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 ئايشەم ئىسمايىل تەبەسسۇم

 

ھۇ بېشىىىى يە يەيان اە مەرەر!ەر  -       
تاخ دېانم جوھوتالر ...رۇۋانە تويمايان اە 
ئۆ!مىگۈر!ەرنە قارا، ھامماچاڭيىڭ ئايۋنيى ا 

سەيلەرنە ھۇ كىرگەناەك بىزەپ  سىيا  شى قىلى
 باال تەگكۈر!ەر...

ئاغزنيە بو!ۇشىىىىى ا بۇرۇپ ئەسىىىىكە  ئاۋۇ 
تىراكتۇردەك تاراڭشىىىىۋات،اە، ھەر قەدنمىاە 
شلىۋا! اە ياغلى،ىيىڭ ئىككە ئۇچە  بېشى ا تا
ىاەك  ىك كىم ھاۋادا !ەيلەپ، ئۆرى يە!كەنل
ىڭ  يان مېي ئا غاە  بار ىت  ىت كېت !ەپەڭشىىىى

ەە ئوتتۇر ئىىايىىا!ىم. ئۇنىىىڭ بىلەە ئۆتكۈرگ
يىللىق ھىىايىىاتىم مېيىىىڭ ئەت بە ىتلىىىك 
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چاغلىرنم. سىىىە!ال بىشىىىەملىكە بار، !ېكى  
بەكال كۆيۈمچاە. باشىى،ىالر بە!كىم ئۆرنيىڭ 

دۇنياسە، يەر!ىرنيىڭ كۆپلىكە، -پۇ!ە، مان
ىيىىىڭ -ئۆي ى،ە، ئەمىل ىل تت ىيىىىڭ كىىا ۋاق

ناۇ. بىراق  ىان ا چوڭلۇقە بىلەە پە ىر!ىي
ڭ، تۆت مەە بە تلىىىك بىر ئىىائىلەميىىى

باالميىڭ بار!ى،ە، مۇشىىىىۇنااق جاۋنلااپ 
تۇرسىىىىىمۇ كۆڭۈ!يىىىڭ ئىىاچ،ىىاە يەر!ىرنگە 
بارنان اە، الرنم بو!سىىا جانيىمۇ ئاياشىىتى  
يىىانمىىايىىان ىىاە ئىىايىىا!ىم بو! ىىانلى،ىىىان  
باشىىىى،ىالردەك بەك پۇ!اارمۇ  پە ىر!ىيىمەە. 
ئەمەسىىىىمەە، ئەمما پۇن  ەجلەپمۇ ئا! ىلە 

مەە پۇن  بو!مايان اە نۇرغۇە نەرسىىىىىلەرگە
نااق  قا  ەجلىمەي تۇرۇپمۇ ئېرنشىىىىكەە. 
دەمسىىىزئ ئا!انرنمات، بىلىشىىيە  ا!ىسىىى ىز 

 تو!ۇقە بىلەە سۆر!ەپ بىرەي، ھەممىيە 

ناە  قا!ىسىىىىىز. ۋاقتە كە!گە ىت  چۈشىىىىىي
ياتى ىزدا مەناەك ياشىىىىاپ باقمى ىيى ىز  ھا

 ئۈچۈە پۇشايماە قىلىت قاالمسىز تېخە ئ

شتى ،  سەم تو!ىمۇ يىراق ئۆتمۈ سۆر!ى بۇالرنە 
مومىىامالرنىىىڭ ھىىايىىاتىىىان  -يەنە بوۋام
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باشىىالشىى،ا توغرا كېلىاۇ. شىىۇنااقتىمۇ مەە 
سىزمۇ قىزن،،اە گۇناھى ىز  سۆر!ەپ ھارماي، 
ئۈچۈە ئاڭالپ ھارمات. ئىشىى،ىلىت يېتەر!ىك 

 ۋاقتىم بار.

 

         *          *           *        *
* 

 

ئانام  انيىسا اە چېچىيە ئۇششاق         
ئۆرۈپ، كۆتۈرە!مىسىىىىمۇ كەتمەنيە سىىىۆرەپ 
مانالردا بوۋام چاپ،ۇدەك بو! اە را -يۈرۈپ 

مومىىامالر سىىىىەھەر تۇرۇپ، كەپ يېتىىىت 
كوپىراتسىىىيەگە جاە پىاا قىلىت، ھەر كۈنە 
بەش نۇمۇر ئۈچۈە ئىشىىلەپ يۈرەتتىكەە. ئۇ 
رامانالر قۇرسىىىاق،ا تاپسىىىا ئۇچىسىىىى ا يوق، 

كىسى ا تاپسا ئۇكىسى ا يوق، قىسىلچىلىق ئا
چاغالر بو! اچ،ا ھەممىيىڭ كۈنە ئاپ رار!ى،تا 
ئۆتىانكەە. رەھمەتلىق دادام قاسىما ۇە شۇ 
ىاا بو!ۇپ، بوۋام باالغەت يېشىىىى غاا  -چا

مومامالرغا قىيپاش  وشىىىىيا كېلىانكەە. ئۇ 
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ئانام ا كۆيۈپ قا! اە بو!ۇپ، ئۇ لىسىىىىىمۇ 
ە. ئەمما دەپ چۈشىىەيانكە‹‹  انيىسىىا››

دادام تىكەناەك يا! ۇر يىتىم باال بو! انلى،ە 
ئۈچۈە ئۇنى  ىىا ئېگە بو!ۇپ بېشىىىىىيە 

ئاددنيسىىىىە  يان اە،  نڭ ››سىىىىىال دەرد
دەپ سىىىىورايان اە بىرمۇ ئادنمە ‹‹ بارمۇئ

مانالرغۇ بىركىم ماى ئۇ را -يوق ئىكەە. ئە
يان اە، يېتەي  ھا!ى ا يېتە!مە ىڭ  بىركىمي

ھېلە  دېسىىىىىمۇ ھېلە قو!ە، ھېلە بويە،
 ۇيە كا!تە كېلىت قېلىت سىىىىىيىت كىرنت 
ئۇ الپ قا!ىان اە ئىشىىكەە. شىىۇڭا داداممۇ 
دەردنيە ئىچىگە يۇتۇپ، ئىىانىىام ىىا گەپ 
تاشىىالشىى،ا پۇرسىىەت كۈتۈپ يۈرۈپتۇ. بىراق، 
كارن ا  ىڭ  ا!ىز  ىزمەت كوپىراتسىىىىىيەن
-ئايلىيىت قا! اە دادام قۇرسىىىىى،ىيە ئۆ!ەر

ئۆ!مەس بې،ىىىت يۈرگىيىگە  ۇش بو!سىىىىىا 
بو!ىانكەە. چۈنكە، قۇرسىىىىاقيە باقسىىىىا 
ئۇچىسە ئىللى ۇدەك كىيىمە يوق، ئۇچىسى ا 
چى،سىىىىىا بىىاش تى،،ۇدەك تۈرۈكرەك ئۆيە 
قا! اە بىر  ىان  مىراس  يوقكەە. دادنسىىىى
تاملىق ئۆي بىلەە  ما  نا سىىىىوق ئې ىز!ىق كو
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قاراپ قويسىىىىال ئۆرۈ!ۈپ چۈشىىىىان اە ھا! ا 
كېلىت قا! اە بىر ئەگۈە ئىشىىىىك داداميىڭ 

چوت مۈ!كە ئىكەە. ئۇ چاغالردا ئاناممۇ  ئەت
ىڭ مۇھەب ەت  ىك بو!ۇپ، بىرەرسىىىىىي كىچ
تا ئەمەس  ياشىىىى ئىزھارنيە چۈشىىىىەنگۈدەك 

 ئىكەنتۇق.

سابى ا كېلىت،         سەن ئىي سىيە  كوپىرات
يەر!ەرنە پۇ راالرغىىا بۆ!ۈپ، ئۆر ئىىا!ىىان ىىا 
تېرن،چىلىق قىلىشىى،ا بۇيرۇپ بېرنپتۇ. بۇنىڭ 

يا شىىىىلىيىشىىى،ا  بىلەە ئاۋاميىڭ تۇرمۇشىىىە
باشىىىالپتۇ. تىرنشىىى،انالرنىڭ قارنيە گۆش، 
تو وسىىىىيىڭ يېيە تۆش كۆرگەە شىىىۇنااق 
نام ا ئە!چە كېلىپتۇ.  ئا ناە  ىڭ بىر كۈنلەرن

ىڭ -ھان ئائىلىي ماە ئەمەس بىر  يا ئوقىتە 
ئەتىۋار!ىق كەنجە بەگزادنسىىىىىيىڭ ئانام ا 
ىاا  جاي ئاڭلى اە دادام  ،انلى،ىيە  اليىق چى،

ۇ. !ېكى  قانچە تىرنشىىىىىت ئو!تۇرا!ماي قاپت
باقسىمۇ تۆشۈك يانچۇقىاا تەڭگە ئورناشماي، 

شا چاپىيە -تەر!ەپ شلىگىيىگە يارن شىت ئى پى
‹ ‹ئاتام ئېيت،اە بايى،ە››تىزنان  ئاشىىماي 

ھىىا!ىتە بويىچە قېلىۋېرنپتۇ. ئەممىىا كۆيۈك 
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دېگەە گەپكە ‹‹ يانچۇق بوش››دەۋاسىىىە 
ئۇنىماپتۇ. شىىىىۇنىڭ بىلەە دادام تەۋەككۈن 

رياسىىى ا كېمە سىىېلىت، ئۆر ھا!ى ا باقماي دە
ىڭ ئۆيىگە  نامالرن ئا قو!ىيە بۇرنى ا تى،ىپلال 

 ئۆرنگە ئۆرى ئە!چە بو!ۇپ كىرنپتۇ.

ىڭ مەقسىىىىىتىيە -بوۋام    مامالر دادامي مو
ئۇق،ىىانىىان  كېيى ، چىرايلىرى تىىاتىرنىىت 

شەك شكە كۆرى-كېتىپتۇ ۋە ئى  قويلىرن ا بېرن
چىت چې قىيمى اە يۇنانسىىىيە ئۈسىىتىۋېشىىى ا

ىت قويۇپتۇ. دادام بۇ ئە!ەمگە  يو! ا سىىىىېل
چىانماي ئاغرنت يېتىت قاپتۇ ھەماە !ىۋى 

دەپتۇ، ئەمما بۇ ‹‹  ەپ››چىشلەپ تۇرۇپ 
يانكەە. ‹‹  ەپ›› ما ئاال! ناميە  ئا بىلەە 

دادام يەنە غەيرەتكە كېلىىىت، ئىىانىىام ىىا 
ئۆيلىيىش  ىيا!ە بار!ى،ىيە كەنت باشىىلى،ە، 

ى دېگەناەك كەنتە سىىىىكرنتار، ئايا!الر مۇدنر
شيە  رەھ ەر!ىرنگە ئېيتىت، ئۆرنگە ياردەم قىلى
ئۆتۈنگەە بو!سىىىىمۇ، ئۇالر داداميىڭ ۋەيرانە 
شىيە  سىگە قاراپ، بې سكە كەپى ئەپتىگە، ئە
چاي،اپ قويۇپ دو!ىسىىىيە ئىچىگە تى،ىۋاپتۇ. 
ئۇ  ىيان، بۇ ئارمانالر بىلەە يۈرۈپ ئارنان  
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ئا ىڭ  نامي ئا ىل ئۆتۈپ كېتىپتۇ.  -تابىر ي
غاا  چا قىزنمىز تېخە ›› ئانىسىىىىە ئەييە 

كىچىك، بىر ئار ۋاقىت ئۆتسىىىىۇە،كىچىك 
ياۇ ما ‹ ‹با!ىيە تويالپ قوي اە بىلەە بو!

ىڭ ئە!چىلىرنگە كېلەر  دەپ كەنجە بەگزادني
‹ ‹ماقۇن››يىلە توي قىلىش شىىىەرتە بىلەە

ىڭ  نامي ئا جاۋابىيە بەرگەە ئىكەە. دادام 
 ەباشىى،ا بىرنگە مەنسىىۈپ بو!ۇپ كېتىشىىىگ

چىىىانمىىاي تىپىرالپ قىىاپتۇ. نەچچە كۈە 
ئارقىلىق، بوۋام  -ئويلۇنۇپ پىالە تۈرۈش 

نام  ئا مامالرنە ئەيۋەشىىىىكە كە!تۈرۈپ،  مو
 انيىسىىىىا انيە ئۆرنگە چېتىت قويۇشىىىى،ا 
كۆناۈرۈشىىىكە ئامان تېپىپتۇ. بىراق، بۇ بىر 
سۇە،  ش شمى اە چارنكەە. مەيلە قامال قامال

دەپ ‹‹ رادى ئا!ىمەە››قامالشىىىىمىسىىىىۇە 
ىيەت قىل اە دادام ئا ىرى شۇ بويىچە ئىش ن

 كۆرۈپ، ئۈسۈپ بېرنپال بوۋام ا :

دېگەە  - انيىسىىا انيە ماڭا بەرسىىى ىز،-
 گەپ.

-ھەي، سەە ياالڭتۆشيىڭ قايسە بىر ۋەج-
بار!ى،ى ا بېرنمەە قىزنميەئ، ىڭ   - ىراج
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نااك  كا نااپ، پو قار دەپتۇ بوۋام كۆمۈردەك 
-رۇغئانات، ئۇ-يا ئاتا -ئىسىىىلىت تۇرۇپ،

ئىلكى اە -تۇغ،انلىرنڭ بو!مىسىىىىا، يا قون
شۇ ھا!ى  ا  سەە مۇ سا،  بارنىڭ تايىيە بو!مى
 وتۇە ئىىا!ىمەە دەمسىىىىەە تېخەئ توال 
نومۇسىىىىۇميە كە!تۈرمەي بېرنت ئۇمىچى يە 

 ئىچكىيە مات 

نان ان ا - ىت بېر ھېلىمۇ شىىىىۇ، ئۇماپ ئېت
 انيىسىىا انيە ئاالي دەيمەە دادنكا. ماقۇن 

ن  الپ قويسىال، سىلىادەپ بېشىميە بىر سى
بۇ دۇنيىىا رارى بوپ كېتەتتىم  -ئۇ دۇنيىىا

 جېيىم دادنكا.

سات ئۆ!سەم دورنخە - سەە رارى بو!ماي قا!
چە دېگىيى -بوپ كېتەرمىانم ھە قارنم باالمئ

ڭا دەپ  -دادام ا دېۋەيلەپتۇ بوۋام، سىىىىا
قوياي كۆك پوتال،  انيىسىىا انيە سىىەناەك 
ىز  ن ىىا ھەرگ ىق ئىشىىىىتىىا ىرت ىمەن ي ىج ت

ەرمەيىىمەە. ئىىۇنىىىڭ اليىىى،ىىە بىىار، ب
سادنرا ۇنيىڭ كەنجە ئوغلە مىجىت ئا ۇە 
سەە توال ماڭا قاش  قىزنم ا ئە!چە قوياى. 

 ئاتماي ھا!ى  ا بې،ىت ھان تارت 
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بوۋام شىىۇنااق دېگىيىچە غاداي ىيىچە كېتىت 
 دەپتۇ.‹‹  ەپ››قىىاپتۇ. يەنە بىر قېتىم 

دادام ئا ىرقە پىالنيە ئىشىىى،ا سىىىا!مىسىىىا 
يان ما نان  بو! ئا ىت.   انلى،ى ا كۆرى يېت

بوۋاميىڭ ئارقىسىان  قوغالپ بېرنت قارنماي 
 كېتىۋەرگىيىگە ئۇنىماي ئا!انيە تورنۋاپتۇ:

ماڭا قارنسىىىال دادنكا، سىىىلە بەرمەيمەە -
دېگەە بىلەە بىز ئىىا!لى،ىىاچىىاە ئىشىىىىيە 
ئو شىىىۇتۇپ بو! اە.  انيىسىىىا انيە ماڭا 
بەرمىسىىىلىرى مەيلە، !ېكى  نەچچە ئايان  

ېيى  ئۆيلىرناە تۇغۇپ بېرناۇ. شىىىىۇ چاغ ك
بارغۇدەك ۋاقتىم  ىڭ ئۆيلىرنگە  ناا مېي بو! ا

نا  ئا باال ئىككىسىىىىىيە  -يوق. ئۆر!ىرى 
 ئۆيۈمگە ئۆر!ىرى ئاپىرنت قويارال 

!اى  ئا نااق دەپ قويۇپ   -دادام شىىىىۇ
ىڭ  قاپتۇ. دادامي ىت  ماي كېت قارن كەييىگە 
قا! اە  ىت  ھاڭ،ىي ماي  ئاڭ،ىرا! گەپلىرنيە 

م تىىاكە ئۇنىىىڭ قىىارنسىىىىە يىتكۈچە بوۋا
داداميىڭ گېپىيە چايياپ بې،ىت مىڭ تەستە 

نان  يۈر  ئا پا  -چۈشىىىىىيىپتۇ  كۆر!ىرنگە تو
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ئا!ال  ىت،  كا!ال دەپ توۋ!ى ىيىچە  -چېچ
 ئۆيگە يۈگۈرۈپتۇ.

ئۆيگە كېلىت موماميە قارناق ئۆيگە سىىوالپ 
ىر ب -داداميىڭ ئېيت،انلىرنيە مومام ا بىرمۇ 

ئ ،ا يەتكۈرۈپتۇ ۋە  ناميە سىىىىوراق قىلىشىىىى ا
چات  كا ماممۇ ئۆرنيە نەچچە  بۇيرۇپتۇ. مو
ئۇرۇپ ھۈ تىىارتىىىت يى لى ىىانىىان  كېيى ، 
ئاناميىڭ ئۇشىىىشىىىاق ئۆرۈ!گەە چاچلىرنان  
سۆرنگەە پېتە قارناق ئۆيگە سوالپتۇ ۋە تام ا 
نى،تاپ تۇرۇپ سىىىوراق قىپتۇ. ئانام باشىىىتا 
مومىىاميىىىڭ نېمە دېمەكچە بو! ىىانلى،ىيە 

ۇ. كېيى  موماميىڭ بېسىىىىىم چۈشىىىىىيە!مەپت
شە ھەماە ئوچۇقتى   شلىتىۋېرن شك -ئى ارا ئا

ياق، ئۇنااق ئىش ››سىىىىورنشىىىىە بىلەە 
ى الپ ‹‹ يوق ېرنىىت ي ب پال جىىاۋاپ  دە

قانچە قىلىپمۇ  مام  تۇرنۋاپتۇ. بوۋام بىلەە مو
ئاناميە ئى،رار قىلاۇرا!ماپتۇ، شىىىۇنىڭ بىلەە 

بۇ يوق ئىش ئو شىىىاياۇ، قاسىىىىم ››ئۇالر 
تىىار قىزنيە بەرمىىىاى، دەپ  دېگەە دەيۈر

بىزگە ئۆچمەنلىك سىىاقالپ، شىىۇ ئاچچى،ىيە 
شاياۇ ‹ ‹چى،ارغىلە يا! اە گەپ قىل اە ئو 
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دەپ ئويالپ يۈرۈپتۇ. كىم بىلسىىىۇەئ كوچا 
قاسىىىىم بىلەە مەمىتا ۇنيىڭ ››كويالردا  -

قىزى  ىىانيىسىىىىىا ىىاە ھېلى،ىىىاەكمىش، 
قىلىان انيە قىلىت بو!ۇپ ئې ىر ئاياق بوپ 

! ىىانىىاا ئىى نگە قىىا ىر ىل نك ئۆيىىىا انىىان  
تۇدەك پ يە ››، ‹‹دە ن ىز نالر ق ىتىىا ۇ مەم

قاسىىىم ا بەرمىسىىە ئەماى يۈرنيە كۆتۈرۈپ 
يۈرە!مىگۈدەك، ئەھېان بۇ تۇرسا سادنرا ۇنالر 

‹ ‹شەمشىانيگە ئېت بېرەرمۇ  انيىسا انيەئ
سۆر!ەر تارقىلىت كېتىپتۇ.  -دېگەناەك گەپ 

دېگەناەك، بوۋام ‹‹ چىراق تۈۋى قاراڭ ۇ››
ىت  ەۋەر م - مامالر بۇ گەپلەردن  كېچىك و

ۇسىيە ب -تېپىپتۇ. ئۇالر بۇ گەپلەرنىڭ ئىز 
 بىلگەناە ئا!لى،اچاە پۈتۈە 

مەھە!لىگە پۇر كەتكەە ئىكەە. قىىانىىااقال 
قىل ىىاە بىلەنمۇ يۇرتتىكىلەرنىىىڭ ئىىاغزنيە 
تۇۋاقلىيا!ماپتۇ. ئانام بىچارە ئۆيان  تاالغا 

ىىىڭ چى،مىىاي يى الپال ئو!تۇرۇپتۇ. مومىىامي
بار، ۋاي ئۆ!ەي، ›› ناھىم  ،اە گۇ باق قىز 

نېمە ئاھانەت بۇئ مۇشىۇ كۈنلەرگە قا! ۇچە 
 -دېگەناەك تاپا ‹‹ ئۆ!ۈپال كەتسىىىەمچۇئ
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نمىىاي  نگە چىىىا ىر پل ىق گە تت تەنە، قىىا
يۇشۇرۇنچە قېچىت ئۆيان  چى،ىت كېتىپتۇ. 

مامالر ئىزدە  -بوۋام  ناميە  -مو ئا ئىزدە 
ماپتۇ. ئۈپ كۈە بو! پا! تا نااھېچيەردن      ا

كېچىاە ئىشىىىىك ››ناتونۇشىىىال بىر ئايان 
مانالپ  يا يان   چەكتە، سىىىىورنسىىىىام ئۆ

دادام بەك تىللىۋەتتە، ئۇ  -چى،تىم، ئانام 
ئۆياە تۇرغۇچىلىكىم قا!مىاى، سىىىىزگە باال 
بوالي، دەياۇ، ئۇ كۈنە چىرايلى،چە يېتىت 
قا!اۇق. ئەتىسىىىە ئاپىرنت قوياي دېسىىىەم 

ئاراە  ىاى. بۈگۈە  تەسىىىىتە يى الپ ئۇنىم
قىىايىىىل قىلىىىت ئېلىىىت كېلىشىىىىىم. بىىاال 
سىال ئانان   ساممۇ ئۆر!ىرى ماقۇن بو! قىلىۋا!
قىالرمەە، يەنە كېلىىىت ئۆيىىانكە ئىىا!تە 
جاە  ناا يەنە بىر  غا ماي تۇر قا! با جانيە 
ئىىارتۇق كە!گۈدەك. شىىىىۇڭىىا يىىانلىرن ىىا 

دەپ ئىىانىىاميىىىڭ قو!ىىىان  ‹‹ ئەكە!ىىانم
يېتىلەپ ئۆيىگە ئەكىلىىىت قويۇپ كېتىپتۇ. 

نىىام يوقىىاپ كەتكەنىىاە چوڭالر پۈتۈە ئىىا
مەھە!لىيە قېزنت ئىزدەشىىىتۈرگەە بو! اچ،ا 

 انيىسىىىىا اە ئۆيان  چى،ىت كېتىپتۇ، ››
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دەپ ‹‹ قاسىىىىم ئېلىت قاچ،اە ئو شىىىاياۇ
گەپ تارقىلىت كەتكەە ئىكەە. ئۆ!مەكيىڭ 
ناەك، سىىىىۆر   -ئۈسىىىىتىگە تەپمەك دېگە

چۆچەكلەرنە كۆتۈررە!مەي ئىىاراە تۇرغىىاە 
م -بوۋام  ىلەە مومىىا پلەر ب بۇ گە الر 

تۈگىشىىىپال كېتىپتۇ. ئەسىىلىاە دادام ئىچە 
 -يىىامىىانلىق قىلىىىت، شىىىىۇنىىااق گەپ 

نام ا كە!گەە  ئا ىت،  تارقىت سىىىىۆر!ەرنە 
ئە!چىلەرنە قايتۇرغۇرنۋەتمەكچە ئىكەنتۇق. 
ئويلىمى ىىاە يەردن  گەپلەر ئىىاۋۇ، ئوت 
شالر  شۇ ئى ستىگە ماي چېچىت قويۇپتۇ.  ئۈ

ىككە ئاي ئۆتۈپ بو!ۇپ ئۆتۈش جەريانىاا ئ
كېتىپتۇ. شىىەمشىىىانييىڭ ئە!چىلىرنمۇ توي 
ئىشىىىيە قايتۇرنۋېتىت بىر مۇنچە سىىېسىىىق 
 -گەپ قىلىىىت كېتىىىت قىىاپتۇ. بوۋام 

مومامالرغا سۈركىلىت كۆيئوغۇ!لۇق تاماسىاا 
يۈرگەە، پۇرنتىىىت قۇدنلىق  ىيىىا!ىىىاا 
بو! ىىانالرمۇ شىىىىۇنىىىڭ بىلەە جىممىىىانال 

سى،ىت قاپتۇ. گەرچە ئاناميىڭ سى بې ،ە قۇر
ىڭ  ىت چى،مى اە بو!سىىىىىمۇ، ئۇالرن تومپىي
ئوتتۇرنسىىىىاا ھېى ئىش بو!مى ىيى ا، دادام 
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بىلەە ئىىانىىاميىىىڭ پىىاكل،ى ىىا ھېچكىم 
ئىشەنمەپتۇ. بوۋامالر ئاناميە ئاقالپ، دادام 
يا! اە گەپلەرنە مەھە!لىگە پۇر  بو!سىىىىىا 

يا شىىىىە گەپ ››قىلىت يېيىت يۈرگەچكە 
ماە گەپ د يا ئاتلى ۇچە،  غا  اۋاە بوسىىىىۇ

دېگەە ھېكمەت بويىچە، ئانام ا ‹‹ ئېشىپتۇ
ئىشىىەنمەي، دادام ا ئىشىىىيىان انالر جېق 

 چى،ىپتۇ.

ىاە  ىاە دادام ئەسىىىىكە ئۆي بىر كۈنە كېچ
يىرتىق يوت،ىيى ا يۆگىيىت ئۇ الپ ياتسىىىىا، 
ئىشىك رەرب بىلەە ئېچىلىپتۇ. ئانان  ئۆيگە 

بەش يوغاە گەۋدە بېسىىىىت كىرنپال  -تۆت 
قويۇق دەسىىسىىەپ،  ئۇرۇپ  -داداميە قارا 

غاناا، ئارنان   كېتىپتۇ. راسىىىىا ئۇرۇپ ھار
ئاۋارى  پان  ناەك قو !اۈر!ىگە ھاۋا گۆ بىرى 

 بىلەە:

ئە!چە باشالپ چىق،  انيىسا انيە ساڭا -
 بېرنمىز 

سىىىىۆر قىلمىىاي  -دەپتۇ، ئىىانىىان  گەپ 
گۈرسۈ!اەپ دەسسەشكىيىچە چى،ىت كېتىپتۇ. 

سىالپ، ئاغرن اە مى دادام ئاغرن اە يەر!ىرنيە 
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يەر!ىرنيە سىىىاناپ يېتىت ھەپتىيە ئۆتكۈرۈپ 
ىان  تۇرا!ىپتۇ. ئۇ تونۇش  نان  ئورن  -ئا

بىلىشلىرى، مەھە!لە ئەھلە ئىچىان  شۇنچە 
ئويلۇشىىىۇپمۇ ئۆرنگە ئە!چە بوال!ى ۇدەك ھېى 
بىرەرسىىىىىيە تاپا!ماپتۇ. چۈنكە، داداميىڭ 

ئانىسىىىىە كىزنك كىسىىىىىلە بىلەە  -ئاتا 
ر ئەسىىىىلە ئۆر تۈگەپ كەتكەە بو!ۇپ، ئۇال

يۇرتىانكە پومىشىىىىچىك بايالرنىڭ رۇ!مى ا 
چىانماي، بۇ يۇرت،ا كېلىت ئو!تۇراقلىشىىىىت 
ىت،  قا! انالردن  ئىكەە. ئۇالر تۈگەپ كېت
دادام ئوە ئۈپ ياشتىال يىتىم قاپتۇ. شۇڭا بىر 
ناەك  ىڭ تىكە تا!مۇ توغ،ىيە يوق،  ۇدايىمي
يىتىم بەنانسىىە ئىكەە. كەنت رەھ ەر!ىرنيە 

س شالرنە ئۆرەڭالر بىلىت ››ە، ئۇالر ئىزدن ئى
قىل ىىاپ تۇرۇپسىىىىىلەر، بىزنە بىىاشىىىىالپ 
بارمىسىىىىاڭالرمۇ بېرنت يېتىلەپال ئۆيۈڭالرغا 

ى الر ېل نۋ ىر ىلىىىت، ‹‹ ئىىاپ دەپ مىىاراق ق
كۈ!ۈشىىىىۈپ قويۇپتۇ. ھېچ ىرسىىىىىيىڭ كارى 
سىز قا! اە دادام ئا ىرى ئەت  بو!ماپتۇ. ئاما!

پال نبېشىاا قىل ىيە بويىچە، دو!ىسىيە چى،ىر
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يەنە قو!ىيە بۇرنى ا تى،ىت ئە!چىلىككە ئۆرى 
 بېرنپتۇ.

داداميىىىڭ بۇ قېلى،ە چوڭالرنىىىڭ قىىاتتىق 
ئىىاچچى،ىيە كە!تۈرۈپتۇ. !ېكى  ھەممىيە 
پىشانىسىان  كۆرۈپ، دادام ا مېھىر ھەق،ىگە 
يەتكۈدەك بىر نەرسىىە تېپىت كە!سىىە ئاناميە 
ىت توي ا  نان انلى،ىيە ئېيت كاھالپ بېر نى
رارنلىق بېرنپتۇ. ئۇ رامىىانالردا قۇرسىىىىىاق 

سىىا ى،ىش قىال!ىتوي ۇدەك بىرەر ۋاخ تاماق،ا چ
شۇنىڭ ئۆرى كاتتا توي ئىكەناۇق. يەر!ەرنە 
ئەراالرغىىا ھۆددنگە بەرگىلە تېخە ئۇرۇە 
ىڭ قو!ە  ،ا ھەممىي چاغالر بو! اچ بو!مى اە 
ئۈرۈك ئىكەە. بو!ۇپمۇ يا! ۇر يىتىم داداميىڭ 
قو!ە تېخىمۇ كىىا!تىكەە.  دادام ئىىا ىرى 
باشىى،ىالرنىڭ ھاشىىار ئورنى ا بېرنت ئىشىىلەپ 

سىىىىىاۋن ىىا ئىش ھەق،ە ئېلىىىت بۇنىىىڭ ھى
ئاراە  ئاي بوالي دېگەناە  دېگەناەك، تۆت 
ما! ا  ىت، بىر غىجىم رو ىك چ بىر كۆڭلەڭل

ەپ د‹‹ تاپ،ىيىم مۇشىىىىۇ››چى،ىش قىلىت، 
بوۋاميىڭ ئا!ان ا كەپتۇ. رامانيىڭ ئەھۋا!ە 
شىىىىۇ بو! اچ،ا بىرەركىم جېق تويلۇق ئېلىت 
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ى   مك مۇ نلەر  ېگە ىش د ىل توي ق تتىىا  كىىا
سكەە. بۇ سىلەر ئاناميىڭ تويلۇقى ا  ئەمە نەر

يەتكەە بىلەە يۇرت،ىىا ئىىاش تىىارتىشىىىى،ىىا 
چارە بوۋام بۇنىمۇ ئىچىگە  يانكەە. بى يەتمە
نت بىر  چاقىر ىت، مەھە!لە چوڭلىرنيە  تىي
ىڭ   نامي ئا ماپ ئېتىپال دادام بىلەە  قاراە ئۇ
نىكىىاھىيە قىلىىىت قويۇپتۇ. چۈنكە دادام 
ىت  ئاتى،ە چى، ماە  يا ىڭ  نامي ئا بىلەە 

ە بو! ىىاچ،ىىا ئىىانىىام ىىا كېلىىىان ىىاە كەتكە
شكەە تويمۇ  ئە!چىيىڭ ئايى ە ئۈرۈ!ۈپ، پۈتۈ
سە ئانام  شۇنااق كېتىۋەر يېيىت كەتكەە، مۇ
ئو!تۇرۇپ قېلىشىىىىە مۇمكى  ئىكەە. ئەت 

مىش -مومىىامالر مىش  -يىىامىيە بوۋام 
 گەپلەرنىڭ يەنە چى،ىۋېرنشىگە چىانماپتۇ.

تويان  كېيى  بوۋام جاە ئاچچى،ىاا ئاغرنت 
لىىىت، ئىككە ھەپتىىىاە ئىىاراە ئورنىىىان  قې

ستە  تۇرۇپتۇ. ئەمما ئىلگىرى يا! ۇر جېيىيە تە
بىىاق،ىىاە دادام ئەمىىانلىكتە ئىككە جىىانيە 
بې،ىشىىىىتا قىييىلىت، ھە دېسىىىىە بوۋامالرغا 

بارى  يوقە سىىىىەككىز پۇت  -تايىيىۋاپتۇ. 
يېرنيىمۇ ئوڭچە تېرنيا!ماي، چو!ىسە تەگسىال 
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چوڭالرمۇ چوت ئۆيگە چى،ىۋاپتۇ. بىراق، 
چىااشىى،ا مەج ۇر ئىكەە. چۈنكە ئانام تۆت 

 ئوغۇ!يىڭ ئىچىاە بىر تا!ال قىز ئىكەە.

لان   ىت بىر يى نام توي قىل ئا دادام بىلەە 
ناا  كېيى  مەە تۇغۇ!ۇپتىمەە. مەە تۇغۇ! ا
ئانام ئوە ئا!تە ياشىىىىتا، دادام ئوە توق،ۇر 
ياشتا ئىكەە. گەرچە ئۇالرنىڭ توي قىل ىيى ا 

بو! اناا تۇغۇ! اە بو!سىىىىاممۇ دەن بىر يىل 
مەھە!لىانكىلەر مېيە ھارامان  بو! اە دەپ 

ئانام يوق يەردە  -قارايانكەە، ھەتتا ئاتا 
ھاراملى،ە›› ىڭ  يان اە ‹‹ ئۇالرن تا ئا دەپ 

ئىىانىىام ئېتىزغىىا  -بو!ىۋاپتۇ. تېخە ئىىاتىىا 
كەتكەناە ئۆيانكە بۆشىىۈكتە يا! ۇر قېلىت، 

ىرەر  ! ۇدەك  -ب ى الپ قىىا نم دەپ ي ېر ي
قاسىىىميىڭ ھارنمىسىىە يى الپ ››بو!سىىاممۇ 

بوغۇ!ۇپ كېتىپتۇ، ھارام بو!ۇپ قا!مىسىىىىۇە 
 ‹‹ھېلە،  انيىسىىىىا انيە توۋالپ قويۇڭالر

دېگەنلىكىيە دادام باشىىىى،ىالردن  ئاڭلى اە 
ئىكەە. مەنان  كېيى  تۇغۇ! اە سىىىىى لىم 
ىك،  ناا تە!ەيل قارن ا ڭا  ما پەرنلىيە اە 

دېگەە تىىام ىىا ‹‹ ھىىاراملىق››ئۇنى  ىىا 
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بېسىلىت باقمىاى. !ېكى  ماڭا بېسىل اە بۇ 
تىىام ىىا دادامىىان  مىراس قىىا! ىىاە بو!ۇپ، 
كېيى  داداميىڭ دەپ بېرنشىچە، رەھمەتلىك 
ئىىانىسىىىىىيە ئۆيىىىانكىلىرى قىىارن ىىا دۇئىىا 
ىت  ناا، دادام ئۇنە ئېل ماقچە بو! ا لاۇر قى
ىت  ىت ئو!تۇراقلىشىىىى ،ا كېل ىت بۇ يۇرت قېچ
ت قىىا! ىىاە ئىكەە. يۇرت ئەھلىيە چىىاقىرنىى

سىمۇ، دادام  ئاددني ىيا توي ئۆتكۈرۈ!گەە بو!
سە ئۇنە ھارامان  بو! اە  تۇغۇ! اناا ھەممى
دەپ بىلىپتۇ،  ۇددى مەە تۇغۇ! اناا مېيە 
شىىىۇنااق قاراشىىىالر بىلەە كۈتىۋا! اناەك. 
داداممۇ كىچىك ۋاقتىاا ئىيتايى  كەپسىىىىىز 
،اپ ئىكەە.  ئا!ى نان   بو!ۇپ، سىىىىېپە ئۆر

ىچە پەقەت مەھە!لىىىانكىلەرنىىىڭ قىىارنشىىىى
با!ىالرال شىىىىۇ  مان  بو! اە  ماەك ھارا دادا
دەرنجىىىاە كەپسىىىىىز كېلىىىانكەە. ئۇنە 
دېمىسىىىىىمۇ داداميىڭ تېرن اە ئىشىىىىلىرنيە 
دېگىلە تۇرسىىىىا، مەھە!لىانكىلەرنىڭ ئۆمۈر 

 بويە قا شىشى ا يېتىانكەە.

ىڭ دەپ بېرنشىىىىىچە مەنمۇ  نامي ئا كېيى  
داداميە كېيىپال چۈشىىىۈپتىمەە. ئېسىىىىميە 
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ھەقىي،ەتەە كەپسىىىز ئىانم. ھېلە  بىلسىىەم
بىر كىميىىىڭ ئوتالشىىىى،ىىا بىىاغالپ قوي ىىاە 
كا!ىسىىىيە يېشىىىت، قۇيرۇق ئاسىىتى ا تىكەە 
قىسىىىىتۇرۇپ قويۇپ بېرنت، چىچاڭشىىىىىت 
يۈگرۈشىىىلىرنگە قاراپ تاماشىىىا كۆرنۋات،اە، 
ىڭ  يا!الرن ئا غاە  ىت ئو!تۇر ھېلە گەپلىشىىىى
ئۆرۈمە چېچىيە سەردۈرمەي بىرنيى كىيە يەنە 

 -ىگە چىگىىىت قويۇپ، يى،ىلىىىت بىرنيى ك
قوپۇپ قا شىىىىاشىىىىلىرن ا كۈ!ۈپ، تېلى،ىت 
يۈرگەە، بىردە بىىاغ تېمىىىان  ئىىارتىلىىىت 
شكە قىيماي  شيىالرنىڭ ئۆرى يېيى شۈپ  و چۈ
سىىىىاقلى اە مىۋنلىرنيە ئوغۇرالۋات،اە، بىردە 
 ەقيىڭ تو وسىىىىيە تۇتۇپ ئاپىرنت باشىىى،ا 
بىرسىىىىيىڭ تو ۇ كاتىكىگە سىىىوالپ قويۇپ 

!گە سىىىېلىۋات،اە. ئىشىىى،ىلىت  ەقيە جىاە
ئىشىىىىلىرنم جېق ئىىىاى، يەنە كېلىىىت 
ھېچيەرسىىىان  قورقمايتتىم ھەم ھېچكىمان  
تەپتىىارتمىىايتتىم. مەھە!لىىىانكە مەە بىلەە 
ىڭ ھەممىسىىىىە  با!ىالرن يان اە  يا بىللە ئوي
سىز بو!ۇپ، يۇۋاش با!ىالردن   شۇنااق كەپ
بىرەرسىىە بىزگە قوشىىۇ!ۇپ قا!انمۇ، بو!اى، 
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ساۋادنيە چى،ىرنت، ھۈنەر!ىك ئىككە كۈناە 
 ئانىسىىىە -قىلىت قوياتتۇق. ئۇالرنىڭ ئاتا 

بىزدن  قا شىىىىايتتە ھەماە با!ىلىرنيە بىز 
 بىلەە ئويياشتى  توسۇيتتە.

ھېلىمۇ ئېيىق ئېسىماە تۇرۇپتۇ، مەھە!لىمىزدە 
بەكرى ئىسىىىملىك بىر باال بو!ىان اە. ئۆرى 
بەكال يۇۋاش بو!ۇپ، ئىىادەتتە ھېچكىمگە 

ش ماي ئۆرى يا! ۇر ئوييايتتە. بىر قېتىم ئارنال
سىىىاقچە ئويۇنە  -با!ىالر بىلەە دۈشىىىمەە 

ئويياپ يۈرۈپ ئۇنىڭ ئۆيىيىڭ ئا!ان ا بېرنت 
سىت  شىك تۈۋناە بوييىيە قى قاپتىمىز. ئۇ ئى
بىزگە قىىاراپال تۇردى ئەممىىا ئويۇنىمىزغىىا 
تۇرۇپ  ، ن ىز نە ق ئۇ !مىىىاى. مەە  قوشىىىىۇ

ا نېمە چ،سېپىمىزگە قوشۇۋا!انم. يۇۋاش بو! ا
دنسىىىىەم ماقۇ!ال دەيتتە. بىر ئاردن  كېيى  
ما ئوق ئويۇنە  چا! ىت،  ئويۇنىمىزنە ئۆرگەرت
ئوييىىىاۇق ھەمىىاە چىىا!مىىا ئىزدەپ يۈرۈپ 
يى،ىلىت چۈشىىىەي دەپ قا! اە كونا سىىىوقما 
ماا بىر  تا قاپتىمىز.  ىت  ىڭ يېيى ا كېل تامي
نەچچە كامار بار بو!ۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىاە 

دەپ پەرەر قىلاۇق.  قۇشىىىى،اپ با!ىلىرى بار
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ىت،  ىت چى، يامىشىىىى تام ا  مەە بەكرنيە 
قۇشىىى،اپ ئېلىت چۈشىىىۈشىىىكە بۇيرۇدۇم. ئۇ 
قىىورقىىۇپ ئىىۇنىىىمىىىاى. مەە بىىا!ىىىالرنىىە 
كۈشىىىكۈرتۈپ، بەكرنيە راڭلىق قىلاۇردۇم. 

چاق››با!ىالر ئۇنە  ماراق ‹‹ قورقۇن دەپ 
قىلىشىى،ا باشىىلىۋناى، ئۇ !ىۋنيە چىشىىلەپ 

ش سىراپ تۇرۇپ تام ا يامى ش،ا ماقۇيى الم ن ى
بو!اى. بىز پەسىىتە تۇرۇپ مەدەت بەردۇق، 
ئۇ بىىار كۈچىيە يى ىىىت تىىاميىىىڭ ئويمىىاە 
يەر!ىرنىىان  قىىامىىا!الپ تۇتۇپ يۇقۇرن ىىا 
يامىشىىىشىى،ا باشىىلىاى. شىىۇنااق قىلىت، 
كامارغا يې،ىيلىشىىىىت بېرنت، قورقۇپ تۇرۇپ 
ن   ى،ىىىت ئىىارقىىىا يە كىىامىىارغىىا ت ى قو!
سىيە مىجى،ال پ چى،ىرنۋا!اى. ئۇنىڭ بىر نەر

ئېلىۋات،ىيىيە كۆرۈپ ھەممىمىز قۇشىىىى،ىىاپ 
ئا!اى دەپ  ۇشان بو!ۇپ تۇراتتۇق. ئۇنىڭ 
سۇرۇ!ۇپ تۇرۇپ  سىز  سە تۇيۇق قو!ىانكە نەر
ھەر ياە تو! ۇنۇشىىى،ا باشىىىلى اناا ھەممىمىز 
قورقۇپ كەتتۇق. بەكرنيىڭ قو!ىاا داداميىڭ 
ىاا بىر دانە  بارمى،ە چوڭلۇق كۆرسىىىىەتكۈپ 

شۇپ بەكرنان  ق ۇتۇ!ۇش ئۈچۈە يىالە تو! ۇ



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

2

3 

تىركىشىىىىىۋاتاتتە. بەكرى باشىىىىتا قورقۇپ 
ۋارقىرنۋەتتە، ئانان  يىالنيە تاشلىۋنتىشكىمۇ 
ئۈ!گۈرمەي چىڭ چاپلىشىىىت تۇرغاە تامان  
ئۆرنيە يەرگە ئىىاتتە. چىرايە تىىاتىرنىىت، 
ى ىىا  ىي كرى ئىشىىىىىت تكەە بە قۇپ كە قور
سىىىىىيىۋەتكەە ئىاى. ئۇنىڭ ھا!ىيە كۆرۈپ 

ۇرۇنلۇقە ئۇنىڭ ھەممىمىز تىكىۋەتتۇق. كەچ،
دادنسىىىە بىزنىڭ ئۆيگە كە!اى ھەم قىل اە 
ئىشلىرنمىزنە دەپ دادام بىلەە ئانام ا  ېلە 
كايىاى. بەكرنيىڭ دادنسىىىىە كەتكەنان  
كېيى  دادام ئانامالر مېيە ئىشىىىىىك تۈۋناە 
ئۆرە تۇرغۇرۇپ قويۇپ، بىر ھىىارا كىىايىىىت 
نەسىىىىىھەت قىلاى. ئارناا ئانام قۇ!ى،ىميە 

 ەپ ››مەە كۆڭلۈمگە يۇ!ۇپمۇ قويىىاى. 
ناا  !ا ئا ىڭ  نامالرن ئا تا بەكرى، دادام  تو 
يان اە  ما ئا! ياۇت، بۇ ئەنتىميە  غا قو ئىزا

دەپ  ەپتى  بىرنە پۈكتۈم. ‹‹ بو!سىىىىىام
ئەتىسە باش،ا با!ىالرنىڭ ھېچ،ايسىسە مەە 
بىلەە ئوييى ىلە ئۇنىمىىىاى، سىىىىەۋەبىيە 
سەۋەپلىك ئاتا  سام بەكرنيىڭ ئىشە   -سورن

رقۇتىۋەتكەنمىش، ئەگەر يەنە ئانىسىىە بەك قو
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مەە بىلەە ئوييايان اە بو!سىىىا ئۆرنيە باالم 
دېمەسىىىمىش ھەم تاماقمۇ بەرمەسىىىمىش. بۇ 

ئىىانىالرنىىىڭ -گەپلەرنە ئىىاڭالپ ئۇ ئىىاتىىا 
دەپ قويىىاۇم ‹‹  ەپ›››ھەممىسىىىىىگە 

بىر!ەپ ئۆپ ئېلىش،ا  -ئىچىماە. ئانان  بىر 
باشىىىىلىانم. بىرسىىىىىيىڭ دوۋنلەپ قوي اە 

ىڭ  پا ىلى ا ئوي قويۇۋەتسىىىىەم، بىرسىىىىىي
سچىتكىچە بىللە كىرنت پايالپ  كەييىان  مە
تۇرۇپ، نامارغا تۇرغاناا كا!ىچىيىڭ ئىچىگە 
سىىۇ توشىى،ۇرۇپ قوياۇم. بىرسىىىيىڭ ئېتىزن ا 

نت كەتكەە  يان اە  -بېر ما پا! تا تاغىرنيە 
يەر!ەرگە تى،ىىىت قويسىىىىىام، بىر!ىرنيىىىڭ 
ھارۋنسىىىيىڭ يېلىيە چى،ىرنۋەتتىم. شىىۇنااق 

ىت مان  ئۆپ  قىل ىان  بىر قېتى ھەممىسىىىى
ئانىلىرى شىىىىۇنااق  -ئېلىت چى،تىم. ئاتا 

قۇرقۇتۇپ تۇرسىىىىمۇ با!ىالر مەە بىلەە بىللە 
ئويياشىىىىتى  يا!تىيا!مايتتە. قورقۇت،اناا بىر 
نەچچە كۈە گەپ ئىىاڭلى ىىانىىاەك قىل ىيە 
بىلەە، مېيىڭ قىلىت يۈرگەە كەپسىز!ىكىميە 

مۇ ۆرنكۆرسىىىە كۈ!ۈپ تې،ىلىت قاالتتە ھەم ئ
 تۇيماي يەنە ماڭا قوشۇالتتە.
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مەە تىىوقىى،ىىۇر يىىاشىىىىىالرغىىا كىىىرگەنىىاە 
مەھە!لىمىزدنكە كەنىىت كومىتىتى ىىا بىر 
نەچچە مۇئە!لىم كە!اى ھەماە >>مەكتەپكە 

دەپ نەچچە كۈە ئۆيمۇ ‹‹ بىىاال  ەتلەيمىز
ئۆي كىرنىىت يۈرۈپ، مەە دېمەتلىىىك  -

با!ىالرنىڭ ھەممىسىىىىىيە كەنت كومىتىتى ا 
س ئۆتۈشىىكە باشىىلىاى. ئۇ يى ىۋېلىت، دەر

چاغالردا بىزگە ئۇي ۇر تىلە بىلەە ھېسىىىاپال 
 -ئۆتەتتە. مەنىىان  كىچىكلەرمۇ، بىر 

ئىككە يىىاش چوڭالرمۇ بىىار بو!ۇپ، بىزنە 
ئىككە سىىىىىيىپ،ىىا بۆ!ۈپ ئۈپ مۇئە!لىم 
شلىاى. مەە  شكە با شىت دەرس بېرن نۆۋەتلى
سىيىت بويىچە دەرسلەردە ھەممىان  يا شە 

ناا كەنت كومىتىتى ا يې،ى  ئىانم. شۇ جەريا
بىر يەرگە مەكتەپ سىىىېلىياى. يىل ئاتالپ، 
سىىاۋادنمىزمۇ چى،ىت قا!اى.  ەت سىىاۋادى 
بو!سا بەكال يا شە بو!ىانكەە. باشتا مېيە 
مەكتەپكە  ەتلەيىىان ىىاە چىىاغىىاا ئىىانىىام 

‹ ‹ئوقۇماي ئېتىز ئىشلىرن ا ياردەملەشسۇە››
دەپ تۇرنۋا!اى. بىراق دادام كوپىراتسىىىىىيە 

رنرقە كەنىىت كىىادنر!ىرنيىىىڭ ھەمىىاە ھىىا
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مۇئە!لىملەرنىىىڭ سىىىىىاۋاتلىق ئىكەنلىكىيە، 
سىىاۋاتلىق بو!سىىا جېق ئىشىىالرنە قىل ىلە 
يا شىىىىە ئوقۇپ  ىان انلى،ىيە، مېيى مۇ  بو!
كېيىيچە كەنت كادنرى بو!ىان انلى،ىميە، ئۇ 
چاغاا ئۆر!ىرناەك نامرات ئۆتمەيان انلى،ىميە 

ااق شۇنئېيتىت ئاناميە قايىل قىلاى. گەپ 
!انم.  قا !اى، مەە سىىىىاۋاتلىق بو!ۇپ  بو
يېشىىىىىمىزمۇ چوڭىيىت بارماقتا ئىاى. ئۈپ 
يىل ئوقۇدۇق. بۇ جەرياناا كەپسىىىز!ىكىميە 
ىانكە ئۇچى ا  تا يوق، مەھە!ل ماق تاشىىىىلى

 چى،،اە ئا!ى،اپ،ا ئايالنانم.

تۆتىيچە يىللى،،ىىا چى،،ىىاە ۋاقتىمىزدا دادام 
نام ئېتىز ئا يان اە،   ھاشىىىىاردن  كېلە!مە
ئىشىىىان  بوشىىىيا!مايان اە بو!ۇپ قا!اى. 
ئىككە سىىىىى لىم بىلەە بەش قوي، بىر 
ئېشىىىەككە قاراشىىىمۇ ئاناميىڭ رنممىسىىىىاە 
ئىاى. ئانام بىچارە يا! ۇر يېتىشىت بوال!ماي 
ھا!ىان  كېتىت باراتتە. شىىىۇڭا مەكتەپتى  

ا ئېرنق ئىشىىىلىرن  -چى،ىۋېلىت ئۆياە ئېتىز 
رنپيە يىىاردەملەشىىىىتىم. ئۇ ۋاقىتالر مىىائىىا

ھىىارنرقىىىاەك چىىىڭ تۇتمىىايتتە. داداممۇ 
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دېاى. ‹‹ ساۋادنڭ چى،،انانكى  بو!اى››
 شۇنااق قىلىت ئوقۇش ھاياتىم ئا ىرالشتە.

ياش ۋاقىتلىرنم بو!سىىىىا كېرەك،  ئوە يەتتە 
مەھە!لىمىزدنكە نۇرنىسىىا ئىىسىىملىك بىر قىز 
كۆرۈمگە ئىسىىىىسىىىىىق كۆرۈنىان اە بو!ۇپ 

زى زنىڭ قىقا!اى. بۇ قىز كەنت سىكرنتارنمى
ىل مەكتەپتە ئوقۇپ،  بو!ۇپ، ئۇمۇ نەچچە ي

دەپ ‹‹ گىلەم توقۇيىىانكەنمەە››كېيى  
مەكتەپتى  چى،ىۋا! ىىاە ئىىىاى. ئوقۇۋات،ىىاە 
چىىاغلىرنمىزدا بەك بىلىيمەپتىكەە، !ېكى  
يو!ىىاا  ى   ،،ىىانىىان  كېي ى  چى پت مەكتە
ئۇچرنشىىىىىت قا!سىىىىاقمۇ ئۇنى  ا ئاالھىاە 

ناە يان اە، توغرنراقىيە دېگە م ، يۈرنكىقارا
!اى.  –ئوت  قا ىان اە بو!ۇپ  تەتۈر سىىىىا!

ىڭ دادنسىىىىە بو!مىش  ماە يېرى بۇ قىزن يا
سلەپ اليىق چى،،اە  سىكرنتارنمىز ئانام ا دە
سادنرا ۇنيىڭ  شە مىجىت ئا ۇە، يەدى  كى
كەنجە ئوغلە مىجىت شىىىىۇ ئىاى. مىجىت 
سىىىىىكرنتارنىڭ ئۈپ قىزى بار ئىاى. دادام 

ئە!ەمگە ئىىانىىاميە تىىارتىۋا! ىىانىىان  كېيى  
قا  ئار ئا! اە  وتۇنە ئۇنى  ا  ماي   –چىان
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ىان  ئۈپ قىز تۇغۇپ بەرگەە بو!ۇپ،  ئارق
ىر يىىاش  ن  ب ييەپ مەنىىا ىزى رە چوت ق
ماي  ئاتلى ىل  ىان  كېيى  ي ىك، چوڭ كىچ
تۇغۇ! اە ئىككىيچە قىزى نۇرنىسىىىا مەنان  
ىاى. ئەت كىچىكە  ىك ئ ياش كىچ ئىككە 
سىاەك، نەگى سايى سانىڭ  سا نۇرنى  الئىزرەتيى

بارسىىىا ئاچىسىىىىيىڭ كەييىان  ئەگىشىىىىپال 
 يۈرەتتە.

نۇرنىسا چىرايلىق ھەم شوخ قىز ئىاى، مېيە 
يىراقتى  كۆرسە ۋنللىاە قىزنرنت يەرگە قاراپ 
ئۆتۈپ كېتەتتە. مەنمۇ ئۇنە مېيە ياقتۇرناۇ 
دەپ ئوياليتتىم، شىىۇنىڭ بىلەە كەچلىرى ئۇ 
ياكە  ىاا  ىان اە ئېرنق بوي غا چى، سىىىىۇ

نان اە ئېتىز ئەتىگەنلىكە ئ بار ئا! ىلە  وت 
ساقالپ تۇراتتىم ھەماە  يو!ىاا ئاتايى  ئۇنە 
ئۇ كە!گەە ھاماە ھىجىت كۆرنيىڭ ئىچىگە 
قادنلىت بىر قارنۋا! انان  كېيى ، ھېى ئىش 
بو!مى ىىانىىاەك ئۆتۈپ كېتەتتىم. كېيىيچە 
جۈرئەتكە كېلىىىت بىرەر ئې ىز چىىاقچىىاقمۇ 

 قىلىت قويىان اە بو!اۇم.
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ەت پىشىىىت يېتىلاى، دەپ بىر كۈنە پۇرسىى
ئويلۇدۇممۇ، قامالشىىىىتۇرۇپ سىىىىاالمخەتتى  

 قە!ەم –بىرنە ياردنم. شىىۇ رامانالردا قەغەر 
دېگەە نېمىلەرمۇ بەكال ئەتىۋارچىلىق ئىاى. 
ئوقۇۋات،ىىاە چې ىمىزدنمۇ مۇئە!لىميىىىڭ بور 
بىلەە دوسىىىىتىكا يېزنت بەرگەنلىرنيە يەرگە 

م !ەقە –جىجاپ يېزنت ئۆگۈنەتتۇق. دەپتەر 
دېگەە نەرسىىىىلەرگە تەسىىىتە ئېرنشىىىەتتۇق. 

سىىىىاناا  –ئۇنىمۇ شىىىىۇ ئەپەنانلەر ئاناا 
تىىارقىتىىىت بېرەتتە. ھىىارنر  ەت يىىاراي 

ناە نەدە دەپتەر  قە!ەم دەيسىىىىىز.  –دېگە
سىىىىى لىم پەرنلىيەنىىىڭ دەپتىرنيە ئوغۇرالپ 
چى،ىت، شىىىۇنى ان  ۋاراق ئاجرنتىت  ەت 

ناا  ئا ىر ىڭ  ڭا ››ياردنم.  ەتي ما ئەگەر 
ى ىز بو!سىىىىا، ئەتە نامار دېگەر ۋاقتە كۆڭل

بىلەە ئۆي ىزنىىىڭ كەييىىىانكە چوت ئۆرۈك 
سىزنە ماقۇن  شۇنى اا مەە  تۈۋنگە چى،ىڭ، 
بوپتۇ دەپ بىلىمەە، ئەگەر چى،ماي قا!سى ىز 
كۆڭلۈميە قوبۇن قىلمايانكەە، ماڭا كۆڭلە 
يوقكەە دەپ بىلىمەە، شىىىىۇنە ئۇنتۇپ 
ياس مات، سىىىىىز بىلەە توي قىلىت قەدن  قا!
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بار، سىىىىىزنە  قا! ۇم  ھەمراھالردن  بو!ۇپ 
دەپ يارغاە ئىانم. پىالنىماا، ‹‹ ساقاليمەە

ئۇ ئوت ئا! ىلە چى،،اناا ئاسىىىىتا تۇت،ۇرۇپ 
قويۇپ كېتىىىت قىىاالرمەە دەپ ئويلى ىىاە 
سا  ئىانم. بىراق ئۇ كۈنە ئوت ئا! ىلە نۇرنى
چى،ماي، ئاچىسىىىىە رەييەپ چى،تە. بوپتۇ 

 ەمما كەچتەدەپ كەپ بو!ۇشىيە ساقلىانم. ئ
سىىۇغىمۇ رەييەپ چى،تە، ئاما!سىىىز ئۇالرنىڭ 
ئۆيىيىڭ ئەتراپىاا ئايلىيىت يۈردۈم. بىر چاغ 
ىت  ىان  پوتلىسىىىىىيە ئې،ىت ناا ھويل بو! ا
سا چى،تە. كا!الم ا  سى ىل ئىزرەتيى كىچىك 
!اى. مەە ئىزرەتيىسىىىىىانە  ىل كە بىر ئەق
ىت،  ەتيە ئۇنى  ا تۇت،ۇردۇم ۋە  چاقىرنۋېل

تمەي نۇرنىسىىا ئاچىسىىى ا ھېچكىمگە كۆرسىىە
تاپىالپ كىرگۈرنۋەتتىم.  نت قويۇشىىىىىيە  بېر
يا!الرنە  تاتلىق  ى ئا!ەمچە  ماڭ اپ  !اا  يو
سىىىىۈرۈپ، تويۇميە قىلىت، نەچچە با!ىيىڭ 
دادنسىىىىىمۇ بو!ۇپ كەتتىم تېخە. ئەتىكە 
ئىشىىىىالرنىڭ قانااق بو!ىان انلى،ىيە پەرەر 
قىلىت، توال ئويالپ، نۇرنىسىىانىڭ ماڭا نېمە 

انلى،ىيە  ىيىىا!ەە كۆر ئىىا!ىىانم ىىا دەيىىان ىى
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ىت  ياسىىىىالرنە قىل ىل قى كە!تۈرۈپ، ھەر  
ھارام  ىك ئۇي،ۇميە  ناەك، بىر كېچىل دېگە
ئات،ۇردۇم.  تاڭيە  ناە  ئاراە دېگە ىت  قىل

دەپ بو! ىچە كەپ ‹‹ ئۆھھۆ››ئىىادەتتە 
بو!ۇپ قا!ىان اە كۈە بۈگۈە مۇشكۈن تەستە 
كەپ بو!ۇشىىىى،ىىا بەن بىىاغلىىىانمۇ، كۈە 

 نايان اناەك قىلمايتتە. ۋاقىتمۇقايرنل ىلە ئۇ
بىزەڭلىك قىلىت ھېى ئا!ان ا ماڭمايۋاتاتتە. 
نامار دېگەرنىڭ كويىاا ئاسىىىمان ا توال قاش 
ئېتىىىت، ئىىا ىرى كەچيىمۇ قىلىىانم.  ەتتە 
دەپ قوي ىيىم بويىچە ئۇالرنىىىڭ ئۆيىيىىىڭ 
ىت  ىڭ تۈۋنگە چى، ىانكە چوت ئۆرۈكي كەيي
سىىىىىىاقالپ تۇردۇم. بىرەرسىىىىىيە كۆرۈپ 

مانكى  دەپ ئەنسىىىىىرنمىسىىىىەم تېخە، قا!
نۇرنىسىىىىىانىىىڭ چى،مى ىيى ىىا قىىاراپ جىلە 
 –بو!مىسىىىىىام تېخە، ئىچىمىىانكە ئىىاال 

توپىالڭالرنە بېسى،تۇرا!ماي تۇرغىيىماا يېيىك 
شىىىىۋنرالپ يېيىماا بىر گەۋدە پەياا بو!اى. 
نېمىسىىىىىيە دەيكە، بۇ گەۋدە نۇرنىسىىىىىا 
ئەمەس، ئۇنىڭ ئاچىسىىە رەييەپ ئىاى. ئۇ 

ېيىم ا كېلىت ماڭا قاراپ پىسسى  ىاە ئاستا ي
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كۈ!اى. مەە نېمە بو! انلى،ىيە ئاڭ،ىرا!ماي 
ھۇدۇقۇپ كەتتىم. مەە تېخە ئۇنە بىرەر 
ئىش بىلەە بۇ تەرەپلەرگە ئۆتكەە بو!سىىىىا 
مېيە كۆرۈپ ساالم قىل ۇسە كە!اى بو! اي، 
!ۇمىىان   تو ئۇ  ىراق  ىمەە. ب ئويالپت دەپ 

 توقماق چى،،اناەك قىلىت:

ر ئىىادەم بىىا!ىىاۇرراق گەپ كۆڭلە بىىا-
ماماۇئ ئۆيانكىلەر بىرسىىىىىگە ماقۇ!لۇق  قىل
بېرنىىت بو!ىىاى. ئەمىىاى ئۇالرنە ئۆرن ىز 
سكە، مېيى  ۇ ئۇ با!ى ا تەگكۈم  ياناۇرۇت ئە
شۇ  سى ىزغۇ  شتىراق ئە!چە كىرگۈر يوقتە. با

دەپ ماڭا دۇمسىىىاي اپ  -ئىشىىىالرمۇ يوق..
يا دەپ  !انممۇ  تا كۆرنۋا !اى. مەە  ا كۈ

ق تا ئەمەس سىىىىىيچىالپ  ما  ا نانم. ئەم ار
ئىىىاى. ئىىا!ىىانمىىاا ھەقىي،ەتەە رەييەپ 
چېكەمىىان   ىم،  تت قۇپ كە قور تە.  ت تۇرا

 پۇررناە تەر چى،ىت كەتتە.

سىىىز... سىىىز نېمىيە دەۋاتىسىىىزئ قا... -
 قانااق گەپ بو!ۇپ كەتتە بۇئ...

ھېلى،ە... سىىىىىز دېگەە گەپلەرچۇئ... -
 مەن ۇ  االيتتىم، شۇ سىز گەپ قىلماي...
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ې... نېمىيە  ىىااليتتى ىزئ نېمىىانىىااق ن-
ئې ە بىلەە بې ە يوقال بىر گەپلەرنە قىلىسىز 

خاەئ ىت  -رەييەپ ىڭ كۈ!كە يې  ېانم ئۇن د
 تۇرغاە كۆر!ىرنان  ئۆرۈميە قاچۇرۇپ. 

ماڭا يارغاە  ېتى ىزنە ئوقۇدۇم. بەك... -
 بەك...

نە - ىز ى  ېپ گ ېمە بەك بەكئ  ن نې... 
 چۈشەنمىانم مەە.

ىل - ئادەم... شىىىىۇ...  ىج ىانكەە  بو!
مەنمۇ سىىىىىزدەك  ەت يېزنپال دەيمۇ يىىا 

 كۆڭلۈمانكىيەئ...

 ەت يېزنش كەتمەيىىاۇ، قىىانىىااق گەپ -
ئۇنىڭ گەپلىرنيە  -بو!سىىىا دەۋەرمەمسىىىىز 

ئىىاڭالپ كىىا!الم قوچۇ!ۇپ كەتتە. گەپ 
 كوچىالش مەقسىتىاە شۇنااق دېانم.

شىىىۇ... شىىىۇ... بەك  ۇش بو!اۇم... -
دەيىىانكە ئۇنە دادام بىلەە ئىىانىىام نېم 

 بىلمەيمەە !ېكى ...

رەييەپ پۇتىيىڭ ئۇچىاا يەر جىجاپ قىزنرنت 
ىال  نە دېىىاى. مەە يەن تۇرۇپ شىىىىىۇالر
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تاق  چا ما ئىشىىىىتى   ىانم. ئەم ئاڭ،ىرا!م
چى،،انلى،ىيە ئېيىق ئىاى. قايسىىىىە چاغاا 
كام  بار ئەمىتى ىاا ئۆيە  ىڭ يېي ئېتىز!ى،ىمىزن
مۇردور ھويلىسىىىىاا ئۆتۈك مىخالپ ئو!تۇرۇپ 

چوت قىزن يە بەرمىسىىىىەت كىچىكە قاش ››
دەپ نا شىىىا توۋ!ى اە ئىاى. بۇ ‹‹ ئاتىاۇ

گەپ قىزنق تۇيۇ!ۇپ، تىىاالي رامىىان ىچە 
ھەجىلەپ، كۈ!ۈپ يۈرگىيىم ئېسىىىىىمىىاە. 
بىراق، مېيىڭ ئىشىىىىلىرنم مۇنااق بو!سىىىىا 
،اە  ئات ىت كېچىكىگە  مايتتە. يەنە كېل بو!
قاشىىىيىڭ چوڭى ا تېگىت كەتكىيە نېمىسىىىە 

 ئەماىئ

ىاە بى- ىاەك گەپ قىلسىىىىى ىز پوكك ر ئۇق،
چۈشىىىىۈپ ئۆ!ۈپ كېتەرسىىىىىزمۇئ يىىا نېمە 
لە  ى لگ ى نە ب ىز ى  ىك نل ىكە چە ئ ك ېمە د
بو!مىىىاى. يىىا بىر گەپ قىلمىىايال ئۆتۈپ 
كەتمىىىان ىز، غە!ىتە قېلى،لىرن ىز بىىاركەە 
!ان ىزمۇئ  قا تا تونۇپ  يا مېيە  ا جۇمۇ  
مەە قاسىما ۇە تۆگىيىڭ ئوغلە ياسى  قاسىم 

 دېانم سەن تىرنكىت.-مۇ بو!ىمەە جۇ
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 -بىلىىىت گەپ قىلىۋاتىمەن ۇ شىىىىۇ...-
ىت تۇراتتە.  نار!ىق ھىجىي رەييەپ تېخىچە 
قارن اناا ئۇ مېيە چاقچاق قىلىت قەسىىىىتەە 
گەپكە سىىىېلىۋاتىاۇ، دەپ ئويالپ قا! اناەك 

سادن   -قىالتتە، شام ئىزرەتيى تۆنۈگۈە ئا 
 ەت كىرگۈرۈپتىكەنسىىىز، ئوقۇپ بەك  ۇش 

شلۇقتا بو!ۇپ كەتتى شۇنىڭ بىلەە...  ۇ م. 
بىر كېچە ئۇ لىمىىاي  ەتيە قۇچىىاقالپ 
سىزنىمۇ  سۈرۈپ چى،تىم...  يېتىت... ىيان 

 بوش چاغلى ىلە...

ئۇ... ئۇنااق ئەمەسىىىتۇئ مەە نەدە... -
نمەەئ گۈر ىر ىزگە  ەت ك نم  -سىىىى دېىىا

ھۇدۇقۇپ تۇرۇپ. تىلىم كا!ۋا!ىشىت گەپكىمۇ 
كە!مەيتتە. راسىىت گەپيە قىلسىىام قورق،اە 
ئىانم.  ىيا!ىمان  كەچمىگەە ئىشىىىىالر ئار 
سى ا بەرگەە  ەتيە  سا ئاچى قا!اى. ئىزرەتيى
نۇرنىسىىىىادن  بۇرۇە رەييەپ كۆرۈپ قا!انمۇ 
يائ دەپ ئويلۇدۇم ئىچىماە. ياكە، رەييەپ 
ىت  تارتىۋېل ىان   ەتيە  ىڭ قو! نۇرنىسىىىىان
گەپيە ئۆرنيىڭ قىلىۋا!ماقچىمىاۇئ چوقۇم بىر 

ماۋ يا بو!مىسىىىىا  بار،  ۇ ئىككە جى  گەپ 
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شۇالرنە  سىياپ بې،ىۋاتىاۇ.  شىت مېيە  بىر!ى
 ئويالپ سەن ئۆرۈمگە كە!انم. 

ۋنيەي، توال سىىىىىا تىپەر!ىىىك قىلمىىاڭە. -
تارتىيىش دېگەە بىز قىز با!ىالرنىڭ ئىشىىە. 
كۆڭۈن ئىزھار قىلىت  ەت يېزنڭ دېسىىە بىر 
ئوبااە يارنسىىىز، ئەماى ئېگە بو!مايانكەە 

 كۆرۈت ھە ھە ھە...

سىز جۇمۇ. مەكتەپتى  قىزن،چ- ە بو!ۇپ قاپ
نان  بېرى قو!ۇم ا دەپتەر  ،ا  قە!ەم -چى،

مايمەە. نەدە يۈرۈپ  باق،ىيىميە ئۇق ىت  ئېل
 سىزگە  ەت يارنمەە مەەئ توۋا ...

قىز پەرۋايىماا يوق دېگىيىميە كۆرۈپ سىىىەن 
ئېسىىىيە يى اى. كۆرۈميىڭ ئىچىگە قادنلىت 

 تۇرۇپ:

ماڭەئ - چاق قىل چاق ئىزرەتيىسىىىىادن  توال 
‹‹ مەە يىىارمىىىانم››كىرگۈرگەە  ەتيە 

 دېاى. -دېمەيان انسىزئ 

ىل بو!ۇپ كەتتىم. !ېكى  رادى  تۇرۇپال  ىج
سەم بو!مايتتە.  نېمە ئىش بو! انلى،ىيە بىلمى

 شۇڭا:
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سىزگە بەردنمائ- سا  ەتيە   -ھە، ئىزرەتيى
 دەپ سورنانم.

دېىىاى رەيىىيەپ ئە!ەم بىىىلەە  -ھەئە،-
شىيە !ى شىتىت، سى  ئاكام بۇن›› -بې ە يا

دەپ ئەكىرنپتىكەە، ھويلىاا ‹‹ ساڭا بەردى
دادام بىىار ئىىىاى، كۆرۈپ قىىا! ىلە تىىاس 
ىت  ىان  ئېل ناە قو! ئاراە دېگە !اى.  قا

 قوييۇم ا تى،ىۋا!انم...

دېانم رەييىڭ گېپىيىڭ  -قېيە شۇ  ەتئ-
 ئېلى ە مەە بىر كۆرەي. -بىلىگە تېپىپال،

 -ى،رەييەپ چەكچەيا -نېمە دەيسىىىىزئ-
مەە سىىىزگە  ەت يارمىانم دېمەكچىمائ بۇ 
قانااق ئىش ئەمىسىىىىەئ ئىزرەتيىسىىىىا ماڭا 

 يا! اە گەپ قىلمى اناۇ ئ

مەسىىىلە ئايانڭ بو!اى. ئىزرەتيىسىىا دېگەە 
ساغا كىرگۈرگەە  ەتيە چوت  كۆك پوتال نۇرنى
ىاى.  نت قوي اە ئ ئاچىسىىىىە رەييەپكە بېر
ياكە  ىاۇ  ئاڭلىۋا! انم تا  ئىسىىىىمىيە  ا

دەپ ‹‹  ا بەرسىىەم ئو شىىاشقايسىىىسىىى››
ىڭ رادى  با!ىي قا! انمىاۇئ كىچىك  ئويالپ 
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دە  ھەي توۋا، قىىاراپ -كىچىكلىكە بىىار
تۇرۇپ ئۆرۈمگە ئىش تىىاپتىممۇ ئەمىىاىئ 
ئۆرۈمگىمۇ ئار، ئەتىسىىىىگىچە تە ىر قىلىت، 
 ەتيە نۇرنىسىىىىاغا ئۆر قو!ۇم بىلەە بەرگەە 

 بو!سام مۇشۇ ئىش يوق.

 ەتيە يا... ياق... مەە... شىىۇ ... -
ىرنىىت  تمەي ئەك ىۋە ىرت گۈم بىىار... ي كۆر
بەرگەنىىمىىىكىىى  دەپ... مەنىىمىىۇ شىىىىىۇ 
ىرەپ مىىىڭ  ن  ئەنسىىىى ىلەرد نك ىزد ى  ئۆي

 مۇشەق،ەتتە كىرگۈرۈپ...

يۈرۈميە قېلى  قىلىت يا! اە ئېيتتىم. رەييەپ 
سىىەن پەسىىكارن ا چۈشىىتە بو! اي، يې،ىملىق 
كۈ!ۈمسىىىىىرەپ، پا تىلىق جىلىتكىسىىىىىيىڭ 

 ستا چى،اردى.يانچۇقىانكە  ەتيە ئا

ماا - يانچۇقۇ نا  ما ياق، يىرتىۋەتمەپتۇ. 
 بار...

ھاۋا ئۇنچە سوغۇق بو!مىسىمۇ ئۇنىڭ قو!لىرى 
تىترەۋات،اناەك قىالتتە. ئۇ  ەتيە ئېلىشىىىە 

،انلىق بىلەە  چاق ماە   قىلىپال‹‹ كاپ››ھا
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قو!ىىىان  تىىارتىۋا!ىىانم. ئۇ چۆچۈپ كەتتە 
 ھەم ھەيراە قا! اە ھا!اا دومساياى:

ناۇئ نېمە بۇال- نان ا ىت يۈر تارت ىاەك  ڭچ
سىىىىىز ماڭا بەرگەنانكى  مېيىڭ بو!اى ئۇ، 
ىاۇ  ئا!سىىىىى ىز بو! نان   ئا ناە  مەە بەرگە

 ئەماى...

،انلى،ىيە سىىىىەردنم،  ئۇنىڭ ماڭا ئەركىلەۋات
سام بو!مايتتە.  سىگە قوي بىراق، ئۇنە ئەركى
سا، چوڭىيە قاش  كىچىك قىزن ا كۆڭلۈم تۇر

ڭ ئ رەييەپيىئات،ۇرۇپ يۈرسەم قانااق بو!ىاۇ 
ئىپادنسىىىىىان  قارن اناا ئۇمۇ ماڭا  ىيان 
تىىارتىىىت قىىا! ىىانىىاەك قىالتتە. !ېكى  بۇ 
باشىىىى،ىالر  ىاى. ھېلىمۇ  مۇمكى  ئەمەس ئ
بىلىىىت بو! ىچە يۈر!ەشىىىىكىيىمىز ئوبىىااە 
بو!اى.  ۇدايىم بىر سىىىاقلىاى. يا شىىىە 
يېرى، ماۋۇ قاپاق كا!الم ئىشىىىىلەپ قېلىت، 

. بو!مىسىىىىا بىر ئاما!الپ  ەتيە ئېلىۋا!انم
يارمى اە›› دېسىىىىەم ‹‹  ەتيە سىىىىىزگە 

دە، -سەتچىلىكتى  بىرسە مەياان ا چى،اتتە
سەت كۆرۈنۈپ  -ئاچا  سىگە  سى ىل ئىككىلى

‹‹ تۆگە كۆردۈڭمۇئ››قىىاالتتىم. ئەمىىاى 
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دەپىىال قىىۇتىىۇ!ىىىمەە. ‹‹ يىىاق››دېسىىىىە 
يان اە ‹ نەدەئ››دېسىىىىە ‹‹  ەت›› دە

گەپ، ئىسىىىىپاتە بو!مى انانكى   ھېچيېمە 
 ياۇ، نىشاە يەنىال نۇرنىسا.قىال!ما

ش،ىالپ  -ئەماى قارات،- دېانم قو!ۇميە ئى
مەە...  ەتيە سىىىزگە  -ھىجىيىت تۇرۇپ،

غاە  ەت  يار غا  ،ا بىر قىز باشىىىى يارمى اە. 
ئىانم. بەرگىلە ۋاقىت چى،ماي، يانچۇقۇماا 
تۇرۇپ قىىاپتىكەە. كونىراپمۇ قىىاپتۇ،  بۇ 
 ەتيە تاشىىىلىۋېتىت، كۆڭلۈم چۈشىىىكەە ئۇ 

اش،ىان   ەت ياراي دەپ ئويلى انتىم قىزغا ب
ئۆرۈممۇ. تۆنۈگۈە كەپ قارنسىىام ئىزرەتيىسىىا 
ياپ ئو!تۇرۇپتىكەە.  ناا ئوي !ا ئا ىك  ئىشىىىى

شماي ‹‹ ئوييات›› دەپ بەرگەە ئىانم. ئۇقۇ
سىىىىىزگە ئەكىرنىىت بەرگەە چې ە.  ىىاتىىا 

 چۈشىيىت قاپسىز،  اپا بو!مات ھە 

نت  تاتىر ىڭ چىرايە  بۇ گېپىم بىلەە رەييەپي
ە. ئۇ بايى،ىانيمۇ بەك تىترەپ مۇشتىيە كەتت

 چىڭ تۈگاى.

كا!لى ىزنىڭ سۈيە بارمۇ سىزنىڭئ  ەتيە -
يېزنپسىىىز، ئۇكامان  كىرگۈرۈپسىىىز، ئەماى 
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سىىىىىزگە يىىارمى ىىاە دەيسىىىىىزغۇئ مىىاڭىىا 
كىرگۈرمىسىىىى ىز ئىزرەتيىسىىىا بىكاردنيال مات 

 بېرەماۇئ

دېىىانم مەە  -ئۇنە مەە نېمە بىلىمەەئ-
ماي، ئا! نڭ دەپ ئ -قېتىم ا  غا بېر اچى ىز

 دەپ‹‹ ئوييات››مەە دېمىانم ئىشىى،ىلىت. 
بەرسىىىىەم سىىىىىزگە ئەكىرنت بېرنپتۇ. بۇنە 
سى ىز قانااق بو!ىاۇئ قىزن،كىيا  مەنان  كۆر

بىرەرسىىىيىڭ كۆرۈپ قېلىشىىىان   -سىىىز ئ
شكە  سىرەپ، ئۇنىڭ يېيىان  تىزراق كېتى ئەن

نەدنكە بىر ئىشىىىىالرغا  -ئا!انراپ قا!انم،
 ېسە...يۇ!ۇقىانكەە د

بۇ قىىانىىااق بو! ىيە... ئىزرەتيىسىىىىىا -
 ماڭا...

ئۇنىىىڭ گەپلىرنيە ئىىاڭالپ تۇرسىىىىىام ھەم 
سەم بو!مايان اناەك تۇراتتە.  شەنچە بەر چۈ
كۈ!كەم قىسىىىتاپ ئۆرۈميە مىڭ تەسىىىلىكتە 
پيىىىڭ ئە!ەملىىىك  ييە ىم. رە تت تۇرا تۇتۇپ 
ئۈمچەيگەە چىرايى ا قارن انسىىىىىرى كۈ!گۈم 

ىتە ھەم كېلىت كەتتە. شىىىىۇ تاپتىكە ھا!
بايى،ە ئىپادنسىىىىىانيال ئۇنى مۇ ماڭا كۆڭلە 
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ناا  !ا ئا ىڭ  !انم. ئۇن قا ىت  بار!ى،ىيە بىل
كۈ!ۈپ سىىىىا!ماسىىىىلىق ئۈچۈە كېتىشىىىىكە 

 تەمشە!انم.

ھەي تو تىىاڭە... چىىاقچىىاق قىلىىىت -
 دەۋاتامسىز يائ...‹‹ سىزگە يارمىانم››

سىزگە يارمىانم. نېمە دەپ -  ۇدا ھەق،ە، 
ى ئ مۇشىىىۇ بەرسىىىەم ئىشىىىىيىان اناۇ ئەما

كەميىڭ قىز با!ىلىرى ئەرگە تەگكۈسە كېلىت 
قا!سىىىا ئۆرنچىال سىىىۇۋۇنۇپ باقامان اناۇ، 

  ۇدايا توۋا  ھەجەپ بىر...

چوت چامااپ  -شىىۇالرنە دەپ بو!ۇپ چوت 
ئۇنىڭ يېيىان  كەتتىم. ئىچىماە چىااشىىى،ا 
قانچە تىرنشىىىىىت تۇرسىىىىاممۇ، قەدنمىميە 
لااش كۈ!ۈشىىىىيە  مانال پىخى ھا يۆتكىگەە 

لى اە ئىانم. نەچچە قەدەم ئېلىشىىىم ا باشىى
كەييىمان  ئۇنىڭ پاڭ ىاە يى لى اە ئاۋارى 

 ئاڭالناى.

ئۇ رامانالردا نېمىش قىلىاۇ ھارنرقىاەك بىر  
كىميە ياقتۇرۇپ قا!سىىىىال قاشىىىاڭلىق قىلىت 
نۋېلىش، مۇھەب ەتلىشىىىىىش  ىگە كىر كەيي
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ئىىانىالر يۈر  –دېگەنلەر، تو!ىسىىىىە ئىىاتىىا 
 قىلىت قوياتتە. مەەكۆرۈشىىتۈرمەيال تويىيە 

بو!سىىىىام باشىىىى،ا با!ىالردن  پەرقلىق ھا!اا 
ھەممە ئىشىىىتا قورقماس ھەم ئۆر بېشىىىىمچە 
ئىانم. كۆڭۈن ئىشىىىانمۇ چوڭالردن  بۇرۇە 
نىشىانالپ تۇرغىيىم شىۇمىانكى ، ئىشى،ىلىت 
قاق  ىانم، بىراق،  نۇرنىسىىىىانە  ا!ى اە ئ
بىسىىىمىللىسىىىىاا ئىشىىىالر قااليمى،انلىشىىىىت 

 كەتتە. 

  كېيى  نەچچە كۈنگىچە ئۇالرنىڭ شۇنى ان
ئۆيىيە تى شىىىىىىاپ ئىىايلىيىىىت يۈردۈم. 

تۇرۇشلىرى، ماڭا بو! اە -نۇرنىسانىڭ يۈرۈش
ش،ىچە ئۆرگۈرۈش  سىيە كۆرەتتىم، با مۇئامىلى
بو! اناەك قىلمايتتە. دېمەك، رەييەپ بىلەە 
بو! اە ئىشىىىىيە ئۇ بىلمىاى دېگەە گەپ. 
 ئەمما رەييەپتە ئەھۋان باشىىىى،ىچە. ئۇ ماڭا
تەتۈر قاراپ، ئۇدۇن كېلىت قا!سىىاقمۇ سىىاالم 
قىلماي يەر بې،ىت ئۆتۈپ كېتەتتە. قارن اناا 
مەنان  بەكال كۆڭلە ئاغرن اناەك قىالتتە. 
ھەممىان  قىزن،ە، شىىىۇ كۈنان  باشىىىالپ 
ئا!ۋاسىىىىتىيە  ئىزرەتيىسىىىىا مېيە كۆرسىىىىە 
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كۆرگەنىىاەك قورقۇپ قىىاچىىىان ىىاە، گەپ 
ساممۇ تاماەك تاتىرنت، كۆرۈمگە ت ڭ اميىقىل

نان اە  قاراپال تۇر ىت  ىاەك تىكىل تۆشىىىىۈك
دەپ ‹‹ ئاكو››بو!ۇپ قا!اى. بۇرۇن،ىاەك 

ئەركىلەپ قويىىىان ىىاە، يەيىىان ىىاە بىر 
نەرسىىىىىلەرنە بەرسىىىىەم  ۇشىىىىا!لىق بىلەە 
ئا!ىان اە، چۇرۇقالپ سىىىىۆر!ەپ، ۋنلى،الپ 
كۈ!ىان اە ئىشىىىىلىرنمۇ يوق بو! اە ئىاى. 
 قارن اناا، رەييەپ ئىزرەتيىسىىىىانىڭ  ەتيە
سىيە تارا  سى لى شىيە دەپ   اتا بەرگەە ئى
دنكتاتۇرغا تارت،اناەك قىالتتە. ئىشىىىى،ىلىت 
-ئويلىسىمۇ كۈ!كە قىستى ۇدەك قىزنق ئىشالر

 دە 

ئارنان  ھەپتە ئۆتۈپ، نۇرنىسىىادن  ئېشىىىت 
ئا! ىلە  قا! اە ئاشىىىىۇ  ەتيە ئېتىزغا ئوت 
ماڭ اە يېرناە ئا!انيە توسۇپ نۇرنىساغا ئۆر 

دنم ۋە كۆرنيىىىڭ ئىچىگە قو!ۇم بىلەە بەر
قاراپ كۆرۈميە قىسىىىىىت كۈ!ۈپ قوي انان  
ىڭ مەرمۇنە  !انم.  ەتي قا ىت  كېيى  كېت
ماى  بىر، بىكىتكەە ئورۇە ئو شىىىىاش، ئە
نۇرنىسىىا جاۋاپ بېرنۋەتسىىىال ئىش پۈتەتتە. 
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ئۇنىىىڭ مىىاڭىىا نېمە دەيىىان ىىانلى،ىيە پەرەر 
قىلىت، ئا!اني،ە قېتىم،ىاەك ناھايىتە ئۇرۇە 

تەسىىتە تات ئات،ۇردۇم. ئەتىسىىە بىر كېچىيە 
نىىامىىاردېگەر ۋاقتە بىلەە ئىىا!ىىاني،ە قېتىم 
رەييەپ چى،،اە ئۆرۈك تۈۋنگە چى،سىىىام ئىش 
باشىىىى،ا، كۆرۈت ما ئىشىىىىيە  ئۆرۈك تۈۋناە 
شىت كەتكەە  ش يى الپ كۆر!ىرى قىزنرنت ئى
نۇرنىسىىىىىا بىلەە ئىىاچچى،تى  يېرنل ۇدەك 
شۇ!ان اە  ساماە يېگەە كا!ىاەك پۇ بو!ۇپ، 

!اا  !اا ھا ھا رەييەپ تۇراتتە. ئۇالرنە بۇ 
كۆرۈپ مې ەمىىان  تۈپۈە چى،ىىىت كەتتە. 
نت سىىىىىاالم  بىراق كە!گەە ئىكەنمەە، بېر
بېرنشىىىىىم كېرەك، غىپال تىكىۋېتىش مۇمكى  

 ئەمەستە. ئەمما نېمىمۇ دەرمەەئ ...

دېانم ئامان  -ئەسساالمۇ ئە!ەيكۇم قىزالر،-
بۇ  -بار ئۆرۈميە تەمكى  تۇتۇش،ا تىرنشىت،

 ەردە تۇرۇپ قاپسىلەرغۇئي

بىسىىمىللىسىىىاا دېگەە گېپىميىڭ قامالشىىماي 
قا! انلى،ىيە شىىىىۇ گەپ ئې ىزنمان  چى،ىت 
كېتىت بو! اناا ئانان  ھېز قىلانم. بىراق 

 ئۇنە دەپ بو! اە ئىانم.



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

4

6 

دېىىاى رەييەپ  -يۈرنيىىىڭ قېلىيلى،ىيە -
چىشىىىىلىرنيە غۇچۇر!ىتىىىت تۇرۇپ كۆرۈمگە 

گەپتە كەتكۈرۈپ مىختەك قادنلىت. ئۇ مېيە 
 -قوي اە ھا!ەتتە قويۇپ بەرمەيتتە ئە!ۋەتتە،

لە دەپ  ەت  ى كۆرۈشىىىى مۇشىىىىۇ يەردە 
يېزنپتىكەنال، شىىىىۇڭىىا چى،ىىىت قىىا!ىىاۇق. 
ناە  باشىىىى،ىراق يەردە تۇرسىىىىاق بوالتتىكە

 ئەمىسەئ

!اى قىلە...- ىت بىر  -بو نۇرنىسىىىىىا رائ
ىاى. ھەممىيە  ناەك سىىىىۆر! ئاۋاردا ئى رن ا

شەنانم. ئاچا شۇ سى ىل -چۈ سە مۇ ئىككى
ئىشىىىىيە دەپ ئۇرۇشىىىىۇپ قا! انلى،ە ئېيىق 

 ئىاى. ئەماى قانااق قىلىش كېرەكئ

نااق نېمەئ ھېلە - قا ھەي، سىىىىىز رادى 
ڭا، ھېلە سىىىىى لىم ا  ەت يېزنت نېمە  ما

 قىلماقچە رادىئ

 مەە... بۇ...-

شىت، پۇت ش-تىلىم كا!ۋا!ى كە قو!لىرنم تىترە
باشىىىلىاى. دۇنيادا مۇنااقمۇ سىىىىەتچىلىك 

انكەن ۇ تېخە. قانچە ئەسىىىلىسىىىەممۇ بو!ى
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مان   بۇنى ان  قىيى  بىرەر كۈنيە بېشىىىىى
 ئۆتكۈرۈپ باق،ىيىميە بىلمەيمەە. 

سى ، رادى قانااق ئىش - شەناۈرۈڭە يا چۈ
شۇنااق دەپ بۇقۇ!ااپ  -بۇئ... سا  نۇرنى

يى الپ كەتتە. ئۇنىڭ بۇ ھا!ى ا قاراپ يەنە 
جىم تۇرسىىىىام يا شىىىىە بو!مايان انلى،ىيە 

 ەتتىم. چۈشىيىت ي

شلىانم  -بۇ مۇنااق گەپ، - سۆر با دەپ 
ئەسىىلىاە نۇرنىسىىاغا  -مەە رەييەپكە قاراپ،

كۆڭلۈم بارئىاى، ئۇنى  ا ساالم  ەت يارغاە 
ھەم ئىزرەتيىسىىىىىىادن  كىرگۈرۈپ بەرگەە 
ئىانم. !ېكى  ئىزرەتيىسىىىا  ەتيە سىىىىزگە 
بېرنپتۇ. سىىىىىز بۇنە بىلمەي مېيە  ىىاتىىا 

ەپخاە، چۈشىىىىيىت قاپسىىىىز. كەچۈرۈت رەيي
مېيىڭ سىىىىى لى ىزغا ئۆيلەنگۈم بار، كۆڭلۈم 

 چۈشكىيە سىز ئەمەس...

شىىۇ گەپيە دەپ بو! ىچە بېشىىىماا نەچچە 
تۈگمەە پىرقىرناى. قىييا!سىىىاممۇ ھەر ھا!اا 
شەنچە بەردنم. گەپلىرنميە ئاڭالپ  ئېيىق چۈ
رەييەپ سى لىسى ا يەۋەتكۈدەك سەت ئاالياى 
 ۋە مىىاڭىىا ئوبىىااە بىر قىىارنۋېتىىىت يەرگە
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بىرنە تۈكۈرگەنان  كېيى  ‹‹ شىىاالق،ىاە››
كەييىگە بۇرۇ!ۇپال كېتىت قا!اى. ئۇف، ھەر 
نېمە دېگەە بىلەە بۇ ئوڭىىايسىىىىىز!ى،تىيمۇ 

 ئۆتتۈم.

رەييەپ كەتتە، نۇرنىسا تېخىچىال  ىتىلااپ 
قاراپ  ىان   ىڭ كەيي ئاچىسىىىىىي يى الپ، 

 تۇراتتە.

مائ- !ان الر قا نانم  -ئۇرۇشىىىىۇپ  سىىىىور
 نۇرنىسادن .

ىاى ھەممىي- بار ئ ە قىل اە سىىىىىز، نېمە 
غرنىىاەك  ئو تراپىىىاا  ييىىىڭ ئە ئۆ ىزنىىىڭ  ب
تىمىسىى،ىالپ يۈرۈپ، ئاچام سىىىزنە كۆرۈپ 
ڭا  ەتيە  ما ىت يۈرۈپتىكەە.  ىت كۆرنت قېل
بەرگىيى ىزنىمۇ كۆرۈپتۇ، شىىىىۇنىىىڭ بىلەە 
مان  بېرنپتۇ. قو!ۇميە مورالپ تۇرۇپ  قا ئار
 ەتيە تارتىۋا!اى... ئۆتكەناە ئوتتۇراڭالردا 

 اە ئىشىىىىيە دەپ بەردى... ھەجەپمۇ بو!
 بىر... دن،،ەت قىلسى ىز نېمە بو!ىاۇ...

توۋا ماۋۇ قىزن،چىلى،يە. رەييەپيىڭ راسىىتىيال 
 ئىچىگە ئېلىت كېتىشىيە نەدن  بىلەيئ
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 ئەماى قانااق بوالرئ-

شيە - سە قانااق بو!ىاۇ، ئاچام بۇ ئى نېمى
ئىىانىىام ىىا دەپ قويىىىاۇ. ئەمىىاى ئىش 

نۇرنىسىىىا  -...ئو شىىىىاى. مەە تۈگۈدۈم
شلىاى. ئىش  شۇنااق دەپ يەنە يى الش،ا با
،ا  ماى يېيىۋېلىشىىىى ناە ئە بۇ يەرگە يەتكە
ئاچچى،لى اە  ىك  مايتتە. رەييەپ بۇنچىل بو!
ئىكەە، بۇ ئىش تېرنلىت كەتمەي قا!ماياۇ. 
ئىشىىىىالر بەرن ىر شىىىىۇنىىااق بو!ىىىان ىىاە 
بو! ىىانىىانكى  ئىىا ىرن ىچە چىىىڭ تۇرۇپ، 

شان ا يېتىش كېرەك شالچوقۇم نى ر . مەيلە ئى
قانااق بو!ۇشىىىىان  قەتئىييەرەر نۇرنىسىىىانە 

 ئا! ىيىم ئا! اە  

ڭا - ما نااق قىلىمىزئ  قا نۇرنىسىىىىىا، بىز 
 تېگىشكە ماقۇن بوالرسىزمۇئ

 قېلىيلى،ىميە يەنە بىر قېتىم ئىش،ا سا!انم.

ياغ ››ۋاي توۋا بۇنە، - قاسىىىىسىىىىىاپ 
دەپ، ‹‹ قاي ۇسىاا، ئۆچكە جاە قاي ۇسىاا

ى ياە بو! !ان  قورقۇپ مەە ئۆ ىاە ان اە ج
 تۇرسام  ىيا!ى ىزدا يوق گەپ قىلىسىزغۇئ...
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ىڭ  - اتىرجەم بو!ۇت،- ېانم مەە ئۇن د
سىىىزال ماقۇن دېسىىى ىز  -كۆرنگە تىكىلىت،

مەە ئۆيۈڭالرغىىا ئە!چە كىرگۈرنمەە. ئۇ 
چىىاغىىاا ھېچكىم ھېچيېمە دېيە!مەيىىاۇ. 

 قورقىشى ىزنى مۇ ھاجىتە يوق.

ي -ھە...- اش يۇقە نۇرنىسىىىىا كۆر!ىرى 
!اى، تاتلى،،ىيە كۈ !اا  نااقمۇ  -ھا شىىىىۇ

 بوالرمۇئ

مانا تاماشىىا، ئەتىسىىىان  باشىىالپ نۇرنىسىىا 
كۆرۈمان  ئۇچۇپ كەتتە، رەييەپ بو!سىىىىا 
بوييىيە غاردەك سىىورۇپ، يىراقتى  كېلىشىىىم 
بىلەنال غى شىىىىىىىت نىىا شىىىىىىا توۋالپ 

دېگەناەك قاشىىىىلىرنيە ‹‹ قانااقكەنمەە››
. و!ۇپ قا!اىھىمىرنت قاراپ تۇرنۋا!ىان اە ب

ئۇ ئىىار كە!گەنىىاەك، ھىىارنرقە قېييىىانىىام، 
ئانىسىىىىە -يەنە نۇرنىسىىىىا، رەييەپلەرنىڭ 

چام مېيە كۆرسىىىىىال يەۋەتكۈدەك  خا مانى ئى
!اى. دەن بىر  ىان اە بو!ۇۋا ئا!ىي قاراپ، 
ىڭ  نااق ئۆتتە، بۇ بىر ھەپتىي ھەپتە شىىىىۇ
ئۆتمىكە ماڭا شىىۇنچىلىك تەس تۇيۇ!انكە، 

ۆتمەس دەپ بىر يىلمۇ بۇنچىۋاال تەسىىىىتە ئ
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ىان  كېييكە بىر كۈنە  ئويالپ كەتتىم.ھەپت
سۇ! ۇە بىر ھا!ەتتە ئېتىزغا  سا چىرايە   نۇرنى
،ا بىر  !اى. ئەتراپ قا ىاا ئۇچراپ  كېتىۋات،ىي
ناە  ئادەم يوقلى،ى ا كۆرۈم يەتكە ىت  قارنۋېت
ئۇنىڭ ئا!انيە توسىىۇدۇم. ئەمما ئۇ مەنان  
ئۆرنيە قاچۇرۇپ، مې ىش،ا ئا!انرناى. ئۇنە 

ى  ئەھۋا!اا قويماسىىىلىق كېتىشىىىىگە يون قىي
شۈپ ئېتىزن ىچە  قوياۇم. ھەماە كەييىگە چۈ
باردنم. كۆرنگە كىرنۋېلىش ئارقىلىق شۇالرنە 
ناا بو!ۇپ ئۆتكەە  ئار لانمكە، رەييەپ  بى
سىيە  سى لى سى ا دەپتۇ ھەماە  شالرنە ئانى ئى
-بو!ۇشىىى ا چې،ىشىىتۇرۇپ، مەە بىلەە ئىى

چى،ىرنت پەش تارتىشىىىىىت يۈرگەە قاتارغا 
بوپتۇ. بۇ گەپيە ئاڭلى اە جانابىي قېييانام 
ئىمانىخاچام نۇرنىسانە بىر ھارغۇچە تىلالپ، 
ھەپتىگىچى ە ئۆيگە سوالپ قويۇپ، يەيان اە 

نت بې،ىپتۇ.  - نت بېر ىان ىيىيە ئەكىر ئىچ
سە بىكار!ىق  ش،ا يارايان اە بىر ئۆيانكە ئى

ئىچىت يات،ىيە بىلەە، ئېتىز ۋە ئۆي  -يەپ 
شى ا شىت بوال!مى اە قېييانام ئا ىرى  ئى يېتى

نۇرنىسىىىانە يەنە بىر پەدە دۈشىىىكە!ىگەنان  
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سوالپ قوي اە ئۆيان  چى،ىرنۋېتىپتۇ  كېيى ، 
ئاالقە  ماە بۇنى ان  كېيى  مەە بىلەە  ھە
قا!سىىىىىاقمۇ  ىت  ماسىىىىلىق، ئۇدۇن كېل قىل
شىت قېلىت گەپ  سلىق، ئۇچرن شما ساالمال
كۈرۈپ  تۈ مگە  يۈرۈ بو!سىىىىىىام  ل ۇدەك  ى ق

يا نۋېتىش توغرنلىق سىىىىۆر!ەپ قۇ!ى،ى ا ھە
،ا چى،،ۇدەك  قۇيىۋېتىپتۇ. نۇرنىسىىىىا سىىىىىرت
بو!سىال ھەر ۋاقىت ئۇنىڭ كەييىاە بىرەر كۆر 
بو!ۇشىىىە مۇمكى  ئىكەە. ئەگەر مەە بىلەە 
كۆرۈشىىىكىيىيە بىرەرسىىىە كۆرۈپ قا! ۇدەكال 
بو!سىىىا ئانىسىىىىان  دەشىىىيام يېيىشىىىىان  

شۇڭا بايا ماڭا قارنماي ئۆت  ۈپقورقىانكەە. 
كەتكىيىمىش. بۇ گەپلەرنە ئىىاڭالپ بەكال 
ماا تو!ىمۇ قىيى  بىر  !ان ئا !انم.  قا ھەيراە 
داۋاە بار!ى،ىيە ھېز قىلانم. نۇرنىسىىىىامۇ 
شىىىىۇالرنە دەۋېتىىىت يىىام ۇردەك تۆكۈ!ۈپال 
ماسىىىىلىق بىلەە  يا! ڭا قى ما ىڭ  كەتتە. ئۇن
ڭا  ما چاە كۆر!ىرى ئۇنى مۇ  يات ،اە ئۇ باق

بار!ى،ىيە سىىىىۆر!ەپ تۇرات تە. مەە كۆڭلە 
ئۇنى  ا تەسىىىىە!لىي بەردنم ھەماە قانااقال 
قىلسىىىىىىام قىلىىىت، ئۇنىىىڭ بىلەە توي 
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،اە، چۆ!يە  تا! تاغيە  ىان انلى،ىميە،  قىل
بوسىىىتاە قىلىان اە شىىىەرتلىرى بو!سىىىىمۇ 
ئىمىىانىخىىاچىىام ۋە مىجىتىىا ۇنكىىامالرنىىىڭ 
رارنلى،ىيە ئېلىت، يۇرتتا كاتتا ئاش تارتىت 

ە بۇالر ەرچتوي قىلىان انلى،ىمىزنە دېانم. گ
پەقەت ئىىاررۇ بو!ۇپ، ئىشىىىى،ىىا ئېشىىىىىش 
ئاشماسلى،ە ھارنرچە قاراڭ ۇ بو!سىمۇ نۇرنىسا 
گەپلىرنميە ئىىاڭالپ تېخىمۇ جىىانلىيىىىت 
كەتتە. مەە ئەھىىانمىزدە چىىىڭ تۇرۇش، 
ئانىسىىىىىيىڭ ئانچىكە قۇرقۇت،انلىرى بىلەە 
ماسىىىىلىق،  قا! ىت  ىان  تەۋرني ئىرادنسىىىى
ە كە!گۈسىىىىىانكە بە تلىك ئائىلىمىز ئۈچۈ

مەە بىلەە بىللە ئارراق جاپاغا بەرداشىىىلىق 
بېرنش، تويىمىزنە قىلىۋا!سىىىىىىاقال ھەممە 
ئىشىىىيىڭ يا شىىىە بو!ۇپ كېتىان انلى،ىيە 
ئېيتىت، ئۇنە تەسىىىىىر!ەناۈرۈپ بايى،ىانيمۇ 
بەكرەك يى لىتىۋەتتىم. ئۇنىىىڭ ئىىاغزنىىان  
>>ماقۇن<< جاۋابىيە ئېلىۋا! انان   كېيى  

لىك ى. شۇنچىكۆڭلۈم سە!گىيە بو!سىمۇ تىيا
بو!سىىىمۇ كۆرۈشىىكىاەك پۇرسىىەت چى،،ىيى ا 
 ۇش بو!ۇپ، ئۇنىڭ ئىشىىلىرنيە قىلىشىىىت 
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بېرنىىت بىردەمىىانال تۈگۈتىۋەتتىم ھەمىىاە 
ئۆيىگە يو! ا سىىىىېلىت قويۇپ، ئۆيگە بېرنپال 

ئانام ا ئەھۋا!يە ئېيتىت، نۇرنىسىىاغا  -ئاتا 
ئە!چە كىرگۈرۈشيە كۆڭلۈمگە پۈكۈپ يۈرۈپ 

 كەتتىم.

م نۇرنىسىىىا ھەق،ىانكە گەپلىرنميە ئانا-ئاتا
كۆر!ىرنيە چىمچى،لىتىت ئو!تۇرۇپ ئاڭلىاى. 
ئاڭلى انانمۇ ھەر بىر گېپىميە يادالپ ئېيتىت 
بېرە!ىگۈدەك بىر ھىىا!ەتتە رەت سىىىىېلىىىت 
تۇرۇپ  ! ئو ىر ھىىارا  ڭلىىىاى. دادام ب ئىىا
كەتكەنىىان  كېيى  تۇيۇقسىىىىىز يوتىلىرن ىىا 

 شاپىالقالپ كۈ!ۈپ كەتتە ۋە:

الم، داداڭيە تارتىپسىىىىەە يارايسىىىىەە با-
يىگىتىم. يىىاش چىىاغلىرنمىزدا مىجىتىىا ۇە 
بىلەە ئاناڭيە تا!ىشىىىت قېلىۋناۇق. ئەماى 
سىىىەە مىجىتا ۇنيىڭ قىزنيە كۆناۈرنۋا! اە 
-بو!سىىىىات، بۇمۇ بو! ىيە. بىر ئې ىز گەپ
 -ئىىاغزن ىىان  چى،،ىىانيە ئېلىىىت بېرنمەە،

دېاى. بىراق ئانام ئې ىر ئۇھ تارتىت قويۇپ 
ۆيگە كىرنت كەتتە. گەپ شۇ يەرگە قارناق ئ

دادم قوشىىۇ! اە ئىشىى،ا  - ۇالسىىىالنانكە



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

5

5 

ىڭ  نامي دېيىشىىىىە يوق گەپ ‹‹ ياق››ئا
 ئىاى. 

ئۆيانكىلەرنىڭ ماقۇ!لى،ىيە ئېلشىىە ئاسىىان ا 
تو تى ىيە بىلەە ئۇالرنىڭ ئەنانشىىىسىىە بار 
ئىاى. ئەگەر مۆھتەرەم سىىىىىكرنتارنمىز ياش 

ئاداۋەتيە غە!ۋنردە سىىىىۈر نانكە  ۈپ چاغلىر
غا  تار قا يان اە  ڭا بەرمە ما ىت، قىزنيە  چى،
نااق قىل ۇ!ۇقئ بۇ ئە!ۋەتتە  قا چى،سىىىىىا 
داداميىڭ ئەنانشىىىىىسىىىىە ئىاى. شىىىىۇڭا 

غا بو! اە  نەچچە ‹‹ تەربىيە››نۇرنىسىىىىىا
ھەسىىىىسىىىىە كۈچەيتىشىىىىكە توغرا كە!اى. 
دېيىشىىىۋا! ىيىمىز بويىچە شىىام ۋاقتە بىلەە 
چۈش  بويىىىاا،  كۆن  كە  ن ىزد ىم !ل مەھە

ىاە ئۇال ىانكە مەرگىل ىڭ كەيي ىڭ ئۆيىي رن
چوت ئۆرۈك تۈۋناە كۆرۈشىىۈپ كېلىۋاتاتتۇق. 
چچىىىاە مىىانىىااالر  ى تۈۋى غ ئۆرۈك  چوت 
غۇژمەكلىشىىىت ئۆسىىۈپ كەتكەە ئا!ۋاسىىتە 
،ا  ماق قارن ناەك قورقۇنچلۇق بو!ۇپ،  ئۆڭكۈر
راسىىىتىيال ئا!ۋاسىىىتە ئۆڭكۈرنگە ئو شىىىاپ 
كەتكەچكە ئادەميە سىۈر باسىاتتە. يېيىان  

‹‹ سۈف، كۆپ››ەت ئوقۇپ ئۆتكەنلەرمۇ ئاي
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شۇڭا،  !ىگەپ تىترەپ تۇرۇپ ئاراە ئۆتەتتە. 
ىڭ رە مىتە بو!مىسىىىىىا بۇ يەر!ەرگە  رورۈرن
ئانچە بىر كىم كە!مەيتتە. مەە نۇرنىسىىىىاغا 
يىىارغىىاە  ەتكە سىىىىوغۇق مېھمىىاە بو!ۇپ 
رەييەپ، ئىىارقىىىان  كۆر!ىرنيە قىزارتىىىت 
نۇرنىسىىا چى،،ىيە بىلەە باشىى،ا قىزالر بو!سىىا 

ر كەچسىىە كېچەتتىكە، بۇ يەرگە مەنان  ۋا
ھەرگىز كە!مەيتتە. بىراق نۇرنىسىىىىا بىلەە 
رەييەپ كىچىكىىىان  بۇ مىىانىىاا!ى،يىىىڭ 
ئەتراپىىىاا ئوييىىاپ چوت بو! ىىاچ،ىىا ئىىانچە 

ەرگە بۇ ي››قورقۇپمۇ كەتمەيتتە. نۇرنىسانە 
دەپ مۇشىىىىۇ يەردە ‹‹ ھېچكىم كە!مەيىىاۇ

 كۆرۈشۈشكە ماقۇن قىل اە ئىانم.

گۈرۈش ئىشىىىى ىر چە ك ! قە ئە قۇر يۇ ىىىاا 
ئەنانشىىىىىلەرنە نۇرنىسىىىىاغا دەپ ئۆتمەي 
بو!مايتتە. شىىىىۇڭا بىر كۈنە نۇرنىسىىىىانە 
ماناا!ى،يىڭ ئىچكىرنسىىىىىگە تارتىت تۇرۇپ، 

ئاناميىڭ ۋە مىجىت  -ياش ۋاقىتلىرناا ئاتا 
سىىىىكرنتارنىڭ ئوتتۇرنسىىىىاا بو!ۇپ ئۆتكەە 

بىر!ەپ بىىايىىاە قىلىىىت  -ئىشىىىىالرنە بىر 
ىرنميە ئىىاڭ الپ كۈ!ۈپ بەردنم. ئۇ گەپل
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!اى.  قا ىت  دەيتتە ئۇ ‹‹ توۋا ...››تېلى،
بەرى گەپىىلەرگە ئەقىىلىىە يەتىىمەي ھەيىىراە 
ھانيە چىڭ  ىت ئە نااق قىل بو!ۇپ. شىىىىۇ
قىلىش، قىىانىىااقال ئىش بو!سىىىىىمۇ ۋەدنگە 
 ىالپلىق قىلماسىىلىق توغرنسىىىاا تەربىيەنە 
يەنە بىر ھەسسە تو! اپ تۇرۇپ چى ىتتىماە، 

 اۇم.لىت قويمەڭزنگە بىرنە سۆيۈپ يو! ا سې

ئىىانىىام ۋە مەھە!لە  -كەچلىكە ئىىاتىىا 
مەسىىىىچىتىيىڭ ئىمامىيە ئېلىت مىجىتا ۇە 
سىكرنتار، يەنە ھارنرقە قېيياتاميىڭ ئا!ان ا 
ئە!چىلىككە كىرنىىت كەتتە. يۇرتىمىزنىىىڭ 
سوراپ كىرگەناە ئوغۇن بىللە  سە قىز  قائىان
ئېلىت بېرنلمايان اە بو! اچ،ا كۆرۈميە تۆت 

ئا!اناا سىىاقالشىى،ا توغرا قىلىت ئىشىىىكىمىز 
كە!اى. ئاالھەرەن، بىر ئاش پىشىىىم ۋاقىت 
شىت ئېچىلىت، دادام  ئۆتكەناە ئەگۈە دنرن،
بىلەە ئانام كىرنت كە!اى. ئىمام ئا ۇنۇميە 
يو!انيال ئۇرنتىت قوي اە بو!سىىىىا كېرەك، ئۇ 
كۆرۈنمەيتتە. داداميىىىڭ ئې ىزن ىىا قىىاراپ 

. منېمىيىاۇر دېيىشىىىىيە ئۈمىا قىلىت تۇراتتى
جاۋاپ  ،ا نېمە دەپ  ىڭ قىز سىىىىوراق ئۇالرن
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!انرايتتىم. بىراق،  ئا بەرگىيىيە بىلىشىىىىكە 
سۆر قىلماستى  ئەگۈنيە ئەتتە  -دادام گەپ 

ۋە ئاناميىڭ كەييىان  ئۆيگە كىرنت كەتتە. 
تىتلىق ئىچىاە ئۇالرغا ئەگىشىىىىىت  -تىت 

ئۆيگە كىردنم. كىرسىىىى  چىراقيىڭ يورۇقىاا 
ې ىىى ي تۇرغىىاە ئۇالرنىىىڭ چىرايىىىان   ت 

ناەك  ئاغرن ا  اپىچىلى،يە كۆرۈپ يۈرنكىم 
باشىىىىتىال  ىاى،  !اى. كۆڭلۈم تۇي اە ئ بو
مۇشىۇنااق سىوغۇق داسىتىخاە بىلەە ئۇراپ 

تا  ئا ىان انلى،ىيە  ناممۇ پەملىگەە  -قا! ئا
ىڭ يېرنم بو! ىيىيە  ىڭ كۆڭلىي ىاى. ئۇالرن ئ

 كۆرۈپ مەنمۇ چىانمىانم.

ىڭ ينۇرنىسىىا ان››قانااق قىلىمىز باالمئ -
دەپ ‹ ‹بېشە باغالقلىق،  اپا بو!ۇشمىسىال

يو! ا سىىا!اى. قانچە گەپ قىلىت باقسىىاقمۇ 
ناەك ئەمەس، يان ا نام ئۇھ  -ئېرن ئا دېاى 

 تارتىت قويۇپ.

دېىىاى دادام شىىىىىاپىىاق  -يوق گەپ،-
ياۈرۈپ قويۇپ،  -دوپپىسىىىىىيە تىزن ا كە

قىزن ا سۆر سا!اۇرۇپ قوي اە بىرەرسە بو!سا 
ى ىچە ئىز  نمىىاي  -ھېل بۇسىىىىىيە پۇر



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

5

9 

قىىاالرمىىىاۇقئ ئۇالرنى زە، قىزنيە بىزگە 
بەرگۈسە كە!مىاى. ئاداۋنتە ھەجەپ ياماە 
باال دېگەە  باالم، ئوغۇن  قارا  يا بۇ   تاركى

دەپ نىيەت قىل اە ئىشىىىىيە چوقۇم  قىلىمەە
قىلىشىىىىە كېرەك. ئات بېشىىىىىاەك ئا!تۇە 
كەتسىىىىمۇ كۆڭلۈت چۈشىىىكەنيە چوقۇم ئېت 

نمەە، ېر تۇرۇپ  -ب ىيىىىت  ىر! دادام پە 
مېيىڭ ئوغلۇم مەە  -مەيانسىگە مۇشتلىاى،

مەە ››قىل انيە قىال!مىسىىىىا بۇنااق با!ىيە 
دەپ يۈرە!مەيمەە جۇمۇ  قىىاراپ ‹‹ تىىاپتىم

ەكيە ئاشۇ مىجىتەكيىڭ قو!ىان  تۇر، نۇرنىس
 يۇ!ۇپ ئا!ىمىز 

 ھەممىمىز تەڭال كۈ!ۈشۈپ كەتتۇق.

ش،اە  سۇغا چىال شىاى. ئە!چىلىك  ئىش ئو 
كۈنيىڭ ئەتىسىىىان  باشىىالپ نۇرنىسىىا يەنە 
قۇدۇق،ا چۈشىىكەە تاشىىتەكال يوقاپ كەتتە. 
ئۆييىىىڭ ئەتراپىيە ئەگىىىت يۈرۈشىىىىلەر، 
شالر،  شتە قىلى سۈرۈ سوراپ  سادن   ئىزرەتيى
ئىمانىخاچام ا  ۇشىىامەت قىلىت ھىجىيىت، 
سىىۇۋۇنۇشىىالر بىكارغا كەتتە. رەييەپ بىلەە 
ئۇچرنشىت قېلىشتى  قاچ،انسېرى دائىمال شۇ 
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كۆرۈپ قاالتتە. ئانان  رەھەردەك ئاچچىق، 
ھى اەك سېسىق گەپلىرى بىلەە چې،ىۋېلىت، 
ئۆرنچە قىىاقىىاقالپ كۈ!ۈپ قويۇپ ئۆتۈپ 

مىىاە. دەيتتىم ئىچى‹‹  ەپ››كېتەتتە. 
نۇرنىسىىانىڭ بىرەر  ەۋنرنيە بەرگەە بو!سىىا 
دەسسەپ مىجىۋېتىت ئۆتۈپ كەتسىمۇ مەيلە 

 دە -دەيتتىم

ىت ئوە كۈە بوالي  قاپ كېت نۇرنىسىىىىىا يو
دېگەناە مەھە!لە مەسىىىىچىتىيىڭ ئىمامىيىڭ 
م ىىا  ىم ئىىانىىا ېي بۈسىىىىىىارە   !ە  ئىىايىىا

ىڭ قىزى نۇرنىسىىىىا انيە ›› تا ۇنالرن مىجى
اركەنمىش، بىزنىڭ چوت ئوغۇ! ا بەرگۈسىىە ب

شىىۇ توغرنلىق گەپ پۇرنتىپتۇ. نۇرنىسىىا اە 
سىىىلەرنىڭ ئوغۇن كۆر سىىا! اە قىز بو! اچ،ا 
بىز ئارتۇق بىر نەرسىىىە دېمىاۇق. قا! ىيىيە 

دەپتۇدەك. كۆرۈت ‹‹ بىر مەسىىلىھەتلىشىىەرمىز
 ‹‹ئىگىلەپ قوي اە ئادەم بار››ما ئىشىىيە. 

دەپ بىزگە بەرمەيانكەنۇ، ئىماميىڭ ئوغلى ا 
نا نانكەە. بۇ ئۆرى  ىر بار ىت  ار!ىق قىل

ىاى.  ئاڭالپ نىرۋام قىرنق گەر ئۆ! گەپيە 
ھېلىمۇ يا شىىە دادام توسىىىۋا!اى، بو!مىسىىا 
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نت  ىت، بىرەر ئىش چى،ىر ياشىىىىلى،ىم ا ئېل
لە تىىاس  ى ي  ىم.  -قو تت تىىامىىاس قىىاال

 ەيرنيەت، ئىشىىىالر شىىىۇنااق بو!اى. ھەر 
نېمە دېسىىىىەممۇ ئاۋان نۇرنىسىىىىا بىلەە بىر 

كېيىيكە قەدەميە كۆرۈشىىىىۈپ، ئىىانىىان  
بېسىىىىشىىىىم كېرەك ئىاى. داداممۇ ئاناميە 
تارتىۋا! اە چاغانكە ئىشىىلىرنيە سىىۆر!ەپ، 
كا!ال ئىشىىىلىتىش، ئەقىل بىلەە ئىش قىلىش 
توغرنلىق جېق تەربىيە قىلىىاى. بۇنىىااق 
چىىاغالردا ئىىانىىام ھېچيېمە دېمەي كۈ!ۈپال 
قوياتتە.داداميىڭ دېيىشىچە قانچە ئاچچى،ىم 

مىجىتا ۇە سىىىكرنتارنىڭ كە!گەە بو!سىىىمۇ 
ئاچچى،ىيە كە!تۈرۈپ قويسىىام بو!ماسىىمىش. 
 ۇدايىم نىسىىىىىپال قىلسىىىىا ئۇ ماڭا قېيياتا 
بوالرمىش، باشىىتىيال كۆرنگە سىىەت كۆرۈنۈپ 
قا!سىىام قانچە يا شىىىچاق بو! ىيىم بىلەنمۇ 
 ئا!اناا ئۆمۈرۋايەت يا شە بوال!ماسمىشمەە.

ئەمما، ئىش پىالن ا باقمىاى. مەە سىىىىەت 
ۈپ قا!ماي دېسەممۇ سەت كۆرۈنىان اە كۆرۈن

ئا ىرى يۈر بەردى. نۇرنىسىىىىىانە بۇ  ئىش 
ىانم.  قاپ يۈرەك دەپ ئويلىمى اە ئ قەدەر 
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تا  ئا  -كۈتۈ!مىگەە بىر ئىشىىىىە بىلەە ئۇ 
ئىىانىىاميە، مېيە ۋە ئۆيىىىانكىلەرنە ھەيراە 

 قا!اۇردى.

ماچ،ا  نام ئەتكەە ئۇ ئا ناە  بىر كۈنە ئەتىگە
ساق ئىما شتىلى،،ا ئو!تۇر سنا الپ نىخاچام پايپا

ئىشىكتى  ئۈسۈپال كىردى ۋە ھاسىراپ تۇرۇپ 
 تىلالش،ا باشلىاى:

ھۇ تېگە پەس ھىىاراملىق  بىزدە نېمە -
ئۆچۈت بار ئىاى ھە سىىىىەنلەرنىڭئ قىزنميە 
ھارمەئ گەپ قىلە شىىىىۇم    نڭ  لا نېمە قى
نۇرنىسىىانىڭ دېگەنلىرى راسىىتمۇئ گەپ قىل 
دەيمەە تىلى يە ئېشىىىەك دەسىىىسىىىىۋەتتىمۇ 

 مان  بو! اەئ ھارا

ئىمىىانىخىىاچىىاميىىىڭ گەپلىرنيىىىڭ بىرنيە 
چۈشىىىەنگەە بو!سىىىام ئۆ!ەي  نۇرنىسىىىانىڭ 
چام ا نېمە دېگەنلىكىيە ئىلال  خا مانى  -ئى

بىلال بىلمەيتتىم. بۇ  وتۇنيىىىڭ ئۆنىىاەرەپ 
كىرنپال ئىىادەم تىللىشىىىىىيىىىڭ سىىىىەۋەبىيە 
بىلمىسىىىەممۇ، ئىشىىى،ىلىت بەكال ئاچچى،ىم 

لى ىيىم كە!ىىاى. قىزنيە ئىىاالي دەپ ئوي
راسىىىىت، !ېكى ، تېخە بىر نېمە قىل ۇدەك 
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بو!مى اە تۇرسىىىام، نېمىسىىىىگە نېمە يەتمەي 
چىچ،ىاق مورايىاەك يۈگرەپ كىرنپال ئىادەم 

 تىلالياۇئ

دېاى ئانام  -نېمە بو!انال ئىمانىخاەئ،-
مەە بىر نېمە دەي دەپ ئې ىزنميە ئۆمە!لەپ 

تو و  -بو! ىچە ئا!انراپ ئورنىان  تۇرۇپ،
ىت پوق يېمەسىىىىت  قوپوپ كىرنپال -ە يى،ىل

تىلالپ كەتكىىىاەك نېمە ئىش بوپ كەتتە 
رادىئ بىر چىرايلىق ئېتە بىىار بىىا!ىيە 

دەپ چىىاقىرمىىاي ئېتىيە ‹‹ ھىىاراملىق››
 چاقىرسىال مۇناا، ياماە بو!ىاۇ...

ئېتە بوالماۇ، ئېشىىىىكە بوالماۇ، ئۇنىڭ -
ماق  ماي ماۋو  كارنم يوق.  ىڭ  بىلەە مېي

ىاى ئىمانىخاچام ماڭا قو!ىيە شىىىىىلت -تار،
 -ئې ىزنىىان  تۈكرۈك چىىاچرنتىىىت تۇرۇپ،

سىىىىىلىيىڭ مونو قوتۇر ئۆچكىلىرى قىزنميىڭ 
نۇمۇسىىىىى ىىا تېگىپتۇ. بىز بۇ مەھە!لىىىاە 
يۈرنمىزنە كۆتۈرۈپ يۈرنمىزمۇ، يۈرمەيمىزمۇ 
ھەئ  ۇدادن  قورقمىىاي قىلىىىت يۈرگەە 
مان اە  ۋاي مەە ئۆ!ەي   ئىشىىىىىيە كۆرمە
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ىمۇ بۇئ  ۋاي  وشىىىىيا ئو!تۇرغانيىڭ سىىىىاراي
 ئۆ!اۈم توغ،انالر...

مانىخاچام شىىىىۇنااق دەپال پۈتۈە ئۆييە  ئى
ىڭ  ىت يى لى ىلە تۇردى. ئۇن بېشىىىىى ا كېي
ھارا ئېچىت  ناەك   ۇددى دادنسىىىىە ئۆ!گە
ىم.  تت چۈپ كە چۆ ڭالپ  يە ئىىا ى ىي ى  ى ل ي
ناميىڭ قۇرقۇنچىمۇ  ئا ئە!ۋەتتە، دادام بىلەە 
مېيى كىان  كەم ئەمەس ئىاى. ھەممىان  

ماە ىڭ يى ا  يا چامي خا مانى بو! ىيە، ئى
 وشىىيىالر ئۆيگە  -ئاۋارنيە ئاڭلى اە  ۇ!ۇم 

بىر!ەپ يى ىل ىلە تۇردى. سىىەۋەبىيە  -بىر 
 -ھېچكىم بىلمىگەە بۇ يى ا ئۆيگە ئۇ!ۇغ 

 وشىىىيىالرنە تامامە  -ئۇشىىىشىىىاق  و!ۇم 
يى ىىىت بو! ىىاە بو!ۇپ، بەئەييە كەنتە 
كومىتىتى ىىا مەجلىز ئىىاڭلى ىلە يى ىل ىىاە 

الردەك قاتارنسىىىى ا تىزنلىشىىىىت تۇرۇپ ئەرا
چارە كىرگەنلەرنە  نام بى ئا ىاى.  كەتكەە ئ
تۆرگە باشىىىالپ ئاۋارە، دادام بو!سىىىا ئەر!ەر 
بىلەە قون ئېلىشىىىىت كۆرۈشىىىۈپ، ئەھۋان 
سىىىىوراپ ئۈ!گۈرۈپ بوال!ماي قا! اە ئىاى. 
ئىمىىانىخىىاچىىام كۆرنيە يۇمۇۋېلىىىت ئۆرنيە 
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م ىكاچاتالپ بىر ھارا يى لى انان  كېيى  ج
قاراپ  !اى. ئۇ كۆرنيە ئېچىت ئەتراپى ا  بو
 وشىىيىالرنىڭ ھەممىسىىىيە يېيىاا كۆردى ۋە 
چۆچۈپ كەتتە. ئابايان  بىرى تارت،ۇشالپ، 
ئەھۋان سوراپ، يى ىسىيە بەر!ەپ، تەسە!لىي 
بېرنت، يى ىسىىىيىڭ سىىەۋەبىيە سىىوراپ ھېى 

بىردەم ››جىىاۋاپ ئىىاال!مى ىىاە  وشىىىىيىالر 
نە دېانمۇ، ئۇ ‹‹يى لىۋا!سىىا بېسىىى،ىت قاالر

ىان   ىاى. ئۇ يى  رايى ا قويۇپ بەرگەە ئ
تو تىىاپ كۆرنيە ئىىاچ،ىىانىىان  كېيى  
ئەتراپىىىانكىلەرگە ھەيرانلىق بىلەە قىىاراپ 
ناەرەپال  نان  يەنە ئۆ ئا ئو!تۇرۇپ كەتتە، 
ئورنىان  تۇرۇپ ھېچكىمگە  وشىىمۇ دېمەي، 
ى ىىاە ئىىادەم  !م بوال تە قىسىىىىتىىاپ  ن تەر

شىىىال چى،ىت ھاجەتخانى ا چاپ،اناەك ئا!انرا
كەتتە. ئۆي ئىچىىىانكىلەرنىىىڭ بەرنلىرى 
ىت  لانشىىىى قاراپ پىخى ىڭ بۇ قېلى،ى ا  ئۇن
سە، بەرنلىرى ھەيرانلى،تى  كۆر!ىرنيە  ش كۈ!ۈ
ىت  چام چى، خا مانى ىت بىردە ئى چىمچى،لىت
كەتكەە ئىشىككە، بىردە دادام بىلەە ئانام ا 

 قارايتتە.
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يۇپ،  قو نتىىىت  ئۇر نە  ىالر دادام  وشىىىىي
تارالرنىڭ ئۆيىگە كىرنت مىجىتا ۇە سىىىىىكرن

كەتتە. ئارنان  قانچىلىك ۋاقىت ئۆتتىكى ، 
بىر چاغاا كۆر!ىرى قاە قۇي اناەك قىزنرنت، 
مۇشىىىىتىيە چىڭ تۈگۈۋا! اە دادام  ۇددى 
پاردا ئۆيگە  ناەك بىر ئە! ىان ا ھارنرال ئۇرنۋېت
كىرنت كە!اى، ئانان  ئا!انم ا دېۋەيلەپ 

 كە!گىيىچە سوراق،ا چۈشتە:

سېيە ئوغۇن باال گەپ قىلە - سە  مەە   ۇم
دەپ باقمىانممۇئ ئا!ىمەە دېگىيى يە ئېلىت 
بېرنمەە دېانم، يۈرۈم سىىىورۇە بو!سىىىىمۇ، 
 ەقيىڭ ئا!اناا سارغايساممۇ چوقۇم ئا!ىمەە 
لانم.  ىت بېرنشىىىىكە ۋەدە قى دېگىيى يە ئېل

دېسىىەم ۇ شىىۇنااق ‹‹ ئېلىت بەرمەيمەە››
سات،  ساممۇ ‹‹ ئېلىت بېرەي››قىل دەپ تۇر

ە يۈرۈمگە پوق سىىىىۈركەپ يۈردۈڭمىىا يەن
نىجىزئ  ئاۋۇالرنىڭ ئا!اناا مېيە ئۆ!سىىۇە 

 دېان مۇ ئىتيىڭ با!ىسەئ ...

قانجۇق - مانال،  !انال بىر دە ۋاي نېمە بو
 دېاى ئانام -ئىت تا!ىۋا!مى اناۇ سىىىىلىيەئ

جىىىادنيلىشىىىىىىىت داداميىىىڭ بىلىكىىىان  
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گەپ بو!سىىىىا چىرايلىق  -تارت،ۇشىىىىالپ،
 قۇتماي...دېمەمانال با!ىيە قور

شى ا چىرايلىق - سە قىل اە چىرايلىق ئى قاي
گەپ قىلىىىانكەنمەە ھەئ چىرايلىق گەپ 
قىل ۇدەك ئىش قىپتىمۇ، ئۆرنان  بىر سىىوراپ 

 باقە ئەتىۋار!ىق ئوغلۇڭيىڭ 

توۋا  بۈگۈە جىمە ئىيسىىىىانالرغا كىسىىىىەن 
 -تەگىىانمۇ نېمەئ بىرسىىىىە ھېچگەپتى  
 -ھېچگەپ يوقال ئۆنىىاەرەپ كىرنىىت ئوت 

ئۇرۇپ  يە  ن ئۆر ى الپ،  لالپ، ي ى تۈر ت تە
كەتسىىىىە، يەنە بىرى ئۇ الپ جۆيلىگەناەك 
بىكاردنيال ئادەم تىللىسىىا، مەە رادى نېمىش 
قىلىىانم بۇنچە قىل ۇدەكئ كىىاشىىىىكە، 

چىككىيە دەپ بېرنت ئۇرۇپ گۇناھىمان  كى
 مىجىۋەتسىمۇ مەيلىتى ۇ  

ۋاي جېيىم دادا، ھېلىمۇ شىىىىۇ نېمىش -
نان  تىللى ىلە  ئا بو! ىيىيە دەپ بېرنپراق 
سەم،  سات  مەە ھېچيېمىيە بىلمى تۇرغاە بو!

نااق، ھەممى الر  مانكىيە ››ئۇ قۇرسىىىىى،ى
نااق ‹‹ تاپ قا دەپ تۇرنۋا!سىىىىاڭالر مەە 

 قىلىمەەئ



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

6

8 

ئاۋۇالرنە ئ- ەيۋەشىىىىكە كە!تۈرۈپ، ھەي، 
!ااپ  ىت  -ئا شىىىىىالپ قىزنيە كىلى  قىل

كۆچۈرۈپ كىرنۋا! ىچە قىسىىىىىت تۇرسىىىىات 
ىاىئ، ماسىىىىم ېاى دادام قو!لىرنيە  -بو! د

ىت، دوم ا  ياپ  -شىىىىىلت قاي ناەك  چۆگۈ
نېمە نومۇس ھە ئويالپ باق،ىيا ئ  -سۆر!ەپ،

ئىسىىىىىت، ئىسىىىىىت  ياش چاغلىرنمىزدنكە 
ىت ئېيتدەپ ‹‹ شۇنااق قىلسۇە››ئىشالرنە 

بەردى دەپ قىىا!ىىان مىىا ئەقلە يوق تو و 
ھارنر  ماە،  قاي را پوقەئ ھەي، ئۇ دېگەە 
دېگەە قاي راماەئ قىزنيە بەرمىسە نومۇسى ا 
تېگىان اە گەپ بارمىكەە ھەي دە!تەئ ئاشۇ 
قانچە  شىىىىۇ قىز با!ى ىمۇ مىڭ !ەنەت  ھەر 
تەگكىسىىىە كېلىت كەتسىىىىمۇ ئوغۇن با!ى ا 

 ئىسىت ... ئۆرنيە تۇت،ۇراماۇ دەيمەناە

دادام سىىاقىلىيە يۇ! ىاەك بو!ۇپ سىىى،ىمااپ 
سۆر!ىگەە بو! اچ،ا  كەتتە، جاە ئاچچى،ىاا 
ئې ىزنان  چاچرن اە  تۈكرۈكلىرى سىىاقىلى ا 

پەن  -چۈشەتتە. نېمە ئىش بو! ىيىيە سەن 
ئىل ا قىل اناەك بو!اۇم. دېمەك... تو تا، 

دەپ ‹‹ قىزنمىزغا چې،ىلاى››يا ماۋۇ  ەق 
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ڭا تۆھمەت ياكە بو!مىسىىىىا  ما ماقچە،  قىل
ىت،  يا! اە ئېيت ىانكىلەرگە  نۇرنىسىىىىا ئۆي

 شاپاق،ا پوقيە ئۇستە.

تا دادا  ئېيى،راق دەپ بەرگىيە - دادا، تو 
ساڭا  سەتلىرى  ئوبااە دادا، ئاۋۇ ئادەميىڭ 
نېمە دېاىئ مېيە قارنالپ بىر نەرسە دېگەە 

ماۇئ، ما ىڭ  -ئو شىىىىى ېانم مەە دادامي د
 ىلىي اە ھا!اا.قو!ى ا ئېسىلىۋېلىت، ي

 -ھە  دېىىاى  دېگەنىىانمۇ يۈرۈمىىان  -
شىىىىۇنااق چىرايلىق باال ››يۈرۈمگە دېاى  

!اى،  ۇدايىم ئىيسىىىىاپ  يانىتىيە  -بو دن
دەپ يۈرسىىىىەم ئەسىىىىلە بىر كاال ‹‹ بەردى

يىڭ سىىىىلى››بې،ىپتىمەە كاال  مىجىتا ۇنالر 
باال بىزنىڭ قىزنە ئا!ااپ نومۇسى ا تېگىپتۇ، 

پ يۈرناۇ. ئىسىىىىىت دە‹‹ قانون ا بارنمەە
 ساڭا قىل اە ئەجى...

ھار - ناۈرەي. رني تو تا دادا  مەە چۈشىىىىە
 -قىىارا... ھەرگىز ئۇنىىااق ئىش يوق...

داداميىىىڭ گەپلىرنيە ئىىاڭالپ مې ەمىىان  
تۈتۈپ چى،ىىىت كەتتە. ئوڭۇم تۇرمىىاق 
ساغا يې،ى  يوالپ باقمى اە  شۈمانمۇ نۇرنى چۈ



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

7

0 

 -تۇرسام، بۇ گەپ نەدن  چى،ىاۇ ئەماىئ،
ىڭ يوق د ئا!الھي نااق ئىش يوق.  ادا، ئۇ

سا  سەم قىلىت بېرەي، نۇرنى ساڭا قە ئا!اناا 
نااق ئىش  ىاا ئۇ ىڭ ئوتتۇرنسىىىى ئىككىمىزن
بو!ۇپ بىىاقمىىىاى.  ۇدا ھەق،ە، مىىاڭىىا 

 ئىشەنگى  جېيىم دادا 

شەناۈرەيئ پاك ئىكەنلىكىمىزگە،  قانااق چۈ
ئوتتۇرنمىزدا ھېچ،انااق ئىش يوقلى،ى ا دادام 

انااق ئىشىىەناۈرەيئ دادام بىلەە ئاناميە ق
گەپيىىىڭ نېگىزنيە دېگەنىىان  بىىاشىىىىالپ 
ئې ىزنيە تۇتۇپ يى الش،ا باشلى اە ئانام مانا 
ش،ا ئۆتكەە  سا ھۈ تارتىت نەغمە قىلى ھارنر را
يا!ۋۇراتتىم، بىردە  نام ا  ئا ىاى. بىردە  ئ
دادام ىىا. بۇنىىىڭ تۆھمەت ئىكەنلىكىيە 
قانااق قىلىت ئىسىىپاتالرمەەئ بۇ رادى كىم 

 تۈرۈپ قوپ،اە گەپتۇ ئەماى...كۆ

ئانىسىىى ا سىىېيە  -ئاۋۇ نۇرنىسىىايىڭ ئاتا -
دەپتۇ. يەنە تېخە ‹‹ مىىاڭىىا چې،ىلىىاى››
سەڭالر ئۆ!ىۋا!ىمەە، ئۇرۇپ ›› شۇنى  ا بەرمى

ئۆ!تۈرنۋەتسىىىىەڭالرمۇ سىىىىىلەر تاپ،اە اليى،،ا 
دەپ قورقۇتۇپ، ئۆيىىانكە ‹‹ تەگمەيمەە
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ھەممىسىىىىيە تىلالپ، ۋارقىۋاپ، كىم يې،ى  
سىىە ئۇرۇپ، كۈچە يەتمىسىىە چىشىىلەپ، كە!

ىت، پۈتۈە  ىت، چې، ،انيە ئېت قو!ى ا چى،
ئۆييە بېشىىى ا كىيىت سىىاراڭلىق قىپتۇ. مانا 

 سەە قىل اە ئىشيىڭ تاماشاسە 

بىر پۇن بېرنىىت ››نېمە دەيمەە ئەمىىاىئ 
سا ئوە پۇن بېرنت تو تات،ىلە  سا! سۇ! ا  ئۇ

دېگەناەك، مونو سىىارات جىييىڭ ‹‹ بو!ماپتۇ
سىىىېيە ››ىشىىىىيە كۆرمەمان اە ئ تاپ،اە ئ

ىڭ  ئا!ىمەە، سىىىىەنمۇ گېپى اە چ چوقۇم 
تۇرمىسىىات بو!ماياۇ، قانااقال ئىش بو!سىىىمۇ 
ماڭا تېگىشىىتە چىڭ تۇرا!ىسىىات چوقۇم توي 

دېگەنتىم ۇ ناھايىتە ئ رارنلىق ‹‹ قىالاليمىز
بېرنشىىكەنان  بېرى ئىككە قېتىمال مەڭزنگە 
سىىىۆيۈپ قوي ىيىم ئېسىىىىماە، شىىىۇنچىكە 

نگىمۇ چې،ىل اە بوالرمەنمۇ ئەماىئ سىىىۆيگە
شۇ تاپتا ئ ئۆيانكىلەر  سام بوالر  قانااق قىل
كۆرۈميىىىڭ ئىچىگە قىىاراپ، مەنىىان  بىرەر 
گەپ چى،ىشىىىىىيە كۈتۈپ تۇرنىىاۇ. بىراق 
قاراشلىرنان  ھەر قانچە گەپ قىلساممۇ ماڭا 

 ئىشەنمەيان انلى،ە چى،ىپال تۇرناۇ. 
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!ان ۇئ ئوغۇن- قا ىڭ تۇتۇ!ۇپ   ھەي، رۇۋان
سات  باال بو! انانكى  گاچچىاە بىر گەپ قىل

 بو!ماماۇ المزە!لە گۇي ئ

ماقۇن دادا، !ېكى  قارا... مەە راسىىىىت -
ىان اە ئىش بو!سىىىىىمۇ  گەپ قىلىمەە، ئۆ!
راسىىىىت گەپ قىلىمەە. ئەگەر مېيىڭ دادام 

 بو!سات ماڭا ئىشەنمىسەت بو!ماياۇ...

ما كىسىىپۇرۇچيىڭ گەپلىرنيە تېخە  دادات -
ئىكەنلىكىمىىان  گۇمىىاە قىلىىىانكەنسىىىىەە 

دېىىاى دادام كۆر!ىرى چىىاچراپ  -دېگىيە 
شىىىىۇمۇ سىىىىېيىڭ  -چى،،ۇدەك چەكچىيىت،

 قىل اە گېپى مۇ بەچچى ەرئ

ن ۇ... ئەمىىاى - يمە يىىاق، دادا... دە
شىىىۇ... سىىىېيە ماڭا ئىشىىىەنمەي قاالرمۇ 

 دەپ... ئەنسىرەپ...

شلى اە بۇ گېپىمان  بەكال  ئويلىمايال دەپ تا
ىل  مان   ىج ىادنيلەشىىىىكىيى !اۇم. ج بو

شىىۇنااق دەپ سىىا! ىيىم ئۈچۈە پۇشىىايماە 
قىلانم. مەيلە نېمىال دېمەيلە، بۇ ئىشىىىىتا 
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ئانام ماڭا ئىشەنمىسە تە!تەكۆس قارا  -ئاتا 
 بوالتتىم.

 دېگىيە، رادى نېمە گەپ بۇئ-

قارا دادا، نۇرنىسىىىىىا بىلەە ئوتتۇرنمىزدا -
ىاە  ىڭ ھەق، نااق ئىش يوق.  ۇدان ،ا ھېچ

پىىاك. مەە ئىىۇنىىى ىى ىىا ئىىانىىامىىيىە  بىىىز
تارتىۋا! ىيى يە  نااق  قا مان   كا تا ۇن مىجى
ىڭ  ڭاە چ دەپ بەرگەە... سىىىىەە ئىرادە
تۇرا!ىسات چوقۇم توي قىالاليمىز دېگەنتىم... 
!ېكى  ھىىارنرغىچە نۇرنىسىىىىىاغىىا يې،ىيراقمۇ 
ئو!تۇرۇپ باقمىانم. ماڭا ئىشىىىىەنگى  دادا، 

 ئوتتۇرنمىزدا ھېى ئىش بو! ىيە يوق...

!اناا قەسىىىىەم راسىىىى- ئا ىڭ  ئا!الھي تمۇئ 
دادام گەپلىرنميە ئاڭالپ  -قىال!ەمسىىىىەەئ

ھەيراە قا!اى. ئانان   ۇشان بو! اە ھا!اا 
 -مۈرنلىرنمان  تۇتۇپ چى  ىاە قىسىىىىتە،

يا! اە گەپ قىلسىىىىات  ەقيىڭ ئا!انانمۇ، 
ئا!الھيىڭ ئا!انانمۇ قارا يۈر بو!ۇپ كېتىمىز 
ۇ مباالم. جاە چى،ىت كېتىان اە ئىش بو!سى

 راست گەپ قىل 
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راسىىت دادا، يا! اە گەپ قىل اە بو!سىىام -
 دورنخە بو!ۇپ كېتەي 

 بىلال چوقۇممۇئ -ئىلال -

ىلال - ىلەە  -ئ ىم ب ىمىىان بىلال چوقۇم  ئ
 كاپا!ەت بېرنمەە 

دادام قىىاتتىق  -كۆردۈڭمۇ ئىىانىسىىىىە،-
ھىايىاجىانلىيىىت قو!ۇمىان  تىارت،ىاە پېتە 
ناممۇ  ئا !اى.  ىت كە !ان ا ئېل ئا ىڭ  نامي ئا
كۆر!ىرنان  ياش تاراملى اە ھا!اا ۋېلى،الپ 

 ئوغلۇم مېيە -كۈ!ۈپ بىزگە قاراپ تۇراتتە،
تارتىپتۇ. مەناەكال غورورى بار، ھايا!ىق باال 
بو!ۇپتۇ. تېخە كۆرى چۈشىىىىكەە قىزنىىىڭ 
كۆڭلىيە ئۇتۇپ شۇنچە چوت ئىشتىمۇ بىلىيە 
،ا!ى ۇدەك قىلىۋېتىپتۇ.  !ان ا چى ئا باغالپ 

مېيە بېسىت چۈشۈپتۇ. ياق، ياق، ئوغلىمىز 
ئەييە چاغاا سەە توغرنلىق مەە ياماە گەپ 
شىاا ئوغلىمىز  تارقات،اە، !ېكى  با!ىالرنىڭ ئى

 ئەمەس كېلىيىمىز ياماە چى،ىپتۇ...

شلىرنيە كۆرەيمۇ، - شىت يۈرۈ سەتلى ۋنيەي، 
 ۇددى شىىىۇنچە كاتتا ئىش قىلىۋەتكەناەك، 
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نېكەمىىانكە ئىشىىىىالرنىىىڭ مېزنيە چۇۋۇپ 
يانكەنال ناا سىىىىەت يۈرۈ !ا ئا ىڭ  با!ىي ...
 ئەمەسمۇ.

ئانام شىىىۇنااق دەپ ياشىىىلىرنيە سىىىۈرتتە. 
 دەپ يېيىك تى  ئا!اى. ‹‹ ئۇف››داداممۇ 

شىىىۇ كۈنە كەچتە ئۆياە ئې ىر مەسىىىلىھەت 
شىاا  سا ئىككىمىزنىڭ ئى بو!اى. دادام نۇرنى
ىڭ  كامالرن تا ۇن ماسىىىىلى،يە، مىجى !انرن ئا
سوراپ يەنە بىر  سەن يان اناا قىز  ئاچچى،ە 
كىرنت باقىان انلى،ىيە، ھارنر بۇ ئىشىىىى،ا 
كىرنشىىىىۋا!سىىىاق ئىشىىىيە  ېمى ا ياناۇرۇپ 
سۆر!ىاى.  قويىان انلى،ىمىزنە تەھلىل قىلىت 
يەنە بىر تەرەپتى ، مىجىتىىا ۇنكىىامالرنىىىڭ 

سىىىىۆر!ەر چى،،اە  -ئۆيىاە ئۇنچىلىك گەپ 
ئىكەە بۇ گەپ ھىىامىىاە تىىاراپ كەتمەي 
نااقال بو!سىىىىىا  مايمىش. ئەگەر شىىىىۇ قا!

تا ۇنكامالرمۇ يۈرنيىڭ تۆكۈ!ۈشىىىىىان  مىجى
سانە ماڭا چېتىت  سىمۇ نۇرنى سىرەپ بو! ئەن
قويىىارمىش. بۇ گەپكە چى  پۈتسىىىىەممۇ، 

،اە   ‹‹چېلى،ىش››نۇرنىسىىىىا كۆتۈرۈپ قوپ
ئىشىىىيىڭ تارقىلىت يۈرۈشىىىگە ئىشىىەنمىانم. 
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چۈنكە ئىمانىخاچام نۇرنىسىىىىانە قارنى،ى ا 
ماجرا چى،سىمۇ  -سو!ىۋا! اە تۇرسا، جىاەن 

سا،  -ئۇالرنىڭ ئۆي  ئىچىاە چى،ىان اە تۇر
بۇ گەپلەر قايسىىىە تەرنپىان  پۇت چى،ىرنت 
تارقىلىت يۈرەتتەئ ئەمما چوڭالر شىىىىۇنااق 
چارەئ يەنە  ماقۇن دېمەي نېمە  دەۋاتسىىىىا 
كېلىىىت بۇ ئىشىىىىتىىا داداميىىىڭ مىىاڭىىا 
ئىشەنگىيىيىڭ ئۆرى چوت ئىش ئىاى. گەپلەر 
سلىھەت تاپتە. مىجىتا ۇنكامال  رشۇنااق مە

يەنە قانااق پورنتسىىىىىيە بىلاۈرناۇ، قاراپ 
 باقىان اە بو!اۇق.

سا چوت دېگەنيىڭ چوڭلى،ە بار -مى يە قىل
دە  دادام ئىشىىىيىڭ كېيىيلىكىيە ھەقى،ەتەە 
ىڭ  ىاى. نۇرنىسىىىىان ياس قىل اە ئ توغرا قى
ىانكە  ىڭ چېت ئاچىسىىىىە رەييەپ مەھە!لىي
يىىارداڭلى،تىىا قوي بې،ىۋېتىىىت، مۇشىىىىۇ 

ئسىىىىىملىك قىزغا  مەھە!لىلىك بۈۋنسىىىىۈدە
،انلىرنيە  ىانكىلىرنگە ئېيت ىڭ ئۆي نۇرنىسىىىىان
چاال قويماي تۆكۈپ بېرنپتۇ. بۇ قىز ئوبااە 
بىر  ەۋەر تاپتىم دەپ  وش بو!ۇپ كەتتىمۇ، 
 -ياكە سىىەھرا يېرنيىڭ ئەرە!انيال غەيۋەت 
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شىىىىىكايەت تىز تارقىلىان اە ئەنئەنىسىىىىىگە 
بۇرغۇنچىلىق قىل ۇسىىە كە!مىانمۇ، بىر كۈە 

ۋەقەسىىىىىيە ‹‹ چېلى،ىش››نال بۇ ئىچىىىا
سىگە دەپ  -سورن اە  سورنمى انيىڭ ھەممى

بېرنت، پۈتۈە مەھە!لىگە پۇر كەتكۈرنۋېتىپتۇ. 
ئىىاڭلى ىىانالر  ۇددى مەھە!لىمىزدن  غە!ىتە 
مە لۇق چى،،اناەك، ماڭا ھەيرانلىق بىلەە 
تىكىلىت قارنشىىىىان اە، بەرنلىرى يىراقتىيال 

ىت، كۆر ىڭ غە!ىتە كۈ!ۈپ سىىىىىاالم قىل ۈمي
 ئىچىگە سەت قارايان اە بو!ۇپ قا!اى.

ىت بۇ ئىشىىىىالر مەھە!لىگە   نااق قىل شىىىىۇ
تىىامىىامىي تىىارقىلىىىت بو!ىىاى. ئەمىىاى 
ئۇنىىىڭ  نتىىار ۋە  كر ى ىتىىا ۇە سىىىى ىج م
غا نېمە دەپ،  ىڭ بۇ ئىشىىىىالر ىانكىلەرن ئۆي
سىيە بىلاۈرنان انلى،ى ا قاراپ،  قانااق پورنت
شتۇق. ئۇالر جىم  ش،ا چۈ شا شۇ تەرەپيە تى 

ىاى. چام مېيە كۆرسىىىىە  ئ خا مانى بىراق ئى
 ۇددى نىجاسىىىەتيە كۆرگەناەك يىرگەنگەە 
يتتە. رەييەپ بو!سىىىىىىا  قىيىىاپەتتە قىىارا
بۇرۇن،ىاەكال سىىېسىىى،ىيە چى،ىرنت يۈرەتتە. 

تۈردە  -مىجىتىىا ۇە سىىىىىكرنتىىارنە تىىاال 
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كۆرمەيتتۇق. بە!كىم بۇ ئىشالر ئې ىر كېلىت، 
!گەە  يۈرۈش تەس كە تۈرۈپ  كۆ يە  ن يۈر

ى يان انال بو!ۇپ چې ە، ئۆي ما ان  بەك چى،
 كەتتە.

‹‹ ئەماى ۋاقتە كە!اى››بىر كۈنە دادام 
دېىىاى ۋە تۇنجە قېتىم ئە!چىلىككە بىللە 
كىرنشىىىىت بەرگەە ئىمام ئا ۇنۇميە ئا!ان ا 
سىېلىت، مىجىتا ۇنكامالرنىڭ ئۆيىگە كىرنت 
كېتىشىىىتە. ئۇالر سىىىىكرنتارنمىزنىڭ ئۆيىاە 

تىاا ە ۋاق ېلىال ھايان بو!اى. يېيىت چى،،ا
ھەر ئىككىسىيىڭ يۈر!ىرناە كۈ!كە پاراليتتە. 
داداميىڭ دېيىشىىىچە ئىمانىخاچام دادامالرغا 
ى   ېك ! ىش،  ىم پت چمىىا ىراي ئىىا تۈرۈك چ
مىجىتا ۇنكام ئۇنااق قىلماپتۇ. نۇرنىسىىىانە 
ماڭا ئىككىيچە قېتىم سورن ىيىاا ئىمانىخاچام 

شىتىت  -ئاياق  شۇقيە ئۆچە باردەك تاراق قو
ي قو تۇ، تىىاشىىىىالپ  پ ى ېت ك ى،ىىىت  ۇپ چ

مىجىتا ۇنكام بو!سىىا بۇ ئىشىى،ا ئۆرى يا! ۇر 
جىىاۋاپ بېرنۋنتە!مەيىىان ىىانلى،ىيە، ئىىاۋان 
ىت  چام ا بىر مەسىىىىلىھەت سىىىىېل خا مانى ئى
سانىڭ ئاغزن ا  باقىان انلى،ىيە، ئانان  نۇرنى
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بىر قارنۋەتمىسىىىە بو!مايان انلى،ىيە ئېيتىت، 
چىرايلىق گەپ بىلەە يو! ىىا سىىىىىاپتۇ. بۇ 

ئىىاڭالپ ھەر ھىىا!ىىاا  ىىاتىرجەم  گەپلەرنە
ممۇ  ئۇالرنىىىڭ ››بو!ىىاۇم. دادا ئەمىىاى 

!اى‹ ماقۇن› قا ‹ ‹دېگەە بىر ئې ىز گېپىال 
 دېگەنان  كېيى ، تامامەە كۆڭلۈم تىياى.

ئىىارنىىان   ېلە ۋاقىتالر ئۆتۈپ كەتتە. 
چام ا مەسىىىىلىھەت  خا مانى كام ئى تا ۇن مىجى
سېلىت بوال!مىانمۇ ياكە نۇرنىسانىڭ ئاغزن ا 

قاراۋاتاماۇ، ئىشىىى،ىلىت ئۈچىيچە،  تېخىچە
تۆتىيچە قېتىملىق قىز سىىوراقالردا يەنە شىىۇ 
ناۇرنۋەردى. داداممۇ  يا نت  جاۋاپالرنە بېر

قاالر›› ناپ  قاالر، ئەنە ئۇ نا بو!ۇپ  ‹‹ ما
ىت يۈرنۋەردى.  تاتلىق قىل ئاغزنميە  دەپ 
كېيى  ئۇقسىىىىىاق، مىجىتىىا ۇنكىىام بىلەە 

ق، وئىمانىخاچاميىڭ قىزنيە ماڭا بەرگۈسە ي
شتە چىڭ تۇرغاچ،ا  سا ماڭا تېگى سا بو! نۇرنى
بۇالر قىىاراردا بىر!ىككە كېلە!مەي ۋاقىتيە 

دەي ‹‹ بەرمەيمىز››سىىىىورغىىاە گەپكەە. 
دېسىىە، ھېلىمۇ سىىاراڭلى،يە يەتكىچە قىلىت 
تۇرغىىاە قىزنيىىىڭ بىرەر ئىش چى،ىرنىىت 
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‹‹ بېرەيلە››قويۇشىان  ئەنسېرنگەە گەپ. 
دەي دېسىىىىە، يىىاشىىىىلى،تىكە ئىىاداۋەت، 
قاسىىىىلىرى  ىڭ قو نانكە ئۆچمەنلىكي قېرن ا
يۈرنكىان  كەتمىگەە گەپ. شىىىۇنىڭ بىلەە 
ئارراق ۋاقىت ئۆتسىىىە قىزنيىڭ سىىىاراڭلى،ە 
ئوڭشىىىلىت قاالمانكى  دەپ، قاراپ بې،ىش 
جاۋاپيە كەييىگە سىىىىۈرنۋەرگىيە  ىاە  نىيىت
ئىكەە. شىىىۇنى  ىچە نۇرنىسىىىا ئىككىمىزمۇ 

شىت، گەپ  سۆر!ەر  -جىگاە تۈۋناە ئۇچرن
ش،ىلىت ھاماە بو شىت تۇردۇق. ئى سا دېيى !

 -توي قىلىمىز دېگەە ئىانيەدە ئىاۇق. بارا 
بىىارا  ۇۋا!ىشىىىىىىىت يۈرگىيىمىزنە پۈتۈە 
مەھە!لىىىانكىلەر بىلىىىت كەتتە، ھەتتىىا 
ھېچ،ىىانچە يې ىلىق تۇيۇ!مىىايىىان ىىاە بىر 

 ھا!ەتكىمۇ ئۆتتە.

نۇرنىسىىا ئانىسىىىيىڭ يىپ،ا ئۆتكۈرۈپ قوي اە 
 ىلىرن ا بېرنشىىكە، ئۆرىچار مې ىز!ىرنيە، با!

ئايەملەر  -يېيىشىىىىكە كۆرى قىيماي، ھېيت 
ياڭاق،  -ئۈچۈە دەپ تى،ىت قوي اە بادام 

قىىاقلىرنيە ئېلىىىت چى،ىىىت مىىاڭىىا  -گۈ!ە 
ئا شاملىرى كۆرۈشۈپ  -بېرەتتە. بىز ئەتە 
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ئۆيلىرنمىزدە نېمە ئىش بار،  ەۋەر!ىشىىىىىت 
تۇراتتۇق. ئوغۇن با!ىچىلى،تە، نۇرنىسىىىانىڭ 

ىجىتىىا ۇنكىىامىىان  بىىاشىىىى،ىلىرى ئۆيىىىاە م
ھەممىسىىىىە ئايان كىشىىىىە بو! اچ،ا ئېتىز 
ئىشىىىىلىرنيىىىڭ غون ۋاقىتلىرن ىىا ئۇالرنىىىڭ 
ئىشلىرن ا قارنشىت بېرنان اە بو!اۇم. باشتا 

 قېلىيلىق››مىجىتا ۇنكام ئۇنىمىاى، دادام 
 دەپ‹‹ قىلىت بېرنۋەر، ئىشىىيىڭ يو!ە شىىۇ

ئۆگەتكەنان  كېيى  بۇ ئىشىىمۇ ئەپلەشىىتە. 
انىاا نۇرنىسانە كۆپرەك كۆرۈۋاالتتىم، شۇ باھ

 قېييانىلىرنم ا -ھەماە بو! ۇسىىىىە قېيياتا 
يا شىىىىىچاق بو!ىۋاالتتىم. ھەر نېمە دېگەە 

سەن  شىاى. بىرال  -بىلەە ئۇالرمۇ  پەن يۇم
مەە ئېتىزغىىا چى،ىىىت ئۇالر بىلەە  -يېرى 

بىللە ئىشلىگەناە رەييەپ ھەرگىز چى،مايتتە، 
ە ت،ىچىلىكمۇ ئۇنتاكە ئىش تۈگەپ ئۆيگە قاي

تتىم. بۇ تەرنپە كۆڭلۈميە غەش  كۆرمەي
ئەگەر نۇرنىسا بىلەە توي قىلىت ››قىالتتە. 

غانمۇ  ،اە بو!ىمىز، شىىىىۇ چا قا!سىىىىام تۇغ
مۇئ تۈر قىىارار دەپ ‹‹ مۇشىىىىىۇنىىااق تە

 ئەنسىرەيتتىم.
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يە  م ى ىك تل مۇ پىىاالكە م بو!سىىىىىىا چوت 
ىانم. بەرى  يا!م ناە قىل اە  -تاشىىىىلى بەر

تېرنىىت يۈرۈپ  ئىشىىىىلىرنمىىاا ئىىاۋارنچىلىق
بۇالرنىڭ كۆرنگە سىىىىەت كۆرۈنۈپ قا!انم. 
 دادام ھە دېسە ئىش ئۆگۈتۈپ ئاۋارە ئىاى.

يا شىىىىىلى،ە تۇتۇپ  ىڭ  بىر كۈنە كۆڭلۈمي
ىڭ بىر تەرنپە  كامالرن تا ۇن ىت، مىجى كېت
ئىىاجراپ كېتىىىت مىىايمىىاق بو!ۇپ قىىا! ىىاە 
پەغىزنيە ئوڭشىىىىاپ بېرنمەە دەپ ئۇالرنىڭ 

  ىل ا يانااشئۆگزنسىىىىىگە چى،تىم. پەغەر ئې
ىڭ ئۆگزنسىىىىىگە  مانلى،ي سىىىىېلىي اە سىىىىا
ئورۇنالشتۇرۇ! اە بو! اچ،ا شۇ يەرگە چى،ىش،ا 
توغرا كە!ىىاى. سىىىىوقمىىا الي تىىاملىق بۇ 
سىىامانلى،يىڭ ئۆگزنسىىىيە ئۈسىىتىيە شىىامان 
ئۇچۇرۇپ كەتمەسلىك ئۈچۈە مۇنااقال يېپىت 
نگە  گز ئۆ ىلەيئ  ن  ب يە نەد ى ى، نل ي ىىا قو

شۇنااقال سىچى،،ىيىميە بىلىمەە،  س شىم  دە
بىلەە يىرتىق تاغاردن  چام ۇر تۆكۈ!گەناەك 
سىىىامانلى،،ا چۈشىىىۈپ كەتتىم. ئەت چاتاق 
بو! ىيە، بۇ ئۆيىىانكە گومىيىىااڭيىىىڭ 
قا!اۇقلىرى سىىىىامانلى،،ىمۇ قۇ!ۇپ سىىىىېلىت 
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قويىان اە بو! اچ،ا تېشىىىىى ا چى،ا!مىانم. 
ۋارقىراپ باقتىم، ئىشى يە مۇشتالپ چاقىرنت 

رنمان  ئۆگزنگە باقتىم، بايا چۈشىىىىكەە يې
يامىشىىىت باقتىم، ئۈسىىتى ېشىىىم ا سىىاماە 
تۆكۈ!ۈپ، ئەسىىلىانيال ۋەيرانە تۇرقۇم تېخىمۇ 
ياا  پا ،ا  باشىىىى نان   ۋەيرانە بو!ۇپ كەتكە
بو!مىىىاى. ھېى ئىىامىىان قىال!مىىاي كەپ 
ش،اە تۆشۈكىگىمۇ قۇ!ۇپ  كىرنشىيە، ماۋۇ چا
سېلىشتى  يانمايان اە جانابە قېيياتام ياكە 

نان  بو!مىش بىرەرسىىىيىڭ شىىۇنىڭ ئەۋالتلىر
ش،ا توغرا  ساقال شىيە  كېلىت مېيە چى،ىرنۋېتى
كە!اى. شىىۇ چاغ،ىچە ئەسىىكە سىىامانلى،تا 
توڭالپ تىترەپ، كىىاچكۇ! ىىا چۈشىىىىكەە 

 مۈشۈكتەك جاقىلااپ ئو!تۇردۇم.

چا  غام ئار !ان ا  ئا ىڭ  يەنە بىر كۈنە ئۆيىي
مانىخاچاميىڭ  ،اە ئى تارتىۋېلىت كىر يېيىۋات

! قا ىان  ئۆتۈپ  قارنسىىىىام كەييە يېي انم. 
تام ان  ىت قويۇ! اە بىر دانە  ىاە يېي تەرنپ
ش،ىلىت  شۈپ كەتكەنمۇ، ئى ئارغامچىان  چۈ
ىت الي بو!ۇپ يەردە تۇرۇپتۇ.  توپى ا مىلىي
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مەنمۇ ئىشىىىىىميە قىلىت يو!ۇم ا ماڭسىىىىام 
 بو!ىان اە نېمە، يا شە كۆڭلۈم بىلەە:

 -ئىمانىخاچا، تام ان چۈشىىىىۈپ كېتىپتۇ،-
 دەپتىمەە.

دېىىاى ئىىۇ گىىېىىپىىىمىىيىىە  -نىىېىىمەئ،-
ئىىاڭ،ىرا!مى ىىانىىاەك كۆرنيە چىمچى،لىتىىىت 
قاراپ. ئۇ چاغاا ئۇنىڭ ئۇنچىۋاال دوتلىكىيە 

 مەە بىلمەيمەناە 

ئا - ېانم،  تام ىلى ىز چۈشىىىىۈپ كېتىپتۇ د
تام ا!يە  -تام ان... غاە  مەە يەردە تۇر

ئىشارەت قىلىت كۆرسىتىت بو! ىچە ئۇ پىشە 
ىڭ ئۇرۇە كۆييىكىي پۇتلىرن ا يۆگۈشۈپ تۇرغاە

ئېتىكىيە قىىايرنىىت، كىيىۋا! ىىاە تىىام ىلى ىىا 
قىىارنىىاى ۋە تىىام ىىان بې ى ىچە تۇتۇپ 
تەكشىىىىۈرۈپ باقتە. قارنماق،ا ئىمانىخاچام 
جىادنيلىشىىىىىت قا! اناەك تۇراتتە. مېيىڭ 
بايى،ە گەپلىرنميە ئاڭالپ، ئىمانىخاچاميىڭ 
ىر نەچچە  تۇرغىىاە ب يە كۆرۈپ  ن ىر ،ل ى ېل ق

شيىمىز پاراق،ىا شۈپ كەتتە. بۇنە  و ە كۈ!ۈ
ىڭ ئەرۋاھە ئۇچتە چامي خا مانى  -كۆرۈپ ئى

 دە، شۇ يەردنال ماڭا تىل سا!اى:
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يوقا! ىيە مات رنيا سۈياۈكە ھاراملىق  بەر -
نان   مارن اە مۈشىىىىۈكتەك ئىشىىىىىكىم تۈۋ
غا  تار بارمۇ سىىىىەە  كېتە!مەيسىىىىەە، پوق 
ىاائ  شىىىىۇنچىلى،مۇ قېلى   ىڭ ئەتراپ ئۆيۈمي

، ھەي ئادەم دېگەە بو!ىانكەە ئادەم دېگەە
ئارراق ئىزا تارتىشىىىىيە بىلگۈ!ۈك. شىىىىۇنچە 
ۋاقىتتى  بىرى بىز بىر ئۆيلۈكيە ئە مەق 
ماى بۈگۈم مېيە  ناەك، ئە قىل ىيە يەتمىگە

 ئە مەق قىلماقچىمىانڭ !ەنىتە شۇم...

ئۆيىمىزنىىىڭ كەييىىىان  بىر قۇچىىاق ئوتۇە 
كۆتۈرۈپ كىرگەە ئانام ئىمانىخاچاميىڭ بۇ 

ئاڭلى اە گەپ. مەە رورن ا  گەپلىرنيە ئېيىق
ىاى  ىانم نام چ ئا ىان اە بۇ گەپلەرگە  چ
بو! اي، شىىىىۇ راماتال ئىمانىخاچام ا گەپ 

 ياناۇردى:

گەپ قىلمىسىىىا نېمە بۆشىىىۈكىيە تەۋرنتىت -
ئاقچە  ناەك  كۆكچە دەپ تىلالپ  -قوي ا

كېتىال ئىمىىانىخىىاەئ رنيىىادن  بو! ىىانلى،ىيە 
ا اسىىىلە بىلەتتىكەنلىاە دادنسىىە باال تاپ،ان

ىت  چاي،ىۋېت ئاغزنلىرنيە  ناەك   غا قاراپ تۇر
گەپ قىلسىىىىال  ئو!تۇرۇپ قا! اە ماڭ،ىلىرنيە 
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ماە  يا ېاۇق، شىىىىۇنچە  ىت بېرەيلە د ئېل
كەتتىمۇئ نېمىلىرنگە نېمە يەتمەي سىىىىەت 
باالميەئ ھەر  ىڭ  ىت تىلاليال مېي گەپ قىل
ئىشىىيىڭ ھىسىىاۋى بار ئىمانىخاە. شىىۇنچە 

ەە بو!ىمۋاقىتتى  بىرى سىىىىىلىگە كۆيئۇغۇن 
ىڭ،  با!ىي ىاى بۇ  قا!م دەپ قىلمى انلىرى 
ئا!انلىرناا قىلىت سىىا! اە قايسىىە گۈناھى ا 
شىىۇنچە دوقۇسىىالپ قاپاقلىرنيە ئاچمايتتىلەئ 
ئەر ئا!مى اە ماڭ،ىلىرنيىچۇ، كىمگە بەرسىىىلە 
بېرنۋا!سىىىىىال  مەە ئۇنااق ماڭ،ۇشىىىىلىرنيە 

مەە ››ئوغلۇم ىىا ئېلىىىت بەرمەيمەە تىىارا  
ما يارات ي بۇسىىىىۇرۇپ ئو!تۇرنمەە، كۆتۈميە 

‹‹ كۆتۈم مېيە ياراتماي ئوسىىۇرۇپ ئو!تۇرناۇ
دېگەنىىاەك، ھەجەپ ھىىا!لىرى يوغىىانكەە. 
ئاسىىمانان  چۈشىىكەە كۆك مۇنچاق ئەمەس 
خاە ھەممىلىرنيە   مانى سىىىىىلىمۇ، بىلىمىز ئى

 گەپ قىلمىسا بورەك چاغاليانكىيا بۇ...

شمۇ  شيىالر تۇ شتى  كېلىت ئاناميە  - و تۇ
بەر!ەپ بىزنىڭ ئۆيگە ئەكىرنت كېتىشىىىتە. 
نگە  ىر پل ميىىىڭ گە ىخىىاچىىام ئىىانىىا ىمىىان ئ
چىىىانمىىىانمۇ، تېخە يېيىىىت بو!مى ىىاە 
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كىىىر!ىىىرنىىيىىە داس بىىىلەنىىال كىىۆتىىۈرۈپ 
يى المسىىىىرن اە پېتە ئا!انراپ ھويلىسىىىى ا 
ماي  ىڭ تو تى ئاغزني ىڭ  كىرنت كەتتە. ئۇن

ئاناميە ياكە مېيە ئىچىاە مىتىلانشىىىىان  
 قارغاپ تىلالۋات،انلى،ە بىلىيىت تۇراتتە.

نۇرنىسىىانە ئېلىت ››شىىۇ كۈنە كەچتە ئانام 
ناا  !ا ئا ىڭ  مانەكي ئاشىىىىۇ ئى بەرمەيمەە، 
بو!سىىىىىمۇ چىكىت تا!الپ تۇرۇپ پەرنزاتتەك 

ىت بەرمىسىىىىەم دەپ كېچە تەت ‹‹ قىز ئېل
ىڭ  ىت چى،تە. دادامي كاي ياپ  قاي بو! ىچە 

بېرنت گەپ ياسىىاشىىلىرى، مېيىڭ تەسىىە!لىي 
ىت كۆڭۈن قويۇشىىىىلىرنم  چىرايلىق گەپ قىل
مايتتە.  ناەك قىل ىان ا كار قىل نام ا  ئا
ئىشىىىى،ىلىت كۆڭلۈم بەكال غەش بو!اى. بۇ 
ئىشىىىالرنىڭ مۇنااق ئوسىىىان ھا! ا كېلىت 

 قېلىشىيە پەقەتال ئويلىمى اە ئىكەنمەە.

ئەتىسە ئاشۋا تىان  سەن ئاش،اناا كىرسى  
،ا سىىىى ىت چىراغ ىك ئېشىىىى ىان ان ا پىل ا!

ئو!تۇرسىىىىام، قوتانان  موراي چى،،اناەكال 
سا  شىتىت ئاچ،اە پېتە نۇرنى شىكيە داراق ئى
قارنسىىىىام  پارن ا  ماۇ، ئە! ما نت كېلىۋات كىر
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چېلىش مەيىىاانى ىىا مىىاڭ ىىاە جىىام ىىاردەك 
كۆرۈنۈپ كەتتە. دادام بىلەە ئىىانىىام ئۇە 

م سىىىىى ىللىرن -تارت،ىلە تۈگمەنگە، ئىيە 
تكەە ئىىىاى. ئۆيىىاە يىىا! ۇر مەكتەپكە كە

سا گەپ تېپىت  بو! اچ،ا بىرەركىم كىرنت قا!
قاالرمۇ دەپ ئۇ تەرنپىيە ئويالپ كېتىپتىمەە. 
نۇرنىسىىىا كىرگەە پېتە ئۇرنان اناەك تەرردە 
شلىرنيە غۇچۇر!ىتىت  ئۇدۇ!ۇم ا كە!اى ۋە چى

 تۇرۇپ سورناى:

 گەپ قىلە، مېيە ئاالمسەە يوقئ-

. نېمە ئىىا... ئىىاالي دېىىانم ۇ شىىىىۇ..-
 بو!اىئ... نېمە بۇنااق...

ئۇنىڭ ئە!پارنان  قورقۇپ تىلىم كا!ۋا!ىشىش،ا 
 باشلىاى.

ئاڭلىشىىىىىمچە ئانات مېيە سىىىىاڭا ئېلىت -
! ىىاە  بو چتە  گۈە كە نۈ تۆ ىش.  يم بەرمە
ئىشىىالرنە ئۇقتۇم، ئانامان  ئۆتۈپ كەتكەە 
يېرى باركەە. بىزنىڭ ئۆيانمۇ ئا شىىامان  

ە سىىىىاڭا بىرى جىاەن. مېيىڭ ئاناممۇ مېي
بەرمەسىىلىكيىڭ جىانلىاە چىڭ تۇرنۋا!اى. 
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‹‹ سىىىېيە چوقۇم ئا!ىمەە››سىىىەە باشىىىتا 
دېگەە بو! اچ،ا ساڭا ئىشىيىت ئۆيۈمانكىلەر 
شىت كېلىۋاتىمەە. ئانام مېيە  شىلى بىلەە قار
ڭا بەرمەيمىش، ھىم، بەرمىگىيىيە بىر  سىىىىا
ىڭ  ىڭ ئۆيي ىت بىزن ھارنر چى، كۆرەي قېيە  

گە ئوت كەييىىىانكە پىىاسىىىىىار دوۋنسىىىىى
قويىۋنتىمەە. ئىىس اە بو!سۇە ياسى ، ساڭا 

 تەگكىيىم تەگكەە ...

نۇرنىسىىىىا دەيان انلىرنيە دەپ بو!ۇپ بوغور 
كا!ىاەك پاالقشىىى ىيىچە كېلەڭسىىىزال مې ىت 
ىان  چى،ىش ئۈچۈە  ىت كەتتە. كەيي چى،
ئورنۇمان  تۇرغاە ئىانم، بىراق ئۇ ئىشىىىك 
سىىىىىرتى ا چى،ىپال ئىلگۈچيە ئىلىت قوياى. 
شۇنىڭ بىلەە ئۆي ئىچىگە سو!ۇنۇپ قا!انم. 
باقتىم، مېيە  نت توۋالپ  چاقىر ئىسىىىىمىيە 
باقتىم. !ېكى  ئۇ  چى،ىرنۋەت دەپ ئۆتۈنۈپ 
مۇ  تكەنىىاەك پەرۋا ى  كە قت قۇال  ۇددى 
قىلماسىىىىتى  ئىشىىىىىكتى  يىراقالپ كەتتە. 

بارا يىراقالپ  -ئۇنىڭ ئاياغ تىۋنشىىىە بارا 
ى ڭ غىئاڭالنماي قوي انان  كېيى ، ئەگۈنيى

قىل اە ئاۋارى بىلەە تەت بىزنىڭ ئۆيگە تەۋە 
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بار!ىق ئۈە  ىت  -بو! اە  غاي تىۋنشىىىىلەر 
 بو!اى.

تىتلىق ئىچىاە ئىككە ئاش پىشىىىىم  -تىت 
ۋاقىتيە تەسىىىتە ئۆتكۈردۈم. سىىىىرت،ا چى،،ۇم 

ىانمى انسىىىىىرى دادام  ىت چ بىلەە  -كېل
ئاناممۇ  ۇددى تۈگمەناە ئۈنۈپ قا! اناەك 

. ئىشىىىكيىڭ ئىل ۇچە ھېى كېلەي دېمەيتتە
بىلەە ھەپىلىشىىىىىت قىلمى انلىرنم قا!مىاى. 

ناەك -ھەي، دادام ئەتكەە ئىل ۇپ تە، ئۆر
ىڭ  ىاىئ مېي قاالرم تا ئەتمەي  ىڭ، پۇ  چ
ھەپىلەشىىىىكىيىمگە ئېچىلىىىان ىىاە نېمىيە 

دە -دەپ يۈرمەياۇ‹‹ ئۆيۈميىڭ ئىل ۇچە››
شىكتى  بىر  شۇ ئى سام مۇ دادام  قانااقال قىل

 تتە.چى،ىۋا!سام بوال

بىر چاغاا بىزنىڭ ھويلىيىڭ ئا!انانمۇ ياكە 
ياە  وشيىمىزنىڭ ھويلىسىانمۇ، ئەيتاۋۇر بىر 

شىلەرنىڭ ئاال  توپىالت كۆتۈرۈپ  -مۇنچە كى
ناەك ‹‹ يۈگۈر، تىز بون، قېيە...›› دېگە

قىلىشىى،اە غەۋغا!ىرى ئاڭلىيىشىى،ا باشىىلىاى. 
بۇنىڭ بىلەە سىىىىىرت،ا چى،ىش ئىسىىىىتىكىم 

يە االدنكە پاتىپاراقچىلى،تېخىمۇ كۈچىيىت، ت
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ئۆر كۆرۈم بىلەە كۆرگۈم كېلىىىت كەتتە. 
 نۇرنىسىىىا تېرن اە››تۇي ۇميىڭ بىر يەر!ىرى 

دەپ بىشىىارەت بېرنت تۇراتتە. يەنە ‹‹ باال
ئىشىىىىك ئىل ۇچە بىلەە ھەپىلىشىىىىشىىىكە 
باشلىانم.  ېلە ھەپىلەشكەە بو!ساممۇ ھېى 
ئۈنۈمە بو!مىاى. ئا ىرى بو!ماي ئىچكەركە 

ناق ناقيە يۈدۈپ  قار غار قو تا يان  بىر  ئۆ
چى،ىىىت غۇۋا يورۇق چۈشىىىىۈرۈپ تۇرغىىاە 

ياۇم ىڭ ئۇدۇ!ى ا قو ناق -تۈڭلۈكي دە، قو
سىلانم. بىراق  ستىگە چى،ىت تۈڭلۈككە ئې ئۈ

سام  -قو!ۇم يەتمىاى. ئۇ ياق  بۇ ياق،ا قارن
ستىگە قوي ىاەك ھېچيېمە يوق، بىر  قوناق ئۈ

ەە كەماە كۆرۈم ئەتىگەە ئۆرۈم ئەپكەش بىل
ئېرن،تى  سىىۇ ئەكىرگەە چىلەككە چۈشىىتە. 
سىىىۇنە تۆكەي دېسىىىەم تۆككىاەك باشىىى،ا 
ن ىىا ۋە  ېمىر  نەرسىىىىىمۇ يوقكەە. قىىارا
يۇغۇرنىىان ىىاە تەڭيىگە تۆكۈپ چىلەكيە 
بىكارالپ، بىر تاغار قوناقيىڭ ئۈسىىىتىگە دۈم 
كۆمتۈردۈم ئىىانىىان  پەم بىلەە ئۈسىىىىتىگە 
چى،ىت تۈڭلۈككە ياماشتىم. نەچچە ئېسىلىت 

ىشىىىىىت ئاراە دېگەناە تۈڭلۈك ئې ىزن ا يام
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يېپىل اە يا!تىراق بىلەە غە!ۋنر قاسىىىى،ىيىيە 
ئېلىۋېتىت،  تۈڭلۈكتى  يامىشىىىىىت ئۆگزنگە 
ىڭ  كامالرن تا ۇن قارنسىىىىىام مىجى چى،تىم. 
ىان  قويۇق ئىز كۆتۈرۈ!ۈپ،  ىڭ كەيي ئۆيىي
ھىىاۋادا تو! ۇشىىىىۇپ ئوييى ىلە تۇرۇپتۇ. 
 مەھە!لىانكە كۆپ سىىانلىق  وشىىيىالر شىىۇ
ئاۋارە. بىر!ىرى  تەرەپتە بىر ئىشىىىىالر بىلەە 
چىلەكلەردە ئېرن،تى  سىىۇ توشىىىسىىا، بىر!ىرى 
ئوت كۆيىۋات،اە پاسىىار دوۋنسىىە بىلەە ئوت 
تۇتۇتۇشىىى،ا ئۈ!گۈرمىگەە پاسىىىار دوۋنسىىىىيە 
ئايرنت، پاسىىىار يۆتكەش بىلەە ئاۋارە ئىاى 

دېىىانم ئىچىمىىاە. بۇ نېمە …‹‹ ئىىاپال ››
سىىوغۇق تەر كارامەت ئەماىئ پىشىىانەمان  

چى،ىت كەتتە. تۇرۇپال نۇرنىسادن  قورقتۇم. 
يان اە  ما ىان  قورق نااق ھېچيېم مۇشىىىىۇ
ئەركەك مىجەر قىز باال بىلەە توي قىلسىىىام، 
تا  ماق ىت ئو!تۇر كېيى  مەە ئۇنە  وتۇە قىل
يوق، ئۇ مېيە  وتۇە قىلىت ئو!تۇرسىىىىا، ئۇ 
چاغاا قانااق قىالرمەەئ بۇ  ىيان كا!الم ا 

ت چۆچۈپ كەتتىم.  ۇددى كېلىش بىلەە تە
نۇرنىسىىىىىا ھىىاۋادا !ەيلەپ كېلىىىت مىىاڭىىا 
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چاپلىشىىۋا!ىان اناەك بىلىيىت، ئىختىيارسىىز 
كەييىمگە داجىپتىمەە. ئۆرۈممۇ سىىىىەرمەيال 
كەييىمگە پاالق،ىاە چۈشىتۈم. سىوغۇق تەرگە 
سىان   سايى سانىڭ  ىيا!ە  چۆمۈ!ۈپ، نۇرنى
قورقۇپ ئو!تۇرسىىىىىىام داداميىىىڭ ئىىاۋارى 

ان ئۆتمەي شوتىان  يامىشىت ئاڭالناى. ھاي
دادام، ئارقىان  ئانام ئۆگزنگە چى،تە. ئۇالر 
سىلەرنە  ستىانكە نەر ئۆيگە كىرنت تۈڭلۈك ئا
كۆرۈپ بىر ئىش بو! ىىانلى،ىيە پەملىگەە 
ش،ىيە ئىكەە.  سا كېرەك، ئا!انراپال چى،ى بو!
مەە بو! اە ئىشىىىىالرنە ئانام بىلەە دادام ا 

بۇ  دەپ بەردنم، ئۇالرمۇ نۇرنىسىىىىىانىىىڭ
ىان  ھەيراە بو!ۇشىىىىۇپ  ‹‹ توۋا ››قىل ىي

دەپ قېلىشىىتە. توۋا بىلەە ئىش تۈگىسىىى ۇ 
بو! ىىاە ››بو! ىيە ئىىىاى. !ېكى  دادام 

ئىشىىىىالرنە مىجىتىىا ۇنالرنىىىڭ قو!ى،ى ىىا 
يەتكۈرۈپ قويايلە، بو!مىسا يەنە سېيە ئىش 

ىلىىىاۇ تە دەپ يىىامىىاە ب ت دەپ ‹‹ ئۆگە
 پتۇرۇپلىۋا!اى. قانااق قىالتتىم، ئاالي دە

نان  كېيى ،  ماە بو! ا ناھ ئۆرۈ قوي اە گۇ
ىاى. شىىىىۇ كۈنە كەچتە  ماي بو!م ىان چ
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داداميىڭ ئا!ان ا چۈشىىۈپ يۇۋاشىىلىق بىلەە 
مىجىتا ۇنكاميىڭ ئىشىىىىك ئا!ان ا باردنم، 
رەييەپ ئارقىلىت مىجىتا ۇنكاميە ئىشىىىىىك 
تۈۋنگە چاقىرتىت چى،تۇق ۋە نۇرنىسىىىىانىڭ 
 ەئەتىگەە بىزنىىىڭ ئۆيگە كىرنىىت نېمىلەرن

دەپ قويۇپ چى،ىىىت كەتكەنلىكىيە تو!ۇقە 
 بىلەە سۆر!ەپ بەردنم.

ىاا ئەمەس  جاي ىڭ كەيپە  كامي تا ۇن مىجى
پاسىىىىار!ى،ى ا ئوت  ىاى، ئە!ۋەتتە، قىزى  ئ

سا ››قويىۋېتىت  شۇنى  ا بەر، بو!مى سەت  بەر
ىمەە ىل نگە ‹‹ مۇشىىىىۇنىىااق ق كۆر دەپ 

كۆرسىىىتىت ئىش تېرنت يۈرسىىە قانااق دادا 
شۇ  اپا بو!ماياۇئ ئەم ما بۇ ئادەم قىز!ىرن ا 

قەدەر ئىىامراقكە، ئىىا!،ىيى ىىا تەرەت قىلىىىت 
قويسىىىىمۇ ئاچچى،النماي ئۆتكۈرنۋېتەمانكى  

 دەيمەە.

شۇ كېچە تات ئات،ىچە رادنال ئۇ لىيا!مىانم. 
نۇرنىسىىانە رادى ئااليمۇ، ئا!مايمۇئ بۇنااق 
بىشىىىىەملىكە، ئىىاچچى،ىيىىىڭ يىىامىىانلى،ە، 

بىىاال قورقمىىاسىىىىلى،ە بىلەە قو!ىىىان  ھەر 
ئانچە  ىاەك. كېيىيچە  مۇنچە گەپ  -كە!گ
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نام بىلەە دادام  ئا قا!سىىىىاق  ىت  تەگىشىىىى
تەگىشىىىىىت قا! اناا، ئانام جىم تۇرنۋېلىت 
شالر قو!ىان   دەردنيە كۆرنان  ئا! اناەك ئى
كە!مىگۈدەك. مەنىىان  بۇرۇە مۇشىىىىىىت 

دەسىىىسىىىەپ يات،ۇرۇپ  -كۆتۈرۈپ، ئۇرۇپ 
قويسىىىىىا بۇ ئەركەكچىلىكتە يۈرۈميە نەگە 

مەەئ ۋاي توۋا   ۇدايىم سىىىاقلىسىىىۇە قويى
دېگەە ئاتاق،ا ‹‹  وتۇنان  تاياق يەياۇ››

نااق بو!ۇپ ئۇنى  ا  قا قېلىشىىىىتى . ئۇف  
كۆڭلۈم چۈشىىۈپ قا! اە بو! ىياىئ بۈگۈن ۇ 

 دەپ‹‹ ساڭا بەرمىسە مۇشۇنااق قىلىمەە››
سار!ى،ى ا ئوت قوياى. بىر چاغالر  ئۆرنيىڭ پا

ات سىىىزغاە سىىىزن،ىمچە ماڭمىسىى››كېلىت 
دەپ بىزنىڭ ئۆيگە ‹‹ مۇشىىىىۇنااق قىلىمەە

ئوت قويسىىىىا... ۋاي توۋا... تاس قاپتۇغۇ 
 مېيە قارا باس،ىلە...

شىىىىۇنى ىىان  تىىارتىىىت نەچچە كۈنگىچە 
نۇرنىسىىىىىىاغىمۇ، مىجىتىىا ۇنكىىامالرغىمۇ 
كۆرۈنمىانم. بو!سىىا بىزنىڭ ئۆيانكىلەرگىمۇ 
كۆرۈنگۈم يوق ئىاى، !ېكى  بۇنى  ا ئىمكاە 

ت ىراق  !مىىىاى. ب ىز دەپ بو ىم قوپ ي ىىا  و
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قېلىشىان ، مىجىتا ۇنكامالرنىڭ قىز سوراق،ا 
سىرەيتتىم. ‹‹ ماقۇن›› شىان  ئەن دەپ قېلى

شىىۇنچە ئۇرۇە كۆيۈپ، ئا!ىمەە دەپ نىيەت 
قىلىت يۈرگەە بو!سىىاممۇ، ھارنرغا كە!گەناە 
قاراملى،ىيە كۆرۈپ  ىڭ بۇ قەدەر  نۇرنىسىىىىان
راسىىىتىيلال قورقتۇم. ئاناممۇ قايسىىىە كۈنە 

خاچام بىلەە  ىرنلانشىىىىىت قا! اە ئىمانى
شيە باھانە قىلىت  سا ئوتۇە››ئى  پا!تات بو!

دەپ ‹‹ كەممۇ، ئوغلۇت بو!سا  وتۇە كەممۇ
بىر گەپيە كۆتۈرۈپ چى،تە ھەماە نۇرنىسانە 
ئېلىشىىىم ا قارشىىە ئىكەنلىكىيە ئېيتىت تاش 
چىشىىلىۋا!اى. بۇمۇ بىر ھېسىىاپتا يا شىىە 
!اى. قىزنيە بەرمىسىىىىە مەيلە، شىىىىۇ  بو

قارام، ئەركەك رەدەك با ىاا مەنمۇ بۇ  ھان
 قىزدن  قۇتۇالي.

ئىىارنىىان  ھەپتە ئۆتتە. بىر كۈنە كەچتە 
كىرسىىىىى  چىراغ يورۇقىىىاا ئۆتۈك مىخالپ 
نامىزى ئوقۇش ئۈچۈە  ئو!تۇرسىىىىام  ۇپتەە 
مەسىىھىتكە چى،ىت كەتكەە دادام ئىشىىىكتى  
ئا!انراشىىىىال كىرنت كە!اى ۋە مەسىىىىچىتتە 

ەنلىكىيە، مىجىتىىا ۇنكىىام بىلەە كۆرۈشىىىىك
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نۇرنىسىىىىىا ئىككىمىزنىىىڭ تويى ىىا رارنلىق 
بەرگەنلىكىيە ئېيتىىىت ھىجىيىىىت كېتىپتۇ. 
بۇنە ئىىاڭالپ مې ەمىىان  تۈتۈە چى،ىىىت 
كەتتە. ئا!ماسىىىىلى،يىڭ قارنيىيە ئۇ ياقتى  
ئېسىىىت بو! ىچە بۇ ياقتى  قىزنيە تۇت،ۇرۇپ 
قوي ۇسىىىە كېلىت كەتكىيىيە قارنمامان اەئ 

يە چى،ىرنت بىر دادام ا كۆرۈميىڭ پا تىسىىىى
 ھارا قاراپ تۇردۇم ۋە شۇنااق دېانم:

دادا، مەە... مەە نىىىۇرنىسىىىىىىانىىىە -
 ئا!مايمىكە...

دېىىاى دادام دنىىرنىى ىى ىىىاە  -ۋوي،-
شىىۇنى ان  باشىى،ىيە ئا!مايمەە  -چۆچۈپ،

ماى نېم  ىڭ، ئە ،انت دەپ نوچىلىق قىلىۋات
 بو!اى باالمئ

ھېچيېمى ۇ بو!مىىىاى، شىىىىۇ... شىىىىۇ -
 ئا!مايمىكە دەپ...

ا مىىاۋۇ بىىا!ىيە، بىر چىىاغالردا قىزنيە توۋ-
دەپ  اپا بو!ۇپ، ‹‹ بەرمىاى››بەرمىسىىە 

ئارا كۈناە ئا!تە قېتىم قاترن ىلە سىىا!ىسىەە. 
ماى بىر چىرايلىق  ناە ‹‹ ماقۇن››ئە دېگە
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نېمە جى  تەپكەناەك ئاال جۆيلۈپ قا! اناۇ 
 دېاى دادام سەن تىرنكىت. -بۇئ

ش ابوپتۇ، ئا!مىسا ئا!مىسۇە. ئۇنااق پىتۋ-
باالم ا قىز دېگەنيە  ئا!مىسىىىىىمۇ  ماڭ،ىيە 
ىت بېرنمەە، تا!الپ تۇرۇپ ئېل ىت   -چېك

 تېيەپ.-دېاى ئاناممۇ ئا!انراپ

ۋاي گەپكە !وقما سىىىىا!ماي جىم تۇرۇڭالر -
 -دېاى دادام ئانام ا چېچىلىت، -ئانىسە،

مەە بۇ يەردە ئىشىىيە قۇراشىىتۇرا!ماي ئاۋارە 
تىىۇرسىىىىىىام  ىىىيىىا!ىىى ىىلىىىاا يىىوق گەپ 

نكەن ىلىىىا غوجىىام ق نو بەج  مو ىلەر.  سىىىى
ئويلى انلىرنيە دەپ باقمىسۇنمۇ ئاۋۋان، چەك 
باسىىىمى ۇدەك سىىىەۋەپ كۆرسىىىەتسىىىە مەە 

 ئۇنىمايمەە ئىش،ىلىت.

سادن  قورقۇپ قا!انم. - مەە... مەە نۇرنى
قارا دادا، بۇ قىز... بۇ قىز بەك قارامكەە، 
ئۆيىىىانكىلىرى مىىاڭىىا بەرمىگەنگە قېيىىااپ 

سار!ى،ى ا ئوت ق سە، كېيىئۆرنيىڭ پا   ويىۋەت
قا! ۇدەك  -ئانچە ىت  كا!لىشىىىى تا مۇنچە 

ىڭ ئۆيگە ئوت قويۇشىىىىتى   بو!سىىىىاق بىزن
 يانمى ۇدەك. شۇڭا...



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

9

9 

 ۋاي توۋا، شۇنااقمۇ بوالرمۇ ئ-

دادام بىلەە ئانام بۇ گېپىمان  !ەسىىىسىىىىاە 
شۇنااق قىلىت بۇ  شتە.  شاپ قېلى بو!ۇپ بو
مەسىىىلىسىىىىيىڭ رادى بىر ئويالشىىىمىسىىىاق 

ىادن يان اە ج ما ي ئەھۋان ئىكەنلىكىگە بو!
ئۇالرنە ئىشىىەناۈرگەە ئىانم. شىىۇنااقتىمۇ 
دادم قېيىىااپ مىىاڭىىا قىىارنمىىاي قويىىاى. 

سات ئۆرۈت قارار چى،ىرنش، ›› ش قانااق قىلى
توي قىلىمىز دېيىشىىىىسىىىىەت تويۇڭيە قىلىت 
قويىمىز، توي قىلمايمىز دېيىشىىىسىىىەت ئۇنە 

 ماڭا تاشالپ قوياى.‹‹ ئاڭالرمەە

رۇپ يۈرگەە نۇرنىسىىىىىادن  ئۆرۈميە قىىاچۇ
كۈنلەرنىڭ بىرناە، ئېشىىەك ھارۋنلىق كېتىت 
بارسىىام نەخ ئۆرى ئا!انميە توسىىۇدى. نېمە 
شىميە بىلمەي ھىجاي اە پېتە ھارۋنان   قىلى

مەنىىان  ئۆرۈڭيە ››چۈشىىىىتۈم ئۇنىىىڭ 
‹‹ قاچۇردۇت، نېمىشىى،ا ئۇنااق قىلىسىىەەئ

دېگەە سىىىىۇئا!لىرن ا ئې ە بىلەە بې ە يوقال 
جاۋاپ قايتۇرۇپ كۈ!ۈپ  بىر گەپلەر بىلەە 

تۇرنۋا!انم. !ېكى  ئۇ كۆڭلۈمانكىيە بىلىت 
! ىىانىىاەك،  ىگە قىىاچىىاە ››قىىا ى ك ىزن ب
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داسىىىتىخانلىق ئەكىرنسىىىىلەرئ سىىىېيە دەپ 
شىىۇنچە نومۇسىى،ا چىااپ تەۋەككۈن قىل ان ا 
چۇشىىلۇق تىزراق يۈرۈميە يورۇق قىلمىسىىات 

ياۇ ما !اى. گەپ بۇ ‹‹ بو! دەپ تۇرۇپلىۋا
 انە تاپا!مىانم.يەرگە يەتكەناە ئارتۇق باھ

ېانم د -نۇرنىسىىا، بىز توي قىلمايلىمىكە،-
نت نان  -قىزنر ىڭ كۆر نت تۇرۇپ ئۇن تاتىر

 كۆر!ىرنميە قاچۇرۇپ.

،ائ،- ىڭ كۆر!ىرى  -نېمىشىىىى نۇرنىسىىىىان
 -جايىان  چى،ىت كەتكۈدەك چەكچەياى، 

يانكىلەرمۇ  ىڭ ئۆ !اى ئەماىئ بىزن نېمە بو
 قوشۇ!ان ۇ ئەنەئ 

مەە... قارا، ئۇ... ئۇغۇ شىىۇ... !ېكى  -
بىز سەن ئا!انراپ قا!اۇقمىكە دەپ قا!انم. 
بىر مەرگىل ئۆتسۇە... ھېى... ھېچ و!مىسا 

 يار تەرەپلەردە...

ىمىىائ ئىىانىىات - تت ئۆگە ىم گەپ  ىر ك ب
ىل  يائ راسىىىىت گېپى يە ق ماۇ  تا مايۋا ئۇنى
شۇنچە ئىزاغا،  ساڭا تېگىمەە دەپ  سى    يا

ماي قىلمى اە گۇناھيە -ئار قارن ،ا  نومۇسىىىى
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ئۈسىىىىتۈمگە ئا!انم. ئۆيۈمانكىلەر مېيە ئار 
ئار ئۇرۇپ ىانمۇئ  ىانمۇئ -دۈشىىىىكە! تىلل

پىشىىىىىانەمگە يېگەنلىرنم ئىىارمۇئ ئەمىىاى 
بو! اناا مېيە تە سىىىىىگە چى،ىرنت قويۇپ 

دېسىىىەت مەە يۈرۈم قانااق ‹‹ ئا!مايمەە››
 كۆتۈرۈپ يۈرنمەەئ

بۇ گەپلەرنە ئىىاڭالپ رۇۋانىم تۇتۇ!ىىاى. 
اى. دېمىسىمۇ ئۇ ئۇنىڭ دېگەنلىرى راست ئى

مېيە دەپ  ېلىال بەدەن تۆ!ەپ كەتتە. 
!ېكى  بۇنە دەپال تەۋەككۇن قىلسىىىىىىام 
ىك ئىكەنلىكىيە  ىڭ  ەتەر! ياۇ. ئوتي ما بو!
بىىىلىىىت تىىۇرۇپ تىىۇتسىىىىىىام قىىو!ىىۇمىىيىىە 

 كۆياۈرنۋا!مامانمەەئ...

 گەپ قىلە  تىلى يە قاغا ئۈرنۋا!انمۇئ-

يا!ىم  ىڭ ۋارقىرنشىىىىە بىلەە  ى نۇرنىسىىىىان
نماق،ا ئۇ بەكال تاقەتسىىىز!ىيىت ئۈرۈ!اى. قار

كەتكەناەك تۇراتتە. كۆر جىيىكىاە !ى ىرالپ 
قا! اە ئىككە تامچە ياش ھارنرال دۇمىالپ 
شكە تەييار تۇراتتە. ئۇنىڭ بۇ ھا!ى ا  شۈ چۈ
نااقال  قا !اى.  قا نت  ئاغر قاراپ ئىچىم 
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بىىو!ىىمىسىىىىىۇە بىىىر جىىاۋاپ بەرمىسىىىىەم 
 بو!مايان انلى،ە ھېز قىلانم.

سەە بىلەە -  -توي قىال!مى ۇدەكمەە،مەە 
قارنسىىام  -دېانم ئا ىرى غەيرەتكە كېلىت،

سىىىىەە بەك قارامكەنسىىىىەە. ئوغۇن با!ىالر 
‹‹ لىمەەقى››قىلىشتى  قورقىان اە ئىشالرنە 

دەپال قىلىت يۈرسەت، مەە سەنان  قورقتۇم، 
سەە بىلەە توي قىلىش،ا جۈرئەت قىال!مىانم. 
 كەچۈرگى  نۇرنىسا، ئۆرەڭگە اليىق بىرەرسە

 بىلەە توي قىلىت بە تى يە تېپىۋان 

گېپىميە تۈگىتىپال ئېشىىەك ھارۋاميە ھەياەپ 
تاكە ھويلى ا كىرگۈچە  !انم.  قا ىت  كېت
يە  ې م مۇ  ئۇ نم.  نمىىىا مۇ قىىار ى مگ ى يي كە
چاقىرمىاى. بۇ ئىشىىىيە مۇشىىىۇنااق ھەن 

 بو!اى دەپ ئويلىانم.

ئىككە كۈنان  كېيى  ئەپكەشىىتە سىىۇ ئېلىت 
كېلىۋاتسىىام ئاتايى  مېيە سىىاقالپ تۇرغانمۇ 
قانااق، نۇرنىسىىىا ئۇچراپ قا!اى ۋە كەچتە 
نانكە  گاە تۈۋ مان  بۇرۇە جى مارشىىىىا نا
تاپىالپ قويۇپ،  ،ا چى،ىشىىىىىميە  ناا!ى، ما
سلى،ىميە كۈتمەيال يو!ى ا  ماقۇن بو!ۇش بو!ما
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رمىگەە راۋاە بو!اى. ياق دېيىشىىىىكە ئۈ!گۈ
ئىكەنمەە ئۇ دېگەە يەرگە چى،ىشىىىىم كېرەك 
سام ئەتە قوپۇپ بىزنىڭ  ئىاى. ئەگەر چى،مى
نااق قىلىمەە.  قا ئۆيگە ئوت قويۇۋەتسىىىىە 
ئۆرۈم  ىىا!ىمىىاي قورقۇپ تۇرسىىىىىىاممۇ، 
ىڭ سىىىىۈرى ئې ىر  قاراملى،ىي ىڭ  نۇرنىسىىىىان
كېلىت، بوييۇمان  باغالپ سىىىۆرنگەنچىلىك 

ن  امانامارشىىىى››قىلىت ماناا!ى،،ا چى،تىم. 
ېرنگە ‹‹ بۇرۇە دەپ تىىاپىالپ قوي ىىاە ي

شام ا ئەراە  چى،،اە ۋاقتىماا ئا!لى،اچاە نامار
شلى اە  ش،ا با چى،،اە، ئەتراپ،ا گۇگۇم يېيىلى

سە جى  يوق، بىر  ىل -ئىاى. ئەتراپتا ئىي
مۇ  ى تت بۇ يەر ئىىادە ىلىىىك ئىىىاى.  ىم ۋەھ
شىپمۇ  سۈر!ۈك بو! اچ،ا بەك ئېرەڭ شۇنااق  مۇ

ا يې،ى  كېلىىىت كەتمىىىانم. مىىانىىاا!ى،،ىى
يا يېيى ا  نۇرنىسىىىىانە كۆردۈم ۋە ئەيمىيىپ،ى

 باردنم.

دېاى ئۇ مېيە  -نېمانچە كەپ قا!ىسىىەەئ-
 كۆرۈپال سوراق،ا ئۆتۈپ.
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غا ھە!ەپ ئېتىت بو! ىچە كەپ بوپ - قويالر
قىاپتۇ. چى،تىم ۇ مىانىا. نېمە گېپىىڭ بىار 

 ئىاى، تىز دە. ئانام ئىزدەپ قا!ىاۇ...

مايتتە ھە ئۇ ھەجەپ ئىلگىرى ئىزدەپ ق- ا!
دېىىاى ئۇ كۆرۈميىىىڭ ئىچىگە  -ئىىانىىاتئ
قىز بىىاال تۇرۇپ مەە چې ىمىىاا  -قىىاراپ،

ساڭا نېمە قوياى بۇ يۈرى  سەم  ئۇنااق دېمى
تۆۋەنلىكيەئ سىىەناە رادى بىر گەپ بار. يا 
باشىى،ا بىرنيە كۆر!ەپ قا!انڭ، يا بو!مىسىىا 

‹‹ نۇرنىسىىىانە ئا!مايسىىىەە››ئۆيۈڭانكىلەر 
،اە گەپ  ب ۈگۈە رادى ئوچۇق دەپ قورقۇت

سىزئ  ساڭا نېمە بو!اى تۇيۇق گېپى يە قىل. 
 مەە بىلەە توي قىالمسەە قىلمامسەەئ

ئەمىىاى نۇرنىسىىىىىا... مەە سىىىىېيىىىڭ -
قىىاراملى،ى ىىان  قورقۇپ قىىا!ىىانم. سىىىىېيە 

بىرە گەپ -ئىىاالمى ۇدەكمەە. كېيى  بىرە
تا!ىشىىىىىت قا!سىىىىاڭمۇ ھېلە ئۆيگە، ھېلە 

،ىلىت شپاسار!ى،،ا ئوت قوي ىلە تۇرسات... ئى
مانكەە،  يا ىڭ بەك  ئاچچى، مەە قورقىمەە. 
سىىىىەە بىىىلەە  ىىاتىىىرجەم بىىىر ئىىۆيىىگە 

 كىرە!مىگۈدەكمەە. شۇ... شۇڭا...
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 دېمەك، سەۋەپ مۇشۇ، شۇنااقمۇئ-

 ھە...-

 مەە بىلەە راست توي قىلمايسەەئ-

  اپا بو!ما...-

سە، ئۆرۈڭگە قىلانڭ، مەنان  - بوپتۇ ئەمى
 ر يامانلىما  قىزالر، قېيە چى،ى ال

نۇرنىسىىىانىڭ شىىىۇنااق دەپ ۋارقىرن ىيىيە 
بىلىمەە. ئاسىىىمانان  چۈشىىىتىمۇ، يەردن  

ىانم، يېيىمىزدا تۆت  نانمۇ بىلم ش بە -ئۈ
كا!تەك  ياا بو!ۇپال  باال پە ماقال -قىز  ر توق

قويۇق ئۇرۇپ كەتتە.  -بىلەە مېيە قىارا 
كۆرۈميە قو!لۇرۇم بىلەە دا!اا  -باشتا باش 

رنىڭ !ېكى  قىزالقىلىت توسىىىۇۋېلىت باقتىم. 
توقمىىاقالردن ، يەنە  -قو!ىىىانكە تىىايىىاق 

كېلىىىت ئۈرۈ!مەي تېگىۋات،ىىاە تىىايىىاقالردن  
ئۆرۈميە دا!ىىاا قىلىش مۇمكى  بو!مىىىاى. 
كا!تەكيە كۈچەپ  ىانكە  ىڭ قو! بىرسىىىىىي
ياتى   با !انم، بۇنە كۆرۈپ  تارتىۋا تۇرۇپ 
بىرى قاراپ تۇرغاە نۇرنىسىىىامۇ نەدنياۇر بىر 

دە، ئۇمۇ ھۇجۇم ا -اىكا!تەكيە تېپىت كە!



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

1

0

6 

ئۆتتە. نۇرنىسىىىانىڭ قوشىىىۇ! ىيىيە كۆرگەە 
قىزالر تېخىمۇ قاتتىق ئۇرۇشىىى،ا باشىىىلىاى. 

 -ۋايجاە ››شىىىىۇنااق قىلىت بىردەملىك 
ييەي ىگە ‹‹ۋا نل لز ن يە ر پ ترا ىلەە ئە !ەر ب

،ۇچە  ، ىراپ، پۇ ىىادن  چى تۈرۈپ ۋارق ! كە
ھارغۇچە ئۇرۇپ  !انم. قىزالر بىر  ياق يەۋا تا

شتەدەردى چى،،انان سى،ىت قېلى    كېيى  بې
دەپ ‹‹  وپ بو!اى تارا، تويسىىىىۇە››ۋە 

!اى.  ىت بو غاي ىاۇر  ،اپ نە!ەرگ غودۇراشىىىى
ئاغرنمى اە  ئاغرن اە يەر!ىرنميە سىىىىىالپ، 
يەر!ىرنميە سىىاناپ، دوڭ اسىىالپ ئاقسىىاپ 
مې ىت ئۆيگە كىرگىيىماە ئا!لى،اچاە  ۇپتەە 
نام  ئا ىاى. دادام بىلەە  مەھە!ە بو! اە ئ

كۆر!ىرنميە كۆكەرتىىىت،  -مېيىىىڭ يۈر 
ئاقسىىىىىاپ كىرگىيىميە كۆرۈپ  ىت،  قانىت
چۆچۈپ كېتىشىىتە. مەە بو!سىىام ھەر ھا!اا 

 ھايات قا! ىيىم ا  وش ئىانم.

دادام بىلەە ئانام يى،ىلىت قوپۇپ، ئۆناەرەپ 
 ئا!انم ا كە!اى ۋە سوراق،ا ئۆتتە:

نېمە ئىش بو!ىىاىئ بىرەرسىىىىە بىلەە -
 ئۇرۇشتۇڭما جېيىم باالمئ



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

1

0

7 

بۇ!ىمىىاپ -!ىىاى يەنەئ نېمە ئىىاالنىم بو-
 بو!ىۋا!اۇقئ ئىت تا!ىۋا!مى اناۇئ

غام  -ۋاي...- ىڭ گېپىگە ئۇ ېانم دادامي د
 -ئىت تا!ىسىىا مۇشىىۇنااق باش  -قايياپ،

ىزنىىىڭ  ىم !ل نكەەئ مەھە نە تىىاالمىىا كۆر
يان اە  ما ئا! !اى. ئەر  تا!ىۋا قانجۇقلىرى 

 كۇسۇكالر...

 رادى نېمىش بۇئ تىلى يە چاييىماي...-

 ىچارە باالم...ۋاي ب-

دادام بىىىلەە ئىىانىىامىىيىىىڭ ھىىا!ىىىمىى ىىا 
شۇنااقتىمۇ تى   ئېچىيىۋات،انلى،ىيە بىلەتتىم، 
ئا! ىلە قويماي سىىىوراق،ا تارتىشىىىە سىىىەن 
ئىچىميە پۇشىىىىۇردى. نېمىسىىىىىيە دەيئ 

يمەە›› !مىىا ئۈچۈە ‹‹ ئىىا ىم  ىي ي  قو دەپ 
قىزالرنە توپالپ ئۇرغىلە سىىىىىىا! ىيىيىمۇئ 

ك اناەئۇسىىىتىخانلىرنميىڭ چۇۋۇ!ۇپ كېتىان 
ئىىاغرنىىت كېتىۋات،ىىانلى،ىيىمۇئ ئىشىىىى،ىلىىىت 

 ئاچچى،تى  يېرنالي دېانم. 

ۋاي بىر گەپ قىل ىيە، نېمە بو! اە ئىش  -
دېاى ئانام پىشانەمان  تەپچىرەپ  -بۇئ ،
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ىلەە  ىق ب غل !يىىا قو يە  ن ت،ىىاە قىىا ىۋا ى، چ
سىىاق چى،ىت كېتىت  -سىىاپ  -سىىۈرتكەپ

 نېمە بۇنااق بو!ۇپ كىردنڭئ

ىڭ ئىاۋۇ نۇرنىسىىىىىا... ئىمىا- نىخىاچىامي
ساغا  قانجۇقە... ئىككە كۈە ئىلگىرى نۇرنى

سىىەە بىلەە توي قىلسىىام بو!مى ىاەك، ›› 
سە توي قىلمايلە شى م. دەپ قوي انتى‹‹ يا 

ىڭ بىلەە  غاا جىمال تۇراتتە، شىىىىۇن چا ئۇ 
تۈگىگەە چې ە دەپتىمەە. بۈگۈك كەچتە 
چى،سىىىىات گېپىم بار دېگەنتە، ماقۇن دەپ 

‹‹ ئا!مامسىىەەمېيە ئاالمسىىەە، ››چى،تىم. 
دەپ سوراپ تۇرۇپلىۋا!اى. مەە... مەە... 

دېسىىەم... ‹‹ ئا!مايمەە››شىىۇنىڭ بىلەە 
!انكى ، بەش  ياا بو ئا!تە قىز  -نەدن  پە

باال چى،ىپال مېيە كا!تەكلەپ ئۇرۇپ كەتتە. 
مان اە...  نا غان ا ئۇ يا!ۋۇر جانلى ان ا،  ۋاي

 كاساپەت قانجۇقالر...  ەپ...

پوتلىۋاش يەنە شىىىىۇ نۇرنىسىىىىىا دېگەە -
ىت  تاپ تۇر  مەە چى، ،ا...  ەپ تو  ماڭ

 بۇرنىان  بۇالق...
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ماڭ اە  غا  تاال پاسىىىىلى اە پېتە  پاي دادام 
 ئاناميە چاقىرنت تو تىتىۋا!اى:

ۋاي تو تاڭال ئانىسىىىە،  وتۇە كىشىىىە -
دېگەنيىڭ چېچە ئۇرۇە، ئەقلە قىس،ا رادى. 
نەگە چى،ىسىىىىلەر بۇ كەچتەئ بىز ئوغلىمىزغا 

بىلەە  ەق ئا!لى،اچاە  سىىىىاقالپ ياتمى اە
 يېتىت ئۇ الپ بو! اناۇ...

ئۇ الپ بو! ىىانىىاۇ دەپ مۇشىىىىۇنىىااق -
دېىىاى ئىىانىىام  -ئىچىمىزگە يۇتىمىزمىىائ 

قاپ، ىان   -چا!ۋا قارن ىڭ  ئاۋۇ توڭگۇرن
ماۇ  نااقمۇ بورەك قىال چۈشىىىىكەنلەر شىىىىۇ
ئادەميەئ  بىر كۈنە قوپۇپ ئانىسە سەتلەپ 
تىلالپ يۈرسىىىە، بىر كۈنە قوپوپ دادنسىىىە 

سا قىزى ئادەم ئا سە، بىر كۈنە بو! !ىيىت يۈر
يى ىىىت ئۇرغۇرۇپ، رادى نېمە قىلىىاۇق بۇ 
رەرگىلەرگەئ  ھەر قانچە ناە چايياپ بېرنت 
بې،ىت قوي اە بو!سىمۇ ئۇنچىۋاال ئانىي تاپسا 

 دە  -بو!ماياۇ 

ھېلىمۇ شىىىىۇ، بورەك بواليلە دېمىىىانم، -
دېيىشىىسىىەڭلىمۇ ئەتە چى،ى ال دەۋاتىمەە  بۇ 

ەقيە يوت،ىيىان  سۇغۇرۇپ چى،ىت كېچىاە  
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سا ئەتە  سىلەرئ ھەر گەپ بو! شماقچىمۇ  ئۇرۇ
  ۇدانىڭ كۈنە تات ئاتسۇە ئانىسە 

دادام ئاناميىڭ قو!ىان  تارتىت ئىشىىىىىك 
غرنق  تۇرۇپ كە!ىىاى. ئىىا ي تۈۋنىىان  قىىا
 دەستىان  ئۇستىخانلىرنم رن ىلااپ تۇراتتە.

شە يوغاەئ - شۇنچە بې دېاى  -كىملەر ئۇ 
 -،ىيە بېسىىىۋاال!ماي سىىۆر!ەپ،ئانام ئاچچى

 كىميىڭ قانجۇقلىرنكەە رادىئ

ش،ىلىرى... كىمتەئ ئاۋۇ  - سادن  با نۇرنى
ىڭ قىزى  بارات غىجەكي ھېلى،ە... ھە... 
بۈۋنھەجەر غىجەك، ئوسىىىماە توپاقيىڭ قىزى 
سۈدۈممە توپاق... ھاشىم پوستەكيىڭ قىزى 
جىمىيىخاە پوسىىىىتەك، پاتەمخاە تومپاييىڭ 

ومپىىاي... ھە... ئىۋۇ قىزى ئىىامىىانگۈن ت
ئوبۇ!،اسىىىىم ماتاڭيىڭ ئۆگەي قىزى بۈروھرە 
ماتات... يەنە بىرسە... ئىسىماە قا!ماپتۇ. 

 ئىش،ىت ھەممىسە ئا!تە...

ۋاي يۇغىىان ىىاش دە!تە  گىىاچىمۇ چۆچۈرە -
سەە تېخە  ساناپ يەيمىش،  سە ئىچىاە  يې
مان   ياقيە كى تا ىت يەنە  ياق يەپ كېل تا
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سەە د سىت ېگىيە  ئىيېگىيى يە بىلمەيانكەن
 سېيە ئوغۇن باال دەپ باق،ىيىم ...

دادام شىىۇنااق دېگىيىچە كۆتمەك سىىاقىلىيە 
قاما!الپ بېشىىىىيە چاي،اپ كەتتە. بۇ گەپ 
ماڭا بەكال ھار كە!اى. شىىۇ ھاماە باياتى  
قىزالر ئېتىلىت كە!گەناە كىميىڭ نېمىسىىىىە 
بو!سا ھېساپالشماي، ھۇجۇم ا ئۆتۈپال تاراس 

ت - ئۇرۇپ يىىا مگە تۇرۇس  ى ىي ىگ تم نۋە ،ۇر
پۇشىىايماە قىلىت كەتتىم. ئۇنااق ئويلى ىيىم 
بىلەە بىراقال كە!گەە ئىىا!تە قىىانجۇق،ىىا 

 كۈچۈميىڭ يېتىشىمۇ بىر گەپتە  

قىزنق گەپ قىلىىىانكەن ۇ بۇ ئىىادەم  ئۇ -
سىىايماالر ئارام بەرمەي ئۇرۇپ تۇرسىىا، بۇرە، 
ناپ تۇرسىىىىا  تايى،ىيە سىىىىا تا يېگەە  ياق بۇ

ېلىمۇ سىىىاق يېرى بوپتىكەناە ئەمىسىىىەئ ھ
 قا!ماپتۇ بىچارە باالميىڭ. 

دادام بىلەە ئانام جىاەن تەھلىل قىلىۋاتاماۇ 
يىىاكە مىىاڭىىا ئىى ئىىاغرنتىىىت ھىىا!ىم ىىا 
ئېچىيىۋاتاماۇ، بۇنە بىلمىانم. ئىشىىى،ىلىت 

نت قويۇپ ئۆر  قاير ئارا  -مېيە بىر چەتكە 
شۇ تاپتىكە  شكەە ئىاى.  ش،ا چۈ شى تاكا!لى
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‹‹ ئىىاالي››ىم. دەردنميە بىر ئۆرۈم بىلەتت
دەپ قوي اە گۇناھىم ا قىل اە ئەسىىكىلىكى ۇ 
بۇئ   ەپ نۇرنىسىىىىا  ئەر ئا!ماي ئو!تۇرۇپ 

 قاالرسەە ئىالھىم 

!ەپ يېتىىىت بىر ‹‹ ۋاييەي -ۋايجىىاە ››
تا  ئا ىانم،  نام،  -كېچە ئۆرۈممۇ ئۇ لىم ئا

سىىى ىللىرنميىمۇ ئۇ التمىانم. ئانام  -ئىيە 
نىڭ بو!سىىىىا تات ئات،ىچە نۇرنىسىىىىا ھەم ئۇ

ئۆيىىىانكىلەرنە تىلالپ قىىارغىىاپ چى،تە. 
دادام ۇ  ورەكيە بىر باشىىىلىسىىىا بېشىىىىاا 
ئۇرۇش پارتلىسىىىمۇ تۇيمايان ىيە. ئا شىىام 
يات،انچە مىانراپ قويايمۇ دېمەي ئۇ لى ىيە 
ئۇ لى ىىاە. ئىىادەتتە ئىىانىىام بەك سىىىىەھەر 
ئوي ۇتىۋنتەتتە. بىىامىىاادقىىا ئەراە چى،ىش 

و!سىىىا اە ببىلەنال نوقۇالپ كايى ىلە تۇرنان 
سىمۇ چىانماي  ھېلى ۇ مەنكەنمەە، ئۆ!ۈك بو!
ئورنىان  تۇرۇپ كەتكۈدەك توال چا!ۋاقايتتە. 
!ېكى  بۈگۈە ئەتىگەە كىىايىمىىىاى، مېيە 
ئوي اتمىاى. بىچارە ئانام ئەرە!ان  يى ام ا 
تەت يى الپ، كۈ!كەمگە تەت كۈ!ۈپ كە!گەە 
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بو! اچ،ا، كېچىان  بىرى مەە بىلەە بىللە 
 اە ئىاى.ۋايساپ چى،،

ئىىانىىام داداميە ئوي ىتىىىت مەسىىىىچىتكە 
ئا!انراتتە، ئانان  تاھارەت ئېلىت نامىزنيە 
ئوقۇپ بو! انان  كېيى ، ئادنتە بويىچە بىر 
ئاش پىشىمچىلىك ۋاقىت بارماقلىرنيە ساناپ 
ماردن  تۇردى.  يا دۇرۇت ئوقۇپ بو!ۇپ جەي
ئۇنى ان  كېيى  ھويلى ا چى،ىت كېتىۋناى، 

لىان  شىىاخ سىىۈپۈركىيىڭ بىر ھاراغىچە ھوي
شىىارتىلان اە ئاۋارى ئاڭلىيىت  ېلە ئۇرۇناا 

سىىىى ىللىرنممۇ  -تو تىاى. بۇ چاغاا ئىيە 
ماردا  يا ئورنىان  تۇرۇپ بو! اە بو!ۇپ، جەي
ئو!تۇرۇپ كىرسىىى  چىراغيىڭ يورۇقىاا قۇرئاە 
ئوقۇۋاتاتتە. مەە بو!سىىىام ئا شىىىام يېگەە 

نە سۈرۈپ، جۆنۈميە ‹‹ ھورورى››تاياقيىڭ 
 كۆتۈرە!مەي ئىيجى،الپ ياتاتتىم.

ناشتىلىق ئۈچۈە چاي قاييىتىش،ا تەمشە!گەە 
شىت  ئانام ئەتىگەنانال ئەگۈنيىڭ بوش جاالق

 قې،ىلىشە بىلەە:

تو ۇ پوق يېمەسىىتە كىماۇ بۇ ئەماى... -
غا  - تاال نت  دەپ غۇدۇرن اپ ئىسىىىىەنكىر
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ماڭاى. ھايان ئۆتمەي بوسۇغىاا ئاۋان ئانام 
ەياا بو!اى. نۇرنىسا ئوت ئارقىان  نۇرنىسا پ

قو!ىاا يوغاە بىر ئاياق كۆتۈرنۋا! اە بو!ۇپ، 
ئاياقتا ئاش بو!سىىىىا كېرەك، ھور كۆتۈرۈ!ۈپ 
تۇراتتە. ئىىانىىاميىىىڭ چىرايە ئىىاچچى،تىيمۇ 
ئەيتاۋۇر قارنااپ كەتكەە بو!ۇپ، چىشىىلىرى 
غۇچۇرالپ تۇراتتە. قاق ئەتىگەناە سىىوغۇق 
مېھماە بو!ۇپ ئىشىىىك چەككەنلىكە ئۈچۈە 
نۇرنىسىىىىاغا قاتتىق تېگىت سىىىىاالرمۇ دەپ 
سانىڭ ئارار يەپ  سىرەيتتىم. تۇرۇپال نۇرنى ئەن
قېلىشىىىان  ئەنسىىىرنگىيىمگە ھەيراە بو!ۇپ 
قا!انم. ئانام نۇرنىسىىىىانە ئۆيگە باشىىىىالپ 
يا  ىاى،  ئا!م ياقيە  ئا ىانكە  يا قو! قويۇپ 
باشىىىىالپ ئو!تۇرۇت دېمىاى. ئۇ  سىىىىۇپى ا 

ى  نان  كېيھۇدۇق،ىيىچە بىر دەم قاراپ تۇرغا
سىىىىۇپى ا چى،ىت يېيىم ا كە!اى ۋە ئاياقيە 

 ياستۇقۇميىڭ يېيىاا قوياى:

نااقراق تۇرنسىىىىىزئ يا شىىىىە بو!ۇپ - قا
قا!ان ىزمۇئ مىجەرى يوق بو!ۇپ قا!انمىكى  
دەپ يوقالپ كىرنشىىىىم. ئو شىىىىتىت ئۈگرە 
ئەتكەە، قارانيە چۈشىىىىۈرنۋېتىپال بىر ئاياق 
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ىت ئۇسىىۇپ كىردنم، ئىسىىسىىى،ىاا ئارراق ئىچ
 باقامسىزئ

ناەك قىلچە  غا ىاە تۇر ئۇنىڭ  ۇددى ئۆر ئۆي
تارتىيىشىىىسىىىىز، قىلچە ياتسىىىىرنماي تۇرۇپ 
شىىىىۇنىىااق دېگىيىگە، تېخە ھېى ئىش 
ھۋان  يوق ئە ى ىىانىىاەك پەرۋايىىىاا  !م بو
ئاچچى،ىم  قاراپ بىر تۇرۇپ  سىىىىوراۋات،ىيى ا 
كە!سە بىر تۇرۇپ كۈ!كە قىستاش،ا باشلىاى. 

ىز باال دېگەە شىىىۇنااقمۇ مەمەداە بوالرمۇ ق
ناەك، قىل اە  ھەئ ئۆدەككە سىىىىۇ يۇقمى ا
ئىشىىىىە پەقەتال ئۆرنگە ئېلىيمىىايىىانكەن ۇ 

 ئۇنىڭ ئ تېخە تۆنۈگۈنال ھەئ...

شتىلىق  - شىانتىم، نا مەنمۇ ھارنر قاراە بې
ئارتۇقچە جۇۋاپ  ىاۇ.  يار بو! ماە تەي بىر دە
كېتىپسىىىز  ېيىم باالم  ئاشىىيە ئېت چى،ىت 

سىلە سۇنۇت.  ساق ئىمانىخان ا  رنە ئاۋارە قىل
 بو!ماس.

ئىىانىىاميىىىڭ رەردە بىلەە دېگەە گەپلىرنيە 
ئاڭالپ بەدنيىم تىكەنلىشىىىت كەتتە. ئەمما 
نااق  ئاشىىىىۇ ىڭ  نامي ئا نۇرنىسىىىىا  ۇددى 
دەيان انلى،ىيە ئا!ان  بىلىان اناەك، قىلچە 
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تەمتىرنمىاى ھەم كۈ!ۈپ تۇرۇپ شىىىىۇنااق 
 دېاى:

ناا قويۇپ - قارا ىان انيە  نام ا سىىىىۇن ئا
كىردنم، ئەمىىاى چى،ىىىت سىىىىۇنسىىىىىاممۇ 
بو!ىۋنرناۇ. يا بو!مىسىىا ئۆرى ئېلىت ئىچىت 
ئاش  تۇرار. بىرەر قېتىم مەە سىىىىۇنمى ان ا 
نانكى   يا بو! ا ماس، قوشىىىى قا! ئىچە!مەي 

مۇنچە ئىسسىق سۇنۇشۇپ تۇرايلە  -ئانچە 
 دنانم. ئاناممۇ شۇنە شۇنااق دېگەە.

نۇرنىسانىڭ گېپىيە ئاڭالپ ئاناميىڭ چىرايە 
لىيەر!ىك تاتاردى، شىىۇ تاپتا سىىەپرا مىجەر بى

ئىىانىىاميىىىڭ ئىىاچچى،ى ىىا ئىىاراە ھىىاي 
 بېرنۋات،انلى،ىيە بىلمەك تەس ئەمەس ئىاى.

ۋوي، ۋوي كىم بۇئ قەدەم يەتتە بىىاال -
 يەتمىسۇە قىزنم 

داداميىڭ شۇنااق دېگىيىچە كىرنت كېلىشە 
ئوڭايسىىىىز كەيپىياتيە ئوڭشىىىىاى. ئۇ گويا 

اە تۇغ،ىيىيە كۆرۈشىىىىمىگىلە ئۇرۇە بو! ىى
ىاى.  ئا!ەمچە  ۇشىىىىان ئ ناەك  ،ا كۆرۈۋات
نۇرنىسىىىىانىڭ بۇ ئۆيگە كىرنشىىىىە تۇنجە 
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قېتىماەك، ئەسىىىلىاە بۇرۇنراق مۇشىىىۇنااق 
بو!ۇشىىىىە كېرەكتەك، دادام ئۇنى  ا بەكال 
تاتتە. بۇنە كۆرۈپ  ئامىلە قىلىۋا قىزغى  مۇ

 ئاناميىڭ تېخىمۇ بەك جۇدۇنە ئۆر!ىاى.

 ا  ياسىيا ۇنيەئەسساالمۇ ئە!ەيكۇم قاسىمك -
ئىسىىىسىىىىق ئىچىت باقامانكى  دەپ ئۈگرە 

دېاى نۇرنىسا سەن  ىجىل  -ئەكىرنۋنانم، 
ئەمىسىىىىە مەە  -بو! ىىاە ھىىا!ىىاا كۈ!ۈپ،

 چى،اي، ئانام ئىزدەپ قا!مىسۇە...

ۋوي ئو!تۇرمامسىىىىز قىزنم،  انيىسىىىا اە -
ئانى ىزنىڭ چېيىمۇ تەييار بوالي دەپتۇ، بىرەر 

 بوالتتە.  پىيا!ە چاي ئىچىت ماڭسى ىز

رەھمەت، بو!ىىاى ئۆيگە چى،ىىاي. يەنە -
 كىرەرمەە.

شىپىلااپ ماڭ ىيىچە  شۇنااق دەپ  سا  نۇرنى
ناميە ئىشىىىىىكتى   چى،ىت كەتتە. دادام ئا
،اە نۇرنىسىىىىىانە ئۇرۇتۇپ  ىت كېتىۋات چى،
قويۇشىىى،ا شىىىەرەتلىاى، بىراق ئانام دادام ا 

دە، مورا  -قىىاتۇرۇپ بىرنە ئىىا!ىيىۋەتتە
وككىاە ئو!تۇرۇپ ئوچاق،ا ئوچاقيىڭ ئا!ان ا م
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ئوتۇە سېلىش،ا باشلىاى. دادام ئاناميىڭ بۇ 
قېلى،ى ىىا قىىاراپ  ىرنلىىااپ كۈ!گىيىچە 
نۇرنىسىىىىانە ئۇرنتىت قويۇش ئۈچۈە چى،ىت 

 كەتتە.

ىڭ  ىت كىرگەە دادامي قايت يان ئۆتمەي  ھا
 گۈ!،ەقە!ىرى ئېچىلىت كەتكەە ئىاى.

سات مۇشۇنااق قىز ئان باالم  -  -مانا، ئا!
ېاى  !اا د ھا ئاغزى قۇ!ى،ى ا يەتكەە  دادام 

بىر قو!ىىىاا ئوت، بىر قو!ىىىاا  -كۈ!ۈپ ، 
باال بوپتۇ.  بار قىز  كارامەت جېيە  سىىىىۇ، 
ىت قويۇپ،  ماكچايت تۆنۈگۈە كەچتە ئۇرۇپ 
بۈگۈە ئىىاش كۆتۈرۈپ ئەھۋان سىىىىوراپ 
مۇ  ك ېگەە ئەركە تۇ. مەە مەە د پ ن ىر ك
قىال!ماياۇ ئۇ قىل انيە  كۆرۈت باركەە باالم، 

سەە. بو!اى، قۇرۇق گەپيە   اتا شانلىماپ نى
قوي. سىىىاڭا  وتۇە بو!ۇشىىى،ا نۇرنىسىىىادن  
باشىى،ىسىىە بىكار. ئات كا!لىسىىىاەك ئا!تۇە 
كەتسىىىىمۇ سىىىاڭا مۇشىىىۇ قىز با!ىيە ئېلىت 

 بېرنمەە ...
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ۋۇيىىىت دادنسىىىىىىە، چىىىۈشىىىىەكەپ -
ىت بەرمەيمىز  يان انالئ  مەە ئېل ما قېلىۋات

 ئەتىگەناە››دەۋاتىمەە ئاۋۇ ئادەم سىىەتىيە  
 دەپتىكەە كونىالر،‹‹ كە!گەە مۇشتتى  يانما

شىىىۇڭا ئىزرنتىيە قىلىت ئۆيگە باشىىىلىانم، 
ىت  تا ئۆيىگە چى، ىانم. ھېلىراق قاتتىق تەگم
دېيىشىىىىىمەە تېخە چىىا!ىسىىىىىيە. ئۆيگە 
باشىىلى ىيىميە  اتا چۈشىىۈنىۋېلىت پەيلىان  
يېيىت قا! اە چې ە دەپ قا!مىسىال، مەە بۇ 

ېلىىىت پوتلىۋاشىىىىيە بىىاالم ىىا ھەرگىز ئ
ئاش كۆتۈرۈپ كىرنپتۇ،  بەرمەيمەە. ھېلى ۇ 
ىت كىرسىىىىىمۇ  ئا!تۇە ئېل بويە بىلەە تەت 

 بىكار ...

باال يا! ۇر سىېيى ال باالڭمۇئ مېيىڭ گېپىم -
ئۆتمەماۇ بۇ ئۆياەئ كا!الت بو!سىىىىا ئويالپ 

دادام ئوت قو!ىيىىىڭ بىگىز  -بىىاق  وتۇە،
بارمى،ىيە ئۆرنيىڭ بېشىىىىى ا چىيەپ تۇرۇپ 

مۇشۇنااق جېيە  -ۋارقىرناى،قەھرى بىلەە 
ساق، كېيىيكە  بار بىر قىز بىلەە ئۆيلەپ قوي
كۈنلەردە ئوغلۇت كۆڭلە توق،  ىىاتىرجەم 
ىيە  ۇش  نيىىىڭ كۆڭل ئۆر ئۆتىىىاۇ. يىىا 
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قىال!مايان اە، يا كىشىىىيىڭ كۆڭلىيە  ۇش 
قىال!مايان اە، يا قو!ىان  كە!مەيان اە، يا 

بەرسەت يەيمەە، ››ئاغزنان  كە!مەيان اە، 
دەپال گۆشىىىىىيىىىت ‹‹ سىىىىىات ئۆ!ىمەەئۇر

ئو!تۇرنىىان ىىاە تەتۈر پىىايتىمىالردن  مىىىڭ 
سمۇئ مەھە!لىمىزدنكە قىزالرغا  شە ئەمە يا 
قاراپ باق،ىيا، قايسىىىىە بىرى نۇرنىسىىىىا، 
ىم  ېي ك تۈرەپ،  يە  ن ئۆر پلەردەك  ييە  -رە

كىچەكلىرنيە شىىىىىىاي كىيىىىت يۈرنىىاۇئ 
كۆڭلىيىڭ سىىىىۈيە بار ئادەم ئاشىىىىۇنااق 

دنكە پوتلىسىىىىىيە قىالاليىىاۇ  وتۇە  نە
ىت  يان اە قىزالرنە ئېل ما تا! ئوڭشىىىىاپ ئېي
بەرگىيىڭ بىلەە يا ئۆرنيە ئوڭشىىىىاپ ئادەم 
قىال!ماي، يا ئېرنيە ئوڭشىىاپ ئەر قىال!ماي، 
قاچاە قارنسىىىىا چاپىيە تىزنان  ئاشىىىىماي 

ئەرنە ئەر قىل انمۇ  وتۇە، يەر ››ئۆتەماۇئ 
دېگەە ھېكمەتيە ئۇنتۇپ ‹‹ قىل انمۇ  وتۇە

ماڭالر  ىڭ قا! با!ىي ئانىسىىىىە  مەنمۇ  جېيىم 
 بە تىيە ئويالۋاتىمەە ...

دادام گەپلىرنيە تۈگىتىىىت بو! ىچە گۈرەە 
نت تىترەپ  تۇمۇر!ىرى كۆپۈپ، چىرايە قىزنر
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كەتتە. بۇنى ىىان  ئۇنىىىڭ ئىىانىىاميىىىڭ 
گەپلىرنگە بەكال ئىىاچچى،ە كە!گەنلىكىيە 

 بىلىۋا! ىلە بوالتتە.

 شۇ... شۇ مەنمۇ با!ىمىزنىڭ...-

سىىىلە قانااق قارار چى،ارسىىاڭالر  بو!اى،-
كىىارنم يوق. ئىىانىسىىىىىيىىىڭ ئىككە ئې ىز 
تىللىۋا! ىيى ا قىزنيە ئېلىت بەرمەيمىز دېگەە 
گەپيە قىلماڭالر، بىر رامانالردا سىىىىىلەرنىڭ 
ئار تىللى انمۇئ تېخە  يانكىلەرمۇ مېيە  ئۆ
يېرنم كېچىىىاە كىرنىىت ئۇرۇپ يىىات،ۇرۇپ 

ىانمۇئ  نان ا››قويم جا نان  كەچمەي   جا
دەپ بىر گەپ بار، ھە  ‹‹ يەتكىلە بو!ماس

ئوغۇن بىىاال بو! ىىانىىانكى  بىلىيە بىىاغالپ 
پۇتىيە بىر يەرگە تىكلىسىىىىۇە  ئۇنە ياماە 
ئۆتۈگۈپ مۇشىىىىۇ كۈنگە كە!اۇق. بۇ قېتىم 
نان انيە ئۇرۇپ بو!ۇپ  مايمەە. ئۇر يون قوي
ئارقىان  كۆڭۈن سىىىىوراپ كىرگەە بو!سىىىىا 

 اناۇ.بوپتۇ. ئۇمۇ ئاچچى،ىاا شىىىۇنااق قىل 
دەپ قويۇپ تە سىىىگە ‹‹ ئا!ىمەە››باشىىتا 

چى،ىت بو! اناا گەپتى  يېيىۋا!سىىىا كىميىڭ 
ئىىاچچى،ە كە!مەيىىاۇئ بۇ توييە قىل ىيىمىز 
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سېلىت تەييار  شيىالرنىڭ قۇ!ى،ى ا  قىل اە.  و
بو!ۇڭالر، پىشىىىىى  نىىامىزنىىان  يېيىىىت 
نلىق  ىخىىا ى كىگە داسىىىىت مىجىتىىا ۇنالرن

 ئەكىرنمىز 

!ۇپ، ناشىىىىتى ىمۇ دادام شىىىىۇالرنە دەپ بو
قارنماي ئىشىكيە داراقشىتىت ئېچىت چى،ىت 
ىڭ  كەتتە. ئۆرۈميە  ۇددى ئۇ!ۇغ بىر ئوتي
ىت كەتتىم.  ناەك ھېز قىل قا! ا ىاە  ئىچ
دادام چى،ىت كەتكەنان  كېيى  ئانام ئې ىر 
تۇرۇپ  ! ئو ئۇرۇە  لە  ې ىلەە   !الر ب ىيىىا  
ناا مەڭزنگە  ناقلىر چا ىڭ كۆر  كەتتە. ئۇن

! اە ئىككە تامچە ياش تاشىىىىلىيايال دەپ قا
پارقىراپ تۇراتتە. ئىچىم سىىىيرنلىت كەتتە. 

تا  ئا مان   ىڭ سىىىىەۋەبى ىڭ  -مېي نامي ئا
شىيە پەقەتال  ا!ىمايتتىم.  شىت قېلى جىاە!لى
ئەممىىا بو! ۇ!ۇق بو!ىىاى، ھەر نېمە دېگەە 
بىلەنمۇ ئورنى ىىا كە!مەيىىاۇ. ئەمىىاى رادى 
قانااق قىلىش كېرەك. ئانام ا تەسىىىىە!لىي 

 ياليتتىم، بىراق نېمە دېيىشىىميەبېرنشىيە ئو
بىلمەيتتىم. داداميىڭ كەييىان  چى،ىشىىىيە 
ئوياليتتىم، ئەممىىا ئىىاغرنق دەسىىىىتىىىان  
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مىىىانر!ىيىىا!مىىايتتىم، ئورنۇمىىان  تۇرغىىىاەك 
 ماغاۇرۇم يوق ئىاى.

ئانا، چاي تەييار بو!انمۇئ بىز مەكتەپكە -
 ۋاخ قا!ىمىز.

سىىىىى لىم پەرنلىيە ىىاە مەكتەپكە مې ىش 
انراپ ئىىانىىام ىىا ئۆتۈنگەنىىاەك ئۈچۈە ئىىا!ىى

قارن اناا ئانان  ئېسىىىىىگە كە!گەە بىچارە 
نام، ئىيە  ىڭ چېيىيە  -ئا سىىىىى ىللىرنمي

 بېرنش ئۈچۈە ئورنىان  تۇردى.

داداميىڭ رورى بىلەە نۇرنىسىىىىا ئىككىمىزگە 
سا  ساپتا نۇرنى سا!اۇرۇپ قويۇ!اى. ھې سۆر 
ئىككىمىزنىڭ توي ئىشە ئاغزاكە كىلىشىمگە 

گەە گەپ. داداميىڭ نۇرنىسا ئېگە بو!اى دې
شكە،  شىيى ھەق،ىاە ئانام ا كايى انلىرنيە چۈ
قوبۇن قىلىش،ا تىرنشتىم. شۇنااقتىمۇ، ئۇنىڭ 
ئوت قوي ىىانلىرى، قىزالرنە توپالپ مېيە 
شۇ قىز  ئۇرغۇرغانلىرى يادنمان  چى،مىاى. ئا
بىلەە توي قىلىشىىىىيە ئويلىسىىىىام  ۇددى 
 ئۆ!ۈمگە ھۆكۈم قىلىي اناەك ھېسىىىسىىىىياتتا
بو!ۇپ قاالتتىم. !ېكى  نېمە ئامانئ ئەماى 

ئانام قاتتىق ئۇرۇشىىۇپ  -تىرەجىسىىەم ئاتا 
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ىان اە چىراي. تېخە ئۆرۈممۇ يەتكىچە  كېت
شىم مۇمكى . بۇ ئۆياە ئەرە!ان   گەپ ئاڭلى

ىز››دادام  ىم ىل ىش ‹‹ ق تكەە ئ ىكى دەپ ب
قىلىيماي قا! اە ئەمەس. شىىىۇنااق ئىكەە، 

قانچە قىلسىىىىامم ناا  ماى بو! ا ۇ گېپىم ئە
ىڭ  ىت بۇ ئىشىىىىالرن ياۇ. يەنە كېل ما ئاق
مۇشۇنااق بو!ۇپ قېلىشى ا ئۆرۈم سەۋەپچە. 
مان  كۆرۈپ  ڭا، ھەممىيە ئىتتىكلىكى شىىىىۇ

 سۆر قىلمىانم. -باش،ا گەپ 

نۇرنىسىىانىڭ ئاچىسىىە رەييەپ تېخە ياتلىق 
قىلىيمى اە بو! اچ،ا ئاۋۋان رەييەپيە ياتلىق 
قىلىىىت چى،ىرنۋېلىشىىىىە، ئىىانىىان  نۆۋەت 

ۇرنىسىىىىاغا كېلىشىىىىە كېرەكمىش. قائىاە ن
نان  كىچىكە  ئا تا چوڭە،  باشىىىى بويىچە 
تاال!ىق بو!سىىىا بو!ىانكەە. ئىككە قىزنىڭ 
تويىيە بىللە قىلىش مەسلىھەتىگە ئىمانىخاچام 
كۆنمەي كۆرنيىڭ پا تىسىىىيە چى،ارغانمىش. 
شە بو!اى، بۇ توييە  ساپتا بۇمۇ يا  بىر ھې

نچە اچوقۇم قىلىشىى،ا تېگىشىىلىك بو!سىىىمۇ ق
كەييىگە سىىىۈرۈ!سىىىە مەە ئۈچۈە شىىىۇنچە 

 يا شە.
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تاياق يېگەە كۈنۈمان  باشالپ ھېساپلىسام 
كۆر!ىرنمانكە  -سىىاق بىر ئاي بو! اناا يۈر 

مانكە  -ئاال  !اى. پۇتۇ قا يېشىىىىىلالر يو
ئىشىىشىىىق، بەدنيىمانكە رنانلەر سىىاقىيىت 
ئادەمگە ئو شى ىيىماا نۇرنىسا بىلەە بو! اە 

چاە ئەسىىىلىگە كە!گەە قەدنياسىىىلى،ىم ئا!لى،ا
ىاى. ئۇ بىزنىڭ ئۆيگە كىرنت  چى،ىت  -ئ

ياەككە كە!تۈرنۋا! اە  ناميىمۇ ئى ئا يۈرۈپ 
نان   ئاغز ىاە  ىڭ ھەر گېپ نامي ئا بو!ۇپ، 
نۇرنىسىىا چۈشىىمەيتتە. بىرەر نەرسىىە يېسىىىمۇ 
نۇرنىساغا سى،ىيىت ئارراق ئېلىت قويىان اە، 
سا  سۇنمى ساغا  سە نۇرنى بىرەر ۋاق تاماق ئەت

كە!مەيان اە بو!ۇپ قا!اى. بۇ  يېگۈسىىىىە
قارنماق،ا يا شىىە ئىشىىتەك قىلسىىىمۇ، ماڭا 
ماە  ەۋپ بو!ۇپ  يا تايى   نىسىىىى ەتەە ئىي
غا ۋاي  نام نۇرنىسىىىىا ئا !اى. چۈنكە،  قا
سە  شتى  بۇرۇە ئۇنىڭ ئەت ئامراق با!ى دېيى
تاتلىق  ىت  ىانم، گېلە سىىىىى،ىل  -مەە ئ

تۈرۈملەرنە سىىى،ىيىان ىيىمۇ مەە ئىانم. ئەت 
ان ىيە، ئەت كۆيۈنىىىان ىيە، ئەنسىىىىىرەيىى

ھەمىشىىىىە مۇڭانشىىىىىان ىيىمۇ مەە ئىانم. 
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!اى. ئۇمۇ  قا ماي  نااق بو! ھارنر ئۇ ما  ئەم
پىشىىانەمگە پۈتۈ!گىيە دەپ بىلىت دەردنميە 

 ئىچىمگە يۇتتۇم.

توي ئىشىىىىە چوڭالرنىىىڭ دېگىيە بويىچە 
بو! ىىاە بىلەە كۆڭۈن ئىشىىىىە ئۇالرنىىىڭ 
دېگىيىچە بو!مىىايىىانكەە. رەييەپيىىىڭ تويە 
بو! اە كۈنە شىىىىۇ توي ا كە!گەە قىزالرنىڭ 
ئىچىانكە بىرسىىىگە كۆرۈم چۈشىىۈپ قېلىت، 
نۇرنىسىىا كۆرۈمگە سىىى ماس بو!ۇپ قا!اى. 
بە!كىم مېيە تۇتىىامە يوقكەە دەپ ئويالپ 
قا! اە بو!ۇشىىىىى ىز مۇمكى . ئەمما ئويالپ 
بې،ىڭ، سىىىز كۆڭۈ!يىڭ مۇنااق ئىشىىلىرن ا 
 قيو!ۇقۇپ باقمى انمۇئ ئىشىىى،ىلىت شىىىۇناا

بىىىو!ىىىاى. مەە بىىىۇنىىىە كىىىىمىىىگە 
دېيە!ەيتتىمئئىىامىىا!سىىىىىز بۇنىمۇ ئىچىمگە 
شتۈرۈپ يۈرۈپ  سۈرۈ يۇتتۇم. بىراق ئۇ قىزنە 
ئا ىرى تاپتىم. ئۇنىڭ ئىسىىىىمە گۈ!جامان 
بو!ۇپ،  وشىىىىيا يېزنانكە مەسىىىىچىتيىڭ 
ىل ئوە بەش  ىڭ چوت قىزى، بۇ ي  اتىپىي
ياشتا ئىكەە. ئۇ ھەقى،ەتەە ئىسمە جىسمى ا 

ما كۈتىسىىىىىز  -ن، يەنە كەم اليىق گۈ!جا
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ناەك كۆر!ىرى  پا ىاى. چو! چىرايلىق قىز ئ
يۈرەكيە تېشىىىىىىىت ئۆتۈپ كەتكۈدەك بىر 
قارايان اە بو!سىىىىا، ئەييۇھەنياس  كىچىك 
ھەم ئىىومىىاق !ەۋ!ىىىرى  ىىۇددى گىىىالس 
دانىسىىىىىاەك ئادەميىڭ روقىيە كە!تۈرەتتە. 
ئىشىىى،ىلىت شىىىۇ توياا بىر كۆرۈپال ئۇنى  ا 

نااق قىلىمە قا ياۈم.  ەئ مۇشىىىىۇ ئىش كۆ
ئۈچۈە مېيە نېمە دەپ تىللىسىىىى ىز تىلالت، 
ئۇنى  ا كۆيۈپ قا! ىيىم راسىىت  بۇ ئىشىىيە 
غا  قارار نام ا دەيمۇ، دادام ىمۇ دەپ بىر  ئا
ما  قاتۇردۇم. ئەم باش  كېلە!مەي بەك ئۇراق 
قانااقال قىلسىىىىام ئۇالرنىڭ نۇرنىسىىىىادن  

 يا!تايمايان انلى،ىيە بىلەتتىم.

 

ام ئۆرۈم ياقتۇرغانيە مەيلە قانااقال قىلسىىىى
قاراپ  ىڭ رايى ا  ڭا ئۇالرن ئا!ىمەە. شىىىىۇ

دە  بۇ ئىشالرنە كېييگە -ئو!تۇرسام بو!ماياۇ
قويۇپ، ئىىاۋۋان گۈ!جىىامىىا!يىىىڭ كۆڭلىيە 
!انم. نۇرنىسىىىىا چىراي  قارارن ا كە ئۇتۇش 
جەھەتتە يىىامىىاە ئەمەس بو! ىىاە بىلەە 
گۈ!جىىامىىا!ىىاەك چىرايلىق ئەمەس، يەنە 
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ي !يىىىڭ  !جىىامىىا گۈ ېلىىىت،   –ۈرۈش ك
سۆر!ىرنمۇ، كىشىلەرگە  –تۇرۇشلىرنمۇ، گەپ 

قىل اە مۇئامىلىسىىىمۇ  ۇددى ئې،ى  سىىۇدەك 
يې،ىملىق، مەجيۇنتا!اەك ئەۋرنشىم، ئاپتاپتەك 
ئىللىق ئىاى. نۇرنىسىىىىادەك قوپان، ئەركەك 

پۈتكىيە سىىىېپە ئۆرنان   –مىجەر، تۇرغاە 
تومپىىاي ئەمەس ئىىىاى. ھەم ئۇنى ىىاەك 

ىلاليان اە، قو!ىيە ئاغزنيە ئاچسىىىىا ئادەم ت
كۆتۈرسىىىە كىشىىىىگە شىىىىلتىت، شىىىا!ىيە 
ىاى. ئەمان ۇ  چاچىان اە  ۇيلىرى يوق ئ
ستە،  شتى  تارتىت ئۇنااقمۇ ئەمە سا با نۇرنى

دەپ ئاردۇرۇپ، ‹‹ توي قىلىمىز››شىىۇ مەە 
شۇنااق  شلى انان  بىرى  شۇ كېچىككە با مۇ
!اى. بە!كىم  ئەركەك مىجەر قېلىق چى،ىرنۋا

نااق قى ما ئەركىلەپ شىىىىۇ ناۇ، ئەم ىان ا ل
سەم بو!ماياۇ.  بۇنى  ا داۋاملىق يون قويىۋەر
ئەت مۇھىمە، ھىىارنر كۆڭۈن نۇرنىسىىىىىادا 

 ئەمەس.

نانكە  يا يېز ىڭ  وشىىىى ىڭ ئۆيىي ما!ي جا گۈ!
ىاە ئىكەنلىكىيە بىلىت  مەسىىىىچىتيىڭ كەيي
دەرھان شۇ تەرەپكە چاپتىم، ئانان   ەقتى  
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سىىىوراپ سىىىۈرۈشىىىتە قىلىت يۈرۈپ ئاباۇ!ال 
ئا ۇ ىت  تاپتىم. !ېكى   ات ىڭ ئۆيىيە  نۇمي

شىىۇنچە جاپا تارتىت ئىزدەپ تاپ،ىيىم ا ھەم 
چى ،ە چۈشىىتى  باشىىالپ ئۆيىيىڭ ئەتراپىاا 
ئىىايلىيىىىت، ئەگىىىت يۈرگىيىمگە تۇشىىىىلۇق 
گۈ!جىىامىىان ئۆيىىىان  چى،مىىاي قويىىاى. 
ئە!ۋەتتە، ئۇ مېيىڭ ئىزدەپ كېلىشىىىىىمان  
بىخەۋەر ئىاى. شۇنااقتىمۇ ئا!الھىم يارات،اە 

ئاپتىپى ا ھاۋاد ن  نەپەس ئېلىت،  ۇدانىڭ 
سىمۇ چى،مىاى. بۇ  بىرەر دەم قاقالن ىلە بو!
ئىشىى،ا ئىچىم پۇشىىۇپ جىلە بو!ۇپ تۇرسىىام، 

چوكىىانالرنىىىڭ  –كەچكەە قىز  –ئۆتكەە 
سىىىۈياۈك پۇرن اە ئېشىىىەكتەك چىشىىىلىرنيە 
ىك بىلەە كۈ!ۈپ قويۇپ  نت، بىزەڭل چى،ىر
ئۆتۈپ كېتىشىىلىرى جېيىم ا پاتتە. بۇ يەردە 
چۆگىلەپ يۈرنۋېرنت كىملەرنى اۇر دن،،ىتىيە 
تارتىت قوي اە بو!سىىىىام كېرەك، يېيىمان  
ميىىىڭ  ن ىر كۆر! ىز  ىر ق ! ىىاە ب تۈپ قىىا ئۆ

قاراپ  خانىسىىىىى ا  قاراپ قويۇپ،  –با!ى
شلىاى.  –يېيىمان  قايتا  شكە با قايتا ئۆتۈ

ىت بۇ  يان  چى، ئۇ ئۆيگە كىرەتتە، ئۇ ئۆ
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ت ئۆيگە كىرەتتە. يەنە ئۇ يەردن  چى،ىىى
باشىىىى،ىال بىر ئۆيگە كىرەتتە. ئىشىىىى،ىلىت 
شى ىچە نەچچە  شىان  بۇ بې كوچىيىڭ ئۇ بې
ئۆيگە كىرنىىت چى،ىىىت بو!ىىاى. كۆر!ىرى 
مەنىىان  ئۈرۈ!مەيتتە، مېيىىىڭ ئەتراپىميە 
ئىىايلىيىىىت يۈرگەنىىاەك مەە تۇرغىىاە يەرگە 
كېلىشىىىيىال  االيان اناەك قىالتتە. بۇ ھان 
ماە قا! انلى،ە ھە ىت  ڭا قىزن، ما ىڭ   ئۇن
مەنىىان  گەپ تىىامىىا قىلىىىت قىىا! ىىانلى،ىيە 
ىت تۇراتتە. شىىىىۇڭىمىكى ، بۇ يەردە  پۇرنت
تاتتە.  ڭا تەس كېلىۋا ما ىت يۈرۈش  ئايلىي
ئا ىرى بۇنااق سىىاقالپ تۇرۇش بىلەە ئىش 
تات ئاتمايان انلى،ىيە ھېز قىلانم.ئا ىرى 
كەچمۇ بو!اى، كېتەيمىكى  دەپ تۇرسىىىىام 

مائە جا ىڭ  ئا ۇنۇم ياۇر مەرن   تيە نە!ەردن
نامارشىىام ا چاقىرنت توۋ!ى اە مۇڭلۇق ئەراە 

دېانم ئۆرۈمگە ‹‹ تو تا ››ئاۋارى چى،تە. 
نامارشىىىىام ا ››كا!الم ا بىر ئەقىل كېلىت. 

بەرن ىر يو!اا قا!انم. شىىىىۇڭا گۈ!جاما!يىڭ 
ئىشىىىكىيە چىكىت تاھارەتكە سىىۇ سىىوراي، 
تاھارەت ئېلىت نامارشىىاميە شىىۇنىڭ ئۆيىاە 
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ھان با ما!يە ئوقۇۋاالي، مۇشىىىىۇ  جا ىاا گۈ!
اە تاپ،‹‹. كۆرۈپ كۆرۈميە ھېيتلىتىۋاالرمەە

ياپ  مان  سىىىىۆيۈنۈپ يۈرنكىم ئوي بۇ ئەقلى
قۇر  ىرەر  يە ب م ى ىۋېشىىىى ئۈسىىىىت تە،  ت كە
تۈرەشىىتۇرگەنان  كېيى  ئاسىىتا بېرنت قوش 
قاناتلىق ئەگۈنيە يېيىك مۇشىىىتلىانم. شىىىۇ 
ئاۋارى  يا!يىڭ  ئا ماە ھويال ئىچىان  بىر  ھا

 ئاڭالناى:

 ۇق، كىرنۋەرسىلە ئىشىك ئوچ-

يېيىك ئىتتىرنت ئېچىشىىىم بىلەە  ۇددى بىر 
يېرى چىمانۋېلىي اە ئادەماەك ئېچىيىشىىلىق 
ماە مى يە  غىچىرالپ كەتكەە ئەگۈنيە ئىچى
تىلالپ، ئەيمىيىپ،ىيىىا ھويلى ىىا كىردنم. 
ھويلىاا بېشىىى ا ئاق ياغلىق تاشىىلىۋا! اە، 
سىيپاپ  ئۇرۇە چىت كۆڭلىكىيىڭ ئېتىكە يەر 

شلىق بىر ئايان بىر دانە تۇرنان ا ە ئوتتۇرا يا
چىلەكيە كۆتۈرۈپ تۇراتتە. مەە كىرنپال 
يا! ا  ئا ئوت قو!ۇميە كۆكسىىىىۈمگە قويۇپ 

 ئەدەپ بىلەە ساالم قىلانم:

 ئەسساالمۇ ئە!ەيكۇم ئاچا -
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ئۇ مېيە كۆرۈپ قو!ىىىانكە چىلەكيە يەردە 
باغالپ تۇرۇپ سىىىىا!ىمىم ا  ياى ۋە قون  قو

 جاۋاپ قايتۇردى:

يكۇم ئەسىىىىسىىىىاالم باالم  ئوبااە ۋەئە!ە-
 تۇردن ىزمۇئ بۇياە كەپسىزئ

ھە، بىر ئىش بىلەە تۆۋەنكە مەھە!لىان  -
كېلىۋنانم، قايتاشىماا كەپ قا!انم. قارنسام 
نامارشىىام قارا بو!ۇپ كەتكۈدەك، شىىۇڭا... 
شىىىىۇڭا تاھارەتكە سىىىىۇ بېرەرمىكى  دېگەە 
چا  ئۆر!ىرنيە  ئا نانم  اە  ىاتە كىرنۋ ئۈم

 ام بوالرمۇئئاۋارە قىلس

ىزارمىىاي  تىىاتىىارمىىاي شىىىىىۇنىىااق  –ق
دېيە!ىگەنلىكىمان  بىر تۇرۇپ نۇمۇس قىلىت 
!اۇم.  يان انيە دەپ بو كەتتىم. !ېكى  دە
ئۆرۈميە ئۇرۇپ بەرسىەممۇ ئاغزنمان  چى،ىت 

 بو! اە گەپيە ئىچىمگە سۇ!ىۋاال!مايمەە.

باالم،- مان ا  ما يان  -ۋاي بو! ئا ېاى  د
ىاە كۈ!كە يۈگۈر  توال -تۈپ،چىرايى ا ۋنلل

ئوبااە بو!ىاۇ. بۇ سىىاۋاپيە  ۇدايىم بىزگە 
ئۇ شىىىىۇنىىااق دەپ  -يەتكۈرگەە چې ە،



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

1

3

3 

ىڭ  تاملىق ئۆيي ما  كەييىگە بۇرۇ!ۇپ سىىىىوق
 -مىلەڭزنلىك ئىشىىىىىكىگە قاراپ توۋ!ىاى،

خاە   ما! جا باالم  ھۇي گۈ! خاە  ما! جا گۈ!
شىىىىاق،ىاە چۆگۈناە سىىىىۇ ئەپچى،ى ە  ېيىم 

 باالم 

مىيە چاقىرنشىىە ئايا!يىڭ گۈ!جاما!يىڭ ئىسىى
بىلەە يۈرەكلىرنم تېخىمۇ ئويياپ، باشىىى،ىچە 
سوقۇپ كەتتە. !ېكى  چاناۇرماسلىق ئۈچۈە 

يەر!ىرنگە قارن اە بو!ۇپ  –ھويلىيىڭ ئۇ يەر 
 تۇرنۋا!انم

بىزنىىىڭ ئىىا ۇنۇم مەسىىىىچىتكە چى،ىىىت -
كەتكەە، تىىاھىىارەت ئېلىىىت مەسىىىىچىتكە 
ىاەك  ىڭ ۋاقتە كەتك مارن نا ىك  بارغىچىل

سېلىت قوياي، ئەماى. مەە ئۆي گە جەييامار 
بار،  ىان اە يەر  ئا! ھارەت  تا باغ تەرەپتە 
 سىلە دنككىاە چى،ىت كىرسىلە غوجام باالم.

ىك مۇاليىملىق بىلەە  ىڭ شىىىىۇنچىل يا!ي ئا
ئېيت،ىىاە گەپلىرى كۆڭلۈميە شىىىىۈررنىىاە 
ئىرنتىىىت، ۋۇجۇدۇم ىىا ئىللىق بىر سىىىىېزنم 
تىىارقىتىىىت ئۆتتە. ئۇنىىىڭ سىىىىۆر!ىرنيە 

سۆر!ىرى ھەم  –ئىمانىخاچاميىڭ قوپان گەپ 
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ئاھانەتلىرى بىلەە سېلىشتۇرۇپ  –سەت ئىزا 
كۆڭلۈم بىر قىسىىىىمىال بو!ۇپ قا!اى. ھايان 

مەي گۈ!لۈك مىلەڭزە قىىايرنلىىىت ئۇرۇە ئۆت
يە  ى ى، غل ىق يىىا ىيىىىت، چۇچىل ييەك ك كۆ
ما  بويۇنلىرنيە يۆگەپ چىگىۋا! اە، ئوسىىىى
ىڭ  قار!ى اچي قاشىىىىلىرى  قوي اە ئىيچىكە 
قاناتلىرناەك قايرنلىت تۇرنان اە گۈ!جامان 
ئىشىكتە پەياا بو!اى. ئۇ بوييە ئۇرۇە مىز 
چۆگۈناە سۇ كۆتۈرۈپ چى،،اە بو!ۇپ، مېيە 
كۆرۈپ سىىىىەن ھەيراە قىىا!ىىاى، ئىىانىىان  
ھۇدۇقۇپ،ىيىىا كېلىىىت قو!ىىىانكە چۆگۈنيە 
ئانىسىىىىى ا سىىىىۇناى. ئايان گۈ!جاما!يىڭ 
قو!ىىىانكە چۆگۈنيە ئېلىىىت ئىككە قو!الپ 

 ماڭا سۇناى:

،ا ئىۋۇ تەرەپتى  - باغ باالم،  مەڭسىىىىىلە 
دېاى ئۇ سىىىىوقما تاميىڭ ياە  -كىرنانال،

 مەە -تەرنپىگە قو!ىيە چىيەپ كۆرسىىىىتىت،
 جەييامار سېت قوياي.

ئىىايىىا!يىىىڭ قو!ىىىان  چۆگۈنيە ئېلىىىت ئۇ 
ڭانم. چۆگۈنيە  ما كۆرسىىىىەتكەە تەرەپكە 
ئانىسىىى ا تۇت،ۇرۇپ قويۇپال قاياق،ىاۇر غايىت 
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بو! اە گۈ!جاما! ا ئاچچى،ىم كېلىت ئىچىماە 
ىت ھويلى ا  ھارەت ئېل تا ياۇم.  غۇدۇراپ قو
كىرگەە چې ىماا نامارشىىىىاميىڭ دەن ۋاقتە 

! اە ئىاى. ئۆييىڭ ئا!ان ا كېلىت بو!ۇپ قا
بىركىميىڭ چى،ىشىيە كۈتۈپ ئارراق تۇردۇم. 

نا  ئا بايىكە  ىڭ  –بىراق  باال ئىككەيلەني
بىرسىىىىىمۇ يوق. شىىىىۇنىڭ بىلەە غەيرەتكە 
كېلىت مىلەڭزنيە قايرنت ئىشىكيە چەكتىم. 
ئىشىىىكيە بايى،ە ئايان ئاچ،اە بو!ۇپ، ئۆي 

ۇپ يور ئىچە كىرسى  چىراغيىڭ يورۇقىاا غۇۋا
تۇراتتە. مەە ئۆيگە كىرنىىت قو!ۇمىىانكە 

 چۆگۈنيە ئايا! ا ئۇراتتىم.

كە!سىلە باالم، ئەنە جەييامار، ئا ۇنۇميىڭ -
 يەكتىكىيە كىيىۋاالمال يا باالمئ

دېىىانم ئىىارتۇق گەپ  -بو!سىىىىى ۇ...-
قىال!ماي. قارنسىىىىام گۈ!جامان جەيياماردا 
ئىكەە. ماۋۇ ئاچام ا بىلاۈرمەي ئۇنىڭ نامار 
قاراپ  نانكە تۇرقى ا سىىىىىيچىالپ  ،ا ئوقۇۋات
چى،تىم. ئۇنىىىڭ ئىگىلىشىىىىلىرى، ئو!تۇرۇپ 
ىك ئەۋرنشىىىىىم،  قوپۇشىىىىلىرنمۇ شىىىىۇنچىل
ناراكەتلىك ئىاى. توۋا  ئەسىىىىلىاە كۆڭۈن 
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تەكتىىىان  چىرايلى،،ىىا،  –نمۇ تېگە دېگە
ناراكەتلىككە، ئەدەپ، ئىمانلى،،ا كۆيىانكەە 
سمۇئ ئۆرۈممۇ بىلمەي ھاڭۋې،ىت تۇرۇپ  ئەمە
قىىاپتىمەە. ئىىايىىان نىىاۋات رەڭلىىىك ئۇرۇە 
يەكتەكيە ماڭا ئۇرات،اناا ئانان  ئېسىىىىمگە 
پاق  ىت، شىىىىىا !انم ۋە يەكتەكيە كىي كە
غا  مار يا ىت جەي پاميە ئوڭشىىىىىاپ كېي دوپ

تىم. بۇ ئاباۇ!ال  اتىت دېگەە ئا ۇنۇم چى،
دەرۋارناەك يوغاە، تەم ەن كىشىىىە بو!سىىىا 
كېرەك، مېيىڭ ئورۇق، ۋنجىك ئۇسىىىتىخىيىم 
!اى.  قا غايالپ  ىاە ال ىڭ يەكتىكە ئىچ ئۇن
شىىىۇنااقتىمۇ ئۆرۈميىڭ چاپىيە ئۈسىىىتىان  
چىگىۋا! اە پوتاميە يېشىىىىت ئېلىت يەكتەك 

دە، قەددنميە تىك -ئۈسىىىىتىان  باغلىانم
تۇتۇپ نامارغا تۇردۇم. بىراق ھە دېگەنانال 
ىت  ىت قېل مان تەرەپكە كېت جا دن،،ىتىم گۈ!

ئەسىىىتاغپۇرۇ!ال ››ئايەتلەردە نەچچە ئاردنم. 
تاە  ھاي ‹‹ شىىىىەي نە توال دەپ ئۆرۈمگە 

شام نامىزنيە ئوقۇپ بو! اە چې ىماا  بېرنت 
ئا!لى،اچاە قاراڭ ۇ چۈشىىىىكەە ئىاى. مەە 

مان كات سۇپا جەيياماردن  چۈشكەناە گۈ!جا
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ئۈسىىىىتىگە سىىىىېلىي اە داسىىىىتىخان ا ياغاپ 
ئاياقالرغا ئۇسىىىىۇ! اە قۇناق ئۈگرنسىىىىىيە 
قويۇۋات،اە ئىكەە. ئايان ئىچكەركە ئۆيان  
!ىگەناە ناە كۆتۈرۈپ چى،ىت داسىىىىتىخان ا 
باشىىىى،ىچە ئىللىق  قاراپ  ڭا  ما ياى ۋە  قو

 كۈ!ۈمسىرناى.

سىلە باالم بىرەر - شىت قاپتۇ، كە! شمۇ پى ئا
ئىسىىسىىىق ئىچىلە. ئا ۇنۇميىڭ  قوشىىۇقتى 

مەسىىچىتتى  يېيىشىىى ا ئۈ!گۈرتۈپ پىشىىۇرايلە 
ىت قوي اە. بىرەر ئىش  قارانيە تو تىت دەپ 
يان بو!ۇپ  ھا !انمىكە، سىىىىەن  قا ىت  چى،
ىت  ناۇ، ھېلى ىچە كېل ناەك تۇر ىان ا قا!

،ا باق،اپ تۇرنلە، ماق ى دېا -قاالر. بىز تا
ئايان مېيە داستىخان ا تەكلىت قىلىت. مەە 

ررە ئېيتىىىت قىىايتمىىاقچە بو!ىىاۇم ۋە ئۆ
يا! ا  ئا ىت  مانكە يەكتەكيە سىىىىېل چا ئۇ
ئۇراتتىم، ئايان قو!ىانكە ئۇە يۇقۇنانلىرنيە 
قې،ىشىىىىتۇرۇپ تۇراتتە، ئاڭ ىچە گۈ!جامان 
مانكە يەكتەكيە  ىت قو!ۇ شىىىىىپىرالپ كېل
ئىىا!ىىاى. ئۇ يەكتەكيە ئىىا! ىچە كۆر!ىرنمىز 
ئۇچرنشىىىت قا!اى، نە ئۇچراشىىتىكە ئۇنىڭ 
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!ەپپىاە قارن اە كۆر!ىرنان  يۈرنكىمگە  ماڭا
بىر ئۇ!ۇغ ئوت تۇتاشىىىىتە. جايىماا قاق،اە 
قۇرۇقتەك تۇرۇپال قا!انم. ئايا!يىڭ ماڭا يەنە 
ىال!مىىىانم.  ل ىىا ق ى يە ئ ى ىك نل ېگە ېمە د ن
ئىشىى،ىلىت داسىىتىخان ا كېلىت ئو!تۇرۇشىى،ا 
تەكلىت قىل انلى،ىيىال بىلىمەە. قانااقتۇر بىر 

سەتكەە كۈچيىڭ تۈرتكىسە بىل ەە ئايان كۆر
جاي ا كېلىت يۇمشىىىىاق كۆرپە ئۈسىىىىتىاە 
!انم ا قوي اە  يان ئا يۈكۈنۈپ ئو!تۇردۇم. ئا
بىر ئىىايىىاق قۇنىىاق ئۈگرنسىىىىىيە قو!ۇم ىىا 
ئېلىشىىىم ا ئىشىىىك ئېچىلىت مەيانسىىىگىچە 
ناەك  قارا قان قويۇپ، ئۇرۇە يەكتەك،  سىىىىا
يوغاە ئاپئاق سىىە!لە كىيىۋا! اە سىىاالپەتلىك 

ە!ىىاى. دەرھىىان بىر كىشىىىىە كىرنىىت ك
خان ا قويۇپ  ياقيە داسىىىىتى ئا مانكە  قو!ۇ

 ئورنۇمان  تۇرۇپ قون باغلىانم:

 ئەسساالمۇ ئە!ەيكۇم -

ئاقسىىاقان دەسىىلەپ مەڭاەپ تۇرۇپ قا!اى، 
!انم ا  ئا ڭا ئۇرۇتۇپ  ما نان  قو!ىيە  ئا

 كە!اى.

 ۋەئە!ەيكۇم ئەسساالم ...-
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شكىچە چىااپ  شىت كۆرۈ ئىككىمىز قون ئېلى
ايسىىىىىز!ىق تاپىيىمان  بو! ۇسىىىىىز بىر ئوڭ

كىرگىيىچە چوقىىام ىىا كېلىىىت تو تىىىاى. 
چى،ىت كېتەي دېسەم ئاسماە يىراق، كىرنت 
كېتەي دېسىىىىەم يەر قىاتتىق تۇيۇ!ۇپ، بۇ 
ئۆيگە كىرگىيىمگە ئۆ!گىىىاەك پۇشىىىىىايمىىاە 
قىلانم. بىراق نېمە ئامانئ بۇ قاراە سىىە!لە 
ئا ۇنۇميىڭ ئا!انان  سىىىىامانلى،،ا چاپ،اە 

سا  موراياەك يۈگرۈپ  چى،ىت كەتكىلە بو!مى
چىراق غۇۋا يورۇق چۈشۈرۈپ تۇرغاە بو! اچ،ا 
ئىىا ۇنۇميىىىڭ مېيە كۆرۈپ قىىانىىااقراق 
ىانم،  تا بو! انلى،ىيە ئېيىق كۆرە!م يات كەيپى
ىل قىل ۇدەك  ىڭ ئۈسىىىىتىگە بۇنە تەھل ئۇن

 ھەپسىلەممۇ يوق ئىاى.

 -يو!ان  ئۆتۈپ كىتىۋېتىپتىكەە بۇ باالم،-
ا ۇنۇم ىىا دەپ چۈشىىىىەنىىاۈردى ئىىايىىان ئىى

شام نامىزى قارا بو!ۇپ كەتمىسۇە  -قاراپ،
دەپ تاھارەتكە سىىۇ سىىوراپ كىرنپتۇ. شىىۇڭا 
ئۆيگە باشالپ ساۋاپ ئاالي دېانم. ئاڭ ىچە 
سىق ئىچىت  س شىت قاپتىكەە، ئى شمۇ پى ئا

 ماڭسۇە دەپ تۇتۇپ قا!انم قارنسال.
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ىڭ  ئا ۇنۇمي قاراە سىىىىە!لە  بۇ گەپ بىلەە 
 ر!ىاى.چىرايىاا ئاپتاپتەك كۈ!كە پا

ئوبااە، ئوبااە بوپتۇ. سىىىىاۋاپلىق ئىش -
قىپسىىىلە ئانىسىىە.  ۇدايىم تاھارەتكە سىىۇ 

 بەرگەە قو!ۇڭالغا دەرت كە!تۈرمىسۇە.

نااق دېگەپ  ئا ۇنۇم شىىىىۇ قاراە سىىىىە!لە 
بېشىانكە چاقما كاۋناەك يوغاە سە!لىسىيە 
ئارادە ھەم  ناەك  ،ا ما! ا، يوت جا ىت گۈ! ئېل

 ۇراتتە.چوت يەكتىكىيە سىىىىېلىت ئايا!ى ا ئ
ئانان  تەر!ەپ پارقىراپ كەتكەە بېشىىىىى ا 
ئايا!ە تەڭلىگەە شىىاپاق دوپپىسىىىيە كىيىت 
،اە قۇرۇپ  ىت بەدەشىىىى خان ا كېل داسىىىىتى

 ئو!تۇردى.

ىق  يل ىرا ى  چ ىي ى  ك قت نە تىىامىىا كۈ ئۇ 
 وشىىىلىشىىىىت يېيىت كە!انم. مەە ئەگۈە 
يا!ە  دەرۋارنان  چى،،اناا ئا ۇنۇم بىلەە ئا

ىت ق ىت ئۇرنت مان  چى، ياى. !ېكى  ئارقى و
گۈ!جىىامىىان چى،مىىىاى. كىىاشىىىىكە، مىىاۋۇ 
ئىككەيلەە چى،مىىاي گۈ!جىىامىىان چى،،ىىاە 
نچە  ىيەي  شىىىىىۇ ىگ تت چۇ  ھە ى بو!سىىىى
تىرنشىىىى،انلىرنم ا بو!سىىىىىمۇ گۈ!جاما!يىڭ 
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ياكە  ئاڭلى اە بو!سىىىىىام،  ئاۋارنيە بىر 
سىمۇ ماڭا بىرەر قېتىم  كۆرنيىڭ قويرۇقىاا بو!
قاراپ قوي اە بو!سىىىىا  ۇشىىىىلۇقتا يۈرنكىم 

لىت كەتمەس ئىاى، ئۇنىڭ بېرى بوالر يېرن
ئىانم. ئەمما بۇ ئاررۇيۇممۇ مەە بىلەە بىللە 
!اى.  ئا قاراپ يون  ياس مەھە!لەمگە  قەدن
شىىىۇنااق بو!سىىىىمۇ يەنىال  ۇشىىىان ئىانم. 
ما!يە،  جا ماا نۇرنىسىىىىا بىلەە گۈ! يا!ى  ى
ئىمانىخاچام بىلەە گۈ!جاما!يىڭ ئانىسىىىيە، 

سە!لە ئ ە ا ۇنۇميمىجىتا ۇنكام بىلەە قاراە 
سېلىشتۇرۇپ ئاجايىت رور ئو شىماسلى،الرنىڭ 
بار!ى،ىيە ھېز قىلانم. نېمىال دېگەە بىلەە 
گۈ!جاما!الرنىڭ ئائىلىسىىىە نۇرنىسىىىاالرنىڭ 
ئائىلىسىىىىاە كۆپ يا شىىە بىلىياى. تېخە 
كە!گۈسۈم ئۈچۈە شىرن   ىيا!الرنە سۈرۈپ، 
سىگە  شا ئېيت،اپ مې ىت قانااق شىت نا  غى 

ى قا! ىيىميىمۇ سىىىىەرمەپ مەھە!لىگە كېل ت 
 –قىىاپتىمەە. مەە ئۆيگە كىرگەنىىاە ئىيە 

سى ىللىرنم ئا!لى،اچاە ئۇ الپ بو! اە، ئانام 
بىلەە دادام مەنان  ئەنسىىىىىرەپ ياتمى اە 

 ئىكەە.
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ناەكال - ،ا ،اچ نڭ ۋوي جى  ئېپ بارد نەگە 
اى دې -يوق بوپ كەتتى  ۇ چۈشتى  بىرىئ

ىت، قادنل نان اە  -دادام كۆرۈمگە  بار يا 
رن يە دەپ قويۇپ ماڭسىىىات، ئانات بىلەە يې

بارمى اە يېرى  نڭ سىىىىېيە ئىزدەپ  ئۇكىلىر
 قا!مىاى...

شىىىىۇنە دەيمەە، ئەنسىىىىىرەپ قاالر دەپ -
ئويلىمىىايىىان ىىاە ئىشىىىىمىىا جېيىم بىىاالمئ 
 ىيا!ىمان  كەچمىگەە ئىشالر قا!مىاى. ئۇھ 
!اۇڭ ۇ  باال بو يۈرنكىم، توۋا  ھەجەپ بىر 

 رادى ...

بارغ- نا مەە  ما قارقە ۋاي،  ۇ دادا... يۇ
با!ىالر  ئاغىييە  ىاە نەرنر بوپتىكەە،  مەھە!ل
غاە...  بار نت كېلەيلە دېگەنتە، بىللە  بېر
كېيى  ئۇالرنىىىڭ ئۆيىىىاە بىردەم ئو!تۇرۇپ 
قېلىىىت كەپ بوپ قىىا! ىيىيە بىلمەپتىمەە. 

 پىيادە ماڭ اچ،ا ئۇرۇناا كېلىت بو!اۇم.

ما بۇ قېتىم  لانم. ئەم يا! اە گەپ قى يەنە 
م يە ئۆرۈ ! !جىىامىىا گۈ ىمىىىانم.  پل ى يە ئەي

كۆرۈۋا!انم تېخە بىر داسىىىتىخاناا ئو!تۇرۇپ 
ئىىانىسىىىىە بىلەنمۇ  –غىزاالنىىانم. ئىىاتىىا 
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كۆرۈشىىىىتۈم. ھەر ھا!اا يا شىىىىە تەسىىىىىر 
ىڭ ئۈچۈە  !اۇردۇم ۇ دەيمەە ئ شىىىىۇن قا
بو!سىىىىىمۇ بۇ يا! اە ھەقى،ەتەە ئەررنيتتە. 
ش،ىلىت ئۆيانكىلەرنىڭ بۇرۇتىانيمۇ ئۆتۈپ  ئى

 كەتتىم.

ۇنى ىىان  كېيى  ئىىارا كۈنىىاە بىر شىىىى
گۈ!جاما!الرنىڭ مەھە!لىسىىىىىگە قاترايان اە 

!اۇم. بېرنت ئۇياق  ئايلىيىت  -بو ،ا  ياق بۇ
يىىۈرەتىىتىىىم، بىىىراق تىىۇنىىجىىە كىىۈنىىە 
كىرگەنانكىاەك ئۆيىگە ئۈسىىىۈپال كىرنشىىىكە 
ھارەتكە  تا غانكە  ىاى. ئۇ چا مۇمكى  بو!م
ھانىسىىىىىيە ھەر قېتىم  با سىىىىۇ سىىىىوراش 

دە  ئەمما سىىارات -ماياۇئىشىىلىتىۋەرگىلە بو!
كۆڭۈ!يىڭ قۇترنتىشىىە ياماە چى،ىت قېلىت، 
پۇتلىرنم ھە دېسىىىە شىىىۇ تەرەپكە تارتاتتە. 
ئىىا ىرى ئۇيىىاە ئويالپ، بۇيىىاە ئويالپ 

مۇنچە چىىارنالرنە  -بۇنى  ىمۇ ئىىانچە 
 تاپتىم.

ئۇ رامانالردا ھارنرقىاەك ئىسىىىىىل جاۋەنلەر، 
شخانا جاباۇقلىرى نېمىش قىلىاۇئ ناە   -ئا

نالرنە سىىېۋەتكە سىىېلىت، تورۇسىى،ا ئاسىى،ۇ پا
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ياسىىىاپ، سىىىېۋەت بىلەنال ئېسىىىىت قويۇپ 
ىلەە  بۇنىىىڭ ب تۇق.  ت ي قالپ يە سىىىىىىا
چاش،انالرنىڭ غاجىالپ بىزەپ قىلىۋېتىشىان  
سىىىىىاقالن ىلە بوالتتە. بىر كۈنە ئىىانىىام 
س،ۇغا  سىۋەت بىلەە ئا شۇرۇپ  سارغايتىت پى
ئېسىىىت قوي اە راغرا نانان  بەشىىيە، دادام 

،اە قوش يەكشىىىىەن ئا! اپ چى، باراردن    ە 
،ا  ياغلى، ناردن  ئىككىيە بىر  ئا مۇشىىىىتتەك 

دە، پىيىىادە ھىىا!ىىاا يۇقىىارقە -چەگىىانم
مەھە!لىگە قاراپ ماڭانم. ئاباۇ!ال  اتىپيىڭ 
ئۆيىيىڭ ئا!ان ا بېرنت ئۈستىۋېشىميە بىر ئار 
تۈرەشىىىتۇرنۋا! انان  كېيى ، ئاسىىىتا بېرنت 

ۆياە ئ ئەگۈنيە يېيىك مۇشىىتلىانم. بۇ قېتىم
يا! ۇر بو!ۇپ،  ئانىسىىىىە  ىڭ  ما!ي جا گۈ!
گۈ!جامان ۋە ئاباۇ!ال  اتىت يوق ئىكەە. 
شۇرۇنچە ئا! اپ كە!گەە ناە  مەە ئۆيان  يۇ
يا!ى ا قوش قو!الپ  ئا ىڭ  نارنە  اتىپي ئا ۋە 

ئۆتكەنىىاە ››ئۇراتتىم ۋە يىىا! ىىاە ئېيتىىىت 
ئۆيلىرنگە باشىىىىالپ نامارغا جاي راسىىىىتالپ 

ستىخان ا شالپ مېھماە بەرگەنلىرى ھەم دا  با
شە كۈتىۋا! انلىرنيە ئانام ا دەپ  قىلىت يا 
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بەرگەە ئىانم، ئانام سىلىگە رەھمەت ئېيتىش 
ئۈچۈە بۇ نەرسىىىلەرنە سىىىلىگە ئەۋەتتە ھەم 

دېىىانم. بۇ ‹‹ ئۆر!ىرنگە سىىىىىاالم ئېيتتە
گېپىميە ئىىاڭالپ  ۇشىىىىلۇقىىىان  بۈۋنم 
ش،ىلىت  ئاچاميىڭ ئې ىزى قۇ!ى،ى ا يەتتە. ئى

تۈۋا!انم، يا! اە سىىۆر!ىگىيىميە بۇرۇتىان  ئۆ
 كىم بىلەتتەئ 

مان  جا ىڭ دەپ بېرنشىىىىىچە، گۈ! يا!ي ئا بۇ 
تا  ئا بۇالرنىڭ ئۆر قىزى ئەمەس بو!ۇپ، ئۆر 

ئانىسىىە سىىەيپۇ!ال قارنم بىلەە بە تىخاە  -
ش،ا كىرگەە يىلە ئۇنە  سەككىز يا گۈ!جامان 
مانەت  ئا يا!ى ا  ئا ىت بىلەە  باۇ!ال  ات ئا

مگە  يۇپ، ھەرە قو ىلىىىت  لە ق ى ل  ى ھەج ق
كەتكىيىچە، تېخىچە ھەج قىلىت بوال!مىانمۇ 
يىىاكە قىىارا يېتىىىت  ۇدانىىىڭ دەرگىىاھى ىىا  

 ەۋەرسىىىىز غايىت  -كېتىت قا!انمۇ،  ەت 
بو!ۇپ كېتىپتۇ. گۈ!جامان ئەنە شىىىۇنى ان  
ىڭ  يا!ىي ئا ىت بىلەە  باۇ!ال  ات ئا بىرى 

سىاە ئىكەە. ئۆر ئاتا  سە بۇ -تەربىيى  ئانى
نا ياە قويۇپ كەتكە مان ئەقلىيە ئۆ جا ە گۈ!

جورن ۇدەك ياشىىىىتا بو! اچ،ا تېخىچە ئۆرنيە 
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تا  ئا ئانىسىىىىىيە توال  -ئا! ىلە كە!مىگەە 
سۈرنۋېرنت، جىم ۇر،  ىيان  سلەپ  ىيان  ئە
سىىىىىۈرۈشىىىىىكە ئىىامىىراق، ئىىادەمىىلەرگە 
يان اە، ئىى مىجەر قىز بو!ۇپ  ما ئارنالشىىىى
قاپتۇ. ئۇنە سىىوراپ تاالي ئە!چىلەر كە!گەە 

تا  ئا ىڭ ئۆ!ۈك ئا -بو!سىىىىىمۇ،  نىسىىىىىي
تىرنكلىكىىىان  تېخىچە  ەۋەر بو!مى ىىاچ،ىىا 
باۇ!ال  اتىپالر كە!گەە ئە!چىلەرنە ئۆررە  ئا
بىلەە يىىانىىاۇرۇپ، قىزنە بىىاال قىلىىىت 

 ئۆتىۋېرنپتۇ.

ئۇ كۈنە مەە  وشىىلىشىىىت يېيىت چى،،ۇچە 
ىت  قايت مان  جا ىت بىلەە گۈ! باۇ!ال  ات ئا
كە!مىىىاى. بۇ قېتىممۇ ئۇنە كۆرە!مەي، 

رمىىاە بىلەە چىشىىىىلىگەە پېتە !ىۋنميە ئىىا
!انم. ئەتىسىىىىە  دادام  ئا مەھە!لەمگە يون 
تاپشىىىىۇرغاە ئىشىىىىالرنە بىر قۇر قىلىۋېتىت 

ھانە -قو!ۇميە بوشىىىىاتتىم با دە، يەنە بىر 
غالپ  ئۈمىىىا بىىا ىلىىىت قىىاالر دەپ  ېپ ت
گۈ!جاما!الرنىڭ مەھە!لىسىگە قاراپ ماڭانم. 
ئاغىيەم  مانكە  كېتىۋاتسىىىىام كىچىك ۋاقتى

ە قۇشىىىى،اپ كامىرنان  يىالە بەكرى، ھېلى،
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ئېلىىىت قورقۇپ كەتكەە بەكرى ئىىاغىيەم 
ئۇچراپ قا!اى. قارنسىىىام قو!ە ئۇرۇە بەرى 
كىشىىىلەر ، بو!ۇپمۇ كەنتىمىزدنكە مەكتەپكە 

ىت  يان اە  -يىراقتى  كېل ىت ئىشىىىىلە كېت
مۇئە!لىملەر كۆتىيە ئىىارتىۋېلىىىت، پىىاالق،ىىا 
ئو شىىايان اە بىر جۈپ پەنجىسىىىگە ئىككە 

 تىماسىىتى  تېپىت ھەياەيان اە، پۇتالپ تو
‹‹ شىىىىەيتاە چاق››مەھە!لىانكە چوڭالر 

دەپ ئىىاتىۋا! ىىاە ئىككە چىىاقلىق، توپىىاق 
بار بىر نېمىگە  ناەك غە!ىتە تۇت،ۇچە  مۈڭگۈر
ىت  لانر!ىت چاقىيە غى ىڭ  ىت شىىىىۇن مىيىۋېل
ى،ىىىت  ن  چ نمىىا ىچە ئىىا!ىىا ىي ت، ىال دوم
ى   پت كتە ئۇ مەنىىاەك مە تۇ.  پ ى ېت ىۋ ېل ك

ماي ئۆر!ەپ ئ ھارنر چى،ىۋا! غاە بو! اچ،ا  وقۇ
يېزنلىق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇت،ۇچە ئىاى. 
دارنلمۇئە!لىمى  دەماۇ، دارنلمۇتەسىىىسىىىىت 
شۇنااقراق بىر مەكتەپيە  ش،ىلىت  دەماۇ، ئى
پۈتتۈرۈپ كە!گەنمىش. شىىىىۇنااق قىلىت بۇ 
مۇئە!لىم ئاداش كۆتىانكە شىىىىەيتاە چاقيە 
!اى ۋە بوييىيە  !انم ا كە ئا ىت  يورغىلىت

ئېتىت سىىىاالم قىلىت قويۇپ ئۆتۈپ  !ىككىاە
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كېتىشىىىكە تەمشىىىە!اى. ئۇنىڭ بۇ قېلى،ى ا 
قاراپ  ۇيۇم تۇتتە. شىىىىۇ ھاماە ئا!انيە 

 تورنانم:

تو تاڭالر بەكرا ۇە  مۇشىىۇ كۈنلىاە بەك -
ھا!ى الر يوغاە بو!ىۋا!اى جۇما سىىىىىلىيىڭ  

دېىىانم ئۇنىىىڭ ئىىا!ىىانيە بىر قو!ۇميە  -،
سۇپال،  ەە بۇئنېمەڭلىك -ئۇرۇتۇپ تۇرۇپ تو

شە  سىيە ئارتىۋا! اە كى سى شەيتاە چاق،ا كا
 شۇنااق يوغىياپ كېتەمانكەە يائ

بەكىىرى  -يىىاق... يىىاق ئىىاداش...-
ھۇدۇقۇپ ئاراە سىىۆر!ىاى ۋە بۇقا مۇڭگۈر!ۈك 
تىىۇتىى،ىىۇچىىيىىىڭ بىىىر يەر!ىىىرنىىيىىە چىىىڭ 
سىىى،ىمان ىيىچە ئاسىىتىانكە شىىەيتاە چاقيە 

ئۆيگە ئىىا!ىىانراپ دەڭال،  -تو تىىاتتە،
ئىش يوق. شىىىىۇ دادام  يوغىيىىاپ كەتكەە

ىت كەن،  بۈگۈە رۇ سىىىىەت سىىىىوراپ يېي
جىىىادني ئىش بىىار دېگەە... شىىىىۇ... 

 شۇڭا...

ھە، شۇنااق بو!سىمۇ  ۇدانىڭ سا!ىمىان  -
قانچە  ئاداش ھەر  ماڭىلە  ىت  بىرنە بېرنۋېت

 پۇ! ا ئا! اە ساالم بو!سىمۇ.
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ۋاي توۋا ... نېمانچە گەپ قىلىسىىىىەۋۇي -
 كەتتى ال ياسىيا ۇەئ ھەجەپ تەئەددى قىت

ىان   -ئەن  !ان ل ئا ماە بىر قېتىم  ئۆمرۈ
 توغرا ئۆتۈپ قا! ان ا...

بەكرى قىزاردى، ئارقىان  بۆردەك تاتاردى. 
 ئۇنىڭ ئاچچى،ە كە!گەنلىكە ئېيىق ئىاى.

لانم - چاق قى چاق !اى،  !اى، بو ھە بو
ئىىاداش. ھە راسىىىىىىت، نېمەڭلىكەە بۇ 
ىتىىىت  ىل يورغ تۇرۇپ  ىگە بىىاسىىىى ڭل تۈ كۆ

 يۈرگىيى الرئ

 ۋېلىسىپىت ئاداش. بۇ-

ھە، قىىانچە پۇ!كەە بۇ تۆمۈرئ نەدن  -
 ئا!ان الئ

ئاۋۇ سودا كوپىراتىپىيىڭ دۇكىيىان  ئا!انم -
 ئاداش. ئاتمىش كوي.

نېمەئ ئاتمىش كويئ ياۋپىر ... ئېشىىىىت -
دۇنيايى الر باردە  -تېشىىىت تۇرغاە مان  -

 ئاداش. ھۆكۈمەتيى كىيە يەۋاتامسىلەر يائ

ئات مانالردنكە  ھارنرقە ئۇ را ىڭ  مىش يۈەني
،ا بۇ  ناەك قىممىتە بو! اچ ىڭ يۈە ئا!تە م
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شىىەيتاە چاقيىڭ باھاسىىىيە ئاڭالپ چۆچۈپ 
كەتتىم. !ېكى  دەقى،ە ئۆتمەي ئىچىمگە بىر 
ئوت كىرنۋا!اى، يەنە بۇ ۋېلىسىىىىپىت دەپ 
ئىىاتىلىىىان ىىاە يورغىلى ۇچيە مىيىشىىىىيە 
ئۆگۈنۈپ، ئىىانىىان  دادام ىىا دەپ بىرنە 

 كە!انم.ئا!اۇرۇش قارارن ا 

ئەكىلى ال مەە بىر ئىىارتىلىىىت بىىاقىىاي -
شىىۇنااق دەپ بەكرنيىڭ بېرنش  -بۇنى  ا،

بەرمەسىىلىكىگە قارنمايال شىىەيتاە چاقيىڭ  -
!انم،  تارتىۋا پاق مۈڭگۈر!ۈك تۇت،ۇچىيە  تو
ئانان  كاساميە ئۆچكە يۈرنگە ئو شايان اە 
تۇرغۇچى ىىا قويۇپ پىىاالق تەپكۈچىگە  ئو!

ەە تەپتىم. پۇتۇميە ئىىا!ىىانم ۋە كۈپ بىل
سىيىڭ  شۇنااقال تەپكىيىميە بىلەتتىم، بۇ نەر
ئۇنچىۋاال تىز!ىكىيە نەدن  بىلەيئ شىىەيتاە 
چاق بىلەە قوشۇپال يو! ا دومىالپ چۈشتۈم. 
ئۈسىىتىۋاشىىلىرنم توپى ا مىلىيىت تونۇغۇسىىىز 
بو!ۇپ كەتكەنيىڭ تاشىىايىيىاا سىىون تەرەپ 
تە.  ت غرنىىت كە ىراپ ئىىا ىرق ىم سىىىى ني بەد

تا ماا شىىىىەي چاقيە رەرپ بىلەە ئاچچى،ى ە 
 ئىتتىرۋەتتىم.
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قانااق نېمە بۇئ  ئۈسكەك بوقىاەك قېلى،ە -
 باركەە دېسەئ... ۋاي ... ۋاي...

ھە...  يە  -ھە  ې م كرى  كۈ!ىىاى بە
ىان   -يۆ!ىگەپ، قاڭل چا!مىسىىىىىاڭال پو چى

كۆرمەڭال ئىىاداش. مەنمۇ ھەيىىااۋاتىمەن ۇ 
ساڭال ھېچ،انچە تەس ئىش  بۇنەئ ئۆگۈنىۋا!

 ئەمەس بۇ.

چاقيە بۇ گە تاە  ناە شىىىىەي ئاڭالپ مە پيە 
 ھەياەشيە ئۆگۈنۈش ئىستىكە قورغا!اى.

ئاداش. - ڭا ئۆگۈتۈپ قويۇڭال  ما ئەمسىىىىە 
ئە!ان  ئە!گە نەپ دەپتىكەە، سىلىان  ماڭا 

 شۇ ھۈنەر بو!سىمۇ يۇقسۇە.

ھە شىىۇ، كىچىك چاغلىرنمىزدا سىىىلىان  -
 ېلە ھۈنەر!ەر يۇق،اە ئىاى،  -ماڭا  ېلە 

رمىسىىىەممۇ بو!ماس ھەئ ئەماى قايتۇرۇپ بە
 ھە ھە ھە...

 ھاھاھاھ...-

بەكىىرى كىىىچىىىك چىىاغىىلىىىرنىىمىىىزدنىىكىىە 
كەپسىىىز!ىكىمىزنە ۋە مەە ئۇنى  ا ئۆگەتكەە 
ئەسىىىكە قېلى،الرنە كۆردە تۇتۇپ شىىىۇنااق 
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دەۋاتىىاتتە. ئۇنىىىڭ چىىاقچى،ىيە ئىىاڭالپ 
 ئىختىيارسىز كۈ!ۈپ تاشلىانم.

شىم،- دېاى بەكرى  -بۈگۈە بو!ماياۇ ئادن
 دادام -ۆرنيە ئاراە تو تىتىت،كۈ!كىان  ئ

سوراپ يېيىت كەن دېگەە. ئۆياە  سەت  رۇ 
سەم بو!مايان اە مۇھىم ئىش  شىت بەرمى قارن
باركەنمىش. ئۆگۈنلۈككە دەم ئا!ىمەە. شىىىۇ 

 چاغاا ئۆگۈتۈپ قوياي.

ىڭ  تاپتە. بەكرني قارار  نااق  گەپ شىىىىۇ
ۋېلىسىىىىپىتىيىڭ كەييىگە مىيگىشىىىىت يېرنم 

!انيال مەھە!لىگە  ماە يو !انم ھە ىت كە قايت
ئۆگۈنيىىىڭ كېلىشىىىىىيە كۈتۈپ، ئۆيىىانكە 
ئىشالرغا ياردەنلەشكەپ مۇردۇر!ۇق ھۈنىرنمگە 
كىرنشىىىىىىىت كەتتىم. ئەممە كىىا!المىىان  
گۈ!جىىامىىا!يىىىڭ  ىيىىا!ە بىر دەممۇ نېرى 

 بو!مايتتە.

بەكرنيىڭ رنرنكمەي ئۆگۈتۈشىىىە ۋە يىتىلەپ 
شيە  سىپىت مىيى شە بىلەە ئا ىرى ۋېلى بېرن

!انم. بىراق ئائىلىمىزدە ۋېلىسىىىپىت ئۆگۈنىۋا
ئىىا! ۇدەك پۇن يوق ئىىىاى. ئۇ چىىاغالردا 
ئاتمىش كوي  ،اە  ەق دېگەە  بىزدەك دېھ
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ئەمەس، ئىىا!تە موچەنيىمۇ تىترەپ تۇرۇپ 
 ەجلەيان اە ۋاقىتالر بو! اچ،ا بىرال ۋاقىتتا 
بۇنچىلىك كۆپ پۇ!يە غەملەش تەس ئىاى. 
ن ابىراق، بۇ نەرسىىىيە مىيىت بېرنت گۈ!جام

تا  ئا ،اە  باق ىڭ  ئانىسىىىىى ا بىر  -ۋە ئۇن
ماي  يا! ىان ىت چ ىت قوي ۇم كېل كۆرسىىىىىت
قا!انم. شۇنااق قىال!ىسام ئۇالرنىڭ ئا!اناا 
ھارنرال  نان   كا ياتتىم. دۇ نوچە ھېسىىىىاپلى
سېتىۋېلىش مۇمكى  بو!مى انلى،تى  بەكرنيىڭ 
سوراپ، قۇيۇناەك  سپىتىيە يېرنم كۈنلۈك  ۋېلى

مىىا!الرنىىىڭ تىز ھەيىىانگەە پېتە گۈ!جىىا
مەھە!لىسىىىىىگە قىىاراپ ئۇچتۇم. بۇ قېتىم 
!اا چەكتىم.  ھا ىك  ىڭ ئۆيىيە يۈرەكل ئۇالرن

ۋېلىسىىىىىپىت ھەياەپ ››تاپ،اە سىىىىەۋەبىم 
نت ئۇسىىىىسىىىىىاپ  ئۇراق يون يۈرۈپ، ھېر

بو!اى. ‹‹ كەتكەچكە ئۇسىىسىىۇ!ۇق سىىوراش
ئىلگىرنكە ئىككە قېتىم،ى ا ئو شىىاشىىال يەنە 

نكە اقىزغى  قارشىىىە ئېلىيانم. بۇ قېتىم ئۆي
ھەمىىمەيىىلەە بىىار بىىو!ىىۇپ، ئىىۇالرغىىا 

قويۇش مەقسىىىتىمگە تو!ۇق ‹‹ كۆرسىىىتىت››
يەتكەە ئىانم. شىىىىۇنااق قىلىت، ھېلە ئۇ 
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ئىشىىىىيە، ھېلە بۇ ئىشىىىىيە باھانە قىلىت 
ىڭ دائىملىق  نت بۇ ئۆيي يۈرۈپ توال كىرنۋېر
مېھمىيى ا ئايالنانم. تېخىمۇ يا شىىە يېرى، 

 ەتنەسىىىھ - اتىت ئا ۇنۇم باشىى،ىالرغا ۋەر 
ش،ا تو!ىمۇ ئامراق كىشە بو!ۇپ، ئۇنىڭ  قىلى
گەپلىرنيە  وشياقمىسىمۇ ئاڭالش،ا ئىيتىزاردەك 
قىياپەتتە رەت قويۇپ ئاڭالپ، رېرنكسىىىىەممۇ 
 ۇشىىتاردەك كوچىالپ سىىوراپ يۈرۈپ ئۇنىڭ 
سادنق مۇرنتى ا  سى ا،  ئىخالسمەە ئاڭلى ۇچى
ئايالنانم. شۇنااق بو! اناا بۇ ئۆيگە قاچاە 

دەرس ››اغاا كېلە!ەيتتىم.  ا!ىسىىام شىىۇ چ
باھانىسىىىاا كە!سىىەم بو!ىۋنرەتتە ‹‹ ئېلىش

ھەم ھېچكىم گۇماە قىلمايتتە. يەنە كېلىت 
ھەر قېتىم كە!گەناە بەكرنيىڭ ۋېلىسىىىپىتىيە 
سىىىوراپ، شىىىۇنە ھەياەپ كېلەتتىم. ئەمما 
تاكە بۇ ئىش بۇرۇ! ىچە بو! اە ئارنلى،تا بۇ 
ئۆيىىانكىلەر مەنىىان  قىچلىلىىىك گۇمىىاە 

ل ى يە مىىاراپ ق ! مىىىاى. يەنە گۈ!جىىامىىا
كە!گىيىميە ھېى كىشىىىە باي،ىمىاى. شىىىۇ 
ىڭ ئۆيىگە  ما!الرن جا ئايچە گۈ! تەرردە بىرەر 

ىت  ىت، ئىش  -كېل كۈشىىىىلىرنگە  -كېت
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قارنشىىىىىت بېرنت، ئا ۇنۇميىڭ تەبلى ىيە 
 ئاڭالپ يۈردۈم.

بىر كۈنە يەنە شىىىۇ ۋېلىسىىىىپىتيە سىىىوراپ 
ئىىا ۇنۇميىىىڭ ئۆيىگە كە!ىىانم. ئىىا ۇنۇم 

تان ھو ىاى  ىانكە  -يل ئاسىىىىت ىڭ  باراڭي
ت،ىىاە ئىكەە.  سىىىىۇپىىىاا قۇرئىىاە ئوقۇۋا
يا!ە قەمەر اە بۈۋنم بىلەە  ئا ىڭ  ئا ۇنۇمي
كۆرۈشتۈم، ئانان  تىالۋنتىيە قىلىت بو! ىچە 

كۈش بو!سىىىىا  -ياردەملىشىىىىىان اە ئىش 
قارنشىىىىت بەرگەپ تۇراي دېانم. قەمەر اە 
بۈۋنممۇ تەكە!لۈپ قىلمىىايال مېيە بىىاغ،ىىا 

چى،تە ۋە يوغىاە بىر كۆتەكيە  بىاشىىىىالپ
كۆرسىىىتىت مۇشىىۇنە ئوتۇە قىلىت پارچىالپ 
پا!تىيە قو!ۇم ا  بېرنشىىىىىميە ئېيتتە. مەە 
ئېلىت ئىشىى،ا كىرنشىىىت كەتتىم. ئاالھەرەن 
بىر ئاش پىشىىىىمان  ئۇراقراق ھەپىلىشىىىىت 
يۈرۈپ كۆتەكيە ئوتۇە قىلىت ئۇشىىىىشىىىىاق 
نت  غاا ھېر چا !اۇم. بۇ   -پارچىالپ بو

ھا!ىم ،ا  تەر!ەپ  تاالشىىىى ىاى.  قا!مى اە ئ
سىىىا! اە ئىتتەك ھاسىىىىراپ، پىشىىىانەمان  
سىىاقىۋات،اە تەرنە سىىۈرتۈپ ھويلى ا كىرسىىەم 
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بايا ئا ۇنۇم قۇرئاە ئوقۇپ ئو!تۇرغاە سۇپىاا 
چىرايىان  مۇر ياغاۇرۇپ ئانام، قۇرسىىىى،ىيە 
ھىىارنرال تۇغىىىان ىىانىىاەك دوم ىىايتىۋېلىىىت، 
يام ۇردەك ياش تۆكۈپ نۇرنىسىىا ئىككىسىىە 

ۇراتتە. قەمەر ىىاە بۈۋنميىىىڭ چىرايە ئو!ت
 ەسىىىىىىىاەك تىىاتىرنىىت كەتكەە بو!ۇپ، 
ئا ۇنۇممۇ تىترنگەە ھا!اا بېشىىىىىيە تۆۋەە 

 سېلىت ئو!تۇراتتە.

ھۈ ھۈ ھۈ... توۋا  ۇدايىم  تۇغۇ!ۇش -
 -ئىىا!ىىانىىاا تۇرغىىاە بىىا!ىسىىىىىيى مۇ يۈر 

سا، قانااق ئادەم دېگىلە  سىيە قىلمى  اتىرن
 ئانىسىىە دەيتتە نۇرنىسىىا -بو!ىاۇ بۇنەئ 

م باالم يىتى -ئۆ!گەناەك بۇقۇ!ااپ يى الپ،
بو!مىسىىىۇە دېمىسىىىەم  ېتىميە ئاالتتىم بۇ 

 كەمگىچە، ھۈ ھۈ ھۈ...

توۋا  بۇ قېلى،يە نېمە دەي ئەماىئ ئەتىگەە 
قارا ئەتلەس  ناا نىپىز  ماڭ ا ياە  مەە بۇ 
شىان  قىزنل دۇ اۋا جىلىتكە  كۆييىكىيىڭ تې

قالپ قو!تۇ كىيىۋېلىت، ئورغاق بىلەە تاغارنە
دەپ كېتىىىت ‹‹ بىىىاە ئورۇپ كېلىمەە››

ساق  سا يېرنم كۈە ئىچىانال قۇر بارغاە نۇرنى
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سىىىەككىز ئايلىق قىلىت  -كۆتۈرۈپ، يەتتە 
بو! ىىاە ئىىىاى. رۇۋانىم تۇتۇ!ۇپ گەپكە 

سمۇ يائ››كە!مەي قا!اى،  دەپ ‹‹ ئۇ ئەمە
سىىىىيچىالپ قاراپ باقتىم، ئەمەس بو!ۇشىىىە 

ياۈرۈپ مۇمكى  ئەمەس. نۇرنىسىىىىىانە كۆ
كۈ!ىيە ئەكىلىت بەرسىىىىىمۇ تونۇيمەە. ئاۋۇ 
سىىىۇپىاا قېرى ئىيەكتەك يوغاە قۇرسىىىى،ىيە 
غاردەك كەڭرى چىت كۆييەك  تا دوم ايتىت، 
كىيىت ئو!تۇرغاە ئايان نۇرنىسىىىىانىڭ ئۆرى 

 شۇ. ئەمما ئۇنىڭ قۇرسى،ەئ ...

با!ى ا يا شىىىىە تەربىيە قىلمى اە گۇناھ -
ق اانرامەناە، !ېكى  سىىىىىلىمۇ قىز!ىرن ا ئوب

تەربىيە قىلسىىىىىال بوالتتى ۇئ گۈ!جاما!خان ۇ 
ىڭ  !اەك چىرايلىق قىز بوپتۇ. بىراق بىزن گۈ

ئوچاقلىق بو! اە، يەنە  -باال دېگەە ئۆي 
شى ىمۇ ئارال قا! اە  سىيىڭ تۇغۇ!ۇ كېلىت با!ى
شتە  سۈرۈ سىمۇ  سىال، ھە  ھەر قانچە بو! قارن
قىلىت بې،ىت ئانان  باشىىىىلىمامانال ئۆي 

كۈيئوغۇن ››ىشىىىىىك چېكىت، دېگەنگەئ  ئ
ىال ‹‹ بوالي ىم بەردى››دېسىىىى ‹‹  ۇداي

 دەيان اە گەپمىكەە ئا ۇنۇمئ
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 -ئانام ئەسىىلىانكە ئې ىر بېسىىىق، سىىىلىق 
سىپايە، رايىش مىجەرنيە بىراقال ئۆرگەرتىت، 
ئىىابىىاۇ!ال  ىىاتىپ،ىىا گۆ!ەيىىاى. ئو!تۇرغىىاە 
ڭا  ما ىت قويۇپ  ماني ئارراق قى نان   يېر

نۇرنىسىىىىانە ئىما تىكىلىت قارناى، ئانان  
 قىلىت تۇرۇپ يەنە سۆر!ىاى:

كۆرنۋاتىىىانال ئىىا ۇنۇم، مىىاۋۇ بىزنىىىڭ -
كىلىيمىچۇ، سىىىلىيىڭ قىزدن  قېلىشىى،ۇسىىىز 
چىرايلىق، ئىسىىىىل قىز ئىاى. بىزگە كىلى  
نيە كۆتۈرۈپ،  ې ىر ئ بو!ۇپ ئوغلۇميىىىڭ 
ھەممىمىزنىڭ  ىزمىتىيە قىلىت كېلىۋاتىاۇ. 

مەە، قاترايئۆي ئىشە قىلىمەە، ئېتىز ئىشى ا 
قۇرسىىىىىاق كۆتۈرنمەە دەپ چىرايە مۇنەك 
شىىىىاپتۇ!اەك بو!ۇپ قا! اناا ئەماى كېلىت 
ى   تۇ. كېي پ ىزغىىا چىىاچرا ىيىىىڭ ق ىل سىىىى
گۈ!جاما!خانان  چېيىت يەنە باشىىى،ىسىىىى ا 

م ئانا -قارنۋا!ماسمائ ئەت مۇھىمە قارنسىال،
ئا ۇنۇم ا بوييىيە سىىورۇپ ئاۋارنيە چى راق 

س شىت ئۈنلۈك  ش،ا تىرن بىز  -ۆر!ىاى،چى،ىرن
ما قىز!ىرنيە بىزنىڭ با!ى ا ئېلىت بېرنان اە 
ىت  ،ا ئېل ئىش بو!سىىىىىمۇ كىچىك  ۇتۇنلۇق
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بېرە!ەيمىز. كىلىيىمىزنە قويۇۋېتىمەە دېسىىە، 
 مېيىڭ ئۇنااق باالم يوق، بىلىت قويسىال 

ك كىچى››چۇقامان  تۈتۈە چى،ىت كەتتە. 
 ‹‹ وتۇەئ كىلىيىمىزنە قويۇۋەتسىىىىەئ... 

ەھشىىىىەت گەپلەر بۇئ دۇنيادا نېمە دېگەە د
ئا!مى اە  وتۇنيە كىلى  دەپ نەمۇ  نەدنمۇ 

نە سىىىۆرەپ يۈرنان اە ئىش بارئ نەدنمۇ  -
توي قىلىت باقماي تۇرۇپ ئا!ماقچە بو! اە 

كىچىىىك دەپ ئىىايرنىىت  - وتۇنيە چوت 
يۈرنان اە گەپ بو!ىاۇئ چۈش كۆرسىىىىەممۇ 
سمەنمۇ توۋائ  بۇ ئانام  ئۇ لى انانراق كۆرمە

ىت  يائ چوقۇم شىىىىۇ. ئېلىشىىىى !انمۇ  قا
 نۇرنىساغىمۇ كىسەن تېگىپتۇ...

 دېاى ئا ۇنۇم -گەپ قىلسىال قارنم باالم،-
قاراپ، ڭا چىرايىيە تۈرۈپ يەۋەتكۈدەك   -ما

نېمە گەپ بۇئ سىىىىىلە بۇ ئۆيگە رادى نېمە 
كېتىت يۈرنانال ھەئ  -مەقسىىىىەتتە كېلىت 

ىڭ  ياۇ رادىئ بىزن ماۋۇ  انلىرنم نېمە دە
ااق ئارقا تامالردا ئوغۇ!الر گۈ!جاما!خاە ئۇن

نان اە قىزالردن   ىت يۈر بىلەە يېتىلىشىىىى
سا  ۇدا  ئەمەس. بىكاردنيال تۆھمەت ئارتىۋا!
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ىڭ ئىزرنتە  كام.  ەقي با!ى ياۇ  راۋا كۆرمە
 بىلەە شۇنااقمۇ ئويياش،اە بارمۇئ...

 ۇدايىمان  قورقسا تۇغۇ!مى اە با!ىسىيىڭ -
 يۈرنگە ئاياغ قويماستە، ھۈ ھۈ ھۈ ھۈ...

چىشىم قېيىشىت، ئاچچى،ىم مى ەمگە تەپتە. 
سەپ مىجىت، قارنىيە  س سانە دە ماۋۇ نۇرنى

پۈچەيلىرنيە چۇۋۇپ  -بۆسىىىىۈپ، ئۈچەي 
ئېلىت بېشى ا يۆگەپ قوي ۇم كېلىت كەتتە. 
شىىۇنااقمۇ بېشىىە يوغاە بو!ىانكىيا قىز باال 

 دېگەنيىڭ ئ

دېانم مەە نۇرنىسىىانىڭ  -ھەي سىىارات،-
!ان ا دنۋەيلەپ، ە تۇغۇ!مى اە قايسىىىى -ئا

 باالميە...

باالمئ - يا ۇە  ياسىىىىى  -نېمە بو!ىۋاتىمىز 
!انم ا  ئا ىان  تۇرۇپ  نام ئورن ئا ېاى  د

تۇغىىاي دەپ قىىا! ىىاە  -يۈگرۈپ كېلىىىت،
غاۇرۇپ  نت، تىزراق تۇ  وتۇنيە ئۇرۇپ بېر
تامال جېيىم باالمئ ھارنر قىلىت  ياي دەۋە قو
يۈرگەە سەت ئىشلىرى ئار كېلىت ئۆر قو!لىرى 

غ يا شىىىىە بىلەە تۇ يائ  تامال  اۇراي دەۋا
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كۆڭۈ!لىرى تېگىىىل بو!ىىاى ئىىا!تۇە بىىاالم، 
ىڭ  -ۋاقتە  ناە  ۇدايىمي سىىىىائىتە كە!گە

ئىيايىتە بىلەە ئۆرى تۇغۇالر. بۇ ئىشىىىىالرغا 
شالرنە بىر  سىال. ھارنر ماۋۇ ئى سىلە كايىمى

 تەرەپ قىلىۋااليلە ...

ئانام شىىىىۇنااق دەپ بىلىكىمان  تارتتە، 
شۇنااقال تارت شلىرن!ېكى   يە ،انيە قىلىت چى

غۇچۇر!ىتىت تۇرۇپ بىلىكىميە شىىىىۇنچىلىك 
!انم ئاغرن،،ا  قاتتىق چىمانانكە، تاس قا
چىانماي ۋارقىراپ سىىا! ىلە. ئاناميىڭ ماڭا 

يە ‹‹ چىىانىىاۇرمىىا›› ت ېگەە مەقسىىىىە د
بىلاۈرمەكچە ئىكەنلىكىيە بىلىت بېشىىىميە 
تۆۋەە سىىىىا!انم، سىىىىېھىر!ەپ قوي اناەكال 

 رۇۋانىم تۇتۇ!اى. 

قانااق قىلىمەە ئانىكائ ھۈ ھۈ ھۈ ھۈ... -
ھېلىتىيال مۇشىىۇنااق قىل ىلە تۇرسىىا، كېيى  
نااقمۇ بىر ئۆييە ئۆي قىالرمىزئ... ھۈ  قا
يانم...  ھۈ... نېمە پوق يەپ تېگەر بو! ى

 ۋاي قانااق قىالي...

يان اە نېمە - ما تارت نااق ئىزا  ما ھەي، نې
 سەەئ مەە قاچاە سەە بىلەە...
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شىمگ ە ئانام ماڭا قاراپ قەھرى شۇنااق دېيى
ىاە بو!ۇپ،  ياى. مەە غى،، بىلەە چەكچە
 جايىم ا مىخالپ قوي اناەك تۇرۇپال قا!انم.

سىال - بو!اى ئەماى، با!ىلىرنيە ئېلىت چى،
دېاى قەمەر اە بۈۋنم قو!ىيە  -ھويالمان 

ئىت پوقىاا بوي  -شىىىىلتىت غەرەپ بىلەە،
سىىىىا! اناەك ئارا كۈناە ئا!تە قېتىم كېلىت 

كىلىت يۈرسىىىە بوپتۇ، ئىيسىىىانچىلى،تا سىىىۈر
كۆڭلىيە سىىۇناۇرماي دەپتىمەە. بەش نامار 
سا  ئوقۇپ، قۇرئاە تىالۋەت قىلىت ھا!ە قا!مى
 ېلە تۈرۈك ئادەميىڭ با!ىۋاقىسە ئو شاياۇ 
يۈر  ىم،  نم  ۇداي ىلىىا توۋا ق ىمەە.  پت دە
دېگەنمۇ داپتەك بىىاركەە رادى  بۇ يەرگە 

شمەي ئۆي شۇپ بېرن گە لىرنكېلىت بىزگە ئۇرۇ
لالمال، چىىاپىىامال  ى مال، ت ئۇرا ىرنىىت  ئىىاپ
ئۆر!ىرنيىڭ ئىشىىە. توال بىزنىڭ بوسىىۇغىيە 

 نىمكەش قىلماي چى،ىشسىال ھويالمان  

ىرى  ل ىىاە گەپل ى ميىىىڭ ق ن قەمەر ىىاە بۈۋ
قۇ!ى،ىمىىان  كىرنىىت، ئۈچەي بىىاغرنميە 
پىژنلتىىىانىىت كۆيىىاۈرۈپ، يۈرۈمگە كېلىىت 

 تو تىاى.
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ق   ياالئەماى ماۋۇ ھويلىيىڭ بوسۇغىسىان-
 ئىزدنگەە ئىتمۇ كىرمىسۇە 

ئا ۇنۇم كۆرسىىىىەتكۈپ  ىت  باۇ!ال  ات ئا
بارمى،ىيە چىيەپ ئايا!ى ا دەرۋارنيە ئىشارەت 
سۈر!ۈك ئاۋارى  قىلاى ۋە چاقماق چاق،اناەك 
شۇنااق دېاى. ئۇنىڭ بۇ گېپە ماڭا  بىلەە 

دېگەناەك ‹‹ سىىىەنمۇ ياالق يا!ى اە ئىت››
ىيىىىت كەتتە.  ئۇ تۇيۇ!ۇپ يۈرنكىم ئۆرت

ىگىچە  !ۇپ، مەيىىانسىىىى بو يە دەپ  ى ېپ گ
قا!لىرنيە  سىىىىاڭگىالپ تۇرغاە ئاپئاق سىىىىا
قاما!لى ىيىچە مىلەڭزنيە قايرنت ئۆي ئىچىگە 
مۇ  م ن بۈۋ تە. قەمەر ىىاە  ت ىرنىىت كە ك
ئا ۇنۇميىڭ ئارقىسىىىىىان  كىرنت كەتتە. 
ىڭ  ما!ي جا يان ئۆتمەي ئۆي ئىچىان  گۈ! ھا
ئاڭالناى.  ئاۋارى  نل  ،ااپ يى لى اە ر ھى،ى

ىت نت   ات ئا ۇنۇم بىلەە بۈۋنم ئۆيگە كىر
تۇپ  تۇ يە  ن غز يال ئىىا ى ېي ك ن   تكەنىىا كە
پىخىلااپ كۈ!ۈشىىىكە باشىىىلى اە نۇرنىسىىىا 
ىڭ يېيى ا  نامي ئا ىان  تۇرۇپ  ىاە ئورن دنكك
كە!اى ۋە پەس ئاۋاردا سىىىۆر!ىگەپ قو!ىان  

 تارتىت سىرت،ا ماڭاى:
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 انيىسىىىىا ئانا، ئەماى كېتەيلە جۇمۇ. -
 ھە...بىكار چانىاۇ ھېلە ھە ھە 

توۋا ما ئىشيە  ئۇنىڭ نەرى ھامىلىاار ئايا! ا 
ئو شىىاياۇئ قۇرسىىى،ە شىىۇنچىۋاال يوغىيى اە 
ىڭ  نااق مۈشىىىىۈكي يان بۇ ئا قات  ئىككە 
ئاسىىىلىيىاەك يەڭگىل دنكىلااپ يۈرە!ەماۇئ 
ئىىانىىاڭيە گۇييىىىڭ قىزى   ەپ جۇمۇ، 

  ەپ ...

ئوبااە بو!اى مانا، گۇناھسىىىىىز بىر قىز -
 ت قوياۇق.  ۇدايىمبا!ىيىڭ دنلىيە ئاغرنتى

 ئەپۇ قىالر ئىگەكىم. ئىسىت، ئىسىت...

ياپ ئۇ!ۇغ  نام بېشىىىىىيە چاي كىچىك  -ئا
 تىي ىيىچە سىرت،ا ماڭاى.

ئۇ قىزنىىىڭ  ەۋەرسىىىىىز ئىكەنلىكىيە بىز -
نائ ئا دېاى  -نەدن  بىلەتتۇق  انيىسىىىىا 
رى بەك -نۇرنىسا ئانام ا يانانشىت مې ىت،
ە بەرسىى دېگەە التا مۇئە!لىممۇ ئېيى،راق دەپ

بو!ىىىان ىىاە گەپ. ئۇ قىزنىىىڭ  ەۋنرى 
تا ئوچۇق دېگەە بو!سىىىىا  باشىىىى يوقلى،ىيە 

 باش،ىچىرەك ئامان تاپماسمىاۇقئ
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نۇ  يرا ڭالپ ھە نە ئىىا پلەر ھەس  -بۇ گە
ىت  ماس چې، ىان !انم. بەكرى  شىىىىۇ چ قا
ىڭ  ناە بىر قېتىم ئۇن قوي اە گەپ. ئۆتكە
كەييىگە مىيگىشىىىىىت ئا ۇنۇميىڭ ئۆيىيىڭ 

سا! اە، ئانان  ئۇنە ئا!ان ىچە ئەكە! گىلە 
ئىشىىىىىىىك تۈۋنىىاە سىىىىىاقلىتىىىت قويۇپ، 
ۋە!ېسىىىىىپىتىيە يېتىلەپ ئاباۇ!ال  اتىپيىڭ 
ئۆيىگە كىرنت ئەھۋان سىىوراش باھانىسىىىاا 
!اا  ىانم. يو ،اە ئ ما!يە كۆرۈپ چى، جا گۈ!
كە!گۈچە گۈ!جاما!يىڭ گېپىيە قىلىت، نېمە 
نان انلى،ىمىمۇ دەپ قويۇپتىمەە.  بار ئۈچۈە 

چىىاي چىىاييىمىچىلىكال ھىىايىىان بىر چۆگۈە 
ا ئىشىى،››بو! اە ئىانم بو!مىسىىا، شىىۇنى  ا 

كېچىكىت قا!انم، مەكتەپ مۇدنرى بىلسىىىا 
دەپ كايىت  ېلە ‹‹ مائاشىىىىىمان  تۇتىاۇ

غۇدۇرن ىىاە ئىىىاى. ھېچكىمگە تىيمىىا دەپ 
جىكىلىگەنلىرنم تېخە  ھەي ئىسىىىىت، بىلە 
ىاۇ.  ئادەم دېگەن ۇ رادى  ائى  كېل بوش 

  ەپ بەكرى...

ۋۇيىىت غوجىىام بىىاالم، مىىاڭىلە ئۆيگە  -
ئىىاڭلىىىانلى ۇ بىىايىىا، ئىىىت پوقىىىاا بوي 
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سىىىا!ماپتىمىش. ئەمانچۇ، شىىىاپاق،ا باغاق 
يېزنق چىىاقىرغىىانىىاەك چو!ىمىز تەگسىىىىىال 

 كېلىۋېلىۋەرمەيلە جۇما 

 ھە ھە ھە ھە...-

 ىيىىان بىلەە بو!ۇپ تۇرۇپ قىىاپتىمەە. 
ئاناميىڭ سىىىىېسىىىىىق گەپلىرنگە پىخىلااپ 

رنىسىىىاغا قاراپ جەھلىم بىلەە كۈ!ىۋات،اە نۇ
ئااليانم ۋە بىزەڭلىك بىلەە كۈ!ۈپ تۇرغاە 
غاردەك  !انان  بوييۇميە  ئا ىڭ  نۇرنىسىىىىان
تۇتۇپ ئۆتۈپ كەتتىم. يو! ا چى،سىىىىام ئوە 
ياشىىىىلىق ئىيىم مىرسىىىىا!ە تىرەككە باغالپ 
قويۇ! اە ئىشىىىىەك  ھارۋنمىزدا ئوڭانسىىىىى ا 

 يات،ىيىچە  ىيا! ا كېتىپتۇ.

چى،امسىلەئ تاس قا!انم  شۇنچىمۇ ئۇرۇناا-
قا! ىلە، نارارى  -مەە ئۇ الپ  ېاى ئۇ  د

 بو! اە ھا!اا تۇمشۇقىيە ئۇچالپ.

كاڭ ا بەر،- ئا ياقيە  نام  -تا ئا ېاى  د
بىزدن  ئاال!ماي قا! اە بىر  -مىرسىىىىا!ى ا،

مۇنچە ئىىاچچى،ە بىىار، ئىشىىىىەكيە ئۇرۇپ 
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بو!سىىىىىمۇ چى،ىرنۋا! ىىاپ ھىىارۋنيە ئىىاكىىات 
 ھەيانسۇە 

 ھا ھا ھا ھا...-

نۇرنىسىىىىىا قىىاقىىاقالپ كۈ!گەپ پەشىىىىلىرى 
ىڭ  نان اە كەت كۆييىكىي ىت تۇر !ەپەڭشىىىى
ئىتىكىيە قىىايرنىىت بىردەم ھەپىلىشىىىىىىىت، 
،ا ئورا! اە بوغجۇمىاەك بىر  ياغلى، ئىچىان  
تاڭ اە التىيە  باغالپ  نەرسىىىىىيە ۋە ئۇنە 
تاشىىىىلى اە  ھارۋن ا  ،اردى. نۇرنىسىىىىا  چى
بوغجۇمى ىىا قىىاراپ ئىچىىىانكىيىىىڭ پىىا تىىا 

ماە تېخىمۇ ئىكەنلىكى ھا لانم. شىىىىۇ  يە بى
يە  م ن ىۋ ىلەە ! ييىىاپ ئە!ەم ب ىم قىىا ىچ ئ
چىشىىىىلىانم. ھەجەپ قىلاا ماۋۇ بىشىىىىەم 
 وتۇنيىىىڭ قىزى   ەپ  قېيە كۆرەرمىز، 
ئۇنااق قىلىت يۈرگىيىڭ بىلەە مەە ئا!سىىام 
ھېسىىاپ  ئا!ماي تۇرۇپال تاالق قىلىۋېتىمەن ۇ 

 سەە ھارارۇ!يە ...

ال ئانام شىىىۇ كۈنە ئۆيگە كىرنشىىىىمىز بىلەن
داداميە بىر يىىاق،ىىا تىىارتىىىت، نۇرنىسىىىىىا 
يە  ئو ىش  ېت ىۋ ىل يە ق ى توي ىزنىىىڭ  ىم كك ى ئ
بىىار!ى،ىيە، مىجىتىىا ۇنكىىامالرنە ئەمىىاى 
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كەييىگە سىورماسىلى،،ا كۆناۈرۈشىيە ئېيتتە. 
بۇ گەپلەرنە ئاڭالپ جىادنيلىشىىىت، ئىچىم 

 تىتىلااپ جايىماا تۇرا!مايال قا!انم:

مەە. كىم ياق دادا، مەە نۇرنىسانە ئا!ماي-
 ئا!سا ئا!سۇە، ئىش،ىلىت مەە ئا!مايمەە...

دەپ ۋارقىىىرنىىاى  -ھەي بەچىىچىىى ەر،-
نام، يەنە نېمە قىلماقچە ھەئ سىىىىاڭا  -ئا

شىىۇنە دەپ قوياي، نۇرنىسىىانە ئا!سىىاڭمۇ 
ئا!ىسەە  ئا!مىساڭمۇ ئا!ىسەە   ەق سېيىڭ 
 ا!ى انچە ئە مەق قىلىان اە ئويۇنچۇقۇڭمائ 

ۇە  ى اە بو!سسېيى مۇ سى لىڭ بار، شۇ ئېس
سىىەە نۇرنىسىىاغا قىلىت قويسىىات سىىى لى  ا 
يىىانىىاۇرۇپ بەرگىلىمۇ بىرسىىىىە چى،ىىىاۇ. 
ئا!ەميىڭ ئۆتيىسىىىىە بار، ھەممە ئىشىىىىيىڭ 

ساپ  كىتاۋى بار  ئەركىلىكى گە قويۇپ  -ھې
بارغۇ شىىىىۇ   يا يېرنم  ىت قوي  ماە ئۆگىت يا
تو تىىاپ تۇر ھە، سىىىىېيىىىڭ دېگىيى چە 

  ...بوالمانكەە يا مېيىڭ دېگىيىمچىمۇئ

شۇنااق دەپ كارنىيە يىرتىل ۇدەك بىر  ئانام 
!ۋاقىىاپ،  ى  چىىا ېي ك ن   ن ىىانىىا ىر ۋارق
ىت تۇرۇپ، دادام ا  چاچرنت تۈكرۈكلىرنيە 
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مېيىڭ گۈ!جاما!يە كۆر!ەپ ئاباۇ!ال  اتىت 
قاتراپ يۈرگەنلىرنميە  ىڭ ئۆيىگە  ئا ۇنۇمي

يى يىسىىىىى ىچە تۆكۈپ بەردى.  -يىپىان  
ىڭ ئىككىسىيئا ىرناا كېلىت بۈگۈە نۇرنىسا 

ئويۇنىيە پىالنالپ ‹‹ تۇغۇ!مى ىىاە بىىاال››
چى،ىت، مېيە  اتىت ئا ۇنۇم بىلەە ئايا!ە 
ئا!اناا رەسىىىۋا قىلى انلى،ە، شىىىۇ ئارقىلىق 
بارا!مى ۇدەك  !ان ا  ئا ىڭ  ئىككىيچە ئۇالرن

شىىىىوخ بىلەە  -قىلىۋەتكەنلىكىيىمۇ روق 
 سۆر!ەپ بېرنشيە ئۇنۇتمىاى.

سىز!ىك بوالما ۇ دەيمەەئ  شۇنااقمۇ ئادا!ەت
نان  نېمە ئەھۋان  ئادەممۇ مە دادام بو! اە 
نام بىلەە  ئا مايال  ئىكەنلىكىيە سىىىىوراپ قوي
نۇرنىسىىىىانى كىيە توغرا، مېيى كىيە  اتاغا 
ناا  قا! ا نام ا كۆيۈپ  ئا ،اردى. ئۆرى  چى

ىاەك  جاانە، ئەقە!لىي ››ھارنرق غورور، ۋن
!ىىىرى نەگە كەتىىكەە ‹‹ ئە ىىالق-ئەدەپ

كۆيۈپ قا!سىىا گەپ  بو! ىياىئ ئۇ بىرسىىىگە
مانمىكەەئ  يا قا!سىىىىام  يوق، مەە كۆيۈپ 
ساراڭلىق قىلىت  قانچە نارارنلىق بىلاۈرۈپ، 
ھېرنت قا! انلىرنميىڭ پايانسىىىە بو!مىاى. 
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داداميىىىڭ نەرەرنىىاە ئىش ئۇقمىىايىىان ىىاە 
بەچچى ەر، كا!لىسە ئىشلىمەيان اە دە!تە، 
ۋنجىىاانىيە ئىىىت يەپ، يۈرنكە قۇرتالپ 

ىال بىر نەرسىىىگە تۈسىىك –كەتكەە ئەسىىكە 
ئايلىيىت قا!انم. قانااق قىالاليتتىىمئ دادا 
ئەمەسىىىىمۇ، گېپىگە كىرمىسىىىىەم قۇتۇ! ىلە 
ىان اناەك ئەمەس. شىىىىۇنااق قىلىت،  بو!
دارقىتىرنت سىىۆرنگەە پېتە ئاپىرنت تويۇميە 
قىلىۋەتتە. ئاۋۇ ھارارۇن، بىشىىىەم، ئاغزنيە 
ئاچسىىا ئادەم تىلاليان اە، قو!ىيە كۆتۈرسىىە 

ە، ئادەم چۈشىاە كۆرۈپ قېلىشتىيمۇ ئۇرنان ا
قورقىىان ىاە تۈ!كىجى  نۇرنىسىىىىىا مېيىىڭ 
 وتۇنۇم بو!ۇپ قىىا!ىىاى. پىشىىىىىىانەمگە 
پۈتۈ!گىيە مۇشىىۇنااق تە!ەيسىىىز!ىكمىتىكى  
تات، بوپتۇ دېمەي ئاما!ىم بو!مىاى. دېمەي 
يەنە يۇشىىىۇرا!مايمەە، تېخە شىىىۇ چاغالردا 

ئىككە ئاي  وتۇە قىلىپال -نۇرنىسىىانە بىرەر
نان  كۆت ئا ياەپ قويۇپ،  ىت ھە ىگە تېپ

كاھىم ا ئېلىشىىىىيىمۇ ئويالپ  ما!يە نى جا گۈ!
ئۈ!گۈردۈم. !ېكى  بۇ ھەمىىاەم  ىيىىا!ىم 

 يې ە پېتە قېلىۋەردى.-ھارنرغىچە يىت
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ىلەە  يۇشىىىىە ب قو ې،ىىىت  چ نيىىىڭ  كر بە
ىڭ قو!ى ا چۈشىىىىۈپ ‹‹ پايالقچە›› الرن

ىڭ ئۆيىگە  ما!الرن جا نان  كېيى ، گۈ! قا! ا
ر ۋە!ېسىىىىپىتىيە ئىشىىىەك مىيىت بارغاە قوتۇ

ھارۋنسىىىىى ا ئارتىت ياناۇرۇپ كە!اۇق. بۇ 
 ئە!ۋەتتە ئاناميىڭ بۇيرۇقە ئىاى.

چاقىيە ئىككىيچىلەپ - ىڭ  تاني ئاۋۇ شىىىىەي
مىيىان اە بو!سىىىات چاڭگىۋاش سىىىىملىرنيە 

دېگەە  -چۇۋۇپ بوييۇڭ ا يۆگەپ قويىمەە 
ھەممىيە قىل اە  -ئىاى ئانام شىىىۇ چاغاا،
س ما مە!ىم.  ىيا!ىاا شۇ بەكرى دېگەە !ى تا

ىك  ىڭ سىىىىۇنۇقىچىل ئارراق ئوقۇپال يى يىي
 ىزمەتكە ئېرنشىىىتىم دەپ كۆرەڭلەپ قاپتۇ. 
سىيە توال  سۇە ئۇ ئەبگا نېمى شتۇرۇپ يۈر يى ى
با!ىالرنە ئاردۇرۇپ يو!ان  چى،ارماي  ئاتام 
رامانىسىىىىاا يوق تۆمۈر شىىىەيتانالر چى،،ىلە 
تۇردى دېسە كىشىيىڭ چىشىيە قېرنشتۇرۇپ. 

سىمۇ بىر ئۇن ااق نېمىلەرگە كۆتىيە ئارتىۋا!مى
ئوبااە ئىشىىىىەك ھارۋنمىز بار. بەك بو!ماي 
ىت بەرگەە  يارنت قا!سىىىىىا  ۇدايىم جۈپ 
تكەپ  يۆ ى ىىاا  ىز بىىار. شىىىىۇن ىم ى، پىىاچ
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ىڭ  ما!ىمي گاداي  ماى ئۇ  مې ىۋېرنمىز. ئە
سورن ۇچە بو!ما   سىيە  ئەبجەق يورغىلى ۇچى

 ئادەميىڭ يۈرنيە تۆكۈپ ...

الي توۋالپ -. بىر ھارا اليمانا مۇشىىۇنااق
دەككەميە بەردى. ماقۇن دېمەكتى  باشىىى،ا 
چارەم يوق، ئېت بەرگەە  وتۇنيە ئا!ماقتى  

 باش،ا چارەممۇ يوق.

دەپ ‹‹ نېمانچە تۇترۇقسىىىز نېمە سىىەەئ››
قېلىشىىىى ىز مۇمكى . ئەمما، راسىىىت گەپيە 

 دەيمەە، كۈ!مەي تۇرۇپ ئاڭالت 

سىق››كونىالرنىڭ  س ‹‹ نىكاھيىڭ مەرى ئى
دېگىيە راست ئو شاياۇ. نۇرنىسا بىلەە بىر 
ياسىىىىتۇق،ا باش قوي انان  كېيى  بۇرۇن،ە 
ئۆچمەنلىكىم ۋە  اپىچىلى،ىم بىراقال ئۇنتۇ!ۇپ 
كەتتە. ئۇنتۇ!ۇپ كەتتىال ئەمەس، تېخە 

 وتۇنالرغا ئايالناۇق.  –ئىيتايى  ئىياق ئەر 
مايمەە دەپ جىاەن قىل انلىرنميە  بۇرۇە ئا!

سام ھارن سانىڭ ئويلى ر كۈ!گۈم كېلىاۇ. نۇرنى
قا! انلىرنيە دېمەيسىىىىىز تېخە،  نت  ئۆرگىر
بىىۇرۇنىى،ىىە ئەركەك رەدەك مىىىجەرنىىانىى ، 
بىشىىىىەملىكىىان  ئەسىىىىەرمۇ يوق. ئۆيگە 
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ىت  ياغيە سىىىىېل ئا يار.  كىرنمەە، چېيىم تەي
تۆرگە چى،ىمەە، تامى،ىم تەييار. ئەسىىيىسىىەم 
ئورۇە سىىىىېلىىت تەييىار قىلىىاۇ، كۆرۈميە 

ىيىان ىيىم، چۆگۈناە ئاچسىىىام بېشىىىىماا ك
 –ئىسىىىىسىىىىىق سىىىىۇ. ئىشىىىى،ىلىت  اە 

سۇ!تانالرنىڭ كېيىزەكلىرنمۇ ئۇنى چە رايىش، 
ئىشىىچاە، كۆيۈمچاە ئەمەسىىتۇ. شىىۇنااق 
قىلىت تۇرمۇشىىىىمىز ناۋاتتەك ئۆتۈپ كەتتە. 

 نۇرنىسادن  ھەممىمىز رارى ئىاۇق.

شۈماە  بىر كۈنە كېچىاە چۈش كۆردۈم. چۈ
نت  ىت، مەكتەپكە بېر تا ئېسىىىى ىت جىل كېل

يۈرگەە با!ىلىق چاغلىرنميە كۆرۈپتىمەە. بىر 
توپ با!ىالر بىلەە ئېتىز ئارنسىىىىانكە چى ىر 
يو!اا كېتىۋاتاتتۇق. با!ىالرنىڭ ھەممىسىىىىە 
چۇرقىرنشىىىت، قوغلىشىىىت ماڭاتتە. مەنمۇ 
ئۇالرغىا قوشىىىىۇ!ۇپ قىاچ،ىانالرنە قوغالپ، 
تۇتىۋا! انالرنىڭ بوييى ا گىرە، پۇتى ا چىماق 

ىت يى،ىتى ش ئۈچۈە تىركىشىىىىەتتىم. سىىىىېل
 تۇيۇقسىز كىچىك تەرنتىم قىستاپ كەتتە.

ماڭ اپ - مەە تەرەت قىلىۋاالي، سىىىىىلەر 
دېىىانم بىىا!ىالرغىىا. ئىىانىىان   -تۇرۇڭالر،
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ش،ۇدەك  شىت راڭاق،ا تاقا سە!ال ئې بىلىمان  
ئۆسىىىىكەە قونىىاقل،،ىىا كىرنىىت ئۆرە تۇرۇپال 

 شارقىرنتىت قويۇۋەتتىم...

اە تە ەي... ھەي دە!تە، ئادەم بو!مايان -
نېمە قېلىق بۇئ تۇرە ھەي سىىىىىارات  توۋا 
قىلىىانم، توۋا  مۇشىىىىۇمۇ چوپچوت بىر ئەر 
كىشىىىيىڭ قىلىان اە ئىشىىىمۇئ تۇرە دېانم 

 ھەي ھاڭۋاقتە دە!اۈش...

تۈرتۈپ ئوي ۇتىشىىە  –نۇرنىسىىانىڭ تۈرتۈپ 
بىلەە ئۇي،ۇ!ۇق كۆرۈميە مىڭ تەستە يىرتىت 

 ئاچتىم.

ناا - !اى، نېمەئ بورا ناەك نېمە بو قا! ا
 ۋارقىرنماي سېلىق گەپ قىلمام...

ماە بەك سىىىىىلىق گەپ قىل ۇدەك - يا ھە، 
با!ى ا دادا بوالي  ھارنر. بىر  !اى  ئىش بو
،ان ا سىىىىىيىت يات،اە  دەپ قا! انانمۇ يوت
ساقان ئ  سات بو!ماماۇ پوق  بارمۇئ ئىزا تارت
تېخە  وتۇنيىڭ قوييى ا سىىىىىيىت ھەئ ۋاي 

ھەي نۇمۇسىىىىۇم، قىىانىىااق قىالي  تۇرە 
المزە!لە، مىىا كۆرپىيە كۆن قىلىۋەتتىىىڭ 
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سى،لى،ىيە  سې سىيىت. پۇففۇ... ۋاييەي... 
دەيمۇ مىىانىىىڭ... ئىىانىىامەي توۋا  مېيىىىڭ 
سەە گاچا  ئۆ!مەيان اە  سىيىپ شىم ىمۇ  يانپى

 ئەبگا...

بۇ ئىككىمىز توي قىل ىىاە نەچچە ئىىايىىان  
بېرى نۇرنىسانىڭ ماڭا تۇنجە قېتىم قوپا!لىق 

گەپلەر بىلەە تىللىشىىىە قىلىشىىىە ۋە بىزەپ 
ئىاى. ھەيرانلى،ىميە يۇشىىىىۇرا!مى اە ھا!اا 

توپۇن ئورنۇمىىان  تۇردۇم. نىپىز  –ئوپون 
 ەسىىە تام ىلىم ھۆن، كۆرپىيىڭ مەە يات،اە 
مامە ھۆن، نۇرنىسىىىىانىڭ ئۇرۇە  تەرنپە تا
شۇ  سىمۇ ھۆن  نېمە نومۇس بۇئ  مۇ شكى رۇبا

 ئىشيە مەە قىل انانمەنمۇئ

ما- قاراپ تۇر نت  ياۈك بىزنر ئاۋۇ سىىىىۈ ي 
چا   گا ىت يېيىۋەت  ئاچى، غا  تاال تاڭيە  ال
جۇدۇنۇميە ئۆر!ىتىت پاڭ،اياەك تۇرۇشىىىىىيە 

 كۆرەيمۇ...

جىم دېيە!مىانم. يۈر!ىرنم نۇمۇسىىتى   –الم 
ئوت بو!ۇپ كۆياى. گەپ قىلماسىىىتى  ھۆن 
كۆرپىيىڭ بىر بۈرجىكىان  تۇتۇپ، شىىىىاخ 

 سۆرنگەناەك سۆرەپ تاالغا ماڭانم.
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سىيىان انيە تۈرۈك كۆتۈرمە- سەە دە!تە   م
ساقان  سا   سەە ھە بو!مى سىيى شتۇرۇپ  قامال
ىت يۈرگەە  نانمۇ قىل ،ا ئاشىىىى مان   سىىىىى،ى

 قېلى،ىيە...

ىان اە  ياي ىانكە كىر  مەە كۆرپىيە ھويل
غامچى ا يېيىۋېتىت كىرگەناە نۇرنىسىىىىا  ئار
رۇباشىىكىسىىىيە ئا!ماشىىتۇرۇپ بو! اە بو!ۇپ، 

رگەە كۆرپە ئورنى ا دادام كۈردە تىكتۈرۈپ بە
تېرە جۇۋاميە سىىىېلىت تەييار قىل اە ئىاى. 
ئۇ رامانالردا يې ىان  بىر ئۆيگە كىرگەە ئەر 

،اە كۆرپە،  – !ان  يوت تا ىڭ بىر   وتۇني
تەكىيە، بىر تان سىىىۈپۈرگە، بىر تان چىلەك 

چۆگۈنان  باشىى،ا بىسىىاتىمۇ بو!مايتتە.  –
ئۇنى ان  ئۇرۇنىسىىىى ا پۇن نەدە دەيسىىىىزئ 

شۇنچ ساق رامانيىڭ بارنمۇ  سا، قۇر ىلىك تۇر
سىىىكرنتارالر  –ئارامخۇدا تويسىىا، دادۈيجات 

ئاتى،ىيىڭ تايىيە يوق سىىىىېلى،الرنە  –نام 
 ئارراق سا!سا شۇنىڭ ئۆرى چوت ئىش ئىاى.

ياتە كۆن پاقىسە، ئۇ ال ئەماى ئىچى يە -
نانكى . ئەتە ئەتىگەە يەنە  بوشىىىىۇتىۋا! ا

 ئېتىزغا چى،ىسەە...
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ىڭ رەھەردەك گەپلىرى مې ەمگە  نۇرنىسىىىىان
تا  ناەك تەگاى. بىر تۇرۇپ ئۇي،ۇچىلى، غا ئۇر
قىلىت سىىا! اە ئىشىىىميە ئويلىسىىام كۈ!كە 
قىستايتتە. ئەمما كۈ!ۈپال سا!انممۇ، بو!اى 
بىىۇنىىىڭ  ىىۇدايىىىم بەرگەە رۇۋانىىە يەنە 

 ھەرنكەتكە كېلىاۇ.

ىاني ۇ  –ۋاي - ۋۇي، نېمە ئىش بۇئ كېچ
يام ۇر ياغ،اناەك قىلمى اە ئۆگزنان  ئۆتۈپ 

ىىىت كۆرپىيە ھۆن قىلىۋەتتىمىكە دەي كېت
غا يەم  -دېسىىىىەم، ېاى ئەتىگىيە قويالر د

نام  بېرنۋاتسىىىىام، باغ،ا ئوتۇن ا ماڭ اە ئا
 -يېيى لىق تۇرغىىاە ھۆن كۆرپىيە كۆرۈپ،

 سىلەرنىڭ كۆرپى ۇ ھە باالم بۇئ

چوت شىىىىاخ سىىىىۈپۈركىيە سىىىىۆرنۋېلىت -
شىىارتىلانتىت ھويال سىىۈپۈرنۋات،اە نۇرنىسىىا 

، ئانان  ماڭا يا!تتىاە شىىىىاق،ىاە تو تىاى
 قارنۋېتىت جاۋاپ بەردى:

سىىىۇغۇقۇم ئېشىىىىت قا!انمىكە ئانىكا، يا -
مۇشىىىۇ ئىككى،ات ۋاقتىاا شىىىۇنااق بو!ۇپ 
قاالمانكە ئادەم، كېچىان  ئورۇن ا سىىىيىت 
سىال  سەت بو!اى،  اپا بو!مى ساپتىمەە... 
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جېيىم ئىىانىكىىا. ئەمىىاى دن،،ەت قىالي. 
ىاى... ئ كاي يا ۇنمۇ  ېلە  ماى ياسىىىىى ە

 چوقۇم دن،،ەت قىلىمەە...

ماۋۇ جى  تەپكەە  ياۇ  ۋاي ئۆ!ەي  نېمە دە
سىىىاراتئ  ئورۇن ا سىىىىيگىيە مەە تۇرسىىىام، 

 گۇناھيە ئۆرى ئۈستىگە ئېلىۋاتىاۇيائ 

ھە، ھېچۋەقەسە يوق  ېيىم باالم، ئىككە -
قات ۋاقتىاا تەرەت تۇتا!مايان اە ئىشىىىىالر 
بو!ۇپ قىىا!ىىىاۇ. ھېلە قۇيرۇق مىىايىىاا 

زنە مايلىۋېلىت بىردەم ئىسىىىسىىىىق تې،ىمى ى
ئو!تۇرۇت. ئوڭشىىىىىلىىىت قىىا!ىسىىىىىز. مەە 
دادنكى ىزغا دەپ قوياي، يەكشىىىىەن ە كۈنە 
باراردن  ناۋات ئا! اپ كە!سىىىۇە، قارا چاي 
سوغۇقلۇقيە  سى ىز  بىلەە دەملەپ ئىچىت بەر

 ئا!ىاۇ.

ئەرنە ئەر ››توغرا  دادام توغرا دەپتىكەە  
‹‹ تۇەقىل ىىانمۇ  وتۇە، يەر قىل ىىانمۇ  و

شۇنااق  سا  سمىاىئ مانا نۇرنى دېگەە ئەمە
سىيىت ››قىلاى. ئاناميىڭ ئا!اناا  سى   يا

دەپىىال قىىويىى ىىاە بىىو!سىىىىىىا ‹‹ قىىويىىاى
سىىىىېسىىىىىماسىىىىمىانمئ يەنە كېلىت ئۇنىڭ 
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گەپلىرنيە ئۆيىىان  داس كۆتۈرۈپ چى،،ىىاە 
سىىىىى لىم بىلەە تو ۇالرغا داە چېچىۋات،اە 
ئىيىممۇ ئېيىق ئىىاڭلىىىاى ھەم پىخىلىىااپ 

كەتتە. شىىىىۇالرنىڭ ئا!انانمۇ كۈ!ۈشىىىىۈپ 
قانچە سىىەت تۇرار بو! ىياى ھەئ  بارنكا!ال 

 دە سەە مە!ىكەم -جېيىم  وتۇنۇم  قۇرغۇيۇم

قويالرغا يەم بېرنت بو!ۇپ، ھوجرا ئۆيىمىزگە 
كىرنشىىىىىمگە ھويلىيە سىىىىۈپۈرۈپ بو! اە 

نيە تورا –نۇرنىسىىامۇ ئۈسىىتى ېشىىىانكە توپا 
 ڭقې،ىشىىىىتۇرغىيىچە ئارقىمان  كىردى. ئۇنى

لانم. ئۇ  كۆر!ىرنگە مېھرنم بىلەە ئۇراق تىكى
ىت  ىانيمۇ بەك چىرايلى،لىشىىىى ڭا بۇرۇن، ما
كەتكەناەك كۆرۈنۈپ كېتىت باراتتە. ئۇنىڭ 
ماڭا قاراپ يې،ىملىق كۈ!ۈمسىىىىىرنشىىىىىان  
 ھۇجۇدۇم ا ئىللى،،ىيە بىر سېزنم تارقا!اى.

ئىككە قات ۋاقتى اا سىىىوغۇقۇت ئېشىىىىت -
ياا قاالرمىش دادنسىىىىە، ھېلە  ما قۇيرۇق 

سەە،  سسىق يۆگىيىت ياتىانكەن مايلىيىت ئى
دادنكام ناۋات ئەكېلىت بەرسە شۇنە سېلىت 
نىىاۋات چىىاي دەملەپ بېرەي ھە، پىىايىىاا 

 قىالرمىش ھە ھە ھە ھە...
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ئۇنىىىڭ راڭلىق قىلىشىىىىلىرنمۇ قۇ!ۇقۇم ىىا 
ىت كەتتە.  ئاڭلىي ىك يې،ىملىق  شىىىىۇنچىل
 ائىختىيارسىىىز ئۇنە ئۆرۈمگە تارتىت، باغرنم 

 بېسىت چى  ىاە قۇچاقلىانم...

ئارنان   ېلە ۋاقىت ئۆتتە. نۇرنىسىىىىانىڭ 
قۇرسىىى،ە سىىاماە تى،،اە تاغاردەك يوغىياپ، 
نەسىىىىللىك كا!ى ا ئو شىىىاپ قا! اە ئىاى. 
يون مىاڭىىان ىاە بو!سىىىىىا ئىككە يېيى ىا 
ئىرغاڭسىىىت، نەپىسىىە تىز!ىشىىىت كېتەتتە. 
بىرسىىىە يۆ!ەپ قويمىسىىىا ئو!تۇرغاە يېرنان  

تەس ئىاى. ئۇنىڭ بۇ ھا!ى ا قاراپ  تۇرمى،ە
ئىچىم ئاغرنسا، دادا بو!ۇش  ۇشا!لى،ە مېيە 

 ئاالمچە شاد!ى،،ا چۆماۈرەتتە.

ىڭ سىىىىودنلى،ە ئۈچۈە  نامالر ئۆيي ئا دادام 
يەكشىىەن ە بارارغا كەتكەە بىر كۈنە ئىاى. 
ىت  ىك قىل ئىيە سىىىىى ىللىرنممۇ قەغىشىىىىل
تۇرنۋېلىت بىللە كەتكەە بو!ۇپ، نۇرنىسانىڭ 

،ا  –تە ۋاق قا! اە بو! اچ قارايە يې،ىيالپ 
يا! ۇر قويۇشىىى،ا كۆڭلۈم ئۇنىماي مەە ئۆياە 
ئۇنىىىڭ بىلەە قىىا! ىىاە ئىىىانم. قورا چۈش 

غىىا ‹‹ سىىىىىارنخىىاە››مەرگىلە بو! ىىانىىاا 
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سام  شى اپ ھويلىاا ئۆتۈك مىخالپ ئو!تۇر غى 
ھوجرا ئۆيان  نۇرنىسانىڭ ئەنسىز ۋارقىرنشە 

 ئىشىميە ئاڭالناى. مەە بەك سىيەكىمەي ئۆر
 قىلىۋەردنم. بىر چاغاا ئۇنىڭ:

ۋاي تۇغىان اە ئو شايمەە... ياسى ... -
دەپ ۋارقىرن ىيە ئاڭالناى. شىىىىۇ  -ئا...

ماە چاچراپ ئورنۇمان  تۇرۇپ ھوجرن ا  ھا
سەم ئۇ يەردە يې ە ئۆمىلىگەە  يۈگۈردۈم. كىر
بىىا!ىىىاەك يەرگە كىىاسىىىىىلىرنيە چىىاپالپ، 

 پۇتلىرنيە ئۇرۇە سۇنۇپ ئو!تۇراتتە.

ۋاي... ۋاي قىىانىىااق قىىىالرمەەئ... -
 ئانام...  ۇدايىمەي...

ھارنر - نام يوق،  ئا ىاا   ىاا  وتۇە، چ چ
 تۇغسات بو!ماياۇ...

ۋاي ئىشىىى يە قىلە گاچا... قۇرسىىاقتىكە -
باال  قا! اە  مات يوق››تۇغۇالي دەپ  ‹‹ مو

دېگەنگە ئۇنامتەئ ئاغرن،تى  ئۆ!ەي دەۋاتسام 
بۇ.. غۇ  ىلىىىاۇ يوق گەپ ق ىيىىا!ىىىاا    .

 ۋايجاە...
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مەە ئۇنىڭ  -ئەمسىىىىە قانااق قىلىمەەئ-
سىىىىەمرنىىت تو!ۇپ كەتكەە بىلەكلىرنىىان  

تۇرە ئورنۇڭىىان ،  -تىىارتىىىت يۆ!ىىىانم،
  وشيىالرنىڭ ئۆيىگە چى،ىت باقايلە...

غاا - ماق اش ئەبگا... مۇشىىىىۇ چا ۋاي قو
ڭا   بار سىىىىا ىاە پوق  ىڭ ئۆي  وشىىىىيىالرن
ئاۋۇ سىىىىۇپى ا ئورۇە  ئاۋۇ...  جاە...  ۋاي

 ...سېلىت

نام  ئا ماۋۇ قېيىي ىاە  بارار كۈن ىاەك  بۈگۈنك
ىاە  باغالپ قويسىىىىىمۇ ئۆي بو! اە  وتۇە 

ئېسىىىىىميە بىلگىيىمىىان  ››ئو!تۇرمىىايىىاۇ. 
دېسىىەم ئوشىىۇق كېتەر بە!كىم، ‹‹ باشىىالپ

ئەمما الپ گەپ ئەمەس، مەە نۇرنىساغا كۆر 
سىىېلىت يۈرگەنان  باشىىالپ ھارنرغىچە بىرەر 

لم ى يە ب ى ! ىي ىم بىىاراردن  قىىا ېت ەيمەە. ق
ىاە يوقلى،ىمۇ  ىڭ ئۆي ناا بۈگۈە ئۇن قارن ا
ناەك تۇراتتە. مەە  ىان ا ئۆرنيە كۆرسىىىىىت
ىڭ  ھۇدۇقۇپ، تەمتىرەپ يۈرۈپ نۇرنىسىىىىان
ساماە  سېلىت  سۇپى ا كۆرپە  دېگىيە بويىچە 

 تەكىيەنە باش تەرنپىگە قوياۇم.
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بون... - ىز  يۆ!ە... ت يە  ې م ۋاي... 
 كۆرپىگە...

ەپ ئورنىان  نۇرنىسىىىىانە مىڭ باال!ى،تا يۆ!
تۇرغۇردۇم. ئەربىرايە  ۇدا، پۈتۈە ئۆمرۈماە 
بۇنى ىىان  ئې ىر بىر نەرسىىىىىيە كۆتۈرۈپ، 
باق،ىيىميە بىلمەيمەە.  ىت  ىانر!ىت تا م ھەت
يې ە توي قىل اە چاغالردا ئەركىلىتىت ئانچە 

چاغالردا  – ياتتىم، ئۇ  مۇنچە كۆتۈرۈپ قو
يوغىيە كە!سىىىىە بىرەر چىچ،اق پاقالنچىلىك 

نر يۆ!ەپ كېلەر بو!  ىيىىاى. !ېكى  ھىىار
ىچە تىىاس قىىا!ىىاى  غۇرغ تۇر ن   ئورنىىىا
قۇۋۇرغىلىرنم سىىۇنۇپ قى  ىر بو!ۇپ قا! ىلە. 
ساق كۆتۈردۈم دەپ  بارى يوقە بىر با!ى ا قۇر
مان اە  شىىىىۇنچىمۇ بەھەيۋەت بو!ۇپ كېتە
ئايان كىشىىىىە دېگەەئ  مىڭ ئۆ!ۈپ، مىڭ 
ئا ىرى ئۇنە كۆرپىگە ئەكېلىت  بىر تىرنلىت 

 يات،ۇردۇم.

ئۈسىىىىتۈمگە يوت،ىىانيە يېپىىىت قوي... -
تام ا!يە چۈشىىىىۈرۋەتمىسىىىىەم  جاە...  ۋاي

 بو!ماياۇ... تىز بون...

 كۈناۈردەئ... -نېمەئ كۈپ -
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سارات... - شى يە قىلە ئۆ!مەيان اە  ۋاي ئى
سات يوقىلە  يوت،انيە يېپىت قويۇپ نەگە يوقا!
يان اە  ىان  ھېى ئىش كە!مە مات... قو!

نام سىىىىاراڭ،ېتىش گاچا... ۋايجاە. ئا  ..
سىت...  سا ھۈ ھۈ ھۈ...ۋاي ئى بو! اە بو!

 ئۆ!ىان اە بو!اۇم...

نۇرنىسىىانىڭ ۋايجانالشىىلىرن ا چىانماي نېمە 
دېسىىىىە شىىىىۇنە قىلىت، ئەتراپىاا پايپېتەك 
بو!ۇشىى،ا باشىىلىانم. تۇغۇپ باقمى اە ئادەم 
تۇغاۇرۇشىىىيە نېمە بىلسىىىۇەئ تو تا، ياە 
 وشيىمىز مەڭيىسا اچاميە چاقىرنت كىرەي  
!انم  ئا لان  كۆر  كا!الم ا كە!گەە بۇ ئەقى

 پا!لىاە يورۇدى.

چىىىىاا  ىىىوتىىىۇە، مەە چىىىى،ىىىىت -
 مەڭيىسا اچاميە توۋالپ كىرەي...

غا  تاال ،انلىق بىلەە  چاق نااق دەپال  شىىىىۇ
 ماڭانم. قۇالق تۈۋنماە نۇرنىسانىڭ:

ۋاي ياق... جېق ئادەم بىلسىىىىە تۇغۇت -
كام...  ئانى ىاۇ دېگەە  ىت كېت قىيىيلىشىىىى

دېگەە گەپلىرى  -.. ۋاييەي...چىىاقىرمىىا.
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جاراڭالپ قا!اى. گەپيىڭ ئۇچە ئۈرۈ!گەناە 
ىت بو! اە  چاە چوت يو! ا چى، ،ا ئا!لى مەە 

 ئىانم.

مەڭيىسا اچام بىزنىڭ ئۆيگە كىرگەە ھامانال 
ئا!اني،ە سىىىەپكە ئاتالن اە ئاراتلىق ئارمىيە 
جەڭچىسىىىاەك يەڭلىرنيە شىىىمايالپ ئىشىى،ا 

 ىشىك تۈۋناەچۈشۈپ كەتتە. مېيە بو!سا ئ
قاراۋۇ!لۇقتا تۇرغۇرۇپ قوياى. بىر نەرسىىىىلەر 
ىت  الرنم بو!سىىىىىا يۈگرۈپ يۈرۈپ تەن قىل

قو!ۇم  –بېرەتتىم، جىادنيلەشكىيىمان  پۇت 
!ااپ تەر  مان  پۇرۇ ىت، چېكە كا!ۋا!ىشىىىى
ىاە  قويۇالتتە. چۈنكە نۇرنىسىىىىا ئۆي ئىچ

جاە  نا!ە  –تۇرۇپ  جەھلە بىلەە ۋارقىراپ 
 ا مەڭيىسىىا اچام ئۇنى  قىالتتە، يى اليتتە.

بىر نېمىلەرنە دەپ بۇيرۇق قىلىت، تەسە!لىي 
 بېرەتتە.

شتە.  ساق يېرنم كۈە داۋامال تۇغۇت جې ە 
ھېلە تۇغار، ئەنە تۇغار بىلەە ئىشىك تۈۋناە 
چۆرگىلەۋېرنىىت ئۆرە تۇرغىىىاەك ھىىا!ىممۇ 
ھا!ىم  ىت  ىك بې، ماپتۇ. مەن ۇ ئىشىىىى قا!

  شتىقا!ماپتۇ، ماۋۇ بىچارە  وتۇنۇم قاق چۈ
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باشىىالپ ۋارقىراپ، چىرقىراپ تو! اق يېگىلە 
تۇرغاە ئىاى، مانا ھارنرغىچە ئۆييىڭ ئىچە 

چىلىق، بىىا!ىىىان  ھېى ‹‹ چىيىىا-قىيىىا››
سىت   ەۋەر يوق. ۋارقىرن اە ئاۋار بىردە بې،ى
تام ا  !اى دەپ  قا ىاۇ، ئەماى جىمىت  قا!
قا!ىمەە، يەنە بار ئاۋارى  يۆ!ىيىت مۈگاەپ 

اۇ، بىرى بې،ىيىم ىىا بىلەە بىرال چىرقىرايىى
بىگىز تى،،ىىانىىاەك چۆچۈپ ئوي ىيىمەە. 
شىىۇنااق قىلىت يۈرۈپ كۈنمۇ كەچكە قاراپ 

 يې،ىيلىاى.

نامارشىىىىام ا ئەراە چى،اي دېگەە مەھە!اە 
بىزنىڭ جانابىي بارارچىالر قايتىت كە!اى. 
ئۇالر ئىشىىىەك ھارۋنسىىىىيە جا!ااقشىىىىتىت 
بوسۇغىان  ئۆتكۈرۈپ تۇرۇشى ا ئۆي ئىچىان  

جەھلە بىلەە قاتتىق  –ىسىىىانىڭ جاە نۇرن
چىرقىرن ىيە ئىىاڭلىيىىىت، ئىىارقىىىان  بوۋاق 
با!ىيىڭ ئى  ە!ەپ يى لى اە ئاۋارى كە!اى. 
شلىۋېتىپال  سىيە تا شەكيىڭ ئارغامچى دادام ئى

 قۇ!ى،ىيە تۇت،اە ھا!اا تەك ىر ئېيتتە:

 ئا!الھۇ ئەك ەر، ئا!الھۇ ئەك ەر ...-
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ا كىرەر ۋاي  ۇدايىم  نېمە پوق يەپ بارارغ-
 بو! ىيانم بۈگۈە. جېيىم باالم... 

شكەە  ھارۋنان  كىچىك با!ىاەك تاقالپال چۈ
ئىانىاممۇ ئۇدۇن نۇرنىسىىىىىا يىات،ىاە ئۆيگە 
ىت  يۈگۈردى. دادام ئىككىمىز جىادنيلىشىىىى
جايىمىزدا تۇرا!مايال قا! اە ئىاۇق. سىىى لىم 

 پەرنلىيە بو!سا ئۈە قويۇپ يى الۋاتاتتە.

ت ئىشىكە ئېچىلى بىر ھارادن  كېيى  ئۆييىڭ
 ئانام پەياا بو!اى:

مۇبىىارەك بو!سىىىىۇە غوجىىام بىىاالم  بىىاال -
تە ئۇرۇە، بە  يە  ن مر ئۆ !كەە،  غۇ -ئو

 دو!ىتىيە رنيادە قىلسۇە  ۇدايىم...

ئانام شىىىۇنااق دەپ باغرنيە كەڭرى يېيىت 
مېيە قۇچاقلىاى ۋە پىشىىىانەمگە سىىىۆياى. 
داداممۇ كۆر!ىرنگە !ى،،ىاە ياش ئا! اە ھا!اا 
بەسىىتىلىك غو!ىيە كەڭرى يېيىت مېيە چىڭ 

 قۇچاقلىاى:

-مۇبارەك بو!سىىىۇە باالم   ۇدايىم ئىماە-
 ئىيساپ بىلەە چوت بو! ىلە نىسىت قىلسۇە 
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با!ىمۇ تۇغۇ!اى، مەە ئا ىرى دادا بو!اۇم. 
ىڭ  ۇشىىىىىا!لى،ى ا گەپ توغرا  نۇرنىسىىىىىان
كە!مەيتتە. بىىا!ىمىزنە قۇچى،ى ىىا ئىىا! ىىاە 

سانىڭ تۇغۇت جەريا ، نىاا قىييا! انلىرىنۇرنى
سەر يوق ھا!اا  –جاپا  شەق،ەتلىرنان  ئە مۇ

ىاى.  ىت كەتكەە ئ !اەك ئېچىل چىرايە گۈ
داداميىڭ تا!لىشە بىلەە با!ى ا ئاباۇسەمەت 
دەپ ئىسىىىىم قوياۇق. شىىىۇنى ان  كېيى  

 ئائىلىمىز  ۇشا!لىق جەمگاھى ا ئايالناى.

با!ىمىز بۇدرۇق، سىىىىاغالم چوت بو!اى. ئۇ 
ي تۇرۇپ نۇرنىسىىا يەنە ئې ىر يېشىىى ا تەگمە

ئىىايىىاق بو!ىىاى. بۇمۇ  ۇدانىىىڭ بەرگىيە 
دېاۇق. شىىىۇنااق قىلىت تو! اق كە!سىىىە 
يان اە بىچارە  وتۇنۇم بوش  ئايىماي ۋاقىرا
كە!مەي، بەش يىلاا جەمئىي بەشيە تۇغۇپ 
تو تىاى. ئۇنىڭ بۇنچىۋاال تۇغۇمچانلى،ىاا 
شۇ  سىمۇ يوق ئىاى، !ېكى   سلە تو تى ۇ ئە

ىرى  لل ى قە ي نر غۇت ››ھىىار تۇ ىق  نل ىال پ
چۆرگىلىت بىزنىڭ يۇرتالرغىمۇ ‹‹ سىىىياسىىىتە

شۇ -1987كېلىت قا!اى.  يىللىرن ۇ دەيمەە 
ىت  ئاۋاتلىشىىىى ىڭ مەھە!لە  ئىشىىىىالرئ بىزن
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ش،ىيلى،،ا تو!اى.  شتە ھەم قاييام تا شەھەر!ە
ىك  تاردا مەھە!لىمىزگە شىىىىەھەر! قا شىىىىۇ 
ماۇ،  ماۇ، ئوتتۇرا مەكتەپ دە ھۆكۈمەت دە

ن چارۋادو تۇر ا ماۇ،  مان پونكىتە -ا دە
لە  ى ي  قو ىم  يتىىاۋۇر ئىسىىىى دەمىىاۇ، ئە
بو!ىان انلىكە قۇرۇ!ۇشىىىالرنىڭ ھەممىسىىىە 
چۈشىىىۈپ، بۇ يەرنە  ېلىال ئاۋاتالشىىىتۇرۇپ 
ىڭ بىلەە تەت كۈنىگە نەچچە  ياى. بۇن قو
ئۆرگىرنت تۇرنان اە سىىىىىياسىىىىەتمۇ قېلىق 

نت،  يان ا‹‹ پىالنلىق تۇغۇت››چى،ىر ە دە
ە رۈپ چى،تە. بۇ دېگىيبىر يې ىلى،يە كۆتۈ

دېگىيە ‹‹ ئىىار تۇغۇپ، سىىىىىار تۇغۇش››
ئىكەە.  بۇنە چۈشىىىىىيىش بىزدەك راغرا 
كىكىرنىىت چوت بو! ىىاە تېگە ئۆرنىىان  
سىىىىەھرا!ىق، يې ىان  شىىىىەھەر!ەشىىىىكەە 
غا تەس كە!گىيە بىلەە، ھەررنتە  پايالر توم
نا!ىرنمىز بىزنە ھە دېسىىىىە كەنتە  كادنر دا

سىيگەە چ،انان  ىچ-كومىتىتى ا يى ىۋېلىت، 
باشىىىى،ا بار!ىق ۋاقتىيە ئىسىىىىراپ قىلىت، 
شىىىۇنچىۋاال گەپلەرنىڭ ھەممىسىىىىيە بىزگە 

ئىچۈرۈپ چۈشىىىىەنىىاۈردى. بىزمۇ -ئېزنىىت
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نا!ىرنمىزنىڭ  ئۇالرنىڭ ئەجرنگە يارنشىىىىا دا
تە!ىماتە  وشياقمىسا كۇسۇ!انشىت غەيۋەت 
ىت ئو!تۇرۇپ  ناە قى  ىي ،اپ، بەر قىلىشىىىى

 –يېرنم  ورەك نەغمىسە قىل اپ، ھەر ھا!اا 
يارتا بو!سىىىمۇ چۈشىىىيىۋا!اۇق. ئىشىى،ىلىت 

ئەماى ››شىىىىۇنااقراق بو!اى. ھۆكۈمەت 
دەپ بۇيرۇق قىل ىىانىىان  كېيى  ‹‹ تۇغمىىا 

بىزنىڭ  وتۇنمۇ ئاما!سىىىىز تو تاپ قا!اى. 
ئە!ۋەتتە، ھۆكۈمەتيىڭ كۆرسىىەتمىسىىە ھەم 
ئورۇنالشىىىىتۇرۇشىىىىە بىلەە تو تايان انيىڭ 

شىىىتا ئى ئاما!ىيە قىلىت تو تىاى. !ېكى  بۇ
قاراپ  ياق، ئۇنى  ا ئو شىىىىاش  ئۇنى  ا، 
قويسىىىمۇ بويىاا قېلىت، چو!ىسىىە تەگسىىىال 
 تۇغ،اپ تۇرنان اە  وتۇنالرغا ئۇۋان بو!اى.

ىمەيىىاۇ - كل نە چە ېمىشىىىىى،ىىا ئەر!ەر ن
دەيتتە ئۇ ئۇۋا!چىلىق ھېز  -تۇغۇتتى ئ،

نەدنمۇ بۇنااق ئادا!ەتسىىىىىز!ىك  -قىلىت،
بارئ قۇرسىىىىاق كۆتۈرۈش بىزدن ، تۇغۇش 
پانىڭ  بىزدن ، ئېمىتىت بې،ىش بىزدن ، جا
ىت  ماى كېل تارتىش بىزدن ، ئە تو!ىراقىيە 
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تۇغۇت چەكلەيان اە ئىش بو!سىىىىىمۇ بىزنە 
 چەكلەمانكەەئ

يا شىىىە دېانڭ  وتۇە. بو!سىىىا مۇشىىىۇ -
نت ھۆكۈمەتكە بىر دېگىيە،  گەپلىرن يە بېر
بو!ىان انال يېرى بو!سىىىىا جاپا!ىرن يىڭ تەت 

شۈ پ بېرەي. ھۆكۈمەت يېرنمىيە مەە كۆتۈرۈ
سا،  سابى ا كېلىت بۇ گېپى گە ئۇناپال قا! ئىي
سىىىىېيە ئىىارات قىلىۋېتىىىت مېيى كىىىان  
 چەكلىسۇە تۇغۇت دېگەە تو! اقچىلى،يە...

نا كۈنە سىىىىۈياۈك - ۋاي نېرى بېرن ە  بۇر
سەم  سۇنىۋېتىڭ دې سىيە  ش،ا مېيە ئى››التى

تا ‹‹ بۇيرۇدۇت ئاچچى، !ان ىز  قا تاس  دەپ 
جاپايىميە كۆتۈرۈشىىىىۈپ  كۆكۈرۈپ قا! ىلە.

با!ىيە ئۆرەم  بېرەمىش تېخە   ۇددى بەش 
يا! ۇر تاپ،اناەك، ماڭىال تاشىىىىالپ قوي اە. 
ھېلىمۇ يا شىىىە،  ويمۇ ئوبااە كە!اى بۇ 
پىالنلىق تۇغۇت سىىىياسىىىتە. بو!مىسىىا يەنە 

يا! ۇر  –بەش  ،اە بو!سىىىىىام  ئا!تىيە تۇغ
 قانااق بې،ىت بوالر بو! ىيانمئ...
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ىق- نل ىال ېمەك، پ تۇرۇپ  د ق يە يىىا ت غۇ تۇ
يە مې››قاپسەن ۇ مانا  ئۇنااق بو! انانكى  

 دېمەي،  وش بون  وتۇە ‹‹ چەكلىاى

قىپ،ىزنل سىىىارات بوپسىىىىز سىىىىز. مېيىڭ -
دېگىيىم... ۋاي بو!انال، سىىىىز بىلەە گەپ 

 تاالش،ىچە بېرنت ئىشىميە قىالي...

ىش  بۇ ئ ىلەە  ېگەە ب ىال د ېم ن لە  ي مە
ى. ئەمما نۇرنىسىىانىڭ كا!لىسىىىان  ئۆتمىا

ئۆتمىسىىىىمۇ ئامان يوق، ئىشىىىالر شىىىۇنااق 
 بو!ۇشە كېرەك ئىاى.

چوت با!ىمىز ئاباۇسىىىىەمەت بەش ياشىىىى،ا 
ئاتىكەم تۇغۇ! اە  ىك قىزنمىز  نت، كىچ كىر
يىلە ئىككىيچە بىىا!ىمىزنە گۇڭشىىىىىيىىىڭ 
تراكتۇرى بېسىۋېلىت ئۆ!ۈپ كەتتە. با!ىيىڭ 
شۈكلەپ،  سا بۇرۇن،ىان   ئىى ئاغرن،ىاا نۇرنى

كەم سىىىىۆر، بىىا!ىالرغىىا رنيىىادە جىم ۇر، 
ىان   ىان اە ئەت ىاە تىيىم  –كۆيۈن كەچك

تاپماي ئىشىىلەيان اە بو!ۇپ كەتتە. با!ىالر 
بىرنىىان  ئومىىاق، ئەقىللىق، رېرەك  –بىر 

چوت بو!ۇۋاتىىاتتە. ئۇالرنە مەكتەپلەرگە 
شە تەربىيە!ەپ، بىز  بەردۇق. ئامان بار يا 
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 ەئوقۇيا!مى اە مەكتەپلەردە ئوقۇپ، كە!گۈسىا
ئادەملەردن  بو!ۇشىىىىە ئۈچۈە كۆپ  تا  كات
چانلىق كۆرسىىىىەتتۇق. بۇ يىلالردا  تىرنشىىىى
،تىسىىىىىىادنمىز  ى ىتە ۋە ئ تۇرمۇش سىىىىۈپ
تام  ىانكە الي  ىت، ئەسىىىىل يا شىىىىىلىي
ىت، ئورنى ا كىسىىىىەكتى   ئۆيلىرنمىزنە چې،
ىڭ  !اۇق. ھۆكۈمەتي قوپۇرۇپ ئۆي سىىىىېلىۋا
شە  غەمخور!ۇقە ھەم بىر تۇتاش ئورۇنالشتۇرۇ

ئىچىگە تۇرۇبىىا ئەكىرنىىت، بىلەە ھويال 
ياكە كۆ!گە  ئەپكەش كۆتۈرۈپ ئېرنق بويە 
چى،ماي تۇرۇپال سىىۇ ئىچە!ەيان اە بو!اۇق. 
ئىش،ىلىت تۇرمۇشىمىز كىچىك ۋاقتىمىزدنكىگە 

 قارن اناا كۆپ يا شە ئىاى.

 –ئاباۇسىىىىەمەت مەە ۋە داداميىڭ مىجەر 
نگە  ئۆر يە  ى ممىسىىىى نيىىىڭ ھە ىر كت  ىىارە

سەملىگەە ھا!اا يە!تا س پاناەك بىر دەم مۇجە
جىم تۇرا!مايان اە، شىىىىو لۇق،ا كە!گەناە 
مايمۇنيە بېسىىىىت چۈشىىىىان اە، ئاغزنان  
گەپ، قو!ىىىان  پىىاالكەتچىلىىىك تۆكۈ!ۈپ 
باال بو!ۇپ چى،تە.  چاپتىكەش  نان اە  تۇر
شلى اناا  ش،ا با بۇ يەر!ەرگە يې ىاا توك تارتى
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توك سىىوقۇۋېتىت تۈگەپ كەتكەە رەھمەتلىك 
 –سىىىكرنتارنىڭ چىراي  قېيياتام مىجىتا ۇە

بەسىىتىيە كىيىپال چۈشىىكەە  -تۇرقە، بوي 
كا!لىسىىىىە  باالم بەكال كەپسىىىىىز ھەم  بۇ 

 ئۆتكۈر، ئەقىللىق ئىاى.

ئىككىيچىسىىىىە كىچىكال تۈگەپ كەتتە، 
ئۈچىيچىسە قىز، ئىسمە ئاسىيەم، ئانىسىيىڭ 
ناەك  چاغلىرن ا قۇيۇپ قوي ا مەە كۆيگەە 
ئو شىىىاياۇ، !ېكى  ئانىسىىىىاەك بىشىىىەم، 
ھارارۇن ئەمەس. ئوە ئې ىز گەپ سورنسا بىر 
ئې ىز مۆرنمەيان اە، ئاسىىىىماە كۆمتۈرۈ!ۈپ 
چۈشكىلىۋاتسا ئاستىاا يېتىت مانتا يەيان اە 
ىڭ شىىىىۇ  ئانىسىىىىىي بى ەم بو!ۇپ چى،تە. 
ۋاقىتلىرنانكىگە ئو شاش ياسىيىت تارنيىش، 
باشىىى،ىالر بىلەە ئۇرۇشىىىۇش، تاكا!لىشىىىىش 

يوق.  ى ىىاا  بۇن پلەر  ېگەە گە ىر ئ››د ې 
ەپ دېگەناەك، گ‹‹ بېسى،يىڭ گېپە سېسىق

قىلماي، قىلماي شىىىۇنااق بىر سىىىۆر!ەياۇ، 
ھۇشىىىىى ىزدن  كەتمەي قا!سىىىىى ىز ھەيراە 
قا!سىى ىز بو!ىاۇ. ئۈچىيچىسىە ئابلىز. ئۇمۇ 

تۇرقىاا ئاكىسى ا  –بەستە، چىراي  –بوي 
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ئو شىىاش قېيياتام مىجىتا ۇە سىىىكرنتارنىڭ 
ىان  ىلگىيمۇرنتە بو!ۇپ چى،تە. ئەقلىيە ب

باشىىىالپ تىراكتۇر، ۋېلېسىىىىپىت، سىىىىيا!كا 
سىلەرنە چۇۋۇپ كۆرۈپ، قايتا  دېگەناەك نەر
قۇراشتۇرۇپ بې،ىشالرغا ھەۋەس قىلىت قا! اە 
بۇ باالم، ھويلىيىڭ بىر تەرنپىگە كېرەكسىىىز 
تۆمۈر!ەردن  بىر دوۋە يى ىۋېلىت، ئۆر ئا!ان ا 

قۇرنۋا!اى. قىلما دېسىىىە ‹‹ ئىسىىىكىالت››
سى،ىيىڭ  ئۇنىماياۇ، سە قۇر شالپ كەت بىر با

ئىىاچ،ىيە، قىىاراڭ ۇ چۈشىىىىۈپ كەتكىيىيە 
بىلمەياۇ. مەكتەپكە بارغانان  باشىى،ا ۋاقتە 

تەستەكلىرى ئارنسىاا  –ئاساسەە ئاشۇ تۆمۈر 
ئۆتىاۇ. بىر تۇرۇپ ئېلىشىت قاالمانكە دەپ 
ئويالپ قا!ىمەە. شىىۇنااق چاغالردا ئانىسىىە 

 نۇرنىسا كايىياۇ.

ىلى الر. مەيلە ئەمەسمۇئ ۋاي بىر بو!اى ق-
شىىۇنى  ا ھەۋەس باغالپتۇ، قىلىت باقسىىۇە، 
قارنسىىام ياماە ئەمەس بىر ئىشىىالرنە قىلىت 
يۈرناۇ. تۆنۈگۈە قوناقالرنە سىىىىۇقۇۋېتەيلە 

تا تو ››دەپ تاغارالرغا قاچىالۋاتسام قويماي 
ئانا، ئىككە كۈە تو تاپ بەر، مەە قوناقيە 
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ا شۇنى  دېاى. ‹‹ ئۆرەم يا! ۇر سوقۇۋېتىمەە
ىاۇ  ناا ئەپلەشىىىىتۈرۈپ بىر ئىش قىل قارن ا
ئىىۆرى. بىىىيىىزنىى  كىىۆيىىاۈرۈپ مىىاتىىور 
ھەرنكەتلەنىىاۈرۈپ بۇغىىااي ئورۇيىىان ىىاە 
ئىشىىيىمۇ شىىۇ باال تاپتى ۇئ  شىىۇ نەرسىىىيە 
ياسىىىيا!ى ىيىان  ھەم بۇ قېتىم قوناقيە ئۆرەم 
سىىىوقۇۋېتىمەە دېگىيىان  قارن اناا يەنە بىر 

كا!لىسىىىىە ماقچە بە!كىم،  كار  ئىش قىل بى
ئىشىىلىمەياۇ با!ىيىڭ، قويۇپ بېرن الر قىلىت 

 باقسۇە 

ماقۇن دېمەي گەپ توشىىىىات،ىلە بو!مىاى. 
ياۇق. ئۇ كۈە ئۆتۈپ  مەيلە دەپ رايى ا قو
ئەتىسىىە ئېتىزدن  كىرسىىەك ھويلىاا تىراكتۇر 
ماتورنيە تاتاتلىتىت بىر ئىشىىىىالرنە قىل ىلە 
تۇرۇپتۇ. يې،ى  بېرنت قارنسىىىىام تۈگمەنيىڭ 

ۆكىان اە كانىيىاەك بىر نەرسىىىىيىڭ قوناق ت
ئا!تە باشىىىىتى  قوناق  –ئىچىگە بەش باش 

تاشىىىىلى ىلە تۇرۇپتۇ. ئوت تەرەپتىكە داق 
سوقۇپ  يەرگە قارنتىت قويۇ! اە تۇر ۇنىان  
مەدنكىىىان  ئىىايرنل ىىاە قونىىاقالر، ئۇنىىىڭ 
نېرنسى ىراق قوناقتى  ئايرنلىت يا!ى اچالن اە  
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ە قونىىاق مەدنكە شىىىىىرنلىىااپ تۆكۈ!گىل
شەنمەي  تۇرۇپتۇ. بۇنە كۆرۈپ كۆر!ىرنمگە ئى

 قا!انم.

ىڭ ئىيژنيىر - ۋوي. ۋوي. نېمىش بۇئ  بىزن
 يەنە كارغا كە!گەە ئو شىماماۇئ

دېىىاى ئۇ پە ىر!ىيىىىت  -ھەئە دادا، -
نەچچە كۈە ھەپىلىشىىىىت  -كۈ!ۈپ تۇرۇپ،

ساپ  سوق،ۇچيە يا تەت،ىق قىلىت ماۋۇ قوناق 
ۇشىىۇنە چى،تىم. ھەر ھا!اا بو!ۇپ قا!اى. م

ياسىىىىايمەە دەپ مامۇتا ۇنكام تۈگمەنچىگە 
 –يىا!ۋۇرۇپ يۈرۈپ، تۈگمەنيىىڭ بۇغىااي 

قوناقيە يۇمشىىىىتىت ئۇە چى،ىرنش ھا!ىتىيە 
نەچچە كۈە كۈرەتتىم دېگىيە دادا. بۇنى اا 

 تۆت –بىرال ئادەم مەشىىى ۇالت قىلىپمۇ ئۈپ 
ىڭ ئىككە كۈنلۈك ئىشىىىىىيە يېرنم  ئادەمي

م ۋاقىىىت كۈنىىاە تۈگەتكىلە بو!ىىىاۇ. ھە
تىجەياۇ، ھەم پاكىز، ھەم قواليلىق. شىىىىۇ 

 بىيزنييە جې،راق يەپ قويىاۇ ئەماى.

ھە بوپتۇ بىىاالم، كىىاال جېيىىىاا بوغۇر -
بەرمىسىىىىە ئىشىىىىلىمەياۇ، بۇ تۆمۈر كا!ىيە 
بىكارغا ئىشىىلەتسىىەك بو!ماس. !ېكى  باالم، 
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بۇ يىىامىىاە چوت يەرنە ئىگە!لەيىىانكەە، 
 ۇ بۇئئەماى مۇشۇنااق كېلەڭسىز بو!ماقچىم

ئىىاۋارى تېخە ئۆرنىىان  يوغىىاە تۇرنىىاۇ بۇ 
 ئاداشيىڭ.

دېاى ئابلىز باالم بېشىىىىيە  -شىىىۇ...،-
ئانام قوناقالرنە سىىىوقۇۋېتەيلە  -قاشىىىالپ،

دەپ ئا!انراپ قېلىت، دەسىىىىلەپ ياسىىىىاپ 
باق،ىيىميە ئىشىىلىتىت تۇردۇم. ماۋۇ ئىشىىيە 
تۈگۈتىۋېتىت ئانان  يەنە بىر ھەپىلىشىىىىىت 

 ىيچاق، تېخىمۇ باقاي. ئىمكاە بو!سىىىىا يى
پۇ تا، نوقسىىانان   ا!ىي قىلىت ياسىىاشىى،ا 
قارا دادا، بۇنى  ا سىىىىە!ال  تىرنشىىىىىمەە. 
قۇرنماي قا! اە قوناقالرنە سىىېلىت قا!سىىا يا 
ئارنسىىىىى ا  ماي چىشىىىىلىق چاق  قا! سىىىىو
سا قوناق  شتۈرۈپ قويىانكەە، يا بو!مى كەپلە
ئارنالشىىىىتۇرۇپ سىىىىۇۋارى  بىلەە مەدەكيە 

تتە چ تكەە ھىىا!ە !ۇپ كە ىرنىىت ئۇۋۇ ى،
نانكەە. مۇشىىىىۇ تەرنپە بىلەە بەكرەك  بېر
ئېتىشىىىت باقسىىام بو!ىان اە ئو شىىاياۇ. 

 !ېكى  شۇ... شۇ...
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ى   ېي ك ! ىىانىىان   نۋا تۇر ىردەم  ىز ب بل ئىىا
چوق،ىسىىىانكە غاڭزنسىىىان  ئىز چى،ىرنت 
تاتاتالۋات،اە كانايچە قوناق سىىىىوق،ۇچيىىڭ 
بىر يەر!ىرنيە تو! ىىاپ ئوتىيە ئۆچۈردى، 

 ې،ىت ئا!انم ا كە!اى:ئانان  قو!ىيە ق

شىىۇ دادا، بۇ بىر نېمىگە پۈتۈنلەي تۆمۈر، -
شلىق چاق، ماتور، بو!تا  سىم، رەنجىر، چى
دېگەناەك نەرسىىىلەرنە ئىشىىلىتىمىز. بۇالرنە 
رنمۇنت دۇكانلىرناا سىىىىاتىاۇ دېگىيە دادا. 
 ېلىان  بىرى يېيىماا تى،ىت ساقالپ يى ،اە 
!اۇم.  ىت بو پۇ!لىرنميە بۇنى  ا ئىشىىىىلىت

ئارراق قو!الپ ئ ماى دادا... شىىىىۇ مېيە  ە
بەرسىىەت بوپتىكەە ... بەك بو!مىسىىا ئۆتيە 
بېرنت تۇر. مۇشۇنە ئىش،ا كىرنشتۈرنۋا!سامال 
يېزنمىزدنكىلەرنىڭ قوناقلىرنيە سوقۇپ بېرنت 
پۇن تېپىىىت ئىىانىىان  قىىايتۇرۇپ بېرنمەە، 

 قانااقئ

ېانم  -ما كىسىىىىپۇرۇچيە تېخە ...،- د
ى ماي ئۇن پايلى ڭ گەدنيىگە بىر ئاچچى،ىم ا 

ىت  –ئۆتۈپ  -شىىىىاپىالق قويۇپ، تېشىىىى
ئا!ىسىىىىەە دەپ قوي   داداڭان  پۇن ئۆتيە 
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شمى اە  سەت بو!ماماۇ ئۇنااق قامال الرنم دې
ىك الرنمئ  قانچىل ىت يۈرگىچەئ   گەپيە قىل
مۇشىىىىۇ بىر نېمەت ھىىارنرقىچىلىىىك كىىارغىىا 
سەنان  ئايى اە  سا، بوپتۇ،  كېلىان انال بو!

 پۇ!يە...

بۇ دېھ،اە ئىيژنيىر ئۇنىڭ شىىىىۇنااق قىلىت 
ىت، بۇنە قۇراشىىىىتۇرۇپ  بىلەە ھەپىلىشىىىى

ۋاي ››دېسىىىىە ‹‹ قىىانىىااقئ››يۈرۈپ، 
دېگىاەك نەرسىىىان  بىرنە ئىجاد ‹‹ بە!ەە 

شىمەپتىمىز. بۇ  سلەپتە بەك كۆڭۈ! قىلاى. دە
سىم دېھ،انالرنىڭ  باال مەھە!لىمىزدنكە بىر قى
قوناقلىرنيە ئۇنىمى ان ا قويماي سوقۇپ بېرنت 

سىيە ئوباانال يۈرۈ شىيى سوقۇش ما پ، قوناق 
تونۇشىىىتۇرنۋا!اى. باشىىىتا يېزا رەھ ەر!ىرى، 
شتى   ەۋەر  شەھەر رەھ ەر!ىرى بۇ ئى ئانان  
شكەنمۇ  تېپىت ئااليىتەە ئىزدەپ كېلىت كۆرۈ
بو!اى. شىىىىۇنااق قىلىت، باالم ئابلىزنىڭ 
يې ە كەشپىياتە بىلەە بىزنىڭ ئائىلە بىراقال 

 تونۇ!ۇپ كەتتە.

ا با!ىالرنىڭ چوڭە ئاباۇسىىەمەتيىڭ بۇ چاغا
ئۈرۈمچىانكە شىيجات ئونۋېرستىتە دەيان اە 
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ىل  ئا!ىي مەكتەپتە ئوقۇۋات،ىيى ا ئۈپ ي بىر 
ىڭ ئىسىىىىمىيىمۇ  ىاى. بۇ مەكتەپي بو! اە ئ
با!ىالرنىڭ توال ھەجىلەپ ئۆگۈتىشىىىە بىلەە 
بەكال جىىاپىىادا يىىاد!ىۋا! ىىاە ئىىىانم. چوت 

ر ىت بىئوغۇ!يە ئا!ىي مەكتەپكە يو! ا سىىىىېل
يىلان  كېيى ، سىىى لىسىىە ئاسىىىيەم نە!ەردە 
ئادەم  تات،  !انكى   قا ىت  يۈرۈپ تېپىشىىىى
ئارمىيىيە  ماا  ياش ۋاقىتلىرن ناەك  تېپىلمى ا
يەپ،  ىيا!ىمان  نېرى قىال!ماي، بىر مۇنچە 
سىىىىەتچىلىكلەرنىڭ بېشىىىىىم ا كېلىشىىىىىگە 
سەۋەپچە بو! اە ھېلى،ە گۈ!جاما!يىڭ ئوغلە 

ىان  قا! ىت  اە گەپ. بۇ بىلەە  ۇۋا!ىشىىىى
گۈ!جاما!مۇ قاچانالردا، نە!ەردە يۈرۈپ ئەرگە 
تات، بوش كە!مەي قىزنميە  !انكى   تېگىۋا
ئا! ىاەك ئوغۇ! ا ئىشىىىلەپ بوپتۇ. بىر كۈنە 
ئو!تۇرسام چىرايىيىڭ ئۆڭسۆ!ە ئۆچكەە ھا!اا 
ئانىسە شۇ گەپيە قىلىت كىرنپتۇ. بۇ گەپيە 

 ئاڭالپ مى ەمان  تۈتۈە چى،ىت كەتتە.

ئاۋۇ دادات قو- ىان لىمۇ  ياۇ دېم ما شىىىىۇ!
كا!لىسىىىيىڭ سىىۈيە !ەپەڭشىىىت قا! اە قىز 
با!ى ائ  ۇدايىم توۋا  ھايا!ىق، ئوڭلۇق قىز 
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باال بو!اى دەپ سۆيۈنۈپ يۈرسەم كىچىككىيە 
تۇرۇپ نېمە  ەق بىلەە يېتىلىشىىىت يۈرۈياۇ 
ماۋۇ قاشات مۆرنمەسئ  ئانىسە بو! انانكى  

ش ىباشىىىىتىال يا شىىىىە تەربىيە قىلىان اە ئ
سە  سەئ قىز باال دېگەنيە ئانى سمۇ ئانى ئەمە
تەربىيە!ەيىىاۇ دەپ كىىارنم بو!مى ىىانيىىىڭ 
ناا  ھا جا ماىئ تېخە،  پاتىمۇ بۇ ئە كا مۇ
باشىىىى،ا ئادەم تېپىلمى اناەك، ئۇدۇن بېرنت 
شۇنە تېپىپتۇمۇئ  نېمە ئاھانەت بۇ ئەماىئ 
ىڭ  ئاال!مى اە  وتۇني غاا ئۆرەم  چا ياش 
ئىىوغىىلىىى ىىا قىىىزنىىمىىيىىە بىىېىىرنىىت قىىۇدا 

 والمانكەنمەەئ...ب

ۋۇيت ياسىيا ۇە  ياماە بە دەپ كەتتىلە، -
ىانكە ئوتالر ھېلىھەم ئۆچمىگەە  چاغل ياش 
ناا  ماائ ھەجەپ بۇ كەم بو! ا ما ئو شىىىىى
سىىىىاقا!يىڭ ئې،ىيە سىىىىاناپ باقماي ياش 
چاغالردنكە مۇھەب ەتلىرنيە ئەسلەپ قاپتىال، 
قارن اناا قىزنىڭ تېپىشىىىىۋا! ىيىان  بەكرەك 

 ئوتە...گۈ!جاما!يىڭ 

يۇم ىيە ئىىاغزن يە ۋنتىۋاالق  مەە نېمە -
ھارنر دېگەە  ياائ  ياا، سىىىىەە نېمە كو كو
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يان اە  ئۆتمۈشىىىىتىكە بىر كىملەردن  كۈنلە
چاغمۇئ قايسىىە راماناا كەتتە ئۇ ئىشىىالر. 
ھارنر ما با!ىيىڭ ئىشىىىيە دەۋاتىمەە سىىاڭا، 
ئىش،ىلىت مەە بۇ ئىش،ا قوشۇ!مايمەە. ئېيىق 

جى  تەپكەە سىىىىارات قىلىت دەپ قوي ئاۋۇ 
قىزن  ىىا  بۇ گەپيە ئىككىيچە كۆتۈرۈپ 

 كىرگۈچە بو!ما 

دېاى نۇرنىسا چىرايىيە  -ماقۇن دادنسە،-
سىىىلىيىڭ ئاشىىۇ  -ۋنللىاە كۈ!كە يۈگۈرتۈپ،

سلى،لىرى ئۈچۈە  گۈ!جاما!خانيە كۆرۈپ قا!ما
بو!سىمۇ مەنمۇ بۇ ئىش،ا قوشۇ!مايمەە. ئېرنم 

سە بو!ۇپ، شى،ىيىڭ قۇدن رنش بې بۇرۇن،ە ئا
كېلىش قىلىت يۈرسىىىىە مەە چىاايمەنمۇ  –

ىڭ ئوغۇ!الر  ىت قىزن دەيسىىىىىلەئ  يەنە كېل
بىلەە مە پە  ۇۋا!ىشىىىىت يۈرگىيىيە مەنمۇ 
ئې ىر ئېلىت قا!انم. ئاۋۋان مونۇ ئىشىىىالرنە 
ساۋنيە ئا!ىمەن ۇ  سى،تۇرۇپ بوالي، ھې بىر بې

 تېخە بۇ جۇۋاييىمەكتى .

 ۋوي، نېمە ئىش بو!ۇپ كەتتە بۇئ سىىەە-
ئۇنى ىىانيمۇ كىچىىىك چې ى ىىاا مەە بىلەە 
تېپىشىىىت قېلىت  ۇۋا!ىشىىىت يۈرسىىەت گەپ 
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نان   ەق  ئا ىت  نڭ بويى ا يېت يوق، قىز
سەم  سا ئې ىر كەتتىمۇئ دې ش  –بىلەە  ۇۋاال

سەم ئې ىر كەتكىيە گۈ!جاما!يىڭ ئوغلە  دېمى
قارا  تايىيلىقئ  قا! ىيى ۇ  بىلەە تېپىشىىىىىت 
ە  وتۇە، بىىا!ىالرنىىىڭ توي قىلىىىت بىلل

ياشىىىايان اە ئادنمىيە ئۆرى تا!لى ىيە ياماە 
ئىش ئەمەس. چېكىىىان  ئىىاشىىىىمىىاي، 
 –ھاياسىىىىىز!ىق يو!ى ا كىرنت قا!ماي، نام 

سىيىڭ شەنىيە بۇ! ىۋا!ماي  نەسەبىيە، ئائىلى
شىت  شارائىت پى شى ىاا ئۆتۈپ تۇرۇپ،  يارن
يېتىلگەنىىاە بىز!ەرگە ئېيتىىىت بېشىىىىىيە 
قوشىىىۋا! ىيە يا شىىە ئىش. بۇنىڭ ئۈچۈە 
شيىڭ ھاجىتىمۇ يوق. چىرايلىق  ساپ ئېلى ھې
ىا!ىرنمىزنە  ىان اە ئۈم ىت، كۈت تەربىيە قىل
!اى.  ەق بىلەە  لاۈرۈپ قويسىىىىات بو بى
تېپىشىىىۋاپسىىەە دەپ دۈشىىكە!ەپ، كۆڭلىگە 
تېگىان اە ئىش بو!ۇپ قا!مىسىىۇە. قىز چوت 
سا ھاماە ياتلىق بو!ىاۇ. ئۇنە بىر ئۆمۈر  بو!

ش للە ۇڭا، بىئۆياە ئېلىت قا! ىلە بوالمتەئ 
ئۆتىىىان ىىاە ئىىادنمىيە ئۆرى تىىا!الپ، ئۆر 
نىكاھى ا ئۆرى رارنلىق بەرسىىۇە. ئەمما ماۋۇ 
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گۈ!جاما!خانيىڭ ئوغلە بىلەە ئۈرۈ!ۈشىىىىۈپ 
كەتسىىىۇە. بۇ ئىش قەتئىي قامالشىىىماياۇ. 
سا، كىمگە تېگىمەە  سە بو! ش،ى ئۇنى ان  با

 دېسە مەيلە...

ئوش... نېمىال دېسىىىىە سىىىىەە كىچىك -
ماا... دەپال ۋاقتى اا، مەە  ىك ۋاقتى كىچ

يۈرگەە. ئۆر!ىرى چى،ىت دېسىىىلە ئەمىسىىە. 
ھەجەپ بىر بىىا!ىيە ئۆرەم يىىا! ۇر تېپىىىت، 
ناەك نېمە  ىت چوت قىل ا يا! ۇر بې، ئۆرەم 
باال  يا ئ  يانكى كايى ڭا  ما ئىش بو!سىىىىىا 
نانكى   با!ىسىىىىە، دادا بو! ا ئۆر!ىرنيى مۇ 
سىىىېلىمۇ گەپ قىلىت باقسىىىىال بىرەر قېتىم. 

چ ىت گەپ ھېلىمۇ قۇ تارت ىان   اقتىكە ۋاقت
قىلىىىت، تەربىيە قىلىىىت ھېرنىىت قىىا!ىىانم 

 مەە...

نۇرنىسا شۇنااق دەپ چىچاڭشىاى ۋە قو!ى ا 
ئىىا! ىىاە كۆرپىيە ئىىاچچى،ە بىلەە يەرگە 
ىت كەتتە.  تاشىىىىالپ قويۇپ ھويلى ا چى،
قارن اناا بايا ئېرەنشىىىىمەيال دەپ سىىىا! اە 
گېپىمان  رەنجىت قا! اە بو!سىىىىا كېرەك، 

ىاى. ئۇغۇ گېپىم چا!ۋاق ىت  ىڭ بىلىگە تېپپ ي
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 –مەيلە، !ېكى  مەە دەيمەە، مۇشىىىۇ ئاتا 
ئانا بو!ماق نېمانچە تەسىىتۇئ با!ىالرنە مىڭ 

سىىىىۈياۈكىان   –بىر جاپادا بې،ىت، پوق 
سا،  شۇپ قوي ئايرنت چوت قىلىت، قاتارغا قو
ىڭ  تاپ كۆرۈپ بو! ىچە بىزن ئاپ قېشىىىىە 
بۇ  ىيىىا  يم نكەە دە تمەيىىا ئۆ ىز  ىم ېپ گ

لەرگەئ  بەكرەك گەپ قىالي دېسىىە شىىۇمتەك
ناەك سىىىىەت  چىرايىيە شىىىىاخ جىجىۋەتكە
پۈرۈشىىتۈرۈپ، كۆرنيىڭ سىىۈيىيە چى،ارغاە. 
گەپ قىلمىسىىىا مانا ھارنرقىاەك ئۆرنيى كىيە 
راسىىت قىلىشىى،ا ئارانال تۇرغاە. رادى رايى ا 

 بېرنت ياماە ئۆگۈتۈپ قويۇپتۇق.

ئاسىيەميە گۈ!جاما!خانيىڭ ئوغلى ا بەرمەيمىز 
 ېلە چىڭ تۇرنۋېلىت باقتۇق. قىزغىمۇ دەپ 

ئىىانىسىىىىە جېق تەربىيە قىلىىاى، مەنمۇ 
ىلەپ،  ېك ج ق،ىىىاە  ىش ھە ېي نە د ىلەر ېم ن
ئانىسىيىڭ مې ىسىيە قوچۇپ تۇردۇم. بىراق 
بىزنىڭ دېگىيىمىز يەنىال ھېسىىىاپ بو!مىاى. 
بىر كۈنە ماۋۇ مەر!ۇم تە!ەتىيە بوقىيى كىاەك 

 قىلىت پۇشۇ!ااپ كىرنپتۇ.
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ىمىز دادنسىىىەئ ئا قىز باال... قانااق قىل-
ۋاي توۋا... شۇنااقمۇ قاشات بو!ىانكەە قىز 

سمەتۇ!الھ،ا ››باال دېگەە،  شۇ ئە سەڭال  بەر
ماي  بېرن الر، بو!مىسىىىىىا ئۆ!گۈچە توي قىل
ئۆيگە تۆۋرۈك بو!ىمەە، بۇنى ىىان  كېيى  
توي قىىىل دېسىىىىەڭالر سىىىىىلەرگە ئۆ!ۈپ 

ناە ‹‹ بېرنمەە ياۇ.  ۇدايىم توۋا دەيمە دە
ىاۇئ   ھەئ نەدە بۇنااق بىزەت قىز باال بو!

ئىسىىىت، ئىسىىىت، ئىسىىىت... مۇشىىۇنااق 
ق،ىىاە  ىلسىىىىۇە دەپ بىىا ڭلىق ق سىىىىىىارا

 بو! ىيمىانمئ...

ھاي ئۇنااق دېمەڭال ئانىسىىىە، كۇپرنلىق -
بو!ىىىاۇ. بىىاق،ىيى لى ىىا مىييەت قىل ىىانىىاەك 

 ئۇنااق گەپ قىلساڭالر قانااق بو!ىاۇئ

نااق - ئاشىىىىۇ نااق قىلىمەە ئەمىسىىىىە  قا
ەۋاتسىىىىائ يا بىر دادنسىىىىە بو! اە ئادەم د

قاپى،ىيىڭ بېزنيە كۆرسىىىىىتىت ئىككە ئې ىز 
سا  با!ىيە ئۆرەم يا! ۇر تاپ،اناەك  گەپ قىلمى
مۇشىىىىۇنااق چاغانمۇ ئادەمگە تاشىىىىالپال 

 قوي اە...
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ھەي بېشىىىىى ىىا قىىاغىىا ئۇۋنالپ قىىا! ىىاە -
پە!ىپەتىش، مەە دېگەە ئەر كىشىىىىە، دادا 

 ى ا ئاشۇنااقتۇرسام،  ىجىل بو!ماي قىز با!
مائ مەن ۇ دەرمەە  ىت يۈرنمەن گەپلەرنە قىل
ماقۇن، ئاۋۇ قىز باال نومۇسىىىتى  ئۆ!ەر شىىىۇ 

 گەپلەرنە مەە دەپ يۈرسەمئ

تۇ. - پ بو ل ىىىاەك  ى مۇس ق نو ھە، بەك 
دەپ ‹‹ تەگسىىىىەم شىىىىۇنى  ا تېگىمەە››

قاراپ تۇرۇپ  خانىسىىىىى ا  با!ى ىڭ  كۆرۈمي
ىاۇ مەە بىلەە. ھەي توۋا،  كا!لىشىىىىىۋات تا

الغا قا!انم بۇ  ەقكەئ ياش ۋاقتىاا نېمە با
قىزنميە ››مەە كۆيىىاۈرۈپ قوي ىىانىىاەك، 

دەپ ما ياقتا بىرسە تەڭلىككە ‹‹ بەرمەيمەە
سۇە،  شۇنى  ا تېگىمەە››سا! دەپ ئا ‹‹ ئا

ياقتا بىرسىىىە تەڭلىككە سىىىا!سىىىۇە  جاق 
 توياۇم ۇ ئا ىر...

تارتىشىىالر بىلەە  –ئىشىىالر شىىۇنااق تاالش 
تە. بىزمۇ رامانيىڭ ھەن بو!ماي كېتىت بارات

شلىتىت  كەييىاە قا! اە بىچارە كا!لىمىزنە ئى
ېپىىىت، بۇ  نلەرنە ت يې ە ئىىامىىان چىىار
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ئىككىسىىىىىيە ئىىايرنۋېتىش ئۈچۈە ھە!ەك 
 ئىاۇق.

بىر كۈنە ئاسىىىىىيەميىڭ دوسىىىىتە مۇنەۋۋەر 
كىرنىىت بىىا!ىالرنىىىڭ ئىىانىسىىىىى ىىا ئىىاۋۇ 
گۈ!جاما!خانيىڭ ئوغلە ئەسىىمەتۇ!الھ دېگەە 

ىڭ كىرگۈرگە ىت شىىىىۇم ۇيىي ە گېپىيە ئېيت
قاپتەك  بېرنپتۇ. ئۇ شىىىىۇم تېخە يۈرنكىيە 

 قىلىت:

سىيەم ئىككىمىزنە بىر ئۆياە - ماقۇن دەپ ئا
قىلىت قويسىىۇە، ئەگەر بەك تاش چىشىىلەپ 
تۇرنۋا!سىىىا ئاسىىىىيەميە ئېلىپال قاچىمەە، ئۇ 
چاغاا بېرەي دېسىىىىىمۇ يوق بو!ۇپ قا!ىاۇ. 
ئا!ىمەە دېانممۇ، بەرسىىىىىمۇ، بەرمىسىىىىىمۇ 

دېگەنمىش. بۇ گەپيە ‹‹ !ىمەە چوقۇم ئىىا
ئىىاڭالپ ئو!تۇرغىىاە يېرنمىىاە بىر ھىىاراغىچە 
شۇ  ئو!تۇرۇپ كەتتىم. نېمە بو! ىيىكى  تات، 
گەپ چى،،انان  كېيى  ئاسىىىىىيەم كۆرۈمگە 
ناەك كۆرۈنۈپ  ىان ا راسىىىىتىيال قېچىت كېت

‹‹ قورق،ىىان ىىا قوش كۆرۈنۈپتۇ››كەتتە. 
سا كېرەك، كۆر!ىرنيىڭ  شۇ بو! دېگەە بە!كىم 

ييىىىاە يەنە بىر جۈپ كۆرى قېچىىىت كە
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كېتىشىىىكە ئەپلىك پەيت ئىزدەپ يۈرگەناەك 
سىىىر!ىق تۇيۇ!ۇپ، كۆرۈم شىىۇنى ان  نېرى 
بو!مىاى. كۈناە ئاشىىىىۇنااق غەم تارتىت، 
ئەنانشىىىلەردە ئۇي،ۇم  ئۇي،ۇ، يېگىيىم تاماق 
باراتتىم. بىر  ىت  ماي جىلە بو!ۇپ كېت بو!
كۈنە چۈشىىىلۈك غىزاغا ئو!تۇرسىىىاق بىر كۆك 
رەڭلىك موتوسىىىېكىلىت ئۆييىڭ ئا!انان  ئۇ 
ياقتى  بۇ ياق،ا ئۆتۈپ تو تىماي سىىىىىگيان 
ىيەميە  ئۇنىىىڭ ئىىاسىىىى بەرگىلە تۇردى. 
چاقىرنۋات،انلى،ە ئېيىق ئىاى. ماۋۇ بىزنىڭ 
چىرايلى،مۇ يەپ ئو!تۇرغىىاە تىىامى،ىيە ھېلە 
داسىىىىتىخان ا قويۇپ، ھېلە قو!ى ا ئېلىت، 
ن ىزد تە. ب ت !ۇپ كە بو ىئىىارام  كال ب   بە

ھېيى،ىىىت يىىا ئورنىىىان  تۇرۇپ تىىاالغىىا 
چى،ىىا!مىىايىىاۇ. تىىاالدنكە كۆتىىىان  ئىز 
چى،ىرنىىان ىىاە تۆمۈر كىىاال تېخە مۆرەپ 
ئىىارامىىىاا قويمىىايىىاۇ. بۇ ئىش جۇدۇنۇميە 
ئۆر!ىتىت مىجەرنميە بىراقال سەپرا قىلىۋەتتە. 
شۇ ئاچچى،ىم ا چىانماي ئىككىسىيىڭ تويى ا 

ئاال -رارنلىق بېرنۋەتتىم !مى اە دە، ئۆرەم 
  وتۇە بىلەە قۇدا بو!ۇپ قا!انم.
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بىىا!ىالرنىىىڭ تويىيە قىلىىىت ئۇراق ئۆتمەي 
،اە چوت  ئا!ىي مەكتەپتە ئوقۇۋات ىاە  ئۈرۈمچ
باۇسىىىىەمەت يەردن  ئۈنگەناەكال  ئا ئوغۇن 
پەيىىاا بو!ىىاى. تېخە يېيىىىاا  ويمى ىيىىا 

كۆر!ىرى سىىىىىزنىىت  –چىرايلىق، قىىاش 
 قوي اناەك قامالش،اە، بېشىاا ياغلى،ە يوق،
مايمۇنيىڭ تۈكىاەك سىىارغۇپ چاچلىرنيە بىر 
تىىان قىلىىىت بوغۇۋېلىىىت، ئوغۇن بىىا!ىىىاەك 
بار  كا كىيىۋا! اە بىر قىزمۇ  ماي تاە  ئىشىىىى
ئىاى. مانا كارامەت  يا تەتىل ئەمەس، يا 
بىىايراملىق دەم ئېلىش ئەمەس، بۇنىىااق 
ماي  ناۈرۈپمۇ قوي غاا  ەۋەر!ە چا تايى   بى

 سىىام،كېلىت قاپتۇ، دەپ ھەيراە بو!ۇپ تۇر
ئىشىىىىيىڭ چوڭىيە چى،ىرنت ئانان  يېيىت 
نابىي ئوغۇن  جا ىڭ  كە!گىيە ئىكەە. بىزن

ىلەە  ئىماۋۇ يې ە رامانيىڭ  ،ە ب ى يل چىرا
ىت  ىت يۈرۈپ، بەڭۋاشىىىىلىق قىل يېتىلىشىىىى
قۇرسىىىىى،ى ا ئۈناۈرۈپ قوي انمىش. بىزمى ۇ 
ياماە ھار ئا!ىمىز، مەكتەپ تۈرۈمىانمۇ بۇنە 

 شىىىىاياۇ، بەكال قاتتىق ھار ئا!ىان اە ئو
 –شىىىۇنىڭ بىلەە بۇ ئىككىسىىىىيىڭ كۈدە 
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كۆرپىسىىىيە قو!تۇقى ا قىسىىتۇرۇپ، چىرايلىق 
يو! ا سىىىىېلىت قويۇپتۇ. قىزنىڭ ئىسىىىىمە 
چىمەنگۈن بو!ۇپ، ھارنرقە ئەھۋا!ىان  ئاتا 

ىڭ  ەۋنرى يوق ئىكەە. بۇ  – ئانىسىىىىىي
نك  بارسىىىىا دادنسىىىىە تىر ھا!ەتتە ئۆيگە 
ىڭ  ىت بىزن نااق قىل ماسىىىىمىش. شىىىىۇ قوي

ماە بۇ قىزنە ئاررۇ ‹‹ ئا!ىمەە››!ۇق قەھرن
ئارالپ  مانالپ  –دەپ يېتىلەپ ئەكەپتۇ.  ئا

بې،ىىىت چوت قىلىىىت، مىىىڭ بىر جىىاپىىادا 
ئوقۇت،اە باالم مانا مۇشۇنااق دنپلوم ئورنى ا 
 وتۇە قو!تۇقالپ كە!اى. ئىشىىىىتى   ەۋەر 
تاپ،اە نۇرنىسىىىا ھېلە ئۆرنيە، ھېلە مېيە، 

ۈە ھېلە بىىا!ىيە تىلالپ يۈرۈپ نەچچە ك
قا شاپ چى،تە. !ېكى  بو! ۇ!ۇق  –يى الپ 

نااق قىل ىلە بوالتتەئ   قا ناا  بو!ۇپ بو! ا
ئۇنىمايلە دېسىىىەك ئەھۋان مۇشىىىۇ، ئۇنايلە 
دېسىىەك بۇ قىز باشىى،ا يۇرتتى ، يەنە كېلىت 
ياغلىق  ھا!ەتتە  يات  تائىپىگە  ىڭ   –بىزن

ساق بىكار   سىز.  ۇدايىم توۋا قىلمى كۆڭلەك
با!ى  ىڭ  ا تەگمەي ئۆ!ۈپ قىز  ۇددى بىزن

كەتسە يەر!ىك چى،ماي گۆرسىز قا!ىان اناەك 
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شىىىۇ قەدەر يا!ۋۇرۇپ كەتتىكە، نەچچە يىل 
بۇرۇە قارا قىلىت كەتكەە داداميىڭ تۇپراق 
بېشى ا چى،ىت يى لى اە بو!سىمۇ رەھمەتلىك 
داداممۇ چىانماي ئورنىان  تۇرۇپ كەتكۈدەك 
تا  ىت يى الپ كەتتە، ھەت ىاە ئېزنل دەرنج

ۈنگىچە بىىا!ىالرنىىىڭ ئىىانىسىىىىى ىىا نەچچە ك
سىىىۇۋۇنۇپ، ئۇ ياقتى  ھەيانسىىىە بۇ ياقتى  
بې،ىيى ىىا كىرنۋېلىىىت، ئىشىىىىلىرن ىىا تەت 

سىىىلكىشىىلىسىىە  –ياردەملىشىىىت، تىلالپ 
ئا ىرى بۇ  ىت يۈرۈپ  بېشىىىىىيە سىىىىېلىۋېل
ىۋا!ىىاى.  ىل نگە مىىايىىىل ق ئۆر يە  ن تۇ  و
ئاباۇسەمەتمۇ بىزنە يۇمشىتىمەە دەپ  ېلە 

گە تەە بېرنت، بۇ كۈچىاى. ئا ىرى تەقانر
ىان اە  ىت قوي ىڭ تويىيە قىل ئىككىسىىىىىي
ياغلىق  ما قىزنە بېشىىىىى ا  !اۇق. ئەم بو
چىگىىىت، ئوغۇ!الر كىيىىىان ىىاە ئۇنىىااق 
ئىشىىتانيىڭ ئورنى ا بىزنىڭ ئايا!الرنى كىاەك 

يوپكىالرنە كىيىت، مۇسىىۇ!مانچە  –كۆڭلەك 
يىىىۈرۈش شىىىىەرتىىىە بىىىىلەە قىىىوبىىىۇن 
قۇن  يتىىىت مىىا ې ئ نە  ىز ىم ى، نل ن ىىا ىلىىىا ق

!تۈردۇق. ھەر ئىككىسىىىىىيىڭ ئوقۇشىىىىە كە



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( ھاراملىق 

 

2

1

4 

مۇشۇنااق ئاياغالش،اە، بەڭۋاشلى،ە تۈپەيلە 
ئىسىىىتى، ا!ە ۋەيراە بو! اە بو!سىىىىمۇ، ئۇالر 
ھاماە ياشىىىشىىە كېرەك ئىاى. يەنە كېلىت 
باال  ىت ئۆتكەنسىىىىېرى قۇرسىىىىىاقتىكە  ۋاق
چوڭىيىت كەتسىىە، كېيى  بىزگىمۇ، قىزنىڭ 
ئىىائىلىسىىىىىىىانكىلەرگىمۇ، ئىككە بىىا!ى ىمۇ 

 شىىىىە ئەمەس ئىاى. شىىىىۇڭا تىز!ىكتە يا
تۇتۇش قىلىت، قىزنە ئېلىت، ئۇنىڭ يۇرتە 
بو! ىىاە غو!جى ىىا ئە!چىلىككە بىىاردۇق. 
تەرەق،ىيىىات دېگەە ئىىاجىىايىىىت بىر ئىش 
ئىكەنكە، بىز كىچىىىك چىىاغالردا كۆرۈپمۇ 
بىىاقمى ىىاە، كېيىيچە ھۆكۈمەت كىىادنر!ىرى 
! ىىاە،  بو ىزدا پەيىىاا  ىم يۇرت ىلەە تەت  ب

يۇرتيىڭ ئاۋاتلىشىىىىشىىىى ا  ئۇنى ان  كېيى 
ئەگىشىت كۈنسايى  ئاۋۇپ بارغاە ئاپتۇبوس 
دەيان اە ئۇرۇە ماشىىىىيا بىلەە ئا!ەميىڭ ئۇ 
چېتىىىانكە غو!جىىا دېگەە يۇرت،ىىا نەچچە 
كۈناە يېتىت باردۇق. كىچىك چاغالردا بىر 
دانە شىىىەيتاە چاقلىق ۋېلېسىىىىپىتكە ھەيراە 
بو!ۇپ ئاغزنمىز كاماردەك قا! اە بو!سا، مانا 
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ناا  ياش قۇرا!لىر قات تا  كات ھارنر ئۇنى انيمۇ 
 مې ىۋاتاتتۇق.

قىزنىڭ دادنسە ئەھۋا!ان   ەۋەر تاپ،انان  
ناەك  قا! ا ناپ  كېيى  ئۈچىيىگە كېپەك ئور
ىڭ  ئاچچى،ىي ىت،  ۇدايىم بەرگەە  چى ،ىل

ئۆيىىان  چىق  ››ھەممىيە يى ىىىت تۇرۇپ 
دەپ ‹‹ مېيىىىڭ سىىىىەنىىاەك قىزنم يوق 

ت ىت ۋارقىراپ، ھەممىمىزگە  االنە كۆرسىىىىىت
قوياى. ئانىسىىىىىمۇ چى گىلىكتەك بىر تۇتام 
چېچىيە چوقىسىىى ا قوناۇرۇۋا! اە ياغلى،سىىىز 
ىاا  جاي ىاە بىرنە ئۇرۇپ  پاق، بېشىىىىى ا 
ئو!تۇرغىيىچە مۇراييى كىاەك مۇڭلۇق ئاۋارنيە 
بو!ۇشىىىىى ىا قويۇۋېتىىت ھۆڭرەپ يى لى ىلە 
تۇردى. ئىىايىىان بىز ئۆيگە كىرگەنىىانمۇ 

داسىىتىخاە سىىېلىت چاي ياالڭ اش بو!ۇپ، 
ياق  پارات  –دەملىگىچىمۇ، ئۇ ياقالردن   بۇ

سوقۇشۇپ، گەپ ئەگىتىت يۈرۈپ كېلىشتىكە 
سىىىىەۋەبىمىزنە ئوتتۇرن ىىا قوي ىچىمۇ ئۆي 
ياغلى،سىىىىىزال يورغىالپ يۈردى. بۇ  ىاە  ئىچ
قا! ىيى ا  نت  ،ا بېر ياشىىىى ىڭ ئوتتۇرا  يا!ي ئا
قارنماي، بىزنىڭ ئا!انمىزدنمۇ ياغلى،سىىىىىز 
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ىلان الپ يۈرگىيىگە قارن اناا مۇشۇ ھا!ەتتە گ
ئۆمرناە بېشىىى ا ياغلىق چى،ىت باقمى اناەك 
ئىاى. ئانىسىىىىيىڭ شىىىۇنااقلى،ى ا قارن اناا 
ىت  ئاغرني ىان  بەك  ياالڭ اشىىىىلى، ىڭ  قىزني
كەتمىسەكمۇ بو!ىان اناەك قىالتتە. دېمەك، 
ئانىسىىىە قانااق بو!سىىىا قىزنمۇ شىىىۇنااق 

 بو!ىان اە گەپكەە.

دەپ يىىۈرۈپ بىىۇ  ئىىۇنىىە دەپ، بىىۇنىىە
ئىككىسىىىىيىڭ بېشىىىىيە قوشىىىۇپ قوياۇق. 
كېييچە چىىاق،ىىان ىچە بىر دۇكىىانمۇ ئېچىىىت 
چا!ىسىىىىە  !اا  ھا بەردۇق. ئوغلىمىزمۇ ھەر 
پۈتمەي قا! اە ئا!ىي مەكتەپ ھاياتىاا  ېلە 
بىر نېمىلەرنە ئۆگەنگەە بو!سىىىىىا كېرەك، 
رەسىىىىىمچىلىىىك دۇكىيىيە  ېلە ئوبىىاانال 

!اەك  ىت، تۇرمۇشىىىىىيە گۈ ئۆتكۈرۈپ ئاييىت
كەتتە. كىلىيىمىزمۇ ئېرنيىىىڭ قو!ى ىىا قون، 
پۇتى ا پۇت بو!ۇپ يۈرۈپ بىزنە  اتىرجەم 

 قىلاى.

نيىىىڭ تۆمۈر   –ئوغۇ!يىىىڭ كىچىكە ئۆر
ئاۋارە. ئەت كىچىكە  تەسىىىىتەكلىرى بىلەە 
شتىكە نەتىجىلىرى ئاالھىاە  ئاتىكەميىڭ ئوقۇ
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يىىا شىىىىە بو!ۇپ، ئۇمۇ ئىىا!ىي مەكتەپ 
 م بۇ ئىمتىھانان ئىمتىھانى ا قاتياشىىىىتە ھە

بىرنيچە بو!ۇپ ئۆتۈپ، ۋناليەت بويىچە 
ئە!ىيۇ!ئەال بو!ىىاى. ئۇنى  ىمۇ ئۈرۈمچە 
دېگەە يەردن  چاقىرنق كە!اى. ئانىسىىىىە 
ئىككىمىز چوت ئوغۇن بىلەە كىلىيىمىزنىىىڭ 

ئىز!ىرنيىىىڭ قىىايتىىا  –ئىش ‹‹ ئىل ىىار››
تەكرار!ىيىت قېلىشىىىىان  ئەنسىىىىرەپ ئۇنىڭ 

مىاۇق. قىزنمىز ئوقۇشىىى،ا بېرنشىىىى ا قوشىىىۇ!
يى الپ، قا شىىىاپ، تاماق يېگىلە ئۇنىماي 
شىمىزنە ئوچاق ئەتتە.  ساراڭلىق قىلىت بې

ئىىاچىلىرى ئۇنى  ىىا بو!ۇشىىىىۇپ،  –ئىىاكىىا 
جاھاناا بار!ىكە گەپلەرنىڭ ھەممىسىىىىىيە 
دەپ يا!ۋۇرۇپ چى،ىشىىتە، چۈشىىەناۈرۈپ، 

!ۈك  تۈر ى  ىىا ۋاكىىا!ەتەە  تۈمەە  –ئۇن
ە. چۇۋەتتۋەدنلەرنە بېرنشىىىت مې ىمىزنە قو

ىڭ  باشىىىىتىكە ئىرادنمىزدە چ بىراق بىزمۇ 
تۇرۇپ، بۇ ئوقۇش ئىشى ا ئا ىرن ىچە قارشە 

 تۇرنان انلى،ىمىزنە بىلاۈرۈشتۇق.

ئاتىكەميىڭ ئوقۇت،ۇچىسىىىىىيىڭ ئۇدا  !ېكى  
ىزگە  ېلىىىت ب ك ىزگە  ىم ئۆي كۈە  چچە  نە
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چۈشەناۈرۈپ  ىزمەت ئىشلىسە، يا!ۋۇرۇشە 
اۇق. بىلەە ئا ىرى ئۇنىڭ ئوقۇشىىى ا قوشىىۇ!

ئۇ ئۈرۈمچىىىانكە ئوقۇشىىىىىيە پۈتتۈرۈپ، 
ھان ا  يان اە بىر ئىمتى ئاتالپ ئوقۇ دو!ەت 
ىت ئۇراق ئۆتمەيال  ،انلى،ىيە ئېيت ياشىىىى قات
تۈركىيە دەپ بىر يەرگە بىىارنىىان ىىانلى،ە 
ھەق،ىاە  ەۋەر بەردى. چۈشىيەمتۇق ئۇنااق 
ىرى  ىل ىلەە ئىىاچ ىرى ب ىل نەئ ئىىاك پلەر گە

ەە ە دېگبىلىاۇ. ئىشىىىى،ىلىت ھارنرمۇ تۈركىي
شۇ دو!ەتتە ئوقۇياۇ. يىلاا بىر قېتىم كېلىت 
ئايچە تۇرۇپ  بىز بىلەە كۆرۈشىىىىۈپ، بىرەر 
كېتىاۇ. توي قىلىان اە يېشىان  ئا!لى،اچاە 
ئۆتۈپ كەتتە، ئەممىىا ئوقۇشىىىىە تېخە 
شى ا كېتىان اە پۇن بوالماۇ،  بارمىش. ئوقۇ
تۇرمۇشىىتا  ەجلەيان ىيە بوالماۇ، كىرا!ىرى 

 –ئاكىلىرنان . ئاكا بوالماۇ، ھەممىسىىىىە 
ئىىاچىىلىىرنىمىۇ بىۇ ئىشىىىىىالرغىىا بىىزنىە 

 ئارنالشتۇرماياۇ.

بىىايىىانلىرنميە مۇشىىىىۇ يەردە تو تىتىىاي. 
ئىشىىىى،ىلىت ئائىلىمىزگە تەۋە بو! اە بار!ىق 
كەچۈرمىشىىىلەردن   ەۋەر تاپتى ىز. باشىىىتا 
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شۇنااق  ئېيت،ىيىماەك، بىزنىڭ ئائىلە مانا مۇ
ىك تايى  بە تل  مۇرەككەپلىككە تو! اە ئىي

ئائىلە. ئىالھىم  –ھەم مېھىر  ىك  مۇھەب ەتل
بار!ىق ئائىلىلەرگە مانا مۇشىىىىۇنااق بە ىت 

ئادەت ۋە مېھىر  – يار  –سىىىىا مۇھەب ەت 
 بو!سۇە 
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