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 . ڭ ئۆزۈمگه باال بولىشىنى ئويلىماپتىكهنمهنچاقچاق ئورنىدا دىيىشكهن گهپنى

ئولتۇرماس ئارلىقىدا ئىككى جىنتهك يېنىمدا ئۆنۈپ -        ئىشخانامغا كىرىپ ئولتۇره

  -.بولدى

ئايگۈل پۇل ئېلىش -گېپىڭىزده تۇرىدىغانسىز؟ پۇلنىمۇ ئېلىپ كهلدۇق ،مانا سانېۋېلىڭ،-  

 ، -ىۋىدى،روشهن جىن سۆزلهپالم كهتتىئۈچۈنغۇ دهيمهن سومكىسىنى ئاقتۇرۇشقا باشل

ھه مانا پۇلنى ئېلىڭ،ماھارىتىڭىزنى ئىشقا سېلىپ قىز كهلتۈرۈڭ،ئهمما كهلتۈرىدىغان -  

 . قىزنى بىز تالاليمىز

سىلهر نىمانداق قىلىسىلهر چاخچاق قىلىپ دهپ قويغان گهپنىمۇ راس دهپ ئوياليدىغان -  

 ئىش بارمۇ؟ 

وينىسا بولىدىغان كىچىك باال كۆرىۋاتامسىز ؟ ئۆزىڭىزنى ئهركهك بىزنى ئهخمهق قىلىپ ئ-  

ئايگۇل قولىغا -سانىسىڭىز گېپىڭىزده تۇرۇڭ،تۆنۈگۈن دىيىشكهن بويىچه پۇلنى ئهكهلدۇققۇ ،

 . ئالغان پۇلنى ئالدىمغا تاشلىدى

ن قانداق مېزىڭىز چىقىۋاتامدۇ،شهھرىمىزدىكى قىزالرنىڭ بېرى ماڭا كۆيۈپ يۈرۈيدۇ ،مه-  

دىگهن ئهركهكلهرنىڭ سهر خىلى دهپ ئوياليتتىڭىزغۇ ؟ بىز قىزنى تالالپ بولۇپ سىزنى 

ئىككى قىز قوللىرىنى لهۋلىرىگه تهككۈزۈپ بىر خىل -ئىزلهيلى،ھازىرچه خوش ئهمىسه،

 . ھهركهتلهرنى چىقىرىپ چىقىپ كېتىشتى

قىشىدىن چۆچۈپ    نىمه قىلىشنى بىلهلمهي ئولتۇرۇپ قاپتىمهن،ئىشخانا مۇدىرىنىڭ نو

 . ئهسلىمگه كهلدىم

نىمه بولدى شاكىرجان  ؟ ئىككى باغالم پۇلنى ئۈستهلگه تاشالپ قويۇپ،ھاڭۋېقىپ -  

 . ئولتارساق  پۇلنىڭ پۇتى چىقىپ ئۇچۇپ يۈرمىسۇن يهنه

ئىككى جىنتهكنى ئىزلهپ -   باشلىقنىڭ سۆزىگه جاۋاپمۇ بهرمهي پۇلنى قولۇمغا ئالدىمده 

 .  ئاتتىمسىرتقا ئۆزۈمنى
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تېلېفونلىرى ئىتىك ،ئشقىمۇ كېلىشمهپتۇ ،ئۆيىدىمۇ .بىراق ئۇالر نهلهرگه يوقالدى تاپالمىدىم 

 . يوق بېشىمنى قامالالپ ئۈستهلگه ئۆزۇمنى تاشالپ تۆنۈگۈنكى ئىشالرنى ئويالشقا باشلىدىم

*    *    *   *   * 

روشهنگۇل شهھرىمىزدىالم ئهمهس رايۇنىمىزدىكى كۆزگه .    ئايگۈل شهھهر باشلىغىنىڭ قىزى 

توغۇلغان كۈن  -شۇڭالشقىمۇ بۈگۈنكى تۇغۇلغان كۈن سورىنى.كۆرۈنگهن باينىڭ قىزى 

ئۆتكۇزگهن قىزچاققا ئهمهس،ئۇ ئىككىسىگه خاستىكىدهك سورۇندىكىلهرنىڭ بارى ئۇالرغا خوش 

مهن بولسام ئۇالر بىلهن . يىگىتلىرىمىز ئۆزىنى بىلهلمهي قېلىۋاتاتتىدهيتتى، بولۇپمۇ

كىچىگىمىزدىن باشالپ ئۇنۋېرستىت تاماملىغۇچه بىرگه ئوقۇغاچقىمىكىن ئانچه قىلىپ 

ئوقۇغان . خىزمهت ئورنى ،ئائىله شارائىتى جهھهتلهردىمۇ  ئۇالردىن قېلىشمايتتىم.كهتمهيتتىم 

لسام  خىزمهتتىمۇ باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشكهن چاغلىرىمدا سىنىپنىڭ ئالدى بو

شاكىر "چوڭالر بهزىده .ئهمما مۇشۇ چىرايىم باشقىالرنى ئۆزۇمگه دۈشمهن قىلىۋاالتتى.ئىدىم

مۇشۇ چىرايىڭنى ،تېرهڭنى ،ئاقلىغىنىڭنى قىزالرغا بهرسىچۇ ؟ھهي ئىسىت ئوغۇل بوپ 

 چاقچاق قىلىشسا، قىزالر يهر پده"-قالغىنىڭ، قىز بولغان بولساڭ ئىش بار ئىدى ده،

بىرىگه بىلىندۈرمهي خهت ،ئاتكىرىتكىالرنى -بىر .............تىگىدىن مارىشاتتى

مهن بولسام بىره قىز بىلهن مۇقۇم ئارالشماي ،كىم كۆزۈمگه چىرايلىق كۆرۈنسه .ئهۋهتهتتى

گىچه بىره ئهمما تا بۈگۈن(شۇنىڭ بىلهن بىر نهچچه كۈن ئارلىشىپ قويۇپ بولدى قىالتتىم

شۇڭالشقىمۇ بهزى قىزالر ئۆچلۇك قىالتتى،جۈملىدىن )قىزنىڭ ئىپپىتىگه تاجاۋۇز قىلمىدىم

يىگىتلهر بولسا  ئۆزى قوغالشقان قىزالرنىڭ .ئايگۈل بىلهن روشهنگۈلمۇ شۇالر قاتارىدىن ئىدى

ن ماڭا كۆيۇپ يۈرىشىدىن، ھهر قانداق سورۇندىكى سورۇن گۈلىنىڭ ماڭا تهئهللۇق بولىشىدى

شۇڭالشقا يېقىن دوسلىرىممۇ  سورۇن تۈزسه ئامال بار مىنى .بىزار بولۇپ ئۆچلۇك قىالتتى

 . چاقىرمايتتى 

   سورۇن داۋامالشماقتا ،يىگىتلهر ئۆزى قوغالشقان قىزالرنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى 
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مهن بولسام  .توختىماي ئۇسۇل ،تانسىالرغا تارتماقتا،يىمهكلىك ،ئىچىملىكلهرگه زورلىماقتا

ئىچىپ ،كىمنى خالىسام شۇنى تانسىغا ،ئۇسۇلغا تارتىپ ئوينىماقتا -بىغهم ھالدا يهپ

بۇياققه چىقه شاكىر -ئىدىم،تۇيۇ قسىز بىرى بېقىنىمغا نوقىدى ،قارىسام ئايگۈل ئىكهن ،

 . ،دهيدىغان گهپ بار 

 .    سىرتتا ئايگۈل بىلهن روشهنگۇل ساقالپ تۇرغان ئىكهن

 ئۆزىڭىزنى ئهجهپ بىلهلمهي كېتىۋاتىسىزغۇ،قاراپ تۇرسام سورۇندىكى ئون نهچچه شاكىر -  

ئايگۈل گهپ قىاللماي -،..........قايتا ئويناپ كهتتىڭىز ،بىزنى بولسا -قىز بىلهن قايتا 

 . قېلىۋىدى روشهنگۇل سۆزلهپ كهتتى

بۇ شهھهرنىڭ . ۋاي دىگهننى بىلمهيدىغان ئوخشايسىز ،ئۆزىڭىزنى كىم كۆرهۋاتىسىز-  

 . گۈللىرى بىز ئىدۇق مانا ئالدىڭىزدا گۈل بولماي قالدۇققۇ

ۋاي نىمه دهۋاتىسىلهر،مهن ئۇنداق قىلمىدىمغۇ،باشقا ئوغۇلالرغا دۈشمهن بولۇپ قالماي -  

 . دهپ شۇ سىلهرگه ۋاي دىيهلمهيۋاتىمهن

 . ېرىپ ئولتۇرىمىزۋاي قورقتۇم دهڭه ،ئۇنداقتا يۈرۈڭ ،سىز قورقىدىغانالر يوق يهرگه ب-  

قوشنا ناھىيه بازىردىكى -  قىزالر مىنى قولتۇقالپالم روشهنگۈلنىڭ ماشىنىسىغا سېلىشتىده

 . كهچلىك بهزمىخانىغا ئهكىلىشتى

 . مانا بۇ يهرده بىزنى تونۇيدىغان، بىزگه دهخلى قىلىدىغانالر يوق قورىقماڭ -  

رىسىدا چهتئهلنىڭ قىزىل ھارىغىمۇ تۇرىدۇ   ئىچىملىك ،يىمهكلىكلهر كهلتۇرۇلدى،قارىسام ئا

بىز  -،ھهيرانلىق بىلهن ئۇالرنىڭ چىرايىغا قارىدىم ،ئۇالرمۇ بىر نهرسىنى سهزدى بولغاي ،

ئهسلىده ئىچمهيتتۇق بۈگۈن سىز بىلهن مهس بولغىچه ئىچمىسهك  بۇ يهردىن كهتمهيمىز 

نىچه رومكىالرنى تولدۇردى دىيىشكى-،ئۆزىڭىزنىڭ شورى ،كىم بىزنى بوزهك قىلسۇن دىگهن ،

 . ۋه ئىچىشنى باشالپ كهتتى

   ئويناۋاتىمهن ،ئىچىۋاتىمهن  ئۇالر ئىككى مهن بىر ،بواللمىدىم بۇ قىزىل نهرسه ئىچكهنده 
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 ئۇنچه قىلمىغان بىلهن 

ئۇالر بولسا مهس بولىدىغاندهك ئهمهس،بىرى تۈگىۋېدى .مىنى خېلىالم تهڭشهپ قوياۋاتاتتى

ئىچىشتۇق،مهس بولغانسىرى پو الرنى .تۈرۈشتى ،ئۇنىمىسام  ئۇناشمىدىيهنه بىرنى كهل

 . بىرىمىزنى چۈشۈرشۈپ ئۆزىمىزنى ماختاشقا باشلىدۇق -ئېتىشىپ بىر 

،شۇ ....ئايگۈل سېنىڭ چىرايىڭ ،خىزمىتىڭ ،ئائىلهڭ بارلىق تهرهپلهرده ماڭا يارايسهن -  

 . ھاكاۋۇرلىقىڭ مېنى بىزار قىلىدۇ

ىر ئۆزهڭنى ئۇنچه چوڭ كۆرمه،قايسى قىزنى كهلتۇرسهم كهلتۈرهلهيمهن دهپ سهنچۇ شاك-  

ھى ھى ھى       ئۇالر سهت چىقىراپ -.قالما ،سېنى قېتىغا ئالمايدىغان قىزالرمۇ ساماندهك

 . كۈلۈشتى

 . كىمكهن ئۇ مېنى ياراتمايدىغان ،بولسا ئېيتىڭالرچۇ قانداق يۈرىمهنكىن.شۇنداقمۇ ؟ -  

 .... ؟ پو ئاتمايلى ،ئۇنداق قىزالر نۇرغۇن جۇمۇراستمۇ  -  

شۇنداق قىز بولىدىغان بولسا بىر ئايغىچه كهلتۇرهلمىسهم شاكىر دىگهن  -دىيىشمهمسه -  

 . ئىسمىمنى يۆتكىۋېتىمهن

 . بولىدۇ ئهمىسه بىز قىز تاپايلى-  

 . بولىدۇ ،بىراق تاپقان قىز ئىرى يوق ،ياش چىرايلىق بولىشى كىرهك -  

 . چاتاق يوق ،ئهمما شهرتكه بىر نهرسه تىكهيلى-  

 نىمه تىكىمىز ؟ -  

 . سودىگهرنىڭ قىزى سودىگهردهك گهپ قىلدى-پۇل،-  

 . ، دىدىم مهن -چۈپهيلىك قىلماڭالر-  

 . ياق پۇل تىكىمىز  چىدىساڭ بوالرمىكى ئهركىكىم -  

 . مهسمۇبولىدۇ قانچه پۇل،قىز كهلتۈرۇشكىمۇ پۇل كىتىدۇ ئه-  

 . سهن دىگىن، قىز كهلتۈرىمهن دهپ قانچىلىك پۇل خهجلهرسهن بىچچاره بايقۇش-  
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 . قىزالردىن بىر نهرسه تاالشقىلى بوالتتىمۇ سىله دهڭالر-  

 . ،باينىڭ قىزى بايدهك گهپ قىلدى -مىڭ30-  

 . نىمانداق كۆپ-  

مىڭ بىرىمىز،قىز 20ئۈچۈن ئۇتتۇرۇشتىن قورقاۋاتامسىز،قورقماڭ ،ئالدىن زاكالهت -  

مىڭ قىلىپ 50كهلتۈرىمهن دهپ قهرىز قىپ يۈرمهڭ،ئهمما ئۇتتۇرسىڭىز 

 .   مىڭنى بىرهيلى،  تويلۇق ئاالرسىز10كهلتۈرۋالسىڭىز قالدى .قايتۇرىسىز

مىڭنى بهرگىنىم 30پۇلۇڭنى نېرى ئاپىرىپ تاپقان قىزىڭنى ئېيتىش ،كهلتۈرهلمىسهم -  

 ئېتىۋهردىم ،قانچىلىك ئىچىپ قانداق چاغالردا ئۆيگه قايتتىم مهسلىكته پو -بهرگهن ،

  . بىلمهيمهن

  

 

    تېلېفونۇمنىڭ سايرىشىدىن چۆچۈپ كهتتىم، قاتتىق خىيالالر چىرمېۋېلىپ بىر ئولتۇرغانچه 

 . قېتىپالم قالغان ئىكهنمهن

 . بېشىمنىڭ ئاغرىقى بىلهن قوپالالم تهگدىم-ۋهي كىمو،-  

پۇلمۇ تۆلهپ .ئاچىڭىز،سىزگه قىز تاپىمىز دهپچۇ قاراڭ پۇتىمىز تىشىلهي دىدىكىم بوالتتى -  

،قىزمۇ تېپىپ بىرىدىغان بىز ،ئاچىڭىز بولمىساق كىم بوالتتۇق،ئادهمگه قوپال تهككىننى 

" كۆكلهم"قارا،بولدىال تىز كېلىڭ بىز خهلىق دوختۇرخانىسى ئالدىدىكى 

داق قىلدىم دهپ  باشلىققا قارىسام بېرىپ كىلىڭ ئايگۈلنىڭ ئاۋازى ئىدى ،قان-.ئاشخانىسىدا

دىگهندهك بېشىنى لىڭشىتىۋاتىدۇ،ئهقىللىق ئادهمده ئهتتىگهندىن بويانقى كهيپىياتىمدىن 

 . بىرهر نهرسىنى سهزگهندهك قىالتتى

   ئاشخانىغا  خامۇش ھالهتته كىرىپ كهلدىم،ئىشىكتىن كىردىممۇ ھېلىقى ئىككى جىن ماڭا 

ۋاي كهلدىڭىزمۇ  جېنىم ،بۇندىن كېيىن - هك ئىشىك ئالدىدا پهيدا بولدى،ساقالپ تۇرغاند
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ئۇالرنىڭ ئهركىلىشىدىن تهنلىرىم شۈركۈنۇپ تۇرسىمۇ ئامالسىز -ئادهمنى ساقالتماڭ جۇمۇ ،

قالدىم ،ئىككىسى ئىككى يېنىمدىن قولتۇقالپ ئالدى ۋه ماڭا غهلىته قىلىقالر بىلهن ئهركىلهپ 

ككى قىزنىڭ قايسىسىنىڭ جېنى ئىكهنلىگىمنى بىلهلمهي بويۇنداپ باشقىالر بۇ ئى.كېتىشتى

قاراۋاتقانلىغىنى سهزسهممۇ  ئامالسىز ئۇالرغا بوي سۇنماققا مهجبۇر ئىدىم،كىممۇ مېنى بۇالر 

مهسلىك ،پوچىلىقتا دىگهن شۇ گهپلىرىم ئۈچۈن نومۇسنى .بىلهن نوچىلىق تاالشسۇن دهپتىكهن

بولۇڭدىكى بىر ئۈستهلگه . نى كۆرسىتىپ قويمىسام بولمايتتىقايرىپ قويۇپ ئۇالرغا كىملىگىم

 . ئورۇنالشتۇق

 . سىزگه تاللىغان قىزنى كۆرسۇن دهپ چاقىرغانتۇق-  

 . قاراڭ كىرىش ئىشىگىنىڭ ئوڭ تهرهپ ئىككىنجى ئشىگىده ئولتۇرغان قىز شۇ-  

الغان ،قول ۋه بىزلهر بىلهن تهڭ تۈش ،ياغلىغىنى ئالدىدىن چىگىۋ-  ئۇياققا قارىدىم

چىرايىدىن باشقا يهرلىرىنى كۆرگىلى بولمىغۇدهك كىيىنگهن ،چىرايى سۈزۈك،ئاق،ياسىنىدىغان 

بولسا مۇنۇ ئىككى جىن قولىغا سۇ قويۇپ بىرهلمىگۈدهك  گۈزهل بىر قىز ئولتۇراتتى،ئهمما 

 قىزنىڭ يېنىدا بولسا بىز بىلهن بىرگه ئوقۇغان ،ھازىر ئالدىمىزدىكى دوختۇرخانىدا

 . ئىشلهيدىغان ساۋاقدىشىم مۇرات ئولتۇراتتى

 . نىمه ،سىلهر مېنى مۇراتنىڭ قىز دوستى بىلهن ئارالش دىمهكچىمۇ-  

 . كىم مۇراتنىڭ قىز دوستىكهن،ئۇالر  دىگهن مۇھاببهت ئهمهس خىزمهتداش-  

سىالم دىيىشكهن شهرتىمىزده توي قىلمىغان ، چىرايلىق بول.مۇھاببهت بولسا نىمه بوپتۇ -  

قىزالرنىڭ ھوجۇمىدا بىر نهرسه دىيهلمىدىم -بوالتتىغۇ، دىيىشكهن شهرتكه چۈشمهمدىكهن ،

چىقىپ كىتىۋاتقان .،مۇرات بىزنى كۆردى بولغاي قول ئىشارىتى قىلىپ قويۇپ چىقىپ كهتتى

ياتا كىيىنىپ -قىزنىڭ كهينىدىن قاراپ قالدىم،ھازىرغىچه  ئارالشقان قىزلىرىم  يېرىم 

بىزمۇ ئازراقتىن تاماقلىنىۋېلىپ كېيىنكى .ۇ، بۇ قىز ماڭا باشقىچه تويغۇ بىرىۋاتاتتىيۈرگهچكىم

ئىشلىرىمىزنى دىيىشىش ئۈچۈن روشهنگۈلنىڭ ئۆيىگه كىلىۋالدۇق،چۈنكى ئۇنىڭ ئايرىم 
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 . ھوجۇرسى باشقىالرنىڭ ئاۋاره قىلىشىدىن خالى ئىدى

ي،ئهمما بۇ پۇلنى نېرى تارتىڭالر بولدى مهن ئوغۇل باال  ،كىلىشكىنىمىز بويىچه قىال-  

 . ،نىمه تىكىشسهك مهيلىكى پۇلنى تىكىشمهيلى ،بۇ مهن ئۈچۈن ھاقارهتكهن

شۇنداقمۇ ؟ بىراق بىز بۇنداق قارىمايمىز ،پۇل دىيىشتۇقمۇ پۇل بولىدۇ،بىز قىزالر -  

 . لهۋزى ئۆزلىرىنىڭ بولغاندىكىن -لهۋزىده تۇرالىغان يېرىده ،ئۆزلىرىمۇ توراال 

 . ئۇنداقتا مهن پۇل ئالماي ئۇتتۇرۋهتسهم سىلهرگه پۇل تۆلهي بوالمدۇ-  

 . ئايگۈلنىڭ كهسكىن رهت قىلىشىغا ئۇچۇردۇم-ياق،بولمايدۇ،-  

ئۇالر ماڭا قىلچه يول -ھازىرچه پۇل ئالماي ،ئۇتقاندا ئالسامغۇ بولىدىغاندۇ،-  

ئىككى يانجۇقۇمغا سېلىپ قويمىدى،ياندۇرۇپ بهرگهن پۇلنى ئىككىسى بىر توخماقتىن 

قويىشتى،كېيىنچه بىر گهپ بوال دىگهن ئۈمىد ته ۋاختىنى بىر ئاي قىلىپ بىكىتىپ  يانماق 

 . بولۇپ ئورنۇمدىن تۇردۇم

نهگه ئالدىرايسىز ،ئارىمىزدا كىلىشىم بولغاچقا بىره پارچه توختام يېزىشىۋاتساق -  

 . روشهنگۈل ئالدىمنى توسىدى-بوالرمىكى،

 . ى قىلىشسىال بوالرمىكى ،ئادهمنى رهسۋا قىلىدىغان شۇ نهرسه كاملىق قىالتتى زادىبولد-  

ئايگۈل سومكىسىدىن ئۈچ ۋاراق قهغهز -شۇنداقمۇ ،بۇنىڭغا قول قويىۋهتسىال بولىدۇ،-  

 . چىقىرىپ ئالدىمغا تاشلىدى،قولۇمغا ئېلىپ قارىدىم

                                        

 

 م توختا

 ) مۇھاببهت شهرتلىرى توغرىسىدا   (

 . ئايگۈل ،روشهنگۈل-تهرهپ:   ئا 

 . شاكىر ئهزىز -تهرهپ:   ب
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ئا ۋه ب تهرهپ ئورتاق كىلىشىش ئارقىلىق تۆۋهندىكى مهزمۇندا توختامالشتۇق، :    مهزمۇنى 

هرقانداق ئارىمىزدا ھېچقانداق مهجبۇرالش ۋه تىل قىسىلچىلىقى يوق،شۇڭالشقا بۇ توختام ھ

 . چاغدا كۈچكه ئىگه

 كۈن ئىچىده خهلق 30كۈنىدىن باشالپ  -14ئينىڭ  -5يىلى -2008ب تهرهپ -1  

دوختۇرخانىسى جىددى قۇتقۇزۇش مهركىزىده ئىشلهۋاتقان دوختۇر شهمسىيه بىلهن 

 . مۇھاببهتلىشىدۇ 

نىڭ ئالدىدا ئۇالرنىڭ مۇھاببىتىنىڭ راسلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ب تهرهپ ئا تهرهپ-2  

 . چوقۇم شهمسىيهنى سۆيىشى كىرهك

  3- .......................................................... 

  ئاخىرىنى ئوقۇشقا چىدىمىدىم ،توختامنى پۇرلهپ ئۇالرنىڭ يۈزىگه ئاتتىم،يانجۇقىمدىكى 

ى قويىۋېتىدىغاندهك پۇلنى ئېلىپ تاشالپ سىرتقا يول ئالدىم ،ئهپسۇس بۇ ئىككى جوبو ئادهمن

 . ئهمهس،ئالدىمنى تورىدى

شۇنداق قىلىشىڭىزنى بىلىپ توختامدىن جېقراق باسۇرىۋالغان ،يىرتىڭ ،پۇرلهڭ -  

يهنه توختام تهڭلهندى،غهزهپ كۈچىدىن توختامنى تارتىپ ئالدىم  -تۆگىتهلمهيسىز،

 . يېنىمدىن قهلهم چىقىرىپ ئىمزا قويۇشقا باشلىدىم

نى ئوبدان كۆرۇپ ئىمزا قويىدىغان گهپ ،كېيىن يېنىۋالماڭ ،ئوبدان كۆرۇڭ توختام دىگهن-  

 . جۇمۇ 

سۇرۇق تهڭلهندى،قولمۇ باستىم،سىرتقا -.كۆرمىسهممۇ بولىدىكهن ،ئوزۈمگه قىلدىم-  

 ماڭدىم ، 

پۇلنى ئېلىۋېلىشنى ئۇنۇتماڭ،شهمسىيهنىڭ كېيىملىرىنى كۆرگهنسىز ؟ يۆگهپ بوالمماي -  

 . نهقىينالماڭ يه

مۇنداق دهڭ ،توختامىڭالردا يۈرگهنلىكنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئىككىمىزنى سۆيۈشىڭالر -  
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ئايگۈلنىڭ قولىدىن تارتتىمده لىۋىمنى -دهپسىلهرغۇ،سۆيۈشۈش دىگهن مۇنداق بوالمدۇ،

لىۋىگه باستىم ، بېشىمغا تاراسالپ تاياق تهككىلى تۇردى،ئۇنى قويىۋهتتىم ،ئهمما كهينىمگه 

م مېنى ئۇرۇش ئۈچۈن قولىنى كۆتۈرگهن روشهنگۈلنىڭ بېلىدىنالم ئالدىم ۋه ئۇنىمۇ بۇرۇلۇپال

 . سۆيدۇم،قىزالر بۇنداق بولىشىنى ئويلىمىغاچقىمۇ ھهيران  قېلىشتى

 . بۇ پۇللۇرۇڭالر سىلهرنى سۆيگهنگه تۆلىگهن بهدهل بولسۇن-  

 ............ ساراڭ،ساراڭ-  

 . لغىنىم  ئۈچۈن ئۇچۇرغاننى سۆيىمهن شۇشۇنداق مهن ساراڭ ،ساراڭ بو-  

 .   ئۇالر قېشىدىنمۇ يېنىپ چىقتىم ئىشقا بېرىش خۇش ياقماي ئويگىالم قايتتىم

 *     *    *    *    *                                        

ى   ئون بهش كۈننى ھېلىقىالردىن قېچىش بىلهن ئۆتكۇزىۋهتتىم،ئهمما بىر نهرسه يۈرۈكۈمن

شۇ ئۆلمىگۈر جىنتهكلهرگه ئۇتتۇرۋېتهرمهنمۇ ،بىراق مهن تا بۇ كهمگىچه ئۇتتۇرۇش .تاتىاليتتى 

ئۇالرغا ئۇتتارغۇچه بىر ئامال .دىگهننى بىلمهي كهلگىنىم ئۈچۈن شهيتىنىم مېنى قىينايتتى

كالالمنى خىيال بېسىۋالدى،ئۇ .قىلمايمۇ ،ئۇالر دىگهن قىزمۇ خېلى بولىدىغاندهك قىلىدۇ

 ................. نى قانداق كهلتۈرۈشنى ئويالشقا باشلىدىمقىز

شهمسىيهنىڭ تېلېفون نۇمۇرىنى تاپتىم ،چ چ  ئىشلهتمهيدىكهن ،تېلېفون قىلسام مېنى  نىمه 

دهپ قاالر،مېنى تونىمايدۇ ئهلۋهتته،مورات ئارقىلىق تونىشاي دىسهم بۇمۇ ئهپسىز،چۈنكى 

باشقىالرنىڭ دىيىشىچه ئۇالر يۈرمىگهن بولسىمۇ .هسئۇالرنىڭ مۇناسىۋېتى ماڭا ئىنىق ئهم

ئۇنىڭ ئىشلهش  .مهن ئاخىرى ئامال تاپتىم.مۇراتنىڭ قىزغا قانات سۆرهۋاتقىنى ئىنىق ئىدى

ۋاختىنى سۈرۈشۈرۈپ ،بۈگۈن كهچ  ئشلهيدىغىنىنى بىلىۋالدىم ۋه بازاردىن بىر كىلو سانا 

 . ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىۋهتتىم

سائهت ئونالردىن .ۇرۇنالپ قورسىقىم غورۇلداپ مېنى قورقۇتۇپ قويدى   كهچ كىرىشتىن ب

پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ دوختۇرغا .ئاشتىمۇ دورا كۈچىنى كۆرسهتتى،ئوبۇرنىدىن كېلهلمىدىم 
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 . يول ئالدىم

 *  *  *                                                  

 بۈگۈن نىمه يىگهنتىڭىز ؟ -  

 . ىكىدهك  چۈشته پولو ، كهچته لهغمهنشۇ ئادهتت-  

 قهيهرده ئاشخانىالردىمۇ ؟ ئويده ؟ -  

 . ئۆيده يىگهن-  

 ئۆيىڭىزدىكى باشقىالردا ئۆزگۈرۈش يوقتۇ ؟ -  

 . يوق-  

 باشقا يىمهكلىك ياكى ئىچىملىك ئىچمىدىڭىزمۇ ؟ -  

 . ھه راس چۈشته بىر بوتۇلكا  سوغۇق ئىچىملىك ئىچكهن-  

 نداق ئىچىملىك ؟ قۇتىسى بارمۇ ؟ قا-  

 قۇتىسىنى تاشلىۋهتكهن،قىزىل كالىغۇ دهيمهن، -  

ئىچكهن نهرسىڭىزنى بىلمىگىننى قاراڭ ، يىمهكلىكتىن زهھهرلهنگهن ئوخشايسىز ، -  

ئۇنىڭ بىلهن تۇنجى كۆرىشىشىمىز -البىراتۇرىيىلىك تهكشۈرمىز ،ئهۋرىشكه ئېلىپ كېلىڭ،

 . شۇنداق باشالندى

بىره سائهت ئۆتتىمىكىن  ئۇ قۇتقۇزۇش ئۆيىگه كىرىپ كهلدى ۋه قىززىش ، ھۆ، سۇسىزلىنىش   

ئهھۋالىنى سورىغان بولدى،مېنىڭ ئېغىر دهرىجىده يىمهكلىكتىن زهھهرلهنگىنىم ئۈچۈن ،ئۈچ 

 . كۈن يېتىپ داۋالىنىشىم كىرهكلىكىنى ئېيىتتى

ا بهكالم ئامراقلىغىنى، بولۇپمۇ مهن ئۇنىڭ كىتاپ ئوقۇشق.  تۇنجى ھۇجۇمنى باشلىدىم 

 . جااللىدىن بهھرامنىڭ ئهسهرلىرىگه بهكمۇ ئامراقلىغىنى بىلگهن ئىدىم

 . قىسمىنى قولۇمغا ئالدىم -6نىڭ "لېيىغان بوالق"  تهييارلىغىنىم بويىچه 

ۋاي نىمانداق ئادهمسىز ،بىر قولىڭىزدا ئاسما ،بىر قولىڭىزدا كىتاپ،دهم ئېلىپ بهدهن -  
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 . تىڭىزنى ئاشۇرمىسىڭىز بولمايدۇقۇۋې

سىستىراالر . ئۇنىڭ بىلهن قهستهن قېيىشتىم -بولىدۇ مانا بۇ باپمۇ تۈگىگىلى ئاز قالدى،-  

باياتىن بىرى سۆزلهپ چىقىپ كېتىشكهن ئىدى،مهن بولسام شهمسىيهنىڭ كېرىشىنىالم 

 . كۈتىۋاتاتتىم

  نىمه كىتاپ ئۇ سىزنى ئۆزىگه شۇنچه رام قىلغان ؟-  

ئۇ بهكالم ھاياجانلىنىپ -قىسىم، -6" لېيىغان بوالق"-كىتاپنى ئۇنىڭغا سۇندۇم،-  

 كىتىۋاتاتتى، 

 . دىدىم مهن-سىزمۇ كىتاپ كۆرهمسىز ؟-  

 . دىدى ئۇ-جااللدىن بهھرامنىڭ ئهسهرلىرىنى ياخشى كۆرۈپ ئوقۇيمهن ،-  

 . ىر خىل ھاياجاننى سهزدىم دهپ ئۇنىڭ چىرايىغا سهپ سالدىم ۋهئۇنىڭدىن ب-مهنمۇ شۇ،-  

قىسمىنى تاپالماي راسا ئىچىم پۇشقان ئىدى، سىز كىسهل دهم ئېلىڭ  -6بۇ كىتاپنىڭ -  

  -،كىتاپ بىر كۈن مۇسادىر،

مهن تېخىمۇ خۇش  ئىدىم، چۈنكى .  ئۇ كۈلۈپ قويۇپ كىتاۋېمنى ئېلىپ چىقىپ كهتتى

 . بېلىق قارماققا ئېلنىۋاتاتتى

لىنغان بولغاچقا چوقۇم ئۇنىڭدا يوق دهپ ئويالپ ،قاراڭغۇ بازادىن قىممهت   بۇ كىتاپ يېغىۋې

دىگهندهك ئۇ بۇ كىتاپقا قىزىقىپ . مېنىڭ بۇنداق ئىشالرغا ئېپىم بار ئىدى.باھادا سېتىۋالدىم

قالدى ،ئهمما مهن بۇ كىتاپالرنى تولۇق ئوقۇپ بولمىغاچقا ئۇنىڭ بىلهن كىتاپ توغۇرلۇق 

 .  قورقاتتىمپىكىرلىشىپ قېلىشتىن

   شهمسىيه كىچىچه بۇ كىتاپنى كۆرۈپ بواللمايتتى،ماڭا بۇ ئىنىق،مهن بولسام ئۇنىڭ 

شۇ چاغدا مهن باشقا قىسىملىرىنى ئانچه . كىتاپنى كۈندۈزى كۆرىۋېلىشنى سورىشىنى كۈتهتتىم

دىگىنىمدهك ئۇ ئهتتىگهنده يېنىمغا . مۇنچه كۆرۈپ ئۈلگۈرىمهن دهپ ئويلۇدۇم -

ىتاۋېڭىزنى ئوقۇپ بواللمىدىم ،سىز كۆرسىڭىز قالسۇن، بولمىسا مهن ك-كىرىپ،
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 . كۆرىۋااليمىكىن

كىسىلىمنىڭ .ۋاي ئالدىرماي ئوقۇۋېرىڭ ،كىتاپ كۆرىمهن دهپ چارچاپ قالىدىكهنمهن-  

 . چاقچىقىم ئۇنىڭ قورىنىشىنى تۈگهتتى -ساقىيىشىغا ياردهم قىلغان بولىسىز تېخى،

 . ئۇ چىقىپ كهتتى -م ،ئۇنداقتا تارتىنمىدى-  

   مهن كېيىنكى ئىشالرنى ئويالپ ،ساۋاقدىشىم مۇراتنىڭ ياردىمىده بالنىستىن چىقىش 

رهسمىيىتى بىجىرىۋالدىم ۋه بهش كۈنلۈك ئائىلىده كۈتۈنىش خېتى يازدۇرۇپ ئىدارىغا تاشالپ 

 .  بىرىپ، كىتاپ كۆرۈش ئۈچۈن ئۆيگه بىكىندىم

        

 كۇنى -21  

ئېلىشتىن پايدىلىنىپ نۇرغۇن كىتاپ كورىۋالدىم ۋه خاتىره قالدۇردۇم ،ھېلىمۇ ياخشى   دهم 

ئوتتۇرا  مهكتهپ ،ئۇنۋېرتسىتالردا ئوقۇغانلىرىمدا مهنمۇ بىر كىتاپ مهستانىسى بولغاچقا بۇالر 

 . ئشقا چۇشۇپالم ئۇنىڭغا تىلىپۇن ئۇردۇم.ماڭا ئۇنچه  قىيىن كهلمىدى 

 . ىدىم مهن، قارشى تهرهپتىن جاۋاپ كهلدىد -ۋهي ياخشىمۇ سىز،-  

 . مهڭدهپ تۇرۇپ قېلىپ دۇدۇقالپ جاۋاپ بهردىم-ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ،-  

نىمه دهپ ياخشىمۇ سىز دهپ سورىغاندىمهن،بهكمۇ  تهس - ۋه ۋه ئهلهيكۇم ئهسساالم،-  

 . كهلدىده بۇ جاۋاپ

 ........... زمىكىن دهپمهن شاكىر ،قايسى كۇندىكى كىتاپنى ئوقۇپ بولدىڭى  -  

سىزمىتتىڭىز،قانداق ئهھۋالىڭىز ؟ ياخشى بولۇپ قالغانسىز ؟بالنىستتىن  نىمانداق -  

 تولۇق ساقايمايال چىقىپ كىتىسىز ؟ 

كهچۇرۇڭ ،ئىدارادا بىجىرمىسهم بولمايدىغان ئىشالر باتتى -  

  -تهپتى،ئايىغىنى تېپىىپ بولغىچه ئۇ سوزۇمنىڭ بېلىگه -،.......،شۇڭالشقا

خىزمهت دىگهننىمۇ تهن ساق بولسا بىجىردىغاندىمىز ،ۋاختى كهلگهنده شۇ ! خىزمهت -  
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بىز ئۇچۇن ئىشلهپ كىسهل بولغان .خىزمهت ئالدىراش ئىدارىمۇ كىسهل كىشىنى تونىمايدۇ 

 ... دىمهيدۇ جۇمۇ ،ئۇالرغا يۇك ،بىكارچى كورىنىسىز خاالس

هلىق ئۇچۇن پايدىلىق ئش بولغاچقا  ئوزۇمنى ئويالپ رهخمهت كويۇنگىنىڭىزگه ،ئهمما خ-  

 . كهتمهپتىمهن

كهسپى ئادهت بولسا كىرهك ئۇمۇ -مۇنداق دهڭ، ئهمما بۇندىن كېيىن دىققهت قىلىڭ،-  

 . ئىشتىن سىرتقى خىزمهت قىلىۋاتاتتى

چوقۇم دىققهت قىلىمهن ،بولمىسا بۇندىن كېيىن سىزدىن دائىم دهشنام يهپ يۇرمهي -  

 . چىكىپ بېقىش مهخسىدىده گهپ ئاتتىم ،ئهمما ئۇ تىمىدىن ئاتالپ ئوتۇپ كهتتى-ار،بىك

كىتاۋىڭىزنى ئوقۇپ بولغان ،بىراق ئويده قويۇپ قويۇپتىمهن ،كهچته ئىشتىن چۇشكهنده -  

 ئاالقىلىشىپ قايتۇرۇپ بهرسهم بوالمدۇ ؟ 

 . ز بولىدۇ ،مۇشۇ مېنىڭ نومۇرۇم  بىكار بولۇپ تىلىپۇن قىالرسى-  

 ! بولىدۇ كهچته ئاالقىلىشايلى،ئالالغا ئامانهت -  

 . بولىدۇ خوش ئهمىسهن -  

  ئۇ بارلىق سوزلىرىده ئالالھنى ئېغزىدىن چۇشۇرمهيدىكهن ،بىراق مهن بۇنىڭغا 

 . ئۇنىڭغا بوي سونۇش ھازىرقى ۋهزىپهم ئىدى.كونهلمهيۋاتاتىم ،مهنده كونمهيمۇ ئامال يوق 

                 *    *   *   *   *                   

    ئىدارىمىزنىڭ خىزمهتلىرى بهك ئالدىراش  بولمىغاچقا ،چۇشكىچه بولغان ئارلىقنى كىتاپ 

 . كورۇپ ئوتكۇزدۇم  ، بۇمۇ مهن ئۇچۇن پايدىلىق ئىدى

    چۇشتىن كېيىن ئىشقا چۇشۇپالم توراتتىم ،ئىككى جىنتهك جىندهكالم ئىشخانامغا ئۇندى، 

شاكىرجان ،ئهجهپ تىلىپۇنىمىزنى كوتۇرمهيسىزا ؟دوختۇر قىزنىڭ ئوكۇللىرى سوغۇق -  

 كىلىپ تېلىپۇننى كوتۇرۇشكىمۇ ماغدۇرىڭىز يهتمهيۋاتامدۇ ؟ 

ياقهي ئاداش بواللمايدىغىننى بىلىپ بىزدىن قېچىۋاتقان گهپ ،ئۇتتۇرۋهتسىڭىزمۇ -  
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سودىگهرنىڭ بالىلىرىمۇ -قۇل دهيمىز بىز ،قورۇقماق ،قهرىز ھوججىتى يېزىپ بهرسىڭىزمۇ ما

سودىغا ئۇستا بوالمدۇ ،روشهنگۇل گهپ قىلسىالم توختام،پۇل دىگهننى ئېغزىدىن 

 . چۇشۇرمهيتتى

نىمه بار سىلهرگه مېنىڭ ئىشخانامدا ،ئىشىڭالر يوقمۇ سىلهرنىڭ ؟ بولدى قېلىپ يهنه ئون -  

 ... كۇن بارغۇ شۇ چاغدا كهلمهمسىلهر

ايلىسال شاكىرجان ، شاكىراپتهك ئېغىزلىرىنىڭ تهمىنى تېتىتىپ قويۇپ ماڭا ق-  

 . شۇ ئېغىزلىرىنى سېغىنىپ كهلدۇق بىز.كىتىپلىكهن 

ئادهمنى ھو قىلمىيه ئاداش ،شۇ ئىشالرنى ئويلىسامال  قهي قىلغۇم كېلىپالم تۇرىدۇ -  

 . روشهنگۇل ئايگۇلنىڭ سوزىگه يانداشتى-مېنىڭ،

اماق يىسهمله شۇ ئىشنى ئويالپ ھولىكۇم كېلىپ ئىشتاھادىن قالدىم شۇنى دىمهمسه ،ت-  

 . دىگىنه

مۇنداق دهڭالر ،سويۇپ قويغانغا  بويىدا قالمايدىغۇ دهيمهن ،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئون بنهش -  

كۇنده سىزىكلىك بولمايدۇ ،بۇنداق ھو بولىۋېرىش سىزىكلىكنىڭ بهلگۇسى ،بىر تهكشۇرتۇپ 

 لمىسۇن يهنه ؟ كورهمسىله بويىڭلىدا بو

ۋاي ماڭهۋه ئاال جوقا سوزلىمهي ،ئهركىلهپ قويساق كىم كورهۋاتىسهن،قولىمىزنىڭ -  

 ئۇچىنى تۇتۇپ باققان ئهر كىشى بارمۇ شۇنى سوره ؟ 

 . لهۋلىرىده ئهر كىشىنىڭ تهمى يوقكهن-شۇنداق خانلىرىم ،قايسى كۇنى سويگهنده -  

 .  يوق ؟خهجلهپ قويمايلى بىكار بولدى قىله ،ماۋۇ پۇلىڭنى ئاالمسهن-  

 . بولسا خهجلهۋېرىڭالر،ئوزهڭلهرنىڭ پۇلى ئهمهسمۇ-  

ئۇالر پۇلنى  -،.خهجلىگۇدهك پولىمىز بار  غۇجام ،ئهمما بۇ پۇل ئوزلىرىگه الزىم بوال-  

ئىشىك سىرتىغا چىققاندا بويۇنداپ .ئالدىمغا تاشالپ قويۇپ خوشمۇ دىمهي چىقىپ كىتىشتى

  -قارىشىپ،
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سۇرگه دورىسنى ئازراق ئىچهرسىز ،ئۇرۇقالپ پىگور چىقىرىمهن دىمىسىڭىزمۇ ،خېلى -  

 . كولۇشلهر ئىچىده كوزدىن يىتتى ئۇالر-،......كىلىشكهن يىگىت سىز ھى ھى ھى

تىتلىق بىلهن ئوتۇپتۇ ،ئىشتىنمۇ  -   يېرىم كۇن ۋاختىم جىله بولۇش ،كۇتۇش ئىچىده تىت 

 . ئويگه كېلىپ ئولتۇرسام تېلىپۇنۇم توۋلىدى.ىچه خهۋهر يوقچۇشتۇق ،شهمسىيهدىن تېخ

 مېنى زارىلىپ ساقالتقان تونۇش ئاۋاز قاۋاپ قايتۇردۇم،  -ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم،-  

 . ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم-  

 . نهده كورىشىمىز ،ئويگه كېلىڭ دهي دىسهم چوڭالرنىڭ ئالدىدا سهت تۇرغۇدهك-  

شۇ ،بولسا بىره ئاشخانىدا تاماق يىگهچ كىتاپ توغرۇلۇق سىز نهده دىسىڭىز -  

 . پاراڭالشمامدۇق 

ئوينىڭ ئىشلىرىغا ياردهملهشمهي يوقاپ كهتسهم سهت بوالرمىكى ،يهنه كېلىپ سىز بىلهن -  

 تۇنجى كورۇشۇشتىالم ئاۋاره قىالرمهنمۇ  ؟ 

ىلىق پىكىرىڭىزنى ئۇقاي ھېچقىسى  يوق ،بىردهمدىالم بىكار بولىمىز ،سىزنىڭ كىتاپ توغر-  

 . دىگهن شۇ 

ده كورۇشسهك "كوكلهم."قهنى ئهمىسه مهنمۇ سىزنىڭ پىكىرىڭىزگه قىزىقىۋاتىمهن -  

 . قانداق

 . ده ساقالي"كوكلهم"بولىدۇ مهن سىزنى -  

 . بولىدۇ خوش ئهمىسه-  

 . ئالالغا ئامانهت-خوش ئهمهس -  

 -كوڭلۇم بهك خوش ،مهخسهتكه ئاستا .ن ئوزۇلدى   نىمه دىيىشىمنى بىلىپ بولغىچه تېلىپۇ

قهنى كورۇپ باقاي .بىراق ۋاقىت قىستاۋاتاتتى .ئاستا يېقىنلىماقتىمهن

 .ئويدىن چىقتىمده كوكلهم تهرهپكه يۇرۇپ كهتتىم.ئۇتاالمدىمهنكىن 

سائهت قىلىشقاندىن كېيىن  -شهمسىيه بىلهن ئاشخانا ئالدىدا ئۇچراشتۇق،قىسقىغىنه ساالم 
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ئۇ سومكىسىدىن كىتاۋېمنى چىقىرىپ ماڭا .شخانىنىڭ خىلۋهت بىر يېرىگه ئورۇنالشتۇقئا

 . ئۇزاتتى 

 . كىتاۋېڭىزنى مۇقاۋېالپ قويدۇم،ئىسىل ئهسهرلهرنىڭ بىجىرىم بولىشىنى خااليمهن-  

 . رهخمهت ،مهنمۇ مۇقاۋېالشقا ئۇلگۇرمىگهن ئىدىم-  

تاماق بۇيرىتىپ بولغاندىن  -اق قارايسىز ؟،جااللىدىن بهھرامنىڭ ئهسهرلىرىگه قاند-  

 . كېيىن سورىدىم مهن

ئاڭلىسام جااللىدىن بهھرام ئهسهرلىرىنى ئوزى باشتىن .بىلهكچىالم ئامراق دهڭه مهن -  

كهچۇرگهن تهرجىمهھالغا قاراپ يازىمىش ،شۇڭالشقىمۇ ئۇنىڭ ئهسهرلىرى تۇرمۇشقا بهك يېقىن 

 . هن،ئادهمنى جهلىپ قىالمدىكىن دهيم

قاتارلىق ئهسهرلىرىنىغۇ بېشىدىن ئوتكهن دهيلى " لېيىغان بوالق"،"مېھرىگىيا"ئۇنىڭ -  

،چۇنكى بۇ ئهسهرلهردىكى ۋهقهلىك ئاپتۇر ئىشلىگهن خوتهن يېزىللىرىدىكى مائارىپچىالرنى 

ئهمما كېيىنكى رومانلىرى ئاپتۇر ياشىغان مۇھىت بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوققۇ .ئاساس قىلغان

رومانىدا تهسۋېرلهنگىنىدهك ئاپتور ئهسهردىكى ھېچ بىر " كومۇرچى باال"مهسىلهن .دهيمهن 

شۇنچىلىك سوزلهپ شهمسىيهنى بىر نىمه دهڭ دىگهندهك ئۇنىڭ  -پىرسۇناجغا ماس كهلمهيدۇ،

 . چىرايىغا باقتىم

كومۇرچى ! "ئهسهر ئوقىسىڭىز ئهجهپ ئهتىراپلىق ،چۇشۇنۇپ ئوقۇيدىكهنسىز ھه -  

مېنى كوپ يىغالتقان ،ماڭا ئهڭ چوڭقۇر تهسىر قىلغان ئهسهر ئىدى،ئهپسۇس ئهسهر "البا

ئۇنىڭ بۇ گهپلىرى ماڭا -ۋهقهلىگىنىڭ بۇنداق ئاخىرلىشىشىنى پهقهتالم ئومۇت قىلمايتتىم،

ئۇنى ئىش كورمىگهن ،ساددا،ئاسانالم ھىسسىياتقا بىرىلىدىغان،قهلىپ قهسىرىگه باشقىالرنىڭ 

 . لىغىنىنى كورسۇتۇپ تۇراتتىكىرىپ باقمىغان

بولسا ئوقۇرمهنلهرنىڭ خالىغىنى بويىچه ئهسهر يېزىپ بهرسه ،سىزمۇ  -شۇنداق يازغۇچى -  

چاخچىغىم ئۇنى -يىغلىماي كولۇپالم ئهسهر ئوقۇسىڭىز  بهك ياخشى بوالتتى ئهمهسمۇ ؟،
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 . قىزارتىپ قويدى ،مهن كهيپىياتنى ئوزهمگه بۇراش ئۇچۇن گهپ باشلىدىم

جااللىدىن بهھرام ئهسهرلىرىده شۇنچىلىك تۇرمۇش چىنلىغى بار -  

 .................................................. ئىكهنكى

    قانچىلىك سوزلىگىنىمنى ،نىمه دهپ سوزلىگىنىمنىمۇ ئىنىق دهپ بىرهلمهيمهن ،ئهمما 

دىكى، ئۇ ئىڭىگىنى يولهپ ئىشىنىمهنكى  سوزلىرىم بۇ قىزنى ئوزىگه شۇنچىلىك قارىتىۋال

سوزلىرىمنى توگىتىپ توختىغان بولساممۇ ئۇ .ئېغزىمغا قاراپ ئولتارغانچه قېتىپ قالغان ئىدى

ئىچىمده كۇلدۇم ،بۇ قىزنى كهلتۇرۇش ئاساسهن پۇتتى .ماڭا قارىغان پېتى قېتىپ ئولتۇراتتى

تا ئهسلىگه كهلدى ئاس -ئۇ ئاستا .خىيالالم ئىدى-دهپ ئويلۇدۇم،ئهپسۇس ئويلۇغۇنۇم خام 

  -ۋه ماڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ،

 . دهپ سوراپ قالدى -شاكىر سىز ئهدىبىيات ئوقۇماپتىڭىز بوال،-  

ياق ئهدىبىيات ئوقۇمىغان بىراق ئهدىبىياتقا بولهكچه قىزىقىمهن دهڭه،كهلگۇسىده تېخى -  

  -بىر يازغۇچى بولۇش ئارزۇيۇممۇ بار دهڭه،

مىللىتىمىزنىڭ پهخرىگه  -ڭىز بىلهن يازغۇچى بولسىڭىزمۇشۇ قابىلىيىتى-  

 ئايلىنااليدىغانلىغىڭىزغا كوزۇم يهتتى 

 . قوش قولالپ ئۇنىڭغا تازىم قىلغاننى دورىدىم-،...........رهخمهت،رهخمهت -  

بولدى چاخچاق قىلماڭ توال ،گهپ بىلهن بوالپ كىتىپ تامىغىمىزمۇ سوۋۇپ -  

ئۇ دىمىگهن بولسا تاماقنىمۇ ئۇنتۇق قانچىلىك سوزلهر بولغۇيتتۇم -.كېتىپتۇ،تاماققا باقايلى

 . يهنه

يان مېڭىپ ئهدىبىيات ،يېزىقچىلىق توغرىسىدا  -يانمۇ .   تاماقلىنىپ بولۇپ سىرتقا چىقتۇق

بۇنداق قىزالرنىڭ ئازراق .راسا مۇالھىزه قىلىشتۇق،گهپكه كهلگهنده مهن ناتىق ئىدىم 

مىجهزلىرىگىچه،كوپرهك سوزلهتسهم  -ىزىقىشىدىن تارتىپ ،خۇي پارىڭىدىنمۇ ئۇالرنىڭ ق

بۇگۇنمۇ .ئائىله تارخدىن باشالپ ،ئامراق تائام،كىيىم كىچهك،رهڭلهرگىچه بىلىۋاالاليتتىم 
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ئايرىلىش ئالدىدا ئۇ مهندىن . مانا سوز ئارىسىدا ئۇنىڭ سادىق دىن مۇرتى ئىكهنلىگىنى سهزدىم

،-  

دهپ سوراپ قالدى ،نىمه دهپ جاۋاپ بىرىشكه ئاجىزلىق -نسىز ؟،شاكىر ناماز ئوقۇيدىغا-  

 . قىلدىم ،ئاخىرى راس گهپ قىلىش قارارىغا كهلدىم

ياق ئوقۇمايمهن ،ئوقۇي دىسهممۇ بىلمهيمهن ،سىز بىلهن تونۇشتۇم ئوگۇتهرسىز -   

 . دىدىم- ؟،

كېلىڭ بىرىدىغان سىزدهك راس گهپ قىلىدىغانالر ئاز جۇمۇ ،بولىدۇ ئهته ئىشخانامغا -  

 . كىتاپ بار ،شۇنىڭغا قاراپ ئوگۇنهرسىز 

پاراڭلىشىپ ئۇڭنىڭ ئويىگه بۇرىلىدىغان كوچا ئېغزىغا كېلىپ قالغان  -بولىدۇ،-  

مهن غهلبىگه ئىرىشىۋاتاتتىم ،چۇنكى ئهته  يهنه .شۇ يهردىالم خوشلۇشۇپ قايتىشتۇق .ئىدۇق 

  . ئۇنىڭ بىلهن كورۇشۇشكه كېلىشتۇق ئهمهسمۇ 

                      

 كۇنى-22 

   تاماقتا بىرگه بولۇش پۇرسىتى ئىزلهپ كۇندۇزنى قهستهن بىكارىغا ئوتكۇزىۋاتتىم،كهچ 

 .ئىشتىن چۇشۇشنى كۇتۇپ ئۇنىڭ قېشىغا باردىم

 .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم شهمسىيه -  

قىلىشنى ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم ،ياخشىغۇ ئهمدى مۇسۇلمان بالىسىدهك ساالم -  

 .ئوگۇنىۋهپسىز

 .توھپه سىزگه مهنسۇپ .قازانغا يولۇقساڭ قارىسى دهيدىكهن -  

كىتاپ ئېلىش  - بولسا تېخىمۇ ياخشى ئوزگىرىڭ ،سىزگه مۇنۇ كىتاپالرنى تهييارلىغانتىم ،-  

 .ئۇچۇن سومكىسىنى ئاقتۇردى

ئۇ .دىدىم مهن-ىشايلى ،يولدىالم پاراڭلىشىپ تۇرماي بىره ئاشخانىدا تاماقالنغاچ پاراڭل-  
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 -بىر ئاز ئىككىلىنىپ تۇرۇپ كهتكهندىن كېيىن،

 .بولىدۇ ،سىزگه دهيدىغان باشقا  گهپلهرمۇ بار ،ئوبدانراق جاي تاپايلى-  

بولدى،ئۇ بىر نهرسىنى مېنى بىلسۇن "كوكلهم "  ئۇنىڭ ئوبدان جاي دىگىنى يهنىالم 

ى جىن بىلهن تاماق يىگهن ئۇستهلنى تالالپ دىگهندهك قهستهنىگه ئالدىنقى قېتىم مهن ئىككك

 .ئولتۇردى،ياكى بۇ ئۇنىڭ بىلهن  مۇناسىۋهتسىز بولۇپ تاسادىپى توغرا كىلىشمۇ بىلهلمىدىم

بۇ يهر پاراڭلىشىشقا قواليلىق،تاماقلىرىمۇ پاكىز ، ئىشهنجىلىك،شۇڭالشقا مېنىڭ دائىملىق -  

 .تاماق سورۇنۇپ بولۇپ قېلىۋاتىدۇ

ان مېنى تاماقنى تالالپ يهڭ ،مۇسۇلمانچه دىگهننىڭ بهرى ئىشهنچىلىك ئهمهس    ئۇ ھهقىچ

 .بىلمهسكه سالدىم .دهۋاتسا كىرهك

 .سورىدىم -قانداق دانا يول كورسىتىشىڭىز بار ئىدى ؟،-  

نىڭ تهرجىمه نۇسقىسىنى "قۇران كهرىم"سىز ئۇچۇن مۇنۇ ناماز ئوقۇش قائىدىسى بىلهن -  

ئۇ كىتاپنى ماڭا ئۇزاتقىنىدا بۇ كىتاپالرنى ئاالھىده ئىززهتلهپ -،تهييارلىغان ئىدىم 

 .تۇتىۋاتقانلىغىغا دىققهت قىلدىم

 مۇشۇالردىن ناماز ئوقۇشنى ئوگهنگىلى بولىدىكهنده ؟-  

ھه راس .شۇنداق ناماز ئوقۇش قائىدىسىدىن ئوگۇنسىز ،رهسىم بىلهن چۇشهندۇرۇلگهن-  

 -ئالدىراپ جاۋاپ بهردىم - ؟،بىره بولسىمۇ سوره بىلىدىغانسىز

قاتارلىڭ "ئهشىدى ئهنال الئىالھه""ئهلىھهمدۇ""قۇللوللو ئهھهت""ال ئىالھه"بىلىمهن -  

 .سۇرىلهرنى بىلىمهن

بۇالر بولسا سوره ئهمهس ئىمان كهلىمىسىنىڭ " ئهشىدى ئهنال الئىالھه""ال ئىالھه"-  

قۇللوللو ." لهۋزى قىلىنىدىغان ئايهتلهردۇربىزلهرده ئىقرار قىلىنىشى ،يهنى ئىمان ئهيىتقاندا

دىيىلىدۇ ،مۇشۇ ئىككى سورىنى "سۇره ئىخالس""سۇره پاتىھه"ئهمهس " ئهلىھهمدۇ""ئهھهت

بىلسىڭىزمۇ ھازىرچه ناماز ئوقۇشىڭىزغا يىتىدۇ  ،ناماز ئوقۇش قائىدىلىرىده كىچىك 
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ۇتۇن سۇرىلهرنىڭ سۇرىلهرنىڭ يېزىغىمىزچه ئوقۇلىشى بار، ئوگۇنۇپ تۇرۇڭ كېيىنچه پ

 .ئىلىكتىرونلۇق ئوزهككه ئېلىنغان نوسخىسىنى تېپىپ بىرهي ئوگۇنىشىڭىزگه ئاسان بولىدۇ

 .چوقۇم ئهتىدىن باشالپ ئوگۇنىشكه چۇشىمهن -  

ھازىر دهيمىز،كهچته ئوبدان كورۇڭ ،ئهتىدىن .ئهته ،دىنىمىزدا ئهته دىگهن بولمايدۇ-  

 . بهكمۇ ئوڭايبۇالر سىزگه.باشالپ باشالپ كىتىسىز

بالىنىڭ ئانا ئالدىدا ،ئوقۇغۇچىنىڭ مۇئهللىم ئالدىدا باش ئهككىنىدهك -بولىدۇ،-  

 .يۇۋاشلىق بىلهن باش ئهگدىم 

بولسا بىزنىڭ ھهركهت مىزانىمىز ،تاھارهتسىز ئوقۇشقا بولمايدۇ ،ھهر "قۇرئان كهرىم"-  

گهن بىر موجىزه كىتاپ،يهنى نامازدىن كېيىن ئوقارسىز ،چوقۇم ئهستايىدىل ئوقۇڭ ،ئۇ دى

 .نىڭ ئوز لهۋزى ،شۇڭالشقا ئوبدانراق كورهرسىز"ئالالھ"

ماقۇل ،بولىدۇ،شۇنداق .بۇنداق چاغدا قانداقمۇ كوپ گهپ قىلغىلى بولسۇن -بولىدۇ،-  

 .سوز قىلماي ئۇنىڭغا بولغان ئىتائهت قىلىشنى ئىپادىلهپالم ئولتۇردۇم -قىاليالردىن باشقا گهپ

نىپ بولۇپ ،ئۇنىڭ ئويىگه قايرىلىدىغان دوقمۇشقىچه پارىڭىمىز دىن ئۇستىده   تاماقلى

بولدى،مهن تهلىم ئېلىۋاتقان تالىپ ،ئۇ بولسا ھهقىقى بىر ئۇستازغا ئايالنغان 

 -ئايرىلىدىغان ۋاختىمىزدا،.ئىدى

 .دهپ سورىدىم -كىتاپتىن چۇشهنمىگهن يهرلىرىمنى قانداق قىلىمهن ؟،-  

تىلىپۇن قىلسىڭىزمۇ ،ئىشخانامغا بارسىڭىزمۇ .تتىڭىز مهندىن سورايسىز قانداق قىال-  

 .بولىدۇ،بۇ ئىشالردا مهن سىز ئۇچۇن خالىس چاكار 

 .ئۇنداقتا بهكمۇ ئاۋاره قىلىۋېتىدىكهنمهنده-  

 ئالالھقا ئامانهت،.ھېچقىسى يوق ئهجرىنى ئالالھ بىرىدۇ -  

 - بهش قهدهمچه مېڭىپ كهينىگه بۇرۇلۇپ- توت ئۇ مهندىن ئايرىلىپ-ئالالھقا ئامانهت،-  

ئهته دهم ئالىمهن ،ئويده بولىمهن ،ئىزلهشكه رۇخسهت يوق .ئۇنتۇغىلى تاس قهپتىمهن -  
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 .،تېلىپۇن قىلسىڭىز بولىدۇ

تاتلىق بىر كولۇمسىرهش ئىچىده مهندىن يىراقالپ كىتىۋاتقان ،شۇ گهۋده -خوپ باشلىق،-  

 .لماقتا ئىدىقهلىپ قهسىرىمگه تاجاۋۇز قى

 -  ئويگه كېلىپ دادامدىن ناماز ئوقۇشنى ئوگۇتۇپ قوي دهپ سورىسام،

دهپ پىشانهمنى تۇتۇپ  -نىمه بولدۇڭ ھوي شاكىرجان ،قىززىپ قېلىۋاتمايدىغانسهن ،-  

 -قويدى ۋه،

راس دهۋاتامسهن ،ئوغلۇم ئهمدى چوڭ بولۇپسهنده،بولىدۇ ئىشنى ئالدى بىلهن تاھارهت -  

مهنمۇ .قا قانداق جاۋاپ بىرهتتىمكهن "ئالالھ" باشاليلى،كىتىپ قالغان بولسام ئېلىشتىن

 .دهپ سۇخانىغا باشلىدى- پهرىزنى ئادا قىالي،

                            

 كۇنلىرى-23،24،25     

 بۇ ئۇچ كۇننى يېڭىچه بىلىملهر بىلهن تونىشۇش،شهمسىيهگه تېلىپۇن قىلىش بىلهن 

ئادهتته بىر ئايدىمۇ بۇنچىلىك كوپ  - پۇننى شۇنچه كوپ ئالدىمكىتىلى.ئوتكۇزدۇم

چۇنكى ئۇ مېنىڭ ئوزگۇرىشىمنى .شۇنداق قىلىشىم كىرهك ئىدى .تىلىپۇنالشمىسام كىرهك

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئۇنى ئوزۇمگه -ئوزىنىڭ بارلىق ئىشلىرىنىڭ ئالدىغا قويىۋاتقاندا 

سېغىنىدىغان قىلىشىم ،ھهتتاكى مهن ئىزلىمىسهممۇ كوندۇرىشىم ،مېنىڭ توال تېلىپۇنلىرىمنى 

شۇندىالم مهخسهتكه يىتىش ئۇچۇن يول .مېنى ئىزلهپ تىلىپۇن قىلدۇرىشىم كىرهك

پاراڭلىرىمدا ئۇنىڭدىن تهلىم ئېلىش ئۇچۇن دىگهن بانا بولسىمۇ ئۇنىڭغا .چىقاتتى

دۇرهتتىم،ھهيران سهزدۇرمهستىن قىززىق پاراڭ،چاخچاقالرنى قىلىپ ئۇلگۇرهتتىم،ئۇنى كۇل

 .قىلىقلىرىم ئارقىلىق ئۇنىڭ قهلهپ تارىنى چىكهتتىم-ھهر بىر سوز .قالدۇراتتىم 

بىز كورۇشمهي تىلىپۇنلىشىۋاتقىلى ئۇچ كۇن .   كۇتكهن ۋاقلىرىممۇ كهلگهندهك قىالتتى 

 .بولغاندا ،ئۇنىڭغا ئىككى سائهت تىلىپۇن قىلمايۋېدىم ئوزى تىلىپۇن ئۇرۇپ قالدى
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 ر پىشىم ناماز ئوقۇدىڭىزمۇ ؟شاكى-  

 ئوقۇدۇم ،سىزنىڭ تهلىمىڭىز تۇرسا ،قۇلىڭىزنىڭ بىجا كهلتۇرمهسلىككه ھهددىمۇ ؟-  

نىڭ  قۇلللىرىمىز ،مهن ئۇچۇن ئهمهس ئۇلۇغ تهڭرىگه ئاتاڭ "ئالالھ"بىز ھهممىمىز -  

 .نامازنى

بۇنچىلىكنى چۇشىنىمهن،ئهمدى شۇ سىزگه .چاخچاق قىلدىم -  

قهستهن سوزۇمنىڭ ئاخىرىى دىمهي ئۇنى چىكىپ باقتىم،ئارىدا بىر -،...........بولغان 

 .سۇكۇتنى ئۇ بۇزدى.ئاز جىمجىتلىق  ھوكۇم سۇردى 

 گهپلىرىڭىزنىڭ داۋامى چىقمايدىغۇ ؟-  

 .ئوقۇغۇچىنىڭ ئۇستازغا نىمه سوزى باتتى دهيسىز ،بوي سونىمهن شۇ-  

 -سا كورىشهيلىمىكى دىگهن،يهنه بىر گهپ كهچته ۋاختىڭىز بول-  

  ھېچ ئىشىم بولمىسىمۇ قهستهنىگه ئويلىنىپ سوزلهۋاتقاننى دوراپ بىر ئاز ساقلىتىپ جاۋاپ 

 .بهردىم

ئهپسۇس ،كهچته ئويدىكىلهر بىلهن بىر يهرگه بېرىشنى كېلىشىپ قويۇپتىكهنمىز،ئهته -  

 .بولسا قانداق دهيسىز

 .ئهته دهم ئاالتتىم شۇ-  

 .سىزدىن كوپرهك تهلىم ئااللىغۇدهكمهن. نغۇ ،مهنمۇ دهم ئالىمهنياخشىكه-  

 .قهنى قاراپ باقايلى ئۇنداقتا ئهته ۋاقىت چىقىرالىسام تېلىپۇن قىلىمهن-  

 .تېلىپۇنىڭىزنى ساقالپ كوزۇم تېلىپ كهتمىسۇن ئهمىسه-  

 .قا ئامانهت"ئالالھ'بولىدۇ -  

 .قا ئامانهت ياخشى چۇش كورۇڭ"ئالالھ"-  

*        *        *          *         *                         

ئىككى  ئولۇمتۇك ئالدىدا ئوزۇمنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى .   ۋاقىت قىستاپ قېلىۋاتاتتى
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ئائىله شارائىتىدىكى .كورسۇتۇپ قويمىسام بولمايتتى،بولمىسا ئۇالرغا تېخىمۇ بولۇپ بىرهتتى

رنى تېخىمۇ كوزگه ئىلماس بولىۋېلىپ ،پۇل ،ھوقۇق ،ئابروي ئۇستۇنلۇككه تايىنىپ ئوغۇلال

ۋهياكى باشقا بىر تاماالردا ئوز غۇرورىنى يوقاتقان بهزىبىر  ياشلىرىمىزغا  قىلغانلىرىنى 

 .باشقىالرغىمۇ تېڭىپ ئوزنى كورسىتىشكه تېخىمۇ پۇرسهت چىقىرىپ بىرهتتىم

 .ۇم     جىنتهكلهرنى چىكىپ بېقىش ئۇچۇن تىلىپۇن ئۇرد

 تىچلىقتۇ ؟.ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئايگۇل -   

 .ۋاھ يېڭىلىققۇ يېڭىچه ساالملىشىشنى ئوگۇنىۋهپسىده-   

بولماپتىمۇ ،سىلهر ئوگۇتىۋاتمامسىلهر،سىلهرنى يېڭىش ئۇچۇن ھهممىنى ئۇگهنمىسهم -   

 .بولمايدىكهن

ھى ھى .ىۋېلىڭ بولمىسا ئۇنداقتا ئوبدان ئوگۇنىڭ ،كېيىنىشىنىمۇ ئوگۇنۇپ روپاشالم بول-  

 قىلىقسىز كولۇش -،...........ھى

بولدى قىله ،ھهق گهپكه كىلهيلى ،مهن ئۇتۇش دىگهنگه پهقهتالم كوزۇم -  

ئىلمىدى،بۇنداق قىلىقسىز  چاخچاقالرنى قويۇپ بولدى قىلساق ،سىلهرگه بۇنىڭ ئۇچۇن 

 چاي قۇيسام بولمامدۇ ؟

وسالرنى چاقىرىمىز ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىز دىگهندهك بولىدۇ بىراق چايغا بىز خالىغان د-  

 .قىاللىسىڭىز بولىدۇ

 مهسىلهن نىمه قىلىمهن ؟-  

 .توختامدىكى پۇلنىڭ گېپى توگىسۇن ئهمما باشقا شهرتلهرنى ئورۇناليسىز-  

 .باشقا نىمه شهرتلهر باتتى يهنه ،ئادهمنى ئهخمهق قىلىلىۋاتمايدىغانسىله-  

چىداڭ ئهمدى .ول قويۇڭ دىسهك نوچىلىغىڭىز تۇتۇپ كېتىۋاتمامتىئوبدان كورۇپ ق-  

،ئالدىمدا باش ئېگىشىڭىزغىمۇ بهش كۇنالم قالدى ،ئاڭقىچه مهتۇالردىن ئىش ئوگۇنىمهن 

 .دىمهي،قانداق قىلسام بىزنىڭ ئالدىمىزدا يۇزۇمنى توكىۋالمايدىغاندىمهن دىگهننى ئويالڭ
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 رۇپ باقاي، بىر نوسخىسىنى يهتكۇزۇپ بىرىڭ ؟توختامدا يهنه نىمه گهپلهر بار كو-  

بىزدىمۇ . ئوزىڭىز بىر نۇسىخسىنى ئېلىپ كهتكهنغۇ ،شۇنى كورۇڭ ... ھى ھى ھى -  

 .خوش ئهمىسه.كهچۇرۇڭ ئارتۇق يوقكهن دهپ قويارسىز .ئوزىمىزنىڭ تىگىشى بار

ىلگهنلىك تېلىپۇنىمدىن تىت تىت قىلغان قويىۋېت-،..........توال  جىله قىلماي-  

ئىش ئالدىمدا ئوخشايدۇ  ،ئاچچىقنىڭ كهينىگه كىرگهن مهنمۇ .سىگنالى ئاڭالنماقتا ئىدى

 ...ئىككى جىننىڭ قىلتىقىغا چۇشكهن ئوخشايمهن

 

 

 كۇنى-26

   ئايگۇلنىڭ توختام توغرىلىق دىگهن گهپلىرى مېڭهمنى قوچۇپ توزۇكمۇ 

لىقلىرىنى پۇتتۇرىۋالمىسام بولمايتتى شهمسىيه بىلهن كورۇشىشنىڭ تهييار.ئۇخلىيالمىدىم

،ئامالسىز ئورنۇمدىن تورۇپ،كۇتۇپخانامنى ياخشى يۇغۇشتۇرىۋېلىپ ،ئۇنىڭ تېلىپۇنىنى 

ئامانلىق -سائهت توققۇزالر بىلهن ئۇنىڭدىن تىلىپۇن كهلدى،تىچلىق .ساقالشقا باشلىدىم

 -،مهن.سورۇشۇپ بولغاندىن كېيىن،ئۇ مهندىن قهيهرده كورۇشۇشنى سورىدى

 دىدىم-بىزنىڭ ئويگىالم كىلىڭ ،ئاپامالر بىلهن سىزنى ساقاليمىز،-  

 توۋۋه دهڭه شاكىر ،مهن سىزنىڭ ئويىڭىزده يۇرسهم قاملىشامدۇ ؟-  

تارتىنمىسىڭىزمۇ بولىدۇ ،ئويده ئاپامال بار،ئۇنىڭغا بىر قىز .قامالشمايدىغان نىمىسى بار-  

 .ردا بولماڭباشقىچه ئويال.ساۋاغدىشىم كىلىدۇ دىدىم 

شۇنداقتىمۇ بىر مۇسۇلمان قىزىنىڭ باشقىالرنىڭ ئويىگه خالىغانچه بېرىشى توغرا -  

 .مهن ئۇنى ئويىمىزگه ئهكىلىشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پىالنىنى سوقۇپ قويغان ئىدىم-بولمايدۇ،

قاراڭ شهمسىيه ،نهچچه كۇندىن بىرى ناماز ئوقۇۋاتىمهن ،بىراق بهرى كىتاپتىن -  

ئانام ،دادامالرمۇ شۇ .لىرىم دهڭه ،باشقا بىرىدىن سوراي دىسهم ئاۋۇي قىلىدىكهنمهن ئوگهنگهن
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قارا تۇرىك ئادهملهر ،ھوكۇمهتته ھوقۇق تۇتقاچقا بۇنداق ئىشالردا ناقىسكهن ،سىز باشتىالم 

ياردهم قىلغان بولغاندىكىن  ئويۇمگه كېلىپ ئوقۇغان نامىزىمغا بىر باھا ىرىپ ،خاتا كهتكهن 

 .ئۇنى يامان يهردىن بوغدۇم-ى بولسا تۇزۇتۇپ بهرمهمسىز،يهرلىر

بولىدۇ ئهمىسه،قايسى كۇنى  ئىلىملىك قارىالردىن تونىشىڭىز بولسا شۇالر بىلهن بىرگه -  

ئوقۇپ بېقىڭ ،تىزالم ئوگۇنۇپ كىتىسىز دىسهم،خىجىل بولىمهن دىگىنىڭىز ئسىمده ئويىڭىز 

 .قهيهرده مهن باراي

ه قىالمدىمهن سىز نهدىلىكىڭىزنى ئهيتىڭ قېشىڭىزغا ھازىرالم ئونۇپ ۋاي سىزنى ئاۋار-  

 .بولىمهن

  ئۇنىڭ ئهيتىپ بهرگهن يېرىگه تاكسى بىلهن چاپتىم ۋه شۇ تاكسى بىلهن ئويگه يىتىپ 

 .كهلدۇق،ئورۇنالشتۇرۇش بويىچه ئۇنى كۇتۇپخانىغا باشلىدىم

    شهمسىيه كۇتۇپخانىنى كورۇپ تۇرۇپالم قالدى،

 شاكىر مهن بىره كىتاپخانىغا كىلىپ قالمىغاندىمهن ،مۇشۇ كىتاپالرنىڭ بهرى سىزنىڭمۇ ؟-  

 .ياقهي دادامنىڭ ،مهن بولسام تهييارنى ئوقۇيدىغان ئوقۇرمهن خاالس-  

 .دادىڭىز ھهقىقهتهن بىلىمخۇمار ئادهمكهن -  

 .تاپتىن ۋاز كىچهلمهيدۇتوغرا دهيسىز دادام بىر كىتاپپۇرۇش ،تاماق يىمىسه يىمهيدىكى كى-  

 .ئۇ نىمه خىزمهت قىلىدۇ-   

ئۇ باشقىچه سۇئال سورىمىدى،كىتاپ جازىسىغا -ھازىرچه مهخپى كىيىنچه بىلىپ قالىسىز،-  

 .رهتلىك تىزىلغان كىتاپالردىن ئوزى خالىغىنىنى ئېلىپ ۋاراقالپ كورۇپ بېقىشقا باشلىدى

چىمۇ سهڭهكىمهپتىمهن،مانا قارا پهرىدىن بىرنى ۋاي ساددا باالم ،ساۋاغدىشىم دىسهڭ ئان-  

ئانامنىڭ مېنى ئويلهنسهڭ بوالتتى دهپ گېپىگه كىرگۇزهلمهي -باشالپ كهپسهن ئهمهسمۇ،

يۇرگىنىده ،مېنىڭ تهشهببۇسكارلىق بىلهن قىز باشالپ ئويگه كىلىشىم ئۇنىڭ ئېغىزىنى ئېچىپ 

 ئانامنىڭ ئېغىزىدىن چىققان قويغان ئىدى،شهمسىيه تۇيۇقسىز كىرىپ كهلگهن ئانام ۋه
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 .سوزلهرگه قاراپ قولىدىكى كىتاپنىمۇ نهرگه قويۇشنى بىلهلمهي بويۇنلىرىغىچه قىزىرىپ كهتتى

ۋاي خىجىلچان قىزىم خىجىل بولماڭ ،شاكىرجان باالمنىڭ كۇتۇپخانىغا تۇنجى مېھمان -  

ئانام ئۇدۇلالم -مهسمۇ،باشلىشى بولغاچقا كىمدۇر دىگهن ئىدىم ،ئهسلى بىر پهرىشتهكهنسىز ئه

شهمسىيهنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭ پىشانىسىگه سويدى ۋه ئۇنىڭ قولىدىكى كىتاپنى ئېلىپ 

شۇنداقالم شهمسىيهنىڭ ئىككى دۇلىسىدىن ئاۋايالپ تۇتۇپ ئۇنىڭغا .كىتاپ جازىسىغا قويدى

 -باشتىن ئاياق تهپسىلى قارىۋاتقاندىن كېيىن،

ىك،دىنىمىزنىڭ ئولچىمقى بويىچه كىيىنسه كوزنى جاھاندا  سىزدهك پاكىزه،رهتل-  

چاقناتقۇدهك قىزلىرىمىزمۇ باركهنغۇ،قايسى ئائىلىده چوڭ  بولغانسهن قىزىم،سىنىڭدهك 

ئۇنىڭ گهپلىرى توگىمهسته گېپىنىڭ بېلىگه -كىلىنىم بولسا ئاسماندا ئۇچىمهنغۇ زادى،

 -تهپتىم،

اققا تهييارلىق قىلساڭ بولمامدۇ ،بولدى ئانا بولدى قىله ،مېھماننى خىجىل قىلماي،تام-  

 -ئۇنى ئىتتىرىپ كۇتۇپخانىدىن قوغلۇدۇم،-چىقىپ تۇره،

نىمانداق ئىتتىرىسهن ،قوغلىما بولدى ،قىز دوستۇڭدىن قىزغىنىدىغانغا مهن يا بىر ئهركهك -  

مهن ئۇنى مهجبۇرى ئويدىن -بولمىسام ،كهلگۇسىدىكى كېلنىمنى كوپرهك كورگىلى قوي،

 .جوقا گهپلىرى ئوي سىرتىدىنمۇ ئاڭلىنىپ تۇراتتى-ۋهتتىم،ئۇنىڭ ئاال چىقىرى

كهچۇرۇڭ شهمسىيه ،ئانام بۇرۇن بۇنداق ئهمهستى،بىزنى بۇنداق خاتا چۇشۇنۇپ قاال -  

 .دىمهپتىمهن

ھېچقىسى يوق،مهن چېغىمدىمۇ باالم بولسا  يهنى مۇشۇنداق ئىشقا يولۇقسام خاتا -  

 .چۇشهنگهن بوالتتىم

ىمىشقىمۇ ئانامغا بۇ ئىشتىن ئازراق بولسىمۇ خهبهر بىرىۋاتمىغان بوالتتىم،ئۇنىڭ بۇ قىلىغى   ن

چاي كوتۇرۇپ كىرگهن ئانامنى بوسۇغىدىنالم ئۇزاتتىم .پىالنلىرىمنى بۇزۇپ قويمىسا بوالتتىغۇ

 .،چاي قۇيغاچ سورىدىم
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 مۇھاببهت ھىكايىللىرىنىمۇ ئوقۇمسىز ؟-  

له ناماز ئوقۇپ بېقىڭ،كورۇپ باقاي،ئايالالر  قاراپ تۇرسا ناماز  قهنى ئىككىرهكهت نهپ-  

 .كهچۇره،تاھارهت ئېلىۋاالمسىز"ئالالھ"پاكىزه بولمىسىمۇ ،ئامال بولمىغاندىن كېيىن 

مهن ئۇنىڭ گهپ قاچۇرىشىدىن ئاچچىغى كهلگهنلىگىنى ياكى بۇ تىمىغا جاۋاپ -بولىدۇ،-  

 تاھارهت ئېلىشنى باھانه قىلىپ ئانام قېشىغا چىقتىم ۋه بهرگۇسى يوقلىغىنى بىلهلمىدىم،سىرتقا

ئۇنىڭغا ئىشلىرىمغا بۇزغۇنچى بولمىغىن ،ئۇ مېنىڭ قىز دوستۇم ئهمهس ،قوغلىشىۋاتقىنىم 

،ئامال بار كۇتۇپخانىغا كىرمه دهپ جاكىالپ قويۇپ،كۇتۇپخانا پهرده يۇچۇغىدىن 

مهيدىغانالردىن بولغاچقا باياتىنقى ئۇ بولسا كىتاپتىن مېھرىنى ئوزهل.شهمسىيهگه قارىدىم

كوڭۇلسىزلىكلهرنى ئۇنۇتتىمۇ ياكى كهيپىياتىنى تۇراقالشتۇراي دىدىمۇ كىتاپ جاھازىسى 

 .ئالدىدا كىتاپ كورىۋېتىپتۇ، كوڭلۇم تىندى

   تاھارهتنى ئالدىرماي ئېلىپ ،ئۇنىڭ كوپرهك كىتاپ كورىۋېلىشى ئۇچۇن سىرتتا ساقلىۋېتىپ 

 .ۇ بولسا كىتاپ مېھرىده مېنىڭ سىرتتا ئوزۇن تۇرغىنىمنى پهقهتالم بىلمهتتىقايتىپ كىردىم ،ئ

   نامازنى سالماق ،قائىدىلىك ،توختۇلۇپ ئوقۇدۇم،نىمىشقىكى نامازنى ئۇنى قوغلىشىپ 

ئىچىمدىن ئوقۇغۇم كىلىدىغان بولۇپ -يۇرۇپ قىززىقچىلىقتا باشلىغان بولساممۇ ،ئىچ 

 .قېلىۋاتاتتىم

ئايهتلهرنى توغرا -اخشى ئوگۇنۇپسىز ،قىلچىمۇ خاتالىق يوق ،ئوقۇغان سۇرىناھايىتى ي-  

ئۇنىڭغا يېڭىدىن ئۇگهنگهن بىر قانچه سورىنى ئوقۇپ  -قىرائهت قىاللىسىڭىزالم بولىدىكهن،

 .بهردىم ۋه خاتالىق يوقكهن دىگهن مۇئهييهنلهشتۇرۇشكه ئىرىشتىم

 ئهمىسه مهن قايتاي،-  

  تاماق يهپ قايتىڭ،نىمىگه ئالدىرايسىز-  

 .بولدى رهخمهت ،ئاپىڭىزنىڭ ئالدىدا قورۇنۇپ قالىدىكهنمهن -  

 .ئۇنىڭغا دهپ قويدۇم ،بىزنى ئاۋاره قىلمايدۇ ۋه مېنىڭ رۇخسىتىمسىز بۇ ئويگه كىرمهيدۇ-  
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ئاپىڭىز كىرمىسىالم تۇرسام بوالمدۇ ؟ئىككىمىزنىڭ يالغۇز مۇشۇ ئويده بىرگه پاراڭلىشىپ -  

ىمىزنىڭ ئوزىالم گۇنا ،تېخى ئاپىڭىزالر نىمه دهپ قارايدۇ،كىيىنىشىگه قارىسا ھاجى تورىش

 .دىگهندهك ئويالپ يۇرمىسۇن دهيمىنا ............خېنىم ،قىلىقىغا قارىسام

ۋاي ئۇنداق دىمهڭ ،ئانامنىڭ سىزنى كورۇپ بولغان خوشلىغىنى كورمهيۋاتامسىز،ئۇنىڭغا -  

يهر  تىگىدىن ئۇنىڭغا بېقىپ -ڭ ئوزىده كىلىن قىلىۋالغۇسى بار،قويۇپ بهرسه سىزنى ھازىرنى

 -ئىنكاسىنى كوزهتتىم،ئۇ بىر قىزىرىپ بولۇپ سومكىسىنى قولىغا ئالدى،

 .قا ئامانهت مهن ماڭاي"ئالالھ"-  

 .ئويىمىزده قورۇنۇپ قالغان بولسىڭىز مهن سىز بىلهن چىقاي،سىرتتا تاماقلىنايلى-  

 .ىسىڭىزمۇ بولىدۇ ،ئويدىنالم تاماقالنسام بولىدۇسىز ئاۋاره بولم-  

مېنى توسىماڭ سىز بىلهن بىرگه تاماقالنغىنىم تاماقالنغان،ئوزىڭىز  ياقتۇرغان كىتاپالردىن -  

 .ئېلىۋالمامسىز ،زىرىككهنده كورهرسىز

دىگهن پىلىمنىڭ كىتاۋىنى بار دهپ "سىم يامغۇردىكى چوڭقۇر مۇھهببهت-سىم "-  

ئۇنىڭ ئۇچۇن تاللىغان مۇھاببهتلىك كىتاپالرنىڭ - م ،سىلهرده بارمىدۇ ؟،ئاڭلىغانتى

 .پايدىسى تىگىدىغان بولدى

دىگهن رومانىغۇ،ئهتتىگهن تالالپ "ئاق يېغىن "بار تهيۋهنلىك يازغۇچى چۇنياۋنىڭ -بار -  

ىلهر ئۇيقىسىز كىچ"قويغان يىرىمدىن ئاسانالم تېپىپ بهردىم ۋه تۇركىيىلىك كهرىمه نادىرنىڭ

بۇنىمۇ كورۇپ بېقىڭ،بهك ياخشى يېزىلغان تۇركىيىنىڭ -دىگهن ئهسىرىنىمۇ بىرگه سونۇپ ،"

 .دهپ قوشۇپ قويدۇم-رومانى بىلهن تهڭ  كورىمهن بۇنى ،"چاال قۇش"

  ئويدىن قايتاشىمىزدا ئانامغا  خوش دىيىش بهكمۇ ئېغىر كهلدى،شۇنداقتىمۇ شهمسىيه 

انام بىلهن چىرايلىقچه خوشالشتى،ئانام بولسا ئوزى ساقالپ ئهخالڭلىڭ قىز بولغىنى ئۇچۇن ،ئ

كېلىۋاتقان ئهتىۋارلىق ياغلىقلىرىدىن  شهمسىيهنىڭ ئونىمىغىنىغا قارىماي يۇز كورىشىش 

 .سوغىسى دهپ سومكىسىغا سېلىپ قويۇپ مېنى خوش ئهتتى
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رنى تىزراق    ئادهتتىكىچه پاراڭالر بىلهن غىزالىنىپ شهمسىيهنىڭ ئېلىپ ماڭغان كىتاپال

ئۇنى كاشال قىلغىنىم ئوزۇم ئۇچۇن .كورىۋېلىشىغا ۋاقىت چىقىرىش ئۇچۇن ،تىزالم خوشالشتىم

پايدىسىز ،ياشلىق دهۋرىگه قهدهم قويغان ھهر قانداق بىر قىز بۇ كىتاپالرنىڭ بېشىنى ئوقۇدىمۇ 

ىشىنى مهن بولسام ئۇنىڭ كىتاپ كورۇپ شهيتىننىڭ كۇچۇي.،توگهتمىگىچه بولدى قىلمايتتى

 .ئوگۇنلۇككه ئهتتىگهنگىچه تىلىپۇنۇم ئىتىك.كۇتۇمهن خاالس

 

 كۇنى-27

ئۇ كىم ،قهيهرده "   ئانامنىڭ توال كوتۇلداشلىرىدىن بېشىم ساراڭ بوالي دىدى ،

ئىشلهيدۇ،نىمىدىگهن ساددا،چىرايلىقلىغىچۇ  تېخى،ئويگه يهنه  قاچان ئهكىلىسهن،توي 

گهندهك سۇئالالر بىلهن بېشىمنى يهپالپ كهتتى،ئاخىرى ،دى"توغرىلىق پاراڭالشتىڭالرمۇ ؟

مىغ -بۇگۇن يهكشهمبه بولغاچال يولالردىمۇ ئادهملهر مىغ . چىدىماي ئوينى تاشالپالم چىقتىم

،تىنىچ تۇرۇپ خىيال قىلغۇدهك  جىمجىتلىق ئىزلهيمهن ،تاپالمىدىم ،بولماي يالغۇز يۇرۇپ 

اچقا كىملهرنىڭ ئۇچرىشى ،تونىشالرنىڭ سالىمىمۇ كوچا ئارىالشقا چۇشتۇم ،خىيال بىلهن ماڭغ

مېڭىۋاتىمهن ،مېڭىۋاتىمهن،بۇ كوچىالر توگهيدىغاندهك .ئىلىك ئېلىنماي كېتىۋهردىم 

شۇندىالم ھوشۇمنى تاپقاندهك ئهتراپىمغا .ئهمهس،بىر چاغدا يامغۇر چۇشۇشكه باشلىدى

رىمهن ،ئهسلىده كوچا شهمسىيهنىڭ ئويىگه قايرىلىدىغان كوچا ئېغزىدا تۇ.سالدىم-سهپ

ىرهك ،قىلىقلىرىمدىن ئازراق خىجىل ئاررىلىماي مۇشۇ ئهتىراپتىالم چورگىلهپ يۇرگهن بولسام ك

يامغۇر تامچىلىرى يۇزۇمگه تامچىلىماقتا ،يۇرىگۇم يامغۇر سۇيىده ئازراق تهسكىن .بولدۇم 

 .ىرىمنى يىغدىمخىيالل.تاپتى بولغاي ئهتىكى ئىشلىرىم ئۇستىده ئويلىنىشقا تۇتۇش قىلدىم

  يۇرىگىمنىڭ بىر يهرلىرى شهمسىيهگه خىيانهت قىلما ،مهڭگهۇلۇك داغدا قالىسهن دىمهكته 

سهن دىگهن ئوغۇل باال ،تىكىشتىڭمۇ ئۇتماي بولدى قىلما،بولمىسا  -،يهنه بىر يهرلىرى بولسا

 كهلگۇسىده يۇزىڭنى قانداق كوتۇرۇپ يۇرىسهن،پۇلغۇ چاغلىق ئىش ،ئهمما ئۇالرنىڭ
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دىگىنىدهك توختامدا يهنه نىمه مهزمۇن بار ،ئۇتتاردىڭمۇ توگهشكىنىڭ شۇ ،سېنىڭ ئۇچۇن 

ئۇتۇش  باركى ئۇتتۇرۇشنى خىيال قىلما  دهپ مېنى نوچىلىققا ئۇندىمهكته ،خىياللىرىم 

ئوزۇم - ئوزۇمگه .توختام ئۇستىگه كهلگهنده نىمه ئۇچۇندۇر يۇرىگىم ئېغىپ سېلىپ كىتهتتى -

م ،مهنمۇ ئهر كىشى ھه ،قاراپ تۇرۇپ ئاچچىغنىڭ كهينىگه كىرىپ ،بىر نهپرهتلىنهتتى

توختامغىمۇ قاراپ قويماي ئىمزا قويغان بارمۇ ؟مۇشۇ توختام ئارقىلىق سهن قانچىلىك جاپا 

 .چىكىسهن بۇ ماڭا قاراڭغۇ ،يۇرىگۇم يهنه سېلىپ كهتتى

لىقلىرى ،دادامنىڭ بۇياققا ئانامنىڭ ھهيران.چىپ ھول ئويگه قايتتىم-    پۇتۇن بهدىنىم چىپ

كهل دىيىشىدىغان پارىڭىمىز بار دهپ چاقىرىشلىرىغىمۇ قوالق سالماي،ياتاق ئويۇمگه 

كىرىۋالدىم ۋه ئىشىكنى ئىچىدىن تاقاپ ھول كىيىملىرىم بىلهنالم كارۋاتقا ئوزۇمنى تاشلىدىم 

 -،ئانام ،دادامالرنىڭ ئىشىك چىكىشلىرىدىن بىزار بولۇپ ۋاقىرىدىم،

 ......ئادهمنى بۇنچه بىزار قىلماي ،مېنى بىر ئاز يالغۇز قويۇڭالر -  

   ئۇالرمۇ جىمىدى،ئهمما مېنىڭ ئوز كونتىروللىغىنى يوقاتقان بۇ قهلبىم ئېچىشماقتا ،باياتىن 

پۇتۇن بهدىنىم چوغ بولۇپ .يامغۇر سۇيى ئاققان يۇزلىرىمده ياش تامچىلىرى ئاقماقتا 

،زادى نىمه بولماقتا ،نىمه بولغانلىغىنى بىلىپ تۇرساممۇ  ئۇنى يانماقتا،ماڭا نىمه بولدى 

كېيىن ................خىيال قىلىشتىن ،ئىتىراپ قىلىشتىن ،نىمىشقا ئوزۇمنى قاچۇرىمهن

كوڭلۇم يورىغاندهك بولۇپ ،كىيىم ئالماشتۇرۇپ سۇخانىغا چىقتىم ۋه تاھارهت ئېلىپ ، 

 ...ن جهينىمازدا ئولتۇردۇمئىشلىرىمنى ھهق ئىگىسىگه تاپشۇرۇش ئۇچۇ

 

 

 كۇنى-28 

 

ناماز تامامالپ بولۇپ ئازراق ناشتا .   ئېغىر زوكام ئىچىده ئورنۇمدىن تۇردۇم 
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كۇتۇپخانا ئويگه كىرىپ كىتاپ كورمهك بولساممۇ ،پهقهت رايىم .قىلىۋالدىم

اخرغىچه قانداق قىلىش كىرهك،ۋاز كىچهيمۇ ياكى ئ-كالالمدا پهقهت بىر خىيال .بارمىدى

ئېلىشىش كىرهكمۇ ؟شهمسىيهگه نىمه ئۇچۇن شۇنچه كوڭۇل بولۇپ كىتىمهن،نهچچه يىلنىڭ 

قاخشاپ ئولىمهن دهپ قورقاق سالغاندىمۇ خىيالىمغا -بۇياقى شۇنچه كوپ قىزالر يىغالپ

ئوزۇمگه قانداق قارايدىغىنىنى بىلمهيدىغان بىر قىز ئالدىدا نىمه ھالغا كىلىپ -ئالمىغان مهن 

بهزىده تاتلىق ،بهزىده ئاچچىق،ئادهمنى نهرلهرگه ....خىيال،خىيال.م قالدى

 .......باشالرسهن

كىسهل كورسىتىمهن دىدىمده -  ئويدىكىلهرنىڭ تاپىلىشى بويىچه ئىدارىغا كورىنىۋېتىپ ،

قىززىتما .ئهپسۇس مېنىڭ كىسىلىمنى تىز كورۇش كورمهيدىكهن .دوختۇرغا يول ئالدىم-،

بىراق تىلىلىفۇنۇم تونۇش ئاۋازدا سايراپ .ۇل ئۇردۇرۇشقا مهجبۇر بولدۇمئامبۇالتۇرىده ئۇك

قالدى،يۇرۇگۇم تاتلىق سوقۇپ تىلىفۇننى كوتۇردۇم،ئۇنىڭ تاتلىق ئاۋازى  قۇالق توۋىمده 

 -سائهت قىلىشتۇق،ئۇ سورىدى-ئاڭالندى ،قىسقىچه ساالم 

 نهده سىز ،ئادهمنى ئهنسىرتىپ نىمه بولدى سىزگه ؟-  

 .ن قېشىڭىزدا يهنى قىززىتما ئامبۇالتۇرىدا ئۇكۇل ئۇردۇرىۋېتىمهنمه-  

   تېلىپۇن ئۇزۇلدى ،ھايال ئوتمهي ئۇ قېشىمدا پهيدا بولدى،نىمه ئۇچۇنكىن ئۇنىڭ چىرايىمۇ 

ئادهمنى ئىككى كۇن .سۇلغۇن ،ئىلگىركىدىن قارىداپ،ئۇرۇقالپ قالغاندهك بىلىندى

 دىغاندۇ ؟كورمىسىمۇ شۇنداق تىز ئوزگۇرۇش بوالم

 -نىمه بولدىڭىز ؟نهرىڭىز ئاغرىيدۇ ؟تونىگۇچ كهچ نىمه بولغانتى؟،-  

   ئۇنىڭ سۇئاللىرىغا جاۋاپ بهرمهي يهنه ئازراق چىدىسامال ئۇ يىغالپ سالىدىغاندهك قىلىپ 

 تۇراتتى،ئۇ نىمىشقا تونىگۇنكى ئىشىمنى سورايدىغاندۇ ،مېنى كوردىمۇ يه ؟

 .سۇئالىغا سۇئال بىلهن ياندۇرۇپ سورىدىم مهن- زمۇ ؟،مېنى تونىگۇن كوردىڭى-   

كوردىڭىزمۇ ؟مهن سىزنى ئهمهس بىر ساراڭنى كوردۇم،باشقىالر چاقىرسىمۇ ،ۋاقىرسىمۇ -  
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پىسهنىت قىلماي يامغۇرغا چىلىشىپ يۇرگهن تهلۋه قارامنى ،ئالالھ ئاتا قىلغان ئهزىز تېنىنى 

ئۇ سوزدىن توختىدى ،مېنى كورگهنلىكى -دۇم ،جوقا بىرىنى كور-ئاۋايلىماي يۇرگهن ئاال 

ئۇنىڭ مېنى ئاشۇ ھالىتىمده كورىشى مهن ئۇچۇن ئۇنىڭغا گهپ تاشلىشىمنىڭ .ئىنىق ئىدى

 .ئهمما مهن ئۇنداق قىلمىدىم.ياخشى پۇرسىتى ئىدى

 قهيهرده كورگهنتىڭىز،شۇنچىلىك ۋهيرانىمهنمۇ ؟-  

 .كويغا چۇشكهن ئىدىئۇ پهس-بىزنىڭ ئويگه قارلىدىغان دوقىدا ،-  

 كورۇشمهپسىزغۇ ؟-  

كورىشۇش ،سىزنى سوقىۋاتساممۇ  قارىماي،چاقىرغىنىمنى ئاڭلىماي يۇرسىڭىز،دورا -  

 يهۋالغان بولمۇغۇيدىڭىز ؟

 .توۋۋه دهڭه ،بىر ئىش كالالمغا كىرىۋېلىپ شۇنداق بولۇپ قالغان ئوخشايمهن -  

 .لمايدىغان قىپ قويغاننىمه ئىشتى ئۇ يامغۇردىمۇ ھۇشىنى تاپا-  

 .بولدى سورىماڭ،كېيىنچه دهپ بىرهي-  

 .قايسى قىز تاشلىۋهتتى ،ئايگۇل ئهمهستۇ.شهخسىيىتىڭىزگه تاقىشىدىكهنده-  

 .جاۋاپ بهرگۇچه يۇزۇم قىزىرىپ كهتكىننى تۇيدۇم -ئايگۇل ،قايسى ئايگۇلنى دهيسىز،-  

سىزنى قولتۇقلىۋالغان،ئىككى قىزنىڭ "كوكلهمده"قايسى ئايگۇل بوالتتى،قايسى كۇنى -  

 .يۇزۇم تېخىمۇ قىزاردى -بىرىچۇ ؟،

 سىزمۇ شۇ ئاشخانىدا بارمىددىڭىز؟-  

بىلمهسكه سالمىسىڭىزچۇ شاكىر ،ھهقاچان ئۇالر مېنى سىزگه كورسۇتۇش ئۇچۇن -   

 ،كهلگهنتىڭالر بوال  ئاشخانىغا ؟

 .قىاللماي قالدىم     بوغۇزۇمغا بىر نىمه كهپلىشىۋالغاندهك گهپ 

 مهن ،مهن ھىچ چۇشۇنهلمهيمهنغۇ گېپىڭىزنى ،ئايگۇلنى سىزمۇ تونۇمسىز؟-  

قىيامهتلىك "ئۇنىڭ -تونۇشالم ئهمهس ،ئۇ دىگهن مېنىڭ قىيامهتلىك دوستۇم، شاكىر،-  
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 .دىگهن سوزلىرى بىلهكچه ئۇرغۇلۇق چىقىپ مېنى ئويغا سېلىپ قويدى"دوستۇم

يۇزۇمنى -لماپتىمهن،سىزنى كورگۇنۇمنى ئهسلىيهلمهيمهنغۇ زادى،مهن پهقهت دىققهت قى-  

 .قىزارتماي يالغاننى توقۇدۇم

يالغان سوزلىگهنده پهقهتالم چاندۇرمايدىكهنسىز ھه ؟ساۋاقدىشىڭىز مۇراتنىڭ قېشىدا -  

 .بىرگه تاماق يىگهن قىز مهن بولىمهن،ئهمدىغۇ تونىغانسىز ؟

اماق يهۋاتقان ئىكهن ،خىجىل قىلىپ قويماي دهپ ھه راس مۇرات بىر قىز بىلهن ت-  

شۇ قىز سىزكهنسىزده،راسالم دىققهت قىلماپتىمهن، مۇرات بىلهن .كورۇشمىگهن ئىدىم 

 .ئۇنىڭدىن ھهيران بوالۋاتاتتىم-ئىككىمىزنىڭ ساۋاقداشلىغىنى قانداق بىلىسىز،

ىز،شۇنداق مهن سىزنى مۇشۇ بىر ئېغىز سوزىڭىز بىلهن ھهممه نىقاۋىڭىزنى ياپىمهن دهمس-  

 .تونۇيمهن ،تونۇشالم ئهمهس سىز بىلهن بىر سىنىپتىمۇ ئوقۇغانمهن شاكىر

    ئۇنىڭ ھهر بىر ئېغىز سوزىده ئىسمىمنى تىلغا ئېلىپ  سوزلىشى يۇرىگىمگه تىگىپالم 

 .تۇراتتى،تېخى مهن بىلهن ساۋاقداشمهن دهيدۇ ،پهقهتالم ئهسلىيهلمىدىم

ر مېنىڭ كىملىگىمنى سىزگه دىمىگهن ئوخشىمامدۇ ؟ئۇنداقتا مهن ئايگۇل ،روشهنگۇلله-  

مهن بولسام  سىز بىلهن تۇلۇقسىز ئىككىنجى يىللىققىچه بىلله ئوقۇپ باشقا .دهپ بىرهي

ۋېاليهتكه يوتكۇلۇپ كهتكهن سىزنىڭ كونا ساۋاقدىشىڭىز ،پارتىدىشىڭىز شهمسىيه بولىمهن 

 .ۇشۇرۇپ كهتكىننى تېخى،دادىڭىز قهيهرده ئىشلهيدۇ دهپ قويسام ي

سىز شۇ  مهن بىلهن چېقىشىپالم ئوتكهن ،دادىسى ۋالىي . ۋاي ئالال، ما ئىشنى كورۇڭ-   

ھهيرانلىغىمنى -شۇما،"ئهتىۋا خېنىم"ھېلىقى .بولۇپ يوتكهلگهنده بىزنى تاشالپ كهتكهن 

 .يۇشۇرالمىدىم ئۇنىڭ بۇنچه ئوزگۇرۇپ كىتىشىگه ئىشىنهلمهيالم قالدىم

سىز تونىيالمىغان بىلهن مهن تونىيمهن،ئهمما سىزگه دهيدىغىنىم . داق مهن بولىمهنشۇن-  

ھهرگىزمۇ مېنى ئالدايمهن دىمهڭ،سىزنىڭ مېنى ئاشۇ ئىككىسى بىلهن بىرلىشىپ ھول قىشقا 

ۋاي -دهسسىتىمهن دىگىنىڭالر  بىر ئويۇنالم بولۇپ ،مۇشۇ چاغدا توختاپ قالساڭالر بوال،
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ڭ مهخسىدىمىزنى قانداق بىلىپ قالغاندۇ،بۇنداق چاغدا ئوزۇمنى ئاقالش بۇ قىز بىزنى. ئالال

 .ئۇچۇن ھهممىنى بىلمهس بولىۋالماقتىن باشقا ئامالىم يوق ئىدى

مهن سىزنى نىمه دهپ ئالدۇغۇدهكمهن ،ئوتتۇرىمىزدا ھېچ بىر ئاداۋهت يوق ئىدىغۇ -  

نمۇ شهمسىيه دىگهننى مه-نىمىگه قاراپ مېنى خاتا چۇشىنىسىز شهمسىيا ؟،.دهيمهن 

 .قامالشتۇرۇپ ئۇرغۇ بىلهن دىدىم

ئهمما تونىگۇنكى بىزنىڭ كوچىدىن ئهگىپ كىتهلمهي .ئالالھ ئىگهم دىگىنىڭىزدهك بولغاي -  

سىزگه بىز تهرهپته نىمه بار،بۇ يهرده ماڭا ئويۇن .يۇرگۇنىڭىز مهنده گۇمان پهيدا قىلدى شاكىر

 ئىسپاتالش ئۇچۇن شۇنداق قىلمىغانالم قويۇپ، ماڭا كويۇپ قالغانلىغىڭىزنى

 بولسىڭىز،تونىگۇن ئېلىشىپ قالغانتىم دىمهيدىغانسىز؟

ياخشىمۇ بايا تونىگۇن نىمه .  ئۇ جاۋاپ بهر دىگهندهك كوزلىرىمگه تىكىلىپ قارىۋالدى

بولمىسا .بولغانتىڭىز  ،قايسى قىز تاشلىۋهتتى دىگىنىده ھىسسىياتىمنى يۇشۇرغانكهنمهن 

ئۇنىڭ باشتىكى چوچىگهندهك بولىۋېلىشى ،كېيىن يۇمشاپ قېلىشى .بولىدىكهنمهن رهسۋاالم 

مهندىن گهپ ئېلىش ئۇچۇنمىدۇ،شۇنداق بولسا ئۇ بىزنىڭ ئىشىمىزدىن خهۋىرى  يوق دىگهن 

 .گهپ،شۇنداق بولسا ماڭا يهنه پۇرسهت بار

بولدى قىلىڭ شهمسىيه، تونىگۇنكى ئىش راسالم سىز بىلهن -  

ز،ئويۇمدىكىلهردىن ئازراق ئاغرىنىپ ئويدىن چىققان ئىدىم،بورۇنالردا بۇنداق مۇناسىۋهتسى

چاغدا ھاراق ئۇلپىتىم بولغاچ،بىلىنمهپتىكهن،قايسى كۇنى ناماز باشلىغاندىن بويان ھاراق 

دىگهننى ئېغزىمغا ئالمايمهن دهپ قهسهم قىلغانتىم،شۇڭقاشقا ئاچچىغىمنى باسالماي، قهسىمىنى 

 قورقۇپ سىزنىڭ تهرهپلهرگه بېرىپ تۇرسام سىز يادىمغا يىتىپ،قهسىمىم ئۇنتۇپ كېتىشتىن

چۇنكى ناماز ئوقۇشۇمغا .ئىسىمده تۇرامىكى دىگهن ئويدا سىز تهرهپلهرگه ئوتكهن ئوخشايمهن 

ئۇنىڭ پىسخىكىسى .قاتماللىقتىن قۇتۇلۇش ئۇچۇن تىمىنى بۇرىدىم-سىز سهۋهپكار ئهمهسمۇ،

 .ماڭا ئايان ئىدى
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زگه ئىشىنىپ تۇراي،مانا بۇ سىز ماڭا بهرگهن مۇھاببهت كىتاپلىرى،سىزنى چىكىپ سوزىڭى-  

باقاي دىسهم ،دىگهندهك ئهڭ كاتتىللىرىنى تالالپ بهردىڭىز ،بىر ۋاراقمۇ ئوقۇپ 

ھىسسىياتىمنى ئالدىراپ .چۇنكى مهن بۇ كىتاپالرنى ئۇنۋېرسىتتىالم كورۇپ بولغان.باقمىدىم 

 .بولماڭقوزغۇتىمهن دىگهن خىيالدا 

 همىسه ؟.سىزمۇ مېنى ئالداپسىزغۇ -   

 سىز مېنى ئالداۋاتقان بولماڭ ؟-دىگىنىڭىزدىن قارىغاندا "  سىزمۇ"-  

 .خاتا چۇشهنمهڭ،مهن سىزنى ئهسال ئالداش خىيالىدا بولغان ئهمهسمهن-  

 .دوسلىرىمنىڭ يېقىنلىرىدىن ئوزهمنى قوغدىمىسام بولمايدۇ"قىيامهتلىك"بىراق -  

 ئۇالر بىلهن نىمه زىدىيىتىڭالر بولغۇيتتى ؟-  

چوڭ زىدىيىتىمىزغۇ يوق، بىلمىدىم ئۇالر مېنى ھهمما ئىشىدا دۇشمىنىم دهپ -  

جاۋاپ بهرمىدىم ،ئۇ -قارايدىغۇ،بىلمهكچى بولسىڭىز ئوزلىرىدىن سوراپ كورمهمسىز،

 -سائىتىگه قاراپ قويۇپ ،

ى ئىشتىن چۇشكهنده قىلىشايلى،كىسىلىڭىزنى ئىشقا چىقمىسام بولمايدۇ،قالدى گهپن--  

سورىمىساممۇ بىلىمهن ،تونىگۇنكى قىلىغىڭىزالم زۇكام قىالتتى سىزنى ،ئوكۇل 

 .توگىگهندهخهۋهر قىلىپ قايتارسىز ،ئايگۇللهرگه مېنىڭدىن ساالم دهپ قويۇڭ 

ھهي .    ئۇ چىقىپ كهتتى مهن بىلهن نۇرغۇن سۇئالالرنى تاشالپ قويۇپ كهتتى 

،خىيالغا ...تتۇرۋېتىشىم كوزۇمگه كورۇنۇپالم قالدى،ئۇتتۇرۋهتسهم مهيلىتتىغۇ ،ئهمما ئۇ

 .غهرىق بولدۇم

نىمه قىلساڭ مهيلىتتىغۇ . سهن مېنى نه كويالرغا سالىدىغانسهن-   ھهي ئايگۇل،ھهي ئايگۇل 

لۇپمۇ بو...  ،پهقهتالم راسۋا بولمىسام بوالتتى ،بۇ ھالهتته شهمسىيهنى قانداقمۇ سويهي 

ئۇالرنى بىر  -ئۇ تۇرۇپ بىرهمۇ ؟تۇرۇپ بىرىش ئهمهس ،ئۇنىڭ پهيلىچه.سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا

 .يهرگه ئهكىلىشمۇ بىر موجىزه بولىدىغاندهك كورۇنمهكته كوزۇمگه
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ئۇكۇلۇمنى توگۇتۇپ شهمسىيهگه خهۋهر قىلىشقىمۇ ئىرىنىپ ،ئايگۇلنى  ئىزلهپ 

تۇرانه تۇرۇپ بىلمىسهم بولمايدىغان ئىشالر بار -ۇزئۇنىڭدىن ئۇقمىسام، بولۇپمۇ ي.ماڭدىم

ئىدى،تېلىفۇن قىلسام ئۇيهردىمهن، بۇ يهردىمهن دىمهسلىكى ئۇچۇن ئىشخانىسىغا بىۋاسته 

مېنى (بىرگه ئىشلهيدىغان خهنزۇ يولداش مېنى كورۇپ .باردىم،ئهپسۇس ئۇ يوق بولۇپ چىقتى

 رۇخسهت سورىغىنىنى ،ئهمما مېڭىش ئايگۇلنىڭ بىر قانچه كۇنلۇك)بۇرۇندىن تونىۇيدىغان

ئالدىدا  مهن ئىزلهپ كىلىپ قالسام بىرىپ قويۇڭ دهپ بىر لىپاپنى بهرگهنلىگىنى دهپ ئۇنى 

لىپاپنى ئېچىپ كورىشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭغا تىلىپۇن قىلىپ باقتىم ،تېلىفۇنى .ئېلىپ بهردى

ئېھتىمال ئىككىسى .چىقتىروشهنگۇلگه تېلىفۇن قىلىپ باقتىم ئۇمۇ يوق بولۇپ .ئىتىك چىقتى

بۇنىڭ .بىرگه بولسا كىرهك،قارىغاندا مهندىن ۋاقتىنچه ئوزىنى قاچۇرىۋاتقاندهك قىالتتى

 كورۇشنى ئهپسىس كورۇپ ئويگىالم خهتنى سىرتتا ئېچىپ.دهلىلى بهلكىم لىپاپ ئىچىدىدۇ

ى تاپىالپ ئاپامالرنى كىسىلىمدىن خاتىرجهم قىلىپ بولۇپ،مېنى ئاۋاره قىلماسلىغىن.قايتتىم

 .ھوجرامغا چوكتۇم

 :     خهت مۇنداق يېزىغان ئىدى

  قهدىرلىكىم شاكىر،مېنى ھازىردىن باشالپ قهدىرلىكىم دهپ چاقىرغىلى قويۇڭ،چۇنكى سىز 

ئۇزۇن يىلدىن بىرى سىزگه كويۇپ .مهن بىلهن توختام ئىمزاالپ بهكمۇ خاتا ئىش قىلدىڭىز

خارلىغىنىڭىزنىڭ بهدىلىگه بۇ ئويۇننى ئويناشقا يۇرگىنىمنى پىسهنتىڭىزگه ئالماي،مېنى 

سىز مېنى .،سىزنىڭ ھىسسىياتىڭىز بىلهن ئوينۇشۇپ مېنى قوبۇل قىلىشقا ،مهجبۇر بولدۇم

بىلىمهن سىز .بۇرۇنالم قوبۇل قىلغان بولسىڭىز بۇنداق قاتمال ھالهتته قالمىغان بوالتتىڭىز

ھازىرغىچه بىره  قىز بىلهن رهسمى سىزگه قىزالر كويىدۇ ،ئهمما سىز .مېنى سويمهيسىز 

سىز تېخى قىزسىز،مېنى شالالق ،ئويۇنچى -ئارالشقىنىڭىز يوق،سىزنى قىزالرغا ئوخشاتساق 

كورىسىز بهلكىم،ئهمما مهنمۇ سىزگه بولغان مۇھابىتىمنى قهدىرلهپ قىزلىغىمنى سىزگه 

ىنگهن مهن يهنىالم شۇڭالشقا قانداقلىكى ئويالڭ ،سىرتقى جهھهتته شالالق كور.ئاتىغانمهن 
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مهنكى سىز چوقۇم ئۇتتۇرىسىز،بهلكىم بۇ ئاساسى تىمىغا كهلسهك مهن ئىشىنى.پاكتۇرمهن

مهن قاراپ .خېتىمنى كورگىنىڭىزده ئۇتتۇردىغانلىغىڭىزنى جهزىملهشتۇرۇپ بولدىڭىزغۇ دهيمهن

ىالن بىلسىڭىز بىز پ.تۇرۇپ سىزگه ئۇتتۇرىدىغان بۇ پىالننى شۇنچه ئۇزۇن پىالنالمدىمهن

سىزگه سىزنىڭ مۇھهببهت تهلىۋىڭىزنى رهت قىلغۇدهك .سوقۇۋاتقىلى بىر يىلدىن ئېشىپ كهتتى

ئهپسۇس . ئادهم تاپالىغان بولساق ، پىالنىمىز شۇ چاغنىڭ ئوزىدىال ئىشقا ئاشقان بوالتتى

شهمسىيهنىڭ شهھرىمىزگه يوتكۇلۇپ كىلىشى .مۇۋاپىق نامزات تاپماق بهكمۇ تهسكه توختىدى

چۇنكى شهمسىيه بىزنىڭ ئالدىمىزدا ھهرگىزمۇ يات بىر ئهر كىشىنى .پۇرسهت بولدىبىزگه 

مهن دهپ .سويمهيتتى،بولۇپمۇ مېنىڭ ۋه روشهنگۇلنىڭ ئالدىدا شۇنداق قىالتتى

شهمسىيه بىزنىڭ تۇلىقسىزدا بىرگه ئوقۇغان ساۋاغدىشىمىز ،يهنى سىزنىڭ -بىرهي

 شهمسىيهنىڭ سىزنى سويمهيدىغالىق ئهمدى.پارتادىشىڭىز،شهمسىيهنىڭ دهل ئوزى شۇ

ويگه كىلىن بولۇپ كىرمهكچى بولغان قىز ،ئهپسۇس ئاكامنىڭ سهۋهبىگه كهلسهك،ئۇ بىزنىڭ ئ

ھاراق تاماكۇدىن قول ئوزهلمهيدىغانلىغىنى بىلىپ ،توي تهكلىۋىنى رهت قىلىپ 

ۇناسىۋېتى ئىككى ئائىلىنىڭ م.،ئۇرۇمچىدىكى خىزمىتىدىن ۋاز كىچىپ بۇ شهھهرگه كىلىۋالدى

ئهگهرچهنده ئۇ سېزنى سويدىمۇ مهن بۇالرنى ئاشكارىاليمهنده ھازىرمۇ قىل .شۇنىڭ بىلهن دهز

. ئۇستىده تۇرىۋاتقان ئىككى ئائىله مۇناسىۋېتى مهڭگۇلۇك بوزىلىدۇ ،سهن بىلمىسهڭ كىرهك

باجىلىق بىلهن كهمتۇك  -ھازىر ھوقۇق چهمبىرىكىنى مهركهز قىلىپ ئايلىنىدىغان ،قۇدا 

هرلىرىنى تولدۇرۇپ،ھوقۇق مهركىزىنى كونتۇرول قىلىپ كىلىۋاتقان ئۇيغۇر جهمىيىتى ئۇچۇن ي

ئىككى ئائىله تويالشتىمۇ .بۇ بىر تېپىلغۇسىز پۇرسهت،بىز ئىككى ئائىلىنىڭ ئورنى ساڭا ئايان 

ئىككى ۋېاليهت بىز ئىككى ئائىلىنىڭ ھوقۇق دائىرىسىگه كىرىدۇ دىگهن گهپ،شۇڭالشقا كىممۇ 

دىگهن گهپ،ئۇنىڭ وينى بۇزۇشقا ئورۇنىدىكهن ئۇ ئىككى ئائىلىنىڭ ئورتاق دۇشمىنى بۇ ت

ئۇستىگه بىرىنى ھاراق ئىچىدىكهن دهپ تويالشقىلى ئۇنىمىغان بىر قىز ،گۇۋاھچىالرنىڭ 

 .ئالدىدا بىر نامهھرهم ئهر كىشىنى سويۇپ يۇرسه،ئوزى نىمه بولماقچى
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غدا ئۇتتۇردىغانغا تهن بهر ،مېنىڭ ساڭا تهككىنىم    خهتلىرىمنى تهپسىلى كورۇپ چىق،شۇ چا

بۇ .سېنىڭ ئۇتتۇردىغىنىڭ بىلهن ئوخشاش ئىش.تهككهن ،بۇمۇ قىل سىغماس ھهقىقهت

ئهڭ ياخشىسى توختامنى كورمىگىنىڭ .گهپلىرىمنى توختامنى كورگۇنىڭده چۇشىنىسهن

ىسهڭ ياخشى،چۇنكى كهلگۇسىدىكى رهپىقهڭنىڭ بهزهن يامان ئهھۋاللىرىنى بىلم

بۇ خهتنى يېزىپ سېنى خهبهردار قىلىشىم بىكاردىن .مۇھابىتىمىزگه پايدىلىق دهپ قارايمهن

كهلگۇسىدىكى ئېرىمنىڭ جاپا تارتىپ قېلىشىنى .(ئاۋاره بولۇپ چارچاپ يۇرمهسلىكىڭ ئۇچۇن

،مهن ۋه روشهنگۇل سېنىڭ يېڭىلگىنىڭ ،مېنىڭ نهچچه يىللىق يۇرهك يارامنىڭ ) خالىمىدىم

سېنىڭ ۋهسلىڭگه يهتكىنىمىزده تهبرىكلهپ كىيىدىغان كىيىم ئېلىش ئۇچۇن ساقىيىپ 

دهل سهن يېڭىلىدىغان كۇنى ئهتتىگهننىڭ ئايروپىالنى بىلهن قايتىمىز .،ئۇرۇمچىگه كهتتۇق

ئۇپراتما خوش ئامرىغىم،كورۇشكىچه ئوزهڭنى .،بىز قايتقان كۇنگىچه تىلىپۇنىمىز ئىتىك 

ت بولۇپ قالماسلىغى ئۇچۇن بېسىپ چىقىرىلدى ۋه ئىمزا ،خهتلىرىمنىڭ كهلگۇسىده ئىسپا

 .قويۇلمىدى

       خهت توگىدى ،خهت بىلهن مېنىڭ قىز كهلتۇرۇشۇممۇ مهغلۇبىيهت بىلهن 

مهن ئىشنىڭ مۇشۇنداق بولىشىنى خاالپمۇ يۇرهتتىم،ئوتتۇز .ئاخىرلىشىدىغانلىغى ئىنىق بولدى

 ئهرزىگۇدهك ئىش بوالتتى،ئهمما  ئۇ جىننىڭ مىڭ يۇئهنگه شهمسىيهدهك بىر قىزغا ئىرىشسهم

توختامدا مهن كورمىگهن زادى نىمىلهر .خهتته دىگىنىدهك نىمىسىگه ئىشىنىدىغاندۇ 

ئوزۇم تاپقان .......ئويالۋىرىپ بېشىم ئاغرىپ كهتتى ....................باردۇ

. ى تاشلىدىم پۇتۇن بهدىنىم بوشۇشۇپ كارىۋاتقا ئوزۇمن.باالغا، نهگه باراي دهۋاغا 

جىنتهكلهرنىڭ ئۇرۇمچىگه كهتكىنىدىن ،كوزۇمدىن بىر نهچچه كۇن بولسىمۇ يوقالغىنىدىن 

خوش بولدۇم ،بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئارىمىزدىكى توختامنى شهمسىيهگه كورسىتىپ سېلىشىدىن 

قهنى كهلگهننى كورمهمدىمهن،ئهته نىمه .ئهنسىرهيتتىم،بۇ ئىشىممۇ ھهل بولغاندهك قىلىدۇ 

 .الر بولىدۇ تېخىئىش
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بۇ ئىككى كۇننى بۇرۇختۇملۇق ،ئىچى تىتىلداش،كۇتۇش ئىچىده ئوتكۇزدۇم دىسهممۇ 

تۇزگىمۇ چىقىپ -ئۇكۇل ئۇرغۇزۇشنى دهپ دوختۇرغا بارغىنىمنى دىمىسهم تاال .بولىدۇ

جىنتهكلهرگه تولهم ئۇچۇن پۇلمۇ تهييار قىلىپ قويدۇم،پۇل ئىشىدا ئۇنچه قىسىلىپ .كهتمىدىم 

هيتتىم،ئۇنۋىرسىتتا ئالغان ئوقۇش مۇكاپات پۇللىرىمنىڭ ئوزىمۇ يىتىپ ئاشاتتى،ئۇالر كهتم

ئالدىدا باشقا ئويۇنلىرىغا جاۋاپ بىرهلمهي قالماي دىگهننى خىيال قىلىپ يهنه يىگىرمه مىڭ 

 .سوم ئۇشۇق ئېلىۋالدىم

*             *         *        *      *                    

دىن چىقىشتىن بۇرۇن شهمسىيهگه تىلىفۇن قىلدىم ،ئۇ تىلىفۇنىمنى     ئوي

ئهھۋالدىن قارىغاندا جىنتهكلهر بىلهن تۇزۇشكهن توختامىمىزدىن خهۋهردار .كوتۇرمىدى

بولمىسا ئۇنىڭ تىلىفۇنىمنى كوتۇرمهسلىگى مۇمكىنمۇ ؟،كوپ ئويالشنى .بولغاندهك قىالتتى

كىشىلىك تۇرمۇشتا ئادهم  كىچىككىنا -شهمسىيه"خالىماي ئۇنىڭغا قىسقا ئۇچۇر يوللۇدۇم 

خاتالىق سادىر قىلسىمۇ ،ئورنىنى تولدۇرۇپ بولمىغۇدهك ئاقىۋهتلهرگه يولىقىدىغان ئىشالرمۇ 

سوز ئاڭلىماڭ ،بهلكىم ئاڭلىغىنىڭىز راس -بولىدىكهن،سىز مهن توغرىلىق نىمه دهپ گهپ

رىڭىزنىڭ كوپ قىسمى توغرا ئىدى قايسى كۇنكى مهن توغرىلىق ئويلىغانلى. بولىشى مۇمكىن

،مهن ئاشخانىغا  سىزنى كورۇش ئۇچۇن بارغان ،باشقا ئىشالرنى كېيىنچه پۇرسهت بولسا مهن 

بهلكىم مهڭگۇ پۇرسهت بولماسلىغىمۇ مۇمكىن ،ئاخىرىدا سىزگه .سىزگه دهپ بىرىمهن

الي، مېنىڭ ىغان بودهيدىغىنىم ،مهن قاندالىكى خاتالىق سادىر قىلغان بوالي،سىزنى ئالد

نى تونىغىنىم ،ئۇ يولىدا قىلىدىغان ئىبادهتلهرنى تاشلىمايدىغىنىم راس "ئالالھ"ھهق ئىگىسى 

 .ھهقىقهتتۇر 

   بۇندىن كېيىنكى شاكىر ئىلگىركى ئاۋۇي ،ئابروي،ئويۇن خوشى ئۇچۇن باشقىالرنىڭ 

ىرىدىغان شاكىر  ئابرويى بىلهن ھىسابالشمايدىغان ،يالغاننى كورمىدىم دهپالم قىلىۋ-ئىززهت

بۇنىڭ ئۇچۇن ھهق ئىگىسىدىن .ئوزگهرتتى "ئالالھ"مېنى سىز ئارقىلىق .بولماسلىغى مۇقهررهر 
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ھهممه ئىشلىرىڭىزنى ئالالھقا . خوش ئامان بولۇڭ.سىزگه ئهجىر ،مهرتىۋه تىلهيمهن

 .تاپشۇردۇم

 .   ئېغىر يۇكتىن قۇتۇلغاندهك يىنىكلهپالم قالدىم

 -سۇس ئىشخانامدا ئككى جىنتهك ساقالپ ئولتۇرۇپتۇ،ئهپ.   ئىشقا كهلدىم 

            -قانداق جانىم ئادهمنى تهقهززا قىلىپ ئىشقا شۇنداقمۇ كىچىككهن بارمۇ ؟،-  

ئايگۇلنىڭ ئهركىلىشى غىدىقىمنى كهلتۇردى،ئىشقا چۇشىدىغانغا يهنه بهش مىنۇت بار 

 - كىرهك،ئىدى،ئهھۋالدىن قارىغاندا ئۇالر كهلگىلى خېلى بولسا

توخا پوق يىمهسته كىلىۋالماي ،ئويلهرگىمۇ بېرىپ كېلىشسىله مهن قېچىپ كىتهردىممۇ -  

 .دىدىم مهن - ؟،

سويۇشلىرىڭىزنىڭ تاتلىقلىغىدىن شهمسىيهنى سويگىنىڭىزده -ھى ھى ھى قاراڭ شاكىر -  

اپ قالدۇق ھوشىدىن كېتىپ  قالسا قانداق قىالرمىز دهيمىنا ،شۇڭا تهقهززاچىلىقتا ئالدىر

 .روشهنگۇلمۇ گهپته چېقىۋالدى مېنى-ئهمهسمۇ،

بولدى ،بولدى شهمسىيه نهده كىلهتتى ،ئۇتتۇرغىنىمغا تهن ئالىمهن ،پۇلنى ئېلىپ كهلدىم -  

 .،ھوججهت يېزىشىپ توختامنى بىكار قىاليلى

ئۇنچه ئاسان ئىش يوق ،ھېلىمۇ پۇل دهپ قاپسىز ،پۇلىڭىزنىڭ الزىمى يوق ،زاكالهت -  

ئالغان پۇلىڭىزمۇ سىزنىڭ بىر ئايلىق جاپالىرىڭىزغا تولىگهن بهدهل بوپ قالسۇن ،شۇ توختامغا 

ئايگۇلنىڭ بۇ سوزلىرىدىن چىشلىرىم غۇچىرالپ  -ئهمهل  قىلسىڭىزالم بولىدۇ،

كهتتى،ئاچچىغىمغا ھاي بهردىم ،ھازىرمۇ كورىۋاتقانلىرىم ئاچچىق ۋه ئابرويپهرهسلىكنىڭ 

 .بهدىلى ئهمهسمۇ

مهن بىلمهيدىغان قانداق شهرتلىرىڭ بارتتى يهنه ؟سېنىڭ پۇل،ئائىيله ئىمتىيازىڭنى دهپ -  

گېزىتقا ئورىۋالغان -ئهكىلهيدىغان اللمىالرغا ئوخشاتمىساڭ بوالرمىكى مېنى،ئاله ما پۇلىڭنى،

 .پۇلالرنى ئۇنىڭ ئالدىغا تاشلىدىم
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كىلهپ پوق يوقتى بوال بۇ سېنىڭ مۇشۇ  مهرتلىكىڭ،ئهخالقىڭنى دىمىسهك،ساڭا ئهر-  

 ئىشخانىدا ؟

 .يوق گهپنى تاالشماي توختامنى چىقىرىڭالر،مهن ئىشلىمىسهم بولمايدۇ-  

بۇ يهرده تالىشىپ يۇرسهك سهت بوالرمىكى ،ئهڭ ياخشىسى سىرتقا چىقىپ خالىراق بىر -  

 - ۇن،ئالهم ئالدىدا پوق بولۇپ يۇرمىس-جاينى تاپساق، بولمىسا ھېلى يۇزلىرى خهلىق 

 .روشهنگۇل سوزلهپ بولۇپ ئايگۇلگه قاراپ كوز قىسىپ قويدى

يۇزۇم پوق بولغىلى سىلهردهك ئهتتىگهنده باشقىالرنىڭ قېشىدا پوق تاتىالپ -  

بۇ ئىككى نازىنىن ئىدارىغا ئۇندىمۇ  -ئىشخانامدا دهۋېرىڭالر،. يۇرمىدىم،قورقۇنجۇم يوق

 بىكارالپ باشقا ئىشخانىالرغا چىقىشىپ بىرگه ئىشلهيدىغان خىزمهتداشلىرىم ئىشخانىنى

بوگۇنمۇ ئىشخانىدا بىز ئۇچىمىزالم قالغان ئىدۇق،شۇڭالشقىمۇ مېنىڭ ئۇالر بىلهن .كىتهتتى

 .سىرتقا چىققۇم كهلمىدى

يۇزىڭىزنى قىلسا ئهجهپ ئوزىڭىزنى بىلمهيدىكهنسىز ،تامنىڭمۇ قولىقى بار،كهلگۇسىدىكى -  

ئايگۇل قولۇمدىن تارتقۇشالپ سىرتقا -چىدىمايمهن دهڭه ؟،ئېرىمنىڭ سهتچىلىككه قېلىشىغا 

 .تارتتى

 .قارشالىق قىلدىم مهن-نىمه سهتچىلىك ،قورسىقىمنىڭ ئاغرىقى يوق ،دهۋىرىڭ ،-  

ئاغرىق يوق ،مهس بولغاننى دورىۋېلىپ قىلىدىغاننى قىلىپ قويۇپ،ئاق بولىۋالسام بولىدۇ -  

روشهنگۇل شۇنداق دىدى ۋه مېنى كهينىمدىن -شىمىز،يۇرۇڭ ،سىرتتا ئايرىم پاراڭلى.دهمسىز

ئىتتىرىپ سىرتقا ھهيدىدى ۋه ئۇستهل ئۇستىدىكى گېزىتقا ئورالغان پۇلنى بىر قولىدا 

ئۇالرغا ئهگىشىشكه مهجبۇر بولدۇم،قايسى كۇنى ئۇالر بىلهن ئىچىپ مهس .ئېلىۋالدى 

ندهك بىره ئىش تېرىپ بولغاندىكى ئىشالرنىڭ ئاخىرىدىن خهبهرسىز ئىدىم،ئۇالر دىگه

قانداق قايتتىم ،قايتقۇچه نىمه ئىش .قويمىغاندىمهن،مهسلىكته بىر  نىمه دىگىلى بولمايتتى

ئهتىسى ئوز ئويۇمدىن قوپقاننىالم .بولدى،بهرىدىن قىلچىمۇ خاتىرهمده ساقالنغىنى يوق
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 .ھهي مهسلىك ،ئادهمنى يهر بىلهن تهڭ قىلىدىغان بولدۇڭده مانا.بىلىمهن

زۇمنى نىمه قىلغاندىمهن دىگهننى ئويالپ،بۇ ئىككى جىنتهكنىڭ مهسلىگىمده ماڭا قهس    ئو

روشهنگۇل ماشىڭنىسىنى ھهيدهپ شهھهر سىرتىغا .قىلغانمىدۇ دىگىننى پهقهتالم ئويلىماپتىمهن

كوز قىلىشنى ئويالمدۇ ماشىنا ئهينىگىگى قاراپ ئوزىنى -ئوزىنى كوز - كىتىۋاتاتتى،ئايگۇل ئوز 

ئالدى  .ۇش بىلهن ئاۋاره،مهن بولسام نىما قىلغىنىمنى ئهسلىيهلمهي خىيال ئىچدىمهنتوزهشتۇر

بىلهن شهمسىيه خىيالىمغا كهلدى،ئۇ مهن ئۇچراتقان قىزالر ئىچىدىكى ھهقىقى بىر گۇل 

ئىدى،ئۇنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋېتىمىز  مۇشۇنىڭ بىلهن توگهپ كىتهمدىغاندۇ 

ىدىم ،ئۇنىڭ بۇ رهسۋالىقالدىن خهۋهرسىز قېلىشىنى،ئاڭالشقا ،ئاقىۋىتىنى ئويالشقا پېتىنالم

 ...ئهپسۇس.تىگىشلىك بولسا مېنىڭ ئوز ئېغزىمدىن ئاڭلىشىنى بهكمۇ ئارزۇ قىالتتىم 

ئىككىسى ماشىڭنا ئىچىده .ماشىڭنىدىن چۇشتۇم.   ماشىنا دهريا بويىغا كىلىپ توختىدى

كىچىكىپ چۇشۇشتى،ئۇالر ئورۇن تالالشقا قېلىپ بىر نىمىلهرنى مهسلىھهت قىلىشتى بولغاي 

جىنمۇ كورۇنمهيتتى،لېكىن -بهكمۇ ئۇستىمۇ دهريا ساھىلىدىكى بۇ تۇزلهڭده بىره ئىنسى

يۇرىگىم بىر نهرسه بىزگه ئهرگىشىۋالغاندهك،مۇشۇ  جايدىن تويۇقسىز چىقىپ كىلىدىغاندهك 

 چاڭ توزىمىدىمۇ يول بىز ماڭغاندىكى توپا. كهلگهن يولىمىزغا قارىدىم .سىزىمده ئىدى

ئهمما نىمىشقىدۇ بۇ چاڭالر تۇزلهڭگه چىقىدىغان دوڭلۇك .چاڭ توزۇپ يۇرهتتى-ئۇستىده توپا

بىره ماشىنا بىزگه .يۇرىگىم ئاغدى.قېشىدا غايىپ بولغان بولۇپ بىز تهرهپته يوق ئىدى

 ..............ئهگىشىپ كهلگهن بولمىسۇن

ئايگۇل -تتىغۇ ،كېلىڭ قانغۇچه كورۇڭ ،شاكىر توختامنى بهك  كورگىڭىز بار-  

چاقىرىدى،قولىدا توختام بولسا كىرهك ،بىر ۋاراق قهغهز ماڭا تهڭلىنىپ تۇراتتى، توختامنى 

ئالدىم،تىزالم كوز يۇگرهتتىم،ئهپسۇس توختامدا مېنى ئوسال قىلىدىغان بىره مهزمۇن 

ىلهن توي قىلىدۇ مېنى ئۇتتۇرۇپ قويسا ئايگۇل ب-پهقهت ئهڭ ئاخىرقى مهزمۇندا.يوق

ئۇتىۋالسام .،بولمىسا توختامنىڭ قوشۇمچه نۇسخىسىده دىيىلگىنى بويىچه بىرتهرهپ  قىلىنىدۇ
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 ئايگۇللهرنىڭ ھېچقانداق دهۋاسى يوقلىغى دىيىلگهن ئىكهن،

 .بىز دىيىشكهنده سهن بىلهن توي قىلىدىغان گهپ يوقتىغۇ-   

 .ئۇ خىيالىدا يوق جاۋاپ بهردى-توختامغا ئوبدان قارىغان بولساڭ كورهتتىڭ،-  

 .قوشۇمچه نۇسخىسى دىگىنىڭ نىمىسى ئۇنداقتا-  

تهددى بىلهن توۋالپ سوز قىلساممۇ ئۇ -سېنىڭ بىزگه يېزىپ بهرگهن ھوججىتىڭ شۇ،-  

 .دانه جاۋاپ بىرهتتى-قىلچه قېتىغا ئېلىپ قويماي دانىمۇ

ھهيران  - ول قويغانغۇ ؟،توختامغىالم ق.مهن سهڭا قاچان ھوججهت يېزىپ بهردىم-  

 .بوالۋاتاتتىم

يالغاننى ئهيتقاندا -روشهنگۇلنىڭ ئويىده يازدىڭغۇ،توختامنى ئىمزاالپ بولۇپ،-  

 .دۇدۇقالپمۇ قويمىدى

مېنىڭ توختامنى تولۇق كورمهيالم قول قويغىنىمنى ،ئاچچىغىمدا سېسىق پۇلىڭنىمۇ ئالماي -  

 .كهتكىنىمنى بىلىپ تۇرۇپ توھمهت قىلما

گۇۋاچىڭ بارمۇ ،بىز ئىككىمىزنىڭ ئالدىمىزدا  قىلغانلىرىڭغا توۋه قىلىپ ھوججهت يېزىپ -  

ئۇ راس دىگهندهك .روشهنگۇلگه قارىدىم -سىنىڭ بارمۇ ؟،. بهرگهنلىكىڭگه ئككىمىز گۇۋاھ

 .بېشىنى لىڭشىتىپ قويدى

مهن يازمىغان نىمه دهپ يېزىلغان ھوججهتلىكىنى ۋه  -ھوججهتنى چىقار ،كورۇپ باقاي،-   

 .ھوججهتنى قانداق ياسىدى بىلىش ئۇچۇن سورىدىم

 .مانا كور ئوزۇڭنىڭ يازغىنى-  

كورۇپ بول .بۇ كوپهيتىلگهن نۇسخىسى-  ئايگۇل سومكىسىدىن بىر ۋاراق قهغهز ئالدى ۋه،

ھوججهتكه قارىدىم،ئاستىدا راسالم .دهپ ماڭا بهردى-ئهسلىسنىمۇ كورسۇتۇپ قويىمهن،

ىم تۇرىدۇ،مهزمۇنىغا كوز يۇگرهتتىم،باش قىسمىنى ئوقۇپ يۇرىگىم سېلىپ كېتىپ مېنىڭ ئىمزاي

 .تۇرغان ئورنۇمدا ئولتۇرۇپ قالدىم 
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قهغهزنى .بارچه ئاۋازىم بىلهن توۋلىدىم ،كوزلىرىمده ياش   -،.... يالغان يالغان -  

 -مۇجۇقالپ ئايگۇلگه ئاتتىم،

توپا سورۇدۇم ،يىغلىدىم ،ئايگۇل بىلهن  - ،... ئىپالس،ئىپالسلىق،كوزۇمدىن يوقۇلۇش-  

مېنىڭ ئازراق پهسكويغا چۇشكىنىمنى كورۇپ .روشهنگۇل خىيالىدا يوق قاراپ تۇرۇشاتتى

 -ئايگۇل قېشىمغا كهلدى ۋه سومكىسىدىن يهنه بىر ۋاراق قهغهز ئېلىپ ، 

دهپ -شاكىر زهن سېلىپ ئاڭالڭ ،يهنه كېيىن تۇلۇق ئاڭلىماپتىكهنمهن دهپ قالماڭ،-  

ھوججهت مهنكى شاكىر شۇنداق ھوججهت -قويۇپ قولىدىكىنى ئوقۇشقا باشلىدى،

كۇنى ساۋاقدىشىم ئايگۇل ۋه روشهنگۇللهرنىڭ -13ئاينىڭ -5يىلى- 2008بىرىمهنكى،

ئۇالر بۇ چاغدا ئوزىنى بىلمىگۇدهك مهس .مهسلىگىدىن پايدىلىنىپ ئۇالنىڭ ئىپپىتىگه تهگدىم 

 -، ... بولۇپ

يالغان يالغان -ه ئوقۇۋاتىدۇ ئاخىرى قولۇغۇمغا كىرمهييتتى ،پهقهتالم ،  ئايگۇل نىم

دىگهندىن باشقىنى  -،ئىپالسلىق،مهن قول قويمىغان ،سهنلهر ئويدۇرۇپ چىقىرىشىپسهن،

 .دىيهلمهيتتىم

يالغان ،نىمىسى يالغان ،ئوزىڭىزنىڭ ئىمزاسى ،بارماق ئىزى ،ئىشهنمىسىڭىز ئاپىرىپ -  

ئايگۇل قولىدىكى مهن پۇرلهپ تاشلىۋاتقان -پ  باقسىڭىز بولىدۇ،قانۇنى ئىسپاتلىتى

ئېھتىمال باياتىن ئوزۇمنى يوقاتقىنىمدا ھوججهتنى يهردىن .ھوججهتنى ئالدىمغا تاشلىدى

 .ئالغان بولسا كىرهك

بۇ ھوججهت قولىڭالردا بولغان ئىكهن ،توختام تۇزۇشنىڭ نىمه -ئۇنداقتا -  

 . بېسىپ سورىدىم مهنئوزهمنى زورىغا-زۇرىرىيىتى؟،

ئوزهڭنىڭ دوتلىگىدىن كور،شۇ كۇنى توختامغا قول قويغىنىڭدىن پايدىلىنىپ -  

 .ھوججهتتىكى ئىمزاغا ئىرىشمىسهم،سهن ئىمزا قويامتىڭ

 شهمسىيهده نىمه گۇنا ئۇنداقتا ؟-  
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نىمه گۇنا ،بېرىپ ئوزىدىن سورا،خان ئاچىسىنىڭ چىشىغا تهگسه ياخشى ئاقىۋهت -  

 .هيدىغىنىنى بىلىپ قالسۇنكورم

 ئاكاڭ بىلهن بولغان ئىشىمۇ يالغان ئوخشىمامدۇ ؟-  

ھا ھا ھا ئاكامغا ئۇنداق قانجۇقالر اليىقمۇ،سېنى مهخسىدىگه يېتىپ بىزنى داغدا -  

 .قويمىسۇن دهپ ئويناپ قويغان ئويۇنكهن دهپ بىلسهڭال بولدى شاكىر 

پ ئويالپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى قالمىدى،ئىمزا كو-ئهمدى مېنى نىمه قىلسۇن دهيسهن ؟،-  

ۋه بارماق ئىز مىنىڭكىتتى،تېنىۋېلىپمۇ ،توھمهت دهپمۇ ئۇتقىلى بولمايتتى،مهخسىدىنى 

 .ئۇقۇپ باققۇم كهلدى

مهن بىلهن توي قىلىسهن ،ھوججهتتىمۇ مېنى ئالىمهن دهپ يازغانسهن،بولمىسا -  

 .ھوججىتىڭنى قانۇن ئورۇنلىرىغا تاپشۇرىمهن

 مۇشۇنداق ئىپالسلىقنى قىلىپ يۇرساڭ ،سېنى ئېلىشىم مۇمكىنمۇ ؟-  

قىلىمهن دىگهن .مۇمكىن ،مۇمكىن بولمىسا ئخىتىيار ئوزۇڭده ،مېنى ئوبدان بىلىسهن-  

ئىشىمنىڭ قايسى بىرىنى قىلمىغانمهن،پهقهت بولمىسا چوڭالر قىلغان ئىشىڭنى بىلسه،سېنى 

ئاناڭغا بىلدۇرىمهن دىگهن تهھدىد -سوزلىرىدىن ئاتا ئۇنىڭ -مېنى ئېلىشقا كوندۇرهلمهسمۇ،

 .چىقىپ تۇراتتى

توي قىلدۇقمۇ دهيلى ،مۇشۇ ئىپالسلىغىڭنى بىلگهن مهن سهن بىلهن ئوي تۇتۇپ -  

 كىتهلهرمهنمۇ؟

بهخىتلىك تۇرمۇشتىن سوز ئېچىۋاتامسهن جانىم،بهكمۇ ئۇماقته سهن -  

مهن ساڭا بهخىت ئىزلهپ .وزىۋالسام دهيمهنۋۇججون،ۋۇججۇن،تاتلىق لهۋلىرىڭنى چىشلهپ ئ

ئوزىنى  -تىگهمدىمهن،سهن بهخىت دىگهننىڭ نىمىلىگىنى بىلهمسهن،بهخىت دىگهنچۇ

نهچچه يىلالپ قان يىغالتقان سهندهك ئادهمنى تاپىنىغا يېقىتىپ ،ئازاپنىڭ نىمه ئىكهنلىگىنى 

گه ئىسسىق ئوتتىغۇ تېتىتىش شاكىر،شۇڭىمۇ شهمسىيهنى ساڭا تونۇشتۇرغانمهن،ئىككىلىڭ



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 47 - 

كىلهر ھهپتىنىڭ ئالتىسىگه ئويۇڭدىكىلهر .دهيمهن،سهنلهرمۇ ھىجراننىڭ تهمىنى تېتىپ قويۇش

يۇر  روشهن .تىكىشكهن پۇل تويلۇققا يىتىدىغۇ دهيمهن.ئويىمىزگه ئهلچىلىككه كهلسۇن

نى روشهنگۇل ماشىڭنىدىكى پۇل-بۇ نوچام بۇ يهرده ئوزىنى ئازراق سهگىتىۋالسۇن،.كىتهيلى

ئۇنىڭ بۇ قىلىغى ماڭا ئىچ .ئېلىپ كهلدى ۋه ئالدىمغا تاشالپ بىرىپ ،بېشىمنى سىالپ قويدى

 ئېچىۋاتقاندا بولسا ئۇالر قايتىش ئۇچۇن ماشىڭنىسىنىڭ ئىشىگىنى.ئاغرىتىۋاتقىنى بولسا كىرهك

 .چاڭ يوقۇلۇپ كهتكهن دوڭلۇك كهينىدىن بىرى ۋاقىرىدى-كىرهك ،باياتىن توپا 

 .الدىراپ نهگه ،توختامىڭنىڭ ۋاختى ئوتمىدىغۇ دهيمهنتوختا ،ئ-  

چۇشۇپ كهتكهن بېشىمنى .  تونۇش ئاۋاز يۇرىگىمنى يهنه بىر قېتىم لهرزىگه سالدى

بېشىڭنى كوتۇر شاكىر ،ئهگهرچهنده  دۇزاخقا كىرىپ -...   كوتۇرۇشكىمۇ پېتىنالمىدىم 

قىلىشىۋېتىشىغا تاشالپ كىتىدىغان ئىش بولسىمۇ ،سىنى بۇ ئىككى بۇزۇقنىڭ خاراپ 

 .بهرمهيمهن،شهرت مېنى سويۇشكهنغۇ،تۇر مېنى سوي

پۇتۇن بهدىنىم .   بېشىمنى كوتۇرۇش مۇمكىنمۇ،چۇشۇپ كهتكهن بېشىم تېخىمۇ ساڭگىلىدى

سىزىمىنى يوقاتماقتا،ئىسسىق بىر جۇپ قول بېشىمنى كوتۇردى،لىۋىمگه ياق يۇرىگىمگه بىرى 

ۇمگه چۇشىۋاتقان يېشىدىنالم ھۇشۇمنى تاپاتتىم ،ئۇ يىغلىغان سويمهكته مهن پهقهت ئۇنىڭ يۇز

 .بولسا كىرهك

سويۇشنى كورمهكچىدىڭالرغۇ ؟سويۇش دىگهن مۇشۇنداق بولىدىغاندۇ،توختامنى -  

 .چىقىرىڭالر، 

ياق شهمسىيه ،سىلهر ھهرگىزمۇ ئۇتالمايسىلهر،سهن بىزگه ئوچلىكىڭدىن ئۇنى -  

 .بۇ توختامغا خىالپ.ىۋااللىسىالم ئۇتقان بولىدۇئۇ  سېنى كهلتۇر.سويىۋاتىسهن

توختامنى ئوبدان كور ،ئىككىڭنىڭ ئالدىدا  مېنى سويسىالم .خىالپ،نىمهڭگه خىالپكهن -  

مېنى كهلتۇرهلمىسه مهن ئۇنى .بولىدىكهنغۇ،كىم مېنى كهلتۇرىۋااللمىدى دهيدۇ

ر كىيىن نىمه دىيىشتى ئۇال -توال ۋاالقشىماي توختام ۋه ھوججهتنى چىقار،.سويهمدىمهن
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 -بىر چاغدا،شهمسىيهغۇ دهيمهن بېشىمنى نوقۇپ،.پهقهت قولىغىمغا كىرمىدى

سېنى بۇنچه رهزىل بوالپ كىتهر .بولدى قىل شاكىر،مېنىڭ يۇرۇگۇمگه پىچاق سالدىڭغۇ -  

دىمهپتىمهن،سويگىنىمنى خاتا ئويالپ قالما،بۇ پهقهت ھىدايهت ئالدىدىكى بىر ئىنساننى 

قاراپ تۇرۇپ سېنىڭ توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ كېتىشىڭگه قاراپ .ۇش خاالسقۇتقۇز

قىلغانلىرىمنى ئالالھ كوچۇره،ئهمما مهن سېنى كوچۇرهلمهيمهن،بۇنىڭدىن كېيىن .تۇرالمىدىم

مېنى ئىزلىگۇچى بولما،ساڭا قارايدىغان كوزۇم يوق،ئال بۇ رهسۋالىقىڭالرنىڭ گۇۋاھچىسى 

 .بولغان توختام ،ھوججهتلىرىڭنى

شۇ قهغهزلهر ئالدىمغا ئۇچۇپ -    مېنى رهسۋا قىلغان ،نادانلىغىمنىڭ شاھىدى

 ....مهن مهن-كىكهچلىدىم،.چۇشتى

بېشىمنى .ئۇنىڭ ئاياق تىۋىشى ئاڭالندى-بولدى قىل شاكىر ،سوزلهش ھوقۇقىڭ يوق،-  

 ئىنسان كوتۇرۇپ قارىدىم ،قول بارماقلىرىدىن باشقا يهرلىرى تۇلۇق يوگهلگهن مۇكهممهل بىر

كىتىپ باراتتى،ئهسلى مهن ئۇنى كهلتۇمهكچى بولغان ئىدىم،بىراق ھازىر ئوزۇمنىڭ ،ئۇ 

كالالمدا .بىراق ماڭا پۇرسهت زادىالم يوقتهك بىلىنمهكته.تهرىپىدىن كهلتۇرۇلگىنىمنى سهزدىم

ئۇ، ... مهندىن يىراقالۋاقان شهمسىيهگه ئهگىشىپ ماڭماقتا... نۇرغۇن چىگىش خىيالالر

شهمسىيه مېنى بىر ئومۇر داغدا قويساڭ مهيلىكى ... ق بىلدى بىزنىڭ توختامىمىزنىقاندا

ئايگۇل بىلهن سىلهر .،سهن بىلگهن ئىشالرنىڭ تهپسىالتىنى بىلمىسهم زادى بولمايدۇ

يىراقتىن توپا تۇزۇتۇپ كىتىۋاتقان ماشىنا ... زادى نىمه زىدىيهت بار -ئوتتۇرۇڭالردا 

   ...خىياللىرىم ساڭا ھهمرا

مېنىڭ بۇگۇن بۇ جايدىن كلىتهلىشىمنىڭ ئوزىمۇ بىر  ئىش،پۇتۇن بهدىنىم سىزىمىنى يهنه بىر 

رهسۋالىق بوال بۇنچه بولماس، راس دهيسهن مهن بىر نومۇسنى ... قېتىم يوقاتماقتا 

تىن بىلهك كىممۇ تاقهت "ئالالھ"دهرتلىرىمنى ئاڭالشقا ... بىلمهيدىغان رهسۋا 

 !!!كهلتۇرهلىسۇن 
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ھازىرقى -قايسى كۈنكى زوكام .قاتتىق زهربه تهسىرىدىن ئېغىر بىتاپ بولۇپ يېتىپ قالدىم

 . چۈشكۈن روھى ھالىتىمنى چىرماپ ئېلىپ ،كارۋاتتتىن چۇشهلمهس قىلىپ قويدى

 بۇ خىيالالرنى قىلىشتىن بهكمۇ     خىياللىرىم قاناتلىنىپ ئۇچۇپالم يۇرهتتى،بىراق مهن

بىزار،ئهپسۇس مهن بىزار بولغان بىلهن خىيال ماڭا بوي بىرهي دهيتتىمۇ ؟يهنىالم قاناتالنغان 

ئاتا .خىيالالر ئىچره قااليمىقانالشقان نىرۋىللىرىمنى تېخىمۇ قااليمىقانلىققا باشاليتتىم خاالس

لۇق تۇت،بۇنداق ئوزۇڭنى روھ"-ئانام،دوختۇر سىستىراالر سوزلهيتتى،-

كىسهلگه ئوزهڭنى ئالدۇرۇپ قويىسهن يهنه  -مهيۇس،چېچىالڭغۇ،ئوزۇڭىزنى تاشلىۋهتسىهڭ

بىراق ئۇالرنىڭ نهسىھهتلىرى قولۇغۇمغا كىرهتتىمۇ ؟،بولسا مۇشۇ -،..."ۋهھاكازاالر

زهئىپلىكىمده ئولۇپالم توگهشسهم ،بارلىق نومۇسسىزلىغىم مهن بىلهن كهتسه ،شهمسىيهنى 

ۇشتىن،ئۇنىڭ سهن نىمانچه نومۇسسىز دىگىنىدهك قاراشلىرىدىن بىراقال قۇتۇلسام،ئاھ كورۇشر

خۇدا مهن سېنى تونىمىغاندا ئوزۇمنى بۇنچىلىك زهئىپ،بۇنچىلىك نومۇسسىز  بىلمهس 

ىم بىلهن ئىمان ئىدىم،ھاال بۇگۇنكى كۇنده سېنى تونۇپ ،ساڭا چىن ئىخالس

 . ك قۇدىرىتى بارلىغىنى بىلىپ يهتمهكتىمهننومۇس ،ھايانىڭ بۇنچىلى-كهلتۇرتگۇنۇمده

   ۋاقىت مىنۇت ،سىكونىتالپ ناھايىتى ئاستا ئوتمهكته ،سۇلغۇن چىرايىم ،ئولتۇرۇشقان ،خىره 

بىرسىنى ئىزلهيتتى،ئۇ تۇيۇقسىزالم ئىشىكتىن كىرىپ .كوزلۇرۇم بىر نوختىغا تىكىلهتتى

ىزلىگهن تهن ماڭا شۇنچه يېقىن جايدا كىلىدىغاندهك،ئىشىك تهرهپكىالم قاراپ ياتىمهن،مهن ئ

،مۇشۇ يېتىۋاتقان دوختۇرخانىدا بولسىمۇ ،ئۇنىڭ مهن تهرهپلهرگه ئوتۇشى،ھهتتاكى مېنى 

مهن بولسام بىر .ئهسلهپ قويىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى
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شهمسىيهدهك پاك ،غۇبارسىز،پۇتۇن ۋۇجۇدى -ئالدىدا"ئالالھ"جىنايهتكارمهن،

س بىلهن يۇغۇرۇلغان بىر ناتىۋاننى ھايانى قايرىپ قويۇپ ئىسالم،ئهخالق،ھايا ،نومۇ

 ،گۇناھقا سورهپ ئهكىرگهن مهن جىنايهتكار بولماي كىم جىنايهتكار ھىساپلىنار ؟ 

ئانامنىڭ زورى بىلهن تاماق يىمهسكه  -ئوزۇم جازاالپ ئوتكهن بولساممۇ ئاتا -   ئۇزۇمنى 

ۇرغان كوزلىرىگه بهرداشلىق بىرهلمهي ئامال قىالالمىدىم،ئۇالرنىڭ مولدۇرلهپ قاراپ ت

ئازدىن تاماققا كىرىشكىنىم ئۇچۇن ،ئاستا ئاستا ياخشى بوالپ -ئاز

 . دوختۇرالرنىڭ تىرىشچانلىغىمۇ ئوز كۇچۇنى كورسىتىۋاتسا كىرهك.كىتىۋاتاتتىم

ئهمما پۇتۇن بهدىنىم يهنىالم ئوزۇمنىڭ .   قوپۇپ ئولتۇرالىغۇدهك بولۇپ قالدىم

 . خىياللىرىم يهنىالم قانات قاقىدۇ.ئهمهستىكىدهك

   بىر كۇنى خىيال ئىچره ئىشىككه بېقىپ ياتاتتىم، تۇيۇقسىز ئايگۇل دادىسىنى باشالپ 

غهزهپ ،نهپرىتىم شۇنچه تېشىپ تۇرسىمۇ ئۇنىڭ دادىسىنىڭ يۇزىدىن .كىرىپ كهلدى 

اڭنى باشالپ نىمه دىگهن ئۇستا قاقۋاشسهن ئايگۇل؟ داد.چاندۇرماسلىققا مهجبۇر بولدۇم

شهھهر باشلىغى كىرىپالم قولۇمنى . كهلمىسهڭ يۇزىڭگه تۇكۇرىشىمنى بىلىسهنغۇ دهيمهن

  -سىقىپ،

نىما بولدى ھوي شاكىرجان باالم ،نىمانداق جۇدهپ كهتكىنىڭ بۇ ،بىزنىڭ جىنتهك -  

ئۇ -خهۋهر بهرمىگهن بولسا سېنىڭ بۇنچه بولۇپ كهتكىنىڭدىن خهبهرسىز يۇرىدىكهنمهن،

ئايگۇل دادىسىنىڭ قارىشىدىن ئهمدى سوزلهش ساڭا كهلدى دىگهننى .ىغا قاراپ قويدىقىز

  -سهزگهندهك قىلىپ،

مهنمۇ شۇ تونىگۇنالم ئۇختۇم ،بولمىسا بۇرۇندىال يوقالپ كىلېپ ،خهررىنىسا ئاپامالرنى -  

ىن ئادهم دىگهننىڭ يۇزى شۇنچىمۇ قېل-جاپاغا قويۇپ يۇرمهي ئوزۇمالم خهبهر ئاالتتىم ،

 . ئۇنىڭ قىلچىمۇ خىيالىغا كىرىپ چىقمىغاندهك قىالتتى.بوالمدىغاندۇ ؟

خىزمهتلىرىنىڭ شۇنچه ئالدىراشچىلىغىدىمۇ  بالىمىزنى .رهخمهت سىلىگه شهھهر باشلىغى-  



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 51 - 

  -ئاپامنىڭ تهكهللۇپ قايتۇرىشىغا ئۇالپالم ،-،!يوقالپ كېلىپ بىزنى بهكمۇ خوش ئهتتىله 

يالغان بولسىمۇ سوزلهشكه مهجبۇر -گۇنۇمدىن ئىنتايىن مهمنۇنمهن ،شۇنداق سىلهرنى كور-  

 . بولدۇم

ئۇنداق دىمه ئوغلۇم ،سهن مېنىڭ ئوز باالم بىلهن ئوخشاشسهن،سېنىڭ ئاغرىپ قالغىنىڭنى -  

باشلىق مهنىلىك قىلىپ ئاپامالرغا -ئۇققان ئايگۇلمۇ ئاغرىپ يېنىڭغا كېلىۋالمىسۇن يهنه ،

ۇ شۇنداق دىگهندهك باشلىققا باش لىڭشىتىپ ئۇنىڭ سوزىنى ئاپامم.قاراپ قويدى 

 . قۇۋهتلىدى 

  -    بۇ نومۇسسىز گهپلهرنى ئاڭالپ نومۇستىن يۇزۇم شهلپهردهك قىزاردى بولغاي ،باشلىق ،

بهك نومۇسچانده سهن شاكىر ،ئىسىت قىز باال بوپ قالساڭچۇ مۇشۇ ھالىتىڭده ،بىزنىڭ -  

 ... ۇرۇپ سېنىڭ پوقۇڭنى دورىسىچۇ كاشكىماۋۇ جىن ئوزى قىز باال ت

ئايگۇل دادىسىغا -نىمانداق ئادهمنى چۇشۇرۇپ يۇرىسهن باشقىالرنىڭ ئالدىدا ،..دادا -  

 . سۇركۇلۇپ سهت ئهركىلىدى،ئۇنىڭ قىلىقلىرى زهئىپ يۇرىگىمنى نهپرهتلهرگه تېخىمۇ سالدى

مۇ شاكىرغا قارايمهن دهپ  كوپ بولدى ،يېغىنىم بار ئىدى مهن قايتاي ،خهررىنىسا سىلۇ-  

چارچىغانسىز ،بۇگۇن ئايگۇلگه  بىر پۇرسهت بهرسىله ،شاكىرغا ئۇ ھهمرا بولسا قانداق 

  -باشلىق ئانامغا مهنىلىك قاراپ قويۇپ ،- ؟،

  -دهپ بولۇپ،-خوش شاكىر كېيىن يهنه يوقالپ كىلىمهن،ئوزۇڭنى ئاسرا،-  

دى ،خهيرىنىسا ئاپاڭنى مهن ئويىگه ئاپىرىپ قويىمهن ئايگۇل قىزىم ئهمىسه شاكىر ساڭا قال-  

قانداق قىالاليتتىم ،مېنى مۇشۇنداق رهسۋا .دىگىنىچه ئاپامنى باشالپ چىقىپ كهتتى-،

قىلىپ كىسهل بولىشىمغا سهۋهپچى بولغان سىزنىڭ مۇشۇ قىزىڭىز،ئۇنى كورۇشكه كوزۇم يوق  

 . دهيمۇ ئهمىسه 

ماڭا خوشمۇ دىمهي ،ھالىمدىن خهۋهر ئالىدىغانغا مهن ئهڭ .   ئاپامنىڭمۇ نىمه قىلغىنى بۇ 

ھهي ھوقۇق ،سېنىڭ ئالدىڭدا ھهممىمىز چاكىنا  .ئوچ ئادهمنى تاشالپ قويۇپ كىتىپ بارىدا 
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 ! ئىنسانالرغا ئايلىنىمىزده 

سهت .    ئايگۇل يالغۇز قالغاننى پۇرسهت بىلىپ قېشىمغا كېلىپ قولۇمنى تۇتتى 

 . سىلكىشلىدىم

 .  سهنده نومۇس دىگهن نهرسه بارمۇ زادى.ىمه قىلغىنىڭ بۇ ن-  

سهن ئۇچۇن پۇتكۇل خهلقى ئالهم ئالدىدا يالىڭاچلىنىشقىمۇ .نومۇس دهپقاپسهن شاكىر -  

رازىمهن ،ئوزىنى ئىپپهتلىك چاغلىغانالرمۇ ،باشقىالرنىڭ كوزىچه سويۇشۇپ يۇرسه نومۇس 

 بولمايدىكهنغۇ ئهنه ؟ 

مېنىڭ مۇشۇ ھالهتكه كېلىپ قېلىشىممۇ .الرنى تىلىڭغا ئېلىشتىن ئويالغىن شۇ نومۇسسىزلىق-  

ئۇنۇم ئۇنلۇك چىقمىسىمۇ بارچه ئاۋازىم بىلهن -،سېنىڭ شۇ پهسلىگىڭدىن بولغان ئايگۇل،

 . توۋلىدىم

ۋاقىرا شاكىر ،ئوبدان ۋاقىرا ،بولسا ۋاقىرىشىڭنى شهمسىيه ئاڭالپ  سېنىڭ ئازاۋىڭنى -  

ىرالمايدىغان دۇشمىنىمگه  ۋاقىراپ ئوچۇمنى ئېلىپ بىرىۋاتىدۇ دهپ بىلىپ، مهن ۋاق-بىلسه 

 . سېنى كهچۇرىۋهتسه ئهجهپ ئهمهس

سوزلهشلىرىگه .    نومۇسنى بىلمهيدىغان ئادهمگه نىمىمۇ دىگهن بىلهن بىكار بولسا كىرهك 

 . سۇكۇت قىلىش بىلهن جاۋاپ قايتۇردۇم

ك دۇشمهنلىرىنىڭ ئالدىدا نومۇسنى قايرىپ قويۇپ گهپ قىلمايسهنغۇ شاكىر ،قىيامهتلى-  

،سېنى سويگهن ھېلىقى گۇزىلىڭ قېنى ؟ مهن تېخى سېنىڭ ھالىڭدىن ئۇ خهبهر ئېلىۋاتقان 

ئۇ بويۇنداپ ئادهم  -چېغى دهپ سېنى يوقالپ كېلىشتىن يالتايغىلى تاس قالغان ئىدىم ،

 . ئىزلهۋاتقاننى دوراپ ئهتىراپقا قاراپ قويدى

ۇمنى زىده قىلغان ،قهلبىمدىكى ئوچمهنلىگىمنى تېخىمۇ يۇقىرى كوتۇرگهن ئۇ يۇرۇگ-  

 . نازىنىننى كورمهيمهنغۇ شاكىر

 ... شاكىر -  
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  - ... 

بولۇپمۇ شهمسىيهنى تىلالپ ،ھاقارهتلىگىنىده  .   ئۇنىڭ سوزلىرى توگهيدىغاندهك ئهمهس

 بولسا كىرهك ،سوكۇت قىلىشقىمۇ يۇرۇگۇم پىچاقتا تىلغاندهك ئېچىشماقتا ،تاقىتىم چهكلىك

  -بهرداشلىق بىرهلمهي ئۇنىڭ زىتىغا تىگىش ئۇچۇن،

بولدى قىل ئايگۇل ،شهمسىيهنىڭمۇ كىلىدىغان ۋاختى بولدى ،ئۇ كۇنده قېشىمدا يۇرۇپ -  

بىكار قىلغان گهپلىرىڭ ئۇنىڭ قولىغىغا كىرىپ قالسا ،ئوزۇڭگه .ھالىمدىن خهۋهر ئېلىۋاتىدۇ 

 . ھېلىسهت بولمىسۇن 

تۇفى رهسۋاالر ،قىلىۋاتقان گېپىڭنى قارا ،مهن سېنى خېلى غۇرورى بار ئوغۇل باال دىسهم -  

ئۇ ئالال بۇرۇن بۇ  جايدىن .نهدىكى شهمسىيهكهن ئۇ .،نومۇس قىلماي يالغاننى توقۇيسىنا 

 .  كىتىپ قالغان تۇرسا ،  نهلهرده يۇرۇپ سېنىڭ ھالىڭدىن خهۋهر ئالىدۇ 

 . ڭ بۇ شهھهردىن كهتكىنىنى ئاڭالپ ئۇچۇپالم چۇشتۇم   شهمسىيهنى

     قاچانالردا ھۇشۇمغا كهلگىنىمنى بىلمهيمهن ،كوزۇمنى ئاچسام ئانام ،دادام،يهنه 

ئايگۇللهر بېشىمدا قاراپ تۇرىدۇ،ئايگۇلنى كورۇپ جۇدۇنۇم تۇتتى ،ئهمما چاندۇرماي 

 بىرگه كوز يۇمغان بولسىدى ئازاپلىرىم يومۇلغان كوزۇم بىلهن.كوزۇمنى يۇمىۋالدىم

 ... كاشكى

 . ئانام يىغالپ تۇرۇپ سورىدى -ئوغلۇم نىمه ئازاۋىڭ بار بىزگه دىسهڭچۇ ؟ ، -  

ئانىسى بولدى سورىما ،ئۇنى بىر ئاز ئارامىدا قويايلى،ئوزى ماقۇل كورگهنده ئهيتىپ -  

سه كىرهك ،كورسهمال دادام قهلىپ يارامنى چۇشهن-بهرسۇن ،يۇر قىزىم بىز چىقىپ تۇرايلى،

قۇسقۇم كىلىدىغان بۇ ناكهس شهيتاننى يېنىمدىن ئېلىپ چىكىتىپ ،مېنى بىر ئاز بولسىمۇ 

ئانامنىڭ مىشىلداپ يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇرساممۇ  ئوزۇمنىڭ تىنىچ .تىنجىتتى 

ئادهم دىگهن .خىياللىرىمنى دهپ ئۇنىڭغا تهسهللى قىلىشقا ئاجىزلىق كورسهتتىم

ئانىمىزنىڭ خاتىجهملىكىنى ئويالپمۇ -ئوزىمىزنىڭ بىر ئاز مهنپهئهتىنى دهپالم ،ئاتا .تهئاجايىپ
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 . قويمايمىز

                                                                    2  

      غهرىپچه داۋاالش مهنپهئهت قىلماي، ئويۇمدىكىلهر يۇرتىمىزنىڭ داڭلىق تىۋىپىنى 

يهنىالم ئوزىمىزنىڭ تىبابىتى ئهۋزهلكهن ،تىۋىپ . لىپ كىسىلىمنى كورسهتتىتهكلىپ قى

بالىدا ئېغىر كىسهل يوقكهن،ئاچچىق يۇتىۋېلىپ ئوزىنى -تومۇرۇمنى  تۇتۇپ كورۇپ،

ئالدۇرۇپ قويۇپتۇ ،ئوبدان كۇتۇنۇپ،خاتىرجهم دهم ئالسىال ياخشى بوپ كىتىدۇ ،دوختۇردا 

ۇنسۇن،بولسا ھاۋالىق ،مهنزىرسى گۇزهل جايالرغا يېتىشنىڭ ھاجىتى يوق،ئويدىالم كۇت

ئازراق قۇۋهت دورىللىرى يېزىپ بىرهي شۇالم .ساياھهت قىلدۇرىڭالر -ئاپىرىپ سهيلى 

دهپ بىر قانچه خىل مىللى تىبابهت دورىللىرىنى يېزىپ بىرىپ كىتىپ -كۇپايه،

ڭ توسىشىغا قارىماي ئويدىكىلهر ۋه مهن ئۇنىڭ رىتسىبىنى قوبۇل كورۇپ ،دوختۇرالرنى.قالدى

بۇ .بالنىستىن چىقتىم ۋه تىۋىپ يېزىپ بهرگهن دورىالرنى يهپ تىزالم ئهسلىمگه كىلىۋالدىم 

لهرگه ئاپىرىپ بىر كۇنى كىلىدۇ ،بىر يهر.جهرياندا ئايگۇل مېنى ئاز ئاۋاره قىلمىدى

ىپ بېقىڭ ھاۋاالندۇرۇپ ئهكىلهي دهپ ،يهنه بىر كۇنى كىلىدۇ  مۇنۇ تاماق بهك ئوخشاپتۇ تېت

دهپ ،يهنه كىلىدۇ ئىچكىرى ئولكىلهرگه بېرىپ بېشىمىزنى سهگىتىپ كهلسهك دهپ ،ئۇنىڭ 

 . مهن ئۇنىڭدىن قانچه بىزار بولسام  ئۇ ماڭا شۇنچه يېقىن.كهلمهيدىغان كۇنى يوق

 .    بۇالرغا چىدىماي دادامغا ئېغىز ئاچتىم

ئالدىڭالردا بهكمۇ .ۇم دادا يېقىنكى كۇنلهرده سىلهرنى كوپ جاپاغا قويد-   

ئوزۇمنىڭ ساالمهتلىكى ۋه كهلگۇسۇمنى ئويالپ بىر مهزگىل ئوقۇپ كىلهيمىكىن .خىجىلمهن

بولسا سىلهردىن خهۋهر ئېلىپ يېنىڭالردا تۇرسام ياخشىتتى ،مۇشۇ پۇرسهتته ئوقۇشنى .دهيمهن

 . دهپ ،دهم ئېلىۋېلىشىممۇ مۇمكىن 

 بىلىم ئال ،ئاپاڭ بىلهن مهندىن خاتىرجهم بول ياخشى ئويالپسهن ئوغلۇم ،ياشلىغىڭدا-  

تۇققانالر  بار -،بىزنىڭ ساالمهتلىكىمىزمۇ ياخشى،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئوز يۇرت بولغاچقا ئۇرۇق
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 . ئهمهمسمۇ

رهخمهت دادا ،ئالدىڭالردا ھهقىقهتهن  ئوزۇمنىڭ بىچچارىلىگىگه ،شهخسىيهتچى -  

دادام بېشىمنى سىالپ .ارامالم ياش قۇيۇلماڭتا كوزلۇرۇمدىن ت-،نادانلىغىمغا ئېچىنىۋاتىمهن،

  -تۇرۇپ ،

سېنىڭ .يىغلىما ئوغلۇم ،ئهركهك زاده دىگهن ئالدىراپ قىيىنچىلىق ئالدىدا ياش توكمهيدۇ-  

تارىخنى .جاندىن كهچمىگىچه جانانغا يهتكىلى بولماس. تاللىغان يولۇڭ تامامهن توغرا

 بىر جان ئىگىسى چوڭ ئىش تهۋرىتهلىگهن ۋاراقالپ كورسهڭ مىسىلداپ ياش توككهن ھېچ

سېنىڭ ھازىرقىدهك .بىر قولىدا ئوت بىر قولىدا سۇ بولغاندىالم مۇراتقا يهتكىلى بولىدۇ.ئهمهس

ئىگهم "ئالالھ"ئۇلۇغ كهرهملىك .ئوزگۇرىشىڭنى چۇشۇمدىمۇ خىيال قىلغان ئهمهسمهن 

 ئوقۇغۇڭ بولسا ئهيت مهن قهيهرده.مهن سهندىن مهڭگۇ رازى باالم .يولۇڭنى يۇرۇق قىلسۇن

مهڭزىمگه ئىسسىق بىر ياش تامچىلىدى .ئۇ پىشانهمدىن تۇتۇپ سويدى -،.يول ماڭاي

باش ئىگىش ،ئاجىزلىق يېشى  -چۇنكى بۇ ياش.بولغاي يۇرىگىم ناھايىتى شىرىن تهۋرىدى

بولماستىن ، بهلكىم ئاتىنىڭ ئوز ئوغلىدىكى ئىشهنچىنى كورگهنده تهسىرلىنىش ،بهخىت 

 . ش يېشى ئىدىتىله

    دادامالرنىڭ يول مېڭىشى بىلهن ئوقۇش ئىشىممۇ ناھايىتى تىز ھهل بولدى،ئوز ئارزۇيۇم 

بويىچه شاڭخهي تۇڭجى داشوده بىر يىل نىمىس تىلى ئوگۇنىدىغان، كېيىنچه چهتئهلده 

ئانام  ئوقۇشۇمغا كوپ قارشىلىق كورسهتتى،ئۇنىڭچه بولغاندا مهن .ئوقۇيدىغان بولدۇم 

توي قىلىپ بالىلىق بولۇشۇم .رنىڭ قېشىدا تۇرۇپ ھالىدىن خهۋهر ئېلىشىم كىرهككهنئۇال

بۇالر بولسا پهرزهنىتنىڭ ئوتهشكه تىگىشلىك  .،نهۋرىلهر ئارقىلىق ئۇالرنى خوش ئېتىشىم 

ئاخىرى  -ياخشىمۇ دادام ئۇقۇمۇشلۇق كىشى بولغاچقا مېنى باشتىن .مهجبۇرىيىتىم ئىكهن

خشاشلىرىمۇ كار قىلمىدى،بولمىغاندا ئايگۇللهرنىڭ دامىغا چۇشكهن قوللىدى،ئانامنىڭ قا

چۇنكى ئانام مهندهك ئارزۇلۇق ئوغلىنىڭ باشلىققا .ئانامنىڭ ئاھىغا چىدىمىغان بوالتتىم
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ئۇ بىر چاغالردا پىشانىسىگه سويۇپ كېلىن .كىيئوغۇل بولۇشىنى بهكمۇ خالىسا كىرهك

 ياكى مېنىڭ  شۇنچه كىسهل ۇنلهي ئۇنتىدىمۇقىلىۋېلىشنى ئارزۇ قىلغان شهمسىيهنى پۇت

 . تارتىشىمنى ئۇنىڭدىن كوردىمۇ،شهمسىيهنىڭ گېپىنى پهقهتالم قىلماس بولغان ئىدى

        ئوقۇشقا مېڭىش ۋاختىمنىڭ يېقىنلىشىشىغا ئهگىشىپ شهمسىيهنى كوپ خىيال 

سۇس ئۇنىڭ ھازىر يالغۇز قالدىممۇ ئۇ مېنىڭ ھهمرايىم ئىدى،ئهپ.قىلىدىغان بولۇپ كهتتىم

ئاشخانىسىدىكى مهن ئۇنى "كوكلهم ."نهلهرده نىمه ئىش قىلىۋاتقانلىغىدىن خهۋهرسىز ئىدىم

ئۇ مۇرات بىلهن .تۇنجى  تۇنجى كورگهن ئۇرۇن مېنىڭ دائىملىق تۇرار جايىم بولۇپ قالغانتى

پ قويۇپ ئولتۇغان ئورۇنغا ،ئاشخانا ئىشىگىگه تويماي باقاتتىم ،بىر خىل تاماقنى بۇيرۇتۇ

كۇنلۇرۇم .،ئۇنى يىمهسته يهنه بىر خىل تائام بۇيرۇتاتتىم ،ئهپسۇس كۇتكۇنۇم كورۇنمهيتتى

كۇتۇش ،تهقهززالىق ،ھىجران ئىچىده ناھايىتى تىز ئوتۇپ كېتىپ ئوقۇشقا مېڭىش ۋاختىممۇ 

مېڭىشتىن بۇرۇن شهمسىيهنى يىراقتىن بولسىمۇ بىر كورىۋالسام،  .يېقىنالپ قېلىۋاتاتتى

ىالرنى كويدىرىمهن دهپ ئوزى كويۇپ قالغان يۇرىگىم ئازراق بولسىمۇ  تهسكىن تاپارمۇ باشق

 ؟ 

        ئايگۇلنىڭ شهمسىيهنى بۇ يهردىن كهتتى دىگهن گېپىگه ئاساسهن ئۇنى بۇ شهھهرده 

يوق دهپ  بىلدىم،بىراق ئايگۇل دىگهن تۇغما يالغانچى تۇرسا ،ئۇنىڭ سوزىگه ئىشهنچه 

ۇ ؟ ئۇنى كورۇش ئىستىگىده ئۇنىڭ ئىشخانىسىغا بىر قانچه قېتىم تىلىفۇن قىلغىلى بوالمد

ئۇرغان بولساممۇ ئۇ يوق بولۇپ چىقتى،خىزمهتداشلىرى ئۇنى يوتكۇلۇپ كهتتى دهپ 

ئويالپ كورۇپ .يۇرۇگۇمگه پىچاق ئۇردى،يوتكهلگهن ئورنىنى ئۇالرمۇ بىلمهيدىكهن

پ بىرهمدىكىن دىگهن ئۇمۇت بىلهن ئۇنى روشهنگۇلنىڭ ئۇنىڭ خهۋىرىنى بىلسه ماڭا ئهيتى

 . ئهپسۇس ئۇ ئويىده يوق بولۇپ دادىسى ئالدىمغا چىقتى.ئىزلهپ ئويىگه باردىم 

شاكىرجان ئوغلۇممۇ سهن ،قهدهملىرىڭ بۇياققا يىتىپ قاپتىغۇ ؟ بىتاپ بولۇپ يېتىپ -   

ىزلهي دهپ تۇرغان سېنىمۇ بىر ئ.كهچۇرهرسهن .قاپتۇ دهپ ئاڭالپ يوقالپ بارالمىغان ئىدىم 
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تهكهللۇپ  -،.جۇر ئويگه كىرهيلى، ساڭا دهيدىغان سوزۇم بار.ئوزۇڭ كېلىپ قاپسهن .ئىدىم 

قىلىشىمنىڭ ئورنى قالمىغان ئىدى،ئهگىشىپ ياسىداق ياسالغان ياسىن باينىڭ مېھمانخانا 

ر چۇنكى بۇنىڭدىن تهل ئويله.ئوينىڭ ھهشهملىگىنى سوزلىمىسهممۇ بولىدۇ.ئويىگه كىردىم

 . ئۇيغۇر جهمىيىتىده بولمىسا كىرهك

ياسىن باي چاي قۇيغاچ سۇئال بىلهن كوزۇمگه -شاكىرجان ئوغلۇم نىمه بولدى سىلهرگه ،-  

 . مهن ئۇنىڭ نىمه دىمهكچى بولغىنىنى چۇشهنمهي قاراپالم ئولتۇردۇم.تىكىلدى

ولغاندا ئىككىڭالرنىڭ مېنىڭچه ب.روشهنگۇللهر بىلهن بىر ئوبدان ئوتۇپ كىتىپ باراتتىڭالر -  

باي ئاكام بىزنىڭ يېقىنلىغىمىزنى چوقۇم -بېشىنى قوشۇپ قويىدىغان ۋاختىمۇ بولغان ئىدى،

خاتا چۇشۇنۇپ قالغان بولسا كىرهك،بۇنداق چاغدا مهن نىمىمۇ دىيهلهيمهن بېشىمنى ئىگىپ 

 . ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولدۇم

يدهك بولدى،تولىمۇ سۇلغۇن جىمىپالم قىزىمدىن سورىسام دىگىلى ئۇنىمىدى،ئىككى ئا-  

 كهتتى  سىلهرگه بىر نىمه بولمىغاندۇ؟ 

بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا ھېچ ئىش بولمىدى  ئاكا ،ئهمدى شۇ ئۇقۇشماسلىق -  

  -باي سوزۇمنى بولدى،-،...تۇپهيلى

ار ئۇقۇشماسلىق بولسا بولۇپتۇ ،ئۇمۇ ئوتۇپ كىتىدۇ ،مېنىڭ دۇنيالىقتا شۇ بىرالم قىزىم ب-  

تهرگىنىم شۇ قىزىمغا مهنسۇپ ئوغلۇم ،سهنمۇ بىر ئوبدان باال بولدۇڭ ،سهندىن  -،تاپقان 

باي تهر - خاتىرجهم دىسهم بولىدۇ،ئهمما شۇ ئهركه قىزىم مېنى خاتىرجهم قىالرمۇ ؟،

  -چۇشىۋاتقان چىرايىنى قولى بىلهنالم سۇرتۇپ قويۇپ يهنه سوزلىدى،

قىزىم قايتىپ كهلگهنده ئۇنىڭ بىلهن ياخشىراق شاكىرجان باالم پۇرسهت بولسا -  

دادىنىڭ قىزىغا ئهلچى بولىشى -سوزلىشهرسىله ،بولسا تويۇڭالرنى چاپسانراق قىلىۋاتارسىله،

مهن بۇ  باينىڭمۇ مېنى خاتا .باي تېخىمۇ تهرلهپ كېتىۋاتاتتى .شۇنچه تهس بولسا كىرهك 

رۇنقى چاغلىرىمدا  شوخلۇق قىلىپ چۇشۇنىشىدىن ھهيرانلىق ھىس قىلمىدىم ،چۇنكى مهن بۇ
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ئۇنىڭدىن قىزىنىڭ .چىقىپ يۇرهتتىم ئهمهسمۇ -باينىڭ ئويىنى ئوز ئويۇمدهك كورۇپ كىرىپ 

ياق .قهيهرگه كهتكهنلىگىنى سوراشتىن خىجىل بولۇپ ،گېپىگه ماقۇل بولۇپ قايتىپ چىقتىم

 . ولدى ئهمهسمۇئۇنداق قىاللمايمهن دىگهن گهپتىن ئوقۇش ئۇچۇن يۇرتتىن يوقالسامال ب

  كۇتكهن چاغالرمۇ يىتىپ كهلدى ،ھهيرانمهن ئايگۇلدهك بىر قىزنىڭ ۋاي دهپ يۇرۇپ 

چۇنكى ئۇ يوق .ماڭىدىغانغا ئاز قالغاندا يوقاپ كهتكىنىگه ،بىر تۇرۇپ خوش بولۇپمۇ قالدىم

 . بېشىم ساق ئهمهسمۇ مېنىڭ

  *   *                                               *    *   *  

بىجىرىدىغان .    يۇرتتىن ئايروپىالن بىلهن ئۇرۇمچىگه كېلىپ ئىككى كۇن تۇرۇپ قالدىم 

ئىشلىرىمنى توگۇتۇپ ئايدىرومغا كىچىكىپ كهلدىم ،ناھايىتى قىسقا ۋاقىتتا ئايرۇپىالنغا 

ه جىددىچىلىكت.چىقىش رهسمىيىتىمنى بىجىرىپ ئۇچقىلى قوپقان ئايروپىالنغىمۇ چىقىۋالدىم

مېنىڭ .ئورنۇمنى تېپىپ يوكلهرنى ئورۇنالشتۇردۇم ۋه ئورنۇمدا ئولتۇرۇپ يان بىلىمغا قارىدىم 

ئورنۇم  ب ئورۇن بولۇپ دهرىزه تهرهپته بىرى ئولتۇراتتى ، س ئورۇندا ئادهم يوق بوش 

ئا ئورۇندا ئولتۇرغان قىز سىرتقا قاراپالم ئولتۇغاچقا باشتا ئانچىمۇ زهن سالمىغان .ئىدى

نمهن بىراق ھازىر ئۇنى كورگۇنۇمده ئوزۇمنى يوقۇتۇپ قويۇپ ئورنۇمغا ئوزۇمنى ئىكه

كوزلىرىمده .ئۇمۇ مېنى كورۇپ نىمه قىالرىنى بىلهلمهي داڭ قېتىپ تۇرۇپ قالدى. تاشلىدىم

ياش ،ئهركهكلىگىمنى ئۇنتۇپ يىغلىماقتىمهن ،ئۇنىڭمۇ كوزلىرىدىن ياش قۇيۇلماقتا ،ئۇنىڭ 

قانچىلىك . ھىجران يېشى ئاققۇزغىنىنى بىلهلمهيتتىمقۇزغىنىنى ياكىمهڭا نهپرهت يېشى ئاق

قارىسام س ئۇرۇندا ئۇلتۇغان . قاراپ تۇرۇپ قالدۇق بىر چاغدا بىرى بېقىنىمغا نوقىدى

 ...   ئۇنى كورۇپ پارتالپ كهتكىلى تاسالم قالدىم.قىزچاقكهن 

هن بارمۇ ؟سىلهرنىڭ شاڭخهيده ۋاھ دىيىشىۋالغان بولماڭالر يهنه ،شۇنداقمۇ ئۇدۇل كهلگ-   

سورىشىپ يۇرۇشىڭلهرگه قاراپ تۇرامدىمهن دهپ مهنمۇ سىلهرگه ھهمراھ بولغىلى 

ماڭدىم،قايسى كۇنكى سويۇشنىڭ داۋامىنى ئهمدى مهن شاڭخهيده كورسىتىمهن ،سهن قىز 
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كهلتۇرۇش كىلىشىمى تۇزۇپ قىز كهلتۇرسهڭ ،مهن سېنى كهلتۇرۇش قهسىمى قىلىپ سىنى 

دهرىزه تهرهپته كورگهن قىز بولسا شهمسىيه .سوزلهۋاتقىنى ئايگۇل ئىدى - ىمهن شاكىر ،كهلتۇر

 بولۇپ ،يىغالشتىن توختاپ بىزلهرگه ھهيرانلىق بىلهن باقماقتا ئىدى، 

شاكىرنى خىيالىڭغا ئهكهلگۇچى بولما شهمسىيه ،ئۇنى مېنىڭ ئالدىمدا سويگىنىڭمۇ ماڭا -  

رۇنقى ئاداۋىتىمىزنى چورۇپ تاشلىساممۇ شاكىرنى سويگۇنىڭ بۇ.قىلغانلىرىڭغا يىتىپ ئاشىدۇ

 . ئۇچۇن چوقۇم بهدهل تولهيسهن

غهزهپ كۇچىدىن -بولدى قىل ئايگۇل ،قايسى چاغدىكى رهسۋالىقالرمۇ يىتىپ ئاشىدۇ ،-  

ئۇنى قىز  باال كورمهي تهستىگىگه سېلىش ئۇچۇن كوتۇرگهن قوللۇرۇم شهمسىيهنىڭ 

 . ئۇنىڭ كوزىگه قارىدىم،ئۇ ياق دىگهندهك بېشىنى چايقاپ تۇراتتىتۇتىۋېلىشىغا ئۇچرىدى،

ئهركهك بولغاندىكىن سالمامسهن،جاناننىڭنىڭ ھاقارهتكه ئۇچرىشىغا چىدىمىغان بولساڭ -  

ئۇرىۋهر،ئهمما بىلىپ قويغىنكى سېنىڭ ھهر بىر تايىغىڭ ئوز يولىڭغا قويغان توساق بولۇپ 

ى سويگىنىڭدهك  مهنمۇ بىر ئىشهكنى سويۇپ بىرىمهن ،ئوزۇڭگه يانمىسا ، سهن شهمسىيهن

ئۇنىڭدىن قورقۇشقا .ئۇنىڭ بۇنچه ھازازۇل ئىكهنلىگىنى بىلمىگهن ئىكهنمهن -ساڭا،

 . باشلىدىم

مۇشۇ ئايروپىالندا ئىكهنلىكىڭالرنى بىلىپ، مۇشۇ ئورۇنغا كهلتۇرۇش ئۇچۇن قانچىلىك -    

بىلىپ قويۇڭالر  كېيىنچه .استىڭالرغۇ دهيمهنكۇچۇگۇنۇمنى بىلسهڭالر مېنىمۇ بوش چاغلىم

تېخى ئۇچىمىز بىر سىنىپتا ئوقۇيمىز ،شهمسىيه بىلهن مهن بىر ياتاقتا ياتىمهن ،نوچى بولساڭالر 

مۇشۇنى بىر بۇزۇپ بېقىڭالر ،شۇ چاغدا سىلهرنى نوچىكهن دهپ يول قويىمهنمۇ تېخى  ھى ھى 

 . ئۇنىڭ كۇلكىسى ئايروپىالننى بىر ئالدى- ھى ،

ئايگۇل سهن نىمىال دىمه شاكىر بىلهن ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرسىدا ياخشىلىنىش بولىدۇ دهپ -   

ئويلىما ،سۇنغان  شاخنى ھېچ بىر كىشى ئۇلىيالىغان ئهمهس ،سهن بىلهن بىر ياتاقتا يېتىپ 

بىر سىنىپتا ئوقۇش خىيالىمغا كىرىپ چىقمايدۇ،چۇنكى مهن بارلىغىمنى 
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ئالالھنىڭ خالىغىنىدىن باشقا قولىڭدىن ھېچ ئىش تاپشۇرغانمهن،"ئالالھقا"

 .. شهمسىيهنىڭ ئاۋازى بوغۇالپ چىقىۋاتاتتى- خالىغىنىڭنى قىلىۋهر،.كهلمهيدۇ 

ئالالھنىڭ خالىغىنىدىن باشقا قولۇڭدىن ھېچ ئىش كهلمهيدۇ دهيسهنۇ،شاكىر بىلهن -  

كهنسهن شهمسىيه،سېنىڭچه ئىككىڭالرنىڭ ئوتتۇرسىدا ياخشىلىنىش بولمايدىغانلىغىغا ئىشىنىدى

ئالالھ شاكىر بىلهن ئىككىڭالرنىڭ ئارىسىنى ياخشىالشقا ياكى مهن بىلهن شاكىرنىڭ بېشىمىزنى 

قهنى ئهيتمامسهن ،مۇشۇ سۇئالىمغا قانائهتلىنهرلىك جاۋاپ .ئوڭالشقا قۇربى يهتمهمدىغاندۇ 

ق ئىگىسىگه مهنمۇ بهرسهڭ ،شاكىر بىلهن ئىككىمىزنىڭ ئىشىنى پۇتتۇرۇپ بىرهلىگهن ئۇ ھه

بۇ جىنتهكنىڭ بۇنچىلىك گهپكه ئۇستىلىغىنى -ئىمان ئهيتىپ ،ناماز باشلىغان بوالتتىم،

،شهمسىيهدهك بىر قىزنى ئوزى چۇشهنمهيدىغان دىن ئىشىدىمۇ تۇتىۋالىدىغىنىنى 

 . بىلمهمپتىكهنمهن

غىنى مهن خاتا سوزلهپ قويۇپتىمهن ،كهچۇر ئايگۇل  دىگىنىڭدهك ئالالھنىڭ خالى-  

ئۇ خالىسىال ئىككىڭالرنىڭ ئىشى پۇتىدۇ ،خالىمىسا مهڭگۇ مهخسىدىڭگه .بولىدۇ 

شهمسىيه ئىككىمىزنىڭ ئىشىنى قهستهن يۇشۇرۇپ ئاتالپ ئوتۇپ -يىتهلمهيسهن،

كهتتى،ئايگۇلمۇ بىلىپ تۇرسىمۇ ئوزى ئۇچۇن ئاڭالشنى خالىمىغان گهپلهرنى ئاڭالشنى 

شهمسىيهنىڭ بۇ سوزى مېنى قهۋهتالم خوش قىلدى .خالىمىدى بولغاي سۇرۇشتۇرۇپ يۇرمىدى

 . ،شۇڭالشقىمۇ ئۇنىڭغا باقتىم ،ئۇنىڭ يۇزى بىلهكچه قىزارغان ئىدى

   يۇرۇگۇمنىڭ سېلىشى ئوزۇمگه بىلىنمهكته ،شهمسىيهنىڭ بهدىنىمگه تىگىۋاتقان 

يۇمۇپ كوزلۇرۇمنى .تهرهپلىرىدىن ئوت بولۇپ يانسام ،ئايگۇل تهرهپتىن توڭلىماقتا ئىدىم

 ... ئۇالرنىڭ پارىڭىغا قوالق سالماي ئوزۇمنىڭ ھوزۇرى ۋه ئازاۋىنى تارتىشقا تۇتۇش قىلدىم

)                                                 3( 

 

  مهكتهپكىمۇ كېلىپ ئورۇنلىشىۋالدۇق،ئايگۇلنىڭ دىگىنىدهك مهن يالغۇز ،شهمسىيه بىلهن 
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ئۇالرنى ئايرىم ياتسۇن دىسهك مهكتهپ خوجۇلۇق بولىمىدىن .تىئايگۇل بىر ياتاققا ئورۇنالش

شۇنداق ئورۇنالشتۇرۇلغان ،بۇمۇ سىلهرگه  كوڭۇل بولگهنلىك ،ئايرىم ياتىمىز دىسهڭالر 

سىرىتتىن ياتاق ئىزلهپ بېقىڭالر دىگهن جاۋاپقا ئىرىشىپ قواليسىز بولىشىدىن ئهنسىرهپ 

 .ئىككى رهقىپ بىر ياتاققا چۇشتى

مهن شهمسىيهنى قوغاليمهن ،ئايگۇل مېنى،مهن .رىمىز  زىركىش ئىچىده ئوتمهكته  كۇنلى

رهقىپلهر تار يولدا .ئايگۇلدىن بىزار ،شهمسىيه مهندىن بىزار،ئايگۇل بولسا شهمسىيهدىن بىزار

ئۇچرۇشۇپتۇ دىگهندهك ئۇچىمىز  بىر مهكتهپ ،بىر سىنىپ يهنه كېلىپ ياتىغىمىزمۇ يېقىنالم 

ئالىيىش . ئادهم  بۇنداق ياشىسىمۇ بهك قىززىق بولىدىكهن.ئاشخانىدا ،تامىغىمىز بىر 

 .،تويماي بېقىش ،يۇشۇرۇن قاراشالر ئىچىده كۇنلىرىمىز مهنىسىز

بىزنىڭ تىلىمىز .   بۇرۇختۇملۇقتا ياشىغاچقىمۇ دهرىس دىگهن نهرسه كاللىمىزغا چۇشمهيدىكهن

ۇ  ھېچ ئۇالردىن ئېشىپ يولداشالرغا باققاندا چهتئهل تىلىغا ياخشى كهلسىم

بىر كۇنى ئوقۇتقۇچىمىزنىڭ دهشنامىنى ئىشتىپ چىقىپ بىر سىنىپتا .كىتهلمهيۋاتاتتۇق

تۇنجى بولۇپ .ئوقۇۋاتقاندىن بويانقى تۇنجى باش قوشۇش شهرىپىگه مۇيهسسهر بولدۇق

 -ئايگۇل سوز ئالدى،

ىنىپقا سورهپ كىرسهك ئوزۇمدىن نومۇس قىلىۋاتىمهن،ھهرقانچه بولسىمۇ زىدىيىتىمىزنى س-  

 .ئۇ شهمسىيهگه دارىتمىلىدى-بولمايتتى،

شۇنداق نومۇس دىگهننى بىلمهيدىغانالرغا ھهمرا بولۇپ ،مهنمۇ دوراپ قالدىمغۇ -  

 .شهمسىيه ئۇنىڭدىنمۇ ئاشۇرىۋهتتى-دهيمهن،

ن بولدى قىلىشىڭالر،نىمانچه توگىمهيدىغان ئاداۋهت بۇ،ئوتتۇراڭالردا زادى توگىمهيدىغا-  

 نىمىمۇ بار بولغۇيدى ؟

ئىككىلىسى تهڭالم سوراپ كوزۇمگه مىختهك قادالدى،يۇزلۇرۇم - سىز ،بىلمهمسىز شاكىر ؟،-  

 .ئوتتهك قىزىرىپ گهپمۇ قىاللمىدىم
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مهسئۇلىيهت سۇرۇشتۇرۇشمهي،زىدىيىتىمىزنى ھازىرچه بولسىمۇ بىر چهتكه قايرىپ قويساق -  

 .نى يوگهش ئۇچۇن ئالدىن يول قويغان بولماقتا ئىدىئايگۇل ئوزىدىكى ئهيىپ-بولماسمۇ ؟،

بولىدۇ ،بىلىم ئېلىش ئۇچۇن كهلگهن ئىكهنمىز ھازىرچه ئاداۋهتنى قويۇپ تۇرايلى،ئهمما -  

شهمسىيه ئايگۇلگه يول -سېنىڭ ماڭا قىلغانلىرىڭنى كهچۇرىۋهتتى دهپ قالما ئايگۇل،

 .قويىدىغاندهك ئهمهس ئىدى

ىپ قالغىنىڭالرنى كورۇپ بهك خوش بولدۇم ،بوگۇن سىلهرنى مهن ئىككىڭالرنىڭ ئهپلىش-  

 -خوشامهت سوزۇم ئۇالرغا ياقمىدى بولغاي،-مېھمان قىالي،

بۇ ئىككىسىنىڭ ئېغزىدىن ئىككى قېتىم تهڭالم -ئىشىڭىزنى قىلىڭ،بىزنى مېھمان قىلماي،-  

 .ئوخشاش سوزنىڭ چىقىشى ھهيرانلىغىمنى ئاشۇرماقتا ئىدى

الشنىڭ ھاجىتى يوق ،خاپىلىقتا ئۇالرغا ھومۇيۇپ قويۇپ ياتاق تهرهپكه    كوپ ئوي

 -ماڭدىم،

 .ئايگۇل چاقىرىدى-نهگه،-  

يولۇمنى -ياتاققا ،سىلهرنىڭ سېسىق گهپلىرىڭالرنى ئاڭلىغۇچه ئىشىمنى قىالي،-  

 -داۋامالشتۇرماقچى ئىدىم،

 رهسۋالىغىمدىن كېيىنكى ماڭا شهمسىيهنىڭ-مېھمان قىلماقچى ئىدىلىغۇ چىرايلىق غۇجام،-  

قىلغان تۇنجى سوزىنى ئاڭالپ،قولىغۇمدىن چاتاق چىققان بولمىسۇن دهپ قولىغۇمنى 

 .كوچۇلىدىم

قوالقلىرىدا چاتاق يوق،دىللىرى مايماق،ئىككىمىزده چاتاق يوق،ئوزلىرى -  

جىڭالپ ئايگۇلمۇ شهمسىيهنىڭ ماڭا گهپ قىلىۋاتقانلىغىدىن ھهيران بولدىمۇ،غىل-نايناق،

 .يۇرۇپ ،قوشاق قاتتى

   قىزالرنىڭ كوڭلىنى چۇشهنمهك نىمه دىگهن تهس،شهمسىيهنىڭ كۇنلىكى كىلىۋاتسا 

 -كىرهك،ئاداۋهتنى قايرىپ قويۇپ ،
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ئهمىسه ئوزلىرى دىگهن بولغاندىن كېيىن بوگۇنكى تامىغىمىز ئهپهندى رىستۇرانى بولسۇن -  

تاماق يهپ بولۇپ ئوگۇنىش قىلمىساق ،تاكسى پولىمۇ ئوزلىرىدىن ،تىز بولسىال 

بولمايدۇ،ئهتىدىن باشالپ ئوگۇنىشته رىقابهتلهشمىسهك بولمايدۇ،كىمنىڭ نوچىلىغىنى 

 .دىدى-ئوگۇنىش بهلگۇلىسۇن،

مهن خاپا . ئهمما دىققهت قىل.بولىدۇ، بىر مهزگىل بېشىڭ ساق بولىدىغان بولدى شاكىر-  

ئايگۇل -لمايدىكهن ئوگۇنىش دىگىنى قۇرىسۇن،بولىدىغان ئىشالردىن يىراق بوالرسهن ،بو

 -بارماقلىرى بىلهن ئىڭىگىمنى ئىلىپ قويدى ۋه،

شهمسىيه سهن ئوزۇڭنى بهك ئهقىللىق چاغلىغاندىكىن ئوگۇنىشته بهسلىشىپ شاكىرنى بىر -  

ئۇنىڭ يهنه ساراڭلىغى -تاالشمامدۇق،سهن يېڭىۋالساڭ شاكىرنى ساڭا قوش قولالپ ئوتۇنهي،

 .نى قىماردىكى بىر پىشكا كورهۋاتاتتى،غهزىۋىم تۇتتىتۇتۇپ مې

سهن مېنى نىمه كورىۋاتىسهن ،ھىسسىيات دىگهن نهرسه يوق بۇت -  

زىده بولغان يۇرىگىمدىكى يارا ساڭا .ئۇتىۋالسامال  مېنى كهچۇرىدۇ دىمىگىن.كورىۋاتامسهن

ئاچچىق يۇتىۋېلىپ -مهڭگۇ نهپرهتالم  قوزغايدۇ ،خىيالىڭدىن تىزراق يانساڭ بوالرمىكى،

 .سوزلىيهلمهي قالدىم

ھازىرال زىدىيهتلهرنى چورۇپ تاشالپ ئوگۇنىشكه ئاتلىنايلى دىيىشمىگهنمىدۇق،بولدىال -  

بۇنداق قۇرۇق گهپلهرنى قىلىشماي تاماققا بارايلى،بۇندىن كېيىن تىكىشىش دىگهننى ئېغزىغا 

ىلهن خىتاپ قىلغاچقىمۇ ئىككىمىز شهمسىيه تهددى ب-ئالغاننى كورسهم ،مهندىن رهنجىمهڭالر،

 .ئېغزىمىزنى يۇمۇشقا مهجبۇر بولدۇق

        كۇنلىرىمىز ئۇگۇنىش يهنه ئۇگۇنىش بىلهن ئوتمهكته،بىر بىرىمىز بىلهن رىقابهت ۋه 

ھېچ بولمىسا بىره سوزلۇك سوراش .تولۇقالش ئاساسىدا،چىقىشىپ قالدۇق دىسهكمۇ بولىدۇ

ئۇمۇ  بۇنداق چاغدا ئارىمىزدا ھېچقانداق ئاداۋهت .شىۋالىمهنبانىسىدا شهمسىيه بىلهن سوزلى

ئايگۇلمۇ مهندىن بىلمىگهنگه سېلىپ .بولۇپ باقمىغاندهك ماڭا قېتىقىنىپ چۇشهندۇرىدۇ
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بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ماڭا .مهنمۇ چاندۇرماي چۇشهندۇرگهن بولىمهن.بىلگىنىنىمۇ سورايدۇ 

چۇنكى ئۇ .ار بولساممۇ چىداشقا مهجبۇرمهن بىز.بولغان سۇركىلىشلىرى تېخىمۇ كوپهيمهكته

دىگهن بىر يىالن،دىققهت قىلمىدىممۇ چاقماي قويمايدۇ،ئۇ چاقتىمۇ ھازىرقى شهمسىيه بىلهن 

بولغان يېقىنلىغىمنى نهگه ئاپىرىپ تاشاليدۇ ئۇ ماڭا قاراڭغۇ ،شهمسىيهنىڭ كوڭلىنى تا 

 .بۇگۇنگىچه بىلهلمىدىم

لهرگه تولۇپ ئوتىۋاقان بۇنداق چاغالرمۇ ئاخىرلىشاي دهپ    كۇنلىرىمىز خېلى ياخشى مهنى

بىر كۇنى .چۇنكى يېرىم مهۋسۇملۇق ئوقۇش توشۇپ قىشلىق تهتىل باشلىناي دهۋاتاتتى.قالدى

 -پۇرسهت چىقىرىپ شهمسىيهدىن سورۇدۇم،

 -سېلىپ قاراپ،-ئۇ كوزلۇرۇمگه تازا سهپ -مېنى كهچۇرهرسهنمۇ شهمسىيه،-  

 .دهپ سۇئالغا سۇئال بىلهن جاۋاپ بهردى-ىر،سېنىڭچىچۇ شاك-  

 .ئالالھمۇ توۋۋه قىلغان بهندىسىنى كهچىرۇدىكهن،سهن كهچۇرهلمهسسهنمۇ ؟-  

شۇنداقمۇ ؟ئهمما ئالالھ ئوزىگه شىرىك كهلتۇرگهننى مهڭگۇ كوچۇرمهيدۇ،مهنمۇ شىرىك -  

 .مۇھاببهتتىن بىزار شاكىر

 .دىدىم مهن -تىن ساقلىيالماسمهنمۇ ؟،مهن ساڭا بولغان مۇھاببىتىمنى شىرىك-  

شهمسىيه  -بۇنى ئوزۇڭدىن،ئايگۇلدىن ،ئاخىرىدا ئالالھتىن سورا نىمه دهيدىكىن قهنى؟،-  

 .ئهمدى گېپىم توگىدى دىگهندهك قېشىمدىن ئايرىلىش ئۇچۇن مېڭىشقا تهمشهلدى

اق بولىدۇ ،ئالدى بىلهن ئوزۇمدىن سوراي،سهن ئايگۇلنى سويهمسهن ؟ياق،ي-  

 .ئۇنلۇك توۋلىدىم مهن-،...ياق

نهلهرده ماراپ يۇرۇپ -،...سهن شاكىرنى سويهمسهن؟شۇنداق ،شۇنداق ،شۇنداق-  

 .پهيدا بولدى بۇ جىن گېپىمىزنىڭ بىلىگه تهپتى

شهمسىيه كۇلگهن پېتى قانداق دىگهندهك ماڭا مهنىلىك قاراپ قويۇپ -ھى ھى ھى،-  

 ئهگهشمهك بولۇپ قوزغۇلىۋىدىم،ئايگۇل يولۇمنى قېشىمىزدىن ئايرىلدى،مهنمۇ ئۇنىڭغا
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 .تورىدى

ئۇ بارماقلىرى بىلهن يۇرۇمگۇم ئۇستىگه -نهگه،مېنىڭمۇ سىزدىن سورايدىغانلىرىم بار،-  

شهمسىيهگه قارىدىم،ئۇ كهينىگه قاراپمۇ قويماي كىتىپ .نوقۇپ مېنى توختۇتۇپ قويدى

 .باراتتى

 .دىم مهندى-تىز سورا ،نىمه گېپىڭ بار ئىدى،-  

نىمه گهپ بوالتتى،قايسى كۇنكى شهمسىيه بىلهن ئۇگۇنىشته تىكىشهيلى دىگىنىم -  

ئۇ يهنه كوڭلىگه نىمه رهزىللىكلهرنى يۇشۇردى يهنه شۇ تىكىشىش دىگهن -يادىڭدىمۇ،

 .رهسۋالىقتىن سوز ئېچىۋاتاتتى

 .دىدىم مهن -يهنه نىمه قىالي دهيسهن ؟،-  

سهن ياكى .م كۇچكه ئىگه بولسىكهن دىگهن ئۇمۇتتىمهننىمه قىالتتىم،شۇ سوزۇ-  

شهمسىيهدىن بىرىڭالر مهندىن ياخشىراق نهتىجىگه ئىرىشسهڭالر،مهن ئوقۇشۇمنى تاشالپ 

بۇ -كىتهي ،كوزۇڭگه ئىككىنجى كورۇنگىچى بولماي،ئهمما مهن ئۇتسام سهنمۇ تهن بهر،

بىراق ئۇتۇشقا . چارىسى ئىدىگهپلهرغۇ ماڭا تازا ياقتى،بۇ جىندىن قۇتۇلۇشنىڭ ئاسانالم

كوزۇم ئېلهمدۇ،ئۇتقان تهغدىردىمۇ  شهمسىيه ئىلگىركى تىكىشىش جىدىلىنى ئۇنتۇپ 

 .كىتهلمىگىنىده،مۇھابباتنى يهنه دوغا تىككىنىمنى بىلسه ئاخىرىنى ئويالشقا پېتىنالمىدىم

ر قېتىم ئومۇدىڭنى ئۇز ئايگۇل،مېنىڭ سېنى ياخشى كورىشىم ئهسال مۇمكىن ئهمهس،بى-  

ئىشهك جېنىدا بىر قېتىم .تىكىشىپ بۇرنۇمغا يىگىنىم تېخى يادىمدىن كوتۇرۇلگىنى يوق

 .سېپىلغان كورۇكتىن ئىككىنجى ئوتمهيدۇ

مېنىڭ .ئاسان يولنى دىسهم كونمىدىڭ ،ئىلگىرى دىگىنىم يادىڭدىن كوتۇرۇلمىسۇن-  

رتۇپ يۇرمهي،قالدى گهپنى قولۇمدىن ھهر باال كېلىدۇ،بوگۇنكىدهك ئىككىڭنى يالغۇز ئۇچۇۇ

مېنىڭ سېنى قولغا كهلتۇرهلمهسلىگىمگه پهقهت .يۇرتقا بارغاندا دىيىشهرمىز 

ئۇ ئىڭىگىمنى ئوبدان بىر چىمدىپ -ئىشهنمهيمهن،يولىمىزدا نۇرغۇن پۇرسهتلهر بار تېخى،
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ئويلۇنۇپ قالدىم،بۇ جىننىڭ قولىدىن دىگىنىدهك ھهر  باالالر .قويۇپ كىتىپ قالدى

 .ماڭا ئورا كولىسا مهيلىغۇ،شهمسىيهگه قهست قىلىپ يۇرمىسه بوالتتىغۇ ئاخىر.كىلهتتى

مهندىن سوراپ يۇرگهنلىرى .  ئايگۇلنىڭ بۇنچه يۇقۇر نومۇر ئالغىنىنى كورۇپ ھهيران قالدىم

مهكتهپ بويىچه بىرىنجى بولغان .پهقهتالم ماڭا سۇۋۇنۇش ئۇچۇن ئوينىغان ئويۇنلىرىكهنده

ياخشىمۇ .نجى بولغان بولسىمۇ مهن خېلى كهينىده قالغان ئىدىمشهمسىيه ئىككى.ئىدى

ئالالھنىڭ يامان يهرده مېنى قوغدىغىنىغا مىڭ .جىنتهكنىڭ قىلتىغىغا چۇشۇپ كهتمهپتىمهن

 ..شۇكره

                                                                   4 

ئايگۇلنىڭ مهكتهپته .رۇمچىگه قايتىشقا مهجبۇر بولدۇق   يهنىال ئۇچۇلىمىز بىر ئايروپىالندا ئۇ

بىشهڭلىك قىلمىغىنىغا قاراپ خېلى تۇزۇلۇپ قالغان بولسا كىرهك دهپ ئويالپتىكهنمهن،مانا 

 .ئۇنىڭ رهزىللىكى يهنه نامايهن بولۇشقا باشلىدى

شهمسىيه مهكتهپته يۇۋاشلىق قىلىپ گهپ قىلمىغىنىمغا قاراپ مېنى شاكىردىن ۋاز -  

كهچتىمىكىن دهپ قالما،قهنى قانداق قىلىشاركىن دهپ كورۇپ باققان ئىدىم ،مهندىن راسالم 

شۇنى دهپ قويايكى مۇشۇ ئېھتىيات ئۇستىده بىر ئومۇر تۇرمايسىكهن .ئېھتىيات قىلدىڭ

ئۇ گېپىنىڭ مۇشۇ بولىگىگه كهلگىنىده مېنى -ئىلگىركى قىلغانلىرىمنى ئۇنتۇپ قالما،

 .هك ماڭا قاراپ قويدىئاڭالۋاتامسهن دىگهند

ياخشىمۇ ئۇرۇمچىده قالىدىغان بولۇپسهن،ئهگهرچهنده يۇرتقا قايتىدىغان بولغان بولساڭ -  

بىلىپ قوي .ئىلگىرى تىكىشىپ ئۇتالمىغىنىمنى سېنى رهسۋا قىلىپ بولسىمۇ ئۇتقان بوالتتىم

ئهسلى ئۇنىڭ .سشاكىرغا سېنى يولۇقتۇرغان مهندهك بىر ئهخمهقتىن دۇنيادا يهنه بىرى بولما

بىلهن تىكىشىمهن،نوچىلىغىنى يهرگه ئۇرىمهن دهپ يۇرمىگهن بولسام ئۇنىڭ ئالال بۇرۇن مېنىڭ 

شه  -قوينۇمدا ياتقىنىنى ساڭا كورسهتكهن،سهندهك رهسۋالىغىدىن يۇرتقا پاتماي شهمۇ 

قېچىپ يۇرۇپ خىزمهت قىلىدىغان ،ئىلگىرى قىلغانلىرىنى  يۇشۇرۇش ئۇچۇن توت توقامنى 
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ۇشۇق ئارتىۋېلىپ مهن دىگهن ئىپپهتلىك قىز  دهپ باشقىالرنى ئازدۇرۇپ يۇرۇيدىغان زامان ئ

بۇزۇقلىرىنى قىلغىنىغا تويغۇزىمهن دىمىگهن بولسام ،ئوزۇم سويگهن يىگىتتىن دهشنام يىسهممۇ 

ئۇنىڭ زۇۋانى شهمسىيهنىڭ -،...،بهش نان يىگهندهك ھوزۇرلىنىپ يۇرمهس ئىدىم ،شهمسىيه

 .بىلهن ئوچتىپ سالغان بىر شاپىلىغى كىلىشتۇرۇ

ئايگۇل ئىلگىركى قىلغان رهسۋالىقلىرىڭنى يادىمغا سالغۇچى بولما،ئىنسان دىگهن رهزىل -  

بورۇنقى .بوال سهنچىلىك بولماس ،ھېلىمۇ قىلغانلىرىڭغا سۇكۇت قىلىپ كهلدىم

 .پ يۇررهسۋالىقلىرىڭنى شاكىردهك ئاشىقىڭ ئۇقۇپ يۇرمىسۇن دىسهڭ ئېغزىڭنى يېغى

گهپ قىلماي يۇرسهم گاچا .كىمنىڭ قانچىلىك ئىنسانلىغىنى ئالالھنىڭ بىلگۇچىلىگى بار

شاكىرنىڭ ئويغۇنىۋاتقان ئىمانىنى دىمهيدىغان بولسام ،ئۇنىڭ قىلغانلىرى .چاغالپ يۇرمه

ئۇچۇن سهندهك بىر تېپىلماس تاالنىت ئىگىسىگه تازا ماس كېلىدىغان بىر جۇپلهردىنكهن دهپ 

بىراق ئالالھ چوكۇپ كېتىۋاتقان .ى جۇپلهپ قويۇشقا بارچه ئامالنى قىلغان بوالتتىمسىلهرن

كېمىنى قۇتقۇزىۋالغانالرنى بارچه ئىنسانالردىن ئارتۇق كورگىنى ئۇچۇن ،مهن شاكىردهك ئوز 

يولىنى ئىزلهۋاتقانالرغا يول كورسۇتۇشنى ئوز مهجبۇرىيىتىم دهپ قارايمهن خاالس،بىراق 

كى شاكىرنى ھهرگىزمۇ ئوزۇمنىڭ مهڭگۇلۇك ھهمرايى بوالاليدۇ دهپ ئىسىڭده بولسۇن

ئۇالرنىڭ جىدىلىنىڭ تېخىمۇ ئۇلغۇيىشىنى،جىدهل ئارىسىدا مهن بىلمهكچى -قارىمايمهن،

 .بولغان سىرالرنىڭ ئېچىلىشىنى ئومۇت قىلغىنىم ئۇچۇن سوكۇت قىلماقتا ئىدىم

نا ماۋۇسى سول تهستىگىم ،ئهمما ما.ئۇر شهمسىيه ئۇر ،ئوڭ  تهستىگىمگه سالدىڭ -  

بىلگىنكى تهتىلدىن يېغىلغاندا تهستىگىڭنىڭ ئىزىدىن شاكىرنىڭ لهۋ ئىزىنى كورمهيدىغان 

ئۇ شۇنچىلىك چاققانلىق قىلدىكى مهن تۇيۇپ بولغىچه بوينۇمغا گىره سېلىپ -،...بولسهڭ

رنىڭ جىدىلىدىن پۇتۇن زېھنىم ئۇال.مېنى سويىۋالدى،يۇزۇمنى ئهپ قېچىشقىمۇ ئۇلگۇرمىدىم 

 .ئۇقماقچى بولغان ئۇچۇردا  قالغان ئىدى

ئوزۇم سويگهن .نومۇستىن يۇزۇم ئوت ئالدى.  قاتتىق سىلكىشلهپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ كهتتىم 
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كۇندۇز خىيال قىلىۋاتقان مهشۇغىنىڭ ئالدىدا باشقىالر تهرىپىدىن سويۇلىشتىن -،كىچه 

 .تىلىم تۇتۇلدى. ۇزالندىقولۇم تۇرم-پۇت .خىجالهت ئىش بولمىسا كىرهك

بۇندىن كېيىن .كورگهنسهن مانا بۇ سېنىڭ سالغان تهستىگىڭ ئۇچۇن قايتۇرغان جاۋابىم-  

ئايروپىالن .ئارىمىزدا سۇكۇت- قولۇڭنى يىغىپ يۇرۇشنى ئۇگۇتۇپ يۇرمىسهممۇ بوالر،

 ئۇرۇمچى ئايرىپورتىغا چۇشۇپ ئۇالردىن ئايرۇلغىچه شهمسىيهنىڭ چىرايىغا قاراشقىمۇ

ئانىسى بىلهن ئوتكۇزۇش ئۇچۇن ،ئايگۇل -پېتىنالمىدىم ،شهمسىيه تهتىلنى ئۇرۇمچىدا ئاتا 

مهن يۇرتقا قايتىش ئۇچۇن .ئۇچ كۇن شهھهر كورىمهن دهپ ئۇرۇمچىده قېلىپ قالدى-ئىككى

ئايرىلىش ئالدىدا ئايگۇل ئازراق .ئايروپىالن ئالمىشىمهن دهپ ئايدىروم كۇتۇش زالىدا قالدىم 

هكچى بولغۇنىدا مېنىڭ ئهلپازىمنىڭ يامانلىغىدىن ئهنسىرىدىمۇ سۇغالم خوش ئهركىلىم

ماڭا قاراپمۇ قويمىدى بولغاي ئالدىغا چىققان كىملهردۇر  -شهمسىيه بولسا مېنىڭچه.دىدى

ئۇالرنى كورۇشكىمۇ يۇزۇم . ئانىسى  بولسا كىرهك -بهلكىم ئاتا . بىلهن كىتىپ قالدى

 .تىنالمىدىمشۇڭالشقا قاراشقا پې.چىدىمىدى

                                                       5 

تۇققانالر بىلهن كورۇشكهن بولساممۇ كوڭلۇم پهقهت -ئانا ،  ئۇرۇق -   يۇرتقا قايتىپ ئاتا 

 .بىر نهرسىسىنى يوقۇتۇپ قويغان ئادهمدهكالم يۇرۇيمهن.خوش ئهمهس

ئايگۇل كېلىپ بولغىچه روشهنگۇلدىن گهپ .هن    سىرنىڭ يىشىلىشىنى بهكمۇ ئومۇت قىلىم

ئېلىش ئۇچۇن ئۇنىڭ ئويىگىالم باردىم،چۇنكى ئۇمۇ يېرىم يىل بورۇنقى ھېلىقى كۇنى 

 .كېلىشىمده ئۇتتۇرۇپ قويغاندىن كېيىن تېلىفۇنىنى ئېتىۋېتىپ خىزمهتكىمۇ بارمىغان ئىدى

دىكىلىگىنى دهپ بهرگىلى خىزمهتكار ئايال ئۇنىڭ قهيهر.   ئهپسۇس ئۇ ئويىده يوق ئىدى

مهيۇس ھالدا قايتىۋاتسام ئېسىل ماشىنىدىن بىرى قېشىمدا توختاپ باي ئاكام .ئۇنىمىدى

 .ماشىىنا دهرىزىسىدىن مېنى چاقىرىدى

ئوزۇڭنى .سېنى كهپتۇ دهپ ئاڭالپ ئويۇڭگه باراي دهپ تۇرغان ئىدىم.كهل شاكىر -  
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 .ئامانلىق سورىشىپ كورۇشتۇم-ىقىپ تىچماشىنىغا چ-ئۇچۇرتۇپ قالغىنىممۇ ياخشى بولدى،

سىلهر ئوقۇشقا كىتىپ روشهنگۇلنىڭ خىزمهتكه رايى بارماي،تىل ئوگۇنىمهن دهپ چهتئهلگه -  

 .دىمىسىمۇ باي ئاكىمىز رايۇنىمىزغا مۇھاجىر ھىساپلىناتتى-چىقىۋالدى،

ارام قىلىپ سىرالرنىڭ سىر پېتى قېلىشى مېنى بىيئ-ئۇنداقتا قايتىپ كىرمهيدىكهنده،-  

 .ئالدىراپ سوراپتىمهن

شۇنداق .كىرىدۇ،كىرىدۇ،شۇ سهن بارغۇ ئوغلۇم كىر دهپالم چاقىرساڭ قايتىپ كىرهتتى-  

باي ئاكىمىزنىڭ ھهقىقهتهن بېشى قاتقان بولسا -بولسا مېنىڭمۇ كوڭلۇم ئهمىن تاپاتتى،

 .كىرهك ماڭا يالۋۇرغاندهك ،ئوتۇنگهندهك قاراپ تۇراتتى

باي .مهنمۇ ئوزۇمنىڭ ئۇنىڭغا ھاجهتمهن ئىكهنلىگىمنى بىلهتتىم-القىلىشىمهن،قانداق ئا-  

 .ئاكىمىز قانداق ئويلۇسۇن مهن ئۇنىڭ بىلهن ئاالقىالشمىسام بولمايتتى

ئۇ بىر ئىسىم كارتوچكىسىنى قولۇمغا -بار ،بار ئوغلۇم مانا تىلىفۇن نومۇرى،-  

 -تۇتقۇزدى،قولۇمنى قويىۋهتمهي،

الىقتا بىرالم قىزىم بار،ئۇ يۇرتقا قايتقىلى ئۇنىمىسا مېنىڭمۇ يۇرتنى،ئىگىلىگىمنى شاكىر دۇني-  

تاشالپ ئۇنىڭ قېشىغا قايتماقتىن باشقا يولۇم يوق،ئوتۇنۇپ قاالي ئۇنى گهپكه 

كهلگۇسىدىكى بارلىغىم سىلهرگه .ماڭا ياردهم قىل.كىرگۇزهلهيدىغان پهقهتالم سهن بار

 . تامچىلىدىئۇنىڭ كوزىدىن ياش-تهئهللۇق،

 .مهنمۇ بىر ئامالىنى قىالي-  

بولىدۇ ئهمىسه ھهممه ئىشالرنى ساڭا تاپشۇردۇم،يهنه بىر گهپ ئايگۇلدىن ئوزۇڭنى -  

باي ئاكىمىزنىڭ بۇ گهپلىرىنىڭ تېگىده -تارت،ئۇالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ پوقىغا تېيلىپ كهتمه،

 ئۇالرنىڭ ئائىلىسى بىلهن مېنىڭ شۇڭالشقا.ئهمما سوراشنىڭ ئوزى بهك ئهپسىز.گهپ بار ئىدى

باي بىلهن خوشالشتىم بىراق باي ماڭارىمدا،يېنىدىن بىر تىلىپۇن .نىمه ئىشىم بوالتتى

 -چىقىرىپ،
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مۇنۇ تېلىفۇننىڭ ئۇ .شاكىر خالىغان تىلىپۇندا چهتئهلگه تىلىفۇن ئۇرغىلى بولمايدۇ -  

ىللىق سوزلىشىش ھهققى ئالدىن كهسىپلىرى تۇلۇق ئېچىلغان ،خالىغىنىڭچه ئىشلىتىۋهر،بىر ي

 .ياق دىيىشكه ئامال بارمۇ ؟قوبۇل قىلدىم-تولىۋېتىلگهن،

 .ئىسىم كارتوچكىدىكى نومۇرغا تىلىفۇن ئۇردۇم.  ئويگه قايتىپ ھوجرامغا بىكىندىم

 ...ۋهي-  

 .بىر قىزنىڭ ئاۋازى گاڭگىرتىپ قويغان بولسىمۇ ئۇيغۇرچه سورۇدۇم-،...خالالۋ-  

 ل بارمىدۇ ؟روشهنگۇ-  

ۋاي سهنمىدىڭ شاكىر،روشهنگۇل بار ،سېنىڭ سهت ئاۋازىڭغا تهقهززا ...ھى ھى ھى -  

 .بولۇپ ئۇلتۇرۇپتىمهن ھازىر

ۋۇت ساراڭ مهن شۇ دىسهڭ بولمامدۇ،قايسى چهتئهللىك جىنكىن دهپ تىلىفۇننى -  

 .قويىۋهتكىلى تاس قالدىم دىسه

 . تىلىفۇنى سهنده نىمه ئىش قىلىدۇدادامنىڭ بۇ.مهن قايتۇرۇپ ئۇراتتىم -  

نىمه ئىش قىالتتى،قىزىمنى ساڭا بهردىم،پۇتكۇل ئىگىلىگىمنىمۇ ساڭا بهردىم ،بۇگۇندىن -  

باشالپ مهن دهرۋىش بولۇپ تهركى دۇنيا بولماقچى دهپ ھهممه نهرسىسىنى تاشالپ بهردى 

 .چاخچاق قىلدىم-،

ىككى تاشنىڭ ئارىسىدا سوقۇلۇپ پوقۇڭمۇ پوقۇڭنى يىگىنه،ئايگۇل بىلهن شهمسىيهدهك ئ-  

سهت -چىقىپ كهتكهندۇ ھهقاچان ،مېنى ئالغۇدهك ماغدۇرۇڭ بوالتتىمۇ سېنىڭ،ھى ھى ھى،

 .ئهركىلهش

بولدى ئۇالرنىڭ گېپىنى قويه ،ھهقىقهتهن قىسىلىۋاتىمهن،ياخشىمۇ ئايگۇلنىڭ پىشىنى -  

 . بوالتتىكهنكوتۇرىدىغان سهن يوق بولۇپ قاپسهن ،بولمىسا كونۇم تهس

 .ھى ھى ھى يامانلىقتىن بولسىمۇ سېغىنىپسهنده-  

 .شۇنداق ماڭا قىلغان ئهسكىلىكلىرىڭالرنى ئويالپ سهسكىنىپ ئولتۇرۇپ سېغىندىم دىگىنه-  
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ئادهمنى چېقىۋېلىشنى قاچاندىن بىرى ئوگۇنىۋالدىڭ ؟بۇرۇن قىز بالىدهكالم يۇرهتتىڭغغۇ -  

 ؟

 .ندهك بولسام كىرهكيىالن بىلهن ياشاپ يىال-  

 ئايگۇل چېقىپالم تۇرغان ئوخشىمامدۇ ؟-  

شۇڭا ئۇ .ياق دىيهلمهيمهن ،بىراق سهندىن بىلمىسهم بولمايدىغان بهزهن ئىشالر باتتى-  

 دوستۇڭنىڭ گېپىنى قويۇپ شۇ ئىشالرغا بىر قاۋاپ بهرسهڭچۇ ؟

ۇلنىڭ زىدىيىتى نىمه ماڭىمۇ ھاجىتىڭ چۇشۇدىكهن ھه ،ھهقىچان شهمسيه بىلهن ئايگ-  

 .؟شهمسىيه توختامنىڭ ئىشلىرىنى قانداق بىلدى دىگهندهك سۇئالالردۇر

 .ئوزۇڭمۇ ئهقىللىق ،سوزلىرىڭمۇ تاتلىق جۇمۇ-  

 .شۇنداقمۇ غۇجام،ھاجهتمهن بولغاندا گهپلىرى بهك تاتلىقته-  

 .ياق راس دهۋاتىمهن-  

 .ئېغزىمنى تاتلىق دىگىنه ئهمىسه-  

 .ق ئېغىزىڭ بهك تاتلىقشۇندا-  

 .ھى ھى ھى شۇ قېتىم سويگۇنىڭده سېنىڭمۇ ئېغزىڭنىڭ تاتلىقلىغىنى بىلگهن ئىدىم-  

 .ئادهمنى چېلىۋاتقانمىدىڭ جىن-  

چالدىم ئهمهس ،چىن يۇرهكتىن چىقىرىپ سوزلهۋاتىمهن،بىلسهڭ سېنىڭ سويىشىڭ مېنى -  

يۇرۇگۇمنى .ىملىغى دىگىنهتۇنجى قېت.يات بىر جىنىسنىڭ تۇنجى سويىشى شاكىر

 .سۇغۇرىۋالدىڭ دىگىنه  شۇندىن بىرى

 .ئهمدى سهن نىمه دهيسهن ،ئاغرىق بېشىمنى سهنمۇ ساراڭ ئىتهي دهمسهن-  

ئوزۇمنى سويمهيدىغان بىرى بىلهن .مهن ھهرگىزمۇ ئايگۇلدهك ساراڭ ئهمهس.ياق شاكىر -  

ئايگۇلدىن .ئۇنىڭ پىشىنى چىڭ تۇتشهمسىيه ئىسىل قىز ،.ياشاشنى ئارزۇ قىلىپ يۇرمهيمهن

يۇرۇگۇم .تىلىفۇندىن مىشىلداپ يىغلىغان يىغا ئاۋازى ئاڭالندى -ھهزهر ئهيله،
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 پۇچۇالندى،بىراق كوڭۇلنى ئىككىگه پارچىلىغىلى بوالتتىمۇ ؟

 .ساڭا رهخمهت روشهنگۇل،مېنى چۇشىنىدىغانمۇ ئادهم بار ئىكهن مانا-  

سېنىڭ بىلمهكچى .هي كىمنىمۇ چۇشۇنىمهنسېنى چۇشهنم.چۇشىنىمهن شاكىر-  

بولغانلىرىڭنى بىلگهن بولساڭ مېنى ۋه باشقىالرنى ھازىرقى چۇشهنگهنلىرىڭدىن باشقىچه 

 .تۇيغۇدا چۇشهنگهن بوالتتىڭ

 ئهمىسه ئهيتىپ بهرسهڭچۇ ؟-  

مېنى قېشىڭغا تهكلىپ .بۇ بهك ئۇزۇن ھىكايه ،تېلىفۇندا دهپ بولغىلى بولمايدۇ-  

قانداق قىلىمهن كهل دىسهم  ئوزۇڭ كهل دىگهن دهپ -ڭغا بېرىپ ئهيتىپ بىرىمهن،قىل،يېنى

 .ئايىغىنى ئويالشتىنمۇ قورۇقتۇم...مهندىن مۇھاببهت تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالسا

 .مهن كهل دىمىسهممۇ كهلسهڭ بولىدىغۇ،بۇ دىگهن ئوزۇڭنىڭ يۇرتى-  

ياق شاكىر سهن كهل دىمىسهڭ .هنيۇرتتا نىمه بار،يۇرتۇم دهپ دهرت يۇتۇپ ئوتهمدىم-  

 .دادامغىمۇ ئۇچۇق دىگهنمهن.مهڭگۇ قايتىپ بارمايمهن 

 خىجىل بولماي داداڭغا شۇنداق گهپلهرنى قىلىپ يۇردۇڭمۇ ؟-  

 .قانداق بولماپتىمۇ ؟ يۇرهكنى ئوزۇڭ زىده قىلغان بولغاندىكىن ئوزۇڭ داۋاسىنى قىل-  

ىسهنغۇ ؟ كوڭۇلنى ئىككىگه پارچىلىغىلى بولسا دهپ مېنىڭ شهمسىيهنى سويىدىغىنىمنى بىل-  

 .بهر ئهمىسه

مهن سهندىن مۇھاببهت تهلهپ قىلمايمهن،پهقهتالم قېشىڭدىن قوغلىماي بىرگه ئوتكىلى -  

 .قويساڭالم بولغىنى

 .ھازىرمۇ شۇنداق ئوتسهك بولىدىغۇ .بۇرۇنمۇ ياخشى ئوتكهن -  

ۇرمايمهن ،بهلكىم سىلهرگه ياردهم قىلىشىممۇ شهمسىيه بىلهن ئارلىشىشىڭغا قارشى ت-  

مۇمكىن،ئهمما بۇرۇن ئايگۇل بىلهن بىرگه قىلغان شۇ ئىشالردا مېنى كهچۇرۇپ يېنىڭالرغا 

تارتساڭلىالم،مېنىڭ سويگۇمنى توغرا چۇشۇنۇپ سېنى دائىم كورۇپ تۇرىشىمغا يول قويساڭالم 
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 .بولىدۇ شاكىر

ى ئالىمهن ،شهمسىيه مېنى توغرا چۇشهنمهيۋاتقاندا شۇنداقالم بولسا مهن قارش.بولىدۇ -  

 سېنى توغرا چۇشۇنىڭ دهپ سوزلىسهم نىمه دهر ؟

 .ئۇنى ماڭا قويۇپ بهر،سهن ئۇچۇن ھهممىدىن كىچىشكه رازىمهن-  

 .ئۇنداقتا قاچان قايتىسهن-  

ئۇنى .ئالدى بىلهن شهمسىيهنى تاپاي.ئۇنى سېنىڭ بىلىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق-  

ىسهم بولمايدۇ،كېيىنچه ساڭا كىچىك خوتۇن شهمسىيهگه كۇندهش بولۇپ قاالمدىمهن كهلتۇرم

 ...تېخى ھى ھى ھى

 .ساراڭ،دولىتىمىزده قانۇن بار -  

 ...شهمسىيهمۇ دىننى چۇشىنىدۇ،مهنمۇ ئىمان ئهيتتىم بۇ يۇرتتا-  

 يۇردۇڭمۇ؟يامان خىيالىڭدىن ئورگىلهي ،چهتئهللهردىمۇ شۇ يامانلىغىڭنى تاشلىماي -  

ئاز .يامانلىق ئهمهس سېنى مۇشۇنداق چېلىپ يۇرسهم كوڭلۇم خوش يۇرىدىكهنمهن -  

 .خوش ئهمىسه.كۇندىن كېيىن كورىشىشىمىزنى ئالالھتىن تىلهيلى،سېنى ئالالھقا تاپشۇردۇم

 .ئالالھقا ئامانهت-  

ل قىز  ئىسى"   روشهنگۇلنىڭ گهپلىرى كوڭلۇمنى ئېچىپ قويدى ،بولۇپمۇ شهمسىيهنى

ئايگۇلنىڭ .دىگهنلىرىنى ئويلۇسام كوڭلۇم يايراپالم تۇرىدىغان بولدى" قولۇڭدىن چىقارما

 .ئايروپىالندا قىلغان سوزلىرىنى پهسكهشلىك بىلهن قىلىنغان توھمهت دهپ چۇشهندىم

ئۇ كېلىپ ماڭا .   روشهنگۇلنىڭ قايتىپ كېلىشىنى توت كوزلۇك بولۇپ كۇتمهكتىمهن

شسىمۇ ،ئۇنىڭدىن شهمسىيهنىڭ سىرلىرىنى بىلىۋالىدىغان ئىش بولسىالم بۇدۇشقاقتهك چاپال

ئۇنىڭغا تىلىفۇن قىلسام ئالىدىغان .يهنه كۇتۇش باشالندى.باشقىسى كوزۇمگه كورۇنمهيدۇ

 ...ئهھۋالدىن قارىغاندا ئۇ چهتئهلدىن ئايرىلغان ئىدى.ئادهم يوق
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 .تاق بولدى ،ئهپسۇس ئۇ كهلمهي ئايگۇل يىتىپ كهلدى-   روشهنگۇلنى ساقالپ تاقىتىم 

ئامانلىقنق -كورۇشمهسته تىچ-دىدى  ئۇ كورىشه -شاكىر كىيىملىرىم يارىشىپتىمۇ ،-  

 .سوراشنىمۇ ئۇنتۇپ

 دىدىم مهن-خۇددى توزغىالم ئوخشاپ قېلىپسهن،.يارىشىپتۇ -  

 .ئوزىدىن پهخىرلىنىپ مودىلالردهك ئايالندى ئۇ-،... بهك چىرايلىق ھهتوز-  

شۇنداق بهك چىرايلىق رهڭلىرىنىڭ سهرخىللىغىدا كوزلهر قامىشىدۇ ،ھازىرقى -  

 .كىيىملىرىڭدىن كام دىگهنده ئون خىل رهڭ تېپىلغۇدهك

لدىن ئاشمايدۇ سهنغۇ مهتۇ بىر نهرسىگه ئايلىنىپ قالدىڭ،كىيىملىرىمنىڭ رېڭى توت خى-  

بولمىسا،ئىچ كىيىملىرىمنىڭ رهڭگىنىمۇ قوشساڭ بهش خىل رهڭ تاپالمايسهن،ئىشهنمىسهڭ 

 .سىرىت كىيىملىرىنى سېلىشقا باشلىدى.ساراڭلىقى تۇتتى ئۇنىڭ -كورۇپ باقامسهن يا،

پوق يىگهن ساراڭ نىمه قىلىۋاتىسهن،بۇ دىگهن ئوي،ھېلى بىكار ئانامالر كىرىپ قالسا نىمه -  

 .قىلىسهن

 ...نىمه قىالتتىم ؟شاكىر سالدۇرىۋاتتى دهپ قاراپ ئولتۇرىمهن شۇ  ھى ھىھ ھى-  

ئانامنى كىرىپ قالمىسۇن دهپ چاينى  ئوزۇم -نومۇس قىله ،ھايا دىگهننى بىل ،-  

ئالالغا شۇكرى ئىشىك توۋىده ئانام بىلهن دوقۇرۇشۇپ ئۇنى .ئهكىرىش ئۇچۇن سىرتقا چىقتىم

بىزنى ئاۋاره .ئوزىمىزنىڭ شهخسى پارىڭى بار  -ولىدىكى چاينى ئېلىپ،توسۇپ قالدىم،ق

 .دهپ  تاپىالپ قويۇپ ئويگه كىردىم -قىلمىساڭ،

ئىشىك كهينىگه موكۇنگهن ئايگۇل -شاكىر قاره ماڭا قانچه خىل رهڭده ئىكهنمهن،-  

چۇشۇپ مورهمدىن ئوزىگه تارتتى،جىددى بورۇلغىنىمدا قولۇمدىكى قىززىق چاي قولۇمدىن 

 .ئايگۇلنىڭ بهدىنىگه قۇيۇلدى

قاتتىق چىقىراشتا نىمه قىالرىمنى بىلهلمهي قېلىپتىمهن،ئانام -،...ئانا..ۋايجان -  
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 .چىقىرىغان ئاۋازنى ئاڭالپ تاپ بېسىپ كىرىپ بولدى

ئانامنىڭ سالغان تهستىگى  بىلهن ھوشۇمنى تېپىپ تىپىرالۋاتقان -،...نومۇس،نومۇس-  

ئوزۇمنى تېخىمۇ يوقاتتىم،ھهقىقهتهن نومۇس  قىلغۇدهك ھالهت ،ئايگۇل ئايگۇلگه قاراپ 

 .پۇتۇنلهي يالىڭاچ ئىدى

*     *    *    *    *                                     

   نهسچىلىك ئهمدى باشلىنىدىغان ئوخشايدۇ،ئۇنىڭ خېلى كوپ يهرلىرى كويگهن 

ىڭ سىرتقى قىسمى پۇتۇنلهي كويگهن بولۇپ بولۇپمۇ ئككى لوتىسى بىلهن  كۆكسىن.ئىدى

،دوختۇرالر بهلكىم تىره كوچۇرىشىمىز مۇمكىن دهپ ئادهمنى تېخىمۇ ئهنسىرتىپ 

ئانامنىڭ تاپا  - شهھهر  باشلىغىنىڭ ئالىيىشى،ئاتا .ئوزۇمنى ئاقالشقىمۇ ئامال يوق .قويدى

ئۇ ئوزى كىيىمىنى .تهنىلىرى ئچىده ئايگۇلگه قاراشقا مهجبۇر بولماقتا ئىدىم

بىر تهڭرىمدىن بولهك .سېلىۋهتكهن،مهخسىدى ماڭا باسقۇنچىلىق قىلىش ئىدى دهيمۇ ئهمدى

 .كىممۇ سوزلىرىمگه ئىشىنهر

كىچىك -   ئۇ بولسا ئۇرۇشتا غهلبه قىلغان قوشۇن سهركهردىسىدهك مهغرۇر بولۇپ،چوڭ

ن باشقىالر پهقهت بىر نهرسه دهي دىسهم قېشىدى.تهرىتىنىمۇ ماڭا توشۇغۇزۇپ ھوزۇر ئاالتتى

بىر .بۇ ئىشالرنى قىلماي دىسهم ئانامنىڭ قىلىشى تۇرغانال گهپ،چىدىشىم كىرهك .ئۇزۇلمهيتتى

 .كۇنى شهھهر باشلىغى سوز ئاچتى

ئۇ مۇغهمبهرلىك بىلهن -ئهمدى نىمه قىلساق بوال،.شاكىرجان ئوغلۇم ،بوالر ئىش بولۇپتۇ -  

 -ماڭا مهنىلىك قاراپ قويۇپ،

 كهلگهنده دىيىشىۋالساق بوالرمىكى،ئايگۇلنى بۇ تارتۇقالر بىلهن يات بىرىگه داداڭالر-  

بهرسهممۇ سهت بولغۇدهك،مېنىڭچه ھهممه ئىشنى پۇتتۇرۇپ بولغان ئوخشايسىله،تويۇڭالرنى 

ئاستى قىلىپ -يۇشۇرۇن ئهيتىلغان سوزنىڭ تىغ ئۇچى قىزىمنى ئاياغ-قىلىۋهتسهك قانداق ؟،

هتتى،ئوزۇمنى قانداق ئاقاليمهن،ئانامنى ئىككىمىزنىڭ بوپسهن دىگهن شهپىنى بىر
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قىلىشىدىغان شهخسى پارىڭى بار دهپ ئويگه كىرگۇزمىگهن تۇرسام،ئايگۇل كىيىمىنى ئوزى 

 سېلىۋېتىپتۇ دىسهم ئىشىنهرمۇ ؟

كوزۇمگه كهلگهن ياشنى يۇشۇرۇش ئۇچۇن سىرىتقا -بولدى ئويدىكىلهر بىلهن دىيىشسىله ،-  

 .چىقتىم

ئۇنىڭ .انغا يولۇقساڭ قارىسى يۇقار دهپ كونىالرنىڭ ئهيتقىنى بهك توغرىكهن   قاز

ئهمما ئۇ ئويگه ئوزى ئىزلهپ .رهسۋالىغىنى بىلىپ تۇرۇپ ئويگه باشلىغان مهنمۇ ساراڭ

كهلگهن،بوسۇغىدىنالم ھهيدهي دىسهممۇ ئانام ھوجرامغا باشالپ ئهكرىپ بولغان تۇرسا نىمه 

خۇداغا ناله قىلىشتىنمۇ خىجىل بولۇپ ئويگه .اق بولسا كىرهكئامال دهيسىله ؟تهقدىر شۇند

يوتقانغا بېشىمنى چومكهپ ئاۋازىمنى بولىشىغىچه قويۇۋېتىپ .قايتىپ ھوجۇرامغا بىكىندىم 

 ...يىغالپ تاشلىدىم

 .   قاچانالردا ئۇخالپ قالغىنىمنى بىلمهيمهن ،ئانام بىر چاغدا ئويغاتتى

لۇپ كهتتى،بۇنداق قاتتىق ئۇخلىمايتتىڭ چارچاپ كهتكهن تۇر شاكىر ،ناماز ۋاختى بو-  

 .ئېغىرالشقان بېشىمنى كوتۇرۇپ ئانامغا قارىدىم.ئۇ مورهمدىن نوقۇدى-بولمىغىن يهنه،

جېنىم باالم ساڭا نىمه بولدى،كىسهلگه قارايمهن دهپ چارچىغاچقا جودهپ كهتتى دىسهم -  

ۇرۇمگه جاھاندىكى ئهڭ مىھرى ئىسسىق يۇزلۇرۇمگه ،كوزل-،ئهمدى يىغلىغىنىڭ نىمىسى ؟،

 .ئوزۇمنى  تۇتالماي ئانامنىڭ بويىنىغا گىره سېلىپ  يىغلىدىم.قالالر تهگدى

ئۇنۇم -،...ئوزۇمنى ئاقاليمهن دهپمۇ ئاقالپ بواللمايمان!ئانا مېنى كوچۇرۇڭالر -  

 .ئىچىمگه چۇشۇپ كهتتى

ىلهن كورۇشۇپ ئىشىڭالرنى توغرۇالپ نىمه خاپىلىغىڭ بار ئوغلۇم،داداڭ شهھهر باشلىغى ب-  

سهن غهم .قويۇپتۇ،ئايگۇل قىزىم بالنىستىن چىققان ھامان تويۇڭالرنى قىلىۋېتىدىغان بولدۇق

ئانامنىڭ باغرىغا ئوزۇمنى تېخىمۇ چىڭ باستىم ياشلىرىم دهريا بولۇپ -قىلمىساڭمۇ بولىدۇ،

 .ئاقماقتا
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ڭالر  تېرىپ بولۇپسىله،شهھهر  باشلىغى ئاخماق باالم  خىجىل بولما ،بولغۇلۇقنى ئوزۇ-  

تهلىيىڭ .بىلهن قۇدۇلىشىشنى ئارزۇ قىلىپ يۇرگهنلهردىن قانچىلىك بار دهيسهن

ئانام يېشىمنى سۇرتمهكته ،ئۇ مهن -كهلگۇسۇڭدىن غهم قىلىش قالمىدى ئوغلۇم،.باركهن

 .بىچچارىنىڭ قهلبىنى قانداق چۇشهنسۇن

شۇنچه رهسۋالىققا چىداپ -مهخلۇقتىن تاما قىلىپ شۇنداق ،ئوزۇمنىڭ كهلگۇسىنى بىر -  

يۇرگهن،ئهمما تهقدىرىمىزنى بهلگۇلهيدىغان ئۇلۇغ تهڭرىمنى ياد ئهتمىگهن مهندهك ناكهسكه 

سىلهر قانداق .ئالالھنىڭ بىرىشى شۇ بولسا كىرهك ،تهقدىرىمگه تهن بهردىم-

ئانام گهپلىرىمنىڭ مهنىسىنى ناماز ئۇچۇن سىرتقا جۇنۇدۇم ،-ئورۇنالشتۇرساڭالر پىكىرىم يوق،

 .بىلهلمهي ئويده ئويلۇنۇپ قالدى

*   *   *   *   *                            

بولۇپمۇ .ياق دىسهم ئايگۇل نىمه دىسه ھهقلىق ئىدى.     مهن ئهخمهق تويغا  ماقۇل بولدۇم

ىغى كهلسه ھوقۇق تهڭلهپ تۇرغان باشلىق ئاچچ.ئانامنى خىجالهت قىالتتىم خاالس-ئاتا 

ئۇنىڭ كىيىمىنىڭ سېلىنغانلىغى بهلكىم بۇ چاغدا مېنىڭ .تورمىگه سولىتىۋېتىشتىن يانمايتتى

مهجبۇرلىشىم،ئۇنىڭ بهدىنىنىڭ كويىشى ئوزىنى قوغداش بوالر بهلكىم،ئىچىمده دهردىم 

قهنى بىر .توال،ئولۇپالم توگۇشهي دىسهم ئىمانىم دوزىخى دىگهن قالپاققا يول قويمايدۇ

 .ل ئادهم بىلهن ئهمهس ئالۋاستىغا ھهمراھ بوالرمهنمهزگى

   شهمسىيه خىيالىمدىن كهتمهيدۇ ،قانداق قىلىمهن ئوزۇم سويگهن يارنىڭ ۋىسالىغا 

ئۇنىڭغا بۇ شهرمهندىچىلىكنى چۇشهندۇرۇپمۇ .يىتهلمهسلىك پىشانهمگه پۇتۇلگهن بولسا كىرهك

 .ن كېلىپ قالدىتۇيۇقسىز بىر كۇنى روشهنگۇلدىن تېلىفۇ.بواللمايمهن

قانداراق تۇرىۋاتىسهن ئهركىكىم ،بىز قېشىڭدا يوق ھىسسىياتىڭ تۇغقان ئوخشىمامدۇ -  

 .؟بىز بارغۇچه بالىلىق بولىۋالما جانىم

 .چاخچىغىڭنى قوي روشهنگۇل،ھازىر چاخچاققا تاۋىم يوق ،كهلگهن ئوخشىمامسهن-  
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ېلىفۇن ئۇرۇپ تويۇڭنى تهبرىكلهيلى ياق مهن ئۇرۇمچىده،ھازىر شهمسىيه بىلهن بىرگه ت-  

 .شهمسىيهنىڭ گېپىنى ئاڭالپ يۇرۇگۇمنىڭ سېلىشىنى ئوزۇم ئاڭلىغاندهك بولدۇم-دىگهن،

نىمىنى تهبرىكلىمهكچى ؟نومۇستىن ئولهۋاتقىنىمنىمۇ ياكى سىلهرگه چىرايلىققىنام بىر -  

 ئويۇن ئويناپ بهرگىنىمنىمۇ ؟

تىلىفۇننى شهمسىيه ئالدىمۇ ئۇنىڭ -ىرىن سوزلهرنى،بولدى شهمسىيهگه دىگىن ئۇنداق ش-  

 .ئاۋازى ئۇنۇمنى زوۋانىمغا تىقىپ قويدى

ئۇنىڭ يهنه سهنىمىگه دهسسىگهن ئوخشىمامسهن ؟ئوزۇڭنى تارتالمىغاندىن كېيىن -  

 -تىلىفۇندىن مىشىلدىغان يىغا ئاۋازى قوشۇلۇپ ئاۋاز كىلىۋاتاتتى،-ئوزۇڭگىمۇ ئاز ،

قمۇ ؟توي قىلمايمۇ  توگۇتهلمىگۇدهك نىمه گۇنهھ قىلىپ قويدۇڭ ئۇنىڭ پهقهت ئامال يو-  

 .نىمىمۇ دىيهلهيمهن ،سۇكۇت بىلهن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىماققا مهجبۇرمهن-ئالدىدا ؟،

يىغا ئاۋازى تېخىمۇ  -تىلىڭنى شۇنداق تۇتقۇزۇپ قويدۇڭمۇ ؟ گهپ قىلمايسهنغۇ ؟،-  

 .كۇچهيمهكته،ئوزۇمنى پهقهت تۇتالمىدىم

شهمسىيه مېنى كوچۇرهلهمدىغانسهن ؟مهنده ھېچ بىر گۇناھ يوق،ئهمما تىلىم -  

 .مهن ئۇنىڭدىنمۇ قاتتىق يىغلىۋاتتىم-تۇتۇق،ئىسپاتتىم يوق،

ئوزۇڭنى بېسىۋال،يىغلىما،ئالالھنى ئۇنۇتما ،خۇدا ھېچ قاچان خۇدا دىگهن بهندىسىنى -  

 .تېلىفۇننى روشهنگۇل ئالدى.ىپ كهتتىئۇنىڭ يىغىسى ئاۋازىنى بېس-خارلىقتا قويمايدۇ،

 ئوزۇڭنى تۇتىۋېلىپ گېپىمنى ئاڭال ،سىلهرنىڭ قىلغان ئىشىڭالر قهيهرده يۇز بهرگهن؟-  

 .ئوزۇمنى ئاقلىدىم-بىره ئىش يۇز بهرگىنى يوق،ئۇ دىگهن ماڭا قىلىنغان توھمهت،-  

رده يۇز بهرگهن شۇنى توھمهتلىگىنى بىلىمهن،بىراق شۇ توھمهت قىلىنغان ئىشالر قهيه-  

 .سوراۋاتىمهن

 .دىدىم-ئوز ھوجرامدا،-  

روشهنگۇل ئاخىرى چىقماس دىلونى -ئۇ ئىشتىن كېيىن شهمسىيه ھوجراڭغا كىردىمۇ ؟،-  
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 .ئىنىقالۋاتاتتى

 ...كىرمىدى،كىرسىمۇ نىمه بوالتتى،بۇنىڭ ماڭا نىمه پايدىسى-  

دىن كېيىن ھوجرا ئويۇڭگه ئوزۇڭمۇ كىرگۇچى توال سۇئال سوراۋهرمهي گېپىمنى ئاڭال ،بۇن-  

 .بولما ،ئويۇڭنى ياخشى قۇلۇپالپ،ئادهم يولۇقتۇرغۇچى بولما ئۇ ئويگه

ئومۇد يوق ئىشالرغا ئوزۇمنى ئاۋاره قىلىشنى -نىمه قىالي دهيسهن ،نىمىمۇ قىالاليتتىڭ ؟،-  

 .خالىمايتتىم

غا تارتىدىغان تهرىپىنى مهن قىاللمايمهن،ئۇلۇغ ئالالھ ھهممه ئىشنىڭ ياخشى-  

ئوزۇڭنى ئازاپلىماي تويغا تهييارلىق قىلغان بولۇپ يۇرىۋهر،ئىشىڭنى مهن .بىلىدۇ 

بهرىبىر  -ئوڭشايمهن،ئهته توي ياكى توي كۇنى دىگىنىڭده موجىزه يۇز بىرىدۇ شاكىر،

زگه روشهنگۇل دىگهن ئايگۇلنىڭ دوستى،مېنىڭ يهنه بىر چاتاق تېرىماسلىغىم ئۇچۇن ماڭا ئىمى

ئۇنىڭ يىغىسى  .ئهمما شهمسىيهنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىۋالدىم.سېلىۋاتقان بولىشى مۇمكىن

ئۇمۇ .مېنىڭ تويۇم ئۇنى يىغالتقان ئىدى.ئازاۋېمنى كوچهيتسىمۇ مهن بىر نهرسىنى سهزدىم

 ...مېنى ياخشى كورىدىكهن

*   *   *   *   *                           

تى،روشهنگۇلنىڭ ئومۇت بېغىشالپ دىگهن سوزلىرىگه ئىشهنمىسهممۇ    تويغىمۇ ئاز قېلىۋاتات

،بىراق بىر موجىزه يۇز بىرىدىغاندهك ھوجرا ئويۇمگه بىرىنى يوالتمىدىم،تۇتماقچى بولغان 

ئانامغا -ئوينىمۇ سىرتتىن ھازىرالپ،كهلگۇسىدىكى رهپىقهم بىلهن بولىدىغان جهڭنى ئاتا

 .بىلىندۇرمهي دىدىم

قېچىپ كىتهيمۇ .مانا ئهتىمۇ توي بولىدۇ.ىن خهۋهر يوق،ئومۇدۇم ئوچمهكته  روشهنگۇللهرد

يۇرۇگۇم .؟ئۇالرنىڭ تىلىفۇنى نىمىشقىمۇ ئىتىكالم تۇرىدىغاندۇ ؟قهلىپ تورىدىن يىرتىلماقتا

يىغلىماقتا،كهچمۇ كىرىپ كهلدى ،ئهتىالم توي دىگهن گهپ قانداق قىلىمهن،ئادهمگه 

  كهلسىچۇ ؟مۇشۇنداق چاغدا تۇيۇقسىز ئولۇم
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خوش ياقماسلىق بىلهن ئىشىكنى .ئىشىك چىكىلدى.   غهم بىلهن خىيال سۇرۇپ ياتاتتىم 

 ....ئالدىمدا شهمسىيه،كهينىده روشهنگۇل تۇراتتى.ئاچتىم

 

                                                                  7 

 .ىده ياش لىغىراليتتى   روشهنگۇل كولهتتى،شهمسىيه غهمكىن ،كوزلىر

تىچ ئامانلىق سوراشنىڭ ئورنىدا تهنه -نىمىگه كولىسهن ئادهمنى جىله قىلمىغىنه بولدى،-  

 .قىلدىم

روشهنگۇل قهستهن زىتىمغا -ئهته توي بولغاندىكىن توي  خوشاللىغىده،.نىمىگه كولهتتى -  

 .تهگدى

پ تهبرىكلهپ خوشاللىقلىرىنى شۇنداق ئهته ھامما ئاچىللىرىنىڭ تويى ئهمهسمۇ ،بېرى-  

شهمسىيهنىڭ ئالدىدا ئوزۇمنىڭ قانچىلىك بىئارام بولغانلىغىمنى -بىلدۇرۇپ قويۇپ كهلمهمال،

 .بىلدۇرۇپ قويۇش ئۇچۇن تېخىمۇ جىله بولدۇم

نىمانداق قىلىسهن شاكىر ،يىراق يهردىن سېنى دهپالم كهلسهك ئويۇڭگه باشالشتا -  

روشهنگۇل مورهمدىن ئىتتىرۋېتىپ ئويگه - يغۇزاي دهمسهن،يوق،بوسۇغۇدىالم كهلگهنگه تو

 .كىردى،شهمسىيه تېخىچه ئىشىك تېشىدا

 .ئاران شۇنچىلىك دىيهلىدىم-كىرىڭ ،-  

كىره شهمسىيه نىمىگه قاراپ تۇرىسهن،ئهتىكى تويدا يىگىتكه ھهمرا بولغىلى -  

كېيىنچه كورمهكمۇ تهس .ىبولمايدۇ،شۇڭالشقا ئاشىغىمىزغا بوگۇن كىچه قانغۇچه قارىۋااليل

ئۇمۇتلىرىم يوققا  چىقىۋاتاتتى،ئۇالرنىڭ سوزىچه بولغاندا مهن تامامهن -بولىدىغۇ دهيمهن،

 .ئۇتتارغان ئىدىم

ئومۇتسىزلىك چۇلغۇۋالغان قهلبىمدىن بىزارلىق -تاماشا كورهي دهپ كىلىپسىلىده،-  

 .ئاالمهتلىرى كورۇلۇشكه باشلىدى
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ىن ئوته تاماشا بولماس،بىزدهك دوسلۇرۇڭنى تاماشادىن قۇرۇق دۇنيادا تويد.شۇنداق -  

 .قالدۇراي دهمسهن

تاماشا كورهي دىسهڭالر ئهتىمۇ كىچىكمهيسىلهر،بۇنداق جىله قىلغۇچه بىر ئاز يالغۇز -  

ئوزۇم كويگهن قىزنىڭ -قالدۇرغان بولساڭالر،چارچىغان باشلىرىمغا ئاز بولسىمۇ ئارام بوالتتى،

 .ېتىشتىن نومۇس قىلىپ ئۇالرنى قوغالشقا باشلىدىمئالدىدا يىغلىۋ

قايسى كۇنلىرى ئايگۇلنى ئويگه باشلىغاندا ئارام تېپىپ بولغان كوڭۇللىرى يهنه شۇ -  

شهمسىيه .روشهنگۇل قهستهن چىشىمغا تىگهتتى-چاغالرنى ئويالپ بۇزىلىۋاتامدۇ ئۇز يىگىت،

 سورىغاندهك كوزلىرىمدىن  كوزلىرىنى زۇۋان سۇرمهي مۇڭ كوزلىرى بىلهن مهندىن بىر نهرسه

ئۇنىڭ قاراشلىرىدىن كوزلۇرۇمنى قاچۇرۇپ بواللمايتتىم،شۇڭالشقىمۇ گهپته ئازماقتا .ئۇزمهيتتى

 .ئىدىم

 .مهن باشلىمىغان ئوزى كهپتىكهن-  

روشهنگۇل مهخسۇس -شۇنداق سىزدهك گۇزهللهرنى ئىزلهپ بىزمۇ ئوزىمىز كهلدۇققۇ مانا،-  

بۇرۇنالردا بولسا بۇنداق گهپلىرىنى ئوزىنىڭ .تتى،ئىچىم زهرداپ ،تىلىم گاچاچىشىمغا تىگه

 .ئېغىزىغا كهپلهپ قوياتتىم

 .قامالشمىغان گهپ چىكهتتى ئېغزىمدىن-مهن كهل دىگهنمۇ ئهمىسه،-  

بۇنداق مهتۇغا ياردهم قىلىمىز دىگهن ئوزىمىز ئهخمهق شهمسىيه، بۇنىڭ ئايگۇلنى سېغىنىپ -  

شۇڭىمۇ كوزىگه جىن كورۇنۇپ ئويدىن قوغالۋاتىدۇ بىزنى .ىنى راس ئوخشايدۇساراڭ بولغ

رۇشهنگۇل راس -،قوپه يالغۇز قېلىپ كهلگۇسىدىن ھوزۇر ئېلىۋالسۇن بۇ چىرايلىق،

 .كېتىدىغاندهك ئورنىدىن تۇردى

 .كهچۇرۇڭالر.تۇققۇ سوزلهپ  قويۇۋاتىمهن-تاققۇ.بېشىم ساق ئهمهس-  

 .شهمسىيه ئاخىر گهپ قىلدى-ۇڭ يوقمۇ شاكىر،راستىنالم توي قىلغ-  

قانداقمۇ توي قىلغۇم بولسۇن شهمسىيه،بوينۇمنى ئارغامچىدا باغلىۋالغان تۇرسا مهنده -  
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 .كوزلۇرۇمدىن ئوزۇمنى تۇتىۋااللماي ياش قۇيۇلدى-نىمه ئامال دهيسهن،

 .روشهنگۇل ياندۇرۇپ سورىدى-ئۇنداقتا توي قىلمىساڭ بولمىدىمۇ ؟،-  

 -توي قىلمىساممۇ بولىدۇ،بىراق كهلگۇسۇمدىن ئومۇت يوق،بهلكىم ئاتا .شۇنداق-  

 .ئانامنى تاشالپ كىسىلىپ كىتىشىممۇ مۇمكىن

 .شهمسىيه ئىككىنجى  قېتىم گهپ قىلدى-ئوزۇڭنى ئاقالشنىڭ پهقهت پۇرسىتى يوقمۇ ؟،-  

 .شۇنى دهپ بولۇپ بېشىم چۇشۇپ كهتتى-پهقهت پۇرسهت يوق،.شۇنداق -  

شهمسىيه - زادى نىمه ئىش بولغانتى ،ئۇقساق ساڭا ياردىمى تىگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس،-  

 .كوزلىرىمگه تىكىلدى،ئامالسىز بولغان ئىشالرنى سوزلهپ بهردىم

 - شهمسىيه،.روشهنگۇل شهمسىيهگه سوئال قويدى-مېنىڭ دىگىنىمدهك چىقتىمۇ شهمسىيه،-  

هن ئهمهسمۇ،شاكىرنى تهقهززا قىلماي ئۇنىڭغا ئومۇت سهن ئايگۇلنىڭ پىسخىكىسىنى بىلىس-  

 .دىدى-بېغىشالپ قويمامسهن روشهنگۇل،

چوقۇم شاكىر بهزهن ئىشالردا ۋهده بىرهلىسه مهن ئۇنى .ئۇنداق ئاسان ئىش يوق-  

 .قۇتقۇزىمهن

قانداق تهلىۋىڭ بولسا ئهيت،مهن ئالالھقا شىرىك كهلتۇرۇشتىن باشقا ئىش بولسا،مۇشۇ -  

 .دىدىم-ىن قۇتۇلىدىكهنمهن چوقۇم قىلىشقا تهييارمهن،تويد

 .روشهنگۇل قهتئىلىك بىلهن سورىدى-ئهمىسه چوقۇم بىجا كهلتۇرهلهمسهن،-  

 .ۋهده بهردىم-چوقۇم،-  

ئېغىزىم -مهن كىچىك خوتۇن بولىمهن،.ئۇنداقتا شهمسىيهنى چوڭ خوتۇن قىلىسهن -  

 .ن توي قىلىشتىن نىمه پهرقىبۇنىڭ تهلىۋىنىڭ ئايگۇل بىله.تۇۋاقالندى

 .ئاۋازىم بوش چىقتى-ئادهمنىڭ ئهقلى يىتىدىغان گهپ قىلمامسهن،.ساراڭ بولمىغانسهن-  

بواللمايمهن دىسهڭچۇ،باياتىن ئالالھقا شىرىك بولمىسىال بىجا كهلتۇرىمهن دهيتتىڭغۇ -  

 .روشهنگۇل تىلىمدىن تۇتىۋېلىۋاتاتتى- ؟،
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 .شهمسىيهگه قارىدىم-ككى ئادهمنى سىغدۇرااليمهن،بىر كوڭۇلگه قانداقمۇ ئى-  

ئۇنىڭغا قارىمىساڭمۇ بولىدۇ،سېنىڭ تۇمۇرۇڭنى تۇتۇپ كورىۋاتىمىز،مهنمۇ قانداق ساڭا -  

كىچىك خوتۇن بوالاليمهن،ئهگهرچهنده ئايگۇلنىڭ ئويۇڭده قىلغانلىرىنى ئىسپاتلىيالىساق 

 .تويدىن ۋاز كىچهلهمسهن

توي قىلغان بولساممۇ ئۇنىڭ بىلهن ئوي ئايرىپ ياشىغان . ئهلۋهتته كىچهلهيمهن-  

 -ئۇالر ئۇ ئىشالرنى قانداق ئىسپاتاليدىغاندۇ دهپ ،- بوالتتىم،

 .روشهنگۇلدىن سورۇدۇم-تىزراق ئهيتمامسهن قىلماقچى بولغانلىرىڭنى،-  

ر چوقۇم شهمسىيه بىلهن ئىككىڭال.بىراق بىرالم شهرتىم بار.ئالدىرما ،ھازىر دهپ بىرىمهن-  

روشهنگۇل قانداق دىگهندهك شهمسىيه بىلهن ماڭا ئالدىرىماي قاراپ -ماقۇل بولىسىلهر،

 .چىقتى

شهمسىيهگه ساقلىماي جاۋاپ -باياتىنقىدهك چهكتىن ئاشمىسىال  بىجا كهلتۇرىمىز،-  

 .بىرىۋاتتىم

ىرىسهن ئاددىالم ئىش،چوقۇم ماڭا ئايگۇل ۋه شهمسىيه بار جايدا بىر ئىشنى قىلىپ ب-  

 .شاكىر

 .تهقهززا بولماقتا ئىدىم-نىمه ئىش،-  

ئاددىالم ئىش دىدىمغۇ،بهلكىم ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنى بىرنى سويۇپ قويارسهن،ياكى ماڭا -  

بولغان كوڭلۇڭنى ئهيتىپ ئوتهرسهن ،يهنه بهلكىم ھېچ ئىش قىلىپ بهرمهسلىكىڭ 

 .تىئۇ جاۋاپ كۇتىۋاتات-مۇشۇنچىلىكالم بىر ئىش،.مۇمكىن

شۇ چاغ كهلمىسۇنمۇ ،سېنى ئۇالرنىڭ ئالدىدا يهرگه قاراتماسلىققا ۋهده بىرهي،چوقۇم -  

 .ۋهدهمنى ئورۇنالشقا ئالالھنى ۋه سىلهرنى گۇۋاھچى قىلىمهن

توال سوزلهپ .ئهھۋال مۇنداق ئىدى،ئالدى بىلهن بىر چاي بهرمهمسهن .ۋهدهڭگه ئىشىنهي-  

چاي ئهكىرىش .غا چاي راسلىمىغىنىم يادىمغا يهتتىشۇندىال ئۇالر-گېلىم قۇرۇپ كهتتى،
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 .ئۇچۇن سىرتقا ماڭدىم

 .   روشهنگۇل چاي ئوتلىغاچ گهپكه تۇتۇش قىلدى

ئۇ  قولىدىكى -گهپنى سهن بىلهن توختام تۇزۇشكهن چاغدىن باشالشقا توغرا كىلىدۇ،-  

 .پىيالىنى قويۇپ سوزلهشكه باشلىدى

ئهمما پىالنىمىزنى شهمسىيهنىڭ .نلىغىلى ئۇزۇن بولغانبىز سېنى قولغا چۇشۇرۇشنى پىال-  

چۇنكى شهمسىيه بىلهن .شهھرىمىزگه يوتكۇلۇپ كهلگىنىدىن باشالپ راۋاجالندۇردۇق

ئايگۇلنىڭ ئوتتۇرسىدا ئوتكىلى بولمايدىغان زىدىيهت بولۇپ  ئۇنىمۇ ئىشلىرىمىزغا سورهپ 

وشهنگۇل كهچۇر دهپ شهمسىيهدىن ر-كىرسهك ئۇنىڭدىنمۇ ئوچىنى ئاالاليدىكهنتۇق ئايگۇل،

 .كهچۇرۇم سورىۋېلىپ سوزىنى باشلىدى

شهمسىيه .ئۇ چاغالردا راسالم ئويۇندهك بىلىنىپ ئۇنىڭ دىگهنلىرىگه كىرىپ كىتىپتىمهن-  

بۇالرنى ئۇالرنىڭ .بىلهن ئايگۇلنىڭ زىدىيىتىنى بىلىشكه بهكمۇ قىزىقىۋاتقانلىقىڭنى بىلىمهن

ھهممه ئىش سېنىڭ مهس بولغانلىغىڭدىن .ز گېپىمىزنى قىلىشايلىھازىر ئو.ئوزى دهپ بهرسۇن

 .ئۇ قولىدا كىچىكالم بىر نهرسىنى كورسهتتى -بۇنى بىلهمسهن،.بولدى

 .دهپ بىلمهيدىغانلىغىمنى بىلدۇردۇم-ياق ،-  

ئايگۇل دىگهن دوتنىڭ يادىدىنمۇ چىقىپ .ئالالھ ئىشلىرىڭنى ئاسانالشتۇرغان ئوخشايدۇ-  

بىز سهن مهس بولغان .بىلسهڭ بۇ ھازىرقى دۇنيادىكى ئاڭ ئىلغار تىل كامىرا. نهرسهكىتىپتۇ بۇ

سهن بايا .كۇنى سېنى ئويۇڭگه ئهكىلىپ قويۇش بانىسىدا ئويۇڭگه ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان

شۇ چاغدا سېنىڭ ئىشلىرىڭنى كوزۇتۇپ تۇرۇشقا ئاسان بولسۇن .چايغا چىكهتكهنده ئېلىۋالدىم

مانا ھازىر ئايگۇل دىگهن ساراڭ ئوزى كولىغان ئورىغا ئوزى .نمىزئۇچۇن شۇنداق قىلغا

بۇ نهرسه ئوي تىنىچ تۇرسا .سېنىڭ دىگهنلىرىڭ راسال بولسا بۇنىڭ ئوزى بىر ئىسپات.چۇشتى

ئهمما ئوي ئىچىده بىرى ماڭسا ياكى گهپ قىلسا ئاپتۇماتىك ھالدا سىن ئېلىشقا .ئىشلىمهيدۇ

قىلىشقان ئىشىڭالر ۋه سوزلهشكهن سوزۇڭالر چوقۇم بۇنىڭدا ئىشىنىمهنكى سىلهرنىڭ .باشاليدۇ 
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روشهنگۇل سوزلهپ مۇشۇ يهرگه كهلگهنده ماڭا رهسۋالىقلىرىڭمۇ چىقىپ قاالمدىكى -بار،

 .يدىدىگهندهك شهمسىيهگه قاراپ كولۇپ قو

بۇنىمۇ مهن دهپ .مېنى نىمه ئۇچۇن ئايگۇلگه تۇزكورلۇق قىلىسهن دهپ سورىشىڭ مۇمكىن-  

ئايگۇلگه سېنىڭ .ھېلىقى ھوججهت ئىسىڭدىمۇ ؟زىدىيهت شۇ ھوججهتتىن باشالنغان.بىرهي

قول قويغان ھوججىتىڭده يالغۇز ئوزىنىڭالم نومىسىغا تهككهنلىكىڭنى يازايلى دىسهم 

شاكىرنى تۇتۇپ تۇرۇش ئۇچۇن ئۇنىڭغا تېخىمۇ ئىغىر جىنايهت ئارتايلى دهپ .بولمايدۇ -ئۇ

ن ئۇ مېنىڭ ئوزىگه ئاسىيلىق قىلىپ قويىشىمدىن قورقۇپ شۇنداق يهنه بىر تهرهپتى.تۇرىۋالدى

مهن شۇ ئىشتىن كېيىن ئۇنىڭ .قىلدى بولغاي مېنىمۇ قوشۇپ نومۇسىمىزغا تهگده دهپ يازدى

يهنه بىر ئىش سهن مېنى قايسى چاغدا .بهكمۇ شهخسىيهتچى ئىكهنلىگىنى بىلىپ يهتتىم 

ىشهنمه ئومرۇمده مېنى تۇنجى سويگهن ئ-سهن ئىشهن .سويمهسلىكىڭ كىرهك ئىدى شاكىر

مهن ئوزۇم .شۇندىن بىرى مېنىڭ مۇھاببىتىمنى سهن ئوغرىالپ كهتتىڭ.ئادهم سهن بولىسهن

ولىدا نابۇت بولىشىنى تۇنجى ياخشى كورگهن ئادىمىمنىڭ ئايگۇلدهك بىر ناكهس قىزنىڭ ق

بىر تۇگۇن -،شۇڭىمۇ توختامنىڭ ئىشىنى شهمسىيهگه ئوغۇرلۇقچه بىلدۇردۇم.خالىمىدىم

 .روشهنگۇل كوزۇمگه قۇتقازغۇچى پهرىشته بولۇپ كورۇنمهكته ئىدى.يىشىلدى

 .سورىدىم مهن-ھوججهتنى ئايگۇل شۇنچه ئاسان تۇتقۇزۇپ قويۇپتىغۇ ئهمىسه،-  

سهن .چۇنكى ھوججهتتىكى سېنىڭ بارماق ئىزىڭ كونا .شۇنداق تۇتقازماي ئامالى يوقتى-  

ئىمزايىڭ بولسا توختامغا قول قويغۇنىڭدا  يازغان .ن  بارماق ئىزمهسلىكىڭده بىز باسۇرۋالغا

ئىمزايىڭنىڭ ئاستىغا يۇشۇرۇلۇپ كوپهيتىپ ئېلىنغان نۇسخىسى بولۇپ قانۇن ئورۇنلىرىغا بېرىپ 

چۇنكى ئهسلى بارماق ئىز دىگهن ئىمزا قويۇپ بولۇپ .ئىنىقلىسىال ئىسپاتلىغىلى بوالتتى

مهن بۇالرنى .ق بېسىلىپ بولۇپ ئىمزا نۇسخىلىنىپ يېزىلغان ھوججهتته بولسا بارما.بېسىلىدۇ

شهمسىيه ئايگۇلگه بۇالرنى دهپ ئهدىلىيهلىك باھالىتايلى .شهمسىيهگه يهتكۇزگهن ئىدىم

ئوزۇممۇ تۇيماي روشهنگۇلنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ -دىگهنده ئۇ يهل  قويىۋهتتى شۇ ،
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 .ئالقانلىرىغا سويدۇم

ه يوقۇتۇپ قويما،شهمسىيهنىڭ ئالدىدا بۇ نىمه بولدى قىله ئوزۇڭنى بۇنچ-  

ئاغزىدا بۇنداق دىگىنى بىلهن قانچىلىك خوش بولىۋاتقانلىغىنىنى سىزىپ -قىلغىنىڭ،

 .تۇراتتىم

 .سهن بىر پهرىشته روشهنگۇل،مېنى دوزاختىن قۇتقۇزۇپسهن ئهمهسمۇ-  

 كورۇشكه اليىق ئۇنچىلىك چوڭ.مهنمۇ شۇ ئوز شهخسىيىتىمنى دهپالم شۇنداق قىلدىم-  

 .ئهمهسمهن

كوز يېشىم ئۇنىڭ بارماقلىرىغا -اليىق ئهمهسمۇ ئالالھ ئىگهم بىلىدۇ روشهنگۇل،-اليىقمۇ -  

 .توكۇلدى ،شۇندىالم قوللۇرۇمنى بوشاتتىم

بهلكىم شۇنداق قىلمىغان بولسام،سهن ئايگۇلنى ئهمرىڭگه ئالغان بولىشىڭ ياكى سهن -  

تۇرۇپ چىقىپ مېنىڭمۇ يۇزۇم توكۇلگهن، ئوزۇم پاك بولساممۇ  ئونىماي ئايگۇل ھوججهتنى كو

بۇنداق قىلىشىمنى بۇرۇن ئوزۇم .ئوزۇمنى ئاقلىيالماي توشۇك مونچاق بولۇپ قالغان بوالتتىم 

ئۇچۇنال قىلغان ئىدىم ،ئهمما شهمسىيهنىڭ سىنى سويۇپ تۇرۇپ توككهن ياشلىرى يۇرۇگۇمگه 

شۇندىال -م كهتمهي مهنمۇ ئىمان تېپىۋالدىم،كوز ئالدىمدىن پهقهتال.توكۇلدىمىكىن

 .ئۇ ئىسالمچه كىيىگهن ئىكهن.روشهنگۇلنىڭ كېيىنىشىنىڭ پۇتۇنلهي ئوزگهرگهنلىگىنى بىلدىم

 .ئهنسىرهپ سورىدىم-بۇ نهرسهڭده راسالم ئۇ كورۇنىشلهر بارمىدۇ،-  

اشقا بىر نىمه ئۇ ھېلىقى نهرسىدىن بىر نىمىلهرنى چىقىرىپ سومكىسىدىن ب-چوقۇم بار،-  

بۇ ھهقىقهتهن .توۋۋه خۇدايىم .چىقاردى ۋه ئۇنىڭ ئىچىگه ئۇ نهرسىنى ئېلىپ تېلىفۇنىغا چاتتى

ئۇنىڭ .راسالم ئۇنىڭ رهسۋالىغى كوز ئالدىمدا نامايهن بولدى.كارامهت نهرسه ئىدى

 .سوزلىرىدىن تارتىپ قىلغان قىلىقلىرىغىچه ھهممىسى بار ئىدى

 .سورىدىم -ئالغانسهن سىنغا ؟،بۇنچه ئۇچۇق نهدىنمۇ -  

ھهممىنى چۇشهندىم چىراق ئىچىگه .ئۇ يېنىۋهتقان چىراققا قارىدى -بىلمىسهڭمۇ بولىدۇ،-  
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 .يۇشۇرلۇپتىكهنده

ئۇنىڭ رهسۋالىغى تۇلۇق باركهن ،ئهمدىكى ئىش بۇنىڭدىكىنى ئايگۇلگه ئۇختۇرۇشتا -  

 .شۇنداق دهپ روشهنگۇل چىرايىمغا قارىدى-قالدى،

 .دىدىم مهن-چوڭالرغا  بىلدۇرهيلى،.ئايگۇلنىڭ بىلگىنىنىڭ كوپ پايدىسى يوق-  

ھايا،پهدىشهپ بارغۇ .مۇشۇ رهسۋا كورۇنۇشنى قانداقمۇ چوڭالرغا كورسهتكىلى بولسۇن-  

 .شهمسىيه قارشى چىقتى-ئوتتۇرىمىزدا،

بىلهن خهيرىنىسا مېنىڭ ئامالىم بار ،شهھهر باشلىغىنىڭ يۇزىنى قىلمىساق بولمايدۇ،ئالدى -  

ئايگۇلنىڭ مىجهزىنى .بۇنى ئوزۇمگه قويۇپ بىرىڭالر.ئاچامالر چوقۇم بىلىشى كىرهك

ئۇ ئوزى توينى بۇزااليدىغان بىردىن بىر .شاكىر سهن ئۇنىڭغا قورقاق سال.بىلىمهن

روشهنگۇل ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ بولۇپ سىنغا ئېلىنغان كورۇنۇشتىن بىر نۇسقا -ئادهم،

 .مېنى ئايگۇلنى ئىزله دهپ ئويدىن ھهيدهپ چىقاردى.مېنىڭ تېلىفۇنۇمغا چۇشهردىكوپهيتىپ 

*   *   *                                       

 .   ئايگۇلگه تېلىفۇن قىلىۋىدىم ھايالالشماي قېشىمغا ئۇنۇپ بولدى

نازلىنىپ -،سېغىنىپ كهتكهن ئوخشىمامسهن،چىدىساڭ ئهتىال قوينۇڭدا بولىمهن ئهمهسمۇ-  

 .سوركهلدى ئۇ

جېق گهپ قىلىشنى خالىماي ئىشنىڭ -بۇنى كورۇپ باق،.بولدى قىل توينىڭ ئىشىنى-  

 .نېخىنىالم كورسهتتىم

ئادهم ئوزىنىڭ قىلغىنىدىنمۇ شۇنداق -بۇ نىمه ،بىره جايدا قۇراشتۇرۇپ ئهكهلمىگهنسهن،-  

 .تىز تانغىلى بولىدىكهن

ئۇ -منىڭ چىرىغى ئىچىگه يۇشۇرۇلغان نهرسىنىغۇ بىلهرسهن،نىمىلىكىنى بىلهرسهن ،ئويۇ-  

 .ئۇنىڭمۇ قورقىدىغان چېغى بولىدىكهن.سهنتۇرلۇپ كهتتى ،قولۇمغا ئېسىلىۋالدى

قانداق توينى چىرايلىقچه توختاتساڭ بوالرمىكى،رهسۋالىقىڭنى داداڭ بىلىپ يۇرسه -  
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ۇپ تهستىگىمگه بىرنى سالدىكى بىر بىلىكىمگه ئىسىلىپ تۇرغان ئايگۇل كېلىشتۇر-بولماس،

 .بوگۇنكىدهك كۇنده ئوزۇمنى بېسىۋالمىسام بولمايتتى.كوزۇمدىن ئوت چاقنىدى

ماقۇل كورمىسهڭ بۇ نهرسىلهرنى مۇناسىۋهتلىك ئورۇنالرغا تاپشۇرۇپ بهرسهممۇ -  

 .تهھدىتىم كۇچهيدى-بولىدۇ،

 .اھىللىق قىلىۋاتاتتىئۇمۇ ج-بىلگىنىڭنى قىل،ئهمما مهن تويدىن ۋاز كهچمهيمهن،-  

ئانامغا كورسهتسهم ئۇالرنى تويدىن -سهن تويۇڭنى قىلىۋهرگىن ،مهن بۇنى ئاتا .بولىدۇ -  

شهھهر باشلىغىنىڭ قىزىنىڭ تويىدا ئوغۇل تهرهپ قىز .ياندۇرۇشقا كوزۇم تولۇق يىتىدۇ

ماقچى يان-يوتكىگىلى كهلمهي يۇرسه رهسۋا بولىدىغىنى كىم بولىدۇ ،ئوزۇڭنى بىلهرسهن،

 .بولۇپ كهينىمگه بورۇلدۇم

ئهته تويۇم ئهمهس ماتهم مۇراسىمىمغا .بولىدۇ مهن ئولهي.شاكىر مېنى ئولسۇن دهمسهن-  

 .ئۇنىڭ ساراڭلىق قىلىشىغا ئىشىنهتتىم-.كىلهرسهن

بىز .ئايگۇل مېنى نىمانچه زوراليسهن،ھهممه ئىشنىڭ يولى بولىدۇ -  

بىر مهزگىل كۇتۇپ .ىن سوز ئېچىش مۇمكىن ئهمهسئوتتۇرىمىزدا مۇھاببهتت.ئوقۇۋاتىمىز

ھازىر سهن مېنىڭ توي قىلغۇم يوق دهپ ئهته بىر كۇن قېچىپ .باقساق نىمه بولىدۇ

الدىنى ئېلىپ بۇنى يوق قىلسام .مهن بۇ رهسۋالىقالرنىڭ سىرتقا يېيىلىپ كىتىشىنىڭ ئ.كهتسهڭ

زراق بولسىمۇ يول قويۇپ مهن دهپ يۇرۇشكه ئا-بولمىدىمۇ ؟ بۇندىن كېيىن يهنىالم سهن

 .ئۇ ئويلۇنۇپ تۇرۇپ قېلىپ.دىدىم-قوي،

سهن شهمسىيهنى دهپ شۇنداق قىلىۋاتىسهن،بولىدۇ مهنمۇ سېنىڭ شهمسىيهدهك بىر -  

بهرىبىر .ساقايماس كىسهل ئىگىسى بىلهن توي قىلىشىڭنى كورۇش ئۇچۇن بولسىمۇ ساقالي

رهقىبىنى چىشلىۋېلىپ ئولۇش ئۇنىڭ قېنىغا ئولۇم ئالدىدىمۇ ئوز -توشۇك مونچاق ئالىسهن شۇ،

 .سىڭىپ كهتكهن بولسا كىرهك

نىمىنى ئالسام ئوزۇم ئالىمهن،سېنىڭ كارىڭ بولمىسۇن،بۇندىن كېيىن يامانلىقتىن نېرى -  
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 .قايتىش ئۇچۇن ماڭدىم-بوالرسهن،شۇندىالم ئارىمىزدا مۇناسىۋهت بولىدۇ،

بىراق .دىن بۇرۇن ۋىسالىغا يهتكۇزۇپ قويارسهنئاشىغىڭ بىلهن تىزراق توي قىلىپ،ئولۇشى-  

بولسا تويدىن بۇرۇن ساالمهتلىك .دىققهت قىلمىساڭ يامان كىسهل يۇقتۇرۋالىسهن

زهھهرخهنده كولۇش ئاڭالنماقتا،مهزمۇت قهدهملهر -،...تهكشۇرتۇشنى ئۇنۇتما ھا ھا ھا

 .ازى ئاڭالندىتىلىفۇنۇم سايراپ كهتتى،ئالسام ئانامنىڭ ئاۋ.بىلهن كهتمهكته ئىدىم

ئهتىكى .ھهممه ئىشالردىن خهۋهر تاپتىم .شاكىر باالم بولدى بۇنداق توينى بىكار قىلدۇق-  

 .توينى نهزىر قىلىۋېتهيلى

 .مېنى چۇشهنگهنلىگىڭالردىن بهك خوشمهن.رهخمهت ئانا-  

يرىلىپ رهخمهتنى مهن ئهيتاي ساڭا،بۇ توينى قىلغان بولساق ئالتۇندهك بىر كېلىنىمدىن ئا-  

يهنه خاتا چۇشۇنۇپ .ئانامنىڭ دىگىنى شهمسىيه بولغۇيدى ئىالھىم-قالىدىكهنمهن ئهمهسمۇ ،

مىڭهمنى سهگىتىپ ئهتىكى تويدىن ئوزۇمنى .روشهنگۇلنى كىلىنىم دهپ يۇرمىسه بوالتتى

 .قاچۇرۇش ئۇچۇن ئويگه قايتماسلىق قارارىغا كهلدىم

مهن بىره جاينى تېپىپ مېڭهمنى .هر ئېلىپ قويئانا مېھمانلىرىمنىڭ ھالىدىن ئوبدان خهۋ-  

 .دىدىم-سهگىتهي،

سهن بىلهن مهكتهپته كورىشىمىز  دهپ قويسىال دهپالم .مىمانلىرىڭ ئالال بۇرۇن كهتتى-  

ئانام -ئويگه قايتىپ كهلسهڭ بولمامدۇ،.كىتىپ قالدى،نهلهرده تهمتىرهپ يۇرىسهن 

 .ئوتۇنگهندهك قىلىۋاتاتتى

ئهته .ئانا ،سىلهر توينى بۇزىمىز دهپ يۇرمىسهڭلهرمۇ ئايگۇل ئوزى بۇزىدۇخاتىرجهم بول -  

كهلگهن مېھمانالرنى ئوبدان كۇتهرسىلهر،مهن بىره مېھمانخانىغا  ئۇرۇنلۇشۇپ ئهتىنى 

ئانامنىڭ جاۋابىنى .-خوش ئهمىسه،.سىلهرنى ئالالھقا تاپشۇردۇم.خاتىرجهم ئوتكۇزهي

ئۇنىڭ تىلىفۇنى ئىتىك ئىكهن .گۇلگه تېلىفۇن قىلدىمكۇتمهيال تېلىفۇننى قويدۇم ۋه روشهن

مهنمۇ تېلىفۇنۇمنى ئېتىۋېتىپ ئهتىكى ماجراالرنى كورمهي دهپ قوشنا .،شهمسىيهمۇ ئېتىۋاپتۇ 



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 90 - 

 ...ناھىيهلهردىكى بىره مېھمانخانىغا چوكۇش ئۇچۇن تاكسى توسۇدۇم

 

                                          8 

زۇپ ياتاققا چۇشكهن بولساممۇ  ئهتىكى ئىشالرنى ئويالپ پهقهت ئۇيقۇم    ياتاق ئاچقۇ

بهزىده يالغۇزلۇقنى خااليسهنكهنۇ ئهمما يالغۇزلۇق سېنى قىيناپ ئهڭ يېقىن .كهلمىدى

 .كىشىلىرنىڭ  خىيالى ساڭا ھهمرا ئىكهن

رگىزمۇ ئۇنىڭ مېنىڭ توي ئىشىمنى دهپ بۇ شهھهرگه كېلىشى ھه.  شهمسىيهنى خىيال قىالتتىم

بهلكىم ئۇنىڭ كوڭلىدىمۇ شهخشى غهرهز .مېنى ئايگۇلدىن قۇتقۇزۇش ئۇچۇنالم بولمىسا كىرهك

 ...ئۇمۇ مېنى چوقۇم ياخشى كورىدىكهن.بولىشى مۇمكىن

ھهي بىز نىمه دىگهن .خىياللىرىم قاناتلىنىپ ئۇچماقتا شهمسىيه دىگهن شۇ ئىسىمنىال ئىزلىمهكته

ئانام نىمه -ئاتا .ئۇ ئىشالر نىمه بولۇپ كهتتى.ئهمهسمىدىئهته مېنىڭ تويۇم .شهخسىيهتچى 

تهڭلىكته ،ئايگۇلنىڭ ئويىدىكىلهرچۇ ؟،ئۇالر كهلگهن مېھمانالرغا نىمه دهپ جاۋاپ بىرىدۇ 

 .؟بۇالر خىيالىمغىمۇ كىرمهي شهمسىيهالم  خىيالىمنى ئىگىلىگهن

بۇ يېرىم كىچىده .تتى،ئىشىكنىڭ ئاستا چىكىلىشى خىيالدىن ئويغا...تاك...تاك..   تاك

ئاچتىميۇ ئىشىك چهككۇچىنى كورۇپ قورقۇپ .كهلگىنى كىمدۇر دهپ بېرىپ ئىشىكنى ئاچتىم

 .كېتىپ ئىشىكنى تاقىۋالدىم

سىرتتىكىلهر ئىشىكنى بۇزۇپ .،ئىشىك قايتا چىكىلدى...تاك...تاك...  تاك

ته،مهن قورقۇپ ئىشىك چىكىلمهك.كىرىدىغاندىكىدهك ئىشىكنى ئىچىدىن تىرهپ تۇرىۋالدىم

،قورقۇشتىن باشقا نهرسه يوق ئىشىكنىڭ چىكىلىشىنىڭ ...بهدىنىمدىن تهر قۇيۇلماقتا

ياتاق تىلىفۇنىنىڭ جىرىڭلىشىدىن ھۇشۇمنى .قاچانالردا توختاپ قالغىنىنى بىلمهپتىمهن

 .تاپتىم

،تىلىفۇن جىرىڭلىماقتا،قهلبىمنى بىر قورقۇنۇچ چۇلغىماقتا ...تىرت...تىرت...تىرت
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 .قورقۇش ئىچىده تۇرۇپكىنى قولۇمغا ئالدىم.ىرىڭالش توختايدىغاندهك ئهمهس،ج

ئويدىن قېچىپ چىققان مهن ئوز كىملىكىمده ياتاق .دوت ساراڭ ،نىمانداق قىلىسهن-  

ئاچقۇزايمۇ ؟تۇتۇلۇپ قېلىپ ئىككىلىمىزنى رهسۋا بولسۇن دهمسهن ؟ئىشىكىڭنى ئاچ ياكى 

ئۇ .ئايگۇلنىڭ ئاۋازى ئىدى-،...ئاچقۇزۇپ بهركىملىكىڭنى چىقارتىپ ماڭا ياتاق 

قارىغاندا بۇگۇن ئۇنىڭدىن .قانداققىسىگه بىلگهندۇ مېنىڭ بۇ مېھمانخانىغا چۇشكىنىمنى

ئۇنىڭ ياتىغىمغا كىرىۋالماسلىغى ئۇچۇن ئوز .ياتاقتىن سىرتقا چىقتىم.قۇتۇاللمىغۇدهكمهن

 -پ كىتىش ئالدىدا،ئۇ ياتىغىغا كىرى.كىملىكىمده يهنه بىر ياتاق ئاچقۇزدۇم

ماڭا مۇشۇ بىر قېتىم .شاكىر بۇگۇن كىچىنى ئوتكۇزۇشنى شۇنچه ئاسان دهپ ئويالمسهن -  

ئىشهن،ساڭا ھهمرا بولۇپ بۇ بىر ئۇزۇن كىچىنى ئوتكۇزىۋاالي،ھهرگىزمۇ يامان غهرهز 

 .ئارالشمىغانلىققا  كاپالهت بىرهي

ئۇنىڭ گېپىنىڭ بىلىگه -وتمهس ئىكهن،ئىشهكمۇ  پۇتى بىر قېتىم سېپىلغان كورۇكتىن ئ-  

 .تهپتىم

مهن .بۇگۇن كىچىنىڭ ھهر ئىككىلىمىز ئۇچۇن قانچىلىك ئازاپلىق ئىكهنلىگىنى بىلهمسهن-  

يالغۇزلۇقتا ئىچىم پۇشۇپ .ئۇالر مېنى چوقۇم ئىزلهيدۇ.ئويگه خهت قالدۇرۇپ قېچىپ چىقتىم

ر ئىككىلىمىزنىڭ بىخهتهرلىگىنى ئىچىپ مهس بولۇپ قالسام نىمه بولۇشىمنى بىلمهيمهن،ھه

 .تهھدىد سېلىۋاتاتتى-،...دهپ بولسىمۇ بىر ئاز ھهمراھ بولۇپ پاراڭلىشىشىمىزغا يول قوي 

 .ئارام ئااليلى.بولدى قىل ئايگۇل بهك چارچاپ كهتتىم -  

مېنىڭ ئاجىزلىغىمدىن -شهمسىيه بىلهن نىمه زىدىيىتىمىز بارلىغىنىمۇ بىلگۇڭ يوقمۇ ؟،-  

 .مهن بۇ زىدىيهتنى بىلىشكه بهكمۇ تهقهززا ئىدىم.الدىتۇتىۋ

توي بولغۇچىالر خىيالى - بىراق چهكتىن ئاشىدىكهنسهن ،ھهيدهپ چىقىرىمهن،.بولىدۇ-  

 ...يۇرۇيمىز،چوڭالر نىمىمۇ بولۇپ كهتكهندۇ

ياتاقتىكى سوغۇق .ماڭا سۇركىلهيمۇ دىمهيتتى.   ئايگۇل خېلىالم بېسىقىپ كهتكهن ئىدى
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 .ىكتىن ئازراق ئىچىۋېلىپ سورىدىئىچىمل

ئۇمۇ ئوزى قىزىقىدىغان -كامىرانى قانداق بايقىدىڭ ؟روشهنگۇل ئهيتىپ بهرمىگهندۇ ؟،-  

 .ئىشالرنى بىلىشكه ئالدىرسا كىرهك

توي تهييارلىغىنى دهپ .مهنمۇ سىلهر ئىككىڭالرنى قىلغان بولىشى مۇمكىن دهپ ئويلىغان-  

روشهنگۇلنى قوغداش ئۇچۇن يالغان -پى بايقالدى شۇ،چىراق ئالماشتۇرغاندا تاسادى

 .سوزلىدىم

مهن تېخى روشهنگۇلدىن كورۇپ يۇرۇپتىمهن،بولدىال  تهقدىر شۇنداق بولسا -  

 .يېڭىلگىنىمگه تهن بهرسهممۇ ،ئهمما سېنىڭدىن ئولگۇچه ۋاز كهچمهيمهن.كىرهك

غلۇشۇپ نىمه پايدىغا بولدى قىل ئايگۇل ،ئوزۇڭنى ياخشى كورمهيدىغان بىرىنى قو-  

 .ئىرىشىدىغانسهن

پايدىدىن سوز ئېچىۋاتامسهن شاكىر،مهن سېنى ھهرگىزمۇ پايدا قوغلىشىپ -  

ئۇنىڭ كوزىدىن تۇنجى قېتىم ياش چىققىنىنى -،...قوغالشمايمهن،كوڭۇل دىگىنه  كوڭۇل

 .كورۇشۇم ئىدى

 .سورىدىم-مېنىڭ بۇ يهردىلىكىمنى قانداق بىلدىڭ ؟،-  

ىگهن ئاسانغۇ،سېنىڭ تاكسى توسۇپ مۇشۇ  ناھىيهگه ئاپىرىپ قوي دىگىنىڭنى بۇ د-  

ئاڭلىغان تۇرسام،بۇ كىچىك ناھىيهده بۇنىڭدىن باشقا ياخشىراق ياتاق بولمىسا ،بۇ يهردىن 

باشقا نهگىمۇ باراتتىڭ،مۇالزىمهتچىلهرگه ئازراق يالغان سوزلىدىم شۇ،دوستۇم ياتاق نومۇرىنى 

ئىسمى شاكىر قايسى ياتاقتىكىلىگىنى ئىزلهپ بىرىڭالر .ۇپ قاپتىمهن دهپ بهرگهنتى ،ئۇنت

سېنى ئىزلىمهي ئوز كىملىگىمده ياتاق ئاچقۇزسام ئىزلهپ چىققانالر ئاسانال .دىدىم

ئۇالر مهن .بۇ ساڭىمۇ ئايان،ساڭا تهگمهيمهن دهپ قېچىپ چىققان بولدۇم.تېپىۋالىدۇ 

 ئاچقۇزۇشۇمنى خىيالىغىمۇ ئهكىرمهيدۇ تهگمهيمهن دىگهن ئادهمنىڭ كىملىگىده ياتاق

ئازراق ئىچ ئاغرىتىپمۇ .ئۇنىڭ چىرايىدىن مهيۇسلىگى مانا مهن دهپ چىقىپ تۇراتتى-دىگىنه،
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شۇنچه مهغرۇر ،مۇشۇ يۇرتتا ھارقانداق بىر يىگىتنى ئوزىگه كويدۇرۇپ يۇرهلىگۇدهك قىز .قالدىم

 .نئهپسۇس كوڭۇل دىگهن ساراڭغا ئامال يوقكه.ئىدى

 .ئۇدۇللۇق سورىدىم-شهمسىيه بىلهن بولغان زىدىيىتىڭالرنى دهپ بهرمهمسهن،-  

ئىشهنمهسلىك -ئهمما ئىشىنىش .بولىدۇ دهپ بىرهي.ئالدىراپ كىتىۋاتقانلىغىڭنى بىلىمهن-  

 .ئۇ بىر يۇتۇم سوغۇق ئىچىملىك ئوتلىۋېلىپ سوزلهشكه باشلىدى-ئوزۇڭدىن،

ئۇنى چهتئهلده . بىلىسهن مېنىڭ ئاكامنى سهن-قىسقىالم دهي.سوزلىسهم گهپ جېق-  

ئوقۇۋاتىدۇ دهپ بىلىسهنغۇ،ئهپسۇس ئۇ چهتئهلده ئهمهس بهلكىم ئىچكىردىكى مهلۇم 

شهمسىيه بىلهن .ھازىرال بىلىسهن.نىمه كىسهل دهپ سورىما .دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتىدۇ

مهكتهپته ئارالشقان ئۇالر ئالى .مهشۇقلىغىنى بىلمىسهڭ كىرهك-ئاكامنىڭ ئىلگىركى ئاشىق 

بىراق شهمسىيه چوڭ شهھهرلهرده يۇرۇپ .كىم بىلسۇن ئۇالر بالدۇرال بىر ئويده بولىۋاپتۇ.ئىكهن

كېيىن ئۇالر بۇ .ئوزىگه نىجاسهت كىسهل يۇقتۇرىۋالغان بولۇپ،كىسهل ئاكامغىمۇ يۇقۇپتۇ

زىنى تاشالپ كىسهلنى بايقاپ نومۇسقا چىدىمىغان شهمسىيه ئولىۋالماقچى بولۇپ بىنادىن ئو

دوختۇرغا ئېلىپ بېرىلغاندا ئوزىنىڭ شهرمهندىلىكىنى .مهخسىدىگه يىتهلمهي پۇتى سۇندى

يۇشۇرۇش ئۇچۇن ئاكامنى باسقۇنچىلىق قىلماقچى بولغىنىدا ئوزىنى قوغداش ئۇچۇن بىنادىن 

 ئاكامنىڭ كىسىلى ئېغىرالپ تۇرمىدىن كېيىن.سهكرىدىم دهپ تۇرىۋېلىپ،ئاكامنى سولىتىۋهتتى

شهمسىيه .ئاكام ئىچكىرىده داۋالىنىۋاتىدۇ.اۋالىنىش ئۇچۇن كېپىللىك قويۇپ بهردى د

رهسۋالىقلىرى ئاشكارىلىنىپ كهتكهن ئۇ شهھهرده ياشىيالماي،ئوزىنى دىنى تونغا .بولسا 

ئورىۋېلىپ بۇ شهھهرگه كېلىۋالدى،ئاكامنى قانچه ياخشى كورىدىغىنىمنى بىلمىسهڭ 

ئايگۇلنىڭ -زىدىيهت ئهنه شۇ،.لمۇغۇچه بولدى قىلمايمهنئاكامنىڭ قىساسىنى ئا.كىرهك

 .بىراق ئۇنىڭ يامان كىسهل دىگىنىنى بىلمهكچى بولدۇم.دىگهنلىرىگه ئىشهنمهيتتىم

 .سورۇدۇم-قانداق كىسهلنى دىمهكچى سهن،-  

قوالق توۋۇمده بىر بومبا -،............ئهيدىس.قانداق كىسهل بوالتتى-  
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شهمسىيهنىڭ ئۇنداق ناشايان ئىشالرنى قىلىشىغا  .پارتلىغاندهك چوچۇدۇم

بىراق شامسىيهنىڭ ئاكىسىنىڭ تۇرمىگه سولىنىشى ھهرگىزمۇ ئاددى ئىش ئهمهس .ئىشهنمهيتتىم 

شهمسىيه باسقۇنچۇلۇققا ئۇچرىغانمىدۇ ؟ئايگۇلنىڭ ئاكىسى بۇنداق نىجاسهت كىسهل .ئىدى

ئايگۇلنى .ئويالشقا پېتىنالمىدىم.....تۇرسا،باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان قىز ساق قاالرمۇ

 ....يوتقانغا يۇزۇمنى پۇركهپ يىغالپ  كهتتىم.سورهشتۇرۇپ ياتاقتىن قوغالپ چىقاردىم

*      *      *                                     

سائهتنىڭ قانچه بولۇپ كهتكىنىنى بىلمهي تېلىفۇنۇمنى .    بېشىم قاتتىق ئاغرىپ تۇراتتى 

 .نامغا تېلىفۇن ئۇردۇمئېچىپ ئا

نهلهرده يۇرۇيدىغانسهن ؟بىز تهرهپلهردىكى ئىشالردىن خاتىرجهم .شاكىرمۇ سهن باالم -  

شهھهر باشلىغىنىڭ تۇيۇقسىز يۇرهك كىسىلى .قىز تهرهپتىن باياتىن ئۇچۇر كهلدى.بول

باشلىققا قوزغۇلۇپ قېلىپ جىددى قۇتقۇزۇشتا قۇتقۇزىۋېتىلىپتۇ،بىزمۇ مېھمانلىرىمىزغا سېنى 

ئوزۇڭنى ئاسرا،كهچته چوقۇم قايتىپ .ھهمرا بولۇپ دوختۇردا ساقالۋاتىدۇ دهپ قويدۇق

يوتقانغا .تېلىفۇننى يهنه ئېتىۋهتتىم-،...مېھمانالرنى ياخشى كوتۇپ يولغا سېلىۋاتىمىز.كهل

تۇنجى سويگهن ...كوزلۇرۇمده ياش ،يۇرۇگۇم لهخته قان.يهنه يۇزۇمنى چومكىدىم

 ........داق يامان ئۇچۇرى مېنى ئهزمهكتهئادىمىمنىڭ بۇن

ئۇنىڭ دىگهنلىرىنىڭ يالغان چىقىشى ئۇمۇتنىڭ .ئايگۇل بىر يالغانچى.  بىرال ئومۇت بار ئىدى

روشهنگۇل بىلهمدىغاندۇ ؟بىلسىمۇ ئۇ .ئوزى ئىدى،بىراق بۇ ئىشالرنى كىمدىن سورايمهن

 .........قهيهرده ؟شهمسىيهنىڭ ئوزىدىن سوراشقا بوالمدۇ ؟

ئايگۇلنىڭ سىلكىشلىرىدىن ئويغۇنۇپ ئهتىراپقا -ئولمىگهنسهن،.قوپ شاكىر-قوپه -

 .قانداق كىردىڭ دىگهندهك ئىشىككه قارىدىم.ئوز ياتىغىم.باقتىم

ئولگهن چېغى دهپ،ماۋۇالرغا دهپ . ئىشىكنى قاقسام ئاچمىدىڭ.قارىمىساڭمۇ بولىدۇ -  

ز قاراپ تۇراتتى،مېنىڭ بېشىمنى ئىشىك توۋىده كۇتكۇچى قى-ئىشىكنى ئاچغۇزدۇم،
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 .كوتۇرگۇنۇمنى كورۇپ ئۇ كىتىپ قالدى

شۇنداقمۇ قاشاڭ قىز  -يۇر تاماق يهپ كىرىمىز،.قورساق ئېچىپ ئولسۇن دهمسهن-  

نومۇستا ئويىدىن قېچىپ چىقتى .توي كۇنى يىگىتى تهرىپىدىن تاشالنسۇن.بولىدىكهن

 .يۇرۇيدابۇ يهرده يهنه قوساقنىڭ غېمىنى قىلىپ .،دىسهم

سىرتقا چىقىشتىن ئويالمامسهن،بۇ ناھىيهدىمۇ سېنى ،مېنى تونۇيدىغانال توال ،خهق كورسه -  

 .ئاغرىق بېشىمنى يولهپ تۇرۇپ دىدىم-نىمه دهيدۇ،

خىجىل بوماي -،...ھى ھى ھى.مهشۇقكهن دهيدۇ-نىمه دهيتتى ،بىر جۇپ ئاشىق-  

 .كولىۋاتاتتى

ىمه قىلىۋاتىدۇ،كهلگهن مېھمانالرغا چۇشهنچه بىرىپ ئويالساڭچۇ،چوڭالر نومۇستا ن-  

 .سهن بولساڭ يهنه كولهلهيسهنكهنغۇ.بواللماي ئاۋاره

سهن يېنىمدا بولسهڭ ،ئولىدىغان ئىش بولسىمۇ كولۇپ بارىمهن .كولىمهن شاكىر -  

 .بىزهڭلىك دىگهنگىمۇ گهپ كار قىلمايدىكهن-،...ھى ھى ھى.دىگىنه

 . بىلهن دوختۇرغا كىرىپ قاپتۇ دهۋاتىدۇ،شۇنى بولسىمۇ ئويالداداڭنى يۇرهك كىسىلى-  

تېخىمۇ قاتتىق كۇلگهن شهمسىيه ئالدىمغا كېلىپ كوزۇمگه  تىكىلىپ -،....ھى ھى ھى-  

 -قاراپ تۇرۇپ

ئۇ دىگهن بىر .سهن ئىشهندىڭمۇ شۇ گهپلهرگه،دادامنىڭ ئهزهلدىن يۇرهك كىسىلى يوق-  

يوزىنى توكىۋالماسلىق ئۇچۇن .ق بولۇشنى ئوبدان بىلىدۇسىياسىئون،قانداق چاغدا قاندا

 .ئۇنىڭ خىيالىغىمۇ كىرمىگهن ئىدى-ياتقاندۇ ھهقىچان،

 .دىدىم-شۇنداق بولسىمۇ بىر تىلىفۇن قىلىپ قويمامسهن،-  

مېنىڭ .ئۇالرنىڭ نىمه قىلىۋاتقانلىغىدىن خهۋهردار بولۇپ تورىۋاتىمهن.قىلمىدى دهمسهن-  

دادامنىڭ چۇشته نىمه يىگىنىنىمۇ .ئۇالردىن خاتىرجهم بول شاكىر.هرچىم بارئويده قالغان خهۋ

 .ئۇنىڭ بۇنچه يامان ئىكهنلىكىنى بۇرۇن بىلمىگهنتىم بوالرمۇ ؟-بىلىپ تۇرىۋاتىمهن،
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بۇ ناھىيهدىكىلهرنىڭ بىزنى .توي كۇنىمىزده ئاچ يۇرسهك قامالشماس.قوپه دهيمهن-  

 ئايىغىمنى مهجبۇرى كېيگۇزدى ۋه-ويده توي ئوينايدۇ،تونۇيدىغانلىرى سېنىڭ ۋه بىزنىڭ ئ

بۇ گهپكه ئهرۋاھىم .دىدى- تاماق يىمهي توي كىچىسىنى التا بولۇپ ئوتكۇزهي دهمسهن،-  

 .ئۇچتى

 .توي كىچىسىنى چۇشهۋاتامسهن.نىمه قىالي دهيسهن -  

پىدىن گې -ھامىنى كېلىدىغان كۇن بولغاندىكىن،خىيال قىلىپ قويسا نىمه بوپتۇ،-  

 .يېنىۋېلىۋاتاتتى

 .كهچ كىرسىال قايتىپ كېتىمهن.شۇملۇق قىلىمهن دىگۇچى بولما -  

سورهشتۇرۇپ دىگۇدهك -كىم سېنى كهتمه دهپتۇ،ھازىرقى ۋهزىپه قوساق تويغۇزۇش،-  

 .تونۇشالرنى ئۇچراپ قالمىسۇن دىگهندهك يوزۇمنى چومكهپالم يۇردۇم.ئاشخانىغا ئهچىقتى

ئايگۇل بىر مىنۇت مهندىن نېرى بولماي كهيپىياتىمنى .نچه تهس كهلدى  كهچ كىرمىكى شۇ

 .ئۇچۇرۇپ يۇرهتتى

سىنىڭ جېنىڭغىمۇ ۋاي ئايگۇل،ئوزۇڭنى ياخشى كورمهيدىغان بىرىگه شۇنچه يېپىشىۋالغان -  

 .بارمۇ ؟ھهر نىمه قىل مېنىڭ سېنى ياخشى كورۇشۇم مۇمكىن ئهمهس

مهن .نىڭمۇ كىمنى ياخشى كورۇشۇڭ ئوزۇڭنىڭ ئىشىياخشى كورۇشۇم ئوزۇمنىڭ ئىشى،سې-  

سېنى مېنى ياخشى كور دهپ ئېلىشتۇرۇپ يۇرمىگهندىن كېيىن سهنمۇ ئىشىڭنى قىلىۋهرسهڭ 

بولمامدۇ ؟قوينۇڭغا كىرىۋېلىپ مېنى ئال دىمىگهندىن كېيىن ،قېشىڭدا ئۇلتۇرسام نىمه 

 .بىزارلىقنىڭمۇ  چېكى بولىدىكهن-بولۇپتۇ،

ئولتۇرغاندىن كوره چىۋىن يهۋالساممۇ كوڭلۇم بۇنچه ئېلىشماس،ئادهمنى سېنى كورۇپ -  

 .بۇنچه قوپال گهپ قىلىپ باقماپتىكهنمهن-ئازراق بىزار قىلىپ  يالغۇز قويساڭ بولمامدۇ،

بىزار بولىدىغان كۇن، ئالدىڭدا تېخى،چىرايلىق خېنىمىڭنىڭ .بىزار بولدۇم دهۋاتامسهن-  

قولۇمغا نىمه چىققانلىغى - چاغدا بىلىسهن بىزار بولۇشنى،كىسىلى قوزغالسۇنچۇ قهنى شۇ
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 .بىلهن كارىم يوق ئاتتىم ئۇنىڭ يۇزىگه

يوقال،نومۇس قىلساڭچۇ،سېنىڭ دىگهن قايسى بىر گېپىڭ راس چىققان،باشقىالرغا -  

شۇنداق دىگىنىم بىلهن شهمسىيهنىڭ شۇ نىجىس كىسهلگه -توھمهت قىلىشقا خۇمارغۇ سهن،

 ...شىدىن بهكمۇ قورقاتتىم،بولسا توھمهت بولغاي ئىالھىمگىرىپتار بولى

دىدىمغۇ تهكشۇرتۇپ باق دهپ،ئوزىدىن سورىساڭمۇ .توھمهت،كىمگه توھمهت قىلىپتىمهن-  

 .يامان جىنتهككهن بىر سهكرهپالم ئوتكۇزىۋهتتى.ئايىغىمنى ئاتتىم -بولۇدۇ ياكى،

مهي قويمايمهن،كىمىكى ساڭا مهن دىدىمغۇ شاكىر سهن مېنىڭ،ئومرۇمده ساڭا تهگ-  

چاچراپ ئورنۇمدىن -تىگىمهن دهيدىكهن ياخشىلىق كورۇش دىگهندىن خىيال قىلمىسۇن،

 .ئهپسۇس مهن تۇرۇپ بولغىچه ئۇ قېچىپ ئۇلگۇردى.تۇردۇم

  ئىشىكنى ئىچىدىن تاقاپ روشهنگۇلگه تېلىفۇن ئۇردۇم ئهپسۇس تىلىفۇنى ئىتىك 

ئىالھىم روشهنگۇلنىڭ شهمسىيه بىلهن ئايگۇل . ئويۇلدۇمشهمسىيهگه تىلىفۇن قىلىشتىن.ئىكهن

ئوتتۇرىسىدىكى ئىشالردىن خهۋىرى بولغۇيدى،بولمىسا بۇ تۇگۇننى كىممۇ يىشىپ 

ئايگۇل دىگهن جىننىڭ يهنه ئاۋاره قىلىشىدىن قورقۇپ كهچ كىرىشىنى كۇتمهيالم ئويگه .بىره

 .قايتتىم

   *                                     *   *   *   * 

ئۇالرنىڭ دىيىشىچه مېھمانالرنى قۇدىمىز .   ئويدىكىلهر مهندىن ئهنسىرهپال ئولتۇرۇشقان ئىكهن

ئېغىر كىسهل بولغىنى ئۇچۇن قىزنى يوتكهپ ئهكىلهلمهيدىغان بولدۇق دهپ  ئهپلهپ يولغا 

 .سېلىپتۇ،بىراق مېنى كورگهن ئانام يىغالپالم كهتتى

سى كۇنكى يىغاڭدىن ھېچنىمىنى چۇشهنمىگىنىم نىمىسى،ئايگۇل ۋاي جېنىم باالم ،قاي-  

ئۇ ئهسلى بىر ..بىلهن توينى قىلىشقا ئالدىراپ شۇنداق قىلىۋاتقان ئوخشايدۇ دهپتىمهنغۇ

سېنى قولغا چۇشۇرىمهن دهپ بىز چوڭالرنىڭ ئالدىدا قىلىپ يۇرگهن .ناكهسكهن ئهمهسمۇ

ق ئۇستا خهق بىز ،ھېچ قاپىيهسى يوق يىغىغا قوشاق قاتقىلى نىماندا-،....ئىشلىرىچۇ
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 .گهپلهرنىمۇ ئاھاڭغا سېلىپ دهۋىرىدىكهن

دادم ئانامنى توسىدى - بولدى قىله ئهمدى،ئوغلۇڭنى خىجالهت قىلىپ نىمه قىلىسهن،-  

 -ۋه

ئانامنىڭ دىگهنلىرىدىنمۇ خىجالهت -ئادىل ۋالىنىڭ قىزى بىلهن قاچان تېپىشىۋالغانتىڭ،-  

نىمۇمۇ .بۇ دادامنىڭ شهخسى سىرىم ئۇستىده تۇنجى سورىشى ئىدى.رىدىقىلىدىغان ئىشنى سو

دىيهلهيمهن،ئۇنى قىز دوستۇم دهي دىسهم ئۇنىڭدا ئايگۇل دىگهندهك كىسهل بولسىچۇ ؟ 

سوكۇتنىڭ .ئۇنىڭ ئۇستىگه شهمسىيه ماڭا ھازىرغىچه بۇ توغرۇلۇق بىره جاۋاپ بهرمىگهن تۇرسا

شۇنىڭدىن .ر روشهنگۇلنى خاتا چۇشۇنۇپ يۇرمهپتۇياخشىمۇ ئۇال.ئوزى ئهڭ ياخشى جاۋاپ

بۇ چوقۇم روشهنگۇلنىڭ توھپىسى .ئانام بىلهن كورۇشۇپتۇ -قارىغاندا شهمسىيهمۇ ئاتا 

 .ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن كوپ قهرىز بولۇپ قېلىۋاتاتتىم.ئىدى

مېھرى .قاچان بوالتتى ،قايسى كۇنى شاكىرنى كۇتۇپخانىسىغا بىر قىز باشالپ كهلدى-  

ئانىسىمۇ  -شۇ قىز دهل ئادىل ۋالىنىڭ قىزىكهن ئهمهسمۇ،ئاتا .جهپ ئىسسىقكهن دىمىدىممۇ ئه

ئۇالر نىمه دىمىسۇن گهپ قىلماي .ئانامنىڭ ئېغزى ئېچىلدى-شۇنداق ئىسىل ئادهملهردى،

 ...ئولتۇرىۋالدىم

*    *    *     *    *                                          

لېكىن .پ ئهتىسى سهھهردىال روشهنگۇلنى ئىزلهپ ئۇنىڭ ئويىگه باردىم   توي بۇزۇلۇ

قارىغاندا ئۇ ئويىگه قايتمايال .روشهنگۇلنى ئويىدىكى خىزمهتكارالر قايتىپ كهلمىدى دىدى

 .تۇيۇقسىز تىلىفۇنىمغا قىسقا ئۇچۇر كهلدى.ئۇرۇمچىگه كهتكهن ئوخشايدۇ

مهكتهپته كورىشهيلى،شهمسىيه . ئاۋاره بولما شاكىر بىز ئۇرۇمچىگه قايتتۇق،بىزنى ئىزلهپ  "

.... تهتىلمۇ توشاي دهپ قالغان ئىدى.يهنه كۇتۇش باشالندى.دىيىلگهن ئىدى" ،روشهنگۇل

روشهنگۇلنىڭ  ...ئۇالرنىڭ سوزىچه بولغاندا روشهنگۇلمۇ  بىز بىلهن ئوقۇشقا بارامدۇ نىمه

 ...تىلىدىن خوش پۇراق چېچىلغاي ئىالھىم
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توي ئىشىدىن كىيىن دهپ ئوتكۇدهك چوڭ .   تهتىلمۇ ئاخىرلىشىپ مهكتهپكه كىلىۋالدىم

شهھهر بهشلىغى قىزىنىڭ قېچىپ كهتكىنىنى بىزدىن يۇشۇرۇپ،ئوزىنىڭ .ئىشالرمۇ يۇز بهرمىدى

ۇزىنى قويىدىغان يهر كىسهل سهۋهپلىك قىزىنىڭ تويىغا توسالغۇ بولغىنى ئۇچۇن قىزى ي

تاپالماي باشقا يۇرتتىكى توققانلىرىنىڭ قېشىغا بېرىۋالغانلىغىنى ئهيتىپ ئويدىكىلهرگه چاي 

توي ئىشىنى قىزىنىڭ ئاچچىغى يانغاندا دىيىشىدىغان بولۇپ تويلۇقمۇ .بهردى

هن شۇنىڭ بىل.بىزنىڭ ئويدىكىلهر باشلىقنىڭ يۇزىنى قىلىپ باشقا گهپ قىلمىدى.قايتۇرۇلمىدى

 .بىر قېتىملىق بوھران ئاخىرالشتى

   ئايگۇلنىڭ پاراكهندىچىلىك قىلىشىدىن يۇرتتا قۇتۇلغان بولساممۇ مهكتهپكه كېلىپالم 

 .تۇتۇلدۇم

شاكىر تويۇمنى بۇزۇپ ياخشى ئىش قىلمىدىڭ،بىر كۇن بولسىمۇ خوتۇن قىلىپ -  

ىال دهي،ئهمما ئىسىڭده خهير بوپت.قويىۋهتكهن بولساڭ بۇنچه ئىزادا ئولمىگهن بوالتتىم

بۇ سوزلىرىنى تهھدىد -،...تۇتقىنكى كېيىنكى تويۇڭدا تارىخ تهكرارلىنىپ قالمىسۇن ئىالھىم

 .ياكى تىلهك دهپ چۇشۇنهلمهي گاڭگىراپالم قالدىم

بۇرۇن .ياخشىلىق قىلغۇچىمۇ ،ئهمىلىمىزگه اليىق جازا بهرگۇچىمۇ شۇ خۇدا ئايگۇل-  

ئۇ .ئارتۇق گهپ قىلمىدىم -ارتىپ بولغان بولغۇيدىم ئىالھىم،قىلغانلىرىمنىڭ  جازاسىنى ت

مهنمۇ شهمسىيهلهر بىلهن بالدۇرراق .مېنىڭچه مهكتهپكه بۇرۇنال كىلىۋالغان بولسا كىرهك

 .كهلسهم ئايگۇل كېلىپ بولغان ئىكهن.كورۇشۇش ئۇچۇن بىر كۇن بورۇن كىلىۋالغان ئىدىم

 كىچىنى ماڭا ئۇيقا ھارام قىلىپ بىرىشىگه كوزۇم    شهمسىيه كهلمهي قالسا ئايگۇلنىڭ بۇگۇن

 .يىتىپ سىرتتا ياتاق ئاچقۇزدۇم

مهكتهپ دهرۋازىسىدا ماڭا ساقالپ تۇرغاندهكال ئايگۇلگه .  سهھهر مهكتهپكه يىتىپ كهلدىم 

 .يولۇقتۇم
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تېپىپ باق شاكىر ،جاجاڭنى بىرىدىغان چاغالر يىتىپ كهلدى،قانداق بىرىدىغاندىمهن -  

 -ايىدا بىر غىلجىڭ كۇلكه،نىمه شۇملۇقتا بۇنچه خۇشال بولغاندۇ دهپچىر- ؟،

بىلمىگهننى -شهيتانغىمۇ دهرىس بىرىسهنغۇ سهن زادى،.سېنىڭ ھېلهڭنى مهن نهدىن بىلهي-  

 .دوراپ ئىككى مورهمنى چىقىرىپ قويدۇم

ۇلنى ھى ھى ھى شهمسىيه بىلهن ئىككىڭنى بىرلىشىپ ماڭا قارشى تۇرمىسۇن دهپ روشهنگ-  

 .ماڭا ھهمرا قىلىپ ئهۋهتىپتۇ

جىننىڭ ئېغزىدىن بولسىمۇ ئالالھ سوزىنى ئاڭالي دهپ بىلمهسكه سېلىپ -كىم ئهۋهتىپتۇ،-  

 .سورىدىم

خۇداغا مىڭ شۇكره ،مۇنۇ -سېنىڭ جاجاڭنى بىرىشنى ماڭا سالغان شۇ ئىگىمىز،-  

ئهپسۇس ئۇ .ئىكهن ئهمهسمۇشهيتاننىڭ قهلبىده بولسىمۇ يامانلىق ئويلىغاندا ئىگىمىز بار 

ئوزىنىڭ بارلىق پىالنلىرىنى شۇ ئومۇت باغلىغان دوستىنىڭ نابۇت قىلغانلىغىنى بىلسه ئىدى 

ئهي كهرهملىك ئۇلۇغ ئالالھ ئىگهم  سىرالرنىڭ سىر پېتى ئۇنىڭغا .نىمۇمۇ بولۇپ كىتهر

ڭ خهۋىرىنى روشهنگۇلنى.ئىچىمده ئالالھتىن تىلىدىم.بىلىنمهسلىگىنى سېنىڭدىن تىلهيمهن

 .يهتكۇزگهن باشقا بىرى بولسا ئىدى خوشلۇقتا چوقۇم كوتۇرۇپ ئايالندۇرغان بوالر ئىدىم

قهلبىمده روشهنگۇل .چاندۇرماي دهپ قويدۇم-شهيتاندىن يهنه بىرى ئاۋۇپتۇ ئۇنداقتا،-  

 .شهيتان ئهمهس پهرىشته ئىدى

جىسىنى بىرىدۇ كىمنىڭ جا-ئالالھ جاجاڭنى بىرىشنى خاالپ قالغان چېغى،-   

 .ئۇنىڭ دىگهن گهپلىرىگه مېيىغىمدا كولۇپ قويدۇم.كورمهمدۇق 

دىگهندهك روشهنگۇل ئۇنىڭ بىلهن بىرگه .  شهمسىيهلهر بىلهن ياتاق ئالدىدا كورۇشتۇق

روشهنگۇلنىڭ كىيىنىشى شهمسىيهنىڭ كىيىملىرى بىلهن ئوخشاش بولۇپ ئايگۇل .ئىدى

 .سهزمىگهن ئىدىشۇنىڭغا قاراپ بولسىمۇ بىر نىمىنى 

 .ئاۋۋال تىچلىق سورىدىم مهن-ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم،-  
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 .ئىككىلىسى تهڭالم جاۋاپ قايتۇردى-ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم،-  

روشهنگۇل مېنى -ئىككىڭالر شىرىن ئاي ئوتكۇزهيلى دهپ بۇرۇن كىلىۋالمىغانسىله،-  

 .چېقىۋېلىشقا ئامراق ئىدى

چاخچاق -ىرىن ئاي ئهمهس كۇلپهي ئاي بولۇپ قالمامدۇ،بۇنىڭ بىلهن بىرگه بولسام ش-  

 .دهپ چۇشۇنهر دىسهم گېپىمنى ئايگۇل ئىلىۋالدى

بولدى قىله روشهنگۇل ،بۇ مهتۇغا شىرىن ئاي نىمه قىپتۇ،توي قىلسىمۇ شىرىن ئاي ئهمهس -  

تهنه قىلمىسىالم -ئىتىكاپتىن قالدىم دهپ ئوتكهن شىرىن چاغلىرى ئۇچۇن خوتۇنىغا تاپا

 .گېپىنىڭ ئاخىرىنى ئېغزىنى ئۇشالپ دىگۇدهك دىدى ئۇ-بوالتتىغۇ ،

بۇنداق گهپلهرنى قويۇپ ئوز گېپىڭنى قىله روشهنگۇل ،نىمه بولۇپ بۇ شهھهرگه كېلىپ -  

 .مېزىسى يوق پاراڭدىن قۇتۇلۇشنى ئويالپ شۇنداق دىدىم-قالدىڭ،

ز ئىلىمده ئوگىنهي دهپ چهتئهلده يۇرسهممۇ تىل ئوگۇنىدىكهنمهن،ئۇندىن كوره ئو-  

 .كهلدىم

 .ئايگۇل سورىدى-مهۋسۇم ئوتتۇرسىدىمۇ ئوقۇغۇچى ئاالمدىكهن،-  

چهتئهلده ئوقۇغان ۋاقتىمنى ئىتراپ قىلىدىكهن ،بىر مهۋسۇملۇق ئوقۇش پۇلىنى كوپ -  

 .شهمسىيه پاراڭغا ئارالشماي چهتته قاراپ تۇراتتى-تولىدىم شۇ،

 .سورىدىم - بولدۇڭالر،ياتاقنى قانداق قىلىدىغان-  

 .ئايگۇل ئالدىراپال جاۋاپ بهردى-قانداق بوالتتى،ئۇچىمىز بىر ياتاقتا،-  

مهكتهپكه يېقىنالم يهرده دادامنىڭ ئېلىپ قويغان .ياق ئايگۇل ،مهن مهكتهپته ياتمايمهن -  

ىلهن بىرگه ئويى بار ،شهمسىيه بىلهن شۇ يهرده يېتىشنى قارار قىلدۇق،سهنمۇ قوالي بولسا بىز ب

 .ئايگۇل ھهيران قالدى بولغاي شهمسىيه بىلهن روشهنگۇلگه بىر قارىۋېتىپ-تۇرساڭ بولىدۇ،

 .ئۇ تېخىمۇ ھهيران قېلىۋاتاتتى-ئىككىڭالر،ئىككىڭالر بىرگه تۇرىمىز دهۋاتامسىلهر،-  

سهن خالىساڭ ئۇچ بولىمىز،قىلىدىغان ئىبادىتىمىزگىمۇ قوالي .شۇنداق -  
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 .گۇل قىلچه تهمتىرىمهي جاۋاپ بهردىروشهن-بولىدۇ،

ئىبادىتىمىز دهۋاتامسهن روشهنگۇل،ساڭا نىمه بوالۋاتىدۇ،قىززىپ -  

ئايگۇلنىڭ روشهنگۇلنىڭ پىشانىسىنى سىالش ئۇچۇن ئاپارغان قۇلى بوشلۇقتا -قالمىغانسهن،

 .روشانگۇل ئوزىنى قاچۇرۇپ.لهيلهپ قالدى

سهنمۇ .لمىگهن بولسام ئهمدى بىلدىم ئايگۇلبۇرۇن بى.شۇنداق ئىبادىتىم دهۋاتىمهن-  

 .دىدى -بىز ساڭا ياردهم بىرىمىز،.خالىساڭ بۇ ھالىتىڭنى ئوزگهرت

نىمانداق كىيىنىۋالغانكى دىسهم سهنمۇ ئۇنىڭ  كىسىلىنى يۇقتۇرىۋېلىپسىكهنده،بولدى -  

يه ماڭا شهمسى.ئايگۇل تاراقشىپ ياتىغىغا كىرىپ كهتتى -مېنى ئوزگهر دىگۇچه ئول دىگىن،

 .بىر قارىۋېتىپ

بىز ئايگۇل . ئۇنى بۇنداق تاشالپ قويساق بولمايدۇ،شۇڭا سىز ياتىغىڭىزغا كهتكهچ تۇرۇڭ-  

بىلهن ئوبدان بىر پاراڭلىشىپ كورهيلى،بىز بىلهن تۇرسا ئازراق بولسىمۇ بىر نىمه يۇقسا ئهجهپ 

بىر نىمه يۇقا دهپ بورىنى بوي سۇنماقتىن باشقا ئامال يوقته،ئهپسۇس سىلهر ئۇنىڭغا -ئهمهس،

  -قوتانغا باشلىمىساڭالرال بوالتتىغۇ ،ماقۇل دىگهندهك بېشىمنى ئىگىپ،

 دىدىم-ئالالھقا ئامانهت،چۇشلۇك تاماقتا بىرگه بواليلى،-  

 .سىزمۇ ئالالھقا ئامانهت،ئالالھ خالىسا بىرگه بوالرمىز-  

نىڭ شۇ نىجاسهت كىسهل شۇنداق ئىسىل ،ئهخالقلىق بىر قىز.  خوشلۇشۇپ ياندىم

 ....روشهنگۇلدىن بۇگۇنالم سورىمايدىغان بولسام.ئىكهنلىگىگه قهتئى ئىشهنمهيتتىم 

*     *     *                                     

بۇمۇ .ئايگۇلمۇ ئۇالر بىلهن بىرگه تۇرىدىغان بوپتۇ.   چۇشلۇك تاماقنى توتىمىز بىرگه يىدۇق

تهپته يالغۇز تۇرىدىغان بولسا مېنىڭ كۇنۇمگه ۋاي،كۇنده ئاۋاره ئۇ مهك.ياخشى بولغىنى

شۇنچه كاللىسى ئىشلهيدىغان ئايگۇلنىڭ  بۇالرنى .قىلىپ بېشىمنى ساراڭ ئىتهتتى بولغاي

تاماقتىن يانغىنىمىزدا روشهنگۇلنى تارتىپ ئوالرنىڭ ئارقىسىدا .ئويلىمىغىنىغا ھهيران قالدىم



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 103 - 

 .قالدىم

 . سوراي دىگهنتىمسهندىن بىر ئىشنى -  

 .روشهنگۇل ده دىگىندهك قاراپ تۇراتتى-نىمىنى سورايسهن شاكىر،-  

 .شۇنچىلىك دىيهلىدىم -ئايگۇلنىڭ ئاكىسى بىلهن شهمسىيهنىڭ ئىشىنى ،-  

 .ئۇالرنىڭ نىمه ئىشىنى بىلمهكچى ئىدىڭ-  

ىلهي قانچىلىك ئارالشقانلىغىنى ،نىمه سهۋهپتىن ئايرىلىپ كهتكهنلىگىنى ب-  

 .تهلمۇرۇدۇم جاۋابىغا-دىگهن،

نىمه دهيسهن ھوي شاكىر،شهمسىيه قهيهرده يۇرۇپ ئايگۇلنىڭ ئاكىسى دىگهن شۇ ناكهس -  

 .ياندۇرۇپ سورىدى ھهيرانلىقتا روشهنگۇل-بىلهن ئارلىشىپتىكهن،

 .شۇنداراق ئاڭلىدىمغۇ،شهمسىيهنىڭ سهۋهبى بىلهن كىسىلىپ كهتكهن دهيدىغۇ-  

شهمسىيه .ھهقاچان بۇ گهپلهرنى ئايگۇلدىن ئاڭلىغان بولىشىڭ مۇمكىن.ا شاكىرماڭا قار-  

ئهمما ئۇ ناكهسنىڭ تۇرمىگه .قىزىل يالغان-بىلهن ئايگۇلنىڭ ئاكىسىنى ئارالشتى دىگىنى قىپ

كىرگىنىنى ئاڭلىغانمهن،شهمسىيهنىڭ سهۋهبىكهن دىيىشكهنتى،بىراق بۇ ئاۋۇيخو خهق 

شهمسىيهدىن نىمه دهپ سورايمهن،شۇڭالشقا .ىۋېتىشتىبۇسىنى چىقارماي يوق قىل-ئىس

 .روشهنگۇلنىڭ جاۋابى كۇتكهن يىرىمدىن چىقمىدى-سورىيالماي بىلهلمىدىم سهۋهبىنى،

ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ زىدىيىتىنى بىلىدىكهنسهن،زادى ئۇالر نىمه زىدىيهتكه بۇنچه قىلىشىپ -  

 .يهنه سورىدىم-كىتىدۇ،

 .ئۇ مهنىلىك قاراپ قويۇپ سوزلىدى-چىم زىده دىسهڭچۇ ئاشىغىم،ھازىرغىچه بىلهلمهي ئى-  

ئۇنۋىرسىتتا ئوقۇۋاتقان چاغدىكى ئىشالردىن سېنىڭ پهقهتالم خهۋىرىڭ يوقكهنده،نىمه -  

 .كالالم ئېلىشىپالم كهتتى  -ئوغۇل تالىشىدۇ شۇ،.زىدىيهت بوالتتى

 .ىپالم قالغان ئىدىھهيرانلىقتا كوزۇم چهكچىي -كىمنى تالىشىدۇ،مېنىمۇ ؟،-  

ئۇ چاغالردا سهن قىز بالىنىڭ ئوزى تۇرساڭ،قىز دىگهننى خىيال .ئاغزىڭغا پوق-  
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دهپ ئهمدىله خهت -مۇنداق ئهركهك تۇكى بارالرنى تالىشىدۇ،-قىالتتىڭمۇ،قىز الرمۇ  قارا 

 .تارتقان بۇرۇتۇمدىن تارتىپ قويدى

 .ىمجاۋابىغا تهقهززا بولماقتا ئىد-ئهمىسه كىمو ،-  

سوزلىسهم گهپ توال،ئايرىم بىر كۇنى دهپ .ئىشقىلىپ سهن تونۇيدىغان بىرى-  

ئۇنى دىمىسىمۇ مهكتهپكه كىلىپ قالغان -چوقۇم مېنى يالغۇز مېھمان قىلىسهن،.بىرهي

ئهڭ ئاخىرقى سۇئالىمنى .ئايگۇل بىلهن شهمسىيه بىزگه ساقالپ قاراپ تۇراتتى.ئىدۇق

 .سورىۋالدىم

 -ابهتلىشىپتىكهنده ئۇنداقتا ؟،شهمسىيهمۇ مۇھ-  

ئوزىدىن سورا بايقۇش،سهن ھازىر شهمسىيه بىلهن يۇرمىگهن بولساڭمۇ ئايگۇل شهمسىيهنى -  

سۇئالغا سۇئال بويىچه جاۋاپ بولدىده،نىمه دهپ  -مۇھاببهت دۇشمۇنۇم دهپ بىلىدىغۇ ؟،

 .چۇشۇنىشنى بىلهلمىدىم

                                                                    10 

ئىلگىركىدهك .   روشهنگۇلنىڭ سېپىمىزگه قوشىلىشى بىلهن  تۇرمۇشىمىزدا بۇرۇلۇش بولدى

كهچته ياتاقتا قايتىپ ياستۇق قۇچاقالشتىن كهچلىك تاماق ئۇچۇن ئۇنىڭ ئويىگه يېغىلىپ 

. قونۇپ قال بايقۇش- ئۇالر بولسا.مهن ياتاققا بهك كهچ قايتاتتىم.تاماق يىيىشكه ئالماشتۇق

بىز ئۇچ تۇرساق نىمۇمۇ قىالاليتتىڭ،بىزنىڭ ساڭا چېقىلىپ قويىشىمىزدىن 

يولدا قايتقۇچه .دهپ زاڭلىق قىلىش،ھهزىل قىلىشلىرى ئىچىده يولغا ساالتتى-قورقىۋاتامسهن،

روشهنگۇلمۇ .شهمسىيه خىيالى تۇرمۇشۇمنىڭ ھهمراسى ئىدى.،ياتاقتا خىيال مېنى چىرمايتتى

لېكىن ئايگۇلنىڭ .ىيهگه ئايگۇلنىڭ ئاكىسىنىڭ نىمه قىلغانلىغىنى ئىنىق بىلمهيدىكهنشهمس

بىر .دهيدۇ" تۇرمىگه كىرگهنتى ،شهمسىيهنىڭ سهبىدىنكهن دهپ ئاڭلىغانتىم"ئاكىسىنى 

بولۇپمۇ جهمىيهتته .ئهركىشى قىزالر تهرىپىدىن باسقۇنچىلىق بولمىسا تۇرمىگه كىرىپ يۇرهمدۇ

،بۇالرنى شهمسىيهدىن سوراش راستىنالپ ...رغا قانۇندا يۇچۇق توال تۇرسائورنى ،پۇلى بارال
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ئايگۇلنىڭ ئاكام ئهيدىس دىگهن سوزىگه تامامهن .ئايگۇلمۇ راس گهپ قىلمايتتى.بىئهپ ئىدى

ئابرويىنى -ئىشىنىشكه بوالتتى،ھهرقانچه ئهسكى بولسىمۇ ئوز ئاكىسىنىڭ جهمىيهتتىكى يۇز

غهشلىك،ئىچى .....ىسهلنىڭ يۇقۇش يوللىرىنى ئويلىسامبۇ نىجاسهت ك.سېتىپ يۇرمهس

 ...تىتىلداش

   غهمكىن بوالپ قېلىۋاتاتتىم،قىزالرنىڭ كۇلكه چاخچاقلىرىمۇ قولۇغۇمغا بهزىده مۇش 

ئۇرغاندهك بىلىنهتتى،ئايگۇلنىڭ غىلجىڭالشلىرىنى قوپاللىق بىلهن رهت قىلسام شهمسىيهنىڭ 

ئۇنىڭ ھهر بىر قاراشلىرىدىن .رىشىم بهكمۇ تهس كىلهتتىمهنىلىك قاراشلىرىغا بهرداشلىق بى

شاكىر نىمه بولدۇڭ،يېقىندىن بۇيان ئوزگۇرىۋالدىڭغۇ،مهندىن بىره سهۋهنلىك ئوتمۇگهندۇ "

بىر كۇنى روشهنگۇل .دىگهندهك مهناالر چىقىۋاتقاندهك بىلىنىپ يۇرۇگۇمنى غاجىاليتتى..."؟

 -يانغا تارتىپ،

پاراڭالشمىسام بولمىدى،قايسى كۇنى يالغۇز مېھمان قىل،دهپ يۇر شاكىر ،سهن بىلهن -  

دهپ مېنى -بىرىمهن دىگهن ئىشالردىن سېنى خهۋهردار قىلمىسام بولمىدى،

 .رىستۇرانىغا باشالپ ئهكهلدى"ئهپهندى"

نىمه بولىۋاتىسهن بايقۇشۇم،ئۇچىمىزنىڭ ئارىسىدا قىسىلىپ قېلىۋاتامسهن ياكى باشقا بىر -  

ئوزىنىڭ ئامراق تاماقلىرىنى بۇيرۇتۇپ -ولهكچه بىر ئادهم بولۇپ قېلىۋاتىسىنا،سهۋهپ بارمۇ ب

 .بولۇپ سورىدى ئۇ

 .بېشىمنى قامالالپ تۇتۇپ ئولتۇرۇپ كهتتىم-كالالمدا خىيال توال روشهنگۇل،-  

نىمه خىيال شاكىر،بىز ئۇچىمىز سېنى ياخشى كورىمىز،بىراق سهن بىرىمىزنىالم -  

 .دىدى ئۇ -كالالڭغا كىرىۋېلىپ سېنى بۇنچه بىئارام قىلغان،سويهتتىڭ،نىمه ئۇ 

بهزىده ئهركهكلىگىمنى دىمىسهم راسا -ئوزۇممۇ بىلمهيمهن،بولدى سورىما  روشهنگۇل،-  

بۇگۇنمۇ سهل دىققهت قىلمىسام يىغالپ سالىدىغاندهكال .كىتهتتى-ئۇن سېلىپ يىغلۇغۇم كهپ 

 .قىالتتىم
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ۇئامىله قىلمايۋاتىسهن،قايسى كۇنى ئۇمۇ مۇھاببهتلهشكهنمۇ شهمسىيهگىمۇ بۇرۇنقىدهك م-  

بىلىشنى شۇنچه  -دهپ سورۇغىنىڭدىن قارىغاندا ئۇنى كۇنلهپ يۇرمهيدىغانسهن ؟،

 .خالىغانلىرىم شۇ بولسىمۇ ئېغىز ئاچالمىغىنىم شۇ ئىدى

 .سورۇدۇم-بهلكىم شۇنداقتۇ ،قهنى دهپ بهرمهمسهن ؟،-  

ا شهرتىم ئوبدان غىزالىنىسهن،قارىسام ئىشتىھايىڭمۇ تۇتۇلۇپ بولىدۇ دهپ بىرهي،ئهمم-  

 .ئۇ غىزاالنغاچ سوزگه تۇتۇش قىلدى-قېلىۋاتىدۇ،

سوزلهپ كهلسهم گهپ توال ،بۇالرنى ھىكايه شهكلىده ساڭا سوزلىسهم توگهتمىكىم بهك -  

وبدان بىر ئۇ كوزۇمگه ئ-شۇڭا بايان شهكلىده مۇنداقالم دهپ بىرهي ئوزۇڭ چۇشىنىۋال،.قىيىن

 .قارىۋېتىپ

يهنه بىر گهپنى ئهسكهرتىپ قويايكى،مهن بۇالرنى بىلگىنىمچه دهپ بىرىمهن،شهمسىيه -  

دهپ قويۇپ ھىكايىسىنى -،...بىلهن ئايگۇلنىڭ ئىچىدىكىنى ئوزلىرىدىن باشقا ئالالھ بىلىدۇ

 .باشلىدى

گىنىزده مۇرات بىلهن بىز شهمسىيه بىلهن مۇرات ئارقىلىق تېپىشتۇق،ئالى مهكتهپكه كهل-  

شهمسىيه بىر سىنىپقا كېلىپ قاپتۇ،ئۇالرمۇ تولۇقسىزدىكى ساۋاقداشالر بولغىنى ئۇچۇن ئاسانال 

تونۇشۇپتۇ،سهن بىلىسهن ئايگۇل بىلهن مهن جاھاندىكى نوچى يىگىتلهرنىڭ بهرى بىزگه ۋاي 

شقىمۇ مۇراتنى شۇڭال.دىسه،نوچىالرنىڭ نوچىسى بىزنىڭ بولسا دهپ يۇرگهن چاغلىرىمىز ئىدى

شۇ جهرياندا شهمسىيه بىلهن تېپىشىۋالدۇق ۋه تىزالم ياخشى .پات ئىزلهپ يۇرهتتۇق-پات 

چۇنكى سهنمۇ  . ئۇنى سهن بىلهن كورۇشتۇرۇشتىن قاچۇردۇق.دوسالردىن بولۇپ كهتتۇق

بىزنىڭ قهلبىمىزدىكى بىر مهبۇدىمىز بولۇپ،تولۇقسىزدا شهمسىيه بىلهن بىر پارتىدا 

بىرىڭالرغا بهكمۇ ئامراق -بىرىڭالر بىلهن چېقىشىپ يۇرسهڭلىمۇ بىر -ڭالردا بىرئولتۇرغىنى

ئىدىڭالر،شۇڭا كورۇشۇپالم قالساڭالر شۇ چاغالردىكى ئامراقلىغىڭالر قوزغۇلۇپ  قېلىپ 

چۇنكى بايقىشىمىزچه . مۇراتمۇ ساڭا دىمهيتتىبىز دىمىسهك.تېپىشىۋاالرمىكى دهپ قورۇقتۇق
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سهن .شهمسىيهگه بىلهكچه ئامراق بولۇپ بىز ئويلىغاننى ئۇمۇ ئوياليتتىمۇراتمۇ شۇ چاغالردا 

ئالىي مهكتهپكه .بىلىسهن مۇرات ئوتتۇرا مهكتهپتىن باشالپ ئايگۇلنى قوغلىشىپ يۇرگهنتى

ۋاقىتنىڭ ئوتىشىگه ،شهمسىيهنىڭ پهيدا بولىشىغا ئهگىشىپ .كېلىپمۇ بىر مهزگىل قوغالشتى

ئۇ .ئايگۇلنىڭ قانداق قىزلىغى ساڭا ئايان.ىمهس بولىۋالدىبىزگه جۇملىدىن ئايگۇلگه ۋاي د

ئوزى مۇراتنى ياخشى كورمىسىمۇ ئوزىنى قوغلىشىپ يۇرۇپ باشقا بىرىگه بۇرۇلۇپ كىتىشىگه 

ئۇنىڭ ئاكىسى ئوتۇپ .شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئاكىسىنى كوتۇرۇپ چىقتى.چىدايتتى دهمسهن

لىرىغا تايىنىپ قىزالرنى بۇزهك قىلىپ كهتكهن بىر ئاال قانات بولۇپ دادىسىنىڭ ھوقۇقى،پۇل

ئۇ پهيدا بولغاندىن كېيىن بىزنى ئۇرۇمچىنىڭ پۇتۇن ئويۇن .كهلگهن بىر نىمه ئىدى

يهكشهنبه بولدىمۇ دىبا،كهچلىك بهزمىخانا،داڭلىق -شهنبه. تاماشالىرىدىن بهھرىمهن قىلدى

غالردا شهمسىيه ئويۇن ئۇ چا.اشخانا  قاتارلىق يۇقۇرى ئىستىماللىق ئورۇنالرغا ئاپىراتتىئ

تاماشاغا ئۇنچه ئامراق قىز بولمىسىمۇ بىزنىڭ بىرگه بارايلى دهپ زورلىشىمىزغا چىدىماي -

مۇرات بولسا بىز .بىرگه بېرىشقا مهجبۇر ئىدى،شۇڭالشقىمۇ دائىم مۇراتنى بىرگه ئېلىۋاالتتى

بىلهن بىرگه بارسىمۇ ئايگۇلنىڭ ئاكىسىدىن قورقۇپمىكىن شهمسىيهگه بهك 

مهن بولسام .ئايگۇل بۇنىڭدىن خوش ،شهمسىيه ئازراق بىئارام بوالتتى.ېقىنلىشالمايتتىي

بىراق ئايگۇلنىڭ ئاكىسى مهس بولدىمۇ ئوزىنىڭ ئهپتى .ئويۇن كورگۇچى تاماششابىن ئىدىم

ئۇ بىرده شهمسىيهنى تانسىغا تارتسا،بىرىده مېنى تارتىپ الۋزا .بهشىرىسىنى ئاشكارىاليتتى-

شهمسىيه قوپقىلى ئۇنىمىسا ئايگۇلنىڭ زورلىشى .ىپ ئىچىمىزنى ئېلىشتۇراتتىگهپلهرنى قىل

بىلهن مهجبۇرى قوپاتتى ۋه تانسىدىن چۇشۇپالم ماڭا  ئۇنىڭ قىلغان پاراڭلىرىنى دهپ 

م شۇڭالشقا ئۇنىڭ سۇيۇق ،تۇتامى يوق بىرهتتى،مهنمۇ ئۇنىڭ دىگهنلىرىنى يۇشۇرمهي دهيتتى

ئۇ ھهر ئىككىلىمىزگه مۇھاببهت ئزھار . دىمهيتتۇقنهرسه ئىكهنلىگىنى بىلىپ ۋاي

ئۇنىڭدىن بىزار بولساقمۇ يهنىالم ئۇنىڭغا موھتاج بوالتتۇق،چۇنكى بىزدهك .قىالتتى

بولۇپمۇ .ئهركىلهرنىڭ بۇ جايالرغا كهلگىنىمىزده بىزنى قوغدايدىغان ئادىمى بولمىسا بولمايتتى
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ق مۇراتنىڭ ئوزىگه قىلغانلىرىنى ئايگۇل ئاكىسىنى  شهمسىيهگه تونۇشتۇرۇش ئارقىلى

بۇ جايالردىكىلهرنى سهن .مۇرات بۇالرنى بىلىپ تۇرسىمۇ نىمه ئامال.ياندۇرمىسا  بولمايتتى

بىزنى ئهمهس . مۇرات دىگهن بىر ئوقۇغۇچى. ياڭزا كىشىلهر- خىل،ھهر -ھهر.بىلىسهن 

لۇپ باشقىالر ئايگۇلنىڭ ئاكىسى بۇ يهرده خېلى تونۇشلۇق بو.ئوزىنىمۇ قوغدىيالمايتتى

پۇل .بىز ئويۇندىن مېھرىمىزنى ئۇزهلمهي ئۇنىڭ قوغدىشىدىن.تارتىدىكهن-ئۇنىڭدىن تهپ

بىراق بىلگىنكى بىز ئۇنىڭ بىلهن ئارلىشىپ يۇرگهن .خهجلىشىدىن قېچىپ يۇرمۇدۇق

غاندىن باشقا چاغالردا قولىمىزنىڭ ئۇچىنى چاغلىرىمىزدا ئۇنىڭ تانسا ئوينى

روشهنگۇل شۇنچىلىك -،.ئۇنىڭ بىلهن مۇھاببهتلهشكىنى يوقتۇتقازمىدۇق،شهمسىيهمۇ 

مهن سوزلهۋهر، قولۇغۇم سهنده دىگهندهك .سوزلهپ بولۇپ قانداق دىگهندهك ماڭا قارىدى

 .ئۇ گېپىنى داۋامالشتۇردى.سوز قىلماي قاراپ ئولتۇردۇم-گهپ

سىيهنىڭ گېپى بىر مهزگىلدىن كېيىن ئايگۇل شهم.بۇنداق كۇنلىرىمىزمۇ ئۇزۇنغا بارمىدى-  

چىقسىال ئاچچىقاليدىغان،تىببى ئۇنۋىرسىتىتقا مۇراتنى ياكى شهمسىيهنى دهپ بارغىلى 

نىمه بولدى دهپ سورىسام،بولدى سورىما ،دهپالم  -ئۇنىمايدىغان بولىۋالغانلىغىنى بايقاپ

كېيىن باشقىالردىن .ئۇنىڭ ئاكىسىمۇ يوقالدى.مهن ئارتۇقچه گهپ سورىمىدىم.زهرده قىلدى

لېكىن زادى نىمه .شهمسىيهنىڭ سهۋهبىكهن دهپ ئاڭلىدىم.سام تۇرمىگه كىرىپ كىتۇپتىدهكئۇق

ئۇ دهككهمنى بىرىپ قويدى .ئايگۇلدىن سوراپ باققان ئىدىم.بولغانلىغىنى بىلمىدىم

يۇرتىمىزغا بارغىنىدا باشقىچه .شهمسىيه بىلهن شۇندىن بىرى كورىشهلمىگهن ئىدىم.خاالس

بىراق مهن .ئۇ سوزدىن توختىدى -كى ئىشالردىن سهن خهۋهردارسهن،كېيىن.ئوزگۇرۇپ بېرىپتۇ

 .ئىنتىزارلىقتا بىلمهكچى بولغان ئىشالر يوق ئىدى

قايتا -ئايگۇلنىڭ ئاكىسىنىڭ زادى نىمه سهۋهپتىن كىسىلىپ كهتكىنىنى بىلمهمسهن،-  

 .سورىدىم

يۇرىگۇم -ان،تۇلۇق بىلمهيمهن،لېكىن باسقۇنچىلىق قىلىپتىكهن دىگهن گهپ بولغ-  
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راسالم باسقۇنچىلىق قىلغان بولسا ئۇ كىسهل يۇقماي قاالرمۇ .پارتالپ كهتكىلى تاس قالدى

بولدى باشقىالرنىڭ ناكهسلىك قىلىشى بىلهن ئىپپىتىنى يوقاتقاننى يۇرهكتىن چىقىرىۋاتقىلى .؟

 ...بولسىمۇ،بۇ نىجاسهت كىسهل بولسا قانداق قىلغۇلۇق

،شهمسىيه باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان بولسىمۇ بهكالم شۇكالپ كهتتىڭغۇ-  

مهن ئۇچراتقان قىزالرنىڭ ئىچىده ئۇنچىلىك بىر ئىسىل قىزنى .يهنىال ياخشى قىز

ھازىرقى قىزالرنىڭ ئىچىده قانچىسىنىڭ ئىپپىتى بار .ئوزۇڭنى توختات.ئۇچراتمىغانمهن

لىغۇ ئۇنىڭ ئىپپىتىكهن ،بۇرۇن ھې.روشهنگۇل مېنىڭ قهلبىمنى قانداقمۇ چۇشهنسۇن-دهيسهن،

ئهپسۇس بۇ كىسهلنى .پاھشه قىز بولغان بولسىمۇ كوزۇمگه كورۇنمهي ئېلىۋهرگهن بوالتتىم

 ...ئويالشمىسام بولمايتتى

 .سورىدىم-ئايگۇلنىڭ ئاكىسىنىڭ نهدىلىكىنى بىلهمسهن ؟،-  

 راسالم روشهنگۇل-چهتئهلده دىگهندهك قىلغانتى ئايگۇل،.ياق بىلمهيدىكهنمهن-  

 .بىلمهيدىكهن

ئازاپ مهخپىيهتلىكنى يۇشۇرۇشقا -كىسهلدىن ئۇلهر ھالهتتىكهن،.ئۇ چهتئهلده ئهمهسكهن-  

 .يول قويماي دىگۇزدى

 .روشهنگۇل ھهيران بولۇپ سورىدى-نىمه كىسهلكهن ،بۇنچه تىز توگۇشۇپ كهتكۇدهك،-  

لىك ئولتۇرۇشقىنىمىزنى قانچى.روشهنگۇلمۇ گهپ قىاللماي ئولتۇرۇپ كهتتى-ئهيدىس،-  

 .بىر چاغدا جىمجىتلىقنى بۇزدۇم.بىلمهيمهن

روشهنگۇلنىڭ كوزلىرىده .دىدىم-مېنىڭ دهردىمنى چۇشهنگهنسهن،.قانداق روشهنگۇل -  

 .ياش تامچىاليتتى

ئۇ ئۇن سېلىپ -بولدى قىل شاكىر،مېنى خىياللىرىم بىلهن بىردهم مۇڭداشقىلى قوي،-  

ئهتىراپىمىزدىكىلهرنىڭ قاراشلىرى،سهۋىر قىلىڭالر .نمۇ جۇر بولدۇميىغلىۋهتتى،يىغىسىغا مه

دهپ تهسهللى بىرىشلىرىنى قولىغىمىزغا كىرهتتىمۇ ،تاماق پۇلىنى قانداق تولىگىنىمىزمۇ 
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 .ئىسىمده يوق يولغا چىققان ئىدۇق

نگۇل روشه-سهۋىر قىل شاكىر،شهمسىيهدهك بىر قىزنى ئالالھ ئىگهم ئوز پاناھىدا ساقاليدۇ،-  

 .تهسهللى بهرسىمۇ دهردىمىز ئىچىمىزده ئىدى

بوغۇزۇمغا بىر .ئۇنۇم ئىچىمگه چۇشۇپ كهتتى-مهنمۇ شۇنداق بولىشىنى ئۇمۇت قىلىمهن،-  

چوڭ كوچىدا .نىمه كهپلىشىپ كوزلىرىمدىن ياشلىرىم مارجاندهك توكۇلۇشكه باشلىدى

 ....روشهنگۇل بىلهن قۇچاقلىشىپ راسا يىغالشتۇق

         *            *            *                              

   روشهنگۇل بىلهن مېنىڭ كهيپىياتىمدىكى ئوزگۇرۇش توتىلىمىزگه تهسىرىنى 

ئىلگىركى شهمسىيهگه مۇھاببهت بىلهن بېقىش ئۇنىڭغا كويۇنىشكه ئوزگۇرۇپ ئۇنى .كورسهتتى

 -بىر كۇنى كهچ،.بىئارام قىلىپ قويدى

غا نىمه بولدى،خۇددى مېنى كىسهلخانىدا كۇتىۋاتقاندهك قىلىپ كىتىسىلهرغۇ ئىككىڭالر-  

سېنىڭ كىسىلىڭدىن .ھهيرانلىق ئىچىده باققان كوزگه  نىمه دهپ جاۋاپ بىرهلهيتتۇق - ؟،

سهن دىمىگهن بىلهن يېقىندىال ئولىسهن دهيلىمۇ ؟ھهي مۇمكىن بولمايدىغان .خهۋهر تاپتۇق

 .رىشىپ قويۇپروشهنگۇل بىلهن بىر قا.ئىشته

ياخشى كورىدىغان ئاشىغىمغا قىلغاننىڭ ھهيران قالغۇدهك نىمىسى .كويۇنسهم نىمه بوپتۇ -  

 .شۇنداق دىگىنىم بىلهن يۇرۇگۇم يىغاليتتى-بار،

روشهنگۇل قۇشۇق -بولدى قىله شهمسىيه ،بىزمۇ سېنى ھورمهتلىگىنىزدىن قىلىۋاتىمىز،-  

تاماق يىسهك ئوزىمىزنىڭ .ىلى قويمايتتۇقدىمىسىمۇ ئۇنى پهقهت ئىش قىلغ.قاتتى

قاچىسىدىكى ياخشىلىرىنى ئېلىپ بهرسهك، بىكار بولساقال ئۇنى دهم ئالدۇرىمىز دهپ 

 .ھهر كىم بولسا گۇمانالنماي قالمايتتى.باغچىالرغا،مهنزىرىلىك جايالرغا بېرىشقا زوراليتتۇق

ىشىڭالر بولمىسىالم شۇنداق دىگىنىڭالر بىلهن ماڭا دىيهلمهيۋاتقان بىره  ئ-  

 .شهمسىيه كۇلۇپ تۇرۇپ سورىدى-بوالتتىغۇ،
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مېنى يولغا سالغاندهك سېنىمۇ يولغا سااليلى دهۋاتقان .ئۇالرنىڭ نىمه ئىشى بوالتتى-  

 .شۇم ئېغىز ئاۋاز قاتتى-بولمىسۇن يهنه،

ئوزۇڭنىڭ سۇيۇق،پهس كوڭلىڭنى بىزده بارمىكى دهپ قالغانمۇ سهن -  

 .نى  بهردىمدهككىسى-ئايگۇل،

ئايگۇل گېپىمنى قېتىغىمۇ ئېلىپ قويماي -دهيمىنا ،قۇچقاچ پاراڭالر ئاۋۇپ قېلىۋاتىدۇ،-  

باغرىمىزنى -دىمىسىمۇ پۇرسهت بولسىال روشهنگۇل بىلهن پاراڭلىشىپ ئىچ .جاۋاپ قايتۇردى

 .بوشىتىدىغان بولىۋالغان ئىدۇق

كويدۇم ،پىشتىم دىگهندىن .  قويساڭسهن بىلهن پاراڭلىشاي دىسهم پوق يىگهندهك قىلىپ-  

شهمسىيهگه بىر نىمه دىسه گۇناھ بولىدۇ دهپ ئاغزىمنى توۋاقلىسا، .باشقا گهپ يوق 

ئوزىمىزنى .دىدىم ئايگۇلگه قاراپ - روشهنگۇلگه دهردىمنى توكمهكتىن باشقا ئامال بارمۇ ؟،

 .ئاقلىمىساق بولمايتتى

هنلهرنىڭ دهردىگه يىتىشكه بهك دهردىڭنى ئوبدان توكىۋال،روشهنگۇل دهرتم-  

بۇگۇن دارىتمىالپ بولسىمۇ  دهيدىغىنىنى .ئايگۇل روشهنگۇلگه چىش تهككۇزمهيتتى-ئۇستا،

 .دهۋالدى

روشهنگۇل شۇنچىلىك  - بۇرۇن سېنىڭ دهردىڭگىمۇ كوپ داۋا بولغان ئىدىم،.شۇنداق -  

ىرىيالىنى كوپ گهپ قىلىشنى خالىمىدى بولغاي ئوگۇنىش قىلىمهن دهپ مات.دىدى 

 .مهن ياتاققا قايتتىم .يېغۇشتۇردى

    

*               *            *                                      

بهزىده شۇنچه .تۇرۇپالم ئۇ جىمىپ كهتتى.   تۇيۇقسىز ئايگۇلده ئوزگۇرۇش بولۇشقا باشلىدى

بىزدىن ئوزىنى .قيامان قىزنىڭمۇ يۇشۇرۇن يىغالۋاتقانلىغىنى بايقاپ قاالتتۇ

قاچۇرىدىغان،ئاسمانغا قاراپ ئولتۇرۇپ كهتسه قولىدىكى كىتاۋىنى تارتىۋالساقمۇ تۇيمايدىغان 
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 .بولۇپ كهتكهن ئىدى

 

                                11 

بۇرۇنقى تهلمۇرۇپ .  مۇھاببهت ھىسداشلىققا ئالماشسىمۇ ئاجايىپ بولىدىكهن

يالالر بۇگۇنگه كهلگهنده يۇشۇرۇن كوز يېشى،ئايرىلىشنى بېقىشالر،سېغىنىش ئىچىدىكى خ

شهمسىيهنى كوپراق كورىۋااليدىن،كوپراق بېقىۋااليغا -ئويلىغاندىكى ھىجرانغا ئايلىنىپ

بىراق شهمسىيهده بىره ئوزگۇرۇش، غهم،تارتىشىش،كىسهل ئىكهنلىگىدىن قىلچه .ئوزگهردى

. ه راسالم كىسهل يوق بولۇپ شهمسىيهد.مهن گۇمانلىنىشقا باشلىدىم.بىشارهت يوق

 .ئايگۇلنىڭ دىگهنلىرى پۇتۇنلهي توھمهت بولۇپ يۇرمىسۇن يهنه

كۇنگه جىمىپ بىزنىڭ ئىشلىرىمىز بىلهن كارى بولماي -  ئايگۇل بولسا كۇندىن 

ئۇنىڭغا نىمه بولغانلىغىنى بىر ئوزى ۋه بىر خۇدا بىلمىسه بىلگىلى بولمايدىغاندهك .قويدى

ھېچ ئىش بولغىنى يوق،سىلهرنىڭ تۇرمىشىڭالرغا توسالغۇ -سورىساق،ئهھۋال . قىالتتى

دىگهندهك تهنىلهر بىلهن ئوز ئىشىمىزنى قىلىشقا -بولماي ئىچىڭالر سىقىلىپ قالمىغاندۇ ؟،

ئويىدىكىلىرىگه بىره ئىش بولمىغاندۇ دهپ يۇرتتىكىلهردىن سورۇشتۇرسهكمۇ .زورالپ قوياتتى

 خىزمىتىده ئىشلىرى جايىدا دىگهندهك دادىسىنى ئوز.ئۇالر بىلمهيدىكهن

شۇڭالشقىمۇ ئۇنىڭ بىلهن كوپ كارىمىز بولماي شهمسىيهگه غهمخورلۇق ...جاۋاپالر

 .قىلىشىمىزنى داۋامالشتۇردۇق

ئاخىرى .تىت،بىرى كوكسۇمنى تاتىالۋاتقاندهك-   كۇنلهر ئوتمهكته،ئىچىم تىت

 -بىر كۇنى روشهنگۇلنى يانغا تارتىپ.چىدىمىدىم

دهپ -وزىنىڭ ئولىدىغان كىسىلى بارلىغىنى بىلگهن ئادهم شهمسىيهدهك بوالمدۇ،ئ-  

 .سورۇدۇم

روشهنگۇل چۇشهنمىدىم دىگهندهك كوزۇمگه تىكىلىپ تۇرۇپ  -نىمه دىمهكچى سهن شاكىر،-  



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 113 - 

 -مهن.سۇئال قايتۇردى

الماي دىققهت قىلمىدىڭمۇ،شهمسىيهده قىلچه غهم دىگهندىن بىشارهت بولمىسا،ئۇزۇنغا ق-  

ئولىدىغان كىسىلى بارلىغىنى بىلگهن ئادهمگه ئوخشامدۇ ؟،يهنه كىلىپ چهتئهلگه چىقىپ 

 .دىدىم-ئوقۇيمهن دهپ نىمه قىلىدۇ ؟،

مهخپىيهتلىكنى ساقاليمىز دهپ .ئوزىدىن سورىغىلى تېخى بولمىسا.مهنمۇ ھهيران-  

 لۇپ كهتتىم ۋهروشهنگۇلنىڭ گېپىنى ئاڭالپ كۇ-شهمسىيهگه ئۇختۇرمىغانمىدۇ يا ؟،-

بىمارنىڭ ئوزى بىلمىسه بولمايدىغان .مهخپىيهتلىك دىگهننى باشقىالردىن يۇشۇرىدۇ-  

 .دىدىم-كىسهل بۇ،

روشهنگۇلنىڭ بۇ گېپى يۇرۇگۇمدىكى گهپلهر -ئۇنداقتا كىسهل يۇقمىغانتى بوالرمۇ يا،-  

 .مهنمۇ ئۇنىڭ شۇنداق بولىشىنى ئارزۇ قىالتتىم.ئىدى

اق بولسا بوالتتى،ئۇنىڭ ئىپپىتىنى ئوزىنىڭ نايناقلىغى يوقاتقان  بولسىغۇ شۇند-  

 .سوزۇمنىڭ داۋامىنى قىلىشتىن خىجىل بولدۇم-،...بولمىغاندىن كېيىن،مهنمۇ

كهينىنى دىمهي تۇرۇپ ئۇنىڭ ئىچىڭگه چۇشۇپ كهتتىغۇ ؟مهن دهپ بىرهيمۇ يا ھى ھى -  

 .پ مهنمۇ كۇلۇپ كهتتىمروشهنگۇلنىڭ چىرايىدىكى شىتىلىلىگىنى كورۇ-،...ھى

مۇشۇنداراق پاراڭالرنى  - روشهنگۇل سهن شهمسىيه بىلهن شۇنچه يېقىن بولغاندىن كېيىن-  

 دىدىم -ئاڭلىغاندهك قىلغانتىم، دهپ تهپسىالتىنى  سوراپ باقساڭ بولمامدۇ،

يوق ئىكهنلىگىنى بىلىپ باقماقچى بولۇپ -سېنىڭده ئهيدىس بارمۇ -شاكىر.ماقۇل چوڭام-  

كىسهل بولساڭ تاشالپ  قاچىدىكهن دهپ سوراپال .ساق بولساڭ ئالىدىكهن.ېنى ئهۋهتتىم

 مهن.روشهنگۇل تهنه ئارالش دىدى-باقمايمهنمۇ ؟،

بىر ئوبدان مهسلىھهت سوراۋاتسام چاخچاخقا ئايالندۇرۇپ .ۋاي بولدى قىله -  

لىدىن خهۋهر گهپلىرىمدىن زىرىككهن بولساڭ بوله بېرىپ شهمسىيهنىڭ ھا.يۇرگىنىنى 

 .دهپ قايتماقچى بولدۇم-ئااليلى،
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ئوزۇم ياخشى كورگهن بىرىنىڭ باشقا بىرىگه ۋاي .نىمانداق تاۋىڭ نازۇك ھوي-  

دهۋاتقانلىغىنى كورۇپ تۇرۇپمۇ ،ئاشىغىمنىڭ ئاشىغىغا خىزمهتكار بولغۇنۇممۇ يهتمهمدا 

ىدا زىرىككهن بولسام قاشلىر.؟گېپىمدىن زىرىككهن بولساڭ دهۋاتىسهنغۇ

كورىۋاالليدىكهنمهن،پاراڭلىشىپ گهپلىرىنى ئاڭلىيااليدىكهنمهن،تاماق يىگهچ ھىدلىرىنى 

كهتكهن يهرلىرىمدىكى ئويۇنلىرىمنى ئويناپ  -ھىدلىيااليدىكهنمهن دهپ يۇرمهي

 -مهنمۇ قېيدىغان بولۇپ،.روشهنگۇل راستىنال قېيدىغان ئىدى-يۇرمهسمىدىم،

دا ماڭا قىز تونۇشتۇرۇپ كالالمنى ئېلهشتۇرۇپ يۇرمىگهن ئوز ۋاختى.ئاغرىنىپ نىمه قىلىسهن

 .دىدىم-بولساڭ ماڭىمۇ نهده قىالتتى بۇ باش ئاغرىغى،

ئوزلىرىنى -چىرايلىق غۇجام،ئۇ چاغالردائوزلىرىگه قىز تاپىمىز دهپ يۇرگۇچه . شۇنداق-  

ېپىگه ئىككى بىسلىق گ-ئوغۇل بالىدهك كورگهن بولساق  ئوزىمىزالم تىگىۋالماسمىدۇق،

 .ھهيران قېلىپ سورۇدۇم

 .مېنى ئوغۇل باال كورمىسهڭ نىمىشقا كويدۇم ،پىشتىم دهپ يۇرۇيسهن-  

قولۇنىڭ . ئۇ چاغالردا سهن شۇ قىزالر بىلهن تاماقخانىدىال ھهمرا بوالاليتتىڭغۇ دهيمهن-  

ئۇچىنى ئهركهكزاتىدىن بىرهسى تۇتۇپ باقمىغان قىزنى سويهلىشىڭنى كىم بىلدى 

،شۇندىن كېيىنال مهن سېنى ياخشى كورۇپ قالدىم،ئۇ دىگهن تۇنجى سويۇش شاكىر

جۇمۇ،ئهسلى سهن دىگهن قىز بولۇپ قېلىشقا ئارۇنال قالغاندهك كورۇنهتتىڭ ھى ھى 

 .ئۇنىڭ ھازىرقى كولكىسىنى ياقتۇرۇپ قالدىم-،...ھى

دهپ -يوق ؟،-مهن دىگهن ئىشالرنى سوراپ بىرهمسهن  -چاخچاقنى قويۇپ دىگىنه-  

 .سورۇدۇم

مېنى سورا دىگۇچه شهمسىيهدىن ئوزۇڭ توي .قانداقمۇ سورىغىلى بولىدىغان ئىشالر ئۇ شاكىر-  

ئىشىڭالرنى سوراپ تۇرىۋالساڭ،ئۇ سهمىمى،ئىماننى ئۇستۇن قويىدىغان قىز بولغۇنى ئۇچۇن 

ده روشهنگۇلنىڭ بهزى-يالغان سوزلىمهي بولغان ئىشالرنى ئهيتىپ بىرىدۇ دهپ قارايمهن،
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 .ئۇنىڭ ھازىر دىگهنلىرىنىڭمۇ ئاساسى يوق ئهمهس ئىدى.كاللىسى ئاجايىپ ئىشلهپ قويىدۇ

بۇ دىگهنلىرىڭمۇ توغرىدهك قىلىدۇ،ئۇ ھازىر ئوقۇۋاتىمىز كېيىن بىر نىمه دهيلى دهپ -  

مهن سىزگه تىگىشكه .مېنىڭ سىز بىلمهيدىغان شهخسى سىرلىرىم بار.تۇرىۋالسا قانداق قىلىمهن

كىچىك بالىنىڭ سۇئالىنى سورىغىنىم ئوزۇمگه ئايان -همهس دهپ تۇرىۋالسىچۇ ؟،اليىق ئ

 .ئىدى

كېيىن دهپ تۇرىۋالسا،ئويدىكىلهر زورالپ تۇرىۋالدى،بولمىسا ئويىڭىزگه قىز سوراپ -  

ئۇ چاغدا  .بارىمىز دهيدۇ دىمهمسه،شهخسى سىرىنىڭ گېپىنى چىقارسا بۇمۇ ياخشى بولغىنى

ىن تۇلۇق خهۋهردار ،مېنىڭ مۇھاببىتىمنى ھېچ نهرسه توسالمايدۇ دهپ مهن ئۇ ئىشالرد -سهن

ئۇنىڭ كۇلكه ئىچىده بىر قولىنى كوكرىكىگه قويۇپ بىر -،...مۇنداق قىلمامسهن ھى ھى ھى

روشهنگۇل ئايگۇلنى گول قىلىپ .قولىنى ئىگىز كوتۇرۇپ ھهزىل قىلىشى مېنىمۇ كۇلدۇرىۋهتتى

ىنىپ شهمسىيهدىن گهپ ئالىدىغانغا كىلىشىپ روشهنگۇلنىڭ تۇرىدىغان ،مهن پۇرسهتتىن پايدىل

 .ئويىگه قايتتۇق

*        *      *                                     

شهنبه كۇندىكى دهم ئېلىشتىن پايدىلىنىپ روشهنگۇل .  كۇتكهن پۇرسهتمۇ يىتىپ كهلدى

وقىدىن پايدىلىنىپ شهمسىيهنىڭ ئۇالرنىڭ ي.ئايگۇلنى بازار ئارىلىشىپ بهر دهپ ئىلىپ كهتتى

 .قېشىغا كهلدىم

بىلمهسكه سېلىپ -ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم شهمسىيه،يالغۇز قېلىپسىزغۇ ؟،-  

 -شهمسىيه.سورىدىم

دىدىيۇ  ئوزىنىڭ مهن -ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم،ئۇالر بازار ئارىاليمىز دهپ چىقىپ كىتىشتى،-  

قىلىپ كىيىملىرىنى تۇزهشتۇرۇشكه بىلهن يالغۇز ئۇچراشقانلىغىدىن قۇرۇنغاندهك 

تۇزهشتۇرمىسىمۇ ئۇنىڭ كىيىملىرى تولۇق،قول ۋه يۇزىدىن باشقا يهرلىرى يوگهلگهن .باشلىدى

 -مهن.ئىدى
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دىدىميۇ ئوزۇمنىڭ باشقىالر بار چاغدا سهنلهيدىغان - قورۇنۇپ كىتىۋاتىسىز ھه،-  

 .قىنىمنى سهزدىمشهمسىيهنى يالغۇز ئۇچراتقىنىمدا  ئوزۇممۇ قورۇنۇپ سىزلهۋات

ياقهي،مۇشۇنچه چوڭ ئويلهرده ئىككىمىزنىڭ يالغۇز تۇرىشى نامهھرهم بوالمدىكى دهپ -  

 .ئۇنىڭ بۇ سوزىدىن مېنى قايتىپ كىتىڭ دىگهن مهنا چىقاتتى-شۇ،

دهپ -نامهھرهممۇ بولماس شهمسىيه،ئىمان،ھايا،ئهخالقنى ئۇنۇتمىساقال بولىدىغۇ ؟،-  

 .ردۇمئوي ئىچىگه كىرىپ ئولتۇ

شهمسىيهنىڭ سوزلىگهنده -ئىككى يات جىنىس بار يهرده شهيتان بىلله شاكىر،-  

 .خىجىللىقتىن ئىككى مهڭزى قىزىرىپ كهتتى

ئازراق غهيرهتكه -شۇ شهيتاننى قوغالش ئۇچۇن ماڭا بىر جاۋاپنى بىرىۋاتساڭ بوالپتىكهن،-  

سۇئالىمغا جاۋاپ .رىپ كهتتىئۇ تېخىمۇ قىزى.كهلدىم بولغاي سىزلهشتىن سهنلهشكه ئوتتۇم

 -يهنه سورۇدۇم.قايتۇرىدىغان تهلهتى يوق

ئانام بهكال بېشىمنى ئاغرىتىپ كهتتى،شهمسىيه قىزىم ئوزى جاۋاپ بهرمىسه ئويىگه قىز -  

شهمسىيهنى ئهمدىغۇ بىر نهرسه دهيدىغۇ دهپ قاراپ -سوراپ ئوزىمىز بېرىۋىرىمىز دهيدۇ،

 .يوقئولتۇردۇم،ئۇنىڭدىن يهنه جاۋاپ 

ئهمما .مېنى بۇنچه قىينىمىساڭ بوالتتى شهمسىيه،ئالدىڭدا يۇز كېلهلمهيدىغىنىم راس-  

بهنده ئالدىدا .تۇزهتتىمغۇ،ئوزۇمنىڭ خاتا قىلغىنىمنى بىلىپ ئالالھ ئالدىدا توۋۋه قىلدىم

بۇنچه يۇزۇمنى سارغايتما،ئالدىڭدا قهسهم قىاليكى بۇندىن كېيىن ئالالھ ۋه سېنىڭ ئالدىڭدا 

قهسهملىرىم ئۇنى تهسىرلهندۇردىمۇ -،...ئاسىلىق قىلغۇچى بولمايمهن.الغان سوزلىمهيمهني

 -بىلمىدىم ئۇ

راس شۇنداق قىالالمسهن شاكىر،لېكىن ئالدىراپ قهسهم قىلغۇچى بولما،قهسهم ئادهمنى -  

ياخشى يولغا باشلىمايدۇ،كېيىنچه بىلىپ بىلمهي قىلغان گۇنالىرىمىز قهسهمنى سورهپ 

 .ئۇنىڭ ئاۋازى ناھايىتى پهس ئىدى-سۇن،چىقمى
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مهن قهسىمىمنى مهڭگۇ ئىسىمدىن چىقارمايمهن،ئىشهنمىسهڭ .ئۇنداق بولمايدۇ شهمسىيه-  

كىممۇ يۇرىگىنى .قهسهم دىگهننى ئاشۇرۇپ قىلدىم-يۇرۇگۇمنى يېرىپ كورسۇتۇشكىمۇ رازىمهن،

 .ئادهميۇرهكنى يېرىپ بولغۇچه ئولۇپ بولمامدۇ .يېرىپ كورسىتهلهيدۇ 

شهمسىيهنىڭ -،!...گهپ سوزده دىققهت قىالرسىز .شهيتان ۋهسۋهسه قىلىۋاتىدۇ شاكىر-  

 -نارازى بولغانلىغىنى سهزدىم ۋه

گهپنىڭ پوس -ماڭا تىگىشنى خاالمسهن،-بولدى باشقا گهپنى قويۇپ جاۋاپ بهر ئهمىسه-  

تكهن ئىدىكى ئۇ تېخىمۇ قىزىرىپ شۇنچىلىك ئۇماقلىشىپ كه.كاللىسىنىال ئهيتتىم

چوقۇم قۇچاقالپال سويىۋالغان  -ئىتقات بولمىغان بولسا-ھايا،ئىمان - شهرمى

شۇم .ئۇنىڭ كوز چاناقلىرىدىن ياش قۇيۇلدى،بىر نهرسىدىن قۇرىنىۋاتقاندهك قىالتتى.بوالتتىم

 ...ئۇ ئاشۇ ئىشالرغا تارتىشىۋاتقانمىدۇ ؟.خىيال قهلبىمنى ئىزىپ ئوتتى

مېنىمۇ يىغلىسۇن دهۋاتمىغان بولساڭ سۇئالىمغا جاۋاپ بهر .مسىيهنىمىگه يىغاليسهن شه-  

 .مېنىمۇ مۇڭ بېسىپ ئاۋازىم بىر خىل بىچچاره چىقتى-،

مېنىڭ ساڭا ياق دىيىشكه تىلىم .شاكىر بۇ دىگهن خوششاللىق يېشى -  

مېنىڭ ئوياليدىغىنىم،تارتىشىدىغىنىم ئايگۇل ،كورىۋاتقانسهن ئۇ بهكال -ئهمما.بارمايدۇ

ئۇنىڭ مۇھاببىتىمۇ مۇھاببهت،ھازىرقىدهك ۋاقىتتا ئۇنىڭغا تهسهللى بهرگۇدهك .ۇكالپ كهتتىش

شهمسىيهنىڭ دىگىنى نىمه ؟ئۇ ئايگۇلنىڭ شۇكالپ كهتكهنلىك سهۋهبىنى -ئادهم كىرهك،

 مېنى ئايگۇل بىلهن مۇھاببهتلهش دىمهكچىمۇ يه ؟.بىلىدىغاندهك قىالتتى

شۇكالپ كهتسه .ىغاندهك شۇنىڭغىمۇ ئىچ  ئاغرىتىش كىتهمدۇئىچ ئاغرىتقىلى ئادهم تېپىلم-  

چېقىپ قېنىڭنى شوراي دىسه چاققىلى كۇچى يهتمهي ئىچىگه ئېلىپ شۇكالپ .كهتمهمدۇ

ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى -كهتكهندۇ تايىنلىق،مېنى ئىشىت بىلهن بىرگه بول دىمهيدىغانسهن ؟،

ى دىمهيدىغان بولسا،يۇزىگه قاراشنىمۇ دادىسىنىڭ يۇزىن.يادىمغا ئهكىلىشتىنمۇ سهسكىنهتتىم

 .شۇڭىمۇ مهيدانىمنى ئۇچۇقال ئهيتتىم.نومۇسسىزلىق بىلگهن بوالتتىم
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ئۇنىڭمۇ باشقىالرغا ئهيتىپ بواللمايدىغان دهردى .ياق شاكىر،سهن بىلمهيسهن-  

يامانكهن دهپ بىزمۇ ئۇنى تاشلىۋهتسهك ئالالھنىڭ ئالدىغا قايسى يۇزىمىز بىلهن .بار

قۇتقازغىلى بولغۇدهكال بولسا تىرىشىپ كورمهمدۇق،يۇرمىسهڭمۇ دىل ئازارى بهرمهيلى .ىزبارىم

 .شهمسىيه ئۇنىڭغا ئۇمۇتنى بهك چوڭ باغلىۋالغاندهك قىالتتى-دهيمهنغۇ،

مهن بۇ يهرده سېنىڭدىن جاۋاپ .بورىنى قوتانغا باشلىغاندهك ئىش قىلما شهمسىيه-  

لىشنى كېيىنگه قويۇپ ماڭا ئۇچۇق جاۋابىڭنى باشقىالرنىڭ غېمىنى قى.كۇتىۋاتىمهن

 -شهمسىيه بىر ھازا ئويالنغاندىن كېيىن.گهپنى ئهسلى تىمىغا بۇرۇدۇم-بهر،

توي دىسهڭ ئوقۇش پۇتتۇرۇپ بارغاندا بولىدىغان ئىش، ئىككىلىمىز ئىمان ئىزلهپ -  

ىغان يۇرگهنلهر بولغىنى ئۇچۇن ھازىر ماقۇل دهپ قويسام كېيىنچه ھهددىدىن ئاشىد

شۇڭالشقا مهن ھاياتالم بولىدىكهنمهن باشقىالرغا كوڭۇل .تهلهپلهرنىڭ  چىقىشى مۇقهررهر

ئهمما تهلىۋىم ئايگۇل ،روشهنگۇللهرنىڭ ئالدىدا بولسۇن ياكى .بهرمهسلىككه قهسهم بىرهي

مۇھاببهت .ئىككىمىز يالغۇز قالغاندا بولسۇن مۇھاببهت توغرىلىق سوز قىلىشىڭغا بولمايدۇ

ئۇنىڭ جاۋابى يۇرۇگۇمنى توختۇتۇپ قويدى دىسهممۇ -ولسا تويدىن كېيىن ئىزله،الزىم ب

 .خۇششاللىقتىن سهكرهپال كىتىپتىمهن.بولىدۇ

شهمسىيه مېنىڭ قىلىغىمغا -كىچىك باال بولمىساڭ سهن،.نىمه قىلىۋاتىسهن شاكىر-  

ۇنىڭ يۇزلىرى ئ.بۇ سوزلىرى مېنى ئهيىپلهش ئهمهس ئهركىلىتىش ئىدى.سويۇنگهندهك قىالتتى

ماڭا خۇددى ئايدىڭ كىچىدىكى تولغان -،كوزلىرى شۇنچىلىك نۇرلۇنۇپ كهتكهن ئىدىكى

ئۇ ئايگۇل توغرىلىق نىمىلهرنى بىلىدىغاندۇ ؟نىمه .بىراق ئويلۇنۇپ قالدىم .ئاينى ئهسلىتهتتى

هن م.ئۇچۇن ماڭا ئاسانالم ماقۇللۇق بىرىدۇ ؟مېنىڭچه ئۇنىڭدا ھهرگىزمۇ ئۇ كىسهل يوق ئىدى

 -چىكىپ بېقىش ئۇچۇن 

شهمسىيه بايا سهن ئايگۇلنىڭ ھازىر ئىچى پۇشۇق دهۋاتاتتىڭ،مهن سورىسام دهپ بهرگىلى -  

دهپ -بىلسهڭ دهپ بىره ؟ئۇنىڭغا ياردىمىم تىگىپ قالسا ھهجهپ ئهمهس،.ئۇنىمىدى
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 .سورىدىم

بىلمهيال ئهڭ ياخشىسى .بۇ ئۇالرنىڭ ئائىله ئىشى،مهن دهپ يۇرسهم غهيۋهت بولىدۇ-  

 .شهمسىيه بۇ تهلىۋىمنى رهت قىلدى-قالغىن،

يۇرتتىكىلهردىن ئىنىقالپ كورسهم ئۇنىڭ ئائىلىسىده بىره چوڭ ئىش .ئائىله ئىشى دهيسهن -  

 .مهنمۇ ئىشنىڭ تهكتىنى بىلمىگۇچه بولدى قىلمايدىغانالردىن ئىدىم-بولماپتىغۇ ؟،

ۇالر بۇ سهتچىلىكلهرنى يۇشۇرۇش ئۇچۇن يۇرتتىكىلهردىن سورىساڭ ئهلۋهتته بىلمهيدۇ،ئ-  

بىرهسىنى قۇربانلىق قىلىشقا توغرا كهلسه ھهرگىز ياق دىمىگۇدهك ھالهتته 

شهمسىيهنىڭ بۇ چۇشهندۇرۇشلىرى كالالمنى قوچۇپ بۇ سىرالرنى بىلىشكه مېنى -شاكىر،

 .تېخىمۇ قىزۇقتۇرىۋاتاتتى

 چۇشهندۇرۇشلهرنى قىلمىساڭ بولمامدۇ باياتىنقى.ئادهمنى ئىنتىزار قىلىپ بۇنچه قىينىما -  

سوراپ -،مانا ئهمدىلىكته بۇالرنى بىلمىسهم كوزۇمگه قانداقمۇ ئۇيقۇ كىلىدۇ دهيسهن ؟،

 .تۇرىۋالدىم

بىر ئاي ئىلگىرى ئايگۇلنىڭ ئاكىسى ئهيدىس -بهك بىلگۇڭ بولسا ئاز قىسمىنى دهپ بىرهي-  

دىن بىلهك ھېچ بىر تۇققان ئۇنىڭ نامىزىغا دادىسى.كىسىلى بىلهن ئولۇپ كهتتى

ئويالپ .بۇرادهرلىرى قاتناشماي مهلۇم ئولكىدىكى خۇيزۇالر قهۋرىستانلىغىغا كومۇلدى-،دوس

باق بۇ خهق قۇرۇق ئاۋۇينى دىمىسه ئۇنى يۇرتىغا دهپنه قىلسا بولمامدۇ ؟مۇشۇنچىلىكالم 

تنى تاشالپ چىقىپ ئۇالرنىڭ سهتچىلىكلىرى يۇرتتا ئاشكارىلىنىپ كهتسه ئۇالر يۇر.بىلىپ قال

شۇڭا سهن ئارتۇقچه سۇئال سورىماي بۇ ئىشالرنىڭ تهپسىالتىنى بىلمىگىنىڭ .كهتسه بولىدۇ

مهنمۇ بىلمهكچى .سورىشىمنىڭ ھاجىتى قالمىغان ئىدى.شهمسىيه گهپنى بوغىۋهتتى- ياخشى،

ھهتتاكى باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان .ئۇنىڭدا ئهيدىس يوق.بولغۇنىمنى بىلىپ بولغان ئىدىم

ئهمما يۇرۇگۇمنى يهنه بىر نهرسه .ئىشمۇ يوق ،چوقۇم بۇالر ئۇنىڭغا چاپالنغان بوھتان خاالس

 .قوچىالشقا باشلىدى
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   ئايگۇلنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر نىمنى يۇشۇرىدىغاندۇ ؟بىر ئادهمنىڭ ئولىمىنىمۇ شۇنچه 

هن توگهپ ئهيدىس بولسا باشقىالرغا بىلىندۇرمهي باشقا بىر كىسهل بىل.يۇشۇرۇپ يۇرهمدۇ

 ...كهتتى دهپ يۇرتتا نامىزىنى چۇشۇرسه بولىدىغۇ

   توگىمهس خىيالالر ئىچىده بۇ سۇئالالرنىڭ جاۋابىنى تىزراق ئۇقۇشنى ئومۇت 

يهنه بىر تهرهپتىن شهمسىيهنىڭ بۇ ئائىلىنىڭ ئىشلىرىنى بۇنچه تهپسىلى بىلىشى ...قىالتتىم

 باقتىم ئۇنىڭ چىرايىدىكى نۇر تېخىمۇ شهمسىيهنىڭ چىرايىغا...مېنى ھهيران قالدۇراتتى

 ....جۇالالنغاندهك قىالتتى

 

 كۇنى خوتهن ئوز ئويۇم -23ئاينىڭ-11يىلى -2010   

 

)                                            4( 

 

 روشهنگۇل قايتىپ كېلىپ چىرايىمدىكى خۇششاللىقتىن بىر نىمىنى سهزدى بولغاي غهلىتىال بىر 

ئايگۇل شهمسىيه بىلهن ئىككىمىزنىڭ بىر ئويده يالغۇز تۇرغىنىزنى كورۇپ .ولۇپ قويدىخىل ك

تاماقنى كورۇپ ئۇالرنىڭ .بىز ئارلىقتا ئۇالرغا تاماق قىلىپ قويغان ئىدۇق.چىدىمايالم قالدى

 .زۇۋانى ئېچىلىپالم كهتتى

غهلىته روشهنگۇل چىرايىدىن -مهشۇقالر تامىغى يهيدىكهنمىزده بۇگۇن،-ئاشىق -  

 -ئايگۇل.قولىنى  چايقاش ئۇچۇن سۇخانىغا ماڭدى-قىلىقالرنى قىلىپ شۇنداق دىدىده 

ھازىرقىدهك تهييار تاماق بولىدىغان بولسا روشهنگۇل بىلهن مهن ياتاققا كوچۇپ كېتىپ -  

ئۇنىڭ .دىدى-،...تاماق ۋاختىدا كىلهيلىڭ بولمىسا، سىلهرگه دهخلى قىلىپ يۇرگۇچه

شهمسىيه شۇنچىلىك ئۇيالغان .ىيه توگۇل مهنمۇ قىزىرىپ كهتتىمسوزلىرىدىن شهمس

مهن بايا سىزنى قايتىپ كىتىڭ ،ئۇالر گهپ تاپىدۇ دىمىگهنمىدىم،دىگهندهك مهنادا -ئىدىكى
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 -يهر تىگىدىن ئاستاغىنا ماڭا قاراپ قويۇپ ئايگۇل تهرهپكه بۇرۇلۇپ

لىپ باققاندهك گهپ قىلىسهنغۇ بوگۇنالم ئهمهس باشقا چاغالردىمۇ  تاماققا ياردهم قى-  

 .دىدى -ئايگۇل،ساڭا كۇنده تهييار تاماق تۇرمامدۇ  مانا،

مىننهت قىلىۋاتامسهن شهمسىيه،مهن مۇشۇنداق ئهزهلدىن تهييارغا كونۇپ -  

ئۇ -سىرتتىن يىسهممۇ بولىدۇ،.چىدىمىساڭ بىر قاچا تامىغىڭغا موھتاج بولغۇم يوق .قالغان

تىزالم مېزىنى .انلىغىمىزغا ھهقىقهتهن چىدىمىغان ئىدىئىككىمىزنىڭ يالغۇز تۇرغ

 -مهن.چىقاردى

بۇ  يۇرتقا .نىمه بولىۋاتىسهن ئايگۇل،سېنىڭ نايناقشىپ ناز قىدىغان يۇرتۇڭ يىراقتا قالدى-  

ھهممىمىز مۇساپىر،تهڭ كۇچ چىقىرىپ يىسهك نىمىشقا بولمۇغۇدهك،باشقىالر سېنىڭ سېتىۋالغان 

 .بۇ گېپىم ئۇنىڭغا تېخىمۇ بوالپ بهردى.دىدىم-دىدىكىڭ بولمىسا يا،

يېقىندىن بۇيان جىم يۇرسهم مهندىن قورىققان چېغى دهپ قېلىشتىڭمۇ،شهمسىيه سهن -  

ئوزۇڭچه شاكىرغا ئىرىشتىم دهپ خىيال قىلىپ يۇرمه،مېنى يىغلىتىۋاتقىلى قانچىلىك 

ئايگۇل -ىڭ ئالدىڭدا،سهن بۇنى ئوبدان ئويالپ قوي،سېنىڭمۇ يىغاليدىغان كۇنلىر.بولدى

شهمسىيهنىڭ جىم .سوزلىگهچ ئۇرىشىدىغاندهك قىلىپ شهمسىيهنىڭ ئالدىغا دىۋهيلهپ كهلدى

 -تورغىنىنى كورۇپ ماڭا بۇرۇلدى ۋه

سهنمىچۇ شاكىر ئۇچ قىزنىڭ ئارىسىدا غىلجىڭشىپ يۇرۇيدىغان غىتمهك بولمىغاندىن -  

ئهسهبىلىكى تۇتتىمۇ -دىدىده-امدۇ ؟،كېيىن، بىرىمىزنى تۇتۇپ پوكال سويۇپ ئوتسهڭ بولم

ياخشىمۇ بۇرۇنقى قىلغانلىرى .ئهيتاۋۇر بوينۇمغا گىره سالىدىغاندهك قىلىپ ماڭا ئېتىلدى

 .توسۇپ ئۇلگۇردۇم.ئىسىمدىن چىقمىغان چېغى

سهلال ئېشىپ كهتسه ئۇنى .دىدىم-ئادهم قېلىپىدىن چىقىپ يۇرمه،.نومۇس قىل-نومۇس-  

 .تىمئۇرىۋاتىدىغاندهك قىالت

شۇنداققۇ شهمسىيه .نومۇس دىگهندىن ھېلىقى كىچىسى خوشلۇشۇپ بولغانمهن.نومۇس-  



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 122 - 

 -ئايگۇل شۇنداق دهپ بولۇپ تهستىق تهلهپ قىلغاندهك شهمسىيهگه بىرنى قارىۋېتىپ- ؟،

نومۇس -بىشهڭ خوتۇنالردا ئار -بولدىال ،سهنلهرگه قېيداپ يۇرگۇچه تامىغىمنى يهي،-  

ايگۇل بايا بىز بىلهن ھېچ بىر قىزىرىشىپ باقمىغاندهك قولىنى يۇيۇشتىنمۇ قارىشى بولمامدۇ ؟،ئ

بۇ چاغدا .ئۇنىڭ  گېپىنىڭ تىگىده بىر گهپ بار ئىدى.ئىرىنىپ تاماققا تۇتۇش قىلدى

 .روشهنگۇل سۇخانىدىن چىقىپ خىيالىمنى ئۇزۇپ قويدى

 -  ئايگۇلنىڭ تاماق يهۋاتقىنىنى كورگهن رۇشهنگۇل

 تاماققا دۇم چۇشمهي قولۇڭنى چايقاپ يىسهڭمۇ ئاچ بورىدهك-  

 ئايگۇل.دىدى-كىچىكمهستىڭ،

بۇالر يۇماي ئهتكهن بولسىچۇ ؟،ئوزۇمنىڭ قولى بولغاندىن .بىز يۇيۇپ يىگهن بىلهن -  

يهنه نومۇسسىزلىق .ئۇنىڭدا باياتىنقى ئهسهبىلىكىدىن ئهسهرمۇ يوق.دىدى-،...كېيىن

نى ئومهللىشىمگه،باياتىنقى سېسىق گهپلهردىن نومۇس گهپ قىالي دهپ ئېغزىم.قىلىۋاتاتتى

بولدى جېق گهپ قىلمهڭ، دىگهندهك چىراي -قىلىپ خىجالهت بولىۋاتقان شهمسىيهنىڭ 

 .سۇكۇت قىلدىم.ئىپادىسىگه كوزۇم چۇشتى

 -    قايتاشىمدا روشهنگۇل ئۇزۇتۇپ چىقتى ۋه

مهن شهمسىيه .دهپ سورىدى-ه،ئهھۋالدىن قارىغاندا ئىشىڭ غهلبه قىلغان ئوخشىايدۇ ھ-  

 -بىلهن بولغان پارىڭىمىزنى قىسقىچه سوزلهپ بهرگهندىن كېيىن

گۇمانلىق نوختىالر شۇنچه كوپ بولسىمۇ،شهمسىيهده ئۇنداق كىسهل يوقلىغىغا -  

 .دىدىم-ئىشهندىم،

دهپ سورىدى روشهنگۇل،ئۇنىڭ سوزلىرى ئازراق پهسلهپ قالغان -قانداق دهيسهن ،-   

 .ارچاپ كهتكهن چېغى دهپ ئويلۇدۇمبولۇپ چ

شهمسىيه ئهيدىس دىگهن گهپنى قىلغاندا شۇنچه تهمكىن بولۇپ قىلچه ھودۇقۇش -  

ھهر قانچه .يوق،ئايگۇلنىڭ ئاكىسىنىڭ ئولگهنلىگىدىن قايغۇرغاندهك بىر خىل ئىپادىده بولدى
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ه ھاياجانالنماسلىقى يامان ئادهم بولسىمۇ ئوزىنى نابۇت قىلغان ئادهمنىڭ ئولىمىنى سوزلىگهند

مۇمكىنمۇ،يۇزى شۇنچه تۇۋهن قىزنىڭ ئوزىده ناكهس كىسهل بارلىغىنى بىلىپ تۇرۇپ 

 .دىدىم مهن-باشقىالردىكى ئۇ كىسهلنى سوزلهپ يۇرىشى مۇمكىنمۇ ؟،

خوشلىشىپ كىرىپ  -روشهنگۇل شۇنچىلىك دىدىده- دىگىنىڭدهك بوال ئىالھىم،-  

 -مهن ئۇنى توسۇپ.كهتمهكچى بولدى

دهپ -بۇ بىر خۇششاللىققۇ روشهنگۇل،ساڭا نىمه بولدى ،قېيداپ قالغاندهك قىلىسهن،-  

 .سورىدىم

بۇ بىر خۇششاللىق،ئهمما بىلگىنكى ئادهم دىگهن بهك شهخسىيهتچى .شۇنداق شاكىر-  

خهۋهر  -بۇ خوش -خهۋىرى سېنى خوشال قىلسىمۇ -بولىدىكهن،يېقىن دوستۇڭنىڭ خوش 

ئۇنىڭ كوزلىرىدىن ياش -هختىگه چېتىلغىنىدا چىدىماي قالىدىكهنسهن،ئوزۇڭنىڭ ئومۇرلۇك ب

بولدى خاتا چۇشهنمه ،مهن ئىككىڭالرغا مهڭگۇ بهخىت تىلىگۇچى،ئازراق -تامچىالۋاتاتتى،

كېتىۋاتقىنىدا كوزلىرىدىكى ياشلىرىنى -ئۇ قايتىپ كىرىپ-ھاياجانالندىم خاالس،

 ....سۇرتكهنلىگىنى كورۇپ تۇردۇم

                                                         12 

چهتئهلگه چىقىپ ئوقۇشىمىز ئۇچۇن .   ئوقۇشىمىزنى تامامالپ يۇرتقىمۇ قايتىۋالدۇق

بۇالرنى روشهنگۇل .چهتئهللهردىكى ئالى مهكتهپلهرنىڭ چاقىرىقىغا موھتاج ئىدۇق

هقهززا بولىشى بىلهن تويغا ئويۇمدىكىلهرنىڭ ئالدىرتىشى،ئوزۇمنىڭ ت.بىجىرىدىغان بولدى

ئانىسى بىلهن بىزنىڭ ئويدىكىلهرنىڭ بۇرۇندىن -شهمسىيهنىڭ ئاتا .تۇتۇش قىلدۇق

شهمسىيهنىڭ ئويىدىكىلىرى (مۇناسىۋېتى ياخشى بولغاچقا ئۇالرمۇ تويىمىزغا تىزال قوشۇلدى

رنى ئىككىمىزنىڭ چىقىشالىغىنىمىزدىن خوش بولسا كىرهك،چۇنكى شهمسىيه نۇرغۇن ئهلچىله

ئالدى بىلهن قىز تهرهپنىڭ ھازىرقى ).قۇرۇق يولغا سېلىپ ئۇالرنىڭ ئىچىنى پۇشارغان ئىدى

كېيىن يۇرتتا توي بىرىدىغانغا كىلىشىپ .ئولتۇرىقى بولغان ئۇرۇمچىده توي قىلىدىغان
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 .ئۇرۇمچىگه چىقتىم

ولسا ئوقۇش ئايگۇل ب.  روشهنگۇل شهمسىيهدىن ئايرىلماي ئۇنىڭ ئىشلىرىغا ياردهم بهرمهكته 

بولسا مۇشۇ .پۇتتۇرگىنىمىزدىن باشالپ يوقاپ كهتكهن ،نهدىلىگىنى ھېچقايسىمىز بىلمهيتتۇق

ئۇنىڭ شۇم تهلهتىنى .يوقالغانچه توي توگۇگىچه كوزۇمگه كورۇنمهسلىگىنى تىلهيتتىم

 ...كورسهتمىگهيسهن ئىالھىم

 روشهنگۇل،-ىمىزدا  بۇگۇن توي خېتى ئېلىش ئۇچۇن نىكا تىزىملىتىش ئورنىغا ماڭغىن

شهمسىيه بىلهن .دهپ تۇرىۋالدى-بولدى ئۇ يهرگىمۇ بېرىپ يۇرمهي،ئوزۇڭالر بېرىڭالر،-  

توي خېتى كهسكۇچى خادىم بىزنىڭ توي خېتى ئېلىشتىن بۇرۇن بهلگۇلهنگهن .يالغۇز باردۇق

تهكشۇرۇش ئورنىدىن ساالمهتلىك تهكشۇرتكهنلىك ئىسپاتىنى ئېلىش الزىملىغىنى دهپ 

بىزنىڭ قېنىمىزنى تهكشۇرىدىكهن ،تهكشۇرۇش ئورنىدا قان .تۇرغا يول سالدىدوخ

 .ئهۋرىشكىمىزنى ئېلىپ قېلىپ ئۇچ كۇن توختاپ كىلىشىمىزنى ئۇختاردى

تهكشۇرۇش ئىسپاتىمىزنى ئېلىش ئۇچۇن بۇ ئورۇنغا .  ئۇچ كۇنمۇ ئوتۇپ كهتتى

لىك تهكشۇرۇشنىڭ يهنه ئىككى كۇن ساقلىشىمىزنى ،البۇالتۇرىيى-كهلدىم،كهلسهم

قايتاشىمدا مۇناسىۋهتلىك .بۇ قېتىم ئوزۇم يالغۇز كهلگهن ئىدىم.چىقمىغانلىغىنى ئهيتتى 

كىلهر كىلىشىڭىزده قىزچاقنىمۇ ئېلىپ كېلىشنى ئۇنتۇماڭ،قائىده بويىچه -خادىم،

 .دهپ يولغا سالدى-ئوزۇڭالرنىڭكىنىالم ئېلىش ھوقۇقىڭالر بار،

 شهمسىيه بىلهن ئىسپاتىمىزنى ئېلىش ئۇچۇن تهكشۇرۇش ئورنىغا    يهنه ئىككى كۇندىن كېيىن

قايسى كۇنكى مېنى يولغا سالغان خادىم بىزنى كۇتىۋالدى ۋه ئايرىم بىر .بىرگه كهلدۇق

ئىشخانىغا باشالپ كىرىپ مېنىڭ ئولتۇرۇپ تۇرۇشىمنى تاپىالپ شهمسىيهنى باشقا بىر 

غىدىن ئازراق غهيرىلىك ھىس قىلىپ بۇالرنىڭ بۇ قىلى.ئىشخانىغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى

بىر تال تهكشۇرۇش ئىسپاتىغىمۇ شۇنچىلىك قىلىش كىتهمدۇ ؟،يۇرۇگۇم بىر شۇملۇقنى .قالدىم

يهنه بىر سهتچىلىك چىقمىغۇيدى دهپ خىيال .تويىمىزغا ھهپتىالم قالغان ئىدى.سىزىۋاتاتتى
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 بىرى كىرىپ كهلدى ۋه مهندىن.قىلىپ ئولتۇرسام

 .دهپ سورىدى-ۋاتقىلى قانچىلىك بولدى،سىلهر ئارلىشى-  

 .دىدىم مهن ھهيرانلىق ئىچىده -بىر يىلدىن ئاشتىغۇ دهيمهن،-  

ئۇنىڭ بۇ سورىشى يۇرۇگۇمگه پىچاق -سىلهر بۇ جهرياندا مۇناسىۋهت ئوتكۇزمىگهنسىلهر،-  

 .تىققاندهك ئاڭالندى

 .دهپ سورىدىم-ياق ،ئوتكۇزمىدۇق،بىره ئىش بولدىمۇ،-  

شۇڭالشقا ئهھۋال .ڭ ئىشقۇ يوق،اليىغىڭىزنىڭ قېنىدا ئازراق مهسىله بايقالدىچو-  

  -.كوز ئالدىم قاراڭغۇالشتى-بولسا سىلهر توي قىلماي تۇرساڭالر،.ئىگىلهيلى دىگهن

يېقىلىپ چۇشۇشتىن قورقۇپ -خاتا دىئاگۇنوز قويۇلۇپ قالمىغان بولمىسۇن يهنه ،-  

 .ورىيالىدىمئۇستهلگه تايىنىپ تۇرۇپ ئارانال س

قايسى كۇنى قايتا باھالىتىش ئۇچۇن يۇقۇرى دهرىجىلىك .خاتا چىقىشى مۇمكىن ئهمهس-  

ئۇنىڭ گېپىنىڭ ئايىغى چىقىپ -يهنه ئوخشاش ئىكهن،.ئورۇنالرغا ئهۋهتىپ باھاالتتۇق

شهمسىيهگه بىر نىمه بولمىغان بولغۇيتتى دهپ .چۇرۇڭ چىقىپ كهتتى- بولغۇچه سىرتتا ۋاراڭ 

ياندىكى ئىشخانىدا شهمسىيه ھۇشسىز ياتاتتى،مهن ئۇنى كورۇپ .ئوزۇمنى ئاتتىمسىرتقا 

 ...يېنىغىالم يېقىلدىم

نامىدىكى بىرى ئوزىنىڭ ئهسىرى نامىدا "پۇلدار"بۇ ئهسىرىمنى نازىركوم تورىدا (

بولسا بىزنىڭ .ئۇنىڭغا باشقىالرنىڭ ئهمگىگىنى ھورمهت قىلىشنى ئهيتىپ  قويساق.يولالپتۇ

شۇڭالشقا .مهن ئۇ تورغا پهقهتالم ئهزا بواللمىدىم.غۇچىلىرىمىز ئاالقىلىشىپ بهرسهڭالر باشقۇر

باشقا بىلوگالردا باركهن ئۇ الر مېنىڭ ئىسمىمنى .چىرايلىقچه ئوچۇرىۋهتكهن بولسا

باشقىالر كوچۇرۇپ .ھازىرچه ئهسىرىم مىسرانىم تورىغىال تهۋه.ئهسكهرتىپتۇ

 ")غهيرهت."باسمىساڭالر

بۇ ھهلهتتىن ئهنسىرىگهن .شهمسىيه تېخىچه ھوشىغا كهلمهپتۇ.ھۇشۇمغا كېلىپتىمهن تىزال 
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تهكشۇرۇش ئورنىدىكىلهر بىزنى خهلىق دوختۇرخانىسىنىڭ جىددى قۇتقۇزۇش مهركىزىگه 

شهمسىيه ئارلىقتا بىر ھۇشىغا كهلگهندهك قىلىپ يهنىالم .ئهكىلىپ قويۇشتى

ئوزۇم .ئۇالغا نىمه دهپ چۇشهندۇرىمهن.رىقتىمئويىدىكىلهرگه ئۇختۇرۇشتىن قو.ھۇشسىزالندى

 .بىر ئامالالرنى قىلمىسام بولمايتتى

ئۇ .بۇ يهرده ساۋاقدىشىم مۇراتنى ئۇچرۇتۇپ قالدىم.  تهقدىرنىڭ چاقچىغىمۇ بىلمهيمهن 

 .ئوگۇنىش ئۇچۇن بۇ دوختۇرخانىغا كهلگهن ئىكهن

ن بولدۇم دهپ يۇرسهم بۇ زادى نىمه بولدۇڭالر شاكىر ،تويۇڭنى ئۇرۇمچىده ئوينايدىغا-  

كالالمنىڭ جايىدا ئهمهسلىگىنى -ئۇ شهمسىيهنىڭ ھۇشسىز ،مېنىڭمۇ ھۇش -نىمه ئىش ؟،

 .نىمه دىگىلى بولىدۇ،يالغاندىن بىرنى توقۇدۇم.كورۇپ شۇنداق دىدى

توينىڭ تهييارلىغىدا چارچاپ كهتكهن بولساق كىرهك،شهمسىيه رهستىده تۇيۇقسىز -  

قاراپ تۇرۇپ توي خېتى .ئالالھ ئىگهم قىلغان يالغانچىلىغىمنى كهچۇرهر-ھوشىدىن كهتتى،

 .ئۇچۇن تهكشۇرۇتسهك شهمسىيه كىسهل  چىقىپ قالدى دهيمۇ ئهمىسه

مۇراتنىڭ قاننى تهكشۇرتۇپ كورهيلى دىگهن  -ئۇنداقتا قان  تهكشۇرۇپ كورهيلى،-  

 .كهندهك ئهندىكىپ كهتتىمگېپىنى ئاڭالپ بىرى ئۇستۇمدىن بىر چىلهك سوغۇق سۇ قۇيىۋهت

قاندا نىمه مهسىله بوالتتى،چارچاپ كهتكهن چېغى،تىزالم ئوڭشۇلۇپ -  

 .ھودۇقۇپ تۇرۇپ شۇنچىلىك دىيهلىدىم-كىتىدۇ،

بالنىستا ياتقان بىمارال بولىدىكهت .قان تهكشۇرتۇش دىگىنى بىر رهسمىيهت -  

ورۇلسه ئاسانال ھۇشىدىن ئۇنىڭ ئۇستىگه قاندا بۇزۇلۇش ك.تهكشۇرۇرتمىسه بولمايدۇ

مۇراتنىڭ چۇشهندۇرىشىنى -تهكشۇرگهننىڭ زىيىنى يوق،.كىتىدىغان ئىشالر يۇز بىرىدۇ

ئامالسىز قاراپ .ئاڭلىغاندىن كوره باشقىالردىن تاياق يىسهممۇ بۇنچه بىئارام بولماسمهن

 .ئهتىلىككه چوقۇم چاۋىمىز چىتقا يېيىلىدىغان بولدى.تۇرۇشقا مهجبۇر بولدۇم

تاڭ يۇرۇشقا .بهزى زۇرۇل تهكشۇرۇشلهر توگىگىچه كىچىمۇ كىرىپ تاڭ ئاتاي دهپ قالدى   
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ئۇ كوزىنى ئېچىپ ئوزىگه تهلمۇرۇپ قاراپ تۇرغان مېنى كورۇپ .يېقىن شهمسىيه ھۇشىغا كهلدى

 .كوزىنى يۇمىۋالدى،كوز جىيهكلىرىدىن ياش تامچىلىرى ئېقىشقا باشلىدى

سىيه،مېنىڭچه تهكشۇرۇشته بىر خاتالىق بار،باشقا ئۇرۇندا ئوزۇڭنى بۇنچه ئازاپلىما شهم-  

تهسهللى سوزلىرىم ئۇنىڭ ياشلىرىنىڭ تېخىمۇ ئاۋۇشىغا -تهكشۇرتۇپ باقساق بولىدىغۇ،

سهۋهپ بولماقتا،يۇرۇگۇمنى چوڭ قىلىپ ئۇنىڭ مهڭزىدىكى ياشالرنى ئىككى ئالقىنىم بىلهن 

يۇرۇگۇم ...ۇرتىۋاتقاندهك كويۇشمهكتهقوللۇرۇم ياش ئهمهس ئۇتنى س.سۇرتۇشكه باشلىدىم

ئۇ ئىسهدهپ يىغاليتتى،ئىمان ،ھايا ...تاتلىق سىزىم ئىچىدىن ئاچچىقنى ھىس قىلماقتا

،نومۇسنى بىرىنجى ئورۇنغا قويىدىغان غۇبارسىز بۇ جان ئازاپتىن ئوزىنى يوقۇتۇپ قويدىمۇ 

كاللىسى  -نده ھۇش ئهگهرچه.بىر چاغدا تۇيۇقسىز ئۇ قوللۇرۇمنى تۇتىۋالدى.بىلمهيمهن

جايىدا بولىدىغان بولسا قوللۇرۇمنى تۇتۇش ئهمهس قارىشىپ  ئولتۇرۇشتىنمۇ ئۇيالغان 

 -ئۇ سوزلىدى .بوالتتى

قىزلىق ئىپپىتىمنى جېنىم بىلهن .ماڭا ئىشهن شاكىر ،مهن ئۇنداق قىزالردىن ئهمهس-  

لۇپ خىجالهتتىن ئۇنىڭ ئاۋازى بهكمۇ زهئىپ بو- ،...قوغداپ كهلگهنمهن،مهن پاك،مهن

 .سوزلىيهلمهيال قالدى

كوزلۇرۇمدىن ئاققان ياش -ئىشىنىمهن شهمسىيه ،ئۇالرنىڭ تهكشۇرىشىده مهسىله بار،-  

ئۇ .ئىككىمىزنىڭ يېشى بىرلىشىپ قهلبىمىزنى لهرزىگه سالدى.ئۇنىڭ مهڭزىگه ئېقىپ چۇشتى

چىپ قولۇمنى قويىۋهتسه مهن قې.مېنىڭ قولۇمنى قويىۋېتىدىغاندهك ئهمهس

 .قوللۇرۇمنى تېخىمۇ چىڭ سىقاتتى.كىتىدىغاندهك

ئاۋازىمنى  -ماڭىمۇ ئىشهن شهمسىيه ،ئولىدىغان ئىش بولسىمۇ سهن بىلهن بىرگه ئولۇمهن،-  

 .دىگىنىمدهك شهمسىيه ئۇچۇن ئولۇشكىمۇ تهييار ئىدىم.يىغام بېسىپ كهتتى

مهن ئۇالرنىڭ سىز .ماسلىق بارمهن بىلىمهن، چوقۇم بىر ئۇقۇش.شۇم ئېغىزلىق قىلما شاكىر-  

قىزلىق ئىپپىتىمگه تاجاۋۇز قىلىپ سورىغان سۇئاللىرىدىن .كىسهلكهن دىگىنىدىن ئهمهس
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ئولۇم خهۋىرىنى ئاڭلىغاندا پىسهنتىگه .غۇرور دىگهن مۇشۇ ئىدى-ھوشۇمنى يوقاتقانمهن،

ىنىدا ئوزىنى نومۇسىنىڭ بوھتان تاجاۋۇزغا ئۇچرىغىنىنى ئاڭلىغ-ئالماي،ئوزىنىڭ ئىپپهت ئار

نهدىن پهيدا .جۇۋانلىرىنىڭ ئاساسلىق ئهخالقى ئىدى-تۇتىۋااللمىغانلىغى بىزنىڭ ئۇيغۇر قىز

بولدى بىر تۇركۇم ناكهسلهر مىللىتىمىزنىڭ يۇزىگه داغ سۇركهپ يۇزىمىزنى چۇشۇرهتتى 

 .خاالس

ىن ئوزۇڭگه ئېلىپ كهتمه،ئۇالرنىڭ ئۇنداق سۇئالالرنى سورىشى كهسپى خىزمهتلهرد-  

كىسهل .مهن شهمسىيهنىڭ ئۇنداق كىسهل چىقماسلىغىنى ئۇمۇت قىالتتىم. دىدىم-شهمسىيه،

يۇرۇگۇم بىر نهرسىنى سهزگهندهك .بولغاندىمۇ قايسى يۇزۇم بىلهن ئۇنى تاشالپ كىتهلهيمهن

شهمسىيهنىڭ باياتىنقى قىلغان سوزلىرى يۇرىگىمگه مهلھهم بولۇپ ئارزۇلىرىمنىڭ .قىالتتى

 .ايلىنىشىدىن ئۇمۇت ئهكهلدىرائاللىققا ئ

شهمسىيه ئازراق ئىسىگه كېلىۋېلىپ يىغىسىنى توختۇتۇپ -ئويدىكىلهرگه دىمىگهنسهن،-  

 .سورىدى

 .ئاددىال جاۋاپ بهردىم-دىمىدىم  ؟،. ياق-  

شهمسىيه شۇنداق دىدىيۇ سىرتنىڭ قاراڭغۇ -ياخشى قىپسهن،ئۇالرنى ئاۋاره قىلمايلى،-  

ئىككىمىزنى بىر كىچه نهگه يوقالدى دهپ .ئۇالر نىمه دهپ قالغاندۇ-ئىكهنلىگىگه قاراپ ،

 .دهپ كوزلىرىگه ياش ئهكهلدى-ئويلىغاندۇ،

ئۇ .ئۇنىڭدىن خاتىرجهم بول،روشهنگۇلگه دهپ ئويۇڭدىكىلهرگه تېلىفۇن ئالغۇزىۋهتتىم-  

 كهتسه ئويۇڭدىكىلهرگه بۇگۇن كىچه شهمسىيه بىلهن بىرگه قونۇپ مۇڭدىشىۋاالي،توي قىلىپ

بۇنداق پۇرسهت كېلهمدۇ يوق دىگهندهك گهپلهر بىلهن ئالداپ قويۇپتۇ ،يهنه تېخى ھازىردىن 

باشالپ شهمسىيهنىڭ تېلىفۇنى ئهته ئهتتىگهنگىچه مۇسادىره قىلىۋالدىم،بولمىسا سىلهر 

شۇنىڭ بىلهن تىلىفۇنىڭنى .سېغىنىپ قېلىپ تېلىفۇن قىلىپ ئېلىپ كىتىپ يۇرمهڭالر دهپتۇ

 ئۇ قولۇمنى قويۇپ بىرىدىغاندهك ئهمهس،كوزلۇرۇمگه قاراپ تۇرۇپ،.دىدىم-تىم،ئىتىۋهت
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 -مهن.دهپ ئالالھنى ئۇنتۇمىغانلىغىنى ئهسلهتتى-نامىزىمنى ئوقۇيالماپتىمهنده،-  

ئوزۇڭنىڭ ھوشىنى يوقاتقان بولغاندىن كېيىن ئالالھمۇ كوچۇرهر،كېيىن تولۇقالپ -  

 -رىتۇيىقسىز بى.دىدىم-ئۇقۇۋاالرسهن،

بۇ جايدا قولۇڭالرنى بۇنچه سىلىشىپ ئولتۇرۇپ كهتمىسهڭلهرمۇ ،نهچچه كۇندىن كېيىن -  

ئۇنىڭ چاخچاق قىلىپ كىرىپ كىلىشى .قارىسام مۇراتكهن.دىدى- قېنىۋاالتتىڭالر ئهمهسمۇ،

شهمسىيهنى شۇنچىلىك جىددىلهشتۇردىكى قولىنى قولۇمدىن تىز تارتىمهن دهپ قولىنى تامغا 

ئۇنىڭ چىرايىنىڭ قىزارغىنى يىغلىغاندىكى سۇلغۇن چىرايىدا مانا  مهن دهپ .ىتهككۇزىۋالد

 .بىلىندى

مهشۇقالرنىڭ بىر ياتاقتا ئىكهنلىگىنى بىلگهن بولغاندىن كېيىن ئىشىكنى -ئاشىق -  

ئۇنىڭ بۇ چاخچىغى بىزنى  يانه بىر بالداق كوتۇرۇپ -چېكىۋىتىپ كىرىشىم كىرهك ئىدى،

 .يانغا قاراپ يېتىۋالدىشهمسىيه .خىجىل قىلدى

ئوزلىرىنى چوڭ كورۇپ .قهيهردىن پهيدا بولدۇڭ دهپمۇ قويمايسهن.ئهھۋالىڭ ياخشىدۇ ؟-  

چوڭ چاتاق .تهكشۇرۇش نهتىجىللىرىڭنى ئۇقاي دهپ كىچىلهپ بېرىپ ئوزۇم ئهكهلدىم

 ئىككى كۇن يېتىپ چىكهتسهڭمۇ،ئالدىرىساڭ ھازىرال چىكهتسهڭمۇ- ئالدىرمىساڭ بىر.يوقكهن

مۇرات شۇنداق -بولىدۇ،چارچاپ كهتكهن ئوخشايسهن،دهم ئېلىشقا دىققهت قىلساڭال بولدى،

 دهپ بولۇپ،

دهپ - كورۇپ باق،.تهكشۇرۇش نهتىجىللىرىڭنى كورۇپ باقسۇن دهپ ئالغاچ كىرگهنتىم-  

 بىرقانچه ۋاراق قهغهزنى شهمسىيهگه تۇتقۇزۇپ قويۇپ ،

ىدى ،چىقىپ كىرهي ناشتىلىغىڭالر مهندىن،ھايال جىددى قۇتقۇزىۋاتقان كىسىلىم بار ئ-   

شهمسىيه خىجالهتتىن بولسا كىرهك مۇراتتىن ئهھۋال .دهپ چىقىپ كهتتى-بولمايالم كىرىمهن،

 . سوراشقىمۇ پېتىنالمىدى

 .شهمسىيه تهئهججۇپ بىلهن سورىدى-مۇرات نهدىن پهيدا بولدى ئهمدى،-  
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،سېنى بازار ئارىالۋېتىپ يېقىلىپ قالدى ئۇگۇنىشكه كېلىپتىكهن،ئۇچرۇشۇپ قالدۇق-  

 .دهپ چۇشهنچه بهردىم- دىدىم،

 .دهپ سورىدى ئۇ-ئۇنداقتاروشهنگۇلگه نىمه دىدىڭ،-  

نىمه دهيتتىم،تويدىن بۇرۇن بىر كىچه ھورداققا بېرىپ تونهيدىغان بولدۇق دىدىم،ئۇ -  

ىمىز يالغۇز تونهيمىز دهخلى مهن ئوز -مېنىمۇ بىرگه ئاپىرىڭالر دهپ تۇرىۋالغانتى. ئىشهنمىدى

قىلمىساڭ دىگىنىمده  تهلىۋىمگه ماقۇل بولۇپ ئويۇڭدىكىلهرگه تىلىفۇن قىلىپ بولۇپ 

ئۇچۇرىنى بهرگىنىدىن كېيىن مهنمۇ تىلىفۇنىمنى ئىتىۋهتتىم،بولمىغىنىدائۇنىڭ ئاۋاره قىلىپ 

ئۇ چوقۇم .ىپ قويايئىسىمده بارىدا تىلىفۇنىمنى ئېچ.كىچىچه تىلىفۇن قىلىپ يۇرىشى مۇقهررهر

دهپ -بولسا سېنىڭ دوختۇرغا كىرىپ قالغانلىغىڭنى ئهيتايلى،.تېلىفۇن قىلىدىغۇ دهيمهن

شهمسىيهگه قارىسام قولىدىكى تهكشۇرۇش قهغىزىگه تىكىلگهنچه قاراپ ئولتۇرۇپ قاپتۇ،ھهيران 

 .بولۇپ قولىدىكى قهغهزنى ئېلىۋالساممۇ تۇيمىدى

 . ئهسلىگه كهلتۇردۇمدهپ نوقۇپ-نىمه بولدۇڭ ھېي،-  

 -قولۇمدىكى قهغهزلهرنى تارتىپ ئالدى ۋه.    ئۇ يىغالشقا باشلىدى

 دىدى-قارا شاكىر،.قارا-  

تىببى ساۋات دىگهنگه ئانچه -مهن بۇ قهغهزدىكىلهرنى چۇشهنمىسهم يا،.نىمىگه قارايمهن-  

 .قىزىقىپ كهتمهيتتىم

ئۇ تهكشۇرۇش قهغىزىدىكى بىر ئۇرۇننى -،مانا بۇنىڭغا قارا،بۇنىڭدا مېنى ساق دهپتۇ-  

يۇرۇگۇم خوش .كورسۇتۇپ مېنى كوردۇڭمۇ دىگهندهك كوزلۇرۇمگه يېقىن ئهكهلدى

 .خهۋهردىن بىشارهت ئالدى-

ئوزۇمنى بېسىۋااللماي -ھېلىقى كىسهلنى يوق دهپتىمۇ،.نىمه دهيسهن شهمسىيه-  

 .ۋاقىرىۋهتتىم

ئوزۇمنى تۇتىۋااللماي شهمسىيهنى -ن دهپتۇ،شۇنداق شاكىر،نىجاسهت كىسهلنى يوقكه-  
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باغرىمدا .كوزلىرىمدىكى خۇششاللىق يېشى ئۇنىڭ چاچلىرىنى يۇيدى.تارتىپ باغرىمغا باستىم

 .ئۇ ئالدى بىلهن ھۇشىنى تاپتى.شهمسىيه ئىسهدهپ يىغلىماقتا

م ئالالھنىڭ سىناقلىرىنى ئۇنتۇپ نامهھره.بولدى قىل شاكىر،ئوزىمىزنى تۇتىۋااليلى-  

قوپ ئالالھنىڭ شهپقىتىگه رهھمهت ئهيتىپ ناماز .بولىدىغان ئىشالردىن ئوزىمىزنى تارتايلى

بىرىمىزگه تهسهللى بىرىمىز دهپ تاڭ -بىر .ئۇنى قويىۋېتىپ سىرىتقا قارىدىم-ئوقۇيلى،

 ...تاھارهت ئېلىش ئۇچۇن سۇخانىغا ماڭدىم. يۇرىغىنىمۇ بىلمهي قاپتىمىز

 تۇق مۇرات كىرىپ،   نامازنى تۇگۇتۇپ تۇرات

ناشتىلىق تامىغى ياخشى بىر يهرنى بىلىمهن،جىندهك ساقالپ تۇرۇڭالر،كىيىمىمنى -  

دهپ جاۋاپمۇ كۇتمهي - شهمسىيه سىز ئهمدىغۇ ماڭاالرسىز  ،.ئالماشتۇرىۋېلىپال  كىرهي

دىگهن سوزى مېنى "شهمسىيه سىز ئهمدىغۇ ماڭاالرسىز"ئۇنىڭ .چىقىپ كهتتى

 .قارىسام روشهنگۇل ئۇرۇپتۇ.هسنادا تىلىفۇنۇم سايراپ كهتتىشۇ ئ.ئهجهپلهندۇردى

 .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم-  

 .جاۋاپ قايتۇردۇم-ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم،-  

يهنه .ئۇ كهسكىن سورىدى-نهده سىلهر،نامىزىمنى توگۇتۇپال سىلهرگه تىلىفۇن قىلىشىم،-  

 يالغان ئهيتىشقا چىدىماي،

 .دىدم-ىددى قۇتقۇزۇش مهركىزىده،خهلىق دوختۇرخانىسىنىڭ ج-  

 .دهپ تىلىفۇننى قويىۋهتتى-بىر شۇملۇقنى كوڭلۇم تۇيغان ئىدى،مهن ھازىرالم بارىمهن،-  

 .چىرايى نۇرلۇنۇپ قاپتۇ.   شهمسىيهگه قارىسام ئۇنىڭ باياتىنقى ھالىتىدىن قىلچه ئهسهر يوق

 .دهپ سورىدىم-قانداق قىلىمىز،ئۇ ئىككىسىگه بولغان ئىشالرنى دهمدۇق،-  

ئۇنىڭ كوپ گهپ قىلغۇسى كهلمىگهن چېغى شۇنچىلىكالم -ئهھۋالغا قاراپ باقمامدۇق،-  

 .جاۋاپ بهردى

*           *          *                                
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توتىمىز .   مۇراتنىڭ ياخشى بىر جاينى بىلىمهن دىگىنى كىچىكالم بىر چايخانا ئىدى

بىرىمىزگه قاراپ ئولتۇرۇپ چاي -ۇرۇندۇقىدا قىسىلىپ بىر چايخانىنىڭ تار ئ

چايخانىدا ئادهم كوپ بولغىنى ئۇچۇن كوپ گهپ قىلماي چايغا داخىل .ئىچىشتۇق

چارچىغان بولساقمۇ ئۇمۇتنىڭ توغىلىشى  .ناشتىلىغى  يامان ئهمهس ئىكهن.بولدۇق

شتاھاسى ئېچىلىپ قالغاندهك شهمسىيهنىڭمۇ ئى.ئىشتاھانى ئاچتىمۇ ئهيتاۋۇر كوپرهك غىزاالندىم

 . قىالتتى

    سىرتقا چىققاندا روشهنگۇل،

مهندىن .يۇرۇڭالر بىزنىڭ ئويگه بارىمىز.بۇ سهھهرده ئايلىنىپ يۇرسهكمۇ سهت تۇرىدۇ-  

 .دهپ تاكسى توسىدى -باشقا بىرى يوق،

ۇچۇن قوپۇش ئ-دادىسى سودا ئىشى بىلهن چىقسا ئولتۇرۇپ.ئۇنىڭ ئويى بىر داچا ئىدى-  

 .ھازىر روشهنگۇل ئۇرۇمچىده بولغىنى ئۇچۇن شۇ تۇرىۋاتاتتى.ئالغان ئىكهن

قورۇقماي قانداقمۇ ئولتۇرىدىغانسهن بۇ ئويلهرده،يالغۇزلۇقتا جىنغا ھهمرا -  

 .مۇراتنىڭ بۇ ئويگه تۇنجى كىلىشى بولغىنى ئۇچۇن ھهيرانلىقتا سورىدى-بولمايۋاتقانسهن

كهتتىم بولغاي يالغۇزلۇق خىيالىمغا كىرىپ كونۇپ .نىمىدىن قورقاتتىم-  

 روشهنگۇل يالغۇزلۇقنى تىلغا ئالغىنىدا ماڭا قاراپ قويدى ۋه-چىقمايدۇ،

نىمه بولغانتى بالنىسقا كىرىپ قالغۇدهك،تونىگۇن دىسهڭالر مهنمۇ ھهمرا بولۇپ قارىشىپ -  

يىده ئولتۇراالرمۇ دهپ بهرمهسمىدىم،ئويده يالغۇزلىغىمنى بىلگهندىن كېيىن مېنى ئهنسىرهپ ئو

قويساڭال بولماسمۇ ؟كىچىچه ئۇخلىماي تىلىفۇن قىلىپ چىقتىم دىسه،تىلىفۇنىنى ئېتىۋالغىننى 

 .دهپ نارازىلىغىنى ئىپهدىلىدى- ..كوره

 -دهپ تۇرۇشۇمغا ،مۇرات-ئاۋاره قىلماي دىگهن،-  

ىسپاتى يېنىڭالردا كىسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پونكىتى چىقىرىپ بهرگهن تهكشۇرۇش ئ-  

 .دهپ مېنى گاڭگىرتىپ قويدى-باردۇ ؟،
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شهمسىيهنىڭ چىرايى .تهئهججۇپ بىلهن سورىدىم-ئۇنى سهن قانداق بىلدىڭ،-  

 .خىجالهتتىن شۇنچىلىك قىزىرىپ كهتتى،ئۇ يهرگه قاراپ ئولتۇرىۋالدى

 قاالر دهپ، دهپ تونىگۇن سىلهرنى ئهكهلگهنلهر داۋاالشقا ياردىمى بولۇپ.قانداق بىلهتتىم-  

مۇراتنىڭ بۇ دىگىنىدىن ھهممه ئىشالردىن خهۋهردار ئىكهنلىكى -بىرىپ كهتكهن،

 .يۇشۇرۇشنىڭ ھاجىتى قالمىغان ئىدى.بىلىندى 

 .سورىدىم مهن-ئۇنداقتا بىلىپ تۇرۇپ يهنه نىمه دهپ تهكشۇرۇپ يۇرۇيسىلهر،-  

ملۇق كىسهللىك شۇنداق ،ئهسلى تهكشۇرۇپ يۇرمهي ھوشىغا كهلگهنده يۇقۇ-  

دوختۇرخانىسىغا يولالپ بىرىش الزىم ئىدى،لېكىن مهنده گۇمان بولغاچقا كىچىلهپ 

گۇمان قالمىسۇن دهپ تىببى .دىگىنىمدهك بولدى.تهكشۇرۇشنىڭ نهتىجىسىنى چىقارغۇزدۇم

نهتىجه ئوخشاش ساق .ئۇنۋىرسىتتىكى ساۋاقداشلىرىمغا دهپ ئۇ يهردىمۇ تهكشۇرۇتتىم

لهۋاتقىنىدا كوزلۇرۇمگه بۇرۇن ئۇنى كورۇپ باقمىغان ئادهمدهك،ھاتتاكى مۇرات سوز-ئىكهن،

 .خېزىردهك كورۇنۇپ كهتتى

 .يهنه سورىدىم -سهن نىمىدىن گۇمانلىنىپ شۇنداق قىلدىڭ ؟،-  

نىمىدىن گۇمانلىناتتىم،ئىمانىم شهمسىيهدىن گۇمانلىنىشقا يول قويمىدى،مهن شۇنچه -  

ات سۇرۇشتۇرسه ھهممه تهل تېپىلىدىغان بىر قىزنىڭ مۇشۇنداق ھورمهت قىلىدىغان،ئىمان ئىتق

شهمسىيهنىڭ پاكلىغىغا .نىجاسهت كىسهلنى يۇشۇرۇپ توي قىلىمهن دهپ يۇرىشىگه ئىشهنمىدىم

چۇنكى ئۇ  مېنىڭ ئۇزۇن يىللىق ساۋاغدىشىم ۋه خىزمهتدېشىم .ئىمانىم بىلهن ئىشىنهتتىم

 بىرى شهمسىيهنىڭ دىئاگۇنۇز قهغىزىده يهنه.تۇرسا مهن ئۇنى چۇشهنمهي قاالرمهنمۇ

ئهيدىسنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدىكى نهتىجىنىڭ يېزىلغىنىدىن گۇمانلىنىپ شۇنداق 

كىسهل بۇ باسقۇچقا يهتكهنده ئۇنىڭ كىسىلىنى يۇشۇرۇپ ساق يۇرهلىشى مۇمكىن .قىلدىم

 .شۇنداق دهپ گېپىنى تۇگهتتى مۇرات-ئهمهس،

روشهنگۇلنىڭ بۇ گېپى -ر گېپىڭالرنى چۇشهنمىدۇمغۇ ؟،نىمه دىيىشىۋاتىسىلهر ،ھېچ بى-  
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ئۇ بهكالم .ئۇنىڭغا بولغان ئهھۋالنى بىر قۇر چۇشهندۇردۇق.كۇلكهمنى كهلتۇرۇپ قويدى

 ھهيران قېلىپ،

زىيانكهشلىك ،بىرى زىيانكهشلىك قىلغان گهپ،چوقۇم ئىنىقلىماي -  

 مۇراتمۇ،.دىدى-بولمايدۇ،

،تاسادىپى ئالمىشىپ قالغان دىيىشكه بولمايدۇ،ئۇالرنىڭ مهنمۇ شۇنداق دهپ قارايمهن-  

تهكشۇرۇش تهرتىۋى شۇنچىلىك مۇكهممهلكى بىرى ساختىلىق ئىشلهتمىسه ھهرگىزمۇ ئالمىشىپ 

 .دىدى -قالىدىغان ئهھۋال كورۇلمهيدۇ،

شهمسىيه .سۇئال بىلهن شهمسىيهگه قارىدىم-ئۇنداقتا كىممۇ ساختىلىق ئىشلىتهر ؟،-  

 مۇرات سوزلىدى،.شىنى يهرگه قىلىپ ساڭگىلىتىپ ئولتۇغىنى ئولتۇرغانيهنىالم بې

سىلهرنىڭ توي قىلىشىڭالرغا قارشى تۇرىدىغان بىرى تهكشۇرۇش پونكىتىدىكىلهردىن بىرىنى -  

 مۇراتنىڭ سوزى توگىشىگىالم روشهنگۇل،-سېتىۋالغان بولمىسۇن يهنه،

 .دىدى-رهزىللىك قىلىشنى بىلمهيدۇ،ئۇنىڭدىن باشقا بىرى بۇنچىلىك .چوقۇم ئايگۇل-  

 .دىدىم-مهنمۇ شۇمىكىن دهيمهن،-  

روشهنگۇل گېپىمگه قۇشۇق سېلىپ كهسكىن - چوقۇم شۇ،.شۇمىكىن ئهمهس-  

 .مۇئهييهنلهشتۇرىۋهتتى

شۇ بولسا قانداق قىلىمىز،قولىمىزدا ئىسپات بولمىسا  نهده تۇرۇپ شۇ دىگىلى -  

 .دىدىم مهن-بولىدۇ،

ئهنزه مهلۇم .،ئىسپات دىگهننى بىز تاپمايمىز، قانۇن ئورۇنلىرى تاپىدۇئىسپات-  

قىاليلى،ھېچ بولمىسا كىسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پونكىتىدىكىلهر ئوبدان چۇشهنچه 

بۇ گهپلىرى .مۇرات ئىشالرنى ئهتراپلىق ئوياليدىكهن-بىرىپ كهچۇرۇم سورىمىسا بولمايدۇ،

 نى ئاڭالپ بىرىۋاتقان شهمسىيه ،ماڭا ياققان ئىدى،بىراق گېپىمىز

ئايگۇلنى قىلدىمۇ دهيلى ئۇ .دىگىنىڭالر توغرىدۇ بهلكىم،مهنمۇ شۇنداق گۇمان قىلىمهن-  
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بوپتۇ .ئۇنىڭ قىلغانلىغىنى ئىسپاتالشنىڭ بىزگه نىمه پايدىسى.ئىشالرنى ئىنىقالپ نىمه قىلىمىز

ىلساق بۇ ئىشلىرىمىزغا ئهرىز ق.دهۋراڭ سالساق ئوزىمىزگىمۇ سهت بولىدۇ.دهۋىتهيلى

بىراق .چوڭالرنىمۇ سورهپ كىرىمىز،مهن بۇ رهسۋالىقالرنى چوڭالر بىلمىسىكهن دىگهن ئۇمۇتته

كىسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پونكىتىدىكىلهرنىڭ چۇشهنچه بىرىشىنى چوقۇم تهلهپ 

شهمسىيهنىڭ بۇ پوزىتسىيهسى بىزنى ھىسسىياتىمىزنى .دىدى-قىلمىساق بولمايدۇ،

ئهرىزالم قىلساق .ىۋېلىشقا،پىتنىڭ ئاچچىغىدا چاپاننى ئوتقا تاشلىمسلىققا كوندۇردىبېس

توتىلىمىز بىرلىككه كهلدۇق كىسهللىكلهرنىڭ .چوڭالرنىڭ بىئارام بولىشى تۇرغان گهپ ئىدى

ئالدىنى ئېلىش پونكىتىدىن چۇشهنچه بىرىشنى تهلهپ قىلىش ئۇچۇن شۇ ياققا قاراپ يولغا 

 -بۇرۇن شهمسىيه مېنى يانغا تارتىپ،مېڭىشتىن .چىقتۇق

ئۇمۇ بىر .شاكىر ئايگۇلنى نىمىشقا قوغدايدىغانسهن دهپ سورۇغىڭنىڭ بارلىغىنى بىلىمهن-  

ئاز كۇن ساقال ،توي كۇنى بىر ھوجرىغا كىرگهنده بارلىق .زىيانكهشلىككه ئۇچرۇغۇچى

 ئايگۇلنىڭ ئاكىسى سهن ئاڭالشقا تهقهززا بولۇپ كۇتكهن.ئهھۋالنى ساڭا ئهيتىپ بىرىمهن

بىلهن بولغان ئىشالرنىمۇ دهپ بىرىمهن،ھازىر دهي دىسهم ئىككى يات جىنىس ئوتتۇرىسىدا 

مهن سېنىڭ ئايالىڭ بولغۇنىمدا تارتۇنغۇدهك،ھايا قىلغۇدهك .دىگىلى بولغۇدهك گهپلهر ئهمهس

نىڭ ئوزۇم سويگهن قىز.شۇنچه ساقالپتىمهن.دىدى-شۇ چاغدا بىل،.ئىشالر بولماي قالىدۇ

 ...قالدى ئىشالر ئۇچۇن يهنه ھهپته ساقلىسام نىمه بوپتۇ.ئىپپهتلىك قىز ئىكهنلىگىنى ئۇختۇم

ئويلىماپتۇق كىسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پونكىتىغا كهلسهك بۇگۇن دهم ئېلىش كۇنىكهن 

ي ئهرىزىمىزنى قىاللما.پهقهت نوۋهتچىلىك قىلىۋاتقانالرال باركهن.،باشلىق يوق بولۇپ چىقتى

 -مۇرات.يېنىشقا مهجبۇر بولدۇق

ئادهتته توي خېتى .سىلهر تويغا تهييارلىق قىلىمىز دهپ ئالدىراش بولۇپ كىتىسىلهر-  

ئىسپات .بىرىدىغانالر بهلگۇلهنگهن دوختۇرخانىنىڭال ئىسپاتى بولغاندا توي خېتى كىسىدۇ

شۇڭا سىلهر خاتىرجهم .چىقىرىپ توي خېتى ئالىمىز دهيدىكهنمىز تويغا ئۇلگۇرمهسلىكى مۇمكىن
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مهن ئامالىنى قىلىمهن سىلهرنىڭ .مېنىڭ ئۇ يهرلهرده تونۇشلىرىم بار.ئىشىڭالرنى قىلىۋىرىڭالر

دهپ الزىملىق ماتىرىيال،شهمسىيه بىلهن بىرگه -ئاۋاره بولۇپ يۇرىشىڭالر ھاجهتسىز ،

 .بىز بىر غهمدىن قۇتۇلدۇق .چۇشكهن تويلۇق سۇرهتلهرنى ئېلىپ قالدى

چۇنكى ۋاختىمىز قىس،توي .اقچى بولغان ئهرىزنى تويدىن كېيىنگه قالدۇردۇق   قىلم

قىلماقچى .ئاۋارىچىلىقالردىن يىراق تۇرغىنىمىز ياخشى ئىدى.خېتىنىڭ ئىشى ھهل بولغان تۇرسا

 .بولغان ئىشلىرىمىزنى تهخسىملهپ ئوز ئىشىمىز ئۇچۇن ئايرىلىشتۇق

  *                                      *          *         

شهمسىيه  قولداشلىققا .   پۇتۇن ئىشلىرىمىز ئوڭۇشلۇق بولۇپ توي كۇنىمۇ يىتىپ كهلدى

 .مهن بولسام مۇراتنى تاللىدىم.روشهنگۇلنى تاللىدى

   بۇ يۇرتنىڭ قائىدىسى بويىچه ئهتتىگهنده نىكاھ ئوقۇتۇش ئۇچۇن شهمسىيهلهرنىڭكىگه 

شۇنچه نومۇسچان . سهھهرده نىكاھ ئوقۇتۇشقا قارشى چىقتىئهپسۇس شهمسىيه.يىتىپ كهلدۇق

 -قىز بۇگۇن يولۋاسنىڭ يۇرىگىنى يهۋالغاندهك،

دادا نىكاھ ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن مېنى شاكىرغا قوشۇپ قويامسهن ياكى ئويۇمده قېلىپ -  

 -دادىسى. دهپ دادىسىغا سۇئال تاشلىدى-قاالمدىمهن،

ىگهن نىكاھ ئوقۇيمىز،شاكىر سېنى بىز توي چېيى بىرىپ نىمه دهيسهن قىزىم،ھازىر د-  

 -شهمسىيه.دىدى -بۇ دىگهن يۇرتىمىزنىڭ قائىدىسى،. بولغاندا ئېلىپ كىتىدۇ قىزىم

ياق دادا،ھازىر نىكاھ ئوقۇسا مېنى ھازىرنىڭ ئوزىده شاكىرغا قوشۇپ قوي،دىنىمىزدا قائىده -  

ئىسالم ھوكىمىده مهن بىراۋنىڭ . باربهلكىم ھوكۇم دىگهن نهرسه.دهيدىغان نهرسه يوق

دىدى ۋه نىكاھ ئۇقۇش ئۇچۇن -نىكاھىغا ئوتكهن ئىكهنمهن شۇنىڭ ئىلكىده بولىشىم كىرهك،

 -كهلگهن قارىيغا بورۇلۇپ،

 -بۇ  گهپلهردىن ھۇدۇققان قارىي،-شۇنداققۇ قارىم دىدى،-  

نى ئهتتىگىنى ئوقۇۋىتىدىغان ئهمما يۇرتىمىزدا نىكاھ.ئهمىلىيهتتىغۇ سىله دىگهندهك بولىدۇ-  
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 -شهمسىيه.دىدى -بۇنىڭمۇ ھېچ يامىنى يوق سىڭلىم ،.ئىشالر ئومۇمالشقان

 -قارىي.دهپ قارىيدىن سورىدى -ئۇنداقتا بۇنىڭ دهلىلى نىمىكىن،-  

يىگىتلىرىمىز ئارلىقتا .نىكاھنى يىگىت قىز كوچۇرۇش ئۇچۇن كهلگهنده ئوقۇيلىڭ دىسهك-  

سوزلهر -چىۋېلىشىدىكهن،شۇنىڭ بىلهن نىكاھ ۋاختىدا قااليمىقان گهپئازراق ئىچىملىك ئى

يهنه بىرى قىزلىرىمىز گىرىم قىلىمهن دهپ بهزهن گىرىم بويۇملىرىنى .كورۇلۇپ قالىدىكهن

بىز بۇ گىرىم بۇيۇملىرىنىڭ ھاالل بواللماسلىغىدىن ئهنسىرهپ نىكاھنىڭ .ئىشلىتىپ قويىدىكهن 

 شۇنداق قىلىمىز،ئۇنىڭ ئۇستىگه بهزهن كىتاپالردا مۇستهھكهم بولىشىنى ئويلۇشۇپ

 -شهمسىيه.دىدى-پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهتتىگىنى نىكاھ ئوقۇغانلىغى قهيت قىلىنغان سىڭلىم،

نىكاھ دىگهن پاك .ھاراق ئىچىپ مهس يۇرگهن ئادهمگه نىكاھنىڭ نىمه ئىشى قارىم-  

مهنمۇ گىرىم دىگهننى .شاراپ يوق-بىزنىڭ بۇ تويدا ھاراق .مۇسۇلمانغا ۋاجىپتۇر

شۇڭالشقا شاكىرالر كهلگهنده نىكاھ ئوقۇغان بولسىال،ئالالھ سىلىدىن ۋه بىزدىن .قىلمايمهن

رازى بولماسمىدى،پهيغهمبىرىمىز ئهتتىگهنده نىكاھ ئوقۇغان بولسا ئۇ زاماندا يىگىت نىكاھ 

 -قارىي.ورىدىدهپ س-ئوقۇغاندىن كېيىن نىكاھىغا ئوتكهن ئايالىدىن ئايرىلىپتىكهنمۇ ؟،

جۇۋانلىرىمىزنى كوپرهك بىرىشىنى تىلهيمهن -ئالالھنىڭ سىلىدهك ئىسىل پهزىلهتلىك قىز -  

سىلىدهك بىر مومىنه . ھهق گهپنى قىلدىال،بىزمۇ ئامالسىز شۇنداق قىلىشقا مهجبۇرمىز.سىڭلىم

دهپ -نهت،ھېلىغىچه ئالالھقا ئاما.سىڭلىمىزغا نىكاھ ئوقۇپ قويالىسام مهنمۇ پهخىرلىنىمهن

ئازراق ئىشىم بار -يولدا مۇرات .بىز قايتىشقا مهجبۇر بولدۇق.گهپنى كىسىۋهتتى

 .دهپ بىز بىلهن خوشالشتى -توگىتىۋېتىپال كىلىمهن،.ئىدى

كوڭلۇم بىر خىل . نىمه ئۇچۇنكىن مۇرات كهلمهي قويدى -بىراق.   توي پاكىزه بوالۋاتاتتى

دى دهپ ئهنسىرهش ئىچىده قىز كوچۇرۇش ئۇچۇن ئۇنىڭغا بىر كېلىشمهسلىك كهلمۇگۇي.يېرىم

كوڭلۇمنى شۇنچه خوششال تۇتاي دىسهممۇ .شهمسىيهلهر چاي بىرىۋاتقان رىستۇرانغا كهلدۇق

ھالىتىمنى ...تويدا بىر ئىش يۇز بىرىدىغاندهك.يۇرۇگۇم بىر خىل ئهنسىز سوقاتتى
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 ...تهسۋىرلهشكه ئاجىزلىق قىالتتىم

قارىي نىكاھ ئۇچۇن تهرهتدۇت قىلىپ توي ئهھلىنى .بهردى   قورىققان ئىش ئاخىرى يۇز 

مهرۇپ قىلىشقا تۇتۇش قىلىۋاتقىنىدا،سورۇنغا ئايگۇل پهيدا -ئهتراپىغا يېغىپ ئازراق ئهمىر

 -بولدى،ئۇ قارىيغا قاراپ

قارىم نىكاھ ئوقىۋهرسىله،مهن بولسام بۇگۇن خوتۇن ئالماقچى بولغان يىگىتنىڭ چوڭ -  

رىئهتته بىر ئهرنىڭ كوپ خوتۇنلۇق بولىشىغا يول قويىدىغۇ خوتۇنى بولىمهن،شه

نهدىن پهيدا بولدى ما .دىمهسمۇ،بېشىمدىن تۇتۇن چىقتى-دهيمهن،ئوقىۋهرسىله،

بىرىگه قارىشىپ تۇرۇپ -شهيتان،سورۇندىكىلهر نىمه بولغىنىنى ئاڭقىرالماي بىر 

 -مهن.قېلىشتى

ئانام،قېيىن -ئاتا .اپىمدىكى چوڭالرئهتر.دهپ تىل سالدىم-يوقال كوزۇمدىن قانجۇق،-  

ئۇنى ئۇرۇش ئۇچۇن ئېتىلدىم،باشقىالر .ئاتام،قېيىن ئانامالر كوزۇمگه كورۇنمىدى

 -ئايگۇل قېچىشتا يوق قولىغا توي خېتىغۇ دهيمهن بىر نىمىنى ئېلىپ،.تۇتىۋالدى

 يىل بۇنىڭدىن بىر.قولۇمدىكى ئىككىمىزنىڭ توي خېتى.تىلال شاكىر،ئوبدان تىللىدىڭ-  

توي كۇنى دادام تۇيۇقسىز كىسهل بولۇپ قېلىپ نىكاھ ئوقۇتالمىغانال .بۇرۇن ئالغانتۇققۇ

بولسا ئوبدان بىرنى ئۇرىۋال،ھازىرال قايسىمىزنىڭ سېنىڭ قانۇنلۇق خوتۇنىڭ .يىرىمىز بار

دىدى -شۇالر ئايرىپ بهرسۇن،.ئىكهنلىگىنى ئايرىپ قويۇش ئۇچۇن قانۇن خادىملىرى كىلىدۇ

 -لىك بىلهن دادامنىڭ ئالدىغا بېرىپۋه بىشهم

 .قارىسام دادام قارىداپ تۇرغان يىرىده قېتىپ قاپتۇ.دىدى-سىله گۇۋاھقۇ دادا،-  

 .ئارانال شۇنداق دىيهلىدىم-نىكاھتىن ئاجرىشىپ بولغان تۇرساق،-  

ئۇ دىگهندهك .نومۇسسىزنىڭ يۇزى قىزارمايدىكهن- قهنى شۇ نىكاھتىن ئاجرىشىش خېتى،-  

ئۇنىڭ ئۇستىگه بۇ .يۇرىتتا قالغان ئىدى.اھتىن ئاجراشقانلىق ئىسپاتى قولۇمدا يوقنىك

ئۇنىڭ .دادم بىجىرىپ قويۇپتۇ دهپ ئهكىلىپ بهرگهن .ئىسپاتنىمۇ ئايگۇل بىجهرگۇزگهن
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 .يالغانلىغىمۇ نامهلۇم-راس

هندهك دىگ.كۇسۇر پاراڭالر ئاۋۇپ كهتتى-   يهرگه كىرىپ كهتكىلى بولسىچۇ،ئهتراپتا كۇسۇر

ئۇالرنىڭ ئهيتىشىچه شهمسىيه .توي بۇزۇلدى.خهلىق ئىشالر تارمىغىدىكىلهر پهيدا بولدى

راس بولغان تهقدىردىمۇ ئايگۇل بىلهن بولغان .بىلهن ئىككىمىزنىڭ توي خېتى ساختا ئىكهن

توي خېتى راس بولغىنى ئۇچۇن مهن قوش نىكاھالنغانلىق جىنايىتى ئوتكۇزگهن 

تۇيۇقسىز قايسى كۇنكى كىسهللىكلهرنىڭ . باشقا بېرى بولدۇمئولمۇدۇم.بولىدىكهنمهن

ئالدىنى ئېلىش پونكىتىدىكى مهن بىلهن پاراڭالشقان خادىم ئىككى ساقچى بىلهن كىرىپ 

سېلىپ گۇل قىسپ تويلۇق كىيىم كهيگهن مېنى ناھايىتى -ئۇالر ئهتراپقا ئوبدان سهپ.كهلدى

 -تىز تونىۋالدى ۋه ئالدىمغا كېلىپ

ساختا توي خېتى بىلهن قوش . دىگهن سهنمۇ،بىز سېنى ساختا ئىسپات ياسىغانشاكىر-  

ئالدىمغا سونۇلغان -نىكاھالنغان دىگهن گۇمان بىلهن تۇتۇپ تۇرىمىز،بۇنىڭغا قول قوي،

 .قاغهزگه قاراپ گۇپپىده يېقىلدىم

بېشىمدا ئانام يىغالپ .   ھۇشۇمغا كهلگىنىمده دوختۇردا ئىكهنلىگىمنى بىلدىم

يىغالي دىسهممۇ ياش .كوزۇمنى ئاچقىنىمنى كورۇپ باغرىغا باستى.ۇرۇپتۇئولت

دادامنىڭ تويدىكى ھالىتى كوز ئالدىمغا .ئانامنىڭ يىغىسى توختايدىغاندهك ئهمهس.چىقمىدى

 -كىلىپ سورىدىم

 -ئانامنىڭ يادىغا بىر ئىش يهتكهندهك ئورنىدىن تىز تۇردى ۋه-دادامچۇ،-  

خهۋهر يهتكۇزهي،ئۇمۇ قان بېسىمى -ىڭ ئوغلۇم،داداڭغا خوش ياخشىمۇ ھۇشىڭغا كهلد-  

ئورلهپ كهتتىمۇ يېتىپ قالدى ئوغلۇم ،ئهمما ئېغىر ئهمهس ئهنسىرمىسهڭمۇ 

 -مهن يهنه سورىدىم.دىدى،سىرىتقا ماڭدى-بولىدۇ،

 -ئانام ھودۇقۇپ قالدى،تىزال ئوزىنى ئوڭشىۋېلىپ-شهمسىيهچۇ ؟،-  

دىدىيۇ كوزلىرىدىن مارجاندهك ئېقىۋاتقان ياشلىرىنى - مهت،ساال -شهمسىيه قىزىممۇ ساق-  
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قارىغاندا شهمسىيهنىڭمۇ ھالى .مهندىن يۇشۇرۇش ئۇچۇن ياتاق سىرتىغا تىز چىقىپ كهتتى

 .روشهنگۇلگه تىلىفۇن قىلدىم.يېنىمنى ئاقتۇرسام تېلىفۇنۇم يېنىمدا بار ئىكهن.خاراپ ئىدى

 -اۋاپنىڭ ئورىنىغاروشهنگۇل تىچلىق سورىدى،ج-ئهسساالم،-  

 .دهپ سورىدىم-شهمسىيهگه نىمه بولدى،-  

دهپ  -ئهنسىرىمه ،ھۇشىڭغا كهلگهن بولساڭ ياخشى بوپتۇ مهن ھازىرال قېشىڭغا كىرىمهن،-  

 .دىگىنىدهك تىزالم كىرىپ كهلدى.تىلىفۇننى قويىۋهتتى

ىدىن روشهنگۇلنىڭ بۇ گېپ-سهن بولساڭمۇ ئادهمنى خاتىرجهم قىلىپ تۇردۇڭ،-  

 .شهمسىيهنىڭ ھۇشسىزلىغىنى بىلدىم

ئهنه ئۇمۇ قېشىڭدىكى ياتاقتا .خاتىرجهم بول شاكىر،شهمسىيهمۇ ياخشى بوپ كىتىدۇ-  

دهپ ياندىكى ياتاقنى كورسهتتى،ئۇنى كورۇپ كېلىش ئۇچۇن قوپماق -ياتىدۇ،

 .ئامال بولمىدى.قولۇمدا ئاسما.قولۇمدا ماغدۇر يوق- ئهپسۇس پۇت.بولدۇم 

 .سورۇدۇم-قىنىمىزغا قانچه ئۇزۇن بولدى،يات-  

 -مهن.روشهنگۇل سائىتىگه قاراپ قويۇپ جاۋاپ بهردى-بىر سوتكىدىن ئاشتى،-  

 -روشهنگۇل.دهپ سورىدىم -شۇنچه ئۇزۇن ياتتىممۇ ؟ئىشالر قانداق بولۇپ كهتتى،-  

 -شۇ چاغدا ئاڭلىساڭمۇ كىچىكمهيسهن،.بولدى ،ئوبدان ئهسلىڭگه كىلىۋال-  

 -مهن.دىدى

دهپ  -تهقهززا قىلماي دهپ بهرسهڭچۇ ؟ئۇ ئىشالرنى ئۇقماي قانداقمۇ ياخشى بوالاليمهن،-  

 -ئۇ.روشهنگۇلگه تهلمۇرىدىم

ئهمىسه قىسقىچه دهپ بىرهي،سهن ھۇشسىزالنغاندىن كېيىن شهمسىيهنىڭ دادىسى -  

مۇناسىۋهت .ۇشمىدىئۇ ئادهمگىمۇ ئاسان چ.كېپىلنامه يېزىپ بىرىپ ساقچىالرنى يولغا سالدى

داداڭنىڭ قان بېسىمى يۇقۇرىلىغىنى .دائىرىسىدىكىلهرگه دهپ يۇرۇپ ھهل بولدىغۇ دهيمهن

شهمسىيهنىمۇ سهن بىلهن بىرگه دوختۇرغا .ھازىر ياخشى بوپ قالدى.سهنمۇ بىلىسهن
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مهن ھېلىقى كىسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش .دىدى-ھازىر ئۇخالۋاتىدۇ،.ئهكهلگهن 

خادىمنىڭ ساقچىالر بىلهن بىرگه پهيدا بولىشىدىن غهيرىلىك ھىس قىلىپ پونكىتىدىكى 

 -روشهنگۇلدىن سورىدىم

روشهنگۇل نىمه -ساقچىالر بىلهن بىرگه كهلگهن ھېلىقى يولداش نىمه دهپ كىلىپتۇ،-  

 -مهن.دىيىشىنى بىلهلمهي تۇرۇپ قالدى

 .دهپ تۇرىۋالدىم-سهندىن ئوتۇنگهن بوالي،راس گهپ قىل،-  

ئۇنىڭ بىزگه بهرگهنلىرىنىڭ ھهممىسى ساختا .مۇرات دىگهن نهرسه ئادهم ئهمهس ئىكهن-  

ئىكهن،نىمىگه ئۇنداق قىلغانلىغىنى ئۇقۇپ باقاي دىسهم تىلىفۇنى ئىتىك،ئوزىنىڭ قارىسىنىمۇ 

مۇشۇ گهپلهرنى قىلىۋاتقاندا -ساقچىالرمۇ ئىزدهۋاتىدىغۇ دهيمهن،.كورسهتمهيۋاتىدۇ

شهمسىيهنىڭ كىسىلىنىڭ .مهن ھهممىنى چۇشهندىم.رىدىن ياش قۇيۇلدىروشهنگۇلنىڭ كوزلى

 .تهسلىكته ئالدىم.تىلىفۇنۇم سايرىدى.بېشىم قېيىپ كهتتى.ساق چىققىنىمۇ يالغان 

ئايگۇلنىڭ -ھا ھا ھا،.توي كۇنى توينى بۇزسا قانداق بولىدىكهن.قانداق ئوغلۇم -  

ىلىفۇن قولۇمدىن سىرغىپ چۇشتى،بېشىم ت.دادىسى،بىزنىڭ شهھهر باشلىغىنىڭ ئاۋازى ئىدى

 ...يانغا ئاستا قىيسايدى

 

دوسالر ھىكايهمنى ئهسلى بوغىۋېتهي دىگهن ئىدىم،ئهپسۇس سىلهرنى ئالدۇغۇم     (

شۇڭالشقا توغرا .نۇرغۇن توقۇنىشالرغا ئۇچرايدىغان گهپكهن.يازماقمۇ تهسكهن.كهلمىدى

بۇگۇن .پىكىر تهكلىۋىڭالرنى ئايىماڭالر.تى تىن ئاش4ھازىر مانا كىچه سائهت .چۇشىنىڭالر

ھهممىنى توگۇتۇپ ئوزۇممۇ بۇ توگىمهس ئهسهردىن قۇتۇالي دىگهن بىراق قهلىمىم پهقهت 

 ...ئۇنداق يازغىلى ئۇنىمىدى

ھهي .   قهشقهرگه بارمىسام بولمايدىغان جىددى ئىشىمنىمۇ كىچىكتۇرۇپ يېزىپ باقتىم 

 ....قالپ باقاي توگهپمۇ قاالر،سا......نىمانداق تۇگىمهيدىغاندۇ
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 غهيرهت)      داۋامى بار 

                                                      14 

چوڭالر،شهمسىيه،روشهنگۇللهر دىگۇدهك بېشىمدا قاراپ ئولتۇرۇشۇپتۇ،بېشىم تاشتهك 

ىپ قالغاندهك گهپ زۇۋانىمغا بىر نهرسه كهپلىش.چىڭقىلىپ ئاغرىپ كوزۇمنى بهك تهسته ئاچتىم

چۇرۇڭدا مېنىڭ -ئۇالرمۇ مېنى باشتا گهپ قىلسىكهن دىدىمۇ ياكى ۋاراڭ.قىاللمىدىم

قارىسام .كهيپىياتىمنى  ئوزگۇرۇپ قالمىسۇن دىدىمۇ گهپ قىلىشماي ماڭا قاراپال ئولتۇرىشاتتى

هك بولۇپمۇ شهمسىيهنىڭ كوزلىرى ئولتۇرۇشۇپ ئۇرۇقالپ قالغاند.ھهممىسى جۇدهپ قالغاندهك

 .كورۇنۇپ كوزۇمگه يىغا كهلدى

ئىچىڭنى پۇشۇرما،ياراتقان ئىگهم  ئالالھ دىگهن .ھوشۇڭغا كهلگىنىڭدىن بىز خوش ئوغلۇم-  

ئانام شۇنداق -بهلكىم بۇالر ئالالھنىڭ بىزلهرنى سىنىشىدۇ،.بهندىسىنى خارلىقتا قويمايدۇ

ن دىگهن بولسىمۇ ماڭا كورسهتمهي دهپ يۇشۇرۇن يىغلىغىنىنى مهندى

مۇشۇ كوزلهرنىڭ يۇمۇلىشى بىلهن تهڭ .كوزلۇرۇمنى يۇمىۋالدىم.يۇشۇرالمىدى

 ....ئهسلىمىلىرىم تهڭ يوقالسىكهن ئىالھىم.ئازاپلىرىم

   بىر ئېغىزمۇ زۇۋان سۇرماي يوقالپ كىرگهنلهر،ماڭا قاراۋاتقانالرغا قاراشقىمۇ جۇرئهت 

ىشى ،شهمسىيهنىڭ ئوتكۇر كوزلىرىنىڭ قىاللماي ياتقىنىمغا توت كۇن بولغىنىدا ئانامنىڭ يىغل

دىگهن گهپنى قىلىپ ئانامنىڭ -ئانا مېنى كهچۇرۇڭالر،-قاراشلىرىغا بهرداشلىق بىرهلمهي ،

ئىچىم ئازراق .يىغامغا ھهممه جۇر بولدى.باغرىغا ئوزۇمنى تاشالپ راسا يىغلىۋالدىم

شۇندىال .ى خوش ئهتتىمېنىڭ بۇ ھالىتىم ھهممىن.بوشىغاندهك قىلىپ تاماققىمۇ كىرىشىۋالدىم

بۇگۇن .ئۇالرنىڭ قولى بوشىغاندهك قىلىپ ماڭا بىرلىكته قاراشتىن  بىردىن قاراشقا باشلىدى

دادامالرغا ھاردۇق چېيى بىرىمىز دهپ ئېلىپ -چۇشته شهمسىيهنىڭ ئويىدىكىلهر ئانام

 سېلىپ قارىۋهتكهندىن-ئۇ چىرايىمغا راسا بىر سهپ.يېنىمدا روشهنگۇل قالدى.كىتىشتى

 -كېيىن
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سىلهرنىڭ پاسپورت .شاكىر تهقدىرنىڭ چاخچىغى بۇنچىلىك قاتتىق بوال دىمهپتىمهن-  

،ئوقۇش ئىشىڭالرنى  توغرىالپ قويدۇم،ئازراق ياخشى بولىۋېلىپ چهتئهلگه شهمسىيه بىلهن 

ئۇنىڭ بۇ گهپلىرىنىڭ ئارقىسىدا سېنىڭ ئىشىڭ چاتاق دىگهن مهنا .دىدى-چىقىپ كېتىڭالر،

 -هنم.بار ئىدى

قېچىپ بىر ئومۇر .قاچقان تهقدىردىمۇ نهگه بارااليمهن.نىمىدىن قاچىمهن روشهنگۇل-  

كوزلۇرۇمگه ياش .دىدىم-مهن يالغۇز ئوغۇل،.ئانام نىمه قىلىدۇ-سهرگهردان بولسام،ئاتا

سىرىتتا بۇ .كوزلۇرۇمنى ئۇنىڭدىن قاچۇرۇپ سىرتقا قارىدىم.كېلىپ باشقا گهپ قىاللمىدىم

 ...ار چۇشىۋاتاتتىيىلقى تۇنجى ق

ھوقۇشنىڭ -ۋاھ،ئهجهپ  پهيزىغۇ،يېغىۋاتقان قارغا قاراپ كىمنى ئهسلهۋاتقانسهن شاكىر،-  

سايرىشىمۇ بۇنچه سهت ئاڭالنماس،نهدىن كىردى ماۋۇ ناكهس،قولىدا بىر سىۋهت گۇل 

غهزهپ كۇچى بهدىنىمگه .كوتۇرگهن ئايگۇل ئىشىكتىن كىرىپ كېلىۋېتىپ شۇنداق دىدى

ئهپسۇس ئۇنىڭ كهينىدىن .بېغىشالپ ئۇنىڭ كارنىيىدىن ئېلىش ئۇچۇن تۇرۇپ كهتتىمماغدۇر 

ئادهم دىگهن شۇنچه قېلىن .كىرىۋاتقان شهھهر باشلىغىنى كورۇپ ئوزۇمگه ھاي بهردىم

 .ئۇالر بهلكىم مېنىڭ تاماشايىمنى كورۇش ئۇچۇن كهلگهن بولسا كىرهك.بولىدىكهن

دىگهن گهپنى خېلى "قۇدىلىرىمىز"شهھهر باشلىغى -ۇم،قۇدۇللىرىمىز كورۇنمهيدىغۇ ئوغل-  

ئۇنىڭ مېنىڭ كىسىلىمدىن ئهھۋال سورىماي ئويۇمدىكىلهرنى .قامالشتۇرۇپ ئۇرغۇلۇق قىلدى

مهنمۇ بوش .قۇدىلىمىز دهپ ئاتىشى مېنى ئوسال قىلىش ئۇچۇن كهلگهنلىگهنى كورسىتهتتى

 -كهلمهي

 ئايگۇل كولۇپ كىتىپ،.دىدىم-پ كهتكهن،قېيىن ئاتامالر مېھمان قىلىمىز دهپ ئېلى-  

قېيىن ئاتام دىدىڭمۇ شاكىر،بىلىپ قويغىنقى سېنىڭ قانۇنلۇق قېيىن ئاتاڭ ئالدىڭدا -  

 بۇ چاغدا بىر چهتته قاراپ تۇرغان روشهنگۇل،.دهپ دادىسىنى كورسهتتى-تۇرۇپتۇ،

چىدىغاندۇ بۇ يهرگه كېلىشكه قانداقمۇ يۇزۇڭ .بولدى قىلساڭ بوالرمىكى ئايگۇل-  
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 ئايگۇل،.دهپ شهھهر باشلىغىغىمۇ بىشارهت بهرگهن ئىدى- ؟،

ياتالرنىڭ .بۇ بىز بىر ئائىله كىشىلىرىنىڭ ئىشى.روشهنگۇل ،بۇ يهرده ساڭا نىمه بار-  

غهزىۋىم .دهپ ئازاپ ئىچىده بۇزۇلغان نىرۋىلىرىمنى قوزغاپ قويدى-ئارلىشىشىغا بولمايدۇ،

تالالپ چوڭالرنىڭ يوقلىغىدىن پايدىالنغان مۇنۇ شهھهر ئويۇن كورۇش ئۇچۇن پهيت .تۇتتى

 ئۇالر ئهكىرگهن گۇلنى يۇلۇپ ئېلىپ،.باشلىغىنى قىزى بىلهن قوغلىدىم

شهھهر باشلىغىنىڭ چىرايى قارىداپ .دهپ ئايگۇلگه قارىتىپ ئاتتىم-يوقال ئىپالس،-  

 كهتكهن بولۇپ،ئاران تىنىپ تۇرۇپ،

نىكاالپ ئالمىغان .زراق ھاي بىرىۋېلىشنى ئۇگۇنىۋېلىڭشاكىرجان باالم ئوزىڭىزگه ئا-  

بولسىڭىزمۇ قانۇنلۇق ئالغان خوتۇنىڭىز تۇرۇپ باشقىالرنى ئۇستىلهپ ئالغىلىۋاتقان سىز 

ئىپالسمۇ ياكى ئوز ئىرىنىڭ باشقىالرغا بۇزۇلىشىنى كورۇپ ئوزىنى قوغدىغان قىزىم ئىپالسمۇ 

 .دهپ سورىدى- ؟،

 .دىدىم مهن-ھهر ئىككىلىڭ ئىپالس،-  

شهھهر باشلىغى ماڭا قانۇن - بولىدۇ ئهمىسه ،كىمنىڭ ئىپالسلىغىنى قانۇن ئايرىسۇن،-  

مهن بولسام ئالال بۇرۇن كهلمهكچى بولغان مۇدھىش كۇنلهرگه .ئارقىلىق قورقاق سېلىۋاتاتتى

ئوزىنىڭ ھهيۋىسىنى كورسىتىمهن دهپ ئوزى لهت بولغان .تهييارلىق قىلىپ بولغان ئىدىم

ئهپسۇس ئۇنىڭ .ىق قىزىنىڭ رهسۋالىقىغا خىجىل بولۇشتا يوق پهخىرلهنسه كىرهكباشل

 ...رهسۋالىغىدىن مهن جېنىمدا ئۇنىڭ بىلهن تونۇش بولغانلىغىمدىن نومۇس قىالتتىم

*                 *               *                                      

ئادۇكاتنىڭ ئهيتىشىچه مۇراتنى . تهسلىك قىلىدىكهن   قانۇنى ئاساستا ئوزۇمنى ئاقالشقا

تاپقان تهقدىردىمۇ ئايگۇل بىلهن ئاجراشقانلىق ئىسپاتى يالغان چىقىدىكهن ئوزۇمنى قوش 

شۇڭالشقا مۇراتنى ئىزلهشنى قويۇپ .نىكاھلىق بولغان جاۋاپكارلىغىمدىن قاچۇرالمايدىكهنمهن

ئهپسۇس ئىسپات .ام يۇرتقا بېرىپ كهلدىتۇرۇپ ئاجراشقانلىق ئىسپاتىنىڭ ئىشى بىلهن داد
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ئۇالرنىڭ ئهيتىشىچه ئايگۇل .قولىمىزدا بولسىمۇ خهلىق ئىشالر ئورنىدىن كوتىگى چىقمىدى

ئالدىمدا ئىككى يول تۇراتتى بىرى .خوتۇن ئىكهنمىز-بىلهن ئىككىمىز ھازىرمۇ قانۇنلۇق ئهر

يهنه بىرى .ئازاتلىققا چىقىشپۇرسهت كهلگهنده ئۇنى قويىۋېتىپ .ئايگۇل بىلهن يارىشىۋېلىش

 .بهلكىم تۇرمه ئازاۋىنى تارتىش بولسا كىرهك.سوتنىڭ ھوكۇمىنى كۇتۇش

شهمسىيهده ھهقىقهتهن ھېلىقى كىسهل .   شۇنداق ئازاپلىق كۇنلهرده بىر خوش خهۋهر كهلدى

بىچچاره شهمسىيه مېنىڭ ھۇشۇمغا كهلمىگىنىمنى كورۇپ ئوزىنىڭ شۇنچه .يوق بولۇپ چىقتى

توي كۇنى ئۇنىڭ بۇ مهخپىيىتى باشقىالرغا .ۋىنى يېڭىپ ماڭا قارىغان ئىكهنتۇقئازا

ئاشكارىلىنىپ ئۇنىڭ ئازاۋى تېخىمۇ ئاشقان بولسىمۇ ئوزىگه بولغان ئىشهنچى ئوزىنىڭ پاك 

ئۇ ھوشىغا كهلگهندىن كېيىن چوڭالرنىڭ ھهمرالىغىدا .ئىكهنلىگىنى ئىسپاتلىغان ئىدى

تهكشۇرۇش .ا بېرىپ ئوزىنىڭ كىسىلىنى تهكشۇرۇتكهنمهخسۇس بهلگۇلهنگهن ئورۇنغ

ئۇنىڭ بۇ ئىشلىرىنى ئاڭلىغىنىمدا  ئۇنىڭغا .نهتىجىسى ئۇنىڭ پاكلىغىنى ئىسپاتلىغان ئىدى

بولغان مۇھاببىتىم تېخىمۇ ئاشتى،ئۇنىڭ ئۇچۇن پاكلىغىمنى ساقالپ تۇرمىده يېتىشقىمۇ رازى 

 .بولدۇم

ئۇنىڭ دىيىشىچه مهن بىلهن .سخىكامغا ھۇجۇم قىالتتىپات تىلىفۇن ئۇرۇپ پى-   ئايگۇل پات

ھاتتاكى توينىڭ ئهرتىسى .توي قىلسىالم بارلىق ئهيىپلهش ماتىرىيالىنى قايتۇرىۋالىدىكهن

ئهمما بۇنىڭغا كونمىسهم بارىدىغان جايىم تۇرمه .نىكاھدىن ئاجراشساممۇ رازى ئىكهن

 .بولىمىش

ئۇنىڭ .كمۇ تهسلىگىنى ئهيتىپ تۇرىۋالدى   ئادۇكاتىم ئوزىنىڭ سوتتا يىڭىشىنىڭ به

ئهيتىشىچه مهن ئايگۇللهرنىڭ تهلىۋىگه كونمىسهم بىر يىل ئهتتىراپىدا تۇرمىگه 

 .بهلكىم بىر يىلدىنمۇ ئۇزۇن بولىشى مۇمكىنمىش.قامالغۇدهكمهن

   مېنىڭ ئۇالرنىڭ تهلىۋىگه كونمهسلىگىم قارشى تهرهپنى جىله قىلدىمۇ ئهيتاۋۇر ساقچىالر 

كىسىلىم ساقايغان ئىكهن مهن تۇتۇپ تۇرۇلىشىم كىرهك .ى ئاۋاره قىلىشقا باشلىدىمېن
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ئۇالر قانچه قىلسىمۇ سوت ئېچىلغۇچه .شهمسىيهنىڭ دادىسىنىڭ يۇزىمۇ چوڭ ئىكهن .ئىكهن

قارىشىمچه ئايگۇلنىڭ ئويىدىكىلهر بىلهن بۇ .بولغان ئارلىقتا مېنى كېپىللىككه ئېلىۋالدى

 ئۇ مېنى بهزلهپ،.هك كهسكىن بولسا كىرهكباشلىقنىڭ زىدىيىتى ب

 -مهن ھايات ئىكهنمهن سېنى باشقىالرغا بۇزهك قىلدۇرمايمهن،.خاتىرجهم بول ئوغلۇم -  

ئۇنىڭ ئهيتىشىچه سوت ئېچىلغان تهقدىردىمۇ مېنىڭ ئىشىمنى توغرىالپ .دهيتتى

ىڭ ئهيتىشىچه بىراق ئادۇكاتىمن.بۇ گهپلهردىن كوڭلۇم ئازراق خاتىرجهم ئىدى.قويغانمىش

 بهزىده ئانام يىغالپ تۇرۇپ،.قۇتۇلۇپ كىتىشىم تهسكه توختايمىش

تۇرمىگه كىرىدىغان ئىشىڭ بولسا مېنىمۇ بىرگه ئهكىر،بولمايدىكهن ئايگۇلنى بىر كۇنلۇك -  

بهزىده تۇرمىگه .دهيتتى-خوتۇن قىلساڭ نىمه يامىنى،كىيىن ئاجرىشىپ كهتسهڭ بولىدىغۇ،

بهلكىم .....شهمسىيهنى ئويلىسام ئىرادهم چىڭىپ قاالتتى.قۇپ قاالتتىمكىرىشتىن ئوزۇممۇ قور

مهن شهمسىيه بىلهن ئايگۇلدىن ئىبارهت ئىككى ئائىلىنىڭ زىدىيهت چهمبىرىگى ئۇتتۇرسىغا 

ھهر ئىككىالم تهرهپ چهمبىرهك ئهپسۇنى ئوقۇپ ئوزى تهرهپكه .كىرىپ قالغان ئوخشايمهن

كۇتۇپ باقاي ئهته نىمه .ت ئېچىلىشقىمۇ بىر كۇن قالدىسو.چاقىرىپ ھېچ ھالىمنى قويمايتتى

 .....ئىش بولىدۇ

دوسالر قهشقهردىن كىچه سائهت نول بىلهن كىلىپ كومپىيوتىرىمنى ئاچقىنىمدا سىلهرنىڭ    (

ئىنكاسىڭالرنى كورۇپ چارچاپ كهتكهن بولساممۇ ئازراق بىر نهرسه يېزىپ يولالشقا مهجبۇر 

ي دىسهم چارچىغان نىرۋىلىرىم خاتالىق سادىر قىلىدىغاندهكال داۋامىنى يېزىۋېره.بولدۇم

داۋامىنى ئهته .بهش يۇز كىلومىتىرغا ماشىنا ھهيدهپ كهلگهن مېنى كهچۇرۇڭالر .قىلىدۇ

 ....)بۇگۇنكى يازغانلىرىم قااليمىقان چىققان بولسا  ئهته تۇزۇتۇشكه نىسىپ بوالر .يازاي

ئهپسۇس ياندىكى كىچىك .شىمهن دهپ ئويلىغان ئىدىمھهيۋهتلىك سوت مهيدانىدا سوتقا قاتنى

بۇ ھالهت كوڭلۇمگه ئازراق .كىنوالردا كورگهن سوت مهيدانىدىن ئهسهرمۇ يوق.زال ئىكهن

 .چۇنكى جىددىلىك پهسهيدى.تهسهللى بولدى
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شهمسىيه بىلهن روشهنگۇل .   شهمسىيهنىڭ دادىسى ۋه ئايگۇلنىڭ دادىسى سوتقا قاتناشمىدى

جاۋاپكار ئورنىدا مهن ئادۇكاتىم .غىنى ئۇچۇن سوت مهيدانىغا كىرگۇزۇلمىدىگۇۋاھچى بول

پهسته بولسا ئانام،شهمسىيهنىڭ ئاپىسى .بىلهن قارشى تهرهپته ئايگۇل ئادۇكاتى بىلهن تۇراتتى

بۇرادهرلهر بولۇپ ئايگۇل تهرهپتىن بىرهسى -تۇققان،دوس -ۋه بىر قانچه ئۇرۇق 

 .كورۇنمهيتتى

لىغىنى سوتچى ئىالن قىلىپ ئوتكهندىن كېيىن سوت تهرتىۋىنى چۇشهندۇرۇپ   سوت باشالنغان

ئالدى بىلهن ئايگۇلنىڭ ئادۇكاتى ئهرىزنامىنى ئوقۇپ ئوتكهندىن كېيىن سوتچىغا .قويدى

 تهلىۋىنى ئهيتىپ ئوتتى،

تهلهپ -سوتچى ئهپهندىم بۇگۇنكى سوت ئىككى ئادهم ئوتتۇرىسىدىكى ئاددى ھهق -  

تىن بهلكىم جىنايى جازا ئولچۇنىشكه اليىق قوش نىكالىق بولۇش،يالغان ئهنزىسى بولماس

مهن سوتتىن ھازىرچه سوتنى توختۇتۇپ ھازىرقىدهك كېڭهشمه سوت .ئىسپات ياساش دىلوسى

بولمايدىكهن مهن خهلىق  .ئېچىشنى جىنايى ئىشالر سوتى ئېچىشقا ئوزگهرتىشنى تهلهپ قىلىمهن

 سوتچى،.نامىسىنى سوتچىغا يهتكۇزدىدهپ ئهرىز-قۇرۇلتىيىغا سۇنىمهن،

  - ھازىرقى تهلهپنى مهن مۇناسىۋهتلىك رهھبهرلهردىن يوليۇرۇق ئېلىپ جاۋاپ بىرهي،-  

ئادۇكاتىمنىڭ ئهيتىشىچه قارشى .دهپ  سوتنى قىسقا مۇددهت توختۇتۇپ چىقىپ كهتتى

داق شهمسىيهنىڭ دادىسى يول مېڭىپ سوتنى مۇشۇن.تهرهپنىڭ تهلىۋى يوللۇق  ئىكهن

ئېچىشقا ئورۇنالشتۇغان بولۇپ،قارشى تهرهپ نارازىلىق بىلدۇرمىگهن بولسا بىزگه پايدىلىق 

 .ئهپسۇس قارشى تهرهپ مېنىڭ جازالىنىشىمدا چىڭ تۇرسا كىرهك.بوالتتىكهن

   خېلى ۋاقىت ئوتكهندىن كېيىن سوتچى قايتىپ كىرىپ نارازىلىق ئهرىزىنىڭ كۇچكه ئىگه 

سوتنىڭ توختاپ كېيىن باشقىدىن سوت ئېچىلىدىغانلىغىنى ئىكهنلىگىنى،شۇڭالشقا 

بۇ .ئۇنىڭ ئهيتىشىچه تهپتىش مهھكىمىسى ئهيىپلىگهن ئاساستا سوت ئېچىلغۇدهك.ئۇختاردى

 .گهپنى ئاڭلىغان ئانام سوتنى  بېشىغا كهيدى
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ئىسىل تونغا ئورۇنىۋالسا .ئوزىنى ئالىجاناپ كورسهتسه ئالۋاستىلىقىنى بىلمىگهن باالم-  

ئىچىمده كۇلگۇم -جىننىڭ ئالدام خالتىسىغا چۇشكهن باالم،.يالماۋۇزلىغىنى بىلمىگهن باالم

ئانامنى بېرىپ .ئايگۇلگه قارىدىم.ئانامنىڭ يىغىسىمۇ ئادهمنى كۇلدۇرىدىكهن دىسه.كهلدى

تويۇقسىز شهمسىيهلهر سوت مهيدانىغا .چېچىدىن ئالمىسۇن دىدىمۇ قېچىپ چىقىپ كىتىۋاتاتتى

 .ى ۋه ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ كىرىپ كهلد

مهن ئويۇنغا پۇتۇن .ئالدىراپ قاچىمهن دىمه ئايگۇل،ئوزۇڭ ئويۇننى باشالپ قويدۇڭ-  

ئويۇن .مېنى ئويۇندىن تارتىپ چىقىرىمهن دىگۇچى بولما.ئىشتىياقىم بىلهن كىرىشىپ كهتتىم

ى داداڭغا ئهيتىپ قويۇشن.ئىككىمىز بىرىمىزنىڭ ھاالكىتى بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

شهمسىيهنىڭ بۇنچه يامانلىشىشىنى كورۇپ .دىدى-ئۇنتىما،ئاكاڭنىڭ سوتىدا مهنمۇ بار،

ئايگۇل شهمسىيهنىڭ گېپىنى ئاڭالپ .ئۇ ئايگۇلگه قورقاق سېلىۋاتاتتى.باقمىغان ئىكهنمهن

 تاتىرىپ كهتتى ۋه،

دهپ -ئولسهممۇ سىلهرنى مهخسىدىڭلهرگه يهتكۇزمهي ئولىمهن،.ھېلىغۇ ئۇ ئىشالركهن-  

 شهمسىيه ئورنىدا تېخىمۇ چىڭ تۇرۇپ،.شهمسىيهنى ئىتتهرگىنىچه ،چىقىپ كىتىشكه ئورۇندى

ئهمما داداڭدىن .سهنغۇ ئوزۇڭنىڭ ئىت مىجهزى ئۇچۇن ھهممىنى قۇربان قىلىشقا رازىسهن-  

مهن گۇۋاھچى بولۇش ساالھىيىتىم بىلهن .سوتقا چىقىشقا پېتىناالمدىكهن.سوراپ باق

بۇگۇن سوتنى بۇزۇپ  ئوزۇڭنىڭ يۇزىنى ساقالپ . ئهيتىش ھوقۇقۇم باربىلگهنلىرىمنى سوتتا

ئابروينى دهپ -قالدىڭ،ئهپسۇس كېيىنكى سوتتا يۇز كىرهك بولمايدىغان ئوزۇڭگه يۇز

دىدى ۋه ئايگۇلنى ئهمدى -بالىلىرىنى ساتااليدىغان داداڭنى بىرگه  ئېلىپ كىلهرسهن،

ئۇنىڭ .ۇل تۇنجى قېتىم قورىققاندهك قىالتتىئايگ.كهتسهڭ بولىدۇ دىگهندهك يول بىكارلىدى

شهمسىيه يول بهرگىنىدىن .مىجهزىچه بولدى قىلىش دىگهننى ،يول قويۇش دىگهننى بىلمهيتتى

 .كېيىن بېشىنى يوگىگىنىچه سوت زالىدىن يۇگرۇپ چىقىپ كهتتى

ىرى ئۇنىڭ ئايگۇلنى قورقاتقۇدهك بىلىدىغان ئىشل.   شهمسىيهگه بولغان قىزىقىشىم ئاشتى
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 نىمىدۇ ؟

*                *             *                                      

سوتتا .ئۇنىڭ دادىسى ئويىده ساقالپ تۇرغان ئىكهن.  شهمسيهنىڭ ئويىگه قايتىپ كهلدۇق

 بولغان ئهھۋالالرنى ئۇققاندىن كېيىن ئولتۇرۇپ كهتتى ۋه شهمسىيهگه قاراپ،

ئوزۇڭگىمۇ .ۋال،باشقىالرنىڭ ئهيىۋېنى ئېچىش ياخشى ئىش ئهمهسقىزىم ئوزۇڭنى تۇتى-  

ئوزۇم ھهل .ئىشالرنى ماڭا قويۇپ بهر.چۇشهنمىگهنلهر سېنىمۇ خاتا چۇشىنىدۇ.سهت بولىدۇ

 دهپ ماڭا بۇرۇلدى ۋه،- قىلىمهن،

سوتنىڭ بوزىلغىنىمۇ بىر ھىساپتا .ئوغلۇم سهۋىر قىلغىن،ئىشلىرىڭنى چوقۇم ئوڭشايمهن-  

دهپ  -بهلكىم مۇشۇ جهرياندا بىره ئىسپات تېپىلىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس،.ولۇپتۇياخشى ب

 ئۇالردىن بىرى،.بهرىمىز قاراپال تۇرۇپ قېلىپتۇق.تۇراتتى ئويگه ئىككى ساقچى كىرىپ كهلدى

 .دهپ سورىدى-شاكىر دىگىنىڭالر قايسىڭالر،-  

 .دىدىم ۋه ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئوتتۇم-مهن،-  

ىچه سېنى تۇتۇپ تۇرىمىز،مانا بۇ تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ قولغا ئېلىش قانۇن بوي-  

تىترهپ تۇرغان قوللىرىم بىلهن قول .سونۇلغان قهغهزنى تهسلىكته ئالدىم-قول قوي،.تهستىغى

 .ئويدىن يىغا ئاۋازى كوتۇرۇلدى.قويدۇم

*          *          *                                          

تىكى سوغۇقنى كورىمهن دهيدىكهنسهن تۇتۇپ تورۇش ئورنىغا كىرسهڭ    قىش

 -1.ئاي -10ھازىر دىگهن .جاننى ئالغۇدهك سوغۇق پۇتۇن بهدىنىمنى ئورىۋالدى.بولىدىكهن

سوغۇقنىڭ دهستىدىن ئوزۇمنىڭ ھالىنى ئويالشقىمۇ چوالم .ئاي كىرسه قانداق بولىدىغاندۇ

بۇ جهرياندا بىر .ۇلۇق چوڭ بولغانالرنىڭ ھالىغا ۋايمهندهك جهنۇپتا ئىسسىق ئويده ئارز.يوق

قارىسام ساقچىالرنىڭ مهخسىدى قوش نىكاالنغانلىغىمنى .قانچه قېتىم سوراققا ئهچىقىلدىم

نىمه دهپ ئايگۇل بىلهن ئاجراشماي تۇرۇپ -ئۇالر سورايتتى،.ئىسپاتالش بولسا كىرهك
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مىغانلىغىڭنى شهمسىيه بىلهمدۇ شهمسىيه بىلهن توي قىلدىڭ،سېنىڭ ئايگۇل بىلهن ئاجراش

ئايگۇل بىلهن ئاجراشقان ،ئاجرىشىش رهسمىيىتىنى ئايگۇل -مهن ،.دىگهندهك گهپلهرنى-،

ساقچىالرنىڭ ئهيتىشىچه ئايگۇل ئاجرىشىش رهسمىيىتى .دهيتتىم-ئوزى بىجىرىپتىكهن،

غان چى بولئاجراشماق.مېنىڭ ئاجرىشىش تهلىۋېنى قويغۇنۇممۇ يالغانمىش.بىجىرمهپتۇدهك

ئادهم نىمه ئۇچۇن بىرگه بېرىپ رهسمىيهت بىجىرمىگهن  دىگهندهك  گهپلهر بىلهن ئهرىز 

شۇڭالشقا .بۇنىڭغا گۇۋاھچى بولۇپ شهھهر باشلىغىمۇ ئىسپات يېزىپ بهرگهنمىش.قىلىپتۇدهك

چۇنكى جىنايىتىمنىڭ .جىنايىتىمنى يىنىكلىتىش ئۇچۇن ئىقرار قىلىشىم كىرهككهن

ئاجرىشىش خېتىنى مېنىڭ يالغاندىن ياسىغانلىغىم،يالغاندىن .ۇقئىسپاتلىرى تۇل-دهلىل

يالغان توي خېتى بىلهن قوش نىكاھلىق .دوختۇرنىڭ تهكشۇرۇش ئىسپاتىنى ياسىغانلىغىم

كېيىنچه سوراقتا گهپ قىلماي .ئىشقىلىپ جىنايىتىم كوپ ئىكهن.بولماقچى بولغانلىغىم

كۇنلهر .ۋاپ بهرسۇن دهپ سۇكۇت قىلدىمئۇالرنىڭ سۇئالىغا ئادۇكاتىم جا.ئولتۇرىۋالدىم

 ....بىراق سوراق جاۋاپسىز.ساقچىالر ئىسپات ئېلىشنى توختاتمىدى.ئوتمهكته

ئۇنىڭ .   دۇگدۇيۇپ سوغۇقتىن ساقلىنىۋاتقان بىر كۇنى مهن ياتقان كامىرغا بىرى ئهكىرىلدى

تهلهتىدىن .هكتهلهتى شۇنچه قورقۇنۇشلۇق بولۇپ ئېھتىمال جاھان كهزدىلهردىن بولسا كىر

ئۇ ياتاققا كىرىپ ياتاقتىكىلهرگه ئوبدان بىر قاراپ .ياخشى ئادهم ئهمهسلىكى چىقىپ تۇراتتى

 چىققاندىن كېيىن،مېنىڭ ئالدىمغا كېلىپ،

 مهن،.دهپ سورىدى-شاكىر دىگهن سهنغۇ دهيمهن،-  

 ئۇ،.دهپ سورىدىم-بىره ئىشىڭ بارمىتتى،.شۇنداق-  

دهپ -ا مهن بۇ يهرده بولمايتتىم،كىچىچه بىلىپ قالىسهن،ئىشىم بولمىس.ئىشىم بار-  

 .كوڭلۇمنى ئازراق قورقۇنۇچ باستى.جاۋاپمۇ كۇتمهي ئوز ئورنىغا چۇمكهلدى

بىرى كاسامغا قاتتىق بىرنى .بۇيان ئورىلىپ ياتاتتىم-   كىچه،سوغۇقتىن ئۇخلىيالماي ئۇيان 

 .ىنايهتچىكهنقارىسام يېڭى كىرگهن ج.چوچۇپ قوپۇپ كىتىپتىمهن.تهپتى
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 .ئۇنىڭغا گولهيدىم-نىمه قىلىۋاتىسهن،-  

يۇزۇمگه تهككهن مۇشنىڭ -پۇل ئۇچۇن سېنىڭ جاجاڭنى بىرىۋاتىمهن،. نىمه قىالتتىم-  

كهينىدىن تېپىك مۇشالرغا كومۇلۇپ -كهينى.تهسىرىدىن ئۇچۇپ چۇشتۇم

ۇشسىزالنغىنىمنى تىنىم ئاجىز بولغاچقا ھ.كوزۇمدىن قان قۇيۇلۇشقا باشلىدى-يۇز.كهتتىم

 .بىلمهي قېلىپتىمهن

*                    *                *                                     

سوغۇقتىن .مانا مهن تاياق يهپ خوش بولدۇم.   تاياق يهپ خوش بولغاننى كورگهنمۇ ؟

ى ئىزلىگهن ئوزۇم كورۇشن.كېپىللىك بىلهن دوختۇرغا كورىنىشكه قايتۇرۇلدۇم.قۇتۇلدۇم

تاياقتىن بىر قانچه يېرىم .دادام،روشهنگۇل ۋه باشقىالر بىلهن كورۇشتۇم-شهمسىيه،ئانام 

 .يېرىلغان بولسىمۇ بۇ يېرىلغان جايالر ساقايمىسا شۇنچه خوشمهن

    كۇنلهرنىڭ ئوتىشى بىلهن ئانامنىڭ يىغىسى،شهمسىيهنىڭ يۇشۇرۇن يىغىسى،باشقىالرنىڭ 

ھهددىدىن ئۇشۇق كويۇنىشمۇ ئهكىس تهسىر .ىۋهتتىتهسهللىسى مېنى ھارغۇز

تۇرمىدىكى ئازاپتىن قۇتۇلغان بولساممۇ ئۇالرنىڭ ماڭا قاراپ ئازاپلىنىشى مېنى .بىرىدىكهن

يهنه خىيالچان بولۇپ .ئازاپالپ دوختۇرغا دهسلهپ كىرگهن چېغىمدىكى خوشلۇقنى يوق قىلدى

 ئۇ بىر كۇنى،.مۇيهسسهر بولۇپتۇھالهت ئوزگۇرىشى شهمسىيهنىڭ سىزىۋېلىشىغا .قالدىم

سېنىڭ ئازاۋىڭ مېنىڭ .ئوزۇڭنى تۇتىۋال.شاكىر چۇشكۇنلىشىپ كىتىۋاتامسهن-  

بۇ سىرالرنى ساڭا ئهيتىشقا شۇنچه .سهن بىلمهكچى بولغان نۇرغۇن سىرالر بار.ئازاۋىم

بۇنى ساڭا دىدىممۇ بۇ ئىشالر سىر بولماي .ئالدىرىساممۇ ئهيتىشقا ئامالسىزمهن

ئۇالر ئۇ چاغدا ساڭا قارا قولىنى .شهھهر باشلىغىغا سالىدىغان بېسىمىم يوقايدۇ-دۇدهقالى

مېنىڭ مۇشۇ تهھدىدىم .شۇڭالشقا توي كۇنىگىچه سهۋىر قىل.سالغىنى سالغان

سوتتىن ئهرىزىنى قايتۇرىۋېلىشقا .ئۇالر ساڭا زىيانكهشلىك قىلاللمايدۇ.بولىدىكهن

 .بوي سۇندۇممهن ئۇنسىز ئاڭالپ .دىدى-مهجبۇردۇر،
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ئۇالرنىڭ ئهيتىشىچه مېنى .پات ساقچىالر دوختۇرخانىغا كېلىپ ئىسپات ئاالتتى-   پات 

مېنىڭ ئالدىمدا پۇل ئۇچۇن دىگهن بولسا .ئۇرغان ھېلىقى  گۇي بىره نهرسه ئىقرار قىلماپتۇ

توۋۋه، توڭالپ كهتسه ئادهم .ساقچىالرغا توڭۇپ كېتىپ ئىسىنىش ئۇچۇن چېنىقتىم دىگۇدهك

ئۇ پۇل ئېلىپ مېنى ئۇرۇش ئۇچۇن تۇرمىگه .ۇرۇپ ئىسسىنىدىغان ئىشنى ئاڭلىماپتىكهنمهنئ

ئۇنىڭ .كىرگهن تهقدىردىمۇ،مېنىڭچه ئايگۇل ياكى دادىسى بىۋاسته ئوتتۇرىغا چىقمايدۇ

 .شۇڭالشقىمۇ ئۇنىڭغا قىزىقماس بولدۇم.ئىقرارىنىڭ مېنىڭ ئهنزهمگه پايدىسى تهكمىكى تهس

ئايگۇل يىغالپ .تا ئايگۇلنى ئىزلهپ بېرىپ مېنى قويىۋېتىشنى ئوتۇنگهن چېغى    ئانام ئارلىق

ئۇنىڭ دىيىشىچه مېنى بهكالم ياخشى كورگهچكه شۇنداق .ئوزىنى ئاقالپتۇدهك

مهن بىلهن توي .يادى مېنىڭ بىلهن ئهپلىشىپ قېلىشمىش-پۇتۇن ئهس.قىلغانمىش

ئانام ئۇنىڭ .الرنىڭ خىزمىتىده بوالرمىشدادام-قىالللىسىالم خىزمىتىدىن ئىستىپا بىرىپ ئانام

 ئۇ ياش توكۇپ تۇرۇپ ماڭا،.گهپلىرىگه ئىرىپ كىتىپتۇ

ئايگۇل بىلهن .سېنىڭ بۇنچه ئازاپ تارتىشىڭغا چىدىمىدىم.جېنىم پارهم -  

 دىيىشىگه،-كورۇشتۇم،

 ئوغلۇڭنىڭ شۇنچه ئازاپ چىكىشىگه سهۋهپچى بولغان ئاشۇ.ئانا مهيدانىڭ بارمۇ سېنىڭ-  

 ئانام.دىدىم-ناكهس بىلهن نىمه دهپ كورىشىسهن،

ياخشى كورۇش ئادهمنى .ئايگۇلمۇ بىر مۇھاببهت قۇربانى.مهن چىدىمىدىم باالم-  

توي  قىلىپ بولۇپ . ئۇنىمۇ كهچۇرىۋهتسهڭ نىم بوالر.شهخسىيهتچى قىلىپ قويىدۇ

ن يا بىر قىز باال يېنىشىۋالساڭ بولىدىغۇ،بىر قېتىم نىكاالنغان دهپ يۇزۇڭ توكۇلگىلى سه

ئۇ بىر ئانىغۇ ،ئوز .دهپ ئوزىنى ماڭا ئېتىپ يىغالپ كهتتى،نىمۇمۇ دىيهلهيمهن-بولمىساڭ،

 .ئۇنى توغرا چۇشهندىم.يۇرهك باغرىنىڭ ئازاۋىغا قانداقمۇ چىدىسۇن

                      *                        *                                             

* 
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ئۇنىڭ نهلهرگه كهتكىنىنى شهمسىيهمۇ .   تۇرمىدىن چىقىپ ئهتىسىال روشهنگۇل يوقاپ كهتتى

مېنى قۇتقۇزىشنىڭ يولىنى ئىزلهپ كىتىپ -شهمسىيهنىڭ ئهيتىشىچه ،ئۇ.بىلمهيدىكهن

ئهگهرچهنده يهنه يېڭى ئىسپات تاپالمىساق مېنى يهنه .يارام ساقىيىپ قېلىۋاتاتتى.قالغانمىش

ئوزۇمنىڭ نهگه بېرىپ نهلهرده توختايدىغىنىمنى .كۇتۇش باشالندى. كىتىمىشئهكىرىپ

بىلمهي كۇتۇشكه مهجبۇر بولماقتا ئىدىم،تۇيۇقسىز بىر كۇنى روشهنگۇلدىن تىلىفۇن كىلىپ 

 .قالدى

 .)داۋامى ئهته كهچ يوللىنىدۇ   (

 .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

 .ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم-  

ساالم سائهتتىن كېيىن ئۇنى سېغىنغىنىمنى -ادهمنى توال تهقهززا قىلما،بارمۇيا سهن جىن،ئ-  

 .شۇنداقال ئىپادىلىدىم

 .روشهنگۇل ئهركىلىدى-يهنه بىر تىللىغىنه،-  

 .ئۇنىڭ جاۋابىغا تهقهززا ئىدىم-بولدى قىله،نهگه يوقالدىڭ،-  

سهرسانلىقتا گوھهر ئوزلىرى ئۇچۇن،ۋىسالىغا يىتهلمهيدىغان سويگۇ ئۇچۇن .يوقالمىدىم-  

روشهنگۇلنىڭ سويگۇ توغرىلىق گهپلهرنى قىلغىنىدا يۇرىگىمنىڭ بىر يهرلىرى -تاپتىم،

ئىككىنجى بىرى .ئهپسۇس ئېچىشقان يۇرهكنى بىرگىلهم بهرگىلى بوالتتى.ئېچىشتى

 .سىغمايتتى

 .دىدىم-نهتىجىنىال دىگىن،.رهخمهت-  

سوزىنىڭ داۋامىغا -يدىغان بولدۇڭ،تۇرمىگه چۇشمه.نهتىجىنى دهي.بولىدۇ غۇجام-  

 يهنه سورىدىم،.سادا يوق.تهقهززا بولۇپ ساقلىدىم

 .ئادهمنى توال ساراڭ تاپماي،نىمه قىلغانلىغىڭنى ئهيته-  

مۇرات .مهن ھازىر چهتئهلدهت.تهقهززا قىلسا قانداق بولىدىكهن. ھى ھى ھى قانداق-  



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 154 - 

ھازىرقى مۇھىم .ىڭنى پۇتتى دىسهكمۇ بولىدۇئىشلىر.بىلهن بىرگه تۇرۇپ تىلىفۇن قىلىۋاتىمهن

روشهنگۇل جىددى بىر ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇيدىغان -مهسىله يۇرتقا بىر بېرىشقا توغرا كىلىدۇ،

 ئوخشايدۇ،يهنه قوشۇپ،

 .دىدى-بۇ بهك مۇھىم ئىش،چوقۇم تىز بولمىساق بولمايدۇ،-  

 .دىدىم-دادام بارسا قانداق،.نمهن باراي دىسهم نازارهت ئاستىدا تۇرىۋاتىمه.بولىدۇ -  

باشقىالرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ .بولمايدۇ،داداڭنى يۇرتتىكىلهرنىڭ بهرى تونىيدۇ-  

شهمسىيهنى ئهۋهرتسهڭ بوالرمىكى،ئۇنىڭ يۇرتتا تۇرغان ۋاختى قىسقا،تونىيدىغانالرمۇ .قويىدۇ

 .ماڭا ئهۋزهلروشهنگۇل شهمسىيهنىڭ بېرىشىنى تهلهپ قىلغان ئىكهن بوي سۇنماق -ئاز،

 .دىدىم-بېرىپ نىمه قىلىدۇ،.بولىدۇ-  

بېرىپ مۇراتنىڭ ئانىسى بىلهن كورۇشۇپ مۇرات ساقالشقا بىرىپ قويغان .مهخپى بارسۇن-  

ئامانهتنى قايتۇرۇپ ئهكهلسه بولىدۇ،مۇرات ئانىسىغا تىلىفۇندا ئهيتىپ قويدى ،بهك دىققهت 

تىلىفۇندا كوپ گهپ قىلىشنىڭ ئورنى .ىئايگۇللهردىن ئېھتىيات قىلغىنى ياخش.قىلسۇن

شهمسىيه يۇرتتتىن قايتىپ بولغىچه مهنمۇ يېنىڭدا ئۇنۇپ بولىمهن،خوش ئالالغا .يوق

 .ئامانهت

نىمه ئىشلىغىنى سوراي دىسهم ئۇ تىلىفۇننى -ۋهي تىلىفۇننى قويىۋهتمه،-  

غان بىره ئىسپات ئهھۋالدىن قارىغاندا ئۇ ئايگۇللهرنىڭ قۇيرىغىدىن تۇتىۋالىدى.قويىۋهتتى

ئىشالرنىڭ جىددىلىگىنى كوزده تۇتۇپ شهمسىيهنى بۇگۇن كهچكى .تاپقاندهك قىالتتى

بىراق شهمسىيهنىڭ بىخهتهرلىگىدىن ئهنسىرهپ .ئايروپىالن بىلهن يۇرىتقا يولغا سالدىم

 .ئهتىسى ئهتتىگهن شهمسىيهدىن تىلىفۇن كهلدى.كىچىچه تونهپ چىقتىم

 .ئهسساالم-  

 .ئهنسىرگىنىمنى ئۇدۇللۇق دىدىم-ساالمهتتۇرسهن،-ساق.كۇم ئهسساالمۋهئهلهي-  

چۇشتىن كېيىنگىچه يىتىپ .ئامانهتنى تاپشۇرۇپ ئالدىم.خاتىرجهم بول.ۋاي ساق-  
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 .شهمسىيه ساق تۇرسىال مهن خاتىرجهم ئىدىم-بارىمهن،

دىدىميۇ شۇنداق -بولىدۇ  ئۇنداقتا،ئوزۇڭنى كوپ ئاسرا،سېنى ئالالھقا تاپشۇردۇم،-  

 .كوزلىرىمدىن ياش تامچىلىدى

يىغالۋاتامسهن شاكىر،بولدى ئۇنداق قىلما،ئىشالر چوقۇم ئوڭشۇلۇپ -  

كوزلىرىمدىن ئاققان ياش ئۇنىڭ .شهمسىيهنىڭ يۇرىگى يىغامنى سهزگهن ئىدى-كىتىدۇ،

 .بهلكىم ئۇمۇ يىغالۋاتقان بوسا كىرهك.يۇرىگىگه تامچىالپتۇ

تىلىفۇن -ردۇم،ئوزۇڭنى ئاسرا،ھېلى كورىشهيلى،سېنىمۇ ئالالھقا تاپشۇ-  

ئانام يىغالۋاتقانلىغىمنى كورۇپ .كوزلىرىمده ياش توختايدىغاندهك ئهمهس.قويىۋېتىلدى

 شهمسىيهدىن ئهنسىرگهن چېغى،

 .دهپ سورىدى-ئوغلۇم ئادهمنى ئهنسىرهتمهي دىگىنه شهمسىيهگه بىر ئىش بولمىغاندۇ،-  

تكهن،سىلهرنى بۇنچه ئاۋاره قىلغىنىمدىن كوڭلۇم بۇزۇلۇپ ساالمه-ئۇ ساق.ياق ئانا -  

ياشلىرىمنى سۇرتۇش ئۇچۇن قول ئۇزاتقان ئانامنىڭ باغرىغا ئوزۇمنى -يىغلۇغۇم كهلدى،

مهن ئۇچۇن ئىزتىراپ .ئىللىق بىر ماكان ياشلىرىمنى ئوزىگه سىڭدۇرۇپ كهتمهكته.ئاتتىم

ئانىسى كوڭۇل ئىكرانىمدىن -هنىڭ ئاتاچىكىۋاتقان ئانام،دادام،شهمسىيه،روشهنگۇل،شهمسىي

 ....بىرلهپ ئوتمهكته-بىر

*               *                *                                     

ئىككىسىنىڭ .  شهمسىيه بىلهن روشهنگۇلنى بىرگه كىلىدۇ دهپ خىيال قىلمىغان ئىكهنمهن

كوزلىرىمنى ئۇۋالپ .مگه ئىشهنمهيالم قالدىمئىشىكتىن بىرگه كىرىۋاتقانلىغىنى كورۇپ كوزلىرى

 .باقتىم راسال ئۇ ئىككىسى ئالدىمدا قاراپ تۇراتتى

ساالم سائهتنى -ئالال ئالال ئادهمنى بۇنچه خوش ئىتىشنى نهدىن ئوگهنگهنسىلهر،-  

 .ئۇنتۇدۇم

 .ئىككىسى تهڭالم ساالم قىلدى-ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم،مېھمان بىلهن مۇنداق كورىشىدۇ،-  
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 ۋه،.تهقهززالىقتا ئۇنتىغان ساالمنى قايتۇردۇم-ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم،-  

 .دىدىم -نهلهرده تېپىشىپ قالغانسىله،ئادهمنى زهپمۇ خوش قىلدىڭالرغۇ،-  

بىر ئايدىرومدىن .دوختۇرخانىنىڭ دهرۋازا ئالدىدا ئىككىمىز تهڭال تاكسىدىن چۇشۇپتۇق-  

 شهمسىيه شۇنداق دىگهن ئىدى  روشهنگۇل ئۇالپال ،-ئىككى تاكسى بىلهن كىرىپتۇق دىسه،

شۇنى دىسه،مهن خهلىقارا ئايرىپورت،شهمسىيه دولهت ئىچى بولمىغان بولسا ئايدىرومدىال -  

 .دىدى-ئۇچراشقان بوالتكهنمىز،

سهن روشهنگۇل ئالدى بىلهن .ئالالغا شۇكرى ئىككىڭالرنى كورۇپ بهك خۇرسهن بولدۇم-  

 .دىدىم-خهۋىرىڭ بار ،-نىمه خوش .دىگىنه 

يۇرتۇمنىڭ بۇ يىمىشلىرىنى .يىمىشلىرىڭدىن ئاله ئازراق يهۋاالي -ئالدى بىلهن ئى يهل-  

روشهنگۇل ئادهمنى تهقهززا قىلىشنى نهدىن -ھېچ نىمىگه تهڭ قىلمايمهن دىسه،

 .ئوگهنگهندۇ،چىنىگهن يامانمۇ؟، سالغانمۇ؟ دىگهندهك ئىش قىلىۋاتاتتى

زادى نىمه .بىر دىگىنه.ن جانىم،بۇ نهرسىلهر بىر يهرگه قېچىپ كىتهمتىيهپ ئۇلگۇرىسه-  

 .دىدىم-ئىشالرنى قىلىپ كهلدىڭ،

شهمسىيهنىڭ يۇرىگى .جانىم دهپ شهمسىيهنىڭ دۇشمىنىگه ئايالندۇرۇپ قويما كىشىنى-  

روشهنگۇل چېقىشىپ شهمسىيهنىڭ بېقىنىنى قىچىقالپ -پارتالپ كهتمىسۇن ھېلى،

 كۇلۇپ كىتىپ،شهمسىيه .قويدى

بولمىسا .قولىدىن نىمه كىلىدۇ.نىمىگه ئاچچىغىم كىلهتتى،بۇ بىر يىغالڭغۇ تۇرسا-  

ئۇنىڭ چاقچىغىغا ھهيران .دىدى-ئىككىمىزنى بىرگه ئهمرىگه ئېلىۋالغان بولماسمىدى،

 .بهلكىم كوڭلۇمنى خوش ئىتىشنى ئىزلهۋاتقان بولسا كىرهك.قالدىم

شهمسىيه .روشهنگۇل ئهسلى مهخسهتكه يوتكهلدى- چىقار،شهمسىيه ئهكهلگهن نهرسهڭنى-  

 سومكىسىدىن تېلىفۇنغا چۇشىدىغان ئۇزهكتىن بىرنى چىقىرىپ،

 روشهنگۇل ئوزهكنى قولىغا ئېلىپ،.دهپ روشهنگۇلگه سۇندى-مانا مۇشۇنى بهردى،-  
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ىك مانا مۇشۇ بولسا مۇراتنىڭ شهھهر باشلىغىنىڭ قىستىشى بىلهن سىلهرگه زىيانكهشل-  

تېلىفۇندىن ئىككى .دهپ ئوزهكنى ئوز تىلىفۇنىغا  سالدى-قىلغانلىغىنى ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ،

 .كىشىنىڭ سوزلهشكهنلىك ئاۋازى ياندى

تهھدىد سوزى قىلىۋاتقىنى شهھهر -قانداق مۇراتجان،تۇرمىده ياتقۇڭالر يوقتۇ،-  

 .باشلىغىنىڭ ئاۋازىدهك قىالتتى

بۇ -ئىشهكلىرى بولىشقا رازىمهن،- ئومۇر  سىلىنىڭ ئاتمېنى قۇتقۇزىۋالسىال ،بىر-  

 .مۇراتنىڭ سوزىدهك قىالتتى

ئات ئىشهك ئورنىدا ئىشلىمىسهڭلىمۇ بوالر،بىراق مهن دىگهن ئىشالرنى چوقۇم قىلمىساڭالر -  

ج خ ئورنىدىكىلهرگه دهپ .ئۇتتۇرىۋهتكهن پۇللىرىڭالرنى مهن تولىۋهتهي.بولمايدۇ

ئۇرۇمچىگه بېرىپ ئىش پۇتكهنده .ه قىلماسلىققا ئورۇنالشتۇرۇپ قويدۇمقىلمىشىڭالرنى سۇرۇشت

چهتئهلگه چىقىپ كېتىڭالر،پاسپورتىڭالرنى،چهتئهلده خهجلهيدىغان پۇللىرىڭالرنى تهقلهپ 

 .روشهنگۇل ئاۋازنى ئوچهردى-قويدۇم،خاتىرجهم ئوقۇپ كىرىڭالر،

بۇ ئاۋازالر .پاراڭلىرىنىڭ بىر قىسمىمانا بۇالر شهھهر باشلىغى بىلهن مۇراتنىڭ قىلىشقان -  

بىلهن ئۇالرنىڭ ئىپالسلىغىنى ئىسپاتالشنىڭ  دهلىلى ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ مۇراتنىڭ 

ئۇنىڭ .ئۇ شهھهر باشلىغىدىن بهك قورقىدىكهن.چهتئهلدىن كىرگىلى ئونىمىغىنى يامان بولدى

دوختۇردا .ئۇتتۇرىۋاتقان چېغىئهيتىشىچه ئۇ قىمارغا كونۇپ قېلىپ ئومۇمنىڭ نۇرغۇن پۇلىنى 

ئومۇمنىڭ پۇلى نىمه قىلىدۇ دهپ ھهيران قالماڭالر،ئۇالرنىڭ دوختۇرخانىسى شوبه 

شۇ جهرياندا .دوختۇرخانا ئېچىپ مۇرات مهسئۇل بولۇپ ئىككى ئاي تۇرغان ئىكهن 

شوبىده چۇشكهن پۇلنى چوڭ دوختۇرخانا مالىيهسىگه تاپشۇرغىچه قىسمهن پۇلنى .ئۇتتۇرۇپتۇ

دورىالرنى ئامباردىن .ئۇتتۇرغانسىرى ئويناپتۇ.ئوينىغانسىرى ئۇتتۇرۇپتۇ.ايرىۋېلىپ ئويناپتۇئ

مۇراتتا تولىگۇدهك ئقتىدار .ئۇتتۇرلۇق ئهكهلگهچكه بۇ ئىش بايقالغاندا نۇرغۇن دورا پۇلى كام

ېتىپ بايا ئاڭلىغىنىڭلىدهك باشلىق پۇلنى تولىۋ.لۇم قىلنىپتۇبولمىغاچقا قانۇن ئورۇنلىرىغا مه
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مۇرات نىمىنى ئويلىدى .مۇراتنى سىلهرگه زىيانكهشلىك قىلىش ئۇچۇن ئهۋهتكهن ئىكهن

باشلىق بىلهن قىلىشقان گهپلىرىنى تىلىفۇنىغا كىرگۇزىۋېلىپ ئانىسىغا تاپشۇرۇپ .بىلمهيدىكهن 

روشهنگۇل شۇنچىلىك -زىيانكهشلىككه ئۇچراپ قالسام ئهسقاتا دىگهن ئىدىم دهيدۇ،.بىرىپتۇ

 ن،مه.دىدى

 .دهپ سورىدىم-مۇراتنى قانداق تېپىپ،بۇ گهپلهرنى قانداق دىگۇزدۇڭ،-  

ئۇ قىلغانلىرىدىن كوپ پۇشايمان .تۇيىقسىز مۇرات ئوزى تىلىفۇن قىلىپ قالدى-  

ئۇ تىلىفۇننى .راسا تىللىدىم.سىلهرنىڭ ئىشىڭالرنى بىلمهكچى ئىكهن.قىلىپتۇ

شۇنىڭ .مهلۇم دولهت بولۇپ چىقتى.ىلسامتىلىفۇن قىلغان ئورۇننى سۇرۇشته ق.قويىۋهتتى

بىلهن دادامنى ئىشقا سېلىپ ئۇنىڭ سودا شىرىكلىرى ئارقىلىق ئورنىنى ئىنىقالپ ئىزلهپ 

كېيىن ئهركىلهپ ،قورقۇتۇپ دىگهندهك ئېغزىدىن گهپ .باشتا ئهيتقىلى ئۇنىمىدى.باردىم

 روشهنگۇلگه مهسلىگۇم كېلىپ،-ئالدىم،

 .دهپ سورىدىم-قورقۇتتۇڭ،قانداق ئهركىلهپ،قانداق -  

قانداق بوالتتى،ئىزلهپ بارغىنىمدا دادامنىڭ تونىشلىرىدىن بىر قانچىنى -  

گېپىمگه كىرمىسه .ئۇالرنىڭ كاتتىلىغىنى،نوچىلىغىنى مۇراتقا كورسۇتۇپ قويدۇم.ئېلىۋالدىم 

ئهركىلهشكه كهلسهڭ قانداق .بۇ دولهتته تۇرىشىنىڭ تهسلىگىنى بىلسۇن دىدىم

خۇددى مۇراتنى ياخشى كورۇپ قالغاندهك ئوزۇمنى .بهزىده ساڭا ئهركىلىگهندهك.بوالتتى

 .ئهپسۇس بۇ قىز رازۋىتچىك بوالپ قالماپتۇ،بولمىسا ئىش باركهنتۇق-كورسهتتىم شۇ،

خاتىرجهم -مۇنۇ تىلىفۇنغا ئېلىنغان نهرسىلهر بىلهن شهھهر باشلىغىنى يېقىتقىلى بوالرمۇ،-  

 .بواللماي سورىدىم

ئهمما .ئۇ ئىسپاتالردىمۇ تهس.مۇرات ئىسپاتمۇ يېزىپ بهردى.ۇنىڭدا ئىسپاتالش تهسب-  

دادم نۇرغۇن .شهھهر باشلىغىنىڭ يېقىالي دهپ قالغان پور كوتهكلىگىنى سىلهر بىلمهيسىلهر

دادامنىڭ ئهيتىشىچه يۇقۇرى دهرىجىلىك ئىنتىزام تهكشۇرۇش .ئىسپاتالرنى كورسهتتى
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ڭ پارىخورلۇق،ئىستىلىنىڭ بۇزىلىش قاتارلىق ئىشلىرىنى ئىنىقالپ ئورنىدىكىلهر بۇ باشلىقنى

ئهته ئىچىده -بۇگۇن.بوالپتۇدهك،دادام قولىدىكى ئىسپاتالرنى ئۇالرغا تاپشۇرۇپ  بىرىپتۇ

مۇشۇنداق چاغدا قولىمىزدىكى ئىسپاتنى يۇقۇرىغا .ئۇنىڭ يېقىلغانلىغىنى كورگىلى بولىدىكهن

ھهر نىمه بولسا شۇ .ۇلنىڭ گېپىدىن قهلبىم يۇرۇپ كهتتىروشهنگ-تاپشۇرساق قانداق بوالر،

 ...سوغۇق كامىرغا كىرمهسلىگىم مۇمكىن 

روشهنگۇل سېنىڭ مۇشۇ قىلغانلىرىڭ ئۇچۇن قانداق رهھمهت ئهيتىشىمنى -  

 شهمسىيه روشهنگۇلگه شۇنداق دىدى،روشهنگۇل،-بىلهلمهيۋاتىمهن،

كىچىك خوتۇنلۇققا ئېلىپ بهرساڭال نىمه دهپ رهھمهت ئهيتاتتىڭ،شاكىرغا مېنى -  

ئۇنىڭ كۇلكىسى شۇنچه تهبىئى ئاڭالنماقتا،شهمسىيه ئۇنىڭ -بولدى،ھى ھى ھى،

 كۇلكىسىگه قىزىرىپ تۇرۇپ جور بولدى ۋه،

روشهنگۇل ئهركىلهپ .دىدى-بۇنى مهندىن ئهمهس شاكىردىن سورا،جۇرئىتى بارمىكىن،-  

 ئالدىمغا كهلدى كولۇپ تورۇپ،

 دهپ شىتىله قىلىپ تۇرىۋالدى،مهن،-ااااااااااااااااااااان،شاكىرجاا-  

دىسهم ئىككىلىسى -بولدى قىله جىن ،جىنلىغىڭنى شهمسىيهگىمۇ يۇقتۇرۇپ بولۇپسهن،-  

 تهڭال،

خاپىلىقنى بىر .دهپ كولۇشۇپ كهتتى-،..شۇنداقمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ؟،ھى  ھى  ھى-  

 .دهم بولسىمۇ ئۇنتۇدۇق

يۇرتتىن كهلگهن خهۋهرلهرده ئهيتىلىشچه شهھهر باشلىغىنىڭ .گۇرۇش بولدىئىشالردا تىزال ئوز

قولىمىزدىكى .بۇ خهۋهر بىزگه غهيرهت ئاتا قىلدى.خىزمىتى توختۇتۇلۇپ تهكشۇرلۇۋېتىپتۇدهك

مۇرات تهمىنلىگهن ماتىرىيالالرنى ئىنتىزام ئورۇنلىرىغا تاپشۇرۇپ بهرمهكچى 

بىز ئىنتىزام .ى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپتۇشهمسىيهنىڭ دادىسى ئىشلىرىمىزن.بولدۇق

ئىشىكتىن كىرمهك تهس بولغان .ئورۇنلىرىغا بارغىنىمىزدا ئالدىمىزغا ئادهم چىقىپ تۇرغان ئىكهن
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بىزنى كۇتىۋالغان باشلىققا ماتىرىيالنى تاپشۇرۇپ بىرىپ .ئوتكهلدىن ئاسانال ئوتىۋالدۇق

 ئىسپات،تېلىفۇندا ئېلىۋېلىنغان پاراڭنى باشلىق يازما.ئۇنىڭ جاۋابىنى كۇتۇپ ئولتۇردۇق

 كورۇپ بولۇپ،

ئهمما مۇشۇ ئىسپاتنى تهمىنلىگۇچىنىڭ ئوزى .قولىڭالردىكى بۇ ئىسپات بهك مۇھىمكهن-  

 مهن،.دهپ سورىدى -بىلهن كورۇشىشكه بوالرمىكىن،

 باشلىق،.دىدىم-بۇنى تهمىنلىگهن مۇرات دىگهن دوستىمىز چهتئهلده ئوقۇۋاتىدۇ،-  

گۇۋاھچى قاتناشمىغان ئهھۋالدا يازما ماتىرىيالنىڭ ئىسپات ئورنىدا ئىشلىتىلىشى ناھايىتى -  

سىلهر .يالغانلىغىنى ئىسپاتلىماق تهسكه توختايدۇ-ناۋادا جاۋاپكار تىنىۋالسا راس.تهس

ئاالقىلىشىپ شۇ دوستۇڭالرنى سوتقا ئهكىلهلىگهن بولساڭالر،سىلهرنىڭمۇ ئاقلىنىشىڭالر ئاسانغا 

 .دىدى-كهن بوالتتى،چۇش

 باشلىق،.دهپ يانماق بولدۇق-بىر ئورۇنۇپ كورهيلى،ئامال بار ئهكىلىشكه تىرىشىمىز، -  

شهھهر باشلىغىنىڭ مۇشۇنداق .سىلهرنىڭ يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلىگىنىڭالرغا رهخمهت-  

ئهگهرچهنده مۇشۇ يالغان توي .سۇيقهسىت پىالنلىشى بىزنى تېخىمۇ سهگهكلهشتۇردى

ى،يالغان ئىسپاتالرنىڭ شهھهر باشلىغىنىڭ پىالنى ئىكهنلىگى ئىسپاتلىنىپال قالسا،ئايگۇل خېت

سوت .دىگهن قىز بىلهن سىزنىڭ ئوتتىرىڭىزدىكى توي خېتىنىڭمۇ ئىشى ئاسانغا چۇشهتتى

شۇڭالشقا ئوبدان .ئورۇنلىرىغا ھاۋاله قىلىپ مهجبۇرى ئايرىۋهتكىلىمۇ بولىدۇ

لىگى،ئىلگىرى ئوتكۇزگهن خاتالىغىنىڭ سۇرۇشته قىلىنماسلىغىغا كۇچهڭالر،مۇراتنىڭ بىخهتهر

 .دهپ بىز بىلهن خوشالشتى -كېپىللىك قىالاليمىز،سوتتا گۇۋالىق بهرسۇن،

مۇرات سوتقا كىلهلهرمۇ، قانداق قىلساق ئۇنى ئهكهلگىلى .   بېشىمىز راسا قاتتى

ىن مهن روشهنگۇلگه سىرىتقا چىققاندىن كېي.روشهنگۇلگه يهنه ھاجهت چۇشتى.بولىدۇ

 .چاخچاق قىلدىم

گېپىم روشهنگۇلگه تىك -روشهنگۇلنى مۇراتقا چېتىپ قويساق مۇراتنىڭمۇ ئىشى پۇتهتتى،-  
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 ئۇ،.كهتتى

ئوزلىرى ئۇچۇن يولدا ياتقان قهلهندهرگه بۇيرىسىلىمۇ .شۇنداق غۇجام -  

 شهمسىيه،.دهپ دومسايدى-تىگىۋېرىمهن،

غا كهلگهننىى دهۋهرمه شاكىر،ئادهمده غۇرور بولمىسا چاخچاخ قىلدىم دهپ ئېغزىڭ-  

 .دىدى-بىزنى ساتقان ئاشۇ مهرهزگه روشهنگۇلنى سايه قىالمسهن،.بولمايدۇ

غۇرور بوالمدۇ بۇ ئاق پىشماقتا،ئايگۇلنىڭ شۇنچه قىلغانلىرىغا ئۇنىڭ دادىسىدىن قورقۇپ -  

وشهنگۇلنىڭ بۇ گېپىدىن ر-مهن جېنىمدا ئۇرغۇم كېلىدۇ ئۇ جادىنى،.يول قوياپ يۇرسه

 مهن،.مهندىن ئايگۇل توغرىلىق ئوبدانال نارازى ئىكهنلىگى چىقتى

كىچىككىنام چاخچاققا قىلىپ كهتكىننى بۇ تاۋى نازۇكنىڭ،بولدى قىلىشىپ كېيىنكى -  

 روشهنگۇل،.دىدىم-ئىشلىرىمىزنى مهسلىھهت قىاليلىڭ،

ن مۇراتنى كهلتۇرۇش ئوزلىرىنىڭ ئىشى ئوزلىرى چوڭ بىر ئهركهك بولغاندىن كېيى.بولىدۇ-  

ئوتكهن قېتىم يىگىت بېشىلىقنى قىلىشقا ئۇلگۇرهلمهي چهتئهلگه كىتىپ قالغان ئۇ .بولسۇن

دهپ شهمسىيهنى تارتىپ -بىچچارىنى،ئهمدىكى تويلىرىغا بولسىمۇ يىگىت بېشى قىلىۋاالرال،

 مهن،.مېڭىشقا تهرهتدۇدالندى

دۇ،شۇنچه ئىشلىرىمغا ياردهم قىلىپ مۇشۇ ئىشىمغا چاخچاققىمۇ شۇنچه قىلىش كىتهم-  

 شهمسىيه،.دىدىم-كهلگهنده ئوزۇڭنى تارتىپ يۇرسهڭ قاملىشارمۇ،

روشهنگۇل ئاداش سهنمۇ بولدى خاپا .سهنمۇ بۇندىن كېيىن بۇنداق چاخچاق قىلما شاكىر-  

 روشهنگۇل،.دهپ روشهنگۇلنىڭ بېقىنىنى چىمدىدى-بولمىيه،

 قالدىڭ،شاكىرنىڭ مۇشۇ گېپى ئۇچۇن كارىم بولمىسۇن دىگهن شهمسىيه سهن دهپ-  

ساڭا مېنىڭ بىر شهرتىمنى ئورۇناليسهن  -بولىدۇ ياردهم قىلسام قىالي،بىراق شاكىر.ئىدىم

دهپ ماڭا بىرنى -دىگهن گېپىمنى يادىڭدىن چىقارما،چوقۇم ئورۇنلىغىلى سالىمهن،

 مهن،.تىئۇنىڭ بۇ قىلىغى شۇنچه ئۇماق كورۇنۇپ كهت.گولهيدى
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 شهمسىيه،.راسالم ئىسىمده قالمىغان ئىدى.دىدىم-نىمه شهرت ئىدى،-  

قايسى چاغدا سىزنى ئايگۇل بىلهن بولغان تويدىن توساپ قالغاندا قىلغان ياردهمده -  

 روشهنگۇل،.دهپ نارازىلىق بىلدۇردى-دىگهنغۇ،كوۋرۇكتىن ئوتىۋېلىپال ئۇنتۇپتۇ،

چۇنكى مېنىڭ دىگهنلىرىمنى .يادىڭغا كهلمهيدۇ. شاكىرئوزۇڭنى قىيناپ ئهسلهپ يۇرمه-  

نىمه دهپ ئوزۇمنى .دىدى-يادىڭدا ساقلىغۇدهك  سېنىڭ ئالدىڭدا ئوبرازىم بولمىسا كىرهك،

 خىجالهت ئىچىده،.مهنمۇ بۇنچه ئۇنتۇنغاق ئهمهستىم بولمىسا.ئاقالرمهن 

ىمىڭ ئۇچۇن جېنىمنى سېنىڭ قىلغان يارد.نىمه شهرتىڭ بولسا ئورۇناليمهن روشهنگۇل-  

 .دىدىم-سورىساڭمۇ بىرهلهيمهن،

جانلىرى ئوزلىرىده قالسۇن،كېيىنچه كىچىك خوتۇن بوالپ قالسام مۇردىغا ھهمرا -  

 مهن،.كهيپىياتىمىز ئهسلىگه كهلدى.ئۇمۇ ئاخىرى كۇلدى-،..ھى ھى ھى.بواللمايمهن

ى نايناق خېنىم خوتۇنۇم شۇنداق قىلساڭالر ماڭا زهپمۇ خوش ياقاتتى،جاھاندىكى ئىكك-  

 .دىدىم-دهپ پهخىرلىنىپ يۇرهتتىم،

ئىككىسى تهڭال شۇنداق دهپ ئىككى بېقىنىمدىن كوتۇرۇپ يهرگه -مانا نايناق دىگهن،-  

 .تاشلىدى

ئىككىسى كولىشكىنىچه قوللىرىنى .قاتتىق چۇشكهن كاسامنى سىالپ قاپتىمهن-ۋايجان،-  

 ...غان شهكىل  چىقىرىپ كىتىپ باراتتىئېغزىغا ئاپىرىپ بىر خىل زاڭلىق قىل

*                   *                 *                                 

بىز ئىسپات تاپشۇرۇپ بهرگهندىن .  روشهنگۇل مۇراتنى يۇمشۇتۇش ئۇچۇن چهتئهلگه ماڭدى

ش بولغىنىنى مېنىڭ ئىشىمدا ياخشىلىنى.كېيىن ساقچىالرمۇ مېنى ئىزلهپ ئاۋاره قىلمىدى

مهن قايتاي دىسهم قانۇننىڭ چهكلىمىسىگه .كورگهن ئانام ،دادامالر يۇرتقا كهتتى

 .شۇنىڭ بىلهن شهمسىيهلهرنىڭ ئويىده تۇرۇپ تۇردۇم.ئۇچرۇدۇم

بوگۇنمۇ .   بهزىده شهمسىيه بىلهن ئىككىمىز يالغۇز قالىدىغان پۇرسهتلهر كېلىپ قاالتتى
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كىم كهلگهندۇ دهپ ئالدىراپ ئىشىكنى . قوڭغىرىقى توۋلىدىئىشىك.ئىككىمىز يالغۇز قالغانتۇق

 .كوز ئالدىمدا بۇرۇنقى  ياسانچۇق تهلهتىدىن ئهسهرمۇ يوق ئايگۇل قاراپ تۇراتتى.ئاچتىم

ئۇ بىر قولى بىلهن ئىشىكنى .دهپ ئىشىكنى ياپماقچى بولدۇم-يوقال،.نىمه دهپ كهلدىڭ-  

 .توسۇپ بىر قولى بىلهن ياقامغا ئېسىلدى

ئۇنىڭ -سهن بىلهن بىرگه جهھهننهمگه يوقىلىمهن شاكىر،.نهگه يوقۇلىمهن.يوقال-  

 تېخىمۇ قاتتىق ۋاقىراپ كهتتى،.ئهسهبىلىكى تۇتتى

دادىسىنى تۇتۇپ .شهمسىيه،قهنى سهن شهمسىيه،چىقه بۇياققا،مېنى نابۇت قىلدۇڭغۇ سهن-  

مهن ھازىرمۇ نوچا،كىله مانا .كېتىشتى،نوچىلىق قىلغۇدهك  ھالى يوق دهپ قېلىشقانسهن

ئۇنىڭ ئېغزىدىن چىققان سوزلهرنى دىيىش توگۇل ئاڭالشتىنمۇ نومۇس -،....سهت رهسۋا

قارىسام ۋاراڭ چۇرۇڭنى ئاڭلىغان  شهمسىيه كهلگهن . كهينىمگه بۇرۇلۇپ قارىدىم.قىالتتىم

ئۇ .مئايگۇلنىڭ ئېغزىنى تۇتىۋالدى.چېغى ،نومۇسسىز سوزلهردىن قارىداپ تۇرۇپ  قېلىپتۇ 

چىدىماي ئۇنىڭ تهستىكىگه كىلىشتۇرۇپ بىرنى .قولۇمنى چىشلهپ قويغۇزىۋهتتى

 تاياق پايدا قىلدىمۇ،ياكى ھۇشىغا كهلتۇردىمۇ ئۇ كاللىسىنى ئوبدان بىر سىلكېۋىتىپ،.سالدىم

مهن ئۇرغاندا .ئىككى قېتىملىق ھىساۋىمىز تۇرۇپ تۇرسۇن.ئوبدان ئۇردۇڭ،يهنه ئۇرىۋال-  

ىلهن يۇزگه ئهمهس،نهشتىرىم بىلهن يۇرهككه ئۇرىمهن شاكىر،ماڭا ئۇنداق كاچات ب

قاتتىق كۇلكه بىلهن ياقامنى بىر -ھا ھا ھا،.قىلغانلىرىڭنى شهمسىيهدىن تولىتىمهن

سىلكىۋېتىپ قويۇپ بهرگهن ئايگۇل تېخچه ھوشىنى تاپالمايۋاتقان شهمسىيهگه قاراپ بىرنى 

 -تۇكۇرىۋېتىپ ،

دهپ -شۇ چاغدا يىگهن تايىغىمنىڭ جاۋابىنى بىرىشىسهن،ھامىنى كورىشىۋالىمىز،-  

 . توۋلىغىنىچه چىقىپ كهتتى

چىۋىن يهۋالغاندهك بۇ بىر كونىنى .  بۇ ناكهسنى ئويگه ئىزلهپ كىله دىمهپتىكهنمىز

 .كهچ بولغاندا روشهنگۇل تىلىفۇن ئالدى.خامۇشلۇقتا ئوتكۇزدۇق
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 .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم-  

 .المۋهئهلهيكۇم ئهسسا-  

مۇرات گۇۋاھلىققا .كوڭلۇڭنى خاتىرجهم تۇت.شاكىر ،جېق گهپ قىلىشنىڭ ئورنى يوق-  

خهۋهرنى يهتكۇزىشكه ئالدىرىغان چېغى تىنغان ئاۋازى - روشهنگۇل خوش -بارىدىغان بولدى،

بۇ خهۋهرنى ئاڭلىسۇن .يۇرىگۇم تاتلىق بىر سىزىمغا چومكهلدى.تىلىفۇندىن ئاڭلىنىپ تۇراتتى

ئۇالر خېلى ئۇزاق .ننى ماڭا تهلمۇرۇپ قاراپ تۇرغان شهمسىيهگه تۇتقۇزۇپ قويدۇمدهپ تىلىفۇ

 ...سوزلهشتى

*                   *                   *                           

باشلىق .   روشهنگۇلنىڭ خهۋىرىنى قايسى كۇنىدىكى بىزنى كۇتىۋالغان باشلىققا يهتكۇزدۇق

بولسا مۇراتنىڭ سوت باشلىنىشتىن بىر قانچه كۇن بۇرۇن .ولۇپ كهتتىخهۋىرىمىزدىن خوش ب

مهن سىلهرگه ھودده قىالاليمهنكى ئهگهرچهنده مۇرات سوتتا -كېلىشىنى تهۋسىيه قىلىپ،

شاكىرنىڭ ئايگۇل بىلهن نىكاھ مۇناسىۋېتىنىڭ بىكار قىلىنغانلىغىنى ئېالن .گۇۋاھلىقتىن ئوتسه

 قايتىپ كېلىۋېتىپ شهمسىيه،. شهمسىيهنى خوش قىلىۋاتتىدهپ مېنى ۋه-قىلدۇرۇپ بىرىمهن،

رهھمىتىمىزنى .ئويالپ باقسام روشهنگۇلگه كوپ كوڭۇل قهرىزى بولۇپ قاپتۇق .شاكىر -  

دهپ چىرايىمغا -قانداقمۇ بىلدۇرۇپ بوالالرمىز،بىچچاره سېنى دهپ كوپ جاپا چىكىۋاتىدۇ،

ئارقىلىق قهلبىمدىكى رهھمىتىمنى سۇكۇت .نىمىمۇ دىيهلهيمهن.مهنىلىك قاراپ قويدى

 .بىلدۇردۇم

*                    *                    *                                   

مۇرات مهندىن خىجىل  بولۇپ بىز بىلهن .   روشهنگۇل دىگهندهك مۇراتنى قايتۇرۇپ كهلدى

روشهنگۇلنىڭ .سوتنى كۇتتۇقئۇنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇپ .كورۇشكىلى كهلگىلى ئۇنىمىدى

ئۇ قايتىپ كهلسهم .ئهيتىشىچه مۇرات دهسلىۋىده روشهنگۇل بىلهن ۋهتهنگه قايتىشقا ئۇنىماپتۇ

ھوكۇمهتنىڭ ئوزىنى بوش قويىۋهتمهيدىغانلىغىنى ئهيتىپ تۇرىۋاپتۇ،كېيىن روشهنگۇن مۇراتنى 



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 165 - 

ىقنىڭ ئېغزاكى باشل.بىز ماتىرىيال بهرگهن باشلىق بىلهن تىلىفۇندا ئۇچراشتۇرۇپتۇ

روشهنگۇلنىڭ دادىسىنىڭ مۇراتنىڭ شهھهر  باشلىغىدىن ئالغان پۇلنى ھوكۇمهت .كاپالىتى

ئورۇنلىرىغا ئوز يېنىدىن تاپشۇرۇپ بىرىشى بىلهن مۇرات قايتىشقا ماقۇل بولۇپ قايتىقان 

 .ئىكهن

مېنىڭ سوتتا گۇۋاھچى بولۇپ قالغىنىم ئۇچۇن سوتقا .   كۇتكهن سوتمۇ ئېچىلدى

گۇۋاھچى ئورنىدا باشلىقنىڭ ماڭا تويۇم بوزۇلغاندا قىلغان تىلىفۇن خاتىرسىدىن .تنىشالمايقا

گۇۋاھلىق بهردىم،ئهسلى باشلىقنىڭ تېلىفۇنى خېلى بۇرۇنال نازارهت ئاستىغا ئېلنىپ تىلىفۇن 

مهندىن ئهيىپلىگۇچى تهرهپ مۇشۇ سوزلهشكهن ئادهم .خاتىرسى ئۇنگه ئېلنىپ ساقالنغان ئىكهن

ر باشلىغى بىلهن مېنىڭ  ئىكهنلىگىمنى جهزىملهشتۇرۇپ ئىسپات بىرهلهمسهن دهپ سوراپ شهھه

شهھهر باشلىغىنىڭ ئادۇكاتى .،مېنىڭ جهزىم قىلالاليدىغانلىمنى جهزىملهشتۇرۇپ ئېلىپ قالدى

قايتاشىمدا شهھهر باشلىغىغا . سوتتىن قايتىپ چىقتىم. مهندىن سورايدىغىنى يوقلىغىنى ئهيتتى

سوت جهريانىدا ئۇنىڭ يۇزىگه قاراشتىن .  ئۇ جودهپ قالغاندهك كورۇندى.قارىۋالدىمتهپسىلى 

ھهر نىمه دىگهن بىلهن ئۇ مېنىڭ بىر قانچه يىل بىۋاسته باشلىغىم بولغان .خىجىل بولغان ئىدىم

 .ئهمهسمۇ

     مۇراتنىڭ گۇۋاھلىغى،باشلىقنىڭ ماڭا تىلىفۇن قىلغاندىكى سوزى بىزنىڭ ئاقلىنىشىمىزنى

شهھهر باشلىغىغا .سوت ئايگۇل بىلهن بولغان نىكاھ مۇناسىۋېتىمىزنى بىكار قىلدى.تىزلهتتى

ئىستىل جهھهتتىن بۇزۇلۇش .پارا ئېلىش،خيانهت قىلىش،باشقىالرغا زىيانكهشلىك قىلىش

 يىللىق قاماققا ھوكۇم 15قاتارلىق بىر قانچه جىنايهت بىكىتىلىپ مۇددهتلىك 

خاتىرجهم كۇنلىرىمىز .ىلنىپ ئايگۇل جىمال يوقىدىباشلىققا ھوكۇم ق.قىلىندى

 .بۇزۇلغان تويىمىزغا تىزالم تۇتۇش قىلدۇق.باشالندى

   تويغا ئاز قالغان بىر كۇنى شهمسىيه،

بىرىگه ماس كېلىدىغان بىر جۇپله بوالاليدۇ -بهزىده روشهنگۇل بىلهن مۇراتنى بىر . شاكىر-  
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 مهن.دهپ سورىدى-اق ؟،سېنىڭچه قاند.دهپ خىيال قىلىپ قالىمهن

ئوتكهنده شۇ گهپنى قىلىپ قويۇپ ئىككىڭالر تويغۇزۇپ قويغانتىڭالر،شۇڭا ئۇ ئىشنى -  

 شهمسىيه،.دىدىم -ئويالشتىنمۇ قورقىمهن،

ھازىر دىگهن ھازىر،بۇرۇنقى مۇرات ھازىرقى مۇرات .ئوتكهن دىگهن ئوتكهن-  

مۇرات قىلغان گۇناھىغا تهۋبه ئهمهس،بۇرۇنقى مۇرات ساتقىن مۇرات بولسا،ھازىرقى 

مېنىڭچه بۇ .ھهققانىيهت ئۇچۇن خهۋىپكه قارىماي مهيدانغا چۇشهلىگهن مۇرات.قىلغان

 مهن،.دىدى-نوختىالرنى روشهنگۇلمۇ چۇشىنىدۇ،

بۇ ئىشالرغا مېنىڭ ئارالشقۇم يوق،ئۇالرنى تونۇشتۇرغۇڭ بولسا ئوزۇڭ -  

 شهمسىيه،.دىدىم-قىل،

لى دىمهكچى ئهمهسمهن،بهلكىم پۇرسهت يارىتىپ بىرهيلى ئۇالرنى تونۇشتۇراي-  

 مهن،.دىدى-دهيمهن،

 شهمسىيه،.دهپ سورىدىم-مهسىلهن قانداق پۇسهت ؟،-  

مهسىلهن تويۇڭدا مۇراتنى يىگىت بېشى قىلىپ ئۇنى كهچۇرگىنىڭنى -  

 ئىپادىلىسهڭ،روشهنگۇلمۇ سېنىڭ كهڭ قورسالىقىڭنى دوراپ مۇراتنى كهچۇرۋهتسه ئهجهپ

 مهن  ،.دىدى-دىنىمىزمۇ ئاداۋهت ساقالشنى بهك ئهيىپ كورىدۇ،.ئهمهس

مۇرات باشتا يىگىت بېشى .دهپ مۇراتنى ئىزلهپ باردىم-قهنى بىر سىناپ كورمهمدۇق،-  

قايتا -قايتا .بولۇش تۇگۇل تويغا قاتناشقىلىمۇ يۇزى يوقلىغىنى ئهيتىپ ئۇنىمىدى

 .چۇشهندۇرۇپ ئۇنى ئاخىر قايىل قىلدىم

 *                    *                *                                      

شهمسىيهنىڭ ئويىدىكىلىرى بىلهن بىر .   تويىمىزمۇ خاتىرجهملىك ئىچىده باشالندى

نىكاھ ئوقۇلۇپ شهمسىيهدىن .توي ئهۋجىگه چىقىپ نىكاھ ئوقۇلدى.رىستۇراندا توي ئۇزاتتۇق

 سورالدى،
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زى قىزى شهمسىيه سىلى ئوز ئىختىيارلىقلىرى بىلهن ئابدۇلال ئوغلى شاكىرغا ئادىل پهي-  

 .خوتۇنلۇققا تهگلىمۇ؟

جىمجىتلىق ھوكۇم سۇرگهن زالدا شهمسىيهنىڭ ئاۋازىنى ناھايىتى تهس  -تهگدىم،-  

 .ئاڭلىغىلى بولدى

مسىيهنى ھاالل ئابدۇلال ئوغلى شاكىر سىز ئوز ئىتىيارلىغىڭىز بىلهن ئادىل پهيزى قىزى شه-  

 توختۇلۇپ تۇرۇپ،.يۇرۇگۇم سېلىپ كهتتى-جۇپتىلىككه خوتۇن قىلىپ ئاللىمۇ،

دىدىم،نىكاھ داۋاملىشىپ دۇئاغا قول -بىسمىلالھى رهھمانى رهھىم ئالدىم،-  

 .دۇئادا ئالالھقا كوپ شۇكۇر ،رهھمهتلهر يوللۇدۇم.كوتۇرۇلدى

نىڭ توۋلىشى بىلهن چاڭ زال ئىچى مۇبارهكلىگۇچىلهر -مۇبارهك بولسۇن،-  

شهمسىيهدهك ئالتۇنغا .قانچه كۇتكهن مهن مۇشۇ كۇننى.يۇرۇگۇم خوشلۇقتىن يېرىلدى.كهلدى

ئوڭ تهرىپىمده شهمسىيه .تىگهشكۇسىز پاك قىزنىڭ خوتۇنۇم بولىشى مېنى مهس قىلدى

قېشىدا روشهنگۇل شهمسىيه بىلهن .ئهتلهستىن تىكىلگهن گۇزهل كىيىمىنى كىيىپ ماڭماقتا

وخشاش دىگۇدهك ئىسالمچه كىيىم كىيىپ تويغا كهلگهن بارچىنىڭ كوزىدىن ئوت ئ

توي ماشىنىسىنىڭ قېشىغا كېلىپ .سول تهرىپىمده مۇرات بىلىگىمنى تۇتۇپ ماڭماقتا.چىقارماقتا

 مۇرات ماشىنا ئىشىگىنى ئېچىپ تۇراتتى،

ه بولغىنىنى نىم.يۇرۇگۇمنى ئازاپالپ تۇرغان ھازازۇلنىڭ ئاۋازى كهلدى-توختاش،-  

شۇنچه تىز يۇگۇرۇپ كهلگهن ئايگۇل قوينىدىن پىچاق چىقىرىپ .ئۇقالماي تۇرۇپ قېلىپتىمهن

ئورنۇمدىن قىمىر .پۇت قولۇمدا جان يوق. شهمسىيهگه ئېتىلدى،ھهممىنى كورۇپ تۇردۇم

 .............قىاللمىدىم

ه ،ئوگۇن ئىككى كۇن ئهت.ھهممىڭالرنى يهنه بىر تهقهززا قىلىدىغان بولدۇم            (

سىلىنى ساقلىتىپ خاتا . داۋامىنى شهنبه كۇنى يولاليمهن.ئۇرۇمچىگه كهتتىم.يوللىيالمايمهن

 كهچۇرگهيسىله.قىلغىنىمنى بىلسهممۇ بارماسلىققا ئامالىم يوق



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 168 - 

پۇتۇن سۇرۇك ئهركهك  بولساممۇ تۇيۇقسىز يۇز بهرگهن ۋهقهلهرگه ئىنكاسىمنىڭ بۇنچه ئاستا 

ئايگۇلنىڭ يوقاپ كىتىشى شۇملۇقتىن بىشارهت ئىدى،ئهمما ئۇ .ئويلىماپتىكهنمهنئىكهنلىگىنى 

كوز ئالدىمدا قاراپ تۇرۇپ ئوزۇم .يوقاپ كهتسه خاتىرجهملىك دهپ خوش بوپ يۇرگىنىمنى قارا

ئايگۇلنىڭ ئۇرغان .سويگهن كىشىگه قهست قىلغاننى كورۇپ تۇرۇپ ئىنكاس قايتۇرالمىدىم

ئۇ شهمسىيهنى چهبدهسلىك بىلهن ئىتتىرۋېتىپ .ى پىدا قىلدىپىچىغىغا روشهنگۇل ئوزىن

پىچاق ئۇنىڭ بهدىنىگه سهنچىلىشقا قىل قالغان پهيتته ماشىنا ئىشىگىنى  .مهيدانغا چىقتى

ئالدى بىلهن مۇرات ،كېيىن روشهنگۇل .ئېچىپ تۇرغان مۇرات ئۇنىڭ ئالدىغا تۇساپ ئۇلگۇردى

 ئايگۇل،.باشقىالر ئايگۇلنى بوي سۇندۇردى.يېقىلدى

بۇگۇن قېچىپ قۇتۇلغان بولساڭمۇ ئولۇگۇم .تىككهن -شهمسىيه ساڭا جېنىمنى تىكىنىم-  

ھا ھا .ئولتۇغان-خاتىرجهملىگىڭگه مهڭگۇ ئولتۇرغۇنۇم.بولسىمۇ سېنى جىم قويمايدۇ

ئۇنى بوي سۇندۇرغانالر ساراڭنى بويسۇندۇرغاندهك ئۇنى .دهپ ۋاقىرايتتى-،...ھا

توي ماشىنىسىغا روشهنگۇل بىلهن مۇرات سېلىنىپ بولغىنىدا .قاتتىسورهشتۇرۇپ كوزدىن يو

 .شهمسىيه بىلهن بىرگه ئۇالرغا ھهمرا بولۇپ دوختۇرغا يول ئالدۇق.ھۇشۇمنى تاپتىم

ئۇنىڭ يارىسى ئېغىر .   جىددى قۇتقۇزۇشقا ئهكىرىپ كىتىلگهن روشهنگۇل تىزال قايتىپ چىقتى

روشهنگۇلنىڭ پهقهت مۇراتقا كىرىپ چىققان . ئىدىئهمهس ،بىراق مۇراتنىڭ ھالى خهتهرلىك

پىچاقنىڭ بىسى ئىككى سانتىمېتىر ئوپ چورىسىده قورسىقىغا كىرگهن بولۇپ ئىچ ئهزاالرغا 

مۇرات بىلهن بىرگه قاتتىق يېقىلىپ .خهتهر يهتمىگهن بىر قانچه يىپ تىكىپ قويغان بولۇپ 

 .ھوشسىزالنغان ئىكهن

ئوپكىنىڭ سول قانىتنى تېشىپ كىرگهن پىچاق .زهخمه تهككهن  مۇراتنىڭ بولسا ئوپكىسىگه 

مۇراتنىڭ زهخمىسى .جىددى قۇتقۇزۇش داۋامالشماقتا.بېقىندىن چىقىپ كهتكهن ئىدى

روشهنگۇل بىلهن شهمسىيه .تۇراقالشماي بىزنى تهمتىرىتىپ قوياۋاتاتتى

پهقهتالم مۇراتنىڭ .پاراڭالشقۇدهك،بىر بىرىمىزگه تهسهللى بهرگۇدهك ھالىمىز يوق.يىغاليتتى
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خهۋهر -ئوپراتسىيهدىن بهش سائهت بولغىنىدا خوش .خهۋىرى ئۇچۇن قايغۇراتتۇق

كېيىن ئوپكىده .خهتهرلىك باسقۇچ ئوتۇپ كهتكهن.مۇرات قۇتقۇزىۋېلىنغان.كهلدى

پىچاق يۇرهككه پهقهت بىر سانتىمېتىر يىراقلىقتىن .يۇقۇملىنىش كورۇلمىسه چاتاق چىقمايدۇ

شهمسىيه ئالالھقا رهھمهت ئهيتىش ئۇچۇن نامازغا .دىگهن خهۋهرنى ئالدۇقئوتۇپ كهتكهن 

مهن ئهھۋال ئىگىلهپ كهلگهن ساقچىالر بىلهن بىرگه گۇۋاھلىق بىرىش ۋه بۇرۇنقى .ئولتۇردى

ئايگۇل ساقچىخانىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان .ئىشالردىن خهۋهر بىرىش ئۇچۇن ساقچىخانىغا كهلدىم

بىراق ساقچىالرنىڭ ئېغزىدىن كۇتمىگهن بىر شۇم .ىدىبولۇپ مهن بىلهن كورۇشتۇرۇلم

ئۇالرنىڭ ئهيتىشىچه ئايگۇل ئشلهتكهن پىچاق بىسىغا يۇقۇملۇق كىسهل بار .خهۋهرنى ئاڭلىدىم

ساقچىالر ئايگۇلنى قاماش جهريانىدا ئۇنىڭ .قان سۇۋالغان بولىشى ئېھتىمالغا يېقىن ئىدى

بولۇپ ئۇنىڭ ئقرارىچه بۇ قان سۇيۇقلىغىدا قېشىدىن قان توشقۇزىلغان كىچىك قۇتا تاپقان 

ساقچىالر قان ئهۋرىشكىسىنى ئىنىقالش ئۇچۇن تهكشۇرتۇشكه .ئهيدىس مىكروبى بار ئىمىش

مۇرات .جىددى ئهۋهتكهنلىگىنى،بۇ ئىشالر ئىنىقالنغۇچه سىرنى مهخپى تۇتۇشۇم الزىملىغىنى

ىنى بىلىش ئۇچۇن ئۇچ ئاي بىلهن روشهنگۇلنىڭ كىسهل يۇقتۇرىۋالغان يۇقتۇرىۋالمىغانلىغ

 .كۇتىدىغانلىغىنى ئهيقىنىدا ئۇلۇغ ئالالھ ئىگىمىزدىن ئۇالرغا شهپقهت قىلىشىنى تىلىدىم

   قايغۇ ۋه ئهنسىرهش چىرمىۋالغان بهدىنىمنى تهسته يوتكهپ روشهنگۇل ياتقان ياتاققا يىتىپ 

 ئۇ،.روشهنگۇل شوخلىشىپ قالغان ئىدى.كهلدىم

دهپ -ت قىلدى دهپ دهرتمهن بوالپ قالغان ئوخشىمامدۇ بۇ يىگىت،توي كىچىسىنى نابۇ-  

بۇرۇنقى چاغالر بولسا بۇ چاخچاق بىرمۇنچىلىغان كۇلكىلهرنىڭ پىلتىسىغا .چاخچاق ئاتتى

پهرىشتىگه يولۇقتى دىسه مېنى دىسه .بىراق مهن يىغالپ سالدىم.ئوت ياققان بوالتتى

چۇنكى .غا يولىقتى دىسه مېنى دىسه بوالتتىئالۋاستى.روشهنگۇل دهل پهرىشته ئىدى.بوالتتى

ئاستا بېرىپ تىترهۋاتقان قوللىرىم بىلهن روشهنگۇلنىڭ .ئايگۇل ئالۋاستىنىڭ ئوزى ئىدى

ياشلىرىم بىلهن .يۇزلىرىمگه سۇۋۇدۇم.قوللىرىنى سىلىدىم.قوللىرىنى ئالقانلىرىمغا ئالدىم
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ئاستا .ۇنۇمنىڭ بارلىغىنى ئۇنتۇدۇمقېشىمدا بوگۇنالم نىكاھىمغا ئالغان خوت.قوللىرىنى يۇدۇم

 پىچىرلىدىم،

سهن پهرىشتىسهن روشهنگۇل،سهن ئوز دوستۇڭ ئۇچۇن جېنىڭنى پىدا قىلغىنىڭدا .پهرىشته-  

سهن .ئوزىنىڭ رهپىقىسى ئۇچۇن قاراپ تۇرغان مهندهك بىر ناكهسنى نىمه دىسهك بولىدۇ

مهن . نومۇس قىلىمهن روشهنگۇلمهندىن سويگۇ تهلهپ قىلغىنىڭدا ئوزۇمنى چوڭ تۇتقىنىمدىن

ساڭا اليىق بواللمايدىكهنمهن روشهنگۇل،ئوز ۋاختىدا  سهن مهندىن بىر ئىشنى قىلىپ 

بېرىشىمنى تهلهپ قىلىمهن دىگىنىڭده شۇ ئىشنى قىلىشتىن قېچىشقا بانا ئىزلىگىنىمدىن نومۇس 

ومۇس قىلىمهن قىلىمهن روشهنگۇل،يېنىمدىكى پهرىشتىنىڭ  قهدىرىنى بىلمىگهنلىگىمدىن ن

يىغام بىلهن ئۇنىڭ قوللىرى ھول بوپ .گهپلىرىم توگهيدىغاندهك ئهمهس-،...روشهنگۇل

پهرىشتىنىڭ قوللىرىنى مهنمۇ قويۇپ بىرىشنى .كهتتى،ئۇمۇ قوللىرىنى مهندىن تارتىۋالمىدى

 يهنه سوزلهيتتىم،.خالىمىدىم

مگه ئىككى يۇرهكنى مېنى كهچۇر روشهنگۇل،مۇھاببىتىمنى ساڭا بىرهلمىدىم،قهلبى-  

ئهمما  بۇگۇنكى توي كۇنۇمده ئوزۇم سويگهن ئايالىمنى ئهمهس،ئايالىمنى، .سىغدۇرالمىدىم

جۇملىدىن ئايالىمنى قۇتقۇزۇش ئارقىلىق مېنى قۇتقۇزغان بىر پهرىشتىنى ئايالىمدىن بۇرۇن 

ازاپتا يىغا،ئ.روشهنگۇلنى بېشىدىن كوتۇرۇپ ئاستا قۇچۇغۇمغا ئالدىم-سويىمهن روشهنگۇل،

ئاياغ .ئۇمۇ قارشىلىق قىلمىدى.توڭالپ كهتكهن لهۋلىرىمنى بىر چوغ ئۇستىگه باستىم

بهلكىم شهمسىيه ياتاقتىن چىقىپ كېتىۋاتسا .تهرىپىمدىن ئاستا ماڭغان ئاياغ ئاۋازى كهلدى

روشهنگۇل مهيدهمدىن ئىتتىرىپ ئوزىنى .قانچىلىك شۇ ھالهتته تۇردۇم بىلمهيمهن.كىرهك

 قاچۇردى ۋه،

سېنىڭ .سويگۇ بىلهن مېنى سوغاردىڭ،مهن سويگىگه قاندىم.رهخمهت ساڭا شاكىر-  

سويۇشلىرىڭگه تهشنا بولۇپ ئوتكىلى ئوزۇن بولغان،مانا بۇگۇن مهن سهندىن تهلهپ قىلماقچى 

تۇنجى قېتىم سهن مېنى سويگهندىن باشالپ سېنى بىر .بولغانلىرىمنى ئوزۇڭ بهردىڭ
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بوگۇن يېقىن دوستۇمنىڭ ئىرىدىن مانا شۇ .ىدىم دهپ كهلگهنمهنسويىۋالسام ئولسهممۇ رازى ئ

ئالالھ ئالدىدا گۇناھقا .بۇ سويگىنىڭ بۇندىن كېيىنكىسى بولمايدۇ شاكىر.سويگۇگه ئىرىشتىم

پاتقان بولساممۇ بۇندىن كېيىكى ئومرۇمده ئىبادىتىم،ياخشى ئهمىلىم ئارقىلىق گۇناھلىرىمنى  

كۇندۇز  سويگۇ ئۇچۇن -مېنىڭدهك كىچه.ئهپۇچاندۇر شاكىرئالالھ بهك .يۇيۇشقا تىرىشىمهن

پۇچۇالنغان بىر جاننى سويگۇ بىلهن مۇكاھپاتالپ سۇغارغان شۇ ئىگهمگه بىر ئومۇر پاكلىغىم 

شهمسىيه بهك .بىلهن قهسهم بىرىپ قهرىز قايتۇرۇش ئۇچۇن ئىبادهتكه ئوزۇمنى ئاتايمهن شاكىر

دىن باشقا بىرى بولغىنىدا مهنمۇ سهندىن مهڭگۇ هياخشى قىز شاكىر،سېنىڭ سويگىنىڭ شهمسىي

ئۇنىڭ قېشىغا چىق .بىراق شهمسىيه سېنى بهخىتلىك قىلىشقا اليىقتۇر.ۋاز كهچمهيتتىم شاكىر

بۇگۇن ئۇنىڭ ئالدىدا مېنى سويۇشىڭگه ،ئۇنىڭ .ئۇنى يىغالتساڭ مهنمۇ يىغاليمهن.شاكىر

بىر ئىنساندا بولىدىغان سويگىسىگه ئاسىيلىق قىلىشىڭغا يول قويىشىم،مېنىڭمۇ 

چۇنكى .شهخسىيهتچىلىكتىن ئىبارهت كهمچىلىكتىن مۇستهسنا ئهمهسلىگىمدىن بولدى شاكىر

بۇرۇندىن باشالپ .سهن دىگهندهك پهرىشته ئهمهسمهن شاكىر.مهنمۇ بىر ئىنسان بالىسى

ىلمايمهن شۇڭالشقىمۇ قىلغانلىرىمغا پۇشايمان ق.باشقىالردىن ئۇستۇن تورۇشنى ئوياليتتىم شاكىر

مۇھاببهت دۇشمىنىم بولسىمۇ، بهخت ئۇچۇن . مېنى توال يىغالتما.چىق شاكىر.شاكىر

ئۇ -سويگىنىمنى قوش قولالپ تۇتۇشقا اليىق بولغان شۇ دوستۇمنىڭ قېشىغا چىق شاكىر،

ھهر بىر سوزىده شاكىر دىگهننى بۇندىن كېيىن ئىسمىمنى .بۇقۇلداپ يىغالپ كهتتى

قهلبىدىكى .ىۋېلىشقا تهشنا بولغان كىشىدهك قوشۇپ سوزلىدىيچاقىرمايدىغان، ھازىر دى

شۇنچه پاك ئىككى .ئوزۇمدىن نومۇس قىلدىم.دهرتلىرىنى،ماڭا بولغان تىلهكلىرىنى ئهيتىۋالدى

مهن شۇنچه ئهزىزلهشكه اليقمۇ .قىزنىڭ مۇھاببىتىگه اليىق ئىكهنلىگىمدىن ھهيرانمهن

سىيه دوختۇرخانا گۇللىگىدىكى مهجنۇلتال شهم.سىرىتقا چىقتىم.؟كالالمدا ئېغىر سۇئال

ئاستا .ئاستىدىكى  مۇزدهك سوغۇق تاش ئورۇندۇقتا ئاسمانغا بېقىپ خىيالغا  كهتكهن ئىدى

 .قېشىغا باردىم،بېشىمنى ساڭگىلىتىپ ئهپۇ سورىدىم
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كهچۇر شهمسىيه،ساڭا بولغان مۇھاببىتىمگه ئاسى بولۇپ قىلغان ئىشلىرىمنى ئاقالشقا -  

سهنسىز ياشاشنى .سېنى قۇتقۇزغان روشهنگۇل سېنى ئهمهس بهلكىم مېنى قۇتقازدى.ئاجىزمهن

مۇشۇ ئۇسۇل .روشهنگۇلگه كوپ قهرىزدار بوالپ كهتتىم.خىيالىمغا ئهكىرىشتىنمۇ قورقۇمهن

دهپ سوغۇقتا مۇزلىغان شهمسىيهنىڭ قوللىرىنى -ئارقىلىق قهرىز قايتۇردۇم دىسهممۇ بولىدۇ،

 روشهنگۇلنىڭ قهللىرىنى سىالپ ئاسىلىق قىلغان قوللىرىمنى شهمسىيه باياتىن.قولۇمغا ئالدىم

 بهلكىم چىڭ سىقىپ تۇرۇپ،.ئىتتهرمىدى

ئالالھ .سهنسىز ياشىيالمايمهن دهپ ئالالھقا ئاسى بولغۇچى بولما.سهن خاتاالشتىڭ شاكىر-  

ىزنى ب.بىزگه ياشىماقتىن باشقا چاره يوق.خالىغاندا ئېلىپ كىتىدۇ.خالىغاندا بىرىدۇ

روشهنگۇل بولسا ئالالھ بىزگه ئهۋهرتكهن بىر .قۇتقازغۇچى بىر بهنده ئهمهس بهلكىم ئالالھتۇر

روشهنگۇلنىڭ پىداكارلىغىدىن ئوزۇممۇ ئۇنىڭغا كوپ قهرىزدار بولغۇنۇمنى .ۋاسته خاالس

مۇۋاپىق كهلسه سهن بىلهن ئۇنىڭ بېشىنى قوشۇپ  -بۇ يهرده قىلغان خىيالىم بولسا.سهزدىم

ئۇنى سويگهنلىرىڭنىڭ گۇناھ ئىكهنلىگىنى بىلسهممۇ سېنىڭ ئورنۇڭدا .نى ئويالۋاتىمهنقويۇش

سهن مهندىن ئهپۇ سوراش ئهمهس،قىلغانلىرىڭ .مهن بولغان بولساممۇ شۇنداق قىالتتىم

مهن شۇ قىلغانلىرىڭدىن سهنده .ئۇچۇن مهن ساڭا رهھمهت ئهيتىشىم اليىق شاكىر

ئاۋۇي ئۇچۇن ئوزىنىڭ قىلماقچى بولغانلىرىنى . بىلىدىغانۋىجدان،غۇرور بارلىغىنى،قىلغاننى

تهڭ كىچه ئهتىراپتا .دىدى-ىۋالدىم،يۇشۇرۇپ يۇرىدىغان چاكىنا ئادهم ئهمسلىگىڭنى بىل

ئۇ قارشىلىق .باغرىمغا باستىم.شهمسىيهنى تارتىپ تۇرغۇزدۇم.ئادهم دىدارى يوق

 ئىمان جۇملىسىدىن كورگهن بۇگۇن نىكايىمغا ئوتكهن بولغاچقا بوي سۇنماقنى.قىلمىدى

بىرىمىزگه چىرمىشىپ -بىر.باغرىمدىكى شهمسىيهدىن ھهقىقى سويگۇ لهززىتىنى كوردۇم.چېغى

 . شهمسىيه قولۇغۇمغا ئاستا پىچىرلىدى.خېلى ئۇزاق تۇردۇق

قېشىغا .بىزگه پۇرسهتلهر كوپ،روشهنگۇلنى يالغۇز تاشالپ بۇ يهرده يۇرسهك سهت تۇرىدۇ-  

 مهن،.دىدى-كىرهيلىڭ،
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سېنىڭدهك كهڭ قورساق .قىلغانلىرىمنى توغرا چۇشهنگىنىڭ ئۇچۇن ساڭا كوپ رهھمهت-  

روشهنگۇلنىڭ قېشىغا كىرىش .دهپ ئۇنى بوشاتتىم-خوتۇنۇم بولغىنىدىن پهخىرلىنىمهن،

 توت قهدهم ماڭغاندىن كېيىن،.شهمسىيه ماڭا ئهگهشتى.ئۇچۇن ماڭدىم

ئايگۇلدهك ناكهسنىڭ گېپىنى ئاڭالپ .هپ سورىدىد-ساقچىخانىدا ئايگۇلنى كوردۇڭمۇ،-  

 .سوزلهپالم كىتىپتىمهن.ئهرۋايىم ئۇچتى

ئۇنىڭچه بولغاندا ئولسىمۇ سېنى بولدى .بولدى قىله ئۇ ھايۋاننىڭ گېپىنى-  

قىلىۋهتمىگۇدهك،شۇنچه قىلىشىپ كهتكۇدهك نىمه ئاداۋهت بار بولغىيتتى ئاراڭالردا،ھهي ساڭا 

 شهمسىيه،.دىدىم-لهن روشهنگۇلنى نابۇت قىلمىسا بوالتتىغۇ ئىالھىم،قىلىمهن دهپ مۇرات بى

دهپ  -دىگىنىڭچه بولغاندا ئۇنىڭ قىلغانلىرى پىچاق تىققان ئىشالم ئهمهسمۇ قانداق ؟،-  

ساقچىالر مېنى بۇ ئىشالردا .ئاپال دىمهيدىغان گهپنى دهپ سالغاندهك قىالتتىم.سورىدى

تهمتىرهپ .ۋهت قىلغان تۇرسا،ئېغزىم نىمه دىگهن بوشمهخپىيهتلىكنى ساقالشقا شۇنچه ده

 تۇرۇپ ،

شۇنداق ساقچىالرنىڭ ئهيتىشىچه ئايگۇل ئىشلهتكهن پىچاقنىڭ بىسىغا ئهيدىس بىلهن -  

بۇنى ئۇققاچقا باياتىن .يۇقۇمالنغان قان سۇۋالغان بولىشى ئېھتىمالغا يېقىن ئىكهن

بۇ ئىشالرنى مهخپى تۇتىشىڭنى .غانتىمروشهنگۇلنىڭ ئالدىدا ئوزۇمنى تۇتىۋااللماي قال

شهمسىيه گهپلىرىمنى ئاڭالپ بولۇپ ئۇچقاندهك يۇگۇرۇپ روشهنگۇلنىڭ .دىدىم-سورايمهن،

مهخپىيهتلىكنى ئهيتىپ قويامدىكى دهپ ئهنسىرهپ كهينىدىن تاپ .ياتىغىغا كىرىپ كهتتى

 .ئۇ روشهنگۇلنى قۇچاالپ يىغالۋاتاتتى.بېسىپ كىردىم

ئۇ -،...مهن،مهن...وشهنگۇل،مهن سهن ئۇچۇن مهڭڭۇ قهرىزدارمهنپهرىشتىسهن ر-  

 گېپىنى تاپالمايۋاتاتتى،يىغىسى ياتاقنىڭال ئهمهس كاردورغىمۇ چىقىپ كهتتى،مهن،

دهپ -بۇ كىچىده باشقا ياتاقتىكىلهرنى ئۇخلىمىسۇن دىگهن بولساڭالر راسا يىغالڭالر،-  

رنىڭ يىغىسىنى ئازراق بولسىمۇ بۇ قىلىغىم  ئۇال.ياتاق ئىشىگىنى ئېچىۋهتتىم
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شۇنداق تۇراتتۇق سىستىرا كىرىپ مۇراتنىڭ قېشىغا كىرىپ يوقلىساق .پهسهيتتى

روشهنگۇل توسقىنىمىزغا .بولىدىغىنىمىزنى،بىراق گهپ قىلىشقا بولمايدىغانلىغىمىزنى ئۇقتاردى

بولۇپ ئامالسىز ماقۇل .قارىماي كارۋاتتىن چۇشۇپ مۇراتنى يوقاليمهن دهپ تۇرىۋالدى

كوز جىيىكىدىن ئىككى .مۇرات بىزنى كورۇپ ئازراق ھاياجانالندى.مۇراتنىڭ قېشىغا كىردۇق

 .گهپ قىلىمهن دهپ تهمشهلگىننى سىزىپ توساپ قويدۇم.تامچه ياش ئېقىپ چۇشتى

دوختۇر سېنىڭده خهتهر .سېنىڭدىن بهكمۇ ئهنسىرىدۇق.بولدى گهپ قىلما مۇرات-  

ى خوشاللىغىمىزنى تىل بىلهن ئهيتىشقا ئاجىزلىق قىلىمىز،ياخشى قالمىغانلىغىنى ئهيتقىنىدىك

ئوزۇمنى .ئايگۇلنىڭ قىلغان قهستى يادىمغا يهتتى.دىدىم-بوپ كهتكىنىڭده دىيىشىۋااليلى،

سىسىتىرا  بۇ .قارىسام شهمسىيه مهندىنمۇ ئوتهر يىغالۋېتىپتۇ.تۇتىۋااللماي يىغلىدىم

 ئۇ،.الپ چىقاردىھالىتىمىزنى كورۇپ بىزنى بالنىستىن قوغ

دوستۇڭالرغا مهدهت  بىرهمدىكى دىسهك،ئۇنى قهسلىگهندهك قىلىق قىلىپ -  

بوي سۇنۇپ .دىدى-يۇرۇيسىلىغۇ،ئۇنى تىنىچ قويۇپ ئهتىگىچه يوقلىشىڭالرغا يول يوق ،

 روشهنگۇل،. روشهنگۇلنىڭ ياتىغىغا قايتىپ كىردۇق

مېنىڭ . يوقالشتىن چهكلهندۇقئهتىگىچه.مۇراتنىڭ قېشىغىمۇ كىرىپ كورۇپ چىقتۇق-  

دهپ -ھالىم ياخشى بولغاندىن كېيىن توي كىچىسىنى نابۇت قىلمىساڭالر بوالرمىكى،

 مهن،.قارىسام شهمسىيه بويۇنلىرىغىچه قىزىرىپ كىتىپتۇ.كۇلۇشكه باشلىدى

بولدى قىله ئهركىلىمهي،ساقايساڭ سېنىمۇ قوشالپ ئېلىپ بۇگۇننىڭ چالىسىنى -  

 روشهنگۇل،.دهپ چاخچاق قىلدىم - تايىنلىق ،تولىقلىۋاالرمهن

جىم تۇرۇپ بهرسه نىمه قىلسام ماقۇل دهيدىغانالردىنكهن دهپ ئويلىغان بولساڭ ئۇخلىماي -  

 چۇشهگهننى دورىغان روشهنگۇل كولۇپ كېتىپ تۇرۇپ،-،"ھه پۇششه"چۇشهكهپسهن

دهپ -قوياال،نېرى بېرىپ ئۇخالپ كهلسىله،دوستۇمغا كۇندهش بولمايدىكهن دهپ -  

 شهمسىيه،.شهمسىيهگه گېپىنى ئاتتى
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 دىۋىدى روشهنگۇل،-ھالى تايىنلىق چوڭ گهپ قىلغىنىغا ،-  

ئۇچ قېتىم توي قىلىپ، توي كىچىسى تاپالمىغان شاكىرجان دهپ قويساقالم كۇپايه دىگىنه -  

ن ھهي شهمسىيهمۇ بۇ جىن بىله.شهمسىيه كۇلكىسىگه جۇر بولدى.دهپ كولىۋىدى-ئاداش،

ئىككىسىنىڭ گېپى بىر يهردىن چىقىپ مېنى مازاق .ئارلىشىۋېرىپ جىنغا ئايلىنىپ قېلىۋاتاتتى

ئايگۇل بىلهن روشهنگۇلنىڭ كېلىشىم تۇزگهن چاغالردىكى ماڭا تاقابىل . قىلىشلىرىغا قارا

 مهن،.تۇرغىنىغا ئوخشاپ قېلىۋاتاتتى

دهپ سىرتقا چىقماق -گه تهسلىم،توال كۇلگهن ئادهمدىن شهيتانمۇ قورقىمىش،بولدى سىلهر-  

 .بولۇپ ماڭدىم

كهينىمدىن -،...ۋاي جان قاچما   ھى ھى ھى،ھا ھا ھا-قاچما،قاچما سهن قاچما،ۋاي-  

قايغۇ بىر دهم بولسىمۇ .مهنمۇ كولۇپ تاشلىدىم.چىققان كۇلكه ئاۋازى كاردورنى بىر ئالدى

 ...ئۇنتۇلدى

                                                                 16 

بۇ جهرياندا .مۇراتمۇ ياخشىلىنىۋاتاتتى.   روشهنگۇل تىزال ساقىيىپ بالنىستىن چىقتى

توي قىلغان بىلهن بىرگه بولۇش نىسىپ .ئۇالردىن پهقهت ئايرىلمىدۇق

روشهنگۇلنىڭ ئهھۋالىنى باي دادىسىغا بىلىندۇرمهيلى دهپ شۇنچه قىلساقمۇ،ئۇ .بولمايۋاتاتتى

كهلگهن كۇنى قىزىنى يوقلىماي تۇرۇپ مېنى ئىزلهپ قېشىمغا .ۇقۇپ قېلىپ يىتىپ كهلدىئ

 سائهتنىمۇ ئۇنتۇپ جىددى قىياپهتته،-ئۇ كىرىپ ساالم.مهن مۇراتقا ھهمرا ئىدىم.كىرىپتۇ

مهن .دهپ ياتاقتىن چىقىتى-شاكىرجان ئوغلۇم سىرتتا ئازراق پاراڭلىشىۋالساق قانداق ،-  

 خانا گۇللىكىگه چىققاندا توختاپ،دوختۇر.ئهگهشتىم

 .دهپ سورىدى-قىزىمنىڭ يارلىنىشىدىن كىم جاۋاپ بىرىدۇ ،-  

 .دهپ كىكهچلهپ تۇرۇپتىمهن"مهن"نىمه دىيىشىمنى بىلهلمهي -مهن،مهن،-  

دىسه نىمه دهيدىغاندۇ دهپ تهلمۇرۇپ -توغرا دىدىڭ،سهن جاۋاپ بىرىشىڭ كىرهك،-  
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دهپ قوسۇقۇمنى تۇتۇپ زوڭزىيىپ "ۋاي"نچىلىك تهپتىكى قاپتىمهن،ئۇ قورسىقىمغا شۇ

يۇزۇمگه تۇز مۇش زوڭزايغاندا شۇنچه ئهپچىل تهگدىكى كهينىمگه ئۇچۇپ .قالدىم

 باي،.چۇشتۇم

قانداراق شاكىرجان،جاۋاپ بىرىش ئاسان توختىغاندۇ،ئاڭلىسام قوش نىكالىق بولغىلىرى -  

دهپ قويۇپ كهينىگه -ىللىرىم خېلى كهڭرى،بارمىش،بولىۋهرسىله،سىلىگه ئاتاپ قويغان سوغ

قوسۇغۇمنىڭ .قاپىغىم خېلى ئىششىغاندهك قىالتتى.قاراپمۇ قويماي كىتىپ قالدى

ئاغرىشى،بېشىمنىڭ زىڭىلداشلىرى ئىچىده تاماشا كورىۋاتقانالرغىمۇ پىسهنىت قىلماي ياتاققا 

 .مۇرات چىرايىمنى كورۇپ كولۇپ كهتتى.قايتتىم

باي دىگهن شۇنداق .ئهلپازىدىن بهك قوققان ئىدىم.ىڭنى سۇندۇرىۋاتماپتۇياخشىمۇ بىر يېر-  

دهپ ھىجىيىپ قاراپ -ئوزىگه ئېلىشنى ئۇخمايدۇ،ئاغرىنما،بۇنداق ئىشالرمۇ بوپ تۇرىدۇ،

 مهن،.تۇرىدۇ

توي مېنىڭ .دىدىم-شۇنداق ،ئولمهيالم ياشاپ تۇرسام بۇنداق ئىشالرمۇ بوپ تۇرغۇدهك،-  

 .اقنى مۇرات يىسۇنمۇ ئهمىسهبولغاندىكىن بۇ تاي

ئۇالر بولغان ئىشالرنى باي .   ئۇزۇن ئوتمهي شهمسىيه بىلهن روشهنگۇل يىتىپ كهلدى

 -روشهنگۇل،.ئانچه ئهجهپلىنىپ كهتمىدى.ئاكامدىن ئۇقۇپ بولغان بولسا كىرهك

بۇمۇ ياراشقىنى،ھهر تويۇڭدا كوز تهككهندهك ئىشىڭ بۇزۇلغانتى،مانا ھازىر ناكا -  

دهپ كۇلۇپ -،...ھى ھى ھى.بهلكىم بۇندىن كېيىن كوز تهگمهس.سهنبوپ

 -شهمسىيه،.كهتتى

دهپ چاخچاق -سهمرىسهڭ تېخىمۇ چىرايلىق بولغۇدهكسهن،.چىرايىڭغا ھوسۇن قوشۇپتۇ-  

 .ئۇ سىرتقا چىقىپ كهتتى.قىلدى،ئهمما ئۇنىڭ كوزلىرىدىن ياش سىرغىۋاتقىننى كورۇپ قالدىم

شۇ كۇنى چۇشتىن كېيىن .گمىگۇدهك دىگهن سوزى راس چىقىپ قالدى   روشهنگۇلنىڭ كوز ته

سىلهر قايتىپ تۇرۇڭالر دهپ .كهچته ئوغلۇمغا ئوزۇم قارايمهن .مۇراتنىڭ ئانىسى يىتىپ كهلدى
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توي قىلغان نهچچه كۇندىن بۇيان تۇنجى  ھوجرىغا قهدهم .بىزنى كهتكۇزىۋهتتى

 -شهمسىيه،.مھاياجان بىلهن ئۇنىڭ قېشىغا يېقىنالشتى.باستۇق

مهن قايسى چاغدا توي كۇنى ئايگۇل بىلهن بولغان ئىشلىرىمنى سوزلهپ .ئالدىرىما شاكىر-  

شۇ چاغدىمۇ .ئالدى بىلهن سوزلىرىمنى ئاڭالپ بول.بىرىمهن دىگهن ئهمهسمىدىم

 شهمسىيه،.شۇنچه تهقهززا بولغان ئىشالر بولغاچقا بوي سۇندۇم.دىدى-كىچىكمهيسهن،

ئامال بار تهپسىلى دهپ .ىرىپ بولغىچه سوزلىرىمگه لوقما سالمامهن سوزلهپ ب-  

 .دهپ سوزلهشكه باشلىدى-ئازدۇرۇپ يۇرمىگىن،.بىرىمهن

كىچه .چۇشتىن بۇيان كومپىيوتىرغا قاراپ ئولتۇرۇپ.بۇگۇن كوپ تالالشقا دۇچ كهلدىم  (

ىمۇ تالالپ قاراپ ئولتۇرسام ئهتىگ.سائهت بىر بولغاندىن باشالپ يېزىشقا تۇتۇش قىلدىم

شۇڭالشقا ئويلىغىنىمنى بىر چهتته قويۇپ قويۇپ قهلهم ئوزى يىتهكلىسۇن .بواللمىغۇدهكمهن

داۋامىنى ئازراق ئارام .تاڭ يۇرۇپ كىتىپتۇ.ئاخىرى تاللىشىم توغرا بولۇپ چىقتى.دىدىم

مۇت ياقتۇرىشىڭالرنى ئو....ئهسىرىم ئاز قېلىۋاتىدۇ،تىزالم ئاخىرالشتۇرىمهن.ئېلىۋېلىپ يازاي

 قوللىغىنىڭالرغا كوپ رهخمهت...مهدىتىڭالر مۇشۇنداق ئۇخالتماي يازدۇرىۋاتىدۇ.قىلىمهن

*               *                *                             

دهپ -مېنىڭمۇ جۇشقۇن،شوخ،ئۇچۇدىغان،تهنتهك ياشلىق دهۋرىم بولغان شاكىر،-  

 .ئهسلىمىسىنى باشلىدى شهمسىيه

قۇش پۇتتۇرىدىغانغا ئىككى يىل قالغان چاغالر ئىدىغۇ دهيمهن،مۇرات ئارقىلىق ئو-  

بىز ئۇچىمىز كىچىگىمىزدىن باشالپ بىرگه ئويناپ كېيىن .ئايگۇل،روشهنگۇللهر بىلهن تونۇشتۇم

يهكشهنبه دىسه -شهنبه .ئايرىلغانالر بولغاچقىمۇ تىزال چىقىشىپ كهتتۇق

بازار ئارىالپ .يتتۇق،دىسكوخانىالردا دىسكو ئوينايتتۇقبهزمىخانىدا ناخشا ئوقۇ.يېغىالتتۇق

پۇل دىگهننى سۇدهك خهجلهپ كوڭۇل خوشى قىالتتۇق دىسهكمۇ .كىيىم ئاالتتۇق

نهگه بارساق مۇرات،ئايگۇلنىڭ ئاكىسى .بىخهتهرلىگىمىزدىن ئهنسىرمىسهكمۇ بوالتتى.بولىدۇ
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اسىرنىڭ نامى خېلى داڭلىق بۇ شهھهرده ن.ناسىر بىزگه ھهمرا بولۇپ قوغدىغۇچى بوالتتى

دىمىسىمۇ ئۇ پۇلنى نهدىن تاپىدىكىن .دهپ چاقىرشاتتى" ناسىر بايۋهچچه"بولۇپ ئۇنى 

ئهمما ئۇ بىر سۇيۇق،ھاراقكهش نىمه بولغاچقىمۇ ماڭا پهقهت .ھىساۋاتنى ئاساسهن شۇ قىالتتى

 قانداقلىغى ساڭا هرنىڭبىز بارغان يهرل.ياقمىدى دهپ  ئارالشماي دىگىلى بوالتتىمۇ.ياقمايتتى

بۇنداق .بىز شوخ،تاماشاغا ئامراق بولساقمۇ ئىپپىتىمىزنى  ساقالشنى بىلهتتۇق.ئايان

پهقهت ناسىر .يهرلهردىكى ياشالر بىزدهك شوخ خېنىمالرنى كوردىمۇ بوالپ بىرهتتى

نهگىالم بارمىساق بهشىمىز بىرگه .بايۋهچچىدىن قورقۇپ بولدى قىالتتى

ناسىر بايۋهچچه بولسا روشهنگۇل .ۇ بىره ئاغىنىسىنى باشلىۋالمايتتىناسىرم.مۇراتمۇ.باراتتۇق

بىلهن ماڭا تهڭال قانات سورهپ خوراز بولغۇسى كېلهمدۇ ئىككىلىمىزنى باشقىالردىن 

چۇنكى ئىككىمىز ئايرىلمىدۇقمۇ .روشهنگۇل بىلهن مهن بۇنىڭدىن خوش ئىدۇق.قورۇيتتى

بۇنداق ئويۇنلىرىمىزمۇ ئۇزۇنغا .قئوزىمىزنى قوغداپ ئويۇنىمىزنى ئويناۋېرهتتۇ

مهن ئۇنىڭ تهلىۋىگه ماقۇل .كېيىنچه ناسىر ماڭا كانىدهك چاپالشتى.سوزىلمىدى

 ئايگۇل يالۋۇراتتى،.بولمۇدۇم

شهمسىيه ئاداش،ئاكامنى ساڭا سايه قىلسام مېنى مازاق قىلما جۇمۇ،بۇ دۇنيادا -  

ن،ئائىله ئورنى،جهمىيهت نوختىسىنى ئىككىڭالردهك ماس كىلىدىغان بىر جۇپلهر يوققۇ دهيمه

قارا سهن ئهمدى ئېچىلىشقا باشلىغان .قويۇپ تۇرايلى،ئىككىڭالرنىڭ ماس كىلىشىچۇ تېخى

ئاكامنى .گۇزهل بىر گۇل بولساڭ،ئاكام شۇ گۇلگه ئېچىلىش پۇرسىتى بىرهلهيدىغان بىر باغ

ت سورهيدۇ دائىم ھاراقنى كوپ ئىچىدۇ،قايسى قىز كوزىگه چىرايلىق كورۇنسه قانا

مهن ئۇنىڭ  .دهيتتى-سهن ماقۇلالم دىگىنه قهنى ئۇ ئهيىپلىرىنى تاشاليدۇ،.دهيدىكهنسهن

ئۇگۇنىشنى چىڭ .توال سۇيلهش،ئارىغا چۇشىشىدىن بىزار بولۇپ ئىنتاھان مهزگىلى كهلدى

كهم -ئۇالر بىلهن كهمدىن .تۇتمىسام بولمايدۇ دهپ ئوزۇمنى چهتكه ئالدىم

بىر كۇنى ئايگۇل تىلىفۇن .ۇ تاماشاغا بارمايدىغان بولىۋالدىمكورىشىدىغان،كورىشسهكم
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 قىلىپ،

مۇرات بىلهن بىرگه .بۇگۇن ئاكام ئويده بولمايدىكهن.شهمسىيه ئاداش-  

ئوقۇش پۇتتىرىدىغانغا ئاز قالغاندا ياق .توتىمىز  بىر مۇڭداشمايلىمۇ.روشهنگۇلمۇ بار.كهلسهڭ

ئۇنىڭ ئۇستىگه مۇرات ئوتۇنۇپ .ئى ئونىمىدىياق دىسهم قهت.دهپ تۇرىۋالدى-دىمه جۇمۇ،

ئۇالر ئاكام ئۇچۇن ئالغان .ئامالسىز ئايگۇللهرنىڭ ئۇرۇمچىدىكى ئويىگه باردىم.تۇرىۋالدى

بهزىده ئايگۇلنىڭ دادىسى .ئوي دىسىمۇ،ئۇرۇمچىگه قايسى چىقسا مۇشۇ ئويىده تۇراتتى

ه ئاتالمىش ئاكىسى ئۇچۇن بولغان شهھهر باشلىغىمۇ يېغىن ،ئوگۇنىش دهپ ئورۇمچىگه كهلس

ناسىر بايۋهچچه بولسا ئالى مېھمانخانىالردا يېتىشقا ئامراق .قوپاتتى-دىگهن داچىدا يېتىپ

مۇرات بىلهن داچىغا كهلسهك ئايگۇل يالغۇز ئىكهن،ئۇنىڭ .بولۇپ بۇ ئوي بوش قاالتتى

ئهيتىشىچه روشهنگۇلنىڭ دادىسى ئۇرۇمچىگه چىققاچقا روشهنگۇل ۋاختىنچه 

مىز تاماق بىز روشهنگۇل كهپ بولغىچه دهپ ئوزى.ھېلىلهتتىن كهپ قالغۇدهك.مهپتۇدهككىلهل

مۇراتنىڭمۇ قولى .مهن تاماق ئىتىشكه يامان ئهمهس ئىدىم.قىلىپ يىمهك بولدۇق

تاماقمۇ تهييار بولۇپ تاماق ئۇستىلىده تاماق يىمهك بولۇپ تۇراتۇق ئايگۇلنىڭ .كېلهتتى

 ئايگۇل.تىلىفۇنى سايراپ كهتتى

مهن ئويده،سهنمۇ يېقىن جايدىما،كىله ئۇنداقتا ،تاماق يهپ .ۋهي ئاكاممۇ سهن-  

 دهپ تىلىفۇننى قويدى،بىزگه قوشۇمچه قىلىپ،-قايت،

ناسىرنىڭ .دىدى-تاماق يهپ قايت دهپ قويدۇم،.يېقىنالم يهرده دهيدۇ.ئاكامكهن-  

چه مىنۇت ئوتمهسته ناسىر دىگهندهك بىر قان.كېلىشىنى ئۇقۇپ ئىشتىھايىم تۇتۇلۇپال قالدى

 ئۇ ئىشىكتىن كىرىپ تىچ ئامانلىق سوراپ بولۇپ،.بايۋهتچىمۇ كېلىپ بولدى

ئويده تاماق قىلىدىغان بولغاندىكىن ماڭىمۇ خهۋهر قىلىۋاتساڭالر بولماسمۇ ؟،ئوزۇم -  

تىلىفۇن قىلمىغان بولسام شهمسىيهنىڭ تاتلىق قولىدىن تاماق يىيهلمهس 

 .ئويالپ قالدىم ئۇ تاماقنى تاتلىق دهمدۇ ياكى قولۇمنى.دىمهسمۇ-ئىكهنمهن،



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 180 - 

نىمىشقىكىن كوڭلۇم ئازراق .روشهنگۇل تېخىچه كېلهي دىمهيدۇ.  تاماق يىيىلىپ بولدى

 .بىر شۇملۇقنى سىزىپ تۇرىدۇ،قايتماق بولدۇم.خاتىرجهم ئهمهس

لمىسام ئوگۇنىش قى.ئايگۇل مۇراتمۇ بىلىدۇ،ئاخىرىقى ئىنتاھان يېقىنالپ قالدى-  

بولمايدۇ،روشهنگۇلگه ساقالۋهرسهم كىتهلمهي قالماي ھېلى،شۇڭا ماڭا رۇخسهت 

 ئايگۇل.دىدىم-قىل،

روشهنگۇل كېلهلمهيدىغان بولسا توتىمىز بىر .نىمىگه ئالدىرايسهن،ئويده بىر ئاز ساقاليلى-  

اردهم مهن مۇراتقا قارىدىم ئۇنىڭدىن ي.دهپ تۇرىۋالدى-يهرگه بېرىپ ئويناپ كهلمهمدۇق،

 -مۇرات.تىلىگهندهك

بىر ئاز .ئهته  دهرىسمۇ يوق.شهمسىيه ئىنتاھانغا بىرقانچه ئاي بارغۇ،بۇگۇن دىگهن شهنبه-  

ئىسىت سهندهك كىم نان .ئاچچىغىم بهك كهلدى. دهپ مېنى لهت قىلدى -ئوينىمايمىزمۇ،

ۇالر بىلهن ئامالسىز ئ.تاشالپ بهرسه شۇنىڭغا غىلجىڭاليدىغان اللمىدىن ئومۇت كۇتكۇنىم

ئايگۇلمۇ .ئۇالر ھاراق دىگهننى بولىشىغا ئىچىشتى.دىسكوخانىغا بېرىپ دىسكو ئوينۇدۇق

ئاكىسى يوقىدا .بۇرۇن بۇنداق قىلغىننى كورمىگهنتىم.ئاكىسىدىن نومۇس قىلماي ئىچىۋهتتى

چۇنكى ھاراق .ماڭا خېلى زورالپ باققان بولسىمۇ مهن يېقىن يولىمىدىم.ئىچىۋاالتتى

كىچه سائهت بىرلهرده .ئىچىش توگۇل پۇرىغىدىنمۇ سهسكىنهتتىم.بهك بىزار ئىدىمدىگهندىن 

بۇ چاغدا مهكتهپكه قايتىش مۇمكىن بولمىغاچقا ئايگۇلنىڭ ئويىگه قايتىشقا .تارقاپ چىقتۇق

ناسىر بىلهن مۇرات بىزنى ئاپىرىپ قويۇپ سىرتتىن ياتاق ئاچقۇزىدىغان .مهجبۇر بولدۇق

 ئىشىك ئالدىدا ئايگۇل .ۇقبولۇپ ئويگه يىتىپ كهلد

دهپ ئۇالرنىمۇ ئويگه -ئاكا ئويگه كىرىپ ئازراق سوغۇق ئىچىملىك ئىچىپ قايتمامسهن،-

ناسىر بايۋهچچه توڭالتقۇدىن توت بوتۇلكا سوغۇق ئىچىملىك كهلتۇرۇپ بىزگه بىر .باشلىدى

ملىكنى مهن سوغۇق ئىچى.دىن تارقىتىپ ئوزىمۇ بىرنى ئېچىپ بىر كوتىرىشىده ئىچىۋهتتى

ئېچىپ ئىچهي دهپ ئاغزىمغا ئاپارغىنىمدا ناسىر بايۋهچچه شۇنداق سهت بىرنى كىكىردىكى ئۇ 
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قايتىپ چىقسام مۇرات .سوخانىغا يۇگۇردۇم.ئىچكهن ھاراق پۇرىغى بۇرنىمغا پۇراپ ھو تۇتتى

 -ئوزىنىڭ سويىنى ئىچىپ بولۇپ مېنىڭكىنىمۇ ئىچىۋېتىپتىكهن،ئۇ

ساڭا .ۇ ئىچىملىك،سېنى ئىچمهيدۇ دهپ ئوزۇم ئىچىۋهتتىمھهجهپ خوش ياقتى دىسه ب-  

 .دهپ بىر  پىيالىغا قۇيۇپ قويغان ئىچىملىكنى ماڭا سۇندى -مۇنۇنى ئېلىپ قويدۇم،

 ئايگۇل،.دىدىم-چايغا ئامراق بولغاندىكىن چاي دهملهپ ئىچهي،.بولدى ئىچمهي-  

دهپ -ىپ چىقماس،بۇمۇ مۇراتنىڭ كوڭلىكهن،ئىچه ئاداش ،بىر يېرىڭدىن تىش-  

ئىچىملىكنى قولۇمغا مۇرات قولىدىن ئېلىپ تۇتقۇزۇپ قويدى،مهن سوغۇق ئىچىملىككه ئامراق 

 .بولغاچقىمىكىن ئۇنى ئىچىۋهتتىم

*                *               *                                    

قارىسام ناسىر .چتىم   بىرىنىڭ بهدهنلىرىمنى سىالشلىرىدىن سهسكىنىپ كوزۇمنى ئا

 .كىيىملىرىمنى تارتقۇشالپ سالدۇرىۋاتقان بولسا كىرهك

 .كالالم ئازراق سهگهكلهشتى.دىدىم-نىمه قىلىسهن،-  

ناسىر شۇنداق دىگهچ - ،...پىراقىڭدا ئولسۇن دهمسهن،شۇ سهن بىلهن.ھېچنىمه جانىم-  

 اتاتتىمهسلىكته گېپى ئېغزىدىن چۇشۇپ كىتىۋ.مهيدهمگه قولىنى ئاپاردى

 .دهپ قولىنى تاتىلىدىم-تارت قولىڭنى ئىپالس،-  

ئۇ شۇنداق -داداڭالردىن بىرى مۇشۇك ئهمستۇ ھه،-نىمه قىلىۋاتىسهن شهمسىيه،ئاناڭ-  

ئايىغىمدا كهرىپ ئولتۇرغان چات .پۇرسهت كهلدى.دهپ  قولىنى كورۇش ئۇچۇن يىغدى

 .ئارىسىغا كىلىشتۇرۇپ بىرنى تهپتىم

ئورنۇمدىن تۇرۇپ سىرتقا .ئۇ ئۇلۇنۇپ يهرگه يېقىلدى-انجۇق،ۋايجان،سهت ق-  

پهستىكى ئويلهر .سىرتنىڭ ئىشىگى قۇلۇپالنغان ئىكهن ئاچقۇچ بولمىسا چىقالمايتتىم.قاچتىم 

ئوغرىدىن مۇداپىيهلىنىش ئۇچۇن دهرىزىلهر سىرىتتىن قورشالغان بولغاچقا ئىككىنجى قهۋهتكه 

ى داچا قوروسىغا ئهمهس سىرتتىكى يولغا قارايدىغان ئىككىنجى قهۋهتتىكى دهرىزىس.چىقتىم
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ھېچ  نهرسىنى تۇيماي .قارىسام ئايگۇل ئىكهن .كىرىپ بىرىگه پۇتالشتىم.ھوجرا ئويگه كىردىم

ئهھۋالدىن قارىغاندا ھۇشسىز بولسا .ئويغۇنىدىغاندهك ئهمهس.سىلكىشلىدىم.يېتىپ كىتىپتۇ

بالىكۇنغا چىقىپ بالىكۇننىڭ دهرىزىسىنى سىرىتتىن ناسىرنىڭ ئاياق تىۋىشى كهلدى،.كىرهك

 .ئېچىپ ئوزۇمنى پهسكه تاشلىدىم

كوزۇمنى ئاچسام دوختۇردا .  پهسكه قاتتىق چۇشكهچكه ھۇشسىزلىنىپتىمهن

سهكرىگهندىكى .ئۇقسام پۇتۇم سۇنۇپتۇ.مىدىرلىتالمىدىم.پۇتلىرىم بهكمۇ ئېغىر .يېتىپتىمهن

ۇچىلىرى ئاڭالپ يىتىپ كهپتۇ ۋه مېنى شۇالر گۇپ قىلغان ئاۋازنى داچا ئامانلىق قوغدىغ

ساقچىالر مېنىڭ ھۇشۇمغا كهلگىنىمنى كورۇپ .دوختۇرغا ئهكىلىپ ساقچىغا مهلۇم قىلغان ئىكهن

ئۇالر ناسىرنىڭ ئىچىملىك قۇتىسىغا .مهن بولغان ئىشالرنى ئهيتىپ بهردىم.ئهھۋال ئىگىلىدى

پ ئۇنىڭ قۇرۇق بوتۇلكا قۇتىسىنى بىھۇش قىلىش دورىسى ئارالشتۇرغانلىغىدىن گۇمانلىنى

قارىسام تاڭ ئېتىپ قالغان .ئالماشتۇرۇپ تاشلىۋېتىشىدىن ئهنسىرهپ ناسىرنىڭ ئويىگه كېتىشتى

 .ئىكهن

دىگهندهك ئويىدىكى ئۇچ بوتۇلكا ئىچىملىك قۇتىسىدىن بىھۇش قىلىش .  ناسىر تۇتىلدى

ئهسلى . چىكىملىك چىقىپتۇدهكيهنه ئۇنىڭ ئويىدىن زهھهرلىك.دورىسىنىڭ قالدۇقى تېپىلىپتۇ

 .ناسىر زهھهرگه خۇمار ئىكهن

ئايگۇلنىڭ دادىسى .دادامالر ئهھۋالىمنى ئۇقۇپ تىزالم ئۇرۇمچىگه چىقىشتى-  ئانام 

ئۇالر دوختۇرغا .ئانىسى مېنى ئهيۋهشكه كهلتۇرۇش ئۇچۇن ئۇمۇ چىقىپتۇ. ئۇرۇمچىده ئىكهن

 بولغاندا مهن ئهرىزىمنى قايتۇرىۋالسام ناسىر ئۇالرچه.كۇنده كېلىپ بېشىمنى ساراڭ ئىتىۋهتتى

بۇنداق گهپلهرنى .بولمىغاندا ناسىر كىسىلىپ كهتكۇدهكمىش.بىلهن مېنى ئويلهپ قويغۇدهك

ئىپالسلىق قىلماي .ھېلىغۇ ناسىر مۇشۇنداق ئىپالسلىق قىلدى.ئويلىسام قۇسقۇم كىلهتتى

دامنىڭمۇ پوزىتسىيىسى قاتتىق دا.تۇرۇپ ئاالي دىسىمۇ ئۇنىڭغا تىگىدىغان يېرى يوق ئىدى

شهھهر باشلىغى بىلهن بۇرۇن يېقىن .بولۇپ ئۇالرنى دوختۇرغا يېقىن يوالتماس بولدى
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بىر كۇنى شهھهر باشلىغى نۇرغۇن .دوسالردىن بولسا مانا ھازىر رهقىپلهردىن بوالپ قېلىۋاتاتتى

ان بولۇپ،شهھهر دادام ماڭا قاراپ ئولتۇرغ.ساالمالرنى ئېلىپ مېنى يوقالپ كهلدى-سوۋغا

 ۇپ،باشلىغىنىڭ ئىشىكتىن كىرىۋاتقانلىغىنى كور

قهنى ئاۋۇ ئايگۇل دىگهن قىزىڭالرنى باشالپ كېلىڭالر،مهنمۇ ئۇنىڭغا ئوغلۇڭالر قىلغاننى -  

قىلىپ ناكا قىلىپ قويغاندىن كېيىن سىلىمۇ بولدى قىالمسىلهر كورۇپ باقاي،شۇ چاغدا 

دهپ ئۇنى ئىشىك توۋىدىنال  -راپ بىر نىمهدهي،بوالمدۇ،سىلىنىڭ قايتۇرغان ئىكاسىڭلىغا قا

 شهھهر باشلىغى،.قوغلىدى

ئۇنىڭغا .ناكهس ئوغلۇم كىچىكلىك قىلىپ قويۇپتۇ.ئادىل ۋالى ماڭىمۇ ئىچىڭالر ئاغرىسۇن-  

بىر پۇرسهت بهرسهڭال نىمه بولىدۇ،ئۇ كىسىلىپ سوالنسا سىلىگه نىمه پايدا،شهمسىيه پۇتى 

 دادام،.دهپ يېلىندى- ئالمىغاندا زىيانكهشلىككه ئۇچرىمىدىغۇ،سۇنغاننى ھىساپقا

ئىچكهن زهھهرنىڭ كۇچى ۋاختىدا .شۇنداقمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىمىدى دهمسىله-  

يوقالمىغان بولسا نىمه بوالتتى،ئاقىۋهتنى بىلىدىغانسىله،كېسىلسه نىمه پايدا 

ىزلىرى شۇ ناكهسنىڭ قولىدا نابۇت دهمسىلهر،ئۇنداق ناكهسلهر سولىنىپ يوقالسا،مېنىڭدهك ق

ئانىالرنىڭ يىغىسى ئازالپ قاالر،بهلكىم شۇ بانىدا بىر قانچه قىز باال ساقلىنىپ -بولغان ئاتا 

 شهھهر باشلىغى،.دهپ ئۇنىڭ يۇزىنى قىلمىدى-قاالر،بىر زىيانداش يوقالسىمۇ شۇ پايدا،

ھهجهپ ئىش،ناسىرنىڭ ئاتا .دىدهپ يوقال - بوپتۇ قىلغانچه قىلىۋېلىڭالر،كورىمىز تېخى،-  

مهن دوختۇردا يېتىش .ئانىسى شۇنچه ئاۋاره بولۇپ كهتسىمۇ،ئايگۇل پهقهت كورۇنمهيتتى-

ئۇنىڭ دهۋىتى بىلهن يامانلىقنىڭ .جهريانىدا تهقۋا بىر قىز بىلهن تونۇشۇپ قالدىم

نىڭ ناسىردهك ناكهس.نىمه،ھهقنىڭ نىمه ئىكهنلىگىنى بىلىپ ھازىرقى يولۇمنى تاللىدىم

قولىدىن ساق قۇتقۇزغان ھهق ئىگهمگه شۇكرى ھهمدۇساناالر ئهيتتىم،شهمسىيه مۇشۇ 

ئوزگهرگهن جهرياننى دىگهنده ھاياجانالنغاندهك قىالتتى،ئۇنىڭ كېيىكى بايانلىرىغا قوالق 

 .سېلىپ ئولتۇردۇم
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*                     *                 *                            

سوت يېپىق بولغاچقا چوڭالر .رىدىن توت ئاي ئوتكهنده ناسىرغا سوت ئېچىلدىئا-    

ناسىرنى مهخسىدىگه يىتهلمىگهن باسقۇنچىلىق،باشقىالرنىڭ ئىچىملىگىگه .قاتناشتۇرۇلمىدى

بىھۇش قىلىش دورىسى سېلىش،باشقىالرنى ئويىگه قاماپ يارلىنىشنى كهلتۇرۇپ 

سوت .ىر قانچه جىنايهت بىلهن ئهيىپلىدىچىقىرىش،زهھهر ساقالش،چىكىش دىگهندهك ب

ئۇ .باشلىنىپ گۇۋاھلىق ئاڭالش باسقۇچى باشالنغىنىدا ئايگۇلنى گۇۋاھچى ئورنىدا كوردۇم

 .قارىلىغۇچى تهرهپ ئۇنىڭدىن سورىدى.جۇدهپ قالغان ئىدى

 .ئىسمىڭىز نىمه-  

 .ئايگۇل-  

 .فامىلىڭىز بىلهن قوشۇپ دهڭ-  

 .ئايگۇل سادىق-  

 .رۇشلۇق ئورنىڭىزتۇ-  

 .شىنجاڭ ئۇنۋىرسىتتى ئوقۇغۇچىسى-  

 .كىملىگىڭىز-  

  -65...............، 

 .جاۋاپكارنى تونۇمسىز-  

 .تونۇيمهن-  

 -قارلىغۇچى.ئايگۇل جاۋاپ بهرمهي جىم تورىۋالدى-قانداق مۇناسىۋېتىڭالر بار،-  

ناسىر  .ئايگۇل ئاكىسىغا قارىدى.قايتا سورىدى-مۇناسىۋېتىڭالرنى ئهيتىپ ئوتۇڭ ؟،-  

ئايگۇل نىمه ئۇچۇنكىن ئاكىسىدىن .سىڭلىسىنىڭ جاۋابىنى كۇتۇپ ئۇنىڭغا قاراپ تۇراتتى

 قارلىغۇچى،.نهپرهتلهنگندهك قىالتتى،ئۇنىڭ كوزىدىن ياش سىرغىدى

سىڭىل دهپتۇ، شۇنداقمۇ ؟مۇناسىۋېتىڭالرنى ئهيتىپ -ماتىرىيالدا سىلهرنى ئاكا-  
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 سېلىپ قارىۋېتىپ،-ئايگۇل ئاكىسىغا ئوبدان بىر سهپ .سورىدىدهپ -ئوتۇڭ،

ئۇ مېنىڭ ئاكام ئهمهس،ئوز سىڭلىسىغا ناكهسلىك قىلغان،سىڭلىسىنىڭ ئىپپىتىگه تاجاۋۇز -  

قاتتىق چىقىراش -،...ئۇ دىگهن بىر ھايۋان.قىلغان بۇنداق ئادهمنى قانداقمۇ ئاكام دهيمهن

مهندهك . باشالپ ئاقلىغۇچى،قارىلىغۇچىباش سوتچىدىن.يىغا سوتنى بىر ئالدى

 .ناسىر ۋاقىراپ كهتتى- زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالر ھهيران قالدۇق،

مۇمكىن ئهمهس،مۇمكىن ئهمهس،مهن ئۇنداق قىلمىدىم،ئويده مۇراتمۇ بار،دادام شۇ -  

 ھو ھو...كىچىده قايتىپ كهلگهن ئىكهنتۇق،داداممۇ بىلىدۇ،ئوبدان تهكشۇرۇڭالر،ھا ھا ھا

ئىنسان .سوت بۇزۇلدى.ئۇنىڭ يىغلىغىنىنى ياكى كۇلگىنىنى بىلگىلى بولمىدى-،...ھو

مۇراتنىڭ ئۇ ئىشنى قىلغۇدهك ماجالى ئهسال .قېلىپىدىن چىققان بىر ناكهسلىك ئاشكارىالندى

چۇنكى ئۇ مېنىڭ ۋه ئوزىنىڭ بولۇپ ئىككى قۇتا ئىچىملىگىنى ئىچىۋهتكهن .بولمايتتى

شۇ كىچه شهھهر باشلىغى . دورىسى ئۇنى بۇ ئىشالرنى قىلدۇرمايتتىئۇنىڭدىكى بىھۇش قىلىش

سوتنى كېيىگه ئاچىدىغان بولۇپ .قايتىپ كهلگهن بولسا بۇ رهسۋالىقالردىن شۇ خهۋهردار ئىدى

 .سوتتىن ئايرىلدۇق

كېيىنكى سوتتا ناسىر بارلىق گۇناھلىرىنى بوينىغا .    يهنه بىر ئاي بولغىنىدا سوت ئېچىلدى

مهن قاتتىق مهس بولغۇنۇم ئۇچۇن سىڭلىمنى شهمسىيهگه ئوخشۇتۇپ قېلىپ  -ۇ،ئ.ئالدى

 -ھهيران قاالرلىق بىر ئىش.دهپ ئوزىگه قاتتىق جازا بىرىشنى تهلهپ قىلدى -چېقىلىپتىمهن،

ئۇنىڭ زىيانكهشلىگىنى تۇلۇق ئىسپاتالش .بۇ چاغدا ناسىردا ئهيدىس كىسىلى بار ئىكهنتۇق

ماڭا .يۇقۇمالنمىغىنىمنى تهكشۇرۇپ كورىشتى- يۇقۇمالنغانئۇچۇن مېنىڭمۇ  ئهيدىستىن

شۇ كىچه قىزلىغىدىن .قىزلىق ئىپپىتى ساق،كىسهل يوق دىگهن  يهكۇننى بهرگهن بولسىمۇ

 .ئايرىلغان ئايگۇلگىمۇ بۇ ناكهس كىسهل يۇقمىغان ئىدى

سى DNA  سوتتىكىلهر بىر نهرسىنى يۇشۇرغاندهك شۇ كىچىدىكى ئايگۇلنىڭ ۋه ئاكىسىنىڭ 

ھهيران قالىمهن يۇقۇش يولى قان  ۋه جىنسى .تهكشۇرۇلگهنلىك ئىسپاتىنى سوراپمۇ قويمىدى
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سوتتىكىلهر ئايگۇلنىڭ .مۇناسىۋهتتىن يۇقىدىغان بۇ كىسهل نىمه بولۇپ ئايگۇلگه يۇقمايدۇ

مهخپىيىتىنى يۇشۇرۇش ئۇچۇن ئهيتمىدىمىكى دهيلى دىسهك مهن كېيىن باشقىالرنىڭ قولى 

دهپ سوزىنى -ساق ئىكهن،.ۇنىڭ قان ئهۋرىشكىسىگه ئىرىشىپ تهكشۇرتۇپ كورگهنئارقىلىق ئ

 مهن،.توگهتكهن شهمسىيه ماڭا بىر نىمه ده دىگهندهك قارىدى

دهپ  -سېنىڭچه بولغاندا ئايگۇلگه چېقىلغان باشقا بىرى بولمىسۇن يهنه،-  

 شهمسىيه.سورىدىم

پهرده يىرتىلسا قان ئۇچراشماي قىزلىق .مهنمۇ شۇنداقمىكى دهپ گۇمان قىلىمهن-  

 مهن،.دهپ بېشىنى چايقىدى شهمسىيه-،...ھهي.قالمايدۇ

 شهمسىيه،.دىدىم-مۇراتمۇ يا ئۇ،-  

مۇرات بولىشى مۇمكىنمۇ،ئۇ مهن ۋه ئوزىگه بىرىلگهن دورىنى ئىچىپ ھۇشسىزالنغان -  

الرنى ئوز ئوغلىنىڭ تۇرسا،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئۇنىڭدا قىلچىلىك گۇمان بولسا ئۇالر بۇ رهسۋالىق

 مهن.دىدى-بوينىغا ئېلىشىنى خاالمدۇ دهيسهن،

 شهمسىيه،.دهپ سورىدىم-كىم ئىكهنلىگىنى ئايگۇل بىلهمدىغاندۇ ؟،-  

قانداق بىلىدۇ،ئۇ شۇ كىچه پۇتۇنلهي ھۇشسىز تۇرسا،ھۇشىغا كېلىپ ئوزىدىكى -  

 مهن.دىدى-نورمالسىزلىق ۋه قان دېغىنى كورۇپ بىلگهن گهپ،

دهپ شهمسىيهنىڭ جاۋابىنى بىلمهك بولۇپ ئۇنىڭغا  -ئهمىسه كىم شۇنداق قىلغاندۇ ؟،-  

 ئۇ،.قارىدىم،شهمسىيهنىڭ كوز جىيىگىدىن ئىككى تامچه ياش سىرغىپ چۇشتى

مهنمۇ ئىنىق بىلمهيمهن،شۇ كىچه ئۇ ئويده،مۇرات،ناسىر ۋه كىچىچه باشقا يهرده ئىچىپ -  

جانابى شهھهر باشلىغى ئۇچالم كىشى قونغان -دادىسىخۇدىنى بىلمهي كهلگهن ئايگۇلنىڭ 

مىڭهم پارتالپ كهتمىدى بهرى بولدى،ئورنۇمدىن چاچراپ تۇرۇپ بېشىمنى قامالالپ -ئىكهن،

 ۋاقىرىدىم،

سهكرىدىم .ۋاقىرىدىم -ئهي ئالالھ ئوزۇڭگه ئامانهت،بۇ ئىپالسلىقنى بىلمىگهن بوالي،-  
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 تىۋالدى،ئوز باغرىغا بېسىپ قولىغىمغا پىچىرلىدى،شهمسىيه مېنى تۇ.ئوينى بېشىمغا كهيدىم

مۇشۇنداق ئىپالسلىققا ئۇچرىغان ئايگۇل بارلىق گۇنانى مهندىن كورۇپ ماڭا دۇشمهنلىك -  

ئۇنىڭچه بولغاندا مهن شۇ كىچه ئويدىن قېچىپ چىقمىسام  ئوزىگه كهلگن ئىپالسلىق .قىلىدۇ

 مهن،.دىدى-ن كارى يوق ئىكهنيۇز بهرمىگهن بولىمىش،مېنىڭ نىمه بولىشىم بىله

 شهمسىيه.دهپ سورىدىم -ئايگۇلنىڭ ئاكىسى كېيىنچه نىمه بولدى،-  

ئۇنىڭغا مۇددهتسىز كېسىۋهتتى،بىراق تۇرمىگه كىرىپ ئۇزۇن ئوتمهي روھى جهھهتتىن -  

توگۇشۇپ ساراڭ بوپ قاپتۇ،شۇنىڭ بىلهن شهھهر باشلىغى ئۇنى ئىچكىرى ئولكىدىكى مهلۇم 

خانىغا يوتكهپ شۇ يهرده ئولۇپتۇ،ئاڭلىشىمچه ئۇ ئېلىشىپ قالغان ۋاقتىدا دائىم بىر دوىتۇ

شهمسىيه -دهپ ۋاقىراپ يۇرگهنمىش،..."دادام باسقۇنچى،دادام باسقۇنچى"

مهن ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهتنى بۇنچه مۇرهككهپ دهپ بىلمىگهن .يىغالۋاتاتتى

 ىم،قۇالق تۇۋىگه پىچىرلىدىم،شهمسىيهنى باغرىمغا تېخىمۇ چىڭ باست.ئىكهنمهن

ئايگۇللهرنىڭ ئىشىنى بولدى قىاليلى،بۇگۇن بىزنىڭ قىلىدىغان باشقا ئىشىمىز -  

 شهمسىيه،.دىدىم-بار،

ئايگۇلنىڭ ئىشىنى بولدى قىلساق بولمايدۇ،ئۇمۇ بىر زىيانكهشلىككه -  

 مهن،.دىدى-ئۇچرۇغۇچى،

دىدىم،لهۋلىرىمنى گىالس ئىزلهپ -يلى،بۇالرنى ئهتىگه قالدۇرۇپ ئوز ئىشىمىزنى قىال-  

 ...شىرىن بىر تهم ۋۇجۇدۇمنى قاپلىدى....لهۋلهرگه  باستىم

چۇشتىن كېيىن يېزىپ باقاي،بۇگۇن .ئهتىكى يوللىشىم بىلهن پۇتۇن قىسىم توگهيدۇ   (

 .كۇتمىگهن يهردىن چىققان بولسا تىللىماڭالر  بوالمدۇ... توگىتهرمهن بولمىسا

 .)ىڭالرنى ئومۇت قىلىمهن   ياخشى كورىش

تاڭ ئاتماستا .شىرىن بىر كىچىنى ئوتكۇزۇپ ئوزۇمنىڭ تارتقان بارلىق خاپىلىغىمنى ئۇنتۇدۇم

 .ئورنۇمدىن تۇرۇپ تاتلىق ئۇخالۋاتقان شهمسىيهنى نوقۇدۇم
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ئۇ كوزلىرىنى -بىر يىلدىن بويان تارتقان خاپىلىقالر يوقالم بولدىغۇ بۇگۇن،.قوپ-قوپه-  

 .خىجىل بولىۋاتقانلىغى چىقىپ تۇراتتى.چۇرۇپ يانغا قارىۋالدىمهندىن قا

دهپ بېقىنىنى -خوتۇن جۇمۇ،-بىز دىگهن ئهر.نىمهگه تارتىنىسهن جانىم-  

 -قىچىقلىدىم،ئۇ

پۇتۇن بهدىنىمدىن .دهپ تاتلىققىنا ئهركىلىدى-ساراڭ،ئهتتىگهنده جىن تهپمىگهندۇ،-  

 .ختىدىتارىغان تاتلىق بىر سىزىم يۇرىگىمده تو

دهپ -شۇنداق ئايگۇلنىڭ جىنى تېپىۋاتىدۇ،تۇرۇپال ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىۋاتىدۇ دىسه،-  

ئۇمۇ بىر نىمىنى خىيال قىلىۋاتقاندهك دهرىزه سىرتىغا قاراپ مۇڭلۇنۇپ .شهمسىيهگه باقتىم

ھاراق دىگهن شۇنچه پهسمىدۇ،مېنىغۇ مۇشۇ ھاراق .قېلىۋاتاتتى،مهنمۇ خىيالغا جۇر بولدۇم

ئهمما ئايگۇلچۇ .شىمگه باشالپ كىرىپ شهمسىيهدهك ئىسىل خوتۇنلۇق بولىۋالدىمكېلى

شۇ رهزىللىكلهرنى بىلگهن . ؟،ئۇنىڭغا بولغان ئادالهتسىز رهزىللىكنىڭ كېلىش مهنبىيى ھاراققۇ

مۇشۇ پهسكهشلىكنى راسال دادىسى قىلغانمىدۇ .ئايگۇلنىڭ ساراڭ بولۇپ قالمىغىنىغا ھهيرانمهن

منىڭ بىر يهرلىرى بۇالرنى ھهرگىزمۇ شهھهر باشلىغى قىلمىغان دهپ چوقان ؟،بىراق قهلبى

 ...سىزىمىم بولسا كىرهك-6بهلكىم.كوتۇرىدۇ

خىيال بىلهن سىرىتقا .دهپ سورىدىم -شهمسىيه ،ھاراق شۇنچه پهس نهرسىمۇ ؟،-  

 بېقىۋاتقان شهمسىيه مهن تهرهپكه قاراپ ،

دهپ ياندۇرۇپ -دىن كهلگهنلىگىنى بىلهلمىدىڭمۇ ؟،بىلهلمىدىڭمۇ،تارتقانلىرىڭنىڭ نىمى-  

 مهن.سۇئال قويدى

دهپ ئهركىلىمهكچى -مهنغۇ مهس بولۇپ سهندهك پهرىشتىگه يولۇقتۇم،-  

 شهمسىيه كولۇش ئۇچۇن ئاچقان ئېغزىمنى قولى بىلهن توسۇپ تۇرۇپ،.بولىۋېدىم

ىزنىڭ نىكاھىمىزنى تۇزمه ب-بۇنى كۇلكه قىلىۋالما،نىكاھ غايىپ،سهن كىلىشىم تۇز-  

چاخچاق قىلدىم دهپ ئالالھنىڭ غهزىۋىگه .توسۇپ قاالاليدىغان ئالالھتىن بولهك كىشى يوق



. كهلتۈرۈش كىلىشىمى قىز     

- 189 - 

ھاراقنىڭ ھارام بولىشى ئالالھنىڭ . سهن ھارام توغرىلىق چاخچاق قىلما.قالمايلى

 .دىدى ۋه سوزىنى داۋامالشتۇردى-ھوكۇمىدۇر،چاخچاققا ئارالشتۇرۇپ كۇفرىغا سهۋهپ بولما،

ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ئهرهپلهر ئهڭ چوڭ ھاراقكهش مىللهت بولۇپ،مهسلىكته قىلغان -  

ئالالھ .ھاتتاكى پهخىرلىنىپ سوزلىشىپ يۇرهتتى.پهسكهشلىكلهرنى نومۇس دهپ قارىمايتتى

سهۋهپ .ئىسالم نۇرىنى ئهرهپ زىمىنىگه چاچقان دهسلهپكى ۋاقىتالردا ھاراقنى ھارام قىلمىدى

ھاراققا ئامراق ئهرهپ خهلقىنىڭ قهلبىده بىخلىنىۋاتقان ئىمان نۇرىنى چورۇپ مۇشۇ توپهيلى 

ھاراقنىڭ .قىيىنلىق كوپكهن دهپ ئىماندىن يېنىۋېلىشىدىن ئهنسىرهش ئىدى.تاشلىشىدىن

چۇنكى بىرهر .چهكلىنىشى ئۇنىڭدىن سهسكهندۇرىدىغان ۋهقهلهر تۇپهيلىدىن كېلىپ چىقتى

قه تۇپهيلىدىن بولسا بۇنداق ۋهقهنى ئهيىپلهشكه ھهممه يامان ئىشنىڭ چهكلىنىشى بىره ۋه

ھاراق توغرىسىدا .بۇنداق بولغاندا كىشىگه تهسىرى  چوڭقۇر بولىدۇ.ئادهم قوشىلىدۇ

سهندىن ھاراق ۋه قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ،سهن "قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايهت نازىل بولدى 

 پايدا بار،لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ بۇ ئىككىسىده چوڭ گۇناھ ۋه كىشىلهرگه بهزى:ئۇالرغا 

ئۇ ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 219.سۇره بهقهر."(پايدىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ ،دىگىن

چاغالردىكى قىمارنىڭ پايدىسى ئهرهپلهرنىڭ قائىدىسىده قىماردا  ئۇتقانلىرىدا ئۇتقان مال 

رۇش ئۇچۇن ھاراقنىڭ پايدىسى بهدهننى كۇچلهندۇ.كهمبىغهللهرگه سهدىقه قىلناتتى

ئى مومىنلهر "ئۇندىن كېيىن مهس ھالهتته ناماز ئوقۇش مۇنۇ ئايهت بىلهن چهكلهندى .ئىدى

سىلهر مهس بولساڭالر ،نىمه دهۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغا قهدهر نامازغا 

،كېيىن بهزى مۇسۇمانالر ھاراق ئىچىپ )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-43سۇره نىسا ."(يېقىنالشماڭالر

تىرىك توگىنىك لوكىسىنى،ئىچ ئهزاسىنى كىسىپ .رلىرىگه چېقىلىپ قويغانلىقتىندىنى بۇراده

ئى "ئېلىپ يىگهنلىكتىن قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايهت نازىل بولۇپ ھاراق قهتئى ھارام قىلىنغان 

مومىنلهر ھاراق ئىچىش ،قىمار ئويناش،بۇتالر،پال ئوقلىرى ھهقىقهتهن پاسكىنا 

شهيتان ھاراق،قىمار .ىشىڭالر ئۇچۇن ئۇالردىن ساقلىنىڭالرنىجات تېپ.قىلىق،شهيتاننىڭ ئىشى
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ئاراڭالردا ئاداۋهت،دۇشمهنلىك تۇغدۇرماقچى،ئالالھنىڭ زىكرىدىن ۋه نامازدىن -ئارقىلىق ئوز

دىگىنىده )ئايهتلىرى-91- 90سۇره مائىده،"(بۇ ئىشالردىن يانمامسىلهر ؟.توسىماقچى بولىدۇ

شۇندىن كېيىن بىز مۇسىمانالرغا .دهپ جاۋاپ بهرگهن"ياندۇق"ئهينى زاماندىكى مۇسىمانالر 

 .ھاراق ھارام بولغان

   ھاراق دىگهن شۇنداق نهرسه،ئاز ئىچكىنىده ئازراق پايدىلىق بىلىنسىمۇ ئاز ئىچىمهن دهپ 

كاپالهت قىلغىلى بوالمدۇ،جهمىيىتىمىزده ئېغىزدىن چىقارغۇسىز پهشكهش قىلمىشالرنىڭ 

ۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىگىنى سورىساڭ ،دىيهلهيمهنكى يېرىمىدىن قانچىلىگىنىڭ ھاراق بىلهن م

دهپ شهمسىيه سوزلهشتىن توختاپ -كوپرهكى دىگۇدهك ھاراق بىلهن مۇناسىۋهتلىك چىقىدۇ،

 -مهن.قانداق دهپ مهندىن جاۋاپ كۇتتى

دىگهنلىرىڭدىن ھهقىقهتهن . دىنى بىلىملىرىڭنىڭ بۇنچه كوپلىگىنى ئويلىماپتىكهنمهن-  

ھېلىقى پهسكهشلىكنى .بىراق ئايگۇلگه ئىچىم ئاغرىپ قالدى.ىڭ نهسلىكىنى بىلدىمھاراقن

. ئاداۋهتنى يۇيۇپ تاشاليلى.مهيلى كىم قىلغان بولسۇن ئۇنىڭ كوتىرهلىشى تهسكه چۇشىدۇ

دادىسى تىگىشلىك جازاسىنى .ئاكىسى ئولدى. ئۇنى تۇرمىده يېتىشتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااليلى

مۇشۇالرمۇ ئۇنىڭ .ئانىسىنىڭمۇ ھېچ بىر خهبىرى بولمىدى.يهپ تۇرمىده يېتىۋاتىدۇ

 -شهمسىيه.دهپ شهمسىيهگه باقتىم-قىلغانلىرىغا يىتهر،

سېنىڭ ئويۇڭ بىلهن مېنىڭ خىيالىم .سهن دىمىسهڭمۇ بۇ مهسىلىنى ساڭا مهن دهيتتىم-  

ئهمما مهڭگۇلۇق دۇشمهنمۇ يوق دهپ .قىزالرنىڭ دوستى يوق دهپتىكهن كونىالر.بىر

بىز .دۇشمهنلىرىمىزگه ياخشىلىق ئارقىلىق قهلبىنى مايىل قىلىشنى ئالالھمۇ قولاليدۇ.ايمهنقار

ئۇالرمۇ چوڭ .بۇ مهسىلىده روشهنگۇل بىلهن مۇراتنىڭ ماقۇللىغىنى ئېلىپ بىر نىمه دهيلىڭ

دهپ -بهلكىم ئايگۇل دوستىمىز بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس،.زىيهنكهشلىككه ئۇچۇرغۇچىالر

سوز بىلهن بولۇپ  ناماز ۋاختى ئوتۇپ .بىز روشهنگۇلنى ئىزلىمهك بولدۇق.ىلىدىسوزنى خۇالس

 ...كهتكىلى تاس قاپتۇ
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*               *             *                                         

   روشهنگۇلگه ئايگۇلنىڭ بېشىدىن ئوتكهن ئىشالرنى سوزلهپ بهرگىنىمىزده ئۇ بىزنى 

مۇرات .ئهمدىكى گهپ مۇراتتا قالغان ئىدى.ۇلگه بىزدىن بهكراق ئىچ ئاغرىتتىئايگ.قوللىدى

 -بىزنىڭ مهخسىدىمىزنى بىلگىنىده قايناپال كهتتى

سىلهرده مهيدان،غۇرور دىگهن نىمه بارمۇ ؟،ئايگۇلنىڭ قىلغانلىرى شۇنچه تىز يادىڭالردىن -  

ئۇنىڭ -مهن قوشۇلمايمهن،.ۇھامىنى ئادهم چاقىد.چىقىپ كهتتىمۇ ؟،ئۇ دىگهن بىر چايان

دىمىسىمۇ بىز ئالدىراپ قالغان .كهسكىن رهت قىلىشى بىزنى گاڭگىرتىپ قويدى

ئهمهس دىگهن نهتىجىسى تېخى -روشهنگۇل بىلهن مۇراتنىڭ كىسهلمۇ.ئىدۇق

ئۇالرنىڭ نهتىجىسى بىزگه قاراڭغۇ ھالهتته شهمسىيه بىلهن مېنىڭ ئۇالر ئۇستىده .چىقمىغان

چۇنكى روشهنگۇل بىلهن مۇرات ئايگۇلنىڭ پىچاققا .چىقىرىش ھوقۇقىمىز يوق ئايگۇلگه ھوكۇم 

 .كۇتۇشكه مهجبۇر بولدۇق.ئىشلهتكهن قهستىدىن خهۋهرسىز ئىدى

*           *          *                                            

  ئايدىن كېيىن3                

ئهپسۇس .بىز بهكمۇ خوشال بولدۇق.ل يوق بولۇپ چىقتى  روشهنگۇلده ھېلىقى مهرهز كىسه

ئۇنىڭدا .مۇرات كىسهلنىڭ نهتىجىسىنى ئوزى بىلهن بىرگه ئېلىپ بۇ شهھهردىن يوقاپ كهتتى

ئۇنى كوپ ئىزلىگهن بولساقمۇ ھېچ خهۋىرى . يوق بىلهلمىدۇق-كىسهل بارمۇ

ئىزلهپ .كهتتىممهن "پهقهت ئۇنىڭدىن بىر باغاقچه قالغان بولۇپ ئۇنىڭدا .بولمىدى

ئهمما ئۇ بىر چايان،زهھرىنى .ئايگۇل ئىشىدا بىلگىنىڭالرنى قىلساڭالر بولىدۇ.يۇرمهڭالر

ھېلىقى كىچىسى .ئاخىرىدا بىر ئىشنى ئۇختۇرۇپ  قوياي.ئېلىۋالساڭالرمۇ چېقىشقا ئۇرۇنىدۇ

ئىمزامۇ يوق،خهت كومپىيوتىردا ئۇرۇپ "ئايگۇلگه چېقىلغىنى شهھهر باشلىغى ئهمهس 

 .ىرىلغان،مۇراتنىڭ ئانىسى ئارقىلىق ئىرىشكىنىمىز ئۇچۇنال ئۇنىڭ خېتى دهپ چۇشهندۇقچىق

   مۇراتنىڭ ئايگۇل ئىشىدا قىلغان سوزنى بىزنىڭ ئايگۇلنى ئاقلىشىمىزنى توسۇش ئۇچۇن دهپ 
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چۇنكى ئۇ ئۇ كىچىسى ھۇشسىز تۇرۇپ بۇ ئىشالرنى قانداقمۇ بىلىدۇ ؟،بىلگهن .چۇشهندۇق

مه ئۇچۇن پاش قىلمايدۇ ؟،شۇڭا بۇ ئىشالرنى قويۇپ تۇرۇپ ئايگۇلنى بولسا بۇرۇن نى

ئىشىمىز ھهل . توۋهن قاترىدۇق-قۇتقۇزىشنى قارار قىلىپ ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۇچۇن يۇقۇرى

 .بولدى

ئۇ .   بۇگۇن ئۇنى قويۇپ بهرمهكچى بولغاچقا تۇرمه دهرۋازىسى ئالدىدا ئۇنى ساقلىدۇق

 كورۇپ تورمىگه قايتا كىرىپ كېتىش ئۇچۇندىكىدهك كهينىگه تۇرمه دهرۋازىسى ئالدىدا بىزنى

 ئالال بۇرۇن تاقىلىپ بولغان دهرۋازىنى كورۇپ بىز تهرهپكه بۇرۇلۇپ،.بۇرۇلدى

قارىسام كوزلىرى .دهپ نهشتهردهك تىكىلدى-تاماشايىمنى كورگىلى كېلىشتىڭمۇ،-  

 روشهنگۇل؛.شهمسىيهگه تىكىلگهن ئىكهن

سېنى قۇتقۇزىمىز دهپ ئاز جاپا چهكتىقمۇ ؟بۇرۇنقى دوسلىغىمىزنىڭ .بولدى قىل ئايگۇل-  

سهندهك بىر ئادهمنى .يۇزى، شۇنداقال سېنىڭ تارتقان كۇلپهتلىرىڭنى دىمهيدىغان بولساق

قۇتقۇزىمىز دهپ نىمىمۇ قىالرمىز،بىزگه قىلغان ئهسكىلىكلىرىڭ ئاز كهپ قالمىغان بىزلهرگه 

 ئايگۇل،.دىدى-بولمىسا ،

ئىشلىرىمدىن خهۋهر تېپىپسىلهرده ،قهنى شهمسىيه شۇ ئىپالسلىقالرنىڭ ..ا ھاھا ھ-  

روشهنگۇل بىلهن مهن ئۇنى توسۇپ .دىگىنىچه شهمسىيهگه ئېتىلدى-جاۋابىنى كىم بىرىدۇ،

 روشهنگۇل؛.ئۇلگۇردۇق

گۇنانى شهمسىيهدىن .قىلغۇلۇقنى ئاكاڭ قىلسۇن.ئولسهڭمۇ خۇيۇڭ ئوزگهرمىگۇدهك ئايگۇل-  

دىدى ۋه شهمسىيه بىلهن مېنىڭ -بىز قايتايلى شاكىر،.بولدى كوزۇمدىن يوقال.هنكورهمس

 .بىز قايتىش ئۇچۇن ياندۇق.قولۇمدىن تارتىپ  ماڭدى

نىمه گېپى باردۇر دهپ كهينىمىزگه .ئايگۇل ۋاقىراپ بىزنى توختۇتۇپ قويدى-توختاش،-  

 تارتماي؛-ئۇ قىلچه تهپ .بۇرۇلۇپ ئۇنىڭغا قارىدۇق

بۇندىن .مېنى تۇرمىدىنغۇ ئهچىقىشتىڭ.بۇ يهرگه تاشالپ قويۇپ نهگه كېتىشمهكچىمېنى -  
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خىزمىتىممۇ يوق .يۇرتتا تۇرغۇدهك يۇزۇم بارمۇ ئهمدى.كېيىن مهن نهگه بېرىپ نهده تۇرىمهن

 -روشهنگۇل.بىز ئۇنىڭ مۇشۇ گېپىنى كۇتۇپ تۇرغان ئىدۇق.دىدى-بولدى ھهقىچان،

نى تاشلىۋهتمهيمىز،سهن تۇرمىدىكى چېغىڭدا ھهممه بىزمۇ سې.ماۋۇ گېپىڭ بولىدۇ-  

بېشىڭغا ئازراق كىيىم - ئىشىڭنى ھهل قىلىپ قويغانمىز،يۇر ئالدى بىلهن ئۇستى 

بوي .ئايگۇل بوي سۇندى.دىدى-قالدى گهپلهرنى شۇ چاغدا دىيىشهيلى،.سېتىۋااليلى

سىمۇ سوالنغان بولۇپ دادىسى سوتالنغىنىدا،پارىغا چېتىلىپ قېلىپ ئانى.سۇنمايمۇ ئامالى يوق

بهلكىم بىر قانچه يىل كىسىلىپ كىتىدىغان .تېخىچه نهتىجىسى چىقمىغان ئىدى

بهلكىم بۇرۇن ۋاي دىگهن تۇققانلىرىمۇ .شۇنداق ئىكهن نهگىمۇ بارااليدۇ دهيسىلهر.ئوخشايدۇ

 ...ئوزىنى ئهپ قېچىشار

               *               *                            *  

ئۇنى ۋهتهنده ساقالش بىزگه خهۋىپ .   ئايگۇلنىڭ ئىشىدا كوپ پۇتلىكاشاڭ بولمىدى

،ئۇگهنگهن خۇي ئولگۇچه دىگهندهك ئىش بولمىسۇن دهپ چهتئهلده ئوقۇشقا ئهۋهتمهك 

ئۇنىڭ بۇرۇن بىجىرىپ قويغان پاسپورتى بولغاچقا ۋىزا بىجهرمهك ئاسانغا ..بولدۇق

مهن شۇ نومۇسسىز .زۇشكهندىكى پۇلالر شۇ پېتى بار ئىدىھېلىقى چاغدا توختام تۇ.چۇشتى

ئۇالر بهرگهن يىگىرمه مىڭ،مهن .ئىشالرنىڭ شاھىدى سۇپىتىده ساقالپ قويغان ئىدىم

تهييارلىغان ئوتتۇزمىڭ ۋه قوشۇپ قويغان يىگىرمه مىڭ بولۇپ يهتمىش مىڭ  پۇلغا روشهنگۇل 

بىز يهنه ئازراق پۇل .ئوقۇش پۇلى قىلدۇق يهنه ئۇتتۇز مىڭنى تهييار قىلىپ يۇز مىڭ يۇئهننى 

تهييار قىلىپ چىقىمىغا ئىشلىتىش ئۇچۇن ئايگۇلنىڭ قولىغا تۇتقازدۇق ۋه بۇگۇن ئۇنى يولغا 

 ئايگۇل مېڭىش ئالدىدا تهمتىرهپ تۇرۇپ،.سېلىش ئۇچۇن ئايدىرومغا چىقتۇق

 -شهمسىيه.دهپ سورىدى-كىم ئۇچۇن،بۇ قىلىشىڭالر كىم ئۇچۇن ؟،-  

ىم ئۇچۇنلىگىنى بىزمۇ بىلمهيمىز،بهلكىم قىلغانلىرىمىز دوسلىرىڭنىڭ  ھهممه جايدا ك-  

 -ئايگۇل.دىدى-بولغانلىغىنى بىلدۇرۇش ئۇچۇن بولسا كىرهك،ئوزۇڭنى ئاسرا،
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دهپ غهلىته -ھى ھى ھى،...دوس،بىز دوسما،بىز دوس بوالالمدۇق -  

 -روشهنگۇل.كۇلدى

يهرده دوستۇڭ بىز،دۇشمهن دهپ بىلسهڭ دۇشمىنىڭ ھهر -دوس دهپ بىلسهڭ ھهر  زامان-  

 دىدى،ئايگۇل،-ئهمهسمىز،ئهسلىمىلهرنى قويۇپ ئالدىڭغا قارا،

 مهن،.دهپ مېنىڭدىن سورىدى-سهن قانداق قارايسهن،.سهنچۇ شاكىر-  

 ئايگۇل،.دىدىم-ساڭا ئاق يول تىلهيمهن،. دوستۇم دهپ بىل-  

سېنى مهڭگۇ دوستۇم .كېله بىرنى سويۇپ قوي -سهن مېنى دوس دهپ قارىغاندىن كېيىن-  

 دهپ مېنى سويگىلى ئىنتىلىۋاتقاندهك ھهركهت دورىدى،ئهمما ئېسىلمىدى ۋه - دهپ بىلىمهن،

ئۇچىمىزنى .دهپ ئايدىروم كۇتۇش زالىغا كىرىپ كهتتى -ھهممىڭالر ئامان بولۇڭالر،-  

 قىلمىشلىرىغا پۇشايمان ئۇنىڭ.كهينىدىن قاراپ قالدۇق.ئۇنىڭ قىلىقى كۇلدۇرۇپ قويدى

 ...قىلغىنىنى ياكى ئوچ ئاداۋهتنىڭ قهلبىدىن كوتۇرۇلمىگهنلىگىنى بىلهلمىدۇق

*                 *               *                                     

   بۇ ئىشالر بولۇپ ئوتكىلى ئۇزۇن ئوتمهي روشهنگۇل قىسقىغىنه خهت قالدۇرۇپ چهتئهلگه 

قىزالرنىڭ  -دوستۇم شهمسىيه"-خهتته.كهتتى،كىتهرىده خوشمۇ دىمىگهن ئىدىچىقىپ 

يهنه .چۇنكى سهن مېنىڭ قىيامهتلىك دوستۇمسهن.دوستى بارمۇ دهپ سورىساڭ،بار دهيمهن

ھهق ئىگهمنى .كېلىپ ئايگۇلگه قىلغان كهڭ قورساقلىغىڭ بۇ نوختىنى چۇشهندۇرۇپ تورۇپتۇ

 ئوبدان چۇشهنمىگهن بولسام،ھازىر مهن سېنى دوستۇمال تونىمىغان چاغلىرىمدا دوس دىگهننى

كهتمهي قېشىڭالردا ئارلىشىپ يۇرۇشتىن .ئهمهس قېرىندىشىم ئورنىدا كورىمهن

مهن .شاكىرنى مېنىڭمۇ ياخشى كورىشىم مهخپى ئىش ئهمهس.يۇشۇرمىساممۇ بولىدۇ.قىسىلدىم

ا مۇھىت ئالماشتۇرۇپ شۇڭالشق.يېنىڭالردا بولىدىكهنمهن ئۇنى ئۇنتۇشۇم بهسى مۇشكۇل 

ساڭا ۋه شاكىرغا ئۇلۇغ ئالالھ .سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا قىستۇرلۇپ يۇرگۇم يوق.كورهي دىدىم

 .ئىگهمدىن بهخىت ۋه مهڭگۇلۇك خاتىرجهملىك تىلهيمهن
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 .    ئالالھقا ئامانهت

 ."روشهنگۇل:     مۇساپىر بولۇش ئالدىدىكى دوستۇڭالر  

  ...ىز كوزىمىزگه لىققىده ياش ئالدۇق   خهتنى كورۇپ ھهر  ئىككىلىم
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 سودا هخىسنىڭ شۋە ۇن ئورهرقانداق تارقىتىلدى ،ھۈزۈپ تهن قىزىقىشى بىلهخىسنىڭ شهقهت پېلكىتاپ ئبۇ

  بارلىق ۆرۈلسه كهسىله مهرقانداق ئىشلىتىپ ھهگهر ئۇ بولمايده يولالرغا  ئىشلىتىشىگۇنسىز قانۋە ەكتىرىدەخار

 ېلكىتاپقائ! ۇ ئالمايدۈستىگه ئهتنىلىيهسهۇ مۇنى قانۈزگۈچى تېلكىتاپئ. ۇ بولىده ئىگۆزى ئهسهۇلىيهتكهم

 ۆزقاراش كهسهردىكى ئۋە ۇقى ھوقۇرلۇق ئاپتهسهرنىڭ ئىنتىرنىت تورى ،ئهنبهسى كىلىش مهسهرنىڭ ئۈزۈلگهنكىرگ

 ېلخهت ئڭىز قارىسىەپ قىلدى دەخلى دۇقۇمغا ھوقهشىر ياكى نۇقۇمغا ھوقۇرلۇق ئاپتهگهرئ. هنسۇپ مۇرغا ئاپتهسلىئ

 .  قوللىنىمىزهدبىر تۇناسىپبىز م. ڭئاالقىلىشى هنئارقىلىق بىزبىل

 dunyablog@qq.com:  ئادرىسىېلخهت      ئاالقىلىشىش ئهزىزئ: ۈزگۈچى تئېلكىتاپ
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