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 ئايال
 

شىك يېنىك چېكىلىپ،  سائەت قالغانىدى. ئى شكە يەنە يېرىم  شۈ شتىن چۈ سۆزگە ئېغىز” كىرىڭ“ئى ىم دېگەن 
ساااالاااۈىال كىرىپ كەلدى. ئۆمەللىنىپ بولغۇچە، ھۆججەت تارقاتقۇچى ئايال باغالقتىن بوشاااانغان موزەيدئۈ ئۈ

سېزىم ئەتىگەندىن بېرى  سۈرۈلگەن بىر ئاچچىق  سېلىپ، تاىىنىمدىن  ئىچىدئ ” مىيىغىن قاينى“تۇرۇىال يۈرىكىم 
الىزمۇ  الىال، ئۇنىڭ س شخانىمىزغا ئاياغ با شىمغىال ئۇرۇلدى. چۈنكى بۇ ئايال ئى يېرىلىپ كېتەيال دئپ قالغان بې

 .رۇننىڭ قاچىالىدىكى ئاشتەۈ كۆىۈپ، ھەممەيلەننىڭ ئارەمى بۇزۇالتتىتاغدئۈ دۆۋىلىنىپ تۇرغان ئىشلىرىمىز ھۇ

 !بىرلەپ ئىمزە قويۇپ چىقتىم. كېمى يوق يەتتە ىارچە -ھۆججەت تاىشۇرۇۋېلىش گىرەىىالىگە بىر 

ىارچىكەن،  - غان  -يەتتە  يدى ما يا رئنجىگىنىنى بىلگىلى بول يا خۇش بولغىنىنى،  ىدىن  ېدىم مەن ئۇزەي د
ۈ مۇشۇ كۈنلەردئ ھۆججەتلەر بە -ۇچى ئايالنىڭ ئىپادىالىز چىرەيىغا لەپ قىلىپ قارەپ قويۇپ، ھۆججەت تارقاتق

غاندە ئىككى ىارچە تۇتقۇزۇپ قويغان، تېخى ئوقۇغىدئكمۇ بولمىغان ئۇ  يا يىغىنغا بار كۆىىيىپ كېتىۋەتىدۇ، با
 ...ھۆججەتلەرنى . مانا يەنە بىر دۆۋئ ھۆججەت

غۇرۇڭ ئاۋەزدە چىرەيىمغىمۇ قارىماستىن تېگىشلىك  -دېدى ئايال غارەڭ  -نمەن، بۇ تەرىپىنى مەن بىلمەيدىكە -

 !مېنىڭ ۋئزىپەم ھۆججەت تارقىتىش -ھۆججەتلەرنى بىرمۇ بىر ئايرىپ ماڭا سۇنۇۋېتىپ، 

دئپ قويالااااا بىر يېرى كەملەپ ” ھە“ئايالنىڭ جاۋەبىنى ئاڭالپ غىققىدئ بولۇپ قالدىم. كۆڭلۈمگە يارىشااااا 
ىدى ب ندەق كېتەرم قا ندىكىن  ىڭ مىجەزىنى بىلگە لدى. بۇ خوتۇنن ئاچچىقىم كە ىڭ؟ تۇرۇىال ئۆزۈمگە  ۇ دئللىن

 .قىلىمەن ئۇنىڭغا دئرد تۆكۈپ ئۆزۈمنى خار قىلىپ، ئۆزۈمگىمۇ ئاز

ئايالنىڭ ئۆزى ساااەت بولۇىال قالماساااتىن قىلىقىمۇ ساااەت ئىدى. ئۇ ھەر قېتىم ھۆججەت تارقاتقىلى كىرگەندئ 
يۇپ چىقىپ كېتەتتى. بۈگۈنمۇ شااۇندەق قىلدى. مەن بېشااىمنى چايقاپ قويۇپ ئىشااىكنى ئىشااىكنى ئوچۇق قو

 .ياىتىم

ئورنۇمغا كېلىپ ئولتۇرەي دئپ تۇرۇشاااۇمغا تېلې ون جىرىڭالپ قالدى. يۈرىكىم يەنە بىر قېتىم ساااېلىپ كەتتى. 
شتىن چۈش” تازنىڭ ئەقلى چۈشتىن كېيىن“چۈنكى   ىدىغان چاغدە بىرئردېگەندئۈ، كۆپ ھالالردە مۇشۇندەق ئى

شخانىدىن  ستتىنال ئى شتۇرەالتتى. ئەگەر بۇ تېلې ون رە الىدىن ئىش ئورۇنال شخانى كاتتىنىڭ نامى بىلەن ئىدەرئ ئى
 .كەلگەن بولالا، بۈگۈن كېچىمۇ ھارەم بوالتتى
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ى رتېلې وننىڭ نومۇر كۆرسااەتكۈچىگە ئالدىرەش كۆز يۈگۈرۈتتىم. خۇدەغا شااۈكۈر، كۆرۈنگىنى ئىشااخانىنىڭ نومۇ
 .ئەمەس، بەلكى ئايالىمنىڭ يان ون نومۇرى ئىدى

 ...ۋئي -

تېلې ون سادەسىز ئىدى. بۇمۇ ئايالىمنىڭ مەن ئەڭ ياقتۇرمايدىغان ئادئتلىرىدىن بىرى ئىدى. ئۇ دەئىم تېلې وننى 
 .ئۇالپ قويۇپ يېنىدىكىلەر بىلەن قىزىق ىارەڭغا چۈشۈپ كېتەتتى ياكى باشقا ئىشالر بىلەن مەلىكە بوالتتى

 !ھە، مەن -

 .ھەرھالدە ئايالىمدىن سادە كەلدى

تېلې وننى ئۇالپ قويۇپ باشقىالر بىلەن ىارەڭغا چۈشۈپ كەتكىنىڭلىدىنال سىلى ئىكەنلىكىڭلىنى بىلىپ بولغان،  -

 !ھە گەپ قىلىڭال

 .ئايالىم تۇرۇپ قالدى

 ...كەچتە ئادئمگەرچىلىك چىقىپ قالدى، سىزنى -

 ۇ؟يەنە كىمنىڭ مۈشۈكى ئۆلۈىت -

بىر كىمنىڭ مۈشۈكى ئۆلمەىتۇ. ىەزىلەتنىڭ ئاچىالىنىڭ قېيىنئاتىالىنىڭ تاغىالى تۈگەپ كېتىپتىكەن، شۇنىڭغا  -

 .چاي ئىچۈرىدىكەنمىز

 ئالدىنقى كۈنى بارغانغۇ تېخى؟ -

 .ئۇ كۈنى خام چاي ئىچۈرگەن. بۈگۈن قارىالىنى ئۇشتىدىكەنمىز -

 ىكەنمىز؟قارە دېگەننى قىرىقىنى بېرىپ بولۇپ ئۇشتىمامد -

شۇڭا بالدۇررەق بېرىپ كېلەيلى  - شقەرگە يولغا چىقماقچىكەن،  الىنىڭ تويى ئۈچۈن قە سىڭلى ىەزىلەتلەر ئەتە 

 .دېيىشتۇق

 !ئوبدەن ئويالىالىلە، بۈگۈن قارە ئۇشتۇش، ئەتە توي، تازە قىزىق بولغىدئۈ، بېرىپ كېلىڭال -
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 مۇ يە؟كەچلىك تاماقنى قاندەق قىالسىز، تەييارالپ قويۇپ ماڭاي -

شىۋەتقان ئاۋەزى ئاڭلىنىپ تۇرەتتى. ئېنىقكى  شقاچالردئۈ ۋەرقىرى شكەن قۇ تېلې وندە بىر توپ ئايالنىڭ خامانغا چۈ
قىلىۋەتاتتى، مەن ” ساااەمەرقەنە تەكلىپى“ئۇالر ئاللىبۇرۇن چايغا جابدۇنۇپ بولۇشاااقان بولۇپ، ئايالىم ماڭا 

 .كۈلۈپ قويدۇم

 .، مەندىن غەم قىلماي مېڭىۋېرىڭال، مېنىڭمۇبىر يەرلەردئ رىزقىم باردۇياخشى كۆڭلۈڭال ماڭا تېگىل بولدى -

 !سىز بەۈ ياخشى جۇمۇ -

ۇسااااۇر تېپىپ ياقامدە ئىلەڭگۈن ئۇچقىلى تاس −شااااۇندەقمۇ؟ تېخى تۈنۈگۈن كەن مەندىن بىر ىاتمان ق -
 قالغانتىڭلىغۇ؟

 ... ئەمدى -

 .مەن تۇرۇىكىنى قويۇۋئتتىم

شلىقالر ئاياللىرىنى بىر ئامال قىلىپ ئىدەرىمىزنىڭ قوينى كەڭ، ى شەھەردىكى با شۇڭا  شى ئىدى.  ارەۋەنلىقى ياخ
الەن ئىدى. بۇ ئايالالر بىر  شكە ھېرى شۇ ئىدەرىگە يۆتكە بىرىدىن مەنمەنچى، چوڭچى بولۇپ، خىزمەت،  -مۇ

، ن ئارىالشمەساائۇلىيەت دېگەنلەر ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمايتتى. ئۇالرنىڭ كۈنلىرى ئاساااسااەن دۇكا
شچىلىق ئىچىدئ ئۆتەتتى. ئارقا  توي، قاتار چاي، قارە ئۇشتۇش دېگەندئۈ ئايىغى چىقماس ئىشالر بىلەن ئالدىرە

 .تىرئۈ كۈچلۈۈ بولغاچقا، ئىدەرئ باشلىقىمۇ چىش يېرىپ بىر نەرسە دېيەلمەيتتى

الاب  سەىتە بوغالتىر ئىدى. ھې الى ئۇنىڭ قولى ب -ئايالىم ئارقا  شىدىغان بولغاچكىتابنىڭ ھەممى قا، ىلەن يۈرۈ
كىچىكنىڭ ھەممىالى ۋەي دئيتتى. شۇ سەۋئبتىن ئۇمۇ يېشىنىڭ كىچىك بولۇشىغا قارىماي  -ئىدەرىدىكى چوڭ 

 .توىىنىڭ غوللۇق ئەزەسىغا ئايلىنىپ قالغانىدى. لېكىن مەن بۇنىڭدىن نارەزى ئىدىم” ئېالىلزەدىلەر“ئىدەرىدىكى 

ندەق قىلىمەن جېنىم ئەزىمەت،  - ىدئ ئۆز گۆشااااىنى ئۆزى يېگۈدئۈ بولۇپ،  -قا مەنمۇ  -دئيتتى ئۇ بەز
غا  ئارەملىق يوق. بىكار ئادئمگەرچىلىكنىڭ تولىلىقىدىن جاق تويدۇم. كۈندئ توي، كۈندئ چاي، بىر كۈنمۇ 

 تەرگىنىمىزنىڭ ھەممىالى خەقنىڭ چۆنتىكىگە كىرىپ -ئۇچۇپ كېتىۋەتقان ىۇلالرنىڭ كۆىلىكىچۇ تېخى؟ تاىقان 
الاق تېخى. كونىالر: كېتىۋە شىمى الاڭ تېخى، ئەل قاتارى يا تقان... لېكىن مەندىمۇ نېمە ئامال؟ خىزمەت قىلمى

يۇرتتىن، بۇ يەردئ بىرمۇ  -دئىتىكەن. بىز ياقا ” قاتاردىن قالغىچە خاتادىن قال“ئادئم، ئادئم بىلەن ئادئم، 
 .ىالى مۇشۇ خەقلەر بىلەنيېتىمىمىزنىڭ ھەمم -تۆكۈن، ئۆلۈم  -توي  .تۇغقىنىمىز يوق -ئۇرۇق 
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 كونىالر توغرە دئىتىكەنغۇ؟ سىزمۇ بىرئر قېتىم خاتادىن قېلىپ باقالىڭىز قاندەق بوال؟ -

 ...يەنە گەىدەنلىق قىلغىلى تۇردىڭىز. سىزگىغۇ گەىتە تەڭ كەلگىلى بولمايدۇ زەدى -

 .كەلدى پ يالقۇن كىرىپدىققىتىمنى يىغىپ ھۆججەتلەرگە كۆز يۈگۈرۈتۈشكە باشلىدىم. ئىشىك يېنىك ئېچىلى

 !ئەسالاالمۇ ئەلەيكۇم -

 .ۋئئەلەيكۇم ئەسالاالم، قېنى كەل، ئولتۇر -

 .مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ يالقۇننىڭ ىاختىدئۈ يۇمشاق قوللىرىنى يېنىك سىقتىم

تېلې ون قىلالام ئالمىدىڭ، ئالمىرئگە تېلې ون قىلالام سېنى ئىشخانىالىدە دېدى، يېڭى ئىشخاناڭنىڭ تېلې ون  -

 .ومۇرىنى بىلمەيدىكەنمەن، شۇڭا يېنىڭغىال كېلىشىمن

قا  غاچ ىدئ بول ھالىت يالقۇن تۆت قېتىم تېلې ون ئۇرۇىتۇ. تېلې ونۇم تىترئش  ىدىم. دئرۋئقە  قار غا  يان ونۇم مەن 
 .ئاڭلىماىتىمەن

 .ھۆججەتلەر بىلەن بولۇپ كېتىپ تېلې ونغا دىققەت قىلماىتىمەن -

 كەچتە باشقا ئىشىڭ يوقتۇ؟ -ا تاماكا تۇتۇۋېتىپ، دېدى يالقۇن ماڭ -ھېچقىالى يوق،  -

 بىرئر ئىش بارمىدى؟ -

شتى ئادەش،  - شىككە قارەپ قويۇپ،  -مۇندەق ئى سېنىڭمۇ خەۋىرىڭدئ بار، دەدەم ئىككى  -دېدى يالقۇن ئى
ڭ ىئاي بۇرۇن تۇيۇقالااااىز ئاغرىپ درختۇرخانىدە يېتىپ قالغان، كېالااااىلى ئېغىر ئىدى. ئاۋۋەل يارەتقان ئالالن

شچانلىقى بىلەن ياخشىلىنىپ تۈنۈگۈن درختۇرخانىدىن چىقتى.  الا درختۇرالرنىڭ تىرى مەرھەمىتى، ئۇنىڭدىن قال
الىدىن  -ئىككى ئاي جەريانىدە درختۇر  شۇالرغا رئھمەت ئېيتىش يۈزى شى قارىدى.  الترەالر دەدەمغا بەۈ ياخ سې

 .ېنىمدە ئولتۇرۇشۇپ بېرئرمىكى دئپ كەلگەندىن بىر ئۈستەل زەكاز قىلىپ قويغان، سېنى بېرىپ ي”ئەل قارەر“

 .مەن سەل ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالدىم

 بىرئر ئىشىڭ بارمىدى؟ -
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شقۇ يوق،  - سەتتىم،  -ئى ستىلىمدىكى ھۆججەتلەرنى ئىما قىلىپ كۆر سام -مەن ئۈ شەي دئپ تۇر شتىن چۈ  ئى
الر بار ئىكەن، كېچىچە ئىشلەپ بىرىدىن جىددىي ھەم زىچ ئورۇنالشتۇرۇش -بۇ ھۆججەتلەر كېلىپ قالدى. بىر 
 .شۇنى بىر جۆندىۋېتەيمىكىن دېگەن

 .يالقۇن كۈلۈپ كەتتى

تىل چايناپ قىزىرىپ تۇرساااڭ، بىرئر  -يالقۇن تاماكىالااىنى كۈچەپ شااورىدى،  -شااۇ ئىشاامىدى ئادەش،  -
م كىتومۇچۇق بىلەن ۋئدىلىشاااىپ قويغان چېغى دئىتىمەن تېخى. مۇشاااۇمۇ گەپ بولدىمۇ ئەمدى؟ خىزمەتنى 

تۈگىتەلىگەن؟ بىر نانغا تويىدىغان قورسااااققا شاااۇنچە قىلىپ كەتكەنمۇ بارمۇ؟ ھېلىمۇ بىنادە بىر يالغۇز ساااەنال 
 .قاىالەن، مۇشۇنچىلىك ئىشلىگىنىڭمۇ يېتەر

 .مەن كۈلۈپ قويدۇم

 يقارىالام ئۆزۈڭنى خىزمەتكە بەۈ ئۇرۇپ كەتكەندئۈ قىلىالەن. ساڭا خىزمەت بېالىمىدىن قۇتۇلۇشنىڭ ئاددى -
 بىر چارىالىنى دئپ بېرئيمۇ؟

بولالاااا شاااۇندەق قىلە ئادەش، بۇرنى قۇلۇقىمغىچە تويۇپ كەتتىم بۇ خىزمەت دېگەن نىجىالاااتىن، ساااەت  -

 .تۇرمىغان بولالا ئاللىبۇرۇن بىر يەرلەرگە قېچىپ كەتكەن بوالتتىم

 .ئاۋۋەل ماۋۇ ئۈستىلىڭدئ چاي قۇتاڭ بىلەن تېلې وندىن باشقا ھېچنېمىنى قويمايالەن -

 .ماتېرىيالالرنى ىۇمدەقالپ كەينىمدىكى ئىشكاىقا سېلىۋئتتى -يالقۇن ئىش ئۈستىلىمدىكى ھۆججەت 

 !ئەمدى ئولتۇرۇپ باقە -

 .مەن ئورنۇمغا كېلىپ ئولتۇردۇم. نېمىشقىدۇر كۆز ئالدىم كېڭىيىپ، ررھىم بىردىنال كۆتۈرۈلۈپ قالغاندئۈ بولدى

ەلالاااڭ، بۇ ھۆججەتلەر قارەنچۇقتەۈ ساااڭا تىكىلىپال تۇرۇۋەلالااا، كۈندئ ئالدىڭغا بىر دۆۋئ ھۆججەتنى قويۇۋ -
 ئۇنىڭ بېالىمىغا قاندەقمۇ بەردەشلىق بېرئلەيالەن؟

 .مەن قايىل بولۇپ باش لىڭشىتتىم

 .چاىىنىڭنى كىيىالەن -ئىككىنچىالى، يالقۇن ماڭا قارەپ ھەييارلىق بىلەن قارىدى،  -
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 .لۇمغا ئالدىممەن يالقۇننىڭ كۆرسەتمىالى بويىچە چاىىنىمنى قو

 !مەن بىلەن ماڭ -

 .قىلىپ ئىشىكنى ياىتى” گۈپ“مەن يالقۇنغا ئەگەشتىم. كارىدررغا چىقىشىمغا يالقۇن 

 !ئىش مانا مۇشۇندەق ئاددىي -

 .مەن كۈلۈپ كەتتىم

 .بۇ ئۇسۇلۇڭمۇ بولىدىكەن -

 .يالقۇنمۇ ماڭا قوشۇلۇپ كۈلدى

 ماڭامدۇق؟ئىشىكنى تاقىمىغىچە خىزمەت تۈگىمەيدۇ، قاندەق،  -

 .مەن باش لىڭشىتتىم. يالقۇن تۇيۇقالىز قەدىمىنى توختىتىپ ماڭا يۈزلەندى

 .ئالمىرئدىن رۇخالەت ئېلىۋەلمىالاڭمۇ بوالر -

 مەن قاچان خوتۇنۇمدىن رۇخالەت سورەپ باققان؟ -

 !ماۋۇ گېپىڭ يارەيدۇ -

بولغىنى بىلەن مۇالزىمىتى نىڭ تاماق باھاسااااى سااااەل ئۆرىرەق ”ئەل قارەر“دېگەندئۈ، ” ىۇلىغا بېقىپ مېلى“
چىۋىلەرنى كۆتۈرۈپ رېالاااتورەنغا كىرىشاااىمىزگە ىاكىز،  -تاماكا، مېۋئ  -ياخشاااى ئىكەن، ئىككىمىز ھارەق 

 .يارىشىملىق كىيىنگەن بىر توپ ياش بالىالر بىزنى ئورىۋەلدى

 ئاكا، قايالى خانىنىڭ؟ -

 .يۇرۇڭقاشنىڭ -

لدۇرۇپ قويۇڭ، دېگەن قەۋئتكە مەرھەمەت. قولىڭ -ئەمىالااااە ئىككىنچى  - قا ىزدىكى نەرسااااىلەرنى بىزگە 

 .ۋەقتىڭىزدە ئېپ چىقىپ بېرىمىز
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 !رئھمەت -

 .تۈزۈت قىلماڭ -

الى دئل  الترېلكى سائەت ئى سەيلەر چىقىپ بولدى.  سوغۇق  ئىككىمىز ئايرىمخانىغا كىرىپ بەش مىنۇتقا قالماي 
ۋەز بىلەن تەڭ بىر توپ مېھمان ئەدئپ بىلەن دېگەن يېقىشلىق ئا” ئەسالاالمۇ ئەلەيكۇم“يەتتىنى كۆرسەتكەندئ، 

 .كىرىپ كەلدى

ياشالرنىڭ قارىالىنى ئالغان ساالىەتلىك ئەر كاستۇمىنى كىيىم ئاسقۇغا  50دېدى  -كېچىكىپ قالمىغاندىمىز؟  -

 -ئېالااااىپ قويۇپ باش مېھمان ئورنىغا كېلىپ جايلىشااااىۋەلغاندىن كېيىن ماڭا يەر تېگىدىن قارەپ قويۇپ، 
سۈىجان ب شلەيدىغان بولغاچقا كېلەلمىدى. قالغانلىرىنىڭ ئى، مىلىلىرىگە يۈ المېنىدە ئى ىلەن جەمىلە كەچلىك ئى

 .ئۇنىماي ھەممىالىنى ئېپ كەلدىم

 .رئھمەت، دئل ۋەقتىدە كېلىشتىلە -

شتى. چايالر قۇيۇلۇپ، تاماقالر  ستەل ئەترەىىدىن ئورۇن ئېلى الى بويىچە ئۈ سەتمى مېھمانالر باش مېھماننىڭ كۆر
مدئ تار يان تەرىپى غا بىر قۇر كۆز يۈگۈرۈتۈپ چىقتىم. نەزئرىم  مانالر چاي ئىچكەن ئولتۇرۇپ مېھ لدى. مەن  تى

ئولتۇرغان خۇش ىىچىم چوكانغا چۈشاااكەن ھامان كۆز قارىچۇقۇم بىردىنال كېڭىيىپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەتكىلى 
رئپ قويدى. ھەيرەنلىقىم تېخىمۇ تاس قالدىم. بۇ ئىپارگۈلغۇ؟ چوكان قارەشااالىرىمغا جاۋەبەن ساااۇس كۈلۈمالاااى

شلىرى، كۈلگەندئ چىقىدىغان قوش زىنىخلىرى... ئۇنى قاندەقمۇ ئۇنتاي؟  شلىرى، كۈلۈ شتى. دئل ئۆزى! قارە ئا
مەن بىر چاغالردە ئاشۇ قارەشالردىن، ئاشۇ كۈلۈشلەردىن ئالەمچە شادلىققا ئېرىشكەن، ئاشۇ كۈلگۈن زىنىخالردىن 

 ...الغانچاڭقاق دىلىمغا شەربەتلەر ئ

ملىق بىر قېتى -ئىدى. بىز تاساااادىپىي ىۇرساااەتتە ” ئاچچىق ئەسااالىمەم“ئىپارگۈل مېنىڭ ئالىي مەكتەىتىكى 
 -كوللېكتىپ ئەمگەكتە تونۇشاقان، ۋىالاال باغلىرىدە بىللە ساەيلە ئېتىشاكەنن يەنە شاۇ تاساادىپىي ىۇرساەتتە 

بۇ  ئبلىك جۇدەلىق دئشتىگە تاشالنغانىدۇق.ئىپارگۈلنىڭ دەدىالى بىلەن بىللە چەت ئەلگە چىقىپ كېتىشى سەۋ
شالرغا  شتى.  19ئى شەلمىدىم. قانۇنىيەت  19يىلدىن ئا يىلدىن بېرى ئىپارگۈل ھەققىدئ ھېچقاندەق ئۇچۇرغا ئېرى

مدىن  ىڭ كۈلگۈن چىرەيىنى بىر مىنۇتمۇ ئېالااااى لدۇم. لېكىن ئۇن غا دەدە بو بالى لدىم، ئىككى  بويىچە توي قى
 .چىقىرەلمىدىم

نىمۇ بىر قۇر ئەستەرلىۋەلدۇق، قورۇمىالر دەۋەملىق چىقىدۇ، ئازرەقتىن ئىچىشكەن ىارەڭالشالاق، قاندەق قورساق -
 دېدىم غوىۇركا؟
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دئ، غوىۇركام ئالدىدىكى ئىالااتاكاندىن بىر يۇتۇم چاي ئوتلىۋئتكەندىن كېيىن  -ئەلۋئتتە شااۇندەق بولىدۇ  -
ى قورساااقنىڭمۇ ئاچچىقى چىقتى، قېن -قۇنغا يۈزلەندى، قاردئۈ ئاق قەغەزدئ قېلىن كالپۇكىنى سااۈرتۈۋېتىپ يال

 !ھارىقىڭنى قۇي، ۋەقىە ئالتۇندىن قىممەت

يالقۇن ئىككى ررمكىغا ھارەق قۇيۇپ بىرىنى غوىۇركامغا ساااۇنغاندىن كېيىن قىالاااقىچە قەدئ  ساااۆزى قىلدى. 
 :ئارقىدىن مېھمانالرنى بىر قۇر تونۇشتۇرۇپ چىقىپ

ئت دېدى ئىپارگۈلگە نۆۋ -دەدەمنىڭ مەخالۇس سېالترەسى، قولى بەۈ يېنىك،  بۇ قىزنىڭ ئىالمى ئىپارگۈل، -

 .كەلگەندئ

 ئىپارگۈل؟

يۈرىكىم يەنە بىر قېتىم جايىدىن قوزغىلىپ كۆكرىكىمگە زئربە بىلەن ئۇرۇلدى. ئىالااامىمۇ، چىرەيىمۇ ئوخشااااش، 
 بۇندەق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟

 .ىەش دېگۈچە بىر بوتۇلكا ھارەق تۈگىدى -ھەش 

دئىتىكەن، شۇڭا ھارەقنى غوىۇركام تەڭشەپ بەرسە، مەن ئارقا ” قۇشقان سويالىمۇ قاسالاپ سويالۇن“نىالر كو -

 .سەپ مۇالزىمىتىنى قىلالام

 .غوىۇركام شۇ بىر ئېغىز گەىنى كۈتۈپ تۇرغاندئۈ لىككىدئ ئورنىدىن تۇرۇپ بوتۇلكىغا قول ئۇزەتتى

دېدى غوىۇركام ھەممىمىزگە تەكشااى قارەپ،  -ىچەيلى، بەرىبىر ئىچىدىغان بولغاندىكىن چوڭرەق ررمكىدە ئ -

 .قاندەق دېدىم بالال، تۆگىنى چۆچەكتە سۇغارغاندئۈ ھېچ ئاچقان يەرگە بارەي دېمىدى -

ېدى،  ئايلىنىۋ ىدىن  ھارەقالر ئىكك غان  غا لىقالپ قۇيۇل غان قورساااااق ررمكىالر لدى. يو كام دېگىنىنى قى غوىۇر
شاق تىللىرى چىقى ش الى چېلىندى. ھەممەيلەننىڭ ئۇ الا مۇزىكى شالندى. ئۇالىال تان شلەر با شەندۈرۈ پ قەلب چۈ

 ...ئەرلەر غوىۇركامنىڭ باشچىلىقىدە ئايالالر توىىغا سىلجىشتى

شۇڭا ئىجازئت بېرىلگەن ھامان  الەم بولمايتتى.  شىۋئتمى شانىم ئېنىق ئىدى، كالالمدىكى تۈگۈننى يې مېنىڭ نى
 .ىك بىلەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئىپارگۈلنى تانالىغا تارتتىمبۇيرۇق كۈتۈپ تۇرغان ئەسكەردئۈ چەبدئسل

جىالاااامىغا اليىق ئىپارنىڭ ئۆزى ئىدى. خۇش ىىچىم بەدىنىدىن تارەۋەتقان خۇش ىۇرەق  -ئىپارگۈل ئىالاااامى 
 ...ئەۋرىشىملىكىچۇ تېخى -ئادئمنى مەسە قىالتتى. بېلىنىڭ يۇمرەن 
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 ئىالمىڭىز رەسە ئىپارگۈلما؟ -

 .ىرىپ كۈلدىچوكان زىنىخلىرىنى چىق

 بۇنىڭمۇ يالغىنى بوالمدۇ؟ -

 .مەن سەل تەمتىرئپ قالدىم

ساااىز مېنىڭ ئالىي مەكتەىتىكى بىر يېقىنىمغا بەۈ ئوخشاااايدىكەنالاااىز، ئۇنىڭ ئىالااامىمۇ ئىپارگۈل ئىدى.  -

 ...شۇڭا

 رەستما؟ -

ق ىدئۈ خۇمالىچوكان كۆزلىرىمگە لەپ قىلىپ قارىدى. ئۇنىڭ كۆزلىرى دېڭىز ساااۈيىدئۈ تىنىق، كېيىكنىڭ كۆز
شۇ ئاھۇ كۆزلەرنىڭ ئۆزى ئىدى. مەن بوغۇزۇمنى بىئارەم قىلىۋەتقان ئاچچىق  19ئىدى. ئۇ  يىلنىڭ ئالدىدىكى ئا

 .سۇيۇقلۇقنى تەستە يۇتۇپ يېنىك باش لىڭشىتتىم

ئۈچىنچى ررمكىدىن كېيىن سااورۇن ىاتىپارەقلىشااىپ كەتتى. بۇ چاغدە چىرەغالر گۇڭگىالشااتۇرۇلغان، مۇزىكىمۇ 
ۇن كەيپىياتىغا ماس ھالدە بولۇشااىغا قويۇپ بېرىلگەن بولۇپ، ھەممەيلەن ئۆز كۆڭلى، ئۆز خاھىشااى بىلەن سااور

بەند ئىدى. مېنىڭ سااورۇندە قۇرۇق ىارەڭ قىلىدىغان ئادىتىم يوق ئىدى، شااۇڭا سااورۇندىن چۈشاامەي تانالااا 
 ...ئوينىدىم. ئەلۋئتتە، قولۇمدىكىالى ئىپارگۈل ئىدى

 ئۆيگە كىرىپ كېتەلەيدىغانالەن؟ -ۇن ماشىنىنى توختىتىپ، دېدى يالق -كەلدۇق،  -

 ...مەن بېشىمنى كۆتۈرۈپ دېرىزىدىن سىرتقا قارىدىم. تونۇش يول، تونۇش بىنا، تونۇش چىملىق

مەن ماشااااىنىدىن چۈشااااتۈم. سااااىرتتا يامغۇر يېغىۋەتقانىكەن، مۇزدئۈ يامغۇر تامچىلىرى تورمۇزلىنىپ قالغان 
 .نېرۋىلىرىمنى سەگىتتى

 .رئھمەت، سېنى جىق جاىاغا سالغان ئوخشايمەن -

الەن،  - سائىتىگە قارەپ قويۇپ،  -نەدىكى جاىانى دئي ئىككىمىز ئايال مېھمانالرنى ئۆيلىرىگە  -دېدى يالقۇن 

 .ئاىىرىپ قويدۇق شۇ
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 .يالقۇن خۇش ئېيتىپ يولىغا رەۋەن بولدى، دئل شۇ چاغدە تېلې ونۇم سايرەپ قالدى

 .ۋئي -

 ىرى نەدىكى، تېلې ون قىلالام ھېچ ئاالي دېمەيال؟يىگىە، ئۆزل -

 .بۇ ئايالىم ئىدى

 .ياشاۋەتىمىز شۇ -

 كوچا درقمۇشىدىما؟ كىم بىلەن؟ -

 .قەۋئتنىڭ بالكونىغا قارىدىم، بالكون يورۇق - 3بېشىمنى كۆتۈرۈپ 

 !ئېغىر ئالماي ئۆيگە چىقالىال، بىللە ياشايلى -

يەنە بىر قېتىم قارىدىم، سااااۇس چىرەغ يۇرۇقىدە ئايالىم ماڭا قول مەسااااتىلىكىم بىرەقال يېشااااىلدى. بالكونغا 
 .ىۇالڭلىتىۋەتاتتى

شۇ كۈندىن باشالپ كۆڭلۈمنىڭ ئارەمى بۇزۇلدى. ئىپارگۈلنىڭ ئىپاردئۈ ھىدى نەچچە يىلدىن بېرى ئەل قاتارى 
ى ئارىلىقىدىكى ياشاااش ئىالااتىكىدئ ئاللىكىملەرنىڭ خۇشاالۇقى ئۈچۈن ئۆي، ئىشااخانا، يىغىنخانا، مەرىكە زەل

شاۋىدىكى ىىنھان كۆلمەكتەۈ  سىنى يوقاتقانن قۇم بارخانلىرى قور سەزگۈ شلۇقالردە موكىدئۈ قاترەپ  كۆرۈنمەس بو
تىنچىشقا، قۇرغاقلىشىشقا باشلىغان كۆڭۈل ساھىلىمنى بوش سىيپاپ، باشقىچە بىر ئادئمگە ئايالندۇرۇپ قويدى. 

 .ستە ئېرىشكەنىدىمئەمەلىيەتتە مەن بۇ خىل تىنچلىققا بەكمۇ تە

ساالاليدۇ، لېكىن دئردى  الۇلغا  س شىغا، توكۇرنى ئۇ سە، ئىچكەندئ گاچىنى ناخ  -ھارەق دېگەن ئاجايىپ نەر
ھۇلىرى بىلەن ئوبدەنال ئوتالپ قويغان  -باالساااى رەھىتىدىن ھەرگىز كەم ئەمەس! ئاخشاااام غوىۇركامنىڭ ھە 

شىم تۇرۇزنىڭ سال. بې الۈمدئ مىڭ  چېغىم، بۈگۈن ئەھۋەلىم بەكمۇ ئو شىدئۈ ئېغىر، ھۆ تۇتۇىال تۇرىدۇ، كۆك تې
شارلىرى چېقىلىپ كەتكەن ھارۋىنىڭ چاقىدئۈ كاالمپاي، قويغان  -تونۇرنىڭ تەىتى الۋۇلدەيدۇ، ىۇت   -قولۇم 

سخىرئ قىلىۋەتقاندئۈ  شالپ قويغان ھۆججەتلەر مېنى مە تۇتقىنىمنى بىلمەيمەن... تۈنۈگۈن يالقۇن ىومدەقالپ تا
ۇرۇشااىدۇ، بۇ ھالىمدە ئۇالرنى قولغا ئاالاليدىغاندئۈ ئەمەس. ئېالااىمدئ قېلىشااىچە، ھۆججەتلەردىن جىلمىيىپ ت

الىغا بۈگۈن كەچكىچە دركالت تەييارالپ يولالش الزىم ئىدى. قاندەق قىلغۇلۇق؟ بۆلۈمدىكىلەرنى  ئىككى ىارچى
 كەساااىپلەردىن يۆتكىلىپ بىرلەپ كۆز ئالدىمدىن ئۆتكۈزۈپ چىقتىم، ياساااىنجاندىن باشاااقىالاااى غەيرىي -بىر 

بىرىدىن چوڭ بولغىنى بىلەن بەزىلىرىنىڭ تۈزۈكرئۈ ساااااۋەتىمۇ يوق ئىدى،  -كەلگەنلەر بولۇپ، دىپلومى بىر 
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ئۇالرغا نىالاابەتەن ئېيتقاندە ئىدەرئ رئھبەرلىرىگە يارىغۇدئۈ بىر نەرسااە يېزىش ئاساامانغا چىقىشااتىنمۇ تەس ئىش 
لدىمغا تارتىپ كەلگەنىدىم، توغرە قىلمىغىنىمنىڭ خۇالسااىالااى بۈگۈن ئىدى. شااۇڭا يىلالردىن بېرى ھەممىنى ئا

چىقتى. قىاللمايدۇ دئپ تاشاااالپ قويالااااڭ، مەڭگۈ قىاللمايدىكەن ئەمەسااامۇ؟ يىلالردىن بېرى ئىشاااخانىنىڭ 
شەنبە دېمەي كېچە  شەنبە، يەك شتۈرىمەن دئپ بەۈ تالجىقىپ كەتتىم.  شلىرىنى يۈرۈ شلى -ئى دىم، كۈندۈز ئى

دەق بولۇشى كېرئكتەۈ، مەن ئىشلەپ، ئۇالرنىڭ چاي ئىچىشىپ ئولتۇرۇشى تەقدىر تەرىپىدىن ئىرەدئ لېكىن شۇن
قىلىنغاندئۈ ھېچكىمنىڭ يېنىدىن ئۆتمىدى. ئەسااالىدئ ئورۇن مەسااائۇلى بولۇش ساااۈىىتىم بىلەن ئىش كەلالاااە 

ال شتۇرۇپ قويۇپ، نەتىجى ستىمدىكىلەرگە ئورۇنال شنەمگە ئارتىۋەلماي قول ئا شھەممىنى ئۆ ستىدىن كۆرۈ ۈم، ىنى ئۈ
 ...قىاللمىغانالرنىڭ كۇكۇلالىدىن تۇتۇپ قىالاليدىغان قىلىشىم الزىم ئىدى. ئەىالۇس

 :مەن تېلې وننى قولۇمغا ئالدىم

 تەلئەتما؟ -

 .ھەئە -

 !بۆلۈمدىكىلەرنىڭ ھەممىالى ئىشخانامغا كىرسۇن -

رىپ قول قۇۋۇشااتۇرۇپ تۇرۇشااتى. مەن كېيىن ئىشااخانامغا كى -ھايال ئۆتمەي بۆلۈمدىكى ئالتەيلەن ئىلگىرى 
 .بېشىمنىمۇ كۆتۈرمەي بىردئم ئۈنالىز ئولتۇرغاندىن كېيىن ھۆججەتلەرگە قول ئۇزەتتىم

 .قېنى ئولتۇرۇڭال -

 .ھەممەيلەن سافاغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى

مەن ھۆججەتلەرنى ىۇالڭلىتىپ كۆرسااااىتىپ  -تۈنۈگۈن باش ئىدەرىدىن توققۇز ىارچە ھۆججەت تارقاتتى،  -
خىزمەتلەرنى خۇالسااااىلەيدىغان گەىكەن، يۇقىرىغا بىۋەسااااىتە يولاليدىغانلىرىمۇ بار ئىكەن، نېم  -قويدۇم، 

بولدۇمكى بىلمىدىم، بۈگۈن مىجەزىم بوش، يېنىم يەر تارتىپال تۇرىدۇ، درختۇرخانىغا بارمىالااااام بولمىغۇدئۈ، 
الىم قىلىپ قويدۇم، ھەممەيلەن قىلىۋەتقان ئى لەر شىڭلىنى قويۇپ، ھۆججەتلەردىكى تەلەىشۇڭا خىزمەتلەرنى تەق

بويىچە خۇالساااە تەيياراليالاااىلە. ھەممە ھۆججەتنىڭ كەينىدئ ئىشااالەش تەلىپى ۋئ يولاليدىغان ۋەقىە ئېنىق 
 .يېزىلغان، شۇ بويىچە ۋەقتىدە تامامالشقا كاىالەتلىك قىلمىالاڭال بولمايدۇ
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باشقىلىرىنىڭ بېشى چۈشۈپ كەتكەنىدى. مەن قەلەمنى مەن ئولتۇرغانالرغا بىر قۇر قارەپ چىقتىم، ياسىنجاندىن 
قولۇمغا ئېلىپ ھۆججەتلەرنىڭ بېشىغا شۇ ھۆججەتنى بېجىرگۈچىنىڭ ئىالمىنى يېزىپ، تەستىق يازغاندىن كېيىن 

 .ئىش ئىگىالىنىڭ قولىغا تۇتقۇزدۇم

سىنجان،  - شەككە ئېغىر يۈۈ“يا الىملەپ قويدۇم، ر” ئىتتىك ئې سىزگە كۆىرئۈ تەق الدېگەندئۈ  ىز، ئنجىمىگەي

 .كېيىن مۇۋەىىقالشتۇرۇپ بېرىمەن

 .دېگەن مەنىدئ كۈلۈپ قويدى” چۈشەندىم“ياسىنجان 

بەزىلىرىڭلىگە بۇ خىزمەتنىااڭ ھەقىقەتەن ئېغىر كېلىاادىغااانلىقى ماااڭااا ئېنىق، سااااەۋئبى ئىلگىرى مەن  -
سالماي، ھەممىنى ئۆزۈم قىلىپ كەلگەن، ئويالپ با شالرغا  الىڭلىنى بۇندەق ئى الام، توغرە قىلماىتىمھەرقاي ەن. ق

تەگلەپ كەلالااەۈ، سااىلەرگە زىيانكەشاالىك قىلغاندئكمۇ قىلىمەن. ھەممىڭال ھۆكۈمەت خىزمەتچىالااى، شااۇنىڭ 
نېنىنى يەۋەتقان ئادئملەر. ھۆكۈمەت خىزمىتى يېزىق ۋئ يېزىقچىلىق بىلەن ئوخشااايدىغان ئىشااكەن، مەنمۇ بۇ 

ۇرۇىالاااىلە، بۈگۈن ئەھۋەلىم كۆڭۈلدىكىدئۈ ئەمەس، يېشاااىممۇ ئورۇنغا مەڭگۈ باقىۋئندئ ئەمەس، مانا كۆرۈپ ت
كۈنالېرى چوڭىيىۋەتىدۇ، ئالىمادىس ئاغرىپ يېتىپ قالالام ياكى باشقا ئورۇنغا يۆتكىلىپ كېتىپ قالالام، سىلەرگە 
الاقال قىاللمىغۇدئۈ ئىش يوق! ئىلگىرى  ش الاق، مېنىڭچە، تىرى ش شۇڭا ھەممەيلەن تىرى تەس كېلىپ قالغۇدئۈ. 

يازەلمايتتىم، كېيىن يېزىشاااانى ئۆگەندىم. بىزدئ باشااااقا كەلگەندئ باتۇر دئيدىغان گەپ بار، كۆڭۈل مەنمۇ 
 !قويالاڭالرال چوقۇم ئىشلەپ كېتەلەيالىلە

مەن يىغىن تامام دېگەن مەنىدئ ئولتۇرغانالرغا قارەپ قويدۇم. ئولتۇرغانالر بېشاااىنى تۆۋئن ساااېلىشاااقىنىچە بىر 
 .ىئىككىدىن ئىشخانىدىن ئايرىلىشت

 نېمىشقىمۇ بالدۇررەق مۇشۇ ئۇسۇلنى قولالنمىغاندىمەن؟ -ئۆزۈمگە،  -دېدىم ئۆز  -ئۇ ، 

لەۋلىرىم قۇرۇپ كەتكەنىدى، ئىشكاىنى ئېچىپ، سۇدە سۈيىدىن بىر قۇتا ئالدىم، ئېغىزىنى ئاچاي دئپ تۇرەتتىم، 
 :يۈگۈرۈتتىم تېلې ونۇمدىن ئۇچۇر سىگنالى كەلدى. مەن قۇتىنى ئۈستەلگە قويۇپ ئۇچۇرغا كۆز

ئوبدەن ئۇخالىالىزمۇ؟ بىلىپ تۇرۇۋەتىمەن، ئاخشامقى كۆڭۈل خۇشى ئۈچۈن بەدئل تۆلەۋەتىالىز. خالىالىڭىز،  -

 .قىال كېلىڭ، يېشىپ قويىمەن. ئىپارگۈلدىن”مارس“

 مەن تۇرۇىال قالدىم. ئىپارگۈل تېلې ون نومۇرۇمنى قاندەق بىلىۋەلغاندۇ؟

شۇڭا چاي ئەتىگەنلىك چاي ۋەقتىدە ئالمىرئ ب سەي بىلەن قاتتىق ناننى تەڭلەپ ئولتۇرغانىدى.  الە خام  ىر تەخ
سىرتتا  شىپ قاالي دېگەنىدى.  سىقىم ئېچىپ، دۈمبەمگە چاىلى شۇ ۋئجىدىن قور شقا كەلگەنىدىم،  ئىچمەيال ئى
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ئوبدەنرەق تاماق يەپ يېشاااىلىشااانى ئويلىغان بولالااااممۇ، خىزمەت ئىشاااى بىلەن ھازىرغىچە ئىشاااخانىدىن 
غانىدىم، ئويلىمىغان يەردىن ئىشالرمۇ بىر قۇر يۈرۈشكەن بولدى، قۇرساقنى ئەستەرلەشكىمۇ ۋەقىە چىقتى، چىقالمى

الام بوالر؟ ماقۇل  شىنى ئويالىمۇ باقمىغانىدىم. قاندەق قىل لېكىن ئىپارگۈلنىڭ تاماققا تەكلىپ قىلىپ ئۇچۇر قىلى
الەم، ھەر ئىككىمىز ئۆيى بار ئادئملەر، تاال  سەۈ تازە مۇۋەىىق بولمايدۇ. تۈزدئ  -دئي دې بىللە تاماق يەپ يۈر

 .ياق دئي دېالەم، بىر ئايالنىڭ ئەقەللىي تەلىپىنى رئت قىلىش ئوغۇلبالىدەرچىلىققا توغرە كەلمەيدۇ

 .ئويلىمىغان يەردىن قولۇم ئۇچۇر تاختىالىنى ئىختىيار قىلىپ قالدى

 سىز نەدئ؟ -

 .ھايالشىماي ئۇچۇر كەلدى

ىپ بولغىنىمغا نە ۋەخ، تاماقنىمۇ بۇيرۇتۇپ بولدۇم، يولىڭىزغا قارەپ ئولتۇرۇۋەتىمەن قا چىق”مارس“مېنىڭ  -

 .شۇ

 !ئەمىالە مەنمۇ يولغا چىقتىم، ھايالشىماي بارىمەن -

 .نى نىشانالپ يولغا چىقتىم”مارس“مەن ئىشخانامنى تاقاپ، تاكالى بىلەنال 

پ تۇرغانىكەن، مېنى كۆرۈپ ۋىللىدئ قىزەردى. ئۇ ئىپارگۈل رېالاااتورەننىڭ ئالدىدىكى ئارچىزەرلىقتا مېنى سااااقال
يوىكا كىيىپ، چېچىنى بوغۇۋەلغان بولۇپ، كۆزۈمگە بىر ىارچە ئوتتەۈ  -بەدىنىگە چىپ كەلگىدئۈ كاسااااتۇم 

 .كۆرۈنۈپ كەتتى

 .مەن كەينىڭىزدىن كىرىمەن -جاالق قارەپ قويۇپ،  -دېدى ئۇ ئەترەىقا ئاالق  -خانا،  - 12 -

ىيات قىلىۋەتقانلىقى ئېنىق ئىدى. مەن گەپ قىلماسااتىن رېالااتورەنغا قارەپ ماڭدىم. رېالااتورەن ئىپارگۈلنىڭ ئېھت
 .خانىنى تېپىپ ئىشىكنى ئاچتىم - 12ماڭا تونۇش ئىدى، شۇڭا ئارتۇقچە درقۇرۇپ يۈرمەيال 

 بۇ تۆت كىشاااىلىك كىچىك خانا بولۇپ، ئايرىم ىارەڭلىشاااىشاااقا ئەپ جاي ئىدى. كۈتكۈچىلىرى چاقىرمىغۇچە
كىرمەيتتى. مەن ئايرىمخانىغا بىر قۇر نەزئر تاشلىغاندىن كېيىن شىرئگە كېلىپ ئولتۇردۇم، ھايالشىماي ئىپارگۈلمۇ 

 .كىرىپ كەلدى، مەن ھودۇقۇپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەتتىم

 .قېنى ئولتۇرۇڭ -
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 .مەن رەيىشلىق بىلەن ئولتۇردۇم

 ئەھۋەلىڭىز قاندەقرەق؟ -

 .ھەر ھالدە بولىدۇ -

 .ئۈنچىدئۈ چىشلىرىنى چىقىرىپ كۈلدىئىپارگۈل 

 .غوىۇركام قوىالرەق ئادئم، ئۇ قولىغا بوتۇلكا ئالغان سورۇندە ھېچكىم ساق چىقىپ كېتەلمەيدۇ -

 .مەنمۇ سەل جىق ئىچىپ قويۇىتىمەن -

 .سىز ئىچالىڭىز بەۈ شوخلىشىپ كېتىدىكەنالىز، تانالىنىمۇ بەۈ ياخشى ئوينايدىكەنالىز -

ئاخشااام كەيپچىلىكتە كۆڭلىڭىزنى  -ئوڭايالااىزلىنىپ لېۋىمنى ئۇچالپ قويدۇم،  مەن سااەل -شااۇندەقمۇ؟  -
 چىگىپ قويىدىغان بىرئر ئىش قىلىپ قويمىغاندىمەن؟

ئىپارگۈل ئالدىمدىكى ىىيالىنى ىاكىز چايقاپ سومكىالىدىن ياڭاقتەۈ ناۋەتنى ئېلىپ سالغاندىن  -نەدىكىنى؟  -

دىن تارقىغاندىن كېيىن ھەممىمىزنى ئۆيىمىزگىچە ئاىىرىپ ئاخشاااام ساااورۇن -كېيىن ئۈساااتىگە چاي قۇيدى، 
ھەيۋىڭىزدىن ئەسااەرمۇ  -سااۆزلىرىڭىز شااۇندەق سااىيلىق، قايماقتەۈ ياغالش. ھازىرقى سااۈر  -قويدىڭىز. گەپ 

 .يوق

 مەن شۇنچە سۈرلۈۈ كۆرۈنەمدىكەنمەن؟ -

 !شۇندەق. باشلىق دېگەننىڭ ئازرەق سۈرى بولمىالا بولمايدۇ -

 .يدۇممەن كۈلۈپ قو

 !قېنى چايغا بېقىڭ -

 .رئھمەت -

 .تۈزۈت قىلماڭ -

 .مەن چايدىن بىر ئوتلىدىم
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الىدئ ىولۇ، ئىككى ىىيالە قېتىق، خام  شىماي، كۈتكۈچى باال ئىككى تەخ ئىپارگۈل تاالغا چىقىپ كىردى. ھايال
 .سەي ۋئ بىر تەخالىدئ قاشتېشىدئۈ جۇاللىنىپ تۇرىدىغان مۇناقا ئېلىپ كىردى

 .ىزىق ىولۇدىن باشقىالى بىكار، شۇڭا سىزدىن سورىمايال بۇيرۇتۇۋئردىمھارەققا ق -

 .ئوبدەن ئويالىالىز -

ئايالىمنىڭ ئەتىگەن قۇرۇق ناننى سااازەيى قىلىپ ئولتۇرغان سااېماسااى كۆز ئالدىمغا كېلىۋېلىپ ئۆزۈمچە قىمىرالپ 
 .قويدۇم

 .تىئەمىالە تاماققا بېقىڭ، سىزگە قارەپ مېنىڭمۇ قورسىقىم ئېچىپ كەت -

 .مەن ىولۇغا قوشۇق سالدىم

 !زررالپ يەڭ، ئون مىنۇتقا قالماي ئوڭشىلىپ قالىالىز -

 .مەن ىولۇغا تۇتۇش قىلدىم

ىولۇ ئوخشاااىغانىدى، ھەر بىر قوشاااۇق ىولۇنى چايناپ يۇتۇۋەتقىنىمدە ۋۇجۇدۇمغا يېڭى كۈن قوشاااۇلۇۋەتقاندئۈ 
 .تۇيغۇدە رەھەتلىنەتتىم

 .سەل تۇرۇپ مۇناقىدىن يەڭ -

 .ىپارگۈلگە يەر تېگىدىن قارەپ قويدۇممەن ئ

ى ئوكۇللىرىمىز كۈچىن -مۇناقى شااېكەرنى تولۇقاليدۇ، بىزچە ئاتالمىالااى گىلۇكوزە، ئۇنىڭالااىز بىزنىڭ دررە  -

 .كۆرسىتەلمەيدۇ

 .سىز تۇرمۇشقا بەۈ ىىششىقكەنالىز -

 .نەدىكىنى -

 !رەسە، سىزدئۈ ئىدىتلىق ئايالغا ئەر بولۇش ئوغۇل بالىنىڭ بەختى -

 .ئىپارگۈل لەپ قىلىپ ماڭا قارىدى، ئۇنىڭ ئاھۇ كۆزلىرىدئ ياش لىغىلدەيتتى
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 !قەدرىنى بىلمىالە بىكار -

 .مەن جىم بولۇپ قالدىم

شخۇيلۇقىغا ياندى،  -قېنى مۇناقىدىن يەڭ،  - شۇ خۇ شىپ،  -ئىپارگۈل يەنە  سىزنى يې ھازىرقى چوڭ ئىش 

 .استا دېيىشىۋەلىمىزئ -ئەسلىڭىزگە كەلتۈرۈش، قالغان گەىلەرنى ئاستا 

گە قولۇمغا قايتىدىن جان كىرىپ بېجىرىم ھالىتىم -ئىپارگۈلنىڭ زررى بىلەن مۇناقىدىن بىر ساىاق يېدىم، ىۇت 
 .قايتتىم

 قاندەقرەق؟ -

 !ئەسلىي خوتۇنلۇققا ئالىدىغىنى درختۇركەن -

 .ئىپارگۈل كۈلدى

 ىۇشايمان قىلىۋەتامالىز؟ -

 .ياق، ھەۋئس قىلىۋەتىمەن -

 .ن سىزگە ھەۋئس قىلغاندئۈمە -

 .مەن جىم بولۇپ قالدىم

ىەش دېگۈچە بىر سااائەتتەۈ ۋەقىە ئۆتۈىتۇ، ئايرىمخانىدە  -ئىپارگۈل سااائىتىگە قارىدى، مەنمۇ قارىدىم. ھەش 
ستىگە ئىپارگۈلنىڭ  سائەتتەۈ ئولتۇرۇش تازە مۇۋەىىق ئىش ئەمەس ئىدى، ئۇنىڭ ئۈ ناتونۇش بىر ئايال بىلەن بىر 

 -قارەڭغۇ، گېپىدىن قارىغاندە باشااااقا مەقالااااەتلىرىنى يوق دېگىلى بولمايدىغاندئۈ. مەن خوتۇن  تېگى ماڭا
التورەننى بىر ئالىدۇ، درىپامچىلىك  شلۈۈ تاماققا كېلىدىغانالر رې ساق، چۈ بالىلىرى بار ئادئم، يەنە بىردئم ئولتۇر

ئۇچرەپ قالالاااق، چۈشااەندۈرۈپ  بىلىشاالەرمۇ ئاز ئەمەس، ئالىمادىس بىرئر تونۇشااقا -بۇ شااەھەردئ تونۇش 
الى گ شى شۇڭا ئەڭ ياخ سىلە،  شمۇ بىر مە القارتىپ، رئھم−بولۇ شقالال بىلەن بۇ يەردىن  -ئت −ئىنى قى ھە

 !تېزرئۈ ئايرىلىدىغاننىڭ ئىشىنى قىالي

 .ئىپارگۈل ئەقىللىق ئايال ئىدى، ئويلىغانلىرىمنى ئاللىبۇرۇن كۆڭلىگە كەلتۈرۈپ بوىتۇ
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ن ۋەقتىم بولۇپ قالدى، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك ىارەڭالشالاق، يەنە ىۇرسەت چىقىپ قاالر. ئىالمېنا ئالمىشىدىغا -

 .تەكلىپىمنى يەردئ قويمىغىنىڭىزغا رئھمەت

 .نەدىكى گەىلەرنى قىلىۋەتىالىز؟ ئەسلىدئ رئھمەت ئېيتىدىغان ئادئم مەن -

ۇرغان كېچىكىپ بولالىمۇ ئۇچرەشتبىرىمىزنى  -بىرىمىزگە رئھمەت ئېيتايلى، بىر  -ئەمىالە ھەر ئىككىمىز بىر  -

 !تەقدىرگە رئھمەت ئېيتايلى

 مەن تۇرۇىال قالدىم. بۇ ئىپارگۈلنىڭ نېمە دېگىنى ئەمدى؟

ش“ -دېدى ئىپارگۈل كۆزلىرىنى مەندىن ئېلىپ قېچىپ،  -باشاقىچە ئويلىنىپ قالماڭ،  - ى، دۇنيادە مىڭ كى
ان ئادئمنى تېپىش بەكمۇ تەسكەن. رەسە گەىنى دېگەندئۈ، ھاياتتا كۆڭلۈڭنى چۈشنىدىغ” كۆڭۈلدئ بىر كىشى

شىپ باقمىغىنىمغا ئۇزەق زەمانالر بوىتىكەن...  شى بىلەن بۇندەق چىرەيلىق ىارەڭلى الام، مېنىڭ بىرئر ئەر كى قىل
بار ئىكەن، مەن ئۆزۈم  غان يەرلىرىم تېخى  ىدى باقتىم، بول تارەزىڭىزدە ئۆزۈمنى ئۆلچەپ  ىڭ  بۈگۈن سااااىزن

تاشااالندۇق ئادئم ئەمەسااكەنمەن. چېرنىشااىۋىالااكىينىڭ ئېيتقىنى توغرە ئىكەن. بىز ھاياتقا ئويلىغاندئۈ ئۇندەق 
 .كۈلۈپ باقالاق، ھاياتمۇ بىزگە كۈلۈپ باقىدىكەن

 .مەن تېخىمۇ بەكرئۈ گاڭگىرەپ قالدىم

 ئېرىڭىز؟ -

 !ئۇنىڭ گېپىنى قىلماڭ -

 .اشلىدىنېمىشقىدۇر ئىپارگۈلنىڭ كۆزلىرىدئ غەزئپ ئۇچقۇنلىرى الۋۇلدەشقا ب

مەن ئۇنىڭغا ئەقىدئ قىلغان، لېكىن ئۇ قەدرىمگە يەتمىدى، بىردئملىك ھەۋئساااانى دئپ ھەممىنى نابۇت  -

 .قىلدى

 مەن قاندەق ياردئم قىالاليمەن؟ -

 !ھېلىمۇ سىز ئوبدەنال ياردئم قىلدىڭىز -

 .مەن چۈشىنەلمىدىم دېگەن مەنىدئ قارەپ قويدۇم
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ڭا ھازىرچە مۇشۇنچىلىك بولالۇن. مەن كېيىن سىزگە تەىالىلىي دئپ دېالەم گەپ بوال، دېمىالەم دئرد. شۇ -

 .ئەگەر سىز خالىالىڭىزال -ئىپارگۈل ماڭا قارىدى،  -بېرىمەن، 

 .ئەلۋئتتە خااليمەن -

 .بۇ گەىنىڭ ئېغىزىمدىن قاندەق چىقىپ كەتكىنىنى ئۆزۈممۇ تۇيماي قالدىم

 !ئەمىالە خوش -

 .خوش، كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭ -

ل ئاۋۋەل سىز مېڭىڭ، دېگەن مەنىدئ ماڭا يول بوشاتتى. مەن ماڭا ئويلىمىغان خۇشاللىقالرنى ئاتا قىلغان ئىپارگۈ
 .بۇ سۆيۈملۈۈ خانىدىن بىر ىاتمان سوئالنى يۈدۈپ بوينۇمدىن بىرئرسى سۆرىگەندئۈ ئەلپازدە ئايرىلدىم

ېلې وننى ى، مەن ئېرىنچەكلىك بىلەن تسااىرتقا چىقىشااىمغا تېلې ونۇم جىرىڭلىدى. تېلې ون ئايالىمدىن كەلگەنىد
 .قۇلىقىمغا ئاىاردىم

 !ۋئي -

 ئىشخانىڭىزدە يوققۇ؟ -

 .سىرتقا چىققان -

 .مەرىكىگە بىللە بارەرمىزمىكىن دئپ كېلىشىمتى -

 .مىجەزىم يوق، سىز بېرىۋېرىڭ، مەن ئۆيگە بېرىپ ئارەم ئالغان تۇرەي -

؟ ھېلىمۇ ئەتىگەندىن باشالپ قارىشىپ بېرىدىغاننىڭ يولى بار بىللە بارمىالىڭىز ساجۈيجاڭ رئنجىپ قالمامدۇ -

 !ئىدى، ھازىر بارساقمۇ كېچىكمەيمىز

بۇندەق ئىشااالردە خېلى ئېپىڭىز بارغۇ؟  -مەن ئۆزۈمچە تېرىكىپ قالدىم،  -دېدىمغۇ مىجەزىم يوق دئپ،  -
الىڭىزال شلىۋئت شىلىك ئى ساجۈيجاڭنىڭ ئايالىغا دئپ قويۇپ ئىككى كى ستىگئەھۋەلىمنى  ە  بولمىدىمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈ

ساااجۈيجاڭ بىزگىال قارەشاالىق ئادئم ئەمەس، چاىارمەنلەرنىڭ تولىلىقىدە ھازىرنىڭ ئۆزىدئ بىزگە بىرئر ئىشاانىڭ 
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سىيىپ قالىدۇ، ئالتىنچى  الىڭىز كۆڭۈل ئاغرىقلىرىمۇ ئۆزلۈكىدىن ىە تېپىلمىقىمۇ تەس، ىۇلنى ئوبدەنرەق قويۇپ قوي
 ەقالەتمۇ شۇغۇ؟نەۋرىگە مەرىكە قىلىشتىكى م

 .مەن ئايالىمنىڭ جاۋەبىنىمۇ كۈتمەستىن تېلې وننى يېپىۋئتتىم

ن دئ، يىلالردى -كۆڭلۈم يەنە ئەسااكى بولدى. شااۇڭا ئۆيگە قايتىپ، تۆردىكى ئۆيگە كۆرىىنى قاتالپ سااالدىم 
نى مبېرى مېنى ئالدىغا ساااېلىۋەلغان تېلې ونۇمنىڭ مېيىنى چىقىرىپ تاشااالىۋېتىپ، يۇمشااااق تۆشاااەككە ئۆزۈ

 ...تاشلىدىم

قانچىلىك ئۇخلىغىنىمنى بىلمەيمەن، بىر چاغدە ئايالىمنىڭ بىرسااااىگە تېلې وندە دەتالۋەتقان ئاۋەزىدىن ئويغىنىپ 
 .كەتتىم

الابتا بوىتىكەن، يېرىم كۈن مەدىكارچىلىق قىلغاننى ئاز دئپ  - سەن ئادەش، بارمىغىنىڭمۇ بىر ھې الىنى دئر نېمى
يۈئن قويارمەن دئپ ئويلىغان، ئۇنىڭالىزمۇ  100يۇپ كەلدىم دېگىنە. ئەسلىدئ يۈئننىڭ بېشىغا سۇ قۇ 200يەنە 

يۈئننى ھەرقانچە  100ئادئمگەرچىلىكى ئازمىدى ئۇ خەقلىنىڭ، لېكىن جارەسااااتاندىكى چوڭچىلىقالرغا قارەپ 
 1000قىلىپمۇ چىقىرەلمىدىم، بۈگۈن نېمە بولدىكى، خۇددى ئاسااااماندىن ىۇل ياغقاندئۈ ھەممە ئادئم ساااااىال 

يۈئندىن قويۇۋەتىدۇ. تۆت يەردئ ىۇل يېزىپمۇ ئۈلگۈرئلمەي تاس قالدى  200يۈئن، تاىالمىغانلىرىمۇ  500يۈئن، 
يەنە كاسااااالااااىرالردىن ئىككىنى كۆىەيتكىلى. نېمە ئامال؟ تاتىرىپ تۇرۇپ ئىككى قەغەزنى ئارەن چىقاردىم. 

شىلەرنىڭ چوڭچىلىقلىرى ئالدىدە  الى 200كى پ قالدى ھەقاچان... قاندەق قىلىمەن؟ ماڭا يۈئن ىۇلۇم بويۇن قى
 ...ھۆكۈمەت ئايدە بىر ھېالابالپ بېرىۋەتالا

 كىمگە دئرد ئوقۇۋەتىالىلە؟ -

 ۋەي ئانامەي! بۇ سىزمۇ؟ قورقۇتۇپ جېنىمنى ئالغىلى تاس قالدىڭىز، سىز ئۆيدىمىدىڭىز؟ -

 .بۇ گەىنى مەن سىزدىن سورىالام توغرە بوالر -

 .نى قويۇۋئتتىئايالىم ئالدىرەش تېلې ون

 بۈگۈن بالدۇرال كېلىۋەىالىز، چاي يوقمىدى؟ -

 .ئايالىم ئۆىكىدئۈ قىزەردى
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مەرىكە بايىال ئاخىرالشاااتى. ىاتىمەگە ساااىزنى مىجەزى يوق كېلەلمىدى، دئپ قويدۇم، بارمىغىنىڭىزمۇ بىر  -
ايالپ لمايدۇ، يەڭ شااىمھېالااابتا ياخشااى بوىتىكەن، ئادئمنىڭ كۆىلۈكىدئ كىم بار، كىم يوق ئىلغا قىلغىلىمۇ بو

تۇرغان خېلى چوڭ كاتتىالرغىمۇ قىلغىلى ئىش يوق، بىر چەينەكنىڭ كەينىدئ تۆت، بەشااااتىن ئادئم يۈگۈرۈپ 
 .يۈرۈشىدۇ

 .شۇندەق بولماقچىدى -

 .ئايالىم كىيىمىنى ئالماشتۇرۇپ، ىەشتامىنى تارتتى

 .گۇن تاماق قىالي -كۆڭلىڭىز نېمىگە تارتىدۇ؟ گان  -

شقان مېھمان كۈت - شۇڭا توڭالتقۇدىكى ئا سان ئەمەس، ھېرىپ كەتتىڭىز ھەقاچان،  شقانالر بىلەن  -مەۈ ئا تا
 قورساقنى گولالپ ئارەم ئالمايلىمۇ؟

 .ئادئمنى بىر رئللە قىلماڭە، مۇشۇ تۇزلۇق گەىلىرىڭىزنىزئ... مەندىن باشقا ئادئم بولالا ھەرگىز چىدىمايدۇ -

 .ئەمىالە لەڭمەن ئېتىڭال -زئرىدئ قارىدىم، مەن ئايالىمغا سوئال نە -شۇندەقمۇ؟  -

 يەنە شۇ لەڭمەن؟ -

 !ئۇنى تەس كۆرسەڭال خۇدەنىڭ سۈيىگە ئۇنال چېلىڭال -

شلىنىپ تېلېۋىزررنى ئاچتىم، لېكىن ھەرقانچە  سافاغا يانپا شخانىغا كىرىپ كەتتى. مەن  ئايالىم غوتۇلدىغىنىچە ئا
نى ”ئەل قاتارى ياشااااش“ئىككى خىل ساااېما: بىرى ھەدېگەندئ قىلىپمۇ دىققىتىمنى يىغالمىدىم. كۆز ئالدىمدە 

 24باھانە قىلىپ، ئېرىنى سااەىەردەش يولۇچىغا، ئۆيىنى بولالااا قونالغۇغىال ئايالندۇرۇۋەلغان ئايالىمن يەنە بىرى 
سائەتكە يەتمىگەن ۋەقىە ئىچىدئ كوىېرەتالىيەنىڭ ئېشىكىدئۈ قاشاڭشىپ كەتكەن ھېالالىيات قورغىنىمنىڭ ئۇلىغا 

 !ەتمەن ئۇرۇپ، ئىرەدئمنى تەۋرىتىپ قويۇۋەتقان ئەقىللىق چوكان ئىپارگۈلك

ئامالالااىزلىقتىن قىلىنغان بىر قېتىملىق تەۋئككۇلچىلىكتىن كېيىن، بۆلۈمنىڭ ئىشاالىرى تېزال يۈرۈشااۈپ كەتتى. 
ئۇالر ئەساااالىدئ ئۇالر مەن ئويلىغاندئۈ ئۇندەق ئىقتىدەرسااااىزالردىنمۇ ئەمەس ئىكەن، مەن ئىش بەرمىگەچكە 

قىلمىغان، ئۆگەنمىگەن، بىلالااىمۇ بىلمەس قاتارىغا كىرىۋەلغانىكەن. بېشااىغا ئىشااالر چىگىلىۋېدى، ھەممەيلەن 
ئۇيقۇسااااىنى ئېچىشااااتى، بىلمىگەنلىرى ئۆگەندى، بىلىپ تۇرۇپ بىلمەس قاتارىغا ئۆتۈۋەلغانلىرى ھۈنەرلىرىنى 

پ ئىچكىرىلەپ قول سااالىدىغانال بولالااام، چىقىرىشااقا باشاالىدى... كاۋەۈ ئېچىلغانىدى، شااۇ كاۋەكنى بويال
تنىڭ دېگەن ھېكمە” تۆمۈرنى قىزىقىدە سااوق“بۆلۈمنىڭ ئىشاالىرىدىن ئەنالااىرئشاانىڭ ھاجىتى قالمايتتى. شااۇڭا 
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غان ئىش ئورنى  ىڭ ئەڭ ئىنچىكە بول خادىملىرىن ىپ، بۆلۈم  ىە سااااەرپ قىل ررھى بويىچە ئىككى كۈن ۋەق
شى ب الىنى بېكىتىپ، كى سئۇلىيەت دەئىرى شتۇرۇش بىلەن مە شتۈرۈۋەلدىم. ماڭا ئىش ئورۇنال شىغىچە ئەمەلىيلە ې

تامامالنغان خىزمەتلەرنى، يېزىلغان ماتېرىيالالرنى ئۈسااااتىدىن كۆرۈشااااال قالغانىدى، بۇنىڭ بىلەن خىزمەت 
 .مىقدەرىم ئازىيىپ، ئارەم ئېلىشقىمۇ ئازەدئ ۋەقىە چىقىرەاليدىغان بولدۇم

ساۋەتى، كىتاب ئىپارگۈلنىڭ ئۇچۇرلىرى ئۈزۈلمەيت ساالمەتلىك  سورەش،  سەن ئەھۋەل  سا تى. ئۇچۇر مەزمۇنى ئا
ئوقۇش تەسااىرەتى دەئىرىالااىدئ بوالتتى. بەزىدئ تەنھالىق ۋئ تەقەززەلىق ھېالااالااىياتى يوشااۇرۇن ئىپادىلەنگەن 

 ،ساااااندە كېلىپ قاالتتى. بۇندەق چاغدە مەن ھېچنېمىنى بىلمىگەن قىياىەتكە كىرىۋېلىپ -ئۇچۇرالرمۇ ئاندە 
گەىنى باشااقا ياققا بۇرەشااقا تىرىشاااتتىم، ئۇچۇرالرنىڭ جۈملىلىرى چىڭ، ئىمالسااى توغرە بولۇپ، يوللىغۇچىنىڭ 

غا كۆچۈۋەلدۇق. ۋەقىە  QQ كىتابنى كۆپ ئوقۇغان كىشى ئىكەنلىكىدىن دەاللەت بېرىپ تۇرەتتى. كېيىنچە بىز

ئۇچۇر يولالشااقاندىن كۆپ قوالي بولۇپ،  دە ىارەڭلىشااىش قول تېلې وندەQQ .دە ىارەڭلىشاااتتۇقQQ تاىالاااقال

 .ۋەقىتتا ئۇتقىلى، ھېالالىياتنى بىۋەسىتە ئىپادىلىگىلى، تېخىمۇ ئېچىلىپ ىارەڭالشقىلى بوالتتى

الاق ياكى -بىز بىر  الىز باغلىنىپ كېتىۋەتاتتۇق، بىرئر كۈن ئۇچۇرالشمى الاق، QQ بىرىمىزگە ئۈن دە ىارەڭالشمى

 .ارەمالىزلىناتتىم، تۇرۇىال خۇيۇم تۇتۇپ سارەڭنىڭ ئۆزىگىال ئايلىنىپ قاالتتىمبىر نەرسەمنى يوقۇتۇپ قويغاندئۈ ئ

مۇشااۇ كۈنلەردئ ئايالىمنىڭ ئادىمىگەرچىلىك ئىشاالىرى بارغانالااېرى كۆىىيىپ كېتىۋەتاتتى. كۈندۈزىغۇ ئارەملىق 
سااوكۇلدەپ  رېالااتورەن -يوق، كەچتىمۇ دەسااتىخان قولتۇقالپ كېچە بىر مەھەلگىچە ئۆيمۇ ئۆي، رېالااتورەنمۇ 

يۈرئتتى. بالدۇررەق كەلگەن كۈنلىرىدىمۇ ۋەقىتنى باغاق ساااااناش، رئتلەش، تېلې وندە باغاق تارقىتىش، چاي 
خەۋىرىنى يەتكۈزۈش، ئاللىكىملەرنىڭ دەساااتىخاندىكى چۈىەيلىكلىرى ئۈساااتىدىن دەدالش دېگەندئۈ ئەرزىمەس 

ېمە لەرنى قىلماقچى؟ ئېھتىياجى نېمە؟ نېمە يەيدۇ، نئىشالر بىلەن ئۆتكۈزئتتى... ئېرىم نېمىش قىلىۋەتىدۇ، نېمى
ئاجىزلىقى بولۇپ،  ىڭ ئەشااااەددىي  مايتتى. بۇ ئۇن يالىغىمۇ كەلتۈرۈپ قوي بالىالرچۇ؟ دېگەنلەرنى خى ىدۇ،  كىي
الىمۇ، بۇغدەيدئۈ تاتلىق گەىلىرى بىلەن  سالغان ئىدى. بۇغدەي نېنى بولمى شۇ نۇقتىدىن قول  ئىپارگۈل دئل مۇ

تولدۇرۇپ، كۆڭلۈمنى ئىگىلەپ بارماقتا ئىدى. ئەگەر مۇشااۇ بويىچە مېڭىۋېرىدىغان بولالاااق،  ئاشااۇ بوشاالۇقنى
كۆڭۈل قورغۇنۇم ئىپارگۈل تەرىپىدىن تولۇق بىتچىە قىلىنىپ، ئايالىمغا ئاشااااىدىغىنى ئەرزىمەس تېنىمال بولۇپ 

 .ئەسال خالىمايتتىمقالىدىغانلىقى قاچىدىكى ئاشتەۈ ئېنىق بولۇپ قالغانىدى. مەن بۇندەق بولۇشىنى 

بىلمەي يار ئېغىزىغا كېلىپ قالغانىدىم، سااەلال بىخەسااتەلىك قىلالااام تېگى يوق ھاڭغا چۈشااۈپ  -مەن بىلىپ 
 ...كېتەتتىم. ئۇ چاغدە مېنى كۈتۈۋەتقىنى ئىككىنچى قېتىملىق قاباھەت بوالتتى
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ەىالااۇس، مىڭ ئەىالااۇس! شااۇنچە مېنى بۇ قاباھەتلىك تەقدىردىن ىەقەت ئايالىمال قۇتۇلدۇرۇپ قاالاليتتى. ئ
 .تەقەززەلىق بىلەن كۈتكەن بولالاممۇ، ئايالىمدىن بۇ ھەقتە بىرئر ئىنجا كېلىدىغاندئۈ قىلمايتتى

خىيال بىلەن ئولتۇرەتتىم، تېلې ونۇمغا ئۇچۇر كەلدى، مەن تەقەززەلىق ئىلكىدئ كۆزنەككە كۆز يۈگۈرۈتتۇم، ئۇچۇر 
 .ئىپارگۈلدىن كەلگەنىدى

 !ىڭىزگە مۇبارئۈ بولالۇنتۇغۇلغان كۈن -

 !ئايغا توققۇز، مېنىڭ يورۇق دۇنياغا تەۋئللۇت قىلىنغان قۇتلۇق كۈنۈم - 10مەن تۇرۇىال قالدىم. توغرە، بۈگۈن 

تۇرمۇش قىزىقچىلىقلىرىدە تۇغۇلغان كۈنۈمنىمۇ ئۇنتۇپ كەتكەن ئىكەنمەن. ئىپارگۈلنىڭ ئۇچۇرى مېنى قايتىدىن 
ئاتا قىلدى. شااااۇ ھامان ئايالىم كۆز ئالدىمغا كەلدى. يېڭى توي قىلغان  تۇغۇلدۇرغاندئۈ ئالەمچە خۇشاااالۇق

ۋەقىتلىرىمىزدە، ئۇمۇ مۇشۇندەق ئىشالرغا بەۈ كۆڭۈل بېرئتتى. ھەر قېتىم تۇغۇلغان كۈنۈم كەلگەندئ ئۇنىمىغىنىمغا 
ىارچە  ماي  غان كۈنۈمنى -ئۇنى ىپ، تۇغۇل يارالپ، كۈدئ لەڭمىنى ئېت خان تەي ئۆتكۈزۈپ  ىۇرەتالردىن دەسااااتى

 .بېرئتتى، خاتىرئ بۇيۇمى تەقدىم قىالتتى

ئۆمرىڭىز لەڭمەندئۈ ئۇزەق بولالااۇن دئپ ئاتايىن كۈدئ لەڭمىنى قىلدىم، ئىككى قاچا يېمىالااىڭىز بولمايدۇ،  -

 .دئپ قوياتتى ئۇ ھەر قېتىم ئوخشىغان لەڭمىنى ئالدىمغا كەلگەندئ -

سېر شى بىلەن ئېغىزىمغا  شىككە لەڭمەن كۆز ئالدىمغا كېلى سىدە ئى سۇ كەلدى. بىر خىل ئىنتىزەرلىق تۇيغۇ ىق 
ھە؟ ئەىالاااۇس، ئايالىمنىڭ بۇندەق كۆڭۈللۈۈ  -بويۇندەپ قارەپ قويدۇم. نېمىدېگەن ئېالاااىل چاغالر ئىدى 

ئادئتلەرنى ئۇنتۇپ كەتكىنىگە خېلى يىلالر بوىقالغانىدى. ھازىر ئۇ شۇ دئرىجىدئ ئاڭقاۋلىشىپ كەتكەن ئىدىكى، 
ىككى بااالىنىااڭ تۇغۇلغااان كۈنىنىمۇ، ھەتتااا توي خاااتىرئ كۈنىمىزنىمۇ تااامااامەن ئەسااااتىن مەن تۈگۈل ئ

 .چىقىرىۋئتكەنىدى. بەزىدئ ئۆزىنىڭ تېلې ون نومۇرىنىمۇ يادقا دئپ بېرئلمەي مېنىڭ كۆزۈمگە قارەيتتى

نتىك خوتۇنلۇق ھېالاااالاااىيات، ررما -ئۇ تامامەن تۇرمۇشاااتىكى ئادئمگە ئايلىنىپ قالغانىدى. كۆڭۈل، ئەر 
ىدىن  -مۇھەببەت، كۆيۈم، بىر  ىڭ لۇغەت تەركىب غا يېتىش، كۆڭلىنى ئۇتۇش... دېگەنلەر ئۇن ھالى ىڭ  بىرىن

تامامەن كۆتۈرۈلۈپ كەتكەنىدى. ئەگەر ئۇ ۋەقتىدە ئەقلىنى جورىتىپ، مېنى يار لېۋىدىن قايتۇرۇپ كەتمىالااااە، 
كارى ئ باش سااااەۋئب ىڭ  ىاجىئەن غدە بۇ  چا قاتتى. مەن ھەممە ۋئيرەن بوالتتى. ئۇ  يالىم بولۇپ چى ئا ېنىقكى 

شااۇندەق ئوياليتتىم: ئەگەر ئايالىم ئاياللىق مەجبۇرىيىتىنى تولۇق ئادە قىلالااا، ماڭا كۆيۈنالااە، ھەر ئىشااتا مېنى 
شلىرىمغا كۆز  سەىەردەش يولۇچى ئەمەس، ئۆمۈرلۈۈ ھەمرەھى قاتارىدە كۆرۈپ ئى الا، مېنى  قۇالق بولۇپ  -ئويلى

مگە دىققەت قىلىپ، دئردىمگە دئۋە، رئنجىمگە شاااىپا بواللىالاااا، باھانە بولغۇدئۈ ھەرىكىتى -تۇرساااا، ساااۆز 
 !ھېچقاندەق يوچۇق قويمىالا، سىرتتىن كۆڭۈل ئىزدئپ يۈرىدىغانغا سارەڭمۇ مەن؟
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مەن ئۆزۈممۇ سااەزمىگەن ھالدە تېلې ون كۆزنىكىگە يەنە بىر قېتىم كۆز يۈگۈرۈتۈپ چىقتىم. بۇ ئۇچۇر ئىپارگۈلدىن 
ھە؟ مەن بىر خىل تەقەززەلىق ئىلكىدئ  -المىرئدىن كەلگەن بولالااااا، نەقەدئر ياخشااااى بوالتتى ئەمەس، ئ

 .ئالمىرئگە تېلې ون قىلدىم

 .ۋئي -

 .مەن ئەزىمەت -

 بىلدىم. بىرئر ئىش بارمىدى؟ -

 .مەن تۇرۇىال قالدىم

 !ياق -

 ...ئەمىالە -

 .تېلې ون بېالىلىپ كېتىپتۇ

 .ئالمىرئ تېلې وننى ئۈزۈۋئتتى

الىيىپال  مەن الىنى يېگەن بىتەلەيدئۈ بىچارئ ھالەتتە الى الىز دئككى شۇنچە زرر ئۈمىد كۈتكەن ئادىمىدىن ئورۇن
 .قالدىم

 .سۇ چوڭقۇرغا ئاقىدۇ، كۆڭۈل كۆڭۈل بەرگەنگە

 .، دئپ ئۇچۇر يوللىدىم ئىپارگۈلگە-بەۈ خۇش بولدۇم، رئھمەت سىزگە...  -

 .كۆتۈرگىنىچە ئېگىز بويلۇق ئىككى قىز كىرىپ كەلدىشۇ ئەسنادە ئىشىك چېكىلىپ، بىر قۇچاق گۈلنى 

 .دئپ سورىدى باشتا كىرگەن قىز كۈلۈمالىرىگىنىچە -ياخشىمۇسىز، سىز ئەزىمەت ئەىەندى بوالمالىز؟  -

 .ھەئە، مەن شۇ -

 !تۇغۇلغان كۈنىڭىزگە مۇبارئۈ بولالۇن -

 !رئھمەت -
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 .بۇ يەرگە قول قويۇپ بېرىڭ -

 .چە گىرەفىگە ئىالمىمنى يېزىپ بەردىممەن قىزنىڭ كۆرسەتمىالى بويى

قىزالر تەكەللۇپ، كۈلكىلىرى بىلەن ئىشاااخانىدىن ئايرىلدى. مەن شاااىرئ ئۈساااتىدئ ھۆىپىدئ ئېچىلىپ تۇرغان 
 ...گۈللەرگە قارەپ تۇرۇىال قالدىم

چۈشاااالۈۈ دئم ئېلىشااااتا ئۆيگە قايتتىم. ررھىم سااااۇلغۇن ئىدى. ئۇ گۈللەرنى ئىپارگۈلنىڭ قولىدىن ئەمەس، 
 !ھە -لمىرئنىڭ قولىدىن ئالغان بولالام، نېمىدىگەن ياخشى بوالتتى ئا

شۇڭا  سۇلغۇن بولۇپ، ماڭا قارەرغا كۆزىمۇ يوق ئىدى.  شلۈۈ تاماققا گاڭپەن قىلىنغانىدى. ئايالىمنىڭ ررھى  چۈ
كى ىررھالااىز ھالدە تامىقىمنى يېدىم. گۈرۈن تازە ىىشاامىغانمۇ ياكى باشااقا سااەۋئب بارمۇ، ھەر قېتىم ئېغىزىمد

 .ئاشنى يۇتقاندە كانىيىمدە بىرسى شاخ سۆرىگەندئۈ ئارەمالىزلىناتتىم

چۈشااتىن كېيىن ررھىم چۈشااكەن ھالدە ئىشااخانىغا كەلدىم. ئىشااخانا ئىچىنى ئەتىرگۈلنىڭ خۇش ىۇرىقى بىر 
رۇق وئالغانىدى. مەن ماغدۇرسااىز ىۇتلىرىمنى تەسااتە يۆتكىگىنىمچە ئورنۇمغا كېلىپ ئولتۇردۇم ھەمدئ ئالدىمدە ي

 .يۇلتۇزالردئۈ نۇر چېچىپ تۇرغان گۈللەرگە قارىغىنىمچە خىيالغا كەتتىم

 .تۇيۇقالىز تېلې ون جىرىڭالپ كەتتى. مەن چۆچۈپ تۇرۇىكىنى قولۇمغا ئالدىم

 .ۋئي -

 ئەزىمەتجانما؟ -

 .مەن شۇ -

 .مەن غوىۇر -

 .مەن تۇرۇىال قالدىم

ۆچىتىنى دەۋەملىق ىەرۋىش قىلىپ تۇرمىالا، ئاشۇندەق ھە؟ درستلۇق ك -ئېالىڭىزدىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىپتىمەن  -

 !ىەرسۇدئ بولۇپ كېتىدۇ. مەن درختۇرخانىدىكى غوىۇر ئاكىڭىز

 ۋەي غوىۇركامما؟ قاندەق ئەھۋەلىڭىز، ئوبدەن تۇرغانالىز؟ -
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 ياخشى. قاندەق، بۈگۈن كەن ۋەقتىڭىز باردۇ؟ -

 .بار -

سائەت ئالتىدئ ھېلىقى خانىغا كېلىڭ، - الە كەن  ستلۇق كۆچىتىگە بىرلىكتە  ئەمى يالقۇننىمۇ ئالغان كېلىڭ. در

 .ىەرۋىش قىلىمىز

 .ماقۇل -

 .ئەمىالە خوش -

 .غوىۇركام تېلې وننى قويۇۋئتتى

گېپى ئاز، لېكىن ساااااز، مېغىزلىقن مىجەزى كەسااااكىن،  -دېدىم ئىچىمدئ،  -غوىۇركام بولىدىغان ئادئم، 
شۇندەق شنىمۇ بىلىدۇ. مۇ شا شنىمۇ، يا شىش ئادئمگە ئامەت ئېلىپ كېلىدۇ.  خىزمەت قىلى ستلى ئادئم بىلەن در

سورەپ قويمىغىنىمغا  الىمۇ تېلې ون قىلىپ ئەھۋەل  شۇنىڭ بىلەن نەچچە ئايدىن بېرى غوىۇركامغا بىرئر قېتىم بول
 .ىۇشايمان قىلىپ قالدىم

ىق، مەساائۇلىيەتچان، سااىز ئەقىلل“ئىدەرئ باشاالىقى ماڭا ئامرەق ئىدى. ئۇ ھەر قېتىم ئايرىم ئۇچرەشااقىنىمىزدە: 
خىزمىتىڭىزدىن چاتاق چىقمايدۇ، لېكىن مۇناسىۋئتكە بوش. مۇشۇ تەرئىتىكى ئىشالرنى يۈرۈشتۈرۈپ كېتەلىالىڭىز 
خېلى بىر يەرلەرگە كۆرسەتكىلى بوالتتى سىزنى. ھەر قېتىم كادىرالر مەسىلىالىنى مۇزەكىرئ قىلغاندە شۇجى مۇشۇ 

الىلىۋېلى القا جەھەتتىكى ئاجىزلىقىڭىزغا ئې شۇندەق بولغاچقا، مېنىڭمۇ تىلىم قى پ ئېغىز ئاچقۇزمايدۇ. ئەمەلىيەت 
الىڭىز بىر يېرىڭىزمۇ كەملەپ  الۇمغا ىۇل كەتمەيدۇ ئۇكام، قول ئۇزەتقانالرغا ھە دئىال قوي س كېلىپ قالىدۇ. تەبە

ىق ە ىاكىتلدئپ تەنبىھ بېرئتتى. مانا ھازىر ئىدەرئ باشاااالىقىنىڭ دېگەنلىرى كۆز ئالدىمد” كەتمەس ئىدى...
ئايان بولدى، دېگەندئۈ مەن خىزمەتتە بەجانىدىل بولغىنىم بىلەن مۇناسااىۋئتكە بوش ئىكەنمەن. ھەممە ئادئم 
باشااالىق بىلەن درختۇردىن تونۇش ئىزدئۋەتقان مۇشاااۇ كۈنلەردئ، ئۆز ئايىغى بىلەن ئالدىمغا كەلگەن ئامەتكە 

 تەتۈر قارىۋەلغىنىم نېمىالى؟

غا يېتىپ كەلدۇق. غوىۇركامنىڭ مېھمانلىرىمۇ كېلىپ ”ئەل قارەر“ىمىز دېگەن مۆھلەتتە كەچتە يالقۇن بىلەن ئىكك
بولغااانىكەن، قىزغىن كۆرۈشااااتۇق. بۈگۈن ئىپااارگۈل مېغىزرئڭ كوىتااا كىيىااپ، چېچىنى چىرەيلىق 

 .تۈرمەكلىۋەلغانىكەن، كۆزۈمگە باشقىچە چىرەيلىق كۆرۈنۈپ كەتتى

ىدئكال قىزغىن ھەم چە كام بۇرۇنق ياش غوىۇر ىپ ئۈلگۈرئتتى. بىزنى كۆرۈپ  ىدى، ھەممىگە يېتىشاااا بدئس ئ
 .بالىالردئۈ چەبدئسلىك بىلەن لىككىدئ ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى
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 كېلىڭالر ئۇكىلىرىم، بەۈ كەم دىدەر بولۇپ كەتتىڭال، بېشىڭلىدىن ياغان ئۇشتۇۋېتەيمۇ يە؟ -

 .ز بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتىغوىۇركام ئۇزەق مەزگىل كۆرۈشمىگەن كونا ئاغىنىلەردئۈ ئىككىمى

ئۆتكەنكى سورۇندىن بېرى يوقالپ قويايمۇ دېمىدىڭال. يولۇڭلىغا كۆپ قارىدىم، ئاخىر بولماي ئۆزۈم ئوتتۇرىغا  -

 .چىقتىم

نېمىمۇ دېيەلەيتتۇق. غوىۇركامنىڭ تەنبىھلىرىگە ھە، ھە دئپ باش لىڭشىتقان قامالشمىغان ھەرىكەتلىرىمىز بىلەن 
 .كە مەجبۇر بولدۇقۋەقىە ئۆتكۈزۈش

 .تاماقالر تارتىلدى، ھايالشىماي ئالدىمىزدىكى ررمكىالرغا لىقالپ ھارەقالر قۇيۇلدى

غوىۇركام قولىغا ررمكىالااىنى ئېلىپ  -ئارتۇق گەپ ئېشااەككە يۈۈ، شااۇڭا گەىنىڭ ىوسااكاللىالااىنىال دئي،  -
شى قارەپ چىقتى،  الىتى كۆڭۈل -ھەممەيلەنگە تەك سورۇنىمىزنىڭ مەق ئېچىش، ھاردۇق چىقىرىش !  بۈگۈنكى 

نەچچە كۈندىن بېرى ئېشەكتەۈ ئىشلىدۇق، ئەمدى شاھالردئۈ ياشايمىز. سورۇننىڭ چىقىمى مەندىن، يارىشىقى 
 !سىلىدىن، بۈگۈن ھەر قاندەق تەلەىلەر شەرتالىز ئورۇندىلىدۇ، قېنى خوش

 .ھەممەيلەن غوىۇركامغا جۆر بولدۇق

غوىۇركام يالقۇن بىلەن ئىككىمىزگە ئاالھىدئ كۆز  -چاغدە دئۋەالي، بىر مەسااالىھەت بار ئىدى، كالالم ئوڭ  -
، دئيدىغان گەپ بار. ”ھايۋەن تۈرى بىلەن ئادئم خىلى بىلەن ياشااايدۇ“ -تاشااالپ قويۇپ سااۆزىنى ئۇلىدى، 

مەن يېقىندىن بېرى جەمئىيەتنىڭ كىشااااىلىك مۇناسااااىۋئت قاتلىمىغا ئاالھىدئ دىققەت قىلىپ كېلىۋەتىمەن، 
تىم شۇكى، ماددىي جەھەتتىكى تەرئققىيات زرر، ئۆزگىرىش چوڭ، لېكىن مەنىۋى جەھەتتە چېكىنىشمۇ ئاز ھاسىال

جەمئىيەتنى ئاساااس قىلىپ كۆڭۈل خاھىشااى بويىچە ياشاااشااتىن  -ئەمەس. ھازىر ئادئملەر ئىلگىرىكى ئىدەرئ 
ېيتلىرىمىز پ بېقىڭالر، ئىلگىرى ھتۇغقانلىرىنى ئاساااس قىلىپ بېكىنمە ھالەتتە ياشاااشااقا قارەپ كېتىۋەتىدۇ. ئويال

الىمۇ، مېھمىنىمىز كۆپ ئىدى، ئۈن كۈنلۈۈ ھېيتتا كەم دېگەندئ  ستىخىنىمىز بەۈ مول بولمى قاندەق ئۆتەتتى؟ دە
الىلچىلىقىمىز يوق، لېكىن -ئائىلىلىك مېھمان كۈتەتتۇق. ھازىرچۇ؟ ھېيە ۋەقتى ئۇزەق، گۆش  03 شتىن قى  ىۆ

ىزمەت قىلىۋەتقانالرنىڭ كۈتەي دېالااەۈ مېھمىنىمىز يوق! باشااقىالرنى ھېيتاليلى بىزدئۈ باشااقا يۇرتتىن كېلىپ خ
شىكلەر تاقاق ياكى ئۆيدئ لىق مېھمان، ھەممەيلەن توپ  الەۈ، ئى شۇپ تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە  -دې توپ بولۇ

. بۇنىڭدىن قچېپىشااىۋەتقان. بۇ يىل قۇربان ھېيتتا بۆلۈمدىكىلەر تۈگۈل بىر كورىۇسااتىكىلەرمۇ ھېيتلىشااالمىدۇ
لدۇڭالر، تەلىپىم شااااۇكى، ئەگەر  ىپ بو كۆڭلۈم بەۈ يېرىم، ھەي... نېمە دېمەكچى بولۇۋەتقىنىمنى ھېس قىل

 .مۇڭ قىلىشالاق -خالىالاڭال مۇشۇ سورۇندە ئولتۇرغانالر ئايدە بىر يىغىلىپ گۇڭ 
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 .شۇندەق قىاليلى زەدى -

 .مەن قولاليمەن -

ئۇمۇ ماڭا قارەپ تۇرغانىكەن، كۆزلىرىمىز ئۇچرىشاااىپ قالدى. مەن باش مەن ئىپارگۈلگە يەر تېگىدىن قارىدىم، 
 .لىڭشىتىپ غوىۇركامنىڭ تەكلىپىگە ئەگىشىش ئىرەدئمنى بىلدۈرۈپ قويدۇم

ى، د−ئويلىمىغان يەردىن ئىپارگۈل سااۆز قېتىپ قال -ئادئم ئادئمنىڭ كىرىنى ئالىدۇ، دئيدىغان گەپ بار،  -
 -ئلبدەش، −ئساااىپدەش بولمىغانالرمۇ ق−ئساااىپدەش، ۈ−پ قىالااامى ۈۆ−بۇ يەردئ ئولتۇرغانالرنىڭ ۈ -

ىپ كەتتى،  پارگۈل ئۆزىچە قىزىر ىپ بەردى، مەن ئۇنى  -ئى بدەن تەكل كام ئو ىدۇ، غوىۇر مىجەزىمىز كېلىشاااا
 !لىك ئاۋەز بىلەن قولاليمەن %001

 .ھۇ بىلەن غوىۇركامنىڭ تەكلىپى قارەر تاىتى -ھە 

 !ېڭى مەنزىلىمىز ئۈچۈن خوشەئەمىالە يېڭى ھەمكارلىقىمىز، ي -

 .غوىۇركام قولىغا ررمكىنى ئالدى، ھەممەيلەن ئورنىمىزدىن تۇردۇق

 .سورۇن يۇقىرى كەيپىياتتا باشالنغانىدى، شۇڭا كەيپىيات بىردئمدىال بىرەقال كۆتۈرۈلۈپ كەتتى

غا يۇپ ئۇنى تانالااىمۇزىكا باشااالندى، ئىپارگۈلنىڭ كۆزى مەندئ ئىدى، مەن تارتىنىشاانى بىر ياققا قايرىپ قو
 .تارتتىم

 !تۇغۇلغان كۈنىڭىزگە مۇبارئۈ بولالۇن -

 .قول تۇتۇشىشىمىزغا ئىپارگۈلنىڭ يېنىك نەىىالى قۇلىقىمغا ئۇرۇلدى

 .رئھمەت، مېنى بەۈ خۇش قىلىۋئتتىڭىز -

 .ئىپارگۈل جاۋەبەن تەبەسالۇم قىلدى

 .سىزنى خۇش قىاللىغان بولالام، مەنمۇ خۇش -

شلۇق ئىلكىدئ ئۇنىڭ قولى چوغدئۈ ئى ستخۇ الىق ئىدى، بەدىنىدىن ئىپار ھىدى كېلەتتى. مەن بىر خىل مە ال
 .تېز ىىرقىرەشقا باشلىدىم -مۇزىكا رىتىمىگە ماس ھالدە تېز 
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غوىۇركامنىڭ قىزىق چاقچاقلىرى بىلەن بېلىق كۆزى قىلىپ قۇيۇلغان ررمكىلىرى ئۈزۈلمەيتتى. قانچىلىك ۋەقىە 
بېشااااىم قېيىپ، ىۇتۇم كالۋەلىشااااىشااااقا باشاااالىدى. مەن ئورنۇمغا كېلىپ  ئۆتتىكىن بىلمىدىم، بىر چاغدە

ئولتۇرۇۋەلدىم. بۇ چاغدە غوىۇركام بىلەن يالقۇن قىزىپ قالغانىدى، باشاااقا ئەرلەرمۇ كۆڭۈل خاھىشاااى بويىچە 
يىن، ېتانالىغا چۈشۈۋەلغانىدى، مەن ئىپارگۈلگە قارىدىم، ئىپارگۈل سورۇنغا بىر قۇر كۆز يۈگۈرۈتۈپ چىققاندىن ك

 .مېۋئ شەربىتى قۇيۇلغان ئىالتاكاننى ئېلىپ يېنىمدىكى ئورۇندۇققا كېلىپ ئورۇنالشتى

 قاندەقرەق؟ -

 ياخشىغۇ؟ -

 .مەن ئىپارگۈلگە يۈزلىنىپ ئۇنىڭ قىزىلگۈلدئۈ ئېچىلىپ كەتكەن سۈزۈۈ چىرەيىغا تويماي باقتىم

 .مېۋئ شەربىتىنى ئىچىۋېلىڭ، ھارەقنى كېالىدۇ -

 .لىمەن، ئارەن كەيپ بولغان تۇرسامكېالىپ قاندەق قى -

 .مەن مېۋئ شەربىتىگە قول ئۇزەتتىم

 رەستتىنال يېشىلگىڭىز يوقمۇ؟ -

كەيپتىن بىرال يېشاااىلالاااەم ھەممە ئەسااالىگە  -مەن ئىپارگۈلگە مۇھەببەتلىك نەزئردئ قارىدىم،  -يوق،  -

 .قايتىدۇ

 .لىدىئىپارگۈلنىڭ كۈلگۈن چىرەيىدە غەم بۇلۇتلىرى ىەيدە بولۇشقا باش

 سىز شۇندەق ئويالمالىز؟ -

 .مەن باش لىڭشىتتىم. ئىپارگۈل جىم بولۇپ قالدى

ندئ  - ھازىرغىچە زۇۋەن ” بەزى ئىشااااالرنى كېيىن دئپ بېرىمەن“سااااىز ئۆتكە تا  ىدىڭىز، لېكىن  دېگەن ئ

 .سۈرمىدىڭىز

 .ئىپارگۈل ماڭا ئۇزەق قارەپ چىقتى

 .سىز سورىمىغان تۇرسىڭىز -
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 .الدىمئەمدى مەن جىم بولۇپ ق

 .قەلب جارەھىتىڭىز بولۇپ قالالا تاتىلىماي دېدىم -

 .ئوبدەن قىلدىڭىز -

 .لېكىن ھازىر تۇرۇىال تاتىالپ باققۇم كېلىپ قالدى -

 .ئىپارگۈل بىردئم ئۈنالىز تۇرغاندىن كېيىن ماڭا يۈزلەندى

 گېپىڭىزنىڭ قايالىالى رەسە؟ -

 !ھەر ئىككىلىالى -

 .گەىدەنلىقىنى -

سائەتلىك قەل شتى. ھەممەيلەن چاىان بىرئر  سورۇن ئاخىرال شلەردىن كېيىن  شەندۈرۈ ى سەرىايىلىرىمىزن -ب چۈ
 .كىيىشىپ سىرتقا چىقىشتۇق

 !يالقۇنمۇ جىق ئىچىۋەلدى، مەن سىزنى ئاىىرىپ قويىمەن -

 .بۇ ئىپارگۈلنىڭ ئاۋەزى ئىدى. قۇلىقىمغا ئىشەنمەي ئەترەىقا قارەپ قويدۇم

 !ىىرىپ قويىمەنسىز مېنى ئەمەس، مەن سىزنى ئا -

 .ئىپارگۈل جىم بولۇپ قالدى

كەيپلىكتە كىم بىلەن كىمنىڭ كارى. مەن ئەىلىك ىۇرسااااەتتە ئىپارگۈل بىلەن كۆز بېقىشااااىۋەلغاندىن كېيىن 
التورەن ئالدىدىكى تارچۇقتا بىر  شىۋەتقان ئاالمانالر توىىدىن غىپپىدئ چىقىپ  -رې شلى سىز خو بىرى بىلەن توختاۋ

 .كەتتىم

سااول تەرىپىدىكى ئوق يول ئىپارگۈلنىڭ ئۆتەر يولى ئىدى، يولنىڭ ئىككى تەرىپى سااۆگەتزەرلىق  رېالااتورەننىڭ
بولۇپ، سااااۇس چىرەغ يورۇقىدە قارىيىپ كۆرۈنەتتى. مەن چوڭ بىر تۈپ سااااۆگەتنىڭ يېنىغا كېلىپ ئوبدەن 

 .جايلىشىۋەلغاندىن كېيىن تاماكامغا ئوت ياقتىم
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سوۋۇغانىدى، ئاندە  شامالدە ئۇچۇشۇپ سا -ھاۋە ئوبدەنال  شىنىالرنىڭ يورۇقىدە  ندە ئۆتۈپ قالىدىغان كىچىك ما
يۈرگەن غازەڭالرنى ئېنىق كۆرگىلى بوالتتى. مەن خۇددى كېچىالى ئۇيقۇسى بۇزۇلغان ئوغرى مۈشۈكتەۈ ئەترەىقا 

ە ىنەزئر تاشاالىغىنىمچە ئىپارگۈلنىڭ كېلىشااىنى كۈتەتتىم. قېرىشااقاندئۈ ئىپارگۈلدىن ھېچ شااەىە يوق... ۋەق
ئۇزەرغانالااېرى سااەل ئەساالىمگە كېلىپ ئەترەىقا ئەمەس، ئۆزۈمگە نەزئر سااېلىشااقا باشاالىدىم: مەن نېمە بولدۇم؟ 

بالىالااى بار ئادئم تۇرۇپ كوچىدە تىمىالااقىالپ يۈرگۈنۈم نېمىالااى؟ ۋەقىە بىر يەرگە بېرىپ قالغاندە  -خوتۇن 
 مىگە ئېرىشىمەن؟ئۆزۈم يالغۇز كەن كۈز شامىلىغا تالىنىپ كىمگە ساقاليمەن ۋئ نې

دئل شۇ چاغدە تېلې ونۇم سايرەپ قالدى. مەن تېلې ون ئېكرەنىغا ئالدىرەش كۆز يۈگۈرۈتتۈم. تېلې ون ئىپارگۈلدىن 
 .كەلگەنىدى

 ۋئي -

 .مەن ئىپارگۈل -

 سىز نەدئ؟ -

 .مەن ئۆيگە كېلىپ بولدۇم -

 .مەن تۇرۇىال قالدىم

دئم، مەمەتجانغا كۆڭلىنى يېقىن تۇتىدۇ، ئىككىمىزنىڭ غوىۇركامدىن ئاجرىيالمىدىم. ئۇ بەۈ سااااەزگۈر ئا -

 .ىارىڭىدىن بىرئر شەىىنى سېزىپ قالغان چېغى، كۆزۈمگە كىرىشىپال قالدى

 .بىلدىم -

 سىز نەدئ؟ -

 ...مەن -

مەن ئەترەىقا كۆز يۈگۈرۈتتۈم. نېمىمۇ دېيەلەيمەن؟ رېالااتورەننىڭ يېنىدىكى سااۈگەتلىكتە سااىزگە ساااقالۋەتىمەن، 
 والتتىمۇ؟دېگىلى ب

 .مېنى كەچۈرۈڭ -

 .ھېچقىالى يوق -
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 .بەزى ئىشالردىن خەۋئردەر بولۇش تەلىپىڭىزنى ئەتە كەچكىچە ئورۇندەشقا تىرىشىمەن -

 ھاجىتى بارمۇ؟ -

 .ئەلۋئتتە بار -

 .مەن جىم بولۇپ قالدىم

 .ئۆيىڭىزگە كېتەلەمالىز؟ كېتەلمىگىدئۈ بولالىڭىز تاكالىدە يېنىڭىزغا بارەي -

 .ن، بۇ قېتىم ىولۇ، مۇناقا يېمەيمۇ يېشىلىپ كەتتىمكېتەلەيمە -

 ھە؟ -مەندىن رئنجىپالىز  -

 .ياق، رئنجىمىدىم -

 .رەسە گەپ قىلمىدىڭىز -

 .مەن ئۈندىمىدىم

 !ئەمىالە خوش، ئۆيىڭىزنىڭ ئالدىغا بېرىپال ماڭا تېلې ون قىلىۋېتىڭ، بولمىالا ئەنالىرئپ قالىمەن -

دئىالااەندئ قىلىنغاندئۈ ھېالااالااىياتتا ئۆز گۆشااۈمنى ئۆزۈم يېگۈدئۈ ئەلپازدە  مەن تېلې وننى ئۈزۈۋئتتىم. غورۇرۇم
 ئەترەىقا كۆز يۈگۈرۈتتۈم. ئەترەپ جىمجىە، شامال سەل ئەدىگەن، يوىۇرماقلىرى يالىڭاچلىنىشقا باشلىغان

سخىرئ قىلىۋەتقاندئۈ ھەر تەرئىكە ئىرغاڭاليدۇ. كالالم قۇىقۇرۇق، بايىقى خۇ شاخلىرى مېنى مە لۇقتىن شسۆگەت 
 ...ئەسەرمۇ يوق

مەن بىنا ئالدىدىكى گۈللۈكنى ئون مىنۇتتەۈ مەقالااەتالااىز ئايالنغاندىن كېيىن ماغدۇرسااىز ىۇتلىرىمنى تەسااتە 
يۆتكىگىنىمچە ئۆيگە كىرىپ كەلدىم. تېلېۋىزرر ئوچۇق، ئايالىم سااااافادىال ئۇخالپ قاىتۇ. مەن ئۇنىڭغا بىردئم 

ۋىنىدئۈ تىنىمالااىز گىلىلدەۋەتقان تېلېۋىزررنى ئۆچۈرۈۋېتىپ، ياندىكى ئۈنالااىز قارەپ تۇرغاندىن كېيىن ھاشااا چى
 .بوش ئورۇنغا كېلىپ ئولتۇردۇم

 -ئۈن كىشاااىلىك ساااافادە ىالۋەن ساااۈىەت ياتقان ئايالىم كۆزۈمگە ناتونۇش ئادئمدئۈ كۆرۈنۈپ كەتتى. توي 
قويغان بولۇپ، بۇرۇنقى  ئىچىشاااالەر ئۇنى ئوبدەنال سااااەمرىتىپ -تۆكۈن، قاتار چايالردىكى قارەرسااااىز يەپ 

زىلۋەلىقىدىن، ئەۋرىشاااىملىكىدىن ئەساااەرمۇ قالمىغانىدى. ۋەي خۇدەيىم، نېمە كارەمەت بۇ؟ مەن ئۇيقۇچىلىقتا 
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يۇمۇلۇپ كېتىۋەتقان ھارغىن كۆزلىرىمنى يوغان ئېچىپ بوش خورئۈ تارتقىنىچە غېمىدئ يوق ئۇخالۋەتقان ئايالىمغا 
ش قولى كۆرۈنەرلىك قىالااقىرەپ، گۆ -توغرىالااىغا ئەت تارتقاچقا، ىۇت  تەىالااىلىي قارەپ چىقتىم: ئۇسااتىخىنى

توخۇسااىغىال ئوخشاااپ قالغان، قىزىلگۈلدئۈ ئېچىلىپ تۇرىدىغان يۇمرەن مەڭزى بولدۇرۇلغان خېمىردئۈ بۇرتۇپ 
الىز كۆىۈۋەتقان  شاتقان، بوينى ىۈرۈم ”خېمىر“چىققان، كۆز ئورنى كۆرۈنەرلىك كىچىكلەپ، تىنىم  -غا ئورۇن بو

ىۈرۈم، تىلەپ سالغاندئۈ كۆرۈنىدىغان ئالتۇن بىلەزۈكى بۆلۈنۈپ كەتكەن بېلەۈ گۆشلىرى ئارىالىدە تىن ئااللماي 
سافا  سكەندئ؟ ئېغىر ئۇ  تارتقىنىمچە  الىز ئەمە س سا شى ئا شىپ قېلى قىينىلىپ كەتكەن... ئايالىمنىڭ گالدۇڭلى

 .گىرۋىكىگە باش قويدۇم

ۈنى ئىپارگۈلدىن ھېچقاندەق ئۇچۇر كەلمىدى. بۇ خېنىم بىلەن بولغان ئەتىالااى بىر كۈن خامۇش يۈردۈم. بۇ ك
ئىشاااىمغىمۇ چېكىە قويۇلغان ئوخشاااايدۇ، دئپ ئويلىدىم ئىچىمدئ. لېكىن بىر يەرلىرىم بۇ قارەرىمغا تازە قايىل 

ارەپ ات قى -ىات تېلې وننى تۇتۇپ قويىدۇ، تاماخور كۆزلىرىم تېلې ون كۆزنىكىگە ىات  -ئەمەس، قولۇم ىات 
قويىدۇ... ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندئ، ئىشااقا كېلىپ ئۈسااتىلىمنى تۈزئشااتۈرۈپ تۇرۇشااۇمغا تېلې وندىن ئۇچۇر 

 .سىگنالى كەلدى

 !ئىپارگۈل -

 .بۇ ئاۋەزنىڭ ئېغىزىمدىن قاندەق چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئۆزۈممۇ ھېس قىاللماي قالدىم

 .كۆزنەككە كۆز يۈگۈرۈتتۈمدئرۋئقە ئۇچۇر ئىپارگۈلدىن كەلگەنىدى. مەن ئالدىرەش 

غا ئۇچۇر قالدۇردۇم، ئىشااااىكنى تاقاپ ئولتۇرۇپ كۆرۈڭ ۋئ كۆرۈپ بولۇىال ئۆلۈمگە ھۆكۈم QQ تېچلىقمۇ؟ -

 !قىلىۋېتىڭ

شەكلىدئ يولالنغانىدى. مەن ھۆججەتنى  مەن ئالدىرەش كومپيۇتېرنى قوزغاتتىم. ئىپارگۈلنىڭ ئۇچۇرى ھۆججەت 
ىن كېيىن ئىشىككە قارەپ قويدۇم. ئۇچۇرنىڭ سىغىمى چوڭ بولۇپ، بىر نەچچە چۈشۈرۈپ كۆزنەكتە ساقلىۋەلغاند

بەت ئەترەىىدە ئىكەنلىكىدئ گەپ يوق ئىدى. مەن بىردئم ئۈنالااىز ئولتۇرغاندىن كېيىن ئىشااىكنى تاقاپ قويۇپ 
 :ھۆججەتنى ئاچتىم. دئرۋئقە ئۇ ئۇزۇن بىر خەت ئىدى. مەن ئالدىرەش كۆز يۈگۈرۈتۈشكە باشلىدىم

رلىك ئەزىمەت، بۇ خەتنى بەكمۇ ئوسااال ئەھۋەلدە يېزىۋەتىمەن. نېمىشااقا دئمالااىز؟ سااىزگىمۇ ئايان، ھەر قەدى
الاندەرچىلىققىمۇ،  شىم، ئىن سىزگە بۇ خەتنى يېزى الى، بالىلىرى بار ئادئملەر. بۇندەق ئەھۋەلدە  ئىككىمىز ئائىلى

ئەخالقالااىزلىق بولۇپ، ئۇنى جەمئىيەتمۇ، ئادىمىيلىك ئەخالقىغىمۇ ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. كېالااىپ ئېيتقاندە تىپىك 
يارەتقان ئالال ئىگەممۇ كەچۈرمەيدۇ. شاااۇندەقتىمۇ بۇ خەتنى يازماسااالىققا ئامالىم يوق! بىز ئىنالاااانالر ئاجىز 
كېلىدىكەنمىز، ئوتى بار يەرنىڭ سااااۈيى يوق، سااااۈيى بار يەرنىڭ ئوتى يوق، دېگەندئۈ بىزدىكى دەۋەسااااىز 



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ئايال

 

34 

قائىدىلەرگە خىالىلىق قىلىشااااقا، شااااۇ ئارقىلىق كەمتۈۈ يەرلىرىمىزگە ياماق  -ھاجەتلەر بىزنى بەزىدئ ئۇدۇم 
شقا مەجبۇر قىلىدىكەن. قارەڭ، مېنىڭ چىرەيىم، بىر ئوبدەن خىزمىتىم، ئۆيۈم، ئۇماق  شا سېلىپ، ئەل قاتارى يا

ېمەم ۇپ، ھېچنمىجەزىم بار، لېكىن ئەردىن تەلىيىم يوق. ھەممە نەرسەم تۇر -باالم، سىز ھەۋئس قىلغان خۇلق 
 -بەسااتىڭىز، خوتۇن  -يوقتەۈ تەنھالىق، بىچارىلىك ئىچىدئ ياشااايمەن، سااىزمۇ شااۇندەق. كېلىشااكەن بوي 

بالىلىرىڭىز، خىزمىتىڭىز، ھەممە ئادئم ھەۋئس قىلىدىغان ئەمىلىڭىز، ساپ، سەمىمىي قەلبىڭىز بار. لېكىن سىزمۇ 
ھا  نامرەت، قەلبىڭىز دېڭىزدىكى تەن يدئ مەنىۋى جەھەتتىن  ندئ بىر ئۆ يالىڭىز بىلەن كۈ ئا قاغجىرەق!  لدئۈ  ئارە

 ...ياشايالىز، لېكىن ئۆي تۇتۇش ئۈچۈنال ئۆي تۇتقاندئۈ كۆڭلىڭىزدئ ئارزۇ قىلغان نەرسىلەرگە ئېرىشەلمەيالىز

سېنىڭ  43 شالر  شلىرى بەكمۇ غەلىتە ئىكەن، ئى سىگە كەلدىم: جاھاننىڭ ئى شۇندەق خۇال يىللىق ھاياتىمدىن 
ىېشااااانە سااااېنىڭ رەيىڭغا باقمايدىكەن. خۇددى بىر قولدىن چاۋەۈ  -دئۈ بولمايدىكەن، تەقدىر ئويلىغىنىڭ

 -چىقمىغاندئۈ، بەزىدئ سااەن ھەر قانچە تىرىشااچانلىق كۆرسااەتكىنىڭ بىلەن، بۇ تىرىشااچانلىقلىرىڭ، ئەقىدئ 
لەرنىڭ مىجەزىگە، ئىخالسااىڭ، سااەن دىلخاالپ تاللىغان، سااەن ىۈتۈن ۋۇجۇدۇڭ بىلەن كۆڭۈل بەرگەن ئاللىكىم

كۆڭلىگە ياقمىالااا، تېگىشاالىك ئېتىبارىغا ئېرىشااەلمىالااە، ھەممىالااى ئەكالااىچە نەتىجە بېرىدىكەن. ئويلىمىغان 
ئىخالساالىرىڭ بىر ئۈزۈلۈىال ماالمەت تاشاالىرىغا ئايلىنىپ بېشااىڭغا شااۇ دئرىجىدئ يېغىشااقا  -يەردىن ئەقىدئ 

لگۈرئلمەي ساپ ئەقىدئڭنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ، قۇيرۇقىڭنى باشاليدىكەنكى، سەن ئۆزۈڭنى دەلدىغا ئېلىشقىمۇ ئۈ
 .قىالىپ جىمجىە ياشاشقا مەجبۇر بولىدىكەنالەن، مەن شۇندەق بولدۇم

بەتنى، يۇرتلۇق. مۇھەب -سىز مېنى بىلىالىز، لېكىن تازە چۈشىنىپ كەتمەيالىز. غوىۇركام دېگەندئۈ مەنمۇ ياقا 
ن ئەسلىي ، مە”بېشى قاتتىق قىز“غلىتىپ تۇرۇپ بۇ يۇرتقا كەلگەن ئانامنى قان يى -ساپ ئەقىدئمنى دئپ ئاتا 

شىنىچى بولۇپ،  -كۇچادىن بولۇپ، ئاتا  الى ئىدىم. دەدەم ئوقۇتقۇچى، ئانام ما ئانامنىڭ بىردىنبىر يۈرئۈ ىارى
يىللىقىدە  - 3ئىتائەتتە خۇشاااال ياشاااايتتۇق. مەن تېببىي مەكتەىنىڭ  -بىر ئائىلىلىك ئۈن كىشاااى ھۆرمەت 

لدىم. ھەممە ئو قان مەزگىلىمدئ ئويلىمىغان يەردىن مەمەتجان ئىالااااىملىك بىر يىگىتكە كۆڭۈل بېرىپ قا قۇۋەت
دىشۋەرچىلىق شۇنىڭدىن باشالندى دېالەممۇ بولىدۇ. يىگىە كېلىشكەن، ئەقىللىق بولۇپ، ئۇزەق ئۆتمەي مېنى 

ىدئ  ئادئتتە قىزالر تۇنجى مۇھەببىتىگە بەۈ ئەق لدى.  ىڭ تۇنجى مۇھەببىتىم ئۆزىگە رەم قىلىۋە ىدۇ. ئۇ مېن قىل
ئىدى، شااااۇڭا ئۇنىڭغا ىۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلەن باغلىنىپ قالدىم. ئۇزەق ئۆتمەي بىز ئوقۇش ىۈتكۈزدۇق. بۇ ھەر 
الام مېنى بېقىپ چوڭ  سىناق ئىدى. ئىككىلەندىم، كۆپ ئويالندىم. بىر تەرئىكە قارى البەتەن بىر  ئىككىمىزگە نى

بىر تەرئىكە قارىالااام سااۆيگەن يارىم، ماڭا ھەر ئىككىلىالااى كېرئۈ. لېكىن ھازىرقى ئانام، يەنە  -قىلغان ئاتا 
ۋەقىتنىڭ ئۆزىدئ بىرىنىال تاللىشىم الزىم! شۇندەق كۈنلەردئ غوىۇركام بىر توپ ئادئمنى ئەگەشتۈرۈپ مەكتىپىمىزگە 

ئىتۇ. غوىۇركام بىلەن سااېالااترە ئېلىشااقا كەلگەنىكەن، مەمەتجان ئۇالرنى ئىزد -كېلىپ قالدى. ئۇالر درختۇر 
كۆرۈشتۈم، غوىۇركام شۇ چاغدىمۇ ھازىرقىدئۈ شوخ، گەىچى ئادئم ئىكەن، ئون مىنۇتتەۈ ىارەڭالشقاندىن كېيىن 
ماڭا سااااالجىدئۈ چاىلىشااااىپال ئالدى. ئەھۋەلنى دەدەمغا ئېيتتىم. دەدەم ئىككىلىنىپ قالدى. شااااۇ كۈنلەردئ 
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الىمات ئەھۋەلى تازە كۆڭۈلدىك ىدئۈ ئەمەس ئىدى، ئىش كۈتۈپ تۇرۇپ كەتكەن ئالىي مەكتەپ يۇرتىمىزنىڭ تەق
ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سااااانىنى ئېلىپ بولغىلى بولمايتتى. دەدەم ئوقۇتقۇچى بولغاچقا، ئامالالااااىز رېئاللىقنى قوبۇل 
ىدە ئۇ  ئاخىر ىدى. ئەڭ  قانچە قىلىپمۇ گەپ يېگۈزگىلى بولم چارىگە ھەر  نام بى ئا لدى. لېكىن  كۆرگەنمۇ بو

سۇن ئىپارگۈل“ سا بار دئپ گەپ چىقارتىپتۇ. بۇ گەىنى ئاڭالپ نېمە ” يۇرتقا كېلىپ بىزنى كۆمۈۋېتىپ نەگە بار
ۇرىمەن، ئانامنىڭ يېنىدە ت -دېيىشااىمنى، نېمە قىلىشااىمنى بىلەلمەي گاڭگىرەىال قالدىم. يۇرتقا بارسااام، ئاتا 

گە شااااۇ ۋەقىتنىڭ ئۆزىدئ چېكىە لېكىن خىزمەت يوق، خىزمەتال ئەمەس مەمەتجانمۇ يوق! تۇنجى مۇھەببىتىم
شااەھىرىگە ياتلىق قىلىنغان ۇئۇ  G قويىمەن... بېشااىمنىڭ ئىچىمۇ، تېشااىمۇ قاتتى. ئاخىر بواللماي دەدەمنىڭ

الى كەڭ،  شلەيتتى. ئۇ نەزئر دەئىرى شىركىتىدئ ئى سودە  شقى  الىغا تېلې ون قىلدىم. ئۇ تا سىڭلى ھازىر كانادەدە) 
شااەھىرىگە  G كىلەرنىڭ ھەممىالااى ئۇنىڭ سااۆزىنى ئاڭاليتتى. ئەگەر مەنسااۆزمەن ئايال بولۇپ، جەمەتىمىزدى

كەلالاەم، ئۇنىڭغا قانات چىقاتتى، بىر شاەھەردئ بولغاچقا، بەۈ تۇغقانالاىرەىمۇ كەتمەيتتىم. ھامماچام گېپىمنى 
ئاڭالپ شااۇندەق خۇش بولدىكى، شااۇ كۈننىڭ ئۆزىدئ يۇرتقا بېرىپ ھەممەيلەننى قايىل قىلىپ يېنىپ كەىتۇ. 

ئانامغا تارتىشاااىپال تۇرىدۇ. مەندئ نېمە ئامال؟ كونىالر قىز باال  -ئۇ  دېدىم، لېكىن بىر يەرلىرىم يۇرتقا، ئاتا 
دېگەن تاالنىڭ ئادىمى دئپ بىكار ئېيتمىغانىكەن، يىرەق بولالاااىمۇ، يېقىن بولالاااىمۇ بەرىبىر ئۆيدىن چىقىپ، 

 ئۈستىگە مەن كەسپىمنى بەۈ ياخشى كۆرىمەن، ھازىرباشقا بىرسىنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان گەپ ئىكەن. ئۇنىڭ 
بارسااااام يېزىلىق  قا  نا، يۇرت خا ىك چوڭ درختۇر ماقچى بولغىنى ۋىاليەت دئرىجىل مېنى خىزمەتكە قوبۇل قىل

سىپ، بىر  الترەلىق دېگەن ئەمەلىي كە سې شىم ناتايىن.  شلەيدىغان خىزمەتنىمۇ تاىالى  -شىپاخانىدە ياللىنىپ ئى
ئايدە مەن ھازىر  - 9ويالااا، ھەممىنى ئۇنتۇيدىغان، ھەممىنى يەپ تۈگىتىدىغان گەپ. ئىككى يىل تاشااالپ ق

مۇ ئانىالااى -ئىشاالەۋەتقان درختۇرخانىغا، مەمەتجان سااەھىيە ئىدەرىالااىگە ئىشااقا چۈشااتۇق. مەمەتجاننىڭ ئاتا 
ىدئ ىڭ ئۆي چامن ما ھام ىپ كەتتىم. تويغىچە  ئادئملەر ئىكەن، ئۇالر بىلەن تېزال ئېچەكىشاااا بدەن  تۇردۇم،  ئو

ھامماچامنىڭ ئىشاااى كۆپ ئىدى، كۆپ ھالالردە كاماندىررىكىدە يۈرئتتى، ئېرى ساااودىگەر بولغاچقا، ئۇنىڭمۇ 
ئۆيدئ بولىدىغان چاغلىرى بەۈ كۆپ بولمايتتى. مېنىڭ ئۆز ئايىغىم بىلەن بۇ ئائىلىگە كىرىشاااىم ئۇالرنى قەۋئتال 

الام، ئىككى بالىنىڭ  شال قىلىۋئتتى. مەن ئۆيدئ بول شنىڭ ھاجىت -تامىقى، يېتىپ خۇ الىرئ شىدىن ئەن ى قوىۇ
قالمايتتى. بىز خىزمەتكە چىقىپ بىر يېرىم يىلدىن كېيىن توي قىلدۇق. تۇرمۇشااااىمىز خاتىرجەملىك ئىچىدئ 

ئاچقۇچە ئارىدىن بىر يىل ئۆتتى، قورسااىقىمدىن ھېچ سااادە يوق،  -مەنىلىك ئۆتمەكتە ئىدى. كۆزنى يۇمۇپ 
شلىرىم  مانا بىلەن يەنە -ئەنە  شلىدىم. تەڭتۈ شكە با شى سەل جىددىيلى شاش. مەن  بىر يىلمۇ ئۆتتى، يەنە ئوخ

بازەر،  كونىالرنىڭ بالىلىق ئۆي“بىردىن بالىنى قاتارغا قوشااۇپ ئىككىنچىالااىگە مەساالىھەت قىلىشااقا باشاالىدى. 
ىلەن لغىنى بىزنىڭ مۇناسااىۋىتى بۇرۇنقىدئكال ياخشااى بو−دېگىنى رەسااە ئىكەن، ئىككىم” بالىالااىز ئۆي مازەر

يەنىال بىر يەرلىرىمىز كەمدئۈ ھېس قىالتتۇق، ئەڭ مۇھىمى نەۋرئ تەشاااانالىقىدە چوڭالرنىڭ كۆزى تۆت بولۇپ 
كەتكەنىدى. گەرچە قېيىنئانام بىلەن قېيىنئاتام چىش يېرىپ بىر نەرسە دېمىگەن بولالىمۇ، ھەر قېتىم ئۇالر بىلەن 

ىم. كۆپ دەۋەالندىم، مەمەتجانمۇ دەۋەالندى. كۆز كۆرگەن، كۆرۈشااااكىنىمدئ ئۆزۈمنى گۇناھكاردئۈ ھېس قىالتت
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قۇالق ئاڭلىغاننىڭ ھەممىالااىنى قىلدىم. ئاھىم ئالالنى تەسااىرلەندۈرگەن چېغى ئاخىر ئالدىنقى يىلى قورساااق 
كۆتۈرۈپ ىاقالندئۈ بىر ئوغۇل تۇغدۇم. خۇشاااالۇقۇمغا ھېچنېمە تەڭ كەلمەيتتى، مەمەتجاننىڭمۇ ئاغزى قۇلىقىغا 

ىدى. تۇغۇت خەۋىرىمنى ئاڭالپ، دەدەم بىلەن ئانام يېتىپ كەلدى. بۇ چاغدە ھامماچامنىڭ كانادەدە يەتكەن
ئولتۇرەقلىشاااىپ قالغىنىغا ئىككى يىل بولۇپ قالغانىدى، كېتەر چېغىدە ئۆيىنى ماڭا قالدۇرۇپ قويغانىدى، دەدەم 

 ...بىلەن ئانام شۇ ئۆيدئ تۇغۇتۇمنى باقتى

توشاااتى، مەمەتجاننىڭ مېنى ئېلىپ كېتىدىغان ۋەقتىمۇ بولۇپ قالغانىدى، لېكىن ىەش دېگۈچە قىرقىم  -ھەش 
الەت ۋەقتىمغىمۇ ئاز قالغانىدى. دەدەم بىلەن ئاناممۇ  الما بولۇپ قالدىم. رۇخ ئۇنىڭدىن ھېچ ئىنجا يوق، بىر قى

 - 50 قارەپ قوياتتى.يۇرتقا قايتىشاااقا ئالدىرەۋەتاتتى، ئۇالر ھەر قېتىم يېڭى بىر كۈنگە تاڭ ئاتقاندە كۆزۈمگە 
كۈنى كەچتە ئۆز گۆشاااۈمنى ئۆزۈم يېگۈدئۈ بولۇپ ئولتۇرساااام، تېلې ونۇمغا تۇيۇقالاااىز ئۇچۇر كېلىپ قالدى. 
مەمەتجاندىن كەلدى ھەقاچان دئپ ئويلىدىم ئىچىمدئ. دئرھال كۆزنەككە كۆز يۈگۈرۈتتۈم، نەدىكىنى، ئۇچۇر 

ندىن كەلگ ناتونۇش بىر تېلې و ندىن ئەمەس،  جا ىدى. مەن ئەخلەت ئۇچۇرالردىن بولالاااااا كېرئۈ مەمەت ەن
 :دېگەنلەرنى كالالمغا كەلتۈرۈپ، ئۇچۇرغا خۇشياقمىغاندئۈ بىر قۇر كۆز يۈگۈرۈتۈپ چىقتىم

پارخان، باال تۇغدۇم دئپ كۆرئڭلەپ ياتماي، ئۆيلىرىگە بىر بېرىپ كەلالااااىلە. سااااىلى بالىنىڭ ىوق   -ئى
س سۈرۈۋەتىدۇ. سۈيدۈكىگە مىلىنىپ ياتقانلىرى بىلەن ۋەىا شقا بىرىنىڭ قۇچىقىدە جاھان ھۇزۇرىنى  ىز ئەرلىرى با

 .مۇشۇندەق ئاڭقاۋالرچە يۈرۈۋئرسىلە، ئۆيلىرىگە ئىككىنچىلەپ قايتىپ كېلەلمەيال. بىر ئاق كۆڭۈل كىشىدىن

ئۇچۇرنى كۆرۈپ بېشاىمدىن بىر قاىاق مۇز ساۈيى قۇيۇلغاندئۈ ئەندىكىپ كەتتىم. بۇ قاندەق بولغىنى ئەمدى؟ 
ەن ئۇچۇر كەلگەن نومۇرغا تېلې ون قىلدىم. تېلې ون ئېتىك ! تىلىم تۇتۇلۇىال قالدى. شااااۇ ھامان مەمەتجانغا م

تېلې ون قىلدىم، ئۇنىڭ تېلې ونىمۇ ئېتىك. بىر مۇدھىش قول گېلىمنى بوغۇۋەلغاندئۈ نەىەس ئااللماي بوغۇلۇىال 
 !قالدىم، كۆز ئالدىم قارەڭغۇالشتى. ئەسلىي ئىش مۇندەقكەندئ

مەن چاىىنىمنى يېپىنچاقلىغىنىمچە ئۆيدىن ئوقتەۈ چىقىپ كەتتىم. بۇندەق بولۇشاااى مۇمكىنمۇ؟ مەن كۆيگەن، 
ئىخالس قىلغان ئادئم شۇندەق ىەس ئىشالرنىمۇ قىالرمۇ؟ ياق! بۇندەق بولۇشى ئەسال  -مەن سۆيگەن، ئەقىدئ 

الا، مەمە سىقىدە بىر جىن بولمى الا، قور شىقىنى قىلىمۇمكىن ئەمەس! مۇمكىن بولمى شقا ۋەقتىدە يارى پ تجان نېمى
ئۆيگە ئېلىپ كەتمەيدۇ؟ چوقۇم بىرگەپ بار! مەن ئون مىنۇتقا قالماي درختۇرخانىدىكى ئۆيگە يېتىپ كەلدىم. 

 - 2درختۇرخانا قورۇسااااى جىمجىە ئىدى. ئاۋۋەل غايەت زرر تاغدئۈ قارىيىپ كۆرۈنىدىغان بىناغا، ئارقىدىن 
ر ئاغدۇردۇم. چىرەغالر ئۆچۈرۈلگەن، ھەممە ئۇيقۇغا كەتكەن. مەن كارىدررغا كىردىم. قەۋئتتىكى ئۆيىمىزگە نەزئ

ئىشاااىك تۈۋىگە كېلىپ ئۆي ئىچىگە زئڭ ساااالدىم. ئۆي ئىچى جىمجىە. ئىككىلىنىپ بىردئم تۇردۇم، ئارقامغا 
لەن اۋەز بىياندىم، يەنە چىقتىم. ئاخىر ىەم بىلەن ئىشااىككە ئاچقۇن سااالدىم. تونۇش ئىشااىك تىس قىلغان ئ

يېنىك ئېچىلدى. ىۇتۇمنىڭ ئۇچىدە دئساااالاااەپ ئۆيگە كىردىم. ئۆي ئىچى جىمجىە، خىرئ ئاي يورۇقىدە ئۆي 
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ئىچىگە بىر قۇر نەزئرىمنى ئاغدۇردۇم. ھەممە نەرسااە جايىدە، لېكىن ىۇرەق سااەل ئۆزگىچە. مەن ئاۋەز چىقارماي 
تتا مەن كۆرۈشاااانى خالىمايدىغان ئىككى گەۋدئ! مەن ئىلگىرىلىدىم، ياتاق ئۆيگە كىرىپ تۇرۇىال قالدىم. كارىۋە

چىرەغنى ياقتىم. ئاۋۋەل كۆزۈمگە چېلىققىنى ئانىدىن تۇغما ھالەتتە يېنىدە ياتقان بىر ناتونۇش گەۋدئ بولدى، 
ىدى.  غان ئارتىۋەل ىاچىقىنى يەنە بىر گەۋدىگە  ىڭ غولى چوڭ بولۇپ، ئۇزۇن ۋئ بەتبەشااااىرئ  ناتونۇش گەۋدىن

ئ ئاستىدە كىچىك بالىدئۈ ياتقىنى ئېنىقكى مېنىڭ ئېرىم مەمەتجان ئىدى. ئۇمۇ يالىڭان بولۇپ، بەتبەشىرئ گەۋد
 .خورئكنى دۆڭ تارتىپ، بەخىرەمان ياتاتتى. بۇ ھالنى كۆرۈپ ئۆزۈمنى تۇتالماي چىرقىرەپ سالدىم

ىدى، ئارقىدىن ئۇمۇ جاالق ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭا قار -ئاۋەزىم بەۈ ئۈنلۈۈ چىقىپ كەتكەن چېغى، ئايال ئاالق 
شىنى تىقتى. مەن ئىزىمدىال ئولتۇرۇپ قالدىم. كۆزۈمگە  سەت چىرقىرىغىنىچە يوتقانغا بې شقىدئۈ  بوغۇزالنغان چو
شۈكتەۈ  شۈپ كەتكەن مۈ سۇغا چۈ قارەڭغۇلۇق تىقىلغانىدى. ئاڭغىچە مەمەتجان ئويغىنىپ بىر ماڭا، بىر يېنىدە 

 ...ىدىن دئس تۇرۇپ كەتتىشۈمشىيىپ يېتىۋەلغان ئايالغا قارەپ ئورن

 ...بۇ... مەن، سىز -

 .مەمەتجاننىڭ كۆزلىرى جامدئۈ ئېچىلىپ كەتكەنىدى

شۇڭا مەمەتجانغا ئاخىرقى قېتىم بىر قارىۋئتكەندىن  شقا تاقىتىم يوق ئىدى،  سۋەچىلىقالرغا يەنە قارەپ تۇرۇ بۇ رئ
 ...كېيىن ئۆيدىن چىقىپ كەتتىم

ئۆيىمىزگە نەچچە رئت كەلدى، كەچۈرۈم ساورىدى، شاۇ كۈنى ئاخشاىمى  مەمەتجان ماڭا ھارەم بولغانىدى، ئۇ
ايتا دئپ ق -ئاغىنىلىرى بىلەن ھارەق ئىچكەنلىكىنى، قالغان ئىشااالردىن ئۆزىنىڭ خەۋئرسااىز ئىكەنلىكىنى قايتا 

ىدى. سااااەۋئبى، مەن بۇ  ئاجىز ئ قا  ئاقالشاااا مدە ئۆزىنى  لدى ئا چاق قىلىۋئتتى. لېكىن ئۇ  بېشااااىمنى ئو
ىكلەرنى ئەقلى ھوشۇم جايىدە چاغدە ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەنىدىم، مەمەتجان قانچە قەسەم قىلالۇن، شەرمەندىل

الى بەرىبىر ئىدى، مەن ئۇنى كەچۈرئلمەيتتىم.  -ھەر قاندەق باھانە  الۇن ھەممى سەۋئبلەر بىلەن ئۆزىنى ئاقلى
بۇرەدئرلەردىن  -انا، درساااە ئ -مەھەللە، ئاتا  -ساااەۋئبى، مەن ئۇنىڭغا ئەقىدئ قىلغان، ئۇنى دئپ يۇرت 

 .مۇساىىر بولۇشقا رەزى بولغانىدىم. ئۇ ماڭا قەرزدەر ئىدى -ئايرىلىپ، كىشى يۇرتىدە سەرسان 

شۇڭا ئاتا  شنىڭ يولىمۇ، ئورنىمۇ قالمىغانىدى.  ئانامغا ھەممىنى دېدىم. بۇالردىن  -ئەمدى ئۇنى ئاياپ ئولتۇرۇ
ھۋەلنى ئۇققاندىن كېيىن دەدەم ياقىالاااىنى تۇتتى، ئانامنىڭ يىغىالاااى قېيىنئانام، قىېيىنئاتاممۇ خەۋئر تاىتى، ئە

بىنانى بىر ئالدى، قېيىنئانام ئانىالااىدىن ئايرىلغان بوتىالقتەۈ بوزالپ تۇرۇپ كەچۈرۈم سااورىدى... ئاخىر ئانام 
ىدىن ئاربۇندەق ىەسااەندئ ئەرنىڭ قولىدە تۇتقۇزىدىغان باال يوق، دئپ ئوغلۇمنى ئېلىپ يۇرتقا كەتتى... مانا 

 .نادەمەت ئىچىدئ تەنھا كۈن ئۆتكۈزۈۋەتىمەن -بىر يىلدىن ئارتۇق ۋەقىە ئۆتتى. بىر يىلدىن بېرى ھەسرئت 
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شىدىكەن، لېكىن ماڭا كەلگەندئ ئۇندەق بولمىدى. ئارىدىن خېلى  شىلەر ۋەقىە ھەممىنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ، دېيى كى
بىتىم چېچەۈ ئاچقان مۇقەددئس كارىۋەتتا ئىرماش ۋەقىتالر ئۆتكەن بولالااىمۇ ئاشااۇ مۇدھىش كېچىنى، ىاۈ مۇھەب

 .چىرماش يېتىشقان بىر جۈپ ھاياسىز تەننى ھېچ قىلىپمۇ كۆز ئالدىمدىن نېرى قىاللمىدىم -

 ...مەمەتجانمۇ كەچۈرۈم سورەپ ھارغان چېغى، بەش ئايدىن بېرى كۆزۈمگە كىرىۋەلماس بولدى

 .يورىدىمەن ئۈچۈن قاباھەتلىك چۈش سانالغان ئاشۇ كېچىمۇ 

ئانام بىر ىاتمان كۆڭۈل ئاغرىقىنى يۈدۈپ يۇرتقا كەتتى. قېيىنئاتام، قېيىنئاناممۇ گەپ يېگۈزئلمىگەندىن  -ئاتا 
غا يەتكەن  تازە ۋەيى ىاۈ كۆڭۈلنى دئپ  لدىم.  ئايرى مدىنمۇ  ىارئ ىك تۇرۇپ يۈرئۈ  لدى، تىر كېيىن كەلمەس بو

اقشاااىدىم، ئالالغا ساااېغىندىم، بىتەلەي تەقدىرىمدىن چېغىمدە تەنھالىق كوچىالاااىغا تاشاااالندىم. يىغلىدىم، ق
ھالىق ۋئ نەىرئت مېنىڭ جىالاااامىمنى  ىدىم، لېكىن ھېچنېمىنى ئۆزگەرتەلمىدىم. تەن رئنجىدىم، ئۆزۈمنى ئەيىبل
ئىكەكدئپ قۇرۇق ئىالااااكىلىتقا ئايالندۇرۇپ قويدى، مۇھەببەت بولمىغان ۋئ مۇھەببەتتىن ئوزۇقالنمىغان تەندئ 

ئارزۇ غدۇرمۇ،  ندىن  - ما ىدىكەن، مەن كۈ غان تۇتقىنىمنى  -ئىالااااتەكمۇ بوش بول ئاجىزالپ، قوي كۈنگە 
شىمغا كىيىپ كوچىغا چىقمىغان  شتىنىمنى بې سەم، ئى شۇندەق يۈر بىلمەيدىغان بولۇپ قالدىم. يەنە بىرئر يىل مۇ

شۈكرى ئەبلەخنى دئپ يا شالر بولماي قالمايتتى. بىر نا نابۇت  ش جېنىمنىتەقدىردىمۇ ئۇنىڭ بۇ تەرىپىدىكى ئى
قىلالااام بولمايتتى. شااۇڭا بۇ مۇدھىش رېئاللىقتىن قۇتۇلۇشاانىڭ يولىنى ئىزدئشااكە باشاالىدىم. بىرىنچى قېتىم 
ئويلىغىنىم مەمەتجاندىن ئۆن ئېلىش بولدى. ئايال كىشااى ئۈچۈن ئېرىدىن ئۆن ئېلىش بىردئملىكال ئىش ئىدى. 

مۇ ئاز ئەمەس ئىدى، لېكىن بۇ بەۈ ىەس ئۇسااۇل بولۇپ، قورساااق توق بۇ زەماندە ماڭا كۆز تاشااالپ تۇرغانالر
ئالىي  قاالتتىم. مەن نېمىال دېگەنبىلەن  ىڭ ئويۇنچۇقى بولۇپ  ئالىمەن دئپ ئۆزۈم خەقن ندىن ئۆن  جا مەمەت

الالىق  شنىڭ ئى شتىن كەچۈرگەن، ئاق  -مەكتەىنى ئوقۇغان، تۇرمۇ قارىنى ىەرق ئەتكەن ئادئم  -سوغۇقىنى با
بىر دەڭلىق درختۇرخانىنىڭ سېالتىرەالر باشلىقى ياردئمچىالى ئىدىم. درختۇرخانىدە ئۆزۈمگە ئىدىم، يەنە كېلىپ 

تۇشاالۇق ئورنۇم، شااەرئپ تاختىالااىدە رئسااىمىم بار ئىدى. شااۇڭا ھە دئىال بىر ئىشااالرنى قىلىپ كېتەلمەيتتىم. 
شلىغۇمم شۇمنى قايتىدىن با اڭا ىەقەت ۇ يوق ئىدى. ممېنىڭ يەنە بىر قېتىم توي قىلغۇممۇ، يۇرتقا كېتىپ تۇرمۇ

الىال بوالتتى... ىەريادىم  سى بول سىردەش، ىىكىردەش بىر ستىلەنگەن كۆڭلۈمگە ئارەم بەرگىدئۈ دىلدەش،  شىكە
ئالالنى تەسااىرلەندۈرگەن چېغى، ئەنە شااۇندەق مۇرئككەپ ھېالااالااىيات قاينىمىدە ياش تۆكۈۋەتقان مەنىالااىز 

سىزنى ئۇچ شتا كۈنلەرنىڭ بىرىدئ ئويلىمىغان يەردىن  سىز ماڭا ىاكىز، تۇرمۇ شتە  شۈ رىتىپ قالدىم. تۇنجى كۆرۈ
سىز  شىمى  شۇ ئاخ شا  سۈىىتىدئ تۇيغۇ بەردىڭىز. بەختىمگە يارى شقان، ئېغىزى چىڭ، ئىچى كۈچلۈۈ ئادئم  ىى
ماڭا قىزىقىپ قالدىڭىز. بىز سورۇندىن چۈشمەي تانالا ئوينىدۇق، كونا تونۇشالردئۈ قىزغىن ىارەڭالشتۇق. قارەپ 

الا شۇندەقتىمۇ  -م، گەپ باق سۆزىڭىز جايىدە، تۇرقىڭىز مەغرۇر، لېكىن كۆڭلىڭىزنىڭ بىر يەرلىرى ئېچىرقىغان، 
ىڭ كۆزىگە  ئادئمن غا ئىككى ىىرقىرەپ بولغۇچە  تانالااااى غان. بىر قىالااااىم بىزئڭ ئەرلەردئۈ  ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋەل
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شۇ كۈنىال سىزنى ياقتۇرۇپ قالغىنىمغا قارەڭ. قارەيدىغان ئادئتتىن يىرەق... كۆڭۈل دېگەن ئاجايىپ نېمىكەن،   
 ...كېچىچە كۆزۈمگە ئۇيقۇ كىرمىدى، سىز بىلەن خىيالەن مۇڭدىشپ چىقتىم

ئەتىالااى ئورنۇمدىن تۇرۇىال ئىالاامىڭىزنى زىكرى قىلدىم، يۇيۇنۇۋېتىپ ناخشااىغىمۇ غىڭشااىپ قويدۇم تېخى... 
ئت ۋئ بېالاااىم ئادئمنى تەنىچى، چېچىالڭغۇ مېنىڭ بۇندەق تۇيغۇدە بولۇپ باقمىغىنىمغا ئۇزۇن بولغانىدى. نەىر

قىلىپ قويىدىكەن. شۇڭا ئادئتتە كۈندئ قاىىقىم تۈرۈۈ، ررھىم سۇلغۇن يۈرئتتىم، ئىش خۇشياقمايتتى. بۈگۈنكى 
 .ررھىي ھالىتىمنى كۆرۈپ خىزمەتدەشلىرىم ھەيرەن قالدى

شنى تۈگىتىپال ھەممىنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ  شۈرۈ لدىم. قا قارەپ يول ئا”مارس“ئۇدۇل مەن ئەتىگەنلىك تەك
رەسااە گەىنى قىلالااام، مېنىڭ تەسااتە كەلگەن بۇ ىۇرسااەتنى قولدىن بېرىپ قويغۇم يوق ئىدى. تەييارلىقىمنى 

سىزمۇ مېھىر  شا  سىزگە ئۇچۇر قىلدىم. بەختىمگە يارى شنا بولۇپ تۇر -تۈگەتكەندىن كېيىن  غان مۇھەببەتكە تە
دېگەن بىر جۈملە سااۆزىڭىز ئارقىلىق ” ساالىي ئالىدىغان خوتۇن درختۇركەنئە“ئىكەنالااىز، تېزال كەلدىڭىز ۋئ 

 ...بىلمەي كۆڭلىڭىزدىكىنى ئاشكارىالپ قويدىڭىز -بىلىپ 

ق. رندىن كومپيۇتېرغا كۆچتۇ−ەشلىدى. تېلېف−ئاالقىمىز كۆىىيىشكە ب -شۇ كۈندىن باشالپ بىزنىڭ ئۇچۇر 
 .بىلمەي سىزگە باغلىنىپ قالدىم -ئاقىۋئت بىلىپ ىارىڭىمىز قىالقا بولغىنى بىلەن مەنىلىك ئىدى. 

ال، ئايالالر ئوتتۇرىالىدىكى ھېالالىيات مەسىلىلىرىگە يېقىنالپ قالالى -سىز يەنىال تەمكىن ئىدىڭىز. ىارىڭىمىز ئەر 
شىمنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋېتەتتى. تۇرۇىال  سىزگە بولغان قىزىقى شقا ياققا بۇرۇۋەالتتىڭىز. بۇ ھال  گەىنى دئرھال با
قا مەجبۇر قىاللىغۇدئۈ  غا كەلگەن لوق گۆشاااانى يېمەي كۆزىنى يۇمۇپ تۇرۇۋېلىشاااا لدى ئا ئايىغى بىلەن  ئۆز 
قا  غاچ لدى. كۆرمىگەن بول غا كىرىۋە كالالم يال  لدۇ؟ دېگەن خى يا ئا ندەقرەق  قا يالى زەدى  ئا ىڭ  جانن ئەزىمەت

سە دېيەلمەيتتىم، لېكىن ئايالىڭىزغا قارىغاندە ى. بۇ ياش ئىكەنلىكىمدئ گەپ يوق ئىد چىرەيىمىز ھەققىدئ بىر نەر
ياش چوكانالرنىڭ ئەڭ بەردئم مەزگىلى ئىدى. مەندئ ئايالىڭىزنى كۆرۈپ  34مەندىكى ئۈسااااتۈنلۈۈ ئىدى. 

شنى خىيال  شۇ ئى الەڭ قىلغىلى بولمايدىغان ئىش يوقكەن،  ش شنىڭ ىېيىغا چۈ التىكى تۇغۇلدى. بىر ئى بېقىش ئى
ىن ئايالىڭىز بىلەن يۈز كۆرۈشااۈش ىۇرسااىتىگە ئېرىشااىپ قالدىم. ئۇ بىر قىلىپ بەشااىنچى كۈنى ئويلىمىغان يەرد

قېتىملىق گۈل چېيى ئىدى، بىز بىر نەچچىمىز مېھمان كۈتۈشااكە ياردئملەشااكەنىدۇق. ئايالىڭىز بىلەن كەلگەن 
يالالر بەۈ چوڭچى خېنىمالر ئىكەن، ھە دېگەندئ قىز تەرئىنى گەىتە چېقىپ چىدىغۇچىلىكىمىزنى قويمىدى  .ئا

ئايالىڭىزمۇ بەۈ گەىدەن چوكان ئىكەن، چوڭالرنىڭ گېپىگە درساااە تارتىپ، ئوت ئۈساااتىگە ياغ چېچىپ تاس 
سىزگە  الام، ئۇ  قالدى گۈلچاينى خازەن چايغا ئايالندۇرۇپ قويغىلى. توۋە دئپ ياقامنى تۇتتۇم. چىن گەىنى قىل

م غەمكىن يۈرۈشىڭىز ئاساسالىز ئەمەسكەن. زەدىال ماس كەلمەيدىكەن، سىزنىڭ ئارتۇق ئىشالرغا ئارىالشماي دەئى
تۇرۇىال ئۆزۈمگىال ئەمەس، سىزگىمۇ ئىچىم ئاغرىپ قالدى... ئايالىڭىزنى كۆرگەن ۋئ ررھىي دۇنياسىنى ئاختۇرۇپ 
چىققاندىن كېيىن ئۆزۈمگە بولغان ئىشاااەنچىم تېخىمۇ ئاشاااتى. مەن ياشاااتىال ئەمەس، باشاااتىمۇ ۇچىرەيدىمۇ، 
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تۈن تۇرەاليدىكەنمەن! مەن ئىشاااەنچكە تولدۇم، خىيال خىيالنى تۇغىدىكەن. خىيال ئەقىلدىمۇ) ئۇنىڭدىن ئۈسااا
يەنە ئادئمنىڭ ئۆزىگە خاس دۇنياسااىنى يارىتىدىكەن. مەن سااىز بىلەن ئارىلىشااىش جەريانىدە ھېچكىمنىڭكىگە 

 !قر ئىدۇئوخشىمايدىغان ئۆزۈمنىڭ دۇنياسىنى يارىتىپ چىقتىم. بۇ دۇنيادە سىز بىلەن مەن ئىككىمىزال با

كۈنلەر ئۆتتى، ئايالر ئۆتتى. گۈلقەنە قانچە ئۇزۇن قويالاااا، شاااۇنچە تەم كىرگەندئۈ مېنىڭ دۇنيارىم ۋەقىتنىڭ 
ئۆتۈشاااى بىلەن تېخىمۇ رئڭدەرلىشاااىپ باردى. شاااۇندەق ئەھمىيەتلىك چاغالردە غوىۇركام يەنە بىر قېتىملىق 

 .ىمىزنىڭ ئاساسىنى قۇرۇپ چىقتىئۇچرىشىش ىۇرسىتى يارەتتى ھەمدئ دەۋەملىق ئۇچرىشىپ تۇرۇش

مەشۇقالردئۈ ھاياجان ئىلكىدئ ئۇچرەشتۇق. چۈشمەي تانالا ئوينىدۇق،  -بۇ قېتىملىق سورۇندە بىز كونا ئاشىق 
قانماي ىارەڭالشااااتۇق... سااااورۇن ئاخىرلىشااااىدىغان چاغدە مېنى ئاىىرىپ قويىدىغان بولدىڭىز. قانچىلىك 

 پ بېرىشكە ئاجىزلىق قىلىمەن. لېكىن نېمىشقىدۇر مەن يەنىال قورقتۇم. سىزھاياجانالنغىنىمنى سۆز بىلەن ئىپادىلە
ساقالنغىلى بولمايتتى...  شىدىن  شنىڭ يۈز بېرىپ قېلى شىلىپ قالغانىدىڭىز، قىزىقچىلىقتا بىرئر ئى ئوبدەنال تەڭ

ىككىال ئالەمدئ ئ نېمىال دېگەنبىلەن بىز موسااۇلمان ىەرزئنتى، نىكاھالااىز قىلىنغان ھەرقاندەق يېقىنچىلىق بىزنى
ئوبدەن قىلمايدۇ، شاااۇڭا ساااىزدىن ئۆزۈمنى قاچۇردۇم، لېكىن ئۆزۈمنىڭ قانچىلىك بىئارەم بولغانلىقىمنى ساااىز 

 .ھەرگىزمۇ ھېس قىلىپ يېتەلمەيالىز

قەدىرلىك ئەزىمەت، مەن ھەممىنى ئەقلىي ھېس قىلىپ يەتتىم. مەن سااىزگە موھتا ، بىلىپ تۇرىمەن، سااىزمۇ 
سىز مېنىمۇ، ئۆزىڭىزنىمۇ  -بىر  ماڭا موھتا ، بىز بىرىمىزدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تامامەن تولۇقالپ كېتەلەيمىز. 

ىپ  ئايلىن قا  ئاز كۈن ئۆتمەي ھەممىمىز قېرىيمىز، تۇىرەق ندئ ئەمەس،  باقىۋئ يات  ھا ناپ يۈرمەڭ.  ندەق قىي بۇ
 .كېتىمىز، ئۇ چاغدە بەزى ئىشالرنى قىاليلى دئىمۇ قىاللمايمىز

باشقىچە ئويلىنىپ قالماڭ. مېنىڭ سىزدىن كۈتىدىغىنىم كۆپ ئەمەس. مەن سىزنى ئايالىڭىزدىن  بۇندەق دېالەم،
ئاجرىشااىڭ دېمەيمەن، ئۇندەق دئيدىغانغا ھەققىممۇ يوق. ىەقەت باشااقىالر تەرىپىدىن ئېتىبارسااىز قالدۇرۇلغان 

نىمجان كۆڭلۈمگە ئازرەق بولالىمۇ ئاشۇ ىاكىز كۆڭلىڭىزدىن بىرئر زئررئ ئېلىپ مېنىڭ قارەڭغۇلۇق قاىالپ كەتكەن 
يورۇقلۇق ئاتا قىلالاااىڭىزال كۇىايە، ئۇنى مەن بىر دئساااتە نۇرغا تاۋەپ قىلىپ، چەكلىك ئۆمرۈمنى چەكالاااىز 

 .مەنىلەرگە ئىگە قىلىپ ئۈنالىز ياشايمەن

ى ماي يۈر ھازىرغىچە بۇنى ئېتىرەپ قىل ئاللىبۇرۇن ئۈزۈلگەن، لېكىن ئۇ  كاھىم  ىڭ مەمەتجان بىلەن نى ۇ. ئۇ دمېن
ئۆزىنىڭ ئىشى. خالىالىڭىز شەنبە كۈنى چۈشكە دۆڭ باغدىكى ئاچامنىڭ ئۆيىگە كېلىڭ، مولالم بىلەن دېيىشىپ 

 !قويدۇم، نىكا  قىلدۇرەيلى

 46مەن خەتنى ئوقۇپ بولۇپ، يېلى چىقىپ كەتكەن توىتەۈ الىالااااىيىپال قالدىم. بۇ نېمە كارەمەت ئەمدى؟ 
ىرلەپ ب -اقالنغانلىرى خۇددى كىنو لېنتىالااىدئۈ كۆز ئالدىمدىن بىر يىللىق ھايات مۇساااىەمنىڭ ئېالااىمدئ ساا
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ئۆزۈمگە. ھايات نېمىدېگەن مۇرئككەپ؟ ئادئملەرنى چۈشااااىنىش  -ئۆتۈشااااكە باشاااالىدى. ئۇ ، دېدىم ئۆز 
 نېمىدېگەن تەس؟ ئۆز خاھىشىڭ بويىچە ياشاش نېمىدېگەن قىيىن؟

شىمنىڭ تۈكىد شلىرى بەكمۇ كۆپ، بەلكىم بې الى ئۈن نۇقتىغا كىنو كۆرۈنۈ الا كېرئۈ، لېكىن ھەممى ىن كۆپ بول
ئۈن ئايالغا كېلىپ مەركەزلىشىدۇ. بىرىنچىالى، ئالىي مەكتەىتىكى ئاشىقىم ئىپارگۈل، ئۇنىڭ ماڭا قالدۇرغىنى  -

ئاچچىق ئەساالىمە، ھەساارئت ۋئ نادەمەت! ئىككىنچىالااى، ئالمىرئ. ئۇنىڭدىن جىق نەرسااىلەرگە ئېرىشااىپتىمەن، 
للە يوقاتقانلىرىممۇ ئاز ئەمەس ئىكەن، چاتاق يېرى دەۋەملىق يوقىتىۋېتىپتىمەنن ئۈچىنچىالاااى شاااۇنىڭ بىلەن بى

يەنە ئىپااارگۈل، ئۇنىڭاادىن نېمىلەرگە ئېرىشااااكەنلىكىمنى دئپ بېرئلمەيمەن، بەلكىم ئېرىشااااىاادىغااانلىرىم 
ھازىر زەمان شااااۇنچە ئالدىمدىدۇ... بىز ئەرلەرنىڭ بەختى نېمە ئۈچۈن ئايالالرغىال باغلىنىپ قالىدىغاندۇ؟ 
 !كەڭرى، نېمە دېالەڭ شۇ بار. لېكىن ھالقىلىق يەرلەر يەنە شۇ ئايالالر بىلەن مۇناسىۋئتلىك

ق ئاچچى“بىرىگە ساااېلىشاااتۇرۇپ باقتىم. ئالدىنقىالاااى  -مەن ھاياتىمدە ماڭا قۇچاق ئاچقان ئۈن ئايالنى بىر 
رئ يېنىمدە، ئۇ ماڭا ئىككى باال تۇغۇپ بەردى. ئۇنىڭ ھازىر نەلەردئ ئىكەنلىكى ماڭا قارەڭغۇ. ئالمى”. شااااىتۇل

ئۇمۇ ئەسلىدئ بەرنا قىز ئىدى، تۇرمۇشتىكى چاكىنا نەرسىلەر ئۇنى يەپ كەتتى. ئۇ ئۆزى خاالپ، بەلكى بەدئل 
تۆلەپ تۇرۇپ ئۆزىدىن يىرەقالشاااتى. ماڭا بېرىدىغان ۋئ مەندىن ئالىدىغانلىرىنى ئۆزگىلەردىن، مەۋھۇم دۇنيادىن 

نى تۈگەشااااتۈرۈۋەلدى. نەتىجىدئ ئارىمىزدە ھاڭ ىەيدە بولدى. بۇنى ھېس قىلغان بىرەۋ بۇ ھاڭنى ئىزدئپ ئۆزى
ئېتىش كويىدە يۈرۈۋەتىدۇ. رەسە گەىنى قىلالام، ئىپارگۈلنىڭ دېگەنلىرى بەرھەق. ئالمىرئ ئىدەرىدىكى ۋەتىلدەق 

ي پ تىلەمچىلىك قىلغان بىتەلەئايالالر توىىغا قوشااااۇلغان بەش يىلدىن بېرى، مېنىڭ ئالتۇن ىەتنۇس كۆتۈرۈ
قەلەندئردئۈ ئوسااال كۈنگە قالغانلىقىمغا ئۆزۈممۇ ئىقرەر. ئۇنىڭغا جىق ىۇرسااەت بەردىم، بۈگۈن ئوڭشااىال، ئەتە 

نومۇساانى دئپ  -ئوڭشااىال بىلەن كۈنلەر ئۆتۈۋئردى، مەن بالىلىرىمنى، كىشااىلىك ئەخالقنى، ئەڭ مۇھىمى ئار 
بۇنى ھېس قىاللمىدى. مەن يول قويغانالېرى ئۇ كاۋەۈ ئىزدئپ قارەڭغۇ ھاڭغا ھەممىگە چىدىدىم. لېكىن ئالمىرئ 

 -بېشااىچىالپ كىرىپ كەتتى. مەنمۇ بىر ئەر كىشااى بولۇش سااۈىىتىم بىلەن ئۈن ۋەخ تاماققىال ئەمەس، مېھىر 
ايالىم ئ مۇھەببەتكىمۇ، ئەركىلەپ ىەىىلەشاالەرگىمۇ موھتا  ئىدىم. بىر بېجىرىم ئەر بولۇش سااۈىىتىم بىلەن يەنە

بەرمىگەننى باشااقىالردىن ئېلىشااقا تامامەن ھەقلىق ئىدىم. لېكىن مەن ئۇندەق قىلمىدىم، مانا ئەمدى ئارىدىن 
دئۋەتىدۇ. ئۇنىڭ تەلىپى ئاددىي بولۇپ، ىەقەت ۋئ ىەقەت ” بەر ھەم مەندىن ئال“ئىپارگۈل ئوتتۇرىغا چىقىپ 

ۇرغۇن نەرساااىلەرگە ئېرىشاااەلەيمەن، ۋۇجۇدۇمدىكى مەنىۋى بىر زئررىال نۇر! مەن ئاشاااۇ بىر زئررئ نۇر بەدىلىگە ن
ئېچىرقاشااالرغا مەلھەم تېپىپ، ئالمىرئنىڭ ئالىيىشاالىرىغا تىك قارەپ، ۋەتىلدەشاالىرىغا ئىچىمدئ كۈلۈپ، بىرسااىگە 
موھتا  بولماي ئۆز خاھىشااااىم بويىچە يۈرئلەيمەن، شااااۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە دىلى ئېزىلگەن بىر ئاجىزئنىڭ 

 .ا خۇشاللىقمۇ ئاتا قىالاليمەنتۇرمۇشىغ

الى بار ئادئم. ياق دئي  الەم، نېمىال دېگەنبىلەن مەن بىر ئائىلى شىمۇ قاتتى. ھە دئي دې شىمنىڭ ئىچىمۇ، تې بې
دېالااەم، ئۆز ئەھۋەلىم ئۆزۈمگە ئايان. ىۇرسااەت كەتالااە يەنە قولغا كەلمەيدۇ. ئالمىرئنىڭ قالغان قىالااقىغىنە 
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ھەببەت ئاتا قىلىشااىغا كۆزۈم يەتمەيدۇ. كېيىنكى ئۆمرۈمنىڭ ئۆز گۆشااۈمنى ئۆمرۈمدئ ھوشااىنى تېپىپ، ماڭا مۇ
 !ئۆزۈم يەپ بۇرۇقتۇملۇقتا ئۆتىدىغانلىقى ئېنىق

الالغا  شەنبىگە ىەقەت بىر كۈنال 15كالېندەرغا قارىدىم. بۈگۈن چې شەنبە، ئىپارگۈل قارەر چەككەن  ، كۈنگە ىەي
گىلەيدۇ. يا ئالىيجانابلىق يولىنى تۇتۇپ قاقشاااال بولۇپ قالدى دېگەن گەپ. مۇشاااۇ بىر كۈن تەقدىرىمنى بەل

 !كېتىمەنن يا ئەقىل سەرمايەمنى كۆڭۈل دۇلدۇلىغا تاىشۇرۇۋېتىپ ھەممىدىن بىغەم ھالدە ياشايمەن

ئىپارگۈلنىڭ دېگىنى بويىچە خەتنى تولۇق ئۆچۈرۈۋئتتىم. لېكىن ئۇ قەلبىمگە كېلىپ جايلىشااااىۋەلدى. خەتنىڭ 
ىمۇ كومپيۇتېردىن ئۆچۈرۈۋئتكەندئۈ ئۆچۈرۈۋئتكىلى بولغان بولالا نېمىدېگەن ياخشى بوالتتى قەلبىمدىكى تەسىرىن

 !ھە -

ئىپارگۈلگە بىر نەرسااە دېيىشااىم الزىم ئىدى. بىرسااى ساااڭا ئىشااىنىپ، چىن ئىخالسااى بىلەن كۆڭۈل قارنىنى 
ى . لېكىن نېمە دېيىشااااىمنئالدىڭدە قويۇۋەتالااااا، گەپ قىلماي تۇرۇۋېلىش ئىنالاااااندەرچىلىققا توغرە كەلمەيتتى

بىلەلمەيتتىم. ئەگەر ئىپارگۈل شااااالالق چوكان بولغان بولالااااىدى، ھەدئپ بولغىچە، ھۇدئپ ئالدىغا چىققان 
ۆزۈمنى يۇمۇۋەلالاااامال ئىش ىۈتەتتى. −بوالتتىم، كۆڭۈل ئارزۇلىرىم قانغان ھامان ئاخىرئتنىڭ مۈشاااۈكىدئۈ ۈ

گەىلەر بولۇپ، ئۇنىڭغا دئماللىققا كېالااىپال جاۋەب بېرىش خېلى لېكىن ئىپارگۈلنىڭ دئۋەتقانلىرى ئەڭ سااەمىمىي 
خېلى نوچىالرنىڭمۇ قولىدىن كەلمەيتتى. سااەۋئبى دېيىلىۋەتقان گەىلەر سااەمىمىي بولۇپ، سااەمىمىي ئىشااقا  -

ئەسااااتايىدىل مۇئامىلە قىلمىغاندە، مۆلچەرلىگۈسااااىز يامان ئاقىۋئتلەر كېلىپ چىقاتتى، ئەڭ مۇھىمى خەقنىڭ 
 .الىدىن قالىدىغان گەپ ئىدىئىشەنچى

شتۇرۇپ، قېنىپ  سايرەپ قالدى.  -تاماكا تۇتا شۇ چاغدە تېلې ونۇم  شىم ىىرقىرەپ كەتتى.  شورىدىم. بې قېنىپ 
مەن ئېرىنچەكلىك بىلەن كۆزنەككە كۆز يۈگۈرۈتتۈم. تېلې ون ئالمىرئدىن كەلگەنىدى. ئۇنى ئالالام ياخشى گەپ 

 .ق ئىدىيوق ئىدى. ئالماسلىققىمۇ ئامالىم يو

 ۋئي -

 ...دەدەم -

 .ئالمىرئ ۋەررىدئ يىغلىۋئتتى. مەن جىددىيلىشىپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەتتىم

 دەدەمغا نېمە بوىتۇ؟ -

 .دەدەم ئۇ... تۈگەپ كېتىپتۇ -
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كۆزۈمگە قارەڭغۇلۇق تىقىلدى. قېيىنئاتامنىڭ ساالمەتلىكى ياخشى ئىدى. كەم سۆز، چىقىشقاق بۇ ئادئم مېنىڭ 
 .ى قىالتتىبەۈ ھۆرمىتىمن

 سىلى نەدئ؟ -

 .ئۆيگە ماڭدىم -

 .ئەمىالە ئۆيدئ كۆرۈشەيلى -

مەن ئىشاااىكنى تاقاپ ئالدىرەش ئۆيگە قارەپ يۈگۈردۈم. ئۆيگە كىرىشاااىمگە ئايالىم بوينۇمغا ئېالاااىلىپ يىغالپ 
لشااىماي اكەتتى. مەن ئۇنىڭغا تەسااەللى بەرگەن يالقۇنغا تېلې ون قىلىۋېتىپ قارىلىق كىيىملەرنى ئىزدىدىم. ھاي

 ...ئىككى باالم يېتىپ كېلىشتى، تۆتىمىز كىچىك ماشىنا بىلەن يۇرتقا قارەپ يولغا چىقتۇق

توي شاااەھەردئ، ناماز يېزىدە قىزىيدۇ. قېيىنئاتام نامدەر كىشاااىلەردىن ئىدى، مېيىتى بەۈ ناماز تاىتى. بۇ بىز 
 .ئۈچۈن بىر تەسەللى ئىدى

ڭغا بەۈ ئامرەق ئىدى. شۇڭا قېيىنئاتامنىڭ ئۆلۈمى ئايالىمغا بەۈ تەسىر ئايالىم يالغۇز قىز بولغاچقا، دەدىالى ئۇنى
قىلدى، ئۇ ماشااااىنىغا چىققاندىن تارتىپ ئۈن نەزىرىالااااىنى بەرگىچە بولغان تۆت كۈن جەريانىدە توختىماي 
يىغلىدى. يىغىمۇ بوش يەردىن چىقمايدىكەن، ئۈچىنى بەرگەن كۈنى ھالالااااىزلىنىپ، تاىالااااىدىال يىقىلدى. 

شۇ ياتقانچە ئۆيدى المىمىز درختۇرخانىغا چاىتۇق. ئايالىم  شقا قېلىپ، بىر قى المى مېھمان ئۇزىتى كىلەرنىڭ بىر قى
 .كۈنگىچە كارىۋەتتىن چۈشمىدى. ئىچ ئاغرىقى ئۇنىڭ يۈرىكىنى كاردىن چىقارغانىدى 15

ۇق. قايتۇرۇپ نەزىرىالااىنى بەرگەندىن كېيىن ئىدەرىگە قايتىپ كەلد 20كۈنى درختۇرخانىدىن چىقىپ،  - 19
كېلىشااكە ئىدەرىدىكىلەر ئەمەس، غوىۇركام، يالقۇن باشاالىق يەتتە كىشااى ئىككى ماشااىنىدە كەلگەنىدى. ئۇالر 

كۈن جەريانىدە  20ئارىالااااىدە ئىپارگۈلمۇ بار ئىدى. ئىپارگۈلنى كۆرۈپ باشااااقىچە بولۇپ قالدىم. ئۇ مۇشااااۇ 
ى ىق، ب نل ى ىرىاادىن ھااارغ لۇپ، كۆزل بو ىغااان  قل ئورۇ تى. كۆرۈنەرلىااك  ت تۇرە لۈپ  تۆكۈ ىرى  نۇرل ىق  پەرۋەل

ئىدەرىدىكىلەرنىڭ، بولۇىمۇ نەچچە يىل دەسااتىخىنىنى كۆتۈرگەن ئايالالردىن بىر نەچچىالااىنىڭ بولالااىمۇ كېلىپ 
پ تا قىالااااىلى−ئمەلدەرالرنىڭ ئاياللىرى بولغاچقا، قاتناش−ۆپ قىالاااامى ئ−قويمىغانلىقى ۇئۇ ئايالالرنىڭ ۈ
 ...كىلومېتىرلىق مۇساىىدئ بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلمىدى 502كەلگەن چېغى  قالمايتتى) ئايالىمغا بەۈ ئېغىر

شاااۇ ئىشاااالردىن كېيىن ئايالىم باشاااقىچە بىر ئادئمگە ئايلىنىپ قالدى. ئىلگىرى ئۇ ساااەپ تارتىپ تاالدىن 
كىرمەيتتى، ئۆيدىكى چاغلىرىدىمۇ تېلې ون قولىدىن چۈشااامەيتتى، ساااۆزلەپ ھارمايتتى، ھازىر بولالاااا تاالغا 

 ...ققىلى ئۇنىمايتتى، گەپ سورىمىغۇچە چىش يېرىپ بىر نەرسە دېمەيتتىچى



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ئايال

 

44 

شۇرىدىغانلىقىم ھەققىدئ  - 5يۇرتتىن قايتىپ كېلىپ  سىتېتىدە بىر يىل بىلىم ئا كۈنى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېر
اشااقا اكى بئۇقتۇرۇش تاىشااۇرۇۋەلدىم، ئۇقتۇرۇش نازەرئتتىن ئىالاامىم بىلەن كەلگەن بولغاچقا، ياق دېيىشااكە ي

 .بىرسىنى ئالماشتۇرۇشقا بولمايتتى، شۇڭا دېگەن مۆھلەتتە بېيجىڭغا قارەپ يولغا چىقىشقا مەجبۇر بولدۇم

مەن ئىلگىرى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسااىتېتىدە ئىككى يىل تەييارلىقتا ئوقۇغانىدىم، مەكتەىمۇ، مۇئەللىملەرمۇ 
ىر ساااىنىپتا ئوقۇپ مەكتەىتە ئوقۇتقۇچىلىققا ئېلىپ قېلىنغان ماڭا تونۇش ئىدى، ئۇنىڭ ئۈساااتىگە ئەينى يىلى ب

رۇستەم ئىالىملىك بىر ساۋەقدىشىممۇ بار ئىدى. ساۋەقدىشىمنىڭ قول تۇتۇشى بىلەن بىردئمدىال رئسمىيەتلىرىمنى 
 .بېجىرىپ ياتاققا ئورۇنلىشىۋەلدىم

بۇنى ئۇققاندە قۇلىقىمغا ئىشااااەنمەي  ياتىقىمىز ئازەدئ بولۇپ، بىر ياتاققا ئىككىدىن ئورۇنالشااااتۇرۇلغانىدۇق.
شىمغا مەنىلىك قارەپ قويدۇم. بىز ئوقۇغان ئەينى يىلالردە مەكتەىتە ياتاق بەۈ قىس ئىدى، بىر ياتاقتا  ساۋەقدى
ساااەككىزدىن ياتاتتۇق. ياتاقتا ىۇت قويغۇدئۈ جاي تېپىشااامۇ بىر مەساااىلە ئىدى. ھەتتا كادىرالر تەربىيەلەش 

ڭالرمۇ بىر ياتاقتا ئالتىدىن ياتاتتى. ياتاق قىس بولغاچقا، ئۆزى ئاالقىلىشااااىپ بىلىم مەركىزىدئ ئوقۇۋەتقان چو
ئاشااۇرغىلى كەلگەنلەر ھە دېگەندئ ياتاق تاىالماي، مەكتەپ ئەترەىىدىكى يەر ئاسااتى ئۆيلىرىدىن ياتاق ئىجارئ 

غۇ لغان بولۇپ، زئي ھەم قارەڭئېلىشااقا مەجبۇر بوالتتى. بۇ ياتاقالر يەر ئاسااتى ئۆيىنىڭمۇ ئاسااتىغا ئورۇنالشااتۇرۇ
شتۈرۈلەتتى. يالغۇز  -ئىدى. كېچە  سالغان كانايالر ئارقىلىق يۈرۈ الۇس يا كۈندۈز توۈ ياندۇرەالتتى. ھاۋە مەخ

قالالااا قورققىالااى كېلەتتى. بىرئر ئاي ياتقان ئادئمنىڭ سااوغۇقى ئېشااىپ، تاغدىن گەپ قىلالااا باغدىن جاۋەب 
 ...ىبېرىدىغان ىاڭقايغا ئايلىنىپ قاالتت

المىم ئەزىمەت،  - شتۇردۇم ئۈن  -ئى شىمغا  -دئپ ئۆزۈمنى تونۇ الىز ھالدە چامادەنىنى رئتلەۋەتقان ياتاقدى تىن
 بىر شەھەردئ نەچچە يىل بىللە ياشاىمۇ ئەجەب كۆرۈشمەىتىكەنمىز؟ -لەپ قىلىپ قارەپ قويۇپ، 

 -، ىدىن بىر تال تۇتاشااتۇردىياتاقدىشااىم قىلىۋەتقان ئىشااىنى توختىتىپ تاماك -مەن سااىزنى تونۇيمەن،  -

 .ئىالمىم مەمەتجان، سەھىيە ئىدەرىالىدئ ئىشلەيمەن

 مەمەتجان دېدىڭىزما؟ -

 .ئاۋەزىم سەل ئۈنلۈۈ چىقىپ كەتكەن چېغى، ياتاقدىشىم ئەجەبلىنىپ ئەترەىقا قارەپ قويدى

 .ھەئە، مەمەتجان -

 ! ان ئىدەرىالىمۇ ئوخشاشقۇمەن تۇرۇىال قالدىم. بۇ نېمە كارەمەت ئەمدى؟ ئىالمىمۇ، ئىشلەۋەتق
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 .مەنمۇ تاماكا تۇتاشتۇردۇم

 ئىدەرىڭىزدئ مەمەتجان ئىالىملىكلەردىن يەنە بارمۇ؟ -

ساقچىدئۈ سوئال سورەشلىرىمدىن سەل بىئارەملىق ھېس قىلدىمۇ بىلمىدىم، مەمەتجان قىلىۋەتقان ئىشىنى تاشالپ 
 .كارىۋىتىغا كېلىپ ئولتۇردى

 .تۆتىمىز بار -

سااااوئالىڭىز بارمۇ ئاكا؟ دېگەندئۈ ھارغىن كۆزلىرىنى ماڭا يۆتكىدى. مەن ھىم، دېگىنىمچە  مەمەتجان يەنە
 .دېرىزىدىن سىرتقا قارىۋەلدىم

دئل شااۇ چاغدە تېلې ونۇمدىن ئۇچۇر سااىگنالى ئاڭالندى. مەن تېلې ون كۆزنىكىگە قارىدىم. ئۇچۇر ئىپارگۈلدىن 
 .كەلگەنىدى. تۇرۇىال يۈرىكىم سېلىپ كەتتى

ىقمۇ؟ تۈنۈگۈن كونا جايدە چاي قىلدۇق. بەلكىم قۇلىقىڭىز قىزىغاندۇ، ھەممەيلەن ياخشاااى گېپىڭىزنى تىچل -
شقىچە گەپ  سورۇن ئاخىرال سىزگە بەۈ ئۆگىنىپ كەتكەن ئىكەنمەن،  شتى...  سىزن -قىلى ى سۆزگە ئارىالشماي 

 ...ى شۇنچىلىك سېغىندىمكىدە بولالىمۇ دىدەرلىشايلى. سىزن QQخىيال قىلىپ چىقتىم. كەچتە تورغا چىقىڭ، 

 .تېلې وننى يېپىۋېتىپ ئاستا كەينىمگە بۇرۇلدۇم. مەمەتجان ئىشىككە قارىغىنىچە تاماكا چېكىپ ئولتۇرەتتى

 ئايالىڭىزدىن كەىتىما؟ -

 ياق... ھەئە -

غا  مايال قۇلىقىم قارى ىدى، كۆزنەككە  يدى. تېلې ونۇم جىرىڭل جان كۈلۈپ قو لدىم، مەمەت قا مەن كېكەچلەپ 
 .تتۇم. چىرەيىم الزە سۈرگەندئۈ ئېچىشىپ كەتكەنىدىتۇ

 ۋئي -

 ! مەن ئالمىرئ -

 ھە... تىچلىقما؟ -

 .تىچلىق، ئۆزىڭىزچۇ؟ نەچچە كۈندىن بېرى تېلې ون قىاليمۇ دېمىدىڭىز؟ ئادئمنى ئەنالىرىتىپ -
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سېغىنىش ھې شىقىغا  شۇنچە يېقىملىق، نازلىق ئىدى، خۇددى يىرەقتىكى ئا الىياتئايالىمنىڭ ئاۋەزى  ىنى ئىزھار ال
 .قىلىۋەتقان مەشۇقنىڭ ئاۋەزىدئۈ

مەن قارەپ تۇرۇپ يالغان ئېيتتىم، ئەمەلىيەتتە نەچچە كۈندىن بېرى  -ئالدىرەشچىلىقتا ۋەقىە چىقىرەلمىدىم،  -
تا كۈن ئۆتكۈزگەنىدىم،  -تاماق يەپ، يېتىپ  قا ئورۇنالشااااتىم، ھازىر  -ئۇخالپ بىكارچىلىق تاق تۈنۈگۈن يا

 ...ياتاقتا

 .ئالمىرئ بىلەن خوشلىشىپ تېلې وننى يېپىۋېتىشىمگە مەمەتجان لىككىدئ ئورنىدىن تۇردى

يالىڭىزكەن،  - ئا قارەپ ماڭدى،  -ھازىرقىالااااى ھەقىقىي  قا  -مەمەتجان غېمىدئ يوق ئىشااااىككە  ماق تا
 چىقامدىمىز؟

. تقۇزۇپ قويغانىدىممەن ياتاقدىشااااىم بىلەن دىدەرالشااااقان تۇنجى كۈنىال ئويلىمىغان يەردىن قۇيرۇقۇمنى تۇ
يەكۈنلىشااىمچە، بىرسااى بىلەن بولغان مۇناسااىۋئتتە، تۇنجى تەسااىر بەكمۇ مۇھىم بولۇپ، ئۇ شااۇ كىشااىنىڭ 
سكىيىپ ئولتۇردۇم،  سىدە چاغا چىقىپ ىۇ المىلال شنىڭ بى سىۋئت زئنجىرىدىكى ئورنىنى بەلگىلەيتتى. مانا ئى مۇنا

 كېيىنكى ئىشالر قاندەق بولۇپ كېتەر؟

غا ىاخال تىقىپ قويغان كانايدئۈ بۇرۇقتۇم بولۇپ كەتكەنىدى. گەپ قىلماسااااتىن مەمەتجانغا ئىچىم ئېغىزى
 .ئەگەشتىم، بېشىم قۇم تىققاندئۈ ئېغىر، يۈرىكىم سانالىزلىغان قۇرتالر ئۆمىلەۋەتقاندئۈ بىئارەم ئىدى

 13تتى. بىز شكە بوالدۈشەنبىدىن باشالپ دئرس باشالندى. سىنىپىمىزنى سېپى ئۆزىدىن مىللەتلەر مۇزېيى دېيى
كىشااى بىر سااىنىپقا جەم بولغانىدۇق. دئرساالەر خەنزۇ تىلىدە ئۆتۈلەتتى، شااىنجاڭدىن  27مىللەتتىن بولغان 

كەلگەن بەشااىمىزدىن باشااقىلىرىنىڭ، بولۇىمۇ جەنۇبىي جۇڭگودىن كەلگەنلەرنىڭ مىللىي بەلگىلىرى تازە ئېنىق 
ەت نەزئرىگە چۈشااۈپ قالدۇق، ئۇالر بىزگە ۋئ يۇرتىمىزغا بەۈ ئەمەس ئىدى، شااۇڭا بىز تېزال باشااقىالرنىڭ دىقق

 ۇرغۇن سوئالالرنى سورەيتتى. بىز بىلگىنىمىزچە جاۋەب-ئققىدئ ن−ئادئتلىرىمىز   -قىزىقاتتى، يۇرتىمىز، ئۆرپ 
نى ىبېرئتتۇق. ساااوئالالر كۆىەيگەنالاااېرى مەن يۇرتىمىز ۋئ ئۆزىمىز ھەققىدئ بىلىدىغانلىرىمنىڭ بەۈ ئاز ئىكەنلىك

ھېس قىلىشقا باشلىدىم. ئەمەلىيەتتە بۇ باشقا مىللەت كىشىلىرىگە مىللىتىمىزنى، يۇرتىمىزنى تونۇشتۇرۇشنىڭ ئەڭ 
ياخشااى سااورۇنى ۋئ ىۇرسااىتى ئىدى. ئۇ ئۆز نۆۋىتىدئ يەنە ھەر بىر زىيالىينىڭ مۇقەددئس مەجبۇرىيىتى ئىدى! 

ىيال غا بېرىپ ماتېر”دۆلەتلىك كۇتۇىخانا“تاىالاااامال قاندەق قىلىش كېرئۈ؟ ئۆگىنىش كېرئۈ! مەن بىكار ۋەقىە 
 .كۆرۈشكە، خاتىرئ قالدۇرۇشقا باشلىدىم

مېتىرمۇ كەلمەيتتى. شاااارەئىتى بەۈ ياخشااى  500مەكتىپىمىزگە يېقىن ئىدى، ئارىلىقى ” دۆلەتلىك كۇتۇىخانا“
مايتتى، بەل لدۇر قا ىدسااااىز  ئادئمنى ئۈم ندەق  قا كى خۇرجۇننى ئۆزى بولۇپ، بىلىم ئىگىلەيمەن دېگەن ھەر
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 -ئويلىغىنىدىنمۇ كۆپ جاۋەھىرەتالرغا تولدۇرۇپ بېرئتتى. ئۇنىڭدە دۆلىتىمىزنىڭ، چەت ئەلنىڭ ھەر خىل تىل 
 -يېزىقتىكى ماتېرىياللىرى تولۇق تېپىالتتى، ھەتتا يۇرتىمىز شااىنجاڭدە نەشاار قىلىنغان بارلىق كىتاب، گېزىە 

 - 2ى ئەڭ جەلپ قىلغىنى ئاز سانلىق مىللەت كۇتۇىخانىالى بولدى. ژۇرنالالرنىڭ ھەننىۋەسى تېپىالتتى... مېن
ئورۇندۇقلىرى ىاكىز،  -قەۋئتكە جايالشاااقان بۇ كۇتۇىخانا ئازەدئ، يورۇق بولۇپ، ئادئم ئاز ئىدى. ئۈساااتەل 

ماتېرىيالالر تۈرى بويىچە تام بويلىتىپ رئتلىك تىزىپ قويۇلغان بولۇپ،  -تېگىگە گىلەم سااااېلىنغان، كىتاب 
 .انچىلىك الزىم بولالا، ئۆزىمىز خالىغانچە ئېلىپ كېلىپ كۆرئلەيتتۇقق

شقىدۇر كىتابنى  الامال، كۇتۇىخانىغا چاىاتتىم. نېمى ستىن بىكار بول مەن كۇتۇىخانىغا ئامرەق بولۇپ قالدىم، دئر
ى شاااۇنچە رقانچە كۆپ ئوقۇغانالاااېرى بىلمەيدىغانلىرىم تېخىمۇ كۆىتەۈ بىلىنىپ ھەيرەن قاالتتىم. يىلالردىن بې

ئىچىشااااالر بىلەن مەنىالااااىز  -كۆپ ۋەقتىمنى قۇرۇق ىااارەڭ، ئااايىغى چىقماااس ئولتۇرۇش، دۆدئۈ يەپ 
 ...ئۆتكۈزۈۋئتكىنىمگە ىۇشايمان قىالتتىم

مەمەتجان باشااقىچە بىر ئادئم ئىدى. ئۇ گەپ سااورىمىغۇچە بىرئر ئېغىز گەىمۇ قىلمايتتى. بىكار قالالااىال ھارەق 
چۈشاامەيتتى. كەچتە بىر مەھەلىدئ ىەيدە بولۇپ، ساااىانغا قاتقان بوقىدئۈ بىر ھازە  ئىچەتتى، قولىدىن تاماكا

قولىنىمۇ يۇيماسااتىن كارىۋىتىغا چىقىۋەالتتى. دئرساالەرگە ئاساااسااەن  -ىۇشااۇلدەپ ئولتۇرغاندىن كېيىن ىۇت 
 .ىقاتناشمايتتى، قاتناشالىمۇ باش كۆتۈرمەي ئۇخاليتتى. سىنىپتا ھېچكىم بىلەن ئاالقە قىلمايتت

ئۇ بېيجىڭغا كەلگەن ئىككى ئايدىن بېرى تېخىمۇ ئورۇقالپ يىڭنە يېگەن ئىتقىال ئوخشاااااپ قالغانىدى. ئەگەر 
ئىشالر مۇشۇ تەرىزدئ دەۋەملىشىۋېرىدىغان بولالا، سىنىپ مۇدىرىدىن تەنبىھ ئىشىتىشى، ئەڭ مۇھىمى يۇرتقا ساق 

 .ساالمەت قايتىپ كېتەلمەسلىكى مۇمكىن ئىدى -

ىدىكى ىارىڭىمىزدىال مېنى ئوبدەنال سااارەسااىمىگە سااېلىپ قويغانىدى. دئساالەپ ئۇنىڭ ئىالاامىنى ئۇ تۇنجى كۈن
ئاڭلىغىنىمدە جارەسااتاندە ئىشااتىنى تىزىغا چۈشااۈپ قالغان ئادئمدئۈ بەۈ بىئارەم بولغانىدىم. ئەگەر رەسااتتىنال 

تاقتا بىلۈلنىڭ ئېرى بولۇپ چىقىدىغانال ئىش بولالااااا، ئۇنىڭ بىلەن بىر −مەمەتجان ئىپارگ لە يىلنى بىر يا
ئۆتكۈزۈشۈم بەۈ قىيىنغا توختايتتى. جاھاندە شۇندەق نەق كېلىپ قالىدىغان ئىشمۇ بوالمدۇ؟ ئۇنى ئۆز نۆۋىتىدئ 
تەڭرىنىڭ ماڭا بەرگەن شەىقەتالىز جازەسى دېيىشكىمۇ بوالتتى. ئويلىمىغان يەردىن ئۇنىڭ ئىدەرىالىدئ مەمەتجان 

بارلى ىڭ  ئاڭالپ ىۇت ئىالااااىملىكتىن تۆتەيلەنن لدى. نېمىال  -قىنى  ندئۈ بو غدۇر كىرگە ما ىدىن  قايت غا  قولۇم
كە چۈشاااكەنىدى. يەنە بىر تەرئىتىن  25ۇ ساااەتچىلىكنىڭ مۇمكىنچىلىك دەئىرىالاااى %−ئنبىلەن ب−دېگ

ىڭ ئەقلىگە  ناش ھېچكىمن ىدە سااااا تار قا ىڭ اليىقى  كانن نا چو لدئۈ بەر پارگۈ ندئۈ بىر اليغەزئلنى ئى جا مەمەت
ئەگەر شااۇندەقال بولۇپ قالغان بولالااا، تەقدىر ئىپارگۈلگە بەۈ شااەىقەتالااىزلىك قىلغان بوالتتى. سااىغمايتتى. 

كىمۇ سااەل قارىغىلى بولمايتتى. ئۇنىڭ ئۈسااتىگە  25كۆڭلۈم سااەل تەسااكىن تاىقاندئۈ بولدى. لېكىن ئاشااۇ %
 لىشااىشاانى تەلەپ قىلىپمۇشااۇ كۈنلەردئ ئىپارگۈلنىڭ ئۇچۇرىمۇ كۆىىيىپ قالغانىدى، كۈندئ تورغا كىرىپ ىارەڭ
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تۇرۇۋەالتتى... تۈگۈننى يېشااىش قارەرىغا كەلدىم. ىەقەت شااۇندەق قىلغاندىال ھەقىقىي كۆڭۈل خاتىرجەملىكىگە 
 .ئېرىشكىلى بوالتتى

بىر كۈنى مەمەتجان قارەڭغۇ چۈشاامەسااتە ياتاققا قايتىپ كەلدى. بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن يېڭىلىق ئىدى. مەن سااەل 
رۇشااۇپ كەتكەن كۆزلىرىگە قارىدىم. مەمەتجان جاۋەبەن سااۇس كۈلۈمالااىرئپ قويۇپ ھەيرەن بولۇپ ئۇنىڭ ئولتۇ
 .كارىۋىتىغا كېلىپ ئولتۇردى

دېدىم مەن تاماكىنى كۈچەپ شورەۋەتقان مەمەتجانغا قارەپ قويۇپ،  -بايا بىر ئايالدىن تېلې ون كەىتىكەن،  -

 .دئرستىن كىرمىدى، دئپ قويدۇم -

 .ېشىنى كۆتۈردىمەمەتجان ئېرىنچەكلىك بىلەن ب

 ئىالمىنى دېدىما؟ -

 .ياق، ئايالىڭىزمىكى دئپ ئويالپ سورىماىتىمەن -

 .مەمەتجان بىردئم ئۈنالىز تۇرغاندىن كېيىن كارىۋىتىغا يامپاشالندى

 !مېنىڭ ئايالىم يوق -

دە ركۆڭلۈم ئارەمىغا چۈشاااتى. ئىپارگۈل بىلەن بولغان ىارىڭىمىز يەنە كۆىىيىشاااكە باشااالىدى. ئۇ بىر كۈنى تو
 :ىارەڭلىشىۋېتىپ، تۇيۇقالىز ھېلىقى خەتنىڭ گېپىنى چىقىرىپ قالدى

 خەتنى ئوقۇدىڭىزمۇ؟ -

 .ئوقۇدۇم -

 قاندەق ئويلىدىڭىز؟ -

مەن بىر ھازە مەڭدئپ تۇرۇپ قالدىم، بۇ سوئالنىڭ ھامان سورىلىدىغانلىقىنى بىلەتتىم. لېكىن نېمە دئپ جاۋەب 
 .ەنىدىمبېرىش مەسىلىالىدئ بىر قارەرغا كېلەلمىگ

 -دئپ يازدىم كۆزنەككە بېشااىمنى بىرى سااۆرئۋەتقاندئۈ كەيپىياتتا،  -خېتىڭىز بەۈ سااەمىمىي يېزىلىپتۇ،  -
سااىزگە ئىچىم ئاغرىدى، شااۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمگىمۇ ئىچىم ئاغرىدى... مۇشااۇ ياشااتا سااىزدئۈ بىر بەرنا قىزنىڭ 

 ئەڭ چوڭ بەختالىزلىكىم. مەن سىزنى ياقتۇرىمەن.نەزئرىگە ئىلىنگىنىم ھاياتىمدىكى ئەڭ چوڭ بەختىم، شۇندەقال 
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سااىز بىلەن بىللە بولالااام، ىارەڭالشااالااام، ئۆزۈمنى ئازەدىچىلىككە چىقىپ قالغاندئۈ، ئادىمىيلىك قىممىتىمنى 
 ...قايتىدىن تونۇغاندئۈ ھېس قىلىمەن. لېكىن

 .مەن يولالش كۇنۇىكىالىنى باستىم. ھايالشىماي ئۇچۇر كەلدى

 .چۈشەندىم -

 .ككە كۆزلىرىدىنال ئەمەس، قۇالق بۇرنىدىنمۇ قان تامچىالۋەتقان بىر باش سۈرىتى كەلدىكۆزنە

الىز باش چايقاۋەتقان بىر باش  سىلكىنىپ تىنىم شىنى ئۆزى يېگۈدئۈ ئەلپازدە ئىككى يېنىغا  مەنمۇ جاۋەبەن ئۆز گۆ
 .سۈرىتىنى يوللىدىم

 .بىردئملىك جىمجىتلىقتىن كېيىن يەنە ئۇچۇر كەلدى

شۇ ئىش سىز ب - سىزگە نىكا  ئوقۇتۇش تەلىپىنى قويغىنىمدە،  الام،  سە گەىنى قىل الىز. رە الىل ئادئمكەن ەۈ ئې
ئارقىلىق مەمەتجاندىن ئۆن ئېلىش نىيىتىممۇ بار ئىدى. بۇنى ئاساااااساااالىق مەۋقەيىم دېالااااەممۇ بوالتتى. 

لە يەنە سااىزگە بىلەن بىل جاۋەبىڭىزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن خاتا قىلغىنىمنى ئەقلىي ھېس قىلىپ يەتتىم. شااۇنىڭ
 .بولغان ھۆرمىتىم ھەسالىلەپ ئاشتى

غۇژژىدئ ئاچچىقىم كەلدى. ئەساالىدئ ئىپارگۈل مېنى ۋەىاسااىز ئېرىدىن ئۆن ئېلىشاانىڭ قورەلى قىلىشاانى ئويلىغان 
 !ھە؟ -دئ؟ ئادئملەرنى چۈشىنىش، بولۇىمۇ ئايالالرنى چۈشىنىش نېمىدېگەن تەس  -ئىكەن 

 !رئھمەت مېنى چۈشەنگىنىڭىزگە -

 !ئالدىرەپ رئھمەت ئېيتماڭ، بۇنىڭلىق بىلەن مەن سىزدىن ھەرگىز ۋەز كەچمەيمەن -

 .بېشىم ىىررىدئ قايدى

ئايالىڭىز كەم قويغان بوشااالۇقنى تولدۇرۇشااانى يەنىال ئۆز مەجبۇرىيىتىم دئپ ھېالااااباليمەن. مەن خېتىمدئ  -
سىلەرنى كۈتمەيدىغانلىقىمنى، ىەقەت بىر زئر نىڭچە رىال نۇر تەلەپ قىلىدىغانلىقىمنى ئېيتقان. مېسىزدىن چوڭ نەر

بۇنى ھەددىدىن ئاشقانلىق دئپ كەتكىلى بولمايدۇ. مەن بىلىمەن سىز ئايالىڭىزغا موھتا ، شۇنىڭ بىلەن بىللە 
 !يەنە ماڭىمۇ موھتا 

 .لەرەۋئ ئادئممېنىڭ سىزگە بېرئلەيدىغانلىرىم ھامان چەكلىك. ھەر ئىككىمىز ئىككى الگېرغا، ئىككى يولغا ت -
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 .بۇنى بىلىمەن -

ئەڭ ياخشااىالااى سااىز بالدۇررەق ئۆز بەختىڭىز ئۈچۈن تىرىشااىشااىڭىز الزىم. مەن كىچىكىمدئ يېتىملىكنىڭ  -
دئردىنى كۆپ تارتقان. بالىڭىز دەدىالااىز قالالااا بولمايدۇ. ھازىرغۇ باال كىچىك، ھەممە ئۆز يولىدە كېتىۋېرىدۇ، 

 ، بۇنى ئويالپ باقتىڭىزمۇ؟لېكىن چوڭ بولغاندە قاندەق قىلىدۇ

 مەندئ نېمە ئامال؟ -

ھەر ئىشنىڭ ئامالى بار. ھازىرغۇ مەن سىزگە ئەرمەۈ بولۇپ، ھاياتىڭىزغا مەنە ئاتا قىالرمەن، كېيىن قاندەق  -

 !بولىدۇ؟ مەن ئايالى، ئىككى بالىالى بار ئادئم، بەرىبىر سىزگە ئاش بواللمايمەن

 قىلماقچىمۇ؟سىز مېنى مۇشۇ بەختتىنمۇ مەھرۇم  -

 !ئەمەلىيەتتە مەن سىزنى تېخىمۇ زرر، تېخىمۇ مەڭگۈلۈۈ بەختكە ئېرىشتۈرمەكچى -

مۇشااۇ كۈنلەردئ ئايالىم باشااقىچە بىر ئادئمگە ئايلىنىپ قېلىۋەتاتتى. ئۇ كۈندئ تېلې ون قىلىشاانى ئۇنتۇمايتتى، 
 .تتىسۆزلىرىمۇ ئۆزگىچە بولۇپ، ھارغىن تېنىمگە باشقىچە ئوزۇق ئاتا قىال -گەپ 

ى بەۈ ساااىز ئۇ كىتابن -دئيتتى ئۇ تېلې ون ئۇلىنىپ بولغۇچە،  -ررمانىنى تۈگەتتىم، ” ئىزدىنىش“بۈگۈن  -
غا بەۈ ئۆچلۈكۈم  ئاي ىدى، گۈزئل ئاغر غا بەۈ ئىچىم  تابكەن. ئەال بار كى غان، ھەقىقەتەن دەڭلىغۇچىلىكى  دەڭلى

ە بەختلىك بواللمايدۇ. نېمىشااقا شااۇندەق بىرىنى ياخشااى كۆرۈشااىدۇ، لېكىن ئاخىرغىچ -كەلدى. ئۇالر بىر 
 بولىدۇ؟ بۇ يازغۇچىنىڭ تاش يۈرئكلىكىمۇ ياكى تۇرمۇش شۇندەقمۇ؟

ئايالىم سااورىغان سااوئالالرنىڭ ۋئزنى ئېغىر ئىدى. ئۇ كىتابقا قىزىقىپ قالغان شااۇ كۈندىن باشااالپ كاللىالااى 
 .ئوبدەنال ئېچىلىپ كېتىۋەتاتتى

 !مەس، بەلكى تۇرمۇش قانۇنىيىتى شۇندەقبۇ يازغۇچىنىڭ تاش يۈرئكلىكى ئە -

تەىالااىلىي چۈشااەندۈرۈپ قويالااىڭىز. مەن بۇ ئىككەيلەننىڭ قايتىدىن بىر ياسااتۇققا باش قويۇپ قېرىغاندە  -

 .بولالىمۇ بەختلىك ئۆتۈشىگە تەشنا ئىدىم... اليىق جاۋەبقا ئېرىشەلمىالەم، كېچىچە ئۇيقۇم ھارەم بولىدۇ

ئادئم ۇگۈزئلئايمۇ شااۇندەق)، ئۇ گۈزئلئاينى ياخشااى كۆرىدۇ، گۈزئلئايمۇ  سااىز دېگەندئۈ ئەال بەۈ ئېالااىل -
ئەالنى ياخشااى كۆرىدۇ. لېكىن تۇرمۇشااتا ياخشااى كۆرۈشااال كۇىايە قىلمايدۇ. ئىككى كىشااىنىڭ بىر تەنگە 

شااارەئىتالردىن سااىرت ئۇالرنىڭ گۈزئللىك قارىشااى مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. قارەڭ:  -ئايلىنىشااىدە نۇرغۇن شااەرت 
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ەالنىڭ گۈزئللىك قارىشاااىدە بىلىم بىرىنچى ئورۇندە تۇرىدۇ. ئۇ بىلىمنى ھەممىدىن گۈزئل دئپ قارەيدۇ، شاااۇ ئ
ۋئجىدىن ىۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بىلىم ئىگىلەشاااكە بېرىلىدۇ، تۇرمۇشااانى كىتابالردىكىدئۈ تەساااەۋۋۇر قىلىدۇ، 

رئككەپ بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ خىل ھەممىنى كىتاب بىلەن ئۆلچەيدۇ. گۈزئلئاينىڭ گۈزئللىك قارىشااااى سااااەل مۇ
خەتتە ئوتتۇرىغا قويغان يىگىە تالالش ئۆلچىمىدئ مەركەزلىك ئىپادىلىنىدۇ.  -قارىشااى درسااتىغا يازغان خېتىدئ 

قامەتن  -ئۇنىڭ نەزئرىدئ مۇكەممەل ئەردئ ئۈن نەرسااە بولۇشااى كېرئۈ. بىرىنچىالااى، كېلىشااكەن قەددى 
ە ئالدىنقى ئىككىالاااى بار، لېكىن ىۇل يوق. رئقىبتە ئالدىنقى ئىككىنچىالاااى بىلىمن ئۈچىنچىالاااى، ىۇلن ئەالد

ئىككىالااااى يوق، لېكىن ىۇل بار. گۈزئلئاي ئاخىر ئەالنى تالاليدۇ. ئۇالر بىر مەزگىل بەختلىك ئۆتىدۇ، لېكىن 
شى بىلەن ئەال ” ىۇلى يوق يىگىە ئەمەن تېتىيدۇ“بۇندەق كۈنلەر ئۇزەققا بارمايدۇ.  دېگەندئۈ، كۈنلەرنىڭ ئۆتۈ

الا،  شاليدۇ، بۇنىڭدىن رئقىب ىايدىلىنىپ كېتىدۇ... ئەگەر ئەالدە ىۇل بولغان بول شقا با گۈزئلئايغا ئەمەن تېتى
 ...بۇ ىاجىئە يۈز بەرمىگەن، ررمانمۇ يېزىلمىغان بوالتتى

 .رئھمەت، بىر قېتىملىق لېكالىيە ئاڭلىغاندئۈ بولدۇم -

 .ئاشۇرۇۋئتتىڭىز -

 .ىۋەتىمەنرەسە، كۆڭلۈمدىكى گەىلەرنى قىل -

 .ئۇندەق بولالا سىزگىمۇ رئھمەت. مەن سىزنىڭ كىتاب ئوقۇغانلىقىڭىزدىن بەۈ خۇش -

مەنمۇ خۇش. كىتاب ئوقۇشاانى باشاالىۋەلغاندىن بېرى، ئۆزۈمنى باشااقىچە ئادئم بولۇپ قېلىۋەتقاندئۈ ھېس  -

 .قىلىۋەتىمەن. بۇرۇنقى بىھۇدئ ئۆتۈپ كەتكەن كۈنلىرىمگە ئىچىم ئاغرىيدۇ

 .كېچىكمەيالىز ھازىرمۇ -

 يەنە بىر تۈگۈن بار، ئۇ قاچان يېشىلەر؟ -

 .مەن ئالمىرئنىڭ نېمە دېمەكچى بولۇۋەتقىنىنى ھېس قىلىپ يەتتىم. ئۇ ئىككىمىزنىڭ ئىشىنى دئۋەتاتتى

 .ھازىر يېشىلىۋەتىدىغۇ؟ مېنىڭچە ئۇزەققا قالمايدۇ -

 سىز شۇندەق ئويالمالىز؟ -

 !شۇندەق -
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 .نمەن ىۇشايمان قىلىۋەتىمە -

 .مۇندەق دېمەڭ، چاۋەۈ بىر قولدىن چىقمايدۇ، بۇ ئىشتا مېنىڭمۇ مەسئۇلىيىتىم بار -

 .ئۇنى بۇنى دېگەن بىلەن بىر ئىشقا باھا بېرىشتە مەن سىزگە يېتەلمەيمەن -

 .مۇشۇندەقال ماڭالىڭىز، مەندىن ئېشىپ كېتىدىغاندئۈ قىلىالىز -

 .مەن سىزگە ياندىشىپ ماڭالىالامال شۇنىڭغا خۇش -

 .مېنىڭ ئۈمىدىممۇ شۇ -

 !ئۈمىدىڭىزنى ئاقالشقا تىرىشىمەن -

 ئەمدى قايالى كىتابنى ئوقۇشنى ئويلىشىۋەتىالىز؟ -

 .نى”ئانا يۇرت“ -

نى ئوقۇساااىڭىز ” ئانا يۇرت“نى ئوقۇۋېتىپ، ئاندىن ”ئويغانغان زېمىن“بىلەن ” ئىز“ئوبدەن ئويالىالاااىز،  -

 .بىرىنى تەقەززە قىلىدۇ -گە ئۇلىنىدۇ. بىر بىرى -تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. بۇ كىتابالر بىر 

 مېنى سېغىندىڭىزمۇ؟ -

سېغىنغانىدىم.  الام ئالمىرئنى  سە گەىنى قىل شكەن قىلدئۈ ئېرىپال كەتتى. رە تۇرۇىال قالدىم. ۋۇجۇدۇم ئوتقا چۈ
ىز ى. بنېمىال دېگەنبىلەن ئۇ مېنىڭ ئايالىم، ئىككى باالمنىڭ ئانىالااى ئىدى. ئەڭ مۇھىمى ئۇ ماڭا سااادىق ئىد

 .سوغۇقالرغا بىللە شاھىە بولغانىدۇق -يىلنى بىللە ئۆتكۈزۈپ، نۇرغۇن ئىالالىق  17

 !ئەلۋئتتە سېغىندىم -

 .ئارىنى ئېغىر جىمجىتلىق قاىلىدى

 .مەن ئورۇقلىدىم -

بۇرۇنقى تۇرقىڭىزمۇ چىرەيلىق ئىدى، ئورۇقلىغان بولالااىڭىز تېخىمۇ بەرنالىشااىپ كەتتىڭىز ھەقاچان. بۇندەق  -

 .ۇشىنى بىلگەن بولالام، بالدۇررەق بىلىم ئاشۇرۇشقا كېتەركەنمەنبول
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 .بىلىم ئاشۇرۇشقا كەتكىنىڭىزمۇ بىر ھېالابتا ياخشى بولغانىكەن -

 .جۇدەلىق چۈشىنىشنى، مۇھەببەتنى كۈچەيتىدۇ -

ە نومۇرىمۇ ئېلىپ بەردى. خالىالااااىڭىز تورد QQ مەن يەنە تورغا چىقىشاااانى ئۆگىنىۋەلدىم. ئەختەمجان باالم

 .ىارەڭالشالاق

 ھازىر باشالمدىمىز؟ -

 .ھازىر بولالا تېخىمۇ ياخشى. تېلې وندە بەزى گەىلەرنى دېيىش ئەىالىزكەن -

 .ئەمىالە نومۇرىڭىزنى دئڭ، مەن قوشۇۋەالي -

 .ئالمىرئ نومۇرنى دئپ بەردى، مەن خاتىرىلىۋەلدىم

ئىكەن، بۇ ئىالااااىم ماڭا ياقتى. ” ۋەنا“دىكى ئىالاااامى  QQ ئىككىمىز تېزال ئاالقە باغلىۋەلدۇق. ئايالىمنىڭ

 ...ئىككىمىز ىارىڭىمىزنى ئوڭۇشلۇق باشلىۋەلدۇق

ىەش دېگۈچە تەتىل ۋەقتىمىز يېقىنلىشاااىپ قالدى. مەمەتجان كونا خۇيىنى تاشااالىمىغانىدى. كۈندئ  -ھەش 
لىپ لدىنى قىئىچەتتى، كەن بىر مەھەلدئ ىەيدە بولۇپ، بىردئم ىۇشاااۇلدەپ ئولتۇرغاندىن كېيىن تام تەرئىكە ئا

ستلۇق ئاتا قىاللمىغان بۇ بايقۇشنىڭ مۇشۇ يولنى تۇتقىنىمۇ بىر  ئۇيقۇغا كېتەتتى. ئۈن ئاي بىر ياتاقتا يېتىپمۇ در
ھېالااابتا ئوبدەن بولغىنى ئىدى. ئۇ مېنىڭ ياتاقتا ئازەدئ ماتېرىيال كۆرۈشااۈم ۋئ باشااقا ئىشااالر بىلەن مەشااغۇل 

نىدى. بىر تۇرۇپ يەنە ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىيتتى. نېمىال دېگەنبىلەن بولۇشااۇمغا ئوبدەن ىۇرسااەت يارىتىپ بەرگە
بىز بىر يۇرتلۇق. يەنە كېلىپ بىر ياتاقتا يېتىۋەتقىنىمىزغىمۇ ئۇزەق بولدى. شااااۇندەق تۇرۇپ بىرئر قېتىم قېنىپ 

لمىالاق بۇمۇ ىالئازەبلىرىمىزغا ئورتاقلىشىپ، مۇساىىرلىق تۇرمۇشىمىزغا مەنە ئاتا ق -مۇڭدىشالمىالاق، خۇشاللىق 
 .ئادئمگە ئېغىر كېلىدىغان ئىش ئىدى

ئىش ئويلىغىنىمدئۈ بولدى: ئۇ بىر كۈنى كەن ئىشااااىكتىن كىرىپال ۋەيجانلىنىغىچە يەرگىال يىقىلدى. ھەرقانچە 
نىڭ ”ېرگۇتۇۋئ“قىلىپمۇ كارىۋەتقا ئااللمىدىم. ئۇ قورسااااىقىنى تۇتقىنىچە يىالندئۈ تۈگۈلۈۋەلغانىدى. ئېغىزىدىن 

 .ق ىۇرىقى كېلەتتىقاڭالى

 نىمە بولدىڭىز، بىر يېرىڭىز ئاغرىۋەتامدۇ؟ -

 .مەمەتجان بېشىنى لىڭشىتتى



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ئايال

 

54 

 تاماق يېمىگەنما؟ -

 .يەنە بېشىنى لىڭشىتتى. بۇ بايقاش ئان قورساققا ھارەق ئىچكەنىدى

 .كارىۋەتقا چىقىپ يېتىڭ، مەن سىزگە ئىالالىق چاي دئملەپ بېرئي -

سارغىيىپ كەتكەنىدى. مەمەتجان مەندئ ئۇنچىلىك مادە شىنى چايقىدى. ئۇ زئىەدئۈ  ر يوق، دېگەن مەنىدئ بې
كاۋەپ بولۇپ  -كۆڭلۈم بىر شااۇملۇقنى سااەزگەندئۈ بولۇپ، دئرھال ىېشااانىالااىنى تۇتتۇم، ىېشااانىالااى ئوت 

 .كېتىپتۇ

ماي مەكتە غا ئۇنى جاننى ئۇنىمىغىنى ىپ، مەمەت چاقىر تاقتىن ئىككەيلەننى  يا ندىكى  يا تاق. مەن  چا  پئىش 
الىغا ئاىاردىم. درختۇرالر ئالىتۆىە بولۇپ كەتتى. مەمەتجان تولغىقى تۇتقان ئايالدئۈ ئىنجىقاليتتى،  درختۇرخانى
نەىەسلىنىشىمۇ تەس ئىدى، ۋەقىە ئۆتكەنالېرى ئىچىگە تىنىپ قېلىۋەتاتتى. مەكتەپ درختۇرخانىالىدىكلەر ماشىنا 

ېرىشااتى. بىردئملىك تەكشااۈرۈشااتىن كېيىن مەمەتجان چاقىرتىپ يېقىن ئەترەىتىكى بىر درختۇرخانىغا ئېلىپ ب
ئوىېرەتالااىيەخانىغا ئېلىپ كىرىلدى. ئاڭغىچە سااىنىپ مۇدىرىمىز يېتىپ كەلدى، ئۇ مەندىن ئۆتە جىددىيلىشااىپ 

 .كەتكەنىدى

 .ئوىېرەتالىيە ئۈن سائەت ئەترەىىدە دەۋەمالشتى. مەمەتجاننىڭ ئاشقازىنى تېشىلگەن بولۇپ ھوشالىز ياتاتتى

دېدى مۇئەللىم چامغۇر ئورىالااىدئۈ  -ەلى سااەل خەتەرلىكتەۈ قىلىدۇ، شااۇڭا ئايالىغا خەۋئر قىلالاااق، ئەھۋ -
ئولتۇرۇشااااۇپ كەتكەن كۆزلىرىنى چىڭ يۇمغىنىچە ئىچىگە تىنىپ ياتقان مەمەتجانغا ئېچىنىش نەزئرىدئ قارەپ 

شى بىمارنىڭ تەلىيى بار -قويۇپ،  شتۈم. ئۇ كى سئۇل درختۇر بىلەن كۆرۈ الىلە،  بايا مە ئىكەن، تېز ئېپ كەى
يەنە يېرىم سااائەت كېچىككەن بولالااا، ھاياتىنى ساااقالپ قالغىلى بولمايتتى. ئوىېرەتالااىيە ئوڭۇشاالۇق بولدى. 

 .لېكىن بىمارنىڭ تېنى بەۈ ئاجىزكەن، ئاسانلىقچە ئورنىدىن تۇرەلمايدۇ، دئۋەتىدۇ

 .دېدىم مۇئەللىمدىن كۆزۈمنى ئېلىپ قېچىپ -ئۇنىڭ ئايالى يوق،  -

 نېمە، ئايالى يوق دېدىڭىزما؟ -

 .مۇئەللىمنىڭ كۆزلىرى چوڭ ئېچىلدى

 .شۇندەق، ئۆزى ماڭا شۇندەق دېگەن -

 .تۇغقانلىرىغا بولالىمۇ خەۋئر قىاليلى -ئايالى بولمىالا ئۇرۇق  -
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 .مەن جىم بولۇپ قالدىم

 سىلى بۇرۇن تونۇشمامتىڭال؟ -

 .مەن باش لىڭشىتتىم

 ...ھەي -

 .قالدى مۇئەللىم جىم بولۇپ

 !مەن ئامالىنى قىالي -

ستىگە تەتىل  - الا بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئۈ سى چىقمى جان دېگەن تەندئ ئامانەت، ھەرھالدە ئىگە بولىدىغان بىرئر

 .ئون كۈندىن كېيىن يۇرتقا قايتمىالاڭال بولماس -يېقىنلىشىپ قېلىۋەتىدۇ. ھەىتە 

ايتالۇن، باشقىالرمۇ ق -ايناۋەتقان مۇئەللىمگە قارەپ، دېدىم كۆزلىرىدئ ئۇيقۇ ق -سىلى قايتىپ ئارەم ئالالىال،  -

 .بۈگۈن كېچە مەن قارەي

 .بولىدۇ، بىرئر ئۆزگىرىش بولۇپ قالالا ماڭا تېلې ون قىلىڭ -

 .ماقۇل -

مۇئەللىم درختۇرخانىغا بىللە كەلگەن ئىككەيلەننى ئەگەشااااتۈرۈپ مەكتەىكە قايتتى، مەن مەمەتجانغا ھەمرە  
 .بولۇپ قالدىم

ىمنىڭ دېگىنى توغرە ئىدى. ساااۋەقدەشااالر بولغاچقا، بىرئر ھەىتىگىچە قارىغۇچىدىن قىالااىلمايتتۇق، مەن مۇئەلل
سلىگە كېلىش  شالە، بۇ كۈنلەرمۇ ئۆتۈپ كېتەتتى. لېكىن درختۇر دېگەندئۈ ئە شقىالر ياردئملە كۆىرئۈ قارەپ، با

ۇتۇپ ئپ قالغان ساۋەقدەشالرنى يەنە تۋەقتى سۈرۈلۈپ كەتالە، بۇنىڭالىزمۇ ئۆيىنى سېغىنىپ كۆزلىرى تېشىلەي د
قالغىلى بولمايتتى. ئۇنىڭ ئۈسااااتىگە مەمەتجاننىڭ ئەھۋەلى ئۆزگىچىرئۈ بولۇپ، سااااىنىپتا ئۇ ىارەڭلىشااااىپ 
باقمىغانالرمۇ يېرىمدىن كۆىرئۈ ئىدى. قاندەق قىلغۇلۇق؟ مەمەتجاننىڭ ئىدەرىالىگە تېلې ون قىلىشنى ئويلىدىم. 

ېكىن ئۇنىڭغا ئىككى كۈن ساااقالشااقا توغرە كېلەتتى. سااەۋئبى بۈگۈن دئل جۈمە بۇ بولىدىغان ئامال ئىدى، ل
قاي، بەلكىم  با قارەپ  غا  ئاالتتى. تېلې ونى ىدىكىلەر دئم  ىدەرىالاااا بولۇپ، شااااەنبە، يەكشااااەنبە كۈنلىرى ئ
ئۆيىاادىكىلەرنىااڭ نومۇرى چىقىااپ قاااالر دېگەن ئوي بىلەن ئۇنىااڭ كىيىملىرىنى بىر قۇر ئاااختۇرۇپ چىقتىم. 

ې وننىڭ قارىالااااىمۇ كۆرۈنمىدى. قارىغاندە ئۇ تېلې ونىنى ئىچكەن يېرىدئ ئۇنتۇپ قالغاندئۈ قىالتتى. بەلكىم تېل
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كېرئكلىرىنى  -بىز درختۇرخانىغا يۆتكەش جەريانىدە چۈشااااۈرۈپ قويغاندىمىز... ئاخىر ياتاقتىكى نەرسااااە 
تا  ئاختۇرۇپ بېقىش قارەرىغا كەلدىم. ىەقەت بولمىغاندە، ئەتە ئالمىرئگە  -ياكى يالقۇنغا تېلې ون قىلىپ، ئا

 .ئانىالى بىلەن ئاالقىلىشىشنىڭ يولىنى قىلىشنىمۇ كۆڭلۈمگە ىۈكۈپ قويدۇم

شقا  شلىدىم. درختۇرالرنىڭ ئى شكە با شى سەل جىددىيلى شىغا كەلمىدى، مەن  سەھەردىمۇ ھو الى  مەمەتجان ئەتى
ىپ اۋەقدىشىم كەلدى. ئۇ بىر قاچىدە تاماق ئېلچۈشۈشىگە ئۈلگۈرۈپ قوشنا ياتاقتىكى قالىبىك ئىالىملىك قازەق س

 .كەلگەنىدى، مەمەتجاننىڭ ئەھۋەلىنى كۆرۈپ ماڭا شۈبھىلىك نەزئردئ قارەپ قويدى

 ...ئەھۋەلى -

 .تېخى ھوشىغا كەلمىدى -

 .قالىبىك جىم بولۇپ قالدى

 .لىدۇىن سايبىك كېسىز ياتاققا قايتىپ بىردئم كۆزىڭىزنى يۇمۇۋېلىڭ، چۈشكىچە مەن قارەي، چۈشتىن كېي -

شۇڭا قالىبىككە  شىممۇ ئېغىر بولۇپ، يېنىم يەر تارتىپال تۇرەتتى.  شىپ تۇرەتتى. بې كۆزلىرىم قۇم تىققاندئۈ ئېچى
 .بەزى ئەسكەرتمىلەرنى بەرگەندىن كېيىن خوشلىشىپ سىرتقا چىقتىم

 .ردىمياتاققا كېلىپال سايبىك بىلەن باتۇر ئىالىملىك موڭغۇل ساۋەقدىشىمنى چاقىرىپ كى

ندئۈ ئەمەس،  - ىڭ ئەھۋەلى دېگە جانن قارەپ قويۇپ،  -مەمەت غا  ېدىم مەن ئۇالر  -مۇئەللىم ئۇرۇق  -د
شىمدە  شەلمىدىم، ئىككىڭال بې شىش ئۇچۇرىغا ئېرى شىمنى ئۇقتۇردى. ھېچ قىلىپمۇ ئاالقىلى تۇغقانلىرىغا خەۋئر بېرى

باقالااام، بىرئر ئۇچۇرغا ئېرىشااىپ قالالاااق كېرئكلىرىنى ئاختۇرۇپ  -تۇرۇپ بەرسااەڭال، مەمەتجاننىڭ نەرسااە 
 .ئەجەب ئەمەس

سىلەردىن بىر  شتى. مەن مەمەتجاننىڭ چامادەنىنى ئاچتىم. چامادەندە كۆزگە چېلىققۇدئۈ نەر ئۇالر باش لىڭشىتى
نەچچە قۇر كىيىم، بىر خاتىرئ، بىر ئالبوم بار ئىكەن. دئساالەپ خاتىرىنى قولۇمغا ئالدىم، خاتىرئ قۇرۇق ئىدى. 

شكەن ئالب ومنى ئالدىم. بىرىنچى ۋەرەقنى ئېچىپ تۇرۇىال قالدىم. ئۇنىڭدە مەمەتجان بىلەن ئىپارگۈلنىڭ بىللە چۈ
 .سۈرىتى ماڭا قارەپ تۇرەتتى

 دئ؟ -ئەسلىي ئىپارگۈل مۇشۇ بايقۇشنىڭ ئايالى ئىكەن 
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ەن مېنى ىم. ئىككەيلچوقامدىن كىرگەن بىر ئاغرىق تاىىنىمغا كېلىپ توختىدى. مەن كەينىمگە سەنتۈرۈلۈپ كەتت
 .تۇتۇۋەلدى

 نېمىش بولدى؟ -

پ سەل چارچا -مەن تېزال ئۆزۈمنى تۇتۇۋەلدىم. شۇندەق قىلمىالاممۇ بولمايتتى،  -ھېچ... ھېچنېمە...،  -

 .قالغاندئۈ قىلىمەن

ز سااى -دېدى سااايبىك مېنى يۆلەپ كارىۋەتقا ئەكىلىپ ئولتۇرغۇزۇپ،  -كېچىچە ئۇخلىمىدىڭىز ئەمەساامۇ؟  -

 .ئم ئارەم ئېلىۋېلىڭ، چامادەننى ھېلى ئاختۇرەيلىبىرد

 مەيلى -

 .ئىككەيلەن تاماق ئالغان كىرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ سىرتقا ماڭدى. مەن كارىۋەتقا ئۆزۈمنى تاشلىدىم

بۇ نېمىدېگەن سەتچىلىك، نېمىدېگەن شەرمەندىچىلىك؟!  -ئۆزۈمگە،  -دئپ نالە قىلدىم ئۆز  -ئا  خۇدە،  -

 !مەمەتجاننىڭ يۈزىگە قاندەق قارەيمەن؟بۇ ھالدە مەن 

ئالبومنى قايتىدىن قولۇمغا ئالدىم، ئالبوم بايىقىدىن خېلىال ئېغىرالپ كەتكەندئۈ تۇيۇلدى. ئاۋەيالپ ئاچتىم، 
مەن مەمەتجاننىڭ يېنىدىكى قىزنىڭ ئىپارگۈل بولماساالىقىنى بەكمۇ ئۈمىد قىلغانىدىم. ئەىالااۇس... ئىپارگۈلگە 

سۈرئتتىك شاللىق تۆكۈلۈپ قارىدىم،  الە چىرەيلىق ئىدى، ئۇزەيىدىن خۇ س ى قىز ھازىرقى ئىپارگۈلدىن نەچچە ھە
تۇرەتتى. مەن يېنىك ئۇ  تارتقىنىمچە مەمەتجانغا يۈزلەندىم، ئۇمۇ ئەساااالىدئ كىرىىكلىرى تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان 

ە ۈرۈتتۈم. تېنىم ئۆزۈمگبەرنا يىگىە ئىكەن ئەمەساامۇ؟ مەن بىر خىل گۇناھكارلىق تۇيغۇسااىدە تۇرقۇمغا كۆز يۈگ
 يىرگىنىشلىك بىلىندى. مەن ئەزئلدىن بۇندەق تۇيغۇدە بولۇپ باقمىغانىدىم. ئەمدى قاندەق قىلغۇلۇق؟

 .مەن كۆپ ئويالندىم. بېشىمنىڭ ئىچىمۇ تېشىمۇ قاتتى. لېكىن مۇۋەىىق جاۋەبقا ئېرىشەلمىدىم

نىڭ سااەۋئبىمدىن باشااقىالرنىڭ بىھۇدئ ھەرئ  مېنىڭ قاىىقىم يامان بولغىنى بىلەن باغرىم يۇمشاااق ئىدى، مې
تارتىشلىرىغا چىدەپ تۇرەلمايتتىم. كۆڭۈل ئاغرىقى كۆرۈلالە، مەسىلىنى ئۆزۈمدىن ئىزدئشكە ئادئتلەنگەنىدىم. شۇ 
ۋئجىدىن ھەدېگەندئ ئىشااااتىن، خاىىلىقتىن باش كۆتۈرئلمەي ئىچىمگە تىنىپ يۈرئتتىم... تەقدىر مەمەتجان 

ققا ئورۇنالشااااتۇرۇپ، بۇنى ئاز دئپ كېالااااىلىنى باقتۇرۇپ بەۈ بەلەن ئۇسااااۇلدە ئۆچىنى بىلەن مېنى بىر ياتا
ئالغانىدى. ئۇ مەندئۈ بىر ئىچ مىجەز ئادئم ئۈچۈن كۆتۈرۈپ قوىقۇساااىز ئاھانەت ۋئ ھاقارئت ئىدى. ھەرھالدە 

كېتەر؟  ھازىرغىچە مەمەتجاننىڭ بۇ سااااەتچىلىكلەردىن خەۋىرى يوق. خەۋئر تېپىپ قالالااااا، قاندەق بولۇپ
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لەختە بولۇپ كەتكەن يۈرىكى بەردەشاااالىق بېرئلەرمۇ؟ مەن كاااچىتىمغااا ئىككىنى  -ئۇنىڭالااااىزمۇ لەختە 
 ...سېلىۋئتتىم

مىڭ قەترئ شاااۈكۈركى، ئىپارگۈل بىلەن ئارىمىزدە خۇىىيانە ساااۆزلىشاااىشااالەرنى ھېالاااابقا ئالمىغاندە كۆڭۈل 
ىش بولۇپ قالغان بولالا، ئۇ چاغدە ئىش باشقىچە كۆتۈرمىگىدئۈ بىرئر ئىش يۈز بەرمىگەنىدى. ئەگەر شۇندەق ئ

ئۆمۈربويى ئۆزۈمنى كەچۈرمىگەن بوالتتىم. ھەرھالدە كېچىكىپ بولالىمۇ بېشارئتكە ئېرىشتىم. تەقدىر  -بولغان 
ماڭا بەۈ رئھىمالىزلىك قىلدى، شۇندەقال ۋەقتىدە ساخاۋئت قولىنى سوزۇپ، خاتالىقىمنى تونۇش ىۇرسىتىگە ئىگە 

كى بۇ شااەىقەتلىك ئالالنىڭ ئىلگىرىكى ياخشااىلىقلىرىمغا قايتۇرغان ياخشااىلىقى ئىدى. مەن چوقۇم قىلدى. ئېنىق
خاتالىقىم ئۈستىدئ ئوبدەن ئويلىنىپ گۇناھلىرىمنى يۇيۇشۇمن مۇشۇ قېتىملىق ساۋەقنى ئەينەۈ قىلىپ، ئەسلىدىكى 

 !ئۆزۈمنى تېپىۋېلىشىم الزىم

شى مەن ئورنۇمدىن دئس تۇردۇم. بۇ مەمەتجان بى شنىڭ ئەڭ ياخ شتۇرۇپ، گۇناھىمنى يۇيۇ لەن ئىپارگۈلنى يارە
بىرىنى ياخشااى كۆرىدىغانلىقىدە گەپ يوق. ئەگەر شااۇندەق يېرى بولمىغان بولالااا،  -ىۇرسااىتى! ئۇالرنىڭ بىر 

تا  ئا پارگۈل  نا، يۇرت  -ئى ىپ  -ئا قا كېل ناتونۇش بىر يۇرت ىدىن  ىڭ كەين جانن تاشااااالپ مەمەت مەھەللىنى 
خمۇ زى“تا يۈرمىگەنن مەمەتجانمۇ ئىپارگۈل ئۈچۈن ئۆزىنى بۇ ھالدە جازەلىمىغان بوالتتى ! مەن مۇساااااىىرچىلىق

بىرئر ئۇسااۇل ئۈسااتىدئ ئىزدئنگەن درختۇرخانىغا قارەپ يول ئالدىم، ” كۆيمەيدىغان، كاۋەىمۇ خام قالمايدىغان
 .مېنىڭچە بۇندەق ئامالنى تاىااليدىغانلىقىمغا ئىشەنچىم كامىل ئىدى

قا كىردىم. مەمەتجان ھوشىغا كەىتۇ. ئۇ مېنى كۆرۈپ سۇس كۈلۈمالىرىدى، مەن قوقاسقا دئسالىۋەلغاندئۈ ياتاق
 .بىئارەمچىلىقتا يېنىغا كېلىپ ئولتۇردۇم

 قاندەقرەق؟ -

شى“مەمەتجان  شىتتى. مەن ئۇنىڭ چوكىدئۈ ئورۇق قوللىرىنى تۇتتۇم. قولى ” ياخ شىنى لىڭ دېگەن مەنىدئ بې
 .ئاڭغىچە سىرتتىن قالىبىك كىرىپ كەلدى. مەن ئورنۇمدىن تۇردۇم مۇزدئۈ سوغۇق ئىدى.

ھازىر  -دېدى قالىبىك قولىدىكى ئىككى قۇتا دررىنى ئىشااكاپ ئۈسااتىگە قويۇۋېتىپ،  -بايا قان سااالدى،  -
مەساائۇل درختۇر بىلەن كۆرۈشااۈپ چىقتىم. مەمەتجان خەتەرلىك باسااقۇچتىن ئۆتۈپ كېتىپتۇ، ماۋۇ ئىككى قۇتا 

غان، يەنە بىرى دررىنى  يدى قان تولۇقال ىدىكەن. بىرى  لدىن ئۈن ۋەق ئىچ تا ندئ ئىككى  بەردى، بىر كۈ
 .ياللۇغلىنىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان دررىكەن
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ىپ ئەمدى سااىز قايت -دېدىم مەن قالىبىككە يۈزلىنىپ،  -جاىا تارتتىڭىز قالىبىك، سااىزگە كۆپ رئھمەت،  -

 .ەيمەنئارەم ئېلىڭ، ھازىردىن باشالپ مەن قار

 يەنە سىز قارەمالىز؟ -

 .ھەئە، بايا ئوبدەن ئۇخلىۋەلدىم -

 .قالىبىك چاىىنىنى ئالدى

 .ئىش بولالا تېلې ون قىلىڭ -

 .ماقۇل -

 .قالىبىك چىقىپ كەتتى. مەن مەمەتجاننىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردۇم

 تاماق يېدىڭىزمۇ؟ -

 .يېدىم -

 ھازىرمۇ ئاغرىۋەتامدۇ؟ -

 .غا قارىغاندە خېلى قويۇپ بەردىئانچە ئەمەس، بۇرۇنقى -

 .ئاستا ياخشى بولۇپ كېتىالىز -ئاستا  -

 .رئھمەت -

 .ئارىنى جىمجىتلىق قاىلىدى

 .تۈنۈگۈن بىزنى بەۈ قورقۇتۇۋئتتىڭىز -

 .مەمەتجان سۇس كۈلۈمالىرىدى

 .مەڭزىڭىزگە قان يۈگۈرۈپ چىرەيلىقلىشىپ كېتىپالىز -

 شۇندەقمۇ؟ -
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 .ن كۆزلىرى ياشقا تولدىمەمەتجاننىڭ ئولتۇرۇشۇپ كەتكە

 .سىلەرنى بىالەرئمجان قىلغىنىمدىن مەن بەۈ خىجىل -

ساپ،  -ئۇندەق دېمەڭ،  - شالر بولۇپ  -دېدىم مەن مەمەتجاننىڭ كۆڭلىنى يا الاندەرچىلىقتا بۇندەق ئى ئىن
ڭىز، تۈپ كەتتىتۇرىدۇ. ھەرھالدە تەلىيىڭىز بار ئىكەن، ۋەقتىدە درختۇرخانىغا ئەكىلىۋەلدۇق. مانا خەتەردىنمۇ ئۆ

 .ئاز كۈن ئۆتمەي ياخشى بولۇپ كېتىالىز

 .مەمەتجان جىم بولۇپ قالدى، بۇ تۈگۈنلەرنى يېيىشنىڭ ئەڭ ياخشى ىۇرسىتى ئىدى

تۈرگەن، دېدىم مەن مەمەتجاننىڭ يوتقىنىنى تۈزئش -بىر ياتاقتا بىللە يېتىۋەتقىنىمىزغا ئۈن ئايدىن ئېشىپتۇ،  -
شقىدۇر تۈزۈكرئۈ ىارەڭلى - الىز، يا مەن چوڭ بولغاندىكىن نېمى سكار بولماى شەببۇ سىز تە شىپمۇ باقماىتىمىز. يا 

 .سىزنى يېنىمغا تارتىپ ھالىڭ نېمە، كۈنىڭ نېمە دئپ سورىماىتىمەن

 .تورۇسقا تىكىلگەنىدى -مەمەتجان ئۈندىمىدى. ئۇنىڭ ئىپادىالىز كۆزلىرى بىز نۇقتىغا 

 .بولالاق، بۇ كۆڭۈلالىزلىكلەرمۇ بولماس ئىدى بىرىمىزنىڭ ھالىغا يېتىشكەن -ئىككىمىز بىر  -

 !ئۇنىڭغا دەۋە يوق -دېدى مەمەتجان تۇيۇقالىز زۇۋەنغا كېلىپ،  -مېنىڭ دئردىم بەۈ جىق،  -

نېمىال دېگەنبىلەن مەمەتجان دئردىنى ئېتىرەپ قىلدى، بۇ ياخشاااى باشااالىنىش ئىدى. مەن دئرھال ھۇجۇمغا 
 .ئۆتتۈم

 .مەن ئوبدەن بىلىمەندئردىڭىزنى سىز دېمىالىڭىزمۇ  -

 .مەمەتجان بۇ مۇمكىنمۇ دېگەن مەنىدئ ماڭا بۇرۇلۇپ قارەپ قويدى

شنى مۇۋەىىق تاىتىم. بىزدئ  - سىزگە دېيى شۇڭا بەزى گەىلەرنى  شىلىپ قالدىڭىز،  الەلنى “ھازىر خېلى ئوڭ كې
شكارە بولىدۇ ساڭ، ئۆلۈم ئا شۇر ش” يو شۇرماڭ، مەنمۇ قارى سىزمۇ يو ىمنى دئپ باقاي، دئيدىغان ھېكمەت بار. 

 .دئردىڭىز دەۋە تېپىپ قالالا ئەجەب ئەمەس

 .مەمەتجان قىمىرالپ قويدى
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شنى ئۇقتۇرغانىدى،  - سىنىپ مۇدىرىمىز ئايالىڭىزغا خەۋئر بېرى شلىدىم ئۈزۈلمەي -تۈنۈگۈن كەن  سۆز با  دئپ 
قان  غا چىقىۋەت قا”يېڭىلىق“ئوتتۇرى ىك  غا مەنىل جان قان مەمەت گاڭگىرەپ قېلىۋەت ىدالردىن  ئارق ىن رەپ قويۇپ. 

 .تۈنۈگۈن كەچتىن باشالپ يۈز بەرگەن ئىشالرنى تەىالىلىي سۆزلەپ بەردىم

 .چامادەنىڭىزنى ئاختۇرۇشىمىز ئامالالىزلىقتىن بولغان ئىش، توغرە چۈشىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن -

 .مەمەتجان توغرە چۈشىنىمەن، دېگەن مەنىدئ بېشىنى لىڭشىتىپ قويدى

 .قىلغانلىقىڭىزنى يوشۇرۇىالىزسىز مەندىن توي  -

 قاندەق بىلدىڭىز؟ -

 !ئالبومدىن -

 .مەمەتجان جىددىيلىشىپ كارىۋەتنىڭ بېشىغا سۈرۈلدى. مەن ياستۇقىنى تۈزئشتۈرۈپ قويدۇم

 .مەن ئايالىڭىزنى تونۇيمەن -

 .مەمەتجاننىڭ كۆزلىرى چوڭ ئېچىلدى

بىزنىڭ چېيىمىزمۇ بار. مەن ئايالىڭىزنى شاااۇنىڭ ئايالىڭىزنىڭ باشااالىقى غوىۇركام بىلەن ئوبدەن ئۆتىمىز.  -
 ئىشخانىالىدە كۆرگەن. ئىالمى ئىپارگۈلغۇ؟

 .ئىپارگۈلنىڭ ئىالمى چىقىشى بىلەن مەمەتجاننىڭ چىرەيى خەسىدئۈ ئاقىرىپ كەتتى

وندە بايا تېلې  -دېدىم مەن مەمەتجاننى خاتىرجەم قىلىشاااقا تىرىشاااىپ،  -باشاااقىچە ئويلىنىپ قالماڭ،  -
بىلەن كۆرۈشااۈپ بەزى ئىشااالرنى مەساالىھەتلەشااتىم. ئۇ سااىزنى ئوبدەن بىلىدىكەن، ئارەڭالردە بولغان  غوىۇركام

 .كۆڭۈلالىزلىكلەرنى بىر قۇر دئپ بەردى

مەن مەمەتجاننى خاىا بولۇپ چىچاڭشاااىپ كېتىدۇ دئپ ئويلىغانىدىم، لېكىن ئىش ئويلىغىنىمدئۈ بولمىدى. ئۇ 
 :ىەقەت خورسىنغان ھالدە

 .دئىال قويدى -ىڭ نېمە قىلىپ يۈرگىنىدۇ بۇ؟ غوىۇركامن -
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شتۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن  شىپ قالغان ئىككى ئادئمنى يارە مەن يالغاندىن بىرنى توقۇدۇم. مەن بىلەتتىم، ئادەۋئتلى
يالغان ئېيتالاااا گۇنا  ھېالاااابالنمايتتى. شاااۇڭا يالغاننى ئاخىرغىچە ئېيتىش قارەرىغا كەلدىم. ماڭا نىالااابەتەن 

 .رئۈ ئامالمۇ يوق ئىدىبۇنىڭدىن ئەىلىك

 ئارەڭالردە قاندەق ئىش بولغان؟ -

 .مەمەتجاننىڭ قوشۇمىالى تۈرۈلدى

بىلىشاااىمچە ساااىز ئىپارگۈلنى بەۈ ياخشاااى  -دېدىم مەن ساااالماق قىياىەتتە،  -ماڭا قارەڭ مەمەتجان،  -

بىر  . مەن ئالبومنىكۆرىالااىز، ئەگەر شااۇندەق بولمىغاندە ئىدى، ئۆزىڭىزنى بۇ ھالدە تاشاالىۋئتمىگەن بوالتتىڭىز
 ...قۇر ۋەرەقالپ چىقتىم، سىز ئەسلىدئ قىزالر كۆيۈپ قالغۇدئۈ كېلىشكەن يىگىە ئىكەنالىز

 .مەمەتجان گەپ قىلمىدى، ئارىدە سېالترە قىز كىرىپ ئوكۇل سۇيۇقلۇقىنى ئالماشتۇردى

 ئارەڭالردە كۆڭۈل كۆتۈرمىگىدئۈ ئىش بولغانمۇ؟ -

 .مەمەتجان بېشىنى لىڭشىتتى

 ان قىلدىڭىز، شۇندەقمۇ؟ىۇشايم

 ...مەن -

 .مەمەتجان بوغۇلۇپ كەتتى

 !ئوغۇلبالىچىلىقتا ئۇندەق ئىشالردىن ساقلىنىش تەس، مۇھىمى خاتالىقنى تونۇش -

 .مەن نېمىشقا خاتالىقىمنى تونۇغۇدئكمەن؟ ئۇ ئىشنى مەن خاالپ قىلمىغان تۇرسام -

 نېمە دېدىڭىز؟ -

 !ىرىم يوقئۇ ئىشالردىن مېنىڭ رەستتىنال خەۋ -

 بىرسى مەجبۇرلىغانمۇ؟ -

 !ئۇندەق ئىش يوق. مەن بىرسىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىدىم -
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 ئادئمنى گاڭگىرىتىپال قويدىڭىزغۇ؟ -

مەن ئۇ كۈنى مەسااە ئىدىم، ئۆيگە قاندەق كەلگىنىمنىمۇ بىلمەيتتىم، بىر چاغدە ئىپارگۈل ئالدىمدە تۇرىدۇ،  -

 .يېنىدە ناتونۇش بىر ئايال

 ئۇ ئايالنى رەستتىنال تونۇمامالىز؟سىز  -

 .مەمەتجان ئىشىك تەرئىكە قارىۋەلدى

 ئەھۋەلنى ئىپارگۈلگە دېمىدىڭىزمۇ؟ -

دېمەيدىغان ئىش بوالمدۇ؟ مىڭ قېتىم دېگەندىمەن، لېكىن ئۇ... ىاكىە شاااۇندەق تۇرساااا، ئۇ قاندەقمۇ  -
 ئىشىنىدۇ؟

 .ھەممە ئايان بولدى. بۇ بىر زرر ئۇقۇشماسلىق ئىدى

 رئر كىشىدىن گۇمانىڭىز بارمۇ؟بى -

 .بار، لېكىن ىاكىتىم يوق -

 ئۇ كىم؟ -

 .دېالەممۇ سىز تونۇمايالىز -

 .قېنى دئپ بېقىڭ، تۈگۈننى يېشىشكە ىايدىالى بولۇپ قالالا ئەجەب ئەمەس -

 :مەمەتجان كۆزىنى يۇمۇپ بىردئم جىم تۇرغاندئۈ كېيىن ئېغىزىنى ئۆمەللىدى

 .، ئىالمى تەلئەت، ئۇ شۇ يىلالردە ئىپارگۈلگە ساقال تاشالپ يۈرگەندرختۇرخانا باشلىقىنىڭ ئوغلى -

 ھازىر نەدئ؟ -

 .تۈرمىدئ -

ئىشااالر بارغانالااېرى ئايدىڭلىشااىۋەتاتتى. دېيىلىۋەتقان گەىلەر بىلەن ئىپارگۈلنىڭ خېتىدئ يازغانلىرى ئوخشاااش 
 .ىدىغاندئۈ قىالتتىبولۇپ، سەل كۈچىالەم، ئۇالرنى يارەشتۇرۇپ قويۇشنىڭ يېشىل كارىدررى ئېچىل
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 ئىپارگۈل بىلەن يارىشىپ قالغىڭىز بارمۇ؟ -

 .مەمەتجان كۆزىگە لۆممىدئ ياش ئالدى

 !بولمامدىغان... لېكىن بۇ مۇمكىن ئەمەس -

 نېمىشقا ئۇندەق دئيالىز؟ -

 !مەن ئىپارگۈلنى ئوبدەن چۈشىنىمەن. ئۇ مەندئۈ بىر خىيانەتكارنى ھەرگىز كەچۈرمەيدۇ -

 ىز خىيانەتكار ئەمەسكەنالىزغۇ؟ئەمەلىيەتتە س -

 .مەن كۈلدۈم، ماڭا قوشۇلۇپ مەمەتجانمۇ كۈلدى

 .بىر تەلىپىم بار، شۇنىڭغا قوشۇلالىڭىز ئىپارگۈل بىلەن يارەشتۇرۇپ قويىمەن -

 .مەمەتجان مىيىقىدە كۈلۈپ قويدى

 بۇ مۇمكىنمۇ؟ -

 !جاھاندە مۇمكىن بولمايدىغان ئىش يوق -

 .گە قارەپ مەمەتجان سەل ئىككىلىنىپ قالدىمېنىڭ ئەستايىدىل ىوزىتالىيەم

 !يارىشىپ قالىدىغان ئىش بولالا، مىڭ تەلىپىڭىز بولالىمۇ قوشۇلىمەن -

 !گېپىڭىز گەپ -

 .گەپ -

 .ئۈزۈمىنى يەيالز، سېپىنى سورىمايالىز -

 .سورىمايمەن -

 .ئەمىالە خۇش خەۋئر كۈتۈڭ -
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ن ندىن كېيىن ئىپارگۈلگە تېلې ون قىلدىم. تېلې ومەن سااىرتقا ماڭدىم. ىەسااكە چۈشااۈپ ئەىلىك بىر يەرنى تاىقا
 .تېزال ئۇالندى

 تىنچلىقمۇ؟ -

تىنچلىق، ئەجەب تېلې ون قىلىشااااقا ۋەقتىڭىز يېتىپ قاىتۇغۇ بۈگۈن؟ تېخى مېنى ئۇنتۇپ كەتتىمىكى دئپ  -

 .ئويالىتىمەن

 .تەنىلىرىنى ئاڭلىماسقا سېلىپ گەىنى مەقالەتكە يۆتكىدىم -مەن ئىپارگۈلنىڭ تاىا 

 سۆزلىشىشكە ئەىلىكمۇ؟ -

 .مەن ئىشخانىدە يالغۇز، مۇتلەق دئخلىالىز -

 .ياتاقدىشىم مەمەتجان سىزنىڭ ئېرىڭىز ئىكەن -

 نېمە دېدىڭىز؟ -

 .مەن بايىقى گېپىمنى قايتا تەكرەرلىدىم

 .ياتاقدىشىم مەمەتجان سىزنىڭ ئېرىڭىز ئىكەن -

 قاچان ئۇقتىڭىز؟ -

 .ئەتىگەندئ -

 ە بوىتۇ؟ئۇندەق بولالا نېم -

 .ئۇ ھازىر درختۇرخانىدە -

 نېمىشقا ماڭا ئۇ گەىلەرنى دئپ يۈرىالىز؟ -

سەل  شنى بىلەلمەي  شۇڭا گەىنى قاندەق دەۋەمالشتۇرۇ مەن ئىپارگۈلنى بۇندەق تاش يۈرئۈ دئپ ئويلىمىغانىدىم. 
 .تۇرۇپ قالدىم

 .ۋەتىمەنمەمەتجاننىڭ كېالىلى ئېغىر، تۈنۈگۈن ئوىېرەتالىيە قىلدى، ھازىر مەن قارە -
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 نىمە بوىتۇ؟ -

 .ئىپارگۈل ىەرۋەسىز ئىدى

 .ئاشقازىنى قاناپ كېتىپتۇ، تېنى ئاجىز بولغاچقا، ئەسلىگە كېلىشى سەل تەستەۈ قىلىدۇ -

 .ھارەقنى ئازرەق ئىچالە بولىدۇ -

 .سىزنى دئپ ئىچىپتۇ شۇ -

 مېنى دئپ ئىچىپتىما؟ -

 ۇ، ئۇنىڭ ئۈسااتىگە كېالااىلى ئېغىر بولغاچقا سااىنىپبۇنىمۇ سااورەش كېتەمدۇ؟ تەتىل يېقىنلىشااىپ قېلىۋەتىد -

 .مۇدىرىمىز ئايالى كېلىپ ھالىدىن خەۋئر ئالالۇن دئۋەتىدۇ، شۇڭا سىزگە تېلې ون قىلىشىم

 كىم ئۇنىڭ ئايالىكەن؟ -

شى مۇمكىن  الىچە نەتىجە بېرى الا، ئەك ش شىمغا تېگىۋەتاتتى. ىارىڭىمىز بۇ ھالدە دەۋەمال ستەن چى ئىپارگۈل قە
 .ا دئرھال خوتنى يۆتكەش قارەرىغا كەلدىمئىدى، شۇڭ

م مەن دېدى -بەزى ئىشالرنى دئماللىققا چۈشەندۈرۈش تەسرئۈ، شۇڭا گەىنىڭ نان بېرىدىغان يېرىنى دئي،  -
 سىزمۇ گېپىمگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىڭ، بوالمدۇ؟ -كەسكىن قىلىپ، 

 .ئىپارگۈلدىن سادە كەلمىدى

 .ۋئي -

 .ئاڭالۋەتىمەن -

 .مەمەتجان بىلەن ئىككىڭالرنىڭ ئىشى توغرىالىدە ىارەڭالشتىم، تۈگۈنلەرمۇ بىر قۇر يېشىلدى بايا -

 قايالى تۈگۈنلەر؟ -

ھېلىقى، نېمە دېالەم بوال؟ ... ئىككىڭلىنىڭ مۇناسىۋىتىنى  -مەن سەل تېرىكتىم،  -ئۇقماس بولۇۋەلماڭ،  -
 بۇزغان ھېلىقى ئىشالرچۇ؟
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 .ھە، ئېالىمگە كەلدى -

مەن باشااقىالرنىڭ زىيانكەشاالىكىگە “جەريانىنى سااورىۋېدىم، مەمەتجان كەسااكىن قىلىپ:  شااۇ ئىشاانىڭ -
ئۇچرىدىم، ھېلىقى ئايالنى مەن تونۇمايمەن. لېكىن ىاكىە شااااۇندەق بولغاچقا، ئىپارگۈلنىڭ ئالدىدە ئۆزۈمنى 

 .دېگەن گەىنى قىلدى” ئاقلىيالمىدىم

 .ئۇ گەىنى ماڭىمۇ دېگەن -

 .لمىگىدئۈ ئىچىپتىكەن، ئۆيگە قاندەق كەلگىنىنىمۇ بىلمەيدىكەنئۇ شۇ كۈنى خۇدىنى بى -

 سىز زەدى نېمە دېمەكچى؟ -

 .تەلئەت ئىالىملىك بىرسىنى تونۇمالىز؟ درختۇرخانا باشلىقىنىڭ ئوغلى -

 .تونۇيمەن -

 ئۇ ئىلگىرى سىزگە تەلەپ قويغانمۇ؟ -

 .شۇندەق ئىشالر بولغان -

 .نمەمەتجان شۇ بالىدىن گۇمان قىلىدىكە -

 .ئىپارگۈل جىم بولۇپ قالدى

 شۇ كۈندىكى ئىشالرنى تەلئەت قۇرەشتۇرمىغان دئپ كېالىپ ئېيتاالمالىز؟ -

ندەق  - قا ىدىن ھەر ىڭ قول غا بىر نېمە دېيەلمەيمەن، لېكىن ئۇن غانلىقى ىڭ قۇرەشااااتۇر بۇ ئىشااااالرنى تەلئەتن

 ...ئەسكىلىكلەرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئىنكار قىاللمايمەن

 .ولۇپ قالدى، ئۇنىڭ ئىدىيەسىدئ كەسكىن توقۇنۇش بولۇۋەتقانلىقى ئېنىق ئىدىئىپارگۈل جىم ب

 .مەمەتجان سىزنى بەۈ ياخشى كۆرىدىكەن -

 .تېلې وندىن ئىپارگۈلنىڭ مىشىلدىغان ئاۋەزى ئاڭالندى
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 -تەكلىپىم، ئىالااالااىقىدە يارىشااىپ قېلىڭال. مەمەتجان ھازىر سااىزگە موھتا ، سااىزمۇ مەمەتجانغا! ئەر  -
نلۇق تۇرمۇشتا ئەىۇمۇ، چۈشىنىشمۇ ئوخشاشال مۇھىم. مەمەتجان كەم سۆز، ئىچى كۈچلۈۈ يىگىە ئىكەن، خوتۇ

 ھېس قىلىشىمچە ئۇ رەسە گەپ قىلدى. ئەھۋەل بۇ دئرىجىگە كەلگەندئ يالغان گەپ قىلىپ نېمىمۇ قىلىدۇ؟

ڭ تى. ئۇ ئويلىنىشااقا، بۇنىتېلې ون ئۈزۈلۈپ كەتتى، ئۇنى ئىپارگۈل ئۈزۈۋئتكەنىدى، بۇنى چۈشااىنىشااكە بوالت
 .ئۈچۈن يېتەرلىك ۋەقىتقا موھتا  ئىدى. شۇڭا تېلې وننى قايتا ئۇلىماي ياتاققا قارەپ يول ئالدىم

ىات  -مەمەتجان بىلەن ئارىمىزدە دېيىشكىدئۈ گەىمۇ قالمىغانىدى. ئۇ تورۇسقا قارىغىنىچە ئۈنالىز ياتاتتى، ىات 
 .خورسىنىپ قوياتتى

 .ۈپ كەتتىبىر كېچە جىمجىە ئۆت

سىدىن ئويغانمىغانىدى. مەن قالىبىك  شلىدى. مەمەتجان ئۇيقۇ شقا با تاڭ ئاتتى. درختۇرخانا قايتىدىن جانلىنى
 .قالدۇرۇپ قويغان تاماق قاچىالىنى ئېلىپ سىرتقا ماڭدىم

 - بىر كىلومېتىر دەئىرىدئ بىر خۇيزۇنىڭ ئاشااخانىالااى بار ئىدى. بۇ ئاشااخانىنىڭ ئەتىگەنلىك ناشااتىلقى يىرەق
يېقىنغا دەڭلىق بولۇپ، بەزىدئ بىزمۇ ئاتايىن بېرىپ غىزەلىنىپ كېلەتتۇق. مەن شاااۇ ئاشاااخانىنى نىشاااانالپ 

 .قەدىمىمنى تېزلەتتىم

شۇمغا تېلې ونۇمدىن ئۇچۇر كەلگەنلىك ئاۋەزى ئاڭالندى. مەن ئالدىرەش  شخانىغا كېلىپ تاماق بۇيرۇتۇپ تۇرۇ ئا
 .ۈلدىن كەلگەنىدىكۆزنەككە كۆز يۈگۈرۈتتۈم. ئۇچۇر ئىپارگ

ساىزدئۈ ياخشاى ئادئمنى ئۇچرەشاتۇرغان تەقدىرگە رئھمەت. ھەممە ئىش كالالمدىن ئۆتتى. تەنتەكلىكىمنى  -
كەچۈرۈڭ. سىڭلىڭىز ياكى سادىق درستىڭىز بولۇپ، كېيىنكى ھاياتلىق سەىىرىدئ قولدەش بولۇشنى بەكمۇ ئارزۇ 

دىم، يول بولۇپ قالالااا، كەن سااائەت بەشاالەردئ يېتىپ قىلىمەن... سااائەت ئوننىڭ ئايررىىالن بېلىتىنى ئال
ىپ يولالپ  ئادرېالااااىنى ئۇچۇر قىل ىڭ  خانىن ماڭ، ىەقەت درختۇر ئاۋەرئ بول غا چىقىمەن دئپ  لدىم ئا بارىمەن. 

 .قويالىڭىزال بولىدۇ

 ...كۆز ئالدىم ۋەللىدئ يورۇپ كەتتى. ئېغىر يۈكتىن خاالس بولغاندئۈ يېنىك تىن ئالدىم

جان بىلەن ىارەڭلىشااىپ ئولتۇرەتتىم. ئىشااىك يېنىك چېكىلىپ ھۆججەت تارقاتقۇچى ئايال ئىشااخانىدە ياسااىن
 .ئەدئپ بىلەن كىرىپ كەلدى

 تىنچلىقمۇ؟ -
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ئايال تورغاي يورغىلىشااىدە ئۈسااتىلىمنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىدى. ئۇنىڭدىن قويۇق ئىپار ھىدى كېلەتتى. مەن 
 .تتىمئۆزۈممۇ سەزمىگەن ھالدە ئورنۇمدىن تۇرۇپ كە

 .بۇ قېتىم خۇش خەۋئر ئېلىپ كەلدىم -

 .ئايال بىر ىارچە ھۆججەتنى ئېلىپ ماڭا تەڭلىدى

 .ئىدەرئ بىر يىللىق مال باھا ياردئم ىۇلىنى تارقىتىدىكەن -

مۇشۇندەق خەۋئرلەر بولالا كۈندئ  -دېدىم مەن گىرەفىگە ئىمزە قويۇۋېتىپ،  -ھەقىقەتەن خۇش خەۋئركەن،  -

 .مۇ زېرىكمەيتتۇقھۆججەت ئەكەلالىڭىز

ئايال ئاىپاق چىشلىرىنى چىقىرىپ كۈلدى. ئۇ چېچىنى ياش قىزالردئۈ ياسىتىپ، سۇس گىرىم قىلىۋەلغان بولۇپ، 
 .ئون ياش ياشىرىپ قالغاندئۈ كۆرۈنەتتى

خۇش خەۋئردىن  -دېدى ئايال ئىككىمىزگە نازلىق كەيپىياتتا تەكشااااى قارەپ قويۇپ،  -مەن چىقاي،  -

 !ېزرئۈ خەۋئرلەندۈرئيباشقىالرنىمۇ ت

 .بىردئم ئولتۇرۇپ ماڭمامالىز -

 !خوش، رئھمەت -

 .ئايال يەنە شۇ تورغاي يورغىلىشىدە ئىشخانىدىن چىقىپ كەتتى. مەن كۆزلىرىمگە ئىشەنمەي تۇرۇىال قالدىم

سااىز بىلىم ئاشااۇرۇشااقا  -دئپ سااورىدى ياسااىنجان ئىشااىككە قارەپ قويۇپ،  -ھەيرەن قېلىۋەتامالااىز،  -

 .دىن بېرى ئىدەرىدئ بۇندەق يېڭىلىقالر كۆىىيىپ قالدىكەتكەن

 بۇرۇنقى... ھېلىقى... ئىالمى نېمىتتى؟ -

 قەمبەرخان -

 توغرە، قەمبەرخان شۇدۇ؟ -

 !شۇ -
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ئەجەب باشقىچە بوپ كېتىپتا؟ تونۇيالمىغىلى تاس قاىتىمەن دېالە. نېمىش بولدى بۇ ئايالغا زەدى؟ ئىلگىرى  -

 .تتىم. ھازىر ياشىرىپ قىزىلگۈلدئۈ ئېچىلىپ كېتىپتۇچىرەيىغا قارىلىغىمۇ قورقا

 !ئېرى ئۆلۈپ كەتتى -

نېمە؟ ئېرى ئۆلۈپ كەتالە، قارىلىق تۇتماي، ئەكالىچە خۇشال بولىدىغان، تۆت چىشلىق كېۋئزدئۈ ئېچىلىپ  -
 كېتىدىغان ئىش نەدئ باركەن؟

 .ياسىنجان كۈلدى

ىدى. ئېرى رئھمەت - خان ئېرى بىلەن كۆڭۈلالااااىز ئ ىدى، كىچىككىنە قەمبەر ئادئم ئ ىڭ  ىك قوقالغ، چ ل

 ...ئىشالرغىمۇ مۇشە كۆتۈرۈپ قوىاتتى. شۇڭا

 .مۇندەق دئ -

 .ياسىنجان قوشۇمچە قىلدى -ئايال كىشى ئەمەسمۇ؟  -

 !توغرە دېدىڭ، ئايالالر دۇنيا ئىچىدىكى يەنە بىر دۇنيا، ئوقۇپ چۈشەنگىلى بولمايدىغان سېھىرلىك كىتاب -
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