشرررىىى
 مۇجۇلۇ  يزرىكى ۋارسىىڭ تۇرغۋن كۆرۈ  مەنزىاىىى تۋسۋددىپى بۇ. بىلمەيتتى
 شررەيتۋنىىڭ. يررۇتتى ئررۋچچىق ئزچررزن گۇنررۋھلىاى ئېغىررا ئۆتكررززگەن كەتتررى 
 قورقۇنۇچلرۇ  بۇنچىلىر  ئۋقىۋەتىىرڭ ۋارس ئېزىققۋن ئۋلدىدا كزلكىسى نۋزلىق
 ھەر تېشرىىى يوتقۋن دىلىۋز. ئىدى قىلمىغۋن تەسەۋۋۇر ئەسال كىتىشىىى بولۇ 
 ئززۈلەەنردەك پۋراسرال  بېغىشرىدىن يرزرىكى سرۆككەندە پۋراسلىتى، قېتى  بىا

 ئرۇ...گزركىاىردى بروران قۋپقرۋرا ئېڭىردا چرۋقتى  چۋقمۋ  نىاۋىلىاىدا. بولدى
 يرززى ئېچىشرقۋ ئېغىرز ئۇنىرڭ دىمىسمۇ. قۋيتۇرالمىدى ئىىكۋس دە  ھېچىەرسە

 كۆرىدىغۋنلىقىىى كزنلەرنى نىمە ئەمدى. قىاللمۋيتتى جۇرئەتمۇ ھەم ئىدى  يو 
 . ئىدى قۋلغۋن تزگۇلۇپال قورقۇنۇچتىن  قىاللمۋي تەسەۋۋۇر
 تۋشلىاىىىمۇ كۆرپە كىيىن  بولغۋندىن  سزكز  تېشىىى يوتقۋن دىلىۋز    
 تۋرتىر، ئرۇھ ئېغىرا سرۋندا-ئۋنردا. بۋشرلىدى سزكزشكە بىلەن  كزچى  پزتزن

&quot; توۋا توۋا...&quot ; دىمىردى ھېچىەرسە بۋشقۋ قىلىشىدىن نىدا دە .
 بەلكىرر . بىلمەيتتررى سررزكىۋاتقۋنلىقىىىمۇ ئزچررزن نىررمە بررۇشرنى تررۋ  شررۇ ئررۇ

 ئۋپىسىىىڭ بەلكى  ئىپۋدىلىۋاتقۋندۇ؟ ئۋرقىلىق مۇشۇ نەپاىتىىى ئۋلدىدا ۋارسىىڭ
 شرررۇندا  ئزكزنرررز  قۋلغۋنلىقىغرررۋ ئىچىررردە مەيىەتچلىررر  كۆڭلىىىرررڭ ئۋپئرررۋ 

 پەسركە  ئرۆتكەن بۇلرۇ  ھەسراەتلەرنى -ئرۋزا  بۋرلىق بەلكى  قىلىۋاتقۋندۇ؟
 كررۆرپە دىلىررۋز...بولغۋنرردۇ؟ تررزگەتمەكچى ئررۋرقىلىق مۇشررۇ ئۋشررىىدارچىلىقىى

-يوتقۋن بىلەن لىاىقول تۇرغۋن تىتاە  كىيىن  بولغۋندىن سزكز  تۋشلىاىىى
 قۋتلىشرى، بۋرمىغۋنردەك رايرى كۆتىاىشركە. يىغدى يەرگە بىا تۋشلىاىىى كۆرپە
 قرۋرا  تەرەپركە ئىشى  كۆتىاگىىىچە دە -چەگدى لزڭەىسىەە يۋستۇ  تۇرغۋن
 ئرررۆزىەە ۋارس قۋلغرررۋن توخترررۋ  بىچرررۋرىلەرچە يزلىىىررر، ئىشرررىككە. مۋڭررردى

 سررىاتقۋ يررۋ چزشررتى  سررىمىەەسۋرا تېخىمررۇ قررۋرا  دىلىۋزغررۋ يېقىىلىشررىۋاتقۋن
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 يىلىرىىش كرۆزلىاىەە دىلىۋزنىرڭ   بىلەلمەي كىاىشىى ئىچىەە يۋ چىكىتىشىى 
 ئۇنىرڭ. قويمىردى قۋراپمۇ ۋارسقۋ دىلىۋز لېكىن. تىكىلدى بىچۋرىلەرچە ئىچىدە

 ۋارسررىىڭ ئىچمەيرردىغۋن ھررۋرا  ئەزەلرردىن   ئۆتكەنرردە سررزركزلز  يېىىرردىن
 ئررۇ. قۋلمىرردى ھەياانمررۇ ھىدىرردىن ىقسېسرر ھۋراقىىررڭ تۋرقۋلغررۋن تىىىرردىن
 مرۋي كىچىر  قولىدا بىا   دە-كىادى ئۆيەە ئۋشخۋنۋ  چىقى، ئۋستۋ ئىشىكتىن
 قرۋرا  پەسركە كۋرىردوردىن  كرۆتىاگىىىچە بوقچىىى ھېلىقى قولىدا بىا تۇڭى 
 . مۋڭدى

. قۋلرردى قررۋراپال كەيىىرردىن دىلىۋزنىررڭ ئىچىرردە ھەياانلىررق ۋارس      
 يزلىۋېلىشرىى ئرۇنى يۋردەملىشىشىى  دىلىۋزغۋ چزشىۋاتقۋن ھۋسىاا  پەشتۋقتىن

  ئەگىشرررىپمۇ كەيىىررردىن ئۇنىرررڭ. قىاللمىررردى جرررزرئەت لرررېكىن ئويلىررردىيۇ 
 پەسركە ئەيىىكىردىن دەرىزە تىزش قىلغۋندەك ھىس نەرسىىى بىا ئۇ. مۋڭۋلمىدى
-يوتقۋن ھېلىقى  تزۋىەە گزللزك ئۋلدىدىكى بىىۋ دىلىۋز...توۋا توۋا . قۋرىدى

 دىلىررۋز. چېچىۋاترۋتتى مررۋي ئزسرتىەە كىرريىن  تۋشرلىغۋندىن تۋشررلىاىىى ۆرپەكر
 ش; quot&گرز ; quot& چىقىر، چۋقمرۋقىى  كىيىن  بولغۋندىن چېچى، مۋيىى

 رە  ھېلىقررى بۋشررلىدى  كۆيزشرركە گزرۈلرردە  ئرروت. يېقىررۋەتتى ئرروت قىلىرر،
. ىبولرد كرۇ  كزيرز  ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ ئىچىردە  يۋلقۇنى ئوت كزچلزك پۋرچىلىاى
 خورلىغررۋن ھىسرريۋتىىى پررۋك چۋچقررۋن  زەھەر قەلرربىەە سررۋددا قىزنىررڭ بىچررۋرە

 ئەپسرۇس . بولردى ئۆچكەنردەك داغلىراى قۋنلىق ئۋشىىدارچىلىقىىڭ پەسكە 
 قەلرربىەە لررېكىن. يۇقررۋتتى داغىررى قررۋنلىق يۇقررۋتتى  رەخىررى پەقەت دىلىررۋز

 بزسرز  تۇرمۇشرىغۋ بەختىيرۋر يۇقۇتۋلمىردى  ئەسرلىمىلەرنى ئرۋچچىق ئورنىغۋن
 ئرۋزغۇن ۋارسرىىڭ. يۇقۇتۋلمىردى تىااگىردىيەنى قورقۇنۇچلۇ  رەزى   كىاگەن
 كزچلرزك ۋارس تۇرغرۋن قرۋرا  پەسكە تزۋىدە دەرىزە...يۇقۇتۋلمىدى تۋرىخىىى

 تزكىلىۋاتقرۋن توختىمرۋي كۆزلىاىردىن دىلىۋزنىرڭ ئۋلدىردىكى يرۋلقۇنلىاى ئوت
 ترۋ  شرۇ ئۋزاپىىرڭ-رتدە برۋرلىق ئىچىردىكى ئۇنىرڭ. قۋلدى كۆرۈ  يۋشالرنى
 ئېغىررا شررۇنچە دىلىۋزنىررڭ. بىلرردى قۇيىلىۋاتقررۋنلىقىىى بولررۇ  يررۋ  ئررۋچچىق
 تۇرىۋاتقۋنلىقىردىن تۇترۇ  تىر  قەددىىرى  ئۋلدىردىمۇ ھۋمىلردارلىق ۋە كىسە 
 سرەۋەنلىكىلىاىىى ئۆتكرززگەن. ئۋزاپالنردى قرۋتتىق ئۇ. قۋلدى ھەس -ھەياانۇ

. نەپاەتلەنرردى قررۋتتىق زىرردىنئۆ. ئويلىرردى ئىچىرردە پۇشررۋيمۋن ئزكزنررز  
 كىلىر، كەلەزسرى ئرۆيەە برۇ نىمىشرقۋ تزنزگرزن قىزنىرڭ كەلمىەەن ھېچقۋچۋن

 لرېكىن. ئويالنردى ئىچىردە گۇمۋنالر بولمۋيدىغۋن يەتكىلى تىەىەە قۋلغۋنلىقىىى
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 ئۋلدىردا قەدەملىراى ئۋلردىاىغۋن قېشىغۋ دىلىۋز ئۋخشۋمقى. چىقىاالمىدى يەكزن
 تۇرقىدىن رەيھۋنىىڭ بولىۋاتقۋن پەيدا ئىچىدە ەشمەكەر-نۋز ھەرخى  توختىمۋي

 ئۇنىرڭ.  تۋپۋلمىردى ھېچىەرسرە لرېكىن. قىلدى ئىزدىەەندەك نەرسىلەرنى بىا
 ئوخشررىمۋيدىغۋن ئەسررال بۇرۇنقىغررۋ ئىلەىاكررى كىتىشررتىن قۋيتىرر، ئەتىررەەن

 كرزلكە لرېكىن. بولردى جۋراڭلىغۋنردەك تزۋىردە قۇش  كزلكىسى مۇغەمبەرلەرچە
 بۇشرنىررڭ ئررۇ.  ئەپسررۇس ئەپسررۇس مىڭ...بۋيقىيۋلمىرردى ىانىسرر ئىچىرردىكى
 ئررۋزغۇنلىقى ئررۋجىزلىقى  ھىسرريۋتىىىڭ تۇرغررۋن داۋالغررۇ  ئۆزىىىررڭ ھەممىسررىىى

 ...بىلدى دەپال
 بىرا يەنە قرۋرا  كرزلەە قۋپقرۋرا دىلىۋز. ئۋيالندى كزلەە كزيز  ھەممە    
 نۇرسرىز لغرۋنقۋ تىكىلىر، نوقتىغرۋ بىرا. كەتترى ترۇرۇ  ئزنسرىز مىىۇت نەچچە

 ئۆيىىىرڭ كرۆزلىاىىى ئۋستۋ ئۇ. قىالتتى تزگىەەندەكال قۇرۇ  يۋ  كۆزلەردىكى
 تزۋىدە دەرىزىسى مىھمۋنخۋنۋ كۆزى. قۋراتتى دەرىزىلىاىەە تۇرغۋن يېىى، چىاا 
 دىلىررۋز. ئۇچااشرتى بىرلەن كررۆزلىاى مەيرۇس ۋارسرىىڭ تۇرغررۋن قرۋرا  پەسركە
 ئۆيدىن بۇ چۋيقىدى  بوشقىىۋ ېشىىىب ئىچىدە نەپاەت ئېچىىىش  قۋرا  ۋارسقۋ

 قررۋرا  ئررۇزا -ئررۇزاقتىن بىىۋغررۋ پزتررزن مېڭىۋاتقۋنرردەك ۋىدالىشرر، مەڭەزلررزك
 ئەمەس تەرەپرركە بىىررۋ قەدەملىاىىررى كىرريىن تۇرغۋنرردىن پەس بىررا ئررۇ. كەتتررى
 ...يۆتكىدى  قۋرا  تەرەپكە دەرۋازا

 قېتى  بىا مۇشۇ مىىى كەچزرۈڭ  مىىى دىلىۋز  جېىى  ھەققى  خۇدا-    
 بىىررۋدىن ۋارس چزشرركەن يزگررزرۈ  ئزچقۋنرردەك پەشررتۋقتىن -...كەچررزرۈڭ

  قەلەنرردەرلەردەكال بىچررۋرە كۇچىرردىكى ئۋلدىرردا دىلىۋزنىررڭ يىااقلىشررىۋاتقۋن
 خرو  سرىزدىن مەن...خرۋئىن مەن ھۋيۋان  مەن گۇنۋھكۋر  مەن -.تىزشندى
 بۋلىمىزنىرڭ ئۋزاپلىمرۋڭ  برۇنچە ئرۆزىڭىزنى دە  مىىرى دىلىرۋز  كىرتەي بولۇ 

 ...قېتى  بىا پەقەت...كەچزرۇڭ قېتى  بىا مىىى بولسىمۇ ئزچزن ھۆرمىتى
 ئىسرى . كزلردى مىيىغىردا قرۋرا  ئىىسرۋنغۋ بىچرۋرە ئۋلدىدىكى دىلىۋز    
 تۇنىسرۋڭ ئرۆزۈڭىى بۇرۇناا  بولمۋسمىدى  ئويغۋنسۋڭ بۇرۇناا  ۋارس   ئىس 

  قويسرۋڭ سرۇئۋ  ۆزۈڭەەئ دە ; quot&كى  مەن;quot& بۇرۇناا  بولمۋسمىدى 
 زەخرمە ئرۋللىبۇرۇن يزرۈكرزم مىىىڭ. كىچىكتىڭ بەك ئەپسۇس ...بولمۋسمىدى

 كەچرزرۈم ئەمدى. بولدى دەپسەندە سۆيەزم پۋك. جۋراھەتلەندى قەلبى  يىدى 
 سرىىىڭ دىلىرۋز...بىكرۋر يۋلۋۇرغۇنىرڭ بىكرۋر  تىزشنغىىىرڭ. بىكۋر سورىغىىىڭ
 ۋاپۋسرىزلىقىڭىى  بزگرزنكى   چزرىردىكىكە كەچزرسرە خۋتۋلىقىڭىى ھەرقۋندا 
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 بولغرۋن ئۆلدى سرۋڭۋ روھرى ئۇنىڭ. كەچزرەلمەيدۇ ئەسال خۋئىىلىقىڭىى سۆيەز
 قەلربىەە ئۆزىىىرڭ بەلكرى ئەمەس  ۋارسرقۋ ئۋلدىردىكى  دىلىرۋز...ئۆلدى قەلبى
 ۋارسىى بىچۋرە يۇقۋتقۋن ئۆزىىى كەيپىدە ھۋرا  ئۋلدىدىكى. پىچىالىدى ئزنسىز

 . تۋشلىدى قەدەم ھۋلدا مەغاۇرانە قۋرا  ئۋلدىغۋ ۇرۇ قۋلد جۋۋاپسىز
 كىرررادى   كەيرررىىەە شرررەيتۋنىىڭ مەن كەچرررزرۈڭ  مىىرررى. دىلىرررۋز-    
 كىلەلمەيرمەن  يرزز مەڭەرز سرىزگە مەن بىلىمەن . كىادى  كەيىىەە رەيھۋنىىڭ

 برولىمەن  ئرۋدەم ئەمردى مەن ھەققى  خۇدا. قۋرىيۋلمۋيمەن تۇرۇ  تى  مەڭەز
   ئررۋئىلىمىز گزلرردەك   دىلىررۋز ئزتررزنەي سررىزدىن تۇنررۇيمەن  خۋتررۋلىقىمىى

... كەچرزرۈڭ قېرتى  بىراش مۇشۇ پەقەت مىىى بولسىمۇ ئزچزن بۋلىمىز نۋرىسىدە
 دە -تررۇردى ئورنىرردىن  ئىچىرردە ئزكزنرز  قررۋتتىق ۋارس قۋلغررۋن جۋۋاپسرىز–

 . يزگزردى كەيىىدىن دىلىۋزنىڭ دەلدەڭشىەىىىچە
 قىلىشرىىڭ گە  نەزىاىردە ئۇنىرڭ. قىلمىدى  گە ئېغىزمۇ بىا دىلىۋز    

 پۋت ئۆچمەنلى  نەپاەت  قەلبىدىكى ئۇنىڭ. ئىدى قۋلمىغۋن زۈرۈرىيىتى قىلچە
 قۋرىمررۋي توسىشررىغۋ ئۋلرردىىى ۋارسررىىڭ ئررۇ. ئىرردى ئەمەس يۇقىلىدىغۋنرردەك

 ئۋرقىسرررىدىن دىلىۋزنىرررڭ ۋارس ھۋرغرررۋن يرررۋلۋۇرۇ -يىلىىىررر،. مېڭىرررۋەردى
 . ۋاقىاىدى
 يېراى  ھرۋزىا لرېكىن. مەيلرى كەچزرمىسىڭىزمۇ مىىى. توختۋڭ دىلىۋز-    

 ئۋپىاىر، ئرۆزەم دوختۇرخۋنىغرۋ سرىزنى. يو  مۋشىىۋ يولدا. قۋلدى بولۇ  كىچە
 ئۋلدىردا بىىۋ دەلدەڭشىەىىىچە   كزتمەيال جۋۋابىىى دىلىۋزنىڭ ۋارس -.قويۋي

 . يزگزردى قۋرا  تەرەپكە مۋشىىىسى قويۇلغۋن توختۇتۇ 
 دەرۋازىرردىن ئررۋللىبۇرۇن ئررۇ يەتكررزچە كەيىىرردىن ىلىۋزنىررڭد مۋشررىىۋ    
. مۋڭردى قرۋرا  تەرەپركە دوختۇرخۋنرۋ برويال  يرولىى ئۇ. ئىدى بولغۋن چىقى،
 ئىككرى ئرۇ. كرۆرۈنمەيتتى مۋشرىىۋ تۋكسرى بىرا ھرېچ يولدا بۇ دىەەندەك ۋارس

 يررولىىى بىررلەن قەدەمررلەر ھررۋرغىن كررزتكە  كىلىشررىىى مۋشررىىىىىڭ تەرەپررتىن
 . تۇردىداۋامالش
; quot&پۋسرررۋت;quot& تۇرمۇزشنغرررۋن قرررۋتتىق- چىقىرررڭ  قېىرررى-    
 مۋشىىۋ دىلىۋز كەتكەن چزچز . توختىدى قېشىدىال دىلىۋزنىڭ مۋشىىۋ مۋركىلىق
 .    مېڭىۋەردى قويۇ  يولىغۋ ئۋلىيى، بىلەن غەزە  ۋارسقۋ ئىچىدىكى
 نرردىنمە. قىيىىمررۋڭ ئۇنرردا  مىىىمررۇ ئۆزىڭىزنىمررۇ    چىقىررڭ قېىررى-    
 قەتئرى چىقىمىسرڭىز مۋشرىىىغۋ بزگرزن لرېكىن مەيلى  نەپاەتلەنسىڭىزمۇ مەڭەز
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 ئۋسرتۋ مۋشرىىىىى-.  قرۋشي بولرۇ  خرو  سىزدىن مەن ھەققى خۇدا.بولمۋيدۇ
 مۇشرۇ –. يىلىىردى چىقىاى، بېشىىى  دەرىزىسىدىن مۋشىىۋ ۋارس ھەيداۋاتقۋن
 ...قىلىڭ قۇبۇ  بولسىمۇ تەلىپىمىى
 كىرراا بەرگەن سررىەىۋ  قررۋتتىق چىقىرر، تۇيۇقسررىز نتەرەپررتى ئۋلرردى    

 قۋراشرىى قۋيۋققرۋ كۆزلىاىردە قىزارغرۋن كەيىپرتىن ۋارس  كرۆرگەن مۋشىىىسىىى
 مۋشرىىۋ كىتىۋاتقرۋن ترزز. بورىردى كرزچە  يۋنغۋ رولىىى مۋشىىىىىڭ بىلەلمەي 
 ئىچىرردە خىيررۋلالر قەرىلرردىكى سررەت شررۇنچىلى  يۋنغررۋ بۇرۇلۇشررتىن كزچلررزك
   بەرمەي پۇرسرەت ئەپقېچىشرىغىمۇ ئرۆزىىى دىلىۋزنىرڭ قىرز چۋرەبى مېڭىۋاتقۋن

 قىسرمەت ئىچىدە دەقىقە. قۋڭقىتىۋەتتى توپتەكال ئىچىەە گزللزك يۋندىكى ئۇنى
 چىاايىدا. توختىدى كىلى، بويىغۋ يو  مۋشىىۋ تۇرمۇزشنغۋن قۋتتىق ئۆزگەردى 

 قررۋرا  ۋدىلىۋزغرر يۋتقررۋن ھۇشسررىز گزللررزكتىكى ۋارس قۋلمىغررۋن دىرردارى قررۋن
 . قۋمۋللىدى بىلەن كزچى پزتزن بېشىىى بىلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە 

 ...دىلىۋز دىلىۋز-    
 ئەسەبى ۋارسىىڭ. جۋراڭلىدى قۋيتىدىن ئۋسمىىىدا كىچە سۋدا  ئەكس    

 نىمە. قويمىدى مىدىاشپمۇ دىلىۋز كەتكەن ھۇشىدىن ئۋللىبۇرۇن ۋارقىاىشىدىن
 كەتكەنردىن ئولترۇرۇ  پەس بىا تۇتۇ  بېشىىى ۋارس قۋلغۋن بىلمەي قىلىشىى
 دە -ترۇردى چرۋچاا  ئورنىدىن بىمۋردەك كەلەەن ھۇشىغۋ تۇيۇقسىز   كىيىن

 تەترۇر مۋنرۋ . يزگرزردى قرۋرا  تەرەپركە دىلىرۋز چزشرز  ئۋلردىاا  مۋشىىىدىن
 كىشررىلى  تولغررۋن تۇقۇنۇشررقۋ ۋە زىررددىيەت.  رىئررۋللىق ئررۋچچىق قىسررمەت 
 تۋتقۇچى  خۋپىلىق ئزستىەە  خۋپىلىق. قىز بىچۋرە...وۋات مىڭ توۋا . تۇرمۇ 
 خرۋزان بورانردا قۋرا ۋاپۋسىز گزللىاى ئەقىدە. چەككزچى ئۋزا  ئزستىەە  ئۋزاب

 نىمىرەە ئەمردى ئىاىشرتىڭ؟ نىمىرەە ھرۋزىاغىچە تۇرمۇشرتۋ برۇ سرەن. بولغۇچى
  ۋارس بوغۇلغرررۋن قەرىررزگە ئۆمرررزر بىررا ئۋلدىررردا ھىسرريۋت...  ئىاىشررمەكچى؟

 قۋنغرۋ قىزىر -قىر، چزشرىۋاتقۋن سرىاغى، پۋقۋلچۋقلىاىردىن ئۋپئۋ  ىۋزنىڭدىل
 كەلردىكى خىيۋ  بىا قورقۇنۇچلۇ  شۇنچىلى  كۋللىسىغۋ. قۋلدى تۇرۇپال قۋرا 
 مۋنررۋ ...تۋشررلىدى دىلىۋزغررۋ ئررۆزىىى ئىسررەدىەىىىچە بىلررمەي قىلىشررىىى نىررمە

 ئۋدەم قۋندا  ھەر ادۇنيۋد بۇ. ئۋقىۋىتى ۋاپۋسىزلىقىىڭ ئۋقىۋىتى  ئۋزغۇنلۇقىىڭ
   شرۇندا ... سروتالنغۇچى ئۋلدىردا ۋىجردان بەرگرزچى  جرۋۋا  قىلمىشىدىن

 -قررۋن نۋرىسررىدىىىڭ بىررا ئىچىرردە دەقىررقە  يەردىررن ئويلىمىغررۋن يەنە ۋارس
 ۋاپرۋدار بىرا. بوغۇلردى قەرزىرەە مرۇھەببەت-مىھاى ئۋتىلىق. بوغۇلدى قەرزىەە
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 ...بوغۇلدى قەرزىەە سۆيەز سۋ  ئۋيۋلىىڭ
 
 
 

. چۋيخۋنرۋ رومۋنتى  تولغۋن مۇزىكىالرغۋ مۇڭلۇ  ۋە چىااقالر رەڭدار سۇس
 گۇڭەرۋ يىەىتلەر -قىز بولغۋن مەستخۇ  ۋىسۋلىدا ئۋشىقلىق يەردە بۇ– يەر ئۇ

 ئىچىملىكرلەر  رەڭلىر  كۆرىىىردىغۋن سرىھىالى  ئۋجۋيىر، ئىچىردە مەنزىاىلەر
 ...بەدەنلەر قۋلىدىغۋن چىامىشى، بەزى-بەزى

 رومۋنتىر  رەيھرۋن ئولتۇرغرۋن يرۋلغۇز ئورۇنردا ئرۋياى  لۇڭردىكىبۇ بىا    
 بوتولكررۋ بىررا تىاىشررىۋاتقۋندەك كىتىشرركە ئۇنتررۇ  ھەممىىررى ئىچىرردە مررۇزىكالر
 يىەىرتلەرگە-قىرز جرۇ -جرۇ  ئەتااپتىكى ئۇ. ئىچىۋەتتى ئززۈلدۈرمەي پىۋىىى

 كرزنلىاى گرززە  ئۋشرۇندا  چرۋغالردا بىا ئۆزىىىڭمۇ. ھەۋەسلەندى شۇنچىلى 
 تىەىشررىۋەتكەنلىكىىى  ھەممىىررى ئزچررزن پۇ  ھىسرريۋت لررېكىن بولغررۋنلىقىىى 

 شررۇ ئزچررزن كىچەكررلەر-كىرريى  ئىسررى  تۇرمررۇ   راھەت بۋيۋشررۋتلىق -بررۋي
 ئرۇ. ئەسرلىدى ئىچىردە ئزكزنرز  شرقۋنلىقىىى خوشال بىلەن مىىۇتالر بەختىيۋر
 چىرن ى تۋپۋلمىد بەخى  لېكىن.  تۋپتى راھەت تۋپتى  پۇ  ئىچىدە ئۋزغۇنلۇ 
 تۋپۋلمىرردى  يىەىرر  قەدىالەيرردىغۋن  ھەقىقررى ئررۆزىىى تۋپۋلمىرردى  مررۇھەببەت
 گرززە  ئىردى  برۋر نەرسرە ھەممە ئەسلى ئۇنىڭدا. تۋپۋلمىدى ئۋئىلە بەخىتلى 
 ئرۋلى كىاىر، كەيرىىەە نۋدانالرنىرڭ  ئرۇ لېكىن... بىلى  قۋمەت  زىلۋا چىااي 
. قىلردى ھەممىىرى ئزچرزن پرۇ  قۋلدى  پزتتزرۈ  بۇرۇن مۇددەتتىن مەكتەپىى
 ئويىرۋ  ئۇسرۇ  بىراگە بىرلەن شرەيتۋن كروچىالردا رەڭردار يۋشرلىقىىى گزلدەك

 مۇشۇ ئۇ. ھىسۋپالشمىدى بىلەن دىەەنلەر ئىپپەت غۇرۇر  ۋىجدان . ئۆتكززدى
 بۋسرقىىىىى  قەدەم نۋپۋكلىققرۋ قېرتى  قۋنچە ئزچزن پۇ  ئىچىدە يى  قۋنچە بىا

 ۋەيرراان ئررۋئىلىلەرنى ئىىررۋ  قۋنچىلىغررۋن ئېلىرر، رو  ئۋرتىسررالردەك خررۇددى
 گەرچە. خۋلىمرۋيتتى ئەسلەشرىىمۇ توغاسىدا بۇشر ھەم. بىلمەيتتى قىلغۋنلىقىىى
. قويرۋتتى ئزكزنزپمرۇ بەزىردە-بەزى لرېكىن بولسرىمۇ  يولردا مۇشرۇ ئەمىلىيىتى
 نىرمە ئۆزىىىرڭ ھەۋەسرلىىەتتى  كرزيەتتى  ئىچرى كۆرسە ئۋيۋلالرنى بەخىتلى 
 چىاايىردىن.ھەسراەتلىىەتتى قۋلغۋنلىقىغرۋ بولرۇ  بەخىتىسرز ا مۇشرۇند ئزچزن
 تەنھرۋ كىچىلەردە جىمجى  بىلەن يزرىۋاتقۋن خوشۋ  نۋھۋيىتى يۋغدۇرۇ  كزلكە

 كەلەزسىىى ئۆز. ئىزىلەتتى يزرىكى تزكەتتى  يۋ  ئۇزۇن-ئۇزۇندىن ئولتۇرۇ 
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 بولىۋاتقرۋن  غەر دېڭىزىغرۋ ئوت. ئېچىىۋتتى قىلىۋاتقۋنلىقىغۋ ۋەياان قولىدا ئۆز
 كىلىر، غۋلىر، ئرۋزغۇنلۇ  يەنە لېكىن  تىاىشۋتتىيۇ  تۋرتىۋېلىشقۋ قەدەملىاىىى

 . مۋڭۋتتى چوڭقۇرش  تېخىمۇ
 خىيرررۋللىاىمۇ رەيھۋنىىرررڭ تەڭ بىررلەن مۇزىكرررۋ ئۋلمۋشرررقۋن تۇيۇقسررىز    
 يەنە پىۋىدىن كىيىن  قويغۋندىن خۇرسۇنۇ  ئېغىا قۋرا  ئەتااپقۋ ئۇ. ئززۈلدى

 ئرۋرام سەگى، ئۋز بىا يزرەكلىاى ئىچىۋەتتى  بىااقال ھەممىىى قۇيۇ  رومكۋ بىا
 بۋرغرۋن يەرگە بىرا خرېلىال ۋاقىر . قۋرىردى سرۋئىتىەە ئرۇ.  بولردى تۋپقۋندەك

 قرۋرا  ھرۋزا بىرا ئىشرىككە ئرۇ. كەلمەيۋاترۋتتى ھرېچ ئرۋدىمى دىيىشكەن بولۇ 
 . ئۋلدى قولىغۋ تېلىفۇنىىى تۋقەتسىزلىىى، كىيىن  تۇرغۋندىن

 كەلمەمسىز؟. بولدى سۋئەت بىا سۋ  سۋقلىغىلى سىزنى مەن ۋەي -     
 ئرۇ. ترۇراتتى بىلىىىر، سۆزىدىىال تۇرغۋنلىقى جىددىلىشى، رەيھۋنىىڭ    
 تېلىفرۇنىىى ئۇمرۋ  رەڭردا   شكقرۋ قىزىر -قى، سۇۋالغۋن تىانۋقلىاىغۋ ئۇزۇن

 دەپرال; quot&...ھە ھە ;quot& گىرپىەە تەرەپىىرڭ قۋرشى  چۋپال   قۇلىقىغۋ
 ئرۇزۇن رەڭلىر     خوشلۇشرۇپال بىلەن تەرە  قۋرشى. ئۋڭلىدى بىاى، جۋۋا 

 گىرراى   سومكىسررىدىن  شررەكىللى  بېشررى تىمسررۋ   تولغررۋن بىررلەن چۇچررۇشر
 .بۋشلىدى تززەشتزرۈشكە ئۆزىىى ئۋلدىاا  ئېلى،  ئەيىىكىىى
 پەيردا ئەر بىرا ئرۇرۇ  چرۋ   ئرۇزۇن قېشىغۋ رەيھۋنىىڭ ئۆتمەي ئۇزا     
 كۆرۈنررز  ئۇسررتىخىىى ئەتسررىز كۆيىىكىرردىن ئىررتىلەەن يېرراى  ئۇنىررڭ. بولرردى

 كررۆزنى نۇرىرردا چىرراا  گۇڭەررۋ زەنجىررا ئررۋلتۇن ترروم بويىىرردىكى تررۇراتتى 
 زەھەرخەنرردىلى  شررۇملۇ   يەنىررال كررۆزلەردىن نۇرسررىز قىسررىق. قۋمۋشررتۇراتتى

 زىر رە تۇرسرۇن ئۇيۋقترۋ ئۆزگرزرۈ  چىقى، تزرمىدىن دە  بۇ. تۇراتتى يېغى،
 ئەبرلە  قرۋنخور ۋەھشىلىشرىۋاتقۋن بۋرغۋنسرىاى ئۋرلىشرى، بىرلەن سودىسى ئۋ 

 بېيىر، خرېلىال تېپىر، پرۇ  بىرلەن يرولالر رەزىر  ئرۇ قۋرىمۋققرۋ. ئىدى ئەكاەم
 نۇرسىز لېكىن بولسىمۇ  قوشۇلغۋن سۋشپەت يېڭىچە بۋشلىاىغۋ-ئزستى قۋلغۋن 
 قىلرپال نۋمرۋيەن دە  مەن مۋنرۋ ئرۋجىزلىقىىى ئۇنىڭ يەنىال تەن زەئى، كۆزلەر 
 . تۇراتتى

 ئرۇزۇن ئۋلدىردىكى رەيھرۋن -. ئەكراەم سرۋقلىتىۋەتتىڭىز بەك مىىى -    
 قررۋرا  ئەكرراەمەە چىكىۋاتقررۋن تۋمۋكررۋ پۇرقىاىتىرر،   مىىەەشررتۇرۇ  پررۇتلىاىىى
 .نۋزشندى
 كەلدى  قۇيۇ  تۋشال  سودىلىاىمىى مۇھى  نۇرغۇن كەلدىمغۇ  مۋنۋ -    
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 رومكرۋ بىرا پىۋىدىن ئۋلدىدىكى رەيھۋنىىڭ قىلمۋيال تەكەللۇ  ئەكاەم–.  جۇمۇ
 .  ئىچىۋەتتى قويۇ 

 دە  قۋشمررردىكىن تۇرمرررۋي ۋەدىسرررىدە سرررىزنى تېخرررى مەن ھە  -   
 . ئويالپتىمەن
 -.قۋرىردى رەيھۋنغرۋ بىرلەن نەزىراى مەنسىتمەسرلى  ئەكاەم-نىمە؟-    
 ئەمەلررەە ىىمىررىدىەى  ھررۋزىاغىچە مەن.  خررۋن قۋلغررۋن چررۋغال  كىرر  بىزنررى

 تەۋرەيردۇ ئرۇرۇمچى پزترزن دىسرە  قۇپۋ  ئەكاەم.  نوچى كىلىۋاتقۋن ئۋشۇرۇ 
 ...ھۋزىا

 تۇلررۇ  ۋەزىپەمىررى مەنمررۇ دەپررال سررىزنى شررۇ ئىشررىىىمەن  ئۇنىڭغررۋ -   
 .  مۋنۋ كەلدى  ئورۇندا 
 مەنمرۇ  ھە؟ راسركەن گەپرلەر دىرەەن تېلىفۇنردا تزنزگزن يۋخشىغۇ  -  
 . بوپتۇ ئېشى، ئەمەلەە تۇلۇ  ئۋخىاى پىالن .بولدۇم تىڭال -تىڭ

 بەرداشررلىق قىيىىچىلىقالرغررۋ بررۋرلىق دەپررال سررىزنى پەقەت شررۇندا  -    
 قۇشرتەكال بۇغۇلغرۋن قرۋنىتى بىراى ئۋيردىن 3 برۇ بىلەمسرىز .  كەلردى  بىاى،

 يۋشرۋ  بولرۇ  ئرۋدەم بىرا بۋشرقۋ. قۋلردى  مەھاۇم ئەركىىلىكىمدىن.  يۋشىدى 
 يۋلغرۋن بېسرى، زورىغرۋ ئۆزەمىى   چىشلە  لىۋىمىى. ۋنكەنجەري مۇشكۇ  بەك

 ۋارسرىى بولرۇ   قىز پۇتتۇرگەن ئۇقۇ  يېڭى... دىسە يۋشىدى  بولۇ  ئۋشىق
 ....بولۇ  قىز قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى

 مىىىرررڭ بۇشلمرررۋيمەن  ئرررۋڭال  جەريرررۋنىىى...بولررردى بولررردى -     
 ئەكررراەم -. ۆزلىەىنسررر نەتىجىسرررىىىال پەقەت مۋڭرررۋ. نەتىرررجە قىزىقىررردىغىىى 
 . ئززىۋەتتى كىسىپال سۆزىىى رەيھۋنىىڭ سۆزلەۋاتقۋن ھۋيۋجۋنلىىى،

 بولغۋنررردەك نرررۋرازى قۇپۋللىقىغرررۋ ئەكاەمىىرررڭ رەيھرررۋن-.بولىررردۇ -   
 چىاايىغۋ ئىتتىكال قۋرا  كۆزلىاىەە قورقۇنۇچلۇ  ئەكاەمىىڭ يەنە دومسۋيدىيۇ 

 پەقەت مەندىن ۋارسىى. ى كۆرسەتت تىاىشچۋنلىق كۆ  مەن -.يزگزرتتى كزلكە
 قۋلغۋنردىمۇ يېتىر، دوختۇرخۋنىردا ئۋيرۋلى. قىلىرۋەتتى  ئۇزەلمەيدىغۋن مىھاىىى

 دوختۇرخۋنىرردا ئۋيررۋلى ;quot& كررزنى شررەنبە ئۋلرردىىقى. ئۋياىمىرردى  يېىىمرردىن
 خىر  ھەر تىاىشسرىمۇ شرۇنچە دە ;  quot&بولمۋيدۇ قۋيتمىسۋم قۋلدى  يۋلغۇز

 ئۋيرۋلى قونردۇم  بېاىر، ئرۆيىەە قەسرتەن. زمۇدۇممۋڭغۇ قوللۇنۇ  ۋاستىلەرنى
 ئىرش ھەمرمە كرزنى شرۇ. ئەزدىر  يرزرىكىىى ئېلىر، قەستەن تېلىفۇنىى ئۇرغۋن
 كىريىن ئىشرتىن ھېلىقرى مەن كەپترۇ  ئرۆيەە ئۋيرۋلى ۋارسرىىڭ بولرۇ  ئۋشركۋرا
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 ئۇچۇپترۇ  ئەرۋاھرى كرۆرۈ  شرۇنى قويغۋن  قۇيۇ  ئىشتىىىمىى كۋلتە قەستەن
 مەڭەز ئۇنى ئززۈپتۇ  مىھاىىى پۇتۇنلەي ۋارستىن يدۇرۇپتۇ كۆ نەرسىىى ھەممە

 ...ئېيتىپتۇ كەچۇرمەيدىغۋنلىقىىى
 سىىىڭ پەقەت ھەممىسى بۇشرنىڭ. بوپتۇ ئىش كۆڭلزمدىكىدەك تۋزا -   
 ئەمردى مۋنرۋ. بولمرۋيتتى يۋخشرى راسرتىىال سۇنسرۋم قو  بىۋاستە مەن. تۆھپەڭ
 -...ئۋلردى  قىسۋسرىمىى. ئۋلردى  دەردىمىرى قرورۇ  ئرۆزىىى گوشرىدا ئۆزىىىڭ
 . كەتتى كزلز  مۇغەمبەرلەرچە تزگز  مۇشتىلىاىىى ئەكاەم

 دۇدۇقال  بولغۋندەك كزڭزلسىزلى  بىاەر رەيھۋن-...لېكىن لېكىن -    
 . دىيەلمىدى داۋامىىى گىپىىىڭ
 . دىمەمسەن تىز-تىز چۋيىىمۋي تىلىڭىى لېكىن  نىمە-    
 سوقىۋېتىپتۇ  مۋشىىىسىدا ئۆز ئۋيۋلىىى سۋار كىچىسى شۇ... لېكىن-    
 تۇغۇلۇشرقۋ قورسرىقىدىكى ئۋيۋلىىىرڭ-قىلغىىرى يېراى  قۋتتىق كۆڭلزمىى مىىىڭ
 ھرۋزىا ئۋيرۋلى. كىتىپترۇ ئزلرز  تۇنجۇقرۇ  ۋەقەدە شرۇ  بۋلىسرى  قۋلغرۋن ئۋزش

 ئىچىرردە ئزكزنررز  قررۋتتىق رەيھررۋن-...ئىرركەن قۇتقۇزۇشررتۋ دوختۇرخۋنىرردا
 . كەتتى  خۇرسىىى،  ئېغىا چىشلە  بوشقىىۋ ىلەۋلىاىى قۋلغۋندەك
 قرۋنجۇقمۇ ئرۋۋۇ. بوپترۇ كۆڭلزمدىكىردەك ئەمردى مۋنرۋ. بوپتۇ خو  -    
 غەلرربە چىاايررى ئەكاەمىررڭ –. برروشتتى  خررو  تېخىمررۇ بولسررۋ كەترركەن ئزلررز 

 . چۆمدى شۋتلىققۋ ئۋدەمدەك چۆمەەن تەنتەنىسىەە
 ۋەيرراان ئررۋئىلىىى ىرر بەخىتل بىررا ھېلىمررۇ دىەىىىڭىررز؟ نىررمە بررۇ -    

 ۋارس كەتسررە ئزلررز  ئۋيررۋلىمۇ قېتىرر، بۋلىسررىغۋ بىچررۋرە. يىررتەر قىلغۋنرردىكىن
 بىاەلەيدۇ؟ بەرداشلىق قۋندا 

 ئۋدەملەرنىرڭ قەسرلىەەن مىىى. ئۆلسۇن ئۇمۇ بىاەلمىسە بەرداشلىق -    
 . تۋزا بوپتۇ خو . بولىدۇ شۇندا  ئەنە ئۋقىۋىتى
. كەتتى  تۋرتى، ئۋزابى ۋىجدان بەك نمە  ئەكاەم  لېكىن...لېكىن -    
 ...يېاى  بەك كۆڭلزم

 ئەمدى؟ نىمىشقۋ-     
 داۋامىىرررى گىپىىىرررڭ پەس بىرررا رەيھرررۋن-...چرررزنكى...چرررزنكى -    
 شرۇ بىچرۋرە. قۋلردى ئۋغاى، ئىچى  بەك  ۋارسقۋ -.كەتتى دۇدۇقال  دىيەلمەي

 ...كۆرەر كزنلەرنى نىمە ئەمدى ئۋياىلدى  نەرسىسىدىن ھەممە تۋ 
 بولسررۋ.  كررۋرىمىز نىررمە بىزنىررڭ. كۆرمەمرردۇ كۆرسررە كررزنىى نىررمە -    
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 ...تومپۋي سەھاالىق ئۇ كەتسۇن بۇلۇ  ۋەياان سەرگەردانلىقتۋ
 ...لېكىن -    
 دىمەكچرررى؟ نىرررمە زادى سرررەن. دەۋىاىسرررەنغۇ لېكىرررىال لرررېكىن  -    
 دىخرۇد ئەكراەم -ھە؟ ئوخشىمۋمسرەن قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى ۋارسىى قۋرىغۋندا
 بوتولكىسرىىى پىرۋا قولىدىكى   سۋلىدىغۋندەك بىلەن غەزە  بېشىغۋ رەيھۋنىىڭ

 . دىۋەيلىدى ئۋلدىغۋ  ئۇنىڭ تۇتقىىىچە چىڭ
 يرۋكى كۆرۈشرمۇ يۋخشرى. دىريەلمەيمەن نەرسە بىا ئۆزەممۇ بۇنىڭغۋ -    

 ئرررۋز بىرررا كەيپىيۋتىررردىن ئەكاەمىىرررڭ-.ئۇقۋلمىررردى  پەقەت ھىسداشرررلىقمۇ
 .  كەتتى تىتاە  نرەيھۋ جىددىلەشكەن

 دىسرە  بۇلىردىكەن مرۇھەببەت چىن ئۋشىىدارچىلىقتىمۇ...ھۋ ھۋ ھۋ-    
 يررۋكى غەزەپلەنرردىمۇ ئەكرراەم-...خىيررۋ  قررۇرۇ . خىيررۋ  قررۇرۇ  ھەممىسررى
 بېشررىغۋ چۋيخررۋنىىى جىمجىرر  قىلرردىمۇ  ھىررس بىررمەنە سررۆزلىاىىى رەيھۋنىىررڭ

 . كەتتى كزلز  قۋقۋقال  ھۋزا بىا كىيى،
 يىەىر  يۋخشى ھەقىقەتەن ۋارس بىلمەيسىز  سىز   ئەكاەم لېكىن -    

 .  يۋشىدى  بولۇ  بىئۋرام بەك قۋلغۋندا يۋلغۇز ئۆزەم بولۇ  ئۋلدا  ئۇنى. ئىدى
 چزشرز  كۆڭلرزڭ يۋشڭتۆشركە ئرۇ. كرۆرۇڭ ئىشرىى مۋۋۇ شۇنداقمۇ؟ -    
 ...ئەمىسە قىلىۋا  توي ئۋجااشتۇرۇ  دەرھۋ  قۋنجۇقتىن ئۋۋۇ بولسۋ قۋلغۋن

 ئررۆزلىاىەە ئەتااپتىكررى رەيھررۋن-... دەڭ ترروۋا ئەكرراەم  دەڭ ترروۋا -   
 بۇ -.پەسىلىدى ئۋۋازىىى قويۇ  قۋرا  ئىچىدە ئەيمىىىش ئۋدەملەرگە قۋراشقۋن
 ...ئەمەس مۇمكىن ئەمەس  مۇمكىن

 يزرۈيسرەن  دە  گەپلەرنرى بىرمەنە قۋمالشرمىغۋن نىمۋنردا  ئەمىسە-    
 قىلىر، پرۋ  پىالنىى ھەممە دە ;quot& ى قۋلد كۆرۈ  يۋخشى;quot& ھېلىمۇ

. كۆرمەيتتىرڭ كزن يۋخشى مەندىن  بولسۋڭ قىلغۋن ئۇندا  ئەگەر. قويمۋپسەن
 قىالي ئىش نىمە ئەمدى دىەىىە قېىى.  دىيشىمەيلى گەپىى بۇ ئەمدى بولدىال 
 دەيسەن؟
 ھېلىقررى ئۆزگەرتىررۋەتتى   نۇمررۇرۇمىى تېلىفررۇن بۋشررال  بزگزنرردىن -   
 مۋڭرۋ شرۇڭۋ. تۋپۋلمۋيردۇ ھەرگىرز مىىرى ۋارس ئەمردى. ۋيتۇرىۋەتتى قر يۋتۋقىىمۇ
 .دەيمەن كىتەيمىكىن يۇرتقۋ بۋشقۋ بەرسىڭىز ھەقىى تىەىشلى 
 قىلمۋقچى؟ ئىش نىمە بۋرسۋڭ يۇرتقۋ بۋشقۋ -    
 رەيھررۋن–. بررۇشر گە  بىررا كىيررىچە. ئۇقمررۋيمەن ئۆزەممررۇ ھررۋزىاچە -   
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 ئۇرۇنرردۇققۋ قويررۇ  قسررىى، بوشررقىىۋ مۇرىسررىىى ئۋدەمرردەك قۋلغررۋن ئۋمۋلسررىز
 . يزلەندى
 -بۋقۋمسرررەن؟ ئويلۇنرررۇ . بىررراەي تەكلىررر، بىرررا سرررۋڭۋ ئۇنرررداقتۋ -    

 پۇرسررەت بىررا يۋخشررى ئەكرراەم ئولتۇرغررۋن كززۈتررز  كەيپىيررۋتىىى رەيھۋنىىررڭ
 . كەلدى يېقىن تېخىمۇ قېشىغۋ رەيھۋنىىڭ   كەلەەندەك
 . بۋقۋي ئويلۇنۇ  ئەلبەتتە بولسۋ تەكلى، يۋخشى -    
 كرۆڭلىەە. قىلردىڭ گە  رەيھۋنردەك ئەمردى.  بولردى گىپىڭ مۋۋۇ -    

&quot; ئۇلۇ&quot ;ئىاىر، ئىشرالردا كىچىككىرىە  ئرۋدەم پرزككەن پىالنالرنى 
 نىشررۋنىى چىقىاىرر، قررۋرار كەسرركىن ئىشررتۋ ھەمررمە. بولمۋيرردۇ تۇرسررۋ كەتكىلررى
 -.ىلىرۋاتىمەنق ئىشرىىى سرودا بىا چوڭ ھۋزىا مەن. كېاەك ئۋشۇرۇ  ئەمەلەە
 -.پىچىالىردى ئۋسرتۋ قۇلىقىغرۋ رەيھۋنىىرڭ سزرۈلز  ئۋلدىغۋ ئۇستەلىىڭ ئەكاەم
 بىررز. يۋخشررى ئررۋشمەت پۋيدىسررى. سررۋتىمىز ئۋپىاىرر، ئىچكىرراگە. سودىسررى بررۋش

 بەرسرەكال تۋپشرۇرۇ  قۇلىغرۋ ئۋلغۇچىىىرڭ ئۋپىاىر، ئىچكىاگە بۋلىالرنى پەقەت
 خۋشمسەن؟ قىلىشىى قۋندا  . پزتىدۇ ئىش

 ئېغىزىىرى رەيھرۋن كەتركەن جىددىلىشرى، - سودىسرى؟ بۋش نىمە؟ -    
 . قۋلدى تۇتۇپال

  نىمە؟ دەمسەن بىاەي تېپى، ئۋۋارىچىلىق مۋڭۋ. قى  پەس ئزنزڭىى-     
. بولردى بەرسرەڭال مېڭىر، بىراگە يولدا بولۇ  ھەدىسى ئۇشرنىڭ پەقەت سەن
 . جۆندەيمەن ئۆزەم ئىشالرنى بۋشقۋ

 قىلىدۇ؟ ئىش نىمە ئىچكىادە ربۋلىال ئۇ -    
 ئۋلغرۋنالر قرولىمىزدىن بىزنىرڭ. كۋرىرڭ نىرمە سىىىڭ بىلەن ئۇنىڭ-    

. بىلىردۇ ئرۆزلىاى ئرۇشر برۇنى...سرۋشمدۇ ئوغۇرلۇققرۋ سرۋتۋمدۇ  بىاسىەە بۋشقۋ
 . خۋشس بىاىسەن بولۇ  ۋاستىچى پەقەت سەن

 تۋپىمىز؟ نەدىن بۋلىالرنى ئۇ -   
 مەخسررۇس تۋپىرردىغۋنغۋ بررۋلىالرنى ئررۇ. قۋتۇرمررۋ بررۋ  سررەن بۇنىڭغررۋ -   

 ئەتىىىرڭ-بزگرزن. بولردۇ  سرېلى، يولغۋ قېتى  2  ھۋزىاغىچە. بۋر ئۋدەملىاى 
 شررۇشرنى سررەن. ئەكەلمەكچررى بررۋش 5-4 شررەھەرلەردىن بۋشررقۋ يەنە ئىچىرردە

 . بولدى يەتكززسەڭال
 قۋلغرۋن بىلەلرمەي بىاىشرىى جرۋۋا  دە  نىرمە -ھە؟ بۇشر قۋندا  -    
 چرۋچلىاىىى ئرۇزۇن بۇيۋلغرۋن قىزىر  بىرلەن قروللىاى تۇرغرۋن تىتراە  رەيھۋن
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 . قۋمۋللىدى بوشقىىۋ
 پىالنىمىرى مرۇھى . پۇ  تۋپىسەن پۇ . بولىدۇ ئوبدان. قىز ئۋخمۋ  -    
. مۋڭرۋ كرۆ  ئرۋدەم قىلىردىغۋنغۋ ئىشرىى برۇ دىمىسرەم بەردى ئۋشرۇرۇ  ئەمەلەە
 سۆزىىى ئەكاەم-.مەن ئويالۋاتىمەن ئىقتىسۋدىڭىى غېمىڭىى  سىىىڭ شۇ پەقەت

 قېررتى  ئۋلرردىىقى -.ئۋلرردى پررۇلىى بررۋغالم بىررا يەنچزقىرردىن قۇيررۋن تزگزتررز 
  بولغۋنردىن ئورۇنردا  تۇلرۇ  ۋەزىپىىرى بويىچە پىالن يۇەن  مىڭ15 بەرگىىى 
 بولغۋندۇ؟ قۋندا . يۇەن مىڭ 15 مۋۋۇ  بىاىدىغىىى  كىيىن

 پۇلغرۋ قىزىر  برۋغالم بىرا دىكىئۋلدىر رەيھۋن -.رەخمەت. رەخمەت -    
 -.سرۋلدى سومكىسىغۋ ئېلى، ئىتتىكال  كىيىن  قۋلغۋندىن تۇرۇ  دەقىقە قۋرا 

 پىالنىڭىزغررۋ كىيىىكررى مەن  بولرردى . تۇرىدىكەنسررىز ۋەدىڭىررزدە ھەقىررقەتەن
 ...قىالي مەن. قوشۇلدۇم
 مرۇنچە بىرا يەنە ئۋسرتىدا نۇرى چىاا  گۇڭەۋ رەيھۋن بىلەن ئەكاەم      

 رەيھۋنىىرڭ. كزلزشرتى قۋقرۋقال  ھۋزا بىا ئۋرىلىقىدا پۋراڭ. تززۈشتى نالرنىپىال
; quot&كىيىىكررى ئررورنىىى سررۆزلىاىىىڭ قىلغررۋن ئىچىرردە ئزكزنررز  بررۋيىقى
 كررزچى پۇلىىررڭ يررۇەن مىررڭ 25 بولررۇ   ئىەەللىررەەن پىررالن; quot&ئۇلۇغررۋار
  مرررۇرەككە ئۋللىقۋنرررداقتۇر ۋە مرررۇھەببەت ھىسداشرررلىق  ئېڭىررردىكى ئۇنىرررڭ

 ھىسريۋتى قىزشرنىرڭ ئرۋزغۇن تروغاا . ئىردى يۇقۋتقرۋن  پۇتۇنلەي ھىسيۋتالرنى
 ھەمررمە بولسرىال پرۇ  بولرردى  بولسرىال پرۇ  پەقەت ئۇشرغررۋ. تۇرىردۇ داۋالغرۇ 
 توختىمرۋي ئۋرىسرىدا چەمبىاىكرى رەزىللىر . تۋرتمۋيردۇ برۋ  قىلشرتىن ئىشىى

 يولىغررۋ ۋزغۇنلۇ ئرر مۇشررۇندا  بۋھررۋرىىى يۋشررلىق قەدەر ھۋزىاغررۋ. پىقىاايرردۇ
 ئەڭ ئزچرزن پرۇ  يەنە   بۇلرۇپال قىلىر، ۋەيراان ئۋئىلىىى بىا قىز ئۋتىۋەتكەن
 ئىىسررۋن ئەكاەمرردەك. بولرردى ئۋتالنمررۋقچى سودىسررىغۋ بررۋش رەزىرر  پەسرركە  
 يەنە مېڭىر، ئۋرقىسىدىن ھۋيۋانىىڭ بىا رەزى    پەسكە  چىققۋن قېلىپىدىن
-ئۋترۋ برۋلىالرنى نۋرىسرىدە. بولدى چىتولدۇرمۋق زارىغۋ-يىغۋ ئۋئىلەرنى نۇرغۇن

 تىاى  ئۇشرنى ئۋياى،  پەرزەنتىدىن ئەزىز ئەڭ ئۋنىالرنى-ئۋتۋ مىھاىدىن  ئۋنۋ
. بولردى كرزلمەكچى بەدىلىرەە ئرۋزاپلىاى ئۋچچىق ئۇشرنىڭ   تۋشال  دوۋزاخقۋ

 مەن نىرمە؟ پىاىىسرىپى  يۋشرۋ  مىىىرڭ كەلردى ؟ ئزچزن نىمە دۇنيۋغۋ بۇ مەن
 پەقەت قۋتۇرمرۋي  برۋ  ئەسرال دىەەنلەرئزستىدە...ئىاىشمەكچى؟ نىمىەە زادى
 ...بولدى سۋتمۋقچى ۋىجدانىىى ئۆزىىىڭ ئزچزن پۇ  نىجىس شۇ
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 قىلىرش ئىشرالرنى يۋخشرى ئۆمرزر بىرا ئۋلىجۋنۋپالر. شۇندا  ئەنە دۇنيۋ بۇ
. يۋشرۋيدۇ قىلىرپال ئىشرالرنى رەزىر  ئۆمرۇر بىرا پەسكەشرلەر ئىزدەنسە  ئزچزن
-مىھراى. ھىسۋپالشرمۋيدۇ بىرلەن ھۋيرۋت ھىسۋپالشرمۋيدۇ  بىرلەن اقىر ۋ ئۇشر

 ئىمرۋنىىى ۋىجردانىىى  ئزچزن پۇ  ئۆمزر بىا. ھىسۋپالشمۋيدۇ بىلەن مۇھەببەت
 ...يۋنمۋيدۇ سېتىشتىن
-ئۋرلىشرررىش سرررودىغۋ برررۇ خوشلۇشرررۇ  بىرررلەن ئەكررراەم رەيھرررۋن    

 تۇرمرۇ  ۋددىمر لرېكىن بولسرىمۇ  ئويالنغرۋن خېلرى توغاىسرىدا ئۋرششمۋسلىق
  كىلىرر،  غۋلىرر، ئىھتىيررۋجى ئىاىشررىش پۇلغررۋ كررۆ   ئەجىاسررىز ئىھتىيررۋجى
 كرۆچمەن. كەلردى يۋتىقىغۋ ئەكاەمىىڭ بويىچە پىالن ئۆتمەيال كزن 2  ئۋرىدىن

 3 قېرتى  برۇ ئەكراەم تۇرىردىغۋن ئۋلمۋشرتۇرۇ  مىھمۋنخۋنرۋ دائىر  قەبىلىلەردەك
. ئىرردى ئۇرۇنالشررقۋن يۋتىقىغررۋ بىررا كررۆركەم خررېلىال مىھمۋنخۋنىىىررڭ يۇلتۇزلررۇ 
 دۈكرركە-دەكرركە ئوغاىرردەك خررۇددى پەشررتۋقلىاىدىن مىھمۋنخۋنىىىررڭ رەيھررۋن
 مەخسرۇس ئرۇنى سرۋقچى ترو  بىا  ئەتااپتۋ خۇددى. چىقتى ئۋلدىاا  ئىچىدە
  ئىچىردە ئەنسرىزلى  يۋنغرۋ ھەر كرۆزلىاىىى چروڭ بۇشقتەك تۇرغۋندەك كززىتى،
 تەر  پىشۋنىسرىدىكى رەيھۋن كەلەەن ىتى،ي ئۋلدىغۋ يۋتۋ  ھۋسىاا . ئۋغدۇردى

 يۋترۋ  لرېكىن. چەكترى يۋتۋقىى ئۋلدىاا  ئزلەزرمەي سزرتزشكىمۇ تۋمچىلىاىىى
 چەكترى  يەنە. يرو  سرۋدا يەنە چەكترى  يەنە كەلمىردى  سۋدا ھېچ ئىچىدىن

 تېخىمرررۇ رەيھرررۋن قۋلغررۋن كەپلىشرررىپال ئېغىزىغرررۋ يررزرىكى...يرررو  سررۋدا يەنە
 ترۇرۇ  گرۋڭەىاا  بىلرمەي قىلىشرىىى نىرمە پەس بىا ئۇ. كەتتى جىددىلىشى،
 . بۋستى ئۋلدىاا  نۇمۇرىىى تېلىفۇن ئەكاەمىىڭ كىيىن  قۋلغۋندىن

 پەيدا ئەكاەم ئېچىلى، ئىشىكى يۋتۋقىىڭ ئۆتمەيال ئۇزا  ئۇرۇلۇ  تېلىفۇن
 بېشرىىى ئىشرىكتىن بولرۇ   جىددىلىشىۋاتقۋن نۋھۋيىتى ئۇمۇ قۋرىمۋققۋ. بولدى

 تۇتۇپال قولىدىن رەيھۋنىىڭ كىيىن  قۋرىۋەتكەندىن ئۋلدىاا  پقۋئەتاا چىقىاى،
 .كىادى ئېلى، يۋتۋققۋ

 كىاىسرلودا قرۋرا بەلكرى. كرۆرۈنمەيتتى برۋلىالر ھېلىقرى ئىچىردە يۋتۋ     
 قرۋن  چىاايىردىمۇ ئۇشرنىڭ تۋ  شۇ. ئولتۇراتتى ئۋدەم 3  چۆرىدە  ئزستەلىى
 يۇشرۇرۇ  نىمىلەرنىردۇ قوللىاىردا ئۆتكززىۋالغرۋن ئۋرقىسرىغۋ بولرۇ   قۋلمىغۋن
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-كىرريى  چۋكىىررۋ كررۆز  قررۋنخور چىررااي   يررۋداڭغۇ قورقۇنۇچلررۇ . تررۇراتتى
 ئۋلدىرردىكى جىددىلەشسررە  قررۋرا  ئررۋدەملەرگە ئۋلدىرردىكى رەيھررۋن...كىررچەك
 . كەتتى جىددىلىشى، تېخىمۇ قۋرا  رەيھۋنغۋ ئۋدەملەر
 گىپىىى سىلىەە نمە ئۋدەم  ئۆز. جىددىلەشمەڭالر. بولدى بولدى  -    
 تىاىشررىۋاتقۋن يۇقۇتۇشررقۋ جىررددىلىكىى چىاايىرردىكى -.قىررز بەرگەن قىلىرر،
 ئېغىررز ئۋلرردىاا  ئزچررزن قىلىررش خررۋتىاجەم ئررزلپەتلىاىىى ئۋلدىرردىكى ئەكرراەم
 . ئۋچتى

 پەس بىرا ئۋيرۋ -بۋشرتىن قىزغۋ چىاايلىق ئۋلدىدىكى ئۋدەم 3 ھېلىقى    
 ئىرش نىرمە بۇ توۋا . ئۋلدى ئۋلدىغۋ ىقوللىاىى ئۋستۋ كىيىن  چىققۋندىن قۋرا 

 چىكىملىكلەرنى ئوخشۋ  تۋمۋكىغۋ بۋشقۋ ۋە شىفىاىس قولىدا رەيھۋن...ئەمدى؟
 3 ھېلىقررى.  قۋلرردى تررۇرۇپال ھەياانلىقتررۋ پەس بىررا قررۋرا  ئررۋدەملەرگە تۇتقررۋن
 ھرېچ  خرۇددى كىريىن  بولغۋندىن خۋتىاجەم قۋرا  چىاايىغۋ ئەكاەمىىڭ ئۋدەم
 شرىفىاىس ھېلىقرى قولىغرۋ بىاسرى ئۋلدىردىال كۆز رەيھۋنىىڭ كبولمىغۋندە ئىش

 ئۋجۋيىر، تۇتۋشرتۇرۇ  تۋمرۋكىىى قولىردىكى بىاسى تىقسۋ  ئۋۋايال  يىڭىىسىىى
   قورقۇنۇچلرۇ  شرۇنچە چىاايى بۇشرنىڭ قۋراشتۋ بىا. شۇرىدى ئىچىدە ھۇزۇر
 ىقروللىا جۋنسرىز تۇتقرۋن تۋمۋكرۋ شرىفىاىس  لرېكىن بىرلەن كرۆرۈنەىىى قۇپۋ 
 يېقىرر، ھررېلىال چىررااي  تۋتۋرغررۋن كررۆزلەر  سررۇلغۇن تررۇراتتى  تىترراە  يەنىررال

 خۇمرۋر ئۋلۋاسرتىغۋ ئۋ  بۇشرنىڭ رەيھۋن...بەدەن كۆرىىىدىغۋن چزشىدىغۋندەك
 سرېلىۋېتى، پزترزنلەي كرۆيىىكىىى بىلدى  ئىكەنلىكىىى يۋشالر ئۋزغۇن بولغۋن
 تىىررى قررۋرا  ىچىرردەئ قورقررۇنچ ئەكرراەمەە يۋتقررۋن تۋشررال  كۋرۋاتقررۋ ئررۆزىىى

– پرۇت ئۇنىرڭ ھرۋزىاش  ئرۋدەملەر برۇ ئۋلدىردىكى خرۇددى. كەتتى جۇغۇلدا 
 ش -ش  ئۇرىدىغۋنرردەك  زەھەرنررى ھېلىقررى  قوللىاىغررۋ نررۋزۇك بررۋغال  قررولىىى
 سودىسرى ئرۋ  بەزىدە  چىكىدىغۋنلىقىىى  ئۋ  ئەكاەمىىڭ بۇرۇن ئۇ. تىتاىدى
 كرۆزى ئرۆز  بزگرزن لرېكىن  ولسىمۇ ب ئۋڭلىغۋن شۇغۇللىىىدىغۋنلىقىىى بىلەنمۇ
 ترۇرۇ  ئرۆرە ئرۇزا  بىلەلرمەي دىيىشرىى نىرمە قىلىشرىى  نىرمە كرۆرۈ  بىلەن
 . كەتتى

 قېتىر، داڭ ئەكراەم ئۋلغرۋن ئرۋرام پەس بىرا تۋشرال  ئرۆزىىى كۋرۋاتقۋ    
 . كزلدى مىيىقىدا قۋرا  رەيھۋنغۋ قۋلغۋن تۇرۇ 

 ئەگەر كىلىۋاتۋمرردۇ؟ سررزرگزڭ ھررۇزۇرى جەنررىەت سررىىىڭمۇ قۋنرردا ؟ -   
 . ھەقسىز ھەممىسى ئزچزن سەن خۋلىسۋڭ
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 مۋڭرۋ...شرۇ... شرۇ ئويلۇمرۇدۇم  ئۇنردا  ھەرگىرز مەن...يۋ  يۋ  -    
 كۋرۋاتقرۋ ئەنردىكى، سرۇئۋلىدىن ئەكاەمىىرڭ رەيھرۋن–. كەتتى بىلىىى، غەلىتە
 كىلىرر،  قىلىرر، تەۋەككررۇ  يەرگە بررۇ ئررۇ قۋرىمۋققررۋ. ئولتررۇردى ئۋسررتۋ كىلىرر،
 . قىالتتى ئزكزنىۋاتقۋندەك لىقىغۋقۋلغۋن

 قۋلسۋڭ كزنز  بۇنىڭغۋ سەن. قويدۇم دە  مۇنداقال. بولدى بولدى -    
 ئەكرراەم-.جىددىلەشررمە بولرردى. بولىرردۇ قۋنرردا   سررودىمىز چرروڭ بىزنىررڭ
 ھرۋزىاقى دىەىىە  قېىى -.ئولتۇردى مىىەەشتزرۈ  پۇتىىى  قۇپۇ   كۋرۋاتتىن
 بولدى؟ نەدە ئولتۇرۇقۇڭ
 . ئۋلدى  يۋتۋ  ھەپتىلى  مىھمۋنخۋنىدىن بىا -    
 كەلدىمۇ؟ ئىزدە  سىىى ئۇ كۆرۈشتۇڭمۇ؟ بىلەن ۋارس -   
 دۇدۇقررال  رەيھررۋن ئۋڭلىغررۋن ئىسررىمىىى ۋارسررىىڭ-...يررۋ ...يررۋ -    
 كۆرۈشرزپال بىرلەن سرىز مەن -. سروقتى رىتىمسرىز پەس بىرا يرۇرىكى. كەتتى
 ئۇ  شۇڭۋ. ئۋلمۋشتۇرىۋەتكەن ۇرۇمىىنۇم تېلىفۇن. كەتكەن يۋتىقىمدىن بۇرۇنقى
 . ھەقۋچۋن تۋپۋلمىدى مىىى

. مۇنررۋپىق ئررۇ ئۆلسررۇن بۇلررۇ  سررۋراڭ دەردىڭرردە. بوپتررۇ يۋخشررى -   
 ئرۇ برۋر كرزنى كۆرىردىغۋن تېخى ئۋياىلى، سەندىىمۇ ئۋياىلى،  ئۋئىلىسىدىىمۇ

 پەس بىرا رەيھۋنىى بىلەن كۆزلىاى تۇرغۋن يېغى، شۇملۇ  ئەكاەم-...شتىىىڭ
 . بۋشلىدى شوراشقۋ تۇتۋشتۇرۇ  تۋمۋكۋ كىيىن  ززەتكەندىنك

 چىقىاىررۋىتەي خىيۋلىمرردىن. قۋلرردى  دە  كەتكەنرردۇ بۇلررۇ  نىررمە -     
 ھۋزىاغرۋ بۋقسۋم ئويال . كىاىۋالىدۇ كۋلالمغۋ يەنىال تىاىشسۋممۇ قۋنچە ھەر دە 
 شرىئزكزنى رەيھۋنىىرڭ-.قۋلمرۋپتىكەنمەن قىزىقىر، ئزنچىلى  بىاەرسىەە قەدەر
 ئىەىز تۇرغۋن چىقى، ئىشتىىىدىن پۋدىچىالر پۇشقۋقلىق كەڭ بۋشالنغۋندەك يەنە

 . چۆمدى خىيۋلغۋ قۋرا  ئۋيىغىغۋ  پۋشىىلىق
 چىاايلىرق. گۇيىىرڭ ئرۇ ئوخشرىمۋمدۇ بۋر ئوتى خېلى...ھۋ ھۋ ھۋ -     
  يە؟ بۋرمۇ سىھاى بىاەر قۋرىغۋندا قۋرىتىۋالغىىىغۋ ئۆزىەە ھەممىسىىى قىزشرنىڭ

 قىلۋالغرۋن رام ئۆزىەە مىىى كزيزمچۋنلىقى سەمىمىلىكى  ئۇقمۋيمەن -    
 . كېاەك بولسۋ

 ئۋيۋلىغررۋ بولسررۋ كزيزمچررۋن سررەمىمى ...ھۋ ھۋ ھررۋ سررەمىمىلىكى؟ -   
 قىلىۋالردىغۇ رام يەرلىراى بۋشرقۋ قۋچرۋن ھە. مۇنرۋپىق ئرۇ قىلمۋيردۇ ۋاپۋسىزلىق
 ئەمەس رەيھرۋن بىاىردىغۋن بوي بىاسىەە ئۋسۋنلىقچە بولمىسۋ  سىىى  دەيمەن
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 ....ھۋ ھۋ ھۋ...سەن
 بىادەملىررر  ھېلىقرررى ئەگىشرررى، كزلىشرررىەە پىخىلررردا  ئەكاەمىىرررڭ    
 ئېغىزىىررى چىاايالرمررۇ قورقۇنۇچلررۇ  بولغررۋن بىھررۇ  ھررۇزۇردىن ئۋجۋيىرر،
 رەيھررۋنىى كزلكىسررىدىن ئۇشرنىررڭ. كزلزشررتى تەڭ ھررۋزا بىررا ئېچىرر، كررۋشچتەك

 ھرۋر شرۇنچىلى   رەيھۋنغرۋ كرزلكىلەر برۇ. تۇراتتى چىقىپال قىلىۋاتقۋنلىقى مۋزا 
 شرۇ قورقمىسۋ ئەبلەختىن 4 بۇ ئۇ. تەگدى يزرىكىەە بېاى، ئۇدۇلال كەلدىكى 

 بۋشرقۋ ھەقىرقەتەن ئرۇ. قىلىۋالردى رام يىاى ھەممە   شۇندا ; quot&  ھۋمۋنال
 دەۋەتكۇسرررى; quot& ئوخشرررىمۋيدۇ سرررىلەرگە ئوخشرررىمۋيدۇ  زادى ئەرلەرگە
 ئرررۋۋارىچىلىق بىررراەر ئرررۆزىەە تىەىررر، چىشرررىغۋ ئۇشرنىرررڭ نلرررېكى. كەلررردى

 . ئولتۇردى جى  يەنىال ئەنسىاە  تېپىۋېلىشىدىن
 ئەكراەم كرزلەەن قۋقرۋقال  ھۋزا بىا -قىلمۋيسەنغۇ؟ گە    قۋندا -     
 سرررزكزتكە پەس بىرررا قرررۋرا  يۋشرررالرغۋ ئەگىرررەەن كۆزلىاىررردىن رەيھۋنىىرررڭ
 بىررلەن ئەبررلە  ئررۇ. بولرردى  بولرردى –. بورىرردى گەپىررى كىرريىن چۆمەەنرردىن

 ئۆزىمىزنىرڭ ئەمردى. شورى ئۆزىىىڭ تىاىلەمدۇ ئۆلەمدۇ . كۋرىمىز نىمە ئەمدى
 كەلەەنسەن؟ بىلەن تەييۋرلىق ئزچزن پىالنىمىز ھېلىقى   كىلەيلى گىپىەە

 قررۋرا  قېررتى  بىررا يەنە ئىچىررەە يۋتررۋ  رەيھررۋن-.شررۇندا ..شررۇ -    
 كۆرۈنمەيدىغۇ؟ بۋلىالر  ئۇ قېىى -.سورىدى ئۋستۋ كىيىن چىققۋندىن
 سررررىىىڭ ئەمرررردى پەقەت. ئۆيىرررردە تررررۋزىلىق ھەممىسررررى. بررررۋر -    

 . قۋلدۇ  قۋرا  تەييۋرلىقىڭغىال
 قىسرىق ئەكاەمىىرڭ قۋلغۋنردەك ھەيراان رەيھرۋن -ئۆيىدە؟ تۋزىلىق -    
 يەردە؟ ئۇ قىلىدۇ ئىش نىمە -.تىكىلدى كۆزلىاىەە
 ئۇ قويۋمدۇ  يۋتقۇزۇ  ئۋچىقى، تقۋكۋرۋا ئۋپئۋ  ئەمىسە. قىز ئۋخمۋ  -   
 . كزلدى مىيىغىدا مەنسىتمىەەندەك سۆزىىى رەيھۋنىىڭ ئەكاەم-.شۇمالرنى
 برۋلىالرنى ھېلىقى. بولدى قىسمىال بىا كۆڭلى نىمىشقىدۇر رەيھۋنىىڭ     
 پەس بىرا ئىچىدە  خىيۋلالر دىەەن ؟ بۋلىالردۇ قۋنداقاا . ئۋلدىاىدى كۆرۈشكە

 . گۋڭەىاىدى
 بوشمدۇ؟ بۋقسۋم كۆرۈ -     
 خۋلىغرۋنچە. ئرۇشردىن ئۋياىلمۋيسرەن مەزگىر  بىا ئەمدى. ئەلبەتتە-     

  بەدىىىىرى كىلەڭسرىز بولرۇ  ئرۇرۇ  شىفىاىسرىى ئەكاەم-.مۇڭدىشىۋا  كۆرۈ 
 نىجررۋت  ھەي -.قىلرردى برۇياۇ  قررۋرا  بىاسررىەە يۋتقرۋن تۋشررال  ئورۇنردۇققۋ
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 .  ئۋچىق بۇيۋققۋ بۋلىالرنى
 قۋپۋقلىاى ئۋستىىقى كۆزىىىڭ   قىاىۋالغۋن ئۋپئۋ  قۋپۋقتەكال ىىبېشى     
 ئەكاەمىىررڭ بىاسررى بەسررتلى  كۆرىىىرردىغۋن سررزرلزك شررۇنچىلى  سررۋڭەىال 
 قررۋرا  ئررۆيىەە تررۋزىلىق دە -تررۇردى ئورنىرردىن دەرھررۋ  كىيىررىال بۇياىقىرردىن

 . مۋڭدى
 ئۇغرۇ  4 ئۋڭلىىىر،  ئرۋۋازى چىيۋ-قىيۋ بىادەملى  ئۆيىدىن تۋزىلىق     

 بىاسرى يەنە بولرۇ   يۋشرالردا 11-15 برۋش 3 قۋرىمۋققرۋ.  كەلردى چىقى، بۋش
 تۇرغررۋن قورقۇمسررىاا  ئۇشرنىررڭ. قىالتتررى كىاگەنرردەك يۋشررقۋ 6-5 ئەمرردىال
 ئۋيپرۋڭۋا  ھېلىقرى. ئىردى بىچرۋرە شرۇنچىلى  سۇلغۇن  شۇنچىلى  كۆزلىاى
 لېكىن. ئىدى  تكەنكە كۆكىاى، ئىزىدىن تۋيۋ  يززلىاى بەزىلىاىىىڭ ئۇردىمۇ
 خېلرى قۋرىمۋققرۋ   بولرۇ  چىاايلىرق يۋرىشرىملىق  خرېلىال كىچەكلىراى-كىيى 
 . قىالتتى بۋلىلىاىدەك ئۋئىلىلەرنىڭ ھۋللىق

 تىتراە  دىرا-دىرا قرۋرا  يەرگە بۇلرۇ   سە  ھەربىلەردەك خۇددى    
 يىرراا . بولرردى بىئررۋرام بۋشررقىچە كررۆڭلى رەيھۋنىىررڭ قررۋرا  بۋلىالرغررۋ تۇرغررۋن

 شرۇشر خرۇددى بولۇ  زاھىا ئۋلدىدا كۆز سىڭىللىاى-ئىىى تۋتلىق ەھەردىكىش
 ئۋرقىرردا ئەڭ ئررۇ. كەلرردى يررۋ  كررۆزىەە خۋرشنغۋنرردەك تۋرتىۋاتقۋنرردەك  ئررۋزا 

. يزگررزرتتى كررۆز بۋلىغررۋ ئۇغررۇ  چۋمىسررىدىكى يۋشررالر 6-5 تۇرغررۋن ئىسررەدە 
 ھۋيرۋتىىى تىكرىمەكتەپ ئرۋلى قرۋرا  بۋلىغرۋ رەيھرۋن...ھە؟ برۋش ئۇمرۋ  نىمۋندا 
 كرزن ھەر قۋلغرۋن  كۆتىاىر، قورسرۋ  كىاىر، يولالرغۋ يۋمۋن قۋلدى  ئەسلە 

 بېاىرر، دوختۇرخۋنىرردا ئۋمۋلسررىز كىرريىن يررزرگەن  تېڭىرر، چىررڭ قورسررىقىىى
 تۇققرۋن برۋشمىى شرۇ ھەي ;quot&. كەلدى ئۋلدىغۋ كۆز كزنلەر ئۋلدۈرىۋەتكەن

 بوشرقىىۋ دە ...;quot&ھە  ىئىد بۇشر بۋش ئۇمۋ  ئۇغۇلدەك مۇشۇ دە  بولسۋم
 بۋلىىىرڭ رەيھرۋن قىيىۋلغرۋن دەقىرقە ئىچىردە ئەسرلىمىلەر ئرۋچچىق. پىچىالىدى

 قۋشلىاى  قۋپقۋرا چىاايى  بودەك بۋلىىىڭ. قۋرىدى قۋيتىدىن بۋشلىاىغۋ ئزستى
 قويۇلغررۋن يۋسررىتى، چىاايلىررق بولررۇ   ئۇمررۋ  نۋھررۋيىتى...بررۇرنى قۋڭشررۋرلىق
 تۇلىمرۇ ئۇنىرڭ...كىيىمرى پرۋدىچىالر ئۇمۋققىىرۋ ۋنكيىۋالغر ئزسرتىەە چۋچلىاى 

 لرررېكىن. ترررۇراتتى ئىسرررپۋتال  ئىكەنلىكىىرررى برررۋش بېقىلغرررۋن ئەتىۋارلىىىررر،
  سررۇلغۇن بەك كررۆزلىاى قىسررىق تۇرغررۋن ئزركررز  كىيىكررتەك   يۋشررۋڭغۇرىغۋن

 مەن مۋنرۋ ئىرزى تەسرتەكىىڭ تەكركەن قرۋتتىق خرېلىال مەڭزىدە  يۇماان. ئىدى
 . تتىتۇرا بىلىىى، دە 
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 رەيھرۋن - ئەمردى؟ ئەپكەلردىڭىز نەدىرن بۋلىالرنى بۇ خۇدا  ۋاي -     
 . سورىدى ئەكاەمدىن سىلىغۋ  مەڭزىىى قىزارغۋن بۋلىىىڭ ھېلىقى

. كەتترى ئزسرز  بەك ئېڭرى بىخەتەرلى  ئۋدەملەرنىڭ ئزرۈمچىلى  -    
 گىمرۇئۆزىمىز قىلسرۋ  ئۇنردا . ھرۋزىا بولمۋيردۇ تەككىلرى بۋلىلىاىغرۋ ئۇشرنىڭ
 ئۆزىىىررڭ ئەكرراەم-. ئەكەلرردۇ  شررەھەرلەردىن يىرراا  شررۇڭۋ. ئەمەس يۋخشررى

  ئېغىزىررردىن شرررورا   كرررزچە  تۋمۋكىسرررىىى مەغاۇرشنغۋنررردەك ئۋقىلىققىررردىن
 . پزۋلىدى چىقىاى، ئىس چەمبىاەك
 بۋلىالرغرۋ ئۇمرۋ  برۇ ئۇنىرڭ قۋرىمۋققرۋ. تىىدى ئېغىا رەيھۋن -.ھە -     

 يىررراا  برررۋلىالرنى سرررەبى مۇشرررۇندا . تترررىقىال سرررىاىلغۋندەك ئىچرررى قرررۋرا 
 كرۆزى سېتىۋېتىشرىەە كۋتتىۋاشرلىاىغۋ جەمىيەتىىرڭ قرۋرا ئۋپىاىر، شەھەرلەرگە

 يۋشىشررىغۋ خۋرلىىىرر، زارلىقتررۋ-ئررۋ  يەرلەردە شررۇ ئۇشرنىررڭ قىيمىغۋنرردەك 
 چىرااي قىزارغرۋن زەربىسرىدىن تۋيۋ . قۋرىدى تويمۋي بۋلىالرغۋ  چىدىمىغۋندەك

 . ئىزىلدى يزرىەى ۋرا ق قولالرغۋ-پۇت ۋە
 ئەكاەم؟ ئۇردىڭىزمۋ بۋلىالرنى بۇ -    
   ئۋنررۋم-ئۋتررۋ كزنرردە. شررۇمالر بررۇ ئۋڭالمرردۇ قىلسررۋ گە  چىاايلىررق -    

. بولمۋيردۇ قويمىسرۋ  مۇجرۇ  يزرىكىىى شۇڭۋ. تۇرسۋ قىلىپال غەلۋە دە  ئۆيزم
 كىلىشرى  دىرۋەيلە ئەكاەمىىرڭ -.ھرۋراملىقالر بۇ بولمۋيدۇ ئۋدەم يىمىسە تۋيۋ 

. قۋلرردى تزگزلررزپال  چىقىاىشررى، قۋيتىرردىن بررۋلىالر تۇرغررۋن تىترراە  بىررلەن
 يررززلىاىىى   كىتىدىغۋنرردەك تىەىرر، يررززلىاىەە ئۋلقررۋنلىاى ئررۇزۇن ئەكاەمىىررڭ
 . ئەپقۋچتى ئۇنىڭدىن
 كىچىرر  ھېلىقررى تۇرغررۋن چۋپلىشررى، رەيھۋنغررۋ ئەكرراەم -.تررۇر ترۇز-     
 ئۋپۋڭغرۋ -. ۋاقىاىردى سرېلى، بىانرى; quot&پۋققىردە;quot& بېشىغۋ بۋلىىىڭ

 يررو  ئررۋدەم ئەركىلەيرردىغۋن سررەن يەردە بررۇ. شررۇمتەك قۋلرردىڭمۇ ئوخشررۇتۇ 
 ...جۇمۇ

 زەربىسرىدىن تۋيۋقىىرڭ تەكركەن بېشرىغۋ بۋش قۇچىقىدىكى رەيھۋنىىڭ     
 قۋلغررۋن يىتىشررمەي تىىىقررى. كەتتررى يىغررال  چىقىرراا  تۇتىۋاشلمررۋي ئررۆزىىى
 . بۋشلىدى ەشكەئىسەد قۋتتىق ئۋدەمدەك
 قېشرررىغۋ ئۋپرررۋم. كىرررتىمەن قېشرررىغۋ ئۋپرررۋم..ئرررۋ...مەن...مە...مە -    
 ئرۋۋاز يىغالڭغرۇ چىقىۋاتقرۋن تەسرتە نۋھرۋيىتى ئېغىزىردىن بۋلىىىرڭ–. كىتىمەن
 . ئۋلدى بىا يۋتۋقىى



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

375 

 

 ئەمردى. كىتەتتىرڭ قېشرىغۋ ئۋپۋڭ قۋيسى. ھۋراملىق ئزچزر ئزنزڭىى -    
 بولسرۋڭ ئۋغاىتىردىغۋن بېشرىمىى يەنە ئەگەر. لمرۋبو قىلغرۇچى غەلۋە دە  ئۋپۋم

 ھېلىقرى چىقىاى، پىچىقىىى ئۇزۇن يېىىدىن ئەكاەم -.كىسىۋېتىمەن قۇلىقىڭىى
 قۇشرۇ  تىلىڭىىمرۇ ھېلرى كۆردىڭمۇ؟ مۋۋۇنى -.پىقىااتتى ئۋلدىدا كۆز بۋلىىىڭ

 ...يەنە كىسىۋەتمەي
  يىغىردىن برۋش كەتركەن قورقرۇ  كرۆرۈ  پىچۋقىى پۋرقىاا  بىسلىق      
 ئىچىردە يىلىرىىش كۆزلىاىەە ئەكاەمىىڭ بۋلىالرمۇ يۋندىكى. توختىدى چىپپىدە

 قىسىق كەتكەن قىزىاى، قۋندەك ئەكاەم. بولۇشتى جى  تەلمزرۈ  بىچۋرىلەرچە
 ھېلىقررى كىريىن  چىققۋنردىن ئۋلىيىرر، قۋيترۋ-قۋيترۋ بۋلىغررۋ بىرا ھەر كۆزلىاىردە
 . قىلدى ىشۋرەئ كىتىشىى ئەكىاى، بۋلىالرنى تۋقىابۋشقۋ
 بۋشرقۋ كىيىن  قويغۋندىن سۇش  ئۆيىەە تۋزىلىق بۋلىالرنى تۋقىابۋ      

 رەيھۋنال بىلەن ئەكاەم پەقەت يۋتۋقتۋ. كەتتى چىقى، يۋتۋقتىن ئېلى، ئۋدەمىى 2
 . ئولتۇردى جىمجىتال قىلىشمۋي سۆز-گە  ئۇزاققىچە بىا ئۇشر لېكىن. قۋلدى

 ئۋغاىرر، ئىچىرر  بەك بۋلىغررۋ كىچىرر  ۋۋۇئرر. مەيلررى بررۋلىالرغۇ بۋشررقۋ -    
 ئۋپىسرىغۋ ئرۇنى. برۋلىكەن سرەبى قۋنمىغرۋن مىھراىەە ئۋنرۋ تېخى. مىىىڭ قۋلدى

 ئولتۇرغرۋن چىقىاىر، قرۋس قوللىاىردىن رەيھرۋن -؟ قۋندا  بەرسەك قۋيتۇرۇ 
 . يىلىىدى ئەكاەمەە
 ئۇنىررڭ قۋلغۋنرردەك ھەيرراان سررۆزىەە رەيھۋنىىررڭ ئەكرراەم- نىررمە؟ -     
 ۋاپرۋدار ئەجە .  بزگرزن چىقتى قۋيۋقتىن كزن -.تىكىلدى مىختەك ەكۆزلىاىە
 بەردۈك قررۋيتۇرۇ  ئۋپىسررىغۋ ئررۇنى بىلەمسررەن.  سررەن كىتىپسررەنغۇ بولررۇ 

 ئۋدەم ئۋخمۋ  ئۋندا . دىەەنلى  بەردۇك تۇتۇ  سۋقچىغۋ ئۆزىمىزنى دىەەنلى 
 . ايدۇيۋر پۇلغۋ خېلى شۇمالرمۇ كىچى  ئۇندا  بىلمەيسەن  سەن.   بىز ئەمەس

 ...لېكىن....لېكىن-     
 برۋرغۇ  كەسرپىى برۇ...  ئرۇ پرېكىن لرېكىن نىرمە...بولدى. بولدى-     
 ئىشرالر مىكرى-مىكرى ئۋنردا . گە  قىلىردىغۋن قويرۇ  تېڭىر، ترۋ  يزرەككە
 قىلىر، ئىشرالرنى نۇرغرۇن تېخرى سرىىى. بولمۋيردۇ بولغۇلى تېپى، پۇ  بىلەن

 يۇمشۋقبۋشرررلىق يەنىرررال سرررەمدى كەتترررى قېتىررر، كەتترررى  پىشرررى، يرررزرىكى
 سرودىالردىچۇ چروڭ-چروڭ بۇنردا   رەيھۋن  قۇيۋي دە  سۋڭۋ. قىلىۋاتىسەنغۇ

 -.كىتىسەن پىشى، بىزدەك سەنمۇ كىيىىچە قىلسۋڭ قېتى  3-2. بو  كەسكىن
 نىمىشررقىدۇر ئەكرراەم سررزرتىۋاتقۋن كررۆيىىكىەە بىسررلىاىىى پىچۋقىىررڭ پررۋرقىاا 
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 يۋلتىيىرر،  قىلىشررتىن ئىشررىى بررۇ يررۋ  -.سررورىدى كۆتىاىرر، بېشررىىى ئىتررتىكال
 يە؟ قۋلدىڭمۇ
 ئەكاەمىىرڭ  -. قۋلردى ئۋغاى، ئىچى  ئۋز بىا شۇ...يۋ ... ...يۋ-     
 بىھرۇدە ئۆزىىىرڭ  رەيھۋن  كەتكەن چزچز  قۋرىشىدىن يەۋەتكزدەك تۇيۇقسىز
 سرىلىقال چىشرلە  برو  لەۋلىاىىى ئزكزنەەندەك ئۋرلىشىۋاتقۋنلىقىدىن ئىشالرغۋ
  ئەكاەم؟ ئۋپىاىمىز قۋيەرگە بۋلىالرنى بۇ –.  سورىدى
 ...بېيجىڭغۋ پۋيتەخ . مەركەزگە -    
 مۋڭىمىز؟ قۋچۋن -    
 بېراىش  نەگە سرۋڭۋ. تەجاىبىسىز ئىشتۋ بۇ تېخى سەن ئۋلدىاىمۋ  -    

 ئەھمىريەت نىمىرلەرگە ھەركەترتە سۆز -گە  قىلش  ئىش نىمە تۇرۇ   نەدە
 ئۇسرتۋ سرەن قرۋلغىىىغۇ. بولمۋيردۇ بەرمىسرەك دەرس ئوبدان توغاۇلۇ  بىاىش

 كۆڭلزمدىكىرررردەك ئىشررررالرنىمۇ بررررۇ سررررىىىڭ قېلىشمۋيسررررەن  ئۋرتىسررررتىن
 تۇر كۆندۈرگە  ئۆزەڭەە شۇمالرنى بۇ ئۋۋا  شۇڭۋ. ئىشىىىمەن بىجىاىدىغىىىڭغۋ

 ...ھە
 دىمىسررمۇ. لىڭشررىتتى بررۋ  بوشررقىىۋ سررۆزلىاىەە ئەكاەمىىررڭ رەيھررۋن     

 بىجىراگەن برۇرۇنقى ئىرش قېتىمقرى بۇ. تۇراتتى كزتز  سىىۋ  ئېغىا بىا ئۇنى
 ئېلىشررقۋ رۇلىىررى مەشررۇقالرنىڭ-ئۋشررىق ئررۇ. ئوخشررىمۋيتتى ئەسررال ئىشررالرغۋ

 ئررۋددى ئۇنچىررۋاش سررودا خەتەرلىرر  بررۇ بىررلەن كەتكىىررى بولررۇ  تەجاىبىلىرر 
 كەلرردى  بولررۇ  قۇربررۋنى ئىشررالرنىڭ رەزىرر  بۇرۇنرردىن ئررۇ. ئىرردى ئەمەس

 گرزماان ئۋئىلىلەر بەخىتلى  كزلدى  شۋتلىىى، يىغىسىدا ئۋچچىق بۋشقىالرنىڭ
 گررززە  ئۆزىىىررڭ ئررۇ.  ئۆرىرردى يررزز ئۋشررىقلىقتىن تەڭررال ئۇمررۇ ھۋمررۋن بولغررۋن

 ۋايىغررۋ ئىشررالرنى بررۇ بىررلەن كەرەشمىسررى-نررۋز ئررۋۋازى  يېقىملىررق ھۆسررىى 
 بەك -برۇ. ئىردى ئەمەس ئۋددى ئۇندا  سودا بۇ ئەپسۇس . كەلدى يەتكززۈ 
 زەربە بزلررز  كزڭررز  قررۋتتىق جەمىرريەت سررودا  قۋنۇنسررىز دا سررو خەتەرلىرر 
 ئۋيۋقلىشرىدۇ  تۇرمىردە ھۋيرۋتى قۋلسىال ئەپلەشمەي ئىش بۇ...سودا بىاىۋاتقۋن
 ئەكرراەم. قۋلرردى ئويلۇنررۇ  رەيھررۋن. بولىرردۇ ۋەيرراان...بەختررى يۋشررلىقى 
 ئرۇشرنى. مۇھى  بەك قىلىش ئۋماا  قىلىش  مۋيى  ئۆزىەە بۋلىالرنى دىەەندەك
 تىاىشررىۋاتقۋندەك تۋپشۇرۇشررقۋ قولىغررۋ ئۋپىسررىىىڭ مېڭىۋاتقۋنرردەك  قۇتقررۇزۇ 

 بۇ تۇرۇپال  ئويال  خەتىاىىى ئىشىىڭ بۇ رەيھۋن. مۇھى  تېخىمۇ بىاىش تەسىا
 كەچمەكچىمررۇ ۋاز پررۇلالردىن برۋغالم-بررۋغالم ئويلىردى  يېىىۋېلىشررىىمۇ ئىشرتىن



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

377 

 

 خىيۋلىرردىن ەنىررالي قررۋرا  چىاايىغررۋ قىسۋسرركۋر ئەكاەمىىررڭ لررېكىن. بولرردى
 ۋەيرراان قولىرردا  جىىۋيەتچىىىررڭ بررۇ كىلىرردىغۋن بررۋش ھەر قولىرردىن. يۋلتۋيرردى
 . قورقتى راسال كىتىشتىن بولۇ 

 غېىمىىررى پۇلىىررڭ شررۇ دىمىسرەم-دىسررەم كەتتىڭغررۇ  بولررۇ  جىر -      
 سرۋڭۋ يەنە بىجىاسرەڭال جۋيىدا سودىىى بۇ بو   خۋتىاجەم ھە  قىلىۋاتىسەنغۇ

 ئررۋلتۇن بويىىرردىكى  كەيررەە  كررۆيىىكىىى ئەكرراەم –. بررۋر  ھە يررۇەن مىررڭ25
 بىاسرىمۇ سروۋغۋتتىن مۇنردا  يەنە كۆردۈڭمرۇ-.كۆرسرەتتى رەيھۋنغۋ زەنجىانى

 ...بۋر
 ئىشرالرنى برۇ ئرۇ دىمىسرمۇ. قويردى كزلرزپال قرۋرا  ئەكاەمەە رەيھۋن    
  خەتەرلىر برۇ دە  نىمە دىمىسە پۇلىى شۇ قىلىۋاتىدىغۇ  ئزچزنال پۇ  پەقەت
 خىيررۋلالرنى ھەمررمە كۋللىسررىدىكى رەيھررۋن...ھە قىلغررۇدەك تەۋەككررز  ئىشررقۋ
 كەسركىن نۋھۋيىتى تۇرۇ  ئىتتىكال ئورنىدىن بولغۋندەك تۋشلىۋاتمۋقچى چۆرۈ 
 . بىاىۋەتتى جۋۋا 

 بىجىاەلمەيرردىغۋن رەيھررۋن مەن جۋھۋنرردا بررۇ. بولررۇڭ خررۋتىاجەم-      
 سرروۋغۋتلىاىڭىزنى لەررزچەكە قۋيتىرر، مەن ئەمىسررە.  يررو  ئىررش ھېچقۋنرردا 
 ...ھە تۇرۇڭ تەييۋرش 
  كىرريىن  تززۈشرركەندىن پىررالن دەم بىررا يەنە بىررلەن ئەكرراەم رەيھررۋن    

. خوشالشرتى بولرۇ  كىلىردىغۋن يۋتۋققرۋ مۇشۇ تزگزتز  تۇلۇ  تەييۋرلىقلىاىىى
 قىرش چىرىە سرۇغۇ  مرۇزدەك كىاىر، ئۆيىەە تۋزىلىق ئۋلدىدا چىقىش يۋتۋقتىن
 ھېلىقرى بۇلۇپمۇ. قۋرىدى قۋيتىدىن بۋلىالرغۋ ئولتۇرۇشقۋن شى،قىستلى ئزستىدە
. چىقتررى قررۋرا  بىررلەن مررۇھەببەت ۋە نەزەر بۋشررقىچە بۋلىغررۋ كىچىرر  ئۇمررۋ 
 نىمە ئەكاەمەە ئويلىدىيۇ  كىلىشىى ئۋپىاى، بىاگە يۋتىقىغۋ بۋلىىى ئۇ كۆڭلىدە

 ترۋ  شرۇ. تىقرۋيت يرۋلغۇزش  ئۆزى ئۋمۋلسىز يەنە بىلەلمەي ئېچىشىى ئېغىز دە 
 سرۇئۋلالر مۇرەككە  چىەىش  نۇرغۇن قەلبىدە رەيھۋنىىڭ چزشىۋاتقۋن بىىۋدىن
 مۇسررۋپىلەر بولغررۋن قىرريىن قىلىررش تەسررەۋۋۇر ئۋلدىرردىكى. سررزرەتتى ھزكررزم
. ئىزدىىەتتى ئزستىدە تۇرۇ  تۋقۋبى  قۋندا  بۋلىالرغۋ بۇ. ئويلىىۋتتى ئزستىدە

 تېلىفررررۇن. قۋلرررردى  ئررررويال ۋارسررررىى يەنە ئىچىرررردە خىيررررۋلالر  شررررۇ ئررررۇ
 سرېغىىىش كەلرەەن ئرۋزاپال  قەلبىىرى بىراى ھەپتىردىن بىا ئۋلمۋشتۇرىۋەتكەن

 ئۆزىىىرڭ ئۇ.  ئىدى بۋشلىغۋن كۆيدۈرۈشكە قۋيتىدىن قەلبىىى ئۇنىڭ ھىسيۋتى
. ئىدى ھەياان قۋلغۋنلىقىغۋ  كىلى، قىزىقىشقۋ ۋە خىيۋ  مۇشۇندا  ئزچزن نىمە
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 يەرلىاىردىن بىرا قەلبىىىڭ يەنە تۇرۇپمۇ  بۇزۇ تۇرمۇشىىى ئۇنىڭ ئزچزن پۇ 
 قۋشررالر ئۇلىمررۋ ۋارسررىىڭ. بىلىىەتتررى غەلىررتە بەك ئۆزىەىمررۇ ئىزدىشررى ئررۇنى

 ھۋرارەتلىر  كەڭ  جىسرمى  قۋمەتلىر  كرۆزلىاى  قرۋرا چىاايلىرق ئۋرىسىدىكى
 ھۋيۋجۋنغۋ ۋۇجۇدى بولغۋن ئەسىا نۋپۋكلىققۋ   كەلسىال ئۋلدىغۋ كۆز كۆكاەكلىاى

 پەس بىررا بويىرردا يررو   رەيھررۋن چىققررۋن ئۋلرردىاا  ىھمۋنخۋنىرردىنم...ترروشتتى
 يولدا بۇ ئىچىدە خىيۋللىاى تۋتلىق ئۋشۇ تۋ  شۇ بولسۋ ئۇنىڭچە. قۋلدى تۇرۇ 

 قۋيتىرردىن ۋارسرىى ئررۇ لرېكىن. ئىرردى برۋر مۋڭغۇسررى پىيرۋدە ئررۇزۇن ئۇزۇنردىن
 رەزىررر  برررۇ ۋارس ھرررۋزىاغىچە بەلكىررر .  قرررورقتى قېلىشرررتىن ئۇچاىتىررر،

 بررۇ ئۋياىلىرر، نەرسررىدىن ھەمررمە بولغۋنرردۇ  يىتىرر، تىەىررەە ەسررتىىڭسۇيىق
 دىرەەن تېلىفۇنردا بەلكىر  ئويالنغۋنردۇ  ئزسرتىدە سرەپىاى سرۆيەز تۋسۋددىپى
 تەرەپررتىن ھەر رەيھرۋنىى بۇزغرۋن تۇرمۇشرىىى   ئرۋڭال  دىلىرۋزدىن گەپلىاىىرى

 نرەيھرۋ كەتركەن قورقرۇ  ئرۆزى خىيۋللىاىردىن ئۆزىىىرڭ....يزرگەندۇ ئىزدە 
 ۋاز مېڭىشررتىن كىيىن پىيررۋدە قويغۋنرردىن قررۋرا  ئىچىرردە ئەنرردىكىش ئەتااپقررۋ
 كىرراا كىلىۋاتقررۋن  دە -تۋقىرردى ئەيىىكىىررى كررۆز قررۋرا دەرھررۋلال  كىچىرر، 

 ...توستى ئۋلدىاا  بىانى مۋشىىىسىدىن
 
 
 
 تۋمرۋ  قۋشيمىقۋن ئزستىدە ئزستە  ئۆي  بۋسقۋن چۋڭ-تۇپۋ يەرنى ھەممە 

 چېچىلىرر، يەردە بررۇ يەر ئررۇ بوتررولكىلىاى  ھررۋرا  الغۋنقۇرۇقررد قۋلرردۇقلىاى 
 بولغررۋن ئررۇزۇن سررزرتىلمىەىلى... نەرسررىلەر بۋشررقۋ ۋە كىررچەك-كىرريى  يۋتقررۋن
 خرۋتىاە تروي ئېسرىلغۋن تۋمغرۋ ھۋلدا يۋ  لىق كۆزىدە ۋارس كىاىسلودا خىاوم

 مىىۇتالر گززە  رامكىسىدىكى رەسى . يۋتمۋقتۋ ئۇھسىىى، ئېغىا قۋرا  رەسىمىەە
 ئۇ. ئۋزاپلىمۋقتۋ ئزنسىز قەلبىىى ئۇنىڭ چزشتەك قۋيتىالنمۋيدىغۋن مەڭەز ئەمدى

 قەلبىىرى يىەىر  تەبەسسرۇمى  ترۋتلىق پەرىشرتىىىڭ گۇزە  يەتمىەەن قەدرىەە
 ئەۋرىشررى  لەۋلىرراى  ئۇمررۋ  گىالسررتەك كررۆزلىاى  شررەھال سررۋلىدىغۋن لەرزىررەە
 ىممەتلىرررر ق ئەڭ قەدىالىرررر   ئەڭ نىمىىىررررڭ ئۇنىڭغررررۋ ئەمرررردى...قررررۋمىتى

 سۇلغۇن  شۇنچىلى  چىاايى ئۇنىڭ. قىلدۇرمۋقتۋ ھىس كىچىكى، ئىكەنلىكىىى
 دىلىۋزنىررڭ رامكىسررىدىكى رەسررى  بولررۇ   زەئىپلەشرركەن  شررۇنچىلى  بەدىىررى
 ... يۋتمۋقتۋ خۇدۇكسىاە  ئەيمىىى، كۆزلىاىدىن ئوتلۇ 
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 زەپۋكى رەتلى   ؟ سۋشپىتى چۋغالردىكى بىا  ۋارسىىڭ قېىى توغاا       
 تۇرىردىغۋن پرۋرقىاا  قىاىلىر، بىرا كزنردە ئۇنىرڭ قېىرى كىچەكلىراى؟-كىيى 

 قۋپقررۋرا تۇرىرردىغۋن نۇرلىىىرر، شررۋتلىقتىن  ئەتىالىرراى؟ خۇشرربۇي يررززلىاى؟
 شرۇ مىسركىن  قەدەر شرۇ. سرۇلغۇن قەدەر شۇ ھۋزىا ئۇ ئەپسۇس ...كۆزلىاى؟

 ىىىررر،ئۋيل ئرررۋدەمەە بۋشرررقىچە ئرررۇرۇقال  ئىچىررردىال ھەپرررتە...تەنھرررۋ قەدەر
 رەتسىز بۇرۇت -سۋقۋ  قۋپقۋرا كەتكەن ئزسز  تىكىىىدەك كىاپە...قۋلغۋندەكال

-كىريى  قرۇش  رەتسرىز  ئزسرتىدىكى كرۆز  قىزارغۋن يىغىدىن ئۋچچىق چۋ  
 ئۋرىلىقترۋ بولدى   كزن قۋنچە بىا ئۇدا يۋتقىلى مۇشۇندا  ئۇ توغاا ...كىچەك

 تەلمرزرگەن  بىچۋرىلەرچە ەتزۋىد ئىشى  بېاى، دوختۇرخۋنىغۋ رەت قۋنچە بىا
 بىلەن تىلالر قۋتتىق ئەڭ تەرىپىدىن خۋنى  پەرىدە  لېكىن بولسىمۇ  يزكزنەەن

 بۋقمىغررۋن قىلىرر، گە  قررۋتتىق ھېچقۋچررۋن كەلرردى   قۋيتىرر، ھۋقۋرەتلىىىرر،
 كۆزۈمردىن; quot&   سىلكىشىدىن قۋتتىق قۋرىشىدىن  يەۋەتكزدەك نۋزىانىڭ
  سېلىشرىدىن تىر  ئۇدۇ -ئۇدۇلمۇ دە ; quot&..ھۋيۋان ئەمەس ئۋدەم يۇقۋ  
  ئىشەنچىسىدىن مۇھەببىتىدىن  ئۋيۋلىىىڭ سزيزملزك.  بولدى پۋرە مىڭ يزرىكى
 دەرت  تۋغردەك ئۋياىلىر، پەرزەنتىردىىمۇ ترۋتلىق  تەڭ بىرلەن قرېلىش مەھاۇم
 دوۋزاخقررۋ پېتررى  تىاىرر  جىسررمى ھۋلسررىز.  يۇقررۋتتى ئررۆزىىى ئۋسررتىدا بېسررى 

 ئررۆزىىى ئەمرردى ئررۇ. ئەگرردى جىسررمىىى ھەسرراەت   ۋيمۋنپۇشرر.   تۋشررالندى
 مۇشۇ  قۋيتى، ئۆيىەە ئۋمۋلسىز. كەلدى ئۋجىز كۆرسزتزشكە ۋاپۋدارلىق ئۋقالشقۋ 
 قۋمرۋلال  چىڭ بېشىىى كەتكەن ئۋغاى، چۋراسال    تۋشال  ئۆزىىى كىاىسلوغۋ
 چىقىر، سىاتقۋ كەلمىدى  بۋرغۇسى يەرگە ھېچ ئۇنىڭ. بولدى مەجبۇر يېتىشقۋ
  قۋلمررۋي  رايررى  مۇڭدىشىشررقىمۇ بىررلەن دوسررلىاى يىيىشرركىمۇ  تۋمررۋ  ئىسسررىق

   يە  نرۋن قرۇرۇ  قرۋتتىق ئۋچسرۋ قورسرىقى   سرورا  رۇخسەت ئىدارىسىدىن
 ئۇنىرڭ تروغاا .  يۋشرىدى ئىچىردە ئەسرلىمىلەر بۇلرۇ  بۇرۇختۇمۋ ئىچىدە ئۆي

 ۋئىلەئرر   كررزلەەن ئىچىرردە بەختىيررۋرلىق بولغررۋن  كررزنلىاى گررززە  شررۇندا 
 كەلرەەن لەرزىرەە ۋۇجرۇدى ئىچىردە مرۇھەببەت ئرۋتە  سزيزنەەن  بەختىدىن

 قۋرايدىغۋن  زوقلۇنۇ  ھەۋەستە ئۋدەم ھەممە. بولغۋن دەقىقىلىاى ئۇنتۇلغۇسىز
 ئۇنىرڭ تۇيۇقسرىز قىرز بىرا لرېكىن. بولغرۋن ئۋيرۋلى پەرىشتىدەك سۇيۇنىدىغۋن
 كەتتى  ئۋلدا  يۋتىىىھىس قۋلغۋن تېڭىاقۋ  ئۇنىڭ كىادى  بزسز  تۇرمۇشىغۋ

 مىھاىبۋن يىللىق نەچچە كىادى  كەيىىەە شەيتۋنىىڭ  ئۇمۇ قىلدى  رام ئۆزىەە
 ئۋشررىقى سررەنەمەە نۋزكەرەشررمىلى  قىلىرر، خررۋئىىلىق ئەقىدىسررىەە ئۋيۋلىىىررڭ
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 بولىرردۇ قىزىررق بەك ئىشرلىاى بەزى جۋھۋنىىررڭ بررۇ ئەپسرۇس . بولرردى بىقرۋرار
 بېاىرر، ئىررزدە  رەيھررۋنىى كررزنى ىئىككىىچرر بىاىرر، يررزز ۋەقە  ۋارس. دىسررە

 قۋيترۋ بۋشرال  ئەتىسرىدىن ئرۇنى كىريىن  تۆككەنردىن دەرتلىاىىرى قەلبىدىكى
 قەلبىىرى ئۋشقىلىشرۋلمىدى  بىاىر، تېلىفرۇن قېرتى  يزز نەچچە ئۇچاىتۋلمىدى 

 بېاىپمرۇ يۋتىقىغرۋ  رەيھۋنىىرڭ بولغرۋن شۋھىدى مىىۇتالرنىڭ سۋلغۋن ھۋيۋجۋنغۋ
 ھەياانلىقتررۋ قررۋرا  يۋتۋققررۋ قۇرۇقرردالغۋن  شلمىرردى ئۋ دىاىكىىررى ئىررز ئۇنىررڭ
 ئۋشىىسرىدىن دەمرلەردە بولغرۋن زىردە قەلبرى.  كەتترى تۇرۇ  ئۇزا -ئۇزاقتىن
 مەڭەزلرزك ئۇنىرڭ ھېاى،  ئىزدە  يۋن ھەر ئۇنى تۋپۋلمۋي  تەسەللى زەررىچە

 ئررۇ.   ئررززدى ئزمررزدىىى ئررۋخىاى كزتررز  -كزتررز  تېلىفررۇنىىى ئىتىررۋېتىلەەن
 يۇقررۋ  جىمجىررتال ئررۆرۈ  يررزز ئۆزىرردىن تۇيۇقسررىزش ئزچررزن نىررمە ڭرەيھۋنىىرر
 ئزچرزن نىرمە  يرۋرىىى كرۆرگەن يۋخشرى ئەسەبىلەرچە دىلدىن چىن كىتىشىى 
 پەقەت  كىتىشررىىى تۋشررال  قويررۇ  سررېلى، ئۋزاپقررۋ ۋە  ھىجرراان  ئررۋچچىق

 ئۋيۋلىردىىمۇ .  يىتەلمىردى تىەىەە بۇنىڭ ئويالپمۇ قۋنچە ھەر.  چزشزنەلمىدى
 چزشكزنلىشرى، تېخىمرۇ قېلىر، مەھراۇم بىرااقال  ئۋشىىسرىدىىمۇ لىسىدىىمۇ بۋ

 تررۋشي بىررا ئۋيۋقالشررقۋندەك  مەڭەررز كررزنلىاى خوشررۋ  ئۇنىررڭ ئەمرردى. كەتتررى
   ئىزىلىرر، يررزرىكى تۇرغۋنرردەك كزتررز  ئررۇنى كەلەزسررى ئررۋزاپلىق   ئررۋچچىق
 ... ولدىب مەجبۇر يېتىشقۋ تەنھۋ ئىچىدە ئەسلىمىلەر ئۋچچىق ئۇزۇن-ئۇزۇندىن
 كىاىسلودىن ۋارس قىلغۋن ھىس ئۋچقۋنلىقىىى پە -سە  قورسىقىىىڭ    
 ئۋسرتۋ تزگمىسرىىى كۆيىىكىىىرڭ كەتركەن پۇرلىشرى، ترۇرۇ   تەسرتە نۋھۋيىتى
 تۇرۇشرقۋ ئورنىردىن تۇترۇ  ئزسرتەلىى رەتسرىز ئۋلدىردىكى. بۋشرلىدى ئىتىشكە

 يەنە  ىىجىسرررمى ئېغىرررا بولرررۇ  قۋيغۋنررردەك بېشرررى تۇيۇقسرررىز  ئورۇنررردىيۇ 
 مۋغردۇر بەدىىىردە كىتىۋاتقرۋنلىقىىى  قېيىر، بېشىىىڭ ئۇ. تۋشلىدى كىاىسلوغۋ

 ئۇنىڭغرۋ كىاىسلودا مۇشۇ دىلىۋزنىڭ چۋغالردا بىا. قىلدى ھىس قۋلمىغۋنلىقىىى
 مۇشرۇ قۋلغۋنردا ئۋغاى، قويغۋنلىقىىى  يىەززۈ   سۇنۇ  تۋمۋقالرنى ئىسى  ئەڭ

 مىھاىبررۋنلىق نۋھررۋيىتى بېشررىىى ۇنىررڭئ ئىچكررززۈ   دورا ئۇنىڭغررۋ كىاىسررلودا
 بەخىتلىر  ئۋشرۇ.  چىقترى ئەسلە  بىالە -بىا قويغۋنلىقلىاىىى تۇتۇ  بىلەن

. ئزكزنرردى ھەسرراەتتە ئررۋچچىق قىلغۋنلىقىغررۋ ۋەيرراان قولىرردا ئررۆز كررزنلەرنى
 دىلىرۋز كەلرەەن قىيىرۋ  ئۇنى بىاى كزندىن نەچچە بىلەنال يۇمۇلىشى كۆزلىاى
 پەرىرردە   دىلىۋزنىررڭ.  كىلىۋالرردى ئۋلرردىغۋ كررۆز الرمىىررۇت ئۇچاىغررۋن ۋەقەگە

 قۇش  سۆزلىاى نەپاەتلى  گەپلىاى  تەنە ئۋچچىق نۋزىانىڭ ھەتتۋ خۋنىمىىڭ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

381 

 

 ... بۋشلىدى جۋراڭالشقۋ توختىمۋي تزۋىدە
 قررۋرا  قۋنغررۋ قىزىرر -قىرر، ئېقىۋاتقررۋن پۋقۋلچۋقلىاىرردىن دىلىۋزنىررڭ     
 كىرريىن ئررۇزاقتىن خېلررى ۋارس غررۋنقۋل بىلەلررمەي قىلىشررىى نىررمە كەيىپلىكررتە

 مۋشىىۋ   ئەپسۇس. ئۋپۋردى دوختۇرخۋنىغۋ يېقىن ئەڭ ئۇنى كەلەەندەك ئىسىەە
 ئۋلدىردا ئرېچىش كۆز دۇنيۋغۋ بۇ تەككەچكە قۋتتىق قىسمىغۋ قورسۋ  دىلىۋزنىڭ
 دوختۇرخۋنىغررۋ زەخمىلىىىرر، نەۋرىسررى ئەتىۋارلىررق ئۋئىلىسررىىىڭ نررۋزىا تۇرغررۋن

 ئررۋللىبۇرۇن قىلغۋنردا ئوپىااتسرىيە دوختررۇرشر. قۋلردى تۇنجۇقرۇ  بۋرغۇچىلىر 
 قۇچىقىرردىكى ۋارس. ئۋلدۇرىۋېتىلرردى ئۇغررۇ  بەخىتىسررز قۋلغررۋن تىىىقىرردىن
 رىئرۋللىق بۇنىرڭ ترۆكتى  يرۋ  سرۋئەتلە  نەچچە قۋرا  نۋرىسىدىەە تىىىقسىز

 ئوپىااتسرىيەدىن. كۋچۋتلىردى قۋيتۋ-قۋيتۋ ئۆزىىى ئىشەنمىەەندەك ئىكەنلىكىەە
 يىغىسرى  ھەسراەتلى  ئەزگزدەك يزرەكىى  دىلىۋزنىڭ كەلەەن ھۇشىغۋ نكىيى

 ھررۋيۋان  ئەمەس ئررۋدەم;quot& ئۇچقررۇنى  نەپرراەت كۆزلىاىرردىكى سررۇلغۇن
 بررۇزدۇڭ  بەختىىررى ئۋئىلىمىزنىررڭ پزتررزن بۋشمىىررڭ  مىىىررڭ  سررەن ئىررپالس 
 بېشررىغۋ دوختۇرخررۋنىىى دە ; quot&...يۇقررۋ  يۇقررۋ  . بررۇزدۇڭ شررۋتلىقىىى

 يرزرىكى قرۋرا  ھۋلىغرۋ قىزىىىرڭ... سېلىشى جۋر ۋاقىاا  ئەسەبىلەرچە كىيى،
; quot&    خۋنىمىىرڭ پەرىدە قۋلغۋن دە  قۇيۋي يۇقۇتۇ  ئۆزىىى پۇچۇلۇنۇ 

 ئۇمرۋ  گزلدەك ئىسى  ئەقىدەم  قىلغۋن سۋڭۋ ئىس  سەھاالىق  پەس   ئىس 
 تتىققررۋ چىقىاىررۋەتكەن ئرروت كۆزىرردىن ۋارسررىىڭ دىەىررىىچە; quot&...قىررزى 

 ... تەستىكى
 خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. قىاللمىرردى جررۇرئەت ئويالشررقۋ ئررۋخىاىىى ۋارس     
. قويردى سىال  بوشقىىۋ يززىىى بۋسقۋن سۋقۋ  تەككەندەك قۋيتىدىن تەستىكى
 جىسرمىىى پزترزن يۇلرۇ   يزرىكىىى كۆزلىاى نەپاەتلى  دىلىۋزنىڭ ئېڭىدىكى

 پىقىاىۋاتقۋنردەك ئرۆي ئۋلدىردا كرۆز ۋارسىىىڭ تۋ  شۇ. قىلىۋەتتى چىيمۋ قىيمۋ
 بەختىمىى ئىاىشكەن تەستە شۇنچە   ھە؟ ئېغىا نىمىدىەەن تەنھۋلىق. بىلىىدى
 قىررزىقىش  بىادەملىرر . ئېررزىقتى  يولىرردا ئررۋزغۇنلۇ  قىلرردى   ۋەيرراان ئررۆزەم
 مىىرى ئەمردى.  ئۆلتزردۇم ئۆزەم بۋشمىى ئۆز ئۇنۇتتۇم  ئۆزەمىى ئىچىدە ھەۋەس
 ئەمرردى مەن. كەچزرمەيرردۇ ئۋنىسررىمۇ-ئۋتررۋ دىلىررۋزمۇ  كەچزرمەيرردۇ  ھررېچكى 
 دەرتىى ئۋزاپلىق قەلبىدىكى... قۋلدى  مەھاۇم ھەممىدىن ئۋياىلدى   ھەممىدىن

 ئرۇنىڭچە.   كەتترى يىغرال  سرېلى، ئرزن ۋارس قۋلغرۋن ئۋمۋلسرىز پەسەيتىشكە
 بەك قۋلسررۋ بولررۇ  چررز  قورقۇنچلررۇ  بىررا پەقەت ھەممىسررى بۇشرنىررڭ بولسررۋ
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 قۇتۇلرۇ  پۇترۇنلەي ئەسلىمىلەردىن  ھەممە ۋارسىىڭ تۋ  شۇ. وشتتىب يۋخشى
 مەڭەزلزك يۋتقۋنچە مۇشۇ ھەتتۋ كەتكزسى  ئزنتۇ  نەرسىىى ھەممە كەتكزسى 

 ئزلرز  يۋشرىغۋندىن دەرتلىر  بۇندا ...كەلدى كەتكزسى بولۇ  غەر  ئۇيقۇغۋ
 ىئرۋللىقر  خىيرۋ   يەنىرال خىيرۋ  لرېكىن...قىلردى ئزمرزت قۇتۇلۇشرىى بىااقال
 بىرا بولمۋيردۇ  بولسرۋ جرۇدا جېىىردىن ئۋسۋنلىقچە بۇندا  ئۇ. رىئۋللىق يەنىال

 يۇقۋ  جىمجىتال قۋلدۇرۇ  دا  قۋپقۋرا ھەساەتتىن ئۇنتۇلغۇسىز قەلبىەە قىزنىڭ
 قىلىر، ۋەيراان خوشرۋللىقىىى پزترزن ئۋئىلىىىرڭ بىا گزلدەك. بولمۋيدۇ كەتسە

 كېراەك  بىاىشرى جرۋۋا  قىلمىشرىغۋ ۆزئر ئرۋدەم ھەر. بولمۋيدۇ قۋلسۋ سوراقسىز
 ئەگەر كېاەك  تۋرتىشى دەردىىى ۋاپۋسىزلىقىىڭ پەسكەشلىكىىڭ    ئۋزغۇنلۇ 
 قرۋرا ئرۋدەملەر كىتىردۇ  تۇلرۇ  رەزىللىكركە پزتزنلەي ئۋلەم بۇ بولمىسۋ ئۇندا 
 تىاىر  بىاىىرى-بىرا ھەتترۋ قەسرلەيدۇ  بىاىىرى-بىرا كىتىردۇ  بۇلۇ  كزڭز 

 . ۇيۋنمۋيد يەۋېتىشتىن
 ئرۋزاپلىق ئرۇزا  ئرۇزاقتىن   تولغۇنرۇ  رەت يرزز نەچچە كىاىسلودا      

 پۇشررۋيمۋنىى. چۋرچىرردى نىاۋىلىرراى  ۋارسررىىڭ  چىققررۋن قىلىرر، يېشررى كررۆز
 ئۋلدىردا دىلىرۋز ئەمردى ئرۇ. بولردى بىئرۋرام قرۋتتىق تۋپۋلمرۋي قۋچۋ ئۋلىدىغۋنغۋ
. بىكرۋر ئۇرسرىمۇ ئرۆزىىى بىكرۋر  يۋلۋۇرسرىمۇ بىكرۋر  قويمىسمۇ بۋ  يزكزنز 
 ئررۇنى ئەمرردى دىلىررۋز قىلغررۋن تەقرردى  بررۋرلىغىىى ئىشررىىى،  تۋغرردەك ئۇنىڭغررۋ

 ئۆتكەن بىلەن ئۇنىڭ قىاللمۋيدۇ  قۇبۇ  خۋتۋلىقىىى بۇ ۋارسىىڭ كەچزرمەيدۇ 
 ئۋئىلىسردىكى نرۋزىا ۋارسىىڭ ئەمدى. بىاىدۇ خۋتىمە تۇرمۇشىغۋ يىللىق نەچچە
 پزترزن ۋارسرىىڭ خرۋنى  پەرىردە ىلىردۇ ب كى . بولىدۇ يو  پۇتۇنلەي ئورنىمۇ

 پۇرسرەت يۋشىشرىغىمۇ شرەھەردە برۇ  ئۇنىرڭ يېيىر، ئۋلەمەە خەلقى ئىشلىاىىى
-كەلترۇرە ئۋلردىغۋ كرۆز چىاايىىرى خۋنىمىىرڭ پەرىدە ۋارس...تېخى؟ بەرمەمدۇ

 ش -ش  جىسمى كەتكەن مۋغدۇرسىزلىىى،  كەتتى  قورقۇ  تىتاە  كەلتزرمەيال
 كۋللىسررىدىن خىيررۋلالرنى بررۋرلىق ئررۇ...سرروقتى سررىزئەن يررزرىكى تىتاىرردى 

 كىريىن  سرىلكىۋەتكەندىن رەت نەچرچە  بېشرىىى بولغۋنردەك چىقىاىۋەتمەكچى
 يررۋ   تزگزلررۇ   بىچررۋرىلەرچە بررۋلىالردەك سررەرگەردان كۇچىرردىكى خررۇددى
 ... بولدى مەجبۇر يۇمۇشقۋ چىڭ كۆزلىاىىى تۇرغۋن لىغىاش 
 

 ئىسرىلى، قۋپرۋقتەك ۋارس ئويغۋنغرۋن چىكىلىشرىدىن تۇيۇقسىز ئىشىكىىڭ
 تەسرتە قەدەملىاىىرى ھرۋرغىن  كۆترزرۈ   تەسرتە نۋھۋيىتى كۋللىسىىى كەتكەن
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 قرۋرا  بېشرىغۋ-ئزسرتى ئۆزىىىرڭ ئرۋچتىيۇ  ئىشىكىى. ئۋچتى ئىشىكىى يۆتكە 
 خەۋىرراى كىلىشررىدىن ئۇنىررڭ كررۆرۈ    مررۇرادىلىى دوسررتى قۋلغررۋن ھەيرراان
 . قۋلدى تۇرۇپال ىدەئىچ خىجىللىق   يەنىال بولسىمۇ
 ھەپرتە نەچرچە بىرا. سرىىىڭ خرۋرا  نىمۋنردا  ھۋلىڭ ئۋدا   توۋا -   

 ترۇرۇ  تەمتىاە  مۇرادى -...قۋرا كەتكىىىڭىى بۇلۇ  مۋۋۇ قۋلسۋ  ئۇچااشمۋي
 ئۇنىڭغرۋ   كىيىن چىققۋندىن قۋرا  قۋيتۋ-قۋيتۋ بېشىغۋ ئۇستى ۋارسىىڭ قۋلغۋن

 . قۇچۋقلىدى چىڭ ۇنىئ بېاى، ئۋستۋ قىلغۋندەك ھىسداشلىق
 بىررلەن سررەن بوپتررۇ ئررۇزۇن ئررۋدا   تۇرۇپسررەن سررۋشمەت...سررۋ -   

 قورۇنغۋنرردەك تۇرقىرردىن ئۆزىىىررڭ دۇدۇقلىغىررىىچە ۋارس –. دىدارششررمىغىلى
 قېىرى ھە  بولردى ئىرش سرەت بەك -. قويردى كۆرسرزتز  پرۇتىىى يۋشڭئۋيۋ 

 ... كىاە
 نىمىشرقىدۇر ئرۆزى    قويرۇ قىلىر، تەكلىر، ئۆيەە مۇرادىلىى ۋارس    
-كىيى  كىاىسلودىكى. كەتتى كىاى، يزگزرۈ  مىھمۋنخۋنىغۋ بۇرۇن  ئۇنىڭدىن
 ئزچررزن يىغىشررتۇرۇ  نەرسررىلەرنى پررۇرات-پررۋرچە ئۇسررتەلدىكى   كىررچەك

 برۋرچە ئۇ. تەمتىاىدى ئۇزا  بىلمەي قويۇشىى نىمە ئېلى،  نىمە جىددىلىشى،
 ئرۋران تۋشرال  ئرۆيەە يۋترۋ    دە-يىغردى قۇچىقىغرۋ پۇمرۇداقال  نەرسىلەرنى
 يېڭىررردىن ئرررۆيىى برررۇ خرررۇددى ۋارس كەلرررەەن كىاىررر، ئرررۆيەە. ئزلەرررزردى

 قۋلغۋنرردەك كىاىرر، ئررۆيىەە ئۋدەمىىررڭ بىررا بۋشررقۋ خررۇددى كۆرىۋاتقۋنرردەك 
 بولغرۋن ئرۇزۇن ترۋزىالنمىغىلى    قۋرىردى بويۇندا  بۇيۋققۋ-ئۇيۋ  ھەياانلىقتۋ
 كىريىن تۇرغۋندىن قۋرا  پەس بىا وغۋكىاىسل بۋسقۋن تۇپۋ كىاى، مىھمۋنخۋنىغۋ

 . ئولتۇردى ئۋستۋ ئۋمۋلسىز
 بىرا دىلىرۋز قېىرى ئەمدى؟ قۋلدىڭمۋ كزنەە مۇشۇندا  سەن ۋارس  -    
 ئۆي -...سەنمۇ دىسەم ئۋدا  بۋر دىتى خېلى ئۆي؟ گزلدەك تۇتقۋن چىاايلىق
 . ئۋچچىقالندى مۇرادى  بولغۋن بىئۋرام كۆڭلى قۋرا  ئىچىەە

 بىلررررمەي چزشەندۈرۈشررررىى دە  نىررررمە ۋارس-...مەن...مە...مە -    
 ئىرش نىرمە ئۆزەمىىرڭ   دىردىمغۇ تېلىفۇنردا سرۋڭۋ مەن -.كەتتى گۋچىلىشى،

 يىەرزدەك ئرۆزەم گۆشرىىى ئۆزەمىىرڭ ترۋ  شۇ.  بىلمەيمەن قويغىىىىىمۇ قىلى،
 ئررۆيىى قۋلمىغۋنرردا ھررۋلى  كۆتزرگىرردەك دەرتلەرنررى بررۇ. كتىررۋاتىمەن بولررۇ 
 ... بۋرسۇن رايى  ۋندا ق تۋزىالشقۋ
 بىرراى قىلغۋنرردىن تېلىفررۇن ئەتىررەەن سررەن ترروۋا  ئررۋدا  ترروۋا -   
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 ئىشررىڭدىال سررىىىڭ خىيررۋلى  پزتررزن. قۋلرردى  ئىشررەنمەيال پەقەت قۇلۇقۇمغررۋ
.  بۋقرۋي ئۋڭال  بىا بىلەن قۇلۇقۇم ئۆز دىەىىە  بىا قۋيتىدىن ئەمدى...قۋلدى

 قىلغۋنسەنمۋ ئىشالرنى ئۋشۇندا  الراس سەن راسمۋ؟ گەپلىاىڭ دىەەن تېلىفۇندا
 سرورا  جىىۋيەتچىىى  خۇددى ئىچىدە ئەپسۇسلۇ  ۋە گۋڭەىاا  مۇرادى  - ؟

 . يۋغدۇردى سۇئۋ  ئۋرقىدىن-ئۋرقۋ سۋقچىدەك قىلىۋاتقۋن
 قۋنرردا  ئۆزەمىىررڭ. دەيررمەن نىررمە ئررۋدا   جېررىى  دەيررمەن نىررمە -    
 خررۇددى ئىشررالر ھەمررمە .بىلمەيررمەن قررۋلغىىىىىمۇ كىاىرر، يولغررۋ مۇشررۇ بۇلررۇ 

 كزلررز  قۋلىدىغۋنرردەك پېتررى سررىا  مەڭەررز كىتىدىغۋنرردەك ئزتررز  جىمجىررتال
 كزڭزلىىرڭ ئرۋزغۇن. ئويىرۋپتىمەن ئۇسرۇ  سرەنىمىەە شەيتۋنىىڭ.  يزرۈپتىمەن
 ھۇشررۇمغۋ ئۋياىلغۋنرردا نەرسررەمدىن ھەمررمە ئەمرردىلىكتە. كىرراىپتىمەن كەيررىىەە
 بەكرررال  كىچىكىپرررتىمەن  بەك مەن كەلەەنررردە ھۇشرررۇمغۋ لرررېكىن. كەلررردى 

 ۋارس قۋلغرۋن ئرۋران تۋپۋلمرۋي ئرۋدەم تزكزشركە دەردىىرى -... كىچىكىپتىمەن
 بەرداشرلىق پەقەت مەن -.ئولتۇردى يزكزنزپال بىچۋرىلەرچە ئۋلدىدا دوستىىىڭ
 ... پەقەتال. بىاەلمىدى 
 يزكزنرز  ترۇرۇپال ئورنىردىن مۇرادىر  -.ئرۋدا  ئورنۇڭردىن قوپە -    

 نىمۋنرردا  -.يزلىرردى دەرھررۋ  ۋارسررىى ئولتۇرغررۋن مىشررىلدا  قررۋرا  يەرگە
 ... كە  سۋفۋغۋ قېىى تۇت  ئەركىن ئۆزەڭىى. بۇ بىچۋرىلى 
 يېىىردا ۋارسرىى تزكىۋاتقۋن يۋ  يۇم-يۇم بۋلىالردەك كىچى  مۇرادى     

 سرۇ پىيۋلە بىا مۇزدەك تۇربىدىن دە -چىقتى ئۋشخۋنىغۋ ئىتتى  ئولتۇرغۇزۇ  
 . تەڭلىدى ۋارسقۋ ئەكىاى،
 مىىىڭ. قۋلىسەن سەگىدە  بولسىمۇ ئۋز بىا. ئىچىۋەت بۇنى قېىى -     

 جەريۋنىىى ئىشالرنىڭ بۇ مۋڭۋ. كەلمەيدۇ ئىشەنەزم پەقەت ئىشالرغۋ بەزى يەنىال
 ئۋنردىن كىريىن بولغۋنردىن خەۋەردار تۇلۇ  مەن. بەرگىن سۆزلە  تەپسىلىاا 
 ... قىاليلى ئىش بويىچە مەسىلىھەت
 ئۇنىرڭ كىيىن  تۇرغۋندىن قۋرا  پەس بىا چىاايىغۋ دوستىىىڭ رسۋا    
. ئىچىرۋەتتى كرۆتىاىپال بىرا يۇلۇچىردەك قۋلغۋن چۆلدە ئېلى، سۇنى قولىدىكى

 كزڭزلسىزلى  بەخىتسرىزلىكىىڭ تۇرغرۋن سرىقى، ئىچىىرى بىراى ھەپتىدىن بىا
 ئىككررى پىيررۋلىىى قررۇرۇ  كەلەەنرردەك تزكىۋالغۇسررى قېىىرر، يېشررىىى دەرتلىرر 

 دەرتلى  قۋلغۋن پۋتمۋي چۋنۋقلىاىغۋ. يۇمدى چىڭ كۆزلىاىىى سىقىمدا  ولىداق
 ئۋسرررتۋ پەسررركە برررويال  مەڭزىىرررى تۋتۋرغرررۋن يۋشرررلىاى ئرررۋچچىق ئۋزاپىىرررڭ
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 ئۋزابىىى ئېغىا ئەڭ دۇنيۋنىڭ بۇ بىاى ھەپتىدىن بىا ئۇ دىمىسىمۇ...سىاغىدى
 يررېقىن يتررۋش بىررا. ئۋڭلىرردى ھۋقررۋرەتىى-تىرر  قررۋتتىق ئەڭ. كەلرردى تۋرتىرر،

 ھۋيرررۋت ئررۆزىەە. قۋلرردى مەھرراۈم ئىشەنچىسررىدىن مەڭەزلررزك ئۋدەملىاىىىررڭ
 قولىردا ئرۆز  گرزللىاىىى مرۇھەببەت بەرگەن بەخى  بەرگەن  ئۇمۇت بەرگەن 
 مەسرلىھەت كىملەردىرن   ئېيتىشرىى كىمرەە دەرتلىاىىرى بۇ ئۇ...قىلدى نۋبۇت

 چزشررتەك ىنشررىا. ئررۆتتى قىيىىلىرر، قررۋتتىق بىرراھەپتە بىلەلررمەي سوراشررىى
 ئىچىردە زىىردان شرۇ بۋشرال   زىىردانغۋ قۋپقرۋرا تۇرمۇشىىى بەختيۋر ئزتىۋاتقۋن
 پەسكەشرلىكىىى  برۇ ئۆزىىىرڭ ئرۋخىاى ئۋمۋلسرىز. چىقترى تولغۇنرۇ  يىالندەك

 دوسرتى قىيۋمەتلى  سۋۋاقدىشى  قەدىادان يەنىال ئۋزغۇنلىقىىى ۋاپۋسىزلىقىىى 
 ئىرچ ئەمردى شۇڭۋ. قىلدى تېلىفۇن غۋئۇنىڭ كۆرۈ  مۇۋاپىق دىيىشىى مۇرادىلغۋ
. كېاەك يىغلىۋېلىشى بۇقۇلدا  قۇچىقىدا دوستىىىڭ تزكىۋېلىشى  تۋزا بۋغاىىى
 بولسرىمۇ بىرادەم ئرۋزاپالر دەرتلىر  تۇرغرۋن مۇجرۇ  يرزرىكىىى بولسرۋ شۇندا 
 ... قۋشر يىىىكلە 
 تىكىلرەەن ھەياانلىقترۋ ئرۆزىەە دوسرتىىىڭ كرۆزلىاىىى سۇلغۇن ۋارس    

 تۋمررردىكى ئرررۇدۇ .  يزلەنررردى كىاىسرررلوغۋ قرررۋچۇرۇ  كۆزلىاىررردىن لرررۇ نۇر
 قرۋرا   سرزرەتكە تۋرتىلغرۋن چىاايلىرق سزرىتىدەكال خۋتىاە توي چولپۋنالرنىڭ

 ئەسرلىمىلەرگە ترۋتلىق مەزگىللىر  بىرا  كىريىن  خۇرسرىىغۋندىن ئېغىا-ئېغىا
 .. .بۋشلىدى سۆزلەشكە بۋشتىن تۇرمۇشىىى يۇشۇرۇن چزشتەك شىاىن چۆمەەن

      ......... 
 
 ئۋيۋلىرڭ سزپەت  پەرىشتە گۇزە  دىلىۋزدەك...توۋا   توۋا. دە مۇندا  -
 شرۇ. دە-يرزردۈم ئەگىشرى، ئىترتەك كەيىىردىن بۇزۇقىىرڭ بىرا نەدىكى تۇرسۋ

 مۇشرۇندا  ئۋدەمىى بىا سەندەك توۋا ...دە-يزردۈم يۋش  يۋلىقىىى مەيىەتىىڭ
 مۋشررىىۋڭدا ئررۆز دىلىررۋزنى ېخررىت ھە؟ ئىشررىىەر كىممررۇ دىسررە قىلرردى ئىررش

 ئورنىردىن بىلەنرال تزگىشرى گىپى ۋارسىىڭ مۇرادى -...ھەي...سۇقىۋېتىشىڭ
 لىرق بىرلەن كزيزنردىلەر تۋمۋكىسرىىى قۋلغۋن دە  ئزچەي ئوتى. كەتتى تۇرۇ 
 كرزچە -كرزچە  تۇتۋشتۇرۇ  تۋمۋكۋ بىا  يېڭىدىن   تۋشال  كزلدانغۋ تولغۋن
 . بۋشلىدى شوراشقۋ
 چزشرتەكال خرۇددى ئىرش ھەمرمە. قۋلدى  ئىشەنمەي ئۆزەممۇ اھۋزى -    
 ئۇمررۋ  ئۋيۋلىمرردىن  پەرىشررتىدەك ئۋشررۇ ئررۋللىبۇرۇن مەن لررېكىن. بىلىىىرردۇ
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 نەرسررەمدىن ھەمررمە يررۋ  . قۋلرردى  مەھرراۇم ئۋئىلەمرردىن بەخىتلىرر  بۋشمرردىن 
 مىىرى دىلىۋز. بولدى نۋبۇت پزتزنلەي كەلەزسزم مىىىڭ ئەمدى. قۋلدى  مەھاۇم
 ئەسررلىمىلەر ئررۋچچىق -...كەچزرمەيرردۇ مەڭەررز. كەچزرمەيرردۇ مەڭەررز دىئەمرر

 چىققۋن ئېتىلى، كۆزلىاىدىن قىزارغۋن ۋارس چىققۋن قىيىىلى، ھۋزا بىا ئىچىدە
 ئىچىردە ئرۋزا  چرۋچلىاىىى چۇۋۇلغرۋن قېلىر،  ئۋمۋلسىز يۇشۇرۇشقۋ يۋشلىاىىى
 . قۋمۋللىدى قۋيتىدىن
. قىاليلررى گىپىىررى قۋنجۇقىىررڭ دىررەەن رەيھررۋن... توختررۋ.توختررۋ -     

 ئىترتەك چۋپلىشرىۋېلى،  مرۋگىىىتتەك سرۋڭۋ بېشرىدا ئەجە  ئرۇ: قۋلدى  ئويال 
 يۇقررۋ  تۇيۇقسررىزش نىمىشررقۋ بەرگەنرردە يررزز ئىررش بررۇ ئەمرردىلىكتە   ئەگىشررى،
 مۇرادىر  سرەزگزر-...يە؟ قىلغرۋنمۇ مەقسرەتلى  ئىشرالرنى برۇ ئرۇ. ھە كىتىدۇ
 ئويلۇنررۇ  تررزرۈ  قۇشررۇمىلىاىىى ۋنرردەكقىلغ گۇمررۋن نەرسررىدىن بىررا خررۇددى
 پرۇ  سرەندىن ئزچرزن نىرمە ئرۇ بولمىسۋ ئۇندا    شۇندا  چۇقۇم –.  كەتتى
 راسرتال ئەگەر. قىلمۋيردۇ تەلە  كىرچەك-زىىىەت كىيى -زىبۇ. قىلمۋيدۇ تەلە 
 ئۋياىلىر، نەرسرىدىن ھەمرمە سەن ئزچزن نىمە   بولسۋ قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى
 بىرا چۇقرۇم بۇنىڭردا بەرمەيردۇ؟ مۇھەببەت سۋڭۋ بولۇ  پەيدا يېىىڭدا قۋلغۋندا
 ... بۋر مەقسەت

 بەلكىر . يىتەلمىردى  تىەىرەە پەقەت لېكىن. ئويلۇدۇم مەنمۇ بۇنى -     
 ئۆزىىىررڭ قۋلغۋچقرۋ ئۋشركۋرىلىى، ئىشرالر بررۇ كۆرسرىمۇ  يۋخشرى ھەقىقرى مىىرى

 شررررۇندا  ئەنسررررىاە   ئۇچاىشررررىدىن خەۋپرررركە بىرررراەر كەمسىتلىشررررىدىن 
 ... ۋنمىكىنقىلغ

 تەسرەۋۋۇر ئرۋددى ئۇنردا  جۋھۋنىى بۇ لېكىن...شۇنداقتۇ بەلكى  -     
 كزڭز .  مزشكز  بەك مۇشكۇ   بەك چزشەنمەك ئۋدەملەرنى. بولمۋيدۇ قىلسۋ 
 ئررۋز جررۋشپالرمۇ چىقىاىرردىغۋن يولرردىن ئررۇشرنى   ئىررزدە  ئەر ئزچررزن خۇشررى
 گۇنررۋنى قىلغۋنرردەك ھىسداشرلىق دوسررتىغۋ مۇرادىر  -...شررەھەردە برۇ ئەمەس
 . بولدى مەجبۇر قىستۇرۇشقۋ سۆز ئۋرتى، رەيھۋنغۋ شۇ يەنە

 تېلىفۇنىمرۇ كىيىرىال ۋەقەدىن شۇ كەتكەندۇ؟ نەگە زادى ئۇ لېكىن -     
 يۋتىقىرردىمۇ. ئۋچمىرردى پەقەت ئۇرغۋنرردىمەن ئررۋرتۇ  قېتىمرردىن 155. ئىتىرر 
 ... يو 

 كۆزلىاىەە ۋارسىىڭ ىقتۋھەياانل مۇرادى  -دەۋاتىسەن؟ نىمە نىمە؟-      
 ئىرزدە  قرۋنجۇقىى شرۇ يەنە تۇرسرۋ بولغرۋن ئىشرالر شۇنچە -.قۋرىدى مۇزدەك
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 قۋرىغۋنرردا. قىپسررەن تېلىفررۇن ئررۋرتۇ  قېتىمرردىن 155 تېخررى. سررەن يزردۇڭمررۋ
 دىلىۋزنىررڭ تېخررى...جررۋش  ئررۇ ھە ئوخشررۋيدۇ ئەكەترركەن يۇلررۇ  يزرۈكررزڭىى
 قۋنجۇقتىن شۇ يەنە ئەسلى دىسەم كەتتىمىكىن خۋراپلىشى، مۇشۇندا  دەردىدە
 ... ھە ئۇزەلمەپسەن مىھاىڭىى
 مۇرادىلىىررڭ -ئەمەس دىمەكچررى ئۇنرردا  مەن... يررۋ ...يررۋ...يررۋ-     
 بولغۋنردەك ئۋقلىمرۋقچى ئۆزىىى ۋارس كەتكەن جىددىلىشى، ئۋڭال  سۆزلىاىىى
 ئۇققرۇم دە  كەتتىكىن نەگە ئۇنى پەقەت مەن -.كەتتى پۇشڭلىتى، قوللىاىىى

 ... ئۋدەمەە كىلىدىكەن ئېغىا بەك ئۋياىلىش تەڭال نەرسىدىن ھەممە. ەلدىك
 ئرۋزغۇن ئرۋۋۇ. برۇ ئۇسرۇلى جۋشپالرنىرڭ خۇيلرۇ  دىمىدىممۇ  مۋنۋ-     
 كزڭرزلىى...بولردى. بولردى...ئرۇ گە  قويغرۋن سرېلى، ئروت بىا  يزرۈكزڭەە

 ھرۋزىا سرەن. ئرزتەيلى ئىشرقۋ مۇھى  ئەمدى قىلمۋي گەپلەرنى قىلىدىغۋن غە 
  ئويالۋاتىسەن؟ دە  قىالي قۋندا 

 سرورۇغۇم كەچرزرۈم دىلىرۋزدىن بولسۋ مۇمكىن.  ئۇقمۋيمەن ئۆزەممۇ-     
 شرەھەردە برۇ ئۋياىلسرۋم ئۇنىڭردىن. برۋر قرۋلغۇم يۋرىشرى، بىرلەن ئۇنىرڭ. بۋر

 خىرزمىتى  قىلغرۋن بولمۋيردۇ  پرۇ  پۇلرۇم تۋپقرۋن. قۋلمۋيدۇ ھېچىەرسەم مىىىڭ
 ئەھۋالردىن. قۋلردى  قورقرۇ  بەك ئەلپۋزىدىن ئۇنىڭ لېكىن .بولمۋيدۇ خىزمەت
 مۇئۋمىلىردە سرەت شرۇندا  مۋڭرۋ چېغرى بولغۋن ئۇقۇ  ئۋنىسىمۇ-ئۋتۋ قۋرىغۋندا
 ئۆزەمىى. قۋلمىدى يززۈممۇ يزرگزدەك كۆتزرۈ  ئۋلدىدا ئۇشرنىڭ ئەمدى. بولدى
 ... بىكۋر ئۋقلىسۋممۇ مىڭ

  كىتەمسەن؟ ئۋجاىشى، ئۇنداقتۋ-     
 سرروتچىىىڭ خررۇددى ۋارس ئولتۇرغررۋن قررۋرا  يەرگە-...يررۋ ..يررۋ-     

 ھەرگىرز مىىىرڭ... يرۋ -.كۆترزردى بېشرىىى ئىتتكال ئۋڭالۋاتقۋندەك بۇياۇقىىى
 كەچزرگرزم تۇرمۇ  بىاگە ئۆمزر بىا بىلەن دىلىۋز مىىىڭ. يو  نىيىتى  ئۇندا 

 مۋڭرۋ اىلىشئرۋي ئۇنىڭردىن. برۋر ئىاىشركۇم مرۇھەببىتىەە ئۆمۇر بىا ئۇنىڭ. بۋر
 ... بۋراۋەر بىلەن ئزلزم

 بۋسرقۋن تۇپرۋ كزلكىسرى مەسرخىاىلى   مۇرادىلىىرڭ-...ھرۋ ھرۋ ھۋ -    
 سررىىۋ  ۋارسررىى  ئررۇ.  كەتتررى سررىڭى، تۋملىاىغررۋ سررۇغۇ  مررۇزدەك ئۆيىىررڭ

 ئەجە   ئۇنرررداقتۋ   قىزىرررق -. سرررورىدى قەسرررتەن بولغۋنررردەك بۋقمرررۋقچى
  ؟  كەپتىكەنسەنغۇ تكززۈ ئۆ‹  مەنىلى › كزنلەرنى خېلى دىلىۋزسىزمۇ
 قىلمرۋ  چۋقچۋ  ئېغىا ئۇندا  ئەمدى مۋڭۋ. بولدى. مۇرادى  بولدى -    
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 تېتىرررر، چررررزچىكىىى-ئررررۋچچىق تۇرمۇشررررىىڭ بررررۇرۇن...قىلمررررۋ گە  تەنە
 قېتىملىرق بىا ھۋيۋتىمدىكى بۇ. تېتىدى  راۋۇرۇس ئەمدى مۋنۋ. بۋقمۋپتىكەنمەن

 تروغاا نىمىىىرڭ خۋترۋ  نىمىىىرڭ ئەمردى مەن. قېتىملىرق بىاش پەقەت. ئېزىش
 ۋەدە شرۇندا  ئرۆزەمەە-ئرۆز. بولردۇم ئۋدەم. ئويالندى  قۋيتىدىن ئىكەنلىكىىى
. يۋشررۋيمەن ۋارسررتەك يۋشرۋيمەن  ئۋدەمرردەك كىريىن بۇنرردىن مەن: بىاىمەنكرى

 ئررۆزەمىى. يۋشررۋيمەن ئزچررزن ئزمررزدى ئۋنررۋم-ئۋتررۋ مىھاىبررۋن سررەھاادىكى ئۋشررۇ
-ئرۆز ۋارس سرۆزلەۋاتقۋن تىتاە  تزگزلز  تۇمىمۇش -...ئىزدەيمەن قۋيتىدىن
 . كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن بىاىۋاتقۋندەك قەسەم ئۆزىەە

 يېرراى  تۇلىمررۇ كررۆڭلى مۇرادىلىىررڭ سررىاىلغۋن ئىچررى قررۋرا  ۋارسررقۋ     
 بىلىملىر   ئىاىشركەن ئۋلقىشرىغۋ مەكتەپىىرڭ پزترزن چرۋغالردىكى بىا. بولدى

 برۇ. ئۇھسرىىدى ئېغىرا قرۋرا  تۇرقىغرۋ ئۋجىزانە بزگزنكى يىەىتىىڭ ئەخالقلىق
 ۋەيرراان ئېزىرر، ئۋدەملەرنىررڭ نۇرغررۇن  يوللىاىرردا توقررۋي ئەگرراى تۇرمۇشررىىڭ

 بىررلەن خۋھىشررى ئررۆز ئۋدەملەرنىررڭ بەزى. ئىشررەندى كىتىرردىغۋنلىقىغۋ بولررۇ 
 ھىسريۋتقۋ بىادەملىر  بىلەنمرۇ قىزىقتۇرىشى ئېزىقتۇرىشى  بۋشقىالرنىڭ ئەمەس
 برۇ   دىمىسرىمۇ. ئىشرەندى قىلىردىغۋنلىقىغۋ ۋەياان بەختىىى ئۆز بولۇ   قۇ 

 ئرۋدەملەر نۇرغرۇن. تروش ئرۋدەملەر ئۇچاايردىغۋن قىسمەتلەرگە ۋارستەك دۇنيۋدا
 رەزىرر  ئۆزىىىررڭ ئررۋدەملەر پەسرركە . يۋشررۋيدۇ ئىچىرردە قەسرر  ۋاقىرر  ھەر

 ئۇشرغرۋ قوللۇنرۇ  ۋاسرتىلەرنى ھەرخىر  ئزچرزن ئۋشۇرۇ  ئەمەلەە مەقسىتىىى
 كىچىككىرررىە شرررۇ ھەممىسرررى. تىلەيررردۇ ئزلرررزمىىى ئۇشرنىرررڭ. ۇكوشيرررد ئرررورا

 ئەپررۇ بۋشررقىالرنى ئۋدەمرردە ھەمررمە ئەگەر... ئزچررزن پررۇ  يررۋكى ئۆچمەنلىرر 
 بۇ بولسىدى بولغۋن تۇيغۇسى بىاىش مۇھەببەت قىلىش  ھىسداشلىق قىلىش 
 رەزىللىشرى، برۇنچە ئرۋدەملەر. كەتمىرەەن مۇرەككەپلىشرى، ئۇنچىرۋاش تۇرمۇ 

 .... بوشتتى كزلەەن ئىچىدە بەخى    خورام شۋت ھەممە. بوشتتى كەتمىەەن
 بررۇ. قۋلرردىڭ قىلىرر، گىپىىررى ئۋنۋڭىىررڭ-ئۋتررۋ ئررۋدا   راسر  ھەر-     
 ئۋلغۋندەك ئىسىەە ئىشىى بىا مۇھى  مۇرادى  -تۋپتىمۇ؟ خەۋەر ئۇشر ئىشالردىن
 . سورىدى ئۋلدىاا 

 خەۋەر يەڭەىەەنرردە دىلىررۋز; quot& ئىلەىرراى كررزن15 ئۋنررۋم. يررۋ -     
. قىپرتىكەن تېلىفۇن دە ; quot&كىلەي بېقى، ئۋي بىاەر بېاى، مەن قىلىڭ 

. بىلەلمىدى  پەقەت قىلىشىى تېلىفۇن دە  نىمە كىيىن بەرگەندىن يزز ئىش بۇ
&quot;ئررۆز بررۋشمىى يۋرىالنرردۇردۇم  ئررۇنى قىلرردى   خررۋئىىلىق دىلىۋزغررۋ مەن 
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 ئررۇشرنى...مەن ئررۋچىمەن ئېغىرز  داقمۇقۋنرر دە ; quot&...ئۆلتررزردۈم قولۇمردا
 ئررۋڭال  گىپىىررى  ئۋنىسررى-ئۋتررۋ خررۇددى ۋارس-...يررو  قىيىىغررۇم ئەمرردى

 .  كەتتى جىددىلىشى، تۇرغۋندەكال
-ئەتە دىمىسرەڭ بزگرزن ئىشىى بۇ. ئۋدا  بۋقتىڭمۇ ئويال  لېكىن -    
 زدىلىرۋ سرەن. يۋخشرى دىەىىىمىرز ۋاقتىردا شرۇڭۋ. ئۇقىردۇ ھۋمىىى ئۇشر ئۆگزن
 خەۋەر ۋاقتىردا ئىشرتىن برۇ ئۇشر ئىكەنسەن ئويلىغۋن قېلىشىى يۋرىشى، بىلەن

-ئۋتررۋ دىلىۋزنىررڭ بولسررىمۇ يززىسررىدىن ئۋدىمىەەرچىلىرر .  كېرراەك تېپىشررى
 سررزپىتى بۇلررۇ  قېيىۋنررۋ-قېيىۋتررۋ بېاىشررى  نۋمۋقۇللۇققررۋ  ئۋلرردىغۋ ئۋنىسررىىىڭ

 ئۋنىسررى-ئۋتررۋ ڭدىلىۋزنىرر بولمىسررۋ. كېرراەك ئېلىشررى خەۋەر كىلىىىرردىن بىررلەن
 ... چزشىدۇ تەسكە تېخىمۇ ئىشىڭالر كىيىىكى سىلەرنىڭ   ئۋغاىىى، تېخىمۇ

 ترروي ئۋنررۋم-ئۋتررۋ بىچررۋرە لررېكىن. ئررۋدا  ترروغاا ئۇدىەىىىڭغررۇ -     
 يەنە قۋلغۋندا يۋشىىى، ئەمدى. تۋرتقۋن خورلۇ  تۋرتقۋن  جۋپۋ كۆ  ئىشىمدىمۇ
 بولرررۇ  زىررردە يرررزرىكى ئرررۋڭال  گەپلىاىىرررى ئېغىرررا خۋنىمىىرررڭ   نۋزىانىرررڭ

 ئزسرتىەە ئۇنىرڭ. ئەنسرىاەيمەن دە  قۋشمردىكىن بولرۇ  كىسە  قۋشمدىكىن 
 ... ئۋدا  بۋر كىسىلى يزرەك ئۋنۋمىىڭ

. قىالر شيىقىدا ئىشىى ھەممە بولغۋندىكىن قۇدا. بولمۋس ئۇنداقمۇ -     
 لىشىمىزئىش خىزمەت بىزمۇ   ئۇشرمۇ شۇڭۋ. بولمۋيدۇ زادى كەلمىسە ئۇشر لېكىن
 شررۇڭۋ. كېرراەك قىلىشررىمىز تررۆۋبە ئېلىرر، ئزسررتىمىزگە گۇنررۋھىمىزنى. كېرراەك
 مەن مۋنۋ دىيەلمىسەڭ سەن ئەگەر. چىقسۇن يولغۋ بزگزنال ئۇشر   قى  تېلىفۇن

 كەسركىىلى  نۋھرۋيىتى مۇرادىر  –.  بولمۋيردۇ قۋرىسرۋ  سرە  ئىشرقۋ بۇ. دەي
 . ئۋلدى قولىغۋ تېلىفۇنىىى يۋن ئۋلدىاا  بىلەن
 ترۋ  شرۇ.  قىاليلرى شرۇندا . دۇرۇس ئرۋغىىە  دۇرۇس دىەىىىڭ -     

 كۆڭلزممۇسررە . بولىررۋاتىمەن ئېلىۋەتكەنرردەك تۋشررىى ئېغىررا بىررا كۋلالمرردىن
 ۋارس-...ئرروراي ئررۆزەم يەنىررال تررۇرۇ  سررە  تېلىفررۇنىى. قۋلرردى كۆتىاىلىرر،
 . سىقتى چىڭ قولىىى ئۇنىڭ سۇيۇنۇ  غەمخورلىقىدىن دوستىىىڭ
 دە  تىلاليردۇ قيېىۋئۋنرۋم-قېيىۋتۋم. كەچزرمەيدۇ مىىى ىلىۋزد سەنمۇ -   

 ئۇنىررڭ ۋاقىرر  ھەر ئۆتكززگەنرردىكىن سررەن گۇنررۋھىى. بولمۋيرردۇ يېتىۋەرسررەڭ
 تىللىسررىمۇ . كېرراەك ئېلىشررىڭ خەۋەر ئۇنىڭرردىن. كېرراەك بۇلۇشررۇڭ قېشررىدا
 دەرتلىىىرر، يەردە بررۇ قورقررۇ  ئررۇشردىن سررەن. تررۇر دە  مەيلررى ئۇرسررىمۇ
 مۇشرۇندا . شرۇكەن نىيىترى ئەسرلى; quot& كۆڭلىردە ئرۇشر لەنبىر يۋتقىىىڭ
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 دە ; quot& ئررۇ تۇزكرروركەن ئەمەس ئررۋدەم قويمىرردى  كىلىرر، ئەھۋالرردىمۇ
 كەيىىەە ئىشىى بۇ شۇڭۋ. يۋمۋنلىشىدۇ تېخىمۇ ئىش. ئۋغاىىىدۇ قۋتتىق سەندىن

 سررەن. كېرراەك بېاىشررىمىز دوختۇرخۋنىغررۋ بزگررزنال بىررز مىررىىڭچە. سرروزمۋيلى
 ... تۇنۇ گۇنۋھىڭىى. بو  نۋمۋقۇ . سورا كەچزرۈم ئۋنىسىدىن-ئۋتۋ زدىن دىلىۋ

 . يو  جۇرئىتى  قۋرىغۇدەكمۇ ئۇشرغۋ مىىىڭ ھە؟ بۇشر قۋندا  -     
 ئىشررالرنى پەسرركە  ئۋشررۇ ھەجە . قىررلە گە  بۋلىرردەك ئۇغررۇ  -     
 جۋھۋنرردا بررۇ...بولرردى بولرردى  قىپتىكەنسررەنغۇ؟ جررۇرئەت قۋراشررقۋ قىلغۋنرردا

 ئىشرالر يۋمرۋن بۇنىڭردىىمۇ تۇرمۇشرىدا ئۋدەملەرنىڭ بەزى. بۋر كى  ۋزمۋيدىغۋنئ
 بىاكزنلرزك;quot& كرونىالر. كەچزرىۋېتىدۇ بىاسىىى-بىاسى يەنە بىاىپمۇ يزز
. دەپتىكەن; quot& بۋر مۇھەببەت-مىھاى يىللىق مىڭ تۇرمۇشتۋ خۇتۇنلۇ  ئەر

 سرورا  كەچرزرۈم ڭردىندىلى چىن ئۋلسۋڭ  بويىۇڭغۋ تۇنۇ  خۋتۋلىقىڭىى سەن
 مەن. كەچزرىردۇ سرىىى چۇقرۇم دىلىرۋز مىىىڭچە بولسۋڭ  ئۋدەم كىيىن بۇندىن
 ھەرقۋنرردا  مررۇھەببەت. كۆرىرردۇ يۋخشررى دىلىرردىن چىررن سررىىى ئررۇ بىلىررمەن
 تەييرۋر قېىرى. برۋرىمىز بزگرزنال دوختۇرخۋنىغرۋ شرۇڭۋ... يۇمىردۇ كۆز خۋتۋلىققۋ

 ... بو 
 ... لېكىن...لېكىن -     
 دىلىرررررۋزنى . قىلىسرررررەن سرررررۆرەلمىلى  نىمۋنررررردا ...ۋاي ۋاي-     

 . بو  تەييۋر دەرھۋ  ئويلىسۋڭ كەلەزسىڭىى
 ... ھە قى  تەخىا سە . ئۋدا  بولىدۇ-     
   بىاىررر، ئېچىررر، تېلىرررۋۇزۇرنى بۋسرررقۋن تۇپرررۋ  مۇرادىلغرررۋ ۋارس    

 ئىچىرردە ھىسرريۋت مررۇرەككە  كەترركەن ئۋرلىشررى، قورقررۇ  ۋە جىررددىلى 
 تۋشرال  ئرۆزىىى كىاىسرلوغۋ مۇرادىر . كەتتى كىاى، مۇنچىغۋ زچزنئ يۇيۇنۇ 
 قىسمەتكە كەلەەن بېشىغۋ ئۇنىڭ. قۋتۇردى بۋ  ھەققىدە تۇرمۇشى دوستىىىڭ

 يۋشرلىق 2 قەدىالەشرىى  تۇرمۇشرىىى گزلدەك ھۋزىاقى ئۆزىىىڭ. ئۋغاىتتى ئىچ
 خىتلىر بە بۇلۇ  سۋدىق مەڭەز ئۋيۋلىغۋ تەربىيەلەشىى  يۋخشى ئوغلىىى ئۇمۋ 

 ئرررۋزغۇن رەيھۋنررردەك تۇرىررردىغۋن ئرررۇچاا  تۇرمۇشرررتۋ. ئويلىررردى يۋشۋشرررىى
 ئۋدەم. قىلدى ھىس زۇرۇرلىكىىى قىلىشىىڭ ئىھتىيۋت ۋاقى  ھەر شەيتۋنالردىن
 بەخىتىىررڭ. يىتىرردۇ قەدرىررەە بەخىتىىررڭ ئۋنرردىن قۋلغۋنرردا مەھرراۇم بەخىتررتىن
 قۋنچىلىر  ەيلرىم ئەر بولمىغرۋن ئۋئىلىسرى بەخىتلىر . بولىردۇ ئىرەە مەنىسەە
-ھۇقرۇ  قۋنچىلى  مەيلى تۋپسۇن  پۇ  قۋنچىلى  مەيلى قۋزانسۇن  شۆھاەت
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 ئۋئىلىردە  ئىللىرق پەقەت ئۋدەم. بەخىتىسىز يەنىال  ئۇ بولسۇن ئىەە ئىمتىيۋزغۋ
 بەخىتكە ھەقىقى چىھاىدە پەرزەنتىىڭ ئۇمۋ  مۇھەببىتىدە  ئۋيۋلىىڭ مىھىاىبۋن

 ئەڭ ئۋلەمرردىكى برۋقى ئررۇ ئرۋئىلە.  ەلەيدۇئىاىشر خوشررۋللىقىغۋ دۇنيۋنىرڭ برۇ  
 ئۋسرتۋ ئورنىردىن ئىاىشكەندەك يەكزنىەە بەخىتىىڭ مۇرادى ...جەنىەت بزيزك
 تولغرۋن كرزلكىەە خوراملىققرۋ -شرۋت بىزىلىر،  گزلردەك چرۋغالردا بىرا تۇرۇ 

 ئۆيىىرڭ ئۋيالنغۋن خۋرابىلىككە ئۋيۋلسىز. سەپسۋلدى قۋيتىدىن ئۆيىەە ۋارسىىڭ
 بولغرررۋن ئرررۋي نەچرررچە ئىتىلمىەىلرررى تۋمرررۋ . سرررىلىدى ىاىىىجۋھرررۋزل ئىسرررى 

 مىھىاىسرررز قرررۋچىالردىكى خىاوسرررتۋ    تۋملىاىررردىن مرررۇزدەك ئۋشرررخۋنىىىڭ
   قىلىر، مەھكۇم ئۋزاپقۋ ئۋچچىق دىلىۋزنى.  تىتاىدى تەنلىاى پۋرقىااشالردىن

-يوتقررۋن كۋرۋاتقررۋ  ھوجاىغررۋ  سررۋلغۋن دا  قۋپقررۋرا ھەسرراەتتىن يررزرىكىەە
 ئۋيۋلىردەك ئرۆز  ئەرگە ئۋئىلىەە بىا توغاا . كەلدى غەزەپكە قۋرا  كۆرپىلەرگە

 ئۋيررۋ  بىررا يەنە سررىڭدۈرىدىغۋن ئەجىررا بىاىرردىغۋن  مىھاىىررى   كزيىىىرردىغۋن
 ئۋيرۋ . مىھىالىكتۇر بىلەن قولى ئۋيۋ . ئۆيدۇر بىلەن قولى ئۋيۋ  ئۆي. بولمۋس
 بىرررلەن ىقەلبررر سرررززۈك ئەيىەكرررتەك ئۋيۋلىىرررڭ. چىاايلىقترررۇر بىرررلەن قرررولى

 شرەھەردە برۇ كىريىن  ئويالنغۋنردىن ئۇنسرىز بىادەم مۇرادى ...بەرىكەتلىكتۇر
 برۇ ئۇنىرڭ   بىاىشرىى يۋردەم بىلەن كزچى بۋر دوستىغۋ قۋلغۋن يىەۋنە-يەككە

 قىلىشرىى ئۋترۋ بەخىر  خوشرۋللىق  قۋيتىردىن ئۋئىلىسرىەە چرۆمەەن غېاىپلىققۋ
 قرۇر بىراەر ئرۆيىى لىغۋ سرۋق چىقىشرىىى مۇنچىردىن ئۇنىرڭ  پزكز   كۆڭلىەە

 ... بۋشلىدى تززەشتۇرۇشكە
 
 
 
 

 بورولكررۋ كۋسررتۇم دەرىجىلىرر  ئررۋلى قىاىرر،  پررۋكىزە بررۇرۇتلىاىىى سررۋقۋ 
 چىاايىردىكى  يەنىال بولسىمۇ  قۋلغۋن كىاى، سۋشپەت خېلى ۋارسقۋ كىيىۋالغۋن
 مۋشىىىسرىىى بزگرزن ئرۇ. ئىردى يۇقۋلمىغرۋن بىئۋراملىق جىددىلى   تەشۋىش 

 قرۋرا  ئۇھسرىىى، مۋشىىىسرىغۋ تۇرغرۋن بېسرى، تۇپۋ ئۋلدىدا ئۆي مىدى ھەيدى
  سرروۋغۋتلىق تررۋشي بىررا چىقىرر، ئۋلرردىغۋ ئىرردارە بىررلەن مۇرادىرر  قويررۇ  

 كەلەەنرردە ئۋلرردىغۋ دوختۇرخۋنررۋ ئررۇشر. توسررتى تۋكسررى كىرريىن سررېتىۋالغۋندىن
 پەردىسررى گزگررزم بولررۇ  تولغررۋن نۇرلىاىغررۋ شررەپە  كەچكررى ئررۋلەم پزتررزن
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 كررۆزىەە مۇرادىلىىررڭ تۇرغررۋن سررىقى، چىررڭ قررولىىى ۋارس. ىلىۋاتررۋتتىيېي
 تۇرغۋن تىتاە . چزشتى مۋشىىىدىن تەستە نۋھۋيىتى قۋرىۋېتى،  بىا قۋيتىدىن
 ۋارسرىىڭ... يرززلەر چزمىۋاتقۋن تەرگە چىلىق كۆزلەر  تۇرغۋن ئزركز  قولالر 
 يۋتقرۋن ھۋلسرىز ئۋلدىغۋ كۆز. بۋشلىدى سۇقۇشقۋ تىز تۋشقىاى ئۋدەتتىن يزرىكى
 كرۆزلىاىىى بزركرزتتەك خۋنى   پەرىدە تۇرغۋن قىلى، ھەيۋە جۋلالتتەك دىلىۋز 
 ئررۇ. كەتتررى تىترراە  ش -ش  بىررلەن كىلىشررى نررۋزىا تۇرغررۋن تىكىرر، مىخررتەك

 بىىۋسررىىى يۋتررۋ  يۋتقررۋن دىلىررۋز ئۋلرردىيۇ  قەدەم دەرۋازىسررىدىن دوختۇرخۋنررۋ
 دوسررتىدىن دەرھررۋ    ىزلىشررى،ت قۋيتىرردىن رىتىمررى يررزرەك بىلەنررال كۆرۈشررى
 كەلرەەن يەرگە برۇ تىرلە  غەيراەت شرۇنچە ئرۆزىەە ئۇ.  ئۋجاىتىۋالدى قولىىى
 ھىرس قىاللمۋيردىغۋنلىقىىى جرۇرئەت ئۆزىىىرڭ يەنىرال پەيتتە ھۋلقىلىق بولسىمۇ
 چىقىاىررۋەتكەن ئرروت كۆزىرردىن تەسررتىكى قررۋتتىق خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. قىلرردى

 جىمرى دىمىسمۇ. قىلدى ئەندىشە بىاىشىدىن يزز قۋيتىدىن يەنە دەقىقىلەرنىڭ
 . ئىدى بەرھە  جىددىلىشى قورقىشى  ئۇنىڭ بولغۋندىكىن ئۆزىدە گۇنۋھ

 ۋارسىىڭ مۇرادى  -قۋلدىڭغۇ؟  تۇرۇپال.  سۋڭۋ ئەمدى بولدى نىمە -     
 . سورىدى پەرۋاسىزشرچە تۋرتقۋ  قولىىى

 مەن. مۇرادىررررررررر  كىاەلمىەرررررررررۇدەكمەن مەن...يۋ  يرررررررررۋ  -    
 كرررۆزلىاىەە تۇرغرررۋن يېغىررر، نەپررراەت دىلىۋزنىرررڭ مەن. كىاەلمىەرررزدەكمەن
 تىررر  ئۆتكرررزدەك جۋنررردىن قېيىۋئۋنۋمىىرررڭ-قېيىۋترررۋم. قۋرىيرررۋلمىغۇدەكمەن

 ئززەمردە گۇنرۋھ جىمى بىلىمەن .  بىاەلمىەزدەكمەن بەرداشلىق ھۋقۋرەتلىاىەە
 -...كىتەيلرى قۋيتىر، بولردىال ئوخشرۋيدۇ  مۇشرۇ كزنرزم كۆرىدىغۋن ئەمدى  

 . قۋلدى تىاكىشى، بىادەم يىلىىغۋندەك ۋارس
 تۇنۇشرۇڭ ر بىراە ئرۋدەتتىكى ئۋيرۋلىڭكەن  دىلىۋزغۇ   ئۋغىىە ھەي -    
 تىرز قىلمرۋي ئەزمىلىر  بۇنردا . بولغىيدىڭ بۇشر كۆرۈ  چۋققىچە بۇ بولسىمۇ

 دە  كىرتەي تىشرىلى، كرۆزلىاى قرۋرا  يۇلۇڭغرۋ  ئۇشرنىرڭ بىلىدۇ  كى . مۋڭ
 خى؟تې قۋلدىمۇ

 ۋارس -.ترۇردۇڭ قىلغىلرى مرۋزا  يەنىرال   ئرۋدا  قىلمرۋ چۋقچرۋ -     
 بەرداشرررلىق كۆتىاىشررركە نەرسرررىىى كىچىككىرررىە بىرررلەن قرررۋمىتى شرررۇنچە

 مىىىڭ –. يزلەندى تۋمغۋ قويۇپال يەرگە سوۋغۋتالرنى قولىدىكى بىاەلمىەەندەك
 يە؟ چىقۋمسەن كىاى، سەن ۋاكۋلىتەن مۋڭۋ. يو  ھۋلى  ئۋلغۇدەكمۇ قەدەم

 ھەر مەن كىامىسررەممۇ بىررلەن سررەن. ئەمرردى گەپىررى قىزىررق مررۋۋۇ -     
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   سرورامدىكىن كەچرزرۈم ئرۇشردىن سىىى مەقسەت. تۇراشيمەن يوقال   ۋاقى 
 يۋخشررى ئىشررىىڭ ئىاىتەمرردىكىن  نەپاىتىىررى قېتىۋالغررۋن مررۇزدەك ئۇشرنىررڭ
 ېررىى ج قررۋرا مررۋڭ. گە  دىررەەن بۇشمرردىكىن پۇرسررىتى بۇرۇلىشررىغۋ تەرەپرركە
. كرزتكىن ئۋياىلمرۋي يېىىردىن ئۇنىرڭ كىاگەنچە مۇشۇ ئەمدى سەن  ئۋدىشى  

 ئۆزەڭىىرڭ. قى  شۇندا  چۇقۇم قەتئىىەزەر بولىشىدىن قۋندا  ئۋقىۋىتى مەيلى
 قولدىن پۇرسەتىى قېتىمقى بۇ سەن دىسەم سۋڭۋ مەن. تززەت ئۆزەڭ خۋتۋلىقىىى

 ئۋياىلىر، مەڭەزلرزك ىڭدىنئۇن قۋلىسەن  پۇشۋيمۋنغۋ مەڭەزلزك قويسۋڭ بىاى،
-نەرسرە يەردىكرى قۋرىمرۋيال ۋارسرقۋ تزگزترز   سرۆزىىى مۇرادى -...قۋلىسەن

 راسر   ھەر -.قىلدى ئىشۋرە دۇككىىى گز  ئۇدۇلدىكى كۆتىاى، كېاەكلەرنى
 ئرۋددى كۆڭلرزڭىى. كۇڭرز  ئرۇ دىەەن گۇ . سېتىۋاشيلى ئەتىاگۇ  دەستە بىا

 . تۇرغىن ئىپۋدىلە  بۋشال  ئىشالردىن
. مۋڭردى قرۋرا  دۇكىىىغرۋ گرۇ  كزتمەيال جۋۋابىىى ۋارسىىڭ مۇرادى      

. قىلررردى ھىسداشرررلىق قۋلغۋنلىقىغرررۋ ئىچىررردە دىلىغوللرررۇ  يەنە دوسرررتىىىڭ
 ئۋجىزلىقىغرۋ دوسرتىىىڭ بىلمىرەەن قەدرىىى تۇرۇپمۇ ئىچىدە بەخى  ئۋلتۇندەك
 خىتلىر بە ئەڭ قىزغرۋ  گرززە  ئەڭ بولغرۋن تەس قىلىرش تەسرەۋۋۇر  ئويال 
 بولررۇ  ئە  شررەيتۋنالرغۋ ئررۋزغۇن كوچىرردىكى   تۇرۇپمررۇ ئىاىشررى، تۇرمۇشررقۋ
 بولردى  ئىش بولىدىغۋن. ئزكزندى ئىچىدە ئەپسۇس  كۆڭلىەە نۋدان كەتكەن
 ئىچىردە ئرۋزا . يرو  ئرورنى تىلالشرىىڭ كۋيىشرىىىڭ  ئەمردى. چېقىلدى چىىە

 كۋيىغرۋن مىرڭ .يرو  ئرورنى ئۋرتىشرىىڭ ئرۋزا  ھەسسرىلە  ئۋدەمەە قىيىۋلغۋن
 يەنە لرررېكىن. بولمۋيررردۇ كەلەىلرررى قرررۋيتۇرۇ  تۇرمۇشرررىى برررۇرۇنقى بىلەنمرررۇ

 كررزن بىررا ترروغاا ...بولىرردۇ بۋقسررۋ ئىررزدە  پۇرسررەت ئىچىرردىن ئىمكررۋنىيەتلەر
 سۇغۇقلۇ  تېخىمۇ ئۋرىغۋ    مۋڭىدۇ ئۋۋۇ  كزڭزلسىزلى  كزنلزك بىا كىچىكسە
 دىەەنرردە تۇرمررۇ . دۇبۋرىرر چوڭقررۇرش   دەزى مررۇھەببەت ئۇشرنىررڭ چزشررز 
 بولۇشرى روھ تۇنۇيردىغۋن خۋترۋلىقىىى ئرۆز. كېاەك بولۇ  تەشەببۇسكۋر ئۋدەم
 كۆرسرىتىش تىاىشرچۋنلىق ئزچزن قېلىش سۋقال  تۇرمۇشىى بەخىتلى . كېاەك
 قررۋنچە بىررا   ئررۋڭال  تىرر  ھۋقۋرەتلىرر  ئېغىررز نەچررچە ۋارس بەلكىرر . كېرراەك
 شرۇ   سرورا  كەچرزرۈم ئولترۇرۇ  تىزلىىى، ئۇشردىن   يە   تەستەك قۋتتىق
 ئۋيرۋ -ئەر. ئەمەس ئەجە  قۋلسرۋ كىلىر، قۋيتۇرۇ  كزنلىاىىى گززە  بۇرۇنقى
 ھەمرررمە  بۋشلىۋالسرررىال يېڭىررردىن تۇرمۇشرررىىى قويرررۇ  برررۋ  يۋسرررتۇققۋ بىرررا

 خىيررۋلالر مۇرادىرر ...مررۇمكىن كىتىشررى ئۇنتۇلررۇ  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ كزڭزلسررىزلى 
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 ھىرس  ھەقىقى مۇھىملىقىىى نۋھۋيىتى ڭبەرمەسلىكىى قولدىن بزگزنىى ئىچىدە
 ...بۋشلىدى قىلىشقۋ

 دەسررتە بىررا دۇكىىىرردىن گررز  ئەگىشررى، مۇرادىلغررۋ ئۋمۋلسررىز ۋارس     
 تۇغۇلغرۋن دىلىۋزنىرڭ قېتىملىرق ھەر ئەتىاگرۇلىى. سېتىۋالدى ئەتىاگز  قىزى 
 ئەتىاگرزلىى. ئوراتقرۇزدى چىاايلىرق ئوخشۋشرال گرزلەە قىلغرۋن سروۋغۋ كزنىدە
. ئزلەرزردى ئۆتكرززۈ  ئۋلدىردىن كرۆز مىىرۇتالرنى گرززە  شۇ مېڭى، ۈ كۆتزر
 ئىچىردىكى ئەسرلىمە. تولدى يىغىغۋ ئۋچچىق كۆزلەر ئىچىدە ئەسلىمىلەر تۋتلىق

 قېىىر، تەبەسسرۇمى  ترۋتلىق ئۋلغۋنردىكى تۋپشۇرۇ  ئەتىاگزللەرنى دىلىۋزنىڭ
 ڭئۇنىرر...قويۇشررى سررزيز  قۇچررۋقال  چىررڭ ۋارسررىى ئۋرقىرردىن ھىدلىشررى 
 كزنلرزرۈم گرززە  شرۇندا  مىىىڭمرۇ تروۋا . كەلتزرىرۋەتتى لەرزىرەە ۋۇجۇدىىى
   مېڭىرر، قولتۇقلىشررى، بىررلەن ئۋيررۋلى  گررززە  پەرىرردەك ھە  ئىرردى بولغررۋن
. ئىرردى  چىقىاىررۋەتكەن ئرروت كۆزىرردىن ئۋدەملەرنىررڭ قۋرىغررۋن بىررلەن ھەۋەس

 كزڭزللرزك بېقىشىشرالر  مىھاىلىر  كرزلكىلەر  شرو   ئۇنتۇلغۇسرىز ئۋئىلىدىكى
 كىلىشررررىەە قۋيتىرررر، كزنلەرنىررررڭ ئررررۇ ئەمرررردى ۋارس...ھەي...مىىررررۇتالر

 دىلىرۋزنى خرۇددى ئەتىاگزلىى   قويۇ  چۋيقۋ  ئۋستۋ بېشىىى ئىشەنمىەەندەك
 .  بۋستى بۋغاىغۋ ئۋۋايال   بۋسقۋندەك بۋغاىغۋ

 دىلىرۋز ۋارس چىققرۋن ھۋلردا چرۆمەەن تەرگە چىلىق ئىچىدىن لىفى      
. قۋلردى توخترۋ  يەنىرال قىاللمرۋي جرزرئەت كىلىشركە ئۋلردىغۋ ڭيۋتۋقىى يۋتقۋن

 كىاگەنردەك جرۋن خېلىال بىلەن تۇرىشى بىاى، مەدەت ۋاقى  ھەر مۇرادىلىىڭ
 تىكىلرەەن ئىچىردە ئەندىشرە ئەتااپقۋ قولالر  تۇرغۋن تىتاە  يەنىال   قىلسىمۇ
 يۋترۋقىى ۋارسرتىن مۇرادىر . ترۇراتتى ئىپۋدىلە  ئۋجىزلىقىى ئۇنىڭدىكى كۆزلەر

 چىاايىغرۋ تۇيۇقسرىزش  قرۋرا  يۋتۋققرۋ ئەيىىكىدىن ئىشى  كىيىن  سورىغۋندىن
 . كەلدى  يزگزرۈ  ئۋلدىغۋ ۋارسىىڭ يزگزرتۇ  كزلكە بۋشقىچە

 كۆرىۋاتقۋنرردەك كىتررۋ . يررۋلغۇزكەن يۋتۋقتررۋ دىلىررۋز ئررۋدا   ھەي-     
 قىسررى، كررۆز ۋارسررقۋ بىررلەن شرروخلۇقى بررۇرۇنقى يەنىررال مۇرادىرر -...قىلىرردۇ
 ...بو  تىز –. قويدى
 قوششررررمۋيۋاتقۋن ئىشررررەنمىەەندەك ۋارس-...يررررۋلغۇزكەن نىررررمە؟-   

 كەپلىشررى، ئېغىزىغررۋ  كەلرردى  تررزۋىەە ئىشررى  يررۆتكە  تەسررتە قەدەملىاىىررى
 ئىچىرەە يۋترۋ  ترۇرۇ   سرىپۋ  بىرلەن قولى بىا يزرىكىىى قۋلغۋن دە  قۋشيال

 . قۋرىدى بۇيۇندا 
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 بىرا قىلغرۋن  ئۋترۋ دەقىقىلەرنرى بزيزك ئەڭ سۋنغۋئىى. مۇھەببەت ئۋھ     
 سەنسرىز كىر  دۇنيرۋدا برۇ. مرۇھەببەت ئۇلرۇ  قىلغۋن مۇيەسسەر بەخىتكە ئۆمزر

 سرەن گرززە   ئرۋلەم بولغۋچقرۋ سرەن تۋپقرۋن؟ بەختىىى سەنسىز كى  يۋشىغۋن؟
 دۇنيرۋدىن قۇيغۋندەك  سۇ ئېتىزغۋ قۋغجىاىغۋن سەن. گززە  تۇرمۇ  بولغۋچقۋ

 گرررزللەرنى سرررۇلغۋن. بىاىسرررەن ھۋيرررۋتلىق ئرررۋدەملەرگە ئرررززگەن ئزمرررزدىىى
 ئۇشرغرۋ قىلىر، ئۋترۋ ئىشەنچ تېڭىاقىغۋنالرغۋ ئىچىدە ئزمزتىسزلى . يۋشۋرتىسەن
 دۇنيرۋدا برۇ ئزچرزن يىرتىش ۋەسرلىڭەە سرىىىڭ. بىاىسرەن ھۋرارەت قۇيۋشتەك
 جەنررىەت. يۋشررۋيدۇ ئىچىرردە غەلرربە يۋشررۋيدۇ  ئىچىرردە كررزرە  ئررۋدەم ھەمررمە

 . يۋشۋيدۇ ئىچىدە كىسىكزل
. كەتتى سۇقۇ  دۇپۇلدە  بىلەن كۆرۈ  دىلىۋزنى يزرىكى ۋارسىىڭ     
 تۇرغررۋن يېغىر، خرۋپىلىق ئۇنىرڭ كۆرمىەەنردەك ئەسرىا نەچرچە ئرۇنى خرۇددى

. قۋرىرردى تويمررۋي ئوغۇرلررۇقچە قۇشررۇمىلىاىغۋ چىاايلىررق تررزرۈلەەن چىاايىغررۋ 
 ئرۇزۇن قۋپقرۋرا   يزلىىىر، يېراى  يۋسرتۇققۋ تىكلەنەەن كۋرۋاتقۋ تۋ  شۇ دىلىۋز

 قۋپقرۋرا بۇشقتەك. كۆرىۋاتۋتتى كىتۋ  بىاىلى، قۇيىۋېتى،  ئەركىن چۋچلىاىىى
 قۇرشرغرۋ كىتۋپتىكى. تۇراتتى چىقى، مىسكىىلى  قەدەر شۇ يەنىال  كۆزلىاىدىن

 ئرۇ. ئىدى تۋتىااڭغۇ شۇنچىلى  يەنىال لەۋلىاى غۇنچىدەك مىدىالىۋاتقۋن قۋرا 
 بىرلەن كىيى  ئىچ ۋە كىالى  ئۋپئۋ  قىلسىمۇ  ئۋجىزدەك يۋداڭغۇ  بەك گەرچە
 مىسركىىلى  شرۇ.   كرۆرىىەتتى جەلىپكرۋر پەرىزاتتەك ئزستىدىكى بۇلۇت يەنىال
 . ئىدى يۇقۋتمىغۋن ئەسال گززەللىكىىى تەبىئى يەنىال ئىچىدە

. كەتترى مۇجرۇقال  قورسرىقىىى تۇيۇقسرىز كۆرىۋېتىر، كىترۋ  دىلىۋز     
 بېسىشرقۋ كۇنرۇپكىىى ئزسرتىدىكى كرۋرۋات ئۋلردىاا  تۋشرال  يۋنغۋ بىا كىتۋپىى

 جىررددىلىكلىاى بررۋيىقى ۋارسررىىڭ تۇرغررۋن كررۆرۈ  ئەھررۋالىى بررۇ. ئۇرۇنرردى
. قۋلرردى كىاىرر، ئىچىررەە يۋتررۋ  ھۋلرردا تۇيمىغررۋن ئۆزىمررۇ يۇقررۋ  نەلەرگىرردۇ
  .يزگزردى ئۋلدىغۋ دىلىۋزنىڭ كۆتىاگىىىچە ئەتىاگزلىى دەستە بىا قولىدىكى
 چۋقىاىررر، مەن دوخترررۇرنى. مىررردىالىمۋڭ. دىلىرررۋز مىررردىالىمۋڭ -    
 ...كىاەي

 نەپرراەت. تىكىلرردى ۋارسررقۋ ئىچىرردە ھەياانلىررق كررۆزلىاى دىلىۋزنىررڭ    
 ئۇرۇلىۋاتقۋن دىمىقىغۋ. ئۆتتى چۋقىۋ  كۆزىدىن ئۇچقۇن بىا كەتكەن ئۋرلىشى،

 زارىققرۋن رسرىەەنە بىا قۋنداقتۇر   زوقلۇنۇ  ھىدىدىن خۇشبۇي ئەتىاگزلىىڭ
 يزلىىى، يۋستۇققۋ نىمىشقىدۇر يەنە يزگزرتتىيۇ كزلكە سۇس چىاايىغۋ ئۋدەمدەك
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 . يۇمىۋالدى چىڭ كۆزلىاىىى
 ئۋلردىغۋ دىلىۋزنىرڭ - ئۋغاىۋاتۋمردۇ؟ يىاىڭىرز بىرا دىلىرۋز؟ قۋندا  -    
 ئىچىدە ئەنسىزلى  دىلىۋزدىن بىلەلمەي قىلىشىى نىمە ۋارس كەلەەن يزگزرۈ 
  .سورىدى
 ئۋلرردىىقى. يررۋتتى تىىسررىزش-ئررزن يۇمررۇ  چىررڭ كررۆزلىاىىى دىلىررۋز    

 بېشرررىغىمۇ دوختۇرخرررۋنىىى كەتمىررردى  جرررۋقىااپمۇ-ۋارقىررراا  قېتىمقىررردەك
 دەپمرررۇ; quot&...ئىرررپالس برررۇزۇ   ۋاپۋسرررىز ;quot& ئرررۇنى. كەيمىررردى
 بىلردۇرمەي ئىپرۋدە ھېچقۋنردا  ئۋڭلىمىغۋنردەك سۇئۋلىىى ۋارسىىڭ. تىللىمىدى

 كرۆزلىاىىى بولغۋندەك كەتمەكچى ئۇنتۇ  نەرسىىى ھەممە. قۋلدۇردى ىزجۋۋاپس
 ئىككررى جىيەكلىاىرردىن كررۆز لررېكىن.  يېتىررۋەردى ئۇھسررىىى، يۇمغررۋنچە چىررڭ
 يزرىكىرردە ئررۇ. دىررمەك. ئررۋقتى بررويال  مەڭزىىررى سررىاغى، ئۋسررتۋ يررۋ  تررۋمچە

 ۋاپۋسرررىزلىقىدىن ئۋدەملەرنىرررڭ   رەزىللىكىررردىن دۇنيۋنىرررڭ. پىچىالىۋاترررۋتتى
 چىقىر، ئىشەنچىسرىز ئۋدىمىىىرڭ سرۆيەەن دىلردىن چىن ئۆزى. ئۋغاىىىۋاتۋتتى
 ئۋزابىغۋ كزنچىلى  تۋشي بىا ۋاقىتتۋ بىاش. ئزكزنىۋاتۋتتى قۋتتىق قۋلغۋنلىقىدىن

 تۋرتىۋاتقۋنلىقىغررۋ دەردىىررى قېلىشررىىڭ ئۋياىلىرر، بۋلىسررىدىن تررۋتلىق قوشررۇ 
 كۆڭلىىىڭ يەنە تۇرۇپمۇ ىدەئىچ نەپاەت   ئېچىىىش شۇنچىلى . ئېچىىىۋاتۋتتى

 سرۋلغۋن ئرۇرۇقىىى مۇھەببەت تۇنجى قەلبىەە ئۋلدىدىكى يەرلىاى بىا قۋنداقتۇر
 كۆرۈشركە چىاايىىرى تۇرغرۋن چىقى، مىسكىىلى  ئۇنىڭ. سېغىىۋتتى ۋاپۋسىزنى
 ...تىاىشۋتتى قىلىشقۋ ھىسداشلىق سەۋدايىلەرچە يەنىال ئۇنىڭغۋ. ئۋلدىاايتتى
 كىاىرر، كۆتىاىرر،  قەغىزىىررى تەكشررزرۈ  ىررڭدوختۇرن ئىشرركتىن     
 ئۇنىررڭ دىەەنرردەك; quot&كىمرردۇ؟;quot& ۋارسررىى خررۋنى  پەرىرردە كەلررەەن
 ۋاقىراا  كۆرگەنردەك مەخلۇقىى بىا قورقۇنچلۇ  تۇيۇقسىز دە -بۋردى ئۋلدىغۋ

 :تۋشلىدى
 قۋيسرى ؟ سرەن كەلردىڭ دە  نىمە يەنە...توۋا   توۋا...خۇدا ۋاي -   
 مررۋڭ  ھە؟ سررەن سررەھاالىق قررېلىن يررززى قۋنرردا  ؟كەلرردىڭ بىررلەن يررززۈڭ

 ...قوي ئۋرامىدا ئەمدى قىزىمىى بىچۋرە. يۇقۋ  كۆزۈمدىن. يۇقۋ ...مۋڭ
 تۇرغرۋن سرۋقال  تزۋىدە ئىشى  دە  پۋراڭلىشىۋالسۇن بىادەم ۋارسىى    
 كىاىر، يۋتۋققۋ ئۋلدىاا  توۋلىشىدىن ئەسەبىلەرچە خۋنىمىىڭ پەرىدە مۇرادى 
 . بولدى مەجبۇر تۇرۇشقۋ قۇشتۇرۇ  قو  ئۋلدىدا ىڭئۇن دە -كەلدى
 چىاايلىررق بولسررۋ ئىررش قۋنرردا  ھەر   چېچىلمىسررىال بولرردى ھەدە  -   
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 قررۋنچە ئررۆزىىى مۇرادىرر  -...بەرسررىلە پۇرسررەت بىررا ۋارسررقىمۇ. سۆزلىشررەيلى
 ئۆپكىرردەك يەنە ئۋلدىرردا خۋنىمىىررڭ سررزرلزك   تىاىشسررىمۇ تۇتۇشررقۋ تەمكىررن
 . كەتتى جىددىلىشى، قىزىاى،
 نېراى قىلمرۋي نەسرىھەت مۋڭرۋ ئەمدى؟ كەلدىڭىز نەدىن سىز نىمە؟ -    
 كۆ  كىيوغلۇمغۋ ۋاپۋسىز بۇ مەن قويۇڭ  بىلى،. بىاەمىشمەن پۇرسەت. تزرىڭە

 خىررررزمەتكە ئەكىلىرررر، سررررەھاادىن يىرررراا  ئۋشررررۇ. بەرگەن پۇرسررررەتلەرنى
 لىررقداڭ نررى-نررى ئۇقۇغررۋن چەتئەلرردە قىزىمىررى گزلرردەك ئۇرۇنالشررتۇرغۋن 

 ھۇقۇقرردار  نۇرغررۇن. بەرگەن تۇزكورغررۋ مۇشررۇ بەرمەي يىەىررتلەرگە ئۋسررپىاان 
 پۇرسەتكەن نىمە يەنە ئەمدى... قىلغۋن كىلىن سەھااغۋ بەرمەي قۇدىالرغۋ بۋي
 تۋشرال  ئۋلدىمغۋ ئزلزكىىىمۇ قىزىمىىڭ بىچۋرە مۋۋۇ بەرسەم پۇرسەت ئەمدى. ئۇ

 ئررززۈكلەر ئررۋلتۇن ئۋلدىرردا ڭمۇرادىلىىرر خررۋنى  پەرىرردە -...قۋتىرر  بررۇ بىاىرردۇ
 قېىىرق. كەتترى قۋيىۋپال پۇشڭلىتى، ھەريۋن ئۋلقۋنلىاىىى بوغمۋ  قۋلغۋن پۋتمۋ 
 چىقىر، چۋنىقىردىن كرۆزلىاى چىاايلىرق   تۋتىاى، يززلىاى سزرتزلەەن گىاى 
 . قۋلدى دە  كىتەيال

 ئۇنىررڭ. قۋيتۇرالمىرردى جررۋۋا  ھېچقۋنرردا  خۋنىمغررۋ پەرىرردە ۋارس    
&quot;قۋتى  تۇزكۇر  االىق سەھ...&quot ;ئرۆزىەە ھۋقۋرەتلىاىىى دىەەندەك 

 ئۋلررردىن بولۇشرررىىى مۇشرررۇندا  ئرررۇ. ترررۇردى ئىەىرررپال برررويىىىى ھەقلىقرررتەك
 خررۇدادىن. بولرردى مەجبررۇر بىاىشرركە مەدەت ئررۆزىەە-ئررۆز يەنىررال بىلەەچكىمررۇ

 .تىلىدى قۇۋەت كز  ئۆزىەە
 پۇرسررەت كررۆ  رسررقۋۋا ئررۆزلىاى ھەم ئۋكررۋم نررۋزىا ھەدە  ترروغاا-      

. يرو  ئرۋدەم ئۋزمۋيردىغۋن دۇنيرۋدا بۇ لېكىن. بىلىمىز ھەممىمىز بۇنى. بەرگەن
 ئۆزلىاىمرۇ. قىلىۋاتىردۇ پۇشۋيمۋن قىلغۋنلىاىغۋ ئىچىدە ئۋزا  قۋتتىق ھۋزىا ئۇمۇ

 يىەىر  ۋاپۋدار تىاىشچۋن  بىلىملى   ئەخالقلىق  ئەزەلدىن ۋارس   بىلىدىال
 بەخىتلىرر  يىرر  نۇرغررۇن بۇلررۇ  خوتررۇن-ئەر يۋخشررى بىررلەن دىلىررۋز. ئىرردى

 كىرر  لررېكىن. قۋلغررۋن بولررۇ  ئوغلىرردەكال ئۆزلىاىىىڭمررۇ كەچررزرگەن  تۇرمررۇ 
 قەلبىردىن سرۋددا ئۇنىرڭ. كىتىپترۇ ئۋزدۇرۇ  جىن بىا ئۇنى قېتى  بۇ بىلسۇن

 يرزز مەڭەرز ئرۆزلىاىەە دىلىۋزغۋ  ئۇمۇ چزشىىىمەن  مەن ۋارسىى. پۋيدىلىىىپتۇ
 قېرررتى  بىرررا مۇشرررۇ سرررىلەردىن پەقەت. بىلىررردىكەن قىىىكىلەلمەيررردىغۋنلى

 ئەڭ ئۇنىڭغررۋ دەيررمەن  يەنە مەن شررۇڭۋ. سررورايدىكەن كەچزرىۋېتىشررىڭالرنى
 خۋنىمغررۋ پەرىرردە مۇرادىرر  –. بولسررىال بەرگەن پۇرسررەت بىررا قېررتى  ئررۋخىاقى
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 . قويدى تۋرتى، بوشقىىۋ پىشىدىن ۋارسىىڭ يىلىىغۋ 
 ھەقىررقەتەن مەن ئۋپررۋ  كەچزرسررىلە مىىررى..مررى....مەن...مە..مە -     
 راسرال. قىلردى  پۇشرۋيمۋن قۋتتىق مەن. كىلەلمەيمەن يزز دىلىۋزغۋ   ئۆزلىاىەە

 جرۇرئەت قۋراشقىمۇ كۆزىەە خۋنىمىىڭ پەرىدە ۋارس-...قىلدى  پۇشۋيمەن بەك
 . دىيەلىدى دۇدۇقال  تەستە ئۋران گەپىى شۇ قىاللمۋي

 ئررۋڭال  ئىىىررق گەپلەرنررى ھەمررمە بولسررىمۇ  يۇمۇۋالغررۋن كررۆزلىاىىى      
 يرۋ مۇردىلغۋ  يۋ   ئۋپىسىغۋ يۋ. كەتتى تولغۇنۇ  ئۋزاپتىن دىلىۋز بىچۋرە يۋتقۋن
 كەترركەن ئۋغاىرر، چىڭقىلىرر،   تېڭىاقررۋ  بىلەلررمەي قىلىشررىى گە  ۋارسررقۋ
 ...چزمكىدى يۋستۇققۋ بېشىىى

 ۋارسررقۋ قىلغۋنرردەك مەسررخىاە خررۋنى  پەرىرردە -...كەچزرسررىلە؟-     
 بىلىر، ئىىىق –. قۋلدى تۋس يەۋەتكىلى  كۆزىدىال ئۋشيدىكى سەت چىلى شۇن
 ئورۇنمرۇ كەچزرگىدەك سىىى كەچزرەلمەيمەن   سىىى ئەمدى مەن.  ۋارس قۋ 

 مەھراۇم.  برۇزدۇڭ خوشۋللىقىىى پزتكز  ئۋئىلىمىزنىڭ بىزنىڭ  سەن. قۋلمىدى
 قېىرى...ىردىڭئۋيا نەۋرىمىزدىن. قىلىدىڭ زىدە يزرىكىىى قىزىمىىڭ. قىلدىڭ
  سرۋڭۋ. بوشمردىكەن كەچرزرگىلى سرىىى. بۋقۋي سورا  بىا  ئۆزەڭدىن دىەىىە 

 مەڭەرز. كەلمەيردۇ ئورنىغۋ ئەمدى...يۋ  يۋ   بوشمدىكەن؟ قويغىلى يو  يەنە
 خرۋنى  پەرىردە قۋلغرۋن دە  كىرتەي يېاىلىر، ئرۋچچىقتىن -.كەلمەيدۇ ئورنىغۋ
   ئولترۇرۇ  تۋرتىر، سرەت ۋيىتىنۋھر ئورۇندۇقىى ئۋلدىدىكى. كەتتى ھۋسىاا 
 ۋاقىاىردى قۋيتىردىن قىلى، ئىشۋرە دىلىۋزنى بىلەن بۋرمۋقلىاى تۇرغۋن تىتاە 

 قىلغررۋن ھەممىىررى.  سررەن قىلغررۋن ھەممىىررى ھۋلىغررۋ؟ قىزىمىىررڭ قۋرىغىىررۋ -.
 ...سەن

-چىر، بىرادەم تىلە  پۋنۋلىق. قۋلدى بىلمەيال دىيشىىى نىمە ۋارس     
 ھەمرمە  چرزمكە  يۋسرتۇققۋ بېشرىىى بىرادەم ادىلغرۋ مۇر كەتكەن تەرلە  چى،
 ۋارسرقۋ. تەلمرزردى بىچۋرىلەرچە دىلىۋزغۋ تىاىشىۋاتقۋن كىتىشكە ئۇنتۇ  ئىشىى

 خۋنىمىىرڭ ترۋ  شرۇ مۇرادىلمرۇ كەلەەن بىاى، مەدەت   غەياەت زور نۋھۋيىتى
 . ئىدى قۋلغۋن ئىچىدە ئويلۇنۇ  كەتكەندەك قورقۇ  ھەيۋىسىدىن
 مرۇنچە بىرا كىريىن  ھۋرغۋنردىن ۋارقىراا  ھرۋزا بىرا ۋنى خر پەرىدە      

 :بۋشلىدى قىلىشقۋ زەردە قۋرا  مۇرادىلغۋ تۇرغۋن كۆتىاى، سۋشمالرنى سوۋغۋ
     -&quot;قېشرىغۋ يۋمۋنىىرڭ يۇقرۋر  قۋرىسرى بۋرسۋڭ قېشىغۋ قۋزانىىڭ 
 سرررىز يولغرررۋ مۇشرررۇ ۋارسرررىى بىلىررردۇ كىررر    دە ; quot&يۋرىسرررى بۋرسرررۋڭ



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

399 

 

 دۇم قۋسررررقۋنغۋ ھۋبرررردا  كررررۆرمىەەن مۋنتررررۋ;quot& تېخررررى؟ ۇبۋشررررلىدىڭىزم
 ئوبردان كىلىپۋېلىپال  شەھەرگە چوڭ دىەەن سەھاالىق دە ; quot&چزشزپتۇ
 ...قۋلىدىكەن ئۇنتۇ  ۋەسلىىى– ئەسلى ئىاىشىۋېلىپال تۇرمۇشقۋ

 بىزنىڭمۇ. ھەدە كەمسىتمىسىلە ئەيىپلە  قۋرىسىغۋ ئۋدەمىى ئۇندا -      
-ئىمرۋن خېلرى بىرلەن بولغرۋن سرەھاالىق. برۋر غرۇرۇرىمىز  چزشلۇ ئززىمىزگە
 ئررۋچچىق زەھەردەك خۋنىمىىررڭ پەرىرردە -...بىررز يۋشررۋيمىز بىررلەن ئىىسررۋۋىمىز
 . كەتتى تىتاە   غەزەپلەنەەندەك مۇرادى  تىلىىغۋن يزرىكى گىپىدىن
 بولرۇ  جىرلە -.يۋترۋقتىن  چىقىشە  ئىككىڭ ھەر. بولدى بولدى  -    

 نىرمە دەقىرقە دە -كەتترى ترۇرۇ  ئورنىردىن خۋنى  پەرىدە غۋنقۋل ئولتۇرالمۋي
 كرزچى بۋر  ئېلى،  يۇلۇپال ئەتىاگزلىى قولىدىكى ۋارسىىڭ بىلەلمەي قىلىشىى
 بىرا برۇ. گزلرزڭىى سېسرىق بۇ ئۋپىاە -.ئۋتتى قۋرىتى، تەرەپكە ئىشى  بىلەن
 ولرۇ ب ھۋمىلدار قىزى  گزلزڭىى بۇ. سەن ئۋلدىمۋقچىدىڭ كىمىى بىلەن نىمەڭ

 ئىڭرراا  دوختۇرخۋنىرردا  بولمررۋمتى؟ ئەكەلسررەڭ ۋاقىتتررۋ تەلمررزرگەن يۇلۇڭغررۋ
 نەرسىسرىدىن ھەمرمە ئەمردى بولمرۋمتى؟ ئەكەلسرەڭ ۋاقىتترۋ يۋتقرۋن ئۋزاپلىىى،
 كررۆرگىلى تۋمۋشررۋ بولررۇ  قىلىرر، مررۇپتىال ھەسرراەتكە-دەرت بولررۇ   ئۋياىرر،

 بررۇزۇقالرنى كوچىردىكى نىمەڭرردە بىرا بۇنرردا  نىمەڭىرى؟ بىررا برۇ ئەكەلردىڭمۋ
 سرەندەك ئۇنىڭ ئەمدى. ئۋلدىيۋلمۋيسەن قىزىمىى مىىىڭ بىلەن ئۋلدىيۋلىغىىىڭ

 ...يۇقۇلۇ  كۆزۇمدىن...مۋڭ مۋڭ مۋڭ...يو  كۆزى كۆرىدىغۋنغۋ تۇزكورنى
 ئېغىررا قررۋرا   گررۇللەرگە يۋتقررۋن چېچىلىرر، يەردە خررۋنى  پەرىرردە     
 قرۇدرىتى. ھەيدىدى پكەتەرە ئىشى  ئىتتىاگىىىچە ۋارىسىى تۇرغۋن ئۇھسىىى،
 بۇغرررۇپال سېلىۋەتكىسررى  نەچچىىرررى ۋارسررىى ئەلپۋزىرردا شرررۇ ئۇنىررڭ يەتسررە

 ئۋنرۋ بىا قۋيسى. ئۋنىدە بەرىبىا ئۇ دىمىسىمۇ. قىالتتى بۋردەك ئۆلتزرىۋەتكزسى
 ئىشلىاىىى بۇندا  كىيوغلىىىڭ بىاەلەيدۇ؟ بەرداشلىق ئۋزابىغۋ بۇندا  قىزىىىڭ
 خرۋئىىلىق قىزىغرۋ گزلدەك يەتكەن كۋمۋلەتكە تتەجەھە ھەممە قىالشيدۇ؟ قۇبۇ 

 ئررۇ ترروغاا ...كەچزرەلەيرردۇ؟ يىەىتىررى قىلمىغررۋن قەدرىىررى ئۇنىررڭ   قىلغررۋن
 ئۋدىمىردىن كرۆرگەن يۋخشرى خۋلىمۋيدۇ  قېلىشىىى بۇلۇ  بەخىتىسىز قىزىىىڭ

 قېلىشررررىى ئېلىرررر، ئۋتررررۋقىى دىررررەەن تررررۇ  خۋلىمۋيرررردۇ  ئۋياىۋېتىشررررىىى
 يۋخشرىلىققۋ. كۆتىاەلمەيردۇ بېسرىمىى روھرى بۇنردا  يەنىال لېكىن...خۋلىمۋيدۇ
 ...قىاللمۋيدۇ قۇبۇ  قۋيتۋ ئۋدەمىى قۋيتۇرغۋن جۋۋا  بىلەن يۋمۋنلىق

 ....ئۋپۋ توختۋڭ-     
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 ئىشرى  ئرۋۋازى زىر  لرېكىن يىغالڭغرۇ دىلىۋزنىڭ ئۋڭالنغۋن تۇيۇقسىز    
. يرردىقو توختۇتررۇ  جىممىرردە ھەممەيلەنىررى كەلررەەن سررەنتۇرۇلۇ  تەرەپرركە
 تەڭررال خررۋنىممۇ پەرىرردە كەترركەن قۋرىرردا  غەزەپررتىن مۇرادىلمررۇ    ۋارسررمۇ
 ئزسرتىەە ئۋزا  يزتز  ئىچىەە دەردىىى بۋرچە بىاى ئەتىدىن. قۋرىدى دىلىۋزغۋ
 شرۇ ئۇ. ئىدى بولغۋن مەجبۇر ئېچىشقۋ كۆزىىى قىز بىچۋرە يۋتقۋن چىكى، ئۋزا 
 ئىچىرردە يۋتررۋ  قىىىچەتررۇت چىررڭ قورسررىقىىى ھۋلرردا پەرىشررۋن شررۇنچىلى  تررۋ 

  قۋرىمۋققرۋ. ئولترۇراتتى ئۇھسرىىى، قرۋرا  بەرگىلىراىەە گرز  يۋتقرۋن چېچىلى،
 ئېچىىغۋنردەكمۇ يۋتقۋنلىقىغرۋ چەيلىىىر، يەردە  نەرسرىلەرنىڭ تەئەللۇ  ئۆزىەە
 . قىالتتى

 -.قىلىۋەتتررۇ  ئررۋۋارە كررۆ  سررىزنى مۇرادىرر   تۇرۇپسررىز سررۋشمەت -    
   ئۋپرۋ-.قۋرىدى ئۋپىسىغۋ كىيىن سورىۋەتكەندىن ىقتىىىچل مۇرادىلدىن دىلىۋز
 گىپى  ئۋزرا  دەيدىغۋن ئۇنىڭغۋ    سۆزلىشىۋالسۋم بىا ئۋياى  بىلەن ۋارس مەن
 ...ئىدى بۋر

 گە  برۋر؟ گە  نىرمە يەنە دەيردىغۋن بۇنىڭغرۋ ئەمدى قىزى   ۋاي -    
 قېشىغۋ  ىۋزدىل  ۋارسىىڭ خۋنى  پەرىدە-... ئۋدەم بۇ ئەرزىمەيدۇ قىلىشىڭغىمۇ
 . ئىتتىادى سىاتقۋ يەنە ئۇنى خۋلىمىغۋندەك بېاىشىىى
 گىپى  مىىۇتلۇقال نەچچە بىا پەقەت ئۋپۋ  قۋشي بو  خو  سەندىن -   

 . بۋر
 ئەنسرىاەيمەن بېاىشرىدىن قېشرىڭغۋ ئۇنىرڭ. بولمۋيردۇ...يرۋ  يۋ   -   
 ...ڭغۋ؟قېشى كەلدى پزكز  شۇملۇقالرنى نىمە يەنە ئۇ بىلىدۇ؟ كى .  قىزى 

 ئەڭ بىرلەن ئۇنىرڭ مىىىڭ بۇ. بو  خۋتىاجەم ئۋپۋ  بو  خۋتىاجەم -    
 ھەر كزلزشركە مىيىغىدا دىلىۋز -...قۋلىدۇ بولۇ  پىكىالىشىشى  قېتى  ئۋخىاقى
 يىغررال  ئۆكسررز  بىلەنررال چىقىشررى ئېغىزىرردىن سررۆز شررۇ   تىاىشسررىمۇ قررۋنچە
 قېتى  بىا يەنە يزرىكىىى ھەممەيلەنىىڭ يۋتۋقتىكى ئۋۋازى زى  تىتاەڭەز.كەتتى
 ...ئەزدى قۋتتىق
 
 
 
 

 پەس بىررا  ئەنسررىاىەەندەك كىتىشررىدىن ئىاىرر، قىزىىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە
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 يەرگە قويررۇ   ئۋلىيىرر، سررەت نۋھررۋيىتى ۋارسررقۋ. قۋلرردى تررۇرۇ  تىڭىاقررۋ 
 كىرريىن دەسسررىەەندىن بىررلەن زەربە بىانررى ئەتىاگزلرردىن يۋتقررۋن چېچىلىرر،
 كرررۆزلىاىەە ۋارسرررىىڭ مۇرادىلمرررۇ. ۋياىلررردىئ تەسرررتە نۋھرررۋيىتى يۋترررۋقتىن

&quot; برو  غەياەتلى&quot ;پەرىردە كىريىن قىلغۋنردىن ئىشرۋرە دىەەنردەك 
 . ئەگەشتى كەيىىدىن خۋنىمىىڭ
 كۋرۋاتترۋ بىاسرى. قۋلردى ۋارسرال بىرلەن دىلىۋز پەقەت يۋتۋقتۋ   مۋنۋ     
 برويىىىى كجىىۋيەتچىدە بىاسى قىلسۋ  يېشى كۆز ئۆكسز  قۇچۋقال  يۋستۇقىى
 كزڭزلسرىزلى  بىرا مۇشۇندا  تۇرمۇشىدا بۇشرنىڭ ئەگەر. تۇردى ئۆرىال ئىەى،

-بىاسررى ئررۋللىبۇرۇن ئىچىرردە جىمجىتلىررق پىىھررۋن بۇنرردا  بولسررۋ  بولمىغررۋن
 ترۋتلىق ئەڭ تزكزشرز   سرىالىاىىى قەلىر، بېقىشرى،  مۇھەببەتلى  بىاسىەە
 سرىال   چرۋچلىاىىى بىاسرىىىڭ-بىاسرى. بروشتتى بولغرۋن چزمزلز  ھىسالرغۋ

 بەختىىرى ھرۋرارەتلەردە ئوتلرۇ  ئۇرۇلغرۋن تەنەە-تەندىن ھىدش   ھىدلىاىىى
 ھرۋڭ چوڭقرۇر بىرا ئۋرىغۋ. قۋلدى بولمۋي ئۇندا  ئەمدى لېكىن. بوشتتى تۋپقۋن
 يرزرەككە.  يۇقۋلردى ئىشرەنچ بولغرۋن زۈرۈر ئەڭ ئزچزن ئىىسۋن. بولدى پەيدا

 ئېغىرز دە  نىرمە دىلىرۋزنى ۋارس... دىئۇرۇلر چىكىر  بىرا قۋپقرۋرا  ئۆچمەس
 ئۇنىڭ. چىقتى قۋرا  رەت نەچچە قۇياىقىدا كۆزىىىڭ ئۇنىڭغۋ دە  ئۋچىدىكىن

 لرېكىن.   ئزلەرزردى قىلىپمرۇ تەييۋرلىق كىتىشىەە تىلال  ئەسەبىلەرچە ئۆزىىى
 يۋسرتۇقىى بولغۋنردەك يزيىرۋەتمەكچى ئۋرقىلىق يېشى دەرتلىاىىى پزتزن دىلىۋز

 . قىلىۋاتۋتتى يېشى كۆز ئزنسىز نىاليە قۇچۋقال 
 نۋھررۋيىتى بىررادىىال كىرريىن  ئىسررەدىەەندىن ئررۇزا  خېلررى دىلىررۋز     
 بىرلەن ئۋلقرۋنلىاى نرۋزۇك يۋشرلىاىىى كرۆز كۆتىاى، بېشىىى بىلەن قەيسەرلى 
  تزگىۋېلى،  بىلەن چۋققۋنلىق نۋھۋيىتى چۋچلىاىىى ئۇزۇن قۋپقۋرا. سزرتىۋەتتى
 بىلەن مۇشيىملىق نۋھۋيىتى بولمىغۋندەك ئىش ھېچ ئۋرىدا قۋرىمۋستىن ۋارسقىمۇ

 :ئۋچتى ئېغىز
 .ئولتۇرۇڭ كىلى، ئۇرۇندۇققۋ تۇرىۋەرمەي ئۆرە بولدى ۋارس  -    
 ئۋڭلىغرۋن ئرۋۋازنى سرىلىق نۋھرۋيىتى ئورنىغرۋ جۋقىااشىىڭ– ۋارقىاا     

  يەنىرال قۋرىردىيۇ  ئىچىردە ھەياانلىرق دىلىۋزغۋ ئىشەنمىەەندەك قۇلۇقىغۋ ۋارس
   بولغۋنردەك يۇيمۋقچى گۇنۋھىىى تۇرۇ  ئۆرە. مىدىالىمىدى ئورنىدىن تۇرغۋن

 كەتركەن تەرلە  چىر،-چىر، ئەمەسرتەك شيىرق ئولتۇرۇشقۋ ئۋلدىدا دىلىۋزنىڭ
 . تۇردى جىمجىتال سزرتز  قۋيتۋ-قۋيتۋ بىلەن ئۋلقۋنلىاى يززلىاىىى
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 -.بولىۋىاىردۇ ىزمۇتۇرسرىڭ ئۆرە خۋلىمىسىڭىز ئولتۇرۇشىى   بوپتۇ -    
 . چىشلىدى بوشقىىۋ لەۋلىاىىى گىاىمسىز قۋرا  تەرەپكە دەرىزە دىلىۋز

 مۇشرۇندا  ئۆزەممرۇ. دىلىرۋز تزرىرۋىاەي ئۆرە يەنىال مەن...مە...مە -    
 گە  ئەمەلرردارغۋ چرروڭ بىررا بۋشررقۋ ئەمەس ئۋيۋلىغررۋ ۋارس -.ھەقلىررق تۇرۇشررقۋ

 مەن كەچزرسررىڭىز سررىزش...سررىز...سررىز-.كەتتررى دۇدۇقررال  قىلىۋاتقۋنرردەك
 ...رازى تۇرۇشقۋ مۇشۇندا  مەڭەز ئۋلدىڭىزدا
 ئرۋڭال  گىپىىرى ۋارسرىىڭ دىلىرۋز ئولتۇرغرۋن قرۋرا  تەرەپكە دەرىزە     
 ۋە نەپرراەت.  سررۋلدى قررۋرا  كررۆزلىاىەە ئۇنىررڭ بۇرۇلررۇ  سەزمەسررتىن ئۆزىمررۇ

 ەرھ. تىكىلردى مىخرتەك بىراىەە-بىرا كرۆزلەر كەتركەن گىاەلىشرى، مۇھەببەت
 يرزرەك ئەمەس كرۆز يرۋ . بىاەلمىردى بەرداشرلىق قۋراشرقۋ خىر  بۇ كۆز ئىككى

  ئۆتكرززگەن  بېشرىدىن كزڭزلسرىزلىكىى كرۆ  شرۇنچە. بىاەلمىردى بەرداشلىق
 ئەتىۋارلىرق كۆتىاىر، قوسۋ  ئۋي  9 يۋتقۋن  ئوپىااتسىيەدە سۋئەت 4 ھۇشسىز

 ەنچىسررىدىنئىش ۋە ھىسرريۋت پررۋك  ئۋياىلغررۋن  ئىچىرردە ھىجرراان بۋلىسررىدىن
 شررۇ يررزرەك نەپرراەتلەنەەن ئۆلەررزدەك ۋارسررتىن  قۋلغررۋن  مەھرراۇم مەڭەزلررزك
 ئىچىرردىال ھەپررتە ۋارسررىىڭ. بولرردى ئىاىەەنرردەك دەقىررقە ئىچىرردە تىكىلىررش

 جىسرمىدىن پزتزن چىاايىغۋ  يۋداڭغۇ كۆزلىاىەە  نۇرسىز كەتكەن ئولتۇرۇشۇ 
-. سىاىلدى قۋتتىق ىئىچ قۋرا  تۇرقىغۋ تۇرغۋن چىقى، مىسكىىلىق غېاىپلىق 

 ئررۆزىەە-ئررۆز دىلىررۋز-...ھە كررۆزلەر چزشرركزن   مىسرركىن نىمررۋنچىۋاش ترروۋا 
 ئۋدەملەرنىڭمۇ يزرگەن پۋتمۋي قېىىغۋ-قېن قىلى، خۇشى كزڭز  -.پىچىالىدى

 چزشكزنلىشررىدىغۋن  تززىمەيرردىغۋن  ئررۆزىىى  كررزنلىاى  بۇلىرردىغۋن بىچررۋرە
 خىررال  ئىاادىسررىەە  دىلىررۋز...ھە بولىرردىكەن ۋاقتىلىرراى ئزمزتىسررىزلىىىدىغۋن

 دەرھۋ  دە -قىلدى ھىس قىيىىلىۋاتقۋنلىقىىى ئىچىدە تۇيغۇلىاى ھىسسى ھۋلدا
 ئرررۆزىىى بۇلۇشرررقۋ  تەمكىرررن تىرررزش نۋھرررۋيىتى. قرررۋچۇردى ۋارسرررتىن كرررۆزىىى

 . تىاىشتى  بۇلۇشقۋ مۇئۋمىلىدە پەرۋاسىز سۆزلىاىەە ۋارسىىڭ تۇتىۋېلىشقۋ 
 شلە ئۋشرررۇ ئەمەس  ئۋلدىمررردا مىىىرررڭ ئەمررردى ئەپسرررۇس  بەك -    
 برۇرۇنقى بىرلەن ۋارس دىلىرۋز -.ترۇرۇڭ مۇشرۇندا  مەڭەرز ئۋلدىدا رەيھۋنىڭىز
   كۆرمىرردىمۇ مۇۋاپىررق  جىدەللىشىشررىى بىررلەن ئۇنىررڭ تەگەشررىى  ئىشررالرنى
 ئەمردى ۋارس  -.دەۋەتترى ئىرىىقال  مەقسەتىى  كىيىن قىلغۋندىن تەنە بىادەم
 بىرراش پەقەت سررىزگە  شررۇڭۋ. قۋلمىرردى ئررورنى ەتپەق قىلىشررىىڭ گە  ئررۋرتۇ 
 . كىتەيلى ئۋجاىشى، بىز. مەن دىمەكچى گەپىى
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 قررۋرا قۋپقررۋرا. كەتتررى چۇچررۇ  ئررۋڭال  گىپىىررى دىلىۋزنىررڭ ۋارس     
 ھەياانلىرررق  ئرررۇ. تىتاىررردى ئزنسرررىز لەۋلەر چوڭۇيرررۇ   تېخىمرررۇ كرررۆزلىاى
 تۇترۇ  مەغراۇر يىتىنۋھرۋ ئۆزىىى ئىشەنمىەەندەك  قۇلىقىغۋ ئىچىدە تەئەججۇ 
 تەييررۋرلىق ئررۇ.سررۋلدى قررۋرا  قىلىرر،; quot&ش ;quot& دىلىۋزغررۋ ئولتۇرغررۋن

 دىلىۋزنىررڭ كۆرىرردىغۋن يۋخشررى شررۇنچىۋاش ئررۆزىىى بولسررىمۇ  كەلررەەن بىررلەن
 ئويلىمىغررۋن ئېچىشررىىى ئېغىررز توغاۇلررۇ ; quot&ئۋجاىشررش;quot& كىسررىپال
 كەسكىن شۇنچە ئۋيۋلىىىڭ نبەرگە قۇربۋنلىقالرنى نۇرغۇن ئزچزن ئۆزى. ئىدى
 . ئەپسۇسالندى تۇلىمۇ چىقىاىۋەتكەنلىكىەە قۋرار

 ئىەى، بۋ  ئزنسىز بىاى خېلىدىن -دىلىۋز؟ داۋاتىسىز نىمە نىمە؟ -    
  ئولترررۇردى  زوڭزۇيرررۇپال كىلىررر، بېشرررىغۋ كرررۋرۋات تۇيۇقسرررىز ۋارس تۇرغرررۋن

 اىەەكررۆزلى  مىسرركىن بولغررۋن تەس قىلىررش تەسررەۋۋۇر ئىىسررۋن دىلىۋزنىررڭ
 كەچزرۋىتەلمەمسىز؟ پەقەت مىىى –. تەلمزردى بىچۋرىلەرچە
 دىلىۋز -كېاەكمۋ؟ قىلىشى  كەچزرۈم سىزچە. كەچزرەلمەيمەن يۋ  -     
 . بەردى جۋۋا  قۋرىمۋيال ۋارسقۋ ئولتۇرغۋن تىتاە 

 -...قېررتى  بىررا پەقەت دىلىررۋز  بىاىررڭ پۇرسررەت قېررتى  بىررا مۋڭررۋ -    
 ھۋيۋتىمردا مەن -.يىلىىدى بىچۋرىلەرچە چىقىاى، ىبۋرمىقىى كۆرسەتكز  ۋارس
 قىلى، پۇشۋيمۋنمۇ بۇندا  ھەم بۋقمىغۋن قىلى، سۋدىا خۋتۋلىقىى چوڭ بۇندا 

 سرررىزنىڭ. بىلىرررمەن كىلەلمەيررردىغۋنلىقىمىى يرررزز سرررىزگە مەن. بۋقمىغرررۋن
. كىلەلمەيرمەن يرزز راستىىال ھىسيۋتىڭىزغۋ چىن بولغۋن مۋڭۋ ئەقىدىلىاىڭىزگە 

 لرېكىن. خۋرلىردى  مۇھەببىتىڭىزنى بولغۋن مۋڭۋ ئۋلدىدى   سىزنى دى  ئۋز مەن
 يەنىرال مىىرى شۇڭۋ...ئەمەس كزن   دىلىۋز ئەمەس كزن كزنزم مىىىڭ سىزسىز
 دىلىۋزنىررڭ غەيرراەتتە نۋھررۋيىتى ۋارس-...بولمۋيرردۇ قۇتۇلدۇرۋالمىسررىڭىز سررىز
 يۋنغرۋ يۇقسرىزشتۇ دىلىۋزنىرڭ ئۇزاتتىيرۇ  قرولىىى تۇتۇشرقۋ بۋرمرۋقلىاىىى نۋزۇك

 . قۋلدى توختۋپال ئولتۇرۇشىدىن سزرۈلز 
 مىىىمرۇ قرولىڭىزدا نۋپرۋك ئۋشرۇ ئەمردى قرۇلىڭىزنى  ئۋپىاىڭ نېاى -    
 ئىككىىچرى سرىزگە تۇترۇ  قولرومىى ئەمردى قويرۇڭ  بىلىر، دەمسىز  بۇلغۋي
 ... بولمۋيدۇ نىسى،

 خرۇدا .قىيىرۋۋەرمەڭ بۇنردا  ئەمردى مىىرى.  بولدى دىلىۋز بولدى -    
 توۋبە قىلغۋنلىاىمغۋ. بولىمەن ئۋدەم كىيىن بۇندىن مەن. ئىشىىىڭ مۋڭۋ ھەققى

-...ھەققررى خررۇدا راس . ئررزتىمەن بولررۇ  سررۋدىق سررىزگە مەڭەررز. قىلىررمەن
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 يىررااقال  مەڭەزلررزك ئۆزىرردىن دىلىررۋز ۋارس قۋلغررۋن لەيررلە  ھررۋۋادا قرروللىاى
 .كەتتى ھۇدۇقۇ  كەتكەندەك
 مەسرخىاە سرۆزلىاىىى ۋارسرىىڭ دىلىرۋز-...؟ئىشرىىىڭ مۋڭۋ نىمە؟-      
 شررۇنچىلى  سررىزگە مەن بررۇرۇن ترروغاا ...-.كزلرردى مىيىغىرردا قىلغۋنرردەك
 بىلەن سىز  قىلغۋن  تەقدى  بۋرلىغىمىى بەرگەن  كۆڭلزمىى  پۋك  ئىشەنەەن 

 يېتىۋاتقرۋن بولرۇ  ھۋمىلردار ھەتترۋ. قويغرۋن برۋ  يۋسرتۇققۋ بىرا قىلىر، توي
 بەزىردە. ئىشەنەەن سىزگە تۇرۇپمۇ بۋيقۋ  زگىاىشلەرنىئۆ سىزدىكى  مەزگىلدە
 گزلرردەك بىلسررۇن  كىرر  لررېكىن. ئۇقۇغررۋن نەپرراەت گۇمۋنخورلىقىغررۋ ئۆزەمىىررڭ
 ئرۋچچىق ئىچىردە كزلكىلەرنىرڭ ترۋتلىق   قىشرمۇ زىمىستۋن كەيىىدە بۋھۋرنىڭ
 ئۋلدايردىكەن مىىرى ئرۋدەملەرمۇ ئىشرەنەەن تۋغدەك ئەمەسمۇ؟ بۋركەن يىغىالرمۇ

 پۋيدىلىىىررردىكەن ئۋقكزڭزللزكزمررردىن سرررۋددىلىقىمدىن  مىىىرررڭ سرررمۇ؟ئەمە
-بىلىر، ئەگىشى، سۆزلىشىەە تىز-تىز كزلزمسىاىشى دىلىۋزنىڭ-...ئەمەسمۇ؟
 .ئۆتتى ئىسەدەشكە بىلمەي

 ئزچرزن قىلىرش گە . قۋلردى بىلەلمەي دىيىشىى نىمە ئەمدى ۋارس     
 . دىقۋل توختۋ  يەنە ئۆمەللەتتىيۇ رەت نەچچە ئېغىزىىى
 كىچىسرى تروي مۋڭرۋ سىز. بەرمەڭ ۋەدە ئەمدى مۋڭۋ. ۋارس بولدى -     

 ئزچرزن مەن. ئىردىڭىز بەرگەن قەسرەملەرنى نۇرغرۇن ئولتۇرۇ  مۇشۇندا  مۋنۋ
 ئېيتقرۋن قىلىدىغۋنلىقىڭىزنى بەخىتلى   مەڭەز مىىى بولۇ   سۋدىق ئۆمزر بىا

 ئررۆزەمىى بولغررۋن  خوشررۋ   قۋنچىلىرر  ۋاقىتتررۋ شررۇ مەن. بىلەمسررىز. ئىرردىڭىز
 قەسررەملىاىڭىزنى ئررۇ سررىز لررېكىن ؟ ھە قىلغررۋن ھىررس بەخىتلىرر   قۋنچىلىرر 
 خۋئىىلىق خۇداغۋ ئۇلۇ  دە  خوشىڭىزنى كزڭز  بىادەملى . قۋلدىڭىز ئۇنتۇ 

 ئىشررەنچەمەە  بولغررۋن سررىزگە مىىىررڭ. قىلرردىڭىز خررۋئىىلىق مۋڭررۋ. قىلرردىڭىز
 چۋيقرۋ   بېشرىىى ئىچىردە ۇ ئەپسۇسل دىلىۋز–. قىلدىڭىز خۋئىىلىق سۆيەزمەە
 ...كەتتى  خۇرسىىى، ئېغىا رەت نەچچە

. كررۆرىمەن يۋخشررى سررىزنى مەن. دىلىررۋز لررېكىن... لرر ... لرر  -    
 سرىزدىن.  ئۋياىاللمرۋيمەن ھەرگىرز سرىزدىن مەن. كرۆرىمەن يۋخشى ئۆلەزدەك

 تۇيۇقسررىزش ۋارس ئولتۇرغررۋن زوڭزۇيررۇ  بېشررىدا كررۋرۋات –. ئۋجاىشررۋلمۋيمەن
 قېرتى  ئرۋخىاقى ئەڭ مۋڭرۋ -.ئۋلردى يرۋ  لىرق كرۆزلىاىەە ئولتۇرۇ   يزكزنز
 سرىز. كىرتەي برو  خرو  دۇنيرۋ بۇ-ئۇدۇنيۋ سىزدىن. دىلىۋز بىاىڭ پۇرسەت
 مىىرى.كىتىردۇ بولۇ  ئۆ  تېخىمۇ مۋڭۋ ئۋنىڭىز-ئۋتۋ تۇرىۋالسىڭىز چىڭ بۇندا 
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 ...كەچزرمەيدۇ مەڭەز
 دوختۇرخۋنررۋ  ەەندىرر بررۇ ۋارس  ئېچىررڭ يۇغررۋن كررۆزىڭىزنى -      

 بولغرۋن ئۇنىڭغرۋ. ئوخشرۋتمۋڭ رەيھۋنىڭىزغرۋ مىىرى. دىلىرۋز يېتىۋاتقىىى كۋرۋاتتۋ
. ئىزىرۋەتتىڭىز ئرۋللىبۇرۇن دىلىمىى مىىىڭ سىز.  چۋپلىمۋڭ مۋڭۋ ھىسيۋتىڭىزنى

. ئۇنررۇتتىڭىز مىىررى مەزگىلررلەردە يۋتقررۋن مىرردىالىمۋي كۆتىاىرر، قوسررۋ  مەن
 تولغرۋن يۋشرقۋ مىىىرڭ. بولدىڭىز ئۋلدىاا  ئۇچۇنال خوشى كۆڭز  ئۆزىڭىزنىڭ
 بىلمەسكە   كۆرمەسكە نەپەسلىاىمىى ئوتلۇ  تەلمزرگەن سىزگە   كۆزلىاىمىى

 ئىشررررررى مەكتەپىىررررررڭ ئۋلرررررردىاا   خىررررررزمىتى ; quot&.  سررررررۋلدىڭىز
 كرۆرۈ  دۆت ئۇنچىۋاش مىىى. كەلدىڭىز ئۋلدا  مىىى دە ; quot&...ئۋلدىاا 
 ئۋللبۇرۇن ئۆزگزرۈشلەرنى سىزدىكى مەن. ڭكەتمە كۆرۈ  دۆت ۋارس  كەتمەڭ
 ئۋيررۋ  قۋيسررىبىا دۇنيررۋدا بررۇ. تۇيغررۋن تۇيغۇلررۇرۇم نررۋزۇك قىلغررۋن  ھىررس

 سررىز مەن لررېكىن... قۋلىرردۇ؟ بىلررمەي ئۆزگزرۈشررىى بۇنچىلىرر  يولدىشررىدىكى
 نىررمە بىلەمسررىز ؟ ئزچررزن نىررمە. تۋكۋلالشررمىدى  قۋتۇرۇشررمۇدۇم  يررزز بىررلەن

 يۋخشررى ئەسررەبىلەرچە كررۆرگەچكىال  يۋخشررى سررىزنى مەن چررزنكى...ئزچررزن؟
 پەقەت قىلىشرىى پەيردا ھرۋڭ ئۋرىلىقتۋ تېپىشىى  ئۋغاىقى كۆڭز ...كۆرگەچكىال
  قىلىر، قرۋپتەك  يرزرىكىڭىزنى تۇيمۇدىڭىز  ئۆزىڭىزنى سىز لېكىن. خۋلىمىدى 

 تۇتۇشرقۋ تەمكىرن شۇنچە ئۆزىىى دىلىۋز –... ئۇنۇتتىڭىز ۋەسلىڭىزنى– ئەسلى
. قۋلردى ئۋمۋلسرىز يۇشۇرۇشقۋ ئۋزاپىى-ھەساەت ئۋچچىق ئىچىدىكى تىاىشسىمۇ 

 ئۋلدىردا تەرەپرتىن بىرا قىيىۋلسرۋ  ئىچىردە ئەسرلىمىلەر ئرۋزاپلىق تەرەپرتىن بىا
 مۋرجۋنردەك. بولردى پۋرە مىڭ يزرەكلىاى قۋرا  يولدىشىغۋ ئولتۇرغۋن يزكزنز 
 كىيىمىىررى ئررۇخال  ئۋپئررۋ  ئېقىرر،  ئۋسررتۋ بررويال  يررززلەرنى سررۇلغۇن يۋشررالر

 . بۋشلىدى نەمدەشكە
. قويمىررردى مىررردىاشپمۇ ئورنىررردىن ئولتۇرغرررۋن يزكزنرررز  ۋارس      
. يىغلىردى قرۋن يرزرىكى قرۋرا  يۋشرلىاىغۋ تزكىلىۋاتقرۋن مۋرجۋندەك دىلىۋزنىڭ
 زىررردە يرررزرىكىىى ئۋيۋلىىىرررڭ بىلىملىررر  جۋپرررۋكە   مىھاىبرررۋن  ئۋشرررۇندا 

 ئررررۆزىىى دىلىۋزنىررررڭ ئررررۇ. چىقتررررى ئزكزنررررز  رەت نەچررررچە قىلغۋنلىقىغررررۋ
   نرۋزىا قۋرىمۋققرۋ. بۋشرلىدى قىلىشقۋ ھىس ئۋستۋ-ئۋستۋ كەچزرمەيدىغۋنلىقىىى

 بولغۋنردەك كىلىر، قۋرارغرۋ بىرا ئرۋللبىۇرۇن ئىشرتۋ برۇ دىلىرۋز   خۋنى  پەرىدە
 لرېكىن. ئىىىرق بۇ. كەچزرمەيدۇ  ئەسال خۋتۋلىقىمىى بۇ دىلىۋز;quot&. قىالتتى

 قەلبىرردىن مىىرى قۋلغۋنمىردۇ؟ بولررۇ  رمەيردىغۋنكۆ يۋخشرى راسررتىىال مىىرى ئرۇ
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 قەتئرى. قويمۋيردۇ ئىمكرۋنىيتى يۋرىشرىش ئزچرزن نىرمە... چىقىاىۋەتكەنمىدۇ؟
 شرۇ. كەتترى قېتى، بېشى ئويلىغۋنسىاى ۋارسىىڭ; quot&...تۇرىۋالىدۇ؟ چىڭ
 ئەگىشررىۋالغۋن سررۋيىدەك بولررۇ   ئۋشررىق مەجىررۇنالرچە ئررۆزىەە ھېلىقررى تررۋ 

 ئۇزىىىرڭ. بولردى تۇيغرۇشردا بۇغۇزلىۋېتىدىغۋنردەك ئۇنى   سۋتېپىۋال رەيھۋنىى
 ئۇمررۋ    ئۋيۋلىرردىن سررۇيۇملۇك بۇزغررۋن  تۇرمۇشررىىى بەختىيررۋر سررۇدەك تىررىچ

 ئۇنىرڭ قىرز شرۇ بەلكىر . نەپاەتلەنردى قرۋتتىق بۇزۇقتىن ئۋياىغۋن بۋلىسىدىن
 ۋنئۋزدۇرمىغ ھىسيۋتىىى ئەركەكلى  ئۇنىڭ بولسۋ  كىامىەەن بزسز  تۇرمۇشىغۋ
 برۇ بەلكى  بولسۋ بېغىشلىمىغۋن لەززەت شەيتۋنۇ تۇرمۇشىغۋ تەنھۋ ئۇنىڭ بولسۋ 

 ...ھە ئىدى بولمۋس كزنلەرمۇ
 ئەمرردى  ئۆتكررززدۈم  خۋتررۋلىق ئېغىررا مەن. دىلىررۋز گۇنۋھكررۋر مەن -   
 ئىەىر، بۋ  ئۋلدىڭىزدا سىزنىڭ پەقەت. يو  ئورنى ئەسال ئۋقالشىىڭ ئۆزەمىى

 بۋشرقۋ تىلەشرتىن قىلىشرڭىزنى ئەپرۇ سىزنىڭ ۇشتىن يۋلۋۇر سىزگە تۇرۇشتىن 
 بىراى ھەپتىردىن بىرا مۇشۇ مەن. ئىشەنسىڭىز. كەلمەيدۇ ئىش ھېچ قولۇمدىن
 ئۆز سىزنى بەلكى ئەمەس  قىلىشال خۋئىىلىق سىزگە. چىقتى  ئۋزاپلىىى، قۋتتىق

 گۇنررۋھ ئېغىررا قىلىرر، نررۋبۇت قولۇمرردا ئررۆز بررۋشمىى يۋرىالنرردۇرۇ   قولۇمرردا
 بىلىرمەن ئزتىردىغۋنلىقىىى تۋرتىر، ئۋزابى ۋىجدان مەڭەز ئۆزەمىىڭ. ۈمئۆتكززد
 يزرۈگرزمىى قىيىۋيردۇ  ئۆمرزر بىرا ئەمردى مىىرى ئرۋزا  برۇ... بىلىمەن. دىلىۋز
 پۇرسرەت بىرا يەنە مۋڭرۋ سرىز لرېكىن ...ئۆلتزرىردۇ ئۋستۋ-ئۋستۋ مىىى. تىلىدۇ
 ئىرردى  رقىررال ھىررس بەخىتلىرر  قۋنچىلىرر  ئررۆزەمىى مەن بولسررىڭىز بەرگەن

 قىلىۋاتقۋنرردەك ئىلتىجررۋ خۇداغررۋ ئولتررۇرۇ  جەيىۋمررۋزدا خررۇددى ۋارس -...ھە
 ...يىلىىدى كۆزلەردە مۇڭلۇ  قۋرا  دىلىۋزغۋ

– كرۆڭلى. رايىش شۇنچىلى  نۋزۇك  شۇنچىلى  يەنىال كۆڭلى قىز      
 يزكزنرز  بىچرۋرىلەرچە ئۋلدىردىكى  دىلىرۋز مىھاىبرۋن كەڭ  دەريۋدەك كۆكسى

 قۋمەتلىرر  ئۇنىررڭ. كەتتررى بولررۇ  بىئررۋرام يەنىررال قررۋرا  ۋارسررقۋ ئولتۇرغررۋن
 قۋلغۋنلىقىغرۋ ئۋيلىىى، قەلەندەرىەە سۆيەز   ئىەىلى، يۋدەك تۇرۇپال جىسمىىڭ
 يررزلە  ئۋسررتۋ يولدىشررىىى ئررۋزغۇن ئۋلدىرردىكى تۇيغررۇلىاى ئررۋجىز.  ئزكزنرردى
 ئۇنترۇ  بىرااقال  ئرۋزابىىى ئرۋچچىق ئرۋيلىق نەچچە ئۆزىىىڭ بېسىشىى  بۋغاىغۋ
 يېقىر، مەڭرزىەە مەڭزىىرى   ھىردش  تىىىقلىاىىرى ئۇنىڭ.  ئويلىدى كىتىشىى
 سرىزنى مەن لرېكىن. خۋرلىردىڭىز مىىرى ئۋلدىدىڭىز  مىىى سىز; quot& تۇرۇ 
 مەنمررۇ. سررزيىمەن ئىچىرردە ئۆچمەنلىرر  سررېغىىىمەن  تررۇرۇ  ئىچىرردە نەپرراەت



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

407 

 

 دىيىشرىى; quot&...ئۋجاىشرۋلمۋيمەن سرىزدىن. ئۋياىيۋلمرۋيمەن ئەسال سىزدىن
 نرۋزۇك خۋرشنغۋن. قويمۋيۋاتۋتتى يو  غۇرۇر قىزلىق قۋنداقتۇر لېكىن.  ئويلىدى
 يرو  قەلبرى ئۋنرۋ-ئۋترۋ يىرەەن ئرۋزار. قويمۋيۋاترۋتتى يو  دى  مىسكىن يزرەك 

 دىلىررۋز قىيىۋلغررۋن پەس بىررا ئىچىرردە نەپرراەت ۋە مررۇھەببەت... قويمۋيۋاتررۋتتى
 ئىكەنلىكىىررى ئرۋجىز يەنىرال ئۆزىىىررڭ شرتىن يىغلىۋېتى ئۆكسرز  ئۋلدىردا ۋارس

 دە -چزشتى سىاىلى، ئۋستۋ كۋرۋاتتىن قىلى،  ئىھتيۋت قويۇشتىن ئۋشكۋرىال 
 ھۇزۇرشنمررۋقچى مەنزىاىسررىدىن شررەپەقىىڭ كەچكررى بېاىرر، قېشررىغۋ دەرىررزە

 . ئۋغدۇردى يىااقالرغۋ نەزىاىىى بولغۋندەك
 ئوخشۋ  پەرىزاتقىال ەنبىل كىيىمى ئۇخال  ئۋپئۋ  دىلىۋزنىڭ ۋارس      

 كزڭرز  مەكرتە  ئۇنىڭ. چۆمدى خىيۋلالرغۋ يەنە  قۋرا  جىسمىغۋ نۋزۇك قۋلغۋن
 ھرۋلىتىىى  جەزبىردار ئۋجۋيىر، قىلغۋن رىيۋسەتچىلى   كىچىلىكىدىكى ئېچىش
 قررۋرا  پەرۋاسررىزشرچە ئەتااپقررۋ ئۆتكەنرردىكى قېررتى  ھەر گزللزكىرردىن مەكررتە 

 كررۆيىەكىى ئۋپئررۋ  كزنىرردىكى ترروي پىتىىى قىيررۋ مەغرراۇر تەمكىررن  مۋڭىرردىغۋن
 تويرردىن   دەقىقىلىاىىررى ئۋيالنغررۋن قىزغررۋ گررززە  ئەڭ دۇنيررۋدىكى كىيىرر،
 ئۇنتۇلغۇسرىز مۋڭغرۋن قولتۇقلىشرى، مەشرۇقالردەك-ئۋشرىق مەڭەزلزك كىيىىكى

 قولردىن نەرسرە قۋنردا  ھەر;quot&. بولردى بىئۋرام قۋتتىق ئويال  كزنلىاىىى
 ئۋيرۋلىى ئۇلرۇ  ئەزىرز  شرۇنچىۋاش   دە ; quot& لىدۇبو قەدىالى  كەتكەندە
  دىلىۋزنىررڭ ئەمرردى. قىلرردى پۇشررۋيمۋن قررۋتتىق ئررۆتمىەەنلىكىەە قەدىررالە 
 بۋشرال  بزگزنردىن بولمۋيدىغۋنردەك  تەئەللرۇ  ئرۆزىەە مەڭەز روھى جىسمى 

 بۋشراليدىغۋندەك تۇرمۇشرىىى سرەرگەردانلىق كوچىسرىدا تەنھۋلىق ئۋزاپلىق ئەڭ
 سررەزمەي ئۆزىمررۇ كىرريىن  ئولتۇرغۋنرردىن پەس بىررا ئررۇ. ۋزاپالنرردىئ قررۋتتىق
 . يېقىىالشتى تزۋىەە دەرىزە تۇرۇ  ئورنىدىن

 پەقەت مەن. قۋلدى دە  كىتەي يېاىلى، يزرۈكزم مىىىڭ دىلىۋز  -      
 ئررۆيەە سررىزنى يۋرىشررىۋالغۇم  بىررلەن سررىز مىىىررڭ. بىاەلمىرردى  بەرداشررلىق
 -...برۋر بۋشرلىغۇم قۋيتىدىن تۇرمۇشۇمىى لى بەخىت بىلەن سىز. بۋر ئەكەتكزم

. تىكىلدى ئىچىدە يىلىىىش يەنە كۆزلىاىەە تىكىلەەن يىااققۋ دىلىۋزنىڭ ۋارس
 كرۆڭلىىى دىلىۋزنىرڭ يەنىال  ئۇچاىسۇن  رەددىيەگە قۋندا  مەيلى تۋ  شۇ ئۇ

 . تىاىشىۋاتۋتتى ئزچزن ئىاىتىش
 ئەمردى. بىكۋر ىڭىزمۇيىلىىس مىڭ. يىلىىمۋڭ ئەمدى. ۋارس بولدى -     

 ئزچزن ئۆي شۇ بىلەن قوللۇرۇم پۋك چۋغالردا بىا. قىلمۋڭ گىپىىىمۇ ئۆيىىڭ ئۇ
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. ئىردى  كەلرەەن تۇترۇ  گزلدەك ئۇنى كۆرسەتكەن  تىاىشچۋنلىقالرنى نۇرغۇن
 قەلبىڭىرزنىال سرىز لېكىن. ئىدى  تۋپقۋن خوشۋللىقىىى دۇنيۋنىڭ بۇ ئۆيدىن شۇ

 ترروي بىررز. بولرردىڭىز بۇلغررۋ  ئررۋللىبۇرۇن  ىمررۇئۆيى ئررۇ تۇتقررۋن مەن  ئەمەس 
 ھررۋش  يىللىررق نەچررچە ئۆتكررززگەن  مىىررۇتالرنى شررىاىن ئەڭ كىچىسررىدىكى

 تىكىر، قوللرۇ  بىرا ئۋپۋم   كۋرۋاتىىمۇ شۇ ئېچىلدۇرغۋن گزللىاىىى مۇھەببەت
 پررۋكلىق ئۆيرردە ئررۇ ئەمرردى. بولرردىڭىز بۇلغررۋ  كۆرپىلەرنىمررۇ-يوتقررۋن بەرگەن

 ھەم تۇرمرۇ  بەخىتلىر ...بولمۋيردۇ پەرىشرتە. بولمۋيردۇ بەرىركەت بولمۋيدۇ 
  دە -بۇرۇلردى ۋارسرقۋ توختۇترۇ  گىپىىرى ترۇرۇپال دىلىۋز –. بولمۋيدۇ مەڭەز
 -.كەتترى تۇرۇ  بىادەم تىكىلى، مىختەك كۆزلىاىەە قۋلغۋن تەمتىاە   ئۇنىڭ
 چۇقرۇم ئەمردى مەن. تزگىدى ئىش ھەممە. ۋارس تزگىدى ئىش ھەممە. بولدى
 ...چۇقۇم. كىتىمەن ىشى،ئۋجا

 دىلىۋزنىرڭ بېراىپال ۋارس كەلرەەن غەياەتكە ئۋجۋيى،-...يۋ . يۋ -    
 ھەرگىرز. ئۋجااشرمۋيمەن مەن –. سرىقىۋالدى چىرڭ قروللىاىىى تۇرغۋن تىتاە 

 . ئۋجااشمۋيمەن ئۆلتزرىۋەتسىڭىزمۇ تىللىسىڭىزمۇ  ئۇرسىڭىزمۇ . ئۋجااشمۋيمەن
 ئىچىرردە يۋتررۋ  كەتتىمررۇ  چىقىرر، يررۇقىاى خېلررى ئررۋۋازى ۋارسررىىڭ    
 پەرىردە كەتركەن چزچز  ئۋۋازدىن يۇقىاى. قۋيتۇرىۋەتتى سۋدا ئەكس بىاپەس
 بىررلەن زەرب ئىشرركىى تۇيۇقسررىز  قۋنرردا   ئەنسررىاىدىمۇ دىلىررۋزدىن  خررۋنى 
 تۇرغۋن سىقى، چىڭ قولىىى قىزىىىڭ تزۋىدە دەرىزە كىادىيۇ . كىادى ئېچى،
 . كەتتى قى،چى  ئىمۋنى-جۋن كۆرۈ  ۋارسىى

 نىررمە بىررا قررېلىن نىمۋنرردا . خررۇدا ۋاي. قولررۇڭىى نىجىررس تررۋرت -     
 ئەمردى؟ دەي نىرمە ئۆتمىسرە ئۋھرۋنەتمۇ-ئىرزا   گەپمرۇ قرۋتتىق شرۇنچە...مۋۋۇ
 قىرزى  ئۋلدىىىدىغۋن سۋڭۋ. يو  قىزى  بىاىدىغۋن سۋڭۋ ئەمدى...مۋڭ   مۋڭ...
 قرۋنچە ئىشرىكتىن خرۋنى  ەپەرىرد -...ئۋجااشقۋن ئۋجااشقىىى دىلىۋزنىڭ. يو 
 پىلىمۇتىىررڭ دە -كەلرردى تىررز شررۇنچە قېشررىغۋ ۋارس بولسررۋ  كىرراگەن تىررز

 پىشررىدىن چۋپىىىىىررڭ ئررۇنى   توختۋتمررۋي سررۆزلىاىىى چىقىۋاتقررۋن ئوقىرردەك
 قىلغرۇچى ئرۋۋارە ئىككىىچى بىزنى ئەمدى –. سۆرىدى تەرەپكە ئىشى  تۋرتىپال
 سرروتتۋ رەسررۋايىڭىى قررۋلغىىى. قىرر  تەييررۋرلىق ئۋجاىشىشررقۋ بېاىرر،. بولمررۋ

 ...چىقىاىمەن
 تۋرىغۋن بەدىىىەە پزتزن قولىدىن چىشلە   بوشقىىۋ لەۋلىاىىى ۋارس    
 بررۋلىالرچە دىلىۋزغررۋ بولغررۋن بىھررۇ  دەقىررقە ھررۋرارەتتىن-سررەزگز ئۋجۋيىرر،
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 ئۋپررۋ ;quot&  لەۋلىاىرردىن تۇرغررۋن تىترراە  ئۇنىررڭ بولسررىمۇ  تەلمررزرگەن
 سرررۋدا بىرررا ھېچقۋنررردا  بۋشرررقۋ ئرررۋۋازدىن  ۋنيىلىىغررر دە ; quot&....ئۋپرررۋ

 شررۇنچە دىلىررۋز. بولرردى مەجبررۇر چىكىتىشرركە يۋتررۋقتىن ئۋمۋلسررىز ئۋڭلىيۋلمررۋي
 سرۆرە  سرۆرىەەندەك ئىتىى بىا ۋارسىى ئۋپىسىىىڭ  تۇرۇپمۇ  تۋرتى، خورلۇ 

 يىلىررىىش  كۆزلىاىرردىكى ۋارسررىىڭ. بولرردى پررۋرە مىررڭ يررزرىكى مېڭىشررىدىن
 يۋتررۋقتىن ۋارسررىى ئررۇ. يۇقررۋتتى ئررۆزىىى نۇرىرردا ىىررڭبىچۋرىلىك   مىسرركىىلى 

 ئزمزتىسررز ئۋپىسررىىى كەلررەەن ئزچررزن بېسررىش بۋغاىغررۋ ئررززىىى چىقىاىۋېتىرر،
 يىغرال  سېلى، ئزن تۋشال  كۋرۋاتقۋ جىسمىىى نۋزۇك ئۆكسزگىىىچە قۋلدۇرۇ  

 ...كەتتى
; quot&..پەس تىەررررى ئىسرررر  ;quot& خۋنىمىىررررڭ پەرىرررردە ۋارس    
 كەيررىىەە تەڭ  بىررلەن يېپىشررى قررۋتتىق نۋھررۋيىتى ئىشررىكىىى يۋتررۋ  دىەىررىىچە
 يزترز  ئرۋچچىق بىراى ھەپتىردىن بىرا. قۋلردى تۋس-تۋس چزشكىلى ئۆرۈلز 
 بەرداشررلىق پەقەت كۆتىاىشرركە ئەلەمىررى بررۇ يررزرىكى كەترركەن بولررۇ  زىرردە

 سرۋقال  تزۋىردە ئىشرى  قىلردىكى  ھىرس خورلۇ  شۇنچىلى  ئۇ. بىاەلمىدى
 ئەمردى ئرۇ. كەتترى يىغال  بۇقۇلدا  قۇچۋقلىغىىىچە دىلىىمۇرا دوستى تۇرغۋن

 ئۋئىلىسرررىدىكىلەرنىڭ نرررۋزىا كەلتزرەلمەيررردىغۋنلىقىىى  ئەسرررلىەە تۇرمۇشرررىىى
 بىرلەن كىاپىر  ئۋياىلىشرىىڭ دىلىرۋزدىن چىڭلىقىىرى  نۋھرۋيىتى ئىاادىسىىىڭ

 ئەمردى تەنھرۋلىق. يەتترى قىلىر، ھىرس ھەقىقرى قۋلغۋنلىقىىى ئۋرلىقىدىال قۋ 
 كزنز  تۇرمۇشقۋ خورام-خوشۋ  بۋيۋشۋت . بۋشلىىىدۇ ئەمدى ئۋزا . شلىىىدۇبۋ

 ئرۋدەم ئۋلغرۋن ئەمراىەە قىزنرى چىاايلىرق ئەڭ برويىچە شرەھەر پزترزن قۋلغۋن 
   خىزمەتداشلىاىىىڭ قىالر؟ ھىس قۋندا  ئۆزىىى ئۋياىلغۋندا نەرسىدىن ھەممە

 كۆرگەنردە لىسرىىىئۋئى ئىىرۋ  كۆرگەنردە  تۇرمۇشرىىى بەخىتلى  دوسلىاىىىڭ
. سرېغىىىدۇ بەخىتىرى ئىچىدە بەخىتسىزلى  ئەمدى ئۇ... ئۋزاپلىىۋر؟ قۋنچىلى 
 خوشرۋللىق  مەزگىر  بىرا  ئرۆزىەە. سرېغىىىدۇ سۆيەزسىىى قىلمىغۋن قەدرىىى
 ئرۇ ئەپسرۇس . سرېغىىىدۇ تۇرمۇشىىى گزلدەك قىلغۋن ئۋتۋ بۋيۋشۋتلق بەخى  

 ئرۇ. بولىردۇ كەتركەن قولردىن سرەنەر ھەمرمە. بولىردۇ كىچىكركەن سېغىىغۋندا
 ئررۆيلەنەەن قىزغررۋ گررززە  قررۋنچە   بىررلەن تررزلىەەن بەدە  زور قررۋنچە ئەمرردى
 بىاىىچررى بىررلەن ئىاىشرركەن ھۇقۇققررۋ كۋتتررۋ ئەڭ  پررۇ   كررۆ  ئەڭ بىررلەن 

   مۇھەببەتىىررڭ بىاىىچررى.  تولدۇرالمۋيرردۇ مەڭەررز ئررورنىىى مۇھەببىتىىىررڭ
 دەقىقىلىاىىرى شرىاىن قۋلردۇرغۋن  ەەئەسرلىمىلىاى يۋشلىق نىكۋھىىڭ بىاىىچى
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 ئررۋزا  ھەسرراەت  تۇرمۇشررىى  گررززە  شررۇ ئەمرردى ئررۇ... قۋيتۇرالمۋيرردۇ مەڭەررز
 ...سېغىىىدۇ ئۆمزر بىا ئىچىدە

 ھىرس بەرمىەەنلىكىىرى ئزنرزم زادىال تىاىشىشىىڭ بزگزنكى مۇرادىلمۇ    
 بېسررىمىىىڭ  روھررى سررۋلغۋن ئررۋئىلىەە بررۇ ۋارسررىىڭ بىرراگە  بىررلەن قىلىررش

 بۇ قىزنىڭ كزچلزك ئىچى. يەتتى بىلى،  چوڭقۇرلىقىىى قۋنچىلى  ربىسىىىڭزە
 ئرررۇنى ئىشرررەنەەن  ۋارسرررقۋ بىاەلمىەەنلىكىىرررى  بەرداشرررلىق زادىرررال ئۋزاپقرررۋ

 تۇلىمررۇ ئۋئىلىسررىىىڭ نررۋزىا بۋسررقۋن بۋغاىغررۋ مىھاىبررۋنالرچە ئررۇنى قوللىغررۋن 
 ئۋمۋلىسررىز ىئەمررد ئررۇ.  كررۆردى ئىىىررق ئەمىلىيەتررتىن ئزمزتسررىزلەنەەنلىكىىى

 مەزگىر  بىا ئۇنىڭغۋ. كېاەك ئۋياىلىشى دوختۇرخۋنىدىن يزلە  ئۋستۋ دوستىىى
 چزشكزنلىشررى، تېخىمررۇ ئۇنىررڭ.كېرراەك بىاىشررى مەدەت تەسررەللى  روھررى

 بەلكىر . كېراەك كۆرستىشرى تىاىشرچۋنلىق ئزچرزن ئېلىش ئۋلدىىى كىتىشىىىڭ
 ....بۋرار ئۇنتۇ  ئۋستۋ-ئۋستۋ ئەسلىمىلەرنى ئىچىدە تۇرمۇ  يېڭى ۋارسمۇ

 سىستىااشر-دوختۇر مېڭىۋاتقۋن بۇيۋن-ئۇيۋن كۋرىدورىدا دوختۇرخۋنۋ     
 مېڭىۋاتقرۋن  قىلىر، يېشى كۆز بىلەن  سۋشپەت شۇنچە كىسەللەر قىسى  بىا ۋە

 ئۋياىلىر، تۇققىىىدىن بىاەر ئۇنىڭ. قۋلدى قۋرىشى، ئىچىدە ھەياانلىق ۋارسقۋ
 بىلەلمىرەەن ھېچىەرسرىىى يىغىسىدىن ۋە ىتۇرق چۆمەەن ھەساەتكە قۋلغۋندەك
 برررۇ ئەمررردى  ۋارسرررىىڭ.  قىلررردى ھىسداشرررلىق يەنىرررال ئۇنىڭغرررۋ بولسرررىمۇ

 قۋلمىغررۋن جزرئىتىىمررۇ يىلىىغررۇدەك دىلىۋزغررۋ بۋسررقۇدەك  قەدەم دوختۇرخۋنىغررۋ
 بۋشرلىغۋن قىلىشرقۋ ھىرس قۋلغرۋنلىقىىى يۋلغۇز بەكمۇ راستىىال ئۆزىىىڭ بولۇ  
 زادى قىسررمەتلەرگە كەلررەەن بېشررىغۋ ئررۆز   لەنەە يررز دوسررتىغۋ ئررۇ.  ئىرردى
 مېڭىۋاتقۋنردا  بىرلەن قەدەمرلەر ئرۋجىز ئرويال  ئىكەنلىكىىى سەۋەپچى كىمىىڭ

 كررزرۈ  شرروپىاىىى ئۇنىررڭ  ۋە نررۋزىا كىلىۋاتقررۋن تەرەپررتىن لىفىرر  تۇيۇقسررىز
 ترۇنجى ئرۋئىلىەە برۇ ۋارس. قۋلدى تەمتىاەپال بىلەلمەي قىلىشىى نىمە  بىلەنال
 كەلرررەەن  قىلىررر، مىھاىبرررۋنلىق ئرررۋتىالرچە بۋشرررال  كزنررردىن ئۋلغرررۋن قەدەم

 كرۆرۈ  قۇشرۇمىلىاىىى تزرۈلەەن  قېتىمقىدەك ئۋلدىىقى  نۋزىانىڭ  كزيزنەەن
 نرۋزىا بزگزنمرۇ. ئىردى بۋقمىغرۋن ئرۋڭال  ئەسرال ھۋقۋرىتىىى قۋتتىق بۋقمىغۋن 
 كى ترزردى سرەت شرۇنچىلى  قۇشرۇمىلىاىىى كرۆرمەي-كرۆرە يىرااقتىن ۋارسىى
. ئزلەزردى كۆرۈ  تزگزلىۋاتقۋنلىقىىى چىڭ نۋھۋيىتى مۇشتۇمىىىڭ ئۇنىڭ ۋارس

 قۋراشرقۋ قۋيترۋ كرۆزىەە نۋزىانىرڭ كەتترى  سۇقۇ  دۇپۇلدە  يزرىكى ۋارسىىڭ
 ۋارس قۋلغررۋن تۇرمۇزلىىىرر، كۋللىسررى پەس بىررا. قىاللمىرردى جررۇرئەت پەقەت
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 يررزز ۋخشررلىقىغۋي  ئۇنىررڭ   نۋزىاغررۋ بەكرراەك خۋنىمرردىن پەرىرردە ۋە دىلىررۋز
 ھۋلسرىز بۋيىقى تۇيۇقسىز قۋندا    قىلدىمۇ ھىس ھەقىقى كىلەلمەيدىغۋنلىقىىى

 يۋنرردىكى دە -ئۋجاىرردى چررۋچاا  مۇرادىلرردىن دوسررتى ئۇنتررۇ   تۇرقىىىمررۇ
 ...يزگزردى قۋرا  پەسكە ئۇچقۋندەك پەلەمپەيدىن

 
 
 

 كزلرز  تۇرمۇشرقۋ  سرەن.   ئرۋدەم يەنىرال قىلغىىرى مرۇرەككە  تۇرمۇشىى
   سرىىى بۋقىردۇ  كزلرز    سرۋڭۋ ئۇمرۇ قەدىالىسرەڭ   سۆيسرەڭ ئرۇنى بۋقسۋڭ 

 بىررلەن مەنىسررى چىررن ئررۇنى ئەكسررىچە. ئىاىشررتۇرىدۇ بەخىررتكە خوشررۋللىققۋ 
 ئۇنىڭغرۋ   يۋشىمىسرۋڭ بىرلەن يولى تەرتىپى  ھەقىقى تۇرمۇشىىڭ سۆيمىسەڭ 
 ۋزاپقررۋ ئ سررىىى ئۆرۈيرردۇ  يررزز  سررەندىن ئۇمررۇ   قۋرىسررۋڭ نەزىاىرردە ئۋسررىلىق
 ئېتىررز پررۋرچە بىررا تۇرمررۇ  ترروغاا . قويىرردۇ ھەسرراەتكە ئررۋچچىق   يىغىغررۋ

 بۇغرداي تېاىسرۋڭ بۇغرداي. ئزنىدۇ شۇ تېاىسۋڭ نىمە ئۇنىڭغۋ سەن. دىمەكتۇر
 ... خۋشس ئۋلىسەن تىكەن تېاىسۋڭ تىكەن ئۋلىسەن 
 تۇرمۇشرىغۋ ئرۆز ئۋندىن بىاى ئىاىشكەندىن ئۋزاپقۋ يىغىغۋ  ئۋچچىق ۋارس

 برۋلىلىقتىكى. بۋشرلىدى ئويلۇنۇشرقۋ تەپسرىلى بولغرۋنلىقىىى مۇئۋمىلىردە ا قۋند
 مەكتەپتىكررى ئررۋلى تۇرمۇشررى  يېررزا ئەمررەەك  جۋپررۋلىق تۇرمررۇ   غررۇربەت
 ترۋتلىق ۋاقىتتىكرى بولغرۋن ئۋشرىق يۇشرۇرۇن دىلىۋزغۋ قىيىىچىلىق  ئىقتىسۋدى
  ئۋلىجۋنررررۋپلىقى دىلىۋزنىررررڭ بېسررررى   ئېغىررررا بولغررررۋن ئررررۆزىەە ۋە تۇيغررررۇ

 خوشرررۋ  بەخىتلىررر   كىيىىكرررى تويررردىن قەيسرررەرلىكى  سرررۋداقەتلىكلىكى 
 ۋەيرراان تىررزش نۋھررۋيىتى بەختىىررى ئىاىشرركەن تەسررتە نۋھررۋيىتى ئررۇ...كررزنلەر

 ئۇنىڭغرۋ يۇقۇتۇ  خۇدىىى ئىچىدە بەخى . ئېچىىدى قۋتتىق قىلىۋەتكەنلىكىەە
 . ئزكزندى قۋلغۋنلىقىدىن ئۇنتۇ  بەدەللىاىىى تزلىەەن

 تىرر  ئررۆزىىى بۋشررال  كزنرردىن كەلررەەن قۋيتىرر، ۇرخۋنىرردىندوخت ۋارس
 ئەمردى. قۋلردى بولۇ  جى  تېخىمۇ قىلى، ھىس چزشكەندەكال غۇش  قىيۋدىن

 جررۇدا ئىچىرردە ئررۋزا  دىلىررۋزدىن قۋشلمۋيرردىغۋنلىقىغۋ  تۇتررۇ  بەختىىررى  ئررۆز
 كرزنلەرنى ئېغىرا ئەڭ قېلى، يىەۋنە يەككە شەھەردە چوڭ بۇ بولىدىغۋنلىقىغۋ 

 قرۋتتىق شرۇندا  ئەنە ھەپرتە بىرا. يەتترى كۆزى  ئۆتكززىدىغۋنلىقىغۋ ىدىنبېش
. بولمىردى ئۇيقرۇ ئۇيقۇ. بولمىدى تۋمۋ  تۋمۋ  يىەەن. ئۆتتى ئىچىدە پۇشۋيمۋن
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 يەنە خىيرۋلى پزترزن قىلسرۇن ئىرش نىمىال مەيلى. بولمىدى خىزمەت خىزمەتمۇ
 ئەپۇسىغۋ دىلىۋزنىڭ .بۇزدى ئۋرامىىى ئۇنىڭ كىتى، ئەسلىمىلەرگە ئۋزاپلىق شۇ

 نۋھرۋيىتى تېلىفۇنىغرۋ بولغرۋن پرۋرە چزشز  يەرگە دىلىۋزنىڭ ئزچزن ئىاىشىش
 نەچرچە دوختۇرخۋنىغرۋ. ئۇشنمىدى بولسىمۇ قىلغۋن تېلىفۇن بىلەن غەياەت زور
 يېىىرر، قىاللمررۋي جررزرئەت كىاىشرركە ئىشررىكتىن بولسررىمۇ بۋرغررۋن ئىررزدە  رەت

 كررزن بولررۇ  بەنرر  يررۋلغۇز ئررۆيەە چزشررزپال ئىشررتىن پەقەت ئەمرردى. كەلرردى
  قۋلغۋنردەكال بىلىر، ئىشىى ھەممە خىزمەتداشلىاى. بولدى مەجبۇر ئۆتكززۈشكە
 جررۋۋا  قىسررقىال-قىسررقۋ  سررۇئۋللىاىغۋ سررورىغۋن قررۋچۇرۇ   ئررۆزىىى ئررۇشردىن
 يىغىلىشررالرغۋ . ئۋيالنرردى ئررۋدەتكە يررزرۈ  قىلىرر، تررزۋەن بېشررىىى بىاىرر، 

 سرۇئۋ  توغاۇلرۇ  تۇرمۇشرى بۋشقىالرنىڭ. تۋرتتى ئۆزىىى بېاىشتىن سورۇنالرغۋ
 ئرۆيەە نەتىجىردە. بولردى قىلىردىغۋن ئەندىشە ۋاقى  ھەر سېلىشىدىن سورا 

 چىقىر، سرىاتقۋ كىچىلەردە يېاى  ئۋخىاى زىاىكى، تىاىكى،  بولۇ  بۇرۇقتۇمۋ
 تىزغررۋن  قوللررۇ  بىررا دىلىررۋز مىھمۋنخۋنىرردا تۇشررۇيدىغۋن  بوتولكررۋ ئررۆيىەە

 ئىچىرردىغۋن يررۋلغۇز ئىچىرردە ھەسراەت قررۋرا  رەسررىملەرگە تويلررۇ  بۇيۇمالرغرۋ 
. يىغاليتترى سرېلى، ئزن. قىالتتى يېشى كۆز دەرتلى  ئىچكەنسىاى ئۇ. بولدى

 ئىشرىىىڭ ھېچقۋنردا  ئۋدەمىىرڭ بولمىسۋ تۇرمۇ  خۋتىاجەم ئۋئىلە  بەخىتلى 
 يۋتترۋھۋ   قۋلىردىغۋنلىقى پېترى ئرۋ  مەڭەرز كزڭزلىىرڭ بۋسمۋيدىغۋنلىقى  ئۋلغۋ

 تولرردۇرۇ  مەڭەررز بوشررلۇقىى بررۇ نەرسررىىىڭ ئۇلررۇ  قۋنرردا  ھەر ئىاىشرركەن
 تۇرمۇشررىىى گررززە  شررۇ يىتىرر،  تىەىررەە ھەقىقەتىىررڭ بۇشلمۋيدىغۋنلىقىرردەك

 ... سزرەتتى خىيۋلالرنى شىاىن ئزچزن كىلىش قۋيتۇرۇ 
   قىلغۋن تېلىفۇن ئۆيىەە  كزنىال كەلەەن قۋيتى، دوختۇرخۋنىدىن ۋارس
  ئۇنىررررڭ كەتكەنلىكىىررررى  چزشررررز  بۋلىىىررررڭ قورسررررىقىدىكى ڭدىلىۋزنىرررر

 كىلىشىىى دەرھۋ  ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ ئېيتقۋن  داۋالىىىۋاتقۋنلىقىىى دوختۇرخۋنىدا
 تەييرۋرلىق قىشلىق ئىشلىاى  تېاىلغۇ جىددى كززنىڭ لېكىن. ئىدى ئزتزنەەن
 مۋنرۋ. ىئىرد ئۋتلىيۋلمىغرۋن سرەپەرگە ۋاقتىردا ئۋنۋ-ئۋتۋ دىھقۋن بىچۋرە تزپەيلى
. ئۋلردى تۋپشرۇرۇ  تېلىفرۇنىىى دادىسىىىڭ ۋارس ئۆتكەندە ھەپتە سۋ  بزگزن

 ئرزرۈمچىەە ئېلىر، رۇخسەت سىڭلىسىغۋ ئۇقۇۋاتقۋن مەكتەپتە ئوتۇرا ئۋپىسىىىڭ
 كىلىر، ئۋپىسرىىىڭ تەرەپرتىن بىرا ئۇقتىيرۇ . ئۇقتى چىققۋنلىقىىى يولغۋ بىاگە
 بىرا بولسۋ  خوشۋ  ئزمزتلىىى، بۇرۇلىشىدىن تەرەپكە يۋخشى ئىشالرنىڭ بەزى

 بىلىر، ئىشرالرنى ھەمرمە  ئۋپىسرىىىڭ ئۇقمۋيدىغۋن ئەھۋالىى ھەقىقى تەرەپتىن
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 چرروڭ ئەتىررۋارش  شررۇنچىلى  ئررۆزىىى. تەشۋىشررلەندى قررۋتتىق سېلىشررىدىن
 ئۋنىىىررڭ قىلغررۋن تررويىىى تررزلە  بەدەللەرنررى زور ئەڭ ئۇقۇتقررۋن  قىلغررۋن 
 قرۋتتىق قويۇشرتىن سرېلى،  ئرۋزا  ى  ئزمزتسىزل ئزكزنز   ئۋچچىق قەلبىەە

 نەپاەتلىىىشررتىن  ئۋزغۇنلىقىغررۋ  ئوغلىىىررڭ ئۋنىسررىىىڭ بىچررۋرە. ئەنسررىاىدى
 ؟ قۋنچە ئۋمۋ  لېكىن. قورقتى قۋتتىق قېلىشىدىن بولمۋي رازى سزتىەە بەرگەن
 چۇقررۇم ئۇقمىسررۋ ئەتە. ئۇقىرردۇ ئەتە چۇقررۇم ئۇقمىسررۋ بزگررزن ئىشررىى بررۇ ئررۇشر
 چروڭالر بەلكىر .  يۋخشرى ئۇققىىى بۇرۇن يۋخشىسى ئەڭ شۇڭۋ. ئۇقىدۇ ئۆگزن
 ئەجە  قۋلسررىمۇ مېڭىرر، تەرەپرركە يۋخشررى ئىشررالر قىلسررۋ ھە  چۇشررۇ  ئۋرىغررۋ
 ... ئەمەس

 ئۋنىسررىىىڭ. قىلرردى تەييررۋرلىق ئزچررزن بېرراىش ئۋلرردىغۋ ئۋنىسررىىڭ ۋارس
 پرۋكىزە. تززەشرتزردى قرۇر بىا ئۆزىىى زور زورمۇ ئزچزن قۋلمۋسلىقى ئەنسىاە 

 رەترلە  سرزرتز  پرۇش-چرۋش ئرۆيلەرنى. كەيردى ئرۋختۇرۇ  كىچىكىىرى-يى كى
 يو  ئۇ. كىاگززدى ئىسكەتكە خېلى يۇدۇرۇ  مۋشىىىسىىى بۋسقۋن تۇپۋ. چىقتى
 توختىمرۋي قروللىاى تۇتقرۋن رو  ھەيدىردى  مۋشرىىۋ ئىچىردە ئەنسىزلى  بويى

 قرۋچۇرۇ  ىئرۆزىى مۋشىىىالردىن كىلىۋاتقۋن تىز-تىز پۋت-پۋت چىقتى  تىتاە 
 يىغىشرقۋ دىققىتىىى ئۇ. قۋلدى تۋس-تۋس كەتكىلى سۇقۇلۇ  مۋشىىىالرغۋ بۋشقۋ

 ئررۇ. تررۇردى چېچىلىررپال قۇمرردەك يەنىررال پىكىرراى لررېكىن تىاىشسررىمۇ شررۇنچە
 بۇنچىلىررر  جىددىلەشرررمىەەن  بۇنچىلىررر  ھەيدىەەنررردە مۋشرررىىۋ ئەزەلررردىن

-چىر، زىىىرڭئۆ كىيىىكرى كەلەەنردىن يىتىر، بىكەتركە. ئىدى تەمتىاىمىەەن
 . قۋلدى ھەياان ئۆزىمۇ كزرۈ  ئەيىەكتىن تۇرقىىى كەتكەن تەرلە  چى،

 
 ئۋپىسرىىى ئىچىردە خوشرۋللىق ۋە بەخى  ئۋلەمچە ئىلەىاى يى  5 بۇندىن
... ئۆزگەرمىەەنردەك نەرسرە ھېچ قۋرىمۋققۋ. بىكەت چىققۋن ئزچزن كزتىۋېلىش
 ئۋلدىردىكى كەتبىر  مۋشرىىىالر  كىچىر -چروڭ چىقىۋاتقرۋن كىاى، توختىمۋي

 يۇلرۇچى سودىلىشرىۋاتقۋن سېتىشرى  مرۋ  تروۋش  يۋيمىچىالرنىڭ بۋزار  قىزىق
-ئروغاى تىلەمچى -سەرگەردان تۇرىدىغۋن ئۇچاا  مۇندا– ئۋندا بىدىكلىاى 
 نەرسرە بىراش لرېكىن...بۇرۇنقىردەكال تۇرمرۇ  ھەمرمە ئىشرقىلى،...يەنجرۇقچى
 ئۋنىسرى-ئۋتۋ ئىچىدە ۋللىقخوش   بەخى  كەلەەندە بۇرۇن ۋارس. ئۆزگەرگەن
. چىقترى ئىچىردە ئرۋزا  پۇشرۋيمۋن  ئۋچچىق بزگزن بولسۋ  چىققۋن كزتىۋېلشقۋ

 يىەرۋنە يەككە بزگزن بولسۋ  چىققۋن مۇھەببەتلى  بىاگە بىلەن دىلىۋز بۇرۇن
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 ئرۋچچىق بىقۇۋۇللرۇ   ئۋزا   روھى تۋشي بىا ئۋپىسىغۋ. چىقتى دەرتلى  ھۋلدا
 بىا ئەتااپىىى بىكەت ۋارس كزتىۋاتقۋن مۋشىىۋ...چىقتى قىلغىلى ئۋتۋ يېشى كۆز

 قويغررۋن تۇتقررۇزۇ  زور زورمررۇ قىررز قررۋنچە بىررا. چىقتررى ئۋيلىىىرر، رەت نەچررچە
 سررۋندۇقىغۋ ئەخررلەت ئۇقررۇ  ئىچىرردە ئەپسۇسررلۇ  ئىالنلىاىىررى دورا ھۋيۋسررىز

 يۋتۋمسرىز  مىھمۋنخۋنىردا;quot& ئۋدەمىىرڭ بىا كەلەەن يۋندىشى،. تۋشلىۋەتتى
; quot&...كۋرتوچكررۋ بررۇ قۋندۇرىلىرردۇ  تەلىپىڭىررز ھەمررمە ئەش  زىمەتمررۇش

 يۋشرالر 35. كەتترى يىااقالرغۋ قۋلدۇرۇ  جۋۋاپسىز گەپلىاىىى بىمەنە دىەەندەك
 سرررىاپۋيلىاىىى ۋە دا  تىلەمچىىىرررڭ ئۋيرررۋ -ئەر جرررۇ  بىرررا چۋمىسرررىدىكى
. تۇردى قۋرا  ئۇزا  خېلى  قىزىقى، توۋششلىاىغۋ نۋخشۋ چېلى، مۋسالشتۇرۇ 

 شرۇنچىلى  ئەركىلىتىر، مۇھەببەتلىر  بىاىىرى– بىا بولسىمۇ نۋماات ئۇشرنىڭ
 كىريىن ئۋيالنغۋنردىن ئرۇزا  خېلرى ئرۇ. ھەۋەسرلەندى يۋشرۋۋاتقۋنلىقىغۋ قىزغىن
 كۆرۈ  ئۋپتۇبۇسىىى يۇلۇچىالر قەشقەرنىڭ يېقىىلىشىۋاتقۋن دەرۋازىسىغۋ بىكەت

 . كىادى يزگزرۈ  ئىچىەە بىكەت ئۋلدىاا 
 بەدىرىىەە پزترزن ھۋمرۋن كۆرۈشرى ئۋنىسىىى كىيىىەەن ھۋزىداردەك ارسۋ
 ئىچىردىكى پەلترۇ قرۋرا   چرۋچالر ئۋپئرۋ  ئىچىردە يۋغلىق ئۋپئۋ . ئۇششتى يىغۋ

 قۋرىردا  كۆيرز  ئۋپتۋپتۋ بېسىمىدىن ئەمەەك ئېغىا. بەدەن ئىەىلەەن   ئۇرۇ 
 قۋپلىغررۋن ىيررززلەرن كررۆز  نۇرسررىز تۇرىرردىغۋن يۋشررۋڭغۇرا  چىررااي  كەترركەن

 قېاىر، بۇنچىلى  ئۋنىسىىىڭ بۋرغۋندا يىلى ئۋلدىىقى ۋارس...قورۇ  قۋت-قۋت
 ئۋنىسرىدا ئرۆتمەي-ئرزتە يىر  بىرا مۋنرۋ. ئىردى قىلمىغرۋن ھىس كەتكەنلىكىىى

 ئۋيردا ھەر ۋارس. مېڭىپتۇ قۋرا  قېاىلىققۋ تېخىمۇ. بوپتۇ ئۆزگزرۈشلەر نۇرغۇن
 ئوبرردان ھە؟ قىلىرردىكىن سررەر  گەنە بررۇشر پررۇلىى يررۇەن 555 ئىبەرتىۋاتقررۋن

 ئۋساىسرررررۋ ئرررررۆزىىى   يىىىكلەتسرررررە بېسرررررىمىىى ئەمرررررەەك ئۇزۇقلۇنرررررۇ  
 يولالرنى ئۇزۇن بولسىمۇ  ئۋغاىىغۋن بىادەم ئۋنىسىدىن ۋارس...بولمۋمدىغۋندۇ؟

 ئۇنىرڭ ئرۆزىىى بىرلەن كزلزمسىاىشى ئىللىق يەنىال ئۋنىسىىىڭ كەلەەن بېسى،
-مىھراى   بەخىتىرى يۇقۋتقۋن مەزگى  بىا ىدابۋغا ئۋنىسىىىڭ. ئۋتتى قۇچىقىغۋ

 يىرتىلەەن  خرېلىال چوڭۇ . قۋلدى يىىىكلە  خېلىال قىلى، ھىس مۇھەببەتىى
  رۇشرەنەز  سىڭلىسرى تۇرغرۋن قىلىر، جىلرۋە ئىچىردە ھۋيرۋ ۋە نۋزاكەت قىزلىق

 مۋشررىىىغۋ سىڭلىسررىىى بىررلەن ئۋنىسررى ۋارس. قۇچۋقالشررتى چىررڭ بىلەنمررۇ
  ئەكىرتىش ئرۆيەە ئۋنردىن بۇلرۇ  تۋمۋقالنردۇرۇ  رنىئرۇش   كىريىن سۋلغۋندىن

 . چىقتى يولغۋ قۋرا  ئۋشخۋنغۋ ئۋشھىدە بىا ئەتااپىدىكى دۆڭكزۋرۇك ئزچزن
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 ۋارسررىىڭ -.ئىرركەن چىاايلىررق بەك ؟ مۋشررىىۋڭمۋ سررىىىڭ بررۇ   ئۋكررۋ -
 قرررۇر بىرررا ئىچىىرررى مۋشرررىىۋ ئىچىررردە خوشرررۋللىق ۋە ھەياانلىرررق  سىڭلىسرررى
 -.يېقىىالشرتى ئورۇنردۇققۋ ئولتۇرغرۋن ئۋكسرى كىيىن  چىققۋندىن سىالشتۇرۇ 

 ..  ئۋكۋ پەخىالىىىمەن بەك سەندىن مەن
 زەھەرلىر  بىرا يرزرىكىەە دىردىيۇ  شرۇندا  ۋارس–. سىڭلى  رەخمەت-
 . كەتتى تىپىاش  تىقىلغۋندەك پىچۋ 
   تىاىشرچۋنلىقى ئۆزىىىرڭ ئۇ. ھە قۋبىلىيەتلى  ھەقىقەتەن ئۋكۋم   ئۋنۋ-

 قىرز چىاايلىرق ئۋچۋمردەك دىلىرۋز. قۋلردى شەھەردە چوڭ بۇ بىلەن قۋبىلىيىتى
 ھرۋلىمىزدىىمۇ بىزنىرڭ. بولدى كىيوغۇ  بۋشلىققۋ بىا كۋتتۋ قىلى،  توي بىلەن

 -...يۋخشررى بەك ئررۇ ئىشررقىلى،. كىلىۋاتىرردۇ ئېلىرر، خەۋەر يۋخشررى شررۇندا 
 ەتمەمىرۇنىي قۇچرۋقال  چىرڭ ئۋنىسرىى يەنە ھۋلدا خوشۋ  نۋھۋيىتى رۇشەنەز 

 . كزلزمسىاىدى بىلەن
 دىلىۋز. سۋقلىسۇن پۋنۋھىدا ئۆز خۇدايى  ئۋكۋڭىى. شۇندا  بۋشم شۇندا -

 ھەممىسرى بەختىىىرڭ ئۋكۋڭىىرڭ. سۋقلىسرۇن پۋنۋھىردا ئرۆز خۇدايى  قىزىمىىمۇ
 كررۆز ئۇشرغررۋ. قىررزى  كەلررەەن تىاىشررچۋنلىقىدىن كىلىىىمىىررڭ تررۋتلىق ئۋشررۇ

 ..  ئىالھى  تەگمىسۇن
 خوشرررۋ   سىڭلىسرررىىىڭ بىرررلەن ئۋنىسرررى ئەيىىكىررردىن مۋشرررىىۋ ۋارس

 ئۋنىسرى. دىيەلمىردى نەرسە ھېچ بۋشقۋ لېكىن. ئولتۇردى كزرۈ  تەبەسسۇمىىى
 ئۋلى تېپىشى  پۇ  كۆ  ئىاىشىشى  ئىمتىيۋزغۋ بۇندا  ۋارسىىڭ. ئېيتىدۇ توغاا

 دىلىۋزنىرررڭ تۆھپىسرررى  دىلىۋزنىرررڭ ھەممىسرررى...ئولتۇرۇشرررى مۋشرررىىىالردا
 ئۋشرۇ ئرۇ بولسرۋ بەرمىرەەن پۇرسرەتلەرنى مۇشرۇ ۋارسرقۋ دىلىرۋز .تىاىشچۋنلىقى

 بىررلەن بولغررۋن قررۋبىلىيەت بررولغىيتتى؟ ئىاىشررەر نىمىررەە زادى سررەھاادا يىرراا 
 بىررلەن دىلىررۋز ئررۇ. بولمۋيرردۇ بولمىسررۋ شررۋرائى . بولمۋيرردۇ بولمىسررۋ پۇرسررەت
 بولغرۋن ئىاىشرمەكچى ئرۆزى قىسىقىىسرى...تۋپقرۋن تەختىىرى تۋپقۋن  بەختىىى

 قەدرىىى نەرسىلەرنىڭ ئىاىشكەن ئۇ لېكىن...تۋپقۋن ھەممىسىىى نەرسىلەرنىڭ
. تىەىشرررىۋەتتى ھەممىىرررى ئزچرررزن خوشرررى كزڭرررز  بىادەملىررر . بىلەلمىررردى
 بەخىتلىرر  پەرزەنتررتىن  ئۇمررۋ  ئۋيۋلرردىن  مىھاىبررۋن ئۋئىلىرردىن  ئىمتىيررۋزلىق
 رنررىگەپلە بررۇ سىڭلىسررغۋ بىررلەن ئۋنىسررى ئررۇ ئەمرردى. ئۋياىلرردى تۇرمۇشررتىن
 سررۇ مررۇزدەك قۋنررداقمۇ كەيپىيۋتىغررۋ خوشررۋ  ئۇشرنىررڭ  دىيەلەيرردۇ؟ قۋنررداقمۇ

 ئۇققرۇچە ئۋئىلىسرىدىن دىلىرۋز ئەھرۋالالرنى برۇ ئۋپىسرى ئەمردى ئۇ سىپەلەيدۇ؟
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 ... مەجبۇر تۇرۇشقۋ سزكزتتە
 ئىچىىررررى  مۋشررررىىى ئۋپىسررررىىىڭ تررررۇرۇپال كىتىۋېتىرررر، ئزنسررررىز ۋارس

. قۋلرردى كررزرۈ  سررىلىۋاتقۋنلىقىىى ەنبىررل مىھرراى ئۇرۇنرردۇقىى ئولتۇرىۋاتقررۋن
 كۆز. كەتتى بولۇ  بىئۋرام قۋتتىق قىلى،; quot&قۋرت;quot& يزرىكى كۆردىيۇ
 سرزيزنەەن ئۋنىسرى ئورۇنردۇقتۋ   ئۋشرۇ ئولتۇرغرۋن ئۋنىسرى  تۇيۇقسىز ئۋلدىغۋ
 ئەسررەبى   ئىشررالر نۋشررۋيۋن قىلغررۋن بىررلەن رەيھررۋن ئىچىرردە مۋشررىىۋ ئۋشررۇ

 بۇلغۋنغررۋن تەنررلەردە نۋپررۋك ئۋشررۇ. كىلىۋالرردى قالرتىررىى نۋپررۋك ھىسرريۋتالر 
 مۋڭغۋنلىقىردىن ئولتۇرغۇزۇ  ئۋنىسىىى سۇيۇملۇك پۋك  پەرىشتىدەك ئورۇندۇقتۋ

 روھرى بولمۋيردىغۋن چىقىاىۋەتكىلى يۇيۇپمۇ رەت يزز نەچچە. ئزكزندى قۋتتىق
 پررۋك كىيىرردىغۋن ئىبررۋدەتتە ئۋلدىرردا ئررۋلال ئۋنىسررىىىڭ ئۋشررۇ پۋسررىقچىلىقىى

 ھەمررمە ترروغاا . بولرردى قررۋن يررزرەكلىاى يۇقتۇرىۋاتقۋنلىقىرردىن ملىرراىەەكىيى
 نۋپرررۋكلىق بۇلغۇنرررۇ   ئۋشرررۇ. ئەمەسرررمىدى ئۋشرررۇ بېشرررى پىشررركەللىكىىڭ

 تەڭ مۇھەببەت بۇلغۋنسۋ تەن. بۇلغۇنىدۇ تەڭ ئىمۋن بۇلغۋنسۋ روھ. ئەمەسمىدى
 ۆزلىاىدەك جۋدۇ ئۇنىڭغۋ بولمىغۋن  پەيدا تۇرمۇشىدا ئۇنىڭ رەيھۋن. بۇلغۇنىدۇ

 مۇشررۇ   بولسررۋ ئويغۋتمىغررۋن ھىسرريۋتلىاىىى ئەسررەبى ئۇنىررڭ تىكىلمىررەەن 
 برۇ بولسرۋ بۇلغىمىغرۋن ئەقلىىرى ئۇنىرڭ چىامىشى، يىالندەك ئۇنىڭغۋ مۋشىىىدا
 بىرلەن ئەقىدىسرى چىن بولغۋن دىلىۋزغۋ ۋارسمۇ. بوشتتى كزرۈلمىەەن ئۋقىۋەت
. برروشتتى قەدىررالىەەن مررۇھەببىتىىى بولغررۋن ئۇنىڭغررۋ   كزيررزنەەن ئۇنىڭغررۋ

 بۋلىسرررىىى ترررۋتلىق كزتىۋېلىررر،  خوشرررۋ  بىررراگە بىرررلەن دىلىرررۋز ئۋپىسرررىىى
  تېخىمررۇ گررززە  تېخىمررۇ. برروشتتى دىدارششررقۋن بىررلەن ئۇنىررڭ ئەركىلىتىرر،

 ئەپسۇسرلۇ  ۋارس...بروشتتى داۋامالشرتۇرغۋن مۇسۋپىسرىىى تۇرمرۇ  بەختىيۋر
 ئۋزاپقرۋ قەلبرى سرۋلغۋنلىقىدىن ىغۋمۋشىى بۇ ئۋپىسىىى. تۋرتتى ئۇھ ئېغىا ئىچىدە
 . تولدى

-قىسرقۋ سۇئۋللىاىغۋ سىڭلىسىىىڭ ۋە ئۋپىسى يەرلەرگىچە بىا خېلى ۋارس
 خوشۋللىقىغۋ ئۇشرنىڭ بولغۋچقىمۇ بىئۋرام كۆڭلى. مۋڭدى بىاى، جۋۋا  قىسقىال

 سىڭلىسررىىىڭ بىررلەن ئۋنىسررى ئررۇ. بۇشلمىرردى شررىاى  قىلىسررمۇ ھەرقررۋنچە
 : ئۋچتى ئېغىز تۇيۇقسىز ۋاقىتتۋ بىا كۆرمىدىمۇ مۇۋاپىق ىىبۇزۇش كەيىپىيۋتىىى

 ئەتااپىرى شرۇڭۋ. كىلىشرىڭ ترۇنجى ئۇرۇمچىەە سىىىڭ بۇ.  رۇشەنەۇ  -
 . جۇمۇ كۆرىۋا  قۋنغۇدەك
 ئررۋخىاى مۋنررۋ. قىالتررتى  ئررۋرزۇ كۆرۈشررىى بىررا بۇرۇنرردىن. ئۋكررۋ مررۋقۇ  -
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 ئىمتۋھرۋن مەكرتەپكە ئرۋلى يىلرى كىرلەر بۇياىسرۋ خرۇدايى . ئۋيالنردى رىئۋللىققۋ
 دىلىرۋز  ۋە سرەن. تىاىشىمەن ئزتزشكە مەكتەپتە ئۇقۇغۋن سەن چۇقۇم بەرسەم
 رۇشررەنەز  -...ئەمەس ھىسررۋ  تۇرىۋالمىسررۋم بىرراگە يىرر  5 بىررلەن ئۋچررۋم

 。قويدى سزيز  مەڭزىەە ۋارسىىڭ ئېڭىشى، ئۋلدىغۋ بىلەن شوخلۇ  نۋھۋيىتى
 خىرزمەت يۋخشرى ئۇقرۇ  يۋخشرى سرىىىڭمۇ. قىزى  بىاەر تىلىكىڭىى خۇدايى -

 ھەر كەچۇرۇشررۇڭىى تۇرمررۇ  بۋيۋشررۋت   بەخىتلىرر  ئۋكۋڭرردەك تېپىشررىڭىى 
 . سىلىدى بوشقىىۋ بېشىىى  قىزىىىڭ ئۋنۋ -. تىلەيمەن نۋمىزىمدا
&quot; بولىرردۇ شررۇندا  قۋلسررۋ يۋرىشررى، قەدىمررى ئۋپۋمىىررڭ خررۇدايى .
 بىرلەن ئۋچرۋڭ دىلىرۋز... شۇ تۇرىسەن بىلەن مەن ئۆيدە مۇزدەك ئۋشۇ بولمىسۋ

 سرۋڭۋ بۇشمرۇ پۇرسرەت مۇڭدىشىدىغۋنغۋ تۋتلىق دىدارلىشىدىغۋنغۋ  قۇچۋقلىشى،
 ئرۋچچىق ئرۆزىەە-ئرۆز  ئرۋڭال  سرۆزلىاىىى سىڭلىسىىىڭ ۋارس; quot&... ھە

 . سۋلدى پىچىاش 
 دىلىۋزنىرڭ قىرزى  بولرۇ  بىرلەن ئىشرالر بۋشقۋ ئەتىدىن. ۋارسجۋن بۋشم-

 ئەھررۋالى ھررۋزىا دىەىررىە  قېىررى. قررۋپتىمىز ئۇنتررۇ  سوراشررىىمۇ ئەھررۋالىىى
 يررو  ئەيىىكىرردىن مۋشررىىۋ - داۋالىىىۋاتۋمرردا؟ دوختۇرخۋنىرردا يەنە قۋنررداقاا ؟
 تۇيۇقسرىز ئۋنرۋ ئولتۇرغرۋن قۋرا  ئىچىدە ھەياانلىق بىىۋشرغۋ ئىەىز يۋقىسىدىكى

 ۋارسرقۋ ئىچىردە ئەنسرىزلى  ئېلىر، ئىسرىەە قۋلغۋنلىقىىى ئۇنتۇ  ئىشىى مۇھى 
 . تىكىلدى
 –. كەتتى كىكەچلە  ۋارس-...يۋخشى خېلى...يۋخشى..يۋ...ھە...ھە-

 .. دوختۇرخۋنىدىمىكىن؟ ھۋزىامۇ...ھۋ
 سرررەن نەدىلىكىىرررى. برررۋشم دەيسرررەنغۇ دوختۇرخۋنىررردىمىكىن نىرررمە؟-

  بىلمەمسەن؟
 چرروڭ ئۋپررۋمالرنى-دادام. ئىرردى دوختۇرخۋنىرردا بۋرغۋنرردا كررزنى قۋيسررى -
. قۋلردى دىريەلمەيال داۋامىىرى گىپىىىرڭ ۋارس -... ە د ئەكەترتىمىكىن ئۆيەە

 . بولدى پەيدا تەر مۇزدەك  پىشۋنىسىدە بىادەمدىال
 سررۆز بولغۋنرردەك خررۋتىاجەم ئۋنررۋ يررو  خەۋىرراى ئىشررتىن ھررېچ –. ھە -
 ئىشرلىاى ئۆزىىىرڭ يوقلىمۋي يۋتقۋندا ئۋغاى، ئۋيۋلى سىىى تېخى مەن -.قۋتتى
 كزتزنسرىمۇ ئۆيردە. قرۋپتىمەن دە  ۋيدۇئوخش يزرگەن بولۇ  ئۋلدىاا  بىلەن
 ... بولىدۇ يۋخشى

 چزمررز  تەرگە چىلىررق قۇيۇلغۋنرردەك سررۇ سررۇغۇ  مررۇزدەك بېشررىغۋ ۋارس
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 سورىمۋسررلىقىىى كرروچىال  گەپلەرنررى بەزى ئۋپىسررىىىڭ. قۋلرردى ئولتۇرالمررۋيال
 ھەقىقەتىرى بولمۋيردىغۋن قىلغىلرى ئىىكۋر. چىقتى تىلە  رەت نەچچە خۇدادىن

 . دىيەلمەيتتى نەرسە بىا ئۆزىمۇ يۇشۇرىۋاتقۋنلىقىغۋ شۇنچە ئزچزن نىمە
. دىسررە بوپتررۇ كىلىشمەسررلى  بىررا ئەجە  سررىلەرگە. بررۋشم راسرر  ھەر -
. قىپررتىكەن تېلىفررۇن سررورا  ئەھررۋا  قىررزى  دىلىررۋز بولرردىمىكىن ئررۋي بىرراەر

 بۋلىىىررررڭ يۋخشررررى  نۋھررررۋيىتى;quot&   سورىسررررۋم ئەھررررۋالىىى ئۆزىىىررررڭ
 خوشۋ  شۇندا  ئىككىمىز داداڭ.  ئىدى دىەەن; quot& مۋ نور سۋشمەتلىكىمۇ

 ھۋمرۋن يەڭەىشرىڭىز بۇياىسرۋ خرۇدايى ;quot& قىزىمغرۋ دىلىرۋز. ئىدۇ  بولغۋن
 ئەجە . ئىرردى  دىررەەن; quot& كىلىررمەن بېقىرر، ئررۋي 2-1 ئررۆزەم بېاىرر،

 ئىشررەنمەي پەقەت مەن. دەيسررەن كەتتررى چزشررز  ئررۆزى تۇيۇقسررىز تېلىفۇنرردا
 چزشرتىمۇ يېقىلىر، يەردىرن بىاەر قىز دىلىۋز  بۋشم  قىلە ەپىىگ راس. قۋلدى 
 مىسرركىىلى  ئۋنررۋ بىچررۋرە چىرردىمىغۋن ئزلررزمىەە تۇيۇقسررىز نەۋرسررىىىڭ -يە؟

 . ئۋلدى يۋ  لىق كۆزلىاىەە تۇرغۋن چىقى،
 بىاىشرىىى جرۋۋا  دە  نىرمە پەس بىا ۋارس-...يۋ ...يۋ...ھە...ھە -

 جىسرمىىى ئرۋجىز ئۇنىرڭ سۇئۋلالر ئېغىا  قورقۇنۇچلۇ  ئەڭ. قۋلدى بىلەلمەيال
 چزشررز  ئررززى. ئۋنررۋ راس -.قوچىررۋەتتى يررزرىكىىى بولغررۋن زىرردە ئىەىرر، 
 شۇنىڭ. تۇراتتى ئۋغاى، قىسمى تزۋەن قورسىقىىىڭ ئىزچى  بۇرۇنمۇ. كەتكەن

 خۋلىمىغرۋن دىيىشرىى سۇقىۋەتكەنلىكىىى خۋتۋلىقىىى  ئۆزىىىڭ -...ئىشىمىكىن
 . بولدى مەجبۇر ئېيتىشقۋ لغۋنيۋ يەنە ئۋمۋلسىز ۋارس
 بۋشمىىڭ بۇ خۇدايى  كزتىاگەندە قوسۋ  بىا ئۋران قىلى، ئۋرزۇ يى  4 -

 بىررلەن داداڭ كىرريىن ئۇققۋنرردىن ئەھررۋالىى بررۇ تېلىفۇنرردا. بەرمەپتررۇ رىسررقىىى
 ئۇيقررۇمىز كىچىلىاىمررۇ. يررزردۇ  بۇلررۇ  بىئررۋرام كررزن نەچررچە ئررۇدا ئىككىمىررز
 خۋنى  پەرىدە بىلەن نۋزىا ؟ ئۋزابالنغۋندۇ قۋنچە ى قىز دىلىۋز بىچۋرە. كەلمىدى
 كررۆز   تۋرتىرر، ئررزھ يىىىرر  ئۋنىسررى ۋارسررىىڭ-...بولغۋنرردۇ؟ بىئررۋرام قررۋنچە

 ئۋسرتۋ گىاۋەكلىاىردە يۋغلىقىىىڭ ئۋ  يۋشلىاىىى قۋلغۋن لىغىاش  جىيەكلىاىدە
 . ئېيتتى
. قىلمۋ يېاى  كۆڭلزڭىى سەنمۇ ئۋكۋ قىلمۋ  يېاى  كۆڭلزڭىى ئۋنۋ  بولدى-
. تەۋرىمەيردۇ قىر   تەقدىاسرىز. سرىلەرگە قىلغۋي ئۋتۋ پەرزەن  كۆ  خۇدايى 
 خوشرۋللىقلىاى برۋيىقى قرۋرا  يېشرىغۋ كۆز ئۋپىسىىىڭ -...قىاليلى سەۋر شۇڭۋ

 بولۇ  ئۋنىسرررىىىڭ يېررراى  كرررۆڭلى رۇشرررەنەزلىىڭمۇ يۇقۋلغرررۋن نەلەرگىررردۇر
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 . بۋشلىدى بىاىشكە تەسەللى سزرتكە  يۋشلىاىىى
 ئۋپىسرىىىڭ. پۋرتلىردى قۋيتىردىن ئرۋزابى بېسرىققۋن بىادەملىر  ىڭۋارسى
 قرۋتتىق كرۆڭلى قرۋرا  چىاايىغرۋ مىسركىن سىڭلىسرىىىڭ يېشرى  كرۆز دەرتلى 
 پۇشررۋيمۋن كەلررەەن قىيىررۋ  يررزرىكىىى بىرراى كزنرردىن نەچررچە 15. بۇزۇلرردى
 دەردىىى پزتزن قورقمىسۋ سۇئۋللىاىدىن ئۋنىسىىىڭ تۋ  شۇ ئۇ. يەتتى چېكىەە

 يررزرىكىىى. كەلرردى چىقىاىۋالغۇسررى ئۆكسررز  تررۋزا ئررۋرقىلىق يىغىسررى چچىقئررۋ
 لرېكىن. كەلردى قۇتۇلغۇسرى بولسرىمۇ ئرۋز بىرا ئرۋزاپتىن روھى تۇرغۋن سىقى،
 مېڭىشرتىن يزگزرترز  تەبەسسرۇم سرۇس چىاايىغۋ تۇرسىمۇ يىغال  قۋن ئىچىدە
 ەكچررىكەتم ئۇنتررۇ  ۋاقىتلىررق ئىشررالرنى ھەمررمە ئررۇ. قىاللمىرردى ئۋمررۋ  بۋشررقۋ

 ئۇيغررۇر بىررا بىررزەلەەن چىاايلىررق سىڭلىسررىىى بىررلەن ئۋنىسررى بولغۋنرردەك
 تۋمررۋ  خىرر  نەچررچە قۋرىمررۋي ئۇنىمىغىىىغررۋ ئۇشرنىررڭ بۋشررال  ئۋشخۋنىسررىغۋ

 ئرۋز بىرا ئەكىاىر، بۋغچىسرىغۋ خەلرق ئرۇشرنى. غىزاشندۇردى ئوبدان بۇياۇتۇ 
 ئۆيەە.   ئۆتتى  كۆرسزتز مەكتەپىى ئۇقۇغۋن ئۆزى سىڭلىسىغۋ. ئۋلدۇردى ئۋرام

. سۆزلىدى توختىمۋي ئۆزگزرۈشلەرنى يېڭىلىقالرنى  ئزرۈمچىدىكى كەلەزچىلى 
 بۇزۇشررىى كەيپىيررۋتىىى سىڭلىسررىىىڭمۇ ۋە ئۋنىسررى ئۆزىىىڭمررۇ  ئررۇ قىسقىسررى
 كرۆڭلى كزڭزلسرىزلىكلەرنى بىرا قۋنرداقتۇر بىاىردىغۋن يرزز كىريىن. خۋلىمىدى
 ئۇنترۇ  قرۋيغۇنى غەم كرزن نەچچە بىا بىلەن سىڭلىسى ۋە ئۋنىسى   تۇيدىمۇ
 ... قۋلدى ئويال  ئزتىۋېلىشىى خوشۋ 

 كېاەكلەرنرررى-نەرسرررە ئۋلىررردىغۋن يوقالشرررقۋ دىلىرررۋزنى  ئۋنرررۋ  ئەتىسرررى
. ئۋلردىااتتى قويۇشقۋ ئۋپىاى،   دوختۇرخۋنىغۋ ۋارسىى   كىيىن سېتىۋالغۋندىن

 نىمرۋيئۇ پەقەت ئۋنرۋ دىسرىمۇ; quot&بۋرغىن ئۆگزنلەردىن-ئەتە;quot& ۋارس
 قۇچۋقلىشرى، بىرلەن ئۇنىرڭ   سرورا  ئەھرۋا  كىلىىىدىن تۋتلىق. تۇرىۋالدى

 خۋلىمىغرۋن قىلىشىى يېاى  كۆڭلىىى مىسكىن ئۋنىىىڭ ئۋلدىاىغۋن دىدارلىشىشقۋ
 . چزشتى بىىۋدىن ئۋستىدا بېسى  تۋغدەك ئۋمۋلسىز ۋارس

 رمرۇدەرەخلە   بۋشرلىغۋن قۇرۇشرقۋ سۋرغىيى، چىملىقالرمۇ ئۋلدىدىكى بىىۋ
 قۋلغررۋن كزنررز  يۋپيېشررىللىقىغۋ يۋزنىررڭ بۇلررۇ  قۋلغررۋن يۋلىڭۋچلىىىرر، خررېلىال

 مررۇزدەك كەچكززنىررڭ. سررۋشتتى سررۇغۇقلۇقىى خىرر  بىررا بۋشررقىچە كزڭررزللەرگە
 چىقىررر، بىىرررۋدىن ئۋنرررۋ. تىتاىتەتترررى تىىىىرررى ئۋدەمىىرررڭ بەزىررردە شرررۋمىلىمۇ
   بۇلرۇ  ۇ تۇتر  قەدەر شرۇ ھرۋۋا بزگرزن. سۋلدى قۋرا  ئۋسمۋنغۋ نىمىشقىدۇر

 ئزستىدىكى يەر ھەممە خۇددى. كۆرۈنمەيتتى قۇيۋ  ئىللىق ۋە بۇلۇت كۆپكۆك
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 مۋشررررىىىغۋ ئۋنررررۋ. كررررزرىىەتتى ھۋزىرررردار پەلتررررزدەك قررررۋرا ۋە يررررۋغلىق ئررررۋ 
 يېقىلىر، تېيىلىر، خىشرقۋ رەڭلىر  يۋتقۇزۇلغرۋن ئۋلردىغۋ بىىۋ يېقىىلىشىۋاتقۋندا

 ئۋنىسرىىى دەرھرۋلال ەز رۇشرەن كەلرەەن چۋققۋن. قۋلدى تۋسال-تۋس چزشكىلى
 غە  كۆڭرررزلىى ئېلىررر، قەدەم ئەمررردىال بۇسرررۇغۇدىن. يزلىۋالررردى قۇچرررۋقال 
 چىقىرررپال مۋشرررىىىغۋ ئۋنرررۋ ئۇچاىغرررۋن كىلىشمەسرررلىككە ۋە ھرررۋۋا قىلىررردىغۋن
 ھەر كەيپىيرۋتىىى.  كەتترى ئولترۇرۇ  ئزنسرىز بۇلرۇ  بۇلرۇ  جىر  نىمىشقىدۇر

 ترۋ  شۇ ئۇ. بولدى يېاى  ىاىيەرل بىا كۆڭلىىىڭ دىسىمۇ تۇتۋي خوشۋ  قۋنچە
.  دىيەلمەيتترى نەرسرە بىرا قۋلغۋنلىقىغرۋ بۇلرۇ  بۇنردا  ئزچرزن نىرمە ئۆزىىىڭ

 بىرررا قۋنرررداقتۇر ۋارسرررمۇ ئولتۇرغرررۋن كززۈترررز  كەيپىيرررۋتىىى ئۋپىسرررىىىڭ
 بولۇشقۋ بىئۋرام ئولتۇرالمۋي ئورنىدا كۆرىۋاتقۋندەك سۋيىسىىى كىلىشمەسلىكىىڭ

 . بۋشلىدى
 

. چزشرتى دۈككىرەە-دەكركە تېخىمرۇ يېقىالشقۋنسىاى ىغۋدوختۇرخۋن ۋارس
 دىلىرۋز ئۋنىسرىىى   ئىككىلىىىر، ھەقىرقەتەن كەلەەنردە ئۋلدىغۋ دوختۇرخۋنىغۋ

. كەلرردى دۈ  مەسررىلىەە قىرريىن توغاىسررىدا كىرراىش بۋشررال  قۋنرردا  قېشررىغۋ
 بىىۋسررررىغۋ يۋتررررۋ  يۋتقررررۋن دىلىررررۋز ئررررۋتال  دەرۋازىسررررىدىن دوختۇرخۋنررررۋ

 جۋندىن خۋنىمىىڭ پەرىدە. قۋپلىدى تەر چىلىق-چىلىق ۇنىئ يېقىىالشقۋنسىاى
 يزرەكلىاى كىلىۋېلى، ئۋلدىغۋ كۆز قۇپۋللىقلىاى گەپلىاى  زەھەرلى  ئۆتكزدەك
 ئرۋللىبۇرۇن   بولسرىدى بولغرۋن يرۋلغۇز ئۇ تۋ  شۇ. كەتتى سۇقۇ  دۇپۇلدە 
. بروشتتى تىكىرۋەتكەن غىپپىردە يەردىرن برۇ قىلىر، پۇشۋيمۋن مىڭ كەلەىىىەە

 مىرڭ ئزچزن يوقال  دىلىۋزنى قېشىدا ئۇنىڭ ئەمەس  يۋلغۇز ئۇ بزگزن لېكىن
 ئررۇنى بررۋر  ئۋنىسررى جۋپررۋكە  كەلررەەن بېسررى، مۇسررۋپىىى كىلررومىتىا نەچررچە
 قۋنردا  ئەممرۋ. بولمۋيدۇ بەرسە ئۋزار كۆڭلىەە ئۇنىڭ. بولمۋيدۇ كەتسە تۋشال 
 يۋتررۋ  ۋارس ۋنقىيىۋلغرر قررۋتتىق ئۋسررتىدا بېسررى  تۋغرردەك... كېرراەك؟ قىلىررش

-سروۋغۋ ترۋشي بىرا قولىردىكى تۇيۇقسرىز كىلىرپال ئۋلردىغۋ ئىشىكى بىىۋسىىىڭ
 . تۇتقۇزدى سىڭلىسىغۋ ئۋلدىاا  سۋشمالرنى
 مەكتىۋىدە تەربىيەلە  تى  دە 2 سۋئەت بزگزن ئۋنۋ  دۆتلزكزمىى مۋۋۇ -
 قررۋپتىمەن ئۇنتررۇ  ھەممىىررى بۇلررۇ  بىررلەن سررەن. ئىرردى  ئۋچمررۋقچى يىغىررن
 .  تۇرسۋڭالر كزرۈشكە  كىاى، سىلەر شۇڭۋ. ۇئەمەسم
 كۆرۈشررتزرۈ  بىزنررى ئۋلدىاىسررۋڭ بەك. بررۋشم بولىرردۇ قۋنرردا  بۇنررداقتۋ -
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 تۇيۇقسرىز -.بىلمىسرەك يرۋتىقىىى كىلىىچەكىىرڭ يۋ بىز. بۋرغىن ئۋندىن بولۇ 
 . قۋرىدى يىلىىغۋندەك ۋارسقۋ ئۋنۋ قۋلغۋن ھۇدۇقۇ  ئۆزگزرۈشتىن

. كىچىكىپرتىمەن مىىرۇت15 ھېلىمرۇ.  ئرۇ يىغىىتى مۇھى  بەك. ئۋنۋ يۋ  -
 سرىلەر بولردى. قۋلىردۇ قرۋرا  مۋڭرۋ ئۇقۇغۇچى-ئۇقۇتقۇچى ھەممە بۋرمىسۋم تىز

 ۋارس-...ئرررۆي نۇمۇرلرررۇ -13 قەۋەت-4 بىىۋنىىىرررڭ مۇشرررۇ كىاىرررۋىاىڭالر 
 ئۇنىرڭ   قويرۇ  سرىقى، چىرڭ قرولىىى ئۋنىسىىىڭ ئۋلدىاىۋاتقۋندەك نۋھۋيىتى
 . يزگزردى قۋرا  تەرەپكە دەرۋازا كزتمەيال جۋۋابىىى
 يەنە ۋارس  يۇگۇرىۋاتقرۋن تىىىر، يىىىر  قۇتۇلغۋندەك يزكتىن بىا ئېغىا
 قەدىمىىرى دەرھرۋ  ئۋلغۋنردەك ئىسرىەە ئىشرىى بىرا مرۇھى  قۋنداقتۇر تۇيۇقسىز

 . چۋقىادى ئۋلدىاا  ئۋنىسىىى ئۋلغۋن قەدەم ئىشىكىەە بىىۋ توختۇتۇ  
 ... ئۋنۋ ئۋنۋ -
 كىلىرپال ۋارس. كرزتتى كىلىشرىىى ۋارسرىىڭ توختۇترۇ  ەملىاىىىقەد ئۋنۋ
 ئۋچقىچىر،  كۆزلىاىردىن تەئەججرۇ  ئۋنىسرىىىڭ يززلىاىىى قىزارغۋن ئۋلمىدەك
 . تۇتتى چىڭ قولىىى ئۇنىڭ
 ۋارس -.قويرۋي سرېلى، خەۋىراىڭەە سرىىىڭ. ئۋنۋ ئىدى بۋر ئىش بىا -
 قررۋرا. بولرردى ۋرامبىئرر قررۋتتىق ئۇقۋلمررۋي بۋشالشررىى نەدىررن گەپىررى پەس بىررا

 تەسرررتە ئرررۋران جىلىغرررۋ  نىمىلەرنىررردۇ يەرگە بىرررلەن ئرررۇچى بەتىىكىسرررىىىڭ
  دىلىرۋزمۇ  كىريىن كەتكەنردىن چزشرز  برۋش...برۋ–. ئرۋچتى ئېغىز كىكەچلە 

-... شرۇڭۋ.تۇرىۋالردى قىلىر، تەلە  كىتىشىمىزنى ئۋجاىشى،  ئۋنىسىمۇ-ئۋتۋ
   تىكىلى، مىختەك ۋارسقۋ قتۋھەياانلى كۆزلەر سۇلغۇن قۋپلىغۋن قورۇ  -نىمە؟
 جېرىى  دەۋاتىسرەن نىرمە...نرى.. نى - بزلىۋەتتى  ئۋخىاىىى سۆزىىىڭ ئۇنىڭ
 ... ئۋجاىشىش  بۋشم؟
 ئۇشرنىرڭ پەقەت. مرۇمكىن بولمۋسرلىقىمۇ ئۇنردا  لرېكىن. ئۋنرۋ شۇندا -

 تۇيۇقسررىز. دىيىشررى  دە  قۋلسررۇن بۇلررۇ  خەۋىاىررڭ  سررىىىڭمۇ نىيىتىرردىن
 قۋنردا  گەپىرى ۋارس-... يەنە كەتمە جىددىلىشى، قېلى، نھەياا  ئۋڭلىسۋڭ

 . بولدى مەجبۇر ئېيتشقۋ يۋلغۋن يەنىال بىلەلمەي يىغىشتۇرۇشىى
 چزشز  بۋلىىىڭ بولىدۇ؟ ئۇندا  نىمىشقۋ. بۋشم بولىدۇ ئۇندا  نىمىشقۋ -
 ... ئەمدى بولغىىى قۋندا  بۇ. بولمىسۋ خۋتۋلىقىڭ سىىىڭ يۋ كىتىشى
 شرۇ قرۋلغىىى. شرۇ دىدى  قۇيۋيال ئەسكەرتى، سۋڭۋ. ولدىب ئۋنۋ  بولدى-
 كۆرسىتەرسرەن خىرزمەت ئزچرزن ئۋجااشمۋسرلىق بۋر ئۋمۋ  قۋلسۋ  بۇلۇ  گەپلەر
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 يزگزرگە  قۋرىمۋستىن چىاايىغىمۇ ئۋنىسىىىڭ بۇلۇپال دە  گەپىى ۋارس-...ھە
 تېلىفرۇن دەرھرۋ  مۋڭرۋ چىقىپال دوختۇرخۋنىدىن. ئۇكۋم -.توۋلىدى سىڭلىسىغۋ

 ... كىلىمەن ئۋلغىلى سىلەرنى مەن. قىلغىن
 خررۋنى  پەرىرردە يررۋكى نررۋزىا تۇيۇقسررىز بىىۋسررىدىن يۋتررۋ  خررۇددى ۋارس
. يزگرزردى ئېلى، قەدەم تىز-تىز قىلىدىغۋندەك رەسۋا ئۆزىىى چىقى، يزگزرۈ 
 كرۆز ئىچىردە ئەنردىكىش تۇرغۋنردەك قۋرا  بىاەرسى چىاايالرنىڭ شۇ  ئەتااپقۋ

 ئۋيۋلغررۋ-ئەر قررۋنچە بىررا كىاىۋاتقررۋن دەرۋازىرردىن شررچىلىقتۋئۋلدىاا. يزگررزرتتى
 ئررۆزىەە چىققۋنرردىال مۋشررىىىغۋ ئررۇ. قۋلرردى تررۋس-تررۋس كەتكىلررى سررۇقۇلۇ 
 خېلرى كرۆزلىاىىى قويرۇ  بېشرىىى يزلەنچزكىەە ئۇرۇندۇ  بولۇ   كەلەەندەك

 ئرۇزا -ئۇزاقتىن يزرىكىىى كەتكەن سۇقۇ  دۈپزلدە . ئولتۇردى يۇمۇ  ئۇزا 
 . قتىچى سىال 

 قىلىشرىى ئىرش نىرمە بېاىشرىى  قەيەرگە ۋارس كىريىن مىىرۇتتىن نەچچە
  ئۋلدىرردا كررۆز. بۋشررلىدى ئۋيالندۇرۇشررقۋ مەقسەتسررىز مۋشىىىسررىىى بىلەلررمەي
 كزرۈشرركەندىن بىررلەن خررۋنى  پەرىرردە ۋە دىلىررۋز  كىاىرر، يۋتۋققررۋ ئۋنىسررىىىڭ
 خرۋنى  ىردەپەر;quot&. بۋشرلىدى ئۇچۇشرقۋ يۋن ھەر قىيۋپىتى بىچۋرە كىيىىكى
. سررۋلغۋن تۋيررۋ  ھۋقررۋرەتلىەەن  بولغررۋن  مۇئۋمىلىرردە قررۋتتىق شررۇنچە مررۋڭىغۇ
 يەردىررن يىرراا  شررۇنچە بولغۋچقررۋ  قۇدىسررى يۋشررتىكى چرروڭ ئۋنررۋم ئەمرردى

 ئوتۇرغرۋ سرىپۋيە-سرىلىق گەپىى. ھە قىالر خۋتىاە يزز مۇنچە-ئۋنچە كەلەەچكە
 بەرگەيسرەن  ئىىسرۋ  ەكۆڭلىە دىلىۋزنىڭ قېيىۋئۋنۋمىىڭ  خۇدا  ئۇلۇ . قويۋر

 دەرتررتىن   يررزرىكىىى ئۋنۋمىىررڭ بىچررۋرە. يۇمشۋتقۋيسررەن دىللىاىىررى ئۇشرنىررڭ
 ئىچىرردە خىيررۋلالر ۋارس...;quot&...قىلغۋيسررەن يىرراا  يۋشررتىن كررۆزلىاىىى

. چىقترى تىرلە  قرۇۋەت كرز  ترۋشي بىرا ئۋنىسرىغۋ بىچرۋرە تولغۇنۇ   ئۋچچىق
 بۋشرقىالر ئزچرزن ئرۆزى يەنە ەەنردەكەل يۋشرقۋ مۇشرۇ ئەمدى ئۋنىسىىىڭ بىچۋرە
 . قىلدى ئەندىشە قۋتتىق  ھۋقۋرەتلىىىشدىن ئىەى، بۋ  قۇلدەك ئۋلدىدا
 
 
 

 كەتترى  سرۋياا  تېلىفرۇنى ۋارسرىىڭ بۋرمرۋيال ئۇزا  ئۋيلىىى، مەقسەتسىز
 تۇنۇگرۇنال تېخرى دىلىۋزنىرڭ بولرۇ   بەرگەن رۇشرەنەز  سىڭلىسى تېلىفۇنىى
 بېسرى  ئېغىرا تېخىمرۇ ئۇ. ئۇقتى كەتكەنلىكىىى ،قۋيتى ئۆيەە چىقى، يۋتۋقتىن
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 چزكرز  خىيۋلغرۋ ئېغىرا ئۋلدىردا  دوختۇرخۋنرۋ   ھەيردە  مۋشىىىسىىى ئىچىدە
 . بۋردى قېشىغۋ سىڭلىسىىىڭ بىلەن ئۋنىسى تۇرغۋن سۋقال  ئۆزىىى
 ئىچىررردە ئەنسرررىزلى  ۋارس - ئۋنرررۋ؟ كىتىپتۇمرررۋ چىقىررر، تۇنزگرررزن -

 . رىدىقۋ كۆزلىاىەە مىسكىن ئۋنىسىىىڭ
 بولمىغرۇدەك بۋرمىسرۋ  ئرۆيىەە ئەمردى. كىتىپترۇ چىقىر، تۇنۇگۇن. ھە-
 گەپىررى راس -.قويرردى قۇشررۇ  بولغۋنرردەك بىئررۋرام نىمىشررقىدۇر ئۋنررۋ -.بررۋشم
 ... مىىىڭ ئىدى يو  بۋرغۇم زادى ئۆيەە شۇ قىلسۋم

 شرۇ ئۋلدىردىكى تروي ئۋنىسرىىىڭ ئرۇ چۇنكى. قىلمىدى تىن– ئزن ۋارس
 قىرز چۋغردىغۇ ئرۇ. ئىردى قۋلمىغرۋن ئۇنترۇ  زىدىسرىىى رەكيرز تۋرتقرۋن ئۆيدە
 بىلرمەي ئرۆزى بزگرزن بزگزنچۇ؟. بۋرغۋن بىلەن يولى ئۋدىمىەەرچىلى  سورا 

 ئرۋزاپىى روھرى ئرۋچچىق. بۋرىردۇ يرزكلىەىلى زىممىسرىەە گۇنۋھالرنى تۋشي بىا
 خىيررۋللىاى ۋارسررىىڭ...بۋرىرردۇ يىغلىغىلررى دەردىرردە بررۋش. بۋرىرردۇ تررۋرتقىلى

 ئۋغاى، ئىچى قېتىدىن-قۋت يزرىكىىىڭ ئۋنىسىغۋ. كەتتى چېچىلى، غۋنسىاىبۋر
 . دىيەلمىدى“ بۋرمۋ بولدى” ئۇنى لېكىن تۇرسىمۇ  قىلى، ھىسداشلىق

 ئۇنترۇ  ئىشرالرنى برۇرۇنقى ئرۇ بولردى. ئۋنرۋ بولىردۇ قۋنردا  بۋرمسرۋڭ -
 قولىرردىكى ئۋنىسررىىىڭ ۋارس-.ئررويال ئىشررلىاىىى كىيىىكررى بۋشڭىىررڭ. كەت
 ترۋتلىق -قويردى قۇشرۇ  سرۋلغۋ  سرۋندۇقىغۋ كەيىرى مۋشرىىىىىڭ ۋغۋتالرنىسو

  كەلەەندۇ؟ كۆرگزڭ كىلىىىڭىى
 قورسۋ  ئۋي 9 قىزى  بىچۋرە.  كەلدى كۆرگزم قەۋەتال قىزىمىىغۇ دىلىۋز -

 ئررۇ قىلغررۋي ئۋسررۋن ئىشررلىاىىى خررۇدا. چەكتررى رىيررۋزەتلەرنى كررۆ  كۆتىاىرر،
 ... بۋشمىىڭ
  ؟ ئۋنۋ ھەيدەيمۇ ئۆيىەە ئۇدۇ  ئەمىسە -
 سوزمۋي كەلەەندىكىن ئۋشيىتەن ئزچزن ئىش مۇشۇ بىزمۇ.  بۋشم بولىدۇ-
 ... كەتتى سۇزۇلۇ  بەك ھېلىمۇ. كىلەيلى كزرۈشز  بېاى، بزگزنال

 قررۋرا  تەرەپرركە بررۋر داچىسررى نۋزىانىررڭ بررورا  تىررزش مۋشررىىىىى ۋارس
 قۋيتىرر، مررۋيبۋر مەكتەپكىمررۇ ئۋنىسررىغۋ يولرردا. كەتتررى مېڭىرر، ئۇچقۋنرردەك

 مەكتەپررتە ھررۋزىامۇ  ئۇقۇغۇچىالرنىررڭ-ئۇقۇتقررۇچى مررۇنچە بىررا كەلەەنلكىىررى 
-قۋيترۋ كەتكەنلىكىىرى كىچىكىر، كرۆ  ھېلىمرۇ تۇرغۋنلىقىىى  سۋقال  ئۆزىىى
 ئۋپىاىر، ئۋلدىغۋ قوروسى نۋزىانىڭ ئۇشرنى مەقسدى. تۇردى ئەسكەرتى، قۋيتۋ

 . ئىدى  قىچىش قىلى، غىپال قويۇپال
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 ۋارس كەتركەن جىددىلىشرى، ترۇرۇپال كەلمەي ئۋلدىغۋ قوروسى نۋزىانىڭ
   ھەيرۋەت تېخىمرۇ كۆزىەە ئۇنىڭ بىىۋ قەۋەت 2. توختۋتتى يىااقتىال مۋشىىىىى
 نۋزىانىررڭ كررۆزىەە ئۇنىررڭ دەرىزىلىاىمرۇ بىىۋنىررڭ بىلىىرردى  سررۇرلۇك تېخىمرۇ

 ئررۋقىۋىتىىى ئىشررالرنىڭ ئررۇ. كەتتررى ھۇدۇقررۇ  قررۋتتىق كۆرۈنررز  كۆزىرردەكال
 نۋھرۋيىتى  سىڭلىسىىى ۋە ئۋنىسى ئولتۇرغۋن قورۇنۇ  يەتمەي  قۇربى يالشقۋئو

 كەلسررە قۋيتىرر، بررۇرۇناا  دە -چزشررزردى مۋشررىىىدىن قىيررۋپەتتە ئۋلرردىاا 
  ئزلەررزرمەي دىيىشرركىمۇ خررو  ئۇشرغررۋ   ئېيتىرر، كىلىرردىغۋنلىقىىى ئررۇدۇلال
 ... قوزغۋتتى تىزلىكتە مۋشىىىىى
. قىلررردى ھىرررس چۋرچىغرررۋنلىقىىى ئرررۋرىال  كوچرررۋ مەقسەتسرررىز ۋارس

. قىيىررۋيتتى قررۋتتىق ئررۇنى خىيررۋلالر قورقۇنۇچلررۇ  تررزگىمەس كۋللىسررىدىكى
 كىيىىكرى ئۋڭلىغۋنردىن گەپلەرنرى سرۇغۇ  مۇزدەك ئۋئىلىسىدە نۋزىا ئۋپىسىىىڭ
 ئۋنىسررىىىڭ بىچررۋرە. قىالتتررى تەسررەۋۋۇر ھررۋلىتىىى ئۇمزتسررىز بولغررۋن ئوغلىغررۋ
 تىتاەڭەرز سۇلغۇن  ئولتۇرغۋن ئۋجىزانە ئۋلدىدا خۋنى  پەرىدە سىمىز تۇلۇمدەك
 كرۆرمەي كەلەەنىرى بۋشرقۋ ئەمدى لېكىن...ئېچىشۋتتى يزرۈگى ئويال  ھۋلىتىىى

 ئۇنى دە ; quot& داۋاغۋ بۋراي نەگە   بۋشغۋ تۋپقۋن ئۆزەم;quot& يو   ئۋمۋ 
 ئۋغاىرر، چۋراسررال  نىاۋىلىرراى ۋارسررىىڭ... تۇرغۋنرردۇ كزتررز  قىسررمەت بىرراەر
 . ھەيدىدى قۋرا  تەرەپكە ئۆيى مۋشىىىىى ئۋمۋلسىز ئۋخىاى  چكىمۇكەتكە

 ئررۇزا  بىلررمەي قىلىشررىى نىررمە يەنە كىرريىن كىاگەنرردىن ئررۆيەە ۋارس
 قولىغۋ يەنە تۋمۋكۋ قۋ  بىا ئىچىدىكى ئىشكۋ  بۋرمۋيال ئۇزاققۋ. كەتتى ئولتۇرۇ 
 بىلەنرال سرىئى تۋمۋكرۋ خىيۋللىاىىى قورقۇنچلۇ  دەرتلىاىىى  بۋرلىق ئۇ. چىقتى
 تۋمۋكرۋ كرزچە  بېاىر، ترزۋىەە دەرىرزە بولغۋنردەك  چىقىاىرۋەتمەكچى پزۋلە 
 سرورا  سۋنۋقسرىز ئۋلدىردا كرۆز ئۇنىرڭ خرۇددى ئىسرالر پرۇۋلىەەن ئۇ. چەكتى

 تېخىمرۇ جېىىىرى نىمجرۋن قۋلغرۋن كىچىككىرىە ئۇنىرڭ كۆرۈنز    بەلەزسىدەك
 ئۇيقررۇ كررۆزلىاىىى كىرريىن چەككەنرردىن تۋمۋكررۋ ھررۋزا بىررا ۋارس. قىيىىررۋەتتى
 ئۆزىىى كىاىسلوغۋ چوڭ مىھمۋنخۋنىدىكى كىلى، ئۇدۇلال دە -قىلدى بۋسقۋندەك
 . يۇمدى كۆزلىاىىى تۋشال 

 تېخى مۇزىكىسى  تېلىفۇن سۋياىغۋن تۇيۇقسىز ئۆتتىكىن ۋاقى  قۋنچىلى 
 تېلىفررۇنىى ئۋلرردىاا  ۋارس. چۇچۇتىررۋەتتى ۋارسررىى بولمىغررۋن غەر  ئۇيقۇغررۋ
. كەتتى ئەندىكى، قۋرا  نۇمۇرلىاىغۋ تۇنۇ  ئۆيىىىڭ نۋزىا ە د-ئۋلدى قولىغۋ

 ۋارسررىىڭ قۋلغررۋن تېڭىاقررۋ  دەقىررقە توغاىسرردا ئۋلمۋسررلىق-ئررېلىش تېلىفررۇنىى
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 قۋلغۋندەك كەپلىشى، نەرسە بىا بۇغۇزىغۋ قۋپال   تەر چى،-چى، پىشۋنىسىىى
 ىىرقئى بەرگەنلىكرى سىڭلىسرى يرۋكى ئۋنىسرى تېلىفرۇنىى برۇ. قۋلردى تىىۋلمۋيال

 خۋنىمىىرررڭ پەرىررردە خرررۇددى  ۋارسرررقۋ نۇمرررۇرشر ھېلىقرررى لرررېكىن بولسرررىمۇ 
 پەرىردە يرۋكى نۋزىانىڭ تېلىفۇندىن. كەتتى بىلىىى، كۆزلىاىدەك قورقۇنچلۇ 
 ئىككىلەنەەنرردىن بىررادەم   ئۋڭلىىىدىغۋنرردەك گەپلىرراى زەھەرلىرر  خۋنىمىىررڭ

 بىئررۋرام ىنقۋيتىررد يررزرىكى ۋارسررىىڭ. ئززىررۋەتتى تېلىفررۇنىى تررۇرۇپال كىرريىن
 بىلىر، قۋلغرۋنلىقىىى ئەھرۋالالردا قىريىن قۋنردا  ئۋنىسىىىڭ. بۋشلىدى بولۇشقۋ

 ئەڭ. ئېچىىرردى بۋرمىغۋنلىقىغررۋ ئۋلرردىغۋ قۋلرردۇرۇ  ئزمزتىسررز ئررۇنى تۇرسررىمۇ 
 قېلىشررتىن ئۇچاىشررى، بىررلەن ئۆيىرردىكىلەر دىلىۋزنىررڭ ئۋلدىرردا داچررۋ مررۇھىمى
 ئرۆزىىى سرىال  بوشرقىىۋ ىىكرۆكاىكى كەتركەن سرۇقۇ  دۇپۇلردە  ئۇ. قورقتى

 كرۆزلىاى ۋارسرىىڭ. قۋلدى سۋياا  ئەنسىز يەنە تېلىفۇن تۋشلىشىغۋ كىاىسلوغۋ
 ئرۇزا  ئىشرالرنى بۋشرقۋ دە -ئۇچااشرتى بىرلەن نۇمرۇرى ئرۆي تۇنۇ  شۇ يەنە

 ئىرتىلەەنلىكىەە تېلىفۇنىىرڭ ئۋرقىردىن.  تۋشلىدى ئززۈ  تېلىفۇنىى ئويلىمۋيال
 .. چزشتى جۋيىغۋ يزرىكى ئۋندىن ئېلى، يەسىىىبۋتۋرى قىلمىغۋندەك ئىشەنچ

 ۋارس ئويغۋنغررۋن جىاىڭلىشررىدىن قوڭغۇرىقىىىررڭ ئىشرر  چررۋغالردا بىررا
 بېشررىىى كەترركەن ئىسررىلى، قۋپررۋقتەك   تررۇرۇ  ئورنىرردىن تەسررتە نۋھررۋيىتى
 ئۋلدىردا كرۆز دەمۋللىقترۋ ئۇيقۇچىلىقتۋ. مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە ئىشى  تۇتقىىىچە

-ئرۋچتى قىيرۋ ئىشىكىى ئۇ. بۇشلمىدى ئويال  ىدىغۋنلىقىىىبۇل ئىشالرنىڭ نىمە
 ئۋنىسرى تۇرغرۋن ئزنسرىز تىككىرىىچە يەرگە كرۆزلىاىىى كەتركەن قىزىاى،  دە 

  شوپۇرىسرىىى نۋزىانىرڭ ۋە سىڭلىسرى يزلىۋالغرۋن چىڭ بېقىىىدىن ئۇنى بىلەن
 . كەتتى سەگەكلىشى، تۇيۇقسىزش كۆرۈ 
 ... كەلدىڭىزمۋ؟ ئۋنۋ...ئۋ...ئۋ-

 كرۆزلىاىىى ئۋنىسى ۋارسىىڭ ئۋرىدا شۇ. قۋلدى جۋۋاپسىز سۇئۋلى ۋارسىىڭ
 كرۆزلىاىەە ئۋكىسرىىىڭ رۇشرەنەۇ . چىشلىدى چىڭ لەۋلىاىىى يۇمۇ   دەقىقە

 يرزلىەىىىچە ئۋنىسىىى كىيىن  تۇرغۋندىن قۋرا  پەس بىا ئىچىدە ئزمزتىسزلى 
 دىيىشرىى نىرمە تزۋىدە ئىشى  ۋارس. مۋڭدى قۋرا  ئىچىەە ئۆي تىىسىزش-ئزن

-گە  بولغۋن ئۆيىدە نۋزىا كەيپىيۋتىدىن ئۋنىسىىىڭ. قۋلدى تۇرۇپال بىلەلمەي
 ئىچىررردە بېسرررى  روھرررى قۋنچىلىررر  ئۋنىسرررىىىڭ. يەتترررى بىلىررر، سرررۆزلەرنى

 كۋچرۋتال  ئرۆزىىى ترۇرۇپال. قىلردى ھىرس ئۋزاپالنغرۋنلىقىىىمۇ قىيىۋلغۋنلىقىىى 
 چزشررزرۈ  ھۋلغررۋ مۇشررۇ دايۋشررۋنغۋن ئۋنىسررىىى بىچررۋرە   كىلىرر، ئۇرغۇسررى
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 يۋمرۋن تەرىپىدىن يۋخشى ئىشىىڭ قۋرىغۋندا. ئزكزندى قۋتتىق قويغۋنلىقىغىدىن
 بولرۇ  كەلەەنردەك ئرۆزىەە كىريىن بىاپەسرتىن ئرۇ. قىالتتى ئېغىادەك تەرىپى

 . كىادى ئۆيەە خوشلۇشۇ  سۇغۇقال بىلەن شوپۇرى نۋزىانىڭ
 كۋرۋاتقررۋ. بولرردى  ۇرمەجبرر كىاىشرركە قېشررىغۋ ئۋنىسررىىىڭ ئۋمۋلسررىز ۋارس
 ئۋنىىىررڭ يۋتقررۋن ئىچىرردە خىيررۋلالر ئررۋزاپلىق قررۋرا  تۇرۇسررقۋ تۋشررال  ئررۆزىىى

.  قويرۋتتى تۋرتى، ئۇھ ئېغىا-ئېغىا پۋت-پۋت. لىغىاشيتتى يۋ  لىق كۆزلىاىدە
 ۋارس. تۇتىۋاتررۋتتى يېىىشررال -يېررىىش بىلەكلىاىىررى ئۋنىسررىىىڭ رۇشررەنەز 

 غەيراەت زور نۋھرۋيىتى كىريىن  غۋنردىنتۇر تېڭىاقرۋ  بىراپەس تزۋىدە ئىشى 
 دە -ترۇردى ئۆرنىردىن  تۇيۇقسرىزش ئۋنىسرى كىلىشرىەە قېشرىغۋ كۋرۋات بىلەن

 . كەتتى كۋچۋتال  ئۆزىىى ئىسەدىەىىىچە
 دىررررەەن نىررررمە پىشررررۋنە  تەتررررۇر دىررررەەن نىررررمە... مەن... مەن -
 ۋانىىھۋي يۋرىمۋس بىا ئەمىلىيەتتە دە  قىلدى  چوڭ ئۋدەم بىا مەن...بىتەلەي

 ... ھۋيۋانىى كىلەلمەيدىغۋن يزز سزتزمەە ئۋپئۋ . بېقىپتىمەن
 يىغرال  ئىسرەدە  قرۋرا  ھۋلىغرۋ ئۋنىسرىىىڭ رۇشەنەۇلمۇ ئولتۇرغۋن يۋندا
 ئۇنىررڭ  قولىرردا بىررا سۇرتسررە  يۋشررلىاىىى ئۋنىسررىىىڭ  قولىرردا بىررا. كەتتررى

 ئۋغاىررر، چۋراسرررال    پىاقىررراا  بېشرررى ۋارسرررىىڭ. تۇسرررۇيتتى قررروللىاىىى
 بۇقۇلردا  قرۋرا  ھۋلىغرۋ ئرۋزاپلىق بىچرۋرە  ئۋنىسرىىىڭ ئۇ. بولدى تكەندەككە

 . تىزشندى يىاىدىال تۇرغۋن يىغلىىىچە
 يرزز ئەجاىڭەە مەن. قىيىىمۋ بۇندا  ئۆزەڭىى ئۋنۋ  جېىى  ھەققى خۇدا -

 مەن تۇزكرۇر  مەن ۋاپۋسرىز  مەن. كىلەلمەيرمەن يرزز سرۇتۇڭەە. كىلەلمەيمەن
 ... ھۋيۋان مەن...ھۋيۋان

 يىغىسرىغۋ ئەلەملىر  ۋارسرىىڭ. قۋپلىدى زارە-يىغۋ پەس بىا ئىچىىى ئۆي
 قۇچۋقلىشرررى، بىاىىرررى-بىرررا رۇشرررەنەۇلمۇ بىرررلەن ئۋنرررۋ بىچرررۋرە قۇشرررۇلۇ  

 ئۆكسرز  ئەلەملىر  تىىى ئۋجىز ئۋنىىىڭ بىچۋرە. كەتتى يىغال  ھۋزىدارشردەك
 يىللىرق نەچرچە الكزندى بىا بزگزن ئۇ قۋرىمۋققۋ.  تىتاەيتتى يۋپااقتەك ئىچىدە
 . قىالتتى كەتكەندەك قېاى،
 ئوغلررۇڭىى دۆت مەنرردەك. كەچررزرگىن مىىررى ئۋنررۋ  جېررىى ...جېررىى  -

 قويمىسررۋم كررزنەە ئېغىررا بۇنرردا  ئۋزاپقررۋ  بۇنرردا  سررىىى ئەسررلى. كەچررزرگىن
.  ئۋشررۋتتى يىتىرر، سرۋڭۋ ھېلىمررۇ جۋپۋلىاىررڭ خوۋلۇقلىاىرڭ  تۋرتقررۋن. بروشتتى
 بىرلەن تىاىشرچۋنلىقىڭ   يززۈڭ سىىىڭ ئىشلىاى .  قۋلدى ئۋمۋلسىز مەن لېكىن
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 مەن ئويلۇسرۋم ھرۋزىا لرېكىن. ئويلرۇدۇم دە  ئەمەس ئەجە  قۋلسرۋ ئوڭشۇلۇ 
 ... قىپتىمەن خۋتۋ. قىپتىمەن خۋتۋ

 بررۇرۇنقى. كەتتررى ئۋغاىرر، تىلغۋنرردەك پىچۋقتررۋ يررزرەكلىاى ۋارسررىىڭ 
 ئررۇنى قوشررۇلۇ  بىررلەن ھررۋلى بىچررۋرە ئۋنىسررىىىڭ ئەمرردى ئررۋزاپلىاى دەرتلىرر 
 بوشرقىىۋ قۋرا  قىزىغۋ كىيىن ئۆكسىەەندىن ھۋزا بىا ئۋنۋ. قىيىىۋىتۋتتى تېخىمۇ

 : پىچىالىدى
 ئۋغاىرر، يزرۈكررزم ئەمەس  يۋخشررى تررۋزا  مىجەزىرر  ھررۋزىا   بررۋشم...بررۋ-
 مىىرى بولسرىمۇ بىرادەم قويسرۇن  ئۋرامىمردا بىرادەم مىىى دە  ئۋكۋڭغۋ. تۇرىدۇ

 ... قىيىىمىسۇن
 ھىرس كەچۇرمەيردىغۋنلىقىىى پرۋت ئرۆزىىى  سۆزلىاىدىن ىىىڭئۋنىس ۋارس

 كرۆڭلى دىمەك ئىكەن بولمىغۋن رايى قىلىشقىمۇ گە  تۇرانە يۇز. يەتتى قىلى،
 ئررۋجىز ئېيتىشررقۋ  يېشررىىى ئۋنىسررىىىڭ ۋارس...ئىىىررق رەنجىەەنلىكررى قررۋتتىق
 بېشررىىى تررۇرۇ  ئۆكسررز  قۇچىقىغررۋ ئۇنىررڭ سىقىمداشررقۋ  قرروللىاىىى ئررۇرۇ 
 قىلىشرررقۋ گە . ترررۇردى ئورنىررردىن ئۋسرررتۋ قىاللمرررۋي جرررۇرئەت ىقىمۇقۇيۇشررر

 ئىشۋرىسررى قررو  دىەەنرردەك; quot&بولرردى;quot& سىڭلىسررىغۋ تەڭشررەلەەن
 . مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە ئىشى  قوزغۇلۇ  ئورنىدىن كىيىن قىلغۋندىن
 ھەممىرردىن  ھررۋزىا مەن. ئۋنررۋ بىلىررمەن كەچۇرمەيرردىغۋنلىقىڭىى مىىررى-

 بۇنردا  ئرۆزەڭىى شرۇڭۋ...يرو  قرۋلغۇم ئۋياىلى، سەندىىمۇ ئەمدى ئۋياىلدى  
 ... قۋشي بو  خو  سەندىن ھەققى  خۇدا...قىيىىمۋ

 سرۋدا ئەكرس ئرۇزا  خېلرى ئىچىردە ئرۆي يۋتۋ  ئۋۋازى تىتاەڭەۇ ۋارسىىڭ
 كىاىسررلوغۋ يەنىررال ئررۆزىىى چىقىرر، قېشررىدىن ئۋنىسررىىىڭ ۋارس. قررۋيتۇردى
 يىيىشركە نەرسرە بىرا بولسرىمۇ ەتركەنك تۋرتىشرى، ئېچى، قورسىقى. تۋشلىدى

 ئىشررالرنىڭ  ئەمرردى ئۇنىررڭ. يررۋتتى جىممىرردە يەنە  بولمىغۋچقررۋ رايررى ھررېچ
 . ئىدى قۋلمىغۋن جۇرئىتى ئويالشقۋ داۋامىىى

 بۇيرررۋن– ئۇيرررۋن كىاىسرررلودا. ئۇخلىيۋلمىررردى پەقەت كىرررچە بىرررا ۋارس
 نۇرغۇن خىيۋلىدىمۇ. چىقتى كۆرۈ  چزشلەرنى قورقۇنۇچلۇ  نۇرغۇن ئۆرۈلز  
 ئۆزىىى ئۋئىلىسىدىكىلەرنىڭ  نۋزىا ئىىىقكى.  قىيىۋيتتى ئۇنى خىيۋلالر چىەىش

 دىلىۋزنىرڭ ئەمەس  مۇمكىن بىاىشى پۇرسەت تۇرمۇشىغۋ كىيىىكى كەچزرىشى 
 ئەمررردى ئۇمرررۇ...تەس ئۋيلىىىشرررىمۇ مرررۇھەببەتكە نەپاەتىىرررڭ يزرىكىررردىكى
 ... گە  تۋللىغۋن يولىى بۇ ئىبۋرەت ئۋجاىشىشتىن
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 ئرۆيىەە ترۋزىلىق چىقىر، ئۆيردىن يۋترۋ  سىڭلىسرىىىڭ يېقىن تۋڭغۋ سۋار
. يرۋتتى تۇيرۇ  ئۇقۇغرۋنلىقىىى نرۋمىزى بۋمردات ئۆيردە يرۋن   مرۋڭغىىىىى قۋرا 

 نۋمۋزغررۋ بزگررزن ئۋنىسررى مررۆئمىن ئەتمەيرردىغۋن تەرك نۋمررۋزنى ۋا  5 لررېكىن
 يۋخشرى مىرجەزى   بولسرۋ كەتركەن چۋرچرۋ  قرۋتتىق بەلكىر . ئىدى قوپمىغۋن
 ... بولغۋي قوپمىدى بزگزن بولمىسۋ

 ۋارس بولسرىمۇ  يۇرۇتۇتقۋن خېلى ئۆيىى نۇرى كزن چزشكەن دەرىزىدىن
 بىا. يۋتتى ھۋزاغىچە بىا كۆتىاەلمەي يەنىال بېشىىى كەتكەن ئۋغاى، چىڭقىلى،
 قىلمرۋي سرۆز-گە  قويرۇ   ئەكىاى، سۇيقۋشىى قۋچۋ بىا سىڭلىسى ۋاقىتالردا
 ئورنىدىن ئۇۋۇش  كۆزلىاىىى تەستە ئۋران كىيىن دىنكەتكەن چىقى، جىمجىتال
 سرۇلغۇن كىتىۋاتقرۋن كىاىر، ئرۆيەە يۋتقۋن ئۋنىسى  سىڭلىسىىىڭ دە -تۇردى

 . خۇرسىىدى ئېغىا قۋرا  ھۋلىتىەە
 يۋترۋ  دىەەنردە  تىرەەي ئېغىرز ئەمردى ئۋشقۋ تۇرغۋن چىقى، ھور ۋارس 

 ئررۇنى ئىچىرردە  ئەنسررىزلى سىڭلىسررى چىققررۋن يىغررال  سررېلى، ئررزن ئۆيرردىن
 . قۋلدى چۋقىاى،
 پەس بىررا دىرريەلمەي ئررۋخىاىىى گىپىىىررڭ رۇشررەنەۇ -...ئۋكررۋ...ئررۋ-

 .... ئۋنۋم...ئۋ...ئۋ -.كەتتى ئىسەدە 
 .. دىسەڭچۇ؟ يىغلىمۋي بولدى؟ نىمە ۋاي -
 كەترركەن ھۇشررۇدىن. يۋتىرردۇ قىلمررۋي گە  چۋقىاسررۋم تۋمۋققررۋ ئۋنررۋمىى-

 ... ئوخشۋيدۇ
 ئۋيالنغۋنرردەك تررۇرۇپال تررزگىمەي گىپررى سررىىىڭسىڭلى ۋارس-...نىررمە؟-
 شررۇملۇقتىن بىررا قۋنررداقتۇر. يررۇگىادى قررۋرا  ئررۆيەە يۋتررۋ  ئررۇدۇلال بولررۇ  

 كۆزلىاىىى قۋرا  تۇرۇسقۋ ئۇ. ئۇششتى يىغۋ ئىچىدىن-ئىچ مۇجۇلۇ  يزرەكلىاى
 . كۆتىادى بېشىىى ئۇنىڭ كىلىپال قېشىغۋ ئۋنىسىىىڭ يۋتقۋن يۇمۇ  چىڭ

 .... ۋنۋئ...ئۋنۋ...ئۋ-
 . توۋلىدى تەڭال كىلى، قېشىغۋ ئۋنىسىىڭ رۇشەنەۇلمۇ

 ... ئۋنۋ...ئۋنۋ-
 يررۋ  ئەتااپىرردا قررورۇقالر جىيەكلىاىرردىكى كررۆز. يۋتررۋتتى جىمجىرر  ئۋنررۋ

 بوشررقىىۋ ئۋنىسررىىى قوچىقىرردىكى ۋارس. ئىرردى قۋلغررۋن قېتىرر، تررۋمچىلىاى
 يرزرىكى ڭۋارسرىى. سىاىلدى يۋنغۋ لەسسسدە بېشى ئۋنىسىىىڭ سىلكىشلىۋىدى

 ئۋلدىردا كۆز قۋراڭغۇلۇ  قورقۇنچلۇ  ئەڭ دۇنيۋدىكى بۇ. كەتتى ئېغى، قۋتتىق
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 ھەسسىلە  سۇقۇشى يزرەكلىاىىىڭ قۋشيمىقۋنلىشى،  نىاۋىلىاى. بولدى زاھىا
 ئۋپىاىر، قولىىى تىىىقىغۋ ئۋنىسىىىڭ بىلەن قوللىاى تۇرغۋن تىتاە  ئۇ. ئۋشتى

 . كەتتى ۋاقىاا  تۇيۇقسىزش  
 .... يۋ ...يۋ ...يۋ -

. ئررررررۋتتى ئررررررۆزىىى بۋغاىغررررررۋ ئۋنىسررررررىىىڭ ئىسررررررەدىەىىىچە ۋارس
&quot; يۋ&quot ;سرۋدا ئەكرس توختىمۋي ئىچىدە ئۆي ئۋۋاز يىغالڭغۇ دىەەن 

 ئوتلرۇ  كەلەەن بىاى، مۇھەببەت ئىللىق ۋارسقۋ بىاى يىلدىن 35. قۋيتۇراتتى
 ئۋنۋ بۋشلىغۋن ۋسۇۋۇشق قوچىقىدىكى ۋارس بۇلۇ   قۋلغۋن قېتى، مۇزدەك تەن

 ترۇرۇ  يىغال . كەتتى يىغال  ئۆكسز -ئۆكسز  قۇچۋقلىغىىىچە چىڭ  تىىىىى
 توختىمررۋي تىىىىررى. يررۋقتى يېىىشررال  مەڭررزىەە مررۇزدەك ئۋنىسررىىىڭ مەڭزىىررى
 برۋرلىق دۇنيۋنىرڭ برۇ قۇچىقىردا ئۇنىرڭ تەن ئرۇرۇ    ئۋجىز  لېكىن. پۇرىدى

 ... يۋتۋتتى جى جىم يەنىال ھۋلەتتە مۇستەسىۋ خوۋلۇقلىاىدىن
 ... ئۋ  كۆزۇڭىى. ئۋ  كۆزۇڭىى. ئۋنۋ جېىى    ئۋنۋ-

 يۇشرۇرۇن. قۋلردى جۋۋاپسرىز پەريرۋدلىاى-نرۋلە رۇشرەنەۇلىىڭ ۋارسىىڭ 
 بۋلىسرىىىڭ قەدىرادان ئرۋخىاى ئۋنرۋ بىچرۋرە بولغرۋن گىاىپترۋر كىسرلىەە يزرەك

 ەەگەپلىرراى زەھەرلىرر  تىلغررۋن يررزرىكىىى كۆتىاەلمەي قۇدىالرنىررڭ دەردىىررى
 جىمجىرتال بىرلەن دۇنيرۋ برۇ قىلمرۋيال ئرۋۋارە ھېچكىمىى   بىاەلمەي بەرداشلىق
 ئېاىرق-ئېتىرز ئېغىاچىلىقىىى  تۇرمۇ  يىللىق 15 نەچچە. كەتتى خوشلىشى،

 كۆتىاىرر، ئېغىاچىلىقلىاىىررى تررزمەن تزرلررزك ئۋئىلىىىررڭ ئېغىاچىلىقلىاىىررى 
 بېسررىمىى روھررى كىچىككىررىە كەلەەنرردە بزگرررزنەە ھررۋش تەن قەيسررەر كەلررەەن

. كۆتىاەلمىررردى ۋاپۋسرررىزلىقىى. كۆتىاەلمىررردى ئزمزتسرررىزلىكىى. كۆتىاەلمىررردى
 برۋش شرۇ يەنە تۋرتى، جۋپۋ دە  بۋش يۋشۋ   دە  بۋش  ئۋنۋ ئۇلۇ  بىا -دىمەك
 ئويلىمىغرۋن بۇلۇشرىىى بۇنردا  ھرېچكى  لرېكىن. ئۋياىلردى دۇنيۋدىن بۇ دە 
 قۋلىردىغۋنلىقىىى كرزنەە ئېغىرا ندا بۇ قۇدىالرمۇ رۇشەنەۇلمۇ  ۋارسمۇ . ئىدى

 ئۋخىاىردا بۋشرلىىىش شرەيتۋنۇ كىچىككىىە  بىا مۋنۋ. ئىدى قىلمىغۋن تەسەۋۋۇر
 ئۋنىردىن برۋلىىى ئۋيۋلىردىن  ئرۋتىىى قىلىر،  ۋەيراان ئرۋئىلىىى بەخىتلى  بىا

 ... چىقتى بۋشقۋ بىا ئۋياى،
 
 ىاىىچررىب يەنە قەدىمررى ۋارسرىىڭ قەباىسررتۋنلىققۋ چررۆككەن جىمجىتلىققرۋ 
 بىرا ئۋددى نۋھۋيىتى قۋلدۇرۇ   يىااقتۋ قەباىلەرنى نۇرغۇن ئۇ. تەگدى بۇلۇ 
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 سرۇنى چىرلەك بىا كەلەەن ئېلى، بىاگە  دە -كەلدى ئۋستۋ ئۋلدىغۋ قەباىىىڭ
 قىيىۋلغررۋن ئىچىرردە ھەسرراەت پۇشررۋيمۋن . سررەپتى ئۋسررتۋ ئزسررتىەە قەبرراە

. سرىڭدى قەباىەە ۇ قۇشۇل بىلەن سۇ يۋ  تۋمچە نەچچە ئۋققۋن يزرەكلەردىن
 قەباىسررتۋنلىق قۋراڭغۇسررىدا تررۇن. ئولتررۇردى يزكزنررزپال ئۋلدىرردا قەبرراە ۋارس

 ھەمرررمە ۋارس لرررېكىن كۆرۈنسرررىمۇ  قورقۇنۇشرررلۇ  سرررزرلزك  شرررۇنچىلى 
. سرزرەتتى ھزكرزم ئروباازىال ئۋنرۋ بىرا ئېڭىردا ئۇنىرڭ. ئىدى خۋلى تەشۋىشتىن

 چرروڭ قەباىسررتۋنلىقتۋ بررۇ. سررزرەتتى ھزكررزم كەچمىشررال ئررۋزاپلىق بىررا پەقەت
   بولمىسرررمۇ گرررزمبەزلەر قەبررراىلەر  يۋسرررۋلغۋن ئۋشھىررردە شرررەھەرلەردىكىدەك

   سرەمىمى ئۆتكەن ئىشرچۋن  جۋپرۋدا ئۆمرزر بىرا ئوخشۋشرال ئۋنىسىغۋ ۋارسىىڭ
 ئرۋدىتىەە كزنردىلى  بزگرزن ۋارس. ئىردى برۋر روھرى ئۋنىالرنىرڭ-ئۋترۋ ئۇلۇ 

 دۇئررۋ روھىغررۋ ئۋنىسررىىىڭ ۇنئررۇز-ئۇزۇنرردىن كۆتىاىرر، قررو  دۇئۋغررۋ ئوخشررۋ 
 ترۋشي بىرا قۋلغرۋن پۋتمرۋي يرزرەككە تىتاە   قولالر كۆتىاگەن دۇئۋغۋ. قىلدى

 ئررۇزا  خېلررى ئررۇ. بۋشررلىدى تزكزلزشرركە كەبررى مۋرجررۋن كررۆزلەردىن ھەسرراەت
 ئزنسرىز يېقىر،  تۇپىلىاىغرۋ جۋنسرىز قەباىىىرڭ يرززىىى كىيىن ئىسەدىەەندىن

 مەڭەزلرزك بىرلەن روھرى ئۋنىسرىىىڭ ترۋ  شرۇ ئرۇ قۋرىمۋققرۋ. كەتتى ئولتۇرۇ 
 . قىالتتى بولغۋندەكمۇ كەتمەكچى بىالىشى،
 ... ۋارىسجۋن بۋشم-

 ئرۆزىەە   كۆتىاىر، بېشرىىى چزچز  ئۋۋازدىن ئۋڭالنغۋن تۇيۇقسىز ۋارس
 ئررۋغاىقى  ئىررچ ئۋيۋلىىىررڭ. كررۆردى دادىسررىىى تۇرغررۋن قررۋرا  مىھاىبررۋنالرچە
 خررررېلىال ئررررۋكىىىمۇ ئۋبرررردۇلال بىچررررۋرە ھررررۋلىتى ھەسرررراەتلى  بۋلىسررررىىىڭ

 . قىالتتى  جۇدەتكززىۋەتكەندەك
 يىاىىرى يۋتقۋن ئۋنۋڭىىڭ خۇدا. قى  سەۋىا   بۋشم قۋ  سەۋىا   بولدى-

 يېشرى كرۆز ترۇش...بەرسرۇن بەختىىرى بولسرىمۇ ئۋلەمدە ئۇ قىلسۇن  جەنىەتتە
 زور تىنۋھرۋيى ئۋكۋ ئۋبدۇلال -...بۋشم قۋلمىسۇن قورۇنۇ  روھى ئۋنۋڭىىڭ قىلمۋ

 قۋلغرۋن پۋتمرۋي كۆزچۋنۋقلىاىغرۋ بولسىمۇ  قىلىۋاتقۋن تەسەللى ۋارسقۋ غەياەتتە
 . قۋشلمىدى يۇشۇرۇ  يۋشلىاىىى
 ئۋنۋمىىرڭ بىچۋرە بۋقسۋم ئويال . چىدىيۋلمىدى  پەقەت مەن دادا  لېكىن-
 ئۋنرۋمىى  بولرۇ  بىلەنرال ئرۆزەم پەقەت قۋيتۇرالمرۋپتىمەن  قىلچىلىر  ئەجاىىى
 قىيىىلىررر، ئىچىررردە پۇشرررۋيمۋن ئۆمرررزر بىرررا مەن. لىمرررۋپتىمەنئوي سرررىزنى

 سرۋقۋللىق دادىسرىىىڭ ۋارس تۇرغرۋن ئورنىردىن ئۋسرتۋ -...دادا ئۆتكزدەكمەن
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 . كەتتى يىغال  بۇقۇلدا  يېقى، مەڭزىىى مەڭزىەە
 تەقدىاسرىز. ئۋلىردۇ ئرۋلال جرۋنىى. بۋشم قىلمۋ زىدە يزرۈكزمىى. بولدى -
 ... بۋشم بۋر كى  ئۆلمەيدىغۋن ادۇنيۋد بۇ. تەۋرىمەيدۇ قى 

 بىلىر، ئېغىالىقىىرى نەقەدەر يىتىملىكىىرڭ بۇيرۋن كزنردىن نەچچە 15 -
 ئەمرردى لررېكىن. يەتررتى  بىلىرر، ئۇلۇغلررۇقىىى نەقەدەر ئۋنىىىررڭ. دادا يەتررتى 

 ئرۇنى. يرو  يېىىمدا ئۇ دىسەم قۋيتۇراي ئەجاىىى بېقىۋاشي  ئۋنۋمىى جۋپۋكە 
 ... كزمىۋەتتى  ئۆزەم ئۇنى. كزمىۋەتتى  تۇپىغۋ

 ئۇزا  قۇچۋقلىشى، بۋش-ئۋتۋ. ئۋلدى بىا قەباىستۋنلىقىى يىغىسى ۋارسىىڭ
. قىيىىرۋەتتى قرۋتتىق برۋلىىىمۇ ئۋتىىى  ئۋزابى جۇدالىقىىڭ. قىلىشتى يېشى كۆز

 بىلمىرەەن قەدرىىرى دە   تۋپىردۇ قەدرىىرى كەتكەنردە قولردىن نەرسە ھەممە
 بەلكىرر . كۆرسررەتتى ئۇلۇغلررۇقىىى ەقەدەرن ئۆزىىىررڭ ئەمرردى ئۋنررۋ بىررا ئررۋددى
 . مۇمكىن كۆرسىتىشى تېخىمۇ مۇسۋپىسىدە تۇرمۇ  كىيىىكى بۇندىن ۋارسىىڭ
 تىلىرردا ئىىسررۋن ئۇلۇغلررۇقىىى ئۇنىررڭ. ئىىسررۋن ئۇلررۇ  ھەقىررقەتەن ئۋنررۋ

-جەۋرى قۋنچىلىرر  ئزچررزن بۋلىسررى ئۋنررۋ. بولمۋيرردۇ بەرگىلررى تەسررۋىالە 
 برۋش. قىلىردۇ ھىرس بەخىتلىر  شرۇنچىلى  ىئرۆزىى يەنىال تۋرتسىمۇ جۋپۋشرنى

 ئۋنىسررىزلىق يۋمررۋن  يىتىملىرر  لررېكىن. كۆكلەيرردۇ بىررلەن كررزلكە چىھاىرردىكى
 ... يۋمۋن تېخىمۇ ئزچزن قىلغۋنالر دەپىى قولىدا ئۆز بۇلۇپمۇ. يۋمۋن
 خوشررىىالر   تۇققررۋن-ئررۇرۇ  بررۋرلىق مەھەللىرردىكى ۋە ئۋكررۋ ئۋبرردۇلال 

  دەپرال كەتترى ئزلرز  قوزغۇلرۇ  كىسرىلى رەكيرز تۇيۇقسرىز ئۋنىسىىى ۋارسىىڭ
 ۋارس پەقەت سرەۋەبى ئۇنىرڭ لرېكىن. بولردى شۇندا  ئەمىلىيەتتىمۇ. قۋرىدى
 . ئىدى قۋلغۋن بۇلۇ  يۋرا ئۋزاپلىق مەڭەزلزك قەلبىدە رۈشەنەزلىىڭ بىلەن

 دادىسررىىىڭ. ئولتررۇردى ئررۇزا  شررۇندا  قەباىسررتۋنلىقتۋ بۇگررۇن ۋارس
 ئررزرۈمچىەە بزگررزن ئررۇ چررزنكى. قۋلرردى يررۋلغۇز يەنە كىيىىمررۇ دۇئۋسررىدىن
 يرو  ئۋياىلغۇسى روھىدىن ئۇنىڭ قەباىسىدىن  ئۋنىسىىىڭ.  ئىدى قۋيتمۋقچى

 ئىچىرردە پۇشررۋيمۋن شررەھەردە يىرراا  بېسررى، قەدىمىىررى يىتىملىكىىررڭ. ئىرردى
 بىررلەن خىررزمەت ئررۇنى يەردە ئررۇ. يررو  ئۋمررۋ  لررېكىن. ئىرردى يررو  يۋشىغۇسررى
 ئۋرمررۋنلىاى-ئررۋرزۇ ھەمررمە ئۇنىررڭ.تۇرىرردۇ  سررۋقال ئررۆي بۋسررقۋن ھەسرراەت

 ئۇمررررۋ  ئۋيۋلىررردىن  مىھاىبررررۋن   يۇقۋتقرررۋن قىممىتىىررررى ئرررۆز ئرررۋللىبۇرۇن
 ئۋمۋلسرىز يەنە ئرۇ بولسرىمۇ  ئۋياىلغرۋن ئۋئىلىسرىدىن بەخىتلى  پەرزەنتىدىن 

 ... كېاەك يۋشىشى بولسىمۇ ئىچىدە ئۋزا  كېاەك  يۋشىشى
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 ئرۆز تۇرمۇشرىى. ئۆتتى تەستە ۇنچىلى ش ۋاقى  ئۋي 3 ئۋلغۋن دەم دىلىۋز
 نەتىجىردە قىز قىلغۋن ھىس بەخىتلى  گززە   شۇنچىلى  بويىچە تەسەۋۋۇرى

 بولغررۋن مررۇھەببىتىەە سررۋ . بولرردى گىاىپتررۋر ھەسرراەتكە-ئررۋزا  تررۋشي بىررا
 ئۋزابىغررۋ ئررۋياىلىش ئوغلىرردىن كۆتررزرگەن قوسررۋ   جۋپررۋدا مىڭبىررا خررۋئىىلىق 
 تزكىدىغۋن  يۋ  ئزنسىز ئۇنى ئزلزمى تۇيۇقسىز ئۋپىسىىىڭ ۋارسىىڭ قوشۇلۇ 

 قىلر، قىيىىلىردىغۋن تېخىمرۇ ئىچىردە تەنھرۋلىق تۋرتىردىغۋن  ئۇھ ھەساەتلى 
 خىررر  بىرررا كرررزنىال شرررۇ كەلرررەەن يررروقال  ئۋپىسرررى ۋارسرررىىڭ ئرررۇ. قويررردى

 دىيىشكەنلىكى  نىمىلەرنى بىلەن ئۋنىسى-ئۋتۋ   قىلغۋن ھىس كزڭزلسىزلىكىى
 دىلىۋزنىرڭ ۋاقتىردا كىرتىش  بىلمىسرىمۇ  ئۋڭلىغۋنلىقىىى ئۋھۋنەتلەرنى قۋندا 
   يىغلىغرۋن ئۆكسرز -ئۆكسرز  تۇتىۋاشلمرۋي ئرۆزىىى   كىاىر، ئرۆيىەە يۋترۋ 

 بېسىشررقۋ چىررڭ بۋغاىغررۋ بىررلەن قرروللىاى جۋنسررىز تۇرغررۋن تىترراە  دىلىررۋزنى
 يررزز مەڭەررز سررىزگە بىررز قىررزى   جېررىى  كەچررۇرۇڭ بىزنررى;quot& ئۇرۇنغررۋن 
 پىچىالىغررۋن بوشررقىىۋ دە ; quot&...كىلەلمەيمىررز يررزز مەڭەررۇ  كىلەلمەيمىررز

 خۋنىمىىرڭ پەرىردە. ئىردى كۆرسرەتكەن تەسرىا قۋتتىق ئۇنىڭغۋ  تۇرقى بىچۋرە
 قۋرىغرررۋن ئۋلىيىررر، ئۋپىسرررىغۋ ۋارىسرررىىڭ تىررراە   بىلىىرررى  تزۋىررردە ئىشرررى 

 ىلر،ق تەسەۋۋۇر بولغۋنلىقىىى مۇئۋمىلىدە قۋندا  مىھۋنالرغۋ ئۇنىڭ كۆزلىاىدىىال
 بوشررررقىىۋ دە ; quot&...قەلەنرررردەرلەر پەس تىەررررى;quot&   ئزلەررررزرگەن

 ئەتىسرىال... ئىردى ئېچىشرقۋن شرۇنچىلى  يرزرىكى ئرۋڭال  ئرۋۋازىىى تىللىغۋن
. قۋلردى ئىچىدە ھەياانلىق ئۋئىلە بىا. كەلدى خەۋىاى ئزلزم ئۋپىسىىىڭ قېيىى

 كۆرگەنردىن ەنبىرل كرۆزى ئرۆز ئەھرۋالىى ھەقىقرى نرۋزىا ئىشەنمىەەن قۇلىقىغۋ
 جەنۇپقرۋ ئېلىر، مىيىتىرى پېترى گۋڭەىاغرۋن بىلەلرمەي دىيىشىى نىمە  كىيىن 
. بولرردى يىغاليرردىغۋن قرۋن بۋشررال  كزنرردىن شرۇ ئەنە دىلىررۋز...چىقتررى يولغرۋ
 ئرۋزابى ۋىجردان ئېغىرا تېخىمۇ ئزستىەە ھەساەتلىاىىىڭ-دەرت تۋرتقۋن بۇرۇن

 زادى ئزلررزمىەە تۇيۇقسررىز ڭقېيىۋئۋنىسررىىى ئررۇ. قىلرردى ھىررس قېتىلغررۋنلىقىىى
 كرۆردى  ئۋپىسرىدىن ترۇرۇ  بىرا. بىلەلمىردى ئىكەنلىكىىى سەۋەپچى كىمىىڭ

 برررۋرلىق ترررۇرۇ  بىرررا يەنە. نەپاەتلەنررردى زەھەرخەندىلىكىررردىن ئۋپىسرررىىىڭ
 ئۇنىڭردىن   كۆردى ۋارستىن بولغۋن سەۋەپچى بولۇشىغۋ ۋەياان خوشۋللىقىىڭ
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. ئىرردى تررزگىەەن ھەممىسررى لىسررۇنئوي قۋنرردا  ئەمرردى  دىلىررۋز.  يىاگەنرردى
 ئۆچمەنلىر -نەپراەت بولغرۋن ۋارىسقۋ قەلبىدە ئۋئىلىسىدىكىلەرنىڭ دىلىۋزنىڭ

 خۋنىمغرۋ پەرىردە قەلبىدە ۋارسىىڭ كىيىن ئزلزمىدىن ئۋپىسىىىڭ بولسۋ  قۋلغۋن
 . ئىدى قەپقۋلغۋن نەپاەت-غەزە  نىسپەتەن

 
 بەخىتلىر  بۇرۇنقى. ئۆتكززدى ئىچىدە بۇرۇقتۇمۇلۇ  ئۋيىى 3 دىلىۋز     

 ھرېچكى .  ئىردى سرزرمەكتە ھزكرزم جىمجىتلىرق مەزگىللىر  بىرا ئۋئىلىدە  بۇ
 خررۋنى  پەرىرردە. ئۋلمررۋيتتى تىلغررۋ ئىشررالرنى بررۇرۇنقى. قىلمررۋيتتى گە  ئررۋرتۇ 
 خىجىلمۇ ئۋقىۋەتتىن چىققۋن كە  تەكەببۇرلىقىدىن زىيۋدە ھەددىدىن ئۆزىىىڭ
 تېلىفرۇن ۋارسرقۋ مەزگىلدە بۇ دىلىۋز. ۋيتتىقۋرىيۋلم ئۇچۇ -ئۇچۇقتىن دىلىۋزغۋ

 ئويلىغررۋن كررۆ  بىاىشررىى تەسررەللى كررۆڭلىەە سوراشررىى  ئەھررۋا  قىلىشررىى 
 نەپرراەت بىررلەن ھىسداشررلىق. قىاللمىرردى ئۇنرردا  يەنىررال لررېكىن بولسررىمۇ 
 ۋارسرمۇ. قويمىردى يرو  يەنىرال ھىسريۋتى ئىچكى مۇرەككە  كەتكەن ئۋرلىشى،

 دىرمەك. قىلمىردى تېلىفۇن قېتىممۇ بىاەر كەلمىدى  ئىزدە  قېتىممۇ بىا ئۇنى
 ھەمرمە تۇرمۇشرتۋ لرېكىن. ئىردى ئىىىرق كەلەەنلىكى قۋرارىغۋ ئۋجاىشىش ۋارس
 تولغرۋن نەپراەتكە دىلىۋزنىرڭ ئۆزگەرگىىىدەك  بىلەن ئزتىشى ۋاقىتىىڭ نەرسە
 ئرۋزابى رەشرى  چرۋغالردا بىرا. قرۋشتتى يۇمشرۋپمۇ بەزىردە-بەزى يەنىرال قەلبى
 مىىرۇتلىاىىى ترۆككەن يرۋ  دەرتلىر  دەملىاىىرى  تولغۋنغرۋن قىلدەك ،تۋرتى

 بىرا ئوتلرۇ  يەنىرال يەرلىاىردىن بىرا قەلبىىىرڭ. تىاىشرۋتتى كىتىشركە ئۇنتۇ 
 رىئرۋللىق لېكىن. چىقۋتتى كەچزرۈ  نەچچە خىيۋلىدا ئۇنى. ئىزدەيتتى سىمۋنى
 برۇ لرېكىن ىمۇ بولس مەنسۇ  دىلىۋزغىال مۇھەببەت بۇ گەرچە. رىئۋللىق ھۋمىىى

 چەمربەرچەس مۇنۋسرىۋەتلەر ئىجردىمۋئى نۇرغرۇن ئۋئىلىردىكى يەنە مۇھەببەتكە
  ئېغىرا بۇ بىلەن سەمىمىلىكى ئۋقكۇڭۇللىكى  دىلىۋز گەرچە. كەتكەن بۋغلىىى،
. كەچۇرمەيرردۇ ھەرگىررز خررۋنى  پەرىرردە ۋە نررۋزىا بىررلەن كەچررزرگىىى گۇنررۋھىى

 بىلمەيردىغۋن ئىززىتىىرى ئۆز قىزىىى ئەتىۋا گۆھەردىن بىادىىىبىا دۇنيۋلىقتىكى
 ... تۇتقۇزمۋيدۇ ھەرگىز ئەمدى قولىغۋ تۇزكورنىڭ

 
 يېڭى. كزتىۋالدى يىلىى بىا يېڭى ئىچىدە ئۋزا  شۇندا  ئەنە دىلىۋز     

 ئۋپىسى  دادىسى . ئۆتكززدى جىمجىتال بىكىىى، ئۆيىەە يۋتۋ  ئۋخشىمىىى يى 
 ئۋپىسرى گزللەرمرۇ  دەسرتە-ەسرتەد يىللىرق يېڭرى ئىبەرتكەن دوسلىاى يېقىن
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 خررو  ھېچبىررا ئررۇنى قورۇمىالرمررۇ خىرر  نەچررچە قورۇغررۋن جۋپررۋدا مىڭبىررا
 خرو  ئۇمۇ بولسىمۇ تىاىشقۋن تززەشتۇرۇشكە مۇنچە-ئۋنچە ئۆزىىى. قىاللمىدى
 ئىچىردە ئەسرلىمىلەر قرۋرا  قۋرغرۋ يېغىۋاتقرۋن لەپىلردە  دەرىزىردىن. يۋقمىدى
 يىرر  يېڭررى بزگزنكىرردەك ئەزەلرردىن ئررۇ  .كەتتررى ئولتررۇرۇ  ئررۇزا -ئررۇزاقتىن

 بزگزنكىررررردەك يىتىمسرررررىاىمىغۋن  بزگزنكىررررردەك بۋقمىغرررررۋن  ئۆتكرررررززۈ 
 خرۇددى يىلىرى يېڭرى ھەر بىراى يىلدىن 5 قىلغۋن توي... چزشكزنلەشمىەەن

 ئۋلغۋنرردەك قۋرشررى بەخىتىررى بىررا يېڭررى كزتىۋالغۋنرردەك  ھۋيررۋتىى يېڭررى بىررا
   ئىچىردە سۆزلىاى مۇھەببەتلى  ىڭۋارسى  ئۋخشىمىدا يى  يېڭى. ئۆتكززگەن

 سروۋغىلىاىدىن ئرۋددىال ۋارسرىىڭ.  بۇلغۋن ھەماا دەقىقىلەرگە بەخىتلى  ئەڭ
 مەڭەرۇ. كەتترى كەلمەسركە ئەمردى كۇنلەر ئۇ ئەپسۇس .شۋتالنغۋن شۇنچىلى 
 ... خۋشس چز  بىا ئەمدى ئۇ. كەتتى كەلمەسكە

 
 دىلىۋزنىرڭ ئولتۇرغرۋن قرۋرا  قۋرغرۋ يېغىۋاتقرۋن  سىاتىدىكى دەرىزە     

 بولمىسرۋ شرۋتلىق بولمىسرۋ  ئرۋزادە كزڭرز . يۋنردى كرۆڭلى قرۋرشردىىمۇ ئۋپئۋ 
 بۇنرردا ...بولسررۇن زۇرۇرىيىتررى نە قىلىشررىىڭ تۋمۋشررۋ قررۋرا  قۋرشرغررۋ ئۋپئررۋ 

 دىلىررۋز...بولمررۋقچى؟ نىررمە كىرريىن ئۆتكززىۋەرسررە كررزن ئىچىرردە بۇرۇقتۇمۇلرۇ 
 تررۇرۇ  ئورنىرردىن ئۋسررتۋ   كىرريىن  ىنئۇھسررىىغۋند بىررادەم كىلىرر، كۋرۋاتقررۋ
 . مۋڭدى قۋرا  پەسكە چىقى، ئۆيدىن يۋتۋ  دە - ئۋتتى يېپىىچىسىىى قىشلىق
 

  خرۋنى  پەرىردە بىرلەن نرۋزىا  كەلەەنردە كىاىر، مىھمۋنخۋنىغۋ دىلىۋز     
 ھەيرراان كىاىشررىدىن دىلىۋزنىررڭ بولررۇ   كۆرىۋاتقررۋن تىلىررۋۇزۇر تىىسررز-ئررۇن

 خرۋنى  پەرىردە. تۇرۇشرتى ئورنىردىن دەرھۋلال قۋرىشى، بىاىەە-بىا قۋلغۋندەك
 . ئەكەلدى يېىىغۋ ئۋستۋ تۇتۇ  قولىدىن قىزىىىڭ
 

 دىلىۋزنىرڭ. سرزردى ھزكزم جىمجىتلىق پەس بىا يەنە ئىچىدە ئۆي      
 ئېچشرىى ئېغىرز دە  نىمە خۋنىممۇ پەرىدە نۋزىامۇ  قۋرا  كەيپىيۋتىغۋ سۇلغۇن
  سرىقىلغۋن ئىچى جىمجىتلىقتىن خى  بۇ. ەتتىك ئولتۇرۇ  ئۇزا  خېلى بىلمەي
 . بۋشلىدى گە  ئۋۋا  يەنە بۋسۋلمۋي ئۆزىىى خۋنى  پەرىدە
 
 قورسرۇقۇڭ. كەتكەنتىرڭ چىقىر، يىرمەي تۋمرۋقمۇ بۋيۋ قىزى   تۋتلىق -  
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  بىاەي؟ قىلى، تۋمۋ  ھۋزىاش مەن بولسۋ ئۋچقۋن
 
 . تو  قورسۇقۇم-  
 
 ئېغىزىىررى خۋنىمىىررڭ پەرىرردە ابىجررۋۋ قۋيتۇرغررۋن سررۇغۇقال دىلىۋزنىررڭ 

 ئولتۇرغۋن كۆرۈ  تېلىۋۇزۇر كززەتكە  كەيپىيۋتىىى قىزىىىڭ. قويدى تۇۋاقالپال
 مىھاىبرۋنالرچە كرۆزلىاىەە قىزارغرۋن قىزىىىڭ ئۆچزرۈ  ئۋستۋ تېلىۋۇزۇرنى نۋزىا

 . تىكىلدى
 
 تەسرەللى دە  نىمە سىزگە. بولمۋيدۇ قىلسىڭىز بۇندا . قىزى  جېىى  - 
 ۋاقتىردا ئۇزۇقلىىىشرىڭىز  يۋخشرى چۇقرۇم سرىز لېكىن بىلەلمىسەممۇ  ىىبىاىش
 . قىزى  قويۇڭ ئۋڭال  گىپىىىمۇ ئۋپىڭىزنىڭ شۇڭۋ. كېاەك يىيىشىڭىز تۋمۋ 

 
 بىرا دەيردىغۋن سرىلەرگە شرۇ. ئۋچمىردى قورسرۇقۇم مىىىڭ. دادا راس -
 غۋسرۋپۋ   بولردىمۇ  كۆرسرەتمەكچى تەمكىرن ئرۆزىىى دىلىرۋز -.ئىردى بۋر گە 

 . تىاىشتى ئولتۇرۇشقۋ تۇتۇ  تى  جىسمىىى مۋغدۇرسىز يزلەنەەن
 
 پەرىردە بىرلەن نۋزىا-. سىزدە قۇلۇقىمىز دەڭە  قېىى. بۋشم شۇنداقمۇ -
 . تىكىلدى دىلىۋزغۋ تەڭال خۋنى 

 
 ئىرردارە ھېلىمررۇ دادا  قررۋپتۇ تۇشررۇ  ۋاقتىممررۇ ئررېلىش دەم مىىىررڭ -

 بولغۋنردىكىن يىر  يېڭى شۇڭۋ. ردىبە ئۋجاىتى، ۋاقى  كۆ  مۋڭۋ رەھبەرلىكى
 سررىلەرنى شررۇڭۋ. دىررەەن چزشررەيمىكىن خىررزمەتكە بۋشررال  ئەتىرردىن مەنمررۇ

 . كىاىشى  دە  قويۋي خەۋەرلەندۈرۈ 
 
 بۇشلمىرردىڭ  كىلىر، ئەسرلىەە تۇلرۇ  تېخرى. بولمۋيردۇ    برۋشم يرۋ  -
 مەن چۇشسررەڭ يېقىلىرر، ئورنىڭرردا خىررزمەت چۇشررۇ  ئىشررقۋ ئەھۋالرردا بۇنرردا 
  كۇتمىسررەم ئوبرردان سررىىى مەزگىرر  بىررا يەنە شررۇڭۋ. بررۋشم قىلىررمەن ا قۋنررد

 ئورنىردىن ترۇرۇ  ئۋيۋقالشرمۋي گىپرى دىلىۋزنىرڭ –. قىرزى   جېرىى  بولمۋيدۇ
 سرۆزلە  كرزتمەيال بىاىشرىىى جرۋۋا  نۋزىانىرڭ  خۋنى  پەرىدە كەتكەن قۇپۇ 
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 ىئەمررد بررۋشم  بولمىرردى كرۋرى بىررلەن سررەن پەسرىىڭغۇ تىەررى ئررۋۋۇ -.كەتترى
 ئەمەس شزىر  پرۇ    خىزمەت بىزگە بولىدۇ؟ قۋندا  بولمىسۋ كۋرى ئۆزەڭىىڭمۇ

 ... كېاەك سۋقلىقىڭ سۋشمەتلىكىڭ  سىىىڭ. بۋشم
 

   ئۋغاىىرردىمۇ سررۆزلىاىدىن ئۋيۋلىىىررڭ نررۋزىا تەمشررەلەەن قىلىشررقۋ گە 
 . تىىدى بىا ئېغىا تزرۈ  قۋپۋقلىاىىى

 
 ھە؟ ئوڭشررىالر نمۇقۋچررۋ مىجەزىررڭ كرروت-كرروت مۇشررۇ سررىىىڭ ھەي  -
. برۋردۇر ئويلىغرۋنلىاى قىزىمىزنىڭمۇ. بولمۋمدۇ ئولتۇرسۋڭ جى  بولسىمۇ بىادەم
 پەشلىكىڭ ئۋلدى بۇ يۋ قىلىسەن  پەشلى  ئۋلدى مۇشۇندا  دائى  ئىشتۋ ھەممە
  بىراىپال تېپىر، ئىرش ئرۋدەمەە قۋرىسرۋ قۋچرۋن. كەلمەيدۇ ئېلى، خوشۋللىق بىا

 ... تۇرغۋن
 

 قۋلغرۋنمۇ چىقىاالمۋي دەردىىى ئىچىدە كزڭزلسىزلى  بىاى ۋاقىتتىن ئۇزا 
 . تەگدى بېاى، يزرىكىەە خۋنىمىىڭ پەرىدە گىپى ئۋددىال نۋزىانىڭ قۋندا  
 
 خۋترررۋ. دادىسرررى قىپتىمەنمرررۇ خۋترررۋ قىلىررر، پەشرررلى  ئۋلررردى مەن-

 نرى-نرى سرىلىىى بىرلەن پەشرلىكى  ئۋلردى مۇشۇ مەن بىلسىلە ...قىپتىمەنمۇ؟
 بۋققرۋن تۇسرۇ  بەخىتسرىزلىكلەردىن نرى-نى بۋققۋن  توسۇ  ئىشالردىن خۋتۋ
 مىىىرڭ...  ترۋپتىلىمۇ؟ تروغاا پىكىاىمىرى مىىىڭ ئۋڭلىدىلىمۇ  سىلى لېكىن...

 بۇنردا  قىزىمىرز گزلردەك مرۋۋۇ بولسرىال تۋپقرۋن تروغاا قېرتى  بىاەر پىكىاىمىى
 ۋنيۋشرىمىغ ئىچىردە كزڭزلسرىزلى  بۇنردا  بىزمرۇ قۋلمىغۋن  بولۇ  بەخىتىسىز
 ئررۋخىاىىى گىپىىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە -... ھەممىسررى ھەممىسررى ...بوشتتررۇ 
 . كەتتى ئىسەدە  دىيەلمەي

 
 نىرمە دىەىىە قېىى ؟ ھەممىسى نىمە. دەيسەنغۇ... ھەممىسى ھەممىسى -

 ۋاقىرراا  نررۋزىا ئررۆرلىەەن جررۇدۇنى سررۆزلىاىدىن ئۋيۋلىىىررڭ -...ھەممىسررى؟
 . سۋلدى
 
 ۋاقتىرررردا ئررررۆز. سررررەۋەبى ڭئۆزلىاىىىرررر ھەممىسررررى...شررررۇ...شررررۇ-
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&quot;قىلمرۋيلى كىلىرن سەھااغۋ قىلمۋيلى  يۋتلىق پەسكە تىەى بۇ قىزىمىزنى 
&quot ;تىلرال ئرۋلتۇن ئۆزلىاىەە  تۇزكور بۇ خۇددى. ئۇنىمىدىال پەقەت دىسەم 

 قىزىمىزنررى گزلرردەك. بولرردىمۇ خررو  ئەمرردى مۋنررۋ. بىاىدىغۋنرردەك تزكررز 
 ئرۋلەم خەلقرى. مۋنرۋ ئولترۇردۇ  قىلىر، اانۋەي ئۋئىلىمىزنى قىلى،  بەخىتىسىز

 ... بولدى خو . قۋلمىدى يززۈمىزمۇ يزرىدىغۋنغۋ كۆتىاى، ئۋلدىدا
 
 تۋرتسرۇن  ئرۋزا  بولسرۇن  بەخىتىسرز قىزىمىى مەن. كۋسىلدىمۋ بولدى-
 بەختىىررى ئۇنىررڭ مەنمررۇ.  قۇشررۇلۇپتىمەنمۋ؟ تويغررۋ بررۇ دە ... قۋلسررۇن تررۇ 

 مەن قىلىشرىىى بۇنردا  مەلئۇنىىڭ ئۇ لېكىن .ئويلىغۋن كەلەۇسىىى ئويلىغۋن 
 ... بىلەي نەدىن
 
 زادى. ئررۆزلىاى ئۋڭلىمىغررۋنمۇ دىەەنىررى پەس قىلىقىمررۇ پەسررىىڭ تىەررى-

 تېپى، پۇ  ئۇرۇنلۇشۇ   خىزمەتكە قېلى،  شەھەردە. بولمۋقچىدى مۇشۇندا 
 ئىشرالرنى بەزى ۋاقىتلىاىردىال بۇزۇلغرۋن ئۋشۇ. قىلمۋقچىدى مۇشۇندا  ئۋخىاى

 شررۇ قېررتى  نەچررچە  دىسررەم قۇيررۋي قىلىرر، گە .   مىىىررڭ تۇيغررۋن ۆڭلررزمك
 شررۇنىڭغۋ تېخررى. ئىرردىلە قويغررۋن تررۇۋاقال  ئېغىزىمىررى ئۋلدىرردىال تۇزكورنىررڭ
 قىزىمىزنىرڭ قۋلسرىال  بىلىر، ئوبردان ئەمردى مۋنرۋ. ئىردىلە كەتكەن بۇلۇشۇ 
 ... ئۆزلىاىمىكەن يۋكى مەنمىكەن بۇزغۋن بەختىىى
 

 گىررپىەە نۋزىانىررڭ تۇرىرردىغۋن  دە  خررو  ۋاقىرر  ەرھ ئۋلدىرردا نررۋزىا
 كۋيىمىغۋن  بۇندا  نۋزىاغۋ ئەزەلدىن خۋنى  پەرىدە قىلىدىغۋن ئىتۋئەت ئىزچى 
 گۆشىىى ئۆز ئىچىدە ئۋزا  روھى مەزگىللى  بىا. ئىدى بۋقمىغۋن قويۇ  گۇنۋھ
. قۋلردى سرىغدۇرالمۋي گىپىىى ئۋددىال نۋزىانىڭ تۇرغۋندا بۇلۇ  يىەزدەك ئۆزى

 دەردىىرى ئۇنىڭ بولۇ   يەتكەن چېكىەە ئۆچمەنلى  بولغۋن ۋارسقۋ قىسقىسى
 ئۋلغرۋن  دەردىىرى ئرۇ...يرۋ  يرۋ . ئېلىۋاترۋتتى نۋزىادىن تۋپۋلمىغۋندەك ئۋدەم
-يرېقىن قرۋرا   ھۋلىغرۋ قىزىىىرڭ يۋتقۋن ئۋزاپلىىى، بىكىىىۋېلى، ئۆيەە يۋتۋ 
 تزگىمەس ئۋغاىتىشىغۋ  ىچئ قىلى، ھىسداشلىق يۋندىن ھەر ئۋيۋلالرنىڭ يۇرۇ 
 نەزىاىسرى 45 ئۋپىسىىىڭ  تېخى نەتىجىدە. چىدىمىغۋن قۋرا  تەنىلىاىەە-تۋپۋ

 خىزمەتداشررلىاى ئۋچچىغىرردا جررۋن   بېاىرر، ئىدارىسررىەە ۋارسررىىڭ بەرمىررەەن
 ۋاپۋسررىزلىقى  يززسررىزلىكى  ئۇنىررڭ چىقۋرغررۋن  رەسۋاسررىىى تررۋزا ئۋرىسررىدا
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 ئرررۇنى. سرررۋلغۋن داۋراڭ يىغىررر، رنىئرررۋدەملە مرررۇنچە بىرررا ئەخالقسرررىزلىقىىى
 پۇڭغرۋ بىرا ئورنىىى جەمىيەتتىكى   ئىدارىدىكى ئۇنىڭ. قۋرغىغۋن بۇلۇشىغىچە
   ئرۋز يەنىرال نىسپەتەن خۋنىمغۋ پەرىدە بۇشر لېكىن... قىلىۋەتكەن ئەرزىمەس

 . چىقمۋيدۇ دەردى پۇركىۋەتسىمۇ چۋيىۋ  ۋارسىى ئۇ
 

 قرۋرا  تۋكۋللىشىشرىغۋ ئۇشرنىرڭ ائۋرلىقىرد خۋنىمىىرڭ پەرىردە بىلەن نۋزىا
 ئرۇزا  يەردە برۇ ئرۇ.  بولدى مەجبۇر ئىتىۋېلىشقۋ قۇلىقىىى دىلىۋز  چىدىمىغۋن
 شرۇ يەنە  ئۋنىسرىىىڭ-ئۋتۋ تۋكۋلالشمۋيدىغۋن ئەزەلدىن. خۋلىمىدى ئولتۇرۇشىى

 . بولدى يېاى  تۇلىمۇ كۆڭلى ئۋزارلىشىۋاتقۋنلىقىدىن تزپەيلى كزڭزلسىزلى 
 
 ئۋڭالشرقۋ تەنەڭلەرنى-تۋپۋ سىلەرنىڭ ئەمدى مىىىڭ...ولدىب   بولدى -
 قىلمرۋڭالر  گىپىىرى ئۇنىرڭ ئەمدى دىسەڭالر بولسۇن خو  مىىى. يو  قۇربۇم

 برو  خرو . قرۋشي برو  خرو  سرىلەردىن مەن. ئۋلمۋڭالر تىلغۋ ئىشالرنى ئۇ
 . قۋشي

 
 ،سرىلكى قولىردىن ئۋپىسرىىىڭ قولىىى دىلىۋز تۇرغۋن ئورنىدىن تۇيۇقسىز

 كرۆڭلى. كەتتى چىقى، يزگزرۈ  مىھمۋنخۋنىدىن  ئىسەدىەىىىچە دە -ئۋجااتتى
 ئورنىرردىن چىدىمىرردىمۇ  قررۋرا  يىغىسررىغۋ قىزىىىررڭ نررۋزىا ئولتۇرغررۋن غە 

 .كەلدى دىۋەيلە  ئۋلدىغۋ ئۋيۋلىىىڭ قوپۇ  چۋچاا 
 
 پەرىردە برۋرمىقىىى بىەىرز چرۋيقىغىىىچە بېشرىىى نۋزىا -...ھەي ھەي  -

 قۋرىسرررۋ قۋچرررۋنال سرررەن -.بۋشرررلىدى شىلتىشررركە ئۋلدىررردا ۆزكررر  خۋنىمىىرررڭ
 مىجەزىررڭ قېاىغۋنسررىاى ھە  ئزتەمسررەن بىاىرر، ئررۋزار كررۆڭلىەە بۋشررقىالرنىڭ

 كررۆڭلى قىزىمىزنىررڭ مررۋۋۇ. سررىىىڭ كىتىۋاتىرردىغۇ بۇلررۇ  ئۇسررۋ  تېخىمررۇ
 كرۆڭلىىى. سىپىسرەن ترۇز يۋرىسرىغۋ ئۇنىڭ يەنە نىمىشقۋ بىلىسەنۇ يېاىملىقىىى

 زىرردە كزڭررزلىى يەنە تۇرسررۇن ئۇيۋقتررۋ قىلىررش سررۆزلەرنى-گە  كۆتىاىرردىغۋن
 ... قۋچۋنمۇ؟ ھە؟ بۇلىسەن ئۋدەم قۋچۋنمۇ سەن. قىلىسەن گەپلەرنى قىلىدىغۋن

 
 نۋزىانىرڭ خرۋنى  پەرىردە -.ئەمردى قرۋراڭ نوچىقىلىقىغرۋ گەپىىڭ مۋۋۇ -

 بىلىرەە قرولىىى دە -ترۇردى ئورنىردىن تۇرسرۇن ئۇيۋقترۋ قورقۇ  ئەلپۋزىدىن
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 دىسرىلە  قېىرى ئوخشرىمۋمدىمەن  قۋلغۋن بولمۋي ئۋدەم ئەمدى مەن -.اىدىتى
 سررىغمىدى؟ كررۆزلىاىەە نەرىرر  ئررۆزلىاىەە؟ قېلىۋاتىرردۇ يۋرىمررۋي نەرىرر  مىىىررڭ

&quot ;قۋيۋشرررى كىشرررىىىڭ ئەر كىشرررى ئەر&quot ; ھۋيۋانغرررۋ شرررۇ يەنە دە 
 يرۋ  بىراەر سرىلىمۇ  بولسرۋم كەتركەن كۆرۈنرز  قېاى. تۇرىدىلىغۇ بۇلۇشۇپال
 ... ئەمىسە ئەكىاىۋالمۋمال بىانى بۇزۇقتىن

 
 تزكرزرۈكلەرنى جۋۋغىيىردىكى خرۋنى  پەرىردە ھۋرغۋن سۆزلە  پىلىمۇتتەك

 شرۋپىالقتىن قرۋتتىق تەككەن مەڭزىەە تۇرۇ   ئزلەزرمەي ئېيتىشقۋ بىلەن قولى
 قولىغرۋ ئۋلدىردا كۆرىۋاتقۋندەك  چز  خۇددى ئۇ. چزشتى ئوڭدىسىغىال سۋفۋغۋ
  دە -تررۇردى قررۋرا  پەس بىررا نۋزىاغررۋ قۋلغررۋن تررۇرۇ  گررۋڭەىاا  ىچەقررۋرىغىى
 . كەتتى يىغال  ھۆڭاە  يېقى، سۋفۋغۋ يززىىى تۇيۇقسىز

 
 بۇقۇلرردا  ئۋيۋلىىىررڭ. كەتتررى تررۇرۇ  گررۋڭەىاا  ئررۇزۇنغىچە خېلررى نرۋزىا
 قرررو  ئۋيۋلىغرررۋ ئۆزىىىرررڭ ئرررۇ -دىرررمەك. كىامىررردى قۇلىقىغرررۋ يىغلىشرررىمۇ

 بۇيرۋن يىلردىن 35 قىلغرۋن توي دىمىسىمۇ. ۋاتۋتتىئىشەنمەي تەككززگەنلىكىەە
 قۇدىسررىىىڭ  ھەتتررۋ   بۋقمىغررۋن چىكىرر، قىلىرر، تررۋك ئۋيررۋلىىى ئەزەلرردىن ئررۇ

 ئۋمۋلسررىز بىلسررىمۇ  ئىكەنلىكىىررى سررەۋەپچى ئۋيۋلىىىررڭ  ئزلررزمىەە تۇيۇقسررىز
 مۇشرۇندا  ئزچرزن قىزى ئۆز  ئۇمۇ توغاا . ئىدى يزتىۋەتكەن ئىچىەە ھەممىىى
 كۋيىۋاتىردىغۇ ئېچىىىر، قۋلغۋنلىقىغۋ بولۇ  بەخىتىسىز قىزىىىڭ   غۇقىلىۋاتىدى

 ئۋھ چىكىدۇ  ئۋزا  يەيدۇ  غەم ئزچزن بۋلىسى ئۆز ئەلبەتتە ئۋنۋ قۋندا  ھەر  
-گە  ئۋيۋلىىىررڭ كىرريىن گۋڭەىااشررتىن ھررۋزا بىررا نررۋزىا...ئەمەسررمۇ ئررۇرۇدۇ

 سرېلى، زنئر ئۇنىرڭ لرېكىن   بولسرىمۇ قىلغۋن ھىس ئۇرۇنلۇقتەك سۆزلىاىىى
 ئىككىىچرى ئزچرزن بىراىش تەسرەللى قىزىغرۋ يەنىرال قىلمرۋي  پەرۋا يىغلىشىغۋ
 . مۋڭدى ئۋلدىاا    قۋرا  قەۋەتكە
 
   
 

 ئىشررقۋ كررزنىال بىاىىچررى كىيىىكررى ئېلىشررتىن دەم يىللىررق يېڭررى دىلىررۋز
 ئۋپئرۋ .  قويردى ئۋپىاىر، دەرۋازىسىغىچىلى  ئىستۋنسۋ ئۇنى دادىسى. چزشتى
 بزگرزن دىلىرۋز كىتىۋاتقرۋن تەرەپركە بىىۋسى ئىشخۋنۋ دەسسە   يىىى قۋرشرنى
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 قىزىرر  قررۋمىلىق سررېتىۋالغۋن يررېڭىال. ئىرردى تززەشررتزرىۋالغۋن خررېلىال ئررۆزىىى
 ئەسرلىتەتتى  ئروتىى پرۋرچە بىرا كزيىۋاتقۋن گۇرۇلدە  يەنىال ئىچىدە پەلتۇسى
 ۇ  بولر يۇشرۇرغۋن خرېلىال داغلىاىىرى يۇقۋلمىغرۋن تۇلۇ  تېخى گىاىمى سۇس
 مەزگىللىر  بىرا گەرچە.  ئىردى تزگزلەەن چىاايلىق چۋچلىاى سۇمبۇ  ئۇزۇن

 بىرا كۆزلىاىردىن جزدىەەن  سە  بۇرۇنقىدىن كىيىن كەچمىشلەردىن ئۋزاپلىق
 ش  ئررۋدەمىى گررززەللىكى تەبىئررى يەنىررال تۇرسررىمۇ  چىقىرر، مەيزسررلزك خىرر 

 ئىچىردە ىلى جىردد كىيىكرتەك ئرزركىەەن خۇددى بىىۋدىن دىلىۋز...  قىالتتى
 سۋشمالشررقۋن قىررزغىن بىررلەن خىزمەتداشررلىاى ئۇچاىغررۋن ئۋلرردىغۋ. چىقتررى

 ئررۇشر سررۋلىدىغۋندەك سررورا  تۇرمۇشررىىى دىلىۋزنىررڭ خررۇددى ئررۇشر بولسررىمۇ 
  ئرۇزىىى كرۆزلىاى خىزمەتداشرلىاىىىڭ ترۇرۇ  بەزىردە خوشالشتى  تىزش بىلەن
 بىلىىىر، دەۋاتقۋنردەك ;quot&شۇنچىلى  ھۋلىڭ;quot& قىلىۋاتقۋندەك  مۋزا 
 . كەتتى
 

 ئرۇ. كەلردى ئۋلدىغۋ ئىكاان يەنىال كزنىال بىاىىچى چزشكەن ئىشقۋ دىلىۋز
 بىرلەن نىيىترى پۇترۇن ئۇنترۇ   كزڭزلسرىزلىكلەرنى ھەمرمە بۋشال  بۇگۇندىن
 بېسررىمدىن روھررى بولسررىمۇ مەزگىرر  بىررا ئررۋرقىلىق شررۇ چزكررز   خىررزمەتكە
 ئرررۆز خىزمەتداشرررلىاىىىڭ پزترررزن ئرررۇ. ئىررردى كەلرررەەن نىيىرررتىەە قۇتۇلرررۇ 

   ئىكەنلىكىىرى خەۋەردار تەپسرىلى كزڭزلسرىزلىكلەردىن برۋرلىق تۇرمۇشىدىكى
 برررۋرلىق جەمىيەتتىكرررى بۆلىررردىغۋن كزڭرررز  ئرررۆزىەە ئەمەس خىزمەتداشرررلىاىال

 يزرگەنلىكىىى ئېقى، پۋراڭالرنىڭ نۇرغۇن توغاۇلۇ  ئۆزى ئۋرىسىدا كۆرۈرمەنلەر
 ئېغىزىىرى قىلىۋەتكىلى  كور كۆزىىى بۋشقىالرنىڭ   يو ئۋمۋ  لېكىن.  بىلەەن
 گىرراى  چىاايلىررق ئۋلرردىغۋ ئىكرراان يەنىررال ئررۇ. دە بولمۋيرردۇ قررويغىلى چررۋپال 
 خەۋەرلەرنرى.  كېراەك بولۇشى پەيدا بىلەن كزلزمسىاىشى تۋتلىق ئەڭ قىلى، 
.  كېرراەك ئۇقۇشررى جررۋراڭلىق راۋان  شررۇنچىلى  بىررلەن ئررۋۋازى زىرر  يەنىررال

 ئۆزىىىررڭ. كېرراەك قىلىشررى نۋمررۋيەن تۇلررۇ  يەنە تررۋشنتىىى تەبىئررى ئۆزىىىررڭ
 ... كېاەك بزلىشى كزڭز  بەكاەك بۇرۇندىن ئوباازىغۋ
 

 بولرۇ  بىرلەن خىرزمەت دىلىرۋز. كەتترى ئزترز  كرزن قرۋنچە بىا ئۋرىدىن
   ئۇچااشسرۇن بىرلەن كىر  لرېكىن. قىلردى ھىس قۋلغۋندەك يىىىكلە  خېلىال
 قۋرىمۋققرۋ. بۋشلىىۋتتى گە  توغاۇلۇ  تۇرمۇشى يەنىال سۋشمالشسۇن بىلەن كى 
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 تۇرۇ -تۇرۇ  ئۇ. قىالتتى بزلىۋاتقۋندەك كزڭز  تۇرمۇشىغۋ ئۇنىڭ ئۋدەم ھەممە
 بەزى. قۋلردى قىلر، ھىرس قۋرىۋاتقرۋنلىقىىى بۋشقىچە ئۇنىڭغۋ ئەرلەرنىڭ بەزى
 رۇ قىسرتۇ سرۆزلەردىىمۇ-گە  تېتىقسرىز ئۋرىلىقىردا پۋراڭ خىزمەتداشلىاى ئەر

 كزلزمسررىاەپال بىررلەن سررىپۋيىلىق ھەممىررەە ئررۇ لررېكىن. ئزنزتمىرردى ئزتزشررىى
 . قويدى
 

 تۋمۋققرۋ ئرۇنى دوسرتى يرېقىن بىا دىلىۋزنىڭ ئۆتمەي ئۇزۇن چزشز  ئىشقۋ
 كەتكەن ئۋجاىشى، يولدىشىدىن ئىلەىاى يى  2 دىلىۋز. قۋلدى قىلى، تەكلى،

 قېرتى  كرۆ  كرۆڭلىەە ئۇنىرڭ. تۇراتتى ئۇچاىشى، پۋت-پۋت بىلەن دوستى بۇ
 تزكىۋېلىشرىى دەرتلىاىىرى كۆڭلىردىكى ئۆزىمۇ بزگزن. ئىدى بەرگەن تەسەللى
  چزشررزپال ئىشررتىن. قوشررۇلدى تىررزش تەكلىررپىەە ئۇنىررڭ  كۆردىمررۇ مۇۋاپىررق
 بىرلەن دوسرتى كىيىر، كىيىملىاىىرى يۋرىشىملىق ئەڭ قىلى،  گىاى  چىاايلىق
 چۋيخۋنۋ ھۋمۋن قىلغۋن تېلىفۇن ىغۋدوست. كەلدى ۋاقتىدا  چۋيخۋنىغۋ دىيىشكەن
 . بولدى پەيدا قىز بىا ئىشىكىدە

 
 بۇيرۋ   قىزىر  سرۇس چېچىىى -.دوستۇم جېىى  كەلدىڭ ۋاقتىدا دە -
 سررىاتالرغۋ -. قۇچۋقلىرردى چىررڭ دىلىررۋزنى قىررز قىلىۋالغررۋن گىرراى  قېىىررق

 چىاايلىررق شررۇندا  يەنىررال سررۋڭۋ  دەيررمەن بولرردىغۇ ئررۇزۇن چىقمىغىلىمررۇ
 .  نتۇرۇپسە
 
 دىلىررۋز-.تۇرۇپسررەن چىاايلىررق شررۇندا  سررەنمۇ   زۇلخۇمررۋر رەخررمەت-

 –. قىلرردى سررۋشم ئررۋددىال  بولمىغۋنرردەك رازى گىاىمرردىن قېىىررق دوسررتىىىڭ
 . ھە سەن يۋسىىىۋاپسەنغۇ بۋشقىچىال بزگزن
 
 نەزىراىەە بۋشرقىالرنىڭ كەتسرەك يرزرۈ  سۋددا-ئۋددى بەك شۇنداقمۇ -

. شررۇ دىرردى  يررزرەي تززەشررتۇرۇ  ئررۆزەمىى ڭۋشررۇ. قۋلىرردىكەنمىز ئېلىىمررۋي
 ... دە  قۋلمۋي چېىى، دوستۇمدىن چىاايلىق ئۋلدىدا مىھمۋنلىاى 

 
-ئزسرتى دوستىىىڭ كۆزلىاىىى بۇشقتەك تۇرغۋن چىقى، ھەياانلىق دىلىۋز

-يررزرۈ  زۇلخۇمۋرنىررڭ ئوخشررىمۋيۋاتقۋن پەقەت بۇرۇنقىغررۋ. ئۋغرردۇردى بېشررىغۋ
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 . چىقىۋاتۋتتى بۋشقىچە مۇسۆزلىاى  گە  ئەمەس تۇرۇشىال
 
  قۋلدىمغۇ؟ بىلەلمەي مەن ئۇ؟ مىھمۋن قۋيسى-
 
 بەك كۆڭلرزم سرىىىڭمۇ. دوسرتۇم ئىككى مىىىڭ شۇ...شۇ...  ھە...ھە -
 شرۇڭۋ. ئزتىۋاتىسرەن بۇلۇ  بۇرۇقتۇمۋ يۋلغۇزلۇقتۋ بولدى ئۇزۇن   دىلىۋز يېاى 

 قۋنردا . يغرۋنقو قىلىر، تەكلىر، ئۇشرنىمرۇ دە  قۋلسۇن ئېچىلى، كۆڭلزڭىى
 . قىلدى ھەييۋرلىق ئويىۇتۇ  بۋشقىچە كۆزلىاىىى زۇلخۇمۋر -بوپتىمۇ؟
 
 كرۆڭلىىى دوسرىىڭ يەنىرال دىرەەن دوس. سۋڭۋ رەخمەت. بوپتۇ ئوبدان-

 ... رەخمەت. رەخمەت.  ھە ئىزدەيدۇ
 
 سررۋقال  ئررۇشر كىاەيلررى  تىررز ئېيتىررۋا   كىيىررىچە رەخمەتىررى   بولرردى-

 . قۋلمىسۇن
 

 چۋيخۋنىىىڭ. مۋڭدى قۋرا  چۋيخۋنىغۋ يىتىلە  قولىىى ىلىۋزنىڭد زۇلخۇمۋر
 بۋشال  ئۋياىمخۋنىغۋ بىا چەتتىكى ئەڭ ئزتز  ئۋرىال  ئزستىلىدىن ئون نەچچە
 نۇرىردا چىراا  قىزىر  سرۇس دىلىرۋز ئۋلغۋن قەدەم ئۋۋا  ئۋياىمخۋنىغۋ. كىادى

 :كەتتى چزچز   كۆرۈ  ئەرنى ئىككى ئولتۇرغۋن پۋراڭلىشى،
 
 
 
 دىلىرۋز -.برۋركەن بۋشرقىالر يەردە بۇ. قۋپتۇ  كىاى، خۋتۋ   زۇلخۇمۋر -
 .  داجىدى كەيىىەە دەرھۋ  دىەە  شۇندا 
 
 دىرەەن سرۋڭۋ مەن ئەمەس  بۋشرقىالر برۇ. قۋلمىدۇ  كىاى، خۋتۋ يۋ   -

 ئۋسرتۋ ئۋلردىغۋ دىلىرۋزنى داجىغۋن كەيىىەە زۇلخۇمۋر-... كىاە قېىى.دوسلۇرۇم
 . ئىتتەردى

 
 دوسررلۇرۇڭ قىررز تېخررى مەن. كىررامەي مەن كىررامەي  مەن... يررۋ يررۋ  -
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 . كىتەي قۋيتى، مەن بولدى. ئويالپتىمەن دە  چېغى
 
 كەتسررەڭ چىقىرر، بۇلررۇ  كىاىرر، يەرگە بررۇ. بررۇ دىەىىىررڭ نىررمە ۋاي-

 . ئولتۇرە بىادەم بولدى. ئەمەسمۇ سەت مۋڭۋ ئۋلدىدا مۋۋۇشرنىڭ
 

 كىامەسررلى -كىرراىش .قۋلرردى تررۇرۇ  دەقىررقە ئورنىرردا تۇرغررۋن دىلىررۋز
 تېخرى مەن. بۋشرلىدى بۇلۇشرقۋ ترۋرتىش-ترۋش  كەسركىن كۋللىسردا توغاىسدا
 ئولتۇرسرۋم بىرلەن ئەرلەر بۋشرقۋ يەرلەردە بۇنردا  ترۇرۇ  نىكۋھىردا بىاسىىىڭ
 دىرەەن...قۋلىردۇ؟ ئرويال  دە  نىرمە قۋلسرۋ كرۆرۈ  بۋشرقىالر بولۇدۇ؟ قۋندا 
 دەرھرۋ  بىاسرى ئرۋدەملەردىن لىقىھې ئۋرىدا شۇ. پىاقىاىدى توختىمۋي سۇئۋ 

 : قۋتتى سۆز تۇرۇ  ئورنىدىن
 
. يىمەيمىرز ئرۋدەم بىرز يرۋ. ئەمەس ئرۋدەملەرمۇ قورۇققىدەك بىز   دىلىۋز-

. ئزترزڭ ترورگە قېىرى ئولترۇرۇڭ  بىادەم بولسىمۇ قىلى، يززىىى دوستىڭىزنىڭ
 ... قېىى

 
 قۋلغىىىىىمۇ  ئولتۇرۇ بۇلۇ  قۋندا  كىيىن گۋڭەىاىغۋندىن بىادەم دىلىۋز

 ئىچىردە خىيرۋلالر چىەىرش ئرززمەي يەردىرن كۋللىسرىىى لېكىن. قۋلدى بىلمەي
 بۇياىتىشررلىاى  ئىچىملىرر  توختىمررۋي ئەرنىررڭ ئىككررى ھېلىقررى. قىيىۋلرردى
 خۇددى ئۆزىىى. كىامىدى قۇلۇقىغۋ مۋختۋشلىاىمۇ توختىمۋي ئۆزىىى دوستىىىڭ

 ئۆزىمرۇ خۋترۋلىقىى كززگەنئۆت ۋارس سۋلغۋندەك  قىلى، ئىش گۇنۋھ بىا ئېغىا
 . ئۋزاپالندى ئۆتكززىۋاتقۋندەك

 
 .... دىلىۋز...دىلىۋز-
 

 بېشرىىى كىلىر، ئىسرىەە چۋقىاىشرىدىن ئزنلرزك قۋيتۋ-قۋيتۋ زۇلخۇمۋرنىڭ
 . قويدى تزرۈ  قۋپۋقلىاىىى دىەەندەك; quot&نىمە؟;quot& دىلىۋز كۆتىاگەن

 
 سرررىىى.  كەترررتى ھېاىررر، تۇنۇشرررتۇرۇ  سرررىىى بۇشرغرررۋ ئەتىررردىن -

.  بىلىدىكەن ئوبدان قىزنى رىيۋسەتچى داڭلىق سەندەك بۇشر تۇنۇشتۇرمىسۋممۇ
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 ھىجىيىر، مۇغەمبەرلەچە زۇلخۇمۋر -.قويۋي تۇنۇشتۇرۇ  سۋڭۋ بۇشرنىمۇ ئەمدى
 قۇربۋنجۋن دوستۇم يېقىن مىىىڭ بۇيۋ  -.قويدى قىسى، كۆزىىى ئەرگە ئىككى
 ... ئۋكۋم پۇشت دوستى ئۋكۋمىىڭ قۇربۋنجۋن بۇيۋ    ئۋكۋم

 
 لرېكىن. لىڭشرىتتى برۋ  بوشقىىۋ ئەرگە ئىككى كزلزمسىاە  زورىغۋ دىلىۋز
 چىشررلىاىىى ئۋدەملەرنىررڭ يوللررۇ  ئۋكررۋ بررۇ يۋشررتىكى چرروڭ خررېلىال ئۆزىرردىن
 ئولتۇرغرۋن يېىىردا بۇلۇپمرۇ. كەتترى شرزركىىى، تىىرى ھىجىيىشىدىن چىقىاى،

 يۋنغرۋ سەسكەنەەندەك ىدىنقۋرىش ئوغاىدەك ئۋدەمىىڭ سىمىز ئىسىملى  پۇشت
 . قۋرىۋالدى

 
 تۇرغرۋن ئورنىردىن ئزچرزن كىرتىش قۋيتىر، قېتىر، نەچرچە دىلىۋز ئۋرىدا
 . قۋلدى توختۋ  يەنە بىلەن زورلىشى قۋيتۋ-قۋيتۋ زۇلخۇمۋرنىڭ بولسىمۇ
 
 بىزنىرڭ سىىىڭ  بەزىلەر. دوستۇم كەتمە بولۇ  ئىھتىيۋتچۋن ئۇنچىۋاش -

 ئۇنىرڭ. قىلىدۇ ئوبدان قەدرىمىزنى ئۋكىالر مۋۋۇ نبىلە بىلمىەىىى قەدرىمىزنى
 ئرۆزەڭىى شرۇڭۋ. چىقۋشيردۇ يەردىرن دىرەەن بىرز پىشرقۋن  تۇرمۇشرقۋ ئزستىەە
 ئىچىملىكىررى رومكىرردىكى دىررەە  شررۇندا  زۇلخۇمررۋر-.دوسررتۇم تررۇت ئەركىررن

 قىلىرر،; quot& گررۇ ;quot& سۇقۇشررتۇرۇ  ئىسررتۋكۋنىغۋ چررۋي دىلىۋزنىررڭ
 ھەرگىرز سرىىى ئۋكرۋم پرۇشت بىرلەن تۋشرلىۋەتكىىى سرىىى ۋارس–. ئىچىۋەتتى

 ... ئۋكۋ پۇشت دىدى  قۋندا . تۋشلىۋەتمەيدۇ
 
 قرررۋرا  يەۋەتكرررزدەك كرررۆزىەە دىلىۋزنىرررڭ -...شرررۇندا    شرررۇندا -

 ئۋڭلىسرۋم دوسرتىڭىزدىن –. كەتترى قوزغۇلرۇ  ئورنىدىن ئەر سىمىز ئولتۇرغۋن
 ئزتىۋاتقۋنردىكىن تەنھرۋ ،ئۋجاىشرى سرىزمۇ. قىلمرۋپتۇ ۋاپرۋ سىزگە گۇي ھېلىقى
. قۋلردۇرمۋيمەن نرۋئۇمۇت ھەرگىرز سرىزنى بۇياىسۋ خۇدايى . قۋشيلى بو  دوس

 . رازىمەن كىچىشكىمۇ جېىىمدىن ئزچزن پەرىزات گۇزە  سىزدەك
 

 مەن. برۇ تېتىقسرىزلىق دىرەەن نىرمە. كەتترى پىاقىراا  بېشى دىلىۋزنىڭ
 بىاىمرۇ؟ بۋشرقۋ يۋكى ۇمۋرمۇزۇلخ ئۋلدىمدىكى ھە  قۋلدى  كىاى، يەرگە قۋندا 
 تەنھرۋلىق بولمىسرۋ يرۋكى ھە؟ كىتىردۇ ئۆزگىاىر، تىرز نىمۋنردا  دىرەەن ئۋدەم
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 نۋزلىق ئەرگە يۋندىكى دىلىۋز... مەجبۇرشمدىغۋندۇ؟ بۇلۇشقۋ مۇشۇندا  ئۋدەمىى
 . ئەپسۇسالندى قۋتتىق قۋرا  زۇلخۇمۋرغۋ ئەركىلىۋاتقۋن

 
 ترۇ  مىىرى كىر  دەيدۇ؟ جااشقۋنئۋ مىىى كى    دىەىىە قېىى زۇلخۇمۋر -
 قۋشيمىقرۋن بولسرۋڭ بۇلىردىغۋن دوسرتۇم ھەقىقرى مىىىرڭ سرەن دەيردۇ؟ قۋلدى

 ئويلىمىغۋن ئەسال دە  كىتەر ئۆزگىاى، تىز بۇندا  سىىى مەن. يزرمە جۆيلز 
 كىلى، خۋتۋ راستىىال بۇيەرگە -.ئزمزتسىزلەندى  بەك سەندىن مەن. ئىكەنمەن

 قرۋرا  ھۋيۋسىزشرچە ئۆزىەە  دىلىۋز كەتكەن تىتاە  قىلى، ھىس قۋلغۋنلىقىىى
 ئرۋغزىڭىزنى سرىزمۇ -.تەگردى بىرلەن زەردە ئرۋدەمەە ئىسىملى  پۇشت تۇرغۋن

. بررۋر يولدۇشررۇم مىىىررڭ. ئەمەس تەنھررۋ تررۇ   مەن. قىلىررڭ گە  چۋيقىۋېتىرر،
 سررىزگە ئررۇ. كەچزرىررۋېتەلەيمەن ئررۇنى مەن بولسررىمۇ ئۆتكررززگەن خۋتررۋلىق
 مەن خررو ...يۋخشررى ھەسسررە مىررڭ. يۋخشررى ھەسسررە مىررڭ يەنىررال قۋرىغۋنرردا
 . كەتتى 
 

 ھەممەيلەنرەە دىلىرۋز ئويلىمىغرۋن دە  يۇلۇقرۋرمەن تېتىقسرىزلىققۋ بۇندا 
 سررىاتقۋ ئېلىرر، دىەەنرردەك يۇلررۇ  سومكىسررىىى دە -ئۋشيرردى بىررلەن غەزە 
 دىلىۋزنىرڭ بىرلەن قروللىاى سرىمىز تزكلرزك ئرۋدەم ھېلىقرى ئۋرىدا شۇ. مۋڭدى
 . تۇتىۋالدى تىزش بۋرمۋقلىاىىى يۇماان
 
. برۋر ئرۋئىلەم   ئۋيرۋلى  مىىىڭمرۇ دىلىرۋز  بوپتۇ نىمە بولسۋ يولدۇشڭىز -
 . قۋششيمىز بو  دوس يۋخشى بىز خۋلىسىڭىزش سىز. تۋقۋشمۋيدۇ بىزگە ئۇشر

 
 -.سررىلكىدى بىرلەن غەزە  قرولىىى دىلىررۋز –. ئەبرلە  ترۋرت قولرۇڭىى-
 ئىززىتىڭىىرى. بولمرۋ ئرۋلغۇچى ئېغىزىڭغرۋ سرمىمىىئى مىىىرڭ ئىككىىچرى ئەمدى

 سرررۋقچى بولسرررۋڭ يېپىشرررىۋالىدىغۋن مۋڭرررۋ يەنە ئەمررردى. بىلمىررردىڭ قىلسرررۋم
 . سۇلىتىۋېتىمەن تۇرمىەە سىىى. چۋقىاىمەن

 
 جىيەكلىاىرردىن كررۆز  دىلىررۋز كەترركەن تىترراە  شغىلرردا  بەدىىررى پزتررزن

 بىرا تزۋىردە ئىشرى  كىتىۋېتىر، چىقىر، ئرۇ. توختىتۋلمىردى يۋشرالرنى ئۋققۋن
 . تىكىلدى بىلەن غەزە  زۇلخۇمۋرغۋ ئۆرۈلز  ئۋرقىغۋ دە -قۋلدى تۇرۇ  دەقىقە
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 ئىككىىچرى مىىرى ئەمردى. ئۆزگزرۈپسەن راستىىال.  ئۆزگزرۈپسەن سەن -

 مۇڭدىشرررىمەن  قرررۋنغۇچە بىرررلەن سرررەن مەن ئەسرررلىدە بولمرررۋ  ئىزدىەرررزچى
. كەپرتىكەنمەن دە  ىمەنترۋپ تەسرەللى قەلربىمەە بولغرۋن يرۋرا سىادىشىمەن 

 راس. يۇيىرۋەتتى  مەڭەزلرزك دوستۇمىى بىا سەندەك خۋتىاەمدىن قەلب ئەمدى
-...بەرگەي ئىىسۋ . بەرگەي ئىىسۋ  كۆڭلىڭەە خۇدا.  يزيىۋەتتى  مەڭەزلزك
    ئۋلمررۋيال ئىلىرر  سررۆزىىى زۇلخۇمۋرنىررڭ تەمشررەلەەن قىلىشررقۋ گە  دىلىررۋز
 چىقىر، يېپىر، بىرلەن غەزە  ئىشرىكىىى ئۋياىمخۋنىىىرڭ چرۋيقىغىىىچە بېشىىى
 . كەتتى
 

 ئرۇشر خرۇددى دىلىۋز چىققۋن تزكز  يۋشلىاىىى كۆز ئۋچچىق چۋيخۋنىدىن
 دە -توستى تۋكسىىى بىا كەلەەن ئۇدۇلال چىقىدىغۋندەك  قوغال  ئۋرقىسىدىن

 بىرلەن تى  غەزىپىىى ھۋزىاقى ئۇنىڭ. تۋشلىدى ئورۇندۇققۋ كەيىىدىكى ئۆزىىى
  ئررۆزىەە-ئررۆز يۇمررۇ  چىررڭ كررۆزلىاىىى ئررۇ. كىلەتتررى ئررۋجىزلىق ئىپۋدىلەشرركە

&quot; تررروۋا تررروۋا&quot ; ئرررۋز ئرررۋزاپلىاى تۋرتقرررۋن.   پىچىاشيتترررى دە 
 ئررۋدەملەر بررۇ كەلەزلررزك؟ نىررمە كررزن؟ نىررمە بررۇ ئۇنىڭغررۋ ئەمرردى كەلەەنرردەك
 كۆرىردۇ؟ نىمە قۋلغۋنالرنى تۇ    ئۋجااشقۋنالرنى. كەتتى رەزىللىشى، نىمۋندا 

 كېاەكمررۇ؟ ئېزىقىشررى   مېڭىشررى يولرردا يۋمررۋن ھەممىسررى ئۋيۋلالرنىررڭ ەنھررۋت
 چەتركە ئرۇشرنى ئزچرزن نىرمە سرىغدۇرالمۋيدۇ؟ ئرۇشرنى ئزچزن نىمە جەمىيەت
 ئزچرزن نىرمە سرەۋەنلىكى؟ كىمىىرڭ زادى قېلىشى بو  تۇ  ئۇشرنىڭ قۋقىدۇ؟
 زىدە قەلبىىى ۋجىزئ ئۇشرنىڭ تىكىلىدۇ؟ كۆزلەر ھۋيۋسىز دائى  ئۋيۋلالرغۋ بۇندا 
 ئزچرزن  نىرمە تەككززىردۇ؟ دا  ئزچزن نىمە شۆھاىتىەە نۋم ئۇشرنىڭ قىلىدۇ؟
 بزگرزن. بىاەلمىدى بەرداشلىق ئويالشقۋ ئۋخىاىىى دىلىۋز...ئزچزن؟ نىمە زادى

 يەر ھرۆرمىتى-ئىرززەت بۋرلىق چۇشكەندەك  غۇش  يەرگە قىيۋدىن تى  ئۆزىىى
 تررۇرۇ   دوسررتى زۇلخۇمررۋر. كەتتررى ىرر،قىل ھىررس بولغۋنرردەك يەكسررۋن بىررلەن
 پەسركە  ئۋشرۇ يەرگە  شۇندا  نىمىشقۋ يەنە تۇرۇ  چۇشۇنۇ  تۇلۇ  ئۆزىىى
 ؟ ئىاىشمەكچى نىمىەە زادى ئۋرقىلىق ۋاستە بۇ ئۇ بۋشاليدۇ؟ ئۋرىسىغۋ ئۋدەملەر
 كىررراپىكلەر ئوقيرررۋدەك. قۋلررردى جۋۋاپسرررىز ئېڭىررردا ئۇنىرررڭ سرررۇئۋ  دىرررەەن

 بۇلۇ   چىشلەنەەن ئۋرىسىدا چىشالر سەدەپتەك ەرلەۋل غۇنچىدەك نەمدەلەەن 
 جرۋيىى ھەمرمە كەتكەنردەك  بۇزۇلرۇ  ئۇنىڭغۋ ئۋدەم ھەممە سىاتىدىكى مۋشىىۋ
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 يرزرىكىىى. كىتىۋاتۋتتى بىلىىى، كەتكەندەك قۋپال  پەسكەشلى  بۇزۇقچىلىق 
 ئىستۋنسۋ تۇيۇقسىزش ئۋلدىغۋ كۆز دىلىۋزنىڭ ئۇھسىىىۋاتقۋن ئېغىا-ئېغىا تۇتۇ 

 قىلغرۋن ئىچىردە مۋشرىىۋ ھېلىقرى. كىلىۋالردى بىمەنىلىكى بۇرۇنقى بۋشلىقىىىڭ
  ئويلىغررۋ  شررۇشرنى ئررۇ.مۇجىرردى قېررتى  بىررا يەنە يررزرىكىىى سررۆزلىاى بىررمەنە
 قرۋرا  شروپۇرىغۋ تۋكسرى قىلمىغرۋن دىقرقەت بىاى ئەتىدىن قۇياىقىدا كۆزىىىڭ
 ئرۋرقىىى لسرىمۇبو كىچىر  خرېلىال دىلىرۋزدىن شروپىاى تۋكسى...توۋا. سۋلدى
 بۋشرقىچە تىىرى. ترۇراتتى تىكىلىر، ھۋيۋسىزشرچە دىلىۋزغۋ ئەيىىكىدىن كۆرۈ 

 ھۋيۋسرىز   بىرمەنە ئۇنىڭغرۋ يىەىتمرۇ شوپۇر ھېلىقى دىلىۋز كەتكەن جىغىلدا 
 توختۇتۇشقۋ مۋشىىىىى تۇرۇپال بۋرمۋي ئۆيىەە   سۋلىدىغۋندەك قىلى، سۆزلەرنى
 .  بولدى مەجبۇر
 
 ... پۇ  مۋۋۇ مۋنۋ. چۇشىۋاشي يەردە مۇشۇ مەن بولدى ئۇكۋم  رەخمەت-
 

 . كزلدى دىمىغىدا يىەى  شوپۇر قۋرا  پۇلغۋ تەڭلىەەن دىلىۋز
 
 كىريىن بۇنردىن. ئۋلمرۋيمەن كىراا سرىزدىن. ھەدە رىيۋسرەتچى.  بولدى-
 . ئۋلمۋيمەن قۋلسىڭىزمۇ چىقى،
 
 ياانلىرقھە بىرلەن ئرۋۋازى زىر  قوڭغرۇراقتەك دىلىۋز - ئەمدى؟ نىمىشقۋ-
 . قۋلدى سورا  ئىچىدە
 
 ئرۋدەتتە. كۆرىۋالردى  قرۋنغۇچە سرىزنى بىراى چىققۋنردىن مۋشىىىغۋ سىز-
 سرىز. ئىردى بولمرۋس نىسرى، كۆرۈشكە بۇندا  سىزنى خەجلەپمۇ پۇ  نۇرغۇن
 قىررزدەكال يۋشررلىق 18 يەنىررال لررېكىن كەتسررىڭىزمۇ  ئۋجاىشررى، قىلىرر، ترروي

 بىرلەن ھۋيۋسرىزلىق يىەىر  -...كاليەۋەتكرزدە خرۋم. چىاايلىقكەنسىز شۇندا 
 . قىستى بوشقىىۋ كۆزىىى
 
 تىلررى غەزەپررتىن   تىترراە  دىررا-دىررا -...يۇقررۋ ..يۇقررۋ ...يررۇ...يررۇ-

-يرۋپتى قرۋتتىق شرۇنچىلى  ئىشرىكىىى مۋشىىىىىڭ دىلىۋز كەتكەن كۋلۋالىشى،
 چىاايىغرۋ يىەىتىىڭ ھېلىقى ئەيىىكىدىن دەرىزە پۇلىى يۇەن 55 قولىدىكى دە 
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 ... يۇقۋ  كۆزۈمدىن...ھۋيۋان ئەمەس ئۋدەم -.ئۋتتى ،قۋرىتى
 

 ئوباازىىى ئۆزىىىڭ. ئىدى قۋلمىغۋن مۋدارى مۋڭغۇدەكمۇ ئەمدى دىلىۋزنىڭ
 بررۇ. قىالتتررى كىتىدىغۋنرردەك يىغررال  بۇقۇلرردا  يىاىرردىال تۇرغررۋن دىمىسررە

 ئۆزىرردىن-ئررۆز دە ... بولرردى؟ نىررمە زادى بولرردى؟  نىررمە زادى ئررۋدەملەرگە
 ئۋيلىىىر، ئويۇنچىقىغرۋ ئۋدەمىىرڭ ھەممىرال ئرۆزىىى.سرورايتتى سۇئۋ  توختىمۋي

 . كەتتى قىلى، ھىس قېلىۋاتقۋندەك
 

 ئىچىردە زىرددىيىتى تۇرمرۇ  يرو  تىەرى سرۇئۋلالر  مۇرەككە  چىەىش 
 دىەەنرردە ئررۋران ئررۆيىەە بىررلەن قەدەمررلەر ھررۋرغىن دىلىررۋز قىيىۋلغررۋن ئررۇزا 

 ئىچىرەە يۋترۋ    قۋلردۇرۇ  نۋئزمزت تەلمزرۈشلىاىىى ئۋپىسىىىڭ. كىلىۋاشلىدى
 يىغلىغىرىىچە  بۇقۇلردا  تۋشرال  ئۆزىىى كۋرۋاتقۋ بىلەنال كىيىملىاى. بىكىىدى

 شرۇ ئرۇ... بولدى مەجبۇر ئۆتكززۈشكە كىچىىى ھەساەتلى  ئۋزاپلىق  بىا يەنە
 ئۋئىلىىىرڭ ئىللىرق بىا   ئەرنىڭ مەسئۇلىيەتچۋن بىا ئزچزن ئۋيۋ  بىا تەرىزدە
 تىررىچ   خررۋتىاجەم راسررال ئۋيۋلالرنىررڭ تررۇ    تەنھررۋ   ھىملىقىىىمررۇ نەقەدەر

 تررۆھمەتلەردىن پۋسررۋت -پىتررىە  تۇرۇپمررۇ يۋشررۋ  پررۋك ئزتەلمەيرردىغۋنلىقىىى 
 ۋاقىرر  ھەر تۇرمۇشررىدا ئۇشرنىررڭ ئۋدەملەرنىررڭ بىررزەڭ قۇتۇشلمۋيرردىغۋنلىقىىى 

 ... قىلىۋاتۋتتى ھىس  ئۋستۋ-ئۋستۋ...  يزرىدىغۋنلىقىىى ئەگى،
 
 
 

 تېخىمرۇ مەسىلىسرى ئۋجاىشىش قەلبىدىكى دىلىۋزنىڭ ئۆتكەنسىاى كزنلەر
 نررۋزىامۇ بىررلەن تەنىلىرراى تۋپررۋ خۋنىمىىررڭ پەرىرردە. بررۋردى مۇرەككەپلىشررى،
 ئۋجاىشررىش دىلىۋزغررۋ قېررتى  كررۆ  بولررۇ   تۋپقررۋن مۇۋاپىررق ئۋجاىشىشررىى
 بولىردۇ ;quot& دائىر  دىلىرۋز. قويردى ئوتۇرغرۋ بىجىاىۋېتىشرىى رەسمىيىتىىى

 تەييرۋرلىق مەن قۋلردى   برو  جىرددى بەك چزشركەچكە ئىشقۋ يېڭىدىن ھۋزىا
 ئۋئىلىرردە بررۇ. سرروزاتتى كەيررىىەە يەنە نىمىشررقىدۇر دەيتتىيررۇ ; quot&قىررالي
 بولغرۋن ۋارسرقۋ قەلبىردىكى بىلسرىمۇ  يروقلىقىىى ئرۇرۇن مەڭەز ئەمدى ۋارسقۋ

 ئىشررقۋ.مررۋيتتىخۋلى يەنىررال كزمىۋېتىشررىى مەڭەزلررزك مررۇھەببەتىى ئۇنتۇلغۇسررىز
 كزڭزلسرىزلىكلەرگە نۇرغرۇن ئىچىردە ۋاقىر  ئرۋرتۇ   ئۋيردىن ئىككى چزشكەن
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. ئىدى قىلغۋن ھىس مۇھىملىقىىى ۋارسىىىڭ ئزچزن ئۆزى يەنىال ئۇچاىغۋچقىمۇ
 ئرۇنى لرېكىن بولسرىمۇ  تۇرغرۋن ئرۋڭال  ئەھرۋالىىى ۋارسىىىڭ دوسلىاىدىن ئۇ

 سېغىىسىمۇ يەرلىاىدىن بىا ىىڭقەلبى ئۇنى. قۋلمىدى ئۇچاىتى، قېتىممۇ بىاەر
 كەسركىن ئوتتۇرىسىدىكى غۇرۇر بىلەن مۇھەببەت. ئىزدىيەلمىدى بىۋاستە ئۇنى

 چىاايىىرى  يرۋداڭغۇ چزشكزنلەشركەن  ۋارسرىىڭ ۋاقىر  ھەر ئىچىردە كزرە 
 ئررۋجىز قۋلىرردىغۋن لەيررلە  بەزىرردە-بەزى چزشررمەيدىغۋن  تۋمۋكررۋ قولىرردىن
 ئىرچ ئۇنىڭغرۋ. ئۋزاپالندى تزكز  يۋ  يۇم-يۇم كەلتزرۈ  ئۋلدىغۋ كۆز تۇرقىىى
 قويىىغررۋ ئررۆز ئررۇنى بەرگزسررى  ئىلھررۋم مەدەت  قۋيتىرردىن ئۇنىڭغررۋ. ئررۋغاىتتى
 بىرررلەن ۋارس ئۋنىسرررىغۋ-ئۋترررۋ  ئەمررردى ئۇنىرررڭ لرررېكىن. كەلررردى تۋرتقۇسرررى

 مرۇمكىن ئېچىشرى ئېغىرز توغاۇلرۇ  تۇترۇ  ئۆي بىلەن ئۇنىڭ   يۋرىشىۋېلىش
 ... ئىدى رىئۋللىق بولمۋيدىغۋن

 
 بولررۇ  خۋلىمۋيرردىغۋن ئولتۇرۇشررىى تۋكسررىدا كىلىشررتە-بېاىرر، خىررزمەتكە

 ئورنىغرۋ خىرزمەت بىرلەن مۋشىىىسرى دادىسرىىىڭ يەنىرال بزگرزن دىلىرۋز قۋلغۋن
 يىىىر  ئرورا  نەپىرس بويىىغۋ شۋرپىسىىى ئۋپئۋ  چزشزپال مۋشىىىدىن. كەلدى

 سرە  چىقىۋېتىر، نپەشرتۋقتى ئۇ. يېقىىالشتى پەشتىقىغۋ بىىۋ بىلەن قەدەملىاى
 قرۋرا  مۇنرداقال لرېكىن ئۇچااتتىيرۇ  ئۋيرۋلىى بىرا تۇرغۋن قۋرا  ئۆزىەە نېاىدا
 . كەتتى كىاى، ئىچىەە بىىۋ ئىاەنسىزش قويۇ 
 
 ... دىلىۋز...دىلىۋز....دى ...دى -
 

 قىلغرۋن ھىرس غەلىتىلىر  ئرۋز بىرا ئرۋۋازدىن ئەنسرىز چۋقىاغۋن تۇيۇقسىز
 ئۋرتىۋالغرۋن يۋغلىق قۋرا  يىااقتىكى چىقتىيۇ  تىنئىشىك يېىى، كەيىىەە دىلىۋز

 : سورىدى ئىچىدە ھەياانلىق تۇنۇمىغۋندەك ئۋيۋلىى نۋتۇنۇ 
 
  چۋقىاىۋاتۋمسىز؟ مىىى-
 

 ئۋيررۋ  قۋلغررۋن تررۇرۇ  گررۋڭەىاا  دەقىررقە بىررا سررۇئۋلىدىن دىلىۋزنىررڭ
 ك مەيزسلز ئۋلەمچە يېقىىالشتى  قېشىغۋ دىلىۋزنىڭ يۆتكە  ئۋستۋ قەدەملىاىىى
 دىلىررۋز...تررۋرتتى پەسرركە ئۋسررتۋ يررۋغلىقىىى بېشررىدىكى ئىچىرردە چزشرركزنلزك
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 ئۋيۋلىىرڭ ئۋلدىردىكى ئىچىردە ھىسريۋت ئىچكرى مرۇرەككە  خىر  بىا قۋنداقتۇر
-كىيى   خۋس چوڭالرغۋ قەددى  ئىەىلەەن. يزگزرتتى كۆز بۋشقىدىن چىاايىغۋ

 چىرااي  اڭغۇيرۋد لرېكىن بولسىمۇ  ئىاىشەلمىەەن ھېچىەرسىەە كىچەكلىاىدىن
 بىرا خوشرخۇي كەتركەن ئورنرۋ  يەرلىراىەە بىرا قەلبىىىرڭ كۆزلەردىن نۇرسىز
 ئېڭىردا دىلىۋزنىڭ تۇرغۋن تەييۋرلىقسىز. بولدى كۆرگەندەك سىمۋسىىى قىزنىڭ

 قۋيتۇرغۋنرردەك سررۋدا ئەكررس ئررۋۋاز دىررەەن; quot&سررەلىمە; quot&  تۇيۇقسررىز
 .  قۋلدى تۇيمۋيال ىىىسۋلغىى توۋش  ئۆزىىىڭ ھەياانلىقتىن دە -بولدى
 
 ... سەلىمە سەلىمە -
 

 تەكتىەە يزرەكلەرنىڭ   ئۋھ. ئۇچاىشىش قۋيتۋ كىيىىكى جۇدالىقتىن ئۋھ 
 دىلىۋزنىڭ...ئەسلىمە سۋۋاقداشلىق ئۇنتۇلمۋس دوسلۇ   چىن كەتكەن ئورنۋ 
 دىاىكىىرى-ئىرز ھېچبىرا بۇيرۋن يىلالردىرن نەچچە. كەتمىدى يېاىلى، يزرىكى

 خوشررۋ  شررۇنچىلى  ئۇچااتقۋنلىقىرردىن قۋيتررۋ دوسررتىىى ىچررۋرەب ئۋشلمىغررۋن
 برۇرۇنقى ۋارسىىىڭ   ھەمااھىغۋ ئۆمزرلزك قويغۋن يزتتزرۈ  خۇددى بولدىكى 

 ھۋلسررىز دوسررتىىىڭ ئىاىشرركەندەك قۋيتىرردىن مررۇھەببىتىەە سررەمىمى-سررۋ 
 دوسرتىىىڭ ھۋلردا  ئۋمۋلسرىز تۇتۇشرقۋ ئرۆزىىى. بۋسرتى چىڭ بۋغاىغۋ جىسمىىى
 . كەتتى يىغال  سېلى، ئزن يېقى، مەڭزىىى ەڭزىەەم مۇزدەك
 
 ئۇڭۇممررررۇ بررررۇ ھە  كۆرىۋاتمۋيدىغۋنرررردىمەن چررررز  مەن...مەن...مە-

 تېخىمررۇ دوسررتىىى ئىسررەدىەىىىچە دىلىررۋز - سررەلىمەمۇ؟ راسررال چزشزممۇ؟سررەن
 . تىاىشتى كىتىشكە سىڭى، بۋغاىغۋ ئۇنىڭ قۇچۋقال   چىڭ

 
 بەخىتىسرىز   ئرۋزغۇن شۇ مەن. سەلىمە شۇ مەن...راس   ئۋدا  راس -
 دىلىررۋزدىن ترۇرقىىى ۋەيراانە ئۆزىىىرڭ قورۇنررۇ   ئۋيرۋ  ھېلىقرى -...سرەلىمە

 قەلبى بولغۋن زار تەسەللىەە دوستۋنە لېكىن بولسىمۇ  ئورۇنىۋاتقۋن قۋچۇرۇشقۋ
 يرۋ  يرۋمغۇردەك قۇشرۇلۇ  يىغىسرىغۋ دوسرتىىىڭ ئۇمۇ. قويمىدى يو  ئۇنىڭغۋ
 . بۋشلىدى تزكزشكە
 

 ئىشقۋ قۋرا  دىلىۋزغۋ يىغالۋاتقۋن سېلى، ئۇن قۇچۋقلىشى، ئىشكىدىال بىىۋ
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  قۋلرردى  قۋرىشررى، پەس بىررا ئىچىرردە ھەياانلىررق  خىزمەتداشررلىاى مۋڭغررۋن
 بىاىشرىى تەسرەللى بېاىر، قېشرىغۋ ئۇنىڭ دوستى يېقىن قۋنچە بىا دىلىۋزنىڭ
 نغرۋنئۋيال گەۋدىرەە بىرا دوسر  ئىككرى  ترۋ  شۇ.  يۋلتۋيدى يەنە ئويلىدىىيۇ

 ئزن بۇ   توغاا . قىالتتى مۇستەسىۋدەك نەرسىدىن ھەممە ئەتااپتىكى   بولۇ 
 ئۇچاىشررىش كىيىىكررى جررۇدالىقتىن يىللىررق ئررۇزا  ئىچىرردە يىغالشررالر سررېلى،

 دوسررتىىىڭ جررۋن بىررا بولغررۋن شررەكىللىىى، ئېڭررى ئزلررزم   بررۋر خوشررۋللىقى
 ئىچىردە شرۋللىقالرخو شرۇ يەنە  ئىردى بىلسرە ئرۇشر   بۋر خوشۋللىقى ھۋيۋتلىق

  ئوخشرررۋ  ئۋيالنغرررۋن قۇربۋنىغرررۋ ۋاپۋسرررىزلىقىىڭ يە  زەربە مرررۇھەببەتتىن
 قەلبىىىرڭ ئىككرى ئۋزاپالنغرۋن دەرتلىر  ئۆتكرززۈ  بېشرىدىن بەخىتىسىزلىكىى

 ... بۋر پىغۋنىمۇ ئۋچچىق
 

 قويىشرى گۋڭەىاىتىر، راسال ئۋدەمىى تۋسۋددىپىلىقالر بەزىبىا تۇرمۇشتىكى
 ئۋيرۋلىى كۆرۈنەەن يۋ  ئوتۇرا كۆزىەە كىيىن يىغىدىن ئۇزا  دىلىۋزمۇ.  ئىىىق
. كەتترى تىكىلىر، ئۇزا -ئۇزاقتىن يەنە ئۇنىڭغۋ قۋرىتى، ئۆزىەە دوستىىى يۋ 

 مەڭزىىررى تۋتۋرغررۋن سررۇرتز   يۋشررالرنى ئۋققررۋن كۆزلىاىرردىن نۇرسررىز ئۇنىررڭ
 برۇ. ىقىالتتر ئىشرەنمەيۋاتقۋندەك كرۆزىەە ئرۆز ئۇ قۋرىمۋققۋ. سىلىدى توختىمۋي

. ئىردى سرەلىمە راسال ئۇ لېكىن. قىلىۋاتۋتتى ھىس چزشتەكال بىا ئۇچاىشىشىى
 سۋۋاقدىشرى  جۋن ئۆتكززگەن بىاگە دەقىقىلىاىىى ئۇقۇ  گززە  چۋغالردا بىا

 تىىسرىز-ئرزن مەزگىر  ئرۇزۇن خوشلۇشرۇ   قۇچۋقلىشرى، چىڭ بىلەن دىلىۋز
 . ئىدى سەلىمە  بەخىتىسىز يۇقۋلغۋن
 

 كرۆز ئرۇزا -ئۇزاقتىن قۇچۋقالشتى  ئۇزا -ئۇزاقتىن ىلەنب سەلىمە دىلىۋز
. بىلەلمىرردى دىيىشررىى نىررمە دەمۋللىقتررۋ ھېچقۋيسىسررى لررېكىن. قىلىشررتى يېشررى
 قۇچۋقلىغۋنردىن ئرۇزا  خېلرى سەلىمەنى ئۇ. ئىدى خوشۋ  بەك تۋ  شۇ دىلىۋز
 بۋرمىغرۋن مىىۇتقىمرۇ 5   ئېيتىر،  تۇرىشىىى كزتز   بىادەم ئۇنىڭغۋ   كىيىن

 بىا يەنە كۆزلىاىەە نۇرسىز سەلىمەنىڭ. چىقتى سورا  رۇخسەت ئىچىدە قى ۋا
 راۋان تەرەپركە ئرۆيى قولترۇقلىغىىىچە چىڭ  ئۇنى كىىن  قۋرىۋەتكەندىن پەس
 تۇلىمرۇ مۇسۋپىسرىىى ھۋيۋت يىللىق نەچچە دوستىىىڭ تۋ  شۇ ئۇنىڭ.  بولدى

   ئزلزم بىلەن ىقھۋيۋتل قۋلغۋن بو  سىا ئزچزن ئۇنىڭ. كىلىۋاتۋتتى بىلەزسى
 تۇرمررۇ  زىررددىيەتلى  كىيىىكررى مۇنۋسررىۋىتى  تۇققررۋن-ئررۇرۇ  بررۋش -ئۋنررۋ
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 ھرۋزىامۇ برۋش ھېلىقرى خۇددى مۋڭغۋ  ئۇ. جىددىلەشتزرىۋاتۋتتى ئۇنى جەريۋنى
 قۋيترۋ-قۋيتۋ جىسمىغۋ كەتكەن ئۇرۇقال  ئۇنىڭ بۋردەك قورسىقىدا  سەلىمەنىڭ

 . سۋلدى قۋرا 
 

 بىىۋغرۋ  بىرا سرەلىمە چزشكەن مۋشىىىدىن كىلى، ئۆيىەە چوڭ دىلىۋزنىڭ
 برۋردەك سۇئۋ  بىا كۆڭلىدە ئۇنىڭ. كەتتى تۇرۇ  ھۋزا بىا قۋرا  دىلىۋزغۋ بىا

 . قىالتتى
 
-...ئرۆي شۇ بۇرۇنقى. ئۆي بىزنىڭ بۇ دوستۇم  قۋلمىغۋنسەن ئۇنتۇ  -
 . ئۆتتى ئەسكەرتى، بىا قۋيتۋ ئەجەپلىىى، قۋرىشىدىن سەلىمەنىڭ دىلىۋز
 
 بررۇ -.سررىقتى قررولىىى دىلىۋزنىررڭ كىلىرر، ئۋسررتۋ سررەلىمە -...ىلىررمەنب-
 كرزنلىاىمىى ئرېلىش دەم نۇرغرۇن مەن. دىلىرۋز قرۋشي ئۇنترۇ  قۋنداقمۇ ئۆيىى

 ئۆتكرررررررررررززگەن مەنىلىررررررررررر  شرررررررررررۇندا  قرررررررررررورودا مۇشرررررررررررۇ
  قەيەردە؟ ئۆيى ئۆزۈڭىىڭ...لېكىن...لېكىن...تۇرسۋم
 

 ئېڭىدا. قۋلدى بىلمەي يىشىىدى نىمە دەقىقە دىلىۋز تۇرغۋن تەييۋرلىقسىزش
 دەھشرەتلى  ئرۆيى  بۋقمىغرۋن بېسرى، ئۋيرۋ  قېتىممۇ بىا بىاى يىلدىن يېاى 

 يرۋ  كرۆزلىاىەە چىاايلىرق بولرۇ   پەيردا ھۆجاىسرى قىلغۋن زاھىا دوۋزاخىى
 .  كەلدى
 
 ... بۋر...بۋر...ھە..ھە-
 
 بەكمرۇ تۇرمۇشرۇڭىى بەخىتلىر  گزلردەك سرىىىڭ   ئۆيۇڭىى ئۆز مىىىڭ-

 . ئىدى بۋر ۆرگزمك
 
 دىلىرۋز يۇمغرۋن چىر  كرۆزلىاىىى تىىىقرتىن ئېغىرا-...بۇياىسرۋ خۇدايى -
 مرۇمكىن بولمۋيردۇ  مۇمكىن ئەمدى;quot& كۆڭلىدە دىدىيۇ  شۇندا  ئېغىزىدا

 سررررۇئۋلالرنىڭ ئېغىررررا بۋشررررقۋ يەنە. پىچىالىرررردى دە ; quot&..بولمۋيرررردۇ
 ئۋلررردىااتقىىىچە ىسرررەلىمەن قۋلغرررۋن گرررۋڭەىاا    ئەنسرررىاە  سورىلىشرررىدىن
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 . ئۋچتى دەرۋازىىى نەقىشلەنەەن چىاايلىق
 
 ئۆيردە بولغرۋن ھەماا ئەسلىمىلىاىەە ئۋزاپلىق سەلىمەنىڭ چۋغالردىكى بىا

-بىررا دوسرر  ئىككررى بۋشررالندى   ئەسررلىمىلىاى ئررۋزاپلىق يېڭررى ئۇنىررڭ يەنە
 كەچمىشررلەرگە قىلىرردىغۋن زىرردە يررزرەكىى   سزرتزشررز  يۋشررلىاىىى بىاىىىررڭ

 بۋشال  دەقىقىلەردىن خوشالشقۋن بىلەن دىلىۋز ئۋمۋلسىز سەلىمە. بولدى ھەماا
 يىراا  شرۇ. چىقترى سرۆزلە  يىغرال  قۋن قىسمەتلەرنى بۋرلىق كەلەەن بېشىغۋ
 بررېقىش بررۋش ئۋتىسررىز ئررۋزاپلىاىىى  تۇرمۇشررىىى  تەنھررۋلىق ئۆتكررززگەن يېزىرردا

 يۋخشلىقىدىن ىىىڭئۋپىس سۋرىخۋن قىسىقىسى...پۋسۋتالرنى-پىتىە جەريۋنىدىكى
 ئررزرۈمچىەە ئۋرىلىقتررۋ لررېكىن. چىقتررى سررۆزلە  بىررالە  بىررا ھەممىىررى تۋرتىرر،
 سۆزلەشرىى جەريرۋنىىى ترۆككەن يرۋ  ئرۋزاپلىق ئىزدىەەن  ئەكاەمىى بۋرغۋن 

 ... قورقتى ئەيىپلىشىدىن ئۆزىىى دىلىۋزنىڭ. خۋلىمىدى
 

 ئرۇنى ىلىرۋزد چىردىيۋلمىغۋن ئۋڭال  ئۋزاپالرنى كەلەەن بېشىغۋ دوستىىىڭ
 ئورنىرردا تررۆكتى  يررۋ  يررۇم-يررۇم قېررتى  تررۋشي بۋسررتى  بۋغاىغررۋ رەت نەچررچە

 ئۋيۋلالرنىرررڭ   چىقترررى ئۋيلىىىررر، رەت نەچرررچە ئرررۆيىى يۋترررۋ  ئولتۇرالمرررۋي
 ۋاپۋسرررىزلىقى  ئەكاەمىىرررڭ. بولررردى پرررۋرە مىرررڭ كرررۆڭلى بەخىتىسرررىزلىكىدىن

 لەخررتە-ەلەخررت يررزرىكىىى ئررۋجىز ئۇنىررڭ قۇشررۇلۇ  ۋاپۋسررىزلىقىغۋ ۋارسررىىىڭ
 .قىلىۋەتتى

 
 ئورنىردا  بولرۇ  يېراى  تۇلىمۇ كۆڭلى -بولدى؟ قۋندا  كىيىن كىيىچۇ؟-

 . ئۋلدىااتتى سەلىمەنى دىلىۋز قۋلغۋن ئولتۇرالمۋي
 
 مەن. ئۋلدىمرردىكەن. دىلىررۋز ئۋلدىمرردىكەن كزنررزم كۆرىرردىغۋن مىىىررڭ -
 كرۆرگەن كرزنلەرنى ئېغىرا شرۇنچە تۋرتقۋن  ئۋزاپالرنى شۇنچە ئىچىدە تەنھۋلىق
-ئۋترۋ. ئىركەن ترزگىمىەەن جۋزاسرى بەرگەن مۋڭرۋ خۇدانىرڭ لېكىن بولسۋممۇ 

 كەيررررىىەە شررررەيتۋنىىڭ قويررررۇ  يەردە ئزمررررزتلىاىىى ئۋكۋمىىررررڭ ئۋنۋمىىررررڭ 
 تېخرررى جۋزاسرررى قەدىالىمىەەنلىكىىررڭ پرررۋكلىقىمىى قىزلىرررق   كىاگىىىمىىررڭ

 تىتراە  ئرۋۋازى سەلىمەنىڭ چىشلىۋالغۋن چىڭ لەۋلىاىىى-.ئىكەن تزگىمىەەن
 ئۋپۋممۇ چوڭ سۋرىخۋن بەرگەن مىھىا ئۋنۋمدەك مۋڭۋ كىيىن -.بۋشلىدى چىقىشقۋ
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 يەرلىكىررەە يىغررال  قررۋن ئررۇنى مەن. كەتتررى ئزلررز  بىررلەن سررەۋەبى كىسررە 
 نۇرغرۇن يېزىدىن ئۋرىلىقتۋ. قۋلدى  يۋلغۇز تىكەندەك يەنە يېزىدا شۇ   قويۇ  
 قىلرردى   رەت ىرراايلىقچەچ ئررۇشرنى لررېكىن   قويرردى تەكلىررۋى ترروي ئەرلەر

 مىىرى ھەممىسرى ۋاپۋسىزدەك  ھەممىسى   ئەكاەمدەك شۇ ھەممىسى ئەرلەرنىڭ
 ئزتزشرركە تەنھررۋ ئىچىرردە جۋپررۋ. قورقتررۇم ئررۇشردىن تۋشررلىۋېتىدىغۋندەك يەنە

 تەترۇر قىسقىسرى.  كۆرمرۇدۇم راۋا ئزتزشرىى بىراگە بىرلەن ئرۇشر چىدىدىمكى 
 قوللۇ  بىا ئۇنى. خۋلىمىدى  گەيلىتىشىىئز ئۇنى. چىدىمىدى  ئوغلۇمغۋ پىشۋنە

 يرۋراملىق ئۇقۇترۇ  مەكتەپرتە يۋخشرى ئرۇنى ئىشرلە  چىردا  جۋپۋغۋ بېقىشىى 
 . ئويلۇدۇم چىقىشىى قىلى، ئۋدەم

 
 تۇيۇقسرىز دىلىۋزنىرڭ ئۋڭلىۋاتقۋن بىاىلى، ئەسلىمىسىىى ئۆزىىىڭ سەلىمە
 لررېكىن. قويرردى قررۋرا  ئۇنىڭغررۋ ئەجەپلەنەەنرردەك يىغلىشررىدىن ئۆمچۇيررۇ 
 ئەزىرز ئۋياىلغۋن ئۋلەمدىن بۇ قولىدا ۋارسىىڭ ئۋڭال   گىپىىى  بۋش دىلىۋزنىڭ
 . بىلەلمىدى پەقەت ئەتكەنلىكىىى يۋد ئوغلىىى
 
 قىلىر، دىھقرۋنچىلىق بىراى يىلدىن3-2.  ئۋياىلدى  يېزىدىن بۇ كىيىن-
. ۋالردى ئېچى يۋيمرۋ بىرا كىچى  بۋزىاىدا نۋھىيە تۋيىىى، پۇلۇمغۋ ئۋزغىىۋ تۋپقۋن
 تىاىشر، يەنىرال مەن بولسرىمۇ ترزۋەن كىاى  ئۋز  مۋ  ئۋددى  دۇككۋن گەرچە

 قۋنردا  ھەر ئزچرزن قىلىرش ئرز  ئىككىىرى قىلىرش  ئىككى بىانى. ئىشلىدى 
. ئىردى ئزچرزن ئۇقۇتۇ  يۋخشى بۋشمىى شۇ يەنىال مەقسىتى . چىدىدى  جۋپۋغۋ
 سرررودام.  زدۈمئۆتكرررز ۋاقىتىرررى  ئرررۋرتۇ  يىلررردىن 3 قىلىررر، شرررۇندا  ئەنە

 ئررۆي بىررا بولسررىمۇ ئررۋددى. بولرردى بررۋر پۇلررۇم يۋخشررىالندى  بۋرغۋنسررىاى
 بررۋشمىى. بەردىرر  يەسررلىەە يۋخشررى ئەڭ نۋھىيرردىكى شررۇ بررۋشمىى. سررېتىۋالدى 
   چىقىشىى قىلى، ئۋدەم ئەخالقلىق تىاىشچۋن  ئەقىللىق  بۋشال  كىچىكىدىن
. قىلردى  ئزمزت لمۋسلىقىىىقۋ بولۇ  لزكچەك ۋىجدانسىز  ۋاپۋسىز  دادىسىدەك
 بۋشرال  كىچىكىردىن ئەختەمجرۋن ئوغلرۇم يەتتىمرۇ  خۇداغرۋ ئۇلرۇ  تىلەكلىاى 
 نۇرغررۇن يەسررلىدىمۇ. بولرردى بررۋش ئەقىللىررق ئۋڭاليرردىغۋن  گە  نۋھررۋيىتى

 نۇرغررۇن ئۆيرردىمۇ بولغۋچقررۋ مەلۇمررۋتى  ئۆزەمىىڭمررۇ. ئزگەنرردى نەرسررىلەرنى
 تەرەپلىاىررردىن يۋخشرررى وغلىىىرررڭئ ئرررۆز سرررەلىمە-...ئرررزگەتتى  نەرسرررىلەرنى
 سررەن. دىلىررۋز بىلمەيسررەن سررەن -.قويرردى كزلررز  مىيىغىرردا سررۇيۇنەەندەك
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 سرىمىز شۇندا  پۋقالنداك  بولغۋن  بۋش چىاايلىق شۇندا  ئوغلۇم. بىلمەيسەن
 يەنىررال لررېكىن بولسررىمۇ قىسررىق سررە  كۆزىرردەك ئەكاەمىىررڭ كررۆزلىاى. ئىرردى

 نەرسررىلەرنى يۋخشررى ئەڭ ئۇنىڭغررۋ يىمىسررەممۇ ئررۆزەم. ئىرردى ئۇمررۋ  شررۇندا 
 كىيىملەرنررررى چىاايلىررررق ئەڭ ئۇنىڭغررررۋ كەيمىسررررەممۇ ئررررۆزەم يىەررررززەتتى  
 نەلەرگىردۇ كزلزمسىاىشرى مېيىغىدا بۋيىقى تۇرۇپال سەلىمەنىڭ –. كەيەززەتتى 

 سرزرەتىى قرۋنچە بىرا سومكىسرىدىن بىرلەن قروللىاى تۇرغۋن تىتاە . يۇقۋلدى
 ... ئوغلۇم مىىىڭ   ئوغلۇم مىىىڭ بۇ...قۋرا...قۋ-...ئۇزاتتى دىلىۋزغۋ ئېلى،
 

 كۆرۈشركە بىرالە – بىرا  ئېلى، سزرەتلەرنى قولىدىن سەلىمەنىڭ دىلىۋز
 كزلرررز   سىمۋسرررى ئەختەمجۋنىىرررڭ ئۇمرررۋ  سرررزرەتتە بىرررا ھەر. بۋشرررلىدى
 كىتىۋاتقرۋن ئوخشرۋ  ئەكراەمەە قۋرىسرۋ بىرا سرەلىمەگە  قۋرىسرۋ بىا...تۇراتتى
 . كەلدى مەسلىكى ھەقىقەتەن لىۋزنىڭمۇدى قۋرا  گۇيغۋ ئۇمۋ 

 
 -.بېقىپسررەن سررىمىز پۋقالنرردەك...بررۇ گررۇي ئۇمررۋ  دىررەەن نىررمە. راس-

 مەيزسررلزك كۆتىاىرر، بېشررىىى تۇيۇقسررىز دىلىررۋز قۋرىۋاتقررۋن تويمررۋي رەسررمىەە
 راسرر   ھە -.سررورىدى ئۋلرردىاا  سررەلىمەدىن كەترركەن ئولتررۇرۇ  ئىچىرردە
  قۋلدى؟ دەنە ئوغلۇڭ ئەكەلمەپسەنغۇ؟  ئوغلۇڭىى

 
 بۋرغۋنسررىاى جىسررمى سررەلىمەنىڭ. قۋلرردى جۋۋاپسررىز سررۇئۋلى دىلىۋزنىررڭ

 سررۆزلەۋاتقۋن پەخىالىىىرر، ئوغلىرردىن بىرراى بررۋيىتىن. كىتىۋاتررۋتتى ئىەىلىرر،
. ئېچىشرررتۇراتتى ئىچىىرررى ئۋدەمىىرررڭ ئۆمچىيىشرررى بىچرررۋرىالرچە سرررەلىمەنىڭ
 . قوزغۋيتتى ھىسداشلىقىىى

 
 .. قېىى؟ وغلۇڭئ. سورىۋاتىمەن سەندىن سەلىمە -
 

 بۋغاىغرۋ ئېلىر، ئۋسرتۋ رەسىمىىى پۋرچە بىا ئوغلىىىڭ قولىدىن دىلىۋزنىڭ
 : كەتتى ئىسەدە  تۇرۇپال سەلىمە بۋسقۋن
 
 ئۇنى. قويدۇم يزتتزرۈ  ئۇنى. قويدۇم يزتتزرۈ  ئۇنى مەن...مەن...مە-
 ئوغررۇرش   ئۋلۋاسررتىالر قررۋنخور ئىررپالس. كەتتررى ئوغررۇرش  بىرردىكلىاى ئررۋدەم
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 دىلىۋزنىرڭ ئۋرقىردىىال سرەلىمە كەتركەن ۋاقىراا  ئەنسرىز تۇيۇقسىز-...تتىكە
 تېخررى مىىىررڭ...بىلەمسررەن دىلىررۋز  بىلەمسررەن -.ئررۋتتى ئررۆزىىى قۇچىقىغررۋ

 ئۋلدىمرردا كررزنلىاى  ھەسرراەتلى -دەرت. ئوخشررۋيدۇ بررۋر كزنررزم كۆرىرردىغۋن
 ىالمىررى نىمىشررقۋ سررۋلىدۇ؟ مررۋڭىال ئررۋزاپىى بررۋرلىق نىمىشررقۋ خررۇدا. ئوخشررۋيدۇ
 شررۇ يەنە ئەمرردىلىكتە قويرۇ   كررزنلەرگە ئېغىررا  بىاترۋشي نىمىشررقۋ قىيىۋيردۇ؟
 يۋشررۋ  ئزچررزنال برۋشم شررۇ دۇنيررۋدا برۇ مەن...ئۋياىۋېتىرردۇ؟ مەنرردىن برۋشمىىمۇ
 مەن ئەمرردى...قۋلمىغۋنمىرردى  تۋرتىشررى، بررۋشمغىال شررۇ ئەمەسررمىدى   قۋلغررۋن
 ... قۋلسۇن؟ ھمىيتىئە نىمە قۋلسۇن   ئەھمىيىتى نىمە يۋشۋشىىڭ ئزچزن
 

 ئىچىردە ئۆي يىغىسى ئۇنىڭ. قۋلدى دىيەلمەيال داۋامىىى گىپىىىڭ سەلىمە
 قۇچىقىرردا دىلىررۋز. ئززۈلمىرردى قررۋيتۇرۇ  سررۋدا ئەكىررس ئررۇزۇنغىچە خېلررى

. پرۋتتى ئويغرۋ سرىلىغىىىچە چرۋچلىاىىى سەلىمەنىڭ تزكىۋاتقۋن يۋ  توختىمۋي
 ئېغىررا كەلررەەن بېشررىغۋ ىىڭدوسررتى ئررۋجىز. يىغلىرردى يررزرىكى ئۇنىڭمررۇ. يررۋ 

 بىاگە بىلەن ئۋياىلىش تۇققۋنلىاىدىن-ئۇرۇن بۋرلىق يىغلىدى  قىسمەتلەردىن
 ئۋيۋلالرنىرڭ. يىغلىردى بەخىتىسرىزلىەە دوستىىىڭ ئۋياىلغۋن ئوغلىدىىمۇ ئەزىز

 بىاىشرىى تەسرەللى دە  نىمە دوستىغۋ تۋ  شۇ ئۇ. يىغلىدى قۋرا  ئۋجىزلىقىغۋ
 ... بىلمەيۋاتۋتتى

 
 قېرتى  ئرون نەچرچە دىلىرۋزنى. سرۆزلىدى تۇرۇ  يىغال  ھەممىىى لىمەسە

 تەتررۇر   بەخىتسررىزلىكىدىن ئۆزىىىررڭ. سررۆزلىدى تررۇرۇ  ئۆكسررز  قۇچررۋقال 
 چېچىىررى چىاايلىررق بىررا ئەتىررەەن...سررۆزلىدى ئررۇرۇ  ئررۋھ پىشررۋنىلىكىدىن

 بىرلەن مىھراى سرۋلغۋن  يولغرۋ يەسرلىەە كىيىىردۈرۇ  چىاايلىق بىا يۋسىتى، 
 نەچرچە نرۋھىيىىى پزتزن تۋپۋلمىغۋنلىقىىى  كەچتە ئوغلىىى خوشالشقۋن  سزيز
 چرروڭاا  كررزنىال شررۇ   ئۋشلمىغررۋنلىقىىى دىاىكىىررى ئوغلىىىررڭ ئۋيلىىىرر، رەت

 جۋمرۋئەت نۋھىيىلى    كەتكەنلىكىىى يۇقۋ  تەڭال بۋلىىىڭ 4-3 يەنە يۋشتىكى
 دىاىكىىرى-ئىرز ئىرزدە  ھەپتە بىا خۋدىمالرنىڭمۇ ئىدارىسىدىكى خەۋپسىزلى 

 چىقىاىر، ئرېالن ئرۋرتۇ  ئۋيدىن 1 ۋىاليەتتە شۇ نۋھىيە  شۇ ئۋشلمىغۋنلىقىىى 
  يىغرال  قرۋن كزنردە كىريىن ئىاىشرمىەەنلىكىىى  خەۋەرگە ھېچ يەنىال ئىزدە 
 قېلىشىىڭ مەھاۇم نەرسىدىن ھەممە قۋلغۋنلىقىىى  بولۇ  سۋراڭالردەك بەئەيىى
 ئۇلۇغلۇقى  نەقەدەر مۇھەببىتىىىڭ بۋش ۇلۇپمۇب ئىكەنلىكىىى  ئۋزاپلىق نەقەدەر
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 يرزرەكىى ئەھرۋالىى ھەمرمە قىسقىسرى...ئېغىالىقىىرى نەقەدەر ھىجاانىىىرڭ بۋش
 . سۆزلىدى ئىچىدە يىغۋ ئەزگزدەك

 
 -.قىلغۋي ئۋسۋن ئىشلىاىڭىى خۇدايى  قىلمۋ  يېاى  كۆڭلزڭىى   بولدى-
 بۋرمرۋي يۋشرقۋ 35 ىمەنىڭسرەل دىلىۋز بىلەلمىەەن بىاىشىى تەسەللى دە  نىمە

 ئەمردى –. سرىلىدى بىرلەن مىھاىبۋنلىق چۋچلىاىىى چىكە ئۋقىاىۋاتقۋن تۇرۇ 
  دەيسەن؟ قىالي قۋندا 
 
-كىررچە.  ئىررزدەۋاتىمەن توختىمررۋي ھررۋزىاغىچە مەن دىلىررۋز  جېررىى  -
 بۋغاىمغررۋ ئرۇنى. تېررپىش برۋشمىى ئرۋرزۇيۇم بىادىىبىررا.  ئىرزدەۋاتىمەن كزنردۈز
 بۋشرقۋ ئوغلۇمردىن شرۇ دۇنيۋدا بۇ مىىىڭ  دوستۇم؟ بۋقە دە  سەن... بېسىش
...  ؟..خوشرۋللىق نە بەخىر   نە مۋڭرۋ ئۇنىڭسرىز برۋر؟ نىرمەم برۋر؟ نىمەم يەنە

-بۇلرۇڭ لېكىن. كەلدى  ئزرۈمچىەە بويىچە خەۋەر يەتكززگەن بۋشقىالر  كىيىن
 مۇۋاپىق ىئىزدەشى سىىى كىيىن. تۋپۋلمىدى  يەنە  كىزىپمۇ قويمۋي پۇشقۋقالرنى

 بىراى يىلردىن 6-5. يۋلتۋيردى  يەنە ئۇرۇنرۇ  ئىزدەشكە رەت نەچچە. كۆردۈم
 يەنە بىاى، تېپى، ئۇڭۇشسزلىقالرنى نۇرغۇن سۋڭۋ كىتى،  يۇقۋ  تىىسىز-ئزن
 برۇ. قىاللمىردى  ئۋمرۋ  ھېچبىرا يەنە لرېكىن. بولدۇم خىجى  ئىزدەشتىن سىىى

 ئزسرتىەە ئۇنىرڭ   بولمىغۋچقرۋ ئرۋدىمى  يېقىن بىاەر بۋشقۋ سەندىن ئزرۈمچىدە
 يررۋردەم سررەندىن يەنە ئررۋخىاى ئىشررلىەەچكە ئىستۋنسىسررىدا تىلىررۋىزىيە سررەن
 نەچرچە سرىىى برۋردى   ئىدارەڭەە قېتى  ئون نەچچە. كەلدى  قۋرارىغۋ سورا 
 قۋنرردا  بزگررزن. قىاللمىرردى  جررۇرئەت كۆرۈشزشرركە لررېكىن كررۆزەتتى   قېررتى 

 يىغىرردىن سررەلىمە-... چۋقىاالىرردى  انئررۋر سررىىى تررۋڭ كەلرردىمكىن غەيرراەتكە
 -.تىكترى بىرلەن ئزمرزت كرۆزلىاىەە دوسرتىىىڭ كرۆزلىاىىى كەتركەن قىزىاى،
 ئىستۋنسىسرىدا تىلىرۋىزىيە. بۋغلىردى  سۋڭۋ ئزمزتىى بىا ئەمدى دوستۇم  جېىى 

 مۋڭۋ شۇڭۋ دەيمەن  قۋشرمىكىن بۇلۇ  ئۇچۇرى بىاەر بەرسەك ئېالن سزرەتلى 
 يەنە قرۋشي ئزتزنرز  سرەندىن. دوسرتۇم جېىى  بەرگىن ردەميۋ قېتى  بىا يەنە
 ... قېتى  بىا

 
 سررەندەك. سررەلىمە قىلمررۋ گە  يىلىىىرر، بۇنرردا ...بولرردى بولرردى - 
 بىراىمەن  يرۋردەم دە  جرۋن. بىاىمەن يۋردەم دە  جۋن مەن ئزچزن دوستۇم
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 بەرمەكچرى ئىشرەنچ سرەلىمەگە دىلىرۋز-... قىلغرۋي ئۋسۋن ئىشلىاىمىزنى خۇدا
 ... سىقتى چىڭ قوللىاىىى تۇرغۋن تىتاە  ئۇنىڭ بولغۋندەك

 
. چىقتررى مۇڭدۇشررۇ  قۋقمررۋي كىاپىرر  كىررچە بىررا دوسرر  ئىككررى    
 ھەياانلىرق  ھەم ئۇچاىشىشتىن تۋسۋددىپى بزگزنكى دىلىۋز. چىقتى يىغلىشى،

 قەيسررەرلىكىدىن سررەلىمەنىڭ. قىلرردى ھىررس ئررۋزاپلىق ھەم   خوشررۋللىق ھەم
 خۋترۋلىق ئېغىا سەلىمە;quot&. ئۋزاپالندى بەخىتىسزلىكىدىن ئۇنىڭ زوقالنسۋ 
 لرېكىن. قۋلردى بو  بەخىتىسىز قۋلدى  ھەساەتكە-دەرت ئۆمزر بىا ئۆتكززۈ 

 مررۇھەببەتىى  تۇرۇپمررۇ  يۋشررۋ  بىررلەن ئەخالقىرر  ئىمررۋنى     ۋىجرردانى  مەن
 برو  بەخىتىسرىز يەنە تۇرۇپمرۇ بولرۇ  سرۋدىق ۋاقى  ھەر ئۇنىڭغۋ قەدىالە  

 نىررمە بررۇ...بولرردۇم ئەسررىا تەنھۋلىققرۋ بولرردۇم  مەھرراۇم مررۇھەببەتتىن. ۋلردى ق
 قىيىرۋ   ھرۋزا بىا ئۇنى سۇئۋ  دىەەن; quot&... ئزچزن؟ نىمە زادى ئزچزن؟
 ئۋئىلىسرى  دىلىۋزنىڭ. قىزىقتى تۇرمۇشىغۋ دىلىۋزنىڭ سەلىمەمۇ كىيىن. چىقتى

 دىلىررۋز لررېكىن. سررورىدى سررۇئۋ  توختىمررۋي توغاىسررىدا پەرزەنتررى يولدىشررى 
 بىلدۈرۈشررىى كەچمىشررىى تررۋشي بىررا تۇرمۇشررىدىكى ئررۆز دىلىۋزغررۋ نىمىشررقىدۇر
 بولسررىمۇ قۋلغررۋن دە  كىررتەي پررۋرتال  ئررۋزاپتىن قەلبررى دەرتلىرر . خۋلىمىرردى
 پەقەت. يزتىررۋەتتى ئىچىررەە جۇداسررىىى پەرزەنرر    ۋاپۋسررىزلىقىىى ۋارسررىىڭ

&quot ;تېخررى خررۇدا لسررۋقمۇ بو يۋشررىۋاتقۋن بەخىتلىرر  شررۇنچىلى  گەرچە 
 ۋىاليەترركە بىررا جەنررۇپتىكى يولدۇشررۇم ھررۋزىا...قىلمىرردى نىسررى، پەرزەنرر 

 بولغۋچقرۋ يىراا  بەك ئورنۇمغۋ ئىش ئۆيى ئۆزەمىىڭ كەتتى  خىزمەتكە ئۋيلىق2
. بەردى جۋۋا  قىسقىال-قىسقۋ دە ; quot&...تۇردۇم ئۆيدە چوڭ مەزگىلدە بۇ

 دوسرتىغۋ جرۋن قۋلغۋن بىاەلمەي اشلىقبەرد كۆتىاىشكە دەردىىى ئۆز ئۇ بەلكى 
 ... كېاەك بولسۋ خۋلىمىغۋن ئۋرتىشىى ئۋزاپىى تۋشي بىا يەنە

 
 
 
 
 ئىرزدە  ئروغلىىى سرەلىمەنىڭ دىلىرۋز. ئرۆتتى كرزن قرۋنچە بىا ئۋرىدىن 

 ئرۆيلەردە-ئرۆي رەسرىمى چىاايلىق ئەكاەمجۋنىىڭ. بەردى تىلىۋۇزۇرغۋ ئېالنىىى
 مىھاىبرۋنالرچە بۋلىغۋ ئۇمۋ  بۇ ئۋنىالر-ئۋتۋ ۇننۇرغ. كۆرۈلدى كزن نەچچە ئۇدا
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 ئرررۋدەم قىلسرررۋ  ئزمرررزت تېپىلىشرررىىى تىرررزرا  ئۇنىرررڭ قىلىررر، ھىسداشرررلىق
 ئۇشرغۋ نەپاەتلىىى، ئۆلەزدەك ۋىجدانسىزلىقىدىن ئىمۋنسىزلىقى  بىدىكلىاىىىڭ

. قۋلردى تۇرۇ  يېقىن كزنەە 15 ئزرۈمچىدە سەلىمە تەرىزدە شۇ. تىلىدى ئزلزم
. بولمىدى خەۋەر ھېچ بۋلىدىن لېكىن. كزتتى خوشخەۋىاىىى لىۋزنىڭدى كزندە
 بۋلىسىىىڭ يەردىمۇ بۇ. قىلمىدى تېلىفۇن ئىستۋنسىسىغۋ تېلىۋىيە كىشىمۇ بىاەر

 تۇترۇ  دوسرتىىىڭ ئرۋخىاى سرەلىمە ئرززگەن ئزمزدىىى ئىاىشىشتىن خەۋىاىەە
 ھىجرراان  قۋلرردۇرۇ ئۋدرىسررىىى ئۋشقىلىشررىش ئۇنىڭغررۋ   ئۇنىمررۋي قېلىشررىغىمۇ

 ... بولدى مەجبۇر خوشلۇشۇشقۋ يەنە ئىچىدە
 

   ئويغۇنرۇ  ئۇيقۇسرىدىن قىشرلىق تەبىرئەت. كەلردى بۋھۋر كىتى، قىش
 بويىردىكى يرو . بۋشلىدى كىلىشكە ھىدى چىچەكلىاىىىڭ بۋھۋر تەرەپتىن ھەر

 يېشرىللىقىغۋ ئرۆز چىمالرمرۇ قۇرىغرۋن مەزگىر  بىرا نوتىال   تىاەكلەر سۇۋادان
 قرۋر قىشرلىقى  تىزىلىر،  گرزللەر تەشتەكلى  رەڭەۋرەك يولالرغۋ-و ي. قۋيتتى

 كىاىرر، ئىسرركەت خېلررى كوچىلىاىغىمررۇ پۋتقررۋ  ئۇرۇمچىىىررڭ ئۋجاىمۋيرردىغۋن
 خوشررررۋللىق ھېچقۋنرررردا  دىلىۋزغررررۋ بۋھررررۋر بررررۇ ئەپسررررۇس .  قېلىۋاتررررۋتتى

 بۋھررۋردىكى ئررۇ. ئۋجاىمىرردى مررۇزدىن يەنىررال قەلبررى ئۇنىررڭ. بېغىشررلىيۋلمىدى
 ۋىچىرراش  قۇشررالردەك بۋھررۋردىكى ئرروياليتتى  قىلىشررىى تەبەسسررۇم قۇيۋشررتەك
 بىلەن ئزمزت خوشۋللىق  بۋھۋرنى ئىللىتىدىغۋن قەلبلەرنى ئوياليتتى  كزلزشىى

 خوشررۋللىقالرنى ئررۇ قەلررب جررۋراھەتلەنەەن لررېكىن...ئرروياليتتى كزتىۋېلىشررىى
 ... يتتىقىيىۋ تېخىمۇ ئۇنى تەنھۋلىق يۋلغۇزلۇ  .  قوغاليتتى نەلەرگىدۇر

 
 ئۇقرۇ  كزلزمسرىاە  بىرلەن زورى خەۋەرلەرنى بزگزنكى ئۋلدىدا ئوپىااتۇر

 ئۆزىىىڭ دىلىۋز كەلەەن كىا  ئىشخۋنىسىغۋ بىلەن قەدەملەر ھۋرغىن تزگزتز  
 ئېلىرر، ئەيىىكىىررى كىچىرر  سومكىسررىدىن. ئولتررۇردى كىلىرر، ئۋسررتۋ ئورنىغررۋ

 كىررريىن  دىنتۇرغۋنررر قرررۋرا  پەس بىرررا كرررۆزلىاىەە كەتررركەن ئولتۇرۇشرررۇ 
 بىرا. ئۋلردى قولىغرۋ رەسرىمىىى ئەختەمجۋنىىڭ ئوغلى سەلىمەنىڭ تۋرتمىسىدىن

 دوسررتى بەخىتىسررىز  قررۋرا  چىاايىغررۋ بۋلىىىررڭ تۋرتقررۋن ئەكاەمىررى يەرلىرراى
 ئۇسررتۋمىىڭ مررۋ چررۋغالردا بىررا. قىلرردى خىيررۋ  ئررۇزۇنغىچە خېلررى سررەلىمەنى

 ئەكاەمىىررررڭ بۋقمىغررررۋن ئۇچاىتىرررر، ھررررۋزىاغىچە كررررۆرگەنچە ئۋشخۋنىسررررىدا
 تىلررال  رەت مىررڭ نەچررچە كۆڭلىرردە ۋىجدانسررىزلىقىىى مەسئۇلىيەتسررىزلىكى 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

460 

 

 سرۋئەتلە -سرۋئەت ئولتۇرسرۋ بىا. قېلىۋاتۋتتى بولۇ  ئۋشۇندا  دىلىۋز. چىقتى
 خىيۋللىاىغرۋ خىيرۋللىاى. بروشتتى غەر  دېڭىزىغرۋ خىيرۋ  كىتەتترى  ئولتۇرۇ 
 . قىيىۋيتتى ىدەئىچ تۇيغۇشر مۇرەككە  خى  ھەر ئۇنى ئۇلۇشۇ  

 
 خىيرۋللىاىىى يرو  تىەى دىلىۋزنىڭ تېلىفۇنى ئىشخۋنۋ سۋياىغۋن تۇيۇقسىز

 بىزار سۋياىشىدىن تېلىفۇنىىڭ دىلىۋز كۆتىاگەن بېشىىى رەسىمدىن. بزلىۋەتتى
  كىرريىن قۋرىۋەتكەنرردىن نەزەردە سررۇغۇ  تېلىفۇنغررۋ ئۋلدىرردىكى   بولغۋنرردەك

 . ئۋلدى خوشيۋقمىغۋندەك
 
 ... ئىستۋنىسىسى تىلىۋىزىيە...سىز مۇيۋخشى ۋەي -
 
 بولسرۋ ۋاقتىڭىز. مۇختەر بزلزمىدىكى ئېالن مەن...دىلىۋزمۋ...ۋەي. ۋەي-
 ... چىكەتسىڭىز كىاى، بىا بزلزمىەە ئېالن ھۋزىاش
 
 ئويغۇنررۇ  تۇلررۇ  خىيۋللىاىرردىن بۋلىسررىىىڭ سررەلىمەنىڭ -...نىررمە؟-

 ئرررۋڭال  گەپىرررى ىرررەەند; quot&بزلرررزمى ئرررېالن;quot& دىلىرررۋز بۇشلمىغرررۋن
 مرۇھى  نىمە...تۇرۇڭ توختۋ  مۇختەر  تۇرۇ  توختۋ  -.كەتتى جىددىلىشى،

  ئىشكەن؟
 
 تررررزرۈ  سررررە ...سررررزيزنچە. بىرررراىمەن دە  بەرسررررڭىز سررررزيزنچە-

 ... كۆرىشەيلى
 

 قويىرۋېتىلەەن ئرۋللىبۇرۇن دىلىرۋز بىلەلمىرەەن دىيىشرىى نىرمە دەمۋللىقتۋ
 توغاا ;quot&تۇيۇقسىز كىيىن كەتكەندىن  ئولتۇرۇ پەس بىا قۋرا  تېلىفۇنغۋ
 دىەىررىىچە; quot&...خەۋىرراى ئەختەمجۋنىىررڭ چۇقررۇم...خەۋەر شررۇ چۇقررۇم

 تىررز-تىررز پېتررى كۆتررزرگەن رەسررىمىى قولىرردىكى... كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن
 ... يزگزردى قۋرا  بزلزمىەە ئېالن بىلەن قەدەملەر
 
 كونررۋىاتىى بىررا لىررداقو دىلىررۋز ئىچىرردە ۋاقىرر  بۋرمىغررۋن مىىۇتقىمررۇ 15

 پەيردا بىرلەن سرۇلغۇنلىقى برۇرۇنقى ئىشركىدە ئىشىخۋنىسىىڭ  پېتى كۆتىاگەن
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 نەلەرگىردۇر خوشۋللىقى ئۋلغۋندىكى تۋپشۇرۇ  تېلىفۇنىى بۋيىقى ئۇنىڭ. بولدى
 ئزسررررررتىەە ئزسررررررتە  كونررررررۋىاتىى قولىرررررردىكى   بولررررررۇ  يۇقۋلغررررررۋن

&quot;پۋققىرردە&quot ;ئررۇزۇنغىچە خېلررى ،كىلىرر ئورۇنرردىقىغۋ ئررۇ. تۋشررلىدى 
 بۋيرۋ  ئىچىردىن.  ئۋلدى قولىغۋ يەنە كونۋېاتىى ھېلىقى   كىيىن ئولتۇرغۋندىن

 قىزىرر -قىرر، ئېلىرر،  نەقپررۇلىى تررزمەن بىررا  بەرگەن  بزلزمىرردىن ئررېالن
 بىرا ئرۇ ترۋ  شۇ. ئۋلدى يۋ  لىق كۆزلىاىەە قۋرىغىىىچە پۇلالرغۋ يۇەنلى 155

 بۇلۇشى خوشۋ  كىاىمدىن بۇ اىشكەنئى چىقى، ئېالنىغۋ مەھسۇشت شىاكەتىىڭ
 قرۋرا  شرىاكەتلەرگە قىلىۋاتقرۋن تەكلىر، تەرەپرتىن ھەر ئۆزىىى. ئىدى كېاەك

  گززەللىكىرررردىن قۋبىلىيىتىرررردىن  ئۆزىىىررررڭ. ئىرررردى كېرررراەك سزيزنىشررررى
 سرەلىمەنىڭ. بولمىردى خوشرۋ  پەقەت ئرۇ لېكىن...ئىدى كېاەك پەخىالىىىشى
 ھېچقرۋنچە ئۇنىڭغۋ نەقپۇ  يۇەن15555 نقۋلغۋ ئۋلمىشى، خەۋىاىەە بۋلىسىىىڭ
. ئىردى ئەمەس قرۋدىا نەرسرىەە ھېچقۋنردا  پرۇ  نەزىاىدە ئۇنىڭ. بىلىىمىدى
 بۇلۇپمررۇ. بولمررۋيتتى سررېتىۋالغىلى پۇلغررۋ كررزلكىىى خوشررۋللىقىى  بەخىتىررى 

 سرېتىۋېلىش ئرۋئىلىىى ئىللىرق مرۇھەببەتىى  بولغۋن ئۇلۇ  ئەڭ ئزچزن ئىىسۋن
 ئۋرىسرىدا خەلرق بۋر  پۇلى ھۋزىا ئۇنىڭ توغاا . ئىدى ئەمەس مۇمكىن تېخىمۇ
 قىلىرمەن نىمىىرى سرۇزاشيدىغۋن  سوزسرۋ نەگە قرولىىى بۋر  ھۆرمىتى يزكسەك
 ئەر بىرا ئرۋئىلە  ئىللىرق بىا بۇشر لېكىن...بۋر ئۋنىسى-ئۋتۋ قىالشيدىغۋن دىسە

 كررزلكىلەر شررو  بولسررىمۇ نررۋماات...ئەمەس ھېچىەرسررە ئۋلدىرردا مررۇھەببىتى
 ... ئەمەس ھېچىەرسە راسال ئۋلدىدا تۇرمۇ  بەخىتلى  چمەيدىغۋنئۆ

 
 دەيردۇ؟ بولمۋيدۇ بەخى  ئىچىدە يوقسۇزلۇ  كى ...ئويلىدى توغاا دىلىۋز

 بولمۋيرردۇ بەخىرر  ئىچىرردە كەپىررلەر كونررۋ تۇرىرردىغۋن ئزتزشررز  يررۋمغۇر كىرر 
 بولمۋيرردۇ بەخىرر  ئەمەەكررلەردە جۋپررۋلىق ئېتىررزشردا  تۇپۇلررۇ  كىرر  ؟.دەيرردۇ
 دىمەكلىر  بەخى . دىمەكلىكتۇر قىلىش قۋنۋئەت دىمەكلى  بەخى ...دەيدۇ؟

 قىلىرش شرۇكاى دىمەكلىر  بەخىر . دىمەكلىكترۇر بۇلۇ  رازى ئۆزىدىن-ئۆز
 كرزن ئىچىردە ئىشراەت-ئەيشرى   ئىچىدە قەسىا ئۋلتۇن بەلكى ...دىمەكلىكتۇر
 ھىرس ىرىبەخىت قىلغرۋن ھىرس ئۋشرۇشر ھرۋزىاغىچە  پۋدىشرۋھمۇ ئۆتكززىۋاتقۋن

 توقلۇققرۋ  كزڭرز  ئرۋزادىلىكىەە  كزڭرز  دۇنيرۋدا. مرۇمكىن بۇلۇشى قىلمىغۋن
 مىھاىبرۋنلىق  ئرۋرا-ئرۆز...ئىردىڭ بىلسرەڭ...يەتسۇن؟ نىمە كەيپىيۋتقۋ خوشۋ 

 جۋپرۋكە  يوقسۇلالر - نۋماات ئۋشۇ ئىچىدە تۇرمۇ  مۇھەببەتلى  كزيزنز  
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 تىىسررىز-ئررزن ۋشررقىالرب كىشررىلەر نىرريەت پررۋك دەريررۋدەك كررۆڭلى دىھقررۋنالر 
 بىلسرررررەڭ...بولغرررررۋن ئىاىشرررررى، ئرررررۋللبۇرۇن بەخىرررررتكە قوغلىشرررررىۋاتقۋن

 بىرا لرېكىن  بولسىمۇ ئىاىشكەن نەرسىەە ھەممە دۇنيۋدىكى  ئىىسۋن...ئىدىڭ
 ... بەخىتسىزدۇر مەڭەۇ يەنىال ئۇ بولسۋ ئىاىشەلمىەەن ئۋئىلىەە ئىللىق
 

 يەنە ئۋسرمىىىدا كۆڭرز . ..ئۇششتى خىيۋلالرغۋ يەنە خىيۋللىاى دىلىۋزنىڭ
 كرۆز تۇرمۇشرى بەختىيرۋر چرۋغالردىكى بىرا...ئەتترى ئەكرس سىمۋسرى ۋارسىىڭ
; quot&ھە ئىدى بولغۋن كزنلىاى  گززە  بىا شۇندا ;quot&...كەلدى ئۋلدىغۋ
 ... خۇرسۇندى ئېغىا دە 

 
 خىيرۋلالر ئرۋۋازى تېلىفۇنىىىڭ ئىشخۋنۋ سۋياىغۋن  ئەنسىز قېتى  ئىككىىچى

 شرۇ ئۇنىرڭ. چزچزتىرۋەتتى قۋتتىق قېتى  بىا يەنە دىلىۋزنى ولتۇرغۋنئ ئىچىدە
 ئۋمۋلسررىز يەنە لررېكىن. قىالتتررى يرروقتەك رايررى پەقەت ئېلىشررقۋ تېلىفررۇنىى تررۋ 

 . يېقىىالشتۇردى لەۋلىاىەە غزنچىدەك تۇرۇپكىسىىى تېلىفۇن
 
 ... ئىستۋنسىسى تىلىۋىزىيە سىز  يۋخشىمۇ. ۋەي-
 

 ھەياانلىررق تۇرۇپكىسررىغۋ تېلىفررۇن ەلمىررەەنك سررۋدا ھېچقۋنرردا  دىلىررۋز
 : قىلدى قۋتتىقاا  تەلەپپۇزىىى كىيىن قۋرىۋەتكەندىن بىا ئىچىدە

 ... ئىزدەيسىز؟ كىمىى...قىلىڭ گە . ۋەي -    
 
 .... ۋارس...مەن...مە...مە-
 
 ئەنسررىز يررزرىكى ئررۋڭال  ئررۋۋازنى تۇنررۇ  ئۋڭالنغررۋن تۇيۇقسررىز-...ھە؟-
 ئررۆزى ئىسررىمىى ھېلىقررى ئىشررەنمىەەندەك لۇقىغررۋقۇ دىلىررۋز كەترركەن سررۇقۇ 
 ... ۋارس...ۋا -. سۋلدى تەكاارش 

 
 ... ۋارس مەن دىلىۋز  شۇندا -
 

 قولى ئىككى ئەنسىاە  كىتىشىدىن چزشز  يەرگە تۇرۇپكىسىىىڭ تېلىفۇن
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 پەيردا ترۋمچىلىاى تەر پىشۋنىسرىدە ئۋپئرۋ  دىلىۋزنىرڭ تۇتىۋالغرۋن چىڭ بىلەن
 يرېقىن يىلغرۋ يېراى ...كەتترى تىتاە  يىىى  بەدىىى زۇكنۋ. بۋشلىدى بولۇشقۋ
 ھۋيۋجۋنغرۋ قرۋتتىق ئرۇنى ئرۋۋاز يېقىملىرق لېكىن بوم بولمىغۋن نىسى، ئۋڭالشقۋ

 بىررا ئىللىررق نۋھررۋيىتى قەلرربىەە كىتىۋاتقررۋن قېتىرر، بولررۇ  مررۇز. سررېلىۋاتۋتتى
 دە  ۋارسررىىڭ. ئىرردى كررزتكەن مۇشررۇنى دە  ئررۇ...تۋرىتىۋاتررۋتتى سررىزىمىى

 كرزتكەن قىلىشرىىى تېلىفرۇن ئىزدىشرىىى  بىرلەن تەشەببۇسركۋرلىق ندا مۇشۇ
 ... ئىدى ئىشەنەەن ئۇنتۇلدۇرىدىغۋنلىقىغۋ نەرسىىى ھەممە ۋاقىتىىڭ. ئىدى

 
 قىلىدىغۋن تېلىفۇن مۋڭۋ سىزنىڭمۇ.  ۋارس ھە بۋركەن دۇنيۋدا بۇ سىزمۇ-

 ئۆزگەرتىشكە ىىئۋۋازى چىقىۋاتقۋن يىغالمسىاا  -؟ ھە بولىدىكەن ۋاقىتلىاىڭىز
 تېلىفررۇن ھۋمررۋن مۋڭررۋ سررىزنىڭ -.كەلرردى ئررۋجىز يەنىررال دىلىررۋز تىاىشررىۋاتقۋن

 ... ئىشىىەتتى  قىلىدىغۋنلىقىڭىزغۋ
 
  شۇنداقمۇ؟ -
 

 . قۋلدى تۇرۇپال دىلىۋز قىلغۋن ھىس غەلىتىلى  ئۋۋازدىن ئۋڭالنغۋن قۇپۋلال
 
 ... ۋارس سۋلدىممۋ قىلى، گە  خۋتۋ ؟ نىمە-
 
 . يۋ -
 
 دىرريەلمەيال داۋامىىررى گىپىىىررڭ دىلىررۋز-...نىمشررقۋ...نىمىشررقۋ مىسررەئە-
 . قۋلدى
 
 قۋلرردى زۇرۇرىيىتررى نىررمە قىلىشررىمىىڭ تېلىفررۇن سررىزگە ئەمرردى مىىىررڭ-
 بۋشرقۋ ئەمەس دىلىۋزغرۋ ۋارس -...تۇرسرۋ  ئرۋدەم ئۋجاىشرىدىغۋن بىرز. دىلىۋز
 . بەردى جۋۋا  ئىاەنسىزش قىلىۋاتقۋندەك گە  بىاىەە
 
 دىلىررۋز-...تۇرسررۋ  ئررۋدەم ئۋجاىشررىدىغۋن...دەۋاتىسررىز؟ ىررمەن نىررمە؟-

 گررۋڭەىاا  يۇقۋتقۋنرردەك خررۇدۇنى ئررۋۋازدىن ئۋڭالنغررۋن بىررلەن كەسرركىىلى 
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 ... قۋرامسىز؟ شۇندا  سىز -.كەتتى
 
 بىرز. قىلردى  تېلىفۇن مەقسەتتە مۇشۇ دە  بزگزن مەن. دىلىۋز شۇندا -

 ... تەيلىئزتىۋى رەسمىيەتىى ئەتىال. كىتەيلى ئۋجاىشى،
 

 تەسررەددۇ  جررۋن ئزچررزن ئىاىشررىش مررۇھەببىتىەە دىلىۋزنىررڭ ئەزەلرردىن
 دىلىرۋزنى پۇزۇتسىيەسرى كەسركىن قۇپرۋ   بزگرزنكى ۋارسىىڭ كەلەەن قىلى،
 نۋزۇك دىەەندەك چزشزممز-ئۇڭۇممۇ بۇ. قۋلدۇرىۋەتتى ھەس-ھەياانۇ راستىىال

 ۋارسرىى ۋزىاغىچەھ ئۇ. چىمدىدى بو  قېتى  نەچچە بىا مەڭزىىى بۋرمۋقلىاىدا
 بۋقمىغرۋن  ئويالپمرۇ دە  قىلىردۇ تېلىفۇن بۇندا  بۇلۇدۇ  مۇئۋمىلىدە بۇندا 
 ئرۋزاپلىق ئزچرزن ئىاىشرىش مرۇھەببىتىەە برۇرۇنقى ئۋيۋلىىىرڭ ھۋزىاغىچە ئۇنى

 بىرررلەن ئۇنىرررڭ ئىاىشىشرررىى  كەچرررزرۈمىەە ئۋيۋلىىىرررڭ چىكىۋاتىررردۇ  پىررراا 
 ۋارسىىڭ. ئىدى ئويلىغۋن دە  ىدۇقىلىۋات ئۋرزۇ بۋشالشىى يېڭىدىن تۇرمۇشىى

 ئېغىررز توغاۇلررۇ  ئۋجاىشررىش دىلىررۋز   ئولتۇرغررۋن تىزلىىىرر، دوختۇرخۋنىرردا
 پۇرسرەت قېرتى  بىرا يەنە مۋڭرۋ كەچرزرۈڭ  مىىى ھەققى خۇدا;quot& ئۋچقۋندا
 كەلتزرۈ  ئۋلدىغۋ كۆز ۋاقىتلىاىىى يىلىىغۋن قۋيتۋ-قۋيتۋ دە ; quot&...بىاىڭ
 ... ئىدى ئىشەنەەن كۆرىدىغۋنلىقىغۋ يۋخشى نەقەدەر ئۆزىىى ئۇنىڭ
 
 يۋشرالرنى ئۋققرۋن برويال  مەڭزىىرى -ۋارس؟ دەۋاتۋمسرىز سىز گەپىى بۇ-

 داۋام سررۆزىىى ئررۋۋازدا تىتاەڭەررۇ   دىلىررۋز قۋلمىغررۋن مۋجررۋلى سزرتزشرركىمۇ
 ئەقىردەمىى  مىىىرڭ   ترۇرۇ  قىلىر، پەيدا ئۆزىڭىز گۇنۋھىى جىمى -.قىلدى

 مەنردىن ئۋجاىشىشرىى يەنە ترۇرۇ   قىلىر، يەكسرۋن لەنبى يەر مۇھەببىتىمىى
 شررررۇنچىلىكمىدى ئىاادىڭىررررز سررررىزنىڭ قويىۋاتۋمسررررىز؟ ئوتۇرغررررۋ بررررۇرۇن
 ... شۇنچىلىكمىدى...ۋارس

 
 يەنە قۇپررۋللىقى ۋارسررىىڭ-.قويغررۋن ئوتۇرغررۋ سررىز ئررۋۋا  ئۋجاىشىشررىى-

 . قىالتتى يۇقۇمىغۋندەك
 
 ئرويال  سرىز قېىرى. يغرۋنقو ئوتۇرغرۋ مەن. قويغرۋن ئوتۇرغرۋ مەن توغاا-
 ئىردىڭىز؟ قىلمرۋقچى قۋنردا  بولسرىڭىز دۇچرۋر ئەھۋالغرۋ مەنردەك سىز بېقىڭە 
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 ... كەچزرىۋىتەلەمتىڭىز؟ بولمىغۋندەك ئىش ھېچ يەنە يولدىشڭىزنى
 

 بىرا تېلىفرۇدىن قويردىمۇ ئويالنردۇرۇ  ۋارسىى راستىىال سۆزى دىلىۋزنىڭ
 كىريىن سرۋقلىغۋندىن ئرۇزۇنغىچە ىخېل دىلىۋز. كەلمىدى سۋدا ھېچقۋندا  ھۋزا
 .  قىلدى داۋام سۆزىىى يەنە

 
 مەن...راسررتىىال. ئزمزتىسررزلەندۈردىڭىز بەك راسررتىىال مىىررى سررىز ۋارس-
 دە  ۋاپۋسرىز بۇنچىلىر . ئىردى  ئويلىمىغۋن دە  ئىاادىسىز بۇنچىلى  سىزنى

 سرىز...ئىشرىىىۋاتىمەن ئەمدى   ئىشىىىۋاتىمەن ئەمدى مەن. ئىدى  ئويلىمىغۋن
 ... ئۆزگزرۈپسىز ھەقىقەتەن ئۆزگزرۈپسىز  ھەقىقەتەن

 
 ئۋجاىشررىش سررىزگە شررۇڭۋ. ئررۆزگەردى  مەن   دىلىررۋز دىرردىڭىز ترروغاا-

 سررىزمۇ تېپىررۋاشي  يۇلررۇمىى ئررۆز ئەمرردى مەنمررۇ. قۇيىررۋاتىمەن ئىلتىمۋسررىىى
 پەرىشرتىدەك خرۇدا ئۇلرۇ :  ئىشرىىىمەن مەن. بۋشالڭ يېڭىدىن تۇرمۇشىڭىزنى

 يىەىتررتىن ۋىجرردانلىق ۋاپررۋدار  بىاىرردۇ  بەختىىررى چۇقررۇم ىزنىررڭق ئررۋقكزڭز 
 ... قىلىدۇ نىس، چۇقۇم بىانى

 
 تىتررراە  بوشرررۋ  تەدرىجرررى ئۋۋازىىىرررڭ سرررزرلزك برررۋيىقى ۋارسرررىىڭ

 بىا ئېغىا دىلىۋز ئېچىشقۋن يزرىكى ھەم قۋلغۋن ھەياان ھەم چىقىۋاتقۋنلىقىدىن
 : سورىدى ھۋلدا جىددىلەشكەن كىيىن  تىىىۋەتكەندىن

 
.  بىاىرڭ جرۋۋا  ئىىىرق مۋڭرۋ. ۋارس برۋر سورۇغۇم سۇئۋ  بىا سىزدىن -
  كۆرمەمسىز؟؟؟-كۆرەمسىز يۋخشى زادى مىىى

 
 ئەندىكى، سۇئۋلىدىن تۇيۇقسىز دىلىۋزنىڭ-...يۋ ...يۋ ...ھە...ھە-  

 ... كەتتى دۇدۇقال  ۋارس  كەتتىمۇ 
 
 خشررىيۋ زادى. بىاىررڭ جررۋۋا  ئىىىررق ۋارس  بىاىررڭ جررۋۋا  ئىىىررق-

 تەسررەللى ئررۆزىەە سررىال  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ يررزرىكىىى -...كۆرمەمسررىز؟ كۆرەمسررىز
 . كەتتى بۇغۇلۇ  دىلىۋز بىاىۋاتقۋن
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 ئۋللىبۇرۇن سىزنى مەن...كۆرمەيمەن يۋخشى پەقەت. كۆرمەيمەن يۋخشى-
 ... كەتكەن ئۇنتۇ  ئۋللىبۇرۇن. كەتكەن ئۇنتۇ 
 
 ئرۋۋازدىن چىققرۋن ە گرۆكىا بورانردەك تۇرۇپكىسىدىن تېلىفۇن -نىمە؟-

. يرۋ  -.قۋلردى گۋڭەىاا  پەس بىا دىلىۋز كەتكەن كەڭىيى، قۋرچۇقلىاى كۆز
 ... ئىشەنمەيمەن مەن. ئىشەنمەيمەن مەن...يۋ 

 
 چۇقررۇم بىررز لررېكىن...ئىشررى ئۆزىڭىزنىررڭ ئىشەنمەسررلى -ئىشررىىىش -

 ئۋجاىشررىش سررەككىزدە سررۋئەت ئەتە بولرردى. كېرراەك كىتىشررىمىز ئۋجاىشررى،
 ... خو . كۆرىشەيلى  ئورنىدا
 
 قېتىرر، داڭ قررۋرا  تېلىفۇنغررۋ ئررززۈلەەن قويۇلررۇ  تۋراققىرردە تۇيۇقسررىز 
 كررۆز. كەتتررى تررۇرۇ  ھررۋزا بىررا بىلەلررمەي قىلىشررىى نىررمە دىلىررۋز قۋلغررۋن

 تۇرۇپكىسرىىى تېلىفرۇن قولىردىكى يۋشرالر چزشرىۋاتقۋن سىاغى، چۋنۋقلىاىدىن
 پەقەت ئىكەنلىكىرەە للىقرىئرۋ بۇشرنىرڭ ترۋ  شرۇ ئرۇ. ئىدى قىلىۋەتكەن ھۆ 

 قەلرربىەە تەشەببۇسرركۋرلىقىىى بررۇ ئۋجاىشىشررتىكى ۋارسررىىڭ. ئىشررەنمەيۋاتۋتتى
 خىزمەتداشررررلىاىدىن بەزى دوسررررلۇرىدىن  ئررررۇ. سررررىغدۇرالمۋيۋاتۋتتى پەقەت

 تۋمۋكرررۋ قولىررردىن دائىررر  ئۇنىرررڭ تۇرغرررۋن  بىلىررر، ئەھرررۋالىىى ۋارسرررىىڭ
 ئررۋڭال  تررۇرقىىى جىزئررۋ قۋلىرردىغۋن لەيررلە  بەزىرردە-بەزى چزشررمەيدىغۋن 

 ئرررررۋئىلە   ئوتىررررردا جۇدالىرررررق;quot& ئۋڭلىغۋنررررردا برررررۇشرنى تۇرغرررررۋن 
 ئۇنىڭغرررۋ ئرررويال  دە  كەتترررى بۇلرررۇ  مۇشرررۇندا ; quot&ۋەياانچىلىقىررردا

 خىيرۋ  بېغىشالشرىى مرۇھەببەت قۋيتىردىن يەنە ئۇنىڭغرۋ.  قىلغۋن ھىسداشلىق
 ۋارس يررۋكى...چزشررەندۈرىدۇ؟ نىمىىررى رىئررۋللىق بزگررزنكى لررېكىن...قىلغررۋن

 قۋرارغررۋ مۇشررۇ كىرريىن كەلمىەەنرردىن سررۋدا ھررېچ ئزنىڭرردىن كزتررز  دىلىررۋزنى
 قۋيىۋمغرۋ بىا يېڭى تۇنۇشۇ  بىلەن قىز چىاايلىق بىا بۋشقۋ يۋكى كەلەەنمىدۇ؟

 ... كەتتىمۇ؟ كىاى،
 

  ئورۇنرررررردۇقتۋ دىلىررررررۋز كەترررررركەن ئۋغاىرررررر، چىڭقىلىرررررر، بېشررررررى
&quot;لەسسىدە&quot ; برۇشقتەك تىكىلرەەن وقتىغرۋن بىرا. قۋلردى ئولترۇرۇ 



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

467 

 

 ئرۇزۇن بۋرمرۋقالر نرۋزۇك. ترزكىلەتتى ئرززۈلمەي يۋشرالر مۋرجۋندەك كۆزلىاىدىن
 چېچىىرى ئۆزىىىرڭ بولرۇ   سرىقىمدىغۋن قرۋتتىق شرۇنچىلى  چۋچالرنى قۋپقۋرا
 ھرۋزا بىرا تەرىرزدە شرۇ ئرۇ. كرۆرىىەتتى تۋشراليدىغۋندەك يۇلرو  ھرۋزىاش ئۆزى

 ئرۋجىز بىاىشركە بەرداشرلىق بېسرىمغۋ ئېغىا ەلبىق نۋزۇك كىيىن  ئولتۇرغۋندىن
 ... كەتتى يىغال  ھۆڭاە  قويۇ  ئزستىەە ئزستە  بېشىىى كەلدىمۇ 

 
 
 
 كرۆزلىاىىى كەتركەن ئىششرى، يىغىردىن. قرۋيتتى برۇرۇنال ئىشتىن دىلىۋز 

 برۋقتى  ئولترۇرۇ  برۋقتى  يېتىر،. بىكىىدى ئۆيەە يۋتۋ  قۋچۇرۇ  ئۋپىسىدىن
 نىرمە;quot& كۋللىسرىدىكى لېكىن.  بۋقتى ئۋيلىىى، رەت نەچچە ئىچىىى يۋتۋ 

 بزگررزنكى. يۇقىتۋلمىرردى پەقەت سررۇئۋلىى يررو  تىەررى دىررەەن; quot&ئزچررزن؟
 بىاسرى خرۇددى يرزرىكىىى. يەتمىدى قۇربى پەقەت سىغدۇرۇشقۋ ئۋزاپىى روھى

 قىلىشرىى  تېلىفرۇن دوستىغۋ يېقىن بىاەر تۋ  شۇ ئۇ...تولغۋندى مۇجۇغۋندەك
 ئررۆز ئەزەلرردىن. يۋلتۋيرردى تىررزش يەنە ئويلىرردىيۇ  تزكزشررىى دەردىىررى ئۇنىڭغررۋ

 دىيىشررىىمۇ ھەم دىمەيرردىغۋن  بۋشررقىالرغۋ كزڭزلسررىزلىكلەرنى تۇرمۇشررىدىكى
 ئۋپىسرىىى يەنىرال كىريىن بولغۋنردىن بىئۋرام ئۇزا  خېلى  قىز بۇ خۋلىمۋيدىغۋن

 ... تۋرتتى كۆڭلى
 

 پىيرۋلىىى خىاۇسرتۋ  قولىدىكى  خۋنى پەرىدە قۋلمىغۋن قۋن چىاايىدا     
 بەدىىررى تررۋ  شررۇ ئۇنىررڭ. قىلىررۋەتتى پررۋرە-پررۋرە ئېتىرر، يەرگە بىررلەن غەزە 
 كەترركەن  كىاىشرى، چىشررلىاى   بولرۇ  كەترركەن تىتراە  ئۋدەمردەك بەزگەك

.  ئىرردى تزگررزلەەن چىررڭ مۇشررتۇمى تررزرۈلەەن  بىررلەن غەزە  قۇشررۇمىلىاى
 ئۆيردە مىھمۋنخۋنرۋ بىلەنرال يىمرىكى ئرۇخال  ئرۋڭال  ئرۋۋازىىى چىرىە چېقىلغۋن

 بىرا قرۋرا  ئۋيۋلىغرۋ قۋلغرۋن دە  كىتەيال پۋرتال  غەزەپتىن نۋزىا بولغۋن پەيدا
 گە  بىۋاسررتە ئۇنىڭغررۋ قررۋرا  ئەلپۋزىغررۋ ئۋيۋلىىىررڭ ئررۇ. قۋلرردى تررۇرۇ  پەس

 قىزىىىرڭ قۋلغرۋن تىكىلىر، تۇرۇسرقۋ يزلەنەىىىچە سۋفۋغۋ يۋلتۋيدىمۇ  قىلىشتىن
  بۋردى؛ قېشىغۋ
 
 قىزىىىرڭ نرۋزىا-قۋلردىڭمۋ؟ دىيىشرى، نەرسرە بىرا بىرلەن ئۋپۋڭ قىزى  -
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 . سورىدى بىلەن مىھاىبۋنلىق تززەشتزرگە  چۋچلىاىىى چۇۋۇلغۋن
 
 بولررۇ  سررۋراڭ سۇقۇشررىدىغۋنغۋ بىكررۋر بىكررۋردىن بىررلەن قىررزى  مەن-
 ئرۆزەم گۆشرزمىى ئۆز ئۋڭال  گىپىىى تۇزكورنىڭ لەنىتى ئۋۋۇ. دادىسى قۋلمىدى 
 ئرۆزگەرتمەي ئەلپرۋزىىى برۋيىقى خۋنى  پەرىدە-...كىتىۋاتىمەن بولۇ  ەكيىەزد
; quot&دادىسرى  كىرتىال دە ; quot&تروۋا;quot& ئۋڭلىسىال -.كەتتى قۋيىۋ 
 بزگرزنكى بۇلرۇ   قىلىر، ئۆزە قىلغۇلۇقىى جىمى...  كىتىال دە ; quot&توۋا

 ئررررۇ قىلىپتررررۇ تەلە  ئۋجاىشىشررررىى بررررۇرۇن بىررررزدىن كەلەەنرررردە كررررزنەە
 سررىزنى. كەترركەن ئۇنتررۇ  ئررۋللىبۇرۇن سررىزنى مەن;quot& تېخررى...پەسررەندە
 دادىسرررررى  ئۋڭلىررررردىلىمۇ. دەپترررررۇ;quot& كرررررۆرمەيمەن يۋخشرررررى پەقەت

 ... بۋركەن ھۋيۋانالرمۇ تۇزكور مۇندا  جۋھۋندا...ئۋڭلىدىلىمۇ؟
 

 يۇمرۇ  چىڭ كۆزلىاىىى نۋزىا ئولتۇرغۋن ئۋڭال  ئزنسىز گىپىىى ئۋيۋلىىىڭ
 پەرىرردە كەترركەن بۇلررۇ  ئررۆ  تىررانىغىچە-چىررش ۋارسررقۋ. تىىرردى بىررا ئېغىررا

 نەزىراى سرۇئۋ  قىزىغرۋ تۋپمىغۋنردەك راس  ھەممىسىىى گەپلىاىىىڭ خۋنىمىىڭ
 . تىكىلدى بىلەن
 
 ئىشرخۋنۋمغۋ بزگرزن ئرۇ. تروغاا دىەەنلىراى ئۋپۋمىىرڭ...دادا شۇندا -   
-...بولردۇ  كۆرۈشىدىغۋن ئورنىدا ئۋجاىشىش ئەتىەەن ئەتە. قىلدى تېلىفۇن
 ھۋلردا رايىرش شرۇنچىلى  يرۇۋا   شرۇنچىلى  قوزىردەك قۋلغۋن يىتى  دىلىۋز

 . بەردى جۋۋا  بىلەن مەيزسلزك
 
  قىزى ؟ دىمىدىمۋ سەۋەبىىى بىاەر -   
 
 سرۇئۋلغۋن قىزىردىن خرۋنى  پەرىردە -.دادىسى بۇشتتى سەۋەبى نىمە-   
 شررۇ يەنە دە  مررۋستوي يۇنرردىغۋ ئىرر  –. بىاىررۋەتتى جررۋۋا  ئررۆزىال سرروئۋلغۋ

 ئىچىرر، يۇندىسررىىى بۇزۇقىىررڭ شررۇ. گە  ئررززەلمىەەن مىھاىىررى بررۇزۇقتىن
 تىەررى ھۋمررۋن دىررەەن ئررۋدەم پەس تىەررى...گە  قۋلغررۋن كررزنەە يۋشررۋيدىغۋن
 تەسررتىقال  بىررا ئوبرردان ئىلتىمۋسررىىى. بوپتررۇ... دادىسررى قىلىرردۇ پەسرلىكىىى

 . قويۋيلى
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  ئىلتىمۋسىىى؟ قۋيسى-
 
 نەچرچە مەن. بولمۋمدۇ ئىلتىمۋسى ئۋجاىشىش. ۇشتتىب ئىلتىمۋس قۋيسى-
 ئزتىررۋەت  رەسررمىيىتى ئۋجاىشررىش;quot& قىزىمىزغررۋ مررۋۋۇ بۇيررۋن ئۋيرردىن

 دە ; quot&ئەنە مۋنۋ ;quot&  دىسەم; quot&ئزتىۋەت رەسمىيىتى ئۋجاىشىش
 چىقىر، ئۋلردىمىزغۋ توزكرور ئۋۋۇ ئەمدى مۋنۋ. ئىدى كەلەەن سۇزۇ  ھۋزىاغىچە

 قويمىسرۋم كۆرسرزتز  بىرا نىمىلىكىىرى دىەەنىىرڭ ئۋجاىشرىش ۋشرۇڭ...تۇردى
 پزركىۋېتىدىغۋنردەك چۋيىرۋ  ھرۋزىاش خرۋنى  پەرىدە-...ئەبلەخكە ئۇ بولمۋيدۇ

 . كەتتى گىاىسلىتى، چىشلىاىىى
 
 رەسرررمىيەتىى بېاىررر، ئەتىرررال بولسرررۋ دىرررەەن ئەتە.  قىرررزى  بوپترررۇ -

 بىچرۋرە قىزىىىرڭ نرۋزىا ۋنئويالنغر نىمىلەرنىدۇ ئۇزۇنغىچە خېلى -.بىجىاىۋەت
 قۋلمىردى ئرورنى تۋرتىشرىدىغۋنىىڭ ئۇنىڭغۋ ئەمدى -.ئۇھسىىدى قۋرا  تۇرقىغۋ
 مىھاىبررۋن  سررەندەك. بولىرردۇ بۋشررپۋنۋھ ھۋمررۋن يۋخشررىالرغۋ خررۇدايى . قىررزى 

 ... بىاىدۇ بەختىىى ھۋمۋن قىزىمىىڭ پەرىشتىدەك
 
 كىلىرر، ۋقېشررىغ قىزىىىررڭ دەرھررۋلال خررۋنى  پەرىرردە-.گە  بىررا يەنە -

 . بۋرمۋيسەن يۋلغۇز لېكىن بۋرىسەن  ئەتە -.ئولتۇردى
 
 . سورىدى بۇلۇ  ھەياان دىلىۋز -؟ نىمىشقۋ-
 
 ئرۇ كۆرمىسرۇن برززەك يەنە سرىىى بۋرسرۋڭ يرۋلغۇز. برۋرىمەن بىللە مەن-
 ... ئەبەۋ

 
 ... لېكىن... لېكىن-
 
 پىشررمۋي قۋزىىىررڭ يەنە بېاىرر، ئەتە   قىررزى  ئررۇ لررېكىن نىررمە يەنە-

 بۇزغرررۋن بەختىىرررى قىزىمىىرررڭ. برررۋرىمەن چۇقرررۇم مەن.  دەيمىىرررۋ لمىسرررۇنقۋ
. چىدىمۋيرردۇ يزرۈكررزم مررۋۋۇ بىاىۋالمىسررۋم بىررا تررۋزا جۋجىسررىىى لەنىتىىىررڭ
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 بىلەنرال يېڭرى يۋشرىى چزشركەن سىاغى، جىىيەكلىاىدىن كۆز -...چىدىمۋيدۇ
 مەيدىسررىەە سررىمىز مۇشررتۇمىىى تزگررزلەەن چىررڭ خررۋنى  پەرىرردە ئېيتىررۋەتكەن

 .. كەتتى مۇشتال  رەت چچەنە
 

 قۋخشۋشلىاى-قۋرغۋ  خۋنىمىىڭ پەرىدە ھۋزاغىچە بىا يەنە مىھمۋنخۋنىدىن
 ئەتىكررى دىلىررۋز قىيىۋلرردى  ئىچىرردە ھىسرريۋت مررۇرەككە  نررۋزىا. بېسررىقمىدى
   گەپلەرنرى زەھەرلىر  چىقىردىغۋن ئوقىردەك پىلىمرۇت ئېغىزىدىن ئۋپىسىىىڭ
 بۋشرال  ئەتىردىن ئۆزىىىڭ. كەلتزردى ىغۋئۋلد كۆز قىيۋپىتىىى بىچۋرە ۋارسىىڭ
 يۋمرۋن كرۆز  يۋمرۋن جەمىيەتتىكرى ئۋيلىىىدىغۋنلىقىدىن  ئۋيۋلغۋ ئەرسىز ھەقىقى

 بۇنردا  ۋارسىىڭ. ئۋزاپالندى قۋتتىق يېقىىلىشىدىغۋنلىقىدىن تېخىمۇ سۆزلەرگە
 ئرۇزا  ئزسرتىدە ئىكەنلىەرى سرەۋەپچى نىمىىىڭ زادى كىتىشىەە ئۆزگزرۈ  تىز
 ... ئىاىشەلمىدى جۋۋاپقۋ ھېچقۋندا  لېكىن ردىيۇ قۋتۇ بۋ 

 
   
 

 يېراى  دىلىرۋز بۋرغرۋن ئورنىغرۋ ئۋجاىشىش ھەماالىقىدا ئۋپىسىىىڭ ئەتىسى
. كررۆردى ئررۋخىاى ۋارسررىى بۋقمىغررۋن ئۇچاىتىرر، قېتىممررۇ بىررا بىرراى يىلرردىن

-سرۋقۋ  قۋلغۋن ئزسز  خېلىال   چىااي خۇنۇك كۆزلەر  كەتكەن ئولتۇرۇشۇ 
   مەيزسرررلزك تۇرغرررۋن چىقىررر، دە  مەن مۋنرررۋ تۇرقىررردىن ترررزنپز برررۇرۇت 

 ئررۆزىىى ۋارسررىىڭ ئررۇ. كەتتررى ئېچىشررى، يررزرىكى دىلىۋزنىررڭ....بىچۋرىلىرر 
 چزشررز  ھۋلغررۋ بررۇ بولسررىمۇ  ئۋڭلىغررۋن دوسررلۇرىدىن تۋشررلىۋەتكەنلىكىىى

 شرۇنداقمۇ كرۆرۈ  خرۋنىمىى پەرىردە. ئىردى قىلمىغرۋن تەسرەۋۋۇر قۋلغۋنلىقىىى
 ترۋپقىلى ھېچريەردىن بزگرزن قۇپرۋللىقىىى كەسكىىلىكى  زنكىتزنزگ ۋارسىىىڭ
 . بولمۋيتتى

 
 بىجىاگرزچى ئىرش...دەپتىاى نۇپۇس   خېتى توي كەلەەن ئېلى، ۋارس
-پرۋت ئرۆزىەە ئۋيۋلىىرڭ بىجىاگزچى ئىش دىلىۋز. قويۇلدى ئۋلدىغۋ خۋدىمىىڭ

. ئززمىررردى يەردىرررن كرررۆزىىى بولرررۇ  خىجىررر  قويىشرررىدىن قرررۋرا  پرررۋت
&quot;ئۋجاىشىش اىشىش ئۋج...&quot ;تۇرۇشرىىڭ يەردە بۇ بىلەن دىەەن 

 ئرۋدەملەردىن چىقىۋاتقرۋن كىاى، ئىشخۋنىغۋ. قىلدى ھىس قىيىىلىقىىى نەقەدەر
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 كىرتەي چىقىر، قۋتتىق  يەر دىسە كىتەي كىاى، قىلدىكى نۇمۇس شۇنچىلى 
 خېترى تروي بىرلەن ۋارس چرۋغالردا بىرا. تروغاا. بىلىىدى يىاا  ئۋسمۋن دىسە

 بزگرررزن نرررۋزلىق مرررۇھەببەت  خوشرررۋللىق  كەلەەنررردىكى ئزچرررزن ئرررېلىش
 ئەتااپقرۋ ۋاقىتتىكى شۇ. يو  بزگزن بەخى  ئزمزت  بولغۋن كەلەزسىەە...يو 

 ... يو  بزگزن  مەردانىلىق قۋرىغۋن بىلەن ئىشەنچ
 

 بىرلەن ترۇرقى يۋشرىىڭ جۇ  بىا خېتىدىكى توي ئۋيۋ  بىجىاگزچى ئىش
 ئولتۇرغۋندىن قۋرا  كىىىشكىەە ئۇزا  خېلى   ردىمۇسېلىشتۇ تۇرقىىى ھۋزىاقى
 : ئۋچتى ئېغىز كىيىن
 
  ؟ قويغۋن ئوتۇرغۋ ئۋۋا  قۋيسىڭالر ئۋجاىشىشىى-
 
 قررۋرا  ئۋچقۇچىغررۋ مۋشىىىسررىىىڭ ئۇرۇنرردۇقتۋ چەتتىكررى-...مەن...مە-

 جرررۋۋا  بوشرررقىىۋ قۋرىۋېتىررر،; quot&ش ;quot& دىلىۋزغرررۋ ۋارس ئولتۇرغرررۋن
 . بەردى
 
 ترۇرۇ  ئورنىدىن خۋنى  پەرىدە ئۇشپال جۋۋابىغۋ ۋارسىىڭ -...بىز مۋنۋ -
 . كەتتى
 
 پەرىردە كىيىن قۋلغۋندىن دۇدۇقال  دەقىقە ئۋيۋ  ھېلىقى -...ھە...ھە-
 پەرىردە بولغۋنمرۋ سرەۋە  چروڭ بىراەر ئۋجااشقۇدەك  -.كزلزمسىاىدى خۋنىمغۋ
 ... ھەدە

 
 يۇرىرردىغۋن تاا قررۋ يەرلەردە مۇشررۇ بولمىسررۋ سررەۋە  ئۋجااشررقۇدەك -

 بىرررلەن غەزە  ۋارسرررقۋ خرررۋنى  پەرىررردە-.ئۇكرررۋم ئۇمرررۋ  بىرررز ئرررۋدەملەرمۇ
 كىلىر، يەرلەرگە برۇ بىزگىمرۇ -.قىلردى داۋام سۆزىىى كىيىن ئۋلىيىۋەتكەندىن

 يەنە ئۋلدىردا ئرۋدەملەر بىلمەيردىغۋن نۇمۇسرىى لرېكىن... ئىش نۇمۇس يزرۈ 
 كىيوغلرۇم پەس تىەرى الىقسەھا مۋۋۇ. ئۇكۋم قۋلمىدى ئورنى قىلغۇدەك نۇمۇس

 ئررۆزى ئرروغلىىى ئۆزىىىررڭ. بۇزۇلرردى جۋشپقررۋ بىررا خررۋرش  قىزىمىررى ئۋلتۇنرردەك
 ئىلتىپرۋتى خۇدانىرڭ لرېكىن ئىردى  ئۆلترزمەكچى قىزىمىرى ئەسلىدە. ئۆلتزردى
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 بىرا ئۋجااشتزرىۋەتمىسرەم ۋاقتىردا شرۇڭۋ. قۋلردى قېر، ئىسەن ئۋمۋن ئۇ بىلەن
 ... قۋلىمەن ۋياىلى،ئ قىزىمدىىمۇ يۋلغۇز بۇ كزنلەردە

 
 ۋارسرىىڭ  قۋلغرۋن ئولترۇرۇ  تزگزلرزپال ئۋلدىردا ئۋيرۋ  بىجىاگرزچى ئىش
 . قويدى قۋرا  سۇغۇقال ئىشەنمىەەندەك قىلىشىغۋ بۇندا 
 
  راستمۋ؟ دىەەنلىاى ھەدەمىىڭ پەرىدە بىاىڭە  جۋۋا  سىز قېىى-
 
 . بەردى جۋۋا  بوشقىىۋ يەنىال ۋارس-...ھە-
 
  قۇشۇشمسىز؟ ۋجاىشىشقۋئ سىزمۇ ئۇنداقتۋ-
 
 ... ھە-
 
  يوقمۋ؟ تەلىپىڭىز بىاەر بۋشقۋ-
 
 . يو -
 

 كزندە ئىشالرنى بۇندا . قۋلدى توختۋ  پەس بىا ئۋيۋ  بىجىاگزچى ئىش
 ئىش بۇ تۇرمۇشىدىكى بۇشرنىڭ ئۋيۋلغۋ تۇرىدىغۋن ئۇچاىتى، رەت ئون نەچچە
 تېلىررۋۇزۇر اقىرر ۋ ھەر لررېكىن بولسررىمۇ  كەتمىررەەن بىلىىىرر، غەلىررتە ئررۋنچە

 تۇرمۇشى قىزنىڭ دىكتور چىاايلىق پەرىزاتتەك تۇرىدىغۋن  كۆرۈنز  ئىكاانىدا
 بىجىاگرزچىەە ئىرش كىريىن  ئويالنغۋندىن ھۋزا بىا ئۇ. قىزىقتۇرىۋاتۋتتى ئۇنى
 : بۋشلىدى چزشەندۈرۈشكە بىلەن قۋئىدە ۋە سۋشپەت خۋس

 
 يررۋكى بولغۋنرردۇ دىەەنرردەك سررىلەر ئىشررالر تۇرمۇشررىڭالردىكى بەلكىرر  -

. بولمۋيردۇ برولغىلى سرۋقلىىى، ئىشرالردىن بەزى تۇرمۇشرتۋ لېكىن بولمىغۋندۇ؟
 ئېزىپمررۇ يولرردىن بەزىرردە بولغۋچقررۋ نەرسررە ئەمررەەن سررزت خررۋم دىررەەن ئررۋدەم
 كەچزرۋېتىشرركە بۋقسررۋڭالر  ئويلۇنررۇ  ئوبرردان يەنە ھەممىڭررالر شررۇڭۋ. قۋلىرردۇ

 پۇرسرررەت يەنە ىاىڭالرغرررۋب-بىرررا كەچزرۋەتسرررۋڭالر  تەرەپلەرنرررى تىەىشرررلى 
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. كىلىردۇ قىلىر، قىزىقلىرق قېىرى يەرگە برۇ ئۋجااشرقۇچىالر ھەممە بەرسەڭالر 
 يەنىرال كىريىن بولغۋندىن ئۋجاىشى،. ئۋجاىشىدۇ بىاىلى، ھىسيۋتقۋ بىادەملى 
 تەڭ نەرسرررىىىڭ ھېچقۋنررردا  يولدىشرررىغۋ برررۇرۇنقى تۇرمۇشرررىغۋ  برررۇرۇنقى

 بىرا يەنە تەكلىرۋى  مىىىرڭ شرۇڭۋ. قىلىردۇ ھىرس كىچىكى، بولمۋيدىغۋنلىقىىى
 . كەلسەڭالر كىين ئويالنغۋندىن مەزگى 
 
 ھېلىقرى خۋنى  پەرىدە تۇرغۋن ئورنىدىن چۋچاا  -.بولمۋيدۇ. بولمۋيدۇ-
 سرىزنىڭ يەرگە برۇ بىرز ئۇكرۋم  چىاايلىق -.كەلدى تىزلىكتە ئۋلدىغۋ ئۋيۋلىىڭ

 شرۇڭۋ. كەلردۇ  ئزچرزن ئۋجاىشرىش. كەلمىدۇ  دە  ئۋڭاليلى نەسىھەتىڭىزنى
 ... بىاىڭە بىجىاى، گۋ  گۋ  ئولتۇرمۋي سۇزۇ  سوزمۋقتەك ئىشىى
 
 ئۋجااشتۇرۇشررال ۋەزىپىمىررز بىزنىررڭ بىررلەن دىەەنلىرراى ئۇنرردا  سررىلە-
 يۋراشرتۇرۇ  خۇتۇنالرنى-ئەر تۇرغۋن ئۋلدىدا ئۋجاىشىش يەنە بىزنىڭ. ئەمەس
 . بۋر مەسئۇلىيىتىمىزمۇ قويۇ 
 
.  ئۇكررۋم ئوخشررىمۋيدۇ خۇتۇنالرغررۋ-ئەر شررقۋبۋ بررۇشر...بولرردى. بولرردى-
 ۋارسررقۋ چىقىاىرر، بررۋرمىقىىى بىەىررز خررۋنى  پەرىرردە–. ئوخشررىمۋيدۇ پەقەت

 گەپلىاىڭىزنرى  چىاايلىرق سرىزنىڭ قرۇلىقى بۋلىسىىىڭ ئۋدەم مۋۋۇ -.تەڭلىدى
 چىقىر، قۇلىقىردىن برۇ كىاىر، قۇلىقىردىن ئرۇ. ئۋڭلىمۋيردۇ نەسىھەتلىاىڭىزنى

. برۇشتتى  ئۋڭالتقرۋن ھرۋزىاغىچە مەن بولسرۋ قرۇش  دىغۋنئۋڭالي ئەگەر. كىتىدۇ
 ... بىاىڭ بىجىاى، ھۋزىاش شۇڭۋ

 
 ئولتۇرۇشرىى تۋكۋللىشرى، بىرلەن خرۋنى  پەرىردە ئۋيرۋ  بىجىاگرزچى ئىش
 بولسرررىمۇ  ئويلىغرررۋن بىاىشرررىى بىجىاىررر، رەسرررمىيەتىى كرررۆرمەي مۇۋاپىرررق

 نەرسرىىى بىرا قرۋرا  دىلىۋزغرۋ ئولتۇرغۋن جىمال قۋرا  يەرگە بىاى كىاگەندىن
 . قىلدى سەزگەندەك

 
 بىررا قىلىرردىغۋنالر دەۋاسررى ئۋجاىشررىش ھررۋزىا. ھەدە پەرىرردە ئۇنررداقتۋ -
 15 يەنە شرۇڭۋ. بولمۋيدۇ بىجىامىسەك بويىچە تىزىملى  بىز شۇڭۋ. كۆ  قەدەر

 . بىاەي بىجىاى، مەن ۋاقىتتۋ شۇ. كەلسىلە كىيىن كزندىن
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 يېتىرر، بۇلررۇ  بىتررۋ  قىررزى  ۇمررۋۋ سۋقلىسررۋ كررزن 15 يەنە.. ھررو  -

 ئەلپرۋزى خۋنىمىىرڭ پەرىردە-.ئۋجااشرقۋن ئۋجااشقىىىمىز بزگزن بىز. قۋلمىسۇن
 كۆرۈ  بىكۋچى يزرىدىغۋنغۋ چۆگىلە  يەردە بۇ بىزنى -.ئۆزگەردى تۇيۇقسىزش
; quot&بىجىرراەلمەيمەن مەن; quot& بىجىاەلمىسررڭىز ئوخشىمۋمسررىز  قۋلغررۋن
 ئۆتكززىردىغۋن  گىپىىرى بېشرىڭىزدا سرىزنىڭمۇ. ئۇكۋم ئېيتمۋمسىز ئۇچۇ  دە 
 ... بۋردۇ بۋشلىق بىاەر  بىجىاەلەيدىغۋن ئىش

 
 كزتمەيال جۋۋابىىى ئۋيۋلىىڭ قۋلغۋن بىلەلمەي دىيىشىى نىمە خۋنى  پەرىدە
 رەھبىاىىى ئىدارىىىڭ شۇ ئۆتمەي ئۇزا . مۋڭدى سىاتقۋ يىتىلىەىىىچە دىلىۋزنى
 ئىەىلىرر، ئۋلدىرردا خررۋنى  پەرىرردە. ۋاقىرردىچۋل ھررۋزاغىچە بىررا كىاىرر، بۋشررال 
 بۋرمىغرۋن سرۋئەتكىمۇ يېاى  دە   نىمىلەرنىدۇ ئۋيۋلغۋ ھېلىقى بۋشلىق كەتكەن
 . قىلدى تەييۋر رەسمىيىتىىى ئۋجاىشىش ئىچىدە ۋاقى 
 

 ترزرگىىىچە قۋپرۋقلىاىىى ئۋيرۋ   ھېلىقى بولدىمۇ نۋرازى خۋنىمدىن پەرىدە
 دىلىرۋزنى بىرلەن ۋارس  تىزىر، ئزسرتىەە ئزستە  رەسمىيەتلىاىىى ئۋجاىشىش

 . چۋقىادى تەڭال
 
 ... قۇيىۋېتىڭالر قو  كىلى، ئىككىڭالر ئۋيۋ -ئەر قېىى -
 
. بولردى چۋققۋنردەك چۋقمرۋ  ئېڭىدا ۋارسىىڭ بىلەن دىلىۋز دەقىقىدە شۇ

 شرۇنچىلى  مەھبۇسرالردەك مۋڭغرۋن قويۇشقۋ ئىمزا خېتىەە ئزلزم ئۆزىىىڭ ئۇشر
 كەتركەن گىاەلىشر، مرۇھەببەت نەپاەت بىراىەە-بىا. تۇردى ئورنىدىن تەستە

 ئزسررتىەە ئزسررتە . قېلىشررتى قررۋرا  ھررۋزا بىررا ئىچىرردە ھىسرريۋت مررۇرەككە 
 تولغۇنرۇ  ئرۋچچىق. كەتترى تىپىاش  ئوخشۋشال يزرەك ئىككى يېقىىلىشىۋاتقۋن

 خرۋتىمە تۇرمۇشرىغۋ بەخىتلى . تىتاىدى دىا-دىا قولالر تۇتقۋن قەلەم. كەتتى
 مەڭەزلزك ئەمدى يۇرەكلەر مۇھەببەتلى  بۇلۇشقۋ  جۇدا-ئۋدا مەڭەزلزك بىاى،

 شرۇ. بىلىىردى ئېغىا شۇنچىلى  ئۇشرغۋ قەدەم تۇنجى مۋڭغۋن قۋرا  يۋتلىشىشقۋ
 ۋارس;quot&  ئرررۋۋا  تۇرتكىسرررىدە كزچىىرررڭ بىرررا قۋنرررداقتۇر ۋارس ۋاقىتترررۋ
 ئررۋلەمچە دىلىۋزنىررڭ دە -قويرردى تىررز-تىررز ئىمزانررى دىررەەن; quot&ئۋبرردۇلال
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 . تىكىلدى ئىچىدە ئەيمىىىش كۆزلىاىەە تۇرغۋن چىقى، ھەساەت
 

 دىلىۋزنىررڭ. ئۇچااشررتى بىررلەن كررۆزلىاى دىلىۋزنىررڭ كررۆزلىاى ۋارسررىىڭ
. تررۇراتتى تزكزلررزپال سررۇئۋ  دىررەەن; quot&ئزچررزن؟ نىررمە;quot& كۆزىرردىن
 تىكىلىشررتىن ئزنسررىز مىىررۇتتەك بىررا. قىالتتررى تەلە  نەرسررىىى بىررا قۋنررداقتۇر

 . كەلدى يۋ  لىققىدە  كۆزىەە يۋشىىڭ ئىككى ھەر كىيىن
 
 يرررزز سرررىزگە مەن...كەچرررزرۈڭ مىىرررى. دىلىرررۋز كەچرررزرۈڭ مىىىرررڭ-

 -...قەرزدار  ئۆمرزر بىرا سرىزگە مەن. كىلەلمەيرمەن يرزز مەڭەز. كىلەلمەيمەن
 بوشررقىىۋ قۇلىقىغررۋ دىلىۋزنىررڭ ۋارس قۋلغررۋن ئۋمۋلسررىز تۇتۇۋېلىشررقۋ ئررۆزىىى

 كىشرىەە ھرېچ   ترۇرۇ  ئورنىدىن بىلەن چۋققۋنلىق ھۋيىتىنۋ دە -پىچىالىدى
&quot; خو&quot  ;يزگزردى قۋرا  سىاتقۋ دىمەيال ... 

 
 چرۋغالردىكى بىرا يۋشرىىڭ ئىككرى. تزگىردى نەرسرە ھەمرمە كزن شۇ مۋنۋ
 ئوتلرۇ  جرۇ  بىرا. كەتترى ترۇزۇ  ئۋچمرۋيال چىرچەك ئۋرمۋنلىاى-ئۋرزۇ گززە 
 ھررۋۋامۇ كررزنى شررۇ: قىسررمەت ئۋجۋيىرر، .بولرردى ھۋزىرردار مەڭەزلررزك قەلررب

 شرۋرقىاا . چىقترى بروران  كىچە بىا   چېقى، چۋقمۋ  ئۇزاققىچە. ئېچىلمىدى
 چىچەكلەرنرى ئېچىلغرۋن يرېڭىال بۋھرۋردا گرززە  بروران قرۋتتىق. يۋغدى يۋمغۇر

 برۇ تەبىئەتمرۇ.  سرۇندۇرىۋەتتى شرۋخلىاىىى نوتىالرنىرڭ يۇماان تۇزىتىۋەتتى 
 يررۋ  ئزچررزن ئررۇشر ئېچىىىۋاتقۋنرردەك  قىسررمىتىەە ئررۋچچىق يۋشررىىڭ ئىككررى

 ...قىالتتى تزكىۋاتقۋندەك
 
 
 
 
 بەزىرلەر ئۆتكززسرە  ئىچىردە ئىىسرۋ -ئىمۋن ھۋيۋتىىى ئۆمزر بىا بەزىلەر 

 يرۋردەم ئىزچىر  بۋشرقىالرغۋ بەزىلەر. ئۆتكززىدۇ ئىچىدە جىىۋيەت بۇزۇقچىلىق 
 قىلىرر، تررۋشڭ-ۇشڭبرر بۋشررقىالرنى ۋاقىرر  ھەر بەزىررلەر ئۆتكززسررە  بىاىرر،

 ئرورا بەزىرلەر ئۆتكززسرە  تىرلە  بەخىر  ئرۋدەمەە ھەمرمە بەزىلەر. ئۆتكززىدۇ
 ئۋدەملەر. سىالىق بىلەن قىسمەتلىاى مۇشۇندا  مۋنۋ ھۋيۋت...ئۆتكززىدۇ كوش 
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 ... سىالىق بىلەن خۋراكتىاى مۇشۇندا  مۋنۋ
 

   ۇزۇ بر تۇرمۇشرىىى دىلىۋزنىرڭ بىرلەن ئۇستىلىق نۋھۋيىتى ئەكاەم     
 يەنىررال ئررۆزىىى    كىرريىن يەتكەنرردىن مەقسررىتىەە ئررېلىش قىسررۋس ئۆزىىىررڭ

 ئىشراەت-ئەيشرى توپالشرقۋ  دۇنيۋ-مۋ  بىلەن يولى پەسكەشلى  بۇزۇقچىلىق 
 سودىسرىىى برۋش پۋيردىلىىى، رەيھۋنردىن. ئرۋتىۋەتتى ئۆتكززۈشركە كزن ئىچىدە
 نۇرغرۇن مەلئرۇنالر چىققۋن قېلىپىدىن ئۋدەم. تۋمۋملىدى ئۇڭۇشلۇ  رەت نەچچە
 نۋرىسرىدە كەتمىرەەن سرزتى ئۋنرۋ ئېغىرزىن يىغلىتىر،  زار-زار ئرۋنىالرنى-ئۋتۋ

 ئۋرىسررىغۋ ئررۋدەملەر نررۋتۇنۇ  ئەكىاىرر، ئررۆلكىلەرگە ئىچكىرراى بررۋلىاىالرىىى
 بىرا. چەكترى رىيرۋزەتلەرنى نۇرغرۇن سېتىلى، قولغۋ-قولدىن بۋلىالر. تۋشلىدى
 خوشالشتى  دۇنيۋدىن بۇ قىلى، تەقدى  ئەزالىاىىى قىممەتلى  ئەڭ قىسملىاى

 بىررا بولرردى  ھەمرراا كىچىررلەرگە قررۋنلىق ئىشرراەتخۋنىالردا  قىسررملىاى بىررا
 ئېغىا تەرىپىدىن كۋتتىۋاشلىاى جەمىيەت قۋرا. سېلىىدى ئوغۇرلۇققۋ  قىسملىاى

 كررزن ئىچىرردە زارلىررق-ئررۋ  قۋمچىلىىىرر، -ئررۇرۇ  سررېلىىى،  ئەمەەكررلەرگە
 ئۇنىررڭ. ئولتۇرمرۋيتتى ھىسۋپلىشرى، بىرلەن بررۇشر ئەكراەم لرېكىن...ئۆتكرززدى

 بۋرغۋنسرررىاى. ئىررردى پرررۇلالردا تزكىلىۋاتقرررۋن يۋنچۇقىغرررۋ ھىسۋپلىشرررىدىغىىى
 ئىشىى ھەممە بولسۋ پۇ  نەزىاىدە ئۇنىڭ. ئىدى سىفىاشردا-سۋن كۆپىيىۋاتقۋن

 سرۋپۋغۋ-كەيىر، تۇرمۇشرقۋ  ئىشراەتلى -ئەيشرى بولسرۋ پرۇ . بوشتتى قىلغىلى
. بروشتتى بويسرۇندۇرغلى نوچىىىمرۇ قۋندا  ھەر بولسۋ پۇ . وشتتىب بىاىلەىلى

 نىرڭ; quot&ئرۋلتۇن ئرۋ ;quot& بولغرۋن مرۇھى  ئەڭ ئزچزن ئۆزى بولسۋ پۇ 
 ئىىسرۋنىىڭ پۇلالرنىڭ بۇ ئۇ توغاا ... بوشتتى سزرگىلى ۋاقى  ھەر ھوزۇرۇنى
 دىكىدۇنيرۋ. ئويلىمىردى پەقەت ئىكەنلىكىىرى پرۇ  ئىاىشركەن سرېتى، ئىىسۋن
 پەقەت. ئويلىمىرردى  كەلەەنلىكىىررى بىررلەن يررولى جىىررۋيەت كەچزرگىسررىز ئەڭ
 تېخىمررۇ يولىرردا پەسكەشررلى  رەزىللىرر   كەترركەن سررىڭى، قېىىغررۋ-قررېن

 ئىسرى  ئەڭ. كەلردى تۋپقۇسرى تۋپقۋنسىاى پۇ  ئۇنىڭ. مېڭىۋەردى ئىچكىالە 
 تېخىمرۇ كىيرزرى بولرۇ  ھەمراا نۋزىىىىالرغرۋ گززە  ئەڭ ئولتۇرۇ   مۋشىىىالردا
 يرولىىى سرودىىىڭ چروڭ بولىدىغۋن بېيىغىلى تىز تېخىمۇ نەتىجىدە. چۇڭۋيدى
 يۋخشرى بىرا رەيھۋندەك چىقىااشيدىغۋن ۋۇجۇتقۋ ئىشىى قۋندا  ھەر. تېپىۋالدى

 . ئىاىشتى پۇرسەتلەرگە پۋيدىلىىىدىغۋن يۋخشى تېخىمۇ شىاىكىدىن
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 ئىچىردىكى زرۈمچىئر. قىزىقترۇردى تېخىمرۇ ئۇشرنى سودىسى زەھەر      
 يۆتكەشركە مرۋ  ئىچكىاىردىن كىيىرىچە قىلى، تەرەققى كەسپى سېتىش-ئېلى،

 خىاوئىىىرى مىقترۋردىكى ئۋز رەت نەچچە ئىچكىادىن رەيھۋن ئۋرىدا.  ئۆزگەردى
 رەت نەچرچە كىلىرپال شرىىجۋڭغۋ بۋھۋسرى خىاوئىىىىرڭ بۇ. ئەكەلدى ئۇڭۇشلۇ 
 ۋاقىر  ھەر رەيھرۋنمۇ. كىرادى پرۇ  جىرق خرېلىال قولىغرۋ ئەكاەمىىڭ قۋتلىىى،
 ئۋدەمىىرڭ قۋنردا  ھەر.  ترۇردى بولرۇ  بەھاىمرۋن نىسىۋىسىدىن تەۋە ئۆزىەە

 ئەكاەمىىڭمررۇ  پررۇ  بررۇ قويىرردىغۋن قىلىرر، كررور كررۆزىىى بۇغررۇ   ئەقلىىررى
 . ئىدى  كزچەيتىۋەتكەن تېخىمۇ مىھاىىى بولغۋن سودىغۋ بۇ رەيھۋنىىڭمۇ

 
. تۋمۋملىردى ئۇڭۇشلۇ  سودىسىىى كىئىچكىادى رەيھۋن قېتىممۇ بۇ       
 يەنىررال ئۋمۋلسررىز   بولغۋچقررۋ چىررڭ تەكشزرۈشررى ئىستۋنسىسررىىىڭ ئررۋياۇپىالن

 خېلررى ئەكاەمىررى ئىستۋنسىسررىدا پررويىز. قررۋيتتى ئررزرۈمچىەە ئولتررۇرۇ  پويىزغررۋ
 قىلرردى  تېلىفررۇن. كۆرۈنمىرردى قۋرىسررىمۇ ئۇنىررڭ لررېكىن سررۋقلىدى  ئررۇزا 

 چىققرۋن تىلرال  رەت يرزز نەچرچە ئەكاەمىرى ەئىچىد...چىقتى ئىتى  تېلىفۇنى
 . بولدى مەجبۇر تۇسۇشقۋ تۋكسى ئۋمۋلسىز يەنە رەيھۋن
 

 ئرررۋلى مىھمۋنخۋنىىىرررڭ يۇلتۇزلرررۇ  5 ئەكاەمىرررى بۇگۇنمرررۇ رەيھرررۋن      
 بىراگە بىرلەن ئەكراەم يۋتۋقترۋ كىاگەنردە رەيھۋن. تۋپتى يۋتىقىدىن دەرىجىلى 

 .  اتتىئولتۇر قىز ئىككى يۋلىڭۋ  يېاى  يەنە
 
 ھېاىر، كزترز  سرىزنى ئىستۋنسرىدا پويىز. سىزنىڭ مۇشۇمىدى ھۋلىڭىز-

 ئەكررراەمەە رەيھرررۋن -قىلىۋاتۋمسرررىز؟ ئىشرررقىۋازلىق يەنە يەردە برررۇ   كەتسرررەم
 . سورىدى قۋراپال دەرىزىەە قىلغۋندەك نۇمۇس قۋراشتىن

 
 قىزنىرڭ ئىككى ئولتۇرغۋن چۋپلىشىپال يېىىدا ئەكاەم -.ئەمەس ئۇندا  -

 . قىلدى شەرەت كىتىشكە چىقى، ئۇشرنى كىيىن سۆيەەندىن بوشقىىۋ زىەەمەڭ
 
  چىقمۋيسىز؟ نىمىشقۋ ئەمىسە -
 
 بەك ئۋپشرررۋركىالر ھرررۋزىا   رەيھرررۋن بولمۋيررردۇ قىلمىسرررۋ  ئىھتىيرررۋت -
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 تزگزشرز   سودىمىز پزتزن قىلسۋ  بىخەستىلى  سەلال. كەتتى سەزگزرلىشى،
 ئۇچاىشرۋيلى ئرۋزرا  كىريىن بۇنردىن ۇڭۋشر. بىاىمىز سۇش  تۇرمىغۋ ئۆزىمىزنى
 ... دىەەن
 
 يۋتۋقتىن سىز   قىلسۋم مەن سودىىى پزتزن. ئەمدى كۆرۈڭ گەپىى مۋۋۇ -

 مىىىرررڭ ئويالمسرررىز؟ ئرررۆزىڭىزنىال سرررىز ئىاىشرررمەكچىمۋ؟ پۋيدىسرررىغۋ چىقمرررۋيال
 جررۇدۇنى جۋۋابىرردىن ئەكاەمىىررڭ - بولىرردۇ؟ مەسررئۇ  كىرر  بىخەتەرلىكىمررەە

 . كەتتى قۋيىۋ  رەيھۋن ئۆرلىەەن
 
 ئۇڭۇشسرىزلىققۋ بىراەر ئەگەر. برولىمەن مەسرئۇ  مەن   بو  خۋتىاجەم -
 ھەرگىررز سررەن. رەيھررۋن ئىشررىىمەن سررۋڭىغۇ. پررۇ  جۋجىسررى قۋلسررۋڭ ئررۇچاا 

 رەيھۋنىىررڭ ئەكرراەم  قۋيىۋيرردىغۋن زەھەر ئىچىرردە -...قويمۋيسررەن چۋنرردۇرۇ 
 يېاىمىىرى تەڭ ىىىڭپۋيرد تۋپقرۋن كىيىن بۇندىن -.تۇتۇندى ئېلىشقۋ كۆڭلىىى
 سررىىىڭمۇ. كىتىسررەن بېيىرر، تېخىمررۇ كىرريىن بۇنرردىن سررەن. بىرراىمەن سررۋڭۋ

 . بولىدۇ بۋر نەرسەڭ ھەممە كىيىن بۇندىن
 
 . قۋرىدى ئەكاەمەە ئىشەنمىەەندەك رەيھۋن -راستمۋ؟-
 
 قۋچررۋن   رەيھررۋن بۋققررۋن ئېيتىرر، يۋلغررۋن قۋچررۋن سررۋڭۋ مەن. ئەلبەتررتە-
 خۇمۋرششرررتۇرغىىىچە كرررۆزلىاىىى ئەكررراەم - ن؟يېىىۋالغرررۋ ۋەدەمررردىن قىلغرررۋن

 چرروڭىىى تېىخمررۇ سررودىىىڭ كىرريىن بۇنرردىن -.كەلرردى ئۋلرردىغۋ رەيھۋنىىررڭ
 مرۋ  ترزگىمەس مەنمرۇ سرەنمۇ . ئرۋلىمىز چروڭىىى تېخىمرۇ پۋيردىىىڭ. قىلىمىز

 ... بولىمىز ئىەىسى دۇنيۋنىڭ
 

 ىىىچەسرىلىغ چرۋچلىاىىى  يۇقۋتقرۋن پرۋرقىااقلىقىىى بويۇلرۇ  تۇش رەيھۋن
 نۇرغرۇن شرۇملۇقالرنى  نۇرغرۇن كۆڭلىردە. چۆمردى خىيۋلغرۋ ئرۇزۇنغىچە خېلى

 . ئزلەزردى قىلى، ھىسۋۋاتالرنى
 
 ئۋلردىاا  ئۋلغۋنردەك ئىسرىەە ئىشرىى بىرا جىرددى ئەكاەم -.راس  ھە- 

  بولغۋندۇ؟ ئۇڭۇشلۇ ...يۆتكزدۈڭ قۋنچىلى  سەپەردە قېتىمقى بۇ -.سورىدى
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 ئۇڭۇشرلۇ  ئىرش ھەمرمە يەردە برۋر رەيھرۋن. ئەكراەم كىر  دىەەن مەن -
 ئەقىللىقلىردىن ئۆزىىىرڭ -...گىراام155 سرۋ .  گىراام155 سرۋ  بۇدا. بولىدۇ

 ئەكرراەم دە -تۋقىرردى ئىشررىكىىى يۋتۋقىىررڭ دەرھررۋلال رەيھررۋن  پەخىررالەنەەن
 . قۋلدى بىلەنال بۋغىادىقى   سېلى، كوپتىسىىى تۋر ئۋلدىدىال

 
 زىلررۋا. زاھىابولرردى ئۋلدىرردا كررۆز ىررڭئەكاەمى كۆكسررى يۇغررۋن رەيھۋنىىررڭ

 شرررەھۋىتىىى ئەكاەمىىرررڭ ئەمچەكرررلەر يۇغرررۋن كەلمىرررەەن مرررۋس بەدەنرررەە
 ئۇنىرڭ يېقىىلىشرى، رەيھۋنغۋ يۋلىغىىىچە لەۋلىاىىى ئۇ. ئىدى كزچەيتىۋەتمەكتە

 . قۋمۋللىدى چىڭ بىلىىى ئۋپئۋ 
 
 رەيھرۋن كەتركەن چۇچۇ  قولدىن مۇزدەك-...تۋرتىڭ نېاى قولىڭىزنى -

 دە  ئوخشرۋيدۇ قۋلغرۋن تۇتۇ  خوشى مىىى -.داجىدى كەيىىەە قەدەم چچەنە
 ... بولمۋڭ بولغۇچى خىيۋلالردا ئۇندا  ھەرگىز قۋلدىڭىزمۋ؟

 
 قىزىرر  ئەيمەنمەيررال كىرريىن ئۋلىيىۋەتكەنرردىن بىررا تررۋزا ئەكرراەمەە رەيھررۋن
 ئىچىردىكى سزكز  ئورنىىى كۆكسىىىڭ بۋغىاداقتىكى دە -يەشتى بۋغىادىقىىى

 . تۋشلىدى ئۋلدىغۋ ئەكاەمىىڭ خىاوئىىىى تۋخۋل2
 
 ئەمچىكىردەك سۋغلىقىىڭ رەيھۋن-...ئۆلچىۋېلىڭ...گىاام 155 سۋ  مۋنۋ-

 دەرھرررۋلال كىررريىن  قۋرىۋەتكەنررردىن پەس بىرررا كۆكسرررىەە تۇرغرررۋن لىغىررراش 
 كىلىرر، قېشررىغۋ ئەكاەمىىررڭ بولمىغۋنرردەك ئىررش ھررېچ   كىيىرر، كوپتىسررىىى
 . ئولتۇردى

 
 بەك ھزنەرلىاىررڭ...رەيھررۋن سررەن ھە ئەقىللىررق ۋنرردا نىم...پررۋھ پررۋھ -
 سررزيزنز  قررۋرا  خىاوئىىغررۋ خۋلتررۋ2 قولىرردىكى ئەكرراەم-...سررىىىڭ كۆپقررۇ
 ئىھتىيررۋجلىق بۇنىڭغررۋ ھررۋزىا...كەت يۋشررۋ . رەيھررۋن كەت يۋشررۋ  -.كەتتررى

 سررەنال. قۋلرردى يىتىشررمەيال مررۋ  قولۇمرردىكى. كەتتررى كزپىيىرر، بەك ئررۋدەملەر
 ... بولىدۇ بىزنىڭ...بولىدۇ بىزنىڭ پۇللىاى بۋغالم-غالمبۋ ئۇشرنىڭ بولسۋڭ
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. كزلزشررتى تەلررۋىلەرچە ھررۋزا بىررا ئىچىرردە يۋتررۋ  رەيھررۋن بىررلەن ئەكرراەم
. پەخىالىىىشرتى تېپىۋاتقۋنلىقىردىن راۋا  سودىسىىىڭ پۇختىلىقىدىن  ئۆزىىىڭ
. قىلىشررتى مررۇشھىزە ئەسررتۋھىدى  ئزسررتىدە پىالنررى سررودا كىيىىكررى بۇنرردىن
 تېپىشرىى پرۇ  كرۆ  تېخىمۇ كىاىشىشىى  سودىغۋ چوڭ تېخىمۇ كىيىن نبۇندى

 ... پىالنالشتى
 

 مەلئرۇنالر مۇشرۇندا  مۋنۋ زەھەر چىقىۋاتقۋن بېشىغۋ مىللەتىىڭ بىا توغاا 
 بۇشلمىغررۋن ئىتىرر، پەرىررق تۇلررۇ  قررۋرىىى-ئررۋ  تېخررى. تۋرقىلىرردۇ تەرىپىرردىن
 ئۋخىاىردا ئرۋئىلىىى  بىرا   ىئۋدەمى بىا. بۋشاليدۇ سەپىاىەە دوۋزا  يۋشالرنى

 زەھەر بولغۋچقررۋ مەلئررۇنالر مۇشررۇندا  مۋنررۋ. قىلىرردۇ ۋەيرراان مىللەتىررى بىررا
 شرىددەت كىسرەللى  داۋاسرىز كزپىيردۇ  بىرلەن شرىددەت يۋشرالر چىكىدىغۋن

  ئىقتىسرۋد كەلرەەن بەدىلىرەە ئەمرەەك جۋپۋلىق يىللىق نەچچە. ئۆرلەيدۇ بىلەن
   ئىاىردىن ئۋيرۋ  بۋللىاىردىن  ئۋنرۋ-ئۋترۋ. ۇئۋيلىىىرد تۇتۇنەە ئۋچچىق كزيز 
 ھەمرمە ئرۋجىزش  مرۇھەببەت. ئۋياىلىدۇ قېاىىداشلىاىدىن جۋن تۇققۋن-ئۇرۇ 

 ...يززلىىىدۇ زاۋاللىققۋ
 
 
 
 

 چزشكزنلىشى، تېخىمۇ كىيىن ئزتىەەندىن رەسمىيتىىى ئۋجاىشىش دىلىۋز
 نۋزىا. كۆرىىەتتى سۇلغۇن تېخىمۇ كەمسۆز  تېخىمۇ قۋرىغۋندا بۇرۇنقىغۋ. كەتتى
 جەھەتررتىن ھەمررمە ئزچررزن ئررېلىش كررۆڭلىىى قىزىىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە بىررلەن

 خوشرررۋللىق نەرسررىدىن ھرررېچ دىلىررۋز لررېكىن  بولسرررىمۇ  بۋققررۋن تىاىشررى،
 . قىالتتى تۋپۋلمىغۋندەك

 
 تۇيۇقسىز ئۇنى بۋشلىقى ئىستۋنسۋ كەلەەندە كزنىەە-15 ئۋجاىشى، دىلىۋز

 ئۇنۋىاسررىتىتى مىللەتررلەر مەركىررزى ئۇنىڭغررۋ .قۋلرردى چۋقىاىرر، ئىشخۋنىسررىغۋ
. تۇتقرۇزدى قەغىزىىرى ئۇقترۇرۇ  تەربىيىلىىىش ئۋيلىق 6 كەسپىىىڭ ئۋخپۋرات
  دىلىرۋزغىال پۇرسرەتىى يۋخشرى برۇ   سرۋنىى بىراش برۇقېتىمقى كەلەەن ئىدارىغۋ
 يۋخشرى تېخىمرۇ  قەدىرالە  پۇرسەتىى بۇ ئۇنىڭ تۋپقۋنلىقىىى  شيىق بىاىشىى
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 ھەم دىلىررۋز.  ئېيتتررى قىلىرردىغۋنلىقىىى ئزمررزت كىلىشررىىى ەلررلە ئىە كەسررى،
 ئۇقررۇ  رەخررمەت مررۇنچە بىررا ئۋكىغررۋ مەردان ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن ھەم ھەياانلىررق
 ئزچرزن ئرۆزى پۇرسرەتىىڭ برۇ كىريىن كەلەەنردىن قۋيتى، ئۆيەە.  خوشالشتى

 بۇرۇقتۇمۇلرررۇ  ھررۋزىاقى بولسررىمۇ مەزگىررر  بىررا ئىكەنلىكىىررى  مررۇھى  بەك
 يىىىكلىرر . قىلرردى ھىررس زۇرۇرلىكىىررى تۇلىمررۇ بولۇشررىىڭ ئررۋزات تىنتۇرمۇشرر
 ئۋجاىشرى، قىلمرۋيال تەكەللۇ  ھېچقۋندا  قويۇ   تەلىۋىىى ئۋجاىشىش بىلەن

 ئەپسرۇس ...ئويلىردى تۇرۇشرىى يىاا  بولسىمۇ مەزگى  بىا ۋارستىن كەتكەن
 ستۋنسۋئى   مۋڭغۋنلىقىىى يو  ئزچزن ئۆزى دادىسىىىڭ كزيزمچۋن قىز سۋددا بۇ

 ئىچىردە تۇرمرۇ  يېڭى مەزگى  بىا    مەسلىھەتلەشكەنلىكىىى بىلەن بۋشلىقى
 قۋلردى بىلمەيرال  قىلغۋنلىقىىى ئزمزت كىتىشىى ئۇنتۇ  ئۋزاپىى بۇرۇنقى يۋشۋ 
 .... 

 
 ۋارسرىى يەنىرال يەرلىراى بىرا قەلبىىىرڭ بىلەن ئويلىغىىى شۇندا  دىلىۋز

 چۋچقرۋن  ئۇرۇقىىى تۇنجى ھەببەتىىڭمۇ قەلبىەە نۋزۇك.  ئىدى ئۇنتۇيۋلمىغۋن
 ئىمرزا كىلىشرىمىەە ئۋجاىشرىش ئۇنتۇيۋلمىغرۋن  ئروتىى بىا بىخالندۇرغۋن ئۇنى
 ئۋلدىردىن كرۆز ترۇرقىىى ئرۋجىز ئۇنىڭ بولسىمۇ بولغۋن جۇدا مەڭەزلزك قويۇ 

-نەرسررە. قىلرردى تەييررۋرلىق مېڭىشررقۋ بېيجىڭغررۋ ئررۇ. ئىرردى يۇقۇتۋلمىغررۋن
. خوشالشررتى بىررلەن دوسررلىاى-خىزمەتداشررلىاى يىغىشررتۇردى  كېاەكلىاىىررى

  قېرتى  بىرا بىرلەن ۋارس ترۇراتتى  تۋرتىر، نەرسرىىى بىرا يەنە كرۆڭلى لېكىن
 ئۋجااشرقۋن   بىلىشرىى سرىاىىى ئىچكرى ئۇنىرڭ مۇڭدىشىشىى  ئۋزادە-ئەركىن
 بىلدۈرۈ  سېغىىىدىغۋنلىقىىى ۋاپۋسىزنى شۇ يەنىال قەلبىىىڭ ئۆزىىىڭ بولسىمۇ
 ئۇلۇغلۇغلىقىغرۋ قەدەر برۇ مۇھەببەتىىرڭ ترۇرۇ  بەزىردە.  تتىئرويالي قويۇشىى
 ... قۋشتتى  ھەياانمۇ
 

 كۆرۈشمىسرە چۇقرۇم بىلەن ۋارس قۋلغۋندا كۇن2 چىقىشقۋ سەپەرگە دىلىۋز
 ئررۇ كىرريىن سررەپەردىن ئررۋيلىق 6. قىلرردى ھىررس ھەقىقررى بولمۋيرردىغۋنلىقىىى

 يەنىررال ۋارسررىىى ئۆزىىىررڭ.  قررورقتى كۆرۈشررتىن ئۋئىلىسررىىى يېڭررى ۋارسررىىىڭ
 تەسرررەۋۋۇر تۇرمۇشرررىىى كىيىىكرررى ئۇنىڭسرررىز    كۆرىررردىغۋنلىقىغۋ يۋخشرررى

 ئرررۆز پەيترررتە جىرررددى ئەك ئرررۇ: دىرررمەك. يەتترررى كرررۆزى قىاللمۋيررردىغۋنلىقىغۋ
 بىرا ھۋمرۋن يزرىكىىرڭ.  ئىردى ئىاىشركەن قۋرارغۋ كەسكىن ئەڭ تۇرمۇشىدىكى
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 تەسرتە نۋھۋيىتى ئۇ  . ئىدى ئىشەنەەن ھەقىقى كۆيىدىغۋنلىقىغۋ ئزچزنال ۋارس
 ئۋلىردىغۋن قىلردى  تېلىفرۇن ئرۆيەە. چىقترى ئىتىر  تېلىفۇن. بەردى تېلىفۇن
 ئۋشقىلىشررۋلمۋي بىررلەن ۋارس.  جىددىلەشررتى تېخىمررۇ ئررۇ. چىقمىرردى ئررۋدەم

 ئىرزدە  بىۋاسرتە قېرتى  نەچرچە ئرۇ.  چزشرتى ئەنسىزلىككە راستىىال قېلىشتىن
 مۇئۋمىلىرررردە قۋنرررردا  ىڭۋارسررررى لررررېكىن بولسررررىمۇ  ئويلىغررررۋن بېاىشررررىى

 ... بولدى مەجبۇر ئېلىشقۋ قەلەم قولىغۋ ئۋخىاى   بىلمىەەچكە بۇلۇدىغۋنلىقىىى
 
&quot ;ۋارس ئەسسۋشم : 
 
 بەلكىر .  ئولترۇرۇپتىمەن بىلەلرمەي بۋشالشىى قۋندا  خەتىى بۇ تۋپتۋ شۇ
 ؟ئويالۋاتقۋنسرىز دە  يېزىۋاتقۋنردۇ خەت مۋڭرۋ يەنە ئرۋدەم ئۋجااشرقۋن نىمۋندا 
 قۋتۋرىرردا ئررۋدەم يررو  مەيرردانى تۇرمۋيرردىغۋن چىررڭ گىپىرردە ئررۆز مىىررى بەلكىرر 

 ... كۆرىۋاتقۋنسىز؟
 

 يېزىشررى  سررىزگە چۇقررۇم خەتىررى بررۇ مەن ئويلىمررۋڭ قۋنرردا  سررىز مەيلررى
 يزرۈكزمىىررڭ ئررۋجىز. كېرراەك بىلدۈرۈشررزم سررىزگە چۇقررۇم قەلبىمىررى. كېرراەك
 ... ككېاە قىلىشى  ئىقاار ئىكەنلىكىىى مەنسۇ  سىزگىال
 

. ئۋياىلمرۋقچى يى  يېاى  شەھەردىن بۇ. ۋارس ئۋتالنمۋقچى سەپەرگە مەن
 خوشرۋللىق ئزچرزن مەن برۇ...بۋرمرۋقچى ئۇقۇشرقۋ كەسپىەە ئۋخپۋرات مەركەزگە
 مۇكەممەللەشرتزرىدىغۋن تېخىمرۇ ئرۆزەمىى ئىەەللەيردىغۋن  بىلى  يېڭى سەپەر 
 لررېكىن...سررەپەر ۋنيىىىكلىتىرردىغ بېسررىمىمىى روھررى مەزگىللىرر  بىررا سررەپەر 
 تۋرتىرر، ئررۋزابىىى دوۋزا ...يىغاليرردۇ قەلرربى    ۋارس يىغاليرردۇ قەلرربى  يەنىررال
 ... سېغىىىدۇ ئوتىىى دوۋزا  شۇ يەنە   تۇرۇ 
 

. يۋشرررىدى  يىغرررال  يىررر  بىرررا سرررۋ  ۋارس  يۋشرررىدى  يىغرررال  مەن
 شرۇ بۋرغرۋن ئرۆيىەە ئۋپۋمىىڭ كۆتىاى، بۋشمىى بولغۋن ئۋيلىق6 قورسۇقۇمدىكى

 زىرردە يزرۈكررزمىى مىىىررڭ سررىز. قورىمىرردى يررۋ  كۆزۈمرردىن بۋشررال  زنرردىنك
 ئىشررەنچەمىى قىلرردىڭىز  خررۋر سررۆيەزمىى پررۋك بولغررۋن سررىزگە قىلرردىڭىز 
 ۋەيرراان بەخىتىىررى گزلرردەك نەپاەتلەنرردى   شررۇقەدەر سررىزدىن...يۇقررۋتتىڭىز
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 ۋارس  بىلەمسرىز لرېكىن...نەپاەتلەنردى  ئۆلەزدەك ۋاپۋسىزلىقىڭىزدىن قىلغۋن
 ... ئىدى بۋر سېغىىىش ئىدى  بۋر مۇھەببەت يەنىال ئىچىدە نەپاەت
 

 چىررردامچۋنلىقىغۋ يزرەكىىرررڭ بررۇ. ھەيررراان تۇلىمرررۇ ۋارس  ھەيرراان مەن
 مەن ئەگەر...ھەيراان قەيسەرلىكىەە ئۋدەمىىڭ تۆرەلەەن بىلەن گۆ  ھەياان 
 ز تزگزشر ئرۋللىبۇرۇن ئىردى  بولسرۋ تۋرتقرۋن بىاسى بۋشقۋ دەرتلەرنى تۋرتقۋن
 قىيىۋلسۋممۇ ئىچىدە تەنھۋلىق بەردى   بەرداشلىق مەن لېكىن. بوشتتى كەتكەن
 بىرلەن ئزتىشرى ۋاقىتىرڭ ئۋزاپىىرڭ ئېغىا قۋندا  ھەر. يۋشىدى  ئىچىدە ئزمزت
 ... ئىشەندى  ئۇنتۇلۇدىغۋنلىقىغۋ ئۋستۋ-ئۋستۋ

 
 ئرۋچچىق ئۋپۋمىىرڭ چرۋغالردا بىرا. ۋارس كەلردىڭىز ئىاادىسىز سىز لېكىن

 ئەمردى مۋنرۋ   ئىدىڭىز كەتكەن يۇرتىڭىزغۋ ئزنتىىسىزش كۆتىاەلمەي لىاىىىگەپ
 ئۋجاىشىشررىى. بىاەلمىرردىڭىز بەرداشررلىق تەنبىھلىرراىەە ئېغىررا ئۋپۋمىىررڭ يەنە

 برۇ برېقىڭە؟ بىاىر، جرۋۋا  ئرۆزىڭىز قېىرى قويردىڭىز  ئوتۇرغۋ بۇرۇن مەندىن
 مەن يرۋكى دىڭىزمۇئۋزاپلىر مىىرى سرىز سىزمۇ؟ يۋكى ئۆتكززدۇممۇ مەن گۇنۋھىى
 ... سىزنىمۇ؟

 
 سرررىزنىڭ لرررېكىن بولسرررىمۇ  گرررۇۋاھ ھەممىرررەە ھەسررراەتلىاى -دەرت 

 ئىشرررەنەزم پەقەت. ۋارس كەلمەيررردۇ ئىشرررەنەۇم يەنىرررال ئرررۆزگەرگەنلىكىڭىزگە
 بەخىتلى  قىلغۋن  ئۋرزۇ يۋشۋشىى بىاگە ئۆمزر بىا بىلەن سىز مەن. كەلمەيدۇ
 سررىز...قىلغررۋن ئزمررزت تەربىيەلەشررىى يررۋراملىق بررۋللىاىمىى ئۇمررۋ  ئۋئىلىرردە
 خېلرى ئوغلىمىزمرۇ ئۇمۋ  بولسىڭىز قىلمىغۋن ئۋسىلىق مۋڭۋ بولسىڭىز  ئۋزمىغۋن

 ... ھە ئىدى بىاەر گۇڭاا  تۋتلىق قۋشرئىدى  بولۇ  چوڭ
 

 ئۆزەمىىمررۇ. يررو  تەگىەىرر  قۋيتررۋ ئىشررالرنى ئررۇ ئەمرردى...ۋارس بولرردى
 ... يو  ئۋزاپلىغۇم قۋيتۋ ئۆزگىىىمۇ

 
 كىتىشرىمىى ئۋجاىشرى، دادام-ئۋپرۋم ۋارس  سۋقلىدى  كۆ  سىزنى رىدائۋ
 ئىزدىردى  نىمىىىردۇر كۆڭلرزم. سوزدۇم كەيىىەە مەن تەكىتلىسىمۇ قۋيتۋ-قۋيتۋ

 پزتكرز . كەتتىڭىرز يۇقرۋ  تىىسىز-ئزن سىز لېكىن...قىلدى ئزمزت نىمىىىدۇر
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 لترررزرۈ كە مەن رىئرررۋللىقىى رەھىمسرررىز برررۇ قىلغۋنررردەك  مەن ۋاپۋسرررىزلىقىى
 ۋارس  تۇرىردۇ تۇيۇ  كۆڭلزم لېكىن. ئىزدىمىدىڭىز پەقەت مىىى چىقۋرغۋندەك

 بۇنىڭغرررۋ مەن. سۆيىسرررىز ھرررۋزىامۇ كۆرىسرررىز  يۋخشرررى ھرررۋزىامۇ مىىرررى سرررىز
 ... ئىشىىمەن راستىىال ئىشىىمەن 

 
 قىلغرۋن سرىزگە مىىىرڭ...قويدىڭىز داغدا قويدىڭىز  ھەساەتتە مىىى سىز

 كىلەلمەيرمەن يزز ئۋنۋمغۋ-ئۋتۋ. قىلىۋەتتىڭىز يەكسۋن نبىلە يەر ئەقىدىلىاىمىى
 ترررۋشي بىرررا ئۇشرنىرررڭ...كىلەلمەيرررمەن يرررزز ئەجررراىەە ئۇشرنىرررڭ ۋارس 

 ئېلىررر، ئرررۋزا  ئرررۋچچىق ئۇشرغىمرررۇ قۋياىررر،  چەتررركە بىرررا نەسرررىھەتلىاىىى
 ... كىلەلمەيمەن يزز كەلەەنلىكىمەە

 
 تەسرلى  يەنىال. ى ئەگد بۋ  يەنىال ئۋلدىدا مۇھەببەت مەن ۋارس  لېكىن
 ئۋياىلىررر، سرررىزدىن   كۆرىررردىغۋنلىقىمىى يۋخشرررى يەنىرررال سرررىزنى. بولررردۇم

 ھىررس ھەقىقررى ئىكەنلىكىىررى قورقۇنچلررۇ  نۋھررۋيىتى ئزچررزن مەن قېلىشررىىڭ
 . قىلدى 
 

 قويرۇ   قرو  رەسرمىيىتىەە ئۋجاىشرىش گەرچە   ۋارس ئىشەنسىڭىز سىز
 قەلربى  لرېكىن بولسرىمۇ ەنترزگىە كىسرى -ئرززۈ  مۇنۋسىۋىتىمىز ئۋيۋللىق-ئەر

 كررۆ  مىىررى سررەپىاى مررېڭىش بېيجىڭغررۋ.  ئززۈلمىرردى سررۆيەزم ئززۈلمىرردى 
 ۋارس كەلردى  ئرۋجىز مەن. ئىاىشتزردى يەكزنەە ئۋخىاقى مىىى.  ئويالندۇردى

 سىزسرىز يۋشىيۋلمۋيدىكەنمەن  سىزسىز مەن بىلسىڭىز . كەلدى  ئۋجىز بەكال  
 مىسركىن ئورنىردىكى ئۋجاىشىش ىىەمسىز ئىش...ئىاىشەلمەيدىكەنمەن بەخىتكە

 غرۇرۇرۇمىى  قىزلىرق ئىردى  ئېچىشرقۋن  شزنچىلى  يزرۈكزم قۋرا  تۇرقىڭىزغۋ
 ... ئىدى كەلەەن كەتكزم سىڭى، بۋغاىڭىزغۋ سىزنىڭ قويۇ  قۋياى،
 

 بەخىتىررى قۋنرردا  ھەر سىزسررىز. ۋارس يررو  قررۋلغۇم ئۋياىلىرر، سررىزدىن
 قىاللمىسرىمۇ  قۇبرۇ  ھۋزىاچە بۇنى ئۋنۋم-ئۋتۋ گەرچە...يو  قىلغۇم تەسەۋۋۇر
 بۋھۋرنىررڭ ئىللىررق كىتىرر، قىشررىىڭ زىمىسررتۋن مەن. قىلىرردۇ قۇبررۇ  ھۋمررۋن

 كەچزرىۋېتىردىغۋنلىقىغۋ ھۋمرۋن سرىزنى ئۇشرنىڭمرۇ ئىشىىمەن  كىلىدىغۋنلىقىغۋ
 ... ئىشىىىمەن
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 ئزمررزت كۆرسررىڭىز يۋخشررى ھەقىقررى يەنىررال مىىررى   ۋارس دەيررمەن شررۇڭۋ

 ئۋجاىشىش قېتىملىق بۇ  ۋارس  ئىشىىمەن مەن...سۋقالڭ مىىى  يۋشۋڭ بىلەن
 بەختىيرررۋر تېخىمرررۇ بەلكرررى. ئەمەس خۋتىمىسرررى تۇرمۇشرررىڭىزنىڭ بىزنىرررڭ

 ... بولىدۇ شۇندا  راس ...قۋلىدۇ بولۇ  بۋشلىىىشى تۇرمۇشىمىزنىڭ
 

 قەلبىمردىكى دىسرەم سرىزگە   ئۋخىاششتۇراي يەردە مۇشۇ خەتىى. بولدى
 ئۆگزنلرررزككە مەن:  دەيررردىغىىى  ئۋخىاىررردا...زگىمەيررردۇت بزگرررزن گەپرررلەر

 چۇقرۇم مۋڭرۋ ئىچىردە كرزن ئىككرى مۇشرۇ شرۇڭۋ مۋڭمرۋقچى  بىلەن ئۋياۇپىالن
 ئرۋڭلىغۇم بەكمرۇ سرززىڭىزنى يرزرەك ھەقىقرى سىزنىڭ مىىىڭ قىلىڭ  تېلىفۇن

 ... بۋر
 

. ۋارس مەجبرۇرمەن دىيىشكە خو  يەنىال بولمىسمۇ رايى  دىيىشكە خو 
 يزرۈكرزمىى سرىز...بۋغالنغرۋن مەڭەزلرزك  سىزگە يزرۈكزم مىىىڭ دىسەم سىزگە

 ... كەتكەن ئوغۇرش   ئۆمزرلزك
 

.  بولررۇڭ ئزمزتررۋار. تىكررلەڭ قەددىڭىزنررى...خررو  ۋارس  جېررىى  خررو 
 بىرلەن ئىىتىزارلىرق ھەرۋاقىر  تېلىفرۇنىڭىزنى سرىزنىڭ...ترۇرڭ ئەسلە  مىىى

 ... كزتىمەن
 

 ... خەيا    
 
 ; quot&...دىلىۋز:  سۆيز  ئىچىدە ەتنەپا سىزنى 
 
 ئىسەدە  دىلىۋز كەتكەن تەسىالىىى، ئۆزى قۋرا  قۇرشرغۋ يۋزغۋن ئۆزى   
 قۋلردۇرۇ  نۇمۇرىىى تېلىفۇن يېڭى ھۋزىاقى ئۋخىاىغۋ خەتىىڭ...كەتتى يىغال 
 يررزرىكىىى ئەمەس كونررۋىاتىى يررۋ ...تىقتررى ئىچىررەە كونررۋىات ئۋسررتۋ خەتىررى
 دىەەنردەك ئرۆزى ئۇ   توغاا... تىقتى ئەقىدىسىىى سىىى سۆيەز ئۋجىز. تىقتى

 ئىقراار ئۋخىاى ئۋياىاللمۋيدىغۋنلىقىىى ۋارسدىن ئۆزىىىڭ. كەلدى ئۋجىز ئۋخىاى
 ... قىلدى
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 دىلىررۋز  ئويالنغررۋن ھررۋزا بىررا مەسىلىسرردە بىرراىش قۋنرردا  خەتىررى       
 دوسرتى ۋارسرىىڭ دەپرتەردىن. ئۋلدى دەپتىاىىى خۋتىاە كىچى  سومكىسىدىن
 غەيراەت زور نۋھرۋيىتى ئۇنىڭغۋ ئۋخىاى   تېپى، نۇمۇرىىى تېلىفۇن مۇرادىلىىڭ

 ... قىلدى تېلىفۇن بىلەن
 
 يەتكررززۈ  ۋاقتىرردا خەتىررى  مۇرادىلىىررڭ دىلىررۋز. كەتتررى ئزتررز  كررزن2

 جۋۋاپقرررۋ ھېچقۋنررردا  ۋارسرررتىن لرررېكىن   بولسرررىمۇ ئۇققرررۋن بەرگەنلىكىىرررى
 بىررا. كررزتتى ئررۇ.  كەلمىرردى سررۋدا ھېچقۋنرردا  ئۇنىڭرردىن. ئىاىشررەلمىدى
. كررزتتى كزتكەنرردەك ۋارسررىى ئىچىرردىكى ئەسررلىمىلەر تررۋتلىق چررۋغالردىكى
 يرزز نەچرچە تېلىفۇنىغرۋ ئىچىدە كزن2. كزتتى كزتكەندەك ئۇنى دوختۇرخۋنىدا

 ئۇنىرڭ قىلىر،  پرۇڭ بىرا خېتىىى دىلىۋزنىڭ ۋارس لېكىن. چىقتى قۋرا  رەت
 قىلىر، يەكسرۋن سۆيەزسرىىى ئۇنىرڭ   ئۇرۇ  يەرگە قېتى  بىا يەنە غۇرۇرىىى

 ... بولدى غۋيى، تىىسىزش-ئزن
 

 دىلىۋزنىرڭ ئەگىشى، كىلىشىەە يېقىىال  ۋاقتىىىڭ ئۇچۇ  ئۋياۇپىالنىىڭ
 دادىسرىىىڭ ئۋمۋلسرىز ئرۋخىاى كزترز  كزترز   ئۇ. ئۋشتى تېخىمۇ جىددىلىكى
 بررويى يررو . مۋڭرردى قررۋرا  ئىستۋنسىسررىغۋ ئررۋياۇپىالن چىقىرر، مۋشىىىسررىغۋ
 بىرلەن ئۋپىسرى دادىسرى   زالىردا ئىستۋنسۋ. كەلدى سىقىمدا  چڭ تېلىفۇنىىى

 ۋارىسررررىى تەرەپررررتىن ھەر كررررۆزى دەمررررلەردە خوشالشررررقۋن قۇچۋقلىشررررى،
 ئىدى  يۇقۋلغۋن خوشۋللىق مۇھەببەت  قىلغۋن ئزمزت دىلىۋز لېكىن...ئىزدىدى
 ... دىئى ئزمزتسىزلەندۈرگەن ئۇنى تېلىفۇنىمۇ   تزگز  ئۆزى ۋارسىىڭ
 

 خوشالشررتى  ئىچىرردە يېشررى كررۆز جۇدالىررق بىررلەن ئۋنىسررى-ئۋتررۋ دىلىررۋز
 قولىرردىكى. ئررۆتتى بىررلەن قەدەمررلەر ئېغىررا نۋھررۋيىتى ئورنىرردىن تەكشررزرۈ 
 مۋڭغۋنرردەك بررۋغال  بررويىىىى بىاسررى خررۇددى سررۆرىەىىىچە ئۋسررتۋ چۋمىرردانىىى
 دە  ۋزدىلىر...ئەپسرۇس مىرڭ ئەپسرۇس ...ئۋلردى قۋدەم پەشتىقىغۋ ئۋياۇپىالن

 شررەپكە قرۋرا بېشرىغۋ ئورۇندىقىردا نېاىقرى زالىىىرڭ ئىستۋنسرۋ دەقىقىرلەردە شرۇ
 يېشرى كرۆز  ئزنسرىز ئەرنىرڭ بىرا تۋقىۋالغرۋن كرۆزەيىەك قرۋرا كرۆزىەە كىيى، 

 نىمىلەرنىررردۇ  تەلمرررزرۈ  بىرررلەن مرررۇھەببەت دىلىۋزغرررۋ    قىلىۋاتقرررۋنلىقىىى
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 تىتاىەەنلىكىىررى شررقىىۋبو ئررۇزۇنغىچە خېلررى لەۋلىاىىىررڭ   پىچىالىغررۋنلىقىىى
 ...قۋلدى بىلمەيال
 
 
 

. كەلردى يىتىر، بېيجىڭغۋ ئىچىدە ۋاقى  بۋرمىغۋن سۋئەتكىمۇ4 ئۋياۇپىالن
 ئۇ. ئىدى بولغۋن چزشز  قۋراڭغۇ ئۋللىبۇرۇن بېيجىڭدا كەلەەندە يىتى، دىلىۋز

 گەرچە قولىرردا چىقتررى  مەيرردانىغۋ توختۇتررۇ  مۋشررىىۋ ئېلىرر، چۋمىرردانىىى
 مۋشرىىۋ قۋندا  بېاىشىى  نەگە دەمۋللىقتۋ لېكىن بولسىمۇ  رىسىئۋد مەكتەپىىڭ
-تۇسۇ  مۋشىىىلىاىىى كىاا ئزتىۋاتقۋن ئۋلدىدىن ئۇ. قۋلدى بىلمۋيال تۇسۋشىى

 ئررۆتكەن بىررا ھەر ئۋلدىرردىن ئىككىلەنرردى  خېلررى توغاىسررىدا توسمۋسررلىق
 ئەنسررىزلى  بىررا قۋنررداقتۇر كررۆڭلىەە. قىلرردى دىقررقەت شرروپۇرىغۋ مۋشررىىىىىڭ
 ... قىاللمىدى جۇرئەت چىقىشقۋ مۋشىىىغۋ كىلىۋېلى،

 
 بىرا چىاايلىرق تۇيۇقسرىز ئۋلدىغۋ تۇرغۋندا ئىچىدە ئىككىلىىىشلەر شۇ دە 
 دوپپررۋ بررۋدام يۋرىشررىملىق بېشررىغۋ مۋشررىىىدىن. بولرردى پەيرردا مۋشررىىۋ قىزىرر 

 كىچەكلىاىرردىن-كىرريى    قىاىلغررۋن پررۋكىزە بررۇرۇتلىاى-سررۋقۋ  كىيىۋالغررۋن 
 چۋمىسررىدىكى يۋشررالر 45 تۇرىرردىغۋن چىقىرر، پررۋكىزلىق ئىلمىلىرر   نۋھررۋيىتى
 . يېقىىالشتى قېشىغۋ دىلىۋزنىڭ چزشز  ئۋستۋ  ئەر بىا تەمبە 
 
  ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-
 

 قرۋرا  ئەرگە نرۋتۇنۇ  بەرگەن سرۋشم چىاايلىرق ئىەىلى، بوشقىىۋ دىلىۋز
 . قۋيتۇردى سۋشم ئۋددىال كىيىن گۋڭەىاىغۋندىن پەس بىا

 
 . ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم-
 
 بىرا بىلەن سىز مەن. سىڭلى  مۇمكىن بۇلۇشىڭىز قىلمىغۋن دىققەت سىز-

 تەشەببۇسركۋرلىق نۋھۋيىتى ئەر ھېلىقى -.قۇربۋن ئىسمى . كەلەەن ئۋياۇپىالندا
. كەتتىڭىرز ترۇرۇ  گرۋڭەىاا  بىراى خېلىردىن قۋرىسرۋم -ئرۋچتى ئېغىرز بىلەن
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  ۋمدۇ؟ئوخشىم كىلىشىڭىز تۇنجى بېيجىڭغۋ
 
  نۋھرۋيىتى قۋرىمۋققرۋ. قۋلردى بىلرمەي بىاىشرىى جرۋۋا  دە  نىرمە دىلىۋز 

 كرۆزىىى يۋمرۋن ئۇنىڭغۋ يەرلىاى بىا ئۋدەمىىڭ بۇ تۇرىدىغۋن چىقى، ئىلمىلىكى
 . كىتىۋاتۋتتى بىلىىى، تۋشلىۋاتقۋندەك

 
  دەيسىز؟ قۋندا -
 
 -.قۋلردى دۇدۇقرال  سرە  ئەر ھېلىقرى -.دەيمىىرۋ ئەمردى...شرۇ...شۇ-
 سررىزنى خۋلىسرىڭىز شررۇڭۋ بىكرۋر  مۋشررىىۋممۇ. برۋرىمەن ئىچىررەە شرەھەر مەنمرۇ
 ... يەنە قۋلمۋڭ ئويال  بۋشقىچە مىىى. دىەەن كىتەي ئۋلغۋ  بىاگە

 
 ئىچىردە ھېريقىش ئەرگە كەتركەن قىزىاىر، شەلپەردەك دىلىۋز -.يۋقەي-
 . يزگزرتتى كۆز ئىچىەە مۋشىىىىىڭ قويۇ   قۋرا 

 
 مەقسرىدىىى دىلىۋزنىرڭ -.برۋر شروپۇرۇم مۋشرىىىدا...بولرۇڭ خۋتىاجەم -

 تۇترۇ  رو  ئېچىر، ئىشرىكىىى مۋشرىىىىىڭ قىزىر  ئوتقۋشرتەك ئەر چزشەنەەن
 بىرلەن ئىمرۋن ئىزچىر  خۋلىسرۋ خرۇدا-. كۆرسەتتى شوپۇرنى خەنزۇ ئولتۇرغۋن

 مەقسرىتى  بۋشرقۋ قىلىشرتىن يۋخشرلىق پەقەت. مۇسرۇلمۋنمەن كىلىۋاتقۋن يۋشۋ 
 . يو 

 
 ئۋلغرۋن تىلغرۋ خرۇدانى بىلەن مۇشيىملىق دىلىۋز-...رەخمەت. ەترەخم -
 چىاايىڭىررزدىن ئررۋدەملىكىڭىزغۇ دۇرۇس -.قىلرردى قىلغۋنرردەك ئىشررەنچ ئەرگە
 .. ئەمدى قىالرمەنمۇ ئۋۋارە سىزنى...  تۇرىدۇ چىقى،
 
 ... تۇرسۋ بىكۋر مۋشىىۋ دىەىىىڭىز؟ نىمە بۇ -
 

 چۋمىرردانىى ئەر ھېلىقررى. دىكزلزمسررىاى بىلرردۇرۇ  مررۋقۇللىقىىى دىلىررۋز
 تۇرغرۋن كزلزمسىاە  دىلىۋز. قىلدى تەكلى، مۋشىىىغۋ دىلىۋزنى ئۇرۇنالشتۇرۇ 

 ... چىقتى مۋشىىىغۋ ئىچىدە ئىككىلىىىش نۋھۋيىتى يەنە بىلەن
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 ئۋرقىرردا يرروللىاىىى ئۋسررفۋلى  كەڭ ئۋياىرردىاومىىىڭ پۋيتەخىرر  مۋشررىىۋ
 يزرۈتىرۋەتكەن كزنردۈزدەك چىىىكى دىلىۋز. كەتتى يزرۈ  قۇيۇندەك قۋلدۇرۇ 

 بىرلەن ئەر ھېلىقرى  تىكركە  كۆز بىىۋشرغۋ رەتلى  بويىدىكى يو  چىااقالرغۋ 
 . بۋشلىدى سېلىشقۋ قۇش  پۋرىڭىغۋ شوپۇرنىڭ

 
 ئىكەنلىكىىى شوپۇرى قۇربۋنجۋنىىڭ راستىىال خەنزۇنىڭ ھېلىقى پۋراڭدىن

 ھرۆرمەت ئۋشھىدە دە ; quot&... شۋبەن شۋبەن ;quot&  توختىمۋي. بىلدى
 ئۋجۋيىرر، تىلىىررى خەنررزۇ. ئولتررۇردى قىلىرر، دىقررقەت ئېلىشررىغۋ تىلغررۋ بىررلەن

 . قوزغۋلدى ھۆرمىتى تۇرۇپال قۋرا  ئۋكۋشقۋ ھېلىقى سۆزلەۋاتقۋن ئۆلچەملى 
 

 توغاىسرىدا ئىشرلىاى بىرا قۋنداقتۇر رىستۇرانىىڭ بىلەن شوپۇر قۇربۋنجۋن
 . بۇرۇلدى قۋرا  دىلىۋزغۋ كىيىن سۆزلەشكەندىن

 
. بىلىىرردى تۇنۇشررتەك بەك مۋڭررۋ يەرلىاىڭىررز بىررا قۋرىسررۋم. سررىڭلى  ھە -
 ... كەلەەنمۋ؟ بىلەن ئىش بىاەر بېيجىڭغۋ. ئەسلىيەلمىدى  لېكىن
 
 يىللىق يېاى  ئۇنۋىاسىتىغۋ مىللەتلەر مەركىزى. كەلەەن ئۇقۇشقۋ...ھەئە-
 ... كەلدى  ئۋشۇرۇشقۋ بىلى 

 
  سىڭلى ؟ ئىشلەيتتىڭىز ەقۋيەرد بۇرۇن. يۋخشىكەنغۇ-
 
 ھىرس قۋلغۋنردەك يىىىكلە  خېلىال ئۆزىىى -. ئىستۋنسىسىدا تىلىۋىزىيە-
 . بەردى جۋۋا  تززەشتزرگە  چۋچلىاىىى دىلىۋز قىلغۋن
 
 سرىزنى دىسرەم چىراايكىن تۇنۇ  نىمۋندا ...توغاا...توغاا...ھە...ھە-

 سررە  قۇربۋنجررۋن  ھۋيۋجۋنالنغررۋن دەقىررقە-...كررۆرۈپتىكەنمەن تېلىررۋۇزۇردىن
 يۇرتقرۋ بۇدا  كەلدى  ئىسىمەە ھە-. قويدى قۇشۇ  كىيىن قۋلغۋمدىن توختۋ 
 ... خوشۋلمەن بەك تۇنۇشقۇنۇمغۋ بىلەن  سىز. كۆرۇپتىمەن بۋرغۋندا
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 جرۋۋا  قىسرقىال دىلىرۋز كرۆرمىەەن مۇۋاپىق قىلىشىى گە  جىق-.مەنمۇ-
 . بەردى
 
  سىڭلى ؟ ىزبۋرامس مەكتەپكە ئۇدۇلال ھۋزىا.  راس ھە -
 
 . بولدۇم قىلىۋېتىدىغۋن ئۋۋارە كۆ  سىزنى ئۋكۋ  ھەئە-
 
 ... خوشۋ  بەك بىاىۋاتقۋنلىقىمدىن يۋردەم سىزگە مەن. يۋقەي-
 

 قرۋرا  ئۇنۋىاسرىتىتىغۋ مىللەترلەر مەركىرزى مۋشرىىىىى شوپۇرغۋ قۇربۋنجۋن
 خىيۋ  نىمىلەرنىدۇ قۋرىغۋ  يولالرغۋ دەرىزىدىن كىيىن بۇياىغۋندىن ھەيدەشكە

 ھەركىرتىەە بىرا ھەر قۇربۋنجۋنىىرڭ ئورۇنردۇقتۋ ئۋرقرۋ. كەتترى ئولتۇرۇ  قىل،
 يەرگە بۇ قىلىدىغۋنلىقىىى  ئىش نىمە ئۇنىڭ دىلىۋز ئولتۇرغۋن قۋرا  يۇشۇرۇن
. ئۋچۋلمىردى ئېغىز دەمۋللىققۋ لېكىن ئويلىدىيۇ  سوراشىى كەلەەنلىكىىى قۋچۋن
  خوجۋيىىىىررڭ بررۇ قىلىرردىغۋن نبىررلە تەكەللررۇ  شررۇنچىلى  سررۆزنى بىررا ھەر

 ... قىالتتى قىلغۋندەك تەسىا خېلىال ئۇنىڭغۋ...ئىسىللىقى پىئىللىقى  كىچى 
 

 دىلىررۋز. قۋلرردى سررۋياا  تېلىفررۇنى دىلىۋزنىررڭ تۇيۇقسررىز ۋاقىتتررۋ شررۇ
 يرزرىكى جىددىلەشرتىكى  شۇنچىلى  بولغۇچە ئېلى، تېلىفۇنىى سومكىسىدىن
 ئۋڭالشررقۋ ئررۋۋازنى سررېغىىغۋن بىرراى كزنرردىن 2. كەتتررى سررۇقۇ  دۈپزلرردە 
 . قىلدى قۇبۇ  تېلىفۇنىى بىلەن بۋرمۋقلىاى نۋزۇك تۇرغۋن تىتاە  ئۋلدىاا  

 
 قىررز بىررا بۋشررقۋ بەلكررى ئەمەس ۋارسررىىڭ ئررۋۋاز تېلىفۇنرردىكى ئەپسررۇس 

 ئۇزۇترۇ  دىلىرۋزنى ھرۋزاغىچە بىرا دوستى ئۇ. چىقتى بۇلۇ  ئۋۋازى دوستىىىڭ
 خوشررۋللىق سررەپىاىەە بېيجىڭرردىكى ئۇنىررڭ ا  سررور ئەپررۇ قويۋلمىغۋنلىقىغررۋ

 چىررررڭ تېلىفررررۇنىى كىرررريىن  ئززگەنرررردىن تېلىفررررۇنىى دىلىررررۋز...تىلىرررردى
 مەنزىاىسرى كىچىلى  بېيجىڭىىڭ دەرىزىدىن. كەتتى ئولتۇرۇ  سىقىمدىغىىىچە

 ... چۆكتى خىيۋلالرغۋ ئېغىا بىاپەس قۋرىغۋ 
 
 ئۇمررۇ. ىمىرردىد ھېچىەرسررە قررۋرا  كەيپىيۋتىغررۋ دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن 
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 تەرىرزدە شۇ. بولدى بەن  بىلەن خىيۋللىاى ئۆزىىىڭ قۋرا  سىاتقۋ دەرىزىدىن
 ئۇنۋىاسررىتىتىىىڭ مىللەتررلەر مۋشررىىۋ كىرريىن ئۆتكەنرردىن ۋاقىرر  ئررۇزا  خېلررى
 مەكرررتە    قۋرىمررۋي ئۇنىمىغىىىغررۋ دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن. كەلرردى يىتىرر،

 ئررۇنى ئۋشقىلىشررى، ەنبىررل خررۋدىمالر مۇنۋسررىۋەتلى  ئۆيىرردىكى دىجزرنىلىرر 
 . ئورۇنالشتۇردى يۋتىقىغۋ
 
 كىراپىكلەر ئوقيرۋدەك -.قىلىرۋەتتى  ئرۋۋارە بەك سرىزنى...ئۋكۋ رەخمەت-

 رەخرمەت دە  نىمە سىزگە -.تىكىلدى قۇربۋنجۋنغۋ كۆزلەر نۇرلۇ  ئۋرىسىدىكى
 . بىلەلمەيۋاتىمەن ئېيتىشىى

 
 ئرۋرا-ئرۆز. شدىئەۋ مۇسرۇلمۋن ھەممىمىرز. سىڭلى  قىلمۋڭ تۇزۇت بولدى-
 قۋراشرررتىن كرررۆزلىاىەە دىلىۋزنىرررڭ-...برررۇرچىمىز بىزنىرررڭ بىررراىش يرررۋردەم

 . بەردى جۋۋا  قۋرىغۋ  يۋققۋ بۋشقۋ قۇربۋنجۋن   ئەيمەندىمۇ
 

 خەنرزۇ بىرا يەنە يۋترۋقتىكى   خوشلۇشرۇ  بىرلەن ئۋكۋ قۇربۋنجۋن دىلىۋز
 اەكلىاىىرىكې-نەرسرە ھەماالىقىردا يۋتۋقدىشرىىىڭ. چىقتى تۇنۇشۇ  بىلەن قىز

 مۇئۋمىلىرردە ئەسررتۋھىدى  تۇرمۇشررقۋ ئەزەلرردىن. يىغىشررتۇردى ئررۇزۇنغىچە خېلررى
 ئورۇنالشررتۇرۇ  جۋيىغررۋ-جررۋي نەرسىسررىىى ھەمررمە دىلىررۋز كەلررەەن بۇلررۇ 

 بزگرررزنكى خىيۋلىغرررۋ لرررېكىن. ئۋلررردى ئرررۋرام ئۋنررردىن كىررريىن بولغۋنررردىن
 بىررا ىبرروي يررو . كىاىۋالرردى ئررۋدەم بەرگەن يررۋردەم بىررلەن تەشەببۇسرركۋرلىق

 قىلىرر، گە   بىررلەن قۋئىرردە-ئەدە    كۆيزنررز   قېاىىدىشررىدەكال تۇققررۋن
 يۋخشررى مۇشررۇنداقمۇ جۋھۋنرردا;quot& ئررۇنى ئرروباازى قۇربۋنجۋنىىررڭ كەلررەەن
 ... ئەكەلدى خىيۋلغۋ دىەەن; quot& ھە بۇلىدىكەن ئۋدەملەر
 

 دىلىررۋز ئويلىغررۋن خەۋەرلەندۇرۇشررىى ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ ئەتىررەەن ئەتىسررى
 ئزسرتىىى كرۋرۋات. يرو  ئرۋختۇردى سومكىسرىىى. ئۋلدىاىدى بىاىشكە نتېلىفۇ

 ئرۇ...يو  ئۋختۇردى نەرسەكېاەكلىاىىى يۇغۇشتۇرغۋن ئۋخشۋم يو   ئۋختۇردى
 يۇمرۇ  كرۆزلىاىىى پەس بىرا كىريىن  تۋپۋلمىغۋنردىن يەردىرن ھېچ تېلىفۇنىىى
 دوستىىىڭ كىتىۋېتى، مۋشىىىدا ئۋخشۋم تېلىفۇنىىى يۋن ئۇ... كەتتى ئويلۇنۇ 

 كىرريىن. قىلغررۋن ئولتۇرغۋنرردەك تۇتررۇ  قولىرردا كىرريىن ئۋلغۋنرردىن تېلىفررۇنىىى
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 چۇچرۇ  خىيۋللىاىردىن ئۆزىىىرڭ...قىلمىغرۋن دىقرقەت چزشركەندە مۋشىىىدىن
 مۋشررررررررىىىدا خررررررررۇدا  ۋاي;quot& تۇيۇقسررررررررىز دىلىررررررررۋز كەترررررررركەن

 . قۋلدى تۇتۇپال ئېغىزىىى دىەىىىچە;quot&...قۋپتۇ
 
   
 

 ئۋخپرۋرات.  قۋلردى كزنز  خېلىال مەكتەپكە دىلىۋز. ۆتتىئ كزن3 ئۋرىدىن
 بولۇ  ئىەە بىلىمەە كەسپى تېخىمۇكۆ  ئىەەللە   چوڭقۇر تېخىمۇ كەسپىىى
 كەچمىشرىىى بۋرلىق ئزرۈمچىدىكى ئەمدى ئۇ. تىاىشتى بۋشالپال بۋشتىن ئزچزن

 ئرۇنى يەردە برۇ ئەمىلىيەتتىمرۇ. كەلردى قۋرارىغرۋ كىرتىش ئۇنترۇ  مەزگى  بىا
 ئۇنى يو   ئۋدەم بزلزدىغۋن كۆڭز  تۇرمۇشىغۋ ئۇنىڭ يو   ئۋدەم تۇنۇيدىغۋن
 بىا يەردە بۇ ئۇ...يو  ئۋپىسى ئۆتىدىغۋن زارلىىى، كزندە ۋارس  قىيىۋيدىغۋن

 ئررۋچچىق مەزگىرر  بىررا. كەچزرەلەيرردۇ تۇرمررۇ  خررۋتىاجەم تىررىىچ  مەزگىرر 
 ئررۇ بولمىرردى  ئۇنرردا  رىئررۋللىق لررېكىن...كىتەلەيرردۇ ئۇنتررۇ  ئەسررلىمىلەرنى

 قۋلغرۋن يرۋلغۇز لرېكىن ئۋڭلىسىمۇ  دەرس بىلەن دىققىتى پزتزن ۋاقتىدا دەرس
 مۇھەببەتلىرر  قۋلرردۇرغۋن ۋارسررقۋ. كەتتررى ۋارسررقۋ خىيررۋلى يەنىررال ۋاقىتلىاىرردا
 .. ئىزدىدى قەلبىدىن ئۆز جۋۋابىىى نىداسىىىڭ

 
 ئىشررىكىى. چەكتررى بىاسررى يۋتررۋقىى تۇيۇقسررىز كە  كررزنى-4 كىلىرر، ئررۇ

 بررۇ. ئېيتتررى كەلەەنلىكىىررى ئىررزدە  بىاسررىىىڭ دىلىۋزغررۋ قىررز خەنررزۇ قررۋنئۋچ
 قۋلغرۋن ھەيراان بۋرلىقىدىن بىاسىىىڭ ئىزدەيدىغۋن ئۆزىىى شەھەردە نۋتۇنۇ 
 سررۋشپەت  ئۋجۋيىرر،  چىقتىيررۇ . چىقتررى ئىچىرردە تەئەججررۇ  يۋتررۋقتىن دىلىررۋز

 ئررۋكىىى قۇربۋنجررۋن تۇرغررۋن قررۋرا  كزلزمسررىاە  ئررۆزىەە بىررلەن  سررەمىمىلى 
 . قۋلدى ھەياان كۆرۈ 
 
  ؟... سىزمىدىڭىز  ۋۇي-
 

 ئۋلقۋنلىاىىى كەڭ ئورنىغۋ بىاىشىىڭ جۋۋا  سۇئۋلىغۋ دىلىۋزنىڭ قۇربۋنجۋن
 : بەردى سۋشم ئىەىلى، بوشقىىۋ يېقى، مەيدىسىەە
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 ... تۇرۇپسىز سۋشمەت سىڭلى   ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-
 
 قۋئىرردىلىكلىكى ئۋكىىىررڭ نقۇربۋنجررۋ-...ئەسسررۋشم ۋەئەلەيكررۇم...ۋە-
 قېىى-.كەتتى دۇدۇقال  دىلىۋز قۋلغۋن تۋپۋلمۋي يەر قويىدىغۋن ئۆزىىى ئۋلدىدا
 ... قېىى. كىاىڭ يۋتۋققۋ ئۋكۋ 

 
 دىقرقەت بېشرىغۋ-ئۇسرتى ئۋكىىىرڭ قۇربۋنجرۋن كىاىۋاتقرۋن يۋتۋققرۋ دىلىۋز

 سرتۇمكە قۋپقرۋرا كىريىلەەن قىلى، يۋرىشىملىق لېكىن ئۋددى. ئزلەزردى قىلى،
 توي يېڭى ئۇنى قۇشۇلۇ   بىلەن دوپپىسى بۋدام چىاايلىق بېشىدىكى بورولكۋ
 . ئىدى قويغۋن ئوخشۇتۇ  يىەىتكە بولغۋن
 

 : كۆتىاىدى قو  دۇئۋغۋ ئولتۇرۇپال كىلى، كۋرۋىتىغۋ دىلىۋزنىڭ قۇربۋنجۋن
 
 .... ئۋمىن-
 

 ىۇنىيەتمەم چىقى، قۋرا  ئۋيۋ  بۋشتىن يۋتۋققۋ كىيىن دۇئۋدىن قۇربۋنجۋن
 : ئۋچتى ئېغىز بىلەن
 
  يۋتۋقمۇ؟ بۋشقۋ يۋكى يۋتىقىممۇ كىاگەن قېتى  ئۋلدىىقى بۇ-
 
 جررۋۋا  ئررۋۋازدا بررو  بولغۋنرردەك خىجىرر  دىلىررۋز-...ئۋكررۋ يۋتررۋ  شررۇ-
 . بەردى
 
 چىاايلىررق بۋشررقىچە كىلىرر، سررىز. سررىڭلى  ئەمەسررمۇ گررزلكەن قررولىڭىز-
 كرۆز يۋتۋققرۋ تۋزىالنغرۋن ىزەپرۋك-پرۋك قۇربۋنجرۋن -.يۋترۋ  برۇ كىتىپترۇ بۇلۇ 

 تېلىفررۇنىڭىزنى كەچررتە كررزنى قۋيسررى -.تىقتررى قررولىىى يۋنچۇقىغررۋ يزگررزرتكە 
 بەك لررېكىن ئەكىرراىپتىكەن شرروپۇرۇم ئەتىسررال   قۋپسررىز ئۇنتررۇ  مۋشررىىىدا
 -...ھە بۇياىمۋڭ ئەيىپكە. بىاەلمىدى  ئەكىلى، ۋاقتىدا كىتى، بو  ئۋلدىاا 
 مىھىررا تېلىفۇنىغررۋ كىچىرر  ئۇمررۋققىىە  ۋپئررۋ ئ سررزتتەك دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن

 .. ئۇزاتتى كىيىن قۋرىۋەتكەندىن بىلەن
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 دىلىررۋز سررزيزنەەن ئۋلىجۋنۋپلىقىرردىن ئۋكىىىررڭ قۇربۋنجررۋن- رەخررمەت -
 ... ئۋكۋ قىلىۋەتتى  ئۋۋارە بەك سىزنى–. كزلزمسىاىدى سۇس

 
 تۇتقۇزغررۋن قولىغررۋ دىلىۋزنىررڭ تېلىفررۇنىى-.سررىڭلى  يررو  ھېچقىسررى-

 قىلرردىمۇ ھىررس بىررئە  ئولتۇرۇشررىى ئررۇزا  يۋتىقىرردا قىزنىررڭ بىررا بۋنجررۋنقۇر
 شرۇڭۋ. سرىڭلى  قۋلردۇ  تۇنۇشرۇ  چىاايلىق بىا -.تۇردى ئورنىدىن دەرھۋلال

 مۋڭرۋ بولسرىڭىز مۇھترۋ  يرۋردەمەە بىراەر بولغۋنردىكىن نۋتۇنۇ  بېيجىڭغۋ سىز
 مەنمۇ. اىمەنبى يۋردەم كىلىشىچە قولۇمدىن بۇياىسۋ خۇدايى  قىلىڭ  تېلىفۇن
 كۋرتوچكرۋم مىىىرڭ مۋۋۇ مۋنۋ...شەھەردە بۇ يىتىمسىاىغۋن بەك كەلەەندە يېڭى

 ... تۇرارسىز قىلى، تېلىفۇن بولسۋ ۋاقتىڭىز  
 

 دىيرۋنەت; quot& كۋرتوچكىسرىدىكى ئىسرى  تەڭلىرەەن قۇربۋنجۋن دىلىۋز
 :  يزگزرتتى كۆز خەتلەرگە دىەەن; quot& تۋمۋقخۋنىسى تىز مۇسۇلمۋنالر

 
 بۋرىكررۋلال . ئۋكررۋ قۇربۋنجررۋن ئىكەنسررىزدە  خوجررۋيىن چرروڭ ئەسررلىدە -

 ... كەتسۇن تېپى، رونۋ  تېخىمۇ تىجۋرىتىڭىز
 
 كررۆزىىى قۇربۋنجررۋن قىزارغررۋن ۋىللىرردە-. قىلمررۋڭ خىجىرر  ئررۋدەمىى -

 خوجررۋيىن. مەھسرۇلى ئەمەىەىمىىرڭ ھرۋش  پەقەت برۇ -.قرۋچۇردى دىلىرۋزدىن
 ئىشرى  جىرددى ئۋزرا  يەنە مىىىڭ.  سىڭلى  ۇبولىد...بولمۋيدۇ كەتكىلى دە 
 ھەر سرىزمۇ ترۇرىمەن  كىلىر، مەنمۇ بۇياىسۋ خۇدايى . قۋيتۋي مەن. ئىدى بۋر

 . قىلىڭ تېلىفۇن تۋرتىىمۋي بولسۋ ئىش قۋندا 
 

 دىلىۋز. ئۋياىلدى يۋتۋقتىن خوشلۇشۇ  چىاايلىق بىلەن دىلىۋز قۇربۋنجۋن
 ھەقىقرى ئۇنىرڭ. تۇردى قۋرا  ىزىدىندەر يىتكزچە قۋرىسى ئۇنىڭ نىمىشقىدۇر
 قەلربىەە  نۋزۇك چۋغالردا بىا  دىيۋنىتىىى سىپۋيىلىقى  تۇرقى  خۋس ئەرلەرگە
 ھەقىقرى چىاايىردىن. ئوخشرۋتتى تۇلىمرۇ سىمۋسرىغۋ ۋارسرىىڭ كىاگەن بزسز 

 ئۋلىجۋنۋپلىقى ئۋدەمىىڭ بۇ تۇرىدىغۋن تزكزلز  نۇرى ئىمۋن خۋس مۇسۇلمۋنالرغۋ
 ئۇنىررڭ شررىيۋۋيۋڭ يۋتۋقدىشررى...قويرردى ئويالنرردۇرۇ  ققىچەئررۇزا خېلررى ئررۇنى
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 مىيىغىدا قىلغۋندەك ھىس نەرسىىى بىا تۇرۇشىدىن ئززمەي كۆزىىى دەرىزىدىن
 ... قويدى كزلز 
 
   
 

 قۋلردى  بو  ۋاقى  ئۋرتۇ  ئۋيدىن1 ئۇقۇشىغىمۇ بېيجىڭدىكى دىلىۋزنىڭ
-ئۋترۋ ۋارىسرىى  قەلبىردىكى تۇرمۇشرىىى  برۇرۇنقى ئۆزىىىڭ بەزىدە-بەزى ئۇ

 ئزگزنزشرركە بىررلەن نىيىتررى پزتررزن ۋاقىررتالردا بۋشررقۋ ئەسررلىەەندىن ئۋنىسررىىى
 ئۋشھىرردە تىلىرردىكى ئىىەىلىررز ۋە خەنزۇتىلررى ئۆزىىىررڭ. كەتتررى كىاىشررى،
 ئرېلىش دەم. مۋڭردى ئۆزلەشرتزرۈ  تۇلۇ  دەرسلەرنى بۋرلىق بىلەن قۋبىلىيىتى

. ئۆتكررززدى كزڭزللررزك ىتىنۋھررۋي بىررلەن شررىيۋۋيۋڭ يۋتۋقدىشررى ۋاقىتلىاىىررى
 ئۇمرۇ. ئىردى قىرز قىلمىغرۋن تروي تېخرى بولسرىمۇ كىاگەن يۋشقۋ 26 شىيۋۋيۋڭ

 بىا بىلەن دىلىۋز بولۇ  ئىشلەيدىغۋن ئسىتۋنسىسىدا تىلىۋىزىيە ئۆلكىىىڭ بۋشقۋ
 چىاايلىرق ئۇچرۇ     شرو  مىجەزى. ئىدى كەلەەن ئۋشۇرۇشقۋ بىلى  كەسىپتە

 ئرۋرتۇ  ئۋيردىن1. كەتتى چىقىشى، تىزش ۋھۋيىتىن بىلەن دىلىۋز قىز خەنزۇ بۇ
 بولرۇ  سرىڭىلالردەكال-ئۋچرۋ بىاتۇققرۋن خرۇددى بولرۇ  بىراگە يۋتۋقتۋ-تۋمۋ 
 . قۋلدى
 
 دەم بزگرزنكى دىلىرۋز بۋقمىغرۋن چىقى، سىاتقۋ مەكتەپتىن بىاى ئۋيدىن1
 كۆرۈشرىى بىا تۇسۇ  تۋكسى. چىقتى سىاتقۋ ھەماالىقىدا شىيۋۋيۋڭىىڭ ئېلىشتۋ

 تېلىرۋۇزۇردىال. زوقالنردى قرۋنغۇچە بېاى، مەيدانىغۋ تىيەنئەنمىن قىلغۋن رزۇئۋ
 ھەيۋەتلىر  بۇنچىلىر  چروڭ  بۇنچىلىر  ئەمىليەترتە مەيردانىىڭ برۇ كۆرگەن

 . قۋلدى ھەياان ئىكەنلىكىەە
 

 قرۋپچۇقىىى پرۇ  ئزچرزن ترزلە  پرۇلىىى ئىچىملىكىىرڭ سرۇغۇ  ئۋرىلىقتۋ
 ئىسرررى  بەرگەن قۇربۋنجرررۋن ۇيۇقسرررىزت قولىغرررۋ دىلىۋزنىرررڭ ئۋختۇرىۋاتقرررۋن
 كىرين  قۋرىۋەتكەنردىن پەس بىرا كۋرتوچكىغۋ ئۇ. قۋلدى چىقى، كۋرتوچكىسى

 : سورىدى ئۋغدۇرۇ  شىيۋۋيۋڭغۋ كۆزلىاىىى جىۋىلەنەەن سۇس
 
  بۋققۋنمۇ؟ يە  تۋمۋقلىاىىى ئۇيغۇر شىىجۋڭىىڭ بىزنىڭ سىز يۋڭ  شىيۋۋ-
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-...تەملىررر  بەك   ىررر تەمل بەك. بۋققرررۋن تېتىررر، كرررۋۋىپىىى ھە -

 ئۆلكىدىمۇ بىزنىڭ-.قويدى قۇشۇ  شىيۋۋيۋڭ چىققۋن يۋش  بوشقىىۋ لەۋلىاىىى
 ... بۋقمىغۋن يە  تۋمىقىىى بۋشقۋ كۋۋىپىدىن لېكىن بۋر  ئۇيغۇرشر كۋۋاپچى
 
  كۆرەمسىز؟ يۋخشى يىيىشىى شۇنداقمۇ -
 
 لىرر مىزى خىرر  ھەر ئويغۇرشرنىررڭ تېلىررۋۇزۇردىن بررۋر  يىەررۇم بەك. ھە-

 قىلىر، شروخلۇ  شىيۋۋيۋڭ -.كىتىدۇ ئېقى، شۆلەەيلىاى  كۆرسەم تۋمۋقلىاىىى
 . كەتتى ئويىۋقشىتى، بۋلىالردەكال كىچى  كۆزلىاىىى

 
 مىھمرۋن بىا تۋزا تۋمۋقلىاىدا شىىجۋڭىىڭ بىزنىڭ سىزنى بزگزن ئۇنداقتۋ-
 ەنكەلترزرگ تۋمرۋقالرنى مىزىلى  خى  ھەر ئۋلدىغىمۇ كۆز ئۆزىىىڭ -.ھە قىالي
 . بولدى خوشۋ  بۋشقىدىن دىلىۋز
 

 ۋاقى  ھەر ئۆيىدە بولسىمۇ  قۋلغۋن كزنز  خېلىال تۋمۋقلىاىغۋ مەكتەپىىڭ
 ئررۆز يەنىررال دىلىررۋز كەلررەەن غىزالىىىرر، بىررلەن تۋمررۋقالر قررورۇمىالر  خىرر  ھەر

 تۇنۇشرقۋن يېڭرى ئۋرىلىقترۋ. ئىردى سېغىىغۋن تۋمۋقلىاىىى ئۋپىسىىىڭ ئۆيىىىڭ 
 كررۆرگەن  قېررتى  ئررون نەچررچە كۋرتوچىكىسررىىى ئىسررى  ىررڭئۋكىى قۇربۋنجررۋن
 ئويلىغرۋن قىلىشرىى تېلىفرۇن ئۇنىڭغرۋ ئىچىدە تۇيغۇسى تەنھۋلىق بىا قۋنداقتۇر
 ئۋدەمىىڭ چزشەنمىەەن تۇلۇ  تېخى. ئىدى قىاللمىغۋن جۇرئەت لېكىن بولسىمۇ

 بىرا شرۇندا  بزگرزن لرېكىن. ئىردى كرۆرمىەەن مۇۋاپىرق بېاىشىى رىستۇرانىغۋ
  قۇربۋنجۋنىىررڭ بزگررزن ئەمىلىيەتتىمررۇ قىلرردى  ھىررس كەلەەنلىكىىررى سررەتپۇر

 . بۋراتتى سزپىتىدە خېاىدار بىا ئۇ رىستۇرانىغۋ
 

 ھېلىقررى ئۇسررتۋمغۋ شرروپۇر چىقىرر، تۋكسررىغۋ بىررا شررىيۋۋيۋڭ بىررلەن دىلىررۋز
 قررۋراپال بىررا; quot&ش ;quot& كۋرتوچكىغررۋ شرروپۇر.  تەڭلىرردى كررۋرتوچكىىى
 . بورىدى مۋشىىىسىىى قۋيتۇرۇ  دىلىۋزغۋ كۋرتوچكىىى

 
 شرررروپۇرنىڭ- كۆرمىرررردىڭىزغۇ؟ تېخررررى ئۋدرىسررررىى كۋرتوچكىرررردىكى -
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 . سورىدى ئۋلدىاا  دىلىۋز قۋلغۋن ھەياان ئىاەنسىزلىكىەە
 
 شروپۇرلىاى تۋكسرى برۋرلىق ئۋشرخۋنىىى برۇ. كەتمەيدۇ قۋرا  ئۋدرىسقۋ -
 تۋمرۋقلىاى. ىمىرزكىل غىزالىىىر، بېاىر، رىسرتۇرانغۋ شرۇ بەزىردە بىزمۇ. بىلىدۇ

 جرۋۋا  بىرلەن خوشخۇيلۇ  نۋھۋيىتى شوپۇر-...يۋخشى بەك. يۋخشى ئۋجۋيى،
 . بەردى
 

 ئىەىررز بىررا بۋرمررۋيال ئۇزاققررۋ ئۋيلىىىرر، ئررۋيالنمىالرنى قررۋنچە بىررا تۋكسررى
 دىلىررۋز. ئۇقتررۇردى كەلەەنلىكىىررى يىتىرر، ھەم توختىرردى  ئۋلدىرردا  بىىۋنىررڭ
 مۋشىىىدىن قويۇ  قۋرا  ئىچىدە ياانلىقھە شوپۇرغۋ دىەەندەك يېقىن نىمۋندا 
 . چزشتى
 
 نۋھررۋيىتى يېزىلغررۋن چىاايلىررق قىلىرر، خەنررزۇچە   ئۇيغررۇرچە يىررااقتىن 

  دىررەەن; quot& تۋمۋقخۋنىسررى تىررز مۇسررۇلمۋنالر دىيررۋنەت;quot& ھەيۋەتلىرر 
 ئۋلدىردىكى تۋمۋقخۋنرۋ چۆمردى  خوشۋللىققۋ بۋشقىچە دىلىۋز كۆرگەن ۋىۋسكىىى

 چىقىۋاتقررۋن– كىاىرر، تۋمۋقخۋنىغررۋ مۋشررىىىالرغۋ  كەترركەن ىرر،تىزىل رەت-رەت
 مەركىزىردە پۋيتەخىر . قۋلدى تۇرۇ  پەس بىا قۋرا  خېاىدارشرغۋ سۋشپەتلى 
 بۋشقىچە ئۋكىغۋ قۇربۋنجۋن تۋپقۇزغۋن رونۋ  ئېچى، تۋمۋقخۋنىىى چوڭ مۇشۇندا 
 ۇرۇ ئەگەشرت شرىيۋۋيۋڭىى ئىچىردە ھۋيۋجرۋن خىر  بىرا ئۇ. قوزغۋلدى ھۆرمىتى

 . مۋڭدى قۋرا  تۋمۋقخۋنىغۋ
 

 مىللىررچە پزتررزنلەي  دىلىررۋز ئۋتلىغررۋن ئىشررىكىدىن تۋمۋقخۋنىىىررڭ تىررز
 ھەم ئررۋزادە  ھەم ئوخشررۋيدىغۋن  ئوردىغىلىاىغررۋ خررۋن بەئەيىررى   بىررزەلەەن
 تۋمۋقخۋنۋ بۇ دىمىسىمۇ. قۋلدى ئېچىپال ئۋغزىىى قۋرا  تۋمۋقخۋنىغۋ چوڭ نۋھۋيىتى

 ئىچىردىكى. ئىردى ئرۋزادە رىسرتۇرانالردىىمۇ چروڭ خېلرى-خېلى ئۇرۇمچىدىكى
 پزتررزنلەي   خېاىرردارشرغۋ بولغررۋن مىللەتررتىن خىرر  ھەر ئولتۇرغررۋن لىققىرردە
-پولو ئۇرۇلىۋاتقۋن دىمۋققۋ ئۇغۇلالرغۋ -قىز مۇشزى  كىيىىەەن پۋسوندا مىللىچە

 ئۇيغرۇر داڭلىرق دوڭكرۆۋرۇكتىكى دىلىرۋز قۋرا  ھىدىغۋ مەستخۇ  مۋنتۇشرنىڭ
 . كەتتى كەلتزرۇ  ئۋلدىغۋ كۆز مۋقخۋنىلىاىىىتۋ
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 كۆز ئەتااپقۋ بىلەن شىيۋۋيۋڭ دىلىۋز ئولتۇرغۋن كىل، ئزستەلەە بىا ئۋياى 
 سرۋندا=ئۋنردا ئۇيغۇرشمۇ  خەنزۇشرمۇ  ئىچىدە تۋمۋقخۋنۋ. بۋشلىدى يزگزرتىشكە

 بىررررلەن ئىشرررتىھۋ نۋھرررۋيىتى ھەممىسرررى بۇلرررۇ   برررۋر ئۇرۇسرررالرمۇ-ئەرە 
 شرۇنچە مرۇشزىمالر كزتكرزچى   خېاىردارشر ئىچىردە تۋمۋقخۋنرۋ تۋتتى غىزالىىىۋا

-ترۋم. ئىردى رەتلىر  شرزنچىلى  جىمجىر  شۇنچىلى  لېكىن بولسىمۇ  كۆ 
-قرو  ئۇيغرۇر ئەسرۋاپلىاى  چرۋلغۇ ئۇيغرۇر خىر  ھەر ئېسرىلغۋن تۇرۇسلىاىغۋ

 دىلىۋزنىررڭ رەسررىملىاى بۇيررۋ  مررۋي ئررۋدەت ئررۆر  ئۇيغررۇر بۇيررۇملىاى  ھررۇنەر
 دىلىرۋز چىققرۋن قۋرا  رەت بىا تۋمۋقخۋنىغۋ پزتزن  تۋرتتى  دىققىتىىى ھىدەئۋش

 كرررۆ  مۇشرررۇندا  ئېچىررر،  تۋمۋقخرررۋنىىى تىرررز كۋتترررۋ مۇشرررۇندا  بېيجىڭررردا
 قەيسرەرلىكىەە ئىقتىردارىغۋ  ئۋكىىىرڭ قۇربۋنجرۋن قىلغرۋن جەل، خېاىدارشرنى

 . تۇرالمىدى قويمۋي قو 
 

. تۇيۇندى خېلىال بۇياۇتۇ  مۋقالردىنتۋ خى  ھەر شىيۋۋيۋڭ بىلەن دىلىۋز
. ئىزدىردى خرېلىال ئىچىردىن تۋمۋقخۋنۋ ئۋكىىى قۇربۋنجۋن يەۋاتقۋ  تۋمۋ  دىلىۋز
 نۇمرۇر كۋرتوچكىردىكى كۋللىسرىغۋ دىلىۋزنىرڭ. كرۆرۈنمەيتتى قۇربۋنجرۋن لېكىن
 نىسىەە خۇددى. يۋلتۋيدى نىيىتىدىن دەرھۋلال كەلدىيۇ قىلىش تېلىفۇن بويىچە
 . ئەنسىاىدى قېلىشتىن بولۇ  قىلغۋندەك مەقسەت ىشىىيىي تۋمۋ 

 
 سرررېلىىغۋن گىرررلەم قىزىررر -قىررر،   ھىسۋپلىشرررى، بىرررلەن تۋمۋقخۋنرررۋ
 تۇرغررۋن قررۋرا  ئررۆزىەە تۇيۇقسررىز دىلىررۋز چزشررىۋاتقۋن ئررۋۋايال  پەشررتۋقالردىن
 بۇرۇنقىرردەكال ئۋلدىرردا. قۋلرردى تررۇرۇپال ئورنىرردا كررۆرۈ  ئررۋكىىى قۇربۋنجررۋن
 كزلزمسرىاە  ئۇنىڭغرۋ ئەر بىرا قۋمەتلىر  كىيىۋالغرۋن دوپكرۋ برۋدام يۋرىشىملىق

 . تۇراتتى
 
 قۇربۋنجررۋن بەرگەن سررۋشم چىاايلىررق –. سررىڭلى  ئەلەيكررۇم ئەسسررۋشمۇ-

 . كەلدى تىزش ئۋلدىغۋ دىلىۋزنىڭ
 
 ئۇچاىشىشرتىن تۋسرۋددىپى برۇ دىلىرۋز-.ئەسسرۋشم ۋەئەلەيكۇم..ۋە...ۋە-
 دە  قرۋشرمەن ئۇچاىشرى، بىرلەن ىزسر -.كەتترى دۇدۇقرال  قۋلردىمۇ ھەياان

 ... ئويلىمۋپتىكەنمەن
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 تۇتقۇزغررۋن قىزغررۋ كزتكررزچى بىررا سومكىسررىىى قولىرردىكى-شررۇنداقمۇ؟-

 كەپىرەە ئۋددى بۇ بىزنىڭ تېخى-. قىلدى چۋقچۋ  كزلۇ  مىيىغىدا قۇربۋنجۋن
 ... دەپتىمەن ئوخشۋيدۇ كەلەەن دىدارششقىلى بىلەن مەن

 
 كىلىر، ئىسرىەە تۇلرۇ  تېخرى گۋڭەىااشتىن بۋيىقى-...شۇ....ھە...ھە-

 سررىزنىڭ سررېغىىى، تۋئررۋملىاىىى ئررۆي -.قىررزاردى ۋىللىرردە دىلىررۋز بۇشلمىغررۋن
 . قۋلدۇ  كە   تۋمۋقخۋنىڭىزغۋ

 
 كىلىر، تۋمۋقخۋنۋمغرۋ لېكىىرزە. قىلدى  چۋقچۋ . سىڭلى  قىلدى  چۋقچۋ -
 خۋپۋ مەن. پتۇبولمۋ ئوبدان پەقەت بولغىىىڭىز مۋڭمۋقچى كۆرۈشمەي بىلەن مەن

 قۇربۋنجۋن تۇرىدىغۋن چىقى، مىھاىبۋنلىق ئۋتىالرچە چىاايىدىن-.جۇمۇ بولدۇم
 . قويدى تزرۈ  بو  قۇشۇمىسىىى

 
 ... شۇ دىدى  قىلمۋيلى ئۋۋارە سىزنى. ئۋكۋ ئەمەس ئۇندا -
 
 مەن كەلسررە مىھمررۋنلىاى  سررىزدەك. دىلىررۋز بررولىمەن ئررۋۋارە قۋنداقسررىەە-

 ئزترز  ئۋلردىغىاا  دىلىۋزنىرڭ قۇربۋنجۋن –. ئۋلىمەن قۋرشى بىلەن خوشۋللىق
 -.كۆرسرەتتى تۋمۋقخۋنىىى بىلەن سۋشپەت خۋس ئۋدەمەە ئۇقۇمۇشلۇ  نۋھۋيىتى
 . مەرھەمەت ئۇنداقتۋ
 
 تۋمۋقخرۋنىڭىز. چىقترۇ  تۋمۋقلىىى، ھۋزىاش بىز. ئۋكۋ قۇربۋنجۋن رەخمەت-

 شررۇندا  ئررۋملىاىمۇتۋ تۋمۋقخررۋنىكەن  ئەرزىيرردىغۋن كۆرۈشرركە بىررا ھەقىررقەتەن
 . كىلەرمىز يەنە كىيىن شۇڭۋ. تەملى 
 
 قەدەم قېررتى  تررۇنجى. قررۋپتىمەن بررو  يررو  مەن بۋيررۋ...يررۋ . يررۋ -

 . بۋر كۆڭلزم مىىىڭمۇ. بولمۋيدۇ كەتسەڭالر بۇندا  بۋسقىىىڭالردا
 
. قۋلرردى بررو  ۋاقتىمىررز قۋيتىرردىغۋن مەكررتەپكە بىزنىڭمررۇ ئۋكررۋ  بولرردى-
 . رەخمەت. كىتەيلى قىلى، ئۋۋارە تۋزا سىزنى كەلەەندە بۇدا بۇياىسۋ خۇدايى 
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 يولغرۋ مۇشرۇنداقال كەلەەنردە بىرلەن يۋتۋقدىشرىڭىز برۇ   سرىڭلى  يۋ  -
 يرو  ئرۋدىمىەەرچىلىكى تۋزا مىىى دوستىڭىز بۇ. بولىدۇ قۋندا  قويسۋم سېلى،
 . قۋلمىسۇن دە  ئوخشۋيدۇ ئۋدەم

 
 ئۋدەملىكىڭىزنى يۋخشى لى قۋنچى سىزنىڭ. ئويلىمۋيدۇ ئۇندا  ھەرگىز -
 ... ئۋكۋ ئۇچاايدۇ ئۋز بەك ئۋدەملەر يۋخشى سىزدەك. بەرگەن دە  ئۇنىڭغۋ مەن

 
 قۋلردى گەدىىىمردە مىىىرڭ قىلىش مىھمۋن قېتىملىق بىا بوپتۇ  بوپتۇ  -
 ... قىلىۋاشي مىھمۋن ئۆيزمدە ئۆز كىيىن بۇياىسۋ خۇدايى .  ئەمىسە
 

 .... 
 

 چزشەنمىسرمۇ  دىيىشركەنلىكىىى نىمىلەرنرى ىىرڭقۇربۋنجۋن بىرلەن دىلىۋز
 ترۇرۇ  قرۋرا  تەكەللۇپلىاىغرۋ كزلزمسىاەشلىاىەە  ئۋرا-ئۆز ئۇشرنىڭ شىيۋۋيۋڭ
 قۇربۋنجۋنىىرڭ قۋلغرۋن بىاەلمەي بەرداشلىق قۋراشقۋ كۆزىەە دىلىۋزنىڭ. كەتتى

 ھەقىقرررى. بولررردى سرررەزگەندەك نىمىىىررردۇر قىلىشرررلىاىدىن گە  ئىەىلىررر،
 قررۋمەتتىن ۋە چىرااي نرۇرانە تۇرىردىغۋن چىقىرر، سرۋشپەت ۋسخر ئەركەكرلەرگە

 . بولدى خى  بىا بۋشقىچە ئۆزىمۇ
 

 ئررۆز ئررۇشرنى ئررۋخىاى قۇربۋنجررۋن ھۋرغررۋن زورش  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ دىلىررۋزنى
 ئرۋخىاى دىلىرۋز قۋلغۋن ئۋمۋلسىز. قويدى شەرتىىى قويۇ  ئۋپىاى، مۋشىىىسىدا

 مۋشىىىسرىغۋ شرىيۋۋيۋڭىى بىلەن ۋزدىلى. قۇشۇلدى ئۇقۇ  رەخمەتلەرنى نۇرغۇن
   ئېيتىرر، تۇرۇشررىى قىلىرر، تەخىررا سررە  قۇربۋنجررۋن قويغررۋن ئورۇنالشررتۇرۇ 

 يىەىتىىررڭ مررۇشزى  نەپەر 2 ئررۆتمەي ئررۇزا  دە -كەتتررى كىاىرر، تۋمۋقخۋنىغررۋ
 . چىقتى كۆتىاى، نەرسىىى يىشى  2 ھەماالىقىدا

 
 ۋمۋقخۋنىىىررڭت بررويى يررو  قۇربۋنجررۋن بىررلەن دىلىررۋز. قوزغۋلرردى مۋشررىىۋ

 كۆرۈنزشرلىاىىى تۋمۋقخۋنىىىرڭ بۋيىقى. مۋڭدى پىكىالىشى، توغاىسىدا ئىشلىاى
 . ئۋچتى ئېغىز ھۋلدا پەخىالەنەەن دىلىۋز ئۆتكززىۋاتقۋن ئۋلدىدىن كۆز
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 تېخرررى مەن ئۋكرررۋ  قۇربۋنجرررۋن ئىسرررىلكەن ھەقىرررقەتەن تۋمۋقخرررۋنىڭىز-

. قويرردۇم قررو  زغۋئىقتىرردارىڭى سررىزنىڭ. ئويلىغررۋن دە  ئەمەسررتۇ بۇنچىلىرر 
 . قويدۇم قو  راستىىال
 
 ئۋلالنىرڭ-... بەرىكىترى ئۋلالنىرڭ.ئۇكرۋم بەرىكىترى ئۋلالنىرڭ ھەممىسى-
 دوسر  ئرۋلالنى -.كەتترى جۋنلىىىر، بۋشقىچە قۇربۋنجۋن ئەتكەن يۋد ئىسمىىى
. قۋلمۋيردىكەن كزنردە يۋمرۋن بەندىلەر يۋشىغۋن بىلەن ئىمۋن-ئىىسۋ  تۇتقۋن 

 تۇرمۇشرىىى ئۇڭۇشرلۇ   ئىشلىاىىى كەڭ  رىسقىىى ىلىاىىىڭبەند ئۇندا  ئۋلال
 قرۋتتىق بەرگىرىىەە كرزنىى مۇشرۇندا  خۇدانىرڭ ئۇلۇ . قىلىدىكەن بەخىتلى 
 ... قىلىمەن شزكاى قۋتتىق. قىلىمەن شزكاى
 

 قۇربۋنجۋنغرۋ سرۆزلەۋاتقۋن ئىچىدە ئىپتىخۋرلىق خۋس مۇسۇلمۋنالرغۋ مۆئمىن
 : قىزىقسىىدى دىلىۋز قۋرا 

 
  ئۋكۋ؟ قۇربۋنجۋن پزتتزرگەن مەكتەپىى ئۋلى ۋيسىق-
 
 مىيىغىردا قۇربۋنجرۋن كۆرسرەتكەن ئرۆزىىى بىرلەن بۋرمىقى بىەىز-مەنمۋ؟-
  سىڭلى ؟ قىلىمەن پزتتزرگەندەك مەكتەپىى قۋيسى سىزچە-.كزلدى
 
 قۇربۋنجۋنغرۋ -...پزتترزرگەن مەكتەپىرى ئۋلى بىاەر ئىچكىادىكى چۇقۇم-
 -.قويردى قوشرۇ  چۆمرۇ  ئويغرۋ دەقىرقە دىلىرۋز ەەنكزلزمسىاى تۋتلىق قۋرا 
 ... ئۇقۇغۋن كەسپىدە ئىقتىسۋد چۇقۇم سىز   بىلىۋالدى  مەن

 
 دىلىۋزغرۋ بىلەن نەزىاى سۇئۋ . كەتتى كزلز  قۇربۋنجۋن-....ھۋ.ھۋ.ھۋ-
  قۋرامسىز؟ دە  شۇندا  سىز-.تىكىلدى
 
 . ئەلبەتتە-
 
 شرىىجۋڭدا جەنرۇبى مەن.. .خۋتۋ پزتزنلەي قىيۋسىڭىز. دىلىۋز كەچزرۈڭ-
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 . ئۇقۇغۋن مەكتەپكىچىلى  بۋشالنغۇ  پەقەت
 
 . قۋلدى ئېچىپال ئۋغزىىى دىلىۋز -نىمە؟-
 
 بولغۋچقرررۋ ئۋئىلىسرررى دىھقرررۋن نرررۋماات ئرررۋئىلىمىز. سرررىڭلى  شرررۇندا -

 قۇرئررۋن ئۋلغررۋن  تەلىرر  مەكتەپررتە دىىررى كىرريىن سررىىىپتىن-5 ئۇقۇيۋلمىغررۋن 
 . چىقۋرغۋن سۋۋادىمىى

 
 دۇدۇقرررال  دىلىرررۋز قۋلغرررۋن گرررۋڭەىاا  دەقىرررقە-...لرررېكىن...لرررېكىن-
 ئرۋلى نۋھرۋيىتى سرىز. كەلمەيۋاتىردۇ ئىشرەنەزم پەقەت مىىىڭ لېكىن-.سورىدى

 يۋخشرى خەنزۇشردىىمرۇ خەنزۇچىىرى ئوخشۋيدىكەنسرىز  ئۋدەملەرگە مەلۇمۋتلىق
 ... سۆزلەيدىكەنسىز

 
 سىزگە مەن.  ىنەتىجىس تىاىشچۋنلىقىمىىڭ مىىىڭ پەقەت ئۇ شۇنداقمۇ -
 قىلسرۋ ئىرش بىرلەن نىريەت تروغاا يۋشىسرۋ  بىرلەن ئىمرۋن ئىىسرۋن:  دىدىمغۇ
 . دۇنيۋدا بۇ يوقكەن ئىش ھېچقۋندا  بولمۋيدىغۋن ئۋشۇرغىلى ئەمەلەە
 
 چىقۋلىردىڭىز؟ قرۇرۇ  تۋمۋقخرۋنىىى چروڭ برۇنچە بۇلرۇ  قۋندا  ئەمىسە-

 ... يۋخشىكەن شۇندا  سودىڭىزمۇ
 
 ئۇزا  قۇربۋنجۋن-.ئۋشتى يىلدىن 15 ەلەىىىمەىمۇك شەھەرگە بۇ مىىىڭ-

 -.تىكترى يىااقالرغرۋ كرۆزلىاىىى ئۋدەمردەك بولغرۋن سۆزلىمەكچى ئەسلىمىسىىى
 قىيىىچىلىقالرغرۋ نۇرغرۇن. ئۆتكرززدۈم بېشرىمدىن سۇغۇقالرنى-ئىسسىق نۇرغۇن

 قىيىىچىلىقرررتىن ۋاقىررر  ھەر بولغۋچقرررۋ  دۇرۇس نىيىرررتى  لرررېكىن. ئۇچاىررردى 
 25 مەن بۇياىسرۋ خۇدايى . دىلىۋز دىسەم سىزگە. كەتتى  ئزتز  زشتى نۋھۋيىتى
. يۋشرىدى  بىرلەن ئىمرۋن. بۋقمىردى  ئىتىر، تەرك نۋمرۋزنى ۋا  5 بىاى يىلدىن

-قررۋقتى بۋشررقىالرنى قىلمىرردى   خىيررۋنەت نەرسىسررىەە پررۇڭ بىررا بۋشررقىالرنىڭ
 ىيۋخشرر بۋشرقىالرنىڭ ۋاقىرر  ھەر ئىركەن بولغرۋن شررۇندا . قىلمىردى  سروقتى

 يۋخشرى شرۇندا  ئۋرىسرىدىمۇ ئرۋدەملەر يرۋت. ئىاىشرتى  قوللىشرىغۋ كۆرىشىەە 
. سرۇندى قرولىىى يرۋردەم ئرۋدەملەر نۇرغۇن مۋڭىمۇ. بۋركەن ئۋدەملەر نىيەتلى 
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 بىرا كىچىكرال ئەسرلى. بەردى يۋردەملەرنى ئىقتىسۋدى يولداشالر خەنزۇ نۇرغۇن
   كرۆرۈ  تۇققىىىردەك ەمىىڭئۆز خېاىدارشرنى قۋندا  ھەر. ئۋچۋتتى  كۋۋاپخۋنۋ
 خەنرزۇ نۇرغرۇن ئۆتكرززدۈم  يىلىرى نەچرچە بولرۇ  سرەممى ئۋدى   تىجۋرەتتە
 جەھەتتىمرۇ تىر  سىادىشرى،   تۇنۇشرۇ  بىلەن ئۇشر. بولدى بۋر ئۋغىىىلىاى 

 قرۋنچە بىرا قۋلغۋن شغۋيال  چىقى، شىىجۋڭدىن كىيىىچە قۋلدى   پىشى، خېلى
 بىرا ئۋشرخۋنۋمىى كۋۋاپخۋنرۋ  ئرۋچتى   ۋشرخۋنۋئ كىچىر  تۋرتى، ئۆزەمەە بۋلىىى
 تررۋپتى   يررو  تررۋپتى   پررۇ  تەدرىجررى كىرريىن كەڭەيتررتى   ئورۇنالرغررۋ قررۋنچە

 شەخىسلەر  داڭدار كۆرىدىغۋن يۋخشى تۋئۋملىاىىى ئۇيغۇر نۇرغۇن بېيجىڭدىكى
 برۇ كەلەەنردە كرزنەە بزگرزنكى قىلىر، شرۇندا ...تۇنۇشتۇم بىلەن رەھبەرلەر

 سرودىدا ئىزچىر  مەن: سرىڭلى  دىسرەم يەنە سرىزگە. ېچىۋالردى ئ تۋمۋقخۋنىىى
 ... ئىاىشتى  كزنەە بزگزنكى شۇڭۋ. يۋشىدى  بىلەن ئىمۋن بولدۇم  سەمىمى
 

 خرۇددى دىلىرۋز ئولتۇرغرۋن قۋرا  سۆزلىشىەە ھۋيۋجۋنلىىى، قۇربۋنجۋنىىڭ
 ئۋڭالۋاتقۋنرردەك نررۇتقىىى پىاوفىسررورشنىڭ جەمىيەتشررۇنۋس مەكتەپتىكررى ئررۋلى

; quot& ئزتىردىغۋن تەكىرتلە  سرۆزىدە بىا ھەر قۇربۋنجۋن. بولدى ۇيغۇشردات
 . قىزىقتۇرىۋاتۋتتى خېلىال ئۇنى سۆزلەر دىەەن; quot& ئىىسۋ  ئىمۋن 
 
 بىراەر شەھەردە يۋت بۇندا . ئىكەنسىز تىاىشچۋن ھەقىقەتەن دىمىسىمۇ-
 ئۇيغرۇرشر بىرز سرىز. ئەمەس ئىش ئۋسۋن ئۇنچىۋاش چىقىش ئېلى، بۋشقۋ ئىشىى

 بولررردۇم قۋيىررر  بەك سرررىزدىن مەن قىلىپسرررىز  ئىشرررالرنى پەخىالەنەرررزدەك
 سرۇس ئىچىردە  ئىپتىخرۋرلىق خىر  بىرا قۋنرداقتۇر دىلىۋز -...ئۋكۋ قۇربۋنجۋن

 . كزلزمسىاىدى
 

 قۋلررردى  توخترررۋ  سرررە  قۇربۋنجرررۋن ئرررۋڭال  سرررۆزلىاىىى دىلىۋزنىرررڭ
.  چۆمدى سۇكۇتكە پەس بىا  يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى ئۆتكزر بزركزتىىڭكىدەك

 .  يۇقىلىۋاتۋتتى ئۋستۋ-ئۋستۋ ھۋيۋجۋن بۋيىقى  چىاايىدىكى
 
 بۇ -.چۋيقىدى بو  بېشىىى قۇربۋنجۋن-.سىڭلى  بىلمەيسىز سىز لېكىن-
 دا  ئوباازىمىزغررۋ تزكىۋاتقررۋن  يررززىىى ئۇيغۇرشرنىررڭ بىررز شررەھەردە چرروڭ

  سررۋندىكى كررۆ  چىققررۋن شررىىجۋڭدىن. ئەمەس ئررۋز ئىشررالرمۇ تەككززىۋاتقررۋن
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 بولسررىمۇ  تېپىۋاتقررۋن پررۇ  قىلىرر، تىجررۋرەت بىررلەن يررو  ترروغاا تىجررۋرەتچىلەر
 تۇرغۇسرىز يەردە برۇ بىزنرى برۇشڭچىالر يەنجرۇقچى -ئروغاى قىسى  بىا لېكىن

 ھەتتررۋ بررۋلىالر  قىلىۋاتقررۋن ئوغورلررۇ  مررۋگىزىىالردا   كرروچىالردا. قىلىررۋەتتى
 مەن. قۋلىردۇ چېلىقىر، زىمىزگەكرۆ پرۋت-پۋت يىەىتلەرمۇ يۋشتىكى چوڭ-چوڭ

 بررۇ بىاىرر، تەربىرريە ئررۋتىالرچە نۇرغۇنلىاىغررۋ بررۋلىالردىن خىرر  بررۇ ھررۋزىاغىچە
 تۋمىقىرردىن-يۋتررۋ  ئۇرۇنالشررتۇرۇ   تۋمۋقخۋنۋمغررۋ   ئززگررززدۈم قررو  ئىشررتىن
 تەكىرتلە  تېپىشرىى پرۇ  قىلى، ئەجىا   ئىشلە  ھۋش  ئۇشرغۋ. ئۋلدى  خەۋەر
 ھەممىسررىىى بولمۋيرردىكەن  بررولغىلى ئۆزگەرتىرر، ھەممىسررىىى لررېكىن. كەلرردى 
 كىيىرىچە دىلىرۋز  ئۇچااتمىردىڭىز سرىز بەلكىر . بولمۋيدىكەن بولغىلى تۇسۇ 
 چىقسرۋ  ئۋپتۇۋۇزشرغرۋ ئۇيغرۇرشر شەھەردە بۇ. مۇمكىن قېلىشىڭىز قىلى، ھىس

 ئرۆزىىى دائىر  خەنرزۇشر بۋرسۋ  سورۇنلىاىغۋ تىجۋرەت كۆ  ئۋدەم مۋگىزىىالرغۋ 
 قۋرايرررررردۇ  قۋرىغۋنرررررردەك ئوغاىغررررررۋ خررررررۇددى ئررررررۋدەمەە قۋچىرررررردۇ ئەپ

 بىرا ئۋشرۇ ئۇيغرۇرشرنى ھەمرمە ئزركىيردۇ  ئزركىەەندەك بۇشڭچى ئوغاىالردىن
-نەرسرە   سرومكىاىلىاىىى بىلمىردى  ئوخشىتۋمدۇ لزكچەكلەرگە ئەسكى قىسى 

 ققرۋتتى ئۇچاىسۋم ئەھۋالالرغۋ مۇشۇندا ... يىغىشتۇرىدۇ دەرھۋلال كېاەكلىاىىى
 ئۋياىمۋيردىغۋن ھرۋرامىى-ھرۋش  ئۋشۇ. ئۋزاپلىىىمەن بەك سىڭلى   ئۋزاپلىىىمەن

 تەسرىاىىى يۇقىتىۋاتىدۇ  روھىىى مىللىتىمىزنىڭ ئۇلۇ  ئۋدەملىاىمىز قىسى  بىا
 بىررلەن ئىىسررۋ  ئىمررۋن  قېاىىداشررلىاىمىى ئۇيغررۇر بررۋرلىق مەن بۇزىۋاتىرردۇ 
 مىللەترركە بۋشررقۋ ىكەن قىلسرر تىجررۋرەت بىررلەن مىھىىتررى ھررۋش  يۋشىسررىكەن 
 ئىسررررى  ئەنئەنىمىزنررررى  تررررۋرىخىمىزنى  ئۇلررررۇ  ئەڭ ئەمەس ئەيىپىمىزنررررى

 ئىچكىرراى مۇشررۇ بۇلۇپمررۇ.  دەيررمەن قىلسررىكەن نۋمررۋيەن خىسررلەتلىاىمىزنى
   قىلسررىكەن دىقررقەت بىررا ئۋشھىرردە نوقتىغررۋ بررۇ ئۇيغررۇرشرنى ئررۆلكىلەردىكى

 .. قىلىمەن ئزمزت بەك دە  يۋشىسىكەن بىا دۇرۇس
 

 ھىررس كەتكەنرردەك سررۆزلە  ئررۋرتۇقچە ئۋلدىرردا دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن
 بىرلەن دىققىترى پزترزن سرۆزىىى ئۆزىىىرڭ. قۋلردى توخترۋ  بىرادىىال قىلدىمۇ
 كۆزلىاىرردىن تۇرغررۋن چىقىرر، ھەياانلىررق دىلىۋزنىررڭ ئۋڭالۋاتقررۋن بىاىلىرر،
 ڭبۇشرنىر  چزشەنمىسرىمۇ ھېچقرۋنچە ئۇيغرۇرچىىى. قىزاردى ۋىللىدە ئەيمىىى،
 ھۋيۋجۋنلىىى، ئىككەيلەنىىڭ بۇ  شىيۋۋيۋڭ ئولتۇرغۋن قۋرا  ئىپۋدىسىەە چىااي

 ھەر قىلغۋنرردەك ھىررس نىمىىىرردۇر كزلزمسىاەشررلىاىدىن سررۇس سۆزلەشررلىاى 
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 . قويدى قۋرا  سىالىق كۆزىەە ئىككەيلەنىىڭ
 
 بېشرىىى دىلىرۋز ئولتۇرغرۋن ئزنسرىز يزلە  ئېڭىكىىى -.بوش دىسەم نىمە-
 نىرمە ئويلىسۋ ئويلىغۋندەك سىز بولسۋ  سىزدەك ئۋدەم ھەممە -.كۆتزردى ئۋستۋ

 بەك مىىررررى سررررۆزلىاىڭىز گە  سررررىزنىڭ. ھە بررررۇشتتى يۋخشررررى دىررررەەن
 ئۋڭلىغۋنررردەك ھىكمەتلىاىىرررى پەيالسررروپالرنىڭ خرررۇددى تەسرررىالەندۈردى 

 پەقەت سرررىزنىڭ ئۋكرررۋ  قۇربۋنجرررۋن قىلسرررۋم گەپىرررى راسررر . ھۋيۋجۋنالنررردى 
 . كەلمەيۋاتىدۇ ئىشەنەزم ھېچ ئۇقۇغۇنىڭىزغۋ لى مەكتەپكىچى بۋشالنغۇ 

 
  ئۋلى سىزدەك سىڭلى   قىلمۋڭ خىجى  ئۋدەمىى بولدى -
 

 . سۋلدى  قىلى، ئۋتىكۋچىلىق ئۋلدىدا ئۋدەمىىڭ ئىقتىدارلىق مەلزمۋتلىق 
 
 ئۋڭلىغۋنرردەك دەرس بىررا يۋخشررى راسررتال مەن. دىررمەڭ ئۇنرردا  ھەرگىررز-
 تىمىالرمرۇ برۇ بولغۋچقرۋ كەسرپى ئۋخپرۋرات ىممۇكەسپ ئۇقۇۋاتقۋن ھۋزىا. بولدۇم
 ... قۋلغۇدەك بولۇ  مۋتىاىيۋ  مۇھى  مۋڭۋ

 
. مۇڭداشرتى خېلىال بۋرغۇچىلى  يىتى، مەكتەپكە قۇربۋنجۋن بىلەن دىلىۋز
 چوڭقۇرششرقۋندەك خرېلىال چزشرزنز  بولغرۋن قۇربۋنجۋنغرۋ قەلبىدە دىلىۋزنىڭ
 ئۇنىرڭ جەلىپكۋرلىقىى جۋسۋرەت  خۋس ئەركەكلىاىەە ئۇيغۇر ھەقىقى. قىالتتى

 ... بولدى تۇيغۇشردا كۆرىۋاتقۋندەك قەلبىدىن جىسمىدىن 
 

 ئۇنىمىغىىىغررۋ دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن كەلرردى  يىتىرر، مەكررتەپكە ئررۇشر
 ئەكىاىر، يۋتىقىغرۋ ئۇنىرڭ نەرسرىىى يىشى  2 بىالىكتە بىلەن شوپۇر قۋرىمۋي
 ئۋلدىردا خوشلۇشۇ . ىلدۈردىب ئىكەنلىكىىى كۆڭلى ئۋددىال ئۆزىىىڭ. قويدى

 . تىكىلدى ئىچىدە سزيزنز  مىھاىبۋنلىق  كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ
 
 ئەخالقلىقىڭىرررز  چىاايىڭىزدىىمرررۇ سررىزنىڭ. سرررىڭلى  دىسرررەم سررىزگە-

 ئىاىشكەن ھۆرمەتكە ئۋشھىدە سىز گەرچە...تۇرىدىكەن چىقى، سەمىمىلىكىڭىز
 بىرلەن ئىلمىلىر  نۋھرۋيىتى ىاليەن بۋشقىالرغۋ   بولسىڭىزمۇ رىيۋسەتچى داڭلىق
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 ئورنىرردا ئۋكررۋ مىىررى سررىزنىڭ دىسررەم گەپىررى راسرر . قىلىدىكەنسررىز مۇئررۋمىلە
 بۇياىسرۋ خرۇدايى . قىلىۋاتىمەن ھىس خوشۋ  بەك ئۆزەمىى كۆرگەنلىكىڭىزدىن

 ... قىلغۋي نىسى، ئزتزشكە ئۋرلىشى، يۋخشى تېخىمۇ كىيىن بۇندىن
 

 مرۋقۇللۇ  لىڭشىتى، بو  بېشىىى ۋزدىلى قىزارغۋن ئۋنۋردەك خىجىللىقتىن
 تېلىفرۇن دىلىۋزنىرڭ ئىچىردە ھۋيۋجۋن بىاخى  بۋشقىچە قۇربۋنجۋن. بىلدۇردى
 يۋترۋقتىن خوشلۇشرۇ  بىرلەن پەرىشرتە چىاايلىرق بۇ خۋتىالىۋېلى،  نۇمۇرىىى
 بررۋيىقى دىلىررۋز   بولسررىمۇ ئۋياىلغررۋن يۋتررۋقتىن قۇربۋنجررۋن گەرچە. ئۋياىلرردى
 ئۋشھىردە بولغرۋن قۇربۋنجۋنغۋ خىيۋلىدا كەتتى  تۇرۇ  ۋزاھ بىا ئورنىدا تۇرغۋن

 يۋخشرى بىرا مۇشۇندا  ھۋيۋتىدا. سزردى ھزكزم ئۇزا  خېلى ھۆرمەت خى  بىا
 . سزيزندى دوسالشقۋنلىقىدىن ئۇچااشقۋنلىقىدىن  بىلەن ئۋدەم

 
 بەك ئررررۋنچە ئررررۋدەتتە شررررىيۋۋيۋڭ ئولتۇرغررررۋن كززۈتررررز  دىلىررررۋزنى

 كەيپىيۋتىغرۋ بزگرزنكى دىلىۋزنىڭ قىلمۋيدىغۋن گە  جىق ھۋيۋجۋنالنمۋيدىغۋن 
 ئۇنىررڭ كىلىرر، ئۋسررتۋ كىرريىن  قويغۋنرردىن كزلررز  بىانررى پىسسررىڭىدە قررۋرا 
 . تۋرتتى قولىىى
 
 شرىيۋۋيۋڭ-. كىلىرڭە بۇيۋققرۋ. كەتترى ئۋللىبۇرۇن ئۇ. كەتتى ئۇ دىلىۋز -

 قېشررىغۋ يىشررى  ئىككررى ئەكەلررەەن قۇربۋنجررۋن يىررتىلە  قولىرردىن دىلىۋزنىررڭ
 . بۋقۋيلى كۆرۈ   ئەكەلدىكىن نىمە دوستۇڭىز -. كەلدى
 
 دىلىررۋز جىددىلەشرركەن بۋشررقىچە ئۆزىمررۇ قررۋرا  يىشررىككە -.بولىرردۇ-
 .بىلدۈردى مۋقۇللۇ  دەرھۋلال
 

 بىرا يىشىكتە بىا. قېلىشتى قۋرا  ھۋزا بىا ئېچى، يىشىكلەرنى قىز ئىككى
. ترۇراتتى يىمىرش-يە  لىرق يىشرىكتە بىا يەنە   كۋۋىپى تۇنۇر پزتزن قويىىڭ
. ئۋلردى بىرا ئىچىىرى يۋتۋقىىرڭ بىادەمردىال ھىردى مىزىلىر  كۋۋىپىىىرڭ تۇنۇر

  تروقلىقىىى قورسرىقىىىڭ قرۋرا   كۋۋاپقرۋ مىزىلى  پىشقۋن سۋپسېاىق شىيۋۋيۋڭ
 . كەتتى چۋكىلدىتى، ئېغىزلىاىىى ئۇنتۇ 
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-ەرتم نۋھررۋيىتى  يەنە ئەمەس  ئررۋدەمال ئۋلىجۋنررۋ  قۇربۋنجۋنىىررڭ دىلىررۋز
 بۋشرقۋ پرۋرچىال  كرۋۋاپىى ئەكەلرەەن ئۇ سزيزنەە  ئىكەنلىكىدىن ئۋدەم سېخى

 يەردە كررۆڭلىىى قۇربۋنجۋنىىررڭ ئۆزىمررۇ. سررۇندى سۋۋاقداشررلىاىغۋ يۋتررۋقتىكى
 كررۆ  خررېلىال قۋرىمررۋي تۇيۇنغىىىغررۋ لىققىرردە بررۋيىال كۆرمىرردىمۇ  راۋا قويۇشررىى
 .   يەۋەتتى بىلەن ئىشتىھۋ كۋۋاپىى
 

 يېتىرر، بولغۋنرردا كە  خېلررى يىغىشررتۇرۇ  يۋتررۋ  ھررۋزا بىررا قىررز ئىككررى
 ئۋي سۇس چزشىۋاتقۋن دەرىزىدىن دىلىۋز لېكىن. ئزچزرۈلدى چىاا . قېلىشتى
 بىرلەن ۋارس قۋلغرۋن يىااقترۋ خىيۋلىدا. ئىدى سزرمەكتە خىيۋ  قۋرا  يۇرۇقىغۋ

 بىرا ۋارسرمۇ. سېلىشرتۇراتتى ئۇشرنى. ئۇچۋتتى يۋن ھەر ئوباازى قۇربۋنجۋنىىڭ
. ئىرردى يىەىرر  ئىىسررۋپلىق-ئىمررۋن سررەمىمى  ئۋكۋمرردەك قۇربۋنجررۋن چررۋغالردا
 مىىى. ئىدى چەككەن جۋپۋ تىاىشقۋن  تۋپمۋي-تىىى  ئزچزن تۇرمۇ  بەختىيۋر
-ئەر زوقالنغررۇدەك ئررۋدەم ھەمررمە ئىرردى  ئىاىشررتزرگەن بەخىررتكە ھەقىقررى

 ىزلىقۋىجدانسر. كىرادى كەيرىىەە شەيتۋنىىڭ ئۇ ئەپسۇس . ئىدۇ  ئۋيۋلالردىن
 بولسرۋ  قورققرۋن گۇنرۋھتىن قورققرۋن  ئرۋلالدىن قۇربۋنجۋنردەك ئۇمۇ...قىلدى
 بولسرۋ قەدىالىەەن تۇرمۇشىى بەخىتلى  بولسۋ  يۋشىغۋن بىەن ئىىسۋ -ئىمۋن
 خىيۋللىاىردىن ئۆزىىىرڭ...ھە ئىدى  يزرمەس تۋرتىپمۇ ئۋزاپالرنى روھى بۇندا 
 . ئۆرۈلدى يۋنغۋ ئۋستۋ كىيىن ئۇھسىىغۋندىن ئېغىا دىلىۋز ئۋزاپالنغۋن ئۆزى

 
 ... دىلىۋز...دىلىۋز-
 

 دىلىۋز ئۋچقۋن كۆزىىى چۇچۇ  چۋقىاىشىدىن تۇيۇقسىز شىيۋۋيۋڭىىڭ     
 . ئۋغدۇردى نەزىاىىى شىيۋۋيۋڭغۋ يۋتقۋن قۋرا  ئۆزىەە يۇرىقىدا ئۋي سۇس

 
  بولدىمۋ؟ ئىش بىاەر نىمە؟-
 
 بىرررلەن سرررىز ڭۋشرررۇ قىلىسرررز  ئۇخلىيۋلمىغۋنررردەك قۋرىسرررۋم يرررۋقەي -

 ... دە  يۋتۋي پۋراڭالشقۋ 
 
 بولغۋنردەك نرۋرازى سرە  بزلىۋەتكەنلىكىدىن خىيۋلىىى دىلىۋز-...مەيلى-
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 . قۋيتۇردى جۋۋا  بوشقىىۋ
 
 سرىزمۇ مىرىىڭچە. قۋلردى  بۋيقرۋ  ئىشىى بىا مەن. دىلىۋز دىسەم سىزگە-
  قىلدىڭىز؟ ھىس چۇقۇم
 
 قىزىقسررىىغۋندەك دىلىررۋز قىلغررۋن ھىررس غەلىتىلىرر  ئررۋز بىررا -نىمىىررى؟-
 . يزلەندى يۋستۇققۋ كۆتىاى، سە  بېشىىى
 
 كررۆرۈ  يۋخشررى سررىزنى ئۋدەمىىررڭ دىررەەن قۇربۋنجررۋن ھېلىقررى مەن-

 ئۋشررىقتەك راسررتىىال سررىزگە ئررۇ قۋرىسررۋم. قۋلرردى  قىلىرر، ھىررس قۋلغررۋنلىقىىى
 ... قىلىدۇ
 
 كەتترى  ترۇرۇ  ئورنىردىن دىلىرۋز يرزلەنەەن يۋسرتۇققۋ ئەمدىال- نىمە؟-

 قۋيتررۋ-قۋيتررۋ بېشررىىى ئۋڭلىغۋنرردەك خەۋەرنررى بىررا قورقۇنۇچلررۇ  خررۇددى
  ؟ ئەمدى دىەىىىڭىز نىمە بۇ -.سىلكىدى

 
 كزيزنزشرلىاى  ئۋشھىردە سرىزگە ئۇنىڭ دىلىۋز  جىددىلەشمەڭ بولدى -

 يۇشرررۇرۇ  برررۇنى... تۇرۇپترررۇ ئىسرررپۋتال  برررۇنى قۋراشرررلىاى مۇھەببەتلىررر 
 ... كەتمەيدۇ

 
 &quot;كررۆرۈ  يۋخشررى&quot ;گررۋڭەىاا  پەس بىررا گەپررتىن دىررەەن 

 ھۋيرۋلىق قۇربۋنجۋنىىرڭ ترۇرۇپال   ئۋلردىغۋ كرۆز دىلىۋزنىرڭ كەتركەن ئولتۇرۇ 
 . بولدى كەلەەندەك قىزغىىلىقى ئۋشھىدە قۋراشلىاى  مەنىلى 
 
. قۋپسرىز چزشرزنز  خۋترۋ سىز. شيۋۋيۋڭ قىلمۋڭ گە  بىكۋر...يۋ . يۋ -

 ئرۇ. ئرۋدەم يوللرۇ  ئۋكرۋ مۋڭرۋ دىرەەن ئۇ .ئەمەس مۇمكىن. ئەمەس مۇمكىن بۇ
 ... بولىۋاتىدۇ مۇئۋمىلدە شۇندا  مۋڭۋ ئۋلىجۋنۋپلىقىدىن ئۆزىىىڭ پەقەت
 
. برۋر قىلغرۇچىلىكى  ھىرس ئىشىى بۇنچىلى . قىلمىدى  گە  بىكۋر مەن-
 ئرۋدەمكەن  بۇلىردىغۋن ھەقىرقەتەن ئرۋدەم برۇ تۋپسرىڭىز مۇۋاپىرق سىزمۇ ئەگەر
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 ... بەردى ىاتەس يۋخشى بەك مۋڭىمۇ
 
 ئرررۆز پەقەت مىىرررى ئرررۇ. شرررىيۋۋيۋڭ خىيرررۋلىڭىز سرررىزنىڭ ھەممىسرررى-

 ... شۇ كۆرىدۇ سىڭلىسىدەكال
 
 ھەرگىرز مەن. قۋلىسرىز قىلىر، ھىس ئۆزىڭىز كىيىىچە قۋلغىىى   بولدى-

 ... خۋتۋششمىدى 
 
 ... ئۇخاليلى  قىلمۋي گەپىى بىكۋر...بولدى. بولدى-
 

 لررېكىن. پزركەنرردى يوتقۋنغررۋ ىيررۋپەتتەق ئۇخلىغررۋن ئررززۈ  گەپىررى دىلىررۋز
 ئرۇ ئورنىغرۋ ئۇنىرڭ. ئىردى يۇقۋلغرۋن نەلەرگىدۇر ئۋللىبۇرۇن ئۇيقۇ ئۇنىڭدىكى
 ئىرش بىرا قورقىردىغۋن كەلتزرۈشرتىىمۇ خىيۋلىغرۋ ھەم كەلتزرمىەەن خىيۋلىغىمۇ
 توختىمررۋي كۋللىسررىدا نىمىشررقىدۇر سررۆزلىاى شررىيۋۋيۋڭىىڭ. ئىرردى ئۋلمۋشررقۋن
 ئرۋدەملەرگە دىيۋنەتلىر  جۋسرۋرەت  خرۋس ئەركەكلەرگە ى بۋشلىد پىاقىااشقۋ

 ئرررۆزىىى دىلىرررۋز. كىلىۋالررردى ئۋلررردىغۋ كرررۆز ئۇنىرررڭ قۋئىررردە-ئەدە  خرررۋس
 ئەمەس  مرۇمكىن ئەمەس  مۇمكىن;quot& تىاىشتى  ئەپقېچىشقۋ خىيۋللىاىدىن

 بۋشرقىچە چزشرەنمىەەچكە پرۋراڭلىاىمىزنى بىزنىرڭ قرۋپتۇ  چزشرزنز  خۋترۋ ئۇ
 ئۋلىجۋنررۋپلىق  مىھاىبررۋنلىق  ئررۋكىالرچە دىررەەن بررۇ... ۋپتۇقرر بررو  خىيۋلرردا

 بولغرۋن مۇشۇندا  ئەركەكلەر ھەممە ئۋدەملەر  ھەممە جۋھۋندىكى...ئۋدىمىلى 
 ئۋسررتۋ ئررۆزىەە ئررۆز دە ; quot&...ھە بررۇشتتى يۋخشررى دىررەەن نىررمە بولسررۋ

 شررىيۋۋيۋڭىىڭ خررېلىغىچە ئررۇ گەرچە. بۋشررلىدى بىاىشرركە تەسررەللى پىچىرراش 
 قرۇش  نىمىشرقىدۇر لرېكىن بولسىمۇ  تىاىشقۋن ئۋلمۋسلىققۋ ئىتىبۋرغۋ ىاىىىسۆزل

 پەقەت سۋدا دىەەن; quot&...قۋپتۇ كۆرۈ  يۋخشى  سىزنى ئۇ; quot& تزۋىدە
 ھرۋزىاغىچە بۋشرال  ۋاقىترتىن ئۇچااتقۋن قۇربۋنجۋنىى نىمىشقىدۇر...ئززۈلمىدى

 . ..بۋشلىدى ئەسلەشكە بىالە -بىا جەريۋنالرنى بولغۋن
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 بوشررال ئىشررىكى يۋتىقىىىررڭ دىلىۋزنىررڭ چررۋغالردا بىررا. كىررچە جىمجىرر 
 بىا ئىچىدە قۋراڭغۇلۇ -قۋ . يېقىىالشتى كۋرۋىتىغۋ ئۇنىڭ گەۋدە بىا ئېچىلى،
 . مۇجۇدى بوشقىىۋ كۆكسىىى ئۋلمىدەك دىلىۋزنىڭ قو  تزكلزك
 
 قورقرۇ  قرۋرا  گەۋدىرەە ئۋلدىردىكى دىلىرۋز ئويغۋنغۋن چزچز -كىمۇ؟-

 . ەتتىك
 
 مەن–. تۇتىۋالررردى بوشرررال ئرررۋغزىىى دىلىۋزنىرررڭ ئەر ھېلىقرررى-.مەن-

 ... ئۋشىق  ئۋيالنغۋن كزلەە كزيز  ئوتىڭىزدا سىزنىڭ ئۋكىڭىز  قۇربۋنجۋن
 

 دىلىۋزنىرڭ مەيدىسرىىى  ئوتتەك يېقىىالشتى  تېخىمۇ دىلىۋزغۋ ئەر ھېلىقى
 . چۋپلىدى چىڭ كۆكسىەە نۋزۇك

 
 ھرۋزىاغىچە سرىزنى مەن. قىلمرۋڭ ئۇنردا   قىلمرۋڭ ئۇندا ...يۋ  يۋ  -
 سرررىزدىن. ھرررۆرمەتلەيمەن سرررىزنى مەن. كەلررردى  كرررۆرۈ  ئورنىررردا ئۋكرررۋم

 كەڭ جىسرررمىىى نرررۋزۇك دىلىرررۋز كەتررركەن تىتررراە  ش -ش -..پەخىرررالىىىمەن
 قررۋشي ئزتزنررز  سررىزدىن -.بۋشررلىدى قۋچۇرۇشررقۋ گەۋدىرردىن يەلكەنلىرر 
 ... تىڭقۇيىۋې مىىى ھەققى خۇدا ئۋكۋ  قۇربۋنجۋن

 
. قۋلىردۇ ئرۋڭال  سۋۋاقدىشرىڭىز ئزچرزرۈڭ  ئرۋۋازىڭىزنى دىلىۋز  بولدى-

 برۇشقتەك سرىزنىڭ قۋلغرۋن  كۆرۈ  يۋخشى كۆرۈپال بىا سىزنى مەن بىلەمسىز 
 بۋشقۋ كۆرگەندەك يۋخشى سىزنى ھۋيۋتىمدا. قىلىۋالغۋن ئەسىا مىىى كۆزلىاىڭىز

 شرۇ يىتىشرىى مۇرادىڭىزغۋ ىڭسىزن بىلەمسىز . بۋقمىغۋن كۆرۈ  يۋخشى بىاىىى
 دىلىۋزنىرڭ قۇربۋنجرۋن-...كەپترۇ پۇرسىتى بزگزن ئىدى   قىلغۋن ئۋرزۇ قەدەر

 . پىچىالىدى شۇرىغۋ  بو  قۇشقلىاىىى
 

 دەقىرقە سزيزشرىدىن ئەسرەبىلەرچە قۇچۋقال  چىڭ ئۆزىىى قۇربۋنجۋنىىڭ
 . بولدى كەلەەندەك ھۇشىغۋ تۇرۇپال دىلىۋز يۇقۋتقۋن خۇدۇنى
 
 بۇنردا  مەن. قىلمرۋڭ ئۇنردا  ھەققرى خرۇدا. ئۋكرۋ قۇربۋنجرۋن ى بولد-
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 برۇ مەن. بولمۋيردۇ يۋشىسرۋم ئىچىردە نۋپرۋكلىق بولمۋيدۇ  قىلسۋم ئىشىى گۇنۋھ
 قىلغررۋن ئۋسررىلىق راسررال ئۇنىڭغررۋ. كىلەلمەيررمەن يررزز ۋارسررقۋ قىلسررۋم ئىشررىى
 ... ئۋكۋ قۋشي بو  خو . بولىمەن
 
 ئىكەنلىكىىرى ئوت بىا ئۆزىڭىزنىڭ سىز دىلىۋز  بولمۋيدۇ ھەرگىز   يۋ -

 مەن  دىلىرۋز  ئىشرىىڭ مۋڭرۋ. بولردۇم ئىىتىرزار بەك ئوتقرۋ شۇ مەن بىلمەمسىز؟
 لەززىرررتىەە ئۇلرررۇ  ئەڭ دۇنيۋنىرررڭ برررۇ. قىالشيرررمەن رازى چۇقرررۇم سرررىزنى

 ... قۋلىسىز كۆرۈ  يۋخشى چۇقۇم مىىى سىزمۇ...بۋشلىيۋشيمەن
 

 مەڭرزى سرۋقۋللىق ئۇنىرڭ. چۋقلىردىقۇ چىڭ تېخىمۇ دىلىۋزنى قۇربۋنجۋن
 بەللەرنرى نرۋزۇك بىلەكرلەر كزچلرزك سرۋنجىلدى  مەڭرزىەە يرۇماان دىلىۋزنىڭ
 يۇقىتىۋاتقررۋن خررۇدۇنى ئىچىرردە پىچىاششررالر سزيزشررلەر  ئەسررەبى. قۋمۋللىرردى

 ئىتتىامەسرلى  ۋە ئىتتىراىش گەۋدىىى ئېغىا قىزىق ئوتتەك ئزستىدىكى دىلىۋز
 قورقۇنۇچلررۇ  تۇيۇقسررىزش كىرريىن  ىاىغۋنرردىنگۋڭە پەس بىررا ئوتتۇرىسررىدا

 . ئىتتىادى بىلەن كزچى بۋر ئۇنى  ۋاقىاا 
 
 .... يۇقۋ ...يۇقۋ  يۇقۋ   يۋ   يۋ  -
 

 دىلىرررۋز كەتررركەن ئويغۇنرررۇ  قورقرررۇ  ئرررۆزى ۋاقىاىشرررىدىن ئۆزىىىرررڭ
; quot&قورقتىڭىزمررۋ؟ نەرسررىدىن بىرراەر بولرردى؟ نىررمە; quot& شررىيۋۋيۋڭىىڭ

 ھررۆڭاە  قۇچررۋقلىغىىىچە تىزىىررى قۋلرردۇرۇ   جۋۋاپسررىز سررۇئۋللىاىىى دىررەەن
 يۋنردۇرغۋن چىاىقىىرى يۋتۋقىىرڭ جىددىلىشى، ئۋۋازدىن ئەنسىز. كەتتى يىغال 

. كەتترى تۇرۇ  ھۋزا بىا قۋرا  دىلىۋزغۋ كەتكەن تەرلە  چى،-چى، شىيۋۋيۋڭ
  چزشررىىى. ئىرردى كررۆرگەن چررز  قورقۇنچلررۇ  ھەقىررقەتەن دىلىررۋز دىمىسررىمۇ
 توختىمررۋي بىمررۋردەك ئېغىررا. ئىرردى چزشررەنەەن دە  رىئررۋللىق ابىرر ھەقىقررى

 بۇشلمىغرۋن كىلىر، ئرۆزىەە ھۋزىامۇ دىلىۋز كەتكەن تىتاە  ش -ش  ھۋسىاا  
 ئىشرىككە  بىرادەم كرۆزلىاىىى تۇرغرۋن چىقىر، قورقرۇنچ ئەنسرىزلى   بولۇ  
 بولرۇ   كەتركەن چزشرز  يەرگە يروتقىىى نىپىرز ئۋغردۇراتتى  كۋرۋاتقۋ بىادەم
 يەرگە تىپىر، يوتقرۋنىى تزرتكىسردە كزچىىىرڭ ئىتتىراىش قۇربۋنجرۋنىى بۋيىقى

 يەنىال كىيىن يىغلىغۋندىن ئىسەدە  پەس بىا ئۇ. ئىدى ئىىىق ئېتىۋەتكەنلىكى
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 بىرا بۇنىرڭ   قۋلغۋنلىقىغۋ قۇتۇلۇ  رىئۋللىقتىن قورقۇنچلۇ  بىا. تىىدى ئېغىا
 ئزچررزن ۋارس سررىمۇبول چزشررىدە. ئۇقررۇدى شررزكاى مىررڭ ئىكەنلىكىررەە چررز 

 ئولتررۇرۇ  ھررۋزا بىررا...سررزيزندى قررۋتتىق قۋلغۋنلىقىرردىن سررۋقال  پررۋكلىقىىى
 راسرتىىال ئرۇ   برۋردەك ھىردى قۇربۋنجۋنىىڭ بەدىىىدە ھۋزىامۇ دىلىۋز كەتكەن
 دە -ترۇردى ئورنىردىن ئۋسرتۋ قىلىر،  ھىرس قۋمۋللىغۋنردەك بەدىىىىرى نۋزۇك

 قۋلغرۋن يىرىىكلە  خرېلىال ۇيۇنۇ ي. يۇيۇندى ئۇزا -ئۇزاقتىن كىاى، مۇنچىغۋ
 ئۆتكززۈشركە ئۇيقۇسىز كىچىىى بۇ ئىچىدە تەشۋىش خى  بىا  يەنىال بولسىمۇ 
 ... بولدى مەجبۇر
 

 نىمىشرررقىدۇر كىررريىن كۆرگەنررردىن چزشرررىى قورقۇنچلرررۇ  شرررۇ دىلىرررۋز
. قۋلردى قىلىر، ھىرس بولغرۋنلىقىىى ئۆزگرزرۈ  ھۆرمىتىدە بولغۋن قۇربۋنجۋنغۋ

 چرز  ھېلىقرى ۋە گىپرى شرىيۋۋيۋڭىىڭ بولسرىمۇ  چز  ابى پەقەت بۇ گەرچە
 قىلىشررقۋ ئىھتىيررۋت ئررۇنى. قىلىۋاتررۋتتى ھۇجررۇم تۇيغۇلىاىغررۋ بررۇرۇنقى ئۇنىررڭ

 مەقسرىتىەە ئۆز ئۋدەملەرنىڭ ھىلىەەر نۇرغۇن كىتۋپالردىن ئۇ. ئۋگۋھالندۇراتتى
 ئۋلىجۋنرۋ  سرېخى  مەرت  قىزشرغۋ ئويىۋ   ئۇيۇنالرنى نۇرغۇن ئزچزن يىتىش

 كرۆ  ۋەقەلەرنى ئىاىشىكەنلىكىدەك ئىشەنچىسىەە ئۇشرنىڭ ئۋخىاى ۆرۈنز  ك
 كىتىشررردىن كزيزنرررز  ئۋشھىررردە قۇربۋنجۋنىىرررڭ نرررۋتۇنۇ  ئۇقۇغرررۋچقىمۇ 
 . گۇمۋنلىىىۋاتۋتتى

 
 ئررۋشقە پەقەت بىررلەن قۇربۋنجررۋن دىلىررۋز يررېقىن ھەپررتىەە 2 ئۋرىلىقتررۋ

 قىلىرر، تېلىفررۇن   نكىلىشررىدى ئىررزدە  ئررۆزىىى قۇربۋنجۋنىىررڭ ئررۇ. قىلمىرردى
 كەلمىەەچركە سرۋدا ھرېچ ئۇنىڭردىن لېكىن بولسىمۇ  ئەنسىاىەەن سېلىشىدىن

 ئۇنىرڭ. ئويلىدى كۆ  ۋارسىى يەنىال ئۋرىلىقتۋ شۇ ئۇ.  قۋلدى يىىىكلە  خېلى
 ئىچىردە ھەياانلىرق قىلمۋيردىغۋنلىقىىى تېلىفۇن ئۆزىەە ھۋزىاغىچە ئزچزن نىمە

 راسرتال قۋلردىمۇ  بولرۇ  كۆرمەيردىغۋن يۋخشرى راسرتال;quot&. قىلردى خىيۋ 
 قۋياىر، غرۇرۇرىىى. قىيىۋلردى ئىچىدە سۇئۋلالر دىەەن; quot&كەتتىمۇ ئۇنتۇ 
 ۋارسرىىڭ. قىلردى تېلىفرۇن قېرتى  بىا يەنە مۇرادىلغۋ دوستى ۋارسىىڭ قويۇ 
 مۇرادىرر  لررېكىن. سزرۈشررتزردى يۋزمىغررۋنلىقىىى خەت جررۋۋا  سررەۋەپتىن نىررمە

; quot&سرورىمۋ بولدى;quot& دىمىەەنلىكىىى  ېچىەرسەھ ئۆزىەىمۇ ۋارسىىىڭ
 تۋشلىۋەتكەنلىكىىى بەك ئۆزىىى   ۋارسىىڭ لېكىن ئززگەنلىكىىى  گەپىى دەپال
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 ئوبردان بىرا   قېلىۋاتقرۋنلىقىىى بولرۇ  روھسىز چزشكزن  كزنەە– كزندىن  
  بۇشلمىغررۋنلىقىىى يۋخشررى تررۋزا ھررۋزىا مەكتىۋىىىررڭ تىرر  قىلرردۇرغۋن تەرەققررى

 تېخىمررۇ دىلىررۋز ئررۋڭال  بررۇنى. بەردى ئېيتىرر، ئىچىرردە ئزكزنررز  لىۋزغررۋدى
 قۇتقۇزىۋېلىشرىى  ئۇنى قۋيتى، بۇرۇناا  ئېچىشتى  يزرىكى پۋتتى  ھەساەتكە

 سرۋقال  تۇرمۇشرىى بەخىتلىر  ئىىتىلىردىغۋن ئرۆزى ئىللىتى،  قەلبىىى ئۇنىڭ
 ... قىلدى نىيەت قېلىشىى
 

 خرۋلى ئەسرلىمەلەردىن-خىيرۋ  ەممەھ ئۋتۋ   ئزگزنىشكىال پەقەت ئۆزىىى
 بولمۋيرردىغۋنلىقىىى ئويلىغىىىرردەك رىئۋللىقىىررڭ دىلىررۋز بۋغلىغررۋن بە  بۇلۇشررقۋ
 بررۋغال  ئىشررەكىى-ئررۋت خىيررۋلىى دىمىسررىمۇ. قىلرردى ھىررس چوڭقررۇر تېخىمررۇ

 خىيرۋلالردىن ھەممە ئۋدەملەر بەخىتلى  بولمۋيتتى  قويغىلى بۋغال  قويغۋندەك
 يررزرىكى سررۇنغۋن  دىلررى   بىررلەن يۋشررىغىىى جەمخررۋتىا ھررۋلەتتە مۇستەسررىۋ
 تەشرۋىش ئرۋزا   خىر  بىرا يەنىال ئۋدەملەر جۋراھەتلەنەەن قەلبى مۇجۇلغۋن 

  كەلەزسرىىى قىيىرۋيتتى  ئرۇشرنى سرۇئۋلالر سۋنۋقسىز. ئۆتكززەتتى كزن ئىچىدە
 كىچىرلە -كىرچە ئزچرزن قۋلمۋسرلىق مەھراۇم نرۇردىن تۇرغرۋن يۇرۇترۇ  خىاە

 ئۋئىلىسررىىى بەخىتلىرر . بولرردى شررۇندا  ھەم دىلىررۋزمۇ. تتىچىقررۋ تولغۇنررۇ 
 ۋارسرقۋ.  ئۋلردىاىتۋتتى ئرۇنى ئروت خىر  بىرا بولغرۋن تىاىلدۈرۈشكە قۋيتىدىن
 مەڭەزلرزك كەتركەن ئورنرۋ  قەلربىەە نرۋزۇك ھىسداشرلىق  سېغىىىش  بولغۋن

 ... قىيىۋيتتى تۋپسىال پۇرسەت يەنە ئۇنى مۇھەببەت
 

 بېسرى  روھى ئزگزنز   ھەپتىلى  نەچچە ى كەلد يىتى، كزنىمۇ شەنبە
 ئررېلىش دەم بزگررزنكى دىلىررۋز چۋرچىغررۋن خررېلىال ئىچىرردە خىيررۋلالر ئرۋزاپلىق  

 چرۋي تۇرۇ  ئورنىدىن يېقىن شرغۋ 9  سۋئەت. ئۇخلىدى ۋاققىچە خېلى كزنىدە
 دە . بۋشلىدى يۇيۇشقۋ كىيىملىاىىى كىاى، ئۆيىەە تۋزىلىق كىيىن ئىچكەندىن

 ترۋزىلىق كۆتىاى، تېلىفۇنىىى  ئۋپئۋ  سزتتەك دىلىۋزنىڭ شىيۋۋيۋڭ ۋاقىتتۋ شۇ
 : كىادى ئۆيىەە
 
 . تېلىفۇن سىزگە دىلىۋز-
 

 قۇلىقىغرۋ يزگرزرتكە  كرۆز نۇمۇرشرغرۋ نرۋتۇنۇ  ئېلىر، تېلىفرۇنىى دىلىۋز
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 . ئۋپۋردى
 
 ...  ۋەي-
 
 ... دىلىۋز ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-
 

 چۇچررۇ  تۇيۇقسررىز دىلىررۋز ۋنئۋڭلىغرر ئررۋۋازىىى سررىالىق قۇربۋنجۋنىىررڭ
 قېرتى  نەچرچە بىرا قوپرۇ  دىەەنردەك چرۋچاا  ئورنىردىن ئولتۇرغرۋن كەتتى 
 . تىىدى ئېغىا

 
 ... ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم...ۋە...ۋە-
 
 تېلىفرررۇن دە  قىلىرررمەن تېلىفرررۇن سرررىزگە دىلىرررۋز  بولررردى ئرررۇزۇن-

  تۇرىۋاتقۋنسىز؟ سۋشمەت. قىاللمىدى 
 

 بىرا يەنە تېلىفۇنىى بىلەلمەي بىاىشىى جۋۋا  ە د نىمە دەمۋللىقتۋ دىلىۋز
 . بەردى جۋۋا  ئۋۋازدا بو  نۋھۋيىتى كىيىن ئىتىۋالغۋندىن بىادەم قولىدا
 
 . ئەمەس يۋمۋن.  شۇكاى خۇداغۋ-
 
 گررززە  سررىزدەك ئررۋلال ئۇلررۇ ...دەڭ يۋخشررى دەيسررىزغۇ  ئەمەس يۋمررۋن-
 يىرراا  لىكلەردىنكزڭزلسررىز بررۋرلىق قىلغررۋي  ئۋمررۋن بررويىىى ئررۋلتۇن قىزنىررڭ
 ... قىلغۋي
 

 ئرۋۋازى ئۇنىڭ. كىامىدى پەقەت تىلىكى قۇربۋنجۋنىڭ قۇلىقىغۋ دىلىۋزنىڭ
 ئۋۋازىرردەك يىەىتىىررڭ مەجىررۇن پىچىلىۋاتقررۋن ئۋشررىقىغۋ دىلىۋزغررۋ نىمىشررقىدۇر

 . كەتتى بىلىىى،
 
 كەلسرررۇن دىەىىىڭىرررز ئىىشرررۋئۋلال ;quot& دىلىرررۋز  قىلمۋيسرررىزغۇ گە -

&quot ;دىمەمسىز.. . 
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 دىلىررۋز بەرگەن جررۋۋا  زورىغررۋ-...كەلسررۇن دىەىىىڭىررز ئىىشررۋئۋلال -

 .تزردى بوشقىىۋ قۇشۇمىلىاىىى
 
 قەدەم بىرا ئرۋران تۋمۋقخۋنۋمغرۋ قېرتى  ئۋلردىىقى دىلىرۋز  ئىشرتى مۇندا -

 ترۋمىقىىىمۇ ئرۆي بۇيۋن ئۋيدىن2 قۋچۋن ھە. قۋلدى  بو  يو  مەن ئۋلغىىىڭىزدا
 بىرا ئوبردان ئۆيزمردە كە  بزگرزن سرىزنى ڭۋشرۇ قۋلغۋنسرىز  سرېغىىى، خېلى
   ئىربەرتىمەن شروپۇرۇمىى كىيىن چزشتىن بزگزن.   دىەەن قىلىۋاشي مىھمۋن
 ... بولۇڭ كىلى، چۇقۇم كە 4 سۋئەت
 
  نىمە؟-
 

 سرۇئۋلىدىن ئەنسرىز سرورىغۋن دە ; quot&نىرمە؟;quot& ئۆزىىىڭ دىلىۋز
 ئەجە ;quot&. قۋلردى ترۇرۇ  دىريەلمەي داۋامىىرى گىپىىىرڭ بولدىمۇ خىجى 
 كۋللىسررىغۋ سررۇئۋ  دىررەەن; quot&قۋلرردىغۇ؟ قىلىرر، تەكلىرر، مىھمۋنغررۋ ئررۆيىەە

 تەكلىررر، مەقسرررەتلى  ئرررۆيىەە دىلىرررۋزنى خرررۇددى قۇربۋنجرررۋن كىاىۋالررردى 
  قەلبىىررى قۋلىدىغۋنرردەك ئۋيلىىىرر، رىئۋللىققررۋ چررز  ھېلىقررى قىلىۋاتقۋنرردەك 

 . قۋپلىدى تەشۋىش بىا قۋنداقتۇر
 
 مەن كەلمىسرڭىز بولردۇ   قىلىر، تەييرۋرلىق بىرز لىۋاتۋمسىز؟قې ھەياان-
 . جۇمۇ بولىمەن خۋپۋ

 
 ... ئۋكۋ قۇربۋنجۋن قۋندا  بۋرسۋم كىيىىچە-
 
 ... قۋلسۇن بو  بۋشلىىىشى بزگزنكىسى   كىلەرسىز كىيىىچىمۇ-
 
&quot;قۋلسررۇن بررو  بۋشلىىىشررى بزگزنكىسررى&quot ;گەپىررى دىررەەن 
 خىيرۋ  بىا قورقۇنچلۇ  كۋللىسىغۋ. كەتتى تىتاە  رنىمىشقىدۇ دىلىۋز ئۋڭلىغۋن
 : ئۋچتى ئېغىز ئۋلدىاا  دە-كەلدى
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 ... بىاا ...بىاا ....ھە ھە -
 
 ..  دىمەمسىز قېىى بىاا ؟ نىمە-
 
 . يو  قۋلدۇرغۇم يۋلغۇز شىيۋۋيۋڭىى يۋتۋقدىشى  شۇ بىاا  -
 
 قۋرشى  ئوخشۋشال سىزگە ئۇنىمۇ.  كىلىڭ ئېلى، بىاگە ئۇنىمۇ ئۇنداقتۋ-
 . ئۋلىمەن
 
 چوڭقررۇر بەك;quot&  ئررۋڭال  جررۋۋابىىى قۇربۋنجۋنىىررڭ-...شررۇنداقمۇ؟-
  دىلىررۋز ئۆتكررززگەن خىيۋلىرردىن دىەەنلەرنررى;quot& نىررمە كەتتىممررۇ ئررويال 

 بىرز ئۋكۋ  قۇربۋنجۋن ئەمىسە مۋقۇ -.تۋپتى مۇۋاپىق قىلىشىى قۇبۇ  تەكلىپىىى
 . ئەمدى قىالرمىزمۇ رەئۋۋا يەنە سىزنى  لېكىن. بۋرىمىز چۇقۇم
 
 ئېلىر، بىاگە بولسىمۇ دوسلىاىڭىز يېقىن بۋشقۋ سىڭلى   يو  ھېچقىسى-

 ... ئۇچۇ  ۋاقى  ھەر ئۇچۇن مىھمۋنلىاى  ئىشىكى  كىلىۋىاىڭ 
 

 .... 
 

 خىيۋلالر چىەىش كۋللسىدىكى. تىىدى بىا ئېغىا دىلىۋز قويغۋن تېلىفۇنىى
 چىررڭ تېلىفررۇنىى ئۆيىرردە ۋزىلىقترر. ئىرردى قويغررۋن تەمتىاىتىرر، خررېلىال ئررۇنى

 قۋنردا  بۋرغۋنردا ئرۆيىەە قۇربۋنجۋنىىڭ دىلىۋز قۋلغۋن يزلىىى، تۋمغۋ سىقىمدا 
. ئۆتكرررززدى ئۋلدىررردىن كرررۆز قرررۇر بىرررا بىاىررردىغۋنلىقىىى يرررزز ئىشرررالرنىڭ

 لرررېكىن قويسرررىمۇ  قرررو  ئرررۋدەملىكىەە ئىسرررى  ھەقىرررقەتەن قۇربۋنجۋنىىرررڭ
 سررۇئۋلالرغۋ چىەىررش يەنىررال ىئررۇن چررز  ھېلىقررى ۋە گىپررى شررىيۋۋيۋڭىىڭ

 .بۋشاليتتى
 
 
 

 توغاىسررىدا بۋرمۋسررلىق-بېرراىش كەلەرزچە شرروپۇرى قۇربۋنجۋنىىررڭ دىلىرۋز
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 كىلىشمەسرررلىككە بىررراەر قۋنرررداقتۇر دىسرررە برررۋراي. ئىككىلەنررردى كرررۆ  يەنە
 ئرۆزىەە دىسرە بۋرمرۋي ئەنسرىاىدى  تېپىۋېلىشتىن ئۋغاىقى كزڭز  ئۇچااشتىن 

 كرۆڭلىىى قۇربۋنجۋنىىرڭ كەلرەەن بۇلۇ  ۇئۋمىلىدەم قېاىىدىشىدەك تۇققۋن بىا
 ئرۆز شرەھەردە چروڭ مۇشرۇندا  دىمىسرىمۇ. ئەنسرىاىدى قويۇشرتىن رەنجىتى،
 ئەدەپسرىزلى  بەك بۋرمىسرۋ   تۇرسرۋ قىلغرۋن تەكلىر، مىھمۋنغرۋ ئۆيىەە كۆرۈ 
 شيىررق بېاىشررىى يەنىررال دىلىررۋز كىرريىن دىلىغۇللررۇقتىن كررۆ  خېلررى. بررۇشتتى
 كزڭزلسررررىزلىكمۇ بۋشررررقۋ بۋرمىغۋنرررردىكىن يررررۋلغۇز زەمئررررۆ; quot&.تررررۋپتى
. يۋسرۋندى چىاايلىرق بىراگە بىرلەن شرىيۋۋيۋڭ ئويال  دە ; quot&...بولمۋس
 سررىىى ئررۇ   قۋنرردا ; quot& ئۇنىڭغررۋ قۋرىشررى بىررا ھەر شررىيۋۋيۋڭىىڭ لررېكىن

 ئەمررررررردى ئىشەنمەيسرررررررەن  دىسرررررررەم قۋلررررررردى كرررررررۆرۈ  يۋخشرررررررى
 . بولدى بىئۋرام قىچەبۋش بىلىىى، دىەەندەك;quot&...كۆردىڭمۇ

 
 ئولتررۇرۇ  مۋشىىىسررىغۋ چىاايلىررق قۇربۋنجۋنىىررڭ شررىيۋۋيۋڭ بىررلەن دىلىررۋز

 قۇربۋنجۋنىىرڭ شروپۇردىن ئزسرتىدە يرو  دىلىۋز. كەلدى يىتى، ئۆيىەە ئۇنىڭ
 ئررۋدەم قۋنرردا   ئۇنىررڭ سوراشررىى  ئەھررۋالالرنى بەزى توغاۇلررۇ   ئۋئىلىسررى

 قۇربۋنجۋنىىررڭ  گەپلەرنىررڭ بەزى يەنىررال ئويلىرردىيۇ  بىلىشررىى ئىكەنلىكىىررى
 . ئۋچمىدى ئېغىز ئۋرتۇقچە ئەنسىاە  سېلىشتىن بېاى، قۇلىقىغۋ
 

 بىرا  شھىريەلەنەەن چىاايلىرق نۋھرۋيىتى بىلەن بۋشلىشى شوپۇرنىڭ ئۇشر
.  چىقترى قەۋىرتىەە-15 بىىۋنىرڭ بىرا بىرلەن لىفى  كىاى،  رايۇنغۋ  ئولتۇرا 

  تۇرسرىمۇ  چىقىر، خۋتىاجەملىر  تىنۋھرۋيى تۇرقىردىن شرىيۋۋيۋڭىىڭ ترۋ  شۇ
 يررزرىكى بولرۇ   تررزگىمىەەن تېخرى تەشررۋىش كۆڭلىردىكى دىلىۋزنىررڭ لرېكىن

 قرۋنچە بىا يەنە ئەمەس قۇربۋنجۋنال ئىچىدە ئۆي. ئۋغۋتتى پۋت-پۋت نىمىشقىدۇر
 قەدەملىرررراى ئولتۇرغۋنرررردەك تىكىرررر، كررررۆزلىاىىى شررررەھۋەتلى  كىشررررى ئەر

 . كۋلۋالىشۋتتى
 

 ئۋلردىغۋ  ئىشرىكىىڭ تزمرزر بىرا سرىاشنغۋن كرۆك  رىشوپۇ قۇربۋنجۋنىىڭ
 . بۋستى ئۋستۋ قوڭغۇرىقىىى ئىشى  كىلى،
 
 . ھەدە ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-
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 بۋلىىىرڭ چۋمىسرىدىكى يۋشرالر6 كەلەەن چىقى، ئىشىكتىن ئېچىلغۋن قىيۋ
 تېڭىاقرۋ  دىلىرۋز گۋڭەىاىغرۋن پەس بىرا سرۋلىمىدىن ترۋتلىق ۋە تىلى چزچزك
 . ئۋچتى كەڭ ئىشىكىى تىككىىىچە كۆزلىاىىى قۋرا چوڭ لىۋزغۋدى بۋش. قۋلدى
 
 ... كىاىڭ ئۆيەە ھەدە  قېىى-
 

 خررۋس چوڭالرغررۋ بۋلىىىررڭ يەتمىررەەن يېشررىغۋ مەكررتە  بۋشررالنغۇ  تېخررى
 بىلردۈرۈ  رەخمىتىىرى شروپۇرغۋ دىلىرۋز سزيزنەەن دىلى قۋئىدىسىدىن-ئەدە 

. ئۋلدى قەدەم ئۆيەە كىيىن  قويغۋندىن قۋرا  كزلزمسىاە  بۋلىغۋ خوشلۇشۇ  
 سرېلىىغۋن  گىرلەم گزللرزك مرودەن قىزىر -قى، بىلەن بۋشلىشى يو  بۋلىىىڭ
 مىھمۋنخۋنىغرررۋ دىلىرررۋز. كىرررادى مىھمۋنخۋنىغررۋ  ئزترررز  كۋرىررردوردىن كىچىرر 

 ئۇنىرڭ ترۋ  شرۇ. قۋلردى ترۇرۇ  پەس بىا ئورنىدا تۇرغۋن كىيىن كىاگەندىن
 مىللررى ھەقىقررى ئەسررلىتىدىغۋن  ئررۆيلىاىىى قەشررقەر قەدىمررى  ئۋلدىرردا كررۆز

 شرەھەر ئۆيردە برۇ. ترۇراتتى ئرۆي بىرا چىاايلىرق نۋھرۋيىتى بىزەلەەن پۋسونىدا
 رومۋنتىرر    چىرراا  رەڭەررۋرەك   كىاىسررلو نەقىشررلى  ئوخشررۋ  ئررۆيلىاىەە
-قىر، ئوتقۋشرتەك كەلەەن لىق ئۆيەە پزتزن بولۇ   يو  بويۇملىاى تۇرمۇ 
 ئۋپئرۋ  ئوتتۇرىسرىغۋ   سرېلىىغۋن رپىلەركۆ مەخمە  ئەتااپىغۋ گىلەمىىڭ قىزى 

 ئۇيغرررۇر تىزىلغرررۋن  نىمەترررلەر-نرررۋزۇ مرررو  ئزسرررتىەە سرررېلىىى، دوسرررتىخۋن
 ھەر تەكچىرلەرگە نەقىشرلى  ترۋمالردىكى بولغرۋن نۋمۋيەندىسرى بىىۋكۋرلىقىىىڭ

 ئوتتۇرىسرىغۋ دە  تۋمىىرڭ قۇيۇلغرۋن  بۇيرۇملىاى سرەنئەت يۋغرۋ  ئۇيغۇر خى 
 جررۋزا ئۋيەتلىرر  شررەكلىدىكى كەرىرر  قۇرئررۋن ئىشررلەنەەن نەپررس نۋھررۋيىتى
 برۇ دىمىسرىمۇ كەتترى  چۋقىرۋ  نۇر كۆزلىاىدىن رەيھۋنىىڭ. ئىدى...ئېسىلغۋن

 ترۇنجى ئرۆيەە بىرزەلەەن مۇنردا  ئۇنىرڭ. ئوخشۋيتتى ئوردىلىاىغىال خۋن ئۆي
 چرروڭ شررىىجۋڭدا تۇغۇلررۇ   شررىىجۋڭدا. ئىرردى كىاىشررى بۇلررۇ  مىھمررۋن قېررتى 
 بېيجىڭرردا پۋيتەخرر  بەلكررى ئەمەس شررىىجۋڭدا ئررۆيىى بۇنرردا  دىلىررۋز بولغررۋن

 جۋيىغررۋ-جررۋي نەرسررىىىڭ ھەمررمە. ئىرردى ئويلىمىغررۋن ئەسررال دە  كررۆرەرمەن
 مرۋس نۋھرۋيىتى بىراىەە-بىرا رەڭلەرنىرڭ پۋكىزلىقى  رەتلىكلىكى  قويۇلۇشى 

 پرررۋكىزە نەقەدەر ئىشرررچۋن  نەقەدەر ئىەىسرررىىىڭ ئرررۆي برررۇ...كەلەەنلىكرررى
 تروۋا ;quot& كۆڭلىردە دىلىۋز. تۇراتتى ئىسپۋتال  دە  مەن مۋنۋ ئىكەنلىكىىى
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 بولىرررررردىكەن بىزىەىلررررررى مىللىررررررچە مۇشررررررۇندا  ئۆيلەرنىمررررررۇ بىىررررررۋ
 ... ئۆتكززدى خىيۋلىدىن دىەەنلەرنى;quot&...ھە

 
 شىيۋۋيۋڭىىڭ بىلەن دىلىۋز قۋلغۋن ھەياان قۋرا  ئۆيەە بۋش ئۇمۋ  ھېلىقى
 ئۋسررتۋ   كىرريىن تۇرغۋنرردىن قررۋرا  پەس بىررا ئەجەپلەنەەنرردەك كررۆزلىاىەە
 . تۇتتى قولىىى دىلىۋزنىڭ

 
 ھررۋزىاش   ئزتىۋاتقررۋن نۋمررۋز ئۋپررۋمالر-دادام...ئولتررۇرۇڭ قېىررى ھەدە -
 . چىقىدۇ
 
&quot;ئۋپررۋم-دادام&quot ;ئۆزىىىررڭ دىلىررۋز ئۋڭلىغررۋن گەپىررى دىررەەن 
. بۋشرلىدى سېلىشقۋ سە  بۋشقىدىن چىاايىغۋ بۋلىىىڭ ئىشەنمىەەندەك قۇلىقىغۋ

 ترروۋا ;quot&...يررزز يۇمررۇش  بررۇرۇن  قۋڭشررۋرلىق كررۆزلەر  تۇرغررۋن ېىىرر،ي
 دىلىرۋز; quot&...ئۆزىردەكال ئۋكۋمىىڭ قۇربۋنجۋن   ھە ئوخشىغۋن نىمىدىەەن
 ئەسرلىتىدىغۋن تۆشەكلىاىىى خۋن پىچىالىغۋ   ئۆزىەە-ئۆز  ئىچىدە ھەياانلىق
 .  قۋلدى ۋيتۇيم ئولتۇرغۇنىىىمۇ بۇلۇ  قۋندا   ئزستىدە كۆرپە خۋڭدەن
 
  بوشمسىز؟ ھەدەم دىلىۋز سىز ھەدە -
 

 ئۋۋازى چزرۈك بۇلبۇلدەك بۋلىىىڭ ئولتۇرغۋن يزكزنز  يۋندىشى، دىلىۋزغۋ
 . ئويغۋتتى خىيۋللىاىدىن دىلىۋزنى
 
  ؟ دىدىڭىز نىمە...ھە...ھە-
 
  بوشمسىز؟ ھەدەم دىلىۋز كەلەەن يۇرتتىن بىزنىڭ سىز-
 
 دىلىرۋز قىلغرۋن ھىس ھەياانلىق سۇئۋلدىن تۇيۇقسىز بۋلىىىڭ-.شۇندا -
  شۋكىچى ؟ بىلىسىز قۋندا  ئىسمىمىى مىىىڭ سىز -.سورىدى ئۋلدىاا 
 
 چىاايلىرق نۋھۋيىتى ئىسىملى  دىلىۋز ئۆيەە بزگزن. بەرگەن دە  دادام-
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 ئرۇزۇن ئۇنىرڭ قرۋرا  چىاايىغۋ دىلىۋزنىڭ بۋش -...دىەەن كىلىدۇ ئۋچۋ  بىا
 تىلىرۋۇزۇردىكى سرىز ھەدە  راس -.قويردى قوشۇ  تۇرۇ  سىال  چۋچلىاىىى

 ... چىاايلىقكەنسىز بەك  ئۋپۋشالردەك ئۋرتىس
 
 سرىال  برو  مەڭزىىرى بۋلىىىڭ دىلىۋز-.شۋكىچى  رەخمەت شۇنداقمۇ -
  ؟ نىمە ئىسمىڭىز سىزنىڭ -.سورىدى
 
 . دىيۋنەت-
 
 دەقىررقە دىلىررۋز ئۋڭلىغررۋچقىمۇ قېررتى  تررۇنجى ئىسررىمىى بۇنرردا  -نىررمە؟-

  دىدىڭىزمۋ؟ دىيۋنەت -.قۋلدى ختۋ تو
 
 . دىيۋنەت ھەدە  شۇندا -
 

 كۋرتوچكرۋ ئىسرى  تەڭلىەەن قۇربۋنجۋن تۇيۇقسىزش ئۋلدىغۋ كۆز دىلىۋزنىڭ
 ھەياانلىرق. بولردى زاھىرا ۋىۋىسكىسرى تۋمۋقخۋنىىىرڭ ھەشەمەتلى  ھېلىقى ۋە

 ۋنداقتۇرق ئۋغدۇرۇ  جۋزىغۋ ئۋيەتلى  تۋمدىكى ئۇدۇ  كۆزلىاىىى تۇرغۋن چىقى،
 ئۋلرردىغۋ ئىشرر  بررۋيىقى. لىڭشررىتتى بررو  بېشررىىى ئىاىشرركەندەك جۋۋاپقررۋ بىررا

 . بۋشلىدى يۇقۇلۇشقۋ ئۋستۋ-ئۋستۋ ئېڭىدىن ئەنسىزلى  بولغۋن  كەلەزچە
 

 ئزسررتىدىكى دوسررتىخۋن رۇخسىتىسررىز سررۋھىپخۋنىىڭ شررىيۋۋيۋڭ تررۋ  شررۇ
 لىۋزنىررڭدى قىلىقررى ئۇنىررڭ   بولررۇ  يەۋاتقررۋن بەھررۇزۇر نىمەتلەردىررن-نررۋزۇ

 . قويدى ئەسكەرتى، نۇقۇ  ئۋستۋ ئۇنى بولغۋي سىغمىدى پەقەت كۆزىەە
 
 بىزنىررڭ. بولىرردۇ ئەدەپسررىزلى  قىلسررىڭىز بۇنرردا  شررىيۋۋيۋڭ  بولرردى-

 قرو  كىريىن قىلغۋندىن تەكلى، تۋمۋققۋ ئىەىسى ئۆي قۋئىدىسىدە ئۇيغۇرشرنىڭ
 ... ئۇزۇتىمىز

 
 تۇرغرۋن كزلرز  بۋلىىىڭ   ۇبولدىم خىجى  قىلىقىدىن ئۆزىىىڭ شىيۋۋيۋڭ

 كرۆرپە. داجىردى كەيرىىەە ئۋسرتۋ قويۇ  قۋرا ;  quot&ش ;quot& كۆزلىاىەە
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 يۆتكىسررە  بۇيۋققررۋ بىررادەم پررۇتىىى ئولتۇرىۋاتقررۋچقىمۇ قېررتى  تررۇنجى ئزسررتىدە
 . قىيىۋلدى خېلى يۆتكە  ئۇيۇققۋ بىادەم
 
 ... مەرھۋبۋ قەدىمىڭالرغۋ مىھمۋنالر  ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-
 

 بىرا يەنە بىرلەن قۇربۋنجرۋن بولغرۋن پەيدا تۇيۇقسىز ئىشىكىدە مىھمۋنخۋنۋ
 دىلىرۋزنى ئولتۇرغۋن بىلەن پۋرىڭى ئۆز سۋلىمى قىلغۋن بىلەن ئەدە   ئۋيۋلىىڭ
 . جىددىلەشتزرىۋەتتى نۋھۋيىتى
 
 ترۇردى ئورنىردىن تىرزش دۇدۇقلىغۋ  دىلىۋز-.ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم...ۋە-

 . تۇرغۇزدى تۋرتى، بوشال يېڭىدىن ىيۋۋيۋڭىىڭش ئولتۇرغۋن يۋندا ۋە
 
 بولۇ  قۋزا شۇڭۋ. قۋپتىكەن بو  ۋاقتى ئەسىا. سىڭلى  ئولتۇرۇڭ قېىى -

  قويرردۇ  سررۋقلىتى، سررىلەرنى. ئۇقۇۋالرردۇ  نۋمررۋزنى ئەسررىا دە  كەتمىسررۇن
 بىرلەن ئۋيرۋ  يۋندىكى قۇربۋنجۋن قىلغۋن تەكلى، ئولتۇرۇشقۋ دىلىۋزنى-...ھە

 . ئولتۇردى يزكزنز  كىلى، بېشىغۋ بىا يەنە ۋنىىڭدوستىخ بىاگە
 
 ... يۋقەي-
 

 ئۋسرتۋ ئورنىردا كزلزمسىاە  سۇس ئىچىدە خىجىللىق بىا قۋنداقتۇر دىلىۋز
 كررۆزىىى قۇربۋنجۋنرردىن ئولتۇرغررۋن بىررلەن دوپپررۋ بررۋدام ئۋلدىرردا. ئولتررۇردى
 قىىيرۋغلى گزللرزك. سرۋلدى قرۋرا  بېشرىغۋ ئزسرتى ئۋيۋلىىڭ يۋندىكى ئۋغدۇرۇ 
 خرۇددى بىرلەن كرۆيىەك قرۋرا ئرۇزۇن ئۇچىسىدىكى ئۋيۋ  ئۋرتىۋالغۋن ئۋلدىدىن

 بولرۇ   ئرۋ  سرزتتەك يەنىرال يرززى گىاىمسىز. ئەسلىتەتتى خېىىمالرنى ھۋجى
 لىۋىىىرڭ. چۋقىرۋيتتى نۇر كۆزلەردىن چوڭ سزرمىسىز ئۋستىدىكى قۋشالر قۋپقۋرا

 برۇ قۋرىمۋققرۋ   بولۇ  نيۋراشقۋ شۇنچىلى  چىاايىغۋ خۋلى كىچى  ئۋستىدىكى
 . كۆرىىەتتى كىچىكتەك خېلىال قۇربۋنجۋندىن ئۋيۋ 

 
 قۇربۋنجرۋن-. مىھاىبرۋن ئۋيرۋلى  مىىىرڭ بۇيۋ  دىلىۋز  قويۇڭ تۇنۇشۇ -

 بۋلىغرۋ قۇچىقىردىكى دىلىۋزنىرڭ كىريىن قىلغۋنردىن ئىشرۋرە ئۋيۋلىىى يېىىدىكى
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 . دىيۋنەت ئوغلۇم مىىىڭ بۇيۋ -.قويدى قوشۇ  قۋرا 
 
 كزلرز  ئۋلدىدا دىلىۋز قىمىالىغۋن سە  ئورنىدىن-...ھەدە تۇرۇپال چتى-

. قۋرىۋالردى يەرگە قىزىاىر، ۋىللىدە قىلدىيۇ  سۋشم بوشقىىۋ ئۋيۋلغۋ ئولتۇرغۋن
 بولررۇ   كەتكەنرردەك يررۇرۇ  تررۇرۇپال نىمىشررقىدۇر  قررۋراڭغۇلۇ  ئېڭىرردىكى

&quot;ئۇھ&quot ; برۋيىقى بۋلىىىرڭ.  تىىردى بىانى ئېغىا دە&quot;دادام-
 ئۇنىرڭ ئرۋئىلە بىرا بەخىتلى    بولۇ  رىئۋللىق گەپلىاى دىەەن; quot&ئۋپۋم
 تەشرۋىش  ئۇرۇنسرىز ئۇنىڭردىكى ترۋ  شرۇ. ئىردى بولغرۋن زاھىرا ئۋلدىدا كۆز

 بولغۋن ئۋلىجۋنۋپلىقىغۋ قۇربۋنجۋنىىڭ قەلبىدە يۇقۇلۇ   بىااقال خىيۋلالر بىمەنە
 . تۇغۇلىۋاتۋتتى ئىشەنچ بىا يېڭى

 
. سررىڭلى  ئۋڭلىغررۋن كررۆ  ئررۋكىڭىزدىن قۇربۋنجررۋن گىپىڭىزنررى ىزنىڭسرر-
 لرېكىن. بولردى ھەپرتە ئىككرى-بىرا دىەىلىمرۇ قىلىمىرز تەكلىر، تۋمۋققۋ ئۆيەە

 بزگررزن. ئەكىلەلمىرردۇ  ۋاقتىرردا قېلىرر، بولررۇ  ئۋلرردىاا  ئىشررى ئۋكىڭىزنىررڭ
 . خو  بەك مەن يەتكەنلىكىدىن قەدىمىڭىز

 
 خى  بىا كۆزلىاىدىن تۇرغۋن چىقى، مىلى سەمى ئۋيۋلىىىڭ قۇربۋنجۋنىىڭ

 ئولتۇرۇشرقۋ تۇترۇ  ئەركىرن خېلرى ئرۆزىىى دىلىۋز قىلغۋن ھىس خۋتىاجەملى 
 . تىاىشتى
 
 . بولدۇ  قىلىدىغۋن ئۋۋارە سىزنى. ھەدە رەخمەت كۆ -
 
 خررو  بەك بىررز كەلسررە مىھمررۋن ئررۆيىمىزگە. دىررمەڭ ئۇنرردا  ھەرگىررز-
 بەرىكىترى ئۆيىمىزنىرڭ كەلەىىرى مۋنالرنىڭمىھ ئەزىز سىزدەك بۇلۇپمۇ. بولۇمىز
 . سىڭلى 
 
 ... قىلىۋەتتىڭىز خىجى  بەك مىىى ھەدە  بولدى-
 

 .... 
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 ھەققىررردە برررۋلىلىاى خۇترررۇن  قۇربۋنجۋنررردىن بىررراى ۋاقىترررتىن نەچرررچە
 ئەسرلىدە. بولردى ئۋيرۋن ھەممىسرى بزگرزن دىلىۋزغرۋ سرورىيۋلمىغۋن ھېچىەرسە
 ئۇچاىشررى، بىررلەن بۋلىسررى ۋە ئۋيررۋلى ئۇنىررڭ ئۆيىرردە قۇربۋنجۋنىىررڭ دىلىررۋز

 دىيۋنەتلىررر   گەرچە ئۇنىرررڭ.  ئىررردى ئويلىمىغرررۋن پەقەت دە  قرررۋشرمەن
 ئرۇنى لرېكىن بولسرىمۇ  قىلغرۋن ئىشرەنچ خېلرى ئىكەنلىكىرەە ئرۋدەم ئۋلىجۋنۋ 
 خىيۋ  دە  ئۋدەم يزرىۋاتقۋن ئۋرزۇسىدا قىلىش توي بىلەن ئۋيۋ  بىا چىاايلىق
 ئۋيۋللىاىىىررڭ-ئەر  ئىسررالم ھەقىقررى ئۋلدىرردا كررۆز بزگررزن مۋنررۋ. ئىرردى قىلغررۋن
 چروڭ يېىىردا ئولتۇرۇپترۇ  مىھاىبرۋن بىرلەن قۇربۋنجرۋن بولغۋن ۋەكىلى تىپى 

-دىررمەك. ئولتۇرۇپتررۇ دىيررۋنەت ئرروغلى ئۇمررۋ   قۋئىرردىلى  خررۋس يىەىررتلەرگە
 سررۋاخۋۋەت -خەيرراى. ئىىىررق ئررۋدەملىكى ئۋلىجۋنررۋ  ھەقىقررى قۇربۋنجۋنىىررڭ

 ... ئىىىق ئىكەنلىكى مۇسۇلمۋن ئىخالسمەن ئۋتىۋەتكەن ززىىىئ يولىدا يۋخشلىق
 

 قىرزغىن سرۋھىپخۋنىىڭ. تۇتتى ئەركىن تېخىمۇ ئۆزىىى ئەمدى دىلىۋز     
. ئەكەلرردى تۇيغۇغررۋ ئولتۇرىۋاتقۋنرردەك ئۆيىرردە ئررۆز خررۇددى ئررۇنى مۇئۋمىلىسررى

 غرۋمىھمۋنالر دەمرلە  چرۋي نرۋۋاتلىق  مىھاىبرۋن چىققۋن تۇنۇشۇ  بىلەن دىلىۋز
 پررۇرات-پررۋرچە ئولتۇرۇشررىىى  ئررۋزادە-ئەركىررن ئۇشرنىررڭ كىرريىن  سررۇنغۋندىن
 دىلىۋز.  كەتتى چىقى، ئۋشخۋنىغۋ ئېيتى، تۇرۇشىىى تەككە  ئېغىز نەرسىلەرگە

 ئېغىررز تىررزش تۇرغۋنرردەك سررۋقال  كىتىشررىىى چىقىرر، ئۋيۋلىىىررڭ قۇربۋنجۋنىىررڭ
 : ئۋچتى
 
 قېرتى  نەچرچە مەن بولمرۋڭ  خۋپۋ دىسەم گەپىى بىا. ئۋكۋ قۇربۋنجۋن-   

. ئىرردى  سررورىيۋلمىغۋن پەقەت دە  سرروراي توغاۇلررۇ  بررۋللىاىڭىز ئۋيررۋلىڭىز 
 . قۋشتتى  ئويال  دە  ئوخشۋيدۇ بويتۋ  سىزنى بەزىدە
 
 ئوغلىىى قۇربۋنجۋن كزلزمسىاىەەن سەمىمى قۋرا  دىلىۋزغۋ - شۇنداقمۇ؟-
 سۆزلە  سىزگە توغاىسىدا ەمئۋئىل   ئوغلۇم تۋتلىق بۇ -.ئۋلدى قۇچىقىغۋ ئۋستۋ

 8 ئۋيۋقالشرتۇرغىلى بويتۋقلىقىمىى قېاى مەن. چىقمۋپتۇ پۇرسەت راسال بىاىشكە
 . قۋلدى بو  يى 

 
  دىەىىىڭىز؟ نىمە بۇ-
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 قېاى قىلغۋن توي كىاگەندە يۋشقۋ 33 سۋ  مەن. سىڭلى  دىسەم سىزگە-
 ىكررلە ت ئىەىلىرر  بىررا چۇقررۇم مەن. كەتمەيرردۇ يۇشررۇرۇ  سررىزدىن. بويتررۋ 
 يۋ  بۇ  قېاىغۋندا شۇڭۋ. قىلغۋن ۋەدە ئۆزەمەە-ئۆز دە  قىلىمەن توي بۇلۇ 

 قۇربۋنجرۋن كزلىۋەتكەن بىانى پىسسىڭىدە -..قىلىۋالغۋن توي بىلەن ھەدىڭىز
 ئۇلرۇ  كىاگەنردە يۋشقۋ35 -.قويدى سۆيز  بىانى بوشقىىۋ مەڭزىەە ئوغلىىىڭ

 . قىلغۋن ئۋتۋ ئوغلۇمىى تۋتلىق بۇ خۇدا
 
 لىرۋىەە پىيرۋلىىى ئۋلدىردىكى -.ئۋكرۋ قۇربۋنجرۋن بىالىمرۋ مۇشرۇ ىڭىزبۋل-

 . قۋلدى سورا  قىزىقسىىى، دىلىۋز تەككززگەن
 
 ئىسررمى ئۇنىررڭ.كىررادى يۋشررقۋ بىررا ئەمرردى ئررۇ. بررۋر ئوغلررۇم بىررا يەنە -

 ئېلىرر، تىلغررۋ بررۋللىاىىى-. ئۇخالۋاتىرردۇ تررۋتلىق بزشررزكتە ھررۋزىا ھىرردايەت 
 . بەردى جۋۋا  بىلەن پتىخۋرلىقئى قۇربۋنجۋن ھۋيۋجۋنالنغۋن

 
   ئەدەپلىر  بەك ئوغلرۇڭىز برۇ ئۋكرۋ  قۇربۋنجرۋن دىسرەم گەپىى راس -
 ئوخشۋشرال ئرۆزىڭىزگە. كەلردى مەسرلىكى  بەكمرۇ مىىىرڭ. بوپترۇ بۋش ئەقىللىق

 . تەربىيەلەپسىز ئۋلىجۋنۋ  قۋئىدىلى  
 
 ئۇنىرررڭ تۆھپىسرررى  ئۋيۋلىمىىرررڭ پەقەت برررۇ.  شرررۇكاى مىرررڭ خۇداغرررۋ-

 سررزيزنەەن تۇيغۇسررىدا مەمىررۇنىيەت قررۋرا  تەرەپرركە ئۋشررخۋنۋ-...بىيسررىتەر
 يرزلەك مۋڭۋ خۇدا ئۇلۇ -.بۇشۋتتى سە  پۇتىىى ئولتۇرغۋن يزكزنز  قۇربۋنجۋن

 سرېغىىغۋنلىقى  مىىرۇت ھەر ئۇنى تۇتقۋنلىقى   دوس  خۇدانى.  سىڭلى  بولدى
. چااشرتۇردىئۇ ئۋيرۋلىى ئەقىللىرق   دىيۋنەتلىر  سرەمىمى  مۋڭرۋ ئزچزنمىكىن

. قۇشرۇلدى بولۇشرقۋ يۋتلىق مۋڭۋ دە  ئىمۋنىمىى دىيۋنىتىمىى  مىىىڭ ئۋيۋلىممۇ
 ئۇنىرڭ تۇنۇشرتۇرغۋندا مۋڭرۋ ھەدىڭىزنى بۇ تۇققۋنالر يۇرتتىكى دىسەم  سىزگە

 ئىشررەنچ. ئىرردى  قىلغررۋن ئىشررەنچ ئۇنىڭغررۋ قررۋراپال تىكىلىشررلىاىەە ھۋيررۋلىق
 بولرۇ  ئۋيرۋ  كۆڭلزمدىكىردەك مىىىرڭ بۋر  ئېپى ئىشتۋ ھەممە ئۇ قىلغىىىمدەك

 تىجرۋرىتى  يۋراشرتى  تېخىمرۇ قەدىمرى ئۇنىرڭ كىريىن قىلغۋندىن توي. چىقتى
. بەردى تۇغررۇ  ئۇغرۇ  2 پۋقالنردەك ئۋرقىردىن-ئۋرقرۋ تېپىر،  رونرۋ  تېخىمرۇ
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 ئىككىمىزنىرڭ ئۋيۋ -ئەر ئىككىىچىدىن ھىممىتى  خۇدانىڭ ئۇلۇ  بىاىىچىدىن
 . يۋشۋۋاتىمىز بەخىتلى  ھۋيىتىنۋ بىلەن سۋداقىتى سەمىمى
 

 نەقەدەر بەختىررردىن ئرررۆز قۇربۋنجۋنىىرررڭ سرررۆزلەۋاتقۋن ھۋيۋجۋنلىىىررر،
 مۋنرۋ سرۆزلىاىدىن كۆرىردىغۋنلىقى يۋخشرى نەقەدەر ئۋيرۋلىىى سزيزنىدىغۋنلىقى 

 . تۇراتتى چىقى، دە  مەن
 
 ھەقىررقەتەن دىمىسررمۇ ئۋيررۋلىڭىز.  كەلرردى مەسررلىەى  بەك سررىلەرگە-  
 ئۋيررۋ  كررۆرگەن تەربىرريە نۋھررۋيىتى ئۇنىررڭ قررۋراپال بىررا مەن كەن ئۋيررۋل ئىسررى 

 . بىلىۋالدى  ئىكەنلىكىىى
 
 گەرچە.  ئۋيرۋ  كرۆرگەن تەربىريە ھەقىقەتەن ئۇ دىلىۋز  دىدىڭىز توغاا-

 لېكىن    بولسىمۇ ھۋزىالىمىغۋن سۋپۋسى پەن يۇقىاى ئۇقۇ  مەكتەپتە ئۋلى ئۇ
 تروي. ھۋزىالىغرۋن ئۆزىردە سرلەتلەرنىخى ھەممە تىەىشلى  بۇلۇشقۋ ئۋيۋلدا بىا

 قىلى، تىجۋرەت يەردە شۇ كىتىدىغۋنلىقىمىزنى  بېيجىڭغۋ ئۇنىڭغۋ مەن قىلغۋندا
 مىىرى ئىشرەندى  مۋڭرۋ ئرۇ لرېكىن. ئېيتقرۋن ئىىىرق قۋلىردىغۋنلىقىمىزنى تۇرۇ 

 پررۇت  پۇتۇمغررۋ مىىىررڭ تۋشررال  تۇققررۋنلىاىىى-ئررۇرۇ    ئۋنررۋ-ئۋتررۋ. قوللىرردى
 بۇلرۇ   سرۋدىق سرەمىمى مۋڭرۋ. كەلردى شەھەرگە يۋت بۇ لىبولغى قۇلۇمغۋقو 

 سىزنىڭمۇ. قۋلدى تۇرۇ  يەردە بۇ كۆتىاى، ئېغىاىمىى مىىى ھۆرمەتلە   مىىى
 ئۋيرۋ -ئەر ئۆيردە بىرا. بىلىسرىز دىمىسرەممۇ برۇنى سرىڭلى   بۋر ئۋئىلىڭىز بىا
 سرۋدىق مەڭەرز ئرۋرا-ئرۆز قوللىغۋنردا  بىاىىرى-بىرا ئىشرەنەەندە  بىاىەە-بىا

 ئررۆي ئررۆيىى بررۇ ئۋنرردىن بولغۋنرردا خررۋلى گۇنررۋھالردىن بررۋرلىق بۋشررقۋ بولررۇ 
 ھەمرررمە ئۋيۋلىمىىرررڭ مەن شرررۇڭۋ. بولىررردىكەن گزللەنررردۈرگىلى   قىلىغىلرررى

 بەك ئۇنىڭرررردىن. ھررررۆرمەتلەيمەن قررررۋتتىق ئررررۇنى. رازى بەك ئىشررررلىاىدىن
 ... سزيزنىمەن

 
 بىررا ېغىررائ دىلىررۋز ئررۋڭال  سررۆزلىاىىى-گە  ئۇرۇنلررۇ  قۇربۋنجۋنىىررڭ  
; quot&...ھە بۇلرۇدىكەن ئۋيرۋلالرمۇ-ئەر بەخىتلى  مۇشۇندا ;quot&. تىىدى

 ئرۋئىلىڭىز بىرا سرىزنىڭمۇ;quot& قۇربۋنجۋنىىرڭ لرېكىن. ئويلىدى دىەەنلەرنى
 كرۆز ۋاپۋسرىزلىقىىى سۋداقەتسرىزلىكى  ۋارسرىىڭ  گىپرى دىەەن; quot&...بۋر
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 ئۇنىرڭ كەچمىرش ئرۋزاپلىق نئۇنتۇلغرۋ مەزگى  بىا.  قويدى كەلتزرۈ  ئۋلدىغۋ
 يۋتقۋنردىكى بۇلۇ  كىسە  ئېغىا    خىيۋللىاى بولۇ   پەيدا  قۋيتىدىن ئېڭىدا

 يۇشررۇرۇن تۇرقىغررۋ  سررۋشپەتلى  تۇرىرردىغۋن كىلىرر، ھىرردى ئەتىررا ۋارسررىىىڭ
 ... كەتتى سەپسەتىلىاىەە يۋۋىدا  يۋلغۋن خى  ھەر قىلىشلىاىغۋ  تېلىفۇن
 
 ئۋيۋلالرغرۋ بۋشرقۋ تۋشرال  ئۋيرۋلىىى تۇنردەكئۋل ئەرلەر بەزى ئزچرزن نىمە-
  ؟...ئۋكۋ قۇربۋنجۋن بۇزۇلىدۇ
 

 بۇلرۇ  قۋنردا  سرۇئۋلىىڭ بۇ ئېغىزىدىن دىلىۋز قىيىۋلغۋن ئىچىدە خيۋلالر
 گەپىررى كەترركەن چىقىرر، ئېغىزىرردىن. قۋلرردى سررەزمەيال كەتكىىررى چىقىرر،

 . قىزاردى ۋىللىدە شەپەقتەك قۋيتۇرىۋاشلمۋي
 
 كەتكەن قىزىاى، ھۆپپىدە قۇربۋنجۋن-.سىڭلى  ىڭىزغۇقۋلد سورا  بۇنى-

 بىرا قويرۇ  قرۋرا  ئىچىردە ھەياانلىرق كرۆزلىاىەە تىكىلەەن يەرگە دىلىۋزنىڭ
 ئىمۋنىىررڭ دىلىرردىكى بەلكىرر  -.  بەردى جررۋۋا  كىرريىن ئويالنغۋنرردىن پەس

 بەندىلەرگە ئۋجىز ئىاادىسى ۋاقى  ھەر شەيتۋن... كېاەك بولسۋ ئۋجىزلىقىدىن
 ئۇشرنىررررڭ بۋشرررراليدۇ  لەززەتررررلەرگە گۇنررررۋھى ئررررۇشرنى. بولىرررردۇ ھەمرررراا

 ئىمرۋنى ئەتركەن  يرۋد خرۇدانى دىلىردا مىىىڭچە. پۋيدىلىىىدۇ ئىمۋنسىزلىقىدىن
 ئۇنىرڭ. كىتەلەيدۇ يېڭى، ئۋزدۇرىشىىى ۋەسۋەسى  شەيتۋنىىڭ ئۋدەملەر كۋمى 
 ادىنخرۇد لرېكىن. قىالشيردۇ قەتلرى ئرۇنى. قىالشيردۇ جېڭى روھ دى   بىلەن

 ھىسرررريۋت بىررررلەن ئىرررراادە ئررررۋدەملەر سررررۇس ئىتىقررررۋدى   قورقمۋيرررردىغۋن
 ئويىرۋ   ئۇسرۇ  دېپىغرۋ شەيتۋنىىڭ بولۇ   مەغلۇ  كزرەشتە ئوتتۇرىسىدىكى

 بىرا. قۋلىردۇ بېسرى، قەدەم كوچىلىاىغرۋ ئىشراەت شرەيتۋنىىڭ بىلرمەي-بىلى،
 ت ھەسراە   بولرۇ  مەھراۇم نەرسىدىن ھەممە ئۋقىۋەت ئېزى، ئىككى ئېزى، 

 ۋاقىر  ھەر بەنردە قۋنردا  ھەر شرۇڭۋ. قۋلىردۇ تزكرز  يرۋ  ئىچدە پۇشۋيمۋن
 ھەتترۋ سرۆزۇم-گە  ھەرىكىتى   بىا ھەر مىىىڭ شزىمدۇر  سېغىىمىقى خۇدانى

 ھەر. شزىمدۇر  ئويلىمىقى دە  تۇرىدۇ بىلى، ۋاقى  ھەر خۇدا خىيۋللىاىمىىمۇ
 دىيرۋنەت  ئىمرۋن  ۋ  ئىىسر ئرۆزىەە ئرۋلالدىن ئۇقرۇ   ئىستىغپۋر تۆۋە ۋاقى 
 ئىشرالردىن ھرۋرام بولرۇ   سۋدىق جۇپتىغۋ ھۋش .  شزىمدۇر تىلىمىكى ۋىجدان

 برۇ: كەلسرەك جۋۋابىغرۋ سرۇئۋلىڭىزنىڭ... شزىمردۇر ترۇرمىقى يىاا  ۋاقى  ھەر
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 ... سىڭلى  سۇسلىقىدۇر ئىمۋنىىىڭ بەندىلەرنىڭ  پەقەت
 

 ئەخرررال  رنىئىشرررال برررۇ بولسرررىمۇ  مەلۇمرررۋتلىق خېلرررى گەرچە دىلىرررۋز
 خرېلىال ئۇنىڭغرۋ تەلىمرى دىىرى قۇربۋنجۋنىىڭ لېكىن چزشەنسىمۇ  نوقتىسىدىن

 بىررا ئررۇنى مەسىلىسرى; quot&ئىتىقررۋت-ئىمررۋن;quot&.قىلردى تەسررىا چوڭقرۇر
 يەنە ئەسرلىەە  ۋاقىتلىاىىرى ئرۆزگەرگەن ۋارسرىىڭ ئۇ. سۋلدى ئويغۋ ھۋزاغىچە
 : سۋلدى سورا 
 
  ئۋكۋ؟ قۇربۋنجۋن ئۋزامدۇ سۋنئۋ ئۋدەملەر سۇسالشقۋن ئىمۋنى-
 
 ئىىسررۋ  بولمۋيرردۇ  ھۋيررۋ ئررۋدەملەردە سررۇس ئىمررۋنى. سررىڭلى  ئەلبەتررتە-

 خوشۋللىقىى بىادەملى  ئولتۇرمۋيدۇ  ھىسۋپلىشى، دە  ھۋرام-ھۋش  بولمۋيدۇ 
 . قىلىدۇ دەپسەندە غۇرۇرىىى   ۋىجدانىىى دە 

 
 مۆللىرردە كررۆزىەە قۇربۋنجررۋن تەمشررىلىۋاتقۋن دىيىشرركە داۋامىىررى گىپىىىررڭ

 توخترۋ  چىپپىردە قرۋرا  بىسرەرەمجۋنلىققۋ چىاايىدىكى دىلىۋزنىڭ ئۋلغۋن يۋ 
 ھەر دوسرتىخۋندىكى چزشەنمەي پۋرىڭىىى دىلىۋزنىڭ بىلەن قۇربۋنجۋن. قۋلدى
 شررىيۋۋيۋڭمۇ ئولتۇرغررۋن تىەىرر، ئېغىررز توختىمررۋي تررزرۈملەرگە-تررۋتلىق خىرر 

 . كەتتى ىشى،جىددىل قۋرا  يۋشقۋ كۆزلىاىدىكى دىلىۋزنىڭ
 
  دىلىۋز؟ بولدى نىمە-
 

 بىرلەن يرۋغلىقى قرو  قۋلردۇرۇ  جۋۋاپسرىز سرۇئۋلىىى شىيۋۋيۋڭىىڭ دىلىۋز
 . يزگزرتتى كزلكە زورىغۋ چىاايىغۋ   سزرتۇ  تىزش يۋشىى كۆزىدىكى

 
 قۇربۋنجرۋنغىمۇ دىلىرۋز بەرگەن جرۋۋا  شرىيۋۋيۋڭغۋ-.بولمىردى ھېچىىمە-

&quot; شۇندا&quot;قويدى را قۋ دىەەندەك . 
 
 ئۆزىڭىزمررۇ قۋرىسررۋم. سررىڭلى  قۋلرردىڭىزغۇ سررورا  سررۇئۋلىى بررۇ ئەجە -
  قۇربۋنجۋن بولغۋن قىسمىال بىا كۆڭلى قۋرا  دىلىۋزغۋ-.كەتتىڭىز بولۇ  بىئۋرام
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 راسرر  ھە -.تىكىلرردى كررۆزلىاىەە دىلىۋزنىررڭ ئويلۇنررۇ  نىمىىىرردۇر پەس بىرا
 بەرمىرردىڭىزغۇ؟ دە  رسررەھېچىە توغاىسرردا ئۋئىلىسررى ئۆزىڭىزنىررڭ   سررڭلى 

 ... ئۇغۇلمۇ؟-قىزمۇ بۋلىڭىز قىلىدۇ؟ ئىش نىمە يولدىشىڭىز
 
 دىلىۋز دىمىسىمۇ. كەلدى دۇ  سۇئۋلغۋ ئېغىا بىا يەنە دىلىۋز ئىس   ۋاي 
 قىلىرر، زىرردە يررزرەكىى. خۋلىمررۋيتتى پەقەت قېلىشررىىى چىقىرر، سررۇئۋلىىڭ بررۇ

 بررۇ قىلىرردىغۋن ھەمرراا غۋيېشررى كررۆز ئررۋزاپلىق بۋشرراليدىغۋن  بىئۋرامسررىزلىققۋ
-ئەر ئزتىۋاتقررۋن بەختلىرر  گزلرردەك. ئىرردى يررو  ئەسلىەزسررى كەچمىشررلەرنى

 شرۇ ئرۇ. ئىردى يو  بىلدۈرگزسى نەقەدەرئۋجىزلىقىىى ئۆزىىىڭ ئۋلدىدا ئۋيۋلالر
 ئزتىۋاتىمىز  يۋخشى; quot& ئېيتقۋندەك سەلىمەگە سۇئۋلىغۋ قۇربۋنجۋنىىڭ تۋ 

 بىاىشررىى جررۋۋا  دە ; quot&...ىرردىقىلم نىسررى، پەرزەنرر  خررۇدا لررېكىن
 ئررۋدەمىى سررزپەتلى  خىزىررا   سررەمىمى بررۇ ئۋلدىرردىكى لررېكىن ئويلىرردىيۇ 
 . كۆرمىدى راۋا يەنىال ئۋلداشىى
 
 يزرۈگرزم ئويلىسرۋم توغاىسدا ئۋئىلەم   ئۋكۋ قۇربۋنجۋن سورىمۋڭ بولدى -
 ... ئۋغاىيدۇ
 
 چرررۋي ەەپىيۋلىسرررى شرررىيۋۋيۋڭىىڭ بىرررلەن دىلىرررۋز -ئەمررردى؟ نىمىشرررقۋ-

 بىرراەر -.قۋلرردى تررۇرۇپال پېتررى تۇتقررۋن چەيىەكىررى قۇربۋنجررۋن لىقالۋاتقررۋن
 . سىڭلى  بولغۋنمۋ كزڭزلسىزلى 

 
 ... ھەئە-
 
-.سرىڭلى  بۋقۋمسرىز دە  ئىشرلىكىىى نىمە كۆرسىڭىز ئورنىدا ئۋكۋ مىىى-

 قويررررۇ  تەلە  ئۇرۇنسررررىز قۇربۋنجررررۋن جىددىلەشرررركەن قررررۋرا  دىلىۋزغررررۋ
 بۋشرقىالرنىڭ.= قويردى قۇشرۇ  ئۋخىاىغۋ بولدىمۇ جى خى سە  سۋلغۋنلىقىدىن

 ... دىمەڭ بولدى خۋلىمىسىڭىز   ئەدەپسىزلى  سوراشقۇ ئىشلىاىىى شەخسى
 
 . يۋقەي-
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 سرۆزلە  قىسرقىال توغاىسرىدا ئۋئىلىسرى    كىيىن گۋڭەىااشتىن پەس بىا
 تۇيۇقسررىز تەمشررەلەەندە ئېچىشررقۋ ئېغىررا دىلىررۋز تۋپقررۋن مۇۋاپىررق ئزتزشررىى

 كىاىرر، كۆتررزرۈ  لەغمەنىررى تەخسررە ئىككررى مىھاىبررۋن ئۋيررۋلى ۋنجۋنىىررڭقۇرب
 . قويدى توختۇتۇ  پۋرىڭىىى ئۇشرنىڭ
 
 قويغۋن قىلى، تە  نەرسىلەرنى ھەممە. سىڭلى  ھە سۋقلىتىۋەتتى  بەك -

 بەك دە  قۋشمرردىكىن ئوخشررىمۋي تررۋمىقى  ئۋلرردىڭىزدا سررىزنىڭ   بولسررۋممۇ
 مىھاىبررررۋن -ئوخشررررۋيمەن ىتۋلمىغۋنئوخشرررر تررررۋزا قۋرىسررررۋم. جىددىلەشررررتى 
 .سۇندى تۋمۋقىى بىلەن پەتىۇس ھۋلدا ئۇڭۋيسىزشنغۋن

 
 شرەھەردە بۇ تۋمىقىىى ئۆي ئوخشىغۋن بۇندا . ھەدە دىەىىىڭىز نىمە بۇ-
 سررررىزنىڭ بزگررررزن مۋنررررۋ...ئويلىمررررۋپتىكەنمەن پەقەت دە  سررررۋشرمەن يە 

 دىلىررۋز ئۋلغررۋن قولىغررۋ لەغمەنىررى -..بوپتررۇ پۇرسررەت يىيىشرركە قررولىڭىزدىن
 مىزىلى  شۇندا  -.  كەتتى پۇرا  ھىدىىى تۋمۋقىىڭ بىادەم يۇمۇ  كۆزلىاىىى
 ... تۋمۋقتەكال ئەتكەن ئۋپۋم. پۇرىۋاتىدۇ

 
 تېتىرر، ئوخشىمىسررمۇ قېىررى. سررىڭلى  قىلمررۋڭ خىجىرر  ئررۋدەمىى بولرردى-
 ... بېقىڭ
 
 
 
 

. بۋشررلىدى يىيىشرركە بىررلەن ئىشررتىھۋ تۋمررۋقىى شررىيۋۋيۋڭ بىررلەن دىلىررۋز
 ترۋرتىىىش نرۋزۇك  ئۆزىردىكى ئۇشر كەتتىمۇ  كۆرۈ  ئۆز ئۆيىىى قۇربۋنجۋنىىڭ
 يە  تىرزش تۋمرۋقىى. غىزاشنردى بەھرۇزۇر نۋھرۋيىتى قويرۇ  قۋياى، خۋراكتىانى

 قۇربۋنجرۋن ئولتۇرغرۋن كزلرز  قرۋرا  ئرۆزىەە كۆترزرۈ  بېشرىىى دىلىۋز بولغۋن
 . كەتتى بو  خىجى  كۆرۈ  ئۋيۋلىى-ئەر

 
 تۋمرۋ  مىزىلىر  بۇنردا  بروپتىكەن ئرۇزۇن ھە  بولردى ئىش سەت بەك-
 ... ئۇنتۇپتىمەن ھەممىىى بولۇ  بىلەن تۋمۋ  بۋقمىغىلى  يە 
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 قۇتۇلردۇرمۋقچى خىجىللىقرتىن دىلىۋزنى قۇربۋنجۋن-.دىەىىىڭىز نىمە بۇ-
. كەلردى  مەسرلىكى  بەك قرۋرا  يىەىىىڭالرغرۋ بىلەن ئىشتىھۋ تۋمۋقىى -.بولدى
  ئەكىاسىىمۇ؟ ئۋز بىا يەنە

 
 قرۋرا  تەخسرىەە قولىردىكى دىلىرۋز-..رەخرمەت بولدى...يۋ ...يۋ...يۋ-
 . كەتتى  تۇيۇ  بەك. يىيەلمەيمەن ھەرگىز ئەمدى مەن-.سۋلدى كزلز 
 
 قرۋرا  يۇرۇقلىقىغرۋ-ئۇچۇ  گززەللىكىەە  دىلىۋزنىڭ-.زورلىمۋڭ بولدى-

 تەگمىسە ئېغىز ىمۇتۋمۋقالرغ بۋشقۋ -.نۇقۇدى بو  ئىاىىى مىھاىبۋن سزيزنەەن
 . بولمۋس
 
 . قىلىۋەتتۇ  ئۋۋارە كۆ  ھېلىمۇ. ھەدە بولمۋڭ ئۋۋارە ئەمدى بولدى -
 
 كەلەەنردە بىرا مىھمرۋن ئەزىرز سرىزدەك. سرىڭلى  قىلمرۋڭ تۇزۇت بولدى-
 كرۆرۈ  سرىزنى ئزسرتىەە ئۇنىرڭ. ئۇنىمۋيردۇ كۆڭلزم قويسۋم ئۇزۇتۇ  مۇنداقال

 يۋخشرى ئرۋپىڭىزدەك گەرچە شرۇڭۋ. دۇمبولر كۆرگەنردەك سىڭلىمىى تۇققۋن بىا
 ... بېقىڭ تىەى، ئېغىز تۋمىقىمغۋ خى  نەچچە بىا يەنە ئىتەلمىسەممۇ

 
 ... بولمۋڭ ئۋۋارە..دىمەڭ ئىتىمەن تۋمۋ  ئەمدى-
 
 ... تىەىڭ ئېغىز بولسىمۇ ئۋزراقتىن بولغۋن  تەييۋرش  ھەممىىى مەن-
 

 تىاكەشرركەندىن  كررۆ خېلررى بىررلەن ئۋيررۋلى ئۋكىىىررڭ قۇربۋنجررۋن دىلىررۋز
 تۋمۋققررۋ قۋرىمررۋي ئۇنىمىغىىىغررۋ ئۇنىررڭ مىھاىبررۋن. قۋلرردى توختررۋ  يەنە كىرريىن
 ئۋكىغررۋ قۇربۋنجررۋن دىلىررۋز. مۋڭرردى ئۋشررخۋنىغۋ يەنە ئزچررزن قىلىررش تۇتررۇ 
 مىھمۋندوسرلۇقىدىن ئۋيۋلىىرڭ برۇ مىھاىبۋن كزڭز   تۇز   ئۋلىجۋنۋ  ئوخشۋشال
 دىدارلىشرررى،  بىرررلەن ەرئرررۋدەمل يۋخشرررى مۇشرررۇندا . سرررزيزندى ئرررۋلەمچە

 بەخىتلىرر  بررۇ قۇرۇلغررۋن ئۋسۋسررىدا ئىمررۋن. بولرردى خوشررۋ  دوسالشررقۋنلىقىغۋ
 كزلرز  ئۋكىىىرڭ قۇربۋنجرۋن. زوقالنردى قۋرا  ئۋيۋلالرغۋ-ئەر ۋاپۋدار ئۋئىلىەە 
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 ھېلىقررى قررۋرا  چىاايىغررۋ سررەمىمى تۇرغررۋن چۋقىررۋ  نررۇر كررۆزلىاىەە  تۇرغررۋن
 برۇ. سرىغدۇرالمىدى ئەقلىەە پەقەت ىقىىىقۋلغۋنل كزرۈ  بۇلۇ  قۋندا  چۇشىى
 كەتكەنلىكىرەە قرۋتۇرۇ  بۋ  كۆ  توغاىسىدا يۇلۇقۇ  ئىشالرغۋ قۋندا  ئۆيدە
 ئەقىدىسرى  ئىسرالم ئىرەە  ئەنرئەنىەە مىللرى مۇشۇندا . ئەپسۇسالندى تۇلىمۇ
 تېپىشرىىى خوشۋللىق مەڭەز ئۋئىلىىىڭ بەخىتلى  قۇرۇلغۋن بىلەن يولى ئىسالم
 ئۋكۋ ھەقىقى كۆتىاىلىۋاتقۋن  يزكسەكلىككە بۋرغۋنسىاى قەلبىدە قىلى،  ئزمزت
 تېخىمرۇ كىريىن بۇندىن ئۋكىىىڭ قۇربۋنجۋن ئىاىشكەن قىلىشقۋ ئىتاا  ئورنىدا
 . تىلىدى يزرىكىدىن چىن كىتىشىىى تېپى، رونۋ 

 
 سرزكزت پەس بىرا ئۋرىىى كىيىن كەتكەندىن چىقى، ئۋيۋلى قۇربۋنجۋنىىڭ

 يەنە تەمشرەلدىيۇ  دىيىشركە نىمىلەرنىردۇ قرۋرا  دىلىۋزغۋ قۇربۋنجۋن. قۋپلىدى
 دىمەكچررى نىررمە كەيپىيۋتىرردىن قۇربۋنجۋنىىررڭ قىررز ئەقىللىررق. قۋلرردى توختررۋ 

 . سىزىۋالدى دەرھۋلال بولغۋنلىقىىى
 
 ترۋ  شرۇ قۋلردىڭىز  سرورا  ئىشىىى ئۋئىلەمىىڭ مىىىڭ ئۋكۋ  راس  ھە-

 ترروغاا سررىزدىن   ۆزلزگزممۇسرر ھەققىرردە ئررۆزەم قررۋرا  ئررۋئىلىڭىزگە سررىزنىڭ
 ترزرۈملەرنى-ترۋتلىق ئۋلردىغۋ شرىيۋۋيۋڭىىڭ-...كىلىۋاتىدۇ ئۋلغۇممۇ مەسلىھەت
 ئۋكىىىررڭ قۇربۋنجررۋن كىرريىن  ئۇھسررۇنغۋندىن دەقىررقە دىلىررۋز قويغررۋن سررزرۈ 
 داۋام سرۆزىىى قرۋرا  دىيرۋنەتكە ئولتۇرغرۋن كزلز   تۋتلىق نۋھۋيىتى قۇچىقىدا
 ........ بولغۋن ئۋئىلەم بىا لى بەخىت ئەسلى مىىىڭ -.قىلدى
 
 بەختىيررۋر. ترزگەتتى سررۆزلە  قىلىر، قىسرقۋ-قىسررقۋ كەچمىشرىىى دىلىرۋز 
   ۋاپۋسرىزلىق كىيىىكى يولدىشىىىڭ   مۇسۋپىسىىى ھۋيۋت كزنلىاىىى  ئۆتكەن
 تۋرتىر،  ئرۇھ قېرتى  نەچرچە دەقىقلىاىىرى ئۋجااشرقۋن   جەريرۋنىىى بۇزۇلۇ 
 ئررۆزىىى سررۆزلىەەندە بررۇشرنى ئررۇ. ۆزلىدىسرر تررۇرۇ  ئىسررەدە  قېررتى  نەچررچە

 ئۋلدىردىن كرۆز ئەسرلىمىلەر لېكىن بولسىمۇ  تىاىشقۋن قېتى  كۆ  تۇتىۋېلىشقۋ
 قۇربۋنجررۋن ئۆزىىىررڭ. بىاەلمىرردى بەرداشررلىق يەنىررال ئۆتكەنرردە بىررالە -بىررا

. قىلردى يېشى كۆز ئۇزا -ئۇزاقتىن ئزنتۇ  ئىكەنلىكىىى مىھمۋن بىا ئۆيىدىكى
 جرررۋۋابىىى ئۇنىرررڭ قۋلررردۇرغۋن  خەت ۋارسرررقۋ كىررريىن ۋندىنئۋجااشرررق گەرچە

 ئەھرۋالالر شرۇ بولسرىمۇ  سۆزلىمىەەن جەريۋنالرنى كزتكەن ئىچىدە ئىىتىزارلىق
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 . ئۋزاپالندى قۋتتىق كىلىۋېلى، ئۋلدىغۋ كۆز
 

 ئولتۇرغرررۋن ئرررۋڭال  بىررلەن سرررۇلغۇنلۇ  نۋھررۋيىتى ئەھرررۋالالرنى ھەمررمە
 چىاايلىرق ئۋلدىردىكى. قۋلردى بىلەلرمەي دىيىشرىى نىرمە دەمۋللىققرۋ قۇربۋنجۋن
  رىيۋسرررەتچىىىڭ تۇنۇلغرررۋن  ئۋئىلىررردىكى مەرتىۋىلىررر  شرررۇنچە   قىزنىرررڭ
 ھىسداشرلىق قرۋتتىق ئۇنىڭغرۋ. ئۋزاپالنردى قرۋتتىق كەچمىشلىاىدىن بەخىتىسىز

 ترزلىەەن ئزچرزن كەلترزرۈ  بۋرلىققرۋ ئرۋئىلىىى بەخىتلىر  شۇ ئۇنىڭ. قىلدى
 قرررۋتتىق ۋاپۋسرررىزلىقىدىن تۇزكرررورلىقى  ىىڭۋارسررر. ئېچىىررردى بەدەللىررراىەە
 . ئەپسۇسالندى

 
 قرولى يۋشرىى لىققىردە چۋنۋقلىاىردىكى كرۆز-.سرىڭلى  يىغلىمرۋڭ بولدى-
 ئۇنىڭغرۋ ئېلىر، پىيۋلىىى ئۋلدىدىكى دىلىۋزنىڭ قۇربۋنجۋن ئېيتىۋەتكەن بىلەنال

 سرىزگە ترۋ  شۇ. قۋلىسىز يىىىكلە . ئىچىۋېلىڭ چۋي ئۋز بىا قېىى-.تەڭلىدى
 . بوپتىكەن سورىمىسۋم ئەسلىدە. قۋلدى  بىلەلمەيال بىاىشىى تەسەللى دە  ىمەن

 
 يىرىىكلە  خرېلىال بىاى، تزكز  دەردىمىى سىزگە ئۋكۋ  يو  ھېچقىسى-
 . قويدۇم ئېلى، ۋاقتىڭىزنى سىزنىڭ. قۋلدى 
 
. دىردىڭىز كۆرۈ  ئۆز ئورنىدا ئۋكۋ مىىى سىز بىلىمەن  مەن نەدىكىىى -

 خررۇدا رىسررقىىى ئۋدەمىىررڭ ھەمررمە. سررىڭلى  بەرگەي ىزنررىبەختىڭ خررۇدايى 
 . دۇرۇس قىلغىىىمىز ئىلتىجۋ خۇداغۋ يۋخشىسى ئەڭ بىاىدۇ 
 

 كۆتىاىر، پولرونى بېسرىلغۋن گۆ  لىققىدە تەخسىدە چوڭ بىا قۇربۋنجۋن
 دىلىۋزنىڭ قىلى، ئىشۋرە ئولتۇرۇشقۋ جى  قىلمۋي گە  ئۋيۋلىىى كەلەەن كىاى،
 . سورىدى ا قۋر كۆزلىاىەە يۋشلىق
 
 ئۋجااشرقۋن گەرچە سرۆزلىاىڭىزدىن گە  سرىزنىڭ مەن. سىڭلى  دىلىۋز-

 ھىرس كۆرىردىغۋنلىقىڭىزنى يۋخشرى يەنىرال يولدىشىڭىزنى لېكىن   بولسىڭىزمۇ
  نىمە؟  ئويالمسىز ئۇنى يەنە قۋرىسۋم. قىلىۋالدى 
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 ھىرس ئۋللىبۇرۇن ھىسيۋتىىى ئىچكى ئۆزىىىڭ دىلىۋز - دەيسىز؟ قۋندا -
 . قۋرىدى ئىچىدە خىجىللىق كۆزلىاىەە ئويچۋن قۇربۋنجۋنىىڭ يەتكەن ىلى،ق

 
 بېشرىىى بۋلىسىىىڭ قۇچىقىدىكى قۇربۋنجۋن-.سىڭلى  نەسىھەتى  مىىىڭ-

 قىسررمەتلەر خىرر  ھەر بېشررىغۋ ئىىسررۋنىىڭ بۇدۇنيررۋدا -.ئويالنرردى سررىلىغۋ 
. بولىردۇ بەخىتىسرز ئرۋدەملەر بەزى بولىدۇ  بەخىتلى  ئۋدەملەر بەزى. كىلىدۇ
 يولدىن كىاى، كەيىىەە شەيتۋنىىڭ ئۋدەملەر بەزى دىەەندەك سىزگە بۋيۋم مەن

 بولررۇ  بەھاىمررۋن نەرسررىلەردىن قىلىىغررۋن ھررۋرام ئررۆزىەە قېلىشررىمۇ  ئېزىرر،
 بەلكىر . بولىردۇ سرەۋەبى ئىشىىڭ بىا قۋندا  ھەر مىىىڭچە. مۇمكىن قېلىشىمۇ
 پۋيرردىالنغۋن سرريۋتىدىنھى ئۇنىررڭ ئۋزدۇرغررۋن  يولدىشررىڭىزنى قىررز ھېلىقررى

 قېتىملىرررق بىرررا پەقەت يولدىشرررىڭىزنىڭ برررۇ بەلكىررر . مرررۇمكىن بۇلۇشرررىمۇ
 قىلىرر، ئۋسررىلىق بىلررمەي-بىلىرر، قېتىملىررق بىررا پەقەت سررىزگە خۋتۋلىشىشرى 
 بەنردىلىاىىى ئەپۇچرۋن بەنردىلىاىىى  قورسۋ  كەڭ خۇدامۇ شۇڭۋ. سېلىشىدۇر

 جەنىەترتىن ئۇلۇ  دۇنيۋدا نىپۋ بەندىلىاىەە ئۇخى  تۇتىدىكەن  يېقىن ئۆزىەە
 برۇ ئرۇنى بىاىرڭ  پۇرسرەت يولدىشرىڭىزغۋ مىرىىڭچە شرۇڭۋ. بىاىدىكەن ئۇرۇن
. قىلىرڭ ئۋترۋ ئىشرەنچ خوشرۋللىق  مۇھەببەت  ئۇنىڭغۋ قۋيتۇرىۋېلىڭ  يولدىن
 ھەمررمە   ئۋياىلىرر، نەرسررىدىن ھەمررمە ئررۇ كەچزرمىسررىڭىز ئررۇنى سررىز ئەگەر

. كىتىرردۇ كىاىرر، ئىچكىرالە  تېخىمررۇ يولغرۋ شررۇ ئرززۈ  ئزمررزدىىى نەرسرىدىن
 تۇنۇشۇ  بىلەن ئەر بىا بۋشقۋ تەقدىادە يۋراشمىغۋن بىلەن ئۇنىڭ سىز بەلكى 
 نىكۋھقرۋ قېتىملىرق بىاىىچرى: ئروياليمەن مەن لرېكىن مۇمكىن  قىلىشىڭىز توي

 نىكرۋھمۇ ئۇلرۇ  ھەرقۋنردا  ئرورنىىى نىكۋھىىرڭ ئرۇ. بولمۋيردۇ تەڭ ھېچىەرسە
 ئۇنىڭغۋ دىمەك بىلىسىز  ئۋجىزلىقىىى ئۇنىڭ چزشىىىسىز  ىئۇن سىز. ئۋشلمۋيدۇ

 ئۇنىڭغۋ كزيزنسىڭىز  قىلسىڭىز  تەربىيە تۇرۇ  قىلى، چىقىش ئۋجىزلىقىى شۇ
 دۇنيرۋدا. قۋيتىردۇ ئەسرلىەە. ئۆزگىاىردۇ چۇقۇم ئۇ ئويغۋتىسىڭىز ئىمۋن دىلىدا

 ىڭغررۋئۇن. ئۆزگەرتىشررتە قۋنرردا  ئررۇنى مررۇھىمى. يررو  ئررۋدەم ئۆزگەرمەيرردىغۋن
 بولغرۋن نرۋبۇت قولىردا ئۇنىرڭ ئوغلىڭىز گەرچە...قىلىشتۋ ئۋتۋ ئىشەنچ  قۋندا 

 ئۋزاپالنغۋن بەك سىزدىن بەلكى  ئۇ بىلسىڭىز . قىلمىغۋن قەستەن ئۇ بولسىمۇ 
 يولدىشرىڭىز دىردىڭىز  ئرۆزىڭىز... ئۇچاىغرۋن زەربىرەە روھرى بەك سىزدىن  

 ئۋئىلىردە سىز كىيىن لىكەندۇ  بۋ ئەخالقلىق تىاىشچۋن    ئەقىللىق نۋھۋيىتى
 بولسۋڭالر بولغۋن ئۆيدە بىا بەلكى . قۋپتۇ مېڭى، يولدا شۇ تزپەيلى بولمۋسلىق
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 ھرۋرام-ھرۋش  كۋمى   ئىمۋنى بەلكى . بولغىيتتى كۆرۈلمەس ئەھۋالالرمۇ ئۇندا 
 مەنردىن شرۇڭۋ. برولغىيتتى بۇزۇلمرۋس بولسرۋ بولغۋن تۇنۇ  ئىىىق توغاىسىدا
. قىلىررڭ قۋيىرر  ئرۋنىڭىزنى-ئۋتررۋ. كەچررزرۈڭ چۇقرۇم ئررۇنى: سررىڭلى  نەسرىھەت
 خۇدالىق يۇقۋلغۋن مەزگى  بىا ئېڭىدا ئۇنىڭ. بىاىڭ ئىلھۋم   مەدەت  ئۇنىڭغۋ
 شرررۇندا  سرررىز: ئررروياليمەن مەن.  ئويغۇترررۇڭ ئەخالقىرررى ئىمرررۋنىى  يرررولىى 

 .كىلەلەيسرىز قۋيتۇرۇ  ئۋئىلىڭىزنى بەخىتلى  ئەسلىدىكى يەنىال قىاللىسىڭىزش
 شررەپقىتى خۇدانىررڭ.  ئىاىشەلەيسررىز قۋيتىرردىن مررۇھەببىتىەە يولدىشررىڭىزنىڭ

 كىشرەندىن  ئېغىرا برۇ ئىبرۋرەت تەنھرۋلىقتىن بولۇ  پەرزەنتلى  نەچچە بىلەن
 ... قۇتۇششيسىز كىسەلدىن ئېغىا

 
 ئۋڭلىغۋنرردەك نررۇتقىىى لىكتورشرنىررڭ سررۆزلىاىىى قۇربۋنجۋنىىررڭ دىلىررۋز
 ئۇرۇنلرررۇ  ھەقىررقەتەن سررۆزلىاىىىڭ ئۆنىرررڭ .ئۋڭلىرردى بىاىلىرر، نۋھررۋيىتى

 بررۇرۇنقى ئىاىشرركەندەك  ئزمررزتكە بىررا يېڭىرردىن. قىلرردى ھىررس ئىكەنلىكىىررى
 قېشرىدا قۇربۋنجۋنىىرڭ ئۇ. بولدى تۇيغۇشردا كىلىۋاتقۋندەك قۋيتۇرۇ  بەختىىى
 برۇ كرۆرۈ  مىھاىبرۋنىى ئولتۇرغۋن تەستىقال  لىڭشىتى، بۋ  سۆزىىى ئېاىىىڭ

. تۇرالمىردى قويمرۋي قرو  يۋخشرىلىقىغۋ نەقەدەر ئۋيۋلالرنىڭ-ئەر قورسۋ  كەڭ
. ئەمەسرمۇ كەچرزرۈ  قىلىرش  ئەپرۇ خىسرلىتى ئۋدەملەرنىرڭ يۋخشى دىمىسمۇ
 ئزچرزن ئرۋدەم كرۆرگەن يۋخشرى دىلدىن چىن ئۆزى ئەمەسمۇ؟ بىاىش پۇرسەت

 ... ئەمەسمۇ؟ قىلىش تەسەددۇ  جۋن
 

 دەرتلىاىىىرڭ كەلرەەن  قىيىرۋ ئۆزىىى بىاى كەلەەندىن مەكتەپكە دىلىۋز
. قىلردى ھىس  يىىى  نۋھۋيىتى قۇشتەك ئۆزىىى تزكىۋېلى، بىااقال ھەممىسىىى

 ئۋقىالنىلىق تۋزا ئزتزشىىڭ سىغدۇرۇ  يزرىكىەىال ئۆز ھەساەتىى-دەرت بەزىدە
 ئىرش يۋخشرى تزكىۋېلىشرىىڭمۇ قۋرنىىى-ئىچ ئۋدەملىاىەە يېقىن ئەمەسلىكىىى 
 دە  ئرۋدەمەە بىراەر دەردىىرى ھېچقۋچرۋن. دىبول چزشەنەەندەك ئىكەنلىكىىى

 بزگرزنكى دىلىۋز خۋلىمۋيدىغۋن بىلدۈرۈشىى بۋشقىالرغۋ ئۋجىزلىقىىى   بۋقمىغۋن
 ئرررۇ.   بىلەلمىررردى ئىكەنلىكىىرررى سرررەۋەپچى نىمىىىرررڭ  تزكزشرررىەە دەرت

 ئۇنىرڭ لرېكىن بولسرىمۇ  بەرمىرەەن جرۋۋا  بۋشقىچە سۆزلىاىەە قۇربۋنجۋنىىڭ
 . مۋقۇللىدى لىڭشىتى، بۋ  بوشقىىۋ قلىقىىىئورۇنلۇ سۆزلىاىىىڭ
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 بىرلەن دىلىرۋز.  زورلىردى پولوغۋ مىھمۋنالرنى مىھاىبۋن كىيىن بىادەمدىن
. تەگردى ئېغىرز ئۋمۋلسرىز يەنە پولوغۋ  دە  ھۆرمىتىىى سۋھىپخۋنىىڭ شىيۋۋيۋڭ
-مىرۋە خىر  ھەر يەنە بىرلەن زورلىشرى ئۋكىىىرڭ قۇربۋنجرۋن كىريىن تۋمرۋقتىن
 بىررلەن قۇربۋنجررۋن  كىرريىن. تېتىرردى بىائررۋزدىن مىشررلەردىنيى-يە  چىررۋە 
 كىاىر، ئزچرزن ئزتىۋېلىش نۋمىزىىى شۋم ئېيتى، ئۆزرىخۋلىق دىلىۋزغۋ مىھاىبۋن
 خۋترۋ پۇترزنلەي تەسرەۋۋۇرىىىڭ ھېلىقرى شرىيۋۋيۋڭغۋ دىلىۋز ئۋرىدا شۇ. كەتتى

 كزيزنزشررلىاىەە قۇربۋنجۋنىىررڭ شررىيۋۋيۋڭمۇ. قويرردى بىلرردۈرۈ  ئىكەنلىكىىررى
 بۇگرزن نەتىجىردە. قىلردى ئىتاا  قۋلغۋنلىقىىى چزشزنز  خۋتۋ ئۆزىىىڭ قۋرا 
 كرۆزى ئرۆز ئىكەنلىكىىى ئۋدەم سزپەت خىزىا ھەقىقى ئۋكىىىڭ قۇربۋنجۋن ئۇشر
 . پەخىالەندى ھەقىقەتەن ئۇنىڭدىن ئۋڭال  بىلەن قۇلىقى كۆرۈ   بىلەن
 

 كە  دىلىررۋز  كىرريىن چىققۋنرردىن ئررزتە  نۋمررۋز بىررلەن ئۋيررۋلى قۇربۋنجررۋن
 ئېيتىررر، بولمۋيررردىغۋنلىقىىى قۋيتىمىسرررۋ مەكرررتەپكە كەتكەنلىكىىرررى  بۇلرررۇ 

 بىرلەن قۇربۋنجرۋن. قىلردى تەلە  بىاىشرىىى قىلىر، دۇئرۋ ئۋكىىىڭ قۇربۋنجۋن
 دۇئۋغرۋ ئۋمۋلسىز كىيىن  زورلىغۋندىن قۋيتۋ-قۋيتۋ قېلىشقۋ قونۇ  ئۇشرنى ئۋيۋلى
 خېلى ھۋلىتىەە قىلىۋاتقۋن دۇئۋ لەنىىڭئىككەي ئۋيۋ =ئەر دىلىۋز. كۆتزردى قو 

 خررۋس ئررزممەتلەرگە ئىخالسررمەن ھەقىقررى ئۇشرنىررڭ. سررۋلدى سررە  ئررۇزاققىچە
 ئېيتىرر، ھەمدۇسررۋنۋ تىلىشررى  رىسررىق ئررۋلالدىن قىلىشررى  دۇئررۋ ئەسررتۋھىدى 

 . كۆرسەتتى تەسىا قۋتتىق ئۇنىڭغۋ قىلىشى شزكاى
 

 ئۇخالۋاتقرۋن ترۋتلىق بزشرزكتىكى كىاى، ئۋتۋيىتەن ئۋلدىدا مېڭىش دىلىۋز
 بىرلەن ئۋنىسرى-ئۋترۋ ئزچرزن ئۇزۇترۇ  مىھمرۋنىى. چىقترى كۆرۈ   ھىدايەتىى
.  قويرردى سررزيز  بىررلەن مىھىررا دىيررۋنەتىى شررۋكىچى  ئۇمررۋ  چىققررۋن ئىشررككە

 تۇرۇشىىى  كىلى، دائى    ئۇشرنىڭ  ئۋيۋلى ۋە قۇربۋنجۋن ئۋلدىدا خوشلۇشۇ 
 قۇربۋنجۋن.ئەسكەرتتى قۋيتۋ-قۋيتۋ  ىىىئۇچۇقلىق ۋاقى  ھەر ئۇشرغۋ ئىشىكىىىڭ
.  تۋپىلىردى قىلىشرىى تېلىفرۇن تۋرتىىمۋي بولسۋ قىىيىىچلىق ھەرقۋندا  دىلىۋزغۋ
 نۋھررۋيىتى تېپىۋالغۋنلىقىرردىن ھەدە-ئۋكررۋ ۋاپررۋدار ھەقىقررى ئۆزىىىررڭ دىلىررۋزمۇ

 كررۆ -كررۆپتىن كزتىۋالغۋنلىقىغررۋ قىررزغىن ئۇشرنىررڭ   بىلرردۈرۈ  خوشررۋللىقىىى
 ... ۇدىئۇق رەخمەت
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 كەيىرررى.  قررۋيتتى مەكرررتەپكە بىررلەن مۋشىىىسرررى قۇربۋنجۋنىىررڭ دىلىررۋز
 ۋە قۇربۋنجرۋن برويى يرو  شرىيۋۋيۋڭ ئولتۇرغرۋن يۋندىشى، دىلىۋزغۋ ئۇرۇندۇقتۋ
 تەگررمەي ئۋغزىغررۋ-ئررۋغزى ئىكەنلىكىىررى ئررۋدەم يۋخشررى ھەقىررقەتەن ئۋيۋلىىىررڭ
 بۋلىسررىىىڭ ى چىاايلىقلىقرر ئۋيۋلىىىررڭ ئىسررىللىكى  ئۆيىىررڭ. مۋڭرردى مۋختررۋ 

. سررۆزلىدى ئررۇزۇنغىچە خېلررى تەملىكلكىىررى تۋمۋقلىاىىىررڭ ئەترركەن ئۇمررۋقلىقى 
 پەقەت قۋيتۇرمرۋي ئىىكرۋس ھېچقۋنردا . مۋڭدى ئۋڭالپال جىمجى  دىلىۋز لېكىن

 شررىيۋۋيۋڭدەك تەرەپلىاىىررى يۋخشررى ئۇشرنىررڭ ئررۇ گەرچە. قويرردى كزلررزپال
 دىسرە ئرۋدەمىى مۇشرۇ دە  دىسە پەرىشتە;quot& كۆڭلىدە بىلەن سۆزلىمىەىىى
 ئۋدەمىىرررڭ مۇشرررۇ دە  دىسرررە ئرررۋئىلە بەخىتلىررر  بەرىكەتلىررر  بولغرررۇدەك 
 بىرا. مېڭىۋاترۋتتى ئرويال  دىەەنلەرنرى; quot&...بولغرۇدەك دىسە ئۋئىلىسىىى
 مۇجەسسرەم ئۆزىەە خىسلەتىى بۋرلىق خۋس ئەرلىاىەە ئۇيغۇر ھەقىقى تەرەپتىن
 بىرا يەنە ئۇقۇسرۋ  ئرۋپىاىن ئىچىدىن-ئىچ ئۋلىجۋنۋپلىقىغۋ ئۋدەمىىڭ بۇ قىلغۋن

 توغاۇلررۇ  يۋرىشررىۋېلىش   بىرراىش پۇرسررەت ۋارسررقۋ قۇربۋنجۋنىىررڭ تەرەپررتىن
  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئىكەنلىكىىررى ئۇرۇنلررۇ  ھەقىررقەتەن نەسررىھەتلىاىىىڭ قىلغررۋن
 . قىلىۋاتۋتتى ئىتاا 
 

-تپۋ ئۆيىەە ئۇشرنىڭ دىلىۋز كىيىن مىھمۋندارچىلىقتىن قېتىملىق شۇ مۋنۋ
  مىرجەزى مىھمۋندوسر    خۇشرخۇي ھەدىىىڭ مىھاىبۋن. بولدى بۋرىدىغۋن پۋت

-ئۋچررۋ تۇققررۋن بىررا ئررۇشرنى يۇقۇتررۇ   پۇتررۇنلەي تۋرتىىىشررىى دىلىررۋزدىكى
 ئېغىررا ھەپتىلىرر  دىلىررۋز.  قويرردى قىلىرر، سررىادا  يررېقىن  سررىڭىلالردەكال

 بەرگەن ئىتىرر، ھەدىسررى مىھاىبررۋن بېسررىمىىى روھررى ۋە بېسررىمى ئزگزنررز 
 مۇڭدىشرى، ئرۇزا -ئرۇزاقتىن بىرلەن ئۇنىرڭ يە   تۋئرۋملىاىىى ئرۆي مىزىلىر 
 بىرا يېڭرى ئۋئىلىسىدىن ئۇشرنىڭ بۋرغىىىدا قېتى  ھەر. ئۋدەتلەندى تزگىتىشكە

. ئرۋشتتى تەلىر  جەھەترتە دىىرى كىلەتترى  بولرۇ  ئىرەە تەربىيەسرىەە ئەخال 
 ئرۋيەتلىاىىى نۋمرۋز  قۋئىدە دىىى بولمىغۋن مۇمكىن ئزگزنز  تزپەيلى شۋرائى 

 تۇرمۇ  كۆ  نۋھۋيىتى ئۆزىىىڭ ئۋئىلىدە ئىللىق بۇ بۋرغۋنسىاى ئۇ. ئزگزنەتتى
 . قىلدى ھىس بولغۋنلىقىىى ئىەە بىلىمىەە
 
 بۇلرۇ  خوشرۋ  بەزىردە شرەھەردە يرۋت برۇ دىلىرۋز قىلر، مۇشۇندا  مۋنۋ 
 ئرۋيىى5 تزكرز  يرۋ  ھەسراەتلى  ئىچىدە ھىسيۋتى سېغىىىش بەزىدە كزلز  
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 بىلەن ۋارس تەرەپتىن بىا ئەگىشى، يېقىىلىشىغۋ ۋاقتىىىڭ قۋيتىش. ئۆتكززدى
 يەنە ئۋلدىاىسرۋ  يۋرىشىۋېلىشرقۋ بىرلەن تەشەببۇسكۋرلىق دىدارلىشىش  تىزرا 
 ھەدىسرررردىن-ئۋكررررۋ يۋخشررررى ئۋيۋلرررردەك=ئەر قۇربۋنجررررۋن  تەرەپررررتىن بىررررا

 .  ئەپسۇسالندى تۇلىمۇ ئۋياىلىدىغۋنلىقىدىن
 
 
 

 كەتركەن كىاىشرى، ئىچكىرالە  تېخىمرۇ سودىسرىغۋ زەھەر بىرلەن رەيھۋن
. ئىشرەندى ھەقىقى بولىدىغۋنلىقىغۋ چوڭ پۋيدىسىىىڭمۇ سودىىىڭ چوڭ ئەكاەم

 ئۇشرنى پۋيدىلىىى،  ئۋجىزلىقىدىن يۋشالرنىڭ ئۋزغۇن تۇتقۋن دوس  شەيتۋنىى
 ئۋئىلىلەرنىرڭ سۋنۋقسرىز. بۋشرالۋەردى توختىمۋي كوچىلىاىغۋ لەززەت دوۋزىخى

 ۋاپرۋدەك كىسرەلىىڭ نىجىرس برۇ ئىبرۋرەت ئەيدىزدىن بۇلۇشىغۋ  ۋەياان-ۋنۇخ
 بۋرغۋنسررىاى دۇنيررۋنى-مررۋ  ھررۋرام يەنچۇقىرردىكى   كزلررز  قررۋرا  يۋماىشررىغۋ
 قېتىملىرق ھەر يۋخشرىالندى  بۋرغۋنسرىاى سودىسرى رەزىر  ئۇشرنىڭ. ئۋۋۇتتى
 بىرااقال دىنسودى پۋرچە بۇرۇنقى بېاىلغۋچقۋ  ئېلى، ئۇڭۇشلۇ  نۋھۋيىتى سودا
 خىررراوئىن يۇشرررۇرۇن ئرررۆلكىلەردىكى قۋيسرررى ھەر. ئىررردى ئرررززگەن قرررو 

 سررۋتىدىغۋن تررو  ئېلىرر، تررو  بىالىشررى،  تېخىمررۇ بىررلەن ئەتكەسررچىلىاى
&quot;خوجۋيىن چوڭ&quot;دىەەنردەك  چۋغالردا بىا ئەكاەم. ئۋيالندى شرغۋ 

 غررۋنقىل ئررۋرزۇ چررۋغالردا بىررا ئررۆزى بزلزشررز   تەڭرردىن پۋيرردىىى  رەيھررۋن
 كىلىدىغۋن بەدىلىەە سېتىش ئىپپەت بۇرۇنقى ئىاىشتى  تۇرمۇشقۋ ھەشەمەتلى 

 ئىكەنلىكىىرى سرودا يۋخشرى ھەقىقەتەن سودىىىڭ بۇ ئۋلدىدا پۋيدىىىڭ ئۋزغىىۋ
 . قىلدى ئىتاا 
 

 رەيھۋنغررۋ ئەكرراەم قىلغررۋن ئېپىىررى سررودىىىڭ يۋخشررى بىررا يېڭررى بزگررزن
 پەقەت بزگرزن رەيھرۋن لرېكىن. ىدىبۇيا كىلىشكە يۋتۋققۋ ئۇنى قىلى، تېلىفۇن
 قىزىررر، بەدىىىىىرررڭ پزترررزن تولغرررۋ   قورسرررىقىىىڭ يررروقلىقىىى  مىرررجەزى

 يىلىىىر، بېقىر،  قىلىر، بۇياۇ . قىلدى رەت بېاىشىى ئېيتى، كەتكەنلىكىىى
 ئرۆيىەە سرېتىۋالغۋن يېڭرى رەيھۋنىىرڭ ئۋمۋلسرىز ئرۋخىاى ئەكاەم ھۋرغۋن بېقى،

 . بولدى مەجبۇر كىلىشكە
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 رەيھرۋن كىريىن ۋاقىترتىن ئرۇزۇن نۋھرۋيىتى بېسىلى،  وڭغۇرىقىق ئىشى 
 نۇرسررىز خۇمۋرششررقۋن ئەكرراەم. ئررۋچتى ئىشررىكىى بىلەنررال كىيىمررى ئررۇخال 

 زەئىرر، گىاىمسررىز   چۋچلىاىغررۋ چررۇۋۇ  تۋرالمىغررۋن رەيھۋنىىررڭ كررۆزلىاىىى
 ئرۋدەمىى برۇرۇنقى ئۇنىڭ. قۋلدى تۇرۇ  ھەياانلىقتۋ بىادەم ئۋغدۇرۇ  چىاايىغۋ

 سرۋڭەىال  ئۇنىرڭ ئەكاەم بولۇ   قۋلمىغۋن ئەسەرمۇ تۇرقىدىن قىلىدىغۋن  ش
 قىلر، گىراى  سرەنمۇ ئەسرلى; quot&  كۆڭلىدە قۋرا  كۆكسىەە يۇغۋن قۋلغۋن

 . ئويلىدى دىەەنلەرنى; quot&... ئۋلۋاستىكەنغۇ بىا قورقۇنۇچلۇ  يزرمىسەڭ
 

 ئررۆيىىى دەئررۋزا بررۇ دىلىۋزنىررڭ   كىاىرر، ئررۆيەە تەكەللۇپسررىزش ئەكرراەم
 كەلەەنردە قېرتى  ئۋلردىىقى ئەكراەم. بۋشلىدى كزرۈشكە بىالە -بىا قۋيتىدىن
 تېخرى جۋھرۋزلىاىىى ئرۆي بولرۇ   كىراگەن كزچرز  يرېڭىال ئرۆيەە برۇ رەيھۋن
 بىزىلىر،  ھەشرەمەتلى  نۋھرۋيىتى ئرۇ بزگرزن. ئىدى بۇشلمىغۋن ئېلى، تۇلۇ 
 قررۋرا  ئوغاىرردەك غررۋھوجاى بىررا ھەر تىزىلغررۋن جۋھررۋزلىاى ئررۆي قىمررمەت ئەڭ

 چروڭ ئىكاانلىرق نىپىرز دىيوملۇ  55 ئېسىلغۋن تېىمىغۋ مىھمۋنخۋنىىىڭ. چىقتى
 ھەشرەمەتلى  گىلەمرەە  قىمرمەت ئوتقۋشرتەك سرېلىىغۋن ئۋستىغۋ   تېلىۋۇزۇرغۋ

 نىمىلەرنىدۇ قۋرا  جۋبدۇقالرغۋ بۋھۋلىق قىممەت بۋشقۋ ۋە كىاىسلو خىاوم چوڭ
 . گۇدۇڭشىدى

 
   قۋنردا . مۋنرۋ ئىاىشرىۋالدىڭ ئرۆيەە بىا چىاايلىق ە ئەج...پۋھ پۋھ -
 كىاىسرلوغۋ -تۋپۋمسرەنكەن؟ پۋيردا يرۋكى تۋرتۋمسرەنكەن زىيۋن ئەگەشسەڭ مۋڭۋ

 نەزىراى سرۇئۋ  رەيھۋنغرۋ كۆزلىاىىى قىسىق ئەكاەم يۋنپۋشلىغۋن تۋشال  ئۆزىىى
 . تىكتى بىلەن
 
 يىراىەە مرمەھە ئۆيىىرڭ رەيھرۋن-.بولىردۇ ھەرھۋلردا...برۇش دىسەم نىمە-
 . بەردى جۋۋا  خوشيۋقمىغۋندەك يزگزرتۇ  كۆزلىاىىى سۇلغۇن
 
 يەنە بولدۇڭ  ئىەە ئۆيەە كۋتتۋ مۇشۇندا  دەيسەنغۇ؟ بۇلۇدۇ ھۋلدا ھەر-
-سررەن؟ نىررمە ئەمەسررمۇ رازى يەنە. قۋلرردىڭ بولررۇ  ئىقتىسررۋدلىق نۇرغررۇن
 ئىتتىكال يىاىدىن يۋتقۋن  ئەكاەم ئۆرلىدىمۇ جۇدۇنى سە  سۆزىدىن رەيھۋنىىڭ

 كۆزلىاىردە قرۋنلىق رەيھۋنغرۋ ئولتۇرغۋن شزمشزيز  بۇجەكتە بىا. كەتتى تۇرۇ 
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 . تۇتۋشتۇردى تۋمۋكىسىىى قويۇ  ئۋلىيى، بىا راسۋ
 
 تۋپمىردىمۇ مۇۋاپىرق قىلىشرىى خۋپرۋ ئەكاەمىى رەيھۋن-.رازى رازىلىقىمغۇ-

 . بىلىمەن ئۆزەم دەردىمىى شۇ لېكىن-.ئۆزگەرتتى ئۋستۋ پززۈتسىيەسىىى
 
 تۇرۇپمرۇ ئىاىشى، كزنلەرگە يۋخشى شۇنچە. سۋڭۋ ئۇ ئەمدى دەرت نىمە-
 يە؟ قۋلردىڭمۇ كرۆرۈ  يۋخشى بىاەرسىىى. قىلىۋاتۋمسەن گىپىىى دەرتىىڭ يەنە
 كىاىرر، چزشررزڭەە بررۋيقۇ  سررەھاالىق دىررەەن ۋارس ھېلىقررى بولمىسررۋ يررۋكى

  قۋپتىمۇ؟
 

 چىاايىىررى سررىزگىاىم تەگرردىمۇ جېىىغررۋ رەيھۋنىىررڭ سررۆزلىاى ئەكاەمىىررڭ
 . پزرۈشتزردى سەتال

 
 خېلرى قىلىدىكەنسرىز  گەپىرى نەدىكرى قۋلغۋنردا بىلەن ھۋلى ئۆزەمىىڭ-
 . تۇرىمەن قىزىپال دائى . ئەمەس يۋخشى تۋزا مىجەزى  بولدى
 
 بىائىككى ئىشقۇ  ئۋسۋن ئۇ. ئەمىسە بۋر دوختۇرخۋنىغۋ بولمىسۋ مىجەزىڭ-
 . ئوڭشۇلىسەنغۇ بىلەن ئۇكۇ  شىشە

 
 كۆزلىاىەە ئەكاەمىىڭ رەيھۋن-.يو  پۋيدىسى دىەەنىىڭغۇ سىزگە دىبول-
 كەلردىڭىزمۋ؟ بىرلەن ئىرش شرۇ يەنە دەڭە  قېىرى-.تىكىلردى قىيۋپەتتە بىچۋرە
 بىترۋ  يولردا. كىلەلمەيرمەن بېاى، بېيجىڭغۋ ھۋلىمدا بۇ ئەكاەم دىسەم سىزگە
 ئرۋجىز ۇشقۋئولتۇر تۇتۇ  تى  ئۆزىىى رەيھۋن –. بولمۋس قۋلسۋم يېتى، بۇلۇ 

 . قىيسۋيدى سە  سۋفۋغۋ كەلدىمۇ
 
 سرۋ  يۆتكەيردىغىىىمىز برۇدا. مۇھى  بەك   رەيھۋن سودا مۇھى  بەك بۇ-
. بولردۇڭ قىلىر، پەرەز ئرۆزەڭ دىمىسرەممۇ پۋيدىسرىىى قۋلىردىغۋن   گىاام355

. چىدىمۋيدۇ. چىدىمۋيدۇ يزرەك مۋۋۇ قويسۋ  كەتكززۈ  سودىىى چوڭ شۇندا 
 . مۇشتلىۋەتتى نەچچىىى بىا كۆكاىكىەە ۇرۇ ئ ئەتسىز ئەكاەم-
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 پۋيدىسررىىىمۇ. كىلىررڭ بېاىرر، ئررۆزىڭىز بررۇدا بولسررۋ سررودا مررۇھى  بەك-
 . ئېلىڭ ئۆزىڭىز
 

 بولسىمۇ  ئۆرلىەەن جۇدۇنى سە  يۋتقىىىدىن پەرۋاسىز رەيھۋنىىڭ ئەكاەم
 رەيھۋنىىررڭ ئررۇ. تررۋپتى مۇۋاپىررق سېلىشررىى ئىشررقۋ مەككررۋرلىقىىى يەنىررال لررېكىن
 قرۋپال  دېغرى تۋمۋكرۋ چرۋچلىاىىى چۇۋۇلغرۋن ئۇنىرڭ ئولترۇرۇ  كىلى، ىغۋقېش

 . بۋشلىدى سىالشقۋ ئۋستۋ بىلەن قوللىاى جۋنسىز كەتكەن
 
 پۋيردا چروڭ بۇنردا  كىريىن بۇنردىن. قىلمرۋ جرۋھىللىق رەيھرۋن بولدى-
 قرۋچىمىزدىكى شۇڭۋ. بولمۋيدۇ دىەىلى نەرسە بىا كەلمەمدۇ-كىلەمدۇ پۇرسىتى
 بەرداشرلىق دىەەنرەە كرزن نەچرچە بىرا تۋرتسرۋڭمۇ جۋپۋ. ەتمەيلىتزكىۋ ئۋشىى
 دەم. داۋالىىىرۋا  بىرا ئوبردان مەزگىلەىرچە بىرا كىيىن سودىدىن بۇ.  بەرگىن
  بۇشمدۇ؟ قۋندا . ئېلىۋا 
 

 شررۇندا  دە  مەنپەئەتىررى بەزلەۋاتقىىررى  ئررۆزىىى ئەكاەمىىررڭ رەيھررۋن
 قولىغرۋ كىيىن سودىدىن چوڭ كۆڭلىدە لېكىن تۇرسىمۇ  بىلى، دەۋاتقۋنلىقىىى

. قۋلردى ئىككىلىىىر، يەنىرال قىلىر، خىيرۋ  پرۇلالرنى بۋغالم-بۋغالم تىەىدىغۋن
 . بوشىدى ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۋلدىدا پۇ  يەنىال ئىاادىسى قەتئى بۋيىقى
 
 نەچرچە پرويىزدا ھۋلىمردا برۇ ئويلىسرۋم لېكىن ئەكاەم  مەيلى بۋرسۋممۇ -
 ھەم. قىلىررۋاتىمەن بىاەلمەيدىغۋنرردەك بەرداشررلىق ئولتۇرۇشررقۋ سررۋئەتلە  ئررون
 . ئەنسىاەيمەن قېلىشتىن تۇتۇ  ئۇرۇن يولدا يۋلغۇز ئۆزەم

 
 لررېكىن. برروشتتى يۋخشررى بۋرسررۋڭ ئۋياۇپىالنرردا ئەسررلى. دىررمە ئۇنرردا -

 . بولمۋيدۇ قىلمىسۋ  ئىھتىيۋت. چىڭ بەك تەكشزرۈ 
 
 ئەڭ ۋشرۇڭ. مرۋلكەن جىرق خېلرى  ئەكىلىردىغىىىمىز بۇدا ئەكاەم ئەمىسە-

  بۇشمدۇ؟ قۋندا    بۋراي بىاگە بىلەن سىز بۋرمۋي  يۋلغۇز مەن يۋخشىسى
 

 برو  بېشرىىى ئەكراەم ئويالنغرۋن ئرۋز بىا ئۋڭال  ئىلتىمۋسىىى رەيھۋنىىڭ
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 . چۋيقىدى
 
 ئەڭ. يرو  ئېرپى  ترۋزا ئىشرتۋ بۇنردا  مىىىرڭ. بۋرمرۋي مەن...يۋ  يۋ  -

 . بۋر ئۆزۈڭ يەنىال يۋخشىسى
 
 تىرزلىكتە سۋفۋدىن-.بۋرمۋيمەن مەنمۇ بۋرمىسىڭىز. ىيۋرىڭىزئىخت ئۇنداقتۋ-
 قررۋرا  ئررۆيىەە يۋتررۋ  قۋرىمۋسررتىن ئەكاەمەىمررۇ رەيھررۋن كررۆتىاگەن بېشررىىى
 ... قويۇڭ ئىزدىمەي مەزگى  بىا مىىى بولدى -.مۋڭدى
 
 رەيھۋنىىرررڭ ئەكررراەم جىددىلەشررركەن نىمىەىررردۇر-...توخترررۋ توخترررۋ -

 شرۇ. برۋردى  بىللە بۋرسۋم بىللە.  بولدى بولدى –. ئەگەشتى تىزش كەيىىدىن
 توغاىسىدا سودىمىز كىيىىكى بىلەن خوجۋيىىالر ئزلپەتدا  بېيجىڭدىكى بۋنىدا
 ئەمىسە...بولىدۇ. بولىدۇ...بولغۇدەك تززىشىۋالسۋممۇ پىالنالرنى يۋخشى تېخىمۇ
 .. بو  تەييۋر ئەتىەە
 

 .... 
 

 كۋرۋاتقررۋ رەيھررۋن .كەتتررى  قۋيتىرر، خوشلۇشررۇ  بىررلەن رەيھررۋن ئەكرراەم
 ئۇنىڭغرۋ تۇرۇس تۋ  شۇ. يۋتتى قۋرا  تۇرۇسقۋ ئۇزا -ئۇزاقتىن تۋشال  ئۆزىىى

 ئىىچىردە ھرۋرارەت ئروتتەك چىقىۋاتقۋن بەدىىىدىن. بىلىىدى چۆرگىلىۋاتقۋندەك
 ئۋجىزلىشىۋاتقۋنلىقىىى ھۋلسىزلىىى،  بۋرغۋنسىاى ئۆزىىىڭ ئۇ. تولغۋندى بىادەم

 يەرلىاىىىرڭ بىرا قۋنرداقتۇر بەدىىىىىرڭ. ئىردى قىلغرۋن ھىرس بىاى خېلىدىن
 كرۆ  كۆرۈنزشرىى دوختۇرغرۋ چرزچىەەن  كىتىشرىدىن ئۋغاىر، تۇرۇ = تۇرۇ 
 ئررۆزىىى تەكشزرۈشررتىن نىمىشررقىدۇر لررېكىن بولسررىمۇ  قىلغررۋن نىرريەت قېررتى 

 يۋتقررۋن سررۋئەتتەك 3-2 ئىچىرردە خىيررۋلالر رەيھررۋن. ئىرردى كەلررەەن قررۋچۇرۇ 
 يەنە ئۋخىاى ئۆرۈلز  بۇيۋن-ئۇيۋن كەلمىدى  سىئۇيقۇ پەقەت لېكىن بولسىمۇ
 ئزچرزن سرەپەر ئەتىكرى    تۋرتمىسرىمۇ پەقەت كرۆڭلى دە -ترۇردى ئورنىدىن

 ...تۇتۇندى قىلىشقۋ تەييۋرلىق ئۋددىال يەنىال
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 بزگررزن دىلىۋزغررۋ مۋڭغررۋن يىيىشرركە تۋمررۋ  چزشررلزك چزشررز  دەرسررتىن
 دوسرتى يرېقىن تېلىفۇنردا   ىانۋز. قۋلدى قىلى، تېلىفۇن  تۇيۇقسىز   دادىسى
 ئىىىسررتىتوتىغۋ مىللەتررلەر بېيجىررڭ نۇرگۇلىىررڭ قىررزى كىچىرر  ۋالىىىررڭ ئررۆمەر

 چىققرۋنلىقىىى  يولغرۋ بېيجىڭغرۋ بىرلەن پويىز  تۇنۇگزن ئۇنىڭ ئۆتكەنلىكىىى 
 دىلىۋزنىررڭ    ئېيتىرر، بۋرىرردىغۋنلىقىىى يىتىرر، بىررلەن 6 سررۋئەت كە  بزگررزن
 ئررۋي بىرراەر قويۇشررىىى  ئورۇنالشررتۇرۇ  پكەمەكررتە  چىقىرر، ئۋلرردىغۋ  ئۇنىررڭ

 قۋيتررۋ-قۋيتررۋ قويۇشررىىى ئېلىرر، خەۋەر يۋخشررى ھۋلىرردىن ئۇنىررڭ بولسررىمۇ
 . تۋپىلىدى

 
 مەكتەپرتىن كىريىن چزشرتىن بويىچە ئورۇنالشتۇرۇشى  دادىسىىىڭ دىلىۋز

 بىرراگە بىررلەن شررىيۋۋيۋڭ.  بولرردى مەجبررۇر سوراشررقۋ رۇخسررەت كزنلررزك يېرراى 
. خۋلىمىردى قىلىشرىى ئرۋۋارە ئرۇنى يەنىرال لرېكىن ولسىمۇ ب ئويلىغۋن بېاىشىى

 قېتىملىرق ئۋلردىىقى ۋارس  ئويلىردىمۇ  چىقىشىى چىاايلىق ئۋلدىغۋ نۇرگۇلىىڭ
 پررويىز كىيىرر، كررۆيىىكىىى قىزىرر  چوغرردەك بەرگەن ئېلىرر، كزنىرردە تۇغۇلغررۋن

 ئولترۇرۇ  ئۇرۇندۇقىردا ئۋرقرۋ تۋكسرىىىڭ دىلىرۋز. مۋڭردى قرۋرا  ئىستۋنسىسىغۋ
 دەرە   يېشررى -يررۋ  بويىرردىكى يررو    كوچىلىاىغررۋ ئررۋزادە يتەخىتىىررڭپۋ

 قۋلغررۋن بولررۇ  يىرر 7-6 كررۆرمىەىلى  يزگررزرتكە  كررۆز گررزللەرگە رەڭەررۋرەڭ
 مىللەتررلەر مەركىررزى ئۇنىررڭ. ئۆتكررززدى ئۋلدىرردىن كررۆز چىاايىىررى نۇرگۇلىىررڭ

 مرۇبۇرۇن نىمىشرقىدۇر ئۇقۇغرۋ  ئرۋپىاىن كۆڭلىردە ئرۆتكەنلىكىەە ئىىىستىتوتىغۋ
.  قۋلردى ئەسرلە  نرۇردۇنىى ئۋكىسى ئۇقۇغۋن ئىىىستىتوتىدا مىللەتلەر مەركىزى

 قىلىررش ترروي بىررلەن نررۇردۇن ئۋپىسررىىىڭ   قۇشررۇلۇ  خىيۋلالرغررۋ خىيررۋللىاى
-دوقمررۇ  نۇردۇنىىررڭ بررۇرۇنقى نەسررىھەتلىاى  تۇگررزمەس توغاىسررىدىكى

  كرزتكەن  ئرۆزىىى يزلزنز  مۋشىىىغۋ مۋركىلىق;quot&ئۋۋدى;quot&  دوقمۇشتۋ
 كرررۆزلىاى  ئويچرررۋن ئىچىررردىكى ئەيرررىەك كرررۆز دەقىقىلىررراى  قويغرررۋن تەلە 

 كىىرو ئېڭىدا ئۇنىڭ ئەسلىمىلەر نۇرغۇن قىسقىسى...قۋمىتى-قەددى كىلىشكەن
 ھرۋزىا بولسرۋم قىلغرۋن تروي بىرلەن نرۇردۇن. بۋشرلىدى ئزتزشركە لىىتىسىدەك
 رزەنتلىررر پە بۇشرمىررردى ؟ بەخىتلىررر  ؟ ئىررردى  كەچرررزرەر تۇرمرررۇ  قۋنررردا 

 ئۋجاىشررررى، ئوخشررررۋ  ئۋجااشررررقۋنغۋ بىررررلەن ۋارس يررررۋكى بۇشرمىرررردى ؟
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 ئۆزىەە-ئۆز. قىيىىدى خېلى ئۇنى سۇئۋلالر تزگىمەس دىەەندەك...كىتەرمىدى ؟
&quot;بۋرغۋنردا قۋتىۋشرقىلى تويىغرۋ نۇردۇنىىرڭ بىلەن ئۋپۋم    ئىش قىزىق   

 ئرۇ ۋاقىتترۋ شرۇ ە ھ ئىردى كەتكەن قۋرا  سىالىق نۋھۋيىتى  كۆزۈمەە نۇردۇن
 سۇئۋلىى دىەەن; quot&...؟ بولغىيتمىدى قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى مىىى راستىىال
 . قويدى چۋيقۋ  بېشىىى نىمىشقىدۇر يەنە قويۇ  
 

. قۋلردى ئۆزگىاىر، ھرۋۋا تۇيۇقسرىز مېڭىۋاتقۋنردا ئىچىردە خىيرۋلالر دىلىۋز
 قۇيۋشرىى غرۋنتۇر چېچىر، نرۇر رەڭ ئۋلتۇن بۇلۇت قۋپقۋرا كەلەەن نەلەردىىدۇر

 ئرۆتمەيال ئرۇزا    گزرۈلردە  ھرۋۋا تۇيۇقسرىز ئۋرقىردىن. توسرتى ئۋستۋ-ئۋستۋ
 قېلىشررىىى ئۆزگىاىرر، بۇنرردا  ھۋۋانىررڭ. كەتتررى يېغىرر، يررۋمغۇر شررۋرقىاا 

 يېلىررڭ نۋھررۋيىتى ئۆزىىىررڭ قررۋرا  يۋمغۇرغررۋ سررىاتتىكى دىلىررۋز ئويلىمىغررۋن
 ھرۆ  كۆيىەكىىرڭ ۋنكىيىردىغ ئەتىرۋاش  بۇلۇپمرۇ. قىلردى ھىرس چىققۋنلىقىىى

 . بولدى بىئۋرام بۋشقىچە كۆڭلى كىتىشىدىن بۇزۇلۇ  بۇلۇ 
 

 پرويىز بولرۇ  بولغرۋن5 سۋئەت كەلەەندە يىتى، ئىستۋنسىىغۋ پويىز مۋشىىۋ
 يرۋمغۇردىن  يېغىۋاتقرۋن شرۋرقىاا  دىلىۋز. ئىدى بۋر سۋئەت بىا يەنە كىلىشكە

 تىررزلىكتە زالىغررۋ ز كزترر  يۇلررۇچى پويىزئىستۋنىسسررىىىڭ ئزچررزن پۋنررۋھلىىىش
 زالىىڭ بۇ چوڭ خېلىال تەسەۋۋۇرىدىن دىلىۋز كەلەەن كىاى، زالغۋ. كىاىۋالدى

. قۋلردى ھەيراان قۋرا  كۆپلىكىەە يۇلۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى ھەيۋەتلىكلىكىەە 
 توشرقۋن لىققىردە ئورۇنردۇ  يرزز نەچرچە زالىردىكى كزتز  يۇلۇچى دىمىسىمۇ
 دىلىررۋز. تۇرىشررۋتتى ئررۆرە بررۇيەردە يەر  ئررۇ يۇلررۇچىالر نۇرغررۇن يەنە بولررۇ  
 نوقتىسررىغۋ چىقىررش يۇلررۇچى ئزتررز  يېاىرر، ترروپىىى ئررۋدەملەر قىسررتۋڭ-قىسررتۋ
 خەنرزۇ بىرا قىلىۋاتقرۋن مرۇشزىمەت بىرلەن ئەدە  نۋھۋيىتى يۇلۇچىالرغۋ. بۋردى

. چىقتررى سررورا  قۋيتررۋ ۋاقتىىررى كىلىررش پويىزىىىررڭ ئررزرۈمچى خىزمەتچىرردىن
 برو  بىراەر دىلىۋز ئۇققۋن كىلىدىغۋنلىقىىى دە6 ەكدىەەند دادىسى پويىزنىڭ
 برو  بىرا چەتتىكرى ئەڭ ئۋيلىىى،  ئەتااپىى ئزچزن ئولتۇرۇ  تېپى، ئورۇن

 يېىىردىكى  كرۆزەتكە  قرۇر بىراەر ئەتااپىرى ئرۇ.  ئولتۇردى كىلى، ئورۇندۇققۋ
  قويۇ  قۋرا  قىزىقسىىغۋندەك يۇلۇچىغۋ كۆرىۋاتقۋن گېزى   تۇسۇۋېلى، يززىىى

 ئۇقۇشرقۋ ئېلىر، كىترۋپىى بىرا مۇنۋسرىۋەتلى  كەسپىەە سومكىسىدىن ئۆزىمۇ  
 . بۋشلىدى
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 ئۆتكززگەنرردىن بىررلەن ئۇقررۇ  كىتررۋ  ۋاقتىىررى سررۋئەتتەك يېرراى  دىلىررۋز

 بىررلەن گېزىرر  يررززىىى يېىىرردىكى. زىاىكتررى كىتۋۋىرردىىمۇ كەسررپى   كىرريىن
 نۋتۇنۇ  يەنە ئويلىدىيۇ ئېلىشىى ئۋرىيەت گېزى  كىشىدىن ئولتۇرغۋن توسۇ 
 ئىچىردىكى زا  يزگزرترۇ  كرۆز ئەتااپقرۋ ئرۇ. يۋلتۋيدى قىلىشتىن گە  ئۋدەمەە
 ئورنىردىن ئۋلدىاا  دە -چزشتى كۆزى گېزىتلەرگە قويۇلغۋن تىزى، مۋگىزىىدا
 خەۋەرلەر كزنرردىلى  پررۋرچە 2 ئررۇ. مۋڭرردى قررۋرا  تەرەپرركە مررۋگىزىن تررۇرۇ 
 خېلرى   چىقىاى، قۋپچۇقىىى پۇ  سومكىسىدىن كىيىن سېتىۋالغۋندىن گېزىتى
 پرۇ  كىريىن. تەڭلىردى دۇككۋنردارغۋ تېپى، پۇ  پۋرچە ئۋرىسىدىن پۇلالر كۆ 

 ئەسررلىدىكى كۆتررزرۈ  گېزىتىررى كىرريىن جۋيلىغۋنرردىن سومكىسررىغۋ قررۋپچۇقىىى
 كۆرىۋاتقرۋن گېزىر  يېىىردىكى كەلەەندە قۋيتى، ئۇ. ئولتۇردى كىلى، ئورنىغۋ
  دىلىررۋز. ئىرردى قۋلغررۋن بررو  ئورۇنمررۇ ئررۇ بولررۇ  كەترركەن نەلەرگىرردۇ ئررۋدەم

   كىيىن يزگزرتكەندىن كۆز پەس بىا يۇلۇچىالرغۋ ئەتااپتىكى  قۋرا  سۋئىتىەە
 گېزىتتىكى بىلەن دىققىتى پزتزن قويۇ  ئورۇندۇققۋ بىكۋر يۋندىكى سومكىسىى
  گېزىتىررى شررۇ دىلىررۋز ئەپسررۇس ... بۋشررلىدى ئۇقۇشررقۋ خەۋەرلەرنررى جىررددى

 ئوغاىىىررڭ بررۋش بىررا كىچىرر  نۋھررۋيىتى ئۋرىلىقتررۋ بولغررۋن  سررېتىۋالغۇچىلى 
 تۇيمرۋيال ترۇرغىىىىى كۆزۈترز  مەخسرۇس ئۆزىىى چزشكىىىىى  پېيىەە ئۆزىىىڭ
 . ئىدى قۋلغۋن
 

 ئوغرررۇرش  بىاسرررى سرررومكىڭىزنى بولرررۇڭ  تىرررز   قىزچرررۋ  ھەي-     
 ... مۋڭدى
 

 بېشرىىى گېزىتتىن چۇچۇ   نۇقۇشىدىن ئەنسىز ئۋيۋلىىڭ خەنزۇ بىا     
 قىالرىىرى نىرمە بىادەم قۋرا  ئورۇندۇققۋ قۇپقۇرۇ  يېىىدىكى دىلىۋز كۆتىاگەن
 قىزىر  ئۇنىڭغرۋ جىددىلىشرى، تېخىمرۇ ئۋيرۋ  ھېلىقرى. قۋلردى ترۇرۇ  بىلمەي

 . كۆرسەتتى بۋلىىى بىا يزگىاىۋاتقۋن قۋرا  تەرەپكە ئىشى  كۆتىاى، سومكىىى
 
 ... تىۋېلىڭتۇ بېاى، تىز...ئەنە ئوغاى...ئەنە ئوغاى-
 

 يېقىىلىشى، ئىشىكىەە چىقىش دىلىۋز قوپقۋن دىەزدەك چۋچاا  ئورنىدىن
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 بررۇ ئۋيررۋ  پۋشررىىلىق ئىەىررز لررېكىن. يزگررزردى كەيىىرردىن بۋلىىىررڭ قۋلغررۋن
 بۋلىىىرڭ. قۋلردى تۋسرال-ترۋس چزشركىلى يېقىلىر، تېيىلىر، زالدا  ئەيىەكتەك
 بۋلىغرررۋ لىرررۋزدى جىددىلىشرررىۋاتقۋن ئرررززمەي كرررۆزىىى سرررومكىدىن قولىررردىكى

 . سۋلدى توۋش  ھۋلدا سەزمىەەن ئۆزىمۇ   يەتتىمۇ كۆزى يىتىشەلمەيدىغۋنلىقىغۋ
 
 سررومكۋمىى ئررۇ بىرراىڭالر  تۇتۇشررۇ  بررۋلىىى ئررۋۋۇ بىاىرر، يررۋردەم مۋڭررۋ-
 ... كەتتى ئوغۇرش 
 

 بىرا. ئۋغدۇرۇلردى بۋلىغرۋ دىققىترى ھەممىسرىىىڭ ئۋدەملەرنىڭ ئەتااپتىكى
 دىققىتىىى جىددىلىكتىن بۇ. يزگزردى ئۋرقىسىدىن بۋلىىىڭ يىەى  يۋ  قۋنچە

 ھېلىقررى  خررۋدىمى ئۋمررۋنلىق  يېىىرردىكى ئىشررىكى چىقىررش  قۋنرردا   يىغرردىمۇ
 بۋلىىىرڭ قۋلغرۋن ئۋزش كىتىشكە چىقى، ئىشكىتىن بولغۇچىلى  كىلى، ئۋدەملەر
 . تۇتىۋالدى قىلى، ش;quot&كۋ ;quot& قولىدىن
 

 سومكىسرىىى كىلىر، قېشرىغۋ ۋلىىىرڭب دىلىرۋز كەلرەەن يزگزرۈ  ھۋسىاا 
 كەتركەن ئىسلىشرى، بۋلىىىرڭ  دە -ئۋلردى دىەرزدەك يۇلرۇ  قولىردىن ئۇنىڭ
 قىلىشرقۋ ئوغۇرلرۇ  ترۇرۇ  مۇشرتۇمدەك. ئۋشيدى بىلەن غەزە  چىاايىغۋ قۋپقۋرا

 . تىللىۋەتتى مىڭ ئىچىدە ئۋنىسىىى-ئۋتۋ  بۋشقۇرمىغۋن ئەبەۋنى بۇ پېتىىغۋن
 
 نەرسرە ئىچىردىكى سرومكۋ دىلىرۋز-...رەخرمەت كۆ . ئەپەندى رەخمەت-

 نەچرچە بىرا قرۋرا   خۋدىمىغۋ ئۋمۋنلىق ئۋلدىدىكى يزگزرتكە  كۆز كېاەكلەرگە
 . ئەگدى بېشىىى قېتى 

 
 بۋلىىىرڭ-...ئىشرىمىز تىەىشرلى  قىلىشرقۋ بىزنىرڭ برۇ يرو   ھېچقىسى-

 يۋنرردىكى دىىۋزغررۋ  خررۋدىمى ئۋمررۋنلىق تۇتىۋالغررۋن چىررڭ ئررۋمبۇردەك قولىرردىن
 ئۋرخى، بىزنىڭ كىاى، بۇيۋققۋ بولمۋي خۋپۋ -.قىلدى ئىشۋرە ئۆيىى ئەيىەكلى 

 ... بولسىڭىز بەرگەن يۋردەملىشى، قۋلدۇرۇشىمىزغۋ
 

 دىەەنرردەك... ئررۋچقۇ  قررۋپچۇقى  پررۇ  تېلىفررۇن  سومكىسررىدىكى دىلىررۋز
 كىاىررر، ئرررۆيىەە دىجزرنلىررر  قۋرىغرررۋ  بۋريوقلىقىغرررۋ نەرسرررىلەرنىڭ مرررۇھى 
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 . ئولتۇردى كىلى، ندۇققۋئورۇ ئۇدۇلدىكى
 
 . خۋنى  بۋقتىڭىزمۇ تەكشزرۈ  نەرسىلىاىڭىزنى سومكىدىكى-
 
 نىمىىىردۇر ئزسرتەلدە ئۇدۇلىردىكى دىلىرۋز-.تۇلرۇقكەن ھەممىسى. ھەئە-
 سرۇئۋلىغۋ   خۋدىمىىرڭ  كەيرەەن فورمىسرى سۋقچى بىا بۋشقۋ ئولتۇرغۋن يېزى،
 . بەردى جۋۋا  تۇرۇ  كزلز 
 

 چىرڭ بۋلىىى كېاەك بولسۋ مەسئۇلى بزلزم قوغدا  ىقئۋمۋنل ئۋدەم ھېلىقى
 . قىلدى بۇياۇ  خۋدىمغۋ تۇرغۋن تۇتۇ 
 
 خۋتىاىسرى سرۆھبەت ئولتۇرغرۇزۇ   ئۇرۇندۇققۋ بۇيۋقتىكى شۇمتەكىى بۇ-

 . قۋلدۇرۇڭ
 

 قويرۇ   قرۋرا  بېشرىغۋ ئزسرتى مەيرىەت ئۇنىڭ كەيىىدىن بۋلىىىڭ دىلىۋز
 : ىسورىد خۋدىمدىن سۋقچى مەسئۇ  ھېلىقى
 
 بوشمرردۇ؟ كەتسررەم چىقىرر، بولمىسررۋ ئىشررى  بۋشررقۋ مىىىررڭ   ئەپەنرردى-

 . قۋلدى بولۇ  ۋاقتىمۇ كىلىدىغۋن پويىزنىڭ. ئىدى  چىققۋن ئۋلدىغۋ بىاسىىىڭ
 
 شرىىجۋڭدىن يەردە برۇ. ھە قىلىڭ دىققەت كۆ  كىيىن بۇندىن. بولىدۇ-
 .  كۆ  بەك ئوغاۇشر بۋش كەلەەن
 
&quot;اۇشرئررروغ برررۋش شرررىىجۋڭلىق&quot ;ئۋڭلىغرررۋن گەپىرررى دىرررەەن 

 سۆزلە  قۇربۋنجۋن تۇرۇپال.  بولدى كەلەەندەك ئۋچچىغى غۇچچىدە دىلىۋزنىڭ
 ھېلىقررى كىلىرر،  ئۋلرردىغۋ كررۆز; quot&ئرروغاىالر شررىىجۋڭلىق;quot& بەرگەن
 ئرروغاىالر  يۇرتىڭرردىكى سررىىىڭ;quot& ئۇنىڭغررۋ  سررۆزى  سررۋقچىىىڭ خەنررزۇ
 ئرۇ. تولغۋندى ئۋچچىق بىادەم بىلىىىى، قۋندەكدەۋات; quot&ئوغاىالر سەندەك
 ئۋغاىقى كزڭز  يەردە بۇ كىيىن  تۇرغۋندىن جىممىدە چىشلە  چىشىىى بىادەم

 ئىشررى   بولغۋنرردەك كەتمەكچررى چىقىرر، تىررزرا  ئەنسررىاىدىمۇ تېپىۋېلىشررتىن
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 . يېقىىالشتى تزۋىەە
 
&quot;نىررمە؟ ئىسررمىڭ&quot ; خەنررزۇچە سررورالغۋن  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ دە 
 ئېچىر، ئىشىكىى جۋۋابى بەرگەن دە ; quot&ئەختەم;quot& بۋلىىىڭ سۇئۋلغۋ
 توختىتىرر، تۇيۇقسررىز قەدەملىاىىررى يىىىرر  دىلىۋزنىررڭ ئۋلغررۋن قەدەم سررىاتقۋ
 ھررۋۋا   چۋققۋنرردەك چۋقمررۋ  دەقىررقە تۇيۇقسررىز كۋللىسررىدا ئۇنىررڭ. قويرردى

 ەسسرىدەل قروللىاى نرۋزۇك تۇتقرۋن تۇتقىچىىى ئىشى  بولۇ   گزلدۈرلىەەندەك
 نىرردا دىررەەن; quot&...ئەخررتەم ئەخررتەم ;quot& ئېڭىرردا. سررىاىلدى پەسرركە

 زاھىرا  چىاايرى بۋلىىىرڭ  بەرگەن ئىرالن تېلىۋۇزۇردا  ئۋلدىغۋ كۆز   جۋراڭال 
 دىلىۋزنىررڭ خررۋدى  ئىككررى قىلىۋاتقررۋن سررورا  بررۋلىىى دەقىقىرردە شررۇ. بولرردى

. قېلىشررتى ۋرىشررى،ق بىرراىەە-بىررا قررۋرا  ئۆزگزرۈشرركە تۇيۇقسررىز چىاايىرردىكى
 بۋلىىىرڭ بولرۇ   كەتركەن جىددىلىشر، ھەقىرقەتەن دىلىرۋز تۋ  شۇ دىمىسمۇ
 . ئىدى قۋلغۋن تۇيمۋي قۋلغىىىىىمۇ كىلى، قۋندا  قېشىغۋ
 

 ئۋسرتۋ تەرەپكە ئۆزى بۋلىىى قىلمىغۋن دىققەت پەقەت بىاى بۋيۋتىن دىلىۋز
-ئزسرتى ىىىرڭبۋل كرۆزلىاىىى تۇرغرۋن چىقى، خوشۋللىق ۋە تەشۋىش. قۋراتتى
 قۋرىردا  ئىسلىشرى، بۋلىىىرڭ برۇ ئەتااپىردىكى يۋشرالر7-6. ئۋغردۇردى بېشىغۋ

 كررۆزلىاىەە  يۋشرلىق تۇرغرۋن ئزركرز  كىيىكررتەك چىاايىغرۋ  يرۋداڭغۇ كەتركەن
 كىالەشررركەن   ئېغىزىغرررۋ يرررۋرا ئۇزۇنلرررۇقتىكى سرررۋنتىمىتىا4-3 ئېڭىكىررردىكى
 بىررلەن بررۋش بررۇ تررۋ  شررۇ. كەتتررى تررۇرۇ  ئررۇزا  خېلررى قررۋرا  كىيىملىرراىەە
 لررېكىن. ئوخشررىمۋيۋاتۋتتى پەقەت بىرراىەە-بىررا تررۇرقى بۋلىىىررڭ رەسررىمدىكى
 ئزمزت بىا بۋشقىچە دىلىۋزغۋ يەنىال كۆزلەر قىسىق نۇرسىز كەتكەن ئولتۇرۇشۇ 

 . بولدى قىلغۋندەك ئۋتۋ
 
 زوڭزۇيرۇ  ئۋلدىردا بۋلىىىرڭ دىلىرۋز-نىرمە؟ ئىسرمىڭ. دىەىىە بىا قۋيتۋ-

 . تىكىلدى زلىاىەەكۆ ئۇنىڭ ئولتۇرۇ 
 
 كەيەەن فورمىسى سۋقچى  تۇرغۋن قۋرا  يۋندا بۋش-...ئەختەم..ئە...ئە-

 . بەردى جۋۋا  دۇدۇقال  كەتتىمۇ قورقۇ   خۋدىمدىن
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 يرزرىكى دىلىۋزنىرڭ قرۋرا  ھۋلىتىەە بىچۋرە تۇرغۋن قورقۇمسىاا  بۋلىىىڭ
 يەنىرال لرېكىن بولسرىمۇ  ئوخشرىتىۋاتقۋن رەسىمەە بۋلىىى ئۇ. كەتتى ئېچىشى،
 . سورىدى جىددىلىشى، يەنە ئۇ. قىلمۋيۋاتۋتتى ئىشەنچ
 
  نىمە؟ ئىسمى ئۋپۋڭىىڭ-
 
 كۆزلىاىررردىن. كەتترررى ئىسرررەدە  تۇيۇقسرررىز برررۋش-....ئۋپرررۋم...ئۋپرررۋم-

 ئېيتىر، قۋيترۋ-قۋيترۋ بىرلەن يېڭرى قۋپقرۋرا يۋشلىاىىى مۋرجۋندەك تزكزلىۋاتقۋن
 ... ئىسمى ئۋپۋمىىڭ... ئىسمى ئۋپۋمىىڭ-.تىكىلدى كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ

 
 دىلىرۋز-... قوغدايردۇ سرىىى برۇشر...دەۋەر قورقمرۋي شۋكىچى  بولدى-
 . قىلدى ئىشۋرە خۋدىمىىى  سۋقچى نەپەر2 يېىىدىكى بۋلىغۋ

 
 ... سەلىمە...سە...سە ئىسىمى ئۋپۋمىىڭ-
 

 تررۇرۇ  ئۆمچزيررز  بىررلەن بىچۋرىلىرر  نۋھررۋيىتى ئسررىمىىى ئۋپىسررىىىڭ
. كەلردى يرۋ  لۆممىدە كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ قۋرا  بۋلىغۋ ۋرغۋنچىق ئېغىزىدىن

 ئۋلدىردا كرۆز بۋلىسرىىىڭ ئىرزدىەەن بىراى ۋاقىترتىن نەچچە دوستىىىڭ بىچۋرە
 خوشرۋ  قۋتتىق تەرەپتىن بىا يەنە قۋلسۋ  ھەياان تەرەپتىن بىا ئولتۇرغىىىدىن

 : سورىدى  ئۋلدىاا دە-ئۋلدى ئىسىەە نەرسىىى بىا يەنە تۇرۇپال ئۇ.  بولدى
 
  قىلىدۇ؟ ئىش نىمە ئۇ بۋشم؟ نىمە ئىسمە داداڭىىڭ-
 
 كۆز. كەتتى تۇرۇ  جىمجى  تىكىلى، پەس بىا كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ بۋش

 يۋندىشرى، ئۋزاپقرۋ ئەسرلىمە  بىرا ئۋچچىق يۋشلىاى قۋلغۋن پۋتمۋي چۋنۋقلىاىغۋ
 . سىاغىدى مەڭزىەە ئۋستۋ-ئۋستۋ

 
 مەن دادام لرررېكىن...ئەكررراەم... ئە....ئىسرررمى...ئىسرررمى دادامىىرررڭ-

 دادامىررى مەن. كىتىپتىكەنرردۇ  ئزلررز  بىررلەن كىسررە  ئېغىررا بىررا تۇغۇلمۋسررتۋ
 ... بۋقمىغۋن كۆرۈ  پەقەت
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 دىلىرۋز قرۋرا  تۇرقىغۋ ئۋجىز ئۋۋازى  مىسكىن چىقىۋاتقۋن تىتاە  بۋلىىىڭ

 كرۆز غرۋدۇنيۋ برۇ بۇلۇ  يىتى  تىاى . قۋلدى بىلمەي دىيىشىىى نىمە دەمۋللىقتۋ
 چوڭ ئىچىدە يىتىملى  ھەساەت    ئۋزا  قىاللمۋي ھىس بۋغاىىى ئۋتۋ ئېچى، 
 تىررز بۋرغۋنسررىاى  ئررۇ. كەتتررى مۇجۇلررۇ  يررزرىكى قررۋرا  ئەختەمجۋنغررۋ بولغررۋن

 بررررۇ تەقرررردىانىڭ.   سررررىالۋاتۋتتى قۋيترررۋ– قۋيتررررۋ يررررزرىكىىى سرررۇقۇۋاتقۋن
 بىررا دىلىررۋز...ىيۇقىتىۋاتررۋتت خررۇدۇنى سررۇيزنۇ  ئررۋلەمچە ئورۇنالشتۇرىشررىدىن

 كزچىىرررڭ بىرررا قۋنررداقتۇر تۇيۇقسرررىز  كىرريىن  يۇقۋتقۋنررردىن خررۇدۇنى پەس
   ئۇنترۇ  پزترزنلەي بېشرىىى-ئزسرتى مەيىەت بۋلىىىڭ ئۋلدىدىكى تزرتكىسىدە
 ... بۋستى چىڭ بۋغاىغۋ  ئۇنى پېتى ئولتۇرغۋن زوڭزۇيۇ 

 
 سرىىى بىرز...برۋشم پۋرىسى يزرەك دوستۇمىىڭ بىچۋرە. بۋشم ئەختەمجۋن-
 قۋلغرۋن ئۋمۋلسرىز توختۇتۇشرقۋ يۋشالرنى ئۋققۋن كۆزلىاىدىن-...تۋپتۇ  ئۋخىاى
 يىغررال  بۇقۇلرردا  يېقىرر، چىررڭ مەڭررزىەە مررۇزدەك بۋلىىىررڭ مەڭزىىررى دىلىررۋز

 . تۋشلىدى
 

 ھەيكەلردەك قۇچىقىدا دىلىۋزنىڭ بۋش قۋلغۋن تۇرۇ  گۋڭەىاا  ھەياانلىقتۋ
 خىزمەتچررى نەپەر ئىككررى رغررۋنئولتۇ كررۆرۇ  كۆرۈنزشررىى بررۇ. قۋلرردى قېتىرر،
 . قېلىشتى قۋرا  بىلەلمەي دىيىشىى نىمە دەمۋللىققۋ خۋدىممۇ
 
 بزلررزم ھېلىقررى كىرريىن خېلىرردىن-.تۇنۇمسررىز بررۋلىىى بررۇ سررىز خررۋنى  -
 .  ئۋچتى ئېغىز مەسئۇلى
 
 پېترى بۋسرقۋن بۋغاىغرۋ برۋلىىى دىلىرۋز-...تۇنرۇيمەن ئەلبەتتە. ئەلبەتتە-
 قۋنخور مەلئۇنالر  ئەسكى. ئوغلى يۋلغۇز وستۇمىىڭد مىىىڭ بۇ-.بەردى جۋۋا 

 .  بىتەلەي سېتىۋېتىلەەن ئوغۇرلۇنۇ  تەرىپىدىن ئۋلۋاستىالر
 

 قۇچىقىرردىكى دىلىررۋز  بىاىۋاتقررۋن جررۋۋا  سررۇئۋلىغۋ  مەسررئۇلىىىڭ بزلررزم
 ئۇنىرڭ. قرۋراتتى ئرۆزىەە ترۇرۇ  سرىال  بىرلەن قولى ئىككى مەڭزىىى بۋلىىىڭ
 . سزرتتى ئۋستۋ يۋشالرنى دىكىكۆزلىاى تۇرغۋن ئزركز 
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 سرەلىمەنىڭ. دوستى يېقىن ئەڭ ئۋپۋڭىىڭ مەن. ئەختەمجۋن بۋشم جېىى -

 بەختىمىررى قويغررۋن يۇقۇتررۇ  خررۇددى ئۇچاىتىرر، سررىىى بزگررزن...دىلكىشررى
 . بولدۇم خوشۋ  بەك راستال. بولدۇم خوشۋ  تۋپقۋندەك

 
 بىاى، يزز ئىش ى،ئۋجۋي تۇيۇقسىز دەقىقىدە شۇ ھۋيۋجۋنلىىىۋاتقۋن دىلىۋز

. يىااقالشرتى ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۇنىڭدىن ئۋجاا  تىزش قۇچىقىدىن دىلىۋزنىڭ بۋش  
 كۆزلىاىرردىن چرروڭ بررۇشقتەك دىلىۋزنىررڭ كررۆزلىاىىى تۇرغررۋن چىقىرر، قورقررۇنچ
 . داجىدى تەرەپكە تۋم  قۋچۇرۇ 
 
 
 
 قىلىقىردىن بۋلىىىرڭ-...سرۋڭۋ بولردىمۋ ئىرش بىراەر برۋشم  بولدى نىمە-
 .   سۇندى قولىىى ئۋستۋ قۋرا  بۋلىغۋ دىلىۋز لەنەەنئەجەپ
 مىىرررى سرررىز... قرررورقىمەن.قرررورقىمەن سرررىزدىن مەن...يرررۋ ...يرررۋ -

 تېخىمرۇ دىلىرۋزدىن برۋش-...ئۋلدامچى ئەسكى. ئۋلدامچى بىا سىز. ئۋلداۋاتىسىز
 .   تۇرىۋالدى قۋرا  تۋمغۋ قېچى،
 ئۋپۋڭىىرڭ سىىىڭ مەن ئەمەس  ئۋلدامچى مەن ؟ بۋشم دىەىىىڭ نىمە بۇ-
 .   دوستى يېقىن
 ئۋشررۇ مىىررى. ئىشررەنمەيمەن مەن. ئىشررەنمەيمەن مەن...ئەمەس. ئەمەس-

 ئۋپرۋڭ سرىىى مەن دوستى  ئۋپۋڭىىڭ سىىىڭ مەن;quot& ئۋپۋ  بىا ۋاقىتتىمۇ
 ئەسرركى مىىررى. ئەكەلررەەن يەرگە بررۇ مىىررى دە ; quot&...ئررۋپىاىمەن قېشررىغۋ

 نىمىشقىدۇر يەنە بۋش تۇرغۋن چۋپلىشى، را قۋ تۋمغۋ-. سېتىۋەتكەن ئۋدەملەرگە
 مىىررى چۇقررۇم سررىزمۇ ئۋپررۋ   ئەسرركى سررىزمۇ-.تۋشررلىدى يىغررال  بۇقۇلرردا 

 ...   سېتىۋېتىسىز ئۋدەملەرگە ئەسكى يەنە مىىى ئۋلداۋاتىسىز 
 دىلىۋزنىررڭ چزشررەنەەن نەرسررىىى بىررا ئررۋڭال  سررۆزلىاىىى بۋلىىىررڭ    
 يۋ   ئۆزىمۇ ئەگىشى، يىغلىشىغۋ دا بۇقۇل بۋلىىىڭ. كەتتى ئېچىشى، يزرىكى

 كەترركەن ئىزىلىرر، قەدەر شررۇ يررزرىكى تررۇرۇ  كىچىكررال. بۋشررلىدى تزكزشرركە
 قۋيتررۋ-قۋيتررۋ  كررۆكاىكىىى كەترركەن پۇچۇلۇنررۇ  ئررۋزاپتىن قررۋرا  ئەختەمجۋنغررۋ

 كرۆزىەە بۋلىىىرڭ دىلىرۋز ئولتۇرغرۋن تۋرتى، ئۋلدىغۋ قۋيتىدىن بۋلىىى. سىلىدى
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    .تىكىلدى مىھاىبۋنالرچە
 ئۋپۋشرالرغۋ ئەسركى مەن. قۋرىغىىۋ بىا ئوبدان مۋڭۋ بۋشم  ئەختەمجۋن-   

 ...   ئوخشۋمدىكەنمەن
 تۇرغرۋن چىقىر، مىھاىبرۋنلىق خرۋس ئۋنىالرغرۋ دىلىۋزنىرڭ بىرادەم بۋش    
. قۋرىردى قۋيترۋ-قۋيترۋ سرۋقچىغۋ ئىككرى يۋنردىكى بىرادەم كرۆزلىاىەە  يۋشلىق

 بېشرىىى   كىريىن تۇرغۋنردىن ئرۇزا  خېلى بەرمەي جۋۋا  سۇئۋلىغۋ دىلىۋزنىڭ
 .   چۋيقىدى بو 

 -.تررۋپتۇ  ئررۋخىاى سررىىى...شررزكاى مىررڭ. شررۇكاى مىررڭ خۇداغررۋ-
 چررۋچلىاىىى ئۇنىررڭ دىلىررۋز قويغررۋن كررۆكاىكىەە بېشررىىى بۋلىىىررڭ خوشررۋللىقتۋ
 كىتەرمرۇ ئېتىلىر، يرزرىكى ئۋڭلىسرۋ خەۋىاىڭىى  سەلىمە -.سىلىدى توختىمۋي

 ...   كەتكەندۇ؟ بۇلۇ   قۋندا  ئوتىڭدا ىڭسىى تۋ  شۇ ئۇ...ھە
   .... 

 دىلىررۋز سررزيزنەەن ئررۋلەمچە مەرھەمىتىرردىن تۋسررۋددىپى بررۇ خۇدانىررڭ   
 ئۇنترۇ  ۋاقىتىى كىلىدىغۋن  پويىزنىڭ بۇلۇ   بىلەنال ئەختەمجۋن خوشۋللىقتۋ

 ئۇرۇمچىردىن   بولرۇ  ئۋشرقۋن سرە  دىرن 6 سرۋئەت دىمىسىمۇ. ئىدى قۋلغۋن
 .   ئىدى بولغۋن كىاى، ئۋلىبۇرۇن بىكەتكە زپويى كەلەەن
 بىا. بۋشلىدى چزشزشكە بىالە -بىا يۇلۇچىالر كىاى، بىكەتكە پويىز   
 ئەكاەم يۋسۋنغۋن  سىيۋقىدا ئۋيۋ -ئەر بەخىتلى  جۇ  بىا پويىزدىن ۋاقىتالردا
 ئىسرى  ترۇرقىىى سرۇلغۇن  كزنىدىكى ئۋلدىىقى. كەلدى چزشز  رەيھۋن بىلەن
 قۋلغرۋن كىاىر، ئىسركەت بۋشقىچە ئۆزگەرتى، پزتزنلەي بىلەن ىاى گ ۋە كىيى 
 نىمىشرقىدۇر بۇلۇ   قولتىقلىۋالغۋن ئەكاەمىى تۋقىۋالغۋن كۆزەيىەك قۋرا رەيھۋن
 زا . كىرادى ئىچىەە زا  ئۇشر. قويۋتتى قۋرا  ئىچىدە ئەنسىزلى  ئەتااپقۋ يەنە

 چىقىرش كىريىن ۋنردىنتۇرغ قرۋرا  ئۇزۇنغىچە خېلى توپىغۋ ئۋدەملەر ئىچىدىكى
 شرۋرقىاا  سرىاتتىكى  رەيھرۋن كەلرەەن قېشرىغۋ ئىشرى . يېقىىالشتى ئىشكىەە

   دىەىررىىچە; quot&كىلىررمەن ھررۋزىاش;quot& كۆردىمررۇ  يررۋمغۇرنى يېغىۋاتقررۋن
 .   يزگزردى تەرەپكە مۋگىزىن ئىچىدىكى زا  تۇتقۇزۇ  ئەكاەمەە سومكىسىىى
 يېىىرردىكى ئىشررىكى چىقىررش سررۋلغۋ  سررە  بۇيۋنغررۋ-ئۇيررۋن ئەكرراەم    

 كررۆزى ئۇنىرڭ دەقىقىرردە شرۇ بىلسرۇن كىرر . سرۋلدى قررۋرا  ئرۆيەە ئەيىەكلىر 
. قۋلردى چۇشۇ  قىزغۋ بىا كەيەەن كۆيىەك قىزى -قى، ئوتقۋشتەك تۇيۇقسىزش

 ئۋرقرررۋ ئۇنىرررڭ   بولسرررىمۇ كرررۆرەلمىەەن چىاايىىرررى قىزنىرررڭ ئەكررراەم گەرچە
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 قررۋرا  قررۋمىتىەە مررودىلالردەك چۋچلىاىغررۋ  قۋپقررۋرا ئررۇزۇن ئۇنىررڭ تەرىپىرردىن
&quot; نىمىكىىرۋ پەيزى ئەجە...&quot;ئۆتكرززدى خىيۋلىردىن دىەەنلەرنرى .

 قىزغرۋ. بولردى كەتكەنردەك چۋقىۋ  نۇر كۆزلىاىدىن قۋنلىق تولغۋن شەھۋەتكە
  ئۋلدىرردا قىزنىررڭ يەنە  ئۋرلىقىرردا دەقىررقە كررۆزلەر قۋلغررۋن تىكىلىرر، قررۋرا 

 خۋدىمغرررۋ كەيرررەەن فورمىسرررى سرررۋقچى پەرنە 2 تۇرغرررۋن دە  نىمىلەرنىررردۇ
 چوڭ خېلى بىلەن چزشزشى شەپكىسەە سۋقچى كۆزى ئەكاەمىىڭ. ئۋغدۇرۇلدى
. كەتتررى سررۇقۇ  دۈپزلرردە   تررۇرۇپال يررزرىكى كەلررەەن تەۋرىتىرر، ئىشررالرنى

&quot;پروك-پروك يزرىكى ئوغاىىىڭ&quot ;دە  سرۋقچى ھېلىقرى دىەەنردەك 
 بولغرۋن پەيردا كۆتىاىر، كزنلرزك ېىىرداي ئەندىكى، تۇرغۋندەك سۋقال  ئۆزىىى

  چىقىرر، زالرردىن بىررلەن قەدەمررلەر تىررز-تىررز دە -تررۋرتتى قولىرردىن رەيھۋنىىررڭ
 ...   بولدى غۋيى،

 ئۆزىىىرڭ   ئىكەنلىكىىى دوس بىلەن ئۋپىسى بۋلىىىڭ سۋقچىغۋ دىلىۋز    
&quot;ئىستۋنسىسرررىدا تىلىرررۋىزىيە شرررىىجۋڭ &quot ;ئىشرررلەيدىغۋنلىقىىى   

 دەرھرۋلال ھەمردە. چزشرەندۈردى بەرگەنلىكىىى ئېالن كزندەك ئون رداتىلىۋۇزۇ
 ئرۇشر خرۋدىمىى مەسرئۇ  ھېلىقرى   قىلىر، تېلىفرۇن بزلرزمىەە ئېالن ئىستۋنسۋ
 رەسرمىيەت قۋترۋر بىرا بزلزمردىكى  ئرۇ قىلىر، شرۇندا ...كۆرۈشرتزردى بىلەن

 .   چىقتى سىاتقۋ ئېلى، بۋلىىى كىيىن تزگەتكەندىن ئىشلىانى
 ترۇرۇپال  يزگزرتىۋېتى،  كۆز يۇلۇچىالرغۋ قۋلغۋن ئۋزش ئىچىدىكى زا      

 ترۇتقىىىچە ئېغىزىىرى دە ; quot&ئرۋپال; quot& دىلىرۋز كەتكەن جىددىلىشى،
 كىلىررش پررويىز قررۋرا  سررۋئىتىەە ئۋلرردىاا  كىرريىن بىائررۋزدىن. قۋلرردى تررۇرۇ 

 پېترى ىەەنيىرتىل برۋلىىى دە -بىلدى كەتكەنلىكى ئزتز  ئۋللىبۇرۇن ۋاقتىىىڭ
 .   بۋشلىدى ئىزدەشكە نۇرگۇلىى ئىچىدىن يۇلۇچىالر سۋندا-ئۋندا قېپقۋلغۋن زالدا

 ئرررۇ. چىقترررى قرررۋرا  بىرررالە =بىرررا يىررراىەە ھەمرررمە زالىىرررڭ دىلىرررۋز   
 يەرنى ھەممە دىلىۋز. كۆرۈنمەيۋاتۋتتى قۋرىسىمۇ نۇرگۇلىىڭ جىددىلەشكەنسىاى

 ئورۇنرردۇققۋ بررو  بىررا مۇ قىلرردى ھىررس چۋرچىغررۋنلىقىىى نۋھررۋيىتى ئۋيلىىىرر،
 كەتكەنمىرردۇ؟ مەكررتەپكە يررۋلغۇز ئررۆزى; quot&  كۋللىسررىغۋ. ئولتررۇردى كىلىرر،
 تېلىفرۇن ئۋنىسىغۋ-ئۋتۋ بولغۋنمىدۇ؟ خۋپۋ مەندىن يزرگەندۇ؟ تەمتىاە  نەلەردە
 سرۇئۋلالر دىەەندەك;quot&...ئۋغاىىغۋنمىدۇ؟ كەلمىەەنلىكىمدىن مىىىڭ قىلى،

 ئولتۇرغررۋن قررۋرا  سررىالىق ئررۆزىەە يېىىرردا لىقتررۋبىئۋرامچى شررۇ. كىاىۋالرردى
 دىلىررۋز. قۋلرردى تۇيمررۋي سررىقىۋەتكەنلىكىىىمۇ قررۋتتىق قررولىىى ئەختەمجۋنىىررڭ
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 يررۋمغۇر سررىاتتۋ قۋرىرردى  سررىاتقۋ دەرىزىرردىن كىرريىن ئۋلغۋنرردىن ئررۋرام بىررادەم
 بەك سرىات قۋرىمۋققرۋ.ئىردى تۇمرۋنلىق يەنىرال ھرۋۋا لېكىن بولسىمۇ  توختىغۋن
 ئەختەمجۋنىىرڭ  دە -ترۇردى ئورنىردىن ئۋستۋ يەنە دىلىۋز. قىالتتى سۇغۇقتەك
 ئىزدە  ئۋلدىدىن ئىستۋنسىسىىىڭ پويىز  نۇرگزلىى پېتى تۇتقۋن چىڭ قولىدىن
 .   مۋڭدى قۋرا  سىاتقۋ بولۇ  بۋقمۋقچى
 مېڭىۋاتقۋنرردا ئىچىرردە بىئررۋراملىق نۋھررۋيىتى قررۋرا  سررىاتقۋ دىلىررۋز    
 .   توستى تىزش ئۋلدىىى ئۇنىڭ قىز بىا كەلەەن ىاى،ك ئىشىكىدىن زا  تۇيۇقسىز
 ...   ھەدە دىلىۋز ھەدە  دىلىۋز    -

 خرررېلىال ۋاقتىررردىن كىچىررر  دىلىرررۋز كرررۆتىاگەن بېشرررىىى دەرھرررۋلال    
 كۆرۈ  چىاايىى تۇنۇ  قۋلغۋن سەمىاى، بۇرۇنال قۋرىغۋندا يېشىغۋ ئۆزگەرگەن 

 .    بولدى خوشۋ  بۋشقىچە
 ...   تۋپتى  ئۋخىاى سىزنى  شۇكاى  مىڭ خۇداغۋ...زسى نۇرگۇلمۋ -   
 كەتكەنمرۇ برو  تى -تى  تۋپۋلمۋي دىلىۋزنى نۇرگۇ -... شۇ مەنمۇ-   
 دىلىرۋزنى كەلەىرىىچە يزگرزرۈ  دە -ئۋلردى يرۋ  لۆممىدە كۆزلىاىەە قۋندا  
 جىددىلەشرركەن بەك دە  ئوخشررۋيدۇ كەلمىررەەن سررىزنى-.قۇچۋقلىرردى چىررڭ
 ...   كەپسىز بولسۋ ھەنى . ئىدى 

 سرىزنى قېلى، چىقى، ئىش جىددى بىا كەلەەن  بۇرۇنال خېلى مەن-   
 قويغۋنردىن سرىال  يەڭەىر  چېچىىى نۇرگۇلىىڭ دىلىۋز-...قويدۇم سۋقلىتى،

 ئۆزگزرۈپسرىز  بەك بۇيرۋن كۆرمىەەنردىن مەن–. قرۋراتتى ئرۆزىەە ئۋستۋ كىيىن
 ...   مۋنۋ بوپقۋپسىز قىز چوڭال-چو 

 دىلىۋزنىرڭ قويرۇ  قرۋرا  مۇنرداقال ئرۆزىەە نۇرگۇ -.ھەدە شۇنداقمۇ-  
 زىرۋا سىزدەك ئەپسۇس -.مەيزسلەندى قۋرا  قۋمىتىەە گززە  خۋس مودىلالرغۋ

 ...   تۋڭ قۋلدۇمغۇ بو  قىز بىا بولقۇدەك توم بولمۋي  چوڭ
 .   سۋلدى كزلز  قۋرا  سۋددىلىقىغۋ   تززلزكى نۇرگۇلىىڭ دىلىۋز   
 كرررۆ  تېخرررى ئىچىررردە يىررر  نەچرررچە برررۋش  ىتېخررر دىرررەەن سرررىز-   

 دىلىرۋز-...يرو  گە  كىتىشرىڭىزدە بولرۇ  قىرز زىلرۋا مەندىىمۇ...ئۆزگزرىسىز
-.قويدى چىمدا  بو  مەڭزىىى گۆشەىادىدەك نۇرگۇلىىڭ دىەىىىچە شۇندا 

 .   سىڭلى  قۋيەردە تۋقلىاىڭىز يزك
 انىىچۋمررۋد ئزسررتىدىكى ئۇرۇنرردۇ  يەردىكررى يېقىررىال نۇرگررۇ -.ئەنە-  

 .   ئەكەلدى بېاى، تىزش دە -كۆرسەتتى
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 كزلزمسرىاە  نۇرگۇلغۋ دىلىۋز-.قۋلمۋيلى كە  بەك ئەمىسە  مۋڭۋمدۇ -   
 .   مۋڭدى ئۋلدىدا ئۇنىڭ پېتى يىتىلىەەن ئەختەمجۋنىى قويۇ 

 يىتىلىۋالغرۋن قىرز بىرا سرزرەتتەك نۇرگرۇ  مۋڭغۋن ئەگىشى، دىلىۋزغۋ    
 ترۋ  شرۇ برۋش. قۋلردى ھەيراان قۋرا  بۋلىغۋ دانسەرگەر ئىچىدىكى كىيى  كونۋ

. قۋراۋاتررۋتتى قورقۇمسررىاا  ئەتااپقررۋ بىررادەم  چىاايىغررۋ  دىلىۋزنىررڭ بىررادەم
 تۋپۋلمررۋي جررۋۋا   سررۇئۋلالرغۋ خىرر -خىلمررۇ كىاىۋالغررۋن كۋللىسررىغۋ  نۇرگررۇ 

 ئەپسرىز لرېكىن قىزىقتىيرۇ  سوراشرقۋ ئىكەنلىكىىرى كىر  بۋلىىىڭ بۇ قىيىىلى، 
 .   قۋلدى توختۋ   ىاليەن كۆرۈ 

 قرۋرا  ئۋسرمۋنغۋ كەتركەن قرۋپال  تۇمۋن قۇيۇ  چىقى، سىاتقۋ دىلىۋز    
 دىلىرۋز. مۋڭردى ئۋلردىاا  قېشىغۋ تۋكسى  توختۇتۇلغۋن ئۇدۇلىدا دە -قويدى
 نۋھرۋيىتى قولىردىن ئۇنىرڭ ئەخمەتجرۋن  بولغۇچىلىر   كىلىر، قېشىغۋ مۋشىىۋ

 بىرا چىقىر، مۋشرىىىغۋ ئىترتىكال دۇرنىمىشرقى دە -ئۋجاىردى بىرلەن چۋققۋنلىق
 ئۇنىرڭ دىلىرۋز قۋلغرۋن ھەيراان ھەركىرتىەە برۇ بۋلىىىرڭ. قىسرتۋلدى بزجەككە
  قرۋرا  قورقۇنۇچقۋ چىاايىدىكى تىتاىشىەە  ش -ش  تۇرقىغۋ  قۋلغۋن تزگزلزپال
 كەتتىمررۇ تزڭرز  كەتتىيرۋ  بولرۇ  قىسررمۋ بىرا ئەجە ;quot&. قۋلردى ترۇرۇپال

 بىرا دىلىرۋز ئۆتكززگەن خىيۋلىدىن تىزلىكىدە چۋقمۋ  رنىدىەەنلە;quot&..يە؟
 .ئۇزاتتى قولىىى تۇتقىچىغۋ ئىشىكىىڭ چزشكەندەك ئۋرامىغۋ ئۋز

 
 
 
 ... بولىدۇ قۋيۋققۋ يو .  خۋن... ۋۇي-   
 

  بوم  ئوخشۋ  ئۋۋازىغۋ لزكچەكلىاىىىڭ كوچۋ تۇيۇقسىز تەرەپتىن يۋن    
 ئىشررىكتىن كررۆزىىى ئررۇ. قۋلرردى پالتوختررۋ دىلىررۋز ئۋڭلىغررۋن ئررۋۋازنى سررۇزۇ 
 قۋرىدىيۇ. قۋرىدى ئۋدەمەە 3 تۇرغۋن قۋدىلى، مىختەك ئۆزىەە يېىىدا ئۋغدۇرۇ 

 ئۋلدىردا كرۆز ئۇنىرڭ تۋ  شۇ. ئۇششتى تىتاەك بىا مۇزدەك بەدىىىەە تۇرۇپال  
 چەكچەيتىر، ئۇنىڭغرۋ كرۆزلىاىىى كزكرز  گەۋدە چروڭ بىرا بۇرۇتلرۇ  ئۇزۇن
 غەلىررتە يۋشررالردىكى نەچررچە 25 كەلررەەن ۋىجىكرراا  ايېىىررد. تررۇراتتى قررۋرا 

 ئىرررس پۇرقىاىتىررر، شرررورا  بۇلۇشرررىغىچە تۋمۋكىسرررىىى يرررۋ  2 كىيىىۋالغرررۋن
 قويررۇ  قررۋرا  پەس بىررا بېشررىغۋ ئزسررتى ئۇشرنىررڭ دىلىررۋز. ئىرردى چىقۋرمۋقتررۋ
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&quot;ئوخشررررۇتۇ  بىاەرسررررىەە چۇقررررۇم مىىررررى يىەىررررتلەركەن  ئۇيغررررۇر 
 . بەردى جۋۋا  ئۇدۇلال دە -يلىدىئو دىەەنلەرنى;quot&....قۋپتۇ

 
 ... ئوخشۋيسىز قۋلغۋن ئوخشۇتۇ  بىاەرسىەە مىىى كەچزرۈڭ -    

 
 ئۋلردىغۋ دىلىۋزنىرڭ ئەر بۇرۇتلرۇ  ئرۇزۇن ھېلىقرى-...دەڭ مۇندا -    
 ئۋمررۋنىتىىى بۋشررقىالرنىڭ سررىز. خررۋن چىاايلىررق -.ھىجۋيرردى ئۇنىڭغررۋ كىلىرر،

  ۋندا ؟ق قۋلغۋنمۇ كزنز  ئىشلىتى، خۋلىغۋنچە
 

 ئۋۋازىردىن مەسرخىاىلى  ئۋدەمىىرڭ ھېلىقرى- دىەىىىڭىرز؟ نىرمە بۇ-    
 سرررىزنى مەن-.  تزرۈلررردى قۇشرررۇملىاى نىرررڭ دىلىرررۋز كەلرررەەن ئرررۋچچىغى
 . قىلمۋڭ ئۋۋارە بىزنى. تۇنۇمۋيمەن

 
 دىەەنىررى;quot&...ئەخلەتررلەر دۈۋە بىررا بۇشرمررۇ;quot& كۆڭلىرردە     
 . قىلدى ئىشۋرە نۇرگۇلغۋ قۋلغۋن تۇرۇ  ىاا گۋڭە دىلىۋز ئۆتكززگەن خىيۋلىدىن

 
 ... مېڭىۋىاەيلى يۇلىمىزغۋ. چىقىڭ تىز مۋشىىىغۋ قېىى   نۇرگۇ -   
 
 مۋشىىىىىڭ ئەر بۇرۇتلۇ  كەلەەن دىۋەيلە  دىلىۋزغۋ - يولغۋ؟ قۋيسى-   
 قۋرا  ئەختەمجۋنغۋ قۋلمىغۋن قۋن چىاايىدا دە -ئۋچتى بىلەن غەزە  ئىشىكىىى
 مەيلىڭرچە ئرۆز سورا  بىا مەندىن تېخى. شۇمتەك چزشە بۇيۋققە -.ھۆكىاىدى

  قوپتۇڭمۋ؟ قىلغىلى ئىش
 

 ھەيرۋە چۋچاىتىر، نرۇر سرۇغۇ  كۆزلىاىردىن جۋلالتتەك ئەر بۇرۇتلۇ     
 سررىاتقۋ كۆتىاىرر، يۇلررۇپال ئررۇنى تۋرتىرر، كىيىمىرردىن بۋلىىىررڭ دە -قىلرردى
 . ئۋچىقتى
 

 بىلررمەي دىيىشررىى نىررمە ىقتررۋدەمۋلل كررۆرۈ  ئەھررۋالىى تۋسررۋددىپى بررۇ    
 قولىردىن ئەرنىرڭ ھېلىقرى تزرتكىسردە كزچىىرڭ بىرا قۋنرداقتۇر دىلىۋز قۋلغۋن
 . تۇتتى كۋپال
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 نىرمە قىلىردىغۋنغۋ سرورا  خۋلىغرۋنچە برۋلىىى برۇ ئرۆزىڭىز؟ كىر  سىز-   

  بۋر؟ ھۇقۇقىڭىز
 
 قۋقررۋقال  سررۇئۋلىدىن دىلىۋزنىررڭ - ھۇقررۇقىڭىز؟ نىررمە...ھررۋ.ھررۋ.ھررۋ-   
 نىمۋنردا -.تىكترى كرۆزلىاىىى كۆكرز  ئۇنىڭغرۋ ئەر بۇرۇتلۇ  كەتكەن كزلز 
 سرورا  سرىزدىن قېىرى. دە بولىدۇ ھۇقۇقۇم ئەلبەتتە مىىىڭ. بۇ سۇئۋ  قىزىق
 بوشمرردۇ ھۇقررۇقى پۋيرردىلىىىش مزلكىرردىن ئررۆز ئۋدەمىىررڭ بىررا خررۋن  بۋقررۋي

  بولمۋمدۇ؟
 
 . يو  مزلكىڭىز سىزنىڭ يەردە بۇ لېكىن-   
 
 بۋلىىى قولىدىكى ئەر بۇرۇتلۇ  -ئەمەسمۋ؟ مزلزك بۇ نىمە؟ ۇب. بۇچۇ-   
 . مىختىدى مۋشىىىغۋ
 

 قۇپۋللىقىغرۋ ئۋدەمىىڭ ھېلىقى   چىاايىغۋ كەتكەن قورقۇ  بۋلىىىڭ دىلىۋز
 . قۋلدى چىدىيۋلمۋي پەقەت قۋرا 

 
 خرۇدا. ئرۋدەم ئەمەس مرۋ  دىرەەن بۇ. يو - بۋرمۇ كۆزىڭىز سىزنىڭ-   
 ... ئۋدەم يۋراتقۋن
 
 مەن  دىرەەن  برۇ قويۇڭ بىلى،.  خۋن كەتتىڭىزغۇ قۋيىۋ ... ئوھو-   
 . سېتىۋالغۋن نەقپۇلغۋ ئۇنى مەن چزنكى.  مۋ  بىا ئزچزن
 
 . كەتتى بۇغۇلۇ  ئۋچچىغىدا دىلىۋز -نىمە؟...نى...نى-   
 

 قىلىشررىى گە  ئررۋرتۇقچە دىلىۋزغررۋ قۋلغررۋن گررۋڭەىاا  ئەر بۇرۇتلررۇ     
 پىچررۋقىى بىررا يۇغررۋن قۋسسررۋپىىڭكىدەك يېىىرردىن زشتۇيۇقسررى خۋلىمىرردىمۇ 

&quot;شررررۋرت&quot;،قۋلغررررۋن مىختىلىرررر، مۋشررررىىىغۋ دە -ئۋلرررردى قىلىرررر 
 : ۋاقىاىدى تەڭلە  بۇغۇزىغۋ ئەختەمجۋنىىڭ
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 دىمىسرەممۇ مەن. بۇلىۋاتۋمسرەن قۋچمرۋقچى تېخرى. شزمتەك ئزلزمتزك-   
 بىررا يەنە شررۇڭۋ. بىلىسررەنغۇ ئوبرردان ئىكەنلىكىمىررى ئررۋدەم قۋنرردا  مىىىررڭ

 ... مۋڭ بىلەن مەن دەرھۋ  دىسەڭ قۋلمۋي ئۋياىلى، بۋرمىقىمدىن
 

 تىتراە  ش -ش  ئەختەمجرۋن قىيۋپىتىردىن ۋەھشرى ئەرنىرڭ بۇرۇتلۇ     
 بۇرۇتلرۇ  كرۆزلىاىىى تۇرغرۋن تزكزلز  يۋ  مۆلدۈردەك. سىيىۋەتتى ئىشتىىىغۋ

 كرۆرۈ  ئەھرۋالىى برۇ. ئۆمچەيدى بىچۋرىلەرچە تىكى،  ئىچىدە يىلىىىش ئەرگە
 تۋشرال  چرۆرۈ  خرۋراكتىاىىى مرۇشيى  ئۆزىىىرڭ دىلىۋز بىاەلمىەەن بەرداشلىق
 . چەكچەيدى بىلەن غەزە  ئەرگە ئۋلدىدىكى

 
 بىرا نىمۋنردا  جرۋلالتمۇ؟ يرۋكى ئۋدەممۇ سەن. ئەبلە  تۋرت قولۇڭىى-   
 ئۇنىرڭ نىمۋندا . تۇرىسەن تەڭلە  قىلىچ قۋراقچىدەك بۋلىغۋ نۋرىسىدە كىچى 
 . قىيىۋيسەن جېىىىى نىمجۋن
 
 دە  مىللەتتىىكەنمىررز بىررا.  ھرروي سررەن نىررمە ئۋتىكررۋچى نىمۋنرردا -   
 قوغردا  شرۇنچە دىەىىە  قېىى. سىىىڭ نوچىغۇ گىپىڭ قىلمىسۋم گە  ئۋرتۇ 

 ئۆزەڭىىرڭ تېخرى تۇرسرۋم كۆزىتىر، بوشتتى؟ نىمەڭ سىىىڭ شۇم بۇ كەتكزدەك
 ئۆتكرززۈ  خرۇددى. مېڭىۋاتىسرەن يىرتىلە  نبىخىاامۋ يىتىلىەەندەك بۋلىسىىى
 دىلىۋزغررۋ بىسررىىى پىچىقىىىررڭ ئەر بۇرۇتلررۇ -...بررۋردەك بىانەرسررەڭ قويغررۋن

 . چۆگىلەتتى قېتى  قۋنچە بىا كۆرسزتز 
 
 دىسرەممۇ بۋلىسرى ئۆزەمىرڭ ھىسرۋپتۋ بىرا بۋلىسرى  دوستۇمىىڭ جۋن-   
 برۋلىىى برۇ –. لردىئەكىلىۋا قېشرىغۋ تۋرتىر، برۋلىىى دەرھرۋلال دىلىۋز-.بولىدۇ
 برۋش ئۋپىسرى. دىردى بروشي يىر  بىرا سۋ  كەتكىلى ئۋلدا  ئۋلدامچىالر لەنىتى

 بزگرزن بىرلەن ئىلتىپرۋتى خۇدانىرڭ. دىدى قۋشي بولۇ  كور يىغال  دەردىدە
 . قۋلدى ئۇچاا  مۋڭۋ

 
 نەرسرىمىكىن بىكرۋر بولىردىغۋن سرىىىڭ قۋلسرىال ئرۇچاا  شۇنداقمۇ -   

  بۇنى؟ قۋلدىڭمۋ دە 
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 جۋپرۋدا نۇرغرۇن كۆتىاىر،  قورسرۋ  ئۋي15. بىزنىڭدە ئەمىلىيەتتىمۇ-   
 قۋشمردۇ بولۇ  بىاىىىڭ بۋشقۋ يەنە بولمۋي ئۋپىسىىىڭ بۋش قىلغۋن چوڭ بېقى،

  ئەمىسە؟
 
 ئرۇنى يەنە. سرېتىۋالغۋن پۇلغرۋ نۇرغرۇن مەن شۇمىى بۇ قوي  بىلى،-   
 برۇ ئۇقمۋيردىغۋن پىىرىئې ئىشرىىڭ. قىلردى  سەر  پۇ  نۇرغۇن ئزچزن بېقىش
 . بۇشلمىدى قۋيتۇرۇ  يېاىمىىىمۇ ھەقىىڭ قىلغۋن سەر  مەن تېخى ئەبەۋ

 
 تررۇرۇ  قررۋرا  سررىىى كىرر . كررۋرى  نىررمە مىىىررڭ بىررلەن ئۇنىررڭ-   

 مۇسررۇلمۋن. دەپتررۇ سۋلسررۇن ئوغۇرلۇققررۋ سۋتسررۇن  ئېلىرر، نۋرىسررىدىلەرنى
 يرززىىى ئۋنۋڭىىرڭ-تۋئۋ بولمۋمدۇ؟ تېپىشسۋڭ پۇ   ئىشلە  ھۋش   بولغۋندىكىن

. ھۋلىغرۋ بۋلىىىرڭ برۇ برۋقە  قۋرا  بولمۋمدۇ؟ قىلىشسۋڭ ئىش قىلىدىغۋن يۇرۇ 
 ئۋغاىتىشىى ئىچ بولغۋندىكىن بەندىسى خۇدانىڭ تزرەلەەن گۆشتىن بىا سەنمۇ
 .. بولمۋمدۇ؟ بىلسەڭ
 

 شۋيكىسرىىىڭ ئوغۇرلرۇ  ئۋدەمىىرڭ تۇتقرۋن پىچرۋ  ئۋلدىردىكى دىلىۋز    
 ئۇنىڭردىن لرېكىن بولسىمۇ  بولغۋن بىلى، ئۋللىبۇرۇن نلىكىىىئىكە كۋتتىۋېشى

 دىيىشررى، پەن-سررەن بىررلەن بۋشررقىالر ھېچقۋچررۋن. قۋلمىرردى قورقررۇ  پەقەت
 قورقۇنۇچلرۇ  ئۋلدىردىكى    بۋسرۋلمۋي ئۆزىىى غەزەپتىن بزگزن قىز بۋقمىغۋن
 . قىلدى سورا  ھۋزا بىا ئۋدەمىى
 
 كۋپشرىيدىغۋن يەنە...شرىۋەرمەكۋپ ئىترتەك قۋنجۇ ... بولدى. بولدى-   
 بىلىر، ئرۆزەڭىى ۋاقتىردا شۇڭۋ   قويىمەن تويغۇزۇ  بولغىىىڭغۋ ئۋدەم بولسۋڭ
 ئەر بۇرۇتلۇ -.يو  بۋش بىاىدىغۋنغۋ بىكۋرغۋ سۋڭۋ قوي بىل،. تېپىۋا  يولۇڭىى

 قىزىر -قىر، دىلىۋزنىرڭ. تزگردى چىرڭ مۇشرتۇمىىى غۇچۇرلىتى، چىشلىاىىى
 قرۋرا  شەھۋانىالرچە كۆزلىاىدە كۆكز  كۆكسىەە كئۋلمىدە ئىچىدىكى كۆيىەك
  تىەىشەيلىمۇ؟؟؟ سۋڭۋ بۋلىىى بولمىسۋ يۋكى -.ھىجۋيدى سەت

 
 ... ئىمۋنسىز يۇم ئۋغزىڭىى-   
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 كزچى بۋر تزكزرۈكىى قۋلغۋن يىغىل، ئېغىزىغۋ ئۋچچىقىدا جۋن  دىلىۋز    
 ئەڭ. قۋلردى توخترۋ  يەنە قوپۇ  تزكزرگىلى يززىەە ئەرنىڭ بۇرۇتلۇ  بىلەن
 ئرۆزىەە يەنىال  بولسىمۇ  قىلغۋن نىيەت تىلالشىى راۋۇرۇس بىلەن گەپلەر سەت
 بىرلەن لرزكچەكلەر ئەسركى ئۋلدىردىكى شرەھەردە يۋت ئۇ چزنكى. بەردى ھۋي

 بۋشررلىغۋن قىلىشررقۋ ھىرس ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئەمەسرلىكىىى يۋخشررى تۋكۋللىشىشرىىڭ
 برۇ قىز ئىككى ئۋجىز كىچىدە بۇ يېيىلىۋاتقۋن پەردىسى تزن دىمىسمۇ .  ئىدى
 رەزىر  قۋنردا  ھەر ئزچرزن پرۇ . قۇتۇشلمۋيتتى قېچى، لزكچەكلەردىن قۋنخور

 قىيىرۋ  نۋرىسرىدىلەرنى كىچىر  ئزچزن پۇ  يۋنمۋيدىغۋن  قىلىشتىن ئىشالرنى
 زار-زار بۋشررقىالرنى   قىيىۋيرردىغۋن قۇلرردەك ئررۇشرنى سررۋلىدىغۋن  ئوغۇرلۇققررۋ
 كرررزن بىرررلەن ئىشررراەت-ئەيشرررى تېپىررر، پرررۇ  ھرررۋرام بەدىلىرررەە يىغلىرررتىش

 زەررىرررچە نەرسرررىلەردىن دىرررەەن ئىىسرررۋ -ئىمرررۋن قەلبىررردە ئۆتكززىررردىغۋن 
  پىچىقىىرى بىسرلىق ئزچزن پۇ  شۇ يەنە بزگزن  مەلئۇنالرنى بۇ تېپىلمۋيدىغۋن
 . بولمۋيتتى دىەىلى ئىشلەتمەيدۇ

 
 ۇرگرۇلىىن قۋلمىغرۋن ئەسەرمۇ شوخلۇقىدىن بۋيىقى ئىچىدە خىيۋلالر دىلىۋز

 برۇ ئېلىرپال قەدەم ترۇنجى بېيجىڭغرۋ. بۋشرلىدى بولۇشرقۋ بىئرۋرام بەكرال كۆرۈ 
 بررۋيىقى دىمىسررىمۇ.  ئۋزاپالنرردى قررۋرا  قىزغررۋ بولغررۋن دۇچررۋر كزڭزلسررىزلىككە

 ئەسرال بىاىشرىىى يرزز كزڭزلسرىزلىكلەرنىڭ بۇنردا  ئرۇ خوشرۋللىقتۋ تۋسۋددىپى
 يۋخشررى  تۋكۋللىشىشررىىڭ  بۇنردا  ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئرۇ. ئىرردى بۋقمىغررۋن ئرويال 
 تۋشرىى سرۆز چىاايلىرق;quot&. يەتتى كۆزى كەلمەيدىغۋنلىقىغۋ ئېلى، ئۋقىۋەت
 تىىىۋېتىرر، بىررا ئېغىررا ئۆتكررززۈ   خىيۋلىرردىن دىەەنلەرنررى; quot&ئىاىتىرردۇ
 بۋشلىدى يىلىىىشقۋ تەلەپپۇزدا سىلىق نۋھۋيىتى كىيىن  ئوڭشىۋالغۋندىن ئۆزىىى

 : 
 
 پەرزەنتىڭىرز ئۋنرۋ -ئۋترۋ سرىزنىڭمۇ ئۋكرۋ  ىلمرۋڭق جۋھىللىق ئۇندا -   
 ئۋياىلىشررىىڭ ئۋنىرردىن-ئۋتررۋ بررۋردۇ؟ ۋىجرردان مررۇھەببەت  سررىزدىمۇ بررۋردۇ 

 بۋلىسرررىدىن ئۋنىىىرررڭ بىرررا شرررۇڭۋ ؟ بۋققۋنررردۇ قىيىرررۋ  سرررىزنىمۇ ھىجاانرررى
 بىچرۋرە قۋلغرۋن يۇرتترۋ يىراا  ئۋشرۇ. بېقىرڭ ئويال  ھىسيۋتىىى ئۋياىلغۋندىكى

 سرىزمۇ...بېقىرڭ ئرويال  يۋشرلىاىىى ئرۋچچىق ھەسراىتىىى -دەردۇ ئۋنىالرنىڭ
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-ئۇغررۇ  تررۋتلىق چۇقررۇم سررىزنىڭمۇ...ئىەىسررى ھىسرريۋت بىررا سررىزمۇ ئررۋدەم 
-ئۋترۋ بۋشرقۋ بولسرۋ ئەزىرز قۋنچىلىر  سرىزگە برۋللىاىڭىز ئۋشۇ بۋر  قىزلىاىڭىز

 ئۋكرۋ  قرۋشي بو  خو  سىزدىن مەن شۇڭۋ. ئەزىز شۇنچىلى  ئزچزنمۇ ئۋنىالر
 ئۋپىسررىغۋ قۋلغررۋن ئۋزاپتررۋ يۇرتتررۋ ئۋپىاىرر، ئررۇنى مەن. قۇيىۋېتىررڭ ىبررۋلىى بررۇ

 قېرتى  بىرا يولىردا خۇدا  بولغۋندىكىن مۇسۇلمۋن بىا سىزمۇ. بىاەي تۋپشۇرۇ 
 ... قويۇڭ قىلى، ئىش سۋۋاپلىق

 
. بولردى قىلغۋنردەك تەسرىا راستال يىلىىىشى   ئۋۋازى زى  دىلىۋزنىڭ    
 تررۇرۇپال كىرريىن قۋرىۋاتكەنرردىن پەس ىرراب كررۆزىەە دىلىۋزنىررڭ ئەر ھېلىقررى
 ھېلىقرى بىرلەن قرولى. سرۋلدى غىالپقۋ بېقىىىدىكى پىچۋقىى يۋلتىاا  قولىدىكى

 بىرلەن تۋمۋكۋ تەڭال ھەرئىككىسى   قىلىۋىدى شەرت بىا قۋنداقتۇر ئۋدەملىاىەە
 يۇمرۇ  چىرڭ كۆزلىاىىى كۆكز  ئەر بۇرۇتلۇ . بولدى تەييۋر تەڭلە  چۋقمۋ 

 تۋمۋكررۋ ئررۇ.  شررورىدى قېىىرر،-قېىىرر، ھررۋزاغىچە بىررا ۋمررۋكىىىت قولىرردىكى  
 تۇتۇلررۇ  قېررتى  نەچررچە چىقىاىرر، كىچىكلىكىىررى شررۇم بررۇ;quot& چەكرركە 
 پرۇ  ئرۋزرا  بۋنىردا مۇشرۇ يرو   تۋيىىى تېخى نەرسىسىىىڭ تۋپقۋن يۋ بولدى 

 ئېچىرر، كررۆزىىى كىرريىن  ئويلىغۋنرردىن  دىەەنلەرنررى;quot&....تېپىۋالمۋمرردى 
 : ئۋچتى ئېغىز ئۋخىاى قۋرا  دىلىۋزغۋ بىادەم لىغۋ بۋ بىادەم
 
 لرېكىن. كەت كەتسەڭمۇ ئېلى، بوپتۇ.  قۋلدىڭ ئېلى، تىلغۋ خۇدانى-   

 ئۇرۇندىيۋلمىسرۋڭ. بولىردۇ ئەكەتسرەڭ ئۇرۇندىيۋلىسرۋڭ شرۇنى. برۋر شرەرت بىا
 . بولمۋ ئۋۋارە ئۋرتۇقچە دە  ئەكىتىمەن

 
 ئەلپۋزىىىررڭ لزكچەكىىررڭ رجىرردەلخو تۇرىرردىغۋن چررۋچاا  قررۋن كۆزىرردىن

 يررزرۈ  ۋاللىرردە كررۆڭلى دىلىۋزنىررڭ كررۆرگەن قۋلغررۋنلىقىىى بوشررۋ  خېلررى
 . سورىدى ئۋلدىاا  جزپلە  قولىىى ئىككى خوشۋللىقتۋ ئۇ. بولدى كەتكەندەك

 
  بۋر؟ شەرتىڭىز قۋندا . ئۋكۋ قېىى-
 
 يرررۇەنەە مىرررڭ25 نە  بىاسرررىدىن شرررۇمىى برررۇ مەن:  دىسرررەم سرررۋڭۋ-

 ئوخشررۋيدۇ  كىلىرردىغۋن ئىررش خېلررى قولىرردىن;quot& شررىدابې. سررېتىۋالغۋن
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 ئوخشرررۋيدۇ كىتررردىغۋن ئزگزنرررز  ئوبررردان ھرررزنەرنى تەربىيلىسرررەم ئوبررردان
&quot; چىقترى بۇلۇ  يۋرىمۋس بىا ئەمىلىيەتتە لېكىن.  ئويالپتىكەنمەن دە .
 بۋشقۋ ئۋچچىغىمدا. قۋلدى تۇتۇلۇ  قېتى  نەچچە  تۇرسۇن  ئۇيۋقتۋ تېپىش پۇ 

 كىريىن... يۋرىمىردى تېخرى پۇلغرۋ سرېتىۋالغۋن مەن دىسرەم سېتىۋىتەي بىاىەە
  تەربىررريەلە  قوللۇنررۇ  ئۋمررۋلالرنى خىرر  ھەر ئررۆزەم دە   توختررۋپتۇر خە 

 كىلەلەيرردىغۋن بىجىاىرر، جۋيىرردا ھررزنەرلەرنى خېلررى-خېلررى ھررۋزىا. چىقررتى 
 . يرو  قرۋلغۇم ئۋياىلىر، مەنبەيىمردىن برۋيلىق برۇ ھۋزىا مىىىڭ شۇڭۋ...بولدى
 سۋ  قېتى، يۇەن مىڭ15 يەنە ئۋلدىمغۋ ھۋزىاش دىسەڭ ئەكىتىمەن زادى ئەگەر
 ... قۋندا ؟...بولسۇن سىىىڭ بۋش مىىىڭ  پۇ . قوي يۇەن مىڭ35

 
 يرۇەنەە مىرڭ35 برۋلىمىزنى ئرۆز-.قۋلدى تۇتۇپال ئۋغزىىى دىلىۋز -نىمە؟-

  سېتىۋاشمدۇ ؟
 

   ئەر بۇرۇتلۇ  كەلەەن ئۋچچىغى غۇچچىدە قۋرا  كەيپىيۋتىغۋ دىلىۋزنىڭ
 . قىلدى بۇياۇ  چۋپۋرمەنەە 2 ھېلىقى قويۇ  قۋرا  ئۋلىيى، دىلىۋزغۋ
 
 قۋلمىردى خوشرۇم بىرلەن گە  بىكرۋر ئەمدى. مۋڭ ئېلى، بۋلىىى دەرھۋ -
 .  مىىىڭ
 

 ئەختەمجۋنىىرڭ دەرھۋلال ئۋڭال  گىپىىى خوجۋيىىىىڭ چۋپۋرمەن 2 ھېلىقى
 مېڭىشرررقۋ ئېلىرر، دىەەنرردەك ۇلررۇ ي يەردىررن بررۋلىىى دە =كەلرردى قېشررىغۋ

 . تەمشەلدى
 
 كەتركەن جىددىلىشر،-...ترۇرۇڭ توختۋ  بىادەم. ئۋكۋ تۇرۇڭ توختۋ -
 قۋيتىردىن ئەرگە بۇرۇتلرۇ  دە -تۇتىۋالردى قولىدىن ئەرنىڭ 2 ھېلىقى دىلىۋز

 ھرۋزىا لرېكىن...قۇشرۇلدۇم. قۇشرۇلدۇم شرەرتىڭىزگە مەن بۇلۇدۇ –. يېلىىدى
 ئىچىرردە كزنىىررڭ نەچررچە بىررا مۇشررۇ مەن. يررو   پررۇ كررۆ  ئۇنرردا  يېىىمرردا
 ... ئىشىىڭ مۋڭۋ ئۋكۋ  قۋشي بو  خو ...بىاەي تەييۋرش 

 
 كزلرز  قۋقرۋقال  ئەر بۇرۇتلرۇ -....ھۋ ھرۋ ھرۋ ....كرۇن نەچچە بىا -
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 ھە ئىرزدە مىىرى ئۋنردىن كىلىر، تەييرۋرش  پرۇلىى ئۇنرداقتۋ بولىردۇ -.كەتتى
 . خو ...

 
 ئىشررۋرە مېڭشررىىى ئېلىرر، بررۋلىىى شررىاىكىەە 2 يېىىرردىكى ئەر بۇرۇتلررۇ 

 بولسرىمۇ   تۋرتىشرقۋن خېلرى بۋلىىى دىلىۋز. ئۋلدى قەدەم ئۋلدىدا ئۆزى قىلى،
 ئۋرقىسىغۋ بۋش. قۋلدى لەيلە  ھۋۋادا قوللىاى نۋزۇك كىلى، ئۋجىز يەنىال لېكىن
 پېترى يىغلىغۋن دە ; quot&....ئۋپۋ ئۋپۋ ;quot&ئۆمچەيەىىىچە دىلىۋزغۋ قۋرا 

 ... يىااقالشتى ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۇنىڭدىن
 

 ئەقىرر  بىررا تۇيۇقسررىز كۋللىسررىغۋ دىلىۋزنىررڭ  يۇقۋتقررۋن ئىسررىىى بىررادەم
 قۋلغرررۋن گرررۋڭەىاا  ھەم قورقرررۇ  ھەم يېىىررردىكى دە -بولررردى كەلەەنررردەك
 . يزگزردى ئۋرقىسىدىن ئۇشرنىڭ تۋرتى،  ئۋلدىاا  قولىدىن نۇرگۇلىىڭ

 
  ...تۇرۇڭ توختۋ  تۇرۇڭ  توختۋ -
 

 بولرۇ    ئرۆرۈلەەن ئۋرقىسرىغۋ ئەر بۇرۇتلرۇ  كەلەەنردە يىتىشرى، دىلىۋز
&quot;؟ نىمە&quot ;تىكىر، سرۇغۇ  دىلىۋزغرۋ كۆزلىاىىى كۆكز  دىەەندەك 

 . تۇراتتى
 
 ... بىاىڭ كزتز  بىادەم. قىالي ئۋمۋلىىى ھۋزىاش مەن-
 
 بىرررلەن نەزىررراى مەنسىتمەسرررلى  ئەر-قىلمرررۋقچى؟ ئۋمرررۋلىىى قۋنررردا -
 . ىدىسور

 
. قىلىرمەن تېلىفۇن شۇنىڭغۋ ھۋزىا مەن. بۋر ئۋكۋم بىا بېيجىڭدا  مىىىڭ-

 ... قىلىدۇ يۋردەم چۇقۇم ئۇ
 
  راستمۋ؟-
 
 . ئۋكۋ راس-
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 بىرراەر كۆڭلزڭرردە سررەن چۇقررۇم.  مىىىررڭ كەلمەيۋاتىغررۇ ئىشررەنەزم تررۋزا-

 مىىىررڭ بولسررۋڭ قىلىرردىغۋن مەلررۇم سررۋقچىغۋ ئەگەر   ھە ئويلررۇدۇڭ شررۇملۇقىى
 مۇشتۇمىىى ئەر بۇرۇتلۇ -...ئزلزگزڭ قوي بىلى،. چىقىدۇ ئزلزگزڭ ۇمدىنقول

 .  قىلدى ھەيۋا دىلىۋزغۋ تزگز  چىڭ
 
 شرررۇندا  مەن تۇرسرررىڭىز دە  بىررراەي برررۋلىىى سرررىز. ئىشرررىىىڭ مۋڭرررۋ-

 ...قىالي تېلىفۇن ئۋلدىڭىزدىال مەن تۇرۇڭ  قۋرا  ئەمىسە ؟ قىالرمەنمۇ
 
 
 

 ئەمەس ئررۋدەمەە بىررا بۋشررقۋ. ىلرردىق تېلىفررۇن دىەەنرردەك راس دىلىررۋز
 ئۋلىجۋنۋ  شۇ يەنىال پەيتتە جىددى بۇ ئۇ. قىلدى تېلىفۇن ئۋكىسىغۋ قۇربۋنجۋن
 ئىشرەنەەن بىاىدىغۋنلىقىغۋ يۋردەم ئۆزىەە ئۇنىڭ. ئىدى ئۋلغۋن ئەسكە ئۋدەمىى
 بۋشرال  ئەتىردىن ئىىىقكرى قويسرۋ بىاىر، قولدىن پۇرسەتىى بۇ ئەگەر.  ئىدى

 تۋسۋددىپى بۇگزنكىدەك ئۋشلمۋيتتى  ھېچيەردىن دىاىكىىى-ىزئ ئەختەمجۋنىىڭ
 سەلىمەگە دوستى جۋن قۋلغۋن يىغال  قۋن. ئىاىشەلمەيتتى مەڭەز پۇرسەتلەرگە
 . بىاەلمەيتتى جۋۋا  ھېچقۋندا 

 
-قىسقۋ ئەھۋالىى قۇربۋنجۋنغۋ بويىچە كۆرسەتمىسى ئەرنىڭ ھېلىقى دىلىۋز

 يرۇەن مىرڭ35مۇھىملىقىىى  نۋھۋيىتى ىشىىڭقۋيتۇرىۋېل بۋلىىى. ئېيتتى قىسقىال
 بىاىردىغۋنلىقىىى قرۋيتۇرۇ  ئۇنىڭغرۋ ئىچىدە ھەپتە تۇرسۋ بىاى، بزگزن پۇلىى
  قۋرىردىمۇ جىرددى ئىشرقۋ  برۇ قۇربۋنجرۋنمۇ. كەتترى چزشرەندۈرۈ  قۋيتۋ-قۋيتۋ
 ئەر بۇرۇتلرۇ . بىلدۈردى بۋرىدىغۋنلىقىىى يىتى،  چۇقۇم ئىچىدە سۋئەت يېاى 
 دىلىۋز كىيىن قىلغۋندىن ئىشەنچ تۇلۇ  ئۋڭال  بىلەن قۇلىقى ئۆز ىىگەپ ھەممە
 ئۋشرخۋنىغۋ بىرا ئۋلدىردىكى ئىستۋنسىسرى پرويىز ئەگەشرتۇرۇ  نۇرگۇلىى بىلەن
 . ئولتۇردى سۋقال  كىاى،
 

 ئۋلدىردا ئىستۋنسىسرى پرويىز ئۆتكەنردە ۋاقىر  ئۇشرۇقاا  سۋئەتتىن يېاى 
 بىرا كىيىن  قىلغۋندىن تېلىفۇن ىۋزغۋدىل بولۇ  پەيدا مۋشىىىسى قۇربۋنجۋنىىڭ
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 قۇربۋنجرۋنىى. كەلردى كىاىر، ئۋشخۋنىغۋ ئۋلدىاا  كۆتىاگىىىچە سومكىىى قۋرا
 پېترى ئىسرەدىەەن تۇتىۋاشلمرۋي ئرۆزىىى نىمىشرقىدۇر دىلىرۋز كۆرگەن يىااقتىن
 . يزگزردى قېشىغۋ ئۇنىڭ
 
 ... ئۋكۋ قۇربۋنجۋن-
 

 سررىال  بىررلەن ىھاىبررۋنلىقم ئررۋتىالرچە قررولىىى دىلىۋزنىررڭ قۇربۋنجررۋن
 . يېقىىالشتى قېشىغۋ زومىەەرنىڭ ھېلىقى كىيىن  بەرگەندىن تەسەللى
 
 چىرااي جرۋلالت قورقۇنۇچلرۇ  ھېلىقى-...سىز...سىز...ئۋكۋ قۇربۋنجۋن-

 بىررا ئۋلدىرردىكى. كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن بىررلەن كۆرۈشررى قۇربۋنجررۋنىى ئەر
 ئۋلرردىغۋ قۇربۋنجۋنىىررڭ سررتىنقۋرىمۋ كىتىشررىەىمۇ ئۆرۈلررز  چۋيىىررڭ ئىسررتۋكۋن
 خرۇدايى  تروۋا-. سرىقتى چىڭ قولىىى ئۇنىڭ دە -كەلدى دىەزدەك يزگزرۈ 

 ... ئۋكۋ سىزمۋ بۇ...توۋا
 

 شرۇ. قۋلردى ھەس ھەياانۇ كۆرۈ  ئۇچاىشىشىى بۇ نۇرگۇ  بىلەن دىلىۋز
 بىررا بۋشررقىچە   يۇقررۋ  بىررااقال  ھەيۋىسررى لزكچەكىىررڭ زومىررەەر بررۋيىقى تررۋ 

 بىررلەن خوشررۋمەتلى  سررىپۋيىلىق  نۋھررۋيىتى. قېلىۋاتررۋتتى ىىىرر،ئۋيل ئررۋدەمەە
 ئىچىدە خىجىللىق خى  بىا قۋنداقتۇر. سىقىۋاتۋتتى چىڭ قولىىى قۇربۋنجۋنىىڭ

 ... قۋچۇراتتى كۆزىدىن قۇربۋنجۋنىىڭ كۆزىىى
 
 بررو  بېشررىىى قررۋرا  ئەرگە بۇرۇتلررۇ -. يىەىرر  نرروچى سررەنمۋ يەنە-

 دىررەەن سرىز. سررىڭلى  -.بۇرۇلردى دىلىۋزغررۋ ئۋرقىردىىال قۇربۋنجررۋن چۋيقىغرۋن
 ... مۇشۇمۋ ئۋدەم

 
 . بەردى جۋۋا  ئۋۋازدا بو  دىلىۋز-.ھەئە-
 
  بۋلىچۇ؟-
 
 . كۆرسەتتى بۋلىىى ئولتۇرغۋن تۇتۇ  شۋيكۋ 2 ھېلىقى دىلىۋز-.ئەنە-
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 خۇرسرىىى، ئېغىا قۋرا  بېشىغۋ ئزستى بۋلىىىڭ قۇربۋنجۋن-.بۋش بىچۋرە-
 سرىىى بىز. بۋشم قورقمۋ–. قويدى قۇشۇ  كىيىن مغۋندىنيۇ كۆزلىاىىى دەقىقە
 . كىتىمىز ئېلى، ھۋزىاش
 
 ھەر.    كىتىۋاترۋتتى ئۆزگىاىر، بۋشرقىچە چىاايرى قۇربۋنجۋنىىرڭ تۋ  شۇ
 تۇتۇلغررۋن كررزنلەردەك يررۋمغۇرلۇ  چىاايررى تۇرىرردىغۋن كزلررز  ۋاقىتتررۋ قۋنرردا 
 چىقى، دە  مەن مۋنۋ ىدىنچىااي تۋرتىۋاتقۋنلىقى ئۋزابى ۋىجدان قۋتتىق  بولۇ 

 قېررتى  نەچررچە. كررۆردى ئررۋپەتىى بىررا  يېڭررى بزگررزن ئررۇ دىمىسررىمۇ.  تررۇراتتى
 يررزز ئىتىقررۋدتىن-ئىمررۋن. كررۆردى مەلئررۇنىى تررززەلمىەەن بەرسررىمۇ تەربىرريە
 ئرۋچچىق قەلبرى. كرۆردى نىجىسرىى سرۋتقۋن ئىىسرۋن تۇرۇ  ئىىسۋن ئۆرىەەن 
 ئىىسررۋن ئېچىىىۋاتررۋتتى  ۋتتىققرر ئررۇ. يىغلىرردى قررۋن يررزرىكى تۇلررۇ   ئۋزاپقررۋ

 قېاىىداشرلىاىغۋ كىتىۋاتقرۋن پېتىر، پۋتقىقىغرۋ رەزىللىر  چەترىە  تەبىئىتىدىن
 ئررۇزا  يەردە بررۇ. ئۆرلىرردى جررۇدۇنى تررۇرۇپال ئۇنىررڭ. ئېچىىىۋاتررۋتتى قررۋرا 

 ئەرگە بۇرۇتلررۇ  تۇرغررۋن قررۋرا  ئەيمىىىرر، ئررۆزىەە خۋلىمىرردىمۇ  تۇرۇشررىى
 ئزسرتىەە ئزسرتە  پۇلىى قىزى  بۋغالم3 ومكىدىنس قۋرا قولىدىكى قۋرىمۋستىىال

&quot;پۋققىدە&quot ;تۋشلىدى . 
 
    سرىىىڭ پرۇ  ئەمردى مۋنۋ... سۋنىۋا  پۇلىى.  بۋيۋاتچە ئەركىن قېىى-

 ... بولدى بىزنىڭ بۋش
 
 كەتركەن جىددىلىشر، قرۋرا  كەيپىيۋتىغرۋ قۇربۋنجۋنىىڭ -...يۋ . يۋ -

 پرۇلىى برۋغالم3 ئزسرتەلدىكى بېاىپال زرۈ يزگ. كەتتى دۇدۇقال  ئەر بۇرۇتلۇ 
 بولردى-. تەڭلىردى ئىچىردە  ئۇڭۋيسرىزلىق نۋھرۋيىتى قۇربۋنجۋنغۋ دە -يىغدى

 گۆشرىىى ئۆزەمىىڭ تۋ  شۇ... قىلىۋەتتىڭىز خىجى  بەك مىىى. ئۋكۋ قۇربۋنجۋن
. كىتىررڭ قررۋيتۇرۇ  پررۇلىى بررۇ بولرردى. كىتىررۋاتىمەن بولررۇ  يىەررزدەك ئررۆزەم

 ... تىڭكى ئېلى، بۋلىىىمۇ
 
.  مۇھىمغۇ بەك نەرسىدىن ھەممە پۇ  سۋڭۋ. بۋيۋەتچە شزىمغۇ پۇ  سۋڭۋ-
 بولردى...ئزچزنغۇ پۇ  ھەممىسى خۋرلىشىڭ ئۋلدىشىڭ  بۋلىالرنى ئۋشۇ سىىىڭ
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-ئىرچ-...يۋشرۋ ئويىرۋ . قىر  تۋمۋشرۋ تۋزا خەجلە   بۇلۇشىغىچە. كەت ئېلى،
 سررۋلغىىىىىمۇ ۋاقىرراا  ئۆزىىىررڭ قۇربۋنجررۋن قۋنرردا   غەزەپلەنرردىمۇ ئىچىرردىن
 . قۋلدى تۇيمۋي
 

 تررۇرۇ  ھررۋزا بىررا بىلەلررمەي بىاىشررىى جررۋۋا  دە  نىررمە ئەر بۇرۇتلررۇ 
 مزشرزكتەك چزشركەن سرۇغۋ شۋيكىسرىمۇ 2 قۋلغرۋن شزمشرزيزپال يېىىردا. كەتتى

 ئۋسرتۋ ئزسرتىەە ئزستە  پۇلىى كىيىن تۇرغۋندىن بىادەم ئۇ. تۇراتتى تزگزلزپال
  تررررۇرۇ  ئىەىرررر، بېشررررىىى دە -كەلرررردى ىغۋئۋلررررد قۇربۋنجۋنىىررررڭ قويررررۇ 

&quot;بۇلۇشررررقۋ ئررررۋدەم چۇقررررۇم بىررررز...ئۋكررررۋ قۇربۋنجررررۋن كەچررررزرۈڭ 
 ... يزگزردى قۋرا  تەرەپكە ئىشى  دىەىىىچە; quot&...تىاىشىمىز

 
 ئېلىرر، بىراگە ئەختەمجررۋنىى نۇرگرۇ   مۋشىىىسررىدا قۇربۋنجۋنىىرڭ دىلىرۋز
 يۇلتررۇز بىررا ېچقۋنرردا ھ ئۋسررمىىىدا كىررچە بېيجىڭىىررڭ. قررۋيتتى مەكررتەپكە

 برۇ يەنىرال تۇرسرىمۇ  يۇرۇترۇ  يەرنرى ھەمرمە چىااقلىراى كوچۋ. كۆرۈنمەيتتى
 بۋغاىغررۋ ئەختەمجررۋنىى دىلىرۋز. بىلىىەتتررى سررزرلزك شرۇنچىلى  ئررۋدەمەە كىرچە
 كرۆز ئىشرالرنى بەرگەن يرزز بزگرزن قرۋرا   سرىاتقۋ دەرىزىردىن پېترى بۋسقۋن

 قورقۇنچلۇ  ئەبلەخىىڭ ھېلىقى. ىدىبۋشل  ئزتكززۈشكە بىالە -بىا ئۋلدىدىن
. كەتترى شرزركزنز  بۋشرقىدىن تەنلىراى بىرلەن كىلىرش ئۋلردىغۋ كرۆز چىاايرى
 بەدىلىررەە قىيىررۋ  بۋشررقىالرنى ھە  بولىرردۇ ئررۋدەملەر مۇشررۇنداقمۇ جۋھۋنرردا

 جررۋن سررېلى، ئوغۇرلۇققررۋ  بررۋلىالرنى نۋرىسررىدە  ئىاىشىشررتىن  خوشررۋللىققۋ
 بىرا  بولغۋنردىكىن ئەركەك بىا چوڭ چو  دۇ بولمۋم قىلسۋ نۇمۇس  بېقىشتىن

 ئىچىردە خىيرۋلالر دىەەنردەك...بولمۋمردۇ يۋشىسرۋ بىلەن غۇرۇر چزشلزك ئەرگە
 چرروڭ;quot& بررۋر  شۋيكىسررى ئوغۇرلررۇ  چرروڭ شررۇنچە;quot&.  ئۋزاپالنرردى
 دىسرە  كەتترى يۇۋاشرال  كرۆرۈ  ئۋكۋمىى قۇربۋنجۋن ئەجە ; quot&خوجۋيىن
 بىراەر ئۋكۋمىىرڭ قۇربۋنجرۋن يۋكى نىمە؟ بۋرمۇ قەرزى ۋئۋكۋمغ قۇربۋنجۋن ئۇنىڭ

 لېكىن. پىقىاىدى قۇيۇندەك كۋللسىدا سۇئۋلالر دىەەن;quot&... تۇققىىىمىدۇ؟
 جىمجىتلىقرتىن ھرۋزا بىرا ئرۇ. تۋپۋلمىردى جرۋۋا  قۋنۋئەتلىىەرلىر  سۇئۋلالغۋ ئۇ

 قىىۋبوشر قۇربۋنجرۋنىى ئولتۇرغرۋن تىىر، ھەسراەتلى  قرۋرا  يىااقالرغۋ كىيىن 
 . نۇقۇدى
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 مىرڭ35 دە  نىرمە ئرۇشر. يەتمەيۋاتىردۇ ئەقلىر  ھرېچ ئۋكرۋ  قۇربۋنجۋن-
  بىاىدۇ؟ قۋيتۇرۇ  بۋلىىى ئۋلمۋيال پۇلىى يۇەن

 
 كىرريىن  چىققۋنرردىن قررۋرا  ھەممەيلەنررەە بۇرۇلررۇ  كەيررىىەە قۇربۋنجررۋن
 لۆممىردە كۆزىەە قويۇ  سىال  بو  تۋرتۇقىى ئۇزۇن يززىدىكى ئەختەمجۋنىىڭ

 . ئۋلدى يۋ 
 
 بۋلىسرى ئىتىىرڭ دىرەەن ئەركىن بۇ. سىڭلى  ئۇزۇن گە  دىسەم سىزگە-
 نۇرغرۇن مەن. قرۋپتىكەن چىقىر، يەرگە بۇ ئۋتال  شەھەر ئىلەىاى يى  نەچچە
 جەھەتتە ئىقتىسۋدى. بەرگەن تۇز-ئۋ  ئۋشخۋنۋمدا قۋلغۋندا ئۋ  گۇي بۇ قېتى 
 بىرلەن جرۋن لرېكىن...نبەرگە تەلى  دىىى. سىلىغۋن بېشىىى بەرگەن  يۋردەم
 ئىرش ئەسكى  بۇرۇندىن ھۋيۋان بۇ    دە  چىقىدۇ بىلەن قۋن خۇي كىاگەن
   قىلىرر، سرروقتۋ-قۋقتررۋ بۋشررقىالرنى يەردىمررۇ بررۇ بولغۋچقررۋ كررۆنەەن قىلىرر،

 قېرتى  نەچرچە ئرۋڭال  ئەھۋالالرنى بۇ بۋشقىالردىن. يزردى قىلى، ئۋلدامچىلىق
 ھررۋش ;quot&.سررۆزلىدى  يولىرردىن مۇسررۇلمۋنلىق. قىلرردى  تەربىرريە چىاايلىررق
. قىلردى  نەسرىھەت دە ; quot&تەمىىلەي بىلەن ئىقتىسۋد مەن قى   تىجۋرەت
.  قىلىرۋەردى بىلەىىىىى ئۆزىىىڭ يەنە قويۇ  دە ; quot&مۋقۇ ;quot& لېكىن
 نەچچىىرى ئرون برۋلىالردىن كىچىر  مۇشرۇندا  بىلمىدى  بولدى قۋندا  كىيىن

. خوجررۋيىىىمىش ئۇشرنىررڭ تېخررى. يۇرۇپتررۇ ى،سررېل ئوغۇرلۇققررۋ سررېتىۋېلى،
 ئۇنىڭغرۋ برۇرۇن لرېكىن.. ئەمەسرمىش ئرۋز پۇللىاىمۇ يىققۋن ھۋرامدىن ئۋڭلىسۋم
 خررېلىال مىىررى ئررۇ ئزچررزنمىكىن بولغررۋنلىقى  پۋنررۋھ-بررۋ  بولغررۋنلىقى   ئۇسررتۋز

 برۇ گەرچە. كۆرىشرىدۇ كىلى، يزگزرۈ  ئۋلدىمغۋ كۆرسە قۋيەردە. ھۆرمەتلەيدۇ
 قرۋتتىق مەنردىن بىرلەن برولغىىى; quot&نوچىسرى لزكچەك;quot& شەھەرنىڭ
 ... شۇڭۋ...تەپتۋرتىدۇ

 
 داۋامىىررى گىپىىىررڭ كۆرمىرردىمۇ مۇۋاپىررق مۋختۋشررىى ئررۆزىىى قۇربۋنجررۋن

 ئرۆزىىى سرۆزلىاىدىن قۇربۋنجۋنىىرڭ  دىلىرۋز قىرز ئەقىللىق. يزتىۋەتتى ئىچىەە
 ئۆزىىىرڭ ئرۋدەملەرنى ننۇرغۇ. يەتتى تىزش تىەىەە سىانىڭ قۋلدۇرغۋن ھەياان

 قۇربۋنجۋنىىررڭ كەلررەەن تەسررىالەندۈرۈ  بىررلەن پەزىلىتررى ئىسررى  ئۋجۋيىرر،
 ھرۆرمەتتە يۇكسرەك ئۇنىڭغرۋ بولغرۋن  بىلى، ئۋللىبۇرۇن دىلىۋز ئۋلىجۋنۋپلىقىىى
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 ئە  قۇربۋنجۋنىىرررڭ ئرررۇ رىئرررۋللىقتىن بزگرررزنكى بولسرررىمۇ   كەلرررەەن بۇلرررۇ 
 يرۇقىالىقىىى ھەسسە نەچچە غۋندىنقىل تەسەۋۋۇر ئۆزى ھۆرمىتىىىڭ ئىچىدىكى
 يرۋۋۇز بىردىكى  ئرۋدەم بىا قۋنخور شۇندا  دىمىسىمۇ .  قىلدى ھىس ھەقىقى
 يرۇەن مىڭ35   قولىدىكى ئزچزن ھۆرمىتى يزكسەك بولغۋن قۇربۋنجۋنغۋ ئوغاى

 . ئىدى كەچكەن ۋاز نەقپۇلدىىمۇ
 

 ۋتۋققرۋي ئۋپىاىر، مەكرتەپكە ئەختەمجرۋنالرنى نۇرگرۇ   دىلىۋز  قۇربۋنجۋن
 تېلىفرۇن تۋرتىىمۋي بولسۋ ئىش قۋندا  ھەر كىيىن  قويغۋندىن ئۇرۇنالشتۇرۇ 

 ئىچىردە ئىپتىخۋرلىق ھۆرمەت  چوڭقۇر دىلىۋز. كەتتى قۋيتى، تۋپىال  قىلىشىى
   بەختىىىررڭ ئررززۇن  ئۆماىىىررڭ ئۋدەمىىررڭ بررۇ خررۇدادىن كۆڭلىرردە. قەپقۋلرردى
 ئۇزۇترۇ  قۇربۋنجرۋنىى ئرۇ. دىتىلىر  ئۇزا -ئۇزاقتىن بۇلۇشىىى زىيۋدە تېخىمۇ

 يۋتىقىغررۋ نۇرگرۇلىى قۋلردۇرۇ   شررىيۋۋيۋڭغۋ ئەختەمجرۋنىى كىريىن  قويغۋنردىن
 .  مۋڭدى سىاتقۋ يەنە ئزچزن قويۇ  ئۇرۇنالشتۇرۇ 

 
 بولررۇ  15 سررۋئەت كىاگەنرردە قويررۇ  ئۇرۇنالشررتۇرۇ  نۇرگررۇلىى دىلىررۋز

 بزگرزنكى ىسىمۇ دىم. قىلدى ھىس چۋرچىغۋنلىقىىى ئۆزىىىڭ ئۇ. ئىدى قۋلغۋن
 بېشررىىى ئۇنىررڭ ئىشررالر مررۇرەككە  كەترركەن گىاەلىشررى، قررۋيغۇ ۋە خوشررۋللىق

 يۋترۋ  ئرويال  خوشرۋللىقىى بىرا يەنە تۇرۇپال ئۇ. ئىدى ئۋغىاىتىۋەتكەن قۋتتىق
 سرەلىمە ئرۋختۇرۇ  چۋمىردانىىى ئۋلردىاا . پىقىاىرۋەتتى نەچچىىى بىا ئىچىدە

 پېترى ئولتۇرغۋن ئورۇندۇقتۋ. ئۋلدى ۋقولىغ رەسىمىىى ئەختەمجۋنىىڭ قۋلدۇرغۋن
 رەسرى  قويرۇ   قرۋرا  ئىچىردە ئېچىرىىش چىاايىغرۋ بۋلىىىرڭ كەتركەن ئۇيقۇغۋ

 كررۆز نۇمۇرىغررۋ تېلىفررۇن ۋە ئۋدرىسررى ئررۋشقىلىش سررەلىمەنىڭ ئۋرقىسررىدىكى
 ئەڭ سرەلىمەگە. ئويلىردى قىلىشرىى تېلىفرۇن دەقىقىردە شۇ  دىلىۋز. يزگزرتتى
 خوشررخەۋەرنى بررۇ دوسررتىىىڭ. بولرردى كچىيەتكررززمە خوشررخەۋەرنى چرروڭ

 ئوغلىردىن دىمىسرىمۇ . قىلردى تەسرەۋۋۇر ھۋيرۋجىىىىى كىيىىكرى ئۋڭلىغۋندىن
 جۇدالىرق بىلمەيردىغۋن  تىاىكلىكىىرى-ئزلزك نەدىلىكىىى  ئۇنىڭ ئۋياىلغۋن 
 خەۋىراىەە ئوغلىىىڭ نىسپەتەن ئۋنىغۋ تۆككەن يۋ  يى  بىا ئىچىدە ھەساىتى

 بۇلمررۋيتتى خوشررۋللىق ئررۋرتۇ  دىدارلىشىشررتىىمۇ بىررلەن ئۇنىررڭ ئىاىشررىش 
 بىلرەەن قۋلغرۋنلىقىىى بۇلرۇ  كە  خرېلىال ۋاقىتىىڭ قۋرا  سۋئىتىەە دىلىۋز...

 ئررۇ. قويمىرردى يررو  قىلىشررقۋ تېلىفررۇن ئەتە كررۆڭلى يەنىررال لررېكىن بولسررىمۇ 
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 سرەلىمەنىڭ ئىچىردە جىددىلى  خى  بىا ئېلى، تېلىفۇنىىى قو  سومكىسىدىن
 . بۋشلىدى بېسىشقۋ ۇرىىىنۇم تېلىفۇن
 

 تېلىفررۇنى ئۋبونىتىىررڭ بررۇ; quot& دىلىررۋز تۇرغررۋن جىددىلىشررى، قررۋتتىق
 ۋاقتىردا خوشرخەۋەرنى. بولردى لەسسرىدە ئۋڭال  گەپىى دىەەن; quot&ئىتى 

. ئېچىلىردۇ چۇقۇم ئەتە;quot& لېكىن. ئەپسۇسالندى يەتكززەلمەيدىغۋنلىقىدىن
  بىاىشرىى تەسرەللى ئرۆزىەە-ئرۆز دە ; quot&...ئزلەزرىردۇ يەتكززسەممۇ ئەتە

 . ئۇنۇتمىدى
 

 ئۋلدىردىكى دىلىرۋز ئويلىغرۋن ئېلىشرىى ئرۋرام يېتىر، ھۋرغىىلىقتۋ بزگزنكى
 ۋە چىاايرى كىاششرقۋن ئەختەمجۋنىىرڭ قۋلغرۋن ئرۇخال  شزمشزيز  ئۇرۇندۇقتۋ
 نۇقرۇ  ئۋسرتۋ برۋلىىى ئۇ. قىلدى نىيەت چىداشىى بىادەم يەنە قۋرا  بەدىىىەە
. كىرررادى ئېلىررر، ئرررۆيىەە ترررۋزىلىق يىرررتىلە  ئرررۇنى كىررريىن قۋنررردىنئويغۋت

 يۇيۇندۇرۇشررقۋ ئررۇنى بررۇياۇ   سېلىشررقۋ كىچەكلىاىىررى-كىرريى  ئەختەمجررۋنىى
 . قىلدى تەييۋرلىق

 
 بۋلىىىرررڭ قولىررردا بىرررا يەنە    تۇترررۇ  جرررۆمىكىىى مۇنچرررۋ قولىررردا بىرررا

 دىلىرۋز تقرۋنيۇيىۋا بىلەن ئەستۋھىدىللىق نۋھۋيىتى كۆزلىاىىى يزز چۋچلىاىىى 
 قۇيغۋنردەك شزا يرزرىكى قرۋرا  ئېغىزلىاىغرۋ كۆكلەرگە يۋرا بەدىىىدىكى ئۇنىڭ

 بىرا قۇيۇلغۋنردا سرۇ قېتى  بىا ھەر ئېغىزىغۋ يۋرا ئەختەمجۋن. كەتتى ئېچىشى،
. قويرۋتتى ۋايجرۋنال  پرۋت-پۋت يۇسۋ كزچە  بەدىىىىى سۋشتتى  توۋش  قېتى 

 بۋرغۋن قولى ئۇرۇشقۋ بۋلىىى گزدەك بۇ  زنىڭدىلىۋ قۋرا  ئۋزاپلىىىشىغۋ بۋلىىىڭ
 ئەركىرن برۋيىقى. كەتترى كىلىر، پزركىۋەتكزسرى چۋيىرۋ  ئەبلەخلەرنى جۋلالت
 بەدىىى بۋلىىىڭ بىچۋرە ئۇ. ئۇقۇدى لەنەت مىڭ ئىچىدە كۋپىاغۋ لەنىتى دىەەن
 تۇيۇقسرىز ئۋپۋرغۋنردا قرولىىى يۇيۇشرقۋ پرۇتىىى   چىقى، يۇيۇ  تۇرۇ  يىغال 
 . كەتتى ۋاقىاا 
 
  ؟...ئىش نىمە بۇ...خۇدا ۋاي خۇدا  ۋاي-
 

 ئۇنىرڭ.  ئىدى قۋلغۋن تۇتۇپال ئېغىزىىى قۋرا  پۇتىغۋ ئوڭ بۋلىىىڭ دىلىۋز
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 بررو   ئررورنى بۋرمىقىىىررڭ پررۇت چرروڭ چېپىررۋېتىلەەن بۋلىىىررڭ ئۋلدىرردا كررۆز
 دىلىۋزنىڭ بولىۋاتقۋن زىدە يزرەكلىاى قۋرا  مەنزىاىەە قورقۇنۇچلۇ . تۇراتتى

 بىرررا يەنە; quot& جۋلالتىىرررڭ دىرررەەن ئەركىرررن برررۋيىقى ترررۇرۇپال لىقىغرررۋقۇ
 دىررەەن; quot&...مررۋڭ بىررلەن مەن دىسررەڭ قۋلمررۋي ئۋياىلىرر، بۋرمىقىمرردىن
 يۋشررلىق7 بررۇ مەنزىرراىلەردىن ئۋلدىرردىكى كررۆز. كەلرردى ئررۋۋازى قورقۇنچلررۇ 

 ۇئر. قىلردى ھىس ئېغىالىقىىى نەقەدەر خوۋلۇقلىاىىىڭ-ئۋزا  تۋرتقۋن بۋلىىىڭ
 ئېتىلىر، تەكتىردىن يزرىكىىىرڭ. بىاەلمىدى بەرداشلىق پەقەت تۇرۇ -تۇرۇ 
 كررۆزلىاىەە بررۇشقتەك   ئىچىرردە ھىسداشررلىق ئررۋزا   نىرردا  ئررۋچچىق چىققررۋن
 برۋلىىى يۋلىڭرۋ  پەرىشرتىدەك ئۋلدىردىكى توختىتۋلمۋي يۋشالرنى قۋلغۋن پۋتمۋي
 ... كەتتى يىغال  بۇقۇلدا  بۋسقىىىچە چىڭ بۋغاىغۋ
 
 ئزخالۋاتقررۋن راھەت شررۇنچىلى  ئزسررتىدە كىالىررق ئۋپئررۋ  دىلىررۋز     

 بۋلىىىرڭ پۋكىزشنغرۋن يۇيرۇ . ئۇخلىيۋلمىردى ھرۋزاغىچە بىا قۋرا  ئەختەمجۋنغۋ
 خىيۋلغررۋ قررۋرىغىىىچە تۋرتۇققررۋ ئررۇزۇن يززىرردىكى   سررىال  چررۋچلىاىىى بررۇدرە
 تكززگەنئۆ بېشىدىن جۋپۋشرنى-جەۋرى نۇرغۇن تۇرۇ  كىامەي يۋشقۋ7. كەتتى
 ھرۋزىاغىچە ترۋ دىمىسىمۇ . ئېچىىدى قۋتتىق بەخىتىسىزلىكىدىن تۇغمۋ بۋلىىىڭ

 ئزلرز ;quot& پەقەت ئۋتىسرىىى   بۋقمىغرۋن كرۆرۈ  چىاايىىرى ئۋتىسىىىڭ ئۆز
 نۋمەلۇم خۋلى تۇققۋنلىاىدىن-ئۇرۇ  بۋرلىق   قۋرايدىغۋن دەپال; quot&كەتكەن
 جرۇدا مىھاىردىن ئۋنرۋ   بولغرۋن چروڭ ئىچىردە غۇربەتچىلى  تەنھۋلىق  يېزىدا
 ئۆتكرززگەن كرزن ئىچىدە خورلۇ  ئۋچلىق  ئۋزا   شەھەردە يۋت يىاا  بۇلۇ 
 ئېچىشرررتۇراتتى  ئىچىىرررى ئۋدەمىىرررڭ قۋنررردا  ھەر كەچمىشرررى بۋلىىىرررڭ برررۇ

 پەپىرلە  ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ بۋلىالر يۋشتىكى بۇ ئەسلى. قوزغۋيتتى ھىسداشلىقىىى
 ئەڭ بۋلىلىقىغرۋ. ئىردى كېراەك ئزتىشرى لرز كز-ئويىرۋ  ئۋستىدا قىلىشى چوڭ
 مەكرتە  بولغرۋن برۇلىقى بىلى . ئىدى كېاەك قۋلدۇرۇشى ئەسلىمىلەرنى گززە 

 لررېكىن...ئىرردى كېرراەك ئۇقۇشررى خررۋتىاجەم  ئېلىرر، قەدەم دەرۋازىسررىدىن
 ئەبلەخىىررڭ ۋىجدانسررىز پەسرركە  بىررا. كەلرردى تەتررۇر قىسررمىتى تەقرردىانىڭ
 برۋش برۇ سرەۋەپلى  ئېزىقىشرى قىزنىرڭ سۋددا بىا ئۋلدامچىلىقى  ۋاپۋسىزلىقى 

 بۇلۇ  تزرەلمە قورسۋقتۋ. ئۇچاىمىدى ئېلىشىغۋ قۋرشى تۇرمۇشىىڭ   دۇنيۋنىڭ
 برۇ خرۇددى. بولردى چروڭ ئىچىردە ئرۋزا  ھرۋزىاغىچە ترۋ بۇيرۋن تزرەلەەندىن
 شرۇ يەنە خۋپىلىقالر ھەممە سەۋەپچىدەك ئززى بۋش مۇشۇ ھەممىسىەە ئىشالرنىڭ
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   قىلغرۋن پەيردا كەچمىشرلەرنى ئرۋچچىق بۇ. كەلدى بېشىغۋ بۋلىىىڭ نۋرىسىدە
 ھەمررمە دادا لەنىتررى كەچرركەن ۋاز بۋلىسررىدىن بولغررۋن پۇشررتىدىن ئۆزىىىررڭ

 بىررلەن پەسكەشررلىكى خوشررۋللىقى  ئۆزىىىررڭ ھۋلرردا مۇستەسررىۋ نەرسررىلەردىن
 ئزسرتىدە مەسرئۇلىيىتى مەجبرۇرىيىتى  ئرۋتىلىق ئۆزىىىرڭ. بولىرۋەردى مەشغۇ 

 ئررۇزىاا  بۋرغۋنسررىاى خىيررۋللىاى دىلىۋزنىررڭ...بۋقمىرردى ئررويال  چىلىرر قىل
 سرەلىمەنىڭ ئەكراەم;quot&. قۋلدى ئەسلە  ئەكاەمىى تۇرۇپال ئۇ. كىتىۋاتۋتتى
 ئۇمرۋ  برۇ. بۋققۋنمىدۇ؟ ئويلۇنۇپمۇ توغاىسىدا بۋلىسى ئۋڭلىغۋنمىدۇ؟ خەۋىاىىى

 ئويلىردىيۇ. يلىردىئو دىەەنلەرنرى; quot&..بۋققۋنمىردۇ؟ كۆرۈ  ئەختەمجۋنىى
 ئۇنىڭغررۋ. ئويلىمۋيرردۇ ئەسررال توغاىرردا بررۇ ھررۋيۋان ئررۋدىمى ئررۇ;quot& دەرھرۋلال

 سرۇئۋلىغۋ ئۆزىىىرڭ دە ; quot&.. بولردى بولسرىال پەسكەشلى  بۇزۇقچىلىق 
 ئۇخالشرقۋ قرۋچۇرۇ  ئرۆزىىى خىيۋلالردىن دىلىۋز... چىقىاىۋەتتى يەكزن  ئۆزى

 بىرا قۇپۇ  بىادەم يېتى،  بىادەم ئۇ. ىئۇخلىيۋلمىد يەنىال تىاىشسىمۇ شۇنچە
    قۋرىغۋنردا پۇتىغرۋ كىسرىلەەن بۋلىىىڭ  قېتى  ھەر. ئۆتكززدى ۋاقىتىىى ھۋزا

 چۋنىغررۋن پررۇتىىى بۋلىىىررڭ بىررلەن تىرر  ئۆتكررزر ئەبلەخىىررڭ ئەسرركى ھېلىقررى
 بۋلىغرۋ ئۋزاپالنغىىىدا ھەر. تولغۋندى قىلدەك كىلىۋېلى، ئۋلدىغۋ كۆز كۆرۈنزشى
 ۋاپۋسرىز  بولغرۋن سرەۋەپچى ئىشرالرغۋ برۇ بىراگە  بىرلەن قىلىرش ھىسداشلىق

 ... چىقتى تىلال  رەت مىڭ نەچچە ئىچىدە ئەكاەمىى ھۋيۋان مەسئۇلىيەتسىز
 
 دەرس كرزن بىا قۋرا  ئەختەمجۋنغۋ ئۇخالۋاتقۋن تۋتلىق ئەتىسى دىلىۋز   
 كىيىملىاىىررى قويغررۋن يۇيررۇ  ئۋخشررۋم بۋلىىىررڭ. كەلرردى نىيىررتىەە تۋشررال 

. تەييۋرلىردى نۋشرتۋ ئەتىەەنلى  ئوخشۇتۇ  بۋلىغۋ. چىقتى دەزمۋلال  اايلىقچى
 ئۇنىڭغرۋ   سرزيز  بىرلەن مىھراى برۋلىىى ئويغۋنغۋن ئۇخال  قېىى، چزشكىچە
 بېرراىش ئېلىرر، كىرريى  يېڭررى قررۇر بىررا ئۇنىڭغررۋ كىرريىن بەرگەنرردىن نۋشررتىلىق
 تۇترۇ  ھلرۇ رو بۋشرقىچە بزگزن ئۆزىىى دىلىۋز. چىقتى ئېلى، سىاتقۋ  ئزچزن

. بولردى خوشرۋ  بۋشرقىچە ئۆزىمرۇ قرۋرا  ئەختەمجۋنغرۋ مېڭىۋاتقرۋن ئويىۋقشى،
 دىلىۋز ۋاقىتتۋ شۇ. ھۋيۋجۋنالندى ئىاىشكەندەك مىھاىەە بۋلىسىىىڭ ئۆز خۇددى
 دە -ئۋلررردى ئىسرررىەە بۋقمىغرررۋنلىقىىى قىلىررر، تېلىفرررۇن سرررەلىمەگە بزگرررزن

 ئۇنىررڭ ئەپسررۇس . ىئۋلررد تېلىفررۇن قۋيتىرردىن نۇمۇرغررۋ تۇنررۇ  تۇنۇگررۇنكى
 دىيىشركە دوسرتىغۋ خوشرخەۋەرنى كۋتتۋ بۇ ئۇ. چىالشتى سۇغۋ يەنە خوشۋللىقى

 .  ئېچىلمۋيۋاتۋتتى پەقەت تېلىفۇنى ئۇنىڭ ئۋلدىاىغۋنسىاى
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 بىا كىيىمدىن چىاايلىق ئەڭ ئۇنىڭغۋ ئۋرىلىتى، بۋزار ئەختەمجۋنىى دىلىۋز

 بۋشرتىن ئۇنى سۋلدۇرۇ  كىيىملەرنى كونۋ ئۇچىسىدىكى. بەردى ئېلى، يزرۈ 
 ئۇمۋقلىشرى، بۋشرقىچە كىيىر، كىيىملەرنى يېڭى دىلىۋز. چىقتى يېڭىال  ئۋخىا

 كىرريى  ئەمەس  سررەتى ئررۋدەم;quot&. قۋلرردى ھەيرراان قررۋرا  بۋلىغررۋ كەترركەن
 كەلەرزدەك يەۋالغۇسرى ئۋدەمىىڭ تۋ  شۇ ئەختەمجۋن دىەەندەك; quot&سەتى
 ئەختەمجررۋنىى ئۇمررۋ  سررىمدىكىرە ئەمرردى مۋنررۋ دىلىررۋز. ئىرردى قۋلغررۋن بررو 

 كزلزشرىەە ترۋتلىق كەلترزرۈ  مەسلىكىىى ئۋدەمىىڭ ئۇنىڭ. بولدى كۆرگەندەك
 . كەتتى قۋيتى، سېتىۋېلى، كىيى  يزرۈ  بىا قۋيتىدىن ئۇنىڭغۋ يەنە قۋرا 

 
  ئرۋلەمىى. پرۋتتى كەيىىەە تۋ  قۇيۋشمۇ نۇرانە ئزتز  ئۋستۋ-ئۋستۋ ۋاقى   
 دىلىررۋز يېيىلغۋنسررىاى پەردىسررى تررزن. بۋشررلىدى قۋپالشررقۋ قررۋراڭغۇلۇ  يەنە

 ئرۋرتۇ  قېتىمردىن15 سرەلىمەگە بزگرزن ئۇ چزنكى. كىتىۋاتۋتتى جىددىلىشى،
 ئەمردى ئرۇ. ئىردى ئېچىلمىغۋن ھۋزىاغىچە تېلىفۇن   بولسىمۇ قىلغۋن تېلىفۇن

. قۋلردۇردى دەرس كرزن بىرا بزگزن دە  بۋلىىى. بولمۋيتتى قىلمىسۋ ئۋمۋ  بىا
 غەمرەە خوشرۋللىقى دىلىۋزنىرڭ...ئۆگزنچۇ؟ كېاەك؟ قىلىش قۋندا  ئەتە ئەمدى

 چىررڭ ئزگزنزشررىى مەزگىللاىرردە ئررۋخىاقى پۇتتۇرىرردىغۋن ئۇقررۇ . ئررۆزگەردى
 تەييرۋرلىق يۋخشى ئىمتۋھۋنالرغۋ ئېلىىىدىغۋن يېقىىدا. ئىدى مۇھى  بەك تۇتۇ 
 چىلى شرۇن بۋلىىىرڭ ئرۇ. ئىدى كېاەك تەييۋرلىشى مۋقۋلىلەرنى ئىلمى قىلىشى 
-ئۇيۋن ئىچىدە يۋتۋ  كززەتكە   ھۋلىتىىى كۆرىۋاتقۋن تېلىۋۇزور ھۋلدا خوشۋ 
 يولغرۋ ئرۋرقىلىق ئرۋياۇپىالن يۋكى پويىز ئەتىال بۋلىىى. بۋشلىدى مېڭىشقۋ بۇيۋن
 برۋلىىى تۋپقۋنردا بىرا ئرۋران. قۋلدى توختۋ  يەنە ئويلىدىيۇ  قويۇشىى سېلى،
 قويۇشرتىن چزشرزرۇ  قولىغرۋ لەرنىرڭئۋدەم ئەسركە قويۇشتىن  يزتتزرۈ  يەنە

 دىلىرۋز.  ئىردى برۋر  ئرۋي بىرا يەنە تزگىشىەە ئۇقۇشىىىڭ ئۇنىڭ. ئەنسىاىدى
 شرۇ يەنىرال ئرۋخىاى  كىريىن  ئويلىغۋنردىن ئىشرالرنى نۇرغرۇن مۇشرۇندا  مۋنۋ

 سوراشرىى يرۋردەم ئىرزدە  ئرۋكىىى قۇربۋنجرۋن برولغن بۋشرپۋنۋھى ئۋجىزشرنىڭ
 ... تۋپتى مۇۋاپىق
 
 كەلررەەن قويررۇ  ئۇرۇنالشررتۇرۇ  ئررۆيىەە قۇربۋنجۋنىىررڭ ەختەمجررۋنىىئ   
  ئۋيۋلىىىرررڭ بىرررلەن قۇربۋنجرررۋن. قۋلررردى يىرررىىكلە  خرررېلىال غەمررردىن دىلىرررۋز
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 ئىچىردە يېشى كۆز قىلغۋن  ھىسداشلىق ئۇنىڭغۋ ئېلى، قۇچىقىغۋ ئەختەمجۋنىى
 لغرۋنقى مۇئرۋمىلە بىرلەن مىھراى ئرۋنىلىق-ئۋترۋ ئۇنىڭغرۋ بۋسرقۋن  بۋغاىغۋ ئۇنى

 ئەختەمجۋنىىررڭ ئررۇ. ئىرردى قىلغررۋن خررۋتىاجەم  راسررتال ئررۇنى كۆرۈنزشررلەر
 . ئىشىىەتتى قۋلىدىغۋنلىقىغۋ كىلى، ئەسلىەە ئوبدانال ئۋئىلىسىدە قۇربۋنجۋن

 
 
 
 

 كزنلرزك2 شرىيۋۋيۋڭدىن. چىقترى كۋرۋاتقرۋ ئۋلدىاا  كىلى، يۋتۋققۋ دىلىۋز
.  بۋشررلىدى كۆرۈشرركە بىررالە -بىررا ئېلىرر، مۋتىاىيررۋللىاىىى دەرس ئزتررزلەەن
 قروللىاى تۇتقۋن كىتۋ  ئۇنىڭ چىققۋچقىمۇ قۋقمۋي كىاپى  كىچە بىا تۇنۇگۇن

 كررۆزلىاى چىاايلىررق ئۇقۇۋاتقررۋن خەت كىتەتتررى  سررىاىلى، پەسرركە پررۋت-پررۋت
 ئزسرتە . تىاىشرتى شرۇنچە يىغىشرقۋ دىققىتىىرى ئۇ. قۋشتتى يۇمۇلۇ  پۋت-پۋت

 سرىلكى، قۋيترۋ-قۋيترۋ بېشرىىى برۋقتى  ئىچىر، چۋي ئىستۋكۋندىن ئزستىدىكى
  ئېلىرر، قويىىغررۋ ئررۆز ئۋسررتۋ-ئۋسررتۋ ئررۇنى يەنىررال ئۇيقررۇ شررىاىن لررېكىن. بررۋقتى

 دىلىۋزنىرڭ ۋاقىتترۋ شرۇ دە ...قويردى ئۇخلىتىر، پەپىلىتى، ئۇنى بىادەمدىال
 دىلىررۋزنى ئىلىررىەەن ئۇيقىغررۋ كررۆزى ئەمرردىال سررۋياا   تۇيۇقسررىز تېلىفررۇنى

 كىيىن  سۋيااۋەرگەندىن قۋيتۋ-قۋيتۋ قېتى  نچەقۋ بىا تېلىفۇن.  چۇچۇتىۋەتتى
 . بولدى مەجبۇر ئېلىشقۋ تېلىفۇنىى ھۋلدا خوشيۋقمىغۋن  نۋھۋيىتى  دىلىۋز
 
 . چۋپلىدى قولىقىغۋ تېلىفۇنىى پېتى يۇمغۋن كۆزىىى دىلىۋز-...ۋەي-  
 
 ... ئۋپۋڭ مەن. بۋشم جېىى  سەن دىلىۋزمۋ-  
 
 . كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن دەرھۋلال ىلىۋزد ئۋڭلىغۋن ئۋۋازىىى ئۋپىسىىىڭ   
 
  تۇردىڭمۇ؟ ئوبدان...ئۋپۋممۋ. ھە-
 
  ئۆزەڭچۇ؟. بۋشم تۋتلىق تۇردۇم ئوبدان-
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 ھەم قىلغىىىرردىن تېلىفررۇن كىچىرردە  بررۇ  ئۋپىسررىىىڭ -.ئۋپررۋ يۋخشررى-
   ئۋپۋ راس  ھە-.سورىدى ئۋلدىاا  دىلىۋز قۋلغۋن ھەياان ھەم بولغۋن خوشۋ 

  قۋپسەنغۇ؟ قىلى، تېلىفۇن  ئەجە كىچىدە بۇ
 
 بىراى ئەتىەەنردىن. ئىش مۇھى  بەك.  بۋشم ئىدى بۋر ئىش مۇھى  بەك-
 ئرۋۋارە ۋاقتىردا دەرس شۇڭۋ.  قۋلدى  ئولتۇرالمۋيال كىلى، ئۇرغۇم تېلىفۇن سۋڭۋ

 ... ئۇرۇشۇم ھۋزىا دە  قىلمۋي
 
 دىنئۋۋازىر ھۋيۋجرۋنلىق ئۋپىسرىىىڭ دىلىرۋز-ئۋپرۋ؟ ئۇ ئىشتى مۇھى  نىمە-

 .  ئەجەپلەندى
 
 . خوشخەۋەر يۋخشى نۋھۋيىتى.  بۋشم خوشخەۋەر-
 
 مىىررررى. كىتىدىغۋنسررررەن ھۋيۋجۋنلىىىرررر، نىمۋنرررردا ...ئۋپررررۋ ۋۇي ۋاي-

 ... ئۇ؟ خوشخەۋەر نىمە. ئېيتقىىۋ تىزرا  جىددىلەشتۇرمەي
 
 كەلمەيۋاتىدۇ گەپمۇ ئېغىزىمغۋ خوشلۇقۇمدا تۋ  شۇ. مۋقۇ   بۋشم مۋقۇ -
. كىتىپتررۇ ئۋجاىشررى، ئۋكررۋڭ نررۇردۇن   قىررزى  جېررىى  سررەنبىلەم. مىىىررڭ

 ... كىتىپتۇ ئۋجاىشى،
 
 ترروۋا -.قۋلرردى تۇتررۇپال ئېغىزىىررى دىلىررۋز-.كىتىپتررۇ ئۋجاىشررى، نىررمە؟-
 خوشررخەۋەرمۋ مۇشررۇمۇ ؟ قۋلمىغۋنسررەن ئېلىشررى،...دىەىررن ترروۋا ئۋپررۋ  دىەىررىە
 ... ئىشمۋ بۇلىدىغۋن خوشۋ  ئۋجاىشىش   ئەمدى
 
 نۇردۇنىىرڭ دىيىشرىچە ئۋپىسرىىىڭ نۇردۇنىىرڭ. قىرزى  ى جېرى ئەلبەتتە-
 دوختۇرخۋنىسررى  كۆرسررەتمىەەن بىرراى  يىلرردىن5. چىقىپتررۇ تۇغمررۋس ئۋيررۋلى

 ئۋجاىشررىش يېقىىرردىال تېخررى  بىررلەن شررۇنىڭ. قۋلمررۋپتۇ داۋاسررى قىلمىغررۋن
 ... بوپتۇ بىجىاى، رەسىمىيتىىى

 
 بولرۇ  ىمىالقىسر بىرا چۇڭۋيغۋنسرىاى يېشىڭ ئۋپۋ  سەن قىزىقكەن بەك-
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 بۇلۇشرىڭ خوشرۋ  تزگز  قىلىش ھىسداشلىق ئۋجااشسۋ بۋشقىالر. قېلىۋاتىسەن
 ... سىىىڭ قىزىققۇ بەك

 
 خوشرررۋ  دە  سرررىىى شرررۇ. قىزىرررق نىمىسرررى برررۋشم  قىزىرررق نىمىسرررى-

   قۇدىلىشررىىى  بىررلەن ۋالررى ئررۆمەر بررۇرۇنال مەن بىلىسررەنغۇ . بولمۋمرردىمەن
 تەقرردىانىڭ لررېكىن    كەلررەەن لىرر،قى ئررۋرزۇ قىلىۋېلىشررىى بررۋش نررۇردۇنىى
 كزپرزككە ئرۋرزۇيۇم  قېلىر، بۋغلىىىر، نىجىسرقۋ ئرۋۋۇ بېشرىڭ بىرلەن قىسمىتى
 نۇردۇنمرۇ بىلەىىىردەك ئۋجااشرقىىىڭىى سرىىىڭ ئەمردى مۋنرۋ. كەتترى ئۋيلىىى،

 مەن. برۋشم بولردى ئوڭشرىلىدىغۋن بېشرىڭمۇ سىىىڭ ئەمدى شۇڭۋ. ئۋجاىشىپتۇ
 ... قويىمەن قۇشۇ  بېشىىى رنىڭئىككىڭال قىلى، يولىىى چۇقۇم
 
-. كەتترى تىتراە  ئۋڭال  گەپلىاىىى بىمەنە ئۋپىسىىىڭ دىلىۋز-؟ نىمە-
 . ئەمەس مۇمكىن   ئەمەس مۇمكىن بۇ...ئۋپۋ بولىدۇ ئىش ئۇندا  نەدە

 
. يرو  ئىش بولمۋيدىغۋن مۇمكىن جۋھۋندا. بۋشم ئەمەس مۇمكىن نىمىسى-

. بولمۋيردىكەن نىمىسرى قىلسرۋڭ تروي نبىرلە  نرۇردۇن يو  ئىۋەن ھېچقۋندا 
 قۇشرۇ  سرۇمۇ قولىغرۋ ئۋكۋڭىىرڭ نرۇردۇن ھرۋيۋان تۇزكرور دىرەەن ۋارس ئۋۋۇ

 . بۋشم جېىى  كىلەتتىڭ مۇنۋسى،  يىەىتكىال ئۋشۇ ئەسلىدىمۇ سەن. بىاەلمەيدۇ
 
 تىللىغىىىىررى دە ; quot& ھررۋيۋان تۇزكررور;quot& ۋارسررىى ئۋپىسررىىىڭ 

 قرۋتتىق ئۋپىسرىغۋ. كەلردى ئۋچچىغى غۇچچىدە قىدۇرنىمىش دىلىۋزنىڭ ئۋڭلىغۋن
 . قۋلدى توختۋ  يەنە ئويلىدىيۇ  تىەىشىى
 
 ھەر قىلمررۋ  خىيررۋلالرنى بىررمەنە بۇنرردا . بولرردى.  ئۋپررۋ جېررىى  بولرردى-

 قىلىشررىمىز ترروي بىررلەن بىاىمىررز-بىررا چۇقررۇم بولسررۋ   ئۋجااشررقۋن ئىككىمىررز
. ئۋپۋ بۇلىدۇ ئويلىغىىى دەمىىڭئۋ ھەممە. بولىدۇ مۇمكىن نەدە بۇ. كېاەكمىكەن

 يۇرمە قۋتۇرۇ  بۋ  ئىشالرغۋ ئۋرتۇقچە سەن شۇڭۋ. بولىدۇ كۆرىدىغىىى يۋخشى
 . بولدى
 
 قرۋتۇرۇ   برۋ  ئىشىغۋ توي بۋلىسىىىڭ   بۇنىڭ ئىش ئۋرتۇ  نىمىسى-
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 مۋۋۇ بىلەن قۋرىغىىىڭ ئۋددى سەن. ئىشمۋ ئۋرتۇ  ئويال  بەختىىى بۋلىسىىىڭ
   يىرەەن يىەىىىمىرز. برۋشم بىاەلمەيردىكەن بەرداشلىق ئۋدەم بولغۋن ئۋنۋ-ئۋتۋ

 بىلسرەڭ . بولمۋيردىكەن ئۇيقرۇ  ئۇيقۇمرۇ بولمۋيردىكەن   كەيەەن كەيەىىىمىز
 يۋخشرى سرۋڭۋ. برۋشم قۋلدى ئىشىڭدىال نىكۋھ سىىىڭ يۋدى  ئەس پزتزن مىىىڭ
 . قۋلدى تېپىشتىال ئەر بىا

 
. برۋر ئويلىغرۋنلىاى  مىىىڭمرۇ. قۋتۇرمرۋ بۋ  ئۋرتۇقچە سەن ئۋپۋ  بولدى-
 ... كىلەلەيمەن قۋيتۇرۇ  بەختىمىى يۇقۋلغۋن چۇقۇم مەن

 
  ۋاقىتتررۋ قۋنرردا  كەلمىسررەڭ قررۋيتۇرۇ  پۇرسررەتتە يۋخشررى مۇشررۇندا  -

 بىرا بەرگەن بىرزگە خۇدانىرڭ بۇ قۇيۋي  دە  سۋڭۋ. بۋشم كىلىسەن قۋيتۇرۇ 
 مەڭەرۇ تۇتىۋاشلمىسرۋ  ىىپۇرسرەت بۇ بۇدامۇ ئەمدى. مەرھەمىتى بىا پۇرسىتى 
 ... قۋلىمىز پۇشۋيمۋندا  مەڭەز. قۋلىمىز ھەساەتتە

 
 ئېلىشررقۋ ئررۋرام ئەمرردى تېلىرر،  قرروللىاى تۇتقررۋن تېلىفررۇن دىلىۋزنىررڭ

  دادىسرىىىڭ. بۋشرلىدى ئۋغاىشقۋ چۋراسال  قۋيتىدىن يەنە نىاۋىلىاى بۋشلىغۋن
 ئوبررررردان ئرررررۇنى چىقىرررررش  ئۋلررررردىغۋ نۇرگۇلىىرررررڭ كزنىررررردىكى قۋيسرررررى
 گەرچە ئرۇ. ئۋلردى ئەسركە تۋپىالشرلىاىىى قۋيتۋ-قۋيتۋ توغاىسىدىكى...كزتز 

 لررېكىن بىلسررىمۇ  دەۋاتقررۋنلىقىىى مۇشررۇندا  ئۇچررۇن ئررۆزى پەقەت ئۋپىسررىىىڭ
 ئررۆزىەە-ئررۆز. قىلرردى ھىررس بىررمەنە نۋھررۋيىتى سررۆزلىاىىى ھەمررمە ئۋپىسررىىىڭ

&quot;بولسۇن مۇمكىن قۋنداقمۇ بۇ &quot ; پىچىالىدى دە . 
 
 قويمىسرۋم دە  سۋڭۋ. ئۋپۋ بولمۋ ئۋۋارە قۋتۇرۇ  بۋ  ئىشالرغۋ بۇ ەمدىئ-
 ئۋپىسررىىىڭ-.بررۋر ئررۋدىمى  كۆرىرردىغۋن يۋخشررى مىىىررڭ.  بولمىغررۇدەك زادى

 ئېغىزىردىن سرۆزنىڭ برۇ دىلىرۋز قىلغرۋن نىريەت قويۇشرىى ترۇۋاقال  ئېغىزىىى
 . قۋلدى ئىشەنمەيال كەتكىىىەە چىقى، بولۇ  قۋندا 
 
 دىسەم يۇرەمدىكىن ئويال  ۋاپۋسىزنى شۇ يەنە سىىى مەن. زدىلىۋ راسمۋ-
 خرو  بەك مىىرى ترۋ  شۇ. ئوخشىمۋمسەن قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى بىاىىى بۋشقۋ

 ئرۆزى  قىالمردۇ؟ خىزمەت بېيجىڭدا ئۇ راس   ھەر. قىزى  ئۋلتۇن قىلىۋەتتىڭغۇ
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  كۆرەمدۇ؟ يۋخشى سىىى ئۇمۇ ؟ يىەى  قۋنداقاا 
 

 سۋنۋقسررىز ئۇنىررڭ بولررۇ   بىئررۋرام لداشررلىاىدىنكوتۇ ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز
 . قۋلدۇردى جۋۋاپسىز سۇئۋللىاىىى

 
 توغاىسىدا ئىش بۇ ئەمدى. ئۋغاىتمۋ بېشىمىى مىىىڭ ئەمدى ئۋپۋ بولدى -
 يۋخشررى مەن. قۋلرردى بررو  ۋاقتررى ئىمتۋھررۋن ھررۋزىا...قىلمررۋ تېلىفۇنمررۇ قۋيتررۋ

 بىلىر، بۋرغۋنردا قۋيتىر، مەن ئىشرالرنى قۋلغۋن...بولمۋيدۇ قىلمىسۋم تەييۋرلىق
 ... قۋلىسەن
 
.  ئىردى قۋلمىغرۋن رايرى پۋراڭلىشىشرقۋ بىرلەن ئۋپىسرى ئەمدى دىلىۋزنىڭ 

 ھەر قويىشرى  سرۇئۋلالرنى ترۇگىمەس يەنە بەرسرە ئرۋڭال  گىپىىرى ئۋپىسىىىڭ
 يەنە كىيىن  گۋڭەىاىغۋندىن دەقىقە ئۇ. ئىدى ئىىىق  تززىشى پىالنالرنى خى 

     بەرمەي پۇرسەت قىلىشىغۋ گە  ئۋپىسىىىڭ تەمشەلەەن دىيىشكە نىمىلەرنىدۇ
&quot;چررز  يۋخشررى بررو   سررۋشمەت. كۆرىشررەيلى كىرريىن ئۋپررۋ  بولرردى 
 . ئۆزىۋەتتى ئۋلدىااپال تېلىفۇنىى دىەىىىچە;quot&...كۆر

 
 ئۇيقرۇ ترۋتلىق برۋيىقى. تىىردى بىرا ھەساەتلى  دىلىۋز ئززگەن تېلىفۇنىى

 قۋلغرۋن برو  بەخىتسرىز ئوخشرۋ  ئۆزىەە ورنىغۋئ ئۇنىڭ يۇقۇلۇ   نەلەرگىدۇ
   بۇشلمۋي پەرزەنتلى  تزپەيلى رەھىمسىزلىكى تەقدىانىڭ. كىلىۋالدى نۇردۇن

 ئۋيۋلىغرۋ بەخىتىسرىز ئۇنىڭ ۋە نۇردۇن بولغۋن ۋەياان ئۋئىلىسى بەخىتلى  بىا
 خىرر  ھەر  مەنبەسررى بەختىسررىزلىكىىڭ ئررۋئىلە   دىمىسررىمۇ. ئررۋغاىتتى ئىررچ

 بەزىرلەر بۇزسۋ  ئۋئىلىسىىى قىلى، خۋئىىلىق مۇھەببەتكە پۋك بەزىلەر. بوشتتى
 بەخىتلىرر  بەزىلەرنىررڭ يەنە. بررۇزاتتى ئۋئىلىسررىىى ئزچررزن دۇنيررۋ-مررۋ  پررۇ  

  سرررررەۋەبىدىن بۇشلمۋسرررررلىق پەرزەنررررر  ئوخشرررررۋ  نۇردۇنغرررررۋ ئۋئىلىسرررررى
. ىدىئويل سۇئۋلالرنى قۋلدۇرغۋن جۋۋاپسىز ئۋپىسىىى تۇرۇپال دىلىۋز...بۇزۇشتتى

&quot;كۆرەمدۇ؟ يۋخشى سىىى ئۇمۇ&quot ;خېلرى تزۋىردە قۇش  سۋدا دىەەن 
. ئىدى ئۋجىز ھۋزىا بىاىشكە جۋۋا  سۇئۋلغۋ بۇ ئۇ ئەپسۇس . جۋراڭلىدى ئۇزا 

 ئرۆزىىى لرېكىن ئىشەنسرىمۇ  شەكسىز كۆرىدىغۋنلىقىغۋ يۋخشى ۋارسىى ئۆزىىىڭ
 يۋخشرررى كىملەرنرررى   ئوياليررردىقىغۋ نىرررمە ۋارسرررىىڭ قۋلررردۇرغۋن ئزمزتىسرررز
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 سرىا بىرا دىلىۋزغرۋ ھرۋزىاچە  برۇ. دىيەلمەيتترى ھېچىەرسە ئۇ كۆرىدىغۋنلىقىغۋ
 ئۇچااتقرۋن ھرۋزىاغىچە تۇرمۇشرىدا ئرۆز دىلىرۋز  بولغۋنردا چۋ  بىا كىچە. ئىدى

 قۋنرردا  ئۆزىىىررڭ سېلىشررتۇرغۋ  خررۋراكتىالىاىىى خىرر -خىلمررۇ ئۋدەملەرنىررڭ
 ...قۋلدى تۇيمۋي قۋلغىىىىىمۇ ئۇخال  ۋاقىتالردا

 
 
 
 

 يۋتررۋقتىن كررزن بىررا ئورۇنلۇشررۇ  مىھمۋنخۋنىسررىغۋ كۋتتررۋ بىررا بېيجىڭىىررڭ
 خوجرۋيىن ھېلىقرى دەرھۋلال ئەتىسى رەيھۋن بىلەن ئەكاەم ئۋلغۋن ئۋرام چىقمۋي
 سودىالشرقۋندىن ئرۇزا  خېلرى بىرلەن خوجرۋيىن تېلىفۇندا. ئۋشقىالشتى بىلەن
 كۋرتىسرىدىن ئۋمرۋنەت بېاىر، بۋنكىغرۋ. بىكىتترى جرۋيىى كۆرۈشرىدىغۋن كىيىن
.  پزتترزردى سرودىىى كىاىر، ئۆيىەە ئۋستى يەر بىا كىيىن ئۋجااتقۋندىن پۇلىى
 بىاسررى خرۇددى. بىجىرادى ئىچىردە جىرددىلى  نۋھرۋيىتى ئىشرالرنى برۇ ئرۇشر

 كۋمىااسررى كززۈتررز  يەردە ھەمررمە تۇرغۋنرردەك  قىلىرر، نررۋزارەت ئۋرقىسررىدىن
 يررۋت بررۇ ئررۇشرنى گەرچە.  سررۇقتى ە دۈپزلررد يررزرەكلىاى ئورنۇتۇلغۋنرردەك

 چروڭ برۇ بۋقمىغرۋن قىلىر، ھرۋزىاغىچە تۇنۇمىسرىمۇ  ئرۋدەملەر بۋشقۋ شەھەردە
 چىر،-چىر، يەنىرال ئرۇشرنى خىراوئىن سۋ  گىاام355  چۋمۋداندىكى ۋە سودا

 . ئىدى تەرلىتىۋەتكەن
 

 سررودىىى رەيھررۋن بىررلەن ئەكرراەم يۋسررۋنغۋن خۇتررۇنالردەك-ئەر ئررۋماا 
  ئەكراەم.  كەلردى قۋيتىر، يۋتۋققرۋ  ئىچىردە ئەنسىزلى  كىيىن  نپزتتزرگەندى

 ئىشرىكىى كىاىدىغۋنردەك  قروغال  ئۋرقىسرىدىن بىاسى خۇددى كىاىپال يۋتۋققۋ
 ئۋققرۋن پىشۋنىسرىدىن. يزلەندى ئىشىككىال تۋرتى، ئۇھ يىىى   قۇلۇپال  چىڭ

 چۋمرۋدانىى قرۋرا قويۇلغرۋن يەرگە ئېيتىر،  بىلەنال پىشى كۆيىىكىىىڭ تەرلەرنى
 تەرەپرتىن بىا بىجىاى، سودىىى چوڭ بۇندا  تۋ  شۇ ئۇ.   سزيدى ئىڭىشى،
 پۋيدىسرىىى كىيىىكى ئۇنىڭ تەرەپتىن بىا يەنە   بولسۋ جىددىلەشكەن قۋتتىق
 . ھۋيۋجۋنلىىىۋاتۋتتى  قۋتتىق ئويال 
 

 تەرلە  ئۇچىسررىدىكى كىرريىن ئېلىۋالغۋنرردىن دېىمىىررى بىررادەم ئەكرراەم
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. تۋشررلىدى كۋرۋاتقررۋ جىسررمىىى ئررۇرۇ  ئەتسررىز   سررېلى، ىكررۆيىەكى كەترركەن
 بىانررى تۋمۋكىرردىن بېشررىدىكى كررۋرۋات بولرردىمۇ پەسررەيتمەكچى جىررددىلىكىىى
 : شورىدى قېىى، تۇتۋشتۇرۇ 

 
 قىلغرۋن ئىشالرنى نى-نى ھۋزىاغىچە. دىسە جىددىلەشتى  ئەجە  ئۇھ -
 . ئىدى  جىددىلەشمىەەن بزگزنكىدەك بولسۋممۇ
 
 سرزرىتىەە بزركزتىىرڭ چىكىلرەەن كرۆكاىكىەە ئەكاەمىىڭ -.شۇنداقمۇ-
 جىددىلىشىدىكەن نوچىالرمۇ سىزدەك.= كزلدى مېيىغۋ رەيھۋن ئولتۇرغۋن قۋرا 
 ... ھە

 
 پرۋ  ئەگەر. بولمىسرۋ سرودا كىچىر  يرۋبىا برۇ. ئەمىسە جىددىلەشمەي-
 رەيھۋنىىرڭ ئەكراەم-.گە  تزگزشرىدىغۋن  ھەممىمىرز بولسۋ  قۋلىدىغۋن بۇلۇ 
 . قۋرىدى ئۋلىيى، ئۇنىڭغۋ بولدىمۇ نۋرازى زىدىنسۆ

 
 نروچىلىقىىى ئۆزىىىرڭ رەيھرۋن-.بولمۋيردۇ ئىرش ھرېچ يەردە بۋر رەيھۋن-

 ترررېخىچە مۋڭرررۋ–. قىسرررتى كرررۆزىىى ئەكررراەمەە بولغۋنررردەك ئىپرررۋدىلىمەكچى
  نىمە؟ ئىشەنمەمسىز

 
 . بوشتتىغۇ قۋلمىسال چىقى، ئىش بىاەر لېكىن. ئىشىىىمەن سۋڭىغۇ-
 
. قىلىۋالردۇ  ئوبردان بىرا سرودىمىزنى مۋنۋ ئەكاەم  چىقۋتتى ئىش ەنىم-
 قىلىرر، ھەسسررە  نەچررچە زىيىىىمىزنررى بزگررزنكى بۋرسررۋقال ئررزرۈمچىەە ئەمرردى

 نرۋزۇك رەيھرۋن-.قۋلىردۇ چىقىر، بىرلەن شرۇنىڭ ھۋردۇقىمىزمۇ. قۋيتۇرىۋالىمىز
 زاترۋ ئەمردى.=  قويردى سرىپۋ  بو  ئزستىدىن چۋمۋدانىىڭ بىلەن بۋرمۋقلىاى

 . ئەكاەم بولدۇ  كىتىدىغۋن بېيى،
 
 دەرھرۋلال ئەكاەممۇ يۋتقۋن سۇزۇلۇ  كۋرۋاتتۋ-.رەيھۋن كەلسۇن دىەىىىڭ-

 بۇنرردىن بولسررۋ مۇشررۇنداقال -. ئۋپررۋردى قررولىىى چۋمۋدانغررۋ تررۇرۇ  ئورنىرردىن
 كۋتترۋ ئەڭ يېقىىردا پرۋت   ترۇر قرۋرا . رەيھرۋن  كىتىمىز بېيى، تېخىمۇ كىيىن
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 بىررلەن خوجررۋيىن پۋكىسررتۋنلىق ھېلىقررى بۋيررۋ...تېخررى لررۇمىزبۇ مىليررۇنىاشردىن
 تەمىىلەيردىغۋن بىرلەن مۋ  كۆ  تېخىمۇ كىيىن بۇندىن  ئۇ. قويدۇم دىيىشى،
 . بولدى
 
 ئويىرۋ  كرۆزلىاى رەيھۋنىىرڭ ئرۋڭال  گەپلىاىىى ئەكاەمىىڭ-.شۇنداقمۇ-
 كىيىىكرررى ئۋڭلىغۋنررردىن گەپىرررى دىرررەەن; quot&مىليرررۇنىا;quot&. كەتترررى
 ئۋلردىغۋ كرۆز. سىپىدى بو  يزرىكىىى كەتكەن سۇقۇ  دۈپزلدە  ۋندىنھۋيۋج

 داڭلىررق قوروسررى  ھەشررەمەتلى  ئۋيۋلالرنىررڭ زەردار كىىولىاىرردىكى چەتررئە 
 زىىىەتلىرراى-زىبررۇ بۋھررۋلىق قىمررمەت كىررچەك -كىرريى  ئىسررى  مۋشىىىسررى 
 . كىلىۋالدى

 
 شۋشررالئوخ رەيھۋنغررۋ  قررۋرا  غررۋ; quot&ئررۋلتۇن ئررۋ ;quot& چۋمۋدانردىكى

 بررۋيىقى نىمىشررقىدۇر تررۇرۇپال ئەكاەمىىررڭ تززىۋاتقررۋن پىالنالرنررى چرروڭ-چرروڭ
 كەلەزسىدىكى ئۇ.  بۋشلىدى ئزچزشكە ئۋستۋ= ئۋستۋ چىاايىدىن خوشۋللىقلىاى

 قرررۋرا  پەس بىرررا رەيھۋنغرررۋ ھۋيۋجۋنلىىىۋاتقرررۋن چۇمرررۇ  خىيۋلالرغرررۋ شرررىاىن
 . نۇقىدى بو  قولىىى ئۇنىڭ كىيىن ئولتۇرغۋندىن

 
 برۇشرنى ئەمردى. يزرۈشرتى ئوبردان سرودىمىزغۇ برۇ. رەيھۋن راس  ھەر-

 ئىزدىسررەك ئۋمررۋ  بىرراەر بۇنىڭغررۋ. قۋلرردى بۇلررۇ  مررۇھى  مەسىلىسررى ئەكىررتىش
 . بوشتتى
 

 شۇمشرررۇيۇ  مزشرررزكتەك چزشررركەن سرررۇغۋ ترررۇرۇپال ئەكاەمىىرررڭ رەيھرررۋن
 . كەتتى كزلز  قۋقۋقال  قۋرا  كىتىشىەە

 
 بۇنىڭغرۋ. ئەكراەم كەتتىمرۋ چزشرز  زبېشرىڭى مۇشرۇنىڭغۋ...ھۋ ھۋ  ھۋ -
 رەيھرۋن-.قويغرۋن تەييرۋرش  ھەممىىرى مەن. بولىردۇ قۋتۇرمىسرڭىزمۇ بۋ  سىز

 ئەكاەمىىرررڭ مۋڭغرررۋ  قرررۋرا  تەرەپررركە ئىشرررى  ترررۇرۇ  ئورنىررردىن دەرھرررۋلال
 مەن. ئەكرراەم تررۇرۇڭ سررۋقال  سررە  -. تىاىشررتى يۇقۇتۇشررقۋ ئەندىشىسررىىى

 . بۇلۇمىز پزتتزرۈ  بىادەمدىال ئىشىى بۇ. كىاەي  چىقىپال يۋتىقىمغۋ
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 قولىرردا ئۇنىررڭ. كەلرردى كىاىرر، يۋتۋققررۋ بىادەمرردىال دىەەنرردەك رەيھررۋن
 چۋيدانىى ئۇ. تۇراتتى چۋيدىىى قو  كىچى  ئېشلىتىدىغۋن چىققۋندا سۋيۋھەتكە
 ئەكاەمىىرڭ قۋلغرۋن گرۋڭەىاا  بىلەلرمەي ئىكەنلىكىىى قىلمۋقچى نىمە ئۆزىىىڭ
 . قويدى ئۋلدىغىال
 
 سرۇئۋ  ئەكراەمەە رەيھۋن- قۋندا ؟ بۇ سىزنىڭچە. ئەكاەم بېقىڭ ا قۋر-
 . تىكىلدى بىلەن نەزىاى
 
 رازى پەقەت چۋرىسرررىدىن برررۇ رەيھۋنىىرررڭ ئەكررراەم-.... برررۇ....برررۇ-

  قررۋچىالمتىمىز چررۋي بۇنىڭغررۋ–. قويرردى پۇرۇشررتۇرۇ  لەۋلىاىىررى بولمىغۋنرردەك
  مۋلىىمۇ؟ يۋكى

 
 .. .مۇندا  مۋنۋ.  دە مۋلىى ئەلبەتتە-
 

 ئۋجاىتىر، ئەيىىكىىرى سرۋقال  ئىسسىقلىق چۋيدانىىڭ بىادەمدىال رەيھۋن
 ئەكىلىرر، ھررۋلىتىەە ئەسررلى جررۋيال  ئىچىررەە چۋيرردانىىڭ خررۋلىتىالرنى ھېلىقررى

 بىادەمردىال سرىاىكچىدەك ئۇسرتۋ خرۇددى ئىشالرنى بۇ ئۇ. بولدى قۇراشتۇرۇ 
 مەنىلىر  ندەكدىەە; quot&قۋندا ؟;quot& كۆزلىاىەە ئەكاەمىىڭ   بىجىاى،
 شرۇ ئرۇ. قۋلردى ئولترۇرۇ  چەكچەيتكىرىىچە كۆزلىاىىى ئەكاەم.  كزلدى قۋرا 
 كزنردىن نەچرچە. قويىۋاترۋتتى قرو  راسرتىىال ئەقىللىقىلىكىرەە رەيھۋنىىرڭ تۋ 
 قرۋتۇرۇ  برۋ  كزندۈز-كىچە توغاۇلۇ  كىتىش يۆتكە  قۋندا  مۋلىى بۇ بىاى

 ھررۋزا بىررا ئېلىرر، قولىغررۋ نىىچۋيرردا ئررۇ. قىلىۋاتررۋتتى پۇشررۋيمۋن كەتكىررىىەە
 نۋھۋيىتى ئۆزىىى قۇتۇلغۋندەك يزكتىن بىا ئېغىا خۇددى كىيىن  ئولتۇرغۋندىن

 . قىلدى ھىس ئەركىن
 
 خۋترۋ سرىىى بۋشرتىال مەن. قرويىمەن قرو .  رەيھۋن قويىمەن قو  سۋڭۋ-

 ئۇسررتىلىق ئۋجۋيىرر، ئىشررالرنى ئورۇنالشررتۇرغۋن مەن ھررۋزىاغىچە. تۋللىمىغررۋن
 راسرررتىىال.  قرررۋلتىس ھەقىرررقەتەن سرررەن. كىلىۋاتىسرررەن اىررر،بىجى بىرررلەن
 ئولتۇرالمررۋي  ئەكرراەم سررۆزلەۋاتقۋن ھۋيۋجۋنلىىىر، قررۋرا  رەيھۋنغررۋ-...قرۋلتىس
 قۋنرردا  تەباىكلىسررەك بىررا ئوبرردان مررۇۋەپپىقىيىتىمىزنى بزگررزنكى -.قۋلرردى
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  بوشمدۇ؟...ئۋچۋيلى كزڭز  بىا چىققۇچە پۇخۋدىن تۋزا بزگزن. رەيھۋن
 
 رەيھرۋنىىڭمۇ ئۋڭلىغرۋن گىپىىرى ئېچىشرىىڭ كزڭز -... بولىدۇ تتەئەلبە-
 قۋنررردا  ئەكررراەم  دەڭ سرررىز قېىرررى. =كەتترررى ئېچىلىررر، قەقەلىررراى گرررز 

 .. تەباىكلەيمىز
 
 بۇنردا  مىرىىڭچە. كىلەيلرى ئىچى، تۋزا بېاى، كۇلۇپقۋ  كەچلى  بىاەر-
 كراەمئە-...دەيرمەن قىزىيردىغۇ ترۋزا  كۇلۇپلىاىمرۇ كەچلىر  شەھەرنىڭ چوڭ

 بېيجىڭغرۋ سرەن قرۋلغىىى -كزلزمسرىاىدى سرىالىق قۋرا  كۆزلىاىەە رەيھۋنىىڭ
 ...  بىلىسەن ئوبدان تۋزا يەرلەرنى بۇ بولغۋچقۋ كەلەەن قېتى  نەچچە
 
 قىرز ئۇيرۇنچى برۇزۇ  ئرۆزىىى ئەكاەمىىرڭ رەيھۋن -.بىلەي نەدىن مەن-
 يەرگە برۇ ەنم يرۋ-.بولردى ئۆرلىەەنردەك جرۇدۇنى كۆرىۋاتقۋنلىقىدىن قۋتۋرىدا
  بىجىرراىپال سررودىڭىزنى سررىزنىڭ شررۇ.  تۇرسررۋم كەلمىررەەن ئررۋچقىلى كزڭررز 

 . قۋيتىۋاتىمەن
 
 بەك. بىرا بولمىغىىرۋ خۋپرۋ. قويردۇم قىلىر، چۋقچرۋ ...بولردى بولدى -
 ... تەباىكلەيلى يۋتۋقتىال مۇشۇ بولمىسۋ
 
 كررۆزلىاى.كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن نىمىشررقىدۇر رەيھررۋن-...توختررۋڭ-
 قىزىللىرررق ۋىللىررردە چىاايىغرررۋ قىلغرررۋن گىررراى  قېىىرررق نۇرلىىىررر،  ەبۋشررقىچ
 پزتكرز  ئرۇ. برۋر تۇنۇشرۇم بىرا يەردە بۇ مىىىڭ. كەلدى ئىسىمەە -.يزگزردى

 . بولمىسۋ بۋرسۇن بۋشال  شۇ بىزنى. بىلىدۇ يىاىىى ھەممە بېيجىڭىىڭ
 
 ھەيراان كىتىشرەە ھۋيۋجۋنلىىىر، رەيھۋنىىرڭ ئەكراەم-ئەمردى؟ كىر  ئۇ -
 . سورىدى بۇلۇ 
 
 ئەركىرن ئىسرمى. خوجۋيىن تۇنۇشقۋن سودىسىدا بۋش قېتى  تۇنجى مەن -

 . سۋتقۋن شۇنىڭغۋ بۋلىىى 4 ھېلىقى مەن. 
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 ... مۋڭۋيلى ھۋزىاش...ئەمىسە بولىدۇ-
 

.  كۇلرررۇ  ئۋسرررتى يەر تۇرغرررۋن جىمىررراش  چىرررااقالر يېشرررى -ئرررۋش    
 ئۇغرۇلالر-قىرز ىيىرىەەنك غەلىرتە. ئىچىملىر  لىق-لىقمۇ ئۇستەللەردە=ئۇستە 
. مەنزىرراە كەترركەن سررىڭى، كوچىلىاىغررۋ ئىشرراەت چىامىشررى، بىرراىەە-بىررا

 بىرا كەلرەەن ۋىجىككىرىە سرەھىىدە كىچىر  ئوتتۇرىسرىدىكى دە    كۇلۇپىىڭ
 ھەركىتىىرى ئۇسرۇ  چەتئەلىىرڭ بىرا قۋيسرى ھۋلردا يۋلىڭرۋ  يېراى  قىرز ئۇيغۇر

 شرەھۋەت ئەتااپتىكرى لىاىىىكرۆز قۋرا-قۋ  ئزستىدىكى چزمبە  تور. دورىمۋقتۋ
 يۋنغررۋ ھەر بىلىىررى يۋلىڭررۋ  يېرراى   قررۋچۇرۇ  كررۆزلەردىن تۇرغررۋن يېىىرر،

 قۇشرۇلۇ  جۋقىااشرالرغۋ-ۋاقىراا  تۋغىر -ئرۋش  ئىچىدىكى كۇلۇ . چۋيقىمۋقتۋ
 . ئۋغاىتمۋقتۋ قۇشقالرنى مۇزىكۋ ئەبجە  كەتكەن
 

 ئەكاەمىىرڭ ئولتۇرغرۋن چۆرىردە  ئۇستەلىى قويۇلغۋن يېىىغىال سەھىىىىڭ
 بىررلەن بررولغىىى  بەللىاىرردە ئەۋرىشررى  بېلىقررتەك قىزنىررڭ سررەھىىدىكى كررۆزى
 ئرۇ. ئىردى ئەركىىردە بىرلەن رەيھۋن كىتىۋاتقۋن چىامىشى، بىاىەە-بىا كۆڭلى

 ئۋلدىدىكى كىيىن قويغۋندىن قۋرا  ئۋلىيى، بىا تۋزا ئۇشرغۋ قۇياىقىدا كۆزىىىڭ
 نىيەتتە بۋشقىچە رەيھۋنغۋ ھۋزىاغىچە ئۇ .ئىچىۋەتتى كۆتىاىپال بوتولكىسىىى پىۋا

 برولغىىى مەشرغو  بىلەن ئىشالر پەسكە  دائى  ئۇنى.  ئىدى بۋقمىغۋن بولۇ 
 ئرۋرتۇقچىمۇ ھەم. بۋرمرۋيتتى رايى پەقەت بولۇشقۋ بىاگە بىلەن ئۇنىڭ ئزچزنمۇ
 قۋرا . كەلدى ئۋچچىغى غۇچچىدە ئۇنىڭ بزگزن نىمىشقىدۇر. قويمۋيتتى تەلە 
 ئەبلەخىىررڭ نررۋتۇنۇ  بۋشررقۋ قىزنىررڭ كەلررەەن ئېلىرر، بىرراگە ىئررۆز تررۇرۇ 
 دەپسرەندە قرۋتتىق غرۇرۇرىىى يىەىتلى  ئۇنىڭ ئولتۇرۇشى ئەركىلە  قۇچىقىدا
 قېشررىغۋ تررۋرتىپال قولىرردىن رەيھۋنىىررڭ قېررتى  نەچررچە ئررۇ.  ئىرردى قىلغررۋن

 ئۆزىردىن ئرۇ. قىاللمىردى جرۇرئەت لرېكىن بولسرىمۇ  ئويلىغرۋن ئەكىلىۋېلىشىى
 كۆزلىاىررردىن كۆكرررز  قورقۇنۇچلرررۇك ئەبلەخىىرررڭ برررۇ گەۋدىلىررر  خرررېلىال

 ئىپرۋدە ھېچقۋنردا  بۋشرقۋ قويۇشرتىن كزلزمسىاە  سۋختۋ ئۇنىڭغۋ ئەيمەندىمۇ 
 رايۇنرردىكى مۇشررۇ ئۇنىررڭ رەيھۋنرردىن كەلەررزچە يەرگە بررۇ ئررۇ. بىلدۈرەلمىرردى

 نوچىالرنىڭمررۇ خېلررى=خېلررى ئۇنىڭرردىن   ئىكەنلىكىىررى كررۋتتىۋا  زومىررەەر
 كىيىن ئولتۇرغۋندىن ئۇزا  خېلى ئەكاەم. ئىدى ئۋڭلىغۋن  ىدىغۋنلىقىىىتەپتۋرت
 ئۇيرۇنىىى بۇزۇقىىرڭ ئىككرى مۇشرۇ خرۇددى يەرگە بۇ. بۋشلىدى بولۇشقۋ جىلە
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. بولرردى يىەررزدەك ئررۆزى گۆشررىىى ئررۆز  ئۋزاپلىىىرر،  كەلەەنرردەك كررۆرگىلى
 اىىىچىشررلى قررۋرا  ئولتۇرۇشررىغۋ نۋزلىىىرر، يېىىرردا ئەبلەخىىررڭ بررۇ رەيھۋنىىررڭ

 يەردىمرررۇ مۇشرررۇ جرررۋشپلىقىڭىى جرررۋش   سېسرررىق ھرررۇ;quot&  غۇچۇرلىتىررر،
 . غۇدۇڭشىدى توختىمۋي دە ; quot&...قىلىپتىكەنسەندە

 
 بىرا سرۋڭىمۇ. قىلىسەن قۋلغۋندەك زىاىكى، يۋلغۇز قۋرىسۋم. بۋي ئەكاەم-
  ؟ بىاەيمۇ تېپى، ھەماا

 
 پۋققىردە;quot& دۇلىسرىغۋ تۇيۇقسرىز ئەكراەم ئولتۇرغرۋن ئىچىردە خىيۋلالر

&quot;كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن كۆرۈ  ئەركىىىى سۋلغۋن . 
 
 كۆڭلىدە. كەتتى دۇدۇقال  نىمىشقىدۇر ئەكاەم-...بولدى. بولدى...بو-

&quot;ئەبلە  بەر ئەكىلى، بولسۋ سىڭلىڭ...&quot; لرېكىن ئويلىردىيۇ  دە 
 .. .رەخمەت...ئۋكۋ رەخمەت بولدى-.ھىجۋيدى  بىلەن خوشۋمەت يەنىال

 
 دىرەەن ئەركەك. گە  دىرەەن; quot&بولردى بولردى ;quot& ئۇ نىمە-

 پۇرقىاىتى، تۋمۋكسىىى قولىدىكى ئەركىن-...دىەزلزك بولدى بولۇ  بولغۇزۇ 
 قىرزشردىن ھەمراا–. پزۋلىردى يرززىەىال ئەكاەمىىرڭ ئىسرىى كۆكز    چىكى،

 ... يە قورقۇمسەن
 
 ئرۋچچىغىىى يەنە ۋمۋلسرىزئ ئەكراەم قۋرايردىغۋن دە  نوچى خېلى ئۆزىىى 

 مرۋزا  ئرۆزىىى خۇددى سۆزى بىا ھەر ئەركىىىىڭ.  بولدى مەجبۇر بېسىۋېلىشقۋ
 كرۆزىەە ئرۇ. تىاىشرتى بىاىشركە ھۋي ئۆزىەە يەنىال بىلىىىسىمۇ  قىلىۋاتقۋندەك

 . تۇردى ئىەىپال بۋ  قىلمۋستىن پەرۋا ئىسقىمۇ ئۋچچىق كەتكەن كىاى،
 

 ئۇسررۇ  سررەھىىدە چۋقىاىرر، خوجررۋيىىى بەزمىخۋنررۋ بىادەمرردىال ئەركىررن
 ئۋلدىردا ئەركىىىىرڭ. پىچىالىردى نىمىلەرنىدۇ قىلى، ئىشۋرە قىزنى ئويىىۋاتقۋن

 ئۇسرۇلچى سرەھىىدىكى بىادەمردىال خوجرۋيىن خەنرزۇ كەتكەن ئىەىلى، بويىى
 . قويدى ئەكىلى، قېشىغۋ ئەكاەمىىڭ  قىزنى
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-يەر ئرۇ ۋقلىشرى قۇچ ئەركىىىىرڭ بولرۇ  قۋلغۋن قىزى، خېلىال رەيھۋنمۇ
 دە  قررۋشيال چىقىرر، قۇچىقىغررۋ ئۇنىررڭ ھۇزۇرلۇنررۇ  سىلىشررىدىن بررۇيەرلىاىىى

 كزچلرزك ئرۋمبۇردەك ئرۇنى ئەركىرن ئۋسرتىدا نۇرى چىاا  گۇڭەۋ. ئىدى قۋلغۋن
. سرزيەتتى ئۋچبورىدەك لەۋلىاىەە ئويمۋقتەك قۇچۋقال  چىڭ بىلەن بىلەكلىاى
 ئەمچەكلىاىىررى ئۋپئررۋ  لغررۋنقۋ كۆرۈنررز  مۋيكىسرردىن ئويمىلىررق كەڭ ئۇنىررڭ

 كۆرۈنزشرلەرنى برۇ. كەتتى بولۇ  بىئۋرام قۋتتىق ئەكاەم. مۇجۇيتتى توختىمۋي
 قىزغررۋ يېىىرردىكى كررۆزلىاىىى قىسررىق قىزارغررۋن كەيىپررتىن سررېلى، كۆرمەسرركە
 تېخرى قىزنىرڭ يېىىردىكى قىلردىمۇ  تەسىا كۆرۈنزشلەر ئۋلدىدىكى. ئۋغدۇردى

 سۇتى ئۋنۋ ئۋغزىدىن تېخى. قۋرىدى ۆزلەرچەئۋچك كۆكسىەە يىتىلىمىەەن تۇلۇ 
-تۇمۇر تۇرۇپال قۋرا  بەللىاىەە نۋزۇك ئۋپئۋ  يۋلىڭۋ  يېاى  قىزنىڭ كەتمىەەن
 ئىسرىىى بىرادەم ئرۇ. بولردى كۆيەەندەك گزرۈلدە  ئوتى شەھۋەت تۇمۇرلىاىدا
 قىزنرى تەكەللزپسرىزش دە -ئۋلردى قۋمۋلال  بىلىىى قىزنىڭ كىيىن يۇقۋتقۋندىن

 . چۋپلىدى چىڭ بەدىىىەە زئەتسى
 
 ئىڭاىشرى ئرۋجىز قىزنىرڭ-...قىلمرۋڭ ئۇنردا . ئۋكرۋ قرۋشي برو  خو -
 . چزشتى سىاغى، يۋ  تۋمچە 2 كۆزلىاىدىن چوڭ قۋپقۋرا بىلەن
 

 ھىسرريۋتىىى ھررۋيۋانۇ قۇتاىغررۋن ئەكاەمىىررڭ قۋچۇرۇشررى ئررۆزىىى قىزنىررڭ
  ئۇنىررڭ تىنقىلمۋسرر پەرۋا يىلىىىشررىەە قىزنىررڭ ئررۇ. كزچەيىتررۋەتتى تېخىمررۇ
 لەۋلىراىەە تۇرغرۋن تىتاە  ئۇنىڭ لەۋلىاىىى مۇجۇ  بىلەن كزچى بۋر ئىڭكىىى
 . ئۋپۋردى
 
 تۇيۇقسرررىز قىرررز-...قىلمرررۋڭ ئۇنررردا .قىلمرررۋڭ ئۇنررردا . ئۋكرررۋ جېرررىى -

 مۋرجۋنردەك. ئولترۇردى تىرزلىىىپال ئۋلدىردا ئۇنىڭ ئۋجاا  قولىدىن ئەكاەمىىڭ
-. ئېسرىلدى پۇتىغرۋ ئەكاەمىىرڭ ۋيبولمر كۋرى بىلەنمۇ يۋشلىاى تزكزلىۋاتقۋن

 مۋڭرۋ. ئۋغاىسرۇن ئىچىڭىرز مۋڭرۋ...قىرز بىا بەخىتىسىز. ئۋكۋ قىز يىتى  بىا مەن
 ... قىلمۋڭ پەسكەشلى  ئۇندا 
 

 ئەركىىىىڭ ئولتۇرغۋن قۋرا  ئۆزىەە. ئۆرلىدى جۇدۇنى تۇرۇپال ئەكاەمىىڭ
 يەرگە غرررۇرۇرى ئەركەكلىررر . قىلررردى ھىرررس خورلرررۇ  نۋھرررۋيىتى ئۋلدىررردا
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 كىچىر  بىا مۋنۋ;quot& ئۋلدىدا ئۇنىڭ ئەركىن دىمىسىمۇ. بولدى ئۇرۇلغۋندەك
 سەت دىەەندەك;quot&...شۇنچىلىككەنغۇ ھۋلىڭ. بويسۇندۇرالمىدىڭ قىزنىمۇ

 يۋشررلىق قىزنىررڭ ئولتۇرغررۋن يزكزنررز  ئۋلدىرردا ئەكرراەم. ئولتررۇراتتى ھىجىيىرر،
 ئەشررەددى بىررا قۋنررداقتۇر كىرريىن  ئولتۇرغۋنرردىن بىررادەم قررۋرا  كررۆزلىاىەە
-ئۋلررردى قۋمرررۋلال  چېچىررردىن ئرررۇزۇن قىزنىرررڭ يەنە تۇرتكىسرررىدە كزچىىرررڭ
 . تىكىلدى جۋلالتتەك قىسۋسكۋر ئۇنىڭغۋ بىلەن كۆزلىاى دە قۋنلىق

 
 ھەممىسرىىى ئىشرالرنىڭ پەسركە    سرەن جرۋش  چوڭ ھۋلىڭ قۋندا  -
; quot&قىلمرررۋڭ پەسكەشرررلى ;quot& مۋڭرررۋ يەنە ترررۇرۇ   قىلىررر، ئرررۆزەڭ
 شرەھۋىتىىى ئۋدەمىىرڭ ھەمرمە سرەھىىدە ئەتىردىن تۇرسۋم قۋرا  سەنغۇ دەۋاتى
 قۋلغىىىڭمۋ ئىسىللىشى، ئۋلدىمدا مىىىڭ ئەمدى.  يۇرىسەن غىلجىڭشى، قوزغۋ 

 سرىڭى، ھىردى تۋمۋكۋ سېسىق سۆزلىەىىىچە چۋچاىتى، تۇكۇرۇك ئەكاەم-...بۇ
 . چۋپلىدى مەجبۇرش  لىۋىەە قىزنىڭ لىۋىىى كەتكەن
 
 بىرا ئۋلمىغرۋن قۋرىسىىى يۋشىىڭ25 تېخى بولدىكىن پەيدا ىننەد تۋ  شۇ
 ئەكاەمىىررڭ دە -ئۋلرردى قۋمررۋلال  دولىسررىدىن ئەكاەمىىررڭ  يىەىرر  ئۇيغررۇر

 . ئىتتىادى يەرگە بىلەن بۋركزچى جىسمىىى يۇقۋتقۋن خۇدۇنى كەيىپلىكتىن
 
 پىرۋا - ئەبەرۋ  لەنىترى چۋچىردىغۋن تۇپرۋ ئرۆزى ئۆزئېشرىغۋ. ھۋيۋان ھۇ-

 برۇ -.كەلردى دىرۋەيلە  ئۋلردىغۋ ئەكاەمىىرڭ برۋش كۆتىاىۋالغرۋن ىىىبوتولكىس
 ... تويغۇزىۋېتىمەن بولغىىىڭغۋ ئۋدەم بولسۋڭ چېقىلىدىغۋن يەنە قىزغۋ

 
 يۇقىتىۋاتقررۋن خررۇدۇنى ئزسررتەلدىكى ھەمررمە پۋتپۋراقچىلىقتررۋ بىادەملىرر 

 ئۇيغررۇر تررۋ  شررۇ. بولرردى مەجبررۇر تۇرۇشررقۋ ئزتررز  چەترركە بىررا ئىچەرمەنررلەر
 يررۋت بررۇ كەلررەەن ھۇزۇرلىىىشررقۋ بەدىىىرردىن نررۋزۇك يررۋ  ئۇسررۇلى زلىاىىىررڭقى

 كۆرۈشرركە جىرردىلىىى مەيرردان بىررا يىەىتلىاىىىررڭ ئۇيغررۇر ئەمرردىلىكتە مىلررلەت
 . ئىدى بولغۋن تەييۋر

 
 مۇشرتۇمدەك ئۋلدىردىكى. يزگرزردى قرۋن كۆزلىاىەە كەيىپلى  ئەكاەمىىڭ

 بىرا ئەتااپقرۋ پېتى يېقىلغۋن ئۇ. تىتاىتىۋەتتى ش -ش  ئۇنى نوچىلىقى گۇيىىڭ
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 يېىىردىن دە -قروپتى دەلدەڭشرى، ئورنىردىن كىريىن  چىققۋنردىن قرۋرا  قۇر
 كرۆكاىكىەە بۋلىىىڭ ھېلىقى سوغۇرۇ  قىلى، ش;quot&شۋرت;quot& پىچىقىىى
 . كەلدى تەڭلە 
 
 بىرا سرەۋەپلى  ئرۆزى يەردە برۇ ئەركىرن ئولتۇرغرۋن كرۆرۈ  ئەھۋالىى بۇ
 بىرلەن چۋققرۋنلىق نۋھرۋيىتى ئەنسرىاىدىمۇ  بىاىشرىدىن زيرز ۋەقەنىرڭ قۋنلىق
 يۇلررۇ  پىچررۋقىى قولىرردىكى ئۇنىررڭ. تۇتىۋالرردى قولىرردىن ئەكاەمىىررڭ كىلىرر،

 ئۋلدىغۋ كۆز ئۇنىڭ بولغۋندەك قىلمۋقچى پوپوزا بۋلىغۋ ھېلىقى ئېلى،  دىەزدەك
 . سۋنجىدى ئزستەلەە ئەكىلى،
 
 ئۋلدىرردا قۋرىغۋيىىررڭ ئۋكررۋڭ تۇرسررۋم قررۋرا .  گررۇي سررەن نوچىغررۇ بەك-

 سرررىىىڭ برررۇ   دىەىرررىە قېىرررى...سرررەن يۇرىيسرررەنغۇ مۇشرررتال  دوسرررتۇمىى
 قىزنرى بۋرمىقىردا بىەىرز سرېلىىغۋن ئززۈك ئۋلتۇن ئەركىن-يە؟؟؟ سىڭلىڭمىتتى
 . ۋاقىاىدى تۇرۇ  كۆرىستى،

 
  كەتترۋ چىدىمۋي ئويىىغۋندەك  سىڭلىسىىى مەن خۇددى. دەيمەن شۇنى-

 قرولىىى قرۋرا  بۋلىغۋ قۋرىمۋي تۇسۇشىغۋ ئەركىىىىڭ مۇئەكاەم-...ھۋرامزەدە بۇ
 . بۋشلىدى شىلتىشقۋ
 
 پېترى كرۆتىاگەن بوترولكىىى قولىردىكى برۋش-. سىڭلى  مىىىڭ شۇندا -
 بىرا تۇرغرۋن قۋرا  يەۋەتكزدەك ئۆزىىى ئۋلدىدا قولتىقلىۋالدى  دەرھۋلال قىزنى
 ئرۋۋۇ   ىڭالربرېق قرۋرا  قېىرى-. تىكىلردى مىخرتەك كرۆزگە قورقۇنچلرۇ  جۇ 

 سرىلكىۋېتى، ئوبردان كرۋلالڭالرنى يۇقۋتقرۋن خرۇدۇنى پەسلىكتىن مەسلىكتىن 
 ئۇۋۇلىۋېتىر، ئوبدان كۆزلىاىڭالرنى قۇيۇلغۋن قۋن شەھۋەتتىن بېقىڭالر  قۋرا 
 ... ئوخشىمۋمدىكەن سىىڭلىڭالرغۋ سىلەرنىڭ بۇ بېقىڭالر  قۋرا 

 
 قىزنىرڭ  ئەكراەم ىرلەنب ئەركىرن قۋلغرۋن ترۇرۇپال سۇئۋلىدىن بۇ بۋلىىىڭ

 سرۇئۋلىدىن بۋلىىىرڭ.  قۋلردى بىلمەيرال دىيىشىى نىمە قۋرا  چىاايىغۋ سۇلغۇن
 . كەتتى تىتاە  نەشتەردىن بىا قۋنداقتۇر تەككەن بېاى، يزرىكىەە
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 برۇرۇتلىاىىى ئرۇزۇن ئەركىرن-...نىمەڭ سىىىڭ زادى بۇ دىەىىە  قېىى-
 . يزگزرتتى كۆز قىيۋپىتىەە جەسۇر بۋلىىىڭ كەلەەن ۋىجىككىىە تۇرۇ  سىال 
 
 ئۇيغررۇر بىررا سررىلەرمۇ ئەگەر...دە سررىڭلى  ئەلبەتررتە. بررۇشتتى نىررمەم-

 بىرا قۋنرداقتۇر برۋش-... سرىڭلىڭالر سرىلەرنىڭمۇ قىرز برۇ ئۇنداقتۋ   بولسۋڭالر
 يرۋت كرۆ  شرۇنچە ترۇرۇ  قرۋرا  -.خۇرسرىىىدى بىا ئېغىا ئەلەمدىن ئۋچچىق
 كۆڭلررزڭالر قۋنررداقمۇ قىلىشررقۋ دەپسررەندە ىقىزلىاىمىزنرر ئررۆز ئۋلدىرردا مىلررلەت
 قۇتۇلردۇرۇ  يەردىرن پۋسركىىۋ بۇندا  قىزنى بىچۋرە مۋۋۇ تېخى...ھە بۋرغۋندۇ
  تۇرسرۇن  ئۇيۋقترۋ دىريىش قوغردايلى قىزلىاىىرى مىللىتىمىزنىرڭ ئرۆز قويۋيلى 

 قرۋرا ...ئىزدەۋاتىسرلەر  شرەھۋەت كۆزلىاىردىن تۇرغرۋن يىغرال  ئۇنىرڭ تېخى
 ئۆزەڭالرنىرڭ. تۇرسرۋ قىرز كىچىر  تېخى بۇ. بېقىڭالر قۋرا  دانئوب بېقىڭالر 

 نۋرىسىدە كەتمىەەن سۇتى ئۋنۋ ئۋغزىدىن تېخى. تۇرسۋ بۋش بىا دىمەتلى  قىزى
 ئويىۋيردۇ  ئۇسرۇ  يۋلىڭرۋ  يېاى  بىلەن رازىلىقى ئۆز قىزنى بۇ سىلەر...تۇرسۋ
 ئۋشررۇ  قىزنررى بررۇ. قۋلردىڭالرمۋ ئررويال  دە  قىلىرردۇ بۇزۇقچىلىررق يەردە مۇشرۇ
 مۇشرۇ ئرۇ بولسرۋ سرېتىۋەتمىەەن يەرگە برۇ مەلئرۇنالر چىققرۋن قېلىپىدىن ئۋدەم
 ...  خۋشمتى تۇرمۇشىى پەسكە  مۇشۇندا ... خۋشمتى...ھە خۋشمتى يەرنى

 
 كەلەەنردە يەرگە مۇشرۇ بۋش كىتىۋاتقۋن جىددىلىشى، بۋرغۋنسىاى سۆزلە 
 يررۋ  لۆممىرردە كررۆزلىاىەە ۇرغررۋنت پررۋرتال  غەزە  بررۋيىقى. قۋلرردى ئۆمچزيررزپال

 يەرگە بولرۇ  قۋنردا  بوتولكىىىرڭ تۇرغرۋن كۆتىاىر، ئىەىز قولىدا ئۇ. كەلدى
 چزشرررز  يەرگە بوتولكىىىرررڭ.  تۇيمىررردى بولغىىىىمرررۇ پرررۋرە-پرررۋرە چزشرررز 
 ئىككرى ئەتااپتىكرى.  چۆمردى جىمجىتلىققرۋ ئىچى  كزلزپىىڭ بىلەن چېقىلىشى
 نىرمە ئۇشرنىرڭ ئۋدەملەر تۇرغۋن بۇلۇ  اتەقەزز كۆرۈشكە جىدىلىىى ئۇيغۇرنىڭ

 تېپىۋېلىشرتىن ئرۋۋارىچىلىق بىاەر ئۆزلىاىەە يۋكى چزشەنمىدىمۇ دىيىشىكىىىىى
 . بۋشلىدى كىتىشكە چىقى، بەزمىخۋنىدىن بىالە -بىا  ئەنسىاىدىمۇ

 
. ئۋڭالنردى سرىەىۋلى مۋشىىىسىىىڭ سۋقچى تۇيۇقسىز سىاتتىن ئۋرىدا شۇ 

 خوجۋيىىى كۇلۇ  قۋلغۋن دە  قۋشي كەپلىشى، ىزىغۋئېغ يزرىكى جىددىلىشى،
 . يىلىىدى ئۇنىڭغۋ كىلى، يزگزرۈ  ئۋلدىغۋ ئەركىىىىڭ
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 بولمىسرۋ. چىكىتىرڭ ئىشرىكتىن ئۋرقرۋ دەرھۋلال...بولدى. شۋبەن بولدى-
 ... بولۇڭ دەرھۋ  قېىى...قۋلىسىز چۇشۇ  قولىغۋ سۋقچىالرنىڭ

 
 بۇنرردا . جىددىلەشررتى ممررۇئەكاە ئەركىىمررۇ  ئۋڭلىغررۋن گەپىررى بررۇ   
 ئزسرررتە  بىرررلەن چۋققرررۋنلىق دەرھرررۋلال ئەركىرررن كەتررركەن كزنرررز  ئىشرررالرغۋ

 كۇلرۇ  تۋرتى، قولىدىن رەيھۋنىىڭ دە -ئۋلدى سزغزرۈ  پىچۋقىى ئزستىدىكى
 بۇلۇڭردا بىرا بىرادەم بۋلىغرۋ  ھېلىقرى بىادەم ئەكاەممۇ. ئەگەشتى خوجۋيىىىغۋ
 ئەركىىىىررڭ ئۋلىيىرر، سررەت ەتكررزدەكيەۋ قىزغررۋ ئولتۇرغررۋن يىغررال  شزمشررزيز 
 ئۋرقرۋ. ئۋياىلردى كۇلرۇپتىن ئۋرلىقىردا دەقىرقە ئرۇشر. يزگزردى تىزش كەيىىدىن
 ئۋلردىاا  قۋرا  تەرەپكە مىھمۋنخۋنۋ دە -توستى تۋكسى بىا چىقى، ئىشىكتىن
 سۋقچىالرنىڭ. بولمۋيتتى قۋرىمىسۋ جىددى ئىشقۋ بۇ ئۇشر توغاا . كەتتى يزرۈ 
 ئىش مۋڭىدىغۋن يو    بولىدىغۋن ئۋۋارە كزنەىچە نەچچە قۋلسۋ چزشز  قولىغۋ

 بىكرۋردىن لرېكىن بولسرىمۇ  ئېپرى چىقىشرقۋ سوشقتىن ئەركىىىىڭ. كەپچىقۋتتى
 رەزىررر  كزنلرررزك نەچرررچە. خۋلىمرررۋيتتى قېلىشرررىى كىاىررر، يەرگە ئرررۇ بىكرررۋر

 برويى يرو  گەرچە ئرۇشر... ئەنسرىاەيتتى قېلىشرىدىن برو  يرو  سودىسىىىڭ
   ئەكاەمىىمۇ سۆزلىاى بۋلىىىڭ لېكىن بولسىمۇ  مۋڭغۋن ئولتۇرۇ  ىسىزتى-ئزن

 ھېلىقررى گەرچە ئررۇشر.  ئىرردى قويغررۋن ئويالنرردۇرۇ  رەيھررۋنىىمۇ ئەركىىىىمررۇ 
 بىرلەن ئرۆزلىاى ترزپەيلى سرەۋە  نىرمە قىلىردىغۋنلىقىىى  ئىرش نىمە بۋلىىىڭ
  ېكىنلرر   بولسررىمۇ كەتمىررەەن چزشررزنز  تۇلررۇ  قىلىرردىغۋنلىقىىى جىرردە 

 ئرۆلەەن ئۋللبىۇرۇن ئۇشرنىڭ غۇرۇرلىقى   مەردانىلىقى بۋلىىىڭ بىا كىچىككىىە
 ... تەۋرىتىۋاتۋتتى پە =سە  روھىىى
 
 
 

 ترۋ  نەچرچە ئۋرقىردىن-ئۋرقرۋ ئۋچچىغىردا ئەكراەم كەلرەەن كىاى، يۋتۋققۋ
 ئەركىىەىمرۇ رەيھرۋنغىمۇ  كىريىن كىاگەندىن يۋتۋققۋ  ئۇ. چىقتى چىكى، تۋمۋكۋ
 كۋرۋاتقرۋ كىريىن مۋڭغۋنردىن بىرادەم بۇيرۋن-ئۇيرۋن. قىلمىردى گە  غىرزئې بىا

 ئىھتىيرۋت قىلىشرتىن گە  ئرۋرتۇقچە ئەركىن. يۇمدى كۆزلىاىىى تۋشال  ئۆزىىى
 ئەتىرررەەن ئەتە كىررريىن قىلغۋنررردىن نەسرررىھەت بىرررادەم ئەكررراەمەە قىلررردىمۇ 

 ... ئۋياىلدى يۋتۋقتىن خوشلۇشۇ  ئېيتى،  كىلىدىغۋنلىقىىى
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 چىقىر، يۋتىقىغرۋ قىلىر، بۋھرۋنە نىمىلەرنى بىا رەيھۋنمۇ كىين نبىادەمدى

 چۋپلىشرى، كۋرۋاتقرۋ. پۇشرتى ئىچرى تېخىمرۇ قېلىر، يۋلغۇز ئەكاەمىىڭ. كەتتى
 خېلرى كىلىۋېلىر،  ئۋلردىغۋ كرۆز جىسرمى نرۋزۇك قىزنىرڭ ھېلىقرى يۋتقۋنسىاى
 دەمبىرا ئرۇ.   چىقترى تولغۇنۇ  بۇيۋنغۋ-ئۇيۋن قۇچۋقال  يۋستۇقىى ئۇزۇنغىچە
 ھىرس تۋرتىۋاتقرۋنلىقىىى نەرسرىىى بىرا قۋنرداقتۇر بەدىىىىىڭ كىيىن يۋتقۋندىن
 چۋيردان قويغرۋن يۇشرۇرۇ  رەيھرۋن ئىچىردە جىددىلى  نۋھۋيىتى دە -قىلدى

 تۋمۋكىسرىىىڭ   ئېلىر، بروش  بىرا دىرن;quot&ئرۋلتۇن ئۋ ;quot& ئىچىدىكى
 ... تۆكتى ئۋزغىىە ئزستىەە قەغىزى پۇر-پۋر

 
 قېىىرر،-قېىىرر، ئىسررىىى ئۇنىررڭ تۇتۋشررتۇرۇ   ئرروت كىغررۋتۋمۋ ئەكرراەم

 ئۋجۋيىرر، يۋماىغررۋن بەدىررىىەە پزتررزن. پۇرىرردى قېىىرر،-قېىىرر،. شررورىدى
 كىرراگەن ئېقىرر، تۇمۇرلىاىغررۋ-تۇمررۇر. كەلرردى لەرزىررەە  يررزرىكى ھررۋرارەتتىن

 ئولترۇرۇ  يۇمرۇ  كرۆزلىاىىى ئرۇزاققىچە خېلى ئىلكىدە لەززەت تەسۋىالىەزسىز
 ئۋسررمۋندا كررۆك=كررۆ . چىقتررى ئۇچررۇ  ئەمەس تررۇرۇ ئول   يررۋ . كەتتررى

 بىھۇشالنغۋنسرىاى ئىچىردە لەززەت ئرۇ. قىلردى پەرۋاز يېيىر، كەڭ قۋنۋتلىاىىى
 بىرا قۋنرداقتۇر. قىلردى ھىرس يۋمااۋاتقرۋنلىقىىى ئىستەكىىڭ ھۋيۋانۇ ئۆزىدىكى
 لەۋلىراى ئروتتەك. تۋشراليتتى بۋغاىغرۋ نرۋزۇك قىزشرنىرڭ ئرۇنى ئروتى شەھۋەت
 كۋرۋاتقررۋ ئوڭدىسررىغۋ ئررۆزىىى يېيىرر، كەڭ غررۇلىچىىى ئررۇ. قىيىررۋيتتى ئۋرىسررىدا
 ئرززۈك ئرۋلتۇن رەيھۋنىىڭ بەدىىىدىن نۋزۇك قىزنىڭ ھېلىقى خىيۋلى. تۋشلىدى

 ئررۇ. تۋقۋلرردى كىلىرر، كۆكسررىەە تۇرغررۋن لىغىرراش  ۋە كىىرردىكى سررېلىىغۋن
 تەن ۋنقىلىىغر ئۋسرتى ئۋيرۋ  دائى  تەرىپىدىن بۋشقىالر يۋراتمىغۋن  ھۋزىاغىچە

 كۆرۈنررز  تىىىرردەك پەرىلەرنىررڭ ھررۆر جەنىەتتىكررى كررۆزىەە ئۇنىررڭ تررۋ  شررۇ
 شرۇ...ئويغىتىۋاترۋتتى يەرلىىرى نۋزۇك قىزىتى،  قۋنلىاىىى ئۇنىڭ. كىتىۋاتۋتتى
 كرۋرۋاتتىن ئرۇ. كۆرۈنمىدى نەرسە ھېچ كۆزىەە ئەكاەمىىڭ كەلەەندە دەقىقىەە
. مۋڭردى نىشرۋنال  ىقىىىيۋت رەيھۋنىىڭ يۋندىكى دە -قوپتى دىەزدەك چۋچاا 

 ئۆزىىىڭ قەتئىىەزەر بۇلۇشىدىن پۋسكىىۋ قۋنچىلى  تىىى رەيھۋنىىڭ تۋ  شۇ ئۇ
 . ئۋلدىاىۋاتۋتتى قۋندۇرۇشقۋ شەھۋىتىىى تۇرغۋن يۋماا  ۋولقۋندەك

 
 يۋتىقىىىررڭ رەيھۋنىىررڭ يررۆتكە  تەسررتە قەدەملىاىىررى كەيىپلىكررتە ئەكرراەم
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 نرۇر قورقۇنچلرۇ  نۋھرۋيىتى ىاىردىنكۆزل قىسرىق خۇمۋرششقۋن كەلدى  ئۋلدىغۋ
 تىىىقلىراى قۇشرۇلۇ  ھرۋرارەتكە چىقىۋاتقرۋن ئىچىردىن-ئىرچ. ترۇراتتى چۋقىۋ 

 ئىچىردىن ئىشرى    ئەپسۇس تولغىدى  تۇتقىچىىى ئىشىكىىڭ ئۇ. ھۋسىاايتتى
 لرېكىن. چەكتى ئۋستۋ ئىشىكىى قۋرىۋېتى، بىا ئەتااپقۋ ئۇ. ئىدى تۋقىۋېتىلەەن

 ئەكرراەم...يررو  سررۋدا ھېچقۋنرردا  يەنە چەكتررى  نەيە بولمىرردى  سررۋدا ھررېچ
 چىكىشى ئۋستۋ ئىشىكىى ئۇنىڭ. دىمەيتتى ئېچىالي ئىشى  جىددىلەشكەنسىاى

 ئەكاەمىىرڭ. ئرۆتتى مۇشتالشرقۋ ئۋرقىردىن چىكىشركە قرۋتتىق-قۋتتىق تەدرىجى
 جرۋن دە ; quot&...نىرمە؟ ئۆلردىمۇ قۋنجۇقىى  مۋۋۇ; quot& ئۇچتى  ئىمۋنى

 تىپىۋەتتىمرۇ قرۋتتىق كەيىپلىكرتە. تىپىۋەتتى نەچچىىى بىا ىكىىئىش ئۋچچىغىدا
 تېخى ئەكاەم  كەلەەن ئۋچچىغى تېخىمۇ قۋرا  پۇتىغۋ كەتكەن ئۋغاى، قۋندا  

 . بۋشلىدى ۋاقىااشقۋ بىلەن كزچى بۋر قۋرا  ئىشىككە ئېچىلمىغۋن
 
 ....  ئۋ  ئىشىكىى...رەيھۋن ھەي رەيىھۋن -
 

. ئززۈلمىدى قۋيتۇرۇ  سۋدا ئەكس ئۇزاققىچە اكۋرىدورد ئۋۋازى ئەكاەمىىڭ
  ئرۇنى يرۋكى سېلىۋېتىشرىى نەچچىىرى بىرا ئۋچچىغىدا رەيھۋنىى ئەلپۋزىدا شۇ ئۇ

 يەرگە شەھۋەت بۋيىقى ئۇنىڭدىكى. بىلمەيتتى بېسىشىى بۋغاىغۋ قۇچۋقلىغىىىچە
 . ئۋيلىىىۋاتۋتتى غەزەپكە قۇشۇلۇ  غۇرۇرىغۋ ئۇرۇلىۋاتقۋن

 
 
 
 يەنە ئىشرىكىى ئۋچچىقىردا جرۋن ئەكراەم-...ئۋ  يمەن دە ئۋ  ئىشىكىى-
 . كۆرىسەن ئزلزمىڭىى ھېلى ئۋچمىسۋڭ ئەمدى-.بۋشلىدى تىپىشكە قۋتتىق

 ئىشرى  كىيىن ۋاقىاىشىدىن ئەسەبى مىىۇتلۇ  نەچچە بىا ئەكاەمىىڭ    
 پەيردا رەيھۋن كەيەەن كىيىمى ئۇخال  ئۋپئۋ  تزۋىدە ئىشى    ئېچىلى، قىيۋ

 تۇرغررۋن چىقىرر، ئەنسررىزلى  بولررۇ   چۇۋۇلغررۋن چررۋچلىاى ئۇنىررڭ بولرردى 
 تۇسۇ  ئىشىكىى بىلەن قولى بىا ئەپقېچى، كۆزلىاىدىن ئەكاەمىىڭ كۆزلىاىىى

 :سورىدى تۇرۇ 
 ئۇخلىغىلىمرۇ ئرۋرامخۇدا ئرۋدەمىى. ئىردى برۋر ئىشرىڭىز جىددى نىمە-    

 .قويمىدىڭىز
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 يۇغۋن تۇرغۋن نز كۆرۈ كىيىمىدىن ئۇخال  ئۋپئۋ  رەيھۋنىىڭ ئەكاەم    
 . ھىجۋيدى قۋرا  بىلەن كۆزلىاى شەھۋەت كۆكسىەە
 سرىىىڭ بۇگرۇن دىەىرىە  بولدى ھۋرام ئۇيقۇم ئىشقىڭدا سىىىڭ شۇ-    
 چىرڭ تۇتقرۇچىىى ئىشرى  رەيھۋنىىرڭ ئەكراەم-...برۋر كەتكز سىڭى، بۋغاىڭغۋ
 . تۇتۇندى كىاىشكە يۋتۋققۋ قۋياى، قوللىاىىى تۇرغۋن تۇتۇ 

. كەترتى  چۋرچرۋ  قرۋتتىق بزگرزن. ئرۋدەم ئۇخاليردىغۋن مەن...يۋ -    
 تۇرقىغرۋ ئەسەبىلەشركەن ئەكاەمىىرڭ رەيھرۋن-...ئەكاەم قويۇڭ ئۋرامىمدا مىىى
 . ئىتتىادى سىاتقۋ ئۇنى قۋرا 

 كىادىمغرۇ  دە  قىرالي خوشرۋ  جىسرمىڭىى كەتركەن چۋرچرۋ  شۇ-    
 ...نۋزشنمۋ بولدى

 ..زورلىمۋڭ ئىشقۋ ئۇندا  مىىى. اەمئەك قۋلدىڭىز كۆرۈ  كى  مىىى-    
 بىلىدىن ئۇنىڭ غەزەپلەندىمۇ سۆزلىاىدىن رەيھۋنىىڭ ئەكاەم-نىمە؟-    

-.چۋپلىردى چىرڭ كرۆكاىكىەە كۆكسىىى تۇرغۋن لىغىاش  ئۇنىڭ تۇتۇ  شۋپال
 قىررزدەك ئېچىلمىغررۋن يررززى تېخررى ھە  قۋلرردىڭ چررۋغال  كىرر  ئررۆزەڭىى سررەن

 بولسرۋ بولغرۋن گرۇي مرۋز دىەەن ۋارس ېلىقىھ. سەن قىلىۋاتىسەنغۇ گەپلەرنى
 ...بولغىيتتىڭ بۇشر ئېتى، قۇچىقىغۋ ئۆزەڭىى
 ئۇنىڭغرۋ ئەكراەم بولسرىمۇ  كۆرسرەتكەن قۋرشىلىق قۋنچە ھەر رەيھۋن    

 سرۆرە . كىرادى سۆرە  ئىچىەە يۋتۋ  دىەزدەك قۇچۋقال  ئۇنى بەرمەي  بوي
 ترۇرۇپال قرۇزۇقتەك قۋققرۋن كىلىرپال ئۋلردىغۋ ئۆيىىڭ يۋتۋ  ئىچكىاكى كىادىيۇ 
 كۇسۋر كۋلتە ئزستىەە كۋرۋات كۆزلىاى تولغۋن قۋنغۋ شەھۋەتتىن بۋيىقى. قۋلدى
 . قۋلدى قېتى، قۋرا  ئەركىىەە يۋتقۋن چىكى، تۋمۋكۋ بىلەنال

 غرۇرۇرى ئۋلدىردىكى رەيھرۋن كىيىن  قۋلغۋندىن تۇرۇ  دەقىقە ئەكاەم    
 بۇلرۇ  غوجىسرى شرەھەرنىڭ برۇ كىيرۋ قىلردىمۇ ھىس بولغۋنلىقىىى دەپسەندە
 قۋلغرۋن ترۇرۇ  تىڭىاقرۋ  كۆرمىردىمۇ  شيىرق بىاىشرىى بروي ئەركىىەە قۋلغۋن

 . سۋلدى تەستەك بىا قۋتتىق بىلەن غەزە  مەڭزىەە رەيھۋنىىڭ
 ئېلىۋېتىپسرررەن ئرررۋرام ئوبررردان. دىەىرررىە ئىشرررتى مۇنررردا  ئەسرررلى-    

 قرېلىن يرززى ھۇ. تېخى دىيىشىڭچۇ; gt&قۋلدىڭىز كۆرۈ  نىمە مىىى;lt&...ھە
 قۋپسرىلى، بۇلۇڭغرۋ بىرا قىلغۋندەك ئۋزلىق تەستەك بىا بۋيىقى ئەكاەم-..رەسۋا

 . كەلدى دىۋەيلە  يەنە ئۋلدىغۋ رەيھۋنىىڭ قۋلغۋن تۇتۇ  مەڭزىىى
 يۋتقرۋن چىكى، تۋمۋكۋ پۇرقىاىتى، ئزستىدە كۋرۋات-.تۋرت قۇلۇڭىى-    
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 ئەكاەمىىررڭ بىررلەن بەدىىررى بەسررتىلى  دە -تررۇردى دەس ئورنىرردىن ئەركىررن
 بۋرمىدى؟ پىكىاىڭ بولسۋ بىاگە بىلەن مەن قۋندا ؟-.توستى ئۋلدىىى

 بولغرۋي  كۆرۈنمىردى ھېچىەرسە كۆزىەە ئەكاەمىىڭ -.سەن يۇقىلە-    
 برۇ -.ۋاقىاىردى قرۋرا  رەيھۋنغرۋ ئىتتىاىر، بىلەن غەزە  ئەركىىىى ئۋلدىدىكى

 تەسررتە نىمۋنرردا  ئىشررىكىى .دىەىررىە بررۋر ئۋشررىۋم قۋلغررۋن چىقىشررى، يەردە
 ھرۇ ئەمەسرمۇ  چىقىۋاپتىكەنسرەن قۇچىقىغرۋ ئەبەۋنىڭ بۇ   دىسەم ئۋچىدىكىن

 ...جۋش  ئۆلەزر
 غەزىپرى سرۆزلىاىدىن ئەكاەمىىرڭ -...شتۋ دەۋاتىسەن ئەبەۋ كىمىى-    
 بررۋرمىقىىى بىەىررز ئررۇ. كەتتررى تىترراە  بررۇرۇتلىاى ئررۇزۇن ئەركىىىىررڭ تۋشررقۋن

. ئەبرلە  ئرۋڭال تۇتۇ  دىڭ قۇلىقىڭىى -ۋاقىاىدى لتى،شى كۆزىەە ئەكاەمىىڭ
 تىتاە  ئۋشۇ سىىىڭ. ئىزدەيدۇ ئەرلەرنى ئۋششيدىغۋن كۆڭلىىى دىەەن بۋش قىز

 ...ھە قىالشيتتىڭ خو  كىمىى بىلەن جىسمىڭ ۋىجى  تۇرغۋن
 قرۋلغىىىىى ئېشى، كىملەردىن شۋپۋقىىڭ بۇ. سەن ئۋتمۋ پو ئۇنچىۋاش-    

 بىرراگە بىررلەن قىررز ئېچىلمىغررۋن يررۇزى خررۇددى. وخشىمۋمسررەنئ بىلمەيرردىغۋن
 كزلردىمۇ غەزەپرتىن ئەكراەم-...ھرۋ   ھرۋ ھۋ ...كەتتىڭۋ كۆرەڭلە  بولغۋندەك

 كرۆزلىاى تولغرۋن قۋنغرۋ. كزلردى قۋقۋقال  ھۋزا بىا كزلدىمۇ  مەنسىتمەي يۋكى
 . ئۋشيدى بىلەن غەزە  قۋرا  رەيھۋنغۋ
 قررۋۋۇ    بەسررتىلى  ئەركىىىىررڭ رەيھررۋن-...ھە شررۋپۋقكەن كىرر -    

 قېشررىغۋ ئەركىىىىررڭ دەرھررۋ  كۆردىمررۇ  مۇۋاپىررق مۇداپىيەلىىشررىى جىسررمىدىن
 شررۋپتۇ  يەتمىررەەن بررويى-.چررۋچااتتى تزكررزرىكىىى قررۋرا  ئەكرراەمەە كىلىرر،
 مەن. سررىىىڭ ئوخشررىمۋمدۇ كەترركەن ئېچىشررى، ئىچىڭىررز   دە ... ئررۋچچىق
 بەخىررررتكە مررررمەھە مىىررررى ئررررۇ. كررررۆرىمەن يۋخشررررى ئۋكررررۋمىى ئەركىررررن

 ئررۇخال ئۇيقررۇڭىى چىقىرر، يۋتىقىڭغررۋ يۋخشىسررى ئەڭ شررۇڭۋ...ئىاىشررتزرەلەيدۇ
 ...سەن

 بۇزۇقىىڭ بىا يزرىدىغۋن پۋيپۋسال  قۇلىدا ئۆزىىىڭ-...ئۋنۋڭىى ھۇ-    
&lt;سەن&gt;ئرۋدەم بىكرۋر ھېلرى-.قرۋيىىتىۋەتتى ئوغىسرىىى ئەكاەمىىرڭ لىشى 

 ...تويغۇزىمەن بولغىىىڭغۋ
 كەلردىيۇ . كەلردى يزگرزرۈ  قېشرىغۋ رەيھۋن تزگز  تىىىمۇش ئەكاەم    
 مىخلىىىرپال تۋمغرۋ قىسرىلى، ئىچىردە قرولالر كزچلرزك بۋزغۋنردەك برويىى ئۇرۇ 
 ئۇنىرڭ قرۋرا   يەۋەتكزدەك ئەكاەمەە بىلەن كۆزلىاى كزكز  ئەركىن. قۋلدى
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 .تزكزردى بىلەن غەزە  چىاايىغۋ كەتكەن ئۋرلىشى، غەزە  ۋە قورقۇنچ
 ...يۇقىلە كۆزۈمدىن...گۇي مۋز...تزفى-    
 قىلمرۋقچى كرۆز-كرۆز ئۇنىڭغۋ قويۇ   مىختۋ  تۋمغۋ ئەكاەمىى ئەركىن    

 قۋلغرررررررۋن ترررررررۇرۇ  تىڭىاقرررررررۋ  كىلىررررررر، كۋرۋاتقرررررررۋ   بولغۋنررررررردەك
 ئۇنىررڭ بىررلەن كررۋلپۇكلىاى قررېلىن   تۋرتتىىرردە; gt&شررۋققىدە;lt&رەيھررۋنىى
 ئەكررراەم قۋلغرررۋن ىررر،مىخلىى تۋمغرررۋ. سرررۆيدى بىرررلەن ئرررۋچكۆزلزك لەۋلىررراىەە
 مىڭىسرى. بىلمىردى سرزرتكىىىىىمۇ قۋنردا  تزكرزرۈكىى ئېقىۋاتقرۋن يززلىاىدىن

 پزتررزن غررۇرۇرى بولغررۋن دەپسررەندە. قۋراڭغۇششررتى ئۋلرردى چىڭقىلىرر، كۆز
 دۇنيررۋنى پزتررزن ئىچىرردە كەيىپلىرر  ئررۇ. تىتاىتىررۋەتتى ش -ش  جىسررىمىىى
. سرزرەتتى ھزكرزم قىسرۋس ئېلىش  ئۆ  پەقەت ئېڭىدا ئۇنىڭ. ئىدى ئۇنۇتقۋن

   كىرريىن چىشررلىەەندىن قررۋتتىق لەۋلىاىىررى يۇمررۇ  كررۆزلىاىىى بىررادەم ئررۇ
 دە -ئۋلردى سۇغۇرۇ  بىلەن چۋققۋنلىق نۋھۋيىتى پىچىقىىى ئۇزۇن يۋنچۇقىدىن

 مەيدىسرىەە يۇڭلرۇ  ئەركىىىىرڭ ئولتۇرغرۋن ھىجىيىر، سرەت كىاىلى، كۋرۋاتتۋ
 . يۇگزردى ئۇچقۋندەك قۋرا 

 ئەلپۋزىردىن ئەكاەمىىرڭ ئەركىرن كەتكەن كزنز  جىدەللەرگە بۇندا     
 ئۋرلىقتۋ بولغۋن ئۋچقۇچە يۇمۇ  كۆزنى دەرھۋ    قىلدىمۇ ھىس ۋەقەنى قۋنلىق
 تۋرتىر، ئۋلردىغۋ سرزرئەتتە تىرز رەيھرۋنىى ئولتۇرغرۋن سرزركزلز  ئززىەە يېىىدا

 پىچىقى ئۆتكزر ئۇزۇن  ئەكاەمىىڭ ئىچىدە ۋاقى  ئۆتمىەەن دەقىقە. ئزلەزردى
 بىررلەن غەزە  ئوتتۇرىسررىغۋ كۆكسررىىىڭ ئىككررى تۇرغررۋن لىغىرراش  رەيھۋنىىررڭ
 . ئۇرۇلدى
 بىرررادە. تۋشرررلىدى ۋاقىررراا  ئەنسرررىز رەيھرررۋن - ..جرررۋن...ۋاي-    
 ئەكاەمىىڭ ئۋلدىدىكى بىادە دەستىسىەە  پىچۋ  قۋلغۋن مىخلىىى، كۆكاىكىەە
 مررۇرەككە    ا قررۋر كررۆزلىاىەە قورقۇنۇچلررۇ  كەترركەن ئۋرلىشررى، ھۇدۇقررۇ 
 . كەتتى تولغۇنۇ  ئۋزاپلىق ئىچىدە ھىسيۋت
 كەيرىىەە تىز شۇنچە يەنە بولسۋ  كەلەەن يزگزرۈ  تىز قۋنچە ئەكاەم    
 ئويغۋنغۋن چزشتىن بىا قورقۇنۇچلۇ  خۇددى. قۋلدى چۋپلىشىپال تۋمغۋ داجى،

 قررۋن قىزىرر -قىرر، كۆكاىكىرردىن سررىلكى،  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ بېشررىىى ئۋدەمرردەك
 بررۇ ئىشررىىڭ...قۋلرردى تررۇرۇ  ئىچىرردە ھەياانلىررق قررۋرا  رەيھۋنغررۋ تقررۋنئېقىۋا

 ئەسەبىلىكى بۋيىقى ئەكاەمىىڭ بۋقمىغۋن ئويال  ئەزەلدىن بېاىشىىى دەرىجىەە
 . تۋپچىدى تەر سۇغۇ  مۇزدەك جىسمىدىن پزتزن بولۇ   يۇقۋلغۋن نەلەرگىدۇر
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 پىچرۋ  كىكۆكاىكىردى كىريىن  ئىڭاىغۋنردىن ئۋزاپلىق بىادەم رەيھۋن    
. يېقىلرردى كۋرۋاتقررۋ قۋمررۋللىغىىىچە چىررڭ بىررلەن قررولى ئىككررى دەستىسررىىى
 ئىككرى ھەر   كىريىن كەتكەندىن تۇرۇ  جىمجى  بىادەم ئەكاەممۇ ئەركىىمۇ 

 . كەلدى قېشىغۋ رەيھۋنىىڭ تەڭال
 ...رەيھۋن...رەيھۋن-    
 رچەبىچۋرىلە بۋلىالردەك كىچى  خۇددى رەيھۋن ئۋچقۋن ئۋستۋ كۆزىىى    
 سرىاغى، ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ يۋشرالر ترۋمچە-ترۋمچە جىيەكلىاىردىن كرۆز. ئۆمچەيدى
 . دۇدۇقلىدى ئۋرىال  يىغۋ ئۋۋازدا زەئى، نۋھۋيىتى ئۇ. بۋشلىدى چۇشۇشكە
 بۇنرردا  ئزچررزن نىررمە...بۇلررۇدۇ؟ مۇنرردا  ئزچررزن نىررمە...نررى-    
 ىڭسرىلەرن كەلەەنمرۋ؟ ئزچرزن ئۇزۇترۇ  ئزلرزمىمىى بېيجىڭغرۋ مەن...بولىدۇ؟

 مىىرررى...قۇتقۇزىرررۋېلىڭالر مىىرررى...كەلەەنمرررۋ؟ ئزچرررزن ئزلرررز  قرررولىڭالردا
 ...يو  ئۆلەزم پەقەت. يو  ئۆلەزم مىىىڭ...قۇتقۇزىۋېلىڭالر

. غۇچررۇرشتتى بىررلەن غەزە  چىشررلىاىىى قررۋرا  ئەركىررىەە ئەكرراەم    
 رەيھۋنىىڭ ئزكزنەە  قۋتتىق ئىشىغۋ سۋلغۋن قىلى، كىاى، كەيىىەە ئۋچچىقىىڭ

 . ئۋلدى قۇچىقىغۋ ىىبېشى
 ھرۋزىاش سرىىى مەن...ئۆلمەيسرەن ھەرگىز. رەيھۋن ئۆلمەيسەن سەن-    

 كۆ  ئۋرمۋنلىاىمىز-ئۋرزۇ بىزنىڭ. قۇتقۇزىمەن سىىى. ئۋپىاىمەن دوختۇرخۋنىغۋ
. كەلرەەن ئزچرزن بۇلرۇ  بۋي يەرگە بۇ بىز. كۆ  مۇسۋپىمىز بىزنىڭ. رەيھۋن
-...بەر بەرداشررلىق. بەر بەرداشررلىق...بۇلررۇمىز بررۋي تېخىمررۇ كىرريىن بۇنرردىن
 -.قۋلردى بىلرمەي كەتكىىىىرى يىغرال  ھۆڭاە  بۇلۇ  قۋندا  ئۆزىىىڭ ئەكاەم
 مەن..سررۋراڭ مەن. قويرردۇم قىلىرر، نىررمە مەن..ھە قويرردۇم قىلىرر، نىررمە مەن

 ...سۋراڭ
 رەيھۋنىىرڭ قۋلغۋن قۋمۋلال  چىڭ دەستىسىى پىچۋ  قۋن قىزى - قى،    
-قىر، كىيىمىىرى ئرۇخال  ئۋپئرۋ  ئېقىر، ئۋسرتۋ-ئۋستۋ ئۋرىسىدىن بۋرمۋقلىاى
 ئۋسرررتۋ-ئۋسرررتۋ ئىڭااشرررلىاىمۇ ئرررۋجىز ئۇنىرررڭ. بۋشرررلىدى بۇيۋشرررقۋ قىزىررر 

 تۋقۋلغۋنرردەك بېاىرر، يررزرىكىەە ئۇنىررڭ تىرر  ئۆتكررزر قۋرىغررۋن. پەسررلەۋاتۋتتى
 بىرلەن قروللىاى قرۋنلىق كىيىن يۋتقۋندىن بىادەم ئىچىدە ئىلتىجۋ ئۇ...قىالتتى

 .مىدىالىدى بوشقىىۋ لەۋلىاى قۋنسىز. تۇتتى ئۋستۋ لىىىقو ئەكاەمىىڭ
 ئزلرررررز  ن...مە...مە...بۇشلمىررررردى ...بۇشلمىررررردى  ن...مە...مە-    

 قررۋرا  ئزسررتىەە-...ئوخشررۋيمەن كىتىرردىغۋن ئزلررز . ئوخشررۋيمەن كىتىرردىغۋن
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 ئۋسرىلىق ئۇنىڭغۋ مەن -.سىاغىدى يۋشالر تۋمچە قۋرچۇقالردىن كۆز تۋرتىۋاتقۋن
 ئرۇنى...قىلدى  ۋەياان ئۋئىلىسىىى بەخىتلى  ئۇنىڭ. ئۋزاپلىدى  ئۇنى .قىلدى 
 ...قىلدى  ۋەياان ئەبەدى

 رەيھۋنىىڭ ئەكاەم. چىشلىدى بوشقىىۋ لەۋلەرنى قۋنسىز چىشالر ئۋپئۋ     
 . ئۋپۋردى يېقىن لەۋلىاىەە ئۇنىڭ قۇلىقىىى چزشزنەلمىەەندەك گىپىىى

 ...بۋر گەپلىاىڭ نىمە...رەيھۋن؟ دەۋاتىسەن كىمىى-    
 ئرۇنى مەن   قۋلغرۋن كرۆرۈ  يۋخشى نەقەدەر ئۇنى مەن...ۋارس...ۋا    
 ...بولدۇم كىتىدىغۋن بۇلۇ  دوۋزىخى ئەبەدى مەن....قۋلغۋن كۆرۈ  يۋخشى

. رەيھرۋن قۋلىسرەن سۋ  سەن...دىمە ئۇندا  ھەرگىز دىمە  ئۇندا -    
-. كەتترى تىتاە  نسىاىبۋرغۋ ئۋۋازى ئەكاەمىىڭ-.قۋلىسەن سۋ  ھەققى خۇدا
 ...ئۆلمەيسەن. ئۆلمەيسەن سەن. قورقۇتمۋ مىىى. رەيھۋن قورقۇتمۋ مىىى

 شۇ ئۇنىڭ. بىاەلمىدى جۋۋا  ھېچقۋندا  سۇئۋلىغۋ ئەكاەمىىڭ رەيھۋن    
. قىالتترى يوقتەك مۋدارى-كز  مىدىاشتقۇدەك لەۋلىاىىى   قىلغۇدەك گە  تۋ 

 بىررا ئۋجۋيىرر، يززلىاىرردە ترركەنكە تۋتىاىرر، ئوخشررۋ  كررۆيىىكىەە ئۋپئررۋ 
 بىرا دە ;gt&....مەن...مە...مە;lt& ئرۇ. سرزرەتتى ھزكزم ھىسيۋت مۇرەككە 

 جررۋنىى ئررۋخىاقى ئەڭ   كىرريىن پىچىالىغۋنرردىن بررو  نۋھررۋيىتى قېررتى  قررۋنچە
 ئرۋۋازى سۇزۇلۇپال بىا   دە-ئىڭاىدى بىا قۋتتىق دەستىدىن ئۋغاىق ئۋلىدىغۋن
 پەسرركە; gt&لەسسررىدە;lt& قررولالر قررۋنلىق قولىرردىكى ئەكاەمىىررڭ. ئررۆچتى
 . سىاىلدى
 ...يۋ  يۋ   يۋ  -    
 يىغالڭغررۇ ئەكاەمىىررڭ قۋلغررۋن دە  كىررتەي چىقىرر، يررزرىكى قورقررۇ     
 قرررۋيتۇرۇ  سرررۋدا ئەكرررس ئرررۇزۇنغىچە خېلرررى جىمجىلىقىررردا كىرررچە ئرررۋۋازى

 ...ئززۈلمىدى
 
 

 يرۋ  ڭرەيھۋنىىر. قۋپلىردى جىمجىتلىرق سرۋئەتلە  نەچرچە ئىچىىى يۋتۋ 
 مرۇدھىش يرزرىكىەە ئەركىىىىرڭ بىرلەن ئەكاەم كۆزلىاى ئۇچۇ  قۋلغۋن قېتى،
 بىاسرىەە خرۇددى كرۆزلەر كەتركەن ئۇچرۇ . قىلىۋاترۋتتى تەقردى  كىچىىى بىا

 كزتىۋاتقۋنرردەك سررۆيەزنى ئۋدىمىلىرر  ھەقىقررى بىاسررىدىن   تەلمزرگەنرردەك
 ئوتىغرۋ ەھۋەتشر برۋيىقى. ئىردى قۋلغۋن قېتى، ئىچىدە ئىىتىزارلىق مەيزسلزك 
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 كررۆزلىاىىى يۋشررلىق ئۇنىررڭ ئەمرردىلىكتە مۋنررۋ تەن ئىككررى تۋشررالنغۋن رەيھۋنغررۋ
 جۇرئەت پەقەتال قويۇشقۋ تېڭى، ئىڭىكىىى قۋلغۋن چزشز  ئۇنىڭ يۇمدۇرۇشقۋ 

 لرېكىن تۇرسرىمۇ  يۇرۇترۇ  كزنردۈزدەك ئىچىىرى يۋتۋ  چىاا . قىاللمۋيۋاتۋتتى
 قەباىسررتۋنلىقتەك ورقۇنچلررۇ ق كىچىرردىكى تررۇن جەسررەت ئزسررتىدىكى كررۋرۋات
 ئۋلدىردا كرۆز ئۇشرنىرڭ دىمىسرىمۇ. سرۋشتتى ئەنسرىزلىككە يرزرىكىىى ئۇشرنىڭ
 ئرۆز بەلكرى ئەمەس جەسرەتال بىا. ئىدى زاھىا رىئۋللىق بۋقمىغۋن ئويال  ئەسال
 قىسرۋس روھىردىن ئۇشرنىڭ جەسەت بىا ئۆلتزرگەن بىلەن پىچىقى ئۆز   قولى

 . يۋتۋتتى لۇ سۇزۇ بولغۋندەك ئۋلمۋقچى
 چىققرۋن چىكىر، تۋمۋكرۋ ئۇزۇن-ئۇزۇندىن زوڭزۇيۇ  چۋپلىشى، تۋمغۋ    
 ئرۇھ بىرا ئېغىرا قرۋرا  ئۋسرمۋنغۋ سرۇزىلىۋاتقۋن بۋرغۋنسىاى دەرىزىدىن ئەركىن

 يزلىىىر، تۋمغرۋ ئۆزىىىڭ تۋ  شۇ ئۇ. تۇردى ئورنىدىن ئۋستۋ كىيىن تۋرتقۋندىن
 كرۆز كۋللسرىدا ئۇنىرڭ. بىلمەيتترى ۇئولتۇرغىىىىىمر چىكى، تۋمۋكۋ سۋئەت قۋنچە

 برۇ ئرۇ گەرچە. پىقىاايتترى قەدەمرلەر مرۇھى  كىىيىىكرى ۋە جەسەت ئۋلدىدىكى
 سرەۋەپلى  مۇشرۇ ئۆزىىىڭمرۇ لرېكىن بولمىسرىمۇ  جۋۋاپكۋرى بىۋاستە قۋتىلىىڭ
 ئۋلدىرردا. ئەنسررىاەيتتى ئزتىشررىدىن قىيىىلىرر، تزرمىرردە يىرر  نەچررچە چېتىلىر،
 . غەزەپلىىەتتى ئەكاەمەە ئولتۇرغۋن زيز شزمش بىچۋرىلەرچە قۇلدەك

 جەسرىدىەە كەتركەن قېتىر، بۇلرۇ  مرۇز رەيھۋنىىڭ يىااقتىن ئەركىن    
 قويۇلغرۋن تۋشرال  ئزسرتىەە سرۋفۋ كىريىن  تۇرغۋنردىن قۋرا  ئۇزۇنغىچە خېلى

. مۋڭدى قۋرا  ئىشكىەە يۋتۋقىىڭ تىىسىزش-ئۇن دە -ئۋرتتى ئزستىەە چۋپىىىىى
 يەردە دا  تۇيردىمۇ نەرسرىىى بىرا كۆڭلى مېڭىشىدىن سىزتىى-ئۇن ئەركىىىىڭ
 مۋغرردۇر ئەكرراەم چىققررۋن قۋمررۋلال  چېچىىررى سررۋئەتلە  نەچررچە   زوڭزۇيررۇ 
 دىەرزدەك يزگرزرۈ  ئۋلردىغۋ ئۇنىڭ دەرھۋلال تىزلىتى،  قەدەملىاىىى قۋلمىغۋن
 .كەلدى

 ...بۋرىسىز؟ نەگە...ئۋكۋ جېىى -    
 ئەكاەمىىرڭ چۋقىاغۋن دە ; gt&ئۋكۋ;lt&   توختۋ  چىپپىدە ئەركىن    
 . سۋلدى قۋرا  قوللىاىغۋ تىتاەڭەۇ قۋلغۋن جۇپلىىى، ئىچىدە ئىلتىجۋ

 .دە بۋرىمەن يىاىمەە كەلەەن ئەلبەتتە. بۋراتتى  نەگە-    
 سرىز. كەترمەڭ تۋشرال  بۇنردا  مىىرى. ئۋكرۋ جېرىى  قىلمۋڭ ئۇندا -    
 قىلىمەن؟ ۋندا ق مەن...مە...قىلىمەن؟ قۋندا  مەن كەتسىڭىز
 . ئەگىدى يۋ  كۆزلىاىدىن قىسىق ئەكاەمىىڭ    
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 پىچرۋ . يرو  ئۋشقىسى بىلەن مەن. ئىشى ئۆزەڭىىڭ قىلىش قۋندا -    
 تۋپشرۇرۇ  سرۋقچىغۋ ئرۆزەڭىى ئەمردى...ئرۆزۈڭ ئۆلتزرگەنمرۇ رەيھۋنىى سىىىڭ 

 .بەر
 ئۆلەررزم مىىىررڭ. يررو  يررۋتقۇم تۇرمىرردە مىىىررڭ...يررۋ . يررۋ ...يررۋ-    

 برۇ-دۇنيرۋ ئرۇ سرىزدىن...قۇتقۇزىۋېلىرڭ مىىى ئۋكۋ  قۇتقۇزىۋېلىڭ مىىى.. يو
 ...قۋشي بۇلۇ  خو  دۇنيۋ

 تېخرى سرەن -.كزلردى ئىچىردە مەنسىتمەسرلى  ئەركىرن-...ھۋ.ھۋ-    
 دىرەەن سرەن...ھەيرۋەڭ شرىادەك برۋيىقى سرىىىڭ قېىرى. يىلىىىۋاتۋمسەن مۋڭۋ

 پىالنلىغررۋن ئۆلتزرىۋېتىشررىى بىلەنررال پىچررۋ  بىررا مىىررى تېخررى يىەىتقررۇ  نروچى
 . سەن ئىدىڭغۇ
 ئۇنردا  مىىىرڭ ئەسرلى ئىرش  كەيىپلىكتىكى ئۇ. ئۋكۋ ھەققى خۇدا-    
 پىچرۋ  ئۋكۋمغرۋ سرورىغۋن شرەھەر سرىزدەك بولسرۋم بولغرۋن ئروڭ. يو  نىيىتى 
 سرىزنى بروپتىكەن  كىامىسەم يۋتۋققۋ بۇ ئەسلى مەن... مەن يزرەمدى  تەڭلە 

 سرۋراڭ  مەن. بروپتىكەن كەتسرەم چىقى، قىسى، غى  كۆتزمىى كۆرگەندىكىن
 ...تەلۋە مەن تەلۋە  مەن

 بولغۋنرردەك ئۋلمررۋقچى يىغىسررىدىن ئررۋچچىق پۇشررۋيمۋنىى بررۋر ئەكرراەم    
 چىررڭ چررۋچلىاىىى بررۇدرە ئررۇزۇن قررولى ئىككررى. كەتتررى يىغررال  ھررۆڭاە 
 ،يېقىلىر يەرگە ھېلى جىسمى كەتكەن تىتاە  ش -ش  قورقۇنچتىن. قۋمۋللىدى

 . قۋلدى لەيلە  چزشىدىغۋندەك
 دەمسرەن يۋيرۋي ئرۋلەمەە خەلقرى ئىشرالرنى ھەمرمە..بولردى بولدى -    

 مەشررراە  ئۆيررردە مرررۋۋۇ. قۋتىررر  بىرررا ھرررۋزىا سرررەن قررروي  بىلىررر،...نىرررمە
 بىرا تۇرىرۋاتىمىز  ئۋلدىردا ئۇزۇترۇ  جەسرەتىى بىرا بەلكرى ئۆتكىزىۋاتمۋيمىز 

 ...جەسەتىى
 قۋلغررۋن ئېقىرر، مۋڭقىسررى قويررۇ   ۋرا قرر; gt&ش ;lt& ئىشررىككە ئەركىررن
 دەرھرۋلال ئرۇنى   دە-توسرىۋالدى بىلەنرال قرولى ئۋۋازىىى يىغالڭغۇ ئەكاەمىىڭ

 . ئىتتىادى سۋفۋغۋ
 تەرە  بىرا جەسرەتىى مرۋۋۇ يىغرالۋەرمەي  مىشرىلدا  بۇنردا  سەن-    
 بۇشلمىسرۋڭ قىلىر، تەرە  بىرا بولغرۇچە يرۇرۇ  ترۋڭ. ئويالن ئزستىدە قىلىش
 ...كۆرىسەن كۆيزا قولىڭدا ئەتىال ئىىىقكى
 كۆزلىاىردە كزكز  ئەكاەمەە قۋلغۋن يزلىىى، يزلىىى، سۋفۋغۋ ئەركىن    
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 تەرەپرركە ئىشررى  يەنىررال بولمىغۋنرردەك ئىررش ھررېچ قويررۇ   ئۋلىيىرر، بىررا تررۋزا
 پۋچىقىغرۋ دىەەنردە  ئۇزۇترۋي قولىىى تۇتقۇچقۋ يېقىىلىشۋي ئىشىككە. بۇرۇلدى
 كرۆزلىاىىى كرۆرۈ  ئەكاەمىرى ئولتۇرغرۋن يۇكزنرز   تەلمرزرۈ ئۆزىەە ئېسىلى،

 . يۇمدى چىڭ
 بۋشررقۋ سررىزدىن يەردە بررۇ مىىىررڭ ئۋكررۋ  ئۋغاىسررۇن ئىچىڭىررز مۋڭررۋ-    

 بۇنردا  مىىرى ئەگەر يرو   ئرۋدەممۇ بىاىدىغۋن يۋردەم مۋڭۋ. يو  ئزلپەتدىشى 
 ىمىىر...ئرو  پۋي بىا ئىىىقكى تۇرغىىى كزتز  مىىى كەتسىڭىز تۋشال  ھۋلەتتە
 يۋخشرىلىقىڭىزنى سىزنىڭ مەن ئۋكۋ  قويۇڭ قۇتۇلدۇرۇ  ئوقتىن پۋي بىا ئۋشۇ

 بىررا تۇيۇقسررىزش ئەركىررن-...قررۋيتۇرىمەن ھەسسررىلە . قررۋيتۇرىمەن چۇقررۇم
 يۋتىقىمردا. ئۋكرۋ راسر ...ھە.. ھە-.كەتترى ئۋلردىاا  ئېلى، ئىسىەە نەرسىىى

 مىىررى. غۋنسررېتىۋال تۇنۇگررۇنال تېخررى ئررۇنى. بررۋر خىرراوئىن سررۋ  گىرراام 355
 خرۇدا راسر  ...بولسرۇن سرىزنىڭ ھەممىسرى ئۋشۇنىڭ قويسىڭىز قۇتۇلدۇرۇ 

 ...ھەققى
 ھرۋزاغىچە بىرا يىاىردە تۇرغرۋن ئرۋڭال  سۆزلىاىىى ئەكاەمىىڭ ئەركىن    
 نررۋن ھېلىقررى ئررۇ. كەلرردى پررۇلالر دۈۋە-دۈۋە ئۋلدىرردا كررۆز. قۋلرردى قېتىرر،

 تەسكە جۆندىشى پۇلىى  بۇنچىلى سۋلسىمۇ تىجۋرەتكە ئۋي نەچچە يىمەسلەرنى
 بىاسررىدىن ئزلزمتزكىىررڭ يىررمەس نررۋن بررۇ كررزنىال قۋيسررى تېخررى. توختررۋيتتى
 چزشرز  قۇدۇققۋ يۇەن مىڭ 35 بىلەن بۇلۇشى پەيدا قۇربۋنجۋنىىڭ. ئۋياىلدى
 تولرردۇرۇ  ترروغاا كېرراەك  تولرردۇرۇ  ئررورنىىى شررۇشرنىڭ ئەمرردى. كەتتررى

 ئەركىىىىرررڭ كرررزلكە غۋلىررر، ترررۋتلىق خىررر  بىرررا...كېررراەك بېررريىش كېررراەك 
 كررزلكىىى چىاايىرردىكى ئررۇ. بولرردى پەيرردا چىاايىرردا ئزتررز  تۇمۇرلىرردىاىن

 . ئۆچزردى تۇيۇقسىزش يەنە ئەنسىاىەەندەك قېلىشىدىن كۆرۈ  ئەكاەمىىڭ
 قۋلمۋيردۇ  تىتراىمەي ئۋلدىردا قۋنۇن زومىەەرمۇ نوچى بىا قۋندا  ھەر    

. قۋلمۋيدۇ تەرلىمەي چزشمەي  ئەنسىزلىككە ئۋلدىدا جەسەت ئۆلەەن قولىدا ئۆز
 كۆڭلىردىكى بىرلەن قىلىۋاتقۋن گە  ھۋلەتتە مەغاۇر نۋھۋيىتى ئەركىىمۇ...توغاا

 بىرا جەسىدىىى بۋلىالرنىڭ نۇرغۇن ھۋزىاغىچە. بىلەتتى ئۆزى بىا ئەنسىزلىكىى
. ئوخشرىمۋيتتى قېتىمقىسرى برۇ بىلەن چۋندۇرمىغىىى ئىشىى ھېچ قىلى، تەرە 
 برۇ بۇلرۇ  پرۋ  ئۆزىىىرڭ ئىىىقكرى قۋلسرىال تۇتۇلرۇ  ۇيگ شتۋ دىەەن ئەكاەم
 چرروڭ بررۇ ئۋلسررۋ دالرردىغۋ ئررۆزىىى. ئىرردى ئىىىررق قېلىشررى چېتىلىرر، دىلوغررۋ

 شرەھەرگە-شرەھەردىن. تزگىشرەتتى بىرااقال تىجۋرىتى نوچىلىقى  شەھەردىكى
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 رەيھۋنىىرڭ ئۇ. بۋشلىىۋتتى تۇرمۇشى سەرگەردانلىق قۋچقۇن يۇرىدىغۋن قېچى،
 نەچچە. بولغۋن ئويال  ھەممىسىىى بۇشرنىڭ قۋراپال قۋنغۋ ىققۋنچ كۆكاىكىدىن
 ئۋللىبۇرۇن قىلىشىى تەرە  بىا قۋندا  ئۇنى ئولتۇرۇ  چىكى، تۋمۋكۋ سۋئەتلە 
 بىررا بىرلەن قرولى ئرۆز ئەكاەمىىرڭ جەسررەتىى ئەمردى مۋنرۋ. پرزككەن كرۆڭلىەە
 ىغۋنبولىررد ئىررەە خىاوئىىغررۋ گىرراام355 ئەجىاسررىزش ھەم قىلىرردىغۋن تەرە 

 . كەلدى پۇرسەت
 تۇرۇشررقۋ ئورنىرردىن ئەكاەمىررى كىرريىن تۇرغۋنرردىن ھررۋزا بىررا ئەركىررن    
 بېشررىىى ئولتررۇرۇ  كىلىرر، سررۋفۋغۋ بررۇرۇن ئەكاەمرردىن ئررۆزى. قىلرردى ئىشررۋرە
 :سورىدى يۇمغۇنىچە چىڭ كۆزلىاىىى قويۇ  يزلەنچزكىەە سۋفۋنىڭ
 بولىدۇ؟ قىلسۋ  قۋندا  سىىىڭچە قېىى -    
 چىقىرر، قورقررۇنچ ئەكرراەم تۇرغررۋن ئررۆرە كىلىرر، قېشررىغۋ ىررڭئەركىىى    
 جەسرىتىەە يۋتقرۋن سرۇزۇلۇ  رەيھۋنىىڭ ئزستىدىكى كۋرۋات كۆزلىاىىى تۇرغۋن
 ئرۆز  ئرۇنى ھرۋزىاش خرۇددى كۆزلاى ئۇچۇ  قۋلغۋن قېتى، جەسەتىىڭ. تىكتى

 ئۇنىڭدىن تىزش كۆزىىى بىلىىى، ئۆڭكزردەك سىالىق چۆتىاىۋېتىدىغۋن تەكتىەە
 . چۇردىقۋ

 يەرگە بررۇ ئىررش. كىتىۋاتىرردۇ قېتىرر، تېشررىمۇ ئىچىمررۇ  بېشررىمىىڭ-    
. بولىردۇ ئۋشركۋرا ئىرش ھەمرمە ئۋتسرىال ترۋڭ...بولسۇن ئۋمۋ  قۋندا  يەتكەندە
 ...لېكىن...لېكىن. شۇ تزگەشكىىى  كىاسىال قىزشر كزتكزچى
 دىمەمسەن؟ قېىى...نىمەلېكىن-    
 تۋشررال  ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ يەتتىكررىۋىال بىررا يىرراا  رەيھررۋن لررېكىن-    
 ئۇنىررڭ. قۋلرردى بولررۇ  يىرر  نەچررچە قىلىررۋاتقىلى; gt&ئرروقەت;lt& ئزرۈمچىرردە
 سۇرۇشررتۇرىدىغۋن تىاىكىىررى-ئزلررزك. يررو  تۇققررۋنلىاىمۇ ئررۇرۇ  ئۇرۇمچىرردە
 تەرە  بىررا يەردىررال مۇشررۇ ئررۇنى قىلىرر، ئۋمررۋ  بىررا شررۇڭۋ. يررو  ئررۋدىمىمۇ

 ...بولىدىكىن لسۋ قى قۋندا  لېكىن. بوشتتى قىلىۋەتسەك
 بۋرغۋنسررىاى تررۋ  شررۇ ئەكرراەم. سررۋلدى سررە  ئەكرراەمەە ئەركىررن    
 قرو  ھرۋزىا دىمىسرىمۇ. كىتىۋاترۋتتى جىددىلىشرى، قۋرا  دەرىزىەە يۇرىۋاتقۋن
 ئەھۋالرردا بررۇ رەيھررۋنىى. ئىرردى ئىىىررق كىچىكىشررى ئىككەيلەنىىررڭ ھەر تىقمىسررۋ
 نەگە ئرۇنى تەقردىادىمۇ ئۋچىققرۋن. كىتەلمەيتترى ئەچىقىر، يۋتۋقتىن كۆتىاى،

 جەسررەتىى بىررا كزنرردۈزدە كررز . بىلمەيتتررى كزمزشررىى نەگە يۇشۇرۇشررىى 
 ئرۇ. قويۋتتى قوزغۋ  دەرھۋلال دىققىتىىى بۋشقىالرنىڭ ئەلبەتتە يزرسە كۆتىاى،
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 تۋپتررۋ شررۇ. قىلرردى ھىررس مررۇۋاپىقلىقىىى پىالنىىررڭ تررززگەن ئررۆزى دەرھررۋلال
 ئولتۇرغۋنردىن پەس بىرا ئرۇ. ىردىئ يرو  ئۋمرۋ  بۋشرقىمۇ قىلىشرتىن ئۋشۇندا 
 چۋمىردانىغۋ قرۋرا رەيھۋنىىرڭ قۇيۇلغرۋن قۇيرۇ  بزرجزكىەە بىا يۋتۋقىىڭ كىيىن

&lt; ش&gt ; قىلدى بۇياۇ  ئەكاەمەە قويۇ  قۋرا . 
 ئررۆيىەە تررۋزىلىق كۆتىاىرر، جەسررەتىى دەرھررۋ ... بولرردى. بولرردى-    

 ...كىا
 
 
 

 ترۋزىلىق ئرۇ.  مۋڭردى برۇرۇن ئرۆيىەە تۋزىلىق قۋرىمۋيال ئەكاەمەە ئەركىن
 قىلىشرىىى نىرمە قېشرىدا جەسرەت كىريىن چىققۋنردىن كۆزىتى، قۇر بىا ئۆيىىى
 . ۋاقىاىدى قۋرا  ئەكاەمەە قۋلغۋن تۇرۇ  قېتى، داڭ بىلمەي

 دەرھررۋ  بولسررۋ شزىرر  جررۋن قىلىررۋاتىمەن  گە  سررۋڭۋ مەن. ھەي-    
 ...ئەكىامەمسەن

 مررۇزدەك   قۋراشررقۋ كررۆزلەرگە ۇ قوررقۇنۇچلرر قۋلغررۋن قېتىرر، ئەكرراەم    
 ئزلزكىىررڭ;lt& دىمىسرىمۇ. قىاللمۋيۋاتررۋتتى جرۇرئەت پەقەت قۇچۋقالشررقۋ تەنىرى
 بولغرۋن تۋشرقۇيۇن-ئىچقۇيۇن يىللىق نەچچە   دە ;gt&بولىدۇ سۇغۇ  مىھاى

 شرزركەندۈرۈ  تىىىىى ئۇنىڭ ئەرۋاھتەك قورقۇنچلۇ  بىا تۋ  شۇ ئزلپەتدىشى
; gt&بولسرۋ شزىر  جرۋن;lt& ئەركىىىىرڭ.  ئىدى تەرلىتىۋەتكەن چى،-چى،  

 سررۇقۇ  دۈپزلرردە  ئۋمۋلسررىز ئررۋخىاى ئررۇ قىلرردىمۇ  تەسررىا گەپلىرراى دىررەەن
 كىريىن  قويغۋنردىن تۇترۇ  قېرتى  نەچچە بىا كۆكاىكىدىن يزرىكىىى كەتكەن

 ئررۋلال...ئۋلرردى قۇچىقىغررۋ جەسررىدىىى رەيھۋنىىررڭ يۇمغررۇنىچە چىررڭ كررۆزلىاىىى
 ئېلى، مۇزنى تونىۋ نەچچە خۇددى قۇچىقىغۋ ئەكاەمىىڭ تەن ئۇرۇ  بىا...توۋا

 قولىرردىكى ئېغىالىقررى پزتكررز  دۇنيۋنىررڭ. كەتتررى بىلىىىرر، ئېغىررا قويغۋنرردەك
 ئىەىلىرپال گەۋدىسى ئۇرۇ  قۋلمىغۋن مۋغدۇر ئەكاەمىىڭ چزشكەندەك جەسەتكە
 قرۋرا تەڭ بىرلەن جەسرەت ئۆزىىى قۋپال   تەر سۇغۇ  جىسمىىى پزتزن. قۋلدى
 كۆيىۋاتقۋنردەك ئوتلىاىردا دەھشرەت دوۋزاخىىرڭ كىتىۋاتقۋندەك  كىاى، گۆرگە
 ...كەتتى قىلى، ھىس

 جەسەتىىڭ. يۋتقۇزۇلدى ئزستىەە قىش چىىە مۇزدەك جەسەت مۇزدەك    
 ئەركىررن. تررۇراتتى قۋمررۋلال  چىررڭ يەنىررال پىچررۋقىى كۆكاىكىرردىكى قررولى بىررا
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 كرزچى برۋر قۋمرۋلال  ىپىچرۋقى ئۋجاىتى،  تەستە پىچۋقتىن قولىىى جەسەتىىڭ
 قررۋرا  پەس بىررا پىچۋققررۋ ئۆتكررزر قررۋنلىق قولىرردىكى ھەم. تررۋرتتى بىررلەن

 ئەكراەمەە يۇمىۋالغرۋن چىرڭ كرۆزىىى مەنزىاىردىن برۋيىقى   كىيىن تۇرغۋندىن
 . تەڭلىدى پىچۋقىى
 ...پۋرچىال جەسەتىى دەرھۋ ...ئۋ  پىچۋقىى مۇنۇ ھەي -    
 قررۋرا  پىچۋققررۋ قولىرردىكى ىىىررڭئەركى ئەكرراەم-نىررمە؟...نررى...نررى-    

 جەسررررەتىى...دەۋاتىسررررىز نىررررمە-.داجىرررردى كەيررررىىەە دۇدۇقلىغىررررىىچە
 ...پۋرچىالمدۇ 
 سرررىىىڭ قوپرررۇ  ئەتە پۋرچىلىمىسرررۋڭ جەسرررەتىى ئەگەر. ئەلبەترررتە-    

. قورقىسررەن نىمىرردىن..بولرردى بولرردى ...پۋرچىاليرردۇ بۋشررقىالر جەسررىتىڭىى
 دە  ئۋمۋ  بىاش دىسەڭ قۋشي ئۋمۋن..و ي ئۋمۋ  كۆرمەي كەلەەنىى بۋشقۋ ئەمدى
 چوڭۇيۇ  بۋرغۋنسىاى ئەكاەمىىڭ كۆزلىاىىى تۇرغۋن يېغى، مۇز ئەركىن-...شۇ

 قولىغررۋ ئۇنىررڭ پىچررۋقىى قولىرردىكى تىكىرر،  مىخررتەك كررۆزلىاىەە كىتىۋاتقررۋن
 پرۋرچىال  جەسەتىى. يو  ئۋمۋ  يۋخشى بۇنىڭدىن ۋاقىتتۋ ھۋزىاقى-.تۇتقۇزدى
 ئۇنى چىقى، مۋڭغۋندەك بىجىاگىلى ئىش سىاتقۋ خۇددى. يمىزقۋچىال چۋمۋدانغۋ
 قۋلغررۋن بۋيقررۋ  كىرريىن بۋشررقىالر تۋشررلىۋېتىمىز  بېاىرر، جۋيغررۋ يررو  ئررۋدەم

. ئىتەلمەيدۇ پەر  ئىكەنلىكىىى خەنزۇ-ئۇيغۇر يۋ  -قېاى ئۇنىڭ تەقدىادىمۇ
 ...قى  دىەەندەك مەن دەرھۋ  دىسەڭ كۆرمەي تزرمىدە ئۆزەڭىى قېىى 

-...قىاللمررۋيمەن مەن قىاللمررۋيمەن  ئۇنرردا  مەن...مە..يررۋ ...يررۋ-    
 كەتكىىىىىمۇ ئۋجاا  بۇلۇ  قۋندا  قولىدىن پىچۋقىىڭ ئەكاەم كەتكەن تىتاە 
 كۆزلىاىىىڭ ئۇچۇ  رەيھۋنىىڭ چزشز  يەرگە پىچۋ  قولىدىكى قۋلدى  بىلمەي
 قىلىر، ئىشرىى قەبىرھ بۇنردا  ئەزالردىن مەن -.توختىتىردى كىلىر، ئۋلدىغىال
 ئەمەس  جرۋلالت مەن...كىلىردۇ قولىردىن جرۋلالتالرنىڭال پەقەت برۇ. بۋقمىغۋن
 ...ئەمەس جۋلالت

 ئۇنررداقتۋ...يۋرىمررۋس شتررۋ ;lt&. ئۆرۈلرردى كەيررىىەە تررۇرۇپال ئەركىررن    
 چىقىر، ئۆيىدىن تۋزىلىق دىەىىىچە; gt&...قى  مەلۇم سۋقچىغۋ ئۆزەڭىى ئەتىال

 . تەمشەلدى كىتىشكە
 مررۇردىىىال چىاايررى ئەكاەمىىررڭ كەترركەن تىترراە  ش -ش  تررۋ  شررۇ    

 بەكراەك رەيھۋندىن يۋتقۋن تىكىل، ئۆزىەە ئۋلدىدا چىاايى ئۇنىڭ. ئەسلىتەتتى
 ئۋجىزلىقىرررردىن  نۋدانلىقىرررردىن  ئۆزىىىررررڭ بولررررۇ   كەترررركەن تۋتىاىرررر،
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 پەيتتە جىددى بۇندا  لېكىن. قىلىۋاتۋتتى پۇشۋيمۋن قۋتتىق ئۋلدىااڭغۇلىقىدىن
 بىرا قۋنداقتۇر تۇيۇقسىزش ئۇ. ئىدى شۇ تزگەشكىىى قۋلسۋ ئۋياىلى، ىىدىنئەرك

 قۋمررۋلال  پىچررۋقىى قررۋنلىق ئۋلدىرردىكى كررۆز رەيھۋنىىررڭ تۇرتكىسررىدە كزچىىررڭ
 يررۋرا بررۋيىقى ئوتۇرىسررىدىكى كۆكسررى ئىككررى رەيھۋنىىررڭ پىچررۋقىى دە -ئۋلرردى
 ..تىقتى بىلەن كزچى بۋر قۋرىتى، ئېغىزىغۋ
 ئۇنىرڭ. ئىردى قۋلغرۋن ئوخشرۋ  جرۋلالتقىال تەلۋە بىا تۋ  شۇ ئەكاەم    

 رەيھۋنىىرررڭ كۋلىرردەك-قررروي بىررا بەلكررى ئەمەس  ئرررۋدەم بىررا سررۇيىۋاتقىىى
 برۋرلىق يېاىر،  قرۋرنىىى ئىرچ رەيھۋنىىرڭ تى  ئۆتكزر. يېاىۋاتۋتتى قورسىقىىى

 ئىچىدە قۋن قىزى -قى، ئىچىدىكى جەسەت ئۇ. پۋرچىلىۋاتۋتتى ئەزالىاىىى ئىچ
 تېخىمررۇ سۋلغۋنسررىاى پىچررۋ  جەسررەتكە. ئىرردى ئۇنۇتقررۋن ۇنيررۋنىد پزتررزن

 بىرا ئزچرزن ئەركىىلىر  ئۆزىىىڭ پەقەت...يۋ  يۋ  . كىتىۋاتۋتتى تەلۋىلىشى،
 سرررويغۋندەك قۇچقرررۋچىى بۇغرررۇزش   بۇغۇزلىغۋنررردەك قۇچقرررۋچىى جەسرررەتىى

 تۇرغىىىغىمررۇ  كۆزىتىرر، ئررۆزىىى ئەركىىىىررڭ تررۋ  شررۇ ئررۇ...سررويىۋاتۋتتى
 ئۆتكررزر قولىرردىكى. قىلمىرردى دىقررقەت ئۇدۇلالنغىىىغىمررۇ ئررۆزىەە تېلىفۇنىىىررڭ
 قىلىر، پرۋرچە-پرۋرچە شرىلى،  بەدىىىىرى پزترزن رەيھۋنىىرڭ بىسى پىچۋقىىڭ
. قۋلردى توخترۋ  كەلەەندە گېلىغۋ رەيھۋنىىڭ پىچۋ  قولىدىكى ئۇنىڭ. چىقتى
 برۇ. ترۇراتتى تىكىلىرپال ئۇنىڭغرۋ كرۆز قۋپقۋرا كەتكەن قېتى، مۇزدەك جۇ  بىا

 كرۆرۈ  ئىشرلىاىىى ھەمرمە ئەكاەمىىرڭ كىتىدىغۋنردەك  كزلرز  ھۋزىاش كۆزلەر
. كەتترى بىلىىىر، بولىدىغۋنردەك گرۇۋاھچى ئىشرقۋ ھەمرمە كىريىن   تۇرغۋندەك
 بەدىررىىەە پزتررزن ئرېقى  سررۇغۇ  بىررا مرۇزدەك   تىترراە  قرروللىاى ئەكاەمىىرڭ
 ئېقىشرررقۋ تەر چىپىلررردا  بەدىىىررردىن پزترررزن ئەمەس چىاايىررردىىال. تۋرالررردى
 بولغۋنرردەك يېىىۋالمرۋقچى لىقررتىن;gt&قۋسسرۋ ;lt& برۇ خررۇددى ئرۇ. بۋشرلىدى
 ئەركىىىرى تۇرغرۋن ئىچىردە سرزكزت قرۋرا  ئرۆزىەە ئۋلدىدا كۆتىادىيۇ  بېشىىى
 پۋرچىلىاىغرۋ جەسرەت پۋرچىالنغرۋن ئۋرقىدىىال ئۇ. قۋلدى تۇرۇ  دەقىقە كۆرۈ 
 پرۋرچە-پرۋرچە قولىردا نىرڭئۇ ئرۋللىبۇرۇن جەسىدى رەيھۋنىىڭ. يزگزرتتى كۆز

 قۋنغرۋ قىزىر -قىر، يىراى ھەمرمە ئۆيىىىرڭ ترۋزىلىق بولۇ   چېچىلغۋن بۇلۇ 
. ئىرردى ئەمەس مررۇمكىن ئەسررال يېىىۋېلىشررى ئەمرردى ئۇنىررڭ. ئىرردى بويۋلغررۋن

 ئۇنىررڭ...ئەكىلەلمەيتتررى ئەسررال ئورنىغررۋ ئررۆز جەسررەتىى بولغررۋن پۋرچىلىىىرر،
 ش -ش  ئررۇ. تولرردى قررۋن ئوخشررۋ  قۋنغررۋ قىزىرر -قىرر، يۋتررۋقتىكى كررۆزىەە

 بىسرىىى پىچرۋ  ئىچىردە ئۆكسرز  بىرا چىقىۋاتقۋن ئىچىدىن-ئىچ تىتاىەىىىچە
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 ...تىقتى بىلەن زەربە كۆزلىاىەە قۋلغۋن ئۇچۇ  رەيھۋنىىڭ
 پرۋرچە-پۋرچە بۋ   ئززۈلەەن چىااي  بۇزىۋېتىلەەن كۆز  ئۇيىۋېتىلەەن

 برۇشرنى قرۋرا  ىەەمەنزىرا ئۋلدىردىكى ئەكراەم...قو  قورسۋ -پۇت بزلزنەەن
 تررۇرۇ  تىڭىاقررۋ  پەس بىررا ئىشررەنمىەەندەك پەقەت قىلغۋنلىقىغررۋ ئۆزىىىررڭ

 ئەركىىىىرڭ. بولمرۋيتتى قىلمۋي مۇشۇندا  ئزچزن قېلىش ھۋيۋت لېكىن. قۋلدى
-يىرراا  سررېلى، چۋمۋدانغررۋ جەسررەتىى ئەمرردى. قىالتتررى توغاىرردەك دىەىىىمررۇ
 سرۋئەتتىن نەچرچە ئۇنى. زگەيدۇت ئىش ھەممە تۋشلىۋەتسىال ئۋپىاى، يىااقالرغۋ

 ئەركىىلىكررى ئۇنىررڭ. تۋپىرردۇ جررۋۋا  سررۇئۋلالر قورقۇنۇچلررۇ  قىيىىغررۋن بىرراى
 ئەكررراەم...قۋقىررردۇ قۋنرررۋت پەرۋازى قۇشرررتەك برررۇرۇنقى كىلىررردۇ  ئەسرررلىەە

 ئرۋچچىق قۋلغرۋن لىغىراش  كۆزىردە. ترۋرتتى ئۇھ بىا ئېغىا كىيىن خىيۋلالردىن
 . سزرتتى ئۋستۋ بىلەن قوللىاى قۋنلىق يۋشلىاىىى
 زىىىەتلىراى-زىبرۇ ئىسرى    كىچەكلىراى كىريى  چىاايلىق رەيھۋنىىڭ    

 بۋشررقۋ چۋمىرردانىغۋ  قررۋرا تۇيۇنغررۋن دۇنيررۋدىن-مررۋ  ھررۋرام   قۋچىلىىىرردىغۋن
 قرولى-پۇت قۋلغۋن پۋتمۋي. قۋچىالندى جەسىتى ئۆزىىىڭ دە  ئەمەس بىاىىىڭ

 رەيھۋنىىررڭ ئەركىررن داجەريۋنرر بررۇ. ئۋلرردى ئررورۇن چۋمىدانىرردىن ئەكاەمىىررڭ
 دېغرى قرۋن.  قۋلمىردى ئۇنترۇ  ئېلىشىى يۇلۇ  ئززۈكىى ئۋلتۇن كىىدىكىدىكى

. يۇيۇلردى قۋيترۋ-قۋيترۋ ئرۆيى ترۋزىلىق بىرلەن كىالىكرى كرۋرۋات قۋلغۋن بۇلۇ 
 ئىشرى    ئرۆيى ترۋزىلىق تۋرتىر، ئىچىدىن يۋتۋ . سىپىلدى سۇ داسال -داس

 ھەمرمە برۋرلىكى ئىرزى قۋن ەكشزرۈلز ت تەپسىلى يەر بىا ھەر تۇتقۇچلىاىغىچە
 يرولى تۋھرۋرەت قرۋن ئۋققرۋن تىىىردىن رەيھۋنىىرڭ. سرزرتزلدى پۋكىزە-پۋك يەر

 بىرلەن رەيھۋن ئەركىن ئۋرقىدىن. كەتتى قۇشۇلۇ  توپىغۋ گىزەندىلەر ئۋرقىلىق
 يۋترۋقىى تىقى، چۋمىدانغۋ كىالىكىىىمۇ ۋە كىچەكلىاى كىيى  قۋنلىق ئەكاەمىىڭ

 ...چىقتى تۇرۇ تززەش قۇر بىا
 ئەممۋ . يۇرىتىۋەتتى ئىچىىى يۋتۋ  نۇرى ئىللىق قۇيۋشىىڭ يۇرۇ  تۋڭ    

 ئەنسىزلىكى يزرەكىىڭ ئىككى ئۆتكززگەن كىچىىى قورقۇنچلۇ    مۇدھىش بىا
 كىچىىرى قورقۇنچلرۇ  ئەڭ ھۋيۋتىردىكى بزگرزن ئۇشر. ئىدى تزگىمىەەن تېخى

. ئىرردى قىلغررۋن سررۋدىا ىتىىىجىىررۋي قررۋتىللىق قورقۇنچلررۇ  ئەڭ ئۆتكررززگەن 
 يرۇقىالر  ئۋسرتۋ-ئۋسرتۋ بىرلەن يۇرىشرى تۋڭىىرڭ جىرددىلىكى ئۇشرنىڭ بەلكى 

 قىلىۋەتكەنرردىال تەرە  بىررا پررۋرچىلىاىىى جەسررەت پەقەت كررۆڭلى ئۇشرنىررڭ
 يررۇرتتىن بەرگەن يررزز ۋەقە قررۋنلىق بررۇ پەقەت ئەكرراەم تۋپررۋر  ئررۋرام ئۋنرردىن
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 ئرۆز قرۋشر  قۇتۇلرۇ  جۋۋاپكرۋرلىقتىن قۋنۇنى تېپىۋالسىال يۇرتىىى ئۆز ئۋياىلى،
 مرۇمكىن ئەسال. ئەمەس مۇمكىن ئەسال بۇ...يۋ  يۋ  ...تېپىۋاشر ئەركىىلىكىىى

 بىرررلەن قۇترررۇلغىىى قېچىررر، سرررورىقىدىن قۋنۇنىىرررڭ ئەكررراەم گەرچە. ئەمەس
 روھىردىن قىسۋسىىڭ قۋنلىق بىا قۇتۇشلمۋيدۇ  قېچى، سورىقىدىن ۋىجدانىىڭ

 پۋرچىالنغۋن   كۆزلىاى قۋلغۋن ئۇچۇ  روھى  ئۆلەەن رەيھۋنىىڭ قۇتۇشلمۋيدۇ 
 دىلىىرى مۇجۇيردۇ  يزرىكىىى ئۇنىڭ ئۆتىدۇ  قىيىۋ  ئۆمزر بىا ئۇنى جەسىدى
 يۇقىتىۋېتەلمەيدۇ  مەڭەز تىااگىدىيەنى قورقۇنچلۇ  بۇ ئېڭىدىكى ئۇ...ئىزىدۇ
 ...قىيىىلىدۇ ئۋستىدا سورىقى روھى ئۇنىڭ مەڭەز

 ئەركىىىىرررڭ ئەكررراەم چىققرررۋن ئۋلمۋشرررتۇرۇ  ەكلىاىىرررىكىچ كىررريى     
 تۇسرۇ  تۋكسرىىى بىرا ئۋلدىردا مىھمۋنخۋنىىىرڭ   چىقترى يۋترۋقتىن ھەماالىقىدا
 چروڭ بىراەر  خرۇددى كىريىن ئورۇنالشرتۇرغۋندىن كەيرىىەە مۋشرىىۋ چۋمۋدانىى
 شررەر  شررەھەرنىڭ شرروپۇرغۋ سررودىەەرلەدەك مۋڭغررۋن پزتتزرۈشرركە سررودىىى
 يزلەنچرزكىەە ئۇرۇنردۇقىىڭ ئرۆزلىاىىى ئۇقترۇرۇ   ەيدەشىىھ قۋرا  تەرىپىەە
 ...يۇمدى كۆزلىاىىى تۋشال 

 مۇۋەپپىقىيەتلىر  ئىرش برويىچە ئۇرۇنالشتۇرۇشى پىالنلىق ئەركىىىىڭ    
 بىرا يىراا  تەرىپىردىكى شرەر  شرەھەرنىڭ جەسرەت چۋمىداندىكى بىا. پۇتتى

 غەر  شرەھەرنىڭ سەتجە چۋمىداندىكى بىا يەنە يولىغۋ  سۇ پۋسكىىۋ جۋيىىڭ
 ھەركىتىىرى خۇپىيرۋنە برۇ بۇشرنىرڭ. تۋشالندى يولىغۋ سۇ پۋسكىىۋ تەرىپىدىكى
 پۋسركىىۋ پۋرچىسرى جەسرەت تۋشرالنغۋن قۋلمىدى  بۋيقۋ  ئۋدەم بىا ھېچقۋندا 

 ...كەتتى ئېقى، بويال  ئۋزگىلىىى گەندە قۇشۇلۇ  بىلەن سۇ
 ئەمەس يولىدا بىلى  تەپىىمەك ئۋلى قۋقشۋتقۋن  زار-زار ئۋنىسىىى-ئۋتۋ    
. بولردى ۋەيراان شرۇندا  ئەنە ئرۋقىۋەت قىرز بىرا پزتتزرگەن يولىدا ئۋزغۇنلۇ 

 ئۋقىىڭ ۋە ئۋھى قىزشرنىڭ دىلىۋزدەك ئۋياىلغۋن ئۋئىلىسىدىن بەخىتلى  نۋھە 
 ئرۇنى ئرۋخىاى قىسۋسرى جۋنالرنىڭ قىيىۋلغۋن قۋتتىق ئۋستىدا زىيىىى ئەشەددى

 ئەڭ دۇنيررۋدىكى بررۇ ئررۋقىۋەت ئررۇ. بۋشررلىدى زمەەئزلرر ئررۋزاپلىق مۇشررۇندا 
 يۇمىرردى  ئررۋدەممۇ بىرراەر جەسررىدىىى ئۇنىررڭ. ئىاىشررتى ئزلررزمەە ئېچىىىشررلىق

 بىراەر ئۋترۋ  روھىغرۋ ئۇنىڭ قويمىدى  چېتى، ئۋدەممۇ بىاەر ئېڭىكىىى ئۇنىڭ
 ھرۋزا ئزلرزمىەە ئۇنىرڭ تۇققىىىمرۇ-ئرۇرۇ  بىاەر ھەتتۋ...قىلمىدى دۇئۋ ئۋدەممۇ
 بىچررۋرە  ئزلزمىرردىىمۇ دىىسررىزشرنىڭ ئزلررزمى ئۇنىررڭ.. غلىمىرردىيى ئېيتىرر،

 پزترزن بىرا ۋاقىتتىمۇ ئۆلەەن ھەتتۋ ئۇ. بولدى تەنھۋ ئزلزمىدىىمۇ يىتىملەرنىڭ
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 پرۋرچە-پۋرچە بەلكى يۋتۋلمىدى  گۆردە تۇپىلىق تۇپااقتۋ  ئۇلۇ  بىلەن بەدەن
 مەھكرۇم كەنىجۋسرەت ئۆمزرلرزك قۇشرۇلۇ  ئۋزگىلىغرۋ گەنردە سېسىق ئەڭ بۇلۇ 
 مۇشررۇندا  بەنرردىلىاىەە ئررۋزغۇن ئەڭ ئۆزىىىررڭ خررۇدا ئۇلررۇ  بەلكىرر ...بولرردى

 ...كېاەك قىلسۋ ئۋتۋ ئزلزمىى ئېچىىىشلىق
 سرېھىاگەر ئۇسرتۋ بىرا قۋنردا  ھەر بۋشرقۋ خرۇدادىن ئۇلۇ  بىا ئەمدى    
 پرۋرچىلىاىىى جەسرەت پۋرچىالنغرۋن تەرىپىردىكى ئىككرى شەھەرنىڭ بولسىمۇ 

 ئەسررال ئىكەنلىكىررەە كىرر  ئۇنىررڭ تەقرردىادىمۇ قىلغررۋن جەم دۇ قىاللمۋيرر جەم
 پەرىشتە بۇلۇ   سەرگەردان مەڭەزلزك ئەمدى روھى ئۇنىڭ. قىاللمۋيدۇ ھۇكۇم
 ...خۋشس بىاىدۇ قۇربۋن ئۋدەققىچە ئزچزن ئۋزاپلىاى دىلىۋزنىڭ قىز

 
 
 
 

 قولىرردىكى دىلىررۋز يۋتقررۋن سررۇزۇلۇ  كۋرۋاتتررۋ سررېلىىغۋن كىالىرر  ئۋپئررۋ 
 ھۋيۋتىردىكى مەكرتە . بىاەلمەيتترى سرۋنۋ  قرۋرىغىىىىى قېرتى  قۋنچە ىمەەرەس

 ترررۇنجى ئرررۇشر رەسرررىمىى برررۇ بولغرررۋن ئەسلىمىسرررى ئۆمزرلرررزك مۇھەببەتىىرررڭ
 كۆرۈنرز  گزللرزكتە   چزشكەن گزللزكتە ئۋشۇ تۇنۇشقۋن تۇنجى   ئۇچااشقۋن
 بېقىشررى،  مىھالىرر  بىرراىەە-بىررا ئەتىاگزلرردەك قىزىرر  جررۇ  بىررا تۇرغررۋن

 ۋارسررىىڭ رەسررىمدىكى. بولغررۋن شررۋھى  مىىۇتلىاىغررۋ خوشررۋ  ئەڭ شررلىقىىڭيۋ
 ئرۆزىەە كرۆزلىاىىى قۋپقرۋرا تۇرغرۋن تىكىلىر، بىرلەن مۇھەببەت ئۋلەمچە ئۆزىەە
 مەڭەرز قۇچىقىردا مىھالىر  ئۇنىرڭ   تۇرىدىغۋندەك تىكىلى، مۇشۇندا  مەڭەز
 ىىسررۋنئ تەقرردىا ئەپسررۇس . قىلغررۋن ھىررس تۋپىدىغۋنرردەك خوشررۋللىقىىى ئررۆز

 ۋەيرراان بۋرمررۋيال ئۇزاققررۋ ئۋرمررۋنلىاى-ئررۋرزۇ دىلىۋزنىررڭ بۋقمىرردى  ئىاادىسررىەە
 بولسرىمۇ  تىاىشرقۋن شرۇنچە ئزچرزن قرېلىش تۇترۇ  بەختىىرى ئۆز ئۇ بولدى 
 قۋرا مۇرەككە  بىا ئىبۋرەت ھىسيۋتتىن قويمىدى  يو  ئۇنىڭغۋ رىئۋللىق لېكىن
 ئۇچۇرترۇ  ئۇنى كەتتى  ش ئوغۇر روھىىى ئۋدەمىىڭ قەلبىدىكى ئۇنىڭ قۇيۇن
 يىغرال  قرۋن يرزرىكى دىلىۋزنىرڭ بىراى شرۇندىن. تۋشرلىدى يىااقالرغۋ-يىاا 

 قىالتتررى  ئزمررزت قېلىشررىى بۇلررۇ  چررۇ  بىررا رىئۋللىقىىررڭ بررۇ ئررۇ  ئررۆتتى 
 كىتىشىى  قۇتۇلۇ  يۋشتىن كۆز ئۋچچىق ئۋزاپتىن  ھەممە ئويغۇنۇپال ئۇيقۇدىن
 قرۋيتۇرۇ  ھىسريۋتىى ئوتلرۇ  بىرا تركەنكە برۋغال  مەڭەزلرزك روھىىرى ئۇنىڭ
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 ...قىالتتى ئۋرزۇ كىلىشىى
 دىلىۋز ئۋلغۋن يۋ  كۆزلىاىەە بۇشقتەك قۋرا  قۋيتىدىن يەنە رەسىمەە    
 كززنىرڭ ئرۋلتۇن دەرىزىردىن. قۋرىردى سىاتىغۋ دەرىزە كۆتىاى، ئۋستۋ بېشىىى

. ىلىۋاترۋتتىتزك پەسركە ئۋسرتۋ-ئۋستۋ يۋپااقالر سۋرغۋيغۋن بولغۋن گۇۋاھچىلىاى
 تۇرغررۋن تەييررۋر كزتىۋېلىشررقۋ قىشررىى بىررا زىمىسررتۋن ئۋياىلىرر، يۋپااقلىاىرردىن

 تزۋىردىكى دەرە . كرۆرىىەتتى تەنھرۋ شۇنچىلى  بىچۋرە  شۇنچىلى  دەرەخلەر
 يرۋن ھەر بىلەلمىەەنردەك توختۋشىى نەدە   بېاىشىى نەگە خۋزانالر سۋرغۋيغۋن

 ئۆزىىىرررڭ كەتترررى  چىشرررى،ئې ترررۇرۇپال يرررزرىكى دىلىۋزنىرررڭ...ئۇچىشرررۋتتى
 تزكررزلەەن ئۋشررۇ خررۇددى ئىشررىىىڭ نىكررۋھ   سۆيەزسررىىىڭ تەقرردىاىىىڭ 
 دىمىسرىمۇ. ئېچىىردى قرۋتتىق بولىۋاتقۋنلىقىغرۋ خرۋزان سۋرغىيى،  يۋپااقالردەك
 ھرۋزىاغىچە ئرۇ. قۋلردى جۋۋاپسرىز ھرۋزىاغىچە خېترى يۋزغرۋن ۋارسقۋ دىلىۋزنىڭ
 ئويلىۋاتقرۋنلىقىىى نىمىلەرنرى قىىى كۆرىدىغۋنلى يۋخشى كىمىى زادى ۋارىسىىڭ

   ئىكەنلىكىىررى مەنسررۇ  ۋارسررقىال بىررا پەقەت ئۆزىىىررڭ لررېكىن بىلمىسررىمۇ 
 بولمۋيرردىغۋنلىقىىى مررۇمكىن ئزچررزن ئررۆزى يۋشۋشررىىڭ ئۋياىلىرر، ئۇنىڭرردىن
 كىيىىكررى بۋرغۋنرردىن قۋيتىرر، ئررۇرۇمچىەە زامررۋن ھەر ئېڭىرردا ئۇنىررڭ. بىلەتتررى
 قۋيتىردىن تۇرمۇشرىىى مۇھەببەتلىر  بىلەن ڭئۇنى يۋرشىۋېلىش  بىلەن ۋارس

 كزنرردىكى قۋيسررى بىلسررۇن كىرر  لررېكىن. سررزرەتتى ھزكررزم ئىسررتىكى بۋشررال 
 نۇردۇنىىررڭ ئۋجااشررقۋن نىكررۋھتىن تېلىفررۇنى  ئۇرغررۋن تۇيۇقسررىز ئۋپىسررىىىڭ
 ۋاپۋسرىز قۋلردى  بولرۇ  بۇلىردىغۋن پەيردا پرۋت-پرۋت ئېڭىردا ئۇنىڭ سىمۋسى
  قىيىۋيتتى  قەلبىىى قۋلغۋن يىتىمىساا  ئۇنىڭ ننۇردۇ بەخىتىسىز بىلەن ۋارس

 دىلىۋزنىررڭ ۋارسررىىڭ شررۋرائىتى ئررۋرتۇقچىلىقى  نۇردۇنىىررڭ تررۇرۇ -تررۇرۇ 
 ئرۇنى كەتكەندەك  بېسى، ئەسلىمىسىىى ئۋزاپلىق كەتكەن قۋلدۇرۇ  يزرىكىەە

 شۇندا  ئۇ. قۋشتتى بۇلۇ  تۇيغۇشردا چۋقىاىۋاتقۋندەك مۇھەببەتلى  يېىىغۋ ئۆز
-قۋيترۋ كۋللىسرىىى بولغۋنردەك چىقۋرمرۋقچى قروغال  خىيۋلىى بىمەنە بۇ تتۋۋاقى
 ئۆكسررز  ئزكزنررز  ئۋجىزلىقىرردىن نەقەدەر ھىسرريۋتىىىڭ ئررۆز   سررىلكى، قۋيتررۋ
 . كىتەتتى يىغال 

 كىريىن يۋتقۋنردىن ئىچىردە خىيرۋلالر ئرۇزاققىچە خېلرى كۋرۋاتتۋ دىلىۋز    
. ترۇردى ئورنىردىن تىقىر، ال ئرۋۋاي ئۋسرتىغۋ يۋسرتۇقىىڭ رەسرىمىى قولىردىكى
 قرۋرا  تۇرقىغرۋ بىرغەم يۋڭىىرڭ شرىيۋۋ ئۇخالۋاتقرۋن ترۋتلىق شرەنبىدە بزگزنكى
 قىلمرۋي تروي يەنىرال  ھە  دۇنيۋ ئۋزاپلىق بىا دىەەن نىكۋھ; quot& زوقلىىى،
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 تۇرمررۇ  راھەت غەمسررىز  مۇستەسررىۋ نەرسررىدىن ھەمررمە-تۇرمررۇ  ئررزتكەن
 دە -قويرردى كزلزمسررىاە  سررۇس  ئررويال دىەەنلەرنررى; quot&...ئوخشررۋيدۇ

 . بۋشلىدى ئۋلمۋشتۇرۇشقۋ كىيىملىاىىى دەرھۋ 
 شرۇنچىلى  قرۋمىتىەە گرززە  كەيمىسۇن كىيى  قۋنداقال مەيلى دىلىۋز     
 پەرىررزاتتەك يەنىررال بولسررىمۇ  كىيىررىەەن ئررۋدەتتىكىچە بزگزنمررۇ.  يۋرىشررۋتتى
 قرۋرا  قۇر بىا بىلەن رازىمەنلى  تۇرقىغۋ ئۆزىىىڭ ئۇ كەتتى  بولۇ  جەزبىدار
 ئىچىردە خىيۋلالر قويىۋېتى، تۇزش چۋچلىاىىى قۋپقۋرا ئۇزۇن كىيىن  چىققۋندىن

 يەنە. قۋلردى دەپال پزتەي ئۇقۇشۇممۇ ئۋيلىق quot;6&. بۋشلىدى تۋراشقۋ ئۋستۋ
 قۋنررردا  يەنە مىىرررى ئزرۈمچىررردە قرررۋيتىمەن  ئرررزرۈمچىەە كىررريىن كۇنررردىن2

 نۇردۇنىىررڭ بەلكىرر  ئۋپررۋم بىلمەيررمەن  ىىتۇرغررۋنلىقى كزتررز  قىسررمەتلەرنىڭ
 بولغۋنردۇ  دىيىشرى، ئرۋللىبۇرۇن ئىشرىمىى توي مىىىڭ بىلەن ئۋئىلىسىدىكىلەر

 كەتكەنرردۇ  بولررۇ  پەرۋانە ئررويال  بەختىىررى كىيىىكررى قىزىىىررڭ بەخىتىسررىز
 جۋۋاپسىز قىلغۋندۇ بۇرۇنقى ھىس بىمەنە تەلەپلىاىىى ئۋپۋمىىڭ نۇردۇن بەلكى 

 جۋۋاپقرررررۋ قۋلغۋنررررردا ترررررۇ  مەن ئەمررررردى قىررررردىلىاىىىڭئە كزتزشرررررلىاى 
 برۇ بۇلرۇ  بولغۋنردەك دەپسرەندە غرۇرۇرى ئەپسۇسالنغۋندۇ  ئىاىشكەنلىكىدىن

 خىيررۋللىاى دىلىۋزنىررڭ;quot&...خۋلىمىغۋنرردۇ قىلىشررىى قۇبررۇ  رىئررۋللىقىى
 ۋارسرىىڭ سىمۋسرى نۇردۇنىىرڭ ئېڭىردىكى ئۇنىرڭ. قۋلردى ئززۈلرز  تۇيۇقسىز
 قۋپقرۋرا ئرۇزۇن ئۋدەمردەك تۋپقرۋن ئىسرىىى تۇرۇپال  ھۋمۋن ىئۋلمىشىش سىمۋسىغۋ
 ئۋپۋمىىرڭ نىمىشقۋ مەن... يۋ    يۋ ; quot& سىقىمدىغىىچە چىڭ چۋچلىاىىى

 مىررڭ...ترروۋا سررۋلىمەن  قىلىرر، خىيررۋ  ئررۇنى بىلەنررال گىپررى ئېغىررز بىررا
 لوقۇلردا  يەنە نىاۋىلىاى چۋرچىغۋن دىلىۋزنىڭ.  سۋلدى دە ; quot&...توۋا
 ئزكزنرز  ئىچىردىن-ئىرچ ئويلىسرال ھەققىردە تۇرمۇشرى ئرۇ بۋشلىدى  شقۋئۋغاى

 ئرۆزىىى بىراى ۋاقىترتىن نەچرچە. تىىرۋتتى ھەساەتلى  ئۇراتتى  ئۋھ كىتەتتى 
 زىددىيەتلەرنى مۇرەككە  كىيىكى ۋە ئەسلىمە ئۋچچىق قىلى، بەن  ئۇقۇشقىال
 شۇشرىغۋتۇ ۋاقتىىىرڭ ئۇقرۇ  لرېكىن بولسرىمۇ  كەلرەەن تىاىشرى، ئويلىمۋسقۋ
 ئررۇنى ئىشررلىاى نىكررۋھ كىيىىكررى ۋە سررېغىىىش ئررۋزاپلىق ئۆزىرردىكى ئەگىشررى،
 بىررا بىلررمەي-بىلىرر، ئررۇنى تېلىفررۇنى ئۋپىسررىىىڭ قويمۋيۋاتررۋتتى  ئۋرامىرردا

 قىسرتۋققۋ قىريىن ئرۇنى ترۋلال  نىكۋھتىكى يۇلۇقتۇرغۋن  ئۋچۋلغۋ زىددىيەتلى 
-ئۋسرتۋ نەرسە ھەممە ئۆتسە ۋاقى ;quot& كونىالرنىڭ  لېكىن...ئىدى ئۋلغۋن
 بولغرۋن ۋارسرقۋ ئۇنىرڭ ھۋلردا قۋرشرى قرۋرمۇ دىەىىىەە; quot&ئۇنتىلىدۇ ئۋستۋ
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 كىيىىكرررى ۋاپۋسرررىزلىقى  ۋارسرررىىڭ ئۆزگىاىدىغۋنررردەك  ھرررېچ مرررۇھەببىتى
 ئېڭىردا ئۇنىرڭ. قىلمۋيتتى قىلىدىغۋندەك تەسىا ئۇنىڭغۋ ئىپۋدىسى سزكزتتىكى

 بىلەن كۆزى تۆت  كىلىشىمىى يتى،قۋ مىىىڭ ۋارس بەلكى ;quot& دائى  يەنىال
 ئوتلررۇ  ھىسرريۋتلىاىىى  سررېغىىىش سررۆزلىاىىى  يررزرەك تۇرغۋنرردۇ  كزتررز 

 جىسرمى ئۆز   تىلى ئۆز مۋڭۋ خۋلىمۋي ئىپۋدىلەشىى ئۋرقىلىق خەت مۇھەببىتىىى
 ئىىتىرررزار بېسىشرررقۋ بۋغاىغرررۋ  مىىرررى كەلەەنررردۇ  ئىپۋدىلىەۇسرررى ئرررۋرقىلىق
 ...سۇرەتتى ھۇكۇم  ۇيغۇشرت  دىەەندەك; quot&...بولغۋندۇ
 قۇتۇلمررۋقچى خىيررۋلالردىن مررۇرەككە   كىاىۋالغررۋن كۋللىسررىغۋ دىلىررۋز    
 ئۋلرردىااپال چررۋچلىاىىى ئررۇزۇن. كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن ئىتررتىكال بولغۋنرردەك

 ئررۇ. بولرردى ئۋيالنمررۋقچى بىررادەم چىقىرر، سررىاتقۋ كىرريىن تزگزنچەكلىەەنرردىن
  ئىشرى  قوزغىلىشرىغۋ ئورنىدىن ئېيتى، ۋستۋئ بىلەن ئۋلقىىى كۆزلىاىىى يۋشلىق
; quot& برررۇ؟ كىمررردۇ ئەتىەەنررردە;quot& ئۇكۆڭلىررردە چىكىلررردى  يىىىررر 

 . مۋڭدى قۋرا  تەرەپكە ئىشى   ئويلىغۋ  دىەەنلەرنى
 چىاايلىرق بىرا قولىردا نۇرگرۇ  سىڭلىسرى نۇردۇنىىڭ تزۋىدە ئىشى     
 بىلەنرررال ۆرۈشرررىك دىلىرررۋزنى ئرررۇ. ترررۇراتتى كزلزمسرررىاە  تۇترررۇ  خرررۋلتىىى

 . قۇچۋقلىدى چىڭ دىلىۋزنى بىلەن بەدىىى سىمىز يېيى، كەڭ بىلەكلىاىىى
 .ھەدە دىلىۋز  تۇرۇپسىز سۋشمەت-    
 قېتىرر، يررۋ  دىلىررۋز-..شررۇكاى مىررڭ خۇداغررۋ سررىڭلى   رەخررمەت-    
 . يۋقتى مەڭزىىى مەڭزىەە نۇرگۇلىىڭ يزگزرتۇ  كزلكە سۇس چىاايىغۋ قۋلغۋن

 ئۋپرۋم تۇنۇگرۇن ھەدە  بولردۇم قىلىردىغۋن مرۋش  سىزنى ئەتىەەندە-    
 خررۋلتىىى مۇنررۇ سررىزگىمۇ ئىبەرتىپررتىكەن  خۋلتررۋ-خەت خىزمەتدىشررىدىن بىررا

-...ئىدى تۋپىلىغۋن بىاىشىمىى تۋپشۇرۇ  بۇگۇنال تېلىفۇندا ئۋپۋم ئىبەرتىپتۇ 
 دىلىۋزغررۋ خررۋلتىىى قولىرردىكى ئررۋجاا  ئۋسررتۋ قۇچىقىرردىن دىلىۋزنىررڭ نۇرگررۇ 

 ...ھەدە قېىى–. ىدىتەڭل
 ئۇنىرڭ بولردى  بولغۋندەك ئۆزگزرۈ  تۇرۇپال كەيپىيۋتىدا دىلىۋزنىڭ    
 دەقىرقە كىلىر،  قۋيتۋ خىيۋلالر قىلغۋن توغاۇلۇ  نۇردۇن ئەتىەەنكى كۋللىسىغۋ
 . كەتتى تىتاە  يىىى  قوللىاى ئۇزاتقۋن خۋلتىغۋ قۋلدى  تېڭىاقۋ 
 كررۆرۈ  تىتاەۋاتقررۋنلىقىىى ڭقوللىاىىىرر نررۋزۇك دىلىۋزنىررڭ نۇرگررۇ      
 .  قۋلدى تۇرۇپال

 قىلىرر، خۋتررۋ گەپىررى بىرراەر مەن ھەدە  دىلىررۋز بولرردىڭىز نىررمە-    
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 ؟ سۋلدىممۋ
 دۇدۇقررال  چۇچررۇ  سررۇئۋلىدىن نۇرگۇلىىررڭ دىلىررۋز-...يررۋ  يررۋ -    
  يېغىر، سرۇئۋ  ئۇنىڭ قۋلغۋندەك بىلى، نۇرگۇ  خىيۋللىاىىى ئۆزىىىڭ كەتتى 
 ترۋزا كىچىردىن. سرىڭلى  يرۋ  يۋ  -.ئەپقۋچتى كۆزلىاىىى نكۆزلىاىدى تۇرغۋن
 . ئەمەس يۋخشى تۋزا مىجەزى  بزگزن  قۋندا  ئۇخلىيۋلمىدىممۇ يۋخشى

 ئۇنىڭغررۋ   ئېلىرر، ئىتررتىكال خررۋلتىىى قولىرردىكى نۇرگۇلىىررڭ دىلىررۋز    
 . بۋشلىدى يۋتۋققۋ ئېيتقۋ  رەخمەت
 نەرسرە بىا نىمىشقىمۇ ۇ بۇل ئۋۋارە مۋڭۋ تۋرتىپتۇ  جۋپۋ كۆ  ھەدەم-    
 ...سىڭلى  قويۇڭ ئېيتى، رەخمىتىمىى مىىىڭ ئۋپىڭىزغۋ. يۇرەرئىدى ئىبەرتى،
 ئۋپۋمىىرڭ ئەسرلى كۆڭلى  ئۋزغىىۋ ئۋپۋمىىڭ دىەەن بۇ ھەدە  يۋقەي-    
 ئولتۇرۇشرقۋ كىلىر، كۋرۋاتقرۋ -...ئىردى برۋر ئىبەرتكۇسرى نەرسە جىقال سىزگە

 ئزكزنەەنردەك گەپكە كەتكەن چىقى، ۇقسىزتۇي ئېغىزىدىن نۇرگۇ  تەمشەلەەن
 قررۋرا  ئىچىرردە ئەيمىررىىش كررۆزلىاىەە تۇرغررۋن چىقىرر، ھەياانلىررق دىلىۋزنىررڭ

 . قويدى
 سرررورىمۋقچى سرررۇئۋ  دە ; quot&ئزچرررزن؟ نىرررمە; quot& دىلىرررۋز    
 يررزرەكلىاى جررۋۋاپتىن بولغررۋن كىلىرر، ئررۋللىبۇرۇن كررۆڭلىەە لررېكىن بولرردىيۇ 
 تىاىشسرىمۇ  سۋقالشرقۋ تەبەسسرۇمىى اايىردىكىچى. كەتترى سرۇقۇ  دۇپۇلدە 
 ئررۇ. كەتتررى تۇرۈلررز  بىلررمەي-بىلىرر، يەنە قۇشررۇمىلىاى چىاايلىررق لررېكىن

 گە  دەرھررۋلال ئەنسررىاىدىمۇ  قويۇشررتىن بىاىرر، تەسررىا بۋشررقىچە نۇرگۇلغررۋ
 شرىيۋۋيۋڭىى يۋتقرۋن ئرۇخال  تۋتلىق ئىچىدە ئۇيقۇ شىاىن ئۆزگەرتى، تىمسىىى
 كۋرۋىتىردا دىلىۋزنىرڭ شرىيۋۋيۋڭ  ئۋچقرۋن تەستە ىاىىىكۆزل.  نۇقىدى بوشقىىۋ
 خىجۋلەتچىلىر  كرۆرۈ  قىزنى بىا چىاايلىق تۇرغۋن كزلزمسىاە  قۋرا  ئۆزىەە
 ئرۆيىەە ترۋزىلىق ترۇرۇ  ئورنىردىن دەرھرۋلال كىيىن  ئېيتقۋندىن ئۆزرە ئىچىدە
 ...مۋڭدى قۋرا 

 ئۇگۇنۇ  ى تۇرمۇش مەكتە  ئۇزۇنغىچە خېلى بىلەن نۇرگۇ  دىلىۋز     
 ئۋكرۋ قۇربۋنجرۋن ئۇنىڭغرۋ ترۇرۇپال كىريىن  پۋراڭالشرقۋندىن توغاۇلرۇ  ئەھۋالى
 ئۇ دىمىسمۇ . قۋلدى ئويال  قويۇشىى تۇنۇشتۇرۇ  ھەدىسىىى مىھاىبۋن بىلەن

 ھەپتىردىن2 كەتسرە بېيجىڭردىن ئرۇ. ئۋياىالتتى بېيجىڭدىن كىيىن كۇندىن 2
 يەنە يۇرتتۋ بۇ قىز سۋددا   چۋ خۇشچۋق  بۇ قۋلغۋن ئىچەكىشى، ئۇنىڭغۋ بىاى
 قۋندا  يىلىىڭ يېاى  ئۇچاا  ئۋئىلىەە بىا پەرىشتىدەك ئۆزىغۇ قۋشتتى  يۋلغۇز
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 6 ئۇقۇيدۇ  يى  6 يۇرتتۋ بۇ نۇرگۇ  لېكىن قۋلدى  بىلمەيال كەتكىىىىى ئزتز 
 مىھاىىرى ئۋنرۋ مرۇھەببىتىىى  ئۋئىلە قىيىىلىدۇ  ئىچىدە تەنھۋلىق يۇرتتۋ بۇ يى 

 غېاىپلىقىرررى برررۇ  بولسرررۋ ئۋكىسرررى ۋاپرررۋدار قۇربۋنجۋنررردەك ئەگەر ىدۇ سرررېغىى
 قىلىشرىى شرۇندا  دىلىرۋز...سرورايدۇ يرۋردەم ئۇچاىسۋ قىيىىچىلىققۋ ئۇنتۇيدۇ 
 بېاىرر، ئۋئىلىسررىەە قۇربۋنجررۋن بۇگررۇن ئررۇ ئەمىلىيەتتىمررۇ. تررۋپتى مۇۋاپىررق

 جىاىر،بى رەسرمىيەتلىاىىى كرزنى دۈشەنبە كەلمەكچى  قۋيتۇرۇ  ئەختەمجۋنىى
 تۇنۇشرتۇرۇ  ئۋپىاىر، نۇرگرۇلىى پۇرسەتتە مۇشۇ. ئىدى قۋيتمۋقچى ئۇرۇمچىەە

 سىڭلىسررىدەك ئررۆز نۇرگررۇلىى چۇقررۇم ئررۇشر...ھە يۋخشررى دىررەەن نىررمە قويسررۋ
 ...قىلىدۇ يۋردەم ئۇنىڭغۋ كۆرۈ 

 ئرۇنى   كىريىن دىەەنردىن نۇرگۇلغرۋ ئويلىغرۋنلىاىىى ئۆزىىىڭ دىلىۋز    
 نەرسرە ئرۇ قىلردى  تەييرۋرلىق بېاىشرقۋ ئۋئىلىسىەە ۋنقۇربۋنج كەلتزرۈ  مۋقۇ 

 ئەۋەتركەن ئۋپىسرى نۇردۇنىىڭ ئزستىدىكى يۋستۇقى يىغىشتۇرغۋ  كېاەكلىاىىى
 بۋرلىقىغررۋ نىمىلەرنىررڭ ئىچىرردە ئۇنىررڭ. سررۋلدى قررۋرا  قېررتى  نەچررچە خۋلتىغررۋ

 قۋراشرقۋ ئېلىر، قولىغۋ يۋكى ئېچىشقۋ ئۋلدىدا نۇرگۇلىىڭ نىمىشقىدۇر قىزىقسىمۇ
 .قىاللمىدى جۇرئەت
   بولرۇ  قۋلغرۋن دە  برۇشي چرز  چىققۋنردا سىاتىغۋ مەكتە  ئۇشر    

 ئرۇچىااتتى  يۋن ھەر كۆيىىكىىى ئىتەكلى  كەڭ ئۇشرنىڭ شۋمىلى كەچكززنىڭ
 گزللزك رەڭ جززە كىيىۋالغۋن مۋسالشتۇرۇ  ئۋيىقىغۋ پۋشىىلىق ئىەىز  رەڭ جززە

 بولررۇ   بېغىشررلىغۋن گززەللىرر  چەبۋشررقى گررززەللىكىەە دىلىۋزنىررڭ كررۆيىەك
 ئررۇ. ئىرردى قولتىقلىۋالغرۋن چىررڭ بىررلەن ئىپتىخرۋرلىق ئىىتررۋيىن ئررۇنى نۇرگرۇ 

 نۋئىرر  مررۇھەببىتىەە ئۇنىررڭ   مېڭىشررىى مۇشررۇندا  بىررلەن دىىررۋز بۇرۇنرردىىال
 ئرۇنى قىالتترى  ئرۋرزۇ چۋقىاىشرىى دە ; quot&ھەدە; quot& ئۇنى بولۇشىى 
   ھەدەم مىىىررڭ ئررۇ;quot& ھۋلرردا ەنەەنپەخىررال   كۆرسررزتز  دوسررلىاىغۋ
 ئەمرردى مۋنررۋ. قىالتتررى ئزمررزت مۋختىىىشررىى دە ; quot& ئۋيررۋلى ئۋكۋمىىررڭ
 رىئرۋللىق برۇ بىلەن تىاىشچۋنلىقى ئۋئىلىىىڭ 2 قۋلدى  ئۋز كزنلەرگە ئۋشۇندا 
 زوقلۇنرۇ  تۇرقىغرۋ سرزرەتتەك دىلىۋزنىڭ نۇرگۇ ...بولدى ئۋشىدىغۋن ئەمەلەە
 دىلىۋزنىڭ لېكىن شۋتالندىيۇ...كەتتى شۋتلىىى،  ئۆزى ىدىنخىيۋللىا ئۆزىىىڭ
 ئۋلردىاا  ئۋلغۋنردەك ئىسرىەە نەرسرىىى بىا تۇرۇپال   قۋرا  كۆزلىاىەە غەمكىن
 :سورىدى

 بىرررررلەن ئۋپىسرررررى ئەختەمجۋنىرررررڭ ھەدە  دىلىرررررۋز راسررررر  ھە-     
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 ئۋشقىلىشۋلدىڭىزمۇ؟
 چىپپىردە لەنبىر سرۇئۋلى نۇرگۇلىىرڭ قەدەملىراى يىىىر  دىلىۋزنىڭ     
 برو  بېشرىىى قرۋرا  نۇرگۇلغرۋ  ئىچىدە مەيزسلزك ئۋلەمچە ئۇ. قۋلدى توختۋ 
 تۇتىۋېلىشرقۋ شرۇنچە ئۆزىىى ئۇ ئۋغدۇردى  يىااقالرغۋ-يىاا  كۆزلىاىىى چۋيقۋ 

 بررويال  مەڭزىىررى سررزتتەك يررۋ  تررۋمچە 2 كۆزلىاىرردىن بررۇشقتەك تىاىشسررىمۇ 
  ئوخشۋ  سۇئۋلالرغۋ زىددىيەتلى  تۇرمۇشىدىكى  دىلىۋزنىڭ دىمىسمۇ .  ئۋقتى
 ھەر ئرۇ. ئىدى كەلەەن قىيىۋ  ئۇنى بىاى كزندىن نەچچە 15 سۇئۋ  ئېغىا بۇ

 يەنىررال بولسررىمۇ قىلغررۋن تېلىفررۇن نۇمۇرىغررۋ  سررەلىمەنىڭ قېررتى  تررۋشي كررزنى
&quot ;ئىتىررر  ئۋبونررر  برررۇ&quot ;ئۇچۇرغرررۋ بۋشرررقۋ جرررۋۋاپتىن دىرررەەن 

-چۋك ئىشىقىدا پەرزەن  دوسىتىىىڭ رەت نەچچە كزندە. ئىدى ئىاىشەلمىەەن
 بەرداشررلىق ئۋزاپقررۋ چىاايىىررى  سررۋرغۋيغۋن يررزرىكىىى  كەترركەن بولررۇ  چررۋك

. ئىردى بولغرۋن لەخرتە-لەختە يزرىكى ئويال  قەلبىىى كەلەەن ئۋجىز بىاىشكە
 ئىرررزدە  برررويىچە ئۋدرىسرررى سرررەلىمەنىڭ  بېررراىپال قۋيتىررر، گەرچە ئۇنىڭررردا

 ئرۇزا  لرېكىن بولسرىمۇ  ئىشەنچىسرى بىراىش ۇ تۋپشرۇر ئۇنىڭغۋ ئەختەمجۋنىى
 سررۇئۋلالر قورقۇنچلررۇ  ئررۇنى تررۇرۇپال تېلىفررۇن ئېچىلمىغررۋن بىرراى ۋاقىتررتىن
 خىيۋللىاىردىن قورقۇنچلرۇ  ئۆزىىىرڭ بەزىردە ئرۇ. قويرۋتتى بۋشال  دۇنيۋسىغۋ
 تىرلە  ئۆمرۇر ئرۇزۇن سۋقلىق خوشرۋللىق  سرەلىمىەە دوستى ئۋلالدىن قورقۇ 
 ...كىتەتتى
 يررۋ  دىلىۋزنىررڭ نۇرگررۇ -ھەدە؟ دەيسررىز قىررالي قۋنرردا  ئەمرردى-    
 .بولدى ئېچىشقۋندەك يزرىكى قۋرا  كۆزلىاىەە ئەگىەەن
 ھەمرمە بېراىپال دەيرمەن  قۋيتۋي ئېلى، ئۆزەم ئەختەمجۋنىى ھۋزىاچە-   
 سرۋشمەت دوسرتۇمىى خرۇدا ئۇلۇ  ئىزدەيمەن  سەلىمەنى ئۋۋا  قويۇ  ئىشىمىى
 بىا بۇغۇزىغۋ دىلىۋز-...لېكىن..لېكىن. قۋندۇرغۋي اىەەمىھ ئوغلىىىڭ قىلغۋي 
 كىكەچرلە  سرە  دىريەلمەي داۋامىىرى گىپىىىرڭ قۋلغۋنردەك كەپلىشرى، نەرسە
 .قۋلدى تۇرۇ 

 كررۆڭلىەە قررۋرا  لەۋلىرراىەە كىتىۋاتقررۋن تىترراە  دىلىۋزنىررڭ نۇرگررۇ      
 . سىقتى چىڭ قولىىى ئۇنىڭ   دە-كەلدى شۇملۇ  بىا قۋنداقتۇر
 ئرۆز دوسرتىڭىزنى خرۇدا ھەدە  كەترمەڭ ئويال  مۇرەككە  ئۇندا  -    
 كۆرىشرىدۇ  قۇچۋقلىشرى، چىرڭ چۇقرۇم بىرلەن ئروغلى ئرۇ سۋقاليدۇ  پۋنۋھىدا
 ...قىلىدۇ ئۋسۋن چۇقۇم ئىشلىاىىى ئۇشرنىڭ خۇدا ئۇلۇ . بۋسىدۇ بۋغاىغۋ ئۇنى



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

613 

 

 مىھىررا قررۋرا  چىاايىغررۋ نۇرگۇلىىررڭ بولغررۋن بىلىرر، كۆڭلىرردىكىىى دىلىررۋز
 خرررېلىال تەشرررۋىش كۆڭلىررردىكى بىرررلەن تىلەكلىررراى ئۇنىرررڭ برررۋقتى  بىرررلەن

 كرۆز مىىرۇتالر ھۋيۋجرۋنلىق كۆرۈشركەندىكى بىلەن سەلىمە دوستى كۆتىاىلى، 
 . كەلدى ئۋلدىغۋ

 دوسرتۇمىىڭ بىچرۋرە ئرۇ چۇقرۇم ئرۋلال.سرىڭلى  كەلسرۇن دىەىىىڭىز -    
 نۇرغرۇن ترۋرتتى  ىئۇقرۇبەتلەرن-ئرۋزا  نۇرغرۇن ئۇ قىلىدۇ  ئۋسۋن ئىشلىاىىى

 ئررۋئىلىەە ئىللىررق بىررا مررۇھەببەتكە  ھەقىقررى بىررا ئۇچاىرردى  خورلۇقالرغررۋ
 ئەمدى. كەلدى ئزسىتىلە -ئزستى بېشىغۋ ئۇنىڭ بەخىتىسزلى  ئىاىشەلمىدى 

 ئۇنى ئۋلال. كېاەك دىدارلىشىشى چۇقۇم بىلەن ئوغلى بولغۋن شۋمى ھۋيۋتلىق ئۇ
 ...بولمۋيدۇ ھەرگىز بولمۋيدۇ  رگىزھە قىلىۋەتسە مەھاۇم خوشۋللىقتىىمۇ بۇ

 ھەرگىرز قېلىشى ئىتىلى، تېلىفۇنىىڭ ھەدە  بولىدۇ شۇندا  چۇقۇم-    
 دىسەم راستىمىى بەرمەيدۇ  خەۋەر بولغۋنلىقىدىن كىلىشمەسلى  بىاەر ئۇنىڭغۋ
 مىىرۇتالرنى ھۋيۋجرۋنلىق كۆرگەنردىكى ئروغلىىى دوسرتىڭىزنىڭ ترۋ  شۇ مىىىڭ
 -...ھە دەقىقىررلەر تەسررىالى  دىررەەن نىررمە دۇ كىلىۋاتىرر كۆرگررزم بەكمررۇ

 يررۋ  بىررلەن قىزغىىلىقررى خررۋس بۋلىالرغررۋ نۇرگررۇ  كىتىۋاتقررۋن ھۋيۋجۋنلىىىرر،
   ھەدە دىلىررۋز -.ئۋغرردۇردى دىلىۋزغررۋ كررۆزلىاىىى چىاايلىررق قۋلغررۋن لىغىرراش 
 قويرۇڭ  يەتكرززۈ  سرۋلىمىمىى مىىىرڭ چۇقرۇم كۆرۈشركەندە بىرلەن دوستىڭىز
 ..بەرسۇن ختىىىبە خۇدايى  ئۇنىڭ

 ئررۋيىغىڭىز سررىزنىڭ...ئەلبەتررتە. سررىڭلى  يەتكررززىمەن ئەلبەتررتە-    
 بولسرررۋم چىقمىغرررۋن ئۋلررردىڭىزغۋ سرررىزنىڭ ئەگەر. سرررىڭلى  برررۇ يۋراشرررقىىى

 خەۋەرنررى خررو  بررۇ دوسررتۇمغۋ ئۇچاىتۋلمررۋيتتى   ھەرگىزمررۇ ئەختەمجررۋنىى
 بەلكىرر  سررۋبول ئوغۇرلىمىغررۋن سررومكۋمىى مىىىررڭ ئررۇ ئەگەر. يەتكررززەلمەيتتى 

 ...ئىدى ئزتەر ئىاىشەلمەي خەۋىاىەە ئوغلىىىڭ ئۆمزر بىا سەلىمە
 ئزچرررزن دوسرررتىڭىز ھەدە  پەخىالەنررردى  بەكمرررۇ سرررىزدىن مەن-    
 بىرا ھەقىقەتەن سىز تەسىالەندۈردى  بەكمۇ مىىى قۇربۋنلىقلىاىڭىز بىاىۋاتقۋن

 ....ھەدەم پەرىشتە مىىىڭ پەرىشتىكەنسىز 
 ئۋسرتۋ ئىچىردە خىيرۋلالر ئىچىردە شرۋتلىق خىر  بىا قۋنداقتۇر نۇرگۇ     
 جۋمۋلردىال ھۆسرىن دىلىرۋز دىمىسىمۇ. قولتىقلىۋالدى چىڭ دىلىۋزنى كىتىۋاتقۋن

. ئىرردى پەرىشررتە بىررا  ھەقىررقەتەن جەھەتتىمررۇ پەزىررلەت ئۋدىمىلىرر  ئەمەس
 شرۇنچىلى  قىلىدىغۋنلىقىردىن ھەدە پەرىشرتىىى مۇشۇندا  ئۋرىدا پۋت نۇرگۇ 
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 ..چزمىۋاتۋتتى ۋخوشۋللىقق
 ئەختۋمجررۋنىى تۇنۇشررتۇرۇ  ئۋئىلىسررىەە قۇربۋنجررۋن نۇرگررۇلىى دىلىررۋز    
 بۋشررقىچە ئۋقىاىرر، سررەماى،  ئىچىرردىال ھەپررتە 2.كەلرردى قۋيتىرر، ئېلىرر،

 قرۋرا  تۇرقىغرۋ كەيرەەن كىيى  يۋرىشىملىق ئەختەمجۋنىىڭ كەتكەن ئۇمۋقلىش،
 ئررۇشردىن ئۇقررۇدى  رەخررمەت قۋيتررۋ-قۋيتررۋ ھەدىسررەە مىھاىبررۋن ۋە قۇربۋنجررۋن
 قررۋراڭغۇ كىلىرر، ئررۋئىلىەە بررۇ ئەختەمجررۋن دىمىسررىمۇ. سررزيزندى شررۇنچىلى 
 ئېغىرا ئۋھرۋنەت  تىر  قۇتۇلغرۋن  يۋلىڭرۋچلىقتىن-ئرۋ  قۇتۇلغرۋن  زىىداندىن

 قۋلغررۋن كىاىرر، جەنررىەتكە خررۇددى ئىرردى  قۇتۇلغررۋن زەربىسررىدىن تۋيررۋ 
 ئىدى  ئىاىشكەن ەببىتىەەمۇھ ئۋئىلە ئۋنۋ -چۆمەەن ئۋتۋ شۋتلىققۋ پەرىشتىدەك

 قۇربۋنجۋنىىرڭ قەلبرى برۋلىلىق بولغرۋن زار مىھىامرۇھەببەتكە بۇيۋن يىلدىن بىا
 يرو  دىلىرۋز. ئىردى يۋشۋرغۋن ۋاقىتلىق بىلەن سزيزشى مىھىالى  قۇچۋقلىشى 

 ئىچىررەە-ئىررچ قىلىقلىرراى  تررۋتلىق تىللىرراى  چزچررزك ئەختەمجۋنىىررڭ بررويى
 مەڭەررز ئۇنىررڭ قىلىسررىمۇ  شررۋتالنغۋندەك قررۋرا  خوشررۋللىقىغۋ پۋتمۋيۋاتقررۋن
 يەنىال يەرلىاىدە بىا قۋنداقتۇر كۆڭلىىىڭ ئزتىشىەە چزمز  شۋتلىققۋ مۇشۇندا 
 ...قىاللمۋيۋاتۋتتى ئىشەنچ

 ئررۇ بولررۇ   بۋشررلىغۋن ئولتۇرۇشررقۋ كررزن كەلەەنرردە قۋيتىرر، دىلىررۋز    
 يۋتۋققرۋ ئېلى، ئەختەمجۋنىى كىيىن خوشالشقۋندىن قۇچۋقلىشى، بىلەن نۇرگۇ 
 بولۇ   يىغىشتۇرىۋاتقۋن كېاەكلىاىىى-نەرسە شىيۋۋيۋڭ يۋتۋقتۋ. كەلدى كىاى،
 تىكرلە  ئوتتىاىسرغۋ يۋتۋقىىرڭ چۋمىردان ئىككى قۋچىالنغۋن نەرسە بىا لىققىدە

 ئۇلرۇ  نىمىشقىدۇر قۋرا  يۋتۋققۋ قېلىۋاتقۋن چۆلدەرە  دىلىۋز.  ئىدى قويۇلغۋن
 بولردى  ئۋچچىق يەرلىاى بىا داقتۇرىقۋن كۆڭلىىىڭ   سۋلدى  تىىى، كىچى 

 بۋرغۋنرردىن يۇرتىغررۋ يررۋكى قىيمۋيۋاتۋمرردۇ ئۋياىلىشررقۋ دوسررتىدىن تررۋ  شررۇ ئررۇ
 بررۇنى ئۋزاپلىىىۋاتۋمرردۇ تەقرردىادىن ئررۋچچىق تۇرغررۋن كزتررز  ئررۆزىىى كىيىىكررى
 بىلمەيتتى ئۆزىمۇ

 دەرھرۋلال تۋشال  ئىشىى قولىدىكى بىلەنال كۆرىشى بۇشرنى شىيۋۋيۋڭ     
 چىاايىغرۋ ئۇمرۋ  قۋلغۋن ئۋقىاى، سەماى،  ئۇنىڭ. ئۋلدى قولىغۋ تەمجۋنىىئەخ
 بۋلىىىڭ دىلىۋزدىن. سۆيدى قۇچۋقال  ئىچىدە مۇھەببەت ئۇنى زوقلۇنۇ  قۋرا 

 بىا قۋرا  ھۋلىتىەە سۇلغۇن دىلىۋزنىڭ كىيىن سورىغۋندىن قۇر بىا  ئەھۋالىىى
 كۋرۋاتتررۋ دىلىررۋز. تررىكەت چىقىرر، سررىاتقۋ ئېلىرر، بررۋلىىى تۇيغۋنرردەك نەرسررىىى
 خىيۋلالر ئۇزۇنغىچە خېلى  قۋرا  گۇگۇمغۋ كەچكى تۇرغۋن كۆرۈنز  دەرىزىدىن
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 يىىىر  ئېلىر، ئېسرىەە نەرسرىىى بىرا تۇيۇقسرىز  كىيىن ئولتۇرغۋندىن ئىچىدە
 نۇرگرۇ  ئەتىرەەن   ئزستىدىكى يۋستۇ  دەرھۋلال كۆزى ئۇنىڭ. كەتتى تىتاە 
 ئزركىۋاتقررۋن نەرسررىدىن بىررا خررۇددى ئررۇ چزشررتى  خۋلتىغررۋ  كىرراگەن ئېلىرر،

   كىريىن ئۋغدۇرغۋنردىن قرۇر بىرا ئىچىەە يۋتۋ  ئۋدەمسىز كۆزلىاىىى كىيىكتەك
 نىرمە نەرسرىىىڭ ئىچىدىكى خۋلتىىىڭ تۋ  شۇ ئۇ. ئۋلدى قولىغۋ ئۋستۋ خۋلتىىى

 پىاەنىر  -پىچىرىە پىشۇرغۋن ئۆيدە بەلكى  قىزىقىۋاتۋتتى  بەكمۇ ئىكەنلىكىەە
 دىلىۋزنىررڭ...كىررچەك-كىرريى  قررۇر بىررا يىمىش بەلكىرر -يە  قررۇرۇ  بەلكىرر 

 بررۇ دىلىررۋز بولمىسررۇن نىمىررال مەيلررى. كەچتررى نەرىسررلەر نۇرغررۇن كۆڭلىرردىن
 نەرسررىلەرنى بررۇ ئۋپىسررىىىڭ نۇردۇنىىررڭ خۋلىمررۋيتتى  ئېلىشررىى نەرسررىلەرنى
 يەنىرال ئرۇ لرېكىن ئىردى  ئىىىرق دىلىۋزغۋ بۋرلىقى مەقسىدى مەلۇم ئىبەرتىشىدە

 .بولدى مەجبۇر ئېچىشقۋ ئېغىزىىى ڭخۋلتىىى
 كەڭ تۇرغرۋن جۇشلىىىر، ئەتىاگزلدەك قىزى -قى، خۋلتىدىكى دىلىۋز    
 ئۇسرتۇلۇ  رەخىترتە نەپس نۋھۋيىتى. قۋلدى تۇرۇپال قۋرا  كۆيىەككە ئىتەكلى 

. تۇراتتى جۇشلىىى، ئۋلدىدا ئۇنىڭ كۆيىەك قىزى  ئوتقۋشتەك تىكىلەەن بىلەن
 ئۇنىڭ ۋارس يىلىدىكى بىا قۋيسى   كەلدى يۋ  تۇرۇپال ەكۆزلىاىە دىلىۋزنىڭ
 كرۆز ئۇنىرڭ كرۆيىەك قىزىر  ئىتەكلىر  كەڭ قىلغرۋن سروۋغۋ كزنىدە تۇغۇلغۋن
 ھۋيۋجۋنغررۋ بىررا كەيەەنرردە بىرا ھەر كررۆيىەكىى شررۇ ئرۇ. بولرردى زاھىررا ئۋلدىردا

 لەززىرەە ۋۇجرۇدى برۋردەك كرۆيىەكتە ئۋشرۇ ھىدى ئوتلۇ  ۋارسىىڭ چزمەتتى 
 سررۋقلىغۋندەك بۇيررۇمىى ئەتىۋارلىررق ئەڭ چۋمىدانىرردا كررۆيىەكىى ئررۇ  كىلەتتررى
 كررزنلەردە خوشررۋ  ئەڭ مىىررۇتالردا  ئەھمىيەتلىرر  ئەڭ سررۋقاليتتى  ئررۋۋايال 
. يۋماىرردى پىغررۋن ئررۋچچىق بىررا يزرىكىرردە دىلىۋزنىررڭ تررۇرۇپال...كىيەتتررى

&quot;ھە بولسىدى ئىبەرتكەن ۋارس كۆيىەكىى بۇ...&quot; ئرۆزىەە ئۆز دە 
 .سۋلدى پىچىاش 
 ئەۋرىشرى  ئېلىشرىى  قولىغرۋ كۆيىەكىى يۋتقۋن يېيىلى، ئۋلدىدا دىلىۋز    
 چىەىررش كۋللىسررىدىكى ئررۇ  خۋلىمىرردى  پەقەت بېقىشررىى  كىيىرر،  قررۋمىتىەە
 دە  ئۋلردى پرۇرشپال كرۆيىەكىى كىريىن قىيىۋلغۋندىن پەس بىا ئىچىدە سۇئۋلالر
 نەرسرىدىن بىرا ئورۇنغرۋن قولىغرۋ يرۇتىقتى. تىقترى بىلەن غەزە  ئىچىەە خۋلتۋ

 شرەكىلدە يرزرەك تىەىردە خۋلتۋ. سۋلدى قۋرا  بۇيۇندا  ئىچىەە خۋلتۋ چزچز 
 بىررا قۋنررداقتۇر يررزرىكى دىلىۋزنىررڭ تررۇراتتى  برروش  قىزىرر -قىرر، بىررا يەنە

 كەڭ تزرۈلردى  قۇشرۇمىلىاى چىاايلىرق. كەتتى سۇقۇ  دۈپزلدە  تەشۋىشتىن
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 بوش  كۆڭلىەە ئۇنىڭ بولدى  پەيدا تەر تۋمچە نەچچە بىا پىشۋنىسىدە سززۈك
 ھەمرمە ترۇراتتى  بولغۋنردەك بولرۇ  ئۋيرۋن ئىكەنلىكى نىمە نەرسىىىڭ ئىچىدە
 دىلىۋزنىرڭ ترۋ  شۇ بوش  شەكىللى  يزرەك بۇ سۋلىدىغۋن ھۋيۋجۋنغۋ قىزشرنى
 ئرۇ...ئىتتىاىۋاترۋتتى دوۋزاخقرۋ ئرۋزاپلىق ئرۇنى مۇجىۋاترۋتتى  قۋتتىق يزرىكىىى

. كەتترى ترۇرۇ  ئىككىلىىىر، پەس بىرا توغاىسرىدا ئۋلمۋسلىق-ئېلىش شقىىبو
 تىتاە  ئۋخىاى ئۇ. قىيىۋلدى ئىچىدە خىيۋلالر يۇمۇ  چىڭ كۆزلىاىىى بۇشقتەك
 بوشقىىرڭ ئرۋچتى  ئۋسرتۋ بوشقىى شەكىللى  يزرەك بۋرمۋقلىاىدا نۋزۇك تۇرغۋن

 يرزرەك بولسرىمۇ  غرۋنبول بولرۇ  ئۋيرۋن ئۋللىبۇرۇن كۆڭلىەە نەرسە ئىچىدىكى
 .كەتتى تىتاە  تىىى پزتزن بىلەن كۆرۈ  ئززۈكىى ئۋلتۇن شەكىللى 
 تۇرغرۋن پرۋرقىاا  ئزسرتىدە كرۆيىەك قىزىر -قىر، ئۋلدىردىكى دىلىۋز    
 شرۇ. كەتترى ئولتۇرۇ  قۇچۋقلىغىىىچە تىزىىى قۋرا  ئززۈككە ئۋلتۇن سۋپسېاىق

 پرۋرقىاا  ئززۈك بىا ئوخشۋ  ئززۈككە ئۋشۇ بۋرمىقىدىمۇ نۋزۇك دىلىۋزنىڭ تۋ 
 ئرززۈك قولىردىكى ئوخشرىمۋيتتى  ئەسرال ئززۈككە ئۇ ئززۈك بۇ لېكىن. تۇراتتى
 ئوتلررۇ  سوۋغىسررى  ترروي ئۋدەمىىررڭ سررۆيەەن دىلىرردىن چىررن ئررۇ بولسررۋ

 بولسررىمۇ  كەترركەن ئۋجاىشررى، ئررۋلىبۇرۇن ئررۇ.ئىرردى شررۋھىدى مۇھەببىتىىىررڭ
 ئۇنىڭغۋ ئززۈك بۇ ئىدى  بۋقمىغۋن ئۋجاىتى، بۋرمۋقلىاىدىن ئززۈكىى بۇ لېكىن
 مررۇھەببەتىى ئررززۈكتىكى بررۇ كررزنلەردە بىررا. قىالتتررى ھىررس نىسررىپتەك مەڭەررز

 ئۋستۋ-ئۋستۋ ئۋلدىغۋ كۆز قىزنىڭ بىچۋرە...ئىشىىەتتى كىلىدىغۋنلىقىغۋ قۋيتۇرۇ 
 بىرلەن قروللىاى ھۋرارەتلىر  بېقىشرى  مۇھەببەتلىر  كزنردىكى توي ۋارسىىڭ
 شرۇ ئرۇ. بولردى زاھىرا دەقىقىرلەر ھۋيۋجرۋنلىق سرۋلغۋن ئرززىكى تروي دىلىۋزغۋ
 تروي ئۋشرۇ ھە  ئىردى قىلغرۋن ھىرس بەخىتلىر  قۋنچىلىر  ئۆزىىى ۋاقىتالردا
 ۋارسررىىڭ ھە  ئىرردى قىلغررۋن ئزمررزت قۋنچىلىرر  سېلىشررىى مەڭەررز ئررززۈكىىى
 يررزرىكى  دىلىۋزنىررڭ...ھە ئىرردى ھۇزۇرشنغررۋن قۋنچىلىرر  مىھاىرردىن ئوتلررۇ 
 ئررۆزىىى ئررويال  مىىررۇتلىاىىى قۋلغررۋن مەھرراۇم ۇھەببەتتىنمرر كەتتررى  ئىزىلىرر،

 دىلىررۋز. بۋشررلىدى قىلىشررقۋ ھىررس  تەنھررۋ شررۇنچىلى  بىچررۋرە  شررۇنچىلى 
 سزرگەندىن خىيۋ  ئۋزاپلىق ھۋزاغىچە بىا قۋرا  ئززۈككە ۋە كۆيىەك ئۋلدىدىكى
 چىرن ئۆزىىىرڭ. كەتترى ئىسرەدە  بۋلىردەك كىچىر  خرۇددى ترۇرۇپال كىيىن 

 ئرۆزىىى ئرويال  سېغىىىشرىى ھەسراەتىى -ئرۋزا  ئىاىشركەن زچزنئ ئەقىدىسى
 ئۋمبۇردەك جىسمىىى پزتزن سىزى  ئۋچچىق بىا قۋنداقتۇر. تۇتىۋاشلمىدى پەقەت
 نەدە; quot&. بولردى تۋشرلىغۋندەك ئۆڭكرزرگە قرۋرا بىرا تەگسىز ئۇنى قىسى،
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 برۇنچە ۋمۋڭر نىمىشقۋ قىيىۋيسىز؟ بۇندا  مىىى سىز؟؟؟نىمىشقۋ نەدە ۋارس  سىز
 مرۇھەببەت قەلربىمەە نرۋزۇك مىىىرڭ سىز ۋاقتىدا ئۆز سۋلىسىز؟ ھەساەت ئۋزا  

 چىللىغرررۋن قويىىڭىزغرررۋ ئرررۆز مىىرررى بولغرررۋن  پەرۋانە ئزچرررزن مەن سرررۋلغۋن 
 ئەمەسرمىدىڭىز؟؟؟ رازى قىلىشرقۋ تەسرەددۇ  جۋن ئزچزن مەن ئەمەسمىدىىڭىز؟

 بەخىتلىرر  ئۆمررزر بىررا مىىررى   بۇلۇشررقۋ سررۋداقەتمەن ئۆمررۇر بىررا ئزچررزن مەن
. ۋارس بولردى نىرمە سرىزگە ئەمردى ئەمەسرمىدىڭىز؟؟؟ قىلغرۋن قەسەم قىلىشقۋ
 قۋيسرى تۋرتىمەن؟ ئۋزا  بۇندا  ئزچزن گۇنۋھى  نىمە بولدى؟؟؟مەن نىمە زادى

 خۋتررۋلىقى  قۋيسررى ۋارس  دەڭە قېىررى...بىرراىمەن؟ قۇربررۋن ئزچررزن خۋتررۋلىقى 
 سرىاتقۋ نىردانىڭ ئېڭىردىكى ىلىۋزد;quot&...ئزچزن خۋتۋلىقى  قۋيسى ئزچزن 
 خۋترۋلىقى  قۋيسرى; quot& ترۋ  شۇ ئۇ قۋلدى  تۇيمۋ  كەتكەنلىكىىىمۇ چىقى،
 ئۆمچەيتىر، ئېغىزىىرى دىەىرىىچە; quot&...ئزچرزن خۋترۋلىقى  قۋيسى ئزچزن 

 ترۋمچە يىغالشرقۋ  قويۇ  ئۋۋازىىى  ئەمدى ئىسەدە  بۋيىقى تزكىۋاتۋتتى  يۋ 
 ئۋلدىردىكى بولسرۋ ئرۇنىڭچە...ئىردى ئۋلمۋشرقۋن شركەتزكزلى كەبى يۋمغۇر يۋ 

 ھە  ئىردى بۇشر يۋخشى قۋنچە بولسۋ ئىبەرتكەن ۋارس ئززۈكىى بىلەن كۆيىەك
 كونررۋ   تىكىر، كررۆيىەك خەسرىدىن ئرۋددى بەلكررى ئەمەس بۋھرۋلىقىى قىمرمەت
 سروۋغۋتقۋ قىممەتلىر  ئەڭ دىلىۋز بولسىمۇ ئىبەرتكەن سۇقۇ  ئززۈك تزمزردىن

 سررۋقلىغۋندەك بۇيررۇمىى ئەتىۋارلىررق ئەڭ ئرۇنى بولغررۋن  خوشررۋ  كئىاىشركەندە
 مررۇھەببىتىەە ۋارسررىىڭ نەرسررىلەردىن ئررۋددى ئۋشررۇ...ئىرردى برروشر سررۋقلىغۋن
 بروشر قۇتۇلغرۋن تەنھرۋلىقتىن سرېغىىىش  كەلەەن قىيىۋ  قەلبىىى ئىاىشكەن 

 ...ئىدى
 تىررزلىكتە نەرىسررلەرنى ئۋلدىرردىكى بىررلەن ئېچىلىشررى ئىشرركىىڭ دىلىررۋز
 كرۆزلىاىىى يۋشرلىق كەتركەن قىزىاىر،. ئزلەرزدى سېلى، خۋلتىغۋ يىغىشتۇرۇ 
 يۇقۋتمررۋقچى ئررۋزاپىى جىررددىچىلى   قەلبىرردىكى سررزرتز  بىلەنررال ئۋلقررۋنلىاى
 ...تۋرتتى;quot& ئۇھ;quot& ئېغىا قېتى  نەچچە بىا بولغۋندەك
 نيۋتقرۋ يېىىردا ئرۇ ئۇخلىيۋلمىردى  پەقەت كىچىلەرگىرچە يېاى  دىلىۋز    

 يززىردىكى  ئەختەمجۋنىىڭ كۆزى ئىدى  كەتكەن خىيۋلالرغۋ قۋرا  ئەختەمجۋنغۋ
 يەنىرال كۆڭلى بىلەن بولغىىى تۋرتۇقتۋ ئۇزۇن بۇشلمىغۋن سۋقىيى، تۇلۇ  تېخى

 قەتئرى قىلسرۋ قۇبرۇ    سروۋغىىى بۇ دىلىۋز. ئىدى ئززۈكتە ۋە كۆيىەك ھېلىقى
 تەكلىررپىەە ترروي دۇنىىررڭنۇر ھىسررۋپتۋ بىررا قىلىررش قۇبررۇ  بررۇنى بولمررۋيتتى 

 ئۇ. قۋشتتى بولۇ  ئىپۋدىسى بەرگەنلىكىىىڭ رازىلىق تويغۋ   قۇشۇلغۋنلىقىىىڭ
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 بىرلەن نرۇردۇن   بولسرىمۇ ئويالنغرۋن كرۆ  خېلى ئزستىدە تەقدىاى كىيىىكى
 ئىسرررىللىكى  نۇردۇنىىرررڭ. سرررىغدۇرالمىدى پەقەت قەلررربىەە قىلىشرررىى تررروي

 نىسرپەتەن ئۇنىڭغرۋ لرېكىن قىلسرىمۇ   قۋيى ئۇنى شۋرائىتى پزتزن بىلىملىكى 
 مۇھەببەتىىررڭ تررۇنجى. قىلرردى ھىررس يرروقلىقىىى قىررزىقىش قىلچىلىرر  ئۆزىرردە
 قەلبىىررى ۋارسررىىڭ يەنىررال ئەسررلىمىلىاى تررۋتلىق قۋلرردۇرغۋن قەلرربىەە ئۇنىررڭ

 ئۋنىسرررى -ئۋترررۋ ئەتااپتىكرررى ئرررۇ...سرررېغىىۋتتى مرررۇھەببىتىىى ئىزدەيتترررى 
 بىررلەن ۋارس يەنە قەتئىررىەزەر يىشرىدىندى نىررمە جەمىيەتىىررڭ   دوسرلىاىىىڭ

 ۋارس قۋرىشرىچە ئۇنىرڭ قۋرايتتى  زۈرۈردەك ئەڭ ئزچزن ئۆزى يۋشۋشىى بىاگە
 بەخشرررەندە ئۇنىڭغرررۋ ئرررۋدەم بىرررا ئىككىىچرررى مرررۇھەببەتىى قىلغرررۋن ئۋترررۋ

 قۋيتۇرىۋېتىشرىى سروۋغۋتىى برۇ ئرۋخىاى ئويلىىرۋ-ئويلىىرۋ دىلىرۋز...قىاللمۋيتتى
 بېسرىمدىن تۇرغرۋن بېسرى، يەلكىسرىىى پزترزن ەتسىالقۋيتۇرىۋ تۋپتى  مۇۋاپىق

 كىمرەە كېراەك  قرۋيتۇرۇ  قۋنردا  لېكىن   قۋلدى يىىىكلە  قۇتۇلىدىغۋندەك
 ئۋپىسررىغۋ...يررۋ  يررۋ  ...ئويلىرردى نۇرگررۇلىى دەرھررۋلال ئررۇ...كېرراەك؟ بىرراىش

 قررررۋيتۇرۇ  ئررررۆزىەە نۇردۇنىىرررڭ...يۋ  يررررۋ  يرررۋ  ...بىرررراەي قرررۋيتۇرۇ 
. بۋشرلىدى ئۋغاىشرقۋ لوقۇلدا  مىڭىسى. قۋتتى يەنە ېشىب دىلىۋزنىڭ....بىاەي

 ئرون نەچرچە ئزسرتىدە كرۋرۋات قىيىۋلدىكى شۇنچىلى  ئۋستىدا بېسى  روھى ئۇ
 مەھە  بىررا ئىچىرردە يۋتررۋ  بررۋقتى  ئولتررۇرۇ  تررۇرۇ  ئررۆرە ئۆرۈلرردى  قېررتى 

 ئررۋرام مىڭىسررى   كىلىدىغۋنرردەك ئۇيقررۇ بىررا ھررېچ لررېكىن...بررۋقتى مېڭىپمررۇ
 ئۇيقۇسرىز شرۇندا  ئەنە كىچىىرى بىرا بۇ ئۋمۋلسىز ئۇ. قىلمۋيتتى ەكتۋپىدىغۋند
 ...بولدى مەجبۇر ئۆتكززۈشكە

 
 
 
 

 ئۇقۇشرى ئرۋيلىق 6 كەتركەن گىاەلىشرى، خوشرۋللىق ۋە ئرۋزا  دىلىۋزنىڭ
 ئىچىردە سرېغىىىش ۋە جۇدالىرق مرۇرەككە  خىر  بىرا ئرز. ئۋيۋقالشتى ئۋخىاى

 چىققررۋن ئۇزۇتۇشررقۋ ئۋشھىرردە غۋئىستۋنىسررى ئررۋياۇپىالن. قررۋيتتى ئررزرۈمچىەە
 ئىچىرردە مررۇھەببەت-مىھرراى چررۋرە تۇققۋنرردىن بىررلەن مىھاىبررۋن ۋە قۇربۋنجررۋن

 ئززۈتررز  ئىستۋنسىسررىىىڭ ئررۋياۇپىالن بۇلۇپمررۇ خوشالشررتى  قۇچۋقلىشررى،
 ئرۇزۇن   قۇچرۋقال  بىرلەن مۇھەببەت ئۋكىالرچە ئۇنى قۇربۋنجۋن بزلزمچىسىدە
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 ئۇششرتى  يىغرۋ ئرۋچچىق بەدىىىەە پزتزن ڭئۇنى  ۋاقتىدا سىلىغۋن چۋچلىاىىى
 تۋرتى، دەقىقىلەردىن ئۇچااشقۋن ئىستۋنسىسىدا مۇشۇ بىلەن قۇربۋنجۋن ئېڭىدا
 بولغرۋن كرزنلەرگىچە يرزرگەن چىكىر، ئىزتىراا  ئىچىردە گۇمرۋن بىھۇدە ئۆزى

 ئزكزنرردى  قررۋتتىق  ھىسرريۋتىدىن ئررۋزغۇن ئۆزىىىررڭ بولررۇ  پەيرردا  جەريررۋنالر
   تەلىمىررەە دىىررى بەرگەن ئررۆزىەە ئۋدەمىىررڭ سررزپەت تەپەرىشرر بررۇ كۆڭلىرردە
 مىڭرالرچە نەسىھەتلىاىەە ئۇرۇنلۇ  يېقىىالشتۇرغۋن ئۋلالغۋ   ئىللىتقۋن قەلبىىى
 . ئۇقۇدى رەخمەت

 ترۇنجى بزلزمچىسرىەە ئرۋياۇپىالن دىلىرۋز يىتىلىۋالغۋن ئەختەمجۋنىى      
 دىررەەن; quot&بىسررمىلال; quot& ئېغىزىرردىن ئۋلغۋنرردا پررۇتىىى ئرروڭ بولررۇ 
 ئۇنىرڭ نىمىشقىدۇر قۋلدى  سەزمەي كەتكىىىىى چىقى، بۇلۇ  قۋندا  سۆزنىڭ
 بىررلەن قۇربۋنجررۋن تۇتقررۋن دوسرر  ئررۋلالنى بىررا بۇيررۋن يېقىىرردىن ئېڭىرردا

 تەسرررىا چوڭقرررۇر ئۇنىڭغرررۋ ئرررۋدىمىەەرچىلىكى ئۋلىجۋنرررۋپلىقى  مىھاىبۋنىىرررڭ
 ھرۆرمەت بولغرۋن لىاىەەقۋئىدى ئىسالم سېغىىىش  بولغۋن ئۋلالغۋ  كۆرسەتكەن 
 . ئىدى كزچەيەەن بۋرغۋنسىاى
 بىرلەت قولىردىكى دىلىرۋز كەلرەەن كىاىر، بزلزمچىسرىەە ئۋياۇپىالن     

 قىسرى  بىرا ئۋياۇپىالنردىكى مۋڭدى  قۋرا  ئورۇنغۋ ئولتۇرىدىغۋن ئۆزى بويىچە
 بررۇ نۋزاكەتلىرر  چىاايلىررق  ئوخشررۋ  كررزتكىچىلىاىەە ئررۋياۇپىالن يۇلررۇچىالر
 ئۇيغرۇر قىسرى  بىرا تۇنۇيردىغۋن دىلىۋزنى قۋراشتى  زوقلۇنۇ  قىزغۋ چىاايلىق
 بۇيۇنردا  ئۇنىڭغۋ قىلغۋندەك ئۋرزۇ كۆرىۋېلىشىى بىا قۋيتىدىن ئۇنى يۇلۇچىالر
 شرۇنچىلى  بىرلەن ئىلمىلىكرى سرىپۋيىلىقى  برۇرۇنقى دىلىرۋز لېكىن قۋراشتى 
 خەنرزۇ رىردىغۋنئولتۇ قۋترۋردا بىرا كەلردى  ئورنىغرۋ ئىچىردە قەدەمرلەر رايىش

 ئەختەمجرررۋنىى كىررريىن بەرگەنررردىن سرررۋشم كزلزمسرررىاە  ترررۋتلىق ئۋيۋلغرررۋ
 ...بۋشلىدى ئورۇنالشتۇرۇشقۋ

 ئرررۋزادە رەتلىررر   بىىرررۋلىاىىى  ئىەىرررز پۋيتەخىتىىرررڭ ئرررۋياۇپىالن     
  بويى يو  دىلىۋز كۆتىاىلدى  كۆككە قۋلدۇرۇ  پەستە بۋرغۋنسىاى كوچىلىاىىى
  ھەم خوشرررۋللىق ئەختەمجۋنىىرررڭ قۋرىۋاتقرررۋن  بۇيۇنررردا پەسررركە دەرىزىررردىن
 كەتترى  ئولترۇرۇ  سرزكزتتە ئېغىا قۋرا  كۆزلىاىەە تۇرغۋن چىقى، ھەياانلىق

 سرىڭى، يزرىكىەە نۇرلىاى شۋتلىق تۇرغۋن تزكزلز  كۆزلىاىدىن قىسىق ئۇنىڭ
 ئزسررررتىدە تەقرررردىاى كىيىىكررررى ۋە ئەسلىمىسررررى يىللىررررق بىررررا ئۇنىررررڭ  

 ...ولدىب غەر  تەگسىزخىيۋلالرغۋ
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 زالغررۋ  چىقىرر، بزلزمچىسررىدىن ئررۋياۇپىالن. ئۋياىرردىاومى ئررزرۈمچى    
 كۆرۈ  ئۋنىسىىى-ئۋتۋ بولغۋن يى  يېاى  كۆرۈشمىەىلى دىلىۋز كەلەەن كىاى،

 ئررۆزىەە ئورنىرردا كزتىررۋېلىش يۇلررۇچىالرنى. كەتتررى جىددىلىشررى، ئىسررتىكىدە
 يىتىلىۋالغررۋن بىررلەن كررۆرۈ  خررۋنىمىى پەرىرردە بىررلەن نررۋزىا تۇرغررۋن قررۋرا 

 قۇچرۋ  كەڭ ئۋلردىغۋ دە -كەلردى دىەرزدەك يزگرزرۈ  ئۇنتۇ  ئەختەمجۋنىىمۇ
 گىراى  ئۆتكزر ئۋپىسىىىڭ   قۇچۋقلىدى چىڭ خۋنىمىى پەرىدە كەلەەن ئېچى،

 كرۆز ھۋيۋجۋنلىق يېقى، چىڭ مەڭزىىى مەڭزىەە تۇرغۋن كىلى، ھىدى ئەتىا ۋە
 ئرۋلتۇن خرۋنى  پەرىردە ەنكەترك سرەمىاى، تېخىمرۇ بۇرۇنقىردىن. قىلدى يېشى
 سرىال  قۋيتۋ-قۋيتۋ مەڭزىىى دىلىۋزنىڭ بىلەن بۋرمۋقلىاى قۋلغۋن پۋتمۋي ئززۈك

 بۋرغۋنسرررىاى تۇرقىىىرررڭ غەمكىرررن ئىلەىاكرررى يىررر  يېررراى  ئۇنىرررڭ  چىقترررى 
. قۋرىدى تويمۋي شۋتلىىى، كەتكەنلىكىدىن گززەللىشى، تېخىمۇ   يۋخشىلىىى،
 مىھاىبررۋنلىق ئررۋنىالرچە ئررۇنى دىغۋنرردەككىتى بۇلررۇ  جررۇدا ئەبىرردى ئۇنىڭردىن

 .بۋستى بۋغاىغۋ قۋيتۋ-قۋيتۋ پۇرا  بىلەن
 بۋلىىىررڭ-ئۋنررۋ -...جۇمررۇ بررۋر بىزمررۇ يەردە بررۇ...بولرردى بولرردى -    

 پەرىردە نرۋزىا قۋنردا  قىزغىىدىمۇ پە -سە  قۋرا  قۇچۋقلىشىشىغۋ ھۋيۋجۋنلىق
-. قرۋراتتى ئرۆزىەە دىلىرۋزنى قۇچىقىردىكى ئۇنىڭ   نۇقۇ  بوشقىىۋ خۋنىمىى

 ؟...قوزام ئوخشىمۋمسەن سېغىىمىغۋن پەقەت مىىى
 قررۋرا  كررۆزلىاىەە تۇرغررۋن چىقىرر، مىھاىبررۋنلىق دادىسررىىڭ دىلىررۋز    
 يەلكىسررىەە كەڭ دادىسررىىىڭ بىررلەن قىلىررق بررۋلىالرچە دە -كزلرردى مىيىقىرردا
 . ئېسىلدى
 سررىزنىڭ يررزرىكى قىزىڭىزنىررڭ دادا  سررېغىىمۋي قۋنررداقمۇ سررىزنى-    
 بەكمررررۇ تەسررررەللىاىڭىزنى كزيزنىشررررىڭىزنى  ئەركىلىتىشررررىڭىزنى  تررررۋتلىق
 يررززىەە قىاىلغررۋن يررېڭىال دادىسررىىڭ بىررلەن شرروخلۇ  دىلىررۋز-...سررېغىىدى
 .قۇچۋقلىدى چىڭ ئۇنى   سۆيز 

 بولىدىكەن يو  تەڭال خوشۋللىقى  بولمىسۋڭ سەن قىزى   شۇ مەنمۇ-    
 دىلىۋزنىرڭ نرۋزىا-...سەن ەردىڭغۇب قۋيتۇرۇ  يزرۈكزمىى بزگزن مۋنۋ. مىىىڭ
 چىرڭ تېخىمرۇ بۋغاىغرۋ ئرۇنى سرىلىغۋ  بىرلەن مىھىرا چۋچلىاىىى قۋپقۋرا ئۇزۇن
 . بۋستى

 مىھمرۋنالر تۇرغرۋن كزترز  سرىىى يەردىمرۇ برۇ قىرزى   قرۋرا يۋققۋ بۇ-    
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 ئۋستۋ قولىدىن دىلىۋزنىڭ قۋنمىغۋن قۇچىقىغۋ دادىسىىىڭ خۋنى  پەرىدە-...بۋر
 .تۋرتتى

 دادىسرىىىڭ دىلىرۋز تۇرغرۋن ھۋيۋجۋنلىىىر، خوشۋللىقىدا دىدارلىشىش    
 بېشررىىى تەرەپرركە كۆرسررەتكەن ئۋپىسررى ئررۋجاا  ھۋلرردا قىيمىغررۋن قۇچىقىرردىن
 چىاايىرى تۇنرۇ  تۇرغرۋن كۆتىاىر، گز  دەستە بىا قولىدا بۇرىدىيۇ بۇرىدى 
 كررۆز. قۋلرردى تررۇرۇ  قېتىرر، داڭ بىلررمەي قىلىشررىى نىررمە بىلەنررال كۆرىشررى

 ئۇنىرڭ تۋ  شۇ. كەتتى تىتاە  يىىى  جىسمى نۋزۇك   كەڭىيى، چۇقلىاىقۋر
 بىررلەن ئىلمىلىكررى   مررۇشيىملىقى سررىپۋيىلىقى  بررۇرۇنقى يىەىرر  بىررا ئۋلدىرردا

 قولىردىكى چىاايرى يىەىتىىرڭ ترۇراتتى  جىمجى  قۋرىغىىىچە گزلەە قولىدىكى
 بۇرنىىىرڭ قۋڭشرۋرلىق بولرۇ   كەتركەن قىزىاى، ئوخشۋشال ئەتىاگزلەە قىزى 
 . پۋقىاايتتى تۋمچىلىاى تەر ئۇچىدا

 چىقىر، بۇلرۇ  قۋنردا  ئېغىزىردىن ئىسرىمىىڭ برۇ دىلىۋز-.نۇردۇن-    
 .قۋلدى تۇيمۋي كەتكىىىىى
 قەدەم نەچرچە بىرا ئۋلردىغۋ بىرلەن قەدەملەر رايىش نۋھۋيىتى نۇردۇن    
 . تەڭلىدى دىلىۋزغۋ گزلىى دەستە بىا قولىدىكى چۋمدا 

 ...ھۋرمۋڭ...ھۋ   دىلىۋز كەپسىز قۋيتى، سۋشمەت-    
 تۇرغررۋن چىقىرر، ھەياانلىررق دىلىۋزنىررڭ ئۋغرردۇرۇ  گزلرردىن كررۆزىىى    
 دىلىۋزغۋ گزلىى قولىدىكى. قۋلدى تېڭىاقۋ  ئۋز بىا نۇردۇن تىككەن كۆزلىاىەە

 قرولىىى دىلىرۋز ترۋ  شرۇ. بىلەلمىدى پەقەت قۋيتۇرىۋېلىشىى يۋكى تۇتقۇزۇشىى
 بىررا خۋلىمىغررۋن ئەسررال دىلىررۋز دىمىسررمۇ قىلمررۋيتتى  نرردەكئۇزۇتىدىغۋ گررزلەە

 بىرلەن گرز  قولىردىكى نۇردۇن   تۇراتتى  كزتز  ئۇنى رىئۋللىق قورقۇنچلۇ 
 ئىپۋدىلىۋاتررۋتتى  مررۇھەببىتىىى ئوتلررۇ  بەلكررى ئەمەس كزتىۋېلىشررال دىلىررۋزنى
 ئۋنىسررىىى-ئۋتررۋ بررۋيىقى دىلىۋزنىررڭ...قويىۋاتررۋتتى تەكلىپررى ترروي ئۇنىڭغررۋ

 خىرر  بىررا چىاايىرردا. كەتتررى ئۇچررۇ  نەلەرگىرردۇ خوشررۋللىقى گەنرردىكىكۆر
 ئۋلدىرردىكى تررۋ  شررۇ. چىشررلىدى بررو  لەۋلىاىىررى بولررۇ   پەيرردا ئررۋغاىىىش
 بولسرىمۇ تىركەن بولمۋي گز  تەڭلىەىىى بولسۋ  بولغۋن ۋارس ئەمەس نۇردۇن
 بۋغاىغرۋ بىرلەن خوشرۋللىق ئرۇنى ئىردى  قىرالر قۇبرۇ  بىرلەن خوشۋللىق ئۇنى
 لررېكىن...ئىرردى كىررتەر يېاىلىرر، يررزرىكى خوشررۋللىقتىن ئىرردى  بررۇشر قۋنبۋسرر

 ...نۇردۇن...نۇردۇن ئەمەس ۋارس ئۋلدىدىكى
 تۇرغرۋن قرۋرا  ئرۆزىەە ئۆرۈلردىيۇ ئۆرۈلردى  كەيرىىەە تۇرۇپال دىلىۋز    



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

622 

 

 ئوخشۋشرال ئۋپىسرى بىرلەن نرۋزىا قۋلدى  تۇرۇپال كۆرۈ  ئۋپىسىىى بىلەن نۋزىا
 بىرا ئۋلمىغۋنلىقىردىن  گرزلىى ئۇنىڭ چۋيقۋۋاتۋتتى  بو  ىبېشىى قۋرا  قىزىغۋ

 دىلىرۋز ئۋغاىىىۋاترۋتتى  قۋتتىق  قۋرىغۋنلىقىدىن ئىتىبۋرسىز سۋلىمىغۋ يىەىتىىڭ
 بىئۋرامچىلىققۋ چىاايىدىكى كۆزلىاىەە  تۇرغۋن چىقى، ئزمزتىسزلى  دادىسىىىڭ

 بەرگەن ئزچررررزن ئررررۆزى دادىسررررىىىڭ بىچررررۋرە كەتتررررى  ئىزىلىرررر، قررررۋرا 
 قىلىشرىىىڭ مۇشۇندا  ئۋنىسىىىڭ-ئۋتۋ. كەلتزردى ئۋلدىغۋ كۆز قۇربۋنلىقلىاىىى

 گررززە    بەختىىررى كىيىىكررى ئۆزىىىررڭ ئىكەنلىكىىررى  ئزچررزن ئررۆزى پەقەت
 شرۇنچىلى  ئىشرىى برۇ لرېكىن  يەتتىيرۇ  بىلىر، ئويلىغرۋنلىقىىى ئىستىقبۋلىىى

 قۋرىسرۋ بىرا  ئىردى  كەلرەەن دۇ  بېسرىمغۋ قرۋتتىق ئرۇ. قىلردى ھىس بىمەنە
 تەقردىاى  كىيىكرى قۋرىسرۋ بىرا ئۋنىسرى -ئۋتۋ بىلەن يىەى  قۋلغۋن تەڭلىكتە
 ...كۆزلىاى ئزمزتسىزلەنەەن ۋارسىىڭ
 بولرۇ  قۋنردا    ئرۆرۈلەىىىىى ئۋرقىغرۋ بۇلۇ  قۋندا  ئۆزىىىڭ دىلىۋز    

 دە ;quot&..بوپسررىز ئررۋۋارە رەخررمەت ;quot& گررزلىى قولىرردىكى نۇردۇنىىررڭ
 ئەتىاگرز  قىزىر  دەسرتە بىرا كەلەىىىردە ئىسرىەە. قۋلدى بىلمەيال ئۋلغىىىىىمۇ

 بۋشرقىدىن چىاايىغۋ ئۋنىسىىىڭمۇ-ئۋتۋ نۇردۇنىىڭمۇ  تۇراتتى  قۇچىقىدا ئۇنىڭ
 تولىمرۇ تۋللىشرىدىن ئرۋقىالنە قىزىىىڭ خۋنى  پەرىدە بولۇ   يزگزرگەن كزلەە

 . ئىدى قۋلغۋن تۋپۋلمۋي قىلىق قىلىدىغۋنغۋ خوشۋلدەك
 پىشرىىى كۆيىىەىىىرڭ ئۋپئرۋ  دىلىۋزنىرڭ خرۋنى  پەرىردە چۋغالردا ابى    

 ھەياانلىرق  ئەختەمجرۋنمۇ قۋلدى  ھەياان قۋرا  ئەختەمجۋنغۋ تۇتىۋالغۋن چىڭ
 بىررادەم نۋزىاغررۋ  بىررلەن خررۋنى  پەرىرردە بىررادەم كررۆزلىاىىى تۇرغررۋن چىقىرر،

 . تىئۋغدۇرات دىلىۋزغۋ قۋلغۋن قېتى، خىيۋلالرئىچىدە بىادەم نۇردۇنغۋ 
 قرولىىى بۋلىىىرڭ خرۋنى  پەرىردە-بۇلۇدۇ؟ كى  بۋش بۇ قىزى   دىلىۋز-    
 .  سىلكىدى بۇلۇ  ئۋجاىتىۋەتمەكچى كۆيىىەىدىن دىلىۋزنىڭ
 خۋنىمىىرڭ پەرىردە دىلىرۋز-...ئەختەمجۋن بۇ...ئۋپۋ قىلمۋڭ ئۇندا -    

 برۇ-.ترۇتتى چىرڭ قرولىىى بۋلىىىرڭ كەتركەن تزگزلرز  بۋشقىچە قۇپۋللىقىدىن
 كەلمىررەەن قۋيتىرر، كىتىرر، مەكتەپررتىن ھېلىقررى ئرروغلى  سررەلىمەنىڭ دوسررتۇم

 ... دوستۇمىىڭ
 بررۇ -.قۋلرردى تررۇرۇپال بۇلررۇ  ھەيرراان خررۋنى  پەرىرردە-...ھە...ھە-    
 ...سەن كەلدىڭ تېپى، نەدىن بۋلىىى

 نۇرگۇلىىرڭ بۇلرۇدىكەن  ئۋجۋيىر، دىرەەن تەقدىا ئۋپۋ  بېجىڭدىن-    
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 دىلىررۋز-.قۋلرردى  ئۇچاىتىرر، ئىستۋنسىسررىدا پررويىز ۋاقتىمرردا چىققررۋن ئۋلرردىغۋ
 قۋرىردىيۇ. سرۋلدى قرۋرا  كرۆزلىاىەە نۇردۇنىىرڭ چىقۋرغرۋ  ئىسمىىى نۇرگۇلىى
 بۋلىغرۋ كرۆزىىى ئىترتىكال ئەنردىكى، نۇردىن مۇھەببەتلى  كۆزلىاىدىكى ئۇنىڭ

 ...ئۋپۋ ئىلتىپۋتى خۇدانىڭ ئۇلۇ  بۇمۇ -. ئۋغدۇرىۋالدى
 بۋلىىىرڭ بىرا كەتركەن يۇقۋ  تىىسىز-ئزن ى  قىز دىمەمسەن شۇنى-    
 برۋشم مۆجىزە بىا ھەقىقەتەن. دەيمەن ئۇچاىغىىىىى سۋڭۋ زىمىىدا چوڭ شۇنچە

 ...ئوخشۋيدۇ يەتكەن خۇداغۋ ئۋھى دوستۇڭىىڭ بىچۋرە.  مۆجىزە بىا  
 ئرۇ. زوقالندى قۋرا  تۇرقىغۋ ئۇمۋ  بۋلىىىڭ نۋزىا بولغۋن زار نەۋرىەە    

 قۋنداقتۇر ئەختەمجۋن   بولغۋندا ئۋلمۋقچى قۇچىقىغۋ ەختەمجۋنىىئ كىلى، ئۋستۋ
 . قۇچۋقلىۋالدى چىڭ پۇتىىى دىلىۋزنىڭ ئىچىدە قورقۇنچ بىا

 قېىى...دە; quot&دادا چوڭ;quot& دادام  مىىىڭ بۇ بۋشم  قورقمۋ-    
 . ئۇزاتتى قۇچىقىغۋ دادىسىىىڭ كۆتىاى، بۋلىىى دىلىۋز-... بۋرغىن

 كررۆزلىاىەە تۇرغررۋن ئزركررز  بۋلىىىرڭ نررۋزىا ئۋلغررۋن چىقىغررۋقۇ برۋلىىى    
 بررررۇنچە ئزچررررزن نىررررمە ئۇنىررررڭ چزشررررزنەلمىدى  ھېچىەرسررررىىى قررررۋرا 

 نرۋزىا دىمىسرمۇ يىتەلمىردى  تىەىرەە قورقىدىغۋنلىقىىىڭ قورۇنىدىغۋنلىقىىىڭ 
 ئۋزاپالنغرۋن  قۇلدەك كەچمىشىدىن  ئۋزاپلىق شەھەردىكى يىاا  ئۋشۇ بۋلىىىڭ

 ئىسرىەە نەرسرىىى بىرا ترۇرۇپال نرۋزىا. ئىدى خەۋەرسىز زنلىاىدىنك خۋرشنغۋن
 . سورىدى ئۋلدىاا  يزگزرتۇ  كۆز قۇر بىا ئەتااپقۋ ئۋلغۋندەك
 بۋلىسرىىىڭ ئۇنىڭغرۋ چىقمرۋپتىغۇ  ئۋلردىڭغۋ دوسرتۇڭ قىزى   دىلىۋز-    
 ...بەرمىەەنمىدىڭ خەۋىاىىى
 بۋلىىى بېاى، يۇرتىغۋ ئەتىال بۇياىسۋ خۇدايى  دادا  ئۋشقىلىشۋلمىدى -    
 .بىاىمەن يەتكززۈ 
 بۋشررقۋ يررۋ قىررزى   بۋرارسررەن كىرريىن بۋرمىسررۋڭمۇ ئەتىررال ۋۇي -ۋاي-    

 ئېغىررز بزلررزپال گىپىىررى دىلىۋزنىررڭ خررۋنى  پەرىرردە -...بىرراەر ئۋپىاىرر، بىرراى
 جېرىى  ئېلىرۋا  ئرۋرام بىرا ئوبردان كرزن نەچچە بىا كەلەەندە ھېاى،-.ئۋچتى
 .قىزى 

..... 
 يىتىلىۋالغرۋن چۋمىردانىىى دىلىرۋز چىقىۋاتقۋن ئىستۋنسىدىن ۋياۇپىالنئ    
 گەۋدە قۋمەتلىرر . سررۋلدى قررۋرا  رەت نەچررچە قۇياىقىرردا كۆزىىىررڭ نۇردۇنغررۋ
 يرزلە  ئەيىىكىىرى كرۆز بەزىردە-بەزى مېڭىۋاتۋتتى  بىلەن سۋلمۋقلىق نۋھۋيىتى
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 دىلىۋزنىرڭ نبىرلە كرۆزلىاى تۇرغرۋن يىىى، خوشۋللىق بىا قۋنداقتۇر قويۋتتى 
 ... تىكىلەتتى ئىچىدە ئەيمىىىش قۋمىتىەە ئەۋرىشى  خۋس مودىلالرغۋ
 بولغرۋن ئۇرۇنالشرتۇرۇ  چۋمىردانىىى دىلىۋزنىڭ مۋشىىىسىغۋ نۋزىانىڭ    
. كەلردى تەسرتە نۋھرۋيىتى ئۋلردىغۋ دىلىۋزنىرڭ بولرۇ  خوشالشرمۋقچى نۇردۇن
 ئەختەمجررۋنىى دەرھررۋلال قويغۋنرردەك دىيىشررى، خررۋنى  پەرىرردە بىررلەن نررۋزىا

 كىلىۋاتقرۋن ئۇچرۇ  يىااقتىن مۋشىىىالرنى  يىااقتىكى ئۇنىڭغۋ ئېلى، قۇچىقىغۋ
 دىلىررۋز.  يىااقلىرردى دىيىشرركە  نەرسررىلەرنى بىررا كۆرسررىتى، ئررۋياۇپىالرنى
 قولىرردىكى دەرھررۋلال تۇيررۇ   ئىكەنلىكىىررى دىمەكچررى نەرسررە بىررا نۇردۇنىىررڭ

 بىا تۇتقىىىچە تۇتقىچىىى شىىىىىڭمۋ نۇردۇن. تۇرىۋالدى بۇلۇ  قۋرىغۋن گزلەە
 نەدە بۋشالشرىى  نەدىن گەپىى تۋ  شۇ ئۇ قۋلدى  بىلمەي دىيىشىى نىمە ھۋزا

 ئىچرى سرە  كىريىن سۋقلىغۋندىن ھۋزا بىا دىلىۋز. بىلمەيتتى ئۋخىاششتۇرۇشىى
 . ئۋچتى ئېغىز بۇرۇن نۇردۇندىن بولۇ  سىقىلغۋندەك

 ...ئۋكۋ نۇردۇن بۋرمىدى گىپىڭىز-    
 مۋشرررىىۋ بىرررلەن كەتتى قرررولى دۇدۇقرررال  نرررۇردۇن-...ھە...ھە-    

 ئۋلرردىڭىزغۋ بۋقمرۋيال كررۆڭلىڭىزگە سرىزنىڭ-.سررىلىدى قۋيترۋ-قۋيتررۋ ترۇتقىچىىى
 سرىزگە ھەدەم پەرىردە ئەھرۋالالرنى بەزى...كەچرۇرۇڭ دىلىرۋز  سۋلدى  چىقى،
 ...شۇڭۋ...شۇڭۋ...ئوخشۋيدۇ دىەەن

 ئررۆزىىى بىررخەۋەردەك رسررىدىنھېچىە دىلىررۋز-؟ ئەھررۋالىى قۋيسررى-    
 .تىاىشتى تۇتۇشقۋ تەمكىن

 ئىشىمىىچۇ؟ كەتكەن ئۋجاىشى، مىىىڭ-    
 كىتىشررىڭىز ئۋجاىشررى، سررىزنىڭ بوپتررۇ؟ نىررمە بولسررۋ ئۇنرردا  ھە -    
 بۋر؟ مۇنۋسىۋىتى  نىمە مىىىڭ بىلەن

 -كەتترى  ئۋجاا  تۇتقۇچىدىن ئىشى  قوللىاى نۇردۇنىىڭ -نىمە؟-    
 . دەپتىمەن ئوخشۋيدۇ بۋر خەۋىاىڭىز سىزنىڭ تېخى مەن...مە

 ؟ دەيسىز ئىشتىن قۋيسى-    
 شررەھال دىلىۋزنىرڭ نررۇردۇن- دىلىرۋز؟ ئىشررىمىزدىىچۇ تروي بىزنىرڭ-    

 .قۋرىۋالدى يەرگە ئىچىدە خىجىللىق  قۋچۇرۇ  ئۆزىىى كۆزلىاىدىن
 مرۇمكىن برۇنى -.كزلردى مېيىغىردا دىلىۋز-...ئىشىمىز توي بىزنىڭ-    

 . نۇردۇن قۋرامسىز دە 
 مەنمررۇ ئۋجااشررقۋن  سررىزمۇ بولمۋيرردۇ  مررۇمكىن نىمىسررى شررۇندا  -    
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 ...بولمۋقچىدى توسۋلغۇ نىمە يەنە بىزگە. ئۋجااشقۋن
 توسرۋلغۇ مرۇھەببەت بۇنىڭغرۋ. نرۇردۇن قۋرامسىز ئۋددى سىزشۇندا -    
 گەپىرى دىرەەن;quot& مرۇھەببەت;quot& دىلىرۋز-...مۇھەببەت چىن. بولىدۇ

 . ئېيتتى قىلى، ئۇرغۇلۇ  ۋھۋيىتىن
 ھەياانلىررق نررۇردۇن- ؟ دىلىررۋز دەيسررىز مررۇھەببەتىى چىررن قۋيسررى-    
 كرۆزلىاىەە دىلىۋزنىرڭ بىرلەن يزرەكلىر  نۋھرۋيىتى كرۆزلىاىىى تۇرغۋن چىقى،
 . تىكتى

. يۇمردى چىڭ كۆزلىاىىى قۋرىۋېتى، ش  ئەتىاگزلەە قولىدىكى دىلىۋز    
 ئىرردى  مررۇھەببەت چىررن ھەقىقررى مررۇھەببىتى غررۋنبول ۋارس نەزىاىرردە ئۇنىررڭ
 ھەم ئرۇ مرۇھەببەتىى برۇ بولمۋيتتى  مۇھەببەت چىن ئۋرتۇ  بۇنىڭدىن دۇنيۋدا
 . بىاەلمەيتتى بىاىەە بۋشقۋ مەڭەز

 مرۇھەببىتىڭىز بولغۋن ئۇنىڭغۋ كۆرمەمتىڭىز؟ يۋخشى ئۋيۋلىڭىزنى سىز-    
 كەلردىمۇ قۋرارىغرۋ رۇ يۋنردۇ نىيىتىردىن نرۇردۇنىى دىلىۋز-ئەمەسمىدى؟ چىن
 . بۇرىدى يۋققۋ بۋشقۋ دەرھۋلال گەپىى

 ؟...دەيسىز قۋندا . كۆرەتتى  يۋخشى...يۋ..يۋ-    
 ئرۋدىمىڭىزنى كرۆرگەن يۋخشرى ئۋشرۇ دەپال تۇغمىدى   ئەمەسمۇ شۇ-    

 ئۋيۋلىڭىزنىررڭ تۇغمۋسررلىق بوشمرردۇ؟ كەتسررىڭىز ئۋجاىشررى، تۋشلىۋەتسررىڭىز 
 ئۋيرۋلىڭىزنى سرىز بولمۋمدۇ؟ چزشەنسىڭىز دە  قدىاتە بىا بۇنى سەۋەنلىكىمۇ؟

 يۋخشرى ئزچرزن يرزرىكىڭىز مۇھەببەتلىر  يرۋكى كۆرەمسرىز يۋخشرى ئزچزن بۋش
 ... كۆرەمسىز؟
 بۋقمىغررۋن ئويالپمررۇ قويىشررىىى سررۇئۋ  بۇنرردا  دىلىۋزنىررڭ نررۇردۇن    
 ئوقىرردەك پىلىمررۇت چىقىۋاتقررۋن ئېغىزىرردىن ئويمررۋقتەك دىلىۋزنىررڭ ئىرردى ئۇ

 .قۋلدى بىلەلمەي بىاىشىى جۋۋا  دە  نىمە دەمۋللىققۋ  الرغۋسوئۋل
 بىا بۇ    دىلىۋز يو  بەرگۇم جۋۋا  ئەمدى بۇسۇئۋلالرغۋ...بۇ... بۇ-    
 ... تەقدىا

 يۋخشرى يەنىال ۋارسىى مەن دىسەم سىزگە   تەقدىا بىا بۇ شۇندا -    
 بولسرىمۇ  تەقردىا بىرا كىتىشرى  ئۋجاىشرى، بىرلەن ئۇنىڭ نۇردۇن  كۆرىمەن

 نىيىتىڭىرزدىن برۇ ئەمردى شرۇڭۋ...تەقردىا بىا كۆرىشىممۇ يۋخشى مەڭەز ئۇنى
 پىكىررررراى  ئۋپىڭىزنىرررررڭ بىرررررلەن ئۋپرررررۋم پەقەت نۇردۇن برررررۇ يېىىرررررڭ
 يەنىررال بىررز...ئەمەس ئررۋرزۇيۇم مىىىررڭ يررۋكى سررىزنىڭ ھەرگىزمررۇ...ئۋرزۇسررى
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 ...كېاەك قوغلىشىمىز بەخىتىىى قىلغۋن ئۋرزۇ ئۆزىمىز
 مەن. ئرۋرزۇيۇم مىىىڭمرۇ ئەمەس ئۋرزۇسرىال ئۋپۋمىىڭ بۇ لىۋز دى يۋ -    
 قىلىشررىغۋ رەت دىلىۋزنىررڭ -.بولمۋيرردۇ قىلمىسررۋم ترروي بىررلەن سررىز چۇقررۇم

 قويمرۋڭ ئۇمۇتسرىز ئەمردى مىىرى -. كەتترى جىددىلىشرى، نرۇردۇن ئۇچاىغرۋن
 ...قىيىىمۋڭ ئەمدى مىىى دىلىۋز 

 ۋارسررررقىال بىررررا پەقەت مەن. ئەمەس مررررۇمكىن ئەمەس  مررررۇمكىن-    
 ...ۋارسقىال بىا. نۇردۇن تەئەللۇ 
 قولىردىكى ئرۇ. كەتتى ئۆكسز  ئەلەملى  دىلىۋز ئۋلغۋن يۋ  كۆزىەە     

-تۇتقۇزدى بىلەن چۋققۋنلىق قولىغۋ نۇردۇنىىڭ قۋلغۋن تۇرۇ  تېڭىاقۋ  گزلىى
 :توۋلىدى قۋرا  ئۋپىسىغۋ دە 

 ....كىتەيلى قۋيتى،...كىتەيلى قۋيتى، ئۋپۋ -    
 بىررا قررۋرا  گررزلەە قولىرردىكى نۇردۇنىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە ۋە نررۋزىا    
 قىررزى بەخىتىىىررڭ قىلغررۋن ئررۋرزۇ ئررۆزلىاى بولرردى  چزشررەنەەندەك نەرسررىىى
 قرۋرا  گرزلەە. كەتتى ئېچىشى، يزرىكى ئويال  قىلىىغۋنلىقىىى رەت تەرىپىدىن
 تەسررەللى دە  نىررمە نۇردۇنغررۋ قۋلغررۋن تررۇرۇ  ئېلىرر، يررۋ  لىررق كررۆزلىاىەە
 قۋيتىر،   ئۇنىڭغرۋ بېاىر، قېشرىغۋ نۇردۇن خۋنى  پەرىدە. بىلەلمىدى بىاىشىى

 بىرلەن ئۇنىرڭ  پىچىراش   ئوڭشرۋيدىغۋنلىقىىى ئۆزىىىڭ ئىشىى بۇ كىتىشىىى 
 . چىقتى مۋشىىىغۋ خوشلۇشۇ 
 مۋشررىىۋ نررۋزىا ئېلىۋالغررۋن قۇچىقىغررۋ ئەختەمجررۋنىى. قوزغۋلرردى مۋشررىىۋ    

 خېلررى گەۋدىسررەە قۋلغررۋن قېتىرر، ئىچىرردە سررزكزت نۇردۇنىىررڭ ئەيىىكىرردىن
 چىرن ئىاادىسرى  تەۋرەنرمەس قىزىىىرڭ كۆڭلىردە. ئولتۇردى قۋرا  ئۇزۇنغىچە
 قىزىىرى ئەمردى نۋزىا لېكىن. بولدى بولغۋندەك نۋمۋيەن سۋداقىتى مۇھەببىتى 
 بۋسۋلمۋيتتى  بۋغاىغۋ ئۇنى قىاللمۋيتتى  قۇبۇ  پەسكەشىى ئۇ قىلغۋن بەخىتىسز
 بىررا پزتررزن ئەمەس قىررزىىىال ئررۇ. بىاەلمەيتتررى مررۇھەببىتىىى لىقئررۋتى ئۇنىڭغررۋ
 نرۋبۇت ئۋرمرۋنلىاىىى-ئرۋرزۇ برۋرلىق ئۋنىىىڭ-ئۋتۋ قىلغۋن  بەخىتىسىز ئۋئىلىىى
 ...ئىدى قىلغۋن
 
 
 
 ئىككىىچى. ئۇخلىيۋلمىدى كىچە بىا يەنە دىلىۋز كەلەەن قۋيتى، ئۆيەە   
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 قررۋرا  ئۋيغررۋ شررەكىللى  ئورغررۋ  دەرىزىسررىدىن ئۆيىىىررڭ يۋتررۋ  قەۋەتتىكررى
 ۋارس ئۋرىسرىدىن دەپتىاى خۋتىاە تۋرتمىسىدىكى ئزستە . يىغلىدى ئۇزۇنغىچە
 قۋيتىرر، مەكتەپررتىن ئررۇ بىررلەن خەت يۋزغررۋن قويررۇ  تەلە  تررۇنجى ئۇنىڭغررۋ
 ئۇقۇغىىىردا بىرا ھەر. ئۇقرۇدى قۋيترۋ-قۋيتۋ ئېلى، خەتىى قۋلدۇرغۋن كەتكەندە
 ئۇنتۇلغۇسرررىز ئۋلبۇمىررردىكى. دىئۋزاپالنررر تزكرررز  يرررۋ  ئۆكسرررز -ئۆكسرررز 

 قۋشرالر ئۇلىمۋ تۇرغۋن كزلز  ۋارسىىڭ   رەسىملەرنى قۋلدۇرغۋن ئەسلىمىلەرنى
 سررزتتى  كررۆزلىاىەە كررۆرۈ  قۋيتررۋ-قۋيتررۋ كررۆزلىاىىى سررىھىالى  ئۋرىسررىدىكى
 كىلىررمەن  قررۋيتۇرۇ  بۋغاىمغررۋ ئررۇنى چۇقررۇم مەن; quot&...يررۋقتى يررزرىكىەە
 بولسرۇن توسۋلغۇشردا قۋندا  يولدا بۇ قىلىمەن  ۋئۋت ئۇمۇت   ئىشەنچ ئۇنىڭغۋ

 مەيلرى ئرۇ يۋشرىيۋلمۋيمەن  ئۇنىڭسرىز مەن يرېڭىمەن  چۇقرۇم توسۋلغۇشرنى ئۇ
 يۋخشرى ئەبىردى ئرۇنى بولسرۇن ئىچىردە مۇشكۇشتالر قۋندا  شۋرائى   قۋندا 

 نىرردا ئررۇزا -ئررۇزاقتىن ەە ; quot&...كررۆرىمەن يۋخشررى ئەبىرردى كررۆرىمەن 
 .... قىلدى

 كىرچە بىرا چزشرتى  يۋترۋقتىن ھۋلدا غەمكىن نۋھۋيىتى ئەتىسى دىلىۋز    
 يرزرىكىىى ئۋدەمىىرڭ كرۆزلەر كەتركەن قىزىاى،   ئولتۇرۇشۇ  قۋقمۋي كىاپى 

 برۇ ترۋپتى  مۇۋاپىرق بېاىشرىى ئىشرقۋ كىيىن كزندىن 4-3 دىلىۋز.ئېچشتۇراتتى
 ھۋالىرردىنئە ھررۋزىاقى ئۇنىررڭ دىدارلىشىشررى  چۇقررۇم بىررلەن ۋارس ۋاقىررتقىچە

. كېراەك بىلدۈرىشرى ئەيرىەن ئۇنىڭغۋ قەلبىىى ئۆزىىىڭ كېاەك  تېپىشى خەۋەر
 بېاىشرى  يۇرتىغرۋ ھرۋزىاقى سرەلىمەنىڭ ئېلى، ئەختەمجۋنىى كىيىن ئۇنىڭدىن
 خىيررۋلالر...كېرراەك تۇتقۇزىشررى قۇلىغررۋ بررۋلىىى ئېلىرر، دىاىكىىررى-ئىررز ئۇنىررڭ
 مەجبرۇرى ئۋپىسرىغۋ بىلەن دادىسى دىلىۋز ئىچىۋاتقۋن چۋي ئەتىەەنلى  ئىچىدە

. بۋشلىدى قۋتۇرۇشقۋ بۋ  ئزستىدە مېڭىش قۋندا  يولىى كىيىىكى كزلزمسىاە 
 بولسىمۇ  قىلغۋن نىيەت ئېيتمۋسلىقىى قەتئى ئۋپىسىغۋ ئويىىى ئىزدە  ۋارسىى
 ئرۇ. كەلردى بۋققۇسرى سرورا  ئۋپىسرىدىن ئەھرۋالىىى ھۋزىاقى ۋارسىىڭ لېكىن

 مرۇنچە  بىرا كىتىردىغۋنلىقىىى چېچىلى، ئۋڭلىسۋ ئىسمىىى ۋارسىىڭ ئۋپىسىىىڭ
 بولسررىمۇ شررۇندا  بىلەتتررى  قىلىرردىغۋنلىقىىى ئۋھررۋنەت ئۇنىڭغررۋ قۋقشررۋ  
 : ئۋچتى سۆز ئۋپىسىغۋ ھۋلدا رايىش نۋھۋيىتى پزۋلىەە  چۋيىى سزت قولىدىكى
 بەر جررۋۋا  تۇتىۋېلىرر، ئررۆزەڭىى سرروراي لېكىن گەپىررى بىررا ئۋپررۋ -    
  بۇشمدۇ؟
; quot&ش ;quot& كۆزىەە نۋزىانىڭ خۋنى  پەرىدە سويىۋاتقۋن متۇخۇ    
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 . تىكىلدى دىلىۋزغۋ   قويۇ  قۋرا 
 . قىزى  سورا قېىى. بولىدۇ-    
 چىقىاالمرۋي ئېغىزىدىن ئىسىمىى دىەەن; quot& ۋارس;quot& دىلىۋز    

 . قىيىۋلدى ھۋزا بىا
 نىمىىى...لىقىھې...ھېلىقى...ھ  كىيىن كەتكەندىن بېيجىڭغۋ مەن-    
 ... كۆردۈڭمۇ؟
 كىمىرى دىلىۋزنىرڭ كرۆڭلىەە-؟ ئرۇ كىر  دىەىىىڭ  ھېلىقى ھېلىقى-    

 قوشرۇمىلىاى تۇرۇپال خۋنىمىىڭ پەرىدە بولغۋن كىلى، ئۋللىبۇرۇن سورىغۋنلىقى
 .كەتتى كۆتىاىلى، سە  ئۋۋازى تزرۈلز  
 ... دىمەكچى ۋارسىى... شۇ   شۇ-    
 .... ۋارس نىمە؟-    
 ئزسرتە  تۇخۇمىى بۇشلمىغۋن سۇيۇلۇ  تېخى قولىدىكى خۋنى  پەرىدە    
 پەرىردە يۋندا.كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن تۋشال ; quot&پۋققىدە;quot& ئزستىەە

 پېشررىىى ئۇنىررڭ دەرھررۋلال نررۋزىا ئولتۇرغررۋن كۆزۈتررز  كەيپىيررۋتىىى خۋنىمىىررڭ
 . تۋرتتى

 ۆزلىسررەكمۇس ئولتررۇرۇ ...بېسررىۋالىلى سررە  ھۋيۋجررۋنىى بولرردى -    
 ... بولىدۇ

 ۋارس ئۋشۇ...بېسىۋالىمەن؟ قۋندا  ھۋيۋجۋنىى؟ بېسىۋالىمەن قۋندا -    
 ئۋشرۇ. مىىىرڭ كىتىردۇ ترۇرۇ  تىر  چرېچى  قۇيقرۋ ئۋڭلىسرۋمال ئسرىمىى دىەەن

 ئەتىەەنردە كىلىرپال يەنە. بىرز كۆرمىدۇ  كزنلەرنى نىمە دەستىدىن لەنىتىىىڭ
 ... سۋچىقىاىۋات ئىسمىىى پۇقىىىڭ تۇخۋ شۇ

. قۋلرردى ئۇچاىشررى، بىررلەن كررۆزلىاى نۋزىانىررڭ كررۆزلىاى دىلىۋزنىررڭ    
 . چۋيقۋۋاتۋتتى بو  بېشىىى ئۋغاىىغۋندەك قىزىدىن نۋزىامۇ

 -.قىلمىردىمغۇ گە  بۋشرقۋ سۋڭۋ مەن چېچىلىسەن  نىمۋندا    ئۋپۋ-    
 ئەلەملىر  ئرۋڭال  سۆزلەرنى-گە  ئۋغاىتىدىغۋن يزرەكىى سەھەردە قۋ  دىلىۋز

 .. كىتەمسەن؟ قۋيىۋ  شۇنچە دىەەنەىمۇ كۆردۈڭمۇ ۋارسىى -ئۇھسىىدى 
 ئوبدان شۇنچە ئىشالرنى بەزى تۇنۇگۇن. قۋيىۋيمەن تۋزا  قۋيىۋيمەن-    

 نۇردۇنردەك دىمەيسرەن  قويۋيمۇ ھۆرمەتلە  پىكىاىمىى مىىىڭ ئۇرۇنالشتۇرسۋم
 ئۆزۈڭ ئرۋۋۇ برۋقە دە  قېىرى ؟ تۋپۋشمسرەن يەنە ئەمردى سەن يىەىتىى ئوبدان

 ... بۋقە سورا  بىا ۋىجدانىڭدىن
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 قررۋنچە ھەر ئويالنرردى  نۇردۇن كررۆ  ئۋپررۋ  ئويالنرردى  كررۆ  مەن-    
 ... ئۋشلمۋيدۇ ئورنىىى ئۋدەمىىڭ قەلبىمدىكى لېكىن بولسىمۇ يۋخشى

 تۋشررلىغۋن لەسسررىدە ئررۆزىىى ئۇرۇنرردۇققۋ-...ئررۋلال ۋاي ئۋنررۋم  ۋاي-    
 نىرمە   ھوي -.سۋلدى بىانى; quot&پۋققىدە;quot& پىشۋنىسغۋ خۋنى  پەرىدە

 تېخررى ئوخشررىمۋمدۇ ئۋلدىمرردا كزنررزم كۆرىرردىغۋن مىىىررڭ   مررۋۋۇ دەيدىغۋنرردۇ
 سرررىىىڭ يەنىرررال قەلبىڭررردە   سرررەن دەۋاتىسرررەنغۇ ئرررۋدەم قەلبىمررردىكى...ھە

 بۋرمرررۋ پەسرررەندە ئۋشرررۇ قىلغرررۋن نرررۋبۇت يۋشرررلىقىڭىى گزلررردەك   بەختىڭىرررى
 چۇقررۇم سررىىى ئررۇ...قىررالي؟ قۋنرردا  ي؟قىررال قۋنرردا  خررۇدا  ۋاي...تېخررى

 ئوغررۇرش  كۆڭلررزڭىى خەجررلە  پررۇ  مولالمغررۋ ئۇچۇقررۇم راسرر   ئۇقۇتىۋاپتررۇ 
 ... ئۋلال ۋاي....ئۋلال ۋاي...قىلىۋاپتۇ بەن  سىىى كىتىپتۇ 
 قىلمۋسررتىن پىسررەن  قۋرىشررىغىمۇ ئۋلىيىرر، نۋزىانىررڭ خررۋنى  پەرىرردە    
 بىرررمەنە ئۋپىسرررىىىڭ دىلىرررۋز .بۋشرررلىدى ۋاقىااشرررقۋ كىيىررر، بېشرررىغۋ ئرررۆيىى

 گە  يەنە بىررلەن ئۋپىسررى ئەمرردى ئررۇ. بولرردى نررۋرازى قررۋتتىق گەپلىاىرردىن
 ئزلەررزردى  قىلىرر، ھىررس چىقمۋيرردىغۋنلىقى يەردىررن يۋخشررى تەگىشىشررىىڭ

 قويغررۋن بررۇزۇ  كەيپىيررۋتىىى دادىسررىىىڭ   ئۋپىسررىىىڭ ئەتىەەنرردە دىمىسررىمۇ
 غىققىردە ترۋ  شرۇ ئۇ قويدى  ئۋستۋ ئزستىەە جوزا سزتىى قولىدىكى ئۇ ئىدى 
 نەرسررە بىررا گېلىرردىن زورلىسررىمۇ قررۋنچە ھەر ئەمرردى ئىرردى  قۋلغررۋن تۇيررۇ 

 ئورنىرردىن ئۋسررتۋ قويررۇ  قررۋرا  ئىچىرردە خىجىللىررق دادىسررىغۋ ئررۇ. ئررۆتمەيتتى
 . مۋڭدى قۋرا  ئۆيىەە يۋتۋ  دە -تۇردى

 خررۋنى  پەرىرردە قۋلغررۋن دە  كىررتەي يېاىلىرر، غەزەپررتىن-...توختررۋ-    
 ۋارسرررىى; quot&سرررەن...توخترررۋ توخترررۋ  -.ۋاقىاىررردى قرررۋرا  ىۋزغرررۋدىل

 قولىقىڭىى بىاەي  جۋۋا  ئەمدى سۇئۋلىڭغۋ سورىغۋنغۇ؟ دە ; quot&كۆردىڭمۇ
 ... ئۋڭال تۇتۇ  دىڭ

 ۋارس بولمىسرۇن نىمرال مەيلرى قۋلردى  قېتىپال يىاىدە تۇرغۋن دىلىۋز    
 خرۋنى  پەرىردە ئرۇ ترۋتتى تۇرىۋا ئۋلدىردا ئىاىشرىش خەۋەرگە بىاەر توغاىسىدا

 تەييرۋر ئۋڭالشرقۋ ئەھرۋالىىى ۋارسرىىڭ ئىچىردە سرزكزت تىللىسرۇن ۋاقىاىسۇن 
 . تۇردى بولۇ 

 تەلۋىلەشرركەن بررۋيىقى-...تزگەشررتى ئررۋللىبۇرۇن ئررۇ. تزگەشررتى ئررۇ-    
 خرۇدا -.كەتترى كزلرز  پىخىلردا  بولغۋنردەك خوشرۋ  ترۇرۇپال خرۋنى  پەرىدە
 بېاىر، ئۆيرزڭەە كىريىن ئۋيدىن 1 كىتى، سەن مەن بەردى  جۋزاسىىى ئۇنىڭ
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 ھەمررمە تەييۋرلىغررۋن ئزچررزن تويررۇڭ بىررز كەلرردى   قررۋيتۇرۇ  نەرسررىىى ھەمررمە
 رەسررۋارىىى تررۋزا تويغررۇزۇ   بولغۋنغررۋ ئررۋدەم ئررۇنى بىلەمسررەن ...نەرسررىىى
 بەشىاىسررىىى– ئەپتررى پزتررزن ئۋلدىرردا ئىدارىسررىدىكىلەر كەلرردى   چىقىاىرر،

 پۇشرررۋيمۋن مىرررڭ تۇغۇلغىىىغرررۋ قورسرررىقىدىن ىىڭئۋنىسرررى ئۋشررركۋرىلىۋەتتى  
 بىرا ئرۇرۇقال  دىمەيسرەن  ھۋلىتىىى بىچۋرە ۋاقىتتىكى شۇ ئۇنىڭ قىلدۇردۇم 
 ئرۇ. بىچۋرىىىرڭ ئرۇ يو  ھۋلى يۋندۇرغىدەكمۇ جۋۋا  بىزگە قۋپتۇ  ئۇستىخىىال

 .... تىكەندەكال قۋلدى  يۋلغۇز تىكەندەكال ئۆيىدە گۆردەك ئۋشۇ
 سرۋدا ئەكرس قولىقىدا دىلىۋزنىڭ كزلكىسى ئۋچچىق ىڭخۋنىمى پەرىدە    
 دەۋاتررۋتتى  قويررۋي يۇقۇتررۇ  ھۇشررىىى تررۋ  شررۇ ئررۇ ئززۈلمىرردى  قررۋيتۇرۇ 
 ئەپسۇسلىىى، قۋتتىق كىاىشىۋالغۋنلىقىدىن شۇنچىۋاش تۇرمۇشىغۋ ئۆز ئۋپىسىىىڭ

 . كەلدى تەستە نۋھۋيىتى ئۋلدىغۋ ئۋپىسىىىڭ ئۆمچەيتى، لەۋلىاىىى ئۇ. كەتتى
 تۋشررلىق بررۋغاى ئۇنرردا  نىمىشررقۋ ئۋپررۋ  قىلىسررەن نىمىشررقۋئۇندا -    
 نەرسرىلەرنى ئرۇ ئۋپرۋ  چىقمىغۋنغرۋ دەردىرڭ ۋارسرتىن تېخى سىىىڭ قىلىسەن؟
 رەسرۋا ئۋلدىردا ئىدارىسرىدىكىلەر ئرۇنى نىمىشقۋ ئەكىلىسەن؟ يۋندۇرۇ  نىمىشقۋ

 ەدىەىرررى قېىرررى...ئۋلمۋيسررەن؟ مەسرررلىھەتىمىى مىىىررڭ نىمىشرررقۋ...قىلىسررەن؟
 ئرۇ كەتترى  ئرۋجىزش  بۋرغۋنسرىاى ئرۋۋازى دىلىۋزنىرڭ-...دىەىرىە؟ ئۋپۋ قېىى
 جررزپلە  قرروللىاىىى ئۋلدىرردا ئۋپىسررىىىڭ ئررۋجىزەدەك يىلىىىۋاتقررۋن خررۇددى
 . بۋشلىدى تۆكزشكە يۋ  يۋمغۇردەك
 نەرسىسرىىى ئۆزىمىزنىرڭ.ئەمردى بولردىمۇ سرۇئۋ  مۇشرۇمۇ نىمىشقۋ؟-    
 قۋلرردۇرغىچە تۇزكورغررۋ ئررۇ. كېرراەكتە كىلىشررىمىزئە قررۋيتۇرۇ  ئررۆزىمىز ئەلبەتررتە

   بولۇشرىىى ۋەيراان پزترزنلەي ئۇنىرڭ مەن. ھىسرۋ  بەرسەكمۇ ئۋجىزغۋ بىاەر
 ئۇ...بۋر كۆرگزم بەكمۇ كىتىشىىى بولۇ  تىلەمچى ئۋياىلى، نەرسىسدىن ھەممە
 .. قۋلىدۇ كۇنەە شۇ چۇقۇم

 تېخىمررۇ قىلمۋسررتىن پىسررەن  يىلىىىشررىەە قىزىىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە    
 بىلررمەي قىلىشررىى نىررمە نررۋزىا قۋلغررۋن تەڭقىسررلىقتۋ بۋشررلىدى  ئەزۋەيلەشرركە
 كىتىشررىى چىقىرر، دە قىزىغررۋ-توسررىۋالدى بىلەنررال قررولى ئېغىزىىررى ئۋيۋلىىىررڭ

 ھەسراەتلى  قۋرا  ئۋپىسىغۋ تۇرۇپال دىلىۋز تەمشەلەەن مېڭىشقۋ. قىلدى ئىشۋرە
 . تىىدى

 ئەگەر...پەقەترال ئۋپرۋ  كەنسەنكۆرمەيدى يۋخشى پەقەتال مىىى سەن-    
 مىىىرررڭ چزشرررەنەەن  كۆڭلرررزمىى مىىىرررڭ بولسرررۋڭ كرررۆرگەن يۋخشرررى مىىرررى
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 خوشررررررۋللىق نىمىرررررردىن مىىىررررررڭ قىلغررررررۋن  ھررررررۆرمەت قىزىقىشررررررىمغۋ
 بىلررررررەەن ئىاىشررررررىدىغۋنلىقىمىى بەخىررررررتەە تۋپىدىغۋنلىقىمىى نىمىرررررردىن

 سرىىىڭ...سرورا مەنردىن ئۋپرۋ  سورا مەندىن نىمىلىكىىى ئۋزاپىىڭ...بوشتتىڭ
 بەك سرررەندىن بىلسرررەممۇ لېكىن قىلىۋاتقرررۋنلىقىڭىى شرررۇندا  ئزچرررزن مەن

 ... ئزمزتسىزلەندى  راسال...ئزمزتسىزلەندى 
 قرۋرا  پەشتۋققۋ ئۆرۈلەىىىچە ئۋرقىسىغۋ ئۋخىاششتۇرۇپال گىپىىى دىلىۋز    
 ئۆكسز  ئىچىدىن-ئىچ. ئىدى ئۋجىز تۇتىۋېلىشقۋ ئۆزىىى تۋ  شۇ ئۇ يزگزردى 

 ئۋپئررۋ  سررزتتەك   تزكزلررز  مۋرجۋنرردەك كۆزىرردىن ئۇنىررڭ يىغررۋ تقررۋنچىقىۋا
 ... ئۋقۋتتى بويال  مەڭزىىى
 ئەختەمجۋنىىرررڭ چىقمىررردى  يۋترررۋقتىن كرررزن بىرررا ئەتىسرررى دىلىرررۋز    
 برۋغاىغىمۇ ئرۇنى   قرۋچۇرۇ  ئرۆزىىى كۆزلىاىردىن تۇرغرۋن چىقىر، ھەياانلىق
 ئىچىرردە خىيررۋلالر تۇتقررۇزۇ  ئۋيۋلغررۋ خىزمەتچررى ئۆيىرردىكى ئررۇنى بۋسررمىدى 
 كۆرىشىشرىىڭ چۇقرۇم بىرلەن ۋارس دىلىۋز بولغۋندا كىيىن چزشتىن. قىيىۋلدى

 ئۇنىرڭ دىدارلىشرىش  ترۇرانە يرزز بىرلەن ئۇنىرڭ قىلردى  ھىس زۈرۈرلىكىىى
 مۇنچىغررۋ ئررۇ. كەلرردى قۋرارىغررۋ بررېقىش چزشررزنز  ھەقىقررى ھىسرريۋتىىى ئىچكررى
 گىرراى  قويرۇ  كزڭررز  ئرۇزۇنغىچە خېلررى يۇيۇنردى  ئررۇزا -ئرۇزاقتىن كىاىر،
 سروۋغۋ ۋارس ئرۋختۇرۇ  چۋمىردانىىى تۋرىردى  چىاايلىرق چرۋچلىاىىى قىلدى 
 چىقىرش سرىاتقۋ دە  نىرمە ئەمردى لرېكىن. كەيردى كرۆيىەكىى قىزىر  قىلغۋن
 تۇرۇشرىغۋ يۇرۇ  ئۆزىىىڭ دىلىۋز... دەپمۇ؟ كۆرىشىمەن بىلەن ۋارس. كېاەك

 بىلەلمەي ئېچىشىى ئېغىز دە  نىمە ئۋپىسىغۋ تۇرىۋاتقۋن بزلز  كزڭز  ئۋشھىدە
-ئۋلدى ئىسىەە نەرسىىى بىا دەرھۋلال كىيىن مۋڭغۋندىن ھۋزا بىا ئىچىدە يۋتۋ 
 ئۇ. بۋشلىدى ئۋختۇرۇشقۋ خۋلتىىى ئەكىاگەن نۇرگۇ  ھېلىقى چۋمىدانىدىن دە 

 ئۆيىردىن يۋترۋ  كىريىن قىلغۋنردىن تەييرۋر سېلى، سومكىغۋ بىا بۋشقۋ خۋلتىىى
 . زشتىچ پەسكە ئۋستۋ

 ئەختەمجرۋنىى خرۋنى  پەرىردە ئۋلدىردا ئزسرتىلى تۋمرۋ  زالردىكى چوڭ    
 بەزىدە يزگززىۋاتۋتتى  نەرسە بىا بىلەن مىھاىبۋنلىق نۋھۋيىتى ئېلى، قۇچىقىغۋ
 مەنزىراىەە برۇ دىلىرۋز قويۋتتى  سزيز  مەڭزىەە ئەختەمجۋنىىڭ تۇرۇ -تۇرۇ 
 سرەندىن مەن;quot& زنكىتزنزگ. كەلدى مەسلىكى شۇنچىلى  ئۋپىسىغۋ قۋرا 
. بولردى ئزكزنەەنردەك قىلغۋنلىقىغرۋ گەپىى دىەەن;quot&ئزمزتسىزلەندى  بەك
 قېلىۋاتقرۋنلىقىىى بۇلرۇ  مۇشرۇندا  ئرويال  بەختىىرى پەرزەنر  ئۋپىسرىىىڭ ئۇ
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 ئىچررى كىمىىررڭ ئۇنىڭغررۋ لررېكىن ئررۋغاىيتتى  ئىچررى ئۋپىسررىغۋ چزشررزنەتتى 
 ... ؟چزشەنسۇن قەلبىىى ئۇنىڭ كى  ئۋغاىسۇن 
. تررزردى ئررۆرە بىررلەن مۇشيىملىررق كىلىرر، قېشررىغۋ ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز    
 قرۋرا  قرۇر بىرا ئىچىردە ھەياانلىرق بېشرىغۋ-ئزسرتى دىلىۋزنىرڭ خۋنى  پەرىدە

 . زوقالندى ئىچىدىن-ئىچ كىيىن چىققۋندىن
 دىسە قىلغۋن توي سىىى قىز  چىاايلىق ئەڭ دۇنيۋدىكى يەنىال سەن-    
 جەنىەتتىكى قىزى   ئۆزى پەرىشتىىىڭ بىا راستىىال سەن...ەھ ئىشىىىدۇ كىممۇ
 ... پەرىشتىىىڭ بىا

 ئەختەمجۋنىىررڭ ئررۇ سررزيزندى  مۋختۋشررلىاىدىن ئۋپىسررىىىڭ دىلىررۋز    
 ئۋپىسرىغۋ ھۋلردا رايىرش نۋھرۋيىتى كىيىن قويغۋندىن چىمدا  بوشقىىۋ مەڭزىىى
 : ئۋچتى ئېغىز

 كىرررلەي كۆرىشرررى، ەنبىرررل ئۋكرررۋم نرررۇردۇن سرررىاتقۋچىقى، ئۋپرررۋ -    
 . بوپتىكەن بەرسەڭ دە  نۇمۇرىىى تېلىفۇن.دىەەن

 قۇچىقىرردىكى خررۋنى  پەرىرردە قۋلغررۋن ئېچىلىرر، ئېغىررزى - نىررمە؟-    
 ترۇرۇ  ئورنىردىن خوشرۋللىقتۋ قۋرىمۋسرتىن كىتىشىەىمۇ يېقىل، ئەختەمجۋنىىڭ

 ئوخشررىمۋمدۇ ئررۆتكەن ئىدىيەڭرردىن ئررۋخىاى قىررزى ؟ دىرردىڭ نىررمە –. كەتتررى
 ... قىزى  ئۋلتۇن قىزى   تۋتلىق مىىىڭ. ڭسىىى

 گەپلىاىىىرڭ تۇنۇگرۇنكى قۋلدى  بۋسۋلمۋي ھۋيۋجىىىىى خۋنى  پەرىدە    
 يەتتى  كۆزى قىلغۋنلىقىغۋ قۋيى  ئۋخىاى   ئويالندۇرغىىىغۋ كىچە بىا دىلىۋزنى

 ئىزدىمەكچرى ئرۇنى سروراۋاتىدۇ  نۇمرۇرىىى نۇردۇنىىڭ ئۆزى قىزى بزگزن مۋنۋ
-ئرۋرزۇ يىللىرق ئرۇزا  برۇ مۋنرۋ بىشرۋرىتى  يۋخشرىلىقىىڭ برۇ مۋنۋ ۇ بولىۋاتىد

 تۋپۋلمۋي قىلىق قىلىدىغۋنغۋ خۋنى  پەرىدە...ئۋيلىىىشى رىئۋللىق ئزمزتلىاىمىىڭ
 قۇچرۋقال  زورىغرۋ قىزىىى تززەشتزرىۋالغۋن چىاايلىق شۇنچىۋاش ئۆزىىى قۋلدى 

 بىرلەن نرۇردۇن ىڭدىلىۋزن ئۇ...ئەپسۇس مىڭ ئەپسۇس . سۆيدى پىشۋنىسىەە
 ئررززۈكىىى بىررلەن كررۆيىىكى ئۇنىررڭ بەلكررى ئەمەس ئزچررزن مۇھەببەتلىشررىش

 دىلىۋزنىڭ ھەم بىلەلمىدى  مۋڭغۋنلىقىىى ئزچزن بولۇ  جۇدا مەڭەز قۋيتۇرۇ 
 تەسەللى  ئۇنىڭغۋ   ئۋلدىااۋاتقۋنلىقى دىدارلىشىشىقۋ بىلەن ۋارس بۋنىدا مۇشۇ

 ئررۇخال  خۋنىمىىررڭ پەرىرردە لىقىكزيىۋاتقررۋن ئىسررتىكىدە بىرراىش مررۇھەببەت
 . كىامەيتتى چزشىەىمۇ
 ھىرس قۋلغرۋنلىقىىى سرۇۋۇ  خرېلىال ھۋۋانىرڭ دىلىرۋز چىققرۋن سىاتقۋ    
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 كەچكززنىررڭ ئۇچىشررۋتتى  ھەريررۋن يررولالردا يۇپۇرمررۋقالر سۋپسررېاىق قىلرردى 
 لرېكىن. تىتاىتەتتى قۋمەتىى ئەۋرىشى  ئىچىدىكى كۆيىەك نىپىز شۋمىلى مۇزدەك
 بىا خۇددى كۆيىەك قىزى -قى، ئۋشۇ قىلمىدى  ھىس توڭغۋندەك ېچھ دىلىۋز
 دىلىرۋز بىاىۋاترۋتتى  ئىللىقلىرق   ھرۋرارەت بۋشرقىچە ئۇنىڭغرۋ چوغردەك پۋرچە
 دەم بىرا   قويغرۋچقىمۇ ئرويال  ئرۋللىبۇرۇن كۆرۈشزشرىى قۋيەردە بىلەن ۋارس
 ىراب بىرلەن جەسرزرلز  نۋھرۋيىتى كىريىن تۇرغۋنردىن جىمجى  ئىچىدە سزكزت
 . كەتتى يزرۈ  قۋرا  تەرەپكە ئىدارىسى ۋارسىىڭ ئۇدۇلال دە -توستى تۋكسىى

 ۋاقىتتۋ كەلەەن ئۆيەە تۇتقۋن يى 5 ئۆزى   ئىدارىسى ۋارسىىڭ دىلىۋز    
 ھىررس بۇشىشررىۋاتقۋنلىقىىى بۋرغۋنسررىاى ئىاادىسررىىىڭ ۋە جەسررزرلىقى بررۋيىقى
 بىرلەن كۆرۈلىشرى ىۋسىبى قەۋەتلى  ئىەىز ئىدارىىىڭ يىااقتىن قۋلدى  قىلى،
. قۋپلىۋالدى جىددىلى  خى  بىا   سزقز  دۈپزلدە  نىمىشقىدۇر يزرۈگى تەڭ
 بولغرۋنكى تەقەززا شرزنچە كۆرۈشزشركە بىرلەن ۋارس ئىچىردە ئۆي ئەتىەەن ئۇ

 بررۋرلىق قەلبىرردىكى ئۇنىڭغررۋ   كىتىدىغۋنرردەك قۇچررۋقال  چىررڭ ئررۇنى بېرراىپال
 ئىپۋدىلىمەكچىرردەك بىررلەن نىداسررى ئررۋزاپلىق ئەزگررزدەك يررزرەكىى سررۆزلىاىىى
 بولررۇ  خىيررۋ  دىررەەن خىيررۋ    رىئررۋللىق دىررەەن رىئررۋللىق لررېكىن. قىالتتررى
 كرۆرۈپال يىرااقتىن بىىۋسرىىى ئىشرخۋنۋ ئزنىرڭ تزگرز  كرۆرۈ  ۋارسىى چىقتى 
 بولردى  پەيردا تەر ترۋمچە-تۋمچە چىاايىدا   قىزى، ئۋتەشتەك ۋۇجۇدى پزتزن
 كۋللىسرى يۇقۇلرۇ  بىرااقال ئېڭىردىن سۆزلەر ى مۇھەببەتل يۋدلىغۋن بويى يو 

 كەلررەەن بىررلەن نىرريەت قەتئررى شررۇنچە گەرچە ئررۇ. قۋلرردى بولررۇ  قۇپقررۇرۇ 
-قۇلرۇم خىزمەتداشرلىاى  ۋارسرىىڭ قۋلىردىغۋن ئۇچاىشرى، ئىدارىردا بولسىمۇ

 ئرۇشر ترۇرۇ  ئۇچااشرمۋي بىلەن ئۇشر تېخى كىاىۋالدى  كۋللىسىغۋ قوشىىلىاى
 قۋلغرۋن ئېچى، ئۋغزىىى ئىچىدە تەئەججۇ  سۇئۋلالر  خى -خىلمۇ سورايدىغۋن
 مىڭىسى دىلىۋزنىڭ...ئۋيۋلالر كۇسۇرششقۋن نىمىلەرنىدۇ قۋرا  ئۆزىەە چىاايالر 

 ئويلىغرۋن ئرۋددى بەك ئرۇ دىمىسىمۇ. بۋشلىدى ئۋغاىشقۋ چىڭقىلى، بۋرغۋنسىاى
 كىلىشرى دە ئىز بىۋاستە ئېاىىى ئۋيۋلىىڭ ئۋجااشقۋن بىا ئەمىلىيەتتىمۇ ئىدى 
 ...ئىدى ئىش كزلكىلى    ئۋخمىقۋنىلىق بىا ئۋلدىدا بۋشقىالر
 
 
 

 چزشمەسرررلى -چزشرررز  تۋكسرررىدىن دىلىرررۋز كەلرررەەن ئۋلررردىغۋ دەرۋازا
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 دىيىشرىى نىمە ئىچىدە ھەياانلىق قۋلدى  تۇرۇ  ئىككىلىىى، خېلى توغاىسىدا
 بېشرىىى سومكىسرىغۋ قو  قىلمۋستىن دىققەت شوپۇرغىمۇ قۋلغۋن تۇرۇ  بىلمەي
 بىرا قەلبرى ئۇنىرڭ ترۋ  شرۇ چۆمردى  خىيۋلالرغرۋ يۇمغۇنىچە كۆزىىى   قويۇ 

 بىرا يەنە شۋتالنسرۋ  تەشرىۋلىقتىن بولغرۋن كۆرۈشزشركە بىلەن ۋارس تەرەپتىن
 قىلىرر، تەسررەۋۋۇر پۇزۇتسىيەسررىىى تۇتىرردىغۋن ئۇنىڭغررۋ ۋارسررىىڭ تەرەپررتىن

 ئۋسررتۋ بېشررىىى كىرريىن ئويالنغۋنرردىن ھررۋزا بىررا دىلىررۋز... جىددىلىشررەتتى
. چزشرتى ئۋستۋ مۋشىىىدىن ئېيتى، ئۆزرىخۋلىق شوپۇرىغۋ تۋكسى دە -كۆتزردى

 بولمۋيردىغۋنلىقىىى  قەتئرى كەتسە قۋيتى، كۆرۈشمەي بىلەن ۋارس تۋ  شۇ ئۇ
 چوڭقرۇر ئىكەنلىكىىرى زۇرۇر بەكمرۇ ئىاىشىشرىىڭ جۋۋاپقرۋ بىا چۇقۇم ۋارستىن
 دەرۋازا  يۋلتىيىر،  كىاىشرتىن بىۋاسرتە قېشرىغۋ ۋارس  شرۇڭۋ   قىلغۋن ھىس

 . ئىدى كەلەەن قۋرارىغۋ چۋقىاتىش ئۋرقىلىق قۋراۋۇلى
 بۋشقۋ ئۋلدىدا دەرۋازا يۋرىشۋ تەلىيىەە دىلىۋزنىڭ بولغۋچقۋ ۋاقتى ئىش    

 قرۋرا  ئىچىردە ئەنردىكىش ئەتااپقۋ ئۇ. قۋلمىدى ئۇچاا  بىلىش-تۇنۇ  بىاەر
 تۋشرال  ئۆزىىى كۋرۋاتقۋ ئۆيىدە رنىدىجز. كىاىۋالدى ئىتتىكال ئۆيىەە دىجزرنى
 كىيىۋالغرۋن فورمىسرى ئۋمرۋنلىق چۋمىسرىدىكى يۋشالر  25 كۆرىۋاتقۋن تېلىۋۇزۇر
 بىرا دە -تۇردى ئورنىدىن دىەزدەك چۋچاا  بىلەنال كۆرۈ  دىلىۋزنى يىەى 
 . كەلدى دىەزدەك يزگزرۈ  ئۋلدىغۋ دىلىۋزنىڭ ئىچىدە جىددىلى  خى 

 يىتىر، قەدىمىڭىرز ئەجە  بزگرزن ھەدە  دىلىرۋز ئەلەيكۇم ئەسسۋشمۇ-  
 ئوخشىمۋمسىز؟؟؟ يۋرىشىۋالغۋن بىلەن ئۋكۋم ۋارس...قۋپتىغۇ؟
 دىلىررۋز خۋلىمۋيرردىغۋن يزرۈشررىى تزكررز  دەرت ئررۋدەمەە ئۇچاىغررۋنلىكى   
 تۇرمۇشىىى ئۆز ئۇنىڭغۋ   كۆرسىمۇ ئىىىسىدەك يىەىتىى خوشچۋقچۋ  بۇ گەرچە

 بىرلەن ئۇنىڭ قۋلدۇرۇ  جۋۋاپسىز سۇئۋلىىى ىڭيىەىتى. خۋلىمىدى بىلدۈرۈشىى
 يۋرىشررىۋالغۋن بىررلەن ۋارس يىەىتىىررڭ ئۋرلىقىرردا دەقىررقە. سۋشمالشررتى كزلررزپال

 كررۆزى قىلمىغۋنلىقىغرۋ ترروي تېخرى ۋارسرىىڭ سررۆزىدىن دىرەەن ئوخشىمۋمسرىز؟
 ... تىىدى بىانى يىىى  يىتى،
 ...تۇرۇپسىز ئوبدان   ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم-  
 قىسرى، دۇلىسرىىى يىەىر -...مۇشرۇنچىلىكقۇ ھەدە  شرۇكاى ۋخۇداغ-  
 . قويدى قۋرا  مۇنداقال بېشىغۋ ئزستى ئۆزىىىڭ
 ئىككىلىىىررر، دە  چىقىررراارمەن قۋنررردا  ئىسرررمىىى ۋارسرررىىڭ دىلىرررۋز  
 . قۋلدى ئېچى، ئېغىز بۇرۇن يىەى  تۇرىشىغۋ
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 ئېلىررر، قەدەم ئىررردارىغۋ برررۇ چىقىررر، قۋيرررۋقتىن كرررزن بزگرررزن ھەدە -
  ىز؟قۋلدىڭ
 سروقىۋاتقۋن تىرز-تىرز بۋقمرۋي خۋھىشرىغۋ ئۆز دىلىۋز -بولمۋمدا؟ كەلسەم-
 قۋرشرررى-.كزلررردى مىيىغىررردا قرررۋرا  يىەىرررتكە تىڭشرررىغۋ  رىتىمىىرررى يرررزرەك

 ئۋلمۋمسىزنىمە؟؟؟
 سرىزگە-كەتترى  قىمىراش  يىاىردە تۇرغرۋن يىەىر -.ھەدە دەڭ توۋا-  

 تېخىمرۇ بولسىڭىز ەەنكەل قۋيتى، بولسۋ مۇمكىن ئۇچۇ   ئىشكىمىز ۋاقى  ھەر
 ...بوشتتى يۋخشى
 ...بۇياىسۋ خۇدايى -  
 تۇيمرۋي كەتكىىىىى چىقى، بۇلۇ  قۋندا  ئېغىزىدىن سۆزنىڭ بۇ دىلىۋز  
. قىرزاردى ۋىللىردە ئېلىر، ئروت چىاايىىى سزتتەك بۇلۇپال دە  گەپىى. قۋلدى
   يىاگىىىرر، شررۇنچىلى  ئۆيرردىن بررۇ ئررۇ كىچىسررى ئىلەىاكررى يىرر  بىررا سررۋ 
 قەدەم ئررۆيەە بررۇ ئىككىىچررى ئۋياىلغررۋن  نەپاەتلىىىرر، ئۆلەررزدەك سررتىنۋار

 ئرۇ كزنردە بزگرزنكى ئرۆتكەن يىر  بىرا ئەممرۋ كەلرەەن  نىيىرتىەە بۋسمۋسلىق
 يرزرەكىى نەپاەتلەنەەن ئۆي  يىاگەنەەن شۇ قۋلدى  يېىى، نىيىتىدىن قەتئى

 دىردائۋل يرۇقىلىش قىيىرۋ  ئۋشرۇندا  ئرۇنى مۇھەببەت ئۇلۇ  قۋلدى  سېغىىى،
 ...مەجبۇرلىدى كىلىشكە قۋيتۇرۇ  بەختىىى تۇرغۋن
 دەرھرۋلال ئەمەسلىكىىى ئۋقىالنلىق تۋزا تۇرۇشىىڭ ئۇزا  يەردە بۇ دىلىۋز  
 پىكىالىشىشرىى  يەردە بۋشرقۋ بىرلەن ئۇنىرڭ چۋقىاتىر، ۋارسىى قىلدى  ھىس

 . تۋپتى مۇۋاپىق مۇڭدىشىشىى
-.ئېيتىرۋىاەي ئۇچۇقال ىگەپى مەن شۇڭۋ   ئىىىمدەكال ئۆز سىز ئۇكۋم-  
 ۋارس بزگرزن مەن -. كزلزمسىاىدى ئۋرىال  خىجىللىق قۋرا  يىەىتكە دىلىۋز
 . بوپتىكەن بولسىڭىز قويغۋن چۋقىاى، ئۇنى. كەلەەن كۆرۈشكىلى بىلەن
 سرررىزنىڭ قويرررۋي  چۋقىاىررر، ھرررۋزىاش مەن ھەدە  يرررو  چۋترررۋ -  

 كىتىشرى ئۋيلىىىر، تۋخوشرۋللىق چۇقرۇم ئۋكرۋم ۋارس ئېيتسرۋم كەلەەنلىكىڭىزنى
 ...مۇمكىن
 دىرررەەن قىلىررر، شررروخلۇ  يىەىتىىرررڭ دىلىرررۋز-ئەمررردى؟ نىمىشرررقۋ-  

 . سۋلدى سورا  جىددىلىشى، چۆمۇ  خوشۋللىققۋ بۋشقىچە سۆزلىاىدىن
 بررۇ سررىز ھەدە  بولمۋيرردىكەن پەقەت بولمىسررىڭىز سررىز ئۋكۋمغررۋ ۋارس-  
 بررۇرۇنقى. ەتتررىك تزگزشررزپال پەقەت ئۋكررۋم ۋارس بۇيررۋن كەتكەنرردىن ئۆيرردىن
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 سرۆز گە  ئرۋرتۇ  بۋشرقىالرغىمۇ يرو   پەقەت ھرۋزىا سرۆزمەنلىكى شوخلۇقى 
 يېراى  بەزىردە. قىلمۋيدۇ كەلدى-بۋردى كۆ  بىلەنمۇ ئىدارىدىكىلەر. قىلمۋيدۇ

 ھررۋزىا ئىشررقىلى،....قۋقىرردۇ دەرۋازىىررى كىلىرر، ھۋلرردا مەس غەر  كىچىررلەردە
 چىكىىىررر، بۋرغۋنسررىاى تىمررۇخىزمەت ئۋڭلىسرررۋم تۋشررلىۋەتتى  ئررۆزىىى بەكررال

 يرزز ئۋيۋلىغۋ يۋخشى سىزدەك ئۇنى... ئۋڭالپتىمىش تەنقى  كۆ  رەھبەرلىكتىن
 دە  ئەپسۇسرررلىىۋمدىكىن بەك سرررۋلغىىىدىن قىلىررر، ئىشرررىى كىلەلمەيررردىغۋن

 چزشركزنلزكتىن برۇ ئۇنى   يۋرىشى، بىلەن ئۇنىڭ بولسۋ مۇمكىن...ئوياليمەن
 ...ھەدە قىلىڭ شۇندا  چۇقۇم بولسۋ...ھەدە بوپتىكەن قۋلسىڭىز قۇتقۇزۇ 
 دەرىزىرردىن ئۋپقېچىرر، يىەىتررتىن كررۆزلىاىىى ئەگىررەەن يررۋ  دىلىررۋز   
 بىچررۋرە ئۇنىررڭ. ئۇھسررىىدى ئېغىررا-ئېغىررا قررۋرا  بىىۋسررىغۋ ئىشررخۋنۋ ۋارسررىىڭ
 جىغىلردا  تىىرى پزترزن   ئېچىشرى، يرزرىكى كەلترزرۈ  ئۋلدىغۋ كۆز تۇرقىىى
 مىھاىىرى سرۋداقىتى  ئۇنىڭغرۋ ئىللىرتىش  ىرىقەلبى مۇزلىغۋن ۋارسىىڭ. كەتتى

 بۋرغۋنسررىاى ئىسررتىكى تۇتررۇ  قۋيتىرردىن ئررۆيىى بىررلەن ئۇنىررڭ يەتكررززۈ  
 ئۋشكۋرىال  ئۋجىزلىقىىى ئۆزىىىڭ ئۋلدىدا يىەى  دىلىۋز...بۋشلىدى كزچىيىشكە
 بىررلەن ئررۋلقىىى تىررزلىكتە يۋشررىى مەڭزىرردىكى ئەپسۇسررالنغۋندەك قويغىىىغررۋ
 ئۆزىىىرڭ. ئېيتترى قويۇشرىى چۋقىاىر، ھرۋزىاش ۋارسرىى يىەىتكە دە -سزرتتى

   ئەنسررىاە  قېلىشررىدىن چىقمررۋي ئىشررخۋنىدىن ۋارسررىىڭ ئۋڭلىسررۋ ئىسررمىىى
 دەڭ  سررۋقالۋاتىدۇش دەرۋازىرردا سررىزنى ئررۇ   كەپتررۇ ئىررزدە  بىاسررى يىەىررتكە
 .تۋپىلىدى قۋيتۋ-قۋيتۋ دە ...  چىقۋرمۋڭ ھەرگىز ئىسمىمىى مىىىڭ
 بىراگە بىرلەن يىەىر  قرۋراۋۇ  پەلەمپىيىردىن ئىەىز ىڭبىىۋسىى ئىشخۋنۋ  

. كەتترى تۇرۇ  ئورنىدىن ئولتۇرغۋن دىلىۋز بىلەن كۆرۈ  ۋارسىى چزشىۋاتقۋن
 قەدەمرلەر سرۇلغۇن نۋھۋيىتى گەۋدە بىا نۋتۇنۇ  ھەم تۇنۇ  ئۆزىەە يىااقتىن
 گەۋدىىىررڭ قۋمەتلىرر  بررۇرۇنقى. كىلىۋاتررۋتتى قررۋرا  ئررۆيىەە دىجررزرنى بىررلەن
 ئرۇنى چرۋچالر چىكە ئۋقۋرغۋن بولۇ   ئۋلمۋشقۋن گەۋدە بىا ۋىجىككىىە ىغۋئورن

 نىرمە ئۋلدىردا كرۆز ئەمردى دىلىۋز... تۇراتتى كۆرسزتز  چوڭ خېلىال يېشىدىن
 تۇتقرۋن سرومكۋ. كەلردى ئۋجىز قىلىشقۋ تەسەۋۋۇر بىاىشىىى يزز قىسمەتلەرنىڭ

 قۋلمىغرۋن مرۋدار اپۇتلىاىرد تۇرغرۋن ئرۆرە   تىتراە  دىرا-دىرا قروللىاى نۋزۇك
 قىزى  ئوتقۋشتەك سۋلدى  قۋرا  تۇرقىغۋ ئۆزىىىڭ ئىچىدە ئەندىكىش ئۇ. ئىدى

   تززەشرتزرۈ  قرۇر بىرا چرۋچلىاىىى ئۇزۇن   سىالشتۇرۇ  قۇر بىا كۆيىەكىى
 ئۋلقرررۋنلىاىىى كۆكسررىەە نررۋزۇك كۆتىاىلىۋاتقررۋن بۋرغۋنسررىاى جىررددىچىلىكتە
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 بىسرەرەمجۋن بۇنردا  بۋقمىغرۋن  جىددىلىشرى، بۇنردا  ھېچقۋچۋن ئۇ. قويدى
  بۇنرردا  قىيىۋلمىغررۋن  ئىچىرردە سررۇئۋلالر چىەىررش بۇنرردا . ئىرردى بولمىغررۋن
 دۇ  پىسرخىكىغۋ مۇرەككە  كەتكەن ئۋرلىشى، قورقۇ  ئەندىشە    سېغىىىش
... بۋشرلىدى بىاىشركە ئىشرەنچ ئرۆزىەە ترۇرۇپال ئرۇ...ئىردى بۋقمىغرۋن كىلىر،
 سۆيەزسرىىى ئرۆز كۆرسرە كەلەىىىمىرى ە ئىرزد بىۋاسرتە مىىىرڭ  بەلكى  ۋارس

 كۆز سېغىىىشلىق تەنھۋلىق  يىللىق بىا بەلكى  مۇمكىن  قۋشلمۋسلىقى يزشزرۈ 
 چىررڭ مىىررى بەلكىرر ...مررۇمكىن سورىشررى كەچررزرۈم مەنرردىن ئىچىرردە يېشررى

 ... مۇمكىن بېسىشى بۋغاىغۋ ئىچىدە ھۋيۋجۋن قۇچۋقال 
 يۋتررۋ  ۋارس كىرراگەن ئېچىرر، بىررلەن تەمكىىلىرر  نۋھررۋيىتى ئىشررىكىى  
   كررۆرۈ  قىزنررى سررزپەت پەرى تۇرغررۋن جىمجىتقىىررۋ قررۋرا   ئررۆزىەە ئىچىرردە
 قۋشررالر ئۇلىمررۋ ئۇنىررڭ. قۋلرردى قېتىررپال پېتررى تۇتقررۋن تررۇتقىچىىى ئىشررى 

 چوڭۇيرۇ  كۆرگەنردەك مەخلرۇقىى بىرا غەيراى كرۆزلىاى سرۇلغۇن ئۋرىسىدىكى
 شرۇ. قۋپلىردى ۋراڭغۇلۇ ق ئەتااپىىى  بۇلۇ  قۋيغۋندەك پىارىدە بېشى كەتتى 

 بولۇ  زاھىا رىئۋللىق بۋقمىغۋن قىلى، تەسەۋۋۇر ئەسال ئۋلدىدا كۆز ئۇنىڭ تۋ 
 پەرۋانىرردەك ئىشررقىدا بولغررۋن  بىقررۋرار ئۋشررىقى چررۋغالردا بىررا ئررۆزى تررۇراتتى 
 بەرگەن قۇربرۋنلىقالرنى نۇرغۇن قىلى، تەسەددۇ  جۋن ئزچزن ئۆزى كۆيەەن 
 بىرررلەن گرررززەللىكى سرررۇمبۋتلىقى  بىررردارلىقى جەز برررۇرۇنقى يەنىرررال ئۋيرررۋلى

 قرۋرا   ھۋلردا سرزيزملزك شۇنچىلى    سۋلمۋ  شۇنچىلى  رايىش  شۇنچىلى 
 ... تۇراتتى
 ئوتلرۇ . ئۇچااشرتى بىرلەن يرزرەكلەر يزرەكلەر   بىلەن كۆزلەر كۆزلەر  

 شرۇررىدە بەدىىىەە پزتزن يۋشىىڭ ئىككى ھەر ئېقى  بىا چۋچاىغۋن كۆزلەردىن
 كىلىدىغۋندەك گەپكە ھېچ لەۋلىاى دىلىۋزنىڭ. كەلدى لەرزىەە ۋۇجۇدى تۋرا 

 چىقىدىغۋنردەك ئېتىلىر، ھرېلىال يرۋ  لىققىردە كۆزلىاىدە بۇشقتەك قىلمۋيتتى 
 ئررۋجىز بىاىشرركە بەرداشررلىق سررزكزتكە ئېغىررا بررۇ ئۋرىرردىكى ئررۇ لىغىاشيتتررى 

 نۋھرۋيىتى را قرۋ كرۆزلىاىەە قۋلغرۋن تىكىلىر، نوقتىغۋ بىا ۋارسىىڭ   كەلدىمۇ
 . ئۋچتى ئېغىز تەستە
 . كەتتى دۇدۇقال  نىمىشقىدۇر دىلىۋز-...ۋارس...ۋا... ئەسسۋشم...ئە-

 ۋارسررىىڭ ئۋڭلىغررۋن ئررۋۋازىىى يېقىملىررق زىرر   قوڭغررۇراقتەك دىلىۋزنىررڭ
 كررۆزلىاىىى قۋلغررۋن قېتىرر،. كەتتررى ئررۋجاا  تۇتقىچىرردىن ئىشررى  قرروللىاى
 سررېھىالى  دىلىۋزنىررڭ ئېچىرر، قۋيتررۋ- قۋيتررۋ ئۋدەمرردەك ئويغۋنغررۋن ئۇيقررۇدىن



 www.kitaphumar.com                             كىتاپخۇمار بىلوگى 

638 

 

 بىلەلرمەي قىلىشرىى نىرمە دىيىشرىى  نىرمە ئرۇ تۋ  شۇ...ئۋغدۇردى كۆزلىاىەە
 يۇشۇرۇشررقۋ يۋشررالرنى كۆزلىاىرردىكى كەترركەن ئولتۇرۇشررۇ  بولررۇ   قۋلغررۋن
 قرورۇ  پە -سرە  يرۋ  ترۋمچە ئىككرى نىمىشرقىدۇر.  ئىردى قۋلغرۋن ئۋمۋلىسىز
 يۋشرىىڭ تۋمچە ئىككى بۇ تۋ  شۇ. سىاغىدى ۋئۋست جىيەكلىاىدىن كۆز بۋسقۋن

 يېشررى ئررۋزا  تولغررۋن پۇشررۋيمۋنغۋ يررۋكى يېشررى خوشررۋللىق دىدارششررقۋندىكى
 ...بولمۋيتتى بىلەىلى ئەسال ئىكەنلىكىەىىى

 ئۋجىز كەتكەن ئۋرلىشى، ئۋزا  ۋە ھىجاان قويىۋەتسە سەلال ئۆزىىى ۋارس
 ئۆزىردىكى ئۇ لېكىن... تتىكۆرە بۋغاىدا دىلىۋزنىڭ جىسمىىى زەئى، قەلبىىى 
 دەرھرۋ   دە -ئزلەرزردى قىلىر، ھىرس ئۋرلىقىردا دەقىرقە ئرۋجىزلىقىى ھىسسى
 . ئۆرۈلدى ئۋرقىغۋ قۋيتۇرغۋ  سۋشم تۇتۇ  چىڭ قۋيتىدىن تۇتقۇچىىى ئىشى 
 ...ئەسسۋشم ۋەئەلەيكۇم-

 تۇتىۋېلىشررقۋ  ئررۆزىىى قررۋنچە ھەر ئررۇ كەتتررى  تىترراە  ئررۋۋازى ۋارسررىىڭ
 يىغالمسرىاا  لېكىن تىاىشسىمۇ  ئۋشكۋرىلىمۋسلىققۋ ھىسيۋتىىى كىئىچ ئۆزىىىڭ
 يەردە برۇ ئەمردى ۋارس. تىتاىتىرۋەتتى ترۋرىىى يزرەك دىلىۋزنىڭ ئۋۋاز چىققۋن
 كررۆزلىاىەە ئۋلغررۋن يررۋ  ھۋيۋجررۋنلىق دىلىۋزنىررڭ. خۋلىمىرردى تۇرۇشررىى ئررۇزا 
 خوشرمۇ ھەتتۋ قىلمۋي  گەپمۇ ئېغىز بىا بۋشقۋ دىلىۋزغۋ ئۇ خۋلىمىدى  قۋراشىى
 . ئۋلدى قەدەم سىاتقۋ ئۋلدىاا  دە -ئۋچتى ئىشكىى دىمەي
 ...توختۋڭ-

 لەرزىرررەە ئرررۆيىىى دىجرررزرنى ئرررۋۋازى توۋلىغرررۋن تۇيۇقسرررىز دىلىۋزنىرررڭ
 چىپپىررردە قەدەملىاىىىمرررۇ ۋارسرررىىڭ ئۋلغرررۋن قەدەم ئۋلررردىاا  سرررېلىۋەتتى 
 قېشرىغۋ  ئىشرى تزرتكىسرىدە كزچىىڭ بىا قۋنداقتۇر دىلىۋز. قويدى توختۇتۇ 
 ئىشىككە قولىىى ئىككى   ئۆتز  ئۋلدىغۋ ۋارسىىڭ دە -كەلدى تىز شۇنچىلى 

 . توستى يولىىى ئۇنىڭ يېيى، كەڭ
 ئەگىر  ئورغرۋقتەك دىلىۋز-...ۋارس كەتمەكچىمۋ چىقى، مۇشۇنداقال سىز-

 .بۋقتى يززلىاىەە قىزارغۋن شەلپەردەك ۋارسىىڭ يىمىاى، قۋشلىاىىى
 ئۇزا  خېلى قۋرىغىىىچە يەرگە ئۋلدىدا لىۋزنىڭدى.دىمىدى جى -شم ۋارس
 يرزرىكىىى كىتىۋاتقرۋن سرۇقۇ  دۇپۇلردە  تۋ  شۇ ئۇ. كەتتى تۇرۇ  جىمجى 

 ئررۋجىز توختۇتۇشررقۋ تەرلەرنررى بۋشررلىغۋن ئېقىشررقۋ چىرر،-چىرر، بېسىۋېلىشررقۋ 
 مەڭرزىەە سرزتتەك دىلىۋزنىڭ ئۋلدىدىكى تىىىقلىاى ئېغىا-ئېغىا ئۇنىڭ. ئىدى

 ...ئۇرۇشتتى
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 نىمىلەرنرى ترۋ  شرۇ سرىزنىڭ...قىلىڭە گە  ۋارس  قىلىڭە گە  قېىى-
 بىلەررۇم بەكمررۇ...بە...بە...راس. بررۋر بىلەررزم بەكمررۇ ئويالۋاتقررۋنلىقىڭىزنى

 يررۋكى ھۋيۋجۋنرردىىمۇ. قۋلرردى ئۋمۋلسررىز تۇتىۋېلىشررقۋ ئررۆزىىى دىلىررۋز-...بررۋر
 قۋلغرۋن زئۋمۋلىسرى كۆتىاىشكە بېشىىى...ھىسداشلىقتىىمۇ يۋكى ۋە سېغىىشتىىمۇ

 .ئۇزاتتى قولىىى قوللىاىغۋ تۇرغۋن تىتاە  ۋارسىىڭ
 سررېلىۋالغۋن ئررززۈك تويلررۇ  تررېخىچە دىلىۋزنىررڭ ۋارس-...قويىۋېتىررڭ-

 .سىلكىشلىدى كزچە  ئۇنى قۋرىمۋستىن بۋرمۋقلىاىغۋ
-...دىمەمسرىز چىاايلىق بولسۋ گە  قىلىسىز؟ قۇپۋللىق بۇندا   نىمشقۋ-
 بولسرىمۇ قۋلغرۋن بولرۇ  قىسرمىال بىرا لىسرىدىنمۇئۋمى قۇپرۋ  ۋارسرىىڭ دىلىۋز
 . تىاىشتى تۇتىۋېلىشقۋ ئۆزىىى بۋر ئۋمۋ  لېكىن
 ھۋلردا بىرپەرۋا نۋھۋيىتى ۋارس-.بولسۇن گىپى  نىمە يەنە سىزگە مىىىڭ-

 .ئۋچتى ئېغىز قۋرا  سىاتقۋ دەرىزىدىن
 بىرلەن سرىز مەن...برۋر گىرپى  مىىىرڭ ۋارس  برۋر گىرپى  مىىىڭ لېكىن-

 ئىچكررى سررىزنىڭ سىادىشررىش  بىررلەن سررىز كەلرردى   ئزچررزن كۆرۈشررز 
 كرزنىى مۇشرۇ  مەن   ۋارس بىلەمسرىز. كەلردى  ئزچرزن بىلىش ھىسيۋتىڭىزنى

 ...بىلەمسىز؟؟؟...  سۋقلىدى  قۋنچىلى ...سۋقلىدى  قۋنچىلى 
 ئررۇھ ئېغىررا ۋارس ئۋڭلىغررۋن ئررۋۋازىىى چىققررۋن يىغالمسررىاا  دىلىۋزنىررڭ

 ئىچىرردە ھۋيۋجررۋن بىررا ئرروتتەك بۇلررۇ  ۋنرردا ق جىسررمىىىڭ پزتررزن.  تررۋرتتى
 سرۋلغىىىىى قرۋرا  بۇلرۇ  قۋنردا  كرۆزلىاىەە يۋشلىق دىلىۋزنىڭ تىتاىەىىىىى 

 .قۋلدى بىلمەيال
 ؟ ئەمدى نىمىشقۋ-
 ئىرربەرتكەن مۇرادىلرردىن مىىىررڭ ۋارس  كىتەمرردا سررورا  مۇشررۇنىمۇ-
 ىكەنلىكىىرىئ ئىھتىيرۋجلىق نىمىرەە قەلبىمىىرڭ مىىىڭ ئۇقۇمىدىڭىزمۋ؟ خېتىمىى

 ...بىلمىدىڭىزمۋ؟
 برررۋيىقى ۋارسرررىىڭ-.ئەمەس مرررۇمكىن   دىلىرررۋز ئەمەس مرررۇمكىن برررۇ-

 قۇشررۇ  ئۋۋازىغررۋ ھەسرراەتلى  كەتتررى  يۇقىلىرر، نەلەرگىرردۇر كەسرركىىلىكى
 يررزز ئررۋئىلىڭىزگە كىلەلمەيررمەن  يررزز سررىزگە مەن -.چۋيقىرردى بررو  بېشررىىى

 ...و ي مەڭەز   يو  پۇرسەت ئۇ ئەمدى مۋڭۋ كىلەلمەيمەن 
 ئىشرتۋ برۇ مەن بولمۋيسرىز؟ ئۇمۇترۋار نىمىشرقۋ   دەيسىز ئۇندا  نىمىشقۋ-
 ...ۋارس بۋر نىمىسى بولمۋيدىغۋن مۇمكىن بۇلىۋاتسۋم تەشەببۇسكۋر شۇنچە
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 توخترررۋ  بىرررادەم ۋارس-...ئىرررش جىرررق بەك...برررۋر ئىشرررالر جىرررق-
 سرىزنىڭ ئەمردى مەن -.ئرۋچتى ئېغىرز كىريىن قىلغۋنردىن خىيرۋ  نىمىلەرنىدۇ
 سرىزنى قويسۋم  ئۇمۇتسىز يەنە سىزنى. دىلىۋز بولمۋيدۇ ئولتۇرسۋم بەختىڭىزگە

 ... بولمۋيدۇ ھەرگىز تۋشلىسۋم ئۋزاپقۋ بىا يېڭى
 ۋارسررىىڭ قروللىاىىى نرۋزۇك بولرۇ  قۋنرردا  دىلىرۋز -. دىرمەڭ ئۇنردا -
 بو  ئۆتمۇ  ئۇ ئىشالر بۇرۇنقى -.قۋلدى بىلمەيال سۋلغىىىىى ئۋپىاى، ئېغىزىغۋ
 ئرررۋللىبۇرۇن سرررىزنى مەن تزگىررردى  ئىشرررالر ئرررۇ ئەمررردى. ۋارس دۇقۋلىررر

 چېغىمرردىال قىلغررۋن ھىررس ئۋياىاللمۋيرردىغۋنلىقىمىى سررىزدىن كەچزرىررۋەتكەن 
 قىيىررۋ  ئررۆزىمىزنى-ئررۆز  ئەمرردى بىررز ۋارس  بىلىررمەن مەن. كەچزرىررۋەتكەن

 بەختىمىزنررى ئىكەنمىررز كررۆرگەن يۋخشررى بىاىمىزنررى-بىررا بىررز  ئررۆتمەيلى 
 ...بەختىمىزنى...بە...ىتېپىۋاشيل

 ئىسەدىشرىەە يۋشرلىاى كرۆز.قۋلردى دىريەلمەيال داۋامىىرى گىپىىىڭ دىلىۋز
 ئروت بىرا قۋنرداقتۇر ترۋ  شۇ ئۇنى. بۋشلىدى تزكزلزشكە مۋرجۋندەك ئەگىشى،

 تررۋ  شررۇ ئررۇ...چىلالۋاتررۋتتى بۋغاىغررۋ ئۇنىررڭ ئىتتىاىۋاتررۋتتى  تەرەپرركە ۋارس
 ھىررس  كىتىدىغۋنرردەك سررىڭى، ىقىغررۋقۇچ ۋارسررىىڭ قويىۋەتسررە سررەلال ئررۆزىىى

 پزتررزن كەلرردى  لەرزىررەە بۋشررقىدىن يەنە  ۋۇجررۇدى ۋارسررىىڭ...قىلىۋاتررۋتتى
 بۋقمىغرۋن چىقىر، ئەسرال خىيۋلىردىن قۋپلىردى  ئرېقى  ترۋتلىق بىرا  جىسرمىىى
 قەلرر، قررۋمىتى تۋلرردەك لەۋلىرراى  غۇنچىرردەك كررۆزلىاى  بررۇشقتەك دىلىۋزنىررڭ
 بۋشررررقىدىن خىيرررۋللىاى ئۇنىرررڭ .كىرررادى بزسرررز  قۋيتىررردىن قەسرررىاىەە

 قررۇدرىتىىى مررۇھەببەت كەلرردى  ئررۋجىز ھىسرريۋت تولرردى  قۋشيمىقۋنچىلىققررۋ
 كررۆزلىاى...پۋرتىلىرردى سررېغىىىش جۇدالىررق  ۋاقىتلىررق ئررۇزا  كۆرسررەتتى 
  ئۇرۇلرردى  تىىىقىغررۋ دىلىۋزنىررڭ تىىىقررى تىكىلرردى  كررۆزلىاىەە دىلىۋزنىررڭ
 ئېيتىشررقۋ كررۆزلىاىىى يۋشررلىق ڭدىلىۋزنىرر كۆتىاىلىرر، ئۋسررتۋ- ئۋسررتۋ قرروللىاى
 ئېڭىردا ۋارسرىىڭ تۇيۇقسرىز ئەسرىۋدا شرۇ...ئەپسۇس مىڭ ئەپسۇس ...مۋڭدى
 سرۇغۇ  مرۇزدەك چىلەك بىا بېشىغۋ ئۇنىڭ رىئۋللىق قورقۇنچلۇ  بولغۋن پەيدا
 قۋپقرۋرا  ئۋسرمىىىدا كۆڭرز  بولىۋاتقۋن ئەسىا بۋيىقى ئۇنىڭ دە -قۇيدى سۇنى
 دە -سررىلكىۋەتتى قررۋتتىق دەرھررۋلال ۋللىسررىىىك ئررۇ... بولرردى پەيرردا بۇلررۇت

 . قۋيتۇرىۋالدى ئىتتىكال قولىىى قۋلغۋن بېاى، كۆزلىاىەە دىلىۋزنىڭ
 مررۇمكىن -.چۇچۇتىررۋەتتى دىلىررۋزنى ئررۋۋازى ۋارسررىىڭ-...يررۋ . يررۋ -
 يۋخشررررى ئەسررررال سررررىزنى مەن...ئەمەس مررررۇمكىن مەڭەررررۇ ئەمرررردى. ئەمەس
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 ئرۋدىمى  كۆرىردىغۋن يۋخشرى ىىىڭم...كۆرمەيمەن يۋخشى زەررىچە. كۆرمەيمەن
 يۋخشرررى مەجىرررۇنالرچە كرررۆرىمەن  يۋخشرررى تەلرررۋىلەرچە ئرررۇنى مەن. برررۋر

 ...ئەمەس سىز مەڭەز ئەمەس  سىز ئۇ لېكىن...كۆرىمەن
 تىتاە  ش -ش  جىسمى قۋلغۋن ئۇرۇقال  تۋ  شۇ. كەتتى ھۋسىاا  ۋارس
 ىۋاتقرۋنلىقىقىيىىل قرۋتتىق ئىچىردە ھىسريۋت ئىچكى مۇرەككە  بۇلۇ   كەتكەن
 چىشررلىاىىى سررەدەپتەك ئررۋچقىىىچە ئېغىزىىررى ئويمررۋقتەك ئررۇ...  ئىرردى ئىىىررق

 تۇرغۋنردىن قرۋرا  پەس بىرا دىلىۋزغرۋ قۋلغرۋن ترۇرۇ  قېتى، داڭ  پۋرقىاىتى،
 بىا دىلىۋزنى دە -چىشلىدى بىا چىڭ لەۋلىاىىى ئىچىدە ئۋزا  قۋتتىق كىيىن 
 قرۋرا  تەرەپركە بىىۋسى ىشخۋنۋئ  ئېچى،  ئىشىكىى دىەزدەك ئىتتىاى، چەتكە

 ...يزگزردى
 
 
 

 قويرۇ  بېشىىى ئزستىەە ئزستە  تۋقۋ  ئىچىدىن ئىشىكىىى ئۆيىىڭ يۋتۋ 
 ئرۇ. ئىردى سرۇلغۇن قەدەر شرۇ ھرۋلى دىلىۋزنىرڭ تزكىۋاتقۋن يۋ  جىمجىتقىىە
 چىشلىغىىىچە چىڭ لەۋلىاىىى  قىاللمىغۋندەك قۇبۇ  ئەسال رىئۋللىقىى بزگزنكى
 ئزسررتىدە ئزسررتە  بولررۇ   كەترركەن سررىڭى، ئىچىررەە لىمىلەرئەسرر ئررۋزاپلىق
– ترۇرۇ  ئرۇ.  يۋتۋتتى چېچىلى، يۋن ھەر خەتلىاى سۆيەز بۇرۇنقى ۋارسىىڭ
 ئررۋزا  ھەسرراەتلى  ئۋلقۋنلىاىرردا نررۋزۇك   كىتەتتررى ئۇھسررىىى، ئېغىررا تررۇرۇ 
 تروغاا . سرىاليتتى ئزستىدىن كۆكاىكى يزرىكىىى سۇقىۋاتقۋن تىىىمسىز ئىچىدە

  سررىغدۇرالمىدى  ئەقىلىررەە پەقەت كىتىشررىىى ئۆزگىاىرر، بۇنرردا  ارسررىىڭۋ ئررۇ
 ئۇلرۇ  ئۇرۇشرى  يەرگە غرۇرۇرىىى پۇزۇتسىيەسرى  تۇتقرۋن بزگرزنكى ۋارسىىڭ

 بىرا.  قىلىرۋەتتى پرۋرە-پرۋرە يرزرىكىىى ئۇنىرڭ ئىلمۋسلىقى كۆزگە سۆيەزسىىى
 قېىرى. مىدىبېغىشلىيۋل شۋتلىق زەررىچە ئۋزابىغۋ ھىجاان تۋرتقۋن بىاى يىلدىن

 ئۇنىڭررردىكى قېىرررى سرررۋداقەت؟ مرررۇھەببەت  سرررۋ  سرررەمىمى ئۇنىڭررردىكى
 قۋنچىلىرر  مىىىررڭ ئررۇ...؟...غررۇرۇر ۋىجرردان  ئۇنىڭرردىكى مەسررئۇلىيەت؟قېىى

 تەسرتە قۋنچىلىر  سېغىىشرىى قەلبىمردىكى برۋرغىىىمىى  ئىرزدە  ئرۇنى تەستە
 ترۇرۇ   قرۋرا كرۆزۈمەە ئزچرزن نىرمە ئرۇ ئويلىمىغۋنمىدۇ؟ قويغىىىمىى ئوتۇرغۋ
 ئۇنىرڭ دەيردۇ؟ سرۆيىمەن بىاىىرى بۋشرقۋ كۆرىمەن  يۋخشى بىاىىى بۋشقۋ مەن

 بررۇزۇ  دىررەەن رەيھررۋن ھېلىقررى بولغۋنمىرردۇ؟ ئۆزگررزرۈ  راسررتىىال ھىسرريۋتىدا
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 بېشرررى ئويلىغۋنسرررىاى  دىلىۋزنىرررڭ...تېپىشرررىۋالغۋنمىدۇ؟ قۋيتىررردىن بىرررلەن
 ئررۋۋازى زىرر  ھېلىقررى رەيھۋنىىررڭ قۇلىقىرردا. بۋشررلىدى ئۋغاىشررقۋ چىڭقىلىرر،
 زاھىرا كۆرۈنزشرلىاى نۋشرۋيۋن رەيھۋنىىرڭ بىلەن ۋارس ئۋلدىدا كۆز جۋراڭال  

 . بولدى
 كەتتىمۇ چزچز  ئۆزى خىيۋللىاىدىن ئۆزىىىڭ دىلىۋز-...يۋ  يۋ  -     
 ئرۇ قېيداۋاتىردۇ  ئۋپۋمغۋ ئۆيدىكىلەرگە  چۇقۇم ئۇ-.كۆتىادى بېشىىى ئىتتىكال
 كۆزلىاىردىن ئۇنىرڭ مەن بۋيرۋم سرۆيىدۇ  مىىرى كۆرىردۇ  يۋخشى مىىى ھېلىمۇ
 يەنىال چۇقۇم مەن بولمۋيدۇ  قويىۋەتسەم بە  مەن...قىلدى  سەزگەندەك بۇنى
 ...كېاەك بىاىشى  مىھاىمىى ئۇنىڭغۋ چۇقۇم تەسىالەندۈرۈشزم  ئۇنى

 ئزسررتىدىكى ئزسررتە  سررزرتز  ئۋسررتۋ يۋشررالرنى كۆزىرردىكى دىلىررۋز    
 كىريىن كزنردىن قۋنچە بىا رەتلىەە  تلەرنىخە. بۋشلىدى رەتلەشكە خەتلەرنى
 تەپسررىلى ھىسرريۋتىىى ئىچكررى ئۇنىررڭ قىلىررش  تەكلىرر، يەرگە بىررا  ۋارسررىى
 كررۆزى دىلىۋزنىررڭ بولغررۋن رەتررلە  خەتلەرنررى. پررزكتى كررۆڭلىەە بىلىشررىى
 چىاايلىرق مۋڭغرۋن ئېلىر، ئزچرزن بىراىش قۋيتۇرۇ  نۇردۇنغۋ  بۋيۋ تۇيۇقسىزش
 مىىرى برۋر  يەردە برۇ مەن ئۋلدىردا كرۆز ئۇنىرڭ خۋلترۋ. چزشرتى كۆزى خۋلتىغۋ
 كەسرركىن بررۋيىقى. تررۇراتتى رايىررش شررۇنچىلى  دىەەنرردەك... قۋلمررۋڭ ئۇنتررۇ 
 ئولترۇرۇ  لەسسىدە ئورنىغۋ قۋيتىدىن نىمىشقىدۇر دىلىۋز تۇرغۋن ئىچىدە ئىاادە
 خررۋلتىىى بررۇ كىرريىن كۆرۈشرركەندىن بىررلەن ۋارس دىلىررۋز دىمىسررىمۇ. قۋلرردى

 ۋاپۋسرررىزلىقىدىن ۋارسرررىىڭ ئىررردى  كەلرررەەن قرررۋيتۇرۇ  يبەرمە نۇردۇنغرررۋ
 ۋارسرىى بىرلەن نرۇردۇن يۋكى ئزمزتىسزلەندىمۇ قۋتتىق ئۇنىڭدىن نەپاەتلىىى،
 مەھراۇم نەرسرىدىن ھەممە بەرسە قۋيتۇرۇ  خۋلتىىى بۇ...قۋلدىمۇ سېلىشتۇرۇ 
 ... ئىدى قىيىۋلغۋن ئىچىدە تۇيغۇشر قۋلىدىغۋندەك

 كرۆيىەك قىزىر  ئوتقۋشرتەك ئىچىردىكى ئېلىر،  ۋئۋست خۋلتىىى دىلىۋز    
 ئىچىرردىن قۇتررۋ. ئۋلرردى قولىغررۋ قۋيتىرردىن قررۇتىىى شررەكىللى  يررزرەك بىررلەن

 قررۋرا  پەس بىررا ئېلىرر، ئررززۈكىى ئررۋلتۇن شررەكىلدىكى ئەتىاگررز  چىاايلىررق
 ئززۈكىى توي بۋقمىغۋن ئېلى، ھۋزىاغىچە قولىدىن ئويلىدىكىن نىمىىى. كەتتى
 ئرززۈككە ئرۋلتۇن...برۋقتى سرېلى، ئرززۈكىى ئرۋلتۇن برۇ ۋئورنىغر ئېلىر، ئۋسرتۋ

 بىررا قۋنررداقتۇر بولرردى  پەيرردا كررزلكە سررۇس كررۆزلەردە يۋشررلىق تىكىلررەەن
 ئۋسرتۋ ئەكىلىر، لەۋلىاىەە غزنچىدەك ئززۈكىى ئۋلتۇن ئىچىدە بېقىش مىھىالى 
 ...سۆيدى
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. كەتتى تىتاە  لەۋلىاى ئۋپۋرغۋن ئززۈككە دىلىۋزنىڭ-...توۋا توۋا -    
 ئەيررىە بەلكررى ئەمەس ئررززۈككە لەۋلىاىىىررڭ ئۋپۋرغررۋن ئررززۈككە بررۋيىقى ئررۇ

 ھىرس خىيرۋلەن تەككەنلىكىىى لەۋلىاىەە قېلىن ئەرنىڭ بىا يۇچۇن تۋقىۋالغۋن
 بىررلەن چۋققررۋنلىق نۋھررۋيىتى ئررززۈكىى قولىرردىكى دەرھررۋلال ئررۇ. ئىرردى قىلغرۋن
 خرۇدا  كەچرۇر گۇنرۋھىمىى   خۇدا ئۇلۇ  -.تۋشلىدى ئزستىەە ئزستە  ئېلى،

 يىراا  خىيۋلردىن ئۋزغۇن قىلغىن  يىاا  شەيتۋندىن مىىى...كەچزر گۇنۋھىمىى
 ...قىلغىن

 بولغرۋن ۋارسرقۋ ئۆزىىىرڭ ئرۇ. كەتتى قىلى، تۆۋبە ئۆزىەە-ئۆز دىلىۋز    
 يۇشررۇرۇنۇ  ھىسرريۋتىىڭ بىررا قۋنررداقتۇر كەيىىرردە مررۇھەببىتى سۋ  سررەمىمى
 خىرر  2 كۋللىسررىدا ئزچررزن نىررمە لررېكىن. قىلىۋاتررۋتتى ھىررس يۋتقررۋنلىقىىى
 بررۇ ئۆزىىىررڭ. تۋپۋلمررۋيتتى جررۋۋا  بۋشررلىغۋنلىقىغۋ قىلىشررقۋ جەڭ ھىسرريۋتىىڭ
 ئرروباازىىى نۇردۇنىىررڭ كۋللىسررىدىكى...تىاىشررۋتتى قۇتۇلۇشررقۋ ھىسرريۋتىدىن
 شررۇندا  ئزچررزن نىررمە ...چۋيقررۋيتتى يررۋن ھەر كۋللىسررىىى ئزچررزن يۇقۇتررۇ 
   ئەقىردەم مىىىرڭ كىاىۋالىردۇ؟ كۋلالمغرۋ نۇردۇن تۇرۇپال ئزچزن نىمە بولىدۇ؟
 قويىرۋېتىمەن؟ بە  ئۋسرۋن ئزچرزن نىرمە مەن مۇشۇنچىلىكمۇ؟ پەقەت ھىسيۋتى 
 مىىررى بويسررۇنمۋي ئىرراادەمەە ھىسرريۋتى  ئزچررزن نىررمە...كىچىررمەن؟ ۋاز ئۋسررۋن
 ھرۋزىاقى مىىىرڭ. كېراەك ۋارس بىراپەقەت مۋڭۋ...يۋ  يۋ  ...كىتىدۇ؟ ئۋلدا 

 بولمۋيرردۇ  قەتئررى بولمىسررۋ ئررۇ تۇرمۇشررۇمدىمۇ زسررىدىكىكەلە تۇرمۇشررۇمدىمۇ 
 ... بولمۋيدۇ قەتئى

 ئررۇنى   ئويلىرردىمۇ قىلىشررىى يىراا  كررۆزدىن سرروۋغىالرنى بررۇ دىلىرۋز    
 ۋاقىر  ئۆگرزن يۋكى ئەتە. تىقىۋەتتى مىختۋ  ئىشكۋپقۋ تىقى، خۋلتىغۋ دەرھۋلال
 كۋرۋاتقۋ ئۇ. دىقىل نىيەت بىاىشىى يەتكززۈ  چۇقۇم نەرسىلەرنى بۇ چىقىاى،
-قىلدى ھىس ئۋچقۋنلىقىىى سە  قورسىقىىىڭ كىيىن يۋتقۋندىن بىادەم كىلى،
 كىريىن تززەشرتزرگەندىن قرۇر بىرا  چرۋچلىاىىى كىلىر، ئزستىلىەە گىاى  دە 

 ...مۋڭدى قۋرا  پەسكە ئزچزن غىزالىىىش
 كىيىرىال كىاگەنردىن مىھمۋنخۋنىغۋ ۋە زا  چۆمەەن جىمجىتلىققۋ دىلىۋز    

 قۋيتىرر، بۋيررۋ. قىلرردى ھىررس بۋرغررۋنلىقىىى يەرگە بىررا ئررۋللىبۇرۇن قىتىىررڭۋا
 ئزسرتىەە يىمەيرال تۋمرۋ  قىلمرۋي پىسرەن  يۋلۋۇرىشرىغىمۇ ئۋپىسىىىڭ كەلەەندە
 ئىچىدە ئۋزا  ھىسيۋت  مۇرەككە  خى  ئۋشۇ ئۇ دىمەك. ئىدى كەتكەن چىقى،

 ئۋپىسرى كىلىر، ئزسرتىلىەە تۋمۋ  دىلىۋز. ئىدى چىققۋن قىيىىلى، سۋئەتتەك 4
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 ئرۋللىبۇرۇن گەرچە تۋمرۋ  كەتترى  ئولتۇرۇ  قۋرا  تۋمۋقالرغۋ قويغۋن تەييۋرش 
 نەرسرىلەرنى ھەمرمە ئزچرزن ئۇنىرڭ ئۋپىسرى بىچرۋرە بولسرىمۇ كەتكەن سۇۋۇ 

 خىيۋلالرغررۋ يەنە يەپررال چۇكرۋ3-2 تۋمررۋقتىن دىلىررۋز.  ئىردى قويغررۋن تەييرۋرش 
 پەرۋانە قۋنچىلىررر  ئزچرررزن ئرررززى ئۋپىسرررىىىڭ بۋشرررلىدى  بولۇشرررقۋ غەر 

 رىيررررۋزەتلەرنى قۋنچىلىرررر  ئزچررررزن  بەختررررى ئۆزىىىررررڭ بولىۋاتقررررۋنلىقى 
. ئىرردى ئىىىررق ئۇنىڭغررۋ...قۋتۇرىۋاتقررۋنلىقى بررۋ  قۋنچىلىرر  چىكىۋاتقررۋنلىقى 

 ئەزىرز جېىىردىن دىلىرۋزنى لرېكىن بولسىمۇ ئۋيۋ  چۇس مىجەزى گەرچە ئۋپىسى
 جەھەترتىن روھرى بەلكىر  ئۋپىسرى ئىشىدىمۇ نۇردۇنىىڭ قېتىمقى بۇ. كۆرەتتى
 دەرىرزە قويرۇ  ئۋستۋ چۇكىىى قولىدىكى دىلىۋز...بەرگەندۇ قۇربۋنلىق نۇرغۇن
 قرۋرا  يۇلتۇزشرغرۋ تۇرغرۋن پىلردىاش  ئۋسمۋندىكى دەرىزىدىن. كەلدى قېشىغۋ
 ...بۋشلىدى خۇرسىىىشقۋ ئېغىا

 قۋنچىلىررر  قرررۋرا  يۇلتۇزشرغرررۋ ئىچىررردە سرررۇئۋلالر چىەىرررش دىلىرررۋز    
 قولردىن بىرا ئىسسرىق ئۇرۇلغرۋن مزرىسرىەە ۋاقىتترۋ بىا. بىلەلمىدى تۇرغىىىىى
 . ئززدى كۆكتىن كۆزىىى دەرھۋلال ئەندىكى،
 قىرزى  كەتتىڭ قىلى، خىيۋ  نىمىلەرنى قۋرا  ئۋسمۋنغۋ كىچىدە بۇ -    

 شرىپىاش  ئۆيدىن يۋتۋ -...ئىزلەۋاتۋمسەن؟ يۇلتۇزىىى ئۆزەڭىىڭ كۆكتىن يۋ. 
 بۋسقۋ  بۋغاىغۋ ئۇنى تۇتۇ  مۇرىسىدىن قىزىىىڭ خۋنى  پەرىدە ەەنكەل چىقى،

 كىيىىكرى بۇنردىن سرىىىڭ قىزى   بو  خۋتىاجەم -. بۋقتى كۆككە دەرىزىدىن
 ...شۇ ئەنە دە  يۇلتۇزۇڭ سىىىڭ...پۋرشيدۇ يۇلتۇزدەك چولپۋن ئۋۋۇ بەختىڭ
 شۇ. اىدىكزلزمسى مىيىغىدا قۋرا  يۇلتۇزغۋ كۆرسەتكەن ئۋپىسى دىلىۋز    

  ئۆزىمرۇ بۇنىڭغرۋ كزلكىمرۇ ترۋتلىق يرۋكى كزلكىمرۇ ئرۋچچىق كزلكىىىرڭ برۇ تۋ 
 . بىاەلمەيتتى جۋۋا 

 . تىىدى ئېغىا نۋھۋيىتى دىلىۋز-...بەلكى -    
 ئرۋڭال  پىكىاىىرى ئىككىمىزنىرڭ بىرلەن داداڭ. قىزى  دەيمەن راس-    
 ۆرگەن كرر ئىشررالرنى كررۆ  سررەندىن بىررلەن قىلغررۋن نىررمە ھەر بىررز قرروي 

 ئررۋدەمەە چزشررزنىمىز  ئوبرردان سررەندىن تۇرمۇشررىى كىشررىلى  جەمىيەتىررى 
 ...كىلىۋەرمەيدۇ دائى  پۇرسەت
 ئزسررتىلىەە تۋمررۋ  يىررتىلە  ئۋسررتۋ قولىرردىن قىزىىىررڭ خررۋنى  پەرىرردە    
 كررۆزلىاىەە ئويچررۋن قىزىىىررڭ دىەەنرردەك دەركىررن نىررمە. ئولتررۇردى كىلىرر،
 گە  ئرۇ خۋلىمىردى  دىيىشرىى نەرسرە ىاب توغاىدا بۇ دىلىۋز لېكىن. تىكىلدى
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 خۋنىمىىرررڭ پەرىررردە قىالتترررى  گە  ترررۇرۇ  تەرەپرررتە ۋارس يەنە قىلسرررىال
 پىيۋلىردىكى قۋچۇرۇ  ئۇزىىى كۆزلىاىدىن ئۋپىسىىىڭ ئۇ...بۇزاتتى كەيپىيۋتىىى

 نىررمە خۋنىمىىررڭ پەرىرردە دىلىررۋز تررۋ  شررۇ. ئۋپررۋردى لىررۋىەە چررۋيىى مررۇزدەك
 تۇتىرۋاتقىىى كرۆزدە  ئۋپىسرىىىڭ ئىردى  بولغۋن بىلى، ئىكەنلىكىىى دىمەكچى

 كىيوغررو  نررۇردۇنىى بۇلررۇ   قۇدۇلررۇ  بىررلەن ۋالررى نۇردۇن ئررۆمەر شررۇ يەنە
 ...قىلىش

 سرىقىلدىمۇ ئىچرى ئولتۇرىشرىدىن تىىسىز-ئزن قىزىىىڭ خۋنى  پەرىدە    
 . بولدى مەجبۇر ئېچىشقۋ ئېغىز يەنە

 قۋندا   ...سوراۋاتۋتتىڭ ىتېلىفۇنىى ئۋكۋڭىىڭ نۇردۇن بۋيۋ قىزى  -    
 ...يۋ؟ كەلدىڭمۇ كۆرۈشز 
 . بەردى جۋۋا  ئىاەنسىزش دىلىۋز-...يۋ - 
 دىلىۋزنىرڭ خرۋنى  پەرىدە جىددىلەشكەن نىمىەىدۇر-ئەمدى؟ نىمىشقۋ-  
 يۋخشررى تررۋزا كەيپىيۋتىررڭ بۋيررۋ قۋرىسررۋم -.سررزرۈلدى يررېقىن تېخىمررۇ قېشررىغۋ

 قۋلردىڭمۇ دىيىشرى، نەرسرە بىرا ەنبىرل ئۋكۋڭ نۇردۇن  يۋ قىلغۋن  ئەمەستەك
 ...يە؟

 . ئۇڭۋيسىزشندى سە  قۋرا  جىددىلىككە چىاايىدىكى ئۋپىسىىىڭ دىلىۋز  
 يۋخشرى ترۋزا كەيپىيرۋتى  بزگرزن كۆرۈشرمزدۈم  بىرلەن نۇردۇن مەن-   
 ...ئۋپۋ ئەمەس
 دىلىۋزنىررڭ چزشررتىمۇ جۋيىغررۋ سررە  يررزرىكى خۋنىمىىررڭ پەرىرردە -.ھە- 
 كزرۈشرەي قۋچرۋن ئەمردى ئۇنداقتۋ  -.بۋشلىدى سىالشقۋ بىلەن مىھاى قولىىى
 ئويالۋاتىسەن؟ دە 

 ؟ بىلەن كى - 
 ..بىلەنچۇ ئۋكۋڭ نۇردۇن- 
 ئويلىغرۇم ئىشرالرنى ئرۇ ھۋزىا مىىىڭ. كۆرۈشەرمەن بۇياىغۋندا خۇدايى - 
 . ئۋپۋ يو 

 . تزرۈلدى سە  قۋپۋقلىاى خۋنىمىىڭ پەرىدە-؟ ئەمدى نىمىشقۋ-  
 گە  تررۇش بىررا كەتكەنرردە ئۋغاىرر، بېشررى . ئۇقمررۋيمەن ۇئۆزەممرر بررۇنى-  

 ...سورىمىغىىۋ
 كەتتىمرۇ سرىقىلى، ئىچرى خۋنىمىىرڭ پەرىدە -.خۇدا ۋاي خۇدا  ۋاي-  

 سررەن...دۆت نىمۋنرردا    دۆت نىمۋنرردا  سررەن -.كەتتررى تررۇرۇ  ئورنىرردىن
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 ھۋمىىى سۋڭۋ   تۇرمۇ  دىەەن بۇ كەتمەكچىمۋ؟ ئزتز  تەنھۋ مۇشۇندا  مەڭەز
 بىرا...ئەمەس بۋقىۋەنردە مەڭەرز سرۋڭۋ بىزمرۇ. بولىردۇ شزى  ئۆي بىا ئەر  بىا

 خۇددى...نەرى   سۋڭۋ يۋرىمۋيدۇ نەرى  ئۋكۋڭىىڭ نۇردۇن سەن  بۋقە ئويال 
 ...ئۇ تۇرسۋ بۋش قۇيغۋندەكال قېلىپتۋ
 ئۋياۇپىالن نۇردۇنىىڭ ئىكاانىدا كۆڭز . يۇمدى چىڭ كۆزلىاىىى دىلىۋز  

 ئۋپىسرى. بولردى پەيردا تۇرقى تەڭلىەەن گز  ئىچىدە تىىىشتۋر ئىستۋنسىسىدا
 ۋارسرتىن...سۋشپىتى ئىقتىدارى  بىلىمى  نۇردۇنىىڭ دىمىسىمۇ: ئىيتىدۇ توغاا

 كررۆ  قۋرىغۋنرردا ۋارسررقۋ ئەھررۋالى ئىقتىسررۋدى شررۋرائىتى  ئررۋئىلە. قېلىشررمۋيدۇ
 ئزترز  بەخىتلىر  ئۆمرزر بىرا بەلكىر  قۇرسرۋ تۇرمرۇ  بىرلەن ئۇنىڭ. يۋخشى
 . مۇمكىن كىتىشى
 يۋكى ئۆزگەردىمۇ ئۋستۋ-ئۋستۋ قۋرشى كۆز بولغۋن نۇردۇنغۋ دىلىۋزنىڭ    
 ئېچىر، ئۋستۋ كۆزلىاىىى بولدىمۇ  ئوڭشىمۋقچى تۇرقىىى چېچىلغۋن ئۋپىسىىىڭ
 . قويدى بېشىىى مۇرىسىەە ئۋپىسىىىڭ
 بىلىررمەن چىكىۋاتقررۋنلىقىڭىى جۋپررۋ قۋنچىلىرر  ئزچررزن مەن سررىىىڭ-    

.  يرو  ئويلىغرۇم ئىشرالرنى ئرۇ ھرۋزىا مىىىرڭ زىردە  بەك قەلربى  كىنلرې. ئۋپۋ
 ...پەقەتال

 خۋنىمىىررڭ پەرىرردە ئررۋڭال  ئررۋۋازىىى چىقىۋاتقررۋن تىترراە  قىزىىىررڭ    
 بوشرقىىۋ چرۋچلىاىىى قۋپقرۋرا ئرۇزۇن دىلىۋزنىرڭ ئرۇ. كەتترى مۇجۇلرۇ  يزرىكى
 بىرلەن مىھراى پىشۋنىسرىەە دىلىۋزنىرڭ بىلەن لەۋلىاى تۇرغۋن تىتاە  سىال  
 . سۆيدى

 ئۋلتۇنردەك سرىىىڭ لرېكىن...چۇشرۇنىمەن. قىرزى  چزشزنىمەن مەن-    
 كەتسرە بۇلرۇ  ۋەيراان ۋاپۋسرىزلىقىدا نىجىسىىڭ دىەەن ۋارس ۋاقتىڭ يۋشلىق

 قىررزى   ئىشررىىىمەن مەن. كېرراەك تېپىۋېلىشررىڭ بەختىڭىررى سررەن. بولمۋيرردۇ
 بەخىتلىررر  ە  گرررزز بۇرۇنقىررردىىمۇ تۇرمۇشرررۇڭ كىيىىكرررى بۇنررردىن سرررىىىڭ
 ئۇنى بولغۋندەك بەرمەكچى مەدەت ۋە تەسەللى قىزىغۋ خۋنى  پەرىدە-...ئزتىدۇ
 . قۇچۋقلىدى چىڭ

 ئرۋچچىق. ئۆتكرززدى ئىچىردە ئىزتىراا  ۋە خىيرۋ  كىچىىى بىا دىلىۋز    
 روھرى ترۋشي بىرا ئوتۇرىسرىدا نرۇردۇن ۋە ۋارس ئۋپىسرى  دادىسى  قىيىىلى،

 . چىقتى قىلى، كزرەشلەرنى
 بولررۇ  كررزنلەر خېلررى كەلەىىىەىمررۇ قۋيتىرر، بېيجىڭرردىن دىلىۋزنىررڭ    
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 ئەسرلىدە ئرۇ. كىلىۋاترۋتتى يېقىرىال  ۋاقترى چزشرىدىغۋن ئىشقۋ بولۇ   قۋلغۋن
 بېاىر، يۇرتقرۋ ئىزدىمەكچرى  سرەلىمەنى ئېلىر، ئەختەمجرۋنىى كىلىپال قۋيتى،
 ھرۋزىاقى ۋارسرىىڭ لرېكىن. ئىردى بولغۋن بەرمەكچى تۋپشۇرۇ  ئۇنىڭغۋ بۋلىىى

 بىرا كرزن3-2 ئىشرالرنىمۇ ئرۇ ئىىتىلىش قىزىقىش  بولغۋن بىلىشكە ئەھۋالىىى
 تۋپشرۇرۇ  ۋاقتىردا سەلىمەگە ئەختەمجۋنىى ئەمدى   ئۇ. قويدى قۋياى، يەرگە

 تېلىفرۇن قۋلردۇرغۋن سرەلىمە. قىلردى ھىرس زۈرۈرلىكىىرى نۋھۋيىتى بىاىشىىڭ
 ئرۋدرىس قۋلردۇرغۋن ىمەسرەل ئېلىر، ئەختەمجرۋنىى ئەمردى ئىركەن  ئۇشنمىغۋن

 بىچرۋرە كەتركەن بۇلرۇ  سەرسرۋنە ئىشرقىدا برۋش. كېاەك بېاىش يۇرتقۋ بويىچە
 جەم بررۋلىىى-ئۋنررۋ تۋپشۇرۇشررى  ئۇنىڭغررۋ ئرروغلىىى تېپىرر، سررەلىمەنى دوسررتى
 سرەلىمەنىڭ دىلىرۋز....كېراەك بىاىشرى خرۋتىمە جۇدالىقىغۋ ئۇشرنىڭ قىلىشى 
 قۋتۇرغۋندىن بۋ  ھۋزا بىا ئزستىدە شبېاى قۋندا  بېاىش  بىلەن كى  قېشىغۋ
 . چزشتى پەسكە بولۇ  ئۋلمۋقچى مەسلىھەت دادىسىدىن   كىيىن

 ھەيراان دىلىرۋز. كۆرۈنمەيتتى ئۋپىسىمۇ دادىسىمۇ  ئىچىدە مىھمۋنخۋنۋ    
 ئرۆيەە يۋتقرۋن ئەختەمجۋن كىيىن چىققۋندىن ئۋقتۇرۇ  ئۆيىى ھەممە بولغۋندەك

 چىققرۋن ئىچىردىن يۋترۋ  تەمشىلىشرىەە دە  ۋيئۋچ ئىشىكىى ئۇ. مۋڭدى قۋرا 
 . توختىدى چىپپىدە ئۋڭال  ئۋۋازىىى دادىسىىىڭ
 ئەڭ. بەر ئېلىرر، كىرريى  قررۇر نەچررچە بىررا بېاىرر، بۋزارغررۋ بزگررزنال-    
 ...ھە كىيىملەردىن چىاايلىق
 قرررۋراڭ. بېررراىمەن ئېلىررر، دىمىسرررىڭىزمۇ سرررىز...مرررۋقۇ . مرررۋقۇ -    

-.قىالتتررى ئەركىلىتىۋاتقۋنرردەك بررۋلىىى ئۋپىسررى-...بۋلىىىررڭ بررۇ تۋتلىقىلىقىغررۋ
 ...گۇيغۋ بۇ قۋلدىمغۇ بۇلۇ  ئۋماا  بۋلىسىدەكال ئۆزەمىىڭ
 كۇنىىرڭ3-2 بولغرۋچقىمۇ  زار مىھاىەە نەۋرە. دىمەمسەن بىا شۇنى-    

 .دىەىىە كەلمىدى چزشزرگزم قۇلۇمدىن يۋقى
 چىقىشررقۋ تىللىاىمررۇ چزچررزك ھررېلىغىچە بولسررۋ تۇغۇلغررۋن نەۋرىمىررز-    
 ...ھەي...ھە ئىدى بىاەر گۇڭاا  تۋتلىق. ئىدى بۋشالر

 بىررا بىررز. پۇشرۇدۇ ئىچىرر  ئويلىسررۋمال. دىرمە گەپلەرنررى ئررۇ بولردىال-    
 ...تۇزكور ئۇ قىلدىغۇ بىسەرەمجۋن پزتزنلەي ئۋئىلىىى
 ...قەلەندەر پەس تىەى-    
. دىئۋجاىر لەسسرىدە قروللىاى تۇتقرۋن تۇتقرۇچىىى ئىشى  دىلىۋزنىڭ    

 دىلىۋزنىرڭ ...گەپلەر مۇشۇ تۇگەر قۋچۋنمۇ...قۋرغۋ  شۇ يەنە گە   شۇ يەنە
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 ئرۋپىاىش برۋلىىى يەنە ئويلىردىيۇ  يېىىشىى كەيىىەە ئۇ. بۇزۇلدى يەنە كۆڭلى
 مەجبررۇر كىاىشرركە ئېچىرر، ئۋسررتۋ ئىشررىكىى  ئۋمۋلسررىز بولغۋچقررۋ مررۇھى  ئىشررى
 . بولدى

 چرۋچلىاىىى بۋلىىىرڭ. دىتوختىر چىپپىردە ئرۋۋازى خۋنىمىىرڭ پەرىدە    
 ئۋيۋلىىىررڭ چزچىەەنرردەك نررۋزىامۇ سررىلىۋاتقۋن بوشررقىىۋ بىررلەن مىھرراى ئررۋتىلىق

 يىىىرر  ئۋڭلىمىغۋنرردەك گەپىررى ھېچقۋنرردا  دىلىررۋز. سررۋلدى قررۋرا  كررۆزلىاىەە
 . ئولتۇردى كىلى، قېشىغۋ ئەختەمجۋنىىڭ يۋتقۋن ئۇيقىدا تۋتلىق كزلزمسىاە 
 ئىررزدە  سررىلەرنى مەن. ھە ەنسررىلەركىاىۋاپتىك يەرگە بررۇ ئەسررلى-    

 . كىتىپتىمەن
 چزشررز  مىھاىمىررز گۇيغررۋ تررۋتلىق بررۇ. قىررزى  بولمۋمرردا كىاىۋالسررۋ -    
 تززەشرتۇرۇ  يوتقۋنىى گزللزك ئزستىدىكى بۋلىىىڭ نۋزىا -.دىەىىە قېلىۋاتىدۇ

 دە  دادا چروڭ تېخرى. ترۋتلىق شۇندا  گەپلىاىمۇ -.قۋرىدى دىلىۋزغۋ قويغۋ 
 ...تېخى ىچۇچۋقىاىشلىا
 گەپلىرراى-.ئۋرششررتى گەپرركە خررۋنىممۇ پەرىرردە-.دىلىررۋز شررۇندا -    
 خرۇددى. يېتىپرتىمەن بېسى، بۋغاىمغۋ كىچىچە. شزمتەكىىڭ بۇ ئۇمۋ  شۇندا 

 . كەتتى ئۇخال  تۋتلىق يۋتقۋندەك قۇچىقىدا ئۋپىسىىىڭ
 ئۋخشررۋم. گررۇيالر ئۆلەررزر ئررۇ بۋلىغررۋ بررۇ سررۋپتۇ زۇلررۇم بەك لررېكىن-    

 نۋرىسدە. بۋشم دىەىىە كەتتى ئېچىشى، يزرۈگزم قۋرا  بۋرمىقىغۋ ېتىلەەنچېپىۋ
 ئرررۇ بەرگەي جۋجىسرررىىى خرررۇدايى  برررۋرمۇ؟ قىيىىغرررۋن شرررۇندا  برررۋلىىىمۇ

 چىرڭ مۇشرتۇمىىى بولغۋنردەك ئىپۋدىلىمەكچى غەزىپىىى نۋزىا-...قۋنخورشرنىڭ
 . تزگدى
 بوشررقىىۋ ىقرروللىاىى دادىسررىىىڭ دىلىررۋز-. دادا كەلسررۇن دىەىىىڭىررز-  
 ئىشقۋ مەن. ئىزدىەەن سىزنى بىلەن ئىشى ئەختەمجۋنىىڭ مۇشۇ مەنمۇ-.سىقتى

. دادا كىلەيمىكىررن بىاىرر، تۋپشررۇرۇ  سررەلىمەگە بررۋلىىى بررۇرۇن چزشزشررتىن
 .كەتتى ئزتز  كزن نەچچە بىا ھېلىمۇ
 . بۋشم تۇرسۋڭ ئۋشقىلىشۋلمىغۋن بىلەن دوستۇڭ لېكىن-  
. كۆرۈشرەي بېاىر، نۋھىيىەە شۇ بويىچە ئۋدرس كەتكەن قۋلدۇرۇ  ئۇ-  
 .بىچۋرە ئۇ كەتتىكىن بۇلۇ  نىمە دەردىدە بۋش ھېلىمۇ
 جىددىلىشرى، خۋنى  پەرىدە-بۋرامسەن؟ يۋلغۇز. بۋشم دەۋاتىسەن نىمە-  

 نەلەردە يرۋلغۇز بۋلىىى بۇ كەلەەندە چۋرچۋ  ھېاى،-.كەتتى تۇرۇ  ئورنىدىن
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 . قىزى  تۋتلىق يۇرىسەن كۆتىاى،
 ئولتۇرۇشرقۋ ئۋيرۋلىىى نۋزىا-.دەيمەن بولمۋمدۇ ئولتۇرسۋڭ جى  ىادەمب-  
 بىرا گىپىىى ئۋۋا  دىلىۋز. خۇيۇڭ مۇشۇ سىىىڭ تزگەر قۋچۋنمۇ-.قىلدى ئىشۋرە

 ...دەۋالمۋمدا
 ئىلتىپۋتى خۇدانىڭ. ئۋپۋ بولمۋس يېتىۋالسۋم كەچكىچە دە  چۋرچىدى -  
 يرۋت ئەگەر دوسرتۇمكەن ېلىغرۇھ سرەلىمە.   برۋش بۇ قۋلدى ئۇچاا  مۋڭۋ بىلەن
 ئۋپىسرىدىن دىلىرۋز-.بولمرۋس بەرمىسەك ئۋپىاى، بۋلىىى بولسىمۇ بولغۋن ئۋدەم
 . قۇيىۋەتتى سە  ئۋۋازىىى بولغۋندەك نۋرازى

. بوپترۇ تەس بەك ئۋپىسرىغىمۇ   برۋلىغىمۇ برۇ. قىزى  توغاا دىەىىىڭ-   
 برۇ بولمرۋس قرۋلغىلى ئېلىر، ئۆيردە برۇ مەڭەرز دە  قۋلردى چزشرز  مىھاىمىز
 ئەختەمجۋنىىرڭ نرۋزىا -.قىرزى  كە   بىاىر، ئۋپىاىر، ۋاقتىردا بولدى. بۋلىىى
 . لىڭشىتتى بېشىىى ئېلى، ئۋلقۋنلىاىغۋ قوللىاىىى بۇدرۇ 
 پەرىردە-.دىسە تۇرمۋيدۇ جى  ئۋغزى  مۋۋۇ يەنە دەيمەنۇ قىلمۋي گە -   
 يزرىسرەن كۆتىاىر، نەدە برۋلىىى برۇ سرەن-.قرۋتتى سۆز قىاى، گېلىىى خۋنى 
 داداڭىىرڭ بولمىسرۋ يرۋ.  برۋلىىى برۇ قويسۇن ئۋپىاى، بىاى بۋشقۋ شۇڭۋ. قىزى 

 .دادىسى دىدى  قۋندا . تۇتقۇزايلى شوپۇرىغىال
 نرۋزىانى تەمشرەلەەن قىلشرقۋ گە  دىلىرۋز-.بىراىمەن ئۋپىاى، ئۆزەم-   

 يروقال  ئرۇنى   كۆرۈشز  بىا بىلەن سەلىمە بۋنىدا مۇشۇ-.قويدى توختۇتۇ 
 بىرلەن قولۇم ئۆز. كىلەرمەن ئۋلدۇرۇ  دەم مىڭەمىى بولمىسۋ ھېچ.  بۋر زمكەلە

 . مىىىڭ چزشمەيدۇ جۋيىغۋ كۆڭلزم بەرمىسەم تۋپشۇرۇ 
. قۋلردى جىمىر، بىرادەم خۋنىممۇ پەرىدە نۋزىامۇ  ئۋڭلىغۋن گەپىى بۇ   
 .تۇردى ئورنىدىن ئۋستۋ كىيىن ئويالنغۋندىن بىادەم نۋزىا

 تىرز لرېكىن. برۋشم سرىىى ئەكەلسرۇن ئۋپىاى، پۇرشو بىزنىڭ ئەمىسە-   
 . ھە قۋلىمىز ئەنسىاە  بىز. كە  تىز بېاى،

 بولغۋن پەيدا تەبەسسۇم بىا بۋشقىچە چىاايىدا-.يە قىالمدۇ  مۇندا -   
 سرىزنىڭ -.تىكىلردى كرۆزلىاىەە نۋزىانىرڭ تەمشەلەەن مېڭىشقۋ خۋنى  پەرىدە

 نررۇردۇن يۋخشىسررى ئەڭ. لمررۋسبو تۇشىمىسررۋ ئىرردارىغۋ سررىزنى شرروپۇرىڭىزمۇ
 . ئەكەلسۇن ئۋپىاى،
 ئرۆچكەن كزلكە چىاايىدىن بىادەم ئۋيۋلىغۋ  بىادەم نۋزىا-...بۇ..بۇ-   
 بۇلۇدۇ؟ قۋندا  بۇنىڭدا -.قۋلدى دۇدۇقال  قۋرا  قىزىغۋ
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 بۋنىرردا مۇشررۇ. دادىسررى بۇلررۇدۇ ئوبرردان تررۋزا. بولمۋقچىرردى قۋنرردا -   
 سررۆزىدىن  بىاىىررى-بىررا دىررەەن ئررۋدەم. قۋلىرردۇ ئورتۋقلىشررى، پىكىالىشررى، 
 تەييۋرلىقىغرۋ تروي تىرزش كىريىن سرەپەردىن. گە  چزشرزنىدىغۋن ھەركىتىدىن

 ...تېخى قۋشمدۇ  چزشۇ 
 بۋشقۋ بىلەن كىشى ئەر بىا يۋت تۇرۇ  قىلمۋي توي ئۋپۋ  دىەىىە توۋا-  

 ىردۇ؟قۋل دە  نىرمە كۆرسە بۋشقىالر بۇلۇدۇ؟ قۋندا  يزرسەم بىاگە شەھەرلەردە
-... سرەن ئۋڭلىمىغۋنمرۋ گەپىرى دىرەەن يۋمرۋن ئرۋتىقى ئۋيۋلالرنىڭ ئۋجااشقۋن

 گىپىىرى تەلەپپۇزدا كەلمىەەن مۋس ئۆزىەە بولغۋندەك نۋرازى ئۋپىسىدىن دىلىۋز
 . ئولتۇردى تزرۈ  قۋپۋقلىاىىى قۋرا  تەرەپكە دەرىزە دە -دىدى

 تۇزكرور ندىرەە ۋارس ئرۋۋۇ برۇرۇن. ئەمردى دەي نىرمە گەپىى مۋۋۇ-    
 شررۇ. قىلىۋاتىسررىىۋ گە  بۋرمىغۋنرردەك يەرگە بىررا تررۇرۇ  قىلمررۋي ترروي بىررلەن
. ئىرردىڭغۇ قۋلغررۋن دە  كىررچەي ۋاز ھەممىرردىن ئزچررزن نىجىررس ئۋشررۇ ۋاقىتتررۋ
 چىاايرى-...قۋشمردا بولرۇ  گۇنرۋھ بۋرسرۋڭ يەرگە بىرا بىرلەن نرۇردۇن ئەمدى

 مۇشالشرررقۋ ەكرررۆكاىكىە بىرررلەن ئۋلقرررۋنلىاى سرررىمىز خرررۋنى  پەرىررردە ئرررۆڭەەن
 يۋقمىرردىغۇ خررو  قۇلۇقۇڭغررۋ گىررپى  مىىىررڭ دىمىسررەم دىسررەم -.بۋشررلىدى

 سۆزگە گە  يۋمۋن ئۋتۋققۋ  يۋمۋن سىىى...ئەسكى مەن   ئەسكى مەن شۇ...ھە
 شرۇندا  دە  بولسرۇن بەخىتىسرىز تېخىمرۇ...دەۋاتىمەن شۇندا  دە  قۋلسۇن

 ...دەۋاتىمەن
 بىلرمەي بىاىشرىى جرۋۋا  دە  نىمە بىادەم گىپىەە ئۋپىسىىىڭ دىلىۋز    
 دىلىۋزغرۋ بولردىمۇ بىئرۋرام پە -سرە  ئۋھىدىن خۋنىمىىڭ پەرىدە نۋزىا. قۋلدى

 . تەگدى قۋتتىقاا 
 برۋلىمىز بىراش بىزنىرڭ سەن. يەۋاتىدۇ غەم ئزچزن سەن شۇ ئۋپۋڭمۇ-    
 ئۋپرۋڭ. بىرز يزرەلەمردۇ  ئويلىمرۋي بەخىتڭىرى كەلەزسىڭىى  سىىىڭ تۇرسۋڭ 

 نۇردۇنغرۋ ؟ قۋتاىردى قېتى  نەچچە ئۆيىەە  داداڭىىڭ ئۆمەر چزنئز ئىش مۇشۇ
 ...شۇنى بىلەمسەن...ئىشلىدى؟ خىزمەت قۋنچىلى 
 پەرىرردە بىررلەن گىپررى نۋزىانىررڭ -كىرر ؟ ؟مەن ئەسررلىدە كىرر  مەن-    

 بۇسۇغىىسردا بۋشرقىالرنىڭ پەرىدە مەن -.بۋشلىدى ئەزۋەيلەشكە يەنىمۇ خۋنى 
 ئۋجااشررىقىىىىى  ئۇنىررڭ ئۋپىسررىدىن ۇردۇنىىررڭن ئەسررلى؟ ئۋيۋلمررۋ يۇرىرردىغۋن
.  ئۋلدىردا ئۇشرنىرڭ كەترتى  بولرۇ  كزچرزكتەك خرۇددى تۋرتىر، ئۋڭلىغۋندىن
 بەختىىرى يزتترزرگەن  شرۇ سرىىى. ئۇچۇنغرۇ سرەن ئزچرزن؟ كى  شۇ ھەممىسى
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 ئىچىررردە تۇرمرررۇ  بەخىتلىررر    شرررۋرائى  يۋخشرررى مەڭەرررز. تېپىۋالسرررىكەن
 .... دەيمەنغۇ يۋشىسىكەن
 نررۇردۇن تۇگىمەيرردىغۋن نىمررۋنچە....نررۇردۇن  نررۇردۇن  نررۇردۇن-    

 تروي بىرلەن نرۇردۇن -.تەمشەلدى چىكىتىشكە تۇرۇ  ئورنىدىن دىلىۋز-...ئۇ
 پىشرۋنەمەىمۇ مىىىرڭ خۇدايى  دەيدۇ؟ كى  دە  بۇشلمۋيدۇ بەخىتلى  قىلمىسۋم
 ...بۋردۇ؟ بىاسى پۇتۇلەەن
 قىاللمرۋي تروي ۇردۇننر -.قىلردى برۇياۇ  خرۋنى  پەرىردە-.توختۋ-    
. يۋخشرى شرۋرائىتى ھەمرمە نۇردۇنىىڭ. يو  قۋلغىىى كىلى، ئۋلدىغۋ بۇسۇغىمىز

 قۋنردا  ھەر...ئەخالقرى بىلىمرى  ئەھۋالى  ئىقتىسۋدى چىقىشى  كىلى، ئۋئىلە
 ئۋز قىزشر يزرىۋاتقۋن كەيىىدىن يىەىتلەرنىڭ يۋخشى ئۇندا . يۋخشى يىەىتتىن
 قىلمىسررىمىچۇ  ترروي بىررلەن ئۋيررۋ  بىررا قۋنئۋجااشرر ئررۇ قرروي  بىلىرر،. ئەمەس
 ...يىەى  ئۋششيغۋن قىزشرنى نى-نى ئەسلىدە
 ئۋيرۋ  ئۋجااشرقۋن ئۋپىسرىىىڭ. قۋلردى توخترۋپال قەدەملىاى دىلىۋزنىڭ   
 قۋيتۇرۇشرقۋ سرۋدا ئەكرس تزۋىدە قۇش  گەپلىاى دىەەن قىلمىسىمۇ توي بىلەن

 گررز  ۋۇجررۇدى. قۋنالشررتىقۋشيمى نىاۋىلىرراى پىاقىرراا  كۋللىسررى. بۋشررلىدى
 .ئۇششتى يىغۋ بىا ئۋچچىق يزرىكىەە تىتاە  يىىى  بەرگىدەك
 مۇشرررۇندا  مۋنرررۋ مەن. ئۋيرررۋ  ترررۇ  مەن. ئۋجااشرررقۋن مەن. تررروغاا-   

 بەخىتلىرر . ئىرردى يررو  ئۋجااشررقۇم پەقەت ئەسررلى مىىىڭمررۇ. ئۋيررۋ  بەخىتسررىز
 پىشرۋنەمەە. ەيد نىرمە تەقدىاىمەە لېكىن. ئىدى بۋر يۋشىغۇم ئىچىدە تۇرمۇ 

 ... مىىىڭ تۇرسۋ مۇشۇ پزتزلەىىى
 بۋشرررال  كزنلىاىررردىن تۇنۇشرررقۋن بىرررلەن ۋارس ئۋرلىقىررردا دەقىرررقە    
 لەۋلىاىىرى دىلىۋز بولغۋن زاھىا ئۋلدىدا كۆز ئىشالر بولغۋن كزنەىچە ئۋجااشقۋن

 قررۋن ئىچىردە سرېغىىىش   جۇدالىرق. كەتترى يىغرال  ئىسرەدە  چىشرلىەىىىچە
 قۋيسرى. قىيىۋلردى ئىچىردە نەپراەت بىا قۋنداقتۇر بولغۋن رسقۋۋا قەلبى بولغۋن

 يۋخشرى مىىىرڭ كرۆرمەيمەن  يۋخشى پەقەت سىزنى مەن  ۋارىسىىڭ كزنىدىكى
 .بۋشلدى ئىزىشكە قۋيتىدىن يزرىكىىى گىپى دىەەن... بۋر ئۋدىمى  كۆرىدىغۋن
 كەتررركەن ئويغۇنرررۇ  چۇرۇڭررردىن-ۋاراڭ نرررۋزىا قۋلغرررۋن تەڭلىكرررتە    
 ئۋيرۋلى قىلىۋاتقرۋن يېشرى كۆز ئۋلدىدا كۆز. ئۋلدى قۇچىقىغۋ ئۋستۋ ىىئەختەمجۋن

 زىدىسرى يرزرەك قىزىىىڭ ئۇرۇنلۇ   تېخى دىەەنلىاى ئۋيۋلىىىڭ. قىزى بىلەن
 ...كېاەك؟ قىلىش گە  تۇرۇ  تەرەپتە كى  زادى ئۇ...بۋر يەتكزچە تېخى
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 بولمىسرۋ ئەردە يۋخشرى  ئەردە كىشى ئۋيۋ  كونىالر. قىزى  قۋرا مۋڭۋ-    
 ئەركىشررى بىررا ھۋمررۋن ئزچررزن ئۋيررۋ  بىررا. ئېيتقررۋن ترروغاا دە  يۋخشررى يەردە

. بولمۋيردۇ يۋشۋۋەرسە ئىچىدە ئەسلىمىلەر كونۋ دىەەن ئىىسۋن. كېاەك بۇلۇشى
. كېراەك تىاىشرىش ئزچرزن بەخترى كىيىىكرى ئۆزىىىرڭ بويسرۇنۇ   رىئۋللىققۋ
 قۋلسرۇن برو  ىتىسرىزبەخ قىزىىرى ئۋنرۋ-ئۋترۋ قۋيسرى. قى  گە  بېقى، ئويال 

 تۇرمۇشررۇڭىى يېڭررى بەختلىرر  سررىىىڭ پەقەت ئررۋرزۇيىمىز بىزنىررڭ دەيرردۇ؟
 دە  ئىىىررق كۆڭلزمرردىكىىى سررۋڭۋ مەن...بۇلررۇ  نەۋرىلىرر  تررۋتلىق كررۆرۈ  

. ئەمەس ئۋرزۇسرى ئۋپرۋڭىىڭال پەقەت قىلىش كىيوغۇ  نۇردۇنىى. قىزى   قويۋي
 قويسۋڭ بىاى، قولدىن ىتىىىبەخ ئۋلدىڭدىكى كۆز ئەگەر. ئۋرزۇيۇم مىىىڭمۇ بۇ

 ھەرگىررز يىەىتىررى يۋخشررى نۇردۇنرردەك قۋلىسررەن  پۇشررۋيمۋنغۋ چۇقررۇم مىررىىڭچە
 ...تۋپۋلمۋيسەن
 ئۇترۇ  تەنھۋ مۇشۇندا  مەڭەز بولمىسۋ يۋ تۋپۋلمۋسمەن  تۋپۋلمىسۋم-     
 . قىلدى دو  دادىسىغۋ تزرگىىىچە قۋپۋقلىاىىى دىلىۋز-.كىتەرمەن
 قۋپقررۋرا ئررۇزۇن. كەتتررى تزرۈلررز  قۇشررۇمىلىاى نۋزىانىررڭ -نىررمە؟-     
. قىرزى  يۋندۇرىۋاتۋمسرەن گە  مۋڭرۋ توۋا  توۋا -. كەتتى مىدىاىال  قۋشلىاى
 سررىىى. قۋلرردىڭ بۇلررۇ  يۋندۇرىرردىغۋن گە  مۋڭررۋ بىرراى قۋچۋنرردىن سررەن

. برررۋشم بەرسرررۇن ئىىسرررۋۋىڭىى خرررۇدايى ...مەن قېلىۋاتىمەنغرررۇ تۇنىيۋلمرررۋيال
 ...بەرسۇن ئىىسۋۋىڭىى
 سرۆزلىاى- گە  ئۇرغۇلرۇ  دادىسرىىىڭ سرۆزلىمەيدىغۋن كۆ  ئۋدەتتە    
 يرزرىكى ئۋۋازىدىن چىققۋن تىتاە  دادىسىىىڭ ئۇ.قويدى تەمتىاىتى، دىلىۋزنى

 قىلىرر، ھىررس تەنتەكلىكىىررى بررۋلىلىق ئۆزىىىررڭ تررۇرۇپال. كەتتررى بۇلررۇ  سررۇ
 ھزكزم سۇئۋلال زىددىيەتلى  خى -خىلمۇ كۋللىسىدا تۋ  شۇ ئۇنىڭ. ئزلەزردى
 ترروي قېتىملىررق ئىككىىچررى نررۇردۇن  ئىشررىدىمۇ ترروي قېتىملىررق-1. سررزرەتتى
 پەقەت ۋارسرتىن...بىرادەك پىكىراى ئۋپىسرىىىڭ دادىسى ...نۇردۇن ئىشىدىمۇ
  ئىچىردىكى سرېغىىىش خىاەلەشركەن  ئزمزدى ۋىسۋ  دىلىۋزدىكى يو   جۋۋا 
 ...نەپاەت

 ئۋلرردىغۋ ئۋپىسررىىىڭ قىلغررۋ   خىيررۋ  گەپلىاىىررى دادىسررىىىڭ دىلىررۋز    
 سررزرتكىىىىىمۇ قۋنرردا  يۋشررىى مەڭزىرردىكى ئۋپىسررىىىڭ بررۋرغىىىىى  قۋنرردا 
 ۋارىسررىىڭ قەلبىرردە ئۋشررۇرىۋەتكىىىىى  سررە  ئۆزىىىررڭ ئررۇ. قۋلرردى بىلمەيررال
 مەڭەرررز ئرررورنىىى ۋارسرررىىىڭ ئرررۋدەم بۋشرررقۋ سرررزرگەچكە  ھزكرررزم ئررروباازى
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 ھىس قۋرىغىىىىى بىپەرۋا ىنۋھۋيىت مەسىلىسىەە نۇردۇن  بولغۋچقۋ ئۋشلمۋيدىغۋن
 شرۇ ھەممىسرىىى لېكىن   ئۋشۇرىۋەتسىمۇ ئىشالرنى بەزى خۋنى  پەرىدە. قىلدى
 يۋخشرى ئەڭ قىزىىرى ئۋلدىردا دۇشرمەن-دوس ئەمەسرمۇ؟ قىلدى ئزچزن دىلىۋز

 ئەمەسمۇ؟ دىدى بولسۇن يۋتلىق يىەىتكە يۋخشى ئەڭ بولسۇن  كىلىن ئۋئىلىەە
   كەتسرۇن ئۇنترۇ  ئۋزاپلىاىىى رلۇقلىاىىى خو تۋرتقۋن ئىچىدە تۇرمۇ  يېڭى

 بىرا ئېغىا دىلىۋز...ئەمەسمۇ؟ دىدى كزلسزن مىھاىدە ئۋئىلە بۇلۇ  پەرزەنتلى 
 بوشررقىىۋ قرروللىاىىى تۇرغررۋن تىترراە  ئۋپىسررىىىڭ كىرريىن تۋرتىۋەتكەنرردىن ئررۇھ

 ئۋپىسرىىىڭ  لرېكىن يرۋقتىيۇ  مەڭرزىەە نەمردەلەەن ئۋپسرىىىڭ مەڭزىىى سىپۋ 
 خىجىللىق دادىسىغۋ   قۋلدۇرۇ  ئزمزتسىز كۆزلىاىىى تەلمزرگەن  كزتز جۋۋا 
 قرۋرا  تەرەپركە ئىشرى  ئۋسرتۋ كىريىن قويغۋنردىن قرۋرا  تىەىدىن يەر ئىچىدە
 . مۋڭدى

-ئۋترۋ تەرەپرتىن بىرا. ئرۆتتى ئىچىردە خىيرۋلالر كرزنى بىا دىلىۋزنىڭ    
 ئزمرزدىىى رستىنۋا تەرەپتىن بىا.  خۋلىمۋيتتى قۋلدۇرۇشىى ئزمزتسىز ئۋنىسىىى

 كەلەەن بىرا ئرويال  ۋارىسرىىال بىرا پەقەت بىراى ئۋجااشرقۋندىن. ئززەلمەيتتى
 ئۋمۋلسرىز سىغدۇرۇشرقۋ قەلبىەە ئەرنى بىا ئىككىىچى دىلىۋز سېغىىغۋن ۋارسىىال
 ئرۇنى تېپىالتتى ۋارسال ۋارستىىال پەقەت مۇھەببەت دۇنيۋدىكى ئۇنىڭچە. ئىدى

 مرۇھى  بەكمرۇ يەردە برۇ لرېكىن. ۋشلىيۋشيتتىب قەسىاىەە ئۋلتۇن مۇھەببەتىىڭ
 مەيلرى. قىلردى رەت پزترزنلەي دىلىرۋزنى ھرۋزىا ۋارس. ئىردى برۋر مەسىلە بىا

. ئرۇردى يەرگە سۆيەزسرىىى دىلىۋزنىرڭ قەتئىىەزەر بولۇشىدىن سەۋە  قۋندا 
 گە  بىرا چىقىاىشرمۇ ئىسمىىى ۋارسىىىڭ ئۋلدىدا ئۋنىسى-ئۋتۋ ئزستىەە ئۇنىڭ
 قررۋتتىق ۋارسررتىن ھەممىسررى تۇققررۋن- ئررۇرۇ  ئررۋئىلە پزتررزن .قۋلرردى بولررۇ 

 دىلىررۋزمۇ...نررۇردۇن شررۇ قىلىۋاتقىىىمررۇ ئررۋرزۇ ئۋنىسررىىىڭ-ئۋتررۋ. نەپاەتلەنرردى
   يۋرىشرىش بىرلەن ۋارس بولمۋيردۇ  يۋشىسۋ ئىچىدە مۇھەببەت خىيۋلى ئەمدى

 ئۇمۇ. كەتتى خىاەلىشى، چزشتەكال يۋندۇرۇ  چىاىقىىى ئۆيىىڭ بىا قۋيتىدىن
 ئرۇ...كېراەك قىلىشرى ھىرس مەۋجرۇتلىقىىى ئۆزىىىرڭ تېپىۋېلىشرى  رىئۋللىقىى
 ئۋخىاى يۋتقۋندا ئۇيقىغۋ ئە  كىيىن  قىيىۋلغۋندىن ئۇزا  خېلى ئىچىدە خىيۋلالر

 تىترراە  قۋرىمررۋي قررۋلغىىىغىمۇ بۇلررۇ  كە . بولرردى چىقۋرغۋنرردەك يەكررزن بىررا
 ...بۋستى ئۋستۋ ۇمۇرىىىن تېلىفۇن نۇردۇنىىڭ بىلەن بۋرمۋقلىاى نۋزۇك تۇرغۋن
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