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  قوشنامنىڭ كۈچۈكى
  ›ھېكايه ‹ 

  ›كۆلچى ‹ ئهخمهتجان ئوسمان   

بىزنىڭ بىنادا ياشايدىغان كىشىلهرنىڭ مىجهزى تولىمۇ غهلىته، ئۇالر بىر زالدىكى ئۆيلهردە 

كويالردا - بىرىسى بىلهن دىدارالشمايدۇ، يول دوقمۇشلىرىدا ياكى كوچا- يىلالپ بىر- ئولتۇرۇشسىمۇ ئاي

ئايهم كۈنلىرىمۇ ئىشىكىنى دۈم تاقېۋېلىپ، -ساھهت قىلشمايدۇ، ھېيىت-مدوقۇرۇشۇپ قالسىمۇ ساال

ئهمما ھاراق ئىچىۋالغاندا بولسا بىرىنچى قهۋەتتىن يهتتىنچى . بىرىنىڭ ئۆيىگه كىرمهيدۇ-بىر

قهۋەتكىچه بولغان بارلىق ئۆيلهرنىڭ ئىشكىنى مۇشتالپ خهقنىڭ نېمه ئوياليدىغانلىقى بىلهن كارى 

›› سايىم نوچى‹‹دەپ ئۆزرە سورىغانالرنى ›› ئىشم بار ئىدى‹‹ت بولۇشقا زورالپ، يوق ئۆزىگه ئۈلپه

پهلهمپهيلهرنى قۇسۇق بىلهن بۇلغىغاننى . دىن تارتىپ كۈرۈك توخۇغىچه قوشاققا قېتىپ ھاقارەتلهيدۇ

بۇ كىشلهرنى كۆرگهن كىشى ئۆزىنى . ئاز دەپ قېچىردەك ئالىتاغىل توۋالپ بىنانى بېشىغا كىيىدۇ

  .دەپ ئويلىماي قالمايدۇ›› راڭالر دۇنياسىغا كېلىپ قاپتىمهنسا‹‹

بىر . بۇ بىنادىكى ياشانغانالردىن تارتىپ، ياش چوكانالرغىچه ھهتتا بالىالرغىچه ھهممىسى مودىكهش

كۈن قارىساڭ قىزىل رەڭلىك، بىر كۈن قارىساڭ ئاق رەڭلىك، يهنه بىر كۈن قارىساڭ سېرىك 

بىر باال ۋېلىسپىت مىنسه ئهتىال مهھهللىنى ۋېلسپىت . ىغا چىقىدۇئارتىسلىرىدەك يالىڭاچال كوچ

قېرى خوتۇنالرنىڭ چاچلىرىنى قىرقىپ، ئۈتلهپ، بهدەن قۇرۇلۇشىغا ماس . بازىرىمىكىن دەپ قالسهن

كهلمىگهن چاكىنا كىيملهرنى كىيىپ توپلىشپ دېسكو، چاچاۋۇ مهشىق قىلشلىرى ئادەمنى 

  . ھهس قىلىدۇ-ھهيرانۇ

 تولىسىنى ئىشىك ماراش بىلهن ئۆتكۈزىدىغان، ساغرىسىغا شاپىالقالپال خهقنىڭ ئېرىگه بىركۈننىڭ

. ياكى ئايالىغا تۆھمهت چاپالپ ئىناق ئائىلىلهرنى ۋەيران قىلىدىغان پىتنىخورالرنى دېمهيال قويايلى

لىيى قايسى كۈنى بىر ئايال ئورۇقالش ئۈچۈن دوختۇرغا كىرىپ بهدىنىگه يىڭنه سانجىتقانىكهن، ته

 كىلو ئورۇقلىغانلىقىنى كۆرەلمىگهن ئورۇقالش ھهۋەسكارلىرى ئۇنىڭ 20-30ئوڭدىن كېلىپ بىراقال 

ئاشقازان كېسىلى ئىكهن، ‹‹دېسه، يهنه بىرسى ›› جهمىله راك كېسلى بولۇپ قاپتۇ‹‹ئارقىسىدىن 

  . دەپ گهپ تېپىپتۇ›› ئاشقازىنىنى يارا قاپالپ كېتىپ ئورۇقالپ ئارانال جېنى قاپتۇ

ماڭا مۇشۇ بىنادىكى باشقىالرنىڭ ئارتۇق چۈشۈك ئىشلىرىغا ئارىالشمايدىغان، ھهممىال ئادەم بىلهن 

يورۇق، بويتاق قوشنامدىن باشقىسى -خۇددى ئهرلهرگه ئوخشاش ساالملىشىپ ئۆتىدىغان ئوچۇق
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هن ئۇنىڭ ئېرى بىل. ئهمما بۇ قوشنامنىڭ يۇمۇرىستىك ھېكايلىرى ناھايتى كۆپ. ئانچه ياقمايدۇ

تونۇشۇپ تويالشقۇچه بولغان ئارىلىقتىكى ئىشلىرىدىن تارتىپ توي قىلىپ نهچچه يىل بىلله ياشاپ 

ئۆتمۈشلىرىنى يازىدىغان بولسا بىر نهچچه پارچه -بالىلىق بولغۇچه بولغان ھېكايىلىرى، كهچمىش

ا ھهيكالتىراش ئهگهر بىرەر رەسسام قوشنامنىڭ گۈزەللىكىنى، بهدەن قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇست. كىتاپ بولىدۇ

قىرىپ چىقارغاندەك قامالشقانلىقىنى كۆرىدىغان بولسا، ھازىرقى زاماننىڭ داڭلىق رەسىملىرىدىن 

  . بىرىگه ئېرىشىپ دۇنياۋى شۆھرەت قازىنىدىغانلىقىدا گهپ يوق

بولۇپمۇ . مهن بۇ مهھهللىگه كۆچۈپ كهلگهندە، ئهڭ ئاۋۋال دېققهت قىلغىنىم ئاشۇ ئايال بولغانىدى

سۈزۈك بۇالقتهك كۈلۈپال تۇرىدىغان كۆزلىرى بىلهن قامالشقان تۇرقى مېنى ئۆزىگه باشقىچىال ئۇنىڭ 

راستىمنى دېسهم، ئۇنىڭ گۈزەللىكى ئۇنىڭ بالىلىق بولغان، مهندىن بىر . مهھلىيا قىلىۋالغانىدى

بويتاق . قانچه ياش چوڭ ئايال ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇرلدۇرۇپ ئۇنىڭغا بولغان قىزىقىشىمنى قوزغىغانىدى

ئهرنىڭ، بولۇپمۇ ماڭا ئوخشاش توي قىلىپ ئاجرىشىپ كهتكهن ئهرنىڭ زاۋال چۈشۈشى بىلهن تهڭ 

ئوياليدىغىنى چىرايلىق بولمىسىمۇ، بهش ئهزاسى جايىدا، ھېسياتى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ئايالدىن 

ېلىپ شېرىن ئېچىپ كهلگهندە تهبهسسۇم بىلهن قارشى ئ-ئىشتىن ھېرىپ. باشقا نهرسه بولمىسا كېرەك

سۆزلىرى ئارقىلىق ھاردۇقۇڭنى چىقىرىدىغان ئايالىڭ بولمىغاندىكىن، بىرەر ئايال كۆزۈڭگه چېلىقىپ 

پهرىدەك كۆرۈنۈپ - قالدىمۇ بولدى، ئۇ سهن ئۈچۈن پهرىشته، ھېلىال بېهىشتىن چىققان ھۆر

وتۇن كىشى شۇنداق خ‹‹ئۆزۈڭگه خىتاپ قىلغان -تۇيغۇڭنى قااليمىقانالشتۇرۇپ، بىر چاغالردا ئۆز- ھېس

  . دېگهن سۆزلىرىڭ ئۇنتۇلۇپ كېتىدىكهن›› بولىدىغان بولسا، ئايال زاتىغا قارىماسمهن

ئۈلۈشكۈن ئىشتىن چۈشۈپ ھېرىپ كهتكهچىكىمۇ ياكى يهتتىنچى قهۋەتكه مېڭىپ چىقىش تهس 

ام كهلگهچكىمۇ، قهدەملىرىمنى زورىغا يۆتكهپ خىيال بىلهن ئىككىنچى قهۋەتكه چىقىشىمغا قوشن

توۋا دەيمهن، بىر قانچه قېتىم ئۇنىڭغا يوشۇرۇن نهزەر تاشالپ . ئاسىمه بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالدىم

يۈرگهچكىمۇ، ساقچى بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالغان ئوغرىدەك ئۇنىڭ ئالدىدا نېمه قىلىشىمنى، نېمه 

  . دېيىشىمنى بىلهلمهي تېڭىرقاپ قالدىم

ئۇ كۆزلىرىمگه ئوقتهك تىكىلىپ، مهن تېڭىرقىغان ـــ ھه يىگىت، نهگه بېرىپ كهلدۇق؟ ـــ دېدى 

  . ھالدا تىلىمنى چايناشقا مهجبۇر بولدۇم

  . ـــ مهن، ھېچنهگه، ياق، ئىشقا بېرىپ كهلدىم

ـــ سوغۇقۇڭ ئېشىپ كهتتىمۇ نېمه، تىلىڭنى بىرسى چىشلىۋالمىغاندىكىن پاشىدەك غىڭشىماي ئوغۇل 

  بالىدەك گهپ قىلمامسهن؟ 

ىپ كهتتى بولغاي يۈزلىرىم چىمىلداپ ئۆزۈمگه ئوخشىمايدىغانال بىر خىل چېكهمدىن تهر چىق
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  : بولۇپ قالدىم ھهم تىترەۋاتقان پۇتۇمنى ئوڭشىۋېلىش ئۈچۈن بىر پهلهمپهي يۇقىرى ئۆرلهپ

  .  دېدىم-ـــ ياقهي، نهگه ماڭدىڭىز؟ 

مه چاتىقىڭ، سهن يا مېنىڭ بىلهن نې‹‹ئۇنىڭ كۆزلىرى ماڭا . ئايالنىڭ كۆزى يهنه كۆزۈمگه تىكىلدى

مېنىڭ ئېرىم بولمىساڭ، ئۆزۈم بىلگهننى قىلىمهن دەپ ئېرىمدىن ئاجراشسام، سهن تازغا نېمه 

مهن خاتا گهپ قىلىپ قويغانلىقىمنى . دەۋاتقاندەك بىر خىل سوغۇق نۇر تارقىماقتا ئىدى›› بولدى؟

  : دېگهندەك ›› قورققان ئاۋۋال مۇشت كۆتۈرۈپتۇ‹‹بايقاپ 

  بولمىسا بىزنىڭ ئۆيدە بىردەم ئولتۇرۇپ؛ ــــ دىيىشىمگه ئۇ؛ ـــ ئىشڭىز 

ــــ يا بېشى يوق، يا . ــــ دېگىنىچه  چالۋاقاپ كهتتى. ـــ ھهممىسى بىردەم ئولتۇرۇپنىڭ چاتىقى

. دېگهن؛ ھهممىنىڭ نىيتى بىر›› تۇغۇلغان كۈنۈمتى‹‹دېگهن؛ بۇ ›› بىردەم ئولتۇرساق‹‹ئۇ . ئاخىرى

  ڭ كۆڭلۈڭنى خۇش قىلىشتىن ئارتۇق ئوياليدىغان ئىشىڭالرمۇ بارمۇ؟ سېنىڭدەك ئهرلهرنى

ــــ دېدىم مهن ئۆزۈمنى ئاقالپ ھهم ئۇنىڭغا بولغان ھهۋىسىمنى . ـــ سىز ماڭا ئۇۋال قىلماڭ

  . يوشۇرۇش ئۈچۈن يهرگه قاراپ تۇرۇپ

ھېنىمه كۆزىگه ـــ دېدى ئۇ . مهن بىر كۆرۈپ باقاي. ـــ يۈرە، سېنىڭ قانداق كارامهتلىرىڭ بار

ئۆيۈم بويتاقلىقىم بىلهن . كۆرۈنمهيدىغان بىشهم ئايالالردەك ئارقىسىغا ئۆرۈلۈپ، بىز ئۆيگه كىردۇق

ئىشىكنىڭ ئارقىسىغا تىزىپ . چېچىالڭغۇ مىجهزىمنى ئاشكارلىماقچى بولغاندەك قااليمىقانىدى

ۇن شاپاقلىرى، قاچانالردا قويۇلغان ھهرخىل ھاراق شىشىلىرى، تاماق شىرەسى ئۈستىدىكى تاۋۇز، قوغ

كۆرپه، توپا بېسىپ ئهسلى رەڭگىنى يوقاتقان گېلهم، ئۇدۇل - سېلىنىپ يىغىلىپ باقمىغان يوتقان

  ... كېچهك، پايپاق-كهلگهنال يهرگه تاشالنغان كىيىم

مهن قايسىنى قانداق يىغىشتۇرۇپ، نهگه تىقىشنى بىلهلمهي تېڭىرقاپ ھېلى ئۇنى تۇتسام، ھېلى 

شۇ ئارلىقتا ماڭا ئۈچ يىلنىڭياقى سادىق ھهمراھ بولۇپ تاالي . ا باشلىدىمبۇنى ئېلىشق

ئارمانلىرىمنىڭ شاھىتى بولۇپ قالغان ھاراق رومكىسى يهرگه - پىغانلىرىمنىڭ، ئارزۇ-ھهسرەت

  . چۇل بولۇپ كهتتى- چۈشۈپ چېقىلىپ چۇل

 ئايالالردەك ئاشخانا ـــ دېدى ئۇ كۆپنى كۆرگهن تهجىربىلىك. قازا شۇنىڭ بىلهن كهتتى-ـــ باال

  . ئۆيدىن داس كۆتۈرۈپ چىقىپ تاماق شىرەسىنىڭ ئۈستىنى تازلىغاچ

ئۇنىڭ گۈزەللىكىال ئهمهس ئىش قىلغان چاغدىكى چاققان، ئهمما سىلىق ھهرىكهتلىرى، ئائىله 

ئىشىغا بولغان ئهستايىدىللىقىمۇ مېنى قايىل قىلىشقا، ئۇنىڭغا بولغان ئامراقلىقىمنى ئاشۇرۇشقا 

  . شلغانىدىبا

چېۋە شۆپۈكلىرى -ــــ دېدى ئۇ مېۋە. ـــ ئادەمگه پاقا تهشكهن سويمىدەك قاراپ تۇرماي ئاله مانى
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مهن داسنى ئېلىپ ئهخلهتنى تۆكۈپ كارىدورغا قويۇپ . بىلهن تولغان داسنى قولۇمغا تهڭلهپ

  دە، قايتىپ كىردىم ۋە،-قويدۇم

  . ــــ دېدىم ئۇنىڭدىن ئۆزرە سوراپ . دۇمـــ سىزنى مېهمان قىلىمهن دەپ ئىشقا سېلىپ قوي

  ـــ توال قوۋۇرغامنى ئهگمهي گېپىڭنى ئوچۇق قىله، نېمه دېمهكچىدىڭ؟ 

  ... ـــ ھېچنىمه شۇ بىر دەم پاراڭلىشىپ 

. ـــ ئاندىنچۇ؟ پىچىۋەتكهن جانىۋاردەك يهرگه قاراپ تۇرسام ماڭا ئىشىنىدۇ دەپ خام خىيال قىلما

  . بىرتال چېكهيتاماكاڭ بولسا چىقىرە، 

دە، ئوڭ تهرەپتىكى ئۈنئالغۇنىڭ توك يولىنى ئېچىپ ئۈنئالغۇغا - ئۇ شۇنداق دەپ كىرسلوغا جايالشتى

پال ئاڭلىنىپ -ئۈنئالغۇدىن جاراڭلىق تهمبۇر ئاۋازى بىلهن بىر ئهرنىڭ ناخشسى غىل. لېنتا سالدى

  . توختاپ ئارقىدىنال يهنه تهمبۇر بىلهن ناخشا باشالندى

  قا كۆز سالما ئۆز بېغىڭدا گۈلزارىڭ، ئۆزگه باغ

  . نېمه تهشۋىش ئالهمدە تۇرسا ياندا ئۆز يارىڭ

  ئاشناڭ ساڭا ئاش بهرمهس قازىنىدا ۋاپانىڭ، 

  . ئاغرىپ قالساڭ پهرۋانه ئهتراپىڭدا ئۆز يارىڭ

  پىچاق كهسسه قولۇڭنى ھېچكىم ئۇنداق تاڭالماس، 

  . تىكهن كىرسه پۇتۇڭغا ھېچكىم ئۇنداق ئااللماس

  يۆلهپ يۈرەر بىر ئۆمۈر بولۇپ قالساڭ ماڭالماس، 

  .نىجاتلىق بار سهن ئۈچۈن ياققان شامدا ئۆز يارىڭ

 ....  

ناخشا ئۇنىڭغا تهسر قىلدىمۇ، تهمبۇرنىڭ جاراڭلىق، يۈرەكنى تىترىتىدىغان كۈيلىرى مهست 

ك ئالقىنى بىلهن قىلىۋەتتىمۇ، ئهيتاۋۇر ئۇ چوڭقۇر خىيال دەرياسىغا غهرىق بولۇپ كهتكهن ئادەمدە

گهرچه نهچچه ئون قېتىم ئاڭالپ تېكىستلىرى ياد . زاڭىقىنى يۆلهپ خىيالغا چۆكۈپ كهتكهنىدى

بولۇپ كهتكهن بولسىمۇ سهھرادىكى ئۇزۇن چاچىلىق، ساددا ھهم سهمىمىيلىكىتىن باشقىنى 

 ئۇنىڭ بىلمهيدىغان ئاشۇ قىز ھهم ئۇنىڭ توي قىلىپ ئهتىسى مېنى ئىزدەپ كهلگهنلىكى، مېنىڭ

 بىرلهپ –چىڭڭىدە قۇچاقالپ تۇرۇپ يۈرىكىمنىڭ يىغىسىغا تهسهللى بهرگهنلىرىم كۆز ئالدىمىدىن بىر 

  . ئۆتۈپ، قهلبىمگه تاتلىق بىر ئېقىمنى باشالپ كىرگهنىدى

نېمىشقىكىن ، ئايالىم بىلهن ئۆتكهن بىر نهچچه يىللىق ھاياتىم دېڭىزغا چۆكۈپ كهتكهن تاشتهك 

بولغان، ئۇنتۇلۇپ كېتىلگهن بولسىمۇ دەل مۇشۇنداق ئايالالر بىلهن بىرگه تۈنسىز غايىب - ئۈن
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دە، ئايالالرغا بولغان قىزغىنلىق ھهم ھېسياتىمنى -ئولتۇرۇپ قالغان چاغالردا كۆز ئالدىمغا كېلهتتى

بۇنداق چاغدا . پورەكلهپ ئېچىلغان گۈلنى تۇزۇتىۋەتكهن سوغۇق شامالدەك ئۆلتۈرۈپ تاشاليتتى

بارلىق ئايالالرنى ئىنتايىن رەزىل ، ھىيلىگهر ، شۇم نىيهت ئالۋاستىالردەك ھېس قىلىپ دۇنيادىكى 

  . تېنىم شۈركىنىپ كېتهتتى

ئۇ نېمىشقا مېنىڭ . مهن ئايالغا قاراپ، ئۇنىڭ ئۆيۈمگه نېمه ئۈچۈن كىرگهنلىكىنى ئويالشقا باشلىدىم

ىگه بويتاق ئايال كىرسه بوالمدىغاندۇ؟ ئۆيۈمگه كىرىدۇ؟ قوشنا بولۇپ قالغاچقىال، بويتاق ئهرنىڭ ئۆي

ئۇنىڭ مهقسىتى زادى نېمه؟ ئۇمۇ ئايالىمغا ئوخشاش رەزىللىكلهرنى پىالنالپ كىرگهنمىدۇ؟ بىر 

ياق، ئۇنىڭمۇ تۇمۇرىدا ئىسسىق قان . ئادەمنىڭ ئۆيىگه يهنه بىر ئادەم مهقسهتسىز كىرمهيدۇ

هن ئايالالرنى خىيال قىلغاندەك ئۇمۇ ئهرلهرنى ئېقىۋاتقاندىكىن ئۇنىڭمۇ ھېسياتى، ھهۋىسى باردۇر، م

سهن يۈرەكلىك بېرىپ كۆڭلۈڭدىكىنى . ئوياليدىغاندۇ، ئايالالرنىڭ بىر ئاجىزلىقى مۇشۇ يهردە

كۆزىنىڭ ھهرىكهتلىرى ئارقىلىق سېنىڭ مهيلىڭنى -قاش. دېيهلىگهن بىلهن ئۇالر ئۇنداق قىاللمايدۇ

توۋا، بۇ ئايال ماڭا . ئۇالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇئاشكارا گهپ قىلش - تارتقىنى بىلهن ئوچۇق

ئوخشاش بويتاق ئهردىن قانچىسىنىڭ ئۆيىگه كىرىپ چىقىپ يۈرگهندۇ؟ كىم بىلىدۇ ھېلىراقتىمۇ بىرەر 

بولمىسا ماڭا ئۇنداق ياپما گهپ قىلمىغان . ئهرنىڭ ئۆيىنى كۆزلهپ ماڭغان بولغىيدى ھهرقاچان

ۇ؟ مېنى يېلىندۇرۇشمۇ ياكى مېنىڭ تومۇرۇمنى تۇتۇپ باقماقچىمۇ؟ ئۇنىڭ مهقسىتى زادى نېمىد. بوالتتى

مهن . مېنى يالۋۇرىدۇ، ماڭا يېلىنىپ ئالدىمدا تىزلىندۇ دەپ ئويلىغان بولسا  ئۇ خاتاالشقان بولىدۇ

سېنى ياخشى كۆرۈپ قالغان، سېنىڭ ۋەسلىڭگه يېتىش ئۈچۈن ‹‹. نېمىدەپ ئۇنىڭغا يېلىنغۇدەكمهن

. دەپ يۈرەمدىم›› سېنى جېنىمدىن ئهزىز كۆرىمهن. هن، سهن ئۈچۈن جېنىم پىدائايالىمنى قويۇۋەتك

ئۆزىنىڭ ھالالپ ئالغان ئايالىنىڭ ئهيىپ . ، مهن ئۇ خىلدىكى ئهرلهرگه ئوخشىمايمهن!ياق

نوقسانلىرىنى ئهزۋەيلهش بهدىلىگه، كوچا ئاياللىرىنىڭ كۆڭلىنى ئۇتىدىغان ھاماقهتلهرگه 

تېزىپ مۇشۇنداق بىر ئايالنىڭ قولىغا، قولىدىكى - ئېزىپ.  قىلمايمهنمهن ئۇنداق. ئوخشىمايمهن

قونچىقىغا ئايلنىپ قالسام قانداق بولغىنى؟ چىراي، گۈزەللىك دېگهن ئىت بىلهن مۈشۈكتىمۇ بارغۇ؟ 

ناۋادا . يېلىنىپ يالۋۇرۇشمۇ باشقا گهپ. ھۆرمهت قىلىش، كۆيۈنۈش ، ھېسداشلىق قىلش باشقا گهپ

لدىدا تىزالنغان بىلهن ئۇنىڭ پهرۋايى بولماي باشقا بىر ئهرنى ئويالپ، شۇ ئهرنىڭ مهن يېلىنغان، ئا

... سۆيۈشىگه، ھېسداشلىقىغا، ھېچبولمىغاندا قۇچاقالپ قويۇشىغا ئېرىششنى خىيال قىلىپ تۇرغان بولسا

. مايدۇبىردەملىك خۇشاللىقىمنى دەپ ئۆزۈمنى ئۇنىڭغا باغالپ قويسام بول. ياق، ھهرگىز يالۋۇرمايمهن

ئهگهر ئۇنىڭ شۇنداق مهقسىتى بولسا، مهن بىلهن ئىچ پۇشۇقىنى چىقارغۇسى بولسا ئۆزى گهپ 

. ئايالالرمۇ قىزىق، ئۆزلىرىنىڭ ھېسىياتى ئۇرغۇپ تۇرىسىمۇ دائىم ئهرلهرنى يالۋۇرغۇزىدۇ. قىلسۇن
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ا بولسا ئهرلهرگه بىشارەت بېرىپ تۇرىدۇ، ئهرلهرنىڭ كۆزىگه قان تولۇپ ئىش چىڭىغا چىققاند

دېگهن شۇدە؟ ئهجهبا ›› ئات ئايلىخانغا، يول سارىخانغا‹‹. گۇناھنى ئهرلهرگه ئارتىشقا ئۇرىنىدۇ

بۇ ئىشتا نېمىدەپ ئهرلهرال . ئايالالرنىڭ بىرەر قېتىم بولسىمۇ يالۋۇرۇپ بېقىشى كېرەك ئهمهسمىكهن

. ئۇمۇ مېنى قۇچاقاليدۇبهدەل تۆلهپ يۈرىدۇ؟ مهن ئۇنى قۇچاقلىسام ئازراق نازالنغاندىن كېيىن، 

يىراقالردىن ئۆزى ئىنتىزارلىق -بىراق خىيالىچۇ؟ تۇيغۇسى، روھى بولسا خۇددى ماڭا ئوخشاشال يىراق

  ... بىلهن كۈتۈۋاتقان ئېرىشمهكچى بولغان روھنى، تهننى سېغىنىدۇ، ئوياليدۇ

  . ـــ تاماكاڭدىن بىرنى بېرە

كۆڭلۈم بىر . الپ قويۇپ ئاشخانا ئۆيگه كىردىممهن تاماكا بىلهن سهرەڭگىنى ئۇنىڭ ئالدىغا تاش

. ئهمما زادى قانداق قىلىشىمنى بىلمهيتتىم. قىسمىال بولۇپ ھېلى ئۇنى ئويلىسام، ھېلى بۇنى ئوياليتتىم

خالىسا بىرگه بوالرمهن، . ئاخىر بىر تهخسه قورۇما قورۇپ ئۇنىڭ بىلهن ھاراق ئىچمهكچى بولدۇم

ئىككى يۈرەك، ئىككى تهن، ئىككى روھ ھهم ئىستهك بىرلهشمهي . خالىمىسا زورالپ نېمه قىلىمهن

. تۇرۇپ بىرگه بولۇشنىڭ كىشىگه ئېلىپ كېلىدىغىنى ئۆكۈنۈش ھهم نهپرەتتىن  باشقا نهرسه ئهمهس

چوقۇم خۇشاللىق تاپىمهن، سۆيۈندۈرىمهن ھهم سۆيۈنىمهن دەيدىكهنسهن، چوقۇم روھىڭنى، 

  . بىر مهقسهتته ھهرىكهتلىنىشىڭ كېرەكھېسسىياتىڭنى بىرلهشتۈرۈشۈڭ، ئورتاق 

  . مهن توڭالتقۇدىن ئىككى پارچه گۆش ئېلىپ قويۇپ كۆكتات ئاقالشقا باشلىدىم

  . ـــ نېمه ، ماڭا تاماق ئېتىپ بهرمهكچىمۇ سهن؟ ـــ دېدى ئۇ ئارقامدىن كىرىپ

سه قورۇما بولسىمۇ شۇڭا بىرەر تهخ. ـــ شۇنچه ۋاقىتتىن بېرى ئۆيۈمگه ئاران بىر قهدىمىڭىز يېتىپتۇ

  . قوراي دەيمهنغۇ

  نېمه؟ -ـــ قارا بۇنىڭ ئۇستىلىقىنى، ھهي قازىنىڭ قۇرتالپ كهتتىمۇ

  . شۇ گهپ بىلهن تهڭ بۇرنۇمغا چىداپ تۇرغۇسىز سېسىق بۇس ئۇرۇلدى

ـــ قاچاننىڭ ياقى يۇيۇلمىغان قازان بۇ؟ سهن خهق يوغان گهپ قىلىشقىنىڭ بىلهن ئايالالردىن 

  ...  بولدىئايرىلدىڭمۇ

قىزىلمۇچ بىلهن سامساقنى . قۇچىالرنى يۇيۇشقا باشلىدى- ئۇ ماڭا ئاللىكىملهرنى قوشۇپ تىللىغاچ قاچا

  :ئاقالپ بولۇپ گۆشنى توغراۋاتسام ئۇ

  . ـــ مهن قورايمۇ يا قورۇشنى بىلهمسهن؟ ـــ دەپ سورىدى

نى بىلمىسهممۇ قورۇما قورۇشقا تاماق ئېتىش. ـــ دەپ قازانغا ئوت ياقتىم . ـــ بولدى ئۆزۈم قوراي

قورۇمىنى قورۇپ تهخسىگه ئۇساي دەپ تۇرسام ئۇ كىرىپ بىر تال گۆشنى چوكا . خېلى ئېپىم بار ئىدى

  دەپ ئاغىزىغا سالدى ھهم تېزال؛ ›› تۇزىنى تېتىپ باقاي‹‹بىلهن قىسىپ 
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ـــ دەپ قازانغا . ۇدېگهن مانا مۇش›› ئهرسىز ئۆينىڭ دەمى يوق. ئايالسىز ئۆينىڭ تهمى يوق‹‹ ـــ 

  . ئىككى ئارىالشتۇرۇپ تهخسىگه ئۇسۇپ چىقتى-دە، بىر-بىر قوشۇق تۇز سالدى

  ... ـــ پىۋا ئىچهمدۇق ياكى

پىۋا دېگهن ئوغۇل بالىنىڭ دۈشمىنى، چاتىرقىڭغا قاراپ . ـــ پىۋا ئىچكۈڭ بارمىدى؟ ئاقنى ئىچ

  يا؟ -ئولتۇرۇشنى ياخشى كۆرەمتىڭ

  . تۇرۇپ ئىچكىرىكى ئۆيدىن ھاراقنى ئېلىپ چىقىپ پىيالىگىال قۇيدۇممهن ئولتۇرغان جايىمدىن 

  ــ رومكاڭ يوقمىدى؟ 

  . ـــ ھېلى چېقىلىپ كهتتىغۇ

  . ــ ئاله، مۇنۇ ئاچقۇچتا ئىشكنى ئېچىپ رومكا ئېلىپ چىق

ئۇ قاچامغا قانداقتۇر بىر نهرسه سېلىپ . ئوغرى گۇمانخور كېلهر دېگهندەك ئۆيدىن چىققۇم كهلمىدى

ئايال خهق ئاجايىپ رەزىل . يىدىغاندەك تۇيۇلۇپ ۋۇجۇدۇمنى قورقۇنچ قاپلىۋالغانىدىقو

ئاداش ئهرلهرنى ئهل قىلىشنىڭ چارىلىرى ‹‹ ئالدىنقى يىلى ئايالىمنىڭ دوستى ئايالىمغا . بولىدىكهن

اشقا مولالمغا ئوقۇتۇپ ئهرلىكىنى باغالپ قويغىلى، بېشىنى ئايالندۇرۇپ ئۆزۈڭدىن ب. بهك كۆپ ئىكهن

ئىچ كىيمىڭنىڭ يۇندىسىدىن ئازراق ئىچۈرۈپ . ئايال زاتىغا قارىمايدىغان قىلۋەتكىلى بولىدىكهن

دەۋاتقانلىقنى ئاڭالپ قېلىپ، ›› قويىدىغان بولساڭ تېخى ياخشى، تېزال مهقسهتكه يهتكىلى بولىدۇ

سىرەپ ئاجرىشپ ئايالىمنىڭمۇ ماڭا ئاشۇنداق شۇملۇقالرنى قىلىپ ئهقلىمنى بۇلغاپ قويۇشىدىن ئهن

مانا ئهمدى بۇ ئايالمۇ شۇنداق قىلىپ مېنى ئۆزىگه قارىتىۋېلىشنى ئويالۋاتقان بولسا . كهتكهنىدىم

ھازىرقى ئايالالر بولۇپمۇ مۇشۇنداق . ئۇنى بۇنداق قىلمايدۇ دېگىلى بوالمدۇ. قانداق قىلغۇلۇق

ى ئېچىۋېلىپ دورا سۈركهپ ئاپئاق پاقالچاقلىرن. ئېرىدىن ئاجرىشىپ يۈرگهن ئايالالر بهك رەزىل

كۆپتۈرۋالغان كۆكسىنى تهڭلهپ كۆزۈڭنىڭ بالىخانىسىغا قاراپ تۇرۇپ يېنىڭنى قۇرۇقداپ قويىدىغان 

يېنىڭدا . ئۇالرغا سېنىڭ ياخشى كۆرۈشۈڭنىڭ، ئامراقلىقلىرىڭنىڭ  قىلچه كارارىيىتى يوق. بولۇپ كهتتى

  . وشناڭنى ئوغرى تۇتمائهڭ ياخشىسى ئۆزۈڭنى چىڭ تۇت، ق. پۇل بولسىال بولدى

  . ـــ ھهي، مهن ساڭا گهپ قىلۋاتىمهن

ـــ ئۆزىڭىزنىڭ ئۆيى بولغاندىكىن ئۆزىڭىزال ئېلىپ چىققان بولسىڭىز، مهن يا رومكىنىڭ نهدە 

  . ئىكهنلىكىنى بىلمىسهم

  ... بىرنىڭكىگه چىقىپ ئولتۇرايلى، تازىمۇ بىر . ــ ھارىقىڭنى ئاله

مهن ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ھاراقنى .  تاماكىنى ئېلىپ چىقىپ كهتتىئۇ شۇنداق دەپ قورۇما بىلهن

ئىچكىرىكى ئۆيدىكى قوش كىشلىك . ئۆي ئىچى ئهتىر پۇراپ تۇراتتى. ئېلىپ ئۇنىڭ ئۆيىگه كىردىم
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كارىۋات بېشىغا تومۇچۇق بىلهن توشقاننىڭ سۈرىتى . كارىۋات كۆزگه ئاالھىدە چېلىقىپ تۇراتتى

سىلهرمۇ بىزدەك ‹‹، تامدا يېرىم يالىڭاچ ئهر بىلهن ئايالنىڭ چۈشۈرۈلگهن ياستۇق قويۇلغان

دەۋاتقاندەك مۇھهببهت پهيزىنى سۈرۈۋاتقان سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن كۆرۈنۈش چاپالپ ›› قىالالمسىلهر

قويۇلغان بولۇپ، كارىۋات ئۈستىدە ئىت شهكلىدىكى قونچاق ھېرىپ ھالىدىن كهتكهن ئادەمدەك 

  . سۇنايلنىپ ياتاتتى

  ڭىز يالغۇز تۇرامسىز؟ ــ ئۆزى

  . نېمه قىلماقچى؟ كېچىسى ئىشكىمنى ئۇرۇپ يۈرمه يهنه. ــ ھهئه

دەپ ›› ئۆي سىزنىڭ بولغاندىكىن ساقىلىقنى ئۆزىڭىز قىلىڭ‹‹. بىز تاماق شىرەسىگه كېلىپ ئولتۇردۇق

  . ھاراقنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئىتتىرىپ قويدۇم

  : ەم تۇرۋالغاندىن كېيىنئۇ رومكىغا لىققىدە تولدۇرۇپ ھاراق قۇيۇپ بىرد

  ئهي نامهرد بېغىمغا كىرىپسهن، بوپتۇ، 

  . گۈل ئۈزمه پهقهتال كۆرۈشكه رۇخسهت

  ھهسرەت ئازابتىن ئىچىمىز ھاراق، - دەرد

  . كهيىپ بوپ قالغاندا باشاليمىز ئىشرەت

  : دەپ بىرال كۆتۈرۈپ ئىچىۋەتكهندىن كېيىن ماڭا ھاراق قۇيۇلغان رومكىنى تهڭلهپ تۇرۇپ

بۈگۈن بىرگه ئولتۇرۇپ قالدۇق، گهرچه خهق ئۈچۈن . اخشى توشقان ئىشىك ئالدىدا ئوتلىمايدۇــ ي

ئىچىلگهن . ئۆزىمىزنى ئايىمىساق بولمايدۇ. ئابروي كېرەك-ياشىمىغان بولساقمۇ بىزگه يهنىال يۈز

 مهنمۇ ئۇنىڭغا. ــــ دېدى. ھاراق بىلهن دېيىشكهن گهپ مۇشۇ يهردە، مۇشۇ سورۇندىال قالسۇن

ئايالالر بىلهن ئولتۇرۇپ مۇڭدشىشنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى، ئهمما ئايالالرنىڭ باشقىالرغا دەپ 

پات ئهسرا - يۈرۈشىدىن ئهنسىرەپ جۈرئهت قىاللمايدىغانلىقىمنى، ئۆزى بىلهن پاراڭلىشپ پات

ۇنىڭغا چوقۇم بولۇشۇمغا قوشۇلسا يېقىن دوستى بولۇپ قېلىشقا تهييار ئىكهنلىكىمنى، بۇنىڭدىن كېيىن ئ

ھاراق توختىماي ئايلنىپ . سهمىمىي مۇئامىله قىلدىغانلىقىمنى چۈشهندۈرگهچ ھاراقنى ئىچىۋەتتىم

بىزنىڭ پاراڭلىرىمىزمۇ تارتىنىش، يېتىرقاش شۇنداقال گۇماني تۇيغۇالردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ . تۇردى

لهرگه ئامراق ئىستهكلىرىمىزنى، نېمىنى ياخشى كۆرۈپ، قانداق نهرسى-قهلبىمىزنى، ئارزۇ

ئۇنىڭ ھېلىراقتا مهن كۆرگهن كۆزى چوغدەك . ئىكهنلىكىمىزنى ئىپادىلهيدىغان سۆزلهرگه ئۆزگهردى

يېنىپ ئۇنىڭدىن بىرخىل يېقىملىق ئىستهك بىلهن مېنى باغرىڭغا باسقىن دەۋاتقاندەك تهلپۈنۈش 

  . ئاالمهتلىرى ئىپادىلنىپ تۇراتتى

  ــ تانسا ئوينىساق قانداق؟ 
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  . دە، بوپتۇ ئوينىساق ئوينىدۇق-ۇچاقلىۋالغۇڭ كهپتۇــ مېنى ق

كېتىپ بارغان . بىز تانسا ئوينىدۇق، تانسا دېگهن ئاجايىپ نهرسه ئىكهن.  ئۇ ئورنىدىن تۇردى

ئايالنى قۇچاقلىساڭ جىنايهت ئۆتكۈزگهن بولىسهن، ئهمما تانسىخانىغا ياكى يىغلىشالرغا كىرسهڭ 

الىڭ بىلهن باشقا ئهرلهرنىڭ كۆز ئالدىڭدىال قۇچاقلىشىپ مۇھهببىتىڭ ياكى ئاي. ئۇنداق ئهمهس

ئاستا سۈركىلىپ ۋۇجۇد قهسىرىدە ئهڭ شېرىن، ئهڭ -تانسا ئويناۋاتقانلىقىنى، نازۇك جايالرنىڭ ئاستا

يۈرىكىڭ . تاتلىق ئىستهكلهرى پهيدا قىلغان تهبهسسۇمدىن، كۈلكىدىن ھۇزۇرالنماسقا ئىالجىڭ يوق

ئۆزۈڭدىن -دانىڭ ئهسهبىيلهرچه قۇتراپ قېنىڭ قىزىۋاتقان، ئۆزئېچشىپ ئاغرىۋاتقان، ۋىج

ڭىدە يېرىلىپ كېتهي دەپ قالغان ›› پاڭ‹‹نهپرەتتىن - نهپرەتلىنىپ كۈندەشلىك ھهم غهزەپ

. دەپ كۆزىگه ئىلماسلىقىدىن قورقۇپ جىم ئولتۇرىسهن›› مهدىنيهتسىز‹‹بولساڭمۇ، خهقنىڭ سېنى 

تكهن ئهرلهر بىلهن ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ ئهنه شۇنداق پۈتۈن ئۆمرىدە توي قىلماي ئۆتۈپ كه

  ... كۈندەشلىك ئازابىغا قېلىپ خورلىنىشىدىن ئهنسىرەپ توي قىلمايدىغاندۇ بهلكىم

مهن ئۇنى شۇنچىلىك قىزغىنلىق بىلهن قۇچاقلىغان بولساممۇ بىرنهچچه چۆرگىلهپ قوللىرىم 

ر ماڭا ئوخشاش ئىستهك بىلهن قۇچاقالپ ئۇنى قانچه ئه. تىترەشكه، ۋۇجۇدۇم مۇزالشقا باشلىدى

  سۆرەپ يۈرگهن؟ قانچه ئادەم مهيدىسىگه مهيدىسىنى چاپلىۋېلىش ئۈچۈن پۇتىنى خاتا يۆتكىگهن؟ 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ ئايال . بىرلهپ كېلىشكه باشلىدى-كۆز ئالدىمغا ساناقسىز ئهرلهر بىر

بىز ئاللىقاچان ئۇنىڭ مېغىزىنى ‹‹زىلىرى بولسا به. بىلهن قۇچاقلىشىپ تانسا ئويناشنى كۈتۈپ تۇراتتى

دەۋاتقاندەك ، مېنى مهسخىرە قىلىپ كۈلىشىۋاتقاندەك تۇيۇلۇپ پۇتلىرىم قوالشمايال ›› چېقىپ بولغان 

  . قالدى

  ــ مهست بولۇپ قالدىڭمۇ نېمه ؟ 

  . ــ ياق 

  . ــ باشتا بىر ئوبدان ئويناۋاتقانىدىڭ

خاتا تۇتۇلۇپ ‹‹ تۈرمىگه تاشلىنىپ بىر مهزگىلدىن كېيىن ئۆزۈمنى گۇناھسىز. مۇزىكا تۈگىدى

نېمىشقىدۇر ئۆيدىن چىقىپ كهتكۈمال . دەپ قويۇپ بېرىلگهن ئادەمدەك ھېس قىلىپ قالدىم›› قاپتۇ

ئايالالر بىلهن بىرگه بولۇپ باقمىغىلى خېلى ئۇزۇن بولغان، تېخى ئالدىنقى كۈنىال . كېلىپ تۇراتتى

. دا بىرگه بولغان بولساممۇ، مانا ئهمدى ئۇنىڭدىن بىزار بولماقتا ئىدىممۇشۇ ئايال بىلهن خىيالىم

ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولۇپال قالسام نۇرغۇنلىغان كىشلهرنىڭ كۈلكىسىگه قالىدىغاندەك، خهقنىڭ 

نهپرەت، كهمسىتىش نهزەرلىرى ئاستىدا تۇنجۇقۇپ قالىدىغاندەك ياكى پۈتۈن ئهزايىمنى يارا بېسىپ 

ئۇنىڭ ئىنچكه قاشلىرى . لگه گىرپتار بولۇپ قالىدىغاندەك تۇيۇلماقتا ئىدىساقايماس كېسه
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ئاستىدىكى قاپىقىغا چېكىلگهن كۆكۈش رەڭ مېنىڭ ئايالغا بولغان قىزىقىشىمنى سۇسالشتۇرماقچى 

خىيالىمدا بولسا ئايالالرنىڭ بىر چىرايلىق . بولغاندەك كۆزۈمگه بىرسى ئون بولۇپ كۆرۈنمهكته ئىدى

وياپ يۈرۈشلىرىنى، نېمه ئۈچۈن گىرىم قىلىدىغانلىقلىرىنى، گىرىم قىلىشنىڭ ئهرلهرنى چېهرىنى ب

  . يوقلۇقىنى ئوياليتتىم-ئالداشتىن باشقىمۇ سهۋەبلىرىنىڭ بار

  ــ ئارىلىشۋاتقان قىز دوستۇڭ بارمۇ ؟ 

  . ــ يوق

  ــ ئايالىڭ بىلهن نېمه سهۋەپتىن ئاجرىشپ كهتكهن؟ 

  بارمۇ؟ ــ سۆزلهپ يۈرۈشنىڭ ئورنى 

  . يۇمشاق بولغان بولساڭ ئاجرىشىپمۇ كهتمهستىڭالر- ــ ياۋاش

  ــ ياۋاش ئهمهستهك قىالمدىم؟ 

  . ــ قارىسامغۇ ياۋاشتهك قىلىسهن

مېنى ئاكتىپ ئورۇنغا . ئۇنىڭ چوقۇم باشقا مهقسىتى بار . ئۇنىڭ بۇ سۆزىگه ئاچچىقىم كهلدى

كېسهل ياكى ‹‹ يا؟ توغرا، ئۇ مېنى - نىۋاتقانمىدۇتارتى. ئۆتكۈزۈپ مهندىن بىر نهرسه ئۈندۈرۋالماقچى

دەپ ئويالپ قېلىپ گهپ قىاللمىغان بولمىسۇن يهنه، ناۋادا مهن ئۇنىڭغا ئېغىز ئاچماي ›› كهمتۈك

ياسىننىڭ ‹‹ چىقىپ كهتسهم ئهتىال مهھهللىدىكى غهيۋەت دېسه نان تۈگۈپ بارىدىغان ئايالالرغا 

مهن بىلهن بىر كېچه . اجىز بولغاچقا ئايالى تاشالپ كېتىپتۇئۇ ئاشۇ تهرەپتىن ئ. كېسىلى بارئىكهن

دەپ گهپ تارقىتىۋېتىدىغان بولسا، ئۆزۈمنى ›› بىرگه ئولتۇرۇپ تاڭ سىڭدەك يېقىن كېلهيمۇ دېمىدى

ئۇنىڭغا مهيلىم يوق ‹‹مهھهللىدە يۈزۈمنى قانداق كۆتۈرۈپ يۈرىمهن؟ . تىرىك ئۆلدۈم دېسهم بولىدۇ

ئۇنى قۇچاقلىسامال ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان . گه بولۇشقا كۆڭلۈم كۆتۈرمىدىئۇنىڭ بىلهن بىر. ئىدى

بۇنداق گهپ بىلهن ھېچكىمنى . دېگهن بىلهن بىكار›› .ئهرلهر كۆز ئالدىمغا كېلىۋالىدىكهن

  ... نى ۋاقتىدا داۋاالش كېرەك››كېسهل‹‹. ئىشهندۈرگىلى بولمايدۇ

  . ي دېسهم ئهجهپ كهلتۈردىڭىزغۇ مېنىـــ سىزنى ئاغرىپ قالغان بولسا خىجىل قىلما

  . ــ دېمىسىمۇ ئهركهك تۈكۈڭنى كۆرگىلى بولمىسا سېنىڭ

  . ــ مهن دەل مۇشۇنداق سۆزلىرىڭىزنى كۈتۈپ تۇرغان

كارىۋاتتىكى ئهدىيالنى . مهن شۇنداق دەپ ئۇنىڭ بىلىكىدىن تارتىپ ئىچكىرىكى ئۆيگه باشلىدىم

  .  يهرگه چۈشۈپ خۇددى ئىتقا ئوخشاش قاۋاشقا باشلىدىتارتىۋېدىم، كارىۋات ئۈستىدىكى قونچاق

  ــ كۈچۈكىڭىزنىڭ كۈندەشلىكى تۇتۇۋاتامدۇ قانداق؟ 

  ــ كۈندە ماڭا ھهمراھ بولىدىغان تۇرسا ئىگىسىنى قوغدىمىسا قانداق بولىدۇ؟ 
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  . ــ بىراق قاۋاشتىن باشقىنى بىلمهيدىكهن 

  . ــ قاۋاشنىمۇ بىلمهيدىغان ئهرلهردىن مىڭ ياخشى 

ئايالالرنى يوغان سۆزلهتكهن، ئهرلهرنى تىز پۈكتۈرۈپ يېلنىپ يالۋۇرۇشقا مهجبۇر قىلغان تهن 

  . ماڭا ھهممىنى ئۇنتۇلدۇردى

مهن ئۇنىڭ چۇۋۇلغان چاچىلىرىغا، كۈلكه ھهم سۆيۈنۈش ئىپادىلىرى چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىگه 

ۇنچىقىدەك، بىر ھېسياتلىق ئادەم ئۆزۈمنى خۇددى ئۇنىڭ ئوي. ئۆزۈمدىن نهپرەتلهندىم- قاراپ ئۆز

  . ئهمهس، بهلكى بىر ئويۇنچۇق ئورنىدىال ئۇنى خۇش قىلغاندەك ھېس قىلماقتا ئىدىم

سهنمۇ تايىنلىقال ‹‹ئۇنىڭ بۇنداق قاراشلىرىدىن . ئۇ بېشىنى كۆكسۈمگه قويۇپ كۆزۈمگه قارىدى

بىلسهڭ ئهمدى . ۇشال بولماسهن ئالدىراپ خ. ئادەم ئىكهنسهن، بهرىبىر مېنىڭ ئالقىنىمغا چۈشتۈڭ

  . دەۋاتقاندەك بىرخىل ئاالمهتلهرنى كۆرگهندەك بولدۇم›› سهن مېنىڭ ئالدىمدا ھېچنىمه ئهمهس

  ــ خاپا قىلىپ قويمىغاندىمهن؟ 

بهلكىم بۇ كهمگىچه بۇنچىلىك خۇشال بولۇپمۇ . ــ ياق، ئهكسىچه مهن بهكال خۇش بولدۇم

  .  باقمىغاندىمهن

  ــ نېمدىن ؟ 

  . نىڭ مۇھهببىتىڭىزدىن، سۆيگۈڭىزدىن ــ سىز

ئۇنىڭ تۇيۇقسىزال مېنى سىزلهپ گهپ قىلىشى كۈلكهمنى قىستىغان بولسىمۇ، كۈلۈپ تاشلىماسلىق 

ئۇ مېنى ‹‹مهن ئۇنىڭغا قانداق چاغدا مۇھهببىتىمنى بهرگهندىمهن، ئۇ . ئۈچۈن ئۆزۈمنى تۇتۇۋالدىم

دەپ ئويالپ ›› خوتۇن بولدۇق- بىز ئهمدى ئهر‹‹ دەپ ئويالپ قالغانمىدۇ ياكى ›› ياخشى كۆرىدۇ

ئهجهبا مهن ئۇنىڭغا راستتىنال مۇھهببىتىمنى بهرگهندىمهنمۇ؟ بىر قېتىم ھاراق ئىچىپ . قالغانمىدۇ

بۇ مۇمكىن . بىرگه بولغانغىال مۇھهببهتكه ئېرشكىلى بولسا، ئادەملهر مۇھهببهتكه نېمىدىگهن باي

  ... ئهمهس، ئۇنداقتا مهنچۇ؟ 

  . تېخى سىزگه سۆيگۈ ئىزھار قىلمىغان تۇرسامـــ مهن 

ــ تهلهپ قويمىغان بولسىال مۇھهببهتلهشمىگهن بوالمدىكهن؟ ماڭا مۇھهببتىڭىز بولمىسا مېنى 

سىز مېنى بهكال . نېمانچه قىزغىن سۆيىسىز؟ مهن ئهرلهرنىڭ سهمىمى سۆيگۈسىنى سىز ئارقىلىق كۆردۈم

الىلىق بولۇپ، ئاجراشقاندىن كېيىن بىرەرسىنىڭ سىزگه ئېرىم بىلهن توي قىلىپ ب. سۆيۈندۈردىڭىز

  . ئوخشاش چىن سهمىمى سۆيگهنلىكىنى ھهم مېنى بۇنچىلىك خۇشال قىلغانلىقىنى كۆرمىگهن

  ... بولۇپمۇ. ــ بىراق مهن ئايالالرنى ياخشى كۆرمهيمهن

بىلسىڭىز ئايال . نئاستا ئايالالرنى ياخشى كۆرىدىغان قىلىمه-ــ بولدى سۆزلىمهڭ، مهن سىزنى ئاستا
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سىز ئۇنى ئوقۇپ مهنىسىنى چۈشىنىشنى بىلىۋالسىڭىزال چوقۇم ئۇنداق . دېگهن تهڭرى يازغان بىر شېئىر

  . قارىمايسىز

  . ــ مۇمكىن ئهمهس

  . مهن ئورنۇمدىن تۇرماقچى بولۇپ جهينىكىمنى تىرىشىمگه ئۇ مهھكهم قۇچاقالپ ئۆزىگه تارتتى

بىز بۇنىڭدىن كېيىنكى كۈنلىرىمىزنى قانداق .  ئۇزاقراق يېتىۋااليمهن يېنىڭىزدا. ــ بىردەم يېتىڭ

  . ئۆتكۈزۈشنى ئويلىشىۋااليلى

بىز دېگهن قوشنا، باشقىالر سېزىپ قالسا ھهرئىككىمىزگه ياخشى . ــ بىز ئهمدى كۆرۈشهلمهيمىز

  . بولمايدۇ

قاۋىغان چاغدا سىز قاراڭ، بۇ كۈچۈكۈم . ئۆزىمىزگه پۇختا بولساق ھېچكىم بىلمهيدۇ. ــ ئهخمهق

. مهن سىزنى مېنى ياخشى كۆرۈڭ دېمهيمهن. خۇددى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆيىدەكال كىرىۋەرسىڭىز بولىدۇ

ئهگهر شۇنداقال قىلسىڭىز . ئهمما مېنىڭ ياخشى كۆرۈشۈمنى توساپ قويىمهن دەپ ئاۋارە بولماڭ

  ... رەزىللىك قىلغان بولىسىز

. قېتىم كۈچۈكنىڭ قاۋىشى بىلهن ئۇنىڭ ئۆيىگه كىردىممهن ئۇنىڭ ئۆيىدىن قايتىپ چىقىپ بىرقانچه 

دە، -ئۇ دائىم مېنىڭ ئىشتىن چۈشكهن ۋاقتىمغا توغرىالپ تۇرۇپ ئىشىكىنىڭ ئىلغۇچىنى قايرىۋېتهتتى

مهنمۇ كۆندۈرۈلگهن ئۆكۈزدەك كۈچۈكنىڭ ئاۋازىنى . كۈچىكىنى قاۋىتىپ ماڭا بهلگه بېرەتتى

ئهمما بۈگۈن ئهقىلگه سىغمايدىغان بىرئىش .  كىرىپ كېتهتتىمئاڭلىسامال ئۇنىڭ ئىشىكىنى ئىتتىرىپال

ئىشتىن چۈشۈپ ئهمدى كارىدورغا كىرىشىمگه قوشنىالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۆيىدىن . يۈز بهردى

دەسلهپ خىيالپهرەسلىكىمنىڭ . مېڭهمنى قوچۇۋەتتى-كۈچۈكنىڭ قاۋىغان ئاۋازى ئاڭلنىپ قۇالق

قۇالقلىرىمنى كوچىالپ بىرىنچى قهۋەتتىن يهتتىنچى . نخۇالسىسى چىققان چېغى دەپ ئويالپتىمه

بۇ مېنىڭ تۇيغۇمدىكى . يهنىال شۇ كۈچۈكلهرنىڭ ئاۋازى . قهۋەتكه ئىككى قېتىم چىقىپ چۈشتۈم

دېگهندەك ئىش بولدىمۇ ھېچنىمنى ›› ئۆرۈك ئۆرۈكنى كۆرسه ئاال بوپتۇ‹‹قااليمىقانچىلىقمۇ ياكى 

ى مهھكهم تاقاپ سهھرادىكى ئۇزۇن چاچلىق ئاشۇ قىزنى دە، ئىشكن-ئۇقالماي ئۆيۈمگه كىردىم

  . ئويالشقا باشلىدىم

  

  تۈگىدى 
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 ھهۋەسكار تۈزگهن ھهرقانداق ئېلكىتاپنىڭ ئهسلى ماتىرىيالىنىڭ --- ئۇيغۇر ئوغلى : بايانات 
بۇ ئېلكىتاپالر پهقهت ئىشتىن سىرتقى !  ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى توردىكى ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش  ئۇچۇنال ئىشلىتىشكه بۇلىدۇ ، -ققۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ، ئۆزقىزى
ئهگهر باشقا ساھهلهردە . ئۇنىڭدىن سىرت سودا ئىشلىرى ياكى باشقا ساھهدە ئىشلىتىشكه بولمايدۇ 

            !!!ل ئاقىۋەتكه ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسئوقانۇنسىز ئىشلىتىپ بىرەر مهسىله كۆرۈلسه بارلىق   
                                                                  

          !!!! ھهۋەسكار بۇ جهھهتته ھېچقانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ --- ئۇيغۇر ئوغلى 
                                                                                                             

 ھهۋەسكار     --- ئهگهر ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقۇمغا دەخلى يهتتى دېگۈچىلهر بولسا بىۋاسته  ئۇيغۇر ئوغلى 
!!!!!ئېلكىتاپالر توردا تهمىنلهشتىن توختىتىلىدۇ . بىلهن ئاالقىالشسا بۇلىدۇ   

ىكىتاپالرغا نىسبهتهن ھهرقانداق  ھهۋەسكار تۈزگهن ئېل--- ئۇنىڭدىن باشقا ئهگهر ئۇيغۇر ئوغلى 
      . ھهۋەسكار بىلهن بىۋاسته ئاالقىالشسىڭىز بۇلىدۇ ---- تهكلىپلىرىڭىز بولسا ، ئۇيغۇر ئوغلى -پىكىر
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