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 »ئالۋاستى كۇلۇبى« 

  

  )ھىكايه فانتازىيهلىك(

  

  

 

شهھهرنىڭ جهنۇبىدىكى ئورمانلىقتا بىر توپ قان شورغۇچى ئالۋاستىالر ياشايدىغان 

.  بولۇپ ،  ئۇالر ھهردائىم شۇيهرگه كهلگهن ساتاھهتچىلهرنى تۇتۇپ ئوزۇقلىناتتى

ئىچىرقاپ كهتكهن .  ۋاقىتنىڭ ئۆتۇشى بىلهن ئۇيهرگه ئادەممۇ كهلمهس بۇلۇپ قالدى 

 . الر  ئاخىرى بولماي  ئوزۇقلىنىش مهسلىسى توغرىسىدا يىغىن ئىچىشتى جىن

بۇگۇنكى بۇ يىغىننى نىمه ئۈچۇن ئاچتۇق ؟  ئىنسانالر بۇ يهرگه ئهمدى !  ~~ھه -

ساندا كهپ قالىدىىغان  ئادەملهرنى ساقالپ خۇيمۇ  -ئاشۇ ئاندا.  كهلمهس بوپ كهتتى

نداق قىلىمىز ؟  ئادەملهر كۆپ جايغا بىرىپ ئهمدى قا!  ~قىنى كۆپچىلىك .  زىرىكتۇق 

ئاشكارە ھهركهت قىالمدۇق ياكى مۇشۇ يهردە كۈتۇپ ياتامدۇق قىنى دەپ  - ئوچۇق 

 .دېدى، ئالۋاستى باشلىقى -بىقىڭالرچۇ  زادى قانداق قىلىمىز ؟ 
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مىنىڭچه ئۇچۇق ئاشكارە ھهرىكهت قىلساق تازا ياخشى بولماسمىكىن ،  ~~~~~~ ئه -

دېدى ،  يهكچهشمه -. ولسا ئىنساالر چوقۇم بىزگه قارشى تهدبىر قوللىنىدۇ بۇنداق ب

 .ئالۋاستى 

 !  ~~~~~~~~~~ھا  ھا ھا -

 .ئارىدىن بىرسى ھهدەپ كۈلۇشكه باشلىدى 

 .؟ دېدى ، ئالۋاستى باشلىقى تىركىپ `قايسىڭ !  ~ھه -

 .دېدى، سىكىلىك ئالۋاستى -. مهن...  مهن!  ~مهن -

كىلىكخان ، سهن نىمىگه كۈلىسهن ھه ؟  سهن بۇنى ئويۇن كۆرۇپ قالدىڭما ؟ سى!  ~ھه-

 .دېدى ، ئالۋاستى باشلىقى-

دېدى ، -.  باشلىق ،  مۇشۇ تاپتا مىنىڭ كالالمغا بىر ئوي كىلىۋاتىدۇ ...ياق -

 .سىكىلىكخان

 .سورىدى، يىنىدىكى توكۇر جىن  -قانداق  ئامال تاپتىڭ ؟ ! ~قىنى ئېيته -

ن  مىسىردىكى چىغىمدا  بىر ئهركهك جىن مىنى مومىياالرنىڭ دىباسىغا ئىلىپ مه -

ئۇيهرنىڭ پهيزىلىكىنى دىمهيسىلهر ، مىسىردىكى پۇتۇن  ! ~~ئاخوي.  بارغان ئىدى 

.  يىمهكلىكنىڭ موللىقىچۇ تىخى .  مومىياالرنىڭ ھهممىسى ئاشۇ دىباغا يىغىلىدىكهن 

 .ھالدادېدى ، سىكىلىكخان ھاياجانالنغان -

 .سورىدى ،  بىر جىن  تولىمۇ قىزىقىپ -دىبا ؟  ئۇ قانداق جاي ؟ -

قهدىرلىكىم ،  ئۇ دىگهن  ئىنسانالر ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان كۆڭۇل ..... ھا ھا ھا  -

ئۇالر ئۇ يهردە باشلىرىنى گىلدىڭلىتىپ ،  بهللىرىنى تولغاپ ، .  ئىچىش سورۇنى 

شاراپنى بولىشىغا ئىچىپ ،  ئاخىرىدا  -اراق ۋاغلىرىنى شالداقشىتىپ ،  ھ -ئۇچهي

دېدى ، -.  تهتۇ  دەسسهپ مىڭىپ ئۆيلىرىگه قايتىشىدۇ -ساراڭغا ئوخشاش ئوڭ 

 .سىكىلىكخان  دوراپ تۇرۇپ 
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 .سورىدى ، ئالۋاستى باشلىقى ئالدىراپ  - سهن بىزگه بۇ الرنى دەپ نىمه دىمهكچى ؟   -

ئۇ چاغدا !  ~و كۈلۇبىدىن  بىر ئاچساق مهن دىمهكچى ،  بىزمۇ ئاشۇنداق دىسك -

 ....  ھى ھى ھى.....بىز مۇ. توپ بولۇپ كىلهتتى -ئىنسانالر يىنىمىزغا ئۆزلىكىدىن توپ 

 - سىلهر قانداق قارايسىلهر ؟ .  بۇمۇ بولىدىغان ئامال كهن !  ~~~~~~~~~ھى-

 .سورىدى، ئالۋستى باشلىقى باشقا جىنالردىن 

. شۇنداق قىاليلى .  بۇ بولىدىغان چارىكهن .  ا پىكىرىمىز  يوق بىزنىڭمۇ باشق.... ھه -

 .دېدى ، باشقا جىنالرمۇ -

ئۇالر شۇ مهسلىههت بىلهن ئاخىرى شهھهرگه يىقىن بىر جايغا بىر كىچىدىال  دىسكو 

بۇ كۇلۇبنىڭ تاملىرى پۇتۇنلهي قارا ،  ئىشىك ئالدىغا قارا .  كۇلۇبىدىن بىرنى سالدى 

قارشتىنال  ئادەمنى شۇنداق سۇر .  ئىككى باشسىز ھهيكهل تۇرغۇزۇلغان پىالش كىيگهن 

نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بىر كىچىدىال بۇ كۇلۇبنىڭ پهيدا بولۇپ قالغانلىقىدىن .  باساتتى 

ئىككىنجى كۈنىدىن باشالپ بۇ كۇلۇبقا  ئادەم كىلىشكه .  تولىمۇ ھهيران قىلىشتى 

 .لىرى ئالته نهپهر ئوقۇغۇچىالر بولدى بۇ كۇلۇبنىڭ تۇنجى مېهمان.  باشلىدى

تىشى .  قارىسىال ئادەمنى سۇر باسىدىكهن .  قارا ،  بۇ قۇرلۇش نىمه دىگهن غهلىته -:ئا

 بۇنداق بولسا ، ئىچى قانچىلىكتۇ ؟ 

 ! ~يۇرۇڭالر. بۇنى كىرىپباقساق بىلىمىز -:ب

 . ئاۋاز چىقتى ئۇالر ئىشىك ئالدىغا كىلىشىگه  ئىشىك ئالدىدىكى ياڭراتقۇدىن 

.  بىزنىڭ ئالۋاستى كۇلۇبىمىز يىڭى ئىچىلدى.  ئهزىز مېهمانالر ، خۇش كهپسىلهر  -

كۇلۇبنىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا قىزقارلىق بولسۇن ئۈچۇن  قورقۇنۇشلۇق ئاۋازلىق 

ئهمىلىيهتته .  شۇڭا قورقۇپ كهتمهسلىكىڭالرنى ئۈمۇد قىلىمىز .  ھهيكهللهرنى ئورناتتۇق

 !~قىنى ، كۆڭۇللۇك ئويناپ قايتقايسىلهر .   ئىنتايىن بىخهتهر بۇ كۇلۇب

ئۇالر ھىلىقى باشسىز ھهيكهلنىڭ ئالدىغا كىلىۋىدى،  ھهيكهللهر ئۇشتۇمتۇت چىقىراپ 
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 .كهتتى

 ..........ھى ھى ھى ھى -

 ........................ھا -

.  ر كىرىشنى قارار قىلىشتىشۇنداقتىمۇ ئۇال.  ئۇالر بۇ ئاۋازدىن قاتتىق قورقۇپ كهتتى 

بۇ يهردىكى .  قهۋەتكه چىققۇچه توال ۋاقىرىپ ھالى قالمىدى-2ئۇالر 

 .مۇالزىمهتچىلهرنىڭ ھهممىسى شۇنداق بهتبهشىرە ئىدى

 ۋاي خۇدايىم، بۇ نىمانداق بهتبهشىرە ؟ -:ئه 

 .شۇنداق گىرىم قىلىۋالغان گهپ .  ئالۋاستى كۇلۇبى ئهمهسمۇ  -:س

ىپ ئۇ الر  تۇنجى خىرىدار بولۇش ساالھىيتى بىلهن  ھهممه نهر سىدىن شۇنداق قىل

ئۇالر مېهمانالرنى شۇنداق .  ئالۋاستىالر ئۇالرغا چىقىلمىدى.  ھهقسىز بهھرىمان بولدى

ھهمدە  ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ كۇلۇبىنى ئوبدانراق تهشۋىق قىلىپ .  ياخشى كۈتتى 

ىپ كهلسه يىرىم باھادا مۇالزىمهت قويۇشىنى ،  ساۋاقداشلىرىدىن كۆپرەك ئىل

ئۇزاق ئۆتمهي بۇ .  ئوقۇغۇچىالر ماقۇل بولۇپ قايتىپ كىتىشتى .  قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

بىركۇنى ئۇچ نهپهر قىز بۇ كۇلۇبنى كۆرۇپ بىقىش .  كۇلۇبنىڭ نامى تىزال تارقالدى 

 .ئۇالر دىرىزىدىن قاراپ ھهيران قىلىشتى .  ئۈچۇن كهلدى 

ئادەم كۆپ بولسا ئويۇن بهك .  بۇ كۇلۇبتا ئادەم نىمه دىگهن كۆپ!  ~ۋاھ -ئا 

 . يۇرۇڭالر . قىززىيدۇ 

 .ئۇالر ھىلىقى باشسىز ھهيكهلنىڭ ئالدىغا كىلىۋىدى، ھهيكهل چىقىراشقا باشلىدى 

 .................ھى ھى ھى-

 !`............ۋاي ئانام!  ~~~~~~ئا -

ھهيكهل .  شىپ ھهيكهل بىلهن تهڭ چىقىرىشىپ كهتتى بىرىنى قۇچاقلى -ئۇالر بىر 

 .  ئۇالرمۇ بىسىقتى . چىقىراشتىن توختىدى
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 .بۇ يهر بهك قورقۇنۇچلۇقكهن !  ~ۋاي خۇدايىم ،  كىرمهيلىچۇ  -:س

شۇنچه يهردىن كىرىپ كىرمهي كىتهمتۇق؟  بولمايدۇ ، كهلگهنكهنمىز كىرىپ  -: ئا

 !~كۆرۇپ باقايلى

 .ىرمهيئهمسه مهن ك -:س

 ھهي ، سهنچۇ ؟ -:ئا

 . مهن سهن بىلهن كىرىمهن  -:ب 

 ! ~ئهمسه بىز كىر كهتتۇق، دىققهت قىل ،  جىن چاپلىشىۋالمىسۇن يهنه  -:ئا

 !~ئادەمنى قور قۇتمىساڭچۇ  -:س

ئهمسه مۇشۇيهردە بىزنى ساقالپ .  قورقۇنچاق .  چاقچاق قىپ قويدۇم......ھا ھا ھا -:ئا

 تۇر ھه

 .ۇلماق: س

ئۇالر مىڭىپ لىفىت تهرەپكه قايرىلىشىغا ئىككى .  ئىككىسى ئىچىگه كىرىپ كهتتى

 . تهرەپته تۇرغان ئىسكىلىت ئوالرنىڭ قوللىرىنى تۇتىۋىلىپ،  كۈلۇشكه باشلىدى

 ...........ھا ھاھا........ھى ھى ھى

بىلهن ئىسكىلىتنى قوللىرى  -ئۇالر پۇت !  `.......قۇتقۇزۇڭالر!  ~ۋايجان .........ئانا -

 -ئۇالرنىڭ قورققىنىدىن پۇت.  ئىسكىلىت ئاخىرى ئۇالرنى قويىۋەتتى .  تىپىشقا باشلىدى

 .  قولىدا ماغدۇرمۇ قالمىدى 

توۋا ، بۇ كۇلۇبمۇ ياكى باغچىدىكى ھىلىقى غهلىته ئۆڭكۇرمۇ ؟ نىمانداق  -:ب

 قورقۇنۇچلۇق ؟ 

 شۇنداق ،  قانداق ياسىغاندۇ بۇ يهرنى ؟ -:ئا

 .قورقۇنۇچلۇق ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ كهلگندىكىن بىزمۇ ساراڭ  -:ب

لىفىت .  بىرىنىڭ قولىنى چىڭ تۇتۇشۇپ ، لىفىتنىڭ ئالدىغا كهلدى  -ئىككىسى بىر 
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ئۇالر ئىچىدە تۇرغا ئاپئاق چاچلىق ،  چىرايى ئىنتايىن بهتبهشىرە، .  ئىشىكى ئىچىلدى 

 . موماينى كۆرۇپ ، قورققىنىدىن چۇقۇرىشىپ كهتتى قولىغا ھاسا تاياق تۇتىۋالغان بىر

ئادەم .................ئا.........ئالۋاستى ..............ئانا.................ئالۋاستى........ ئا-

 ؟~~~~~~~~~بارمۇ

 .  بىرىنى قۇچاقلىشىپ تامغا بۇكلهشكىنىچه  يىغلىشىپ كهتتى - ئۇالر بىر 

بۇ .  زالر ،  قورقماڭالر ، مهن بۇ كۇلۇبنىڭ لىفىت باشقۇرغۇچىسى خانىقى!  ~خانىقىزالر  -

 .دىگهن نىقاپ

 .ئۇالر بۇگهپنى ئاڭالپ ، يىغىدىن توختاشقا باشلىدى

قانداق دىگهن گهپ بۇ ؟  قورقۇنۇچلۇق قىلدۇق دەپ شۇنداقمۇ ئاشۇرىۋەتكهن  -:ئا

دېدى، ئىسهدەپ - .بارمۇ ؟  مۇ شۇ تاپتا قورقۇپ ، يۇرۇگۇم چىقىپ كىتهيال دېدى

 . تۇرۇپ 

قىنى . راستىنال  كهچۇرۇڭ .  كهچۇرۇڭ خانقىز ،  بىز چوقۇم تۇزتىمىز  -:لىفىت باشقۇرغۇچى

 .قىنى چىقىڭالر .. قىنى .  لىفىتكه مهرھهمهت قىلغايسىلهر 

ئۇالر دىسكو ئويناۋاتقان ئادەملهرنى كۆرۇپ .  ئۇالر لىفىتكه قورقۇنۇچ ئىچىدە چىقتى 

ئۇالر سهل دىمىنى ئىلىۋالغاندىن كىيىن  ئوتتۇرىغا چۇشۇپ .   بولۇشتىخاتىر جهم

تازىلىق ئۆيىگه كىرىپ چىقاي »  ئا «بىر دەم ئوينىغاندىن كىيىن .  ئويناشقا باشلىدى 

ئۇ  قولىنى يۇيۇپ چىقاي دەپ تۇرىشىغا قۇتقۇزۇڭالر دەپ چىقىرىغان .  دەپ كىركهتتى 

 ئىشىكنى ئاستا ئىچىپ قارىۋىدى، ھىلىقى بهتبهشىرە ئۇ.  ئاۋازالر  ئاڭلىنىشقا باشلىدى

ئۇ دەرھال ئىشىكنى .  مۇالزىمالر  ئادەملهرنىڭ ئۈستىگه چىقىپ قانلىرىنى شوراۋاتاتتى

ئهمدى بۇ يهردىن قانداق چىقىپ كىىش كىىرەك ؟    ئاخىرى ئۇ .  يىپىۋالدى 

ان دىيىشكه ئۇنىڭ پۈتى سۇنغان بولسىمۇ ،  ۋايج.  دىرىزىدىن پهسكه سهكرىدى

ئۇ بىر پۇتىنى سۆرەپ  خىلى ماڭغاندىن كىيىن بىر دەرەخكه يۆلنۇپ ئارام .  پىتىنالمىدى 
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 .ئالماقچى بولۇپ ئهمدى يولنىۋىدى ،  بىرسى مۈرىسىدىن كاپپىدە قىلىپ تۇتتى 

 .........ئا..................ئا -:ئا

 .   ئىدى» س «ئۇ  .  ئۇ ۋاقىرىغانچه كهينىگه بۇرلۇپ قارىدى

نىمانداق قورقىسهن ؟  بايا نوچىلىق بىلهن كىركىتىپ بارىتىڭغۇ ؟  ھهجهپ  بىر  -:س 

 قىنى ؟» ب«پۇتۇڭنى سۆرەپ چىقىپ  قاپسهنغۇ ؟  

قانغۇر يىرتقۇچالر ،  ئۇالر ھهممىسىنى .  ئۇ ئالۋاستىالرنىڭ ئۇۋۋىسىكهن ...ئۇ..ئۇ   -:ئا

 ھا ھا ھا   .  ئۆلتۇرىۋەتتى 

كىله قوزام،  بهكله قورقۇپ كىتىپسهن .  ىما ،  ھهممه ئىش ئۆتۇپ كهتتى بولدى يىغل-:س

 .  ،  سىنى يۇدىۋاالي

نى تۇتىۋىلىپ ، قىنىنى ھوزۇرلىنىپ شوراشقا » ئا«ئۇنىڭ يىنىغا كىلىۋىدى،  ئۇ  » ئا«

 .  مۇ ئالال بۇرۇن ئالۋاستى تهرىپىدىن ئۆلتۇرۇلگهن ئىدى» س «ئهسلىدە .  باشلىدى 

.  شالپ بۇ كۇلۇبتا  ھهپتىدە  نهچچه يۇز ئادەم جىنىدىن ئايرىلىشقا باشلىدى شۇندىن با

 .ساقچىالرمۇ بۇ كۇلۇبقا ئاالھىدە دىققهت قىلىشقا باشلىدى 

نۇرغۇنلىغان .  شهھهردىن كۆپ ساندىكى ئادەملهر ئىزدىرەكسىز  يوقاشقا  باشلىدى

 ئۇزۇلدۇرمهي ئهرىز كىشىلهر ئالۋاستى كۇلۇبى توغرىسىدىن  ساقچى ئىدارىسىغا 

ساقچى ئىدارىسى ئاخىرى بۇنى ئىنىقالپ كىلىش ئۈچۇن ئىككى .    سۇنۇشقا  باشلىدى

. نهتىجىدە ئۇالرمۇ ئىز دىرەكسىز  يوقالدى .  نهپهر  پاراكتىكانىت  ساقچىنى ئهۋەتتى

ساقچى باشلىقى  يۇقىرىنىڭ تهستىقىنى ئالغاندىن كىيىن  ئهترەتتىكى ئادەملهرنى 

 . الۋاستى كۇلۇبىغا  كهلدى باشالپ ئ

. نىمهدىگهن غهلىته ، مهن ئهزەلدىن بۇنداق قۇرلۇشنى كۆرۇپ باقمىغان ! ~ۋاھ  -

 .دېدى،  بىر ساقچى-. ئادەمنى راستىنال  سۇر باسىدىكهن 

 .دەپ سورىدى، ساقچى باشلىقى-ھهممىڭالر تهييارلىنىپ بولدۇڭالرمۇ ؟  -
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 .ھهممىسىدېدى، -! ~~~~~تهييارلىنىپ بولدۇق-

ئۇالرمۇ  مېهمانالرغا ئوخشاش نهچچه .  شۇنداق قىلىپ ھهممىسى ئىچىگه كىرىپ كهتتى 

كۈندۇزى بولغاچ ئالۋاستىالرنىڭ  .  جاقىراپ  ئاخىرى ئۈستىگه چىقتى  -ۋاقىراپ 

 .  شۇڭا ئۇالر ھىچ يهردىن بىرەر ئادەمنىمۇ ئۇچۇرتالمىدى.  ھهممىسى  ئۇخالۋاتاتتى 

.  دېدى،  بىر  ساقچى ھهيران بولۇپ- ۇ كۇلۇبتىكىلهر نهگه كهتكهندۇ ؟ قىزىق ئىش،  ب -

 .شۇ چاغدا بىر ساقچى ۋاقىرىدى 

 ! ~بۇياققا كىلىڭالر! ~باشلىق! ~~~~باشلىق -

.  بۇنىلىرىنى تۇتىىۋالدى -ھهممىسى يۇگۇرۇپ كىلىپ قارىشىپال ، ھۆ دىيىشىپ ، ئاغزى 

بۇ جهسهتلهرنىڭ  .   توپ جهسهتلهرنى بايقىدى ئۇالر  بىر  ئۆيگه دۆۋلىنىپ ياتقان بىر

ئۇ پۇراققا چىدىيالماي ئالدى تهرەپكه .  سىسىقلىقىدىن  نهپهس ئالغىلىمۇ بولمايتتى

 . قايتتى 

.  نىمه دىگهن سىسىق،  مهن ئهزەلدىن بۇنچىۋاال كۆپ جهسهتلهرنى كۆرۇپ باقمىغان  -

ۇنداقمۇ قىلغان بارمۇ ؟  ۋۇ ، مۇش.  بۇ ئهبلهخلهر نىمه دىگهن ۋەھشى !  ~ئاناڭنى

دەپ -!  ~~~~~~~~~~~~~قايسىڭ بولساڭ بۇ ياققا چىقىش!    ~ھايۋانالر

بۇ .  ۋاقىرىغىنىچه ، يىنىدىن تاپانجىسىنى چىقىرىپ قااليمىقان ئوق چىقىرشقا باشلىدى

ھهممىسى ئۇنىڭ قولىغا ئىسىلىپ ، .  ساقچى غهزەپتىن ئۆزىنى باسالمايۋاتقاندەك قىالتتى

 . پانجىسىنى ئىلىۋالدى تا

ئۆزۇڭنى بىسىۋال بوالمدۇ ؟ قااليمىقان ئوقچىقارغىنىڭنىڭ نىمه پايدىسى، بولدى  -

 !~قىل

ئۇالر  ئۆيلىرىدىن چىقىپ ساقچىالرغا .  ئوق ئاۋادىن ئالۋاستىالر ئويغۇنۇپ كهتتى 

بۇ ئالۋاستىالر  قان ئىچكهنسىرى .  ياۋۇزلۇق بىلهن ھۇجۇم  قىلىشقا باشلىدى 

ئاخىرى ئۇالرمۇ .    ياۋۇزلىشىپ كۇچهيگهچكه،  ساقچىالر  تهڭ كىلهلمهي قالدى
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 .جىنالرنىڭ  ئىچىملىك مهنبهسىگه ئايلىنىپ قالدى

ئهتىرەتته پهقهت  بىر  نوپۇس .  شۇۋاقىتتا ئهترەتكه ئىككى نهپهر  ساقچى كهلدى 

 . ساقچىسى  بىلهن دىجۇرنى ساقچىال  بار ئىدى

دېدى -. مانا بۇ  بىزنىڭ يۆتكىلىش بۇيرىقىمىز . ىسمىم ھهبىبه  ياخشىمۇ سىز ؟  ئ -

 .ھهبىبه 

ئهتىدىن باشالپ .  شهھهر  باشلىقى بايىال تىلفۇن  قىلىپ ئۇختۇرۇپ قويغان !  ~ھه  -

 .دېدى ، دىجۇرنى ساقچى-.  ئىشقا چۇشسهڭالر  بولىدۇ 

 .هيرانلىق بىلهنسورىدى، ھهبىبه ھ-ئهتىرەتتىكىلهر  بىر يهرگه كهتتىما ؟   -

نىمىبولدىكىن ھازىر غىچه قايتىپ .  ئۇالر ئهتىگهنال  بىر يهرگه  ئاختۇرۇشقا كهتكهن  -

 .دېدى، دىجۇرنى ساقچى  - .كهلمهيۋاتىدۇ 

 .سورىدى، ھهبىبه -قايهرگه كهتكهن ؟  -

 .ئالۋاستى كۇلۇبىغا  -

 ئالۋاستى كۇلۇبى ؟ -

 .شۇنداق -

 .دېدى، ھهبىبه قىزقىپ-باقايمۇ ؟  ئۇيهر نهدە ؟  مهن بىرىپ -

دېدى -.  ئۆزۇم باراي دىسهم تىخى.  شۇنداق قلغان بولسىڭىزغۇ بهك ياخشى بوالتتى  -

 .، دىجۇرنى ساقچى

ئۇالر  ماشىنىنى .  دىجورنى ساقچى ئۇالرغا ئالۋاستى كۇلۇبىنىڭ ئورنىنى دەپ بهردى

 .  ۋۇقۇرتۇپ ھهيدىگىنىچه كۇلۇبقا يىتىپ كهلدى 

قارا ، سىرتقى كۆرنىشىال  ئادەمنىڭ .  بۇيهر  نىمه دىگهن سۇرلۇك !  ~هي  چوكىلى ھ -

ھهي ،  ئاۋۇ ئهترەتتىكىلهرنىڭ ماشىنىسىغۇدەيمهن ؟ .  تىنىنى شۇركهندۇرىدىكهن 

 .نازىنجان.  دېدى-
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 ھىچقايسىدا ئادەم يوققۇ ؟  ...  شۇنداقكهن ، يۇرە بىرىپ قاراپ باقايلى  -

دېدى، -.  چه تۇرامدۇ قانداق ؟  بىز دەرھال ئادەم چاقىرايلى ئهھۋال باشقى -

 .نازىنجان

دېدى،  - ! ~نىمه ئىش ئىكهنلىكىنى بىلمهي تۇرۇپ ئادەم چاقىرامسهن ؟ ۋۇ كالۋا  -

 .ھهبىبه ئاچجىغالپ

 ئهمسه قانداق قىلىمىز ؟  -

 !~ماڭه. قانداق قىالتتۇق ؟ ئهلۋەتته ئىچىگه كىرىپ قاراپ باقىمىز  -

كىرگىچه نازىنجان  ھهيكهللهر بىلهن تهڭ چىقىراۋىرىپ ،  قورقمايمهن دىگهن 

 .ھهبىبهنىمۇ  قورقۇتۇپ قويدى 

ئاناڭ سىنى ئوغۇل باال دەپ تۇققانمۇ ؟  خىجىل قىزبالىنىڭ كهينىگه !  ~ھهي نازىنىن -

  ئاڭالپ تۇر ،  ئهمدى ۋاقىرايدىغان بولساڭ! ~ئۆتۇۋاپ بارىسهنغۇ ؟  ئۆته بۇياققا 

ئاغزىڭغا پىالستىر چاپالپ قويىمهن ئۇختۇڭمۇ ؟  ھى ،  شهھهر باشلىقىنىڭ ئوغلىمىش ،  

 .  بوۋاڭنىڭ  ساڭا نازىنىن دەپ ئىسىم قويغىنى بىكار ئهمهسكهن 

 مىنىڭ ئىسمىم نازىنىن ئهمهس  نازىنجان دەپ نهچچه قىتىم دىدىمغۇ ؟!  ~ھهي  -

 .ا يولباشال بولدى ،  ئالدىمد.  نىمه پهرقى بولسۇن  -

 .  مهن ئايالالرنى ھۆرمهت قىلىمهن  -

 .سىنى مۇشۇ  تاپتا بوغۇپ قويغۇم كىلىۋاتىدۇ ، ئۆلگۇر جۇۋاينىمهك   -

. ئۇالر لىفىت ئالدىغا كهلدى .  نازىنىن گىلىنى سىلىغىنىچه گهپ قىلماي جىم تۇردى

 .  ھهبىبه كهلگهن تهرەپكه قاراپ تۇرىۋىدى ، لىفىت ئىچىلدى 

 .............ئالۋاستى...........ئالۋاستى ! ~~~ ھه-

ئۇ ھىچكىم .  ھهبىبه دەرھال لىفىت تهرەپكه بۇرلۇپ  بىر نهچچه پاي ئوق چىقاردى 

.  نازىنىن ھهبىبهنىڭ كهينىگه ئۆتۇۋالغان ئىدى.  يوقلۇقىنى كۆرۇپ ،  توختىدى
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 . ھهبىبهنىڭ قاتتىق ئاچجىغى كهلدى 

 ئالۋاستى قىىنى ؟ -

 !~راست دەۋاتىمهن .  يىال لىفىت ئىچىدە بارتى با -

.  ئۆلگۇر  قارىغاندا مۇشۇنداق قىلمىسام بولمايدىغان ئوخشايدۇ !  ~ئۆته بۇياققا  -

 .بولمىسا ئىشنى بۇزغىدەك سهن 

 .ھهبىبه يىنىدىن پىالستىرنى چىقىرىپ ، نازىنىننىڭ  ئاغزىنى چاپالپ قويدى 

 .ماڭه. ،  بهك ئوماق بوپكهتتىڭ قۇرغۇيۇم ......... ھا ھا ھا -

ئۇ نازىنىننى قويۇپ قويۇپ ئهتراپنى .  قهۋەتكه چىقتى -2ھهبىبه نازىنىننى ئىلىپ 

 .  ئاختۇرۇشقا باشلىدى

 ئادەم بارمۇ ؟....ئادەم بارمۇ ؟-

« بىچچارە نازىنىن .  دەل شۇچاغدا بىر تۇكۇر  جىن نازىنىننىڭ ئالدىدا پهيدا بولدى 

ھهبىبه بولسا كهينى تهرەپكه .  دەپ باشلىرىنى تولغاپ كهتتى » ..مھى..ھىم...ھىم

ئۇ جىنغا قاراۋىرىپ ئاخىرى .  نازىنىن ۋاقىراشقا ئامالسىز قالدى. ئۆتۇپ كهتتى 

ئالۋاستى ئۇنى يهر ئاستى ئۆيگه ئهپ چۇشۇپ قولىنى تام تورىسىغا .  ھۇشىدىن كهتتى 

دەل شۇچاغدا  .   جهسهت بار ئۆينى تاپتى ھهبىبه ھىلىقى بىر توپ.  ئىسىپ باغالپ قويدى

ھهبىبه .  سىكىلىك جىن نازىنىننىڭ سۇرتىگه كىرىپ ھهبىبهنىڭ يىنىغا كهلدى 

تاپانجىسىنى نازىنىنغا  تۇت قۇزۇپ قويۇپ ،  ساقچى باشلىقىنىڭ بۇرنىغا قولىنى 

ئهمدىال ئۇرنىدىن تۇراي . يوقلۇقىنى تهكشۇرۇپ باقتى  -تهككۇزۇپ ، نهپىسى بار

جىن ھهبىبهنى نازىنىن .  دىيىشىگه  سىكىلىك جىن ھهبىبهنى ئۇرۇپ ئايالندۇرىۋەتتى 

بىر ھازادىن  كىيىن  ئىككىلىسى ھۇشىغا .  بار جايغا  قولىنى ئىسىپ باغالپ قويدى

ئۇالر .  الر بۇيهرگه قانداق بولۇپ باغلىنىپ قالغانلىقىدىن ھهيران بولۇشتى ئۇ.  كهلدى 

ئۇالر بۇ پۇراققا .  ر خىلى كۆپ  بولۇپ ،  بهكمۇ سىسىق پۇرايتتى بار جايدىمۇ  جهسهتله
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 .زادىال  چىدىيالمىدى 

ئاندىن .  ھهبىبه پۇتلىرىنى پۇالڭلىتىپ تهسته  قولى باغالغلىق لىمغا مىڭگهشتۇردى 

ئۆتۇكىنىڭ ئىچىگه يۇشۇرۇپ قويغان پىچاقنى تهسته ئىلىپ ناھايىتى ئىهتىيات بىلهن 

يهنه بىر قولىنىمۇ تىزال .  ئۇ بىر قولىنى غهلبىلىك  بوشاتتى .  شلىدىتانىنى كىسىشكه با

ئاندىن ئۇ نازىنجاننى بوشاتتى ۋە ئاغزىغا چاپالپ قويغان پىالستىرنى .  بوشاتتى 

 . ئىلىۋەتتى 

ئاغزىمنى يهملهپ قويغانغا تويدۇڭمۇ؟  قىل قالدۇق ......ھا! ~~~~ئۇف -: نازىنجان

مهن ئهزەلدىن ئالۋاستنىنىڭ .  تۇگهشكىلى تاسال قالدۇق.  ىلى ئالۋاستىغا يهم بوپ كهتك

ئالۋاستى بىلهن  بۇنداق ئۇسسۇلدا . مهۋجۇت ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهي كهلگهن

 . ئۇچۇرىشىپ قىلىشىمنى  زادىال ئويالپ باقماپتىكهنمهن

 . يهنه قانداق ئۇسسۇلدا ئۇچراشقىڭ بارتى   -:ھهبىبه 

وزاۋىرغا  ئوخشاپ كىتىدىغان  غهلىته كىچىك مهخلۇقالر  بىر دەل شۇ چاغدا بىر توپ  دىن

 .  ئۆيدىن تۇركۇملهپ چىقىشقا باشلىدى 

 

 !~چوكىلى قارا !  ~ھه 

ئۇ ئىشىك تهرەپته ئىسىكلىق تۇرغان ئىككى .  ھهبىبه كهينىگه بۇرلۇپ ھهيران قالدى 

  كىچىك مهخلۇقالرنىڭ  سىكىلىك جىن.  پالتىنى قولىغا ئىلىپ ، بىرنى نازىنجانغا بهردى 

 .  ئۇ ھهبىبهنىڭ ئالدىغا كهلدى .  ئارقىدىن چىقتى 

سىلهرنى ئىسىپ قويسام  چۇشىۋاپسىلهرغۇ ؟  سىلهر تىخى !  ~ئوۋ -:سىكىلىك جىن

مهن سىلهرنى باللىرىمىزغا  ئوزۇقلۇق قىپ .  بۇيهردىن قاچماقچىما ؟  ئۇنداق ئش يوق 

 ....ھى ھى ھى.  بىرىمهن 

 بۇالرنىڭ ھهممىسى سىنىڭ باالڭما ؟ -:ھهبىبه 
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 .ياق،  كۆپچىلىكنىڭ   -:سىكىلىك جىن

سىلهر قاتىللىق  جىنايىتى ئۆتكۇزۇپال قالماي  يهنه  !  ~نىمانداق كۆپ   -:نازىنجان

 !~ھاياسىز  مىكى جىنالر .  پىالنلىق  تۇغۇت قانۇنىغا خىالپلىق قىلدىڭالر 

ەت قىلىۋاتامدۇ نىمه ؟  ئهجهبا بۇنىڭغا سۇكۇت قىلىپ ئاۋۇ رەسۋا سىزگه ھاقار  -:ھهبىبه 

 تۇرماقچىمۇ سىز ؟

بۇ پۇر سهتتىن .  ھهبىبهنىڭ ئىچىتىشى بىلهن ئالۋاستى نازىنجانغا قاراپ ئىتىلدى

كىچىك جىنالر .  پايدىلىنىپ  ھهبىبه پالتا بىلهن  ئىشىكنىڭ قۇلپىنى چىقىشقا باشلىدى 

ھهبىبه بىر تهرەپتىن كىچىك .  ئىتىلىشقا باشلىدىشۆلگهيلىرىنى  ئىقىتىپ ، ھهبىبهگه

ئاخىرى قۇلۇپمۇ چىقىلىپ ئىشىك .  جىنالرنى چانىسا بىر تهرەپتىن  قۇلۇپنى چاقتى 

سىكىلىك جىن  .  ھهبىبه كىچىك جىنالرنى بولىشىغا چاپقىلى تۇردى .  ئىچىلدى

ھهبىبه دەل .  ى نازىنجاننى  گىلىدىن سىقىپ ئىگىزگه كۆتۇرۇپ قىنىنى شورىماقچى بولد

پۇرسهتته يىتىپ كىلىپ ئالۋاستىنىڭ نازىنجاننى تۇتۇپ تۇرغان قولىنى چاناپ 

ھهبىبه بىلهن نازىنجان  . ئالۋاستى يىقىلىپ قاتتىق چىقىراشقا باشلىدى .  ئۇزىۋەتتى

 -2ئۇالر  سىرتقا چىقىدىغان يولنى تاپالماي،  ئامالسىز .  دەرھال چىقىپ كهتتى 

قهۋەتكه چىقىپ  -2سىكىلىك ، كىچىك جىن ۋە باشقا چوڭ جىنالرمۇ .  قهۋەتكه چىقتى

 .دى بولغان ئى

 ئهمدى قانداق قىلىمىز ؟  -:نازىنجان

 !~ئىلىشماقتىن باشقا ئامالىمىز يوق   -:ھهبىبه 

ھهبىبه بىلهن نازىنجان  ئالۋاستىالرغا پۇتۇن .  ئالۋاستىالرنىڭ ھهممىسى ئۇالرغا ئىتىلدى

كىچىك ئالۋاستىالرنىڭ ھهممىسى چانىلىپ ئۆلدى،  . م قىلدىكۇچى بىلهن ھۇجۇ

يهكچهشمه جىن .  ئالۋاستىالر باللىرىنىڭ ئۆلگىنىنى كۆرۇپ تىخىمۇ ياۋۇز لىشىپ كهتتى 

تىرمىشىپ -ھهبىبه تىرشىپ.  ھهبىبهنى  تىككه بىسىۋىلىپ  گىلىدىن سىقىشقا باشلىدى
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جىن  ئاغرىققا .  ڭ قورسىقىغا تىقتى ئۆتۇكىدىكى ھىلىقى پىچاقنى ئىلىپ يهكچهشمه جىننى

ھهبىبه ئورنىدىن تۇرۇپ يهكچهشمه جىننىڭ ساق .  چىدىماي ھهبىبهنى قويۇپ بهردى 

ئۇ ئهمدى پۇتۇنلهي .  يهكچهشمه جىن ئاغرىقتىن چىقىراپ كهتتى .  كۆزىنى قۇيىۋەتتى 

بىبهگه بۇنى كۆرگهن جىنالر نازىنجاننى قويۇپ بىرىپ ،  ھه.  قارىغۇ بولۇپ قالدى 

نازىنجان .  ھهبىبه ئىلىشىۋىرىپ  ماغدۇر سىزلىنىشقا باشلىدى .  ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى

ىبه بواللماي ئاخىرى ھهب.  بولسا ئۈستهلنىڭ ئاستىغا كىرىۋىلىپ ، تىتىرەپ ئولتۇراتتى 

 .قالدى

نىمىش قىلىۋاتىسهن ؟  ئاچاڭ بواللماي قىلىۋاتسا ، !  ~~ھهي رەسۋا  -:ھهبىبه 

 ملهشمهي نىمىگه قاراپ تۇرىسهن  ؟  ياردە

 !~مىنىڭ ئۆلگۇم يوق -:نازىنجان

 !  ~ۋۇ مهرەز    -:ھهبىبه 

ئهمما .  ھهبىبه ئۇالر بىلهن ئىلىشىپ يهكچهشمه جىن بىلهن توكۇر جىننى يوقاتتى

ئۇالر  .  ئالۋاستىالر ھهبىبهنى  تۇتىۋالدى.  كىيىنكىلىرىگه  كۇچى يهتمهي قالدى

 .ر قولىنى سۇندۇر ۋەتتى ھهبىبهنىڭ  بى

ھهبىبهنىڭ تاياق يىگىنىنى كۆرگهن نازىنجان ئاخىرى پالتىنى قولىغا ئىلىپ 

ھهبىبه ئۇنىڭ  .  ۋاقىرىغىنىچه يۇگۇرۇپ كىلىپ ، ئالۋاستىالر بىلهن ئىلىشىشقا  باشلىدى

 .  ئاخىرى غهيرەتكه كهلگىنىنى كۆرۇپ ،  خۇشال بولدى

 !~ىيات قىلئىهت!  ~~~نازىنجان  -:ھهبىبه 

ئۇ نىڭ .  ئۇ ھهبىبهنىڭ  ئاخىرى نازىنجان دەپ ئاتىغىنىدىن  ئىنتايىن خۇشال بولدى

ھهبىبه ئورنىدىن ئاستا تۇرىۋىتىپ بىر بوتۇلكىنى .  كۈچىگه تىخىمۇ كۇچ قوشۇلدى

ئۇ شۇھامان بىر چارە .  ئۇ  تىتىپ بىقىپ بۇنىڭ ھاراق ئىكهنلىكىنى بىلدى.  چىقىۋەتتى 

قهۋەتنىڭ ھهممه يىرىگه -2ئۇ بوتىلكىدىكى ھاراقالرنىڭ ھهممىسىنى  .   ئويالپ تاپتى



  .ۇلۇبى كئالۋاستى
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 . بۇ جهرياندا  نازىنجانمۇ ھالىدىن كهتتى .  چىچىپ چىقتى

ئۇالر ئىلىشقاچ سۆزلىشىشكه .  ھهبىبه پالتىنى ئىلىپ نازىنجانغا ياردەمگه كهلدى 

 .باشلىدى

 ئاۋۇ چىقىغلىق دەرىزىنى كۆردۇڭمۇ ؟  -:ھهبىبه 

 . ھه ، كۆردۇم  -:زىنجاننا

 چاقمىقىڭ يىنىڭدىمۇ ؟  -:ھهبىبه 

 !  ~بار  ، مانا  -:نازىنجان

 !~ئهكهل ،  تىز  دىرىزە  تهرەپكه ماڭ  -:ھهبىبه 

 سهن نىمه قىلماقچى ؟  -:نازىنجان

بۇ يهرنى .  مهن بۇيهرنىڭ  ھهممه يىرىگه ھاراق چىچىۋەتتىم   -:ھهبىبه 

 !~ن ئاۋال سهكرە سه!  ~كۆيدۇرىۋىتهيلى 

 ! ~ئوتنى مهن ياقاي! ~سهن ئاۋال سهكرە !  ~ياق -:نازىنجان

.  ھهبىبه خۇشال بولدى ، ئۇ چاقماقنى نازىنجانغا بىرىپ دىرىزىدىن سهكرىدى 

نازىنجان دىرىزە يىنىغا كىلىپ سهكرىمهكچى بولىۋىدى، ئالۋاستىالرنىڭ ھهممىسى ئۇنى 

ئۇ ئاخىرى قولىدىكى چاقماقنى . هتمىدىئۇنىڭ قىچىشقا كۆزى ي.  تۇتىۋالدى

ئالۋاستىالرنىڭ ھهممىسى چۇقۇرشۇپ .  ئوت تىزال ھهممه يهرگه تۇتاشتى.  ياندۇردى 

ئالۋاستى .  بىچچارە نازىنجان ئالۋاستىالر بىلهن تهڭ كۆيۇپ كۈلگه ئايالندى.  كهتتى 

نجاننىڭ ئۆلۇمىگه ھهبىبه  نازى. ئاچقۇچه  خارابىلىققا ئايالندى  -كۇلۇبى كۆزنى يۇمۇپ

.  ھۆكىمهت نازىنجان بىلهن ھهبىبهگه قهھرىمان دەپ نام بهردى .    قاتتىق ئىچىندى

 .ھهبىبه نازىنجاننىڭ مىدالىنى ئۇنىڭ قهبرىسىنىڭ ئالدىغا قويۇپ قويدى

 .......................سىنى سۆيىمهن نازىنىن، ياتقان يىرىڭ جهننهتته بولسۇن -:ھهبىبه 


