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 ئۇنۋېرستىت: باب-0

 

رغان ۇم ياقتۈزۆم ئۈتتۆۇ ئىرسىتقىمۋنۇمانا قهشقهر شهھىرىدىكى ئ

نىمىشقىكىن ئىچىلىپ ۇ ش بولساممۇيالىغىنىمدىن خۇكهسىپته ئوق

شكه ۈرۆننى كۇكۇبڭ تاغامالنى,ام ۋبو,رهلمىدىم بهلكىم ئاپام دادام ۈي

النى ئهسلهپ ۇئ; ۇپهرىشان بولغاندۆڭلۈم غىندىن كيهسسهر بواللمىۇم

 .ام پهيدا بولدى ۋخىيالىمدا بو:ياشلىرىم يهنه ئىقىشقا باشلىدى

دىكى ۇل بالىدىن قان ئاقسا ئاقۇنىمهدىگهن ئوغڭا ر مهن ساۇھهي بات-

پ ۇنتۇدىگهن ئىدىم ئۇ ز مايدۇياش ئاققۇ ھهرگىزم

 ...ئهمدى ئاپام پهيدا بولدى.........ىڭمۇقالد

ھهرگىز ياش ۇ ئىتقانغڭا نىمه بولدى مهن ساڭام ساۇجىنىم ئوغل- 

گهپلىرىم ۇر ئادهم بول ئهجىبا بۇاليىق باتئىسمىڭغا ر دىگهن ۇتوكمه بات

 ......ۇ ىملدىن چىقىپ قائىسىڭىد

 : نقىدهك ئاچچىقالشقا باشلىدىۇرۇتاغام يهنه ب

 گهتكهنۈن دهپ ئۇسولتهك سىنى باشقىالغا بوزهك بوپقالمىسھه ي-

 -سىنى كىم بوزهك قىلدى ئهتىدىنىڭمۇ پ قالدۇنتۇماھارهتلهر نى ئ

دادام .. كهتتىاقاپ ۋدهپ چال،،،رهمسه ۇكهچكىچه مىشىلداپال ي

 :ھالدانكىدهك ئىغىربىسىق ۇرۇبولسا ب

اقۇزدىكى ھهرگىزمۇ ياش وغۇل باال قان ئكمه ئم ياش توۇئوغل -

يىشىمنى توختىتىپ : لىم نهلهگىدۇر غايىپ بولدى خىيائاقۇزمايدۇ ، 
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ز ۇم يالغۇزۆمهكتهپتهئۇ بڭ نداق چوۇش,ازىستىن كىردىمۋمهكتهپ دهر

 …نتىميىگانه يىتىم باال بوپ قالغا

 

ۆتوپ بىرسوغۇق شامال يۈزلىرىمنى سىيپاپ ئمهكتهپكه كىرشىم بىلهن  

مىنى ۇنۇچ بىرقورقتهنلىرىمنى ىشۇركهندىرۋهتتى،نىمه ئۈچۈندۇر 

امدىن قالغان قاشتىشى ۋن بوۇولمىسنىمىلهب.الغان ئىدىۋچىرمى

امدىن ۋبو: :تىزال ئاخىرالشقانتىۇ چمۇنۇقورقۇماريىنىمدا بولغاچقا بۇت

ام ۋپ تىكهن بوۇرۇدادىسى قالدۇ امغىمۋمارنى بوۇتۇبڭىلىشىمچهئا

ماردىن ۇتۇبڭمۇ ئايرىلساھهممه نهرسهڭدىن  ئىشالنى ئهسلىگهۇش

ئىشقا قىززىقىپ  ۇمهن ب:دهپ ئۇھسىنىپ قۇياتتى ..ئايرىلمادىگهنتى

. ىدى ئزلهپ بهرگهنۆئازتوال سڭا ئېشالنى ماۇام بۋبوچىغىمداسورغان 

قولدىكى تىرهقهغهزگهسىزىلغان هرنىڭ ام ئهجنهبىلۋدادام بىلهن بو -

پ ۇرۇماي بوياق رهسمىنى قايتڭ زىلىنىۈكىرورهن گ

قالغان پ ۇرشۇچۇكىرگهن قىزىل ئارمىيه بىلهن ئشىنجاڭغااتقانداۋكىلى

ئارمىسى بىلهن قىلىچ ڭ گومىنداڭدىكى بى شىنجاۇشالپ جهنالنى باۇئ

كىتىپ دادامغا ۆلۈپ ام ئۋشتا بوۇرۇقىلغان ئڭ پ ئاتلىق جهۈرۈتۆك

دادام ,رپ قىىزىل ئارمىگه يولباشال دهپ تاپىلىغان ۇمارنى قالدۇتۇب

ئارمىيهسىنى ڭ قىزىل ئارمىىيهبىلهن قهشقهرخوتهندىكى گومىندا

ارمىيسى دهسلهپته قهشقهرگهكىرىگهنده ئڭ گومىنىدا,پ قىلغان ۈمهغل

بوۋامنىڭ مال الىمىزدىگهننى باھانى قىلىپ ۋرال يارراق سىتىۇق
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قىزىل ئارمىيهنىڭ كۈچىگه ام  ۋالنتاراچ قىلغان بوۇبمۈلۈكىنى 

قىزىل تايىنىپ گومىداڭ ئارمىسىنى يوقۇتۇشنى پىالن قىكىپ 

ان قىلغڭ ئارمىسى بىلهن جهڭ ئارممىيهگه يولباشالپ گومىنىدا

ئاخىرلىشىپ ڭ پ بهرگهن دادام بولسا جهۇتۇمگه تۈزنى ئولۆنهتىجدهئ

چىال قىزىل قۇغدىغۇگه يىغىلغانداقىزىل (كىلىخوزا )كاپىراتسسسىيه

مىڭىش دادام ، پ كهتتىۇتۇدادامنى بايدىھقان پومشىك قاتاردا ت

بىرىپ ھهممه ڭامارنى ماۇقچه بوينىدىكى قاشتىشى تۈرلۇئالدىدا ئوغ

پ قويمادهپ ۇزۇالرغا تاتقۇنهرسىنى ئۇكهتسهمهيلى ب نهرسىنى ئىلىپ

رغان داغمال ياققان ۇن ئوتتا قىزدۈچ كۇدادامنى ئ، تاپىلىغان

ئارمىسى ڭ بايلىقالرنى گومىنداۇھىچنىمه دىمىگهن پهقهت ئۇبولسىم

ڭ رالماي ئاخىرى دادامنىۇالردادامنى ئىغىزئاچۇئ.الپ كهتتىدىگهنۇب

نى سهھهرده تىنىقىدىن ۇى كنهتىجدهئىككىنچاڭدى، زتۇبهدىنىگه م

پ قىيىن ۇتۇالرمىنى تۇپ كهتكهندىن كىيىن ئۈلۆدادام ئئىدى،قالغان 

ڭ اقىتتا دادام بىلهن بىللهجهۇۋدهل ش,قىستاققا ئىلىشقا باشلىدى

قىزىل ۇپ ئۆالنى كورۋئهھۇبڭ فامىلىك پهيجاڭ قىلغان جا

رگهن ۇلتۆباشلىقىنى نهخمهيداندائىتىپ ئڭ غدىغىچىالرنىۇق

زى ۆئڭ پهيجاڭ هتكهن جاۋچىلهنى يىگىرمهنهچچه يىل كىسۈئهگهشك

ۆلۇمىنى كۆرۇپ ياش ىڭ ئقىلغان سهپدىشىنڭ بىلهن توت يىل جه

ۇ بهدهنىگه زگهندىن كىيىنمۈنكى دادام جان ئۇچ.ىدىتۆككهن ئ

كىيىن يهرئىسالتى ,ىدىتمىگهن ئهۋئىلىتاڭغان مۇزنى 
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بهش 5مويهر02اردا باتى قاتۋائائىلهتاڭ ربانالنىۇقىلغاندائىنقىالبى ق

كوناكهسپىگه ڭ دادامالنىۇ قوي تهخسىم قىلغان كىيىن مهنم02كاال

مارنى يىنىمدىن ۇتۇاقىتتىن بىرى بۋ.نچهۇارىسلىق قىلىپ شۋ

مارنى ۇمدىكى تۇبوين......بهرگهنتىزلهپ ۆدهپ س، ئايرىمىدىم

پ ۇرۆشنى كۇرنۆكۇزئادىمدىكى بۆك، مده سىنىپقا كىردىمۇپ قويدۇتۇت

لپىيه قاتارلىق ۇز,ھهسهن,ساتتار ،رهۇسىنىپتا ئاين,ىم ھهيران قالد

ق ئوتتىرا مهكتهپتىكى ۇقسىز تولۇلويىللىق دوس تۇزۇن ئ

ره ۇنىكى ئاينۇچ,قالدىمي زلىرىمگه ئىشهنمهۆروپ كۆاقداشالنى كۋسا

ن ۇام بىلهن بىلله ئالتۋىسى بوۋبوڭ بىلهن زولپىيه نى

ساتتار ۋۇم بىراق ماپ ھهيران قالمىدىۇرۆالنى كۇئ,قازىدىغانالرئىدى 

الر ۇم ئۇپ ئازراق ھهيران بولدۇرۆخاپانباش بىلهن ھهسهن چوكاننى ك

ئهتىقهمهدىنى يادىكارلىققا بهك قىززىقىپ -ئهزهلدىن ئاسهر

 :پۇرۆالرمىنى كۇئ, كهتمهيتتى

ئاڭلىغان  گهپنى ۇب،،،كونا  كهلدى نىڭ باتۇر بىزڭالر قارا-

 ،ىپ بىزگه قاردۇاقداغالر ھهيران بولۋباشقاسا

 ؟...ڭالىۋقانداق ئهھباتۇركوناكىله-

الى قانداق خاپانباش چوكانچاق ۋئهھۆزۇڭالنىڭ ياخشى ئ -

ۆڭدى، ئچىرايى ئازراق ئاڭالپال گهپنى ۇبر الۇئ.....بۇرادهرله

لغىچه كونا دهپ لهقىمىمنى والغاكىم قويدى ئاقساقاللىقنى كىرىپ بۇئ

ڭ اچىرايلىق چاقىرغان بولس,لىغاندىكىن خوپ بولدى ۋتو
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 :ال ر ئارانال ۇئ,چاقرامتمقىمىڭالرنى لهۇسىلهرنىڭ مهنم

ال ۋر ئهھۇالر بىلهن بىرقۇئدىيهلىدى  ،,,, الۋقهدىر ئهھ-

يان تهرپىمده ,مۇردۇسوراشقاندىن كىيىن جايىمغا كىلىپ ئولت

الرغا ۇمهن ئ.راتىۇلپىه پىچىرلىشىپ ئولتۇرهبىلهن زۇئاين

 : باشلىىدىلپىيهگهپ ۇدىشىمگهز.گهپقىالي

يان ھهربىرئايدا بىردىن ئادهم ۇمهكتهپته بهش يىلدىن بۇبىسام ڭلئا-

پ كىتىدىكهن  ۈاستى تهجىر بىخانىىىىى بىناسىدائىچىنىشلىق ئولۋئال

 .رمالسىزلىق بولدىكهنۇلمهي قالسانۆبىر ئايدا بىرئادهم ئ، 

دهپ ...تهجىربه بىناسى نىمىش قىلدىغان جايكهنالۋاستى نىمه ئ - 

 …ان بولۇپازراق ھهيرئم ۇسورد

ئويى بىنادا جهسهت ساقالش ۇ ئئاڭلىسام ئىنىق بىلمىدىم ۇ مهنم- 

 ..!بارمىش

 ؟تبىبى مهكتهپ بولمىسا ۇيى يابۆنىمه جهسهت ساقالش ئ-

, كاتلىقۇئاد. رسىستىرالىقومهكتهپته دوختۇبئاڭلىسام- 

بىزگه  ئوخشاش مهدىنى يادىكارلىقالرنى قىدىرىپ ,  بىيئوخىميه

يهنه يهسلى . ىغان  ئارخلوگتهكشۇرۇشكه قىزىقىد

ۇ تهربىلىنىدىغانالرم.قسىز مارپى جهھهتتهۇتول.چۇباشالنغ,مارپى 

 : باركهن

ر ۇن دوختۇچۇرمال نىمه ئۇبولىشى نڭباشقا كهسىپتىكىلهرنى-

 … ۇيهرده تهربىلىنىدىغاندۇبسىستىراال
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 ;ساتتار

 .كهمچىلمىش.مارىپ ئىدارسىدا مهبلهغڭلىسام ئاچامدىن ئا- 

 وقۇمدۇ؟ۇنۋىرسىتتا ئاچاڭمۇمۇشۇ ئشىنىڭ ئر نىمهساتتا- 

 …,ۇاتىدۋرسىدا ئوقۇمىسى توغونداق ئاچام ئادهم ئانوتۇش - 

 ؟ …ۇ نىنىمهنىمه گهپ ب- 

رهك ۈبىلمهمسهن ئادهتته يۇ نىمۇشۇھهي م-

ئوپراتسىيهسى ۇرۇش يىلىك ئالما شت,ش ۈرۈچۆرهككۆب.شۈرۈچۆك

 قىلدىغانالر …

پ ۈلۆپ ئرقۇهنلهر ئهسلى قولگۆنداق كهنده ئۇھه ئهسلى م- 

 … ئاڭالپمنىۇزۆسۇلپىيهبۇ… ز.تىكهنده

تقىچى ۇيىل ئالدىدا بىرئوق5,لگهن ئهمهس ۆپ ئۇالر قوقۇئ -

، جىگهر ، رهكۆرهك بۈلگهندهيۆئهللىم ئۇمۇ لگهن ئۈرۈلتۆئىچىنىشلىق ئ

نداق ۇشۇھهممىسى مڭ لگهنلهرنىۆيهردهئۇىلىنغان كىيىن بۋرۇغۇزى سۆك

تكهنئهزالىرنى ۈيڭ زىنىۆئهللىم ئۇمۇىيشچهئڭ دلگهنباشقىالنىۆئ

 …ئىزدهيمىش

 …ۇيهرده جىن بامىدۇراستىنالئ- 

اھ موميا الرنى قهدىمى ۋاستى ئهرۋرجىن ئالۇبولدى قىله بات -

 -لىمىز ۋارۆىرگهكىرگهندهقانغىچه كۋقه

پ ۇن سهندىن قورقۇرۇئالالبۇ يهردهراستىنالجىن بار دىگهندىمۇب-

 قىچىپ بولدى ھه قاچان…
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 تار مهندىنما… سات- 

سهندىن ڭ رسهۇدىسهم سهن ھهمىشه جىن قوغالپ يڭار ساۇھهئه بات,-

 …,هتتهۋئهلۇ پ قاچىدۇقورق

 ؟… ،اتىسهنۋھهسهن نىمىگه قارا-

 

 

 

 مۇزچىراي: باب-0

 نىمىگه چوكانچاق ھهي اتىسهنۋقارا نىمىگه ھهسهن-

  ؟…اتىسهنۋقارا

 … قارا ۇنىڭغائ-

 چاچلىرى هسىرتىدىكىدىرىز چوكانچاق ھهسهن ––… كىمگه- 

 ڭقىزنىۇئ,رسهتتىۆك بىلهن قولى بىرقىزچاقنى رغانۇت پۇشۇچ بىلىگه

 الغانۋكىي رنهتىۆك چىرايلىق نداقۇش قاراشقا كهينىدىن

 ئهللىمگهۇم بىر ددىۇخ رقىۇتۇب ڭنىۆئ رهتلىك نداقۇشۇكىيىملىرىم

 ––… ئوخشايتى

 لئاۇس دهپ ۇ؟بۇجامالد سايىپ يدىغانۇئوق كهسىپته قايسى- 

 … --قاردىم ھهسهنگه نهزىرده

 .. تتىۆئ پۇرۇشتۇتون ڭاما جهزبىدارقىزنىۇئ ھهسهن

 …بىرگه بىزبىلهنۇش بوالتى سايىپجامال كهسىپتىكى قايسى-
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 ، ھه قويايلى پۇشۇتون بىلهن سايىپجامالۇب بولسا نداقۇئ ويھ-

 رهكۈقاپي خىلى ئادهتته الرۇئ. قاردىم ساتتارغا بىلهن ھهسهن

 .. ڭتا بولدىكىن نىمه نۈگۇب رنىدىغانۆك

 قول پۇلۇك بىلهن سهن ۇئهگهرئ الۋتونىشى ۇڭزۆئ بولسا ۇڭشقۇتون-

 گوشىۇتوخ تهخسىلىك ڭچو كهچچته سىنى شسهۈرۆك ئىلىشىپ

  ڭلىغانئا گهپنىۇب…ساتتار دىدى ،قىلىمىز مىھمان بىلهن قورمىسى

 ۇڭالرچۇئ قورمىسنىۇتوخ بىرتهخسه- ؛: لپىيهۇز بىلهن رهۇئاين

 ،بىلهبارماقچى ڭالرمۇسىلهئىككى ۇڭاش - –––…اللمايسلهريهپبو

 ئىككىلىسى بهردى اپۋجا دهپ نداقۇش- –––…دىدىم

 ئىلىشمىسا قول پۈرۈت پۈلۈك بىلهن سهنۇئ اداۋنا - ---… تهڭال

 … -- قىلىسهن قانداق

 دهپ نداقۇش دىدىم ، قانداق قىالي مىھىمان سىلهنى مهن ۇبوپت-

 ئهمهس چىدىمىغىنىم زىيانغا, قالدىم ۇم قىلىپ شمانۇپ ئازراق پۇبول

 گهپتىن ۇقمۇقويد دهپ ئهنسىرهپ كىتىشتىن پۈشۇچ ڭزىمنىۈي

 قىلىپ داپتهك زىمنىۈي نۇنىمىلهبولمىس ۇئهمهسم ۇبولمايد الغىلىۋيىنى

 قارماققاۇئ يىقىنالشتىم  ۇنىڭئ ئاستا بىلهن ئويۇش, كىرهك مۇششۇتون

 ڭنىۇئ بىرى ىدىنسومك سومكستهك ڭھهربىلهنى تهمكىن نداقۇش

 شىفىرلىق مهخپى بولساكىرهك نهرسه ھىمۇم سومكىدا, تۇراتى ئالدىدا

 هتتىمۋقىقى گىلىمنىۇھۇئ ۇھۇئ كهلدىم يىنىغا ڭسايىپجامالنى ئىدى

 هتىۋقار ۇربىرق ھهمده قاردىڭاما راپۇب  يهڭگىل بىشىنى سايىپجامال
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 يهتسهرۇم شكهۇرۆك چىراينى ڭسايىپجامالنى قارشىدىنۇب

 ئىدى چىرايلىق ھهسسه نهچچه ۇيلىغىنىمدىنموئ سايىپجامال; مۇبولد

 قىاليدىسهم گهپ; رنهتىۆك چىراي قۇسوغ بىرخىل ئادهمگه لىكىن

 ئاخىرى مهسخىرىسى ڭساتتارنى ھهسهن گهپقىلمايدىسهم تىخى

 مۇئهلهيكۇئهسساالم-… --- زباشلىدىمۆس كىلىپ غهيرهتكه

 …---التىقى دهكڭچو مهندىن قارماققا ئاچاش چىرايلىق

 ازىۋئا ڭنىۇئ…  يىگىت كىلىشكهن ئهسساالم مۇهئهلهيكۋ - 

 ئىدى چىرايلىق نداقۇش رقىۇت گهپقىلغاندىكى يىقىملىقۇتولىم

 … --- قاپتىمهن ڭۋىقىپھا پىتى قارغان غاڭنىۇئ

 زىدىنۆس دىگهن، بارمىتى گىپىمىڭىزبىره يىگىت كىلىشكهن ھهي-

 …---كهلدىم ئهسلىمگه

 قااليلى پۇشۇتون ڭده قىنى بار گىپىم ككىنهكىچى دهيدىغان ھه - 

 بهزىده مۇرۇدوسل رۇدوكت مۇسۇتهخهلل كونا لهقىمىم رۇبات ئىسمىم ڭمىنى

 غاڭنىۇئ منىۇقول ۇچاقىرد دهپ رۇبادوكت بهزىده دىسه ركوناۇبات

 ...سىقىپ ڭچى منىۇقول ۇمۇئ لىدىمڭته

 جامالسايىپ زچىرايۇم مىنى مۇرۇدوسل بهزى جهمىله ئىسمىم ڭمىنى - 

 لكىسىۇكۇب ڭنىۇئ... ،قويدى پۈلۈك ئازراق دهپ ۇدهپچاقىد

  …ىدىئ چىرايلىق نداقۇش كتىترهتكىده باغرىنى رهكۈي ڭئادهمنى

 ىڭ،چاقىرى استهۋبى ئىسمىمنى جايدا يوق ئادهم ىزڭخالىسى-

 …  مسىزۇئوق سىنىپتاۇسىزب
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 ...اپبهردىمۋجا دهپ ، نداقۇش -

 ،سىز -

 ...  لىۇمهس ىپسىن ڭسنىپنىۇب ھهمهن - 

 ،خوشلىغىمدا شۇ قالدىم ھهيران دهپ ، ۇئهمهست نداقۇئ -

 .... دهپسلدىم بالىالھه بهخىتلىك بىزنىمىنداق

 ...قاردى مگهۇزۆك نهزىرده ئالۇس دهپ ؟ اتىسىزۋنىمهدا -

 چىسىۇغۇئوق ىڭسايىپجامالن زچىرايۇم سىزدهك ھىچنىمه - 

 ...پهخىرلىنىمهن بولغىنىمدىن

 كىيىن كىرگهندىن سىنىپقا زچىرايىمنىۇم ڭوشبولماخ ئالدىراپ - 

 ....ۇقالمىزغ پۆنۇك ۇنىڭغىمۇب ھه -...  رسىزۆك

 مهن...  قويدى مسىرهپۈلۆك ئازراق دهگىنچه ،بولغاي نداقۇش- 

 رسهتتىمۆك الرغاۇئ مهنىده خودىگهن منىۇقول قاردىمده تهرهپكه دىرىزه

 . .. رسهتتىۆك قولنى مهنىده دىگهن ئوككهي ۇھهسهنم

 يهپ تاماق بىلله ۇبارم  ختىڭىزاۋ كهچته ئهلىمگهۇم جهمىله-

 ...  كىلهيلى

 ... قىالمسىز مىھمان بار اختىمۋ-

 .... ۇقىلد ئىككىسى ۇئ مىھماننى قىلمايمهن مىھمان مهن ياق- 

 چۇئ دهپ يهيمهن تاماق بىلهن مۇچۇغۇئوق ۇبولسامم ئهللىمۇم مهن-

 ... راۇسهتت رسهمۇي يهپ تاماق بىلهن البا لۇئوغ

 ڭالرنىۇئ يهنه دىدى ۇيهيد تاماق بىلهن باال لۇئوغ چۇئ سىزنى كىم -
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 رهنىۇئاين بىلهن لپىيهۇز دهپ،بار ۇقىزم ئىككى يىندىكى

 ... رسهتتىمۆك

 ،قويدى ىشتىپڭلى بىشىنى دهپ ،ئهمسه مهيلى نداقتاۇئ - 

 دهپ قىلىشامىز كىيىنچه ڭنىپارا قالغان ڭكىرى دهرسكه بولدى -

 ۇڭقوي پۇقوي نبهرگهۇم ئهكىرىپ سومكىنىۇب ھهمده زدىۈئ ىنڭپارا

 ....تهڭلىدى ڭاما سوكىنى يهردىكى دهپ

 

 

 

 

 يېڭى دوست: باب-3

 ... كهلدىم مغاۇئورن پۇقوي نبهرگهۇم سومكىنى

 قالدى ڭاسا تاماق كهچلىك ھهسهن- 

 :ھهسهن  

 قوياي پۇرۇشتۇتون ڭاسا منىۇدوست بىر يىڭى كهچته يوق چاتاق- 

 ....اققاند

 مىنىڭمۇ دوستۇڭ سىنىڭ ۇبولىد ۇكىتهمد سوراشۇشىنىمۇم- 

 ڭبىزنى يهنى سايىپجامال چىراي زۇم قىلىپ نداقۇش....دوستۇم

 دهرىسنى ھهپتىلىك ئىككىنچى لىمىزۇمهس سىنىپ

 مهن,كهلگهنتىم كىچىكىپ ھهپته بىر مهن مهكتهپكه, هتتىۋباشلى
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 ھهپتىلىك ئىكىكىنچى نۇچۇئ باشقىالر دهرىس نجىۇت نۇچۇئ

 نۇچۇئ مهن, يوق ۇممۇبوي قهدىمى بىرهبىر, نهزىريه ۇش يهنه, دهرىس

 قىچىپ مهشىقتىن ،ھهربىيبولدى دهرىس لسىزۆڭۈك نداقۇش ئىتقاندا

 نهزىريه ۇش يهنه ۇبولسامم كهلگهن كىچىكىپ بىرھهپته دهرسكىمۇ

 تىگى ڭسهبىرنى ڭاما ئاپام كىرهك چىداش,  اللمىغانتىمۇتۇق الشىتىنڭئا

 يولدا ئالدىرغان بول ىرچانۋسه قىلغاندا ئىش ھهرقانداق نۇئالت

 شۈتۈك بىلهن ىرچانلىقۋسه ۇئهمهسم بهرگهن تهلىم دهپ ۇقالىد

 تهس ندهكۈبىرك ددىۇخ بىرسائهتۇب نۈچۈئ مهن!كىرهك

 پۇلۇقوش زچىرايىۇم ىچىدىكىئ سىنىپ ڭئهللىمنىۇم جهمىله،تمهكتهۆئ

 بىرئالىم قايسى:هتكهنتىۋقىلھهسسهئاستا يهنهبىر شىنىۆتۈئ ڭاقىتنىۋ

 رۇبول ئالىم شاگىرىت, بولسا زالىم ستازۇئ: بولغيتى دىگهن

 هتكهنۋئوقى پۆك تهمسلنىۇب ئهلىلىمۇم جهمىله قارغاندا!دهپ

 ،مهن سۆزلهيتتى دهرىس ياغدۇرۇپ مۇز چىرايدىن ،سىنىپتا ۇئوخشايد

 هسهرمۇئ چىرايىدىن تهببهسسۇم گۈزهل چاغدىكى تونۇشقان بىلهن

 نلىكۈبىرك;تمهكتهۆئ ئاستا نداقۇئهنهش بىرسائهت- بىرسائهت,يوق

 ىقىمغايات كىرهك بولسام قالغان چارچاپ,گىدىۈت ئاخىرى دهرس

 غاۇيقۇئ تاشالپ منىۇزۆئ اتقاۋكار,الدىمۋكىر ئارانال

 ...كهتتىم ئويغىنىپ لىشىدىنۋتو ڭلپىيهنىۇزن،كىتىپتىمه

 ۇرۇڭتىزت الدىڭىز،ۇخىۋئ ئاالپىشىمدا نىمىنداق ىڭهرۇت رۇبات - 

 تهسته ناھايتى منىۈزۆك لىشىمدىنۋتو ڭلپىيهنىۇز....چىقىمىز تاماققا
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 لپىيهۇزۇ،قاپت خالپۇئ ۇساتتارم,ھهسهن ، مۇردۇت مدىنۇئورن ئىچىپ

 ، ئويغاتقانكهن مىنى كىرىپ ياتىقىمىزغا ڭبىزنى رهۇئاين بىلهن

 ۇقاپسهنغ پۇخالپئ دهپ قىلىمهن مىھمان رهۇت ھهسهن - 

 زىنىۆك ئاران ھهسهن..... ىشتىمڭلى ھهسهننى دهپ...رهۇت

 ···ئىچىپ

 خالشقاۇئ يهنه دهپال، ۇبولمامد قىلسام مىھمان ئهته - 

 ....تهمشهلدى

 ياقمىغاندهك خوش ، چاققان رهۇت ڭنىمهدىگهنتى رهئهتتىگهنۇت - 

 .....ردىۇت ئورنىدىن ئاران

 ...  بۇزۇپ ۇيقىسنىئ ادهمنىڭئ ۇخالۋاتسامئ تاتلىق- 

 كوكراپ ىچىپئ قوساق كۆرۋال هتىگىچهئ چۇشۇڭنى شىرىن بولدى-

 بولسا كىرمىگهن رهۇئاين بىلهن لپىيهۇئهگهرز…بولهتىز كهتتى

 ىدهۇۋت ئىشكى ڭياتاقنى, يوقتى چىققىم تاماققا بولسىمۇ اچئ قورسۇغۇم

 كىله نۇربۇرادهر -: ۇپرۆك نىۇئ ھهسهن,راتىۇت قاراپ بىزگه بىرسى

 دهرسته نلىكۇبىرك نۈگۇب بۇرادهر بۇنۇر....ردىچاقى نىۇئ دهپ،

 ئهللىمنىۇم بىلهن ئالالرۇس گىمىگهنۇت رغانۇت پىكىرقاتناش ئاكتىپ

 ...باال ھىلىقى قىلغان بىزار

 دىگهنتىمغۇ قوياي تۇنۇشتۇرۇپ دوستۇمنى بىر ساڭا مهن باتۇر- 

 غاڭنىۇئ مىنى دهپۇ،بولد مۇدوست رۇبات ياقۇب شۇ مۇشۇ

 : پۇرۇشتۇتون ڭاما نىۇئ،ردىۇشتۇتون
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 ياتاقدىشىمىز ھهم رۇن تهخهللۇسى ئهزمهت ئىسمى ۇدوستۇمنىڭب - 

 ...سوزدى ڭاما قولنى دهپ رۇبادوكت سهنۇياخشىم

 بىلهن ڭنىۇئ زدىنۈي ئهدهپ ۇمهنم دهپ، ۇربۇرادهرن ياخشى - 

 ۇب قىلغان بىزار ئهللىمنىۇم بىلهن ئالوس باسمايدىغان چهك, رشتىمۆك

 ....رمىغانتىمۇياقت تازا قداشنىۋاسا

 :چوكانچاق 

 تاماققا ۇنىمۇئ دهپ ، چىققىن بىلله تاماققا بىزبىلهن ڭرخالىساۇن-

 ... بولدى چىقىدىغان بىزبىلهن ۇرمۇن:::قىلدى تهكلىپ

 : مهن

 منىۇدوست يهنهبىر مهن الرڭرىۇت يرىتىپۇب تاماقنى سىلهرچىقىپ -

 ····دىشىمگه ،چىىقاي بىلله چاقىرىپ

 : چوكانچاق 

 كۈلۇپ دىگىنچه ھه؟ همهستۇئ دوستۇڭ قىز دوستۇڭ قانداق -

 ...  قويدى

 يىنىغا ڭئهللىمنىۇم جهمىله پۇقوي دهپ بىلىسهن كۆرسهڭ ھىلى-

 يىقىملىق دىگهن ڭكىرى ڭئهللىمنىۇجهمىلهم چهكتىم ئىشىكنى,چاپتىم

 ئىسمىنى دىلالۇئ بولمىغاچقا باشقائادهم ئىشخانىدا,الندىڭئا ازۋئا

 ... چاقىردىم

 .....ۇتاماققاچىقامد جهمىله -

 ئاياغ ئورالغان رهخكه قىزىل سومكىستىن دهپ ۇڭ،رۇت پۇرۇسهلت - 
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 قىغاۇساند بىخهتهرلىك نهرسىنى لىقتىكىڭچو يهشىكتهك سالىدىغان

 نداقۇش بولساكىرهك نهرسه قىدهكڭلو باشقا دىنڭنىۇئ,هتتىۋسىلى

 بولدى اپتاق ئىشىگىنى ڭىنىۋئىشكا بىخهتهرلىك سالدىده ايالپۋئا

 دهرخالال ۇھهسهنم هتتىمۋيوللى رۇچۇئ قىسقا ھهسهنگه;;يلىڭاما

 يىراق لۇزۇئاشپ ۇب دىگهن چوكانچاق ھهسهن,  ردىۇرقايتۇچۇقىسقائ

 تىنچىۆت تىزتاماماقخانىسقاكهل هلىۋ پۇرۇئولت تاكسىغا بولساكىرهك

 جهمىله;;;ئىدى كهلگهن رۇچۇئ قىسقا دىگهن ئايىرىمخانا قۇرلۇمۇن

 تۇمىن بهش ئون ئاردىن, قۇكهتت پۇرۇي پۇتوس تاكسى ئىككىمىز

 خىلى قارماققا,قۇكهلد تاماقخانىغا دىگهن ھهسهن بولغاي تتىۆئ

 تىخى تاماق,::ئىدى ياخشى ۇھىتىمۇم كىرهك بولسا لۇزۇئاشپ ئىسىل

 جهمىله,,, ۇكىتىپت پۇشۇچ غاڭپارا قىزغىن الرۇئ بولغاچقا چىقمىغان

 جهمىله -.... كهتتى ىپجىم ھهممىسى پۇرۇك ئهللىمنىۇم

 : ئهللىمۇم

 ...، راڭلىشىۋىرىڭالپا بولدى ۇالرغڭكهتتى جىمىپ ئهجهپ-

 :ھهسهن- 

 ڭرنىۇن چىققىچه تاماق قىلغاندىكىن روخسهت ۇئهلىممۇجهمىلهم-

 ....باشالنىدى ھىكايىسى ڭرنىۇنھه،رايلىۇت لىغاچڭئا ھىكايىسنى

 ئاكام,ئىدى ختىماۋ چىققان ئهمدىال مهكتهپكه ئوتتىرا قسىزوتول-:رۇن

 تۇئوغ بولغان نىرى زمىتىرۈي ئىككى ىمىزدىنۋمهكتى بولسا

 كوپراتىپتا ۇش دائىم بولغاچقا لۇمهسئ كوپراتىپقا يىزىلىق تارقىتىدىغان
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 مو ئون پۇباربول بىغى ڭكوپراتىپنى,,قاالتىم پۇقون قىشىدا ئاكامنىك

 ارئان,ئالما, ئىدى كوپ خىلى رىۇت ڭىلهرنىۋمىي باغدا, كىلهتتى

 ئانار,شاپتول,كۈرۇئ,(كۇرۇقارئ)الجائ لتان سۇ ۆكك,رۇئهنج

 نىۈبىرك,ئىدى كوپ ىلهرۋمىي دىگهندهك,(لۇشاپت توغاچ) شاپتۇل

 باشالپ ئىچكىسىگهڭئهڭباغنى مىنى كىلهيلىدهپ يهپ لۇشاپت ئاكام

 باغالپ مهي ڭچو شتىدهكۇم ڭئادهمنى ىسىۋمىي ڭلنىۇشاپتۇب,باردى

 دهپ زهيۇئ لنىۇيهنهبىرشاپت يهپ لنىۇتبىرشاپ,ئىكهن كهتكهن پىشىپ

 يىراقتىكى مىتىر سهككىز-يهتته دهرخىدىن لۇشاپتۇب مۈزۆك رسامۇت

 ئاغزىمغا لۇشاپتۇب پۇرۆك لنىۇئانارشاپت,شتىۇچ لغاۇئانارشاپت

 دىسهم يهيلى لۇئانارشاپت ئاكا ئاكامغا,ردىۇت تىتىغىلى ئاچچىق

 ئاكامغاقىيداپ مهن,الدىۋرۇت دهپ ئاچىچىق لۇشاپت ئانار ۇئ: ئاكام

 تهنه هتتهدهپۋئهل ۇبولد ئاچچىق لۇشاپت يهتمىگهن لۇڭقو

 كىرهك بولسا دهرهخ قىرى خىلى دهرخى لۇئانارشاپت ۇدىمىسم,قىلدىم

 پۇرۇشهندۇچ ڭاما ئاكام,ئىدى ئىگىز خىلى بىلىمدهك ڭمىنى لىقىڭچو

 ئاچچىق ىسىۋمى بولدى يىل ئىككى, قالدى قىرىپ دهرخى لۇشاپتۇئ

 تارتىپ باغدىن مىنى دىگىنىچهۇبولمايد ىيىگىل

 مهن,چىقتىم خلىيالمايۇئ كىچىچه هپتىنمىكىۋسهۇش,ئىپچىقتى

 باقمىغان پۇرۆك لنىۇشاپت ئانار چوڭ ئوخشىغان نداقۇب ئهزهلدىن

 نىتىگه بىقىش تىتىپ لنىۇئانارشاپت تىپىپ رسهتۇپ بولغاچقا

 ئاكام, كهلدى رسهتۇپ ئاخىرى كىيىن ندىنۇك بىرقانچه,كهلدىم
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 چىقىپ دىگىنچه ۇچاقىرىپت شقاۇرۇئولت مۇدوست بىرقانچه

 ۇبولد تهييار ھازىر تاماق ىڭبىرى ىلىپۋيه تاماق گهمڭيه,كهتتى

 ۇمهنم, دىڭما دهپال بولىمهن كهپ بىرسائهتكىچه قارما دىگىنىگه

 ڭباغنى نۇچۇئ يىيىش لۇئانارشاپت بىلىپ غهنىمهت رسهتنىۇپ

 سىرتىقا نۇرۇكهچق سهيشمبه ڭامنىداد, دىمڭما قاراپ ئىچكىرسىگه

 قانداق ۇقالغانم  چىقىپ ئىسىمدىن تامامهن  دىگىنى چىقما

 ڭدادامنى,قاپتىمه پۇنتۇئ ئىكهنلىكىنى نۇرۇكهچق سهيشهمبه ڭننىۇكۇش

 زىنىۆس دىگهن كىرمه كهينىگه ڭنىڭنهپسى ۇبولسىم ئىش ھهرقانچه

 ڭنىباغ پىتى رگهنۈگۈي قانداق ۇقويغانم چىقىرىپ يادىمدىن

 دهرخىگه لۇشاپت كهلدىمده قىشىغا ڭلنىۇئانارشاپت ئىچكىرسدىكى

 ئايغىم سهككىردىم يهرگه مدهۈزدۈئ لنىۇشاپت تال ئىكىكى ياماشقىنىمچه

 چاقماقنى يىنىمدىن, كهلدى ازىۋئا شىغانڭغى ڭبىرنهرسىنى ئاستىدىن

 ئاغزىمغا يۈركىم ىميۇقارد پهسكه ئاستا ياقتىم چاقماقنى چىقىرىپ

 ۇياتىد چىقىرىپ تىلنى بىرسى كتىنۇشۇم ڭچو يهرده,قالدى پتىقىلى

 كهلگهن قانداق,كهتتى يىنىپ قىپقىزىل قاندهك خوددى زلىرىۆك

 يىيىشكه لنىۇشاپت ئويگهكىردىمده,قايتىم تىز نداقۇش بولسام

 نداقۇش بولماستىن ئاچچىق دىگهندهك ئاكام لۇشاپت,:باشلىدىم

 يهتمىگهن قولى كهلدى مئاچچىغى ئاكامغا پالۇرۇت,ئىدى تاتلىق

 تىلالپ ئىچىمده قويمىغىننىدهپ يىگىلى ۇمىنىم دهپ ئاچچىق لۇشاپت

 ۋۇما كهلسه ئاكام ىلىپۋيه تاماق,چاقىردى تاماققا گهمڭيه, قويدۇم



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 22  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 ۇڭقول تاتلىقمىكهن ئاچىقمىكهن زپۈگۈي غاڭنىۇئ لنىۇبىرشاپت

 نىھهقىقهت دىگهن ۇبولمايد ئاچچىق ھهممىسى ڭلنىۇشاپت يهتمىگهن

 خالپۇئ بىلهن خىيالالر ۇش,مۇبولد رمهكچىۇشهندۇچ ئاكامغا

 ىلىپۋمىنى غمغاۇقوس كۇشۇم هتكهنۋدهسس مهن مدهۇشۇچ,قاپتىمهن

 ئىككى, مىدىرلىيالمىدىم ۇدهپم مىدىرالي رغىدهكۇت گىلتىپڭسا تىلنى

 قىلماقتا خىرىس ڭاما ئايلىنىپ كلهرۇشۇم نهچچه ئون تهرپپپىمده يان

 مغاۇغۇقورس بىلهن ىقىۋچى سوگهت بىرباغالم امداد بىرچاغالدا, ئىدى

 ئازراقتىن بهدهنلىرىم چاغدا رغانۇئ ھهربىر,ردىۇئ كنىۇشۇم الغانۋمىنى

 كۇشۇم تاكى هردىۋرىۇئ تهرىقىدهۇش دادام, ۇگىللهيدڭيه

 يىنىمدا ئاكامالر ئانام,دادام ئويغانسام,ئاجىرغىچه مدىنۇغۇقورس

 بهلكى بولماستىن يدهئو كوپراتىپتىكى ڭئاكامنى مهن, ۇرۇپتۇت

 ڭاسا مهن:ئاكام رشىمغىالۇت مدىنۇئون,ئويدىكهنمهن ۇمنىۇزۆئ

 مىجهزىڭ بۇجايىل ۇغ دىگهن ۇبولمايد يىگىلى ئاچچىق لۇئانارشاپت

 خوپ زگهندىكىنۈئ يهنه ۇدىسهمم ئاچچىق سىنىڭ تارتقاندۇ كىمنىمۇ

 ,بولدى

 هتمىگهني ۇڭقول ڭسىنى ۇتاتلىقكهنغ نداقۇش ئاچچىق نهده: ئاكامغا-

:: ,قاردىم ئاكامغا نهزىرده ئالۇس دهپ ؟ بوالمدا ئاچچىق لۇشاپت

 سىۇۋئ ڭجىنالرنى دهرخى لۇشاپتۇئ ئۇكام ئهمهس ئاچچىق لۇشاپت-

 بارغىلى سىنى دهپ ئاچچىق بولغاچقا

 جىن مهندىن ئهمدى مۇئوغل قاراڭاما;-: : دادام,,قويمىغانتىم
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 ئهزاسىنى بىر ڭۇجىنالرنىئ سهنۇ،بولمايد ڭگهنمىسهۇئ قوغالشنى

 ڭدادامنى ۇ،هتمهيدۋقوي بوش ھهرگىز سىنى جىنالر, ۇڭيدۇق رپۇلتۆئ

 جىن دادامدىن ئايدا ئىككى,,, مۇقتۇقور ئازراق الپڭئا گىپىنى

 بىرقانچه چاپالشقان جىن مهھهلىمىزده,مۇبولد پۇنۇگۇئ قوغالشنى

 الىمنىۋئهھ قوغالش جىن دادم,,قوغلىدىم جىنالرنى بالالردىكى

 لىكڭره قىزىل پۇرۇقالد مىنىۇدۇئ ڭاما كىيىن دىن زهتكهنۈك

 مارنىۇت بوينىدىكى دهپ,, بهردى مارنىۇت ياسالغان قاشتىشىدىن

 پۇبول قىپقىزىل قاندهك مارۇت بوينىدىكى ڭرنىۇن ئهزمهت,رسهتىتىۆك

 ستىدىكىۈئ كىچىكلىكى ڭچو,ئىدى ئوخشاش بىلهن مارۇت مهندىكى

 مارنىۇت نىمدىكىبوي ۇمهنمم,ئىدى ئوخشاش خهتلهر لغانۇئوي

 چىقاردى مارنىۇت بوينىدىكى ۇم رهۇئاين لپىيهبىلهنۇز, چىقاردىم

 چۇسارغ سۇس رهدىكىۇئاين, لىكڭره ئاق زولپىيهدىكى

 ئويولغان ڭمارنىۇت تۆت ۇب, ئىدى دهڭره يىشىل مهندىكى,, دهڭره

 بوينىدىن ئهلىمۇم جهمىله,ئىدى ئوخشاش لىقىچوڭ خهتلىرى

 ڭدهره چۆكۆك مارۇت ئهللىمدىكىۇم ىلهجهم,چىقاردى مارنىۇبىرت

 ڭالته مارۇت بهش چىقىرشىغىال مارنىۇت ئهللىمۇم جهمىله ئىدى،

 جايدىن ريىغىلغانۇن,يىغىلدى نوقتىغا ئوتتىرا رلىرىۇن,رچىقاردىۇن

 سالىدىغان ئاياغ لىقىڭچو ڭشهكىلنىۇب,بولدى ھاسىل بىرشهكىل

 چىققان ردىنماۇت ئىچىشىدىن ئىشىك ڭالزىمنىۇم كىلهتى يهشىكتهك

 ....كهتتى چىقىپ دهپال مهرھهمهت تاماققا قىنى,بولدى غايىپ رالۇن
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 سىرلىق قۇتا:باب-4

 قايتا نۇر سىرلىق چىققان تۇماردىن كىيىن كهتكهندىن چىقىپ مۇالزىم 

 بهش ئارانال كىيىن كهلگهندىن قايتىپ يهپ كۆرۈنمىدى،تاماقنى

 ئۇيقۇممۇ ېلىپكىلىۋ ئالدىمغا كۆز بۇشهكىل كۆرۈلگهن سىكىنۇتال

 كهتتى،توغرا يورۇپ ۋاللىده ئالدىم كۆز ئويالپ—كهلمىدى،ئويالپ

 ئالدىدا ئاي ئۇچ ئۆلۈشنىڭ بوۋام كۆرگهن،بۇ مهن ئۇشهكىلنى

 سىرلىق ئۇچۇن نىمه نۇرى تۇمارنىڭ قۇتاشۇ،بهش سىرلىق سىتىۋهتكهن

 مهن.يۈرمهكته ئهگىپ باشلىرىمنى خىيالالر كۆرسىتىدۇ،سانسز قۇتىنى

 ھهسهن(大头)ساتتارخاپانكالال بولۇپ كىشلىك تۆت ياتاق تقانتۇرۋا

 تۆتهيلهن نۇرقاتارلىق ئهزمهت ياقتۇرمايدىغان مهن چوكانچاق،يهنى

 ئويغىتىۋهتتىممۇ،ياكى ئۇالرنى ئۆرلۈپ بۇياققا ئۇياق تۇراتۇق،مهن

 چىرغىنى ئۈستهل كهلمىگهنمۇ،ھهسهن ئۇيقۇسى ئۇالرنىڭمۇ

 ئورنىدىن ساتتارمۇ چۈشتى ئۈستىدىن يىقىۋهتتى،ئهزمهتمۇ

 ..... ياتتىم چۈشمهي كارۋاتتىن ئۈستى تۇردى،مهن

 ..... بىلىمهن ئۇخلىمىغىنىڭنى باتۇرچۈشه-: ھهسهن-

 ....  قۇيماي ئۇخلىغىلى ئادهمنى كىچىده يىرىم-: مهن-

 ئۇخالتمىدىڭ بىزنىمۇ ئۆرلۈپ بۇياققا-ئۇياق باتۇرسهن-:ساتتار-

 ....چۇشه بولدى

 يىنىدا ساتتارنىڭ چۈشۇپ كارۋاتتىن ھازىر،ئۈستى مانا-: مهن- 

 .... ئولتۇردۇم
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 كىم داداڭغا تۇمارنى سهندىكى ئهزمهت -:ھهسهن-

 .....بىرىپتىكهن

 دهپ بىلمهيمهن،دادامنىڭ مهنمۇئىنىق -:ئهزمهت- 

 .....سوغاقىپتىكهن دادامغا بىردوستى يىقىن بىرىشچهبۇتۇمارنى

 ....التىكهنقى نىمىش دوستى داداڭنىڭ-: ھهسهن- 

 (....ئوغۇرسى كىپهن) قازغۇچى ئالتۇن قانۇنسىز -:ئهزمهت- 

 ھازىرمۇ ئۇكىشى-: مهن–... قازغۇچى ئالتۇن نىمه -:ھهسهن- 

 ......بارمۇ

 ... ئاشاتتىمۇ ماڭا بۇتۇمار بولسا بولغان ئۇكىشى -:ئهزمهت- 

 . ..ئۇنداقتائۇكىشى؟ -:مهن-

 

 كهلگهندىن قايتىپ نئوردىستى موچهل ئىكىكى ئون -:ئهزمهت- 

 ....كهتتى ئۆلۈپ بىلهن غهلىتهكىسهل كىيىن

 قىدىرىپ ئوردسنى موچهل ئىككى ئۇكىشىمۇئون -:مهن- 

 ...ئىكهنده ئهزاسى بىر گۇرپىسنىڭ تهكشۈرۈش

 توغۇرلۇق ئوردىسى موچهل ئىككى ئون باتۇرسهن-: ئهزمهت- 

 ....سهنده بىلدىكهن

 ئارقىدىن بولدى، غايىپ سىزئىزدىرهك دادام ئاۋال بىلىمهن -:مهن- 

 بولسا ئۆلۋالدى،تاغام ئىسلىپ قىلىپ بوپ ساراڭ ئۇشتۇمتۇت ئاپام

 قۇرۇلما مهخپى ئىچىدىكى قهۋىر دهپ قۇغدايمهن قۇتىنى سىرلىق
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 بوپ ئۈگۈرخىمىرستهك يايغان قىسىۋېلىپ تام كىتىپ قوزغۈلۈپ

 زنىتىرهقهغه چىقان قۇتىدىن بولساسىرلىق دادىسى كهتتى،ئاينۇرهنىڭ

 ئوردىسنىڭ موچهل ئىككى ئون بىلهن ئۇتىرهقهغهزگهقىنى كۆرمهندهپ

 بوۋىسى بهردى،ئاينۇرهنىڭ ئۆلهپ قويۇپ سىزىپ خهرىتىسنى

 ئوردىسنى موچهل ئىككى ئون بوۋام مىنىڭ بوۋىسى زۇلپىيهنىڭ

 ئۆلۈپ بىلهن كىسهل غهلىته قايتاشىدا تهكشۈرمىزدهپ قىدىرىپ

 بىرىپ ئىدارىسقا تهكشۈرۈش ىرىپقىد گىئولىگىيهلىك كهتتى،كىيىن

 ھايات ھىچقايسى قاتناشقانالر ئهتىرتىگه سۈرۈشتۈردۈم،تهكشۈرۈش

 ئۇچۇراپتۇ،يهنه ھادىسكه سهۋهپسىزالقاتناش بهزىلهر. قالماپتۇ،

 ئولۋاپتۇ،تهكشۈرۈش ئىسلىپ بوپقىلىپ ساراڭ كىشىلهر بىرقانچه

 ئون سىمۇبول ئىزدىگهن بويچه كوردىنات قويغان قالدۇرۇپ ئهتىرتى

 ....قىاللماپتۇ ئىزدىركىنى ئوردىسنىڭ موچهل ئىككى

 ....نهده ھازىر قۇتا سىرلىق ھىلىقى ئۇنداقتا باتۇر-: ساتتار- 

 سىتىۋهتكهن،سىلهرتۈنۈگۈن ئالدىدا ئۆلۈش بوۋام ئۇقۇتىنى -:مهن- 

 ئىككى ئون شهكىل بولغان ھاسىل نۇردىن تۇمارنىڭ بهش كۆرگهن

 .... شۇ قۇتا سىرلىق چىققان سىخهرىتى ئوردىسنىڭ موچهل

 سوزلهپ توغۇرسىدا تۇمار سهندىكى بوۋاڭ -:ھهسهن-

 ..... بهرگهنمۇ

 جىن تۇمارغا دىگهن قالغان ماڭا دادامدىن پهقهت -:مهن-

 پۇتۇلگهنلىكىنى ئهپسۇن ساقاليدىغان ۋۇجىمىدىن ئهرۋاھالنىڭ
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 ..... ئىتقان

 خاترىسى پارچهبىره يازغان توغۇرسدا تۇمار بوۋاڭنىڭ-: ھهسهن-

 ...... بارمۇ

 مهن چىقتىم،ئۆيده ئاقتۇرۇپ ئاالقويماي ئۆينى -: مهن -

 ئىككىس ئىشكاۋىدىن بىخهتهرلىك بىلمهيدىغان

 يۇئهن002222ئىشكاپتا ئىككى يۇئهندىن025222باركهن،ھهربىرده

 قهۋىرنىڭ ئىشكاۋىدا بىخهتهرلىك بىلدىغان باركهن،مهن نهخپۇل

 ..... تلهرباركهنسۇره تارتىۋالغان ئىچىده

 تهكشۈرۈش قىدىرىپ ۋهياكى توغۇرلۇق تۇمار ئۇنداقتا-: ھهسهن-

 .... قالدۇرماپتىده ماتىريال يازما ھىچقانداق بولسۇن توغۇرلۇق

 موچهل ئىككى ،ئون يوق ماتىريال يازما ھىچقانداق -:مهن -

 بىلهن ھاياتى تاغام.ئۈزىلدى بىراقال ئۇچى يىپ توغۇرلۇق ئوردىسى

 دهپ خهرىتىنى دادىسى قالغان،ئاينۇرهنىڭ قۇغداپ ىئۇقۇتىن

 نهتىجگه بىره بوۋاممۇ تۇرۇقلۇق ئايرىلدى،شۇنداق ھاياتىدىن

 ئۇچىمۇ يىپ بارلىق ئايرىلدى، ئۆزىمۇھاياتىدىن ئىرشهلمهي

 . ... ئۈزۈلدى

 

 بىرهي،بىرمىكيان سوزلهپ سىلهرگهبىرھىكايه مهن-:ھهسهن-

 بىزنىمهئۈچۈن ئاپا بىرچۈجىسى يهۋاتسا پوق ئهگهشتۇرۇپ چۈجىلىرنى

 نىمه مىكيان سىلهنىڭچه سوراپتۇ، دهپ يهيمىز پوق كۈنده
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 ·····دىگهندۇ

 گىپىنى پوقنىڭ يهۋاتقاندا تاماق مىزلىك نىمهدهيتتى -:ساتتار - 

 ....  دىگهندۇ قىلما

 ئوخشاپ چۇجىگه يهۋاتقان پوق مۇشۇ بىزھازىر توغرا -: ھهسهن-

 ،تۇمارنىڭ قۇتا بىرى بىزبايامدىن بىقىڭالر ،ئويالپ قالدۇق

 پوق يهۋاتقىنىڭ يهيدۇيۇ پوق پاراڭالشتۇق،چۈجىلهر تۇغۇرلۇق

 ..…قالىدۇ، ئۇنتۇپ ئىكهنلىكىنى

 نهخ قۇيۈپ دىگهننى چۈجه پوق ھهسهن بولدى -: مهن- 

 .. …گهپنىده

 يوق ئۇچى يىپ ھىچقانداق قالدى ئۈزلۈپ ئۇچى يىپ -:ھهسهن-

 قۇتىدا ھىلىقى چىققان خهرىته دهل ىئۇچ يىپ دىدىڭ،ئهمىليهتته

 بار تهبىال ئۇچى يىپ ئوردىسنىڭ موچهل ئىككى ئون تاپساقالم قۇتىنى

 ....ئهمهسمۇ، بولدۇ

 .....تاپىمىز؟ نهدىن قۇتىنى لىكىن توغرا -:ساتتار- 

 تاپىمىز، ئادهمنى سىتىۋالغان قۇتا تاپاتۇق نهدىن -: مهن- 

 ساتىدىغان ئهتىقه—ئاسار ڭالرئۈچۈ سىلهر كۇنى شهمبه ئالدىمىزدىكى

 خهۋهر ماڭا قالسا ئۇچراپ قۇتا ،شۇنداق بىقىڭالر ئارالپ دۇكاننى

 باقاي قىلىپ ئىزدىركىنى كىشىنىڭ قۇتاسىتىۋالغان مهن قىلىڭالر،

 تۇرمىساق ئهتهسهھهر ئۇخاليلى ھهمميلهن ،بولدى

 سىرلىق شۇ توغرا ناھايتى سۆزلىرى ھهسهننىڭ..... بولمايدۇ،
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 قىلىپ ئىزدىركىنى ئوردىسنىڭ موچهل ئىككى ئون تاپساقال قۇتىنى

 قاچانالدۇر بىلهن شۇخىيالالر.. تىخى قاالمدۇق قازىنىپ نهتىجه بىره

 يهتتىدىن سائهت تۇرغاندا قاپتىمهن،ئورنۇمدىن ئۇخالپ

 ئورنۇمدىن بهشلهده سائهت كۇنده بۇيان يىلدىن ئىشىپتۇ،نهچچه

 يوق ۋاقىت چىنىقتۇردىغان هدهنب ،بۇگۇن چىنىقتۇراتىم بهدهن تۇرۇپ

 مۇئهلىممۇ جهمىله يۈگۇردۇم،بۇگۇن سىنىپ كىيىپالپ كىيىملىرىمنى

 يىرىم چىلنىپ قوڭغىرقى كىرىش دهرسكه قالغانمۇ ئۇخالپ بهكرهك

 كىرىپالم كىردى، كىيىن سائهتتىن

 نهزىريه بىرى قالدىم،نهچچهكۇندىن كىچىكىپ ساۋاقداشالربۈگۈن - 

 جانۋاردىن ياخشى ۋهتتىم،بۈگۈن كتۈرزىرى سىلهنى سۆزلهپ

 تۈنۈگۈن سومكىستىن دهپ..... كهلدىم ئالغاچ بىرقانچىنى

 نهرسىلهرنى ھىلىقى سىلىۋهتكهن ئىشكاۋىغا بىخهتهرلىك

 كهيپىياتى كۆرۈپ نهرسىلهرنى چىقاردى،باشقابالالرمۇبۇ

 ...كهتتى بىرھهسسهكۆتۈرلۇپ

 دهپ... راسمۇ؟ ياكى بويۈممۇ تهقلىدى نهرسىلهر بۇ مۇئهلىم–. 

 ... ئهزمهت، سوردى

 جهمىله بهردى جاۋاپ دهپ!... بويۇم راس ئهلۋهتته-

 جهمىله.... قويدى كۇلۈپ بولغانده مۇئهلىم،ئهزمهتمۇرازى

 ئىچىۋهتتى، رهخلهرنى قىزىل ئورالغان ئۈستىگه نهرسىلهرنىڭ مۇئهلىلىم

 كىچكرهك بىرسى چوڭراق بىرسى لوڭقابولۇپ دانه ئىككى
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 نى ،يهنهبىر كىيىن دۇرگهندىن چۇشهن برمهھهل رنىئىدى،بۇال

 شۇئىدى قۇتا سىرلىق بولغان ئىزدىمهكچى ئاخشام بىز بۇدهل يهشتى

 ئالغاندا ئۈستىگه ئۈستهل قۇتىنى مۇئهللىم ،جهمىله

 كۆكۈچ سۇس ئوتتۇرسىدىن كوكسىنىڭ ئىككى جهمىلهمۇئهللىمنىڭ

 يىشىل ردىنتۇما قاردىم تۇمارغا بوينۇمدىكى نۇرچىقىتى،دهرھال

 ...نۇرچىقىۋاتاتى

 

 

 ئوغرى: باب-5

 قالدى،بۇنىڭ ئوچۇپ يهنه نۇرچىقىپ سىكنۇت بهش تۇماريهنهشۇ

 ئويالپمۇ بارلىقى چىتىشلىقى بىرگهقانداق—بىر ئېشلىقىنى قانداق

 بىرقىتىملىق ئالدىدا ئالتهيىلنىڭ تاغام قۇتىنى يىتهلمىدىم،بۇسىرلىق

 ئۈچۈن قىلىش قۇغداپ قۇتىنى انبايقىغ بىرۋاتقاندا ئىلىپ تهكشۇرۇش

 بولۇپ مىراس ئهۋالت تۆت ئايرىلغان،تۇماربولسائون ھاياتىدىن

 بىلهن خىيالالر،تۇمار سانسىزلىغان كالالمدا بويۇم، كىلۋاتقان

 چىققان تۇماردىن ئۈچۈن نىمه يهنه تۇرۇپ يۇق باغلىنىشلىقى قۇتىنىڭ

 مىنى زۇلپىيه كهلگهنده مۇشۇيهرگه كۆرسىتىدۇ،خىيالىم قۇتىنى نۇر

 ..نوقۇپ

 ئوياليتىم نىمه–..... سوردى دهپ....ئويالۋاتىسى؟ نىمه - 

... قىلىۋاتىمهن خىيالالرنى دىگهن نىمهباردۇ ئىچىده قۇتىنىڭ
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 سوردى، ئۇدۇلال مۇئهللىمدىن ،زۇلپىيهمۇ قويدۇم قاراپ ،زۇلپىيهگه

 باقساق كۆرۈپ ئىچىنى ئاچىسىڭىز قۇتىنى مۇئهللىم - 

 .....بوالمدۇ

 لىكىن بار بىلگىم مىنڭمۇ نىمهبارلىقىنى ئىچىده -: مۇئهللىم جهمىله- 

 سىتىۋالغان بولمايدۇ،بۇقۇتىنى ئاچقىلى ئاسان ئۇنداق بۇقۇتىنى

 ئهسلى تاپالمىدۇق، ئادهمىنى ئاچااليدىغان بۇيان يىلدىن ئىككى

 ئۇكىشى ئاچااليتى،تۇلۇمۇئهپسۇس ئادهم سىتىۋهتكهن بۇقۇتىنى

 بارلىقى نىمه ئىچىدىكى قىلدى،بۇقۇتىنىڭ قازا لهنبى كىسهل غهلىته

 ئاڭلىغاندىن بۇجاۋاپنى ،زۇلپىيه....ئوخشايدۇ قالىدىغان بوپ سىر

 جهمىله مهنمۇ پاتتى، خىيالغا چۇڭقۇر بىلمهي نىمهدىشىنى كىيىن

 نىمىلهدۇ زۇلپىيهنىڭ ئاڭالۋىتىپ چۇشهندىشىنى مۇئهللىمنىڭ

 قىزىقىپ نىمهيازغىنىغا ۇلپىيهنىڭز. تارتتى دىقىتىمنى خاتىرلهۋاتقىنى

 سوردۇم،زۇلپىيهمۇ ئاۋازدا پهس ز....يىزىۋاتىس نىمه زۇلپىيه- 

 ئهزهلدىن بهردى،مهن جاۋاپ دهپ خاتىره كۇندىلىك جاۋابهن

 خاتىرسىگه ندىلىكۈك ڭلپىيهنىۇز,يازمىغاچقا خاتىره ندىلىكۈك

 قىلمىغان دىققهت مومكىن بهرمهسلىكى سورسام,قالدىم قىزىقىپ

 يالپوئ بىقىشنى پۇرۆك پايدىلنىم رسهتتىنۇپ

 :الغاندهكالۋبىل منىۇيوئ ڭمىنى ۇئهللىممۇجهمىلهم,رسامۇت

 دىگىدهك ھهممىسى دىشىگىال ڭالررۆك كىلىپ قداغالريىقىنۋاسا- 

 قارغىلى بىلهن لوپائهينهك بهزىلىرى تىخى,ردىۇت گىلىۆك بىرلهپ-بىر
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 قىلغىلى تهتقىق نىتىۇق بىلهن دىققىتى نۇتۇپ ۇلپىيهمۇز ۇ،پتۇرۇت

 خاتىرسىنى ندىلىكۇك ڭلپىيهنىۇز پۇتۇت ڭچى رسهتنىۇپ ۇپتۇرۇت

 كىيىنكى ئهمهسكهن ھىمۇئانچهم بهتلىرى ئالدىنقى:باشلىدىم شقاۇئوق

 مۈردۆك تىنىۇق نۇگۇب ۋابو,ئىدى الريىزىلغانۇنۇم رالداۇق بهتتىكى

 مۇلۇپ پرهكجك ئهگهرۇتىپلماپت ئادهم ئاچااليدىغان ھازىرغىچه بىراق

 قان ئىچىدىكى ۇبولسىم چىقىپ ىلىپۋسىتى ۇتىنىقۇئ بولسا بولغان

 پۆلۇئ هپتىنۋنىمهسه ڭسىزنى خهرىتهچىقىرىپ سىزىلغان بىلهن

 ىزڭلىمىۆئ ڭسىزنى سۇئهپس,بوالتىم چىققان ئىنىقالپ ىزنىڭكهتكىنى

 ۇڭرۇكهچ ىزنىڭىرۋاپاسىزنهۋ ۇ،ئوخشايد قالدىغان سىربوپ

 زلىرىمگهۆك پۇرۆك خهتلهرنىۇب,ندىيالمىدىمۇئور ىزنىڭهسىتىۋ

 ڭلپىيهنىۇز,مۇقويد سىلىپ جايىغا ئالغان خاتىرنى,قالدىم ئىشهنمهي

 ڭلپىيهنىۇز رغانۇقالد چىنىۇئ يىپ لپىيهگهۇز ئالدىدا ش ۈلۆئ ىسىۋبو

 چىنىۇئ يىپ لپىيهۇز ئهمهس تهس ىلىشۋبىلى النىۇب خاتىرسىدىن

 ىنئىغىزد نىمىشقا يانۇب يىلدىن ئىكىكى پۇرۇت بىلىپ

 ۇقاياققىالد خىيالىم شاپاللىشىدىن رهمگهۆم ڭھهسهننى,ۇچىقارمايد

 ...كهتتى پۇچۇئ

 دهپال باقه قاراپ نىمهۇمۇش تاۇق بولغان ئىزدىمهكچى بىز قارا رۇبات- 

 ...دىڭما تارتىپ منىۇقول

 قۇتا بولغان ىزدىمهكچىئ بىز ۇقۇتائ يوق ھاجىتى قاراشنىڭ- 

 ....  شۇ
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 بهلكىم,ۇبولىد ىرسىۋنه ڭكىشىنى هتكهنۋسىتى تىنىۇق رۇبات ئهللىمۇم-

 مغاۇقول تىنىۇق دهپ باق رسىناپۇبات مومكىن رئاچالىشىۇبات

 ئازراق رسىداۇتوغ ئاچماسلىق ئىچىشۇمهنم,...زدىۇتقۇت

 خاتىرسىده ڭلپىيهنىۇز,تاپتىم توغرا ئاچماسلىقنى كىيىن ئويالنغاندىن

 رسهتۇپ بىزگه بولسا ئىچىده ڭتىنىۇراستىلالق خهرىته ئىتقاندهك

 .... يوق پهرقى ڭئاچمىغاننى ئاچقان بولسا خهرىتهيوقۇ،قالمايد

 توغرا رهسىم رماۇقوراشت ستىدىكىۈئ ڭتىنىۇق;الرڭقارا نىڭغاما-

 قالسا خاتابوپ,ۇئىچىلىد كۈشۆت سالدىغان چۇئاچق رالىساقۇقوراشت

 ۇچىقىرد گاز زهھهرلىك بىرخىل قوزغىلىپ لماۇرۇق مىخانىك تىدىكىۇق

, قالمايدۇ ھايات جانلىق ھهرقانداق ئهتراپىدىكى مىتىر ئون ڭنىتىۇق

 تهرپىدىن يان ئىككى ڭتىنىۇق رساقۇراشتۇق توغرا رمارهسمنىۇقوراشت

 ئىككى ئون ھهربىرنى,ۇئىچىلىد كۈشۆت ئىكىكى سالىدىغان چۇئاچق

 سول, غاڭئو تهرهپتىكىسنى ڭئو, ۇكىلد توغىرا ئىچىشقا قىتىمدىن

 تهرهپتىكىنى سول قهدهمده ئىكىكىنچى,سولغا تهرهپتىكىسنى

 رغانداۇب چنىۇئاچق,رايمىزۇب سولغا تهرهپتىكىنى ڭئو,غاڭئو

 بىردىغان جاننى قالسا بوپ كىيىن ئىلگىرى, رايمىزۇب ڭته اقىتتاۋبىرال

 نداۇرۇب, تهس ئىچىش بولمىسا ئهھلى كهسىپ پىشقان,ۇچىقىد ئىش

 ئورنىنى ڭقىنىۇساند بىخهتهرلىك ھازىرقى تىالرۇق نداقۇب

 سىلىپ ئىچىگه ڭنىۇب نهرسىلهرنى دهپقارغان قىممهتلىك,ئالغان

 ڭاللىنىۇس اتقانۋياشا الرۇش,نامىسى ئائىلهنهسهپ:; مهسلهن,ۇقويد
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 ئوردا مهخپى مرانالرۈكۆھ بهزى، ۇنهرسىلهرساقلىنىد دىگهندهك تارىخى

 خهزىنه پۈرۈلتۆئ قاتناشقانالرنى شقاۇرلۇق ياستىپ خهزىنىسى

 تىالرۇق نداقۇب,ۇقويد تىالرغاسىلىپۇق نداقۇشۇم خهرىتىسنى

 مىتىر ئون چىقىرىپ گاز زهھهرلىك كهتسه يىرلىپ قالسا خاتائىچلىپ

 تىخى ڭمىنى,ۇقىلد داۇج جىندىن بىرجانلىقنى ھهرقانداق ئهتراپتىكى

 نداقۇب,تويمىدىم جانغا تىخى پۆك بهك ئىشلىرىم بواللمىغان قىلىپ

 پۇبول دهپ گهپلهرنىۇب.....قىلمايمهن لۈهككۋته خهتهرگه ڭچو

 زلىشىمۆس يالغان قىتىم نجىۇت ڭمىنىۇب,مۇدۇئولت مغاكىلىپۇئورن

 پۇرۇئ ئالقىنىمغا بىلهن تايقى خوخىلىق ڭئاكراتسىيهنىڭامنىۋبو,ئىدى

 يوق قالغىنىم پۇنتۇئ ماھارتىنى ئىچىش پۇلۇق گهتكهنۈئ

 ڭارالنىۋجانۇب كهچكىچه نبىركۈ ۇئهللىممۇم,هتتهۋئهل

 پۇرۇشهندۇچ رسىداۇتوغ نىمىگهئىشلىتىگهنلىكى,لىشىياسى, تارىخى

 ئامال كىيىن قايتقاندىن ياتاققا پۇشۇچ دهرستىن,قىلدى كهچ ئاران

 شنىۇبول كىچه يىرىم نىيتىده كىلىش رالپۇئوغ خهرىتىنى قىلىپ

 سايمانالرنى ئاچىدىغان پۇلۇق بىربولغاندا كىچهسائهت,مۈتتۈك

 قاراپ ئىشخانىسقا ڭئهللىمنىۇجهمىلهم پۈرۈتۆك

 يىقسىزۇت بولغاندا كىرىپ ئىشخانىسقا ڭئهللىمنىۇجهمىلهم,دىمڭما

 بولماستىن باشقابىرى قىلغان نۇتىلف,كهتتى سايراپ مۇنۇتىلف

 دهپال... ۇئ ھهسهن ڭرنهدهسىزتىزياتاققاكىرىۇبات.... لپىيهئىدىۇز

 قنىۇۋات ڭئالسا قازاننى دهپتىكهن راس كونىال,زدىۈئ ننىۇتىلف
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 35  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 قويمىغان رالپۇتوغ ھالهتكه ازسىزۋئا ننىۇىلفت ۇنىمىشقىم:قوي

 ئهللىمنىۇم اتقانۋرۇت دىجورنى قىرىشقاندهك,بولغىتىم

 ياتاققاقاراپ چىالشتى غاۇس ۇئىشىمم ڭمىنى,هتتىۋئويغىتى

 مىنى ھهسهن ۇپتۇرۇت ۇرهمۇئاين,لپىيهۇز ياتاققاكىرسهم,دىمڭما

 ئادهمنى ڭنهگهكهتتى كىچىده يىرىم-...  پالمۇرۆك

 :لپىيهۇز.... كهتتى زلهپۆس دهپ...ئهنسىرتىپ

 گىپىنى ڭجىننى مىغانسىزڭما قوغالپ جىن تهجىربىخانىسقا استىۋئال-

....  يۈرمىگهنسىز ئىزدهپ جىنى بوالبولماي نۈك ئىككى قىلسام

.... كىردىم ئايلىنىپ گۈللۈكنى كېتېپ ئىسىپ ياقهي-: مهن–

 قويساڭ بولسىمۇدهپ ئىشېڭ كىردىغان ئايلىنىپ -:ھهسهن–

 سلهرمۇ ئاينۇره ئۇخاليلى بولدى ئهنسىرهتمهي ،ئادهمنى ولمامدۇب

 كىرمهكچى ئهتهقايتا.ياپتى ئىشىكنى دىگىنچه ئۇخالڭالر، چىقىپ

 يۈگرهش تۇرۇپ ئورنۇمدن بهشته ،سائهت ئۇخالپقاپتىمهن بولۇپ

 قوڭغۇرقى دهرىس.كىردىم سىنىپقا ئايلىنىۋهتكهندىن ئوننى مهيدانىنى

 ... كىرىپالم للىمجهمىلهمۇئه چىلنغاندا

 

 مهيدانغا ئوندا سائهت يىغىشتۇرۇپ يۈكتاقىڭلرنى ھهممىڭالر-

 ،خارابىلىكنى بايقىلىپتۇ خاربىلىك ناھىسده يىغىلىڭالر،چهرچهن

 تىزقىلغان قاندق گهپنى ،مۇئهللم...بارمىز تهكشۈرۇشكه قىدىرىپ

 خۇشاللىقىداياتاقلىرغا كهتتى،باشقىالرمۇ چىقىپ تىز شۇنداق بولسا
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 36  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 تهق مهيدنغا يىغۇشتۇرۇپ يۈگۈردى،يۈكتاقىمىزنى اراپق

 يۈرۇپ قاراپ ناھىسكه چهرچهن چىقىپ بولدۇق،ئاپتۇبۇسقا

 . ....كهتتۇق

 

 

 

 قورقۇنۇچلۇق چۈش: باب-6

 قانچىلىك بۇسهپهرنىڭ كهتتۇق،لىكىن مىڭىپ ماناتهكشۇرۇشكه

 نهچچه بولسام بىلگهن ئىكهنلىكىنى قورقۇنۇشلۇق ۋهھىمه

 مىنىڭ بولىغىيتىم،ھهممهئىشال چىقمىغان بىشىغىمۇ ساۋاقدىشىنىڭ

 ئۇخالپ باشالندى،قاچانالدۇ بىلهن چۇشۇم بىمهنه

 بولسا ئوردا بىر تۇرۇپتىمهن،بۇچوڭ ئالدىدا قاپتمهن،بىرخارابىلىكنىڭ

 ساۋۇت دۇبۇلغا كهتكهن چىرىپ تۇۋىده كىرشىمگىالئىشك كىرهك

 سهتىئىدىكى تۇراتى،شۇنداق جهسىدى ياساۋۇلنىڭ ئىككى كىيگهن

 قالغان ئوخشاپ كالىسقا قوينىڭ تاشلىۋهتكهن غاجىالپ  خۇددى

 ئۇيۈپ ئهتراپىدا جهسهتنىڭ بولۇپ گۆشى ئازتوال ئىدى،سوڭكىده

 ئۇيۈپ ئۇچۈن كىرش ئىچىگه تۇراتى،بۇخارابىلىكنىڭ قانلىرى قالغان

 كىتىش قايتىپ تۇغراكىلهتى،ئهسلى ئوتۇشكه دهسسهپ قانغا قالغان

 قارغىنىمغا قاردىميۇ تهرپىمگه ئوڭ بولۇپ ئۆرۈلمهكچى مغائارقا ئۇچۈن

 ئىغىزدا تهرپىمده ئوڭ توۋلىۋهتكىلى قالدىم قىلدىم،تاس پۇشمان مىڭ
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 37  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 چاچلىرى چۇشكهن قورسىقىغا ساقلى  غاجىالۋاقان قولىنى ئادهمنڭ بىر

 ئالته—بهش قارماققا  تىرناقلىرى قوللىرنىڭ چۇشكهن تىزىغا

 كۆزلىرى بهكالچۇڭقۇر بهشىرهكۆزلىرى تبه سانتاكىلهتى،چىرايى

 ياتقان يهرده بايا كىرهك،ئالدىمغاقاردىم بولسا يوق بهلكىم

 ئىسىمده ئىنىق كىرگهنده تۇراتى،بايام يوق قوللىرى ياساۋۇلنىڭ

 دىگهن ……ئۇف بىرسىنىڭ تهرپىمده سول ئىدى،تۇيۇقسىز بار قوللرى

 قاردىم تهرپىمگه سول ئاڭالندى،دهرھال ئاۋازى

  بهستىلىك ،بايامقىدىنمۇ تولىۋهتىم چىدىماي……اا……ئائائائائا،ئا

 تىزىغا ساقالىرى كهلسهكىرهك مىتىر ئىككى ئىگىزلىكى

 ئۇزۇن بهكال ،تىرناقلىرى قالغان سورلۇپ چۇشكهن،چاچلىرىيهرگه

 ئالدىمغا ئىدى،دهرھال غاجىالۋاتقان كاللىسنى ئادهمنىڭ قولىدا

 يوق كاللىسى ىسنىڭئىككىل ياساۋۇلنىڭ يهردىكى قاردىم

 بوينىمنى چاچ باغالم ۋارقىرۋهتتىم،بىر تۇتىۋااللماي تۇراتى،ئۆزۇمنى

 ،بوينىمنى قاردىم كهينىمگه بۇراپ ئاران بوينىمنى  سىقىۋالدى چىڭ

 مىتىر ئىكىكى مهندىن ئىدى ساقال بهلكى بولماستىن چاچ سىقىۋالغان

 قانىنى رچىلهكبى بىشگه ،ئۈستى تۇراتى تىكىلىپ ماڭا  بىرسى نىرىدا

 ئىقىۋاتاتتى،كىيم قانالر ساقاللىرىدىن— چاچ قۈيۋهتكهندهك

 تۇرۇشقا كۆرۇپ ئىدى،بۇكۆرنىشنى قان قىزىل-قىپ كىچهكلىرى

 بولسممۇ ئۇرۇنغان قىچىشقا قاراپ قالمىدى،ئالدىمغا تاقىتىم مىنىڭ

 برقهدهم ئاران كۈچهپمۇ مىدىريالمىدىم،شۇنچلىك قويغاندهك مىخالپ
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 38  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 كىرىپ ھوشۇقۇمىغىچه چىلىشىپ قانغا يهردىكى پۇتۇم بىراق ئااللىدىم

 ئىدى،پۇتۇمنى قىززىق ئوتتهك تىخى قان كهتتىم،يهردىكى

 سىياقىغا ئادهم يىغىلىپ بىريهرگه قان يهدىكى تارتىۋالدىم

 بىرشىلتىپالم ئالدى،قىلىچنى قىلىچىنى ياساۋۇلنىڭ كىردىدهيهردىكى

 سۋهتتى،ئالدىمغاقاراپكى ساقالنى قالغان يۆگىشپ بوينىمدىكى

 بىر بىرىپالم يهردىن ئويلىمىغان يۈگۇردىم، بىلهن باركۈچۇم

 چىرايلىق ناھايتى توختۇدۇم،ساندۇق ئۈسۇپ ساندۇققا كىچىككىنه

  تۇراتى  كىتاب بىر ئىدى،ئىچىده ئوچۇق ئىغىزى بولۇپ ياسالغان

 تۇراتى،كىتابنى يىزىقلىق دهپ تارىخنامه قىلىپ پارسچه ئۈستىگه

 كىتاب تىترهپ بهدىنىم پۇتۇن سوقىۋهتكهندهك توك ئالدىم ۇمغاقول

 چىغىمدا كۆرگهن كهتتى،كىتابنى چۈشۇپ يهرگه قولۇمدىن

 ئادهممۇ  غاجىالۋاتقان ،بىشىنى قولىنى ئادهمنىڭ  كهينىمدىكى

 ئىسمدىن مهخلۇقنى ياۋايى بولمايدىغان بىلگىلى ئهرۋاھمۇ ياكى

 قالغانىدى،كىتابنى كىتابدا ادىمئهسي پۇتۇن قانداق چىقىرىپقويغانمۇ

 بوشلۇققا سىققىنىچه چىڭ بوينىمدىن ئىگلىشىمگه ئۈچۈن ئىلش

 چاققلى چاقماق ،ھاۋاتۇتۇلۇپ تاشلىۋهتتى سرتقا بىرچۆرۈپ كۆتۈردى

 ئىنىق چىرايىنى مهخلۇقنىڭ بۇئادهمسىمان  بۇقىتىم تۇردى

 لسابو كۆزلىرى قىپقىزىل  سويۋهتكهندهك تىرىسنى كۆردۇم،يۈزىنىڭ

 باغلىغىنچه بىلىمدىن بىلهن ساقىلى تۇرغان تىمىپ ئىدى،ئۇقان يوق

 ئىكىكىسى قالغان ئاپاردى ئالدىغا مىنى بارا—كۆتۇردى،بارا بوشلۇققا



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 39  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 يانغا ئىكىكى باغالپ بىلهن چاچلىرى قولۇمنى ئىككى بولسا

 ئادهم  باغلىۋالغان بىلهن ساقىلى مىنى  تارتتى،ئالدىمدىكى

 چاقماق كۇلكىسى باشلىدى،ئۇنىڭ كۇلۇشكه كۋهھىمىلى قاقاقالپ

 تۇردى،مىنى ئاڭالنغىلى قورقۇنشلۇق تىخىمۇ قوشۇلۇپ بىلهن ئاۋازى

 يۈركۈمگه بىلهن تىرناقلىرى ئۆتكۈر قالغاندا مىتىر يىرم تارتتى ئالدىغا

 باشلدىم توۋالشقا دهپ ياق بىلهن ئاۋازىم بار باشلىدى سانجىشقا

 كۆزۇمنى باشلىدى، يىغىشقا ۇريامغ توختاپ چىقىشتىن ،چاقماق

 بوتۇلكا بىر بىشىمغا مىنىڭ جهمىلهمۇئهللىم ئهسلىده ئاچتىم

 .ئىكهن قۇيغان مىنرالسۇنى

  ماڭا  يوقتۇ؟جهمىلهمۇئهللىم ئىش ھىچ باتۇر-

 

 !قاپتۇ قاربىسىپ يوق ئىش ھىچ-

 بىرسائهت يهنه باردىغانغا يىتىپ  يوق ئىش ھىچ ساۋاقداشال بولدى -

 شۇنداق مۇئهللىم جهمىله....!... قايىتىڭال جايىڭالرغا ھهممڭال بار

 قانداق ئولتۇردى،ھهسهن كىلىپ ئورۇنغا يىنىدىكى شوپۇرنىڭ دىگنچه

 ھهسهنگه چۈشۇمنى كۆرگهن تۇرۋالغچقا سوراپ كۆرگىنىمنى چۈش

 يىتىپ  كيىن تۇرغاندىن ئويلىنىپ بىردهم بهردىم،ھهسهن سۆزلهپ

 دىگنچه باقايلى قىلىپ ركنىئىزدى كىتابنىڭ كىيىن بارغندىن

 ……. پاتتى خىيالغا قۇر چۇڭ قاراپ دىرىزهتهرهپكه
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 40  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 ناتۇنۇش ئادهم: باب-7

 

 كۆرگهن پاتتى،مهنمۇ قۇرخىيالغا چۇڭ قاراپ تهرهپكه دىرىزه ھهسهن

 پىچاقتا خۇددى يۇركۈم نىمشقىكىن باشلىدىم قىلىشقا خىيال چۈشۈمنى

 كۆرۈشكه چۈش يهنه ىمچهتۇتقىن كهتتى،يۈركۈمنى ئاغرىپ تىلغاندهك

 چۈشكهن دولىسقا چاچلىرى بولسا كۆرگىنىم باشلىدىم،بۇقىتىم

 چىرايىنى ئوسۇپكهتكهن تىرنىقى مهيدىسىگهچۇشكهن بولسا ساقاللىرى

 دىگىنچه ئۆلىسهن ھهممىڭ قاراپ ئۇماڭا. ئىدى بوۋاي باسقا قورۇقالر

 قالدىم تۇرۇپ قوزۇقتهك قاققان بولسام كهلدى،مهن يىقىنالپ

 يىقىنالپ بارا—مىدىرلىيالمىدىم،بارا پهقهتال كۈچهپمۇ ھهرقانچه

 يىنىغا مىنىڭ دىگىنچه شۇنداق ئۆلىسهن ھهممىڭ يهنهشۇگهپ كهلدى

 يۈركۈم پاتۇردى يۈركۈمگه بىلهن كهلدىدهئۆتكۈرتىرناقلىرى

 كهتتىم ئويغىنىپ كهتىتى،ئاغرىققاچىدىماي ئاغرىپ چىدىغۇسىز

 تاماق ئاشپۇزۇلدا مۇشۇ  ھهممىڭال ىتپتۇخت ماشىنىنى ئۇستام ،شۇپۇر

 چاقنى رىمنۇتخانغابىرىپ بىره تۇرۇڭالر،مهن ساقالپ يىگهچ

 كىتىپ دىگىنچه كىلهي ئالماشتۇرۇپ چاققا قۇمداماڭدىغان

 تىقىۋهتكهندهك پىچاق بىرسى يۇركۈم يهۋىتىپ قالدى،تاماق

 قالغان تۇرۇپ سانجىق يۈركۈمگه كهتتى،دهسلهپته ئاغرىپ چىدىغۇسىز

 كهلگهندىن ،ماشىنا كهتمهپتىمهن ئويالپ چۇڭقۇر بهك ئوخشايدۇ

 نىشانغمۇ كۆزلىگه كىين سائهتتىن ئهتتۇق،يىرىم داۋام سهپهرنى كىيىن
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 يۈركۈم ئىلىشىمغا يهرگه پۇتۇمنى ماشىندىن.كهلدۇق يىتىپ

 كهتكىلى چىقىپ ئاۋازىم تاسقالدى ئاغرىپكهتتى يهنهچىدىغۇسىز

 دهپ  كېلهي ئىلېپ ئهتىردىكىلهرنى ۈشتهكشۈر يهنه ئۇستام ،شوپۇر

 تىكىش چىدىر ،بىزلهمۇ كهتتى يۈرۈپ ئالدۇرۇپ ئوت ماشىنېسنى

 ئۆلىسهن ھهممىڭ بىرسىنڭ ،قۇلقمغا كهتۇق بولۇپ ئالدىراش بىلهن

 قالغان ئاڭالپ خاتا مهنتىخى ئاڭالندى ئاۋازى كۈلگهن قاقاقالپ دهپ

 يىنىمدىكى ئاڭالندى قىلىۋهدىم،بۇئاۋازيهنه ئىشىمنى دهپ ئوخشايمه

 بىقىش سوراپ ئاڭلىمىغىننى ئاڭلىغان ئاۋاز بىره ساۋاقدىشىمدىن

 بىرنوقتىغا كهينىمدىكى ساۋاقىشىم يىنىمدىكى قارىم يىنىمغا ئۈچۈن

 قالدىم تاس قاردىميۇ تۇراتى،كهينىمگه تىكىلىپ

 قاراپ شۇئىدى،ئۇماڭا بوۋاي كۆرگهن توۋلىۋهتكىلى،چۈشۈمده

 كۆرسهتتى،مهن مىنى بىلهن ئۆتكۈرتىرنىقى ىنچهدىگ ئۆلىسهن ھهممىڭ

 قالمايسهن ھايات برسىڭمۇ دهپ ئۆلىسهن ھهمىمىڭ ساڭادىگهن

 پهدىگه كۆرسهتكهن مىنى كهتتى ھۆتىلىپ قىقىلپ دىگىنچه شۇنداق

  توۋلىۋهتتىم چىدىماي  كهتتى ئاغرىپ قاتتىق يىقىلدى،يۈركۈم يهرگه

 كۆزلىرىم ىۋهتىمقۇس قان توۋلىغىنىچه...........ئا ئا ئا

 ئاۋازى نهينىڭ تۈۋىمده يىقىلدىم،قۇالق يهرگه  قاراڭغۇلىشىپ

 نهي زۇلپىيه يىنىمدا ئاچتىم تهسلىكته ناھايتى كۆزىمنى ئاڭالنماقتا،

 مهن بۇقىزنى بولۇپ بىرقىز يىنىدا ئولتىراتى،زۇلپىيهنىڭ چىلىپ

 ئاچقىنىمنى كۆزۈمنى قىزمىنىڭ ئىدىم،ناتۇنۇش باقمىغان كۆرۈپ
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 رۈپكۆ

 نهي چاقىردى،زۇلپىيه ئۇھۇشىغاكهلدى،دىگنچهزۇلپىيهنى زۇلپىيه~

 چىقىپ پىتى يۈگۈرگهن چىدىردىن  ماڭاقاردىده توختاپ چىلىشتىن

 سۇرتىپ يۈزىمنى لۆڭگهبىلهن ھۆل قىز كهتتى،ناتۇنۇش

 قىلىپ چىڭ يۇركۈم بىراق ئۇرۇندىم تۇرۇشقا قۇيدى،ئورنىمدىن

 چاقىرى مۇئهللىمنى جهمىله ىپئهسلىدهچىق كهتتى،زۇلپىيه ئاغرىپ

 دىمهڭ ھىچنىمه بولدى كۆرۈپ مىنى كىرگهنكهن،جهمىلهمۇئهللىم

 چىقىپ سىلهر ،زۇلپىيه،نۇربىيه قويىدى چايقاپ بىشىنى مهنىده دىگهن

 ئۇالرنى دىگىنچه بار گىپىم دهيدىغان باتۇرغا مىنىڭ تۇرۇڭالر

 چىقىرۋهتتى،

 چىقرۋىتىسىز، جهمىلهنىمىشقائۇالرنى~

 چىدىردىن كۇن بىرقانچه قاپتۇ ئۆتۈپ ئىسسق سىزگه باتۇر اقاراڭماڭ~

 ، كىتىسىز ساقيىپ ئالسىڭىز ئارام چىقماي

 پىچاقتا يۈركۈم يوق قالغىنى ئۆتۇپ ئىسسىق جهمىلهماڭا ياق~

 هللىممۇئ جهمىله بولغىچه دهپ گىپىمنى.ئاغىرۋاتىدۇ تىلغاندهك

 تۇتىۋالدى، ىغىزىمنىئ

 جهمىله.ئۆلدى ئۆزىمۇ قهسقىلدى نپىرخو سىزگه  بىلىمهن~

 چۈشۇمنى كۆرگهن ئاڭالپ، گىپىنى دىگهن پىرخون مۇئهللىمنىڭ

 ، الدىمئ هسكهئ

 ، پىرخونمىكهن بوۋاي ھىلىقى نىمه~
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 چوڭلىرى يۇرىت كهنىتتىكى شۇ بار كهنىت بىر ئهتراپتا يىقن شۇنداق~

 قاپتۇ بوپ تۇمار بوينىڭىزدا ياخشى دهيدۇ،ھىلىمۇ پىرخون ئۇبوۋاينى

 مۇئهللىنىڭ ،جهمىله ئۆلهتىڭىز قولدا پىرخوننىڭ بۇچاققا بولمىسا

 چۈشۈمده الدىمئ هسكهئ چۇشۇمنى كۆرگهن اپتۇبۇستائ ئاڭالپ گىپىنى

 ئادهتتىكى قالسام،بۇ يىقىلپ وڭۇمدائ سانجىسا يۈركۈمگه تىرناقلىرنى

 ، قيو امالىمئ ىشهنمهيمۇئ ئهمهس ىشئ كىلدىغان قولدىن ادهمنىڭئ

 بىزنىڭ   قويۇڭ دهپ قاپتۇ وتۈپئ ىسىقئ قالسا سوراپ باشقىالر~

 چاتاق قىلساق بىخهستهلىك ئازراق مۇشكۈل بهكال ئىشىمىز قىلۋاتقان

 بارغاچقا ئىلىپ تهكشۇرۈش قىتىم تۇنجى بۇقىتم چىقىدۇ،بولۇپمۇ

 بولدۇ…سىرساقالڭ، شۇڭا تهسىرقىلمىسۇن پىسخىكىسقا باشقىالنىڭ

 ،  قويدۇم، لىڭىشتىپ بىشىمنى مهنىده دىگهن

 باشقا. ئالىدۇ خهۋهر ھالىڭىزدىن سىزنىڭ نۇربىيه بىلهن زۇلپىيه~ 

 ساقيىپ قالماي بىرھهپتىگه ئىلىڭ ئارام ياخشى ئويلىماي ئىشالنى

 كهتتى،پىرخون چىقپ دهپ شۇنداق مۇئهللىم كىتىسىز،جهمىله

 زنىھهممىمى ئهمهس مىنى ياق بولدۇ ئۆلتۈرمهكچى مىنى نىمىشقا

 . ...ئۆلتۈرمهكچى
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 خهۋهرچى:باب-8

 ھهممىمىزنى ياق ئۆلتۇرمهكچى مىنى نىمىشقا پىرخون

 ئالداپ مىنى مۇئهللىم جهمىله ئهجىبا ئۆلتۇرمهكچى

 ھهسهننى كهلدى،زۇلپىيه كىرىپ نۇربىيه بىلهن قويغانمىدۇ،زۇلپىيه

 دىگىنچه ماقۇل بارىدى،زۇلپىيه گىپىم سورايدىغان بىرىڭ چاقىرىپ

 ئۆزىنى كىيىن كهتكهندىن چىقىپ زۇلپىيه كهتتى،نۇربىيهمۇ قىپچى

 تونۇشتۇردى، قىسقىچه

 ئهركىن ئايالالنىڭ بىلهن قىلىچۋازلىق قىزىقىشىم مىنىڭ ئهسلى~

 ئىدى،دادام قارشى قىززىقىشىمغا مىنىڭ دادام لىكىن ئىدى بوكىس

 قىدىرىپ يادىكارلىقانى مهدىنى مىنى  بويچه قارشى ئۆزنىڭ

 ئهتىقه ئاسار  ئۈۋهتتى،دادام ئۇگۇنشكه كهسپىنى شتهكشۈرۈ

 يوق خهۋرىم ئازراقمۇ بۇكهسىپتىن مىنىڭ  بولسىمۇ سودىگىرى

  چۈشۈندىكهنسىز خىلى بۇكهسىپنى سىز ئاڭلىسام ،زۇلپىيهدىن

 قىززىقىپ كهسىپكه بۇ يىتهكلىۋالسىڭىز مىنىمۇ  بولسا مومكىن

  با، مقازانغۇ بولسىمۇئۇتۇق ئۈچۈن كهتمىسهممۇدادام

 تىرىشمىسىڭىز سىزمۇ ئايىمايمهن، سىزدىن بىلگهنلىرىمنى بولىدۇ~

  جۇمۇ، بولمايدۇ

 ئۇماققىنه ،دىگنچه بولسىمۇ ئۈچۈن دادام تىرشىمهن چوقۇم بولىدۇ~

 چىقىپ زۇلپىيهنى نۇربىيهبىلهن كىردى قويدى،ھهسهنمۇ كۈلۈمسىرهپ

 رنىئۇال دهپ بار گىپىم ئايرىم دهيدىغان ھهسهنگه تۇرساڭالر
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  چىقىرۋهتتىم،

 بارىدى، گىپىڭ نىمه باتۇر دىگىنه~

 ھۇشسىز مهن قىل گهپنى راس بولمامتى چاقىرسام سىنى بولمىسا گهپ~

   بولدى، نهچچهكۈن ياتقىلى

 بولدى، كۈن ئۈچ قىلسام گهپنى راس~

  چۇ، بوۋاي ھىلقى ئۇنداقتا -

  كهتتى، كىرىپ توغراقلىققا ئۇبوۋاي-

  ئىتتى، ھهممىنى ماڭا ۇئهللىمم جهمىله ئالدىما مىنى-

 يىرمۇ يوشۇرغىدهك دهي گهپنى راس مهنمۇ بولسا ئۇنداق-

 ئۇنىڭ مۇئهللىم جهمىله بىلهن ئهزمهت  يىقىلغاندا قالمىدى،ئۇبوۋاي

 مۇئهللىمنىڭ كىرهك،جهمىله بولسا قورقۇنۇشلۇق چىرايى بارغان يىنىغا

 ۇشۇكتهكم چۇشكهن سۇغا تهرلهپ كهتتى،ئهزمهتمۇ تاترىپ چىرايى

 بوپكىتىپتۇ،

  ، ئۆلۈپتىما ئۇبوۋاي-

 بوالتى، ياخشى بولسا ئۆلگهن-

  ئۇئۆلمهپتىما، ئهجىبا -

  ، شۇنداق-

  باقسام، سوراپ كۆرگىننى نىمىنى ئۇنىڭدىن چاقىرساڭ ئهزمهتنى-

 نۇر ئهزمهت دىگنچه سورماقچىتىڭ،شۇنداق نىمنى مهندىن باتۇر~

 بىزنىڭ ھهرگىزمۇ كىرگىنى باشالپ كىردى،نۇرنىڭ باشالپ بىرسىنى
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 كۆرنهتى، ياشتهك05 ،بىرقاراشقا ئهمهس ساۋاقدىشمىز

  سوردىم، نۇردىن دهپ ئهمدى بۇكىمۇ نۇر-

 ياكى ئىشىنش مهن كهپتۇ ئىلىپ خهۋهر  بۇمۇھىم بادوكتۇر~

 ئۆزى خهۋهرچىنىڭ  يهنىال قالدىم بىلهلمهي ئىشهنمهسلىكنى

  ئۆتتى، ۇپتونۇشتۇر ئۆزىنى ئاۋال خهۋهرچى ···دىسۇن،

 بولدۇ ئابدۇجاپپار مهت ئابدۇۋهلى مهت ئىسمىم مىنىڭ-

 خهۋهر  سىلهگه دادام قاالڭ بولسا مهخسىتىم كىلىشتىكى قاالڭ،مىنىڭ

  گهپلىرنى بۇ ئابدۇۋهلىنىڭ مهت ئهينا، كهپقالدىم  يهتكۈزدىگهچكه

 سالدىمدهئۇنىڭغا، كۈلۈپ تۇتالما ئۆزۇمنى

 دىگهننىڭ ئابدۇجاپپار تمه ئابدۇۋهلى مهت ئاتتام—ئاتتام-

 ئابدۇۋهلىگه مهت نهزىرده سۇئال دهپ· ئىسمىڭما سىنىڭ  ھهممىسى

 قارىم،

 مهت بوتتا مىنىڭ ئابدۇۋهلى مهت ئهينىكا يا ئىسمىم ھهمىنىڭ-

 گىپىمنىڭ ئاكا دوكتۇر مهت ماڭاقاال ئهينىكا بوتتىيا دادامنىڭ جاپپار

  موندا، تابوت نىم ئاڭلىساڭ سىلىپ  قۇالق تارماي ساقىلنى

 چايقاپ بىشىنى  نۇر ئىچىشىمغا ئىغىزىمنى دهپ ،گهپقىالي ئى-

 داۋام سۆزىنى ئابدۇۋهلى قىلدى،مهت ئىشارهت قىلماسلىققا گهپ مىنى

 قىلدى،

 دادام  ئىختىيارى ئۆزۈڭالنىڭ ئىشهنمهڭال ياكى ئىشىنىڭال سىلهر -

 جىن بومىمسا كىپقالدىميا  دىگهچكه قوي قىلىپ خهۋهر سىلهرگه
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 يامهن،بۇيهرده كهلمهيتىم ھهرگىز  يهرگه  كهتكهن ئۇۋالپ

 ئۇنىڭدىن مۇردابار نۇرغۇن يهنه باشقا ئالۋاستىدىن-ئهرۋاھ—جىن

 سىرھىر نىڭ ،ئۇپىرخون بار بىرپىرخون كهتكهن ئايلىنپ مۇردىغا باشقا

 كىرىپ دائىرسىگه  قۇملۇق توغراقلىق ،بۇ يامان ناھايتى جادۇسى

 ھايات قايسى ھىچ كىشىنىڭ قالغان اپئۇچر مۇردىغا بۇپىرخون

 ئۇچراپ مۇردىالغا بولمىسا قايتاي باشقا،مهنمۇ دادامدىن قالمىغان

 سىلهرگه كىتابنى  بىلهن خهت بۇ دادام ،ھهراس  يهنه قالماي

 ھهسهنگه كىتابنى بىلهن خهت ئابدۇۋهلى مهت ئۈۋهتتى،

 ئابدۇۋهلىدىن، مهت  ئىلىپالم كىتابنى تهڭلدى،ھهسهن

 جاۋابهن، ئابدۇۋهلى مهت ئهۋهتمىدى، نهرسه باشقا ىمامۇشۇل-

 ھهشۇ،-

 داداڭدىن تاپىمىز قانداق داداڭنى نهده ئۆيۈڭ  ئابدۇۋاققاس مهت -

 ئابدۇۋهلىگه مهت نهزىرده سۇئال ئىدى،ھهسهن بار ئىشالر سورايدغان

 ھهسهنگه؛ ئابدۇۋهلى مهت قاردى،

 يهنه ئهمهس ئابدۇۋاققاس مهت ئابدۇۋهلى مهت ئىسمىم مىنىڭ'"

 خهتته مۇشۇ ھهممىسى جاۋاپنىڭ بولغان ئىرىشمهكچى سىلهر بىرگه

 ئۇبهكال قىلماڭال ئاۋاره دادامنى ھهراس ماڭدىم مهن يىزىلغان

 خهتنى چوكانچاق كهتتى، چىقىپ چىدىردىن ئالدىراش،دىگىنچه

 بهلكىم چىغىڭالردا كۆرگهن بۇخهتنى)$ ؛:باشدى ئوقۇشقا ئىچىپ

 خهتنى ئۇشبۇ ھازىرمىنىڭ مومكىن شىڭىالرقىل دهپ ساراڭ مىنى
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 ......ۋاقتى، سهگهك كالالمنىڭ ۋاختىم يىزۋاتقان

 

 

 مهۋھۇم دۇنيا:باب-9

 ؛:باشلدى ئوقۇشقا خهتنى چوكانچاق

 قىلشىڭىالر دهپ ساراڭ مىنى بهلكىم چىغىڭالردا كۆرگهن خهتنى بۇ)

 هگهكس كالالمنىڭ ۋاختىم يىزۋاتقان خهتنى ئۇشبۇ ھازىرمىنىڭ مومكىن

 ....... ۋاقتى،

 بۇخهتنى ئادهمله ئهقىللىق زىرهك ئىچىده كىتابنىڭ خهت

 (......بايقىيااليدۇ

 ماڭا نهزىرده سۇئال ساراڭمۇنىمه؟چوكانچاق راستىنال بۇئادهم ھهي

 ....قويدى قاراپ

 ئوينى مۇكۇشمهك بىزبىلهن بۇكىشى ئهمهس ساراڭ بۇكىشى ياق—

 ...بهردىم دىيهره سوزىگه ئويناۋاتىدۇ،چوكانچاقنىڭ

 ئىچىدىكهنده،چوكانچاق كىتابنىڭ بولغانداخهت دىگىندهك ئۇنىڭ-

 ...باشلىدى ۋاراقالشقا كىتابنى دىگىنچه شۇنداق

 كىتابنى كولدۇرالتقانلىققۇبۇ،چوكانچاق ئادهمنى يوققۇ قىنى—

 .قويدى يهرگه

 .ماڭاسۇندى كىتابنى ماڭابهر،چوكانچاق كىتابنى—

 ئىدى، يوق خهت دىگهندهك بولۇپ يىزىلغان پارىسچه كىتاب-
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..... چورىۋهتتىم كىتابنى دىگىنمچه نىمه ساراڭمۇ راستىنال

 نۇربىيهكىردى، زۇلپىيهبىلهن

 بۇخهتنى كىشى ئهقىللىق زىرهك خىتىدهدهپتىغۇ ئۇكىشى—

 بايقىيااليدۇ،

 باشلىدى، ۋاراقالشقا ئىلىپ قولىغا كىتابنى دىگىنچه زۇلپىيهشۇنداق

 ئازراقمۇ كالالڭالر يوقكهن ئهسهرمۇ لىقتىنسهۋىرچان سىلهرده—

 .ئىشلىمهيدىكهن

  گىپى نىڭ قويدى،،زۇلپىيه پۇراپ كىتابنى دىگىنچه زۇلپىيهشۇنداق

 وقۋاتقانئ مهكتهپته وتتىرائ تهگدى،تولوق قاتتىق چوكانچاققا

 بىلهن كومپيۇتېر ياتاقتاخاتىره دېگۈدهك دائىم چوكانچاق چىغىمىزدا

 مهنمۇ شۇچاغدا وينايدىغان،ئ بهك ويۈننىئ گهندى ىزدهشئ بايلىق

 دىگهن تهسكهن بهك وتهلمهيئ مهيداندىن ىكىكىنچىئ بىقىپ ويناپئ

 ادهملهئ زىرهك هقىلىلىقئ ماختاپ ۆزىنىئ بولسا  ىدىم،چوكانچاقئ

 زۇلپىيهنىڭ   مانابۈگۈن ، دىگهن ۆتهلهيدۇئ  مهيدانغا اخىرقىئ

  بولغاي،  هلدىك ئىغىر چوكانچاققا  گىپى

  ئاڭالش ئوغۇرلۇقچه گىپىنى باشقىالرنىڭ دهڭه قىنى زولپىيه-

 ؟ ئىشمۇ قىلدىغان  ادهمنىڭئ  زىرهك ئهقىللىق

  كهتتى، ۆڭۈپئ چىرايى چوكانچاقنىڭ

 ىدىئ كىرهك يوشۇرماسلىقىڭالر بىزدىن بولسا ىشئ قانداق-

  …كۆپته هقلىلىئ كۆپنىڭ بىلهن نىمىلهدىگهن
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 … بايقىغاندهك بىرنهرسىنى ،خۇددى قويدى كۈلۈپ غرۇرلۇقمه زولپيه

 قىنى قالمىدى يىرمۇ يوشۇردىغان بولغانكهنسىله بىلىپ ھهمممىنى-

 بىقىڭالر؟ دهپ پىكرىڭالرنى سىلهرمۇ

 تىخمۇ چىرايى ھهسهننىڭ بىلهن گىپى ،نۇرنىڭ ئاچتى ئىغىز نۇر

 … كهتتى ۆڭۈپئ

 غۇدۇڭشىپ ،چوكانچاق ۇپئارالشتۇر قىزالنى ىشىغائ ئوغۇلالرنىڭ-

 ، قويدى

 دىگهن{چۈش سهھهردىكى} بىرهي، چىلىپ نهي سىلهرگه مهن ئاۋال-

 قالغان اپىسدىنئ نىڭ زۇلپىيه نهي زۇلپيهدىكى)چالدى، مۇزىكىغا

 نهي زۇلپىيه( ايرىمايدۇئ يىنىدىن دائىم نهينى  شۇڭالشقا  تهۋهررۈك

  …توختىدى چىلىشتىن

 بىرقۇر ھهممهيلهنگه نهزىرده سۇئال لپىيه؟زۇ قىلدىڭالر ھىس نىمىنى-

 ، چىقتى قاراپ

 مۇزىكىغا دىگهن{ چۈش سهسهردىكى} سىزنىڭ شۇ ھىسقىالتىم نىمىنى-

 مۇزىكىنى باشقا ،ئۇنىڭدىن ئىكهنلىكىڭىزنى امراقئ

 كۈلۈپ ئارالش مهسخىره ازراقئ…  ھىسقىلدىم چالمادىغالقىڭىزنى

  قيدۇم،

 ،كۆرگىلى بولىدۇ اڭلىغىلىئ هرسىنىن قانداق بىقىڭ دهپ ئۇنداقتا-

 سهپرايى  چوكانچاقنىڭ ئاڭالپ بۇگهپنى… بولمايدۇ، ،تۇتقىلى

 … تۇتتى،
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 …، اۋازنىئ كىتهمدۇ دىيىشىپ شۇنىمۇ-

 ،،،، چىقتىم، يىردىن ويلىغانئ نى زۇلپىيه جاۋابىنى چوكانچاقنىڭ

 ىتهڭلىد نۇرغا كىتابنى زۇلپىيه… بىقىڭالر پۇراپ بۇ ئهمسه قىنى-

 … پۇراپالم ،،،،،،نۇركىتابنى

 ، چىقىردۇ پۇراق مۇشۇنداق ىرگهندهئ شام بۇ~

 بهكرهك قارغاندا باشالرغا قاپاق مائىككى كالىڭىز سىزنىڭ هزمهتئ-

 … ىشلهيدىكهنئ

  چوكانچاق خاپانباش،ھهسهن ،ساتتار اينۇره،ئ زۇلپىيه

 رتىپتا كىگهندىن ىشتانئ ھاۋادانلىق  بهشىمىز قاتارلىق{ مهن}

 يۈزىگىال بولسۇن سۆز گهپ قانداقال ،مهيلى مۇشۇنداق مانا ھازىرغىچه

 … يىتۈلدىرگهن ادهتنىئ دهيدىغان

 قىنى؟چوكانچاق بوغاندىكىن ئهقىللىق بهك ۆزلىرىئ ئاچا خان ھه~

  ،،…تهنهقىلدى

 ؛ زۇلپىيه بولغىچه دهپ ،،،نۇرگىپىنى خهتنى سىزنىڭچه زۇلپىيه~

 بىرى باياتىن ، دىدى يازغان، ىرتىپئ ىشامن دهل خهتنى شۇنداق-

 ، ئاچتى ىغىزئ نۇربىيه گهپقىلمىغان

  قالم قىزدۇرسا ازراقئ  ىشىئ ۇنىڭئ بولسا يازغان ىرتىپئ شامنى•••

  چوغ قىشىدىن ئۇستامنىڭ ئاشپهز چىقىپ مهن كۆرىدۇ، خهت

 ،زۇلپىيه هكرىشكهماڭدىئ چوغ دهپ شۇنداق ،نۇربىيه هكرهيئ

 يىزىلغانلىقىنى بهتكه ۈچئ اخىرقىئ يۈرۇپ پۇراپ كىتابنى
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  كىردى، كۆتۇرگىنچه قۇتىسنى كونسىرۋا نۇربىيه جهزىملهشتۈردى،

 نۇربىيه……، ھه كۆيدۈرۋالماڭ قۇلىڭىزنى اۋايالڭئ مانازۇلپىيه•••

 خهتمۇ تهڭلدى، پهلهينى بىلهن  قۇتىسىنى كونسىرۋا گه زۇلپىيه

 ،،، باشلىدى وقۇشقائ خهتنى زۇلپىيه كۆرۈندى ىنىقئ

 زىرهك ئهقىللىق ھهقىقهتهنمۇ  بايقىيالىغانكهنسىز خهتنى ئۇشبۇ})-

 مۇشۇ تۇرۋاتقان سىز  يۈزبهرگهن ئالدىدا يىلنىڭ05بۇ  ادهمكهنسىزئ

 سىلىنغان كۆركهم ناھايتىمۇ ياتقان كۆمۈلۈپ يىرىم ئاستىغا قۇم يهرده

  بايقىغان چاغدا نوۋالۋاتقائ  توشقان بىرسى كهنتىمىزدىكى قۇرلۇشنى

 ۇيهرگهئ بىرگه بىلهن دوسلىرى  ئوۋچى باشقا كىلىپ قايتىپ ۇكىشىئ

 بولمايدۇ، خهۋرى ھهپتىگىچه ىكىكىئ كهتكهنچه شۇكىرىپ كىردۇ،

 ۇيهرنىئ تهسته ئاران يۈرۈپ ىزدهپئ ۆيدىكىلىرىئ ئوۋچىالنىڭ

 كهتكهن قورقۇپ، بىرنهرسىدىن تاپىدۇ، ئوۋچىنى بايقىغان

 ھۇشىغا كتىپتۇ،ئوۋچى ھۇشىدىن دهپال باكهن جىن  ىرهكبولساك

 ئۆيدىكىلهرگه ئوۋچىالرنىڭ باشقا ىشالنىئ بولغان كېيىن كهلگهندىن

 گهپلىرگه دىگهن مهنمۇئوچىنىڭ ،شۇقاتاردا بهردى سۆزلهپ

 باكهن جىن ۇجايدائ ؛ دېگهن مۇنداق بولسا  ،ئوۋچى ىشهنمىگهنئ

 چاچلىرى چۇشكهن تىزىغا ساقاللىرى زىگىئ ناھايتى بويلىرى ۇالرنىڭئ

 كۆپ ناھايتى بىرالئهمهس  قالغان سورلۇپ يهرگه ۇزۇنئ شۇنداق

 قوينىڭ خۇددى بولسا باشقىالنى  سهتكهن بهتبهشىره بىردىن-بىر

 كهلدىم قىچىپ تهسته ارانئ مهن  يهۋهتتى يىگهندهك گۆشىنى
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 ،باشقىال   دىگهنتىم ساراڭكهن مهنمۇ اڭالپئ  ،بۇگهپنى دىگهنتى

 ۇالرنىئ بىرىپ  جويلىۋاتىدۇ كهلگهننى اغزىغائ ساراڭ بۇ بولسا

 چىقىپ ۈچۈنئ كىلىش تىپىپ ۇالرنىئ ادهمئ05 دىگىنچه تاپايلى

 قاراڭغۇ05يورۇق05 اينىڭ،ئ  بولمدى خهۋرى كۇنگىچه3 كهتكىنچه

 دادام  كېچه قاراڭغۇ كۇن05 كهتسه وتۇپئ ايدىڭدىنئ بۇگۇنكىچه

 اپرىپئ يىمهكلىك سۇ مهشئهل بىرقانچه مىنى ىگىنچهد شۇنداق

 بارساڭ سهنمۇ دادامنى ويالنمايئ كۆپ ،مهنمۇ بۇيرىدى بىرىشكه

 دهپ بارمايمهن مهن بارسۇن بارسا كىم بولمىسا  بارمهن

  بولساممۇ بولغان دادا بىربالىغا كىرىپ ياشقا02تۇرۋالدىم،

 بىرىشقا بىلله مالقىاللمايماڭائا اخىرىئ قورقاتىم،داداممۇ قاراڭغۇدىن

 يولغا02 هتسائ هتتىگهنئ  پۇختاقىلىپ تهييالىقنى قوشۇلدى،

 بولدىغىنننى كۆڭۈل نىمىنداق وۋچىالرغائ ۇئ دادامدىن مهن چىقتۇق،

 يهنى بولدۇ جىيهنىم مىنىڭ بىرى وۋچىالنىڭئ ماڭا دادام سورسام

 ، گهشتىمهئ دادامغا قىلماي ھىچگهپ ،مهنمۇ نهۋىرئاكاڭ سىنىڭ

 ئىدى يوق ىزدىركىئ ھىچ لهرگىچه5 سائهت  ىزدهپمۇئ شۇنچه

 سائهت ،يىرىم توقلىۋالدۇق قورسۇقىمىزنى ىلۋالغاچئ ارامئ ،بىزبىردهم

 بارا-،بارا باشلىدۇق يهنهئىزدهشكه  كىيىن ىلۋالغاندىنئ ارامئ

 ھهتتا ىدىكىئ قاراڭغۇ قاپلىدى،شۇنداق قاراڭغۇلۇق زىمىننى

 ئىدى يوق مۇ يۇلتۇز بىره اسماندا،ئ كۆرهلمىگىدهك قولىنى نىڭۆزىمىزئ

 جايلىنا مىتىر ۇچئ ىككىئ  ئاران ياقتى ىككىنىئ مهشئهلدىن ،دادام
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 كهلدۇق، جايغا  بايقىغان يىگىت ئوۋچى ىزدىگهنچهئ ،شۇ يورتااليتى

 بولسا كۆرگىنىم سالدىم، ۋارقىراپ  كۆرۈپ مهنزىرنى كۆزئالدىمدىكى

 ۆلتۇرۈلگهنئ ىدى،ئۇالرمۇشۇجايدائ جهسىدى ادهمئ يوق لىبىشى،قو

 يورقى مهشئهل ىدى،يىراقتىنئ بويالغان قانغا يهر ھهممه كىرهك بولسا

 تۆگىنىڭ ھهرگىز تۇر تۇرۇپ يهرده مۇشۇ مىنى كۆرۇندى،دادام

 يۈگۈرۈپ قاراپ جايغا كهلگهن يورقى مهشئهل دهپ ايرىلمائ يىنىدىن

  ۈزمىدىمئ كۆزۈمنى تۇردۇم قاراپ ارقىستىنئ دادامنىڭ مهن كهتتى،

 ىمكانىتىئ كۆرۈش  كىچىكلهپ باغانسى مهشئىلى دادامنىڭ

  قانچىلىك قاپتىمهن، ۇخالپئ يولنىپ تۆگىگه بولمدى،بىرچاغدا

 اۋازئ  چىقىرغان سهت يىراقتىن بىرچاغالردا ۇخلىدىمكىنئ

 ئاڭالندى، اۋازئ كۈلگهن سهت ىنتايىنئ ۇللىشىپئ ارقىستىنكهلدى،ئ

  قالغان خاتائاڭالپ يوق ھىچنهرسه قارسام بىرىپ يۈگۈرۈپ

 چىدىماي كۆرۈپ تۆگىنى كهلدىم، يىنىغا تۆگىنىڭ دهپ وخشايمهنئ

 يوق پۇتىمۇ ىككىئ يوق،ئالدى بىشى تۆگىمۇ  تاشلىدىم، ۋاقىراپ

 جهسهتلهر كۆرگهن بايام ئوخشاش، جهسهتكه كۆرگهن بايام  ئىدى،

 ماڭا قاركۆلهڭگه ،يىراقتىن كهتتىم قورقۇپ  تىخىمۇ ىلىپك يادىمغا

 كۆرۈنگهن يىراقتىن چۈشتى جايىغا يۈركۈم همدىئ كهلدى، يىقىنالپ

 كهلگهنسىرى يىقىنالپ ماڭا قىلدىم، پهرهز دهپ دادام قاركۆلهڭگىنى

 سىلىشقا گۆپۈلدهپ يۈركۈم بىسۋالدى، قورقۇنچ نامهلۈم يۈركۈمنى

 نامهلۈم قورقۇپ تۇرۇشتىن قىشىدا تۆگىنىڭ ۆلۈكئ مهنمۇ باشلىدى،
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 يۈگۈردىم،مهشئهلنى دىگىنىمچه دادا قاراپ الدىغائ قاركۆلهڭگىنىڭ

 ..... ۋارقىرۋهتتىم قورقىنىمدىن تۇتۇپ قاركۆلهڭگىگه

 تاشلىدىم، ۋارقىراپ چىدىماي تۇتۇپ قاركۆلهڭگىگه مهشئهلنى

 ادهمئ تقانمىڭۋا ئهمما  بولغان يوق ،قولى بىشى بولسا كۆرگىنىم

 قاچتىم بۇرۇلۇپ كهينىمگه كۆتۈرگىنىمچه مهشئهلنى بولدى،

 ۋهھىمىلىك بىرسىنىڭ بىلمىدىم ئۆتكهنلىكىنىمۇ ۋاقىت ،قانچىلىك

 ۆزۈممۇئ يۈگۈردىم توختىماي الدىمغا،ئ ئاڭالندى اۋازىئ كۈلگهن

 ،ئالدىمدىكى توختىدىم سوقۇلۇپ بىرسىگه ادىمدىكىئ توختىتالماي

 كهتكىلى ھۇشۇمدىن تاسقالدىم  تۇتۇپ ئهلنىمهش كىشىگه

 يهرگه  چاچلىرى چۇشكهن تىزىغا ساقاللىرى  بولسا الدىمدىكىئ

 يىرمى بولسا چىرايى بولدى، ادهمئ بهش تۆت  قالغان سۆرلۇپ

 زهرداپ قان يۈزى ،يىرىم قالغان كۆرنۈپ سۆڭهكلىرى  كهتكهن چىرىپ

 قالغان ساڭگىالپ كۆزلىرى بهزىلىرىنىڭ ،يهنه ئىدى ھالهتته ىقۋاتقانئ

 دىشىمگه قاچاي  ئىدى، ىقىۋاتقانئ قان ساقاللىرىدىن  ئىدى

  الۋاستىئ بهتبهشىره ياق، ادهمئ بهتبهشىره  تۇرغان الدىمدائ

 مهشئهلنى قولۇمدىكى كۆتۈردى بوشلۇققا مىنى بىلهن ساقاللىرى

  تۇرسۇن اۇياقتئ كۆيۈش ساقىلى ،بىراق تهڭلىدىم ساقىلغا الۋاستىنىڭئ

 ،مهشئهل چورىۋهتتى يىراققا تۆتمىرالچه بىرگه مهشئهلبىلهن مىنى

 چۈشتى يىنىغىال توغراقنىڭ قالغان قۇرۇپ كىتىپ چۈشۇپ قولۇمدىن

 باشلدى كۆيۈشكه بىلهن شىددهت بولغاچقا قۇرۇق ،توغراق
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  بىلىمدىن بىلهن چىچى بۇراپ بىشىنى بۇقىتىم  ئالۋاستى  ،بهتبهشىره

 بوشنالمىدىم چىچىدىن ئالۋاستىنىڭ قىلىپمۇ رقانچهھه تۇتىۋالدى

 كۈندىزدهك  اسمىننىئ كىچه  كۆيۈپ شىددهتلىك ،توغراق

 الدىمدائ  چۇشتىم يهرگه بىلهن اۋازئ قىلغان ،شارتتىده يورتىۋهتتى

 ادهمگهئ هزايىئ باشقا شهكىللهنگه قاندىن  قولى بىلهن بىشى بولسا

  كىۋالغان كىيمىنى نىڭ ياساۋۇلالر ىزاماندىك بۇرۇنقى  ئوخشايدىغان

 كهتكهچكه قورقۇپ ،مهن يوقاتتى الۋاستىالنىئ  ياساۋۇل ىككىئ

  دهپ وخشايدۇئ كۆرۇنگهن ماڭاقاندهك قولى،بىشى ۇالرنىڭئ

 خۇددى بىشى قولى ياساۋۇلنىڭ  كهلگهنده يىنىمغا بىراق ويلىغانئ

 ادهممۇئ سهن نياساۋۇلدى مهن ئىدى، ۆزىئ قاننىڭ قالغان ۇيۇپئ

 :  بولسا ياساۋۇل سۇردۇم دهپ الۋاستىمۇئ ياكى

 خهلىقنىڭ ادىلئ بۇلغان شاھ زىمىنغا مۇشۇ ئىلگىرىكى يىل مىڭ مهن-

 ئۇستازى دۆلهت وردىغا،ئ بولغان ياساۋۇلى  شاھنىڭ يهيدىغان غىمىنى

 كۆمىۋهتتى قۇمئاستىغا  شهھهرنى ياشىغان بىزلهر  پىرخون بولغان

 ،باشقا يهۋهتتى پۇتۇنلهي  قولنى بىلهن بىشى غانالرنىڭقال ھايات

 كهتكهنلهرنىڭ ۆلۇپئ بۇيهرده شۇسهۋهپتىن  چىقىلمىغان هزالىرغائ

 بىشى جهسهتلهر نۇرغۇنلىغان  يوق، ،بىشى  قولى  ھهممىسىنىڭ

 تولغان ايئ پهقهت مۇردا پىرخون قالدى، ھالهتتهساقلىنىپ يوق ،قولى

 ،بهزىده قىلدۇ ھهركهت كىچىلهرده يدىڭا،ئ ويغۇنىدۇئ كىچىده

 بىزنى  قىلغاندا ھهركهت موردا ،پىرخون بولدۇ پهيدا كۈندىزى
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 ۇالرنىڭئ اڭالپئ گىپىنى ياساۋۇلنىڭ ، قىلدۇ بهنىت بىلهن هپسۇنئ

  ، سوردۇم ىكىنلىكنىئ الۋاستىئ ياكى مۇردا

 ، مۇردىمۇ ياك الۋاستىمۇئ سىلهر ۇنداقتائ-

 تۇرسا يهۋهتكهن مۇردا پىرخون مۇردا ،بىشىمىزنى ىزنىقولىم بىزنى- 

  بولىمىز الۋاستىئ قانداقمۇ

   مۇردىكهنسىلهرده سىلهر دىمهك- 

 پىرخون ،پهقهت  كهتكهن ايلىنىپئ مۇردىغا بىزئالالبۇرۇن توغرا-

 ھهركهت چىقىپ سىرتقا بىزمۇ اندىنئ كهتكهنده ۇيقىغائ  مۇردا

 ، يوقتااليدۇ مۇردىنى پىرخون خهنجىرى ھهرۋائ بۇ ،مانا قىالاليمىز

 ، كۆرسهتتى ماڭا خهنجهرنى قولدىكى ياساۋۇل

 ،پهقهت كهلتۇرمهيدۇ يىقىن ۆزگهئ بىلهن هپسۇنئ بولسا بىزنى- 

 تهسىرگه سىھرىنى هپسۇنئ پىخۇننىڭ  ادهمالئ باتۇر زىرهك ئهقىللىق

 باتۇر ىرهكز هقىللىقئ بىزئاشۇنداق بۇيان يىلدىن ،مىڭ ۇچۇرمايدۇئ

 بىگۇناھ كهتكهن ۆلۈپئ بۇيهرده ھهم بىزنى كىلىپ كىشىنىڭ

 بۇجايغا ،لىكىن ساقالۋاتىمىز تاپقۇزۇشنى همىنئ روھىنى  كىشىلهرنىڭ

 كهلگهن قىتىم الدىنئ قالمىدى، ھايات  ھهممىسى كهلگهنلهرنىڭ

 ىزدهپئ وۋچىالنى،ئ ايالندىئ غىزاسىغا مۇردىنىڭ پىرخون مۇ وۋچىالرئ

 توختاڭالر- ، قالدى ھايات نهچچىسال پهقهت كهلگهنلهردىن

 ؟ ۆلدىمائ ھهممىسى نىڭ وۋچىالرئ بولغىنىڭالر دىمهكچى

 ۇچئ كهلگهنلهردىن ىزدهپ،ئ ۆلدىئ ھهممىسى وۋچىالرنىڭئ توغرا- 
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 ادهمنىئ ىككىئ يهنه ،بوگۇن قالدىم قۇتۇلدۇرۇپ ادهمنىئ

  تولۇشتىن ايئ قىتىم كىلهر ۇنبولس ىسىڭده،ئ قالدىم قۇتۇلدۇرۇپ

 اياغئ همدىئ ،بۇيهگه پۇتتىرۋال تۇمار تۇيقىدىن قارئىشهك بۇرۇن

 باسمىسۇن اياغئ بۇيهرگه قوي اگاھالندۇرۇپئ باشقىالرنىمۇ باسما

 قان كىتىشنى ۆلۈپئ كىشىلهرنىڭ بىگۇناھ يهنه بۇيهرده ،شاھىمىز

 سىنى ىشىداق تۇگىنىڭ ھازىر داداڭ خالىمايدۇ، تۆكۈلۈشنى

 ىسىڭده،ئ قارا ياخشى داداڭغا ىغىرئ خىلى يارسى  ساقالۋاتىدۇ

 تۇيقىدىن قارئىشهك چوقۇم اۋالئ تولۇشتىن ايئ بولسۇن

 بولۇپ قىلىپ شۇگهپلهرنى ياساۋۇل ، قالما ۇنتۇپئ  تۇمارپۇتتىرىشنى

 تۆگىنىڭ كۆتۇرگىنىمچه مهشئهلنى ،مهنمۇ كهتتى كىرىپ استىغائ يهر

 يولنىپ تۆگىگه كهتكهن ۆلۈپئ بولسا دادام يۈگۈردۈم قاراپ يىنىغا

 تىۋىپنىڭ مهھهلىمىزدىكى يۈدۈگىنىمچه دادامنى  كىتىپتۇ، ھۇشىدىن

 جان ،دادام ۈزدىئ جان داۋالىنىپ كۇن ،يهتته  اپاردىمئ يىنىغا

 دىگهن تۇرسۇن مهت  همىليهتتهئ وغلۇمئ كهچۈرگىن الدىدائ ۈزۈشئ

 ىدىمئ يوشۇرغان سهندىن ،بۇنى بولدۇ اكاڭئ زۆئ سىنىڭ وۋچىئ

 ۇجايغائ دادامنىڭ هسلى،ئ كۆزيۈمدى دهپال شۇنداق  گىن كهچۇر

 قويۋهتكهندىن يهرلىككه ،دادامنى ئىكهنتۇق ىزدهشئ وغلىنىئ بىرشى

 ۇستائ ،دهرھالال كهچتى يادىمدىن سۆزى ياساۋۇلنىڭ  كىيىن

 پۇتكۈزۋالدىم تۇمار دىنتۇيقى قارئىشهك تىپىپ بىرنى باقشىدىن

 ايئ شۇئايدىكى ياساتمىغاچقا تۇمار بولسا ۇچىئ قالغان ،ھايات
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 ھايات مهنال ،پهقهت ۆلدىئ ھالهتته يوق ،بىشى قولى كىچىده تولغان

 باشقا  كىتىڭ يهردىن بۇ دىسىڭىز قاالي ھايات سىز هگهر،ئ قالدىم

 كىلىشىڭىز هكت مۇردىغا پىرخون بىلهن كهلگىنىڭىز تهڭ مۇردىالرغا

 بوالي  شهپقهتچىسى كهتكهنلهرنىڭ ۆلۈپئ بىگۇناھ هگهر،ئ ناتايىن

 پىرخون  خهنجىرال هرۋاھئ پهقهت  تىپىڭ خهنجىرنى هرۋاھئ دىسىڭىز

 مهت……،، ، تىلهيمهن امهتئ سىزگه ،ئاخىردا يوقتااليدۇ مۇردىنى

  يهكچهشمه جاپپار ابدۇئ

 بىزلهرگه نهزىرده سۇئال زۇلپىيه  نىمه؟ ساراڭمۇ راستىنال بۇئادهم-  

   قويدى، قاراپ

 تىخى ئىشالر بىزبىلمهيدىغان ،دۇنيادا همهسئ ساراڭ ۇئادهمئ ياق~

 دهمىسىمۇ بهردى، جاۋاب سۆزىگه زۇلپىيهنىڭ تىزال نۇر.  كۆپ

 ئالۋاستى جىن باقمىغان كۆرۇپ بىز ھهتتا تۇرسا جىنكهش نۇردىگهن

   كۆرگهنده، كۆپ دىگهنلهرنى

 ، قىلمىز قانداق قهدهمده كىيىنكى دهيلى بارمۇ مۇردا ستىنالرا~

  ، سالدى ويغائ ادهمنىئ بۇگىپى چوكانچاقنىڭ

 نۇرنىڭ ، ىنىقاليمىزدهئ  چاقىرىپ روھىنى شاھنىڭ هھۋالنىئ ھهقىقى~

 ، قالدىم ھهيران تىخىمۇ اڭالپئ بۇگىپىنى

 ۇرچىرايغان ، ،تىشلىقتۇ كىلهمدۇق چاقىرىپ روھىنى شاھنىڭ نىمه~

 ....بولمىدى  ۆزگىرىشئ ئازراقمۇ چىرايى نۇرنىڭ  قويدۇم قاراپ
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 شاھنىڭ روھىنى چاقىرىش: باب-02

 ،چوكانچاق بولمىدى ۆزگۈرۈشئ ھىچقانداق چىرايىدا نۇرنىڭ 

 ، قىالتى جىدىلهشكهندهك ازراقئ

 بىلهمسهن؟ چاقىرىشنى قانداق روھالنى سهن نۇر~

 ،بۇنى بوشقويمايدۇ بىزنى قىلمىساق تئىھتىيا خهتهرلىك بهك بۇ~ 

  سوردى،،، نۇردىن قىياپهتته جىدددى چوكانچاق...؟ بىلدىغانسهن

 باقماي سىناپ ھازىر باقمىدىم، سىناپ بىراق اڭلىغانئ دادامدىن~

  بۇيهرده… قوشۇلمايدۇ باشقىالر دىسهك كىتهيلى ،قايتىپ يوق امالئ

 ، دىمهمدۇ ساراڭ بىزنى رباشقىال دىسهك بار ،مۇردا ئالۋاستى– جىن

 ؟ بامۇ خهتىرى بۇنىڭ ۇنداقتائ نۇر-

 قىزىقىپ هرۋاھقا،ئ ،جىن يوق تهمتىرهش ازراقمۇئ زۇلپىيهده~

 ، قىالتى قالغاندهك

 ،بىز يوق خهتهر ھازىرچه بىزگه بولسا راس دىيىلگىنى بۇخهتته~

  كىلىشنى شهپقهتچىسنىڭ ۇالرمۇ،ئ داۋاتساق قىلىمىز ياردهم ئۇالرغا

 ، ساقالۋىتىپتىغۇ

 تۇتاشتۇرۇش دۇنيانى ىكىكىئ ۈچۈنئ چارقىرىش روھالرنى نۇر~

 چىقۋالسا روھالر سهرسان باشقا  تۇتاشتۇرساڭ دۇنيانى ىككىئ كىرهك،

 دۇنيانى ىكىكى،ئ قاردىم نۇرغا نهزىرده سۇئال… قىلىمىز؟ قانداق

 ، قالدىم قىزىقىپ دىگهنگه چاقىرىش روھالرنى تۇتاشتۇرۇپ

 باقسام سوراپ ،دوسلۇرۇمدىن دىيهلمهيمهن بىرنهرسه  مهنمۇ ۇنىڭغاب~
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 اڭالپئ بۇگىپىنى نۇرنىڭ…، مومكىن كۆرسىتىشى يول ماڭا ،بهلكىم

 دىگىنى دۇسلۇرۇم  جىنكهشنىڭ دىگهن بۇنۇر هجىبا،ئ ھهيرانقالدىم

 ، الۋاستىالمىدۇ،ئ جىن

 ، قالدى قىستاپ ۋاقىت  باق سوراپ تىزراق نۇر~

 قىستاپ نىمىگه ،ۋاقىت قالدى قىستاپ ۋاقىت بۇ نىمدىگىنىڭ ھهسهن~

 كهچ دىگىنى قالدى قىستاپ ۋاقىت ،،،چوكانچاقنىڭ قالدى

 ، قالدىم تۇرۇپ قاراپ ،،چوكانچاققا دىگىنىمىدۇ بوپقالدى

 هتهئ كهتسه ۆتۈپئ كىچىدىن بۇگۇن بولغىنى دىمهكچى ھهسهننىڭ•••

 تۇرغان قىلماي گهپ بىرى ن،،،،باياتتى دىمهكچى تولىدۇ ايئ كىچه

 ، قويدى هسكهرتىپئ بىزگه تولىدىغانلىقىنى ايئ كىچه هتهئ نۇربىيه

 كىچىده تولغان اي،ئ تولىدۇ ايئ كىچه هتهئ  دهيدۇ توغرا نۇربىيه~

 بهنىت  ىشقىلىپئ مۇردىسمۇ ياكى روھىمۇ شاھنىڭ ھهم ياسۋۇل

 بهنىت بىلهن پسۇنهئ ۇالرنىئ  ويغانسائ مۇردا ،پىرخون قىلنىدۇ

 بولمايدۇ، هكهلگىلىئ چاقىرىپمۇ روھىنى شاھنىڭ قىلۋهتسه

 خهتته هگهرئ ئىدى، ورۇنلۇقئ خىلى گهپلىرى ،،چوكانچاقنىڭ

  ئىدى، ازقالغانئ ۋاقتىمىز  راسبولسا دىيىلگىنى

 چاقىرىپ روھىنى شاھنىڭ ،تىزراق ساقاليمىز نىمىگه يهنه داقتا ئۇ -

 نۇرنى  ،،زۇلپىيه قىاليلى، ىزدىركىنىئ خهنجىرنىڭ هرۋاھ،ئ

 ، تۇردى الدىراتقىلىئ

 دىگىنچه نۇرشۇنداق…، باقاي سوراپ چاقىرىپ دوسلۇرۇمنى~
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 يهڭگىل ئىچىدىن ،چىدىر باشلىدى وقۇشقائ نهرسىلهرنى چۈشۇنىكسىز

 ھوزۇر تولىمۇ ادهمگهئ شامال ىسىقتائ ،بۇنداق باشلىدى چىقشقا شامال

 يىرىم يهردىن يىراققا مىتىر ىكىكىئ بىزدىن توختاپ ،شامال بىغىشاليتى

 ادهمنىڭئ ئىچىده ،تۇمان بولدى پهيدا تۇمان ىگىزلىكتهئ مىتىر

 قىلىشقا گهپ بىزگه ،تۇمان شهكىللهندى بهدىنى يىرىم ۈستىنكىئ

  باشلىدى،

 قىلدىغان ياردهم بىز دىگىنه قىنى  بىزچاقىرىپسهن دوستۇم  قهدىناس~

 ، ىبارمىت ئىشالر

 ،دىسهم بارئىدى ىشئ ازراقئ سورايدىغان سهندىن قهدىناسىم ھه~

 تۇمان سىياقىدىكى ادهمئ نۇربىلهن… بولماسمۇ؟  بوالمۇ

 ، تۇردى پاراڭالشقىلى

 كهتتىڭىز بوپ سۆرهلمه بۇنداق بىرى قاچاندىن هزمهتئ ھهي~

 استائ ،،،مهن ئاڭالندى ئاۋازى بىرقىزنىڭ ىچىدىنئ ،،،تۇماننىڭ

 ياردىمىڭالر ازراقئ سىلهرنىڭ دۇسال قاراڭال ؛ماڭا  تۇرۇپ رنۇمدىنوئ

 ۆلۈپئ  بۇرۇن يىل مىڭ جايدىكى مۇشۇ ،بىز بولۇپقالدى كىرهك

 ،سىلهنىڭچه هكهلمهكچىتۇقئ چاقىرىپ روھىنى شاھنىڭ كهتكهن

 اغرىپئ يۈركىم بولغىچه دهپ ،،گىپىمنى بارمىدۇ؟ امالئ بۇنىڭغا

 ىكىكىئ هرئ بىر ىچىدىنئ تۇمان تاراپ ،تۇمان تۇتۋالدىم يۈركىمنى

 كۆزلىرىمگه كۆرۈپ ۇالرنى،ئ كۆرۈندى ىنىقئ سىماسى ايالنىڭئ

 خۇددى بولسا ايال،ئ قامالشقان شۇنداق بولسا هر،ئ قالدىم ىشهنمهيئ
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 سۈرۈلدى ازراقئ ادىغائ ايالئ بىر ئىدى، چىرايلىق  پهرىشتىدهك

 بارا-بارا ،يۈركىم توغۇرالندى يۈركىمگه نۇرچىقىپ اپپاقئ ،كۆزدىن

 كۆزدىكى قاردى يهرگه بۇراپ بىشىنى ئايال توختىدى، اغرىشتىنئ

 ،يۈركىم تۇراتى تىرناق پارچه بهش بولسا ،يهرده يوقىدى نۇر اپپاقئ

 دوستۇم سىزگه رهخمهت كهتتىم، ساقيىپالم توختاپ اغرىشتىنئ

 ، بۇلدۈردىم لىق مىننهتدار  ،بۇئايالغا

 ،دوسالر تۇرسىڭىز دىگهن دوستۇم بىزنى سىز ىشتىئ بۇقانچىلىك~

 كهينىگه دىگىنچه شۇنداق ،،، كهتمهيدۇ، قىلىش اراتهكهللۇپئ

 ،  ياندى

 دۇنيانى ىكىكىئ  ۈچۈنئ كىلش چاقىرىپ روھىنى شاھنىڭ~

 چىقىۋاسا روھالر سهرسان باشقا روھىدىن ،شاھنىڭ تۇتاشتۇرساق

 چىقىپ روھى شاھنىڭ سىلهرنى ،شۇڭا ىدۇكۆپ تىخىمۇ اۋارچىلىقئ

 دىگهن تۇرامدىكىن توسۇپ روھالرنى سهرسان باشقا  بولغىچه

  قويدى، قاراپ ماڭا قۇرقىدا كۆزنىڭ بولۇپ دهپب نۇرشۇنداق…،

 نهرسىلىرى ىشلهتكهنئ شاھنىڭ ئۈچۈن چاقىرىش روھىنى شاھنىڭ~

 نچهدىگى شۇنداق ايالئ…، باقاي ىزدهپئ ،مهن كىرهك بولىشى

 اخىردائ  چىقىپ قاراپ جايغا ھهممه نۇرچىقرىپ اپئاقئ كۆزلىردىن

 شاھنىڭ بۇ  قاراپ تىرناققا بهشدانه ىلۋهتكهنئ يۈركىمدىن بايام

 تىكهنلىشىپ بهدىنىم پۇتۈن اڭالپئ بۇگهپنى ، دىدى تىرنىقىكهن

 … كهتتى،



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 64  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 سۇئال نۇر…، دىمهكچىمۇ تىرنىقى شاھنىڭ تىرناق بۇ سىز نىمه~

 …، قاردى ئايالغا چىرايلىق ردهنهزى

 ايلىنىپئ مۇردىغا شاھ كىلىپ ،يهنه تىرنىقىكهن شاھنىڭ بۇ توغرا~

 تۇتاشتۇرۇش دۇنيانى ىكىكىئ ۈچۈنئ چاقىرىش ،مۇردىنى بوپتۇ

 چىرايلىق… بولىدۇ، چاقىرسىڭىز  چاقىرغاندهك بىزنى كهتمهيدۇ،

 ، قايتتى لتىگهھا بايامقى ئايلىنىپ تۇمانغا تۈگۈتۈپ گىپىنى ايالئ

 ازراقئ ئاڭالپ گىپى نۇرنىڭ… بولسۇن، يول سىلهرگه رهخمهت~

  بولدى، غايىپ كۆزدىن چىقىپ شامال

 سىنىڭ ،نۇر بۇ مهخلۇقالر بهتبهشىره سهت نىمىنداق ۋايجان~

 چوكانچاقنىڭ… مهخلۇقمۇ بهتبهشىره مۇشۇ دىگىنىڭ دوسلۇرۇم

 ،سهت بهتبهشىره ىمۇ،نهد قالدىم تىڭىرقاپ ازراقئ اڭالپئ گىپىنى

  بولسۇن،

 چاقىرىپ مۇردىسنى شاھنىڭ قويۇپ بهتبهشىرىنى  سهت بولدى~

 سىلىپ تىرنىقىنى شاھنىڭ سۇغا بىرچىنه نۇر… ىنىقاليلىئ هھۋالنى،ئ

  چىقىپ شامال سوغۇق ىچىئ ،چىدىرنىڭ باشلىدى وقۇشقائ هپسۇنئ

 قاپ سىنىڭبىر ىچىدىنئ ،شامالنىڭ تۇردى ۇچۇرغىلىئ نهرسىلهرنى

 ،تۇنجى كۆرگهن چۈشۈمدى مهن  پېتى كۈلگهن قاقاقالپ دهپ يۈرهك

 چۇشكهن مهيدىسگه ساقىلى  ھىلىقى دىگهن ۆلىسهنئ ھهممىڭ كۈنى

 پهيدا ىچىدىنئ شامال بۇۋاي ناتونۇش چۇشكهن دولىسغا ،چاچلىرى

 .بولدى
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 ئهرۋاھ خهنجىرىنىڭ كېلىب چېقىشى: باب-00

 

 ،ھهممهيلهن ئىدى شۇ بوۋاي نۇشناتو كۆرگهن چۈشۈمده مهن 

 ئىدۇق، قالغان تىڭىرقاپ بىلمهي نىمقىلشىمىزنى كۆرۈپ بۇبوۋاينى

 ئولتۇرۇپ  كىلىپ ۈستىگهئ سىلىنچىنىڭ سىلىنغان ىچىگهئ چىدىر

 ، باشلىدى سۆزلهشكه

 كىتىشكه بۇجايدىن ،مهنسىلهرنى باركهن يۈركۈڭالر ھهقىقهتهن~

 ، كهتمىدىڭالر قىلساممۇ مهجبۇر

 كهتكۈزۋهتمهكچى بۇيهردىن بىزنى ئۈچۈن نىمه ۆزلىرىئ الىلىرىئ اھش~

  چىرايىنى قورقۇنۇشلۇق شاھنىڭ الدىنقىتىمئ ،نور بولدىال

 باشلىدى سوراشقا ،سۇئال يوق تهمتىرهش قىلچىلىك  كۆرگهچكىمىكىن

، 

 خهتتىنىڭ ھىلىقى بهلكىم سىلهر  جىق گهپ كهلسهم سۆزلهپ~

 ، دهيمهن چۈشهندىڭالرغۇ مهنىسىنى

 چوكانچاق… خهتمۇ مۇشۇ بولغانلىرى دىمهكچى الىلىرىئ شاھ~

 ، كۆرسهتتى كىتابنى

 ،خهتنى ئىدىم قويغان سىلىپ خهت يانچۈقۇڭغا سىنىڭ مهن~

 قولۇمنى ،يانچۇقۇمغا ىدىئ دهۋاتقان مىنى شاھ…، كۆرمىدىڭمۇ

 يىزىلغان مۇنۇالر خهتته ، تۇراتى خهت بىرپارچه ،راستىنال  سالدىم

    ىدى،ئ
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 … جايالدىن يىراق كهلسهڭمۇ ىزدهپئ

 … تىلال بىرتالمۇ تاپالمايسهن ۋهلىكىن

 ، بۇتوغراقلىق تولغان ۋهھىمىگه

 …ھازىرال ۈلگۈرسهنئ كهتسهڭمۇ

  

  ئىدى، همهسئ تهس چۇشىنىش مهنىسىنى بۇنىڭ

 ،ھىلىمۇ خالىمايمهن كىتىشىڭالرنى ۆلۈپئ بۇجايدا سىلهنىڭمۇ مهن~

 ۆزنىڭئ دىگىنچه شۇنداق شاھ… چىقتىم، بىشىغا رنىڭكىشىله نۇرغۇن

 ، باشلىدى سۆزلهشكه ھىكايىسنى

 چىغىمدىال بولغان شاھ ،مهن بوپكهتتى يىل ۇزاقئ ىشالرغىمۇئ بۇ~

 لىقتىنمۇ پىرخون ۇكىشىنىڭ،ئ بولدىغان ۇستازىئ دۆلهت وردىدائ

 شاھ ،مهن چاقراتىم دهپ ۇستازئ پىر ۇكىشىنى،ئ بولغاچقا خهۋرى

 پۇخراالرنى قىلىپ كهچرۇم سىلىقنى باج يىللىق ۇچئ بولۇپ

 پۇخراالر ئىچىده يىل بهش ،قىسقىغىنى ىرىشتۈردىمئ  باياشاتلىققا

 قىلدىغانالرمۇ سېتىق ،سودا بولدى قىنالمايدىغان ئىچمهكته يىمهك

 تهخىتكه ،مهن تومپايدى يانچۇقىمۇ ،پۇخراالرنىڭ كۆپيۇپ

 تهخىتته اتامئ ،شاھ  بولسا ىشىمئ بولغان ىقىلماقچ كىيىن چىققاندىن

  يوقتۇپ همهلدارالنىئ پارخور چىرىكلهشكهن چاغالدىكى ولتۇرغانئ

 بولسا پىرئۇستاز  ئىدى،  ىرشتۈرۈشئ كۈنگه ياخشى ،پۇخراالنى

 بولغان ياردهمده يىقىندىن اشۇرشۇمغائ همهلگهئ ئارزۇيۇمنى مىنىڭ
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 كۈنگه ياخشى پۇخراالرمۇ  ىشىپئ همهلگهئ ازۇيۇممۇئ ئىدى،مىنىڭ

 بارمىدى ۇزۇنغائ كۈنمۇ ياخشى بۇ ،لىكىن ىرىشتىئ

 ھارۋا بويى ،جهمهتىدىكى چىقتى بىرجادىگهرئايال وتتۇرئىخلىمدىن،ئ

 سھرىنى زۇلمهت ۆزنىڭئ تهشكىللهپ كىشىنى44 4اشقانئ چاقىدىن

 سىرىدىن تزۇلمه ئۇگۇنۇپ سىھرىنى زۇلمهت ۇلالر،ئ ۇگهتتىئ ۇالرغائ

 ئىدىقۇت ويغىتىپئ جهسهتلهرنى ،مۇردا كهتكهن ۆلۈپئ پايدىلنىپ

 ويغانغان،ئ كىردى قىلىپ ۋۇجۇم خانلىقىغا ،كىرورهن خانلىقى

 قىالتى جۇدا جىندىن كۆرسه جانلىقنى بىر ھهرقانداق مۇردىالر جهسهت

 شهھرىنىڭ بابورا بىزنىڭ كهلگهنلهر قىچىپ شهھرىدىن ،كىرورهن

 توغۇرلۇق قىلىش قانداق كهتتى، توشۇپ كۆيلىرغا چاكۆ ھهربىر

 جهسهت تىرىلگهن بولسا ،پىرئۇستاز سوردۇم مهسلهھهت پىرئۇستازدىن

 ،ھهمده بولدى چىقىدىغان ياساپ قۇرال تۇردىغان تاقاپ ،مۇردىالرغا

 بىلهن  يۈركى قىنى، قىزنىڭ322 ئېچىلمىغان يۈزى بۇنىڭغا

 كىرورهن لىكىن قوشۇلمۇدۇم ىڭغابۇن ،دهسلهپته ىتتىئ تاۋاليدىغىنى

 ويالپئ كىشلهرنى كهتكهن ۆلۇپئ بىرگۇناھ شهھرىدىكى ،ئىدىقۇت

 همهلدارالنىڭئ پارخور  چىرىكلهشكهن مهن بولدى، يېرىم كۆڭلۈم

 شاھ چىدىماي كۆرۈپ ئاھۇزارىنى پۇخراالنىڭ چىدىمغان زۇلىمىغا

 نى ئهمهلدارالر ،پارخور ،چىرىكلهشكهن ئۆلتۈرۈپ زهھهرلهپ اتامنىمۇئ

 ىدىئ ۈچۈنئ ىرىشتۈرۈشئ كۈنگه ياخشى ،پۇخراالرنى يوقتۇشۇممۇ

 ويالپئ كىممۇ ىشقائۇچۇرشىنىئ بۇنداق اۋامنىڭ،ئ هلئ همدىلىكته،ئ
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 كىنىزهكنى322 يۈز ۇچئ قىلغان خىزمىتىنى ئۆزۇمنىڭ اخرىئ يهتكهن،

 قىسقىغىنى زۇستائ ،پىر تاپشۇردۇم ۇستازغائ ،پىر ۆلتۈرۈپئ مهخپى

 ئېچىلمىغان يۈزى322. نى0358 خهنجىردىن هرۋاھ،ئ ھهپتىده ىككىئ

 تاۋالپ بىرلهشتۈرۈپ سىھىرنى قار ئۆزنىڭ ھهم، ،يۈركى قىنى قىزنىڭ

 جهڭگاھتا راستىنال خهنجىرى چىققان تاۋالپ ۇستازنىڭئ پىر.  چىقتى

 ىرىلمهيتىت قايتا مۇردىالر جهسهت ۆلگهنئ خهنجىرده هرۋاھ،ئ هزقاتتىئ

 وتترائ بىرىپ زهربه قوغالپ ،ئۇالرنى قىلدۇق غهلبه ،جهڭدىمۇ

 قىلىپ ىلىپئ ىككىنىئ خهنجىردىن هرۋاھ،ئ قوغلىۋهتتۇق   ىخلىمغائ

 ۇستازغائ پىر يوقتىۋهتتىشكه سىھىرنى خهنجىردىكى هرۋاھئ قالغان

 يوق سىھىرنى خهنجىردىكى هرۋاھئ ،پىرئۇستازمۇ چۈشۈردىم يارلىق

 قىلىپ ۋۇجۇم قايتىدىن جادىگهرلهرنىڭ ايالئ ،پىرئۇستاز ىلۋهتتىق

 ايالئ چىقىپ ياساپ شهمشىرىمنى زۇلمهت هنسىرهپئ كىلشىدىن

 يۈزى322 بهدهل كىتىدىغان ،بۇنىڭغا ىتتىئ يوقىتىشنى جادىگهرنى

 باال بوۋاق توشمىغان قىرقىغا3222 ،بهلكى قىزبولماستىن ئېچىلمىغان

 ۇستازنىڭئ پىر لىكىن تۇردۇم، قارشى قهتئى الپئاڭ بۇگهپنى.ئىدى

 بولغىنى ۆلتۈرمهكچىئ هكلىپئ تۇتۇپ بوۋاقنى يۈز نهچچه يهنىال

 ۆلتۇرۇشكهيارلىقئ نى ،پىرئۇستاز تۇرالمىدىم چىداپ اڭالپئ

 استىمئ دارغا ۇنىئ بويچه ئارزۇسى اخىرقىئ ئۇستازنىڭ ،پىر چۇشۇردىم

 پارچىلىۋتىش سۆرتۇپ اتقائ بهش نىجهسىدى ،ياساۋۇلالر ،ۋهزىرله

 رهتقىلدىم تهلىۋىنى ۇالرنىڭ،ئ بولسىمۇ بهرگهن تهكلىپىنى
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 يهرلىكىگه بىلهن ابرۇيىئ ئىززهت قالدۇرۇپ پۇتۇن ،جهسىدىنى

 ئىخلىمدىكى وتترائ كىيىن ايدىنئ نهچچه اخىرلىشىپئ جهڭ  قويدۇم،

 كىلىپ خهۋهر ردىن،پايالقچىال  سالدۇردى وردائ چوڭ  جادىگهر ايالئ

  تۇراتۇق بولۇپ خهۋهردا ىشىدىنئ قىلغان ھهربىر ۇالرنىڭ،ئ تۇراتى

 سهركهرده بارلىق كىيىن پۇتكهندىن وردىسىئ جادىگهرنىڭ ايال،ئ

 بارلىق بىزمۇ كهلدى، خهۋرى يىغىقانلىق وردىسقائ سهرۋازلىرنى

 ىغانويلىم،ئ تۇردۇق قىلىپ تهييارلىق جهڭگه تهققىلىپ قوشۇنىنى

 وردىسنىئ ئۆزنىڭ ياغدۇرۇپ توپا اسماندىنئ جادىگهر ايالئ يهردىن

 بىلهن شۇنىڭ ورۇشمۇئ   كهلدى، خهۋرى كۆمىۋهتكهنلىك توپىغا

 پىر همما،ئ بولسىمۇ ازايغانئ خهتهر كىلدىغان ،سىتتىن اخىرالشتىئ

 ئىلىپ ۋهھىمه چوڭ تىخمۇ تىرىلىشى قايتىدىن ايلىنىئ مۇردىغا ۇستازئ

 تهكلىۋىنى پارچىالش جهسىدىنى پىرئۇستازنىڭ ۋاقىتتا هينى،ئ كهلدى

 ۆلتۇرۋهتىتىئ لهرچه ۋهششى ۋهزىرلهرنى،ياساۋۇلالنى بهرگهن

 ۆلتۈردىغانئ ۋهشىلهرچه ادهمنىئ  ۇچۇرغانئ الدىغائ بارا-،بارا

 بىلهن خهنجىرى هرۋاھئ دانه ىكىكىئ قالغان ساقالپ مهن بولدى،

 پىرئۇستاز ،بىراق بولغان يوقاتماقچى مۇردىسنى پىرئۇستازنىڭ

 قۇمنىڭ پۇخرا ،تۇمهنلىگهن كۆمۋهتى بىلهن قۇم شهھهرنى پۇتكۇل

 جهسىدىن ۇالرنىڭئ كىيىنمۇ ۆلگهندىن،ئ ۆلدىئ قىلىپ استىدائ

 يهنى قىلدى، بهنىت ھاسىغا قولدىكى بولسا ،روھىنى پارچىلىۋهتى

 كىرگهن بۇتوغراقلىققا دۈرۈپتىرۈل ،جهسهتلهرنى مۇردىالرنى نۇرغۇن
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 ھهرقانداق ۇچۇرغانئ الدىغا،ئ قويمىدى ھايات جانلىقنى ھهرقانداق

 خاتالىقم چوڭ هڭئ ،مىنىڭ  ولتۈرهتتىئ ۋهشىلهرچه جانلىقنى

 ،جهسىدىنى پارچىلىۋهتمىگىنىم جهسىدىنى نىڭ پىرئۇستاز

 ۈزمىڭي ،نهچچه ايلىنالمايتىئ مۇردىغا ۇمۇئ بولسام پارچىلىۋهتكهن

 بىئهجال سىلهرنىڭمۇ ،بۇيهرده كهتمهتتى ۆلۈپئ بىئهجهل پۇخرامۇ

 بهردىم بىشارهتلهرنى نۇرغۇن سىلهرگه ۈچۈنئ كهتمهسلىكىڭالر ۆلۈپئ

 چاقىرمىغان سىلهر ،بۈگۈن كهتمىدىڭالر يهردىن بۇ يهنىال سىلهر لىكىن

 م،ئىدى كهتكۈزىۋهتمهكچى سىلهرنى كىلىپ ىزدهپئ ۆزۇمئ بولساڭالرمۇ

، 

 … ىغىزىمدىنئ نىمىشكىكىن اڭالپئ بۇگهپلىرنى شاھنىڭ

 هرۋاھئ ىككىئ قالغان ساقالپ ۋاقىتتا هينىئ ۇنداقتائ  الىلىرىئ شاھ~

 بىلمهي چىققىنمۇ قانداق ىغزىمدىنئ ،بۇگهپ نهده؟ ھازىر خهنجىرى

 ، قالدىم

 وخشمامسهن؟ئ قالغان قىزىقىپ خهنجىرگه هرۋاھئ قارغاندا يىگىت~

 ، قالدىم تۇرۇپ بىلمهي نىمدىشىمنى اڭالپئ گىپىنى ،شاھنىڭ

 مۇردىنى پىرخۇن  بولسا خهنجىرى هرۋاھئ بىزده هگهرئ اللىلىرىئ شاھ~

 ۋۇجۇدۇمدا پۇتكۇل اڭالپئ بۇگهپلىرنى نۇرنىڭ…؟ يوتااليمىزمۇ

 ۈندىمهكتهئ بىقىشقا قىلىپ تهۋهككۈل ىشقائ بۇ مىنى بىركۈچ نامهلۇم

  ئىدىم،

 چىققان تاۋالپ بىلهن سىھىرى ۆزنىڭئ پىرئۇستاز خهنجىرنى هرۋاھئ~
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 قىلىشتا غهلبه  بهرمىسهڭالر پۇرسهت يوقتۇشقا سىھىرنى ۇنىڭغائ ،سىلهر

 چوكانچاق گىپىنى دىگهن  يوق چاتاق شاھنىڭ…!يوق چاتاق

 ، قالدى تۇرالماي جايدا وتۇرغانئ اڭالپالمئ

 بۇسۇئالىدىن چوكانچاقنىڭ نهده؟ ىرىخهنج هرۋاھئ ۇنداقتائ اللىرىئ~

  يهتتىم، بىلىپ بارلىكىنى باقىسقىسى قىلىپ تهۋهككۈل ۇنىڭمۇئ

  ، ويلىشىڭالرئ ،ياخشى باقماقچىمۇ قىلىپ تهۋهككۈل راستىال سىلهر~

 بولدۇ يوقاتساق نى پىرئۇستاز  قىلىپ ياردهم ۆزلىگهئ الىلىرىئ شاھ~

 خهنجىرگه هرۋاھئ مهخستىم…، كىرهك بىرنهرسه بىزنىگه همما،ئ

  ئىدى، ىرشىشئ

 وردائ ۈچۈنغۇئ بايلىق كىلشىڭالر بۇجايغا سىلهرنىڭ بۇلدۇ~

 بىرهي سىلهرگه ھهممىنى بار مالدۇنيا ھىساپسىز ھهدى خهزىنىسته

 …، بولدۇ الساڭالرئ خالىغانچه

 مالدۇنيانى بارلىق خهزىنىدىكى  بىزگه ئالىلىرى شاھ ياق~

 يهتمهيدۇ  كۈچىمىز يارماققىمۇ تىزىق بىر مۇبىلهن بهرگهنلىرى

 الزىمى بىزگه پهقهت ، تاپشۇرمىز خهزىنىسكه دۆلهت ،ھهممسنى

 بولشى مهنسۇپ بىزگه كىيىنمۇ تۇگگهندىن ىش،ئ خهنجىرى هرۋاھئ

 چوڭ بىزگه كىنچىمۇ  چۇشۈرسهك قولغا خهنجىرىنى هرۋاھئ ، كىرهك

 ، تىگهتى ياردىمى

 تاينىپ ۆزكۇچىڭالرغائ ۆيدهئ سىرلىق خهنجىرى هرۋاھئ بولدۇ~

 امهتئ سىلهرگه خهرىته تۇتىشىدىغان ۆيگهئ سىرلىق ،مانابۇ تىپىڭالر
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 خهنجىرىنى هرۋاھئ كهچكىچه هتهئ كهچكىچه هتهئ ،ۋاقتىڭالر تىلهيمهن

 كىچه هتهئ ، كىتىڭالر چىقىپ بۇتوغراقلىقتىن  دهرھاك تاپالمىساڭالر

 ھهرگىز سىلهرنى ويغانسائ ،پىرئۇستاز ويغىندۇئ پىرئۇستاز تولغانده ايئ

 خهنجىرنى هرۋاھبولۇڭالر،ئ اگاھئ ۆزۇڭالرغا،ئ بوشقويۋهتمهيدۇ

 سىرلىق ۇستىگهئ ۇنىڭ،ئ تۇتالمايدۇ كىشلهر كهتكهن ۆلۈپئ بىزدهك

 بۇيهرگه ،مۇردىالر روھالر  پىچهتلهنگهن بىلهن هپسۇنئ ۆيمۇئ

 خالىغانچه مۇردىلىرى ياردهمچى نىڭ ازپىرئۇست ،بىراق كىرهلمهيمىز

 مومكىن تولشىڭالر بهدهل ئۈچۈن كىرش ،بۇيهرگه چىقااليدۇ كىرىپ

 يىقىن خهنجىرىگه هرۋاھئ مۇردىلىرمۇ ياردهمچى پىرئۇستازنىڭ ،لىكىن

 ، ۆزجايدائ يهنىال خهنجىرى هرۋاھئ ، كىلهلمهيدۇ

 ۋهككۈلته بۇخهتهرگه چوكانچاقنىڭ…، گهپ گهپلىرى ۇنداقتائ~

 كۆيدا چۇشۇرش قولغا خهنجىرنى هرۋاھئ ياكى قالدىمۇ كهپ  قىلغىسى

  ئىدى، قاراڭغۇ ماڭا ،بۇنىسى بولىۋاتامدۇ

 ياكى تىپىڭال خهنجىرنى هرۋاھئ كهچكىچه هتهئ گهپ گىپىم-

 شاھ…، قايتاي كىتىڭالر،مهنمۇ چىقىپ ۇجايدىنئ دهرھال تاپالماڭالر

 ……، بولدى، ىپغاي كۆزدىن بولۇپ دهپ گهپلىرنى
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 نامهلۇم خهت: باب-00

 قىلماي گهپمۇ دېگۈدهك ،ھهممىسى بولدى غايىپ كۆزدىن شاھ

  ئىدى، پاتقان خىيالغا ،چۇڭقۇر

 كىتىشنىڭ قىلىپ قانداق ،بويهردىن قىلماي خىيال ھىچنىمى بولدى~

 قىلدۇرمايمهن تهۋهككۈل سىلهرنى خهتهرگه بۇ قىلىڭالر، غىمىنى

 چىرمىۋالغان بىرقورقۇنۇچ قانداقتۇر ولغىچهب دهپ ،بۇگهپلهرنى

  ئىدىم، چاندۇرمىغان قىلچىمۇ لىكىن بولسىمۇ

 بىلهن سهن مهن بولسىمۇ خهتهرلىىك قانچىلىك  باتۇر دىمه بۇنداق~

 قورقۇنۇچمۇ مهندىكى اڭالپئ گهپلىرىنى چوكانچاقنىڭ…، بىرگه

  ئىدى، كهتكهن نهلهگىدۇ

 تاشالپ يالغۇز سىنى ۇۋۇسقائ الۋاستىئ بۇ دهيدۇ توغرا ھهسهن~

 باققىسى قىلىپ تهۋهككۇل ۇنىڭمۇئ بۇگهپلىرى ،نۇرنىڭ قويمايمىز

 يالغۇزتهۋهككۈل ۆزۇمئ مهنمۇ بولمىغاندا ،ھىچ بىلدىم بارلىقىنى

 ، بولدۇم قىلمايدىغان

 قانداق سىزچۇ ،زۇلپىيه خااليمهن بىرىشنى بىلهن سىلهر مهنمۇ•••

  كهتمىسىمۇ قىزىقىپ ىشالرغائ بۇنداق ىيهنۇرب…، ويالشتىڭىزئ قىلشنى

 ، ھهقاچان قالدى كهپ بولغىسى قۇغدۇغۇچى بىزگه بۇقىتىم

 هزاسىبىرئ گۇرپىسنىڭ تهۋهككۈلچىلهر  بۇقىتمكى مهنمۇ  ئهلۋهتته-

  ،ھهراس بولدۇ قانداق قالسام قىلىپ ىشتىنئ ياخشى بۇنداق! جۇمۇ

 مىنى گىپى زۇلپىيه…، لىىلىۋااليئ بىرگه ساتتتارنى بىلهن اينۇرهئ
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 قالدۇرۇپ ۇالرنىئ  ىشالرغائ قىلدىغان تهۋهككۈل ،بۇنداق سهگىتتى

 ۋهياكې ،بارسۇن رهنجىدۇ بىزدىن چوقۇم ۇالرئ كهتسهك ۆزىمىزئ قويۇپ

  تاپتىم، توغرا  قويۇشنى ۇختۇرۇپئ ۇالرغائ بارمىسۇن

 بار امال،ئ ىيتايئ مهن ساتتارغا دهڭالر سىلهر گه اينۇرهئ بولدۇ~

 سهلال…، تۇرمايدۇ ساقالپ بىزنى ،ۋاقىت چىقايلى يولغا تىزراق

 ، بولمايدۇ پهرهزقىلغىلى اقىۋىتىنىئ  قالساق كىچىكىپ

 ۇنىڭغائ تىپىپ اينۇرهنىئ چىقىپ مىز ىككىئ همسهئ-

 بىلهن نۇربىيه ئۈچۈن قىلىش خهۋهر اينۇرهگهئ زۇلپىيه… ىيتايلىئ

 ، كهلدى كىرىپ مۇئهللىم ،جهمىله هدىيشىگ چىقاي چىدىردىن

 قارىغاندا هھۋالدىن،ئ ىزدىمهكچىمۇئ خهنجرنى هرۋاھئ راستىنال~

 ھهممىسىنى ىشالرنىڭئ بولغان بىرى باياتتىن مۇئهللىم جهمىله

  ئىدى، بولغان بىلىپ يىڭنىسىگىچه يىپىدىن

 بىزنىڭ بۇجاي ق تاپمىسا خهنجىرنى هرۋاھئ مۇئهللىم شۇنداق~

 جاي قويىدىغان جهسىدىمىزنىمۇ كهلسه ،ۋاقتى ايلىنىدۇئ ىزگهقهۋرىم

 ، ئىدى كهلگهن نىيهتكه قهتئىي  ،چوكانچاق مۇمكىن چىقماسلىقى

 اچائ ،جهمىله دىمهي مۇئهللىم كىيىن بولمىغاندىن مهكتهپ بۇجاي~

 ، ياشالچۇڭ نهچچه سىلهردىن يىشىممۇ دهڭالر

 چاقىردى دهپ اچائ ولۇپب بىرنچى زۇلپىيه…، اچائ جهمىله بولىدۇ-

، 

 جهمىله…، وقۇڭئ بىر يهنه  خهتنى يىزىلغان كىتاپقا زۇلپىيه~
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  ، وقۇتتىئ بىرقىتىم يهنه خهتنى گه زۇلپىيه مۇئهللىم

 جهمىله خهرىتىنى بهرگهن شاھ… خهرىته بهرگهن شاھ باتۇر قىنى~

 ، كۆرسهتتىم گه مۇئهللىم

 قالدى كهپ زىت بىربىرگه ىدىيىلگىن خهتته بلهن ىتقانلىرىئ شاھنىڭ~

 سىرلىق خهرىتىدىكى مۇئهللىم جهمىله…، گۇمانلىق خهرىته ،ماۋۇ

 ، كۆرسهتتى بىلهن قولى ورنىئ ئۆينىڭ

 زىت بىربىرگه خىتى يهكچهشمىنىڭ بىلهن ىتقىنىئ شاھنىڭ دىمىسىمۇ~

 ،مۇردىالرغا جهسهت تىرىلگهن ىتقىندهكئ ،شاھنىڭ  قالىدى كهپ

 بلهن ،قارسىھر خهنجىرنى هرۋاھئ كارقىلماي ،نهيزه قىلىچ ادهتتىكىئ

 چىقىپ تاۋالپ بىلهن ،يۈركى قىنى  قىزنىڭ ىچىلمىغانئ يۈزى322

 يهكچهشمىنىڭ تۇرسا، بهرگهن زهربه جهسهتلهرگه ،تىرىگهن مۇردا

 مۇردىالرنى ياساۋۇل تۇتىۋالغاندا مۇردىالر يهكچهشمنى خىتىده

 هرۋاھئ بولغاندا ىندهكدىگ ،شاھنىڭ يوقاتقان بىلهن خهنجهر

 چىقىاللمايدۇ، ،مۇردىالر هرۋاھئ  كهتكهن ۆلۈپ،ئ خهنجىرنى

 قانداق خهنجهر قولدىكى نىڭ ياساۋۇل ۇچراتقانئ يهكچهشمه ۈنداقتائ

 ، ىتتىمئ ويلىغانلىرىمنىئ…، ىشتۇئ

 ىنىقالمدۇقئ هھۋالنىئ ھهقىقى ىزدهپئ يهكچهشمىنى بىز ئۇنداقتا~

  گىپى  چوكانچاقنىڭ…، تاپامدۇق خهنجىرنى هرۋاھئ ،ياكى

 قااليمىقانلىشىپ ،كالالممۇ قالدىم بىلمهي قىلىشنى قانداق اڭالپئ

 ، كهتتى
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 كۆرۈپ كىتابنى ۈۋهتكهنئ يهكچهشمه يهنىال بىز بولغاندا مىنىڭچه~

 قالسا بولۇپ گهپ توغۇرلۇق خهنجىرى هرۋاھئ كىتابتا ،بهلكىم باقايلى

 ، كهتتى يورۇپ كۆزئالدىم ئاڭالپال گىپىنى ىڭ،نۇرن ئهمهس هجهپئ

 يىزىلغان يىزىقتا قهدىمقى كىتاب اچائ ،جهمىله دهيدۇ توغرا هزمهتئ-

 مۇئهللىمگه جهمىله كىتابنى ،زۇلپىيه تونۇمسز بۇيىزىقنى ،سىز ىكهنئ

 ، بهردى

 ۋاراقالشقا كىتابنى ،جهمىله نهسهپنامىكهن يىزىلغان پارىسچه بۇ~

 االھىدهئ بىلهن قهغهز تىره بهت نهچچه52 تابنى،بۇكى باشلىدى

 ،كىتابنى ىدىئ ىشلىتىلگهنئ ىسلىئ هڭئ ،سىياھنىڭمۇ ىدىئ ياسالغان

   خهتلىرى تۇرسۇن ۇياقتائ كىتىش ۆچۈپئ خهتلىرى يۈيسىمۇ بىلهن سۇ

  بىرۋاراقتىن كىتابنى مۇئهللىم ،جهمىله  كىتهتتى تىخىمۇپارقىراپ

 كهلگهنده بهتكه ۇچئ اخىرقى،ئ باشلىدى شقاۋاراقال بىرۋاراقتىن

 يازغان خهت ىرتىپئ شامنى يهكچهشمه ،بۇدهل قالدى توختاپ

   ئىدى، بهتلىرى

 قهغهزگه ،سىياھمۇ يىزلىپتۇ جىدى خهتلىرى بهتنىڭ بۇ قاراڭالر~

 يىزىقى پارىس يىزىق بهتتىكى ۇچئ بۇ ئۈستىگه ،ئۇنىڭ كىتىپتۇ تارقاپ

 كۆرسهتتى ھهممهيلهنگه كىتابنى ئهللىممۇ ،جهمىله ئهمهسكهن

 ،بۇ قاردىم ۇچبهتكهئ ىتقانئ مۇئهللىم جهمىله ئېلىپ قولۇمغا ،كىتابنى

 يىزىلغان بىلهن يىزىقى ،چاغتاي بهلكى  بولماستىن يىزىق پارسچه

 تاراپ قهغهزگه سىياھلىرى يىزىغاچقا جىدى كىلىپ ،يهنه ىدىئ
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 كۆرۈپ خهتلهرنى زىلغانيى بىلهن يىزىقى ،چاغتاي ئىدى كهتكهن

  ئىدى، يىزىلغان مۇنۇالر ،بۇقۇرالدا كهتتى يورۇپ كۆزئالدىم

 ؛ ۋهسيهت هۋالتلىرىمغائ

 ۈلگۈرمهيالمئ يىزىشقا اخىرنىئ ئىدى، نهسهپنامه بۇكىتاب ئهسلىده

 پىرئۇستازنى اللىرىئ ،شاھ قالدىم بولۇپ يازدىغان نامه ۋهسيهت

 ،ۋهزىرله قويدى يهرلىككه بىلهن ىھتىرامئ ئالى ۇنىئ ئۆلتۈرۈپ

 پارچىالشنى تارتىپ اتقائ بهش جهسىدىنى نىڭ پىرئۇستاز  ،ياساۋۇلالر

 مىنىڭ ،پىرئۇستاز قوشۇلمىدى بۇنىڭغا الىلىرىئ ،شاھ بولسىمۇ ىتقانئ

 خهنجىرنى ئهرۋاھ كۇنچۈشكهنده ىغىرئ بىشىغا دۆلهتنىڭ ۇستازىمئ

 قالدى قۇتقۇزۇپ ىنچىلىقتىنقىي ىغىرئ دۆلىتىمىزنى چىقىپ ياساپ

 قىلىمىز دهپنه پۇتۇن جهسىدىنى ۇنىڭئ بولسىمۇ ئۈچۈن ،مۇشۇنىڭ

 بىر يهردىن ويلىمىغان،ئ قىلدى دهپنه بىلهن ھۆرمىتىنى ئىززهت دهپ

 جهسىدىنى ۆزنىڭئ  ئايلىنىپ مۇردىغا پىرئۇستاز كىيىن دىن يىل

 ورنىدائ غىزا قولنى بىلهن بىشى بهرگهنلهرنىڭ تهكلىۋىنى پارچىالش

 بىلهن خهنجىرى هرۋاھئ  مۇردىسنى پىرئۇستازنىڭ ،شاھىمىز يهۋهتتى

 يوقاتماقچى ۆزنىئ شاھنىڭ ،پىرئۇستاز چۇشۇردى يارلىقىنى يوقتۇش

 كۆمۋهتتى قۇمغا شهھهرنى پۇتۇن بىلهن قۇم قىلىپ ۇقۇپئ بولغىنى

 ۇيگهئ سىرلىق خهنجىرنى هرۋاھئ بىلهن تىنىقى اخىرقىئ اللىرىئ ،شاھ

 قىلىشى بهنىت بىلهن ئهپسۇن ، قىلۋهتتى بهنىت بىلهن هپسۇنئ

 قىلىۋىتىشنىڭ يوق قارسىھىرنى خهنجىردىكى هرۋاھئ پىرئۇستازنىڭ
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 تۇتالمايدۇ مۇردىال  خهنجىرنى هرۋاھئ ئىدى، ئېلىش الدىنىئ

  خهنجىرگه هرۋاھئ  بىلهن كىرگىنى مۇردىالر ۆيگهئ ،سىرلىق

 هۋالتلىرىمنىڭئ قالدۇرشۇم  يىزىپ ۋهسيهتنامىنى،بۇ چىقىاللمايدۇ

 كهتكهنلهرنىڭ ۆلۇپئ بىگۇناھ يوقۇتۇپ  مۇردىسنى  پىرئۇستازنىڭ

 قالدۇردۇم يىزىپ بۇۋهسيهتنامىنى  ۇچۇنئ تاپقۇزۇشى همىنىئ روھىنى

 خهزىنىگه همىليهتتهئ ۆيئ سىرلىق ساقالنغان خهنجىرى هرۋاھ،ئ

 ياسىلىشى ۆينىڭئ سىرلىق ىدىئ ئىدى، ۆتكهلئ مهخپى تۇتىشىدىغان

 ىدىئ ياسالغان ئۈچۈن ساقلىنىش چۇشكهنلهردىن وغۇرلۇققائ خهزىنىگه

 ، ايالندىئ جايغا ساقاليدىغان خهنجىرىنى هرۋاھئ همدىلىكته،ئ

 الدىنىئ قىلىشنىڭ چىقالماي كىرىپ ۆيگهئ سىرلىق هۋالتلىرىمنىڭئ

 ۆينىڭئ سىرلىق خهرىتىگه دۇردۇمقال خهرىته بىرپارچه  ئۈچۈن ئېلىش

 يولغا كىردىغان ۆيگهئ سىرلىق ، قويدۇم سىزىپ بىلهن چهمبهر ورننىئ

 هرۋاھئ ، قۇيدۇم سىزىپ لىنيهسىنى كىرىش بىلهن ىستىرىلكائ

  ىقتىۋىتىڭئ قىنىڭىزنى تامچه ىكىكىئ كىيىن الغاندىنئ خهنجىرىنى

 مۇ ،پىرئۇستاز بۇلىدۇ تهئهللۇق سىزگه خهنجىرى هرۋاھئ شۇندىال

 كىتابنىڭ ،خهرىته قىاللمايدۇ بىكار قارسھىرنى خهنجىردىكى هرۋاھئ

 گه خهزىنه هۋالتلىرىمغائ هسلى،ئ يوشۇرۇلدى ىچىگهئ مۇقاۋىسنىڭ

 ويلىغانئ قويۇشنى قالدۇرۇپ ورنىئ ۆتكهلنىڭئ مهخپى كىردىغان

 قاراڭغۇلۇشقا كۆزلىرىم جانسىزلىشىپ قوللۇرۇم تۇتقان قهلهم  لىكىن

 بايلىقالردىن خهزىنىدىكى بايقىسىڭىز خهزىنى باشلىدى،ئهگهر
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 مۇردىسنى نىڭ پىرئۇستاز هممائ بولىدۇ، ئالسىڭىز خالغانچه

 جايمۇ قويدىغان جهسىتىڭىزنى بولمىسا كىرهك يوقىتىشىڭىز

 ىگىسگهئ جاننى تاپتا يازمۇشۇ ،مۇشۇنچىلىك  مومكىن چىقماسلىكى

  وخشايمهنئ بولدىغان ھهمرا  تكهنلهرگهكه ۆلۈپئ تاپشۇرۇپ

 كىتابنىڭ ئىدى، قۇرۇق يىرمى بىتىنىڭ بىر اخىرقىئ هڭئ كىتابنىڭ

 دىيىلگىندهك ۋهسيهتنامىدا ، تۇراتى دىغى قاننىڭ ازراقئ مۇقاۋىستا

 ىدىئ مۇردىس شاھنىڭ مۇردادهل هكهلگهنئ چاقىرىپ بىز  بولغاندا

 ۇيقىغائ مۇردا پىرخۇن لغاچقابو خهۋرى پىرخۇنلىقتىن ،شاھنىڭمۇ

 كۈن ،كۈندۈزىمۇ قىالاليدىكهن ھهركهت خالغانچه چاغدا  كهتكهن

 مىنى شاھنىڭ كۈنى ،ھىلىقى چىقااليدىكهن بىماالل نۇرغا

 ىكهنتۇقئ ۈدىگىنىئ كىتىشكه تىزراق بۇجايدىن بىزنى يارالندۇرشىمۇ

 ۆزكۈچىگهئ بىزنى دىگىنىمۇ كىرهلمهيمىز بىز ۆيگهئ سىرلىق ،شاھنىڭ

 دىگىنى تاپسۇن خهنجىرنى هرۋاھئ يىڭىپ مۇردىالرنى تاينىپ

 ، ىكهنتۇقئ

 كىتاپنىڭ ،مهن باركهن بىرنهرسه مۇقاۋىستا كىتابنىڭ قاراڭالر~

 دىقىتىنى ۇالرنىڭئ المايئ تىلغا ۋهسيهتنامىنى يىزىلغان اخىرسىغائ

 چاق،چوكان مهركهزلهشتۈردىم  خهرىتىگه مۇقاۋىستىكى كىتابنىڭ

  ياردى وتۇرسىنىئ مۇقاۋىنىڭ چىقرىپ قهلهمتۇراچنى كىچىك يىنىدىن

 بىلهن خهرىتىسى بهرگهن ،شاھنىڭ قاراڭالر بۇنىڭغا~

 ۆيئ سىرلىق بهلكىم  ىلىلغىنىئ ىچىگهئ وخشاشكهن،بۇچهمبهرئ
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 كىتابنىڭ بىلهن خهرىتىسى  بهرگهن شاھنىڭ…، مۇمكىن شۇبولىشى

  ئىدى، بىردهك خهرىته مۇقاۋىستىكى

 سىرلىق ،ياكى كىتهمدۇق چىقىپ بۇجايدىن سىزنىڭچه اچائ جهمىله-

 گىپىنى نىڭ ،زۇلپىيه ىزدهمدۇقئ خهنجىرنى هرۋاھئ كىرىپ ۆيگهئ

 ياكى تىپش خهنجىرنى ئهرۋاھ  كىرىپ ۆيگهئ سىرلىق ئاڭالپ

 ، قالدىم بىلهلمهي  كىتىشنى بۇجايدىن

 ىزدهيمىزئ خهنجىرنى هرۋاھئ كىرىپ ۆيگهئ سىرلىق ئهلۋهتته~

 چۇشۇنۇپ تهپسالتىنى ۋهسيهتنامىنىڭ مىنىڭچه  مۇئهللىم جهمىله…،

 ، ئىدى بولغان

 يىتهكچى ،مهن  كىلهيلى ھهركهتكه  كېيىن تاماقتىن چۈشلۈك~

 تهكشۈرۈش چىقىپ وتتۇرغائ ۆزۇمئ  كىيىن بولغاندىن ئوقۇتقۇچى

 ،قالغان بولنهيلى اگۇرپىغ ۇچ،ئ قىلىپ باھانه دىگهننى بارىمىز ىلىپئ

 يىتهكلهپ ۆزۈمئ بىرگۇرپىنى جايغا، ىككىئ ماۋۇ گۇرپىنى ىككىئ

 گىپىنى هللىمنىڭمۇئ جهمله…، كىرىمىز تهكشۇرۇشكه ۆيگهئ سىرلىق

 ، كهتتىم تۇرۇپ ورنىمدىمئ سهكرهپ خۇشاللىقىمدىن ئاڭالپال

 نبىله اچمىغانئ قوسۇغۇڭالر سىلهرنىڭ چىقايلى تاماققا بولۇڭال~

 بولغاچقا كۈن ۇچئ يىمىگىلى تاماق  كهتتى، ىچىپئ قورسۇغۇم مىنىڭ

 ... تۇردى چالغىلى دۇمباق داقا قورسۇغۇم  اڭالپئ گىپىنى تاماقنىڭ

 بولغىنى تهييار تامىقى ۇستامنىڭئ اشپهزئ چاققان بولۈڭالر~

 …ماڭدى باشالپ تاماققا بىزنى مۇئهللىم جهمىله… نىكهم
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 ئۆلىمىدوستۇمنىڭ : باب-03

 ھهممه مۇئهللىم جهمىله كېيىن، بولغاندىن يهپ تاماقنى چۈشلۈك

 ۇچ،ئ باشلىۋهتتى خىزمىتىنى تهكشۇرۇش يىغىپ نى ئوقۇغۇچىالر

 ساتتار ،مهن،ھهسهن، گۇرپىسقا ،تهۋهككۈلچىلهر بولدى گۇرپىغا

 بىزنىڭ يهنه  باشقا ،دىن اينۇره،ئ ،نۇربىيه ،زۇلپىيه نۇر  ،ئهزمهت

 يىقىن هڭ،ئ الىمئ وقۇغۇچىئ ،تىرشچان ادىلئ ىمىزباشلىك سىنىپ

 وقۇغىچىنىئ بهش  قاتارلىق ،شهرۋانه ايگۈل،ئ گۈلنىگار دوسالردىن

 كىشدىن00 قىلىپ ،شۇنداق قوشتى گۇرپىسقا تهۋهككۈلچىلهر بىزنىڭ

 مۇئهللىمنىڭ جهمىله  گۈرپىسىنى تهۋهككۈلچىلهر بىرىككهن

  چىقتۇق، يولغا ىزدهپئ نجىرنىخه ئهرۋاھ استىدائ  يىتهكچىلىكى

  تهكشۇرمىز كهچكىچه هتهئ باشالپ دىن ھازىر ساۋاقداشالر'"

 يۈزبهرسۇن ىشئ قانداق مهيلى اۋالئ پىتىشتىن كۈن هتهكهچ،ئ

 پۇختا لىقنى تهييار ، كىرهك بولۇشىڭالر چىقىپ قايتىپ ھهممىڭالر

  هيلهن،ھهمم چىقىمىز يولغا كىيىن سائهتتىن يىرىم   قىلىڭالر

 يولغا قىلىپ تهق قۇرالىرنى قۇدىنىش قىلىپ پۇختا تهييارلىقنى

 ىككىئ گۇرپىنى ىككىئ بويچه پىالن مۇئهللىممۇ جهمىله چىقتۇق،

 ياتقان ھۇشسىز ،مهن سالدى يولغا تهرهپكه ىشىگىئ كىرىش تهرهپتىكى

 جايالدىن  بهرگهن كۆرسۇتۇپ هتىرتىئ تهكشۇرۇش ۇالرئ  كۈنده ۇچئ

 كىردىغان وردىغائ بۇ  تهرهپتىن توت ، بولۇپ اچقانئ ىغىزىئ كىرىش

 بويچه خهرىتىسى بهرگهن شاھنىڭ ئىدى، بولغان ىچىپئ ىغىزنىئ
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 قارسا ،سىرتتىن كهتتۇق يۈرۈپ بىلهن يول تۇتىشىدىغان ئۆيگه سىرلىق

 ۆيگهئ سىرلىق مىڭىپمۇ سائهت نهچچه وردىدائ كىلدىغان كىچىكىنه

 ئىدى، ياسالغان ھهشهمهتلىك شۇنداق وردا،ئ  ۇقبواللمىد بىرىپ

 ىككىئ يهردىن ۇسستىئ نىڭ كارىدور ماڭىدىغان الدىدىنئ وردىنىڭئ

 ئىدى، ياسالغان پىشايۋاندهك بولۇپ يىپىلغان ىگىزلىكتهئ مىتىر

 قالغان كۆمۇلۈپ ،،شۇسهپتىن  مىتىرچهكىلهتى تۆت كهڭلىكى

 ئىدى قالغان يول كىلدىغان تىرمى يىرىم تىمىدىن وردىنىڭئ بولسىمۇ

  لهر ۋهزىر اراندىگهندهئ ،مىڭىپ دىگىدهك قىيلىنىپ بويولدىن ،بىز

 ىككىئ  ،قۇبۇلخانا  كىردۇق قۇبۇلخانىسقا وردائ  كىردىغان قۇبۇلغا

 ىككىئ تۈرۈكلىرى قۇبۇلخانا سىلىنغان ،كهڭرى كىلهتتى مودهك

 چىرىپ تىخى لغاچقابو چوڭ ئىدى، چوڭ يهتكىدهك قۇچىقى ادهمنىڭئ

 قالغان ساقلىنىپ پىتى هسلىئ بۇقۇبۇلخانىمۇ  بولغاچقا كهتمىگهن

 وتتۇرغائ قۇبۇلخانىڭ مىڭىپ  الدىمىزغائ ، ئىدى

 تهنلىرىم ئۆتتى، سىپاپ يۈزىمنى چىقىپ شامال كهلگىنىمىزدهسوغۇق

 توغۇرلۇق ئالۋاستى-جىن بوۋامدىن كهتتى،كىچىگىمده شۇركىنىپ

 كۆرۇش جىننى باشقىالرخامانلىقىدا كىچه نهچچه ڭالپائ نى سۆز گهپ

 چىقسا شامال سوغۇق ازراقئ همدىلىكتهئ ئىدىم، تۇنىگهن  ۇچۇنئ

 تاپىسان ،تىلىسهڭ كۆرمهمدىغان كهتكىننى ،تهنلىرىمشۇركىنىپ

  باقمامسىز ويالپ،ئ قىالتىم كۆردىغاندهك جىننى بۈگۈن دىگهندهك

 بولمىسا ىغىزىئ كىرىش شامال  ىغانكىرد شامال قاراڭغۇلۇقتا بۇنداق
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 قالىسىز كېلىپ تۇيغۇغا سىزقانداق چىقسا شامال سوغۇق تۇيىقسىز

 ولتۇردىغانئ شاھ}  ۇتهرپىدىنئ  قۇبۇلخانىنىڭ ئۈستىگه ۇنىڭ،ئ

 ،بىز باشلىدى كىلىشكه اۋازئ قىلىپ  تىرىڭ تىرىڭ{ دىمهكچى تهخىت

 نىمىزچهتۇتقى جايغا اڭالنغانئ اۋازئ قولچىراقنى

 قۇبۇل ۋهزىللهرنى ،شاھنىڭ ىدۇقئ ماڭماقتا بىرقهدهمدىن-بىرقهدهم

 ىككىئ ئوپمۇئوخشاش تهرپىده ىككىئ تهخىتنىڭ ولتۇردىغانئ قىلغاندا

 چىققان قوڭغۇراقتىن مۇشۇ اۋاز،ئ تۇراتى{دىمهكچى داڭ} قوڭغۇراق

 بىشىدهك خاپانباشنىڭ ساتتار بولۇپ چوڭ خىلى بۇقوڭغۇراق ئىدى،

 ىچىگه،ئ كىلهتى سانتىمىتىر02 ازدىگهندىمۇئ ،دىيامىتىرى ىلهتىك

 بىلهن يىپ التۇنئ بولۇپ بار ئالتۇن چوڭلىقتا تۇخۇمىدهك توخۇ

 داييامىتىرى استىغىراقئ سانتىمىتىر بهش ئىدى،قوڭغۇراقنىڭ باغالنغان

 سهككىزدانه ،ھالقنىڭ بولۇپ ھالقا التۇنئ چوڭلۇقتا سانتىمىتىر02

 سانتىمىتىر ونئ تۆشۇكچىسكه سهككىزدانه باركهن ىتۆشۇكچىس

 كىلدىغان بارمىقىدهك چىمچىالق  ادهمنىڭئ چوڭلىقى ۇزۇلقتىكىئ

 ،چىققان بولغاچقا كاۋاك وتىتىرىئ بولۇپ ىسىلغانئ چوكائالتۇن

 بىربىرگه التۇنالنىڭئ تىرىڭ تىرىڭ تىرىڭ ىنچىكهئ ناھايتى ئاۋازى

 رولىغا تىچالندۇرۇش غىدىقالپ نىرىپلىرنى ىڭادهمنئ  اۋازىئ ئۇرۇلغان

 غايىپ نهلهگىدۇ قورقۇنۇچ بايامقى ،مهندىكى كېرهك بولسا ئىگه

 قىلىپ چۇرۇڭ ۋاراڭ ۋهزىلهر قوڭغۇراقنى ،بۇئالتۇن ىدىئ بولغان

 ۈچۈنئ تىنچالندۇرۇش نى ۋهزىرلهر كىيگهنده بىشىغا  قۇبۇلخانىنى
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  بۇئۆي بولۇپ ۆيئ چوڭ خىلى هتهرپىد ارقىئ ،تهخىتنىڭ كېرهك چالسا

 شاھنىڭ ياكى ياساۋۇالنىڭ ىلىپكهلگهنئ قۇبۇلخانغا قۇغداپ ،شاھنى

 يانغىچه قۇبۇلخانىدىن شاھ كىنىزهكلهرنىڭ قىلدىغان خىزمىتىنى

 مىڭىشىپ ارقائارقىدىن،ئ كىرهك بولسا جايى تۇردىغان ساقالپ شاھنى

 پۇراق انسىقق ،كىرشىمىزگه كىردۇق ۆيگهئ كهينىدى تهخىتنىڭ

 تىنى ادهمنىڭئ شامال سوغۇق ،مۇزدهك ورۇلدىئ دىماققا

 اۋازىئ كۈلگهن قاقاقالپ كىشىنىڭ ايالئ ،تۇيۇقسىز شۇركهندۇرهتى

 ۆلىسهنئ ،ھهممىڭ تۇراتى لهيلهپ كىنىزهك يهتته بوشلۇقتا ئاڭالندى،

 سهت بىربىردىن چىرايى  باشلىدى، كۈلۈشكه قاقاقالپ  ھاھاھا

 ،يهنه كهتكهن چىرىپ بۇرۇن الالئ چىرايى هزىلىرنىڭ،ب ىدىكىئ

 تامچىپ قان  گۆشتهك سويۋهتكهن تىرىسنى چىرايىنى بهزىلىنىڭ

 كىلىپ لهيلهپ ،بوشلۇقتا ئىدى يوق كۆزلىرى سىنىڭ بىر ،يهنه تۇراتى

 قولنى سوغرۇشقا يۈركىنى سىقىپ گىلىنى چوكانچاقنىڭ بىلهن ادىلئ

 كۆرۇپ نى ئهرۋاھالر يۈرگهن يلهپله بوشلۇقتا ،قىزال ۇزاتتىئ

 التۇنئ يىندىكى تهخىتنىڭ شۇدهقىقىده باشلىدى، چىقىراشقا

 قوڭغۇراقنىڭ باشلىدى، چىلنىشقا قىلىپ تىرىڭ تىرىڭ قوڭغۇراق

 غايىپ كۆزدىن ايلىنىپئ تومانغا چىقىراشقىنچه هرۋاھالرئ بىلهن اۋازىئ

 كۇتۇپخانسىقا ھنىڭشا ىستىرىلكائ كۆرسىتىلگهن ،خهرىتىدىكى بولدى

 كىچىك ورنىنىئ ،كۈتۇپخانىنىڭ تۇراتى كۆرسىتىپ يولنى ماڭىدىغان

 ئىدى، قويۇلغان سىزىپ بهلگىسى كىتابنىڭ ىچىگهئ ۆينىڭ،ئ ۆيئ
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 قاراپ كۈتۈپخانىسقا شاھنىڭ بويچه يۆنىلىش كۆرسهتكهن ئىستىرىلكا

 سىوتتۇرئ}شىپاڭ ۈستىئ يولنىڭ ماڭىدىغان ،كۈتۈپخانغا ماڭدۇق

 ئىدى، يىپىلغان شهكىلده{ دىمهكچى پهس تهرپى ئىككى ىگىزئ

  بولغاچ كىلدىغان مىتىر ىككىئ ىگىزلىكى،ئ  مىتىر التهئ كهڭلىكى

 ئىدى قالغان قىلىپ يول كهلگىدهك مىتىر يىرىم ۇتىرسىدىنئ يولنىڭ

 ، ئىدى قالغان وخشاپئ رومبىغا شهكلى ھازىرقى ،يولنىڭ

 بۇجايغا ،بولمىسا كهتمهڭال تىگىپ قۇمغا مۇھهرگىز ساۋاقداشالر'"

 قىلىڭالر ىھتىياتئ الغاندائ ،قهدهم مۇمكىن قىلشىمىز قاپسىلىپ

 ۆزى،ئ كىيىن بىرۋهتكهندىن هسكهرتىشئ بىزگه مۇئهللىم جهمىله…،

 ۇنىڭ،ئ باشلىقىمىز سىنىپ ارقىدىنئ ماڭدى يولباشالپ الدىدائ

大) اتود  ،مهن ماڭدى چوكانچاق ارقىستىنئ 头)هڭئ بىلهن 

 ساۋاقدىشىمىز ىسىملىكئ شهرۋانه الدىمىزدائ ماڭدىم،  ارقىستىنئ

 الدىدىكىلهرگهئ استابولغاچقائ ىنكاسىئ ،بۇقىزنىڭ ىدىئ ماڭغان

 ماڭماقتا اۋايالپئ ناھايتى بىسىۋالدىغاندهك قۇم ھىلى يىتىشهلمهي

  ئىدۇق، قالغان كىيىن خىلى الدىدىكلهردىنئ ئىدى،

 مىسلداپ قارسا ،قاچانال ماڭمامسهن يىتىشىپ مىس مىس ھهي><

  ئاڭالندى، اۋازىئ گۈلنىگارنىڭ تهرهپتىن الدى،ئ بولهتىز  ماڭامسهن

 اچامئ ،جهمىله الدىرتىسهنئ ادهمنىئ نىمىنداق جادىگهر كىچىك...

 مىڭۋاتىمهن بىلهن ،ئىھتىيات تۇرسا دىگهن قىلڭالر ىھتىياتئ ماڭغاندا

 بهرگهچ جاۋاب سوئالىغا جادىگهرنىڭ كىچىڭ  مىس مىس…،
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 الدى،ئ يىتىشىۋالدۇق الدىدىكلهرگه،ئ تىزلهتتى سهل قهدىمىنى

 بىزنى الدىدائ كۇتۇپخانىڭ بولۇپ كهلگهن كۈتۈپخانىغا تهرهپتىكىلهر

 كىرىشكه كۈتۇپخانىغا كىيىن ،بىزيىتىشكهندىن تۇرغانكهن ساقالپ

 بىردىن ھهممهيلهن قىلىپ تهق رنىقۇرالىلى قۇغدىنىش بولۇپ تهييار

  تۇرشىمىزغا تهمشىلىپ كىرىشكه كۈتۈپخانغا يىقىپ چىراقنى قول

  ادىلئ باشلىقىمىز سىنىپ

 شۇنداق ادىلئ… نىمه؟ شۇمۇ دىگهن سهن  ساندۇق اۋۇئ قارا ھهسهن

 مهن  ىچىدىكىئ ساندۇق كىرىپ كۈتۈپخانىغا الدىدائ دىگىنچه

 ، الدىئ قولغا كىتابنى دىگهن تارىخنامه كۆرگهن چۈشۈمده

 اۋازئ قىلغان شارىت… شۇكهن مۇشۇ  كىتاب دىگهن سهن قارا ھهسهن

 ۆتۇپئ كىسىپ گىلنى ادىلنىڭئ بىلهن نهيزه ۇزۇنئ سايه قار بىلهن

  كهتتى،

  اكائ نهۋىر---

 … كىردى كۈتۈپخانغا چاقىرغىنچه ادىلنىئ چوكانچاق…

 قىزال تۇتۇپال سايىگه قار لچىراقنىقو كىردى، كۈتۈپخانىغا چوكانچاق

 قالدىم تاس تاشلىغىلى ۋارقىراپ مهنمۇ  ئهمهس ،قىزال ۋاقىرۋهتتى

 قۈيۋهتكهندهك بىشگه ۈستىئ قاننى بهتبهشىره ئىنتايىن ،كۆرگىنىم

 ىقۋاتقانئ سىرغىپ ۇچىدىنئ ساقاللىرنىڭ چۇشكهن مهيدىسىگه ،قان

  ئىدى،  مۇردا

 چىكتىمهن ھايات بىرسىڭمۇ مۇشۇنداق مانا اقىۋىتىئ ھهممىڭنىڭ-
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 ئىدى، كۈلمهكته قاقاقالپ سهت ئىنتايىن…  ،ھاھاھا ويىمائ دهپ

 اي،ئ ياسالغان شهكلىده ئاي ھىالل بىر سومكىستىن چوكانچاق

 ، چىقاردى پالتىنى

 الدىغائ مۇردىنىڭ كۆتۇپ  پالتىنى دهپ… كهممهمسه كىله قىنى~

  بولۇپ بىرجۈپ بولسا پالتا ايئ قولدىكى ،چوكانچاقنىڭ يۈگۈردى

 ،بىر ىدىئ نهرسىىسى ايرىمايدىغانئ يىنىدىن دېگۈدهك دائىم بوۋام

 بىرسى ،يهنه قالدى بولۇپ قولدا چوكانچاقنىڭ قىلىپ قانداق پالتا

 ،مهنمۇ ئىدى يوق ۋاقىت ويلىنىشقائ بۇنى ۋاقىتتا ،ھازىرقى چۇ

大} داتو مغاتۇرشۇ  چىقرىپ پىچاقنى بىسلىق ىككىئ يىنىمدىن

头}كهينىدىن مۇردىنىڭ چىقرىپ سومكىستىن پالتىنى ايئ بىر يهنه 

 ،چوكانچاق بهلكىم  بولسا بولغان پالتا ادهتتىكىئ ،بۇ چىپۋهتتى

 كۆرگهن ئۈستىده تاماق مۇردىنىڭ ۆزنىئ بۇرۇن الالئ داتۇ بىلهن

 ، يىقىلدى يهرگه مۇردىمۇ بوالتى،

 استائ ادىلنىئ چوكانچاق… يوقتۇ ئىش ھىچ قانداقراق  اكائ نهۋىر~

 ، يۆلىدى

 ئېلىپ خهۋهر ھالىدىن اينىگارنىڭئ سىڭلىم ،ھهسهن بواللمىدىم مهن~

 يىلدىن نهچچه پۇل وقتۇدىغانئ سىڭلىمنى بۇ تاپشۇردۇم ،ساڭا قويغىن

 چوكانچاققا كارتىسنى بانكا ادىلئ…، ئىدىم قويغان يىغىپ بىرى

 ، تهڭلىدى

 بانكا چوكانچاق…، كىتىسهن ساقيىپ چوقۇم تۇرسۇن تۇرۇپ سهنده~
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 ، ئونمىدى ىلشقائ قولدىن ادىلنىڭئ كارتىسىنى

 قولغا چوكانچاقنىڭ كارتىنى ادىلئ… تاپشۇردۇم ساڭا سىڭلىمنى~

 هزهلدىنئ يىغلىغىنى چوكانچاقنىڭ…، ۈزدىئ جان تۇتقۇزغۇنچه

 ، تۇردى ئورنىدىن استامۇردائ ھىلقى… باقماپتىكهنمهن كۆرۈپ

 چوكانچاقنىڭ مۇردا…، ۆلمهپتۇئ ۇتىخىئ قىل ىھتىياتئ ھهسهن°°°

 چوكانچاق ، تۇردى ورنىدىنئ كۆتۇرگىنچه نهيزىنى تهرپىدىنال كهينى

 ، تۇردىده كۆتۇرگىنچهئورنىدىن پالتىنى

 … بهتبهشىره كىله قىنى--

 ،مۇردىمۇ شىلتىدى پالتىنى قاراپ ۇنىڭغائ دهپال شۇنداق چوكانچاق

 ۆتۇپئ كىسىپ نهيزىنىمۇ پالتا بىراق توستى بىلهن نهيزه پالتىنى

 ، كىسۋهتتى بىرقولنى مۇردىنىڭ

  ۆلهئ مائهمسه--

 ،مۇردىنىڭ سالدى بويىنغا مۇردىنىڭ  پالتىنى بىلهن اچىچىقئ غهزهپ

 قىز كۆرگهن ،بۇنى چۈشتى يهرگه يۇالپ توپتهك پۇتپۇل خۇددى بىشى

 ۋاقىرشىغا ،بۇالنىڭ كهتتى يهپ مىڭىسنى قۇالق ادهمنىڭئ چىقراپ ال

 ، تۇرالماي چىداپ

 . بولۇش ھهمرا ۇنىڭغائ بىرىپ ۇنىڭغائ ۋاقىرساڭ قايسىڭ°°°

 ھالدا ،ھهر قويدۇم قىلىپ ھهيۋه ئازراق كۆرسىتىپ ۇالغائ پىچاقنى

 ياش ۇنسىزئ قاراپ ادىلغائ  چوكانچاقمۇ قالدى، تىنىچلىنىپ

 ، قالدىم تۇرۇپ بىلمهي نىقىلىش قانداق ،مهنمۇ ىدىئ توكمهكته
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 چىقمىساق چىكىنىپ قارغاندا قاپتۇق چاغالپ بوش ۇالرنىئ بىز'"

 يول ،كهلگهن كۆتۈرۈڭالر ادىلنى،ئ وخشايدۇئ دىغان بولماي زادى

 ماڭدى قاراپ الدىغائ كۈتۈپخانىنىڭ ،دىىگىنچه قايتىمىز بىلهن

 اڭايلىم الدىمىزغا،ئ ئىلگىرلهمدۇق داۋاملىق ياكى ،قايتامدۇق

 قانچىلىغان ،يهنه تۇردۇ ساقالپ بىزنى خهتهرلهر قانداق ،يهنه دىسهك

 جهسىدىنى ادىلنىڭئ ئىدى، نامهلۇم بۇنىسى ۇچىرايمىزئ مۇردىغا

 ، ئاۋازدا بوغۇق سهت ىنتايىنئ تۇرساق، دهپ ماڭايلى كۆتۈرۈپ

 كهلگهنلهرنىڭ بۇيهرگه ويلىمائ دهپ كىتىمهن قايسىڭ ھىچ–

 ھىجايماقتا سهت ىنتايىنئ  ھا ھا ،ھا مهھكۇم مگهۆلۇئ ھهممىسى

 كهلدى قورشاپ تهرهپتىن بهش مۇردا بهش دهل ىككىئ ،بىر ىدىئ

 ايالئ ھامىلدار قىيىنالشقان تۇغۇتى  ىدىكىئ سهت بىردىن بىر ،تۇرقى

 ،بىرسىنىڭ بوالتتى تۇغۋهتكهن چوقۇم بولسا كۆرگگهن كىشى

 دېگهن قاالي ،قۇرۇپ يوق بۇرنى، توشۇك قاراڭغۇ ورنىئ كۆزلىرنىڭ

 چىرىپ بۇرۇن الالئ يىرمى يۈزلىرنىڭ نىڭ بىر ،يهنه ئىدى، ىسكىلىتئ

 قوڭغۇزالر قۇرۇت سىسىپ گۆشلىرى بولسا ،يىرمى ئىدى كهتكهن

 قىلىشنى قانداق قاراپ بهشىرلهرگه بهت ،بۇ كهتكهنئىدى مىغىلداپ

 ىدىم،ئ كۈزهتمهكته ھهركىتىنى ھهربىر ۇالرنىڭئ  بىلمهي

 نهيزىنىڭ پىچاق چاچلىرى بولۇپ ۇزۇنئ چاچلىرى ۇمۇردىالرنىڭئ

 مۇردىالرنىڭ بىلهن پىچاقلىرمىز ،بىزنىڭ ىدىئ وينىماقتائ رولىنى

 پايدىسى ۇرغاندهكئ تۆمۇرگه تۆمۇرنى تىگىشكهنده چاچلىرى
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 ايئ قولدىكى نىڭ داتۇ بىلهن چوكانچاق ،لىكىن بولمايۋاتاتتى

 ئىدى،نىمىله تاشالۋاتقان كىسىپ چاچلىرنى نىڭمۇردىالر پالتىال

 بۇئاي جهريانىدا تهكشۇرۈش قهۋره يىل نهچچه بوۋام بولمىسۇن

 مۇردىالنىمۇ  تۇرسا بويغان بىلهن قىنى مۇردىالرنىڭ پالتىنى

 ىشكاۋىنىڭئ كىتاب شهرۋانه بىلهن ايگۈلئ ، ئهلۋهتته، يوقتااليدۇ

 ىشكاۋىنىڭئ ،كىتاب ولتۇراتىئ تىقىۋىلىپ ىچگهئ بىشى كىلىپ يىنىغا

 بىلهن چاچلىرى ىككىسنىئ ۇئ چىقىپ مۇردا بىر يهنه يىندىن

 ؛ ۋارقىراپ ۇالر،ئ كۆتۇردى بوشلۇققا باغالپ قورسىغىدىن

 ىككىسىئ ۇالر،ئ بوساڭچۇ تىز قۇتقۇزىۋال بىزنى جادىگهر كىچىڭ_

 …، ۆتۇندىئ دىن گۈلنىگار

   ھازىر مانا-

 قولنى چىقرىپ پىچاقنى ىككىئ ،يىنىدىن پالمده شۇنداق گۈلنىگار

 وقۇشقائ نهرسىلهرنى چۇشۇنىكسىز  سۇردىده پىچاققا قانلىرنى كىسىپ

 ،شهرۋانهچۆ تاشلىۋهتتى رۇپ چۆ يىنغا المنىڭئ ايگۈلنى،ئ باشلىدى

 ،مىدىرلىماي جايدا چۇشكهن ،شهرۋانه اتتىئ جازىسقا كىتاب رۇپ

 ايگۈلنىئ بىلهن ،شهرۋانه  تۇرغۇزدى هپيۆل الىمئ ايگۈلنى،ئ ياتاتتى

 كىسۋهتكهن بىشىنى چوكانچاق ،بايام مۇردا تاشلىۋهتكهن چۆرۇپ

 چاچلىرى ۇچىنىئ نهيزىسنىڭ كهتكهن بولۇپ پارچه ئىككى مۇردىنىڭ

 توسۋالغان ئايگۈلنى الىم،ئ اتتىئ قارتىپ ايگۈلگهئ الدىىدهئ بىلهن

 ايگۈلنىڭئ ۆتۇپ،ئ تىشىپ ىكىنىكۆكر الىمنىڭئ نهيزه ئهمما بولسىمۇ
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 كۆكرىكىگه مۇردىنىڭ كهينىدىكى ئۇالرنىڭ تىشۋهتىده كۆكرىكىنىمۇ

 .. توختىدى سانجىلىپ

 

 

 ماماتلىق ئېلىشىش-ھايات:باب-04

 سانجىلىپ كۆكرىكىگه  مۇردىنىڭ كهينىدىكى ايگۈلنىڭئ بىلهن الىمئ

 بولسا كىسۋهتمىگهن نهيزىنى بىلهن پالتا چوكانچاق توختىدى،

 نهيزىگه زىخلىغاندهك كاۋاپ كاۋاپچى خۇددى  ۇچىئ ۇالرئ بهلكىم

 ۈستىگهئ الىمنىڭ،ئ يىقىلدى كهينىگه الىمئ بوالتتى، قالغان زىخلىنىپ

 ئىدى قالغان وخشاپئ كىنوالغا ،بۇكۆرنۇش يىقىلدى ايگۈلئ

 ۋاقىردى بىلهن اۋازىئ بار چاقىرغىنچه دهپ ايگۈلئ ،گۈلنىگار

 چىقرايدىغان فىلىمىدىكى گۇمپا خۇددى ۋاقىرشى ارنىڭ،گۈلنىگ

 چۇشىنىكسىز ،گۈلنىگار ىدىئ يارغىدهك قۇالقنى اۋازىدهكئ ايالنىڭئ

 ۇنىڭ،ئ كۆتۇرۈلدى بوشلۇققا ،بارابارا باشلىدى وقۇشقائ نهرسىلهرنى

 سهت مۇردىالرمۇ باشلىدى اڭلىنىشقائ سهت بارغانسىرى اۋازىئ

 گۈلنىگارنى دىگىدهك ھهمىسى بولماي كارى لهنبى بىزله ھۆكۇرگىنچه

 ،پالتىالر پىچاق قولىمىزدىكى بىزنىڭ  ئىدى،گۈلنىگار ورۋالغانئ

 فانتازىيهلىك بۇئامىركىنىڭ هكهلدىئ هتراپىغائ ۆزنىڭئ ۇچۇرتىپئ

 قىستىلىپ كىنوخانىدا ئىدى، كۆرنىشلهر چىقىدىغان فىلىملىردا

 ھهقسىز كۆرنىشلهرنى بۇ بولسا ھازىر كۆرهتۇق تۆلهپ ھهق دىگىدهك
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 الدىئ اندىنئ هكهلدىئ كۆكسىگه قولنى گۈلنىگار ئىدىم، كۆرۋاتقان

 كۈچهپ الدىغائ قولنى قىياپهتته ىتتىرگهندهكئ بىرنهرسىنى تهرهپكه

 بىرىپ ۇچۇپئ ،پالتىالر پىچاق هتراپىدىكىئ ۇنىڭ،ئ ىتتىردىئ

 بهدىندىن ،مۇردىالرنىڭ ئىدى قىلماقتا يارا بهدهنلىرنى مۇردىالرنى

 پۇتۇن پۇراپ بهتپۇي ،بىرخىل يىرىڭالر قان چىققان ئىقىپ

 ۇچۇپئ پالتا ۈچۈنئ ايگۇلئ بۇ ،مانا ئىدى الغانئ بىر كۈتۈپخانىنى

 بىرىپ ۇچۇپئ ،پىچاق تاشلىدى كىسىپ قولنى مۇردىنىڭ بىرىپ

 ۋارقىراپ قاتتىق ،مۇردا تهگدى ئوتتۇرىسىغا قاق كۆزنىڭ ىككىئ

 يهنهبىر ۇچۇرتىپئ پالتىنى ۇچۇنئ الىمئ بۇ ،مانا يىقىلدى يهرگه

 يهنه يۇمىالپ توپتهك بىشى ،مۇردىنىڭ ۈزۋهتتىئ بىشىنى مۇردىنىڭ

 ھۆكىرگىلى قاتتىق تىخىمۇ چۇشۇتى،مۇردىالر يىنىغا مۇردىنىڭ بىر

 سالدى چوقىسقا بىشىنىڭ پالتىنى ۈچۈنئ ادىلئ بۇ ،مانا  تۇردى

 چىقىرۋالدى پالتىنى شىلتاپ شۇنداقال قولنى پالتىنى هندهكهلگ بوينىغا

 بوالپ شۆپىكىدهك سويۋهتكهن باناننىڭ خۇددى بىشى ،مۇردىنىڭ

 يىقىلدى يهرگه ھالهتته ساڭگىلىغان يانغا ىككىئ ،بىشى قالغانئىدى

 پىچاق مۇردىالرنى قالغان ،دىگىنچه ۇچۇنئ مىس-مىس ،بۇ

 ھالهتته لهرزان ،يهرگه لىدىدهتاش چىپىپ ۇچۇرتىپئ ،پالتىالرنى

 قۇمغا ۆلۈكلىرىئ مۇردىالرنىڭ چۈششىگه يهرگه چۇشتى،گۈلنىگار

 باردۇق يىنغا ايگۈلنىڭئ بىلهن الىمئ دهرھال ،بىزمۇ كهتتى ايلىنىپئ

 يىنىغا شهرۋانهنىڭ ،گۈلنىگار ئىدى بولغان ۆلۇپئ  ۇالرئ ،بىراق
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 ؛ بىرىپ

 … اچهئ كۆزىڭنى مىس-مىس-

 ئېچىپ كۆزىنى تهسته ارانئ قويدى، شاپالالپ يهڭگىل يۈزىگه دىگىنچه

 ؛

 … قانداراق چۇ اينىگارئ-

 ئىدىم، توكمهكته ياش ۇنسىزئ بىلمهي دىيشىنى نىمه گۈلنىگار

 ياشلىرى مهڭزىدىن كۆرۇپ تۆككىنى ياش گۈلنىگارنىڭ شهرۋانهمۇ

 ، باشلىدى چۇشىشكه سىرغىپ

 … تىرىشتىم كىلىشچه قولۇمدىن مهنمۇ مىس– مىس كهچۇرگىن-

 يۆلىمهكچى استائ شهرۋانهنى دىگىنچه شۇنداق يىغالمسىراپ گۈلنگار

 ، بولدى

 تۇتقىنچه بىقىننى وڭئ شهرۋانه… كهتتى اغىرىپئ بىقىنىم ۋايجان-

  بىقىپ تهكشۇرۇپ مۇئهلىم ،جهمىله كهتتى قۇيلۇپ ياشالر كۆزلىردىن

  قاراپ ماڭا دىگىنچه، قىلماڭ ،ھهركهت كىتىپتۇ سۇنۇپ  قوۋىرغىڭىز

 ،مهنمۇ قويدى لىڭىشتىپ بىشىنى مهنىده دىگهن تۇرۇڭ چىقىپ سىرتقا

 مىڭىش ،چوكانچاق ماڭدىم سىرتقا ىلىپئ نۇر،داتۇ،چوكانچاقالنى

 ،كۈتۈپخانىنىڭ ىلۋالدىئ كىتابنى دىگهن تارىخنامه ھىلىقى الدىدائ

 هنگىنىمچهيۆل تامغا يىپىۋىتىپ ىشىكنىكۈتۈپخانائ چىقىپ الدىغائ

 ، تۇراتى ھاڭۋىقىپ قارغىنچه كىتابقا ،چوكانچاق ۆلتۇردۇمئ

 ساڭا چۈشۇمنى ،كۆرگهن قىلما يىرىم كۆڭلىڭنى ھهسهن بولدى°°°
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 ، بولغىتى بهرمهس سهپ جىنى ادىلمۇئ ،بولمىسا بوپتىكهن ىتمىسامئ

 تىپىشنى كىتابنى باسقۇر نهس مۇشۇ مهنمۇ باتۇر قىل بولدى--

 تۇرۇپ بىلىپ مىجهزىنى الدىراقسانئ ادىلنىڭ،ئ ىمهنكىتىپت ويالپئ

 ،كىرگهندىن دىدىم ىشالنىئ كۆرگهن چۈشىڭده سىنىڭ ۇنىڭغائ  يهنه

 بولمىسۇن ،نىمىله ىتتىمئ بىقىشنى قىلىپ ىزدىركىنىئ كىتابنىڭ كېيىن

 تهگىمهيلى بۇئىشالنى ،بولدى ويالپتىمهنئ دهپ كۆپ كۈچى كۆپنىڭ

 ،تهڭرى پۇتۇلگهندۇ ۆلۈشئ جايدا مۇشۇ دىرگهتهق ۇنىڭئ  بهلكىم

 ۋاقىت ،پهقهت قايتۇرۋالىدۇ كۈنى بىر ھامان نهرسىنى بهرگهن بىزگه

 قولدىكى ،دىگىنچه دىيىشمهيلى گهپنى بۇ بولدى خاالس، مهسىلىسى

 ، قويدى قاراپ كىتابقا

 بىزگه كىتابتا بهلكىم باقاي كۆرهپ هكىلهئ كىتابنى ھهسهن°°°

 قولۇمغا كىتابنى…، همهسئ گهپ ھىچ قالسا بوپ ىلهنهرس پايدىلىق

 ، باشلىدىم ۋاراقالشقا ئېلىپ

 بهلكىم  باردىيىلسىمۇ نهرسه پايدىلىق بىزگه قارما بولدى باتۇر--

 يهكچهشمىدىن باشتا باقا ويالپ،ئ مومكىن بولشى قىلتىغى پىرخوننىڭ

 شاھ چاقىردۇق مۇردىسنى شاھنىڭ  كىيىن اندىن،ئ كهلدى خهت

 بهردى خهرىته پارچه بىر كىيىن  ۇندىدىئ كىتىشكه دهسلىۋىده ىزنىب

 قىپقاپتۇ يول ماڭغىدهكال ادهمئ جايدا قىلىنغان بهلگه  ،خهرىتىده

 مىڭىشىمىز بىلهن جاي كۆرسىتىلگهن خهرىتىده بىزنىڭ ،مىنىڭچه

 ،تىخى باراۋهر بىلهن ىتىرگهنئ يولىغا ۆلۈمئ ۆزىمىزنىئ
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 ھهمىمىز بهلكىم ،كىرسهك كىرمىدۇق يولغا مهخپى كۈتۈپخانىدىكى

 ۆزنىڭئ ،ھهسهن مومكىن قىلىشىمىز ايرىلىپئ ھاياتىمىزدىن

  قىلدى، بايان ۆيلىغانلىرنىئ

  داتۇ؛

 الدىدائ يىلنىڭ التهئ بوۋام نىياز  بارمۇ ىسىڭدهئ باتۇر-

 ،تىرىك ئالۋاستى -،جىن مۇردا كهلگهنده قايتىپ تهكشۇرۇشتىن

 … بهرگهنلىرى سۆزلهپ سىداتوغۇر  جهسهت

 سۆزلهپ  الدىدائ يىلنىڭ التهئ بوۋامنىڭ اڭالپئ ىتقانلىرنىئ داتۇنىڭ

 ، كهلدى ىسىمگهئ بهرگهنلىرى

 ؛ چوكانچاق

  ئالۋاستىالردىن– ،جىن جهسهت ،تىرىك  مۇردا سىز نىيازبوۋا-

 … قوقىسىز بهكرهك قايسىدىن

  بوۋام؛

 دىگهن جهسهت ،تىرىك مهيمهنكهت قورقۇپ الۋاستىالردىنئ– جىن-

 بىرتىپىككه نهرسه بولدىغان كاشاڭ پۇتال ادهمگهئ مۇنچه انچهئ

 نهرسه نامهلۇم ىچىدىكىئ قارسايه بولغىنى قۇقۇنۇشلۇق هڭ،ئ يارمايدۇ

 چارىسى قۇتۇلۇش ۇنىڭدىنئ بىلسهكال نىمىلكىنى ۇنهرسىنىڭ،ئ

 دهيدۇ يمهنال،تاال وخشايدۇئ بۆرىگه خۇددى دىگهن مۇردا بولىدۇ،

  دهيدىغان ىچسهمئ قىنى يىسهم گۆشىنى بىرچىشلهم ادهمنىڭئ

  تهتۇر قىلىچنى قولغا مۇردىنىڭ نهرسه، بولمىغان سهزگۈسى اڭهقىلى،ئئ
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 يۈرىۋىردۇ تۇتۇپ تهتۇر تۇتماي وڭشاپئ ھهرگىزمۇ قويساڭ تۇتقۇزرۇپ

 پىچاق يىرگه هجهللىكئ بىلهن بولغان اسانئ ۆلتۇرۇشئ مۇردىنى ،

 ، تىرلىدۇ قايتا ۇيهنهئ سالمىسا

 ؛ چوكانچاق

  قهيهرده؟ يىرى هجهللىكئ مۇردىنىڭ ۇنداقتائ بوۋا نىياز-

  بوۋام؛

 پىچاق ئوتتۇرىسىدا قاق بىشىنىڭ دهل يىرى هجهللىكئ مۇردىنىڭ

 …، تىرلهلمهيدۇ قايتا مۇردىالر سالسا وتتۇرسىغائ بىشىنىڭ سالغاندا

  كهچتى ىسىمدىنئ سۆزلىرنى بوۋامنىڭ

°°° 
  همهسمۇئ دىگهن بولمايدۇ سهزگۈسى اڭ،ئ هقلىئ مۇردىنىڭ بوۋام

 شۇنداق ھهركىتىمۇ ىكهنئ هقىلىلىقئ ناھايتى مۇردىالر ،بايامقى

 دىگهن خىتىده يهكچهشمىنىڭ بولغاندا ،مىنىڭچه ىكهنئ چاققان

 … گهپكهن يالغان پۇتۇنلهي گهپلىرى

  نۇر؛

 دىگهندهك خىتىدا يهكچهشمه نىڭبولغى دىمهكچى باتۇر

  كهلگىنى ئۈچۈن ىزدهشئ كهتكهنلهرنى كىرىپ  ورداخارابىسگهبۇئ

 … دىمهكچىمۇ يالغان

  ساتتارداتۇ؛

 يهكچهشمه دىگهن جاپپار ابدۇئ مهت  كىتهمدۇ سوراش بۇنىمۇ
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 بهلكى همهسئ ئۈچۈن ىزدهشئ كهتكهنلهرنى كىرىپ ورداخارابىسكهبۇئ

 … مومكىن بولىشى كىرگهن وردىغابۇئ ۆزىئ

  مهن؛

 بهلكى  همهسئ بىرقىتىم بۇيهرگه ،يهكچهشمه دهيدۇ توغرا داتۇ

 بىتىده اخىرقىئ كىتابنىڭ هۋهتكهنئ ۇبىزگه،ئ كىرگهن قىتىم ىككىئ

 تىلغا خهنجىرى هرۋاھئ ۋهسيهتنامىدا باركهن ۋهسيهتنامه بىرپارچه

 ،خهزىنىگه ىلىپتۇئ اتىلغ خهزىنىسمۇ وردائ كىلىپ يهنى  ئېلىنغان

 كىلدىكهن توغرا ۆتۈشكهئ وتكهللهردىنئ نۇرغۇن ئۈچۈن كىرىش

 خهزىنىدىكى يوقتىۋهتسه مۇردىنى پىرخون بىلهن خهنجىرى هرۋاھ،ئ

 كىتاب خهرىته بىرپارچه بولدۇ،يهنى السائ خالغانچه بايلىقالردىن

 شمهيهكچه بولغاندا مىنىڭچه ، يىزىپتۇ دهپ يوشۇرۇلدى مۇقاۋىسقا

 ھهمده بايقىغان كىتابنى هۋهتكهنئ بىزگه كىرگهنده قېتىم بىرىنچى

 مهنىسنى ۋهسيهتنامىنىڭ ،كىتابتىكى ايرىلغانئ بىخهتهر بۇجايدىن

 بولىشى كىرگهن قايتا قىتىم ىكىنچىئ ىلىپئ ،خهرىتىنى چۈشهنگهن

 … ۇچۇنئ خهنجىرى هرۋائ ياكى ۇچۇنئ ،بايلىق مۇمكىن

  نۇر؛

 خهنجىرى هرۋاھئ بهلكى ئهمهس ۈچۈنئ بايلىق غاندابول مىنىڭچه

 ئاگاھالندۇرۇش بىرقىتىملىق مۇرداغا پىرخون ،بۇ كىرگهن ۇچۇنئ

 هرۋاھ،ئ  بىكارقىاللمىغاچقاھهم سىھىرنى خهنجىردىكى هرۋاھ،ئ بولغان

 ۆزگهئ قۇغداپ خهنجىرنى هرۋاھئ پهقهت يىقىنلىشالمىغاچقا خهنجىرگه
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 ئهقىللىق سىھىربىلهن بۇمۇردىالرنى ۈچۈنئ ايتىشازئ خهتهرنى بولغان

 ، مۇمكىن بولىشى ايالندۇرغانئ مۇردىغا باربولغان سهزگۈسى اڭ،ئ

 هرۋھئ بهلكى همهسئ ئۈچۈن بايلىق يهكچهشمىنىڭ بۇنىڭدىن

 … بولدۇ بىلۋالغىلى كىرگهلىكىنى ۈچۇنئ خهنجىرى

  داتۇ؛

 ماڭامدۇق الدىمىزغائ ،داۋاملىق قىلىمىز قانداق قهدهمده كىيىنكى

 ، چىقامدۇق قايتىپ ياكى

  نۇر؛

 يهكچهشمىال ،بهلكىم  تاپايلى يهكچهشمىنى چىقىپ قايتىپ بىزئاۋال

 ياردهم بىزگه چوقۇم كىشى بىلدىغان هھۋالالنىئ بهزى بۇجايدىكى

 ، قىالاليدۇ

 ،جهمىله تالىدۇق كىتىشنى چىقىپ قولالپ پىكىرنى نۇرنىڭ ھهمىمىز

 قويۇپ تىڭىپ  قوۋىرغىسنى كهتكهن سۇنۇپ ۋانهنىڭشهر مۇئهلىممۇ

 ، چىقتى الدىغائ كۈتۈپخانىنىڭ

 ؛ مۇئهللىم جهمىله

 ياكى مىڭىش الدىغائ داۋاملىق كۆردۈڭال ئهھۋالنى بايامقى سىلهمۇ

 …، تالالڭالر ۆزۇڭالئ قايتىشنى

 سۇكۇتته قىلماي گهپ دىگهندهك دىسۇن بىرنهرسه بىزلهرنى قىزالمۇ

 ، تۇردى

  تۇ؛دا
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 ،داۋاملىق قىلىدۇ ياخشىدهك كهتكىنىمىز قايتىپ يهنىال بىزنىڭ

 يهر قويدىغان جهسىدىمىزنىمۇ بهلكىم  دىسهك ماڭىمىز الدىمىزغائ

 … چىقمىغىدهك

 ؛ مۇئهللىم جهمىله

 ىشئ بارمهسلهت يىغىپ ھهمىسنى باشقا  قايتايلى بولسا ۇنداقئ

 … قىاليلى

 باشقا چىقىرىپ اپراتىنىئ سۆزلىشى يىندىن مۇئهللىم جهمىله

 ىيتىپئ چىقىشنى قايتىپ ۇالرغا،ئ االقىالشتىئ بىلهن مۇئهللىملهر

 ،باشقا چىقتۇق قايتىپ بىلهن يولىمىز كىرگهن بىزمۇ قويۇپ

 ىدىئ يارالنغان نهچچىسى بولۇپ ۇچۇرغانئ مۇردىغا ۆقۇغۇچىالرمۇئ

 ۆلۇپئ ىپسىل يولغا دوختۇرخانىغا وقۇغۇچىالرنىئ ،يارداربولغان

 قىلدى ۇختۇرۇشئ تاۋاباتلىرغا ائىلهئ وقۇغۇچىالرنىڭئ كهتكهنلهرنىڭ

 مهت بىلهن ،نۇر ،داتۇ چوكانچاق تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى ،بىزمۇ

 هتراپتىكىئ ،يىقىن ئۈچۈن كۆرشۇش بىلهن ابدۇجاپپاريهكچهشمهئ

 … الدۇقئ يول قاراپ كهنىتكه
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 زۇلمهت شاھزادىسى: باب-05

 جهمىله الدىدائ ،مىڭىش الدۇقئ يول قاراپ كهنىتكه هتراپتىكىئ يىقىن

 مۇئهللىم جهمىله ۇخهتنىئ  قالدۇپ خهت پارچه بىر مۇئهللىمگه

 مۇئهللىمنىڭ جهمىله خهتنى پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن قىلمىغان دىققهت

 قويدۇم قاراپ سائىتىمگه ال ،ئىختىيارسىز قويدۇم سىلپ يانچۇقىغا

 ، ، ىدىئ  بولغان بهش سائهت ،كهچ

 ؛ مهن

 قانداق ىتقانمۇئ ىكهنلىكىنىئ كهنتتىن قايسى ۆزنىڭئ ۇباالئ هزمهتئ-

 ماڭغىنىمچه قاراپ ؟توغراقلىققا قالدىڭ ۇچراپئ وبالىغائ قىلىپ

 。سوردۇم نۇردىن

 ؛ نۇر

 وتۇنئ ياردهملىشىپ ۇستامغائ ئاشپهز ،شۇ بوالتتى قىلىپ قانداق-

 كىلىۋىتىپتىكهن ۇبۇتهرهپتىنئ ،شۇۋاقىتتا كىرگهن توغراقلىققا تهرگىلى

، 

  ئىدى، يول كهلگهن بىلهن ماشىنا بىز دهل تهرهپ نۇركۆرسهتكهن

 ؛ قىلدى داۋام نۇرسۆزىنى

 ؟دهپ كهلگهنمۇ تهكشۇرۇشكه ،سىز مهندىن كىلىپ يىنىمغا ۇئ-

 هتراپتىكىئ يىقىن ۆزنىڭئ ۇ،ئ بهردىم جاۋاپ ،دهپ ھهئه مهنمۇ سوردى

 بىر ،يهنه مۇردا ئالۋاستى،-،جىن ،بۇيهرده كهلگىنى نىتتىنكه

 تهكشۇرۇشكه ،بىز مۇردىنىڭ پىرخۇن  بولغان شاھى مۇردىالرنىڭ
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 ياكى ىشىنىشئ مهنمۇ ئىدى، ىتقانئ ىكهنلىكىنىئ جايدا كهلگهن

 ،پهقهتال هكىردىمئ باشالپ يىنىڭغا سىنىڭ بىلمهي ىشهنمىسلىكىنىئ

 ۇكهنىتنى،ئ ىتتىئ تۇردىغىنى كهنىتته تىكىهتراپئ يىقىن ۆزنىڭئ

 تازا كهتكهچكه جىددىلىشىپ ،بهك قىلغان دىگهندهك توغرالىق

 هتراپتىكىئ يىقىن بىلهن يول مۇشۇ بىز ،بولمىسا قالماپتۇ ىسىمدهئ

 يهكچهشمه جاپپار ابدۇئ ،مهت باقايلى سۈرۈشتۈرۈپ بىرىپ كهنىتكه

 چىقىدۇ، ادهمئ تونۇيدىغان ،چوقۇم

 ، كهتتۇق كىرىپ ىچىگهئ توغراقلىقنىڭ بىلهن گىپى ۇرنىڭن

  مهن؛

 بوپ قولۇڭدا سىنىڭ بولۇپ قانداق پالتىسى بوۋامنىڭ ھهسهن-

 بىلۋالغىم ىشىنىئ پالتىنىڭ چوكانچاقتىن ،بىكارماڭغىچه قالدى

 ، سوردۇم چوكانچاقتىن كىلىپ

 ؛ چوكانچاق

 ايئ بىرجۇپ ىداالدئ كىتىش ۆلۇپئ بوۋام نىياز ىشئ بۇمۇنداق-

 بار تىلىكامىرامۇ بىر ،يهنه بهردى ساتتارغا بىرنى ماڭا بىرنى پالتىنىڭ

  جاۋابهن ،دىدى

 ؛ مهن

 ، قالدىڭالر بولۇپ دوختۇرخانىدا بولۇپ قانداق ئىككىڭالر سىلهر-

  چوكانچاق؛

 سىڭلىسى ئىدى، ۋاختى كهلگهن ۆيگهئ بىزنىڭ ادىلنىڭئ شۇچاغ-
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 يالغۇزباال ،مهن بىلىسهن سهنمۇ ئىدى، ىلۋالغانئ بىلله اينىگارنىمۇئ

 مهنمۇ ،شۇسهۋهپتىمۇ يوق سىڭلىممۇ اچاممۇ،ئ يوق ىنىممۇئ اكاممۇئ

 ،شۇۋاقىتتا شۇ ھهم اينىگارغىمۇ،ئ امراقئ قهۋهتال ادىلغائ نهۋىرئاكام

 ۋه ئانىسى اتائ ادىلنىڭئ كىلىپ كهلكۈن يىزىسقا نىڭ ئۇالر

  اڭالپالئ بۇئىشنى اينىگار،ئ ئايرىلدى ھاياتىدىن كىشىلهر نۇرغۇنلىغان

 بارئىدى ساتتارمۇ ،بۇۋاقىتتا كهتتى ھۇشىدىن قۇسۇپ قان

 ،شۇۋاقىتتا هكىردۇقئ دوختۇرخانىغا اينىگارنىئ ،بىزدهرھال

  كۆرۇپ چىقۋاتقىنى هپئ بولىمىدىن قۇتقۇزۇش جىددى نىيازبوۋامنى

  ياتاقتا هكىرگهنئ منىبوۋا ،نىياز هگهشتۇقئ كهينىدىن دهرھال

 ،نىيازبوۋام باركهنتۇق بوۋىسىمۇ اينۇرهنىڭ،ئ بوۋىسى زۇلپىيهنىڭ

 چىقرىپ پالتىنى  سومكىستىن ياتاقتىكى كۆرۇپ كىرگىنىمىزنى بىزنىڭ

  بهردى تىلىكامرانى بىر ،يهنه بهردى ماڭا نى بىر يهنه ساتتارغا بىرنى

 ىتتىئ بىرشىمنى كۈنىڭده تۇغۇلغان كىرگهن ياشقا00 سىنىڭ بۇنى

 ھۇشىغا اينىگار،ئ كهتتۇق چىقىپ يىنغا اينىگارنىڭئ بىزمۇ ،كىيىن

 كىلىپ سهنمۇ چىقسام يىنىغا نىيازبوۋامنىڭ  كېيىن كهلگهندىن

 قاراپ پالتىغا بولۇپ دهپ ماڭا شۇئىشالنى ،چوكانچاق بوپسهن

 ، قويدى

 : مهن

 ؟ قهيهرده ھازىر تىلىكامىرا ھىلىقى ئۇنداقتا-

 : چاقچوكان
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 ياشقا00، قويدۇم ساقالپ ياخشى ناھايتى مهن بول خاتىرجهم-

 ، بىرىمهن ساڭا كۈنىڭده تۇغۇلغان كىرگهن

 : مهن

 چۈشۇپ قاراڭغۇ بىردهمده ماڭغاچقىمۇ ،پاراڭالشقاچ همسهئ بوپتۇ-

 ، كىتىپتۇ

 ؛ مهن

 بواللمايمىز بىرىپ تىخىچه ،نىمانداق كهتتى چۇشۇپ قاراڭغۇ-

 دىگهننى5:45 همدىئ سائهت قاردىم سائىتىمگه هيهن ىختىيارسىز،ئ

 ، ئىدى كهتكهن چىقىپ يۇلتۇزالر اسمانغائ ،لىكىن تۇراتى كۆرسىتىپ

 قالمىدىمۇ سى باتارىيه سائىتىمنىڭ مىنىڭ قاراڭال سائىتىڭالرغا ھهي

 دهپ خودا اھئ  قاراپالم سائىتىگه ھهمىسى بىلهن ،بۇگىپىم  قانداق

 ، تۇراتى كۆرسىتىپ دىگهنى5:45 سائىتى ڭ،ھهممهيلهننى تولىۋهتتى

 : مهن

- 

 چۇشمهيدىغاندۇ قاراڭغۇ تىز بۇنداق قۇملۇقتا چۇشسىمۇ قاراڭغۇ

 قاراڭغۇ لهرده7 سائهت تۇرسا ۋاقىت باشلىرىدىكى اينىڭئ-9 ،ھازىر

 ،دىگهن اۋازئ نىمه اڭالڭالئ ،چوكانچاقنىڭ بوالتى توغرا چۇسسه

 ،بىريهردىن  تىڭشىدىم بىلهن دىقىتىم پۇتۇن  اڭالپئ گىپىنى

 اۋازئ دىگهندهك ھىش ھىش ۋاقىتتىكى چىقارغان نهشتىرنى يىالننىڭ

 همهسئ ،بىرئىكىكى ىدىئ اۋازىئ يىالننىڭ توغرا ئىدى، چىقۋاتقان
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 چىقرىپ قولچىراقنى سومكىستىن چوكانچاق ئىدى، كۆپ ناھايتى

 قالدىم شهنمهيىئ كۆزلىرىمگه كۆرۈپ هتراپنى،ئ يورۇتتى هتراپنىئ

 تۈزۈپ سهپ هسكهردهكئ تهييارالنغان جهڭگه خۇددى يىالنالر هتراپتا،ئ

 ىشالرغائ كۆپ خىلى ھازىرغىچه تۇغۇلۇپ ئىدى، قورشىۋالغان بىزنى

 قىلغىننى ۋۇجۇم ادهمگهئ تۈزۈپ سهپ يىالننىڭ لىكىن ۇچراپتىمهنئ

 الدىمئ غاقولۇم پىچاقنى ىختىيارسىزالئ ئىدى، كۆرشۇم قېتىم تۇنجى

 ،نۇربولسا ىدىئ ۈلگۈرگهنئ ئىلىپ پالتىنى داتۇمۇ بىلهن ،چۇكانچاق

 يىرىم سىلكىۋىدى بىر شۇنداق بولۇپ ىلۋالغانئ كالته توك بىر قولغا

 تهرهپكه تۆت تۆتىمىز قىلىپ كهينىمىزنى ،بىربىرمىزگه ۇزاردىئ مىتىر

 قالغاندا مىتىر ،يىرىم كهلدى يىقىنلىشىپ ،بارغانچه تۇردۇق قاراپ

 كهلمهي بوش ،بىزمۇ باشلىدى ىتىلىشقائ سىلىكىنىپ اتقاندهكئ وقيائ

 ۆتۇپئ مىنۇتال05 اردىن،ئ ىدۇقئ چانىماقتا ىتىلغانلىرنىئ بىزگه

 قالدىممۇ ،ھىرىپ قالدى استىالپئ سهل ۋۇجىمىمۇ يىالنالرنىڭ

 ، يۆلىنىۋالدىم توغراققا يىنىمدىكى ئىختىيارسىز

 : چوكانچاق

 … باكهن يىالن يوغان ۈستىدهئ ،بىشىڭنىڭ قىل ئىھتىيات تۇربا-

 ،شۇۋاقىتتا اتتىئ قارتىپ ماڭا پالتىنى دىگىنچه شۇنداق چوكانچاق

 يهرگه سوقۇپ پالتىنى كىلىپ ۇچۇپئ پىچاق بىر تهرپىمدىن وڭئ

 قالدى سانجىلىپ شىخىغا بىر توغراقنىڭ بولسا ،پىچاق چۈشۇرۋهتتى

 توختىتىپ ۋۇجىمىنى يىالنالرمۇ ، ياڭرىدى ازىئاۋ نهي ارقىدىنال،ئ
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 قىلغىنچه بۇيان ۇيانئ بويانلىرنى قىلغاندهك تهڭكهش ئاۋازىغا نهي

 ، بولدى غايىپ كۆزدىن

 : داتۇ

 ، مىدىرلىما بار يىالن يوغان بىشىڭدا باتۇر-

 ويلىمىغان،ئ اتتىئ توغۇرالپ يىالنغا پالتىنى دهپال شۇنداق داتۇ

 پالتىنى بىلهن تىزلىك ىتىپئ پىچاقنى قولدىكى اينۇرهئ بۇقىتىم يهردىن

 ، چۇشۇرۋهتتى سوقۇپ

 : اينۇرهئ

 زۇلمهت رىۋايهتلهردىكى ،بۇدىگهن بولمايدۇ ۆلتۈرۈشكهئ بۇنى-

 بۇيىالننىڭ… يىالن باشلىق هجدىرھائ ،قوش ئهلچىسى دۇنياسىنىڭ

 ىالننىڭي بىشى بىر ،يهنه ۆزئورنىدائ بىربىشى باربولۇپ بىشى ىككىئ

 … وخشايتتىئ هجدىرھاغائ شهكلى باش ىدى،ئ جايالشقان  قۇيىقىغا

 : مهن؛

 قاراپ يىالنغا تۇرغا الدىمدا،ئ هلچىسىئ سىنىڭ دۇنيا زۇلمهت سهن-

 ،چۇنكى كهتتىم بولۇپ خىجىل ۆزۇممۇئ ،سورغىنىمدىن يۇ سوردۇم

 خلۇقمه زۇۋانسىز بىر ۇدىگهن،ئ بولسۇن ادىمزاتئ نه الدىمدىكىئ

 گهپ قاراپ ماڭا مهخلۇق زۇۋانسىز بۇ يهردىن ۆيلىمىغانئ ئىدى،

 ، ئىدى قىلغان

 : هلچىسىئ  دۇنياسىنىڭ زۇلمهت

 چىقرىپ هسلىردىنئ مىنى هجىبائ شاھىزادىسى زۇلمهت شۇنداق-
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 قالدىم ھهيران ازراقئ ئاڭالپ گهپلىرنى ۇنىڭ،ئ  ئوخشىمامال قويغان

 ، كهتتى يورۇپ هتراپمۇئ ،تۇيىقسىز

 : مهن

 زۇلمهت مهن ىككىنجىدىن،ئ تونۇمايمهن سىنى مهن بىرىنجىدىن-

 دۇنياسىنىڭ زۇلمهت سهن ۈچۈنچىدىنئ ئهمهس،   شاھزادىسى

 … يوق االقىسىئ ،مهنبىلهن بولمامسهن بوالمسهن هلچىسىئ

 : هلچىسىئ دۇنياسىنىڭ زۇلمهت

  ساھزادسى لمهتزۇ  ۆزلىرىئ ،بىرىنچىدىن بار االقىسىئ هلۋهتتهئ-

 ۆزلىرنىڭئ بولۇش خوجايىنى خهنجىرنىڭ هرۋاھئ ىكىنچىدىنئ

 الۋاستىئ دۇنياسىدىكى زۇلمهت ۇچىنجىدىن،ئ  پۇتۇلگهن تهقدىرىگه

 خهنجىرى هرۋاھئ پهقهت نى هجدهرھائ ،قانخور قۇش ادهمخور،ئ

  بۇرۇن الالئ تهقدىرگه ۆزلىرنىڭئ يوقتۇش ۇالنى،ئ يوقتااليدۇ

 … لگهنپۇتۇ

 قاردىم ،يىنىمغا قالدىم تۇرۇپ ھاڭۋىقىپ اڭالپئ گهپلىرنى ۇنىڭئ

 ،چوكانچاقال تۇراتى قويماي مىدىرالپمۇ ھهيكهلدهك  چوكانچاق

  تۇراتتى، قىلماي مىدىرسىدىر ھهيكهلدهك ھهمىسى همهسئ

 : مهن

  قىلىسهن؟ ۋۇجۇم بىلهن يىالنالر بىزگه نىمىشقا همسهئ-

 : هلچىسىئ دۇنياسىنىڭ زۇلمهت

 خاالس باقماقچى سىناپ ماھارتىنى ۆزلىرنىڭئ بۇيرىقى مهلىكىنىڭ بۇ
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 يوقاتقىدهك هجدىرھانىئ ،قانخور قۇش ،ئادهمخور الۋاستىئ ،سىلىنى

 قىلدۇق، مۇشۇنداق ئۈچۈن بېقىش سىناپ يوقلىقىنى بار جۇرهتلىرنىڭ

 ۇ،مىنىڭم ىكهنالئ مۇناسىپ بولۇشقا شاھزادىسى زۇلمهت ھهقىقهتهن

 … قايتاي مهنمۇ اخىرالشتىئ ۋهزىپهم

 ىشنىئ بايامقى ،ھهمىسى بولدى غايىپ كۆزدىن  ال دهپ شۇنداق

 ، قىالتتى قالغاندهك ۇنتۇپئ

 : مهن

 سالغاچ سومكىغا پىچاقنى قالدىڭىز؟ كىپ بولۇپ قانداق زۇلپىيه-

 ، سوردۇم دىن ،زۇلپىيه

 : زۇلپىيه

 ،كۆپنىڭ قالمىسۇن وپب ئىش بىره يهنه سىلهرگه اچامجهمىلهئ-

 كىشىنى هۋهتكهنئ خهت ياردهملىشىپ سىلهرگه دهپ كۆپ كۈچى

 ، ىتتىئ ىزدهشنىئ

 : مهن

 يۈرۈپ قاراپ ىچىگهئ ،توغراقلىقنىڭ يۈرۈڭال ىزدهيلىئ بىلله ۇنداقتائ-

 ۆيلهئ يىراقتىن كىيىن ۆتكهندىنئ سائهت يىرىم اردىن،ئ كهتتۇق

 ماڭدۇ نىشانالپ ۆينىئ ۇنگهنكۆر ،بىزمۇ باشلىدى كۆرنۇشكه

 ،تۇن تۇراتى يورتۇپ سۇس زىمىنى نۇرى شهپهق كهچكى ،بۇۋاقىتتا

 ئىدى، تهمشهلگهن يىپىشقا پهردىسنى
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 يهكچهشمىنىڭ سهرگۈزهشتىسى:باب-06

 كىسهكتىن ،الي كهلدۇق قىشىغا ۆينىڭئ كۆرۈنگه مىڭىپ ازراقئ

 ۆرلۇپئ تهۋىرسهيهر ازراقئ ئىدى، ۆيئ كهتكهن كۆنىراپ ياسالغان

 هپسۇس،ئ ۆتتۇقئ الدىغائ ۆينىڭ،ئ ئىدى قالغان ارانالئ چۇشكىدهك

 بۇرۇن الالئ ياغاچلىرى ىشكئ ۆينىڭ،ئ بولۇپ يوق ادهمئ ۆيدهئ بۇ

 ۈزاقئ تۇرمىغىنىڭ ادهمئ بۇئۆيده ،بۇنىڭدىن ئىدى كهتكهن چىرىپ

 گهندىمۇدى ،كهم ئىدى ئهمهس تهس بىلۋىلىش بولغانلىقىنى يىلى

 بهلكىم كىرهك، بولسا ۋاقىت يىلدهك05 باقمىغىلى تۇرۇپ ادهمئ

 بهلكىم كهلگهنده بۇجايغا جاپپات  ابدۇئ مهت اۋالئ يىل-05

 كىشىلهنى ۆيىدىكىئ بۇ كىلىپ قوغالپ جايغىچه مۇشۇ مۇردىالر

 ، كهتكهندۇ كۆچۇپ بولسا قىلغان پاراكهنده

 ،داتۇنىڭ كۆتۇرلىۋاتىدۇ ۈتهكت ئىس قويۇق تهرهپتىن اۋۇئ قاراڭالر-

 ۇتهرهپتىن،ئ قاردۇق تهرهپكه داتۇكۆرسهتكهن ھهممهيلهن گىپىدىن

 شهپهق كهچىكى قۇياشنىڭ بولۇپ كۆتۇرلىۋاتقان تۈتهك ئىس قويۇق

  ئىدى، توسۋالغان نۇرنى

 الدىدائ نۇربىيه قىلىدۇ، باردهك مهھهلله بىره شۇتهرهپته مىڭال تىز-

 يىگىرمه دىگىدهك ئهگىشىپ كهينىدىن ۇماڭدى،بىزم باشالپ يول

 كىلىپ ،مهھهلىگه كهلدۇق مهھهللىگه بىر كىيىن ماڭغاندىن مىنۇت

 يوق ادهمئ ھىچقايسىدا لىكىن ۇچۇردۇقئ ۆيگهئ سهككىز يهتته بولغىچه

 دهرۋازىسنى ۆينىڭئ بىر بويىدىگى يول كىرىپ ،مهھهللىگه ئىدى
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 كهلگهن ئېلىپ خهۋهر بىزگه گهنهتتى،ئ كىيىن ۋاقىتتىن ازراق،ئ قاقتىم

 ، ئاچتى ىشىكنىئ باال

 خىلى ساقلىغىلى سىلهرنى دادام نىمىسى؟ كهلگىنىڭال همدىئ ۋاي-

 بۇشاكىچىكنىڭ قىلماي سۆز گهپ باشقا ،بىزمۇ كىرىڭال بولدى

 چامىستىكى ياشال ،قىرىق كىردۇق ۆيگهئ هگهشىپئ ارقىستىنئ

 سانتىمىتىر سهكسهن مىتىر بىر بويى گهستىلىك ،خىلى يوق ،بىركۆزى

 بولۇپ تهييار راسالپ داستارخان كىشى مويسىپىت كهلگهن هتراپىدائ

 چامىسىدىكى ياشالر التهئ وتتۇزئ يىنىدا يهكچهشمىنىڭ ئىدى، تۇرغان

 ، تۇراتى قاراپ چوكان تولغان خىلى

 دهپتىكهن كاالم اندىنئ تائام اۋالئ ۇكۇلۇرۇمئ كىلىڭالر قىنى-

 ،كىلىڭالر پاراڭلىشايلى اندىنئ كىيىن توقلىۋالغاندىن قىڭالنى،قورسى

 بهرمهي پۇرسهت قىلىشقا گهپ ،بىزگه چايقىۋىلىڭالر قولۇڭالرنى

 ،يهنه بولغاچقا اچئ قۇرسىقىمىز بىزنىڭمۇ باشلىدى، ،داستارخانغا

 مهززهقىلىپ بولغاچقا پولۇ بىسىلغان گۆشى توشقان الدىمىزدائ كىلىپ

 ۆيگهئ ياندىكى ،بىزنى كېيىن بولغاندىن يهپ تاماقنى كهتتۇق، يهپ

  باشلىدى،

 بهرمىدىڭىز پۇرسهي قىلىشقا گهپ بىرى بايتتىن  اكائ رهخمهت-

 كىلىپ يهنه بىلدىڭىز قانداق كىلىشىمىزنى بىزنىڭ باقسام ،سوراپ

 سوئالىمنى بولغان ،سورىماقچى ىشئ قانداق كىتاب هۋهتكهنئ سىز

 ، سورۋالدىم بىراقال



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 110  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 سۆلهپ بولسا بىلگىڭالر هھۋالالنىئ ۇجايدىكىئ سىلهرنىڭ ماقۇل-

 شورۋالغاندىن بىرنى كۈچهپ تۇتاشتۇرۇپ ۆتئ ،مۇخۇركىسقا بىرهي

 ، باشلىدى ،سۆزلهشكه كىيىن

 : يهكچهشمه

 بولساڭالر  بايقىغان خهتنى يازغان ىرتىپئ شامنى مهن كىتابدىكى-

 بولغاندا كهچ ،لىكىن ڭالكىلهتى ىزدهپئ مىنى چۇشكىچه ،بهلكىم

 كىتابقا بهلكى قالماستىن كۆرۈپال خهتنى قارغاندا كهلگىنىڭالرغا

 يىزىقى چاغاتاي ارقىستىكىئ كىتابنىڭ ،يهنه خهرىته يوشۇرۇلغان

 خهتهرگه كىرىپ ۇجايغائ كۆرۇپسىلهر ۋهسيهتنى يىزىلغان بىلهن

 گىپىنى ، قاچان ھه كهلدىڭال ىزدهپئ مىنى چىقىپ قايتىپ ۇچىراپئ

 كىيىن شورۋالغاندىن بىرنى يهنه كۇچهپ مۇخۇركىستىن بولۇپ دهپ

 قوشۇق سۆزىگه يهكچهشمىنىڭ ،ھىچقايسىمىز هتتىئ داۋام ،گىپىنى

  ئىدۇق، اڭلىماقتائ بىلهن دىقىتىمىز پۇتۇن سالماي

 هسلى،ئ همهسئ يالغان ىشالمۇئ دىگهن خىتىمده سىلهرگه مهن-

 قوغالپ توشقاننى ۇچۇنئ وۋالشئ توشقان مهن الدىدائ يىلنىڭ-05

 ىچىگهئ خارابىلىكنىڭ اشۇئ قىرىشقاندهك توشقانمۇ باردىم جايغا اشۇئ

 كۇتۇپخانا جايىم چۇشكهن  چۇشتىم ارقىدىنئ ،مهنمۇ كهتتى كىرىپ

 كۈتۇپ  ئىدى كهتكهن تىزلىپ جازىالرغا دىگهن ،كىتاب كىرهك بولسا

 قولدا بولۇپ جهسهت بىر ىچكىرسىدهئ كىردىم ىچىكىرسىگهئ خانىنىڭ

 شۇ كىتاب بهرگهن هۋهتىپئ سىلهرگه مهن ،يهنى بارئىدى كىتاب
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 بولسا قىممهتلىك قارغاندا يىتىشىغا تۇتۇپ بۇكىتابنى ۇجهسهتنىڭ،ئ

 لوڭقا ساپال دانه بىرقانچه يهنه ىلۋالدىمئ كىتابنى دهپ كېرهك

 چىقتىم، قايتىپ ىلىپئ نهرسىلهرنى دىگهندهك ،سىياھدان

 نهچچه82 شارائىتتا چاغنىڭ ،شۇ ياراپتۇ پۇلغا خىلى بۇنهرسىلهرمۇ

 بىزنىڭ ،كىيىن قالدىم ىلىپئ ۆزۇمئ كىتابى  ياردى يۈهنگه مىڭ

 دىگهن توختى مهت چىققان نامى خىلى كهسىپته مۇشۇنداق مهھهلىده

 بىتتىكى ۇچئ ارقائ كىتابنىڭ ،ئۇكىشى كۆرسهتتىم كىتابنى  كىشىگه

 مۇقاۋىسقا كىتابنىڭ ھهم بهردى دهپ ماڭا مهزمۇنى ڭخهتنى

 جاينىڭ كىرگهن مهن خهرىتىنىڭ ىلىپئ خهرىتىنى يوشۇرۇنغان

 هرۋاھئ دىيىلگهن كىتابتا مهنبىلهن  خالىسام ىكهنلىكىئ خهرىتىسى

 ازتوالئ تىپىپ خهزىنىنى يوقتۇپ مۇردىنى پىرخۇن تىپىپ خهنجىرنى

 ىلىپئ ،مهنمۇ قويدى ۆتتۇرغائ  ىپىالنىن توغۇرسىدىكى بولۇش باي

 ياراپتۇ پۇلغا خىلى لۇڭقا ساپال دانه ىككى،ئ سىياھدان چىققان

 ىلىپئ لوڭقىلىرنى گۇل كۇتۇپخانىدىكى تاپالمىساقمۇ ،خهزىنىنى

 بىرىشقا ويالپئ قالغىدهكمىزدهپ بۇپ پۇللۇق خىلى چىقساقمۇ

 الغانئ ىتىنىخهر  سىزىۋىلىپ خهرىتىنى الدىدائ ،مىڭىش قوشۇلدۇم

 بهردى، قايتۇرۇپ ماڭا كىتابنى قويۇپ يوشۇرۇپ چانمىغىدهك جايغا

 هپئ ۇجايدىن،ئ مۇمكىن ۇچۇرشىمىزئ خهتهرگه ازتوالئ جايدا ۇئ

 خهتهردىن بۇلسىمۇ ازتۇال،ئ هكىرمهيلىئ نهرسىنى چىققان

 باشقىالرغا ساقلىشىمنى ياخشى كىتابنى دهپ، مۇمكىن ساقلىنالىشىمىز
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  قويۇپ تاپالپ ىتماسلىقمنىئ گهپ قانداق ھىچ توغۇرسىدا ابكىت

 پۇختا مهنمۇ هتىسى،ئ قالدى كىتىپ  دهپ ىزدهيدىغىنىئ مىنى هتهئ

 مهت تۇردۇم، ساقالپ كىشىنى ۇئ دىگهن توختى مهت قىلىپ تهييارلىق

 بىرۋاخ ۆيدهئ بىزنىڭ  بولۇپ كهلگهن ىلىپئ ادهمئ تۆت يهنه توختىمۇ

 ....چىقتۇق يولغا كىيىن الغاندىنياۋ تاماق

 قوغالپ توشقان مهن چىقتۇق، يولغا كىيىن يهۋالغاندىن تاماق بىرۋاخ

 ،بىز ئىدى كهتكهن كۆملهپ قۇمغا بۇرۇن الالئ جاي كىرگهن يۈرۈپ

 ۆينىڭئ بىر بۇيچه بهلگىسى ىستىرىلكائ كۆرسىتىلگهن باشتا خهرىتىنىڭ

  تهرپىده ىشىكىئ بىر يهنه ينىڭۆ،ئ كىردۇق ىشكىدىنئ قالغان كۆرنۇپ

 ىگىزلىكى،ئ مىتىر التهئ كهڭلىكى يىپىلغا ۈستىئ وخشاشئ پىشايۋان

 ماڭغىدهك ادهمئ تۈۋىده ،تام بولغاچقا كهلگىدهك مىتىر ىككىئ

 توزاق قۇرغان پىرخون ،بۇيولنىڭ ئىدى قالغان يول كىچىكىنه

  ئىدۇق، خهۋهرسىز هسالئ ىكهنلىكىدىنئ

 : مهن

 هرۋاھئ مۇردىنىڭ پىرخۇن بۇ بولغىنىڭىز دىمهكچى سىزنىڭ مه؟نى

 ،سوردۇم دىمهكچىمۇ توزىقى قۇرغان كىرگهنلهرگه كۆزلهپ خهنجىرنى

 ، بولۇپ ھهيران

 : يهكچهشمه

 ئۇچۇن ىلىشئ خهنجىرنى هرۋاھئ مۇردىنىڭ پىرخون بۇ شۇنداق

 ياققان ىناسماندئ قۇم ،بىزدهسلهپته ىكهنئ توزاق قۇرغان كىرگهنلهرگه
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 يول شهكلىده ،رومبا شهكلىده بۇلۇڭ ۇچئ ،مۇشۇنداق بولغاچقا

 يهرده تۇردىغان چىقىپ بوران قۇم ،لىكىن قاپتىمىز ئويالپ دهپ قالدى

 ،كىرگهندىن باقماپتىمىز ويالپئ هسالئ ،دىگهننى قالىدۇ يول قانداقمۇ

 كىردۇق ،كۈتۈپخانىغا ۆتۇپئ قۇبۇلخانىدىن ۇدۇلئ كېيىن

 كهلگهنگه ئالدىدا كۈننىڭ نهچچه مهن نهدىمۇ تۈپخانا،بۇكۈ

 الدىنئ مهن ،ھهم كهتكهن يىىلىپ يهرگه ھهممه ،كىتابالر وخشىسۇنئ

 كۆرگهن ىكىنلىكىنىئ تىزىقلىق جازىغا كىتابنىڭ  كهلگهنده قىتىم

 سهۋهبى بىر بىردىن كىتىشنىڭ يىلىپ يهرگه كىتابالرنىڭ بۇقىتىم

 بىر ىچىدهئ كۈتۈپخانا ،لىكىن ئىدى قانچىق بوران كۈچلىك بۇيهرده

 هرۋاھئ كىرىپ يولغا مهخپى بىزنى ،خۇددى كۆرمىدۇق قۇمنىمۇ دانه

 ىكهنلىكىنىئ چاتاق سهل ىشنىڭئ دىگهندهك، السۇنئ  خهنجىرنى

 پۇتۇن دهپ ئهمهس ئهجهپ قالسا چىقىپ ئۇچى يىپ پهملهپ

 تارىخىنامه   ىچىدىنئ ساندۇقنىڭ كىچىك   اختۇرۇپئ كۈتۈپخانىنى

 هينىئ ،بۇكىتابدا  بايقىدۇق كىتابنى يىزىلغان پارىسچه دىگهن

 تىرلدۇرۇپ ۆلۇكلهرنىئ  جادىگهر ايالئ ىخلىمدىنئ ۆتتۇرائ ۋاقىتتا

 قىلىپ ۋۇجۇم جهنۇبىغا تهڭرىتاغنىڭ قىلىپ كۆنتىرۇل مۇردىالرنى

 الرنىچارۋى ،كاال ،قوي مۇشۇكنىمۇ ىت،ئ ھهتتا جانۋارنى جان ھهربىر

 يۈزى322 پىرخون ،بۇۋاقىتتا سۆزلهنگهن ۆلتۇرۋهتكهنلىكىئ

 جىسمىنى ھهم روھى ۇالرنىڭئ  تاشالپ ۆتقائ تىرىك قىزنى ئېچىلمىغان

 ياساپ خهنجىرنى هرۋاھئ بىرلهشتۇرۇپ قارسىھىرنى ۆزىنىڭئ بىلهن
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 چاغدا شۇ دهل تۇرغان قارشى مۇردىالرغا بىلهن جهسهت تىرىك چىقىپ

 بۇۋهھىمىلهرنى بىلهن خهنجىرى زۇلمهت ھزادىسىشا زۇلمهت

 خهنجىردىكى هرۋاھئ چۇشۇرۇپ يارلىق شاھ ،كىيىن اخىرالشتۇرغانئ

 بىلدۇرۇش رهخمىتىنى شاھزادىسكه ،زولمهت قىلۋهتكهن بىكار سىھىرنى

 ىشلىرى،ئ قىلغان ياتلىق شاھزادىگه  مهھبۇده مهلىكه قىزى ۈچۈنئ

 كۆزى مهلىكىنىڭ بهتلىرده اخىرقىئ ڭىدى،كىتابنىئ قىلىنغان بايان

 هلىچىسىئ دۇنياسىنىڭ زۇلمهت شۇچاغدا تۇققان وغۇلئ بىر يورۇپ

 بولۇپ كهلگهن ىلىپئ مهكتۇپ يىالن باشلىق هجدارھائ قوش

 پهرماننى اغزىھاكىئ اتىسنىڭئ شاھ ،شاھزادىگه بىرپ قا شاھ مهكتۇپنى

 زۇلمهت الدىدائ تىشكى شاھزادىسى ،زۇلمهت قاپتۇ كىتىپ يهتكۈزۇپ

 خهنجهرگه ىكىكىئ قىلىپ بهنىت بىلهن سىھىر ئۆيگه سىرلىق خهنجىرنى

 قالدۇرغان هۋالتلىرغائ ىقىتىپئ قىنى تامچه ىككىئ تامچدىن بىر

 ىچىپئ مهكتۇپنى ،شاھ كىيىن كهتكهندىن شاھزادىسى ،زۇلمهت

 بار ىقايدىس چۇشلۇق ۆزىگهئ دۇنياسىنىڭ ،زۇلمهت مهكتۇپتا كۆرگهن

 توي بىلهن ىنسانالرئ  ادهمئ بىر ھهرقانداق دۇنياسىدىكى ،زۇلمهت

 ۆلۇمگه،ئ قىلمايدىكهن همهلئ قايدىگه كىمكى  چهكلهنگهن قىلشى

 دۇنيادىكى ىككىئ ئىچىده، شۇنىڭ ،شاھزادىمۇ بولىدۇ مهككۈم

 مۇشۇكلهرنىڭ– ىتئ دۇنيادىكى ىككىئ ھهتتا ئهمهس، ال ئىنسانالر

 قىلىندى مهككۈم ۆلۇمگهئ ،شاھزادىمۇ قىلىنغان مهنئى جۇپلىشىمۇ

 ۆلتۇرۇپئ وغلىنىئ مهلىكىنىڭ ھهم مهلىكىنى  الىلىرنىڭئ ،شاھ
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 ۆزلىرىئ هگهر،ئ سورايمهن يوقتىشلىرنى يىلتىزىدىن تۈپ اپهتنىئ

 ،شاھمۇ يىزلغان دهپ رهنجىمىسلهر بىزدىن ۇنداقتائ قىلمىسال بىيتهرهپ

 مهلىكىنىڭ  قاچۇرۋىتىپ يۇرتالرغا ياقا كىنىمهلى قاتۇرۇپ كالال

 ىشنىئ ۆلتۇرۇپئ بالىنى بوۋاق بىر يهنه بىركىنىزهكنه ورنىدائ

 كىچىكىمده بوۋامنىڭ  اڭالپئ بۇگهپلهرنى ،يىزىلغان تىنجىتقانلىقى

 ىسىمگهئ ھىكايىلىرى توغۇرلۇق شاھزادىسى زۇلمهت بىردىغان ىيتىپئ

 ، كهلدى

 كىرۋالدىم كهينىگه بوۋامنىڭ دهپ بېرىڭ تىپئېي ھىكايه بۇۋاماڭا

 شاھزادىسىنىڭ زۇلمهت ماڭا اخىرىئ قىاللماي امالئ ماڭا بوۋاممۇ

  بهردى، ىيتىپئ ھىكايىسنى

 ۆلىمىئ ساۋاقدىشىمنىڭ ۇچئ ئىدۇق، اڭلىماقتائ تۇرۇپ سۇكۇتته بىزمۇ

 لسوئا ارتۇقچهئ مىنىڭمۇ ىشقىلىپئ قىلىغاچقۇ يىرىم كۆڭلۇمنى سهل

 ، قىلماقتا داۋام ھىكايىسى ،يهكچهشمىنىڭ كهلمىدى سورغۇم

 گهپ مهخلۇق ھهرقانداق ھهرقانداق ،بۇدۇنيادا بولۇپ دۇنيا نامهلۇم

 قىلىنغان بهنىت الۋاستىالمۇئ قانخور باشقا ۇنىڭدىن،ئ قىاليتتى

 ھهريۈزيىلدا اتالغانئ دهپ دۇنياسى زۇلمهت تهبىيىال بۇدۇنيا بۇلغاچقا

 جىن كىلىپ دۇنياسىغا ىنسانالرئ شاھزادىسى نياسىنىڭدۇ زۇلمهت

 بهنىت دۇنياسىغا زۇلمهت يوقىتالمىغانلىرنى يوقىتىپ الۋاستىالنىئ

 كهلگهن تىنىشالندۇرۇپ دۇنياسىنى ىنسانالرئ دىگهندهك قىلىپ

 جادىگهر بىر شهھهرگه بۇجايدىكى اۋالئ يىل مىڭ ،بۇنىڭدىن
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 كۆنتىرول بىلهن سىھىر ردىالرنىمۇ قانخور تىرىلدۇرۇپ جهسهتلهرنى

 شاھزادىسى زۇلمهت ۋاقىتتا شۇ كهلگهن قىلىپ ۋۇجۇم شهھهرگه قىلىپ

 زۇلمهت شاھمۇ تىنجىتقان بۇۋهھىمىلهرنى كىلىپ دۇنياسىغا ىنسانالرئ

 قىلغان ياتلىق قىزنى ىتىپئ رهخمهت شاھزادىسكه دۇنياسىنىڭ

 مهلىكىنى بولۇپ ئاشىق مهلىكىگه كۆرۇپ كۆرۇپ مهلىكىنى شاھزادىمۇ

 قانۇنى دۇنياسنىڭ ،زۇلمهت بولغان ۆغۇللۇقئ بىر ىلىپئ همرىگهئ

 زۇلمهت بىلهن كىشىلهر دۇنياسىدىگى ىنسانالرئ بولغاندا بويىچه

 قىلغانالر خىالپلىق چهكلهنگهن قىلىشى توي كىشىلهر دۇنياسىدىكى

 مهسهئ كىشلىرال دۇنيادىكى ىككى،ئ قىلىنىدىكهن مهككۇم ۆلۇمگهئ

 قىلىنغان مهنىئى جۇپلىنىشى ھايۋانالنىڭمۇ دۇنيادىكى ىككى،ئ

  شاھى دۇنيا زۇلمهت قىلغاچقا خىالپلىق قايدىگه بۇ ،شاھزاده

 ۇنىڭئ بىلهن مهھبۇده مهلىكه ،ھهمده بۇيرىغان ۆلۇمگهئ شاھزادىنى

 ىۋهتكهنئ مهكتۇب توغۇرلۇق قىلىشى بىرتهرهپ شاھنىڭ وغلىنىئ

 بولمىغاچقا، باللىرى باشقا بولغاچقا قىزى غۇزيال مۇشۇ ،شاھنىڭ

 كىنىزهكنى بىر ورنىدائ ،قىزنىڭ قاچۇرۋهتكهن يۇتقا باشقا قىزىنى

 يوقاتمىغاچقا يىلتىزدىن اپهتنىئ ،شاھ تۇگهتكهن ىشنىئ ۆلتۇرۇپئ

 قۇمنىڭ ياغدۇرۇپ قۇم شهھهرنى پۇتۇن كېلىپ غهزىپى تهڭرىنىڭ

 الدىمئ ىسىمگهئ ھىكايىسىنى بۇ نىڭ،بوۋام قىلۋهتكهن بهنىت استىغائ

 بولىشى مۇردىنىڭ  پىرخۇن يهرده بۇ بولغاندا ىتقىندهكئ ،بوۋامنىڭ

 پىرخۇن بىر بۇجايدا كىتابتا تىپىۋالغان ،مهن ئىدى ئهمهس مۇمكىن
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 كهتتى قااليمىقانلىشىپ ،كالالم ىدىئ ىتىلغانئ بارلىقى مۇردا

 كىتابتا دىسهك هھىكاي پهقهت بهرگىنى ىيتىپئ ،بوۋامنىڭ

 يىزىقنى كىتابتىكى مهن ئهلۋهتته، بولىدۇ ھهقىقهت خاتىرلهنگىنى

 يوقتى، ىالجئ باشقا تايانماي توختىغا مهت يهنىال چۇشهنمىگهچكه

 دىگىدهك ۋاراقالپ كىتابنى بىلگهندهك خىيالىمنى مىنىڭ ۇمۇئ

 ۆقۇشقائ تىپىپ مهزمۇننى ئائىت ۆلىمىگهئ پىرخوننىڭ

 .......باشلىدى

 ، باشلىدى وقۇشقائ تىپىپ مهزمۇننى ائىتئ ۆلىمىگهئ  پىرخۇن

 جادىگهر ىخلىمدىكىئ ئوتتىرا كىيىن ۆلگهندىنئ شاھزادىسى زۇلمهت

 تېغىنىڭ تهڭرى رهسمى ۇالرنىڭئ بۇ باشلىدى، ياستىشقا وردائ بىر

 ،شاھ بىلدۇرهتى بولۋاتقىننى ويدائ ىگىللهشئ ،شىمالىنى جهنۇبىي

 جادىگهرنى ىلىپئ خهنجىرنى هرۋاھئ شازادسنىڭ زۇلمهت ىئاليلىرى

 شاھزادىستىن زۇلمهت خهنجىرنى هرۋاھئ بىراق بولدى، يوقاتماقچى

 هرۋاھ،ئ باقماپتىمىز ويالپئ االلمايدىغىنىئ ادهمنىڭئ باشقا

 تهڭ بىلهن نهرسه ىغىرلىقتىكىئ جاڭ يۈز نهچچه ىغىرلىقىئ  خهنجىرنىڭ

 ارانئ بىرخهنجهرنى بوپمۇ بىر ئادهم ئالته شبه ،ئهپسۇس ىدىئ

 جادىگهرنى كۆترۇپ ادهمنىڭئ بىر خهنجىرنى هرۋاھ،ئ كۆتهردى

 بولغان كۇچىلىك هڭئ ،پىرئۇستاز ئىدى ئهمهس مومكىن يوقتىشى

 كىتىدىغان ،بۇنىڭغا بولدى ياسىماقچى بىرنى خهنجىردىن هرۋاھئ

 قىرقىغا مىڭ3222 هلكى،ب بولماستىن قىز ئېچىلمىغان يۈزى322 بهدهل
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 توستى بۇئىشنى ئاڭالپ بۇنى  ئاليلىرىى شاھ ئىدى، بوۋاق توشمىغان

 هكهللىپئ تۇتۇپ بوۋاقنى يۈز نهچچه وغۇرلىقچهئ ۇستازئ پىر ،لىكىن

 ۆلۈمگهئ ۇستازنىئ پىر غهزهپلىنىپ ئاليلىرىى شاھ ئىدى، بولغان

  قىلدى، هدهپن پۇتۇن جهسىدىنى ىسىپئ دارغا قىلدى، مهھكۇم

 مهتتوختى ئىدى، يىزىلغان مۇشۇنچىلىك ائىتئ ۆلىمىگهئ پىرخوننىڭ

 بۇنىڭ ، ئوقۇدى ىچىپئ بىتىنى اخىرقىئ يۈرۈپ ۋاراقالپ كىتابنى

  ئىدى، يىزىلغان مۇنداق مهزمۇنى

 بولدى،  كۇن يهتته بۇگۇن يىغۋاتقىلى قۇم اسماندىنئ مانا

  ،ۋهزىرلهرنىڭ چىقتى ىشىغاب اۋامنىڭئ پۇتۇن خاتالىقىم كىچىككىنه

 بولسام پارچىلىۋهتكهن جهسىدىنى پىرئۇستازنىڭ اڭالپئ نهسىھهتلهرنى

 همدهئ ،ئهپسۇس بولغىيتى يۈزبهرمهس اقىۋهتمۇئ بۈگۈنكىدهك

 ئهپسۇس ،تولىمۇ كهلمهيدۇ ورنىغائ مهڭگۇ بىلهن قىلغان پۇشايمان

 ىتقانئ كىممۇ ھىكمهتنى دىگهن دۇشمهن ۆزۇڭگهئ پۇشايمان اخىرقىئ

 ايلىنىپئ مۇردىغا بولۇپ ۋهھشىي بۇنداق ،پىرئۇستازنىڭ بولغىتى

 هي،ئ بار مهسۇلىتىم بولمايدىغان تارتىپ باش مىنىڭ  كىتىشته

 مىنى يالغۇز قىلغىچه ھهمدهپنه بىلهن مهن ادهمنىئ شۇنچىۋاال  تهڭرىم

 ىگهتهڭر ئهپسۇس ،تولىمۇ ىدۇغۇئ مهيلى قىلساڭمۇ مهككۈم دوۋزاققا

 مىنىڭ وردائ بۇ قارغاندا ، كهلمهيدۇ ورنىغائ بىلهنمۇ قىلغان ئىلتىجا

 هۋالتلىرىمنىڭئ قالغان ھايات ئوخشايدۇ، قالدىغان بوپ قهبىرىگاىم

  قىلمهن، ۈمۇتئ كهچۇرۋىتىشىنى شاھنى شهخسىيهتچى رهزىل، مهندهك
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 … كۇنى-30 ئاينىڭ-00يىلى-999 شهمسىيه

 يازغان ۆزىئ شاھ بهتنى بۇئاخىرقى نداقارغا ئىدى، يىزىلغان دهپ

 ىزدهيلىئ يولنى مهخپى  بولدى  گهپ قۇرۇق ،ھهممىسى ىدىئ

 نىمىله ،مهن تاشلىۋهتتى يهرگىال كىتابنى ھهمده توختى مهت ،دىدى

 بۇجاينى ،كىيىنچهككه ىكهنئ تارىخى بۇئهجدادلىرمىزنىڭ بولمىسۇن

 ارىخىنىت جاينىڭ بۇ قالسا كىلىپ تهكشۇرۇشكه قىدىرىپ

 سىلىپ ساندۇققا كىتابنى ئويالپ دهپ بوال قواليلىق تهكشۇرۇشكه

 ياغىچى بامبۇك پارچه ىككىئ قارسام ساندۇققا  بولۇپ قويماقچى

 بىلهن ،شۇنىڭ باركهن ويمائ چىرايلىق شۇنداق قارسام ىلىپئ تۇردۇ

 يانچۇقىمغا دهپ ئهمهس ئهجهپ قالسا ياراپ پۇلغا ازتوالئ مهنمۇ

 ئىزدىدىم يولنى مهخپى قويۇپ سىلىپ ساندۇققا ىتابنىك سىلىپ

 ۇدۇلنىئ ىشىكىنىڭئ كۈتۈپخانىنىڭ بويچه كۆرسىتىلگىنى ،خهرىتىده

 ئاستىغا يهر بىر كهينىدىن جازىسنىڭ ،كىتاب باشلىدۇق ىزدهشكهئ

 ئاستىغا يهر بويالپ ،پهلهمپهينى بايقىدۇق پهلهمپهينى چۇشىدىغان

 يول ،بۇ چۇشتۇق يولغا يهرئاستى رلىقتىكىچۇڭقۇ مىتىر يهتته التهئ

 ئوخشاش تونىلغىال قىزىلغان وتتۇرسىدىنئ تاغ ھازىرقى  خۇددى

 ماڭغاندىن بىرھازا ماڭدۇق، بويالپ تونىلنى ئىدى، يول قىزىلغان

 يهنه ۆتتۇرسىدائ چىڭ ،بىرسى ۇچۇردىئ تونىل اچالئ ۇچئ يهنه كىيىن

 قىزىلغان ھالدا قىيسايغان رادسگى45° تونىلغا ۆتتۇردىكىئ ىكىسىئ

 تونىلغا تهرهپتىكى سول بويچه كۆرسىتىلگىنى خهرىتىده ئىدى، تونىل
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 بىزده)، يورۇتتۇق قولچىراغنى ىلىۋالغائ ىچكىرسىگهئ ماڭدۇق، كىرىپ

 كۆرهلمىسه هھۋالئ جىددى بولغاچقا چىراق قول بىتالال مۇشۇ پهقهت

 ساندا اندائ ىراققولچ ۇۋاقىتتا،ئ ياقاتۇق چىراق كىرسىن

 قارساينىڭ تۇتتى،بىر تهرپىگه ۇئ يولنىڭ چىراقنى قول( ۇچىرايتىئ

 بىر ۇتهرهپتهئ ،باشقىالرغا كۆردۇم كهتكىنىنى كىرىپ تهرهپكه ىچىگهئ

 كۆرمىدۇق نىمه ھىچ ۇالرئ ىتتىم،لىكىنئ بارلىقىنى كۆلهڭگىنىڭ قارا

 قىلىپ هسخىرهم مىنى ،دهپ ئوخشايسهن كهتكهن قورقۇپ ازراق،ئ

 چىراقنى كىرسىن ۆچۇرۋىتىپئ قولچىراقنى ،ھهمده ماڭدى داۋاملىق

 ئالدىمدا ئهمدىلىكته سايه قار كۆرگهن مهن ،بايام ماڭدۇق يورتۇپ

 مىڭىپمۇ ،تىز باراتى كىتىپ يهرده يهتكىدهك يورقى چىراقنىڭ كىرسىن

 توختىساق بىز قارسايه ،بۇ قالدۇق مهي يىتىشهل ۇنىڭغائ

 قارسايىنى بۇ ادهمئ باشقا مهندىن ،لىكىن ماڭدۇ  دۇ،ماڭساقتوختاي

 ئىدىم، هگهشمهكتهئ ۇالرغائ ىچدهئ قورقۇنۇچ ئىدى،مهن كۆرمىگهن

 مىدىرلىيالماي ،پۇتۇمنى تۇتىۋالدى قول بىر پۇتۇمنى توساتتىن

 چىدىماي قاراپ قولغا تۇتۋالغان ،پۇتۇمنى چۇشتۇم يىقىلىپ

 قولى جهسهتنىڭ كهتكهن چىرىپ  رگىنىمكۆ اااااااا،ئ تولىۋهتتىم

 قولنى توتۋالغان پۇتۇمنى مىنىڭ كىلىپ يۈگرهپ باشقىالرمۇ بولدى،

 بۇنداق قالما چۈشۈپ سهپتىن مىنى ،مهتتوختى كىسىۋهتتى قىلچ

 سهپنىڭ بار،دهپ ىھتىمالىقىئ يۈزبىرىش ىشنىڭئ ھهرقانداق جايدا

 خىلى وتتۇرسىدائ ۇالرنىڭئ مهنمۇ قويدى، هكرىپئ ۆتتۇرسىغائ
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 ازراق،ئ بارمىدى ۈزاققائ خاتىرجهملىك بۇ ،لىكىن ماڭدىم خاتىرجهم

 ياقتى ىچكىرسىگهئ تونىلنىڭ قولچىراقنى  مهتتوختى مىڭىپال

 بارا ،بىز تۇراتى بىزقاراپ ادهمئ ئالته بهش ىچكىرسىدهئ ،تونىلنىڭ

 ،مهتتوختى قهدهر يىقىنلىغانغا ۇالرغا،ئ يىقىنالشتۇق ۇالرغائ بارا

 مانا ارلىقىمىزئ بولغان بىلهن ۇالر،ئ ياقتى ۈزمهيئ ۇالردىنئ قولچىراقنى

 قاراپ ۇالرغائ ،توختاپ بولدۇق كهپ يىقىن كهلگىدهك مىتىر بهش

 كهينىنى گه بىز بولۇپ تۇرغان قاراپ ىچىگهئ تونىلنىڭ ۇالرئ تۇردۇق

 ۇالر،ئ تۇردۇق قاراپ ۇالرغائ تۇرۇپ بىردهم ،بىزمۇ تۇراتى قىلىپ

 كۆرۈپ تۇرقىنى ۇالرنىڭ،ئ قاردى تهرهپكه بىز ئاستا استائ

 ...... يىقىلىدىم يهرگه اااااااتوۋلىغىنىمچهئ

 يىرمى چىراينىڭ بهتبهشىره چۇشتۇم،شۇنداق يىقلىپ كۆرۇپ ۇالرنىئ

 ،يهنه قالغان چاپلىشىپ سۆڭكىگه تىرسى يىرمى ،يهنه كهتكهن چىرىپ

 ،چىشلىرنى كامار ورنىمۇئ بۇرنىنىڭ  كامار ورنىئ كۆزلىرنىڭ بىرسنىڭ

 بىركۆزى نىڭ بىر يهنه ئىدى، ۆزىئ ىسكىلىتنىڭئ بولغىدهك سانىغىلى

 مىژژاڭشىپ ،قۇرۇتالر  ىقۋاتقانئ يىرىڭالر قان كۆزدىن بىر يهنه كامار

 اردىن،ئ چۈشتىم يىقلىپ جايىمدا كۆرۈپ تۇرقىنى ،بۇالرنىڭ تۇراتى

 چاقىرشىدىن مىنى مهتتوختىنىڭ بىلمىدىم، ۆتتىكىنئ ۋاقىت قانچىلىك

 كۆرگهن ،بايام قاردىم هتراپقائ ىچىپئ كۆزۇمنى كهلدىم، ھۇشۇمغا

 ، ياتاتتى يهرده ھالهتته بولغان جۇدا تىنىدىن بىشى  بهتبهشىرىلهر

 كىتىپ ھۇشۇڭدىن ىشقىمۇئ مۇشۇنچىلىك كهتكىنىڭنى قوقۇپ قارا-
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 شۇنداق مهتتوختى… يۈرهك توخا هنس بۇپ نهمدهپ ىشتىنىڭنى،ئ

 كىچىكىنه تۇرۇپ هركىشىئ چوپچوڭ ۆزۇممۇ،ئ قۇيدى كۈلۈپ دهپ

 كهتتىم، بولۇپ خىجىل نهمدىگمدىن ىشتىنىمنىئ ۇچۈنئ ىشئ

 بۇ ،لىكىن ماڭدۇق ،داۋاملىق هگهشتىمئ ارقىستىنئ ۇالرنىڭئ

 ۇمىڭىپم بىرسائهت ئهمهس، يىتىدىغاندهك  اخىرىغائ تونىلنىڭ

 ،مهتتوختى بواللمىدۇق بىرىپ يىتىپ بىشىغا بىر يهنه تونىلنىڭ

 خهرىتىدىكى تونىلنىڭ يهنىال تۇتتى، ۇتهرپىگهئ تونىلنىڭ قولچىراقنى

 ، كۆرۈنمهيتتى نوقتىسى ىگىلىشئ كۆرسىتىلگهن

 ىزىڭالدائ ھهممىڭال ،ماڭايلى اندىنئ ئېلىپ ارامئ بىردهم-: مهتتوختى

 ،سائهت ئۈچ ىككى،ئ دىدى.......ىلۋىلىڭالرئ ارامئ سائهت يىرىم

 ۇخالپئ يۆلهنگىنىمچه سومكىغا ىزىمدائ قالغاچقىمۇ ھىرىپ مىڭىپ يول

 تۇرسام ورنۇمدىن،ئ يوق ىسىمدهئ ويغانغىنىمئ ،قاچانالدۇ قاپتىمهن

 قار بىر تهرهپتىن كهلگهن بىز كىتىپتۇ، ۇخالپئ دېگۈدهك ھهممىسى

 بهش تۆت ارانئ يورىقى چىراقنىڭ ىرسىنك قولۇمدىكى كهلدى، سايه

 قاراپ بىر-بىرمۇ قالغانالغا ۇخالپ،ئ يورتااليتتى ارانئ يهرنى مىتىر

 بىز ياكى ادهممۇئ قارسايه بۇ ۇنداقتائ تولۇق ،ھهممهيلهن چىقتىم

 كالالمدا خىيال دىگهن جهسهتمۇ قالغان تىرلىپ ئۇچۇرغان بايام

 كىتىپتۇ، ۇخالپئ ئۆلۈكتهك سامويغاتئ مهتتوختى هتتى،ئ هكىسئ

 دىمهيتتى ويغىنايئ ھىچقايسى شۇ ۇالرمۇئ ويغاتسامئ باشقىالرنى

 ۇنىڭئ قاراپمۇ شۇنچه  كهلدى، يىقىنلىشىپ بارغانسىرى ۇقارسايه،ئ
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 بولغاچقا توسۋالغان يۈزىنى چۇۋۇلغان چاچلىرى كۆرهلمىدىم چىرايىنى

 ايالئ ۇنىڭئ يىملىردىنكى بولمىدى، ئىمكانىيىتى كۆرۇش چىرايىنى

 يىرىم يهردىن بهلكى همهسئ مىڭىپ يهرده بىلدىم، ىكهنلىكىنىئ كىشى

 ماڭا ۇنىڭئ يىقىنالشتى، ماڭا كهلگىنچه لهيلهپ ىگىزلىكتهئ مىتىرچه

 سىدىر مىدىر قويغاندهك مىخالپ يهرگه پۇتۇمنى يىقىنلىشىدىن

 تهرپىمدىن ارقائ ى،باشلىد ايلىنىشقائ هتراپىمدا،ئ قالدىم قىاللماي

 تىز بۇيهردىن ىچىدهئ خهتهر سىلهر  كىلىپ يىقىن تۈۋىمگه قۇۇالق

 ماڭساڭالر الدىڭىالرغائ داۋاملىق قىلتاق ھهممىسى ،بۇالنىڭ ايرىلىڭئ

 ئاڭالپال گىپىنى ،بۇئايالنىڭ بىرسىلهر تۇتۇپ ۆلۇمگهئ ۆزۇڭالنىئ

 بولسا قىالرباش كىتىپتىمهن ،تهرلهپ كهتتىم ويغىنىپئ چۆچۇپ

 باياتتىن ۇيغىتىپئ  مهتتوختى مهن قاپتۇ، ۇخالپئ ھهممىسى

  بولسا، ىتتىم،مهتتوختىئ چۇشۇمنى كۆرگهن

 كىرگهن قهۋىرگه بىر ىلگىرىئ ،مهن كىتىپسهن ويالپئ كۆپ بولدى-

 هرۋاھئ ،بىر ۋاقىتتا شۇ ئىدى، كۆپ بهك بويۇملىرى ھهمدهپنه قهۋىرده

 دىگهن بىرسىز تۇتۇپ ۆلۇمگهئ ۆزىڭىزنىئ ڭىزماڭسى الدىڭىزغائ ماڭا

 دهپ مهنمۇ كىتهر ۆلۇپئ راستىال قورۇققان ازراقئ دهسلهپته ،مهنمۇ

 كىرگهنكهنمهن ،يهنىال ويلىغانئ كىتىشنى چىقىپ بۇرۇلۇپ ،كهينىمگه

 الدىمغا،ئ تاپمىدىم توغرا كىتىشنى چىقىپ قازانماي نهتىجه بىره

 ،بهزى تۇرمامدىم ومدانئ بىر يهنىال زىرھا مۇنا ، ماڭدىم داۋاملىق

 كىشلهرنىڭ شۇ كىيىن ۆلگهندىن،ئ كهتسه ۆلۇپئ بىئهجهل ادهملهرئ
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 قالىدۇ ساقلىنىپ بولۇپ بهنىت نهرسىگه ىشلهتكهنئ ۆزلىرىئ روھى

 هركىنئ ۆزنىڭئ ئهرۋاھالر روھ هگىشىپئ ۆتىشىگهئ ،ۋاقىتىنىڭ

  نهرسىلىرنى بىره هرۋاھالرنىڭئ بىز قالىدۇ، كۆنۇپ ياشاپ دۇنياسىدا

 قالدۇ مهھرۇم ياشاشتىن دۇنياسىدا هركىنئ ۆزنىڭئ ۇالرئ ىلۋالساقئ

 ىدىيسگهئ ادهمنىڭئ كۆپ روھالر سهرسان جايدا مۇشۇنداق ،بۇلۇپمۇ

 نهرسىلهرنىڭ ،كۆرگهن همهسئ ازئ روھالرمۇ قىلدىغان ۋۇجۇم

 قهتئى بىرىشتىن ۈزي ىشئ قانداق ناتايىن، بولىشى راس ھهممىسى

 يوق ئىش ھىچ بولدى  كىرهك،  قىلىشىمىز تىز ىنكاسىمىزنىئ نهزهر

 كهلدۇق، ئۈچۈن قىلىش نىمىش بۇيهرگه بىز كهتمه ويالپئ ،كۆپ

 خهنجىرى هرۋاھئ ،بهلكى ئهمهس ۇنداقئ ،ياق  ئۇچۇنمۇ بايلىق

 كهتكهن ئۆلۇپ بىگۇناھ بۇيهرده  يوقىتىپ پىرخوننى بىلهن

 هرۋاھالرئ بهزى ،لىكىن ۈچۈنئ تاپقۇزۇش همىنئ روھىنى ڭكىشىلهرنى

 مۇھىتتىن مۇشۇ ۇالرنىڭئ  قالغان كۆنۇپ ياشاپ مۇھىتتا مۇشۇ

 قىلدۇ ۋۇجۇم  ىدىمىزگهئ بىزنىڭ ،شۇڭا يوق قالغۇسى ايرىلىپئ

 ىشمىزنىئ بولغان قىلماقچى قارماي  ىزىقتۇرشىغائ ۇالرنىڭ،بىزئ

 سهگهكلىشىپ خىلى كالالم ئاڭالپال گىپىنى ،،مهتتوختىنىڭ قىاليلى،

 ماڭغاندىن سائهت يىرىم ماڭدۇق، قاراپ الدىمىزغائ داۋاملىق قالدى،

 تۈۋىمده قۇالق كهلدۇق، نوقتىسغا ىگىلىشئ تونىلنىڭ اخىرىئ كىيىن

 اۋازئ دىگهن  قىلتاق ،بۇدىگهن ىچىدهئ خهتهر سىلهر اۋازئ شۇ يهنه

 هگىشىپئ مهتتوختىغا قىلماي پهرۋا اۋازغائ بۇ مهن ،يهنىال اڭالنماقتائ



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 125  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 كهلگهن كهلگهن بىز يهنه قايرىلىپ ،تونىلدىن ئىدىم ماڭماقتا

 تونىل ۇچئ ،بۇ ۇچۇردۇقئ تونىلغا ۇچئ وخشاشئ تونىلغا تهرهپكى

 ۇدۇلئ ۇدۇلمۇئ ئىدى، وخشاشئ بىلهن تونىل كۆرگهن بىز باشتا

 ئىدى، ھالهتته قىسايغان گىرادۇس45°  تونىل ىككىئ بىرتونىل

  بويچه كۆرستىلگىنى ،خهرىتىده وخشاشئ كۆرگهنگه بىز دهسلهپته

 ماڭا دهپ قارا ارقىڭغائ بىرسى ماڭدۇق، قاراپ تونىلغا تهرهپتىكى وڭئ

 كۆزلىرىمگه قاراپ ارقىمغا،ئ قاردىم ارقىمغائ قىلغاندهكال بۇيرۇق

 .... تولىۋهتتىم دهپ خۇدا اھ،ئ قالدىم ىشهنمهيئ

 اۋازىمدىنئ بۇ تولىۋهتتىم،مىنىڭ دهپ خۇدا اھ،ئ قاراپ ارقامغائ

 ۇالرمۇ،ئ قاردى كهينىگه اۋازىمدىنئ بۇ مىنىڭ ھهمىسى ھهمىسى

 ، قالدى تۇرۇپ جايدا تۇغان قاراپ كهينىگه

 

 نىمىنى ،زادى تىزدهڭه سىرلىقالشتۇرماي ۇنداقئ اكائ ۋايۋۇي-

 يهكچهشمىنىڭ ؟چوكانچاق ردىنمۇمۇ ياكى ،پىرخوننىمۇ كۆردىڭىز

 ، بولۋهتتى گىپىنى

 

 كۆرگهندىمهن نىمىنى زادى ،مهن  بىقىڭالر قىلىپ پهرهز سىلهر قىنى-

 ، چىقتى قاراپ بىرقۇر ھهممهيلهنگه نهزىرده سوئال ؟يهكچهشمه

 

 … هرۋاھئ-
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  …مۇردا-

 

  …پىرخوننى-

 

 … ىسكىلىتئ-

 

 …قارسايه نهمهلۇم-

  

  قىلدۇق، لهرنى پهرهز ھهرخىل هممهيلهنھ …مهخلۇق يىرتقۇچ-

 

  ئهمهس، ھىچقايسى!ياق-

 

 خهنجهر كىنوالدهك ۇنداقتائ

 ھهممهيلهن گىپىدىن بۇ چوكانچاقنىڭ… كۆرمىگهنسىز! موھاككىلىنى

  كهتتۇق، كۈلۈپ

 

 ۇرشىنىئ ،خوبىتالر مهستانىسى  خوبىتالر باره ۆتهپئ بولدى ۋاي-

 رنۇ ،دىدى كىتىپسهن كۆرۈپ كۆپ بهك
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 دهيدىغان مۇھاككىلى خهنجهر فىلىمىده ۇرشىئ خوبىتالر نۇر-

 ، سوردى نۇردىن بامۇ؟داتو پىرسىناژ

 

 داۋامىنى ۇرشىنىڭئ خوبىتالر  مهستانىلىرى خوبىتالر ھهي-

 زۇلپيهنىڭ… قىالمدۇق ىشنىئ بولغان قىلماقچى ،ياكى ىشلهمدۇقئ

  بولدى، جىم ھهممىسى بۇگىپىدىن

 

 … قاراپ يهكچهشمىگه ،دىدىم كهتتىغۇ ىسىپئ ىچىئ ۇينىڭئ اكائ-

 

 ۆيئ ىسسىقئ سىرىت كۈندىزى مهزگىلدهقۇملىقنىڭ مۇشۇنداق-

 دىمىق ىسسىپئ ىچىئ ۆيئ كىچىسى ،بىراق قالىدۇ سالقىنداپ ىچىئ

 اندىنئ چىقىپ سىرىتقا ،يۈرۈڭالر سالقنىدايدۇ سىرىت كىتىدۇ، بوپ

 ھاسىغا ،يهكچهشمه ماڭدى باشالپ {ھويلىغا}  سىرىتقا بىرهي، دهپ

 كىرگهنده ،بايام ماڭاتتى اقساپئ ازراقئ ماڭغاندا بولۇپ تاينىۋالغان

 ھاسىسى تاينىۋالغان  ۇنىڭئ هسلىده،ئ ىكىنمهنئ قىلمىغان دىقىت

 تاتمايتتى بهك دىقىتىنى ادهمنىڭئ  بولغاچقا سانتا ونئ مىتىر بىر ارانئ

 سوغىتى قىلغا يهكچهشمىگه مۇردىالرنىڭ ىشتائ شۇقىتىمىلق ،بهلكىم

 باشلىدى، استىغائ پىشايۋاننىڭ بىزنى چىقىپ سىرتقا. كېرهك بولسا

 。 قىلدى داۋام سۆزىنى  كىيىن، بولغاندىن ولتۇرۇپئ ھهممهيلهن
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 ھازىر  بولدى، تونىل نۇرغۇن بولسا  كۆرگىنىم بۇرۇلۇپ كهينىمگه-

 بولدى،  تونىل00 يهنه قاباش تونىلدىن بولغان  كىرمهكچى بىزنىڭ

 ۈڭكۈرئ نۇمۇرلۇق-0 بىرىپ ۈڭكۇرگهئ  تونىل چىققان بايام بىز

 ۈڭكۇرگهئ بولغان كىرمهكچى بىز ،ھازىر قويدۇم يىزىپ خهتنى دىگهن

 بۇ ماڭدۇق، قاراپ ىچىگهئ قويۇپ يىزىپ ۈڭكۇردهپئ نۇمۇرلۇق-0

 ۈچۈنئ  زكهتمهسلىكىمى ازغۇشۇپئ كېيىن چىققاندىن قايتىپ بىزنىڭ

 ۈڭكۈرگهئ نۇمۇرلۇق ىككىنچىئ بويچه كۆرستىلگىنى خهرىتىده ئىدى،

 بوغۇق يهنه تۈۋىمده قۇالق ىلىشىمغائ قهدهم نهچچه ۈڭكۇرگهئ كىردۇق

 ۆزۈڭالرئ ۆزۇڭالغا،ئ يولى ھاالكهت بىر ،بۇ ئاڭالندى اۋازىئ ايالنىڭئ

 پهرۋا يهنىال مهن دى،ئى اڭالنماقتائ  قايتا قايتا اۋازئ ،بۇ قىلدىڭالر

 كۆرگهن چۇشۇمده ھىلىقى  همدىلىكته،ئ ىدىمئ ماڭماقتا قىلماي

 اخىرىئ ئىدى، قىلماقتا گهپ ماڭا ايلىنىپئ هتراپىمدائ قارسايه

 … توۋلىۋهتتىم  بېرهلمهي بهرداشلىق

 

 اۋازىمدىنئ ۋارقىرغان مىنىڭ… يوقال كۆزۇمدىن يوقال ياق-

  كهلدى، يىنىمغا دهرھال مهتتوختى

 

 … كۆردۇڭ نىمىنى زادى  بولدى نىمه ساڭا  ابدىجابپارئ-

 

 ،چۇشۇمده كىرهك بۇلسا تۇيغۇ خىيالى ،بهلكىم بىلمهيمهن ۆزۇمۇئ-
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 ۆزۇڭالرئ ۆزۇڭالرغا،ئ يولى ھاالكهت بۇ قاراپ ماڭا هرۋائ كۆرگهن

 راس كۆرگىنىمنىڭ باشلىدى، ايلىنىشقائ هتراپىمدائ دىگىنچه قىلدىڭالر

 ويلىغانلىرىمنىئ...، بىلمىدىم ىكىنلىكىنىئ تويغۇ خىيالى اكىي

  …ىتتىمئ مهتتوختىغا

 

 ىلۋالغىنىڭئ نهرسىلىرنى هرۋاھالرنىڭئ سهن الدىنقىتىمئ قارغاندا-

 هرۋاھئ ۇستىگهئ ۇنىڭئ ئوخشايدۇ، ىلۋاتقانئ ۆچئ سهندىن ۈچۈنئ

 كىرهك بولسا سهۋهب مۇشۇ بهلكىم قالدۇق، يىقىنلىشىپ خهنجىرگه

 بولمه، ىشقائ باشقا خىيالىڭنى الئ نهپهس ،چۇڭقۇر

 ويالشقائ ىشالرنىئ باشقا اڭالپئ گىپىنى مهتتوختىنىڭ…دىدى

 غايىپ ايلىنىپئ تۇتۇنگه  ئاستا استائ بۇئهرۋاھ ،خىيالىمدىن باشلىدىم

 كىيىن ماڭغاندىن سائهتلهرچه ،يىرىم ماڭدۇق داۋاملىق بولدى،

 بولماي ويلىغىنىمىزدهكئ ،لىكىن يهتتۇق بىشىغا بىر يهنه ۈڭكۇرنىڭئ

 اچقاندهكئ اغزىنىئ الۋاستىئ ۈڭكۇرئ00 يهنه الدىمىزدائ قالدى،

 قالغاندهك كىرىپ وردىسقائ ىزىتقۇئ ۆزۇمنىئ كۆرۇپ بۇنى تۇراتتى،

 تونىلنىڭ ۇچئ كۆرسىتىلگىنى خهرىتىده قالدىم، قىلىپ ھېس

 وڭئ تونىلنىڭ بۇ ۇدۇلئ ۇدۇلمۇئ كىرىپ ارقىلىقئ تونىل سولتهرهپتىكى

 ىچىگهئ وينىڭئ ويئ ،بىركىچىك  وتسهكئ تونىلدىن تهرهپتىكى

 ارلىقئ ازراقئ يهنه ئىدى، سىزىلغان قىلىپ كىچىك نى خهنجهر

 مىڭىش قانداق بىراق سىزىلغان شهكلى يامبۇ  بولۇپ قويۇلغان
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 لىكىن ئىدى، سىزىلمىغان لگىسىبه ىستىرىلكائ ياكى سىزىق توغۇرسىدا

  بولدى، ۈڭكۈرئ يهنه ھهمىسى بولسۇن، ۆيئ نهدىمۇ بۇيهرده

 …، كىيىن كۆرگهندىن خهرىتىنى مهتتوختى

 

 بولغاندىن ادهمئ التهئ بىز جاي يوشۇرۇنغان خهنجهر دهل مۇشۇيه-

 ۈڭكۇرلهنىڭئ بۇ چۇقۇم ىزدهيلىئ بولۇپ بىرگۈرپا ىككىدىنئ كېيىن

 بىز بۇئۆيلهرده بهلكىم با ۆيئ سىرلىق ىتقانئ سيهتنامىدهۋه بىرده

 كېيىن، تاپقاندىن ۆينىئ  مومكىن ۈچۇرشىمىزئ خهتهرگه ويلىمىغانئ

 بىرلىكته ھهممهيلهن كىلىڭالر، بۇجايغا يىنىپ كهينىڭالرغا دهرھال

 ۇچۇرسىۇنئ جاۋاھىراتالر التۇنئ الدىڭالرغائ ىشئ بىر ،يهنه كىرمىز

 قهتئىي ۇچۇرشىدىنئ نهرسىلهر يارايدىغان پۇلغا تۈردىكى شقابا ياكى

 ۇچئ تهرهپتىكى وڭئ اۋالئ  بولمايدۇ، ىلىشقائ  نهزهر

 بىلهن قهتئىلىك بۇسۆزلهرنى مهتتوختى…  ۈڭكۇرگهكىرهيلىئ

 بهلگه بايام ۇچۇنئ قويۇش قىلىپ بهلگه ۆڭكۇرگهئ ىتىتى،مهنئ

 قويماقچى قىلىپ بهلگه دهپ ۈرئۈڭك نۇمۇرلۇق-0 وخشاشئ قىلغانغا

 نۇمۇرلۇق-0 تىمىدا ئۈڭكۈر قارسام چىقرىپ پىچاقنى يىنىمدىن بولۇپ

 بهلگهقىلىپقويغان بۇرۇن مهندىن باشقىالر  تۇردۇ بهلگه دهپ ئۈڭكۈر

 تهرهپتىكى وڭئ هگىشىئ مهتتوختىغا ويالشمايالئ كۆپ دهپ وخشايدۇئ

 قىلىپ بهلگه دهپ ۈڭكۈرئ نۇمۇرلۇق-4 تىمىغا ئۈڭكۈرنىڭ ۇچۇنچىئ

 قاراپ تامالرغا تامدىكى ىككىىككىمىزئئ كىرىپ …كىردىم قويۇپ
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  مهتتۇختى كىرهك بولسام ماڭغان ىتتىكئ سهل ،مهن ماڭدۇق

 ماڭماي ماڭا سائهت ،يىرىم ئىدى قالغان ارقامدائ ونمىتىرچهئ

 هكۆرگهنگ بايام بىز الدىمدائ كهلدىم، يىتىپ اخىرغائ بۇئۈڭكۇرنىڭ

 قاراپ تىمىغا ئۈڭكۈر ۈستىگهئ ئۇنىڭ.تۇراتى ئۈڭكۈر00 وخشاشئ

 … كهتتى چىقىپ تۈتۈن بىشىمدىن

 

 

 

 ئېزىتقۇدىن قۇتۇلۇش:باب-07

 مهن ،كۆرگىنىم كهتتى چىقىپ تۇتۇن بىشىمدىن قاراپ تىمىغا ئۈڭكۈر

 خهت دىگهن ۈڭكۈرئ نۇمۇرلۇق-4 قويغان قىلىپ بهلگه بايام

 …بولدى

 ۈڭكۇرئ ،دهرھال كۆرۇندى يورۇقلۇق اجىزئ ىدىنسىرت ۇڭكۇرنىڭئ

 ۈڭۈرئ00 يهنه وخشاشئ چاغدىكىگه بىزكىرگهن بايام چىقتىم سىرتىغا

 چىقۋاتاتى يورقى چىراق ۈڭكۇردىن،ئ نۇمۇرلۇق ىككنچى،ئ تۇراتى

 ھايال كهلدىم الدىغائ ۈڭكۈرنىڭئ نۇمۇرلۇق ىككىنچىئ ،دهرھال

 كهتكهن كىرىپ بايام ۈڭكۈردىنئ نۇمۇرلۇق ىككىنچىئ ئۆتمهيال

 چىقىتى كهتكهنالر كىرىپ ۈڭكۇردىنمۇئ بىر چىقتى،يهنه ىككهيلهنئ

  قالدى، تۇرۇپ  بىلمهي دىيشىنى نىمه كۆرۈپ بىزنى ۇالرمۇئ
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 :چوكانچاق

 بىشىغا بىر يهنه كىرىپ بىشىدىن بۇ نىڭ ئۈڭكۈر سىز ۇنداقتائ-

 ؟چوكانچاق قارمىدىڭىزمۇ ۆرلۇپئ بىرقىتىممۇ ارقىڭىزغائ بارغانغاقهدهر

 ، باشلىدى سوراشقا سۇئال يهنه

 

 :يهكچهشمه

 يهنه لىكىن قاردىم بىرقىتىم قالغاندا كهينىمده مهتتوختى دهسلىۋىده-

 قويغان يىزىپ ۆزۇمئ تىمىدىكى ۈڭكۇر،ئ ماڭدىم قاراپ الدىمغائ

 يادىمغا قىلغىنىم قارىغاندهك كهينىمگه چىغىمدا، كۆرگهن خهتنى

 كىرگهن ئۈڭكۇرگه مىڭىپ قاراپ تهرهپكه كهينى هتتى،قارغانداي

 ئۈڭكۈر ،لىكىن  ويلىغانئ دهپ وخشايمهنئ قالغان مىڭىپ تهرهپكه

 يورۇقلۇقنى اجىزئ يهرده كىردىغان ۈڭكۇرگهئ باشقا يهنه سىرتى نىڭ

 كۆرۇپ ۇالرمىنىئ ، ۇبىرقانچهيلهنمۇچىقتى،ئ قالدىم ھهيران كۆرۈپ

 كىرىپ بىرئىزىتقۇغا بىزنىڭ شۇۋاقىتتا قالدى، ۇپالتۇر ھاڭۋېقىپ

 ، قىلدىم ھىس قالغانلىقمنى

 

 : نۇر

 بهلكىم  تهس ىتىشئ پهرىق نىشانى جاي بىرقاراڭغۇ دىگهن ئۈڭكۈر-

 بىلهن بىرى بىر ۇالرمۇ،ئ پاراڭلىشىپ بىلهن مهتتوختى سىز

 ىپمىڭ ۇقۇشمايئ تهرهپكه كهينى دهپ ماڭدىم الدىمغائ پاراڭلىشىپ
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 ۆزنىڭئ ؟نۇرمۇ باقمىدىڭىزمۇ ويالپئ دىگهننى  قالغاندىمىزمۇ

  قىلدى، بايان ويلىغىننىئ

 

 : يهكچهشمه

 هگهر،ئ كهلدى ۇقۇمئ بىر دىگهن ىزىتقۇئ كالالمغا ۆزدهئ شۇۋاقىتنىڭ-

 بىلهن پاراڭ ىكىمىزئ بولسام ماڭغان پاراڭلىشىپ بىلهن مهتتوختى مهن

 بىز لىكىن ئىدى، مومكىن قىلىشىمىز ڭىپمى تهرهپكه كهلگهن بولۇپ

 بىر ئىدۇق، ىزداۋاتقانئ ۆينىئ سىرلىق قاراپ تىمىغا ۋاقىتتائۈڭكۈر شۇ

 هسالئ مۇمكىنچىلىك ،بو يوق ۋاقىتمۇ قىلىشقىدهك پاراڭ بىلهن بىرمىز

 ،… ئهمهس مهۋجۇت

 

 : داتو

  كۆرسىتىپ يول هرۋاھئ بهرگهن بىشارهت سىزگه ۈنداقتائ اكائ-

 … قۇتۇلدۇرۋاپتىده ىزىتقۇدىنئ

 

 

 : يهكچهشمه

 ىلىۋالغانئ مهن چىققان ىلىپئ ىزىتقۇدىنئ بىزنى همهسئ ۇنداقمۇئ-

 ىلىپئ دىن ئۈڭكۈر ىزىتقۇئ بىزنى  پۇتۇكچه بامبۇك دانه ىككىئ

  چىقتى،
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 : زۇلپىيه

 …  پۇتۇكچه بامبۇك-

 

 

 : يهكچهشمه

 … شۇ مۇشۇ ھهئه-

 بامبۇك ،بۇنى چىقاردى پۇتۇكچىنى مبۇكبا بىرپارچه بوينىدىن

 بىلهن ۇستىلىقئ بوالتى،ناھايتى دىسهكمۇ قاشتېشى كۆره دىگهندىن

  ئىدى، ويۇلغانئ سىلىق شۇنداق  قاشتىشىدهك بولۇپ ويۇلغانئ

 كهينىگه  ،ئالدى كىلهتى سانتا ىككىئ كهڭلىكى سانتا ونئ وزۇنلىقىئ

 مهندىكى كىلىپ يهنه ىدى،خهتئ پۇتۇلگهن خهت نۇرغۇنلىغان

  ئىدى، ويولغانئ خهت  وخشاشئ يىزىققا تۇماردىكى قاشتىشى

 

 

 : يهكچهشمه

 سهزدىم مىدىراۋاتقىنى بىرنهرسىنىڭ يانجۇقۇمدا ۋاقىتتا شۇ-

 پۇتۇكچه  بامبوك مۇشۇ مىدىرالۋاتقان سالسام قولۇمنى ،يانجۇقۇمغا

 كۆنتىرول مىنى ،بىرسى بىلهن قارشىم پۇتۇكچىگه ،بامبۇك ىكهنئ
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 دهۋهت مىڭىشقا يولباشالپ الدىدائ سۆلهشكه قىلۋالغاندهك

 پهقهت داۋاتقىنى نىمه ئۆزۇمنىڭ اۋازىمنىئ قىلماقتائىدى،لىكىن

 قوللرۇم مىڭىۋاتىمهن،پۇت الدىدائ ىدىم،ھهمىنىڭئ ئاڭلىيالمىغا

 جايغا دهسلهپتهكىرگهن بىز اخىرىئ ئىدى، سۇنمىغان بوي ۆزۇمگهئ

 هسالئ باشلىنىدىغىننى همدهئ ىشالنىڭئ ،لىكىن ىقۋالدۇقچ وڭۇشلۇقئ

 ، ىدىم،ئ باقمىغان  ويالپئ

 

 جهمىله بۇنىڭ لىكىن ىدى،ئ قىلماقتا داۋام سۆزلىرنى يهكچهشمه…

 ۇچئ كهتكهن ۆلۇپجادىگهر،ئ مۇئهللىم،زۇلپىيه،كىچىك

 قىلتاق بىر كهمسىتكىسىز ورۇنالشتۇرغانئ  ساۋاقدىشىمنىڭ،ماڭا

 ىدىم،ئ باقمىغان ويالپمۇئ كهنلىكىنىىئ

 

 

 : يهكچهشمه

 مىنىڭ ،ھهممهيلهن قالدىم كىلىپ يهرگه كىرگهن بىلمهي ۆزۇممۇئ-

 ،لىكىن ىدىئ بولغان ،چىقىپ  دىگىدهك هگىشىپئ كهينىمدىن

 تۇرغاندهك كۈتۈپ چىقىشىمىزنى بىزنىڭ ياساۋۇل نهچچه ونئ بۇيهرده

 ئىدى، تۇرغان تهييار اتلىنىشقائ ،جهڭگه ىلىپئ قىلىچنى قولىرغا

 بىزگه كۆترۇپ قىلچلىرنى ھهمىسى كۆرۇپ چىقىنىمىزنى بىزنىڭ

 كۆرسىتىشكه قارشىلىق ىلىپئ قىلىچنى يىنىمدىن ،دهرھال ىتىلدىئ
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 چىقرىپ قىلچالرنى ۇزۇنئ يىنىدىن ،مهتتوختىالرمۇ بولدۇم تهييار

 ، تۇردى ىشلقىلىئ روروبى بىلهن ياساۋۇلالر كهتكهن ايلىنىپئ مۇردىغا

 ناكار پۇتۇمنى يارالندىم،يهنى تۇرۇپ ىلىشمايئ بىلهن بىرسى مهن

 كىسىپ پۇتۇمنى ،بهلكىم بولسام مىسىلدىغان قىلۋهتتى،سهل

 كىلىپ ياساۋۇل ىككىئ يهنه ۋاقىتتا شۇ دهل ئىدى، مۇمكىن تاشلىشى

 تاشلىدى چىىپىپ نى ياساۋۇلالر ىلشقانئ بىلهن بىز بايام

 دىگۈدهك ھهممهيلهن ئالمىغاندا ھىسابقا پۇتۇمنى تهردىنمۇ،بۇخه

 كۆزدىن بىرىپ خهرىته بىر بىزگه ،ياساۋۇلالر ۆتۋالدۇقئ ىسهنئ امانئ

  كۆرسىتىگهن تهرهپتىكى وڭئ بىلهن خهرىته ،بۇ بولدى غايىپ

 نىشان ،كۆزلىگهن كىيىن ماڭغاندىن سائهت ،يىرىم كىرىپ ۈڭكۇرگهئ

 توزاق دهششهتلىك هڭئ بۇيهرده لىكىن كهلدۇق، ۆيگهئ سىرلىق يهنه

 نامىغا دىگهن ۆيئ ،سىرلىق ئىدۇق باقمىغان ويالپئ هسال،ئ بارلىقىنى

 ....ئىدى سىرلىق اليىق
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 سىرلىق ئۆي:باب-08

 ئۈڭكۈر ئىدى، سىرلىق ناھايتى چۇشلۇق نامغا دىگهن ۆيئ سىرلىق

 ئىدى، يىزىلغان دهپ كۈرىۈڭئ كىرىستال لۇق يۇلتۇز يهتته ۈستىگهئ

 رهڭده كۆكۈچ  رهڭگىدهك مۇزنىڭ بىرخىل ىچىدىنئ ئۈڭكۈرنىڭ

  ، بولغاچقا ھالهتته سۈبھىده سهھهردىكى تاڭ خۇددى ئىدى، يورۇق

 الدىمىزغائ ،داۋاملىق ئىدى قالمىغان ورنىئ يىقىشنىڭمۇ چىراق

 نتۇراتتى،داڭقا قازان داڭقان دانه يهتته الدىمىزدائ ماڭدۇق،

 بۇيهرده:  مهتتوختى ، ىدىئ يوق هسالئ نهرسه باشقا  قازاندىن

 قازاندىن داڭقان بۇيهرده  مۇمكىن بولىشى ىشىگىئ يهنهبىركىرىش

 هرۋاھ،ئ بولغاندا بۇيچه كۆرسىتىلگىنى يوقكهن،خهرىتىده نهرسه باشقا

 باقايلى قاراپ تهپسىلى تىمىغا ۈڭكۇرئ يهرده مۇشۇ دهل خهنجىرى

 چوقۇم بولسا ىشىك،ئ مومكىن بولىشى ىشىكئ تاش ىرهب ،بهلكىم

 يىرىقچى قاراپ تهپسىلى تامغا يهرگه ھهممىڭال بولدۇ يىرىقچه تامدا

 ،دىدىده ازقالدىئ تاپىدىغانغا خهنجىرنىمۇ تىپىڭال،ئهرۋاھ جاينى بار

 تهرهپ ماڭمايال قهدهم نهچچه ،لىكىن ىزدهشكهباشلىدىئ ۆزىمۇئ

 يائوقى بىر باشلىدى، كىلىشكه ۇچۇپئ رىوقلىئ ،يا تهرهپتىن

 سانجىلىپ كۆزۇمگه مىنىڭ وتۇپئ تىشىپ كۆزىنى مهتتوختىنىڭ

 قاتتىق توختىدى، چىقىپ مىڭهمگه ئاغرىق بىر چقدىغۈسىز توختىدى،

 بىله قارچۇقى ،كۆزۇمنىڭ الدىمئ يۇلۇپ يائوقىنى دهستىدىن اغرىقئ

 چۇشتۇم يىقىلىپ ۆرۇپك قارچۇقىنى كۆزۇمنىڭ ئىدى، چىققان يۇلنۇپ
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 ناھايتى قويغاندهك توسۇپ توربىلهن بىرسى الدىمنىئ كۆز

 قىلچ ھالدا ىقۋاتقانئ قانالر بىركۆزىدىن بولسا گۇنۇس،مهتتوختى

 دهسلىۋىده ھىلىقى تۇرقى بۇ ۇنىڭئ ئىدى، توسماقتا يائوقىنى بىلهن

 قالغان وخشاپئ مۇردىغا ىقىۋاتقانئ يىرىڭالر قان بىركۆزىدىن كۆرگهن

 بولسا نهرسه قوزغىتىدىغان قۇرۇلمنى مهخپى يهرده ،بهلكىم ئىدى

 اغرىقئ ،قاتتىق ىدىئ ىتىلماقتائ شىددهتلىك بارابارا ،يائوقىمۇ كېرهك

 ۋاقىت كهتتى،قانچىلىك قاراڭغۇلىشىپ بارا بارا كۆزئالدىم دهستىدىن

 بىلهن ىچىشىئ كۇكىراپ ،قورسۇقۇمنىڭ اغرىقئ قاتتىق وتىكىنئ

 باشقىالرمۇ ئىدى، بويالغان قانغا يهر پۇتۇن  كهلدىم، ھۇشۇمغا

 بولۇپ كىرپىدهك خۇددى سانجىلىپ يائوقلىرى يىقىلغان ھهمىمىسى

 دهسسهپ بىلهن ئىھتىيات يهرگه تۇرۇپ ورنۇمدىنئ ئىدى، كهتكهن

 چىقتىم يىنىپ كهينىمگه ىلىپئ سومكىسنى مهتتوختىنىڭ

 قورسۇقۇمنى بىلهن نهرسه نيهيدىغا سومكىستىن ،مهتتوختىنىڭ

 چوڭ ھىلىقى اندىن،ئ  ىلىۋىلىپئ يىمهكلىك ازراقتوقلىدىم،ئ

 كهتكهن يىرىڭداپ پۇتۇم چىقتىم پىتى،يىنىپ ياندۇرغان  قولچىراقنى

 قايتىپ تهسته ارانئ تۇراتتى، ىقىپئ قان تىخچه ،بىركۆزۇمدىن بولۇپ

 اھالرغىمۇهرۋئ ياكى مۇردا بىره ياخشى ،ھىلىمۇ چىقىۋالدىم

 كهلدىم، ۇدۇلئ يىنغا  بىرتىۋىپنىڭ مهھهلىدىكى ئىدىم، ۇچۇرمىغانئ

 كهلدىم،بىركۆزۇمدىن هسلىمگهئ دىگهنده ارانئ يىتىپ كۈن نهچچه

 باقمىغان ويالپئ قىلشىنى بولۇپ ناكار پۇتۇمنىڭ   ازدهكئ ايرىلغىنىمئ
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 ياش ازراقئ كۆزدىن بولغىچه دهپ گهپلىرنى يهكچهشمه…، ئىدىم

 اڭالپئ سهرگۈزهشتىسى يهكچهشمڭ ئىدى، چۇشكهن سىرغىپ مهڭزىگه

 ايرىلغىنىئ كۆزدىن بىر قالدى، اغرىپئ ىچىممۇئ ازراقئ ۇنىڭغا،ئ

 بۇنىڭلىق ىشالئ ھهي ، ئىدى قالغان بولۇپ ناكار ،بىرپۇتىمۇ ازدهكئ

 كهلدىم، قايتىپ ۆيگهئ كىلىپ هسلىمگهئ ازپاز،ئ تۈگىمىدى بىلهن

 بولغان چاغىنى تاۋۇز دهل كهتتى، ۆتۇپئ ئامان تىنچ كۈن چچهنه

 يولداشال خهنزۇ بازاردا ئىدى، تولغان چىرايلىق شۇنداق ايئ كىچىسى

 تاماششاشى ايئ ىتىپ،ئ ساليۈت پوجاڭزا تهبرىكلهپ چاغىنى تاۋۇز

 بولغاچقا ازئ اتىدىغانالرئ ساليۈت ۆزدهئ ،شۇچاغالنىڭ ئىدى، قىلماقتا

 شۇيىلنىسى بولمايتتى، كۆرگىلى اساسهنئ بايرامالردا باشقا دىنچاغان

 ىتىپئ ساليۈت يولداشال خهنزۇ بىرقانچه كهنتىمىزدىكى چاغىنىدا تاۋۇز

 مۇ مهن ئىدى، يورتىۋهتكهن كۈندۇزدهك اسمىنىئ مهھلىمىزنىڭ

 توڭلىغاندهك ازاقئ قىلدىم، تاماششاسى ساليۈت چىقىپ ۆگزىگهئ

 قايتىپ كهتتى، ۆتۇپئ سىپاپ يۈزلىرىمنى امالش ،سوغۇق قىلدىم

 شوتىنىڭ ئۈچۈن چىقىش ۆگزىگهئ قايتا كىيۋىلىپ چاپىنىمنى چۈشۈپ

 قاراپ ماڭا قارسايه بىرقانچه يىنىدا شوتىنىڭ ماڭدىم، قاراپ يىنىغا

 يورۇپ ىچىئ ھويلىنىڭ بىلهن ىتىلىشىئ پوڭ ،ساليۈتنىڭ تۇراتتى

 ماڭا  كۆترۇپ قىلىچىنى اساۋۇلي ۇچ،ئ يىنىدا شوتىنىڭ كهتتى،

 كۆردۇم ىنىقئ چىراينى ۇالرنىڭئ يورقىدا ساليۈتنىڭ تۇراتتى، قاراپ

 كۆرۇپ ۇالرنىئ ئىدى، شۇ مۇردىالر ۇچراتقانئ ده ئۈڭكۈر ،دهل



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 140  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 كىرىپالم ۆيگهئ ماڭدىم، قاراپ ىچىگهئ وينىڭئ پىتى يۈگۈرگهن

 قالدى، توختاپ مۇشال مۇشال ىشىكه،ئ تاقىۋالدىم ئىچىدىن ىشىكنىئ

 چۇش كۇن تۇرسام ورنىمدىنئ قاپتىمه ۇخالپئ پىتى يۆلهنگهن ىشىكهئ

 ۆزۇمگهئ تىپىپ بىرپالچىنى كىرىپ شهھهرگه دهرھال كىتىپتۇ، بولۇپ

 بىلهن تۇيقى قارئىشهك كۆرسىتىپ يول ماڭا ،پالچى اچتۇردۇمئ پال

 ،ھهمده تتىىئ بولمايدىغىنى ىشئ ھىچ ماڭا پۇتتۇرۋالسام تۇمار

 بارلىقىنى خهۋرى ىشتىنئ پۇتۇدىغان تۇمار اغىنىسىنىڭئ يىقىن ۆزنىڭئ

 يىزىپ خهت بىرپارچه ۇكىشىگهئ تاپالپ ىزدىشىمنىئ شۇكىشىنى مىنىڭ

 گهپ ارتۇقئ كۆرۇپ خهتنى بىلهن بىرشىم يىنغا ۇكىشىنىڭئ بهردى،

 مهنمۇ، تاپلدى كىتىشىمنى ىلىپئ كىيىن سائهتتىن ،نهچچه قىلماي

 كىرىدىم يىنغا ۇكىشىنىڭئ قايتاشىمدا ايلىنىپئ بازار بىرسائهتتهك

 بىرىپ بوغچىنى كىچىك ،بىردانه قىلماي گهپ ارتۇقئ ۇكىشىمۇ،ئ

 قىزىلچىدىن مهنمۇ تاپلىدى، ىچىشىمنىئ كىيىن  بارغاندىن ۆيگهئ

 كىرىپ ۆيگهئ كهلدىم، يىنىپ ىيتىپئ رهخمهت بىرىپ نهچچهۋاراقچه

 خهت پارچه بىر بىلهن تۇمار تۆتدانه بوغچىدا اچتىمئ نىبوغچى

 اق،ئ ىسىۋالسۇنئ ايالىڭىزئ رهڭدىكىسنى قىزىل خهتته تۇراتتى،

 بالىڭىز رهڭدىكىسنى ،يىشىل ىسىۋالسۇنئ دادىڭىز رهڭدىكىسنى

 بولسۇن ،يادىڭىزدا ىسۋىلىڭئ سىز رهڭدىكىسنى ،قار اسسۇنئ

 ايرىماڭئ يىنىڭىزدىن كىچىسسى ۇمچوق ىسىۋالمىسىڭىزمۇئ كۈندۇزى

 يۇينىۋاتقان ياكى چىققاندا ھاجهتكه مهيلى ۋاقىتتا، ،ھهرقانداق
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 پۇتۇكچىنى بامبوك ىلۋالغانئ ،سىز ايرىماڭئ بوينىڭىزدىن بولسىڭىزمۇ

  قىنىنى چاشقاننىڭ ياكى كۆيدىرۋىتىڭ كىتابنى ىلىۋالغانئ ھهم

 ئىدى، يىزىغان پبولسىز،ده بىخهتهر ،شۇندىال قويۇڭ سۇرتۇپ

 ..... قالدى، تىنىچلىنىپ تۇرمۇشۇممۇ مىنىڭ ىتىبارهنئ شۇندىن

 

 

 

 مهن تهۋهككۈل قىلىمهن:باب-09

 ، چىقتى سۆزلهپ ،بىرمۇبىر سهرگۈزهشتىلىرىنى ۆزنىڭئ يهكچهشمۇ

 

 : يهكچهشمه

 ىشىڭالئ سىلهرنىڭ بارماسلىق بىرش بولدۇم دهپ دهيدىغاننى مهنمۇ-

 مۇردىالرنىڭ بۇ قىلىڭالر، دىققهت بهكرهك داچىقان ايئ ،چوقۇم

 ويغىنىپئ كىچىدىال تولغان ايئ پهقهت مۇردا پىرخون يهنه سهركىسى

 كىلهلمهيدۇ ىلىپئ خهتهر انچهئ مۇردىالر باشقا قىلىدۇ، ھهركهت

 قايتىپ اۋالئ تولۇشتىن ايئ چوقۇم قالساڭالر بىرىپ ،راستىنال

 ، يوقتااليدۇ مۇردىنى خونپىر خهنجىرال هرۋاھئ كىلىڭالر،

 

 يالغانمۇ راسمۇ خهرىته يوشرۇلغان ىچىگهئ كىتاب ئۇنداقتا، اكائ-

 … قويدۇم قاراپ يهكچهشمىگه نهزىرىده ،سۇئال
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 بىلهن هپسۇنئ پىرخون  خهرىتىنى لىكىن راس خهرىته -

 ، ۆزگهرتىۋىتىپتۇئ

 

  ؟ بىلدىڭىز قانداق سىز بۇنى-

 

 بولغاندا مىنىڭچه  پۇتۇكچه بامبوك دانه ىككىئ ىلىۋالغانئ مهن-

 كىلىپ قايتىپ ۆيگه،ئ نهرسىكهن ساقلىنىدىغان هپسۇندىنئ ،سىھىر

 چىقىشنىڭ يولغا بىز خهرىته بۇ ،لىكىن قاردىم خهرىتىگه كىتابتىكى

 ياساۋۇلالر بهلكى وخشىمايتتى،ئ قىلچه خهرىتىگه سىزىۋالغان الدىدائ

 بامبۇك مهندىكى شۇندىال ئىدى، وخشاشئ خهرىتىگه بهرگهن

 بولمىسا بىلدىم، ساقاليدىغىنى سىھىردىن هپسۇنئ پۇتۇكچىنىڭ

 ۆلتۇرمهكچىئ هۋهتىپئ مۇردىالرنى مىنى پىرخۇن بۇرۇن يىل نهچچه

 پۇتتۇرۋالغاچقا تۇمار بىلهن تۇيقى قارئىشهك مهن بولدى،

 ساراڭ مىنى بىلهن هپسۇنئ بولغانكهن ،شۇنداق ماڭاچىقاللمىدى

 يهنىال ،لىكىن بوالتى ۆلتۇرگۈزىۋهتسهئ ۆزۇمگهئ ۆزۇمنىئ ىپقىل

 مۇشۇ ،دىمهك كهلدىم ياشاپ  ساالمهت ساق بۇيان يىلدىن نهچچه

 ساقالپ مىنى سىھرىدىن هپسۇنئ مۇردىنىڭ پىرخون پۇتۇكچه بامبوك

 پۇتۇكچه بامبۇك بۇ بولسىڭىالر كىرمهكچى ۇجايغاقالدى،راستىنالئ

 مۇھىمى چىقمايدۇ، چاتاق مىنىڭچه الساڭالرىلۋئ خهرىتىن بىلهن
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 قۇرۇلمىنى زامىن جانغا ۈڭكۇردىكىئ كىرستال يۇلتۇزلۇق ،يهتته

 ، مومكىن الىشىڭالرئ خهنجىرنى هرۋاھئ بهلكىم  توختىتالىسىڭىز

 سىلىنچا ،بۇئۆيگه ىلىڭالرئ ئارام بالدۇرراق كهتتى، بوپ كهچ بولدى

 ىشىڭالرنىئ قىلدىغان هتهئ ۇخالپئ يهرده ،مۇشۇ قويدۇم سىلىپ

 … قىالرسىلهر

 چىقىپ قويۇپ باشالپ ۆيگهئ بىزنى كۆرسىتىپ ۆينىئ بىر يانتهرهپتىكى

 كىيىن قىلۋالغاندىن ناشتا تۇرۇپ ورنۇمدىنئ سهھهر ،تاڭ كهتتى

 يىمهكلىك ،پىرسالنغان يىمهكلىك تهييار ماگزىندىن بىر كهنىتتىكى

 بهشنى بىراقال قولچىراقتىن هك،كىچىكر قاچالپ سومكامغا ىلىپئ

 دىن ،باتارىيه قاچىاليدىغىندىن باتارىيه كىلىپ ،يهنه سىتىۋالدىم

 قىلغاندىن پۇختا لىقنى ،تهييار ىلىپئ ارتۇقئ نهچچىنى زاپاسقا

 الدىدائ مىڭىش كهتتۇق، يۈرۈپ قاراپ خارابىلىككه كېيىن،

 قىلىقھال مهنمۇ بهردى، پۇتۇكچىنى بامبۇك يىندىكى يهكچهشمه

  ،ماڭدىم، ىلىپئ دهپ قاالر هزقىتىپئ جانغا پهيىتته

 

 : چوكانچاق

  كىرهمسهن؟ ۈڭكۈرگهئ كىرىستال راستىنال باتۇر-

 

 ! كىتهمدۇ سوراش مۇشۇنىمۇ-
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 ؟ بهرمهكچىمۇ تۇتۇپ ۆلۇمگهئ ۆزۇڭنىئ تۇرۇپ قاراپ-

 

 ،سىلهر قىلىمهن تهۋهككۈل مهن نهزهر قهتئىي بولۇشتىن قانداق-

 ، ئىختىيارىڭالر سىلهرنىڭ ۇمۇ،ئ مىساڭالرخالى

 

 !  اغىنىلهرئ هلئ قىيامهتلىك بىزدىگهن باتۇر دىمه ونداقئ-

 

 

 خالىمايدىغانالر مىڭالر كهينىمدىن كىردىغانالر بىر بىلهن مهن همسهئ-

 بىردىن ۇالرمۇكهتتىم،ئ دىگىنىمچهيۇرۇپ: لىمايمهن مهجبۇر ىختىيارئ

 پهش ھهش بولدى، كىلىپ كهينىمدىن ىدهكدىگ هگىشىپئ ىكىدىنئ

 ...بولدۇق كىلىپ الدىغائ خارابىلىكنىڭ مانا دىگۈچه
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 يهتته يۇلتۇزلۇق كىرىستال ئۆڭڭۈر:باب-02

 خارابىلىك بولدۇق، كىلىپ الدىغائ خارابىلىكنىڭ دىگۈچه پهش ھهش

 كىچىك)،گۈلنىگار(مىس مىس) ،شهرۋانه مۇئهللىم ،جهمىله الدىدائ

 يول قىلماي گهپ ،ئارتۇقچه ئىكهن تۇرغان ساقالپ بىزنى(دىگهرجا

 التۈنئ ىككىئ ،قۇبۇلخانىدا كىردىم قۇبۇلخانىسقا شاھنىڭ باشالپ

 قوڭغىراقتىن ئىدى، جىرىڭلىماقتا ،قىلپ جىرىڭ ،جىرىڭ قۇڭغىراق

 تىخىمۇ ادهمنى،ئ غىدىقالپ نىرىپلىرنى ادهمنىڭئ ئاۋاز زىل چىققان

 ،  سىالدىم سومكامغا ىلىپئ قوڭغىراقنى ،بىرتال سهگهكلهشتۇرهتى

 

 … چوكانچاق ؟سوردى قىلسهن نىمه ىلپئ بۇقوڭغىراقنى باتۇر-

 

 باشالپ يول داۋاملىق دىدىمده قالىسهن، بىلىپ كهلگهنده ۋاقتى-

 يول مهخپى كىرگهن يهكچهشمه كىرىپ كۈتۈپخانىغا ماڭدىم،

 بولۇپ پهلهمپهي انچۇشۇدىغ بىريهرئاستىغا ، تاپتىم كۈچىمهيال

  تارتىپ قولۇمدىن چۇكانچاق ئىشىمغا پۇتۇمنى پهلهمپهيدىن

 

  سوردى ؟دهپ كىرهمدۇق راستىنال-

 

 ماڭدىم، داۋاملىق دىدىمده… بولمايدۇ ئىش ھىچ ويلىمائ كۆپ! ھهئه

 ،نهچچىمىز يۈزبىردۇ ىشالرئ قانداق يهنه بىلهن دىگهن ۇنداقئ ۆزۇمئ
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 قاراڭغۇ ماڭا بۇنىسى چىقااليمىز قايتىپ ھايات ،نهچچىمىز ۆلۇپئ

 يول اچالئ ۇچئ كىيىن ماڭغاندىن مىنۇت نهچچه ون،ئ ئىدى

 بىلهن يول تهپتىكى وڭئ بويچه ىتقىنىئ ،يهكچهشمىنىڭ ۇچۇردىئ

 مۇئهللىمنىڭ جهمىله كىرشىمگه ىچكىرسىگهئ ازراق،ئ كهتتۇق يۇرۇپ

 ، قالدىم توختاپ بىلهن چاقىرشى

 

 ازغۇشۇپئ ىچىدهئ ۇڭكۇر،ئ بار نهرسه بىردىغان سىلهرگه توختاڭالر-

 قول  سۇمكىستىن دىگىنچه!  قالىدۇ تىگىپ پايدىسى كهتسهك

 بىردىن ھهربىرهيلهنگه چىقرىپ نهرسىنى كهلگهن چوڭراق سائىتىدىن

  بهردى، تارقىتىپ

 

 يهنه ورنىنىئ ۆزۇڭالنىڭ،ئ  بهلگىلگۈچ ورۇنئ ئارقىلىقJPS بۇ-

 چىكىت قىزىل ،بۇ ،قاراڭالر بىردۇ كۆرسىتىپ ورنىنىئ ڭباشقىالنى

 ورنىئ باشقىالنىڭ چىكىت يىشىل ،قالغان ورنۇڭالرئ ۆزۇڭالنىڭئ

 ئالغىلى الدىنىئ قىلىشنىڭ ادىشىپئ نىشاندىن تاقۋالساڭالر ،بۇنى

 قولىمىزغا سائىتىدهك قول نهرسىنى بۇ ،ھهممهيلهن بولىدۇ

 ۆتتىئ سائهت يىرىم اردىنئ قىلدۇق، ۋامدا يولنى كىيىن تاقۋالغاندىن

 سومكىغا ،بايام كۆرۇندى يورۇقلۇق تهرهپتىن الدى،ئ بولغاي

 قاراپ الدىغائ جىرىڭالتقاچ قولۇمدا چىقرىپ قۇڭغىراقنى سىلۋالغان

 تۆت تهرهپتىن الدىئ اۋازىدىنئ جىرىڭلىغان ،قوڭغىراقنىڭ ماڭدىم
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 ،قهدهملىرىمنى ئاڭالندى اۋازىئ چىقىرغان قاتتىق كىشىنىڭ بهش

 قۇڭغىراقنى قولۇمدا بىر يهنه قولچىراقنى بىرقولۇمدا تىزلىتىپ

 ،يورۇقلۇق ماڭدىم قاراپ تهرهپكه چىقۋاتقان يورۇق جىرىڭالتقىنىمچه

 شۇ يهر دىگهن ۆيئ سىرلىق ىتقانئ يهكچهشمه دهل تهرهپ كۆرۇنگهن

 دهپ ۈڭكۈرئ كىرىستال يۈلتۇزلۇق يهتته ۇستىدهئ ۈڭكۈرنىڭئ ئىدى،

 ۇڭكۇرنىڭئ اۋازئ چۇقىراشقان بايامقى ئىدى، يىزىلغان پارىسچه

 ىتقاندهكئ يهكچهشمه ىچىئ ۇڭكۈرئ ، ىدىئ چىقۋاتقان ىچىدىنئ

 تهرهپتىن ىچىئ ئىدى، يورۇق سۈبھىده دىكى سهھهر تاڭ بولۇپ يورۇق

 پۇرقىدۇ جهسهتنىڭ بهلكىم ئىدى، چىقىۋاتقان پۇراق بهتپۇي بىرخىل

 قۇالقلىرنى لهيلىگىنچه بوشلۇقتا هرۋاھئ بهش ىچىدهئ ۈڭكۈرنىڭ،ئ

  ۈسىۋاتقانئ تىمىغا بۇ ۇتىمىدىنئ ۈڭكۇرنىڭئ چۇقۇرىشىپ تۇتۇپ

 چىقىراپ سهت تىخىمۇ جىرىڭالتتىم كۇچهپ تىخىمۇ قوڭغىراقنى ئىدى،

 ، بولدى غايىپ كۆزدىن ايلىنىپئ تۇمانغا

 

 ۇچۇنئ قوغالش هرۋاھالرنىئ جىن قنىقوڭغىرا بۇ سهن هسلىدهئ باتۇر-

  چۇكانچاق دىدى ؟ ىلۋاپسهندهئ

 

 هرۋاھقائ ،يهكچهشمه همهسئ ۇنداقمۇ،ئ كىتىپسه ويالپئ كۆپ بهك-

 كالىسىنى يهكچهشمىنىڭ ئۈچۈن قۇتقۇزۇش ۇالرنىئ ئهرۋاھ ۇچۇرغاندائ

 اهرۋاھالرغ،ئ كىردۇق تىپىپ توغرا يولنى بىز ،ھازىر تىكهن قايدۇرۇپ
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 ،نهلهرگه قايدۇرۇپ كاللىمىزنىمۇ بىزنىڭ بهلكىم ۇچۇرساقئ

 جىرىڭشىغاندا قوڭغىراق قىتىم الدىن،ئ نامهلۇم ،بۇنىسى اپىرۋىتىدۇئ

 كهتتى ايلىنىپئ تۇمانغا چۇقىراشقىنچه هرۋاھئ ۇچۇرغانئ الدىمىزغائ

 ئىزىقتۇرشىدىن هرۋاھالرنىڭئ بىزنى  اۋازىئ قۇڭغىراقنىڭ بۇ ،دىمهك

  قىلىدۇ، سهگهك تىخىمۇ غىدىقالپ نىرۋىسنى ادهمنىڭئ ،ھهم اقاليدۇس

 

 ويالپمۇئ بارلىقىنى رولى بۇنداق اۋازنىڭئ چىققان بۇنىڭدىن-

 ياسالغان التۇندىنئ قويسا ىسىپئ قۇبۇلخانىغا ،تىخى باقماپتىمهن

 خىلى ،كالالڭ قاپتىمهن دهپ وخشايدۇئ بۇيۇمى زىننهت بولغاچقا

 دىگىنچه شۇنداق ،چوكانچاق سولتهكنىڭ سهن ۇمۇج ىشلهيدۇئ

 ، قويدى كۈلۈپ

 

 دوكتۇر با باشقىالرنىڭ ىشلىمىسهئ كالالم ىشالرغائ مۇشۇنچىلىك-

 كۈلۈپ مهغرۇرلۇق ھى ،ھى كىلهي اليىق قانداقمۇ چاقىرشىغا دهپ

  ، قويدۇم

 

 ،،،جهمىله قاپتىمهن چاغالپ بوش ھهقىقهتهن باتۇرسىزنى-

 ،نىمه قالدىم ھهيران بۇگىپىدىن ۇقسىزدىگهنتۇي مۇئهللىمنىڭ

 ىچىگهئ ۈڭكۈرئ هللىممۇئ ،جهمىله قالدىم تۇرۇپ بىلمهي دىيشىمنى

 مهخپى يهرده يهكچهشمىنىڭ كالالمغا ،تۇيۇقسىز كهتتى كىرىپ قاراپ
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 قۇرۇلمىنى اشۇ،ئ كىرهك بولسا نهرسه قوزغىتىدىغان قۇرۇلمىنى

 گىپى دىگهن مۇمكىن هلىشىڭىزكىر ىچىگهئ بهلكىم توختىتالىسىڭىز

 توختاڭ مۇئهللىم جهمىله بولدى، ايانئ كالالمدا تىزلىكىده چاقماق

 بىلمهي قىلىالرنى نىمه مۇئهللىم جهمىله ۋاقىرشىمدىن ،،،تۇيۇقسىز

 ، قالدى تۇرۇپ

 

 ،،،ساتتارشۇنداق قورقىتىسهن ادهمنىئ ۋاقىراپ نىمىنداق باتۇر

  ماڭدىم، قاراپ الدىغائ دىگىنچه

 

 قۇرۇلمىنى مهخپىيى ،يهريۈزىده مىدىرلىماڭالر ھىچقايسىڭال

 يا ۈڭكۈرتىمىدىنئ ھامان سالغان ،دهسهپ  بار قىلتاق قۇزغىتىدىغان

 بۇلىڭىدا بىر ،ئۈڭكۈرنىڭ ،قاراڭالر ىتىلىدۇئ بىلهن شىددهت وقلىرىئ

 كۆرسهتتىم جهسهتنى كهتكهن بولۇپ كىرپىدهك دانه بهش ياتقان

 جهمىله ،لىكىن ياندى كهينىگه استائ بىلمهي قىالرنى نىمه ،ئۇالرمۇ

  ، تۇراتى مىدىرماي تىخىچه مۇئهللىم

 ، بولمىغاندۇ بىرئىش سىزگه مۇئهللىم جهمىله-

 دهسسهپ يهرگه قوزغىتىدىغان قۇرۇلمىنى مهخپى مهن قارغاندا-

 قاردىم پۇتىغا مۇئهللىمنىڭ جهمىله ،،،،دهرھال قىلىمهن سالغاندهك

 كهتكهن ولتۇرشۇپئ يهرگه يىرى دهسسىگهن ىداپۇت وڭ،ئ

 ……… ئىدى
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 ئۈچ پۇتلۇق داڭقان:باب-00

 مهخپى مۇئهللىم ،جهمىله قالدىم ،بىلمهيال كىرهك قىلىش قانداق

 كۆتۇرسىال ،پۇتىنى دهسسىۋالدى نهرسىگه قۇزغىتىدىغان قۇرۇلمىنى

 تىدۇقىلىۋى تۆشۇك وتمهئ مۇئهلىمنى جهمىله يائوقلىرى تهرهپتىن تهرهپ

 پۇتىنى پارتىلمايدۇ تۇرسا ،دهسسهپ وخشايدۇئ مىناغا بىر خۇددى ،بۇ

 قاش ھاياتى مۇئهللىمنىڭ ،جهمىله مىنا پارتىاليدىغان كۆتۇرسىالر

 بىرتال بولسىغۇ بولغان مىنا قالدى، ارسىدائ كىرپىكنىڭ بىلهن

 قۇرۇلما مهخپى بۇ ،لىكىن پۇتىدۇ اسانال،ئ چىقىرۋهتسه بولتىسنى

 قۇرۇلمىنى مهخپى بىلهن ،يىرى ،قۇزغىتىدىغان مايدۇوخشىئ

 كىرهك قىلىش ،قانداق يهرده ىككىئ ىكىكسىئ يىرى توختىتىدىغان

 اغزىغائ كىرش ،ئۈڭكۈرنىڭ كىيىن تىنىچلىنىۋالغاندىن مىنۇت ،بىر

 بىكارقىلدىغان قۇرۇلمىنى مهخپى ،لىكىن چىقتىم قاراپ تهپسىلى

 ، تاپالمىدىم قۇرۇلمىنى

 تۇرۇڭال يىراقتا بهشمىتىر يهنه سىتىغا ئۈڭكۈرنىڭ ڭالرھهممى-

 تۇرۇشقا ساقالپ بهشمىترنىردا سىتىدىكى ئۈڭكۈرنىڭ ،باشقىالرنى

 تۇرۇپ تىزلىنىپ يهرده كىردىم، ىچىگهئ ۈڭكۇرنىڭئ ۆزۇم،ئ بۇيرۇپ

 باشلىدىم، ۇرۇشقائ يهڭگىل بىلهن سىپى پىچاقنىڭ يۈزىگه يهر

 پىچاقنىڭ ۆمىلهپئ بالدهك بوۋاق ىترم نهچچه ىچىگهئ ئۈڭكۈرنىڭ

 كهلگهن كاۋاك ئاستى اخىرىئ دىگىدهك ۇرۇپئ يهڭگىل يهرگه سىپىنى

 دهرۋهقه باقتىم سىناپ دهسسهپ يهڭگىل بىلهن ،پۇتۇم تاپتىم يهرنى
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 جايغا هسلىئ كۆتۈردۇم ،پۇتۇمنى تۇختىدى ولتۇرشۇپئ ازراق،ئ

  توختىدى، كىلىپ

 ،،،دىدىم بولدۇ يوتكسىڭىز پۇتىڭىىزنى همدىئ مۇئهللىم جهمىله-

 كهتكهن ولتۇرشۇپئ كۆتۇردى استائ پۇتىنى  مۇئهللىم ،،،،،جهمىله

 ، بهرمىدى يۈز ئىش ھىچ كهلدى، هسلىگهئ كۆتۇرلۇپ يهر

 پۇتىغا ،،،دىگىنچه قالغىلى قىتىپ ۇيشۇپئ پۇتۇم قالدى تاس-

 توپىسنى ىمنىڭىشتىنئ ،مهنمۇ ولتۇرۋالدىئ بىردهم جايدا شاپالالپ

 كىرشىگه ۇالر،ئ چاقىردىم باشقىالرنى قىقىشتۇرغاچ

 … قاراپ ۇالرغائ ،،،سوردۇم  بار قهلهم بوياق قايسىڭالردا -

 جاۋابنىڭ زۇلپىيهمۇ ،،،،سوردى قىالتىڭىز نىمه قهلهمنى بوياق-

 … قايتىالپ سوئالنى ورنىغائ

 هرگه،بۇي دىگهن قوياي سىزىپ بىلهن قهلهم بوياق بۇجاينى-

 قۇرۇلما ئالغۇچى جاننى ىچىدىكىئ ۈڭكۈرئ ھامان دهسسىگهن

 …… كىرشىدۇ ىشقائ قايتىدىن

  بوالمدۇ؟ بولسا ،لهۋسۇرۇخ يوق قهلهم بوياق-

 گىرىم قارسا قاچانال قىزالنىزه بولىدۇ، بولسىمۇ لهۋسۇرۇخ-

 بويۇمالرنى گىرىم تۇرۇپ وقوغۇچى،ئ ارىمايدۇئ يىندىن  بويۇمالرنى

 ھوجۇر قالسىڭىز قىلىپ توي قارغاندا يۇرگهنگه ساقالپ زدايىنىڭى

 ،،،مازاق چىراي بىزهيدىغان بىلهن بويۇملىرى گىرىم ۆيىڭىزنىئ

 قويوپ قىلىپ بهلگه بىلهن ،لهۋسۇرۇخ قويدۇم كۈلۈپ قىلغاندهك
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 ،جهسهتلهر كهلدىم يىنىغا جهسهتنىڭ چىقۋاتقان پۇراق ،بهتبۇي

 ىككىئ بولسا كۆپ ۆلگىنىگهئ ى،ئىد بولمىغان چىرىپ تولۇق تىخى

 ىككىئ بۇيهرگه يهكچهشمه دىمهك ئىدى، ۆلگهنئ بۇرۇن يىل ۇچئ

 بۇرۇن يىل بهش ونئ ئۈچۈن نىمه تۇرۇقلۇق، كىرگهن الدىدائ يىلنىڭ

 بۇ هجىبائ ، بۇ قالدىغۇ بوپ تۇگۇن يىشىلمهس بىر دهيدۇ، كىرگهن

 جهسىدى كىششىلهر كىرگهن بىلله بىلهن يهكچهشمه بىلهن جهسهتلهر

 كىرگهن بىلله بىلهن يهكچهشمه ياكى جهسهتمىدۇ باشقا باشقا

 جاۋاپسىز سانسىزلىغا ،كالالمدا شۇمۇدۇ مۇشۇ جهسىدى كىشىلهرنىڭ

 ، يۈرمهكته هگپئ سۇئالالر

 باركهن خهت استىدائ داڭقاننىڭ پۇتلۇق ۇچئ قارا بۇنۇڭغا باتۇر-

 يىنغا داڭقاننىڭ تلۇقپۇ ۇچئ دهرھال بىلهن چاقىرشى ،نۇرنىڭ

 خهت استىدائ بولۇپ، بار يهتتسى داڭقاندىن پۇتلۇق ۇچئ كهلدىم،

 دهپ{ بىلىق شهمشهر ۇچقۇرئ} استىغائ داڭقاننىڭ ئىدى، ويۇقلۇقئ

 خهتنى استىدىكىئ داڭقاننىڭ مۇئهللىم جهمىله ئىدى، ويۇلغانئ خهت

 ؛ كۆرۈپ

 بىلهن بۇخهت، خهتكهن دىگهن{ بىلىق شهمشهر ۇچقۇرئ} بۇ-

  باردۇ؟ باغلىنىشلىقى قانداق داڭقاننىڭ

 تولدۇرۇپ سۇ ىىچىگهئ داڭقاننىڭ مۇھتاج سۇغا بىلىق مىنىڭچه-

  دىدىم، باقايلى، كۆرۇپ

 گاڭگىىرتىپ مىنى سۇئاللى بۇ بارمىز؟ئاينۇرهنىڭ نهگه سۇئىزدهپ-
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 ، قۇيدى

 تكهنكۆرسه جادىرگهر ،كىچىك باركهن سۇ بۇيهرده قاراڭالر بۇيهرگه-

 ياغاچتىن ىككىئ يىنىدا ،كۆلچىكىنىڭ كۆلچهك كىچىككىنه تهرهپته

 ىلىپئ چىلهكنى داتو بىلهن ،چوكانچاق تۇراتى چىلهك ياسالغان

 يهتىنچى چوكانچاق سۇنى چىلهك بىر اخىرقى،ئ سۇقۇيدى داڭقانغا

 : پىتى ىسىلغانئ داڭقاندا قۇيۇپ داڭقانغا

 استىئ داڭقاننىڭ رشىغاتۇ ؟دهپ كۆرهنمهيدىغۇ بىلىق قىنى؟-

 يۈزى ،يهر شهكىللهندى ىرىقچهئ شهكلىده چهمبهر ولتۇرشۇپئ

 بىرسى يهنه چۆگهلسه وڭئ بىرىسى داڭقاننىڭ ھالهتته چهمبهرچهس

 ىسىلغانئ داڭقانغا چوكانچاق. باشلىدى ايلىنىشقائ چۇگىلهپ تهتۇر

  دى،توختى كىيىن ايالنغاندىنئ مىنۇت نهچچه بىلهن داڭقان پىتى

 شهكىللهندى رهسىمى بىلىقنىڭ شهمشهر ھاللهتته چوڭ يۈزىده يهر

 پىتى قارغان ۇستىگهئ بولسا ،چوكانچاق

 دهلدهڭشىپ ،دىگىنچه كۆرنىۋاتىدۇ يۇلتۇز ،كۆزۇمگه ؛يۇلتۇز- 

 يهتته تهرهپته ۇستىئ راستىنال قاردىم ۇستىگه،ئ تۇراتتى

  ۆزئارائ نۇرلىرى ى،تۇراتت نۇرچاقنىتىپ  نۇردهك يۇلتۇزقولچىراقنىڭ

 كۆرسىتىپ تۇمشىقى بىلىقنىڭ شهمشهر  كىسىشىپ،يهريۈزدىكى

 ،،،،،،،،، چۇشتى تامغا تۇرغان
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 سولىنىپ قېلىش:باب-00

   كۆرسهتكهن تۇمشۇقى بىلىقنىڭ شهمشهر بىلهن چۇششى تامغا نۇر

 ارقىدىن،ئ كىردىم مهن الدىدائ ، ىچىلدىئ ىغىزىئ كىرىش يىرلىپ تام

 قۇرۇلمىنى مهخپى بايام هللىممۇئ ،جهمىله كىردى هگىشىپئ المۇباشقى

 ھهمىنىڭ قانداق سهۋهبىدىنمۇ دهسىۋالغانلىق يهرگه قوزغىتىدىغان

 كىرشىنى ھهممهيلهننىڭ خۇددى تاممۇ يىرىلغان كىردى، ارقىستائ

 تام يىرىلغان بىلهن بولشى كىرىپ هللىمئ مۇ جهمىله تۇرغاندهك كۈتۈپ

 مىتىردىن02 ئۇزۇنلىقى مىتىر4 كهڭلىكى ،بۇ كهتتى شىپجىپسىلى يهنه

  كارىدورئىدى، اشىدىغانئ

 

 شاھى  خانلىقنىڭ مۇشۇ بۇرهسىملهردىكى  قاراڭالر بۇنىڭغا-

 نىڭ(مىس-مىس) ؟شهرۋانه قانداق رهسمىمۇ كىشىلهرنىڭ بولغان

 جىپسىلىشىپ تام ،بىزكىرگهن قارىدىم رهسىملهرگه تامدىكى گىپىدىن

 چىھرىده ،باشقىالرنىڭ باردهك يول چىقىدىغان باشقا يهنه كهتسىمۇ،

 كهتكهن ،بۇئۇزۇن ئىدى يوق هسهرمۇئ دىگهندىن جىدىلىش توال ازئ

 قويشى ىسىپئ رهسىمنى پارچه سهككىز تهرپىگه بىر  كارىدورنىڭ

 رهسىمگه ي ويلىمائ ىشالرنىئ باشقا ،مهنمۇ   ئىدى، غهلىتىلىك تولىمۇ

 خانلىقنىڭ مۇشۇ دېگۈدهك ھهممىسى  رهسىم پارچه سهككىز ،بۇ قاردىم

 رهسىمدىكى پارچه التهئ ىدى،ئ رهسمى كىشىلهرنىڭ بولغان شاھى

 ادهمنىڭئ اشقانئ ياشتىن92-82 دېگۈدهك ھهممىسى ادهملهرنىڭئ
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 ادهمئ كىرگهن ياشقا42 همدىالئ بىرى يهنه ئىدى، رهسىمى

 يىگىتنىڭ ياش  كىرگهن اياشق05 همدىئ بولسا بىرسى ىدى،ئاخىرقىئ

  ئىدى، رهسىمى

 

 نۇرنىڭ… تونۇشقۇ هجهپئ ادهمئ رهسىمدىكى بۇ قاراڭالر-   

  ىدى،ئ رهسىمى يىگىتنىڭ كىرگهن ياشقا05 كۆرسهتكىنى

 

 نىمه وخشاۋاتامدۇئ مۇردىسقا شاھنىڭ كهلگهن چاقىرىپ بىز بۇ-   

 ،دهرۋهقه ىمباشلىد قاراشقا تهپسىلى اڭالپئ گىپىنى ،چوكانچاقنىڭ

 يۈزى يىرىم بواللمىغان چىرىپ تولۇق تىخى مۇردىنىڭ شاھ كۆرگهن بىز

 بولۇپمۇ ئىدى، وخشاشئ يۈزى يىرىم كىشىنىڭ رهسىمدىكى بىلهن

   ئىدى، وخشاشئ  يۈزى سوزۇنچاق

 قاراڭالر ، ىكهنئ ۆزىئ شاھنىڭ كهلگهن چاقىرىپ بىز بۇ توغرا-

  نۇر دىدى… يۈزى سوزۇنچاق بولۇپمۇ

 

 گۇلنىگار دىدى…، قانداق كىلۋاتامدۇ الدىمىزغائ بىزنىڭ بۇتام-  

 ( جادىگهر كىچىك)

 پۇراقنىڭ قانسىق پۇراۋاتقان ،تىخى قىلدىم ھىس مهنمۇ شۇنداق-   

 دىدى… ىدىمئ دىمىگهن دهپ چىغى تۇيلىۋاتقان شۇنداق تهسىرده

 تۆت بايام قاردىم كهينىمگه ئاڭالپ گىپىنى بۇالرنىڭ …زۇلپىيه،
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   ، ئىدى قالغان بولۇپ مىتىر ۇچئ  كارىدور كهڭلىكتىكى مىتىرلىق

 

 باتۇرنىڭ)   نىياز  ،بۇ همدىئ كهتتى بوپ يهر قانداق- 

 وغۇرلىردىنئ كىپهن قهبىردىكى اڭلىغاندهكئ بوۋامدىن(بوۋىسى

 ىكهنغۇئ تام قىسىلدىغان ئوخشاش قۇرۇلمىغا مهخپى  ساقلىنىدىغان

 شۇنداق چوكانچاق……… ۆلهرمىزمۇئ مىجىلىپ يهرده مۇشۇ هجىبا،ئ

 بهلكىم كهتتى، يۈگۈرۈپ تهرپىگه بىر يهنه نىڭ كارىدور دىگىنچه

 تاغامنىڭ كالالمغا ،تۇيۇقسىز ماڭغاندۇ ىزدهپئ يولى ھاياتلىق

 ھالهتته تونۇغۇسىز ادهمئ جهسىدى ،تاغامنىڭ كهلدى يادىمغا ۆلىمىئ

 ارسىدائ تامنىڭ غانقىسلدى ئىدى،مۇشۇنداق كهتكهن مىجىلىپ

 كۆزۇمدىن ىختىيارسىزئ ويالپئ ئىشالرنى ،بۇ  ىدىئ ۆلگهنئ  قىسلىپ

 يولهنگىنىمچه تامغا يىرىلغان كىرگهنده بىز كهتتى، ياشالرچىقىپ

 كۆزيىشى الدىدىكىئ ۆلۇمئ يىغام بۇ سالدىم، يىغالپ ولتۇرۇپئ

 ياش هنتۆكۇلگ ھىسياتىدىن سىغىنىش تاغامنى ،بهلكى بولماستىن

  كهلدى، يۈگرهپ چوكانچاق ئىدى،

 

 ىغىزىئ چىقىش ۇتهرهپتىمۇئ قىلىمىز قانداق-  

 بىلمهي قىالرىمنى نىمه ئاڭالپ گىپىنى چوكانچاقنىڭ… يوقكهن

 قىلغاندىمهن ئارزۇ بولۇشنى ىغىزىئ چىقىش ۇتهرهپتهئ ،بهلكىم قالدىم

  ئىدى، يولى ھاالكهت بىر بۇ هپسۇس،ئ
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 چوكانچاق… كىتهرمىزمۇ ۆلۇمئ بىزمۇشۇنداقال اهجىبئ باتۇر-  

 قىلىپ تهۋهككۇل بىلهن مهن-   سوردى، ولتۇرۇپئ كىلىپ يىنىمغا

 … چوكانچاقتىن سوردۇم… قىلدىڭمۇ؟ پۇشايمان كىرگىنىڭگه

 يولى ۆلۇمئ مهيلى يولدىن كۆرسهتكهن سهن هزهلدىنئ مهن-  

 سهن يهنىال نقويمه قاقشاپ ،گاھىدا كىلۋاتىمهن مىڭىپ بولسىمۇ

 كهتسهممۇ ۆلۇپئ بۇيهرده ئهمهس، يانغان يولدىن كۆرسهتكهن

 قوسۇغۇمىزنى ۆلسهكمۇئ دىيىشمهيلى بۇنى ،بولدى قىلمايمهن پۇشمان

 هرۋاھئ اچئ بارغۇ بىرگىپى باشقىالرنىڭ ۆلهيلى،ئ اندىنئ توقالپ

 بىلهن ئهزرائىل يهڭالر ،قىنى دهيدىغان بول هرۋاھئ توق بولغان

 قىلىسله نىمداق…  ھه،يهڭال كۆرۇشمهيلى قورساق اچئ رۇشكهندهكۆ

 توخۇپاچىقىنى هسرائ پىرسرانغان قولدا  بىر چوكانچاق… يهڭال

 باشقىالرغا توخۇپاچىقىنى هسرائ پىرسالنغان قولدا يهنهبىر يىگهچ

 ساتتار ئىدى، باشلىۋهتكهن يىغىنى بۇرۇن الالئ بولسا ،قىزال تهڭلىدى

   ؛ ىلىپئ پاچىقىنى توخو بىر قولدىن انچاقنىڭچوك مۇ(داتو)

 پىرسالنغا ،،،،،دىگىنچه كهتمهيلى ۆلۈپئ قورساق اچئ ۆلسهكمۇئ-

 ،جهمىله باشلىدى يىيىشكه چىقرىپ خالتىستىن هسراتوخوپاچىقىنىئ

 يىغالۋاتقاندۇ ،بهلكىم  تۇراتتى قىلىپ كهينىنى بىزگه مۇئهللىم

 ھالدا ىپادىسىزئ بىر ھىچ رجادىگه كىچىك بىلهن نۇر ،پهقهت

 ....تۇراتتى
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 كىچىك جادۇگهرنىڭ كارامىتى: باب-03

 پهيدا ھاسا بىر قولدا جادىگهرلهرنىڭ كىچىك  تۇيۇقسىز

 لهۋلىرى قىززىرىپ كۆزلىرى   بىلهن بولشى پهيدا ھاسا بولدى،قولدا

 كىيىمگه ۇزۇنئ قاپقارا ،كىيىملىرى چۇۋلۇپ چاچلىرى قارداپ

 قالدى وخشاپئ جادىگهرلهرگه كىنوالردىكى ددى،خۇ ۆزگۇرۇپئ

 بىر كۈچلۈك ،ھاسىدىن قالدىم ىشهنمهيالئ كۆزلىرىمگه كۆرۇپ ،بۇنى

 تام تهرهپتىكى ىككىئ ،بىراق ۇرۇندىئ توسۇشقا تامنى نۇرچىقىرىپ

 پاللىده كالالم تۇيۇقسىز ئىدى، توختىمىغان قىلىشتىن ھهركهت يهنه

  كهتتى، يورۇپ

 

  كهتتىم، تۇرۇپ ورنۇمدىنئ سهككىرهپ ىمچهدىگن… توغرا-

 

 تاپقان امالىنىئ بىره ،قۇتلۇشنىڭ توغرا نىمه-

 … سوردى يىگهچ توخوپاچىقنى ؟چوكانچاق…… ئوخشىمامسهن

 

 خهزىنه ،پهقهت همهسئ قهبره بۇ باقسام ويالپ،،،،ئ ھه-

 ىغىرلىقئ ،بۇقۇرۇلما ۆتكهلئ مهخپى ساقلىنىدىغان وغۇرلىردىنئ

 كىرگهنلهر وغۇرلۇققائ ،خهزىنىگه كىرشىدۇ ىشقائ اندىنئ اندااشقئ

 بۇقۇرۇلمىنى هكىردىغانالرئ بايلىق ،خهزىنىگه ورنىتىلغانئ ۇچۇنالئ

 ، كىردۇ قويۇپ توختىتىپ
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 توختىتىپ كىرگهنده هكىرگهنلهرئ بايلىق خهزىنىگه بۇنى دىمهك-

 بۇنى كقويدۇ،دىمه ھهركهتلهندۈرۈپ كهتكهنده ،چىقىپ قويۇپ

 خۇشال چوكانچاق دىدى شۇنداقمۇ؟ بار قۇرۇلما تۇختىتىدىغان

   بولۇپ

 

  دىدىم…… بار قۇرۇلما توختىتىدىغان تامنى بۇقىسىلما توغرا-

 

 قۇرۇلمىنى شۇ تىزدىن تۇرمىز قاراپ نىمىگه همسهئ-

 دهسسىگىلى قااليمىقان يهرگه دىگىنچه شۇنداق اينۇرهئ…… تاپايلى

 ، تۇردى

 

 داتو سوردى… قىلۋاتىسىز ،نىمىش ھه يوقتۇ قچاتا ھهي-

 …… اينۇرهدىنئ

 

 ىزدائ قۇرۇلمنى مهخپى توختىتىدىغان تامنى بۇقىسىلما-

 ،،،،،،، جاۋابهن اينۇرهئ دىدى… ۋاتىمهن

 

 مهخپى ،سىرتتىكى قانداق ئىشلهتسىڭىز ازراقئ كالىڭىزنى ھهي-

 توختىتىدىغا ۇنى،ب بولغانكهن يهرده قۇرۇلما تۇختىتىدىغان قۇرۇلمىنى
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 داتونىڭ……،… داتو دىدى…… بولمامدۇ؟ تامدا  قۇرۇلما

 چوقۇم ىچىدىكى،ئ بولغانكهن يهريۈزده سىرتتىكى توغرائىدى دىگىنىمۇ

 تهپسىلى تامغا قالغان يىقىن،جىپسىلشىپ ىھتىمالغائ بولشى تامدا

 تامنىڭ ھاسا قولدىكى جادىرگهرنىڭ ،كىچىك باشلىدىم قاراشقا

 دىگهندهك يۈرۈپ ىزدهپئ  ئىدى، استىالتقانئ ئازتوال ھهركىتىنى

 قىسىلما بۇ تامدىن كهتكهن جىپسىلىشىپ چاغدا كىرگهن بىز  اخىرىئ

 قۇرۇلمىنى ھهركهتلهندۇردىغان ،ھهم توختىتىدىغان ھهركهتتىن تامنى

 ارانئ كهڭلىكى كارىدورنىڭ چىغىمدا تاپقان ،قۇرۇلمىنى تاپتىم

 بىلهن جادۇ سىھىر  جادىگهر ،كىچىك ئىدى غانقال سانتىمېتىر اتمىشئ

 ۇگرهئ يايغان مىجىلىپ بۇچاققا بهلكىم بولسا تۇرمىغان توسۇپ تامنى

 قۇرۇلمىنى مهخپى ،تامدىكى بهلكىم ىدۇقئ كىتهر بولۇپ خىمىرسىدهك

 قايتىدىن تام كىرگهن بىز بىلهن بىسىشىم قۇرۇلمىنى تۇختىتىدىغان

 توختاپ ھهركهتتىن تاممۇ قىسىلما لدى،ىچىئ ىغىزىئ كىرىش يىرىلىپ

 كىچىك كهلدى، هسلىگهئ مىتىرلىق تۆت كارىدور يهنه هسلىگهئ

 يىقىلىپ كهلدىيۇ ھالىتىگه بۇرۇنقى يوقاپ ھاسا قولدىكى جادىگهرنىڭ

 ؛ يۆلهپ جادىگهرنى كىچىك بىلهن چاققانلىق ،نۇر چۇشتى

 

  نۇر سوردى……… بولدىڭىز؟ نىمه گۈلنىگار-

 كۈچهپ بهك بايام قالمىدى، ماغدۇر قولۇمدا ،پۇت يوق گهپ ھىچ-

 جادىگهر كىچىك دىدى………… وخشايمهنئ كهتكهن
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 ………… جاۋابهن

 

 …… يۈدىۋاالي سىزنى-

 ……؟ بوالمۇ قىلساق بۇنداق-

 … بار نىمىسى بولمايدىغان-

 … مىكىن قويارمهن چارچىتىپ سىزنى شۇ-

 هزمهتئ …………بولسۇن شۇنداق ،بولدى قالمايمه چارچاپ-

 ،بهلكىم يۈدىۋالدى ۇنمايئ ۇنمىغىنغائ جادىگهرلهرنىڭ كىچىك

……  قالغاندۇ ياقتۇرۇپ ۇنىئ سهپىرمىزده ماماتلىق ھايات بىزبىڭ

 ۈزۇنئ يهنه  تهرهپ الدى،ئ ماڭدۇق قاراپ داۋاملىق الدىمىزغائ

 يهرئاستى بۇ ئىدى، ۈڭكۈرئ ۇخشاشئ ۈڭكۈرگهئ تاغ كهتكهن

 الھىلىگهنمۇ بىرسى ادهمدىنئ سهلكى روھى خهزىنىنى

 ، يورتىغان بىلهن كىرىستال كىيىن اندىنئ ۈڭكۈرئ قانداق،باشلىمى

 ،ئىچىگه داڭقان دانه ،يهتته ۈڭكىرىئ كىرستال يۇلتۇزلۇق يهتته

 تام قىسىلما ىچىلىپئ كارىدور ياسالغان تاشتىن  كىيىن سۇقۇيغاندىن

 بۇ كىيىن توختىغاندىن ھهركهتتىن تام قىسىلما قىلدىكهن ھهركهت

 الھىلهپ ساراڭ ،راستىنال ىچلىدىكهنئ ىغىزمۇئ كىردىغان ۈڭكۇرگهئ

 سالدىم كۈلۈپ خىيالىمغا  سارڭالچه بۇ ۆزۇمنىڭئ ئوخشايدۇ، چىققان

 ……… چىغى كهتكهن چىقىپ تىشىمغا اۋازىم،ئ

 دىدى………… كۈلىسهن ساراڭدهك نىمىنداق باتۇر ھهي-
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 ……… قىياپهتته نقالغا ھهيران چوكانچاق

 دىدىمده………… شۇ قالدى كىلىپ كۈلگۈم ۆزۇمچهئ نىمىگه ھىچ-

 سالدىم،،،،،،،،،،،،،،، كۈلۈپ يهنه

 يه چاپالشتىمۇ ،جىن قالمايهنه ىلىشىپئ ساراڭ ۋاي-

  تۇرۇپ كۈلۈپ چوكانچاقمۇ ،،،،،،،،،،،دىدى

 ساڭا ،چاپالشسىمۇ يارتامتى مىنى جىنال-

 سالدىم كۈلۈپ يهنه المايتۇت ۆزۇمىنىئ………… چاپلىشا

،،،،،،،،،،، 

 چاپالشقاندهك جىن قارسام ،قاچانال اشاتتىمۇئ ما سهندىن جىنال-

 بولدىمۇ ،چاپلىشىپ تۇرغان تۇرغىنىڭ ھىجاراپ

 همهسئ بىردىغاندهك گهپ ماڭا چۇكانچاق………… تىخى

 ساراڭالچه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مۇشۇنداق

 بىرنهسه ازراقئ كىيىن ماڭغاندىن مىنۇتالر بهش ونئ پاراڭلىشىپ

 ،بايام بولدۇق ماڭىدىغان ىلىۋىلىپئ ارامئ سائهت يىرىم يهۋىلىپ

 همدىئ پاچىقىنى توخۇ هسرائ پىرىسالنغا يىمىگهن ھىچقايسى

 ،،،،،،،،،،،، تۇردى يىشكىلى لهززهتلىنىپ

 يهپ لهززهتلىنىپ همدىئ ،ئهجهپ يىمهيۋاتقان ھىچقايسىڭال بايام-

 ،،،،،، قاراپ قىزالرغا سوردۇم………… كهتتىڭالرغۇ

 غىزا گالدىن قانداقمۇ كهلگهنده تۇمشۇققا جان-

 ،،،،،،،،،،،  زۇلپىيه دىدى……… وتسۇنئ
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 ،،،،،،،دىدم جۇمۇ، كىتىسىز ،سهمرىپ پاقا اچئ يهڭ  ازراقئ-

 ،،،،،،،،،،،،، تۇرۇپ هركىلهپئ زۇلپىيهگه

 قىلغىلى ھاپاچ سىزنى سهمرىپ، تازا يهيمهن دىگىچه بولدى -

 كۈلۈپ بىرنى چىرالىققىنه هركىلهپئ………… بولسام سالمايدىغان

 تاماقنى بىرۋاخلىق بۇ قىلىپ ،،،،،،،،،،،،،شۇنداق قويدى،

 خۇشال مۇشۇنداق يهنه كىيىن بۇندىن ،بهلكىم يىدۇق خۇرام خۇشال

 پهقهت ،بۇنى يوق بارمۇ پۇرسهت يىگىدهك تاماق ئولتۇرۇپ خۇرام

 …… بىلهتتى اراتقۇچىالي

 

 يېرىتقۇچ مهخلۇق:باب-04

 قىلىدۇق داۋام ،يولنى ىلىپئ ارامئ ازراقئ كىيىن يهۋالغاندىن تاماق

 يىرتقۇچ كهينىمىزدىن تۇيۇقسىز كىيىن ماڭغاندىن مىنۇتالر ون،ئ

 ئاڭالندى، اۋازىئ ھۆكۇرگهن ،قاتتىق نهرسىنىڭ بىر مهخلۇقتهك

 گۇپ ،گۇپ ۇرغاندهكئ يهرگه وخماقنىت ئاۋازى چىققان ماڭغاندىن

 يهنه بىلمهي،كهينىمىزگه ىكهنلىكىنىئ نهرسه ،نىمه چىقاتتى قىلىپ

 ،چىراق كىيىن مىنۇتالردىن ،بهش تۇردۇق قاراپ تهرهپكه چىقان اۋازئ

 ادهمدهكئ وخشايدىغانئ تۈلكىگه يۈزى ،كىلهڭسىزبىربهدهن يورقىدا

 بىلهن بىرمهخلۇق چپۇرلۇق كۆكۇچ ماڭىدىغان ۆرتۇرۇپئ

 سۆرلۇپ يهرگه ۇزۇنلىقىدىنئ  كىيگهن كىيىم قار ۇزۇنئ ،پىرخونالردهك

 قورسىقىغا ،ساقاللىرى چۇشكهن ھوشۇقىغا ۇزۇنئ ،چاچلىرى قالغان
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 يۈزتىرسى يىرمى ،يهنه كهتكهن چىرىپ يىرمى ،چىرايىنىڭ چۇشكهن

 مهخلۇق يىرتقۇچ  مۇردابىلهن ،بىر كهتكهم چاپلىشىپ سوڭكىگه

 بىلهن بۇ،خىمىرتۇرۇچ تۈلكه يوغان نىمىنداق ۋاي ، كۆرۇندى

 تۈلكىسىمان بۇ دىمىسىمۇ چوكانچاق دىدى نىمه؟ باققانمۇ

 تۈلكىنى خۇددى ئىدى، چوڭ جۇغى ھهقىقهتهن مهخلۇقنىڭ

 چاغدىمۇ مۇشۇنداق… ، كۆرنهتتى كۆپتۇرگهندهك بىلهن خىمىرتۇرۇچ

 دىيشىمگه نداقشۇ……قاچايلى تىز ،بولدى قىلدىكهنسهن چاقچاق

 قىلدى، بۇيرۇق دهپ…ۆلتۇرۋهتئ تىزئۇالرنى مهخلۇققا مۇردا

 قوغالپ يۈگۈرگنچه قىلىپ گوپ_گوپ تولكه بۇيوغان

 كىيمى ،ئىشقىلىپ يۈگرهۋاتامدۇ كهلدى،مۇردىمۇئۇچۋاتامدۇ،ياكى

 بولمايتتى،تۇلكىنىڭ كۆرگىلى ئالغىننى قهدهم بولغاچقا ئۇزۇن

 مىنۇتالرچه ئىدى،بهش مهكتهكهل ئارقا_،ئارقىقۇ كهينىدىن

 ئۈڭكۈر ئىككى يۈگۈردۇق،ئالدىمىزدا قاراپ ئىچىگه ئۈڭكۈرنىڭ

 قاراپ ئۈككۈرگه تهرهپتىكى سول ئۇدۇل قاچقانالر كۆرۇندى،ئالدىدا

 پۇتلىشىپ ،تاشقا كهلگهنده ئۈڭكۈرئىغىزىغا مۇئهللىم ،جهمىله قاچتى

 جهمىله ليىقىلدى،دهرھا ئىغىزىغا ئۈڭكۈر تهرهپتىكى ئوڭ دومالپ

 تۇرغۇزۇپ يۆلهپ مۇئهللىمنى ،جهمىله تۇرغۇزدۇم يۆلهپ مۇئهللىمنى

 يىقىنلىشىپ بىزگه مۇردا بىلهن تۈلكه بولغىچه

 تهرهپتىكى ئوڭ ئۇدۇلال ئىككىمىز بىلهن قالىدى،جهمىلهمۇئهللىم

 گوپ_گوپ تۈلكه قاچتۇق،كهينىمىزدىن قاراپ ئىچىگه ئۈڭكۈر



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 165  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 يولغا ئىككىى كهلدى،قارغاندا الپقوغ كهينىمىزدىن بىزنىڭ ماڭغىنچه

 بهش ،ئالدىمىزغا كۆرۇنمهيتتى مۇردا كىرهك بولسا قوغلىغان بولنىپ

 ،ئالىدمىز دىگهندهك كهپتۇ قوش كهلسه ،باال ماڭدۇق يۈزمىتىر

 بىسلىق قوش يىنىمدىن ئىدى، نوقتىسى ئاياقالشقان ئۈڭكۈرنىڭ

 شۋاغىمۇبىرپه ئىلىشتىم،بىراق تۈلكهبىلهن چىقىرىپ پىچىقىمنى

 ،مهن يىقىلدىم يىراقلىققا نهچچهمىتىر بىلهن يارمىدىم،بىرپهشۋا

 بىلهن قىلدى،بىرقولى ۋۇجۇم مۇئهللىمگه جهمىله كىيىن يىقىلغاندىن

 كۆتۇردى،جهمىله بوشلۇققا سىققىنچه گىلدىن مۇئهللىمنىڭ جهمىله

 تۈلكىنىڭ ئىلىپ بىرقۇتائهتىرنى يانچۇقىدىن كهلمهي بوش مۇئهللىممۇ

 جهمىله بىلهن ھۆكۈرگىنچهمۇشتى قاتتىق چاچتى،تۈلكه گهكۆزى

 مۇئهللىم سىلىۋهتتى،جهمىله بىرنى ئۇدىلىغا يۈركىنىڭ مۇئهللىمنىڭ

 يهرگه پوككىده  چۇشكهندهك يهرگه تاغار ئهسكى قولدىن تۈلكىنىڭ

 ئىدى،مهنمۇ ئۈسمهكته تامالغا ھۆكىرهپ قاتتىق بولسا چۇشتى،تۈلكه

 ئۇدۇلالپ يۈركىگه تۈلكىنىڭ ىغمنى،پىچ تۇتۇپ چىڭ پۇرسهتنى

 تولغىۋهتتم،تۈلكه پىچاقنى يهرچىشلهتقاندهكئهمهس سانجىدىم،بىراق

 ئۇچۇرۋهتتى،يهرده يىراققا مىنى پۇالڭلىتىپ قااليمىقان قولنى

 جىمىدى پهسلهپ بارا_بارا ئىدى،ئاۋازى ھۆكۈرمهكته دومالنغىنچه

 يىنغا مۇئهللىمنىڭ جهمىله تىزدىن ئىدى، ئۆلگهن ئىتقاندا ،مۇنداقچه

 بولۇپ قالغان تۇرۇپ يهل يۈركىگه مۇئهللىمنىڭ كهلدىم،جهمىله

 .ئىدى كهتكهن قىززىرىپ چىرايى قىيىنلىشىپ ئىلىشى نهپهس
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 ئهرۋاھ خهنجىرى: باب-05

 ، كهتتى كۆكرىپ قىيىنلىشىپ ىلىشىئ نهپهس مۇئهللىمنىڭ جهمىيله

 ،يۈركىگه هتكهچكهۇرۋئ قاتتىق يۈركىگه مۇئهللىمنىڭ جهمىله تۈلكه

 مىنۇتقىچه بهش هھۋالدائ ،بۇنداق ئىدى قالغان قاپلىشىپ يهل

 جان چىقىرۋهتمىسه،ئهزرائىلغا يهلنى قالغان قاپلىشىپ يۈركىدىكى

 بولۇپ يولۇققان ىشقائ مۇشۇنداق ىلگىرىئ قىالتتى،بوۋام تهسهددۇق

 كۆزنى ۆلىمىگهئ ،خىزمهتدىشىنىڭ بىلمىگهچكه چارىسنى قۇتقۇزۇش

 كىيىن اخىرالشقاندىنئ تهكشۇرۇش ، تۇرۇپتىكهن قاراپ پاقىرتىپ

 سوراپ چارىسنى قۇتقۇزۇش قانداق بىرسىدىن بار خهۋرى تىبابهتتىن

 قاپلىشىپ يهل الدىم،يۈركىگهئ ىسىمگهئ ىشالرنىئ ،شۇ بىلىۋاپتىكهن

 ئىككىنچى استىدىكىئ كۆكىركىنىڭ سول ادهمنىڭئ قالغان

 يهلنى قالغان قاپلىشىپ تىشىپ ىنىوتتۇرسئ قوۋىغىسىنىڭ

 يوقكهن، يول باشقا ۆلۇمدىنئ بولمىغاندا چىقىردىكهن،بۇنداق

  هركىشىئ قالدىم،ئالدىمدىكى توختاپ چىقرىپ پىچىقىمنى يىنىمدىن

 قىلىش ،قانداق ئۈچۈن بولغىنى كىشى ايالئ بهلكى همهسئ

 سائىتىگه قول بهرگهن تارقىتىپ مۇئهللىم كىرهك،جهمىله

 تۇرتتى،باشقىالربىلهن ھهركهتلىنىپ چىكىتلهر ردىم،ئۇنىڭدىكىقا

 .اشاتتىئ مىتىردىن922 ازدىگهندىمۇئ ارلىقىمىزئ ھازىرقى

 

 ۆلۈكئ چىرايى قىيىنلىشىپ ىلىشىئ قاردىم،نهپهس مۇئهللىمگه جهمىله
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 كىيمىنى مۇئهللىمنىڭ ىدى،جهمىلهئ كهتكهن كۆكرىپ ادهمنىڭكىدهكئ

 قوۋىرغىسنىڭ ىككىنچىئ استىدىكىئ كۆكسىنىڭ ولس قارىپ ۈستىگهئ

 بىلهن چىقىشى قان قاپقارا سانجىدىم اۋايالپئ پىچاقنى وتتۇرسىغائ

 الدى،كۆكرىپئ نهپهس تارتقىنچه،چۇڭقۇر ىچىگهئ مۇئهللىم جهمىله

 يهرنى سانجىغان پىچاق كهلدى، هسلىگهئ بارا بارا چىرايمۇ كهتكهن

 ۇنىئ قويۇپ وڭشاپئ كىيمىنى للىمنىڭمۇئه ،جهمىله قويۇپ تىڭىپ

 ھۇشىغا……مۇئهللىم جهمىله…… مۇئهللىم جهمىله-چاقىردىم،

 ىنىكىگهئ…… مۇزچىراي…… همهس،مۇزچىرايئ كىلدىغاندهك

 ، اچتىئ كۆزنى ىلىپئ نهپهس ئاران-شاپاللىدىم،ئاران يهڭگىل

 …… بولمىغاندۇ  ئىش ھىچ سىزگه مۇئهللىم جهمىله-

 ……يىتىشمهيۋاتىدۇ نهپسىم يوق گهپ ھىچ-

 … ماڭاالمسىىز-

  …يوق چاتاق ھهئه-

 جهمىله …بولمىغاندۇ ىشئ ھىچ ۇالرغائ ىزدهيلى،بهلكىمئ ۇالرنىئ-

 قويدىده،جىددى قاراپ سائهتكه بهلگىلىگۇچ ورۇنئ قولدىكى مۇئهللىم

 …قىياپهتته

 الدىمدائ تۇرۇپ ورنىدىنئ دىگىنچه…تاپايلى ۇالرنىئ تىزراق- 

 ئهگىشىپ كهينىدىن مۇئهللىمنىڭ جهمىله كهتتى،مهنمۇ ۈرۈپي

 كىرىپ ۈڭكۇرگهئ ،يهنهبىر چىقىپ ۇڭكۇردىنئ ماڭدىم،بۇ

 كهينىدىن مۇئهللىمنىڭ ماڭدى،جهمىله تىزلىتىپ تىخىمۇ ،قهدهملىرنى
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 ماڭدىم، يىتىشىپ ارانئ دىگهندهك يۈگۈرۈپ

 ،چىراقنىڭ كۆرۇندى يورقى الپىلدىغان چىراقنىڭ تهرهپتىن الدىئ

 يىراقالپ مهندىن ،يۈگۈرگىنچه مۇئهللىم جهمىله كۆرۇپ يورقىنى

 يىتىشهلمهي ۇنىڭغائ يۈگرۇپمۇ كهينىدىن مۇئهللىمنىڭ كهتتى،جهمىله

 بىرگه بىر قىلىچالرنىڭ پالتا يىقىنالشقانسىرى يورقىغا چىراق قالدىم،

 نىغايى ۇالرنىڭئ يۈگىرهپ ۇچقاندهك،ئ ئاڭالندى اۋازىئ سوقۇلغان

 باشقىالرنىڭ بىلهن  چاچلىرى مۇردىنىڭ اۋازئ چىققان بولدۇم، ھازىر

...... ىكهنئ اۋازىئ تىگىشكهندىكى بىربىرگه پىچاقنىڭ قولدىكى

 تاياق ،باشقىالرمۇ ياتاتتى مىلنىپ قانغا يهرده بولسا چوكانچاق

 ىنجىقالپئ تۇتقىنچه بۇيهرلىرنى ۇيهرئ ،يهرده قانداق يىدىمۇ بولىشىغا

 ئايالالرنىڭ بىلهن قىلىچۋازلىق ھىلىقى) نۇربىيهال پهقهت ياتاتتى،

 ۇزۇنئ(اپتۇردىنئ… باردۇ يادىڭىزدا قىز قىزىقىدىغان بوكۇسقا هركىنئ

 ىدى،ھهمىسنىڭئ ىلىشىۋاتقانئ بىلهن مۇردا كۆتۇرۇپ قىلىچنى

 ىچىنىئ ۇڭكۈرئ بولغاچقا ياندۇرۇقلۇق يهرده چىراقالر قولدىكى

 تىرهپ قولۇمنى بىر تامغا كىلىپ ئىدى، يورتىۋهتكهن ككۈندۇزده

 … تۇرۇپ

 تهرهپكه مهن قاراپ كهينىگه مۇردا ……بۇرادهر ھهي-ھهي-

 كىچىككىنه…… قويۇپ تاراپ يانغا بىلهن قولۇم ،چىچىمنى سۈرۈلدى

  ……بولمامدۇ بولساڭ خىجىل قىلىشتىن بوزهك قىزنى

 بوزهك…ھا…ھا…ھا… بىرۋاتامسهن تهنبىھ   ماڭا ھا ھا ھا-
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  ………قىالاليتتىڭ ،نىمه قانداق قىلىمهن

  …قويدۇم قىلىپ ىشارهتئ نۇربىيهگه

 قىلسا نىمه  ۇئ قىلمايمهن،سىنى بىرنىمه مهن سىنى-

 ىشارهتئ تهرهپنى كهينى مۇردىغا……ھى…ھى… قىلىدۇ

 خهنجىرى اتقانئ نۇربىيهنىڭ بىلهن قارشى كهينىگه قىلدىم،مۇردا

 ،يهڭگىل يىقىلدى يهرگه تهگدىده وتتۇرسىغائ قاپ بىشىنىڭ ۇنىڭئ

 دهسسهپ ،مهيدىسگه كهلدىم قىشىغا مۇردىنىڭ بىلهن قهدهملىرىم

 ، تۇرۇپ

 قىلىش ۋۇجۇم ۇياقتىنئ~ شهپهبىرىپ بۇياقتىن بۇنى مانا-

 … تۇرۇپ خاخىراپ مۇردا…… دهيمىز

 مهككۇم،ھهممىڭ ۆلۇمگهئ ھهممىڭ-

 بىشىدىكى ۇنىڭئ ڭالپائ گىپىنى مۇردىنىڭ……دىدى……ۆلىسهنئ

 هسكىگهئ بۇنى مانا……ۈزىۋهتتىمئ ،بوينىنى سوغرۇپ قىلىچنى

 . قويدىم كۈلۇپ دىگىنىمچه…… دهيمىز يوق ۆلۇمئ ياخشى

 

 ىدى،ئ تهكشۇرۋاتقان يارىسنى چوقانچاقنىڭ مۇئهللىم جهمىله 

 يارالنغان ازراقئ قوسۇغى كهلدىم، يىنىغا چوكانچاقنىڭ

 مۇشۇنچىلىك ورنۇڭدىنئ ،تۇره ئىدى همهسئ ىرىغئ بولۇپ،دىگىدهك

 كۆزىنى شاپاللىدىم،ھىچ يۈزىگه يىتىۋاالمسهن،چوكانچاقنىڭ يارغىمۇ

 بىلهن مىجىشىم ىغىزىنىئ يارا بىلهن همهس،شۇنىڭئ اچىدىغاندهكئ
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 تۇتۇپ بىشىنى همهسئ قۇرسىغىنى كهلدىده ھۇشىغا دىگىنچه ۋايجان

،،،، 

  دىدى… كهتتى ئاغرىپ هجهپئ-

 نهزىرده سۇئال…؟ اغرىۋاتامدائ بىشىڭ يارالنساڭ قورسۇغۇڭ-

 ، قاردىم چوكانچاققا

 يىرگه…تهككهن بىشىمغا كهتتى،نىمىدۇ اغرىپئ قاتتىق بىشىم شۇ-

  تۇرتتى، تاش بىر كىچىككىنه ،يهرده قاردى

 كۆرسهتمهكچى ماڭا ىلىپئ تاشنى…تىگىپتۇ تاش بىشىمغامۇشۇ قارا-

  ۇزاتتى،ئ قۇلنى تاشقا بولۇپ

 . تارتتى كۈچهپ تاشنى دىگىنچه…؟ نىمه قالدىمۇ چاپلىشىپ يهرگه-

 تهرهپتىن ،يان ىدىمئ كىچىككهن ۋارقىردىم،لىكىن قاتتىق… توختا-

 ىلىپئ چىراقالرنى يهردىن ،ھهممهيلهن ئاڭالندى اۋازىئ تاشالرنىڭ

 ناۋازىدىئ تاراقشىغان تاشالرنىڭ تۇتتۇق، تهرهپكه چىققان اۋازئ

 ، تۇرۇپ سهككىرهپ ورنىدىنئ ،چوكانچاق يىرلىدى تىمى ۈڭكۈرنىڭئ

 نهچچه… دىدى…همدىئ ۇچرامىزئ پىشكهنلىككه قانداق يهنه-

 يىرىغان بىلهن قهدهملىرىم استا،ئ پهسهيدى اۋازمۇئ كىيىن مىنۇتتىن

 ىدى،ئىچىدهئ سىرلىق ىزدهۋاتقانئ بىز قاردىم،بۇدهل ىچىگهئ تامنىڭ

  تۇراتتى، ھالهتته سانجىلغان شقاتا خهنجهر

 ۋارقىراپ باسالماي ھاياجىنىمنى…خهنجىرى هرۋاھئ قاراڭالر تىز-

 …… سالدىم
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 يهردهك بولۇپ،يىېرىممو كهڭرى خىلى ئىچى بۇئۆينىڭ  

 ئىچىده قالدىم،ئۆي تۇرۇپ جايىمدا تۇرغان تۇتۇپ كىلهتتى،چىراقنى

 جهسهتلهر تى،تۇرات جهسىدى كهتكهن چىرىپ ئادهمنىڭ نهچچه ئون

 بولۇپ كهتكهن كهتكهن ئايلىنىپ ئىسكىلىتقا چىرىپ ئالالقاچان

 بار ئاساسى بۇقارشىمنىڭ مىنىڭ.ئىدى، ئولتۇرۇلگهندهك قهسلهپ

 ئۇچۇرسا قۇرۇلمىغا مهخپى ئورنىتىلغان ئهلۋهتته،چۈنكى

 ،جهسهتتنىڭ نهرسىلهر تام،دىگهندهك ئوقيا،تاش،ئوت،قىسىلما

 تاش،ياكى بىرهتال بۇجايدا ىدۇ،لىكىنقال يۈزىده يهر بهدىنىده

 كىيىملىرى دىسه كۆيدىمىمىكى كۆرۇنمهتتى،ئۆتتا ئوقيامۇ بىرهتال

 قىلمايتتى،ئاستا كۆيگهندهك بولىسمۇ كهتكهن تىتلىپ  كۆنىراپ

 قۇرۇلمىنى مهخپى يهنه بولسا باردىم،باشقىالر يىنغا ئۇجهسهتلهرنىڭ

 قىلماي مىتمۇ جايىدا نتۇرغا قانداق ئهنسىردىمۇ قويىشتىن قوزغىتىپ

 خهنجهر قىسمىغا باشلىدىم،كۆكرىكى كۈزتىشكه تۇراتتى،جهسهتلهرنى

 ئىدى،كالالمدا سۇنۇق قوۋىغىسى كىرهك،ئىككى بولسا ئۇرولغان

 يىنىغا خهنجهرنىڭ ئهتتى،تىزال ئهكىس ،تىزال خهنجىرى ئهرۋاھ

 تاشقا ئىدى،خهنجهر بار خهنجهر بىرالم پهقهت باردىم،بۇيهرده

 بولۇپ بىرتاش يهنه يىنىدا بولۇپ،خهنجهرنىڭ قويۈلغان ىپسانج

 ئۇتاشتا ئىدى،بىراق ئوخشاش بىلهن تاش قويغان سانجىپ ،خهنجهر

 ئىلىپ بىرسى خهنجهرنى بۇتاشتىكى ئىدى،دىمهك يوق خهنجهر

 يهرده تۇيۇسىز  شۇخىيالالرئىلكىده.  كىمدۇ ئۇزادى ، ئىدى كهتكهن
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 يىزىلغان بىلهن قان ئۇچىدىكى بارماقلىرى جهسهتنىڭ ياتقان دۇم

 بايلىق بۇيهرگه بىز>> مهزمۇنى چۇشتى،خهتنىڭ كۆزۇم خهتكه

 بىالل تهۋهككۈلچى) لىكىن كهلگهن ئۈچۈن بولۇش باي يهنى ئۈچۈن

 ئۆلتۈرشىنى ئهتىرتىنى تهكشۇرۇش ئۈچۈن خهنجهر بىر(نىيازنىڭ

 ئالتۇن بىز نىياز بىالل ،تهۋهككۈلچى  باقماپتىمهن ئويالپ

 بىالل تهۋهككۈلچى بۇزدى،كهسىپداشالر قايدىسنى ۇچىالرنىڭقازغ

 ئىشهنمهي كۆزۇمگه كۆرۇپ بۇخهتلهرنى<< ئهيلىسۇن ھهزهر نىيازدىن

 تهۋهككۈلچى  دادام مىنىڭ دهل نىياز بىالل ،تهۋهككۈلچى قالدىم

 باش ئالدىدا خهتهر-خىيىم ھهرقانداق بولۇپ تهخهللۇسى  دادامنىڭ

  ،ئاقكۆڭۈل ،سالماق ،بۇئىغىربىسىق ئىدى كىشى باتۇر ئهگمهيدىغان

 ئادهمنى شۇنچىۋاال دهپ بىرخهنجهرنى بولۇپ قانداق بۇكىشىنىڭ

 ئىشهنمهي ئالدىدا رىئانلىق كهلمىدى،لىكىن ئىشهنگىم گىنگه ئۆلتۈر

 دادام چىغىمدا ئالتهياش قىلىشچه ئىسىمده دادام قانچه ئامال

 جان يهردهمۇشۇ دادام ئهجىبا بولغان غايىپ ئىزدىرهكسىز

 بىرئاغرىق تهسۋىرلىگۈسىز مۇشۇيهرگهكهلگهنده بهرگهنمىدۇ؟خىيالىم

 چۇشتۇم يىقىلىپ قاراڭغۇلىشىپ كۆزلىرىم مۇجۇپ يۈركۈمنى

 نهرسىنى ھىچ گۇنۇس ئىنتايىن قويغاندهك تورتارتىپ ،كۆزئالدىمغا

 ماڭا تۇرماقتا،مانا قاراپ ماڭا قارسايه بىر قىاللمىدىم،كۆزئالدىم ئىلغا

 پهقهت لىكىن تۇنۇش ئىنتايىن ماڭا  ،بۇقارگهۋده قىنالشتىيىنى

 ، ئاچتى ئىغىز ماڭا يىقىنلىشىپ بارا-ئااللمىدىم،بارا ئىسىمگه



[键入文档标题] 

;   ; ھاالكەت ئارخىبى 
 

 173  قەيسەر زۇلمەت شاھى

 

 توكمه،بۇگهپتىن ياش ھهرگىز ئوغلۇم قىل غهيرهت-

 چاقىراي دهپ ،دادا قىلدىم ھىس ئىكهنلىكىنى دادام بۇقارگهۋدىدىنىڭ

 چىقرالمىدىم، ئاۋازىمنى غاندهكبوغىۋال بىرسى گىلىمنى لىكىن دىدىميۈ

 بىلهن باركۈچۈم ---ا-ا– دادا- --- قىالاليسهن چوقۇم سهن-

 باغانسى چىقرالمىدىم،دادام پهقهت ئاۋازىمنى توۋلىدىم،بىراق

 قارسايىنىڭ توۋلىغىنىمچه قاتتىق دادا-----  ، يىراقالشتى

 .........قالدىم قاراپ كهينىدىن

 

 

 موردىالر:باب-06

 باشلىدى ئاڭلىنىشقا ئاۋازى تىرىڭشىغان قوڭغىراقنىڭ ۋىمدهتۈ قۇالق  

 نىمىدۇ ،يهنه ئاچالمىدىم پهقهت ئاچايدهپمۇ ،كۆزۇمنى

 ،قوڭغىراق ئاڭالنماقتا ئاۋازى ھۆكۈرگهن قاتتىق بىرنهرسىلهرنىڭ

 قاردىم ئهتراپىمغا تهستهئىچىپ جىرىڭلىدى،كۆزۈمنى قاتتىق يهنىمۇ

 كهتكهن ئايلىنىپ ئىسكىلىتقا ،قولىرى كهتكهن چىرىپ ،يۈزلىرى

 ھهددهپ ئىدى،چوكانچاق ھۆكۈرمهكته تۇتقىنچه قۇلقنى ،مۇردىالر

 چانىماقتا مۇردىالرنى بولسا ئىدى،باشقىالر چالماقتا قوڭغىراقنى

 ئۇياق مۇردىالرنى بىلهن ھاسا قولدا بولسا جادىگهر ئىدى،كىچىك

 شىخوبىتالرئۇر خۇددى ئىدى،بۇكۆرنۈش ئۇچۇرتماقتا بۇياققا

 كهلدىڭما؟ باتورھۇشۇڭغا-- ئوخشاتتى، پىرخونالرغا فىلىمىدىكى
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 قاراپ نىمىگه–.... ئاڭالندى ئاۋازى ساتتارنىڭ تهرپىمدىن كهينى__

 ۋارقىرغان چوكانچاقنىڭ__قىلمامسىلهر؟ ياردهم تىزدىن تۇرسىله

 سۇغاردىم تاشتىن خهنجىرنى ئهرۋاھ تۇرۇپ دهس ئورنىمدىن ئاۋازىدىن

 كۆزۇمنى نۇرچاقناپ كۈچلۈك بىلهن سۇغۇرشۇم تىنتاش ،خهنجهرنى

 خهنجهربىلهن ،دهرھال ئۆچتى نۇر كىيىن قالدىم،بىردهمدىن ئاچالماي

 تىگىشى خهنجهر جهسهتلهرگه قالغان چاپتىم،تىرلىپ مۇردىالرنى

 ئۇرۇشقاندىن سائهت يىرىم ،شۇتهرىقىده كهتتى ئايلىنىپ كۈلگه بىلهن

 ئۇزۇنغا خۇشاللىقى غهلبه بۇ لىكىنكهلتۈردۇق، قولغا غهلبىنى كىيىن

 كهتكهن چىرىپ يىرمى چىراينىڭ ئورانغان تونغا ئۇزۇن بارمىدى،قار

 مۇردا پىرخون قىلمىغان ئارزۇ ئۇچۇرتۇشنى بىز تۇتۋالغان ھاسا قولدا

 ھۇسسىز ۋاقىت خىلى ئۆزۇمنىڭ ئىدى،شۇۋاقىتتىال چىقان ئوتتۇرغا

 ئاي دهل22:22 قاردىم كهسائهت كهچتى،دهرھال يادىمدىن ياتقانلىقىم

 قاتتىق مۇردا پىرخون__   ھا ھى ھا ھى-- ، بوپتۇ ۋاقىت تولغان

 ،ھى يهۋىتىمهن روھىڭنى سهنلهرنىڭ-- ئىدى، كۈلمهكته قاقاقالپ

 بۇنى مانا–.   كۇلمهكته قاقاقالپ مۇردا ،پىرخون ھا ھا ھا ھى ھى

 ىغامۇررد پىرخون قوڭغۇراقنى قولدىكى چوكانچاق..... ئهبلهخ يه

 مۇردىنىڭ پىرخون قوڭغۇراق ئاتقان ،چوكانچاق ئاتتى قارتىپ

 چاقماق ھاسىدىن قولدىكى مۇردىنىڭ باماستا،پىرخون بارا ئالدىغا

 ئهرۋاھ قىلىۋهتتى،قولۇمدىكى تالقان قوڭغۇراقنى چاقناپ نۇر نۇردهك

 پىرخون بىلهن خهنجىرى ،ئهرۋاھ ئاتالندىم جهڭگه كۆترۇپ خهنجىرنى
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 بىرىگه– بىر كۈچ بىر زۇر غايهت ئۇچراشقاندا ھاسا ىكىقولد مۇردىنىڭ

 مىنىڭ بىلهن مۇردا چىقاتتى،پىرخون ئاۋاز قاتتىق ئۇرۇلغاندهك

 كۆرنۇشلىرگه فىلىمالردىكى فانتازىلىك بهئهينى ھالىتىم ئۇرۇشقان

  كۈچۈم پىرخۇنغا كۈچهپمۇ شۇنچه ، ئىدى قالغان ئوخشاپ

 ئاتالنغان جهڭگه رمۇجادىگه كىچىك ئهلۋهتته ، يهتمهيۋاتتى

 ....ئىدى

 

 

 پېرخون موردا:باب-07

 تهڭ پىرخۇنغا  كۈچهپمۇ شۇنچه ئىككهيلهن جادىگهربىلهن كىچىك

 كىچىك  نۇر ئهزمهت تۇرغان قاراپ بىرچهتته كىلهلمىدۇق،

 ئهزمهت جادىگهر ،كىچىك قويدى قولنى مۆرسىگه جادىگهرنىڭ

 كۈچلۈك خىمۇتى ھاسىسدىن ،قولدىكى  قويۈپ نۇرغاكۈلۈمسىرهپ

 كۈچى جادىگهرنىڭ كىچىك بىلهن قويشى نۇرچىقاردى،نۇرقولنى

 ،مهنمۇ ئالدى ئىسكهنجىگه پىرخوننى ئىشىپ ھهسسه نهچچه

 مۇردىنىڭ پىرخون خهنجىرنى ئهرۋاھ بىلىپ غهنىمهت پۇرسهتنى

 سانجىدىم،پىرخون بىلهن كۈچۈم بار ئۆتتۇرغا قاق پىشانىسنىڭ

 .كهتتى توزۇپ پئايلىنى كۈلگه ھۆكىرهپ قاتتىق

 بهك جادىگهر ،كىچىك كهتتى ئۆتۈپ خهتهرمۇ ئهنسىرگهن بىز

 ئىدى، يۆلىۋالغان ئۇنى نۇر كىرهك بولسا كهتكهن ھالسىزلىنىپ
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 ئادهمنى روھى تهۋهككۈلچىلىك بهزىده مۇشۇنداق مانا ھاياتى ئىنسان

 .كىردۇ سۆرهپ خهتهرگه باقمىغان ئويالپ ئۆزى

 بىز كىشلىرمىزنىڭ يىقىن ئهڭ يىتتهپه مۇشۇ تۇرغان تالىشىپ جان

 ئازاپ ئارتۇق چىپىشتىنمۇ پالتا ئارقىمىزدىن دوسلىرمىزنىڭ ئىشهنگهن

  ئالدىمىزدىن كىردىقمۇ يولغا تۇيۇق بىلمهي ،بىلىپ كىرهك بولمىسا

 مۇمكىن بولىشى ھاڭ چۇڭقۇر بۇيۇل بهلكىم بىلهن تاپقان ئىزدهپ يول

 كىتىشىمىز چۈشۈپ ڭغاھا چۇڭقۇر ئالمىساق ئاۋايالپ قهدهمنى

 .....مومكىن

 ،راس ئولتۇردۇ يۆلنۈپ تامغا قارغىنىمچه خهنجىرگه ئهرۋاھ قولۇمدىكى

 كىچىگىمده ئىدىم،تاغامنىڭ كهتكهن چارچاپ بهكالم قىلسام گهپنى

 ئۆزۈڭنىڭ خورتۇپ كۈچىنى ئۇنىڭ ئاۋال يىقىلتىشتىن باشقىالرنى

 قۇالق سۆزلىرى ىگهند يىقىت رهقىبىڭنى ئاندىن  قال ساقالپ كۈچىنى

 رهقىبىمنى بىلهن يىقىلغىنىم ئىدى،ئۆزۇم جاراڭلىماقتا تۈۋىمده

 ......ئدىم قىلغان مهغلۇپ تهلتۆكۈس

 ئىككى يهنه ئوغلى ئۇنىڭ يهكچهشمه بىلهن ئاۋاز قىلغان پاڭ

 بولسا ،يهكچهشمه بولدى پهيدا ئالدىمىزدا كۆز كىشى چهتئهللىك

 ئاپتۇمات،بىر بىر ،ئوغلى قانتۇت تاپانچا تىپتىكى قولىداكىچىك

 پىلىمۇت تىپلىقak65 بىرسى تۇتقان،يهنه مىلتىق مهرگه چهتئهللىك

 ئىدى، تۇتۋالغان
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 يهنه بىز شاھزادىسى زۇلمهت ياخشىمۇسهن...... ھا ھا ھا--

 ... كۆرۇشتۇق

 ....قاردىم يهكچهشمىگه نهزىرده سوئال ؟ كىم زادىى سهن-

 دىگىنچه شۇنداق!..!...دىقالمى كىركى ئهمدى بۇنهرسىنىڭمۇ--

 .... ئالدى يۇلۇپ يۈزتىرىسنى

 قورۇققىندىن قىزالر........ئا........ئا....ئا--

 ...ئىكهن نىقاپ ئهسلى ئالغىنى يۇلۇپ ئۇنىڭ.....توۋلىۋهتتى

 ...  مۇئهللىم جهمىله ئادهم؟سوردى نىمه زادى سهن--

 ئۆزۈمنى بۇپهقهت جىددىلهشمه بولدى.....ھا.... ھا--

 ئهرۋاھ مهن  سودىالشقان بىز.....خاالس بىرتاكتىكا ۇرۇشتىكىيوش

 ....سودا بىر بۇدىگهن بولغان ئالدىغان بايلىقالرنى سهن خهنجىرنى

 كىيىن كۆرگهندىن بايلىقنى  مهن لىكىن سودا بىر بۇ شۇنداق--

 دىگهن،،،، بىرمهن ساڭا خهنجهرنى ئاندىن

 قىلدى ارسىئىش كۆز ئوغلىغا يهكچهشمه....   ھى ئوغلۇم--

 ئۇچ ئوڭغا تاشنى سانجىلغان خهنجىرى ئهرۋاھ ئوغلى ،يهكچهشمىنىڭ

 ئايالندۇردى،تاشالرنىڭ ئۈچ سولغا تاشنى ئايالندۇردى،يهنهبىر

 تام مىتىركىلدىغان تۆت ئالدىمدىكى كىيىن ئاۋازدىن تاراقشىغان

 ئالتۇن بايلىق نۇرغۇن ئىچىدىكى  كۆتۈرلۈپ ئۈستىگه

 قاماشتۇرۇپ كۆزىنى ئادهمنىڭ ىراتالركۈمۈش،خىرۇستال،جاۋاھ

 ......تۇراتتى
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 ئهسلىمه:باب-08

 كۆزىنى ئادهمنىڭ جاۋاھىراتالر كۈمۈش،خىرىستال– ئالتۇن

 قىتىم تۇنجى بايلىقنى كۆپ تۇراتتى،بۇنداق جۇاللىنىپ قاماشتۇرۇپ

 كهيىپ  ئۇرمايتتىم، ئۆزۈمنى بايلىققا ئهزهلدىن لىكىن ئىدى، كۆرشىم

 ،دىگهندهك قوغلۇشۇش ئويناش،قىزالنى قىمار تىم،بىرىلمهت ساپاغا

 ھاياتىمنىڭ مىنىڭ قىلمايتتىم،تهۋهككۈلچىلىك ئهسال ئىشالرنى

 بولسا ئىرسىيهت قالغان بوۋامالردىن دادام بۇ ئىدى،بهلكىم بىرقىسمى

    كىرهك،

 ئالسام خهنجىرنى ئهرۋاھ ئهمدىغۇ......ھا......ھا  ھا-

 كۆترۇپ قۇرالنى كۈلگىنچه اقالپقاق يهكچهشمه   ؟ بولىدىغاندۇ

  تهڭلىدى، مۇئهللىمگه جهمىله

 بىسىم ماڭا باشقىالرنىڭ مهن لىكىن......بولىدۇ ئهلۋهتته بولىدۇ -

  قوي يهگه قۇرالنى!......... كۆرىمهن ئۆچ ئهڭ  ئىشلىتىشنى

 جهمىله.............   تۈگۈشىمىز تهڭ ھهممهيلهن بوممىسا

 تارتماق پىلتىسنى  چىقرىپ بومبىسنى قول بىردانه يىنىدىن مۇئهللىم

 .......   سالدى قوقاق يهكچهشمىگه بولۇپ

 قول يهكچهشمه........  قويۈڭالر قۇرالنى  يامانكهنسهن-

 .......قويدى، يهرگه قۇرالىنى قىلغاچ بۇيرۇق ئاستىدىكىلهرگه

 جهمىله قۇرالالرنى يهكچهشمه........   تهپ بوياققا قۇرالنى-...

 كۆزئىشارىسى مۇئهللىم جهمىله......بهردى تىپىپ  مگهمۇئهللى
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 يهنه   ئادىل ساۋادىشىم كهتكهن ئۆلۈپ يهنه ،زۇلپىيه قىلىۋىدى

 يهردىكى تاڭ بولدىكىن پهيدا نهدىن ساۋاقدىشىم قىز ئىككى يارالنغا

 .......تهڭلىدى يهكچهشمىگه ئىلىپ قۇرالالرنى

 ىدى،توخت كىلىپ ئالدىمغا مىنىڭ مۇئهللىم جهمىله

 مۇئهللىم جهمىله زۇلپىيهنىڭ.........؟  بىرىڭ ماڭا خهنجهرنى-

 ئاچچىغىم قهۋهت پايدىالنغىنىغا مىنىڭدىن بوپ بىر بىلهن

 قۇيۈپ ئويۈن يالغاندىن بىرقانچىسنىڭ ماۋۇ يهنه.......  كهلدى

 ......تىخى چۈ ئالداشلىرى مىنى

 يىنى ئۆزىنىڭ پايدىلىنىپ  باشقىالردىن مۇئهللىم جهمىله بىلهمسىز-

 كىشىلهر ،بۇنداق  كۆرمهن ئۆچ بهك مهن كىشىلهرنى چىڭدايدىغان

 شۇنداق...... كىشلهردۇ يىرگىنىشلىك ئهڭ نهزىرىمده مىنىڭ

 قورسىقىغا مۇئهللىمنىڭ جهمىله خهنجهرنى دىگىنىمچه

 ئاچا جهمىله نهچچهيلهن قاتارلىق زۇلپىىه........تىقىۋهتتىم

 . .... يۈگۈردى يىنغا مۇئهللىمنىڭ جهمىله دىگىنچه

 

 پىچاق يىنىدىن ئۈچۈن تاتىۋىلىش خهنجهرنى قاتارلىقالر يهكچهشمه

 كهلدى،ھازىرقى يۈگرهپ ئالدىمغا كۆترۇپ نهرسىلهرنى كالتىكى ،توك

 رهقىپ تۆتهيلهنگه بۇ قاتارلىق يهكچهشمه ھهرگىزمۇ بىلهن تۇرقۇم بۇ

 كهلدى،قالغان ئالدىمغا كۆترۇپ پىچىقىنى يهكچهشمه ، بواللمايتتىم

 كىرپىك بىلهن قاش كهلدى،ھاياتىم يۈپۈرلۇپ تهرهپكه مهن ئۈچىمۇ
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 توك ئۆتۈپ ئۇچۇپ خهنجهر ۋىڭده تۈۋىمدىن قالدى،قۇالق ئارلىقىدا

 سانجىلدى،كهينىمگه يۈركىگه ئهجنهبىنىڭ كۆتۈرۋالغان كالتىكى

 بىر يهنه ئىدى، نۇربىيه بولماستىن بىرسى باشقا ئاتقان خهنجهر قاردىم

 بولىۋىدى،چوكانچاق ياقماقچى ماڭا كالتىگىنى توك هجنهبىئ

 توتىۋالغان توك بىلهن تىگىشى چوكانچاققا كالتىگى توسىۋالدى،توك

 ساتتار كهتتى، چىقىپ تۈتهك ئىس بىشىدىن تىترهپ  ئادهمدهك

 يۈگرۈپ چانىۋهتتى،نۇربىيه دومبىسىنى ئۇنىڭ ئىتىپ پالتىنى

 كهتتى،بۇشۇم تۇتۇشۇپ بىلهن ئوغلى يهكچهشمىنىڭ كهلگىنچه

 يهكچهشمه ،مهن نىمىكهن يامان ھهقىقهتهن بىلهن بولغىنى كىچىك

 يىقىتتىم ئۇنى كىيىن تىركهشكهندىن مهھهل بىر خىلى بىلهن

 قالغاندا ئاز كۆكرىكىگه بولۇپ كۆكرىكىگهسانجىماق خهنجهرنى

  كۆرۈپ نهرسىنى چاقتهك چىشلىق يۇمالق چىكىۋالغان بوينىغا ئۇنىڭ

 نامايهن ئالدىمدا كۆز لىنتىستهك ئالغۇ سىن ئىشالر ئالدىدىكى يىل05

 يوق ئىسكىلىت،باشى ،مىڭىۋاتقان مۇردىالر باشلىدى، بولۇشقا

 ئۇرشىۋاتقان بىلهن ،بۇالر كىشىلهر كهتكهن ،موميابولۇپ ئادهملهر

 بۇبوينىغاچهكتۈرۋالغان دادام،يهنه مىنىڭ جۈملىدىن ئادهملهر

 مۇميا كۆترۇپ خهنجهر،نهيزهيلهرنى لهركىش نۇرغۇن يهنه يهكچهشمه

 ،بىشىبار ئىدى ئۇرقشماقتا بىلهن ئادهملهر،ئىسكىلىتالر يوق ،باشى

 ئاغرىپ قىلىپ چىڭ بىشىم كۆرۇپ كۆرنۈشلهرنى بۇ يوق ئاخىرى

 توۋلىۋهتتىم،مهن پ ئاغرىققا  كهتتى، بولۇپ كهتكىدهك پارتىالپ
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 بولۇپ اليمىقانقا ئهسلىمىلىم مىنىڭ يهنى كۆرنىشلهر بۇ كۆرگهن

 بولسا ۋاقتى كهتكهن يوقاپ ئىزدىرهكسىز دادامنىڭ كهتتى،بۇدهل

 ، كىرهك بولسا تهسىرقىلغان بهك بۇئىشالر كالالمغا كىرهك،بهلكىم

 ئىش نىمه زادى ،دادامغا بارمىدىڭ سهنمۇ ئۇكۈنى-

 ....قاردىم نهزىرده سۇئال يهكچهشمىگه........... بولدى؟

 سىنى تاشلىۋهتكهن سىنى داداڭ.....ھا......ھا.....ھا-

 ئىرشىش خهنجىرگه ئهرۋاھ يهنى ئۈچۈن قىلش قۇربانلىق داداڭ بۇيهرگه

 ھايات يهنه نىمىكهن چىڭ ھهقىقهتهن جىنىڭ ، كهلگهن ئىلىپ ئۈچۈن

 ئهسلىمىلىرىم ئاڭالپ گىپىنى يهكچهشمىنىڭ.......قاپسهن

 بىشىپ ىپكىل كۆزئالدىمغا كۆرنىش ئاۋالقى يىل05 قااليمىقانلىشىپ

   كهتتى، ئاغرىپ كهتكىدهك يىرلىپ

  ئۆل بىرىپ بوسۇن نهلهت ساڭا ئهبلهخ يۇم ئاغزىڭنى-

 بولۇپ كهتكىدهك پارتىالپ بىشىم............  ئۆل

 .ئۈلگىردى قىچىپ بهرمهي قولدىن پۇرسهتنى كهتتى،يهكچهشمه

 

 قاچۇرۋهتتىڭ،ئهمدى ئهبلهخنى بولدى،ئۇ نىمه زادى ساڭا باتۇر-

 سۆزلهۋاتاتتى،لىكىن ھارماي ساتتار........، بولىدۇ باال زغابىشىمى

 قاتتىق بىشىم چىقمايتتى، كىرىپ قۇلۇقىمغا سۆزلىرى ئۇنىڭ

 چىدىماي ئىدى،ئاغرىققا ئاغىرۋاتقان

-----ئا................................توۋلىۋهتتىم
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 كۆزئالدىم......--------ئا--------ئا--

 ...........ىلدىميىق يهرگه قاراڭغۇلىشىپ

 كۆرنىشكه  كۆرنۇشلهر ئاۋالقى يىل03 قاراڭغۈلىشىپ كۆئالدىم[

 ئادهم ۋالغان چهكتۈر نهرسه چاقتهك چىشلىق ،بوينغا باشلىدى

 ئۇالرنىڭ  پاراڭالشقاچ يالغۇز بىلهن ،دادام كهلىدى ئىزدهپ دادامنى

 ئهمدىال مىنى دادام كۈنگهقالماي ،نهچچه بىلمىدىم دىيىشكىنى نىمه

 كورۈشتى بىلهن ئادهم ھىلىقى  ئىلىپ سهفيهنى سىڭلىم كىرگهن ياشقا5

 خارابىلىككه كىرگهن ھازىر ،بىز قىتىلىدى سهپكه بۇ ئادهم7 ،يهنه

 يهرگهكهلدى بۇ ئۈچۈن بايلىق پهقهت بۇالرنى ئىدۇق،مهن كىرگهن

 سىڭلىمنى دادامنىڭ ئۆتمهيدىغىنى كالالم ،لىكىن ئىدىم ئويلىغان دهپ

 .ئىدى كىلىشى ئىلىپ جايغا ۇقاغىشتهككۈرب مىنى ھهم

 تۈنسىز-ئۈن ئارقىسىدىن دادامنىڭ تۇتۇپ چىڭ قولىنى سىڭلىمنىڭ

 ئىش ئىرشىدىغان بايلىققا ئاسان بۇنداق ،نهدىمۇ ئىدىم ئهگهشمهكته

 كهچمىشلىرى ۋهھىمىلىك بهرگهن سۆزلهپ بوۋامنىڭ بولسۇن

 .ئىدى كهلگهن بىشىمغا مىنىڭ ئهمدىلىكته

 ،بۇ ئىدى كهلمهكته ئىتلىپ بىزگه ئىسكىلىتالر هپتىنتهر-تهرهپ

 بۇ بىلهن مىلتىقى گاز كىنوالردهك خۇدىدى كىشىلهر بىرقانچه

 سىىڭلىم بولسام ،مهن ئىلگىرلىمهكته ئالغا  ئىتىپ ئىسكىلىتالرنى

 ،ئىسكىلىتالر ئىدىم ماڭماقتا ئوتتۇرسىدا  بۇالرنىڭ بىلهن

 ئالدىمىزغا لىردۇق،ئهمدىئىلگىر ئالغا ئوتۇپ بوسۇپ مۇھاسىرسنى
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 يىڭىش مۇردىالرنى بولدى،بۇ پهيدا مۇردىالر يهنى جهسهتلهر تىرىك

 قهھىرمانالر بۇ ،لىكىن چۈشمىدى ئاسانغا يهڭگهندهك ئىسكىلىتالر

 مهخپى مىڭىپ ئالدىدا ئىدى،دادام ئهمهس گهپ ھىچ بۇ ئۈچۈن

 يىتىپ نىشانغا كۆزلىگهن ئاخىرى ، ماڭماقتا ئىچىپ قۇرۇلمىالر

 . كهلدۇق

 ئىككى ئوخشاش-ئوپمۇ ئىچىده بولۇپ ئوي چوڭ خىلى تهرهپ ئىچى

 سانجقلىق خهنجهر ئىككى ئوخشاش بۇتاشقا باربولۇپ تاش

 بىلهن سىڭلىم دادام ؛ چاقىردى سىڭلىمنى بىلهن مهن ئىدى،دادام

 ئىككى  چىقرىپ قان كىسىپ ئازراق قولنى ئىكىمىزنىڭ

 بۇيرىدى،سىڭلىم ئىلىشقا خهنجرنى خهنجهرگهتىمىتتى،سىڭلىمنى

 ئاچالماي كۆزىمىزنى چىقرىپ نۇر كۈچلۈك بىلهن ئىلىشى خهنجهرنى

 قىلدىم ھىس تۇتىۋالغانلىقىنى مىنى بىرسىنىڭ ،شۇۋاقىتتا قالدۇق

 دهل  تۇتۋالغىنى مىنى  ئوچتى دىنكىيىن بىردهم نۇر ،كۈچلۈك

 .....ئىدى ئادهم چىكىۋالغان چاق چىشلىق بوينىغا

 ئۇزتۇپ جهھهننهمگه ئوغلۇڭنى بولمىسا بهر ماڭا رنىخهنجه بىالل-

 ...قويىمهن

 ..دىشهيلى چىرايلىق بولسا گهپ قىلما ئۈنداق-

 ... بهرداۋاتىمهن ماڭا ،خهنجهرنى كىرهك خهنجهر پهقهت ماڭا-

 ئاتتى قارتىپ ئۇنىڭغا خهنجهرنى دهپ شۇنداق دادام.... ئاله مانا-

 خهنجهرنى بىرىپ يۈگرهپ مسانجىلدى،دادا كۆزىگه ئۇنىڭ  ،خهنجهر
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 كهلگهن بىله بىلهن ،ئۇنىڭ ئۇچۇرۋهتتى  يىراققا تىپىپ ئۇنى ئالدىده

 نهچچىسنى كهتتى،دادام تۇتۇشۇپ قاتتىق بىلهن دادام ئادهملهر

 مىڭهمدىن بىلهن ئاۋاز قىلغان ،گوم يهرچشىشلهتتى خهنجهربىلهن

 سىڭلىم يىقىلدىم ،يهرگه كهتتى چىقىپ تاپىنىمدىن ئاغرىق كىرگهن

 باتۇر ئىدى،دادام توۋلىماقتا دهپ ئاكا توختىماي  كىلىپ يىنىمغا

 ،كۆزىگه تاشلىۋهتتى چىپىپ ئهبلهخلهرنى  ئۇ توۋلىغىنچه دهپ

 باتۇر كىلىپ بىشىمغا ،دادام كهتتى قىچىپ ئهبلهخ يىگهن خهنجهر

 باشلىق قوش ۋاقىتتا ئىدى،مۇشۇ توۋلىماقتا دهپ ئاچ كۆزۈڭنى

 بىلهن دادام بولدىده پهيدا ئارسىدىن نۇر ۈچلۈكك يىالن ئهيجدىرھا

 قاتتىق دهپ سۆفيه  بولدى،دادا غايىپ كۆزدىن سۈمرۈپ سىڭلىمنى

 ..... تۇردۇم ئورنۇمدىن توۋلىغىنىمچه

 ....ئىدى ساتتار سوراۋاتقىنى سۇۋال.... بولدى نىمه ساڭا باتۇر-

 .... تاپايلى يهكچهشمىنى تىزدىن ھىچنىمه-
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 لب يارىسىقه:باب-09

 ئىلىشال قىساس كالالمدا پهقهت....تاپايلى يهكچهشمىنى بول تىز

 .ئىدى كهتكهن چىقىپ پۇتۇنلهي كالالمدىن ئىشالر ،باشقا بارئىدى

 ...! قىلىڭ ئىھتىيات باتۇر-

 چاققانلىق ناھايتى ،زۇلپىيه قاردىم ئارقامغا توۋلىشىدىن نۇربىيهنىڭ

 خهنجهرنى لىۋىدى،نۇربىيهبو سانجىماق كۆرۈكىمگهخهنجهرنى بىلهن

 ئۇنى  بىلهن چاققانلىق مهن كهلدى، ئالدىمغا بولۇپ توسماق

 دۈمبهمدىن خهنجىرى سانجىغان ،زۇلپىيهنىڭ چۆرگىلدىم  قۇچاقالپ

 .....چىقتى تىشىپ كۆرىكىمنى كىرىپ

نۇربى........ باتۇر.............ق.........ا......ي-

 كىچىك نۇر، ار،ئهزمهت،ساتت ،ھهسهن ۋارقىرشى قاتتىق يهنىڭ

 مىنى ئاغرىق قاتتى كهلگىنى،كۆردۈم يۈگرهپ جادىگهرنىڭ

 جهمىله كۆزۈم يىقىلغاچ...... يىقىتتى ئىلىپ ئىسكهنجسكه

 بهك ئىغىزى يارا مۇئهللىمنىڭ قالدى،جهمىله چۈشۈپ مۇئهللىمگه

 كۆرۈپ پال-غىل ياشنى ئاققان كۆزىدىن ،ئۇنىڭ قانداق ئاغىرۋاتامدۇ

 بولسا ئاينۇره تۇرغان قاراپ يىنىدا مۇئهللىمنىڭ لهقالدىم،جهمى

 بىلهن غهزهپ.....ئىدى قالغان ھاڭۋىقىپ ئاچقىنچه ئىغىزىنى

 قاتتىق يۈركىم بهلكى ئهمهس يارائىغىزى ،شۇتاپتا قاردىم زۇلپىيهگه

 كهتتى چىقىپ مىڭهمگه ئاغرىق بىر ئىدى،چىدىغۇسىز كهتكهن ئاغرىپ

 .......باشلىدى  يومۇلۇشقا بارا-بارا ،كۆزلىرىم
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 ئىشالر ئۆتكهن بولۇپ تۇسام ئورنىمدىن ئۇخالپتىمهن راھهت ناھايتى

 ،يهنهبىردهم ئهمهس ئاغىرغاندهك يىرىم ،ھىچبىر چۈشتهك خوددى

 كىشىلهرنىڭ بىرقانچه  تۇرسام يۇمۇپ كۆزلىرىمنى دهپ ئۇخلىۋااليچۇ

 ... قالدى كىرىپ قۇلقۇمغا پاراڭلىرى

 ئاۋازى ھهسهننىڭ بۇئاۋاز.....كىلهر ھۇشىغا ئۇقاچان دوختۇر-

 ....ئىدى

 كىلشىگه ھۇشىغا ،لىكىن كهتتى ئۆتۈپ باسقۇچتىن خهتهرلىك-

 ئاۋازى كىشىنىڭ ئايال ياشلىق ئوتتۇر بۇ....تهس دىمهك بىرنىمه

 دهپ مهن مانا ئىكهنلىكى خوتهنلىك ئۇنىڭ تهلهپپۇزىدىن  بولۇپ

 ... تۇراتتى چىقىپ

 قالىدۇ بولۇپ ئادهم ئۆسۈملۈك سىزئۇنى ئهجىبا دىگىنىڭىز بۇنىمه-

 دىمهكچىما؟

 قايسى دىياگۇنۇزنى! قاالمدىم بولۇپ ئادهم ئۆسۈملۈك ؟مهن نىمه-

 ....مۇنا؟ تۇرمامدىم ساق ،مهن ماڭا قويدى ساراڭ

 ! كىلهلمهيسهن ئهسلىڭگه مهڭگۈ ئهمدى سهن ياق-

 كىم؟ ؟گهپقىلغان كىم-

 ئهزايى پۈتۈن ىنىمداي!   ...... يۈركۈڭ سىنىڭ مهن! مهن بۇ-

 كىلدىغان چاشقانچىلىك چوڭلىقى تۇرغان ئىقىپ قان لهخته-لهخته

 !ئىدى قىلىۋاتقان گهپ ماڭا نهرسه

 ! يۈركۈم نىمه؟مىنىڭ-
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 كىلهلمهيسهن ئهسلىڭگه مهڭگۈ ئهمدى سهن ئىنسان ئاڭال! شۇنداق-

 ! دۇنيا بولغان يىراق قايغۇدىن-ئوقىبهتتىن ئازاب ئۈچۈن ،بۇيهرسهن

 بواللمىغان قىلىپ تىخى مىنىڭ! ياق شهيتانچىم كۆڭۈل قيا-

 ..!بار ئارمانلىرىم ئارزۇ يىتهلمىگهن

 كىشىلهر سۆيگهن ،سىنى ئارزۇاليسهن نىمىنى سهن يهنه ئارزۇ-

 ساڭائارقىڭدىن كىشى سۆيگهن ۋىداالشتى،سهن سهندىن بىرلهپ-بىر

 ......!سالدى خهنجهر

 ۋاقىت، پىنھانى تهۋرهنگهن يۈرهكلىرىم

 .بىرىگه سهن پهقهت كۆڭلۈمنى بهرگهن

 كهبى، خازان قىلدىڭ مىنۇتلىرنى ۋىسال

 !يۈرهگىمگه خهنجىرى نهپرهت سانجىدىڭ

 (شاھى زۇلمهت ئاپتۇرى)

 

 قويغان سىلىپ خىيالغا مىنى سۆزلىرى بۇ شهيتانچىقىمنىڭ كۆڭۈل

 ...! ئىدى

 قىلدىغانالر پۈتۈن كىيمىنى يىتىمنىڭ بىر بىرىپ يۈئهن02-

 سالدۇردىغانالر كىيمىنى پايىشىنىڭ بىر بىرىپ يۈئهن022هممايوق،ئ

 ۋىجدان ئاتالمىش دۇنياسىدىكى بۇسىلهرئىنسانالر مانا..!  كۆپ

 !؛ غورۇر–

 ...! يۇم ئاغزىڭنى بولدى-
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 ؟ قايغۇرۋاتامسهن نىمه-

 بىردهقىق، پهقهت قايغۇرما،ھىجران

 .ئاشۇئادىمىڭ سۆيگهن ئۇنتۇيدۇسهن

 مه،ھهمىگه،ياشايسهن،كۈنىسهن،ھهم

 .قامىتىڭ ئىگىلمىسۇن ئۈچۈن مۇھاببهت

 

  يىلالر، كۈن،ئاي، ئارىدىن ئۆتىدۇ

 .ساڭا ۋهغورۇرئىگىلهر ۋىجدان

 ئالدىدا، تىزپۇكمهھهرگىزمۇھاببهت

 .ياشا مهغرۇر بىرساناپ ئۆزۈڭنى

 ۋىجدان ئۈچۈن ،پۇل رهھىمسىز شۇنداق دۇنياسى ئىنسانىيهت 

 قايتماقچىما؟ ئىنسانالرئارسىغا  رهھىمسىز سىتىۋهتكهن،ئاشۇ غورۇرنى

 مىنىڭ كىرهك قايتىشىم نهزهر قهتئىي بولىشىدىن قانداق مهيلى-

 ...!بار ئىشلىرىم نۇرغۇن يهنه بواللمىغان قىلىپ

 قايتىپ كىيىن كۈندىن نهچچه يهنه ئهمهس ھازىرۋاقتى-

 ............. كىتهلهيسهن

 

 تهس شۇنچىلىك ۇئىلىشىمم نهپهس بىلمىدىم ئۇخلىغىنىمنى قانچىلىك

 تۇراتتى ئاڭلىنىپ غۇۋا ئاۋازى قىلغان گهپ بىرسىنىڭ تۈۋىمده ،قۇالق

 توسۇپ مىنى كۈچ بىرغايىبانه لىكىن ئاچايدهيتتىميۈ ،كۆزۈممنى
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 ئاچتتىم كۆزۈمنى ئاستا كۆزۈمگهيىغىپ كۈچۈمنى قوياتتى،پۇتۇن

 ،يۈزىنى چۈشتى كۆزۈم قىزغا قالغان ئۇخالپ يۆلهنگىنچه ،كارۋىتىمغا

 ئۇنىڭغا قايرىپ ئىدى،ئهستاچاچللىرنى توسىۋالغان چىچى پۈتۈنلهي

 ئۈمۈت بهكال بولشىنى زۇلپىيه ئىدى،بۇقىزنىڭ نۇربىيه دهل بۇ قاردىم

 قانچه،ئاستا ئامال ئىشالرغا بىر بهزى بۇرىئانلىقته ،لىكىن قىالتتىم

 قالدىم،ئاستا ماڭالماي ئاغرىپ كۆرىكىم بىراق تۇردۇم ئورنىمدىن

 كارىدورغا ياتىقىدىن دوختۇرخانا ىمچهماڭغىن

 ،ھايال ئىيتتىم بىرىشنى ئهكىلىپ ئورۇندۇق سىستىراغاچاقلىق.چىقتىم

 .... بهردى ئهكىلىپ ئورۇندۇقنى چاقلىق سىستىرا ئۆتمهي

 ... سىستىرا قالدى كىرهكمۇ؟سوراپ ياردىمىم-

 قىلسام گهپنى راس...!تهرهپته قايسى ئاشخانا باقسام سوراپ-

 ..........ئىدى ئاچقان دهششهت مقورسۇغۇ

 ..!قوياي ئاپرىپ  مهن-

 ...!قويارمهنمىكى قىلىپ ئاۋاره سىزنى-

 ...! خىزمىتىم كۈندىلىك بۇمىنىڭ يوق ھىچقىسى-

 ..!سىزگه ئهمسهرهخمهت-

 كىلىشى ھۇشىغا بىرئايالدا يهنه ئازدىگهندىمۇ سىزنى دوختۇر -

 ..! غهيرهتلىككهنسىز ئىدى،بهك دىگهن مۇمكىن

 ؟..بولدى  قانچىلىك ياتقىلى ھۇششىسز مهن-

 '..بولدى ھهپته ئىككى توپتۇغرا  بۈگۈن-
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 ..!ئۇخلىدىمما ئۇزۇن شۇنچه نىمه-

 ئوخشىمامدۇ؟ سىڭلىڭىز قىز ئالغان خهۋهر ھالىڭىزدىن سىزنىڭ-

 قويغىلى يوقۇتۇپ ئۇنى بىراق بارئىدى سىڭلىم...ساۋاقدىشىم ياق-

 ..!بولدى يىل نهچچه02

 ئۇ بىرى ھهپتىدىن ئىككى دهپتىمهن ئوخشايدۇ سىڭلىڭىز ىتىخ مهن-

 مانا....كهلدى خهۋهرئىلىپ ھالىڭىزدىن كۈندۈز كىچىمۇ يىنىڭىزدا

 ،ھازىرچه بار تاماق ھهرقانداق ئاشخانىسى دوختۇرخانىنىڭ بۇبىزنىڭ

 بولمىسا،بىره قالىدۇ يالۇغلىنىپ ئهزايىڭىزنىڭ ئىچ يهڭ تاماق مايسىز

 ئاشخانىغا مىنى سىستىراقىز...... قىرىڭچا مىنى بولسا ئىش

 ئويالپ بهك ئىشالرنى ،بهزى قالدى كىتىپ قويۈپ ئهكىلىپ

 كهتتى،چۇققۇڭ ئاغرىپ كىتىدىغاندهك پارتىالپ كالالم كهتكهچكىنمۇ

 ئۆزۈمنى ئويالپ بۇئىشالرنى بولدىال كىيىن ئىلىۋالغاندىن نهپهس

 كۆڭلۈم باقاي ۈپيۈر خۇشال بولسىمۇ بىركۈن يۈرگىچه قىيناپ ئۆزۈم

 ئىشالرنى بارلىق قويغىنىمچه غۇدىراپ قىالي،شۇنداق ئىشنى خالىغان

 مايسىز ئاش شۇيۈق بىرقاچ بىلهن كهيپىيات خۇشال تاشالپ كهينىمگه

  قويلىۋاتقان ،تىلىۋزۇردا ئولتۇردۇم ئۈستهلگهكىلىپ بىكار دهپ قىلىپ

 لىخى كۆڭلۈم كۆرۈپ فىلىمنى كارتون دىگهن ئهجدارھاجىلغىسى

 ئولتۇرۇپ سائهت يىرىم بولۇپ يهپ قالدى،تاماقنى كۆتۈرلۈپ

 ئوبرازى كومدىيهلىك پىرسىناژنىڭ باش كۆرۈپ فىلىمنى بۇكارتون

 ئاخىردا لىييانىڭ ياراتقان ئوبرازىنى ،زىرهك بىلىق تۇزالنغان ياراتقان
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 ئىنسانالر زىرهكلهربىلهن لىشىپ مۇھاببهت بىلهن  بۇشاكىچىك

 كهتتم سۆينۈپ بولغىندىن سهۋهپ توختىتىشقا ئۇرۇشنى ئارىستىكى

 دوسلىرڭىز كىرىپ سىستىراقىز كهلگهنده يىرگه دهششهت ،فىلىمنىڭ

 ئىزدهپ قالدى،ئىزدىسه كىتىپ قويۈپ دهپ ئىزداۋاتىدۇ سىزنى

 كۆرۈشكه كىنو داۋاملىق ، قوييۈپ غۇدىراپ دهپ  بىرهم تۇرسۇن

 ئىدى يوق رايىم ئويالشقا ئىشالرنى باشقا ،ھازىرمىنىڭ باشلىدىم

 ئىشنى خالىغان كۆڭلۈم ئۈچۈن تۇتۇش خۇشال ئۆزۇمنى  پهقهت

 ....... ئىدىم قىلۋاتقان

 

 

 يېالنالر سېپى:باب-32

 ،نىمىدىگهن قالدىم ئهسلهپ چاغلىرىمنى بالىلىق كۆرۈپ بۇكارتوننى

 قوياي ئويلىمايال بولىدىال ھازىرچۈ ،لىكىن ئۇ چاغالر خۇشال

 كىرىپ ئىچىگه كىنونىڭ كهلمهيدۇ، غائورنى ،قانچهقىلىساقمۇ

 ..... كىتپتىمهن

 ئىزدهتتىڭ ئهجهپ بۇيهردىمىتىڭ باتۇر-

 ئىچىدىن كىنو بۇ مىنى گهپلىرى ھهسهننىڭ.......... بىزنى

 ....ئىدى چىققان تارتىپ

 ياخشى ئاالمهت بۇ بولمامتى كهلسهڭ بالدۇرراق ھهي-

 ... دىدىم قشۇندا ئۇنىڭغا ھالدا خۇشال........ فىلىمكهنتۇق
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 بولمىغاندۇ؟ ئىش بىره ساڭا باتۇر-

 ھىچ باشقا يارالنغاندىن ،كۆرىكىم بوالتتى بولسا ئىش نىمه يهنه-

 ....! يوق ئىش

 ؟ يوققما ئىش ھىچ ساڭاراستىنال-

 ! بوالتتى بولسا نىمه يهنه-

 ئاپرىپ ياتىقىڭغا ،سىنى بولدى بولساڭال ساق-

 ئىتتىرىپ ئورۇندۇقنى قچاقلى دىگىنچه ئۇشۇنداق....... قوياي

 .... ماڭدى

 بولسا بولغان ياتقىم ،ياتاقتا ئايلىنايلى سىرتنى بىردهم بولدى-

 ... يۈرمهتتىم چورگىلهپ  بۇيهرده

 ئايالندۇراي گۈللىكىنى دوختۇرخانىنىڭ سىنى بولسا ئۇنداق-

 دىگىنچه شۇنداق...... چىرايلىققكهن خىلى مهنزىرسى ،بۇيهرنىڭ

 بىرئاپتۇ ئهتراپنى گۈللهر ،رهڭگارهڭ تىچىق ئىلىپ سىرتتقا

 ... تۇراتتى دىماققائۇرلۇپ پۇراقلىرى ئهتىرگۈللهرنىڭ

 پۇراپ دوراپۇرقىنى ياتاقتا دهيسهن قوياي ئهكرىپ ياتاققا قاراھهسهن-

 ياخشى پۇرغان پۇرقىنى ئهتىرگۈللهرنىڭ بۇيهرده ياتقاندىن

 ... ئهمهسمۇ

  پۇرغىنىڭدىن پۇرقىنى ڭئهتىرگۈللنى  ھالىتىڭده ھازىرقى سىنڭ-

 .. ئهۋزهل پۇرغىنىڭ پۇرقىنى دورننىڭ

 كىرىپ دوختۇرخانىغا بولۇپ قانداق مهن دىگىنه قىنى-
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 قانداق زۇلپىيهنىڭ قالدىمغۇ؟مهخسىدىم قالدىم،بىلمهيال

 ......بارئىدى بىلگىم بولغىنى پوزىتسىيهده

 بىلمهيال قىالرمىزنى نىمه كىيىن كهتكهندىن ھۇشۇڭدىن سهن -

 داۋام سۆزىنى كىيىن قۇيغاندىن ئۇھسىنىپ ھهسهن........ قالدۇق

 ...قىلدى

 ئىلىپ ئارام بىردهم ساقلىغاچ كىلشىڭنى ھۇشۇڭغا سىنىڭ بىزمۇ-

 جهمىله ئىزچىل ئاينۇره بىلهن توقلىۋالدۇق،زۇلپىيه قورساقلىرمىزنى

 سىنىڭ بولسا نۇربىيه بولدى،شۇپهيىتلهرده يىنىدا مۇئهللىمنىڭ

 ھۇشۇڭغا سهنمۇ كىيىن سائهتتىن ،يىرىم بولمىدى نىرى يىنىڭدىن

 دهپالمىڭىپ تاپايلى يهكچهشمىنى كىلىپال ،ھۇشۇڭغا كهلدىڭ

 ئىھتىيات سىنى ،نۇربىيهنىڭ قالدىم بىلمهي بولغىنى ئىش نىمه كهتتىڭ

 كۆترۈپ خهنجهر زۇلپىيه ساڭاقاردىم ئاڭالپ ئاۋازىنى دىگهن قىلىڭ

 سىنى نۇربىيه ۋاقىتتا شۇ هلد ،،،، كهلدى ئارقاڭدىن سىنىڭ

 ئۆزۈڭنى خهنجهرگه پىقراپ قۇچاقالپ نۇربىيه سهن توسىۋالدى،لىكىن

 ،زۇلپىيه قالدىم گاڭگىراپ بىلمهي قىالرىمنى بهردىڭ،نىمه تۇتۇپ

 چىقىپ كۆپ قان سهندىن كهتتى تۇتۇشۇپ خىلى نۇربىيه بىلهن

 نسىھىربىله گۈلنىگار ياخشى كهتتىڭ،ھىلىمۇ ھۇشۇڭدىن كهتكهچ

 جهھهننهمده ئۆزۈڭنى بۇچاققىچه سهن بۇلمىسا توختاتتى قاننى

 يارلىنىپ ئازراق ،نۇربىيهمۇ ماڭدى كۆترۇپ سىنى ئهزمهت  كۆرهتتىڭ

 ساتتار بىلهن ماڭدى،زۇلپىيه،ئاينۇره ئىلىپ يۆلهپ گۈلنىگار ماڭالماي
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 بولۇپ پهيدا ئۈچى يهنه ،قىرىشقاندهك كهتتۇق تۇتۇشۇپ ئىككىمىز

  يىقىلغىنىمنى قانداق قالدىم بىلمهيال ئورىۋاپتۇ ۈزىنىي تىخى قالدى

 ئورىۋالدى،بىز يىالنالر نۇرغۇنلىغان بىزنى ۋاقىتتا شۇ دهل

 بىزگه بولۇپ سهپ– سهپ يىالنالر بارغاندا ئىزدهپ يهكچهشمىنى

 بىزنى بولۇپ سهپ-سهپ ئوخشاش قىلغانتىغۇ،شۇنىڭغا ۋۇجۇم

 ۋۇجۇم زگهبى يىالنالر ،ئهجهبلىنهرلىكى قورشىۋالدى

 غهنىمهت پۇرسهتنى بىزمۇ قىلدى ۋۇجۇم ئۇالرغا قىلمىدى،ئهكىسچه

 ئۆسۈملۈك ،دوختۇرسىنى كهلدۇق ئىلىپ دوختۇرخانىغا سىنى بىلىپ

 ...ئىدى دىگهن قالىدۇ بولۇپ ئادهم

 ....تۇرمامدىم ساپساق ،مانا دىياگۇنۇزنى قۇيدى نائهھلى قايسى-

 ۋاقىت سالدىغان ،ئۇكۇل يقويا ئهكرىپ ياتاققا سىنى يۈره بولدى-

 ئوتمهيتتى پهقهت كالالمدىن ئىشالر بىر بهزى..........بولدى

 ،ئهسلىده  قالدىم تالالپ بولۇشنى ئارخىلوگ ئۈچۈن نىمه ،مهن

 تالالپ بولۇشنى ئىدى،ئارخىلوگ كۈچلۈك ئارزۇيۈم بولۇش خاككىر

 ئهمهس ،مهنال ئىدى بولغان تهسىردىن زۇلپىيهنىڭ قىلشىممۇ

 زۇلپىيهنىڭ پۇتۇنلهي قىلشى بولۇپ ئارخىلوگ ،ھهسهننىڭمۇساتتار

 سۆزقىلسىمۇ توغۇرلۇق زۇلپىيه ئىدى،ھهسهن بولغان تهسىردىن

 تۇرۋالغان سۈكۈتته ئۈچۈن ئويلىماسلىق ئىشالرنى كۆڭۈلسىز

 ..... ئىدىم
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 يوقالغان جهسهت:باب-30

 ىنىتىم سۈكۈتتهتۇرۋالغاچ مهن چىقارغاندا گىپىنى زۇلپىيهنىڭ ھهسهن

 ...يۆتكىدى

 ؟...باتۇر دهيسهن قىالي قانداق ئهمدى-

 ....قىلمهن قانداق نىمىنى-

 ..!چۇ ئوقۇشۇڭنى-

 چىققاندا دوختۇرخانىدىن ساقيىپ قىلما پاراڭالرنى بۇ بولدى-

 قىلىپ خاككىرلىقىمنى ياكى قىالمهن داۋام ،ئوقۇشنى بولسۇن بىرگهپ

 كىيىن شتىنئى ،بۇقىتىمكى تۇرامهن نىرى جىدهلدىن– ئۇرۇش

 ،ھهرۋاقىت قىلدىم ھىس ئهمهسلىكى ئاسان بولۇشنىڭ ئارخىلوگ

 ..! يۈرىدىكهنمىز دوغاتىكىپ ھاياتىمىزنى

 بهرگهنده سۆزلهپ ئىشالرنى مۇشۇنداق بوۋام ،نىياز دىمهمسه شۇنى-

 دهپ دهۋاتىدۇ شۇنداق ئۈچۈن قورقىتىش بىزنى تىخى مهن

 ...! تىكهنمهن

 ..!مانا بوپسهن قىلىپ خىيال سهنمۇ قىلغاننى خىيال مهن-

 بولشتىن ،ئارخىلوگ ئۇچۇردۇق ئىشقا بۇ باشالنماي باشلىنا ئوقۇش-

 ..!قالدى يىنىپ رايىم سهل

 ؟..قاپسهنده قورقۇپ قىلىشتىن ئاقىۋهتكه ئادىلدهك سهنمۇ-

 مهن كۇنى يارالنغان ،سهن  بولىۋاتىدۇ سىزىم غهيرى بىرخىل مهنده-

 بولغان پهيدا شۇۋاقىتتا ،دهل رۇشتۇمئۇ قاتتىق خىلى زۇلپىيهبىلهن
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 كىتىدىكهن ئوخشاپ ئادىلغا بىرسى كىشىنىڭ ئۇچ ئورۋالغان يۈزىنى

 ئوخشىشىپ سىمىزلىكى-،ئورۇق تۇرقى بوي ھهركىتى ،ئۇنىڭ

 ...! ئۆزى ئادىلنىڭ خوددى ، كىتىدىكهن

 باقساڭ قاراپ كىرىپ ئۆيىگه ساقالش جهسهت بولسا گومانىڭ-

 ...! بولمىدىمۇ

 تاڭدۇرۇشنى يارامنى ئهكرىپال دوختۇرخانىغا سىنى دهمسهن مىدىقار-

 سۈرۈشته ئادىلنى كىرىپ ئۆيگه ساقالش جهسهت ئۇدۇل قويۈپ

 ئۇدۇل ئۇالرنى ماشىنىسى يۆتكهش جهسهت قىلدىم،لىكىن

 ...! كىتىپتۇ قهشقهرگهئىلپ

 ئاندىن تهكشرۈپ دوختىرى قانۇن ئاۋال يۆتكهشتىن جهسهتنى-

 ؟..باقتىڭمۇ ئۇرۇپ تىلفۇن ئويدىكلىرگه لنىڭيۆتكهيتتىغۇ،ئادى

 ..ئۇرماپتىمهن ياق-

 ساۋاقدىشى ئوتتۇرامهكتهپتىكى تولۇق ئادىلنىڭ مهن ئۇرۇپ تىلفۇن-

 ..!باق سوراپ دهپ بارمۇ ئادىل

 ؟.. دهيمهن  ئۇنداق نىمىشقا-

 تىلفۇننى غۇدىرغىنچه ھهسهن....!.....ده شۇنداق بولهتىز-

 ..باستى نۇمۇرنى ىرنىڭئۆيدىكىل ئادىلنىڭ ئىلىپ

 ؟..بىلهمدۇ نۇمرىڭنى تىلفۇن سىنىڭ ئۆيدىكىرى ئادىلنىڭ ھهسهن-

 ..! بىلمهيمهن بىلهمدىكى-

 ھهسهنگه تىلفۇننى....ئۇرغىن مىنىڭكىده بولسا ئۇنداق-
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 ... تهڭلىدىم

 تولۇق ئۇنىڭ ؟مهن..بارمىدۇ ئادىل ئاچا  ئهسساالم ۋهئهلهيكۇم-

 نهرسه بىردىغان ،ئۇنىڭغا ىساۋاقدىش مهكتهپتىكى ئوتتىرا

 قلىپ تىلفۇن ئۆزىگه ئاچا رهخمهت ھهئه....بارئىدى

 سوئالنىڭ....قويدى تىلفۇننى دىگهچ شۇنداق ھهسهن....! باقاي

 .ئىدى بولغان ئىنىق جاۋابى

 ئىدىم ئورغان تىلفۇن ئالدىدا كۇن ئىككى ئانىسى ئادىلنىڭ-

 بىقىڭ ئۇرۇپ نتىلفۇ تىلفۇنىغا ،ئادىلنىڭ ئىدى دىگهن ،خوتهنده

 ..!دهيدۇ

 ئهتراپتىكى كهتكهچ چىقپ ئۈللۈك جىددى ؟ئاۋازىم... نىمه-

 ... ئىدى غۇدۇڭشىۋاتقان قارشىپ بىزگه كىشىلهر

  شۇ قالمىغانسه؟ كىتىپ ؟كالالڭدىن قورقىتىسه ئادهمنى نىمنداق-

 ...كىتىدىكهن ئوخشىشىپ ئادىلغا

 ھهيران دىنگىپى ؟ئۇنىڭ...كىتىدىكهن ئوخشىشىپ ئادىلغا كىم-

 .ئىدىم قالغان

 غۇدىراپ ؟ھهسهن..نىمه قىلدىممۇ گهپ تامغا بىرى بايامدىن مهن-

 .. قىلدى داۋام سۆزىنى قويغاچ

 قالدىم تۇتۇشۇپ خىلى بىلهن زۇلپىيه مهن كۈنى يارالنغان سهن-

 پهيدابولۇپ كىشى ئۈچ ئورىۋالغان يۈزىنى تۇيۈقسىز شۇۋاقىتتا

 كىتىدىكهن ئوخشىشىپ ئادىلغا ىبىرس ئىچىدىكى قالدى،شۇالرنىڭ
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 ،ئهپسۇس  قىلدىم سۈرۈشته ئادىلنى دوختۇرخانىغاكىلىپال ،كىيىن

 ...!كىتىپتۇ ئىلىپ قهشقهرگه جهسهتنى

 ..! كىتىپتىمهن چۆكۈپ خىيالغا ئهسلىمگهكهلسهم

 باق؟ سوراپ قىلىپ تىلفۇن ئۆيگه ئادىلنىڭ ئهمسه-

 ...!دىسه كهلمهپتۇ كالالمغا ئهجهپ مىنىڭ-

 ،ھهسهن. تهڭلىدىم ھهسهنگه تىلفۇننى.....ئۇر تىلفۇنۇمدا نىڭمى-

 تىپىپ نۇمرىنى تىلفۇن ئۆي ئادىلنىڭ تىلفۇنىدىن ئۆزنىڭ چوكانچاق

 ....ئۇلىدى تىلفۇننى

 تولۇق ئۇنىڭ ؟مهن..بارمىدۇ ،ئادىل ئاچا ئهسساالم ۋهئهلهيكۇم-

 ىيىغلىش ساۋاقداشالر ،كىلهرھهپته ساۋاقدىشى مهكتهپتىكى ئوتتىرا

 ئۇنتۇپ نۇمرىنى تىلفۇن دىسهم قىالي تىلفۇن بارئىدى،ئادىلغا

 ئىسىمده نۇمۇرنى ئاچا رهھمهت..........      ..... قاپتىمهن

 شۇنداق ھهسهن.......باقاي ئۆزىگهئۇرۇپ ،ئهمسه تۇتىۋالدىم

 ..قويدى تىلفۇننى دهپ

 ...! سوردۇم تهلهپپۇزدا ؟جىددى....دهيدۇ نىمه-

 قالغىلى ئۈزلۈپ ئاالقىمىز بولدى ھهپته ،بىرئىدى خوتهنگهكهتكهن

 جهسهتنى دىمهك...!.......دهيدۇ بىقىڭ قىلىپ ،ئۆزىگهتىلفۇن

 ئۆلۈش تهرهپ ساقچى بولسا قهشقهرگهئاپارغان قهشقهرگهئاپارماپتۇ،

   قىالتتى، خهۋهر ئائىلىسگه چىقرىپ ئىسپات ئىنىقالپ سهۋهبىنى

 مومكىن قىلىشى ىدۇ،ھاياتھاياتم تىخى ئۇ ئهجىبا بولمسا بۇيهردىمۇ
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 جان قۇچىقىدا ھهسهننىڭ ئۇنىڭ بىلهن ئۆزكۆزۈم ،مهن ئهمهس

 ئۆزۇمگه-بولسۇن،،ئۆز مومكىن بۇقانداقمۇ تۇرسام كۆرگهن ئۈزگىنى

 ...!پىچىراليتتىم شۇنداق

 ...!باقايلى قىلىپ ئىزدىركىنى ئاينىگارنىڭ ئهمسه-

 نمه ئىشقا قالغان قويدۇرۋال ئۇكۇلۇڭنى ئهۋال سهن-

 ئهكرىپ ياتىقىمغا مىنى ئۇنماي ئۇنمىغىنىمغا ھهسهن....... بار

 بۇ ئۆزۈمنى تولماقتا سۇئالغا چىگىش كالالم يهنه........قويدى

  يىڭى  كىرىپ مۇنبىرگه ئىپتىخار ئۈچۈن قاچرۇش سۇئالالردىن چىگىش

 شاھى زۇلمهت ،توريازغۇچىسى  تىزىملىكىگهقاردىم تىيمىالر ئىنكاسلىق

 ئوقۇشقا ئهسهرنى ۋهھىيمىلىك ناملىق ئارخىۋى كهتھاال يازغان

 . ................كهتتىم كىرشىپ
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 گىگانېت ئۆمۈچۈك:باب-30

 ،قانچىلىك كىتىپتىمهن ئۇيقۇغا پىتي ئوقۇغان ئهسهرنى ۋهھىمىلىك

 پىتى قۇچاقلىغان تىلفۇننى ،ئويغانسام بىلمىدىم  ئۇخلىدىم

 ئوينىنى بهنتىيۇۋاڭcf بىردهم اقمايي خوش ئوقۇش ،ھىكايه يىتىپتىمهن

 كهلگىدهك تهڭ ماڭا ئويناپ بىردهم ،بۇنىمۇ كهتتىم ئويناشقاكىرشىپ

 دهپ كىرهي ئايلىنىپ ،سىرتنى زىرىكتىم بۇنىڭدىنمۇ چىقمىغاچ رهقىپ

 تىۋىشى ئاياق بىرسىڭ چۈششۈمگهكارىدوردىن كارۋاتتىن

 بىرىنىڭ اباشق تىۋىشى ئاياق ،بۇ ئاڭلىدىم قويۈپ ئاڭالندى،زهن

 ئۇمۇ ئۆتمهي ئىدى،ھايال تىۋىشى ئاياق نۇربىيهنىڭ دهل بولماستىن

 سىلياۋ بىر يهنه بولۇپ كۆتۈرۋالغان قاچىسى تاماق كىردى،قولىدا

 ئىشتىياقىم ئاالمهت سامسىغا ئىدى،مىنىڭ ئهكىرگهن سامسا خالتىدا

 خۇماردىن يىمىسهم كۆيدۈرۈپ ۋاختىدائىغىزىمنى قىززىق بولۇپ

 سىرىق ئىغىزىمغا كۆرۈپ سامسىنى تۈرغان ئۆرلهپ ،ھور ىمچىقمايتت

 ئىدى، سۇيىغىلغان

 بوالق سامسىغا تۇرسىز،سىزنى قالغاندهك بولۇپ ياخشى قارسام-

 بوالق چىققان قاسقاندىن ،يىڭى ئاڭالپ دهپ ئامراق مانتىغا

 ئالغاچ سامسا  تۇرغان ھورئۆلهپ قومۇرغان تونۇردىن يىڭى مانتابىلهن

 سامسا بىرقولۇمدا بىرمهي جاۋاپ گهپلىرگه نۇربىيهنىڭ..... كىردىم

 ،ئاچقان ئىدىم كهتكهن كىرشىپ يىشكه مانتا بوالق بىرقولۇمدا

 قالغان سامسا بىرتال مانتابىلهن بىرتال ،ئاخىرقى ئىدى يىرىمگهبارغان
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 ئاۋازى چىقىرغان باشقىالرنىڭ سىرتتىن تۇرشۇمغا دهپ يهي ئىدى

 چىقىلغان ئاۋازى،دىرىزىلهرنىڭ سۇنغا چۇقالرنىڭ-چاق ،ئارقىدهن

 ...ئاڭالندى ئاۋازى

 شۇنداق....قويمامدۇ؟بۇخهخلهر قۇيامدۇ يىگىلى نهرسه ئادهمنى-

 بىرقولۇمدا مانتىنى بوالق بىرقولۇمدا قويغىنىمچه غۇدىراڭشىپ

 ئاسانغا ،چىقىشىم چىقتىم كارىدورغا كۆتۈرگىنىمچه سامسىنى

 ،چىقتىميۈ چىقتىم ئاران دهكدىگهن ئاغرىپ توختىمىدى،كۆكرىكىم

 ئۆمچۈك گىگانىت بىر ،چوڭ قىلدىم پۇشمان مىڭ چىققانغا

 كىلىۋاتقان قاراپ بۇبىشىغا ئۇبىشىدىن كارىدورنىڭ

 تۆمۈرده بولۇپ ئۇچلۇق نهيزىدهك پۇتلىرى ئىدى،بۇئۆمچۈكنىڭ

 خۇددى چاقچۇقالر يهردىكى تهككهن پۇتى ئىدى قاتتىق قۇيغاندهك

 ئۆمچۈكنى چوڭ كىتهتتى،بۇنداق چىقىلىپ  ندهكئۇرغا بىلهن بازغان

 مانتىنى بوالق بىلمهي قىلشىمنى نىمه بولغاچ كۆرشۈم قىتىم تۇنجى

 ئۆمچۈكنىڭ  بولسا ،ھهسهن ئدىم قالغان تۇرۇپ پىتى چىشلىگهن

 مىنىڭ ئۆمچۈك.....  ئىدى كىلىۋاتقان قوغالپ كهينىدىن

 كۆزۇم نىڭمى بىلهن لىرى كۆز ئۇنىڭ چاغدا ئۆتكهن ئالدىمدىن

 قالدىم ھهيران كۆرۈپ كۆزىنى قالدى،ئۆمچۈكنىڭ ئۇچۇرشۇپ

 مىھرىبانلىق ،قاراشتىنالر كۆزى ئۆمچۈكنىڭ نهدىمۇ كۆزى ،ئۇنىڭ

 ئىدى،بۇنىڭدىن كۆزى ئادهمنىڭ  تۇردىغان چىقىپ  ،ئىللىقلىق

 كىلىۋاتقىنى قوغالپ ئۇنى ھهسهننىڭ  ،بولۇپمۇ قالدىم ھهيران تىخمۇ
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 ....تىۋالدىمتۇ ،ھهسهننى ئىدى

 ھهسهن؟ قىلۋاتىسهن نىمىش-

 قىياپهتته ئۆلتۈرۋهتتى؟جىددى دوختۇرنى سهلىمه ئۇئۆمچۈك-

 ..!دىدى شۇنداق

 .سوردۇم ؟ھهيرانلىقتا كىم دوختۇردىگهن سهلىمه-

 كهينىگه دىگىنچه شۇنداق ھهسهن! بىلىسهن كۆرسهڭ كهل بۇياققا-

 ،كاردورنىڭ ئهگهشتىم كهينىدىن ئۇنىڭ ئۈنتۈنسىز ،مهنمۇ ياندى

 ،بۇئىشخانىغا  كهلدۇق ئالدىغا ئىشخانىڭ دوختۇر بىر ئۇبىشىدىكى

 قىسلتىلىپ ئارسىدىن ئىدى،ئادهملهرنىڭ كهتكهن توشۇپ ئادهم

 ھالدا مىلىنگهن قانغا دوختۇر ئايال بىر ئوتتۇق،يهرده ئالدىغا

 دىرىزىدىن ئۆمچۈك بايامقى بولۇپ چىقىلغان ياتاتتى،دىرهزه

 دىرىزىده بولغاچ قهۋهت ئۈچۈنچى تى،بۇقىالت كىرگهندهك

 قارىدىم كىلىپ يىنغا ئىدى،دىرىزه يوق رىشاتكىسى بىخهتهرلىك

 ساڭگىالغلىق ئارغامچا توم يهتكىدهك دىرىزىگه مۇشۇ ئۆگزىدىن

 ...ئىدى

 .....! قارا بۇنىڭغا ھهسهن-

 ؟ھهسهن..ئارغامچا نىمه...!...ئارغرمچىكهنغۇ بىر ناھايتى-

 ...!ۋهتتىتولى ھهيرانلىقتا

 چوڭ بۇنچىلىك لىكىن چوڭ ھهقىيقهتهن ئۇئۆمچۈك-

 پوالت ئىنچىكه ئارسىدا ئۈستىگهبۇئارغامچا تورچىقارماس،ئۇنىڭ
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 دوختۇر تاقىۋالغان ئهينهك كۆزه تۇرغان ،ماڭايىقىن باركهن چىۋىق

 .... كىرهك بولسا قالغان ھهيران پارڭىمىزدىن بىزنىڭ

 ... قالدى سوراپ شۇنداقئوخشمامسىلهر؟دوختۇر سىلهرئارخلوگ!

 جاۋاپ بىلهن سوئال سۇئالىغا ؟دوختۇرنىڭ دهيسىز قانداق-

 ... قايتۇردۇم

 ئۆمچۈكنى مۇشتۇمدهك مهن....!ئىكهن ئۆزگىچه تهپهكۇرۇڭالر-

 كۆرشۇم قىتىم تۇنجى تىخى ئۆمچۈكنى چوڭ بۇنداق لىكىن كۆرگهن

 تىچىق كارىدۇرغا  دىگهچ شۇنداق دوختۇر...چىقىڭالر ،بۇياققا

 ... قىلدى داۋام سۆزىنى ،ماڭغاچ

 چىققاندا ،تهكشۈرۈشكه بولدىغان دوستۇم ئارخىلوگ بىر مىنىڭ-

 دىگهندهك تۇردۇ ئۇچراپ مۇنچه زۇرجانلىقالرئانچه غايهت مۇشۇنداق

 تۈگۈل قىلىش ھهيران بىرهتتى،سىلهرگهقارسام قىلىپ پاراڭالرنى

 ۇنداقش كىتىپسىلهرشۇڭا مۇنازىرلىشىپ توغۇرسىدا ئۆمچۈك

 ...!سورشۇم

 يارلىنىپ دوستم كهلگهن تهكشۈرۈشكه بۇيهرگه بىزئارخىلوگ ھه-

 قاراۋاتقان ئۇنىڭغه ،بۇيهرده قالغانتى كىرىپ دوختۇرخانىغا

 .بهردى جاۋاپ دهپ شۇنداق ھهسهن...!...ئىدىم

 ئۇ چىقتىڭىز يۈگرهپ كهينىدىن ئۆمچۈكنىڭ ئۇئىشخانىدىن بايام-

 ؟..ىتىڭىزقىلىۋات ئىش نىمه ئىشخانىدا

 ئۆلۈپ دوستىمىز ئۈچ جهيرانىدا ،تهكشۈرۈش ئىدى ئىش مۇنداق-
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 تهكشۈرۈشنى داۋاملىق خهۋهرقىلىۋىتىپ كهتتى،بىزدوختۇرخانىغا

 ۋاقىتلىق تهكشۈرۈشنى كىيىن يارالنغاندىن ،دوستم داۋامالشتۇردۇق

 ئۈچ كهتكهن ،ئۆلۈپ  ئهكهلگهن دوختۇرخانىغا ئۇنى توختىپ

 دىگهن سىلىۋىتهيلى يولغا قهشقهرگه ىجهسىدىن دوستىمىزنىڭ

 جهسىدىنى ئۇالرنىڭ كىرسهك ئۆيىگه ساقالش ئىدۇق،جهسهت

 ئۆلۈپ ئىيتتى،لىكىن كىتىلگهنلىكىنى ئىلىپ قهشقهرگه شۇكۈنىال

 تاپشۇرۇپ جهسهتنى ھازىرغىچه ئۆيدىكىلىرى دوستىمىزنىڭ كهتكهن

 جهسهت قىلسام سۈرۈشته ئۆيىدىن ساقالش ،جهسهت ئااللماپتۇ

 ئىشالرنى دىگهندهك ئارخىۋى توشۇش،ئۆلگۈچىنىڭ ،جهسهت ساقالش

 كىرسهم ئىزدهپ قىلدىكهن،ئۇنى بىرتهرهپ دوختۇر سهلىمه

 ھىچقانداق توغۇرلۇق جهسهت ئائىلىسىدىكىلهربولمىسا ئۆلگىچىنىڭ

 ئالدىدا يۈئهن0222 قىاللماي ئامال ،ئاخرى ئىتمايدىكهن نهرسىنى

 ،نهگه ماشىنا ۆتكىگهني توشۇغۇچى،جهسهت ،جهسهت قويۈپ

 بىردهم دوختۇر ،سهلىمه سوردۇم  ئۇچۈرنى توغۇرسىداىكى ئاپارغىنى

 جهسهت سىلىپ تارتمىسقا پۇلنى كىيىن تۇرغاندىن ئىككىلىنىپ

 توشۇش جهسهت نۇمۇرلۇق-3مهتروزى، سهمهت ئابدۇ توشۇغۇچىنىڭ

 دىرىزه تۇرشىغا ئىيتىپ كهتكهنلىكىنى قهشقهرگهئىلىپ ماشىنىسىدا

 دوختۇرنى سهلىمه بىلهن پۇتى ئۈچلۈق كىردىده ئۆمچۈك لىپچىقى

 ئۈسۈپ تامغا ئىدى بىرالقويغان ئۆلتۈرۋهتتى،مىنى

 چىقىپ كارىدورغا ئۆمچۈك بولغىچه تۇرۇپ توختىدىم،ئورنىمدىن
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 قوغالپ كهينىدىن ئۇنىڭ مهنمۇ بىلهن شۇنىڭ باشلىدى قىچىشقا

 ...!ئىدىم چىققان

 كىرىپ ئۆيىگه كۈزىتىش ڭالر،يۈرۈ مۇنداقكهنده ئىش ئهسلى-

 بىزمۇ كىردى ئۆيىگه كۈزىتىش دىگهچ شۇنداق دوختۇر..... باقايلى

 كىلىپ ئالدىغا ئۆينىڭ كۈزىتىش كىتىپ بولۇپ  بىلهن گهپ

 كىيىن كىرگهندىن ئويگه ئىدۇق،كۈزىتىش تۇيمىغان قالغىنىمىزنىمۇ

 كۆرنۇشلهرنى ئاۋالقى مىنۇت ئون ساقلىغۇچىغا ئامانلىق دوختۇر

 قالغان ئىچىپال ئىغىزىمنى كۆرۈپ كۆرنىشىنى بۇيرىدى،سىن قويۈشقا

 .....ئىدىم

 

 

 بىشارهت:باب-33

 كۆزلىرىمگه ئىدىم،كۆرۈۋاتقان قالغان ھاڭۋېقىپ بىلمهي قىلىشنى نېمه

 ئىشخانىسىداكۆزىتىش دوختۇرنىڭ سهلىمه قالدىم؛ ئىشهنمهي

 بىرلهپ بىر ركۆرۈنۈشله بهرگهن يۈز بولغاچقا ئاپىراتتى تېلېكامېرا

 ئۇرۇش خوبىتالر كۆرۈپ ئۆمۈچۈكنى گىگانت بۇ.باشلىدى كۆرۈنۈشكه

 بولۇشقا نامايهن ئالدىمدا ئۆمۈچۈكلهركۆز گىگانىت فىلىمىدىكى

 سهلىمه كىرگهنچه دېرىزىدىن ئۆمۈچۈك گىگانىت ،بۇ باشلىدى

 قالغىنىم سانجىدى،ھهيران پۇتلىرىنى نهيزىدهك يۈرىكىگه دوختۇرنىڭ

 ئىشتىن ئىدى،بۇ چېقىلمىغان ھهسهنگه ئۆمۈچۈك گانىتگى بۇ شۇكى
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 بۇ كېيىن ئۆلگهندىن دوختۇر بولدۇم،سهلىمه ھهيران ئازراق مهن

 قېچىشقا چىقىپ كارىدورغا قارىماي ھېچنېمىگه ئۆمۈچۈك گىگانىت

 ....باشلىدى

 سۈرهتلىرىنى بولدى،تىز بولىدىغان بايقاش چوڭ-

 دېدى، شۇنداق خادىمىغا ساقالش دوختۇرئامانلىق...!...چىقىرۋال

 ئاۋاره ئىدى،سىزنى بار ئوكۇلۇم يهنه ،مېنىڭ قىلىۋېرىڭ ئىشىڭىزنى-

 ...ماڭدىم سىرتقا شهرهتلهپ ھهسهنگه دهپال شۇنداق....قىلماي

 قويسىڭىز،گىگانىت قالدۇرۇپ نومۇرىڭىزنى تېلفون بولسا مۇمكىن-

 ..!باقسا مۇنازىرىلىشىپ توغرىسىدا  جانلىقالر

  ئۆيدىن كۈزىتىش بىرىپ يېزىپ نومۇرۇمنى تېلفون.....بولىدۇ ھه-

 ... چىقتىم گۈلكىگه دوختۇرخانا ماڭغىنىمچه شۇ....ئايرىلدىم

 ...!قىلدىڭمۇ ھېس غهلىتىلىك بىرهر سهن -

 ...!باتۇر دهيسهن قانداق-

 چېقىلماي ،ساڭا ئۆلتۈرۈپتۇ دوختۇرنى سهلىمه ئۆمۈچۈك گىگانىت－

 ...ئهمهسما لىتىلىكغه بۇ كېتىپتىغۇ،مانا چىقىپ

 ئۈچۈن قۇيغىنى ئاشكارالپ ئىشنى يۆتكهش جهسهت بهلكىم_

 باشقا ،بۇنىڭدىن سهۋهپتۇ مۇشۇ بهلكىم توغرا-...ئۆلتۈرۈلگهندۇ

 ....مومكىن بولماسلىقى سهۋهپمۇ

 بولمىغىدهك كهتمىسهك جايدىن باسقۇر نهس ،بۇ شۇ مىنىڭچىمۇ-

 ....بولغىدهك ياخشى شۇنچه ئايرىلساق تىز ،قانچه
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 ئهمهس قورقۇنچاق بۇنچه ئىلگىرى سهن باتۇر بولدۇڭ نىمه-

 ....كهتتىڭغۇ بوپ قورقۇنچاق بهك كۇنلهرده ئىدىڭ،مۇشۇ

 ماماتنىڭ-،ھايات چاغدا قالغان ئۈستىده قىل ھاياتىڭ سىنىڭمۇ-

 .... چۈشىنىسه قىمىتىنى

 كهتسهك جايدىن باسقۇر نهس ،بۇ كهتمه ئويالپ كۆپ باتۇر بولدى-

 كىتهيلى كهتسهكمۇ بولسا ئىش كىتىدىغان بولۇپ ياخشى ىشئ ھهممه

 رهسمىيتىنى  چىقىش دوختۇرخانىدىن  كىرىپ ھازىرال مهن

 ..... بىجىرهي

 ھهسهن...!...............!........ قىلغىن شۇنداق-

 يالغۇز ئۆزۈم گۈللۈكته كىيىن كهتكهندىن كىرىپ

 كىپىنهككه لقىزى-قىپ كۆزۈم تۈيۈقسىز ئايالندىم،ئايلىنىۋىتىپ

 چاقىرۋاتقان مىنى بىلهن ھهركهتلهر ھهرخىلى قالدى،كىپىنهك چۈشۈپ

 چهت مىىڭىپ ئهگهشتىم كىپىنهككه بىلمهي بىلىپ ئىدى،مهنمۇ

 قارا-قاپ ،بۇيهرده كىردىم ئاستىغا باراڭلىرنىڭ ئۈزۈم تهرهپتىكى

 بوپ مهينهت بهكال چىرايلى قارا-قاپ لهۋلىرى كىيىۋالغان پىالچ

 تۇراتتى،ئۇنىڭ ئايال بىر كهتكهن چۈۋلۇپ اچلىرى،چ كهتكهن

 ،مىھرىبانلىق ،ئىلىلىقلىق قالدى ئۇچۇرشۇپ كۆزلىرىم بىلهن كۆزلىرى

 دهل ،بۇكۆزلهر ئىدى تونۇش بهكال ماڭا بۇكۆز تۇردىغان چىقىپ

 .....ئىدى شۇ كۆزلىرى ئۆمچۈكنىڭ گىگانىت

 ۇشۇئ.....ئايرىلىڭ يهردىن بۇ تىز ئىچىده خهۋىپ ھاياتىڭىز-
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 كۆز.... كهتتى ئۇچۈپ ئايلىنىپ كىپىنهككه بولۇپ دهپ سۆزلهرنى

 قالغان كهلمهي ئىشهنگىم رىئانلىققا بۇ بىرۋاتقان يۈز ئالدىمدا

 كىمنىڭ مهن ئىچده خهتهر سىگه قانداق ھاياتىم مىنىڭ....ئىدى

 مهن ، مۇئهللىممىدۇ  جهمىله ئهجىبا بولغىيتىم قويغان تىگىپ چىشىغا

 ئۇ بولسىمۇ قويغان،ھهرقانچه قۇتقۇزۇپ بىرقىتىم ىھاياتىن ئۇنىڭ

 سۇئال چىقمىغان ئايغى مۇشۇنداق مانا خىياللىرىم. قهسلىمهس مىنى

 دىڭىزىغا خىيال ئاستىدا باراڭلىرى ئۈزۈم بۇ...ئىدى توشقان بىلهن

 ...........ئىدىم بولغان غهرېىق

 

 

 خاتېمه:باب-34

 بولغان پىتىپ كۇن بۇالن ئالال چىغىمدا ئويغان دىڭىزدىن چۈش

 ياتىقىمغا سۆرهپ قهدهملىرىمنى ئىغىر بىلهن خىيالالر ئىدى،چىگىش

 لهيلهپ دىڭىزىدا خىيال ئۇخلىماي ،بىركىچه كىرۋالدىم تهسته مىڭ

 قالغاندا ئارلىقدا كىرپىڭ بىلهن قاش ھاياتى ،ئادهمنىڭ يۈردۈم

 كىلىپ تۈيغۇغا ئهمهستهك مۇھىم نهرسه باشقا ھاياتىدىن پهقهت

 ئۆزۈمنىڭ  ھاجانلىنىشىم بىردهملىك مىنىڭ ،بهلكىم الىدىكهنق

 ،شۇنداقتىمۇ مۇمكىن ئۆزگهرتىۋىتىشى پۇتۇنلهي تهقدىرىمنى كىيىنكى

 ئهسال يىتىش نىشانغا كۆزلىگهن كهچمىسهك ۋاز نهرسىلهردىن بهزى

 ھهرگىزمۇ بىلهن كهچكىنىم ۋاز ئوقۇشۇمدىن بۇ ئهمهس،مهن مۇمكىن
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 سىڭلىمنىڭ بىلهن ،دادام كهتكىنى ئۆلۈپ ىنسهۋهپت نىمه بوۋامنىڭ

 ....قويمايمهن ئىنىقلىماي كهتكىنى يوقاپ قانداق

 

 ئۇخالپ سهزمهي ئۆزۈممۇ ئىچه خىيالالر چىگىش شۇنداق

 ،چۈشۈمده كۆردۇم چۈش بىر ئاجايىپ شۇنداقال كىتىپتىمهن،ھهم

 ئادهمنىڭ گۈزهل شۇنداق بىلهن ئهجدارھا ئاق چىرايلىق ناھايتى

 كۆردۇم قۇشنى بىر يىقىملىق شۇنداق سايرىشى قاماشتۇردىغان كۆزىنى

 ئىدى،ئاق سۇمرۇخ ئوتقاش ئىلىنغان تىلغا رىۋايهتلهرده قۇش ،بۇ

 تهرپىمگه ئىكىكى  مىنىڭ سۇمرۇخ ئوتقاش بىلهن ئهجدارھا

 كۆلهڭگۈ ئىدى،قارا كىلىۋاتقان كۆلهڭگۈ قارا قوندى،يىراقتىن

 ئهجدارھا قارا بولسا ئۇ ۆردۇمك ئىنىق ئۇنى كهلگهنسىرى يىقىنالپ

 ئوت ئهجدارھا ئىدى،قارا مىنىۋالغان ئۈستىگهزۇلپىيه ئۇنىڭ بولۇپ

 ... كهتتىم ئويغۇنۇپ چۆچۈپ چۈشۈمدىن بىلهن پۈركىشى

 .... قويمايسهنغۇ ئارامىمدا  چۈشلىرىمدىمۇ مىنى زۇلپىيه خهپ-

 دىگهچ شۇنداق ھهسهن..... باتۇر قىلىۋاتىسهن گهپ كىمگه-

 جادىگهر،نۇر ساتتار،كىچىك ئارقىسدىن كهلدى،ھهسهننىڭ كىرىپ

 ...كهلدى كىرىپ ،نۇربىيه

 ...!بولماپتىما... سۆزلهۋاتىمهن ئۆزمگه ئۆز-

 ؟ساتتار..دىگهنمىدىڭ ماڭاي خوشالشماي بوپسهن كىتىدىغان-

 ....قويدى قاراپ مهنىلىك كۆزۈمگه
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 ئوقۇشتىن بىرگه ،يهنه داۋالىنايمىكىن قايتىپ يهكهنگه-

 بىلهن ماش يۇقرى مهركىزى دىتالالر يۈمشاق ،گۈللهن چىكىنمهكچى

 تهكلىپ ئالدىدا كىلىشنىڭ ئۇنۋىرستىتقا ئهملىيهتته...قىلدى تهكلىپ

 بولۇشنى ئارخىلوگ يهنىال مهن ئىدىم،لىكىن تاپشۇرۋالغان خىتى

 باقمىغان ئويالپ ئۇچۇرشۇمنى قىسمهتلهرگه بۇنداق لىكىن تالىغان

 .....!  ئىدىم

 نهرسه شۇ ، قىلغىن شۇنداق بولساڭ خالىغان قىلىشنى قانداق وپتۇب-

 بۇ ئوغلى نىيازنىڭ بىالل تهۋهككۈلچى دىگهن سهن بولسۇن ئىسىڭده

 قويۈپ شاپالالپ مۆرهمگه ساتتار......ئۆزگهرتهلمهيسهن ھهقىقهتنى

 ئالدىمده خهنجىرنى ئهرۋاھ كهتتى،سومكامدىن چىقىپ سىرتقا

 ...دىمتهڭلى جادىگهرگه كىچىك

 ،جهمىله دهيمهن بولىدىغۇ كىرهك مۇئهللىمگه جهمىله بهلكىم بۇ-

 دهپ سوغىسى خوشلىشىش بىرىڭ،باتۇرنىڭ تاپشۇرۇپ مۇئهللىمگه

 قىلىچنى قىلىپ ئىكىلىنىپ بىردهم جادىگهر كىچىك.......قويۈڭ

  كۆزى ئۇنىڭ بولغىچه ئىلىپ قىلىچنى ئالدى،قولۇمدىن قولۇمدىن

 ئىدى، تونۇش ناھايتى ماڭا كۆزلهر بۇ قالدى ئۇچۇرشۇپ كۆزۈم بىلهن

 ئايلىنىپ كىپىنهك قىزىل-قىپ يهنه كۆزى ئۆمچۈكنىڭ گىگانىت دهل

 شۇ دهل كۆزى ئايالنىڭ ئوتتۇرياش ھىلىقى كهتكهن ئۇچۇپ

 ،،،،، ئىلىپال قىلىچنى.....ئىدى

 ئهرۋاھ كهتتى،ھهسهن چىقىپ قويۈپ دهپ ئاسراڭ ئۆزىڭىزنى-
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 قاراپ بىلهن ھهرانلىق هرگهبىرىۋهتكىنىمگهجادىگ كىچىك خهنجىرنى

 نۇربىيهنىڭ ئىلىپ تۇمارنى قاشتىشى بوينۇمدىكى....ئىدى قالغان

 ياشلىرى مارجاندهك كۆزلىرىدىن نىڭ قويدۇم،نۇربىيه ئىسىپ بوينىغا

 ...ئىدى تۈكۈلمهكته

 ياشلىرنى ئۇنىڭ بىلهن ؟قولىرىم..كۆرشهلهمدۇق يهنه بىز-

 ... سۈرتىۋهتكهچ

 ھهمرا سىزگه تۇمار بۇقاشتىشى چاغالردا يوق مهن كۆرشۈمىز چوقۇم-

 توكمهڭ ياش ھهرگىز كىيىن بۇندىن قىز ئهسكى ھهراس...! بولسۇن

 ئۆزىڭىزنى-...ياقتۇرمايمهن قىزالرنى يىغالڭغۇ ،مهن

 ھىلىمۇ كهتتىم يۈرۈپ كۆترۈپ سومكامنى دهپال شۇنداق.....ئاسراڭ

 دورسى چۈمادۇ قۇتا بىر بىرىپ نهچيۈزسوم قىزغا سىستىرا ياخشى

 بولۇپ ياخشى ھهقىيقهتهن ئۈنۈمى دورنىڭ ،بۇ ئهكىرگۈزگهنتىم

 يۈرۈپ قاراپ بىكهتكه قىلىپ شۇنداق....توختىتاتتى  ئهغرىق

 ...كهتتىم
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نىڭ «ھاالكهت ئارخېپى»چوڭ تىپتىكى قورقۇنۇچلۇق ئهسهر  

ىر كۆپچىلىكنىڭ تهكلىب پىك. بۆلىمى مۇشۇيهرده ئاخىرالشتى-0

 . بېرىشىنى ئۈمۈد قىلىمهن

 

 

بۆلىمى ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئهڭ نادىر -0بۇ ئهسهرنىڭ 

ۋهھىمىلىك ئهسهرلهرنى ئوقۇماقچى بولسىڭىز ئىپتىخار مۇنبىرىگه 

 .مهرھهمهت قىلىڭ
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