
 ۇئنىڭدىن گۇمانلىنىۋاتىمەن                                 
   ەئزىز نەسىن                             

ىئسماىئل ەئپەندى ىئككىنچى دۇنيا ۇئرۇشىنىڭ دەسلىپىدە بىر شىركەتتە كاسسىر ىئدى. ۈئچ باال، 
ە كېلىپ ۇئرۇش بىر ائيال، ۆئزى بولۇپ بەش كىشىلىك بىر ائىئلىنى باقماق ائسانمۇ؟ يەن

قىسىنچىلىقى يىللىرى دېسىڭىزچۇ… شۇنىڭ بىلەن، بىر كۈنى بېشىغا بىر ىئش كەلدى: باشلىقى 
ىئشنى توختىتىپ، ىئسماىئل ەئپەندىنى ىئشخانىسىغا چاقىردى. باشلىق بەكمۇ توڭ، ەئدەپسىز بىر 

تەپتىشكە ەئبلەخ بولغانلىقى ۈئچۈن، ىئسماىئل ەئپەندى قورقۇپ تەرلەپ كەتتى. ساقچىغا، 
ون قىلدى ھەقىچان، دەپ وئيلىۋېدى، ۇئنداق چىقمىدى. توققۇز يىل يېنىدا خىزمەت قىلغان تېلىڧ

 بۇ باشلىقىنى تۇنجى قېتىم بۇ قەدەر يۇمشاق، سىپايە كۆرۈۋاتاتتى: 
 مەرھەمەت، وئلتۇرۇڭ ىئسماىئل ەئپەندى.  –

دانە چىقىرىپ -باشلىق دانە ىئسماىئل ەئپەندى باشلىقنىڭ ۇئدۇلىدىكى ساپاغا كېلىپ وئلتۇردى.
 سۆزلەشكە باشلىدى: 

ىئسماىئل ەئپەندى، سىزگە قولۇمدىن كېلىشىچە ياخشىلىق قىلىپ كېلىۋاتىمەن. توققۇز يىلدىن   –
  75بۇيان تۇزۇمنى يەۋاتىسىز. ائىئلىڭىز بىلەن بىرلىك تە سايەمدە ھايات كەچۈرىۋاتىسىلەر. دەسلەپتە 

لىرا قىلدىم. يەنە نېمە قىالي؟  90ۆئستۈردۈم، ماائشىڭىزنى  لىرا ائيلىق ائلغان بولسىڭىز كېيىن
 قانداق قولىڭىز باردى شۇ ىئشنى قىلىشقا؟ مەندەك بىرىگە شۇنداق ىئش قىالمسىز؟ 

باشلىقنىڭ يۇمشاق سۆزلىرى بىلەن ىئسماىئل ەئپەندى ۈئمىتلەندى: بەلكى وئغرىلىقىمنى ەئپۇ  
 قىالر، بەك ېئغىرمۇ ېئلىپ كەتمەس… 

نېمە دېسىڭىز ھەقلىقسىز. مەن بىر ۋىجدانسىزلىق   –دېدى ىئسماىئل،  –م، ەئپەندى   شۇنداق –
  50قىلدىم. بەك ېئغىر كۈندە قالغانىدىم ەئپەندىم. ماائشىمدىن تولۇقالپ قويىمەن، دەپ تارتمىدىن 

 لىرا ائلدىم. مەرھەمەت قىلىپ، بۇ ائيلىق ماائشىمدىن تۇتۇۋالسىڭىز ەئپەندىم… 
 گە قايتىپ ۋارقىراشقا باشلىدى:سلى ھالىتى باشلىق بىردىنال ەئ

ياق! بۇ ىئش بۇنداق بولمايدۇ ىئسماىئل ەئپەندى! ۆئز ۋاقتىدا مېنىڭ بېشىمغىمۇ كەلگەن ىئش  –
لىرا ماائشلىق كاتىپ ىئدىم. شەرەپسىز ەئبلەخ،  40بۇ. بىر نومۇسسىز ەئبلەخنىڭ يېنىدا 

ىدە ياتقۇزدى. ياق، ىئسماىئل ن مېنى تۈرملىرا ۈئچۈ 10لىرا بېرەتتىكى،  50كۈتكۈچىلىرىگىمۇ 
 ەئپەندى، جازايىڭنى تارتىسەن!…

بىر يىل تۈرمىگە بۇيرۇلدى. ائيالى بىلەن قىزى، زاۋۇتالردىن ائلغان پايپاق ۋە پەلەي ىئشلىرىنى ۆئيدە  
 توقۇپ يۈرۈپ ائىئلىدىن خەۋەر ېئلىشتى. 

سېتىۋالدى ۋە ۇئنى ائرانال ەئرزانال  ىئسماىئل ەئپەندى تۈرمىدىن چىقىپ، كونا ۇئرچۇقتىن بىرنى 
ىئككى ېئغىزلىق ۆئيىنىڭ بىر ېئغىزىغا جايالشتۇردى. كېيىن، بۇ ۇئرچۇق ىئككى بولدى، ۈئچ 

بولدى. كېيىن رەسمىي دەستگاھتىن بىرنى قۇردى. ائيالى، قىزلىرى، ۆئزى ىئشلىدى. ىئش 
 قۇردى.   ىق زاۋۇتىبارغانسېرى گۈللەندى. توپكاپېدا بەش دەستگاھلىق بىر توقۇمىچىل



 
ىئشچىسى بولغان بىر كارخانىنىڭ  140ىئككىنچى دۇنيا ۇئرۇشى ائخىرالشقاندا، ىئسماىئل ەئپەندى 

 ىئگىسى بولۇپ قالدى. 
بىر كۈنى، زاۋۇتنىڭ ۈئچىنچى قەۋىتدىكى مالىيە ىئشخانىسىدا غەلىتە بىر ىئش يۈز بەردى: تارتما 

 وئچۇق، ەئمما پۇلالر جايىدا. 
نگىردىكى داچىسىدا، يېڭى توي قىلغان ىئككىنچى ائيالىنىڭ قوينىدىن  ندى جاھاىئسماىئل ەئپە

تېخى چىقمىغانىدى. ۇئنىڭغا تېلىڧون قىلىشتى. ىئسماىئل ەئپەندى سېرىق رەڭلىك بېك ماشىنىسىنى  
 ھەيدەپ زاۋۇتقا كەلگەندە، ساقچىالر ائللىقاچان تەكشۈرۈشكە چۈشۈپ كېتىشكەنىدى.

 گە دوكالت قىلدى: ەئپەندىزاۋۇت مۇدىرى ىئسماىئل 
لىرا كەم چىقتى… باشقا پۇلالر،  350مىڭ لىرا باركەنتۇق، باياتىن سانىدۇق،  178تارتمىدا  –

 چەكلەر ھەممىسى جايىدا…
ساقچىالر ھېچ بىر يىپ ۇئچى تاپالمىدى. بىر كۈن ائۋارە بولغان ساقچى باشلىقى كېچە ىئسماىئل 

 ەئپەندىگە: 
اللمىدۇق. ەئمما بىر قانچە  رىلىق وئغ  –دېدى.  –ەئپەندىم،  – دېلوسىنى ھازىرغىچە پاش قى

 گۇمانلىق نۇقتىالر بار. مەسىلەن، ائخشامقى نۆۋەتچى… 
 ىئسماىئل ەئپەندى ساقچى باشلىقىنىڭ سۆزىنى بۆلدى: 

چۈنكى، ۇئ بويتاق، يېتىپ قوپۇشى زاۋۇتتا، ېئھتىياجى يوق. سەھرادىن  –دېدى.   –ۇئ ائلمايدۇ،  –
 ۆزى ېئچىلمىغان ۇئنىڭ.تېخى كيېڭى كەلدى،  

 ۇئنداقتا دەرۋازىۋەن… –
تۈسكىلىرىنى - لىرا ائيلىق بېرىۋاتىمەن. ائندىن ۇئ شىركەتنىڭ ەئسكى  150ۇئمۇ ەئمەس. ۇئنىڭغا  –

 سېتىپ ماائشىدىنمۇ جىق پۇل تاپىدۇ. ۇئ ائلمايدۇ. 
 … ىئشچىالرنىڭ ائرىسىدا بىر كونا وئغرى بارلىقىنى ېئنىقلىدۇق، ەئجىبا ۇئ –
 نى ەئمەس، ھەممىنى ائالتتى. 350مەس… ەئگەر ۇئ ائلسا  ەئ –

ساقچى باشلىقى كاللىسىغا كەلگەن ھەممە ائدەمنى ساناپ چىقتى، ىئسماىئل ەئپەندى  
 ھەممىسىنىال ىئنكار قىلىۋەتتى. ائخىرىدا ساقچى باشلىقى سورىدى: 

 سىز كىمدىن گۇمانلىنىسىز ەئپەندىم؟  –
 ندى. وئيالىئسماىئل ەئپەندى وئيالندى، 

 وئغرىنى تاپتىم. چوقۇم شۇ! –دېدى بىر چاغدا.  –تاپتىم!  –
 كىم؟ –
 بىر كاتىپ بار، ىئسمى زەكىي…  –
ەئمما، ەئپەندىم. مەن سۈرۈشتۈردۈم. نومۇسلۇق، تارتىنچاق بىر ياش… بەك تىرىشچان بىرى.  –

 قانداقىسىگە… 
 چوقۇم شۇ.  –
 بەلكىم، يېڭلىشىۋاتىسىز… –
 ان.ائلغ ەئسال!… چوقۇم شۇ –



 لېكىن… –
 شۇ ائلغان، دەۋاتىمەن. ۇئنىڭدىن گۇمانلىنىۋاتىمەن. –
 نېمىشقا؟ –
 چۈنكى… توغرا، توغرا، ۇئ ائلغان. چوقۇم ۇئ وئغرىلىغان. ەئزبىراي  ى شۇ…  –
 پاكىت، ەئپەندىم؟ –
پاكىتىم بار. كۈچلۈك پاكىتلىرىم بار. قاراڭ، بۇ ائدەم كۈندە وئن ساەئت ىئشلەيدۇ، ىئشلەپ  –
لىرا تېپىۋاتسا. چوقۇم شۇ   500لىرا تاپىدۇ. ھازىر بىر ھاممالمۇ ائيدا  180دەيدۇ، ائران لەي ۆئ

 وئغرىلىغان.
 ەئمما، ەئپەندى…  –
 180ياق، ياق… ۇئنىڭدىن گۇمانلىنىۋاتىمەن. ائنىسى، خوتۇنى، ۈئچ باال… ائلتە جان! ائيدا  –

 مالى يوق… چوقۇم شۇ ائلغان.اي ائلىراغا قۇرۇق نان يېسىمۇ كۈن ۆئتمەيدۇ. وئغرىلىق قىلم
 بەلكى…  –
 180ۇئنىڭدىن باشقىسىدىن گۇمانلىنالمايۋاتىمەن. ۆئي ىئجارىسى، يول كىراسى، ۈئستىباش…  –

 لىرا يېتەمدۇ؟ ەئلۋەتتە ۇئ وئغرىلىغان.
 بىراق…  –
لدى. … چوقۇم ۇئ ائ180قولىدىن ھەر كۈنى مىڭالرچە پۇل ائيلىنىدۇ. ائقىۋەت ائلىدىغىنى ائران  –

 ائلمىسا نېمە يەيدۇ؟… 
ساقچى باشلىقى، ىئسماىئل ەئپەندىنىڭ گۇمانى بىلەن كاتىپنى چاقىرىشقا مەجبۇر بولدى. كاتىپ  

 تاتىرىپ ىئشخانىغا كىردى.-قىزىرىپ 
 مەرھەمەت زەكىي ەئپەندى… –

ھەممە يېرىدىن نامراتلىق تۆكۈلۈپ تۇرغان، وئرۇق كاتىپ ساپاغا كېلىپ وئلتۇردى. باشلىق 
 دانە: -سىپايە بىر ائھاڭدا دانەشاق، يۇم

سىزگە قولۇمدىن كېلىشىچە ياخشىلىق قىلىپ كېلىۋاتىمەن. ائلتە  –دېدى،  –زەكىي ەئپەندى،  –
لىراغا  180لىرا ائيلىق بىلەن كىردىڭىز، كېيىن مەن  120يىلدىن بېرى تۇزۇمنى يەۋاتىسىز. زاۋۇتقا 

لىرا وئغرىالشقا قانداق قولىڭىز  350ىن خانىد ۆئستۈردۈم. يەنە نېمە قىالي؟ نومۇس قىلماي ىئش 
 باردى؟ 

 زەكىي ەئپەندى كۆزلىرى ياشالنغان ھالدا:
مەن بىر ۋىجدانسىزلىق قىلدىم. بەك ېئغىر  –دېدى،   –نېمە دېسىڭىز ھەققىڭىز بار ەئپەندىم،   –

ى  لىرا ائلدىم. ىئككى ائيلىق ماائشىمن 350كۈندە قالغانىدىم. بەلكى بىلمەي قاالر، دەپ 
 ۇۋالسىڭىز ەئپەندىم… تۇت

 ىئسماىئل ەئپەندى بىردىنال جىددى ھالەتكە كۆچتى: 
بۇ ىئش بۇنداق تۈگىمەيدۇ، زەكىي ەئپەندى!… ۆئز  –ۋارقىرىدى ىئسماىئل ەئپەندى،   -ياق!… –

 40لىراغا ىئشلەيتتىم. بىر وئلتۇرىشىدا  90ۋاقتىدا مەن نومۇسسىز، پەس بىر ەئبلەخنىڭ يېنىدا 
لىرانى دەپ مېنى تۈرمىلەردە   50سېلىپ بېرىپ بۇرۇتى تەۋرىمەيدىغان شەرەپسىز ارغا مىڭالرنى قىم

 چىرىتتى. جازايىڭنى تارتىسەن، زەكىي ەئپەندى!… 



 ساقچى باشلىقىنىڭ ائلدىدا گۇناھىنى ىئقرار قىلغىنى ۈئچۈن، كاتىپ زەكىينى ېئلىپ مېڭىشتى. 
 ى. ساقچى باشلىقى تەسەللىي ۈئچۈن:رايتت ىئسماىئل ەئپەندى تېخىچىال غەزەپتىن ۋارقىراپ جارقى

جىق پۇلمۇ ائلماپتۇ. ۇئنچىلىك  –دېدى.  –ەئپەندىم، نېمىگە بۇنچىلىك ائچچىقلىنىسىز؟  –
 پۇلغىمۇ مۇھتاج ەئمەسسىز… يەنە كېلىپ وئغرىنى تاپتۇق، جازاسىنى تارتىدۇ… 

 ىئسماىئل ەئپەندى: 
ېتىشتۈردۇق. بېشىمدىن ۆئتكەن ىئش. دەم ييەنە بىر ائ  –دېدى.  –لىرادا ەئمەس،  350مەسىلە  –

مەنمۇ بۇ يولالردىن ۆئتۈپ يېتىشتىم. بىر يىل ۆئتۈپال يېڭىدىن بىر مىليونېر چىقىدۇ… يەۋاتقان 
ېئشىمىزغا شېرىك چىقىدۇ… ائلە شەرىڭنى، مانا ساڭا بىر رەقىپ!… مەن شۇنىڭغا  

 . يدىغاندۇ بۇ خەقاشىماائچچىقالۋاتىمەن… نېمىشقا سىڭگەن نېنىنى يەپ، نومۇس بىلەن ي

 

 كەتتى نەگە تۆگىلەر                        
 نەسىن ەئزىز                             

 

  تەقسىم بولۇپ مۇدىر دوختۇرخانىسىغا  مال رايوننىڭ مەلۇم دەركىن پۈتتۈرگەن مەك تەپنى ائلىي
  دۇنياسىغا خىيالىي گۈزەل ۆئزىنىڭ كېتىۋېتىپ، وئرنىغا  خىزمەت يېڭى  سىتۇدېنت ياش بۇ. قىلىندى
 باسقان نەس بۇ. ىئدى جاي قاقاس تۇرىدىغان ۇئچۇپ بوران بىر  بۇ كۆردىكى، بېرىپ بىراق. چۆمدى

 .ىئدى باراۋەر بىلەن قىلىنغانلىق  سۈرگۈن  ېئنىقكى كەلگەنلىك، جايغا

  قىرتىپاچ  كاتىپنى دەركىن. كېرەك تە ىئشلەش يەنىال  خىزمەتنى بىلەنمۇ ۈئمىدسىزلەنگەن ھەرقانچە
.  بولدى كۆرمەكچى  ىئگىلەپ سانىنى چارۋا ۋە مەيدانى چارۋىچىلىق   يەردىكى بۇ ائۋۋال كېلىپ،

 :بىلەن سەمىمىيلىك كاتىپ

 كاال بىرەر ھازىرمۇ  ەئمەس، بولغان  رايونى چارۋىچىلىق  ھېچقاچان رايوندا بۇ  مۇدىر، ھۆرمەتلىك -
 :كەتتى چەكچىيىپ كۆزلىرى  ائڭالپ گەپنى بۇ دەركىن. دېدى - تاپالمايسىز، قوينىمۇ  ياكى

 قىلىمىز؟  ىئش نېمە يەردە بۇ دوختۇرلىرى  مال بىز  بولمىسا چارۋا -

 : بىلەن تەمكىنلىك كاتىپ

  ناھايىتى سىز چۈشەندۈرمەيدۇ،  ىئكەنلىكىنى ھاجەتسىز خىزمىتىمىزنىڭ  بىزنىڭ يوقلۇقى   چارۋىنىڭ -
 . دېدى - قالىسىز، بىلىپ تېزال

 ىئكەنلىكىنى ىئش قانداق بۇنىڭ شۇندىال دەركىن. كەلدى يېتىپ نكۈ يوللىنىدىغان دوكالت
 ائيلىق  ائلدىنقى بىرى  ۇئنىڭ. ائلدى ماتېرىيالنى پارچە  ىئككى ۈئستەلدىن كونا كاتىپ. چۈشەندى

  ېئلىپ،  قولىغا ماتېرىيالنى دەركىن. ىئدى دوكالت يوللىنىدىغان ائيدا مۇشۇ  بىرى  يەنە دوكالت،
  بۇ بولۇپ، تۇياق 9076 توپتوغرا سانى تۆگە  بېقىلغان دوكالتتىكى. قالدى تۇرۇپال  ېئچىپ  ېئغىزىنى



  كاتىپ كۆرگەن تۇرقىنى ەئجەبلەنگەن مۇدىرنىڭ ياش. ىئدى كۆپ ائدەملەردىنمۇ يەردىكى
 : چۈشەندۈردى

  يېڭى  چىقىرىۋەتكەندە، ۆئلگەنلەرنى ائغرىپ ۋە سويۇلغان ،8900 سانى   تۆگىنىڭ  ائيدىكى ائلدىنقى -
 . مۇمكىن بولۇشى 176 سانى تۆگىنىڭ غانبول ەئي

 بولمايدۇ؟  180 ياكى 170 نېمىشقا -

  وئرۇنالشتۇرۇشى سىفىرنى-سان» بىزنى رەھبەرلىك يۇقىرى . گۇمانالندۇرىدۇ كىشىنى سان پۈتۈن -
 .مۇدىر ھۆرمەتلىك بولغىنى،  تونۇسىال  دەپ «ياخشى

  بۇنداق قورقماي قانداقمۇ  تۇرسا، غانەيدىكەلم ماس زادىال بېقىشقا تۆگە  كىلىماتى يەرنىڭ  بۇ بىراق -
 پېتىندىڭالر؟  ۆئتكۈزۈشكە خاتالىقنى

 تۇرغان  ۆئمۈر  بىر  يەردە بۇ  مەن دېسەم، راستىمنى. وئيلىغان مەنمۇ مەسىلىنى بۇ -

 قارىشىنى كۆز  ائدەمنىڭ ىئشالر بەزى  بىراق. يوق ۇئچراتقىنىم تۈكىنىمۇ  تۆگىنىڭ  بولساممۇ،

  تۇياق 350 دوكالتتا چاغدىال تاپشۇرۇۋالغان خىزمەتنى بۇ مەن ىئلگىرى   لىي 20. ۆئزگەرتىۋېتىدىكەن
 تۆگە تۈركۈم بىر كۈنى ياز بىر ىئلگىرى   يىلالر نۇرغۇن دېيىشىچە قېرىالرنىڭ. ىئكەن بار تۆگە

 ۈئچ قالغان ماڭالماي بولۇپ ېسەلك سودىگەر بىر. ىئكەن ۆئتكەن جايدىن بۇ سودىگەرلىرى 
  شۇ بىراق. كېتىپتۇ ۆئلۈپ تۆگىلەر بۇ بارماي  ۇئزاققا ىئكەن، قويغان الپتاش يەرگە  بۇ تۆگىسىنى

 بىلىسىز، سىز. ىئكەن بولغان مەلۇمات توغرىسىدىكى  تۆگە دوكالتتا  بىزنىڭ باشالپ ۋاقىتتىن
 8900 كۆپىيىپ، يىلدا ۇئزۇن شۇنچە بىراق بولمىسىمۇ، يۇقىرى  ائنچە ىئقتىدارى  كۆپىيىش تۆگىنىڭ

 . ىئش رمالو ن يېتىشى تۇياققا

 قىلغۇلۇق؟ قانداق قالسا كېلىپ تەكشۈرۈپ  يۇقىرىدىن ەئگەر -

 بىر كېلىپ يەرگە بۇ ائلدىراش، بەك ەئپەندىم يۇقىرىدىكى. كېتىپسىز وئيالپ ائرتۇقچە بەك سىز -
 شەخسەن.  قالىدۇ  كېتىپ ياققا باشقا دەرھال بىلەن يىغىن  بىر تەگمەيال،-تېگە ېئغىز تاماققا قاچا

 چىقىپ يۇقىرىغا ۆئستۈرۈلۈپ سىزمۇ. يوق  ۋاقتى  زادىال تەكشۈرىدىغانغا سانىنى چارۋا كېلىپ ۆئزى 
 . مۇدىر ھۆرمەتلىك بولىدۇ،  مۇشۇنداق قالسىڭىز

  سۆزىنى دېگەن مۇراسىمىدا پۈتتۈرۈش وئقۇش مىنىستىرنىڭ ۇئ. ۇئخلىيالمىدى زادىال كەچتە دەركىن
 يېڭىلىق  بىلەن باتۇرلۇق بولۇشىنى، ايىدىلستەئ خىزمەتتە  ياشالرنىڭ سۆزىدە مىنىستىر. ەئسلىدى

 ساختا بىراق. ىئدى قىلغان ۈئمىد تۇرۇشىنى  تاقابىل  بىرلىك تە خاھىشالرغا ناچار يارىتىشىنى،
 مەن بىراق ەئمەسمۇ؟ جىنايەت شەكسىز  ەئمەسمۇ؟ خاھىش ناچار بۇ ەئجەبا   تۆگە، 9076 مەلۇمات
  كەلگەندە ماڭا  ىئش بىمەنە  بۇنداق ەئمەس، ەئخمەق وئخشاش مەسۇئلالرغا ائلدىنقى ھەرگىزمۇ

 !كېرەك تۈگىشى چوقۇم

  كاتەكچىدىكى يازغۇزۇپ، قايتا دوكالتنى چاقىرتىپ، كاتىپنى چىقىپال ىئشقا دەركىن  ەئتىسى
 . ۆئچۈرگۈزۈۋەتتى سانالرنى

 ...بىراق -



 : قويدى توختىتىپ دەركىن  ېئچىشىغىال ېئغىز كاتىپ

 . ەئپەندى قىلىڭ، دېگەندەك مەن -

 . بولدى غايىب  بىردەمدە ائستىدا قەلىمى  ۇئنىڭ تۆگە 9076. قويدى چايقاپ بېشىنى ائمالسىز تىپاك

 ۇئقتۇرۇشىنى  تېلېفون دەركىن  ۆئتمەيال، كۈن نەچچە ەئۋەتىلىپ مىنىستىرلىككە دوكالت
 كۆڭلىدە چىقتى، يولغا ىئچىدە ھاياجان دەركىن. چاقىرتقانىدى ۇئنى مىنىستىر. تاپشۇرۇۋالدى

 جايدىن باسقان  نەس بۇ ۇئنى. تاپالمىدى وئيالپ مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى قانداق  ۆئزىنى ڭتىرنىمىنىس
 . بوالتتى ياخشى بەك بولسا يۆتكىۋەتكەن

 ۇئنچىۋاال وئيلىغاندەك ۆئزى  ىئشالرنىڭ دەركىن كەلگەن كىرىپ خۇشال ىئشخانىسىغا تىرنىڭمىنىس
 ھومىيىپ ۇئنىڭغا بىلەن غەزەپ ائلدىدا ۈئستەلنىڭ مىنىستىر. بايقىدى  ەئمەسلىكىنى ياخشى

 قويغانلىقىنى قىلىپ خاتا  ىئشنى نېمە ۇئ كەتتى، جۇغۇلداپ تېنى  دەركىننىڭ.  تۇراتتى تىكىلىپ
 تىكىلىپ بىردەم يەۋېتىدىغاندەك ۇئنى مىنىستىر. قالدى گاڭگىراپ بىلەلمەي

 :ۋاقىرىدى بىلەن غەزەپ كېيىن، قارىغاندىن

 كەتتى؟  نەگە تۆگىلەر -

 :ھالدا قايمۇققان كېيىن بىرھازادىن ۋە بىلەلمىدى دېيىشنى نېمە قورققىنىدىن ىنركدە

 . دېيەلىدى - يوق، ۇئ... تۆگە  ەئپەندىم، مىنىستىر -

 : كەتتى چىچاڭشىپ غەزەپتىن مىنىستىر

 ۇئنچىۋاال سەن . تۇياق 8900 توپتوغرا ەئمەس، يۈزمۇ ەئمەس، وئن ەئمەس،  بىر! ەئبلەخ  يوقال -
 ىئشلىتىۋەتتىڭ؟ نەگە تۆگىنى كۆپ

  ەئمدى ېئغىزىنى توختىتىۋېلىپ، ۆئزىنى چۈشىنىپ، بولغىنىنى دېمەكچى نېمە  مىنىستىرنىڭ دەركىن
 :شىلتىدى قولىنى بىلەن  غەزەپ تۇرالماي، قىلىپ تاقەت مىنىستىر ۆئمەللىشىگە،

  يوقاپ گەتۆ  8900 بىراقال. بولدى بولسىال تۆگە پەقەت  ماڭا. يوق كېرىكى چۈشەندۈرۈشۈڭنىڭ -
  دۆت  ۇئقتۇڭمۇ،. يەۋېتىمەن سېنى  ائۋۋال مەن لېكىن. يەۋېتىدۇ  مېنى مىنىستىر باش  كەتسە،

 !ېئشەك

  كاتىپ. كەلدى قايتىپ ىئشخانىسىغا  ۋەيرانە ھالدا ۆئچكەن ۆئڭسۈلى چۈشكەن، روھى دەركىن
 :ھالدا خاتىرجەم كېيىن ائڭلىغاندىن بايانىنى ۇئنىڭ

  كاتىپ ائرقىدىنال. دېدى - ۈئلگۈرەلەيمىز، تولۇقلىۋېلىشقا بىز ،ەئپەندى  مۇدىر جىددىيلەشمەڭ -
:  ىئدى مۇنداق مەزمۇنى ۇئنىڭ. يوللىدى تېلېگرامما بىر جىددىي مىنىستىرلىككە ىئمزاسىدا دەركىننىڭ

  كەم تۆگە 9476 رايونىمىزدا سەۋەبىدىن بىخەستەلىكى  كاتىپنىڭ ائلىيلىرى، مىنىستىر ھۆرمەتلىك»
 ائيدا كېلەر. تۆگە 576  بولغىنى ەئي ائيدا بۇ  تۆگە، 8900 بارى  بىزدە ائيدا ائلدىنقى. قاپتۇ يېزىلىپ

 !«بىلدۈرىمىز ېئھتىرامىمىزنى سەمىمىي سىزگە. ائشىدۇ مىڭدىن وئن ۆگىلىرىمىزت

  پويىزنىڭ. ىئدى ۆئستۈرۈلگەن ۇئ تاپشۇرۇۋالدى،  ۇئقتۇرۇشىنى تەڭشەش دەركىن ائخىرى  يىل
 : ۇئنىڭغا كاتىپ ياشانغان خوشلىشىۋاتقان ەنبىل  دەركىن دېرىزىسىدىن



-20 قويغان ۇئزىتىپ  مەن سىز. تىلەيمەن بولۇشىنى  وئڭۇشلۇق ىئشلىرىڭىزنىڭ  مۇدىر، ھۆرمەتلىك -
 . دېدى - قالدىڭىز، بولۇپ مۇدىر ۆۋەتلىكن

 

 

 ! بار ساراڭ تامدا                   
 نەسىن ەئزىز                     

 

 

 !...بار ساراڭ تامدا -

  بىلەن كەلگەنلەر تاماشىسىغا ساراڭنىڭ چىقىۋالغان تامغا ەئتراپ. تۆكۈلدى كوچىغا مەھەللە پۈتۈن
 . تولدى

 وئت ائرقىدىنال. كېلىشتى ساقچىالر ماشىنىلىق  باشقارمىدىن ائندىن ساقچىخانىدىن، دەسلەپ
 . قوشۇلدى ۆئچۈرۈشمۇ

 : ائنىسى ساراڭنىڭ

 . يالۋۇراتتى دەپ... وئغلۇم ى،قېن... چۈشكىن پەسكە جىگىرىم، قوزام،

 :ساراڭ

 . دەيتتى! ائتىمەن پەسكە  ۆئزۈمنى بولمىسا مېنى، قىلىڭالر باشلىق  مەھەللىگە

 ھەر پاالسنى بىر ۈئچۈن تۇتۇۋالماق تاشلىسا ۆئزىنى ساراڭ  يىگىت، ۆئچۈرگۈچى ۆئت نەپەر  توققۇز 
 . قېلىشتى چىدەىئ  تەر يۈرۈپ يۈگۈرۈپ ەئتراپىدا بىنانىڭ تۇتۇپ، ۇئچىدىن بىر بىرى 

 : باشلىقى ساقچى

 . يالۋۇراتتى ائھاڭىدا بۇيرۇق دەپ! پەسكە چۈشە قاالي، ۆئتۈنۈپ_ 

 ...تاشاليمەن ۆئزۈمنى بولمىسا قىلىڭالر، باشلىق  مېنى! بولىمەن باشلىق  مەھەللىگە_ 

 . بولمايتتى  پايدىسى  نىڭ...قورقۇتۇشالر ائلداشالر، يالۋۇرۇشالر،

 ... پەسكە ھوي، چۈشە_ 

 ...ۈئستىگە چىقمامسىلەر ۆئزۈڭالر چۈشۈرگىچە پەسكە  مېنى قارا،  رنىالشۇ_ 

 : بىرەيلەن توپتىن

 :بىرى   باشقا. دېدى  - قويايلى، دەپ" قىلدۇق باشلىق  سېنى_ "

 ...بوالمدۇ؟ باشلىق  ساراڭدىن -  دېدى، - بولىدۇ؟  قانداق_ 



 ...بېشىمىزدا ۇزمائ باشلىق  ساراڭ ھېلىمۇ... قويىمىزدە  دەپ شۇنداق... ائلال ائلال_ 

 :قېرى  بىر تايانغان ھاسا

 . بولمايدۇ بولسۇن،   چاقچاق بولسۇن، راست  -. دېدى - بولمايدۇ، _ 

 ... قاالر چۈشۈپ بەلكى_ 

 .چۈشمەيدۇ ائسان چىقتىمۇ،  بىر يۇقىرىغا. بىلىمەن ياخشى بۇالرنى مەن. چۈشمەيدۇ_ 

 !وئڭاي ىدىس قال شۇنى،  چۈشۈرەيلىچۇ بىر بولسىمۇ يۈرۈپ ائلداپ ائۋۋال_ 

 ! چۈشمەيدۇ_ 

 :ۋارقىرىدى  بىرى  پەستىكىلەردىن

 !...پەسكە   چۈشە ەئمدى! قىلدۇق باشلىق  مەھەللىگە سېنى_ 

 :ساراڭ

 .تاشاليمەن ۆئزۈمنى بولمىسا  قىلىڭالر، ەئزا  كومتېتىغا شەھەر! چۈشمەيمەن_ 

 :قاراپ  ەئتراپىدىكىلەرگە قېرى 

 دېمىدىممۇ؟ مەن  - دېدى،  - قانداق،_ 

 . قىاليلى ىنىدېگىن_ 

 . چۈشمەيدۇ ھەرگىز بولدى، چىقتىمۇ، بىر تامغا  تۇتۇپ ساراڭلىقى  ائدەم. چۈشمەيدۇ بەرىبىر_ 

 : باشلىقى ساقچى

  چۈشكىن، پەسكە بۇرادەر،  قېنى،. قىلدۇق ەئزا  كومتېتىغا شەھەر  سېنى دېدى، - قىلدۇق،_ 
 !...كېچىكمە يىغىنىغا كومتېت

 !مەن بولىمەن باشلىقى شەھەر! چۈشمەيمەن_ 

 :قېرى 

 . ىئدى ائسانراق بايام چۈشمەيدۇ، تېخىمۇ ەئمدى  - دېدى، - كۆردۈڭالرمۇ،_ 

 : قوماندانى ۆئچۈرۈش وئت قالغان  ىئچىدە تەر

 ... قېنى چۈشسۇن بىر يەردىن  شۇ بوالتتى؟ نېمە بولسۇن،  بولسا  باشلىقى شەھەر_ 

 :ۋارقىرىدى  قىلىپ كاناي ائغزىغا قولىنى

 !...وئلتۇر  ۋەزىپىگە  چۈشۈپ سېنى،  قىلدۇق  باشلىقى شەھەر. !..چۈش پەسكە ائغىينە،_ 

 : تۇرۇپ سەكرەپ وئينىغاندەك ۇئسسۇل ساراڭ،

  بار؟ نېمە ماڭا ائرىسىدا قىلىۋالغانالرنىڭ  باشلىقى شەھەر ساراڭنى بىر  -  دېدى، - چۈشمەيمەن،_ 
 !چۈشمەيمەن

 !ەئمىسە؟_ 



 !چۈشەي قىلساڭالر مىنىستىر_ 

 :كېيىن شقاندىنالتا دەم بىر پەستىكىلەر

  پۇقرالىرىڭ قارا،! ھەققى خۇدا چۈشكىن،  ەئمدى. قىلدۇق مىنىستىر سېنى -  دېيىشتى، - خوپ،_ 
 . ساقالۋاتىدۇ سېنى

 :ساراڭ

 !...مەن؟ ساراڭمۇ چۈشىدىغان ائرىسىغا  سايلىۋالغانالرنىڭ مىنىستىر ساراڭنى بىر! چۈشمەيمەن_ 

  سېنى مىنىستىرالر  باشقا سېنى، دەۋاتىمەن ققىلدۇ مىنىستىر پەسكە،  چۈشكىن ەئزبىراي  ى،_ 
 !...چۈشكىن قېنى،...  ساقلىشىۋاتىدۇ

  شۇنداققۇ؟ ائپىرىسىلەر،  تۈرمىگە ۇئدۇل مېنى ائندىن چۈشىمەن، كۆرۈۋاتامسەن؟ ساراڭ مېنى_ 
 !...تازا  چۈشمەيمەن

 :قېرى   بايىقى

  ىسىلەرن. بىلىمەن  شىياخ  ساراڭالرنى بۇ مەن -. دېدى -! ۇئ چۈشمەيدۇ بولماڭالر، ائۋارە_ 
 ... چۈشەمتىڭالر؟ پەسكە قويسا قىلىپ مىنىستىر

 : ۋارقىرىدى ۈئستىدىن ساراڭ

 .تاشاليمەن ۆئزۈمنى يوق،  كارىم قىلمىساڭالر، مىنىستىر باش_ 

 . قىلدۇق مىنىستىر باش  سېنى - ھەممەيلەن، ۋارقىراشتى -!... قىلدۇق_ 

 :قېرى 

 .دېدى! كېسىۋېتىمەن ساقىلىمنى چۈشسە_ 

 : ۋارقىرىدى كېيىن وئينىۋەتكەندىن ۇئسسۇل پەس بىر يەنە راڭاس

 ... بولمىسا  مېنى، قىلىڭالر پادىشاھ! بولىمەن  پادىشاھ_ 

 : سوراشتى مەسلىھەت ۇئنىڭدىن  شۇڭا چىقىۋاتاتتى، توپتوغرا دېگەنلىرى  قېرىنىڭ

 قىاليلىمۇ؟  پادىشاھ  قىاليلى؟ قانداق_ 

 مىنىستىرمۇ باش بەرىبىر.  يوق  ائمال باشقا قىلىشتىن نىشۇ  دېسە نېمە ۇئ  كەتتى، پۇرسەت ەئمدى_ 
 ... ەئنە  بولدۇڭالر قىلىپ

 ... ائۋايال چۈشكىن، ەئمدى قېنى، - ۋارقىراشتى، دەپ! قىلدۇق پادىشاھ سېنى_ 

 .ساراڭ دېدى! چۈشمەيمەن_ 

 !...كەم؟ نېمەڭ يەنە بولدۇڭ، پادىشاھمۇ دەيسەن؟ نېمە  يەنە_ 

 !ائتىمەن پەسكە ۆئزۈمنى ھازىرال قىلمىساڭالر تور ىئمپېرا مېنى! چۈشمەيمەن_ 

 :قېرى 

 . دېدى  -. ۆئزىنى تاشاليدۇ راستال_ 



 !...چۈشكىن. قىلدۇق ىئمپېراتور   سېنى -. ۋارقىراشتى دەپ -! قىلدۇق_ 

 :ساراڭ

 . دېدى - بار؟  ىئشى  نېمە ائرىسىدا سىلەردەكلەرنىڭ ىئمپېراتورنىڭ بىر_ 

 خۇش چۈشكىن، پەسكە قىاليلى، دېگىنىڭنى يەنە؟ يسەنەد نېمە ھوي،... ەئستاغپۇرۇلال_ 
 !...بواليلى

 :ساراڭ تامدىكى

 : پەستىكىلەر.  سورىدى  دەپ - ىئمپېراتورمۇ؟ مەن_ 

 !ىئمپېراتور _ 

 !چۈشمەيمەن... چۈشمەيمەن خالىمىسام چۈشىمەن، خالىسام ۇئنداقتا، ىئمپىراتوركەنمەن، مەن_ 

 :دىكەل ائچچىقى  رەسمىي باشلىقىنىڭ ساقچى

 . ىئچىدە  ۋارقىرىدى دەپ!... ناھايىتى دۇنيادىن ائزالر ساراڭ بىر!... سەكرە سەكرىسەڭ_ 

 : سورىدى قېرىدىن قوماندانى  ۆئچۈرۈشنىڭ وئت

 ساراڭ؟  بۇ چۈشمەسمۇ قەتئىي قىلدۇق؟ قانداق ەئمدى_ 

 . چۈشىدۇ_ 

 ... قانداق؟_ 

 !...بېرىڭالر قويۇپ ماڭا_ 

 : ساراڭغا تۆپىسىدىكى تام قېرى . قىزىقىشتى چۈشۈرىدىغانلىقىغا ققاندا ساراڭنى  قېرىنىڭ ھەممەيلەن

- بار  راي  ى چىقىشقا قەۋەتكە ائلتىنچى جانابلىرىنىڭ - ۋارقىرىدى، دەپ!... ھەزرەتلىرى  ىئمپېراتور _ 
 رۇخسەتمىكىن؟  بىلىشكە يوقلۇقىنى

 .ھالەتتە بىر ەئستايىدىل جىددىي، ائجايىپ ساراڭ، دېدى  - ماقۇل،_ 

  ائلتىنچى. چۈشتى پەسكە  پەلەمپەيلەردىن كىردى، ىئچىگە تۆشۈك تىن ېئچىلغان اتامغ ساراڭ
 : قېرى . قارىدى خااليىققا  دېرىزىدىن توختاپ، قەۋەتتە

 خاالمدىكىن؟ چىقىشنى قەۋەتكە بەشىنچى پاسىبانىمىز!... ھەزرىتىم ائلىي_ 

 !چىقىمەن_ 

  خااليىقنى دېرىزىدىن توختاپ  قەۋەتتە تۆتىنچى. قېلىشقانىدى ېئچىلىپ ائغزى  يلەننىڭھەممە
 :قېرى  ساراڭغا كەچۈرىۋاتقان كۆزدىن

 خاالمدىكىن؟ چىقىشنى قەۋەتكە ۈئچىنچى دۆلەتپاناھىمىز! ائلىيلىرى  شاھىنشاھ ھۆرمەتلىك_ 

 :ساراڭ

 . بەردى جاۋاپ دەپ!... ەئلۋەتتە_ 



  ائجايىپ يوق، وئيۇنلىرى  خىل ھەر ۇئسسۇللىرى، بايىقىدەك. كەلدى دەرىزىسىگە  قەۋەت ۈئچىنچى
 .تۇراتتى بىلەن  تەمكىنلىكى  پادىشاھ بىر

 تارتمامدىكىن؟   كۆڭلى قەۋەتكە ىئككىنچى ىئمپراتورىمىز، مۆھتىرەم_ 

 .چىقىمەن_ 

 .چۈشتى قەۋەتكىمۇ ىئككىنچى

 خاالمدىكىن؟ چىقىشنى قەۋەتكە بىرىنچى پاسىبانىمىز  ائلەمپاناھ_ 

  قېرىنىڭ قولىنى. كەلدى قېشىغا قېرىنىڭ لدۇۇئ ائرىسىدىن كۆپچىلىكنىڭ چىقتى، كوچىغا ساراڭ
 :قويدى  مۈرىسىگە

 ساراڭ كۆڭلىنى ساراڭنىڭ... تۇرۇپتۇ چىقىپ ېئنىق  ساراڭلىقىڭ قىپقىزىل - دېدى، - سېنى، قارا _ 
 ... دە-چۈشىنىدۇ

 : باشلىقىغا  ساقچى ائندىن

 ۆئگىنىۋالدىڭمۇ؟ شنىقىلى مۇائمىلە قانداق ساراڭغا -. دېدى - باغلىمامسەن؟ مېنى تۇرماي قاراپ_ 

 . وئرىۋېلىشتى  قېرىنى ھەيرانلىقتا ھەممەيلەن. مېڭىشتى ېئلىپ ساراڭنى

 ...ھۈنەر؟ بۇ كەلدى ەئقلىڭگە  قانداق ەئپەندى، بوۋاي_ 

 :قېرى 

 ... بىز تە  -ائرىالشتۇق سىياسىيغا  يىل قىرىق  ەئمەس،  ائسان - دېدى، -... ھىم_ 

 : تىنىۋېتىپ كىچىك-ۇئلۇغ بىر ائندىن

 ھېچكىممۇ تامغا، بۇ  چىقاتتىم مەنمۇ بولسام بولغان ياش كاشكى، - دېدى،!... ائھ_ 
 ... مېنى چۈشۈرەلمەيتتى

 

 

 ائياغ كىچىك                        
 نەسىن ەئزىز                         

 

 ،قىلسىڭىز شۇنداق كىيىۋېلىڭ، ائياغ كىچىك پۇتىڭىزغا قالسىڭىز، بېرىپ  سوراشقا قىز سىز ناۋادا
  ائنىسى - ائتا  قىزنىڭ  تەقدىردىمۇ، بولمىغان  ماقۇل قىز ۆئيلىنەلەيسىز، قىزغا قىلغان ائرزۇ ۆئزىڭىز

 . قويىدۇ چېتىپ سىزگە ۇئنى

  سۈيىدە كۆيۈپ، وئتىدا قىزنىڭ بىر سەرمەتنىڭ دوستۇم. ائڭلىغانىدىم بۇرۇنال ھەقىقەتنى بۇ مەن
 : شتايىغىلى بىر ائڭالپ، يۈرگىنىنى  بولۇپ سەرسان ېئقىپ



 . سورىدىم دەپ -كۆرەمدۇ؟  ياخشى سېنى قىز -

 . ۇئ دېدى  -شۇنداق،

 . بولىدىكەنغۇ قىلساڭ توي  بولسا ۇئنداق

الاليمەن، توي  قانداق   بولسا ائنام - ائتا. قىلمىسام ىئش بىرەر تېخى  ىئستانبولدا مەن! دوستۇم قى
 بېرىدۇ؟ سوراپ ائنىسىنى -ائتا  قىزنى  بېرىپ  كىم. يوق ھېچنېمەم يەردە  بۇ ەئرزۇرۇمدا،

 بىلەن قىزىڭىز: »ائنىسىغا - ائتا قىزنىڭ  بېرىپ  ۇئدۇلال سەن. كەتتى ۆئتۈپ ۋاقىتالر ۇئ ھەي،
 !دېگىن «قوشۇلساڭالر  قىلىشىمىزغا توي چۈشىنىشتۇق، تونۇشۇپ

اللمايدىغان وئڭشاپ گەپنى ېئغىز ىئككى  قىلىسەنغۇ؟ گەپ بىلمەيدىغاندەك مېنى سەن   تۇرسام، قى
 . بوالتتى باشقىچە  ىئش ىئدى، بولسام بولغان  گەپتان سەندەك. يۈرەك نە  مەندە كەدېيىش ۇئنداق

 .كەلدى يېنىمغا سەرمەت بىرىدە كۈنلەرنىڭ

  دېدى -بەرگىن،  سورىشىپ ائنىسىدىن - ائتا ۈئچۈن مەن  قىزنى سەن  بارايلى، بىللە  ۆئيىگە قىزنىڭ
 .ۇئ

  سۈپۈرگە كۆرسە ىئككىمىزنى ائنىسى - تاائ قىزنىڭ  بولىدۇ؟ قانداق بولدۇڭمۇ؟ ساراڭ سەرمەت، ھوي
 . مەن دېدىم -چىقىرىدۇ،  قوغالپ  كۆتۈرۈپ

 . ىئدۇق  ياشالردا  22 ۋاقىتالردا ۇئ بىز

 : تۇردى يالۋۇرغىلى سەرمەت

.  كۈلدۈرۈشتە قېتىم بىر ائچقۇچى ىئشنىڭ. كۈلدۈرىسەن ائدەمنى ۇئ قىلىپ پاراڭ قىزىق  سەن
 توختىماي ائندىن. گەپ دېگەن  پۈتتى ىئش كۈلدىمۇ، دەپ «ھا» ېئچىپ ائغزىنى دادىسى قىزنىڭ

 .ائلىسەن ماقۇللۇق ائدەمدىن ۇئ سۆزلىشىپ، چىرايلىقچە ائخىرىدا قىلىسەن، قىزىقچىلىق 

اللمايمەن، مەن سەرمەت،  . دېدىم -قى

  سۆزىنى ائخىرقى دەپ!« كېتىسەن ۇئنتۇپ مېنى يا سورايسەن، دادامدىن مېنى يا » سەرمەتكە قىز
 .ېئيتىپتۇ

 . دېدىم شۇنداق تىرىشىپ  كۆندۈرۈشكە ەتنىرمسە

اللمىدىڭ، ەئسكەرلىكىڭنى قېرىندىشىم،   گېزىتخانىدا  يەردىكى ۇئ. يوق ىئشىڭ دۇرۇس -توغرا قى
 وئچاقلىق   - ۆئي قانداق يۈرسەڭ مۇشۇنداق. ائالتتىڭ لىرا 60 ائيدا بولساڭ  قىلغان  مۇھەررىرلىك
الاليسەن؟  بو

 ېئسىلغىنىم پېشىگە ۇئنىڭ ائدەم، باي  دادىسى قىزنىڭ. ىلدبو قىلىۋالسامال  توي بىلەن ۇئنىڭ
 . بەر بېرىشىپ ۆئيىگە  قىزنىڭ بۈگۈن قەتئىينەزەر،  بولىشىدىن نېمە. ېئسىلغان

اللمايمەن، مەن  . سەرمەت قى

 . قوي  قاتۇرۇپ باش كېيىنلىكىمگە بولسىمۇ  زىسىدىنيۈ  دوستلۇق قىلماي، ۇئنداق



  تۇمشۇقى ائجراپ، چەمى ائياغنىڭ پۇتۇمدىكى  ەئمما،. بولدۇم  ماقۇل ۇئنىڭغا ائمالسىز مەن
  بوالمدۇ؟ بارغىلى سوراپ قىزنى بىلەن ائياغ مۇشۇنداق. قالغانىدى ېئچىلىپ ائغزىدەك تىمساھنىڭ

 . يوق پۇل يانچۇقتا دېسەم ائالي ائياغ يېڭى

 ائلدىڭمۇ؟ ۇئنى ىئدى، بار  ېئلىشىڭ لىرا 10 -سەرمەت،  دېدى -كەلدى، ېئسىمگە ھە

اللمىغان ېئلىپ ماائشىمدىن بولغاچقا، ائدەم ياخشى باشلىقى ىئدارىنىڭ بىزنىڭ .  بەردى لىرانى 15 بو
 -37. ىئدى جايدا مۇشۇ ائياغالر ەئرزان ەئڭ  باردۇق،  بازىرىغا مالالر  يەرلىك بىلەن،  شۇنىڭ

  رلۇقمۇ نۇ -38. ىئدى كۇرۇش 70 لىرا 14  سانىلىپ ائياغلىرى  بالىالر بولغانلىرى   ائياغقىچە نۇمۇرلۇق
 .ىئدى قىممەت لىرا 10 ائيىغىدىن بالىالر ائياغقىچە نۇمۇرلۇق  -46 ائياغتىن

 .كىيەتتىم ائياغ نۇمۇرلۇق -38 بولسام مەن

 باھادا يۇقىرى  لىرا 10 ۈئچۈنال بولغانلىقى  پەرق   نۇمۇر  بىر. تەڭسىزلىكىغۇ چوڭ ەئڭ دۇنيانىڭ بۇ
. چىقتۇق  يېنىغا  باشلىقنىڭ  وئلتۇرماستىن دەپ ساتقۇچىغا مال تەڭسىزلىكنى بۇ  بارمۇ؟ سېتىلغان

 :لېكىن قىلسىمۇ، چۈشەنگەندەك باشلىق 

 .دېدى -تۇرسا، بېكىتىلگەن مۇشۇنداق باھا ائمال، نېمە  مەندە

 . تۇرالمىدىم چىداپ ائرتۇقچە مەن

الاليتۇق،  قانداق بىز -. ۋارقىرىدىم دەپ -!يوقالسۇن تەڭسىزلىك  پۈتۈن  دۇنيادىكى  دېيىشتى -قى
 .ۇئالر

اللماي، ائمال ائخىر دېدۇق،  مۇنداق دېدۇق، ۇئنداق بىز  يىغقان پۇللىرىمىزنى بىلەن  سەرمەت قى
 .قىلمىدى چىقىش ېئلىشقا ائياغ نۇمۇرلۇق -38 بولساقمۇ، 

 . سەرمەت دېدى -!ائلغىن نۇمۇرلۇقنى -37

 . كېلىدۇ كىچىك

 .كىيەرسەن دەپ خاتىرە سەرمەتتىن

اللمايدۇ  خاتىرە ائياغ ياق  . بو

  مەن. ائلدىم ائياغنى نۇمۇرلۇق -37 دەپ خاتىرسى دوستۇمنىڭ ائمالسىز ائخىر، قىلىمەن؟ قانداق
  ياردەملەشتى، ساتقۇچىمۇ مال ىئككى قىلدىم، سەرپ كۈچۈمنى پۈتۈن ۈئچۈن كىيىش ۇئنى

 بوغقۇچىنى ائيىغىمنىڭ مەن. كەتتى چىقىپ تەر مۇنچاق - مۇنچاق  بۇرنىدىنمۇ سەرمەتنىڭ
 :كېيىن چىگكەندىن

 .دېيىشتى -!تۇر  وئرنۇڭدىن ،نىقې

 .تۇرالمايتىم يۆلىمىسە  قولتۇقۇمدىن ائدەم ىئككى بولغاچقا، وئلتۇرۇۋالغان مەن چۈنكى،

 .ۋارقىرىۋەتتىم  دەپ  …ۋايجان

 قەدەم نە راھىتىگە، كۆڭۈل نە راھىتى ائياغ! بەرسۇن راھىتىنى ائيىغىنىڭ كىمنىڭ ھەر ائلال
 .خشىمايدۇوئ راھىتىگە ۋىجدان  نە خەيرىلىكىگە،



 . دېدى بېرىدۇ قويۇپ ماڭسىڭىز ائز بىر: ساتقۇچى مال

. چىقتىم كوچىغا تەستە مىڭ كېيىن.  تۇرالمايۋاتسام  وئرنۇمدىنمۇ بولسۇن،   مۇمكىن نە مېڭىش
 : سەرمەت چاغدا ۇئ. ىئدى تۆكۈلمەك تە تەر بېلىمدىنمۇ

 . تېخى دېدى  -بولدۇڭمۇ؟ تەييارالپ گەپ دېگۈدەك دادىسىغا قىزنىڭ

 . چىقتۇق ترامۋايغا بىز

 .چىدىماي مەن دېدىم - سېلىۋېتىمەن ۇئنى سەرمەت، ھەي

 .ۇئ دېدى  -كېتىدۇ، بوشاپ كېيىن ائزدىن بىر! قىلما  ۇئنداق ياق،

 :ائغرىقىدا جان مەن. تۇيۇالتتى بارغاندەك كېتىپ كىچىكلەپ ەئكىسچە  يوق، بوشىماقتا ائيىغىم

 ۆئرۈلۈپ ماڭا  ھەممىسى ترامۋايتدىكىلەرنىڭ. ۋارقىرىدىم دەپ -!چىقىرىۋەت  تارتىپ  پۇتۇمدىن
 .كىيىۋالىمەن كېيىن ندىنچۈشكە ترامۋايدىن چىقىرىۋەت، تارتىپ ۇئنى -قاراشتى،

  سالدۇرۇشقا ائيىغىمنى ھەممىسى …باشقۇرغۇچىالر  بىلەتچىلەر، يولۇچىالر، يەتكەن ھالىمغا مېنىڭ
 :چىلۇيو بىر. سالدۇرالمىدى قىلىپمۇ قانچە ھەر ەئمما ۇئرۇندى،

 . دېدى -تاپقۇزايلى، ائرام پۇتنى كېسىپ ائياغنى

 .سېتىۋالغانمەن توشقۇزۇپ تەستە كۇرۇشنى 70 لىرا 14 -ۋارقىراپ، مەن دېدىم -بولمايدۇ، 

  يەرنى مەن بىلمەيمەن، مېڭىۋاتقىنىمنى قانداق. چۈشتۇق تارمۋايدىن جارقىراپ - ۋارقىراپ بىز
 : سەرمەت  ائرىدا شۇ دۇ؟دەسسەۋاتام مېنى يەر  ياكى  دەسسەۋاتامدىم

  دېدى -كۈلدۈرگىن، راسا بىلەن گەپلەر قىزىق  ۇئت، كۆڭلىنى دادىسىنىڭ  قىلىپ گەپلەرنى وئبدان
 ! …سۆزلىگىن لەتىپىلىرىدىن ەئپەندە نەسىردىن يەنە  -بولۇپ، بىلەن غېمى ۆئز

 بىلەن مقولۇ  يۈزۈمنى ېئتىپ، وئرۇندۇققا ۆئزۈمنى كىرمەيال - كىرە ىئشىك تىن  كەلدۇق، ۆئيگە
 : دادىسى قىزنىڭ. توسۇۋالدىم

 .دېدى -بولدىڭىز؟ نېمە ەئپەندى،

 ۆئلۈم ائچالمايتتىم، ېئغىزىمنى يىغالمسىراپ  دېسە نېمە دادىسى قىزنىڭ قارايتى، ماڭا سەرمەت
 . ىئدىم كۆيمەك تە دوزاختا  قىزارغان، شەلپەردەك چىرايىم. ىئدىم تۆكمەك تە تەرلىرىنى

 سايراپ بۇلبۇلدەك ۆئزى  ، چىقمىغاچقا زۇۋان مەندىن بولسىمۇ، ەنتەلمۈرگ   شۇنچە ماڭا سەرمەت
 : مەندىن  دادىسى قىزنىڭ. كېتىۋاتاتتىم تەرلەپ چىپ - چىپ مەن. كەتتى

 :سەرمەت.  سورىدى دەپ -قىلمايسىز؟ گەپ نېمىشقا سىز

 . دېدى -ەئپەندە، بولۇۋاتىدۇ، خىجىل

 . تولغىناتتىم كىرىشتۈرۈپ  قولۇمنى ىئككى بولسام مەن

  ۇئ دۇنيانىڭ كۆرسەڭ چىرايىنى قىزنىڭ.  كىردى كۆتۈرۈپ قەھۋە سۆيگىنى سەرمەتنىڭ چاغدا، ۇب
 چەككەن جاپا  قەدەر شۇ ۈئچۈن قىز بۇ! بەرسۇن  جاجىسىنى سەرمەتنىڭ ائلال! قاچىسەن چېتىگە

 بارمۇ؟ 



  لساوب چىرايىم مېنىڭ . كۈلدۈردى دادىسىنى  ائپىسىنى، قىزنىڭ دەپ بۇنى  - ۇئنى سەرمەت ائخىرىدا
 . ياناتتى  ئت كۆزلىرىمدىن ۆئزگىرىپ، ائچچىقتىن

 .دېدى  بارلىقىنى قىلغۇسى توي بىلەن قىز سەرمەت ائخىردا

 . دادىسى قىزنىڭ دېدى -،  ەئپەندى چۈشەندىم،

 . ائپىسى دېدى  مەيلى،  بولسا پۈتۈلگەن  پىشانىسىگە

 . دادىسى قىزنىڭ مەندىن سورىدى دەپ - قىلمىدىڭىزمۇ؟ توي  تېخى سىز

 : بەردىم جاۋاب تۇرۇپ ساڭگىلىتىپ شىمنىېب مەن

 … شۇنداق

 كېيىن چىققاندىن ۆئيدىن. بولدى سۆز  بىرال دېگەن «شۇنداق» پەقەت چىققىنى  ېئغىزىمدىن يەردە ۇئ
 : سەرمەت

  قەدەممۇ بىر. قالدىم كوچىدا بولسام مەن قالدى، كېتىپ دەپ - !ىئسىت دوستۇممۇ؟ سەنمۇ
اللىغان پۇتۇمدىن ىغىمنائيى. قالدىم وئلتۇرۇپ ماڭالمىغاچقا الڭ بولسام سا .  ىئدىم كېتەر ائياغ يا

 .سېلىنمايۋاتاتتى ھېچبىر بولۇپ پۈتۈن بىر بىلەن جسمىم چاپالشقانىدى، پۇتۇمغا ائيىغىم

 :كىرىپال ىئشخانامغا. بىلمەيمەن  بارغىنىمنى قانداق ىئدارەمگە

 . ۋارقىرىدىم دەپ -!بولۇڭالر تېز خىزمەتداشالر،

 .سالدۇرالمىدى پۇتۇمدىن ائياغنى شىپمۇرىتى شۇنچە ۇئال

 !كېسىۋېتىڭالر ! كېسىۋېتىڭالر

 :بىرى  خىزمەتداشلىرىمدىن. كېلىندى ېئلىپ قايچىالر  پىچاق،

الڭالر ىئش، قىلغاندەك وئپېراتسىيە بۇ  . دېدى - ائۋاي

  نكەتكەنلىك تى چاپلىشىپ شۇنچىلىك پۇتۇمغا  ائياغ لېكىن باقتى، كېسىپمۇ ائياغنى ائڭلىغىنكى،
 راھەتكە ائندىن پۇتۇم  كېيىنال، كېسىۋەتكەندىن پارچە -پارچە  ائياغنى خىرائ. دېمەيتتى ائجراي ھېچ

 .چىقتى

  ائياغنى نۇمۇرلۇق - 40 تېخى چىقتى كېيىن ۇئنىڭدىن چوڭى ىئشنىڭ. ماڭالمىدىم كۈن ۈئچ مەن
  بىز. يېڭلىاندى  ىمائيىغ قىلىپ  شۇنداق ەئنە  چىقمايال، -چىقا راھەتكە پۇتۇم.  كىيدىم تەستە ېئلىپ

  -قۇتۇال بىسىمدىن ۇئ ىئشلىتىلسۇن، ىئشلىتىلسە  بىسىم  قانچىلىك ەئمەسمۇ؟ مۇشۇنداق ىئنسانالر
 . پاتمايمىز ىئچىمىزگە بىر ھېچ قۇتۇلمايال

 ۇئ. كەپتۇ ىئزدەپ  مېنى دادسىسى قىزنىڭ بولغان ائلماقچى سەرمەت كېيىن كۈن تۆت  ىئشتىن بۇ
 :كېيىن سۆزلىگەندىن  باغدىن - تاغدىن 

 . دېدى  -كەلدۇق، قارارىغا  بېرىش سىزگە قىزىمنى بىز

 :كەتتىم  چۆچۈپ ائڭالپ بۇنى

 … چۈشىنەلمىدىم مەن نېمىشقا؟



  بىر ەئدەپلىك  ۇئياتچان، سىزدەك ھاياتىمىزدا. قالدىڭىز يېقپ بىزگە سىز -ۇئ، دېدى  -چۈنكى،
  چىپ -چىپ قىزىرىپ، ڭىززىيۈ  ۇئياتچانلىقىڭزدىن كۈنىڭزدە كەلگەن ۆئيىمىزگە. كۆرمىگەن ياشنى

اللمىدىڭىز، گەپمۇ  ىئغىز بىر كەتتىڭىز، تەرلەپ  يەر قويغىدەك ۆئزىڭىزنى قىسقىسى، قى
 . بولىدۇ بەخىتلىك ائىئلە ھەرقانداق كىرگەن يىگىت ەئدەپلىك  سىزدەك. تاپالمىدىڭىز

 قىلىدۇ؟ قانداق  ۇئ …دۇستۇم …بىراق

 قىلىپ قېلىن  يۈزىنى. كېلىدۇ يۈزسىز ائدەملەر نبىلمەيدىغا  بولۇشنى خىجىل ۇئنداق. قىلىڭ ەئپۇ
 . يوق  قىزىم بېرىدىغان ۇئنداقالرغا مېنىڭ. دېدى بولسا  گەپ دەيدىغانلىكى

 . ەئپەندى خالىمايمەن، ۆئيلىنىشنى ھازىرچە مەن

الڭ  .خالىتىمەن سىزنى كېلىپ يەنە مەن …خا

 . ماختايىتتى ىقىمنىۇئياتچانل  ەئدەپلىك، مېنىڭ كىلىپ بىر كۈندە ۈئچ ىئككى ائدەم ۇئ

 … قويغۇدەك  قوللىرىڭىزنى…  تۆۋەن يۈزىڭىز…ەئخالقلىق  پاكىز، ەئدەپلىك، سىزدەك مەن

 ائياغنىڭ نۇمۇرلۇق -37 وئرالغان  گېزىتكە ۈئستىدىكى ۈئستەلنىڭ تۇرالماي، چىداپ بۈگۈن
 . تاشلىدىم ائلدىغا ائدەمنىڭ ۇئ چىقىرىپ پارچىلىرىنى

 بىلەن بۇنىڭ  كېتىڭ، ېئلىپ -مەن، ۋارقىرىدىم  دەپ -…لىق تچانۇئيا ەئخالق، - ەئدەپ بۇ  مانا
 !قىلىڭ ياتلىق   قىزىڭىزنى

 - بىر چوقۇم ۆئيىگە ۇئنىڭ بارسىڭىز، سوراشقا قىزنى ، بولسۇنكى ېئسىڭىزدە  ساۋاق،  مەندىن
 . كىرىڭ كىيىپ ائياغ كىچىك نۇمۇر  ىئككى

 

 ؟يوقمۇ ېئشەك مەملىكەتتە سىلەرنىڭ                  
 نەسىن ەئزىز                           

 

 كاچاتلىغاچ ۆئزىنى. كىردى ۆئيگە چايقاپ بېشىنى  يۈزىدە، قولى بىر ائغرىۋاتقاندەك چىشى
 :توختىماي

 ىئشىك تىن. ائدەم بىر چوڭ ھالى ائدەتتىغۇ. دەيتتى... بولدۇق شەرمەندە رەسۋاچىلىق،! تۈفي -
 . قالدىم ھەيران دېيىشىگە..." ۇقلدبو رەسۋا" بەرمەستىن  ساالممۇ كىرمەي،-كىرەر

 ... وئلتۇرۇڭ مەرھەمەت، -  دېدىم، - كەلدىڭىز، خۇش -

 ...رەسۋاچىلىق  بولدۇق،  شەرمەندە -

 ەئھۋالىڭىز؟  قانداق -

 ! تۈفي... ەئنە  بولدۇق رەسۋا بوالي؟ قانداق يەنە  بوالتتى؟  قانداق -



 . نىچاھەق ماجراسى ائىئلە يەنە.  دېدىم  دە،-كەپتۇ  دەرت بىر بېشىغا

 ... كەتتۇق بولۇپ ەئرزان پۇڭغا ىئككى... سەتلەشتۇقكى شۇنچىلىك -

 بولدى؟  نېمە -

 ... ساتتى يۈزگە بەش مىڭ ىئككى ھاڭگىنى قېرى  كەتكەن بېسىپ  قوتۇر  بوالتتى؟ بولسا نېمە  يەنە -

 ىمنىائيال. يوشۇرمايمەن  قورققىنىمنى كەتمىگەندۇ؟ ەئقلىدىن: قارىدىم چىرايىغا داجىپراق كەينىمگە
 :ىئزدەپ باھەنە چاقىرىشقا

 . دېدىم ىئچەمسىز؟  قەھۋە...قە -

 يۈزگە بەش  مىڭ ىئككى ېئشەك قېرى  بىر ... بولدۇق رەسۋا -. دېدى -  پەھۋەنى،- قەھۋە شۇ قوي -
 يارامدۇ؟

 ...بىلمەيدىكەنمەن باقمىغاچقا سېتىپ-ېئلىپ ېئشەك -

  يۈز   بەش مىڭ ىئككى ەېئشەكك  بىر ەئمما بولمىغان، چوڭ بازىرىدا ېئشەك مەنمۇ -
 ...بىلىمەن سانىمايدىغانلىقىنى

 . ائز بىر قاپسىز چېچىلىپ -

 سېتىلغان  يۈزگە بەش  مىڭ ىئككى چېچىلسۇن؟ كىم چېچىلماي مەن ەئمىسە، چېچىلماي -
 باققانمۇسەن؟ كۆرۈپ ېئشەكنى

 ... باقمىدىم كۆرۈپ ېئشەك يىلنىڭياقى 20 -

 .دەۋاتىمەن كۆرگەنمۇ، سېتىلغىنىنى  يۈزگە  بەش مىڭ ىئككى ېئشەكنىڭ بىر ساڭا مەن ھەي، -

 ... ېئشەك تۇر  بىر ۇئقۇمۇشلۇق بەلكى،... بىلمىسەم -

 ەئمەس، سۆزلەيدىغان  نۇتۇق... ېئشەك دەۋاتىمەن، ېئشەك قۇرۇسۇن، ۇئقۇمۇشلۇقلۇقى -
  مىڭ ىئككى بىچارىگە ... ھاڭگا بىر  قوتۇر  قېرى، تېخى! ھاڭرايدىغان بىلدىڭمۇ، ېئشەك، ھاڭرايدىغان

 . بولدۇم سەۋەب مەن سودىغا  بۇ بىلەمسەن؟ نېمە  بولغىنى يامان ەئڭ.  ساتتى يۈزگە بەش

 قىلىپ؟  قانداق ھە؟ -

  بويىچە  تەكلىپ بىلەن ائيالىم ۇئنىۋېرستېتىدىن ىئستانبۇل... كەلدىم  ېئيتقىلى  شۇنى دەل -
 . يەردە ۇئ كەلدۇققۇ تۇرۇپ يىل بىر بىلىسەن،  بارغانىدۇققۇ؟ ائمېرىكىغا

 .لىمەنىب -

 كېيىنمۇ قايتقاندىن. قىلدى ياردەم كۆپ. بولدۇق دوست. تونۇشتۇم بىلەن پروفېسور  بىر ائمېرىكىدا -
  ۇئياقنىڭ بارماقچىلىقىنى، تۈركىيىگە ائغىينىسىنىڭ  بىر مەك تۇبىدا بىر ... تۇردۇق يېزىشىپ خەت
  كىتابى بىر بولغان  ىيازماقچ ھەققىدە گىلەم ىئكەنلىكىنى،  مۇتەخەسسىسى گىلەملەر ەئتىقە-ائسار

 قىلىشىمنى ياردەم بۇرادەرگە ۇئ مەندىن يېزىپ، بارىدىغانلىقىنى  تەتقىقاتقا تۈركىيىگە ۈئچۈن
 قىلىدىغىنىمنى ياردەم كېلىشىچە قولۇمدىن كېلەلىسە ۋاقتىمدا تەتىل مېنىڭ گەرەئ مەنمۇ. ۆئتۈنۈپتۇ

  ىئرانغابېرىپ،  ائندىن نغا،ھىندىستا ائۋال بۇرادەر گىلەمشۇناس بۇ.  يازدىم جاۋاب ېئيتىپ



 ھەممىمىزگە ۋاقىت دېمەك،. كېلەرمىش تۈركىيىگە ائندىن كېيىن قىلغاندىن تەتقىق   تەكشۈرۈپ،
 .ۇئيغۇن

  نومۇرۇمنى تېلىفون ائدرېسىم،  مېنىڭ دوستۇمدىن پروفېسور  ائمېرىكىلىق . كەلدى ائيدا-7
 بىر چىراي ائلۋاستى . باردىم.  نىۈك بىر قىلدى تېلىفون مېھمانخانىسىدىن چۈشكەن. ېئلىۋالغانىكەن

 ائمېرىكا قانلىق، نېمىس  ياكى شالغۇت، بىر  بار قېنىمۇ  يەھۇدىي بەلكى. ائمېرىكىلىق  پۇشتى نېمىس
 لىق  تاغاردا تۆت  يەرلىرىدىن ائيالنغان بۇرۇن كېلىشتىن تۈركىيىگە.  يەھۇدىي بىر ۆئتكەن تەۋەلىكىگە

... پارچىلىرى  خۇرجۇن گىلەم، تۈسكى-ەئسكى . تتىكۆرسە. ەئكەلگەنمىش پاالس پايانداز، گىلەم،
  ېئنى تېخى،.  چۈشەندۈرەتتى ىئكەنلىكىنى  خەزىنە بىر باھاسىز.  كۆرۈنەتتى مەمنۇن ناھايتى ۇئ دىن
  دولالرغا مىڭ  وئتتۇز  بولغاندا ائز ەئڭ پارچىسىنى گىلەم كونا بىر غېرىچ ائلتە -بەش بوي  ى   غېرىچ، ۈئچ

  دىنارغا ەئتراپىدا دولالر بىر سەھرالىقتىن بىر  يوقسۇل ىئراندا،  نەرسىنى  ۇب  ۇئ. ېئيتتى يارايدىغانلىقىنى
 .قىلغانمىش دۇائالر ۇئنىڭغا ۋە كەتكەنمىش، سەكرەپ  ھاياجاندىن دېھقان بىچارە سېتىۋالغاندا،

 چاسا ھەر بۇنىڭ   - دېدى،  چۈنكى،. "ەئلۋەتتە سورىدىم يارايدىغانلىقىنى پۇلغا بۇنچىلىك نېمىشقا
 ماڭا ھاياجاندا بىر ائجايىب ۇئ" بۇ  ەئسەر بىر  شاھانە بار، ىئلمەك مىڭالرچە رىداسانتىمېتى

 گىلەمدىن بولغان ىئلمەك يۈز  سانتىمېتىرىدا چاسا بىر بولغاندا جىق  ەئڭ ھازىرغىچە. چۈشەندۈرەتتى
  ەئللىك" كۆرسىتىپ پاالسنى بىر. گىلىمىمىش تام مۇزېيدىمىش، قايسىبىر دۇنيادا، بارمىش بىرسىال

 . كۈلەتتى ھەيرانلىقىمدىن دېدى،" دولالر  مىڭ بەش ائز ەئڭ"  دېدى،" ائلدىم سېنتقا

اللىدىڭىز؟ ەئرزان  بۇنچە  قانداقىسىگە -  .دېدىم ائ

  يارىشا ۆئزىمىزگە بىزنىڭمۇ -. دېدى- ەئپەندىم، يۈرۈيمىز پېشىدە ىئشنىڭ مۇشۇ يىل قىرىق  -
 .بار ۇئسۇلىمىز

 ۈئچ ھەققىدە گىلەم ائلبۇمى، گىلەم. قالدىم ېئچىپال  ائغزىمنى ى،ېئيتتىك  چارىلەرنى  شۇنداق ائندىن،
 .ۇئنىڭمىش بىرى  مەركىزىنىڭ گىلەم قانچە بىر  باي ەئڭ  دۇنيادىكى. بولغانمىش چىقىرىپ كىتاب

 يارىغان  كىرىپ، مەسجىدلەرگە. ائيالندۇق ۆئي-ۆئي يۇرت،-يۇرت. چىقتۇق ساياھىتىگە  ائنادولۇ
 پاالس، كىگىز، ەئسكى يەردىن نەچچە  بىر. يازاتتى چۈشەندۈرۈش ،تارتىپ  رەسىمگە گىلەملەرنى

  ىئراندىن تۈركلىرىدىن، جۇڭگۇ ائفغانىستاندىن، ھىندىستاندىن، ائلغانلىرى، يەردە بۇ. ائلدى گىلەم
 ھېچ كۆپ، گىلەملىرى  تۈرك   قىممەتلىك. "ەئمەسمىش ھېچنېمە ائلدىدا ائلغانلىرىنىڭ

 . دەيتتى" ۇئچرىمايۋاتىدۇ

  بىردىن گېرمانىينىڭ ۋە  ائمېرىكىنىڭ. كەلدۇق يەرگە بىر بېرىلىۋاتقان ېئلىپ قېزىش لىكولوگىيائرخىئ
 ۈئستۈن-ائستىن قېزىپ، يەرنى ھەممە قۇرۇپ، چېدىر داىئرىدە كىلومېتىر وئن بەش ھەيئىتى قېزىش

 .قىلىۋەتكەنىكەن

  ەئيسا  ھەزرىتى. قۇرۇلغان چېدىرالر نۇرغۇن. چوڭلۇقىدىكەن كەنت بىر يەر قېزىلىۋاتقان
 مۇشۇنداق. چىقىرىلغانمىش كوالپ مەدەنىيەت بۇرۇنقى ەئسىرلەر وئن ەئلەيھىسساالمدىنمۇ

 مازارالر سارايالر،. چىقارمىش شەھەر  مۇنچە بىر ەئمەس، بىر  ائستىدىن يەرنىڭ قېزىۋەرسە
 ...دېگەندەكلەر



 ولوگىيەائرخىئ ۋە رىخات  يەرگە بۇ ۈئچۈن، بولمىغىنى ىئش بىر زېرىكىشلىق  بولمىسۇن،  قانداقال
 وئن بەش كىلومېتىردا ۈئچ-ىئككى  ھەر كېلىدىكەنكى، كۆپ شۇنچىلىك ھەۋەسكارلىرى 

  بولۇپ سېتىقچى دېگۈدەك ھەممىسى  يېزىلىقالر  ەئتراپىدىكى خارابىلىك. يولۇقتۇق ساياھەتچىگە
  ۇئششاق  .ساتاتتى ساياھەتچىلەرگە تۈسكىلەرنى- ەئسكى تارىيخى چىققان ائستىدىن يەر كەتكەن،

 چىنە تاشالر، ھالقىالر، چىقارغان ائستىدىن يەر ساياھەتچىلەرگە تىزىلىپ، بويىدا يول  بالىالرمۇ
الڭائياق كىچىككىنە،. تەڭلەيتتى پارچىلىرىنى   دېيىشىپ..." دالېر تۈ دالېر، ۋان" وئغۇلالر-قىز يا

 . چاڭىلدىشاتتى

 ياشتا وئن دەپ، قالسۇن، پلۇبو  خاتىرە قوياي،  ېئلىپ نەرسە بىرەر كەپتۇق، يەرگىچە بۇ
 كاللىسى ائدەم وئغۇلدىن بىر يېنىدىكى قۇلۇپ، ەئسكى بىر قىزدىن بىر چاچ سېرىق  كۆرۈنگەن

 . بوالتتى قىلىشقا كۆزى  ۈئزۈك كۆك تاشنى بۇ. ائلدىم كۆك تاش بىر كىچىك شەكلىدىكى

 . دېدىم پۇل؟ قانچە -

 ەئرزان ەئمەستە؟ دۆت مەنمۇ. ىقويد  باھا بەش وئن كۆك تاشقا وئغۇل قىرىق،  قۇلۇپقا قىز
اللمايتتىممۇ؟  ائ

 . دېدىم... قىممەتكەن -

  ائتىسى! بولسۇن قىممەت قانداق. باشلىدى ماختاشقا ماللىرىنى  سودىگەرلەردەك بىر پىشقان
  ەئتىقىشۇناس- ائسارە قىممەتمۇ؟ يەنە تاپسۇن، ائستىدىن يەر مېتىر بەش ىئشلەپ،  كۈنبوي  ى

 ائيلىنىپ شەرقتە ېئيتىپ،  يوقلۇقىنى قىممىتى ساقالش نە  تارىيخى، نە  نەرسىلەرنىڭ  بۇ بۇرادەر
  نەدە. وئپمۇوئخشاش يەرلەردىمۇ ۇئ:"ېئيتتى كۆرگەنلىكىنى مۇشۇنداقلىقىنى يەردە ھەممە يۈرگىنىدە

  توسۇپ،  ساياھەتچىلەرنى چىقىپ ھەممىسى ياش-قېرى  ائيال،-ەئر يەردە  شۇ قېزىلسا، يەر بىر
 ..." ساتىدۇ دەپ ەئتىقە-ائسارە شۇنى چىقسا نېمە قولىغا

  ائرخىئولوگالرمۇ مەشھۇر  نەرسىلەرنى، ۇئ ياسايدىكەنكى  بىلەن ۇئستىلىق  شۇنچىلىك سەھرالىقالر بۇ
  ۆئلۈكىنى، ىئت بىر ساياھەتچىگە ائمېرىكىلىق  بىر ھەتتا. سېتىۋاالرمىش خەجلەپ راسا پۇلنى

.  ساتقانمىش دەپ مومياسى  پادىشاھ ىق لليى  مىڭ بەش قىلىپال، يانبۇ-ۇئيان  تاراشتۇرۇپ، تۈكلىرىنى
 ەئمەسمىش، ىئش يامان بۇمۇ ۇئنىڭچە ەئمما، .  كۈلەتتى ھەيرانلىقىمدىن مېنىڭ  دەۋېتىپ،  بۇالرنى

  شۇ ائسانمۇ... تاش شەكىللىك كاللىسى ائدەم بايىقى مەسىلەن، ىئشتە؟  ياخشى ۆئزى  ھۈنەر چۈنكى
 ...كىرگۈزمەك شەكىلگە

  دەرەخ، تۈپ ۈئچ ىئككى بويىدا يول. ىئسسىق  ناھايتى ھاۋا. كېتىۋاتىمىز ماشىنىدا ائلغان ىئجارىگە
  سايىدە سەھرالىق قېرى  بىر قارىساق،. بولدۇق  ائلماقچى دەم سايىدە.  كۆردۇق قۇدۇق بىر يېنىدا

 . تۇراتتى ېئشەك بىر نېرىدا سەل ياتقانىكەن،

 . بېرەتتىم قىلىپ تەرجىمە لىققاائمېرىكى  گەپلىرىنى ۇئنىڭ. پاراڭالشتۇق ساالمالشتۇق، بىلەن قېرى 

 . دېدىم تېرىيسىلەر؟  نېمە يېزىالردا بۇ -

  باشالپ شۇنىڭدىن باشالندى، قېزىش بۇ قاچان. تېرىيتتۇق  بۇنى-ۇئنى  بۇرۇن -. دېدى... ھېچنىمە -
 ...يوق دېھقانچىلىق  بولدى، يىل 20... كەتتى  ھورۇنلىىشپ ائدەملەر



 :ائمېرىكىلىق 

 .دېدى  - شۇنداق، خۇددى مۇەردى يەرل  باشقا كۆرگەن مەن -

 : سورىدىم قېرىدىن

 قىلىسىلەر؟ تىرىكچىلىق  بىلەن نېمە ۇئنداقتا، -

 تاشلىدى، ېئتىزنى ھەممەيلەن بولۇپال، مودا سۇنۇقى قۇچا- قاچا پاش،- تاش چىققان ائستىدىن يەر -
 ... غۇشىدۇيۈرى  سېتىپ ەئجنەبىيلەرگە يۈرگەن  كېتىپ-كېلىپ تاپسا نېمە كوالپ، يەرنى كۆرۈنگەن

 :ائمېرىكىلىق 

 ... شۇنداق خۇددى يەرلەردىمۇ   باشقا -

 :قېرى 

  پۇلغا ەئرزىمەس بايلىقىنى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ  -. دېدى - ەئخمەق، توپ بىر  خەق بۇ بىزنىڭ
  دەيسەن؟ چىقمىدى نېمىلەر ائستىدىن  تۇپراقالرنىڭ  بۇ... تۈگىتىشتى  سېتىپ وئغرىالرغا ەئجنەبىي

 بۇنداق  ساتالىساقتۇق، باھاسىغا نەق ەئگەر چىقتىكى، مازارالر ، تۈۋرۈكلەر تاش ائجايىپ
 چوقۇم  دەيمەن، گەپمىكىن دېگەن وئغرى  دېگەن ەئجنەبىي. يەنە  قۇراتتۇق  وئننى تۈركىيىدىن

  ائپىرىپ يەرلىرىگە ۆئز وئغرىلىغانلىرىنى.  شەرەپسىزلەر تۈگىتىشتى وئغرىالپ ھەممىنى... شۇنداق
  بىكارغا ائلداپ، سەھرالىقالرنى يا وئغرىاليدۇ، ۆئزلىرى  يا. مىشقۇرغان شەھەرلەرنى چوڭ چوڭ

 . ېئلىۋىلىشىدۇ

 :ائمېرىكىلىق 

 ... شۇنداق خۇددى يەرلەردىمۇ   باشقا -

  كارىڭ تەقدىردىمۇ بولغان. چىققۇدەك قالمىدى پوقمۇ ائستىدا يەر  - قېرى، دېدى - ەئمدى، -
  ەئجنەبىي يېنىڭدىكى بۇ.  تۇتقۇزمايدۇ ەرسنە بىر ھېچكىمگە يامان، پەيلى  ھۆكۈمەتنىڭ بولمىسۇن،

  ۆئزىنى گۇيالرمۇ دېگەن ھۆكۈمەت. ەئمدى وئغرىاليدۇ ھۆكۈمەتنىڭكىنى بولسا وئغرىلىماقچى يەنە
 ... باھاسىغا  تۇردى ساتقىلى

 ... شۇنداق خۇددى -

 ېئلىۋاتىدۇ؟  كۈن قانداق كىشىلەر ھازىر نداقتا،ۇئ -

  قاچا،-چىنە نە  يوق، قازىنىمۇ پۇچۇق بىر. باق قاراپ ۆئيلىرىگە. بار يېزا ائلتە يەرلەردە بۇ... كېيىن -
 ... قۇپقۇرۇق ۆئي ھەممە... وئچاق نە

 ەئمدى؟  نېمىشقا -

  باشقا ۆئزىدىن دەپ ەئتىقە-ائسارە. ۆئيلەردە قالمىدى يىڭنىمۇ. ھەممىنى ساتتى  بوالتتى؟ نېمىشقا -
 دېگەندەك... سېسىتىپ  ېئچىتىپ، تۇتۇپ،  ىئسقا كۆمۈپ، يەرگە. بولۇشتى  يەپ سېتىپ ھەممىنى

... ەئپەندىم يەرلەردە  بۇ قالمىدى دېگەن يۈز .  ياساشتى  ەئتىقە- ائسارە نەرسىنى ھەممە بىلەن چارىلەر
.  وئغرىالۋاتىدۇ توقۇمىنى ېئشىكىمنىڭ باال بىر بارماقتەك چىققان، ائيىغى ەئمدى تېخى كۈنى قايسى

  يېرىدىن كۆمگەن ائندىن چۈشەندىڭمۇ؟...  يەرگە ربى كۆمىدۇ ائپىرىپ دەمسەن؟  ۇئنى قىلىدۇ نېمە



  تاقىسىدىن ېئشەك   باركى، ھۈنەرلىرى  شۇنداق. سورىشىدۇ ەئتىقە- ائسارە تويلۇققىمۇ. ساتىدۇ ېئلىپ
الالرنى  زاماندىكى كونا مېدالىيونالر،  . ياسىشىدۇ  تىل

 ...شۇنداق خۇددى يەرلەردىمۇ  باشقا  دېمىگەنمىدىم؟ ساڭا -

 : ىنقېرىد  سورىدىم  يەنە

 باقىسەن؟ جان بىلەن ىئش نېمە سەن خوش، -

 ساتىمەن ېئلىپ ېئشەك -

 ائمېرىكىلىق  ىئچىۋاتاتتى،  سۇ ېئشەك. سۇغاردى  ېئشەكنى  ېئلىپ سۇ قۇدۇقتىن دەۋېتىپ، شۇنداق
 . سۆزلىشىۋاتاتتىم بىلەن قېرى  مەن. باردى  يېنىغا ېئشەكنىڭ تۇرۇپ  سەكرەپ  وئرنىدىن تۇيۇقسىز

 بىلەن؟ تىجارىتى ېئشەك ققانداقرا كۈنۈڭ-ھال -

 . ۆئتىدۇ بىلەن  سودىسى ېئشەك تۇرمۇشۇم بولدى  يىل بەش...  شۈكرى  خۇداغا -

 مەسىلەن؟ تاپىسەن  پۇل قانچىلىك -

 ... شۇ قالىدۇ نەرسە بىر بېقىپ ېئشەككە وئخشىمايدۇ، -

 چىقىرااليسەن؟ قولدىن ۋاقىتتا قانچىلىك  ېئشەكنى بىر -

  بەزىدە پۇراپ، تېزىكىنى ېئشەكنىڭ بىر قالىسەن  تۇرۇپ ائي شەب ائي، ۈئچ بەزىدە. وئخشىمايدۇ
 ...ۇئزىتىسەن ېئشەكنى بەش كۈندە بىر

 :تۇرۇپ تىترەپ  ھاياجاندىن. كەلدى يېنىمغا ائمېرىكىلىق 

 ۈئستىدىكى؟  ېئشەكنىڭ كۆردۈڭمۇ، ۇئچۇلۇقنى شۇ  - دېدى، گاد، ماي وئھ -

  كەتكەن، ۆئڭۈپ كونا، ۈئستىدە شەكنىڭېئ . چۈشىنەلمەيتتى ېئشەكچى سۆزلىگەچكە ىئنگىلىزچە
 .كۆردۈم ۇئچۇلۇق بىر ىئسكەتسىز

 . دېدىم دەۋاتامسەن؟  ەئخلەتنى ائشۇ -

  تەپسىيلى پاراڭلىشىۋاتقاندا سىلەر! گۆھەر ۇئ، گۆھەر بىر كۈتىسىز-كەم  - ۇئ، دېدى! تەۋەررۈك -
 تەڭداشسىز يوق، ندىقىۇ ب دۇنيادا. ەئسەر شاھانە بىر تامامەن... ھۈنەر شەكلى، رەڭگى،. كۆردۈم

 ... نەرسە

 .دېدىم سېتىۋالماقچىمۇسەن؟ -

. بىلىمەن  ياخشى  بۇنداقالرنى مەن. بىلمىسۇن ائلىدىغىنىمنى  قېرى  بۇ... بىراق ەئلۋەتتە، -
 قىممىتى بۇنىڭ دېمەك قويساڭ، دەپال  ائالي كەشىنى يىرتىق  كونا، بولغان  تاشلىۋەتمەكچى

.  سورايدۇ پۇل  پاتمان بىر دەپ قالغاندىمەن، بىلمەي نېمىشقا ەئتىقىكەن،-ائسارە دېمەك باركەن،
 ...بىلدۈرمەيلى ۇئنىڭغا... ۆئستۈرگەن ۆئستۈگىنى اسىنىباھ  قويدۇڭمۇ، دەپ  بېرەي سورىغىنى

 : قېرى  ەئسنادا شۇ

 . قالدى دەپ غوڭۇلدىشىۋاتىسىلەر؟ دەپ نېمە كاپىر؟ كېكەشلەۋاتىدۇ دەپ نېمە -

 ... دەۋاتىدۇ قالدىم،  كۆرۈپ ياخشى  ەرنىرل يە  بۇ - . دېدىم - ھېچنېمە، -



 ... يەرلەرغۇ تاپتاقىر يەردە؟ بۇ بار نېمە كۆرگۈدەك ياخشى -

 :ائمېرىكىلىق 

  بىرنى  ۇئسۇلالردىن شۇ ھازىر ھە، بەرگەنىدىمغۇ؟ دەپ ۇئسۇللىرىنى تۆۋەنلىتىش  باھانى ساڭا مەن -
 .ىئشلىتىمىز

 ۇئسۇل؟ قانداق -

  شۇڭا ەئلۋەتتە،  بىلمەيدۇ قەدرىنى ۇئچۇلۇقنىڭ ۇئ قېرى . ائلىمىز نىېئشەك سورىمايمىز، ۇئچۇلۇقنى -
. قويۇۋېتىمىز  ېئشەكنى  ېئلىپال، ۇئچۇلۇقنى بىز ائندىن. كېلىدۇ قولغا بىللىال بىلەن ېئشەك ۇئچۇلۇق

 ...ېئيت ائلىدىغىنىمنى ېئشەكنى  مېنىڭ ۇئنىڭغا ھازىر سەن

 : قېرىغا

 . دېدىم شۇنداققۇ؟  ساتىسەن،  ېئشەكنى سەن -

 .دېدى... ساتىمەن ەئلۋەتتە، -

 ساتىسەن؟ قانچىگە  ېئشەكنى  بۇ مەسىلەن، -

 ...قارايمىز خېرىدارىغا -

 بولساق؟  خېرىدار بىز -

 :كۈلدى

 قىالتتىڭالر؟  نېمە  ېئشەكنى ەئپەندىلەر سىلەر نېمە؟  چېلىۋاتامسىلەر مېنى -

 . دە باھاسىنى. ائلىمىز ېئشەكنى... كارىڭ نېمە سېنىڭ -

 كاپىرمۇ؟ ماۋۇ  يا ائالمسەن سەن دېدىمغۇ؟... قاراپ ىغاخېرىدار  -

 ...ائلماقچى ۇئ -

 ەئبلەخ؟   بۇ نەدىن -

 ...ائمېرىكىلىق  -

  شۇ ېئيت. قېرى  بەك ېئشەك بۇ... ھېسابتا وئخشاش ۆئزىمىزگە ەئمەسكەن،  ناتونۇشمۇ... ھىم
 ... يارىمايدۇ ىئشقا ېئشەك بۇ  كاپىرغا،

 .ېئيتتىم ائمېرىكىلىققا

 .دېدى - ائلىمىز، ەئرزان دېمەك  ياخشى،  يتىھانا ۋاھ، -

 ...رازى  ۇئ بولسۇن،  بولسا قېرى  -

  نېمە دېسە قويدى،   مېنى تۈركلەر بېرىپال، ائمېرىكىغا كاپىر كېيىن ەئپەندىم؟ تۇرمامدۇ سەت -
 ... سەتچىلىك

 . بەردىم قىلىپ تەرجىمە ائمېرىكىلىققا



  مىڭ بولسا يەرلەردە باشقا... ىئنسانالر ساپ ،ائقكۆڭۈل نېمىدىگەن  تۈركلەر - ۇئ، دېدى... ائھ -
  ماقۇل، بولسا، بىرى   نىيەتلىك  ياخشى شۇنچىلىك ۇئ. بوالتتى سېتىپ ھازىرال يوشۇرۇپ  بولسا  ەئيىبى

 .تاالشمايمەن جىق  مەنمۇ

 : قېرىغا

 .دېدىم... رازى  ائمېرىكىلىق  -

 ائجايىب  ېئشەك  بۇ  يەنە ،راست ھە. ۆئلىدۇ  بارغۇچە ائمېرىكىغا ېئشەك بۇ  ەئپەندىم، لېكىن، -
 ... قوتۇر  يېرى   ھەممە كەتكەن، قوتۇراپ

 دەۋاتسا؟  «رازى   مەن» خەق نېمىدى؟ ساڭا -

  قوتۇر  ۆئلەرمەن بۇ قىلغۇدەك نېمە... يارىغۇدەك ىئشقا  ەئمەسقۇ ېئشەك مادا بۇ... ائلالھ ائلالھ -
 ېئشەكنى؟ 

 بېرىسەن؟  قانچىگە ېئيت، باھاسىنى  سەن سەن؟ قىالتتىڭ نېمە -

 ۇئنىڭ. ەئپەندىدىن ائمېرىكىلىق   شۇ سورىغىنە بىر  يەنە -. قېرى  دېدى  - دە،-دەيمەن توۋا -
 يوقمىكەن؟ ېئشەك مەملىكىتىدە

 . سوراۋاتىدۇ دەپ يوقمۇ، ېئشەك مەملىكەتتە  سىلەرنىڭ -

 :تۇرۇۋېلىپ بىردەم ائمېرىكىلىق 

 .دېدى... دېگىن يوقمىش، بۇندىقى لېكىن باركەن، بارلىقىغۇ -

 . دېدىم اقېرىغ

 ھەممە ېئشەكنىڭ. قالمىدى گۇناھ  مەندە خوش،. ائمراق ېئشىكىگە تۈرك  دېمەك،.... ھىم -
  ساتتىم... ۈئچۈن ېئشەك قوتۇر  بىر بوالمدۇ قىلمىساق  يۈزىنى ەئجنەبىينىڭ.  ېئيتتىم ەئيىبىنى

 ... ەئمىسە

 قانچە؟  -

 ... دولالر مىڭ وئن -

 ...لىرا تېخى مىڭ، ۈئچ ىئككى  ېئتىمۇ  بەيگە ەئرەپ ېئسىل ەئڭ سەن؟ ساراڭمۇ!!! ھە -

 ائلسۇن  ېئسىلىدىن ەئڭ ۇئنىڭغا، قوي دەپ. ائلسۇن ېئتى ەئرەب  قويۇپ، ېئشەكنى ۇئنداقتا -
 ...جۇمۇ

 . ېئيتتىم  قويۇۋاتقىنىنى باھا دولالر مىڭ وئن ائمېرىكىلىققا

  مەك،ېد... ېئسىۋالىدۇ ائسمانغا مۇشۇنداق  قويدۇڭمۇ، سوراپ -. دېدى - دېمىدىممۇ، -
  شۇ ھېلىمۇ شۈكرى، خۇداغا. گەپ ۆئستۈرۈۋالغان باھاسىنى گۇمانلىنىپ، سوراۋەرگىنىمىزدىن

 بولسام، رازى  باھاغا شۇ مەن ھازىر ەئگەر. سوراركەن  مىڭ يۈز  دېمەپتۇق، ائلىمىز ۇئچۇلۇقنى
 ... بولمايدۇ تاالشمىساق باھا قاتتىق  شۇڭا... ۆئسىدۇ  مىڭغا ەئللىك باغلىشىمەن،

 : سورىدىم قېرىدىن



 ېئشەكنى؟  ائلغانىدىڭ قانچىگە  ۆئزۈڭ  قىلە، گەپ قامالشقۇدەك -

 تىكىمەن، ساندال  تېرىسىدىن  ېئشەكنى. تۇرۇپتىمەن  بىلەن تاھارەت -. دېدى -  ۆئچ، يالغانغا مەن -
 ... يارىمايدۇ ىئشقىمۇ باشقا... ائلىمەن  تېرىسىنى  دە،-ۆئلىدۇ ەئتە بۈگۈن. ائلغان لىراغا بەش دەپ

 ساتىسەن؟ لىرا مىڭ وئن ائلىسەن،  لىراغا بەش... ھوي پىئنسا -

 كاپىر دېدىم، قېرى . بولدۇڭالر خېرىدار ۆئزۈڭالر دېمىدىم،  ساتاي  مەن! دولالر ەئمەس، لىرا -
  دېدىم، ۆئلىدۇ، ۆئگۈن ەئتە. يانمىدى  دېدىم، ەئمەس مادا. رازى  دېدىم،  قوتۇر . دېدى"  مەيلى"

 ... ائقسايدۇ  پۇتى  كەينى جۇمۇ، توكۇر  ېئشەك بۇ مەن،اركەنۇئنۇت تاس راست، ھە... دېدى ياخشى

 .وئكەي -

  بولمىسا. ېئشىكىمنىڭ بۇ بار كارامىتى بىر قىممىتى، بىر بىلمەيۋاتقان مەن دېمەك كۆردۈڭمۇ؟ مانا، -
 بىر... مىڭ وئن قىلىدۇ؟ خېرىدارلىق   مۇنچىلىك ھاڭگىغا چوالق قېرى، قوتۇر،  نېمىشقا كاپىر بۇ

 ...مەنچۈشمەي تىيىن

 :ائمېرىكىلىققا

 . دېدىم شۇنىڭغا؟ ائالمدۇق چۈشمەيۋاتىدۇ،  مىڭدىن وئن

 مىدىرلىتىپمۇ قېشىنى قېرى . كەتتۇق قىياپەتتە كەچكەن ۋاز ائرىلىقتا. سودىالشتۇق ساەئت ىئككى
 ... كەلدۇق يېنىغا قايتىپ. قويمىدى

 .كۈلدى دەپ... بىلەتتىم قايتىشىڭالرنى -

 بىلەتتىڭ؟   قانداق -

 بىزدەك ماڭماي، قاراپ ماشىنىغا ائدەم كېتىدىغان توغرىدە،. كۆرسەتتى ماشىنى شكەنۈچ بىز
 ماڭامتى؟  قاراپ چۆلگە

 ۇئ يېتىلەپ ېئشەكنى. ېئيتتىم تۇرۇشنى  ساقالپ  يەردە بىر ائلدىمىزدا ھەيدەپ ماشىنىنى شوپۇرغا
 ائخىرى  قىلىپ، بۇنى  قىلىپ، ۇئنى.  بولدۇق كەتمەكچى قويۇۋېتىپ كېيىن، ائپارغاندىن يەرگە

  تۇتقۇزدى چۇلۋۇرىنى ېئشەكنىڭ ېئلىپ، قولىغا  ۇئچۇلۇقنى قېرى . سانىدۇق يۈزنى بەش مىڭ ىئككى
 . قولىمىزغا

 راھىتىنى  مالنىڭ خەير،... ېئشەك بىزنىڭ كەتتى ەئرزان لېكىنزە... ىئشلىتىڭالر  ائۋايالپ قېنى، -
 .قىلسۇن  نېسىپ  كۆرۈشكە

  قالغان تىكىلىپ ۇئچۇلۇققا قولىدىكى قېرىنىڭ  كۆزلىرى  انلغقا ېئچىلىپ جامدەك ائمېرىكىلىقنىڭ
 قىلدۇق؟  قانداق  ەئمدى خوش،. ىئدى

  شۇنداقال  ائندىن ماڭايلى، ائز بىر ېئلىپ ېئشەكنى - دېدى، -... چاندۇرمايلى قالمىسۇن، بىلىپ -
...  دەيلى "ياپايلى ۈئستىگە بەر، ۇئچۇلۇقنى شۇ قالمىسۇن، توڭالپ ېئشەك بىچارە قارا،: " قايتىپ

 ...قالمىسۇن سېزىپ  زىنھار  ىئكەنلىكىنى ۇئچۇلۇق  شۇ مەقسىدىمىزنىڭ ەئسلى



... بولدى تەس ائز بىر لېكىن قالدىم، دەپ ماڭدۇق،. ماڭدۇق يېتىلەپ ائرغامچىسىدىن ېئشەكنى
  شۇ... تارتىدۇ كەينىگە ېئشەك تارتىمەن،  ائرغامچىسىدىن مەن ىئتتىرىدۇ، ائرقىدىن ائمېرىكىلىق 

 ...قۇتۇلساق  باالسىدىن ېئشەك  شۇ  ائلساق، بىر ۇقنىۇئچۇل

 : قالدى چاقىرىپ قېرى . ماڭدۇق قەدەم وئتتۇز  يىگىرمە تەرىقىدە شۇ

 ...قاپتۇ  نەرسىسى بىر ېئشەكنىڭ توختاڭالر،  توختاڭالر، -

  يۈگۈرۈپ قېرى ... بولدۇقكى خۇش شۇنداق دەپ  بولدى بېرىدىغان ەئكىلىپ ۆئزى  ۇئچۇلۇقنى! ائھا
 .كەلدى

 باغاليسىلەركىن؟  قانداق ېئشەكنى بۇ ائپارغاندا ائمېرىكىغا. ۇئنۇتتۇڭالر  قوزۇقنى - دېدى،... ھەي -
 ...دېگەنزە ەئللىك چەت بارمۇ؟ ائلغان ېئشەك قوزۇقىسىزمۇ

 .ائلدۇق  قولىدىن  قوزۇقنى تۆمۈر  بىر بار ھالقىسى ىداۇئچ بىر

 :ماڭا ائمېرىكىلىق 

" بىزگە بېرىۋەت  ۇئچۇلۇقنى كونا ائۋۇ ... "قويما  چاندۇرۇپ.. .سورا  ۇئچۇلۇقنى ھازىر پەيتى، دەل -
 ...دېگىن

 : سورىدىم

 - ھايۋان، قالمىسۇن توڭالپ  سوغۇق، ھاۋا... تۇرىدۇ كېسەلدەك تېخى قېرى،  بەك ېئشەك بۇ قارا، -
 ...قويايلى  يېپىپ دە،-بەر شۇنى يېپىپتىكەنسەن، ۇئچۇلۇق بىر  بۇنىڭغا سەن -.  دېدىم

 ...ەئمەس  ۇئچۇلۇقنى ائلدىڭالر، ېئشەك  مەندىن سىلەر... بەرمەيمەن  -  دېدى، -  ياق، -

  ۇئچۇلۇققۇ؟ بىر مەينەت كونا،. ياپايلى ۈئستىگە بەرگىن، ۇئچۇلۇقنى... ائلدۇق ېئشەك توغرا، -
 . بەرىبىر يارىمايدۇ پۇلغىمۇ

 .بېرەلمەيمەن لېكىن... يارىمايدۇ پۇلغىمۇ مەينەت، كونا، ېئيتقاندەك سىلەر -

 مىشقا؟ېن -

 ... بولمايدۇ بەرگىلى بۇ، تەۋەررۈك قالغان بوۋامدىن - ائتا. ەئپەندىم بېرەلمەيمەن -

 .دېدى «بىر  سورىغىنا يارايدىكەن، نېمىگە. » دېدىم «يادىكارىمىش ائتا  بەرمەيۋاتىدۇ،» ائمېرىكىلىققا

 ... دېدىم... ەئخلەت بۇ  يارايتتى نېمىگە -

 : جىددىيلەشتى بىردىن قېرى 

  تەلىيىم. ياپىمەن ۈئستىگە دە،-ائلمەن ەئرزىنىغا  بىرنى ېئشەك تىن قوتۇر  ھازىر يدۇ؟را يا نېمىگە -
  قوزۇقنى... ائمەت بار، ائمەت بىر ۇئچۇلۇقتا بۇ. ساتىمەن تاپىمەن، بىرىنى سىلەردەك بولسا،

 ائلدىممۇ؟ پۇل ۇئنىڭغا بەردىم،  قوشۇپ

 ...بەرگىن  سېتىپ يلى،بېرە  نېمە بىر ائزراق ۈئستىدىن بوپتۇ، قىلما، جاھىللىق  -

  ۆئلەرمەن، يىلنىڭياقى بەش شۇنداقمۇ؟ قاالي، ساتالماي  ېئشەكلەرنى باشقا مەن ائندىن ھە، -
 ...بولسۇن يول  ەئپەندىلەر، قېنى،... كېلىۋاتىمەن سېتىپ باھانىسىدە  مۇشۇنىڭ ېئشەكلەرنى  قوتۇر 



 قەدەم نەچچە بىر. ماڭدىم اقيېنىدىر  ەئنسىرەپ،  دەپ بولمىغىيدى، كېسىلى يۈرەك ائمېرىكىلىقنىڭ
 : قالدى توۋالپ  كەينىمىزدىن قېرى   ماڭغاندا،

 خېلى  ماشىناڭالر كېتىۋېرىڭالر، تاشالپ يۈرمەي،  تارتىپ جاپا  تاشلىۋەتسەڭالر،  ېئشەكنى -
 ... بارغۇچە يەرگە ۇئ قالىسىلەر ھېرىپ دەيمەن، يىراقتىغۇ

 :گىلەمشۇناس ىلىق ائمېرىك. ماڭدۇق خېلى قاراپ  ماشىنىغا  تاشالپ،  ېئشەكنى

 ىئش ھەممە -. دېدى - باقمىغانىدىم، ۇئچراپ ىئشقا  بۇنداق يوقتى،  بۇ  مانا  يەرلەردە  باشقا -
 ...باشقىچە   بۇ ەئمما وئخشاش،

 .تاشلىۋەتمىگەنىدى . ىئدى قولىدا قوزۇق. چىقتۇق ماشىنىغا

 . دېدىم ۇئنى؟ قىالتتىڭ نېمە . قوزۇقنى شۇ تاشلىغىنا -

  مىڭ ىئككى  بۇ، قوزۇق بىر قىممەتلىك  -. دېدى - ساقاليمەن، مەركىزىمدە گىلەم قىلىپ خاتىرە -
 ...توختىدى ەئرزان بەك يۈزگە بەش

  ۇئراتتى بېشىغا دەپ بولدۇق، رەسۋا!....... تۈفي.... بولدۇق شەرمەندە بولدۇق، رەسۋا ائھ،
 .توختىماي

 

 !ېئشەكلەر بىز  ائھ                        
             نەسىن ەئزىز                           

 

 ... ېئشەكلەر  بىز ائھ،. ېئشەكلەر بىز ائھ،

 ۆئزىمىزگە  بىزنىڭمۇ. سۆزلىيەلەيدىكەنمىز وئخشاش ىئنسانالرغا سىلەر بۇرۇن مىللىتى ېئشەك بىز
 گۈزەل شۇنچىلىك. تىلكەن تاتلىق  يېقىملىق، گۈزەل، مۇزىكىدەك تىلىمىز. باركەن تىلىمىز بىر خاس

  ىئنسانالردەك سىلەر ۈئچۈن بولغىنىمىز ېئشەك بىز  ەئلۋەتتە،... ېئيتقانىكەنمىزكى  رنىناخشىال
 .تىلكەن بىر باي تاتلىق، يەڭگىل،  يۇمشاق،  ېئشەكچە. سۆزلەيدىكەنمىز ېئشەكچە ەئمەس،

  پەيدا مەزگىللەردە كېيىنكى ھاڭراش ھاڭرىمايدىكەنمىز،  ھازىرقىدەك بۇرۇن مىللىتى ېئشەك بىز
 .بولغانىكەن

  نەپرىتىمىزنى-مۇھەببەت  ېئھتىياجلىرىمىزنى، بارلىق   تۇيغۇلىرىمىزنى،-ھېس پۈتۈن بىلىسىلەر، ھازىر،
 نېمە؟ دېگەن ھاڭراش. ىئپادىلەۋاتىمىز ھاڭراپ خوجىلىرىمىزغا ىئنسان سىلەر ۋە بىرىمىزگە-بىر

 ككىالىئ  قىسقا بىرى  ۇئزۇن، بىرى  مۇشۇ ،....«ھى ،...ھاڭ ھىھاڭ،-ھاڭ» دېگىنىمىز ھاڭراش
 قىسقىراپ ھازىر تىلىمىزدىن باي ھېلىقى بىزنىڭ...  توۋالشتۇر  كەينىدىن-كەينى چىقىرىپ، تاۋۇش

 بىرال تۇيغۇلىرىنى پۈتۈن بەندە بىر. قالدى سۆز  بىرال يالغۇز  ھەرپلىك ىئككى مۇشۇ ائخىرى  قىسقىراپ
 !... مۇمكىن ىئپادىلىيەلىشى قانداق بىلەن سۆز 



 ھاڭرايدىغان بىز ائيلىنىپ، تىلغا بىر ۆئلۈك  تۈگەشكەن،  ېئشەكچە - لتى  باي ھېلىقى قىلىپ قانداق
 تىلىمىز بىزنىڭ   قىسقىسى،. بېرەي سۆزلەپ قىزىقسىڭىز يوقمۇ؟ بىلگۈڭىز بۇنى  قالدۇق، بولۇپ

  تامامەن  ېئشەكچىنى تۇتۇلۇپ، تىلىمىز كېتىپ، كاللىمىزدىن ۋەقەدە  بىر  قورقۇنچلۇق: قاپتۇ تۇتۇلۇپ
-ھېس پۈتۈن بىلەن  تاۋۇش ىئككى ھېلىقى پەقەت كېيىن بەرگەندىن  يۈز  ەۋەق   شۇ. ۇئنتۇپتۇق

 .كېلىۋېتىپتىمىز بولۇپ مەجبۇر   ىئپادىلەشكە  تۇيغۇلىرىمىزنى

 .ىئش بىر بەرگەن يۈز  بۇرۇن يىلالر ۇئزۇن ناھايتى  بۇندىن بۇ،

  وئتالشقا دالىدا يالغۇز  ېئشەك قېرى   ۇئ كۈنى، بىر. بولغانىكەن ېئشەك قېرى  بىر ۋاقىتالردا شۇ
  بۇرنىغا،  كەپتۇ ھىد بىر تۇيۇقسىز... وئقۇپتۇ ناخشىالرنى گۈزەل ېئشەكچە  وئتالۋېتىپ،. چىقىپتۇ

 ...ھىدى بۆرىنىڭ ەئمەسمىش، ھىد بىر ياخشى ەئمما

  ھاۋادىن،. پۇراپتۇ  ھاۋانى ېئلىپ نەپەس  چوقۇر -چوڭ قۇر  كۆتىرىپ، يۇقىرى  بېشىنى ېئشەك، قېرى 
 .ۇدەككېلىۋاتق ھىدى بۆرە گۈپۈلدەپ

 : ېئشەك قېرى 

 . وئتالۋېرىپتۇ قويۇپ دەپ... بۇ  ەئمەس بۆرە   ياق، -

 يېقىن ۆئلۈم  دېگەنلىك، يېقىن  بۆرە. يېقىنالۋاتىدۇ بۆرە دېمەك،. كۈچىيىپتۇ بارغانسېرى  ھىدى بۆرە
 ... دېگەنلىك

 : ېئشەك قېرى 

 . ائۋۇندۇرۇپتۇ كۆڭلىنى دەپ... ەئمەس  بۆرە ەئمەس،  بۆرە -

 يەرلىك ۇئ تەرەپتىن بىر  قورققاچ، تەرەپتىن بىر ېئشەك،. كۈچىيىپتۇ ھشەتەد ھىدى بۆرىنىڭ ەئمما
 : ۆئزىگە-ۆئز ەئمەستەك

 . دەپتۇ... تاپالىسۇن؟ قانداق مېنى كېلەلىسۇن، قانداق بۇيەرگە  بۆرە. ەئمەستۇر  بۆرە ىئنشاائلالھ -

 ائۋازالر شىياخ. باشالپتۇ ائڭلىنىشقا ائۋازالر ەئمدى  تۇرسا، ياساپ  كۆڭلىنى دەپ مۇشۇنداق
 ...ائۋازى  بۆرىنىڭ يەنە، ەئمەسمىش

 !...ائۋازى  بۆرىنىڭ ېئنىقال:  تىڭشاپتۇ تۇتۇپ دىڭ قۇالقلىرىنى ۇئزۇن ېئشەك قېرى 

 :بولمىغاندەك رازى  كېلىشىگە بۆرىنىڭ كۆڭلىدە

  وئتالۋېرىپتۇ دەپ... گەپ قالغان ائڭلىنىپ شۇنداق ماڭا ەئمەس، ائۋازى  بۆرىنىڭ بۇ...  ياق  ياق، -
 :ۈئمىدلىنىپتۇ يەنە ېئشەك. يېقىنالۋەرگۈدەك  ائۋازمۇ ەئمما.  نەەي

 !ەئمەس مۇمكىن بولۇشى  ائۋازى  بۆرىنىڭ ائۋاز بۇ  ياق،. ەئمەس  بۆرە -

 : دەپتۇ ۆئزىگە-ۆئز  يەنە ېئشەك. يېقىنلىشىپتۇ پۈتۈنلەي  ائۋاز ۋەھىمىلىك ۇئ

 ...كېلىپ يەرگە  بۇ يوقمىكەن  ىىئش باشقا بۆرىنىڭ... ىئالھىم بولمىسۇن بۆرە... ەئمەس مۇمكىن -

  بېشىغا ىئشى  قورققان ائخىرى . بىچارىنىڭ ېئشەك  تەرەپتىكەن ھەر كۆزى  تۇرغاچقا،  قورقۇپ كۆڭلىدە
 ... بۆرە  بىر ائرىسىدا تۇمان چوققىسىدا تاغنىڭ ۇئدۇلىدىكى: كەپتۇ



 . نەرسە بىر  باشقا ەئمەس، بۆرە نەرسە  بۇ كۆرگەن مەن - شەك،ېئ  دەپتۇ - ائھا، -

 . ائپتۇ ائرىسىغا چۆپلەرنىڭ-وئت دەرھالال نىشىبې

 ...بۇ خىيالىم  توغرا، توغرا،. بۇ خىيال بەلكىم،  كۆرۈندى شۇنداق ماڭا -

  بۆرىنىڭ  ەئمما. ېئشىپتۇ قورقۇنچى كۆرۈپ بۆرىنى كېلىۋاتقان يۈگۈرۈپ قاراپ ۆئزىگە ۆئتۈپال، ائز بىر
 : باشالپتۇ شقاائلدا ۆئزىنى يەنە خالىمىغانلىقتىن، قەتئىي كېلىشىنى

  بۇ كۆزۈم يۈرەمتى؟  كېلىپ يەرگە بۇ يوقتەك يەر  باشقا  بۆرىگە. ەئمەس  ىئنشاائلالھ ەئمەس،  بۆرە -
 ...قېلىۋاتىمەن  دەپ بۆرە سايىسىنى دەرەخلەرنىڭ...شۇڭا كۆرمەيۋاتىدۇچۇ ياخشى يېقىندىن

 . قاپتۇ قەدەمال يۈز   تۆت-ۈئچ قەدىمىدە ېئشەك ائرىسىدا. قاپتۇ يېقىنالپ  بۆرە

 : ېئشەك قېرى 

. كېرەك بولماسلىقى  بۆرە ەئمەس، مۇمكىن ياق، يا؟  بۆرىمىدۇ راستال كېلىۋاتقان  بۇ! خۇدايىم ۋاي -
 .باشالپتۇ ۋارقىراشقا دەپ... ەئمەس  بۆرە  ياق،  ياق،... ائھ

 :ياساپتۇ  كۆڭلىنى يەنە ېئشەك.  قاپتۇ قەدەم 50 ائرىلىقى بىلەن  بۆرە

  بۆرە نېمىشقا توغرىدە،. ەئمەس بۆرە  بۇيرۇسا  خۇدايىم ن،ھايۋا ائۋۇ  كۆرۈنگەن ۇئدۇلۇمدا -
.  ەئمەستۇ ھېچنېمە بەلكىم... نەرسىدۇ بىر باشقا ياكى  پىلدۇ، ياكى تۆگىدۇ،  بەلكى... بولسۇن؟
 . كۆزۈمگە قاپتۇ بولۇپ كۆرۈنىدىغان  بۆرە نەرسە  ھەممە مەنمۇزە،

  قالغاندا، قەدەمال نەچچە بىر ق ائرىلى.  كېلىۋاتقۇدەك ېئتىلىپ-ېئتىلىپ بىلەن جەھلى-جان بۆرە
 : ېئشەك قېرى 

  يەردىن بۇ مەن ەئمما ەئمەس، بۆرە شۇنداق، ەئمەس،  بۆرە كېلىۋاتقان بۇ  تۇرۇۋاتىمەن، بىلىپ -
  شۆلگىيىنى  بۆرە  قارىسا، بۇراپ بېشىنى. باشالپتۇ  مېڭىشقا.  دەپتۇ... يوق  زىيىنى يىراقالشسام ائزراق

 : باشالپتۇ يالۋۇرۇشقا  بىچارە  ېئشەك. كېلىۋاتقۇدەك ېئتىلىپ ۆئزىگە توپتوغرا ېئقىتىپ،

  بۇ، ەئمەس بۆرە... بولمىسۇن بۆرە تەقدىردىمۇ بولغان  بۆرە نەرسە كېلىۋاتقان بۇ تەڭرىم، ۇئلۇغ -
 ...قورقۇۋاتىمەن بىكارال مەن ەئمەس،  بۆرە  قەتئىي

.  يۈگۈرۈپتۇ ائخىرى  پكۆرۈ بۆرىنى كېلىۋاتقان كەينىدىنال تېزلىتىپتۇ، قەدەملىرىنى   دېگەچ شۇنداق
 : ېئشەك قېرى . كېلىۋاتقۇدەك بېسىپال تاپ  بۆرىمۇ

  بۆرە ياق،... قېچىۋاتىمەنا دەپ بۆرە  مۈشۈكنى ياۋا  -. دەپتۇ- ەئخمەق، نېمانداق مەن ھەي، -
 ...مۈشۈك ياۋا ەئمەس،

 : دەپتۇ شۇنداق كۆڭلىدە قېچىۋېتىپ،.  باشالپتۇ قېچىشقا بىلەن كۈچى بار بىچارە ېئشەك

 ...بولسۇن بۆرە نېمىشقا ياق،. ەئمەس بۇيرىسا خۇدايىم... ەئمەس  بۆرە بولسىمۇ  ەبۆر  -

  پۇتالپ سەككىز كۆرۈپ كۆزلىرىنى قىپقىزىل تۇرغان چاقناپ ياۋۇزالرچە بۆرىنىڭ ۆئرۈلۈپ ائرقىسىغا
 : يەنە ېئشەك باشلىغان قېچىشقا

 . دېگۈدەك... ھەققى خۇدا ەئمەس، بۆرە  ەئزبىراي  ى ەئمەس، بۆرە بىلال ىئلال -



 قېرى  قىلغان ھېس نەپىسىنى ىئتتىك- ىئتتىك  بۆرىنىڭ ائستىدا قۇيرۇقىنىڭ...  قېچىپتۇ قېچىپتۇ،
 : ۆئزىگە-ۆئز ېئشەك

  مۇمكىن  بولۇشى  بۆرە  ھايۋاننىڭ بۇ تۇيغان  نەپىسىنى ائستىدا قۇيرۇقۇمنىڭ مەن باغلىشىمەنكى
 . دەپتۇ... ەئمەس

  كەينىگە. بولۇپتۇ يوقاتقۇدەك ھوشىنى ېئشەك  رى قې تەگكەندە، ساغرىسىغا تۇمشۇقى ھۆل بۆرىنىڭ
 بۆرىنىڭ  ېئشەك، قالمىغان كۈچى ائلغۇدەك قەدەم بىر... تاشالنغان ۆئزىگە بۆرە: بۇرۇلۇپتۇ

 : يۇمۇۋېلىپ كۆزلىرىنى ۈئچۈن كۆرمەسلىك بۆرىنى. بوپتۇ مىدىرلىيالماس  كۆزلىرىدىن دەھشەتلىك

 دەپ... بولسۇن؟  بۆرە  قانداقىسىگە. ەئمەس ھىئنشاائلال... بولمىسۇن  كارىڭ ەئمەس،  بۆرە -
 . كېكەشلەپتۇ

 :ېئشەك نچۈشكە يىقىلىپ. ساپتۇ چاڭگال ساغرىسىغا ېئشەكنىڭ بۆرە

 بىلەن چاقچاق. وئيناشما بىلەن مېنىڭ. ەئمەسسەن بۆرە سەن تۇرۇۋاتىمەن، بىلىپ بىلىمەن، -
 . دەپتۇ... مېنىڭ  يوق خوشۇم

  يۇلۇۋاپتۇ گۆش پارچە بىر يوغان دەمدىال بىر بىلەن رى چىشلى ۆئتكۈر  بۆرە كەتكەن ېئچىرقاپ
  قورقۇپتۇكى، شۇنچىلىك. تۇتۇلۇپتۇ تىلى ېئشەكنىڭ ائچچىقىدا جان. يوتىسىدىن ېئشەكنىڭ

 پۈتۈن. قىلىپتۇ ھۇجۇم قورسىقىغا  بوينىغا، ۆئزىنىڭ بۆرە. ۇئنتۇپتۇ ېئشەكچىسىنى بىلىدىغان
 : دەقىقىدىال شۇ  ېئشەك.  تۇباشالپ ېئقىشقا  دەريادەك قانالر بەدىنىدىن

 . باشالپتۇ ۋارقىراشقا دەپ!.... ۇئكەن.......ھاڭ.... بۆرىكەن...... ھاڭ -

 : پەقەت  ېئشەك تۇتۇلغان تىلى قىلىۋاتقاندا، پارچە- پارچە ۇئنى بۆرە

 . باشالپتۇ ھاڭراشقا ياق، ۋارقىراشقا، دەپ.... ھۇ..... ھاڭ..... ۇئ.... ھاڭ -

  پۈتۈن  زارىنى-نالە تىترەتكۈدەك  تاشالرنى-تاغۇ  ېئشەكنىڭ قانىنىۋاتپارچىل چىشلىرىدا بۆرىنىڭ
 : ائڭالپتۇ مىللىتى ېئشەك

 ...ھاڭ.... ھىھاڭ.... ھاڭ -

  تۇيغۇ،-ھېس ھەربىر ۇئنتۇپ، سۆزلەشنى قىلىشنى، گەپ مىللىتى ېئشەك بىز باشالپ كۈندىن شۇ
  مىنۇتالرغىچە ائخىرقى ەئڭ ېئشەك،  قېرى   ۇئ. باشالپتۇق  ىئپادىلەشكە ھاڭراپ پىكرىمىزنى-وئي

 كەتمىگەن ۇئنتۇپ سۆزلەشنى بىزمۇ بولسىدى،  يۈرمىگەن ياساپ كۆڭلىنى ائلداپ، ۆئزى  ۆئزىنى
 ... بوالتتۇق

 .....ھاڭ.... ھاڭ ائھ، مىللىتى، ېئشەك بىز  ائھ، ېئشەكلەر، بىز ائھ،

 

 

                       



 ھېكايەم  ۆئز                           
 نەسىن ەئزىز                          

 

  يۇرتىدىن دەردىدە يوقسۇللۇق يېشىدىال ۈئچ وئن دادام تۇغۇلغان يېزىسىدا بىر چەت ائناتولىيىنىڭ
 .قالغانىكەن يەرلىشىپ  كېلىپ ئسىتانبۇلغا ائيرىلىپ

  كەن،كەلگەنى ىئستانبۇلغا چېغىدىال كىچىك ۇئمۇ بولۇپ، يېزىسىدىن بىر باشقا ائناتولىيىنىڭ ائپام
  مۇشەققەتتە    جاپا يولالرنى ۇئزۇن شۇنچە ۇئالرنىڭ ۈئچۈن تۆرىلىشىم  دۇنياغا  بۇ مېنىڭ چۈنكى،

  بولسا پۈتۈلگەن پېشانىلىرىگە قىلىشلىرى   توي بىلەن بىرى     بىر ۋە كېلىشلىرى  ىئستانبۇلغا بېسىپ
  پەيىتتە بىر ىق نامۇۋاپ تولىمۇ ۈئچۈن، بولمىغىنى باغلىق  ىئرادەمگە  تۆرىلىشىم دۇنياغا كېرەك،

 -1915 بولغان دەھشەتلىك ەئڭ قانلىق، ەئڭ  ۇئرۇشى دۇنيا بىرىنچى. قالغانىكەنمەن تۇغۇلۇپ
 تۈركىيىنىڭ. تۇغۇلۇپتىمەن يەردە بىر نامۇۋاپىق   كېلىپ يەنە ەئمەس،  چاغدا بىر نامۇۋاپىق  …يىلى
  ھەيبەلى …ائرىلىدا يبەلىەھ  بولغان بىرى  ائراللىرىدىن ىئستانبۇل وئلتۇراقالشقان بايلىرى  كاتتا ەئڭ

. كەچۈرەلمەيتتى كۈن كەمبەغەللەرسىز بايالر لېكىن. ىئدى داچىسى يازلق  بايالرنىڭ ائرىلى
  گەپلىرىم بۇ. ياشايتتۇق ائرىلىدا ھەيبەلى  بىزمۇ  ۋەجىدىن  شۇ. ىئدى مۇھتاج تولىمۇ كەمبەغەللەرگە

  ۋە  نوپۇزلۇق باي، ەئكىسچە. ەئمەسمەن ېئيتماقچى ىئكەنلىكىمنى تەلەيسىز ۆئزۈمنىڭ بىلەن
. ھېساباليتتىم بەخلىك ناھايىتى ۆئزۈمنى ۈئچۈن چىقمىغانلىقىم كېلىپ ائىئلىدىن بىر  مەشھۇر 

  دېگەن «ياردىمى  ائلالنىڭ» ەئرەبچە سۆز   بۇ. قويۇپتىكەن «نۇسرەت» ىئسمىمنى ائنام   ائتا ەئسلىدە
  بەندىدىن بىزنىڭ  چۈنكى،. ىئدى مىئسى  خاس كەمبەغەللەرگە بىزدەك  دەل بۇ. بىلدۈرەتتى  مەنىنى

  ائلالغا ائرزۇلىرىنى   ۈئمىد بارلىق  ائىئلەم ۈئچۈن، بولمىغانلىقى ۈئمىدلىرىمىز ھېچقانداق كۈتىدىغان
 بىلەن قوللىرى  ۆئز بالىلىرىنى تۇغۇلغان وئرۇق ۋە زەىئپ سىپارتالىقالر قەدىمكى. بېشىغالپتىكەن
  بىزدىمۇ بولسا، ۆئستۈرگەن قانداق  قىلىپ پەرۋىش رىنىبالىلى چىداملىق  ۋە ساغالم  ۆئلتۈرۈۋېتىپ،

 يوقسۇزچىلىق  ائكامنىڭ تۆت داۋامالشتۇرماقتا، جەمىيەت ۋە تەبىەئت ىئشىنى تالالش باال خىل بۇ
 چىداملىق  ۈئچۈن نېمە مېنىڭ دېسەم، كەتكەنلىكىنى ۆئلۈپ بېرەلمەي چىداشلىق  ائزابىغا

 بىراق،. مۈمكىن چۈشىنىشىڭالر وئڭايال  ەنلىكىمنىرگبە بەرداشلىق  ۈئچۈن ياشاش ۋە  بولغانلىقىم
 تېگىشلىك  ياشاشقا ھەم گۈزەل بۇ چىدىيالماي، كۈنلەرگە ېئغىر بۇ  يېشىدىال ائلتە يىگىرمە ائپام

 .قالغانىدى كېتىپ  دۇنياغا ۇئ بېرىپ، تاشالپ ىئنسانالرغا چىداملىق  دۇنيانى

  يازغۇچىالرنىڭ  مەملىكەتلەردە كالىستىسوتسىي  سودىگەرلەرنىڭ، مەملىكەتلەردە  كاپىتالىستىك
  يازغۇچى،  مەملىكەتتە سوتسىيالىستىك ائدەم بىلىدىغان ېئپىنى ىئشنىڭ.  بولىدۇ  ياخشى ەئھۋالى

 ىئكەنلىكىم تەتۈر  قانچىلىك مېنىڭ كېرەك، بولۇشى سودىگەر  بولسا ەئللەردە كاپىتالىستىك
  يەنە  دۆلەتتە، كاپىتالىستىك تۈركىيىدەك يېشىمدىال وئن مەن چۈنكى،. بولغان مەلۇم كىچىكىمدىنال

 .تۇرۇۋالغانىكەنمەن دەپ «بولىمەن يازغۇچى» ائىئلىدە بىر غانبولمى ائدەم ساۋاتلىق   بىرەرمۇ كېلىپ



  يازغۇچى يازغۇچى،: »وئخشاش دادىالرغا كۆيۈمچان وئياليدىغان كەلگۈسىنى پەرزەنتىنىڭ ۆئز دادام
 گەپلىرى   ۇئنىڭ بولسىمۇ، دېگەن «تالال كەسىپنى بىر باقالىغۇدەك جېنىڭنى  قويۇپ، دېگىنىڭنى

 لېكىن،. ىئدى  مەيلى قالسىغۇ بىلەنال بۇنىڭ تەتۈرلۈكۈم مېنىڭ. كىرمىگەنىدى  قۇلىقىمغا زادى
. بولدۇم مەجبۇر  ېئلىشقا قورال بولسىمۇ، ائرزۇيۇم  ېئلىش قەلەم  قولۇمغا مەقسىتىدە بولۇش يازغۇچى

  ھەربىي پەقەت  مەك تەپلەردىن وئقۇيدىغان پۇلسىز بالىلىرى  ڭكەمبەغەللەرنى چاغالردا ۇئ چۈنكى
 ھەربىي بىر وئقۇيدىغان پۇلسىز يېتىپ ياتاقتا ىئالجىسىز مەنمۇ سەۋەبتىن  شۇ ىئدى،  بار مەك تەپال

 . كىردىم مەك تەپكە

 چوقۇم ۈئچۈن تۈرك  بىر قانداق ھەر قىلىندى، ېئالن قانۇنى قوللىنىش فامىلە يىلى -1934 تۈركىيىدە
  ھوقۇقى تالالش فامىلە خالىغانىچە ۆئزى   ائدەمدە ھەممە قالدى، بولۇپ زۆرۈر ىئشلىتىش فامىلە بىر
 ائشكارا  پەسكەشلىكلەر  جىمى ياتقان يوشۇرۇنۇپ  ۋۇجۇدىدىكى ائدەملەرنىڭ چاغدا بۇ. ىئدى بار

  ،«وئچۇق قولى» ۆئزلىرىگە كىشىلەر پىخسىق  بىخىل، چىققان ۇئچىغا  دۇنيادىكى چىقتى، وئتتۇرىغا 
 «ىئنتىل» بوسال ھورۇنالر يەتكەن چېكىگە يالقاۋلىقتا ،«جەسۇر » يۈرەكلەر توخۇ قورقۇنچاق ەئڭ

 يازالمايدىغان، وئڭالپ خەتنىمۇ  پارچە بىر ھەتتا تالالشتى، فامىلىلەرنى وئخشاش دېگەنگە
 نىفامىلىسى «تىرشچان» ۆئزىگە وئقۇتقۇچىمىز بىر بار  ساۋاتى قويالىغۇدەك ائرانال ىئمزاسىنى

 تۈرك  ساپ بولغاچقا، زامان تارىلىۋاتقان كەڭ قاراشلىرى  كۆز  ىئرقچىلىق  چاغالر ۇئ. قولالندى
 قوللىنىشقا  تۇرۇپ  تالىشىپ  فامىلىلەرنى قىلىدىغان  تەرغىپ ىئرقچىلىقنى ائرغۇنالر بولمىغان

الڭ ھەرخىل مەن باشلىدى، الڭالردا   بۇ   فامىلىلەرنى چىرايلىق ۈئچۈن قالىدىغانلىقىم ائرقىدا داىئم تا
  فامىلە ىئشلەتكۈدەك مەغرۇرلىنىپ مەن  مۇناسىپ، ماڭا  ەئمدى، قالدىم، ائرقىدا يەنە تالالشتىمۇ

  تاللىدىم، فامىلىسىنى(مەنىدە دېگەن نېمە؟ سەن كىم؟ سەن) «نەسىن»  ۆئزۈمگە قالمىغانلىقتىن،
 وئيالپ ىئكەنلىكىمنى نېمە  ۋە كىم زادى ۆئزۈمنىڭ ۋاقىتتا، چاقىرغان دەپ «نەسىن» كىشى بىر ھەر

 . وئيلىدىم دەپ تاپاي ەئقىل

 وئفېتسىر يېڭى بىر قانداق ھەر. ىئدىم بىرى  ناپولېئونالرنىڭ خۇددى. بولدۇم وئفېتىسر يىلى -1937
  بۇنداق يۈرىدىغان چاغالپ دەپ ناپولېئون  ۆئزىنى كىشىلەردە بەزى . ھېساباليدۇ ناپولېئون ۆئزىنى

  پەقەت بولغۇچىالر گىرىپتار كېسەلگە بۇ :  مۇنداق پادىلىرى ىئ كېسەلنىڭ خىل بۇ بولۇپ، كېسەل
 قولىنى وئڭ. قىلمايدۇ خىيال زادىال بولسا مەغلۇبىيەتلىرىنى وئياليدۇ، غەلبىلىرىنىال ناپولېئوننىڭ

  قىزىل قويۇپ ائلدىغا خەرىتىسىنى دۇنيا. كۆرىدۇ ياخشى وئينىتىشنى ۈئستىدە تۈگمىلىرى  چاپىنىنىڭ
  دۇنيانى پۈتۈن پەستىال بىر  ۋە سىزىدۇ  وئقالرنى شەكىلدىكى خىل  ھەر ىگەخەرىت بىلەن قەلەم

  بولۇپ كىچىك شۇنچىلىك ۈئچۈن نېمە دۇنيانىڭ كېيىن، كىرگۈزگەندىن ىئلكىگە ۆئز قىلىپ ىئشغال
 ۆئرلەپ،  قىزىتمىسى بولغۇچىالرنىڭ گىرىپتار كېسەلگە خىل بۇ. كېتىدۇ بولۇپ خاپا قالغانلىقىغا

  بېرىپ كېيىنچە ۇئالر. بولىدۇ ھالەتلىرىمۇ ائرىالشما كېسەلنىڭ بۇ. باشاليدۇ جۆيلۈشكە ھەتتا
 وئخشىتىشقا بىرىگە شۇالردەك ياكى گىتلېر ھەتتا تۆمۈرلەڭ چىڭگىزخان، ائتىلال، ۆئزلىرىنى
 قەلەم قىزىل چېغىمدىال وئفېتسىر ياش كىرگەن، ياشقا ۈئچ يىگىرمە ىئككى، يىگىرمە.  باشاليدۇ

  بۇ مېنىڭ بېسىۋاالتتىم، قېتىم  نەچچە كۈندە دۇنيانى پۈتۈن قويۇپ، بەلگىلەرنى رگەخەرىتىلە بىلەن
 بولغان  گىرىپتار كېسەلگە بۇ. قىلدى داۋام يىلال  ىئككى   بىر پەقەت  كېسىلىم ناپولېئونلۇق

  يېزىشقا ەئسەرلىرىنى سەھنە رىمدىنالچاغلى بالىلىق .  ائلمىدىم تەرپىنى  فاشستالرنىڭ ۋاقىتلىرىمدىمۇ



  ۋە تانكىچى  توپچى، ەئسكەرلەر، ائتلىق  ەئسكەرلەر،  پىيادە  مەك تەپتە ھەربىي. قىالتتىم ۋەسەھ 
 سەپتىن ھەربىي شۇڭالشقا ىئدى، يوق سىنىپ ى يازغۇچىالر ھەربىي بولۇپ،  سىنىپالر باشقا

 . باشلىدىم ىئزدەشكە يوللىرىنى ائيرىلىشنىڭ

 ائشۇرالماي ەئمەلگە  ائرزۇسىنى بولۇش يازغۇچى ياكى شاىئر. ائيرىلدىم سەپتىنمۇ  ھەربىي يىلى   1944
 ھەر باشقا ۆئزىدىن بىلەن يېزىش رومان ياكى شېئىر كېيىنمۇ بولغاندىن گېنىرال كىشىلەر بەزى  قالغان
  يازغۇچىنىڭ ياكى شاىئر بىر ياشلىق  ەئللىك  ۇئالرغا ەئمما،. قالدۇرۇۋېتىدۇ ھەيران ائدەمنى قانداق
 …مۇمكىن تۇيۇلۇشى كۈلكىلىك ۋە غەلىتە شۇنچىلىك لىشىاخ  بولۇشىنى  قوماندانى ائرمىيە

 ھېكايىلىرى  ماقالە، گېزىتلەردە چاغالردا ۇئ باشلىغانىدىم، ۋاقتىمدىال ەئسكەر يېزىشنى ھېكايە
  ىئسمىم ۆئز ەئسەرلىرىمنى شۇڭا قارىمايتتى، بىلەن  كۆز  ياخشى باشلىقالر ەئسكەرلەرگە بېسىلغان

 يالغان دەسلەپكى بۇ. يازاتتىم دەپ «نەسىن ەئزىز» بىلەن  ىئسمى دادامنىڭ بەلكى ەئمەس، بىلەن
  دېگەن نەسىن نۇسرەت  چىقىرىۋەتتى،  يوققا ىئسمىمنى ھەقىقىي ەئسلىدىكى  ۆئزۈمنىڭ ىئسمىم

 ساقاللىرى  بولسا دادام دېيىشەتتى، يازغۇچى ياش مېنى چاغالردا ۇئ. كەتتى ۇئنتۇلۇپ ىئسىم
 . ىئدى بوۋاي بىر  كەتكەن ائقىرىپ ۇئچتەك

 دەپ نەسىن  ەئزىز  ۆئزىنى يەردە ۇئ قېلىپ چىقىپ ىئشى قىلىدىغان ھەل ىئدارىدا بىر دادامنىڭ
  ھېچكىم ىئكەنلىكىگە نەسىن ەئزىز  ائدەمنىڭ قېرى  كەتكەن ائقىرىپ ساقاللىرى  تۇنۇشتۇرسا،

  ىئدارە كەتكۈچە ۆئلۈپ تاكى دادام چىقاتتى، كېلىپ ائۋارىچىلىقالر مۇنچە بىر  ھەتتا ىئشەنمەيتتى،
 .بېرەلمىدى  ىئسپاتالپ ىئكەنلىكىنى نەسىن ەئزىز ۆئزىنىڭ وئرۇنالردا

  ەئزىز قىلىندى، تەرجىمە تىللىرىغا ەئل چەت كىتابلىرىم كېيىن ۆئتكەندىن يىلالر خېلى ائرىدىن
  چۈنكى قىينالدىم،  بەكمۇ ېئلىشتا ھەققىنى قەلەم كەلگەن بانكىالرغا بىلەن  ىئسىم دېگەن نەسىن
  نەسىن ەئزىز  ۆئزۈمنىڭ ەئمدى بولغاچقا، يېزىلغان دەپ  نەسىن نۇسرەت  ىئسمىم ىدەتىر دەپ  نوپۇس

 . قىينالدىم كۆپ ىئسپاتالشتا ىئكەنلىكىنى

 ائچلىق  ھېكمەت نازىم  باشلىدىم، يېزىشتىن شېئىر ىئشنى مەنمۇ وئخشاش يازغۇچىالرغا كۆپلىگەن
  ياخشى شېئىرلىرىمنىڭ شىمنى،چىكې ۋاز يېزىشتىن شېئىر مېنىڭ كۈنلىرىدە قىلىۋاتقان ېئالن

  نازىم ائڭالپ، سۆزلەرنى بۇ. قىلدى تەۋسىيە يېزىشىمنى رومان ھېكايە، پەقەت چىقمىغانلىقىنى،
 كەچكەنلىكىمنى ۋاز ۈئچۈن نېمە يېزىشتىن ېئىرش. وئيلىدىم دەپ كېرەك بولسا  كۆرەلمەيۋاتقان مېنى

 قول شاىئرلىقتىن شۇڭا بولمايدىكەن، ىقىلتاپ پۇل بىلەن يېزىش شېئىر  تۈركىيىدە سورىغۇچىالرغا،
 شېئىر تۈپەيلىدىن  ھۆرمىتىم بولغان شېئىرغا ېئيتسام، راستىنى لېكىن بەردىم،  جاۋاپ دەپ ۈئزدۈم

  ھۆرمەت شېئىرغا كۆپىنچىسى يۈرگەنلەرنىڭ دەپ شاىئر مەن ۆئزىنى زامانىمىزدا تاشلىدىم،  يېزىشنى
 سەنەئت ۇئلۇغ ناھايىتىمۇ  شېئىرنىڭ بىلىنەتتى، ندەكيۈرگە يېزىپ شېئىر ۈئچۈن قىلمىغانلىقلىرى 

اللمىغانلىقلىرى  شاىئر كىشىلەر مۇنچە بىر چۈنكى ىئشنىمەن، ىئكەنلىكىگە  ۋە داڭلىق  ۈئچۈن بو
 دەۋاتقىنىم قارىتىپ  سىغمىغانالرغا كۆزۈمگە  گەپلەرنى بۇ قېلىشقانىدى، بولۇپ  يازغۇچى ۇئلۇغ
 شېئىر تۇرۇپ، كۆرسىتىپ يېزىلىدىغانلىقىنى رنىڭىرالشېئ ناچار ۈئچۈن نېمە مەن  چۈنكى يوق،

 ائلقىشقا  زور كېيىنمۇ قىلىنغاندىن ېئالن شېئىرلىرىمنىڭ يازغان قازاندىم، ۇئتۇقالرنى زور يېزىشتا
 شېئىرلىرىمنىڭ بەلكى. ەئمەس يېزىلغانلىقىدىن ياخشى شېئىرلىرىمنىڭ  سەۋەبى، ېئرىشكەنلىكىنىڭ



 نەشىر شېئىرلىرىم بىلەن تەخەللۇسى ائيالنىڭ بىر. ىئدى  بولغانلىقىدىن ىىئمزاس ائيالنىڭ بىر ائستىدا
 .تۇراتتى  كېلىپ خەتلىرى  مۇھەببەت قۇچاق بىر    قۇچاق بىر  نامىغا   ائيالنىڭ بۇ قىلىناتتى،

  مۇشۇ. وئياليتتىم دەپ يازسام ەئسەرلەرنى يىغلىتىدىغان  كىشىلەرنى  تارتىپال چاغلىرىمدىن بالىلىق 
  تازىمۇ تەھرىر  باش وئقۇغان ھېكايەمنى. باردىم  ېئلىپ ژۇرنالغا بىر ھېكايەمنى بىر زغاناي بىلەن ائرزۇ
  كۈلۈشكە قاقاقالپ وئرنىغا يىغالشنىڭ ھۆڭرەپ وئقۇۋېتىپ ھېكايەمنى  كېرەك، بولسا نېمە بىر دۆت

  ياخشى ناھايىتى ! ائپېرىن: »سۈرتۈۋېتىپ كۆزلىرىنى كەتكەن ياشاڭغىراپ كۈلكىدىن ۇئ. باشلىدى
 .دېدى.« كەل ېئلىپ بىزگە دەرھال يازساڭ  ھېكايىلەرنى وئخشاش مۇشۇنىڭغا! يېزىپسەن

 دەپ كەتسۇن يىغالپ بىر تازا . كېلىۋاتىدۇ قىلىپ داۋام ھازىرمۇ زەربەم تۇنجى بۇ يازغۇچىلىقتىكى
 . تېلىقتۇرۇۋېتىدۇ كۈلدۈرۈپ كىتاپخانىالرنى كۆپىنچىسى ھېكايىلىرىمنىڭ يازغان

  نېمە ھەجۋىينىڭ كۈلكىلىك كېيىنمۇ تونۇلغىنىمدىن بولۇپ زغۇچىسىاي  ھېكايە ھەجۋىي
 بېرەلەيمەن، سۆزلەپ بىلگىنىمچە ەئمما.  دېيەلمەيمەن بىلىمەن ھازىرمۇ بىلمەيتتىم، ىئكەنلىكىنى

  مەندىن باشقىالر.  كۆرگەنىدىم ائستا   ائستا ھەجۋىينى ائرقىلىق  يېزىش  ھېكايىلەرنى كۈلكىلىك مەن
  دورا  ياكى رېستىپ يەنى سورىشىدۇ،  يېزىلىدىغانلىقىنى  قانداق كەنلىكىنى،ىئ نېمە ھەجۋىنىڭ

  دەپ قىسقىچە ۆئگەنگەنلىرىمنى تېمىدا بۇ. مۇمكىن بېرىشىم يېزىپ رېتسىپنى خىل بۇ.  ىئزدىشىدۇ
  ەئكسىيەتچىلەرنى بېشىدىكىلەر ھاكىمىيەت يىلى،   1945. ىئش بىر  جىددىي ىئنتايىن ھەجۋىي: باقاي

  قالدىم، ىئشسىز مەن ائخىر قىلىۋەتتى، ۋەيران  گېزىتخانىسىنى «تاڭ» ىئشلەۋاتقان  مەن قۇترىتىپ،
 مەتبۇائت  ەئسەرلەرنى يېزىلغان بىلەن ىئسىم  مېنىڭ  تاپالمىدىم، ىئش گېزىتخانىدىن ھېچقانداق

    گېزىت بىلەن  ىئسىم يالغان ائرتۇق يۈزدىن ىئككى  مەن چاغالردا شۇ  قىلمايتتى، قوبۇل وئرۇنلىرى 
 ھېكايىلەر، داىئر  جاسۇسلۇققا خەۋەرلەر، قىسقا  ماقالە، تەنقىدىي ماقالە، باش ھەرخىل ژۇرنالالردا

  گېزىتخانا ىئسىمىمنى يالغان…   يازدىم ەئسەرلەرنى تېمىالردىكى  باشقا ۋە  رومانالر ائىئت ساقچىالرغا
 ىئسىمالر يالغان بۇ .چىقىراتتىم وئيدۇرۇپ ىئسىم بىر يېڭىدىن دەرھال  قالسىال بىلىپ باشلىقلىرى 

  ىئسىملىرىنى وئغلۇمنىڭ  بىلەن قىزىم: مەسىلەن. بەردى يۈز  ىئش  غەلىتە تولىمۇ  سەۋەبىدىن
  يازغانلىقىمنى  مېنىڭ بۇنى. يازدىم  مونولوگى بالىالر بىلەن  ىئسىم دېگەن «ائتەش وئيا» بىرلەشتۈرۈپ

 كېيىنچە وئينالدى،  ەردەمەك تەپل چىقىلدى، ېئلىپ سەھنىلەرگە مونولوگ ۈئچۈن بىلىمىگەنلىكى
 قىلىپ  يازغۇچى ائيال بىر «ائتەش وئيا» بىئوگرافىيىسىگە  يازغۇچىالرنىڭ ائيال قىلىنغان نەشىر

 .يېزىلدى

  ھەجۋىي دوناي » ھېكەيەم قىلىنغان ېئالن ژۇرنالدا بىر ۋە يازغان بىلەن ىئسىم فرانسۇزچە بىر  يەنە
 ائجايىپ خەنزۇچە. كىرگۈزۈلدى قىلىپ غۇچىسىياز  ھەجۋىي فرانسۇز  گە  «ائنتولوگىيىسى ەئسەرلەر

  ەئسەر قىلىنغان تەرجىمە خەنزۇچىدىن ژورنالدا بىر  باشقا  ھېكايەممۇ بىر يازغان بىلەن ىئسىم بىر
 .قىلىندى ېئالن دەپ

اللمىغان يازغۇچىلىق   كاسسىرلىق  سېتىقچىلىق، باققاللىق، ۈئچۈن قىلىش تىركچىلىك كۈنلىرىمدە قى
 ىئش قىلمىغان مەن تارتتىم، رەسىمگە كىشىلەرنى  ساتتىم، كىتاپ ۋە الژورن- گېزىت قىلدىم،
  بەش تۈپەيلىدىن  ەئسەرلىرىم يازغان مەن  …ەئپلەشتۈرەلمىدىم  ھېچقايسىسىنى لېكىن. قالمىدى

 پادىشاھى مىسىر ېئي  ى ائلتە جازاسىنىڭ قاماق يىللىق  يېرىم بەش  بۇ ياتتىم، تۈرمىدە يىل  يېرىم



  رىزانى بىلەن فەررۇخ   ماقالەمگە بىر. بولدى  سەۋەبىدىن رىزانىڭ ىشاھى پاد ىئران بىلەن  فەرۇخ
  بېرىشتى، سوتقا  مېنى بىلەن ۋاستىسى ەئلچىخانا  ەئنقەرەدىكى ائرتىپ  ەئيىبنى دېگەن ھاقارەتلىدى

 .قىلدى ھۆكۈم جازاسى قاماق ائيلىق  ائلتە سوت

  يىلى   1945 بار، باالم تۆت جەمى ىئككى،  خوتۇنۇمدىنمۇ ىئككىنچى ىئككى، خوتونۇمدىن بىرىنچى
 سوائللىرى  سورىغان داۋاملىق  كۈنگىچە ائلتە وئن ساقچىالرنىڭ  ېئلىنغاندا قولغا قېتىم  تۇنجى

 «كىم؟ يازغۇچىسى ھەقىقىي ەئسەرلەرنىڭ يېزىلغان بىلەن ىئمزايىڭ سېنىڭ: » بولدى تۆۋەندىكىچە
 .ىئشەنمەيتتى  زادىال يازغانلىقىمغا  ۆئزۈمنىڭ ەئسەرلەرنى بۇ

  باشقا ساقچىالر قېتىم بۇ . بەردى يۈز  ىئش  ەئكسىچە  بۇنىڭ كېيىن يىلدىن  ىئككى بولۇپ  ۋەقە بۇ
  بەزىدە يېزىپ،  بەزىدە مەن. تۇرۇۋېلىشتى قاتتىق  دەپ يازغان سەن ەئسەرلەرنى يېزىلغان ىئسمالردا

 بىر ەزگىلدەم قىلىشىۋاتقان تارتىش   تاالش شۇنداق. تىرىشتىم ىئسپاتالشقا يۈرگەنلىكىمنى  يازماي
 . ېئيتتى يازغانلىقىمنى  مېنىڭ ماقالىنى  يېزىلغان بىلەن ىئمزا بىر باشقا چىقىپ وئتتۇرىغا گۇۋاھچى

 . ياتتىم قاماقتا ائي ائلتە وئن ۈئچۈن ماقالە بىر يازمىغان ۆئزۈم بىلەن بۇنىڭ

  تالرنىڭدوس وئفېتسىر چېلىۋاتقاندا  تانگونى «كامپاتىستا» وئركېستىر بىلەن خوتۇنۇم بىرىنچى
  تۆمۈر  تۈرمىنىڭ  بىلەن خوتۇنۇم ىئككىنچى. ىئدۇق ۋەدىلەشكەن  ۆئتۈپ ائستىدىن قىلىچلىرى 

 تەبىئىيكى ەئھۋال  بۇ.  تاقاشقانىدۇق ۈئزۈكلىرىنى نىشان بىرىمىزگە    بىر ائرىسىدىن رىشاتكىلىرى 
 . ىمكەتت سەمىرىپ يېتىپ توال تۈرمىلەردە. ىئدىم وئرۇق  ەئسلىدە.  ىئدى ەئمەس  ىئش ياخشى

  ېئرىشىپ بىرىنچىلىككە مۇسابىقىسىدە ەئسەرلەر ھەجۋىي خەلقائرا  ېئچىلغان ىئتالىيىدە  يىلى   1956
 باسمىغان ەئسەرلىرىمنى يېزىلغان بىلەن ىئسىمىم ۆئز كۈنگىچە شۇ. ائلدىم مېدالى «پالما ائلتۇن»

  بۇمۇ ەئمما.  باشلىدى ابېسىشق بىلەن ىئسمىم ۆئز ەئسەرلىرىمنى كەينىدىن    كەينى ژۇرنالالر   گېزىت
  قېتىم بىر يەنە يىلى    1957 كېيىن، ۆئچۈرىۋېتىلگەندىن گېزىتلەردىن ىئسمىم قىلمىدى، داۋام ۇئزۇن

 . ائلدىم ائخىر ۋە تىرىشتى ېئلىشقا نى «پالما ائلتۇن»

  بۇلغارىيىدە يىلى   1966 باشلىدى، كۆرۈلۈشكە يەنە ژورنالالردا   گېزىت ىئسمىم  كېيىن شۇنىڭدىن
 مېدالى «كىرپە ائلتۇن» ېئرىىشپ بىرىنچىلىككە مۇسابىقىسىدا ەئسەرلەر ھەجۋىي خەلقائرا  چىلغانېئ

. بولدى ۆئزگىرىش سىياسىي تۈركىيىدە  كۈنى   27  ائينىڭ   5 يىلى   1960. مۇكاپاتالندىم بىلەن
  رىدىنائ. قىلدىم تەقدىم خەزىنىسىگە دۆلەت بىرنى مېدالىمدىن «پالما ائلتۇن» خوشاللىقىمدىن

 ائلتۇن» بىلەن مېدالىم «پالما ائلتۇن» بىر  يەنە. ېئلىندىم  تۈرمىگە كېيىن ۆئتكەندىن ائي بىرنەچچە
 . قويدۇم ساقالپ دەپ بوالر  الزىم كۈنلىرىمدە خۇشاللىق  كېيىنكى مېدالىمنى «كىرپە

  نىڭچەمې  لېكىن، قالىدۇ، ھەيران ھەممىسى يازغىنىمغا ھېكايە ائرتۇق مىڭدىن ىئككى  ھازىرغىچە
 ائدەم ىئككى وئن تېگىشلىك بېقىشقا  مەن ائىئلەمدە. يوق ھېچنېمىسى قالغۇدەك ھەيران بۇنىڭ

  مەجبۇر  يېزىشقا ھېكايە ائرتۇق مىڭدىن تۆت چاغدا ۇئ بولسىدى، بولغان ائدەم يىگىرمە ەئمەس،
 . بوالتتىم

  قەرزىم، لىرا مىڭ ق قىرى لېكىن قىلىندى، نەشىر  كىتابىم ۈئچ ەئللىك  ،  كىردىم ياشقا ۈئچ ەئللىك
 وئن كىتابلىرىم تىلغا،  ۈئچ يىگىرمە ھېكايىلىرىم ياشايمەن، يالغۇز  ۆئزۈم. بار نەۋرەم بىر باالم، تۆت

 مەن. وئينالدى سەھنىسىدە مەملىكەتنىڭ يەتتە  ەئسەرلىرىم سەھنە. قىلىندى تەرجىمە تىلغا  يەتتە



  بۇ …يېشىم  بىرى،  يەنە ىقىم،ھارغىنل بىرى، تۇتىمەن، يوشۇرۇن نەرسەمنى ىئككىال پەقەت
 … ائشكارا    وئچۇق نەرسەم ھەممە باشقا ىئككىسىدىن

 بەلكىم وئخشايمەن، كۆرۈنىدىغان كىچىك يېشىمدىن ۆئز قارىغاندا، ېئيتىشىغا كىشىلەرنىڭ
  بىر يەنە  دۇنياغا بۇ. مۈمكىن بولۇشۇم ائجرىتالمىغان ۋاقىت  ياشاشقا كېتىپ بولۇپ بىلەن ىئشلەش

. ەئمەسمەن دەيدىغانالردىن بوالتتىم، قىلغان ىئشالرنى شۇ  يەنىال ىئدىم، بولسام انتۇغۇلغ قېتىم
 كۆپرەكىنى، تېخىمۇ ىئشلىرىمنىڭ قىلغان قېتىمدا  بىرىنچى تۆرەلسەم، دۇنياغا قېتىم ىئككىنچى

 ۆئلمەي تارىخىدا ىئنسانىيەت پۈتۈن. خااليتتىم قىلىشنى ياخشىسىنى ەئڭ   ەئڭ  ى،ېئسىلىن ىئنتايىن
  قىالي، قانداق. بوالتتىم ۆئلمىگەن مەنمۇ قاراپ ۇئنىڭغا بولسىدى، بولغان  كىشى بىر يالغۇز  الغانق

 …كېتىمەن ۆئلۈپ  كۈنى بىر وئخشاش ھەممىگە مەنمۇ يوق، ائدەم بىرەر بولغىدەك ۆئرنەك بۇنىڭغا

  دىنتۈپەيلى كۆرۈشۈم ياخشى تاشقىرى  ائدەتتىن بۇ  كۆرىمەنكى، ياخشى شۇنچىلىك  ىئنسانالرنى
 تامامالنمىغان  تېخى مېنىڭ بۇ مانا. بار  ۋاقىتلىرىممۇ بولىدىغان خاپا  ىئنسانلىرىمغا  شۇ بەزىدە 

 زېرىكىدىغانلىقىنى ائسان ەئسەرلەردىن يېزىلغان ۇئزۇن كىتابخانالرنىڭ قىسقىسى، ھېكايەم،
 رەكبەك ھەممىدىن. مۈمكىن سوزماسلىقىم ۇئزۇنغا بەك  ھېكايەمنى بۇ ۈئچۈن شۇنىڭ. بىلىمەن

 ھېكەيەمنىڭ بۇ بىلمەيدىغان ۆئزۈممۇ يېزىلىشىنى قانداق داۋامنىڭ نەرسەم، قىزىقىدىغان
 .خاتىمىسى

 

 يۇرتداشالر بېرىڭالر بەرداشلىق                            
 نەسىن ەئزىز                          

 

 بىر ھاۋالىق  سۇلۇق، باغ، وئتتۇرىسى تاغ،  ەئتراپ ى تۆت يېرىدە، بىر  دۇنيانىڭ چوڭ بۇ ۇنبۇر 
 .كەنىئ بولغان دۆلەت

: باركەن  جانلىقالر باشقا ىئنسانالردىن دۆلەتتىمۇ بۇ وئخشاشال يەرلىرىدىكىگە  باشقا دۇنيانىڭ
  كۆپمۇ ەئمەس،  ائزمۇ دىكىدىنيەرلەر  باشقا بۇالر  ەئمما…  ۆئمۈچۈكلەر زەھەرلىك چايانالر، يىالنالر،

 .كەتمەيدىكەن كۆرۈنۈپمۇ  كۆزگە بەك بولغاچقا ەئمەس

  سانى بېلەت. سايلىنىدىكەن بىلەن سايالم  بەگلەر. باشقۇرىدىكەن دېيىلىدىغانالر “بەگ”  دۆلەتنى بۇ
 . بولىدىكەن بەگ  بىرى  بولغان كۆپ

  چايانالر، ۆئمۈچۈكلەر،: بوپتۇ شۆئزگىرى بىر چۆچۈتىدىغان ائدەمنى دۆلەتتە بۇ ۆئتۈپ، زامانالر
  كۆپىيىشكە سۈرەئتتە ىئشەنگۈسىز  تېخى يەنە چوڭىيىشقا، كۈنسېرى  …قۇرتالر  زەھەرلىك  يىالنالر،

. كېتىشىپتۇ بولۇپ ۆئيدەك ۆئمۈچۈكلەر. تومالپتۇ تېرەك تەك  ۇئزۇراپتۇ، بوي  ى تېرەك  يىالنالر. باشالپتۇ
 پويىزدەك،  سەكسەنپۇتالر. يوغانمىش ھتىنمۇتىمسا بالىلىرى  تۇغۇلغان يېڭى پاتمىچۇقالرنىڭ
 … چېدىردەك بولسا قاناتلىرى  شەپەرەڭلەرنىڭ



 نېمىشقا زىيانداشالرنىڭ بۇ ەئمما. ىئزدىشىپتۇ سەۋەبىنى ىئشنىڭ بۇ  سەزگەنلەر  ائلدىن خەۋپنى
 . يەتمەپتۇ ەئقلى ھېچ كېتىۋاتقانلىقلىرىغا ائينىپ يوغىناپ، بۇنچە

 قىزىق . باشالپتۇ قىلىشقا ھۇجۇم ىئنسانالرغا تېخى  زىيانداشالر بۇ. تۈگىمەپتۇ بىلەنال شۇنىڭ ىئش
 زەھەرلەر بۇ قالماستىن، ۆئلمەيال. ۆئلمەيدىكەن زەھەرلىرىدىن مەخلۇقالرنىڭ  بۇ ىئنسانالر يېرى،

  چوقۇم ھوزۇردىن بۇ ائدەم شۇ چېقىۋالسا، قېتىمال بىر. بېرىدىكەن كەيپ ھوزۇر، ائجايىپ ىئنسانغا
  چاقتۇرمىسا ۆئمۈچۈكلەرگە چايانالرغا،-يىالن  ۆئزىنى. قالىدىكەن بولۇپ خۇمار گەزەھىرى  شۇنىڭ

  يولۇقساڭ، قېتىمال بىر. يوقكەن چېكى خۇمارنىڭ بۇ  كېلىپ يەنە. قالىدىكەن بولۇپ تۇرالمايدىغان
  قېتىم بىر ھەپتىدە دەسلەپتە قىلىپ، شۇنداق …قىلىدىكەنسەن تەلەپ كۆپ يەنىمۇ كۆپ، تېخىمۇ

 بىر،  كۈندە كېيىنچە بىر، كۈندە ىئككى كېيىن بەرگەنلەر، تۇتۇپ  چايانالرغا-يىالن زلىرىنىۆئ چىقىپ
 . باشالپتۇ  ائدەتلىنىشكە ۋاققا نەچچە  كۈندە بېرىپ-بېرىپ كېيىن

  قىلساق قانداق” كىشىلەر پىكىرلىك ساغالم بىلىدىغانالر، يارىتىلغانلىقىنى قىلىشقا پىكىر كاللىنىڭ
  بىر يەنە ەئمما.  ىئزدىشىپتۇ چارە بىر دېيىشىپ “قۇتقۇزاالرمىز؟ چايانالردىن-يىالن  شۇ  ىئنسانالرنى

 دۆلەتتىكى بۇ قىلىپ،  شۇنداق. تۇرۇپتۇ  قارشى ۇئالرغا كۆنگەنلەر وئبدان زەھەرگە تەرەپتىكى
  گورۇھ ىئككى  بۇ ەئمما  باركەن، گورۇھالرمۇ باشقا ەئلۋەتتە،.  بولۇشۇپتۇ گورۇھ ىئككى  ىئنسانالر

 پايدىلىق  ناھايتى ىئنسانالرغا زەھەرنىڭ  بۇ ەنلەر،كۆنگ زەھەرگە: چىقىپتۇ يرىلىپائ ېئنىقال
 .تۇرىدىغانالر قارشى ۇئالرغا ۋە يۈرىدىغانالر، سۆزلەپ ىئكەنلىكىنى

 قىلىشى ھۇجۇم ىئنسانالرغا توختىماي نىڭ …سەكسەنپۇتالر  چايانالر،  ۆئمۈچۈكلەر، شەپەرەڭلەر،
 .  باشالپتۇ قېلىشقا ائز تەرەپتىكىلەر قارشى كۆپىيىپ، كۈنسېرى  زەھەرخۇمارالر بىلەن،

- يۈز  ائستا- ائستا باشالپتۇكى، زەھەرلىنىشكە قەدەر شۇ زەھەرخۇمارلىرى  بۇ  ۆئتۈپ، يىلالر ائيالر،
 پارچە، بىر ھەركۈنى چاقتۇرغانالر، يىالنغا ۆئزلىرىنى. باشالپتۇ ۆئزگىرىشكە پۇتلىرى -قول كۆزلىرى،

  پۈتۈنلەي بارا -بارا  كىچىكلەپ، كاللىسى ۇئزىراپ،  بوي  ى ۆئزگىرىپ، يېشىلغا تېرىلىرى  پارچىدىن بىر
  بەزىلەرنىڭ يەنە چاقىدىكەن؛ ۇئچرىغاننى ۆئمىلەيدىكەن، يەردە: كېتىشىدىكەن ۆئزگىرىپ يىالنغا 

 ۆئسۈپ پۇت- قول يېڭىدىن ۇئزىراپ، ىئنچىكىلەپ، بارا -بارا  پۇتلىرى -قول  تىرناقلىرى، بارماقلىرى،
 ائزراق. ېئتىلىدىكەن  ىئنسانالرغا دە،-ائيلىنىدىكەن ۆئمۈچۈككە بىر  يوغانالر ىرىداائخ …چىقىپ

  چايانلىشىشقا،  يىالنلىشىشقا،  تۈپەيلى، زەھەر قېنىدىكى  يەنىال زەھەرلەنگەنلەرمۇ،
 . باشالپتۇ  …شەپەرەڭلىشىشكە

 كۈچىنىڭ پ،ېئچىنى ھالىدىن ەئتراپىدىكىلەرنىڭ تىرىشىۋاتقانالر ۈئچۈن قوغداش ىئنسانلىقىنى
 : يېتىشىچە

 دەپ!… چايانالشماڭالر ۆئمۈچۈكلەشمەڭالر، قوغداڭالر،  ىئنسانلىقىڭالرنى!… يۇرتداشالر –
 كۆپ تولىمۇ زەھەرلەنگەنلەر ەئكسىچە،. سالمايدىكەن قۇالق باشقىالر  قىلىشسىمۇ، نەسىھەت

 .قىلىشىدىكەن ھۇجۇم دەپ!… خاىئنالر سانلىقالرغا ائز بۇ ۈئچۈن بولغانلىقى

 ائدەم دۆلەتتە بۇ كېيىن يىلدىن نەچچە يەنە  قاپتۇكى، ائز  شۇنچىلىك بارا -بارا   نسانالرىئ
-يىالن ۇئ ۈئچۈن بولغانلىقلىرى  كۆپ سانى سايلىمىدىمۇ، بەگ. باشالپتۇ  قورقۇشقا قالماسلىقىدىن

 .  بولىدىكەن  بەگ شۇ سايلىسا  كىمنى چايانسىمانالر



.  ەئپەندىلەر  كېلىۋاتىدۇ، كۈن ېئغىر بېشىمىزغا” ۇئالر. ركەنبا زىيالىيالرمۇ بىلىملىكلەر،  دۆلەتتە ۇئ
 بىر بىلگىنىچە ھەممەيلەن. قوشۇپتۇ باش دەپ “قۇتقۇزىمىز؟ قانداق  يۇرتداشلىرىمىزنى بۇنىڭدىن

 : دەپتۇ نەرسىلەرنى

 ھېسابالنماسلىقى ائدەم ەئمدى يىالنالشقانالر  ۆئمۈچۈكلەشكەنلەر، بولۇپ خۇمار زەھەرگە –
 .…كېرەك قاتناشتۇرماسلىق  ۇئالرنى  سايلىمىغا بەگ شۇڭا. قالمىدى ىئنسانلىق  رداۇئال. كېرەك

  يەنە دە؟-تۇغۇلغان بولۇپ ائدەم ۇئالر قەتئىينەزەر، چايانلىشىشىدىن-يىالن  قانچىلىك لېكىن،
  ىئنسان يەنە بولسا ائرىالشمىغان زەھەر  قېنىغا. تۇغۇلىدىكەن ىئنسان  بالىلىرىمۇ  بۇالرنىڭ كېلىپ،

 .قالىدىكەن ىدەھالىت

 : بەزىلىرى  ۇئقۇمۇشلۇقالرنىڭ

  دەزمالالپ  ىئشتاننى. ”دەپتۇ!… يېيىش قوشۇقتا تاماقنى  – يولى بولۇشنىڭ ىئنسان –
  ھېچقايسىسى بۇالرنىڭ ەئمما.  بوپتۇ دېگەنلەرمۇ “…ېئلىش ساقال كۈن ھەر” دېگەنلەرمۇ، “كىيىش

 .  يەتمەپتۇ  قېلىشقا قوغداپ ىئنسانلىقنى

. باقساق  تەكشۈرۈپ قاراپ، بىر دۆلەتلەرگە  باشقا:  بېرىپتۇ تەكلىپ  شۇنداق ربەزىلە ائرىدىن
  بىر قىلساق تەھلىل مۇشۇالرنى …قىلغانىكەن؟  ھەل قانداق بولسا بارمىكەن؟ مەسىلە بۇ ۇئالردىمۇ

  تەتقىق  تەكشۈرۈپ، بېرىپ  تەرەپلەرگە-تەرەپ. بېقىشىپتۇ  سىناپمۇ. دېيىشىپتۇ قاالر، چىقىپ ائمال
  ېئالن پىكىرلىرىنى ھەرخىل ھەممىسى بۇرۇنقىدەك  يەنە قايتىشىپ،  يۇرتلىرىغا ائخىرى . قىلىشىپتۇ
 :قىلىشىپتۇ

 !… كېرەك بولۇشى كەڭ تېخىمۇ ۆئيلىرىمىز –

 !… قىاليلى ۈئلگە  قىلىپ،  تەكلىپ ائدەملەرنى  ېئسىل  دۆلەتلەردىن  باشقا –

 … كۆرسۇن نىىئنسانالر   يەردىكى ۇئ ەئۋەتەيلى، ەئللەرگە چەت بىزنىڭكىلەرنى –

 قىلىش  مەشىقى قاتالش قورساق  قېتىم  ۈئچ كۈندە» ھەتتا دەپتۇ، بۇنى دەپتۇ، ۇئنى
  ساقراق ائرىدىن پەقەت. بوپتۇ  دېگەنلەرمۇ “…كېرەك يېتىش  بېسىپ ياننى سول ياتقاندا” ،«كېرەك

 : دەپتۇ  شۇنداق چىقىپ بىرى 

  سەۋەبىنى  كېتىشكەنلىرىنىڭ ينىپائ نېمىشقا  زىيانداشالرنىڭ بۇ  مەن. سېلىڭالر قۇالق ماڭا –
  يەردىن بىر قىلدىڭالرمۇ؟ دىققەت قېلىۋاتقىنىغا ۆئزگىرىپ ھاۋاسى دۆلىتىمىزنىڭ. قىلىمەن تاپقاندەك

. گەپ كېتىۋاتقان يوغىناپ ائينىپ، ياققاچقا،  زىيانداشالرغا بۇ ھاۋا بۇ.  كېلىۋاتىدۇ ھاۋا بىر يېڭىچە
 كەلگەن شەرقتىن.  باردىم دۆلەتلەرگە نۇرغۇن مەن.  ۋاتىدۇكېلى تەرەپتىن  شەرق  ھاۋا بۇ  بايقىشىمچە،

. يوقكەن ائپەتلەر بۇ بىزدىكى دۆلەتلەردە جايالشقان ېئتىكىگە تاغالرنىڭ توسۇۋالىدىغان شامالنى بۇ
 توسۇشىمىز  شامالنى بۇ كېلىۋاتقان شەرقتىن ائخىرالشماستا ىئش ھەممە سېلىپ،  ىئشقا ەئقلىمىزنى

 .بولىمىز چايان يىالن، ھەممىمىز. قالمايدۇ ائدەم دۆلەتتە  بۇ دەكۈن ائز بولمىسا. كېرەك

  جىددىي ىئشنى ىئنسانالر ەئمما. بوپتۇ كۈلگەنلەرمۇ قىلىپ مازاق ىئشەنگەنلەرمۇ، سۆزلىرىگە ۇئنىڭ
 بىر قانلىق  ائجايىپ. ېئچىپتۇ ۇئرۇش قارشى كەتكەنلەرگە بولۇپ ۇئالردەك ۋە زىيانداشالرغا تۇتۇپ
  دۈشمەنلەردىن دۆلەت ۇئ. تەرەپتىكەن زىيانداشالر  بەگمۇ  زاماندىكى ۇئ. بوپتۇ  ڭىجې مامات-ھايات



  دەرۋازىالر  ەرىپىدەت ھەر بولۇپ، قورشالغان بىلەن سېپىلالر قېلىن تەرىپ ى ھەر ۈئچۈن قوغدانماق
 جان ۈئچۈن تاقاتماسلىق  زىيانداشالر ۈئچۈن، تاقىۋېلىش دەرۋازىنى  شەرقتىكى ىئنسانالر. باركەن

  دەريا دېگەندەك توسۇپ سىرتتىن باشقىالر ىئتتىرىپ، ىئچىدىن ىئنسانالر. بېرىشىپتۇ جان پ،ېئلى
  تاقىۋېلىشقا  مەھكەم دەرۋازىسىنى شەرق  ىئنسانالر ىئچىدىكى ائخىرى  جەڭدە، بۇ ائققان قانالر دەريا

  بەگ كىشىنى ھېلىقى كۆرسەتكەن ەئقىلنى   بۇ. قاپتۇ  سىرتتا زىيانداشالر.  بولۇشۇپتۇ  مۇۋەپپەق
 :يۇرتداشلىرىغا ۇئ. سايلىشىپتۇ

  بۇ. بولىدۇ يامان ائقىۋىتى ائچماڭالر،  قەتئىي ائچماڭالر، دەرۋازىنى بۇ  – دەپتۇ، – ھەرگىز، –
 .ېئچىلىدۇ  پۈتۈنلەي تېزال بولدى،  ېئچىلدىمۇ،  كۆزىچىلىك يىڭنە  ىئشىككى، بىر  شۇنداق

 . ۆئتۈۈپتۇ بەگلەر ننۇرغۇ كېيىن ۇئنىڭدىن. ۆئلۈپتۇ ائدەم ەئقىللىق  بۇ كېيىن

  شەرق  بولسىمۇ،  بار چايانالر-يىالن ۆئمۈچۈكلەر، دۆلەتتىمۇ بۇ يەردىكىدەك ھەر بۇرۇنقىدەكال  يەنە
  قايتا  زىيانداشالر بۇ كىرەلمەي، ھاۋا  شەرقتىن ۈئچۈن، بولغىنى ېئتىك مەھكەم دەرۋازىسى

 . چوڭىيالماپتۇ كۆپىيەلمەپتۇ،

  دېيىشىپ!“ مەن ” دېسە!“ مەن” نامزاتالر سايلىمىدا  بەگ …پتۇۆئتۈ ۆئتۈپتۇ، يىلالر  ائيالر، كۈنلەر،
 يىالنلىشىشىنى قايتىدىن  ىئنسانالرنىڭ ھېچبىرى  نامزاتالرنىڭ بۇ  ەئمما.  باشالپتۇ تارتىشىشقا 

 شۇ تە؟-كېرەك ائۋاز كۆپرەك سايالمدا  ەئمما خالىمايدىكەن، خالىماسلىقىغۇ. خالىمايدىكەن
 .  كەم بېلەت  ۈئچ يەنە يلىنىشقاسا  قايتا قارىسا،  بېگى زاماننىڭ

 .  دەپتۇ!… ائچىمەن بېلەتلىك ۈئچ  پەقەت ىئشىكنى بۇ مەن –

 .قويماپتۇ  تارتقۇزۇپ  باشقىالرغا بەگلىكنى  قىلىپ، دېگىنىنى

 ەئكىرىۋېلىشقا  بېرىدىغانالرنى ائۋاز ۆئزلىرىگە ېئچىپ، ائزراق يەنە  ىئشىكنى  رەقىپلىرىمۇ ۇئنىڭ
 ائۋازلىقال وئن پەقەت خالىمىغاچق،ا  كېتىشىنى ېئچىلىپ پۈتۈنلەي ىكنىڭىئش ۇئالرمۇ. باشالپتۇ

  ىئشىكنى ائدەملىرىنى دېيىشىپ كەتمىسۇن، ېئچىلىپ پۈتۈنلەي ىئشىك تەرەپتىن بىر يەنە. ېئچىپتۇ
  ېئچىال  بېلەتلىك مىڭ بېلەتلىك، يۈز  بېلەتلىك، وئن ىئشىك. بۇيرۇشۇپتۇ  تىرىۋېلىشقا ىئچىدىن

 . ېئچىلىپتۇ دەرىجىدە كەتكۈدەك سۇنۇپ  قايرىلىپ ائرقىسىغا مامەن،تا ائخىرى  ېئچىال

 :ۈئچۈن خالىمىغانلىقلىرى  كېتىشىنى ېئچىلىپ  ۇنداقب  ىئشىكنىڭ بەگلەر،

 ۈئستىگە  بۇيرۇق دەپ!… بېرىڭالر بەرداشلىق   ىئتتىرىڭالر، ىئچىدىن  يۇرتداشالر، چىداڭالر –
 . بېرىشىدىكەن بۇيرۇق

 . باشالپتۇ پىرقىراشقا وئقىدا ۆئز ائخىرى  ىئشىكمۇ  ىئتتىرىپ، تېشىدىن  ىئتتىرىپ، ىئچىدىن

 : بولسا بەگلەر پىرقىرايدىكەن، يېپىلىپ ېئچىلىپ  دەرۋازىسى  شەرق  دۆلەتتە ۇئ باشالپ  شۇنىڭدىن

 . ۋارقىرىشىدىكەن دەپ!… بېرىڭالر بەرداشلىق   يۇرتداشالر، كۈچەڭالر –

 

 

                            



  دەرىس ساەئتلىك ربى ائخىرقى ەئڭ                        
 

 تىلاليدىغان ەئپەندى  خامېل" كۆڭلۈمدە. باردىم  كېچىكىپ ناھايىتى مەك تەپكە ەئتىگەندە كۈنى ائشۇ
 سورايدىغانلىقىنى تۈرلىنىشىنى پېئىل بىزدىن ۇئ ۈئستىگە ۇئنىڭ  ەئنسىرەيتتىم، دەپ" بولدى

 چىقىپ  داالغا  ارماي،ب  مەك تەپكە شۇڭا.  بېرەلمەيتتىم دەپ ھېچنىمە مەن لېكىن ېئيىتقانىدى،
 . كەلدىم نىيەتكە دېگەن كېلەيچۇ، وئيناپ

 !ىئدى سۈزۈك قەدەر شۇ ىئللىق، قەدەر شۇ ھاۋا

 چىملىقتا كەينىدىكى زاۋۇتىنىڭ سايرايتتى؛تاختاي چاك -چاك يېقىملىق، چېتىدە وئرمان بۇلبۇلالر
 ىئشلىتىلىشىگە ىنىڭتۈرلىنىش پېئىل مەنزىرىلەر بۇ.  قىلىۋاتاتتى مەشىق  ەئسكەرلىرى  پرۇسىيە

 قاراپ مەك تەپكە ھامان شۇ تۇتۇپ، ۆئزۈمنى ىاليەن مەن لېكىن. ىئدى قىزىقارلىق  خېلىال قارىغاندا
 . يۈگۈردۈم

 تۇرغانلىقىغا ائلدىدا تاختىسى ېئالن ائدەملەرنىڭ نۇرغۇن كېتىۋېتىپ، ۆئتۈپ مەھكىمىسىدىن بازار
 -ائلۋان سېلىنغان  مەغلۇبىيەت،  ىكىۇئرۇشت بۇيان، يىلدىن ىئككى  يېقىنقى. چۈشتى كۆزۈم

  ھەممىسى خەۋەرلەرنىڭ يامان قاتارلىق  بۇيرۇقلىرى  خىل ھەر شىتابىنىڭ قوماندانلىق  ھاشارالر،
  «بولغاندۇ ىئش  نېمە  يەنە: »ىئچىمدە كېتىۋېتىپ يۈگۈرۈپ توختىماي مەن. تارقىالتتى يەردىن ائشۇ

 . وئيلىدىم دەپ

.  كۆرۈۋاتاتتى ېئالننى  كىرىپ قىستىلىپ ائرىسىغا  كىشىلەر لەبىل بىلەن  شاگىرتى خۇاشىتمۇ تۆمۈرچى
 : ۋارقىرىدى ماڭا كۆرۈپ، كېتىۋاتقانلىقىمنى يۈگۈرۈپ مەيداندا مېنىڭ ۇئ

  بالدۇر  ناھايىتى ھامان بەرىبىر مەك تەپكە سەن وئغلۇم، يوق ھاجىتى يۈگۈرۈشۈڭنىڭ  تېز ۇئنچىۋاال   
 !بارىسەن

 خامېل يۈگۈرۈپ ھاسىرىغىنىمچە وئيالپ، دەپ رەك،كې قىلىۋاتسا چاقچاق ماڭا ۇئ مەن،
 . كەلدىم يېتىپ ھويلىسىغا كىچىككىنە ەئپەندىنىڭ

  بوالتتى، چۇرۇڭ -ۋاراڭ پەس بىر ھامان ۋاقتىدا باشالش دەرس مەك تەپتە كۈنلەردە، ائدەتتىكى
  قۇلىقىنى ىڭكۆپچىلىكن چۇرۇڭدىن -ۋاراڭ ائۋازالر، ياپقان ۋە ائچقان  پارتىنى. ائڭلىناتتى كوچىغىمۇ
  ېئلىپ، پاالقنى تۆمۈر   قولىغا مۇەئللىمنىڭ ۈئستىگە ۇئنىڭ... يادالشلىرى  دەرس ۋارقىراپ  ېئتىۋېلىپ

 .تۇراتتى ائڭلىنىپ ۋارقىراشلىرى  دەپ!...« پەسرەك ، تىنچ: »ۇئرۇپ تاقىلدىتىپ پارتىغا

.  قىلغاندىم خىيال ەپد ۆئتۈۋاالرمەن، غىپپىدە جايىمغا ۆئز پايدىلىنىپ چۇرۇڭدىن -ۋاراڭ ائشۇ مەن
  وئچۇق مەن. چۆككەنىدى جىمجىتلىققا ەئتىگەندىكىدەك  كۈنى يەكشەنبە  كۈنى ائشۇ لېكىن

  -ۇئياقتىن  بولسا ەئپەندى خامېل. كۆردۈم وئلتۇرغانلىقىنى وئرنىدا ۆئز  ساۋاقداشالرنىڭ دېرىزىدىن
  ناىئالج مەن. دىىئ بار  القپا تۆمۈر  ھېلىقى چۆچۈتىدىغان كىشىنى قولتۇقىدا يۈرەتتى،  مېڭىپ بۇياققا

  چاغدا شۇ سىلەر. كىردىم سىنىپقا چۆككەن جىمجىتلىققا كۆزىچىال ھەممەيلەننىڭ ېئچىپ، ىئشىكنى
اللىشىڭالر تەسەۋۋۇر   كەتكەنلىكىنى دۈپۈلدەپ  قانچىلىك يۈزۈمنىڭ مېنىڭ  !مۇمكىن  قى



 :بىلەن يىملىق مۇال ناھايىتى كۆرۈپ، مېنى  ەئپەندى خامېل. بولمىدى ىئش ھېچقانداق لېكىن

 . دېدى -.باشالۋەردۇق  دەرسنى كۈتمەيال سېنى فرانىس، شاكىچىك وئلتۇر  جايىڭغا تېز   

 كېيىنال، تىنچالنغاندىن چۈشۈپ جايىغا بىرائز  يۈرىكىم. وئلتۇردۇم جايىمغا ائتالپال وئرۇندۇقنى مەن
  بوينىغا كىيىپ، يمىنىكى مايسىرەڭ بايراملىق  چىرايلىق  ناھايىتى ھېلىقى بۈگۈن مۇەئللىمىمىزنىڭ

 يىپەك قارا  كىچىككىنە كەشتىلەنگەن چۆرىسى بېشىغا تاقاپ، گالىستۇك چىقىرىلغان گىرۋەك
 كەچۈرگەن كۆزدىن كېلىپ مەك تەپكە مۇپەتتىش كېيىملىرىنى بۇ ۇئ. بايقىدىم  كىيىۋالغانلىقىنى شىلەپە

  ائدەتتە سىنىپنى پۈتكۈل بۈگۈن ۈئستىگە ۇئنىڭ. كىيەتتى كۈنلەردىال تارقاتقان  مۇكاپات ياكى
  ائرقا قالدۇرغىنى، ھەيران بەك ھەممدىن مېنى. قاپلىغانىدى جىددىيلىك ائجايىپ كۆرۈلمەيدىغان

  ائدەملەر مۇنچە بىر  بازاردىكى وئرۇندۇقالردا قاتار نەچچە بىر تۇرىدىغان بوش ھامان تەرەپتىكى
 قالپىقىنى قىرلىق   ۈئچ ىئچىدە رنىڭۇئال. چۆككەنىدى سۈكۈتكە وئخشاش بىزگە ۇئالرمۇ وئلتۇراتتى،

 باشقا بەزى  يەنە پوچتىكەش ىئلگىرىكى باشلىقى، بازار ىئلگىرىكى بوۋاي، خاۋس كىيىۋالغان
  باشالنغۇچ بولسا خاۋس. تۇراتتى چىقىپ قايغۇ -غەم چىرايىدىن ھەممەيلەننىڭ. ىئدى بار  ائدەملەرمۇ

  كىتابنى ۇئ. كەلگەنىدى ائلغاچ نىمۇكىتابى  وئقۇش بىر كەتكەن رتىلىپيى چەتلىرى  مەك تەپنىڭ
 .ياتاتتى  توغرىسىغا  كۆزەينىكى چوڭ ۇئنىڭ ۈئستىگە كىتابنىڭ قويۇۋالغان،  تىزىغا ېئچىپ

  بايا وئلتۇرۇپ، وئرۇندۇققا ەئپەندى خامېل تۇرغىنىمدا بولۇپ ھەيران كۆرۈپ ەئھۋالالرنى بۇ مەن
 : باشلىدى سۆزلەشكە بىزگە بىلەن جىددىيلىك ۋە مۇاليىملىق  سۆزلىگەندىكىدەك، ماڭا

  لوتارنگىيدىكى ۋە ىئلزاس بېرلىندىن.  دەرسىم ائخىرقى ۆئتىۋاتقان سىلەرگە  بۇ بالىلىرىم،   
  يېڭى. كەلدى بۇيرۇق توغرىسىدا قىلىنىدىغانلىقى رۇخسەت ۆئتۈشكىال تىلىنى نېمىس  مەك تەپلەردە

  دەرسىنى تىلى فرانسۇز   ەئتلىكسا بىر ائخىرقى سىلەرگە بۈگۈن. كېلىدۇ يېتىپ  ەئتىال  وئقۇتقۇچى
 .قىلىمەن ۈئمىد ۆئگىنىشىڭالرنى قويۇپ كۆڭۈل كۆپرەك  سىلەرنىڭ ۆئتىمەن،

 

 مەھكىمىسىنىڭ بازار ەئبلەخلەرنىڭ ھېلىقى ائھ،. كەتتى سىيرىلىپ  ىئچىم ائڭالپ، سۆزلەرنى بۇ
  فرانسۇز  ىكساەئتل بىر ائخىرقى ەئڭ مېنىڭ! دە -ىئكەن گەپ مۇشۇ چاپلىغىنى تاختىسىغا ېئالن

  فرانسۇز  مېنىڭ ەئمدى! ۇئقمايمەن تۈزۈك يېزىشنىمۇ  ماقالە تېخى  مەن! بۇ ىئكەن دەرسىم تىلى
 بۇرۇن مەن بوالمدۇ؟ دېيىشكە  بوپتىال بۇنىڭغا! دە -ىئكەن يوق ىئمكانىيەتمۇ ۆئگىنىشىمگە تىلىنى

  بېرىپ دەرياسىغا ساائر يۈرگەن، ىئزدەپ  ۇئۋىلىرىنى قۇشقاچ قېچىپ دەرستىن  ۆئگەنمەي، وئبدان
  گرامماتىكا، ھېلىال تېخى مەن! قىلدىم پۇشايمان قاتتىق  ەئسلەپ،  مۇشۇالرنى...  ۈئزگەنىدىم سۇ

  ەئمدىلىك تە،. بولغانىدىم بىزار كۆرۈپ، ېئغىر يۈرۈشنى  كۆتۈرۈپ دەرسلىكلىرىمنى قاتارلىق  تارىخ
 ەئپەندىگىمۇ خەنمەير ،كەلمەيۋاتىدۇ ائيرىلغۇم بۇالردىن دوستلىرىمدەك قەدىناس خۇددى بۇالر

  ماڭا ۇئنىڭ قىلىپ، خىيال مۇشۇالرنى! كۆرەلمەيمەن قايتا  يەنە ۇئنى بولدى، كېتىدىغان ۇئ. شۇنداق
 .ۇئنتۇدۇم تاياقلىرىمنى يىگەن پاالقتا جازالىرىنى، بەرگەن

 !ۇشبايق   بىچارە

  بازاردىكى! ىپتىكەنكىي كىيىملىرىنى چىرايلىق  بايراملىق  ۈئچۈن خاتىرلەش دەرسنى ائخىرقى مۇشۇ ۇئ
 ۇئالرنىڭمۇ  ماڭا بۇ.  چۈشەندىم ەئمدى مانا وئلتۇرغانلىقىنى كېلىپ سىنىپقا ۈئچۈن نېمە بوۋايالرنىڭ 



 ۇئالر. بولدى ۇئقتۇرغاندەك ۆئكۈنگەنلىكىنى تۇرمىغانلىقىغا كېلىپ پات  -پات مەك تەپكە  ۋاقتىدا ۆئز
 ىئشلىگەن يىل  نەچچە 40 بىلەن  ەتلىكساداق -سەمىمىي مۇەئللىمىمىزنىڭ بىلەن  ۇئسۇل مۇشۇ گويا

  -ىئززەت بولغان زېمىنىمىزغا تۇرغان ائلدىدا كېتىش قولدىن ېئيتىۋاتقاندەك،  تەشەككۈر  خىزمىتىگە
 . قىالتتى بىلدۈرىۋاتقاندەك ېئھتىرامىنى

  ماڭا نۆۋىتى يادالش. قالدى چاقىرىپ  مېنى مۇەئللىم  بىردىنال كېچىۋاتقاندا خىيالىمدىن مۇشۇالر
 قوللىنىلىشىنى تۈرلىنىشىنىڭ پېئىل چىقارغان داڭق  قىيىنلىقتا ەئگەر خۇدا، ائھ. نىدىكەلگە

  بۇنىڭ بولسام، بېرەلەيدىغان ېئيتىپ ائخىر -باشتىن ھالدا خاتاسىز قىلچە ۋە ېئنىق  جاراڭلىق،
  ائرالشتۇرۇپ سۆزنى نەچچە  بىر باشتىال لېكىن بېرەتتىم، قۇربان نەرسىنى  قانداق ھەر بەدىلىگە

 بولۇپ، بىائرام قاتتىق  كۆڭلۈم ىئرغاڭالپ،  بۇياققا -ۇئياقتىن  ناىئالج مەن قالدىم، گاڭگىراپ يۇپقو
 : ائڭلىدىم سۆزلەۋاتقانلىقىنى  ماڭا ندىنىڭەئپە خەنمەير. كۆتۈرەلمىدىم بېشىمنىمۇ

  شۇمۇ بولۇۋاتىسەن، بىائرام خېلىال ۆئزۈڭمىغۇ فرانىس،  شاكىچىك ەئيبلىمەيمەن، سېنىمۇ مەن   
 دەپ «ەئمەس كەچ ۆئگەنسەممۇ ەئتە بارغۇ،  ۋاقىت  بولدىال، ۋاي: » كۈنى  ھەر ھەممەيلەن. پايەكۇ

 قالدۇرۇش ەئتىگە داىئم ۆئگىنىشنى ھەي،. باقايلىچۇ قاراپ نەتىجىمىزگە ەئمدى. وئيلىشىدۇ
 سىلەر  قانداق؟: » بىزگە ەئبلەخلەر ھېلىقى ەئمدى. بەختسىزلىكى چوڭ ەئڭ ىئلزاسلىقالرنىڭ

  دېسە! ...« ۇئقمايسىلەر يېزىقىنى -تىل ۆئزۈڭالرنىڭ ھەتتا دەيسىلەر، فرانسۇز  تېخى الرنىۆئزۈڭ
 ھەممەيلەننىڭ بىز  ەئمەس، سەۋەنلىكىڭ سېنىڭال بۇ فرانىس، شاكىچىك بىراق،. ھەقلىق 

  ۆئگىنىشىڭالرغا ائناڭالر -ائتا سىلەرنىڭ. بار جايلىرىمىز نۇرغۇن تېگىشلىك  ەئيىبلەشكە ۆئزىمىزنى
  ېئتىزغا، تاشالپ،  كىتابىڭالرنى سىلەرنى ۈئچۈن، تېپىش  پۇل كۆپرەك  ۇئالر. بۆلمەيدۇ كۆڭۈل چەائن

  ەئيىبلەشكە ۆئزۈمنى مېنىڭ مەنچۇ،. ەئۋەتىدۇ ىئشلەشكە بېرىپ  فابرىكىسىغا  ىئگىرىش يىپ
  سۇغىرىشقا گۈللىرىمنى تاشالپ  دەرسىڭالرنى پاتال -پات  سىلەرنى مەن يوقمۇ؟  جايلىرىم تېگىشلىك

 ...قويۇۋەتمىدىممۇ؟ كۈن بىر بىراقال سىلەرنى چاغدا، چىققان تۇتۇشقا بېلىق  مەن سالمىدىممۇ؟

.  توختالدى ۈئستىدە تىلى فرانسۇز  كېلىپ، سۆزلەپ ىئشالرنى بۇ -ىئش ۇئ  ەئپەندى خامېل ائرقىدىن،
  ڭەئ بويىچە  دۇنيا توغرا، ھەممىدىن چۈشىنىشلىك،  ھەممىدىن تىلى  فرانسۇز : دېدى مۇنداق ۇئ

 مەڭگۈ  ۇئنى ساقلىشىمىز، قەلبىمىزدە  ۇئنى بىز: ېئيىتتى مۇنۇالرنى يەنە ۇئ تىل؛ چىرايلىق 
  چىڭ يادىدا تىلىنى ۆئزلىرىنىڭ خەلق  قىلىنغان قۇل بولۇپ، مۇنقەرز  دۆلىتى الزىم، قىمىزۇئنتۇماسلى

 دەپ ۇشۇالرنىم  ۇئ. بولىدۇ بولغاندەك ىئگە ائچقۇچقا ائچىدىغان دەرۋازىلىرىنى  تۈرمە  ساقلىسىال،
  دەرسىنى ۆئتكەن ۇئنىڭ بۈگۈن ىئش، ائجايىپ. ۆئتتى گرامماتىكىنى ېئچىپ كىتابىنى بولۇپ،

  ۆئزۈمنى مەن. تۇيۇلدى ائساندەك بەكمۇ ائسان، ناھايىتى سۆزلىگەنلىرى  ۇئنىڭ. چۈشەندىم تولۇق
 مۇنچىلىك ھېچقاچان ۇئمۇ ائڭلىمىغاندەك، قويۇپ كۆڭۈل مۇنچىلىك ھېچقاچان دەرسنى

 بىلىدىغان ۆئزى  ائدەمنىڭ بىچارە  بۇ. قىلدىم ھېس چۈشەندۈرمىگەندەك بىلەن سەۋرچانلىق 
 قۇيۇپ بىراقال مېڭىمىزگە قويغۇسى، ۆئگىتىپ بىزگە ىئلگىرى  ائيرىلىشتىن ھەممىسىنى  بەرسىلىرىنىڭ

 . كېلەتتى قويغۇسى

  شۇ ۆئتۈلدى،  سىمۇدەر   مەشىقى يېزىش خەت بىزگە كېيىن، بولغاندىن   ۆئتۈلۈپ دەرسى گرامماتىكا
 ،«فرانسىيە» ۈئلگىدە بەردى، تارقىتىپ ۈئلگىسى خەت خۇش يېڭى بىزگە  ەئپەندى خامېل كۈنى،



  پاترىمىزنىڭ ۈئلگىلىرى  خەت بۇ. ىئدى بار خەتالر شەكىللىك دۈگىلەك چىرايلىق  دېگەن ،«ائلزاس»
 سىنىپتا بايراقلىرى  كىچىك دۆلەتلەرنىڭ نۇرغۇنلىغان  خۇددى بولۇپ،  ېئسىلغان  دەستىسىگە تۆمۈر 

  مەشىقى خەت بېرىلىپ بىلەن دىققەت  شۇنچىلىك ھەممەيلەن. كۆرۈنەتتى لەپىلدەۋاتقاندەك
 ائۋازىال شىتىرلىغان ۈئستىدە قەغەز قەلەمنىڭ! چۆككەن جىمجىتلىققا ائجايىپ سىنىپ قىالتتى،

  كىچىك ەئڭ قىلمايتتى،  پەرۋا ھېچكىم ۇئالرغا كىرسىمۇ، ۇئچۇپ قوڭغۇزالر ائلتۇن بەزىدە. ائڭلىناتتى
  خېتى فرانسۇز  بۇالر خۇددى  سىزىقالرنىمۇ تاياق ۇئالر ىتتى،بۇزماي دېققىتىنى  بالىالرمۇ

 پەس گۇالپ-گۇ كەپتەرلەر ۆئگزىدىكى. سىزاتتى قويۇپ زېھىن بىلەن  ىئخالس ھېسابلىنىدىغاندەك
  وئيلىدىم دەپ!« بۇرلىماسمەج سايراشقا تىلىدا نېمىس  كەپتەرلەرنىمۇ بۇ ۇئالر. »سايرايتتى ائۋازدا

 .ىئچىمدە

 قىلماي قىمىر وئرۇندۇقتا ھامان ەئپەندىنىڭ خامېل قارىسامال، كۆتۈرۈپ بېشىمنى قېتىم ھەر مەن
 ېئلىپ  ۇئالرنى قىيماي، كۆزى  ھەممىسىگە نەرسىلەرنىڭ سىنىپتىكى  كىچىككىنە بۇ وئلتۇرۇپ،

 ىئزچىل ۇئ بۇيان يىلدىن  40. چۈشەتتى مكۆزۈ  تۇرغانلىقىغا قاراپ تىكىلىپ كېلىۋاتقاندەك كەتكۈسى
  ۇئنىڭ ائلدىدا كۆز  ھويلىسى، كىچىككىنە ۇئنىڭ سىرتىدا دېرىزە  ياشىدى، مەشەدە ھاال

 ۇئپراپ ۋە پارقىراپ سۈركىلىپ وئرۇندۇقالر -پارتا ىئشلىتىلگەن يىلالر  ۇئزۇن وئقۇغۇچىلىرى،
 گۈلى پىچەك تىككەن بىلەن ىقول ۆئز ۇئ ۆئسكەن، ېئگىز دەرىخى ياڭاق ھويلىدىكى كەتكەن،

 مۇشۇالرنىدا مانا ائدەم بىچارە. ياماشقانىدى ۆئگزىگىچە ائيلىنىپ دېرىزىنى  كۈندە بۈگۈنكى
 كۆڭلى  ۇئنىڭ قانداقمۇ تۇرغاندا ائلدىدا ائيرىلىش ھەممىسىدىن مۇشۇالرنىڭ ەئمدى وئيلىغاندا،

  مېڭىپ بۇياققا  -ۇئياقتىن تەقەۋەت  ۈئستۈنكى سىڭلىسىنىڭ ۇئنىڭ ۈئستىگە ۇئنىڭ! بۇزۇلمىسۇن؟
 .ائيرىالتتى مەڭگۈگە  يەردىن بۇ ەئتە ۇئالر! تۇراتتى ائڭلىنىپ يىغۇشتۇرىۋاتقانلىقى تاقىالرنى -يۈك

 

. ىئدى بار غەيرىتى چىدايدىغان بولۇشقا  ۆئتۈپ ائخىرىغىچە دەرسلەرنى بۈگۈنكى ۇئنىڭ لېكىن،
  باشالنغۇچ ائرقىدىن. تىۆئت تارىخ ەئتسا  بىر يەنە ۇئ كېيىن، تۈگىگەندىن  دەرسى مەشىقى خەت

  ائرقا سىنپنىڭ. ۆئگەتتى وئقۇشنىمۇ قوشۇپ بوغۇملىرىنى «بۇ  بو، بى، بې، با،» سىنپالرغا
  مەك تەپ باشالنغۇچ قولىدۇ ىئككى تاقاپ،  كۆزەينىكىنى بوۋاي خاۋس  وئلتۇرغان وئرۇندا قاتارىدىكى

  ھاياجانالنغانلىقتىن ۇئ. وئقۇيتتى قوشۇپ  پەئگىشى ۇئالرغا ھەرپلەرنى بۇ  تۇتۇپ، كىتابىنى وئقۇش
 ھەم كېلەتتى، كۈلگىمىز ھەم ۇئنىڭغا  ائڭالپ، ائۋازىنى غەلىتە ۇئنىڭ. چىقاتتى تىترەپ ائۋازىمۇ

 !ۇئنۇتمايمەن مەڭگۈ ھەقىقەتەن مەن دەرسنى ائخىرقى بۇ! ائھ. بوالتتى يېرىم كۆڭلىمىز

. جاراڭلىدى قوڭغۇرىقىمۇ ۋاقتىنىڭ قىلىش  دەتىئبا  سوقتى، قېتىم 12 ساىئتى چېركاۋنىڭ بىردىنال
.  چۈشكەنىدى مەشىقتىن ۇئالر    ائڭالندى ائۋازىمۇ كاناي ەئسكەرلىرىنىڭ  پىرۇسىيە تاشقىرىدىن

  مۇنداق ھېچقاچان ماڭا ۇئ كەتكەنىدى،  تاتىرىپ چىراي  ى ۇئنىڭ تۇردى،  وئرنىدىن ەئپەندى  خامېل
 . كۆرۈنمىگەنىدى گىگانت بەستلىك،

 . قالدى سۆزلىيەلمەي سىقىلىپ دېمى ۇئ لېكىن -،... مەن... مەن -ۇئ،  دېدى -وستلىرىم،د  مېنىڭ   

 :قىلىپ چوڭ -چوڭ بىلەن كۈچى پۈتۈن ېئلىپ، بور  قولىغا قاراپ، تاختىغا قارا  بۇرۇلۇپ ۇئ

 . يازدى خەتلەرنى دېگەن     ! فرانسىيە ياشىسۇن   



  قول بىزگە دېمەي، جىم -الم قالدى، تۇرۇپ جايىدا شۇ يۆلەپ، تامغا بېشىنى  ۇئ كېيىن، شۇنىڭدىن
 : قىلدى ىئشارىسىال

 ...قايتىڭالر تۈگىدى،  دەرس   

 

 

 ىئمپېرىيسى قوي بۈيۈك                                               
 نەسىن ەئزىز                           

 

 چوڭلىرى  ھايۋانالرنىڭ چۈنكى،. قالماپتۇ يەر  وئۋلىغۇدەك وئۋ بۆرىلەرگە جاھاندا بىرىدە،  انالرنىڭزام
 بۆلۈشۈپ  دۇنيانى يىرتقۇچالر ۋە كۈچلۈك قاتارلىق  …قاپالن  يولۋاس،  شىر، سانىلىدىغان

  ولۋاس،ي شىر،  بولىسمۇ، ھايۋان يىرتقۇچ وئخشاشال. ائيرىلماپتۇ رايونى وئۋ بۆرىلەرگە. بولغانىكەن
  كىرەلمەيدىكەن، رايونلىرىغا وئۋ ھايۋانالرنىڭ ۇئ بۆرىلەر بولمىغانلىقتىن، كۈچلۈك الردەك …قاپالن
 ائمال بىر.  قاپتۇ ائچمۇ ىدەبەز  تارتىشىپتۇ، قىيىنچىلىقالر نۇرغۇن. چىقالمايدىكەن قالسا كىرىپ
 سۆھبەت ممىسىھە چاقىرىشىپ، قۇرۇلتاي  بىر زور بۆرىلەر مەقسەتتە شۇ. كېرەككەن تېپىش

  بولۇپتۇ، …قارشىلىقالر مەسلىھەتلەر، تاكاللىشىشالر، تالىشىشالر،. يىغىلىشىپتۇ ۈئستىلىگە
 . قارىشىپتۇ ائغزىغا ۇئالرنىڭ كېلىشپ، قارارىغا «بويسۇنۇش  دېسە نېمە دانىشمەنلىرى » ائخىرىدا

 

 

 : دەپتۇ شۇنداق  بۆرە قېرى  بىر دانىشمەن

  ياخشى ەئڭ دۇنيانىڭ ۇئالر. جاھانگىرالردۇر  باشقىالر ۋە اپالنق يولۋاس، شىر،! قېرىنداشلىرىم –
  يەر ياشىغۇدەك بۆرىلەرگە بىز. بولۇۋېلىشقان  ىئگە دۇنياغا. ېئلىۋېلىشقان ۆئزلىرى  جايلىرىنى

 بىز لېكىن،. قالمىدى  يەر ىئگىسىز ھازىر ەئمما.  الزىم يەر ساقلىغۇدەك جان بىزگىمۇ. قويۇشمىغان
 .خەلق  ەئقىللىق  كېلىپ ەنەي  يىرتقۇچ، بۆرىلەرمۇ

  شۇنداق كېيىن، وئڭشىغاندىن ائۋازىنى يۆتىلىۋېتىپ، ىئككىنى توختىۋېلىپ، بىرائز  بۆرە قېرى 
 : دەپتۇ

 دەپ!« ۆئرە ھەممىدىن بۆرە،» بىرلىك تە ھەممەيلەن ائۋۋال! تۈرداشلىرىم سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم،
 .قىلىمەن تەلەپ  توۋلىشىڭالرنى

  كۈنىال شۇ قۇرۇلتايدا، شۇ پەقەت. ياقتۇرۇشۇپتۇ  مەسلىھەتنى بۇ  ۆرىلەرب  ھەممە قۇرۇلتايدىكى
  شۇنداق قېتىم  ۈئچ كەينىدىن-كەينى بۆرىلەر  يەردە ھەر ۋاقىت، ھەر كېيىن شۇنىڭدىن ەئمەس،

 : بولۇشۇپتۇ توۋاليدىغان



 !ۆئرە ھەممىدىن بۆرە، بۆرە، –

 !ۆئرە ھەممىدىن بۆرە، بۆرە، –

 !ەۆئر  ھەممىدىن بۆرە، بۆرە، –

– ..…… 

 .ائيلىنىپتۇ  شوائرىغا بۆرىلەرنىڭ  سۆز  بۆ

 :قىلىپتۇ داۋام سۆزىنى  بۆرە قېرى 

: بېرىمەن مەسلىھەت شۇنداق مەن ۈئچۈن بۇنىڭ! كېرەك بولۇشى مۇستەملىكىلىرىمىز بىزنىڭمۇ –
 بىر ۈئچۈن  قۇرۇش  ىئمپىرىيسىنى شۇ قويالر. ائلدايلى قۇرۇشقا «ىئمپرىيسى  قوي بۈيۈك»  قويالرنى

 .يەيمىز  تويغىچە خالىغىنىمىزچە، دە،-قورشايمىز بىراقال توپالنغاندا گەيەر 

  يىغىنى ەئقىلدارالر بىر دەرھالال ۈئچۈن ائشۇرۇش ەئمەلگە بۇنى. يېقىپتۇ بۆرىلەرگە مەسلىھەت بۇ
 .قىلىنىپتۇ مۇزاكىرە چارىلەر-ۇئسۇل تەپسىيلى يىغىندا.  ۇئيۇشتۇرۇلۇپتۇ

 : دەپتۇ  شۇنداق  بۆرە بىر

 .كېرەك توپلىيالىشىمىز  يەرگە بىر قويالرنى: بار ىئش بىر بولغان كېرەك وئرۇنلىشىمىز ۋالائ ەئڭ –

 : بۆرە بىر  يەنە

.  توپلىنىدۇ ائستىدىال خەتەر پەقەت  قويالرمۇ  وئخشاشال، جانلىقالرغا پۈتۈن –.  دەپتۇ – توپتوغرا، –
 ائستىدا ىكەتەھل  قويالرنى چىقىشىمىز، ياساپ  بىرنى دۈشمەندىن قويالرغا بىز شۇڭا

  قويساقمۇ دەپ “گاالپىنتوپ” مەسىلەن،  دۈشمەننى، بۇ. الزىم ىئشەندۈرۈشىمىز تۇرۇۋاتقانلىقلىرىغا
 … بولىدۇ

 نەرسىلىكىنى، يوق   گاالپىنتوپنىڭ بۆرە دانىشمەن ۇئ. سورىشىپتۇ نېمىلىكىنى گاالپىنتوپنىڭ بۆرىلەر
  خەتەردىن   بار خەتەر، بىر بولغان  يوق  تتەەئمەلىيە . ېئيتىپتۇ قالغانلىقىنى كېلىپ ېئسىگە  مۇنداقال

  نەرسىنى  يوق   بولىدۇ، بىلگىلى كىچىكلىكىنى-چوڭ نەرسىنىڭ بار چۈنكى،. قورقۇنچلۇق بەكرەك
 … بولمايدۇ  بىلگىلى بولسا

  گاالپىنتوپقا قويالرنىڭ تۇرۇۋاتقانلىقلىرىنى،  ائستىدا خەتىرى  گاالپىنتوپ ۇئالرنىڭ قويالرغا»يىغىندا
 .قىلىنپتۇ قارار «بىلدۈرۈش بېرىدىغانلىقىنى ياردەم  قويالرغا  بۆرىلەرنىڭ كۈرىشىدە قارشى

 : دەپتۇ شۇنداق   بۆرە بىر يەنە ائرىدىن.  كەپتۇ ماقۇل بۆرىلەرگە قارار

  بۇ ەئمما ياخشى، ناھايتى  چارىسى توپالش يەرگە بىر ائلداپ، بىلەن خەتەر بىر بۈيۈك قويالرنى –
  ەئمەلگە  قەتئىي ىئدىيە بۇ. كېرەك ىئشەندۈرۈشىمىز ىئدىيگە بىر زور   ۇئالرنى. ەئمەس يېتەرلىك

 .كېرەك بولۇشى ىئگە كۈچىگە قىلىش جەلپ  ناھايتى ائشمايدىغان،

 : سورىشىپتۇ  بۆرىلەر باشقا

 بولىدۇ؟ ائلدىغىلى ائسان قويالرنى  ائرقىلىق  ىئدىيە بىر  قانداق –



  ىئدىيسى «قويىزىم بۈيۈك» قىلغان مەقسەت ائخىرقى قۇرۇشنى «ىئمپىرىيسى قوي بۈيۈك» ۇئالرغا –
 .كېرەك سىڭدۈرۈشىمىز

 ەئڭ  ائرىسىدىن قويالرنىڭ بۆرىلەر بويىچە پىالن. ماقۇللىنىپتۇ  پىالنى ھەرىكەت ائخىرىدا
  ۆئزىگە ۇئالرنى تېپىپ،  قورقۇنچاقلىرىنى ەئخمەق،  شەخسىيەتچىلىرىنى، ەئڭ  شۆھرەتپەرەسلىرىنى،

 سۈزۈك ەئڭ وئتالقلىرىنى، مۇنبەت ەئڭ قويالرنىڭ اشالپب بۆرىلەرنى جانىۋارالر بۇ.  تارتىپتۇ
  كىتاپالر ھەقتە بۇ.  باشالپتۇ  تارقىلىشقا «قويىزىم بۈيۈك»  قىلىپ شۇنداق. ائيالندۇرۇپتۇ …سۇلىرىنى

! ۈئستۈن مەخلۇقاتالردىن بارلىق   قويالر بىز: »ۇئچرايدىكەن سۆزلەر شۇنداق كىتاپالردا ۇئ. يېزىلپتۇ
  بىزنىڭ ھەتتا …ېئشىلىدۇ  يىپ يۇڭىمىزدىن  بىزنىڭ  يارىمىسا، ھېچنېمىگە ۇڭىي  يولۋاسالرنىڭ شىر،

 مەينەت دۇنيانى گۈزەل بۇ ماياقلىرى  يولۋاسنىڭ  شىرنىڭ، لېكىن قىلىنىدۇ، وئغۇت ماياقلىرىمىزمۇ
  قوي يۈكبۈ›  بىر ەئلۋەتتە ىئكەنمىز، ۈئستۈن ھەممىدىن قويالر بىز يارايدۇ؟ نېمىگە  باشقا قىلىشتىن

  قارشى دۈشمىنىمىزگە ائستىدا تۇغى ‹قويىزىم بۈيۈك› ۈئچۈن بۇنىڭ. كېرەك قۇرۇشىمىز ‹يسىىئمپرى
 كەڭ وئرمانالر، پۈتۈن! …ياشىسۇن ىئمپىرىيمىز! …گاالپىنتوپ يوقالسۇن. كېرەك بىرلىشىشىمىز

 !«…يوقالسۇن گاالپىنتوپ! …بولىدۇ  بىزنىڭ تۇپراقالر يەتكۈسىز  كۆز  وئتالقالر،

  بىز: »قويالر  بەزى  كۆرگەن بۇنى. قىلىشىپتۇ ياردەم قويالرغا پىكىرلەردە خىل بۇ ە،ەئلۋەتت  بۆرىلەر،
  …ھايۋانالر ياخشى ياردەمچى، نېمىدىگەن  بۆرىلەر …كېلىشىپتىكەنمىز چۈشىنىپ خاتا بۆرىلەرنى

 .ېئلىشىپتۇ ياش  كۆزلىرىگە دېيىشىپ …« دوستلىرىمىز بىزنىڭ ۇئالر

.  ەئۋەتىلىپتۇ ائرىسىغا قويالرنىڭ ائلىملىرى  بىلىملىكلىرى، ڭەئ تەجرىبىلىكلىرى، ەئڭ  بۆرىلەرنىڭ
  ائرىسىغا قويالرنىڭ يەنە. كۆرسىتىشىپتۇ يول تەربىيلەپ، ۇئالرنى بېرىپ،  مەسلىھەت  قويالرغا ۇئالر

  قويالرنىڭ خۇددى بۆرىلەر جاسۇس بۇ وئرىنىۋالغان تېرىسىگە قوي. ەئۋەتىشىپتۇ جاسۇسلىرىنىمۇ
  بەكرەك چاغدىكىدىنمۇ قانداق ھەر» سۆزىنى بىر ھەر جاسۇسالر بۇ. كەنىئ وئخشاش ۆئزلىرىگىال

 يەرگە بىر قويالرنى باشالپ، دەپ …« كۈنلەردە مۇشۇ بولۇۋاتقان مۇھتاج ىئناقلىققا ۋە بىرلىك
 .تۇرىدىكەن چاقىرىپ ياشاشقا  توپلىنىپ

.  باشالپتۇ تارقىلىشقا توختىماي پادىغا بىر  يەنە  پادىسىدىن قوي بىر چۈشى «ىئمپرىيسى قوي بۈيۈك»
 چىمەنلەر،-گۈل پايانسىز يايالقالر، چەكسىز ھېلىقى ۋە بىرلىشىدىغان،  قارشى گاالپىنتوپقا قويالر

 .سېغىنىشىپتۇ ۋاقىتنى  قۇرىدىغان ىئمپىرىيسىنى بۈيۈك تولغان بىلەن …وئرمانالر يەتكۈسىز كۆز 

 ەئقىللىقلىرىمۇ ائرىسىدا قويالرنىڭ . بولىمىز قىلغان ۇئۋال دېسەك ائلداندى، ھەممىسى قويالرنىڭ
  ەئسلىي  بۆرىلەرنىڭ  نەرسىلىكىنى،  وئيدۇرغان بۆرىلەر  پەقەتال گاالپىنتوپنىڭ ۇئالر. ىئكەن بار

 كىملىكىنى دۈشمەننىڭ ەئسلىي قويالردىن چىقىپ، ياساپ دۈشمەن يالغان مەقسەتلىرىنىڭ
  بىر دېگەننىڭ «ىئمپرىيسى قوي يۈكبۈ. »ائگاھالندۇرۇشۇپتۇ قويالرنى ېئيتىپ، يوشۇرماقچىلىقىنى

  گۈزەل ھېلىقى كۈن بىر يۈرىۋەرگەندە بىلەن خىيال شۇ ەئمەسلىكىنى، نەرسە  باشقا خىيالدىن
  يىراقنى. چۈشەندۈرۈشۈپتۇ چۈشىدىغانلىقلىرىنى ورساقلىرىغاق  بۆرىلەرنىڭ ائچ ەئمەس، وئتالقالرغا

  چۈشى ىئمپىرىيە چۈنكى. سالماپتۇ قۇالق ھېچكىم ائگاھالندۇرۇشلىرىغا قويالرنىڭ  بۇ كۆرەر
  دەپ دۈشمىنى قوي ۋە خاىئن قاراشتىكىلەر كۆز  باشقىچە. تارقالغانىكەن كەڭ ناھايتى ائللىقاچان



 قىشتىمۇ، چۆپلەر-وئت ياپيېشىل چىمەنلەر،-گۈل دە «ىئمپرىيسى قوي بۈيۈك. »ەئيىبلىنىدىكەن
 … جەننىتى قوي مىش،جەننەت بىر ۇئ قىسقىسى،. قۇرۇماسمىش  ائستىدىمۇ مۇز -قار

 ائرمىيلەر، قويالردىن ۈئچۈن يوقىتىش  گاالپىنتوپنى. جىددىيلىشىپتۇ خىزمىتى قۇرۇش ىئمپرىيە
 ماڭىدىغان دەسسەپ  مارشقا بۆرىلەردەك  ەئمەس، قويدەك ەئمدى  قويالر. قۇرۇلۇپتۇ قىسىمالر

 .قىلىشىپتۇ  ائرزۇ بولۇشنى ھۇۋلىيااليدىغان بۆرىلەردەك مەرىمەيدىغان، بۇرۇنقىدەك.  بولۇشۇپتۇ

  بۇيرۇق. كەپتۇ بۇيرۇقى باشالش يۈرۈشنى  قويالرغا پۈتۈن كۈندە، بىر تارىخىي شۇ كۈن، بىر ائخىرى 
 بۈيۈك» ۋە قىلىش يوق  گاالپىنتوپنى دۈشمەن چوڭ بىرلىشىپ، قويالر پۈتۈن  دۇنيادىكى بويىچە

 . باشالپتۇ يۈرۈشنى ۈئچۈن قۇرۇش «ىئمپرىيسى قوي

 جىلغىدا بىر كەڭرى  ناھايتى بەرگەن كۆرسىتىپ بۆرىلەر  قويالر، پۈتۈن. ۆئتۈپتۇ  قىيىن  ناھايتى يۈرۈش
 : ۋارقىرىشىدىكەن ائۋازدا بىر ھەممىسى. يىغىلىشىپتۇ

 !…گاالپىنتوپ يوقالسۇن –

 … كۈنلەردە مۇشۇ بولۇۋاتقان مۇھتاج ىئناقلىققا ۋە بىرلىك بەكرەك چاغدىكىدىنمۇ  قانداق ھەر –

 !…قۇرىمىز ىئمپىرىيسى قوي بۈيۈك –

  شۇنداق  قويالرنى ۇئالر. باشالپتۇ ھۇجۇمنى دە،-قورشاپتۇ  جىلغىنى بۆرىلەر كەتكەن ېئچىرقاپ
  بولغىنى قۇرماقچى قويالرنىڭ بۇ چۈنكى.  باشالپتۇ يېيىشكە يېگەندەك  قوينى بۆرە خۇددى ائسان،

 ھەقىيقى قويالر  .يوقكەن  ىئتالر قويچى  نە  پادىچىسى،  نە  بۇالرنىڭ بولغاچقا، ىئمپرىيسى قوي بىر
  شۇنداق …چارە؟ نېمە لېكىن بىلىشىپتۇ، ائلدانغانلىقلىرىنى قانداق كىملىكىنى، دۈشمەننىڭ

.  بولۇپتۇ بار  رايونى وئۋ بىر مۇستەملىكىسى، بىر بۆرىلەرنىڭمۇ ەئخمەقلىقىدىن قويالرنىڭ قىلىپ،
 …بولۇپتۇ  بار زېمىنى بىر دەيدىغان!« ۆئزۈمنىڭ زېمىن ماۋۇ »

  يۈرۈپ يوشۇرۇنۇپ  بۇيەرلەردە-ۇئيەر قويالر ەئقىللىق  ھېلىقى ائلدانمىغان وئيۇنلىرىغا بۆرىلەرنىڭ
 . كېتەتتىكەن قۇرۇپ نەسلى  دېگەننىڭ قوي  بولمىسا،. قېلىشىپتۇ ساقالپ جانلىرىنى

  يەنە دۇنيادا وئيۇنلىرى  شۇ  بۆرىلەرنىڭ بولسىمۇ،  خاتىرىلەنگەن ېئنىق  ۋەقە  بۇ تارىخىدا  قويالرنىڭ
  ھەممىسى بولسۇن، مەخلۇقالر باشقا ياكى  بولسۇن،  قوي  دۇنيادا،  مۇشۇ  چۈنكى. تىدۇوئينىلىۋا

 .بار ھېلىھەم ائچكۆزلەر شەخسىيەتچىلەر، ەئخمەقلەر،  ەئپسۇس، ائرىسىدا،

 

  چىقىشى مومىغا مۆمىننىڭ                             
 

 كەڭ سىرالنغان كۆك ائدەم پىشماق  قائ چامىسىدىكى ياشالر وئتتۇز  كىيگەن تون بەقەسەم
 ۇئدۇلىغا سەھنىسىنىڭ مەك تەپ  ۇئ،. كەلدى كىرىپ يورغىلىتىپ  ائتنى بوز  ائق دەرۋازىدىن
  دە،-كىشنىدى قېتىم  ىئككى سوزۇپ–سوزۇپ توختاپ، ائت. تارتتى يەڭگىل تىزگىنىنى  كەلگەندە،

  ائلدىنى ىئشخانىسىنىڭ تەپمەك  چاغدا  شۇ  دەل باشلىدى،  چاپچىشقا يەرنى بىلەن پۇتلىرى  ائلدى



 تىزگىنىنى ائتنىڭ كېلىپ يۈگۈرۈپ ۋە قارىدى  ائرقىسىغا چۆچۈپ خىزمەتچى ياشقىنا سۈپۈرۈۋاتقان
 :ائلدى قولىغا

 . تۇرۇپ ېئگىلىپ ۇئ دېدى–مۇدىر؟  كەپال ائمان-تىنچ -

 . چۈشۈردى ائتتىن يۆلەپ قولتۇقىدىن ۇئنى كۈتمەيال، ېئلىشىنى  ىئلىك  مۇدىرىنىڭ ۇئمەك تەپ

 قاپتىغۇ؟ چۆلدەرەپ مەك تەپ بولدى؟ نېمە بۈگۈن خوش، -

  بېشىنى  قوناقلىرىنىڭ  دىكى «تۆگەدۆڭ» سېلىنىڭ ھەممىسىنى وئقۇغۇچىالرنىڭ مۇەئللىملەر -
 . كەتتى ېئلىپ ۈئزدۈرۈشكە

  بۇرۇتىنى شاپ بىلەن قوللىرى  سېمىز. ېئچىلدى سەل چىراي  ى قىسىلىپ، كۆزلىرى  چوڭ مۇدىرنىڭ
 چىلىم مىس كىچىككىنە قىستۇرۇۋالغان بەلۋېغىغا  يوللۇق ائال خىزمەتچى. قويدى تاراپ يانغا ىئككى

  قويدى تولدۇرۇپ سەيخانىغا  ۈئگدەپ، تاماكىنى. چىقاردى خالتىسىنى  تاماكا پۆپۈكلۈك قىزىل بىلەن
  يېرىدىال تۇرغان  مۇدىر.  تۇتۇندى سوۋۇتۇشقا ائتنى بولسا  ۆئزى . تۇتتى مۇدىرغا چوغالپ ۇئنى ۋە

  خورۇلدىتىپ چىلىمنى سالغاچ،  نەزەر سوۋۇتۇشىغا ائتنى خىزمەتچىنىڭ دە،–وئلتۇردى  ىپزوڭزىي
  ياندۇرۇپ ۇئنىڭغا چىلىمنى كەلگەندە، ائلدىغا ۇئنىڭ يىتلەپ  ائتنى خىزمەتچى. باشلىدى چېكىشكە

 : سورىدى تۇيۇقسىز دە،  –بەردى

 مۇدىرىچۇ؟  تەرتىپ

 . كەتتى ۇئقۇشقىلى ائدەم

 قىلماقچىكەن؟  ىئش نېمە ۇئقۇشقىلى؟ ائدەم

 . بەردى جاۋاب دۇدۇقالپ دە، –كەتتى سارغىيىپ رەڭگى خىزمەتچىنىڭ

 مەك تەپ بىلەن ېئڭىكى ۇئ دېدى–ىئكەن،  كەتكەن چىقىپ غالتەك تىن  تانىسى  بايراقنىڭ -
 غالتەككە  تانىنى چىقىپ مومىغا–كۆرسىتىپ، ياغىچىنى موما وئتتۇرىسىدىكى مەيدانىنىڭ

 . ىئدى كەتكەن چىقىپ ەئتىگەنال دەپ قاالرمىكىن تېپىلىپ مائدە يۆگىيەلەيدىغان

 !ھە؟ -

 سىرقىراپ  تەسىرىدىن تاماكىسىنىڭ سېرىق  ۇئ. كەتتى چۆچۈپ تەگكەندەك كالتەك مۇدىربېشىغا
 ىئدى،  قارىغان ائرقىسىغا تۇرۇپ وئرنىدىن تايىنىپ قولىغا ىئككى وئڭالپ، بەدىنىنى تۇرغان

 غۇالچلىق  20  ھەركۈنلۈكى. چۈشتى كۆزى  بايرىقىغا گومىنداڭ ۇرغانت ېئسىلىپ وئتتۇرىسىدا مومىنىڭ
  چۈشۈرۈلگەن  نۇرى  كۈن ائق بۇرجەكلىك، 12 تۇرىدىغان لەپىلدەپ بىلەن ھەيۋەت ۇئچىدا مومىنىڭ

  كۆرۈنۈپ  تېرىدەك قالغان قورۇلۇپ ۈئكلىنىپ پاساق–ائال خۇددى كۆزىگە ۇئنىڭ بايراق ھاۋارەڭ
–لىپ گۆشلىرى  سېمىز ېئسىلىپ، پوكاندەك  يۈزى   دە،–ېئچىشتى  ژىدەژ پى  بىردىنال يۈرىكى. كەتتى

 بايراقتىن ۇئ،. بولدى پەيدا تامچىلىرى  تەر  ۈئستىدە بۇرنىنىڭ لىكىلداپ، بۇرۇتى تىترىدى، لىپ
 :  سورىدى خىزمەتچىسىدىن تۇرغان  باغالپ قول  ائرقىسىدا ائلمايال كۆزىنى

 بولدى؟ كۈن نەچچە

 .ىئكەن بولغان شۇنداق تۈنۈگۈن



  بىرنى  يوتىسىغا دە، ۆئرۈلدى ائرقىسىغا پىررىدە چۆرگلىتۋەتكەندەك كىشى بىر خۇددى  مۇدىر
  ائندىن كەتتى، كىرىپ ېئلىپ ائتخانىغا ائتنى خىزمەتچىمۇ. كەتتى كىرىپ شاپىالقالپ،ىئشخانىسىغا

 ھالدا ىگەنتىتر  قوللىرى  ۋە  كىردى ىئشخانىغا  ائرقىسىدىنال ۇئنىڭ چوغالپ، دەرھال چىلىمنى مىس
  دە، شورىدى  ىئككىنى قاتتىق  - قاتتىق  چىلىمنى مۇدىر. ۇئزاتتى ۇئنىڭغا چىلىمنى قولالپ ىئككى

 :  ۋارقىرىدى

 ! كەل تېپىپ  مۇدىرىنى تەرتىپ بېرىپ!  ماڭ تىز مىنىپ ائتقا -

 .خوپ -

  بۇيان–ۇئيان ىئچىدە ىئشخانىنىڭ تۇتۇپ  ائرقىسىغا قوللىرىنى مۇدىر  كەتتى، چىقىپ خىزمەتچى
  دە، - كەلدى  كىرىپ مۇدىرى  تەرتىپ ۆئتكەندە ۋاقىت قاينىغىدەك چاي  بىر ائرىدىن. تۇردى ماڭغىلى

 . تۇردى تىك ائلدىدا ۇئنىڭ جۈپلەپ، پۇتلىرىنى

  ۇئيۇشمىغا مەنتىكىلدى،  ۇئنىڭغا تۈرۈپ  قاپىقىنى  مۇدىرى  مەك تەپ–. ەئپەندى  نۇسرەت خوش، -
 بولدى؟ كۈن  نەچچە كەتكىلى يىغىنغا

 . تەھەپ بىر -

 قىلدىڭىز؟ ىئشالرنى نېمە بېرى  ھەپتىدىن بىر بولسا، ۇئنداق -

 ەئزالىرىنى  (پارتىيە ) پىرقە بارلىق  تەۋەسىدىكى بەگلىكىمىز بىرىنچىدىن، بويىچە، كۆرسەتمىلىرى  -
 ۇئالرائڭلىغان. ائلدىم دوكالت  تىڭالشتىن  تىڭ چوڭ قۇرلىرىنى - دۆڭ  جاھاننىڭ يىغىپ،

 ەئزاسىنى  پىرقە  ائىئلىگەبىردىن 50. ىئككىنچىدىن. قىلىشتى تدوكال ھەممىسىنى بىلگەنلىرىنىڭ
  ائنكىتنى وئنبېشىالرغا بىزنىشانلىغان  كەملەيدىكەن، ەئزاسى  پىرقە  4 يەنە  قويساق،  نازارەتچىگە

  ۇئالرنى بېرى  كۈندىن نەچچە سوزۇۋاتىدۇ، ائرقىغا قۇيۇشنى قول ۇئالر بەرسەممۇ توشتۇرۇپ
 . يوق ائدەم تېخى اائنكىتق 10 يەنە تاپالمىدىم،

  ەئتە! كېرەك تولدۇرۇش  قەتئىي  ائدەمنى 4 كەم مۇشۇ ەئتىگەنگىچە ەئتە  بولسا،  ۇئنداق خوش، -
  دېگەندەك تەپمەك ۈئستىگە ۆئلگەننىڭ. كەلمەكچى ائدەم زۇڭبۇدىن تەكشۈرگىلى  ىئشالرنى  مۇشۇ
 ۇئائدەم؟ قېنى ۇئقۇشتۇڭمۇ؟ ائدەم چىقىرالماپسىلەر، بايراقنىمۇ  تېخى

 .قالدى ساقالپ ائلدىدا دەرۋازا  قۇشتۇم،ۇئ -

 ۇئ؟ ىئكەن ائدەم قانداق -

 .باال بىر ياشلىق  13 -

 چىقااليدۇ؟ قانداق  مومىغا غۇالچلىق  20 باال  كىچىك باال؟ ياشلىق  13 -

  -كېتىدۇ، سۇنۇپ  بولغۇچە چىقىپ يېرىمىغا  ىئنچىكە،  ياغىچى  موما. چىقالمايدۇ ەئسال ائدەم چوڭ -
  توغرا تىكلەشكە قايتا ۆئرۈپ،.…ۆئ مومىنى چىقالمىسا، ناۋادا …نادۇقلىدى،دۇ مۇدىرى  تەرتىپ

 .كېلىدۇ

 قولىنى بىگىز  تۇرۇپ وئرنىدىن چاچراپ دە،–مۇشتلىدى داققىدە شىرەگە مۇدىر ! قاپاقۋاش -
  سىززە دەۋاتسام، كېلىدۇ ائدەم تەكشۈرگىلى زۇڭبۇدىن ەئتەشىلتىدى،  بۇرنىغا مۇدىرىنىڭ  تەرتىپ



  مومىنى چۇۋۇپ، سۇپىنى بۇ؟ دۆتلۈك دېگەن نېمە. دەۋاتىسىز تىكلەيلى قايتا ۆئرۈپ ىنىموم  يەنە
! بولسىچۇ؟ كەتكەن سېسىپ بېشى كۆمۈلگەن تېخى! ۆئتمەمدۇ؟ ھەپتە بىر بولغۇچە تىكلەپ  قايتا

 !تۆكمەكچى ىئناۋىتىمنى! سالماقچى توپا ېئشىمغا مېنىڭ! مەلۇم ماڭا غەرىزىڭالر  سىلەرنىڭ

  كىرىپ ېئقىپ چىپىلداپ كۆزلىرىگە تەر چىققان پېشانىسىدىن ۇئ، كەتتى؛ تىترەپ ىرى مۇد  تەرتىپ
اللماي، جۈرەئت سۇرتىۋېتىشكە بولسىمۇ،  ېئچىشتۇرۇۋەتكەن  . چىمىلدىتاتتى كۆزىنى قى

 . سالدىم سۆزلەپ خاتا مەن مۇدىر، كەچۈرسىلە -

 كىيىن  گەپنى قالغان!  بار وئي شۇنداق كاللىڭىزدا سىزنىڭ!  سالغانمىش سۆزلەپ خاتا!  ھىم -
 پىرقىمىز ۇئلۇغ زۆرۈرتېپىلغاندا! كېرەك چىقىرىش  بىرسىنى بولمىسۇن  قانداقال مومىغا! سۆزلىشەيلى

 ! مەيلى كەچسەكمۇ خۇنىدىن ائدەمنىڭ  بىرەر ۈئچۈن تۇرۇشى لەپىلدەپ كۆك تە ھەمىشە بايرىقىنىڭ

 .ۇئقتۇم 

 چىقاالمدىكەن؟ مومىغا باال ۇئ-

. ىئكەن  باال چىقارغان داڭ بويىچە مەھەللە  يامىشىشتا دەرەخكە ۇئ . قىلىدۇ دەكچىقااليدىغان -
  قۇيۇۋاتىدۇ، شەرت بىر بىزگە ھارامزادە ۇئ لېكىن. قىلدى ھۆددە دەپ «چىقااليمەن» ۆئزىمۇ

 . ەئكەلدىم بولۇپ ماقۇل يالغاندىن

 ۇئ؟ شەرتكەن  قانداق! شەرت؟ -

 .تۇرۇۋالدى ىلىپق شەرت بېرىشنى قۇيۇپ قاماقتىن  دادىسىنى -

 قامىلىپتىكەن؟ ۈئچۈن نېمە كىمكەن؟ دادىسى -

 ۇئ ەئسلىدە.كۆنچى بىر تۈگمەنلىك بەش ىئشلەيدىغان بولۇپ نىمكار ۆئيىدە باينىڭ سوپاخۇن -
  پاچاق قىزىل  قىلغان ۇئرۇش يىل نەچچە بىر قارشى  ھۆكۈمەتكە قوشۇلۇپ، وئغرىالرغا ىئلىلىق 

 . پتۇچۈشۈ قولغا كىيىن بېتىمدىن. ىئكەن

 بەردىڭىز؟  ۋەدە دەپ نېمە  بالىسىغا ۇئنىڭ ھە، 

 .دەپ بېرىمىز بوشىتىپ داداڭنى

  پىرقە ايوننىڭر  بىر مەن! قاراڭ! قىلىڭ ھەرىكەت تېزرەك  كېچىك تۈرمەي ىئشنى دەپسىز، وئبدان
 «بار  سېپ ى بار،تۇتسا ېئتى چاقىرسا» ىئككىمىز ھەر. ھەيەئت بىر بولسىڭىز سىز شۇجىسى،

  ەئسكى يېرىمىدا مومىنىڭ چىقىرىلماي بايرىقى  پىرقە مەك تەپتىكى  تۇرغان بىز قېرىشقاندەك ائدەملەر،
 پىرقىمىزنىڭ– بايراق بۇ! بولسۇن؟ تۇرغىلى چىداپ قانداقمۇ  بۇنىڭغا. تۇرسا  ساڭگىالپ پاالزدەك

 سالپىيىپ مۇشۇنداق چىقىرىلماي بايراق بۇ كېرەككى، چىقارماسلىق  ەئستىن شۇنى  يەنە. جېنى
  تىكىپ  جېنىمىزنى بايراقنى بۇ ۈئچۈن، شۇنىڭ. بولىدۇ بولساق سەگەك كاللىمىزغا ۇۋەرسە،تۇر 

  يىغىندا تۈنۈگۈنكى تېخى دەپ قوغدايمەن پاچاقالردىن قىزىل پىرقىمىزنى مەن. كېرەك قوغدىشىمىز
 كۆينىكىنىڭ شاي  ى ۇئ–گۇۋاسى، قەسىمىمنىڭ مىنىڭ بۇ مانا . قىلدىم قەسەمياد بىرقېتىم  يەنە
  ۇئنىڭ.  كەتتى چۆچۈپ مۇدىرى  تەرتىپ. كۆرسەتتى مەيدىسىنى يۇڭلۇق   يېشىپ، مىسىنىتۈگى

.  تۇراتتى چىقىپ قان ھازىرمۇ ۇئنىڭدىن بولۇپ، سىزىلغان بەلگىسى« X» لەنبى پىچاق كۆكرىكىگە



  نەچچە بىر بۇيانغا  ۇئياندىن بىلەن قەدەم چوڭ ساناۋاتقاندەك قەدىمىنى خۇددى ائلدىرىماي، مۇدىر
 : پىچىرلىدى  قۇلىقىغا كېلىپ،ۇئنىڭ ائلدىغا مۇدىرىنىڭ تەرتىپ ائندىن اڭدى،م قېتىم

  نەزىر يولىدا چىقىرىش بايراق  مۇشۇ بۈگۈنكى بولىدۇ، بەرسەكمۇ كىرگۈزۈپ يامۇلغا ائدەمنى مۇنداق -
 ۇئزۇن تېخىمۇ تىلىمىز…  ساداقەت زور ۈئچۈن پىرقىمىز بۇ… !  ھاي–ائي …  بولىدۇ  قىلىۋەتسەكمۇ

 . بولىدۇ

 . قۇيۇڭ قىلىپ مەلۇم  بەگكە داۋۇت  ەئھۋالنى.  كىرگۈزۈۋېتىڭ بالىنى ۇئ چىقىپ، سىز خوش، -

  دوپپىسى  ائق چۈشكەن، ياماقالر يېشىل–ائال يىرتىلىپ، تامباللىرى  كۆڭلەك تىكىلگەن ماتادىن
  باالبوسۇغىدا ىئگىزگىنە  ۇئرۇق چوڭ قۇر، كۆزلىرى  قالغان، بولۇپ رەڭگىدە  توپا قىزغۇچ ۆئڭۈپ،

 . تۇردى وئرنىدىن لىككىدە مۇدىر. ۈندىكۆر 

 .وئلتۇر  كېلىپ مەيەرگە وئغلۇم، كەل كەل، ھە، 

  مۇدىر. تۇرۇۋەردى  يۆلىنىپ ياغىچىغا يان  ىئشىكنىڭ قاراپ، تىكىلىپ  مۇدىرغا وئلتۇرمىدى، باال
  يۈزىگە.  وئلتۇرغۇزدى وئرۇندۇققا ۇئنى تارتىپ، بوشقىنا قولىدىن دە،–كەلدى ائلدىغا ۇئنىڭ

 ىئمالپ تۇمشۇقىدا ۇئ دېدى “وئغلۇم يە. “تۇتقۇزدى  ناننى ائق بىر بالىغا يۈگۈرتۈپ،  كۈلكە اندىنيالغ
. تاشلىدى كۆز  پۇتىغا  ۇئنىڭ مۇدىر يەۋاتقاندا، چىشلەپ چوڭ–چوڭ ناننى باال.  كۆرسىتىپ ناننى

  ۈنگەنكۆي مۇدىر. ىئدى كەتكەن ېئتىلىپ قوماچتەك يېرىلىپ،خۇددى دۈمبىلىرى  پۇتلىرىنىڭ ۇئنىڭ
  كەتكەن  پېتىپ شور   كىرىپ شوخا تىكەن. قارىدى تاپانلىرىغا كۆتۈرۈپ پۇتلىرىنى  ۇئنىڭ قىياپەتتە
 بولسا، قوللىرى  يوق گۆشى قىرىۋالغۇدەك.  ىئدى تۆشۈك سالغان  تۈكچە  بەەئينى تاپانلىرى 

  زىنىۆئ گويا ۇئ. قىلدى ھۆكۈم دەپ« چىقااليدۇ  مومىغا»  ىئچىدە مۇدىر. ىئدى قاتتىق  تارىشىدەك
 :  كۆرسىتىپ قىلىپ ېئچىنغاندەك بالىغا

 .سورىدى دەپ–نېمە؟ ىئسمىڭ -

 . مۆمىن

 داداڭنىڭچۇ؟

 . مۇسا

 بىلەمسەن؟ خەت قىلىسەن؟ ىئش نېمە ۆئزۈڭ

 .بىلمەيمەن خەت باقىمەن، كالىلىرىنى -ۇئي باينىڭ سوپاخۇن

 باقىسەن؟ كاال نەچچە

 . يىگىرمە

-كىيىم  تۈزۈكرەك! ياقتۇرامدۇ كاال جىق  شۇنچە بالىغىمۇ كىنەكىچىك ىئسىت، ھەي يىگىرمە؟
. كېتىپتۇ بولۇپ چالمىسىدەك ائقتامىلىقنىڭ يېرىلىپ  پۇتلىرىڭ بىچارە،  ھەي. بەرمەپتۇ كىچەكمۇ

 !كېرەك بېرىش جاجىسىنى ىئنساپسىزالرنىڭ بۇنداق.  بوپتۇ ۇئۋال بەك ساڭا

  ائلدىغا بالىنىڭ  ېئلىپ كەشنى جۈپ ىرب تاسمىلىق  بولغان نىمكەش تېگىدىن  كارىۋاتنىڭ ۇئ
 : تاشلىدى



 .كىيىۋالغىن كەلسىمۇ چوڭ پۇتۇڭغا كەش مۇنۇ مە،

 : سورىدى بىلەن سالماقلىق  دە،  –قويدى قاراپال بىلەن قىرى   كۆزىنىڭ كەشكە باال

 بېرەمسىلەر؟  قۇيۇپ دادامنى بەرسەم، چىقىرىپ بايراقنى

 .بولىسىلەر بىللە يەنە  ىئككىڭالر باال–ائتا بوالمسەن؟ خوش بېرىمىز،  قۇيۇپ

 راستما؟ 

 .بالىغاتىكىلدى كۆزلىرى  مۇدىرنىڭ–بېرىمەن، قىلىپ قەسەم ائلدىدا ائلالھ بولمايچۇ، راست 

 .بەرسىلە تىلخەت  بولسا ۇئنداق

 .تۇر  قاراپ. تەسمىدى بېرىش يېزىپ  تىلخەت دېگىن، مۇنداق

 :  باشلىدى يېزىشقا خەت شىتىرلىتىپ ېئلىپ قەلەم  قەغەز، قولىغا مۇدىر

 « تىلخەت»  

  شۇ مۆمىن وئغلى قويچىنىڭ  مۇسا  نىمكىرى  باينىڭ سوپاخۇن كەنتىدىكى بەشتۈگمەن  مەنكى
 ۈئچۈن ېئلىش غالتەككە تانىسىنى بايرىقىنىڭ  پىرقە مەك تەپتىكى  بېرىمەنكى، ھۆججەت توغرىسىدا

 يولىدا چىقىرىش بايرىقىنى ىڭپىرقىمىزن. كەلدىم قىلىپ پىدا جېنىمنى بىلەن  ىئختىيارىم ۆئز
 كىشىنىڭ ھېچ بۇنىڭغا. بولغايمەن شېھىت ۈئچۈن پىرقە ۇئچرىسام ھادىسىگە  بىرەر كۈتۈلمىگەن

 . يوقتۇر  ھەققى قىلىشىغا دەۋا

 . مۇسا مۆمىن:   بەرگۈچى تىلخەت

 : شاھىتالر

 . ەئسھەدۇلال وئسمان مۇدىرى  مەك تەپ

 .ەئخمىدى نۇسرەت مۇدىرى  تەرتىپ

 .ائي - 9  يىلى  -37 ىڭمىنگون جۇڭخۇا

 . چايقىدى بېشىنى باال. ۇئزاتتى مۆمىنگە  تىلخەتنى مۇدىر

 . بەرسىلە وئقۇپ ۆئزلىرى  بىلمەيمەن، خەت

 قا«وئقۇش» مۇنداق  خەتنى يۇقىرىقى كىيىن وئيالنغاندىن سەل  مۇدىر -بېرەي، وئقۇپ خوپ
 :  باشلىدى

 «تىلخەت»

  سوپاخۇن  بېرىمەنكى، ھۆججەت رىسىداتوغ شۇۋ   ەئسھەدۇلال وئسمان مۇدىرى  مەك تەپ  مەنكى
  بېرىدىغان ىئلىپ  غالتەككە  تانىسىنى بايرىقىنىڭ  مەك تەپ باال دېگەن مۆمىن يىللىقچىسى  باينىڭ

 . بولدۇق بېرىدىغان  بوشىتىپ  قاماقتىن مۇسانى دادىسى  گۇناھكار ۈئچۈن بۇنىڭ. بولدى

 . مۇدىر دىسورى–بوپتۇمۇ؟ قانداق «ەئسھەدۇلال وئسمان» :  بەرگۈچى تىلخەت

 . يامرىدى كۈلكىسى شادلىق  چىرايىغا مۆمىننىڭ ساددا



 

 . باسالماي خۇشاللىقىنى ۇئ دېدى -بوپتۇ، 

 . قويايلى قول  تەڭ ىئككىمىز بولسا بولغان

 ۈئستىگە  ىئسمىنىڭ تۇتۇپ بارمىغىنى ۇئنىڭ  ۋە قويدى ىئتتىرىپ ائلدىغا بالىنىڭ سۇرۇقنى مۇدىر
– ەئگرى  بۇنداق ۇئ. ائلدى قولىغا خەتنى باال.  باستى تامغىسىنى غاىئسمى ۆئزىنىڭ ائندىن. باستۇردى

  بۇ بولۇپ، چىمىر -ىئمىر كۆزلىرى  ۇئنىڭ.  قارىدى  سىنچىالپ خەتكە تونۇمىسىمۇ، خەتلەرنى بۈگرى 
  ائلدىغا ۇئنىڭ ېئچىپ، كەڭ قۇچىقىنى دادىسى ائرىسىدىن سىزىقالر «توقۇناق–ىئلمەك»

  خۇشال بۇرۇلۇپ، ائرقىسىغا شاققىدە ۇئ . كەتتى پارقىراپ ى كۆزلىر  دە،  - كۆرۈندى چىقىۋاتقاندەك
–سەكرەپ  پەلەمپەيلەردىن قېشىدىكى  سۇپىسىنىڭ ۇئموما. ماڭدى قاراپ سۇپىسىغا موما ھالدا

 :دېدى قاراپ ۋەمۇدىرغا چىقتى ۈئستىگە سۇپىنىڭ سەكرەپ،

 . بەرسىلە كەلتۈرۈپ دادامنى ەئمىسە، قېنى

 ھازىرال داداڭنى كۆرۈشىسەن، تېز شۇنچە بىلەن داداڭ چىقارساڭ، تېز  قانچە بايراقنى  ماقۇل، 
  مۇدىرىغا تەرتىپ–بۇيرۇدى، ۈئنلۈك خىزمەتچىگە تۇرغان يېنىدا  مۇدىر–ۈئندۈرىمىز، ائلدىڭغا

  كۆرسەتمىگە ېئيتقان مەن:   قوي ېئيتىپ  يەنە! كەلتۈرسۇن يەرگە مۇشۇ تېزدىن دادىسىنى!  ېئيتقىن
 !قىلسۇن دىققەت

 سىرالنغان كۆك. قارىدى مومىغا دە،–بولدى  خاتىرجەم باال.  ەتتى ك  چىقىپ يۈگۈرۈپ  خىزمەتچى
 چەمبەربىلەن ۈئچتىن ۇئلىغى بىر ھەر  بولۇپ، ۇئالغلىق  يەردىن ىئككى موما بۇ غۇالچلىق 20

  قوللىرىنى وئلتۇرۇپ شىپپىدە دە، - تۇردى  تىكىپ كۆز  بىردەم مومىغا ۇئ،. ىئدى مەھكەملەنگەن
 :يەنەسورىدى مۇدىردىن كۆتۈرۈپ بېشىنى  ائندىن. سۈركىدى شلىرىغاخى پىششىق   سۇپىنىڭ

 كەلمەيدۇ؟ نېمىشقا دادام -

 .كېلىدۇ ھازىرال داداڭ چىقىۋەر، سەن -

 يۆگەپ بىلەن پۇتلىرى  مومىنى ۇئ. كەلمىدى بوش ۇئمۇ لېكىن. پاتمىدى قۇچىقىغا مۆمىننىڭ موما
 يالمانتاقتەك يۈرۈپ چۆرگىلەپ نى مومى تۇتۇپ، قۇچاقالپ بىلەن قوللىرى  سېلىپ چىرماق

 چەمبىرىگە ۇئالقىنىڭ تۆۋەنكى غۇالچلىق   يەتتە دېگۈچە، ھۇيت  -  ھايت. باشلىدى  يامىشىشقا
 :  ۋارقىرىدى تۇرۇپ  تۆۋەندە مۇدىر. چىقىۋالدى

 !قالدى ائز! قىل غەيرەت! يىگىت -

  يۇقىرىغا يەنە  ە،د - ېئلىۋالدى دېمىنى پەس بىر دەسسەپ چەمبەرگە قېلىنلىقتىكى ىئلىك مۆمىنبىر
 . باشلىدى  يامىشىشقا

 سىرقىراپ قوللىرى  -پۇت ۇئنىڭ تۇيۇقسىزال. ىئدى قالغان غۇالچال ىئككى يەنە ۇئالققا ىئككىنچى
  تۆۋەنكى ۇئالقىنىڭ ىئككىنچى دېگەندە ائران. قالدى تىنالماي تىقىلىپ ائغزىغا ۆئپكىسى. كەتتى

  تۆۋەنگە ېئلىۋېلىپ دېمىنى سەل ۇئ.  چاپالشتى مەھكەم مومىغا  دە،–چىقىۋالدى چەمبىرىگە
 تۇرۇشقان قاراپ  ۆئزىگە ېئچىشىپ كاككۇك تەك ائغزىلىرىنى كۆرۈنمەيتتى، دادىسى . قارىدى

 : ۋارقىرىدى  كۆرۈپ چېكىۋاتقانلىقىنى چىلىم پۇرقىرىتىپ مۇدىرنىڭ ىئچىدە كىشىلەرنىڭ



 كەلمەپتىغۇ؟  تېخىچە دادام مۇدىر، 

  ەئسقاتمىغان  چۈشكەندە كۈن بېشىغا دادىسىنىڭ! يىگىت قىل، تغەيرە بولدى، ۋاقتى كېلىدىغان 
 … شۇ قۇتۇلغىنى داداڭنىڭ چىقساڭال، ۇئچىغا مومىنىڭ قىلىدۇ؟ نېمە دەپ وئغۇل وئغۇلنى

 كۈچ يېڭى ۇئنىڭغا خىيال دېگەن «قۇتۇلدۇرااليمەن دادامنى  چىقسامال ۇئچىغا مومىنىڭ»
 . بولدى  بېغىشلىغاندەك

الل قۇچىقىغا  ۇئنىڭ ىئنچىكىلەپ  موما يۇقىرىلىغانسېرى . باشلىدى  ىشقايامىش  مومىغا يەنە ۇئ  بىما
 كۈچىسىمۇ شۇنچە سىلىقالشتى،  تېخىمۇ كۈچىيىپ، ىئرغاڭلىشى لېكىن. بولدى پاتقۇدەك

 دېمى ھاسىراپ ۇئ.قالدى قىل كېتىشكە  سىيرىلىپ  تۆۋەنگە  قېتىم نەچچە بىر  تۇتماي، چىرماقلىرى 
  قىسىپ بىلەن  بوينى چىڭ تىرەپ، مومىغا  ېئڭىكىنى قۇچاقالپ، چىڭ مومىنى قالغاندا، تۇتۇلۇپ

  قاپاق بولغان ېئگىز مومىدەك مۇشۇ.ېئلىۋاالتتى دېمىنى ائزراق دە، –توختايتتى  سەل تۇرۇپ
  تۇرسىمۇ شاپىالقالپ بىلەن قاناتلىرى  ائنىلىرى  چۇۋۇشلىرى، چاڭگىلىرىنى قاغا چىقىپ، تىرەكلەرگە

.  ۆئتتى  كۆڭلىدىن ۇئنىڭ قىلىپ پالال–غىل …  چۈشۈشلىرى  ېئلىپ باللىرىنى كۆكىنەك قورقماي
 سىيلىق  بەك ۋە ېئگىز  موما بۇ. وئخشىمايدۇ ەئلۋەتتە چىقىشقا مومىغا  بۇ چىقىش تىرەكلەرگە

 … ىئدى

 چىقىش بولسۇن قانداقال  مەيلى،. ”سۈركىدى  مومىغا كۆزلىرىنى كەتكەن ېئچىشىپ كىرىپ تەر ۇئ
  دېگەندە “دادا” ھەرقېتىم ۇئ!…“ دادا!…دادا . “ شۇ  قۇتۇلغىنى دامنىڭدا  چىقسامال مومىغا كېرەك،
 بىر  يەنە  قالغاندەك كۈچلىنىپ دە،–بىلىنەتتى  ىئتتىرىۋاتقاندەك يۇقۇرغا يۆلەپ، ۇئنى دادىسى

 سۇۋادان زىلۋا سوققان بوران قارا  خۇددى  موما  ۆئرلىگەنسېرى  يۇقىرىغا ۇئ. ۆئرلەيتتى يۇقىرىغا قېتىم
  داداڭنى!  قالدى ائز!  بول تىز!  قىل  غەيرەت”  مۇدىرنىڭ تۆۋەندىن. غاڭاليتتىىئر  تىرەك تەك

 ! چۈش يېنىپ!  سىلكىنمە!  بول پەخەس ۆئزۈڭگە جاماەئتنىڭ ۋارقىراشلىرىنى،  دەپ!“  قۇتقۇز 
  3يەنە!  ەئنە. ۆئرلىدى يۇقىرىغا ھۆمۈدەپ–ھاسىراپ  يەنە مۆمىن. چۈشتى بېسىپ چۇقانلىرى  دېگەن

 …  تۈگەيدۇ ىئشى مۆمىننىڭ كەتسە سۇنۇپ…  ىئرغاڭاليتتى موما …  غۇالچ بىر…  غۇالچ 2…   غۇالچ

 چۈلۈكىگە غالتەكنىڭ  تۇرغان چىقىپ غېرىچ بىر  تەرەپكە  ىئككى تۆشۈكىدىن موما قولى ۇئنىڭ مانا،
  قىسىپ  چىڭ مومىنى بىلەن چۈلۈك قولتۇقىغا وئڭ ۇئ،. تۇتۇۋالدى چىڭ ۇئنى دە،–تەگدى

  ۈئزەڭگە پۇتىغا تارتىپ  تانىنى بىلەن قولى  سول. تۇتتى چىڭ ۇئچىنى ىئككىنچى  ڭچۈلۈكنى تۇرۇپ،
 چىقىپ ېئرىقچىسىدىن  غالتەكنىڭ  تانا قارىدى غالتەككە ۇئ،. ائلدى دېمىنى سەل دەسسەپ قىلىپ

  غالتەكنى تارتىپ،  سىلكىپ تانىنى بىلەن قولى بىر ۇئ،. ىئكەن قالغان  يۆگىشىپ چۈلۈككە كېتىپ،
  تانىنى ۇئ تۇرسىمۇ، قايدۇرۇپ بېشىنى ۇئنىڭ لەپپەڭشىپ ھەدەپ موما. اندۇردىي ائرقىسىغا

 ېئگىز،  دېگەن  نېمە!  ۋۇي–ۋاي:  قارىدى ەئتراپقا  ۇئ شۇائندىال. سالدى  ېئرىقچىسىغا غالتەكنىڭ
 تاغ كۆرۈنگەن قارىيىپ تەرەپتىكى كۈنپېتىش ەئنە،. بولىدىكەن كۆرگىلى يېرىنى ھەممە جاھاننىڭ

 كەڭ شۇنچە. ىئكەن كەڭرى  ەئجەب جاھان كېلىدۇ، كۈنلۈكال بىر  پەقەت  تۈگمەنگەبەش بىزنىڭ
  قوي»   دادامنى ائقكۆڭۈل شۇنداق!   تەسلىكى ائلماقنىڭ كۈن!  ھەي!  تار نېمانچە بىزگە جاھان

  دادامنى. كېرەك تۇرماسلىق  ھاڭۋېقىپ  بىردەممۇ!  ياق!  تېخى قويدى  سولىتىپ قىلىپ «وئغرىسى
 :توۋلىدى قاراپ تۆۋەنگە ۇئ!  كېرەك قۇتۇلدۇرۇش



 ! چىقارسىال بايراقنى  مۇدىر، 

  دە،تانىنى -يۈگۈردى  كۈلكە چىرايىغا  ۇئنىڭ. كۆتۈرۈلدى بايراق. تارتتى قېتىنى بىر  مۇدىرتانىنىڭ
 تاققىدە كالتىكى بايراقنىڭ دە، -  چىقتى ۇئچىغا مومىنىڭ بايراق.  باشلىدى  تارتىشقا سىيرىپ

 : توۋلىۋەتتى ۇشاللىقىدىنخ مۇدىر. تاقاشتى غالتەككە

 سىناپ بىر يەنە! قىلغىن تەخىر سەل باال، ھەي!  لەپىلدىدى ۇئچىدا مومىنىڭ يەنە  بايراق  بىزنىڭ -
 !  باقاي

  ۇئرۇق كەتكەن، سارغىيىپ كۆزلىرى  -يۈز  سېلىنغان، كىشەن پۇتىغا ائدەم ۈئچ چاغدا، شۇ دەل
 توپلىنىپ بوۋاي. كەلدى ېئلىپ دانغامەي  سېلىپ ائلدىغا بوۋاينى بىر  ساقال كەكە ۋىجىككىنە،

  مۇدىرغا تىكىپ نەشتەردەك كۆزلىرىنى يوغان دە،–قىلدى ساالم  ىئڭشىپ جاماەئتكە تۇرغان
  تۇرۇشاتتى، قاراپ ۈئزمەي كۆز  ۇئچىغا مومىنىڭ كىشىلەر. داجىدى قەدەم بىر مۇدىر. قادالدى

 :ۋارقىرىدى كېتىپ چۆچۈپ دە، - كۆردى  وئغلىنى تۇرغان ۇئچىدا مومىنىڭ  كۆتۈرۈپ بېشىنى  بوۋايمۇ

 چىقىۋالدىڭ؟ مومىغا  نېمىشقا!  مۆمىنجان -

 . توۋلىۋەتتى خۇشاللىقىدىن  دە،  - قارىدى پەسكە ائڭالپ  ائۋازىنى دادىسىنىڭ مۆمىن -

 .بەردىم  چىقىرىپ بايراقنى ۈئچۈن قۇتۇلدۇرۇش سېنى!  دادا -

 -كۆردى چۈشۈۋاتقانلىقىنى سىيرىلىپ مومىدىن بالىنىڭ ۇئ. چۈشەندى تېزال  ەئھۋالنى بوۋاي
 :  ۋارقىرىدى دە،قاتتىق 

 !دەيمەن چۈشمە!  توختا -

 چەمبەرگە چۆچۈپ ۇئ. ىئدى بولغان چۈشۈپ ۇئالققا ۈئستۈنكى سىيرىلىپ چاغدا بۇ مۆمىن
 :ۋارقىرىدى  يەنە  دادىسى. قارىدى دادىسىغا تۇرۇپ  قۇچاقالپ چىڭ  مومىنى دە، - دەسسىۋالدى

 !ۇئرغان؟ دەپ نېمە ۇئنى ېئدىڭ،  بار ۈئستىدە سەن كەندە،ۆئلتۈرۈش ائناڭنى!  وئغلۇم

 !  دەپ بەر، تېپىپ  ېئرىڭىنى پاچاق قىزىل

 ۆئلتۈرگەن؟ قانداق 

 .ۆئلتۈرگەن بېسىپ جادۇغا توغرايدىغان وئت 

 ىئدى؟ بار  بەلگە  قانداق شەپكىسىدە ۆئلتۈرگەنلەرنىڭ ائناڭنى 

 :  كۆرسەتتى بايراقنى مومىدىكى بىلەن  بېشى باال

 . وئخشايتتى وئتتۇرىسىدىكىگە بايراقنىڭ  ماۋۇ 

 مىخالپ ۈئجمىگە بىلەن مىخ تۆمۈر  مەيدىلىرىدىن ائدەمنى توققۇز  وئن بەشتۈگمەندە 
 ىئدى؟  بار بەلگىسى  قانداق ۆئلتۈرگەنلەرنىڭ

 . وئخشاش مۇشۇنىڭغا 

  سالغانالرنىڭچۇ؟ اخۇمدانغ  تىرىكال ائدەمنى قىرىق  كەلگەن يېنىپ تاشقورغاندىن كىيىن بېتىمدىن
 . وئخشايتتى مۇشۇنىڭغا ۇئالرنىڭمۇ



. بولدى قۇربان ائدەملەر مىڭلىغان نەچچە دەپ يوقىتىمىز بايراقنى ائشۇ چىقارغان سەن!  وئغلۇم 
  روھىغا شېھىتلەرنىڭ بولغان قۇربان چىقىرىپسەن، سەن  بايراقنى قىلغان كۈرەش دەپ يوقىتىمىز بىز

 قارايسەن؟ قانداق يۈزىگە اداڭنىڭد بېرىسەن؟ جاۋاب دەپ نېمە

  ۇئنىڭ. ۇئردى بىلەن مۇشت  ائغزىغا بوۋاينىڭ كېلىپ يۈگۈرۈپ مۇدىر. قالدى بولۇپ شۈككىدە باال
 . بويىۋەتتى قىپقىزىل پىشىنى ائلدى كۆينىگىنىڭ كەتكەن ۆئڭۈپ كېتىپ، قان وئقتەك ائغزىدىن

 ۇئچىغا مومىنىڭ دېگۈچە ھۇيت -ھايت  دە،  -ياماشتى  يۇقىرىغا بىلەن تېزلىك ناھايىتى  بىردىنال باال
 .  بولدى  چىقىپ يەنە

 :  ۋارقىرىدى مۇدىر

 !كەت ېئلىپ داداڭنى!  چۈش يېنىپ!  چۈش يېنىپ -

 : ائڭالندى توۋلىغىنى قاراپ پەسكە ۇئنىڭ…  چۈشمىدى مومىدىن باال لېكىن

 چىڭ ۇئچىنى ىنىڭموم ۇئ -…! بول رازى  مەندىن!  بول رازى  قىلغىنىڭغا چوڭ بېقىپ مېنى!  دادا -
  موما لىڭشىتتىكى، قاتتىق  شۇنداق مومىنى تۇرۇپ، تىرەپ قاتتىق   مومىغا پۇتلىرىنى  قۇچاقالپ،

.  كۆتۈرۈلدى چۇقان -ائلال ىئچىدە تۇرغانالر قاراپ  تۆۋەندە.  كەتتى غاراسالپ  تەرىپ ى  تۈۋى ىئرغاڭالپ
– اائرق قارىتىپ  ىغابال  دە،–چىقاردى تاپانچىسىنى بىلەن غەزەپ ېئسىلىپ، پوكاندەك مۇدىر

 تاپانچىسىنى  قۇيۇپ، كالال قاتتىق  ۇئنىڭغا بوۋاي مۇسا چاغدا، شۇ  دەل. ۈئزدى وئق ائرقىدىن
 دەپ« !ۋايجان»  ائچچىقىدا جان مۇدىر. سىلكىدى چىشلەپ بوينىنى ۇئنىڭ دە، -چۈشۈرۈۋەتتى

 ائرانال مۇدىر. قۇتقۇزۇۋالدى مۇدىرنى سىلكىشلەپ، مۇسانى ياالقچىالر. كەتتى چىقىراپ چوشقىدەك
  ۇئنىڭ. تۈكۈردى  شاالققىدە يۈزىگە ۇئنىڭ بوۋاي بولۇۋېدى،  ائاليماقچى مۇساغا  ېئچىپ،  كۆزىنى

  بويۇن ۈئزۈلگەن مۇدىرنىڭ. چۈشتى شاالققىدە  يەرگە گۆشى چىشلەم بىر مۇدىرنىڭ ائغزىدىن
  يەردىكى بىلەن لىرى قول تۇرغان تىترەپ لىغىلداپ ۇئ. ېئقىۋاتاتتى جىغاپ قان قاپقارا   تومۇرلىرىدىن

 وئق پاي ىئككى قارىتىپ  بوۋايغا تۇرغان بېسىپ يەرگە ائدەم تۆت دە،–ائلدى تاپانچىسىنى
 ۇئچىنى مومىنىڭ  مۆمىن دە، -سۇندى موما قىلىپ قۇرۇس–قاراس چاغدا، شۇ  دەل… ۈئزدى

  ەيەن  كۆتۈرۈپ لىككىدە بېشىنى يۇ، -چۈشتى. چۈشتى يەرگە گۈرسۈلدەپ بىلەن  بايراق قۇچاقالپ
 ائتا يىقىلغان سىغداپ بىرىگە-بىر. ېئقىۋاتاتتى قان بۇلدۇقالپ ائغزىدىن ۇئنىڭ…  قويدى يەرگە

  نۇرى  قۇياش كەچكى پېتىۋاتقان غەربكە چاغدا بۇ. قوشۇلدى ائرا -ۆئز قان ائققان بۇلدۇقالپ بالىدىن
 …. ېئدى پۈركىگەن قىپقىزىلىققا ېئتىكىنى غەربى  ائسماننىڭ ائلغاندەك رەڭ قاندىن شۇ

 

 

 

                    
 



 قەھۋە تۇزلۇق                            
 

  قەھۋە  قىزنى يىگىت  كەچتە كۈنى شۇ.  قالدى ۇئچرىشىپ تاسادىپىي بىرىدە كۈنلەرنىڭ ۇئالر
 قىلىشنى رەت ياكى  قىلىشنى قوبۇل تەكلىپىنى  يىگىتنىڭ ناتونۇش بۇ قىز . قىلدى تەكلىپ ىئچىشكە

  يىگىت ۈئچۈن، قىلىش نامايان كۆرگەنلىكىنى تەربىيە ەئمما  يۇ، –  قالدى لىنىپىئككى بىلمەي
.  كىردى قەھۋەخانىغا بۇلۇڭىدىكى كوچىنىڭ ۇئالر. بولدى  ماقۇل وئلتۇرۇشقا بىللە مىنۇت بەش بىلەن

 دېگەن!‹‹ رەھمەت››  قىزغا ھەتتا ھاياجانالندىكى، قەدەر شۇ ىئلتىپاتىدىن  بۇ قىزنىڭ يىگىت
 دەپ ‹‹كېتەيمىكىن  ەئمدى›› قىز. قويدى وئڭايسىزالندۇرۇپ قىزنى ھال بۇ. يتالمىدىېئ سۆزنىمۇ

 :چاقىردى مۇالزىمنى  كىرىپ زۇۋانغا تىلى  يىگىتنىڭ تۇرغاندا،

 !ىئدىم سالماقچى  قەھۋەگە – مۇالزىمغا، ۇئ دېدى – بەرسىڭىز، ەئكىلىپ  تۇز  ائزراق ماڭا –

 .قارىدى بىلەن ھەيرانلىق   يىگىتكە  قەھۋەخانىدىكىلەر

 . باشلىدى  ىئچىشكە دە، – سالدى  قەھۋەسىگە تۇزنى كەلتۈرگەن مۇالزىم يىگىت

 سېلىپ تۇز  قەھۋەگە – يوشۇرالماي، ھەيرانلىقىنى قىز دېدى ! – ىئكەن  بار ائدىتىڭىز غەلىتە –
 .كۆرۈشۈم تۇنجى ۆئمرۈمدە ائدەمنى ىئچكەن

 : چۈشەندۈردى يىگىت

 چۆمۈلۈپ سۇغا قىرغاقلىرىدا تېيىز دېڭىزنىڭ داىئم ەكىچىكىمد  بويىدا، دېڭىز مەھەللىمىز –
 چوڭ بىلەن تەم شۇ. قاپتىكەنمەن كۆنۈپ سۈيىگە تۇزلۇق دېڭىزنىڭ  ۋەجىدىن شۇ. وئينايتتىم

  قېتىم ھەر. ىئچىمەن  سېلىپ تۇز  قەھۋەگە  شۇڭا. قالدىم كۆرۈپ  ياخشى تەمنى بۇ ھەم بولدۇم
  – ائتا چاغلىرىمنى، بالىلىق   بىغۇبار ۆئيىمىزنى، انەغېرىب بويىدىكى دېڭىز تېتىسام، تەمىنى تۇزنىڭ

 بىلەن تىل بۇنى سېغىندىمكى، قەدەر  شۇ ۇئالرنى. ائلىمەن ەئسكە  قېرىنداشلىرىمنى ۋە ائنام
 ...ەئمەس مۇمكىن ىئپادىلەش

 .تەسىرلەندى بەكمۇ ائڭالپ بۇنى قىز

اللىغان زھارىئ بىلەن راستچىللىق  سەمىمىي، مۇشۇنداق  تۇيغۇلىرىنى چىن قەلبىدىكى  ائدەمدىن قى
  ائتا يۇرتىغا، كۈنلەردە  مۇشۇ ائي، مۇشۇ كېلىپ، يەنە – قىز، وئيلىدى  دەپ –  كېلىدۇ، ۋاپا چوقۇم

 ...تېپىلىدۇ كەم يىگىتلەر چوڭ قۇر  بۇنداق  مېھرى  ائنىسىغا –

...  دىبەر  قىلىپ گېپىنى ۆئيىدىكىلىرىنىڭ يۇرتىنىڭ، . باشلىدى پاراڭلىشىشقا قورۇنماي  قىزمۇ ەئمدى
  بىرىگە – بىر رىشتى قەلب ىئككىيلەننىڭ ۋە قىلدى داۋام خېلىغىچە پاراڭ كۆڭۈللۈك قىزىقارلىق،

 . باغالندى

 رەسمىيىتىنى نىكاھ ۆئتمەيال كۆپ ۋە  تۇردى ۇئچرىشىپ پات – پات ۇئالر باشالپ كۈندىن شۇ
 . بېجىرىشتى



  ېئرىگە ائيالى  قاچانكى. دىكەچۈر  تۇرمۇش  بەختلىك ھۆرمەتلەپ قەدىرلەپ، بىرىنى – بىر ۇئالر
 . ۇئنتۇمايتتى سېلىشنى تۇز  قوشۇق بىر تەييارلىسا، قەھۋە

 كېيىن  ىنيۇمغاند  كۆز  مەن›› چۈشكەندە سەكراتقا ۇئ. ۆئتتى ائلەمدىن بوۋاي كېيىن يىلدىن 40
 . پۈتۈلگەنىدى مۇنۇالر ۇئنىڭغا  قالدۇردى، خەت پارچە بىر ائيالىغا دەپ ‹‹وئقۇڭ

 ۈئستىگە گەپ يالغان ېئغىز بىر تۇرمۇشىمىزنى بەختلىك! گۇناھكارمەن لدىڭىزداائ سۆيۈملۈكۈم،...››
 يالغان قېتىم بىرال ھەققىدە< قەھۋە تۇزلۇق> سىزگە ھاياتىمدا! كەچۈرۈڭ مېنى ۈئچۈن قۇرغانلىقىمىز

 . سۆزلىدىم

  ۇقۇپھود ھاياجانالنغىنىمدىن، تولىمۇ چاغدا شۇ كېرەك، بولسا ېئسىڭىزدە ۇئچرىشىشىمىز تۇنجى
« قويۇپتىمەن ائلماشتۇرۇپ»  كېيىن. ساپتىمەن دەپ « تۇز »  دەپ دەيمەن« شېكەر»  كېتىپ

  بۇ سىزگە. بولدۇم مەجبۇر  داۋامالشتۇرۇشقا يالغانچىلىقنى بۇ بىلەن شۇنىڭ. ۇئيالدىم دېيىشتىن
 بەختلىك ىئناق، بىراق بولساممۇ، ۇئرۇنغان قىلىشقا گەپ راست قېتىم  نەچچە بىر ھەقتە

 بەك قېلىشتىن ائيرىلىپ سىزدىن  قىسقىسى،... ەئنسىرىدىم كېتىشىدىن چاك ىزغاتۇرمۇشىم
 .كەلدىم  قارارىغا ېئيتىش ەئھۋالنى ھەقىقىي سىزگە ائۋۋال يۇمۇشتىن كۆز  شۇڭا... قورقتۇم

  ەئمما،. بەتتام قىرتاق، ىئنتايىن ۇئ چۈنكى.  ەئمەس ائمراق قەھۋەگە تۇزلۇق مەن ېئيتقاندا، راستىنى
 قىلغان ائتا  بەختنى  مۇشۇ ىئككىمىزگە شۇڭا. بەخت زور ەئڭ ۈئچۈن مەن ياشاش بىللە بىلەن سىز

 ەئگەر.  قەرزدارمەن  مەڭگۈ ۇئنىڭغا ھەم ېئيتىمەن رەھمەت كۆڭلۈمدىن چىن قەھۋەگە تۇزلۇق
  ۋە تونۇشاتتىم  قايتا بىلەن سىز  باشالپ،  باشتىن ھەممىنى بولسا، نىسىپ  تۇغۇلۇش قايتا ىئنسانغا
 ۆئمۈر  بىر يەنە بەدىلىگە  بۇنىڭ. ۆئتكۈزەتتىم ائيرىلماي سىزدىن دەقىقىسىنى بىر ھەر ڭھاياتىمنى

 ...‹‹ىئدى مەيلى ىئچسەممۇ قەھۋە تۇزلۇق

 . قىلىۋەتتى ھۆل قەغەزنى ياشلىرى  كۆز  موماينىڭ

 تۇزلۇق ىئچكەن بوۋام ›› ۇئالر وئلتۇرغاندا، پاراڭلىشىپ بىلەن نەۋرىلىرى  موماي بىرىدە كۈنلەرنىڭ
 .قالدى سوراپ  دەپ ‹‹ىئدى؟ قانداق ھۋەقە

 . تولدى ياشقا كۆزلىرى  نۇرسىز موماينىڭ

 . ۇئھسىنىپ ېئغىر ۇئ  بەردى جاۋاب دەپ!– ىئدى  تەملىك  ىئنتايىن... ىئنتايىن 

 

 

 تۈگەتتىم  ېئلىپبەنى                                         
 

  مۇەئللىمچۇ؟ چىقارغان ساۋاتىڭىزنى سىڭىزدىمۇ؟ېئ مۇەئللىمىڭىز ۆئگەتكەن قېتىم تۇنجى ېئلىپبەنى
 بوزەك قايسىنى قورقۇپ مۇەئللىملەردىن قايسى  ۆئتكەن؟ كىم دەرسىنى ماتېماتىكا ساەئت تۇنجى

 قىالتتىڭىز؟



  كەينىدىن ائكامنىڭ ۋاقتىمدا ياش ائلتە كېرەك، بولسام ائمراق بەك مەك تەپكە كىچىكىمدە مۇشۇ
  وئقۇغان بولۇپ  وئقۇغۇچى زاپاس سىرتىدا  ساننىڭ كىرىۋېلىپ، ەمەك تەپك بۇرۇن يىل بىر ەئگىشىپ

   . ىئدىم
  ىئش بېرىدىغان  دەرس پەندىن  قانچە بىر وئقۇتقۇچى بىر بولغاچ ائز وئقۇتقۇچى مەك تەپتە چاغدا شۇ

.  ىئدى خانىم  تۇخان وئقۇتقۇچۇم ۆئتكەن  دەرس ماتېماتىكىدىن ۋە ېئلىپبە قېتىم  تۇنجى. ىئدى جىق 
  شۇڭا. دەيتۇق خانىم وئقۇتقۇچىنى ائيال ،(مەلىم  ېئغىزدا)   مۇەئللىم  وئقۇتقۇچىنى رەئ تەرەپتە بىز

 . دەۋەردىم خانىم
 جانلىق  بەك شۇنداقتىمۇ  دەيمەن، چاغلىرىمىكىن قالغان يېقىالپ ەئللىككە خانىم تۇخان چاغدا شۇ

 تەڭ باال  ۈئچ - ىىئكك ېئلىپبەنى بىر ەئمەس،  تولۇق كىتابمۇ بالىالردا. ىئدى يامان ائچچىقى ھەم
   .ۆئگىنەتتۇق

.  يازغۇزاتتى ھەرپلەرنى  چىقىرىپ، دوسكىغا. دەۋاالتتۇق«  توخۇ»  يۆگەپ  ىئسمىغا خانىمنى تۇخان
  بوشراق دوسكىغا  تۇتۇپ  بېشىدىن يازالمىسا  يەنە ۈئندەيتى، يېزىشقا بېرىپ دەپ ائزراق يازالمىسا

 بىزدەك ائناڭ -  ائتا بولسۇن، ڭدەېئسى ۈئسسىگىنىڭ دوسكىغا  ما: »  ۋە  قوياتتى ۈئسۈتۈپ
  ساۋاتىڭ يۈرەمسەن؟  يەپ ناننى بىكار  ەئۋەتسە  وئقۇغىلى مەك تەپكە دەپ قالمىسۇن ساۋاتسىز

  گەپلەرنى دېگەندەك«  كەتمە ۆئتۈپ يازالماي ىئسمىڭنى توختامغىمۇ بىرەر ۆئگۈن ەئتە چىقماي
 . قىالتتى
  چاغدىكى شۇ لېكىن. قوياتتۇق دەپ چوقۇۋالدى توخۇ بالىالرنى ۈئسسىگەن  دوسكىغا بۇنداق

  دەل بالىالر بەزى  چۈنكى ىئدى، ھەق قويۇشمۇ چوقۇپ پات - پات قاراپ  كەپسىزلىكىگە بالىالرنىڭ
   . قاالتتى چىقىپ ساۋاتى ۆئگىنىپ ۈئچۈن ۈئسسىمەسلىك دوسكىغا شۇنداق

 ساقلىتىمەن ستەەئ  ھەرپلەرنى بالىالرغا دەيمەن،   بارمىكىن  ېئپ ى ىئشقا  ھەممە خانىمنى تۇخان شۇ
 . ۆئگىتەتتى ناخشىسى  ېئلىپبە دەپ

 
 ائ، ائيدىكى ائ، ائ،

 . ەئ ەئينەك تىكى ەئ، ەئ،
 ېئ،  ېئيىقتىكى ېئ، ېئ،
 ىئ  ىئلمەك تىكى ىئ، ىئ،

 
  ېئلىپبە بۇ تېخى   بالىالر شوخراق ېئلىشتا  دەم. وئقۇيتۇق بىلەن ھەرىكەتلىرى  سېلىپ، ائھاڭغا دەپ

   .قاالتتۇق تېلىقىپ  كۈلۈپ بالىالر سىنىپتىكى وئقۇسا، نىغاچوئي ۇئسسۇل قىلىپ لەپەر ناخشىسى
  بېشىنى تېكىستنىڭ بۇ. ىئدى«  غۇنچەم»  تېكىستىمىز وئقۇغان تۇنجى چىقىپ ساۋاتىمىز

 . دەيمەن بىلىسىلەرغۇ يادىغا ھەممىڭالر
  ەنىېئلىپب مەن دادا، -:  دادىسىغا دە كەلدى، قايتىپ ھالدا خۇشال  ناھايىتى مەك تەپتىن غۇنچەم

   .دېدى  - تۈگەتتىم،
 يادىلىۋېلىپ، وئقۇۋەرسە غۇنچەمنى بالىالر يېنىدىكى بالىالرمۇ چىققان چاال ساۋاتى  تېخى

  شۇر  - شار»  ۋەزىپىسىنى  بېرىدىغان وئقۇپ  تېكىستنى ۆئتكەن كۈنى شۇ  بەرگەندە قويۇپ  مەك تەپتىن



   .التتىقا كەچكە بىر  وئقۇيالماي تېكىستلەرنى كۈنلەردىكى كېيىنكى يۇ  كېتەتتى ۆئيىگە«  وئقۇۋېتىپ
  .قاچان ھە بىلىسىلەر سۇدەك ھەممىڭالر قوشاقلىرىنى پالۋان سادىر  ماۋۇ 

 يادلىغاندا  مۇشۇنى
 

 يېتىپ،  توال يامۇلدا
 . بولدى  قۇچاق بىر چېچىم

 چاغدا، تېشەر  يامۇلنى
 . بولدى پىچاق قۇيرۇقۇم

 
 پالۋاننىڭ سادىر چاغدا شۇ كەن،ىئ  قوۋۇرغا بىلسەم بولۇپ چوڭ  سەل.  يادالپتىكەنمەن دەپ

   .تاڭ بولغىيمىتىم قالغان وئيالپ دەپ بار قۇيرۇقى
  بار سۈرىتى بالىنىڭ تۇرغان تۇتۇپ چۈجىسى ۆئردەك تېشىدا ھېلىقى چىقىپ، ساۋاتىمىز ېئلىپبەدىن

  يۈزگىچە بىردىن  بەرگەن يېزىپ دوسكىغا خانىم تۇخان بۇرۇنقىدەك. قوشۇلدى  كىتابى ماتېماتىكا
 . چۈشتۇق ۆئگىنىشكە كىتابنى ھەقىقىي يادالشتىن يېزىپ  رنىسانال

 ېئلىشنى قوشۇش قاراپ رەسىمگە بالىالرمۇ ساۋاتسىز ىئدىم، ائمراق رەسىملەرگە ماتېماتىكىدىكى
   .ۆئگۈنۈۋاالتتى ائسانال

  وئرنىغا ېئلىپبە چىقتۇق، يىللىققا ىئككىنچى ائخىرلىشىپ ھاياتىمىز يىللىق  بىرىنچى قىلىپ  شۇنداق
  سەنەئت  - گۈزەل مۇزىكا، ەئخالق، -  ىئدىيە جەمئىيەت، تەبىەئت، يەنە ائلماشتى، ەئدەبىيات

 . قوشۇلدى دەرسلەر دېگەن
  تولۇق ساۋاتى. ىئدى شەرت ىئشلىتىشىمىز قەلەم قېرىنداش چىققۇچە يىللىققا ۈئچىنچى لېكىن

 يىللىققىچە ۈئچىنچى دەپ قالمىسۇن بولۇپ سەت خېتى ەئتسۇن،  پەرق  ھەرپلەرنى چىقىپ
   .يازاتتۇق خەت قەلەمدە قېرىنداش

  ىئستاكاندا  قەغەز تال  ىئككى مۇەئللىم دەرسىدە تەبىەئت. ىئدى كۆڭۈللۈك دەرسلەر چاغالردىكى ۇئ
  تۇرۇپ تەرىپىدە  ىئككى  تامنىڭ ياساپ قىلىپ  قىسقا يىپىنى باشتا دېسە، كېلىڭالر ياساپ تېلېفون

  كەشىپ المپۇچكا ىئدىسۇن خۇددى بولۇپ، خۇش ەكب  ائڭالنسا قىلىپ گەپ بىرىمىزگە - بىر
  .ىئدۇق چۈمگەن ھاياجانغا ۆئزگەرتكەندىكى دۇنيانى قىلىپ
  مۇشۇنداق ائرىسىغا ۆئينىڭ ىئككى بۇزۇپ يىپنى  مۇنچە بىر بىلەن بالىسى قوشنىمىزنىڭ تېخى كېيىن

 .ىئدى قىزىق  دېگەنلىرىمىز چاقىرىمىز مۇشۇنىڭدا وئينىغاندا تارتىپ، تېلېفون
  تۈۋىدە كۆتەك. ىئدى قىزىق  ھېكايىلەر ىئبرەتلىك چۆچەك، مەسەل،  دەرسىدىكى ەئخالق - ىئدىيە

  .وئقۇيتۇق قىزىقىپ  ھېكايىلەرنى  دېگەندەك بېرىشى  مەك تەپكە مىڭزىنىڭ  كۈتۈش، توشقان
 خۇرام، -  شاد وئقۇيمەن مەن. » تۈۋىمدە قۇالق  ھازىرمۇ ناخشىالر ۆئگەنگەن دەرسىمىزدە  مۇزىكا

  يۇلغۇننى مەن»  ،« دەيدۇ ائي مېنى ائپام»  ،« يۇلتۇزالر جىمىراليدۇ»  ،« ائمراقمەن پەنگە - ىمىئل
 مۇەئللىمگە بىر دەيدىغان بارات ىئمام  ناخشىالرنى دېگەن«  ەئتىرگۈل»  ،« كۆرىمەن ياخشى

 . وئقۇيتۇق ەئگىشىپ
 يۆلەپ دەرسىگە منىمۇمۇەئللى بۇ



 
 بارات، ىئمام

 .تارات دىڭگىل
 دېسە،  نان رىنىڭبالىلى

 .كولدۇرالت ساندۇقىڭنى
 

  بۇ لېكىن. قوشاقالرنى  مۇشۇنداق قاالتتىم دەپ  تاپىدىن بالىالر قانداق.  قاتاتتۇق قوشاققا دەپ
  ۆئگەنگىچە، بىز  تاكى.  تىللىمايتى - ۇئرۇپ وئقۇغۇچىنى بىلەن  تۇرغىنى تۈرۈك قاپىقى مۇەئللىمنىڭ

  تەڭكەش  مەن»  كىرىپ، ېئلىپ راۋاب داپ،  بەزىدە. ىۆئگىتەتت قىلىپ سەۋر  قايمىغۇچە ائۋازىمىز
«  سالىمەن وئقۇغىلى ائيرىم شۇنى بۇزۇۋەتسە  كىم وئقۇيسىلەر، ماسالشتۇرۇپ سىلەر قىلىمەن،

 . كېتەتتى چېلىپ ماسالشتۇرۇپ  نوتىغا ھەم دەيتى

 -  پارتا بالىالر شوخ سىنىپتىكى كېتىشىگە چىقىپ چۈشۈپ  دەرستىن مۇەئللىم شۇ  ەنەي
  چىقىۋېلىپ مۇنبەرگە نەچچىسى بىر ېئيتسا ناخشا دوراپ مۇەئللىمنى ۇئ چېلىپ، دۇقالرنىوئرۇن
 . چىقىرىۋېتەتتى وئت سىنىپتىن چۈشۈپ ۇئسسۇلغا قىلىپ  غەلىتە كۆزلىرى  - قاش

 داڭ بۇلۇڭىدىكى بىر مەك تەپنىڭ وئمۇمالشمىغان، تۈزۈك توكمۇ تېخى مەك تەپلەردە چاغالردا ۇئ
  ەئسكەرتىپ چىقىشنى - كىرىش دەرسكە  ۇئرۇپ بىلەن تاش تۆمۈرنى  يۇمىالق بىر دەۋالغان

 مۇەئللىملەر ائڭلىماي چالغاننى داڭ  كەتكەندە قىزىپ مۇشۇنداق  سىنىپ بولغاچ، يۈرىيدىغان
 تېلىقىپ كۈلۈپ بىزمۇ مۇەئللىممۇ كۆرمەي،«  چىقىرىۋاتقانالر وئت»  كەلسىمۇ  تۈۋىگە ىئشىك

 . ۇئچرايتى ەئھۋالالرمۇ قالغان

  بولمايدۇ پايدىسى  كىتابالرنىڭ بۇ ەئمدى بولغاندا،  وئقۇپ كىتابالرنى دەرسلىك   شۇ قىلىپ  نداقشۇ
 . ىئدىم كەتكەن وئيناپ ياساپ پاخپاق  كىتابلىرىمنى بەزى   چاغدىكى شۇ دەپ

 . يوق  دېسەممۇ قوياي ساقالپ. تاپالمايمەن ىئزدەپمۇ كىتابالرنى شۇ ھازىر مانا

  كېلىپ، ۆئيىمىزگىچە بارمىساق مەك تەپكە بېرىپ،   مېھرىنى گەبىزلەر   چىقارغان، ساۋاتىمنى شۇ
 دەپ قالمىسۇن قۇرساق قارا   بىزنى ۆئتكەن، يەتكۈزۈپ  ۋايىغا ۋايسىماي  بۆلسە دەرس پەن قايسى

 وئتقۇچىلىرىم شۇ باقمىغان  ۇئرۇپ چىقىرىپ ىئچىدىن لېكىن قويسىمۇ دۈشكەللەپ  مۇنچە - ائنچە
 .بىلمەيمەن  يوق ھاياتمۇ ھازىر

  ماڭا ېئيتىۋالسام، رەھمىتىمنى تۇرۇپ تۇتۇپ قوللىرىنى شۇ تۇتقان بور  بولسىدى  ھايات شۇالر گەرەئ
 ... ائڭلىۋالسام وئقۇتقۇچىلىرىمدىن شۇ قايتا دەرسنى ھەممە ماتېماتىكا، ېئلىپبە، ھارمىغان سۆزلەپ
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