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 مۇقەددىمە
ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە ۈر ئەسىرىمىزدە ئاساسلىقى ئىنساپ،مەزك 

 .بىراق بۇ ھەقىقەتتىن بىز چەتنەپ كەتتۇق. ساداقەت سۆزلەنگەن
يىراقالپ كەتتۇق، ئۆزىمىزنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىمىزنى ئۇنتۇپ 

- ئۆزىمىزنىڭ نىمىدىن بەركەت ،نىمىدىن رىسىق ھاالل. قالدۇق
 شۇ ۋەجىدىن بۇ قول . لىقىمىزنى ئۇنتۇپ قالدۇقمېھنەت تاپىدىغان

- ۇرمەنلەر ئۈچۈن، ياكى ئۆزىمىز ئۈبۇ ئوق. يازمىنى يېزىپ چىقتۇق 
چۈن شەخسى پۇل توپالش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇالرغا مەنىۋى  -

 .بايلىق ۋە ئوزۇق بېرىشتۇر
ئايالالردا دىيىشى -ياكى قىزىسمەن كىشىلەر ئەيىپ ئوغۇلالردا،ق

نىمىشقا بۇنى . ئەمىلىيەتتە بۇ خىل كۆز قاراش خاتالىقتۇر مۈمكىن، 
بىر -بىرىمىز ئۆزىمىزدىن ئېلىپ ئېيتمىدۇق، نىمە ئۈچۈن ھەر-ھەر

قەدەمنى ئۆزىمىزدىن باشلىمىدۇق ؟ بۇ سوئالنى بىز ئەسال ئويالپ 
 .ھېشكىمنىڭ ھېشكىمدە ئەيىپى يوق، خاتالىقى يوق. كۆرمىدۇق

- ان تۇيۇق يولالردا مېڭىۋېلىپ ئۆزىپەقەت ھەركىم بىر مەزگىل يام
مىزگە خاتا بولغان ئارتۇق بىر قەدەملەرنى ئالدۇق ، مەيلى ئاق 
 چېكىپ بولسۇن ۋە ياكى كوچىغا چىقىپ بۇزۇلۇپ كېتىش بولسۇن، 

بىز مەيلى نەدە بواليلى . ھەركىمنىڭ كۆڭلىگە خۇدا ئىنساپ بەرسۇن
 ھەقىقەتەن ئۆزىمىزنىڭ ئانا تۇپرىقىنى سېغىنىمىز، كونىالر 

 .دىگەن < توغۇلغان يېرىڭنىڭ سۈيى كەۋسەر، تېشى ئەۋزەل > 
دوسلۇق ئالتۇندىنمۇ قىممەت دىگەن ، ئېلىپ ئېيتساق، چوڭالر 

يامانغا يولۇقساڭ -:داناالر ئېيتىدۇركىن. ھەقىقەتەن توغرا ئېيتقان
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- ھەممە ئادەم يامان. دىگەن -!يارىسى، قازانغا يولۇقساڭ قارىسى 
،ياخشىغا باشلىغان بولسا ، ياخشىنى ھەق دەپ سۆز دىن تۇسۇپ-

  -قىلغان بولسا، يامانغا شېرىك بولماي،قوشالپ ھەق بەرمەي توس
- بىراق ھازىر يامان. قان بولسا ئىنتايىن توغرا بولغان بوالتتى-
لىققا قوشۇلۇشتىن سىرت، تەڭ پۇل قوشۇپ بېرىدىغان،تەڭ شوئار -

ۇ خاتالىقالر ئەجىبا ئىككىنچى ب. توۋالپ بېرىدىغان بولۇپ كەتتى 
بۇ خاتالىقالر ئەلۋەتتە ..! ياق...! بىر شەخىسنىڭ زىممىسىدىمىدۇر

قىدۇر ، بۇ ئۆزىمىزنىڭ ڭ باسقان قەدەملىرىمىزنىڭ خاتالىئۆزىمىزنى
سائەت ۋە -ئادەت،ساالم-ئېيتىلغاندا ئۆرۈپ. زىممىسىدىكى ئىشتۇر

 . ھاياالر سۆزلەنگەن-شەرمى
 ئادەتلەرنى-شەپ ۋە ئۆرۈپ-نتلىرىمىز كەبىنۇرغۇنلىغان پەرزە 

- كۆڭۈل، ئۇچۇق-ئەمىلىيەتتە بىز ھەقىقەتەن ئاخ. ئۇنتۇپ قالدى 
كەڭرى كىشىلەر -سائىتىمىز كەڭ-يۇرۇق، مېھماندوس، ساالم

 بىز ئەزەلدىن چاپاننى قېقىپ ۋە ياكى پېشىمىزنى قېقىپ . ئىدۇق
 ياكى ئۇچۇر بىراق ھازىر نىمە بولدى، . چىقىپ كەتكەن ئەمەستۇق

 بۇ نىمە.  كەلدىمۇ ياكى تېلىفۇنالر سايراپ كەتتىمۇ بۇنى بىلمىدۇق
سېكۇنۇت ۋاقىت  شۇ  01ئەجىبا ! ھە ....دىگەن ئالدىراشچىلىق

 .  سائەتنى قايتۇرۇش ئېغىر كەلدىمۇ بۇنى بىلمىدۇق -ساالم
 ھايات خۇددى تۇيۇقسىز چىققان مەيىن شامالغا ئوخشايدۇ، ئەگەر 

 .دا ئۆزىنى توختىتىۋااللمىسا ،كېيىن بوراندا قالغۇسىمەيىن شامال
- ھاياتلىق ئەنە شۇنىڭغا ئوخشاش، يامان قەدەملەردە ئۆزىنى توخ

 .تىتىۋالمىسا كېيىن جاپالىق مۇشاقەتنى ساقالپ تۇرغۇچىدۇر-
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 .ھاياتىمىزمۇ خۇددى ھازىر چىققان مەيىن شامالدەك ئاخىرلىشىدۇ
 قايسى بىرنى . دىنمۇ كېتەرمىزبىر كۈنلەردە ھەممەيلەن بۇ دۇنيا

قايتۇراي، قايسى بىردىن رازىلىق ئاالي، قايسى بىر ئامانەتلىرىمنى 
بىرىمىز كېسەل -قايتۇراي،كىمگە بىر ھەق دەردىمنى ئېيتاي، ھەر

 ھەركىم ئېغىر كېسەل تارتقاندا،  . ئازابىدا بۇنى چوقۇم ئوياليمىز 
ئۆلەي دەپ قالغان . جان تۇمشۇققا كەلگەندە ھەقىقى سۆزىنى قىلىدۇ

ئادەمدىن بۇرۇن قىلغان يامانلىقالرنى سورىسىڭىزمۇ ئۇ چوقۇم 
چۈنكى ئۇنى ئەمدى يوشۇرۋېلىش ھاجەتسىزدۇر،نىم ھاجىتى . دەيدۇ

بەرىبىر ياراتقۇچىنىڭ ئالدىغا بارسا ھەممىسى ئاشكارە ...! بار
قىلىپ ئۇنى دەپالم ئۆزىنى يەڭگىل يېنىك بولىدۇ،ئۇنىڭدىن كۆرە 

 .ۈسى بار ئەلۋەتتەكەتك
- ياخشى يولغا ئىنتى!ھاياتنى قەدىرلەڭالر ...!ئەي بۇرادەرلىرىم

قايسى بىر ئېرىق، قايسى بىر مىللەت بولسۇن ۋە ياكى ! لىڭالر -
- قايسى بىر جانلىق بولسۇن ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىلغىنىڭىز، غەم

مان بىز مۇسۇل. خورلۇق قىلغىنىڭىز بۇ ئۆزى بىر ئىنسانپەرۋەرلىك -
 دېدۇق، بىز باشقىالرغا ياردەم بېرىدىغان، ياخشىلىق قىلىدىغان،

مېھرىمىزنى بېرىدىغانمىز، بەلكى بىز باشقىالرغا زورلۇق، زۇلۇم  
بىز بىر مۇسۇلمان بولۇش سۈپۈتىمىز . قىلغۇچىالردىن ئەمەسمىز

ئۇالرغا قولىمىزنى ! بىلەن ھەركىمگە ئوخشاش ياخشىلىق قىاليلى
بىزنىڭ قىلغان ..! ىسىقنى بەرگۈچى بىر خۇدادۇرر..! كەڭ ئاچايلى

 . بىر ياخشىلىقىمىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر-ھەر
بىراۋغا يامانلىق قىلىۋېلىش ياخشى ئاقىۋەت ئەمەس، ياخشىلىق 
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ھەممىگە ھەمراھ بولىدۇ ، ھەممىنىڭ كۆڭلىگە مايىل بولىدۇ ۋە 
ىق بۇ ھاياتل. قارشى تەرەپمۇ سىزنى ياخشى كۆرۈدۇ ۋە ياختۇرىدۇ

- يالغۇز سىز ماڭغان بىلەنالم  داۋامالشمايدۇ، بەلكى ئەتراپىڭىز
 .دىكى قېرىنداشلىرىڭىز بىلەن، شەيئىلەر بىلەن تەڭ ماڭىدۇ-

چۈنكى . سىز بىر ئادەم ھېچقانداق بىر يولنى ئېلىپ چىقالمايسىز
باشقا كىشىلەر بولمىسا، سىز قانداق ياخشىلىق قىلىسىز؟ رىزالىق 

ئايەم ۋە كۈتۈنەلەمسىز ؟ -ت بېرەلەيسىز ؟ھېيتبېرىسىز ؟ ۋە زاكا
چۈنكى دۇنيادا بىر يالغۇز ئادەم بىلەن ئىش ھەل بولمايدۇ، 
ئەتراپىڭىزدىكى كىشىلەر،ئادەملەر سىز ئۈچۈن پايدىلىنىش دەپ 

چۈنكى سىز ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ، ياردەم . قارىسىڭىزمۇ بولىدۇ 
- ئەي قېرىنداش. ىز بېرىپ بەركەت تاپىسىز، ساۋاپ ئەجىر تاپىس

بىزنىڭ بۇ دۇنيادا قىلىۋاتقىنىمىز زادى نىمە ! لىرىم ئويلىنىڭ -
ئۈچۈن ؟ نىمە ئۈچۈن بۇ يولالرنى تاللىدۇق ؟ نىمە ئۈچۈن ئۇ ياقالرغا 
كېتىپ قالدۇق ؟ نىمە ئۈچۈن ئۆزىمىزدىكى بەزى بىر نەپرەت، 
 قارغىشالر ۋە لېكىن بەزى بىر ھەۋەس، تاماشاالرنىڭ كەينىدىن

كېتىپ قالدۇق ۋە لېكىن نىمە ئۈچۈن باشقىالر شۇنداق ياخشى 
قەدەملەر بىلەن ئالغا ئىلگىرلەپ ماڭدى، تۇرمۇشقا ئىنتىلدى ، سىز 

بۇ ھەممەيلەننىڭ ئويلىنىدىغان بىر ..! بۇالرنى ئويلۇنۇپ كۆرۈڭ
 ...!سوئالدۇر

ھازىرقى دۇنيانىڭ تەرەققىياتىغا نىسبەتەن بىز ئويلىنىدىغان ۋاقىت 
ھازىر تەرەققىيات ئۇچقاندەك ئىلگىرلەۋاتىدۇ ، بىزنىڭ . دىكەل

تۇرمۇشقا بولغان قانائىتىمىز ۋە سورايدىغان تەلەپلىرىمىز كۆپ 



5 
 

 سىز بىر ئوي ئالدىڭىز دىسەكمۇ ئۇنىڭغا نۇرغۇن . بولىۋاتىدۇ 
 كېرەك ئالىسىز ، دىمەك ھازىر ئىنسان ئۆزىنىڭ مەنپەدىنى  -نەرسە

ھازىر ئۇچقاندەك تەرەققى . قالدىقاندۇرالمايدىغان بولۇپ 
 قىلىۋاتقان زىمىندا، چوقۇم ئۆزىڭىزگە بىر خىل ئەخالق، ياخشىلىق

سەۋرى، ساداقەتنى، بەركەتنى، ھەركەتنى، ئۆزىڭىزگە دوس 
 پەزىلەتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇڭ ،ئىنساپلىق بولۇڭ، . تۇتۇڭ

گىڭىز سىزگە شۇندىالم ئى! ئىنسانپەرۋەر بولۇڭ ۋە ۋەتەنپەرۋەر بولۇڭ 
 .نۇرغۇنلىغان  بەركەتلەرنى بېرىدۇ 

قېنى بۇ ئەسەرنى  ئوقۇپ كۆرۈشۈڭالرنى تەۋسىيە ..! ئەي دوسلۇرۇم
قىلدىم ، بۇنى ئوقۇپ ياخشى پەزىلەت ئىگىسى بولۇشۇڭالرنى 

 . ئىگەمدىن سورايمەن 
ئىشلىرىڭالرغا .ئىسەن قىلسۇن-ئىگەم كۈنلىرىڭالرنى خەيرلىك ئامان

ئايال، -، قىزمىزنىڭخاتا يولالردا ماڭغان دوسلىرىن،بەركەت بەرسۇ
 .  ئوغۇللىرىمىزنىڭ كۆڭلىگە ئىنساپ بەرسۇن

 <ياراتقۇچىمىزغا مىڭ شۈكۈرلەر بولسۇن >
 . ئامىن
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 :ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم 
 بولۇپ مەن يۇرتۇمدا تۇلۇق ئوتتۇرنى پۇتتۇرۇپ ،ئسمىم يۈسۈپ ئەلى

پەن  تەبىئىبېيجىڭدا  .يىل بولدى ربى اتقىلى ئونۋوقۇئىچكىرىدە ئ
بۇ يەردە ساۋاقداشالر  ،يىل  بولدى ۆتتېخنىكۇمىدا ئوقۇۋاتقىلى ت

ئۇگۇنۇشلىرىم جاپالىق بولسىمۇ  ،ئۆتەتتۇق خورام-خۇشالبىلەن 
تېخنىكا ئۇنۋېرستىنى  -نەلەتلىك پۆد ،باقمىدىم ايساپبىراق ۋ

 خاالپ ىپنىدەپ مۇشۇ سىن اشۇرىمەنئمەن يەنى بىلىم  .رگەنۈتتۈپ
يىل بولدى دەپ   8-7ئوقۇۋاتقىلى  بولۇپئالدى كەينى  ،تاللىدىم

كتەپكە ەم ،بىزبوپتۇ 4سائەت  گىنىئەتى .خاالسقارىساممۇ بولىدۇ 
تۇرۇپ  مدىنۇئورن ەئەتىگەند .ييارلىق قىلىپ ماڭمىساق بولمايدۇتە

   كېچەكلىرىمنى-كىيىم ،تاراپ ىچاچلىرىمن لىرىمنى يۇيۇپكۆزيۇز  
نى  ماكسوم قارا رەڭ ىيىپ مەكتەپكە مېڭىشقا تەمشەلدىم ۋەك ىكرەتل

 :ئىشىكتىن قارىۋېتىپ ئوڭ پۇتۇم بىلەن گە بىر قۇرئېلىپ كىيىملېرىم
تىم ۋە پەسكە چۇشۇپ سىرىتقا چىق دەپ ،سمىلالھىررەھمانىرەھىمبى-

نى  01مانتىسىدىن  ئۇ  يەردە ،كىردىم خۇيزۇ ئاشخانىسىغا بىر
ئاشخانىنىڭ  .قىلماقچى بولدۇم ك ناشتامنىىپ ئەتىگەنلىبۇيرىت

ۇ ئەلەيكۇم ئەسساالم -.ئېدى لوبىنى خەرسەن ئسملىك بىر خۇيزۇ
 ۋەئەلەيكۇم- :مۇ مەن .ماڭا قىلدى ساالم دەپ -؟ۋاي ئۇكا كەلدىڭمۇ

 ميەنىال .ئولتاردىم دەپ بىر چەتتە -،ئاكا كەلدىم!ئەسساالم
بىردەم  ،قويۇپ لىپكېچاينى ئالدىمغا ئە بۇرۇنقدەك ئۇالر قىززىق

بۇ يەردە  ھەقىقەتەن.پ ئالدىراش بولدى دە -،تۇرۇڭ ساخالپ
 ، ھەربولۇپقىيىن ۋە ئالدىراش  سەھەردە تاماق چىقىرىش
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 قىلغىلى ڭ يۇەنلىك سودائۈچ مى ئككىغىچە  9ئاتىگەدىن سائەت 
 نا  ئادەمدەك چاققان ئادەم بولىشىبۇنىڭغا خۇددى ماشى. بوالتتى 
ى بالىسى ۋە شۇ ئاشخانىنى ئۇنىڭ ئايالى ۋە ئىكك ئەنەئىدى  كېرەك

چاي ئىچىپ تاماقمۇ ئالدىمغا كەلدى ۋە . ئېدى نەۋرە ئوغلى ئاشماقتا
ردى ۋە ئولتۇ ئالدىمغا كېلىپ كامخەرسەن ۇيزۇ خوجايىنبۇ خ

 -بولىۋاتامدۇ؟ ياخشى؟ ھە ئۇكاڭزا ئوقۇشلىرىڭ قانداقراق-:مەندىن
 .دەپ سورىدى

 .ەپ جاۋاپ بەردىم مەن ئۇنىڭغاد -،ئاكا ياخشى ..ھە-
 كۆپ شىنجاڭدىن چىققاشقا ۋە ئۇيغۇرالر بىلەن ئۇ كامخەرسەن

 .لەيتىسۆز ياخشىئارالشقاچقا  ئۇيغۇرچىنى خېلىالم 
سەككىز  يىلدەك –يەتتە سەن ئوقۇۋاتقىلى  ،ھەي خۇدايا ئۇكا-

بىلەن كۇلۇپ دەپ ھەيرانلىق  -!قالدى قايتمامدۇ يۇرتقا ھە بولۇپ
 .يدى خەرسەنكامقاراپ قو

 ۋاقىت قايتىمەن ئاكا ،مەكتەپ پۇتتۇردىغانغىمۇ بىر ئايدەكالمھە -
ھە يۇرتۇمغا ! سقا بېرىپ ئارام  ئالمىسام بولماقالدى،قايتىپ يۇرت

دېدىم كۈلۈپ بارغاندا بۇ ئاشخاناڭنىمۇ سېغىنىپ قاالرمەن ئاكا 
 :تۇرۇپ

 -،ھەقاچانئۇنتۇپ قاالرسەن  ،ھوي ئۇكا سېغىنامسەن تېخى-
 .كام كۈلۈپ قويۇپ خەرسەن دېدى

سەككىز يىلدىن بېرى  ،ياق ئۇنتۇپ قالىدىغانمۇ ئىش بوالمدۇ-ياق-
چاقچاقلىشىپ قالدۇق، بولۇپئۇكىدەك -تامىقىڭنى يەپ ئاكا-ئاش

تۇققاندەك بولۇشۇپ كەتتۇق ئۇنتۇلۇپ قالساق سەت تۇرمامدۇ -ئۇرۇق



8 
 

 .لېرىگە مەنىلىك قاراپ قۇيۇپكۆزدېدىم مەن  -ئاكا،
ئەمدى . سەن كەتسەڭ زېرىكىپمۇ قېلىشىم مۈمكىن،ق ئۇكاھە شۇندا-

 .دېدى خەرسەنكام  -رگە،ركىن تاڭ بۇ يەباال كېلە قايسى بىر ئۇيغۇر
مەن ئەمدى مەكتەپكە  ،كېتىپتۇ بولۇپقارىسام سائەت بەش يېرىم 

كوچا ئاپتۇۋۇز  بېكىتى  ئاشخانىنىڭ يېنىدىالم .مېڭىشقا تەمشەلدىم
بېكەت ماڭسامال مەكتەپكە باراتتىم ،بىراق مەن ،ئىككى بار ئېدى

پ مېڭىشقا تۇرۇنى كۆمكاماڭاي دەپ سومئاپتۇۋۇزغا چىقماي پىيادە 
ئالالھقا  مكائۇ خوش-:قولىنى كوتۇرۇپ تەمشەلدىم،خەرسەنكام

ئوقۇپ ئەال نەتىخە بىلەن يۇرتۇڭغا  ياخشى-ئوقۇ ھە ياخشىئامانەت 
ە بولىدۇ ئاكا  ھ -:مەنمۇ.ئەتە كورۇشەرمىز دەپ خوشالشتى ،بارغىن

ئالدىمدېكى .خوشالشتىم ەپد-،ئالالھقا ئامانەت كورۇشەرمىز ئەتە
بۇ يولدا  .يولدا قىزىل چىراق ۋە يېشىل چىراق يېنىپ تۇراتتى تەئۆ

ملەر  يۇزدەك ئادە ئۈچ-ئەتىگىنى ئاز دىگەندىمۇ ئىككى
جۇڭگۇ  بۇ.بۇياققا توختىماي ئۈتۇشۇپ تۇراتتى-ئۇياقتىن

ئىكەنلىگدىن دېرەك بېرەتتى بەزى چاغالردا بولسا   كۆپ نوپۇسىنىڭ
 .بەشيۇزچە  ئادەمگىمۇ  يېتىپ  بېرىىشىمۇ مۇمكىن  ئېدى

مەن يېنىمدېكى پۇلۇمغا ئاستاغىنە قارىدىم ،پۇلۇممۇ جىق قالمىغان 
،شۇڭا  مىسەم بولماسئۇسسايدىكەنمەن سۇ ئىچ مەكتەپتە. ئېدى

تۇپ  يولدىن كېسىپ ئۈ ،دەپ ئاپتۇۋۇسقا چىققان پۇلنى تېجەپ قاالي
بۇياققا  ئەتىگەندە كىشىلەر ئۇياقتىن.مەكتەپكە قاراپ ماڭدىم

بىلەن  ئىشلىرى سېتىق–سودا ئىشلىرى ۋە باشقا خىزمەت
 بولسىمۇ ئادىراش مېڭىشاتتى،بەلكىم يامغۇر ياققان-اشئالدىر
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 .ئېدى يەرگە چۇشمەس لىگىدىنكۆپئادەمنىڭ 
. ەلدىمك ىپ مەكتەپكىمۇ يېتىپمەن ئايلىنىپ مېڭ شۇنداق قىلىپ

، قوغدىغۇچى تۇراتتى مەكتەپ دەرۋازىسى ئالدىدا ئىككى ئامانلىق
دىن كېيىن ئاندىن  كۆرگەن ئۇالر ئوقۇغۇچلىق كېنىشكىسىنى

مەن ئاستاغىنە ئوقۇغۇچىلىق كېنىشكەمنى كورسەتتىم   . كىرگۇزەتتى
دىم ۋە ئې يىللىقىدا-4مەن ئالىي مەكتەپنىڭ . ئۇالر رۇخسەت قىلدى 

 .ۋاقىت قالغان ئېدى مەكتەپ پۇتتۇرۇشكە پەقەت بىر ئايالم
ساۋاقداشلىرىم ئولتۇراتتى  ھەممە ،مەكتەپكە كىردىم شۇنداق قىلىپ

 بولۇپخۇيزۇ،موڭغۇل ۋە شىۋەلىك ۇنچىسى خەنزۇ،كۆپ ئۇالرنىڭ
ئىدى،مەنمۇ  ئۇالرمۇ ماڭا ئامراق. مەن  بىر يالغۇزالم ئۇيغۇر ئېدىم

نزۇ  تىلدا  بىز ھەممەيلەن خە.ئوتەتتىم ياخشى ىلەنب ساۋاقداشلېرىم
بەك   شىنجاڭنى -:ۇنچەكۆپ ئۇالر چاقچاق قىلىپ ماڭا. پاراڭلىشاتتۇق

بەك چىرايلىق دەيدۇ ئەڭ   ئاڭلىساق يۇرتۇڭ غۇلجىنى دەيدۇ ياخشى
ھە، ھەقىقەتەن -.ئوقۇغۇچى دېدى بىر خەنزۇ-چىرايلىق يەر شۇمۇ،

يۇرتالرمۇ بەك  ىق،بىراق باشقايېشىل بەك چىرايل-يۇرتۇم ياپ
ئۇالرغا  ىگە خاس ئارتۇقچىلىقى بار، دەپئۆزچىرايلىق ئاجايىپ 

 :كەتتى ۋە لىشىپئاڭ ئۇالر قىززىقىپ .چۇشەندۇرۇشكە باشلىدىم
دوستۇم كېيىنچە بىزنىمۇ تەكىپ قىلىپ ئاپارغىن بىللە بېرىپ ھەي -

 .كۇلۇشتى ساياھەت قىاليلى دەپ
دەپ قىزغىن جاۋاپ  -رىسا ئاپىرىمەن،ھە بولىدۇ خۇدايىم بۇي-

بولسۇن بىزنى چوقۇم   ئۇنداق بولسا گېپىڭ گەپ -:ئۇالر. بەردىم
دېدىم مەن ئۇالرغا  -ھە بولىدۇ،-.دېدى ساۋاقداشلېرىم-!جۇمۇ ئاپار
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 .قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ
مۇئەللىم  -:بىردەك ھەممەيلەن ،ز سىنىپقا كىرىپ كەلدىمۇئەللىمىمى

 .الم بەردۇقسا دەپ -!مۇ سىزياخشى
، تاقىۋالغان كۆز ئەينەك ياشالر چاممىسىدا بولۇپ 01ئەللىمىمىز مۇ

ۇ زىيالىنىڭمۇ پىنسىيىگە ئ.بىر زىيالى ئىدى چاچلىرى ئاقارغان
 .  ى قالغان ئىدىغا يەنە بىر ئايال ۋاقىتىنچىقىدىغى

قىلىپ  شۇنداق. دىدى  !قېنى ئولتۇرۇڭالر ياخشىھە  -:مۇئەللىمىمىز
گىنىش مانا مۇشۇنداق ئالدىراش ئۈ.اشالپ كەتتۇقدەرسىمىزنى ب

 ۋە  ئىمتاھاننىمۇ بەردىمبىلەن بۇ بىر ئايمۇ تۇشۇپ قالدى،
ئىمتاھاننى  -:مەندىن ئانام -ئۆيدىكىلەرگە تېلىفۇن بەردىم، ئاتا

 ياخشىا،ئانھە دادا،-.دەپ سورىدى-،قانداق بەردىڭ باالم
.  دۈمويدەپ ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلىپ ق،بەردىم

بېرىپ ئالدىنقى  ياخشىئىمتاھاننى  ،ھەقىقەتەن پو ئاتقانلىق ئەمەس
 ياخشىبەلكىم بۇ ئالدىنقى ئونۋېرستىتتىمۇ .دۈمئورۇندا بول-3

ئوقۇغۇنىمدىن بولىشى مۇمكىن ۋە ياكى دەرستىن سىرتقى ئىنگىلىز 
قانداقال تەكرار قىلىشىدىن بۇلىشى مۇمكىن،تىلى مەشىقىنى كۆپ 

.  دۈمبارلىق ئىشلىرىمنى ئالالھقا تاپشۇر،ياخشىلىرىم بولمىسۇن ئىش
بۇ . دىپلومۇم ۋە نەتىجەم چىقىدىغانغا ئىككى ئايچە ۋاقىت بار ئىدى 

ە قايتايمۇ ياكى قانداق قىالي دەپ ئۆيدىكىلەرگە ۋاقىتتا ئۆيگ
كىتىپ  –كېلىپ !ئوغلۇم  -:ماڭا دادامالر–ام ئان .ن قىلدىمتېلىفۇ

 يىل ساقالپتۇق 01؟ ىپ كەلمەمسەبىراق ئېل يۈرگىچە شۇ يەردە تۇرۇپ
كەتكەن  كېلىپشۇ  بولمايدۇ باالم، نېمەيەنە بىر ئاي ساقلىغانغا ھىچ
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ھە -مەنمۇ.دىدى شلەتكىنكىرا پۇلىنى يەنە باشقا ماتىريالالرغا ئى
ار يۈرسەم ئىچىم پۇشۇپ بىك.بۇلىدۇ،دەپ جاۋاپ بەردىم

نىڭ ئاشخانىسىغا كامئۇيان ئويالپ بۇيان ئويالپ خەرسەنقالىدىكەن،
 . ى تاماق يىگىلى كىردىم ياردەملىشىشنى توغرا كۆردۈم ۋە ئەتىگىن

 تۇردۇڭمۇ ؟ ياخشى، ئەساالمۇ ئەلەيكۇم خەرسەن ئاكا-
 مۇ ؟ ياخشىئۇكا، ئۆزەڭچۇ  ياخشىھە  -
دىپلوموم .ساڭا دەيدىغان بىر گەپ بار ئىدى .ئاكا  ياخشىھە  -

ساڭا  شۇڭا ھەقسىز ىت بار ئىدى،ەنە ئىككى ئايچە ۋاقچىقىدىغانغا ي
 -،تۇرساممۇ تۇرىدىكەنمەنبىكارياردەملىشىپ بېرەي دەيمەن،

 : ئۇ كۈلۈپ كىتىپ  .دىدىم مەن
قانداقمۇ ئالى مەكتەپتە ئوقۇغان باال  !چىدىمايسەنئۇكاڭزا ھەي  -

 .دېدى خەرسەنكام -،؟بۇنداق ئىشالرغا چىدالىسۇن
  .دېدىم مەن-تىمەن ،چاقچاق قىلمىدىم راست دەۋاھوي ئاكا  -
 .دېدى ئۇ-،لەردە كىرگىن 7ا ئەتىگەن سائەت ھە ئۇنداق بولس -
دە ئادەم  7ياق ياق  -:ۋە مسورىدى بولۇپدە ؟ ھەيران  7؟  نېمە -

ئادەملەر كىتىپ .واليدا كىرىپ ب 4:31ئەتىگىنى سائەت بولمىسا 
 ئۇ .دېدىم مەن-،پايدىسى نېمەكىيىن كەلگىنىمنىڭ بولغاندىن 

 .دىدى! ماقۇل شۇنداق بولسۇن ،ھە بولىدۇ ئۇكا -: پ كېتىپ كۈلۈ
چچە ۋاقىتتىن نە بولۇپئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىپ  بولۇپمەن ماقۇل 

شۇڭا بۈگۈن  متاھان دەپ چارچاپمۇ قاپتىكەنمەن،ئىبېرى ئۆگىنىش
بۈگۈن شۇنداق .ۋاالي دەپ ياتاققا قايتىپ كىردىمئېلىبىر ئارام 

نىڭ جاراڭلىغان ئاۋازى ز سائەتتۇيۇقسى.تاتلىق ئۇخالپتىمەن
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 سائەتكەېلىفۇنۇمدىن چىققان ئاۋاز ئىدى،ئۇ دەل مىنىڭ ت ئاڭالندى،
مەن دەرھال كىيىملىرىمنى كىيىپ . بولغان ئىكەن 4:31قارىسام دەل 
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  -:نىڭ ئاشخانىسىغا كىردىم ۋەاكامخەرسەن ئ

 . ئاكا مەن كەلدىم 
گۈشى بۇ كاال !كەلگىن كەلگىن،مكااالم ئۇىۋەئەلەيكۇم ئەسس-

 . دىدى ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ -!ئۈگرىسىدىن بىر قاچا ئىچىۋالغىن
پۇلنى بەرسەم ئالغىلى ئۇنىمىدى  ،بولۇپمەن بىر قاچا تاماقنى يەپ 

قارىشىپ بېرىمەن دىگەن ئادەم بۇنداق قىلسا  !مكاھەي ئۇ -:ۋە
ئىككى خېرىدار –ىرھە ياقەي ئاكا ،ئەتىگەندە ب-!قانداق بولىدۇ ھە 

يەيتىم، بىراق تۇنجى مەن ولغان بولسا بۇنى ھەقسىز كىرىپ ب
نىمىشقا دىسەڭ ئەتىگىنى ھەقسىز يىيەلمەيمەن،كىردىم،شۇڭا 

شۇڭا  ۇ دىگەن گەپ بار بىزدە،بولسا كەچلىكىڭمۇ ش نېمەيىيىشىڭ 
دىدىم مەن  -،بولمىسۇنئەتىگىچە ئۇنداق  ،بۈگۈن پۇلنى ئېلىپ تۇر

ھە ئاالمەت گەپ قىلىسەنغۇ سەن  !ۋاي ئالال ۋاي ئالال-.كۈلۈپ تۇرۇپ
دى،مەن جوزا  دۇكانغا خېرىدار كىرىشكە باشلى. ماقۇل بوپتۇ ئەمسە

ە باس باس غىچ 9ساەت  .سۇرتۇپ چاي قۇيۇپ تاماق تۇشۇپ بەردىم
مىڭ يۇەنلىك سودا  4-5ئاشخانىدا ئاز دىگەندە ئادەم بولۇپ، 
خەرسەن ىرىمۇ تۇگىگەن ئېدى،ئۇالرنىڭ خېم.ئىدىقىلىپ بولغان 

 :كېلىپ مكائا
پتۇ، بىز ئەمدى  ھە ئۇكا سەن بىردەم ئارام  ئېلىپ تۇر،خېمىر تۇگە-

ت سائە سائەت سەن ئارام  ئېلىپ تۇرغىن 3قىلىمىز  چۇشكە تەييارلىق
 .بولىدۇ دېدى دە ئاچساق 01
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سەن ئىشىڭنى قىلىۋەرگىن مەن ئاشخانىنى  !ئاكا دۇبولى ھە-:مەن
توباالپ تازلىۋېتەي دەپ ئاشخانىنى سۇپۇرۇشكە سۇپۇرۇپ 

لەردە ھەممەيلەن  5شۇنداق قىلىپ چۇشتىن كېيىن سائەت .باشلىدىم
 .ئىشتىن چۇشتۇق 

شۇنداق  -! ئىشتىن چۇشەمدۇق داق بالدۇرمۇشۇن !ھوي ئاكا -:مەن
تېپىۋەتتۇق،جاننى ئالسا  اڭزا شۇكرى مۇشۇنىڭغا،ھېلىمۇ جىقئۇك

ئااليلۇق،يەنە  ئارام! ازىرچە يېتەرلىك مۇشۇھ،ئالىدۇ دەپتىكەن خۇدا
 دەپ كۇلۇپ -،ئۇكاڭزا لەردە تۇراالمدۇق؟ 4ئاچساق كېچە سائەت 

 .قويدى ماڭا قاراپ خەرسەنكام 
 ياخشىمەنمۇ راۋرۇس  ،قالدى شۇنداق قىلىپ ئىككى ئايمۇ تۇشۇپ

مەن ئىمتىھان نەتىجەمنى كورگىلى باردىم،قارىسام .قارىشىپ بەردىم 
ئەڭ  مەكتەپ بويىچە ئەڭ يۇقۇرى چىقىپتۇ ۋە دېپلۇمۇمدا نەتىجەم 

دەپ ،ۋە ئەڭ مۇنەۋۋەر ئالى مەكتەپ سىتودىيىسىئوقۇغۇچى  ياخشى
شۇنداقالم شەرەپلەر ۋە تەغدىرنامىلەر ۋە -اننۇرغۇنلىغان ش

مۇئەللىرىم مىڭ يۇەن باركەن، 5ات پۇلى دەپ مەكتەپنىڭ مۇكاپ
بەك خوش  بۇ نەتىجەمدىن مەنمۇ.ىكەتت بولۇپخوش  مەندىن بەكمۇ

ئانامنىڭ مەندىن كۇتۇۋاتقان ئارزۇ -چۇنكى بۇ ئاتا.كەتتىم بولۇپ
لىق بىلەن ياتىقىمغا قايتتىم،تۇيۇقسىز خۇشالمەن .ئۇمۇدى ئىدى

 .تېلىفۇن نۇمۇرى ئېدى  نىڭمكاتېلىفۇن كەلدى بۇ دەل خەرسەن ئا
 -دەپ سورىدى،-،ھە ئۇكا قانداقراق بېرىپسەن ئىمتىھاننى-

 .كام ەن ئاخەرس
 ئەال مۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچى ،سىنىپ بويىچەبېرىپتىمەن ياخشى ھە-
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تىمەن،يەنى تەغدىرنامىمۇ بار بولۇپبويىچە بىرىنچى  مەكتەپ بولۇپ
 .بولۇپ خۇشالدېدىم مەن -،ۋە مۇكاپات پۇلى بەردى

 .دېدى  ئۇ -،كەلگىن ، ئۇنداق بولسا ئاشخانىغائۇكا ھە-
 :مەن كەنتاقاق ئاشخاناقارىسام  نىغاىم ۋە ئاشخاكەلد مەن ئاشخانىغا

 .دېدىم ئاشخانىنى  ئاشمىدىڭمۇ؟  ۋۇي ئاكا بۇگۇن سەن-
ماڭا قارىشىپسەن ھەمدە  ھە ئۇكا ئىككى ئايدىن بېرى-

ر مېھمان سېنى بى !ماڭقالدۇق ئەمەسمۇ  بولۇپئۇكىدەك -ئاكا
مۇكاپاتلىنىپ    بولۇپ ،ھەر يىلى مۇنەۋەر ئوقۇغۇچىقىلىۋاالي
ۋاي ئاكا -..راق بىر مېھمان قىاليياخشىڭا بۇگۇن سېنى شۇ،كەلدىڭ
 -رەخمەت ساڭا، تۇگۇل بولدى كوڭلۇڭ ماڭا !بولدى..بولدى
 .دېدىم 

 ،مۇسۇلمانغۇ مەن ئۇكا ئۇيغۇر بولمىساممۇ خۇيزۇ بولساممۇ! ھاي-
ئائىلىرىدىكى ھەممەيلەن باشقا دەپ -ان قىلىمەن،ماڭ مېھم

 .ماڭدۇققاراپ  يەردىكى چوڭ بىر ئاشخانىغا
تاماقلىرىمۇ ئىنتايىن  ،بولۇپبىر ئۇيغۇر رېستۇرانى بار  ئۇ يەردە
بىز .يۇەن ئېدى 311ىالم ئۆزبىر تەخسە داپەنجىسى  .ئېدى قىممەت

ۋە چاقچاقلىشىپ ئىنتايىن  باردۇق  ھەممەيلەن ئەنە شۇ ئاشخانىغا
ئەلۋەتتە بۇ چاغدا .پاراڭلىشىپ كۇلۇشۇپ ئولتاردۇق قىزغىن

شىپ پاراڭلى بىز كۇلۇشۇپ.تىلىدا پاراڭالشتۇق زۇھەممەيلەن خەن
ممىسىنى يېگەندېمۇ ھە،يۇەنلىك تاماق يەپتۇق3111ئولتۇرۇپ

تارتىپ   ائامالرنىڭ ئىچىدە ئەتكەن چايدىنيەۋېتىپتۇق بۇ ت
اي چ م ئالتە چېنە ئەتكەنسەزمەستىنال ۈمئۆز پبولۇھەممىسى بار 
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 .مەندە ئىچىۋېتىپتىمەن قورساق دېگەن بار جۇمۇ
 : پۇل بەردى ۋە يۇەن 1111ماڭا  مكائەسنادا خەرسەن ئا شۇ
ۋە   دېدى -،كوڭلۇم ئۇكا بۇ ئىككى مىڭ يۇەن مېنىڭ ساڭا بولغان-

بۇ سېنىڭ ماڭا  -بەش مىڭ يۇەننى چىقىرىپ،< 5111>يانچۇقدىن 
 .لىقتا ئۇ خۇشال دېدى! ىشىپ بەرگىنىڭ قار

رىزالىقى  بۇ نېمە قىلغىنىڭ مەن پەقەت خۇدا !ھەي ئاكا-:مەن
ھەرگىزمۇ   !ئۇچۇن ساڭا قارىشىپ بەرگەن بۇ پۇلۇڭنى ئالمايمەن

  . دېدىم !ئالمايمەن
 . تۇرۋالدى دەپ -،ياق ئالىسەن -،ئۇ

مىڭ يۇەن   ىككىبولسا ئاكا ئ مەن ئۇنى ئويالپ بۇنى ئويالپ، ئۇنداق
مىڭ  يۇەننى مەن   ڭلۇڭكەن بۇنى قوبۇل قىالي ،لېكىن بۇ بەشكو

كېچەك سېتىۋېلىپ  -كىيىم سىلەر ھەممىڭالرقىلدىم  كۆڭۈلسىلەرگە 
سىلەرگە بولغان  بۇ مېنىڭ! ئوتكۇزۇڭالر خورام-خۇشالھېيىتنى 

 .دېدىم  مەن  -!بولسۇن ھېيتلىق سوۋغام
 دەپ! خاتىرجەم ئالغىن! كىيىممۇ جىق! قىج بىزدە پۇل! ۋۇي ئۇكا-

 .تۇرۋالدى  ئۇ  چىڭ
بۇ پۇلنى ئېلىپ ئائلىسى  ۇ،ئۇنداق بولسا ھېيتمۇ كېلىپ قاپت -:مەن

! مىسكىنلەرگە بېرەي-لىقى بار ئوقۇغۇچىالغا ۋە غېرىپقىيىنچى
دېدىم  خورام ئوتكۇزۋالسۇن،-خۇشالقۇتلۇق ھېيتنى  شۇالرمۇ بۇ

 .مەن ئۇالرغا قاراپ 
ئوغۇل بالىدەك گەپ  ! بارىكالال مكائۇ بارىكالال-:خەرسەنكام

ون مىڭنى بەردى دەپ يەنى بەش مىڭ يۇەننى قوشۇپ ئ! قىلدىڭ
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دىيىشىمنى بىلمەي، بوپتۇال دەپ بۇ ئون مىڭ  يۇەننى  نېمە مەنمۇ
يگە قايتىدىغان ۋاقىتمۇ  ىپ ئولتۇرۇپ  ئۆشپاراڭلى بىز قىزغىن.ئالدىم
يدە ىڭ  ئۆبۇگۇن بىزن مكائۇ -:ماڭا مكاخەرسەن.قالغان ئېدى بولۇپ

يگە ھەممىسىنى بىزنىڭ ئۆ كېرەكلىرىڭنىڭ–قونغىن بوالمدۇ؟ نەرسە
 .مەن ئەتە كۇنلۇكتە يۇرتۇمغا قايتماقچى ئىدىم . ئەكىلىۋااليلى دېدى

دەپ ياتاققا بېرىپ سومكا  ،ۇنداق قىاليلىش !ھە بولىدۇ ئاكا-
 بولۇپئالدى كەينى .رۇپ كەلدىمكېرەكلىرىمنى يېغىشتۇ-نەرس

چۇنكى مېنىڭ بىر ئىككى سومكا چىقتى،يوتقاننى ئالمىدىم 
مەن  .ۇرشىگە خېلى ۋاقىت بار ئىدىساۋاقدىشىمنىڭ ئوقۇش پۇتت

شۇنداق قىلىپ بىز . دۈميوتقاننى شۇ ساۋاقدىشىمگە قالدۇرۇپ قوي
داق ئەركىن يدە شۇنئۆ ، شۇ كۇنى مەن ئۇكەلدۇق يگە قايتىپئۆ

. كوردۇق تېلۋۇزور پاراڭالشقاچ  بىلەن ئككىمىز بىللە مكاخەرسەن
ە چىۋ-پىرەنىك،مىۋە-چۇشۇپ پىچىنەئايالى مەريەم پەسكە 

 مكاوزىنى توشاق قىلىۋەتتى ،خەرسەنپۇرچاقالرنى ئېلىپ ج-گازىر
  : يدىكىللىرىگەئۆ
،ئەتە بىر كۇن ئاشخانىنى ھە بۇگۇن ھەممەيلەن ئارام ئالىدۇ-

ئىككى ئاينىڭياقى ئارام ئالماي  ! ئېلىڭالر بولدى ئارام! ىزئاچمايم
رىپ ئۇالرمۇ ھې. ياخشاراق ئارام  ئېلىڭالر دېدى،شۇڭا ئىشلىدىڭالر

ھۇجۇرلىرىگە كىرىپ ئۇخالشقا   بولۇپخوش  قالغان چېغى
 .باشلىدى

كېچىچە ئۇخلىماي ماڭا بالىلىق چاغلىرىدىكى   مكاخەرسەن ئا
م  ۈئۆز،مەنمۇ لەپ بېرىپ كوڭلۇمنى ئېچىۋەتتىسۆزلېرىنى سۆزشېرىن 
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  بولۇپئەتىگىنى سائەت سەككىز  شۇنداق قىلىپ. چىلىپالم كەتتىم ئې
يتىشىم يۇرتۇمغا قا دۇرۇمغا بېرىپ بېلەت ئېلىپئايرۇ مەنقاپتۇ،

 ۇمغا بېرىپ ئۇرۇمچىنىڭ بېلىتىنى ئالدىممەن ئايرۇدۇر .كېرەك ئېدى
چۇنكى ئايرۇپىالن ئۇرۇمچىگە چۇشەتتى،ئۇرۇمچىدىن غۇلجىغا 

 .باراتتىم
مەن .بىللە بېرىپ مېنى ئۇزۇتۇپ قويدى ئايرۇدۇرۇمغا خەرسەنكام

ۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم ئايرۇپىالنغا ڭىز بئىشەنسىئايرۇپىالنغا چىقتىم، 
سەل قورقۇۋاتقان ئېدىم ،بۇرۇن مەن پويۇزغا چىقىپ  بولۇپچىقىشىم 

ڭلۇم بەلكىم كو ،يدىكىلەرنى سېغىنغانغا بولغاچئۆ.كەلگەن ئېدىم 
غىلىشقا ئاستا قوز-ئايرۇپىالن ئاستا.سەل جىددىيلىشىشكە باشلىدى

. كەتكەن ئىدى گۈپ قىلىپ سوقۇپ ...پگۈ باشلىدى،يۇركۇم
ئايروپىالن ئۇچۇشتىن ئىلگىرى بىخەتەر تاسمىسىنى تاقىۋېلىڭالر 

 .....دېمىگەن بولسا يۇركۇم قېپىدىن چىقىپ  كېتەر ئىدى ھە
پىالن شىنجاڭغا قاراپ ئۇچتى،مانا ھازىر شۇنداق قىلىپ ئايرۇ

يەنى ئىككى سائەتتىن كېيىنالم  مېڭىۋاتىمەن  ئايرۇپىالندا
ېڭىلىق تېخنىكىلىق ي-مەن ئادەتتە پەن. ئەلۋەتتەئۈرۇمچىگە قونىدۇ 

ئىشالرغا قىززىققاچقا بېلەتنى ئايرۇپىالننىڭ دېرىزىسى تەرىپىدىن 
ئايرۇپىالننىڭ كۇچلۇك پىقىراۋاتقان  ىزىنىڭ ئۇدۇلىدادەر.ئالغانتىم

ئۇنىڭ ھاۋا بېسىمىنىڭ ،دۈمشامالدۇرغۇچ تەرپىگە قاراپ ئولتۇر
سىز ھىس قىاللماسلىقىڭىز  لكىمبە قانچىلىك كۇچلۇك ئكەنلىگىنى

ك چوڭلىقىنى بىلمەيسىز  خەتىرىنىڭ قانچىلىمۇمكىن،بىراق سىز 
سائەتتىن كېيىن ئايرۇپىالن ئەڭ يۇقۇرىغا  يېرىم.ئەلۋەتتە
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ە ئۈستگ ك ئاسمانغا قاراپ،خۇددى بۇلۇتنىڭكو-كۆپچىقتى،مەن 
بۇلۇتالر  اق بۇلۇتالر،ساغۇچئاپپ.ىۋالغاندەكالم كېتىۋاتاتتىمقون

 .....ق چۇشكەن نۇرىدا نەقەدەر گۇزەل كۆرۈنەتتىقۇياشنىڭ شەپە
چاقناپ چۇشكەن ۋاقىتتا  كۇن نۇرى دېڭىز يۇزىگە مەرۋايىتتەك

ا ھارماي  منى شۇ سۇدا ئۈزگەندەك ۋە بۇلۇتالر  ئارىسىدۈئۆزخۇددى 
 .،لەيلەۋاتقاندەك ھىس قىلدىم تىنماي ئۈزۈۋاتقاندەك-

ندىن قاراش بىلەن باياقى ئايرۇپىال كوك ئاسمان ۋە بۇلۇتالرغاكۆپبۇ 
شۇ .كوتۇرلۇپ كەتكەن ئېدى قورقۇدىغان ھالىتىم ئەسال كالالمدىن

قاراپ ئۈرۇمچىگىمۇ يېتىپ كېلەي دىگەن  بۇلۇتالرغا ۋە ئاسمانالرغا
ئايرۇپىالننىڭ كىچىك دېرىزىسىدىن پەسكە قارىسام زېمىن ئدىم،

ى كورگىلى  رەڭلەرن ياڭزا-خىل ھەر-،ھەركىچىكالم كورۈنەتتى
 .قىلدى   سۆزخادىمى   شۇ  ئەسنادا ئايرۇپىالن.بوالتتى 

ئايرۇپىالندىن  !ئۈرۇمچىگە يېتىپ كەلدۇق! ھورمەتلىك يولوچىالر-
ھازىر قونىدۇ   ئايرۇپىالنىمىز! ييارلىق قىلىڭالرچۈشۈشكە تە

 .لىدىسۆز دەپ -!بىخەتەرلىك تاسمىسىنى چىڭ تاقاپ ئولتۇرۇڭالر
لىقىمدا خۇشالتېز سوقۇپ  كەتتى،-ۈركۈم  تېزبۇ گەپنى ئاڭالپ ي

چۈنكى ئون بىر يىلدىن  بېرى  .ھاياجانلىقىمدا يۈركۇم يايراپ كەتتى
يۇرتۇمغا قايتىپ باقماپتىمەن،ئانا يۇرتۇمغا بارغانسېرى يېقىنالشماقتا  

 .ئېدىم
  قوندى، مەن ئايرۇپىالن ئۈرۈمچى ئايرۇدۇرۇمغاقىلىپ  شۇنداق

تۈرۈپ چۈشتۈم ۋە ئايرۇپىالن لېرىمنى كۆئايرۇپىالندىن سومكىل
سىرتنىڭ ساپ ھاۋاسىدىن چوڭقۇر   .ئىستانىسىدىن سىرتقىمۇ چىقتىم
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چام  مېنى قارىسام  ئاچام  تۇرىدۇ،ئەسلىدە  ئا لدىم،نەپەس ئا بىر
ئاچام مەن ئوقۇۋاتقاندا  ئۈرۈمچىگە توي .ئالغىلى چىققان ئىكەن

مەن بۇ   ئەلى مانا يۈسۈپ ئىنىم -:كۆرۈپئاچام  مېنى .قىلغان ئىدى
مەن ئاچامغا قاراپ  يۈگۈردۈم  .دەپ ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇراتتى! يەردە

مېنى  كورۈشتۈم ،ئاچام بىلەن قۇچاقالپيۈگۈرۈپ بېرىپ  ئاچام  
 : كەتتى ۋە لىقىدىن يىغالپخۇشالھاياجانلىنىپ   كۆرۈپ

  رگىلىسېنىمۇ كۆ ؟ يا ئالال ھە سېتويت قايتىپ كەلدىڭمۇ-
ئەمدى  كوردۈم   رمەيسېنى كۆ نەچچە يىلنىڭ ياقى ..دىكەن ھەبولى
  . قارىدى دەپ ماڭا -،مكائۇ
دېدىم   -چا،مانا قايتىپ كەلدىمغۇ،ئا ئوقۇش تۈگىدى ئەمدى-

  :ئاچام مېنى.مەن ئاچامغا قاراپ 
ۋە بىر ئاز  دەپ مېنى ئېلىپ ماڭدى -،يگە بارايلىئۆ مكاجۈرە ئۇ-

 .يېنىغا ئەكەلدى ماشىنىنىڭ يۆيۆلۈك تاتويوماڭغاندىن  كېيىن  بىر 
ھەيدىۋاپسەنغۇ ؟ ماشىنا ھەيدەشنى  سەن ماشىنا! ۋوي ئاچا -:مەن

 .دېدىم ئاچامغا  بىلەمسەن تېخى ؟
يېزىنەڭ ئىنىمىزنى سىز ئەكىلىڭ بۈگۈن . پىراۋا  ئالغان ئېدىم ھە-

، دەپ ئاچقۇچنى ماڭا بېرىپ قۇيۇپ  ئالدىراش بوپ قالدىم سەل
 .دېدى ئاچام  مكائۇ شۇڭا مەن ئالدىڭغا چىقتىم .ىكەتكەن ئېد

 سورىدى  دەپ -بارمۇ ؟ پىراۋاڭ مكائۇ -:ئاچام تۇيۇقسىز مەندىن
گە ئەرزان قىلىپ بەرگەن بىز ، مەكتەپتە ئوقۇاتقاندائاچا ھە با-

چۈنكى ئالى مەكتەپ ئوقۇغۇچىللىرىغا   .ئالغان ئېدىم بېيجىڭدا
 .كۈلۈپ قويۇپ مەن دېدىم -،ئەرزان بېجىرىپ بېرىدۇ  ئەمەسمۇ
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 .قويۇپالم  دېدى كۈلۈپ -رقاچان سې پىراۋىدۇ،پىراۋاڭ ھە-
ئا ! نىمۇ ئىشلىتەمدۇسې پىراۋى -كۈلۈپ قويۇپ، مەغرۇرانە مەنمۇ

پىراۋا دېگىنە،ئىككى قېتىم ئالى مەكتەپ ئوقۇغان ئوقۇغۇچىغا ئا  
 .دېدىم ئاچامغا  -،بېرەمتى پىراۋا بەرمەي سې پىراۋا

دېدى   -ئۇنداق بولسا ماشىنىنى سەن ھەيدە مەن ئولتۇراي، -:ئاچام
 .تۇرۇپ ماڭاپ كۈلۈمسىرە

  يەنىال،تىمبولغان بولسا مەن ھەيدەۋېرەت بېيجىڭ!ھە بولدى ياق-
شاراق بىلىسەن ياخسەن ھەيدىگىن ئۈرۈمچىنىڭ يوللىرىنى سەن 

 .دېدىم ئاچامغا  قاراپ
ە ئوينىغىلى بولىدۇ ئەمسە بۈگۈنچە مەن ھەيدەي، كېيىنچھە -

شۇنداق قىلىپ ماشىنىغا . ئاچام دېدى -،سەن ھەيدەرسەن چىققاندا
رۇپتۇ كېرەكلەر تۇ–ماشىنىدا بىرمۇنچە يەيدىغان نەرسە  ،چىقتۇق

 :قاراپ  ئاچام  ماڭا
يگە ئۆ ئولتۇرغىن ېرەكلەردىن يېگەچك-قېنى بۇ نەرسە! مكائۇ-

دېدى  -،سائەتچە ۋاقىت كېتىدۇ بىر بولۇپكەينى -بارغۇچە ئالدى
 .ئاچام

يىمەكلىكلەردىن يېگەش ئاچامنىڭ  دېدىم ۋە بۇ! ھە بولىدۇ ئاچا-
  بولۇپرەتلىك ۋە چىرايلىق  بېشىغا قارىۋېدىم ئاچام تېخىمۇ-ىئۈست

شارپىللىرى چىرايلىق كەڭ يوپكىللىرى ئورە ياقىلىق ئاپپئاق .كېتىپتۇ
قاشلىرى   قارا-اق يۈزلىرى،قاپ، ئاپپتىسى ئۇزۇن يەڭلىرىكۆپ

ىگە  ئۆز بۇرۇنلېرى ھەقىقەتەن قاڭشارلىق گېالستەك لەۋلېرى
 : كەلدى ۋە شۇنداق  ياراشقان بولۇپ ئاچامغا  قاراپ مەسلىگىم
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 !كېتىپسەن جۇمۇ بولۇپچىرايلىق  ن توي قىلىپ تېخىمۇسە ئاچا،-
 . دۈمقاراپ  قوي دەپ  مەنىلىك

كېلىشكەن يېگىت سەنمۇ ناھايتى  ۋوي -:قاراپ ھەدەم ماڭا
لېرىڭ يوغان كۆز كېتىپسەنغۇ،چاچلېرىڭ دولقۇن بولۇپشكەن كېلى
ۈڭگە شۇنچە  ئۆز قارا!  مكاۋاي ئالال ئۇ چۇ تېخىقارا قاشلېرىڭ-قاپ

بىرىگە ماسلىشىپ -بىر ،يىملېرىڭچۇ تېخىكەتكىنىنى كې يارىشىپ
يدە دەپ پاراڭلىشىپ ئۆيگىمۇ كېلىپ قاپتۇق،ئۆ-،كەتكىنىنى

ۇ ياق مېنىڭ  ب-:ماڭا تۇ،ھەدەمڭ قېينى ئاچىسى ئولتۇرۇپمنىھەدە
 .قويغىن دېدى قېينى ئاچام بولىدۇ، ئىسمى ئايشەم تونۇشۇپ

 :بىلەنمەن ئېھتىرام 
 .؟ دەپ ساالم بەردىم تۇردىڭىزمۇ ياخشىھەدە  مۇ ئەلەيكۇئەسساالم -
خوش كەپسىز قارشى ! ياخشى-ياخشى !مكائۇ ئەسساالمۋەئەلەيكۇم -

شۇنداق .رۈشتىملىشىپ كۆدەپ ئورنىدىن تۇرۇپ ساال-،ئالىمىز
 ،ئەتكەن چاي داستىخاندا.كەلدۇقئۈستىگە  قىلىپ بىز داستىخان

پ ياڭاق ئىشقىل–ملەر بادام تاتلىق تۈرۈ ، پولو ھەر خىلساڭزاش،گۆ
 :مەن ئۇالرغا .كا يەر قالمىغان ئېدىداستىخاندا بى

قىلىپسىلەر بەك كايىپ تەييارلىق  مېنى كېلىدۇ دەپ بەك جىق-
قالدىم،بۇنداق قىلمىساڭالرمۇ بوالتتىغۇ؟  بولۇپېجىل خ!كېتىپسىلەر

مەن سەل خجىل  دېدىم -ئەمەسمۇ؟ قالغىنىنى ئالدېرماي يەۋاالتتۇق
 .بولغان ھالدا

ئىنىم نەچچە يىلدىن بېرى  ئوقۇپ ئەمدى كەلدىڭ ،سېنى -:ئاچام
  .كۈلۈپ  كەلگىن ئولتارغىن دېدى.ئوبدانراق كۇتۇۋاالي دېدىم
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نىڭ تويىغا كېلەلمىگەن ئېدىم،چۇنكى ئو  مراستېنى دېسەم ئاچا
 بولۇپدەل مېنىڭ ئالى مەكتەپكە ئىمتىھان بېرىدىغان ۋاقتىم  ۋاقىتتا

منىڭ ئىككى ئوغلى باركەن ھازىر ئاچا.ئېدىم  كېلەلمىگەنشۇڭالشقا 
 .قالغان ئېدى بولۇپئۇالرنىڭمۇ كېلىدىغان ۋاختى 

چىلىشى تۇيۇقسىز ئىشىكنىڭ قوڭغۇرىقى جىرىڭلىدى،ئىشىك ئې
ۋارقىرىشىپ چۇقۇرىشىپ ئىككى ئوغلى كىرىپ كەلدى ۋە بىلەن تەڭ 

 ئۇالرنىڭ.كىچىك ئوماقالردېيىشتى  -!قئاپوي بىز كەلدۇ-ئاپوي-
ئۇالر . ئىسمى يالقۇن ئىدى چوڭىنىڭ ئىسمى دولقۇن كىچىكىنىڭ

؟ ۇ ئەلەيكۇم كىم بولىسىزئەسساالم -:كېلىپ ماڭا تازا قارىۋېتىپ
 -:كىچىگى يالقۇن.ۇ دەل دولقۇن ئىدى ب،دىدى ماڭا قاراپ

؟ ئىش قىلىدۇ نېمەيدە ئۆ بىزنىڭ ؟بۇ ئاكاش كىم بولىدۇ! ئاپا..ئاپا
بۇ دېگەن مېنىڭ ئىنىم  -:ۈپ  قويۇپكۈل ئاچام.سورىدى دەپ

بۇ .دېدى ئاچام -اللېرىم ھەمدە سىلەرنىڭ تاغاڭالر بولىدۇ،ب
كېلىپ مېنى قۇچاقالپ  ۈرۈۇپيۈگ بولۇپ ئىككەيلەن خوش

تۈرۈپ قىچىقداپ سويۈپ ،ئۇالرنىمۇ ئۇالرنى كۆ ،مەنمۇئېسىلىۋالدى
 :مگە ۋە  ئاچا دۈمقوي ئوينىتۇپ ھاردۇرۇپ

 : دېدىم ئاچام -،مەن پەسكە چۈشۈپ چىقاي ھە ئاچا-
 . سورىدى دەپ -يولنى بىلەمسەن،-

ئوغلۇڭ بىلىدۇ بىراق ماۋۇ ئىككى  !بىلمەيمەن،ياق-:مەن
 .ئەمەسمۇ؟ دېدىم مەن

 . دېدى ئاچام!بولسا ئىككىسىنى ئېلىپ چىققىن ئۇنداق -
 -،پەسكە چۈشۈپ ئويناپ چىقايلى !، يالقۇن مېڭالرمەن دولقۇن
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ۈرشۈپ كەلدى، مەن بۇ يۈگ لىق بىلەنخۇشالئۇالر . دەپ چاقىردىم
بۈگۈن ئىككىڭالرنى مېھمان  -:قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ئىككىيلەننىڭ

 ىسەم بۇالر خوش بولۇپ، ديىسەڭالر شۇنى ئېلىپ بېرەي نېمە !قىالي
ئاكىسى  .ياشتا ئىدى  5ياشتا كېچىگى  8بۇالرنىڭ چوڭى .كەتتى

 .ئىدى ىككىنچى  يىللىقتا ئىنىسى تەييارلىقتائ
مارۇژنى راڭپىزا ۋە ئۇنداق بولسا بىز ئالدىمىزدىكى دۇكانغا بېرىپ  -

 .دېدى ئىككىلىسى -،كېلەيلى كېلې ئىچىپ كېلەيلى تازا ئويناپ
 .دېدىم مەن ئۇالرغا  -،،شۇ يەرگە بارايلىەمسەھە بولىدۇ ئ-

چوڭ بىر  ىڭ قولىنى  يېتىلەپ پەسكە چۈشتۈم ۋەمەن بۇ ئىككىيلەنن
بىز دۇكانغا .ى دۇكانغا باردۇق بۇ دۇكان داۋەندېكى ئەلبېك ئېد

 ؟يەيسىلەر نېمەمۇالزىمەتچى يېنىمىزغا كېلىپ . كىرىپ ئولتۇردۇق
بۇالر .بۇيرىسۇن دېدىممۇشۇ ئىككى باال  -:دەپ سورىدى،مەن

نى ۋە قەھۋە تەملىك ۋە مۇالزىمەتچىگە بېلىق، توخۇ گوشى كوال مارۇژ
كۈلۈشۈپ ، بىز .ەملىك ھەر خىل تورتالرنى بۇيرىدىچوكىلى ت
بۇ ئىككى بالىغا  پ تازا مەزە قىلىشىپ تۇرۇپ يىدۇق،چاقچاقلىشى

 بۇ ئىككى باال.چىيىم ئۈزۈلۈپ كىتەيال دەپ قالدىقاراپ كۈلۈپ ئۈ
. ناھايتى ئەقىللىق تىتىك، گەپلىرى ناھايتى ئۆتكۈر،جانلىق ئىدى 

ۆيگە ئ. ئۆيگە قايتتۇق  بولۇپبىز تاماقالرنى يەپ  ئوماقلىقىچۇ تېخى،
 : كىرسەم ئاچام ماڭا

 .كۈلۈپبۇ ئىككىسى پۇلۇڭنى تازا خەجلىۋالغاندۇ دىدى  -
 .دىدىم  -،منىڭ يىغىپ قويغان پۇللۇرۇم بار ئىدىياقەي،ئۆزۈ -

 :ئاچام ماڭا قاراپ
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 قانچە پۇلۇڭ بار ئىدى ؟. ۋۇي يىغىپ قويغان پۇلۇم بار دىگىن  -
ئىچىپ ،ئەۋەتكەن پۇلالرنى –، يەپ يىلدىن بېرى خەجلەپ 01-

مىڭچە بار  51ئىشلەپ دىگەندەك مۇنچە –ئۆزەممۇ ئانچە تېجەپ ۋە
 . ئىدى دىدىم مەن 

توۋا سەن  - .قالدى رۇپالمۇت بۇ گەپنى ئاڭالپ داڭ قېتىپ ئاچام
 01مىڭ يۈەننى  51 مبىزگە دىسەڭ ئۇكا! تېخى پۇل يىغدىم دىگىن

يولدىشىم بەرگەن يىلدىمۇ يىغىپ بواللمايمىز، 11ەس يىلدا ئەم
 . دىدى . پۇلالرنىمۇ بالىالر بىلەن ئۇدۇللۇق ئىشلىتىپ بولىۋاتىمىز 

سىنىڭ پەرزەنتىڭ تۇرسا ئۇالرغا  ئەلۋەتتە شۇنداق بولىدۇ، -:مەن
. ە كېرەك ئالىسەن ، تاماق ئىتىسەن ،ھېيتلىق قىپ بېرىسەن نەرس
نىڭ پۇل يىغالىشى ، ئايالالر ى يولدىشىڭ پۇل ساقلىيااليدۇ ئاچائەمد

يېنىدىن  ئاچام.  دۈمقاراپ مەنىلىك كۈلۈپ قوي تەس دەپ ئاچامغا
 :يۈەننى چىقىرىپ  0111

ئويناپ ئەركىن . پۇلۇڭ بولسىمۇ بۇ پۇلنىمۇ يېنىڭغا سېلىپ قويغىن -
 : مەن  .ماڭا يايراپ بىر ئارام ئېلىۋالغىن دىدى –
بولدى ئالمايمەن يانچۇقۇمدا پۇلۇم بار تۇرسا ئۆزەڭ ،ياق-

ئۇنىمىغىنىمغا قارىماي يانچۇقۇمغا سېلىپ  دىسەم ئاچامخەجلىگىن 
 . قويدى 

ئۇ . بۇ دەل يېزىنەم ئىدى . توساتتىن ئىشىك قوڭغىرىقى بېسىلدى 
 :اھايتى خۇشخۇيلۇق بىلەن ئىشىكتىن كىرىپال ن

قانداق !مكائەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئۇ–:ۋۇييۇ ئىنىمىز كەپتۇ دە-
دىدار .تۇردىڭىزمۇ؟ دەپ ئەھۋال سورىدى ياخشىۋالىڭىز،ئەھ
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. غەنىيمەت دەپ تۇنجى قېتىم قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ كەتتۇق 
 : يېزىنەم 

ە كەن ، مەكتەپتياخشى، ئاڭلىسام ئوقۇشلىرىڭىز بەك  مكاھە ئۇ -
باھالىنىپسىز ، مۇبارەك  بولۇپمۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچى ئەڭ ئىلغار،

 . قايتا تەبرىكلەپ كەتتى  –بولسۇن دەپ قايتا 
 ياخشىچوڭ بىلىپ ماڭا كۆڭۈل بۆلگىنىڭىزگە،!ھە ئاكا-

 . كۈتىۋالغىنىڭىزغا رەھمەت دىدىم 
بۇمۇ گەپ بولدىمۇ ئەمدى ، سىزنى كۈتىۋالماي  !مكائالال ئالال ئۇ -

ۈتىۋاالتتۇق ،سىز دىگەن قېرىندىشىمىز تۇرسىڭىز دىدى كىمنى ك
 .كۈلۈپ تۇرۇپ 

 يولدىشىمۇ ناھايتى كىلىشكەن  بولۇپناھايتى چىرايلىق قىز  ئاچام
 . ناھايتى ئېغىر بېسىق باال ئىدىئىگىز بويلۇق ، بەستىلىك ، 

قاڭشارلىرى خۇددى بۈركۈتنىڭكىدەك ، كۆزلىرى قوڭۇر رەڭلىك ، 
كۆزلىرىدىن ۋە چىراي  بولۇپە تارىۋالغان چاچلىرىنى كەينىگ

الغىلى بوالتتى ، شەكلىدىن تولۇپ تاشقان ئىشەنچنى كۆرىۋ
 -.منى چاقىردى ئۇ ئاچا بولۇپى ئابدۇراھمان يېزىنەمنىڭ ئىسم
 .......راھىلە ، راھىلە 

 . ە نىمىش بولدى ؟ دىگىنىچە ئاشخانىدىن ئۆيگە چىقىپ كەلدى ھ -
مۇ يوق،تىزدىن ياسىنىڭ،بالىالرنىمۇ ھە باشقا ئاالھىدە ئىش -

. كۈن دەم ئېلىشىم بار  3-1بۈگۈندىن باشالپ !كىيىندۈرۈڭ
، بىز سىرتالرغا چىقىپ  دۈمرىستۇراندىن بىر جوزا زاكاس قىلىپ قوي

ئەتىدىن كەچكىچە خىزمەت  ،وپتۇئايلىنىپ كەلمىگىلىمۇ ئۇزۇن ب
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ىگەچ ا تاماق يبۇ ئىنىمىزمۇ كەپتۇ،سىرتت ياخشىبۈگۈن . دەپ
 . ئايلىنىپ كىرەيلى دىدى يېزىنەم 

سەنمۇ  مكائۇارلىق قىلىپ چىقاي، بولىدۇ ئەمسە مەن تەيي -
 .  دىدى ئاچام ؟كىيىملىرىڭنى ئالماشتۇرىۋاالمسەن

ھە بولىدۇ دىدىم دە ياندىكى ئۆيگە كىرىپ يېڭىدىن سېتىۋالغان  -
 ەچە چىرايلىق كاستىيومۇمنى كىيىپ،چاچلىرىمنى بىرەر قۇركورىي

ساقال بۇرتۇمنى يەنە بىر قېتىم قىرىۋەتكەندىن كىيىن رەتلەپ،
 . ماڭا قاراپ قېتىپال قالدى  ئاچام. سىرتقا چىقتىم 

. كەتتىڭ  بولۇپبۇ سەنمۇ ؟ نىمانداق ساالپاتلىك !  مكاھوي ئۇ -
بەك چىرايلىق ندا بىرەرسى كۈيۈپ قالمىسۇن يەنە،بۈگۈن رىستۇرا

 . بوپكىتىپسەن دەپ كۈلۈپ كەتتى 
دىدىم  ؟ئەمەسمۇ ياخشىرەتلىك يۈرۈش ، پاكىز،بولۇپمەن خىجىل 

يېزىنەممۇ .كۆتۈرمەي تۇرۇپ  نى سۈرتكەچ بېشىمنى يەردىنئايىغىم
 . كىيىملىرىنى كىيىپ تەييار بولغان ئىدى 

  .ھە قېنى ماڭامدۇق ؟ دىدى يېزىنەم  -
. دە پەسكە چۈشۈپ ماشىنىنىڭ يېنىغا كەلدۇق -ھە بولىدۇ دىدۇق -

 :  ئارىدا ئاچام ماڭا قاراپ تۇرۇپشۇ 
 . ئالدىغا چىققىن  دىدى  مكاقېنى ئۇ -
بىلەن ئولتۇراي  بالىالر، مەن كەينىدە سىز چىقىڭبولدى ئاچا -

 :  تەڭال منىڭ ئىككى ئوغلىدىيىشىمگە ئاچا
ادامنىڭ يېنىدا بىز بىلەن ئولتۇرسۇن سىز د مكائاپا ئائاپا، -

  :شقىلى تۇردى ۋە بەستە چۇرقىرا–ئولتۇرۇڭ دەپ بەس
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 !سىز دادامنىڭ ئايالى بولغاندىكىن دادامنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇڭ -
شۇنداق قىلىپ مەن . دىدى چوڭ ئوغلى يالقۇن شوخلۇق قىلىپ 

بىز ماشىنىغا .  دۈمبالىالر بىلەن ئارقىدىكى ئورۇنغا چىقىپ ئولتۇر
 يول بۇيى. ا چۈشۈپ كەتتۇق جايلىشىۋالغاندىن كىيىن ماڭغاچ پاراڭغ

. ۈزۈلۈپ كىتەيال دەپ قالدى چاقچاق بىلەن مېڭىپ ئۈچىيىم ئ–كۈلكە
،بىز بىلەن يېزىنەم مەكتەپ ھاياتىدىكى ئىشالرنى دەپ بەردى  ئاچام
 . چاقچاق بىلەن رىستۇرانغىمۇ يىتىپ كەلدۇق –كۈلكە

دىدىكى مۇالزىم باال ئىشىك ئال زىنەم بىزنى رىستۇرانغا باشلىدى ،يې
دىگىنىچە ئىچكىرىگە تەكلىپ «لىمىزقارشى ئاخۇش كەپسىز،»

يېزىنەم زاكاس قىلىپ قويغان جوزا رىستۇراننىڭ ئوتتۇرسىدا . قىلدى
. بۇ رىستۇران ناھايتى كەڭرى ، مۇھىتى ساپ ، ئازادە ئىدى  بولۇپ
تچىلەر قىپقىزىل مۇالزىمە.ئولتۇردۇق كېلىپورنىمىزغا ئبىز 

پ چاي ئىچكەچ بىز ئولتۇرۇ لەنگەن قىزىق چاينى ئېلىپ كەلدى،دەم
ارىسام تار ق راپىمغا بىر قۇر نەزەر تاشلىدىم،ەتئمەن . پاراڭالشتۇق 

چاچلىرىنى ئۇزۇن ،چاپان،ئاق ئاياقالرنى كىيىۋالغان–ئىشتان
رەڭلەردە بوياپ بۈدرە قىلىۋالغان،يۈز ھەرخىل ئاال سېرىق قۇيۇپ 

بۇلىماچ قېنىق گىرىم قىلىۋالغان،چىرايىدا قان –كۆزلىرىگە ئاال
خۇددى ھازىرال ئاق چىكىپ ئۈلەي دەپ قالغاندەك رى يوق،دىدا

بىز قىزغىن . چىرايلىرىنىڭ نۇرى ئۆچكەن قىزالر يۈرۈشمەكتە ئىدى 
 . پاراڭلىشىپ ئولتۇرساق توساتتىن بىرەيلەن يېنىمغا كەلدى 

 . ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دىدى ئۇ ماڭا قاراپ  -
 ؟ .......ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم سىز  -
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سەن ! اشالنغۇچتىكى ساۋاقدىشىڭ ئابدۇرىشىتقۇ ؟ھە مەن ب-
 يۈسۈپ ئەلىغۇ ؟ 

ئاغىينە دەماللىققا ! كەچۈرگىنھە ئەمدى ئىسىمگە كەلدى،-
 . مەن ئوڭايسىزلىنىپ  مدىدى -،قاپتىمەن تونىيالماي

دائىم  بولۇپئۇ مىنىڭ باشالنغۇچ مەكتەپتىكى ساۋاقدىشىم 
غا ئارام بەرمەيدىغان ، باشقىالرنىڭ بېغىغا ئوغۇرلۇققا كىرىپ ئۇالر

،نەدە ئۇرۇش دىسە دەرياالرغا سۇ ئۈزگىلى بارىدىغانتوال 
 ،م بەرمەيدىغان كەپسىز باال ئىدىبالىالرنى ئۇرۇپ ئارا ئۇچىدىغان

 .تەتتۇق ئۆ ياخشىئىككىمىز بەك  بىراق
 ؟ تۇردۇڭمۇ ياخشىقانداق ئەھۋالىڭ ؟ ھوي بۇ سەنمۇ ئابدۇرىشىت،-

 . دىدىم مەن 
سەن ئالىي  تۇلۇق ئوتتۇرىنىمۇ ئوقۇيالمىدىم،مەن ....! ۇھە مەن ش-

ا شۈكرى ھېلىمۇ خۇداغ.ئوقۇپ كەپسەن ياخشىمەكتەپكىمۇ بېرىپ 
دىدى ئۇ  -،بۈگۈن بۇ يەردە ئۇچرىشىپ قالدۇقتەلىيىمىز باركەن،

 . كۈلۈپ 
 . بولدى ، قېنى كەل ، بىللە ئولتۇرىمىز  ياخشىشۇنى دىگىنە بۇمۇ -

ن ساالملىشىپ يېزىنەم بىلەن قول ئېلىشىپ ئۇ ھەممەيلەن بىلە
ئولتۇردى ۋە بۈگۈن بارلىق  كېلىپن كىيىن يېنىمغا كۆرۈشكەندى

 ىپ ئولتۇرايلى دەپ يىغىلغانىدۇق يىغىل ئاغىينىلەر–ساۋاقداش،ئەل
ئامەت كەلسە قوش  اتايىتەن غۇلجىدىن كەلگەن ئىدىم ،شۇڭا مەنمۇ ئ

. چرىتىپ قالغىنىمنى قارا كەپتۇ دىگەندەك توۋا ، بۇ يەردە سىنى ئۇ
،خويمۇ زات توي قىلغانىدى،بۈگۈن چاي بەرگەنئاغىينىمىز مىر
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. يۈرە ساۋاقداشالر بىلەن كۆرشۈپ قويغىن دىدى . ئوبدان كەپسەن 
بىلەن يېزىنەمگە قاراپ  قىالي دىگەندەك قىلىپ ئاچام مەن قانداق

 :ئۇالر .  دۈمقوي
تاماق كەلگۈچە ،مكائۇالر دىيىشىۋالغاندەكال ھىچقىسى يوق ئۇ-

 :مەن . ىشتى تەڭال بېرىپ كىلىڭ دىي
بىلەن دوستالرنىڭ يېنىغا  ھە بولىدۇ دىدىم دە ئابدۇرىشىت-

راست دىگەندەك ئۇ يەرگە قەشقەر ، ئۈرۈمچى غۇلجا ۋە . باردىم
ن كەلگەن ساۋاقداشالر ھەرقايسى ناھىيە شەھەرلەردى

 .  يىغىلغانىكەن
دىدىم مەن  -،تۇردۇڭالرمۇ اخشىيئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دوستالر -

 . ئۇالرغا ساالم بېرىپ 
شۇ . ئۇالرمۇ بىردەك ساالم قايتۇردى . ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم -

 :ئەسنادا ئارىدىن بىر باال 
دىدى دىمىقىدا گەپ  ،ئولتۇرە كېلىپئوخخو ئاغىينە قېنى  -

 .  دۈمئولتۇر كېلىپمەن ئۇالرنىڭ يېنىدىكى بوش ئورۇنغا . قىلىپ 
ەببەت يۇمۇرالرنى ياغدۇرىۋەتتى ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ مۇھ،ر چاقچاقئۇال

پلەر ئەسال قۇلىقىمغا بۇنداق گەسۆزلىرىنى قىلىشقىلى تۇردى،
زار يىغالش ، –زالر ئۈچۈن مۇھەببەت دەردىدە زارقى. تېتىمايتتى

خۇسۇسەن مەن  گەنلەر قانداقكىن ئۇنى بىلمىدىم،ئازاپ دى –قايغۇ 
بەستە پاراڭغا  –بۇالر بەس.بىلىپ كەتمەيتىمەپلەرنى ئانچە بۇنداق گ

 نېمەغا چىققۇدەك بىرەر ئېغىز گەپ بولسا ىتۇتام. چۈشۈوپ كەتتى 
دەمدۇ  « يۈز يىل »ئۇالر . ھەممىسى تۇترۇقسىز پاراڭالر  ،دەي ئەمدى
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كورىيەنىڭ دەمدۇ ئىشقىلىپ ئاللىقانداق تۈركىيەنىڭ دەمدۇ،
ۇ كىنودىكى مۇھەببەت كىنولىرىنى كۆرۈپ ئۆزلىرىگە ش

ئانىسى بىر –، ئاتاتوۋا دەيمەن .نىڭ نامىنى قوللىنىۋاپتۇشەخىسلەر
بىلەن چاقىرماي ھۆررەم  الرچىرايلىق قويغان ئىسىم

قارا قۇيۇن دىگەندەك ئاجايىپ لەقەملەرنى خانىش،بۈركۈت،
تىلىممۇ كەلمەي ئۇالرنىڭ بۇ ئاتالمىش ئىسىملىرىغا .  قۇيىشىۋاپتۇ 

الرنى كۆرۈپ باقمىسام ، ئويالپ باقسام ھۆررەم يا مەن ئۇ كىنو. قالدى
» ىپ قالغانۈۋېتىپ ئېچرخانىش دىگەن مەن بىر قېتىم تور كۆ

ى ئايال پىرشۇنازنىڭ ئىسمى فىلىمىدىك« سەلتەنەتلىك يۈز يىل
ئۇالنىڭ بۇ . ىنونى كۆرۈپال ياقتۇرمىغان ئىدىمئۇ ك. ئىكەن

 . قىلىقلىرىغا قاراپ ئىچىمدە كۈلگۈم كەلدى 
بۇالر بىردە . ۇ يەردە ئولتۇرۇپ ئىچىمدە مۇنۇالرنى ئويلىدىم مەن ش

ئۆزلىرىنى كىنو ئارتىسلىرىغا ئوخشىتىۋېلپ مۇھاببەت ئۈچۈن 
بارلىقىمنى ئاتىدىم دەپ يۈرۈشسە يەنە بىردە . جېنىمنى پىدا قىلدىم 

 . توۋا . ئاللىقانداق قااليمىقان قىلىقالرنى قىلىپ يۈرۈشكەن 
بۇنداق ئىشالر بىزنىڭ ئۆرۈپ !قانىلىققۇ بۇ ئېنىقال بىر ئەخمى

ھەي ئالال نىم ! قادىمىزغا ئەسال ماس كەلمەيدۇغۇئادىتىمىز ئېتى
ئەقلىنى ئىنسان دىگەن شۇنداق بولىدىكەن،. دىگۈلۈك ئەمدى

ئەقلىنى ئىشلەتمىسە .سە ئۇنىڭدىن ئەقىللىق مەخلۇق يوقئىشلەت
 .! .ھەي ئالال. تمەيدىكەن كىگە گەپ كەدۆتلى

 : رنى خىيال قىلىپ ئولتۇرسام توساتتىن بىر قىز ماڭا قاراپ مۇشۇال
! ھەي ئابدۇرىشىت !پاھ نىمدىگەن كىلىشكەن باال بۇ...پاھ-
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، ساالپەتلىك دوستىڭىز تۇرۇپ سىزنىڭ مۇشۇنچىۋاال كىلىشكەن
 ! ھەجەپ پىخسىخكەنسىز جۇمۇ ماپسىز،بىزگە تۇنۇشتۇرۇپمۇ قوي

نى بالىالرىنىڭ تايىنى يوق تونۇشتۇرۇڭ دىسە نەدىكى سەت ، چىراي
تونۇشتۇرغاندىكىن مانا ماۋۇ بالىدەك رەتكە تونۇشتۇرۇپ،

سىزالرچە سەت ھىجىيىپ دىدى ھايا -!يارىغۇدەكنى تونۇشتۇرمامسىز
مەن خىجىل بولغۇنۇمدىن يەرگە كىرىپ  .ماڭا قاراپ تۇرۇپ

 .  دۈمبېشىمنىمۇ كۆتۈرمەي يەرگە قاراپ ئولتۇر ۋە دۈمكەتكۈدەك بول
 بولۇپيىلچە  05ھە ماڭىمۇ بۇ دوستۇمنى كۆرمىگىلى .. ! بۇ  ..ھە -

دىدى ماڭا  -،ئاغىينەم تېخى تۈنۈگۈن بېيجىڭدىن كىلىشىقالدى،بۇ 
 . ئۇ قىزنىڭ يېنىكى دوستى گەپكە ئارالشتى . مەنىلىك قاراپ قۇيۇپ 

يىگىتىم مىنى ھۆررەم خانىشنىڭ ئۆزى  دىسەم بوال، نېمەھەي ئالال  -
 . دىدى قىلىپ قويدى 

ۇن ئېلىۋالغان تخو 5-4نىم دىگنىڭىز بۇ ؟ ھە قارىغاندا يىگىتىڭىز  -
ئوخىشىمامدۇ ؟ سىزنى ھۆررەم خانىشنىڭ كۈنىگە قويغۇدەك دىدى 

 . ئابدۇرىشىت چاخچاق قىلىپ 
پ كۈلۈشۈپ رىستۇراننى بىر ئالدى ھەممىسى بۇ گەپتىن قاقاھال

. يىرى يوق ئىدى ئەمەلىيەتتە بۇ گەپلەرنىڭ كۈلگۈدەك ھىچقانداق 
قورساقلىرىنى تۇتۇشقىنىچە خۇددى ھازىرال ئۆلۈپ قالىدىغاندەك 

ارىدىن يەنە بىر قىز گەپ قىلدى شۇ ئەسنادا ئ. تېلىقىپ كۈلۈشتى 
خۇددى ئادەمنى قارىغاندا قەشقەرلىكتەك قىالتتى،زىدىن گەپ سۆ

مەن .قارايتى كېلىپتىرىك يۇتىۋېتىدىغاندەك كۆزىگە تى
بۇالرنىڭ ھالىغا ، ھاياسىز .رىم سائەتچە بولغانىدىرغىلىمۇ يېئولتۇ



32 
 

الۋزا پاراڭلىرىغا قاراپ ئىچىم سىقىلىپ خۇددى ھازىرال 
كەتتىم ۋە دوستۇم ئابدۇرىشىتنى  بولۇپياندۇرىۋىتىدىغاندەك بىئارام 

 :چەتكە تارتىپ 
بۇرادەر بۈگۈن يېزىنەم ئاتايىن مەن ئۈچۈن سورۇن ھازىرلىغان  -
رنىڭ تويىغىمۇ كىلەلمىگەن شىشىمىز ، ئۇالبۇ تۇنجى كۆرۈدى،ئى

 بولۇپبۇ يەردە ئولتۇرىۋەرسەم ئۇالرغا ھۆرمەتسىزلىك ئىدىم،
يېنىغا قايتايمىكىن  شۇڭا كۆڭلۈڭگە ئالمىساڭ ئۇالرنىڭ قالمىسۇن،

    :ئابدۇرىشىت ماڭا قاراپ . دىدىم 
مىنۇتال ئولتۇرۇشۇپ بەرگىن  01لىكىن بولىدۇ شۇنداق قىلغىن، -

ۇ تۇنجى كۆرۈشىشىمىز بولغاچقا ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت ب .ىدىد
 8-7 تۇيۇقسىز ئۈستەلگە.  دۈميەنە ئولتۇرۇشقا مەجبۇر بولقىاللماي 

ھەممە ئوغۇلالر تاماكا چىكىشىپ بوتولكا ئاق ھاراق قۇيۇلدى،
ئۇالر .پۇرىقى بىر ئالدىاكىنىڭ قاڭسىق بىردەمدىال سورۇننى تام

. قاشتۇرۇپ ئىچىشكە باشلىدى دىيىشىپ ، رومكىلىرىنى سو«خوشە»
شۇ ئەسنادا ئاغىينەمنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان چاچلىرى چۇۋۇق ، 

 : رەتسىز كىيىنىۋالغان بىرى سۆز باشلىدى ۋە ماڭا بىر رومكا تەڭلەپ 
 كۆزۈمگە خۇددىباال  ئۇ ى ئاغىينە ئىچىپ قويمامسەن دىدى، قېن -

ناھايتى  شۇنداقتىمۇ ئۆزەمنى.ياۋا تۇڭگۇزدەك كۆرۈنۈپ كەتتى 
 :تەستە بېسىۋېلىپ 

. ياق ياق بولدى ، مەن ئەزەلدىن ھاراق ئىچىپ باقمىغان دىدىم  -
 : ئۇ ماڭا قاراپ 

بېيجىڭدا ئوقۇۋاتقان ! ھەي ئاغىينە توال كۈلگۈمنى كەلتۈرمىسەڭچۇ -
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دىدى كۆزۈمگە  -،ئادەمنى ھاراق ئىچمەيدۇ دىسە كىم ئىشىنىدۇ
 : تۇرۇپ   كېلىپتى
 . ىچىپ باقمىغان دىدىم مەن مەن ئەزەلدىن ئ-
؟ يائاكاڭنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن قورقىۋاتامسەن -:ماڭا ئۇ-

ماڭا  دىدى تېخمۇ !بىرنى ئىچىپ قويەخاتىرجەم بولە كۆمەيدۇ سېنى،
 : مەن زەردە بىلەن ئۇنى سىلكىدىم ۋە  .يېقىنلىشىپ تۇرۇپ

ر مىنىڭ ئۇال.مەن بەندىدىن قورقمايمەن ئالالھتىن قورقىمەن-
. ئانامنى ھۆمەتلەيمەن  –ئاتا  مەن ئۇالرنى،. ئىنىلىرىم -،ئاكاەمھەد

توغرا ئۇالر كۆرمەيدۇ . ئۇنىڭدىن باشقا بەندىدىن قورقۇپ قالمايمەن 
.  ىدۇ ئەمما ياراتقۇچىمىز رەببىم ئالالھ ھەممىنى كۆرۈپ تۇر. ئەلۋەتتە 

. مەن خۇشالسىلەر بىلەن كۆرۈشكىنىمدىن  بولىدۇ ئەمسە مەن قايتاي
شۇ ئەسنادا بىر قىز . دەپ ماڭدىم  -،ۇل ئەمسە ئالالھقا ئامانەتماق

 :تۇرۇپ 
كەتكەن مەتو ، ساراڭ ۋېيەي كېلىشكەنكەن دېسە تازا بىر ئۆتۈپ  -

ئۇنىڭ بۇ گەپلىرىگە ئابدۇرىشىتنىڭ  .بىر بالىكەنغۇ بۇ دىدى ئۇ قىز
 . ئاچچىقى كەلدى بولغاي قوپۇپال ئۇ قىزنى تەستەككە بىرنى سالدى 

دان ۋىج مىنىڭ ما ئاغىينەمچۇ ئىمان !ۋانىڭنى يۇمە ھېي پاسكىنازۇ-
ساالپەت بىلەن ئىچمەي،چەكمەي يۈرگەچكە ما چىراي،ما بىلەن 

مەن . دىدى كۆزلىرىدىن ئوت چاچرىتىپ تۇرۇپ-!مايۈرگەن بىلدىڭ
 : ئاغىينەمگە 

 دۈمسىلەرنى ماالل قىلىپ قوي. خىجىلمەن  ئالدىڭالردا ئىنتايىن-
 . دىدىم 
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ئەسال ئولتۇرغۇم مىنىڭمۇ ! اقەي بۇرادەر،بۇ خەق ئاشۇنداق خەقي-
غاچقا ئىالجىسىز ئولتۇرۇپ ۈن مىرزات چاقىرغان بولبۈگ. يوق ئىدى

ئا . ھىساپتا مەنمۇ بۇالرنى ئانچە تونۇپ كەتمەيمەن .قالدىم
رنى ەن ئۇالساۋاقدىشىمىز ئەلى بىلەن غەنى،مئۇدۇلۇڭدا ئولتۇرغىنى 

ئاغىينىمىز يۈسۈپ ئەلى  بالىالر -.ڭدىچاقىرىپ كىلەي دەپ ما
مەن بىلەن قۇچاقلىشىپ  بولۇپ خۇشالئۇالر  .كەلدى دېدى

 . مەن ئۇالرنى تونىيالمايال قالدىم . كۆرۈشتى 
ۋاي ئالال نىمانچە ئۆزگىرىپ كەتتىڭال ، چاچلىرىڭالر تۈز ئىدى ،  -

.  دېيىشتى  كىتىپتۇ بولۇپمانا ھازىر بۆلەكچىال كۆپۈپ دولقۇنسىمان 
  .دېدىم مەن -ھە مەنمۇ سىلەرنى تۇنىيالماي قاپتىمەن ،–
 تۇردۇڭمۇ؟ ياخشى؟ ساالمەت گۈنۈشلىرىڭ قانداقراقھەي ئاداش ئۈ-

دا نى تونۇماي قېلىپ ئالدىڭغا ۋاختىسې. ئالدىڭدا ناھايتى خىجىلمىز 
 . كۆڭلۈڭگە ئالمىغىن دىيىشتى . كىلەلمەي قاپتۇق 

ئولتۇرىۋېرىڭالر،ئەتىگىچە  ە ئالمىدىم،سىلەرياقەي كۆڭلۈمگ-
ئۇالر ساخالپ . بۈگۈن ھەدەملەر بىلەن چىققان ئىدىم  كۆرۈشەرمىز،

مەن . قالمىسۇن دىدىم دە ئۇالر بىلەن خوشلۇشۇپ قايتىپ كەلدىم 
 : ئۇالر ماڭا قاراپ  ،دۈمھەدەمنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۆز ئورنۇمدا ئولتۇر

 . ى بىردەمدىال قايتىپ كەپسەنغۇ ؟ دىد مكاۋوي ئۇ -
ستىن كەلمە–سىلەرنى كۆپ ساخلىتىۋەتتىم كېلە ھېلىمۇ-

، بۈگۈن يېزىنەم ئاالھىدە مەن ئۈچۈن دوستلۇرۇمنىڭ يېنىغا قاتراپ
 : يېزىنەم . ۋاقىت چىقارغان تۇرسا دىدىم مەن 

 يۇسۇنلۇق بالىكەنسىز -ندەك قائىدەھەقىقەتەن ھەدىڭىز دىگە-
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يېنىمغا كېلىپ  ،غانچە ياقتۇرۇپ قېلىۋاتىمەن ئىنىمسىزنى بار
سېنىڭ   دادا!ياق ،دولقۇن ئولتۇرۇڭ دېيىشىگىالم،يالقۇن بىلەن

بىزنىڭ   مكائاپامنى نىمىگە ئالغانتىڭىز ،ئا يېنىڭدا ئاپام ئولتۇرسۇن
 .دولقۇن  بىز دېگەن باال بولغاندىكىن دېدى، ،يېنىمىزدا ئولتۇرسۇن

بىز  دۈمركېتىپ بۇ ئىككى ئوماقنىڭ يېنىغا  كېلىپ ئولتۇ مەن كۈلۈپ
ئولتۇرۇپ بىرگە تاماق يېدۇق،تۇيۇقسىز بىر يىگىت مىكروفۇننى  

  : قولىغا ئېلىپ
رېستۇرانىمىزغا  چىلىكنىڭكۆپئەزىز مېھمانالر .ۇ ئەلەيكۇم ئەسساالم-

توۋەندە مەن  !قەدەم تەشرىپ قىلغىنىڭالرنى قىزغىن قارشى ئالىمىز
سۇنماقچى شوق ئۇسۇللۇق ناخشىدىن بىرنى ئېيتىپ ھوزۇرۇڭالرغا 

 : ماڭا قاراپ تۇرۇپ يېزىنەم. دەپ مۇزىكىنى چالدى
 -چە ئۇسۇلدىن بىر قول ئوينىمامدۇق،ئىككىيلەن مىللىي ئىنىم
 :كۈلۈپ تۇرۇپ مەنمۇ .دېدى

دېدىم ۋە ئېغىر بېسىق بىر پەدە ئۇسۇل ،ھە بولىدۇ ئاكا-
ئوينىدۇق،يېزىنەم ماڭا قاراپ ئۇسۇلنى خۇيمۇ ئېغىر بېسىقلىق 

قارشى تەرەپتە .نسىز دېدى ئورنىمىزغا كېلىپ ئولتۇرغاچ ئوينايدىكە
 .ئوغۇلالرمۇ بار ئىدى ئەلۋەتتە –تانسا ۋە ئۇسۇل ئويناۋاتقان قىز 

چۇقۇرشۇپ چىرقىراپ ۋارقىرىشىپ  ەي ئالال بۇالر ئۇسۇل ئوينىغانداھ
مۈرلۈپ زېمىن كۆ ھازىرالم بولۇپقايىم  خۇددى قىيامەت

ئۇدۇل .قىرشىپ ئوينىشىۋاتاتتى ىدىغاندەك سەت توۋلىشىپ چىكېىت
ئۇستى تەرپى  ڭ،قىزنىيېگىتمۇ ئولتۇراتتى-ي قىلغان قىزتەرەپتە تو

مۈرىسى ئۇچۇق ھالدا توي كوينىگى كېيىپ  يەنى بوينى ئىككى
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رەتلىك كىيىنگەن كاستۇم  ئوغۇل بالىنىڭ ئۇچىسىدا.لتۇراتتىئو
 راپ،ھەدەم  ماڭا قا. بار ئىدى بۇرۇلكا ۋە  بېشىدا بادام دوپپا

چاقچاق قىلىپ  -،تانسا ئويناپ قويامدۇق دىدى بىر قول مكائۇ-
 :مەن ، كۇلۇپ قويۇپ ماڭا

سېنىڭ نىكايىڭ يولدىشىڭ بىلەن  .ئەيىپ بولىدۇ ،يامان بولىدۇ-
 .باغالقلىق  دېدىم  مەن

 .دېدى -،مكائۇ  دۈمھەدەم  كۇلۇپ قويۇپ ، چاقچاق قىلىپ  قوي
ىڭ ئاۋۇ  دوسلىر !انسا  ئوينامتىڭ بولسا ت غانباشقا قىزالر بول -:ۋە

بىلەن تانسا ئوينىساڭ بولمامدۇ ، ياش  بىلەن بىللە ئولتۇرغان قىزالر
 .تۇرساڭ سەن تېخى دېدى 

اق قىزنىڭ  ئەسال ،نىكايىم باغالنمىغان ھەرقاندمەن كۈلۈپ قويۇپ-
 .دېدىم  مەن ھەدەمگە قاراپ -،بېلىنى تۇتمايمەن

ۇ  ئويناشقا دېسك ە ئوتتۇرا ياشالرندىكى ياش ۋرېستۇرا بۇ ۋاقىتتا
بۇياققا  سىلكىپ -،ئۇالر چاچلىرىنى ئۇياقچۇشۇپ كېتىشكەن ئىدى

بىرسىگە سۈركۈلۈپ  -سىلكىپ بىر ىنىئۆز ،مەيدىللىرىنى ئېتىپ
لىقىنى خۇددى  بۇ سورۇندىن خۇشالتاپالماي قالغان  ،ھىجىيىشىپ

 كۆرۈپەرنى مەن بۇ كورۈنۈشل. ۋالغاندەك كۈلۈشۈپ ئويناۋاتاتتىتېپى
كەتكەندۇ  بولۇپ نېمەھازىر كىشىلەر ..!ئىنتايىن ئەپسۇسالندىم،ئۇف

مەن تازلىق ..! زنىڭ يا ئوغۇلنىڭ زادى پەرقى يوق ھەي ھە، يا قى
بۇرۇلۇپ ماڭدىم قارىسام ،ئىككى قىز يىگە بېرىپ كېلەي دەپ ئۆ
مەن بۇ ئىشالرنى  .ئوغۇل غىرىققىدە مەس تاماكا چېكىپ ئولتۇرۇپتۇ–

ىر كىچىك ئۇلۇق تىنىپ ب ۋە دۈمدەپ قوي؟ ..ئىچىمدە ھەي  پكۆرۈ
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. يىدىن چىققۇچە يېزىنەم ھېسابەتنى قىلىپ بوپتۇ تازلىق ئۆ قويۇپ
يگە قايىتماقچى بىز ئۆ.تاماق يەپتۇق  يۈز يۈەنلىك 011بىز جەمى 

يگە ئۆبىز ،يگىمۇ كەلدۇقبۇ سورۇندىنمۇ ئايرىلدۇق ۋە ئۆ بولۇپ
بۇ ،پاراڭالشتۇق كەچاندىن سۈت ئىچكېلىپ ئىسسىق بىر ئىستىك

ى  ئۇخالي دەپ مەنمۇ ئەمد .دا بالىالرمۇ ئۇخالپ بولغان ئېدىچاغ
ۇننى بىر تۇيۇقسىز تېلىفۇن كەلدى ،يېزىنەم  تېلىف تۇرسام يېزىنەمگە

 .،سەل جىددىيلەشكەندەك بولدى ئېلىپ پاراڭالشقاندىن كېيىن
 .دېدىم  مەن  -؟ بولدى ئىش نېمەيېزىنەم  -
كىتىمىزگە ئىككى مېھمان كېلەتتى ئەتە شېر-:ىنەم ماڭا قاراپيېز-

كېلىدىغان ئەرەپلىك  بىرەيلەن چەتئەلدىن يەنە بىرەيلەن مىسىردىن
دى ،قانداق قال بولۇپكېرەك  انماڭا ئەتە بىر تەرجىم .دى مېھمان ئى

 . قىلسام  بوالر دېدى يېزىنەم
 . دېدىم  -الر،تەرجىمالمۇ چىقىپ قا!  ،خاتىرجەم  بولۇڭ ئاكامەن-
   ؟نەدىن تېپىلىدۇ  مكائۇيېزىنەم ، -
ئارام ئېلىڭ،ئىنشائالال   ياخشى بولۇپرجەم  خاتې !ئاكا مانا مەن-

 .دېدىم مەن  -بېرەي زەم  تەرجىمە قىلىپئەتە ئۆ
 :كەتتى ۋە بولۇپ پ قەۋەتالم خوشۈمنى ئاڭالسۆزيېزىنەم  بۇ 

 سىز بىلەمسىز ؟ مكاۋوي ئۇ-
ۋە  رى ئىچكىرىدە ئوقۇپ ئىنگىلىز تىلىىن بېيىلد 00 ھە ئاكا-

يېزىنەم . دېدىم مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ئۆگەندىم  ياخشىئەرەپ تىلىنى 
 : بارىكالال ئوكام بولۇپخوش 

ھەقىقى ئوغۇل باال ! ئوغۇل باال دىگەن مانا مۇشۇنداق ئوقۇسا ھە  
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 . دەپ كەتتى  -دىگەن مانا مۇشۇنداق بولىدۇ
دىدى ۋە  -،دۈمى ئاۋارە قىلىدىغان بولئۇنداق بولسا ئەتە سىزن -

 : ھەدەمنى چاقىرىپ 
 سۇ. الرغا تەييارلىق قىلغاچ تۇرۇڭ  01راھىلە ئەتە سىز سائەت  -

يىن ئاندىن چۈشتىن كېلەيلى ، ئۈستى باغچىسىغا بېرىپ ئويناپ كې
مانا ئىنىم بىر ئوبدان ياردەم . ئىدىمىليۇنلۇق بىر سودا بار 

  .دىدى -قىلىدىغان بولدى 
كەچتە كىچىك ئۆيدە ئارام ئالغاچ دېرىزىدىن . بىز ئارام ئالدۇق 

سىرتقا قاراپ سىرتنىڭ مەنزىرىسىدىن ھۇزۇر ئالدىم ۋە ئابىدە سودا 
 . سۈيى ئىچكەچ خىيال سۈرۈپ ئۇخالپ قاپتىمەن 

تىدا بىز سۈت چاي ، ۋە سوغوق مانا تاڭمۇ ئاتتى ، ئەتىگەنلىك ناش
. ئەتىگەنلىك ناشتىنى باشلىۋەتتۇق  ئوخشىغان نانالر بىلەن سەيلەر

كىيىپ نى مكاناشتىدىن كىيىن مەنمۇ ئەڭ چىرايلىق كاستۇم بۇرۇل
سىنى كىيىپ ياخشى، ئاياقلىرىمنىڭ ئەڭ گاالستۇكۇمنى رەتلىك تاقاپ

 : ماڭا قاراپ  يېزىنەم. چىقتىم 
ھەقىقى بىر شىركەت خادىمىغا ئوخشاپ قاپسىز مانا، ! پاھ –پاھ  -

مەن ئۆزەم . يۈزۈمنى يۇرۇق قىلىدىغان بولدىڭىز دىدى ئىنىم بۈگۈن 
بۇنى كۆرۈپ  مكائاايلىق بادام دوپپامنى كىيىۋالدىم،ئامراق چىر

بىز ھەدەملەر بىلەن خوشلۇشۇپ يولغا . كەتتى  بولۇپتېخىمۇ خوش 
ھەدەممۇ بىزگە ساالم تازىم قىلىپ ئىشىك ئالدىغىچە چىقتۇق،

مەن . شىركەتكە يىتىپ كەلدۇق بىز ماشىنا بىلەن . ئۇزىتىپ قويدى 
يېزىنەمنىڭ بۇ شىركىتى ،تنى كۆرۈپ تولىمۇ ھەيران قالدىمبۇ شىركە
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دەك  111ىركەتتە ئۇ ش. قەۋەتلىك شىركەت ئىدى  11ئاز دىگەندىمۇ 
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  -:بىزگە ەممىسى بىردەكخادىم ئىشلەيتتى،ھ

زاق ۋە قاخەنزۇ ، مۇڭغۇل ىچىدە ئۇيغۇر،ئ. خۇش كەپسىز دىدى 
ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۈرمىگە . باشقا ھەر قايسى مىللەتتىن بار ئىدى

 . كىرىپ چىققانالرمۇ بار ئىدى 
 .  بولۇپيېزىنە ، بۇالرنىمۇ ئىشلەتتىڭىزمۇ دىدىم مەن ھەيران  -
اسەن خىزمەت چۈنكى بۇنداقالرغا ئاسشۇنداق ئىشلەتتىم،-

باشقا لىدۇ،خىزمەت بەرمىسەك قانداق بۇ بىز ئۇالرغا. چىقمايدۇ
بۇالرنىڭ بۇرنىغا بىر قېتىم .ردىن خىزمەت تېپىشى تەس ئەلۋەتتەيە

بىز . ماڭا قاراپ قۇيۇپ  مكادىدى ئا -،ئىشەنچلىك سۇ كىرگەنلەر
 : مەندىن  مكائا. ئۈستىگە چىقتۇق 

قانداق كۈتىۋالساق  ئىنىم، بۇ چەتئەلدىن كەلگەن مېھمانالرنى -
 : مەن . بوالر دىدى 

كاۋاپلىرى ۇڭ ئاكا، ئۆزىمىزنىڭ مىللى تائاملىرى،خاتىرجەم بول-
. دىدىم  -،بىلەن يەرلىك مەھسۇالتلىرىمىز بىلەن كۈتىۋااليلى

 :  مكائا
بىز شۇنداق .  دېدى يېزىنەم-شۇنداق قىاليلى، مكاھە بولىدۇ ئۇ -

 : كاتىپىغا مكائا. قىلىپ مۇالزىمەتچىنى چاقىردۇق 
قالغان ئىشالرنى ئىنىم . ۇ بۈگۈنكى مىھمان كۈتۈشنى ئىنىم قىلىد -

 . ئۆزى ئورۇنالشتۇرسۇن دىدى 
 . قانچە پۇل كەتسە مەيلىمۇ دىدىم مەن  -
 .  ھە مەيلى دىدى يېزىنەم -
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يۈەنلىك نەرسە  1111 بولۇپكەينى –قىلىپ مەن ئالدى شۇنداق
رايلىق قىلىپ ئاندىن ئۇ نەرسىلەرنى ئىشخانىغا چىئاپتىمەن،
 011ئاز دىگەندىمۇ  ن خېرىدارالركىلىدىغا چەتئەلدىن. تىزدۇق 

شۇ . قالغان ئىدى بولۇپئۇالرنىڭ كىلىدىغان ۋاختىمۇ  ئىدى،
. ئەپەندىم سىزگە بىر بەرسە الزىممۇ دىدى  -:ئەسنادا كاتىپ كىرىپ

 :كاتىپىغا  مكائا
بوتولكا بۆلجۈرگەن  1ئىستاكان قىززىق سۈت ئاندىن  1بىزگە  -

بىز كاتىپ ئەكىرگەن . ى تەملىك سودا سۈيى ئەكىرىپ بېرىڭ دىد
ئۇزۇن ئۆتمەي  ىچكەچ ئۇ خېرىدارالرنى ساقلىدۇق،ئىچىملىكلەرنى ئ

ىز مىھمانالرنىڭ ب. كاتىپ مېھمانالرنىڭ كەلگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى 
 دەپ ساالم «المۇ ئەلەيكۇم ىئەسس» مەن ئەرەپچە ئالدىغا چىقتۇق،

« دىڭىزخوش كەلمۇ سىز،ياخشى»بېرىۋەتكەندىن كىيىن ئىنگىلىزچە
ماڭا قاراپ  مكائا. دەپ ئۇالر بىلەن ناھايتى قىزغىن ساالمالشتىم 

زنىڭ مىللى ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئۆزىمى تاڭ قېتىپ تۇرۇپال قالدى،–ھاڭ
كاۋاپ سامسىالرنى قاتار ،پولو، نارىن،تائامى بولغان لەغمەن

چىۋە ، قېتىق ،  –ۋە يەنە ئۆزىمىزنىڭ يەرلىك مىۋە . تىزىۋەتتۇق 
 .رېتى بىلەن كەلتۈردۇق–يەنە باشقا ئىچىملىكلەرنىمۇ رەتە دوغاپ ۋ

بىز تاماق  .بولدى  خۇشالنىئمەتلەرنى كۆرۈپ بەك  –ئۇالر بۇ نازۇ
. ئۇالر ناھايتى مەمنۇن بۇلۇشتى  ىگەچ ناھايتى قىزغىن پاراڭالشتۇقي

سۆھبەتلەشكەندىن كىيىن ئۇالر يېزىنەم بىلەن نۇرغۇن  ياخشىبىز 
بۇ ھەقىقەتەن ناھايتى چوڭ . ق كىلىشىمى تۈزدى كارلىتۈرلەردە ھەم
مىليۇن پايدا ئېلىپ  01 شىركەتكە ئاز دىگەندىمۇ بولۇپھەمكارلىق 



41 
 

بىلەن بولغان سۆھبەتتىن ناھايتى خوش  مۇ ئۇالرمكائا كىلەتتى،
خان مىنى خىزمەتكە كەلگەن ساھىپ بولۇپئەرەپلەرگە باش . بولدى 

بىز . ايلىق رەت قىلدىم ىرمەن ئۇنىڭ تەلىپىنى چ تەكلىپ قىلدى،
ە ، دىن ، ئېتىقات ۋە يەنە ھەرخىل ساھالەرگجەمىيئەت، تۇرمۇش

اشتۇرۇپ ناھايتى ئارا پىكىر ئالم–ئاالقىدار تېمىالر ئۈستىدە ئۆز
ئۇ مىنى شىركىتىگە بېرىپ بىلىم ئاشۇرۇشقا ،  چىقىشىپ كەتتۇق

 تېخنىكا ئىگەللەشكە تەكلىپ قىلدى ھەم ئۆزىنىڭ شىنجاڭدا بىر
مەنمۇ ئۇنىڭ رۇش ئارزۇيىنىڭ بارلىقىنى ئېيتتى،شىركەت قۇ

 نكى ئۇۈچ،دۈمتەكلىپلىرىگە ئويلىشىپ جاۋاپ بەرمەكچى بول
يىلچە ۋاقىت  1 بولۇپكەينى –گىنىدىغانغىمۇ ئالدىئىشالرنى ئۈ

بىز توختام تۈزۈشۈپ بولغاندىن كىيىنمۇ ئۇالرنى يەنە . كىتەتتى 
دەرىجىلىك مىھمانخانىغا ئەڭ ئالىي ئاالھىدە مىھمان قىلىپ 

ئورۇنالشتۇرۇپ ئىككى كاتىپىمىزنى ئۇالرنىڭ خىزمىتىدە بولۇشقا 
مىنىڭ بېيجىڭدا بىرگە ئوقۇغان ، ئەرەپ تىلى ، . ئورۇنالشتۇردۇق 

ئىنگىلىز تىللىرىنى پىششىق بىلىدىغان ئالىم ئىسىملىك بىر 
ندا نەچچە ئاي بۇرۇن ئۇنىڭغا تېلىفۇن قىلغا بولۇپساۋاقدىشىم بار 

ئۇ غا مكامەن ئا. ئىش تاپالماي يۈرگەنلىكىنى بىلگەن ئىدىم ئۇنىڭ 
، ئەلۋەتتە ئىشقا قۇبۇل قىلىمەن  مكائاغىينەمنىڭ گىپىنى دىسەم ئا

ئۇزۇن . ى تىز چاقىرىڭ دىد يۈەن بېرىمەن، 01111ئايلىقىغا 
 01111ئۇ . بىز قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتۇق  ئۆتمەي ئالىممۇ كەلدى 

كەتتى ۋە  بولۇپدىغانلىقىنى بىلىپ قەۋەتال خوش يۈەن ئايلىق ئالى
نىڭ باش كاتىپى بولدى،يەنە مەخسۇس تەرجىمانلىق مكاشۇ كۈنىال ئا
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ئۇنى خوجىلىق بۈلۈمىگە مەسئۇل . قىلىدىغانلىقىنى دىيىشتى
 مۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك تامام بولدى،شۇنداق قىلىپ بۇ ئىش. قىلدى 

كۆپ رەھمەت ئېيتتى ۋە  پبولۇبۇ ئىشالردىن ناھايتى خۇرسەن  مكائا
ئەسلى  مكايۈز مىڭ يۈەننىڭ تالونىنى بىرىپ بۇ ئازغىنا پۇل ئۇ 1ماڭا 

مەن سىز كىيىن شىركەت قۇرغاندا  مىليۇن بەرمەكچى ئىدىم، 0
ئاز بولسىمۇ بۇنى ئېلىڭ دەپ  سىزگە چۇقۇم ياردەم قىلىمەن،

 بىلەن شۇنىڭ. ئۇنىمىغىنىمغا قارىماي يانچۇقۇمغا سېلىپ قويدى 
ەممىمىز بىز قايتىپ كەلگەندىن كىيىن ھ بىز ئۆيگە قايتىپ كەلدۇق،
بۈگۈن شەنبە كۈنى بولغاچقا باغچىدا . بىرلىكتە باغچىغا چىقتۇق

بىز كۈلكە چاقچاق پ ئىدى،ن كۆكىدىئادەملەر ئادەتتىكى كۈنلەردى
ۋە . بىلەن بىردەم ئايالنغاندىن كىيىن ئۆيگە قايتىپ كەلدۇق 

خەيرىلىك چۈش  ش ئۈچۈن ئالالھقا ئامانەتم ئېلىھەممىمىز ئارا
ەرمۇ يېزىنەمل. كۆرۈڭ دىيىشىپ ئۆز ھۇجرىلىرىمىزغا قاراپ ماڭدۇق 

ئاچامنىڭ ئىككى ئوغلى دولقۇن  ئۆز ھۇجرىسىغا كىرىپ كەتتى،
 بىللە ئۇخاليمىز دەپ تۇرىۋالدى، بىز ئاكىمىز بىلەن :بىلەن يالقۇن

ىككىسىنى يېنىمغا ئ مەنمۇ كىچىك بالىغا ئامراق بولغاچقا ئۇ
ككىسى ھەقىقەتەن بەك ئوماق ئىدى، بىز ئۈچىمىز ئۇ ئىئەكىرىۋالدىم،

بىر ھازادىن ئۆيدە چاقچاقلىشىپ، غىدىقلىشىپ ھارغۇچە ئوينىدۇق،
ئاستىنقى قەۋەتكە چۈشۈپ كىيىن قورسىقىمىز ئاچقاندەك قىلىۋىدى 
پىرەنىكلەرنى ئەكىرىپ  –ھەرخىل ئىچىملىك ، ماروژنا ، پىچىنە 

. بوپتۇ 1انا بىردەمدە كېچە سائەت م. ىگەچ پاراڭلىشىپ ئولتۇردۇق ي
مەنمۇ  تاتلىق ئۇيقۇغا كەتتى،بالىالرمۇ چارچىغان چېغى بىردەمدىال 



43 
 

بىر ئازدىن كىيىن تېلفۇنۇمنىڭ .  دۈمئاستا بېشىمنى ياستۇققا قوي
 5ئويغانسام ئەتىگەن سائەت قوڭغۇرىقى سايرىشى بىلەن چۈچۈپ 

بامدات نامىزىنى ئوقۇۋالغاندىن كىيىن ىن تۇرۇپ ئورنۇمد بوپتۇ،
 . ئارام ئېلىش ئۈچۈن ئاستا يېتىۋالدىم 

ھەدەم  مېنى چاقىردى مەن ئورنۇمدىن . بوپتۇ7شۇنىڭ بىلەن سائەت
  : ھەدەم  ماڭا قاراپ .تۇردۇڭمۇ؟ دېدىم ياخشى ھەدە-:تۇرۇپ 

الر لېرىڭ ئىششىپ قىززىرىپ  كېتىپتۇ، قارىغاندا كېچىچە بالىكۆز-
 .دېدى ھەدەم  ماڭا قاراپ  -ئۇخالتمىغان ئوخشىمامدۇ؟

ۇ كىچىك بالىغا ئامراق ھە،بىزە بىللە ئوينىدۇق ھەدە مەنم-
 .باللىرىغا قاراپ  ھەدەم. دېدىم مەن كۈلۈپ قويۇپبولغانكى 

ەردىن كەلگەن تۇرسا ئارام  ئالغىلى قويساڭالر ئىنىم ئاران سەپ-
بىلەن  بىز ئاپا سىز-:لقۇن تەڭالمامدۇ، دېيىشىگە دولقۇن ۋە يابول

بىز بىلەن بىللە ئويناپ ئۇخلىسا  مكابىللە ئۇخلىمايسىز ئا
 :مەن ھەدەمگە .دېدى ئۇالر -؟بولمامدىكەن بۇ يامان ئىش ئەمەسقۇ

يوق ، مەنمۇ كوڭلۇم ئېچىلىپ خوش  ھېچقىسىبولدى ..بولدى-
  . دېدىم مەن -،قاپتىمەن ھەدە بولۇپ
غا ئوينىغىلى ماڭدۇق ۋە باغچى بولۇپ يەپ تاماقلېرىمىزنىبىز 

ۈش ئۈچۈن جەنۇبى ئىشىكتىن چىرايلىق مەنزىرسىنى كور باغچىنىڭ
ھەر خىل ئۇيۇنالرنىڭ گۈللەر ۋە يېشىللىق ۋە  كىردۇق،باغچىدا

بار  ،شۇنداقالم ئولتۇرىدىغان ئورۇندۇقالرمۇھەممىسى بار ئىدى
ننى سېلىپ  بىز باغچىنىڭ ئەڭ گۈزەل  يېرىگە بېرىپ داستىخا.ئىدى

 ئەتراپىمىزدا ەكلىكلەرنى  ئېلىپ داستىخاننى مول قىلىۋەتتۇق، يىم
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مەن .ئۈسكۈنلېرىمۇ بار ئىدى ئوينايدىغان ھەر خىل تەنتەربىيە
بېلەت ئېلپ  دولقۇن ۋە يالقۇننى ئېلىپ پاراخوت بار يەرگە باردىم ۋە

لىالر تېز باپ كەلگەندىن كېيىن ئايلىنى پاراخوتقا چىقتۇق ۋە بىر
بىرلىكتە چىقتۇق  بولۇپمەنمۇ ماقۇل .ويۇزغا چىقايلى دېدىپ

پ كوڭلۈم ئېلىشىپ  خۇدايىم بىر توۋە دەڭ ھەي ئالال بېشىم قېيى
بالىنىڭ خىيالىدا يوق ۋارقىراپ  ياندۇرۋېتەيال دەپ قالدىم،بۇ ئىككى

مەن !.. دىگەنزەھەي كىچىك باالجاقىرشىپ ئويناپ يۈرۈشىدۇ،–
ۋاي ئالال ئۇنىڭدا  .ئىالڭگۇچقا چىقتۇق كەينىدىن يۈرۈپ ئۇچىدىغان

ھەي شۇنداق بولسىمۇ بىز ۇ بواللماي ئاخىرى ياندۇرۋەتتىم، تېخىم
باغچىدا . چىقىۋالدۇق  ناپ  بۇنى  ئويناپ تازا  پۇخادىنئۇنى ئوي

اپ نى ۋە كاۋبىز شۇ يەرگە بېرىپ مارۇژ بولۇپكاۋاپخانىمۇ بار 
ولغاچقا ب 3سائەت نچۈشتىن كېيىيىگەش  پاراڭلىشىپ ئولتۇردۇق،

بالىالرمۇ ھېرىپ  قالدى  بولغاي ئورۇندۇققا  يولۇنۇپالم ئۇخالپ 
يگە  ، بىز بۇ ئىككىسىنى ئاستا كۆتۈرۈپ ماشىنىغا سالدۇق ۋە ئۆپتۇ قا

يگە كېرەكلەرنى يۇغۇشتۇرۇپ ئۆ-نەرسىە بولۇپقايتماقچى 
 ىغان ئۇيۇنلېرىمىزنىڭ جىقلىغىدىن تۈرىنىبۈگۈن ئوين،ماڭدۇق
شىنجاڭ ھەقىقەتەن بەك تەرەققى .تۈگەتكىلى بولمايتتى  ساناپ

قىلىپ كېتىپتۇ، بىز كىچىك ۋاقىتالردا چانا ئويناپ يۈگۈرشۈپ 
بالىالر ئادەمنىڭ يۈرۈكى چىقىپ ھازىرقى .....ئويناپ ھەي

ھازىرقى بالىالرنىڭ  ەتەرلىك ئويۇنالرنى ئوينايدىكەن، خ تكۈدەككە
 .تىگىالم تۇغۇلغان باياشاتنىڭ ئۇس-دە باي–تەلىيى بار 

نىدىن ئەتكەن چاي يگە كېلىپ بىر چى، ئۆيگە يېتىپ كەلدۇقئۆ بىز
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بۇ يىل نەچچىگە  ئىنىم -:يېزىنەم تۇيۇقسىز مەندىن. ئىچتۇق قىلىپ
 .دەپ سورىدى  كىردىڭىز ؟

 .ياشقا  كىردىم  18ھە ئاكا  ئالال خالىسا بۇ  يىل مەن -
ىرگەندەكالم  گە ك 11،تېخى ئەمدى ە كىردىم دەڭگ 18ھە -

 .تۇرۇپسىز دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ 
  .، دېدى يېزىنەم ھە ئەمدىغۇ تۇيۇڭىزنى قىالسىز ھە-
 ھەدەم ماڭا  قاراپ ،كەتتى نى ئاڭالپ يۈزۈم الپپىدە قىزىرىپبۇ گەپ-
اليىقى  نىڭ ھالى تۇرقى مۇشۇ بولغاندىكىنبۇ كېلىشكەن يىگىت ھە-

  : ۈمگە كاراپ تۇرۇپكۆزتۇر دىدى ،كۆپ
بىلەن تۇنۇشۇپ  ، مەن تېخى ھىچكىمئىش يوق ياق ئۇنداق..ياق-

ى خەنزۇ ئۇنىڭ ئۇستىگە ھەممىسباقمىدىم ئىچكىرسىدە ئوقۇۋاتسام، 
 .ئۈگۈنۈش دەپ  ۋاقىتمۇ  يوق بىزگە  ئوقۇغۇچى تۇرسا ئىمتىھان،

مدى بولسىمۇ تۇيۇڭىزنى قىلىۋېلىڭ، قېينى ئە مكاھە ئۇ-:يېزىنەم-
ار ۋاختىدا نەۋرىلىك كۈچىنىڭ ببىلەن قېينى ئاپاممۇ  ئاتام

مەنمۇ  .كېتەر دېدى يېزىنەم بولۇپ ن،خۇدا رازىبولىۋالسۇ
 :ئۇالشتۇرۇپ

تەقدىرىمنى   نىكا غايىپتىن دەپتىكەن،خۇدايىم رىسقى  غايىپتىن-
قىلغىلى   توي قىلىمەن دەپالم ،ان بولسا شۇ بولۇركىمگە بۇيرىغ

 . مەن  دېدىم  -گەندە  بىلگۈلۈك،بولماستۇر ۋاختى كەل
ىز يېزىنەمگە تۇيۇقس بۇ گەپنى ئاڭالپ يېزىنەم كۈلۈمسىرەپ قويدى ۋە

ىكى گەپلەرنى تولۇق  تېلىفۇند يېزىنەمبىر تېلىفۇن كەلدى،
قويغان   اغدا ھېلىقى مەن تۇنۇشتۇرۇپبۇ چچۈشىنەلمىدى بولغاي ،
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بىلەن  تەرەپ قارشى غا تېلىفۇننى ئۇالپ بەردى ۋەئالىمجان
 :ەرەپ پاراڭالشتى،قارشى ت

ش  ەن ئەرەپ يولداكەلگ ھېلىقى مىسىردىن!سىز دېرىكتۇر مۇياخشى-
لغاچ بىر كۈن  بو ھەمسۆھبەتتە يۈسۈپ ئەلى بىلەن  پاراڭلىشىپ

دىگەن گەپلەرنى  -،دەيدۇ بوالتتى ياخشى بازار ئايالندۇرسا
نى بېرەي دەپ  مەن سەل تۇرۇپ جاۋابى ،بۇالرغا يېزىنەم.  قىلدى

 :ئۇدۇلالم  مەن. لتۇردى ئو كېلىپ يېنىمغاپ تېلىفۇننى قويىۋېت
جالەتچىلىك بولىدىغان  خىبولدىمۇ ؟ بىرە  ئىش! قېنى ئېيتڭ ئاكا-

  . بولمىغاندۇ ؟ دېدىم بىرە ئىش
دىن كەلگەن ئەرەپلىك ياقەي باشقا ئىشمۇ  يوق ئىنىم ، شۇ مىسىر-

كۈن بازا  پاراڭلىشىپ بىرە بولۇپ مېھمان سىز بىلەن ھەمسۆھبەتتە
 . دېدى يېزىنەم -،نماچىكەنئايال

بولىدۇ  مەن باراي ھىچقىسى  ئاكا ،ھە ئىشمىتى  شۇنچىلىك...ھە-
لىق قىلىۋاتقان ياخشىھەدەم بىلەن ئىككىڭالر ماڭا شۇنچە   !يوق 

مىسۇن  تەگ كۆزتۇرساڭال سىلەرگە قانچىلىك قىلسام ئەرزىيدۇ،
ئاكا  ي،خاتىرجەم بولۇڭ ساقلىغا پاناھىدە ئۆزدايىم  سىلەرگە خۇ

 :ماڭا  يېزىنەم . مەن باراي دېدىم 
توختاپ تۇرۇڭ دەپ ماشىنىنىڭ ئاچقۇچىنى بەردى ۋە يانچۇقۇمغا  -
 .سوم  پۇلنى سېلىپ  قويدى  مىڭ 5
 .دېدىم  پۇل نېمەۋۇي ئاكا بۇ -
  .دېدى -،كۈتەرسىز ، ئەرەپلىك مېھماننى مكائۇ بۇنى ئېلىڭ-
پۇلنى    بولۇپاتىرجەم  خ ېنىمدا پۇل باري ياق بولدى ئاكا،..ياق-
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ىنەم  يېز دېسەم -،مېھمان قىلىمەن ەمئۆزمەن !ئېلىڭ ىڭىزئۆز
مەنمۇ ھە بولىدۇ ئەمسە  .سېلىپ قويدى  ئۇنىماي  پۇلنى يانچۇقۇمغا

  :يېزىنەممۇ.دېدىم -، ڭجۇمۇ ئاشقىنىنى چۇقۇم قايتۇرۇپ بېرىمەن
 . دەپ كۈلۈپ قويدى-،چوقۇم  قايتۇرۇڭ ھە بولىدۇ-

:  ھەدەم كەينىمدىن چۈشۈپ  .چۈشۈشكە تەمشەلدىم  مەن پەسكە
ي دەپ ، ئالالھ ئۆز پاناھىدا ساقلىغايولدا دىققەت قىل جۇمۇ مكائۇ-

مەن ماشىنىنى ئاستا .  ماشىنىنىڭ يېنىغا كەلگۈچە ئۇزۇتۇپ قويدى
شىركەتكە بېرىپ ئۇ  ەپ شىركەت تەرەپكە قاراپ ماڭدىم،ھەيد

ئەسساالمۇ  -. نى قارشى ئالدىم چىقىپ ئۇالر مىھمانخانىنىڭ ئالدىغا
،  ياخشىۋەئەلەيكۇم ئەسساالم  -تۇردىڭىزمۇ ؟ ياخشىئەلەيكۇم  

 قانداقراق تۇردىڭىز ؟ . كەتتىڭىز  بولۇپبىر كۈرۈنۈپال يوق  ياخشى
؟  ىدىمغۇنەدىكىنى بەك يوقاپ كەتم ،ياخشىناھايتى  ئىنشائالالھ -

قانداق  -:رۇپ ۋەدىدىم مەن كۈلۈمسىرەپ تۇ بىر كۈن بولدىغۇ تېخى
 : ئۇ مىھمان .  مەن ياقمىدىمۇ ؟ دىدىم دوستۇم ئالىم كۆڭلىڭىزگە

 ياخشىياقەي دوستىڭىز تەرجىمانلىقنى ھەقىقەتەن سىزدەك  -
ئالىم بۇنى ئاڭالپ بەك . ىدىكەن دىدى دوستۇمنىڭ ئالدىدىالقىل

 : مىھمان . كەتتى  بولۇپخوش 
ىزنىڭ گىپىڭ قان ئىدىم ،پاراڭالش مەن ئالدىنقى قېتىم سىز بىلەن -

تىگىدە گەپ باردەك قىلىدۇ، سىز ناھايتى چوڭقۇر مەنىلىق گەپ 
شۇڭا مىنىڭ سىز بىلەن ئۈرۈمچىنى . قىلىدىكەنسىز يۈسۈپ ئەلى

كۈلۈپ  مەن. ئۇ ئەرەپ مېھمان دىدى -،قالدى كېلىپئايالنغۇم 
 : تۇرۇپ
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پ مەن ئۈرۈمچىنىڭ ئىچىنى تازا ئېنىق بىلىبىراق  !ھە بولىدۇ -
يېقىندىال كەلدىم،ئۇزۇن مەنمۇ تېخى بېيجىڭدىن  كەتمەيدىكەنمەن،

  ئالىممۇ بىز بىلەن بىرگە چىقسۇن.دوستۇم  بولغان ئىدى كەلمىگىلى،
مۇ مېھمان ئۇ.دىدىم-،ئۇ ھەممە جاينى ناھايتى ئېنىق بىلىدۇ

مىسىردىن كەلگەن بۇ  .تۇقبىز ئۈچەيلەن ماشىنىغا چىق قۇشۇلدى،
ۇ بىز بىلەن تەڭ ماشىنىغا ئۇم بولۇپنىسىمۇ بار ئەرەپ مىھماننىڭ ئى

ئەيىپكە -:مەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ بۇ مېھمانالردىن.چىقتى
  :كۈلۈپ تۇرۇپ  ىمدىد-؟بوالمدۇبۇيرىمىسىڭىز ئىسمىڭىزنى سورىسام 

، ئىنىمنىڭ ئىسمى ئىمران مىنىڭ ئىسمىم ئىبراھىمبولىدۇ، ئەلۋەتتە -
 . بولىدۇ دىدى ئۇمۇ كۈلۈپ كىتىپ 

 قېتىم  مەنمۇ ئۆزەمنى يەنە بىر!ئالال ئىبراھىم،ئىمران دەڭال..الال ئ-
تۇنۇشتۇرىۋېتەي ، مەن يۈسۈپ ئەلى ، بۇ دوستۇم ئالىم بولىدۇ ، 

 ، ئىسمىمىزنى بىلمەي يۈرسەكمۇ قامالشماس دىدىميلىتونۇشۇپ قاال
 .مەن كۈلۈپ ئۇالرغا 

. تىپ كەلدۇق بىز چاقچاقلىشىپ پاراڭالشقاچ بىر دەمدىال بازارغىمۇ يى
سارايالرنى ، يايما دۇكانلىرىنى -بىز چوڭ بازاردىكى دۇكان 

ئاندىن .ىخىنى بىر قۇر تۇنۇشتۇرۇپ چىقتۇقئارلىغاچ بۇ بازارنىڭ تار
. خوڭسەن دىگەندەك خېلى كۆپ يەرلەرگە باردۇق خوڭيەنچى،

. تى نىمىشقىكىن بۇ يەرنى ھەممە ئادەم خەنزۇچە ئاتالغۇ بىلەن ئاتايت
 ئەپەندىم تۇيۇقسىز ئىبراھىم. ۇ بويىچە ئاتاۋەردىممەنمۇ ش
 : مەندىن  

ر بېرىپ مىنىڭ بى رتىڭىز غۇلجىنى بەك گۈزەل دەيدۇ ،ئاڭلىسام يۇ -
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، مىسىر تەرەپنىڭ ھەممە يەرلىرى كۆرۈپ كەلگۈم كىلىۋاتىدۇ
زى ئاڭلىسام سىزنىڭ يۇرتىڭىزنى جەننەتنىڭ ئۆ. ۇكقۇمساڭغۇ ، چۆلل

 . پ سورىدى دە؟ دەيدۇ بۇ راستمۇ 
نكى جەننەت چۈىن جەننەتكە سېلىشتۇرغىلى بولماس،لىكشۇنداق،-

كەن ، بىراق ئەمدى رەببىمنىڭ مىھرى چۈشرەببىمنىڭ ئوردىسىدۇر
ىڭ بارچە شەيئىلەر رەببىمن.يەرلەر ئەلۋەتتە گۈزەل بولۇر

 گۈزەللىكى ھەقىقەتەن گۈزەلبىزمۇ ھەم شۇنداق،.مۈلكىدۇر
 . مىدىد-،سىزنى ئايرىم ئېلىپ بارىمەنكۆڭلىڭىزگە ياققان بولسىال 

 .گەپ ، چۇقۇم ئاپىرىسىز جۇمۇ دىدى ئۇ ئۇنداق بولسا گىپىڭىز  -
ئەتە مەن سىلەرنى تېخىمۇ گۈزەل  ئىنشائالالھ چۇقۇم ئاپىرىمەن، -
 .  ي نەنسەنگە ئېلىپ باراي دىدىمجا
 . ئەپەندىم ئۇ قانداق جاي ؟ سورىدى ئىبراھىم  -
يېشىل قارىغايالر ، - پۇتكۈل ئەتراپى ياپۇ،ئىشقىلىپ بوپقالىد -

 . چىملىقالر بىلەن تولغان گۈزەل بىر جاي دىدىم 
ىز ب .ئۇنداق بولسا بارايلى دىيىشتى ئۇالر كۈلۈشۈپ تۇرۇپ! ھە -

ىۋە م شىنجاڭنىڭ مىللى تائاملىرىدىن  شۇنداق دىگەچ بازار ئايلىنىپ
ۆرە تۇرۇپال تىلىم تاۋۈزالرنى بولسا ئ–قوغۇن. چىۋىلىرىدىن يىدۇق  -
 . مۇشۇنداق بولغاندا لەززىتى بولىدۇ دە  تىلىملەپ يەۋەتتۇق، –

غان تىلەمچىلەرنى كۆرۈپ يولدا كىتىۋاتقاچ يول ياقىسىدا ئولتۇر
كىتىۋاتسام تۇيۇقسىز بىر  ىلەرگە ئىچىم ئاغرىپ پۇل بەردىم،بىچار

. ۈشتى يولغا چكۆزۈم شۇ يەرئاستى  ايالنىڭ قولىدا بىر باال تۇرىدۇ،ئ
باال  قارىسام ئۇ ئايالنىڭ يېنىدا بىر يېرىم ياشالر ئەتراپىدا بىر كىچىك
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ن ئاستا مە. پۇتلىرىدا ئاياق يوق ئولتۇرۇپتۇ  تىقكىيىملىرى يىر
دەپ ساالم  !ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھەدە-ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ،

 . قىلدىم 
 . ئايالمۇ ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم دەپ سوغوقال ساالم قايتۇردى ئۇ  -
 . ھەدە بۇ باال سىزنىڭمۇ دەپ سورىدىم مەن  -
،خەقنىڭ بوالتتىمۇ والتتىمىنىڭ بولماي كىمنىڭ ب !مكاۋوي ئۇ -

مەنمۇ .كۆزىنى چەكچەيتىپ تۇرۇپ دىدى تېخىمۇ غادىيىپ !ئەمسە
 : ئاچچىقىمدا 

ئەمما  الىسى ئۈچۈن نىمىلەرنى قىلمايدۇ ،پەرزەنت ب ئانا بىر -
مۇشۇنداق باقامسىز ؟ ئانىڭىز سىزنىمۇ مۇشۇنداق سىزچۇ بالىنىمۇ 

 . دىدىم مەن  -،ياالڭ ئاياق باققانمىدى
 . دىدى ئۇ ئايال  -!ياق ئانام مىنى ئۇنداق باقمىغان -
، كىچىككىنە بالىنىمۇ شۇنداق قىلغىنىڭىز نېمەئەمسە بۇ سىزنىڭ  -

تېخى زەي يەرگە ؟ قاراڭە كىيىملىرى يېلىڭ، يىرتىق،باقامسىز 
تۇرغۇزۇپ قۇيۇپسىز ، ئەمەلىيەتتە سىز بۇ بالىنى ئەمەس بۇ باال ئول

 . مەن زەردە بىلەن  -،سىزنى بېقىۋېتىپتۇ دىدىم
دىدى  -،خۇددى ساقچىدەك ىمانچىۋاال سوراۋېرىسىزن !مكاۋوي ئۇ-

تەلەپپۇزىدىن بۇ ئايال جەنۇپ . ق ئاھاڭدا غادىيىپ تۇرۇپ سوغۇ
مەن بىردەم  ندەك قىالتتى،اكى خوتەندىن كەلگەتەرەپتىن قەشقەر ي

تۇرىۋەتكەندىن كىيىن ئەينى ۋاقىتتا مەن ھەربى مەشىققە قاتناشقاندا 
ساقچى فورمىسى كىيىپ چۈشكەن سۈرەت چاپالنغان كىنىشكەمنى 

 : يانچۇقۇمدىن چىقىرىپال كۆرسەتتىم ۋە ئۇ ئايالغا 
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سىز توال مىنى ئالدايمەن دىمەڭ ، بۇ بالىنىڭ تۇغۇلغان يىل ،  - 
تۇغۇلغانلىق ئىسپاتىنى ۋە سانىنى ئېنىق ئېيتىپ بېرىڭ  كۈن

بىز دەرھال  !تىز كەلسۇن  بالىنىڭ دادىسىنىمۇ چاقىرىڭ! كۆرسىتىڭ
ئايال بۇ . قان تەكشۈرۈپ ئىسپاتاليمىز دىدىم  DNAدوختۇرخانىدا 

ىالرىنى بىلمەي قېچىشقا ق نېمەگەپلىرىمنى ئاڭالپ ھۇدۇققىنىدىن 
  . پال قىلىپ تۇتۇۋالدىم مەن قۇلىدىن كا باشلىدى،

 : ئۇ ئايال . دىدىم -! باال زادى كىمنىڭ بۇ ! ئېيتە -
مىڭ يۈەنگە  5 ن بۇ بالىنىەم !مەن راستىنى ئېيتاي مكاماقۇل ئۇ -

 دېدى ئۇبۇ بالىنى بىر ئايال ماڭا سېتىپ بەرگەن  سېتىۋالغان ئىدىم،
 . ئۇ ئايالنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسىمىكەن دەپ سورىدىم مەن  -
 . دىدى ئۇ ئايال  -،ياق ئۇ ئايالمۇ بۇ بالىنى ئوغۇرالپ كەپتىكەن -
؟ ئۇنى  نېمەئۇنداق بولسا ئۇنىڭ ئىسمى  !ننداق دىگىھە مۇ -

! يىل تۈرمىدە ياتىسەن  01بولمىسا قانداق تاپىمىز ؟ دەرھال ئېيت 
مەن دىگىنىمنى قىلماي قويمايمەن   !ئادەم بولغانغا تۇيۇپ كىتىسەن

 : غال تىترەپ –يال بۇ سۆزنى ئاڭالپ غالئۇ ئا.  دىدىم
نەدە ، ئۇنىڭ ئىسمى ئامانگۈل ، بولىدۇ مەن ئېيتاي ..بولىدۇ-

ىم ئۇ بىزنىڭ ئۆيدە لىكىن بىر قېت تۇرىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن
ئەگەر مەن تاسادىپى بايقىلىپ قالسام ئۇنى پاش  قونغان ئىدى،

پ ئۇنىڭ قىلىش ئارقىلىق ئۆزەمنى قوغداپ قالىمەن دەپ ئويال
مەن . دىدى ئۇ ئايال  -،ئىدىمكىملىكىنى مەخپى كۆپەيتىۋالغان 

دىگەن قارا نىيەت  نېمە ، ۋىجدانسىزال ئەي ۋاپاسىز: دە كۆڭلۈم
ئادەم  ھەي....ئەقىل دىگەن بار ئىكەن بۇالردا ! كەتتى ھە  بولۇپ
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 .ئويلىدىمدەپ  !بولمايدىغانالر
 ئۇنداق بولسا يولدىشىڭچۇ ؟  -

. كەتتى تۇرغاندىن كىيىن ئۆكسۈپ يىغالپ ا گەپ قىلماي ئۇ بىر ھاز
ھاراق . ، كۈندە يەپ ئىچىدۇ ، ئاق چىكىدۇ يولدىشىم ئۇ بىكار تەلەت

 . يۈەن پۇل بولمىسا مىنى ئۇرىدۇ  311كۈندە . ئىچىدۇ 
ئۇنىڭ بۇ گەپلىرىنى ئاڭالپ ناھايتى ئاچچىقىم كەلدى ۋە شۇ ھامان 

. رنى ئۇالرغا مەلۇم قىلدىم ساقچىغا تېلىفۇن قىلىپ بۇ ئىشال
مەن ئۇالرغا بۇ بالىنى  .كۆپ ھايال بولمايال يىتىپ كەلدىساقچىالرمۇ 

ئۇ بالىنى قەھرىمان  ،ئانىسىغا تاپشۇرۇپ بېرىشىنى تاپىالپ –ئۆز ئاتا
 .  دۈمئىسىملىك بىر ئۇيغۇر ساقچىغا تاپشۇر

ساقچىالر ئىنچىكە تەكشۈرۈش ئارقىلىق ھېلىقى باال ساتقۇچى 
ئۈرۈمچىنىڭ مەلۇم بىر ئولتۇراق  بۇ ئايالنىڭ انگۈل ئىسىملىكئام

ىزمۇ بىللە ساقچىالر بىلەن ب ىدا ئىكەنلىكىنى ئېنىقالپ چىقتى،رايۇن
قوراللىق ساقچى ئۇالرنىڭ ئۆيىگە  5-4 نەق مەيدانغا باردۇق

باستۇرۇپ كىرىپال ئۇ ئايالنى ۋە يولدىشىنى قولىنى كەينىگە قايرىغان 
تەخمىنەن بىرەر سائەت سوراق قىلىش ئارقىلىق . ى پېتى تۇتۇپ چىقت

پ ەننىڭ مەلۇم بىر يېزىسىدىكى بىر جۇئۇ ئايال ھېلىقى بالىنىڭ خوت
 بىر ياش ۋاختىدىال بۇ ئايالنىڭ بالىسى ئىكەنلىكىنى ۋە –ياش ئەر 

شۇنداق قىلىپ ئۇ . بالىنى ئوغۇرالپ ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئېيتتى 
ئانىسىغا –يىچە بۇ بالىنى ئۆز ئاتالغىنى بوئايالنىڭ ئىقرار قى

تاپشۇرۇپ بېرىشىنى ۋە ماڭا خەۋەر يەتكۈزۈپ مىنى خاتىرجەم 
 :ساقچىالرمۇ . قىلىشىنى تاپىلىدىم 
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بىز چۇقۇم  ئىش قىلدىڭىز ياخشىشۇنداق  خاتىرجەم بۇلۇڭ ئىنىم ،-
بۇ ئامانىتىڭىزنى چۇقۇم جايىغا يەتكۈزىمىز  سىزگە خەۋەر قىلىمىز ۋە

دى ھېلىقى ئايالغا كەلسەك مئە ، دۈممۇ ھەم خاتىرجەم بولمەن. دىدى 
ساقچىالرغا يېقىندىن ھەمكارلىشىپ  قىلغانلىقى ۋەئۇ ئامالسىزلىقتىن 

 –جىنايىتىنى تۇلۇق ئىقرار قىلغانلىقى ئۈچۈن بىر ئايلىق تەلىم 
. يۇسۇنالرنى ئۆگىتىشكە بۇيرىدى -تەربىيە بېرىش ۋە قائىدە

ھاراق ئىچىش ، ش،قىمار ئويناش،بولسا ئاق چىكى يولدىشىنى
چۈن بىر قانچە ۈئائىلە زوراۋانلىقى جىنايەتلىرى ئبۇزۇقچىلىق،

 . يىللىق قاماق جازاسى بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى 
. تتى مانا كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە بىر نارسىدە باال ئۆز ئائىلىسىگە قاي

 پبولۇلەر 8شۇنداق قىلىپ كەچ سائەت .بىزمۇ ناھايتى خوش بولدۇق
خانىدىن ئالغان ياتاققا بىز ھېلىقى ئالىي دەرىجىلىك مىھمان قاپتۇ،

مەن دەررۇ . مەن ئۆيگە قايتايمىكىن دىدى -،دوستۇم ئالىم قايتتۇق،
 : يۈەن چىقىرىپ  511يانچۇقۇمدىن 

ئاڭلىسام ئاپاڭنىڭ  بۇ پۇلنى ئالغىن! ن جاپا تارتتىڭدوستۇم بۈگۈ -
ئېلىپ ئاپاڭغا شورپا قىلىپ  ، بۇ پۇلغا ئازراق گۆشمىجەزى يوقكەن
 . بەرگىن دىدىم 

مگە يىتىدۇ بولدى ئايلىقىم ئۆزۈ.. بولدى! ...ۋوي ئاداش بۇ-
 . دىدى 

 قىت بار ، بۇنى ئىشلىتىپ تۇرغىن ھەي ئايلىقىڭ چىققۇچە خېلى ۋا -
ن بۇ پۇلنى ئىشلىتىڭ دىگەن ئىدى، بۈگۈن سەنمۇ يېزىنەم بۈگۈ

تەڭ ئۈرۈمچىنىڭ ھەممە جايلىرىنى بۇالر بىلەن  تەرجىمانلىق قىلىپ 
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نىتىڭگە اليىق بەردىم كۆپ مېھ ئايالندۇرۇپ بەك ھېرىپ كەتتىڭ،
توغرا يولغا ئىشلەتتىم  شۇڭا يېزىنەم ئىشلىتىڭ دىگەن ئىدى ئەمەس

نچە ئۆگۈ –ئەتە  !خەۋەر ئالغىن  ياخشىئاپاڭنىڭ ھالىدىن . ئەلۋەتتە 
 !يتقىن  ئالالھقا ئامانەت مەيلى ئەمسە قا! يوقالپ بارىمەن ئىنشائالالھ

 .دىدىم  -،يا ئۆيۈڭگە ئاپىرىپ قويامدىم
ئۇنچە يىراقمۇ  ئۆزەم كىتەي، ئۆيۈممۇ! رەھمەت ساڭا دوستۇم  -

 -،بېكەت ماڭسامال يىتىپ بارىمەن 3ئەمەس ، ئاپتۇبۇسقا ئولتۇرۇپ 
مەن ئۇ مىسىرلىق  .بىز بىلەن خوشلىشىپ كىتىپ قالدىدەپ 

ينى ق ئۆياتا غۇجۇر كىشلىك 4نخانىغا كىرىپ مىھمانالر بىلەن مىھما
چۈششەك يىمەكلىكلەرنى ۋە -ئېلىپ كىردۇق ۋە ئۇششاق

ىمىزمۇ ئۇيقۇغا كۆزرنى ئىچكەچ پاراڭلىشىپ ئولتاردۇق،ئىچىملىكلە
 :ئەپەندىم ماڭا كېتىپ قاالي دىگەن ئېدى،تۇيۇقسىز ئىبراھىم

 .مەن سىزدىن  بىر سوئال سورايمۇ ؟ دېدى!  مكائۇ
 .راڭ دېدىم مەنھە سو-
گىنى تاماققا تۇرىدىكەن سىلەرنىڭ بۇ يەردە ھەقىقەتەن ئەتى-

بىزنىڭ ئۇ  .ئىچمەكلەر تەيياركەن-ۋە يىمەك تۇرسا تاماق قاچانالم
يەرنىڭ ئادىتى  ەردە چىۋىنمۇ ئۇخاليدۇ، بۇل 5-4ياقتا سائەت 
ھالل > سورايدىغان سوئالىم شۇكىن ماڭا . كەنياخشىھەقىقەتەن 
 .بۇنى تەجىربە ئارقىلىق چۈشەندۈرۈڭ دېدى<  ەتبىلەن مېھن

 .بۇنى ھەجەپ  سوراپ قاپسىزغۇ ؟دېدىم  مەن -
رلىق  ھىشكىم  مېنى قايىل قىال مۇشۇ سۇئالغا كەلگەندە-:ئىبراھىمكام

بۇرۇن دادام  مەندىن  مۇشۇ سۇئالنى سورىغان . جاۋاپ بېرەلمىدى
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دېدى   -دىم،ئىدى،شۇڭا مەنمۇ سىزدىن بىر سوراپ باقاي دېگەن ئې
 .ئىبراھىم ئەپەندىم 

چۈشەندىم، ئۇنداق بولسا سىز ساخالپ تۇرۇڭ، مەن ھازىرالم   ھە-
ھەقىقى  ۋە پەستىكى دۇكاندىنپەسكە چۈشتۈم  كىرىمەن ھەپ

لىدىن بىر قۇتا ۋە قەھۋە ۋە سۈتتىن  غۇلجىنىڭ ساپ ھەسى
كېيىن ئىستاكانغا ئازراق ئىلمان  ئاندىن. سېتىۋېلىپ ئەكىردىم

 ۋە دۈمھەسەل قۇيۇپ ئارالشتۇر قۇشۇق ۋە ئىككى دۈمناقسۇ قۇيقاي
 . دۈمقۇي بىر ئىستاكان قەھۋە دەملىدىم ۋە بىر پىيالە سۈت

 ،كورۈڭ پىيالىدىكىنى ئىچىپ 3بۇ ئۇنداق بولسا ! قېنى ئەپەندىم-
دېدىم   ېتىيدۇ ،ئاندىن جاۋابىنى بېرىڭ،قايسىسى سىزگە بەكراق ت

 .مەن
ئىچىپ بوغاندىن  ەممىنى ئىچىپ كۆردى ۋە ئىبراھىم ئەپەندىم ھ-

 .كېيىن جاۋابىنى بەردى 
قتى،ئەڭ يا ەسەل سۈيكەن، ئاندىن سۈت بەك خوشھ ئەڭ تاتلىغى-

،ئۇنى ئىچىپ ئۇيقۇم  چۈچۈك قەھۋەكەن–ئاخىرقىسى ئاچچىق
سوراشنىڭ بىر  دېدى ۋە ئەجىبا بۇنى-،كەتتى ئېچىلىپالم
 .دىمئىبراھىم ئەپەنبارمۇ ؟ دېدى  مۇددىئاسى

 .ئەلۋەتتە بار دېدىم  -:مەن
  .دېدى -،سى بارقانداق مەقسەت مۇددىئا نىڭئۇ-

ھەرە يۈزلىگەن  ،ئۈچۈن بىر كۈندە ھەسەلنىڭ پەيدا بولىشى- :مەن
شىرنىسىنى چىقىرىدۇ،  كېلىپگۈل چېڭىنى چىڭالپ ئۇۋىسىغا ئە

بەلكى مېھنەت قىلغاچقا   .ياكى تەبىئى چىقمايدۇ بەلكى ئۇ تۇغمايدۇ
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سىزگە  ھەسەلنى چىڭدايدۇ ۋە تاتلىق قىالاليدۇ، شۇڭا ھەسەلشۇ 
،ئۇ ھەرىنىڭ سىزگە تاتلىق بولغىنىھەممىدىن تاتلىق تېتىدى،

شۇڭا سىزگە ناھايتى .ششىق ئەمگەك قىلغان مېھنىتىدىندۇ ھەقىقى پى
ك تۇيۇلۇپ ئۇيقىڭىزنى  قەھۋە سىزگە چۈچۈ ئەمدى.تېتىدى  تاتلىق

بۇ  .چەتنىڭكىنى ئېلىپ كىردىم ئېچىۋەتتى،چۈنكى بۇ قەھۋەنى
شۇڭا  بۇ سىزنىڭ  .ھااللمۇ ياكى ھاراممۇ ؟ بۇنى بىلگۈچى خۇدادۇر 

. ىر ئاگاھالندۇرۇشتۇر بۇ ب يەنى دەيدۇكىن. زنى ئېچىۋەتتى ئۇيقىڭى
. سىز قەھۋە دەيسىز بىراق كېلىپ چىقىش مەنبەسىنى بىلمەيسىز 

سىزگە ئېنىق   بىراق سۈت بىلەن ھەسەلنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى
گۇمان  ەرسىنىڭ مېھنىتىدىن سىز ئەلۋەتتەئېنىق بولمىغان ن بولدى

ئىبراھىمكام ھاياجانلىغىدىن  بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغان .،دېدىمقىلىسىز
 .كەتتى  بولۇپ خۇشالقۇچاقالپ  كېلىپ مېنى

ھەقىقەتەن ئىستىداتلىق ئەقىل ئىگىسىكەنسىز ! مكائالال ئۇ...ئالال-
دىسە نىم  كېلىدۇ بىر ئەقىللىق ئادەم دۇنياغائەجىبا يۈز يىلدا 

 51بۇ ئېيتقان جاۋابىڭىزنى مەن  سىزنىڭ. دەيدىكىن دەپتىكەنمەن
لىرىدىن ئوتە  سۆزئۇستازالردىن ئاڭلىغان  كۆپېلى يىلنىڭياقى خ

بۇ .دېدى ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ-،بولدى قايىل قىالرلىق
گە ئۇرۇپ كۈلۈشۈپ مۈرەم بولۇپخوش  ئاڭلىغان ئىنىسىمۇ گەپلەرنى

 :ئىمران  دېدى -!كەتتى ۋە ئاكا
مىسىرغا بېرىپ  كەن بىزنىڭئەقىللىق يىگىت بۇ ھەقىقەتەن-

ئوڭشاپ قويسا بولغۇدەك دېدى مىسىردىكى بالىالرنى تەربىيەلەپ بىر 
 .ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ
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 .ئەپەندىمدېدى ئىبراھىم  -،دەۋاتقان ھە مەنمۇ شۇ مەقسەتتە-
 دېدىم مەن  -؟،ىقى بار ئىبراھىم ئاكاباش ئاغر نېمەسىزگە  -
ە سىز ۋكەتتى  بولۇپ قەۋەتالم خوش ئىبراھىمكام بۇ گەپنى ئاڭالپ-

 . ئىبراھىمكامدېدى  ؟دىدىڭىزغۇ مېنى ئاكا
ە ئوخشاشالم  ھەممەيلەن مۇسۇلمان،خۇداغا بەندە ئەمەسمۇ ؟ ھ-

  مكاشۇڭا ئا ؟ مۇھەممەتكە ئۈممەت ئەمەسمۇ ئادەمنىڭ پەرزەنتىغۇ ؟
 .دېدىم مەنبولماي نىمىدۇرسىز  بولماي قېرىندىشىم

ئۇنداق بولسا  بۈگۈندىن  باشالپ    ئىبراھىمكامبۇ گەپنى ئاڭالپ  -
خۇداغا ئىككى رەكەت ناماز   ئۇكا بواليلۇق،ھەم –ئىككەيلەن ئاكا 

ئۇكا -ائوتۇشۇپ ئاك تى مۇھەممەتكە ئىككى رەكەت نامازتەپ دوسئۆ
مەنمۇ بولىدۇ ئەمسە شۇنداق  تىۋالدى،بواليلى دەپ قولۇمنى چىڭ تۇ

رى قىلىپ خۇداغا شۈك تەپبىز تۆت رەكەت ناماز ئۆ. دېدىم قىاليلى 
 بولۇپ ئارا يېقىن دوس-ئۆز،دوستى مۇھەممەتكە رەخمەت ئېيتىپ

بۇ قاتاردا ئەلۋەتتە ئىنىسىمۇ بار . ئۇكا بولۇشقا ۋەدەلەشتۇق–ئاكا 
دەپ  -!يارايسىز مكائۇ بۇ ئىككەيلەن مېنى قۇچاقالپ رەخمەت. ئىدى
 :ۋە . لىرىگە ياش كېلەيالم دەپ قالغان ئېدى كۆز لىقىداخۇشال

ئۇ بولسىمۇ مىنىڭ ئىدى ، مېنىڭ بىر باش قېتىنچىلىغىم بار  ىمئىن -
بىراق ئۇ  ئۇ تەرەپتە يەنى مىسردا بىر شىركىتىم بار ئىدى،

خىزمەت . بولمىغۇچە خىزمەتكە چۈشمەيدۇ  01يەردىكىلەر سائەت 
 بولۇپتېخنىكىچى الزىم -شۇڭا ماڭا بىر پەن نۈمى بەك تۆۋەنئۈ

يىل تېخنىكا ئۆگەتكەچ پەزىلەتنىمۇ  1ئۇالرنى يېتەكلەپ  .قېلىۋاتىدۇ 
 :مەن ئۇنىڭغا .ئىبراھىمكام دىدى  -،ئۆگىتىپ قويسىڭىز
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 01 .ئانام بىلەن كۆرۈشەي  –مەن ئاۋال غۇلجىغا بېرىپ ئاتا ،ئاكا -
ئاندىن كىيىن بارارمەن  بولۇپ، كۆرۈشۈپ يىل بوپتۇ كۆرۈشمىگىلى 

 :لىقىدا خۇشال ئىبراھىمكامبۇ گەپنى ئاڭلىغان . دىدىم مەن 
ئۆگۈن مىسىرغا قايتىپ بىر ئايدىن كىيىن  -ئۇنداق بولسا مەن ئەتە-

سىزنىڭ يۇرتىڭىز غۇلجىنى ساياھەت قىلىپ سىزنى  كېلىپقايتىپ 
 : كۈلۈپ تۇرۇپمەن .ئېلىپ تەڭ قايتاي دىدى 

 .ھە بولىدۇ ئاكا دىدىم  -
ئەتىگىنى بامدات نامازغا تۇرۇپ  بىز پاراڭالشقاچ ئۇخالپ قاپتۇق، -

 7ىپ سائەت ئازراق ئارام ئېلىۋېلپ بولغاندىن كىيىن نامازنى ئوقۇ
 . باردۇق  لەردە ماشىنا بىلەن يېزىنەمنىڭ ئۆيىگە

نىڭ يېنىغا كىردۇق، كىرسەك مكائەسساالمۇ ئەلەيكۇم دەپ ئا -
 : مەندىن مكائا. ناشتىلىق تەييارالپ قۇيۇپتۇ  ھەدەم

 .دىدى  ؟ناشتا قىلدىڭالرمۇ -
يېزىنەمنى  رنى ئىتىدۇتاماقال ياخشىھەدەمنى ياق تېخ، -

 . مەندىدىم -،كۈتىۋالىدۇ دەپ ناشتا قىلمىدۇق ياخشىمىھمانلىرىنى 
 :  كۈلۈپ تۇرۇپ مكائا
رغا بۇالسىز ھەقىقەتەن ئەتراپلىق ئوياليدىكەنسىز، مكائۇ-

ئۈزىمىزنىڭ مىللىيچە ناشتىلىقىمىزنى تېتىتمىساق بولماس دىدى 
 .كۈلۈپ قويۇپ  مكائا

ۈچۈك سوغوق چ –ھەدەم ئوخشىتىپ شورپا ، پولوالرنى ۋە ئاچچىق 
بۇ بىز داستىخان ئۈستىگە كەلدۇق،. سەيلەرنى قىلغان ئىدى

تاماقالرنى يەپ ئۇ ئەرەپ مىھمانالر ناھايتى خوش بولدى ۋە ناھايتى 
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نەنسەنگە  بېرىپ  بولۇپبىز تاماقالرنى يەپ . ئىشتىھا بىلەن يىدى 
  :ئاكام ماڭا قاراپ .  كەلمەكچى بولدۇق

اركىلىق م KIAقايسى ماشىنىنى ھەيدەيسىز ؟ ئاۋۇ  ھە ئۇكام -
قارىسام  .؟ دىدىنى ھەيدەمسىز تويوتا ماشىنىنى ھەيدەمسىز ياكى

KIA ،مەن ماۋۇ  !اكائ ىك شۇنداق چىرايلىق ماشىنا ئىدى،كىچ 
بۇنى مەن ھەيدىسەم .ماشىنىغا مەن بەك ئامراق ئىدىم كىچىك

 . چوڭىنى سىز ھەيدىگەن بولسىڭىز خاپا بولمىسىڭىز دىدىم 
دىگەن شۇدە ، مانا ھەي ياش باال دىگەن چىدىماس كىلىدۇ  -

 .  ھەيدەڭ دىدى يېزىنەم 
 . بۇ ماشىنا كىمنىڭ ئاكا دىدىم -
گۈن سودا پۈتكەن سىزگە رەھمەت ئېيتىپ تۈنۈ. كىمنىڭ بوالتتى  -

 . پۇل بېرەي دىسەم ئۇنىمايسىز ، شۇڭا ھەدىڭىزگە ئېلىپ بەردىم 
ئەمسە ھەدەم ھەيدىسۇن  !ھەدەمگە ئېلىپ بەردىڭىز ! ئوھوي -

 . دىدىم 
 ،بۈگۈن بۇ ماشىنىنى سىزگە ھەدىڭىز تۈنۈگۈن ھەيدىۋالدى-

 . ئۆتۈنۈپ بەردى 
بۇ ئىككى ئەرەپ مىھمان . لمىدىم دىدىم ھە ئۇنداق بولسا تۈزۈت قى -

 . دەك مىنىڭ كەينىمدىنال ئەگىشىپ ماڭاتتى خۇددى كىچىك بالى
 .ئىبراھىمكامدېدى  -؟بۈگۈن بۇ ماشىنىغا چىقامدۇق -
 .دېدىم -مۇشۇ ماشىنىدا ئولتۇرىسىز ،ھەئە شۇنداق -
بىز مۇشۇ ماشىنىغا چىقايلى ،ۋاھ ئەجەپ چىرايلىق ماشىنىكەن-

 .شۈپ دېدى كۈلۈ
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 :كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇالرنى يېزىنەم 
نىڭ  الر،مەن ئۇمېنىڭ ماشىنامغا چىقمامدىكەن الربۇ-

 .كارلىشىدىغان دوستى تۇرسام  دېدى چاقچاق قىلىپ ھەم
 .مەن  مەن دىگەن قول بېرىشكەن ئىنىسى تۇرسام دېدىمھە -:مەن

كەلمەستىن خېرىدارىمنى -نسىز جۇمۇ،كېلەھەي ئىنىم يامانكە-
تۇردىڭىز،شېركەت ئېچىپ قالسىڭىز بېيىپ كەتكۈدەكسىز  تارتقىلى 

 .تۇرۇپ  دېدى كۈلۈپ
ئەسال مەندىن  خىيانەت قىلىدىغان ئىش!ياقەي ئاكا...ياقەي-

 .كۈلۈپ تۇرۇپ  دېدىم -!كورۈلمەيدۇ ۋە كورۈلمىسۇن
يوق،چاقچاق  ھېچقىسىدېدىم  ھە كوڭۈلدېكى گەپنى-:يېزىنەم 

  ياخشىئەرەپچىنى  تتە سىزئۇالر ئەلۋە! مكائۇ دۈمقوي قىلىپ
سىلەر  مەن يول باشالي! دە-بىلگەنكىن شۇڭا كەينىڭىزدىن يۈرىيدۇ

 .كەينىمدىن مېڭىڭالر دېدى 
 .دېدىم -.ھە ماقۇل ئاكا -

ە ھەدەمنى ئېلىپ  ماشىنىغا  چىقتى  يېزىنەم  ئىككى  ئوغلىنى ۋ
 .چىقتۇق  ۋە بىزمۇ ماشىنىغا

  . ھەيدەيمۇ ؟ دېدى ماشىنىنى مەن  مكائۇ-:ئىبراھىمكام -
قىلىپ   ۇ،دەپ ئاچقۇچنى بەردىم،شۇنداقھە بولىد،مەن-

 .ھەيدىدى   ئىبراھىمكامماشىنىنى  
  ئىبراھىمكامماڭدى ،  ئاستا ھەيدەپ  ئالدىدا ماشىنىنى يېزىنەم

ئولتۇرۇپ   ماشىنىنى ئاستا ھەيدەپ ماڭدى،مەن يېنىدا كەينىدىن
سائەت   بىز بىرە.  دۈمرقاتناش يوللىرىنى  چۈشەندۈرگەچ  ئولتۇ
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يېرىم   ئەسلىدىغۇ. ماڭغاندىن كېيىن نەنسەنگىمۇ يېتىپ كەلدۇق
 سەل ماشىنا  باراكەنمىزتۇق ،شەھەر ئىچدىن چىققۇچە  سائەتتىالم

 .ئېدۇق  ماڭغان قىستاڭچىلىقى بولغاچقا ئاستاراق
ئاغزىنى  ھاياجانلىنىپ كۆرۈپ بۇ مېھمانالر بۇ چىرايلىق مەنزىرلەرنى

رىنى،گۈللىرىنى ۋە الم قالدى،ھەمدە بۇ يەرنىڭ چۆپلىئېچىپ
يېشىل قارغايالرنى -تاغالردىكى ياپ ئىگىز-ئىگىز قويلىرىنى،

ە بىز يەن.لىقىدىن بىزگە رەھمەت ئېيتىپ كەتتىخۇشال  كۆرۈپ
 تەرەپتە ئاتقا مىنىدىغان يەرلىرى بار ئۇستى تەرەپكە چىقتۇق ئۇ

 دۇق ۋە ئاتقا مىنگەچ بىر ئىشتەرەپكە بېرىپ ئاتقا مىن بىز شۇ بولۇپ
ېلىپ قالدى ،يەنى رەسۇل بوۋامنىڭ ۋە ھەزرىتى ئومەر ئېسىمگە  ك

ۇنىڭ ، شبوۋامنىڭ  ئات مىنگەن ھالەتلېرى ئېسىمگە كېلىپ قالدى
 . دۈمئوقۇ مەن  توۋەندېكى شېىرالرنى بىلەن

                   
 ، تاغ  ئۈستىدە ئاتنى چاپتۇرۇپ ماڭدىم مەن

 . تاققا -شتىم مەن  چولدىنئا باياۋان
 ، ھوزۇر بەرگەن ھەركىمنىڭ قەلبىگە

 . باققا پۇراق-اشالر قەلىپكە ئەكىرىپ خۇشب
 

 ، چاپتۇرسام  ئېتىمنى چاقماق تېزلىكىدە
 . بولۇر تەبىئەت مەن بىلەن سىرداش
 تەڭ ئۆزىنى ، بەسلىشىپ قۇياشنىڭ نۇرىمۇ

 .ئالغا ئىنتىلەر ئالدىغا ھامان ئۆتۈر 
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 ، نۇرى چىققان ئىدى قۇياشنىڭقىزىرىپ 

 . ھامان ۇمگە چۈشتى نۇرى شۇكۆز
 ، بېشىم  ئۇستىدەبۇلۇتلېرى لەيلەپ 

 .ئامان ۇرھوز سالقىندىن جانغا سايە تاشالپ
 

 ق قىلىپ ئاتنى چاپتۇرۇپ مېڭىپ، كوڭلىمىز ناھايتىشۇندا بىز
 چۈنكى مەن كىچىك ۋاختىمدا ئاتنى ناھايتى.قالدى بولۇپخوش 
  يۇمدىمۇ بىر ئاق ئېتىم بار،ئۈتۇراتتىمچاپ كۆرۈپ ياخشى
يۈرۈپ  بىز ئايلىنىپ .يوق بىلمەيمەن–بارمۇ لېكىن ھازىر.ئېدى

يگە لەردە ئۆ 5كېيىن سائەت  چۈشتىن وزۇرلىنىپھ
ى بولدى راز مىسىردىن كەلگەن بۇ مېھمان مەندىن ناھايتى.قايتتۇق

ەن چوقۇم  كېلىدىغانلىقىنى ۋە كېلىپ م ۋە بىر ئايدىن كېيىن
ۋلىتىگە ئاپىرىدىغانلىقى دۆ ئۆز بولۇپ سوھبەتتە-بىلەن ھەم

 . دۈمقوي ئۇالرنى ئاپىرىپ مەن .بېرىپ ياتاققا قايتتى ۋەدە ھەققىدە
ئانامنى  -مانا مەنمۇ ئەتە غۇلجىغا ماڭىمەن ئەتىنى ئويلىسام يەنى ئاتا

 ،مەن قىلىپ سوقۇپ تۇراتتى! گۇپ ...گۇپ..گۇپ ئويلىسام يۈركۈم
ئۇچۇن بۈگۈن بالدۇرراق   الدۇر تېزراق بېرىشغۇلجىغا ب
 لەردە ئورنۇمدىن تۇرۇپتىمەن بۇ چاغدا  4ەت سائ مەن .ئۇخلىدىم 

 .ئىدى  ھەدەممۇ چىققان
  .دېدى ھەدەم -، ئوخشىمامسەن ، ئۇخلىمىغانمكائۇ ھە-
بالدۇرراق  شۇڭا. دىالم ئۇخالپتىكەنمەن7،ئاخشام سائەتھە ھەدە-



63 
 

 .مەن  دېدىم -،ھەدە تۇرۇپتىمەن
 .دەيسەن  بىلەن باراي نېمە غۇلجىغا مكائۇ ھە-
 . تېخى بىر قارارغا كەلمىدىم ھەدە -
  ياخشىھازىر يولالر  .منى ھەيدەپ بارغىنھە ئەمسە مىنىڭ ماشىنا -

يولغىچە  مەن سېنى غۇلجىغا ماڭىدىغان كەتتى، بولۇپراۋان 
 -،قالغىنىنى ئۆزەڭ بىلىپ كېتىسەن ئۇزىتىپ ئەچىقىپ قوياي،

 . دىدى ھەدەم 
 .دېدىم ھەدەمگە -بۇنداق قىلسام بوالرمۇ ؟ -
  ماشىنىنى يۈسۈپ ئەلىيگە بېرىڭ  -:ماڭا تۈنۈگۈن يېزىنەڭ-

ىسە ھەيدىسۇن دەپ قانچىلىك ھەيد!ھەيدەپ بېرىپ كەلسۇن
  قاچان يولغا چىقىسەن؟ !  تاپىلىغان ئىدى، ماۋۇ ئاچقۇچنى ئالغىن

سىزمۇ كىرىپ بىردەم  يمىكىن،لەردە چىقا 0ا مەن سائەت ئۇنداقت-
 . دىدىم ھەدەمگە قاراپ  -،ئارام ئېلىۋېلىڭ

شۇنداق ماڭا ھەقىقەتەن تەس كىلىۋاتاتتى،سائەتنى ئۆتكۈزۈش  1
قىلىپ مەن ۋاقىتنى تىزرەك ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن كومپىيوتىر ئالدىغا 

ئاجايىپ . كە باشلىدىم توردا ھەرخىل خەۋەرلەرنى كۆرۈش كېلىپ
 ، ھەرخىل مۇسابىقە خەۋەرلىرى ىش، چېلىشچىلىقبۇزۇق خەۋەرلەر،
قالر، پاالنچىنى ئۆلتۈرىۋېتىپتۇ  ھەرخىل بۇزۇقچىلىىزلىقالر،ئىتتىپاقس

. ئايال ئېرىگە مۇنداق قىپتۇپاالنچى  پاالنچى قىزىغا مۇنداق قىپتۇ،
باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى ئېچىش  دىگەندەك ئاللىقانداق خەۋەرلەر

ئىش بولغىنى بىلەن مەن ئۈچۈن  ياخشىباشقىالرغا نىسبەتەن 
ئاقىۋەتتە ئۆزىگە ندا بىر مىللەتنىڭ يۈزىنى تۈكۈش،ئېلىپ ئېيتقا
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ئۆزىگە ئېغىر بىر –ر تىراگىدىيە بولىۋاتقانلىقىدىن ۋە ئۆزبى
مىللىتىنىڭ شۇنچىۋاال  يىغىۋاتقانلىقىدىن ۋە ئۆزئاھانەتنى 

الش ئىكەنلىكىدىن دېرەك پەسلىشىپ كىتىۋاتقانلىقىنى ئىسپات
كۆرۈۋېرشكە كۆڭلۈم  شۇڭا بۇنداق خەۋەرلەرنى يەنە ،بىرەتتى

مەن خەۋەرلەر تورىدىن چىكىنىپ چىقىپ بىردەم ئويۇن .ئۇنىمىدى
شۇ ئەسنادا  پتۇقا بولۇپمۇ  0ئوينىدىم ، ئويۇن ئويناپ سائەت 

 : ھەدەم چىقىپ 
 . تاماق يىدىڭمۇ دىدى  مكائۇ -
ىدا ئولتۇرۇپ باياتىن بېرى كومپىيوتىر ئالدھە ياق ھەدە،-

 سىزچۇ ھەدە ؟ . يىمىدىم 
سەن مېڭىش  !كىلە مكامەن ئارام ئېلىپ ئەمدى قوپقان تۇرسام ئۇ -

 دىدى  -،ئالدىدا بىللە تاماق يەيلى ئاندىن سىنى ئۇزىتىپ قوياي
 .ھەدەم 

بۇ . للە تاماق يەپ خوشلىشايلى دىدىم يېزىنەمنىمۇ چاقىرىڭ ، بى -
 تاماقتىن كىيىن . لىكتە تاماق يىدۇق بىز بىر چاغدا يېزىنەممۇ چىقتى

 :يېزىنەم 
 شۇنداق قىلىپ بۈگۈن غۇلجىغا ماڭامسىز ؟! ھە يىگىت  -
 ياخشىھە شۇنداق ئاكا ، ئۆزىڭىزنى كۆپ ئاسراڭ ، ھەدەم بىلەن  -

دەپ قۇچاقالپ خوشلۇشۇپ   دۈمئۆتۈڭالر، سىلەرنى ئالالھقا تاپشۇر
    . قولىغا سۈيۈپ قۇيۇپ مېڭىشقا تەمشەلدىم 

يولدا كۆپ  خۇشۋاق بۇلۇڭ !مكائۇ دۈمسىزنىمۇ ھەم ئالالھقا تاپشۇر -
بىز خوشلىشىپ بولۇپ ماڭاي . دىدى يېزىنەم-،ئىھتىيات قىلىڭ
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 .تۇيۇقسىز ھېلىقى ئاشقان پۇل ئىسىمگە كەلدى  دەپ تۇرىشىمغا
 يۈەن پۇل  1711ىنقى كۈنى ئاشقان ماۋۇ ئالد! ھە راست ئاكا -

 . ۇلنى ئېلىپ ئۇزاتتىم قايتۇرۇپ بېرەي دەپ پ
سىزنى بۇ پۇلنى ئالغىلى ئۇنىماسمىكىن دەپ ۋاي ئالال ئىنىم،-

يېنىڭىزغا . ئىدىم  چاقچاق قىلىپ ئاشقىنىنى قايتۇرۇڭ دىگەن
ردەملەرنى بىزگە كۆپ يا كېلىپيىراق جايدىن  !سېلىپ قۇيۇڭ

ۇپ ، بىزنى قىسقىغىنە ۋاقىت ئىچىدىال مىليونىرغا ئايالندۇرقىلدىڭىز
بۇ پۇل سىزگە تۇتقان يوللىقىمىز  !، سىزگە كۆپ رەھمەت يدىڭىزقو

 . قالسۇن دىدى  بولۇپ
ەردىم ھە ، ئەتىگەندە ھە ئۇنداق بولسا مەنمۇ تۈزۈت قىلماي ئېلىۋ -

يىق كۆرمىدىم ، بىرىگە ئىتتىرىپ ئولتۇرۇشنى ال –بۇنداق بىر
كۈلۈپ يېزىنەم . دىدىم  -،ئىش ئەمەستۇر ياخشىئۇنداق قىلىشمۇ 

 :كېتىپ
كۈلۈپ كەتتى  دەپ -!يارايسىز  مكائوغۇل بالىدەك گەپ قىلدىڭىز ئۇ-

مەن پەسكە چۈشۈپ ئوخشىغان  بىز قۇچاقلىشىپ خوشالشتۇق
ھەدەم مىنى .  دۈمسومەندىن يەنە بىر قاچا يەۋېلىپ يولغا راۋان بول

مەن ھەدەم بىلەن ڭىدىغان يولغىچە ئۇزىتىپ قويدى،غۇلجىغا ما
 ھەدەم ناھايتى چېچەن ئايال ، دۈمان بولخوشلىشىپ يولغا راۋ

 ھەتتا ئۆيدىن چىققاندىمۇ يولدىشىغا نەچچە رەت ساالم . ئىدى
مۇ ھەم ماڭى ھقا ئامانەت قىلىپ چىققان ئىدى،بېرىۋېتىپ ئالال

تىلەكلەر بىلەن –دۇئا ياخشى چوڭقۇر ساالمالرنى قىلىپ
لالھقا ئانامغا بولغان سېغىنىشلىق ساالملىرى بىلەن مىنى ئا–ئاتا
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ئايال  ياخشىبۇ  ..!ھەي. ىئامانەت قىلىپ چىرايلىق ئۇزىتىپ قويد
 . مىنىڭ ھەدەمدە دىدىم ئىچىمدە پەخىرلىنىپ 

تۈپتۈز  ماشىنىنى ئۇچقاندەك قويىۋەتتىم ، مەن غۇلجا تەرەپكە قاراپ
بىلەن بوي تالىشىپ تۇرغان  بىرى –بىر  كەتكەن ئاسفالىت يولالر،

يېشىل -ەتكەن كۆز يەتكۈسىز ياپكەڭ ك ئىگىز تاغالر–ئىگىز
. سائەت يول يۈرۈپ سايرامغا يىتىپ كەلدىم  7مەن. يايالقالر

رىقى بۇرنۇمغا پۇراشقا سايرامغا كىلىشىم بىلەنال يۇرتۇمنىڭ پۇ
مەن . ئانامنىڭ ئىللىق ھىدى بۇرنۇمغا پۇرىدى  –ئاتا باشلىدى،

ھەيۋەت  تاغ ئىچىگە كىرىپ ناھايتى ئىسىلسايرامدىن ئۈتۈپ 
 لىقىمدخۇشال بولۇپسېلىنغان كۆۋرۈكنى كۆرۈپ ھەيران 

 . ۋلىۋەتتىم تو
ەن م.....! نىمىدىگەن چىرايلىق سېلىنغان كۆۋرۈك بۇ ! پاھ  -

چىڭسىخوزا ، قورغاس ، سۈيدۆڭدىن ئاستا ئۈتۈپ ئۆز يۇرتۇم  –ئاستا
مانا مەن ئاخىرى ئۇزۇندىن . ئۈتۈپ ئىلى دىيارىغىمۇ يىتىپ كەلدىم 

 -زۈم بىلەن كۈتكەن ئانا ماكانىم ئىلىغا كەلدىم ، ئاتابۇيان تۆت كۈ
كېلەيالم دەپ قالغان مانا غۇلجىغىمۇ  .ئانامنىڭ قېشىغىمۇ كەلدىم 

ئانا تۇپرىقىمغىمۇ كېلەيالم   ەمنىڭ ئانا دىيارى بولغانئۆزيەنى .ئېدىم
                       لىرى  سۆزئېيتقان  تۇيۇقسىزالم دادامنىڭ ماڭا.قالغان ئېدىم دەپ

  :دادام ماڭا . الدىق كېلىپئېسىمگە 
يىدە  ئۈرۈمچىگە كەلگەندە ھەدەڭنىڭ ئۆ ئوغلۇم سەن بېيجىڭدىن-

 ئۈچ  كۈن تۇرۇپ ماڭغىن چۈنكى سەن ھەدەڭنىڭ  تويىغائىككى 
اق پىكىرلىشىپ شارياخ ېلەلمىگەن ئىدىڭ،يېزىنەڭ بىلەنك
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بۇ ياققا   ساالملىشىپ ئاندىن بۇ ياققا كەلگىن،چۈنكى كېلىپالم
مەنمۇ  لېرىنى ئويالپ سۆزدېگەن -ەت تۇرىدۇ باالم ،ماڭساڭ س

دەپ   دۈمبول ساخلىتىپ قويىدىغان كۆپماقۇل دادا بىراق سىلەرنى 
ئەمدى   ياش كەلدى، مانا ۈمگەكۆز خوشالشقىنىمنى ئويالپ

يېشىل -ياپ .كەلدىم  ڭ گۈزەل ئانا يۇرتۇمغائۆزۈمنى كۈندىن كېيىن3
 ەي بۇ دەل ئانامنىڭمېزىلىك ناننىڭ  ھىدى ،ھ ىكى،يىراقتتۇپراقالر

 دىماقالرغا ئۇرۇلۇپ  ىمنىڭ ھىدىخۇشپۇراق ئانا تۇپرىق .ھىدى ئېدى
 شامالالر چاچلرىمنى  يەلپۈيتتى مەيىن تۇراتتى

مەن يىراقتىن ئىككى ياشانغان كىشىنى كوردۈم ،بۇ دەل مېنىڭ 
ۈرىتى ئاستا سھاياجاندا  ماشىنىنىڭ  . ئانام  بىلەن دادام  ئېدى

قويۇپ   بولىۋاتاتتى مەن بۇ ۋاقىتتا ماشىنىنى توختۇتۇپ
بىلەن ئۇالرغا  مەن يۈگۈرۈپ بار كۈچۈم .لىدىميۈگۈرۈشكە باش
 ئۇالرمۇ تەڭ ماڭا كۆرۈپ ئانام بىلەن داداممۇ مېنى قاراپ يۈگۈردۈم 

ۈرۈپ ئۇالرنىڭ مەن ئاخىرى يۈگ. لىدىباش قاراپ يۈگۈرۈشكە
منى چىڭ قۇچاقلىۋالدىم ۋە دادا–بېرىپ ئانام قېشىغا

ۋە قوللىرىغا سۈيۈپ كەتتىم ،  لىرىگەكۆز–يۈز  دادامنىڭ–ئانام
يۈزلەر شۇ چىرايلىق  سۈيۈملۈك سېغىنغان شۇ مېھىرلىك قولالرمەن 
ھاياتىم بۇ  مېنىڭ بارچە. ئانامنىڭ ئېدى-لىرى شۇ ئاتاكۆز

ئانام -مېنىڭ ئاتا بىر ھاياتىم مۇشۇ-كى بىردىندۇنيادى
تەختىم -ھورمىتىم تاجۇ بىر-شۇنداقالم مېنىڭ بىردىن.ىئېد

ىلدىن ي01. ئانام  ئېدى -ىم شۇ  ئاتاسەلتەنەتىم مېنىڭ كېلىچەگ
لەرىم  لىققىدە كۆز بېرى  كورۈشمەي مانا بۈگۈن كورۈشۈشۈمدۇر،
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بۇياققا  مېڭىشىپ -،ئۇياقتىنرىشىپكىشىلەر قا يولدا.ياشتا ئېدى
ياش قىلىپ  يىغلىدىم  كۆزئانامغا -ئاتا  ئۆزيىغلىسام  .تۇرىشاتتى

ە  بىر  ئىنساننىڭ  يەن. يوق  ئېدى  خىجىل بولۇشۇمنىڭ ھاجىتى
مۇاببىتىنى ۋە ئۇنىڭغا بولغان  -لغان مېھرىئىنسانغا بو بىر

بۇ  ندە بىلگۈلۈكتۇر،ماناكورۈشكە شاتلىقىنى ئايرىلغاندا ۋە-قايغۇ
ىشنىڭ نىڭ،قېرىنداشلىقنىڭ،رىشتىنىڭ،باغلىنمۇھاببەت-مېھرى

 .ئىكەنلىگىنى بايقايسىز  نەقەدەر قىممەتلەك
 ام ،ئانامنى كوتۈرۈپ چوگلىتىپ كەتتىملىقىمدا ئانخۇشالمەن بۇ 

قويغىن  قېيىپ كەتتى مېنى چۈشۈرۈپ بولدى بېشىم ،باالم ۋاي-
 .كۈلۈپ تۇرۇپ  ،ئانامدېدى

لىرىگە ياش كۆزە كەتتى ۋ ئوماققىنە كۈلۈپ دادام ساددا چىرايلىرىدا
 :مەن .قاراپ تۇراتتى  ن ھالدا ماڭائالغا

،بايا  تۇرغانسىلەر دېدىم ياخشىا ئان-ۇ ئەلەيكۇم دادائەسساالم-
ئەيىپكە  ھاياجاندا سىلەرگە ساالم بېرىشنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن،

  .امغائان دادام بىلەن دېدىم لىقىمدا ئۇنتۇپ قاپتىمەنخۇشالئالماڭالر 
سەن  ،دېدى كۈلۈپ ىياخش بىز. ئوغلۇم ،ئەسساالم ۋەئەلەيكۇم-

ئىنتايىن  كۆرۈپ باالم،سېنى ياخشى بولساڭال بىز ھەر ۋاقىت ياخشى
قول تۇتۇشۇپ   ى خاتىرجەم بولدۇق،دېدى ۋە بىزئەمدبولدۇق  خوش

 كېلىۋېتىپ  دادام. يگە ماڭدۇقىشىپ ئۆقولتۇقل
ەمەس ئادەمنىڭ  ئ ئوغلۇم ئاۋۇ ماشىنىنى ئەكەۋەتكىن،ئېشەك-

  .دېدى دادام  -،نڭىدىغاكەينىدىن تەڭ ما
 ...!!قالماپسەن ھە  يا ئالال دادا، تېخىچە بۇ گېپىڭدىن -:مەن
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تۇرۇڭالر  يدە ساخالپھازىرالم ئەكىلەي ئەمسە،سىلەر ئۆ ھە مانا-
. كەلىم ئە يىمىزنىڭ ئالدىغامەن ماشىنىنى ھەيدەپ ئۆ. دىمدې

. گەرمەي تۇرغان ئېدى ئۆزبۇرۇنقىدەكال  ئۆيىمىزنىڭ ئالدى يەنى
گەرتكەن بولسا،  ئۆز ىالر ئۆيلىرىنى يېڭىالپ دەرۋازىللىرىنىباشق

بۇرۇن .گەرمىگەن ئېدىئۆز بىزنىڭ دەرۋازا ۋە ئۆيلىرىمىز پەقەت
،يەنىمۇ  ىرىمىز پۇختا مەزمۇت،چىرايلىق سېلىنغاچقايلئۆ ىزنىڭ بۇب

 :ماڭا  دادام.ىرايلىق مەزمۇت تۇراتتىشۇنداق چ
بۇ قالغان شۇڭا  دىن قالغانبوۋام–ي ماڭا ئاتابۇ ئۆ! ھەي ئوغلۇم-

نۇرغۇنلىغان ئەسلىمىلەرنى  نەرسىلەرنى ئىسراپ قىلمايمەن ئۇالر ماڭا
،مەن بۈگۈنكى كۈنگە  ئۇلۇشۇپ بولغاچقا لدۇرغان،شۇ ئەسلىمىلەرقا

يېڭى ئۆي  .ئەۋالدىمنى ئۇنتۇپ قالسام بولمايدۇ  ئۆز كېلەلىگەن،مەن
بىزلەرگە نۇرغۇن  ن ھوكۇمەتتى دىسەڭ ئوغلۇم مانا يان تەرەپتە بار

  بوۋىللىرىمنى–ئاتا  يلەرنى بولسابۇ ئۆ.يېڭى ئۆيلەرنى سېلىپ بەردى
دېدى دادام ئىچىدىن ئېغىر بىر  -ئەسلەش ئۈچۈن ئېلىپ قالغان،

 .قويۇپ  تىنىپ
 بىر .ئىدى دادامنىڭ سېغىنىشقا بولغان تەلپۈنىشى ئىنتايىن يۇقۇرى

دادامنىڭ رەتلىك ... ئەتراپلىق ئوياليتتى ھەي ناھايتى ئىشالرنى
،قاڭشارلىق توم قۇييۇق كەلگەن قاشلىرى ساقاللىرى كەلگەن ئاپپاق
لىرى  كۆز قىزىل مەڭزىللىرى ۋە نۇرلىنىپ تۇرغان-پبۇرۇنلىرى ،قى
ل جانلىق تۈس كىرگۈزۈپ  ىگە بىر خىئۆزبىلەن  قېرى بولغىنى

گەرمىگەن  ئۆزمېڭىشلىرىمۇ ئانچە  ھازىر دادامنىڭ يول.تۇراتتى
پەش دېگۈچە -ھەش ھەي ئالال.ى ئېد قەدەملىرىمۇ نورمال ۇپبول
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 .ئىدى  نىڭ قارىسىنى ئېلىپ قالغان71 داداممۇ
قالغان . ئىدىم ئۆيدە بەك ئەركە بولۇپ مەن بالىالرنىڭ ئەڭ كىچىكى

داستىخاندا   ئانام بىلەن ئۆيگە كىرىپ–مەن ئاتا. سى قىز ئىدى3
. بولدى  ىلىقىم نانتناش ۋە مېنىڭ بىرىنچى قېتىملىق دۈمئولتۇر

قازنىپ  چۇنكى دادام،مەن ھەر قېتىم مەكتەپتە ئەال نەتىجە
مانا  .ئالدى بىلەن مېنى نان بېرىپ كۈتۈۋاالتتى كەلگىنىمدە

. ۇ بۈگۈنكى ئادىتى بويىچە نان بىلەن كۈتۈۋالدى كېيىنم يىلدىن01
!  نان بېرەمدىالكەلسە  ،ئوغلىمىز قاچانالم بولۇپ ئانام رەنجىگەندەك

ئېتەي   ياكى لەغمەن! مەن مانتا قىاليمۇ؟ ياكى گۆش نان قىاليچۇ 
دادىسى،دېسەم ياق بولدى دەيدىال زادى نىمىشقا شۇنداق  

 :ىنى  باشلىدى سۆزدادام  . قىلىدىال 
. قۇۋۋەت بولغىنىدۇر-بېلەكتە كۈچ بولغاچقا ھەي خوتۇن مۇشۇ نان

يۇغۇرۇپ   ، بۇغدايدىن ۋە مېھنەتتىن كەلگەندۇر ۋە ئۇنىنان شۇ
غا بېلەكنى،باشنى تىقىپ تۇنۇر خېمىر قىلىپ ئوتتەك ئىسسىق

 بولۇپ تۇمۇردىن چىققاندا ئاندىن نان-ياققاندا نۇرغۇن تەرلەر تۇمۇر
بۇيان ناندىن زېرىكتۇق قايسى بىر خەلقىمىز تارىختىن . پىشىدۇ

ئاخىرى يەپ  كۈن لەغمەن3بىر ئادەمنىڭ ئۇدا  دېگەن،مەن
يىل نان 3ن ئەمەس كۈ3بىراق . ئاڭلىغان تېتىمىدى، دىگىنىنى

 ئەينى ۋاقىتتا،ئاڭلىمىغان يەپمۇ ناندىن چىقىپ  كەتتۇق دېگىنىنى
ئوتكەن  بولۇپ چىلىقتا مانا مۇشۇ بىر نانغا زاربوۋىمىز  يوقسۇز-ئاتا

 قىلمايدۇ  ئەمەسمۇ ؟ بىراق  ھازىرقى جەمىيىتىمىزدە ناننىڭ قەدرىنى
يىمەي نەدىكى  ىلىپ پاك نەرسىلەرنىئىسراپچىللىق ق قاچانالم قارىسا
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 ئېنىق بولمىغان نەرسىلەرنى يىگەن، ھەي ئوغلۇم شىكېلىپ چىقى
 :مەن. دادام  دېدى -قىلغان ناندىن يەيلى، مېھنەت!كېلە

پاراڭ -ام بىلەن پارانى داد1لېگەندەك ناندىن  دەپ !بولىدۇ دادا  -
 :كۈلۈپ تۇرۇپ  دادام . بوپتۇق  قىلىشىپ يەپ

يارايسەن ئوغلۇم  نىڭ  ئوغلۇمدە ،ھە ئاپپاق ئوغلۇممې بۇمانا  ھە-
سمى ئابدۇقادىر، ئى دادامنىڭ.لېرى نۇرلىنىپ كەتتىدەپ يۈز

دادام مېنى قولۇمدىن يېتىلەپ ئانام  . ئىدى ئانامنىڭ ئىسمى ئامىنە
بىلەن باققا ئەكىردى باغدا ئوخشىغان ئالمىللىرىمىز، ئۈرۈكلېرىمىز 

قويغان  دۇ دەپ سۇقۇنۇپ ئوراپدادامنىڭ ماڭا كەلسە يەي
ئىش  قىلىپ  ..، ھەي كەتكەن جىنەستىللىرىمىز يەنى مەي باغالپ

بۇ دەل . لىگىدىنكۆپ ڭمىۋىلەرنى دەپ بولغىلى بولماس بۇ
مەن بۇ   .غاچقا ئۈزۇملەرمۇ پىشىپ بولغان ئىدىبول ئاينىڭ ئاخىرى-0

 .چىقىپتۇ  تازا ھاردۇقۇم چىۋىلەردىن قانغۇچە يەۋېلىپ-مىۋە
ۋاقىت  ئانامدىن ئازغىنە-، ئاتادەپ مەن ھاجەتخانىغا بېرىپ كېلەي

قايتاشىمدا   بولۇپ خانىدىن قايتىپ قولۇمنى يۇيۇپھاجەت .ئايرىلدىم
امنىڭ قولىنى گە يېقىن ئولتۇرۇپتۇ ۋە دادام ئانبىرى–دادام بىر-ئانام

ر ئانىسى مانا يۈرەك پارىمىز  جاپا تارتتىڭال-:تۇرۇپ تۇتۇپ
كۈندۈز ئىشقى پىراقىدا  -سېلى كېچە.يېتىپ كەلدى ئوغلىمىزمۇ

  كەلدى رغان يۈسۈپ ئەلىرىمىزمۇ قايتىپساخالپ تۇ كۈيۈپ
تۇيىمۇ   ئالال خالىسا! كېتىدۇ بولۇپ ياخشىئىش  ھەممە. ئىنشائالال

مەن  . ىلىك كۈلۈپ قويدى مەن-ئاپامغا مەنىلىك كېتىدۇ،دەپ بولۇپ
مەن ئەقلىمنى  بىلسەم  ...ئالال رۇپ كەتتىم ھەي، قاراپ ئولتۇ بۇالرغا



72 
 

بەزى . ئىدى ئايال ئەمەس -ئانام بىلەن دادام ئۇرۇشۇپ باققان ئەر
. ئۇرۇشۇپ  قالمايتتى  ق گەپ تەگىشىپ قاالتتى،بىراقئازرا چاغالردا

دادام ئانامغا بەكمۇ  .ىتى بار ئىدىرمھۆ بىرسىگە ناھايتى–بىر 
مەن ئاستا مېڭىپ  . ئىدى بولسا دادامغا ئامراق  امئان. مېھرىبان ئىدى

 :ۋە   .بۇ ئىككىيلەننىڭ يېنىغا كەلدىم
 ! ادادا ،ئان-
 .بولدى  ھە ئوغلۇم نىم-
دەپ سورىدىم  -مسىز؟كۆرە ياخشىبەك  سىز ئانامنى!ھە دادا-

  . ەكلەرچگودە
پەقەت كورۈدىغىنىم  ياخشىبىر –ھەي ئوغلۇم،بۇ جاھاندا بىردىن-

رىباندۇرمەن،ئاناڭ ماڭا ڭغا مەن مېھئاپا.رەببىم يىگانىدۇر
ۈمگە ناھايتى شاتلىق يۈرك بۇ جاۋاپ.دېدى دادام-ئامراقتۇر،

  .دىدىم  مەن،..ئەجىبا . بېغىشلىدى
رەببىم ئاشىقىم دىلىمغا   مېھىرنى كورۈشنى بۇ ياخشى !ئوغلۇمھەي -

سالغان   كىمگە ئاشىق قىلغان بولسا ۋە كىمگە ئوتنى.سالغاندۇر
تۈپ ئۆ ياخشى بىر ئوبدانساپتىكەن  ئاناڭغائىالج يوقتۇر،مانا  بولسا

ئامان قىلسۇن، –تېنچ  رەببىم كۈنلىرىمىزنى تېخىمۇ. زكېتىۋاتىمى
يىللىق تۇرمۇش يوللىرىدا بىللە  51پەش دېگۈچە-شھە مانا

 ن يېرى يوق، يا مېنىڭ ئاناڭغائااليغا يا ئاناڭنىڭ ماڭا. مېڭىپتۇق 
دەپ . ئوتتى ولىمۇ شېرىنكۈنلىرىمىز ت.بىرە  ئېغىز ۋارقىرغىنىم يوق

 .قويدى  ماڭا مەنىلىك  قاراپ
امدەك ئان-ئاتا قىم،مەنمۇئاش ھەي -مەن بۇ ئىككىيلەنگە قاراپ،
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؟ ھازىرقى جەمىيەتنى ئويلىسام  مېھرىبانلىرىمدەك ئۆي تۇتاالرمەنمۇ
 !..كالالم ،...ھەي ...كالالم... ھەي 
 :ماڭا  ئانام

بىر تۇيۇڭنى ڭ، چوڭ بولۇپ قالدى ئوغلۇم،ئەمدى سەنمۇ-
تۈرۈپ ىلىۋالساڭ بۇدرۇققىنە نەۋرەمنى كۆق ،تۇيۇڭنىقىلىۋالغىن

 .ام بېقىۋالسام دەيمەن، دېدى  ئان
مېنىڭ يۈزلىرىم الپپىدە قىزىرىپ كەتتى ۋە يەرگە قاراپ،تۇرۇپ  

. نىمۇ قىاللمىدىم سۆزئۇندىن باشقا  .دېدىم مەن خۇدايىم بۇيرىسا،
دادام ،ۇقاپت بولۇپ شام ۋاقىتمۇ پاراڭ بىلەن-ىپ پاراقىل شۇنداق

ئېلىپ  مەنمۇ تاھارەت.تۇرماقچى بولدى تاھارەت ئېلىپ نامازغا
قىزغىن  بولۇپ تەپۋە شام نامىزىنى بىللە ئۆ كەلدىم ڭ يېنىغادادامنى

شۇ ئەسنادا ناھايتى ئوخشۇتۇپ   ئانام. پاراڭغا چۈشۈپ كەتتۇق 
تەخسە پتۇ،بۇ تاماقنىڭ ئوخشىغىنىدىن ئىككى لەغمەن ئېتى

يەۋېتىپتىمەن،ئاندىن كېيىن يەنە شۇ كونا پەدىدە ئەتكەن چاي 
ئولتۇرۇپ خۇپتەنمۇ   تكەن چاي ئىچكەچ پاراڭلىشىپ،ئەئەكەلدى

ۇرىشىمىزغا ت بىز بىرلىكتە خۇپتەن نامىزىنى ئۆتەپ. قاپتۇ بولۇپ
يگە  نەدىن بىلدى بولغاي بىر نەچچە دوسلۇرۇم  مېنى كورگىلى ئۆ

مېنى سىرتقا  لەن ھويلىغا چىقتۇق،دوسلۇرۇمبىز ھەممەي .كەپتۇ 
 :مەن دوسلىرىمغا  .چىقىپ ئايلىىپ  كېلىشكە ئېيتتى

كەلدىم كېلىپالم   بايىالم چۈنكى بۈگۈن مەن،خىجىلمەن ئالدىڭالردا-
ىللە سىرىتقا  كېيىن ب كۈندىن3-1. ىن ئايرىلسام بولماسئانامد-ئاتا

قالمىسۇن  بولۇپدە كەينى ىكۆز ئانامنىڭ-چىقىپ ئايلىنارمىز،ئاتا
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 .ئۇالرغا  دېدىم-ئاغىينىلەر،
ھە  ! سەن ئانىغا مېھرىبان دە-ۇ دوستۇم ھەقىقەتەن ئاتاھە بولىد-

ئاناڭ مۇشۇ -بولىدۇ سېنى تەڭ قىسلىقتا قويمايلى،سېنىغۇ ئاتا
ئانا  -ۇرۇپ باققان ئاتائ تىلالپ ياكىئېغىز  ۋاققىچە بىرە

بىز ىمۇ سەۋرى  قىلدى،ئاناڭ ھېل-شۇنداق قىلغىن ئاتا.ئەمەستۇر
بولىدۇ  دىرماي پاراڭلىشىپ ئايلىنىۋالساقمۇئال كۈندىن كېيىن1-3

 :مەن -.ئۇالر دىيىشتى 
، ئالدىڭالدا خىجىلمەن ئاۋايالپ مېڭىڭالر  ھە بولىدۇ ئاغىينىلەر-

ئازراقالم پاراڭلىشىپ چاي ئىچىشىپ ئۇالرنى -نەت دەپ،ئاما ئالالغا
پ  سىال كېلىپ ئولتۇرۇپ باشلىرىمنى دادام يېنىمغا .دۈمقوي ئۇزۇتۇپ

 .كەتتى تۇرۇپ پاراڭغا چۈشۈپ
 .تېپىپسەن  يۈز مىڭ سوم111ھە ئوغلۇم ئاڭلىسام ئوقۇپالم -
 سېلىپ  قويدى مايمەن دېسەم  يېزىنەم  ئۇنىمايھە دادا مەن ئال-

 .دادامغا  دېدىم مەن
  مىليۇنلۇق سودىنى01، ئۇ كۈنى سەن باالم ربا ھە خەۋىرىم -،دادام

قلىقىڭدىن تىلغا پىششى ېزىنەڭ خوش بولۇپ، سېنىڭ،يپۈتتۈرۈپسەن
پاراسىتىڭدىن،ئۈگەنگەن بىلىملىرىڭنىڭ موللىقىدىن -ۋە ئەقىل

،ھەقەقەتەن پەزىلەتلىك باال بولغىنىڭدىن سۈيۈنۈپ بولۇپ قايىل
مىڭ 111ۇ ش از بېرىپ قويغانلىقىنى ئېيتتى ئوغلۇم،ئ يەنى ھەقنى

بىر ئەرەپ يولداش  . دۇر ئوغلۇمتىجەڭنە سومنى ئالغىنىڭ سېنىڭ
دوستالشقىنىڭنىڭ ئۆزى،سېنىڭ  بىلەن سىردىشىپ پاراڭلىشىپ

ئۇالر   بىلىملىك پەزىلەت ئىگىسى بولغانلىقىڭدىندۇر، سېنىڭ-ئىلىم
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پىكىرلىشىپ چىقىشالىشىپ كۈتكۈنۈڭ  ياخشىخۇي -بىلەن خۇش
مىسى  ئېلىپ ئېيتساق ھەم.كورگىنىڭدۇر ياخشى ھەقىقەتەن رەببىمنى

 .دېدى رەببىمنىڭ  ساڭا بەرگىنىدۇر 
بىز شۇنداق دەپ ئولتۇرۇپ نۇرغۇن پاراڭالرغا چۈشۈپ كەتتۇق ۋە 

. دەپ قالدى، چاقچاقلىشىپ كۈلۈشۈپ ئېڭىكىمىز چۈشۈپ قااليالم
،ۋە  .كورسەتتى ئانام كېلىپ كىچىك ۋاقىتلىرىمدىكى سۈرەتلەرنى

ۋە . بار ئىدى ۇياش ۋە ياش ۋاقىتلىرىمدىكى سۈۋرەتلەرم0ېنىڭ م
رەسىملېرىممۇ بار   بەزى رەسىملەردە بوۋاق ۋاقىتلىرىمدىكى يالىڭاچ

لۈپ  كۈ الپپىدە قىزىرىپ كۆرۈپ ،مەن بۇ رەسىملەرنىبولۇپ
نىمغا  ئالقى ھەي ئوغلۇم سەن يېڭى تۇغۇلغاندا -:دادام.كەتتىم 

بولدۇڭ  ئارانالم كېلەتتىڭ مانا ھازىر ئالقىنىمدىن چىقىپ كېتىدىغان
قوللۇرۇمنى   مەنىلىك كۈلۈپ–مەنىلىك  دەپ!بولدۇڭ غلۇم،چوڭئو

شۇنداق قىزغىن پاراڭالرنى  قىلىپ   بىز. ماڭا قىيمايالم كەتتىتۇتۇپ 
.  بولغان ئېدى 01ئۇخالشقا تەمشەلدۈق،بۇ چاغ كېچە سائەت  بولۇپ

ر يۇلتۇزال ،ئاسماندېكىبولۇپ كېچىنىڭ ھاۋاسى ناھايتى سالقىن
كورگىلى   ەتتى،ھەتتا چولپان يۇلتۇزنىمۇ ئېنىقناھايتى ئېنىق كورۈن

چۈشكەن   ئاينىڭ يۇرۇقى شۇنداق تاتلىق ۋە شىرىن. بوالتتى
 .يېنىمغا كېلىپ مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ  دادام.ئېدى 

  : مەن.سورىدى  دەپ -،ياتىسەن قايسى ھۇجۇردا! ئوغلۇم -
ڭ  بۈگۈن مەن ھىشنەردە ياتمايمەن، پەقەت ئىككىڭالرنى! دادا ھە-

  :قاراپ  ماڭا ئانام.كۇلۇپ تۇرۇپ   -،ياتىمەن دېدىم ئوتتۇرسىدا
 .....بولدۇڭ  ۋاي ئوغلۇم سەن چوڭ -
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مەن تېخى كىچىك،مەڭگۈ سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا كىچىك !ياق ئانا-
دەپ ئەركىلەپ دادامنىڭ  -بۈگۈن دادامنىڭ يېنىدا ئۇخاليمەن،

 .كىرۋالدىم  يېنىغا
  بولۇپ خۇشال ئچىدىن-ئىچ دەپ -ھە بولىدۇ قوزام، -،امئان-

   .كەتتى ۋە پىشانەمگە بىرنى سۈيۈپ قويدى 
مەن دادام بىلەن ئانامنىڭ ئوتتۇرسىدا شۇنداق تاتلىق شىرىن  

نكى مەن بۇالرنى ھەقەقەتەن بەك سېغىنغان  ،چۈئۇخالپتىمەن
،بىزنىڭ ئۆي قېلىن كېسەكلىك  ناھايتى ئىسسىق ئىدى ھاۋا.ئىدىم

ئۈستىدە  غاچ بەنچاڭنىڭياى سالقىن ئېدى،ئۆي بولغاچقا خېل
كانۋاي   ئۈستىدە ەملەر ۋە قېلىن ئەتلەس كورپىلەر ۋەگېل چىرايلىق

 . ئۆينىڭ  ئىچى كەڭ ئازادە راھەت ئىدى بولۇپ ياستۇقالر سېلىنغان
باقمىغانمەن  كۆرۈپ مەن ئۆمرۇمدە بۇنداق شىرىن تاتلىق ئۇيقۇنى

دەك شىرىن،تاتلىق  گەنيۈر بۈگۈن خۇددى جەننەت باغچىللىرىدا
بىر چاغدا بېشىمنى سىلىغانەك بولدى ، قارىسام .ئۇخالپ كېتىپتىمەن

ئۇ ئىككىسى بېشىمنى سىالپ تۇرۇپ پاراڭلىشىپ  .دادام ئىكەن
بۇ ۋاقىت ئېسىمدە  . بولغان ئېدى 3سائەت  كېتىپتۇ،بۇ دەل كېچە

 زئۆئېلىپ  تتۇرۇپ تاھارە چۈنكى،دادام ھەر كۈنى مۇشۇ ۋاقىتالردا
امائەت  ج بامداتنى مەچىتكە چىقىپ،قىلىپ يىغاليتتى سۆزئاشىقىغا 

بۈگۈن بۇالر مەن ئۈچۈن پاراڭلىشىپ . بىلەن بىللە ئوتەيتتى
ۈمنى  كۆزدەپ  مەن بۇالرنىڭ پارىڭىنى بۇزۋەتمەي. ئېدى ئولتۇرغان

 .چىڭ يۇمۇۋالدىم 
.  ئېدى ەلىدە بىر دوستۇم بارم يۇقۇرقى -دېدى ئانام،! دادىسى-
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قارىسام  .قىزكەن ياخشىئەخالقى ،بولۇپ ۇنىڭ بىر قىزى بارئ
 .دېدى ئانام  -،يارىتامۇ شۇنداق چىرايلىق چوڭ بوپتۇ ئوغلىمىز

ئانا تاپقاننى ئاالتتى،بىراق  –ھەي ئانىسى بۇرۇنغۇ بالىالر ئاتا-
جەمىيەت  ايدۇ ھازىرقىبولم لىرى تېپىشمىسائۆز ھازىرقى بالىالر

خۇدايىم   .كەتتى بولۇپ غارايىپ-ر ئاجايىپھازىرقى بالىال... ھەي 
 .دېدى دادام تۆۋەن ئاۋازدا رئاال رىسقى قوشقاننى

  ؟دېدى  رقىز ئاال ئوغلۇم قانداقراق ...ھەي -،امئان 
ناھايتى مەيلى  ەي ئانىسى قانداقراق قىز ئالسا مەيلى،ئوغلۇمھ-

كىن  ۋە لې ياخشىىگىمۇ  ئۆز ن ئۇ،قىز ئالسۇ ئەخالقىق ۋە پەزىلەتلىك
 ۋە ئائىلەي بىر بىچارىنى ۋە بىر ئاجىزەنى ئالغان بولسىمۇ ئۇ بىر ئۆ

بالىنى يامان يولدىن تۇسۇپ قېلىپ ئالغان بولسىمۇ  قىز بىر. بولىدۇ
 ئۆز ھەر ئىش ئوغلىمىزنىڭ.ى بېرىدۇئۆز ئۇنىڭمۇ رەھمىتىنى رەببىم

. ى چوقۇم بۇنى چۈشىنەلەيدۇئۆز!ردۇياخشىبولغىنى  رايى بىلەن
ەم تاپقان ئەمەسمۇ؟ بىزنىمۇ  ئۆزسېلىنى  ۋاقىتتا مەنمۇ ئەينى

   .دېدى دادام  -؟ تونۇشتۇرمىغانغۇ ئانىمىز-ئاتا
ئالال دادىسى ..كەتتى ۋە  ئالال ئانام بۇ گەپلەردىن يۈزلىرى قىزىرىپ
قويسىال بالىمىزنىڭ   ئەمدى! ياش ۋاقىتلىرىنى ئەسلەپ قاپتىال

ا ئالدىرمىدىم بەلكى نەۋرەمگە  مەن تويغ!غېمىنى ئويلىمىساق بولماس
مەچىتكە  دادام. م دېدى ۋە چاي قىلىشقا تەمشەلدىكەتتى ئالدىراپ

! تۇرۇڭ دادا توختاپ -،مەن ئويغۇنۇپ مېڭىشقا تەمشەلگەن ئېدى
 ...ماڭامسىز  ئوغلىڭىزنى چاقىرۋالماي

پ قالغىنىمنى قاراڭالر،ھە بولىدۇ ئۇنتۇ  !ئالال...ئالال -دادام،
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  بولۇپپاكىزە -پاك مەن.دېدى -،تۇراي ىن ساخالپتاھارەت ئالغ
چىرايلىق مىللىيچە كىيىملىرىمنى كىيىپ يەنى ئاپپپاق كانۋاي 

، كەڭ ئازادە رەق ئىشتىنىمنى كىيىپ يېشىل  كىيىپ كوينىكىمنى
  بىلەن بىللە مەچىتكە قاراپ رەڭلىك چىمەن دوپپامنى كىيىپ دادام

چۈنكى مەچىتكە  ،ىلمىدىق يول بويى دادام  قەتئى گەپ. ماڭدۇق 
. كېلەتتى غاندا كىم گەپ قىلسا دادامنىڭ ناھايتى ئاچچىقىماڭ

قىلىشقا ھەققى    سۆز دادامنىڭ نەزىرىدە مەچىتكە ماڭغۇچە ئاشىقىغا
ندا  قىالتتى ۋە مەچىتكە بارغا كۆپبار ئېدى،زېكىرلەرنى 

مەنمۇ  يولبويى گەپ قىلمىدىم ۋە يول بويى زېكرى  . توختايتتى 
دادام  ئىچىدە زېكرى ئوقۇغان ۋاقىتلىرىدا لەۋلىرى .ىم ماڭد لەنبى

نۇرلۇنۇپ  كېتەتتى، ئالقانلىرى قوللىرى بولۇپ خويمۇ چىرايلىق
 .چاقنىتاتتى  نىكۆزۋە  تەسۋىللىرى  كېتەتتى

يگە  ئۆ بولۇپ كەلدۇق ۋە بامدات نامىزىنى ئۆتەپ بىز مەسچىتكە
  . ىلدىداۋام  ق ىنىسۆز قايتىپ كەلدۇق ۋە دادام

ئەتىگەن مەچىتتىن كەلگۈچە ھىچ بىر ماڭا گەپ  ! ئوغلۇم-
 :كۈلۈپ تۇرۇپ  مەن .دېدى  -؟ قىلمىدىڭغۇ

، بىرسى  سىز ئادەتتە بامدات نامىزىغا يەنى مەچىتكە ماڭغاندا! دادا-
گەپ   سىزگە گەپ قىلسا ئاچچىقىڭىز كېلەتتى ئەمەسمۇ؟شۇڭا

 :دادام  ماڭا  قاراپ . قىلمىدىم دېدىم 
بىزدە  . ياخشى ھە ئۇنتۇپ قالماپسەن ئوغلۇم ،ئۇنتۇپ قالمىغىنىڭ-

ماڭالر ،  قىل يەنى، مەچىتكە ئالدىراڭالر دۇنيا پارىڭىنىبار  سۆز بىر
ىدۇر  نىمىشق لىڭالر دەپ،شۇڭاقى قىلساڭالرمۇ نامازدىن كېيىن
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دېدى -قىلىشقا رايىم كەلمەيدۇ، سۆزبىر  مەچىتكە ماڭغاندا ھىچ
ۋە   كىردۇق يگە ساالم بىلەناراڭالرنى قىلىشقاچ ئۆبىز شۇ پ. مدادا

جەننەتتەك   ئەتىگەنلىك ناشتىللىرىمىزنى قىلىپ بۇ كۈننىمۇ خۇددى
ر كۇن ئاشىقىم ماڭا بىر  بى بۇ. تكۈزدۇق خوراملىق بىلەن ئۆ-خۇشال

ماالئىكەلەرنى –ئۇنىڭغا جەمىكى پەرىشتە  ي ھازىرالپ بەرگەندەك،ئۆ
.  ئىللىقلىق ۋە راھەتلىك بېغىشلىدى يىغىپ بەرگەندەك ناھايتى

ئانام بىلەن بىللە قىلدىم ، -لىك غىزاالرنى ئاتامەن ئەتىگەن
ۋە نان ئوخشىغان قورۇما   ئەتكەن چاي يەنىالغىزايىمىز  ئەتىگەنلىك

،يەنى ئاشقازانغا پايدا بولۇش ئۈچۈن ساپ  بولۇپ ۋە ساڭزىالرسەي 
ق ھويلىمىزنىڭ  نە مىزتاماق  يەيدىغان ئورنى.  ھەسەلمۇ بار ئىدى

ىڭ ۋە ئالمىنىڭ ۋە  تال باراڭن. كارۋات ئېدى  ئوتتۇرسىدىكى چوڭ
ھاۋاسى  نىڭ ساپئەتىگەن ئۈژمىلەرنىڭ سايىسى چۈشۈپ تۇغان ۋە

ھويلىغا سۇ  ئانام.ادەمگە ھوزۇر بېغىشاليتتىخىل ئ بىر
ۇراشقا ھېدى پ چكە دېمىقىمغا كۈچلۈك تۇپراقنىڭچېچىۋەتكە

ۇ زەي ھالەتتە تۇرغان تۇپراقنىڭ ب مەن ىدۇرباشلىدى، نىمىشق
 :ام يېنىمغا  كېلىپئان. پۇراپ قانمايمەن-ھىدىنى پۇراپ

غايىپ نىكا غايىپ  ۈمگە قاراپ تۇرۇپ ، رىسقىكۆز دېدى -!ئوغلۇم-
. قالدى  بىر يەرگە بېرىپ بولۇپ دەپتىكەن ئەمدى يېشىڭمۇ چوڭ

ھەجگە بېرىپ  داداڭ ئىككەيلەن ئەمدى سېنىڭ تۇيۇڭنى قىلىۋېتىپ 
. قاپتۇ كېلەيلى دېگەن، بىزنىڭ ئويالپ باقساق مۇشۇ بىرال ئىشىمىز

 .دېدى  -،تويۇڭنى قىلىش سېنىڭ بۇ بولسىمۇ
رەخمەت،مەن  كۆپ ئانا ھېلىمۇ سىلەرگە -: مەن ئانامغا قاراپ تۇرۇ
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 .دېدىم  -،قىلىمەن ەم پۇل تېپىپئۆز توينى
يېنىڭدا  ! ئوغلۇم-:دادام مېنىڭ مۈرەمگە قولىنى قۇيۇپ تۇرۇپ

 . دادام  دېدى -ھازىرمۇ پۇل بارغۇ ؟

دادامغا   دېدىم-،ئىشلەتمەكچىمەن ۇنى بىر ئىشقائ ھە شۇنداق دادا-
 .كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 

  ياخشى،پەرزەنتكە ئانىنىڭ مەجبۇرىيىتى شۇكى-ئوغلۇم ئاتا-
مەربىيەلەرنى قىلىش،مەيلى بىر -تەلىم ياخشىبولۇش ۋە 

پەزىلەتنى قانداق جەھەتتە بولسۇن  -القئادەت ۋە ئەخ-ئۆرۇپ
چوڭ  .تۇر،ناچار يولغا باشلىماسلىقتۇريېتەكلەش چوقۇم توغرا يولدا

بولدۇڭ سېنى خۇدا دۇنياغا ئاپىرىدە قىلدى،بىز سېنى باقتۇق  
سۈننىتىنى ئادا قىلدۇق، مانا  ئەمدى چوڭ بولدۇڭ،ئەمدى بىز  

بولسۇن ياكى  پۇلۇڭ مەيلى .بولمايدۇ قىلمىساق پەرىزنى ئادا
  نېمەئېيتقىن  قېنى.ۇڭنى قىلىمىزتۇي بولمىسۇن بىز چوقۇم

دەردىڭ   ئەجىبا بىرە! قالدىڭ بولۇپقىلمايدىغان  سەۋەپتىن توينى
 .دېدى دادام -بارمۇ ؟ 

غەم   ، ھىچقانداق دەردىم يوق، پەقەت بىردادا ياق -مەن بۇنىڭغا،
 .بار دېدىم 

  . ئەجەپلىنىپدېدى  -،غەمتى ئوغلۇم نېمە-:ام ئان
 :كەلدىم ۋە  ارىغادىيىش قار مەن ئاخىرى

دادا مەن ئۈرۈمچىدە بىر ئەرەپ قېرىندىشىم بىلەن دوس -ئانا-
ينامازدا  ئولتۇرۇپ  رەببىمگە ۋە دوستى بىلەن جە بولغان ۋە ئۇنىڭ

 ۋە ئۇكا قېرىنداش بولغان -مۇھەممەتكە ۋەدە بېرىپ، بىز ئاكا
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ىنى دوسلىر ىقبارل ە ۋە رەببىمنىڭماالئىكىللىرىگ-بارلىق پەرىشتە
گۇۋاھچى  تۇپرىقىمىزنىمۇ  بۇنىڭغا گۇۋاھچى قىلغان ۋە ياشاۋاتقان بۇ

ن پاراڭالشتۇق ۋە  قىزغى كېيىن بىز ناھايتى قىلغانمەن دادا ،ئاندىن
ارا  ئ-ئۆزيىل  1 مېنى مىسىرغا بېرىپ سوھبەتلەشتۇق،ئۇياق

بىلەن   ،يەنى مەنبىرىمىزگە تەجىربىلەرنى ئۈگۈتۈپ قۇيۇشقا-بىر
پاراڭلىشىپ ئۆز ئارا ئىككى شىركەتكە پايدا ياراتسا ھەر  يۈز تۇرانە

ئىككىال تەرەپنىڭ ئىشلىگۈچىلىرى بولسۇن ياكى ئىش 
ى تەرەپتىكى ئىكك ولسۇن ئوخشاشال كۆرسەئىزدىگۈچىلىرى ب

بىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقىدىن –ئارا بىر–قېرىنداشلىرىمىز ئۆز
بۇ . شۇنىڭ بىلەن مەن ياق دىيەلمىدىم  .پەخىرلەنسە دىگەن ئىدى 

ام بۇ گەپنى ئاڭالپ خاپا ئان! ىنىڭ تۇنجى دوستۇم ئەمەسمۇ ؟م
 . بولغاندەك بولدى 

يىلغىچە بىز بارمۇ  1ئاناڭدىنمۇ مۇھىممۇ ؟ –ئوغلۇم ئەجىبا ئاتا  -
ادام د. يوقمۇ ؟ ئوغلۇم تۇيۇڭنى قىلىپ نەگە بارساڭ بارغىن دىدى

 : كۆزۈمگە قاراپ تۇرۇپ  قۇيۇپ، ئاستا ساقىلىنى سىالپ
بىر ئايدىن كىيىن  ساڭا بىر يىل ۋاقىت بېرەيلى،. ۇ ھە بولىد -

دىن تۇيۇڭنى قىلىۋېلىپ ئان كېلىپبىر يىل تۇرۇپ ئارلىقتا . ماڭغىن 
 : ام ئان. كىيىن يەنە بارغىن دىدى 

ئۇنىڭغا . يىلدىن بېرى ئوغلىمىز ئاران كەلدى  01ھەي دادىسى  -
دىدى دادامغا قاراپ  -ۇپ يەنە يولغا سېلىپ قويامدۇق ؟قانماي تۇر

 :دادام  ئاستا ئاۋازدا .تۇرۇپ 
 ۇچانلىق زامانالردا دوستلۇق ئىنتايىن كەڭ ،ئەپ ھەي خۇتۇن ئەينى-
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ىچىگە تاقەت ، غەمخورلۇق ، ئىشەنچنى ئۆز ئ –مىھرىبانلىق ، سەۋرى 
ار دوستلىرى چاھاري 4مانا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ . ئالغاندۇر 

غۇر خەلقى ناھايتى دوستانە ، خۇشخۇي بىز ئۇي. بۇنىڭ دەلىلىدۇر 
. بىراۋنىڭ كۆڭلىنى يەرگە قويماسلىقىمىز كېرەك .كىشىلەرمىز

ئوغلىمىز چوڭ بولدى ،ئۇ كىچىڭ ئەمەس ۋە ياكى كىچىك بالىنىڭ 
ۇنى ئوڭغا ، ئىلىكتىرونلۇق ئۇيۇنچۇق ماشىنىسىمۇ ئەمەس بىز ئ

ئوغلىمىز ئالالھ خالىسا چۇقۇم  ۇرۇپ يۈرۈيدىغان،سولغا دەپ باشق
بولدى بارغىن باالم ، . دادام ماڭا قاراپ  دىدى -،ئۇتۇق قازىنااليدۇ

پۇل ، بايلىق دىسەڭ ئۆيدە بار ، ئۆيدە ھەممە نەرسە بار ، بىراق 
سەنمۇ مەيلى ھااللالپ ئىشلەپ . بۇنىڭدا سىنىڭ ھەققىڭ يوق 

 بۇ بايلىقالردا بۇ ئۆيلەردە. غىن مىھنەت قىالي دىگەن بولساڭ قىل
قىم چۈكى بۇالرنى ئاشى.پەقەت رەببىمنىڭال ھەققى باردۇر

. ىلىگە كەلگەندۇر تەرىمنىڭ بەد–بۇ مىھنىتىمنىڭ  قان. بەرگەندۇر 
قېنى ئوغلۇم . تاقىتىنىڭ ھەم ھەققى باردۇر –اڭنىڭ سەۋرىئان

 -،ىنرگىسىرتقا چىقىپ دوستلۇرۇڭ بىلەن ئايلىنىپ ، سىردىشىپ ك
، دادامالرنىڭ قوللىرىنى سۆيۈۋېتىپ ، دۇئا قىلىپ اممەن ئان. دىدى 

 :بولغاندىن كىيىن 
ئەمسە مەن چىقىپ كىرەي ، ئالالھقا ئامانەت دەپ سىرتقا قاراپ  -

 : دادام . ماڭدىم 
بۇ دەل مىنىڭ . توختا ئوغلۇم ، ماۋۇ ئاچقۇچنى ئېلىۋالغىن دىدى  -

ئېلىپ ماقۇل دەپ ئاچقۇچنى مەن . موتۇرۇمنىڭ ئاچقۇچى ئىدى 
 –ئۇ موتو يەنىال شۇنداق يېڭى ، پاك  .موتورۇمنىڭ يېنىغا كەلدىم 
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ىنى سېغىنغىنىدا شۇ ام ھەر قېتىم مچۈنكى ئان. پاكىز تۇرغان ئىدى 
» مەن .موتوغا قاراپ،ئۇنى سۈرتۈپ پاكىزالپ قويىدىكەن

 دەپ ئاچقۇچنى سېلىپ موتونى ئوت« رەھىم ربىسمىلالھىر رەھمانى
خۇددى ھەسەل ھەرىسىگىال  بولۇپموتو كۈل رەڭدە .  دۈمئالدۇر

مەن موتورۇمنى ھەيدەپ ئاستا . ئوخشايدىغان چىرايلىپ موتو ئىدى 
ئوغلۇم ئاستىراق  -،ام كەينىمدىن چىقىپئان. ن چىقتىمھويلىدى

 : مەن . دىدى  !اۋايالپ ھەيدىگىنئ، يولدا ھەيدىگىن
مەن،ئۆزەڭالرنى كۆپ ئاستا ھەيدەيتىرجەم بولۇڭ ئانا،اخ-

 ياخشىمەن ئەڭ . دەپ سىرتقا ماڭدىم ! ، ئالالھقا ئامانەت ئاسراڭالر
ن يۈزۈمنى مەيى. يوللىرىدا ماڭدىم  كۆرىدىغان شۇ كەڭ كەتكەن ئېتىز

كەتكەن  كۆز ئالدىمدا كەڭ. شامالالر سىيپاپ ئۆتمەكتە ئىدى
اق پ، ئاپك ئاسمانكۆ-يېشىل مەنزىرىلەر كۆپ-سۇزۇلۇپ ياتقان ياپ

ق نۇرىنى چېچىپ تۇرىۋاتقان قۇياش، نىمىدىگەن ئىللى ،بۇلۇتالر
ئاستا مېڭىپ ئاخىرى يېشىللىقالر بىلەن –ئاستا! ھە گۈزەل

 .پۈركەنگەن تاغالرنىڭ ئىچىگىمۇ كىردىم 
  

 ئۇچقىنىمدا يولنىڭ ئۈستىدە ،
 .پەرۋاز قىلغان كۆكتە شۇ زامان 

 ئايلىنار شامال چاچلىرىمنى سىيالپ تۇرۇپ ،
 .  اڭا ھەمراھ بولغاندا شۇ ماكانم
 

 قوزۇقتەك مەھكەم تىكىلگەن تاغالر ، 
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 .يېشىل يېزا قىشالقالر-كەڭ كەتكەن ياپ
 ھەر جايغا ئۇلىشىپ ، تۇتىشىپ كەتكەن ،

 .تۇمۇرالردەك چىرماشقان ئەزىم دەرياالر 
 

 كۆزلىرىمگە بەخىت بېرەر ھەر ۋاقىت ،
 .داۋانالر  –يېشىل مەنزىرىلىق تاغۇ -ياپ

 ،  چۇقۇرشۇپ قۇشالر سايرىشار ئەتىگەندە
 .ناۋاالر  –ئەتراپنى قاپاليدۇ نەغمە 

 
 ھاياتنىڭ گۈزەللىكىدىن ھىچبىر مەنا تاپقىلى بولماس ،

 .اڭ ھەممىگە مەنا تاپقىلى بولۇر شۈكرى قىلس
 ىڭنى تىنچ تۇت تۇپرىقىڭنى پۇرىغاندا ،قەلب

 .زىمىننىڭ ھىدى دىلىڭغا بەرگەندە ھۇزۇر 
 

 قان بۇ قۇياشنىڭ نۇرى ،چىقىۋات
 .رەببىمنىڭ نۇرىنى ئەكەلدى ماڭا 

 چۈشلىرىمدە نۇر بولۇپ كورۈنىدۇ ئاشىقىم ،
 .چىرايىنى قىياس قىلىشقا ئامالسىز دىلىم 

 
 ئوخشىتالمىغاچقا ھىچبىر جامالىنى ،
 . يوقتۇر شۇڭالشقا ھىچبىر شىرىكى 

 كۆزۈمنى يۇمسام ئاشىقىمنى ئويلىغاندا ،
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 .ەر يوقتۇر ئۇندىن باشقىسى كۆرۈن بولۇپنۇر 
 

 داداممۇ دەيدۇ ھەر قاچان، ھەر زامان ،
 .كۆزۈمگە نۇرالر كۆرۈنىدۇ ئۇندىن باشقىسى ئەمەس 
  ئوخشاتقىلى بولماس ھىچبىر شەيئىگە ھەر قاچان،

 .قالدى ئەسلەشكۆرۈنمىگەچكە زاتىدىن ھەر كىمدىن 
 

 قارايمەن قۇياشنىڭ كۈچلۈك نۇرىغا ،
 .ۇ زىمىنالرغا تاغلىرى قۇزۇقتۇر ب

 قانغا ئوخشاش سۇلىرىنى ھەمنەپەس قىلغان ،
 .ھاياجانغا تولغان بۇ زىمىنغا 

 
 ياشايدۇ شۇ زىمىن ئۈستىدە يەنە ،

 .ئىنساندىن باشقا مىليارتلىغان جانلىقالر يەنە 
 تەبىئىتىمگە قارىدىم ئاستا پەرۋاز قىلىپ ،

  .قىنىمغا پاتماس ھۇزۇرالر يەنە  –قىن 
 

 ئۈستىدە لىرىك ھاۋادا ، ماڭغاندا يول
 .ھەمراھ قىلدىم مەن ھەر جايدا ئۆزۈمگە 

 ئاشىقىم بولغاچقا ھەر سەپەرلىرىمدە ،
 . ئالالھقا  بىر ئۆزۈمنى ئامانەت قىلدىم –ئۆز 
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 –شۇ تاپتا مانا بۇ كۆڭلۈم ، بۇ يۈرۈكۈم لىرىك شىئىرالر ، سىر 
. ى نەغمىلەر بىلەن تۇتاشقان ئىد –كۈي ھىكمەتلەر بىلەن بىر

بۇ گۈزەللىكلىرىگە ، بۇ گۈزەل  نئاشىقىمنىڭ يارىتىپ بەرگە
 . .....قاراپ تويمايمەن ، قانمايمەن  كېلىپماكانىغا تى

 ۇمنىڭ بارچە جايلىرىنى ، قۇملۇق شۇنداق قىلىپ مەن بۇ ئانا يۇرت
كىچىك . بوستانلىرىنى ئايلىنىپ كەلدىم –دەريا،باغۇ–تاغۇ 

رىۋېلىپ قۇم ئوينىغانلىرىم ، دەرياالردا ۋاقتىمدا دائىم قۇملۇقالرغا بې
بىرلەپ كۆز  –سۇغا چۈمۈلگەنلىرىم ، تاغالرغا ياماشقانلىرىم بىر 

ئىدى نەقەدەر گۈزەل ، غەمسىز ۋاقىتالر ! ، ھەي ئالدىمدىن ئۆتتى
بىردەمدىال ، يەڭگىل ئايلىنىپ يەنە يول بۇيى شۇنداق ئاستا! ھە 

ەكبەر مىنى ساقالپ كەلسەم دوستۇم ئئۆيگىمۇ يىتىپ كەلدىم،
 . ئولتۇرۇپتۇ 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئاغىينە قانداق ئەھۋالىڭ دەپ قۇچاقلىشىپ -
 .كۆرۈشۈپ كەتتۇق 

ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ، بىز كۆرۈشمىگىلى ئۇزۇن بوپتۇ دوستۇم ،  -
 .دىدىم ئەكبەرگە  . سىنى ساقلىتىپ قويغىنىمدىن خىجىلمەن 

 . ۇرغان دىدى ، ياق مەنمۇ ھازىرال كىرىپ تياق -
بىز . ئۇنداق بولسا دوستۇم بۈگۈن سىنى بىر رازى قىلىۋاالي دىدىم  -

 :دادام . مەسلىھەتلىشىپ ئاخىرى شەھەرگە كىرمەكچى بولدۇق 
 م ، لىكىن موتونى قۇيۇپ قويغىن خاتىرجەم بېرىپ كەلگىن باال-
توسۇۋېلىپ شەھەردە نىڭ موتو ھەيدەش رۇخسەتنامەڭ يوق،سى

   . دەپ ئاۋارە قىلىپ يۈرۈشمىسۇن يەنە دىدى  ،يسەنجەرىمانە تۆلە
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 : كۈلۈپ تۇرۇپمەن 
ەن ھە بولىدۇ دادا دىدىم دە ئاچقۇچنى قۇيۇپ قۇيۇپ ماشىنا بىل -

 . دىدى ؟ ي ئوغلۇم پىراۋاڭ بارمۇ ودادام ۋ .مېڭىشقا تەمشەلدىم
بىز ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغاندىال پىراۋا ئېلىپ  ھەئە بار دادا،-

 . دىم بولغان دى
 . ھە ئۇنداق بولسا مەيلى ، ئاۋايالپ ھەيدىگىن باالم دىدى  -

قوللىرىغا سۈيۈپ خوشالشقاندىن امنىڭ پىشانە،ئان-مەن دادم
  ىنىپ كېلەيلى دەپ تۇرۇشىمىزغا  دوستلۇرۇم بىلەن ئايل ،كىيىن
كەلدى   ماركىلىق بىر ماشىنىنى ھەيدەپ تويوتابىر دوستۇم  ئارلىقتا

يىغىلىپ  دوستالر بۈگۈن! ۇم  ماشىنىغا چىقىڭالرلۇردوس قېنى-:ۋە
بىر مىسران كۇلۇبىدا بالىالر  بىر ئولتۇرۇپ كېلەيلى، ئالدىمىزدىكى

ئۇنىڭ قاشلىرى بىر خىل  . ، دېدى ئۇ بىزگە قاراپ ساقالۋاتىدۇ
ى يۇمۇق كىچىك خۇددى گازىردەك كىچىك  كۆز،ئوغۇرغا ئوخشايتتى

ۇتلىرى خۇددى ئادەمگە  سېرىق چاچلېرى جانسىز بۇر-ساپ.ئىدى
  :قىلىپ تۇرۇپ  ىنى داۋامسۆز مولۇن مۈشۈكتەكالم قارايتتى، ئۇ يەنى

بۈگۈن ئاغىينە بالىالر يىغىلىپ  ! قېنى ئاغىينىلەر چىقىڭالر-
دەپ ماشىنىنىڭ ئىشىگىنى  -قاپتىكەن تازا بىر ئويناپ كېلەيلى،

   ماي  ماشىنىغا پات باال ئىدۇق يەنى ئىككەيلەن7ئاشتى بىز جەمى 
 :ئۇالرغا قاراپ  مەن . قالدۇق

  . تۇرۇڭالر دېدىم بىز كەينىڭالردىن بارايلى ، سىلەر ماڭغاچ-
 ئۇ   كىلو مېتىر يەرگە دېدى 31ارماقچىمۇ ؟ ب پىيادە! ۋوي يېگىت-

 .تۇرۇپ  كېلىپۈمگە تىكۆز
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 . ئاچچىغىم كەلدى  ھەقەقەتەن بۇ گەپنى ئاڭالپ
بارااليمەن، سىلەر خاتىرجەم  چقايىگىت بولغا! ھە مەن يىگىت -

ر مېڭىۋەردى ئۇال شۇنداق قىلىپ. دېدىم مەن ئۇالرغا!مېڭىۋېرىڭالر
ىينەم  ئاغ مەن ھېلىقى ھەدەمنىڭ ماشىنىسىنى ھەيدەپ ئىككى

  بىلەن ماڭدىم ۋە يېنىمدا ئولتۇرغان ئادىل بىلەن ئەيسا ئىككىسىدىن  
 ئۇ باال ۇ باياقىھە ئاغىينىلەر كىم بولىد-.سورىدىم  باياقى بالىنى

 .دېدىم  -؟
ئەرپان ئۈتۈپ كەتكەن   ئىسمى ئۇنىڭ-ئەيسا ماڭا قارىۋېتىپ،

ئاق سېتىپ ئاق چېكىپ قىلمايدىغان ئەسكىلىكى ! لۈكچەك نەرسە ئۇ
شۇ ھارام پۇللىرىغا ھەيدىۋالغان ماشىنىسى ئۇ ، . ئۇنىڭ يوق

 .دېدى ئەيساجان  -،قالدى  ئۇنىڭمۇ  كۈنلىرى ئاز
 :قاراپ  ائادىلجان ماڭ

يدىغانلىقىڭنى  ياقتۇرما سېنىڭ ئۇنداق ئادەمنى!ھەي ئاغىينە-
بۈگۈن  . بىلىمىز ئەسلىدە بىز ئىككەيلەننىڭمۇ بارغۇمىز يوق ئىدى

ساۋاقدىشىمىز غېنىنىڭ تۇغۇلغان كۈنى بولغاچقا ئامالسىز مېڭىپ  
ڭنى  ئۈزۈ بۈگۈن ھەرقانداق ئاچچىغىڭ كېلىپ قالسىمۇ.قالدۇق

  قىقەتەن ئاچچىغىڭ  يامانراق سېنىڭ ھە بىز بىلىمىزبېسىۋالغىن ، 
مەن  . دېدى ئۇ ماڭا قاراپ! بىراق بۈگۈنچە سەۋرى قىلىپ تۇرغىن

كىچىك ۋاقىتالر ئۈتۈپ  !بۇرادەرلەر ئۇالرغا قاراپ چاقچاق قىلماڭالر
كەتتى ، غېنى دىگەن ھېلىقى مىنىڭ كىچىك ۋاقتىمدىكى دوستۇم 

 . شۇمۇ دىدىم ئۇالرغا 
الردا سىلەر مەكتەپكە تەڭ شۇ ۋاقىت. ۇ، دەل ئۈزى شۇ ھە ش -
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يىل 01بەك ئىناق ئۆتەتتىڭالر،كۆرۈشمىگىلى كېلىپتەڭ  بېرىپ 
ئەمدى كۆرۈشۈپ بىللە قايتىپ كىلەرسىلەر دىدى . قالدى  بولۇپ

 .ئادىلجان چاخچاق قىلىپ 
تويمۇ قىلىپ بولغاندۇ  تۇغۇلغان كۈن ئۆتكۈزدى دىگىن!  ھەي ئالال-

 . م مەن ئۇ دىدى
شۇڭا ئۇ بىچارە ئاغىينىمىز تۇغۇلغان . ھە ياق تېخى توي قىلمىدى -

 . كۈننى ئۆتكۈزىۋاتىدۇ دىدى ئەيساجان 
 كېلىپىگەن كۇلۇپقىمۇ ئۇنى بۇنى دىيىشىپ مېڭىپ مانا ئۇالر د -

 ئەسساالمۇ ». مەن قانداق كىرىشىمنى بىلەلمەيال قالدىم . قاپتۇق 
دەپ « خوش كەلدىڭالرمۇ » ؟كىرەيمۇ ياكى دەپ«ئەلەيكۇم 
  كىرەيمۇ 

دەپ كىرەي دىسەم بۇ ئۇنداق ئۇلۇغ ساالمغا « ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم »
؟ دەپ كىرەي دىسەم «خۇش كەلدىڭالرمۇ » . اليىق ئورۇن ئەمەس 

ئاخىرى ھىچقانداق . بۇ ھىچ بىر خۇش كىلىغان يەر تېخى ئەمەس 
. م ەنمەيال قالدىكىرىپ كۆزلىرىمگە ئىش. گەپ سۆز قىلمايال كىردىم 

، چاچلىرىنى ئاللىقانداق يېرىم يالىڭاچ تار كىيىملەرنى كىيىشكەن
غۇلالر،تاماكىنىڭ ئو –يېشىل رەڭلەر بىلەن بويىۋېلىشقان قىز  –ئاال 
ئادەم تۇنجۇقۇپ شاراپنىڭ پۇرۇقىدا –تۈتەكلىرى،ھاراق–ئىس
غۇم بۇ جايدا پەقەت تۇر دىغاندەكال ھاجەتخانىدىن بەتتەرقالى
ىل ەھەر سىرتىدىراق بولغاچقا ھەرخبۇ يەرنىڭ ئۆزىمۇ ش. ىدى كەلم

. مەن ئاستا غېنىنىڭ يېنىغا باردىم ئەھۋالالر يۈز بېرىپ تۇراتتى،
ۋاي دوستۇم يۈسۈپ ئەلى دەپ مەن  -،غېنى مىنى تۇنىۋالدى بولغاي
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رۈشۈپ كۈ خۇشالبىز  بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ كەتتى ۋە
 بولۇپغۇلالر ئارالش ئولتۇرغان ئو–سورۇندا قىز. پاراڭالشتۇق

خۇدى . ھەممىسىنىڭ قولىدا بىردىن تاماكا يېقىقلىق تۇراتتى 
ھەي ئالال ئۇ  !ئوت تۇتىۋالغاندەكھەممىسى مەھشەر كۈنى بىردىن 

كۈنى كەلگەن بولسا بۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھازىر قىلىۋاتقان 
 رىدىن قورقۇپ يىغالپ ، چىرقىراپ قىلمىشلىرىدىن ، بۇزۇقچىلىقلى

مەن مۇشۇالرنى بىراق ئۇ كۈنلەرمۇ ھامىنى كىلىدۇ،. ۋارقىرىشار ئىدى
 : خىيال قىلغاچ غېنىنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ 

 ؟مۇشۇنداق تۇغۇلغان كۈنۈڭنى ئۆتكۈزەمسەن بۈگۈن مۇشۇ يەردە-
 : قىلىپ  غېنى بېشىنى تۆۋەن. دىدىم مەن 

ينىلىرىم بەزىبىر ئاغى. ئەسلى مەنمۇ ئۇنداق قىلمايتىم  ياق ئاداش-
 بولۇپتۇرىۋېلىپ شۇنداق  مۇشۇ يەردە ئۆتكۈزۈپ بېرىسەن دەپ

 . دىدى خىجىل بولغان ھالدا  -،قالدى
ئەسلىدە . چاخچاق ، بىمەنە گەپلەر ئەۋج ئالدى  -سورۇندا كۈلكە 

چقانداق بىر زۆرۈرىيىتى بۇنداق بىمەنە كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇشنىڭ ھى
ھوي غېنى بۇ  - :شۇ ئەسنادا ئارىدىن بىر قىز . يوق ئىدى

 .دىدى مەنىلىك قاراپ  -؟ئاغىينىڭىز ئوغۇل بالىمۇ يا
 . ھە ئوغۇل باال بىلمەيۋاتامسىز ؟ دىدى غېنى -
ئۇ ئاغىينىڭىز يا ئىچمەيدۇ ، يا چەكمەيدۇ ، يا بىرەر ئغىز گەپمۇ  -

  .دىدى ئۇ قىز  -!قىلمايدۇ ، قانداقمۇ بىر ئوغۇل باال بولسۇن
شۇنىڭ . اقسۇدىنمىكىن دەپ قارىدىم ئۇ قىزنىڭ گەپ سۈزىدىن ئ

 : بىلەن مەن 
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 . ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ، قەيەردىن بولىسىز ؟ دىدىم  -
. سىز ھە يا ئالال ، ئادەم گەپ قىلمىسا تىلىڭىزنى قىسىۋالىدىكەن -

دېدى كۆزۈمگە قاراپ  مەن تۇرپاندىن بولىمەن،بۇ يەردە ئوقۇۋاتقان
 :ەن ئۇنىڭغا ئالىيىپ قويۇپ م. تۇرۇپ

م قىلىشنى ئۆگەتمىگەنمۇ ؟ ئانىڭىز بىلەن دادىڭىز سىزگە ساال-
  .دىدىم مەن كايىغان ھالدا 

ەرگە بېرىمىز دەپ بىز ساالمنىچۇ قاراڭ ئەركەكل!ھۇي يىگىت-
ئوغۇل باال  0-5بۇ قىزغا بۇلۇشۇپ ئارىدىن . سۆزلەپال كەتتى

 .  چىقتى 
ر بولسا مانا بىزدەك ئەركەكلە !ۋۇي گەپلىرى چوڭغۇ سىلىنىڭ - 

 : مەن كۈلۈپ قۇيۇپ . ئۇقارايدۇ قىزالر دىدى ئاندىن 
تقان ئەركەكلىكىڭنى قاقشائاناڭنى  –ئاتا  چىكىپ–بۇنداق ئىچىپ-

 .تۇرۇپ  كېلىپدىدىم مەن تى -! كۈتۈڭگە قىستۇرىۋال
 :ئارىدىن يەنە بىر قىز  -
دىدى  -ئەركەكسىزنى قايسىڭالر چاقىرىپ كەلدىڭالر ؟ بۇ نامەرت -

 .اراپ ماڭا ق
ئاغىينەم غېنى شۇ ئاچچىقىدا ئالدىدىكى بوتولكىنى ئېلىپ ئۇ 

يەنە  باياقى بېشىغىال قويدى ۋە مۇشتۇمىنى تۈككەن پېتىقىزنىڭ 
  ئوغۇل بالىالرمۇ جىمال  5-4ىالم ئۇردى،قالغان بىر قىزنىڭ  يۈزىگ
  : تۇرۇپ قىزۋاال ئورنىدىن 4-3. ئولتۇرۇپ  قالدى 

ئىككى قىز   دوستىڭىىز ئۈچۈن بۇۋۇي غېنى ئەرزىمدۇ بىر -
ئۈزۈمنى تۇتۇۋېلىپ   مەن .دەپ غېنىغا قارىدىنى ئۇرۇش،دوستىڭىز
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اڭدىم ۋە ناخشىنى  م يۇقۇردىكى مىكروفۇننىڭ يېنىغا قاراپ
بەردىم ۋە   يۇئەننى011قىلىشقا  سۆز تكۈزۋېتىپ بىرنەچچەئۆ

 :تۇرۇپ ئېلىپ  قولۇمغا مىكروفۇننى
توغرا، مەن بۇ يەرگە كىرمەيتتىم  -!رۇ ئەلەيكۇم بالىالئەسساالم-

قېنى مېنى بايا ئەركەك . بىراق دوستۇم دەپ كىرىپ قالدىم
 قېنى سوراپ باقاي،ھاراق! ئەمەسكەن نامەرت ئەركەكسىز دېدىڭالر

يېقىن كەلمەسلىك  قىزالرغا؟ ەسلىك نامەرتسىزلىكمۇ ئىچم
ر نالماڭمىغا ئادىتىمىزدە يامان يولغا-ئۆرۈپ ؟ ئەركەكسىزلىكمۇ

! ئەركەك ئەمەسمۇ ؟ مەيدىسىدە تۈكى يوق ئادەم ئەركەك بولمامدۇ ؟ 
  . لىدىمسۆز بىلەنغەزەپ   مەن يەنە

دەيسىلەر ! ى بۇ  يەردە  ئولتۇرۇشقا ماس كەلمەيسەن مېن سىلەر-
!  ئەمىلىيەتتە سىلەر مەن بىلەن ئولتۇرۇشقا ئەسال ماس كەلمەيسىلەر

ئەركەكبىز   ر،تۈكى بارسىلەر بىر تۈركۈم ئەخلەتلەر،داشقالال
ئېشەكتىمۇ   ئۈيۈڭالردىكى! دەيسىلەر ئۇنداق تۈك ھايۋاندىمۇ بار

،دىلىمنى پاك قىلىپ  ئاق مەن بىر ئەركەك بولغاچق، يۈزۈمنى!! بار 
ئاشىقىمغا  ئۆز يۈردۈم مەيدەمدە تۈكۈم بولمىغان بىلەن يۈرۈكۈمدە

 يۈزۈڭالردىكى تۈكۈڭالرنى رەتلىك چىرايلىق ! ۈم بارسۆز
يەردە   سىلەر بۇ! قىلىۋالمىساڭالر يۈزۈڭالرنى سەتلەشتۈرۋالىسىلەر

 ەڭالرنى ئەركەك ئۆزبىلەن ئۈتۈپ  ساپا،گۇنا-،كەيىپشاراپ-ھاراق
ئەمما ! ياشاڭالر ئىپپەتلىك ئايال غورورلۇق ئايال دەپ-0دۇنيادىكى 

دوۋزاققا مۇپتىال ھامان بىر كۈنى ! دۇرخۇدا ھەممىنى بىلگۈچى
سىلەرنى  !!!غىچە ئۈلۈپ كەتسەڭالرچۇياشى مۇشۇنداق !قىلىدۇ تۈفىي
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 ە كۈندۈز ئۇخلىماي ئاق سۈت بېرىپئاناڭالر،يەنى كېچ-ئاتا باققان
قىلىپ  ئىچىپ يالغان گەپ شاراپ-سىلەر ھاراق،ئەمدىلىكتە باققان

 كۆرە سىلەرنى  باققاندىن! قىلساڭالرچۇ  نومۇس! يىغلىتىۋاتىسىلەر
ئىت قاۋاپ ئەركىلەپ  ئۇبىرە ئىتنى باققان بولسىدى،

. كېتەلمەي چوگلەپ يۈرگەن بوالتتىىڭ ئەتراپىدىن ئاناڭالرن-ئاتا
 ئاناڭالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ-ئاتا بۇ جاپاكەچ سىلەر

ئاناڭالرنىڭ ھالىنى سورىمىساڭالرمۇ  –؟ ئاتاباقتىڭالرمۇ
ڭلەپ  كۆرە ھالىنى سوراپ باقتىڭالرمۇ؟ جاھان ئۇزۇندۇر ەڭالرنىڭئۆز

 كىم قېرىغاندا! قالىمىز نلەردە كورۈشۈپكۈ بىر ەڭالر يەنىكەتم
 يادىن بالدۇر كېتىدۇ ۋە كىمدۇن ۋە كىم بۇ! كورۈشىدۇ قانداق 
ۋە ! كورىدۇ ئاشىقىنى ئۆز قەلبى بىلەن جەننەتتە ئۆز ئاقىۋەتتە

سىلەر مۇشۇنداق  ۋە !ياشايدۇ دوۋزاق ئازابىدا كىملەر-كىم
ۋە  تقىنىڭالرقاقشا رنىئاناڭال-،ئاتاچەككىنىڭالر–ئىچىپ

ڭ باللىرىنى ىالرنىباشق ،شۇنداقالم باشقىالرنىڭ ئىپپىتىگە تىگىش
 بىر كۈنى بەدەل قىلغىنىڭالرغا ھامان ۋە كىچىكلەرگە زۇلۇم

بىلەن ئاتام دىلىمغا ئىمان  خەير مېنڭ ئانام ئىمان !ىلەرتولەيس
ەپ باال ئەركەك د ۇ دۇنياغا ئەكەلدى ۋە مېنى ئوغۇلبىلەن ب

 ئاشىقىمدىن قورققانلىغىم ئۆزرمىتىدە شۇنىڭ ھەققى ھۆ!دىتۇغ
ئۈچۈن،يەنى بىزنى يوقتىن بار قىلغان ئاشىقىم ئۈچۈن مەن شۇنداق  

 شۇنداقالم ئالدىمدا سىلەر مېنىڭ! مەن بىر  ئەركەك دەيمەنكى 
باشقا نەرسىگە   ئۇندىن! بىر ئەخلەتالم خاالسكورۈنىدىغان 

تۈگىشى بىلەنال  گېپىم. پ بىلەندېدىم مەن غەزە-!تالمىدىمئوخشى
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يۈگۈرۈپ كېلىپ مېنى ئۇرماقچى  ھېلىقى تويوتا ھەيدىۋالغان باال 
ن يەنە  ئاتقان مۇشىنى تۇتىۋالدىم، ئاندى مەن دەرھال ئۇنىڭ.بولدى

قولىنىمۇ تۇتىۋالدىم ۋە   مەن ئۇ .بىر قولىدا مۇش ئاتماقچى بولدى
ردىدە چىدالماي دە شۇنداق قاتتىق مىجغان ئىدىم ئۇ ئاغرىقنىڭ

قولىنى قويۋېتىپ كېكىردىگىدىن  ۋارقىراپ كەتتى،مەن ئۇنىڭ بىر
 :ئۇ .  دۈمتۇتقانچە ياندىكى  تۈۋرۈككە يۇلەپ كوتۈرۈپ  قوي

 :مەن .دەپ خىقىراپ كەتتى  ،ۋاي گۇي !سەن كىم! ھەي-
ان يولدا ماڭمىغان بولساڭ بولساڭ يام ھە ئەگەر كەيىپ قىلمىغان-

چىرايلىقچە !قىلما ماڭا چاقچاق.ئىدى كۈچۈڭ يەتكەن بوالر
سەتلىشىپ قالما قىزالرنىڭ ئالدىدا !ماشىناڭنى ھەيدەپ كەت

دېدىم مەن  -كۆتۈرەلمەي ياشالماي قالمىغىن،گۈن يۈزۈڭنى ئەتۆ
 :ۋە ئاغىينەم غېنىغا  قويۋېتىپ ئۇنى

 .ئوخشايمەن ئولتۇرالمايدىغان كەچۈرگىن بۇرادەر مەن بۇ يەردە-
. نى ئۇنىڭ ئەسلى ئىسمى ئابدۇغېنى ئىدىېغ.دېدىم!قايتاي مەن

ماڭا ئۇ  .ىۋالغان ئىدىچاقىرىپ غېنى دەپ ئاتىش بالىالر قىسقارتىپ
ساڭا ياقمىغان سورۇن  !سەن قايتساڭ مەنمۇ قايتىمەن-:قاراپ

ئاڭغىچە . بىللە قايىتتى بىلەن دەپ مەن -،ماڭىمۇ ھەم  ياقمايدۇ
  : ۇالرغامەن ئ .چىقتى  ئەيسا بىلەن ئادىلمۇ يېنىپ

 .ر ئولتۇرىۋەرمەي دېدىملەسى-
رە سىرتتا ئايالنغىنىم  ۆك لتۇرغاندىنئۇالر بىلەن ئو !اشقويە ئاد-

ەن بۇنىڭغا  م. چتال تاماكىنى چەككە دېدى ئۇ بىر -راق،ياخشى
ياشلىرىمىز تاماكا  قەتەن ھەقى...ھەي  ئارتۇق گەپ قىلمىدىم
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كى ئاق ياكى چەككەن بىلەن نەشە يا ،بىراق بۇچېكىپ قويىدۇ
ىگەندەك نەسىلەرنىڭ يېنىغا قەتئى يېقىن كەلمەيدىغان د چىلىم
 :مەن چاقچاق  قىلىپ . ئىدى  بالىالر

ھە نەشىمۇ  چېكىپ باقتىڭالرمۇ ؟ دېسەم  ئاچچىقالپ كېتەتتى ۋە -
ئۇ نەرسىلەرنى ئادەمنىڭ ! رسىمۇ مۇ چېكىدىغان نەئۇ !ھەي دوستۇم

 شۇنداق قىلىپ. كېتەتتى  دەپ ئاچچىقلىشىپ-مەينىتى چېكىدۇ،
ئۇيان  بىز  ئاخىرى . كەلدۇق  نەگە بارايلى دىگەن يەرگەبىز 

 بۇيان ئويالپ بىر ئاشخانىغا كىرىپ  ئۇ يەردە تاماق يەپ ئويالپ
شۇنداق قىلىپ بىز بىر . توغرا كۆردۇق ئايلىنىشنى ئاندىن كېيىن

 غاقۋە كاۋاپالرنى بۇيرۇتۇپ سوپولو  پاكىز  ئاشخانىغا كىرىپ گۆش
. دىن كېيىن خەنزۇ بازىرىغا باردۇقبىلەن راسا يەپ  ئان رسەيلە
ئىچمەك –يەردىن ھەممە نەرسىلەرنى يەنى يىمەك ئۇ چۇنكى

ئۇ . قىلىپ ھەممە نەرسىلەر تېپىالتتى  ئىش كېچەك-كىيىم سېتىلغۇ
با  مە يەرلىرىدىن كەلگەن سودىگەرلەرھەم يەرلەرگە شىنجاڭنىڭ

رەك كۆپەنلەر كەلگ ق قەشقەردىنئېيتسا قىسمەن ئېلىپ بولۇپ
ق چىقىرىدىغانالر تولىسى بىراق ئاشخانا ئاشقانالر تاما.ئىدى

 ،بولۇپ ڭ ئاالھىدە نامى باردوغاپلىرىنى غۇلجىنىڭ. ئىدى  غۇلجدىن
،بىز شۇنداق ئوخشىمايتتى باشقا جايالرنىڭكىگە پەقەتالم تەمى

ئەمدى  بىز. قالغان ئېدى بولۇپالر  9-8سائەت  كېچە ئايلىنىپ
 ئارام  ئااليلى دەپ تۇرۇشىمىزگە تۇيۇقسىز بىر تېلفۇن قايتىپ

بۇ . ىغا كەلگەن ئېدىئابدۇغېن بۇ  دەل ئاغىينەم بولۇپكەلگەن 
 ،قىزنىڭ  بىرى ئىدى باياقى تاياق يىگەن ئىككى تېلىفۇن دەل
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ماجرا چىقىپ -كەتكەندىن كېيىن ئۇرۇش ئۇنىڭ دىيىشىچە بىز
پوتۇلكا ئېتىپ  گەبىرسى-بىر پتى مۇشلىشى4-3ئەرفات بىلەن

خۇدىنى  ئوغۇلالر مەسلىگىدە كېتىپتۇ،ئۇ ئۇرۇشۇپ پىچاق تىقىشىپ
دوستۇم . ىپتۇدەكق ئۇرۇپ يارىدار قىزالرنىمۇ بىلمەي باشقا
دېمى ئىچىگە  بولۇپ جىممىدە گەپلەرنى ئاڭالپ ئابدۇغېنى بۇ

 :مەن . چۈشۈپالم كەتتى ۋە تېلىفۇننى قويىۋەتتى
 :ئۇ . بولدى ؟ دەپ  سورىدىم  ېمەن ھەي ئاغىينە-
لەپ  سۆزئىشالرنى  پ بولغانھە باياقى سورۇندىكىلەركەن دە-

  .تۇرۇپ مەن ئابدۇغېنىنىڭ مۈرىسىگە ئۇرۇپ. بەردى
. لسە خۇدا كەچۈرە، بىزمۇ ھەم كەچۈرۋەتتۇق ئۆ! اشئەنسىرمە ئاد-

 ئۇالر  پۇشۇرما  كەيىپ دىگەن شۇنداق نەرسە، بولدى ئىچىڭنى
شۇنداق   .مەن  ئامال دېدىم نېمە بۇنىڭغا. لىرىگە قىلىۋالدىزئۆ-ئۆز

بولىدۇ  -دوستلۇرۇممۇ،. ىمتەمشەلدقايتىشقا  يگەقىلىپ مەن ئۆ
ئىشىمىز بار ئىدى ،ئەتە  بىزنىڭ ئازراق ئەمسە سەن قايتىۋەرگىن

 . دىدى غېنى  كۆرىشەيلى
 ئالالھقا ئامانەت دەپ خوشالشتىم ۋە! ھە ماقۇل ئەتە كۆرىشەيلى-

 –دادام .كەلدىمقايتىپ  نىنى ئاستا ھەيدەپ ئۆيگىمۇ تىزالماشى
ئۇالرنى ئويغىتىۋەتمەي  ئاللىبۇرۇن ئۇيقۇغا كەتكەن بولۇپامالر ئان

ماشىنىنى دەرۋازىنىڭ يان تەرىپىگە دەپ ئىشىكنى ئاستا ئېچىپ 
. كىرىپ ئۇخالشقا تەمشەلدىم  دە ئاستا ھۇجرامغادۈمتوختۇتۇپ قوي

  :ىشىكنى ئېچىپ كىرىپ كەلدى ۋە ماڭا ادام ئشۇ ئارىدا د
 .ھە ئوغلۇم قايتىپ كەلدىڭمۇ ؟ دىدى -
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 . ھە قايتىپ كەلدىم دادا -
 . بېشىمغا بىر قۇر قارىتىۋەتتى –ئۈستى كۆزۈمگە -دادام يۈز

 :مەن دادامغا  -
 : دادام سەل تۇرىۋېلىپ . دادا نىمانچە قارايسىز ؟ دىدىم  -
بىرەر ئىش بولمىغاندۇ  ساڭا ھىچقانداق ئىش يوق، شۇ...ھە  -

 ، ئالالھقا ئۇنداق بولسا ئۇخلىغىن باالم. مدەپ قارىدىم ئوغلۇ
 .ئامانەت دىدى كۈزۈمگە قاراپ كۈلۈپ قۇيۇپ 

چۈنكى ياش . ەتتە دادامنىڭ ئەنسىرىشىمۇ توغرا ئىدىئەمەلىي
قالغان  بولۇپبالىالرنىڭ كۆپۈنچىسى كەچ كىرسە مەست كىرىدىغان 

مىنى بىر تۇرقۇمغا قاراپ كېتىشى  –دادامنىڭ تەقى ئىدى ئەمەسمۇ ؟ 
بۇنى خىيال قىلىپ ئۇخالپ –مانا ئۇنىقاندۇ بەلكىم،زىتىۋاتكۆ

مەن ات ۋاقتىدا دادام مىنى ئويغاتتى،ئەتىگىنى بامد .قاپتىمەن
تاھارەت ئېلىپ دادام بىلەن بىللە مەسچىتكە باردۇق ۋە 

امنىڭ  ئان.ۇقئۆيگە قايتىپ كەلد بولۇپنامازلىرىمىزنى ئۆتەپ 
. پ يىدۇق ىنىئوخشۇتۇپ ئەتكەن چاي، قورىغان سەيلىرىنى ھۇزۇرل
 : دادام ماڭا بىر گەپ قىلماقچى بولدى ۋە ماڭا قاراپ 

سائەتتىن كىيىن ئاڭلىسام  1تۈنۈگۈن سەن چىقىپ كىتىپ  !ئوغلۇم-
 دەپ  -،خوشنىمىزنىڭ ئوغلىنىڭ بېقىنىغا بىرسى پىچاق تىقىۋېتىپتۇ

  .دادام ئاڭلىدىم دېدى 
 . خوشنىمىزنىڭ بالىسىنى مەن تۇنىمايدىكەنمەن دادا ! ؟....ھە -
كەلگەن  كۆچۈپ ھە شۇنداق باالم ، سەن تۇنىمايسەن ،ئۇالر يېڭى -

ماشىنا ھەيدىگەن بالىنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان  تويوتاتۈنۈگۈن . ئىدى 
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 .باال شۇ ئىدى دىدى دادام 
لىك قىلىپ كەچتەخسىمەن ئىچىمدە ھە ھېلىقى يېنىدا ئولتۇرۇپ 

 .....! بەرگەن قۇالق كەستى شۇكەندە 
 . يېنىپ چىققان ھە دادا بىز ئۇ يەرگە بېرىپ ئولتۇرمايال -
 ۋۇي ئوغلۇم نىمىشقا ئولتۇرمىدىڭ ؟ -
ھەي نىم . ... ھە دادا ئۇ يەر ماڭا ئولتۇرۇشقا ماس كەلمەيدىكەن -

  دۈمولتۇرمۇئىشقىلىپ مەن ئ.دىسەم بوالر داد،مىنى خىجىل قىلمىغىن
 . يېنىپ چىقتىم  لتۇرسام بولمايدىكەنئۇ يەردە ئو

  ياخشىھە بىلدىم باالم  ئولتارمىغىنىڭ   -:كۈلۈپ كەتتى ۋە دادام-
 . بوپتۇ دېدى  دادام  

 بوستانالرنى ئايلىنىپ-قاچ ئېتىزالرنى باغۇبىز پاراڭالشئەتىسى 
ۈشۈپ  تۇققانالرنىڭ ئويىگە بېرىپ ساالملىشىپ كۆر-ئۇرۇق بولۇپ

  . ئاشتىم سۆز مەن دادامغا.  ئوتۇپ كەتتى كۈنمۇ3 دىگەندەك
 !...دادا-
 ؟.دىمەكچى ئوغلۇم  نېمە ھە-
دادا سىزدىن بىر ئىلتىماسىم بار ئىدى،مىسىرغا پاسپورت  بېجىرەي -

 . ئېدىم  دىگەن
  بېجىرىۋەرگىن بىلىمەن ھە بولىدۇ  بىلىمەن ئوغلۇم.....ھە -

 .دادام  دېدى 
پاسپورت بېجىرىشكە  بولۇپبىلەن پاراڭلىشىپ  امنئا  مەن دادام

پ ئۇنى  سورا دادۈي پەيسوخانالردىن مەسلىھەت ماڭدىم ۋە
مەن ئالى مەكتەپنى پۈتتۇرۇپ كەلگەشكە .بېجىرىشكە باشلىدىم 
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كەينى  -ئالدى تېزالم بۇ ئىلتىماسىمنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇالرمۇ
دادام   ڭ ئۈستىگەئۇنى. ىققان ئىدىچ ئىككى ھەپتىدىالم بولۇپ

لىگەن ئىدى ۋە دادۈيدە  دادۈيدە ئىش بۇرۇن بولۇپپارتىيە ئەزاسى 
يول باشالپ  كىشىلەرگە ياردەم قىلىپ ئۇالرغا. سېكىرتار ئىدى

،باشقىالر قىالتتى ياردەم ياخشىقىيىنچىلىقى بارالرغا ناھايىتى 
دادام ئىش  .تتىكۆرە ياخشى ھەممىسى دىگۈدەك دادامنى بەكال

ىچىلىق، ىن باشقا يەنە دېھقانچىلق ۋە باغۋەنچىلىك،باقمئورنىد
 .تولۇق ئېدى  يدە ھەممە نەرسەشۇڭا ئۆ.مالچىلىق قىالتتى

 . بەركەتلەر ئۈزۈلمەيتتى 
يولداشنىڭمۇ  لىقى ئەرەپھې بولۇپقالغان  بۇ بىر ئايمۇ تۇشاي دەپ

ھەپتە   بۇ قالغان بىر.قاالي دېگەن ئېدى بولۇپ ۋاختىكېلىدىغان 
.  دىسەممۇ  بولىدۇ  دۈمبول رەك ھەمراھكۆپ داداغا-ە مەن ئانامئىچىد

 :تۇرۇپ ئانام  ماڭا قاراپ
بوالتتى  ياخشىقىلىۋەتسەڭغۇ  ئاپپاق ئوغلۇم كەتكۈچە تويۇڭنى -

 يىلدىن  تىمىز شۇكى بىرشەر ئەمما. راق سەن ئۇنىماي قويدۇڭبى
 .ام چوقۇم ئويلىنىسەن جۇمۇ ؟ ئوغلۇم دېدى ئان كېيىن

، نىكا غايىپ رىسقى غايىپ  نمەنىيلىانا خۇدايىم بۇيرىسا ئۆھە ئ-
 .ا دەپتىكەن ئان

ھەي باالم،تەقەززا بولغۇنۇم بىر كېلىن ئەمەس، بەلكى ئوماق بىر  -
قىلىپ، رەببىمنىڭ  ۇرراق تويئۈچۈن بالد نەۋرەم، شۇنىڭ

 دەپ-!بولۇڭالر بىلەن بەركەتى بىلەن پەرزەنتلىك رەھمىتى
 :بۇ چاغدا سۆز قىلىپ  دادام. ام انكەتتى  ئ لەپالمسۆز



100 
 

ىسى يەنە باشلىدى خۇدا ھەققى بۇ نەۋرە  ئالال بۇ ئان..ئالال-
بۇنىڭ  دورىسى سەن ئوغلۇم  . ىپا تاپالمىدىم بىر ش كېسىلىگە ھىچ

ھەي توۋا سېنىڭ بېشىڭنىڭ  .. ،قىلساڭمۇ توي! تۇيۇڭنى قىلغىن
گە -3بولۇپ ۇغۇپئەينى ۋاقىتتا ئىككى قىزنى ت.ئاغرىغىنى ئاغرىغان

كەلگەندە ئوغۇلكەن دىگەندە بۇ ئاناڭ ئوغۇل تۇغۇپتىمەن، دەپ  
بىر   بولۇپ خۇشال لەپسۆز پىچىرالپ ىگەئۆز-ئۆز كېچىچە ياتماي

ننى ئاران توشقۇزۇپ  كۈ 9ئاي  9بىر كۈن ئوتكۈزۈپ -كۈندىن
ئەمدى بۇ ئاناڭ . غالپ سېنى تۇققان ئېدىيى خۇداغا نالە قىلىپ

كۈن ساخلىماي ئايالىڭنى يېنىغا   9ئاي  9 قالسا پبولۇ نەۋرىلىك
 . ئوخشايدۇ  ئوغلۇم  ئەكىلىۋالىدىغان

 :انام دادامغائ. كەتتۇق  گەپلەرنى ئاڭالپ دادام ئىككىمىز كۈلۈپ بۇ
دەپ   -ھوي دادىسى نىم بولدى قېرىغاندا بۇ گەپلەرنى دەپ،-

 .يېىغا  قارىۋالدى  بولۇپخېجىل  
دېدى دادام ۋە كۈلۈپ تۇرۇپ  -،بولماڭال ۋاي ئاپىسى بولدى خاپا-

كېلىنىمىزنى بۇيرىسا  خۇدايىم.ى سېلىگىالم بېرىمىزكېلىنن بولدى
ۈگۈتۈپ جەھەتتە ئ ھەممە تەربىيەسى ۋە –ئائىلە  سېلى

يېتىشتۈرۈپ چىقىال،سېلى دىگەننىڭ مۇنەۋەر كېلىن ۋە نەمۇنىلىك 
پ  ئانام بۇ گەپلەرنى ئاڭال. دېدى دادام -ا ئەمەسمۇ؟قېينى ئان

 .قىزىرىپ كەتتى  يۈزلېرى  بولۇپ خوش
تالماي  –ھارماي.ئانام بىزنى بەك پاكىز باققان ئېدى دېمەك
 ،ېچەكلېرىمىزنى يۇيۇپ دەزمالالپ كەيدۈرۈپك-كېيىم

لىرىمىزنى كۆز-ئېلىپ يۈز ۋاختىدا-تىرناقلىرىمىزنى ۋاختى
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بىزنىڭ  ، ئېدى ۋاختىدا يۇيۇپ ناھايتى پاكىزە باققان-ۋاختى
قايدا يۇسۇنىمىزدا  -ئائىلە.يدە پاكىزلىق بىرىنچى ئورۇندا تۇراتتىۆئ

بىراق  .ئەڭ چوڭ ھورمىتىمىز ئېدى پاكىزلىق ئائىلىگە بولغان
بىزنىڭ ئاشىقىمىز   يەنىال نىڭمۇ ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغىنىبۇ

نىڭ  باشقىالر تەرتىپ-ىلىمىزدىكى پاكىزلىق، رەتئائ.ئىدى
ئانام باشقىالرنىڭ  . پلىناتتى لدى  ھېسائائىلىسىگە قارىغاندا ئەڭ ئا

ي  چۈنكى ئۆ،ى ئېلىپ بارمايتتىچورىلەرن-نەۋرە يىگە بارغاندائۆ
خۇدا ساقلىسۇن . قىلىپ  قويماي  دەپ ئوياليتتى ئىگىسىنى ماالل

يىغىپ  چورىلەرنى –چاقا،نەۋرە -چاقىرسا باال باشقىالر بىرە مېھمان
پاراڭ -ارابىز  پ... ئىش  انكەلسە بولىدىغ ئۆزىال كېلىپ ھەي ئالال

رتۇمنى  ئېلىپ  پاسپو تى مەنمۇكەت بىلەن بۇ كۈنمۇ ئوتۈپ
 ل بىر ئاي توشقاندا مىسىرلىق ئەرەپدە.دۈمتۇر تەييارلىق  بىلەن

 . تېلىفۇن قىلدى  ماڭا  ئىبراھىمكام
 مكائۇ-:ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ-

 بامۇسىز ؟
 ياخشىمەن  م ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇساالۋەئەلەيكۇم ئەس -

 . كەتمەمسىز ؟ دىدىم كېلىپقانداق يۇرتۇمغا بىر . تۇرىۋاتىمەن ئاكا 
، شۇ گۈزەل دەيدۇيۇرتۇڭنى بەك گۈزەل  ،مكاھە چۇقۇم بارىمەن ئۇ-

ئىنشائالالھ مەن بۈگۈن . رۈپ كەلمىسەم بولمايدۇ يۇرتۇڭنى بىر كۆ
يىتىپ ئەتە ئەتىگەن ئۈرۈمچىگە  ەن،ماڭىمچۈشنىڭ ئايروپىالنىدا 

ئۇ ماڭا غۇلجىنىڭ  وستۇڭ ئالىم بىلەن ئاالقىالشتىمدبارىمەن،
ەن م .ئايروپىالن بېلىتىنى ئېلىپ قۇيىدىغان بولدى دىدى
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ۋە ئۇنداق بولسا مەن غۇلجا  دۈمبۇخەۋەرنى ئاڭالپ بەك خوش بول
ىتنى ئېنىق ئايرۇدۇرومىدا سىزنى كۈتىمەن دەپ كېلىدىغان ۋاق

دۇشۇپ ئولتۇرۇپ ئانام بىلەن مۇڭ–ئاتا  .بىلىۋېلىپ خوشالشتىم
ئەتىسى ئەتىگىنى . ھەممەيلەن ئارام ئالدۇق  كۈنمۇ كەچ بولدى ۋە

كىيىپ يۇيۇپ تارىنىپ رەتلىك كىيىملىرىمنى سەھەر تۇرۇپ 
نىڭ كىلىدىغىنىغا يەنە ئىبراھىمكام. ئايرۇدۇرۇمغا قاراپ ماڭدىم

ئازراق ساقلىغاندىن كىيىن .ئىدىېرىم سائەتلەرچە ۋاقىت بار ي
ئارا ساالملىشىپ –ئىككىيلەن ئۆز . چىقتى زالدىن مۇئىبراھىمكام

كۈرۈپ  ياخشىئۇ يۇرتۇم ئىلىنى ناھايتى . قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتۇق 
 .  قاپتۇ

 نېمەپاكىز ، رەتلىك . ھەقىقەتەن گۈزەل يۇرت ئىكەن ! پاھ ، پاھ  -
ڭالر ، ۋەتىنىڭالر شىنجاڭ دىسە شۇ تېپىلغۇدەك ، سىلەرنىڭ دۆلىتى

كۆڭلۈم ئېچىلىپال قالدى ھەقىقەتەن  .يۇرتكەن ياخشىھەقىقەتەن 
 .  ئىبراھىمكامدىدى 

يەرنىڭ تۇپرىقى ئۆزىگە ھەممە  !ئوشۇقچە ماختىۋەتتىڭىز ئاكا -
ھەر كىمنىڭ كىندىك قېنى تۈكۈلگەن يەر ئۈزىگە گۈزەلدۇر،
 : ڭالپ بۇنى ئا ئىبراھىمكام. دىدىم مەن  -،ئەۋزەلدۇر

 . كۈلۈپدىدى  ماكھەق ھەق ، توغرا دىدىڭىز ئۇ -
نى ئۆيگە ئېلىپ كەلدىم، ئانام ئوخشۇتۇپ ئەتكەن ئىبراھىمكاممەن 
ولوغا ئاپامنىڭ پ. ق سەيلىرىنى داستىخانغا كەلتۈردىسوغو پولو

بۇ  جان كىرگۈزىۋېتىدۇ، ، پولو ئەتسەئۇستىلىقىنى دىمەيال قوياي
ئاغزىغا تەگمەي –ئاغزى اپامال يەپبىر ك ئىبراھىمكامپولودىن 
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 . ماختاپال كەتتى 
 باقمىغان ۈمدە بۇنداق ئوخشىغان پولونى يەپ رئالال ئۆم....ئالال -

ەرنىڭ گۆشلىرىمۇ بەك تەملىككەن دەپ بۇ ي گۆشلىرىنىچۇ تېخى
يايالق ،  ئادەتتە بىزنىڭ ئۇ تەرەپتە. مەززە قىلىپ يىدى 

ېقىلغان قويالرنىڭ گۆشلىرىمۇ چۆپلەر كۆپ بولغاچقا يايالقتا ب-ئوت
بىلەن  ئىبراھىمكامبىز ئۆيدىكىلەر . تەملىك چىقاتتى  ىزىلق- قىپ

ساياھەتكە الزىملىق  بولۇپچى قساياھەتكە چىقما
.  ئىچمەكلەرنى تەييارالپ ساياھەتكە چىقتۇق –نەرسىلەرنى،يىمەك

، تېكەس ، كۈنەس ، چاپچال ، نىلقا يەنى بىز نارات ، توققۇز تارا
 ان ساياھەت ئورۇنلىرى ە تېخى ئەۋلىيا چوققىسى دەپ نۇرغۇنلىغيەن

مەن ئۇالرنى بىر باشتىن يەنى  .دەريالىرى بار ئىدى –گۈزەل تاغۇ 
ئالدىدا،  ئىبراھىمكام .دۈمتوققۇز تارادىن باشالپ ساياھەت قىلدۇر

بۇ  ئىبراھىمكام. ام بولسا كەينىدە ئولتۇرغان ئىدىئان–ئاتا
 : كەتتى ۋە  بولۇپناھايتى خوش مەنزىرىلەرنى كۈرۈپ 

، سىلەرنىڭ بۇ يەر ھەقىقەتەن گۈزەل ، تۇپرىقى مول  مكاھەي ئۇ -
بۇرۇن بىر دوستۇم شىنقاڭنىڭ . ۋە ناھايتى كەڭرى زىمىن ئىكەن 

بايلىقىنى دىسەڭ خوتەنگە بار ، گۈزەللىكىنى دىسەڭ غۇلجىغا بار  
قىقەتەن ھە. دىگەن ئىدى مەدەنى مىراس دىسەڭ قەشقەرگە بار 

مەن . ھەر جاينىڭ ئۆزىگە چۇشلۇق ئاالھىدىلىكى بار ئىكەن 
مەن كۈنەستىن تارتىپ نارات يايلىقىغىچە . ياقتۇرۇپ قالدىم دىدى 

 : ماڭا  ئىبراھىمكام. ھەممە جاينى كۆرسەتتىم 
ئۈرۈمچىدىكى ھېلىقى دوستىڭىز ماڭا غۇلجا بەك گۈزەل ، ھەممە -
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تاپالمايسىز دىسە چاقچاق  چۆللۈك يەر يېشىللىق-يەرلىرى ياپ
راست شۇنداقكەن بۇ يەردە ھەممە . ىكەنمەنقىلىۋاتىدۇ دەپت

ماختاپال  ۋارانالر بار ئىكەن دەپ –، باغ چىۋە –ئۆينىڭ ئالدىدا مىۋە 
. كۈندەك ساياھەت قىلدۇق  3 بولۇپكىيىن -بىز ئىلگىرى . كەتتى 

، راتتىئۆيدە تاغام ئولتۇ. كەلدۇق ئاندىن كىيىن ئۆيگە قايتىپ 
 چارۋىالر بولغاچقا دادام ئىنىسىنى قاراپ تۇرۇشقا –يدە مالچۈنكى ئۆ

 : تاغام بىزنى كۆرۈپ . تاپىالپ قۇيۇپ كەتكەن ئىدى 
 ياخشىمەن ئۆمرۈمدە ئەرەپنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈم ، ھە ئوغلۇم  -

ئۆگىنىپسىز مانا ، بۇ ئۆگەنگەن بىلىملىرىڭىزنىڭ ئىسپات دەلىلىدۇر 
 :مەن .  مېنى ەتتىدەپ ماختاپ ك

ئارتۇقچە ماختىۋەتتىڭىز دەپ قۇلىغا سۈيۈپ ! رەھمەت تاغا-
 .مەمنۇنلىقىمنى بىلدۈردۈم 

، قوناقالرمۇ ئاينىڭ ئوتتۇرلىرى بولغاچقا بۇغدايالر پىشىپ  -7بۇ 
دالىالرنىمۇ قويماي  –دان تۇتاي دەپ قالغان ئىدى ، مەن ئېتىز 

ۇلۇت قاپلىدى ، بۇ دەل يامغۇر تۇيۇقسىز ھاۋانى قارا ب.  دۈمئايالندۇر
 : غا ئىبراھىمكاميېغىشنىڭ بىشارىتى ئىدى ، مەن 

ئىبراھىمكا قارىغاندا يامغۇر ياغىدىغاندەك تۇرىدۇ ئۆيگە قايتامدۇق -
 :  ئىبراھىمكام. دىدىم 

قارا بۇلۇت پەيدا بولغانغا بۇنچە تىز يامغۇر يېغىپ كەتمەس  ئەمدى -
ەك شارقىراپ يامغۇر لەپ قۇيغانددەپ تۇرىشىغىال تۇيۇقسىز چېلەك

 :ھەس قېلىپ  –بۇنىڭدىن ھەيرانۇ  مكائىمراھىم يېغىپ كەتتى،
مغۇر دەپ بولغىچە ياغىدىكەن بۇ يەردە يا مكائالال ئۇ..ۋاي ئالال -
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يا رەببىم بارچە بەرىكەتنى بۇ يەرگە بېرىۋەتتىڭمۇ سەن ؟  !دىسە
نىڭ مەنمۇ ئۇ ىراپ ئۆيگە يۈگۈرۈپ كىرىپ كەتتىدەپ ئالد

 . ھە قانداقكەن دىدىم -:ئارقىسىدىن كىرىپ 
تۇيۇقسىز  يامغۇر چېلەكتە سۇ قۇيغاندەكال يا رەببىم بۇ يەردە-

 . ياغىدىكەن دىسە ، ئادەمنى ساخالپ تۇرمايدىكەن دىدى 
يەنە  ئىبراھىمكامسائەتچە يېغىپ ئاندىن توختىدى،  1يامغۇر -

يەنە  ۇقسىز يېغىپسىلەرنىڭ بۇ يەردە يامغۇر تۇي .ھەيران قالدى 
بۇ يەرنىڭ يامغۇرلىرى  ،يا رەببىم.تۇيۇقسىز توختايدىكەن

بىز . دەپ چاخچاق قىلىپ كۈلۈپ كەتتى  -؟نېمەخالىغانچە ياغامدۇ 
بىز تاھارەت ئېلىپ شامنى . قالدى  بولۇپپاراڭ بىلەن كەچمۇ  –پارا 

دادامنى سۆزگە تەكلىپ  ئىبراھىمكامنامازدىن كىيىن . ئوقۇدۇق 
دادام سۆزىنى دەۋەردى ، مەن يېنىدا ئولتۇرۇپ تەرجىمە  . قىلدى

 ۈنمۇ ناھايتى تىزال ئۈتۈپ كەتتى،بىر نەچچە ك. قىلىپ بەردىم 
يەنە بىر كۈن . قالغان ئىدى  بولۇپبىزنىڭ ماڭىدىغان ۋاختىمىزمۇ 

اڭماقچى مامالر بىلەن كۆرۈشۈپ ئان –مەنمۇ دادم.ئۆتۈپ تاڭمۇ ئاتتى
ئەمما مەن  يەرلىرى چىدىمايتتى،منىڭ بىر بىراق يۈرۈكۈ.  دۈمبول

 : دادام ماڭا قاراپ . قىلغان ۋەدەمگە ئەمەل قىلىشىم شەرتتۇر 
يماي ئۆمەر دەپ قويسام ئىسمىڭنى يۈسۈپ قوھەي ئوغلۇم ئەسلى  -

. بوپتۇ ھەر ۋاقىت جىسمىڭ ئىسمىڭغا اليىق بولسۇن  .بوپتىكەن
 مېنى امئان. دىدى قەلبىڭ ئاشىقىڭدا بولسۇن ، توغرا يول تۇتقىن 

 بولۇپمەنمۇ كۆڭلۈم يېرىم .ۇپ يىغالپ كەتتىقۇچاقالپ تۇر
 : قىيمىغان ھالدا امئان. يۈزلىرىگە سۈيۈپ كەتتىم 
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تۇيۇڭنى  كېلىپبالدۇرراق قايتىپ باالم، دۈمسىنى رەببىمگە تاپشۇر-
 : مەن . قىلىۋالغىن باالم دەپ كۆپ دۇئاالرنى قىلدى 

نى ئۇزۇن قىلسۇن بولۇڭ ، خۇدا ئۆمرۈڭالرا ، خاتىرجەم بولىدۇ ئان -
 !خاتىرجەم بۇلۇڭالر .ھ خالىسا چۇقۇم قايتىپ كىلىمەنمەن ئالال
كۆزلىرىگە سۈيۈپ ، پۇتلىرىغا بېشىمنى  –ئانامنىڭ يۈز  –دەپ ئاتا 

بۇ خىل . دىغۇسىز ھالەتتە تەستە ئايرىلدىمقۇيۇپ ئىنتايىن چى
ەن ئىپادىلەش مۇمكىن ئايرىلىشنىڭ قانچىلىك قىيىنلىقىنى تىل بىل

ئانام ۋە بىر ئىگەم  –ئاتا  بۇ خىل ئازاپنى مەن ۋە. ەمەس ئىدى ئ
 .ئاخىرى ئۈرۈمچىگە قاراپ ماڭدۇق بىز ئايرىلىپ. ئالالھال بىلەتتى 

چۈنكى  ىڭ ماشىنىسى بىلەن يولغا چىقتۇق،ھەدەمنئىككەيلەن بىز 
 ىمكامئىبراھ. سىگە تاپشۇرۇپ بەرمىسەم بولمايتىماشىنىسىنى ئىگى
 ئاسما كۆۋرۈكلەرنى ، دەرياالرنى–كۆللىرىنى،تاغۇيول بۇيى سايرام 

. ئىگىز تاغالرنى كۈرۈپ ئاغزى ئېچىلىپال قالدى –، ئىگىزقارغايالرنى
،  مكائا. قالدۇق  كېلىپمېڭىپ ئۈرۈمچىگىمۇ بىز شۇنداق ئايلىنىپ 

ھەدەم ۋە بالىلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇالر بىلەن بىركۈن بىللە 
ئېلىپ يولغا چىقىشقا  دىن كىيىن مىسىرنىڭ بېلىتىنىتۇرغان

بىز ئۇالر بىلەنمۇ خوشلىشىپ يولغا چىقىپ بېيجىڭغا  تەمشەلدۇق ،
كۈن ئايلىنىپ بۇرۇنقى ساۋاقداشلىرىم ،  1ئۇ يەردە . كەلدۇق 

ېلىتىنى بمىسىرغا مېڭىش  بولۇپدوستلۇرۇم بىلەن كۆرۈشۈپ 
الرنى ە پاسپورتكىملىك ۋبىز ئايرۇدۇرومدا سومكا،.ئالدۇق

بېلەتلەرنى نەڭلەشتۈرۈپ بولغاندىن كىيىن بىز تەكشۈرتۈپ،
. يولوچىالر كۈتۈش ئورنىغا بېرىپ ئايروپىالننى ساقالپ ئولتۇردۇق 
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نەچچە يىلدىن . ئانامدا ئىدى  –مىنىڭ ئەس خىيالىم يەنىال ئاتا 
بىرلەپ  –بۇيان ھاياتىمدا يۈز بەرگەن ئىشالر كۆز ئالدىمدىن بىر 

يىلدىن بۇيان غۇلجىغىمۇ قايتماي مۇشۇ  00مەن . كتە ئىدى ئۆتمە
 تېخىمۇ كۆپ تىل ۋە بىلىملەرنى شۇكى سەۋەبى  دۈمشەھەردە ئوقۇ

ى قۇربان بىلىم ئېلىش ئۈچۈن ئازغىنە ۋاقىتن. ئۆگۈنۈش ئۈچۈندۈر 
مەن شۇ سېغىنىشلىرىمنى قۇربان قىلىپ  قىلىشقا توغرا كىلەتتى ،

ئىنگىلىز تىلى ، ئەرەپ تىلى قاتارلىق  دەرستىن سىرتقى ۋاقىتالردا
تىلالرنى تېخىمۇ پۇختا ئۆگەندىم ۋە ۋاقىت چىقىرىپ ئىشلىدىم ، 

 ئۈچۈن تەرجىمانلىق قىلدىم ، بولىشىتىلىمنىڭ تېخىمۇ راۋان 
 : پاتال  –دادام پات   بولۇپ ياخشىئادەتتە ئائىلە ئەھۋالىمىز خېلى 

ھە ؟ پۇل ئەۋەتىپ  قىيىنچىلىق تارتىپ قالمىغانسەن! ئوغلۇم -
دەپ سوراپ  ،مىڭ سوم پۇل سېپ بېرەيمۇ 01 – 5بېرەيمۇ ؟ 

  دۈمسەۋەبى شۇكى مەنمۇ چوڭ بول. بىراق مەن ئۇنىمايتىم . تۇراتتى
ئانىنىڭ بارىغا كۈنۈپ قالسا ئوغۇل بالىغا  –، ئاتا بىراۋنىڭ قۇلىغا

 .ئانا مەڭگۈ باقىۋەندە ئەمەستە  –چۈنكى ئاتا . ئەمەستۇر  ياخشى
بۇ دۇنيادا ئۇلۇغۋار  . گۆھەردۇر ئانا مەڭگۈلۈك بىباھا  –بىراق ئاتا 

ئانىنىڭ رازىمەن دىگەن بىر ئېغىز  –ئاتا. ھۆرمەتكە سازاۋەردۇر
 . سۈزىدە جەننىتىڭ شۇنچە چەكسىزدۇر 

ىراتىپ كارتىسىنى تېپىۋېلىپ كۆپمەن دادامنىڭ يېزا ئىگىلىك قەرز 
 امالرغا دىمەي ئان –دادام مىڭ يۈەن سېلىپ قويۇپ بۇ ئىشنى  011

ئۈرۈمچىگە بارغاندا ھەدەمگە بۇ ئىشنى ئۇالرغا دەپ قۇيىشىنى تاپىالپ 
ئېنىقال ئانام –چۈنكى مەن ئۇالرغا پۇل بېرەي دىسەم ئاتا .  دۈمقوي
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. دادام بىلەن ئىككىمىزنىڭ مىجەزى بەكال ئوخشايتتى  .قۇشۇلمايتتى 
 مىڭ يۈەن 51ئۇقتۇرماي كىم بىلسۇن داداممۇ مىنىڭ كارتامغا ماڭا 

مەن بۇنى بېيجىڭغا كەلگەندىن كىيىن ھەدەمدىن  سېلىپ قۇيۇپتۇ ،
 : ۇن قىلىپ كىيىن دادام ماڭا تېلىف. اڭلىدىم ئ
ھەي ئوغلۇم مىنىڭ ئالمايدىغىنىمنى بىلىپ ماڭا ئۇقتۇرماي كارتامغا -

مەن بۇ ئىشالرنى بىلمەي ! مىڭ يۈەن سېلىپ قۇيۇپسەن ھە  011
پ مىڭ سېلى 051بىلگەن بولسام . مىڭ ساپتىمەن  51 ساڭا ئاران

ئەمەس ئىدى ئوغلۇم ، پۇل دىسەڭ  بەرمەسمىدىم ، بىزگە پۇل كېرەك
پۇل ساڭا بەك . ار يانچۇقتا لىق تۇرۇپتۇ ، بانكىدىمۇ ئانچە  مۇنچە ب

ئەمدى ئۆزەڭ شۇنداق ئىرادىگە كەلگەن بولساڭ . الزىم بوالتتى
غەيرەتلىك بولغىن ، سىنى ئالالھقا  ئىرادەڭگە قايىلمەن ئوغلۇم ،

شۇ . بىز يەنە ئازراق پاراڭلىشىپ خوشالشتۇق . دىدى دۈمتاپشۇر
 مىسىرغا مىنۇتتىن كىيىن 11ئارىدا ئايروپىالن خادىمى ئايروپىالننىڭ 

بىز تەييارلىقلىرىمىزنى قىلىپ . ئۇچىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى 
. ماڭدۇق  رىلىپ ئايروپىالنغا چىقىش ئۈچۈنزالدىن ئاي
چۈنكى مۇشۇ  !.نلىغان خىيال،كالالمدا نۇرغۇكىتىۋاتىمەن

، ئانام بىلەن كۆرۈشەلمەيمەن–ماڭغىنىمچە بىر قانچە يىلغىچە ئاتا 
، سېغىنىش ئوتلىرى قەلبىمدە مغا،ئانا يۇرتۇمغا قىيالماسلىقئانا–ئاتا

 . ئۆزۈمگە پىچىرلىدىم  –ئۆز  ق شۇندا. الۋۇلداپ كۆيمەكتە ئىدى 
يۈرۈكۈمگە ئاسايىشلىق ئاتا قىلغىن ، ماڭا غەيرەت !ئاشىقىم ئەي  -

 .  دۈمبەرگىن ، ھەر جايدا ئۆزۈمنى ساڭا تاپشۇر
 باراي دىسەم بارااليدىغان يەردە بۇرۇن . ئەمما بۇ قېتىم ئوخشىمايتتى 
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 ا ئۇچۇپ تۇرۇپ كېتىۋاتىمەنمانا ھازىر بولس. كۆز ئالدىمدىال ئىدى 
ماڭغان . بەلكىم بۇ بىر تەقدىر قىسمەتتۇر دىسەم بۇالر ،  نېمە! ھەي 

 يولدا ماڭغان پەزىلەتلىك  ياخشى.  دۈمۋاقتىمدا دوستلۇرۇمنى ئويلۇ
 كۆپىنچە ساۋاقداشلىرىم . ك ئىدىئەخالقلىق دوستلۇرۇم يوق دىيەرلى

، ئەسكى كەيىپ ساپاغا تلۇرۇم ھەۋەسكە،نەدىكى يوقىالڭدوس
. پ ئىنتايىن ئېچىندىم مەن شۇالرنى ئويالبىرىلىپ كەتكەن ئىدى ، 

 نېمەبۇ زادى . پۇشايمان ئىلكىدە رەببىمگە سۆز قىلىپ ئۆكۈندۈم 
، كىمدىن جاۋاپ تاپارمەن بۇنى سۆزۈمگە زادى قاچان؟ بۇ ئۈچۈن 

 . ھىچ بىلمىدىم 
تۇيغۇدىكى  –ىملىرىدىن ئۆگىنىۋالغان خاتا ھىسىلبۇ بىز مۇھاببەت ف

 .......! مۇھاببەتمۇ ؟ ياكى ھەي
ئۆمرۈمدە شۇ بىر  ەنمۇ بىر قىزنى ياقتۇرۇپ باققان،ۇش دىسە مياقتۇر

يىل ئوقۇشۇم  4بىراق ئۆگۈنۈشلىرىم ، يەنە . قىزنى ياقتۇرغان ئىدىم 
قىز  1. يىلغىچە مىنى ساقالپ تۇرمايتتى  4بىراق ئۇ قىز . بار ئىدى 

 بىرىنى ساخالپ ئۆتەلىشى–يىلغىچە بىر 4وغۇلنىڭ ۋەدىلىشىپ ئ
بىراق مىنىڭ .بىر ئىش ئىدى ھەقىقەتەن قىيىن

ئىشلىرىم كۆپ بولغاچقا ھىچقانداق بىر ئاالھىدە ،ئۆگىنىشلىرىم
 دىمىسىمۇ بىراۋنىڭ ھىس تۇيغۇلىرى بىلەن ،. مۇئامىلە قىلمىدىم 

ھەر قانداق مىۋىمۇ . كۆڭلى بىلەن ئويناشماسلىقىم كېرەك ئىدى 
كۈزدە . ىدۇر شىرىن مىۋە بەرگۈس اېچەك ئېچىپ يازدباھار پەسلىدە چ

. قىشتا بولسا ھىچقانداق مىۋە بېرەلمەيدۇ  يۇپۇرماق تاشاليدۇ ،
ئېنىق قىلىپ ئېيتسام مەن بىر مېۋىنى ئالدىراپ چېچەك ئاچقۇزۇپ 
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مەن يەنىال . گوياكى قىش پەسلىدەك خاراپ قىلغۇم كەلمىدى 
. كالالمنى سىلكىۋېتىپ ئاشىقىمغا سۆز قىلدىم  ئۆزۈمنى تۈزىۋېلىپ

خاتا قەدەمگە مېڭىپ  ۇ كىيىنچە خاتا يولغا ۋەبۇ قىزنىڭممەن 
بۇ قىلغىنىم بىراۋدىن . قېلىشىدىن ئەنسىرەپ ئۆزۈمنى تارتتىم 

ئۆزۈمنى قاچۇرۇپ ئەمەس بەلكى خاتا بىر قەدەمدىن يېنىپ ئاشىقىمغا 
ئۆزۈمگە قىلغان ئەھدە  –ئۆز . مۇھاببىتىمدىن بولدى  ساپ بولغان

. نغا چىقىپ جايلىشىپمۇ بولدۇق مانا ئايروپىال. ن بولدىۋەدىلىرىمدى
مىنىڭ خېلىدىن بېرى خىيالغا . ئايروپىالن ئۇچۇش ھالىتىدە ئىدى 

 : ئىبراھىمكامچۈكۈپ ئۈندىمەي ئولتۇرغىنىمنى كۆرگەن 
كۆڭلىڭىز يېرىممۇ قانداق، ھېچقانداق سۆزمۇ !مكاھە ئۇ-

 .دىدى ماڭا قاراپ  -قىلمايسىزغۇ ؟
 . كېلىپتىزال ئېسىمگە مەنمۇ ھە ياقەي ، يېرىم ئەمەس دىدىم  -
.  چۈشىنىمەن، يېرىم ئەمەس دىمىگىن ، سىزنى  مكاھەي ئۇ -

مەنمۇ يۇرتۇمدىن ئايرىلغان ۋاقتىمدا يۇرتۇمغا تارتىشىپ مىنىڭمۇ 
 . ڭىز تەبىئىي ئەھۋال بولىشىبۇنداق . كۆڭلۈم ئارقىدا قالغان ئىدى 

سەپەرگە  سىز ئۇياقتىن ئوقۇش پۇتتۈرۈپ بۇياقتىنال يەنە چۈنكى
 . ئىنتايىن خىجىلمەن . ئاتالندىڭىز 

ھىچقىسى يوق ، بۇ . خىجىل بولغۇدەك ئىش يوق ياقەي، -
 . كۈلۈپ قويۇپكۈنلەرمۇ ئۈتۈپ كىتىدۇ دىدىم 

 . مەنىلىك كۈلۈپ  ئىبراھىمكامدىدى  -،مكاھە ئۈتۈپ كىتىدۇ ئۇ -
يۈرۈكۈم ھازىرال قېپىدىن چىقىپ مانا ئايروپىالنمۇ قوزغالدى،

 .ىدىغاندەك تەسۋىرلىگۈسىز ھالەتتە ناھايتى تىز سوقماقتا ئىدى كىت
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بۇ تۇنجى قېتىم ئايروپىالنغا چىقىپ ئەنسىرىگەنلىكتىن ئەمەس ۋە 
ئانامغا –نغىنىدىنمۇ ئەمەس بەلكى يۇرتۇمغا، ئاتاياكى ھاياجانال

 بۇ.نىشىمدىن شۇنداق بولىۋاتقان ئىدىبولغان كۈپلۈك سېغى
رىلىش يۈرەكلەرنى بۇ ئاي سېغىنىشئەنسىزلىك بۇ چىدىغۇسىز 

 يروپىالن يەر يۈزىدىن كۆتۈرۈلدى ،ئا.مۇجۇماقتا ئىدى
ئۆرلىگەنسىرى پەستىكى ئادەملەر چۈمۈلىدەك كىچىك كۈرۈنۈپ بارا 

 ىن كىچىك دېرىزىدىن زىمىنغا قارىغاندا زىم. بارا غايىپ بولدى  –
سانالر بۇ كىچىك زىمىنغا نۇرغۇنلىغان ئىن. قازاندەكال كۆرۈنەتتى

سىغىپ كەتكەن ۋە يەنە رەببىمنىڭ ياراتقان نۇرغۇنلىغان 
 اق بۇلۇتالرئاپپ..... بىئەتلەر سىڭىپ كەتكەن جانلىقلىرى ۋە تە

 –اق ساقاللىق بوۋا ئارىسىغا كىرگەن ۋاختىمىزدا ئاپپاق چاچلىق ئاپپ
ئاسمانغا چىقتىم دەپ ئويلىدىميۇ لىكىن . مومىلىرىم يادىمغا كەلدى

ئەڭ ئۇنىڭ . بۇ پەقەت مىليۇندا بىر قىسىمدۇر . مىدىم چىقىپ بوالل
يېتىمەن دىسەڭ كىتاپ ئوقۇ ، . ئىگىز قەھرىگە يەتمەك تەستۇر

اندا ئۇنىڭ ئاشىقلىق جەننىتىڭ بىپايان بولغ. ۋەسلىگە يەت 
ئويالپ ئۇخالپ –شۇنداق ئويالپ.ئۈستىدە سەن بوالرسەن

ئۆزۈمنى بىر ھازادىن كىيىن ئويغۇنۇپ قارىسام . قاپتىمەن
ىلەن ئۇچۇۋاتقان ھالەتتە ئاللىبۇرۇن مىسىر ئاسمىنىدا ئايروپىالن ب

 11بۇ چاغدا ئايروپىالن خادىمىدىن بىرەيلەن يەنە  كۆردۈم،
مانا ھازىر . قۇنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى مىنۇتتىن كىيىن 

بىر قاراپ يۇرتۇم ئىسىمگە  ،ئايروپىالن قۇنۇش ئالدىدا تۇرىدۇ 
تۇرۇپ مىسىرغا كەلگەن بۇ ھاياجانالر كۆز ئالدىمدا كەلسە يەنە بىر 
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ئايروپىالن ئاخىرى . مىنۇتمۇ توشتى  11. نامايەن بولماقتا ئىدى 
قارىساق ئالدىمىزغا  بىز ئايروپىالندىن چۈشتۇق،. ندى يەرگە قو

مەن ئايروپىالندىن . نىڭ ئىنىسى ئىمران چىققان ئىدى ئىبراھىمكام
 : چۈشۈپ ماڭغاچ 

سىنىڭ  ،دۈمرەببىم بۇ يەردە ئۆزۈمنى ساڭا تاپشۇرئەي ئۇلۇغ -
مىنى ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغىن دەپ . ئىزىڭدا مېڭىشقا نىسىپ قىلغىن 

قۇچاقلىشىپ  ھالدا خۇشالبىلەن ئىنتايىن  كامبىز ئىمران.ئا قىلدىمدۇ
ا قۇچاقلىشىپ ھالد خۇشالئىنتايىن  مكائىمران. كۆرۈشۈپ ساالمالشتۇ
كەتتى  بولۇپئىنتايىن بەك خوش  مكائىمران.  كۆرۈشۈپ ساالمالشتى

سىز ھەقىقەتەن  تالالپتۇ ، ياخشىھەقىقەتەن دوستنى  مكائا -:ۋە
قەقەلىرى  –دىگەن ۋەدىڭىزدە تۇرىدىكەنسىز دەپ ماختاپال گۈل 

ماركىلىق « ئاۋدى» نىڭمكابىز ئىمران.كەتتى بولۇپئېچىلىپ خوش 
بۇ . ە قاراپ ماڭدۇق ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ كۈلكە چاقچاق بىلەن ئۆيگ

يولوچىالرمۇ خېلىال كۆپ ،بولۇپۋاقىتتا مىسىر ئىسسىق 
بۇلۇتالرنىمۇ كۆرگىلى  ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقىدىن ئاسماندىكى.ئىدى

ىكى مەن تەرلەپ كەتكىنىمدىن كۆڭلىكىمنىڭ ئۈستىد. بولمايتتى 
مەن . يەڭلىرىمنى تۈرىۋەتتىم  ئىككى تۈگمىسىنى ئېچىۋېتىپ

خورما سىرتتىكى بىناالر،اچ سىرتقا قارىدىم،ولتۇرغماشىنىدا ئ
چېچەك ئېچىپ ىرى قەدىمى شەھەرلەرنى ئەسلەتتى،دەرەخل

 : ماڭا  مكائىمران. ئېچىلىپ تۇرغان گۈللەر ئۆزگىچە ياراشقان ئىدى 
؟  سىزنى ئەلئېھرامغا ئېلىپ بارايمۇ ياكى نىل دەرياسىغىمۇ مكائۇ -

 . دىدى 
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ئالدى بىلەن ئۆيىڭىزگە ،سىزگە بولسۇن ئالالھنىڭ رەھمىتى-
 :  كەمئىمران. بارايلى دىدىم 

اق جاۋاپ بەرگەن كىشىنى ماشائالالھ مەن تۇنجى قېتىم مۇشۇند-
بىر ئادەم بىر يەرگە كەلگەندە . بۇ ھەقىقەتەن توغرا گەپ  كۆرۈشۈم،

ئاۋال قايسىمىزنىڭ . ئالدى بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىش شەرتتۇر 
 .ئۆيىگە بارىسىز ؟ دىدى 

بىر تۇققان قېرىنداش ئۇكا ئىككىڭالر ئوخشاش قان –ئاكا-
مىنى  ئىبراھىمكامبىراق . كىمنىڭكىگە بارسام ئوخشاشتۇر تۇرساڭالر 

. ئالدى بىلەن ئۇ يەرگە بارمىسام سەت تۇرا  يىراقتىن ئېلىپ كەلدى،
. بارمىسام تېخى بولماس  قلىدىڭىز ئالدىمىزغا چىقتىڭىزسىزمۇ سا

لدى بىلەن چوڭ ئۆيگە باراي دىدىم مەن كۈلۈپ شۇڭا بەك بولمىسا ئا
 :كۈلۈپ كىتىپ  ئىبراھىمكام. تۇرۇپ 

بۇگۇن ئىمراننىڭ ئۆيىگە بارايلى ، مىنىڭكىگە  ئۇنداق بولسا -
ئانچە . يىگە قاراپ ماڭدۇقنىڭ ئۆمكاكەچتە بارايلى دەپ ئىمران

بۇ . توختىدۇق كېلىپئۆتمەيال بىز بىر دەرۋازىنىڭ ئالدىغا  ئۇزۇن
 4ل سېلىنغان خۇددى پادىشاھالرنىڭ سارىيىدەك ئېسى ئۆي

شاھزادىنىڭ ئۆيىگىال بىر ئاقسۆڭەك .قەۋەتلىك داچا ئىدى
ئوڭ پۇتۇم ساالمۇ ئەلەيكۇم دەپ ساالم قىلىپ،ئەس-:مەن .ئوخشايتتى

تۇرۇپ  بولۇپئەقلىم ھەران  نىڭ ئۆيىگە كىرىپئىبراھىمكامبىلەن  
باال قاتار تىزىلىپ تۇرغان  0، ئايال 3قارىسام ئالدىمدا . لدىم قا

ھەي ئالال خۇتۇن . نىڭ ئايالى ۋە بالىلىرى ئىدى مكابۇ ئىمران بولۇپ
 0دىن  1الىدىن دىگەننى بېرىپتۇغۇ بۇالرغا ، ئۇنىڭ ھەر بىر ئاي
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 .بالىسى بار ئىدى
 :كۈلۈپ  تۇرۇپ   مكائىمران-
بۇ  .ىم ئوتتۇرانچە  ئايال. مېنىڭ  چوڭ ئايالىم ، بۇ ياق  مانا بۇ ياق-

  .باشتىن تونۇشتۇردى ياق  بولسا  كىچىك ئايالىم دەپ بىر
مەن كۈلۈپ ئۈچەيلىرىم ئۈزلۈپ قاالي دېگىلى تاس قالدى،ئاران 

 :بېسىۋالدىم ۋە  ئۆزۈمنى
،كىچىك ئوغلۇم،دىگەننى  غلۇم،ئوتتۇرانچە ئوغلۇمئو چوڭ-

نچى ئايالىم دىگەننىمۇ بىرىنچى ئىككىنچى ئۈچۈ ئاڭلىغان ۋە
قەتەن بىراق چوڭ ئايالىم ئوتتۇرانچە ئايالىم دىسە ھەقە ان ئاڭلىغ

 .بۇ  قانداق  ئاتاش دەپ  كۈلدۈم . بىر يۇمۇر بولىدىكەن
تەرجىمان  ن سىلەرنىڭ ۋەتەندە ئۈگۈنىۋالغان، ھېلىقىمە ھە بۇنى-

دوستىڭىز بىزگە  چاقچاق  قىلىپ كۈلدۈرۈپ يۇمۇر  ئېيتىپ بىزنى  
ۇ ئاتاشنى  ئۈگۈنىۋېلىپ نمۇ  مۇش، شۇڭا مەتازا كۈلدۈپ قويغان

 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ -،دۈمقوي كۈلدۈرۈپ
مەنمۇ چاقچاق  . بۇ گەپلەردىن ئاياللىرى تەڭال كۈلۈشۈپ كەتتى

، ز بولسا، بۇ ئىككى  ئوغلىڭىز  ئالدىدىكى  بالىڭى قىلىپ ئۇنداق
 اق ھازىرقى بالىڭىزكەندە ، دىسەمي بۇرۇنقى  باللىرىڭىز، ۋە بۇ ماۋۇ
دەپ ماڭا قاراپ  ئىنشائالال دوستۇم. قاقاقالپ كۈلۈپ كەتتى كەمنئىمرا

 :ھىجىيىپ  قويۇپ ۋە ماڭا
ئايالى بولمىسا  بىز ئەرەپلەردە ئىككىدىن ئارتۇق،ياكى ئىككى-

منىڭ ئىسمىنى كۈلكىگە قالىدىغان گەپ دېدى ۋە ماۋۇ  باللىرى
 .سىزگە دەپ  بېرەي بىلىۋېلىڭ دېدى
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 :غا مكامەن ئىمراندېدىم   -!توختاپ  تۇرۇڭ -
 : مكانېمە  بولدى  ئۇ-
بىرلەپ  -بىر مەن دەپتەر ئېلىۋاالي،باللىرىڭىزنىڭ ئىسمىنى-

 :غا مكاخاتىرلىۋاالي دېدىم ئىمران
بارلىق باللىرىنىڭ   مەن. بۇ گېپىمگە كۈلۈپ كەتتى كەمئىمران

  بولۇپمۇ كەچبىز كۈلۈشۈپ  ئولتۇرۇپ . ئىسمىنى خاتىرلىۋالدىم
لىك تاماق تەييارالپ تاماق ئۈستىلىگە كەچلىرى بىزگە  قاپتۇ ،ئايال

ر تىزىلىپ بۇنىڭدا توخۇ ، كېلىشنى ئېيتتى، جوزىدا مىسىرچە تائامال
، كاۋاپالر تىزىلغان بېلىق،گۈرۈچ تامىقى،كېپەك نان ۋە گوش

 .ئىدى 
 . بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم، دەپ تاماق ئالدىغا كەلدىم مەن

ام بىلەن ئالدىمغا چاي قۇيۇپ تاماققا  ەت ئېھتىرھورم ئاياللىرى
، دۈميېنىدا ئولتۇر نىڭئىبراھىمكاممەن .تاكلىپ قىلدى

ئايالى، سول تەرپىدە ئوتتۇرانچە  نىڭ ئوڭ تەرىپىدە  چوڭمكائىمران
اللىرى  خۇددى ب. ئايالى، ئۇنىڭ  يېنىدا  كىچىك ئايالى ئولتۇراتتى

ىدەك چوج تىزىلىپ يەسلىسىدىكىدەك يەسلى مائارىپىنىڭ
يېگەش   چاقچاق بىلەن تاماقالرنى–بىز كۈلكە.ئولتۇرىشاتتى

چوڭ  نىمغا كېلىپ ئاستا ساالم  بەردى چوڭ ئوغلى  يېپاراڭالشتۇق، 
 .مەر ئىدىۆئ ئىسمى بولۇپياشقا كىرگەن 03يىل  ئوغلى بۇ

 :ەر ماڭا ئىللىققىنە قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ ئۆم
 بولۇپمىزگە  مېھمان  قېتىم  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئويى ئاكا مەن تۇنجى-

بىر جوزىدا تاماق يېگەنلىكىنى ۋە دادامنىڭ تۇنجى قېتىم يىراق 
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ر ئۇيغۇر يىگىتىنى مېھمان قىلىپ ئويگىچە  بى يەردىن
ھەقىقىتەن سىز .قېتىم كورۈشۈمتۇنجى  ئەكەلگەنلىكىنى

يغۇر يىگىتى خۇي ئۈ-تۇرىدىغان خۇش چېھرىڭىزدىن نۇر يېغىپ
 دەپ   كەن قامەتلىك يىگىتكەنسىزئىكەنسىز ۋە بەكالم كېلىش

 .تاپالم كەتتى ماخ
دېگەن تاتلىق دەپ  ئىچىم  نېمەئاغزى  بۇ بالىنىڭ.. ئالال ...ئالال-

. چۈشۈپ كەتتۇق  ىم ۋە قىزغىن پاراڭالرغاقۇچىقىمغا ئېلىۋالد كۈيۈپ
ى ۋە قىزلىرىمۇ ماڭا  ئوغۇللىر نىڭ قالغانمكاكەينىدىنالم ئىمران
مانا مەن ھازىر يەسلىدىكى بىر ئوقۇتقۇچىغا  . لدىئېسىلىپالم يامىشىۋا

قىزارغان   كۈنمۇ بولۇپ پاراڭالردا كەچ-قالدىم، بىز بۇ پارا ئوخشاپالم
 :قاراپ  غائىبراھىمكام مەن. ئېدى

سىزنىڭ قانچە ئايالىڭىز ۋە باللىرىڭىز بار -
 :تۇرۇپ كۈلۈپ ئىبراھىمكام. سورىدىم.دەپ 

ياشقا  48يىل  بۇ ئىبراھىمكام.  دىيگە بارغاندا كورۈڭ دېبۇنى ئۆ-
 .كىرگەن ئىدى

بىلەن خوشلۇشۇپ  مكائىمران بولۇپ دۇئالىرىمىزنى قىلىپبىز 
ئاكا  -:چىقتۇق ۋە ماشىنىغا بولۇپيىگە بارماقچى نىڭ ئۆئىبراھىمكام

 .دېدىم  مەن يىڭىز قانچىلىك يىراقلىقتا ئۆ
 .ېدى مېتىر يىراقلىقتا د511تەخمىنەن  ئۆيۇم -:ئىبراھىمكام-
يگە كەلسە ايالىڭىز باللىرىڭىز بۈگۈن  بۇ ئۆ، ئھە خېلى يېقىنكەن-

 :كۈلۈپ  كېتىپ  ئىبراھىمكامبولماسمىتى دېسەم ، 
چۇرۇڭ قىلىپ چارچىتىپ  -ھە سىزنى تۇنجى كېلىشىڭىزدە ۋاراڭ-



117 
 

  ئىبراھىمكامدېدى  . قويماي دېدىم 
ى داچىدىن يمۇ باياقۆبۇ ئ تمەال ئويگە كېلىپ قالدۇق،بىز ھايال ئۆ
ېچىۋېدى ، ئىشىگىنى شۇنداق ئ ينىڭئۆ ئىبراھىمكام.قېلىشمايتتى

ئالدىمدا . رۇلۇپ چۈشكىلى ۆكەينىمگە ئ توۋا تاس قالدىم ۋاي
 ئايال كۈلۈشۈپ 3،ئارقىدا قىز ھېجىيىپ كۈلۈپ تۇراتتى 4ئوغۇل ۋە 4

 :ماڭا قاراپ   ئىبراھىمكام. قاراپ  تۇرىشاتتى 
 .......بۇ مېنىڭ-
بۇ ئوتتۇرانچە  بولدى بىلدىم،بۇ چوڭ ئايالىڭىز، ھە-:مەن-

كۈلۈپ  كېتىپ  ئىبراھىمكامئاۋۇ كىچىك ئايالىڭىز دېسەم ،  ئايالىڭىز
 .شۇنداق دېدى نەق

، بولمىسا  يوق ئىكەن يا رەببىم بىزنىڭ ۋەتەندە ھېلىمۇ بۇ سىياسەت
ئۇ   چۈنكى.مەن كوڭلۈمدە دۈمدەپ ئويلۇ -،ۋەيران بوالتتى ئۆيلىرى

بواللماي ئائىلىسىنى   قاراپ ياخشى ئائىلىسىگە ئۆزھېلىھەممۇ  يەردە
ئايال بىلەن  ئەمەلىيەتتە بىر. ەنلەرمۇ ئاز ئەمەسۋەيران قىلىۋەتك

ناھايتى سەۋىرچانلىقتۇر ۋە بۇنى تېخىمۇ كېتىشمۇ  تۇپئۆ ياخشى
كېلىپ بىر ئاياللىق   يەنى.پەزىلەتنىڭ بىر تۈرى دەپ قارايمەن

  ياخشى تۈش ئەڭئىتتىپاق ئۆ-ىناقىپ،ئرمەتلىشھۆ بولۇپ
چۈنكى بىزنىڭ دوۋلىتىمىز پەزىلەتنىڭ بىر تۈرى دەپ قارايمەن،

چۈنكى دوۋلىتىمىزدە نوپۇس ناھايتى  .بىزنىڭ  دوۋلىتىمىزدە يەنىال
ئەگەر دوۋلىتىمىز بۇ  . ئېغىرراق  بىرئاز، نوپۇس قىستاڭچىلىقى  كۆپ

نوپۇسىمىز  بەلكىم   ۇرىغا قويمىغان بولسا،بىزنىڭئوتت سىياسەتنى
 .دوۋلىتىمىزگە پاتماي  قېلىشىمۇ  مۈمكىن ئىدى  ئۆز
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ھەممە ئاياللىرىغا ۋە باللىرىغا ساالم بەرگەندىن كېيىن ،  مەن
 ئىچىدىكى ئويىگە ئوڭ پۇتۇم بىلەن ساالم قىلىپ كىردىم يەنە 

. دەپ كىردىم  ،بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم، ئالال بەركىتىنى بەرسۇن
  : ۋە .ماڭا قارىشىپ تۇراتتى ھەممەيلەن

ئەجەپ ! ق چىرايلىق ئاق يۈزلۈك ئۇيغۇر يېگىتى بۇۋاي نىماندا-
بۇالرغا .قايدىلىك بالىكەن دەپ ماختىشىپ كۈلۈشۈپ تۇراتتى

بىر شىنجاڭلىق ئۇيغۇر يىگىتىنىڭ كېلىپ  تۇنجى قېتىم  نىسبەتەن
قىلىپ  بىز كەلگۈچە ئاياللىرى تاماقنى تەييار. مېھمان بولۇشى ئىدى

  .قويۇپتۇ 
  ئىبراھىمكامدېدى  -،مكاھە تاماق يەيلى تاماققا  كېلىڭ  ئۇ-
، ئەمدى نەگە تۇرساق تېخى ھازىرالم تاماقتىن كەلگەن! يا رەببىم -

  : ئىبراھىمكام.غا ئىبراھىمكام  كېتىپ كۈلۈپ-،دېدىم  يەرمىز
  . ئىبراھىمكام ئۇنداق بولسا چاي ئىچەيلى دېدى-

يەۋېرەيلى ،ئاياللىرىڭىز ئاتايىن بىزنى تاماقنى  بۇ ھە بولدى- :مەن
كەلدى دەپ بۇ تاماقالرنى تەييارلىغان تۇرسا، بۇ تاماقالرنى يىمەي 

يەيلى  ئەمسە تاماق -لىگە كېلىدۇ قېنى،كوڭ تۇرساق ئۇالرنىڭ
 .دېدىم  مەن 
كېيىن   ئاندىن ،ۈمنى يۇيىۋېتىپكۆز-كىرىپ يۈز يىگەمەن تازلىق ئۆ

يېيىشكە   كەلدىم ۋە ھەممە تاماقالردىن ىگەداستىخان ئۈست
پاراڭ  -پارا ھەممەيلەن  ۋە ئاياللىرى باللىرى ئىبراھىمكام. باشلىدىم 

قورسۇقۇم   قويۇپتۇق، بىلەن داستىخاندىكى تاماقالرنىمۇ قۇرۇقداپ
تەلىيىمگە بەكالم تۇيۇپ كېتىپ ئارانالم قالغان ئېدىم،
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پوتۇلكا گازلىق  سۇ  بىر نىڭ چوڭ ئوغلى توڭالتقۇدىنئىبراھىمكام
يىن قورسۇقۇم  كې ئەكەلدى، مەن گازلىق سۇدىن بىزە ئىچكەندىن

قالدىڭىز  ھېرىپ چارچاپ مكائۇ-:ئىبراھىمكام. سەل پەسكە چۈشتى
مېنى قۇلۇمدىن يېتىلىگەن  باللىرى .ئوبدانراق ئارام  ئېلىڭ  دېدى

ۋەتتىكى چىرايلىق بېزەلگەن بىر ھوجۇرغا پېتى ئۈستۈنكى قە
ولىمۇ ، ھۇجرا  ت دۈمتولىمۇ سۈيۈن مەن بۇ ئويدىن.ەكىردى ئ

. شاھزادىلەرنىڭ ئۆيىدەكالم ئېدى بولۇپ رەتلىك ۋە ئازادە،پاكىز
تولىمۇ  ينىڭ  سەرەمجانلىرى،پەردىللىرى ۋە بېزەلگەن رەڭلىرىئۆ

ياراشقان  ىللىرى ۋە ياستۇقلىرى بەكمۇورپئاپپاق ك بولۇپ ماسالشقان
باللىرىنىڭ  . تتىمرەخمەت  ئېي ىپ باللىرىغامەن  شۈكرى قىل. ىئىد

 :مەندىن چوڭى ياقۇپ ئۇ
 :كەلدىڭىزمۇ ؟ دېدى سىز يىراق جايدىن-
  . مەن دېدىم -،كەلدىم  ، مەن شىنجاڭدىنھەئە شۇنداق-
قىزى   كىچىك ئەڭ دېدى-ئاكا سىلەرنىڭ يۇرت چىرايىقمۇ؟ -

 .مەدىنە 
وراڭالر ھەممىنى  س ھە شۇنداق بەك چىرايلىق بۇنى داداڭالردىن-

 .دەپ  بېرىدۇ  دېدىم 
كىچىك  قىزى   بىلەن سۈرەتكە چۈشتىڭالرمۇ ؟ دەپ سورىدى دادام-

 .ئارقىدىنالم 
.  با دېدىم  ھە شۇنداق سۈرەتكە چۈشتۇق،داداىڭىزنىڭ تېلىفۇنىدا-
يلى  كۆرەتېلىفۇنىنى  الر ئەركىلەپ،ئۇنداق بولسا بىز دادامنىڭئۇ

شۈپ پەسكە چۈشۈپ كەتتى، ئاخىرىدا  لەن تەڭ يۈگۈرھەممەيدەپ 
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 .ئوغلى  سىزگە بىرە ياردەم كېرەكمۇ ؟ دېدى چوڭ
قايەردىدۇر  ھە ماڭا بىر ياردەم كېرەك سىلەرنڭ مۇنچاڭالر-:مەن
نى  ئۇ ماڭا مۇنچى. يۇيىنىۋاالي دىگەن دېدىم تتىمتەرلەپ كە بەك

مەن مۇنچىغا چۈشۈپ  .كورسىتىپ قويۇپ چۈشۈپ كەتتى
ن  بىلە  ئىبراھىمكامكىيىپ ،  راپ ئۇخالش كىيىمىمنىچاچلىرىمنى تا

ماڭا  ئىبراھىمكام. كىرىپ  ئولتاردىم  بىزە  پاراڭلىشاي دەپ يېنىغا
قېرىندىشىم   قالمىغانسىز بولۇپتېخى  ئۇخلىمىدىڭىزمۇ ؟ خىجىل  

 .دېدى
ياق ئاكا قورۇنۇپ قالمىدىم، بۇ چاغدا چوڭ ئوغلى يېنىمغا  كېلىپ  -

ن بىلەن دوۋلىتىم توغۇرلۇق،ئۈگەنگەن  ئولتۇردى ۋە مە
  سۆز بىلىملەر توغۇرلۇق ۋە كىچىك ۋاقىتلىرىم توغۇرلۇق-ئىلىم

مەن . دى ئى بولغان01بۇ چاغ مىسىر ۋاختى . شتۇققىلىپ  پاراڭال
چىقىپ  ئۇخالشقا  ھۇجرامغا ئۆز بۇالر بىلەن خوشلۇشۇپ

مەن . ى الرمۇ ئارام ئالغىلى چىقىپ كەتتئىبراھىمكام. تەمشەلدىم 
قاپتىمەن ،ئۇخالپ   پئۇخال ايتى تېزالمناھ قالغاچقاچارچاپ   سەل

مەن  قوپۇپ تاھارەت . قاپتۇ  بوالي دەپ 4ئويغانسام  كېچە  سائەت 
 بىرئازسېغىنىپ  تەپ رەببىمنىرەكەت شۈكرى ناماز  ئۆ لىپ ئىككىئې

 ئىشىكنى ئېچىپ قېشىمغا كەلدى ۋە ماڭا ئىبراھىمكام . دۈمئولتۇر
 بىرلىكتە مەچىتكە بولۇپ مەن ماقۇل.ە مەچىتكە بارايلى، دېدىبىرگ

ە شۇكىن بۇ يەرد قىززىق يېرى. ناماز  ئۆتەپ قايتىپ كەلدۇق بېرىپ
ئۆتەپ سۈننەت نامازنى  كىشىلەر پەرىز نامازنى نۇرغۇن

پەرز ۋە  ەمئۆز مەن ھەقلىم ھەيران قېلىپتۇمەيدىكەن،ئۆ
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بەزى جامائەتلەر ماڭا .تۈدۈمئۆ ەرنى تولۇق ئادا قىلىپسۈننەتل
! ھوي ئىبراھىم  بۇرادەر-:ئارىدىن بىرەيلەنقارىشىپ قالغان ئىدى،

زلىرىدىن نۈر يېغىپ ،يۈبۇ دوستىڭىز كىم بولىدۇ ؟ نىمانچە پاكىز
 .لەپالم كەتتى سۆز تۇرىدۇ دەپ

ھە بۇ مېنىڭ قېرىندىشىم بولىدۇ،جۇڭگۇدىن كەلدى يەنى  -
دېدى   -،كەلدى بولۇپ مېھمانشىنجاڭلىق ئۇيغۇر، مېنىڭ  ئۈيۈمگە 

 . ئىبراھىمكام
دوستلۇق ھەقىقەتەن  ،ئالال بەركەت بەرسۇن.! ماشائالال..ماشائالال-

 . خوشالشتى  بولۇپ ئەرزىيدۇ دەپ مەمنۇن
قىلىش   تاماق نېمە دىنئىبراھىمكامئايالى  يگە كىردۇقبىز ئۆ

 .قىلدى  سۆزتوغۇرلۇق 
 .دېدى  اماق قىلىڭالرەڭالر بىلىپ بىرە  تئۆز- :ئىبراھىمكام

ئېلىپ تاشلىماقچى   ئېشىپ قالغان تاماقالرنىئايالى توڭالتقۇدىكى 
 ئايالىغا   ئىبراھىمكام. بولدى 

  . دېدى -،قىلىسەن نېمەتاماقالرنى  ھەي خۇتۇن بۇ-
 .دېدى  -!دەيمەن كۇۋېتەيھە تۆ -:ئايالى
قا سا نىمىشتۇر قالمىغان تاماق بۇ تېخى بۇزلۇپ! ئاكا ھەي-:مەن

ەيلى يەۋېت بولدى مۇشۇنى ئىسسىتىپ..بولدى!! تۈكىدۇ
بوۋىللىرىمىز -اتازمانالردا  ئ ئىسراپچىلىققا مەن قارشى چۈنكى ئەينى

ۇالرنىڭ  بارىدا غەيرەت ش.تكەن نە قەھەتچىلىكتە ئۆ نە ئاچلىقتا
 ائامالرنىت بىز  بۇ. كۈنگە  ئۇالشتۇق  ۈنكىبۈگ شىجائەت بىلەن
ئۇالرغا دۇئا  ئويلىمىدۇق ۋە قىلچە ئۇالرنى، لېكىن ئىسراپ قىلدۇق
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 قىلمىدۇق،ۋە بۇ يىمەكلىكلەرنى ئىسراپ قىلساق رەببىمگە يۈز
اققۇزۇپ تاپقان بايلىقىمىز ئ زېمىندىن مېھنەت قىلىپ تەر.كېلەلمەيمىز

بىز بۇنى تاشلىۋەتسەك  .بولدى مانا مۇشۇ بىر پارچە تائام
الدۇق ، ئەمدى ئۇنى بولمايدۇ،ھااللالپ سويغان قوينىڭ گوشىنى ئ

 رمەتلەپك بولمايدۇ ،بۇ پاكىز تائامنى  ھۆھارام قىلىپ تاشلىۋەتسە
يدىكىلەرنىڭ ئۆ ەپلىرىمدىنگ بۇ.ۋېتىشىمىز كېرەك دېدىم مەنيە

 .قالدى  قاراپ بولۇپ ھەقلى ھەيران
ئورنۇمدىن   -ەم يەي دەپ،ئۆز ئەمسە سىلەر يېمىسەڭالر مەن-:نمە

 : ئىبراھىمكام تۇرۇشۇمغا
خشامقى  ئا بۇ كۆرۈپ سىزنى مېھمان بىز مكائۇ..! ياق ...اقي-

 .دېدى  -،دەپتۇق تاماقنى يېمەسمىكىن
مەيلى ئاخشامقى بولسۇن ياكى تۈنۈگۈنكى بولسۇن ئالدىمدا  -:مەن

بوۋىللىرىمىز تائامنى ئاشۇرۇپ  -ىمەن،بىزنى ئاتايەۋېت بولسا
پ  رىسقى كەم بولمىسۇن دە! ئىسراپ قىلماڭالر! قويماڭالر

.  قېنى ھەممەيلەن بۇ تائامنى بىرلىكتە يەۋېتەيلى دېدىم .ئۈگەتكەن 
قايتا   ،دەپ ھەممىسىنىكېلەي ئايالى بۇ تائامالرنى ئىسسىتىپ

ن قايتىدىن جانلىنىپ گۆش، توخۇ ۋە داستىخائىسسىتىپ  ئەكەلدى 
. شى، بېلىق،كاۋاپ ۋە مىسىرچە تائامالر بىلەن لىق تولغان ئىدى گۆ

. پاكىزە يەۋەتتۇق -پاك لىپ بۇ تائامالرنىڭ ھەممىسىنىقى بىز مەززە
 :تۇرۇپ ماڭا قاراپ كۈلۈپ ئىبراھىمكام

 بولۇپ يىمىزگە مېھمانۆئ بۇرۇن نۇرغۇن كىشىلەر! مكائۇ ھەي-
، ئېشىپ قالغان تاماقالرنى تۆكۈۋەتسەك ئۇالرنىڭ كارى  كەلگەن
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ماقنى  بىراق تۇنجى قېتىم تا. يوق پۇتىنى ئالماپ قويۇپ ئوتۇراتتى
الدىڭىز ،ھەقىقەتەن  ق بولۇپ دەپ خاپا بولغان ئادەم سىز! توكمەڭ

ەقىقەتەن ھەممىنى ئېنىق  دوس ھدوسنى خاتا تاللىماپتىمەن،
 . ئىبراھىمكام -،دېدى ياخش ئوچۇق دېگەن

ئاپارماقچى   مېنى نىل دەرياسىغا ئىبراھىمكام تاماقتىن كېيىن
  -:ماڭا ئىبراھىمكام بارايلى دېسەم ، مەن ئەلئېكرامغا. بولدى

ئەڭ   ئاندىن كېيىن! بارايلى ئاۋۋال نىل دەرياسى ۋە دېڭىزالرغا
 :مەن.دېدى  -،بارايلى ئاخىرىدا  ئەلئېكرامغا

ئۇ يەرگە بارسڭىز كوڭلىڭىز   مكا، ئۇنىمىشقا دەپ سورىسام-
دېدى   -!بىلىڭ قالغىنىنى مەن بىلمەيمەن بارغاندا. مۇمكىن ئاغرىشى

 . ئىبراھىمكام
نىڭ  ئىبراھىمكام . دەپ  ماشىنىغا  چىقتىم بولىدۇ ئەمسە ھە-،ەنمۇم

ە باللىرى ھەممەيلەن بىرلىكتە نىل دەرياسىغا قاراپ يولغا  ئىنىسى ۋ
نىڭ چوڭ  مكائوغلى ۋە ئىمران نىڭ چوڭئىبراھىمكام .چىقتۇق

بۇ   بىز نىل دەرياسىغىمۇ  يېتىپ كەلدۇق، مەن. دى ئى ئوغلىمۇ بار
كەتتى ۋە  سۇغا چۈشكۈم كېلىپ كۆرۈپ نىيەردىكى سۇالر

  : دىنئىبراھىمكام
 .مەن سۇ  ئۈزسەم  بوالمدۇ ؟ دېدىم  ئاكا-
مەن .دېدى ! ۋاتىدىغۇ ، قاراڭ ئۇالرمۇ سۇ  ئۈزۈمكائۇ ھە بولدۇ-

قىلىپ سۇغا !  ئىشتىنىم  بىلەن سۇغا پولتوڭ  درھال كۆينىگىم ۋە
 : ئىبراھىمكام. كەلدىم  مېتىرچە يەرنى ئۈزۈپ قايتىپ31چۈشۈپ 

ۈزىدىكەنسىزغۇ ؟ مەن تېخى  بېلىقتەكالم ئ خۇددى! ...يا  رەببىم -
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سىزنى سۇ ئۈزەلمەيدۇ دەپ  ئويالپتىمەن ، تېنىقىڭىزمۇ يېتىدىكەن  
مەن بىر  چومۈپالم  سۇ ئۈزدۇق ،  بىز بىرلىكتە. دېدى كۈلۈپ كېتىپ

نەچچە مېتىر يىراقالردىن چىقىپ،ئىككى ئوغلى بىلەن سۇ  
دىگەن   چۈشمۇ بوالي. ۈلۈپ تازا يايرىۋالدۇق ئويناپ ك چىشىپچې

بىز بىرلىكتە كاۋاپ پۇشۇرۇپ يىدۇق، بىز چۈشلۈك   بولۇپ
 مەن ھەقىقەتەن. قىزىل دېڭىزغا باردۇق بولۇپ تاماقالرنى  يەپ

. سۇالر سۈزۈك-سۈپ. قېتىم كورۈشۈمدۇر تۇنجى ھاياتىمدا
 ەن شاۋقۇنلۇق مەيىن ئەركىلىگ دېڭىزنىڭ كوك ئاسمان-كۆپ

دەرياالرنى -بۇ دېڭىز.ىبېغىشاليتت ئادەمگە تولىمۇ  ھوزۇر اۋازلىرىئ
گە تەڭ ەمنىڭ  ئانا يۇرتۇمدىكى كىچىك كوللەرئۆزبىراق  كۆردۈميۇ

  ئىبراھىمكام .بولغاچقا يۇرت تۇپراق قىلمىدىم، چۈنكى ئۇ  ئانا
 :ماڭا 

 ئۇ وقۇمئەتە ئەلئېكرامغا ئاپىراي ئەمما چ ئەمدى سىزنى مكائۇ-
جۇمۇ ؟ دېدى  كەتمەيسىز بولۇپ خاپا كۆرۈپ يەردىكى بەزى ئىشالرنى

 .كۈلۈپ تۇرۇپ
 .بولمايمەن دېدىم  ھە نىمىگە خاپا-
ماڭا كۈلۈپ   ئىبراھىمكام دېدى-،مكائۇ ھە بارغاندا بىلىسىز-

لىتى بې يەرنىڭ كىرىش ئۇبىز ئەتىسى ئەلئېكرامغا باردۇق،. قويۇپ 
ېلىپ مېنى  بېلەت ئ ئىبراھىمكام ولۇپب جۈنەي81مىسىر پۇلىدا 

رۈم  لۈكۆز ۋاي توۋا ئىچىگە كىرىپال.ئىچىگە تەكلىپ قىلدى
قېيىپ لەۋلىرىم تىترەپ قەدەملىرىم  ئالمىشىپ  ېشىمقاراڭغۇلۇشۇپ ب
 .كەتتى  بولۇپ چاچلىرىم تىك
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ئەنە شۇ ئالدىمدىكى ئىگىز قوپۇرۇلغان پەلەمپەيلەردە  !ھەي ئالال
بۇالرنى   مەن. ى يەنى ئىسىملىرى يېزىلغان ئىدىلىرسۆز ئاشىقىمنىڭ

  نىەمئۆز كەلدىيۇ لېكىن يۈركۈمدىن ئاچچىقىم غەزەپ كۆرۈپ
ئەپەندىم   -:بىزنى بولۇپ يېنىمىزدا ئات ھارۋۇلىرى بار .تۇتىۋالدىم 

لى چىقىپ  ئايلىنىپ  مەي مەن. دەپ سورىدى -،چىقامسىز ؟ رۋۇغاھا
،ھارۋۇنىڭ دەل ىمكېلەيلى دەپ شۇنداق ھارۋۇغا قارىد

 مەن.يەرلىرىگە رەببىمنىڭ ئىسىملىرى يېزىلغان ئىكەن ئولتۇرىدىغان
بىرسى   دېدىم غەزەپلىنىپ،! ئولتۇرمايمەن ياق مەن-: كۆرۈپبۇنى  

 :ماڭا 
. دېدى  ،  دەپ چىقىۋېرىڭ  ھېشقىسى يوقبىسمىلالھ دىمئەپەن-

 :مەن ئۇنىڭغا 
رەببىڭنىڭ  ئۆزدەپ ، ھنىڭ ئىزنى بىلەن ئىش قىلىمەنسەن ، ئالال-

دېدىم  مەن ئالىيىپ تۇرۇپ ۋە شۇنداق  -دەسسىمەكچىمۇ ؟ ئىسمىغا
،ۋە ىنى خار قىلمىغانئۆز-ئۆزھەرقاچان  دېدىمكى،رەببىم

خالىسا  . قاندۇريارات سىلەرگە زار قىلمىغان،ئۇ ھەممىنى ىنىئۆز-ئۆز
رەببىڭالرنىڭ   ئۆزتۇرۇپ   شۇنى بىلىپ.ھەممىنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ

ئاچچىقىمدا ،  دېدىم مەن ئۈستىدە  ئولتۇرامسىلەر ؟ نامىغا دەسسەپ
نامى يېزىلغان ئەھلى   يەنى ئەڭ قىسقىسى رەببىمىزنىڭۋە 

نى ئىگىز ئورۇنغا قويۇڭال دەيدۇ،ئەجىبا سىلەر بۇنى بىلىپ  كىتاپالر
لەن بى ؟ سىلەر خۇداەنى دەسسىمەكچىمۇ ي تۇرۇپ

 خاتا ەڭالرنىڭئۆز! لماڭالرقى ئۇنىڭغا چاقچاق!!دۈشمەنلەشمەڭالر
قەلبىنى يامانلىق ،  !ئازدۇرغۇچى شەيتاندۇر ئۇ! سەنىمىگە ماڭماڭالر



126 
 

كەتكەن   چىرماپ ھەۋەسلىك، شەيتانلىق بىلەنقۇتۇتقۇلۇق،
 !! .بىكاردۇر دىسە نېمەئادەمگە 

مەن تولىمۇ ئەپسۇسلىنىپ پىيادە ماڭدىم، بۇ يەرنى بىر خىل  
ۇالردا ئەنە شۇ ھارۋ مە يەردە ۋەسۆرۈنلۈك قاپالپ كەتكەن، ھەم

 ئۈستىدە ئۇنىڭبولۇپ، ئىسىملىرى يېزىغان رەببىمنىڭ ئۇلۇق
ھىجىيىشىپ ئولتۇرشۇپ  مىللەتلەر كۈلۈشۈپ خىل-خىلمۇ

 مەن. ىچىم نەقەدەر شۈركۈنۈپ كەتتىئ! ھەي ئىنسانالر .كەتكەن
ھالدا  كۆردۈم،ئۇ ئاتنى ئىگىسى قوپال كېتىۋېتىپ تۇيۇقسىز بىر ئاتنى

 :ماڭا   ئىبراھىمكام،تىلەپ كېتىۋاتاتتىيې
قاپتۇ،   بولۇپبۇ  ئات ئاغرىپ  قېلىپ  ئەمدى ئىشلىيەلمەيدىغان -

بۇ   مەن. دېدى  -بۇنى ئۈلۈك ئاتالر دۇنياسىغا ئاپىرىپ تاشاليدۇ،
 :يۈگۈرۈپ  بېرىپ  يۈرۈكۈم ئاغرىپ كەتتى ۋە  ئاڭالپ نىسۆز
. ۋەتمەكچىمۇ؟ دېدىم تاشلى قىلىسەن ؟  نېمەبۇ  ئاتنى  ھەي سەن-
يەنە   كىشى گېپىمگە پەرۋامۇ قىلمىغاندەك كېتىۋەردى، مەن ئۇ

 . قىلدىم  سۆزدەپ  قايتا   :ۇ ئەلەيكۇم ئەسساالم : سورىدىم
 .  سورىدى ئىش ؟ دەپ نېمە ھە ئۇ ماڭا

  . دېدىم  مەن -قىلىسىز ؟ نېمە بۇ  ئاتنى-
ەلمەيدۇ ،  كەتتى ،ئەمدى ھارۋا سور بولۇپ ھە بۇ ئات كېسەل-

سوغۇق  دېدى ئۇ-كۈنىگە ئىككى ۋاق يەم بەرسەممۇ بىكا،
 .تەلەپپۇزدا 

، كۈنىگە ئىككى  گەپ بۇ  قانداق!! ؟ كۈنىگە ئىككى ۋاق  نېمە ھە-
اتنى ئاڭا بېرەمسىز ؟ بۇ ئ!! ۋاق بەرسىڭىز دادىڭىزمۇ چىدىمايدۇ 
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! بەرمەيمەن!ئۇ ماڭا تازا بىر قارىۋېتىپ ياق.دېدىم مەن
 .دېدى  ئۇ ! ىمەن تاشلىۋېت

 : ياق تۇرۇپ كېتىپ ئۇ. بوالمدۇ ؟ دېدىم  مەن  ماڭا بېرىڭ! ياق -
 .ئەمسە  ساتىمەن -
 ھە ، قانچىگە ؟-
 گە   511-
  : ئۇ.  دۈمئۇنىڭغا سۇن جۈنەي ئېلىپ511مەيلى بېرەي دەپ -
 .چەكچىيىپ تۇرۇپ دېدى ئۇ ! دولالر 511ياق ..ياق -
اردىم ۋە  بۇ دولالرنى چىق501دىن تۇرۋېتىپ، يېنىم مەن تازا بىر-

ئىنتايىن   ئۇنىڭ قولىدىن ئانتى ئالدىم، ئاتدولالرنى بېرىپ 501
 :تۇرۇپ ئۇ ماالي ماڭا قاراپ .دىئى ئاق رەڭلىك بولۇپ چىرايلىق

بەردىڭغۇ ؟  دولالر501دولالر دىسەم سەن 511ھەي، مەن ساڭا  -
 . دېدى  ھەيرانلىقتا 

اشلىۋەتمەكچى بولدۇڭ ،لېكىن  ئۇ  ئاتنى ت سەن بىر كېسەل -:مەن
قانىتى دىگەننى   ساقىيىپ ساڭا ئەسقاتار ئىدى،ئات ئىنسان

قوشقان پۇل تېپىشىپ  ھپەساڭا نۇرغۇنلىغان تۆ. تتۇر بىلىشىڭ  شەر
بەرگەن بۇ ئاتنى سەن ئارامىدا ياشىغىلى قويماي ئۇنى بەلكى ئۈلۈم  

قىيناپ  ئاغرىق ئازاۋىدىن قۇتۇلدۇرىمەن دەپ،ئەكسىچە ئۇنى
ياخشاراق ئوزۇقلۇق  ئەمىلىيەتتە بۇ سۇ  ئىچىپ! ئۆلتۈرۈۋاتىسەن 

ئاتنى   دەپ -غان بولسا يەنى ياشىيالىغان بولغۇيتى،ئال يەپ ئارام
 :ۋە  ئۇنىڭغا  قاراپ  ئۇنىڭ  قولىدىن  ئالدىم

ىقىڭ  سېنىڭ قىلدولالرنى ئارتۇق بەرگىنىم،01اڭا مەن س-
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ۋە ئۇنىڭغا   كەتتىم بولۇپ اپادەپ خ-دىۋانىدىنمۇ ئۆتە پەسكەن،
ئىگىسى بولغان ئادەم ، نىمىنىڭ -ئىنسان ئەقىل بىر. تۇرۇپ ئالىيىپ

ەمەس ، ن پۇلنى  ئسە پۇل تېپىۋاتقانلىغىنى بىلىشى كېرەك، ئادەتتە
 جانىۋارنى  ھەمرا  قىلدى  بىر خۇدا ساڭا. بۇ  ئات  پۇلنى تاپقاندۇر

 ر ئالال  ئامانخەي! لېكىن سەن ئۇنىڭ قەدرىنى قىلمىدىڭ 
، ئات بەكالم چارچاپ  ماڭدىم يېتىلەپ دەپ ئاتنى-!قىلسۇن

قايەردە   :يېنىمدىكىلەردىن  مەن. كەتكەچكە ماڭالماي يېتىپال قالدى
 .  سورىدىمدەپ   سۇ بار

 .بىرەيلەن  دېدى -،ساتىدۇ ھە ئاۋۇ تەرەپتە سۇ-
سۇنى  ،بولۇپ مەن دەرھال بېرىپ دۇكانچىدىن سۇ ئالماقچى

 :، دۇكاندار  دىمسورى
 .دېدى  ماڭا  -،!جۈنەي 01بىرسى  ھە سۇ بار-

ېتىۋالدىم ۋە كىچىكراق  سۇ س تال مېنىرال 51مەن بولىدۇ دەپ 
چېلەكتىن بىرنى ئېلىپ ئاتنىڭ  يېنىغا باردىم ۋە بارلىق سۇالرنى 

كە كەچكەت ئات بەكالم  ئۇسساپ. ئىچۈردۈم   تۈكۈپ ئاتقا چېلەككە
چېلەك 3 ئۇدا ەردىمەتتى ،مەن يەنە قۇيۇپ بسۇنى بىراقالم ئىچىۋ

ازراق ئاتقا ئ مەن.ئات ئورنىدىن تۇردى بولۇپ سۇنى ئىچىپ
 سۆز كېيىن، مەن ئاتقا قاراپ يىمەكلىك تېپىپ بەردىم ئات يىگەدىن

 .قىلىشقا  باشلىدىم 
،  دۈمقۈتقۈز بۈگۈن مەن سېنى!جانۋىرى ھەي رەببىمنىڭ ياراتقان-

خۇدا بۇيرىسا ئاچ   سېنى!بولەن ئۈچۈن خىزمەتتە م سەن
ئات خۇددى سەزگەندەك باشلىرىنى  .قاراپ  دېدىم ئاتقا!قويمايمەن
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لىرىنى ئەركىلىتىپ ، لىڭشىتىپ ، قۇالقلىرىنى پۇالڭشىتىپ، قۇيرۇق
ئاتنى   مەن. لىرى بىلەن قاراپ كەتتى كۆز ماڭا يوغان چىرايلىق
ن  ئاتنىڭ  مە .ئات بىر يانغا قاراپ تۇراتتىيېتىلەپ  ماڭدىم ، 

 راۋاتقانلىغىنى بىلەلمىدىم، ئات يەنە بىر تەرەپكە قاراپنەگە  قا
. بەردىم  يولۈنۈشىگە قاراپ قۇيۇپ ئۆز قالدى،مەن ئاتنى  كېلىپتى

  ئاتالرنى بىر جايغا كەلدى ئۇ دەل ئاجىز كېسەل مېڭىپ-ئات  مېڭىپ
يەردە نۇرغۇنلىغان ئۈلۈك   مەن بۇ. اشاليدىغان ئازگال ئىكەنت
پەقەت   ئازاپقابۇ  تالرنىڭ تاشلىنىپ كەتكەنلىگىنى كۆردۈم، مەنئا

راسال  چىلىككە ، مېنىڭھەقىقەتسىزلىككە، ناھەق بۇ!!چىدىيالمىدىم 
ئات  تارىختىن بېرى يەنى. چىدىغۇچۇلۇقۇم مادارىم قالمىدى

دە  ئىنساننىڭ  بۈگۈنكى  كۈنساننىڭ خىزمىتىنى قىلىپ،ئىن
ەتسىز ۋە قۇل ھالەتتە قالغىنىنى تۇنجى قىمم-ئالدىدا  ناھايتى قەدىر

  <چاقماق>مەن باياقى سېتىۋالغان ئاتنىڭ ئىسمىنى . كورۈشۈم قېتىم
 ،چۈنكى ئۇنىڭ  قاراشلىرى چاقماقتەك بولغاشقادۈمقوي قۇيۇپ دەپ

  :تۇرۇپ  مەن ئاتنىڭ بوينىنى سىالپ.  دۈمشۇ  ئىسىمنى قويۇپ  قوي
يېتىلەپ   چاقماقنىقىلدىم ۋە  سۆز دەپ-قايتايلى چاقماق،-

   بولۇپ لۈرۈمدىن ياشالر توختىماي ئېقىپ يۈزلىرىم ھولكۆز ماڭغاش
  ئىبراھىمكام. كەتتى   بولۇپيۈرەك باغرىم  زەرداپ   ۈم قىزىرىپكۆز

 :ماڭا 
 .دېدى  !ئايلىنامدۇق  يەرنى باشقا مكائۇ-
قايتىمەن  مەن بۇ ئاتنى ئېلىپ-:ياق ئۆيگە قايتايلى دېدىم ۋە -

 .غا ئىبراھىمكام دېدىم 
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سىز ياقتۇرغان بولسىڭىز ھېلىغۇ بىر   مكائۇ بولىدۇ..ھە بولىدۇ-
چاقىرىپ  بۇ   كىراكەچنى ئات بولسىمۇ مەيلى دەپ، بىر01تكەن ئا

كىراكىش  .قويۇشقا دېيىشتى ئۆيگە ئاپىرىپ ئاتنى بېسىپ
ساڭا  -:كەكەچكىرا جۈنەيگە ئاپىرىپ بېرىشنى ئېيتتى،مەن ئۇ111

ي قوشۇپ بېرىمەن بۇ ئاتنى شۇ دىگەن جايغا ئاتنى جۈنە51يەنە 
زەخمىلەندۈرمەي ئاپىرىسەن، ناۋادا  ئاتنى زەخمىلەندۈرسەڭ مەن  

  . ئالىمەن دېدىم پەقەت ماشىناڭنى ئالمايمەن سەنەرھىچ
دېدى  -،ئاپىرىمەن ياخشى مەن چوقۇم! بولۇڭ خاتىرجەم-:شوپۇر

ندىن كىيىن ئالالھقا مەن ئاتنى ماشىنىغا باسقا .بىلەن  سەمىمىلىك
يېرىم  نەت قىلىپ يولۇمغا قاراپ ماڭدىم، بىز ئۆيگمۇ كەلدۇقئاما

مەن ئۆنىڭ ئارقىسىدىن ئازراق . سائەتتىن كىيىن ئاتنىمۇ ئەكەلدى 
ئات كېلىپ قورسىقى  لەرنى يىغىپ ئاتقا سېلىپ بەردىم،چۆپ –ئوت 
كەلگەن ئادەتتە مەن يىغىپ  انلىقتىن مەززە قىلىپ يەپ كەتتى،ئاچق

چۈنكى  بىراق بۇ ئات بىراقال يەۋەتتى. ۋاق يەيتتى  3بۇ ئوتنى ئات 
بىراق ئەتىدىن باشالپ  تىقورساق ئاچلىقىدىن بۈگۈن شۇنداق يەۋەت

تۇنجى قېتىم ئازادە مەززە بەلكىم بۇ ئاتنىڭ . تامىقى نورماللىشىدۇ 
ياش ۋاقىتلىرىدا يىگەندۇر ۋە  قىلىپ يىيىشىدۇر ۋە ياكى كىچىك

مەن ئىچكىرىكى ھۇجرا ئۆيگە .يىيىشكە ۋاقىتمۇ يار بەرمىگەندۇر ياكى
شېكەر سېلىپ بىر ئىستاكان  ماڭا قېنىق قىلىپ ئىبراھىمكام. كىردىم 

ر قاچىدىن قىززىق تاماق قىززىق چاي دەملەپ كەلدى ۋە ئايالىغا بى
ئۈستۈنكى قەۋەتكە چىقىپ  بولۇپمەن چاينى ئىچىپ . قىلدۇردى

بۇرۇن كۆز .  دۈمغىنىپ ئولتۇرۇپ دۇئادا بولرەببىمگە يىغالپ،سې
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اق ئالدىمدا نۇرغۇنلىغان دوستلۇرۇمنىڭ ۋە باشقا ياشالرنىڭ ئ
ئۆزىنى نابۇت راق ئىچىپ بۇزۇلىۋاتقانلىقلىرىنى،ھاچېكىپ 

مانا ئەمدى  ،پ قەلبىمگە سىغدۇرالمىغان ئىدىمقىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈ
ۈپ، رەببىمگە سۆز رئۇنى ئاز دىگەندەك بۇ يەردىكى ئىشالرنى كۆ

ەينامازدا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ جالپ ياش تۆككىنىمچە تارام قىلىپ
سائەتتىن كىيىن  1مەن . غىنىپ ئۇخالپ قاپتىمەنرەببىمنى سې

 ئىبراھىمكام.  دۈمنىڭ يېنىغا كىرىپ ئولتۇرمكائويغۇنۇپ ئبراھىم
 : ماڭا 

ڭمۇ ەسلىدە مىنىئ ئالالھ رازى بولسۇن ئۇكام مىنى كەچۈرىۋېتىڭ  -
   ...........! سىز ئەلئېھرامنى كۆرىمەن دىگەچكە  بارغۇم يوق ئىدى 

ەن ھىچقىسى يوق ئىبراھىمكا ، مەن بۇرۇن تېلىۋۇزۇرالردا كۆرگ -
! ئالالھ كەچۈرەر . لىكىن بۇنداق كۆرمىگەن ئىدىم  ھىچقىسى يوق 

غان بىر زئابەلكى بۇ نادان، بۇ سىزنىڭ خاتالىقىڭىز ئەمەس
كى بۈگۈن دۈممەن ئىچىمدە ئويلۇ.قلىقىدۇربەندىنىڭ ئەخمە

دوستلۇقنىڭ ۋەدىسى بولمىغان بولسا پەقەت ئۆزەم خىزمەت ئۈچۈنال 
دوستلۇققا . كەلگەن بولسام دۆلىتىمگە قايتىپ كەتكەن بوالتتىم 

 . قالدى دىدىم  بولۇپبولغان بۇ ۋەدە ئىچىمدە قالدى ۋە ماڭا ئامانەت 
. انداق بىر خاتالىقى يوق ئىدى نىڭ ھىچقئىبراھىمكامئەمىلىيەتتىمۇ 

نىڭمۇ مىنى ئۇنداق يەرلەرگە ئاپارغۇسى يوق ئىبراھىمكامئەسلىدە 
مەن مۇشۇالرنى ئويالۋېتىپ . ماڭا يۈز كىلەلمەيال ئېلىپ بارغان ئىدى 

 :غا ئىبراھىمكام
بىراق  !ڭ ۋەسۋەسىسى بىلەن ئازىدۇ دەيدۇئىنسان شەيتاننى -
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ىلىۋالغان ھارامغا شىرىك بولغان چىكىپ كەيىپ ق-رامىزاندا ئىچىپ 
غا ئىبراھىمكامدىدىم مەن  -ئىنساننىمۇ شەيتان ئازدۇرغانمىدۇ ؟

 . قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ 
مەن يەنە . ياق ئۇنداق بولمايدۇ دەپ جاۋاپ بەردى  -: ئىبراھىمكام

 : سۆزۈمنى داۋامالشتۇرۇپ 
ۆتە چۈنكى ئۇ ئىنسان ئاللىبۇرۇن شەيتاندىن ئ. ئەلۋەتتە شۇنداق  -

شەيتان ئۇنى ئەمەس بەلكى ئۇ شەيتانغا يول ،كەتكەن بولۇپ
بۇ گەپنى  ئىبراھىمكام. كەتتى دىدىم  بولۇپباشاليدىغان ھىيلىگەر 

 : ئاڭالپ كۈلۈپ كەتتى ۋە 
نسىز ، دىگىنىڭىزنىڭ گەپكىمۇ ھەجەپ ئۇستىكە..! ئالال... ئالال -

پ سىز بۈگۈن چارچا! مكاھەقىقەتەن شۇنداق ئۇ ئاساسى بار،
بالدۇرراق ئارام ئېلىپ ئالالھ خالىسا ئەتە شىركىتىمىزنى  كەتتىڭىز

ولىدۇ دەپ خوشلۇشۇپ بمەنمۇ .  ئىبراھىمكامكۆرۈپ كىلەرسىز دىدى 
 . ىقىپ كەتتىم ئۈستىگە چ

تالر ، مەن ئۇخالي دەپ كۆزۈمنى يۇمسام ھېلىقى ئۈلۈپ كەتكەن ئا
دىمدىن زادىال ۆز ئالپ يازغان خەتلەر كھېلىقى ئۇيۇن قاتارىغا ئېل

 .  دۈملىقنى تاپماقچى بولخۇشالمەن كۆڭلۈمدىكى بىر كەتمەيتتى، 
ال كۆزۈمگە بىراق يەنى. بۇيانغا ئۆرۈلۈپ ياتتىم –سائەتكىچە ئۇيان 1

 1بۇ چاغ تەخمىنەن مىسىر ۋاقتى سائەت  پەقەت ئۇيقۇ كەلمىدى،
بۇيان مېڭىپ  –مەن سىرتقا چىقىپ ئۇيان مېڭىپ  بولغان ئىدى،

 –چوڭ يول ئۈستىگە چىقىپ قاپتىمەن،قارىسام يۈز يۈرۈپ
ىر كىشى دەرەخ تۈۋىدە كۆزلىرىدىن نۇر يېغىپ تۇرغان نۇرانە ب
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. لسۇنئۇنىڭ ئۇچىسىدا نە يېڭى كىيىم ، نە ئاياق بو. ئولتۇراتتى
. كەتكەن ئىدى  بولۇپچۇل –ئۈستىدىكى كىيىملىرىمۇ چۇل

ئۇ كىشى . مايتى ھىچكىمنىڭمۇ ئۇنىڭ بىلەن كارى يوق قاراپمۇ قوي
مەن ئۇ كىشىنىڭ قېشىغا  قېرىنداشلىرىدىن ياردەم تىلەيتتىئۆز 

 :بېرىپ قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ 
 : ئۇ ماڭا . سىزنى قايسى بىر دەرت بۇ كۈنگە قويدى دەپ سورىدىم  -
.  دۈمبىرىگە ئاشىق بول دۇنيادىن كەچتىم مال دۇنيادىن كەچتىم  -

ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئازراق  سېغىنىپ يۈردۈم ۋە دوستلۇرۇمدىن
 : مەن . دىدى  -،خاالس سورىدىمياردەم 

سىز ساقالپ تۇرۇڭ ، مەن ھازىرال كىلىمەن دەپ ياندىكى دۇكانغا  -
 1ۋە كىرىپ ئىشتان ، ئاياق ، كۆينەكلەرنى سېتىۋېلىپ ئەكەلدىم 

پىرەنىكلەردىن ئېلىپ  –ۋە ئوخشىغان پىچىنە  بوتولكا سۇ ئالدىم
بۇياق  –مەن ئۇياق . سام ئۇ كىشى بايىقى ئورنىدا يوق قايتىپ بار

ئۇ كىشىنىڭ سول  سورىدىمباشقىالردىن  دىدىم،يۈگۈرۈپ ئىز
تەرەپتىكى دۇكاننىڭ يېنىدىكى يولنى بويالپ كەتكەنلىكىنى 

 311ماشىنا . مەن دەرھال بىر ماشىنىنى تۇسۇپ چىقتىم . ئېيتتى 
ن دەرھال ماشىنىنى مە. مېتى مېڭىپال ئۇ كىشىگە يىتىشىۋالدى 

...! ھەي بۇرادەر: ۋە ئىسمىنى بىلمىگەچكە  ۈمتوختۇتۇپ چۈشت
 : ئۇ كىشىمۇ ئاۋازىمنى ئاڭالپال توختىدى ۋە . توختىسىال دىدىم 

    :   مەن . مىنى بۇرادەر دىدىڭىزمۇ ؟ دىدى !!! ھە  -
 . ئۇ كىشى قايتىدىن ساالم بەردى . ھەئە شۇنداق دىدىم  -
مەنمۇ  -.كۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ دېدىلەيسساالمۇ ئەئە -



134 
 

 . جاۋاپ قايتۇرۇپ 
 . ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ دىدىم -

 : ئۇ كىشى . مەن بۇ جاۋاپ بېرىشنى سورىسام بوالمدۇ دىدىم -
بىر يوقسۇل دىۋانىگە قاراپ  .قىسمەن كىشىلەر بىر مۇساپىردۇر-

 . تۇرۇپ  كېلىپدىدى كۆزۈمگە تى -،مايدۇبۇرادەر دەپ چاقىر
ۋاتقان قان تۇمۇرىدا بىر ئادەمنىڭ قېنى ئېقىۋاتقان ئىنسانالر ياشا-

. قېرىنداشتۇرمىز –بىرىمىزگە قان–بۇ زىمىندا ھەممەيلەن بىر
بۇ كېسەلگە گىرىپتار قىلغان بولسا بۇنىڭغا ھىچبىر دەۋا  ،مەجنۇنلۇق

 : ياق مەندىن  ئۇ. پ مەن كۆزىگە قاراپ تۇرۇبولماس دىدىم 
 : مەن . سەنمۇ بىر مەجنۇنمۇ ؟ دەپ سورىدى  -
سىز قانچىلىك مەجنۇن بولسىڭىز مەنمۇ شۇنچىلىك مەجنۇن  -

 : كىشى مەندىن ئۇ . دىدىم 
 : مەن . ئۈچۈن دۇنيادىن كەچمىدىڭ دىدى  نېمەسەن  -
 بىراق دۇنيارىمنى ئېھتىياجالرغا ، كېچىكلىكمەن دۇنيادىن  -

 -،كېرەك بولغان كىشىلەرگە خەجلىدىم ۋە ئۇالرغا بەردىمياردەم 
 : يەنە مەندىنئۇ كىشى . دېدىم

 . ھازىر قىلغان مىھنىتىڭ قانچىلىك دەپ سورىدى  -
، قالغىنىنى ئۆزەم ئانامدىن –مەن ھاالل مىھنىتىم ، ئۆزۈمدىن، ئاتا -

 .  تېپىپ بارچە قېرىنداشلىرىمدىن دىدىم 
بىز ئاۋۇ يەردە  ،كۈلگەندىن كىيىن بۇ مەجنۇن ماڭا قاراپ بىر

ئۇنىڭ  بولۇپمەن ماقۇل . دىدى  ،ئولتۇرۇپ ئازراق پاراڭلىشايلى
ىسكەتسىز دەيمۇ ؟ بىلەن بىللە مېڭىپ بىر سەت دەيمۇ ياكى بىر ئ
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اھايتى ئىللىق بۇ كەبە ماڭا ن بۇنى بىلمىدىم  بىر كەبىگە كەلدۇق
 كلەپ قۇيۇلغان بۇ كەبە ئارانال قالغان ياغاچلىرى تى. كۈرۈندى

ئۇ مەن . يامغۇر ياغسا ئۈتۈپ كەتكۈدەك ، بۇ كەبە ھۇزۇر بېغىشلىدى 
مەن ئۇنىڭغا بايا . بىلەن سۆھبەتلىشىشنى خاالپ قالغان ئىدى 

 : ئۇ ماڭا قاراپ . كېچەكلەرنى بەردىم  –ئالغان كىيىم 
مىنى دەپ ئاپسىز ، سەل ساخالپ تۇرۇڭ دەپ يانغا ئۆرۈلۈپ  بولىدۇ -

رىنى ئالماشتۇرۇپ كىردى ۋە سىزنىڭ ئېلىپ بەرگەن كىيىملى
بۈگۈن .  دۈمبەك خۇرسەن بول !رەخمەت قىلسۇن كىيىمىڭىزگە ئالالھ

ىم سىز بىلەن مۇڭدىشىۋاالي شۇڭا تۇنجى قېتماڭا بۇ كىيىمنى ئاپسىز،
  . دىدى  ئۇ مەجنۇن كىشى ۋە مەندىن بىر سوئال سورىدى 

 : مەن . ورىدى سىز مىھنەتتە چوڭ بولغانمۇ ؟ دەپ س -
كۆرسەتتىم  دەپ ئۇ ياققا ئېتىزلىقنى -سىز قانداق دىمەكچىسىز ؟ -
 –ئەينى ۋاقىتتا ئاتا. ە شۇنداق مىھنەتتە چوڭ بولغانمەنۋ

مو يەرگە قوناق ،  51بىز  مودەك يەر بار ئىدى، 011دا بوۋىلىرىم
مو يەرنى  01بوۋام رەھمەتلىك . مو يەرگە بۇغداي تېرىيمىز  51

مو يەرنى  01مو يەرگە ئادەم ياكى ماشىنا ساالتتى ،  91يۇپ قۇيۇپ قۇ
. تاغام ، ئاپامال بېرىپ قولدا ئورۇيتتۇق بۇغداي پىشقاندا ئاتام، مەن،

ئەينى .تۇر ھنەتنى بىلىش جاپانى بىلىشتىكى سەۋەپ مېبۇنداق قىلىش
ن ئارىدى. مىزنىڭ قەدرىگە يىتىشتۇر بوۋى –ۋاقىتتا بىزنى باققان ئاتا 

ى شۇ قوناقنى يىققاندا بۇغداين ئۆتمەي قوناق ئورۇيتتۇقئۇزۇن 
 –، قورساق ئاچقاندا ھەممىمىز دۈپ ئورىغاندا ، قولالر قاپارغاندا

تاماق يىگەندە كۈلكە چاقچاق ، نەغمە ، ھىكمەت  بولۇپدۈگىلەك 
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بوۋىلىرىمىزنى ھەقىقەتەن سېغىناتتۇق ۋە ئۆزىمىزنى  –قىلغاندا ئاتا 
ھنەتتە چوڭ بولىۋاتقاندەك مې–ەك،ھااللزامانغا قايتقاند بىر

 . پەخىرلىنىپ كۈلەتتۇق ۋە ئۇالردىن خوش بۇالتتۇق دىدىم 
 .مەجنۇن  دېدى ئۇ -ھازىرمۇ  بۇ قايدە بارمۇ ؟ -
ئىنشائالال بۇ قايدە ھازىرغىچە با،بۇ ئائىلىمىزنىڭ رەببىمگە  -

ىقتا  يەر يەنى  ئارل مو  01پەرزىدۇر ، تاكى  قىيامەتكىچە بۇ  بەرگەن
ئەمگەكنى  لسىمۇ  چۇقۇم بۇبو نەۋرىلەرمۇ بولىدۇ ، مېنىڭ پەرزەنتىم

 : قاراپ كۈلۈپ ماڭا كىشى مەجنۇن. دېدىم مەن  شەرتتۇر قىلىش
خۇرسەن  دانا ،پەزىلىت  ئىگىسى  ئىكەن   ئاتىللىرى  ھەقىقەتەن-

 :دېدى ۋە  يەنە  مەندىن  سورىدى  -،دۈمبول
 -،تامچىللىرى بولىدۇ ىلىك يىغابىر كۈندە ئەتراپىڭىزدا قانچ -

 :كۈلۈپ تۇرۇپ  مەن. دېدى 
 ئۇ. دېدىم باردۇر  ئەگەر ئالدىراش  بولمىسام  كۈندە سائەت 3-4 -

 :يەنە 
دەپ  -،كەمپۈتلەر توكۈلىدۇ ېتىم ئالتۇنالر ۋەق ئاغزىڭىزدا قانچە-

 :مەن . سورىدى 
ە  ياتقۇچ بولۇپ تىن باشالپ كەچ 4سەھەر  ھەر ۋاقىت يەنى تاڭ-

 .توكۇلىدۇ دېدىم 
 :ساقاللىرىنى سىالپ  تۇرۇپ  مەجنۇن بۇ گەپلىرىمنى ئاڭالپ ئاق

تەر مەجنۇنكەنسىز ، دەپ جاۋاپ  سىز مەندىن ئۆ دۈمبول خۇرسەن-
 . بەردى 

لىرىنى  سۆزپاراڭلىشىپ ، ئاشىقلىق ،ھېكمەت   خۇشالئىككەيلەن 
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پاراڭدا  ناھايتى قىزغىن سوھبەتلەرنى قىلىشىپ -ئوقۇشۇپ ،  شېئىر
 :  ۋە بولدۇق

 ئولتۇردۇم  ئاينىڭ يۇرۇقىدا ،    
 .كەبىدە ئاي نۇرى چۈشكەن  

 دوستۇم  بىلەن، دۈمبول سوھبەتتە-شىرىن
 .ھېكمەت  ئوقۇپ رەببىم  ئۈستىدە

 
 :مەجنۇن  دېدىكى

 
 نۇرغۇن پاراڭ، رەببىم  ئۈستىدە بولدى
 .جامالىغا خىياللىرىم تەشنا بولغاچ

 بىلمىدىم، ىنىپ كېتەرمەنمۇ؟ مەنلىدىن  ئايلر جاماھۆ
 .چېغىدا يۈرەكلىرىم تېز سوققان

 
 :مەن دېدىمكى

 
 ھىچ  بىر جامالىنى تاپالماستىن،

 .نۇرلىرىغا زچىقتىم يۇلتۇ قاراپ
 باغالنغان، دوسلىرىڭنىڭ  قوللىرى

 .قىلغان پەرۋىش باغلىرىڭدا سېنىڭ مېھنەت
 

 :مەجنۇن دېدىكى
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 ممىمىزگە ئۈممەت ،باش ھە ئەھلى

 .مۇھەممەد بوۋىمىزدىن نۇرغۇن نەسىھەت
 لىق،ياخشىپەزىلەت  بول ھەركىمگە قىلغىن 

 .بىلەن مېھنەت ھېكمەت-ئىلىم غا بەرگىندانا
 

 :دېدىمكى مەن
 

 تاپىمەن دېسەڭ ھەر ۋاقىت ھاالل  ئەمگەكتىن، مېھنەت
 .بار ساڭا باغالنغان رىشتىدىن جايدا دوسلىرىڭ ھەر

 ئاڭا، دوس ساقلىغان ۋاقتىڭدا-دوسنى
 .نڭدىىمېھنىت يولغا باشلىغىن ياخشىدوسلىرىڭنى 

    
ۋە ئۇ   ئوقۇشۇپ باقتى خېلى ۋاقىتقىچە مەن بىلەن ھېكمەت مەجنۇن

قىقەتەن كاللىڭىز ھە دۈمقوي سىزگە قول مەجنۇن ئاخىرى ، مەن
رۈشكەن  بىلەن كۆ باياتىن سىز ، مەنتكۈركەنناھايتى تېز  ئۆ

قارىغاندا   غىپ تۇرغان، سىزنۇر يې ۈڭىزدىنكۆز-ۋاقىتتا يۈز
الەتكە يېتىپسىز  كەم، پەزىلەتتە ئوقۇمىغان بىلەن كۆپ ئىلىمنى

 .قىلدى  مەجنۇن  سۆز دەپ
 بىزنىڭ ئائىلىنىڭبۇ  بەلكىم  ئارتۇقچە  ماختىۋەتتىڭىز ، مېنى-

دېدىم مەن بوۋىللىرىمنىڭ  بىزگە  قىلغان تەربىيەسىدۇر  -ئاتا
 :قىلدى   ۆزسمەجنۇن  كىشى  . كۈلۈپ تۇرۇپ
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ئىسىم    ياخشىيولنى  تېپىۋاپتۇ ،   ياخشىھەقىقەتەن ئاتىللىرى -
  ياخشىبىلىم ئېلىشقا  بېرىش،-مەكتەپكە  ئىلىم  ياخشىقويۇش ، 

مۇئامىلىدە  بوپتۇ    ياخشىھەقىقەتەن  ئانا تالالش ، ئۇالر سىزگە
 .دېدى  مەجنۇن 

 . دېدىم   ئۇنداق  بولسا  سىزنىڭ  ئائىلىڭىز  يوقمۇ ؟– :مەن
سېغىندىم ،ئىزدەپ   ئائىلىدىن ۋاز كەچتىم مەن-:مەجنۇن-
ىز چوقۇم  لېكىن س پەقەت شۇ  ئاشىقىم بولسىال كۇپايە ۈردۈم  ماڭاي

 .دېدى  مەجنۇن .  توي  قىلىشىڭىز  كېرەك
 .دېدىم  مەن  -؟ئۈچۈن   نېمە-
! ۋەدە بېرىپتۇ  ئەمەسمۇ -ەئانىڭىز ،ئەھد-سىزنىڭ  ئاتا چۈنكى-
 .كەتتى  مو يەرگە دەپ كۈلۈپ 01

گىنى توغرىدۇر ، چاقچاق كۈل ۋە دىگىنى ئەمىلىيەتتە بۇ مەجنۇننىڭ
چۈنكى مەن  .  ى لېكىن بۇ كۈلكىنىڭ ئاساسى باردۇركۈلد سۈپىتىدە

 ئەۋالتلىرىمىز  بىزنىڭ  ئويدە بىرال ئوغۇل ئەمەسمۇ ؟ قىيامەتكىچە
. بۇ ھەقىقەتتۇرۋەدە بەرگەن –باغالشقا ئەھدە  مو يەرنى 01ئاشۇ 

. قىزىرىپ كەتتى مەن كۈلۈپ بېشىمنى تاتالپ كەتتىم ۋە يۈزلىرىم
 :مەجنۇن دېدىكى

 .مەجنۇن  دېدى -،تويىڭىز بولىدۇ  يىلدا 1-0ئالال خالىسا -
 .دېدىم  مەن  -،باراسىز  بولسا ئۇنداق-
 . دېدى مەجنۇن خۇدا  بۇيرىسا  چۈقۈم بارىمەن!  ئىنشائالال -

 كېچىنىڭ  قانداق سۆھبەتلىشىپ بۇ–شىرىن پبىز شۇنداق قىلى
اختى بولغان بامدات  ۋ قاپتۇق، ئۇتۇپ كەتكىنىنىمۇ بىلەلمەيال
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ئېلىپ  چىقىپ داستىخانغا   سۇ  مەجنۇن كەپىسىدىن نان ۋە. ئىدى
نانلىرىنى يىدىم نان ھەقىقەتەن قاتتىق ، مەن  ئۇنىڭ  قويدى
اكى  مېنىڭ ،بۇ ناننى  يىيىش ئۇنىڭ يۈزى  ئەمەس ۋە  يئىدى

بەلكى بۇ   ھۆرمەت ۋە ياكى بىر سوھبەت ئەمەس بەلكى بىريۈزۈم  
مەن .  چۈنكى ئۇ مېھماننى خۇدا دەپ بىلدى. لىقتۇر خۇشالبىر 
  بولۇپبىز ناشتىلىقىمىزنى قىلىپ  . بىلدىم  دوستۇم دەپ ئۇنى

 بولۇپ مەچىتتە ئۆتەپ ۇق ۋە بامداتنى بىللەماڭد مەچىتكە قاراپ
 :تۇيۇقسىزال ماڭا مەجنۇن. لۇشتۇق اقچى بوقايىتم ئۆيگە

 كەبىسىگە باشالپ دەپ يەنە-ىر يەرگە باشالپ باراي،سىزنى ب مەن-
 .كەلدى 

 .بار دېدىم  سىر نېمە بۇ يەردە-
 .دېدى مەجنۇن  -!قاراڭ  سىز ئالدىڭىزغا-

ردىن يە .تۈز ئىدى -، يەر تۈپدۈمئولتۇر مەن ئالدىمغا قاراپ
 ۋاقىتنى ،مەن نەق مۇشۇلدىقۇياش كۈتۈرۈ قىزىل-قىپ
 ياش سېغىنىپ رەبببىمنى مەن قۇياشقا قاراپ. خالۋاتقان ئىدمسا

لىرىمدىن توختىماي كۆزياققاندەك  يامغۇر ياشلىرىمتۆكتۈم،
 بىر كۈنلەردە! ڭ قىلى سەبىر كۆرۈپ چىقاتتى، مەجنۇن بۇنى
 لىرىگە ياش ئېلىپ ئۇمۇكۆز تىلىدى ۋە كورۈشىمىز دەپ سەبىر

 :ماڭا  سائەتتىن كېيىن مەجنۇن  بىرە...يىغلىدى 
يۈڭدىكىلەر ساخالپ  كەتمىسۇن ، ئۆيگە قايىتقىن قېرىندىشىمئۆ-

 .دېدى  -،قالمىسۇن ۋە ئەنسىرەپ
ئالالغا ئامانەت  خوشلىشىپ  مەنمۇ ماقۇل دەپ ئۇنىڭ بىلەن
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 :مەجنۇن  ماڭا.  دۈمبول ئۆيگە قايىتماقچى دىيىشىپ
پكە تەرە سول ،ىن كېيىناڭغاندمېتىر م 311 ئۇدۇل مېڭىپ-

مەن . ېدى مېتىر ماڭسىڭىز ئۆيىڭىزگە بارىسىز د 511 ئەگىلىپ
ىنى دېدىم ۋە  ئۇنىڭ دېگ قىلسۇن،رەھمەت ئۇنىڭغا ئالالھ رەھمەت

يدە  ئۆ. كەلدىم  يېتىپ ئۆيگە بويىچە مېڭىپ ئۇزاق ئۆتمەيال
 :ساقالپ  ئولتۇرۇپتۇ  ۋە  مېنى  ئىبراھىمكام

 .دېدى  -؟چىققانمىدىڭىز  تقا، ئەتىگەن سىر مكائۇ-
ق ساپ ھاۋادا  ئازرا سىرىتقا چىقىپ،ئاكا ھەئە شۈنداق-

 .مەن  دېدىم -،چىققان نەپەسلىنىپ  كىرەي دەپ
 لىرىڭىز قىزىرىپ  ئىششىپ  كېتىپتۇغۇ ؟كۆز -:ماڭا ئىبراھىمكام-

 .دېدى  ماڭا 
، شۇ  ئاخشام  كۆرگەن كىشىنى نۈگۈن بىر  مەجنۇنتۈ ھە ئاكا -
كېتىپتۇ ،بىز  بىلەن بىزە پاراڭلىشىپ تاڭ ئېتىپەجنۇن م ئۇ

 قۇياشنىڭ قىزىرىپ  بولۇپ بىرلىكتە مەجنۇن بىلەن بامدات ئۆتەپ
.  دېدىم  مەن  -كېلىشىمدۇر، قايتىپ كۆرۈپۋاختىنى  چىققان

 :ماڭا  ئىبراھىمكام
 قالدىڭىز سىز  قانداق بىلىپ دەيمەن ؟ مەجنۇن بىر ساھىلغۇ ئۇ -

 ئۇ. نى قىلغانسۆز بىر نۇن ئەينى ۋاقىتتا ماڭا،ئۇ مەجمكائۇ
جاپا ، ئاشىقلىق ، –دېگەن ۋە  جەۋرى  <مېھنەت >  :بولسىمۇ 

. ئىدىدىگەن  تۇنۇلغان مېھنەتپەنگە  -، ئىلىمالەتكەم-دەرت
كىچىك ۋاختىمدا ئۇنىڭ دېگىنىنى قىلدىم  نىدەكدىگى مەن ئۇنىڭ

 ئالدىدا مەن م، نەچچە يىلنىڭئېرىشتى ۋە ئاخىرى مۇشۇ  كۈنگە



142 
 

كېچەك بەرسەم ئۇ پەقەتالم -نۇرغۇن پۇل ۋە كېيىمتېپىپ   ئۇنى
 بۇنى ئالماي رەخمەت بۇالرنى -:ماڭا ئالمىدى  يەنى ئۇ مەجنۇن

يېتىم مىسكىنلەرگە،تۇل خۇتۇن –غېرىپ-نامرات دارىزالىقى ئالال
ئىككى  مىليۇن  كۆرۈپ مەن ماقۇل .قىلىڭ دېدى  ياردەم بالىالرغا

، يېسىرلەرگە، مەكتەپلەرگە-پ يېتىمرتىئاجى پۇلنى
بۇنىڭ   غۇرباالرغا ياردەم قىلدىم ۋە-رىپ، غېئايالالرغا-لتۇ

 .دېدى   -،كىشىگە  قىلدىم ساۋابىنى شۇ مەجنۇن
 بولۇپۋە مەمنۇن   دۈمبول نى ئاڭالپ  ئىنتايىن خوشسۆز مەن بۇ-

 . كەتتىم  سۈيۈنۈپ
شۇ  ەڭگۈلۈكساۋاپنى م-ىز، ئەجىرقىلىپس وغراھەقىقەتەن ت-

ۈمگە ياش كۆزدېدىم -،قىلىپسىز مەجنۇنغا قىلغان بولسىڭىز توغرا
 :ماڭا  ئىبراھىمكام. ھالدا  ئالغان

بولسىڭىز    كۆرگەن مەجنۇنلىقىڭىزدا بۇنى ئاقىالنە توغرا سىزنىڭ-
. دېدى  ئەتتى رەببىم چۈقۈم ئادىل ئىگىسىدۇر، بۇنى چۈقۈم قوبۇل

 :كۈلۈپ تۇرۇپ مەن 
بۇل  قىلغۇچىدۇر ۋە  قو ئەمەللەرنى  ياخشىەقىقەتەن ئاشىقىمىز ھ-

 ئۇنىڭ  . بىردۇر  چۈنكى ئاشىقىمىز .ئادىل ئىگىسىدۇر  ھەممىگە ھەق
 . بىردۇر  ىئۆزبىر  ىسۆز
كىشىلەرگە  كۆپ شۇنداق ئىنشائالال مەن يەنىمۇ-:ئىبراھىمكام-

 مكائۇ -:، ۋەتۇتۇپ تۇرۇپ رىكىنىدېدى يۈ-،قىلىمەن ياردەم
 كۆرۈپبېرىپ  دىگەن بىللە ى شېركەتكە ئاپىرايبۈگۈن سزن
 .دېدى  -كېلەمسىز ؟
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  :ماڭا ئىبراھىمكام. دېدىم مەن  ىبارايل -،بولىدۇ ئاكا ھە-
 ناشتا قىلدىڭىزمۇ ؟ دېدى -
قىلغان دېدىم  مەجنۇن بىلەن بىرگە ناشتا م بايا شۇھە قىلدى-

 . تۇرۇپ  كۈلۈپ
ئالالغا ، ئاياللىرىغا ىغاھە ئۇنداق بولسا بىز ماڭايلى دەپ باللىر-

. چىقتۇق  يولغا اپقار ئامانەت دەپ ماشىنىغا چىقىپ شېركەتكە
بەرگەچ يېرىم سائەتچە  لەپسۆز ماڭا مىسىرنىڭ تارىخنى ئىبراھىمكام

شېركەت ناھايتى چىرايلىق . ماڭغاندىن كېيىن شېركەتكە  كەلدۇق 
 گىزلىكتە ئىدى، بىز قەۋەتلىك ئى 11 بولۇپ قۇرۇلغان بىنا

ۋاختى سائەت  ىرمىس ماشىنىدىن چۈشۈپ  شېركەتكە كىردۇق بۇ دەل
بىز  لېفىت  . شېركەتتە ئىشچىالر ناھايتى ئاز ئىدى  بولۇپبولغان  8

نىڭ  كاتىۋى ئىبراھىمكام ئەڭ ئۈستۈنكى قەۋەتكە چىقتۇق، بىلەن
 قىلىپ ساالم لدى ۋە بىزمۇ سالىمىغا  چىرايلىقساالم قى كۆرۈپ بىزنى

 تۇنۇشتۇرۇپ  ماڭا ئۇ  ياقنى ئىبراھىمكام .قايتۇردۇق 
 .دېدى  ، ئىسمى ئابدۇلالھ كاتىپىم بۇ مېنىڭ -
ئىسمىم يۈسۈپ  ، دۈمتۇنۇشقىنىمدىن خوش  بول ھە سىز بىلەن-

 .بىلەن تۇنۇشۇپ ئەھۋالالشتىم  قارشى تەرەپ ئەلى دەپ
مەن . ئايالندۇرماقچى بولدى  ماڭا شېركەتنى بىر قۇر ئىبراھىمكام

 :غا ىمكامئىبراھ
 كۈلۈپ ئىبراھىمكام. دېدىم  ئەجەپ ئىشىچىالر ئازغۇ؟ شېركەتتە-

 :تۇرۇپ 
 .دېدى  -،بولىدۇ سائەتتىن كېيىن ھەممىسى پەيدا ھە يېرىم-
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مى، ئىشچىالر بۆلۇمى، لۇبىز شىېركەتنى ئايالنغاچ مالىيە بۆ
ئەسلىھەلەرنى  ۋە تەستىقالش بۆلۈمى، ئىش بېجىرىش ئورنى

ن بولغاندى  كۆرۈپ دىگەندەك نۇرغۇن جايلىرىنى مۇنۇتالش ئورنىرې
دەل  ۈيۈشكە باشلىدى بۇ ۋاقىتكۆپ بارا-بارا كېيىن ئىشچىالرمۇ

 پىششىق نىڭ شېركىتى بولسائىبراھىمكام. بولغان  ئىدى  9سائەت 
 رۇتمال ئۇبۇ تۇلۇقالش، ، ئەسلىھەرنى پىششىقالپ ئىشلەشماتىريالال

قاتارلىق بىر نەچچە  يىغىش  ۇالتلىرىنىمەھس-قىلىش يەنى ئېمپورت
بىلەن سوھبەتلەشكەچ ،  ئىبراھىمكاممەن  . تۈركۈملەرگە بولۇنەتتى

ۋە   خادىملىرى بىلەن بىرە قۇر تۇنۇشۇپ چىقتىم شېركەت
 . سورىدىم دىنئىبراھىمكام

الردا كېلىپ  بواللمايدۇ  7.31چىالر ئەتىگنى سائەت ئىش نىمىشقا-
 .ماڭا  ئىبراھىمكام.  سورىدىم دەپ

ىڭىز شېركىتىمدە  كوڭل مكائۇ -:دەپ كۈلدى ۋە! مىسىر بۇ دىگەن -
 :تۇرۇپ مەن كۈلۈپ. دەپ سورىدى  -ئىشنى تارتىۋاتىدۇ ؟ قايسى

 .دېدىم  -،بارمۇ ؟ بۇ شېركەتنىڭ غوجىدارى-
 ، بۇ يەردە ھەقىقەتەن نەق  غوجىدارمكائۇ ھەقىقەتەن داناكەنسىز-

 بولغۇدەك بىر ئىقتىسات ارغوجىد يەردە چۈنكى بۇ -:ۋە .كەم دېدى
، يەنە ئارقىدىنال ۋە -. ئىبراھىمكامدېدى  -،ئىگىسىنى تاپالمىدىم

غوجىدار  يېتىشتۈرۈپ بېرەمسىز ؟ مەن سىزدىن دەل  سىز ماڭا بىر
  بىرئاز مەن.  ئىبراھىمكامدېدى   -مۇشۇنى تەلەپ  قىلىپ كەلدىم،

 -:ۋەقىلدىم   نىسۆز غا ئېنىقئىبراھىمكام ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن،
 ىكى ئىشچىللىرىڭىز ئىش تاشلىشىيەرد مەن غوجىدار بولسام بۇ
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 :كۈلۈپ  تۇرۇپ   ئىبراھىمكام. مۈمكىن دېدىم  مەن 
ئۇنىڭ ، دوسنى تاپقانىكەنمەن ياخشى يوق، بىر ھېچقىسى-

دېدى ۋە مېنى  قولۇمدىن تۇتۇپ  -قىلغىنىنى ھەق دەپ بىلىمەن،
بۆلۇمىدە ھەرقايسى  يېغىن. ن بۆلۈمىگە باشالپ كىردى يېغى

يەنى شېركەتنىڭ مۇئاۋىن  وۋلەتلەردىن كەلگەنلەر بار بولۇپد
پورت لۈمى ، ئېممۇدۇرى،مالىيە بولۇمچىسى ، ئامانلىق كادىر بۆ
 . دىگەندەك  مەھسۇالتلىرىنىڭ  پىششىقالپ ئىشلەش دېرىكتورى

كېيىن مېنى  ھەممەيلەنگە ساالم بېرىپ بولغاندىن ئىبراھىمكام
 :تۈپ  تۇرۇپ كورسۈ

بۇ ياق بۇندىن كېيىن شېركىتىمىزنىڭ غوجىدارى بولىدۇ مەن يوق -
 . دېدى  ۋاقىتالردا بۇ ياقنىڭ دېگىنى ھېساپدۇر

چۈنكى . غۇال قىلىشىپ كېتىشتى -لئاڭالپ ھەممەيلەن غۇ سۆزنى بۇ
 بىرسىگە-ئۇالر  بىر. ئىدى  زسۆ الرغا قىلىنغان تۇيۇقسىز بىرئۇ بۇ

 ئارىدىن بىر كىشى . تىقىلىشاتالغاندەك ق دۇقۇپقارىشىپ ھۇ
 :تۇرۇپ  دىنئورنى

 :دىن ئىبراھىمكام سورىدى ئۇ دەپ! ئەپەندىم-
مىغان بىر  ئادەمگە باق بولۇپ باقمىغان ۋە ئەزەلدىن كۆرۈپ بىز-

دېدى ئۇ -ئاقىالنىلىقمۇ ؟  بۇ غوجىدارلىقنى بەرسىىڭىز
 : ئىبراھىمكام. ئىبراھىمكامغا 

باقمىغان، بىلىپ  باقمىغان،  كۆرۈپ نمۇ سىزنىئەينى ۋاقىتتا مە -
. دېدى  -ئىشلىرىنى تاپشۈرۈپ  بەرگەنغۇ ؟ بىراق سىزگە  ئامانلىق

 :تەرەپ  قارشى
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.  قىلدىمغۇ ؟ دېدى  ئۇ  كىشى  ياخشىمەن ئامانلىق  ئىشلىرىنى  -
 :ماڭا قاراپ   ئىبراھىمكام

  دېدى -،بېرىسىز ؟ ىگە قانداق جاۋاپسۆز سىز بۇ ياقنىڭ-
 :كۈلۈمسىرەپ  تۇرۇپ  مەن ئالدىرماي .مەندىن 

 ئامانەت  غابىر ئالالئىشلىرىنى  مەن ئامانلىق مېنىڭچە بولسا،-
ەتچىلىككە، ھىقىقەتكە يەردىكى ھەقىق پەقەت بۇقىلدىم، 

.  قىلدىم قوغدىغۇچىنى تەۋسىيە ىقسۈپىتىدە ئامانل گۇۋاھچىلىق
 .مەن  دېدىم

 سۆز مەن  يەنە. مەمنۇن بولدى  ناھايتى كەمئبراھىم ۈمدىنسۆز بۇ
 :قىلدىم 

مانەت قىلغۇچى  باردۇر، ئۇ  قىلغۇچى ۋە ئا ھەر بىر ئىشنى ئامان-
 بىراق بۇ  يەردىكى كىشىلەرنىڭ.  بىرالمدۇر بولسىمۇ پەقەت

قىغا، نىمىلەرنى ىگە  ئېھتىياجلىقىلىۋاتقان ئىشىغا ، ئۇالرنىڭ  نىم
 دۇغۇچىئامانلىق قوغ بىرگۇۋاھچى سۈپىتىدە  بىر قىلىدىغانلىقىغا

بولغان ئەستايىلدىللىقىنى  بۇ  ئېنىقكىن باشقىالردا ئىشقا. قىلدىڭىز 
 بۇ.  ئۇالردىكى مەسئۇلىيەتچانلىقىنى ئاشۇرماقچى خاالس دېدىم  ۋە

 بولغان امانلىق بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خىجىلۈمنى ئاڭلىغان ئسۆز
سودىگەر چەتەللىك  ئارقىدىنال بىر. ئولتۇرۇپ قالدى ھالەتتە

بوالمدۇ  ئەرەپ تىلىنى بىلگەنلىالم غوجىدار -:تىلىدا ئېنگىلىس
 . سورىدى دەپ-
تىلىنى  ئېنگىلىسچە، يەنى ئېنگىلىس :تۇرۇپ مەن كۈلۈپ-

 دەپ-سىز ، بىلىمسىز چاغلىنامدۇ ؟بىلمىگەنلەر ئادەتتە ئاقىالنى



147 
 

 :قايتۇرۇپ ياق دەرھال جاۋاپ ئۇ. بەردىم  جاۋاپ
ق قىلغۇلۇ بىلگەننى ىئۆز نسىپى باردۇرھەربىر ئىشنىڭ پىرى-

 :تۇرۇپ  مەن ئۇ ياققا قاراپ. دېدى 
 ئۇنىڭدىكى پەرزنى ۋە. ى بىر پىرىنسىپ ئۆز ھاياتلىق ياشاشنىڭ-

 ياخشى ئۇنىڭ تۇيغۇسىدا سىز ئۇنى قىلىش مەسئۇلىيەت ئاداقەرىزنى 
 بىراق بۇ! ىڭىزنىڭ ئالقىنىدا ئۆز؟ ئۇ   ؟ناچارمۇ قىالمسىز ؟ ياكى

 ىنىڭئۆزھاياتتا . پەقەت  بىراۋنىڭ ئىلكىدىدۇر  اتنى كىم ئالىدۇھاي
نى ئىش ئادەم ،ئەلۋەتتە باشقىالردىمۇ ھەققى يوقتۇر، ھەققى قالمىغان

سا يەنى تەقدىر قىلىنغان بولسا ئۇنىڭغا ئىالج  بول كىمگە  بۇيرىغان
مېنىڭ نېسىۋەم بولمىسا ئۇندا ئامال   ئەگەر بۈگۈنكى ئىشتا. يوقتۇر 

 .دېدىم مەنتۇر يوق
 .سوراشقا  باشلىدى  يەنە سۇئال تۇرۇپ قارشى تەرەپ كۈلۈپ-
 .قىلغانلىقىمنى بىلەمسىز دېدى  مېنىڭ قانچىلىك مال ئېمپورت سىز-
 .بەردىم  بۇ سۇئالىغا مۇنداق جاۋاپ -:مەن كۈلۈپ تۇرۇپ-
ھە خاتىرجەم بولۇڭ ئەتىدىن باشالپ سىزدىن ھەممىنىڭ  -

 .ئالىمەن دېدىم  بىرلەپ ھېساباتىنى–ر بى ھېساۋات جەدۋىلىنى
 كۆرۈپئارخىپالرنى سىز   ئىككى يىللىق بېسىلغان -:ئۇ ئادەم ماڭا-

  . دېدى -،بوالالمسىز ؟
بولسا  كورۈشكە تېگىشلىك نەرسىلەر -:تۇرۇپ مەن كۈلۈپ 

بۇ  . لمەيمەن كۆرەبولمىغان بولسا  لەيمەن، كورۈشكە تېگىشلىككۆرە
< جىسىم > ە  بولىدىكەن يەنى غانال نەرسلەيدىكۆرە دۇنيادا مەن

 -لمەيمەن،كۆرە تېخىچە لەيمەن بىراق  بىراۋنىڭ جامالىنىكۆرە مەن
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توختىدى   ئاخىرى ئۇالرمۇ سوئال سوراشتىن. دەپ جاۋاپ  بەردىم 
 شۇنداق قىلىپ مېنى شېركەتكە ئىبراھىمكام.كەتتى  بولغاي جىمىپال

ەن  پاراڭلىشىپ چۈشمۇ  بىل ىدارلىققا تەيىنلىدى، بىز بۇالرغوج
  :ماڭا  ئىبراھىمكام. بىز چۈشلۈك  تاماققا  كەلدۇق  قاپتۇ، بولۇپ

باشقا تاماققا كونەلمەيسەز شۇڭا كاۋاپ بىلەن  گۈرۈچ ! مكائۇ-
ئارا -ئۆز بىز تاماق  يىگەچ. دەپ تاماق بۇيرۇتتۇق -تامىقى يەيلى،

. ۇق ئۈستىدە پاراڭالشت ئىشلىرى پاراڭلىشىپ شېركەتنىڭ بەزى
مەن ئەتە . ئېيتتىئىشقا چۈشۈدىغانلىقىمنى  ماڭا قاچان  ئىبراھىمكام

ئەتتىگەندىن باشالپ ئىشقا چۈشۈدىغانلىقىمنى ئېيتتىم ۋە تاماقتىن 
 ئىبراھىمكام ىر قۇر كۈزۈتۈپ بولغاندىن كېيىنيېنىپ شېركەتنى ب

ئويدە بىر چىرايلىق . بىلەن ئىشتىن چۈشۈپ ئۆيگە قايتىپ كەلدۇق 
ئالدۇرۇپ  ماڭا ئىبراھىمكام تۇراتتى، بۇنى ن بىرسىموتودى

مەن ئۇنى  رېمۇنۇتخانىغا ئاپىرىپ رەڭلىك چىرايلىق . قويغانكەن
بېرىپ   رەڭ چىراقالرنى ئورناتتىم ۋە بىرە قۇر رەڭ-رەڭمۇ

بىلەن   ئىبراھىمكامكېلىپ  ن كېيىن  ئۆيگە قايتىپتۈزەشتۈرگەندى
مەن قايتىدىن . ىپ كەتتىم  تىگە چىقئارام  ئالغىلى ئۈس خوشلۇشۇپ

 سۆز رەببىمگە تاھارەت ئېلىپ جەينامازنى سېلىپ
 :ياشلىرىم بىلەن دۇئادا بولدۇم ۋە -قىلىپ،كۆز

تكۈر  قىلغىن ، ېھىنىمنى ئۆسەۋى  بەرگىن ، ز ئەي رەببىم،  ماڭا-
، سەن بەرگىن مەدەتماڭا  بەرگىن ،  انالشتۇرۇپئاس ھەر ئىشالرنى

ىشالرنى منى راۋان  قىلىپ بەرگىن، ھەر ئئىشلىرى بولۇپگۇۋاھچى 
 سۆز سائەتتەك ئاشىقىمغا 3-1دەپ . سېنىڭ  ئىزىڭدا باسارمەن
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بىر   مەن. الپ قاپتىمەن ئۇخ ياشلىرىم  بىلەن  كۆزقىلىپ يىغالپ 
تۇيۇقسىز  ئويغۇنۇپ  كەتتىم ۋە ھېلىقى مەجنۇن  پسائەتتەك ئۇخال

ىپ پەسكە ىمنى  كىيئېسىمگە كېلىپ قالدى ، مەن كىيىملىر دوستۇم
چۈشۈپ موتورۇمنى ھەيدەپ ئۇنىڭ قېشىغا  قاراپ ماڭدىم ۋە يولدىن 

ك ۋە شەربەت يىمەكلى ئۆتكىچە دوقمۇشتىكى دۇكاندىن بىزە
 بىزە  ماڭغاندىن كېيىن ئۇ دوستۇمنىڭ يېنىغىمۇئېلىپ  ئىچىملىكنى

 ئۇ ياق ساقاللىرىنى سىلىغان ھالدا ھاساسىنى  كەلدىم ، كەلسەم
بەرگەن  ئېلىپ بېشىدا مەن-،ئۈستىئولتۇراتتىۇپ تۇت

بىلەن   قىزغىن ھالدا ئۇ ياق مەن. كېچەك بار ئىدى -كىيىم
 قۇچاقلىشىپ كورۈشۈپ ساالمالشتىم ۋە بۈگۈن ئەجەپ بۇ كىيىملەرنى

 :مەجنۇن كۈلۈمسىرەپ  تۇرۇپ  ئۇ. ىيىپ ئولتۇرۇپسىزغۇ ؟ دېدىم ك
ۋە ئەتە  خىزمەتكە  چۈنكى بۈگۈن سىز كېلىسىز  ئەمەسمۇ ؟ دېدى-

 .چۈشىدىغان ئوخشىمامسىز ؟ دېدى 
 .دېدىم  مەن  -سىز قانداق بىلىپ قالدىڭىز ؟-
، لىققاخۇشالبىر  بىر ئۇتۇققا ، بىر  يېڭىلىققا ۋە چۈنكى بىر ئادەم-

ىلەن ب دوست كەلگەندە،بىردۇچ كېلىۋاتقان بىر سىناقالرغا 
مەن بىلەن  بۈگۈنئېنىقكى سىز   بۇنىسى. سىرداشقىسى كېلىدۇ 

شىدۇر تېىپى مۇڭداشقىلى كەلدىڭىز ۋە بۇ  كوڭلىڭىزنىڭ تەمكىن
 :مەن. مەجنۇن -دېدى،

 
 دەپ، ىن تاپتى ھەر جايدا دوستۇم بارئەم كۆڭلۈم

 .قىلىپ  ئىزدەپ كەلدىم مەن سىزنى مۇڭداش
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 دەپ، لىرىنى  ئاڭاليسۆزجايىدىن  ھەر
 .ئاشىقىنى ئەسلەپتاپمىدى  بۇ يۈرەكلەر يايراپ ئارام

 
 :مەجنۇن دېدىكى

 
 تۇرۇر، يۈرەكلەر يايرىغان جايىدا ئويناپ

 .تۇرۇر پتە بىر ئوت يېنىپقەلى
 ،ئېرىتىپ ياشارتار مۇز قاپلىغان زېمىننىمۇ

 .قىلۇر بىر مېھنەتتىن ھېكمەت تىدىنقۇدۇر ئۆز ئاشىقىڭ
 

 :مەن  دېدىمكى
 

 تى تېگىشسىز ئاشىقىمنىڭ  ھەممىنى بىلۇر،ىرقۇد
 .تارتۇر  ىشنى كەينىگەبىلىپ تۇرۇپ ھەر ئ

 قەدەمگە مەجبۇر باسامدۇ، ئازامدۇ ياكى خاتا
 .دوس بوالمدۇ  ىگەئۆزقۇۋلۇققا  ئۇندىلىقتىن

 
 :مەجنۇن دېدىكى

 دۇنيادا  ئىنسان  قۇۋ  ئەمەستۇر،
 .ئەمەستۇر ۋە لېكىن تۇغۇلۇشىدا نادان ئەخمەق

 بوۋاقنىڭ، ئىمان بىلەن چۈشكەن بىر
 .باردۇر ەبىئانىنىڭ سەۋ -گۇناھىغا ئاتا
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 :مەن  دېدىمكى 

 
 كىشىگە، ەپ  بولماس ھەرئانا سەۋ-ئاتا

 .يوللىرىغا زى خاتا قەدەم  باسقان داۋانۆئ
 پەرزەنتنىڭ، رقالغان بىرە ئىگىچاقىسىز

 .قالغانلىرغا تام تۈۋىدە يىغالپ تۇرۇپ
 

 :مەجنۇن  دېدىكى
 

 قىلمىغان، بىر مېھنەت ھىچ ئەجىرسىز
 .بەرمىگەن پەرزەنتكە ھىچ بىر مېھرى

 مەكتەپكە بەرمىگەن، بىر ئىلىم پەرزەنتىنى ھىچ
 .قەلبىنى قاندۇرمىغان بىلىمدىن بۇالققا

 
 :مەن  دېدىمكى

 
 بولدى، نەپسى ھاۋا ئېغىر

 .بولدى ھەر كىشىدە زىنا ھەۋەس خۇمار
 بولدى، ىگە يامانئۆز تاينىپ زەھەرگە

 .يۈردى دەپ-!مەن ىدىن پەخىرلىنىپ ئادەمئۆز-ئۆز
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 :دېدىكىنمەجنۇن  
 

 يەنە، ەمنىڭ بارلىق جىسىملىرى بولسائاد
 .ھايۋاندىمۇ باردۇر ئۇنىڭدىكىلەر

 ئۇنىڭدا،ئۈچەي، يۈرەك بولسا يەنە ،
 .ادەمدىمۇ باردۇر ھەممىسى ئۇنىڭدىكىلەرئ
  

 :مەن  دېدىمكى
 

 تەپەككۈرى، لەشسۆز پەرقى بولدىمۇ ئۇالرنىڭ
 .ئىختىيارى ەرقى بولدىمۇ ئۇالرنىڭ ئويالشپ

 ئوتتۇرسىدا، ەرقى بولدى ئىنسان بىلەن ھايۋانپ نە
 .كوڭلۈڭدىكىنى ئېيتقىن ئەي مەجنۇن

 
 :مەجنۇن  دېدىكىن 

 
 بىلەن، ھايۋان تۇغۇلدى تۇيۇقى

 .قى بىلەن ىتۇغۇلدى خۇل ئىنسان
 تۇيقىغا، ئۆز ھايۋانمۇ مېھرىنى بىرەر

 .يەنە چىشلەپ تۇرۇپ گۆشخور بولسمۇ بالىسىنى
 

 رناقلىرى بۈگۈن،چىش تى ئوۋاليدىغان-ۋئو
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 .يەنە  باللىرىغا ئىللىقلىق يەتكۈزدى
 تۇرۇپ ، ى ئىنسان بەندەئۆز

 .ئەنە  زىيان سالدى بالىسىغا
 

 :مەن  دېدىمكى
 ئىنساندا، بىر ئاڭ تەپەككۈر ئارتۇق بولغاچقا
 .ھەر خاتا  ھەۋەس باردۇر ئۇنىڭدا 

 ئارىسدا، ەبەند پتۇرۆك لىقمۇياخشى
 .ئارا رنى ھايۋانالرسېلىشتۇرغىلى بولماس بەزىلە

 
 :مەجنۇن  دېدىكىن   
 

 ئاتتەك ۋاپادار، ئىتتەك سادىق ئادەملەر ،
 .زىمىندا كالىدەكمۇ مۆرىمەس ئىنسان باردۇر

 كىشىلەر ، ھېچ بىر مېھنەت قىلمايدۇ بەزى
 .ياغاچ ھارۋۇالر سۆرىگەن  ئېشەك جېنىدا

 
 :مەن  دېدىمكىن   
 

 بولۇر، جىزمىغان ئىنساننىڭ نە ئېھتىياتەر ئاققۇ
 .بولۇر ىتسنە دو ئاققۇزمىغان ئىنساننىڭ  تەر

 ، بالىنى ھاياتىدا خارالپ خوتۇن بىلەن
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 .ئانىنى -ھەم  ئاتا تاشالپ يوقاتتى
 

 يوقلىماس سورىماس بولۇپ كەتتى ئۇالر ،
 .پەرزەنت قېرىنداش ۋە بۇرادەرلىرىنى 

 ولدى ياتالشتى ئۇالر ،ب بىرىدىن يىراق-بىر
 .ىدىن كۆتۈرلۈپ مېھرى دوستى ۋە خەلىقلىر

 
 :مەجنۇن دېدىكىن

  
 ئىنساننىڭ ئۆم بولمىقى ئەي قېرىندىشىم ،

 .يىراق چۈمۈلىگە ھېساپلىغاندا مىڭ يىل
 قىلمىقى، بىرىگە ياردەم-ئىنساننىڭ بىر

 .يىراق ڭلىدىن  خېلىال ۆئات  ك
 

 :مەن  جاۋاپ  قايتۇتۇپ 
 

 ئەمەس ، پكەنتە ئاتنىڭ تەپكىنى
 .بىر ئاھانەت ئىنساننىڭ تەپكىنى

 ئەمەس، ئىنساننىڭ ئېيتقىنى ھاقارەت
 .ئاقىۋەت لمەسلىك يامانكۆرە ئاشىقىمنىڭ جامالىنى

 
 :مەجنۇن دېدىكى
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 تۈگىمەس ، ئېيتىپ دىسەڭ-ئېيتىپ

 .شلىرى قاقشا دۇنيانىڭ زار
 زىمىندا ، ئېيتساڭ  تۈگىمەس بۇ

 .سىغمىغان ھاقارەتلىرى كوڭلۈڭ
 

 :مەن  دېدىمكى
 

 كۈلۈپ چىقار، قايتا بىر كۈن قۇياش
 .بولۇر  ھەممە ئادەم بىر ياندا

 ئىنسانپەرۋەرلىكتىن، ئارا-ئۆزبولۇشۇپ  ئۆم
 .تۇرۇر بىرىگە پەزىلەتتىن ئەخالقى تېشىپ-بىر
 

 :مەجنۇن ماڭا قاراپ تۇرۇپ 
بۇ  ،ىدىكەنسىزقىل سۆز ەكقېلىشمىغۇد سىز ھەقىقەتەن مەندىن

بولماس،  لغىلىبو كىرىپگە دۇنيادا بىلىڭكى،ئىنساننىڭ كۆڭلى
 -ئىنسان شەيتاندىن بەكرەك ۋەس ،يلىغىنىنى بىلگىلى بولماسئو

لىق ياخشى يامانلىق ۋە. باردۇر ۋەسىگە سالغۇچىدۇر، ئۇ ھەر جايدا
بەزى ئىشالرغا   زىمىندا بۇ ىرىدىن ئايرىاللمىغاندەك ئىشتۇر،ب-بىر
ئىلتىجا  –دۇئا  ئۇ دەل بىزنىڭ. ۇشتىن باشقا ئامال يوقيۇم كۆز

    -قىلىۋاتقان ۋاختىمىزدۇر بەزەن بىر ھاقارەت زۇلۇمالرنى،ناھەقچى
ۋاختىڭىزدا  كۆرگەنچىلىك، مەينەتچىلىكلەرنى كەچپەسلىكلەرنى، 
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ق سەۋى قىلىڭ ، ھورۇنلۇق ، نادانلىق ، ئەخمەقلى ىڭىزگەئۆز-ئۆز
كايىماي   ئۇالرغا چۇقۇم دەكۆرگەنبىلىمسىزلىك ، ئىلىمسىزلىكلەرنى 

.   يوقتۇربىر ھاجىتى  شنىڭ نەقاقشاقىلىڭكى ، ئۇالرغا  سۆز چىرايلىق
 -بېرىدىرەك شنىڭ نىمىدىن دېشاقاخ ئەخمىقانە ئادەملەر-نادان

 !....بىلمەس  غانلىغىنى ئەسال
تەلىم   ئىشالردا كۆپ كېيىن مۇڭداشقاندىن بىلەن مەن ئۇ ياق
سائەتتەك   4بىز  كەچئىچ ۋە ئۇ مەجنۇن بىلەن شەربەتئېلىۋالدىم 

ۋە   ەلدىمۇڭداشقاندىن كېيىن بىز خوشلىشىپ ئۆيگە قايتىپ كم
 -قاپئۇخالپ  ۇنداق تاتلىقئازراق ش ۈمنى يۇمۇپ تۇرۇپكۆزيدە ئۆ

 مەن دەرھال. قاپتۇ  بولۇپ 5ئويغۇنۇپ قارىسام سائەت ، تىمەن
پەسكە چۈشتۈم ۋە  بولۇپئېلىپ بامدات نامىزىنى ئۆتەپ  تاھارەت

. ولنى بويالپ شىركەتكە قاراپ ماڭدىمموتورۇمنى مىنىپ تۈنۈگۈنكى ي
 رۇمنىمەن موتو. بۇ ھاياتىمدىكى باشالنغان تۇنجى خىزمىتىم ئىدى 

 . ئۆزۈمگە سۆز قىلدىم  –ھەيدىگەچ ئۆز 
دۇنيا مەنىسىز ئەمەس بەلكى  ۇر،ھايات ئۇ بىر كىشلىك مۇساپىد-

ھاياتتا ھىچقانداق بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا . بىكارچىلىق ئەڭ مەنىسىزدۇر 
شامالالر . ىقىرالماسلىق بەك ئېچىنارلىق ، ئەپسۇسلىنارلىق ئىشتۇر چ

چاچالرنى يەلپۈگەندە ، يۈزلىرىمنى سۈيۈپ ئۆتكەندە ، ئىللىق 
قۇياش نۇرى يۈزۈمگە چۈشكەندە ، بارچە قۇشالر ماڭا خۇددى ناخشا 

 –،چىملىقالرنىڭ،گۈل دەرەخلەرنىڭ-دەل، لغاندائېيتقاندەك بو
 زۈمنىڭ ناھايتى تەمكىنلىشىپ ۈپ باققىنىدا ئۆاھالرنىڭ ماڭا كۈلگىي

 ھايات تاغالردىن . ھىس قىلىمەن  ىگۈزەل تۇيغۇالرغا چۈمۈلگەنلىكىن
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. دۇ دېڭىزالردىن ئۈتى ، باغالردىن ئېشىپ چۈشىدۇردىنداۋانال
ە بىر مەنزىللەرگە يىتىپ بىر كۈنلەرد ئاسمانالردا پەرۋاز قىلىدۇ،

پ بارىدۇ ئۇنىسى ماڭا بىر ان يىتىزادى قاچ ەئۇ مەنزىللەرگ بارىدۇ،
ئىنسان كىشىلىك .مۇساپىرلىرى خۇددى بىر سىناقتۇر ھايات سىردۇر،

مانا . ئالدىراش ئۆتىدىكەن ھاياتىدا ھايات مۇساپىرلىرى بىلەن
 مەن . تەييار بولدىىم بۈگۈندىن باشالپ مىنىڭ ئالدىراش ۋاقت

ۋاقتى  مىسىر دەل بۇ. قالدىم  كېلىپشۇالرنى ئويلىغاچ شىركەتكىمۇ 
مەن ئەتىگەن ناشتا قىلمىغاچقا . بوالي دىگەن ئىدى 0سائەت 

ى ھەممە دۇكانالر بىراق ئەتراپتىك سەل ئاچقان ئىدى ، قورسىقىممۇ
ئىشىك باقار  . ھىچقانداق بىر ئاشخانىمۇ يوق ئىدى  تاقاقلىق بولۇپ

مەن ئۇ كىشى بىلەن . ھالدا ماڭا قاراپ قالدى  مىنى كۆرۈپ ھەيرانلىق
ئۇ كىشى .  سورىدىمساالمالشقاندىن كىيىن ھەيرانلىقىنىڭ سەۋەبىنى 

 : كۈلۈپ تۇرۇپ 
خىزمەتكە كەلگەن  بالدۇرمەن ھاياتىمدا بۇ يەردە تۇنجى قېتىم  -

مەن كۈلۈپ . دېدىغوجىدارنى  كېلىپيەنە  ئادەمنى كۆردۈم،
 : كىتىپ 

ان قىلىدىغ كەلسە بولمايدۇ ؟غوجىدار بولغۇچى ھەممىدىن بۇرۇن  -
 .  م دىدى غۇ ؟نۇرغۇن ئىشالر بار

غوجىدار مىنى ئىشخانىسىغا باشالپ كىرىپ ماڭا ئالما چاي دەملەپ  
 :مەن ئۇنىڭدىن . بەردى 

 7:31 – 7سائەت  ئۇالر ھەر كۈنى كىچىكىپ قالىدۇ ؟ ئۈچۈن نېمە -
ئۇ ئادەم . دەپ سورىدىم  -؟شەرتقۇ دەيمەن بولىشى كېلىپالردا 
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 : كۈلۈپ تۇرۇپ 
خىزمەتكە كىلىش ۋاقتى  الردا كېلىدۇ، 9:31-9يەردە سائەت  بۇ -

 :  كىشىدىن مەن ئۇ. دېدى شۇ ۋاقىتتۇر 
ئۇنداق بولسا نىمىشقا بۇ يەردە ئەتىگەنلىرى ئاشخانا ۋە يىمەكلىك  -

 : دىسەم ئۇ كىشى  -؟ تېپىلمايدۇ
ئۇخلىمايدۇ ، ئاخشاملىرى  يەرنىڭ ئادەملىرى كۈنۈپ كەتكەن، بۇ -

ئىشالر  تۈرلۈك چىكىش ۋە ياكى باشقا چىلىم، ڭۈل ئېچىشكېچىچە كۆ
 ئۇالر شۇڭا. ئاندىن ئۇخاليدۇ تۈپەيلى ئۇخلىماي بامدات بولغاندا 

ئەتىگىنى دۇكانالر ھەممىسى تاقاقلىق ، چۈشكە يېقىن ياكى چۈشتىن 
 : مەن ئۇ كىشىگە . كىيىن ئاندىن ئاچىدۇ دىدى 

ق ۋە يىمەكلىكمۇ تاپقىلى سائەت دۇكانالر ئوچۇ 14بىزنىڭ ۋەتەندە -
ق تاپقىلى تىن باشالپ ئەتىگىنى ناشتىلى 4ئەتىگىنى سائەت  بولىدۇ،
 . دېدىم چىۋىلەرمۇ بار ،ئالالھ ئاسانلىق بېرەر–نانمۇ ، مىۋە. بولىدۇ 

 : ئۇ كىشى ھەيران بولغان ھالدا 
مەن كۈلۈپ  .تۇڭالر ھەقىقەتەن شۇنداقمۇ دىدى ؟سىلەرنىڭ يۇر -

 : تۇرۇپ 
بىز . ەنمىسىڭىز بېرىپ كۈرۈپ كېلىڭ ، ھەقىقەتەن شۇنداق ئىش -

. بىز شۇنىڭغا ئادەتلەنگەن رالردا ھەر كۈنى سەھەر تۇرۇش بار،ئۇيغۇ
 ئامانلىق قوغدىغۇچىالر  غانالر ، ئاشخانا ئاچىدىەرمۇ خىزمەتچىلبولۇپ

. ئوقۇتقۇچىالر ھەممىسى ئەتىگىنى سەھەر تۇرىدۇ –ئوقۇغۇچى
. ئەت نەچچىدە ئىشتىن چۈشىدۇ دىدىم مەن سىلەرنىڭ بۇ يەردە سا

 : ئۇ كىشى 
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مەن كۈلۈپ . لەردە چۈشۈپ بولىدۇ دىدى  3:31 – 3سائەت  -
 : تۇرۇپ 

الدۇر قايتىدىكەن، ئىشلەش ۋاقتى بەك ب كېلىپبەك كىيىن   -
  .دىدىم؟ ، بۇنداق بولسا نۇرغۇن ئىشالر قىلىنماي قالمامدۇ ئازكەن

.  رنىڭ قائىدىسى شۇنداق دىدىبۇ يە-: ئۇ ياق كۈلۈپ تۇرۇپ 
ېچىۋىدى ئىشىكنى ئ ئۇ كىشى. تۇيۇقسىز ئىشىكنى بىرسى چەكتى

كىيىنگەن بىر قىز ساالم پاكىز رەتلىك  ئىشىك ئالدىدا چىرايلىق
مەنمۇ ئۇ قىزغا ساالم قايتۇرۇپ . كىرىپ ماڭا ساالم بەردى  قىلدى  ۋە

 :ئۇ قىز ماڭا . دەرھال يەرگە قارىۋالدىم  بولۇپ
قارىسام بۇ يەردىكەنسىز ، . ەن سىزنىڭ كاتىۋىڭىز بولىمەن م -

نىڭ ئىبراھىمكاممەن ئىچىمدە بۇ . شۇڭا يېنىڭىزغا كىردىم دىدى 
ھە رەھمەت دەپ تۇرۇشۇمغا  -:قىلغىنىدۇ دەپ ئويالپ ئۇ قىزغا  نېمە

 :ئۇ قىز ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ 
ئۇ  مەن .سىزنىڭ ياردەمچىڭىز بولىمەن دىدى ،مەئىسمىم پاتى -

. ئارا تۇنۇشقانمۇ بولدۇق  –ئىسمىم يۈسۈپ ئەلى دەپ ئۆز  -: قىزغا
 : ئۇ قىز كۈلۈپ تۇرۇپ 

بىر ئالغا  يىل ئىشلەپمۇ ھىچقانداق 4مەن بۇ شىركەتتە -
. كۈندىال غوجىدار بولدىڭىز  3 كېلىپلىكىن سىز  ئىلگىرلىيەلمىدىم،

 : مەن . ھەقىقەتەن قابىلىيىتىڭىز بار ئىكەن دىدى 
 بەك ئارتۇق ماختىۋەتتىڭىز ، بەلكىم بۇ بىر تەقدىردۇر دەپ..! .ھە -

 : ئۇ قىز .  سورىدىمئۆزەمنىڭ ئىشخانىسىنى 
مەن . دەپ باشالپ ماڭدى  -! باشالپ بارايھە مەن سىزنى  -
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 ئۈستەل ،  ئىشخانىغا كىردىم قارىسام ئىشخانىدا چۆگىلىمە ئورۇندۇق
لەر ، كومپىيوتىر بار ئۈستەل ئۈستىدە قەلەم ، خاتىرە دەپتەرۋە 

ئىشخانا ئىچى  بولۇپقۇيۇلغان  بىر چەتتە بىر سۇ قايناتقۇچ. ئىدى 
 نېمەمەن . ئۇ قىز ماڭا قاراپ تۇراتتى . ناھايتى پاكىز ، رەتلىك ئىدى 
مىنى كاتىپ دەپ  -:قاراپ  ئۇ قىز ماڭا دىيىشىمنى بىلەلمەيال قالدىم،

 : مەن . چاقىرسىڭىز بولىدۇ دىدى 
ئۇنداق دىسەم مەن  ئۇنداق دەپ چاقىرالمايدىكەنمەن، ھە مەن -

 ئۆز يەنىال قالىدىكەنمەن، بولۇپخۇددى بىر قۇلنى چاقىرغاندەك 
 : ئۇ قىز كۈلۈپ تۇرۇپ . ئىسمىڭىزنى چاقىراي دىدىم 

لىكىن سىزدەك  شىركەتكە نۇرغۇن كىشىلەر كەلگەن،بىزنىڭ بۇ  -
  ۇنجى كۆرۈشۈم قائىدىلىك ، كىچىك پىئىل ،كىلىشكەن يىگىتنى ت

 . دەپ كۈلۈپ قويدى 
مەن بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ يۈزلىرىم قىزىرىپ يەرگە كىرىپ كەتكۈدەك 

بۇ مىنىڭ بىر قىز زاتىنىڭ ئاغزىدىن تۇنجى قېتىم ئاڭلىشىم .  دۈمبول
 :ئۇ قىز مەندىن . ئىدى 

مەن  .ئۇ قىزقەھۋە دەملەپ بېرەيمۇ ؟ دىدى . كېرەك  نېمەسىزگە  -
 ئەگەر ياردەم قىلماقچى بولسىڭىز  كېرەك ئەمەس ، ماڭا ھىچنەرسە

 –ماڭا بارلىق بۈلۈملەرنىڭ مۇشۇ يىلدىكى خاتىرلىرىنى ۋە مالىيە 
ئىكىسپورت بۈلۈمى ۋە خىزمەت –بۈلۈمىنىڭ ، ئىمپورت ئىقتىساد 

كىچىك ھەممە بۈلۈملەرنىڭ خىزمەت –چوڭبۈلۈمى قاتارلىق 
بولغان  ەقلى ھەيرانقىز ئئۇ . م ىخاتىرلىرىنى ئېلىپ كىرىڭ دىد

ئاي ۋاقىت كىتىدۇ  3-1رۈپ بۇلۇشقا ھالدا بۇنىڭ ھەممىسىنى كۆ
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 : مەن . دىدى 
سىز مەن دىگەن نەرسىلەرنى تۇللۇق . ھە خاتىرجەم بۇلۇڭ -

 : قىز كۈلۈپ تۇرۇپ . دىدىم  -،ئەكىرىپ بەرسىڭىزال بولىدۇ
دا ئۇنىڭ كۆپۇنچىسى ئەرەپ تىلىدا يەنە بەزىلىرى ئىنگىلىز تىلى -

 : مەن . خاتىرلەنگەن دىدى 
ممىنى ئەكىرىپ بېرىڭ ھە بولۇپخاتىرجەم  ،ھە چۈشەندىم-

  :قىز كۈلۈپ تۇرۇپ . دىدىم 
 -دەپ، ھە ماقۇل ، مەن ھەممىنى تەييار قىلىپ ئېلىپ كىرەي

بۇ ئىشالردىن ئۇ . ئارقىسىچە يېنىپ ئىشىكنى يېپىپ چىقىپ كەتتى 
بۇ قىز . ىكى كۈرۈنۈپ تۇراتتى قىزنىڭ ناھايتى ئەخالقلىق قىز ئىكەنل

ھەدەممۇ  وخشاش قائىدە يۇسۇنلۇق قىز ئىدى،خۇددى ھەدەمگىال ئ
ھەر ۋاقىت  كەينىنى قىلىپ چىقىپ كەتمەيتتى، ھەرگىز يېزىنەمگە

ئاستا چىقىپ  دىچەلئالەمچە كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇزۇتۇپ قوياتتى ياكى ئا
چىرايلىرى  دەپ غادايغان پېتى بەزىلەر بولسا ھە بولىدۇ. تەتتى كى

شۇنداق ئولتۇرسام ئىشىك . ئېچىلمىغان ھالەتتە چىقىپ كىتەتتى 
 ئىبراھىمكامئۇ كىشى . مەن كىرىشكە ئىجازەت بەردىم .چىكىلدى 

  كۈلۈپ  ئىبراھىمكام. ئۇ ماڭا تاماق ئېلىپ كەلگەن ئىدى  بولۇپ
 : تۇرۇپ 

ى ە ماڭغىنىڭىزنئەتىگەند ! مكائالدىڭىزدا ئىنتايىن خىجىلمەن ئۇ -
، چۈنكى بۇ تۇيماي قاپتىمەن، تېخى تاماق يىمىدىڭىزغۇ دەيمەن

 . يەردە ئەتىگىنى ئاشخانا ئېچىلمايدۇ دىدى 
 . ھە راست شۇنداقكەن! وئەلەيكۇم ئەسساالم ئاكائالال ،ۋ... ئالال  -
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 -بولماي بۇ يەدە ئەتىگىنى نە ئاشخانا نە بىرەر يىمەكلىك تاپقىلى
ئېلىپ كەلگەن تاماقالرنى پاك  دەپ كۈلۈپ كىتىپ ماڭا -،دىكەن

 : ماڭا قاراپ  ئىبراھىمكام .پاكىزە يەۋەتتىم  –
 . مىنىڭ قانداق ياردىمىم كېرەك دىدى  -
مەن  .ە ھىچقانداق ياردەم كېرەك ئەمەس ھە رەھمەت ، ھازىرچ -

  كەينى بولۇپ بىر –ئالدى  ئىشالرنى قىلىۋالغاندىن كىيىن بۇ ئازراق
. دىدىم  -،كىتىدۇ بولۇپ ياخشىىشالر ھەپتىدىن كىيىن ھەممە ئ

يېشىكچە  3كاتىپ قىز . ھە كىرىڭ دىدىم -. ئىشىك يەنە چىكىلدى 
 : ماڭا  ئىبراھىمكام. ئارخىپالرنى يىغىپ كەلگەن ئىدى 

 . قىلىسىز دىدى  نېمە، بۇالرنى  مكايا رەبببىم ئۇ -
 . دىدىم  -،شىركەت ئىشى -
. بىلىشىڭىز شەرتمۇ ؟ دىدى ؟ بۇالرنى چۇقۇم كۈرۈشىڭىز شەرتمۇ  -

ئەگەر بىر خىزمەتكە چىن ئىخالسىڭ بىلەن  -:مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 
ۋە ھىسياتىڭ بىلەن بىرىلىپ ئىشلىسەڭ ئۇنىڭدىن مەدەت تاپىسەن 

كۆرۈشۈمدىكى سەۋەپ  ڭ ھەممىسىنىبۇالرنى.گەپ بار دىگەن
. سىزنىڭ شىركىتىڭىزنىڭ نۇرغۇن ئىشلىرىغا چۈشەنچە بولىدۇ 

بىلمەي تۇرۇپ شىركەتكە قۇرۇقال  بىر نەرسىنى كۆرمەي، اقھىچقاند
بۇالرنى كۆرۈپ چىقسام شىركەت بىلەن ئىككى . كىرگىلى بولماس 

. دىدىم مەن -،ھەپتىدىال ماسلىشىپ تۇنۇشۇپ چىقىمەن
 :بېشىنى بىر تۇتىۋېتىپ  ئىبراھىمكام

بىراق ئۈزىڭىزنى  .ھە بولىدۇ ، سىزنى توسۇۋالماي ... !ھەي ئالال -
 : مەن . دىدى  -،ئايدا كۈرۈپ تۈگۈتۈڭ 3بۇنى  رچىتىۋالماڭ،چا
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سىزنى ئالالھقا  !داق بولسا ئۈزۈڭىزنى كۆپ ئاسراڭ ھە مەيلى ئۇن-
 : كاتىپ قىز يەنە . دەپ خوشالشتى  -،مئامانەت قىلدى

 . كېرەك دەپ سورىدى  نېمەسىزگە -
ماڭا چوڭ خاتىرە دەپتەردىن بىرسى ۋە ئىككى قەلەم كېرەك -

پاتىمە ماقۇل دەپ چىقىپ كىتىپ بىردەمدىال بىر خاتىرە .  مىدىد
 : مەن ئۇ قىزغا . ئىككى قەلەم ئېلىپ كىردى 

دەپ مەن بىر يانغا  -!ولتۇرۇڭئۇنداق بولسا سىز بۇ يەردە ئ-
: ۋە ئۇ قىزغا  ماتىريالالرنى كۈرۈشكە باشلىدىمسۈرۈلۈپ ئولتۇرۇپ 

. دىدىم  -،ر قىلىڭسىز كىرگەنلەرنى خاتىرلەپ قۇيۇپ ماڭا خەۋە
بۇ دەل . سائەت ئىچىدە بىر خاتىرىنى كۆرۈپ چىقتىم  مەن بىر

يىللىق كىرىم  ، ئايلىقبولۇپئىشچىالر خادىمىنىڭ خاتىرىسى 
خاتىرە كىتاپنى  5ىللىق بىلەن مەن ئەستايىد. خاتىرىسى ئىدى 

قانداق  قالغان قاپتۇ بولۇپقارىسام كەچمۇ  تىمەن،بولۇپۈپ كۆر
، ئىسىمدە قالغىنى پىشىن ۋە  ىمۇ بىلمەي قاپتىمەنەچ بولغىنىنك

ھىم مەن ماتىريالالرنى كۆرگەچ مۇ. ئەسىرنى ئۆتىگەن ۋاقتىم بولدى 
يەنە ئىككى كىتاپنى ئۆيگە ئالغاچ  ئامىلالرنى خاتىرلەپ ماڭدىم  ۋە

شىركەتنىمۇ  سىز ۈنبۈگ -:كاتىپ قىز ماڭا .  دۈمكەتمەكچى بول
 : مەن كۈلۈپ تۇرۇپ . دى دى-؟ كۆرمىدىڭىز ، كۆرەمسىز 

بۇ يەرنى . سەۋرى قىلىڭ ، شىركەتنىمۇ كۆرىمىز ھەم ئايلىنىمىز  -
شۇڭا سەۋرى . كۆرۈش ئۈچۈن ئاۋال بۇالرنى كۆرۈشكە توغرا كىلىدۇ 

 :پاتىمە كۈلۈپ تۇرۇپ . قىلىڭ دىدىم 
كۈندىن كىيىن يىللىق ھىسابات ئاخىرلىشىدۇ  9شىركەتتە يەنە -
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دەل ئۈلگۈرگۈدەك  !ياخشىق بولسا تېخى ئۇندا -:مەن . دىدى 
ئۆيگە قايتماقچى  بولۇپمەن بۇ ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىپ . دىدىم 

مەن پەسكە  .چىقىپ كەتتى بولۇپپاتىمەمۇ قايتماقچى  ،دۈمبول
چۈشۈپ موتورۇمنى ئوت ئالدۇرۇپ ماڭاي دەپ تۇرسام ئۇ قىزمۇ بىر 

 :دىن مەن ئۇ قىز. نەرسىنى ساقالۋاتقاندەك تۇراتتى 
 .  مدەپ سورىدى -بىرەرسىنى ساقالۋاتامسىز ؟ -
 . ھەئە ئاپتۇبۇس ساقالۋاتىمەن  -
 ھە ئۈيىڭىز يىراقمۇ ؟  -
 . ياق ئانچە يىراق ئەمەس دىدى ئۇ قىز  -
كەچ  پ كۆرمىسىڭىز مەن ئاپىرىپ قوياي،ئۇنداق بولسا ئەيى -

ۈپ مەن كۈل. قىز تارتىنغاندەك بولدى . قالسىڭىز بولماس دىدىم 
 : تۇرۇپ 

كەچ  ئۆيىڭىزگە بالدۇرراق قايتىڭ، تارتىنىشنىڭ ھاجىتى يوق،-
قالسىڭىز خەتەرلىكتۇر ۋە ئەيىپتۇر دەپ موتسىكىلىتىمنى ئوت 

مەن  ىتنىڭ كەينىدە ئايالچە ئولتۇردى ،قىز موتسىكىل.  دۈمئالدۇر
سۆز قىلماستىن ئۆيگە –موتسىكىلىتنى ئاستىراق ھەيدەپ گەپ 

  كېلىپرىم سائەتچە ماڭغاندىن كىيىن ئۆيگىمۇ يې ڭدىم،قاراپ ما
 : ئۇ قىز ماڭا .  قالغان ئىدۇق

. يۈم يان تەرەپتىكى كوچىدا مەن مۇشۇ يەردە چۈشۈپ قاالي، ئۆ-
 . ئەگىلسەمال يىتىپ بارىمەن دىدى 

ئەتىگەندە سائەت  ھە بولىدۇ ئەمسە ، ئەتە ئىشخانىدا كۆرىشەيلى -
 : ئۇ قىز . نەچچىدە ماڭىسىز دىدىم 
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  . سىز مېڭىۋېرىڭ دىدى . ھە ئەتىگىنى ئاپتۇبۇس بار -
نىڭ ئۆيىگە ئىبراھىمكام دەپ  -ئالالغا ئامانەت، ھە بولىدۇ ئەمسە-
. ئولتۇراتتى  ئىبراھىمكامئۆيدە  مەن ئۆيگە كىرسەم . اراپ ماڭدىم ق

 :ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ 
 .دىدى  -خېلى كۆنۈپ قالدىڭىزمۇ ؟ ئىشالر قانداقراق ؟-
بىز . دىدىم مەن  -!ئەنسىرىمەڭ ،ياخشىلالھ خالىسا ئىشالر ھە ئا -

ن كىيىن ئۆز ھۇجرامغا بىرلىكتە ئولتۇرۇپ تاماق يەپ ئەھۋالالشقاندى
ۋە يۈزلىرىمنى سوغوق سۇدا يۇيىۋېتىپ باياقى  چىقىپ كەتتىم

ۋە مۇھىم يەرلىرىنى  خاتىرىنى كۆرۈشكە باشلىدىم 1ان ئېلىۋالغ
مەن .  قاپتۇ بولۇپارىسام خۇپتەنمۇ ق ،دۈمخاتىرە يېزىپ قالدۇر

ئەتىسى بۇرۇنقى . ئۇخالپ قاپتىمەن  بولۇپنامىزىمنى ئوقۇپ 
بىلەن تۇرۇپ نامازلىرىمنى ئۆتەپ  4ئادىتىم بويىچە ئەتىگەن سائەت 

. ئازراق يىمەكلىك ئېلىۋېلىپ ئىشقا قاراپ ماڭدىم  بولۇپ
مغا شىركەتتىكى ئامانلىق ساقلىغۇچى يەنە كۈلۈپ تۇرۇپ ئالدى

 : چىقتى ۋە 
كۈنگىچىال  7ھەي يىگىت ، سىز بۇ خىل ھالىتىڭىزدە پەقەت -

 بۇنىڭغا مەن .كۈنى كىلەلمەيسىز-8 ئەتىگەن كىلەلەيسىز،
 : مەن ئۇ كىشىگە كۈلۈپ تۇرۇپ . ن دىدى نېمەئىشى

. پەقەت بىر رەببىمگە ئىشىنىڭ  ماڭا ھەم ئۈزىڭىزگە ئىشەنمەڭ،-
ىدىكەنمەن مۇشۇنداق سەھەر تۇرۇپ ال بولئالالھ خالىسا مەن ھايات

ۋە ساالم بىلەن خوشلۇشۇپ ئىشخانامغا كىرىپ  كىلىمەن دىدىم
مەن كۈندە مۇشۇ تەرتىپ  مانا. ماتىريالالرنى كۈرۈشكە باشلىدىم 
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كۈندىال كۆرۈپ ، خاتىرە  0رۈپ بارلىق ماتىريالالرنى بويىچە كۆ
 . قالدۇرۇشقا تىگىشلىك جايالرنى خاتىرلەپ چىقتىم 

بۇ  بىر  . كەتتى  داق  قىلىپ  بىر  ھەپتىمۇ  ئۈتۈپا مۇشۇنمان
بارلىق   چىقىم ۋە ەپتىدە مەن بارلىق ئارخىپالرنى ئوقۇپھ

   يەڭگىل ئىشىك.  دۈمخۇالسىنىمۇ  چىقىرىپ  تەييا  قىلىپ  قوي
 ئاۋازدا   مەن تۆۋەن. قىز پاتىمە  ئىدى كاتىپ  چېكىلدى، بۇ  دەل

 .دېدىم  -!كىرىڭ  ھە-
بولدىڭىزمۇ ؟  كۆرۈپ بۇ ئارخىپالرنى -: بولۇپ مە ساالم قىلىپپاتى

 .دېدى 
  كۆرۈپ ھە شۈنداق، ھەممىسىنى-: بولۇپ مەنمۇ ساالم قىلىپ-

  . چىقتىم دېدىم ئوقۇپ
دېدى كۈلۈپ   -؟  نېمەردىڭىزمۇ ھە چارچىمىغانسىز ؟ بەك تېز كۆ-

 .قىز  تۇرۇپ ئۇ
ئەمەلىيەتتە   مەنمۇ ! بۇ  چارچاش  ئەمەس!! چارچىمىدىم  ياق ھە-

 ئىشلىرىنى قىلغاندا كېچىنى كۈندۈزگە ئۇالپ بۇرۇن تەرجىمە 
 .دېدىم  مەن  -ئىشلەيتتىم،

 . قىلىسىز ؟ دېدى  پاتىمە  ئىش نېمە ئەمدى-
ۋە   دېدىم -ئەمدى شېركەتنىڭ  ئەمەلىي ئىشلىرىنى كۆرۈمەن،-

  -8مەن  . شقا  باشلىدىم سىرتقا  چىقىپ  شېركەتنى  ئايلىنى
 چىقتىم ۋە پاتىمەدىن  قەۋەتكە

 .  سورىدىمدەپ   -قىلىدۇ ؟ ئىش نېمە بۇ يەردە-
وڭ  ئ .ھە بۇ ئاساسلىقى، ئىشچىالرنىڭ دەم  ئېلىش ئورنى-
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 ئوغۇلالرنىڭ   تەرەپتىكىسىسول قىزالرنىڭ ياتىقى، تەرەپتىكى
 . دېدى ئۇ  قىز  -،ياتىقى

. ھايتى رەتسىز ئىدى بۇ بىنادىكى ياتاقالرغا قارىدىم، سىرتى نا مەن
ياتاق   چىقتىم، كۆرۈپ ئوغۇلالر ياتىقىغا كىرىپ بولۇپ -0 مەن

پايپاقالم   ،ئوينىڭ ئىچى بىر خىل ئېچىپ كەتكەنرەتسىز بەكالم
 ياتىقىمۇ؟  ياقتىكى قىزالرنىڭ بۇ-پاتىمەدىن مەن چىقىپ .رايتتى پۇ
 . دېدىم   -
 .پاتىمە  ھە شۇنداق دېدى-

ئاۋۋال كىرىپ قىزالرغا ئېيتىڭ پەقەت بىر  سىز - :مەن پاتىمەگە 
كېيىن   اندىن، ئئوڭشىۋالسۇن  ىنىئۆز،مىنۇتالم ۋاقىت بېرىمەن

كىرىپ  چىقتى ،  پاتىمە. چىقىمەن دېدىم  كۆرۈپ كىرىپ ياتاقنى
 :ۋە  

 .  دەپ  ياتاققا  باشلىدى  -!كىرىڭ  قېنى -
 .كىرىڭ دېدىم  مەن  ھە ئۇنداق بولسا سىز ئاۋۋال-

قالدىم ھۇشۇمدىن   ئاشتى، مەن ياتاققا قاراپ تاس ئىشىكنى ەپاتىم
ئۈستىللىرىگە   ىك  رەتسىز ئىدى، كارۋاتشۇنچىل كەتكىلى، ياتاق

قاچىالر يۇيۇقسىز  -چىنە چاۋاالر ۋە–ئەخلەت  .قارىغىلى بولمايتتى
 -ئەھۋال تۇراتتى، مەن بۇ بۇيۇملىرى كارۋاتتا يېيىلىپ گىرىم بولۇپ

 :ىمەگە پات كۆرۈپ الرنى-
اتاقالرنى تەكشۈرىمەن ي بۈگۈن ھەممە! ھەممىسىگە ئېيتىڭ سىز-

  كۆرۈپ بىر باشتىنمەن  ھەممەيلەن سرتقا چىقىپ  تۇردى،. دېدىم 
 سەيشەنبە ، جۈمە كۈنى ھەممىڭالرغا چىقىپ ،ھەممەيلەنگە بۈگۈن



168 
 

بۇ  يەردە بىر . بولدى كىرىپ كېتىڭالر دېدىم!! يىغىن ئاچىمەن 
 . قويدۇمۇمگە  ئېلىپ ئۆز ئۆينى ئۇ كۆرۈپ ەنلىگىنىئۆينىڭ بوش ئىك

بىر  ، ئادەتتىكى سورىدىم ئىشچىالردىن ئىشلەش ئۇنۇمىنى نمە
يۈز   5-4شېركەتكە  ئىشلەش ئۈنۈمىنىڭ لۈككۈن ىڭ بىرئىشچىن
بىر كۈنلۈك  ئۇالرنىڭۋە  كېلىدىغانلىقىنى مەنپەئەت ئېلىپدولالر 

غانلىقىنى مۇالھىزە ە  بولىدىدولالرغىچ  31دولالردىن  11مائاشىنىڭ 
، يۇقۇرقىالرنىڭ يېزىپ  چىققىنى بىر قۇرۇق ھېساۋەت قىلىپ چىقتىم

ئەمەلىي ھەقىقەت ئىسپات بولسا  بىراق  بۈگۈنكىسى. خاالس بولدى
ىدا ھەممە يەرلەرنى كۈن جەريان 3ئالدى كەينى  مەن. پاكىتتۇر

كېيىن ، ندىن  چىقارغا ئومومى ھېسابەتنى ئارقىلىق  سۈرۈشتۈرۈش
مىليۇن مىسىر پۇلى  11شېركەتنىڭ  مالىيە سېخ  بولۈمىدىن جەمى 

چېكىتلەرنىڭ ۈنكى بۇ  ئارلىقتا قارا ھېسابات ۋە قارا چ .كەم چىقتى
چىقىپ كېتىشى، يوقاپ كېتىش ئېھتىماللىقى  سەۋەبىدىن پۇلالرنىڭ

قارا  ھېساباتقا  كۈچۈپ  % 11ىن  د% 011، يەنى بولغان يۇقۇرى
 -مال سېپىر خاتالىقى ۋە-خاتىرلىگەن كىشى سان الرنىكەتكەن،بۇ

شۇڭا . بولغان كۆپ لىش ئەكىرىش ئىشلىرىدا خاتالىقلىرىقى ئەشيا
مەن بۇالرنى  بىر كېچە ئۇخىماي ھەممىسىنى  ھېساپالپ كۈنلۈك ۋە  

مىليۇن ئامىركا  5لىق ھساباتالرنى سېلىشتۇرۇش ئارقى يىللىق
 ىكىپ كېتىدىغانلىقىنى ۋە باشقاچ يوقاپ بۇ شېركەتتىن دوللىرىنىڭ

 ئىشلەپ ام ئەشيا ئىشلەپ چىقىرىش ئىش ئۇنۇمى ۋە باشقا ئامانلىقخ
 5مىليۇن مىسىر پۇلى بىلەن   11ئىشلىرىنى قوشقاندا  چىقارغان

 بولۇپ دوللىرىنىڭ بۇ بولۇمدە غايىپ امىركامىليۇن ئ
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ە  ۋ ۋە مەن بۇنىڭغا  ئالدىرمىدىم چىقتىم سىزىپ كېتىدىغانلىقىنى
كەلدى ، چۈنكى جۈمە  جۈمە كۈنىمۇ. سالدىم ق خۇالسىگە قۇالقيىللى

بۇ كۈندە . ھېسابات چىقىرىدىغان كۈنى ئىدى  كۈنى يىللىق
چوڭ   ئۇالر خۇددى بىر.  كىردى ىغىلىپ يىغىن زالىغاي ھەممەيلەن

 يانچۇقىدىن چىقارماي غادىيىشىپ كۈلۈشۈپ بايۋەتچىدەك قوللىرىنى
مەنمۇ .  قەھرىمانالردەك ئورە تۇرۇشاتتىئاتاقلىق  خۇددى بىر

ئۇدۇلىغا قىلىپ خۇددى نامازدا تۇرغاندەك  كىندىكىمنىڭ قولۇمنى
 مەن مېنى ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدى، ئىبراھىمكام.  دۈمتۇر تەمكىن

 ئۇالر ئالدىمدا ھېساۋەت دەپتەرلىرىنى. دېدىم  بولدى ئولتۇرماي
 پايدا ئالغانلىقىنى ئېيتىپ مىليۇن 51للىق كىرىمدە يى چىقىرىشىپ بۇ

بۇ  ئىبراھىمكام. لىرىنى  ھىجارغان ھالدا چوڭ تۇتۇپ تۇرۇشتىئۆز
 :ماڭا  كۈلۈپ تۇرۇپ بولۇپ خوش ئىشتىن

 دېدى  -سىز بۇ ئىشالردىن رازى بولدىڭىزمۇ ؟-
 .تۇرۇپ  رازى ئەمەس دىدىم كۈلۈپ-

ايىپ ك قاراپ ماڭا بۇنى ئاڭلىغان ئىشچىالر ۋە مالىيە بولۇمدىكىلەر
تۇرۇنلۇق كىنو  چۈشىدىغان ئېلىك ئالدىرماي تامغا مەن. كېتىشتى 

بىر   قۇيۇش ئاپاراتىنى ئېچىپ، ئۇنداق بولسا بۇنى ھەممەيلەن
ھەممەيلەن ھەيران قالغان . كورسەتتىم  چىقايلى دەپ ئېچىپ كۆرۈپ

ملەرنىڭ مۇھىم  بولۈ مەن بارلىق. ھالدا قارىشىپ تۇرىشاتتى
كەتكەن زىيان ۋە  قىپ كورسەتتىم ۋە ئۇالرغاچى جايلىرىنى ئايرىپ

بەزى   لەنمىگەن قارا ھېسابەتلەرنى ۋە چۈشۈپ قالغان ۋەخاتىر
ۋاقىتالردا بىر چىسالنى ئىككى قېتىم ئىشلەتكەن ۋە غايىپ بولغان  
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.  چىقتىم  پۇلالر مەن بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئېكراندا كورسۈتۈپ
مەن  . باقمىغان ئىدى  پكۆرۈ بۇ ھېسابەتلەرنى قەتتى ئىبراھىمكام

مىليۇن ئامىركا دوللىرىنى ھېساپالپ   5مىليۇن مىسىر پۇلى ۋە  11بۇ 
.  نىڭ قاشلىرى تۈرلۈپ كەتتى ئىبراھىمكام چىققاندىن كېيىن ،

بۇ   مىليۇن بولىدىغان 011ئەسلى بۇ ھېساباتتا يىللىق كىرىم 
پ  غايى مىليۇنغا چۈشۈپ قېلىپ قالغىنى 51قالم  بىرا پايدىنىڭ

خالىغانچە يېڭى كىرگن   بۇالر ئارلىقتا. دىگەن گەپ  بولدى
 قوغلىۋەتكەن  كۈن ئىشلىتىپ مائاشىنى بەرمەي 05-01ئىشچىالرنى 

ە  ئىچىد يانچۇقىغا سېلىشتەك ۋە بۇنىڭ ئۆز ئۇالرنىڭ ھەققىنى
باياقى   كۆرگەن ئامانلىق خادىملىرىمۇ بار ئىدى بۇ ئىشالرنى

مەن  .  ئولتۇرۇشۇپ يەرگە قاراپ تۇرۇشتى غادىيىپ تۇرغانالر ئاستا  
  :قاراپ تۇرۇپ  ئۇالرغا كۈلۈپ

.   دېدىم-،تۈگۈمىدى  ئىش تېخى! ..ئولتۇرۇڭال...قېنى ئولتۇرۇڭال-
بەردۇق ،  مائاش بەردۇق،خىزمەت ياخشى بىز سىلەرگە بىر

 قېنى ئويالپ بېقىڭال، سىلەر  ئادەتتە بىر نەچچە. ردۇقبە نان-ئاش
 كومپىيوتۇر ئالدىدا بىر سائەت! ەيدىكەندىلەرائەتالم ئىشلس

ىشىپ كۈلۈپ ئىچ سائەت قەھۋە ۋە چاي 3-1اڭالر تۇرس
تال  4سائەتنى تاماققا چىقىرىۋەتسەڭالر  ئىككى .ئولتۇرىدىكەنسىلەر 

ۈپ قۇيۇپ شىركەتنى بىر ئايلىنىپ قۇيۇپ بولدى رئارخىپنى كۆ
ىقى كۆڭۈل سىلەرنىڭ ھەقئەمىلىيەتتە ھىساپلىساق . قىلىسىلەر 

بۇ  سائەتكە توغرا كىلىدىكەن، 1اران قۇيۇپ ئىشلىگەن ۋاقتىڭالر ئ
 ئىقتىدارىڭالر ۋە بىلىمىڭالرغا قارىتا بېرىلگەن سىلەرنىڭ
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قول  نى بىر ساراڭ بولسىمۇ قىالاليدۇ،قول قۇيۇش دىگەن.ھەقتۇر
مىنىڭ . قۇيۇشنى بىلمىسە بارماق ئىزنى باسسىمۇ بولىۋېرىدۇ 

 !كەتسۇن بولۇپبۇ يىل بۇ ئىشالر ساالۋات تەكىتلەيدىغىنىم 
شۇڭالشقا بۇ يىلدىن باشالپ خىزمەتنى  مۇ رازى بولسۇن،ئىبراھىمكام

قىڭالرغا تىرىشچانلى !ازى قىلغۇدەك ئىشلەڭالر ر !ئىشلەڭالر ياخشى
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا نەچچىڭالرنىڭ  !اليىق مىھنەت قىلىڭالر

. ىنا ئالغانالرمۇ بار ئىكەن ماش قىالرنىڭ نامىدا كارتا بىجىرگەنباش
ئەمەلىيەتتە شىركەتنىڭ بىر يىللىق مائاشىدا سىلەر بىر ئۆي 
سېتىۋاالاليسىلەر ۋە يەنە بىر خۇتۇن ئاالاليسىلەر ، بىراق ماشىنا ۋە 

، ئاراڭالردىكى ھەممىڭالرنى بانكىغا جىق پۇل سااللمايسىلەر
ىن پۇل بار مىليۇنغا يېق 11 – 01بانكا كارتاڭالردا . تەكشۈردۈم 

 ئىبراھىمكام. دىدىم  بۇالرنىڭ ئىسمىنى ئاشكارا قىلمايمەن . ئىكەن 
 : بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ بىر ئاز ئويلۇنۇپ سىرتقا چاقىرىپ چىقتى ۋە 

 . قانداق قىلسام بوالر دىدى  !ئىنىم -
. ، بۇالرغا ئاچچىقالشنىڭ ھاجىتى يوق ئۆتكەن ئىش ئۆتتى ئاكا -

ىپ كەچۈرۈپ ، قايتا ئىشلەش پۇرسىتى سىز ئۇالرنى ئەپۇ قىل
 بەرسىڭىز ئۇالرنىڭ شىركەتكە بولغان قايتا ئىشەنچىسى بىلەن 

 . جانلىنىپ ئىشلىسە بولىدۇ دىدىم 
 . دەپ زالغا كىردۇق -،مكاسىزنىڭ گىپىڭىزنى ئاڭالي ئۇماقۇل، -

 : ئۇالرغا  ئىبراھىمكام. ھەممەيلەن ئورۇنلىرىدا ئولتۇرۇشتى 
 نىرردۈم، بۇرۇنقى كەتكەن ھىساباتالىلەرنى كەچۈبۇ قېتىم مەن س-

ئۇ مىنىڭ سىلەرگە قىلغان مۇكاپاتىم . كەتتىم  بولۇپبولسا مەن رازى 
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جان كۆيدۈرۈپ ئىشلىشىڭالر بىراق بۈگۈندىن باشالپ ماڭا . بولسۇن 
ن مەن ئۇنىڭدىن رازى ئەمەس كىمىكى ئۇنداق قىلمايدىكە كېرەك،
رەھمەت ئېيتىپ مەمنۇن بولدى ۋە  غائىبراھىمكامھەممەيلەن  .دىدى

 :  كېلىپمىنىڭ يېنىمغا 
. سىزنى بوش چاغالپ قاپتۇق ، ئالدىڭىزدا ئىنتايىن خىجىلمىز   -

دەپ قۇلۇمنى  -،بىزگە قايتا بىر ئادەم بۇلۇش پۇرسىتىنى بەردىڭىز
تۇيۇقسىز . تۇتۇپ تۇرۇپ رازىلىقىنى ۋە مەمنۇنلىقىنى ئېيتتى 

 : ئۇ كىشى  بولۇپئۇ بىر ئۇيغۇر . اڭلىدى بىرىنىڭ چاۋاك ئاۋازىنى ئ
 .دېدى دۈمسىز ھەقىقەتەن ئەقىللىقكەنسىز ، سىزگە قول قوي-
ئۇ ئۇيغۇر . مەن  ؟ دەپ ئۇنىڭغا ھەيرانلىق بىلەن تىكىلدىم...سىز -

  :يىگىتى ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ 
مەن بۇ يەردە كۈندىلىك مەن ئىشچىالر ئۇيۇشمىسىدىن ، -

 مەن مىسىرغا جايلىشىپ قالغانمەن، ئىسمىم  كىچۈن. ئىشلەيمەن
 دۈمسىز بىلەن تۇنۇشقىنىمدىن ئىنتايىن خۇرسەن بول !ئەيساجان

 . دىدى 
 .  دۈمھە مەنمۇ سىز بىلەن تۇنۇشقىنىمدىن خۇرسەن بول -
 . يىغىن ئاچىدىكەنسىز دىدى ھە ئاڭلىسام بۈگۈن ياتاقتىكىلەرگە  -
 4يېنىمدا . م مەن ھە شۇنداق سەل تۇرۇپ ئاچىمەن دىدى -

 :  ماڭا ئۇالر. قوغدىغۇچى بار ئىدى 
يلى ن يىغىنغا ئادەم ئورۇنالشتۇرابىخەتەرلىكىڭىز ئۈچۈ. ئەپەندىم -

 . ۋە بىزمۇ يېنىڭىزدا تۇرايلى دىدى 
 : ياق بولدى ، رەببىم ئۆزى كۇپايىدۇر دىدىم ۋە كاتىپ قىزغا  -
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 . دىدىم  -!قېنى يول باشالڭ -
بۇ  يىغىن زالىغا چىقىپ بولغان ئىدى ،ھەممىسى  شىركەتتىكىلەرنىڭ

 01سائەت بۇ  .بۈگۈن ئارام ئېلىش كۈنى ئىدى بولۇپجۈمە كۈنى 
 اكىزلىق ئىماندىن ، مەن ھەممەيلەنگە پ يېرىم بولغان ۋاقىت بولۇپ،

. سىمۋولى دىسەكمۇ بولىدۇ  لىقنىڭ بەركىتىياخشىۋە . ئەخالقتىندۇر
ئولتۇرغان  !بولۇڭالر بۈگۈندىن باشالپ رەتلىك، پاكىز

النغان رەتسىز تاش تال ئەخلەت ۋە ياكى قااليمىقان ياتاقلىرىڭالردا بىر
ىز كۆرپىلىرىڭالرنىمۇ پاك–يوتقان! ايكىيىملەرنى كۆرۈپ قالم

، پاكىز يۈرۈش ئۇنچە تەس ئەمەستۇر بىر قوينى باقساقمۇ تۇتۇڭالر
ۆزىمىزنى ئ بىز ئىنسان. ى چىقىرىپ تۇرىمىز ئۇنى تازالپ قىغلىرىن

چوڭالر  !پەرقىمىز قالىدۇ نېمەئۆزىمىز سوراپ تۇرمىساق ھايۋاندىن 
ۇ ، مەينەتچىلىكتە شەيتان پاكىزلىقتا پەرىشتە بولىد» : دەيدۇكى 

ىڭالر ياتاقلىرىڭالرنى بۈگۈن جۈمەدىن يېنىپ ھەمم«دەپ
كىمىكى ئۇنداق قىلمايمەن دەيدىكەن ئىشتىن توختاپ تازالڭالر،

 -،مەن ئىش ھەققىڭالرنى تۇللۇق بېرىمەن. كەتسەڭالر بولىدۇ 
 : ئۇالر . دىدىم 

 ياخشىسىز بۇنداق  ز بۈگۈن چۈشتىن كىيىن تازاليمىز،بى بولىدۇ، -
گەپ قىلىۋاتقان يەردە بىز ھۇرۇنلۇق قىلىپ بايراق كۆتۈرسەك 

مەن ئۇ كىشى . دىدى ئارىدىكى سىمىز يوغان بىر كىشى -،بولماس
قى ناھايتى غا باردىم، ئۇ كىشىنىڭ ياتىكۆرۈشۈپ ئۇنىڭ ياتىقى بىلەن
كېرەك –مەنمۇ چۈشتىن كىيىن نەرسە. ئىدى ، رەتلىك پاكىز

، چىراقالرنى غۇز قالغان ياتاقنى پاكىز تازالپسېتىۋېلىپ ھېلىقى يال
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ۋە تامغا بىر چىرايلىق  رگە چىرايلىق گىلەملەرنى سالدىمتۈزەپ يە
قۇيۇپ  ىتاپ ئۈستىلىئوڭ تەرەپكە بىر ك.  دۈممەنزىرىنى ئېسىپ قوي

.  دۈمئۇنىڭغا كىتاپلىرىمنى ۋە جەينامازلىرىمنى رەتلىك تىزىپ قوي
ئۆيگە خۇشپۇراق ئەتىرلەرنى چېچىپ  بولۇپزالپ ئۆينى پاكىز تا

مەن ھەممەيلەننىڭ . بولغان ئىدى  5چۈشتىن كىيىن سائەت .دۈمقوي
پ بىر كۆرۈپ چىقتىم ۋە ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى باشال-ياتىقىنى بىرمۇ

، بەدەن لۆڭگىلىرىنىڭ ئايرىم ئۇالر باش، يۈز. ياتىقىمنى كۆرسەتتىم 
لىرىنىڭمۇ ئايرىم ئايرىم رەتلىك ئېسىلغانلىقىنى ھەتتا چىش چوتكى –

كېچەكلەرنىڭ رەتلىك ئېسىلغانلىقىنى –، كىيىمقۇيۇلغانلىقىنى
بۇ . قالدى  بولۇپئۆزلىرىنىڭ ئۆتكۈزگەن ھاياتىدىن خىجىل كۆرۈپ 

چۈكلەر تور تارتىپ كەتكەن مەينەت ، ۇن ئۆمىشتىن بۇرئۆي مەن كىر
ئۇالر بۇ ئۆينى تازالپ بواللمايسىز ، . تاشالندۇق بىر ئۆي ئىدى 

مانا ھازىر بولسا . بىزنىڭكىدەك پاكىز بولمىسا دىيىشكەن ئىدى 
مەنمۇ . مىنىڭ ياتىقىم ھەممىدىن پاكىز ، خۇشپۇراق چېچىپ تۇراتتى 

بولغان  خۇشالىز تازالنغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىنىڭ پاك
 : ھالدا 

داۋاملىق مانا مۇشۇنداق پاكىز  ! ەممىڭالردىن ئالالھ رازى بولسۇنھ -
رمۇ ، ئۆزەڭالخۇشپۇراق چېچىپ قۇيۇڭالر !رەتلىك تۇتۇڭالر

 : مەن يەنە  .راھەتلىنىپ قالىسىلەر دىدىم 
نۇرغۇن  سىلەردىن كۆپرەك تەلىم ئالىمەن، بۇندىن كىيىن مەن -

ئىشالرنى سىلەردىن سورايمەن ، شۇڭا بەزى قوپاللىق ئىشلىرىڭالرنى 
بەلكى ماڭا قىلماڭالر ، چۈنكى بۇنداق قىلىشىم ئۆزۈم ئۈچۈن ئەمەس 
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مەن . سىلەرنىڭ ۋە شىركەتنىڭ بەرىكەت تېپىشى ئۈچۈندۇر دىدىم 
. ئۆيگە بېرىپ كىلەي دەپ پەسكە چۈشتۈم  بولۇپسۆزۈمنى تۈگىتىپ 

مەن بۇرۇنقىدەكال ئۇ قىزنى . پەستە كاتىپ قىز تۇرۇپتۇ قارىسام 
سام تۇيۇقسىز تېلىفۇنۇم تۇر بولۇپئۆيىگە ئاپىرىپ قويماقچى 

ئۇ قىز ماڭا . تېلىفۇندىن بىر قىزنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى  سايرىدى،
 :  االم بېرىپالس
. شىركەتتە سىزدىنمۇ نوچىسى بامۇ ؟ دەپ تېلىفۇننى قويىۋەتتى  -

ا كەتتىمۇ توۋا بۇ قىزنىڭ تېلىفۇنى خات -:ازنى ئاڭالپ مەن بۇ ئاۋ
. دىسەم كاتىپ قىز كۈلۈپ كەتتى  -؟بامۇ ياكى كاللىسىنىڭ دەردى

. ماڭدىم  پنىڭكىگە قارائىبراھىمكاممەن كاتىپنى ئاپىرىپ قۇيۇپ 
چىۋىلەرنى  –تاۋۇز ، مىۋە  –قوغۇن  ئىبراھىمكامئۆيگە كىرسەم 

ئۇ مىنى كۈرۈپال مەن بىلەن . تۇ زىپ قۇيۇپ ساقالپ ئولتۇرۇپتى
تلەر تىزىلغان داستىخانغا نېمە –قۇچاقالپ كۈرۈشتى ۋە نازۇ 

 : تەكلىپ قىلدى ۋە 
دىدى  -ئۇكام، ئويالپ باقماپتىكەنمەن ، ھەقىقەتەن يامانكەنسىز-

 . ئىبراھىمكام
  .دىن ئىبراھىمكام مەن سورىدىمنىمىنى دىمەكچىسىز دەپ  -
پايدا ئالدىم دەپ  ياخشىېرى شىركەتتىن مەن نەچچە ۋاقىتتىن ب -

 .بارچە ئىشنى كۆرسىتىپ قويدىڭىز  خوش بولسام سىز بۈگۈن
ھەقىقەتەن تاالنتىڭىز بار ئىكەن ، شىركەتتىكىلەر سىزگە سەل 

 : مەن . ئىبراھىمكام كۈلۈپ تۇرۇپقارىمىسا بولغۇدەك دىدى 
ىش بولغۇدەك ئىشقا تەكلىپ قىلدىڭىز ، سىز رازى ئسىز مىنى  -
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مەن سىزگە ۋەدە . ىدۇ قىاللمىسام دۆلىتىمگە قايتىپ كەتسەم بول
بەرگەن ۋەدەمگە ۋاپا قىلىشىم كېرەك دەپ كۈلۈشۈپ  !بەرگەنمەن

مەن . چاقچاق قىلىپ تائامالرنى ناھايتى مەززە قىلىپ يىدۇق 
قارىسام . م تاماقتىن كىيىن كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ كەپىگە باردى

. كەپىدە بولسا بىر ۋاراق قەغەز تۇراتتى  ۇپ ،كەپىدە ئۇ يوق بول
مەن ئۇنى ئېلىپ ئاچتىم ۋە تۆۋەندىكى مۇنۇ قۇرالرنى ئوقۇشقا 

 .باشلىدىم 
ئەي مەجنۇن دوستۇم ، ھايات سەپىرىڭ ساڭا مەڭگۈ ھەمراھ »  -

بولسۇن ، ئاشىقىڭ ھەر ۋاقىت يېنىڭدا بولسۇن ، مەن بىر كۈنلەردە 
. ئىنشائالالھ يۈز كۆرۈشىمەن  قايتىپ كېلىمەن ۋە سەن بىلەن

كۈن قىزارغاندا . ئوڭۇشلۇق بولسۇن ئىشلىرىڭ خاتىرجەم ، 
. ىلغىن ئاشىقىڭغا دۇئا ق. ، پاتقاندا مەغرىپتىن چىقىمەن مەشرىقتىن

كۆرۈشۈپ قۇچاق ئاچقان بىر كۈنى . يوللىرىڭنى راۋان قىلسۇن
ھالدا مەن بۇ خەتنى كۆرۈپ كۆڭلۈم يېرىم بولغان .  «  دىلىمىزدىن

دوستۇمنىڭ بۇ خېتىنى سۈيۈپ تۇرۇپ مەيدەمگە تېڭىپ يانچۇقۇمغا 
ئۇنىڭ بۇ خەتلىرى ناھايتى چىرايلىق ، ئوچۇق يېزىلغان . سالدىم 
لىق ۋە سۈيۈملۈك بەلكىم بۇ مىنىڭ تۇنجى كۆرگەن چىراي. ئىدى 

خەتكە يەنە ئەتىرلەر چېچىلغان خۇش پۇراق .خەت بولۇشى مۈمكىن 
ۇم ئۈچۈن سائەتتەك ئولتۇرۇپ دوست 1قايتىپ مەن ئۆيگە . ئىدى 

مەن كۆز ياش قىلىپ ئاشىقىمغا سۆز قىلىپ  ئاشىقىمغا دۇئا قىلدىم،
شىركەتكە باردىم ۋە ئىشخانىدا بىر ئاز ئولتۇرغاندىن كىيىن  بولۇپ

مەن مەسچىتكە چىقىپ . بوالي دىگەن ئىدى  4سائەت  دىم،ئارام ئال
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ۋە تۇيۇقسىز  دۈمىچىپ ئولتۇرچاي ئ بولۇپبامدات نامىزىنى ئوقۇپ 
قالدى ۋە موتورۇمنى ھەيدەپ بېرىپ ئۇ  كېلىپسىمگە كاتىپىم ئې

 : تېلىفۇنۇم يەنە سايرىدى ۋە .  دۈمقوي كېلىپقىزنى شىركەتكە ئە
 .  ئۇ قىز دىدى -!ۋازمۇ شىركەتكە كىلىدىكەن ھەسۆلەت -
سا مىسۆزىڭىز بولسا دەڭ ، بول !ماڭا قااليمىقان تېلىفۇن قىلماڭ -

تېلىفۇننى قۇيۇپ تۇرۇشۇمغا . تېلىفۇننى قويىۋەتتىم دىدىم
 : كەينىمدىن 

 مەن بۇرۇلۇپ قارىسام. ئاڭالندى دىگەن ئاۋاز  ؟سىز مۇياخشىھەي -
ە قاراپ تۇرۇپ مەن ئۇ قىز بىلەن يەرگ. ئۇ چىرايلىق بىر قىز ئىدى 

  :ئۇ قىز ماڭا . ساالمالشتىم 
گۈن سىز مىنىڭ ياتىقىمنى مەن مۇشۇ ئىشچىالر بۈلۈمىدە ، تۈنۈ-

 : مەن . بەك رەتسىزكەن دەپسىز دىدى 
قايسىسى سىزنىڭ  ،دۈمھە سىز بىلەن تونۇشقىنىمدىن مەمنۇن بول-

 : ئۇ قىز .  سورىدىمياتىقىڭىز بولىدۇ ؟ دەپ 
 . دىدى نۇمۇرلۇق ياتاق  – 15قىزالر ياتاق بىناسى -
دىسەم ئۇ -،كىتىپتۇ بولۇپھە شۇنداق ، ھەقىقەتەن قااليمىقان -

 دەپ قۇيۇپ ئىشخانىغا قاراپ ئۇنچىلىك بولىدۇ ئەمدى  -:قىز كۈلۈپ
. مەنمۇ گەپ قىلماستىن ئىشخانامغا كىرىپ كەتتىم . ماڭدى

ئۇ خام  شۇمغا ھېلىقى ئەيسا كىرىپ كەلدى،ئىشخانىغا كىرىپ تۇرۇ
 بولۇپماتىريالالرنى بىر تەرەپ قىلىش سېخىدا ئىشلەيدىغان 

 3مەن بۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭ بىلەن . ىق ئىدى ئىشلىرى بەك جاپال
 : ئەيسا ماڭا . سائەتتەك بىللە ئىشلىدىم 
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 بولۇپكىيىملىرىڭىز مەينەت  !وجىدار ئەپەندىم بولدى ئىشلىمەڭغ-
 . كىتىدۇ دىدى 

ي ئىسمىمنى چاقىرىڭ ، مەن بۇنداق دىم دىمەمېنى غوجىدار ئەپەن -
ۋە ھەر تۈرلۈك  يېزىدا تېرىقچىلىق. پ ئىشلىگەن ئىشالردا كۆ

دىدىم ۋە ئۇ بىر يېشىك  -،جاپالىق ئىشالرنى كۆپ قىلغانمەن
 : ئەيسا ماڭا . كۆتۈرسە مەنمۇ بىرنى كۆتۈرۈپ ماڭدىم 

يېزىدىن چىققان ئادەم پىشقان . ھەققەتەن كۈچىڭىز بار ئىكەن -
 . بولىدىكەن جۇمۇ دىدى 

مەيلى سىز بولۇڭ ياكى مەن بوالي، يېزىدىن چىقايلى ياكى -
، غەيرەت بەرسىال ، پەقەت ئاشىقىمىز ئىرادەەھەردىن بواليلى ش

ۋە بىر كۈنلىكىڭىز  لساقال ئىشلەپ كىتەلەيمىز دىدىمساغالم تىمەن بو
 : ئۇ ياق . نەچچە پۇل دىدىم 

 . دولالر ئەتراپىدا چىقىدۇ دىدى  41-
 . ھە ئالالھقا شۈكرىلەر بولسۇن دىدىم -

ئۇالر چۈشتە نان ، چاي . ى ئۇالرنىڭ چۈشلۈك تامىقى ھەقسىز ئىد
مەن بۇنى ئۆزگەرتىپ . الرنى يەيتتى گۈرۈچ تامىقى دىگەندەك تائام

. چۈشلۈك تاماققا پولو ۋە توخۇ گۆشى قىلىپ بېرىشكە ئۆزگەتتىم 
بۇ ئىشالردىن بۇ . راق يىمىسە بولمايتتى ياخشىچۈنكى چۈشلىكى 

ايتى ېقىن ئىشلەمچى خادىمالر ناھگە ي 111يەردە ئىشلەۋاتقان 
 : مەن ئەيساغا. كەتتى  بولۇپوش خ
دەپ  -!سىز بۇنىڭدىن كىيىن مۇشۇ بۈلۈمنىڭ نازارەتچىسى بولۇڭ-

ئىشلەشنى  بولۇپۇپ باشقىالرغا ئۈلگە ئورۇنالشتۇرۇپ قوي
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ئارامنىمۇ ، قان ئىشلىسۇنئۇالرغا دىگىن چاقۋە  . تاپىلىدىم
كەينىدىن ئىشلەۋەرسە كۈچ –دەم ئالماي كەينى. ئالسۇن

ئۇالر يەنە ئائىلىگە كېرەك . ۇرىدىن كىتىپ قالىدۇ ، چارچايدۇ ماغد
 . دىدىم 

. ئۇالر بۇ گەپتىن ناھايتى مەمنۇن بۇلۇشۇپ چاۋاك چېلىشىپ كەتتى 
 : ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى ماڭا 

سىز بۇنداق خالىغانچە ئىش ئۆزگەتسىڭىز بولماسمىكىن ! غوجىدار  -
 : مەن كۈلۈپ تۇرۇپ . دىدى 

ىغىنىمنى مەن خال اڭا خالىغاننى قىلىڭ دىگەن،م ھىمكامئىبرا-
 :قىلىۋاتىمەن دىدىم ۋە بىرەيلەندىن 

ەكشۈرۈش مەن ت -:ئۇ كىشى.  سىز قايسى بۈلۈمدىن ؟ دىدىم-
  بۈلۈمىدىن دىدى 

 قايسى تەرەپنىڭ ؟ -
 . خام ئەشيا بۈلۈمىنىڭ -
 . سەل تۇرۇپ ئۇ تەرەپكىمۇ ئۆتىمەن دىدىم ...! ھە -

بىلەن  ئىبراھىمكامرنىڭ ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرىۋېتىپ مەن ئۇال
 01تېلىفۇندا مەسلىھەتلىشىپ ئۇالرنىڭ كۈندىلىك ئىش ھەققىگە 

دولالرغىچە قېتىپ بېرىش توغۇرلۇق مەسلىھەت ئالدىم  11دولالردىن 
دولالر بولىدىغانلىقىنى  01ۋە ئۇالرغا كۈندىلىك ئىشلەش ھەققىنىڭ 

. ناھايتى خوش بۇلۇشۇپ كەتتى ڭالپال ئۇالر بۇنى ئا ، دۈمئۇقتۇر
ر باشتىن كۆزدىن ھەممىنى بى بولۇپمەن ھەممىنى ئورۇنالشتۇرۇپ 

ئۇالرغا پۇل قوشۇپ بېرىشتىكى مەقسىتىم  .كەچۈرۈپ چىقتىم



180 
 

. ئۇالرنىڭ خام ئەشيا توشۇش ئىشلىرى ئىنتايىن جاپالىق ئىدى 
قلى قالغان ئىشالر يەڭگىل بولغاچقا جىسمانى ئەمگەك ئاز ، ئە

كەتسە  بولۇپبىراق جىسمانى ئەمگەك كۆپ . ئەمگەك كۆپ ئىدى 
دولالرنى ئارتۇق  11 بەدەن قۇۋۋىتى يىتىشمەي قالىدۇ ئادەمنىڭ

 . بەرگىنىم ئۇالرنى كۈچلۈكرەك تاماق يىسۇن دىگەنلىكتۇر 
بۇ يەردە بەزى زاۋۇت  ئەشيا بۈلۈمىنى كۆزدىن كەچۈرۋېتىپمەن خام 

تلىك تىزىلمىغانلىقىنى ەسلىكىنى ،رەئەسلىھەلىرىنىڭ پاكىز ئەم
 : ۋە ئۇالرغا  دۈمختاتقۇزۋە ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئىشتىن تو بايقىدىم

سائەتتىن كىيىن  4 !ەردە چوڭ تازالش ئېلىپ بېرىڭالرسىلەر بۇ ي -
بۈگۈن ئىش توختايدۇ ئەمما مائاشىڭالر تۇللۇق بېرىلىدۇ ،ەنكىرىم

سۇپۇنالرنى ئېلىپ كىرىپ نەپەر ئىشچى سۇ ، لۆڭگە ،  51. دىدىم 
 : مەن ئۇالرغا . تازالشقا كىرىشىپ كەتتى 

قوشۇپ  بولساڭالر شۇنچە تىز قايتىسىلەر،قانچە تىز قىلىپ -
. ئىشلىگەنلەرگە مۇكاپات بېرىلىدۇ دەپ قۇيۇپ چىقىپ كەتتىم 

مەن  الدا جىددى ئىشقا كىرىشىپ كەتتىبولغان ھ خۇشالئۇالر 
ۋە  دۈمئۇختۇرۇپ قوي ىغانلىقىمنىمۇتا توختام تۈزىيدئۇالرغا قاي
 ئىبراھىمكام. بىلەن بۇ ئىشالر ھەققىدە پاراڭالشتىم  ئىبراھىمكام

 : ماڭا 
ىر سىزنىڭ قىلغان ھەربىر ئىشلىرىڭىزدا ھىكمەت باردۇر ۋە ب-

 مەن سىزگە ئىشىنىمەن !ڭىزنى قىلىڭخالىغىنىسەۋەپ باردۇر،
 : غا ئىبراھىمكاممەن . دىدى 

بەندىنىڭمۇ سان سىپىردا  ئالالھقا ئىشىنىڭ، ماڭا ئىشەنمەڭ،-
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 . بىلەر ئەمەس دىدىم پ قالىدىغان ۋاقتى بولىدۇ، ئالدىنئېزى
 . غا كۈلۈپ تۇرۇپ ئىبراھىمكام

 : ياشلىق چوڭ ئوغلىنى ئېلىپ كەلدى ۋە  08 ئىبراھىمكام 
شىركەتتە سىزدىن كۆپلەپ  وغلۇم سىزنىڭ كەينىڭىزدە يۈرسۈن،ئ-

 . ۇن دىدى بىلىم ئالس –ئىلىم 
 .دىدىم مەن رازىمەنلىك بىلەن كۈلۈپ  -،ھە بولىدۇ-
بىر يېنىمدا كاتىپىم بار  نداق قىلىپ ئوغلى يېنىمدا تۇردى،شۇ

ئۇالر  پ پاكىزلىقنى كۆردۈم،مەن تەكشۈرۈش بۈلۈمىگە بېرى. ئىدى 
ەممە يەرنى پاكىز تازلىغان ئىدى، مەن ئۇالرغا ھەر جۈمە كۈنى بىر ھ

شۇڭا سىلەر .  ياخشىبۇ ھەممىمىزگە  ىسىلەر،سائەت تازلىق قىل
باشقىالرمۇ  !چۈن شىركەتكە ئەھمىيەت بېرىڭالربارچە خەلقىمىز ئۈ

دىدىم ۋە  -،تىن تەڭ بەھرىمەن بولسۇنھاالل ، پاكىز يىمەكلىك
بىر يىللىق توختامنى ماڭا  ئىبراھىمكام. ئىشخانىغا قايتتىم

 : ئەكىرىپ 
مەن مەن قۇيۇپ بېرىمەن، سىز بۇنى كۆرۈپ چىقىڭ، ئىمزانى -

سىز توختام  م تەرتىۋىنى تۈزۈپ قويغان ئىدىم،ئاللىبۇرۇن توختا
توختام پۈتكەندىن كىيىن بارلىق . تۈزۈپ چىقىڭ دىدى

ئارقىدىن كىرىپ بىر يىللىق توختامغا  –خىزمەتچىلەر ئارقا 
مەن قول قۇيۇلۇپ بولغان . لىق بىلەن قول قۇيىۋەتتى خۇشال

پارچە  4ۋە  دۈمغا قول قويدۇرئىبراھىمكامقىپ توختامنى ئېلىپ چى
 4قالغان  ئەسلى نۇسخىسىنى ئۆزەم ساقلىدىم،كۆپەيتىپ 
مەن  .غا ۋە باشقا بۈلۈم مۇدىرلىرىغا بەردىم ئىبراھىمكامپارچىسىنى 
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ن مۇھىم ھۆججەتلەرنى ساقاليدىغا بۇ توختامنى ياتىقىمغا ئەكىرىپ
مەن ئەسلىدە .  دۈمويكەينى تەرىپىگە قۇيۇپ ق جازا سۈۋرىتىمنىڭ

تنىڭ كەينى تەرىپىگە كىچىك بىر مەخپى ئۇيۇق ئۇيۇپ شۇ سۈرە
 مۇھىم ماتىرياللىرىمنى شۇ بولۇپكىچىك بىر ئىشكاپ قىلىۋالغان 

بۇ يەرنى باشقىالرمۇ ئاسانلىقچە بايقاپ  ىم يەرگە قۇيۇپ ساقاليتت
ەن بىللە تاماق يەپ مەن قايتاشىمدا ئىشچىالر بىل. بواللمايتتى 

نىڭ ئوغلى بايا ئىبراھىمكاميېنىمدا كاتىپىم ۋە  پاراڭالشتىم ،
مانا . مەندىن ئەھۋال سورىغان قىز ۋە دوستۇم ئەيساجانمۇ بار ئىدى 

بىر كۈنى ئولتۇرسام . ھەپتە ئۈتۈپ كەتتى  1مۇشۇ تەرىقىدە 
مەن  -:نىڭ چوڭ ئوغلى يېنىمغا كىرىپ كەلدى ۋەئىبراھىمكام

 . ۇ ؟ دەپ سورىدى يېنىڭىزدا ئۇخلىسام بوالمد
 . دىدىم  -،بىراق سەۋەبىنى سورىسام بوالمدۇ. ھە بولىدۇ  -
 ا ئازراق قىستىلىپ قالىدىكەنمىز، ئاكىلىرىم جىق بولغاچق...! ھە  -

 -،سىز يالغۇزكەنسىز. شۇڭا مەن يېنىڭىزدا ئۇخالي دىگەن ئىدىم 
 . دىدى ئۇ 

كەلگىن  ،نۇپۇس قىستاڭچىلىقى بولىدىكەندە ھە ئائىلەڭالردا -
تۇيۇقسىز ئۇنىڭ كۆزى . يېنىمدا ئولتۇرغىن ، بىللە ياتايلى دىدىم 

 : ۋە ئۇنى كۆرسىتىپ  تامدىكى تەمبۇرغا چۈشتى
 . ؟ دەپ سورىدى  نېمەئاكا بۇ -
بەك مۇڭلۇق دىدىم  يغۇرالرنىڭ مىللى چالغۇ ئەسۋابى،بۇ بىز ئۇ-

 . مەن 
 سىز چېلىشنى بىلەمسىز ؟ -
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چېلىپ  ەيمەن، بىراق ئاڭالشقا بەك ئامراقياق مەن چېلىشنى بىلم-
 . مەن بۇالرنى بىلەتتىم  ئەمىلىيەتتە. باقمىغان دىدىم 

ئاتا ھاياتلىققا كۆز ئاچقۇزغان كۈنى،  ئانامنىڭ مىنى بۇ –ئەتە ئاتا  
 ناۋادا بۇنى  سوۋغات ئېلىپ بېرەي دىگەن ئىدىم،ئانامغا بىرەر –

 . دىدى چېلىشنى بىلگەن بولسىڭىز ياىشى بوالتتى 
. ئۇنداق بولسا ئەتە مەن كاتىپىم بىلەن رۇخسەت سوراپ باراي  -

 : ئۇ . ئاناڭغا اليىق سوۋغا تەييارلىغىن دىدىم  –سەنمۇ ئاتا 
 .مەندە پۇل بولمىسا دىدى  -
سەن  ن كۈنۈڭنى مۇبارەكلەپ پۇل بېرەي،مەن سىنىڭ تۇغۇلغا-

ۇرغاندىن ئۇ بىردەم ئويلىنىپ ت. ئۇنىڭغا سوۋغا ئالغىن دىدىم 
 : كىيىن 

مىنى  كېلىپلىقىدا خۇشالبۇمۇ بولىدىغان ئامال ئىكەن دىدى ۋە  -
 . چىڭ قۇچاقلىۋالدى 

نىڭ ئىبراھىمكاممەن ئەتىسى كاتىپىم بىلەن رۇخسەت سوراپ 
 نېمە مەن ئۇنىڭغا پۇل بەرسەم ئۇ. ەلدۇق ئوغلىنى ئوينىتىپ ك
. كىتاپ ئالدى ئانىسىغا بىردىن جەيناماز ۋە  3ئېلىشىنى بىلەلمەي 

 : مەن 
 : ئۇ . نىمىشقا يەنە باشقا نەرسە ئالمايسەن دىدىم  -
ئانامنىڭ تېخىمۇ ۋاپادار  –ئاتا  باشقا ھەممە نەرسىلەر تۇللۇق، -

مىز بولىشىئانىمىزغىمۇ ۋاپادار  –بولۇشى ئۈچۈن ۋە بىزنىڭمۇ ئاتا 
 : ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ  ۈچۈن بۇ كىتاپالرنى ئالدىم دىدىئ
 .  بولۇپم خوش ىئاناڭغا دىگىن دىد –ئاتا  مەن بۇنى -
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. بىز بىر ئاشخانىدا راڭپىزا ۋە باشقا نەرسىلەردىن ئازراق يىدۇق  -
ىلەن ئازراق بمەن ئۇالر  بولۇپبۇ خۇيزۇالرنىڭ ئاچقان ئاشخانىسى 

ى دىيىشىۋاتقانلىقىمىزن نېمەكاتىپىم بىزنىڭ  سۆھبەتلىشىپ قالدىم،
تىلى دەپ  نېمەئۇالر مەندىن بۇ  ،بىلمەي بىزگە قارىشىپال قالدى

 . سورىدى 
 . مەن بۇ خەنزۇتىلى دەپ چۈشەندۈردۈم -
ئۆيدە . بىز ئازراق پاراڭالشقاندىن كىيىن ئۆيگە قايتىپ كەلدۇق -

، ئۇنىڭ ئاياللىرى ۋە باشقا خىزمەتداشلىرى يىغىلغان  ئىبراھىمكام
ن ئوغلىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىگە ئاتاپ سورۇن تۈزەپ قويغا بولۇپ
نىڭ ئوغلى ناھايتى تاتلىقلىق بىلەن بىردىن ئىبراھىمكام. ئىدى 

ئانىسىنىڭ ئالدىغا  –كىتاپ ۋە جەينامازنى چىرايلىق كۆتۈرۈپ ئاتا 
ياخشى مۇشۇنداق  تەربىيەلەپ چوڭ قىلىپ قويدى ۋە مىنى بېقىپ

بىزنىڭمۇ سىلەرگە تېخىمۇ ! چوڭ قىلىپسىلەر، سىلەرگە رەھمەت
مىزنى ۋە سىلەرنىڭمۇ بىزگە ۋاپادار ىشىبول، كۈيۈمچان ۋاپادار
جاپا چەكتىڭالر دەپ  چان بولۇشۇڭالرنى ئۈمۈد قىلىمەن،كۈيۈم

 :ماڭا قاراپ  ئىبراھىمكام. سوۋغا قىلدى 
 . سىز ئۆگەتتىڭىزمۇ ؟ دىدى  بۇ چىرايلىق سۆزلەرنى -
شام بۇ ئوغلىڭىزنىڭ ئاخ. م خۇدا ھەققى بۇنى مەن ئۆگەتمىدى !ياق -

 . ئامالى دىدىم  كەچتە تاپقان
ېسىپ سۈيۈپ كەتتى ۋە ئوغلىنى باغرىغا ب بولۇپخوش  ئىبراھىمكام

 : پىشانىسىگە سۇيۇپ تۇرۇپ  بارلىق بالىلىرىنىڭ
، ئەقىللىق داۋاملىق مۇشۇنداق ۋاپادار! يارايسىلەر بالىلىرىم-
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. بۇ توغرا ئىشتۇر . بولۇڭالر دەپ ھەممە بالىلىرىنى تەڭ ئەركىلەتتى 
ىنى ئەركىلىتىپ قالغىنىنى ئەركىلەتمىسە ئارىدا ھەسەت ناۋادا بىرس

 . ۋە غەيۋەت بولغۇسىدۇر 
رنىڭ ئۇال گە چىقىپ تەمبۇرنى ئېلىپ چۈشتۈم،مەن بۇ چاغدا ئۈستى

مەن ئولتۇرۇپ ھەممەيلەنگە ناھايتى  ھەممىسى ماڭا قاراپ قالدى،
باال باققان >ۋە ن بىر پەدە مۇزىكا چېلىپ بەردىممۇڭ بولغا

 . دىگەن ناخشىنى ئەرەپچە ئېيتىپ بەردىم  <گۇناھمۇ
 :كىتىشتى ۋە چاۋاك چېلىپ كەتتى ۋە ئۇالر مۇڭلۇنۇپ ئولتۇرۇپ

سىز ئاخشام بىلمەيمەن دىگەنتىڭىز ، ئەمىليەتتە بىلىدىكەنسىز ھە  -
 . نىڭ ئوغلى كۈلۈپ ئەركىلەپ ئىبراھىمكامدىدى 

زگە ئېلىپ قويغان بۇ مىنىڭ سىزنىڭ تۇغۇلغان كۈنىڭىھە،-
 . ياقتۇردىڭىزمۇ دىدىم  سوۋغۇتۇم ئىدى،

، ماڭا بەك جىق سوۋغا بېرىۋەتتىڭىز دىدى كۈلۈپ  دۈمھە ياقتۇر -
 . تۇرۇپ 

يلەن ئالقىش سادا چېلىشىپ كەتتى، بۇ يەردە يالغۇز بىزال ھەممە -
بۇ كۈنمۇ تەك شىركەت خادىملىرىمۇ بار ئىدى  41 – 31 ئەمەس،
ېلىفۇن ىن كىيىن ھېلىقى ماڭا تكۈن ئۆتكەند 8 – 7ئارىدىن  ئۆتۈپ،

 ئۆزىنىڭ ئىسمىنىڭ ئائىيشەۋە  قىلغان قىز ينىمغا كەلدى
بەكمۇ قىينىلىپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆزىنى  ئىكەنلىكىنى 

مىڭ يۈەن بېرىپ تۇرۇشىنى  11تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتتى ۋە ئارقىدىنال 
 . ئېيتتى 

ڭا يالغان مەن بۇ قىزنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغىنىمدا خۇددى ئۇ قىز ما
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 ...! ھەي. ئېيتىۋاتقاندەك سۆزلىرىگە كۈلكە ئارلىشىپ قاالتتى 
 مىڭ جۈنەي 31ۈچۈندۇر دەپ ئۇ قىزغا مەن بۇمۇ ئالالھ رازىلىقى ئ

 : قىز كۈلۈپ تۇرۇپ . ياردەم قىلدىم 
 . بۇنىڭغا تىل خەت يازمىساقمۇ بۇالر دىدى -
پۇلنى  مىڭ 31ر ئالالھتۇر دىدىم ۋە ئىختىيارىڭىز ، گۇۋاھچى بى-

مەن ھەيران . ئېلىپ ئالدى كەينىگە قارىماي كىتىپ كىتىپ قالدى 
  . چۈنكى بىر ئېغىز رەھمەت سۈزىمۇ يوق . قالدىم 

ەيساجان بىلەن ئازراق ئۇ قىز كەتكەندىن كىيىن دوستۇم ئ
ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن بىرخىل ئۈمۈدسىزلىك چاقناپ  مۇڭداشتىم،

چىققان  كېلىپدىن سىئىلىبەلكىم بۇ ئۈمۈدسىزلىك ئا. تۇراتتى 
ئەيسا . بۇلىشى مۇمكىن دەپ ئويالپ ئۇنىڭغا ئارتۇق گەپ قىلمىدىم 

 : ماڭا 
 . قانداق دەپ تەكلىپ قىلدى كەچتە بىزنىڭ ئۆيگە بارسىڭىز  -
ۋە كاتىپ قىزغا بۈگۈن   دۈمدەپ بېرىشقا ماقۇل بول ھە بولىدۇ، -

 . سەت بەردىم خبالدۇرراق ئىشتىن چۈشۈشكە رۇ
 ردۇق،ۈشتىن كىيىن ئىشتىن چۈشۈپ ئەيسانىڭ ئۆيىگە بابىز چ

پىقىدىن مۇز ياغدۇرۇپ ئولتۇراتتى، ئۇ ئۆيگە كىرسەك ئايالى قا
دولالرنى  11ئەيساجان ئۇھ تارتقان ھالدا  .ئېرىنىڭ كۆزىگە قارىدى 
. كۆكتات ئەكىرىپ تاماق قىلىڭ دىدى  -ئايالىغا بەردى ۋە سەي 

ئۇنىڭ كۆزىدىن چاقناپ تۇرغان بۇ چاغدىكى ئۈمۈدسىزلىك بايا 
چۈنكى بۇ ئېغىر ئۇھ تارتىش . ئۈمۈدسىزلىكنىڭ دەل ئۈزى ئىدى 

 . مۇمكىن  بولىشىئايالىغا بولغان ئۈمۈدسىزلىكنىڭ نەتىجىسى 
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اماق بىز ت لەردىن كىيىن تاماق ئېلىپ كىردى ،ئايالى يېرىم سائەت
ىڭ بۇ سۆھبەتلەردىن ئەيساجانن. يىگەچ پاراڭلىشىپ ئولتۇردۇق

. لى ئېچىلىپ كۈلۈپ سەل يەڭگىللەپ قالغاندەك بولدى ڭكۆ
 : ئەيساجان ماڭا 

بۈگۈب ھەقىقەتەن  كۈلۈپ باقمىغىلى ئۇزۇن بوپتىكەن،بۇنداق -
ئەڭ  بۈگۈنمانا  يىل بوپتۇ، 5ىسىردا تۇرىۋاتقىلى م . دۈموش بولخ

 . دىدى - .كۈلگەن كۈنۈم بولۇپ خۇشال
بۇمۇ ئالالھ رازىلىقى  ۇيۇڭ،نداق قىلماي كۆپرەك كۈلۈپ قھە ئۇ-

 . ئۈچۈندۇر دىدىم 
ىر دوستنى كۆرۈپ ئۇنىڭدىن بىراق ھەقىقى ب. شۇنداق قىلىمەن  -

، مۇڭلۇق پاراڭالرنى ئاڭلىمىسىمۇ ئادەم خۇددى مۇردىغىال قىززىق
مەن ئۇنىڭ بۇ مۇساپىرچىلىق ھاياتىدا . ئوخشاپ قالىدىكەن دىدى 

ۋە يەنە  نلىكىنى ھىس قىلدىممىتىگە يەتكەھەقىقەتەن ھاياتنىڭ قىم
 . سورىدىم

دولالر بېرىسىز ۋە يەنە  11ئۈچۈن كىرىپال ئايالىڭىزغا  نېمە-
ئەيسا ئۇھ تارتىپ قۇيۇپ . كەينىدىن ئۇھ تارتيىپ كىتىسىز ؟ دىدىم 

 . سۆزىنى باشلىدى 
پۇل تېپىپ  ۇ يەرنىڭ ئەھۋالى مانا مۇشۇنداق،سىزمۇ بىلىسىز ، ب -

. مىسە بەزىلىرى تۇرمۇش قۇرغىلى ئۇنىمايدۇ ئايالىغا ئەكىرىپ بەر
 . ھازىر بىزنىڭ قىزلىرىمىزمۇ بۇ ئىشالرغا كۈنۈپ كەتتى 

دولالرنى نىمىگە ئىشلىتىدۇ ؟  11ئۇنداق بولسا ئايالىڭىز بۇ -
 : ئۇ ماڭا . دىدىم
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 . بىراق ئۇ پۇل ئەتىسى يوق  مەن كۈندە شۇنداق بېرىمەن ،-
 : اسالپ كەتتى ۋە ئەيساغا لىرىم قاربۇ گەپلەرنى ئاڭالپ چىش

ئىشىك  بوسوغا بىلەن !بولسا بوسوغىنى ئالماشتۇرىۋېتىڭ ئۇنداق -
 . ئۆرۈلىدۇ دىدىم  ھامان ئۆي بولمايدىكەنتۈۋى چىڭ 

 .دىدى ئۇ ؟ مەن زادى قانداق قىلسام بوالر -
كەلگۈسى تۇتمىسىڭىز  ياخشىبىلىپ قويۇڭكى سىز ئىقتىسادنى -

بىلىم  –ق بىر چىقىش يولى ، ئىلىم ئەۋالتلىرىڭىزغا ھىچقاندا
نداق ئۆگەتكەندىكىن ئايالىڭىزغا بۇ. ئۆگىنىش يولى تاپالمايسىز

ەمما بۇنداق مۇئامىلە قىلىڭالر ئ ياخشىئايالىڭالرغا  سىزدىمۇ بار،
سىز ئايالىڭىزغا . بۇنداق قىلساڭالر بولمايدۇ  كۆندۈرۈپ قويماڭالر،

بېرىدىغانلىقىڭىزنى  الرالئىككى يۈز دول-بىرچۈشەندۈرۈڭ ۋە ئايدا 
ناۋادا يەنىال . قالغىنىنى بانكا كارتىسىغا سېلىپ مېڭىڭ  ئېيتىڭ،

ۋە شىركەتتە ئايدا بىر ھىسابات  يىغالمىسىڭىز ماڭا ئارتىپ قويۇڭ 
يىغىپ بېرىمەن مانا مەن پۇلىڭىزنى . قىلىپ بېرىدىغان بولدى دەڭ 

ئۇ مەن . ەردىم ۋە يالغاندىن بىر توختامنى ئۇنىڭ قولىغا ب دىدىم
ئايالىنىڭ ئۇرۇشۇپ سەندىن ئاجرىشىمەن  ،ەك قىلدىدىگەند

سەبرى مەن ئۇنىڭغا . دىگەن گىپىمۇ قۇلۇقۇمغا كىرىپ قالدى 
ئايالىمۇ بىرەر ھەپتىدىن كىيىن  قىلىڭ دەپ تەسەللى بەردىم 

 : مەن ئەيساجانغا . پەسكويغا چۈشتى بولغاي ئەيساجانمۇ ئۇھ دىدى
ڭىز ، ماڭا ئىشەنسىڭىز پۇلىڭىزنى مەن يىغىپ رەببىمگە ئىشەنسى-

دولالرنى ماڭا  01ئەيساجان كۈندە ئالغان . بېرىمەن دىدىم 
نىڭ نامىدا بىر كارتا بىجىرگەن ئىبراھىمكاممەن . ساقالشقا بەردى 
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ئۇنىڭ پۇللىرىنى شۇ كارتىغا سېلىپ يىغدىم ۋە يېزىپ  بولۇپ
ر دولال 0811تىجىدە نە. مانا بىر ئايمۇ توشتى   دۈمخاتىرلەپ قوي

 511نە ئۇ پۇللىرىنى ئۆيىگە ئاپارسا ئايالى يە يىغىلغان ئىدى ،
 311پۇللىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىپ كېلىپ  ئۇ قالغان. دولالر ئېلىۋاپتۇ

دولالرنى يەنە ماڭا  0111دولالرنى يېنىغا سېلىپ قۇيۇپ قالغان 
.  ۈمدمەن بولىدۇ دەپ ئۇنىڭ پۇلىنى ئېلىپ قوي. ساقالشقا بەردى 

شىپ خىزمەتچىلەر بىلەن چىقى–بۇ بىر ئاي ئىچىدە ئىشچى 
ەن مەن كېلىشىم بىلەنال ھەممەيل ئەتىگىنى. قۇيۇقلۇشۇپ كەتتىم 

چۈنكى ئۇالر بارغانسىرى ماڭا  سەھەردە تەڭ كىلىدىغان بولدى،
مۇ ئىبراھىمكامئۇنىڭغا ئەگشىپ . قالغان ئىدى  بولۇپئامراق 

مەن شىركەتنىڭ ئالدىغا . ولدىەتىگىنى ئەتىگەن كىلىدىغان بئ
تاك توپ مەيدانى ۋە چېنىقىش ئۈسكۈنىلىرى -تىك

ۋاقىتالردا ئازراق توپ چۈنكى بەزى چارچىغان ،دۈمقويدۇر
مەن شىركەتتىكى . ھەرىكەت قىلىپ ئۆزىنى چېنىقتۇراتتى ئويناپ،

سىڭىللىرىمغا مۇئامىلە –ئوغۇل ئىشچىالرغا خۇددى ئۆز ئاچا  –قىز 
قالدى  بولۇپئۇالرمۇ ماڭا ئامراق . نۈپ كەلدىم قىلغاندەك كۈيۈ

ھەممە  خېلى ۋاقىتالر ئۈتۈپ كەتتى ، پەش دىگۈچە–ھەش
 ياخشىمەنمۇ ئۇالرنى  كۆرەتتى ، ياخشىخىزمەتداشلىرىم مىنى 

ئەمما نىمىال دىمىگەن بىلەن بەزى ئىختىالپالردىن . كۆرەتتىم 
 . ساقالنغىلى بولمايتتى ئەلۋەتتە 

كىتىپ  بولۇپنۇرغۇن ئىشالر بىلەن ئالدىراش مەنمۇ ھەر كۈنى 
ە كۆڭۈل بۈلۈپ نىڭ ئوغلىغىمۇ ئانچئىبراھىمكام كاتىپىم ۋە
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مەن ئىشخانىدا ئولتۇرسام كاتىپىم تۇيۇقسىز  كىتەلمىگەن ئىدىم،
مەنمۇ ساالم قايتۇرغاندىن كىيىن كاتىپتىن  ساالم بەردى ، كېلىپ

 .  سورىدىمئىش بولغانلىقىنى  نېمە
 . رۇخسەت سوراي دىگەن ئىدىم دىدى ھە مەن  -
. بولىدۇ ، قانچە كۈن رۇخسەت سورىماقچىسىز ؟ دىدىم مەن  -

كۈنلۈك رۇخسەت  1شۇڭا  ىلىدە ئازراق ئىشىم چىقىپ قالدى ،ئائ
 . دىدى كاتىپ قىز پاتىمە  -،سوراي دىگەن ئىدىم

رۇخسەت كۈنلۈك  4مەن سىزگە  بولىدۇ چاتاق يوق ،... بولىدۇ -
كۈن ئارام  1كۈن ئائىلىڭىزنىڭ ئىشىنى قىلىۋېلىپ يەنە  1. بېرەي 

سەل تۇرۇپ ئىشتىن  ،زمەتكە روھلۇق كىلەرسىزئېلىپ خى
كاتىپ بولىدۇ دەپ . چۈشكەندە مەن بىلەن كۆرۈشۈپ ئۆتۈڭ دىدىم 

خىپالرنى كۆردۈم مەن ئىشخانىدا قەھۋە ئىچكەچ ئار. چىقىپ كەتتى 
ۋە نى چاقىرتتىم ئۇ كېلىپۋە تۇيۇقسىز ئەيساجان ئىسىمگە 

 .  سورىدىميېقىندا ئىشالر قانداق بولىۋاتىدۇ ؟ دەپ  ئۇنىڭدىن 
 . بىراق شۇ ئازراق ئىشالر بار ئەپەندىم  ئەپەندىم ، ياخشىئىشالر -
 . ھە قېنى دەڭ -
ەك سالغاندبىرىگە بەس  –،ئەمما ئىشچىالر بىر ئىش يوق ئەمەس با -

 : مەن ئۇنىڭغا . ىدى ، سەل ماغدۇرسىزلىنىپ قالدى دقىلىپ بوشاپ
 بولۇپھازىر قۇربان ھېيت مەزگىلى . ئامال يوق ،چۈشىنىمەنبۇنى -

بۇنىڭ ئامالىنى . مەن چۈشەندىم  ھاۋامۇ ناھايتى ئىسسىق،. قالدى 
 . قىالي دىدىم 

ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا  بولۇپھەقىقەتەنمۇ ئانباردا ئىش ئېغىر 
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مىق ئامبار ئىچىدە دىئىشچىالر گاھى ئىسسىق قۇياش نۇرىدا ، گاھى 
دانە مۇزدەك شەربەت  011مەن ياندىكى بىر دۇكانغا . مال يۆتكەيتتى

ئىشلەپ چىقىرىش  ئاندىن كىيىن زالغا   دۈمئىچىملىكتىن بۇيرۇ
مۇنچا  4تەرەپكە  يان.  دۈمئورنىغا بىر تۇربا بەكىتىپ سۇ ئاچقۇز

رنى ۋە بارلىق ئىشچىال دۈم، سوپۇنالرنى تىزىپ قويئورنۇتۇپ لۆڭگە
بىز . قۇتىدىن ئىچىملىك بەردىم  1ئارام ئېلىشقا بۇيرۇپ ھەر بىرىگە 

 : مەن ئۇالرغا . ئىچىملىك ئىچكەچ پاراڭلىشىپ ئولتۇردۇق 
 .، ئاغرىپ قالىسىلەر ۋالماڭالرياز كۈنلىرى ئىسسىق ئۆتكۈز-

شۇڭا بەك قىزىپ كەتكەن . ئائىلەڭدىكىلەر ئەنسىرەپ قالىدۇ
ېشىڭالرنى ، يۈزۈڭالرنى ى سۇنى ئىچمەي بۋاقتىڭالردا بۇ تۇربىدىك

. ، ئىچىدىغانغا ئامال بار ئۆيدىن سۇ ياكى چاي ئېلىۋېلىڭالر يۇيۇڭالر
بەك ئىسسىپ .  دۈممەن ھەر بىرىڭالرغا بىردىن لۆڭگە ئېلىپ قوي

كەتكەندە يۆل قىلىپ يۈرۈكۈڭالرغا بېسىڭالر ئالالھ خالىسا ۋاقىت ئاز 
ھېيتتا . قۇربان ھېيت كىلىدۇ  ھەپتىدىن كىيىن 1قالدى ، يەنە 

شۇ ۋاقىتتا  پتىلىك دەم ئېلىشقا قۇيىۋېتىمىز،ھەممىڭالرنى بىر ھە
ھېيتلىق  دولالردىن 011، ھەممىڭالرغا ئارام ئاالاليسىلەر ياخشى

 خۇشالئۇالر بۇنى ئاڭالپ ناھايتى . دىدىم  مۇكاپات پۇلى بېرىلىدۇ
 . كەتتى  بولۇشۇپ

ل ئىشلەيدىكەن ئۇنىڭغا ن ، ھاالكىم ھەقىقى مېھنەت قىلىدىكە-
دولالردىن بەرمەكچى  011شىلىق قىلغۇسىدۇر دىدىم ۋە ھەركىم ياخ

 ، بۇ پەقەت ئارىمىزدىكى بىر سىر دېمەڭالربولغىنىمنى ھىچكىمگە 
چۈنكى مەن سىلەرنى ئېغىر جاپا تارتتى دەپ  قالسۇن، بولۇپ
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غا مال توشۇش ، مال يەتكۈزۈش ، ماشىنى. لۋاتىمەن ىشۇنداق ق
ش سىلەرنىڭ ھالقىلىق بېسىش ۋە دەل ۋاقتىدا يەتكۈزۈ

قۇربان  ا كاپالەتلىك قىلمىساق بولمايدۇ،بۇنىڭغ مەسىلەڭالر،
. ئۆتكۈزۈشۈڭالرنى ئالالھتىن تىلەيمەن  كۆڭۈللۈك ياخشىھېيتنى 

خورام ئىشقا –خۇشالئۇنداق بولسا يېرىم سائەت دەم ئېلىۋېلىپ 
 .  مڭالر دىدىچۈشۈ

ماڭا رەھمەت ئيتىشىپ مۈرىلىرىمگە  بولۇپ خۇشالئۇالر ناھايتى 
شۇئان . ئۇرۇپ خۇددى دوستىدەكال ئەركىلىتىپ كىتىشتى 

 :  كېلىپئەيساجان يېنىمغا 
كىشىگە  01دولالردىن بەرسىڭىز  011غوجىدار ، ھەر بىر ئادەمگە  -
 . مىڭ دولالر بولىدىكەن دىدى  0
 411دولالرنى  011ال ئىشلەيدىكەن ياخشىبۇالر . چقىسى يوق ېھ -

 –بۇ ئىشەنچنىڭ ۋە ئەخالق . بىرىدۇ  لىپىكدولالر قىلىپ ماڭا ئە
 .دىدىم مەن ئەيساجانغا كۈلۈپ تۇرۇپ  -،پەزىلەتنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئارقىدىنال . ئەيساجان مەن بىلەن خوشلۇشۇپ چىقىپ كەتتى 
. مىڭ يۈەن پۇل بەردىم  3ىمەگە مەن پات. پاتىمە كىرىپ كەلدى 

  :ا ئەجەپلىنەرلىك بىلەن قاراپ تۇرۇپ اڭپاتىمە م
 : مەن . ھەپتە بار دىدى  1مائاشىم چىقىدىغانغا تېخى ! ئەپەندىم -
 ركەتنىڭ ھىساپتا مىنىڭ بەرگىنىم، سىز كۆپ جاپا تارتتىڭىز بۇ شى-

ئادىن  ئارام ئېلىپ كىلىڭ، ياخشىبۇ پۇلنى ئائىلىگە ئىشلىتىپ 
تتا بىراقال دەم ئالىمىز ، ھېيكىيىن ھېيتقىچە قاتتىق ئىشلەيمىز

بۇ  بۇ پۇلنى ھەرگىز خاتا چۈشەنمەڭ ، مەن بەرگەن -:ۋە. دىدىم
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پەقەت سىزنىڭ نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ماڭا قىلغان ياردىمىڭىزنىڭ 
ئەمىلىيەتتە مىنىڭمۇ پۇل بىلەن رەھمەت . قالسۇن  بولۇپھۆرمىتى 

پ نە پۇلنى يېنىڭىزغا سېلىشۇندىمۇ بۇ ئازغى. قايتۇرغۇم يوق 
ۇ بەك بىز مۇساپىر بولغاندىكىن باشقا ئىشالرغىم قۇيۇڭ،

لىق جشۇ ئازراق ئقتىسادقا ئىھتىيا ئىھتىياجىمىز چۈشمەيدىكەن،
ئۇنداق . بىراق ئىھتىياجىمىز ئالالھتىندۇر . قالىدىكەنمىز  بولۇپ

سېلىپ  لغائارام ئېلىڭ دەپ ئۇ قىزنى يو ياخشىبولسا سىز قايتىپ 
 قىز ئائىشە ئۇ ھېلىقى ئەركە. كىلدى ئىشىك يەنە چى.  دۈمقوي

ئۇ قىز ماڭا ئالدىنقى قېتىم ئالغان پۇلنى قايتۇرغىلى . ئىدى 
 .  دۈمكىردىمىكىن دەپ ئويلۇ

 . ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم دىدى ئۇ قىز -
 . ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ، قېنى كىرىڭ دىدىم مەن -
اپ قار كېلىپكۈزۈمگە تى كېلىپئۇ قىز يېنىمدىكى ئورۇندۇققا -

 . ئولتۇردى 
مەندىن ئالغان پۇلنى قايتۇرغىلى كىرگەن ! ؟ھە،، خوش-

مىڭ يۈەن  11ئۇ قىز خىجىل بولماستىن يەنە . ئوخشىمامسىز ؟ دىدىم 
 . بېرىپ تۇرۇڭ دىدى 

 ھە قېنى ئېيتىڭە ، نىمىشقا بېرىمەن ؟ -
ئالدىنقى قېتىمقى پۇلنى قايتۇرماي تۇرۇپ يەنە يېنىڭىزغا پۇل -

 كىن يەنە ئازراق پۇل ېل ىجىلمەن،ىمدىن ناھايتى خسوراپ كىرگىن
 : مەن . ئۇ قىز ماڭا دى ېد-قالغان ئىدى  بولۇپكېرەك 

 . دىم مەن ېقاچانلىققا كېرەك د. ھە بولىدۇ ، بېرىپ تۇراي -
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  :مەن . ھازىرنىڭ ئۆزىدە كېرەك دىدى ئۇ قىز -
 11چۇقىدىنمۇ دەماللىققا زۇڭتۇڭنىڭ يان! چلىقتۇ ؟ئوھوي ،، تې-

 كېلىپھىچ بولمىسا بانكىغا بېرىپ ئە مىڭنىڭ چىقىشى ناتايىن،
دىدىم مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ۋە ئۇ قىزنى باشالپ بانكا بېرەمەن 

 : ئۇ قىز ماڭا . تەرەپكە قاراپ ماڭدىم 
 . موتسىكىلىتىڭىزنى مىنمەمسىز ؟ دىدى -
موتسىكىلىت بىلەن بارساقمۇ . ؟ بوپتۇ !ھە ، موتو بىلەن بارامدۇق  -

رايلى دىيىشىمگە ئۇ قىز بىلىمنى تۇتۇپال لىككىدە قىلىپ ئاقامغا با
مەن بۇ خىجىللىقتىن ئاستا موتسىكىلىتنى ئۈچۈرۈپ . مىنگەشتى 

 . قويۇپ پەسكە چۈشتۈم 
 . دىدى ئۇ قىز -؟ۋاي نىم بولدى ؟ مىنمىدىڭىزغۇ -
 . دىدىم مەن  -،مەن بۇنداق ئىشنى ياقتۇرمايمەن-
 . ڭىزمۇ ئولتۇرىدىغۇ دىدى ئۇ ھە ئەمسە سىزنىڭ كاتپى-
ھە ئۇ قىز ئولتۇرغان بىلەن مىنى ئەمەس ئارقىسىدىكى ساندۇقنى -

تۇتۇپ ئولتۇرىدۇ دىدىم دە بىر ماشىنا توسۇپ بانكىغا باردىم ۋە ئۇ 
ئۇ قىز .  دۈممىڭ جۈنەي پۇل ئېلىپ بېرىپ ئۇزۇتۇپ قوي 11قىزغا 

. دىدى  -؟ۇ تىلخەت يازمىساقمۇ بولىدۇغ -:يەنىال بۇرۇنقىدەك 
مەنمۇ رەببىم گۇۋاھ بولغۇسىدۇر دىگەندىن باشقا ئارتۇق گەپ 

بۇ قىزنىڭ بۇنداق پۇل خەجلىشى مىنى سەل دەرگۇمانغا . قىلمىدىم 
شۇنىڭ بىلەن مەن شىركەتكە قايتىپ بېرىپ . سېلىپ قويدى 

 : ئەيساجان ماڭا .  سورىدىمئەيساجاندىن ئۇ قىز توغۇرلۇق 
 . ا قانچە جۈنەي بېرىپ بولدىڭىز دىدى ئەپەندىم سىز ئۇ قىزغ-
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 .  ممىڭ جۈنەي بەردىم دىدى 51 بولۇپكەينى  –ئالدى -
 . ؟ دەپ كەتتى ... ئۇ قىز  !..ھەي ...ئالال.. ئالال -
 . ئىش بولدى ؟ دىدىم مەن  نېمە. ھە قېنى ئېيتىڭە -
. مىڭ جۈنەي پۇلى بار ئىكەن  81 – 71باشقىالرنىڭمۇ ئۇ قىزدا -

 . ۇرماپتۇ دىدى تېخى قايت
مىغىلى نەچچە يىل بوپتۇ ؟ چۈشىنىشلىك بولدى، قايتۇر.!ھە-

 . دىدىم 
ئاي بولغان چېغى مەنمۇ باشقىالردىن  0ىر يىل كەينى ئالدى ب-

ئىش قىلىدىغانلىقىنى بىلەمسىز ؟  نېمەسىز ئۇ قىزنىڭ  ئاڭلىغان،
 . دىدى 

. غاندۇ بەلكىم بۇ پۇلالرنى ئېلىپ قەرز قايتۇرىدى ھە بىلىمەن،-
اكى بولمىسا ۋە يدە ئولتۇرىدىغاندۇ ؟ بىر ئۆي، ئاددى ئەرزان

ن قارىغاندا ، قوللىرىغا سېلىۋالغان ئۈزۈكلىرىدىتۇتىۋالغان تېلىفۇنى
مۇشۇنداق  بولۇپ، كۈنى ئۆتكەنگە خوش ھىچنىمىدىن غېمى يوق

تۈپ كىتىدۇ دەپ ئوياليدىغان پەرۋاسىز ياشىسامال ھەممە ئىش ئۆ
 : ئەيساجان . دۇر بەلكىم دىدىم مەن قىزالرنىڭ بىرى

مەن . ئەيساجانۋاي ئالال بۇنداقالرنىمۇ چۈشىنىپ بوپسىزدە دىدى -
 : كۈلۈپ تۇرۇپ 

 –ئەمما ھازىرقى قىز . مەن قىزالرنى ئانچە چۈشەنمەيمەن -
ئوغۇلالرنىڭ مۇشۇنداق كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقىنى بىلىمەن 

 . دىدىم
 . دىدى ئەيساجان  كېسەل ؟ قانداق كېسەلكەن-
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ئۆزىڭىز چۈشىنىپ قاالرسىز . سىزنى بىر يەرگە باشالپ باراي -
 . دىدىم مەن 

بىز خىزمەتتىن چۈشكەندىن كىيىن ئەيساجاننى باشالپ يېقىن -
 . ئەتراپتىكى بىر ئىچىملىكخانىغا ئېلىپ كەلدىم 

 . سىز بۇ يەرنى دەۋاتامسىز ؟ دىدى ئەيساجان  !ھە -
 . باققان ئوخشىمامسىز ؟ دىدىم مەن  لىپكېسىز  ھە شۇنداق،-
 ! ؟....ئەجەبا سىزمۇ  ھە ئىككى قېتىم كەلگەن،-
مەن كىرىپ  خاتا چۈشەنمەڭ! ئۇنداق ئىش يوق. ياق ، ياق -

 –قىزباقمىغان ، لىكىن ھەرقانداق بىر دۆلەتتە بۇنداق يەرگە ناچار 
 كىرىپ كۆرۈپ. ئوغۇلالرنىڭ كۆپرەك كىرىدىغانلىقكىنى بىلىمەن 

. بىز بىر بېسىپ ،ئىككى بېسىپ ئىچىگە كىردۇق . باقايلى دىدىم 
ئوغۇلالر  –قىز . بۇ ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق ناچار جاي ئىدى 

 ئۇالر بىر ياقتىن چىلىم چەككەچ بولۇپغۇژەكلىشىپ ئولتۇرۇشقان 
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياغلىق . چاق بىلەن ئولتۇرىشاتتى چاق–كۈلكە

مەن بۇالرغا كۆز . نى ئىگەللىگەن ئىدى ئارتىۋالغانالرمۇ كۆپ قىسىم
الغان يۈگۈرتىۋېتىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇيۇقسىز بايا مەندىن پۇل ئ

ئەيساجاننى ياندىكى بىر ئورۇنغا باشالپ  . ئائىشەنى كۆرۈپ قالدىم
ئىچىدىغانلىقىمىزنى  نېمە بىزدىن كېلىپكۈتكۈچى . دۈمئولتۇر

  سورىدى، بىز بىردىن مىۋە
  :كۈتكۈچى بىزگە .  رۇتتۇقشەربىتى بۇي  
ينىدىنالم  ئەپەندىم ، دەپ كە ھە بولىدۇ، بىر دەم ساخالپ تۇرۇڭ-

 .سورىدى  چېلىم چىكەمسىز دەپ



197 
 

 .مەن  يىمەكلىك ئەكەپ بەرگىن دېدىمتاتلىق  ماڭا چېلىم ئەمەس-
ئىچىملىكنى   مېنۇتتىن كېيىن كۈتكۈچى مەن دىگەن شەربەت 1

  .ئولتۇردۇق  چكەچ پاراڭلىشىپئىبىز  بۇنى  . بەردى كېلىپئە
ئۇ . تى ئولتۇرات پاراڭلىشىپ ئائىشە بولسا باشقىالر بىلەن قىزغىن

مىڭ  5گە ئائىشە پاراڭالشقان ئەر كىشى سەت ھىجىيىپ تۇرۇپ
ئېلىپ  ىشەمۇ كۈلۈپ قاقاقالپ بۇ پۇلنىئائ .جۈنەي  پۇل بەردى 

 .قىلىشتى  لىرىنى ئىزھارسۆزمۇھاببەت 
ىزنىڭ ق جان ئاچچىقىمدا بېرىپ بۇ ۆرۈپك مەن بۇ ئىشالرنى

 .بېسىۋالدىم  ئۆزۈمنى يەنىال تەستىگىگە بىرنى ئۇرغۇم كەلدى بىراق
 :ئەيساجانغا  مەن

 .كېتەيلى دىدىم چىقىپ! قايتايلى يۈرۈڭ-
  كەلگەنلىگىڭىزنى ئۈچۈن بۇ يەرگە نېمە سىزنىڭ -:ئەپەندىم-

 .دېدى  ئەيساجان  !ئەمدى چۈشەندىم 
ئېلىپ   ەچچە كۈننىڭ ئالدىدا بۇ قىز مەندىن پۇلنىھە مەن بىرن-

مەن   ئىدىم، ئۇ چاغدا كۆرگەن جايغا كىرىپ كېتىۋاتقانلىغىنى مۇشۇ
مەن  دېدىم-ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئىدىم، دەل مۇشۇ يولدىن

  . ئاچچىقىمدا
، بۇ چاغدا  قاراپ ماڭدىم ان بىلەن خوشلۇشۇپ ئۆيگەئەيساج مەن 

  كاتىپىم پەيدا بولغاندەك بولدى بۇ دەل  سېزىم خىل بىر توۋا مەندە
كۈندە دىگۈدەك كەينىمدە ئولتۇرغاشقا،    كاتىپىم چۈنكى. ئىدى

ئۇ   كاتىپىم .ھىس قىلىپ قالغان ئىدىم كەمدەك خۇددى بىرسى
بېشىدا . بىر قىز ئىدىزى تۆۋەن ئەخالقلىق يۈ ھەقىقەتەن
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ىز ىمسرگى ئۇزۇن يەڭلىك كەڭ كۆينەكلىرى، تەبىئى  شارپىللىرى
لىمۇ  يېقىملىق تو لىرىسۆزپېئىللىق  كەمتەر كىچىك چىرايلىرى
رۇن گۈزەللىك زادى بىراق بۇ يەردىكى ھەقىقى يوشۇ. كورۈنەتتى

 .يگىمۇ كېلىپ قاپتىمەنۆئ ئىشالرنى ئويالپ ؟ مەن بۇنەدە
   بولۇپ خۇشال كۆرۈپمېنى    ئىبراھىمكام

جاپا   كۆپ ەپئىشل ، نەچچە كۈندىن بېرى دەم ئالمايمكاھە ئۇ-
دېدى   -رە كۈن ئارام  ئېلىۋاالمسىز ؟بى خالىسىڭىز!  تارىتتىڭىز

 .تۇرۇپ  كۈلۈپ
    تچىللىرىم ئارام خىزمە-ئىشچى بىراق مەنرەخمەت ئاكا،-

  ئۆزۈمنى چۈنكى مەن. ئالمايمەن يدىكەن، مەنمۇ  ئارامئالما
 نۈپكۆرۈسەت  ىگەكۆز ئالسام ئۇالرنىڭ شلىق دەپ خالىغانچە ئارامبا

ئۇالر جاپا تارتسا، مەنمۇ تەڭ جاپا تارتىشىپ  .قالىمەن
 .  دېدىم  -ر،شەرتتۇ بېرەلمىسەممۇ بىراق يېنىدا تۇرۇشۇم

ھەقىقەتەن   ، سىزمكائۇ ھەي -:تۇتۇپ  كۈلۈپ ئىبراھىمكام
 011ئەمگەك قىلغۇچىالرغا  ئېغىر مئاڭلىسا !اھىركەنسىز م ئىشەنچكە

  . بوپسىز ؟ دېدى الردىن ھېيتلىق پۇل بېرىدىغاندول
چىقىرىپ  بېرىمەن   يېنىمدىن ئۆز بۇنى مەن! ھە شۇنداق ئاكا-

 .دېدىم  مەن    دۈمدەپ  ئويالپ  قوي
 كېتىپ،  كۈلۈپ ئىبراھىمكام

 -اجەتھبېرىشىڭىز  پۇلنى سىز بۇ!  مكائۇ بولمايدۇ..  اقي..ياق-
   ھالىدىن ئىشچىالرنىڭ ئۇ يىلقى. يەتتىم كۆرۈپ ھەممىنى مەن! سىز 

!  جانلىق  ياخشى يتىھالى ناھا خىزمەتچىلەرنىڭ-بۇ يىلقى ئشچى
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ئىككى ئاي ئىچىدە قىلغان خىزمىتى ماڭا ئىككى -بىر مۇشۇ ئۇالرنىڭ
مىليۇن دولالر پايدا ئېلىپ كەلدى، بۇالرنىڭ غەيرىتىگە مەن  

! بۇ غەيرەتنى سىز ئۇالرغا بېغىشلىدىڭىز . دۈمقوي ھەقىقەتەن قول
مەن   سىز بەرسىڭىز!  مكائۇ ىمەنبېر ۈمئۆز رنىدولال 011مەن بۇ 

 .  ئىبراھىمكام دېدى -،رەنجىيمەن
 .قويۇپ دېدىم مەن كۈلۈپ -!ئاكا ھە ئۇنداق بولسا مەيلى-

ئانامغا -دەم بىلەن تېلىفۇندا كورۈشتۈم ۋە ئاتاتە ھەكەچ مەن
تۇيۇقسىز تېلىفۇنۇمدا بىرەيلەن مېنى  . دۈميوللۇ ساالمالرنى
مەن  .ئانامنىڭ سۈرىتى تۇراتتى-سورەتتە دەل دادام بۇ .قاچىالپتۇ

 . دۈميوللۇ لىقىمدىن بۇالرنى قۇشۇپ دەرھال ساالمخۇشال
ماڭا كەلدى، مەن ساالم   سۆز دىگەن!  ئەلەيكۇم ۇئەسساالم-

  :ۋە پاراڭالشتىم ئانام بىلەن قىزغىن–، ئاتا بولۇپ قايتۇرۇپ
سىلەرنى   !امسىلەرتۇرۋات ياخشىئەھۋالىڭالر  ئانا، قانداق–دادا-

 !سېغىندىم  كۆپ
  ياخشى باالم سەن ياخشى ھە ئوغلۇم، ئاپپاق قوزام جېنىم باالم بىز-

كېلەي   مۇ؟ قاچان قايتىپياخشى ھە ئىشلىرىڭ. ياخشى بولساڭال بىز
 .ام ئان ياش قىلدى كۆز لەرنى قىلىپسۆزدەپ نۇرغۇن  .دەيسەن

دەپ  ياخشى مۇ خېلىتۇرۋاتىمەن ئىشالر ياخشى ، مەندادا-ھە ئانا-
ۋە  شېركەتنىڭ نىڭ ئائىلىسىنىڭ باللىرىنىڭ ۋەئىبراھىمكام

 ەمنىڭئۆز م ۋەئەۋەرتىپ بەردى سورەتلىرىنى ئىچىنىڭ
بولۇشىنى  ىپ بېرىپ خاتىرجەمئەۋەرت ئىشىخانىسىنىڭ سۈرۈتىنىمۇ

بۇ شېركەتتىكى ئىشالرنى بىرە قۇر رەتكە  ۋە  ئىنشائالال ئېيتتىم
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. منى دېدىم ىن يۇرتقا قايتىشنى ئويالشقانلىغىئاند  بولۇپ سېلىپ
 دوستالر ھەقىقى! توغرا قىلىپسەن ئوغلۇم-:ئانامالمۇ -دادام

 ، بەلكى قەلىپ، دىل،ئەمەس چىلىكتىال -خوشامەتۋە  ئېغىزدىالم
بىردەك بولغاندىال ياردەم بۇ ھەقىقى  ى ئۆزى ۋە  سۆزپىكىر، 

دەپ  -!ىنىمىز ئوغلۇم ئىش ياردەم بولىدۇ ۋە دوس بولىدۇ  بىز ساڭا
 بولۇپ مەن تېخىمۇ ئىرادىلىك. تربىيەلەرنى  قىلدى -لىمتە نۇرغۇن

 ئانامدىنمۇ شۇنچىلىك مەمنۇن-قالغاندەك ھىس قىلدىم ۋە  ئاتا
 .چۈشتى تامچىپ-ياشالر تامچىپ لىرىمدىنكۆز ۈيۈنۈپس بولۇپ

 -بىر قىلىپ ئۇالرنى خاتىرجەم -،دادا دەپ -مەن بولىدۇ ئانا
ىلەن خوشالشتىم ۋە ب ائەتتەك كۆرۈشكەندىن  كېيىن ئۇالرئىككى س

 ئەتە يەنە خۇدا خالىسا كورۈشۈپ  تۇرىدىغانلىقىمىزنى دىيىشىپ
شۇنداق  بولۇپ خۇشال ن بەكالبۈگۈ مەن. خوشالشتۇق بولۇپ

مەن ۋە ئەتىگىنى شۇنداق يەڭگىل ئۇخالپتى تاتلىق شىرىن
ە  شېركەتكە قاراپ يەن بولۇپ مەن ناشتىلىقىمنى قىلپ. تۇرۇپتىمەن

، يول ئالدىم ۋە شېركەتكە بېرىپ ئالدىراش ئىشقا  چۈشۈپ كەتتۇق
 كۆتۈرۈشۈپ،مال خىزمەتچىالر بىلەن بىللە  -ۈنكى مەنمۇ ئىشچىچ

مەن . بىلمەيالم قاپتۇق ھارغاننىمۇ چاقچاقلىشىپ كۈلۈشۈپ يۆتكەپ
چۈشتە  كېيىن بۇنىڭدىن تاماقنى ئۇالر بىلەن بىللە يىگەشچۈشلۈك 

سائەتچە ئارام ئېلىشىنى  يېرىم ،بىرخىزمەتچىلەرنىڭ-ارلىق ئىشچىب
  :ماڭا  بولۇشۇپ خۇشالئېيتتىم، ئۇالر

 .  سورىدى بوالر دەپ ياخشىقىلساق  نېمە بۇ ۋاقىتتا- :ئەپەندىم -
ھە ئۇخلىساڭالر بەلكىم ئېزىلىپ قالىسىلەر، شۇڭا سالقىن جايغا  -
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ى ئارام ئالدۇرۇالر دېدىم  ۈڭالرنئۆزئىچكەچ  بېرىپ سوغۇق ئىچىملىك
 .تۇرۇپ  مەن كۈلۈپ

نى گۈل دانە تاشتەك 411م كۆكەرتىش بۆلۇمىگە يەنى ئاخشا مەن
، مانا بۇ ئىدىم بۈگۈن چۈشتە يەتۈزۈپ بېرىشنى ئېيتىپ قويغان

گۈللەرنىڭ   خىزمەتچىلەر بۇ-ئىشچى. گۈللەرمۇ ھازىر يېتىپ كەلدى
ئېچىلغان  خىل-ىلمۇبۇ چىرايلىق خلىگىدىن ھەيران قېلىشتى،كۆپ

كىرگۈزگەن      تۈس گىچەئۆز كەتكە تولىمۇشېر خۇش پۇراقلىق گۈللەر
 -قا بۇ گۇللەرگە نەپەر خادىم ئورۇنالشتۇرۇپ كۈندە 5مەن . ئىدى 

گۈل باققۇچى  ئايرىم–ئايرىم  راشقا ۋە تازلىق مۇھىتقا پاكىز قاراشقا
  كەچتە ۈنىك مەن بۇ ئىشالر توغۇرلۇق ئالدىنقى. ئورۇنالشتۇردۇم 

ئىشالرنى   مەن بۇ .بولغان ئىدىم  بىلەن دىيىشىپ ئىبراھىمكام
  -چاقىرىپ نىكاتىپىم ئىشخانىغا كىرىپ ئېسىمدە يوق بولۇپ قىلىپ

، مەن ئۇ قىزغا رۇخسەت بەرگەن ئەمەسمۇ ؟ ئالال تىمەن، ھەي
 رلىك كۈنلەر بىلەن بۇ بىر كۈنمۇ ئۆتۇپمۇشۇنداق خەي بۈگۈن  مانا

، مەن ئۇيان ئويالپ بۇ يان بولۇپ قالغان بولۇپ ۇمكەچ كەتتى،
 ۋە مەن دۈمئويلۇ ئويالپ ھېلىقى مەجنۇن دوستۇمنىڭ يېنىغا بېرشنى

 بىراق. چىقىپ موتورۇمنى ھەيدەپ مەجنۇننىڭ ئۆيىگە باردىم سىرتقا
ەنە بىر پارچە خەت تۇراتتى ، يەنىال يوق ئىدى ۋە كەبىسىدە يئۇ 
 :ەتتە خ دۈمئوقۇ ەتنى ئېلىپخ بۇ مەن

 . يېزىپتۇ  دەپ -قايسى ئايال كوڭلىڭىزنى رام قىلىۋالدى ؟-
نى ئاڭالپ كۈلۈپ كەتتىم ۋە ئىچىمدە، مەن تېخى  سۆز مەن بۇ

دېگىنىدۇ ؟  نېمە ھىچقانداق بىر ئايالغا كۈيۈپ يۈرگۈنۈم يوققۇ ؟ بۇ
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پ بىر قارار چىقارمىدىم، چۈنكى بۇ   ئالدىرا بىراق مەن. دېدىم
بەلكىم بۇ  ! لەيدۇ سۆز انلىرىمۇ بىر ھەقىقەتنىمەجنۇننىڭ ئېيتق

مەن بۇالرنى ئويلىغاچ يولدىن     . ە بىر ھېكمەت باردۇرلىدسۆز ئېيتقان
 ياقىسىدا يولنىڭ ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ بىر قىزنىڭ يىغالپ

 غا بەكالم ئوخشىغانلىقىنىكاتىپىم بۇ قىزنىڭ ۋە لىغىنىكېتىۋاتقان
 ھەممە يالمىدىم چۈنكى رومالىرۇپال قالدىم، بىراق تونىتۇ كۆرۈپ

ىغىنىچە يان تەرەپكە بۇ قىز يىغل. رىنى ئىتىپ تۇراتتى كۆزلى-يۈز
 .  كەتتى  كوچىغا كىرىپ ئەگىلىپ بىر

ئەتىگىنى ئىشقا  بۇرۇنقىدەك م ۋەباردى مەن ئەتىسى يەنى خىزمەتكە
.  قاپتۇ بولۇپ خىزمەتچىلەرگە ياردەم قىلغاچ چۈشمۇ-بېرىپ ئىشچى
ئارام ئېلىش ئورنىغا   بولۇپ شلۈك تاماقلىرىمىزنى يەپبىز يەنە چۈ

ئىدىم،چۈنكى بۇ ئارام   ئېلىۋالغان بۈگۈن مەن تەمبۇرۇمنى. باردۇق 
ئېلىش ۋاختىدا مەن بۇالرغا لېرىك ۋە شوق مۇزىكا ناخشىالرنى  

نى تەڭ  تۈرۈپ ھەممەيلەنئېيتىپ بېرىپ ئۇالرنىڭ روھى كۇچىنى كۆ
 .ېدىم ئالسىكەن د بىرلىكتە ھوزۇر

ۋە   دۈمئولتۇر مەن بىر تۈپ چوڭ گۈللۈك دەرەخنىڭ يېنىغا كېلىپ
 :كۈلۈشۈپ  ئۇالر. لىرىك ۋە شوخ ناخشىالرنى ئېيتپ بەردىم 

ن  مەنىلىككە يېقىملىق ۋە بەكمۇ ئەپەندىم بۇ مۇىكىللىرىڭىز-
ئۇالر  قانداق چالغۇ ئەسۋاپ دېدى ئاۋازىڭىزمۇ بەك سۈزۈككەن، بۇ

 .تۇرۇپ  كۈلۈپ
بۇ   ئەۋالد 0ئانامدىن قالغان مىراستۇر، ئۇدا -ڭ ئاتامېنى بۇھە -
  بولسۇن  ىمىز، مەيلى قايسى بىرىمىزنىڭ پەرزەنتىچېلىۋات ەمبۇرنىت
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مەن بىر ئوغۇل بولغاچقا بۇ تەمبۇرنى ماڭا  . تۇر شەرت بۇنى ئۈگۈنۈش
ئۇنى   ساقالش مېنىڭ مەسۇلىيىتىمدۇر ۋە ياخشى بەردى، بۇنى

   :ئۇالر ماڭا  . دېدىم. مۇ مېنىڭ ۋەزىپەمدۇر غلۇمغا ئۈگۈتۈشئو
 .دىيىشتى  بوالمدۇ  ؟ بىز چېلىپ باقساق-
 .تۇرۇپ دېدىم مەن كۈلۈپ! بېقىڭالر چېلىپ... ھە بولىدۇ قېنى-

ئۇالر گەرچە چااللمىسىمۇ بارماقلىرى بىلەن تارىللىرىنى مىدىرتىپ  
 :رغا ئۇال مەن .ىال سىز چالسىڭىز بولغۇدەك دېدىكۈلۈشۈپ يەن

كورىدىغان مۇزىكىنى   ياخشى ۈم ئەڭئۆز ەن ھازىر سىلەرگەم ھە-
 دېدىم ۋە شۇنداق مۇڭلۇق بىر مۇزىكىنى چالدىم ،  بېرەي چېلىپ

 مۇزىكىدا  . ەم مۇزىكىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كەتتىمئۆز چالغاندىمۇ
  -ئەسلەۋا رەببىمنى ەمنىڭ ئاشىقىنى ئەسلەۋاتاتتىم يەنىئۆز پەقەت
 . ۇزىكىنى دەل ئاشىقىمغا بېغىشالپ چالغان ئىدىم بۇ م. تاتتىم 

، مەن چېلىۋەردىم   تەمبۇرنىڭ ئۈستىگە بىر قۇش قوندىتۇيۇقسىز 
بۇ قۇش مۇڭلىنىپ بىر ئاز تۇرغاندىن كېيىن ياندىكى بىر تۇپ  

. قوندى  ئەتراپىغا قۇشالرمۇ توپلىشىپ دەرەخكە قوندى ۋە باشقا
ىترەيتى، ئاشىقىمنىڭ جامالىنى  لىرىمدە لىققىدە ياش، لەۋلىرىم تكۆز

ياشلىرىمنىڭ    كۆز كورۈمەن دەپ خىيال ئىلكىگە پېتىپ كەتكەچكە
كەينى  -ئالدى چىقىپ كەتكىنىنىمۇ بىلەلمەي قاپتىمەن، بۇ مۇزىكا

چاغدا  مەن مۇزىكىنى توختاتتىم بۇ مىنۇتچە چېلىندى  11 بولۇپ
ھەيران قېلىشتى  ئالدىمدا تۇراتتى، ئۇالر مېنى كورۇپ  كۆزمۇ كاتىپىم

 :ۋە مەندىن 
 .بىرەيلەن مەندىن  دەپ سورىدى -ئەپەندىم سىزمۇ يىغالمسىز ؟-
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   .مەن دېدىم! يىغاليمەن چۈنكى مەنمۇ بىر ئىنساندە  شۇنداق مەنمۇ-
 :تۈرۈپ كۆپ سۆز بىرەيلەن ماڭا

  :تۇرۇپ  كۈلۈپ دېدى.. بىراق سىز ئوغۇل  بالىدە -
ۋاقىت يىغاليمەن ۋە قاچان   مەن ياراتقان ئىگەم ئۈچۈن ھەر-

 !! يىغلۇغۇم كەلسە يىغالۋېرىمەن بۇنى ھىچكىم توسۇپ بواللمايدۇ 
ن ، ئاشىقىمغا بېغىشلىغانمە نى دەل رەببىممكامۇزى باياقى چالغان

 -چۈش، مۇزىكىنى چالغاندا پۈتۈن يۈركۈم تۇيغۇلۇرۇم، خىياللىرىم
بۇ ۋاقىتتا مەن  . ۇلۈرۈم ،بارلىق ئەزالىرىم رەببىمگە باغلىنىپ كېتىد
ئەيلەپ ماڭا   سۆز ھېچنەرسىنى سەزمەيمەن، خىياللىرىمدا رەببىمگە

  سۆز سۈيۈنۈپ رەببىمگە كارامەتلىرىدىن ،رىسىقلىرىدىن بەرگەن بۇ
.  ياشلىرىمنى بىلەلمەي قالىمەن  كۆز قىلىمەن ۋە بۇ ۋاقىتتا چىققان

 ىنىئۆز مانا بۇ ئاشىقلىقتىن يەنى كېلىپ پاك بىر ئاشىقلىقتىن
ئوغۇل مەسىلىسى ئەمەس -بۇ خىل تۇيغۇ قىز. سېزەلمەسلىكتۇر

 ېرەك بېرىۋاتقانلىغىنىد يېشىنىڭ ھەقىقەتتىن كۆز بىر بەلكى
 .   دېدىم بىلدۈرىدۇ

خىزمەتچىلەر ماڭا ئاپىرىن ئېيتىشتى –ئىشچى  بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغان
 .بولدى  ۋە ئۇالرمۇ خۇرسەن

 :ھىمغا ئالال مەن قولۇمنى دۇئاغا كۆتۈرۈپ
قىلغىن ،  ۈڭگە دوسئۆز بارچە كىشىللىرىڭنى!! ئەي ئىگەم -

 .ئامان خاتىرجەم قىلغىن  -ىلغىن ، ئۇالرنى تېنچق ۈڭگە يېقىنئۆز
نىڭ ھەققى ھۆرمىتىدىن ۋە  < ۋ.ئە. س> تۇڭ  مۇھەممەتنىڭ دوس

ىشىگىڭنى ئۇالرغا رەھمەت ئ باشقا دوسلۇرۇڭنىڭ ھەققى ھۆرمىتىدىن
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لغىن، گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلغىن بۇ دۇنيادا  ئېچىپ ھىدايەت قى
مۇھتاج      ماڭا سېنىڭ جامالىڭنى كورۈشتىن باشقا ھىشقانداق بىر ئىش

  -ئىش بولۇپ ن، ساڭا ئاشىقنېمەسېغى ئەي رەببىم سېنى. ئەمەستۇر
قىڭدا كۆيىمەن،سېنى يۈركۈمدىن ئىزدەيمەن، بارچە دوسلۇرۇڭنى  

   ئازاپتىن نېرى ى بارلىق كىشىلەرنىقېرىنداشلىرىمن زىمىندىكى بۇ
ياشلىرىمنى    كۆز دەپ دۇئا قىلىپ. ، بەركىتىڭنى بەرگىننقىلغى

. سۈرتۈپ تەمبۇرۇمنى قولۇمغا ئېلىپ ئاستا ئىشىخانىغا قاراپ ماڭدىم 
 :چاقىردىم ۋە  نىكاتىپىم مەن ئىشخانىغا كىرىپ

  .مەن دېدىم -سىز كېلىشكە يەنى ئىككى كۈن ۋاقىت بار ئىدىغۇ ؟-
 .  دېدى داق، لېكىن ئۆيدە ئولتۇرۇپ ئىچىم سىقىلىپ قالدىشۇن ھە-

  -ئولتۇرۋال پەس مەن بىر. ى قىزىرىپ كەتكەن ئىدىكۆز پاتىمەنىڭ
 :كاتىپقا  غاندىن كېيىن

مەن سىزنى بىر يەرگە ئاپىراي يەنى شېركەتكە يېقىن بىر جايغا،  -
 .  دېدىم  يېشىللىق بىر جايغا

مەن ئۇ قىزنى شۇ دىگەن جايغا  . قوشۇلدى ولۇپب ماقۇل پاتىمەمۇ
پاتىمە يەرگە   سورىدىم ئىش بولغانلىقىنى نېمە ئېلىپ باردىم ۋە

 :مەن .  قاراپ يىغالپ كەتتى
   يىغلىغاندەك تۈنۈگۈنمۇ بولدى كوڭلىڭىزنى يېرىم قىلماڭ، قارىسام-

يېنىمدىن بىر قىز  . تۈنۈگۈن مەن سىرتقا چىققان ئىدىم قىلىسىز ؟
  نېمە چۈنكى. ىغالپ ئۆتۈپ كەتكەن مەن بېرىشقا ئىالجىسىز قالدىمي

 مەيۈسلۈك ئۈچۈندۇر كۈندە سىزگە قارايمەن، سىزدە بىر خىل
 ئازابى باردەك، خالىمىسىڭىز دېمىسىڭىزمۇ بولىدۇ دېدىم   كۆڭۈل
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 :باشلىدى  داۋام قىلىپىنى سۆز قىز ئۇ. نمە
ىگە كىردىم ۋە توي  نىڭ كەينكۆڭۈل بىر توي قىلغان،بۇرۇن  مەن-

يولدۇشۇم توي قىلماستا ناھايتى  .  دۈمپەرزەنتلىك بول قىلىپ بىر
گۈرۈشكە  ئۆز بولۇپ تتى، بىراق توي قىلىپكۆرە ياخشى ۋاي دەپ
قالدى ۋە   بولۇپ ىغان سىلكىيدىغانتېگىد ماڭا قوپال. باشلىدى 

تىيارىڭىز مەن ئىخ. قىلدى  يەنە بىر خۇتۇن ئالىمەن دەپ خاپا
قىلمىدىم  سۆز ىم  ئۇ يەنە بىر ئايال  ئالدى، مەن ھىچقانداقدېد

 بارا–بارا ئۇ مەندىن. ۋە ئۆيدە باالمنى بېقىپ ئولتۇرۇۋەردىم
 ە مەس كېلىدىغان ۋە چېلىم چىكىپ بوشاڭلىشىپ، ئويگيىراقالشتى

چاغالردا سىرىتتىكى ئاچچىقىنى كېلىپ مەندىن  بەزى. ەتتىك
قېتىم قاتتىق ئۇردى، مەن سەۋرى ئالىدىغان بولدى ۋە  بىرنەچچە 

مائاشىمنىڭ يېرىمىنى ئۇنىڭغا . سىرتالردا  ئىشلىدىم  يەنە قىلدىم
بىز بىر يېرىم يىل مانا .  دۈمقوي يىغىپ ەمئۆز بېرىپ يېرىمىنى

الدى ، ق باالم ئىككى ياشقا كىرەي دەپ زىرھا .مۇشۇنداق ئۆتتۇق
. ىگە كەلدىمچىدىماي ئاجىرشىش نىيت مەن ئاخىرى بۇ ئازاپالرغا

مەن . يولدا ئېلىپ مېڭىش ئىدى  ياخشى چۈنكى پەرزەنتىمنى
 بىلەن ئاجىرشىش  ئۈچۈن كورۈشتۈم ۋە بالىنى بالىنىڭ دادىسى

مەس ئىدى، ئۇنىڭ ھىشقانداق  ەم باقىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم، ئۇئۆز
بالىنىڭ . كېتىپ قالغان ئىدى ئايالىمۇ نەرسىسى قالمىغان بولۇپ،

 :ماڭا  دادىسى
كېيىن سەن   ئۇنداق بولسا سەن ماڭا ئازراق پۇل بەرگىن ئاندىن-

مىڭ   51مەن ساڭا  -:مەن ئۇنىڭغا. بىلەن ئاجىرشىپ كېتەي دېدى 
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  -تۇ يەردە جۈنەي بېرەي بالىنى ماڭا بەرگىن، باال بىلەن مەن باشقا
ھىجاراپ   بولۇپ خۇشال ئۇ پۇلنىڭ گېپىنى ئاڭالپال. دېدىم  رايلى
 :تۇرۇپ  ا ئالىيىپئۇ ماڭ. كەتتى

  -سۇن قولۇڭنى ناۋادا يالغان ئېيتساڭ يەنە ئۇرۇپ! ھە قېنى پۇل-
ئالدىنقى قېتىممۇ قولۇمغا  . دەپ سەت قاراپ كەتتى -،دۇرۇۋېتىمەن

 . دېدى ئىدى  ئايالردا ئاران ساقايغان  5-4ئۇرۇپ سۇندۇرۋەتكەن 
 :باشلىدى  ىنىسۆز قىز يەنە

ئۇنىڭغا پۇلنى   بولۇپ پېلىئ خېتىنى ئاجرىشىش مەن ئاخىرى-
ئۇ پۇلنى ئېلىپال بىزنى تاشالپ كېتىپ قالدى، بىزنىڭ ئۆي  . بەردىم 

مەن باالمنى بېقىش ئۈچۈن شەھەرگە كۆچۈپ كەلدىم . يېزىدا ئىدى
باال ئىككەيلەن بەك  -، باال بىر ياش ئىدى ئانائىزدىدىم  ۋە خىزمەت

  -پۇللۇ قويغان ىپقالدۇق، بۇرۇن يىغ ھىدا ئاچمۇگا .جاپا تارتتۇق
، ئېغىر كۈنلەرنى  سېتىۋالدىم رۇمغا ئۆي ئىجارە ئالدىم نەرسە كېرەك

ىنى  سۆز تارتىپ يەنە! بېشىمدىن ئۆتكۈزدۈم دەپ ئېغىر بىر ئوھ 
ۋەقەسىدە     قاتناش بالىنىڭ دادىسى ئۇزۇن ئۆتمەي بىر. داۋام قىلدى

ي ئالالھ  قېلىپ يولدىن ئوتۈپتىكەن، ھە بولۇپ ئۈلۈپ كېتىپتۇ مەس
 !! دادىسىدە  گۇناھىنى مەغپىرەت قىال، ئۇ نىمىالم بولمىسۇن بالىنىڭ

نى  كاتىپىم مەن بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ كوڭلۈم بەكمۇ يېرىم بولدى ۋە
 :ئاپاردىم  ۋە  موتو بىلەن بىر ئىگىز تاغ بار يەرگە

ۋاقىرۋېلىڭ   مەن پەستە تۇرۇپ تۇراي، سىز ئۈستىگە چىقىپ بىر-
 . دېدىم 

 :چۈشۈپ  تىمە تاققا چىقىپ قانغۇچە توۋالپ ۋاقىرۋالدى ۋە پەسكەپا
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، دېدى  قالدىم رەھمەت ئەپەندىم ، بۈگۈن مەن خېلىال يەڭگىللەپ-
  :مەن پاتىمەگە قاراپ .  كۈلۈمسىرەپ ئۇ قىز سەل

 . دېدىم -،كەلمەڭ  ئەتە ئىشقا -
 ؟ !!نىمىشقا -
 .مەن  دېدىم -،كەلمەيمەن ھە، ئەتە مەنمۇ ئىشقا -
 ؟ ...سىز -
كېلىپ   ھە شۇنداق، ئەتە ئازراق ئىشىم بار، مەن كەلمىسەم سىز-

   . دېدىم  مەن!!! قىلىسىز  نېمە
 : كاتىپىم

  .دېدى مۇاليىملىق بىلەن -،ئەپەندىم ھە بولىدۇ-
بىلەن خوشلۇشۇپ ئۆيگە قايتىپ   كاتىپىم دۇق ۋەكەل بىز قايتىپ

  مكائا ، مەنئولتۇراتتى  ۈپكۆر ماتىريال ئىبراھىمكام ئۆيدە. كەلدىم
  -بارال ئىشقا پاراڭلىشىپ مۇڭداشتۇق ۋە ئەتە بىر كۈن بىرئاز بىلەن

 :ماڭا  ئىبراھىمكام .مايدىغانلىقىمنى  ئېيتتىم
،  ئىشلەۋاتىسىز  ئۈچ  ئايدىن بېرى جان كۆيدۈرۈپ..ئالال ..ئالال -

ىڭىز  قانداق ئىش. بىر كۈن ئەمەس بىر ئاي بولسىمۇ بولىدۇ  رازىمەن
 .  تۇرۇپ  دېدى كۈلۈپ -،قىلىۋېرىڭ  بولسا ھەل

مەن ئۈستىگە چىقىپ بالدۇرراق ئارام ئالدىم ۋە ئەتىگنى ئويغۇنۇپ  
ئىشىك   پاتىمەنىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭدىم ۋە  بولۇپ ناشتا قىلىپ

 بىر ئالدىغا كېلىپ ئىشىگىنى چەكتىم، ئىشىكنى ناھايتى ئوماق
 . ئىدى باال كېلىپ ئاچقان ئوغۇل

 .كۈلۈپ تۇرۇپ مۇ سىز ؟ دېدىمياخشى ۇ ئەلەيكۇم يىگىتئەسساالم-
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 .ويۇپ دېدى ئوماق كۈلۈپ ق -،ئەسساالم ۋەئەلەيكۇم-
 :تۇرۇپ كۈلۈپ دېدىم -سىزنىڭچۇ ؟ مېنىڭ ئىسمىم يۈسۈپ ئەلى،-

ساالم   چىقىپ كەلدى ۋە ماڭا ساالم بەردى مەنمۇ كاتىپىمئاڭغىچە 
 :پاتىمە ماڭا قاراپ  .بەردىم 

 .دېدى غەمكىن ھالدا  -،ئوخشىمامسىز قارىغاندا ئىدارىغا ماڭغان-
سىزمۇ ئوغلىڭىز بىلەن  . ياق، بۈگۈن مەن ئايلىنىپ كەلمەكچى-

 .سورايمەن دېدىم  تەڭ بېرىشىڭىزنى
 ،......مەن -
ھە بۈگۈن ئىشخانىغا بارماقچى  ئىدىڭىزغۇ ؟ شۇڭا بۈگۈن ئىشنى  -

  ىڭىزمۇ كېرەك، شۇڭا مەن بىلەن  سىرتتا بېجىرمەكچى بۇنىڭغا  ئوغل
 . تۇرۇپ  دېدىم كۈلۈپ-،مېڭ  بىللە

 .قىز  دى كاتىپدې -،ئەپەندىم ھە بولىدۇ-
بىز ئۈچەيلەن بىر ماشىنىنى كىرا قىلىپ دېڭىز ياقىسىغا باردۇق ۋە 

يەنى بىز دېڭىزغا   .شەربەت ئىچىملىك يىمەكلىكلەرنى ئېلىۋالدۇق
پ يىمەكلىكلەرنى جوزىغا ئېلىپ بېرىپ بىر پاكىزە جايدا ئولتۇرۇ

. ئولتۇردۇق كۈلۈشۈپ كۆرۈپ ىنىمەنزىرلىر ، دېڭىزئىچكەچيىگەش،
، دىيىشىپ  ئائىلەكەنسىلەر لەر، سىلەر بەك بەخىتلىككۆرگەن بىزنى

  -كى بۇ.بىزنىڭ يۈزىمىز قىزىرىپ پەسكە قارىشىپ كەتتۇق. كەتتى 
مانا   بىز. چىك ئوماق ئوغۇلمۇ كۈلۈپ ھىجاراپ ئويناپ يۈرەتتى

بىز . قالغان ئىدى بولۇپ كېيىنمۇ چۈشتىن مۇشۇنداق ئولتۇرۇپ
كېرەكلەرنى ئېلىپ ماشىنىغا چىقتۇق ۋە  –نەرسە  بولۇپ قايتماقچى

 :بالىغا -ئانا مەن بۇ



210 
 

دېدىم  -،قوياي ئاندىن ئۆيگە ئاپىرىپ بارايلى سارايغا–بىز سودا-
  . باردۇق ۋە بىر چوڭ سارايغا

سىز ھېلىقى  تۇيۇق كۆرۈپكېچەكلەرنى –ىيىم ئارىالپ ك بىز دۇكان
ئۇ ياق ماڭا ساالم  . قالدىم  كۆرۈپ شەنىئائى مەندىن پۇل ئالغان

 :ئۇ قىزدىن  بولۇپ بەردى ، مەنمۇ ساالم بېرىپ
 .قىزغا  دېدىم مەن ئۇ -بۈگۈن خىزمەتكە بارمىدىڭىزمۇ ؟، -
ۇل  يەنى كېلىپ بىر ئوغ كۆرۈشتۈم ھە، بۈگۈن مەن يىگىتىم بىلەن-

قىز   دېدى ئۇ -!دۈمقوي ھە چاقچاق قىلىپ- بولۇپدەپ  باال بىلەن
 .تۇرۇپ كۈلۈپ 

 !! دەۋاتىمەن  ھە مەن سىزنى رۇخسەت سورىدىڭىزمۇ ؟-
 .ئۇ قىز  دېدى -،سورىدىم ھە شۇنداق رۇخسەت-
 كىمدىن سورىدىڭىز ؟-
دېدى  ئۇ  قىز سەل   -بىزگە قارايدىغان ئىشچىالر باشلىقىدىن،-

 .تۇرۇپ  ھۇدۇقۇپ 
 .مەن  دېدىم -،ئايلىنىڭ  ياخشى ھە چۈشەندىم-
 بازار بىللە سىزمۇ بۈگۈن ئەجىبا بۇ كاتىپ قىز بىلەن! ئەپەندىم  -

 دېدى ئۇ قىز مەسىخىرىلىك  .. ئىككىڭالر ، ئەجىبا ئايلىنىپسىلەر
 .تۇرۇپ  كۈلۈپ

قىز   ئۇ.  ە بىر ئاليىپ  قويۇپد–دېدىم  !بېجىرلىماڭ  قااليمىقان-
 .قىلماي  كېتىپ  قالدى  گەپ

ئۇالر  ،بەردىم  مەن كاتىپ ۋە ئوغلىغا بىرنەچچە قۇر كىيىم ئېلىپ
بىز  دەپ مەمنۇن بولۇشۇپ كەتتى ! ئەپەندىم  رەخمەت بولۇپ خۇشال
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.  اردىم ب مەن بۇالرنى بىر راڭپىزاخانىغا باشالپ بولۇپ ئايلىنىپ
 اق يىگەندە ئۇزۇ ئاشخانىسىدا تامچۈنكى مەن ئالدىنقى قېتىم ئۇ خۇي

 مەن ئەر لوبەننىڭ تېلىفۇن نۇمۇرىنى ئېلىۋالغان ئىدىم، شۇڭا
 ئىككى سائەت بۇرۇنال تاماق ۋە سېرىق ئاش زاكاس قىلىپ بۈگۈن

 .قويغان  ئىدىم 
، بۇيرۇتۇپ قويغان بۇ  ئىچىپ شەربەت ئاشخانىدا بىز ئۈچەيلەن بۇ

 مەن .قاپتۇ  بولۇپ تاماقالرنى يەپ كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇپ كەچمۇ
 :قىزغا  ۋە بۇ كاتىپ دۈمقوي ئۆيىگە ئاپىرىپ بۇالرنى

 -بىكارباشقىسى  جاھاندا دەردىڭىزنى بىر خۇداغا ئېيتىڭ، ئاندىن-
ئازابىڭىزنى . ن بولغۇچىدۇردەرتمە تېز دۇر، خۇدا سىزگە ئەڭ

قۇۋۋەت مەدەت -لىڭىزنى بىلگۈچىدۇر ۋە سىزگە كۈچكۆڭ
رام ئېلىۋېلىڭ ئاندىن ياخشاراق ئا ئەتە بىر كۈن. بەرگۈچىدۇر 

 .مەن  كېيىن ئىشقا بېرىڭ  دېدىم
 :كۈلۈپ  تۇرۇپ  نىڭ ئوغلىكاتىپىم

  -يېلى دەپ بىللە تۇرۇڭ بىلەن دۇ ؟ مەنبوالم بۈگۈن سىز كەتمەڭ-
 . نىپ كەتتى

  -بو كېلەي ، كېيىن يەنە ئوينىتىپبولمايدۇ ياق كەتمىسەم..ياق-
 :ماڭا   كاتىپىم  .دېدىم بۇ ئوماق بالىغا قاراپ -المدۇ ؟ 

  .تۇرۇپدېدى كۈلۈپ  -،ماڭمامسىز  ئولتۇرۇپ بىرئاز ئويگە كىرىپ-
لىدۇ ئوغلىڭىز چوڭ بولسۇن دېدىم ۋە  بو بولدى ئەدەپسىزلىك-

 .قارىۋالدىم  يەرگە بولۇپ خىجىل
 . كەلدىم  ئۇالر ئۆيگە كىرىپ كەتتى مەنمۇ  ئۆيگە قايتىپ
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 .ماڭا قاراپ كۈلۈپ كەتتىۋە . ماڭا قاراپ كۈلۈپ كەتتى  ئىبراھىمكام
!  بۇ  خەۋەرغۇ يۈرەككە ئوت تۇتاشتى دەڭ ،خوش! ھە يىگىت-

بىلەن دېڭىزغا بېرىپ   ئائىشە ئاڭلىسام بۈگۈن سىز!  بولسۇن مۇبارەك
 .كۈلۈپ  دېدى -ئويناپ كەپسىلەر،

   !ئىبراھىمكا ! كەتتى بولۇپگەپ  مەن سەل تۇرۇۋېتىپ، بۇ قانداق
  .دېدىم ھەيرانلىقتا –.....! بۇ دېگنىڭىز 

 .ئۇكام مەنمۇ باشقىالردىن ئاڭلىدىم  گەپ  ھە ھەممە يەردە شۇ-
 ئوغلىنى ۋە كاتىپىم بۈگۈن مەن! چاقچاق قىلماڭ ئىبراھىمكا-

مەن  سىرتتا  ئايالندۇرۇپ كەلدىم ۋە مانا ھازىر كېلىشىم دېدىم
 .ھەيرانلىقتا 
   ! ئىشكەندەمۇنداق  ھە ئەسلىدە -:سەل تۇرىۋېتىپ ئىبراھىمكام

ۋە باشقىالرغا مەن شېركەت   يۈرۈپتۇ ىچە گەپ تارقىتىپئۆز ئائىشە
، دەپ  ئايالندۇق  اق ئوينىدىم ۋە مۇنداق بازارئاند باشلىقى بىلەن

ئەخالقلىق قىز    ياخشى كاتىپ قىزغۇ.... ھەي  !! يۈرۈپتۇ  ئەمەسمۇ
  -رائىب دېدى -،ياخشى خىزمەتكىمۇ ئەستايىل قارايدۇ، پەزىلىتىمۇ

 ۋە ياتىقىمغا چىقتىم ئۆز بولۇپ مەن پاراڭلىشىپ. ماڭا ھىمكام
ياش قىلىپ بىر  -كۆز قىلىپ سۆز قىدەك ئالدى بىلەن ئاشىقىمغابۇرۇن

ئەتىگىنى مەن  .  قاپتىمەن  ئاندىن ئۇخالپ بولۇپ سائەتچە دۇئادا
بۈگۈن   شىركەتتىكىلەر ئورنۇمدىن تۇرۇپ يەنى خىزمەتكە ماڭدىم ،

    :ئۇنىڭغا چاقىرىپ مەن ئەيساجاننى. ڭا قارىشىپ قالدىھەممىسى ما
ېرىڭ ۋە ئىشچىالر  ب نى چاقىرىپئائىشە ىدەئۆز ماڭا ھازىرنىڭ-

 . دېدىم  -!كىرىڭ  باشلىقىنىمۇ بىللە ئېلىپ
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ىسىنى باشالپ كىردى ، ئىشچىالر ئىكك ئەيساجان ئۇزۇن ئوتمەيال بۇ
 : بولۇپ ىپباشلىقى ماڭا ساالم بەردى ، مەنمۇ ساالم بېر

 .مەن  دېدىم -؟ تۈنۈگۈن سىز بۇ  قىزغا رۇخسەت بەردىڭىزمۇ-
 .بەرمىدىم  ، تۈنۈگۈن مەن بۇ قىزغا رۇخسەتئەپەندىم  چۈرۈڭكە-
سودا  ھە ئۇنداق بولسا بۇ قىز تۈنۈگۈن دېڭىز ياقىسىدا ۋە-
 قىلىدۇ  ؟ دېدىم  مەن  سارايلىرىدا نىمىش–
.  ن رۇخسەت بەرمىدىم ، مەن ھەقىقەتەبىلمەيمەن ئەپەندىم -

بۇ قىز ئايدا بىرنەچچە قېتىم  . كەلمەپتۇ  ائىشق تۈنۈگۈن قارىسام
 4-3مۇشۇنداق قىلىدۇ ، يەنە يالغۇز بۇ قىزال ئەمەس، ئۇنىڭ بىلەن 

 .باشلىقى  دېدى ئىشچىالر -،بىللە يۈرۈيدۇ  !بار بالىالر ئوغۇل
يالغان ماڭا  خان قىز سىز تۈنۈگۈن ئائىشە ھە چۈشەندىم، خوش،-

تېخى مەن بىلەن بىللە بازار  . ؟ بۇ قانداق گەپ سۆزىلىدىڭىزمۇ
!!! تارقىتىپسىز  سۆز-گەپ ئايالندىم، بىللە ئويناپ كەلدىم دەپ

دېدىم   -؟ئەجىبا مەن سىز بىلەن بىللە ئايلىنىپ يۈرگىدەك كىشىمۇ 
 .تۇرۇپ  ۈمنى تىكىپكۆز
...  شۇ  مەن  .كۈلۈپ تۇرۇپ قىز شۇ دېدى ئۇ... ياقەي ئەپەندىم -

 ..تۇردى  دەپ دۇدۇقالپ -مەن دىمەكچى،
 .ئۇنىڭغا  دېدىم  مەن -،دۇدۇقلىماي !ھە قېنى دەڭ -
لەرنى  سۆز ، شۇڭا بۇئىدىم قالغان كۆرۈپ ياخشى مەن سىزنى-

 .، دېدى ماڭا تىكىلىپ تۇرۇپ ..قىلغان 
 :قىزغا  قالدى ۋە ئۇ بولۇپ مەن بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ھەقلىم ھەيران

تۇرۇڭ ياق بولىدۇ بىراق ئاكىڭىزنىڭ ئورنىدا تۇرسىڭىزياق ەھ-
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 .  دېدىم
مەن  .ئۇ قىز ئالدىمغا بىر پارچە خەتنى قويۇپ قۇيۇپ چىقىپ كەتتى

ھەي توۋا  . ئىزھارى خەت ئىكەن  كۆڭۈل بۇ دەل دۈمئوقۇ بۇ خەتنى
 كۆپ دەپ قالدىم بۇرۇنالردا ئوغۇلالرنىڭ قىزالرغا خەت يازغانىنى

  كۆڭۈل ھازىر بولسا قىزالرنىڭ خىجىل بولماي ئوغۇلالرغا. تتۇقكۆرە
مەن  . ى قىلىشلىرى بۇ ئەمىلىيەتتە مېنىڭ بېشىمغىمۇ كەلدىسۆز

،بۇ خەتنى كورسەتتىم ، ئەيساجان خەتنى  ئەيساجاننى چاقىرىپ
 :ئۇ قىزغا  ئېلىپ

 .دېدى  -،ايتۇرۇۋېلىڭخېتىڭىزنى ق بۇ -
اپىدىكەنسىز شۇڭا  ت اخشىي ئەپەندىم سىز پۇلنى بەك -:قىز  ئۇ 

سىزگە ياتلىق بولسام ھىچ بىر جاپا تارتمىغۇدەكمەن،دەپ سىزگە   
 .دېدى  بۇ خەتنى يازغان

ى  ئۆز اخۇد ھەر نەرسىگە -:ۋە مەن بۇ گەپنى ئاڭالپ كۈلۈپ كەتتىم
ى بەركىتىنى بېرىدۇ ، ھەر نەرسە يەنى ئۆز ئىسسىقلىقنى سالىدۇ ۋە

 -ھەقى ئەخالقىڭىز سىزنىڭ. تىندۇر نىكا ۋە رىسىق ھەممىسى غايىپ
قەتەن تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈپ قاپتۇ ، قېنى سىزدىن سوراپ باقاي 

ئۇ قىز   .دېدىم بېرىسىز ؟ مىڭ جۈنەينى قاچان 51ماڭا بېرىدىغان 
 :ماڭا 

پۇلنى  بواللمايمەن ،  توۋا دەڭ ئۇ پۇلنى مەن بېرىپ! ھوي ئەپەندىم-
 .تۇرۇپ  ېدى خىجىل بولمايد -!دېسىڭىز مېنى ئالسىڭىز بولىدۇ 

چىداپ   ھەي ئالال بۇ قىزۋالىنىڭ ئاغزىدىن چىققان بۇ گەپلەرگە
 :ئاخىرى بواللماي
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  . قىلدىم سۆز دەپ قاتتىق -!زىڭىزنى يۇمۇڭ ئاغ !بولدى -
خىزمەتچىلەر دەرىزە سىرتىدا تۇرۇپ  -شېركەتتىكى بارلىق ئىشچى

 :قىزغا  مەن ئۇ. ماڭا قارىشىپ تۇراتتى 
! ئەمدى خىزمەت يوق  -!لدىڭىز ىتىبوش ردىن باشالپ ئىشتىنھازى-
 :قىز  مىڭ جۈنەيگە كەلسەك دىيىشىمگە ئۇ 51
   . دېدى!!!  بەرمەيمەن  ياق مەن-
چۈشۈرۈپ   قىيىن ھالغا ئۇ پۇلنى دەپ سىزنى! مەنمۇ ئالمايمەن-

چۈش   دۈم ئانام پۇلغا–ئاتا  مېنى! ئادەم بولۇڭ ياخشىقويماي ، 
.  قىل دىگەن  ان، بەلكى پۇل تېپىپ يوقسۇلالرغا ياردەمدەپ تۇغمىغ
!   سىز مەن ياردەم قىلدىم، ئەمدى بۇ يەردە ئىشىڭىز يوق بىچارىكەن

قايتىپ كەتسىڭىز بولىدۇ پەسكە چۈشۈپ بۇ يېرىم ئايلىق ئىش  
دېدىم مەن كەسكىن قىلىپ ۋە  !! ھەققىڭىزنى ئېلىۋېلىپ كېتىڭ 

 :خىزمەتچىلەرگە  -ئىشچى بارلىق
سىز ئىشقا كەلمەيدىكەن ياكى  رۇخسەت بۇنىڭدىن كېيىن كىمكى-

ۇرۇپ دىمەي چىقىپ كەتسە بىر كۈنلۈك مائاشى ت خىزمەت قىلىپ
ئۇالر ھەممىسى  . ئىككى ھەسسىلەپ تۇتۇپ قېلىنىدۇ دېدىم مەن

 . كەتتى  جىمال بولۇشۇپ
  ياخشىھەممىنى  دىسەڭالر قىلىپ بەردىم نېمە مەن سىلەرگە-

ۇرۇپ بېرىۋاتىمەن، بىراق سىلەر رۇخسەت سورىماقچى  ئورۇنالشت
بۇنداق  . سوراڭال  كۈن بۇرۇن تەستىق ئېلىپ 1بولساڭال چوقۇم  

بولغاندا ئورنۇڭالرغا باشقا ئىشچىنى بىز تەييارالپ قويىمىز دېدىم  
 :چىلىككە كۆپ مەن
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ققىمىز ئوخشاش  ھە ئەپەندىم بىز رۇخسەت سورىساق بوالمدۇ ئىش-
  .دېدى -مدۇ ؟،بېرىلىۋېرە

.  ، چۈنكى سىلەر دىگەن بىر ئىنسان بېرىلىدۇ ھە شۇنداق بولىدۇ-
ەڭالرنىڭ  ئۆزبەلگىلىك  رسوراڭال ئات ۋە ئېشەك ئەمەس،رۇخسەتنى

مۇھىم ئىشى بولغاندا ۋە ياكى بەك ھېرىپ، چارچاپ كەتكەندە   
 .ھەممەيلەنگە  دېدىم -رۇخسەت سوراپ ئارام ئېلىشىڭالر شەرتتۇر،

 :تۇيۇقسىز  ايتاي دەپ تۇرۇشۇمغا بىر ئىشچىمەن ق
باياقى قىزنى سىز ئىشتىن بوشاتتىڭىزمۇ ؟ دېدى سەل  ! ئەپەندىم  -

 .ھالدا  جىددىيلەشكەن
 كىمنى ؟ -
 ! نى ئائىشە-
 بولماپتىمۇ ؟  !كەلمەيدۇ  ھە شۇنداق، ئۇ قىز ئەمدى ئىشقا-
لكى  ئۇ بەئەمەس ، بىز ئۇنداق دېمەكچى! ياق ئەپەندىم.. ھە ياق -

 ! ئىدى  قىزنىڭ بىزگە بېرىدىغان بېرىشى بار
بەرگەنسىلەر  پۇل  بەلكىم ھىجىيىپ بەرسە سىلەرمۇ! ھە چۈشەندىم -

ئۇ قىز   ! قىلىڭال  سىلەرمۇ بولدى. مىڭنى ساالۋات قىلدىم  51مەن 
   . مەن دېدىم!! پۇلۇڭالرنى بېرەلمەيدۇ 

   ،....بىراق ئەپەندىم -
دەپ   -ئېلىشىڭالر بارالر يېنىمغا كىرىڭال، سەل تۇرۇپ ئۇ قىزدىن

يېرىم سائەتتىن كېيىن ئۇالر  . قويۇپ ئىشخانىغا كىرىپ  كەتتىم 
قەرزى   مىڭ جۈنەي 05 كىرىپ كەلدى ، بۇالردا ئۇ قىزنىڭ جەمى

  : ئۇالرغا بەردىم ۋە تۆلەپ مەن بۇ قەرزلەرنى ئۇالرغا. باركەن
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رىساڭالرمۇ بىكادۇر ئۇ  پۇلنى سو! ئەمدى ئۇ قىزنى ئىزدىمەڭالر-
ئېلىپ  بۇ پۇلالرنى دۈمقايتۇر بەرمەيدۇ، مانا ئۇنىڭ قەرزىنى مەن

ناۋادا قۇرۇق  ! رئىشلىتىڭال الرغائائىلەڭ باللىرىڭالرغا-ۇنخۇت
نارازى   بىكاغىال كېلىپ قالغان پۇلغۇ دەپ بۇزۇپ چاچساڭالر مەن

 .ئۇالرغا  دېدىم مەن -قالىمەن، بولۇپ
بىراق  ! مەرت  ئادەمكەنسىز  ياخشى ھەقىقەتەنسىز ! ئەپەندىم -

  .دېدى ھەيرانلىقتا - بېرەمسىز ؟ باشقىالرنىڭ ھەققىنى سىز
  بولۇپ ئادەم ياخشى يوق، ئۇ قىزمۇ بىر كۈنلەدە ھېچقىسى !ھە -

   . دېدىم! كەچۈرۈڭال  قاال،سىلەرمۇ ئەمدى ئۇ قىزنى
ېيتىشىپ  رەھمەتلىرىنى ئ بولۇپ ئۇالر پۇللىرىنى ئېلىشىپ خوش

 .كېتىشتى  چىقىپ
 قايتقان  ماڭدىم، بۈگۈن مەن سەل كەچراق تە ئۆيگە قاراپكەچ مەن

ۋە   دۈمقۇمەسچىتتە ئۆبىر  ېتىۋېتىپ شام نامىزىمنىك ئىدىم يولدا
 :باشلىدىم  قىلىشقا سۆز دۇئادا ئاشىقىمغا

 بولۇپ زىمىننىڭ مۇشۇ ۋاقىتتا نەقەدەر جىمجىت! ئەي رەببىم -
نى سېزىپ تۇرۇپتىمەن، بۇ ۋاقىتتا ھەممە جاينى  ۋاتقانلىغىتۇر

قۇشالرنىڭ  -ئۇچار بارچە جانلىقالرنىڭ،بېسىپ تىمتاسلىق
مەن ! ئەي ئاشىقىم بىلەمسىز ... سايراشلىرىنى ئاڭالۋاتىمەن 

شۇنچە  يىراقتا سىزنى ئويلىماتىمەن، سىزنى سېغىنماقتىمەن ، 
قىپ ئاستا تقا چى، سىرىبولۇپ لىرىمنى قىلىپسۆز نۇرغۇن دەپ

مېنى ساخالپ تۇرغانىكەن بىز   ئىبراھىمكام ئۆيدە  .ئۆيگە قايتتىم 
رمۇنچە تالۇنالرنى ماڭا بى ئىبراھىمكام يىگەچ تاماق بىرلىكتە
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مېنىڭ كارتامغا  ئىبراھىمكام.پۇلالرنىڭ تالۇنى ئىدى  بۇ. كورسەتتى
 . قويۇپتۇ  مىڭ  دولالر سېلىپ 311

  . مەن دېدىم.... بۇ -
 بۇ  ئايلىق ئىش ھەققىڭىز، بىراق 3 بۇ سىزنىڭ!  ماكئۇ ھە-

 .دېدى  بۇ ئالدىن بېرىلگىنى. قالدى  بولۇپ ئاز
   . مەن دېدىمكېتىپتۇ  بولۇپ كۆپ ، بۇ بەكبولدى ھە ئاكا-
ئەخالق   –بىلىم  باللىرىمغا! ئېلىڭ  مكائۇ ئەمەس كۆپ ياق-

مەن    سىز ،بولىۋاتى خىزمەتچىلەرگە باش-گۈتىۋاتىسىز، ئىشچىئۈ
نى مەن  %31شېركەتنىڭ  .  قىلىۋاتسىز  سىز  قىلىپ بواللمىغاننى

شۇڭا رەت قىلماي ئېلىڭ . نى سىز قىلىۋاتىسىز % 71قىلسام 
ۋە پاراڭلىشىپ  مەنمۇ خىجىل قىلماي دەپ ئالدىم.دېدى

م بىلەن ئانا -مەن ئاتا. بولۇپ ئۈستىگە چىقىپ كەتتىم خوشلىشىپ 
تۇرۇشۇمغا تېلىفۇنۇمغا ئۇچۇر  ياتاي دەپ پاراڭلىشىپ ئەمدى

ۇ  ئەسساالم -:خەتتە  كاتىپىمنىڭ خېتىكەن ئۇ دەل بۇ. كەلدى
يولالپتۇ، مەنمۇ ساالم قايتۇرۇپ  ىنىسۆز ئەلەيكۇم دىگەن ساالم

 تېلىفۇن بىر ىنىڭ يېڭىئۆز ئۇ تۇرۇشۇمغا يەنە خەت كەلدى،
 باشقا تۇنۇش يوق سېتىۋالغانلىقىنى ۋە

ئارا پاراڭلىشىپ  -ئۆز بىز. انلىقىنى ئېيتتىقىلغ سۆز زېرىكىپ  ماڭا
   قىلىپ سۆز ئاشىقىمغا ئۆز بۇرۇنقىدەك يەنە مەن. خوشالشتۇق

مەن  .  دۇئادىن كېيىن شۇنداق تاتلىق شىرىن ئۇخالپ قاپتىمەن
خىزمەتكە ماڭدىم ،  بولۇپ ىلىقىمنى قىلىپناشت ئەتىسى ئەتتىگەندە

يەنە   ئۇندىدارىم. ئىدى  بولغان 7بۇ دەل مىسىر ۋاختى سائەت 



219 
 

 :ئۇچۇردا  كەن ئۇكاتىپىم جىرىڭشىدى قارىسام بۇ
يېزىپ   دەپ خەت! ھە مېنى ئۇنتۇپ قېلىپ كېتىۋېرىپسىزدە -

 . قويۇپتۇ 
چىقمىدىڭىز ئالدىراش   ساقلىدىمسائەت  ھە ئەتىگەندە يېرىم-

 .   دۈمقايتۇر ەپ ئىش ئورنىغا كېلىۋەردىم دەپ ئۇچۇرد ئوخشايدۇ
 :كاتىپىم

  .قويۇپتۇ ، دەپ يېزىپكورۈشەيلى ەمسە يېرىم سائەتتىن كېيىنئ-
ۋە   دۈمقوي خوش بولغاندەك كۈلۈمسىرەپ كۆرۈپ مەن بۇ ئۇچۇرنى

   رپاھائەتە قۇربان ھېيتنىڭ  چۈنكى. لىنىشقا باشلىدىمئاي شېركەتنى
بىلەن پاراڭالشقاندا بەزى   ئىبراھىمكام مەن ئاخشام. كۈنىسى ئىدى 

يولالپ   ىقىپ قالغانلىقىنى ۋە قارشى تەرەپكە ئەتەچ كەم مالالرنىڭ
سەل   مەن ئىشچىالرغا. دىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى بولماي بەرمىسەك

رىپ  كى ەپ قويۇپ ئىشخانامغاد تۇرۇپ ئىشچىالر زالىغا يىغىلىشىنى
 :ۋە   كىردى كاتىپىم بىرئازدىن كېيىن. كەتتىم 

 ساقالۋاتىدۇ ىلەر زالداخىزمەتچ –ئىشچى  سىزنى بارلىق :ئەپەندىم -
 .دېدى 

 .قىلدىم  سۆز مەن ئىشچىالرنىڭ قېشىغا چىقىپ كۈلۈپ تۇرۇپ
 دېدىم-!كۈنى ھارپا ئەپەندىلەر ئەتە-ھورمەتلىك خانىمالر-

 .  كۈلۈپ
تەييارلىق   كۈنى غوجىدار ئەپەندىم ھېيتقا ھارپا ئەتە !شۇنداق ھە-

 .قىلىمىز دېدى 
، بىراق ئەتە مۇھىم بىر ئىش  مدۈبول ھە چۈشەندىم ئىنتايىن خوش-
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 مال   يەنى ئىبراھىم ئەپەندىم چەتئەلگە ئازراق. چىقىپ قالغان ئىدى
 بىر كۈن  ئەتە  چىقىپ قاپتۇ، شۇڭا كەم ئېمپورت قىلغاچقا ئازراق مال

ھەممىڭالرنى ئاۋارە قىلىدىغان  . ئىشلەشكە توغرا كېلىپ قالدى
ىدۇ مۇكاپاتى بىلەن  بولدۇق، بۇنىڭغا پۇلۇڭالرنىمۇ تولۇق بېرىل

. دولالردىن ھېيتلىق پۇل بەردۇق  011ھەممەيلەنگە   ۋە.  دېدىم
 :چىقىپ  ئارىدىن بىرەيلەن

  ھارپا بۇنداق قىلساق بولماسمىكىن، ئەتە دىگەن! ئەپەندىم  -
قىلمىساق   ساقاللىرىمىزنى ئالدۇرۇپ تەييارلىق-كۈنى تۇرسا چاچ

 .دېدى !!  بولمايدۇ  
تە بىز مەخسۇس دۇكانچىالرغا  كەچ ئەتە !ولۇڭالرھە خاتىرجەم ب-

تە دۇكانلىرىنى سىلەر ئۈچۈن ئاچىدىغان  كەچ ئۇالر. دەپ قويدۇق
 .دېدىم  بولدى

 :ئارىدىن  يەنە  بىرى  چىقىپ 
  ئىبراھىمكامئەتە  بىر  كۈن  قارىشىۋېتەيلى ، ! چىلىك كۆپھەي  -

بىزگە  ەندىممۇلىق  قىلىۋاتسا ، غوجىدار ئەپياخشىبىزگە شۇنداق  
قارىشىپ بەرسەك   كۈن كورۈۋاتقان تۇرسا بىرە ئۆز لىق قىلىپياخشى

 . چىلىككە كۆپ دېدى -!نىم  بوپتۇ 
بۇرۇتلىرىمىزنى ئېلىپ بولساقال  -ھە بولىدۇ، بىز ئەرلەر شۇ ساقال-

غەيرەت  كۈن ، شۇڭا ئەتە بىرقىلىدۇ باشقا ئىشالرنى ئاياللىرىمىز
 . كىشى  بىر قارا تەنلىكىشلىۋېتەيلى دېدى ئ قىلىپ

 :بارلىق  ئىشچىالر   بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغان
 .دەپ باش لىڭىشتتى  يوللۇق...يوللۇق-
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 :بىرسى  يەنە ئارىدىن 
 . سورىدى  چىقىپ قاپتۇ ؟ دەپ كەم زادى قايسى مال! ئەپەندىم -
. مىڭدىن ئارتۇق مال بار  0كەن، قالغان كەم گە يېقىن مال 511ھە -

سىشقا توغرا كېلىدۇ، بۇنىڭغا ھەممىڭالرنىڭ كۈچى  شۇنى ئەتە بې
 كۈلۈپ دېدىم -!با  كېتىدۇ ئەتە ھەممىڭالرنىڭ ئىچىدە مەنمۇ

 .  تۇرۇپ
بىز قىلغان بۇنداق ئېغىر ئىشالرنى سىز قىالالمسىز ؟ ! ئەپەندىم-

 .كۈلۈشۈپ  دېدى
كۈلۈپ   دېدىم مەنمۇ-!ھە شۇنداق، مېنى بوش كۆرمەڭال جۇمۇ -

 .تۇرۇپ 
 :بىرەيلەن دىنئارى
!! بىز ھازىردىن باشالپ قىلساق قانداق دەيسىلەر ! چىلىك كۆپ ھە-

دەپ   -!قىاليلى  بولىدۇ شۇنداق -:چىلىكمۇكۆپ بۇنىڭغا. دېدى
مەنمۇ ھەم ئۇالر بىلەن تەڭ  . كەتتى ھەممەيلەن تەڭ ئىشقا چۈشۈپ

ۋاقىت   ئىشتىن چۈشىدىغان بولۇپ چۈشتىن كېيىن. ئىشلەپ كەتتىم 
.  دېمەيدۇ قالغان ئىدى، قارىسام ھېشكىم ئىشتىن چۈشەي بولۇپ

 :ئۇالدىن مەن
 .دېدىم  -ھېچقايسىڭالر ئىشتىن چۈشمەمسىلەر ؟-
  511ېلىقى ھ اقمۇ قىلىدىكەنمىز شۇڭا بۈگۈنقىلس ئەتە! ئەپەندىم -

 .كىشى  دېدى ئۇ -!پۈتتۈرىۋېتەيلى  يۆتكەپ دانە ماتىريالالرنى
 .مەن  دەپ كۈلدۈم -،ى بولد ھە مانا بۇ ئىشىڭالر -

ئىشالرنى     بۇ ئىشلەپ كېچىچە بولۇپ بىرلىكتە تاماقلىرىمىزنى يەپ بىز
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. قىن بۇ ماتىريالالرنى ھاسىل قىلىپ بولدۇق يې گە 511پۈتتۈرۈپ 
ئىشالرنىڭ   بىز بۇ .ئىدى  ئاساسلىقى ئۇالر گېلەم توقۇلما ماتىريالالر

نى ئۆيىگە  كاتىپىم نمە. ئۆيگە قايتتۇق  بولۇپ ھەممىسىنى قىلىپ
  ئىبراھىمكام .نىڭ ئۆيىگە ماڭدىم ئىبراھىمكامقويۇپ ،  ئاپىرىپ

 :ماڭا 
  -ئوخشى ئىشلىگەن كېچىچە! لىرىڭىز قىزىرىپ كېتىپتۇ كۆز مكائۇ-

 .دېدى  !مامسىز 
ھە شۇنداق ، ئىشچىالر بىلەن بىللە سەل ئىشلەپ قويدۇق دېدىم  -

پ  خوشلىشى دەپ لېۋىرىڭئې سىز ئارام -:ۋە .مەن كۈلۈپ قويۇپ
 ۇنلىغان   نۇرغ مەن ئۇخالشتىن بۇرۇن. ئۈستىگە چىقىپ كەتتىم 

   قېرىنداشلىرىمنى-يۇرت ئانامنى،–ئىشالرنى ئويالپ يەنە ئاتا
تۇيۇقسىز تېلىفۇنۇم چىرىڭشىدى بۇ دەل  . ئويالپ ئۇخالپ قاپتىمەن 

رۇن   بۇ ئۇخالشتىن مەن ئۇنى. قى ئىدىىقوڭغۇر تېلىفۇنۇمنىڭ سائەت
امىزىمنى ئۆتەپ ، ن مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ. تەڭشەپ قويغان ئىدىم 

پەسكە چۈشتۈم ۋە موتورۇمنى ئەمدى   بولۇپ ناشتىلىقىمنى قىلىپ
يېتىپ كېلىپ ماڭا   كاتىپىم ئوت ئالدۇرۇپ ماڭاي دەپ تۇرۇشۇمغا

 :ياق  ساالم بەردى ۋە مەنمۇ ساالم بېرىپ تۇرۇشۇمغا ئۇ
 .دېدى  -ڭىزمۇ ؟ ماڭدى بامداتنى ئۆتەپ-
    . دېدىم -!مېڭىشىم  ئىشقا بولۇپتەپ بامداتنى ئۆ!  ھە شۇنداق-
  سىلەر شېركەتتەئارام ئېلىڭ،! بۈگۈن سىز ئىشقا بارماڭ -

 ! بار  ئىشى بىرئاز ئايالالرنىڭ ئىشى قالمىدى ، بىز ئەرلەرنىڭ
  11گە  0ۇ ۋاقىت ب. ماڭدىم  دەپ خوشلۇشۇپ شېركەتكە قاراپ
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 . كېلەتتى دە 8ئىشچىالر سائەت . لغان ئىدىمېنۇت قا
بۈگۈن پەقەت    بولۇپ بىز تۈنۈگۈن ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىپ

مەن  شۇڭا بۈگۈن. دىتوشۇپ باسىدىغانال ئىش قالغان ئى
لىك قىلىشقا ئەپ ، ئىشبولۇپ تەنتەربىيە  كىيىملىرىمنى كىيىۋالغان

 مال لۇپبو بىلەن كۆرۈشۈپ قوغدىغۇچى ئامانلىق مەن. ئىدى
 بۇ خالتىالرنى ۋە گېلەملەرنى رەتلەپ. باردىم ئورۇنغا توشۇغۇچى

مەن ئالدى بىلەن خالتىالرنى باستىم، چۈنكى . دىم لتەمشە قاتوشۇش
بىر .  بوالتتى ياخشى لەملەرنى باسساگېئۈستىگە  ئۇنىڭ
  ......ئۈچ خالتا..ئىككى خالتا..خالتا
  7سائەت  بۇ چاغ .ىئىشچىالر پەيدا بولد 8-7دىن كېيىن بىرئاز

ئەتتىن  سا بىز بىرلىشىپ ئىشلەپ كەتتۇق يېرىم. بولغان ئىدى 
بۇ مىسىر ۋاقتى سائەت  . ئىشچىالر پەيدا بولدى   311-111كېيىن 

 . ئىدى  بولغان 8
  -ئەتى سىزدەك بىزمۇ! ئەپەندىم  ئەلەيكۇم غوجىدار ۇئەسساالم-

 .پ كۈلۈشۈ دېدى -!گەن تۇرۇشنى مەشىق قىلىۋاتىمىز 
خوش   ئەتىگەن كەلگىنىڭالردىن تولىمۇ!  ئەسساالم ۋەئەلەيكۇم-

 دېدىم مەن   -! يلىكېتە نى باشالپئىشى ئۇنداق بولسا. دۈمبول
مەن بىلەن سىرتقى . بىرلىكتە ئىشلەپ كەتتۇق  كۈلۈپ قويۇپ ۋە بىز

، بولۇپ ئىشالرنى كۈزۈتۈپ بېرىدىغان بىر قارا تەنلىك خىزمەتچى
 :كېلىپ  ئۇ نېگىر يېنىمغا. ل ئىدى اكەم ئۇنىڭ ئىسمى

مەينەت   كېيىملىرىڭىز! بولدى  سىز ئىشلىمەڭ! غوجىدار ئەپەندىم -
 .تۇرۇپ  دېدى كۈلۈپ -كېتىدۇ بىز قىاليلى، بولۇپ
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مەن  . مەن بىر دېھقان ئوغلى. ئۇنداق قىلسام بولمايدۇ !ياق -
سىنى  تۇپراق ئارىسىدا چوڭ بولغانمەن دېھقانچىلىقنىڭ ھەممى -توپا

ھاالل ياشاش ئۈچۈن، . قولۇمغا چۈشتى دېسەممۇ بولىدۇ
نى قىلىپ باققان ەممە ئىش، ھچاغلىرىمدا ئوقۇغان كتەپلەردەمە

. بولغان ئىشالردۇر  ياخشى بىراق ھەممىسى پاكىز .دېسەممۇ بولىدۇ
قىزىلچا باسقاندا بۇرۇن ئاكىللىرىم يېزىدا سەۋزە، ! ھېشقىسى يوق 

ئۇ ئىشالرنىڭ .پ ماشىنىغا باساتتۇقتەڭ خالتىالرنى كۆتۈرۈ
 01 ېقىنمۇ كېلەلمەيتىڭىز، ھەتتاكىي سىز  پاتقاقلىغىدىن-توپا

ئۇ ۋاقىت مېنىڭ . ئاي قار ياققانالردىمۇ قالغان ئاخىرىنى باساتتۇق–
رىم ۋە تولۇق ئوتتۇردا ئوقۇۋاتقان چاغلى ئوقۇۋاتقان تولۇقسىزدا

 .الغا كەم مەن دېدىم -ۋاقىتلىرىم ئىدى،
سىزنىڭ     قىلغان ئىشىمىز زنىڭبى !نداق بولسا غوجىدار ئەپەندىم ئۇ-

 .ئۇ  قىلغان ئىشلىرىڭىزنىڭ ئالدىدا ھېچ ئىش ئەمەسكەن دېدى
ئىش  ! سىز قانداقال بىر ئىش قىلىڭ مېھنىتى بار ھاالل ئىش قىلىڭ -

كىچىك دەپ دەرىجە ئايرىمايدۇ، ئۇ پەقەت پاكىز مېھنەتنى  -چوڭ
 -ھېچئەمدى  !ەلى دەڭالر ئ كېيىن مېنى يۈسۈپبۇندىن . خااليدۇ 

 مەن  دەپ چاقىرماڭالر بۇنداق چاقىرساڭالر! قايسىڭالر غوجىدار 
 قىلىپ خۇددى بىر بەگدەك ،سىلەر خۇددى بىر قۇلدەك ھېس

دېدىم   -!بىلىڭالر  دوستۈم  دەپ كۆرۈپ ئۆز مېنى. دىكەنمەنقالى
 .ئۇالرغا  مەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 

  قىلدىڭىز ھەل سىز نۇرغۇنلىغان ئىشالرنى!ەندىم ئەپ قھېچقىسى يو-
 بىز ،ئۈگەتتىڭىز  ئەخالق پەزىلەتلەرنى–ئىلىم  بىزگە نۇرغۇن
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  سۆز سىز ھەر ۋاقىت بىزگە تۆۋەنچىلىك بىلەن. دىن بەك خوشسىز
 ىمىزنى سىزدىن قاچۇرساق بولمايدۇ ۋەئۆز شۇڭا بىز. قىلىسىز 

!  ئىشلەۋاتىمىز  دەك بىر يەردەتۇققانالر-بولدى ئۇرۇق ئۇزۇن گەبىز
  -بول قاچۇرساق ىمىزنىئۆزبىز   شېركەت بىزگە ئېھتىياجلىق چاغدا

  -يۈرگۈ قانداق ىمىزنى بۇ شېركەتنىڭ ئىشچىسى دەپئۆز مايدۇ ۋە-
 .ئىشچىالر لۈك دېدى-

بىز شۇنداق قىلىپ  . ياققان ئىدى تولىمۇ بۇ گەپ مېنىڭ يۈركۈمگە
  بولۇپ تولۇق ئېلىپ، توختامنى قىلىپ نالرنىتالۇ مالالرنى بېسىپ

 . سالدۇق  ئۇالرنى يولغا
ېنىڭ     م. ئىدى  تەرلەپ كەتكەن-خىزمەتچىلەرمۇ چارچاپ-ئىشچى

لەن  بى مەن بۇالر.ئىدى  كەتكەن بولۇپ كېيىملىرىممۇ تەرلەپ يول
 :ئارىدىن  بىرسى .  دۈمپاراڭلىشىپ ئولتۇر سەل

ئەسۋابىڭىزنى بىر  -ى چالغۇبىزگە ھېلىق! يۈسۈپ ئەلى ئەپەندىم -
 .كىشى  دېدى ئۇ -بەرمەمسىز ؟ دەم چېلىپ

 كۈنى-3بۈگۈن ئۆيدە قاپتۇ ، ھېيتنىڭ ! ھە كەچۈرۈڭالر -
. تەكلىپ قىلدىم  نىڭ ئۆيىگەئىبراھىمكامھەممىڭالرنى مەن

خىزمەتچىلەر بارسۇن دېدىم مەن -ئىشچى بارلىق شېركەتتىكى
 .تۇرۇپ  كۈلۈپ ئۇالرغا
نىڭ داچىسىنىڭ يان تەرىپىدىكى چىمالردا ىمكامئىبراھ چۈنكى
  بۇ  ئىشقا مەن. گە يېقىن ئادەم كەڭتاشا ئولتۇرااليتى 511جەمى  

 01مەن بۇ قوينىڭ . الپ قويغان ئىدىم تەييار قوي 04ئالال بۇرۇن  
 نى 4قالغان  ، خىزمەتچىلەرگە-بارلىق ئىشچى سىنى
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 . ئىدىم  قويغان يېسىرلەرگە ئاتاپ-يېتىم
، بىزنى  اق دىن ئارتۇق خىزمەتچى تۇرس 411بىز !! ئەپەندىم  ھوي-

 .دېدى  ئۇالر ! تويغۇزاالمسىز 
  خۇدا يېنىمدىالەن،بولىدىك جېنىم تېنىمدىال!ئىنشائالال -

! سىلەر ئاۋۋال بارمامسىلەر .بولىدىكەن،چۇقۇم تويغۇزىمەن
   قىلىپ كۈن ئىدى ، بىر كۈن ئاۋارە 7دەم ئېلىشىڭالر  -:ۋە. دېدىم

دېدىم كۈلۈپ   -كۈن بولدى، 8ېلىشىڭالر ئ ، ئەمدى ئارامقويدۇق
!   ىغا يېغىلىڭالرزال سەل تۇرۇپ ھەممىڭالر ئىشچىالر -:ۋە. تۇرۇپ 

بۇ چاغدا تۇيۇقسىز . دېدىم ھەممەيلەنگە !كەلسۇن ئايالالرمۇ
ئەينەك تاقىغان ۋە  كۆز كەتكەن، قارا بولۇپ كىيىملىرى مەينەت

سىنجىالپ  . يگەن بىر كىشى كىرىپ كەلدى ئىشچىالر كىيىمى كە
تۇنۇپ   ىنىئۆز ئىبراھىمكام چۈنكى. كەنئىبراھىمكام قارىساق ئۇ دەل

 .ئىكەن  لغانقى قالمىسۇن دەپ شۇنداق
بىز بىلەن بىللە ئىشلىگىنىڭىزنى بىلەلمەي  ! ئالال ئىبراھىمكا..ئالال-

 . تۇرۇپ  دېدىم مەن كۈلۈپ! قاپتۇق 
 .قېلىشتى  ن ھەممىسى ھەيرانئىشچىالرمۇ بۇ ئىشتى

ەن، بۈگۈن تازا بوپتىك ھە ئېغىر ئىشنى قىلمىغىلى خېلى ئۇزۇن-
 . ئىبراھىمكام بولۇپ خۇشال دېدى.  خۇمارىمنى چىقىرۋالدىم ئەمگەك

بىزگە دەپ قويغان بولسىڭىز بوپتىكەن، سىزنى  ! ۋاي ئەپەندىم -
 .ئىشچىالر  دېيىشىپ كەتتى! ئاۋارە قىلىپ قويۇپتۇق 

شېركەت   بىر مەن! ئاۋارە بولىدىغان ئىش يوق!! ياق ..ياق-
الۋەتتە  ھا ەمئۆز سېلىپ قۇيۇپجاپاغا  خوجايىنى تۇرۇپ ھەممىڭالرنى
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بېرەلمىگەنلىك    پۇل بەرگەن نوچى ئەمەس ۋە پۇل. ياشىسام بولمايدۇ
  ! ناچارلىقتۇر ئەڭ بەلكى تەڭ كۈچىيەلمىگەنلىك! ناچارلىقمۇ ئەمەس 

  .ئېچىپ تۇرۇپ  لىرىنى يوغانكۆز كەمىمدېدى  ئەبراھ
بارلىق   ئىبراھىمكامچىقتۇق، بىز ھەممەيلەن ئىشچىالر زالىغا

   بۇ. بەردى دولالردىن 011ئىشچىالرغا رەھمىتىنى ئېيتىپ ئۇالرغا 
 .ۋە مەنمۇ بار ئىدىم  كاتىپىم بۇنىڭ  ئىچىدە. مۇكاپات پۇلى ئىدى 

الىدىكەنمەن  زېرىكىپ ق نى بۈگۈن ئارام ئېلىڭ دېسەم ئۇكاتىپىم
 .ئىكەن  دەپ ئىشقا كەلگەن

 دېدى  -!سىلەرگە بەرمىسەممۇ بوال: كۈلۈپ تۇرۇپ  - : ئىبراھىمكام
دېدىم   -،ئەمەسمۇ ؟ ئالمىساق بولمايدۇ تەرىم ئاقتى! ياق، ئالىمىز-

 .تۇرۇپ  كۈلۈپ
دولالردىن   011ئىككىمىزگە  كاتىپىم كۈلۈپ كەتتى ۋە ئىبراھىمكام

 : ولۇپببېرىپ  
ئىككىڭالر تۈيۈڭالرنى قىلغان بولساڭالر تېىخىمۇ يارىشاركەنتۇق -

 .دېدى بىزگە قاراپ 
 : ئىبراھىمكام. كەتتى  بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ يۈزلىرىم قىزىرىپ

ناۋادا  . قىز ياخشى باال، بۇ قىزمۇ پەزىلەتلىك ياخشى سىزمۇ مكائۇ-
نىڭ بالىسى بار  بۇ  قىزسىز  ،ياكى...رقالساڭال ئىككىڭالر چىقىشىپ

 .كۈلۈپ  دېدى -يە ؟–قالدىڭىزمۇ  دەپ
  .. دېمىدىم پەرزەنتى بار.!! ياق ..ياق-
 ! ئويالۋېتىپسىزدە ؟ ئۇنداق بولسا ئېلىشنى.. ھە-

 :غا ئىبراھىمكام مەن تېخىمۇ قىزىرىپ كەتتىم ۋە
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،  ئوغلۇمدەك ئۆز بالىسى ياقنىڭ بۇھەممەيلەن ئادەمنىڭ پەرزەنتى،-
چاقچاق قىلماڭ ئىبراھىمكا  . ئويلىغاندەك ئەمەس  ىزمەن ھەرگىز س

مەن   دېدىم-دېدى، خىجالەتتىن يۈزۈم يەرگە چۈشۈپ كېتەي
 .تۇرۇپ  يەرگە قاراپ

كۈلۈشۈپ   خىزمەتچىلەر پاراققىدە-بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئىشچى
ھەم   يۈزى قىزىرىپ ماڭا قارىيالمىدى ، مەنمۇ مۇكاتىپىم. كېتىشتى 

 :تۇرۇپ  كۈلۈپ براھىمكامئى.قارىيالمىدىم 
. ياراشماس بولغۇيتى  بولسا ئەگەر ئادەمنىڭ بىرال يۈزى بولغان-

. خۇدا بىلىپ ئىككى يۈز قىلغان، ئىنسان ئاسان ياشىغىلى بولماس 
 رىسقىڭالر ارتقان، ئالال خالىساي خۇدا ھەركىمنى جۇپتى بىلەن

 .تۇرۇپ  دېدى كۈلۈپ !قوشۇلۇپ قاالر 
 . دېدىم مەنمۇ پەسكە قاراپ تۇرۇپ!  ئېيتقىنىڭىز كەلسۇن-

 :تەڭال  خىزمەتچىلەر-ئىشچى
لسا تۇيۇڭالرنى  بو ئۇنداق! ئوغۇل بالىدەك گەپ قىلدىڭىز  مانا-

 .تۇرىۋالدى  شىپتېخىمۇ ئېسىلى دەپ! ئوينايلى 
 قىلىپ ، ئىشچىالرنىڭ چاقچاق-كۈلكە  لەرنىسۆز بۇ ئىبراھىمكام

ھەي بىلگەن   -:ئىچىمدە  مەن. ھاردۇقىنى بىر كۈلۈپال چىقىرۋالدى 
كۈلۈپ   بولسام ئىلى چاقچاقلىرىنى ئۈگەتمەسكەنمەن، دەپ ئاستا

ھەممەيلەن  بولۇپ چاقچاقلىرىمىزنى قىلىشىپ-بىز  كۈلكە.  دۈمقوي
  : قىزغا كاتىپ ئىبراھىمكام. تەمشەلدۇق  ئويلىرىمىزگە قايتىشقا

 .دىدى  -ماشىنىغا چىقىۋاالمسىز سىڭلىم ؟-
 .قىز  دېدى ئۇ! ماڭاي مەن  موتوردا! ەت ئىبراھىمكا ھە رەخم-
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 .   ئىبراھىمكام دەپ كۈلۈپ قۇيۇپ كەتتى! ھە مانا دېمىدىممۇ -
  :غا كاتىپىم ەيدىگەچھ مەن موتورۇمنى

 .خىجىلمەن ، دېدىم  ئىنتايىن! باياقى ئىشتىن رەنجىمەڭ -
 ۈلۈپخىزمەتچىلەر چارچىغاندا  ك–ئىشچى! يوق  ھېچقىسى! ياقەي-

شېركەتتە  :ۋە ئارقىدىنال  دېدى ئۇ قىز-!ھاردۇقىنى چىقىرۋالدى شۇ 
رغۇنلۇق  يېتىپ ئادەمگە ھا لىق بولمىسىمۇخۇشال مۇنچە -ئانچە

تا بىروۋنىڭ كوڭلىنى ئاياشيىغلىغۇلۇق، قالىدۇ، يىغلىغاندا
ئاستاغىنە موتوردىن    كاتىپىم دېدى-مۇنچە كۈلۈپ قويغۇلۇق،-ئانچە

نىڭ  ئىبراھىمكام مەنمۇ. ىگە كىرىپ كەتتى ئۆي كاتىپىم چۈشۈپ،
 .ماڭدىم  ئۆيىگە قاراپ

ەييارلىقنى  ت ئەتىدىكى بولۇپ رۈشۈپكو بىلەن ئىبراھىمكاممەن 
، پەسكە   بولۇپ كېچەكلىرىمنى رەتلەپ-قىلىشقا باشلىدىم، كىيىم

سالىدىغان    يەرگە چۈشۈپ داچىنىڭ كەينىنى تازالشقا باشلىدىم ۋە بۇ
ئۈچۈن   گېلەم ۋە باشقا نەرسىلەرنى ئېلىش چوڭ داستىخان،

ەيدەپ دۇكانغا بېرىپ الزىمەتلىك  ھ نىڭ ماشىنىسىنىئىبراھىمكام
گۈل ۋە  سېلىپ گېلەملەرنى كېلىپئە  كېرەكلەرنى ئالدىم ۋە-نەرسە

كۈنى   -3ڭ ۋە ھېيتنى دۈمقوي دەرەخلەرگە سۇ قۇيۇپ تەييار قىلىپ
 -ئورۇنالش بېرىشنىمۇ يۇپقاسساپقىمۇ بۇ يەرگە كېلىپ قويالرنى سۇ

 .ئىدىم  تۇرۇپ بولغان-
 :مەندىن  ئىبراھىمكام

 .دېدى   -؟ بوال ئەتە قانچە قوي سويسام -:مكائۇ
  .مەن دېدىم -ھە سىز قانچىنى سۇيۇشنى ئويالۋاتىسىز ؟-
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 . ئىبراھىمكام دېدى-نى سۇيىۋاتقان ئىدىم، 1ۇرۇندىن مەن ب-
 .مەن  دېدىم! نى سۇيۇڭ  4ھە ئۇنداق بولسا -
 .مەندىن  ئىبراھىمكامدېدى -ئۈچۈن ؟ نېمە بۇ
. ۇڭ سۇي نى قوشۇپ 1نى سويغان بولسىڭىز، ئەمدى  1بۇرۇن سىز -
 ياخشى ەڭالرغا ئاتىساڭالر تېخىمۇئۆزنى  1يېسىرالرغا ، -نى يېتىم 1

  .كۈلۈپ تۇرۇپ دېدىم  -!بولىدۇ  ئەمەسمۇ ؟
ۈرەمگە بىرنى دەپ م -!ھەي يىگىت -:كېتىپ  كۈلۈپ ئىبراھىمكام

  :قويۇپ  ئۇرۇپ
 .دېدى ! بولسۇن سىز دىگەندەك!  مكائۇ.. بولىدۇ ... بولىدۇ -

مەن يەنە   .ئاياللىرى ھېيتنىڭ تەييارلىغىنى قىلىپ بولغان ئىدى
ئىچىملىك ۋە   كىشىگە يىمەكلىك ۋە شەربەت 411ماشىنىنى ھەيدەپ 

  51ۋە  ىم ۈملەردىن سېتىۋېلىشقا تەييارلىق قىلدتۈر-باشقا تاتلىق
قېتىم     3بۇالرنى مەن . مىڭ جۈنەيلىك نەرسە كېرەكلىك ئاپتىمەن

ھەيران   بېشىنى تۇتۇپ ئىبراھىمكام. دۈمتوشۇ ماشىنىدا ئېلىپ
 .قالدى   بولۇپ

بىز مېھان كۈتۈشنى سىزدىن ئۈگەنسەك بولغۇدەك !  مكائۇ ھەي-
  ۋە بىلىدىكەنسىز ياخشى باشقىالرنىڭ كوڭلىنى سىزالم! جۇمۇ ؟

چۇنكى بىر   !شەيتاننى سىزال ئۇرااليدىكەنسىز ! چۈشۈنىدىكەنسى 
يامان خىيالالرغا يامان ئىشالرغا  لىقتا شەيتان بىر تاياق يەيدۇ،ياخشى

 : مكائۇ .ئىبراھىمكام  دېدى -!ئەمەسمۇ  شەيتان ۋەسۋەسە قىلىدۇ
ۇ بۇ ساۋاپقا   مەنم بۇنىڭ ھەممىسىگە سىزالم پۇل چىقارماڭ،بولدى-

بۇالرغا زادى قانچىلىك چىقىم  ! قېنى دەڭ ! ېرىك بوالي تەڭ ش
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كۈلۈپ  ئىبراھىمكام دېدى -!لەي قىلدىڭىز ؟ مەن يېرىمىنى تۆ
 .بىلەن  لىقخۇشال

سىز   كېلەر قېتىملىقىنىبولدى ئىبراھىمكا بۇنى مەن قىالي،-
 : ئىبراھىمكام .مەن  دېدىم -! قىلىڭ 

  -ئوخ مۇشۇنىڭغا ىز مەنمۇبولمايدۇ، ناۋادا ئۇنىمىسىڭ! ياق ..ياق-
 .دېدى  !شاش قىلىپ ئەكىلىمەن -
بوالي  مىڭ چىقارغان 31مەن ! مىڭ بېرىڭ  11ئۇنداق بولسا سىز -

 :ئۇنىماي  ئىبراھىمكامدېسەم  
  -تۇرى دەپ!  چىقىرىڭ  مىڭنى  11مىڭنى ،سىز   31مەن ! ياق -
 .قىلدۇق  مىڭدىن  15بىز ئاخىرى . ۋالدى -

 :تۇرۇپ ۈپكۈل ئىبراھىمكام
.  ، پۇلنى ئىنسان ياراتقاننەرسە پۇل  دىگەن بۇ بار!  مكائۇ ھەي-

پۇل بىزنى ئىشلەتمەيدۇ بەلكى بىز پۇلنى  . پۇل بىزنى ياراتمىغان
 نى تاپىمىز ، بۇنىپۇل ئىشلىتىشىمىز كېرەك، ھاالل مېھنەتتىن

 .دېدى  يەرگە ئىشلەتمىسەك نىم  پايدىسى   ياخشى
مەن  . ئۆيگە كىرىپ كەتتۇق  بولۇپ ەتلەپبىز ھەممە جايالرنى ر

 بىلەن   كاتىپىم،  بولۇپ ئانام بىلەن كۆرۈشۈپ-ئۈستىگە چىقىپ ئاتا
 پاراڭالشقاندىن كېيىن ئورنۇمدا يېتىپ خىيال بىرئاز
 نېمە چۈنكى  مەن ھەر ھېيت كەلسە ئۇيقۇم كەلمەيتتى،. دۈمسۇر

مەن . تتىلىق شاتلىنىپ تۇراخۇشال ئۈچۈنكى يۈرۈكۈمدە  بىر خىل
قىلىشقا   سۆز ۋە ئاشىقىمغا دۈمئولتۇر ئورنۇمدىن تۇرۇپ جەينامازدا

 :باشلىدىم 



232 
 

! مگە يېتەرسەن كوڭلۈ منى قۇربان قىلسامنېمە مەن! ئاشىقىم  ھەي-
مەن بېرەي دىسەم بۇ جاندىمۇ ھەققىم  ! كوڭلۈمنى قۇبۇل قىالرسەن 

! جىم  يوق ئىال!  بىلەلمەي  قالدىم  بېرىشنى نېمە زادى! يوقكەن 
 ....!ساڭا  سېغىندىم

مەن دۇئادىن كېيىن ئۇيقۇم كەلمەي  ئۇيان ئۆرۈلۈپ بۇ يان ئۆرۈلۈپ  
  -چۈ پەسكە مەن. نۇن ئېسىمگە كېلىپ قالدى مەج ئاخىرى ھېلىقى

يېنىمغا    ئىبراھىمكامتۇرۇشۇمغا  شۈپ موتۇرۇمنى ھەيدەي دەپ-
 :كېلىپ 

 ماڭدىڭىزمۇ؟   يېنىغا ۇننىڭمەجن! دە –كەلمەپتۇ  ئۇيقىڭىز مكائۇ ھە-
 .دېدى 

 .تۇرۇپ  دېدىم مەنمۇ كۈلۈپ -!شۇنداق ئاڭا -
 . كەمدېدى  ئىراھىم -يوقمىدۇ ؟  بۈگۈن يەنە-

 :تۇرۇپ  مەن كۈلۈپ
خەۋەر  ئۇ چوقۇم دوستىنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن-:ئارپىسى  بۈگۈن-

 يۈرۈكۈم. ۇ ، بۇنىسى كوڭلۈمگە ئىنتايىن ئاياندۇرساقاليد تېپىپ
 .دېدىم  مەن  -،تۇىدۇ سوقۇپخىل  ىرب

 : مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ   ئىبراھىمكام
  ئوڭۇشلۇق ئىشلىرىڭىز! ئامانەت  ئالالغا مكابولسا بېرىڭ  ئۇ ئۇناق-

ياقنىڭ   ئۇ بولۇپخوشلۇشۇپ  مەنمۇ .ماڭا دېدى!بولسۇن
ئىدى ، بۇنى   مەن بېرىشىمغا ئادەم  يوق.ماڭدىم  كەبىسىگە قاراپ

يۈرۈگۈم بىر خىل سىقىلىپ   بولۇپ ۇم  ئىنتايىن يېرىمكوڭل كۆرۈپ
 :كەينىمدىن  تۇيۇقسىز بىرەيلەن. كەتتى 
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قارىغاندا بۈگۈن ھېچقانداق بىر قۇربانلىقنىڭ ئامالىنى قىاللمىغان     -
 .بىلەن  دېدى  بىر خىل يېقىملىق  ئاۋاز -؟ ئوخشىمامسىز

ساالملىشىپ  بىز .ئۇ دەل مەجنۇن ئىدى . ارىدىم مەن بۇرۇلۇپ ق
 : قۇچاقالپ كورۈشۈشتۇق ۋە

ئايدىن   1بۇ ! قويدىڭىزغۇ  لغۇزيا مېنى!! ئالال قېىندىشىم ..ئالال-
 ؟ !كەتتىڭىز  بېرى  يوقاپ

 ! دۈميوقۇمۇ.! ياق..ياق-
   نەگە ىڭىزئۆزقالدۇرۇپسىزغۇ ؟  ئۇنداق بولسا ئۈيىڭىزدە خەت-

 .دېدىم  مەن  دوستۇم ؟ كەتتىڭىز
!    يۈردۈم  پ يۈردۈم ، سوراپ  يۈردۈم ، سېغىنىپئىزدە مەن بىرنى-

 .مەجنۇن  دېدى ئۇ
قىززىپ   پاراڭلىشىپ تۇرۇپ گېپىمىزمۇ-ئارا  پارا-ئۆزئولتۇرۇپ  بىز

 :ماڭا  قاراپ  مەجنۇن.  كەتتى
 .  قىلدىڭىز ؟ دېدى سىز دۇنيادا نىمىنى قۇربان! ھەي قېرىندىشىم -
نداق نەرسىنى قۇربانلىق  قۇربان قىالي دىسەم ھىچقا مەن دۇنيادا-

! كى رەببىم ھەممىنى تەل قىلىپ بەردى ئەمەسمۇ چۈن قىاللمىدىم،
ەمنىڭ سېغىنىشى ئۆز ئىبادىتى ۋە-ەمنىڭ دۇئائۆز پەقەت

نى قۇربان قىاللىدىم، ۋاختىمنى ئۆمرۈمنى سېغىنىشتا ئاشىقلىقىم
 .دېدىم  مەن .   دۈمتكۈزئۆ
ن  كېلىمىز ، قىسمە ىزبىز ئىنسان ئاج. دېدى ئۇ مەجنۇن ! ھەق -

ئىشنى   تەپەككۈرىمىز ئاشقاندا بىر -ىمىزنىڭ ئەقلىئۆز ئەھۋالالردا
ئارتۇقىنى  ، ئۇنىڭدىنياسىيااليمىز كەشىپ قىالاليمىز ۋە
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ئەگەر . بۇ بىر پىيالە ،بۇنىڭغا بىر چېنە سۇ سىغمايدۇ . قىاللمايمىز 
ۇن، سبول مەيلى ئۇ قانچە چوڭ. بۇنى چوڭ  قىاللىسا سۇ سىغىدۇ 

دىگەندەك بىز   ھەقىقەتەن سىز.ىڭ ئۈستىدە تۇرىدۇزىمىنن ئۇ
 :مەجنۇن ۋە كەينىدىنالم  دېدى -، قىاللمايدىكەنمىز نېمەھىش

لق يەتكۈزۈش ، ياخشىباشقىالرغا  بىزنىڭ قىالاليدىغىنىمىز پەقەت-
 ياخشى مېھنەت قىلىش، باشقىالرغارەھمەت قىلىش، 

ىرالرنىڭ بېشىنى سىالش، يېس-يىتىمكورسۈتۈش، ،ساۋاپالرنىيول
، بۇنى بىز خۇدا سوراپ بېرىش ئىكەنئۇالر ئۈچۈن سەدىقە 

بىراق بىز  ئۇالرنى ئاشىقىمدەك . دەيدىكەنمىز  رىزالىقىدىن بىز
 .دېدى  مەجنۇن  -!تۇرغۇزالمايمىز ئورنىدىن ، ئۇالرنىبېرىپ جان

 .مەن  دېدىم -،ېلىمىزك بىز ئاجىز! ھەقىقەتەن شۇنداق -
 .مەجنۇنغا  دېدىم مەن -كورۈشەلەمدۇق ؟ بىز ئەتە-
دېدى    -! دۈمقوي كورۈشىمىز مەن سىزنى دەپ بىر قوي تەييارالپ-

 .تۇرۇپ  مەجنۇن كۈلۈپ
 :قېلىپ  مەن ھەقلىم ھەيران

 .دېدىم مەن -ئالدىڭىز ؟ قوينى قاچان قايەردىن-
 

 سىماسىدىن، كەلگەندە ئاشىقىمنىڭ يىلى ھېيت ھەر
 .قۇيۇپ  ينى باغالپتەييار قىلدىم بىر قو

 ، ېقىلدى بۇ زىمىنداى بئۆز چۆپ بەردىم
 . ئاتاپ قۇيۇپ دەپ چوڭ بولغاندا قۇربانلىق قىالي،
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 يالغۇز ، ەمئۆز ئۇ ۋاقىتالردا بولغاچقا
 .يالغۇز  بىر قولىنىال يىگەنتىم

 قىلىپ ، كاتزا-رەقالغىنىنى ئۈش
 .قىلىپ  يىسىرغا بەرگەنتىم ھاسىل-يىتىم

                 
 ، بەركىتى بىلەن قىلىپ مانا بۈگۈنمۇ ھازىر

 .ئىككى  قولىنى  تەڭ يەيلى  دەيمەن 
 زاكات  بىلەن ،-رەقالغىنىنى  ئۆش

 .دەيمەن يىسىرالرغا بېرەي-يېتىم
 

 دەكلەر ،نانغا زار بولغان گۆ
 .نامراتلىقتىن  قۇتۇاللمايۋاتقان بەندىلەر

 ئاچلىقتىن  توۋاليدۇ  خۇداغا  نالە  قىلىپ ،
 .قىسمەتكەن دەپ زارلىنىپ –ۇ تەقدىرب

 
 : مەن  باشلىدىم

  
 جاندا ، ئامال  يوقكەن بۇ ئەزىز

 .جۇپ بېلەككە  كۈچ بەرگەن ئىگەم بۇ بىر
 قىسمەتكە يازغان بولسا بۇ نامراتلىقتىن ،-تەقدىر

 .كەينىدىن  لماس بايلىقبو قېچىپ قۇتۇلغىلى
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 ھەسسىلەپ ، كىمگە بەرسە بېرەر خاالپ
 .ھەسسىلەپ  ئاالر لساكىمدىن  ئا

 بەرمەي ، باشقىالرمۇ پۇل تاپىدۇ زاكات
 .دەستىلەپ  دۇنيانى-ئۆيلىرىگە مال

 
 كىتاپ  ئوقۇشنىڭ  ئورنىغا  بەزىلەر ،

 .ئويىدە رەتلەپ-يۈدۈپ  پۇلنى ئوي
 بىرە تال موچەن پۇلى ، چۈشۈپ قالسا

 .دەسسەپ  يولالردا  ئوتۈپ  كەتتى كورمەي
 

 م  ئۇ  كىشىگە ،رمىسىغۇ  بوپتۇ  دېدىكۆ
 .شىدىن گۇنا ئەيىپ بولدى  مېھنەت ئې نېمە

 ، ئېلىۋەتمەي تۇرۇپ كۆرۈپكورسىمۇ  بەزىدە
 . ئۈستىدىن يەنە دەسسەپ ياراتماي  موچەنگە

 :مەجنۇن 
 زار  بولۇر  تىيىن  تۈۋىدىن ، بىر كۈنى

 .  بولۇپ تىيىن بىر نانغا زار بىر
 ، ىنىڭ كۈچىدىنئۆز قانچىكى خار قىلسا

 . بولۇپ ھەركىمگە زار بۇ جاھاندا ەرئۆت
 

 ھەشەمەت ، كىمكى بايلىقىغا قىلسا
 .كارامەت -ئەۋلىيا ىنى بىلسەئۆز
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 ىگە ،ئۆز ئۇشۇقتىن ئۇشۇق قىلىپ باشقىالرنى
 .رىقابەت  ھەممىگە بولغان بۇ دۇنيا ئاشۇنداق

 
 :باشلىدىم  مەن

 
 كۈننى ، خۇشالتسە ھەركىم قۇربان ھېيتتا ئۆ

 .يىراقتا   ولۇپب ساپادىن-كەيىپ
 .قوينى  سۇيالمىسىمۇ بىرە تال
 .دەيمەن خىيانەت  ئىگەمگە قىلمىسىكەن

 
 تۇتۇپ، ت كەلدى دەپ قوللىرىدا رومكاھېي

 .تۇتۇپ سدو ھېيت كەلدى دەپ سىرتالردا نىكاھسىز
 دوۋزاققا ، قانداقمۇ قىالر ئۇ ئالەمدە چۈشسە

 .قۇتۇلدۇرۇپ  كىملەر ئەچىقار ئۇ جايدىن
 

 دەيمەن، چاچقان پۇللىرىنى–بۇزۇپ   شۇ ھېيتتا
 يېسىر مىسكىنلەرگە  بەرسە بولماسمۇ ؟-يېتىم

 مەيلى  بولسا  قايسى  ئېرىق  مىللەتتىن ،
 بولسىال بەرسە  بولماسمۇ ؟ قىيىنچىلىقى

   
 :مەجنۇن 
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 ئىنسان ، بىز دىگەنگە تۈزۈلۈپ قالماس
 .سالماستۇر  قۇالق بولۇپكىرىپ  شەيتان كەينىگە

 بەزى  ئىنسان ، ن چىقىپ كەتكەنئىنساپتى
 .تەستۇر  ئەسالماڭمىغى  پەزىلەت يولىغا

 
 پاتقاققا  قانچە  پاتقانسېرى ،    

 . قانچە كۈچىگەنسېرى  چىقالماس
 ئاستىدا قانچە مىدىرلىغانسېرى ، قپاتقا

 .ئىچىگە چوڭقۇر كىرگەنسېرى  چۈشىدۇ
 

 :مەن  باشلىدىم 
 

 ،ردا يولال ئېيتقىنىڭىز  توغرىكەن كەيىپ
 .ھەۋەس  يوللىرىد ماڭغاندا  پۇل

 ىنى  ئۇرۇپ قاققاند ،ئۆزبۇيانغا  -ئۇيان
 .چۈشكەندە  بىر كۈنى گۇنا ئۆتكۈزۈپ قانۇن تورىغا

 
 يوق ، پۇشايمانغا ھېچ  بىر ئامال

 .زەھەردىن  تاپقان كەيىپ، ىئۆز
 ،دوستى يوق چىقماس ھېچكىممۇ ئۇنى ئېلىپ

 قەپەزدىن  ى توقۇۋالغان شۇئۆز
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 :قاپتۇق  ككەيلەن بۇ ۋاقىتتا تەڭال بىر شېرىنى ئوقۇپئى
 

 دوستۇم ، ھېيتىڭ  بولسىمۇ ئەي جان قۇربان
 .بولمىسىمۇ ، چېھرىڭ  بولسۇن  قۇربانلىقىڭ

 !بولمىسىمۇ  كۆپ دۇنيارىڭ-ھەر ۋاقىت  ئويۈڭدە مال
 .بولسۇن  دۇئادا مېھرىڭ خۇدايىڭغا ھەر

 
 :ئۇ  ياققا پاراڭالشقاندىن  كېيىن ، مەن   كۆپ بىز

 .دېدىم  -بوالمۇ ؟ مەچىتتە  كۆرۈشكىلى  ئەتىگەندە ئەتە-
. ر ئىدى با ئەتە چۈشتىن كېيىن بولسۇن ، ئەتە ئەتىگەندە ئىشىم-

 .دېدى  -،رۈشەيلى چۈشتىن كېيىن  تۇپراق بېشىدا كۆ
ئىككىمىز خوشلۈشۈپ  ۇنداق قىاليلى، دەپش بولىدۇ ھە-

ھېيتنى   بۇ م ، ئۆيگە كېلىپمەن ئۆيگە قاراپ ماڭدى. ئايرىلدۇق 
بۇ  مەن. ئۇيقۇ بىلەن ئوتكۈزۈشكە ھىچ بىر ئىالجىم يوق  ئىدى 

 قىلىشقا سۆز،ئاشىقىمغا ە پاكىز يۇيۇنۇپكۈنى كەچت ھارپا
 مەن خېلى. لىرىمدىن ياشالر تۈكۈلمەكتە ئىدىكۆز. باشلىدىم 

بولغان ۋاقىت  3بۇ مىسىر ۋاختى دەل  دۈمئۇزۇنغىچە دۇئادا بول
ئانام  -دەل ئاتا ىز ئۇندىدارىمغا ئۇچۇر  كەلدى بۇتۇيۇقس ،ئىدى

 .ئىدى 
ئشىڭالر ! بولسۇن  ھېيتىڭغا مۇبارەك! ۇ ئەلەيكۇم ئوغلۇم ئەسساالم-

ام كەينىدىنالم ئان. قىلدى   سۆزدەپ دادام  ! ئاسايىشلىق بولسۇن 
 :قىلدى  سۆز
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!!  بولسۇن قوزام ھېيتىڭغا مۇبارەكۇ ئەلەيكۇم ئاپپاق ئەسساالم-
 .ام دېدى ئان -تۇردۇڭمۇ ؟ ياخشى

. يسىزالندىمۋە ئوڭا دۈمبول ئىنتايىن خوش كۆرۈپ مەن بۇ ئۇچۇرنى-
. ئىدى  مۇبارەكلىۋالغان چۈنكى ئۇالر مەندىن بۇرۇن بۇ ھېيتنى

لدىدا ئۇالرنى كەلسە ئا ئادەتتە مەن ۋەتىنىمدىكى چاغلىرىمدا  ھېيت
  -بول ۋاقىت ئارلىقىدا پەرق يەردە مۇبارەكلىۋاالتتىم، بىراق ھازىر بۇ

 .نامىزى بالدۇر ئوقۇالتتى  غاشقا ئۇ يەردە ھېيت-
سىلەرنىڭمۇ  ھېيتىڭالرغا ، دادا -ئانا!  ئەسساالم  ۋەئەلەيكۇم-

ئەمدى گۆش  بولۇپ قۇربانلىقنى سويۇپ–ھە! بولسۇن  مۇبارەك
  .دېدىم ئۇالرغا -!قىلىۋاتامسىلەر  ييارلىقپۇشۇرۇشقا تە

مانا ھازىر  تۈنۈگۈن تەييار قىلىپ قويغان، ھەممىنى! ھە ئوغلۇم -
. الپ قازانغا گۆشلەرنىمۇ سېلىپ قويدۇق قوينى سۇيۇپ پارچى

دۇئا  قىلىپ ، بوۋىللىرىمىزغا -چىقىپ ئاتا تۈنۈگۈن تۇپراق بېشىغا
 .دېدى دادام ...!  قىلىپ  قويدۇق  سەن ئۈچۈنمۇ دۇئا

ئاۋۋال ، بۇ ھېيتتا مەن دادا ئالدىڭالردا خېجىلمەن بوپتۇ ياخشىھە -
 .ئەھۋال سورىيالمىدىم دېدىم  مەن 

 ئوخشىمامسەن ؟  سەن تېخى ھېيت نامىزىغا چىقمىغان! ھوي باالم -
 .تاڭ  يۇرىمىدىمۇ ؟ دىدى ئانام  ئۇ يەردە تېخى

ئەت پەرقلىنىدۇ ، ئۇ  يەردە  سا 4ا ئىككى يەرنىڭ ئارلىقىدا ھە ئان-
بۇ  رقلىنىپ، ئاندىن كېيىنسائەت پە 4تاڭ يۇرىغاندىن كېيىن 

 .دېدىم  مەن . بارىمىز  ۇ شۇڭا  سەل تۇرۇپيەردە  تاڭ يۇرىيد
ەيدىكەنمىز بىز  كەتم ئەسلىدە مۇنداقكەندە ، بىز بۇنى بىلىپ! ھە -
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 .ام دېدى ئان. تېخى ئۇ يەردىمۇ تاڭ يۇرۇپ بولدى دەپ  ئويالپتۇق 
ۈمدە ، سىلەرنى يۈرك دادا ، سىلەر ھەر ۋاقىت-ئانا!! ياق ..ھە ياق-

. تۇرىمەن  ھەردائىم  ئەسلەپ! قالغىنىم يوق  ھەر ۋاقىت ئۇنتۇپ
 سائادەت تىلەپ-مۇر ،بەخىترگە ئۇزۇن ئۆسىلە دىنرەببىم

 ياخشىرەببىمنىڭ  سىلەرگە ئىككى دۇنيالىقىڭالرنى تۇرىمەن 
 :دادام ماڭا .قىلدىم   سۆزدەپ ..!  شىنى تىلەيمەن بېرى قىلىپ

شقىمۇ بولۇ بالدۇرراق نەۋرىلىكبىزنى ! رەخمەت  !رەخمەت ئوغلۇم -
بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ  .قىلدى  سۆز دەپ! دۇئا قىلىپ قويارسەن 

 :يۈزلىرىم قىزىرىپ كەتتى ۋە
 .مەن  دۈمقايتۇر دەپ جاۋاپ!! ولىدۇ دادا بولىدۇ ھە ب-

ماڭا ئۆيدە  امنىڭ، ئانپاراڭلىشىپ  مەن ئۇالر بىلەن ھېيتلىق قىزغىن
الرغا داستىخا تىزۋەتكەنلىگىنى ۋە ساڭزىالرنى سېلىپقەۋەت -قەۋەت
پىرانىكالرنى يەنى مەن ئامراق شاكىالت -تۈرمە پىچىنە-تاتلىق

ڭ  قوينىڭ ، باقالىالرنى تىزۋەتكەنلىگىنى ، ئاتامنىكەمپۈتلەرنى
 يلەرنى تازالپكاۋاپ قىلىپ قويغانلىغىنى،ئانامنىڭ ئۆ جىگىرىدە

 ، ئاقارتىپئارامالرنى سۈپۈرۈپ-پاكىز قىلىۋەتكەنلىگنى ،ھويال-پاك
 خۇددى خىل چىرايلىق گۈللەرنى تىزىپ–چېچىپ،خىلمۇ سۇ

 لەپسۆزتەگمەي  ئاغزىغا-قىلىۋەتكەنلىگىنى ئاغزى باغچىدەك
 :پاراڭالشتۇق دادام  بىز ئۇدا ئىككى سائەتچە . كەتتى

سەنمۇ تەييارلىق قىلغىن ،بىزمۇ مېھمان كۈتۈشكە ! بولدى ئوغلۇم -
 -ھەدى كۈنى ،سەل تۇرۇپ -0بۈگۈن ھېيتنىڭ ! قىاليلى تەييارلىق 

ۈڭنى ئاسرىغىن كېيىن ئۆز. تۇققانالر كېلىدۇ -للىرىڭ ۋە ئۇرۇق-
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 . خوشالشتۇقبىز دەپ ! كورۈشەرمىز ئوغلۇم 
ئاپپاق كانىۋاي مەن . ئىدى  بولغان 0مىسىر ۋاختى  ئەتىگىنى سائەت 

مغا دادام  ، بېشىپكەڭرى ئىشتىنىمنى كىيى كوينۈگۈمنى كىيىپ
 .كىيىپ پەسكە چۈشتۈم  ام دوپپامنىبەرگەن چىرايلىق باد

دوپپا  كېتىپسىزغۇ ؟ بۇ بادام بولۇپھەجەپ چىرايلىق .. پاھ..پاھ-
قارىشىپ  بولۇپدەپ ھەممەيلەن ھەيران !! بەك چىرايلىققەن 

 : ساالم بېرىپ بولۇپ ئۇالرغا مەن.  قالدى 
پپا بىز ئۇيغۇر خەلقىمىزنىڭ بادام دوئادىتىمىز ،–بۇ بىزنىڭ ئورۈپ -

 .دېدىم  مەن  -! ئادىتىمىزدۇر -ئەنىۋى ئورۇپ-ئەن
 :تۇرۇپ  كۈلۈپ ئىبراھىمكام

بېشىغا چىقىرىپ  دەپ يانچۇقىدىن -!بار  ھە بۇ دوپپىدىن مەندىمۇ-
ئۇ دوپىپىنى . غان ئىدى ئۇ دوپپىنى دادام سوۋغات قىل. كەيدى

 .امال قولىدا تىكەلەيتتى پەقەت ئان
ق ، بىز ھېيت بىلەن مەسچىتكە ماڭدۇ ئىبراھىمكامبىرلىكتە بىز 

ماڭا   ئىبراھىمكام .سىرتقا چىقتۇق  بولۇپ نامىزىنى بىرلىكتە ئۆتەپ
 :تۇرۇپ  قاراپ

بار ئىدى  بېرىپ تۇرۇڭ ، مەن بارىدىغان بىر يەريگە سىز ئۆ-
 :قىلدىم  سۆزتۇرۇپ  نىڭ مەيدىسىنى تۇتۇپئىبراھىمكاممەن . دېدى 

 .بوۋىللىرىڭىز مېنىڭمۇ ئاتا بوۋىللىرىمغا ئوخشاشتۇر-ڭ ئاتاسىزنى -
 .دېدىم  مەن  -!شۇڭا ئۇ يەرگە بارساق ھىچ گەپ ئەمەستۇر 

دېدى ! سىزنى بارمامدىكىن دەپتىمەن  مەن تېخى!  مكاھە ئۇ-
 .كۈلۈپ تۇرۇپ 
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ت ھەر ۋاقى ھاياتالرنى يوخلىيالمىغان بىلەن، كەتكەنلەر-ھايات-
ڭ كۆڭلى سېزىپ ، ئۇالرنىدەيدىغان گەپ بار! يوخلۇشۇپ تۇرار 

قىلساق تېخىمۇ   بوۋىللىرىڭىزغا دۇئا-تەڭ بېرىپ ئاتا.تۇرىدۇ
ەسەبىدىن ئەۋالدى ۋە ن ئەمەسمۇ ؟ گەرچە مەن ئۇالرنىڭ ياخشى

دېدىم  مەن ..... بىر ئىنسان ئادەمدە  مەنبولمىساممۇ بىراق،
 .سەمىمىلىك  بىلەن قاراپ  تۇرۇپ 

بىز  ئۇ يەرگە  بېرىپ . پ تۇپراق بېشىغا ماڭدۇق قىلى ىز شۇنداقب
ئادىن كېيىن  قايتىشقا باشلىدۇق  قۇران قىلىپ دۇ -ئايلىنىپ خەتمە

 -يۈز ئېقىپلۈرۈمدىن ياشالر كۆزقايتقاندا  نىمىشقىكىن بۇ يەردىن
نىڭمۇ  ئىبراھىمكامكېيىن  دىنبىرئاز. زلىرىمنى يول قىلىۋەتتىكۆ
 : ىدىمسورىدىن ياش ئاقتى ، مەن كۆز
 بولدى ئاكا ؟ نېمەسىزگە -
ئۈچۈن  نېمە ۇنداق يىغلىيااليدىكەنسىز ، مەنسىز ش!  مكاھەي ئۇ-

ىنىپ دەپ ئېچ -!بىر ئىنسانغۇ ؟ يىغلىيالمايمەن ؟ ئەجىبا مەنمۇ
 .تۇرۇپ  دېدى ئېغىر بىر ئۇھ تارتىپ!! يىغالۋاتىمەن 

 :تۇرۇپ  مەن كۈلۈپ
لەپ  ياردەم  كۆپرغا  سىز يىغاليمەن دېسىڭىز ، باشقىال ئەگەر-

مىسكىنلەرنىڭ دەردىگە -غېرىپ! قىلىڭ ، ساۋاپلىق  ئىش قىلىڭ 
ياش قىالاليدۇ   كۆز ق بولغاندىالم  مېھرىبان كىشىلەرشۇندا! يېتىڭ 

ۋە ئاشىق بولۇشنى بوالاليدۇ  ۋە باشقىالرنىڭ ئازابىغا تەڭ ھەمراھ
 . مەن  بىلىۋاالاليدۇ دېدىم

ۈمدىكى ياشنى سۈرتۈۋېتىپ كۆز، دەپ ەخمەتر مكاھە بولىدۇ ئۇ -
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 .كەتتى  دىكى ياشلىرىنى سۈرتكەچ مۇڭلىنىپىكۆزىنىڭ ئۆز
ماشىنىغا چىقىپ ئۆيگە قايتتۇق، ئۆيدە ئۆي غوجىدارى قوينى بىز 

 :قاراپ  ماڭا ئىبراھىمكام بولۇپ،قويغان  تەييار قىلىپ
 .دېدى  -بۇ  قوينى سىز بۇغۇزالمسىز ؟ !   مكائۇ-
 -،قويغان كا بۇ ئىشنى دادام ماڭا بۇرۇن ئۈگۈتۈپولىدۇ ئاب ھە-

 .دېدىم مەن 
باغالپ  تۇرۇپ تىزىمنى مەن قوينىڭ  قېشىغا  كېلىپ  پۇتىنى 

ئالالھۇ ئەكپەر < مەنىررەھىم بىسمىلالھىررەھ>تېرەپ تۇرۇپ  چىڭ
مەن قويغا قاراپ  . قوينىڭ بىر پىچاق بىلەن جېنى چىقتى  دەپ

 :تۇرۇپ 
دىنمۇ  خۇدا سەن! سېنى قۇربانلىق قىلدۇق  ۈنبۈگ! جانىۋار ئەي -

 ! بولدۇق  بىزمۇ رازى! رازى بولسۇن 
 .شۈكرى ئېيتتىم ۋە  رەھمەت ئېيتتىم  دەپ رەببىمگە دۇئا قىلىپ

قوينىمۇ   مەن بۇ.يەنە بىر قوينى تەييار قىلدى ئىبراھىمكام
ئېسىپ قوينى  ار بۇ ئىككىباياقىدەك بۇغۇزلىدىم ، باغۋەن  غوجىد

. بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى  پ سويدى ۋە تېرىسىنى مەسچىتكەقويۇ
 .مۇ قوشۇلدى ئىبراھىمكام

بېرىپ  چوپ بېرىپ ۋە سۇ-غا ئوتالرقوي قالغان قوتاندىكى مەن
قالغان  . دۈمكۈنى سۇيۇشقا قالدۇرۇپ قوي-1ئۇنى ھېيتنىڭ  ،قويۇپ

 :ماڭا  ئىبراھىمكام .نى مۇساپىرالرغا بېرىشنى بۇيرۇتۇپ قويدۇم  4
  . دېدى ىتنى بىردەم ئايلىنىپ كېلەمدۇقئەمدى سىر مكاھە ئۇ-
ورۈشىدىغان  ك ئاكا ، سەل تۇرۇپ دوستۇم  بىلەن ياق بولدى ھە-
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 -پاراڭ بىرئاز كەچقىززىق چاي ئىچ ئىشىم  بار ئىدى ، ئۆيگە كىرىپ
 .كۈلۈپ تۇرۇپ  دېدىم مەن -!ئولتۇرايلى  لىشىپ-

چاي ئىچىپ تۇرۇشىمىزغا  ىقشۇنداق قىلىپ بىز ئۆيگە كىرىپ قىزز
دەپ ، تەمبۇرنى ئېلىپ  چىقىپ كىرەي ئۇستۈنكى ئۆيگە ئىبراھىمكام

 :چۈشۈپتۇ ۋە ماڭا قاراپ 
دېدى كۈلۈپ -؟بۇنىڭدىن بىر چېلىپ بەرمەمسىز مكاقېنى ئۇ-

 .تۇرۇپ 
تەمبۇرنى قولۇمغا  ئېلىپ ، سىرتقا يەنى پەستىكى  بولۇپماقۇل  مەن

شلەر پارچىلىنىپ گو. چېلىشقا باشلىدىم  ئارامگاھقا چۈشتۈم ۋە مۇڭ
مەن  قازانغا چۈشۈشكە باشلىدى ، ئاياللىرى مەن قىالي دىسە ۋوي

گوشلەر  قازانغا. ىنى قىلىشقا تەييار ئىدى خىزمەتلىر ئۆزقىالي دەپ 
 مەن بىرە سائەتتەك تەمبۇرنى چالغاندىن كېيىن . ى لىق تولغان ئىد

ۋە   اراڭلىشىپ ئولتۇردۇقن پھەممەيلەن داستىخان ئۈستىدە  قىزغى
 :ي خىزمەتكارىغا ئۆ ئىبراھىمكام

 .دەپ سورىدى  -پىشتىمۇ ؟ گۆشلەر-
 .دېدى ئۇ ! دىدى ئەپەندىم  ھە پىشىپ قاالي-
! نى  دوستۇمغا ئەكىلىڭ ھە ئەمسە ئەكىلىڭ ، بىرىنچى پارچىسى-

  . دېدى !ر بىر دوستىنىڭ  يېنىغا بارىدۇ ياق ھازى چۈنكى بۇ
 :تۇرۇپ  مدىنمەن ئورنى

گە  ھەممەيلەن! يەيلى  ھەرقانچە  ئالدىرساممۇ ھەممەيلەن تەڭ!ياق -
 .تۇرۇپ  دېدىم مەن كۈلۈپ -!تەڭ ئەكىلىڭ 

بىز شۈكرى ئېيتىپ . تارتىلدى گۆشلەر ھەممەيلەنگە شورپا ۋە
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  خۇشالشلەرنى يىيىشكە باشلىدۇق ، ۋە شورپىللىرىدىن ئىچىپ گۆ
تەبەسسۇم  يۈزلىرىدە ئىللىقن ھەممەيلەننىڭ كەيپىيات بىلە

غا ئىبراھىمكاممەن تاماقتىن كېيىن ،. كۈلكىلەر جىلۋىلىنىپ تۇراتتى 
 :ئىشىم  بارلىقىنى ئېيتىپ  قويۇپ مېڭىشىمغا ئۇ 

 .دېدى  -ئەتە قايتىپ كېلەمسىز ؟ مكاھە ئۇ-
، بۈگۈن ھە راس! ئىنشائالال ھە شۇنداق ئەتە قايتىپ كېلىمەن 

 . ىلىسىلەرغۇ دەيمەن ؟ دېدىم يىگە يىغئۆ شتىن كېيىن چوڭالرنىڭچۈ
بىزنى ساخاليدۇ دېدى  ئانامالر–شۇنداق بولىدۇ ، ئاتا  ،ھەئە-

 . ئىبراھىمكام
دېدىم  !  لەردە  بارىمەن 5ھە ئۇنداق بولسا خۇدا بۇيرىسا سائەت -

 .مەن كۈلۈپ قويۇپ 
دېدى ! ن نېمەكېلىشىڭىزگە ئىشى مكائۇ.. بولىدۇ ...ھە بولىدۇ -

 .مۇ كۈلۈپ قويۇپ ھىمكامئىبرا
، ئۈندىدارىمغا ئۇچۇر ھەيدەي دەپ تۇرۇشۇمغا مەن موتورۇمنى

 . كەلدى 
دەپ ساالم ! ھېيتىڭىزغا  مۇبارەك  بولسۇن  !ۇ ئەلەيكۇم ئەسساالم-

 .ئىدى   كاتىپىمبۇ . يولالنغانكەن 
 :مەنمۇ ئۇ قىزغا 

!  ن سىزنىڭمۇ ھېيتىڭىزگە مۇبارەك بولسۇ : ئەسساالم ۋەئەلەيكۇم-
 . دۈمقايتۇر دەپ ئۇچۇر

 .قىز  دېدى ئۇ -ھېيتالپ ئۆيلەرگە كەلمەمسىز ؟-
 .دېدىم مەن  -،بارامەن ھە خۇدا خالىسا ئەتىگىچە -
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 .ھازىرچۇ ؟دېدى پاتىمە -
 بىر مەجنۇن دوستۇم  مېنى چاقىرىپ قويغان ئىدى ھە ، تۈنۈگۈن -

 .قىزغا  دېدىم ئۇ. قالدىم  بولۇپ منىڭ  ئۆيىگە بارماقچىشۇ دوستۇ
كېلىڭ ، سىزنى  ئۇنداق بولسا سىز بېرىپ كورۈشۈپ :ھە بولىدۇ -

ىشىمىز  ئاۋارە قىلماي ، ئەتە ھېيتالپ كېلەسىز ، ھېلىقى خىزمەتد
 .دېدى ئۇ قىز . قويدى   ئەيساجانمۇ ئەتە چاقىرىپ

 .دېدىم مەن! ھە چۈشەندىم  بولىدۇ ئەمسە ئەتە كورۈشەيلى-
ەيدەپ، مەجنۇننىڭ  قېشغا ھ قىلىپ مەن موتورومنى شۇنداق 

ماڭا ئۇچراپ  كەبىسىگە باراي دىگەندە يولدا ئۇمەن ئۇنىڭ  ماڭدىم ،
.                             كېلىۋاتقان ئىكەن  قالدى،چۈنكى ئۇ مەن تەرەپكە قاراپ

ەن شېتكارلىققا  بىل ، موتورۇمبولۇپبىز قۇچاقلىشىپ كورۈشۈپ  
ئېچىپ ئەتراپقا قاراپ   رىنىلىكۆزئۇ مەجنۇن يوغان . كەلدۇق
 :تۇرۇپ 

!! تۇپراققا قايتىمىز   بىزمۇ بىر كۈنى مانا بۇ!!! ئەي  قېرندىشىم -
 .دېدى ئۇ كۆزلىرىگە ياش ئالغان ھالدا 

 . دېدىم مەنمۇ كۆزلىرىمگە ياش ئېلىپ! ھە شۇنداق بىزمۇ كېلىمىز -
 :مەجنۇن  ئېيتتىكىن 

ۇ بولسامم ،مەن بۇ قېتىدا ۇ  قېتىدا  بولسىڭىزمۇسىز زىمىننىڭ  ئ-
 يەنىال! ئاستىغا كومۇلىدىكەنمىز  بىز ھامىنى مانا مۇشۇ تۇپراق

بولسىمۇ  بىراق بىر نەرسە باركى، ئۇ! قايتىدىكەنمىز تۇپراققا 
خەيرىگاھلىق  قىلغان  ياخشى، نام ياخشى، ئېكرام-ىشى ئىززەتياخ

 ھاياتىمىزدا قىسقا بۇ بىز.ئۆلمەيدىكەنبۇالر مەڭگۈ  ساۋاپلىق ئىشالر 
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 نامالر ياخشىشۇ ئەمەللەرنى قىلساق،-ئىش ياخشىلەپ كۆپ
خىرى  بىر  كۈنلەردە ئا! لمەيدىكەن ، ئۇالر ئۆپەزىلەتلەر قالىدىكەن

 .دېدى مەجنۇن . بىزگە گۇۋاھچى بولىدىكەن  ئۇ ئەمەللەر
 .قىلدىم   سۆز مەنمۇ

ۇياشمۇ ەتەن توغرا  ئېيتتىلە، بىر كۈنلەردە تاغ ۋە قھەقىقشۇنداق -
ئەمەلى  ياخشىبىراق ئىنساننىڭ قىلغان .مۇمكىن ئايمۇ  يوق بولۇشى

لىق يوللىرىنى  ياخشىكىشىلەرگە  ۋە نامى يوقالماستۇر، ئۇ مەڭگۈ
لىرىمدە يىراقالرغا قاراپ  كۆزدېدىم مەن ئوتكۈر .كورسۈتۈپ  بېرىدۇ 

 .تۇرۇپ 
قۇران قىلىپ -سائەت تۇرۇپ ۋە خەتمە 1-0بىلەن  ن ئۇنىڭمە
مەن ئۇ مەجنۇندىن  . باشقا قېرىنداشلىرىمىزنىمۇ يوقلىدۇق  ۇپبول

 : سورىدىم
 نەدە ؟  بوۋىللىرىڭىزنىڭ  قەبرىسى -ئاتا سىزنىڭ-

 :ئۇ ياق كۈلۈپ  تۇرۇپ 
  -بارلىق دوس مەن ، بۈگۈنكۈنىالم يوخالپ بولغان ھارپامەن -
يوقالپ   لەپكۆپ،دۈميوخلۇ ، قېرىنداشلىرىمنىبۇرادەرلىرىمنى-

 .مەجنۇن  دېدى ئۇ -!ئادەتتۇر  ياخشى تۇرۇش
 4-3تۇرۇپ تۇتۇپ يۈركىمىزگە يېقىپ  بىز تۇپراقالرنى قولىمىزدە

تەكلىپ   مەجنۇن كەبىسىگە مېنى سائەتتەك ئايالنغاندىن كېيىن، ئۇ
  : ھەيدەپ ماڭدىم ، مەجنۇن مەن موتۇرۇمنى ئاستاراق. قىلدى 

 .باشلىدى  سۆز كەينىمدە ئولتۇرۇپ 
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 قان شامالدا ،چىق مەيىن
 .ساقالالر -يەلپۇنسە چاچ

 لۈرۈمگە ئۇرۇلغاندا ئاستا سىالپ ،كۆز
 .مەيىن شامالالر ئەركىلەپ ئۇرۇلۇپ دىماقالرغا

 
 ئۇشبۇ تۇپراقنىڭ ھېدى دىماققا  ئۇرۇلۇپ،

 .يۈركۈمگە ھاياتى ھوزۇر بېغىشلىسا 
 ئاپپاق  بۇلۇتالر  كەينىدىن  ئەگىشىپ ،

 .ىسا كۈن نۇرى ئاستىدا سايە تاشل
 

 كەڭ ئاسمانغا قارىسام بېقىپ ،
 .قۇياشنىڭ چېھرىگە  يېقىپ 

 ۋاقىت بۇلۇتالر  ئۈستىدە ، ھەر
 .تۈپ يۈرسەمكەن بوۋاقالردەك ئەگىپ ئۆ

 
 ئەركىلىسەم  دەيمەن ئاشىق جامالىدىن ،

 .ئالقانلىرىغا مەڭگۈلۈك چىقىۋېلىپ 
 قىلسام ، ئۇشبۇ  كوڭلۈمنى قۇربان
 . كۈتۈپ قېتىم ھېيتلىق داستىىىنىمدا بىر

 
 :دېدىمكىن  بولۇپمەن ئاڭالپ  

 



250 
 

 لىرىڭنى ھەق دەپ  بىلدىم دوستۇم ،سۆزئېيتقان 
 .ھەر كىمنى باشلىغان خۇشكەبى  لىقياخشى

 لىرى دوستۇم ،سۆزشامالدەك مەيىن كەلسە 
 .كەبى  قۇياش لىرىدىن ئىللىق يېنىپ تۇرارسۆز

 
 دېلى  بەرسە ھەركىمگە ھوزۇر ،

 .ھەركىمگە غەيرەت كۈلكە شاتلىقىدىن 
 ياشلىرى ئېقىپ دەريا بولغاندا ،-كۆز

 .مۇھاببەت ئاتا قىلسىكەن جاسارەت –بارچىگە مېھرى 
 

 ئاسماننىڭ  كوكلىگى ،بۇلۇتالرنىڭ ئاقلىغى ،
 .ئەركىن -ئاسماندا خوش ئۈزۈپ تۇرار
 ئوقۇپ بىلىم  ئالسا دەيمەن ، پەرزەنتلەر

 .ئەركىن ھالدا ئۈزۈپ ھەر جايدىن 
 

 شار دوۋلەت ئاشار پەرزەنت ئوتى،تاغ ئا
 .ھەريانغا قاتراپ  بېشى -ھەرجايدىن

 ھەرياندا ،–ئاياقلىرى باساركەن ھەرجاي 
 . ئۆزى قوللىرى مېھنەت قىلىپ ھەر چولدە-پۇت

 
 ئالدىرسا  قەدەم  تاشلىغىلى ، پۇت
 .ئالدىرايدۇ ھەر نەرسىنى ئالغىلى  قول
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 نەرسىنى ئويلىغاندا ، كالال ئويالر ھەر
 .لال ۋەسۋەستە، شەيتان ئارقىدا ماڭغاندا كا

 
 ىگە  ئىشەنچ باغلىسا ،ئۆزقەلىپ  

 .ىدىن ئىشەنچ  مەي باغلىسا ئۆز-ئۆز
 جاسارەت بىلەن ،-تۇيغۇ-ھەر ۋاقىت ئىشەنچ

 .ئالغا ئىلگىرلىسە بىر ۋەدە  بىلەن 
 

 .دېدى مەجنۇن.. ھەي  بىز بىرلىكتە كۈلۈشۈپ  كەتتۇق ،
كىشىلەر  كۆپتۇرۇش تەسكەن ، بۇرۇن  لبىلەن تاقابى سۆزسىزگە -

مەننى كورمىگەنمەن ،قول  سۆزبىلەن سىرداشقان ، بىراق سىزدەك 
 .سىزگە دەپ كۈلۈپ  كەتتى  دۈمقوي
مەن . ۇنجى  قېتىم كورۈشۈمدۇر بۇ مەجنۇننىڭ  كۈلگىنىنى  ت مەن
 : سورىدىم ياقتىن ئۇ
 .دېدىم  مەن  -قاپسىزغۇ ؟ بۈگۈن سىز ئېچىلىپ كۈلۈپ-
بولىدىغان  خۇشالبىزنىڭ بۈگۈن  ئايەم ،-بۈگۈن دىگەن ھېيت ھە

 ئىتتىپاق-مئۆ كېلىپ  بىلەن بىر داستىخانغا ە كىشىلەرۋ كۈنىمىز
بىرىمىزنى ئەپۇ قىلىدىغان -تۈدىغان كۈنىمىز ۋە  بىرۋە ئىناق ئۆ

 .دېدى  ئۇ مەجنۇن . كۈنىمىزدۇر  ياخشىكەچۈرۈدىغان 
ر مېزلىك شورپىنىڭ  كەبىدە بى كېلىپ قالغان ئىدۇق ، بىز ئۆيگىمۇ

قىلدى ۋە   ئۇياق مېنى داستىخانغا تەكلىپ. پۇرۇقى كېلىپ تۇراتتى 
بۇ  .كىيىپ چىقتى  ىگە كىرىپ ئۇزۇن ئاپپاق كوينەكنىى كەبئۆز
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چىرايى  بولۇپكىيىم ئۇنىڭغا بىر خىل ساالپەت ۋە ھوسۇن قوشقان 
شنى  پۇت گۆئۇ قازاندىن ئىككى . ن ئىدى باشقىچە نۇرلىنىپ كەتكە

 :ئېلىپ داستىخانغا  قويدى ۋە ماڭا قاراپ 
بىرنى  بۇنىڭ بىرنى سىزگە ۋە بۇ. پۇتى  بۇ قوينىڭ ئىككى مانا-
ىككى ، بۇ ئباشقىالرغا بېرىۋەتتىم  ، قالغىنىنى دۈمقوي ۈمگە ئېلىپئۆز

ەمسە قېنى ئ. ردۈم پارچە گۆشنى سىز بىلەن بىللە يىيىشنى توغرا كۆ
 .مەجنۇن  دېدى ئۇ ئاددىغىنە  كوڭلۈم،

 
 كوڭلۈڭ دوستۇم ئاددى ئەمەستۇر ،

 .مىسقال گوش ئاددى ئەمەستۇر  4     
 ماڭا بولغان تۇنجى كوڭلۇڭدىن ،

 .بىلدىم مەن قەلبىڭ دېڭىز كەبىدۇر 
 

قويغان  مەجنۇنغا ھېيتلىق سوۋغات  ئېلىپ مەنمۇ ئالالبۇرۇن بۇ 
ەن ، مەن تىكقاپ رىسام ئۇ ياقنىڭ تەسۋىرى كونىراپقا. ئىدىم

يېڭىدىن بىرنى ئېلىپ ئۇ ياققا بەردىم ، ئۇ رەھمەت دەپ قوش 
بىز  ئولتۇرۇپ سوھبەتلەشكەچ بۇ ئىككى . وبۇل قىلدى قولالپ ق

ق ئۇ  يا. پۇت گوشنى يەپ بولدۇق، قورساقمۇ تۇيۇپ كەتكەن ئىدى 
 .چىقتى بەت ۋە تاۋۇز قوغۇنالردىن ئېلىپ ، شەريەنە كەبىگە كىرىپ

 ..  قورساق  ئەمدى يەنە يىسەك بۇ! ئاكا . .الئال..ئالال-
 ئۇ مەجنۇن :دىيىشىمگە 

 .دېدى ئۇ -دېدىڭىزما ؟ ! سىز مېنى ئاكا -
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 ... سىزنى ئاكا دىدىم  مەن! ھە شۇنداق -
 :ىگە ياش ئالدى ۋە كۆزئۇ مەجنۇن 

ىم سىز مېنىڭ ئىن مېنى تۇنجى قېتىم بىرسى ئاكا دېدى ، مانا-
 .ئۇ  دېدى-!يىيىشىڭىز كېرەك  ن بىللەبولغاندىكىن بۇنى مەن بىلە

 . ..ھە بولىدۇ -
 قىلغاچ تاۋۇزالردىن ۋە قوغۇنالردىن سۆز،كەچدەپ بىز شەربەت ئىچ

 قالغانلىغىنىمۇ بولۇپبىز بۈگۈن كۈلۈشۈپ پاراڭلىشىپ كەچمۇ .يىدىم
 :سەزمەيال قاپتۇق ، ئۇ ياق ماڭا 

  -كۆرۈ چوقۇم دوسلىرىڭىز بىلەن كۈنى ، سىز -1ئەتە ھېيتنىڭ -
 .دېدى ئۇ  -غۇ دەيمەن،شىسىز-
 .مەن كۈلۈپ تۇرۇپ  دېدىم -!ھەئە شۇنداق -
كۈلۈپ  دېدى ئۇ! ھە ئۇنداق بولسا سىز بېرىپ تەييارلىق قىلىڭ -

 .تۇرۇپ 
يىگە بۈگۈن كەچتە بىر دوستۇمنىڭ ئۆ.  بولىدۇ دوستۇم ھە-

، پتۇ ۋاقىت قا ، ئۇ يەرگە  بارىدىغانغىمۇ ئازالھېيتلىغىلى باراتتىم 
 .دېدىم  مەن 

 ...مەجنۇن كۈلۈپ  كەتتى 
 :مەن تۇرۇپ  كېتىپ 

 .نىمىگە كۈلىسىز ؟ دېدىم  مەن -
 .دېدى ئۇ  كۈنى ئەمەسمۇ ؟-0كۈنى، بۈگۈن -1ئەتە ھېيتنىڭ -

 ...مەن كۈلۈپ  كېتىپ 
تۈنۈگۈن  ئىككەيلەن مۇڭداشقاچقا ئېسىمدىن ..!  ئالال..ئالال-
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 ...ق چىقىپ كېتىپتۇ ،، توغرا  شۇندا
ئۇنداق بولسا، بالدۇر بېرىپ ھېيتلىق داستىخانغا تەييارلىق  -

 .مەجنۇن  دېدى ئۇ! قىلىڭ 
 :تۇرۇپ  مەن مەجنۇنغا قاراپ

تەكلىپ  كۈنى ئۆيگە-3زنىمۇ ھېيتنىڭ سى! ئاكىجان  ئۇنداق بولسا-
 .دېدىم  مەن  -، بارمىسىڭىز رەنجىپ  قالىمەن، قىلىمەن

 :كېتىپ  ئۇ ياق تۇرۇپ
 .بىلەن بارىمەن ،دېدى  ڭ كونا كىيىمىممەن ئە-

 :تۇرۇپ  مەن كۈلۈپ
سىز ئەڭ كونا كىيىمىڭىز بىلەن كەلسىڭىزمۇ، مەن سىزنى قۇچاقالپ -

 .مەن  لىمەن، دېدىمقارشى ئا تۇرۇپ
 :بېشىنى لىڭشىتىپ قويۇپ  ئۇ ياق بۇ گەپنى ئاڭالپ

 .، ئالالغا ئامانەت  دېدى كۈنى كورۈشەيلى-3بولىدۇ ھېيتنىڭ -
 .قۇچاقلىشىپ تۇرۇپ خوشالشتۇق  نمۇ ئالالغا ئامانەت قىلىپمە

نىڭ ھەممە  ئىبراھىمكام مەن ئۆيگە قاراپ ماڭدىم ۋە ئۆيگە كېلىپ
ىغا دىن ، چوڭلىر 51كىچىكلىرىگە . لىرىغا ھېيتلىق پۇل بەردىم بال

سېتىۋېلىپ ھەر   دىن بېرىپ، خۇددى كوكتات بازىرىدا سەي 011
كىچىكتىن  ، مەنمۇ بۇالرغابەرگەندەك ۇلئايرىم پ-بىرسىگە ئايرىم

 .ئايرىم بەردىم -ئايرىم باشالپ
سۇن بول لىق كۈندۇر، مەيلى كىمخۇشالدىگەن  ھېيت بايرام...ھەي

ىچى ، ئى قىزارماسلىقىكۆزبەرگەن ھېيتلىقىدىن  ئۇنىڭ
ۋە  لىقىدۇرخۇشالبۇ بالىالرنىڭ  چۈنكى.كېرەك  ئاغرىماسلىقى
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 ق مەڭگۈ بارچە پەرزەنتلەرگە يارىلخۇشال. ئۇالرنىڭ رىسقىدۇر 
 ....بولسۇن 

نىڭ يېنىغا  ئىبراھىمكام،  بولۇپ مەن بۇالرغا ھېيتلىق بېرىپ
سائەتتەك پاراڭلىشىپ ئولتۇرغاندىن  3-1كىرىپ قەھۋە ئىچكەچ 

باشقىالر قەھۋە .  دۈمكېيىن ، غۇجۇرامغا كىرىپ ئارام ئالماقچى بول
مۇ ئىچسە ئۇيقۇسى ئېچىلىپ كېتىدىكەن ، بىراق مەن قەھۋە ئىچسەم

 ئانامنى-مەن ئۇخالشتىن بۇرۇن ئاتا. ئوخشاشال كېلىۋېرەتتى ئۇيقۇم
بۇرادەرلىرىمنى سېغىنىپ ۋە ئاشىقىمغا يېرىم سائەتچە دۇئادا -دوس
غانسام بىر ۋاقىتالردا ئوي.بىلەن ئۇخالپ قاپتىمەن  يېشى كۆز بولۇپ

اھارەتنى پاكىز ئېلىپ بامداتنى تاڭمۇ يۈرۈپ قاالي دەپتۇ ، مەن ت
 ۋە گىياھالرن-گۇل ،ۋە ئەتراپالرنى سىرىتقا چىقتىم بولۇپتەپ ئۆ

بۇ چاغدا تېلىفۇنۇمغا . گەنلىك ساپ ھاۋاالردىن ھوزۇر ئالدىم ئەتى
 .پاتىمە ئىكەن  كاتىپىمتۇيۇقسىز ئۇچۇر كەلدى، قارىسام بۇ 

! مۇبارەك  بولسۇن  ىزغا؟ ھېيتىڭمۇ سىزياخشى! ئەلەيكۇم ۇئەسساالم-
 .قىز  دېدى ئۇ

 .  مەن دېدىم! بولسۇن  سىزنىڭمۇ ھېيتىڭىزغا مۇبارەك! ت ھە رەھمە-
يىگە چاقىرىپ قويغان ،سىزمۇ الردا ئۆ 01بۈگۈن ئەيساجان سائەت -

 .دېدى فاتىمە -باراسىز ؟ 
دا مەن 01ائەت ئۇنداق بولسا س. ، مەنمۇ بارىمەنھە شۇنداق-

 دېدىم مەن ئۇ! سىزنى ئالغىلى باراي ئۆيىڭىزدە ساخالپ تۇرۇڭ
 .قىزغا 

يىگە ئەيساجاننىڭ ئۆ.دا كېلىڭ  9ھە بولىدۇ ، لېكىن سىز سائەت -
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 .قىز  دېدى ئۇ -!قالىدۇ  بولۇپ 01پ بولغۇچە سائەت سوۋغات ئېلى
ەن قىز بىل الردا كورۈشەيلى دەپ ئۇ 9ە ، سائەت بولىدۇ ئەمس ھە-

 .خوشالشتىم 
يدىن ئېلىۋالغان بىر  ، ئۆ بولۇپ مەن سىرتالرنى بىرە قۇر ئايلىنىپ

ۇ دەل بولسىم خىياالرغا چۈكۈپ كەتتىم ، ئۇ كەچقۇتا شەربەتنى ئىچ
بىللە  ئوقۇغان ۋە چۈنكى مېنىڭمۇ مەكتەپلەردە. ىدى يۇرتۇم ئ–ئانا

ردا چاغال ئۇ. بۇرادەرلىرىم بولغان -يۈرگەن ساۋاقداشلىرىم، دوس
للە كۈلۈشۇپ چاقچاقلىشىپ بى ساۋاقداشلىرىم بىلەن بىللە ئۆتكەن

كتەپلەردە ھىشقانداق ، ئۇ مەدەرس تەكرارلىغان ۋاقىتلىرىم بولغان
ھەممەيلەن  ئارا كۈلۈشۈپ چاقچاقلىشىپئۆز. يوق ئىدى بىر چەكلىمە

 -ئوقۇۋات ئىشكىرسىدە تاماق يېيىشەتتۇق مەن بىر جوزىدا ئولتۇرۇپ
ۇنچە كۆپ رەك ئىدى ، مەن تاماقنىكۆپ زۇ ساۋاقداشلىرىمقاندا خەن-

ئۇيغۇرالر ئاشخانىسىدىن  ۋە ۋاقىتالردا خۇيزۇ ئاشخانىسىدىن
خەنزۇ . سېتىۋاالتتم  ىن ئۇيغۇرچە مەھسۇالتالرنىدۇكانالرد .يەيتتىم

. تتى ۋە ھورمەتلەيتى كۆرە ياخشىساۋاقداشلىرىممۇ  مېنى ئىنتايىن 
پسىزلىك قىلىپ، ئېتىزلىقالردا يۈگۈرۈپ ىق ۋاقىتلىرىمدا كەبالىل

پ تۇرۇپ كەينىمدىن قوغالپ يۇرگەن ، شاقاخ ، مالىملىرىميۈرگەن
ئالدىمغا    كۆزقاچقان ۋاقىتلىرىممۇ  ىنمەكتەپت كەپسىزلىك قىلىپ

مانا شۇ ۋاقىتلىرىمنى ھازىرغىچە  . قاالتتىم كېلىپ كۈلۈپ سېغىنىپ 
 .ئىشالرنى بىلىپتىمەنكىچىك -چوڭ نۇرغۇنلىغان ،رسەمئويالپ كۆ

ات مۇساپىسىنىڭ  يېڭىدىن بىر ھېيت كەلگەن ۋاقىتتا ھاي–ھەر  
بۇ نوۋەتتىكى ھېيت  چۈنكى . كېلىۋاتقانلىغىنى بىلدۈرەتتى  ئۆرۈلۈپ
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 .يېتىلىمىز  بولۇپ كېلىپ ئۆرۈلسە بىز يەنە بىر ياش چوڭ
مەن بۇ ئىشالنى ئويالپ ئۆيگىمۇ كېلىپ قاپتىمەن ، مەن ... ھەي 

چاي ئىچىپ ،بولۇپبىلەن ساالملىشىپ  ئىبراھىمكام گە كىرىپئۆي
 بېرىپ  ماڭا  ماشىنىسىنىڭ  ئاچقۇچىنى  ئىبراھىمكام. پاراڭالشتۇق 

شىنىنى  بارىسىز ئەمەسمۇ ؟ شۇڭا بۇ ما بۈگۈن دوستىڭىزنىڭ يېنىغا-
 .تۇرۇپ  دېدى كۈلۈپ! ئىشلىتىڭ 

 .ن سىزچۇ ؟ دېدىم مە مەن ئىشلەتسەم !ھە بولدى ئاكا -
شۇنى ئىشلىتىپ تۇرسا  ماشىنام 3-1مېنىڭ يەنە !  مكائۇ ھە ئېلىڭ-

 . ئىبراھىمكامدېدى ! قېنى بۇ ئاچقۇشنى ئېلىڭ  تۇرساممۇ بولىدۇ،
 !ھە بولىدۇ  ئەمسە رەخمەت ئاكا -

ئالدىم ۋە  ماشىنىنى ھەيدەپ سىرىتقا  ئاچقۇچىنى دەپ ماشىنىنىڭ
 . بولغان ۋاقىت ئىدى 9چىقتىم بۇ دەل سائەت 

سىگنال  ھەيدەپ پاتىمەنىڭ ئويىنىڭ ئالدىغا كېلىپ مەن ماشىنىنى
ئۇ . كەلدى  ، ئاڭغىچە ئىشىك ئېچىلىپ پاتىمەمۇ چىقىپدۈمئۇر

ۋە چىرايلىق ئالما رەڭ شارپا ئارتىۋالغان  ئۇزۇن ئەتلەس كۆينەك
 .  بولىدۇ كەتتى دىسەممۇ كۆرۈنۈپ چىرايلىق ۈمگە ناھايتىكۆز بولۇپ

 بىلەن يەنە بىر الر توۋەنچىلىك، ئۇ ىنىغا باشلىدىممەن ئۇالرنى ماش
 :مەنمۇ . دېدى -!ھېيتىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن -:قېتىم 

 .تۇرۇپ  دېدىم كۈلۈپ! ھەممىمىزگە بىرگە بولسۇن -
 :پاتىمەگە  مەن

 .دېدىم  -بوال ؟ سوۋغات ئالساق نېمە-
 .كېيىن  ئويلىنىۋالغاندىن پاتىمە بىر دەم
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 .دېدى ئۇ  قىز  .بىلمىدىم  مەنمۇ-
 .دېدىم  مەن  -!قىالي  مەن ئۇنداق بولسا ئامالىنى-

 :بېرىپ  جۈنەي 011مەن ئوغلى نۇر ئەلىگە 
  .دەپ كۈلدۈم  !بولسۇن  ھېيتتىڭىزغا مۇبارەك -!نۇر ئەلى -

  : تۇرۇپ كۈلۈپ ئۇ ئوماققىنا
 ! رەخمەت ئاكا -

 .يانچۇقىغا سالدى  دەپ يۈزۈمگە بىرنى سۈيۈپ  قويۇپ پۇلنى
توختۇتۇپ  قويۇپ ، قوغۇن ،  چەتكە بىر مەن ماشىنىنى ھەيدەپ

ئالدىم ۋە شەربەت  ، ئۈزۈم قاتارلىق مىۋىلەردىننار، ئاتاۋۇز
. ىن ئالدىم ۋە ئەيساجاننىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭدىم ئىچىملىكلەرد

مەن . بىرئازدىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىغا يېتىپ كەلدۇق 
   .چەكتىم بېرىپ ئۇنىڭ ئىشىگنى دىغاماشىنىدىن چۈشۈپ ئىشىك ئال

 :ئەيساجان ئاچتى ۋە  ئىشىكنى
 ! بولسۇن  ھېيتىڭىزغا مۇبارەك! قېرىندىشىم  ۇ  ئەلەيكۇمئەسساالم-

ئالغان  باياقى  بولۇپ قۇچاقالپ كورۈشتى ، بىز كورۈشۈپ مېنى دەپ
 .كىردۇق  يگەنەرسىلەرنى ئېلىپ ئۆ

   .ئەيساجان  دېدى-!كىرىۋەرمەي  قۇرۇق! ئالال ..ۋاي-
شۇڭا ! ھېيتنى بىز بىللە ئوتكۈزدۇق  تۇنجى ..!ياق..ياق-

  .دېدىم كۈلۈپ تۇرۇپ -!بولسۇن  لىق ھەممەيلەنگە بىرگەخۇشال
كېيىن بىز  بىز ئۆيگە كىرىپ ئولتۇرۇپ باللىرىغا ھېيتلىق بەرگەندىن

ھەممەيلەن داستىخان ئۈستىدە چاي ئىچكەچ قىزغىن پاراڭالرغا 
ئائىلە كىشىللىرىدەك  ۋە چاقچاقلىشىپ خۇددى بىرەتتۇق چۈشۈپ ك
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 :تۇرۇپ ئەيساجان كۈلۈپ .شۇپ ئولتۇردۇق كۈلۈ
! گۈرۈشلەرنى ئېلىپ كەلدىڭىز ئۆز سىز نۇرغۇنلىغان! دوستۇم -

 كۆرۈپ ياخشى خىزمەتچىلەرمۇ سىزنى-شېركەتتىكى ئىشچى
 -؟ نېمەسەۋەپ   ىكىبۇنىڭد. كەتتى بولۇپئىتتىپاق -مئۆ ھەممىسى

 .تۇرۇپ ئەيساجان كۈلۈپ  دېدى
 :تۇرۇپ دېدىمكىن  مەن ئۇالرغا كۈلۈپ

ئانتىراكتىكى ئاق بۆرە بولسۇن، ياكى ئارەكتىردىكى كۆك بۆرە -
لسۇن ۋە ياكى قارا بۆرە  بولسۇن ،ياكى ئافرىقىدىكى چىل بۆرە بو

تلىرىدا  ئۇالر ھۇۋالشقان ۋاقى.. رە ئۇالر ھامىنى بىر بۆبولسۇن،
ئايرىپ قالىدۇ بىراق چېگرا  ەيدۇ، پەقەتبىرسىنى چىشلىم-بىر
بىراق بىز بىر ئىنسان، ئادەممىز ، بۇ ..! بىرسىنى قىرمايدۇ -بىر

مىللەتنى  . قاراش دېسەك بولىدۇ كۆز ئىنسانالردىكى بىر خىل
بىرسىگە چۈشەنچە  -بىر ئارا-ئۆزئېرىق ئايرىش، ،ئايرىۋېلىش

   تۇرمۇشتىكى اكىتەبىئەتنىڭ تەڭپۇڭلىقىمۇ ؟ ي قىلماسلىق ئۇھاسىل 
 بېسىممۇ ؟  ىگە قويغان بىرئۆز

 بولسا  گاچا بولغان-ى ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى گاسئەگەر دۇنيادىك
 بۇنداق ، ئۇالردائىشارەت بىلەن گەپ قىلغان بولسا بىرسىگە-بىر

 -كۆپ ئايرىمچى بۇ خىل كىئىنسانالردى .ئايرىمچىلىق بولماس ئىدى
 -مەقسەت ئۇالرنىڭ ق بۇالر زادىتوقۇمچىلى سۆزلىق،يالغانچىلىق، -
روھى  قىلىشمۇ ؟ ياكى بىر خىل پىسخىكا مۇددىئاسىنى ھەل-

 ! ھالەتكە كېلىپ قېلىشمۇ ؟ بۇالرنى ھىشكىم بىلەلمەيدۇ 
، ئادىمىيلىك ، نپەرۋەرلىك، ئىنسامېنىڭ ئوياليدىغىنىم پەقەت
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مەن مۇشۇ !  تۇربېرىش ، ياردەمبىر كىشى بولسۇن قانداق مەيلى
 ،، ئاالقىالشتىم دۈمبول كىشىلەر بىلەن دوس كۆپە كېلىپ ۋاققىچ

ئېتقاد مەسىلىسى . پاراڭالشتىم ھەم ئۇالر بىلەن سوھبەتلەشتىم 
بىراق دوسلۇق ، . ۇر ىگە تۇتقان يولىدئۆز بولسا  بۇ ئادەملەرنىڭ

 قولى ئۆز، ئۇ ئىنساننىڭ ا كۈيۈنۈشباشقىالرغ ئادىللىق ۋە
بىراق –دەپ ئاغزىدا دەيدىيۇ  ،ادەمبەزەنلەر بىز ئ..! ئىلكىدەدۇر 

سىمۇ ئۇالر بول ساددا-ۋە بەزىلەر ئاددى..! ايدۇ ئادەمدەك ئىش قىلم
ياردەم  قالغان ھەرقانداق بىر ئادەمنى كۆرسە ، ئۇنىڭغا قىيىنچىلىقتا

اللماي قالسا يۈرىكىنىڭ بىر قى ياردەم. سۇنىدۇ  كەڭ ئايىماي قولىنى
 .بولىدۇ  يېرى  ئېچىشقاندەك

 -چىقى ئەسال بىراق بۆرە بىلەن قوي..!  كۆپتۈرى   انالرنىڭھايۋ
  بىز ھەممەيلەن بىراق.! چۈنكى ئۇالر ئىككى تەبىقىدىن! شالمايدۇ -

 .بولمايدۇ ئايرىمچىلىق قىلساق ئارا-ئۆزبىز .! بىر ئىنسان ئادەممىز
قويغان بىلەن  ال بىر يەرگە كەلگەندە ئۈسۈشۈپكا كاال بىلەنبىراق، 
   قالغان بىلەن قويمۇ  ئۈسۈشۈپ قوي.! چىمدا ياشايدۇ  بىر يەنىال

ئارا -ئۆز بىز ئادەملەرمۇ..! ئىناق ئۆتەۋېرىدۇ   يەنىالبىلەن ئۇالر 
 مۇساپىمىز ھايات شۇندىالم..!كەچۈرۈم قىلىشايلى! ..يول قۇيۇشايلى

 .مەن ئۇالرغا  دېدىم ...!ەل بولىدۇتېخىمۇ گۈز
 .قاپتۇق  شقىنىنىمۇ سەزمەيبىز پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ گۆشنىڭ پى

 .كەلدى  ىلغان گوشنىمۇ داستىخانغا  ئېلىپق ئاڭغىچە قۇربانلىق
   .دېدى ئەيساجان -!نى مېھمانالر تائامغا بېقىڭالرھە قې-

ئېيتىپ قىزغىنلىق ھەممەيلەن تاماققا قول ئۇزۇتۇپ شۇكرى  بىز
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تىلىپ  قۇغۇنالردىن-انغىچە ئايالى تاۋۇزئ. ش يىدۇق بىلەن گۆ
 ...كەلدى ئە

 . يىگەش يۇرتىمىز توغۇرلۇق مۇڭداشتۇق  بىز ئولتۇرۇپ تاماق
 يەردىكى  ەريالىرى، سۇلىرى،تۇپراقلىرى، ئۇد-تاغ يۇرتىمىزنىڭ

 يازدىكى ،قىشتىكى ئاپپاق قارالر ،لىق ھاياتخۇشالئەركىن تۇرمۇش 
 نىڭسۆزبىز مانا مۇشۇنداق پاراڭلىشىپ ... يېشىللىق مەنزىرلەر-ياپ

 بولغان  3كېيىن سائەت  بۇ چۈشتىن. كۈپالم كېتىپتۇق ئىچىگە چۈ
 بىلەن خوشلۇشۇپ ىمىز قىيمىغان ھالدا ئەيساجانكۆزبىزمۇ . ئىدى 

 :ئەيساجان بىزگە  .قايتماقچى  بولدۇق 
 .بىر دەم ئولتۇرۇپ مېڭىڭالر دېدى  يەنە-
بېرىپ   يەنە مېنىڭ! بىز قايتايلى ! ياق بولدى قېرىندىشىم -

 .دېدىم مەن .! غۇن ئىشلىرىم بارقىلىدىغان نۇر
 بىرقانچە خىزمەتچىلەرگە مەن تېلىفۇنۇمنى ئېلىپ شېركەتتىكى

ئەتىگە بىزە قىلىدىغان  تېلىفۇن قىلدىم ۋە بۈگۈن ئۆيدە
 :ئەيساجان . تەييارلىقنىڭ بارلىغىنى ئېيتتىم 

 .دېدى ئۇ .!  قىالي  مەنمۇ  بېرىپ ياردەم-
 .دېدى  ئۇ قىز  .!دەم قىالي مەنمۇ بىرگە بېرىپ يار-:مۇكاتىپىم

  . كەلدۇق يگەبىرقانچە ئىشچىالر بىلەن بىرلىكتە ئۆ شۇنىڭ بىلەن بىز
 مەن. قىلىش ئىدى  چۈنكى مېنىڭ ھازىرقى ئىشىم ئەتىگە تەييارلىق 

چىقىپ كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ  ئۆيگە كېلىپ ئۈستىدىكى ئۆيگە
  :چۈشتۈم ، ئاڭغىچە بۇالر مەندىم

   .دېدى ئۇالر -قىلىمىز ؟ ئىش نېمە ىزئەپەندىم ب-
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مۇشۇ سەۋزىلەرنى يۇيۇپ قىرىپ بەرسەڭالر  ھە سىلەر ماڭا-
 .دېدىم  مەن .بولىدۇ 

نەدىن ئالدىڭىز ؟ دەپ  سەۋزىلەرنى كۆپ بۇنچىۋاال..ھە بولىدۇ -
 :مەن بۇالرنى چاقىرىپ  .سورىدى ئۇالر مەندىن 

 ..!كېلىپ كورۈڭالر  ھە بۇ ياققا-
 :سول تەرەپىگە باشالپ كەلدىم ۋە ينىڭدەپ ئۆ

خىل سەي كۆكتاتالرنىڭ  -ھە، مەن يۇرتۇمدىن كېلىدىغاندا بۇ ھەر-
 يەرلەرنى ئاغدۇرۇپ  الغاچ  كەلگەن ئىدىم ، ئاندىن بۇئ ئۇرۇقىدىن

چۈنكى بۈگۈنكى   ،قويغان ئىدىم سەۋزە چامغۇ ۋە كوكتات تېرىپ
 دېدىم  مەن .. كۈندە  ئىشلىتىپ قاالرمەن  دەپ

يارالپ  بولسام تەي مەن. قىرىشقا باشلىدى -ۇالر سەۋزىلەرنى يۇيۇپئ
ېلىشقا چىقىپ تازالپ قويغان ئورۇنغا س قويغان گېلەملەرنى ئېلىپ
  پارچىدەك گېلەم ئېلىپ  قويغان 51جەمى  باشلىدىم ، مەن بۇ يەرگە

،  بولۇپقولۇمنى يۇيۇپ  بولۇپ مەن گېلەملەرنى سېلىپ. ئىدىم
 .قوينى ئېلىپ چىقتىم  01قويغان  ئېلىپ

 :كەلدى ۋە مۇ يېتىپئىبراھىمكام ئاڭغىچە
 !! بېرەي  ش قىلىپئى نېمە! ئالدىراش  بوپ كېتىپسىز ! ھە ئىنىم -

 . ئىبراھىمكامدېدى 
 چۈنكى ئەتە ! قۇربانلىق قىاليلى  ھە ئۇنداق بولسا مۇنۇ قويالرنى-

 قىلمىسام بۈگۈن ئالدىنئاال تەييارلىق!  بواللمايمەن مەن ئۈلگۈرۈپ
 .مەن  دېدىم.بولمايدۇ 

 :كېتىپ  كۈلۈپ ئىبراھىمكام



263 
 

 .ھېساپ بولسۇن جۇمۇ ؟ دېدى  سى ماڭا 5قوينىڭ !  مكائۇ ھە-
مەنزىر  سىز تېخىچە مەن بىلەن! ..ئىبراھىمكا! ..ئالال..ئالال-

 ..! .ھە..تالىشىۋېتىپسىز
 چۈنكى ،سىز ئالغان شىنى 5بۇنىڭ ! بولۇڭ  بولىدۇ ،خاتىرجەم ھە-
دېدىم مەنمۇ كۈلۈپ -ئەمەسقۇ ؟ ېركەت ئىشچىللىرى يالغۇز مېنىڭالش

 .تۇرۇپ 
 قوينى بىردىن قۇربانلىق  قىلىپ سويدۇق ۋە بۇالرنى  01ئەر  01بىز 

 يەرگە ،قالغان  قوينىڭ گوشىنى بىر 3ايرىم پارچىالپ ،ئ-ئايرىم
چۈنكى مەن . رىپ قويدۇق بىر چەتكە ئاي قوينىڭ گوشىنى ئايرىم 7
كاۋاپ  شىدەقوينىڭ گۆ 1.نىڭ گۆشىدە پولو ئەتمەكچى ئىدىمقوي 3

 1، قالغان قىلىپ ورپاشىدە شقوينىڭ گۆ 3، دۈمبول قىلماقچى
ئۇالر ئەتە مىسىر ۋاختى . دۈمشىدە قورۇما قورۇماقچى بولقوينىڭ گۆ

  : مەندىن  كاتىپىم.الردا كېلەتتى  01سائەت 
پ بوالالمسىز ؟ ئەتىگىچە بۇ ئىشالرنى ئۇلگۈرتۈئەپەندىم سىز -

 . دېدى
مېنى  ئەينى ۋاقىتتا تەتىللەردە دادام !بولۇڭ  ،خاتىرجەمھە-

 !زېينى يوق ! ئاشپەزلىككە بېرەتتى ۋە ئۈگۈنۈپ  قويغىن ئوغلۇم 
  -!قىلمايدۇ  بولسىمۇ ئارتۇقلۇق كۆپ قانچە ھەر ئەر كىشىگە ھۈنەر

 .ئىشالردىن ئانچە ئەنسىرەپ كەتمەيمەن  ۇشۇڭا مەن ب. دەيتتى
 .تۇرۇپ كاتىپىمغا كۈلۈپ دېدىم  مەن

ھەممىسىنى  ئىشالرنىڭ باشقا كوكتات ۋە-الالبۇرۇن سەيئ مەن 
 .ئىدىم  بولغان كۆرۈپ تەييارلىق
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كەچمۇ  بولغان ئىدۇق، ئاساسى جەھەتتىن ئىشالنىمۇ قىلىپبىز 
 :، مەن ئۇالرغا  بولۇپ قالغان بولۇپ

ارام بېرىپ ئ تىپئەمدى سىلەرمۇ قاي! رەخمەت  كۆپھە سىلەرگە -
لىق خۇشال دېدىم. ەم پۈتتۈرىمەنئۆز قالغان ئىشالرنى! ئېلىڭالر
 .بىلەن  نەزىرىم

 . ھىچبىر كەتكۇسى  يوق ئىدى  ئۇالرنىڭ
ىقەتەن ئادەمدە تەييارلىق  قىلسا ھەق ئادەم تەڭ! چىلىك كۆپھە -

 ئارىدىن بىر نېگىر دېدى! ھە ..بىر خىل جانلىنىش بولىدىكەن
 ئۇ دوستىمىزنى ئىشەنچىلىك. ئىدى  بىر ئىشىك باقار ئۇ.دوستىمىز 

 دېسەممۇ بولىدۇ ،چۈنكى مەن ئۇنىڭ بىلەن توالراق مۇڭدۇشۇپ
 .قاالتتىم 

 .دېدى ئۇ ..! بەك كوڭۈللۈك  بولدى ھەبۈگۈن .!  ئەپەندىم-
 :كەتتىم ۋە مەن كۈلۈپ

كېتىپ ئارام  قايتىپ ، ئەمدىبولدى دوسلۇرۇم ،رەخمەت سىلەرگە-
 .مەن ئۇالرغا دېدىم.!  ر ئېلىڭال
 :ى قىيمىغان ھالدا كۆزئۇالر 

 يەردە قېلىپ قااليلىچۇ ؟ بولدى بۈگۈن كەتمەي مۇشۇ.! ەندىمئەپ-
 .تۇرۇپ  دېيىشتى ئۇالر ماڭا قاراپ

 ئېلىپ ،ئەتە  ئارام ياخشىبۈگۈن ھەممىڭالر  لېكىن! ھە رەخمەت -
 قىلىپ، ياخشى ھەممەيلەن كەيپىياتنى! كېلىڭالر  ياخشىجانلىق 
 .دېدىم مەن ! ئولتۇرايلى  خۇشال

 :كېيىن ئۇالر بىرئاز تۇرغاندىن
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نى قااليلى قالغان ئىشال بىز ئەرلەر.! ئۇنداق بولسا ئايالالر قايتسۇن-
 .ئۇالر كۈلۈشۈپ تۇرۇپ دېدى! تەڭ  قىلىپ پۈتتۈرەيلى 

 :ئايالالرمۇ تەڭ 
 .دېدى ئۇالر ! بىزمۇ كەتمەيمىز تەڭ  قىاليلى -

 :بۇالرغا  ئىبراھىمكام بۇ چاغدا
دە خالىسا ياتسا  تۇرسا، نە ئۈيۈممۇ چوڭ.! مەيلى..ھە مەيلى-

 .ئۇالرغا  كۈلۈپ ئىبراھىمكامدېدى  ..!بولىۋېرىدۇ 
ىدىالم  مۇشۇ گېلەم ئۈست بولدى ، بىز ئەرلەر مانا گەپ ياخشى ھە-

 .ئەرلەر  دېيىشتى. ياتساق بولدى 
مەنمۇ كۈلۈپ   دېدىم..! ن شۇنداق بولسۇ ھە ئۇنداق بولسا بوپتۇ-

 .تۇرۇپ 
 -ئىبراھىمكامبالىسى  يساجاننىڭ  باللىرى ۋە پاتىمەنىڭئاڭغىچە ئە

 .ئىدى  نىڭ باللىرى بىلەن قىزغىن ئويناۋاتقان-
 -بارالماي ، بۈگۈنەممەيلەن ئۆيىدىكىلەرگە تېلىفۇن ئۇرۇپبۇالر ھ

پ ئېيتى جايدا كورۈشىدىغانلىقىنى مۇشۇ دىغانلىقىنى ۋە ئەتە-
 . قويدى 
تەك چىراق   51-01مېھمان كۈتۈش جايلىرىغا جەمى  مەن بۇ

 41-51مۇ كىچىك  كاۋاپداندىن-كىچىك. ىم ئىد بەكىتىپ قويغان
 دارمان -تەكنى ۋە زىقالردىن تارتپ كاۋاپقا ئىشلىتىدىغان زىرە،دورا

 .قويغان ئىدىم  الردىن تارتىپ  ھەممىنى تەييار قىلىپ
 :ئۇالر مەندىن 

.!  بىز قىلىپ پۈتتۈرەيلى ئىش قىلىمىز ؟ سىز دەڭ ؟ نېمەنە يە بىز-
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 .دېدى ئۇالر 
 .  دېدىم .!قىلىڭالر ئەمسە ئىشنى مەن قىالي، سىلەر ماڭا ئەگىشىپ-

 ئوت ۇنۇرنىڭ يېنىغا كەلدىم ۋەت قويغان قۇلۇم بىلەن ياساپ ئۆزمەن 
 يېقىپ   مۈر سېلىپ ئوتۋە بارلىق كاۋاپدانالرغا كۆ  دۈميېقىپ قوي

  -ئاندىن كېيىن گۆشلەرنى زىققا ئۆتكۈزگۈدەك قىلىپ توغ.  دۈمقوي
مەن  .ىپ توغراشقا باشلىدىقالغانالرمۇ ماڭا ئەگىش. باشلىدىم  راشقا-

 :ئۇالرغا 
  . دېدىم.!  تكۈزۈڭالتال چوڭ گۆشتىن ئۆ 0بىر زىققا -

 ئايالالرغا سەۋزىنى .  دۈمتەڭ ئوتكۈزۈپ كورسۈتۈپ قوي ممۇۈئۆزۋە 
 ئاندىن كېيىن  ،دۈمرسۈتۈپ قويە قەلەمچە  قىلىپ توغراپ كۆئىنچىك

 تۇنۇرغا قاراپ ئۇنىڭ ئىچىدىكى چوغالرنى يىغىپ ،قوينىڭ يېرىمىنى 
بولغان  01بۇ ۋاقىت مىسىر ۋاختى .  دۈمكاۋاپ قىلىشقا سېلىپ  قوي

لىرى ئۇيقۇغا كېتەي  كۆز بولۇپئايالالر ئىشلىرىنى تۈگۈتۈپ  . ئىدى 
نىڭ ئىچكىرىكى  ئىبراھىمكام،ئۇالر  بولۇپتكەن دەپ قىزىرىپ كە

لىرى كۆز ئەرلەرنىڭمۇ.ېلىشقا كىرىپ كەتتى كىرىپ ئارام ئ ئۆيىگە
 .دۈمكىزىرىپ ئارانالم  قالغان ئىدى،مەن ئۇالرنىمۇ  ئۇخالشقا بۇيرۇ

، مەن ئۇالر مۇشۇ سېلىنغان گېلەمنىڭ  ئۈستىدىالم ئارام ئالدى 
  كېلىپرىشى ئۈچۈن ياستۇقمۇ  ئەلۈنۈپ ئولتۇئۇالرنىڭ ئازادە يۆ

- قويۇپال ئۇخ ئۇالر دەل مۇشۇ ياستۇقالرغا بېشىنى. قويغان ئىدىم
 بىلەن  مەن پولوغا باسىدىغان گۆشلەرنى پىياز. اشلىدىالشقا  ب

،چۈنكى ئەتە پولوغا  دۈمقوي ئايرىم قىلىپ ئېلىپ-ورۇپ ،ئايرىمق
 .پىشاتتى ياخشىبىلەن تېخىمۇ  باسقاندا سەۋزە
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 ئىچمەك-مەن يىمەك. بولغان ئىدى  رنىڭ ھەممىسى ئۇخالپئۇال
 رەتلىك داستىخانالرغا تاۋاقالرغا ئېلىپ-تۈرۈملەرنى تاۋاق-لىقتات

 دەك كىچىك تەخسىلەرگە 311دەك تاۋاق ۋە  011. تىزىۋەتتىم 
 داستىخاننىڭ  يانلىرىغا.  دۈمئايرىم ئېلىپ تىزىپ قوي-ئايرىم

 بۇ .  دۈمقوي نى ئېلىپ قۇيۇپنالرنى ۋە قۇشۇالركىچىك ئىستىكا
مەن تاھارەتنى ئېلىپ . چاغ ئىدى  ۋاقىت ئەتىگىنى بامدات بولغان

 .دۈمئويغۇتۇپ قوي امدات ئۆتۈدۈم ۋە باشقىالرنىمۇب بولۇپ
  -: بولۇپتەپ ئۇالر ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارەت ئېلىپ بامداتنى ئۆ

 .ئىشالر تۈگىدىمۇ ؟ دېدى -
 .مەن ئۇالرغا دېدىم -.تۈگىدى  !ھە شۇنداق -
   .دېدى ئۇالر-!نداق  بولسا بىز يەنە بىر دەم ئارام ئېلىۋااليلىئۇ-
يان   مەن. دېدىم مەن -!بىر دەم ئۇخلىۋېلىڭالر ، سىلەرھە بولىدۇ-

كى قوينىڭ تەرەپكە كېلىپ بارلىق كاۋاپدانالرغا ئوت ياقتىم، تونۈردى
 .پىشقان ئىدى يېرىمىمۇ تازا قىزىرىپ

ئىدى، مەن ئۇچاققا ئوت يېقىپ  ان ۋاقىت بولغانپولونىمۇ ئېتىدىغ
تەييارلىغان  ،ۇتۇپقازانالرنى قايتىدىن يۈيۈپ قۇر بولۇپ

يۇيۇپ  قورۇشقا باشلىدىم ۋە گۈرۈشلەرنىمۇ پاكىزەسەۋزىلەرنى 
قازانغا  5مەن جەمى .  دۈمبىلەن دۈملەپ قوي سېلىپ   گۆش قازانغا

دۈملەپ  ىن ئېتىپبىرد–، ئۇالرنى بىردىن  دۈمقوي دۈملەپ پولو
 قويدۈم، ئۈستىگە پاكىز لوڭگىدىن يېپىپ تۇۋاقلىرىنى يىم قىلىپ

 ..تۇرۇش  ئۈچۈن پولوالر ئىسسىق بۇنداق قىلىشىم، چۈنكى
 قوينىڭ  3،قالغان بولۇپپاكىز يۇيۇپ  قازاننى 3مەن يەنە قالغان 
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ا  باشلىدى، تاز گۆشلەر قايناشقا.گۆشىنى ئايرىم قىلىپ سالدىم
مېزىلىك   شورپىنىڭ، سالدىم كېيىن چامغۇرالرنىپىشقاندىن 

بىر  رى ئەتراپنىپۇراقلى دارمانلىق-پۇراقلىرى ۋە كاۋاپنىڭ دورا
  مۇبولغان ئىدى ، قورسىقىم 8بۇ ۋاقىت دەل سائەت . ئالغان ئىدى 

  ،چايمەن يالغۇز ئولتۇرۇپ  بىر  پارچە نان بولۇپسەل ئاچقاندەك  
چۈنكى بوالتتى  لىيەتتە كاۋاپ يىسەممۇئەمى. قىلىۋالدىم  بىلەن ناشتا

 .قىلغان  ئىدىم بۇالرنى دوسلۇرۇم  بىلەن تەڭ يىيىشكە قارار مەن
 .ئىدى ئەمدى ئاساسلىق ئىشالر تۈگەپمۇ  قالغان

قويۇپ بىر چەتتىن  مەن ھەممە زىق كاۋاپالرنى بىر چەتكە تىزىپ
 ،دۈمقوي ۋە تۇنۇرنىڭ ئوتىنىمۇ كۈچەيتىپ پۇشۇرۇشقا  باشلىدىم

 مەن شورپىالرنىڭ.دېگەن ئىدىم  چۈنكى كاۋاپالر سوۋۇپ قالمىسۇن
ئالدىدا سەل .، خورداق قىلىشقا باشلىدىم  بولۇپتۇزلىرىنى  تېتىپ 

دا ھىچقانداق  لېكىن كېيىنكىسىنى قورۇغان دۈمبول تەمتىرگەندەك
كىلودەك گۆشنى قورۇپ ئۈستىگە سەيلەرنى سېلىپ تەييار   11بولماي 
ر تېخىچە ئۇخالپ  ئۇال ،تكەن ئىدىئۆ 9.31سائەت  . دۈمقوي قىلىپ

   ئاشىقىمنى ئەسلەپ ئولتۇرۇپ، مەن تەمبۇرنى ئېلىپقوپمىغان بولۇپ 
  ئويغۇنۇپ ئاۋازىدىن ھەممەيلەن مۇڭ چېلىشقا باشلىدىم ،بۇ مۇڭ

بۇالر قازاندىكى .تۇرۇپ يېنىمغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى  ئورۇنلىرىدىن
 ردىكى كاۋاپنىڭ  مېزىلىك پۇرۇقىپۇرۇقى،تۇنۇ پولونىڭ مېزىلىك

پىالرنىڭ  مېزىلىك پۇراقلىرىدىن شور-ۋە خورداقالرنىڭ گوش
 چىۋە ۋە -تىزىلغان مىۋە ۋە داستىخانالردىكى چىرايلىق  سېلىنغان

 بىز بىرلىكتە .قالدى  تۈرۈملەرگە قاراپ ھەيران قېلىپ-تاتلىق
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الرغا قۇيۇپ انسېلىپ داستىخ رنى،قوغۇنالنى تېلىپ تاۋاقالرغاتاۋۇزال
  مۇخىزمەرچىلەر-ئىشچى. بولغان ئىدى 01سائەت .قويدۇق

  بولۇپ ساھىپخان ئىبراھىمكامبىرلەپ  كېلىشكە  باشلىدى ،-بىر
 .تەكلىپ قىلدى  دەرۋازا  ئالدىدا تۇرۇپ مېھمانالرنى ئىچىگە

لەر  كىشى ، ئەڭ يۇقۇرى تەبىقىدىكى شېركىتىمىزدىكى بارلىق بۈگۈن
كەلگەن  ھەممىسى بىقىدىكى كىشىلەرنىڭبىلەن ئەڭ توۋەن تە

 .ئىدى
ھاكاۋۇرلۇق  ھېچقانداق ئۈستۈنلۈك ۋە ئاستىنلىق بۈگۈنكى كۈندە 

 .دەپ ئايرىلمايتتىياشلىق –قېرى  كىچىكلىك ۋە-چوڭ
ئىختىيار ئولتۇرۇشقا   خورام كېلىپ داستىخانالردا-خۇشال ھەممەيلەن

نىڭ قايتىپ  ، ئاخشام پاتىمەچاغدا بىرەيلەن ماڭا بۇ. باشلىدى
 :ماڭا  ئىبراھىمكام. كەتكەنلىگىنى ئېيتتى 

 .دۈمقوي مەن ئاپىرىپ ئاخشام  ..!خاتىرجەم  بولۇڭ  مكاھە  ئۇ-
  .  دېدى-چۈنكى سىزنى ئاۋارە  قىلمايلى دەپ ئاپىرىپ قويدۇق،

   .دېدىم كۈلۈپ قويۇپ -!ئاكا  دۈمخاتىرجەم  بول ھە-
 -مېھمان ئىبراھىمكام. ئىدى  مانا مېھمانالرمۇ تولۇق كېلىپ بولغان 
 .الرنى كۈتۈپ داستىخانغا تەكلىپ قىلدى -

بولۇپ تەمبۇرۇمنى  كىرىپ كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ مەن ئۆيگە
 بىلەن  كە باردىم ، بۇ  يەردە مېھمانالرۋە يان تەرەپ ئالغاچ چۈشتۈم

مەن  بۇ يەردە. ەپنى پەقەت بىر گۈللۈكالم توسۇپ تۇراتتى بۇ تەر
 . سوز قىلدىم  ۇپ ئاشىقىمغا يىغالپ تۇرۇپئولتۇر

، بۇ رىسىقلىق كۈنگە تلىرىڭگەبىزگە بەرگەن نىھمە..! ئەي ئاشىقىم-
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  ! رەھمەت ئېيتىمەن كۆپ-بىزگە بەرگەن بەركەتلىرىڭگە كۆپتىن
 ،كۆرسەتكەن يوللىرى ئاستىدا بىز ياخشى ياشىدۇق سېلىنىڭ ماڭا

كۆرسىتىپ   ولالرنىق، سىز بىزگە ھەقىقەتچى يمېھنەت قىاللىدۇ
سىزگە ! سېغىنىپ تۇرۋاتىمىز ،ئەي ئاشىقىم بىز سىزنى . بەردىڭىز 

سۆزلىسەم  –ھاياتىمدىكى بۇ سۆزلەرنى سۆزلىسەم .تەشنا بولىۋاتىمىز 
بىلەن ئېقىپ بۇ  تان بولۇپ،دەريا كەبى كۆز ياشالرتۈگىمەي داس

 كۆزۈمدىن تامچىۋاتقان بۇ ياشلىرىم. دىنىمنى چىرماپ ئالدىبە
تاپىنىمنىڭ ئاستىدىكى مىڭلىغان ئوتالرنى ئۈچۈرۈپ تاشلىيالىشى 

بەرگەن ئىرادەڭدىندۇر ، غەيرىتىم  بۇنىسى سېنىڭ ماڭا .مۈمكىن
ئاشتى ، پەزىلەتنى دوس تۇتتۇم،سېنى جاسارىتىم ئاشتى، سەۋرەممۇ 

نام بىلدىم ۋە ئا سېغىندىم، دوسلۇرۇڭنى ئاتام دەپدوس تۇتتۇم، 
 ...!!!تەلمۈرىمەن  ۋاقىت دەپ بىلدىم ساڭا ھەر

تارام -تۇرۇپ، ياشلىرىم كۆزلىرىمدىن تارام مەن بۇ سۆزلەرنى قىلىپ
كەينىمدىن كەسىپداشلىرىم   ئېقىپ يۈزۈمدىن پەسكە چۈشمەكتە ،

 :يېنىمغا كېلىپ 
 : دېدى ۋە ئۇالرنىڭ ھەقلى ھەيران بولۇپ–..! سەۋرى قىلىڭ-
ئەخالقىڭىزنى   يىگىتكەنسىز، ئۆز ىز ھەقىقەتەن ئەخالقلىقس-

 .ئۇالر دېدى..! ەن بىللە ئېلىپ مېڭىپسىزپەزىلىتىڭىزنى،ئوزىڭىز بىل
 بۈگۈنكى مەن ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن خوش بولدۇم، چۈنكى مەن 

بۇ قويالرنى ئاشىقىمنىڭ ھوزۇرىدا قوبۇل قىلدىم ، ئىبراھىمكاممۇ 
 :تۇرۇپ مەن بۇالرغا كۈلۈمسىرەپ. شۇنداقھەم 

تەڭ ..! قېنى داستىخانغا مەرھەممەت..! ندۇمبۇنى سىلەرگە سۇ-
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 .دېدىم  مەن مېھمانالرغا –..! بەھرىمان بواليلى
 :ئىبراھىمكام  يېنىمغا كېلىپ

ئىككى مېھمانال ھەممە مېھمانالر كېلىپ بولدى ، پەقەت : ئۇكام -
 .دېدى  –..! كېلىپ بواللمىدى

 .دېدىم  مەن ..! ئۇ  كىملەر-
 . دېدى–! سىزنىڭ كاتىپىڭىز بىلەن دوستىڭىز ئۇ سىزنىڭ-

دېمىسىمۇ ھەممە مېھمانالر كېلىپ بولغان بولۇپ،لېكىن بۇ ئىككى 
 .بىلەن كۈتتۈم  مەن تەقەززالىق. مېھمان تېخى كەلمىگەن ئىدى

لىۋاتقان توساتتىن چەت تەرەپتىن بىر كىشى ئاپپاق كىيىم بىلەن كې
 ىقتارالغان، چاچلىرى پاكىز چىرايل ساقاللىرى رەتلىك.ئىدى

 . كىشى دەل مەجنۇن دوستۇم  ئىدى  يسۈپەتئۆسكەن،بۇ مو رەتلىك
 .مېتىر يىراقلىقتىن  11دەپ كەلدى ..! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم-
دېدىم  مەن قۇچۇقۇمنى كەڭ ئېچىپ  –..! ۋوئەلەيكۇم  ئەسسىالم-

 .قۇچاقالپ كۆرۈشۈپ تۇرۇپ  يۈگۈرۈپ بېرىپئالدىغا 
 :يېنىمغا  كېلىپ  م قالدى ۋەئىبراھىمكام ئۇ ياققا قاراپ تۇرۇپال

ياق باشقىچە  ئۇ! سىز نىمىلەرنى ئىشلەتتىڭىز  !يۈسۈف ئەلى ئىنىم-
 . ئاستاغىنەدېدى ئىبراھىمكام  -پاكىزلىنىپ نۇرلىنىپ كېتىپتۇغۇ ؟
 :مەن ئاستا  قۇلىقىغا سوز  قىلدىم 

  دەپ -!كۆرەلمەپسىلەر ەلدىنالم بار ئىدى ، بىراق سىلەرنۇر ئەز بۇ-
ئۇنىڭ .دىكىشى ناھايتى مېھرىبان ئاق كۆڭۈل كىشى ئى ئۇ. مقويدۇ 

 نۇر يېغىپ تۇرغان كۆزلىرىدىن پىشانىسىدىن قىزىللىق چىقىپ
ۋە راشچىلىقتا بۇ ياقنىڭ پەزىلىتىنى بىراق سىلەر ئالدى .ئىدى
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دۆسلۇققا  قانچىلىكھۆرمەتكە سازاۋەر ئىكەنلىگىنى ۋە  بۇنچىلىك
بىراق مەن بۇ ياق بىلەن  ..!سىلەرقەدىرلىك  ئىكەنلىگىنى بىلەلمەپ

تۇرۇپ  دېدىم مەن كۈلۈمسىرەپ. يېقىن دوس بولۇپ قالدىم  ئىنتايىن
 .ئىبراھىمكامغا 
  : كۈلۈپ كېتىپ ئىبراھىمكام 

دوس ھەرگىز ناچار بولمايدۇ ،سىز  ناھايتى توغرا  سىز تاللىغان- 
 .! .ھوزۇرىدا ئىشىنىمەن مەن بۇنىڭغا ئاشىقىمنىڭ!  دوس تالاليسىز

 .تۇرۇپ  ىبراھىمكام ماڭا قاراپدېدى ئ
 :دوستۇم  كېلىپ  ئاڭغىچە مېنىڭ ھېلىقى نېگىر

 :تۇرۇپ  دېدى ئۇ كۈلۈپ..!  غوجىدار ئەپەندىم -
 .دېدىم  مەن ئۇنىڭغا –. نىمە ئىش ! ، قېنى ئېيتقىن ھە-
 .دېدى ئۇ –! ھە قاراڭ كېلىنچەك كېلىۋاتىدۇ -
 .مەن ئۇنىڭغا  قاراپ  دەپ  كۈلۈپ  قويدۇم... ھەي ئالال-
 نىڭمۇ كەيگەن ئاپپاق كوينىگىئۇ. ئېيتقاندەك ئۇ كېلىۋاتقان ئىدىئۇ 

چىرايلىق نۇرلۇق كۆرسىتىۋەتكەن  ئاپپاق شارپىسى ، ئۇنى باشقىچە
قېتىپ قاراپ قالغان داڭ  ەتراپتىكى ھەممە كىشىلەر ئۇنىڭغائ.ئىدى 

 غىچە ئاڭ. تىمەن قالغىلى تاسال قاپ چېغى ، مەنمۇ شۇالرنىڭ ئارىسىدا
 :تۇرۇپ  ئېسىمنى  يېغىپ پەسكە قاراپ

 .دېدىم مەن ! خوش كەپسىز ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 .قىزمۇ  دەپ ساالم قىلدى ئۇ–! ئەسسىالم  ۋوئەلەيكۇم-

، ھەممەيلەن  لدىمقى لىق دوسالرنى ئولتۇرۇشقا تەكلىپمەن بار
دوسلۇرۇممۇ  چە ياردەمچى ئاڭغى. كېلىپ ئولتۇرۇشتى داستىخانالرغا
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  ،شەربەت، پولو ، تۇنۇر كاۋىپى ،خورداقكېلىپ ، كاۋاپ يېنىمغا
ئېلىپ  تۈرۈملەرنى ئالدىراپ-ن ۋە تاتلىقۋە نۇرغۇنلىغان نا

بارلىق مېھمانالرغا  مەن. نىڭ ئالدىغا ئاپىرىشقا باشلىدى مېھمانالر
 :قاراپ 

غا قۇربان ھېيتىڭالر بۈگۈن! كوپچىلىك ..!  ئەلەيكۇم  ئەسسىالمۇ-
سىلەرگە كېچىكىپ سۆز  كەمىنە يۈسۈف ئەلى! ارەك بولسۇن مۇب
كۆڭلۈڭالرغا .قالدى كېچىكىپ تەبرىكلەپ. ىلىپ سالدىق

! بولدۇم  گۈن سىلەرنى كۆرۈپ ناھايتى خوشبۈ! ئالمىغايسىلەر 
 دېدىم –! ئانامنى كۆرگەندەك خوش بولدۇم -سىلەرنى خۇددى ئاتا

 :پغا قاراپ كۈلۈمسىرەپ  تۇرۇمەن ئۇالر
 :ماڭا  ئۇالرمۇ

! بولسۇن  سىزنىڭمۇ ھېيتىڭىزغا مۇبارەك..! ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم-
 .دېدىيشى ئۇالر  –

قىلىپ  چاقچاق-مەن ئۇالر بىلەن بىرئاز سۆھبەتتە بولدۇم ۋە كۈلكە
قىلىپ بەردىم ، ئۇالر بۇ  ئېلى چاقچاقلىرىنى يۈرتۇمنىڭ . بەردىم 

 :ئۇالر -.قاالي دەپتۇئۈچەيلىرى  ئۈزلۈپ سوزلىرىمدىن كۈلۈپ 
سۆزلىرىڭىزمۇ -سىزنىڭ بۇنچىۋاال يۇمۇرلۇق گەپ! ئەپەندىم -

 .دەپ ماختىشىپ سۆزلەپالم  كېتىشتى  –! باركەن 
 :مەن ئۇالرغا 

ئىگىمىزنىڭ بىزگە بەرگەن ! بايرامدۇر –ھە بۈگۈن ھېيت -
ئۇيۇنى  ئارا سۆز-لەرگە ئۆزسى شۇڭا مەن..! بەركەتلىك كۈنىدۇر

پاراڭالرنى قىلىپ سىلەرگە تەڭ خوشاللىق -،كۈلكەقىلىپ
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چۈنكى بۈگۈن خوشاللىق ئولتۇرۇشقا  ئەرزىيدىغان  ! بېغىشلىدىم 
 -ھەممەي خىزمەتچىلەر -چۈنكى بۈگۈب بارچە ئىشچى..! كۈندۇر 

 .كەلدى  لەن ئوخشاش ئورۇندا يەنى مېھمان بولۇپ-
ە مالىيە ۋ نە غوجىدار، نە ئامانلىق بۆلۈمى بۈگۈن بۇ يەردە نە كاتىپ

سى ۋە قارا ئىشچى بۆلۈمى، ئىشچىالر بۆلۈمى ۋە ياكى ئۆي خىزمەتچى
..! ھەممىڭالر بىزنىڭ ئەزىز مېھمىنىمىزدۇر سىلەر ! بولسۇن

بىر بوۋاق دۇنياغا كۆز ئاچتى ، ئۇ  -!ئەسلىدىنالم ئېلىپ ئېيتساق 
 ھېلىھەممۇ ھەممىمىز بۇ دۇنياغا بىر. بىر مېھمان بولۇپ كەلدى 

 بىراق بىلىپ قېلىڭالركى بىر قەرزدار بولغان! ىز دۇرممېھمان
 :دەپ تۇرۇشۇمغا مەجنۇن دېدىكى -!مېھماندۇرمىز 

، ئۆزىگە ھىچ بىر تەسەللى تاپالمىدى  ئىنسان بۇ ھاياتىدا-
ەۋرىنى ئۆزەمگە بېرىمەن  س.ئۆزىگە تەسەللى بېرەلمىدى-ئۆز

جاۋاپنى ئۆزەم  -ھەرقانداق بىر سۇئال. دەيدىيۇ، بېرەلمىدى
بىراق ئۇنداق چىقىرىمەن ،ئۆزەم قارار قىلىمەن دەيدىيۇ،

 .جاھىللىقنى دەڭسەپ باقتى لېكىن بويسۇندۇرالمىدى. قىاللمىدى 
غادىيىپمۇ باقتىيۇ لېكىن غادىيىشتىن ھىچ بىر مەنپىئەت تاپالمىدى ، 

 تاپتى   رەببىمنىڭ ساڭا بەرگەن بەركەت  كۈنلىرىدىن مېھنەت يەنىالم
رگاھلىق قوللىرىدىن بەركەت ياخشىلىق خەيكىشىلەرگە تۇتقان 

ردى ، سېنى چاقىمان بولدۇڭ بەركىتى زىيادە بولدىمېھ .تاپتى
ھەر جايىڭدا  بولۇپدوسلۇرۇڭ دوس . مېھمان دەپ بارلىغىنى ئاتىدى

..!  ەرسىز سەن خەۋ ى دېدىئۇالر نىمىلەرن قىلغاندا ، ئەتراپىڭدا سۆز
! تىمەنكى ھەممەيلەنگە ئېي.خەۋەرداردۇر  بىراق ئىگەڭ ھەممىدىن
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ئىنسان  ھاياتىدا . كۆڭلىگە ئىنساپ ، تېنىگە ساالمەت  تىلەيمەن 
ئىنسان ھاياتىدا قايسى ئىشالرغا دۇچ  ! نىمىلەرنى خاتا قىلمىغان 

مەيلى نىمە  ! بىلگۈچى ئىنسانغا بەرىبىردۇر  نىبۇ ھەق! كەلمىگەن 
اندىن يىراق يام. كەلسۇن ، ئىگەم  بەرگەننى  قوش قولالپ ئالدىم 

ېرىپ  ئۆزۈمگە مەدەت  ب-سالدىم ، ئۆز ابولدۇم ،تۇرمۇشۇمنى ئالدىغ
تىرىشتىم ، ئەگەشتىم ، ياخشىالرنىڭ  .ئاشىقىمدىن سەۋرى تىلىدىم

،ئۇالرغا كەينىدىن ،ئىزىدىن ئەگەشتىم ئائىلەمنى بەركەت تاپقۇزدۇم 
ى رنىڭ ياخشىلىقىنباشقىال. ياخشىلىق قىلدىم ۋە ياخشىلىق تاپتىم 

ئېيتماققا .باشقىالرغىمۇ ياخشىلىق قوللۇرۇمنى سۇندۇم  قوبۇل ئەتتىم
بىرسىگە  -بىر! ى،ھەممەيلەن ياردەمدە بولسۇنئېيتىمەنك

بولسۇن ۋە ھەرقانداق  قانداق بىر ئىنسان! يۆلەكتە بولسۇن -يار
بىر ئادەم ! لمىسۇن مىللەت ۋە ئېرىقتىن  بولسۇن ، چېگرا ھاسىل قى

ئىنسانپەرۋەرلىك ئەخالقى بىلەن باشقىالرغا  بىلەن بولۇش سۈپىتى
بۇالر ! قۇربانلىقتۇر  بىر مانا بۇنىڭ ئۆزىمۇ!ھەق ياردەم  قىلسۇن

بۈگۈنكى بۇ ! بولغان بىر قۇۇربانلىقتۇر  ھەقىقەتەن پاكىز
بولسا  بۇندىن كېيىنكى قىلغان قۇربانلىقىمىز ھەق رىزالىقتىن 

  ،ياخشىلىق  ئامەت بەركەت، مىزگەھەرقايسى مۇقۇربانلىقلىرىمىز
 ....!!! جەننەتتىندۇر 

 .كۆزلىرى لىققىدە ياشقا تولدى  مەجنۇن سۆزلىرىنى قىلىپ بولۇپ
 :ئاڭغىچە مەن 

 . دەپ قولۇمغا تەمبۇرنى ئالدىم –! قىلىڭ دوستۇم  سەۋرى-
 :قالدى ۋە  پ تۇرۇپمەجنۇن بۇنىڭغا قارا
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 .دېدى مەجنۇن -بۇنىڭدىن نىمە قىلغىلى بولىدۇ ؟ -
  -ئىزدى چالىمەن دىن ئاشىقىمغا سېغىنىش كۇيلىرىنىن بۇنىڭمە-

 .كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ دېدىم -نىمەن، ئەسلەيمەن،
   -!دوستۇم  ئاڭالپ باقاي ، قېنى چېلىپ بېقىڭئۇنداق بولسا -

 .قاراپ تۇرۇپ  دېدى مەجنۇن ياشقا تولغان كۆزلىرىدە ماڭا
 سوزلىرىمنى ە مەن ئولتۇرۇپ ئاشىقىمنى سېغىنىپ تۇرۇپ چالدىم  ۋ

 .قىلدىم 
، ئاشىقىمنى سىلىدى دەپ ان چاغداشامال چاچلىرىمنى سىلىغ-

 چۈنكى ئۇ شامال ئاشىقىمنىڭ ئىرادىسىز تەۋرەنمەيدۇ ،. بىلدىم 
منىڭ قۇياش نۇرى بېشىمغا چۈشكەن ۋاقىتتا ، ئاشىقى. دەپ بىلدىم 

، چۈنكى قۇياشمۇ ئاشىقىمنىڭ  كۆزى ماڭا چۈشتى دەپ بىلدىم
يامغۇر ياققاندا ، بەدىنىم خۇددى پاكالنغاندەك ! سىز بولماس ئىرادى

ھىس قىلدىم ، تۇپراقنىڭ خوش ھىدى دېمىقىمغا  ئۇرۇلغاندا ، 
، نە نە ھىس تۇيغۇ. ۋاتقاندەك بولدۇم ئاشىقىمنىڭ قوللىرىنى پۇرا

بىراق . ئىالجىالردىن، ئامالالردىن ، سەۋەپلەردىن، ھىچ تاپالمىدىم 
 .....! رمەنبىر كۈنلەردە تاپا

م قىلىپ يۈزۈمدىن تەمبۇرغا تارا-كۆزلىرىمدە لىققىدە ياشالر تارام
ئاڭغىچە بارچە .ەن ئىدى ، قوللۇرۇممۇ يول بولۇپ كەتكچۈشۈپ

لۇپ ، تو رنىڭمۇ كۆزلىرىدە لىققىدە ياشالرماڭا قاراپ ئۇال دوسلۇرۇم
 :مەن مۇزىكىنى توختۇتۇپ ئۇالرغا .  ماڭا قارىشىپ تۇرغان ئىكەن

دېدىم –. مەن زىيادە ئىچىگە كىرىپ كېتىپتىمەن ! كەچۈرۈڭالر  ھە-
 .مەن ئۇالرغا قاراپ تۇرۇپ 
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 ئۇالر ماڭا كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ ؛
بىز بىرنەچچە . مۇشۇنداق  بىز سىزنى چۈشۈنىمىز، سىز ئەزەلدىنالم-

قېتىم  ئەتىگىنى ئىشىخانىڭىزغا كەلگەندە ، سىزنىڭ يالغۇز تۇرۇپ 
انلىغىڭىزنى ۋە يالغۇز تۇرۇپ دەرەخنىڭ يېنىدا سۆز قىلىپ يىغالۋاتق

،بىراق بىز سەۋەبىنى غالۋاتقانلىغىڭىزنى كۆرگەن ئىدۇقيى
ئاققان كۆز  بۈگۈن سەۋەبىنى بىلدۇقكىنپتۇق، بىلەلمە

   بىز دىيىشتىن خىجىل بىراق..... شلىرىڭىزنىڭ ھەممىسى يا
 .دېدى ئۇالر –..! بولدۇق

 :ئارىدىن بىرسى 
، بىراق تۇرمۇش  نداق قىلىشىمىز كېرەك ئىدىى بىزمۇ شۇچۈنك-

بىر ئىگىمىز سەۋرى بەرسۇن . كۇيى بىزنى ئالدىرىتىپ قويدى 
 .دېدى ئۇ  –....! كۈنلەردە  بۇمۇ بولۇپ قاالر 
 :مەن ئۇنىڭغا كۈلۈپ تۇرۇپ

كۆز ياش قىلىش بۇ ھەقىقەتەن شەرت ئەمەس ، سىلەرنىڭ پاك -
ياخشى  خالقىڭالرۋە ئە كۆڭلۈڭالر، دۇرۇس قەلبىڭالر بولىدىكەن

،قېرىنداشلىرىڭالرغا ۋە ئىنسانىي بولىدىكەن ۋە ئائىلەڭالرغا
 . غورورىڭالر كۈچلۈك ساپ بولىدىكەن چۈقۈم  الياقەتلىك بولىسىلەر

لكىم بە. مەن كىچىگىمدىنالم  مۇشۇنداق ئىدىم  ،ئېلىپ ئېيتسام 
رنى ئۆزەڭال. مۇمكىن  كەتكەن بولۇشۇم ئۈگۈنۈپ مەن كىچىگىمدىنالم

 .مەن ئۇالرغا تەبەسسۈم  بىلەن  دېدىم–! ئۇنداق تۆۋەن كۆرمەڭالر 
 :ئۇالر ماڭا 

دېدى ۋە كۈلۈپ –. سىزنىڭ بۇ سوزىڭىز ھەقىقەتەن توغرا بولدى -
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 .كۆرۈشتى  ڭ قۇچاق ئېچىپ مېنى چىڭ قۇچاقالپ تۇرۇپتۇرۇپ كە
 :ئۇالرغا  مەن كۈلۈپ تۇرۇپ

بىلەن قىلدىم  ز قۇلۇمتاماقالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆبۈگۈنكى بۇ -
قېنى ! بولىدۇ ، يەنى ياردەمچىلىكتە بۇ دوسلۇرۇممۇ  بار دېدسەممۇ 

 .دېدىم مەن -!  ھەممەيلەن تاماققا باقايلى 
. ھەممەيلەن ئۆز ئورۇنلىرىدا ئولتۇرۇشۇپ تاماققا ئېغىز تەگدى

شلەر، كاۋاپ، تونۇر كاۋىپى، پولو ، شورپىالر ، گۆستىخاندادا
چىۋىلەر، شەربەتلەر  -تۈرۈملەر ، مىۋە-اتلىقخورداق،نان ۋە ت

 :ئۇالر تاماقنى يەپ ماختىشىپالم  كەتتى ۋە . بىلەن لىق تولغان ئىدى
! ئەپەندىم سىز ھەقىقەتەن تاماقالرنى ئوخشۇتۇپ قويىدىكەنسىز -

! اخشىكەن سىلەرنىڭ يۇرتۇڭالرنىڭ ھەممە تاماقلىرى ھەقىقەتەن ي
ئۇسسىغاندا  .يىيىشىپ كەتتى ماختىشىپ  ئېغىزلىرىدا-دەپ ئېغىز

مۇزدەك شەربەت ۋە تاۋۇزالرنى يىيىشتى،ھەممەيلەننىڭ دىل 
ڭ يېنىغا مېھمانالرنى مەن مەممە. دىل ئارامىغا تېگىشتى-ئارامى

تەڭ كۈلۈشۈپ تاماق يىيىشىپ ، ئەڭ  بېرىپ بىردەم  ئولتۇرۇپ
ىپىمنىڭ  يېنىغا  بېرىپ ئاخىرىدا مەجنۇن ۋە  ئىبراھىمكام  ۋە كات

مەن بۇالر بىلەنمۇ تەڭ تاماق يىيىشىپ كۈلۈشۈپ . قاپتىمەن
مېھمانالرنىڭ يېنىغا  بېرىپ ئەسلىدە مەن ئارىالپ. ئولتۇردۇم
 :مېنى چاقىرىپ  بىراق كەسىپداشلىرىم.بارمايتتىم 

دېسە يەنە بىرىمۇ  ! بۇ يەرگە كېلىڭ تاماق يەيمىز ! ئەپەندىم -
ئاياپ  بېرىپ   ىڭ كۆڭلىنشۇنداق چاقىرىپ تۇرۋالغاچقا ھەممەيلەننى

 :كۈلۈپ تۇرۇپ ماڭا  ئىبراھىمكام. تەڭ ئولتۇرۇشۇپ بەردىم 
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ھە ئىنىم بۇ خوشاللىق كۈندە بىزنىڭمۇ ئازراق خوشاللىق -
 .دەپ  كۈلدى  -!سوزلىرىمىز بولۇپ قالدى 

 .ئېچىپ قاراپ تۇرۇپال قالدىم  ن ھەيرانلىقتا كۆزۈمنىمە
 :ماڭا  مەجنۇن دوستۇم ئۇ

كۆزلىرىڭدىن چىققان ئوت ئۇچقۇنلىرىدىن ! دەر دوستۇم ھە بۇرا-
بىلىپ تۇرۇپتىمەنكى ،سېنىڭ ئاشىقىڭ سېنى بىرسىگە ئاشىق 
قىلدۇرغۇزۇپتۇ، كۆڭلۈڭگە ئوتنى ساپتۇ،مەرىنى ساپتۇ، بۇنى قوبۇل 

 .دېدى ئۇ مەجنۇن كۈلۈپ تۇرۇپ  –! ئەت 
 :مەنمۇ كۈلۈپ تۇرۇپ

ئۇ  ر كۈنلەردە خۇدا بۇيرىسا ئىگەم سالغان ئوتنى ئوزۇم ئالدىم ،بى-
 .دېدىم مەن –! بولۇپ قاالر  ئىشالرمۇ

 :مەجنۇن دېدىكى 
ئىگەڭ يېنىڭدا ھەممە ! ئۆزەڭ قىلغىن ئۇ ئالدىڭدا تۇرىدۇ سۆزنى -

ھەممىگە قادىر بىراق بەندە  ..! سۆزۈڭنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر
 .مەجنۇن دېدى ئۇ –.! شالر غايىپتىندۇر بەزى ئى! ئەمەستۇر 

 .دېدىم مەن ئاستاغىنە–..! توغرا غايىپتىندۇر  ھە-
 :بۇ گېپىمىزنى ئاڭالپ ،ئىبراھىمكام  بىلەن پاتىمە 

 .دېدى كۈلۈشۈپ تۇرۇپ –! ھە ئىككىڭالر نىمە دىيىشىۋاتىسىلەر -
 .دېدۇق بىزمۇ كۈلۈپ قويۇپ –..! ھە بۇ مەخپى شىپىر-

ڭ گۈزەل شۇنداق قىلىپ بىز پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ ، ئۆز ۋەتىنىمىزنى
دەريالىرىنى -تاغيىگىتلىرىنى، -زسۈپەتلىرىنى،ئىشچان قى

كۆڭۇل مېھماندوس -ۋەتىنىمىزدىكى خەلقىمىزنىڭ ھەقىقەتەن ئاخ
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 .ئاغزىمغا تەگمەي سوزلەپ كەتتىم -بىر خەلىق ئىكەنلىگىنى ئاغزى
ۋەتىنى ۋە قېرىنداشلىرى  رمۇ ئۆز دۆۋلىتى توغۇرلۇق ۋە ئۆزئۇال

بۇ چاغ شام . پىكىرلەرنى قىلدى  ۇرغۇنلىغانوغۇرلۇق سۆز قىلىپ، نت
، بىز ھەممەيلەن بىرلىكتە شام ۋاقىتمۇ بولۇپ قالغان بولۇپ

. ئۇالرمۇ كۆزلىرى قىيمىغان ھالدا قايتماقچى بولۇشتى. ئۆتىدۇق
 :مەن  ئۇالرغا.مېنىڭمۇ ھەقىقەتەن ئايرىلىشقا كۆزۇم قىيمايۋاتاتتى 

ۈندە ۋە بۇ ئۈچ ك ..! ىڭالركۈن ئوبدانراق ئارام ئېل 3سىلەر يەنى -
ئۇالر بىلەن ياخشى ..!  بولىۋېلىڭالر ئائىلەڭالرغا كۆپرەك ھەمراھ

..! پاراڭلىشىپ، ئۇالرنىڭ زېرىكىپ قالغان دىللىرىنى ئويغۇتۇڭالر 
 :ئۇالر ماڭا قاراپ  .دېدىم  مەن 

ئويالپ باقساق بىز . بولدى  بۇ ھەقىقەتەن توغرا گەپ! پەندىم ئە-
تىمۇ ئائىلىمىز بىلەن ھېچقانداق بىر مۇڭدۇشۇپ  كۈن ھېيت 3بۇ 

 3قارىغاندا بۇ . كۆنۈپ قاپتۇق ، ئالدىراشلىققىمۇسىرداشماپتۇق
 .دېدى  ئۇالر !  كۈننى چىڭ تۇتساق بولغۇدەك 

خۇدا بۇيرىسا ! ھە بولىدۇ ئەمسە ، ھەممىڭالرنى ئالالغا تاپشۇردۇم -
م مەن كۈلۈپ دېدى –! كۈندىن كېيىن ئىشخانىدا  كۆرۈشەيلى 4-5

 :ئۇالرمۇ ئايرىلىشقا قىيمىغان ھالدا  .تۇرۇپ 
دەپ يوللىرىغا راۋان –!رەخمەت ئەپەندىم! ئالالغا ئامانەت-

 . بولۇشتى 
ئىبراھىمكام  يېنىمغا . كەچمۇ بولدى ، يۇلتۇزالرمۇ چىققان ئىدى 

 :كېلىپ 
دەپ بىز ! ئۇكام مەنمۇ  ھېرىپ  قاپتىمەن ، كىرىپ ئارام ئاالي -
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 .خوشلۇشۇپ كىرىپ كەتتى  بىلەن
مەنمۇ سەل تۇرۇپ  ! سىز كىرىپ ئارام ئېلىڭ !  ھە بولىدۇ ئاكا -

 .دەپ خوشالشتىم ! كىرىمەن 
 :دوستۇم مەجنۇن ماڭا قاراپ 

سىز تۈنۈگۈن كېچىچە ئۇخلىماپسىزدە ؟ بۈگۈن بالدۇرراق ئارام -
ئۇيقۇدىن ئەمەس، . كۆزلىرىڭىز يۇمۇلۇپ قاالي دەپتۇ ! ئېلىڭ 

 –تۈتۈنلىرىدىن كۆزىڭىز قىزىرىپ كېتىپتۇ -ى كاۋاپنىڭ ئىسبەلك
 . راۋان بولدى  انەمگە سۈيۈپ قويۇپ ئاستا يولىغادەپ پىش

  بۈگۈن مەن مەجنۇن بىلەن نۇرغۇنلىغان سۆزلەرنى يەنى بالىلىق
 ھېكمەت،،كۈلۈشۇپ نۇرغۇن چاغلىرىدىكى ئىشالرنى سۆزلىشىپ

ئانىسى -ەتتە  ئۇنىڭمۇ ئاتائەلۋ. تەربىيەلەرنى ئۈگۈنىۋالدىم-تەلىم
 .بولغاندە 

بىلەن ئۆيىگە ئاپىرىپ قويۇپ ، قايتىپ  مەن كاتىپىمنى موتۇرۇم
يىگە قويۇپ قويغان گۈن پاتىمە ئوغلىنى خوشنىسىنىڭ ئۆكەلدىم ، بۈ

 ي خىزمەتكارىغا تەڭ ياردەمدە مەن ئۆيگە قايتىپ كېلىپ ئۆ. كەنئى
يۇيۇپ سېلىپ  قازانغا قۇچىالرنى بىر چوڭ-بولدۇم ۋە بارلىق قاچا

رەتلىدىم، بارلىق گېلەملەرنى سۈپۈرۈپ تازالپ رەتلىك قاتالپ 
 ازلىغاندىن كېيىن ئىشالرمۇ تۈگەپسائەتتەك ت 5-4قويدۇم  مەن 

سۇدا بىر مەن ئۆز غۇجۇرامغا چىقىپ ئىلمان  ئىدى قالغان
نامىزىمنى ئۆتەپ بولۇپ ئاشىقىمغا سوز  يۇيۇنىۋالغاندىن كېيىن

ۋاقىتتىن كېيىن بىر . ئادىن كېيىن ئۇخالپ قاپتىمەن قىلىپ ، دۇ
مەن تۇرۇپ بامداتنى ئۆتەپ . بولغانكەن  4سائەت  ئۆيغۇنۇپ قارىسام
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ى ياستۇققا قويۇپ غاچقىمىكىن يەنە بېشىمنقال ھېرىپ بولۇپ سەل
. ىمەن الردا تۇرۇپت 01، شۇ ئۇخلىغان پېتى سائەت قاپتىمەن ئۇخالپ
ئىبراھىمكام  .بولۇپ پەسكە چۈشتۈم كۆزلىرىمنى يۇيۇپ -مەن يۈز

 :كۈلۈپ تۇرۇپ ماڭا
قارىسام ئاخشام ! دە -، تازا چارچاپسىزھە ئويغۇنۇپسىزدە ئۇكام-

جايىغا -كېچىچە بارلىق يەرلەرنى تازالپ ھەممىنى جايئۇخلىماي 
سىلەردەك ياشالر ھەقىقەتەن ئاز ..!  ھەي ! ئورۇنالشتۇرۇپسىز 

دېدى ئىبراھىمكام كۈلۈپ –! م سىزگە قول قويدۇ! دە -ئۇچرايدۇ
 :ۋە –. تۇرۇپ

 .دېدى ئىبراھىمكام -ھە ئۇكام ، ئەمدى نىمە ئىش قىالي دەيسىز ؟ -
 .تېخى بىلمىدىم ، دېدىم مەن ... ھە ئەمدى  مەن -
بېرىپ سۇ  ئىككەيلەن بىللە دېڭىز ياقىسىغا ھە ئۇنداق بولسا-

 .دېدى ئۇ –! ئۈزۈپ كېلەمدۇق 
 .كۈلۈپ تۇرۇپ  دېدىم مەنمۇ! يلى شۇنداق قىال بولىدۇ ھە-

دېڭىز  ييارلىق قىلىپ سىرىتقا چىقتۇق ۋە ماشىنىنى ھەيدەپبىز تە
 :بىز سەل ماڭغاندىن كېيىن  ئىبراھىمكام . تەرەپكە قاراپ  ماڭدۇق 

 .سىز تېخى ناشتا قىلمىدىڭىز ؟ دېدى كۈلۈپ  كېتىپ ! ئاپال -
. ىن تاماق يەيلى شۇ يەردىكى ساياھەت ئورنىد! ھە ھىچقىسى يوق -

 .دېدىم  مەن 
، يەرلىك تاماقلىرىدىن كىرىپ ېڭىز ياقىسىدىكى بىر تاماقخانىغابىز د

 :ئېلىپ يىدۇق ۋە مەن تاماق يىگەچ ئىبراھىمكامدىن 
 .دېدىم مەن -تۈنۈگۈن تاماقالر ئېشىپ قالمىغاندۇ ؟ -
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لىك ئېشىپ قالمىدى، شۇنداق ياخشى سىڭىش..! ياق..ھە ياق-
يەپ تۈگۈتىپتۇ ، ھەممەيلەن بەكمۇ  مانالرمۇ ھەممىنىمېھ. بولدى 

 .تۇرۇپ دېدى ئىبراھىمكام كۈلۈپ–. رازى بولۇشۇپ قايتىشتى 
 يان تەرەپتە بىر مەسچىت بار بولۇپ  .بۇ چاغدا پىشىمغا ئەزان چىقتى 

ئۇ  ۋەكىرىپ قايتا تاھارەت ئېلىپ پىشىم ئۆتۇدۇق مەسچىتكە  شۇ بىز
بىز ئىككەيلەن سۇغا . ردۇقبا غايەردىن چىقىپ دېڭىز ياقىسى

چۈشۈپ تازا چۈمۈلدۇق ۋە سۇ  ئۈزدۇق ،بۇ سۇ ماڭا شۇنداق راھەت 
 .بېغىشلىدى، مەن سۇدا ئوڭدىسىغا ئۈسۈپ تۇرۇپ خىيال سۈردۈم 

ادەم بىر تەرەپتىن سۇدا ئ بۇ... بۇ ئىگەمنىڭ رەھمىتى ، مۆجىزىسىدە
 تلىك ھىس قىلسا پتىن يۈزىنى يۇيسا ۋە راھەبىر تەرە سۇ ئۈزسە يەنە

يەنى زىمىندىنمۇ سۇ چىقىدۇ، ئاسماندىنمۇ سۇ چۈشىدۇ ، .. ھەي
. دۇ ئىنساننىڭمۇ ھەقلىگە سىغماي.! مانا بۇ ھەقىقەتەن بىر كارامەتتە

ساھاسىدە بۇ  پەن-يامغۇر قانداق چۈشىدىغاندۇ ؟ ئەلبەتتە ئىلىم
زادى  بىراق بۇالر  .چۈشىدۇ دەيدۇ  يامغۇرالر قارالر ۋە بۇلۇتالردىن

 ...! سىردە  ھەقىقەتەن بىر قانداق پەيدا بولۇپ چۈشتى بۇالر
. بۇ خىيالالرنى قىلىپ سۇ ئۈزۈپ خېلىالم يەڭگىللەپ قاپتىمەن مەن
بۇرۇن مەن بۇ ئىشالرنى . قوللۇرۇممۇ خېلىالم جانلىنىپ قاپتۇ -پۇت

 :بوۋامدىن سورىسام  ئۇ  ماڭا 
لىرى بوشۇشۇپ كسۆڭەقوللىرى بوشۇشۇپ -پۇت ئوغلۇم ئادەمنىڭ-

جىسىمالر -سۇدا بىر چومۇلۇپ چىقسا بەدەن كەتكەندە ،سوغۇق
 -.سى كۆپسوغۇق  سۇنىڭ پايدى. چىڭىپ روھلۇنۇپ قالىدۇ 

ىككى سائەت ئ-بىز بىر. شۇنداق ئىكەن  ھەقىقەتەن.دېگەن ئىدى 
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بىز  يولدا كېلىۋاتقاچ مەن . گە قايتتۇق يچۈمۈلگەندىن كېيىن ئۆ
 ۈننى دۇئادا ئۆتكۈزىدىغانلىقىمنى ۋە يېنىمغاك 3 ئىبراھىمكامغا بۇ

 :ئىبراھىمكام كۈلۈپ تۇرۇپ . كىرمەسلىكىنى ئېيتتىم  ھىشكىمنىڭ
، ياخشى ئويالپسىز مەن بۈگۈن كەچتىالم  بۇ ھە بولىدۇ ئۇكام-

! دەپ خەت يېزىپ قوياي ! ئۆيگە ۋاختىنچە كىرىش مەنئى قىلىنىدۇ 
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ

 .بىر ئىش ئېسىمگە كېلىپ كۈلۈپ كەتتىم  مەن بۇ گەپنى ئاڭالپ
، تاماڭا چېكىش مەنئى قىلىنىدۇ ، قااليمىقان يەنى دوۋلىتىمدىكى 
كېرەكلەرنى تاشالش مەنئى قىلىنىدۇ ، ماشىنا –تۈكۈرۈش ۋە نەرسە 

 سورەتلىرىنى ئاشۇرۇش مەنئى  قىلىنىدۇ دىگەندەك ئاگاھالندۇرۇش
 . كېلىپ كۈلۈپ كەتتىم تاختايلىرى  ئېسىمگە

 :قاراپ  ئىبراھىمكام ماڭا
ھە ئۇكام دوۋلىتىڭىزدىكى ئاگاھالندۇرۇش تاختايلىرى  -

 .دېدى  كۈلۈپ -ئېسىڭىزگە  كېلىپ قالغان ئوخشىمامدۇ ؟ 
 :مەن ھەيران بولۇپ 

ھەيران  دېدىم مەن-داق بىلىپ قالدىڭىز ؟ ۋوي ئاكا ، سىز قان-
 .بولۇپ

 :ئىبراھىمكام كۈلۈپ  كېتىپ 
ئىدىم   رگەنەن سىزنىڭ دۆۋلىتىڭىزگە بارغاندا كۆى مھە بۇ ئىشالرن-

دېدى -.بىر ياخشى ئىشتۇر تۇرۇشنىڭ ئۆزى ئاگاھالندۇرۇپ
 .ئىبراھىمكام 

ئىبراھىمكامنىڭ  .يگىمۇ كېلىپ قاپتۇق پاراڭالر بىلەن ئۆ-بىز پارا
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بىزگە تاماق ئېتىپ قويغانكەن ، بىز بىرلىكتە تاماقالرنى  ئاياللىرى
بىلەن كۆرۈشۈپ  ئانام-م ۋە ئاتاستىگە چىقتىيەپ بولۇپ مەن ئۇ

ئانام -ئاتا. كۈن دۇئادا بولىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم  3بۈگۈن كەچتە 
 :ماڭا 

يىمىز ھەر ۋاقىت سەن بىلەن بىزنىڭ  دۇئا. بوپتۇ ئوغلۇم  ياخشى-
 بىلەن خوشلۇشۇپ بولۇپ  مەن ئۇالر. بىللە دەپ ماڭا مەدەت بەردى 

نى يۇيۇپ پاكىز كوزلىرىم-، يۈزكېيىن اندىنيالغۇز ئولتۇرۋالغ ئازبىر
 :كەلدىم ۋە ئىگەمگە  ناماز يېنىغاۋە جەي كىيىمىمنى كەيدىم

! بىلەن بىرگە قىلغىن  ئۆزەڭ! ئەي ئاشىقىم ماڭا سەۋرى بەرگىن -
 ئاستا سائەت ئالدىرماي سېكۇنۇت،مېنۇتالپ. قىلدىم دەپ دۇئا

ېغنىپ ، ئولتۇرۇپ رەببىمنى س بۇ خىل تۇيغۇنى پەقەت. تۈۋاتاتتىئۆ
قاراپ  ەش مىنۇتئەگەر سىز سائەتكە ب. باققان ئادەمال بىلەلەيدۇ 

زگە بىر ، بىراق ئىگىڭىزېرىكىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن ئولتۇرۇپ
،ئەسلەپ ئولتۇرۇشنىڭ نەقەدەر سېكۇنۇت بولسىمۇ سېغىنىپ

بۇنى بىر ساپ .  ھوزۇرلۇق ياخشى ئىكەنلىگىنى ھېس قىالاليسىز 
مەن مۇشۇ ئولتۇرۇشۇمدا ئاشىقىمغا . دېسەممۇ بولىدۇ  پاكىز مۇھاببەت

سوز قىلىپ سېغىنىپ كۆز ياشلىرىم  بىلەن دۇئادا بولۇپ بۇ كېچىمۇ 
مەن ئۈچ تال تۇخۇم ۋە ئۈچ تال خورما ۋە ئىككى ئىستاكان  . ئۆتتى

ۋە بامداتنى ئۆتەپ بولۇپ  سۇ بىلەن زوھۇرلۇق يەپ روزا  تۇتتۇم 
. ياش قىلىپ دۇئادا بولدۇم –ىمغا كۆز يەنە جايىمغا كېلىپ ئاشىق

بولغان ئىدى ، ئىشىك ئاستا ئېچىلدى  بۇ ئىبراھىمكام  01سائەت 
مەن يەنىالم . ئۇ ماڭا چۈشلۈك تاماق ئېلىپ كىرگەن ئىكەن . ئىدى 



286 
 

ئىبراھىمكام قارىسا پەقەت ئۈچ تال تۇخۇمنىڭ . دۇئادا بولىۋەردىم 
 :م شاكىلىالم تۇرغان بۇنى كورۈپ ئىبراھىمكا

مەن . دېدى -بۇ تاماقنى قوورسىقىڭىز ئاچقاندا يەرسىز ئۇكام  -
ئىبراھىمكام  . سوز قىلماي دۇئادا ئولتۇرۇۋەردىم –يەنىالم گەپ

شام ۋاختىمۇ بولۇپ قاالي دېگەن ئىدى ، مەن . ئاستا چىقىپ كەتتى 
ر بىر ئويلۇرۇمدا ،خىياللىرىمدا بۇ ۋاقىتالر ئالدىرماي ئۆتسىكەن ، ھە

 مەن قانچە ئاشىقىمنى. دەيتتىم  غا كۆپرەك سۆز قىلىۋالسامئاشىقىم
شامغىمۇ ئازالم . تۈۋاتاتتى تې  ئۆبۇ ۋاقىت شۇنچە  سېغىنغانسېرى

قىلدىم ،يەنى بىر ئىستاكان سۇ  لدى مەن دۇئادىن يېنىپ ئىپتارلىققا
  مەن شامنى ئۆتەپ بولۇشۇمغىالم. ئىچىپ بولۇپ تاماقنى يەۋالدىم 

 :كىرىپتۇ ، مەن  ە تاماق ئېلىپئىبراھىمكام  يەن
ن مۇشۇ يېتەرلىك ، مە. بولدى ئاكا ئەمدى تاماق ئەكىرمەڭ -

بۇنداق چاغالردا  ئادەتتىمۇ بۇنداق ۋاقىتالردا كۆپ تاماق يېيەلمەيمەن
  ئۇسسۇزلۇق ئىچسەمال كەشلىگى گىنى ئۈچ تال تۇخۇم يەپئەتى

نى روزا بۇ كۈنلەر! پ رەخمەت ياخشى بولۇپ قالىمەن ، سىزگە كۆ
 .دېدىم مەن ئىبراھىمكامغا –. تۇتۇپ ئۆتكۈزەي 

! خۇدا مېنى كەچۈرسۇن! ھە بولىدۇ ئۇكام  ئىنتايىن خېجىلمەن -
 .دېدى ئىبراھىمكام –
. سىزدە ئەيىپ  يوق! خۇدا ھەر ۋاقىت سىزنى كەچۈرۈكلۈك ئاكا -
 بېرىدۇ  كۈيۈمچانلىقىڭىزدىن خۇدا سىزگىمۇ ئەجىر! يوق  چقىسىھې

 .دېدىم مەن –. نە ئىككى كۈن ۋاختىم  قالدى يە مېنىڭ
 .ھە ئۇنداق بولسا مەن چىقاي ئۇكام ، سىزنى خۇداغا  تاپشۇردۇم -
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 .دەپ  دۇئا قىلىپ چىقىپ كەتتى ! ئالالغا ئامانەت 
بولغان  01كېچە سائەت . دۇم مەن يەنە ئۆز جايىمغا كېلىپ دۇئادا بول

دىن  01ائەت سائىتىنى يەنى س 1، مەن بۇ بىر كۈننىڭ ئىدى
ردىم ، مەن ئۇخالي دىسەم  ئىككىگىچە بۇ ۋاقىتنى ئارام ئېلىشقا چىقا

ئارام ئالماقچى بولدۇم  ل يېتىپكەلمىدى شۇنداقتىمۇ مەن سە ئۇيقۇم
توساتتىن بىر جايدىن بىر ئاۋاز چىقتى بۇ دەل ئىبراھىمكامنىڭ  

 ئۆيدە ئىبراھىمكاممۇمەن چىقىپ قارىسام ياندىكى . ئاۋازى ئىدى 
مەن بۇنى . تۇ قىلىپ دۇئادا تۇرۇپ ياش-جەينامازادا ئولتۇرۇپ كوز

ېلىپ داۋاملىق دۇئايىمدا  ۋە ئۆز ئورنۇمغا ك كۆرۈپ خوش بولدۇم
مەن ھەممىنى . كۈنمۇ توشتى 3ز قىلىپ بۇ ئاشىقىمغا سۆمەن  .بولدۇم

كۈنى ئەتىگىنى ئىبراھىمكام بىلەن  -4پۈتتۇرۇپ چىققاندىن كېيىن 
  :مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ اھىمكامئىبر كۆرۈشتۈم

 .دېدى ئۇ-ئۇكام سىز قانداق ئولتۇرغان بولغۇيتىڭىز ؟ -
 :مەن ھەيران بولۇپ

 .دېدىم مەن -بۇ نىمە دىگىنىڭىز؟ -
پەقەت  سىز ھە مەن سىزگە ئىككى كۈننىڭياقى قاراپ چىقتىم ، -

 تىزىڭىز ئاغرىمىدىمۇ .اڭمىدىڭىز بۇياققا م-ياتمىدىڭىز ،ياكى ئۇياق
 رچىمىدىڭىزمۇ ؟ مەن كۆپ بولغاندا ئۆز غەيرىتىمگە چىداپ ئارانچا

 .دېدى ئىبراھىمكام –. ئالتە سائەتالم ئولتۇرالىدىم
 :تۇرۇپ  مەن كۈلۈپ

ئالتە سائەتمۇ ئاسان ئەمەس، مەن دەسلەپ ! ھە يارايسىز ئاكا -
 دەپ قويدۇم-.ئولتۇرغاندا ئاران ئۈچ سائەتكە بەرداشلىق بەرگەن 
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 .ائىبراھىمكامغ
 .دېدى ئىبراھىمكام -بۇ راسمۇ ؟-
ھازىر ياشقا ! خۇدا خالىسا يەنە ئولتۇرااليسىز ! ھە راس ئاكا -

چوڭۇيۇپ قالدىڭىز ئەمەسمۇ ؟ رەببىمىز ئۈچۈن ھەقىقى چىن 
 ...يۈرۈكىڭىزدىن بىر مىنۇت ئولتۇرسىڭىزمۇ شۇ ئەڭ چوڭ كۇپايىدۇر

 .دېدىم مەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ
ن ئەتىگەنلىك تاماقنى يەپ بولۇپ شېركەتكە مەن ئىبراھىمكام بىلە

شېركەتكە ھەممەيلەن كېلىپ بولغانىكەن ،ئۇالر . قاراپ ماڭدۇق
ھەممىسى بىر خىل خوشاللىق كەيپىيات بىلەن ۋە يېڭى كىيىملىرىنى 
 كەيگەن ھالدا قىزغىن پاراڭلىشىپ تۇرۇشاتتى ۋە ھېتتا ئۆزلىرىنىڭ

 ى توغۇرلۇق پاراڭ قىلىپ نەگە بارغانلىقى ۋە قانداق ئۆتكۈزگەنلىك
بىر چۈنكى .مانا بۇنى بىر خەلىق دىسىمۇ بولىدۇ . ئىشلەۋاتاتتى 

ايسى ئېرىقتىن شېركەتتە ئىشلەۋاتقان ،مەيلى قايسى مىللەت ۋە ق
 ئىچىگە پاتماي-ئىچ بايراملىرىنى ئوزلىرىنىڭ بولسۇن ئۇالر

ى مەن شېركەتتىك! ،بىزمۇ ھەم  شۇنداق تكۈزىدۇبىلەن ئۆ خوشاللىق
 .كاتىپىم بىلەن كۆرۇشتۈم بارلىق جايالرنى كۈزۈتۈپ بولدۇم ۋە 

 :كاتىپىم ماڭا
 ارغان ئىدىم ،ئىبراھىمپ قېلىپ ئۆيىڭىزگە ببۈگۈن بىر ئىش چىقى-
 :كام ماڭا -
 دېدى مەن ئىشىكنىڭ يېنىدا –! ئۈستىگە چىقىش مەنئى قىلىنىدۇ -

ىقىڭىزنى ز قىلىۋاتقانلۋە سىزنىڭ يىغالپ ئاشىقىڭىزغا سۆ ئىدىم
ئىبراھىمكامدىن سورىسام  ئۇ ماڭا ،سىزنىڭ ئىككى كۈن . ئاڭلىدىم
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ۆرۈشەي دەپ قايتىپ مەن شېركەتكە بارغاندا ك. بولغانلىقىنى دېدى 
 .دېدى  -كەتكەن ئىدىم ،

 .دېدىم  مەن –! ھە شۇنداقمۇ نىمە گەپ دەڭ -
. بۇ بىر قىسىم ھۆججەتلەرنى مەن تەييار قىلىپ قويغان ئىدىم 

 . دېدى-قول قۇيۇۋەتكەن بولسىڭىز ؟ ڭغا بۇنى
- خىز-بۇ ئىشچى. دەپ مەن بىر قۇر كۆرۈپ چىقتىم ! ھە بولىدۇ-
بولۇپ مەن بۇالرنى كۆرۈپ . مەتچىلەرنىڭ ئىش خاتىرسى ئىدى -

 :كاتىپىم ماڭا . قول قۇيۇپ بەردىم 
تۇنجى  ، بۇ ھاياتىمدىكىمەن سىزدەك بىرسىنى كۆرمەپتىكەنمەن-

 .دەپ كۈلۈمسىرەپ چىقىپ كەتتى ! قېتىم كۆرۈشۈم 
مەن ئىشخانىدا . تۈپ كەتتى مۇ بىر ئاي ئۆشۇنداق قىلىپ ئارىدىن

 ئولتۇرسام بىر ئىشچى يۈگۈرۈپ كىرىپ بىر ئىشچىنىڭ يارالنغانلىقىنى 
 ئېيتتى ،مەن بۇ گەپنى ئاڭالپ دەرھال يۈگۈرۈپ چىقتىم ،قارىسام بىر 

  ۋە  قوللىرى-پۇت نىڭپ يىقىلىپ چۈشۈپتۇ،ئۇخىزمەتچى ئىشلەۋېتى
قوللىرىدىن قان چىقىپ -كوكرىگى قاتتىق يارالنغان بولۇپ پۇت

مەن بۇ ئىشچىنى كۆتۇرۇپ دەرھال ئىبراھىمكامنىڭ . تۇراتتى
 بۇ ئىشنىڭ . دە ھەيدەپ دوختۇرخانىغا ئاپاردىم -ماشىنىسىغا سالدىم

ئەسلىدە زاۋۇتنىڭ بىر تومۇرى : كېلىپ چىقىشنىڭ سەۋەبى بولسا 
پ كېتىپ بۇ ئىشچىنى بېسىۋالغانىكەن مەن ئالدىراشچىلىقتا بوشا

دەرھال ئۇ ئىشچىنى  بىلەن بولۇپ كېتىپ ئادەم قۇتقۇزۇش
 :باشقىالر ماڭا . كۆتۈرۈپالم مېڭىپتىمەن 

چوقۇم بۇ ئىشچىنىڭ پۇتى سۇنۇپ كەتتى چۈنكى تومۈر پۇتىغا -
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 .دېدى بىرەيلەن ماڭا –. قاتتىق چۈشۈپ كەتكەن 
 -دوخ ددى بولۇمدە بۇ ئىشچىنى قۇتقۇزۇپ قالدى ۋەدوختۇرالر جى

 :تۇرالر بىزگە -
ۋە ئككى  نىمۈر مېيىپ بولۇپ قېلىشىبۇ كىشى ئەمدى بىر ئۆ-

 . پۇتىنىڭ ئەمدى ئىشلىمەسلىكىنى دېدى 
 :مەن كۆز يېشى قىلىپ تۇرۇپ ئاشىقىمغا 

! بۇ قېرىندىشىمىزغا ئاسانلىق يارىتىپ بەرگەيسەن!ئەي ئاشىقىم -
 .ۇئا قىلدىمدەپ د–

ئىبراھىمكاممۇ يېتىپ كەلدى ۋە مەندىن بۇ قېرىندىشىمىزنىڭ 
 :مەن ئىبراھىمكامغا.ئەھۋالىنى سورىدى -ھال
 :دىسەم . ياخشى ، ئەنسىرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ -

ئۇ دىگەن شېركىتىمنىڭ  ئىشچىسى ! نىمىشقا ئەنسىرمىگۈدەكمەن
 :دېدى ئەنسىزلىك  بىلەن ! تۇرسا 

 .ىقەتەن سۈيۈندۈم بۇ گېپىدىن مەن ھەق
 :ئىبراھىمكام يەنە

زاۋۇتۇم كۈيۈپ كەتسە مەيلىكى بىراق ئىشچىللىرىمنىڭ بىر -
ۋە  .دېدى ئبراھىمكام–! مۇيىغىمۇ زەخمە يېتىشىنى خالىمايمەن 

 :دوختۇرغا 
 .بوالمدۇ ؟ دەپ سورىدى بۇ بىمارنى ساقايتقىلى-
ى خۇداغا پ تىرىشتۇق قالغىنئىبراھىم ئەپەندى، بىز كۆ! چۈرۈڭ كە-

 . دېدى ..دۇر
 ئىبراھىمكام بىرە سائەت ئولتۇرغاندىن كېيىن، خىزمەتچىنىڭ يېنىغا 
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كىرىپ تەسەللى بەردى ۋە شىركەت خادىمىدىن ئىككىنى مەخسۇس 
بۇ بىمارغا قاراشقا ئورۇنالشتۇرۇپ قۇيۇپ ،بىز شېركەتكە قاراپ 

بىز شېركەتكە يېتىپ كەلگەندىن كېيىن مەن ئۈستىگە . ماڭدۇق 
ىقىپ، بۇ ئىشچى يارىدار بولغان جاينى تەكشۈردۈم ۋە چ

 . ؟ دەپ سورۇدۇم بۇ قاچان ئەكەلگەن ماتىريالالرئىشچىالردىن 
لۇمىدىكى يېڭىدىن كەلتۈرۈلگەن ماتىريالالر بۇ ئىشلەپچىقىرىش بۆ-

 .دېدى ئىشچىالر 
 -ماتىر مەن قارىسام بۇ ماتىريالالرنىڭ ھەممىسى تۆۋەن دەرىجىلىك

 :مەن ئىبراھىمكامغا .ەن يالالر ئىك-
ەپ كومپىيۇتۇرنى بۇ ماتىريالالرنىڭ ھەممىسى ساختىكەن، د-

مەن ەمىلىيەتتە ھېچقايسىسى چىقمىدى،ئ .ئېچىپ تەكشۈردۈم
 :ئىبراھىمكامغا

 -زاۋۇت بۇ زاۋۇت تېخى يولغا قۇيۇلمىغان ۋە تەستىقتىن ئۆتمىگەن-
 :ئىبراھىمكام  ماڭا قاراپ . دېدىم –! كەن -
تەستىقتىن ۋە بۇالر ئەينى ۋاقىتتا ماڭا ! ئەمەستۇر ئىنىم ئۇنداق -

 .تەكشۈرۈشتىن ئۆتكەن دېگەن ئىدى 
بۇ ماتىريالالر كونا تۇرىدۇ بۇالر ئالال بۇرۇن ئۇپراپ ! ياق ئاكا قاراڭ-

 .دېدىم مەن –كەتكەن ماتىريالالركەن 
 :دە–ئىبراھىمكامنىڭ ئاچچىغى كەلگەندەك بولدى 

 .دەپ ئۇ شېركەتكە كەتتى–پ كېلەي ئۇكام مەن ئۇ شېركەتكە بېرى-
خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى غۇلغۇال قىلىشقا -بىر ۋاقىتتا ئىشچى

 :باشلىدى ، بىرەيلەن 
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بەش -ئۇ كىشىنىڭ پۇتى سۇنۇپتۇ، ھەقاچان بېرىدىغان پۇلى توت-
يۈز مىڭ جۈنەي پۇلدۇر شۇ يەنى ئۇ ئىشچى شېركەتتىن چېكىنىدۇ 

 لەن دېدى بىرەي–! دە ئەلۋەتتە –
 :يەنە بىرەيلەن گەپ قىستۇرۇپ 

مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش . دېدى -!ياقەي ئۇنداقمۇ بولماس -
بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئاچچىغىم . نۇرغۇن ئۇششاق سوزلەر بولۇۋاتاتتى 

ئىبراھىمكاممۇ ئۇزاق ئۆتمەي . ىيۇ بىراق ئۆزۇمنى تۇتىۋااللىدىم كەلد
ى دىن تولەيدىغانلىقىنئۇ زاۋۇتنىڭ قايتى –قايتىپ كەلدى ۋە ماڭا 

ئالغانلىقىنى ۋە بۇ ماتىريالالرنى ئۈچ  لېكەن ئۇنى قوبۇل قىلماي تۆلەم
. مىليۇنغا سېتىۋالغان بولۇپ ،جەمى ئالتە مىليۇن ئالغانلىقىنى دېدى 

 :ئاندىن كېيىن ئىبراھىمكام ماڭا
 دېدى ۋە ماڭا ئۈچ مىليۇن-!دوختۇرخانىغا بارايلى ! يۈرۈڭ ئۇكام -

بۇ پۇلنى ئۇ بىمارغا ېكىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ،جۈنەينىڭ چ
 .بىزمۇ دوختۇرخانىغا  يېتىپ كەلدۇق . بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

ئىبراھىمكام بىمارنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ كوزلىرىگە لىققىدە ياش 
 :ئېلىپ 

مەن ھەقىقەتەن بىلمەي قاپتىمەن  ! كەچۈرگىن كېرىندىشىم -
 ئۈچ مىليۇن مېنىڭ ساڭا بولغان بۇ . ئالدىڭدا ئىنتايىن خىجىلمەن

ئايالىڭ ۋە باللىرىڭ بارمۇ ؟ . كۆڭلۈم ، ئوزۈڭگە خىراجەت قىلغىن 
 :تۇرۇپ  ىشى ئىبراھىمكامنىڭ قولىنى سۆيۈپئۇ ك. دېدى -
ئۆيۈمدە ئايالىم ۋە باللىرىم بار ، ئىككىسى ئوغۇل بىرسى ! ئەپەندىم -

 .دېدى ئۇ بىمار -.قىز 
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 :ئىبراھىمكام 
! سىرمە ئۇالرنىڭ ئۆقۇشىنى مانا مەن ھەل قىلىمەن بولدى ئەن-

يەنە بۇرۇنقىدەك خىزمىتىڭ بولىدۇ، ئۇ بولسىمۇ سەن سېنىڭ 
ساقايغاندىن كېيىن چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ ئايالىڭ بىلەن 

مەن ھەرگىزمۇ ! بىرگە كېلىپ ئامانلىق ئىشلىرىنى كۈزەتكىن 
دېدى -.ويمايمەن ئىشچىللىرىمنى ۋە قېرىنداشلىرىمنى تاشالپ ق

 .ئىبراھىمكام 
 :ئۇ بىمار يىغالپ تۇرۇپ 

پ رازى بولدۇم ، خۇدامۇ سىزدىن رازى ەن سىزدىن كۆم! ئەپەندىم -
 . بولسۇن دەپ ئىبراھىمكامنىڭ قوللىرىغا سۈيۈپ كەتتى 

بۇ ئىشالردىن خەۋەر تاپقان بارلىق ئىشچىالرنىڭمۇ ئاغزى ئىتىلدى 
ىن ئەڭ ياخشى بولغان بىر زاۋۇتنى ئىبراھىمكام چەتئەلد. ئەلۋەتتە 

. ەتتى ئىشچىالرمۇ ئۆز رېتى بىلەن ئىشلەشكە چۈشۈپ ك. كىرگۈزدى 
ئىشىك چېكىلىپ بىرسى كىرىپ تۇيۇقسىز  مەن ئىشخانامدا ئولتۇرسام

ئېلىپ قايتۇرمىغان ئائىيشە  ، ئۇ نەق ھېلىقى مەندىن پۇلكەلدى
ىمغا كەلدى ۋە غادايغان پېتى ساالممۇ قىلماي ئالدئۇ قىز . ئىدى

مىڭ جۈنەي پۇلنى چىقىرىپ ، مانا بۇ سىزدىن ئالغان  71سومكىدىن 
مانا ھازىر ! پۇلۇم ، ئاڭلىسام سىز مېنىڭ پۇللۇرۇمنى تۆلىۋېتىپسىز 

 .دېدى ئۇ قىز –ھەممىنى قايتۇرۇپ بېرەي 
 . دېدىم! ز ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم تېچلىقمۇ ؟ پۇل تاپقان ئوخشىمامسى-

 لەتتە كۈلۈپ تۇرۇپ ؛ئۇ قىز مەسخرە ھا
قارىسام دۇنيادا بىرال گۆھەر بارمىكىن دېسەم گۆھەر بىرالم 
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 .دېدى ئۇ قىز -ئەمەسكەن  باشقا گۆھەرمۇ باركەن ئەمەسمۇ ؟
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

خەيرلىك بولسۇن ! ئۇنداق بولسا گۆھەرنىڭ قەدرىنى قىلىڭ -
 .دېدىم مەن –! ئىشىك ئارقىڭىزدا 

 :ددى كۆزگە ئىلمىغاندەك خۇ ئۇ قىز كۈلۈپ تۇرۇپ
 .دېمىسىڭىزمۇ بىلىمەن دەپ پېشىنى قېقىپ چىقىپ كەتتى -
ھەي توۋا دەپ ياقامنى تۇتۇپ بىر چىشلەپ قويۇپ دوستۇم موسانى -

 :ئۇ يۈگۈررۈپ كىرىپ .ئۇ بىر نېگىر  ئىدى . چاقىردىم 
 .دېدى –! نىمىش غوجىدار ئەپەندىم -

 :موساغا  مەن 
 .دېدىم ئۇنىڭغا–بۇ نىمىش بولۇپ كەتتى ! قارا باياقى ئىشالرغا -
قۇالقچىسى بولىمەن ، -ھە غوجىدار ئەپەندىم  مەن بۇ ياقنىڭ كۆز-

. ئۇ قىز بولسا بىز بىلەن بىللە ئىشلىگەن بۇنى سىزمۇ بىلىسىز 
شۇ  بولىۋاتقان بىر شېركەت بار ئىدى يېقىندا بىز بىلەن رىقابەت

ندا تويىنى شېركەتتىكى ياش باي بىر باال بىلەن يېقى
   .دېدى -،قىلماقچىكەن

 .دېدىم مەن -شۇنداقمۇ ؟ ! ئوھۇي -
شۇڭا بۇ قىزغا كىرىپ كەتكەن ! ھە شۇنداق ئەپەندىم -

كۆپ ئۇچراپ خۇيالر ئازمۇ ئەمەس -خۇيدۇر بۇنداق ھال-ھال
 .دېدى موسا -.قالىدۇ 

 .دېدىم مەن –! ماڭا بىر ياردەم قىلغىن ! ھە چۈشەندىم -
دېدى ئۇ قولىنى كوكسىگە -.نى ئېيتىڭ ئەپەندىم قې! ھە بولىدۇ -
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 :قۇيۇپ تۇرۇپ
سەن ھازىر چىقىپ قىيىنچىلىقى ئېغىر ئادەملەردىن يەتتىنى تېپىپ -

مەيلى شېركەتتىن بولسۇن ياكى سىرتتىن بولسۇن تەكشۈرۈپ ! كىر 
 .دېدىم مەن موساغا -!كىرگىن 

ى دەپ چىقىپ كەتت -.ھە بولىدۇ مەن ھازىرالم تېپىپ كىرەي-
 .موسا 

بىرازدىن كېيىن شېركەتتىن قىيىنچىلىقى ئېغىر ئىشچىدىن يەتتىنى 
ھەقىقەتەن . يېزىپ كىرىپتۇ ، بۇنىڭ ئىچىدە كاتىپىممۇ بار ئىكەن 

 .كاتىپىمنىڭمۇ قىيىنچىلىقى ئېغىر ئىدى 
 :مەن ئۇالرغا .بىرئازدىن كېيىن بۇ يەتتە كىشى ئىشىانىغا كىردى 

 ! مىڭ جۈنەيدىن پۇل بېرەي 01ەرگە لمەن ھازىر سى! ھە كېلىڭالر -
نەچچە ۋاقىتتىن بېرى شىركەتتە تۇرۇپ ! قېنى كېلىپ ئېلىڭال 
بۇنى ئېلىپ  ىدە قىيىنچىلىقىڭالر ئېغىر ئىكەنئىشلەۋاتىسىلەر، ئائىل

 .دېدىم مەن -.ئائىلەڭالرغا ئىشلىتىڭالر 
 .دەپ دۇدۇقالپ تۇرۇپ قالدى ئۇالر .....ئەپەندىم بۇ -
ئىشالرغا بۇ دېدەي ئېلىپ ،ھاالل ياخشى -ئۇ! ىڭالر ھە قېنى ئېل-

 :ئۇالر ماڭا قاراپ . دېدىم  مەن –! باللىرىڭالرغا ئىشلىتىڭالر
 خۇدا بەختىڭىزنى بەرسۇن،دەپ! رەخمەت !رەخمەت ئەپەندىم -

يۈزۇمگە يۈزلىرىنى يېقىشىپ ،قوللىرىمنى سۈيۈپ خوشال بولۇشۇپ 
 :مەن ئۇنىڭغاكاتىپىم جىمال تۇرۇپ قالدى ، . ئالدى 

 .دېدىم -نىمە بولدىڭىز ؟ -
 :ئۇ قىز ماڭا 
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 ل سوراپ تۇراي دەپ بارغان ئىدىم، ھېلىقى ۋاقىتتا سىزدىن پۇمەن -
مەن . چۈنكى ھەقىقەتەن ئۆيگە پۇل كېرەك بولۇپ قالغان ئىدى 

بارغاندا سىز دۇئادا ئولتۇرۇپ بىر سوزنى قىلىپ كۆز يېشى قىلىپ 
 :بولسىمۇ ئولتۇرۇپتىكەنسىز، ئۇ سوز 

ئەي ئىگەم ، ياردەم قىلىش قولۇمدىن كەلسىال كىم بولسىال ياردەم -
غەيرەت ! ىڭنى بەرگىن ئۆز مېھر! ماڭا سەۋرى بەرگىن . قىلىۋېرىمەن 
دۇئا قىلىۋېتىپتىكەنسىز مانا بۈگۈن دۇئايىڭىز ئىجابەت  بەرگىن دەپ

 . دەپ  پۇلنى ئالدى-.ئېلىۋاتىمەن  بولۇپ بۇ پۇلنى
 :تۇرۇپ مەن كۈلۈپ 

 .دېدىم مەن –. سىزنى تېخى ئالماسمىكىن دەپتىمەن -
 باشقىالرنىڭ بولغان بولسا ھەقىقەتەن ئالمايتتىم ،! ھە شۇنداق -

سىزنىڭ ئاق كۆڭۈللۈكىڭىز بىلەن بەرگەن ۋە تۈز بىراق 
كۆڭۈللۈكىڭىز بىلەن ئېيتقان ۋە بەرگەن كۆڭلىڭىزنى ئالمىسام ماڭىمۇ 

 .ىپىم دېدى كات-.مامدۇ بول ئەيىپ
 .مەن بۇ سۆزنى ئاڭالپ خوش بولدۇم  ۋە ئۇالرمۇ رازى بولدى

ئىشلەپ يەنە بىللە خادىمالر بىلەن –مەن سىرتقا چىقىپ ئىشچى
. چاقچاق بىلەن ئۇالرغا رىغبەت بەردىم -بۇرۇنقىدەك كۈلكە

ھەممەيلەن بارغانسېرى ئىبراھىمكام بىلەن مېنى ياخشى كۆرۈشكە 
مۇھاببىتى -رىبىرسىگە بولغان مېھ-ئىشچىالرنىڭ بىر. باشلىدى 

ۆتۇپ يېڭى يىلمۇ ئارىدىن خېلى ۋاقىت ئ. تېخىمۇ چوڭقۇرالشتى
مەن ئىشخانامدا  .، بۇ يېڭى يىلمۇ كۆڭۈللۈك ئۆتتىكېلىپ قالدى

 :بىر ئىشچى كىرىپ ئولتۇرسام 
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مەن دەرھال  .دېدى –! بىر زاۋۇت بۇزۇلۇپ قاپتۇ ! ئەپەندىم -
ىرگۈزۈلگەن زاۋۇت ئىدى ، مەن بۇ دەل چەتئەلدىن ك چىقتىم،

بىراق بۇنىڭدىن . قارىسام ئانچىمۇ چوڭ ئىشتەك ھېس قىلمىدىم 
ارام چۈنكى بۇ بىر ئ،ى ئىشچىالر خوش بوالۋاتقان ئىدىبەز

ئۇالر خۇددى بۇ زاۋۇتنى ئەمدى  .ئېلىۋالىدىغان پۇرسەت ئىدى
. ئوڭشىيالمايدۇ دىگەندەك مەسىخىرە ئارالش كۈلۈشۈپ ئولتۇراتتى 

 :ن ئۇالرغا مە
مەن ! سىلەر سىرتقا چىقىپ ئىككى سائەت ئارام ئېلىپ تۇرۇڭالر -

 .دېدىم مەن -!ئوڭشاپ باقاي 
 :ئۇالرنىڭ بىرسى ماڭا 

بۇ چەتئەلدىن كىرگۈزۈلگەن زاۋۇت ، سىز ئوڭشاپ ! ئەپەندىم -
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ -.دەپ كۈلۈپ قويدى ! بواللمايسىز 

رىدۇ زۈم كۆپەككۈر قىلىدۇ ۋە  بۇ كۈمىڭىگە تەمېنىڭ بۇ كالالم بىر -
دەپ قويۇپ موتۇرۇمنى ھەيدەپ سىرتتىن ! ۋە بۇ قوللۇرۇم ئىشلەيدۇ 

مەن .ماتىريال ئەكىردىم ۋە زاۋۇتنى قوراشتۇرۇشقا كىرىشىپ كەتتىم 
ىم بىلەن موسا يېنىمدا بار ئۇدا بىر سائەتچە ھەپىلەشتىم ، كاتىپ

ەتىركە،ئامبۇر،بولقا، كۇلۇچ ئۇالر ماڭا ياردەملىشىپ بىر دەم ئبولۇپ 
مەن تىرشىپ ئاخىرى بۇ  ەك نەرسىلەرنى ماڭا ئېلىپ بەردى ،دىگەند
تال ماتۇر  7بۇ ئادەتتە  .ئەسلىگە كەلتۇرۇپ ئوڭشاپ بولدۇم زاۋۇتنى 

بىرسىگە قىسىلىپ قېلىپ مېڭىشتىن توختاپ –ئوقى بولغاچقا بىر 
ۇل قويسا ئادەم كاللىسىنى ئىشلەتسە،كۆڭ. قالغان زاۋۇت ئىدى 

 :ئەلۋەتتە ، مەن بۇ ئىككىسىگە قىيىن ئىش يوقتە 
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دەپ -.سىلەر چىقىپ تۇرۇڭالر، زاۋۇت ئوڭشالمايدىغاندەك قىلىدۇ -
 .قويدۇم مەن ئۇالرغا 

ئۇالر چىقىپ تۇرۇشىغا پەستىكى ئىشچىالر بۇالردىن سوراۋاتاتتى ۋە 
 .دىيىشتى ئىشچىالر ! تۈزەلدىمۇ ! قانداق بولدى 

 .دېدى –! ئەپەندىم ئوڭشالمايدىغان ئوخشايدۇ ھە غوجىدار -
 :ھېلىقى ئادەم كۈلۈپ كېرىلىپ تۇرۇپ 

ئۇنى بىلىدىغان ! ئۇنى ياساش ئۈچۈن بىر ھەپتە ۋاقىت كېتىدۇ -
دېدى كورەڭلىگەن –!ىمى كېلىپ ياسىمىسا تۈزەلمەيدۇ شىركەت خاد

 .ھالدا 
قتىم ، مەن كىيىملىرىم مەينەت قارا ماي بولۇپ كەتكەن ھالەتتە چى

 مەن بارلىق شېركەت خادىملىرىنى. ئۇ ئادەم كۆرەڭلەپ تۇراتتى 
 :مەن كوپچىلىككە . دىم ، ھەممەيلەن يىغىلدى چاقىر

 :بۇ زاۋۇت بۇزۇلۇپ قالغانمۇ ؟ دېدىم -
 .دېدى –! ئاڭلىساق سىز ئوڭشالماپسىز ! ھە شۇنداق ئەپەندىم -
ىراق ھازىر باياتىن ئوڭشىيالمىغىنىم راس ئىدى ، ب! شۇنداقمۇ -

 بىر دېدىم ۋە ئۇالرغا زاۋۇتنى–! ئامىتىم كېلىپ ئوڭشاپ قويدۇم 
 .جىم دېمەي ئولتۇرۇپ قالدى -ھېلىقى كىشى الم .اڭدۇرۇپ بەردىمم

 .ھە قېنى ئەمدى ئىشلەڭالر دېدىم مەن ئىشچىالرغا -  
 :ئىبراھىمكامغا  كېلىپ مەن ئۆز ئورنۇمغا قايتىپ

. دەپ تېلىفۇن بەردىم -ىز بوپتىكەن ،ئاكا ھازىرالم زاۋۇتقا كەلسىڭ-
ئۇزاق  .مەن بولسام شىركەتتە قەھۋە ئىچكەچ ساقالپ ئولتۇردۇم 

 :ئۆتمەي ئىبراھىمكاممۇ يېتىپ كەلدى ۋە 
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 .دېدى ماڭا -ھە ئىنىم نىمە ئىش بولدى ،-
خىزمەتچىلەر چارچىغان ئوخشايدۇ ، ئۈچ كۈن ئارام -ئىشچى-

 .دېدىم مەن -ۇن ،ئېلىش بېرەيلى ،بىرئاز روھلىنىۋالس
 :ئىبراھىمكاممۇ 

چارچاپ كەتتى ، قارىسام ! دىمىسىمۇ شۇنداق! ھە شۇنداق قىاليلى -
بولدى بۇالر بەش كۈن ئارام . ئۇالرنىڭمۇ روھى چۈشۈپ كېتىپتۇ 

 .دېدى ئىبراھىمكام -مەن كەشتىالم ئىجرا قىالي ، ئالسۇن،
 :مەن ئىبراھىمكامغا قاراپ 

 .دېدىم مەن -ىمپروت مالالر يوقتۇ ؟ھە ئۇنداق بولسا باشقا ئ-
 .دېدى ئىبراھىمكام -!ھازىرچە يوق ! ياق..ياق ھە-

يېڭى . ئەمسە بۇالر ئارام ئالسۇن ،مانا بۈگۈنمۇ يېڭى يىلنى ئۇزاتتۇق
يىلدا بۇالر بىر كۈن دەم ئالدى ، بۇ ۋاقىت ئۇالرغا ھەقىقەتەن قىسقا 

يلەننى دىن كېيىن ھەممە، ئاندېيىشتۇق بىز-.ولۇپ قالدىب
خىزمەتچىلەرگە سۆز قىلىپ -بەش يۈز نەچچە ئىشچى .چاقىردۇق 

 :تۇرۇپ 
ر خىزمەت قىلىپ جاپا چەكتىڭالر نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ھەممىڭال-

سەل ! كۈن ئارام ئېلىڭالر  5شېركەتكە كۈچ قوشۇۋاتىسىلەر شۇڭا 
جۈنەيدىن يېڭى يىللىق  0111تۇرۇپ مالىيە بۈلۈمىدىن ھەممىڭالرغا 

ھەممىڭالر ئېلىۋېلىڭالر ۋە ياخشى ئارام .پۇلى بېرىلىدۇ  مۇكاپات
 .دېدى ئىبراھىمكام –! ئېلىپ كېلىڭالر 

بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ھەممەيلەن خوشال بولۇپ چاۋاق چېلىشىپ 
 :ياندىكى بىرەيلەن . كەتتى 
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ن ئامالى ئوخشىمامدۇ ؟ بۇ غوجىدار ئەپەندىمنىڭ كۆرسەتكە-
 :پ كۈلۈپ كېتى ئىبراھىمكام دېدى -
 .دېدى –شۇنداق ھە بىلىپ قاپسىلەردە ؟ -

 .كۈن ئارام ئېلىشقا چىقتى 5شۇنداق قىلىپ ئىشچىالر 
مەن . بۇ يەردە يامغۇر كۆپ ياققاچقا ھاۋا سەل سوغۇق ئىدى 

چاپىنىمنى كىيىپ سىرتقا چىقتىم ۋە بۇ سوغۇق ھاۋادا يۇرتۇمدىكى 
بىلەن بىز قىشتا دوسلۇرۇم . كىچىك ۋاختىمنى ئەسلەپ قالدىم 

مەن بۇ خىيالالرنى سۈرۈپ  سسىنىپ ئولتۇراتتۇق،مەشنىڭ تۈۋىدە ئى
. دوستۇم مەجنۇننىڭ يېنىغا باردىم  ۋە ئۇنىڭ بىلەن مۇڭداشتىم 

 -ئۆت ش بىلەندوسلۇرۇمنى يوقال بۇ ئارام ئېلىش كۈنلىرىنى مەن
 -خىز-يىگە بارلىق ئىشچىكۈنى بىر خىزمەتچىمىز ئۆ-4زدۇم ، كۈ-
 .ىرىدى ، مەن ئۇ چاقىرغان يەرگە باردىم مەتچىلەرنى چاق-

 : ئۇالر ماڭا 
 :مەن ئۇالردىن . دېدى -!بۇ ياققا كېلىڭ ! ئەپەندىم 

 .دېدىم -ھە نىمە ئىش ،-
 .دېدى ئۇ ياق كۈلۈپ تۇرۇپ-ھە ھىچقانداق ئىش يوق ،-
 .دېدى ئۇالر دۇدۇقالپ تۇرۇپ -...بۇ ئەمدى -
 :دىم مەن كۈلۈپ تۇرۇپ دې-!ھە قېنى نىمە گەپ بولسا دەۋېرىڭالر -
 ! ھەرگىز بىزدىن رەنجىمەڭ ! ئەمسە سىز بىز بىلەن بىللە مېڭ -
 .دېدىم –! ھە قېنى ئېيتىڭالر -
 .دېدى ئۇالر -ھە بىز سىزنى مېھمان قىلماقچى ،-
مېھمان قىلساڭالر مەن قانداقمۇ يەپ ھەممىڭالر مېنى ! ھە يائالال -
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 .دېدىم مەن كۈلۈپ تۇرۇپ-بوالاليمەن ،
 .دېدى ئۇالر -ھە ياق ئەپەندىم بۇ بەك ئاسان ئىش ،-

ئۇ دەل كاتىپىمنىڭ منى يېتىلەپ بىر يەرگە ئاپاردى،ئۇالر مېنىڭ قولۇ
 . ئۆيى ئىدى 

دېدىم -ھە چۈشەندىم بۈگۈن سىلەر بۇ يەرگە يىغىلىدىكەنسىلەردە-
  :ئۇالر كاتىپىمنى چاقىردى ۋە ئۇ قىزغا  .مەن ئۇالرغا 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى بىلەن سىزنى  خۇدانىڭ بۇيرىقى ۋە-
 .دېدى ئۇالر -.يۈسۈف ئەلى ئەپەندىمگە سوراپ كەلدۇق 

 :ئۇالر . نى ئاڭالپ يۈزى قىزىرىپ كەتتى كاتىپىم بۇ سۆز
. بىز ھەممەيلەن سىزنى سوراپ كەلدۇق ! ھە ئەمدى رەت قىلماڭ -

 .دېدى موسا -خىزمەتچىلەرگە ،-قاراڭ كەينىمىزدىكى ئىشچى
 :بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ يۈزۈم قىزىرىپ كەتتى ۋە كاتىپىمغا مەن 

بۇالر . بۇ ئىشنى مەن ئورۇنالشتۇرمىدىم، كۆڭلىڭىزگە كەلمىسۇن-
 ...مېنى مېھمان قىلىمىز دىگەچكە 

 :كاتىپىم تۆۋەن ئاۋازدا -
 بۇنى سىزدىن كۆرمەيمەن ،بۇالر ھەقىقەتەن سىزنى ياخشى كورىدۇ-

خىزمەتچىلەرگە -دېدى ۋە ئىشچى-ۇربۇالرنىڭمۇ سىزنى ئويلىغىنىد
دېدى -!ى كۈن ئويلىنىش بېرىڭالر ھە ماڭا ئىكك-:تۆۋەن ئاۋازدا

 :بىرلىكتە ئۇالر  .پاتىمە 
ھە ئۇنداق بولسا بىز بۇ يۇسۇف ئەلى ئەپەندىمنى بۇ يەرگە قۇيۇپ -

قۇيايلى ، سىز ئويلۇشۇپ جاۋابىنى ئۇ ياققا بېرىڭ، بىزگە خىجىل 
 :مەن -. ئۇالردېدى -!بولىسىز 
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مەن سىلەر بىلەن بىللە قايتاي ئىككى كۈندىن كېيىن  ،بولدى-
 .دېدىم مەن –بولسۇن 

ھە مانا يۈسۈف ئەلى ئەپەندىم قارار قىپتۇ ئىككى كۈندىن كېيىن -
 .دىيىشتى ئۇالر -جاۋابىنى بېرىڭ ، 

 مېنى خىزمەتچىلەر بۇ گەپتىن خوشال بولۇشۇپ كەتتى ۋە-ئىشچى
ۇ دېمەككە بۇالرغا بارغانسېرى ئامراق بولۇپ مەنم. كۆتۈرۈپ قايتتى 

تۇشۇپ ئىشقا چۈشۈدىغان  مانا بۇ ئىككى كۈنمۇ. قالغان ئىدىم 
مەن ئەتىگىنى ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئىشقا . ۋاقىتمۇ ئاز قالغان ئىدى 

ماڭغاچ كۆڭلۈم يېرىم خۇددى بىر نەرسەم كەمدەك ھېس قىلىپ 
گە باردىم ، كاتىپىم كاتىپىمنى ئىشقا بىللە ئېلىۋېلىش ئۈچۈن ئۈيى

 .دېدى -سىز ماڭغاچ تۇرۇڭ مەن سەل تۇرۇپ باراي ،-:ماڭا 
 .دەپ مەن شىركەتكە قاراپ ماڭدىم -ھە بولىدۇ ئەمسە ،-

ىچكەچ ماتىريتال كۆرۈپ مەن شىركەتكە بېرىپ ئىشخانامدا قەھۋە ئ
خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى كېلىپ بولغان -ئىشچى. ئولتۇردۇم

 :ۈنكى كىشى يېنىمغا كىردى ۋە ماڭا تۇيۇقسىز تۈنۈگ. ئىدى
 .دېدى ئۇ كىشى -ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم  ئەپەندىم ،-
 .دېدىم مەن -!ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم كىرىڭ -
ھېلىقى كۈنى قىلغان سۆزۈمدىن ئالدىڭىزدا بەك خىجىلمەن ، مېنى -

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ  .دېدى -كەچۈرۋېتىڭ ،
مايمەن ،بىز ھەممەيلەن مەن ھېچقاچان ھېچكىمگە ئاداۋەت ساقلى-

ئۇ كىشى خىجىل . دېدىم مەن –! بىر تۇققان قېرىنداش ئەمەسمۇ 
 :بولغان ھالدا 



303 
 

 سىز ھەقىقەتەندە ماڭا ئاداۋەت ساقلىمىغانمىدىڭىز ؟-
 .دېدىم مەن –! ھە شۇنداق -

 :ئۇ كىشى يېنىمغا كېلىپ قۇلۇمنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ 
مگە سۈيۈپ قويۇپ دەپ مېنى قۇچاقالپ يۈزۈ-رەخمەت ئۇكام ،-

 :مەن  .چىقىپ كەتتى 
 .دەپ كۈلۈپ قويدۇم -..ھەي بۇ ئادەملەرنى -

تۇيۇقسىز سىرتتا . پ قالغان ئىدىچۈشلۈك تاماق ۋاختى بوالي دە
مەن دەرھال سىرىتقا . چۇرۇڭ چۇقۇرغان ئاۋازالر چىقتى-ڭۋارا

 :چىقتىم ۋە كوپچىلىكتىن 
 .دېدىم مەن -نىمە بولدى ،! بۇ نىمە ئىش -
قەۋەتكە ئوت كېتىپتۇ ، ئىچىدە بىر كىچىك باال -3ھە ياندىكى -

 .دېدى بىرەيلەن -بارمىش ،
مەن بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھامان چاپىنىمنى يۆللىگەن پېتى ئۇ بىناغا 

 :ئارىدىن بىرسى قولۇمنى تۇتۇۋېلىپ. قاراپ يۈگۈرۈپ ماڭدىم 
 :مەن . دەپ تۇرىۋالدى –! ئەپەندىم بەك خەتەرلىك كىرمەڭ-
! ئىچىدە بىر باال بار ئىكەن قويۋېتىڭ ! مېنى توسماڭ ! اق ي-

 :ئۇ كىشى مېنى چىڭ تۇتىۋېلىپ  .دېدىم –
مەن ئاچچىقىمدا . دەپ ئېسىلىۋالدى -!ياق كىرمەڭ بەك خەتەرلىك -

ئۇ كىشىنى بىر مۇشت قۇيۇپ يىقىتىۋەتتىم ۋە بوراندەك يۈگۈرۈپ 
يۈگۈرۈپ ئاچتىم ۋە  ۋاتقان ئىشىكنى بىر تىپىپالبېرىپ ئوت يالقۇنال

تۇتەك قاپالپ -ى ئىسھەممە يەرلەرن بىرىنچى قەۋەتكە كىردىم ،
مەن ھېلىقى بالىنى ئىزدەشكە باشلىدىم ۋە  .كەتكەن ئىدى
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ئۇ بالىنى تاپالمىدىم ئاخىرى ئۈچىنچى . ئىككىنچى قەۋەتكە چىقتىم 
قەۋەتكە چىقتىم، بۇ ئۈچ قەۋەتلىك ئامبار بولغاچقا بۇ يەردە يىپەك 

تاماق ۋاقتىدا بىرەيلەننىڭ بالىسى ئۇخالپ . الر ساقلىناتتى مال
 .ياشقا كىرگەن باالكەنتۇق  7قاپتىكەن، ئۇ 

بىر يەردىن بىر كىچىك . ھەممە يەرلەرنى ئوت قاپالپ كەتكەن ئىدى 
ئۇ . بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازى ئاڭلىنىۋاتاتتى، مەن يۈگۈرۈپ باردىم 

 :كىرىۋېلىپ باال قورقۇپ كەتكەچكە بىر بۇلۇڭغا 
 -كىيىملى بۇ ۋاقىتتا مېنىڭ. ئولتۇراتتىدەپ يىغالپ -!دادا -ئاپا-

مەن دەرھال چاپىنىمنى  .ىمگىمۇ ئوت تۇتۇشۇپ كەتكەن ئىدى ر-
تۇيۇقسىز  ۋەسېلىۋەتتىم ۋە بېرىپ ئۇ بالىنى قولۇمغا ئالدىم 

ئەگەر  .چوڭ گاز تۇڭىنىڭ بارلىقىنى ئەسلىدىمزاۋۇتنىڭ ئالدىدا 
دەپ ئويلىشىمغىال تۇيۇقسىز گازنىڭ ئاغزى ..پ قالسا ئوت تۇتۇشۇ

بۇ بالىمۇ . ئېچىلىپ كەتتى، ئەمدى سەكرىمىسەم ئامال يوق ئىدى 
مەن خۇداغا تەۋەككۇل دەپ بالىنى ..! ھايات قالمايدۇ ۋە مەنمۇ شۇ 

گە قاراپ يۈگۈردۈم ۋە چىڭ قۇچاقلىدىم ۋە ئالدىمدىكى دەرىزى
دە سېكۇنۇت –ەسكە ئاتتىم كەينىچىالپ ئوزۈمنى دەرىزىدىن پ

 ئاڭالندى ۋە كۆزۈم قاراڭغۇالشتى قىلغان ئاۋاز ! ئىچىدە قالماي گۇم 
 ...قولۇمدا جان قالمىدى -پۇت

! مەن پاتىمە ! كۆزىڭىزنى ئېچىڭ ....! يۈسۈف ئەلى...يۈسۈف ئەلى-
! تېز يۈسۈف ئەلىنى كۆتۈرۈڭالر ! بۇلۇڭالر ! كۆزۈڭىزنى ئېچىڭ 

 ..!قېنى سىز....! ئىبراھىمكا! ئىبراھىمكا - ...!تېز  !بولۇڭالر 
 .دەپ پاتىمە يىغالپ كەتتى –! يۈسۈف ئەلىرىمگە نىم بولدى -
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 :ئىبراھمكام ماڭا 
دېدى –! قەۋەتتىن ماشىنا ئۈستىگە سەكرەپ چۈشۈپتۇ  -3ھە بايا -

 .ئىبراھىمكام ۋە باشقا خىزمەتچىلەر 
، ئۇ اقتىمەنئەلىنىڭ قولىنى چىڭ تۇتم مەن يۈسۈف–مەن پاتىمە 

. ياشلىق بالىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىنادىن ئوزىنى ئاتقان ئىدى  7
 .بىراق ئۇ باال ھىچقانداق يارالنمىغان ئىدى 

ئوكسىگىن ! تېز بولۇڭالر نەپسى توختاپ قاالي دېدى  -مەن پاتىمە
 بۇالر يۈسۈف ئەلىنى ...!ەك سۇقۇشى ئاستىالپ كەتتىيۈر! بېرىڭالر 

خىزمەتچىلەرمۇ -ئىشچى.ئېلىپ كەلدىدوختۇرخانىغا جىددى 
، ھەممەيلەن سىرتتا  ينىدىن تەڭ يۈگۈرشۈپ كەلگەن ئىدىكە

 :ئىبراھىمكام . يامغۇردا ساقالۋاتقان ئىدى 
 ...! ئەھۋالى  يۈسۈف ئەلىنىڭ! دوختۇر -
! بىردەم ساقالپ تۇرۇڭ ! ھازىر قۇتقۇزىۋاتىمىز ئەپەندىم  ھە مانا-

ئىبراھىم . دېدى دوختۇر-كىرىمەن ،مەن ھازىرالم  ئوپىراتسىيەگە 
 :ئەپەندىم دوختۇرنىڭ ياقىسىنى سىقىپ تۇرۇپ 

بولمىسا دوختۇرخاناڭنى  !ارلىق دوختۇرلىرىڭنى ئىشقا سالب-
 ! تۈز قىلىۋېتىمەن -تۈپ
چىمىزنى چىقىرىپ داۋااليمىز چوقۇم بارلىق كۈ! كەچۈرۈڭ ئەپەندىم -
ىڭ يېنىغا كىردىم، مەن يۈسۈف ئەلىن -مەن پاتىمە .دېدى دوختۇر -

  .ئۇنىڭ يېنىدا باشقا خىزمەتچىلەرمۇ بار ئىدى 
بۈگۈن مەن ئەسلىدە توي ! يۈسۈف ئەلى ! كۆزىڭىزنى ئېچىڭ -

سىز بۇنداقالم  كېتىپ . قىلىش تەكلىۋىگە قوشۇلماقچى ئىدىم
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دەپ ئاھ ئۇردۇم  ۋە –! قالسىڭىز بولمايدۇ ، تېز ئويغۇنۇڭ 
 :دوختۇر كىرىپ.  ۇشسىز ياتاتتىبىراق ئۇ يەنىالم ھ. يىغلىدىم 

بۇ دىگەن ئوپىراتسىيە بولۈمى !  سىلەر ئەمدى تېز چىقىپ كېتىڭالر-
 .دېدى  ھەممەيلەنگە –! ھېشقايسىڭالر كىرمەي تۇرۇڭالر 

 ! ...ئۈچ ! ئىككى ! بىر..ھە ! بولۇڭالر يۈرەك سوقۇتۇشنى ئېلىڭالر -
 .دوختۇرالر يۈرەك سوقۈشنى تېزگىنلەۋاتاتتى 

 ..! ئۈچ! ئىككى ! بىر ...ەنە بىر قېتىم ھە ي-
 :دوختۇرالر يەنە . ئارىدىن بىزە ۋاقىت ئۆتتى 

يۈرەك ...تېز يۈرەك سوقۇشى ئاستىالپ كەتتى-تېز! ھە بولۇڭالر -
 ! مىللى بولسۇن  3! سوقۇشىنى يۇقۇرلىتىدىغان  ھوكۇل ئۇرۇڭالر 

 .دىيىشتى دوختۇرالر 
ىراپ ئايلىنىۋاتاتتى،كۆزۈمگە پىق بېشىم توختىماي-:مەن يۈسۈف ئەلى

بۇياققا -پەقەت ئاپپاق ماسكا تاقىۋالغان كىشىلەر ئۇياقتىن
يۈرۈكۈمنى بىر نەرسە توختىماي يۈگۈرۈشىۋاتقانلىغىنى، 

تۇزالر ۋە ، يۇلكۆك ئاسمانالر-نى ۋە كۆزۈمگە كۆپمۇجۇۋاتقانلىغى
ۋە  قۇالق تۈۋۈمدە يىغلىغان. ئاپپاق ساقاللىق بوۋايالر كۆرۈنىۋاتاتتى

 -ئوخ مەن ھېرىپ قالغان. چىقىرغان ئاۋازالر ئاڭلىنىۋاتاتتى 
 قالىمەن  چوقۇم ياخشى بولۇپ يمەن، بىر دەم  ئارام ئېلىۋالسامشا-
مەن ئۇنىڭ ! يۈسۈف ئەلىنىڭ  ئەھۋالى قانداقراق ... ئەپەندىم-

 ! ؟..تېز دىسىڭىزچۇ! كاتىپى پاتىمە بولىمەن 
التتى بو ئۇ ياق غەيرەتكە كەلسە! ھە بىز ئۇ ياقنى قۇتقۇزىۋاتىمىز -

 .باشقا  ئىالج  قالمىدى  ، ئەمدى خۇدادىن كۈتمەكتىن
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 :ئىبراھىم ئەپەندىم  بۇ چاغدا 
ى مەن ھە ئېسىمگە يۈسۈف ئەلىنىڭ دوستى مەجنۇن كېلىپ قالد-

ۇرۇشىغا دەپ كەينىگە بۇرۇلۇپ ت !ئۇنى دەرھال تېپىپ كېلەي 
 :كەلدى ۋە  تۇيۇقسىز مەجنۇن كىرىپ

 .؟  دېدى ئۇ ..دوستۇم يۈسۈف ئەلى قايەردە -
ئەلىنىڭ يېنىغا ئېلىپ  ەن مەجنۇننى قولىدىن تۇتۇپ يۈسۈفم-

 :تۇرۇپ  مەجنۇن دوختۇرالرنى ئىتتىرىپ. م كىردى
نۇرغۇن  ئۇنىڭ قىلىدىغان!  بولمايدۇ مېنىڭ دوستۇم ھېچقانداق-

. ى تېخى ئىشقا ئاشۇرمىد ئانىسىنىڭ ۋەدىسىنى-ئاتا! بار  ئىشلىرى
ھەي  . ئاشىقىغا بولغان نۇرغۇن ۋەدىللىرىنى تېخى ئاشۇرمىدى

 ! :تېزدىن ئويغان ! قېرىندىشىم 
 :قىلدى ۋە دوختۇرالرغا  ياش قىلىپ دۇئا-دەپ كۆز-
سىلەر يەنە بىر قېتىم تىرشىڭالر ، بىز سىرتتا دۇئا قىلىپ ساخالپ -

 .دېدى مەجنۇن  -تۇرايلى ،
ى يېنىمىزغا  كەلدى ۋە بىزگە دوختۇر باشلىق سائەتتىن كېيىن 5

يۈسۈف ئەلىنىڭ  ئوڭۇشلۇق قۇتقۇزىۋېلىنغانلىقىنى بىراق ئەمدى 
 . ھۇشىغا كەلسە ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

 .دېدۇق بىز -ئۇنداق بولسا يەنە قانچىلىك ۋاقىتتا ھۇشىغا كېلە ،-
 .كېيىن ، دېدى دوختۇر  كۈنلەردىن 4-3بەلكىم -

 :ئىبراھىم ئەپەندىم 
 ؟ ...دىگىنىڭىز  نىمە ؟ بەلكىم-
، بەلكىم بىر ئومۈر ھۇشىغا كېلەلمەي ئۆسۈملۈك ئادەم  شۇنداق-
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چۈنكى ئۇ ياقنىڭ بېشى بەكالم  ئېغىر . بولۇپ قېلىشىمۇ مۈمكىن 
قوللىرىنىڭ سۇنغان -پۇت! سىلكىلىنىپ كېتىپتۇ ئەپەندىم 

دېدى دوختۇر -،يەرلىرىنى ئورنىغا چۈشۈرۈپ تېڭىپ قويدۇق 
 .پەندىم ئە

 -قال ھەممىمىز بۇ گەپنى ئاڭالپ ئاغزىمىزنى تۇتقان ھالدا تۇرۇپالم
 :مەجنۇن ئىبراھىم ئەپەندىمنىڭ  بېشىنى سىالپ تۇرۇپ . دۇق -
بىر پەزىلەت ئىگىسى  ئۇ. ئەمدى خۇداغا تەۋەككۇل كېرىندىشىم -

 .دېدى مەجنۇن-بولۇڭ ، چۈقۈم ئەسلىگە كېلىدۇ ، خاتىرجەم
 .سۈف ئەلىنىڭ يېنىغا كىردۇق بىز ھەممەيلەن يۈ

مەن بېرىپ يۈسۈف ئەلىنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇتۇپ  -:پاتىمە مەن
 :تۇرۇپ

 بىز تېخى توي قىلىمىز،! يۈسۈف ئەلى،تېزراق ئەسلىڭىزگە كېلىڭ -
! پ قويماڭ ئانىڭىز بىلەن كۆرۈشىمىز، بىزنى بۇنداق تاشال-ئاتا

ز بىلەن تەڭ مەن تېخى سى. باركەن ئوغلۇمنىڭ سىزنى دادا قىلغۇسى
 -ئۈگۈ ماڭابۇ ئىشالرنى ! ئولتۇرۇپ ئاشىقىڭىزنى سېغىنىمەن

ماڭا ئاشىقىڭىزغا ئاشىق بولۇشنى ئۈگۈتىسىز ،  !تىشىڭىز كېرەك -
  دەپ يىغالپ -!ھۇشىڭىزغا كېلىڭ ! ئەمدى بۇنداق ئۇخالۋەرمەڭ 

 :بۇ چاغدا ئىبراھىم ئەپەندىم يېنىمغا كېلىپ . كەتتىم  
ئانىڭىزغا -سىز بۇنداقالم كەتسىڭىز مەن ئاتا! يۈسۈف ئەلى ئىنىم -

تېز ! قانداقمۇ يۈز كېلەلەيمەن ، ئاشىقىمىزغا قانداق يۈز كېلەلەيمەن 
 ...!كۆزىڭىزنى ئېچىڭ 

ھېلىقى يۈسۈف . ياش قىلىپ  يىغلىماقتا ئىدى -ھەممەيلەن كۆز
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ۇ كېلىپ يۈسۈف ئەلىنىڭ ئانىسىم-ئەلى قۇتقۇزىۋالغان بالىنىڭ ئاتا
، پىشانىسىگە سۈيۈپ يىغلالپ دۇئا قىلىپ رەببىمدىن اقوللىرىغ

 :دوختۇر ئەپەندىم  كىرىپ كەلدى ۋە بىزلەرگە قاراپ. تىلەۋاتاتتى 
مارنىڭ ھۇشىغا كېلىشى تەس سىلەر بۇنداق يىغالپ تۇرساڭالر بى-

بار بىمارغا مىڭىسىنى غىدىقالپ ئاچىدىغان كۆڭۈللۈك ياخشى  ئامال
 .دېدى دوختۇر ئەپەندىم -سۆزلەرنى قىلىپ بېرىڭالر ، 

 :دوختۇر ئەپەندىم يەنە بىزگە 
بۈگۈن پەقەت بىرال  بولدى بۇ يەردە بۇنچە جىق ئادەم تۇرماڭالر ،-

دەپ چىقىپ -،الغىنىڭالر ئۈيۈڭالرغا قايتىڭالر،قئادەم قالسۇن
 :مەجنۇن بۇ ۋاقىتتا بىزگە  .كەتتى 

  ئائلەڭالرنى بۇ يەردە مەن قاالي ، سىلەر قايتىڭالر ،ئۆيگە بېرىپ-
شتۇرۇپ بولۇپ ياخشى ئارام ئېلىپ ئورۇنال باللىرىڭالرنى ياخشى

 مەجنۇن دېدى-مەن ھالىدىن خەۋەر ئاالي ، بۇ يەردە. كېلىڭالر 
ئىبراھىم . ماڭدۇق  ۇل بولۇپ كۆزىمىز قىيمىغان ھالدابىزمۇ ماق

دوختۇرخانىنىڭ پەلەمپىيى ئۇستىدە بېشىنى تۇتۇپ يىغالپ  پەندىمئە
 :ئوزىگە -اتتى ۋە ئوزئولتۇر

دەپ كۆز  -......ھەي...مەنمۇ بىر دوس بولدۇممۇ ؟ بۇ دوستۇمنى-
 .ياش قىلىپ ئولتۇراتتى 

چىدىماي يەنە  بۇ گەپنى ئاڭالپ يۈركۈم ئېچىشىپ مەن -:مەن پاتىمە
 يىغالپ كىردىم كەينىمگە بۇرۇلۇپ يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ 

 پ ،يۈزىنى تۇتۇپ چىڭ قۇچاقالپۋە يۈسۈف ئەلىنىڭ قوللىرىنى تۇتۇ
 :بۇ چاغدا مەجنۇن بېشىمنى سىالپ تۇرۇپ . تۇرۋالدىم 
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ياخشى بولۇپ  بۇ باال ياخشى باال چۇقۇم. ىزىم خاتىرجەم  بولۇڭ ق-
.  قالمىسۇن يالغۇز ز ئۆيىڭىزگە قايتىپ بېرىڭ ئوغلىڭىزكېتىدۇ، سى
، سىزنى توغرا لىنى ھەممە دوسلىرى ياخشى كۆرىدۇيۈسۈف ئە

 -مومىالر-بوۋا دادىالردەك ، بۇ يىگىت خۇددىچۈشىنىمەن قىزىم
دەك باشقىالرغا مېھرى بېرىدۇ ،بەلكىم سىزگىمۇ شۇنداق ياخشى -

 .دېدى  مەجنۇن-مۇئامىلىدە بولغان بولۇشى مۈمكىن،
 :مەن يىغالپ تۇرۇپ

مومامدەك مېھرى -ئانامدەك بوۋا-يۈسۈف ئەلى ھەقىقەتەن ماڭا ئاتا-
ئۆز ئوغلىدەك ياخشى كۆرۈپ ئويناتتى ،  ئوغلۇمنى. بەردى

نۇرغۇنلىغان يەرلەرگە ئاپاردى ، ئارام ئېلىش ۋاقىتلىرىدا ئوغلۇمغا 
 -ئوغ ياخشى سۆزلەرنى قىلىپ ،بۇ بىر يىل ئىچىدەدەرس ئۆتۈپ 

ماڭا نۇرغۇنلىغان توغرا يولالرنى ۋە . لۇمنى يالغۇز قالدۇرمىدى-
مەن قانداقمۇ . بەردى  بىلىملەرنى ئۈگۈتۈپ نۇرغۇن تەسەللىلەرنى

 .دېدىم مەن ئۆكسۇپ يىغالپ تۇرۇپ -يالغۇز قويۇپ كېتەلەيمەن ،
 :مەجنۇن كۆز ياشلىرى بىلەن 

ەت قىلىڭ ئالال ئاسانلىق بەرسۇن بىلىمەن قىزىم ، خۇداغا ئامان-
 :ياشلىرىمنى سۈرتۈپ تۇرۇپ -دەپ كۆز-
قىلىپ مەن  ئۇنىڭغا سۆز . سىز قايتىڭ قىزىم بۇ يەردە مەن بار -

 .دېدى مەجنۇن -بېرىمەن ،
خىزمەتچىلەرمۇ تېخى قايتمىغان -مەن سىرىتقا چىقسام ھەممە ئىشچى

 :ئۇالر مەندىن . ئىدى 
 .دەپ سورىدى -ئەپەندىمنىڭ ساالمەتلىگى قانداقراقكەن ؟-
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 :مەن ئۇالرغا يىغالپ تۇرۇپ 
 دېدىم مەن -ە ياخشى بولىدىكەن ، ھۇشىغا كەلسقايتىپ تۇرۇڭالر-
بىزدىن ئايرىلىپ قالسا  بۇ دوستىمىز ...ۇداغا شۈكرى ھە خ-

دەپ دۇئا قىلىشىپ -،چىدىمايمىز،بىز دوستىمىزغا بولمايدۇ
 .يلىرىگە قايتىشتى ئۆ

مەن ئۆيگە قايتىپ كېلىپ ئوغلۇمنى قۇچاقالپ پىشانىسىگە سۈيۈپ 
تۇرۇپ ، ئۆزۈمنى تۇتالماي يىغالپ كەتتىم ۋە دۇئا قىلىپ ئاشىقىمغا  

 : سوز قىلدىم
ساالمەت تېمەن قىلغىن ،ئۇنى ئۆز -ئۇنى ساق! ئەي ئىگەم -

 مەن مىڭ تەستە  بىرنى تاپتىم ، سەن ئۇنى ! پاناھىڭدا ساقلىغىن 
ئۇ ساڭا ئاشىق ، سېنى ياخشى . ئوتنى سالدىڭ  ماڭا يۇلۇقتۇرۇپ

ئۇ ماڭا ھەقىقى مۇھاببەتنى بەردى ،ھەقىقى  ،كۆرۈدىغان بىرسى
مېنىڭ سىزگە . ولسىمۇ دەل سىزدۇرسىز مۇھاببەتنى كۆرسەتتى ئۇ ب

ئۇنى سىزگە ئامانەت قىلدىم ! بولغان ئىشەنچەم تېخىمۇ چوڭقۇرالشتى 
ئۇنىڭ بىلەن بىرگە سىز ئۈچۈن دۇئا ئۇنىڭغا بىر ھاياتلىق بەرسىڭىز 

كۈندۈز دۇئادا يىغالپ -دەپ بىر كېچە-،! رازىلىق ئاالي ! قىالي 
سۈرتۇپ يۈزۈمگە  ياشلىرىمنى–ئوغلۇم يېنىمدا  تۇرۇپ كۆز . چىقتىم 

 :سۈيۈپ تۇرۇپ 
ىڭزدا سىزنى ياخشى كۆرىمەن ئاپا مەن سىزنىڭ يېن اپايىغلىماڭ ئ-
مەن يىغا بىلەن بولۇپ كېتىپ ئوغلۇمنىڭ . دەپ مېنى بەزلەيتتى -

قورسىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قاپتىمەن ، مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئوغلۇمغا 
مەن  .چنەرسە ئۆتمىدى بىراق گېلىمدىن ھى ،تاماق قىلىپ بەردىم
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يىگە باردىم ۋە ھازىرچە ىمنىڭ ئۆئوغلۇمنى ئېلىپ ئىبراھىم ئەپەند
ئىبراھىم ئەپەندىم . ز قىلدىمكە بارالمايدىغانلىقىم ھەققىدە سۆخىزمەت

 :ماڭا 
 سىز يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا بېرىڭ كۆڭلىڭىزنى چۈشۈنىمەن، بولىدۇ 

 .دېدى -مەنمۇ سەل تۇرۇپ بارىمەن ،
تۇرخانىغا باردىم ۋە بارغۇچە نۇرغۇنلىغان خىيالالرنى مەن دوخ

 ئويلىدىم مەن بۇ خىياللىرىم بىلەن يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا كىردىم 
 :مەن . ئۇ يەنىالم ھۇشسىز ياتاتتى 

 .دەپ ساالم قىلىپ كىردىم –ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 .دېدى مەجنۇن -ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم ،قېنى كىرىڭ قىزىم ،-
كېچە -ئارام ئالسىال تۈنۈگۈندىن بېرى يۈسۈف ئەلىگە بىرسېلىمۇ -

 .دېدىم مەن مەجنۇنغا  -كۈندۈز قاراپ چارچاپ قالدىال ،
دوستۇم ھۇشىغا كەلمىگۈچە ماڭا . ياق قىزىم مەن چارچىمىدىم -

  بۇ چاغدا ئىبراھىم ئەپەندىممۇ . دېدى مەجنۇن ....ئۇيقۇ ھارامدۇر 
 :اپ كۆزلىرىگە ياش ئالغان ھالدا كىرىپ كەلدى ۋە يۈسۈف ئەلىگە قار

 -تۇر يۈسۈف ئەلى ھەقىقەتەن باشقىالر قىيىنچىلىققا يولۇقسا قاراپ-
دېدى -........ھاياتىنىمۇ ئويالشماي ھەي مايدۇ ، ھەتتاكى ئۆز-

 :مەجنۇن سوزىنى قىلىپ . چوڭقۇر بىر نەپەس ئېلىپ تۇرۇپ 
 -قۇت سىنىھەممىدىن كەچكەن بولىمىز ، ئەگەر بىربىز ئاشىقالر -
 -باش بىز ئۈچۈن. قۇزۇش ئۈچۈن بولسا بىز بۇ جاننى ئايىمايمىز -
قىالرغا جېنىمىزنى قۇربانلىق قىلىش ،بىز ئۈچۈن ھىچقانچە ئىش -

چۈنكى بىز ھەم ساۋاپقا ئېرىشسەك ئاشىقىمىزنى شۇنچە تېز .ئەمەس 
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يۈسۈف ئەلى بۇ ئىشالنى شەرەپ دەپ .كۆرەلەيمىز دەپ ئوياليمىز 
ھەقىقەتەن شەرەپ دەپ بىلىمىز ، ئېلىپ ئېيتايلۇق ئۇ   بىلدى بىز

بىر نېگىر بالىكەن يۈسۈف ئەلى ئېرىق ئايرىمىدى ،ھېچقانداق بىر 
ئۇ نىمە دىگەن  بۇ بىر ھەقىقەتەن ياخشى ئىشتۇر، مىللەت ئايرىمىدى

دېدى مەجنۇن يۈسۈف –...! پەزىلەتلىك ئەخالقلىق يىگىت ھە 
 .ۇرۇپ كۆزلىرىگە سۈيۈپ ت-ئەلىنىڭ يۈز

دوختۇر دىئاگنۇز ئېلىپ كىردى ۋە زەخمىلەنگەن جايلىرىنى دورا 
ئالماشتۇرۇپ بولۇپ ئاسما ھوكۇل سالدى ۋە بىزلەرگە تەسەللى 

 :بېرىپ 
سىلەر بۇ . ئەپەندىم سىلەرگە سەۋرى بەرسۇن، سەۋرى قىلىڭالر -

 دېدى دوختۇر -بىمارنى بەك ياخشى كۆرىدىكەنسىلەر بۇ زادى كىم ؟ 
 :ئىبراھىم ئەپەندىم مەردانىلىك بىلەن  بۇ چاغدا

، شېركەت خادىملىرىمنىڭ ،مېنىڭ بۇ مېنىڭ شېركىتىمنىڭ-
ئۇ بىر ! ئائىلەمنىڭ ۋە بارلىق دوسلۇرۇمنىڭ بىر ئوقۇتقۇچىسى 

ئەخالق يېتەكلەيدىغان ، كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىدىغان مېنىڭ 
 -باشلى ياخشى بىر دوستۇمدۇر ۋە مېنىڭ شېركىتىمنىڭ ھەقىقى بىر

 .دېدى ئىبراھىم ئەپەندىم  –قىدۇر -
 :دوختۇرالر بۇ سوزلەرنى ئاڭالپ 

سىزنىڭ بۇ دوستىڭىزغا ئىنتايىن خوش بولدۇم ئەپەندىم ، خۇدا -
 .دېدى دوختۇر -ئاسانلىق بەرسۇن،

كۈندە دىگۈدەك يۈسۈف  :مەن پاتىمە. ئارىدىن بىر ھەپتە ئوتتى 
كۈنى جۈمە ئىدى -7ردىم ،ئەلىگە نۇرغۇنلىغان سۆزلەرنى قىلىپ بە
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مەجنۇن جۈمەگە بېرىپ كېلىپ يۈسۈف ئەلىنىڭ ئاغزىغا نەچچە تېمىم 
 :دېمىدە سۇنى تېمىتتى ۋە يىغالپ تۇرۇپ سوز قىلدى 

مەن چىدىمىدىم  ! داق ئۇخالۋەرمە ئەي دوستۇم ئويغان ، بولدى بۇن-
ز قىلىپ بەرمىسەڭ مەن ئەمدى ماڭا سۆ! ماڭا سۆز قىلىپ بەرگىن 

 -يۈز دەپ–! ئويغان دوستۇم ! پ قالىمەن تېز كۆزۈڭنى ئاچ رەنجى
 .كۆزلىرىگە سۈيۈپ ،يۈرەكلىرىگە ئۇرۇپ يىغالپ كەتتى -

 ياشلىرىنى ئىبراھىم ئەپەندىممۇ كۆزلىرىدىكىبۇنى كۆرۈپ 
  :باسالماي

دەپ مەجنۇننى قۇچاقالپ –! سەۋرى قىلىڭ ! سەۋرى قىلىڭ -
 :مەجنۇن –. تۇتىۋالدى 

ئېسەن –ئامان ئىھ خۇدا بۇ دوستۇمنى! اللمىدىم مەن سەۋرى قى-
 .ياشلىرى بىلەن دۇئا قىلدى –دەپ كۆز -قىلغايسەن ،
سۈف ئەلىگە كۆز ياشلىرىم بىلەن سۆز مەنمۇ بېرىپ يۈ -مەن پاتىمە

اق ئەپەندىمۇ تەسەللى بەردىيۇ بىر ئىبراھىم. قىلىشقا باشلىدىم 
ىزمەتچىلەرمۇ خ-، بارلىق ئىشچىئۆزىمۇ چىدالماي يىغالپ كەتتى

ياش قىلىپ كېتىۋاتاتتى ، -ايىقى ئۈزۈلمەي كېلىپ كۆرۈپ كۆزئ
 .دوختۇرالر بۇ ئەھۋالالردىن ھەيران ئىدى 

 :تۇيۇقسىز شۇ ئەسنادا يۈسۈف ئەلىنىڭ 
 سۇ ئىچىمەن ، دىگەن تۆۋەن ئاۋازى ئاڭالندى ..سۇ..سۇ-

 :مەجنۇن شۇ زاماتالم 
دەپ  -كىلىڭالر ،سۇ دېدى سۇ ئىچىمەن دېدى ، دەرھال سۇ ئە-

خوشاللىقىدا جايىدا پىقىراپ كەتتى ۋە بىر پىيالە ئىلمان سۇنى 
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ئەكىلىپ قۇشۇق بىلەن ئاستا ئىچۈردى ئارىدىن نەچچە مىنۇت 
ئۆتكەندىن كېيىن يۈسۈف ئەلى ئىنتايىن تۆۋەن ئاۋازدا سۆز قىلىشقا 

 :باشلىدى ئۇ سۆزىدە 
دەپ ئاجايىپ ...ئەي دوسلۇرۇم .. ئەي ئاشىقىم ... دادا  -ائان-

دوختۇرالرمۇ دەرھال . غارايىپ سوزلەرنى قىلىپ يەنە كۆزىنى يۇمدى 
كىرىپ كۆزىنى ئېچىپ بىر كىچىك چىراقنى يۇرۇتۇپ كۆزىگە قارىدى 

 :ئاندىن كېيىن يۈرەك سوقۇشىنى تىڭشاپ بولۇپ خوشال ھالدا 
دەپ ! مۇبارەك بولسۇن ،شۈكرى رەببىمگە ئۇ ھۇشىغا كەپتۇ -

 .خوشال بولۇشۇپ كەتتى دوختۇرالرمۇ 
 دېدى  -ئازدىن ئىچۈرۈڭالر-ئاز ۇ بېرىپئاستا س-ھە ئەمدى ئاستا-

ياشلىرى بىلەن قوللىرىنى ئىگىز -مەجنۇن خوشاللىقىدا  كۆز
 :كۆتۈرۈپ ئاشىقىغا دۇئا قىلدى ۋە 

دەپ سوز -ئەي ئاشىقىم شۈكدى ساڭا ، مىڭ شۈكۈرلەر بولسۇن ،-
 .قىلدى 

 .بولۇپ دۇئا قىلىپ شۈكۈرلەر ئېيتتى  ئىبراھىم ئەپەندىممۇ خوش
يۈسۈف ئەلىنىڭ –مەن پاتىمە . يۈسۈف ئەلى ئاخىرى ھۇشىغا كەلدى 

،ئۇ نەپىسى يېتىشمىگەن ھالدا بىر سۆزنى قىلدى قېشىغا كەلدىم
 :يەنى 

 دېدى -ئەي ئاشىقىم ئۇسساپ كەتتىم سۇ ئىچىمەن ،-
ا ئۇنىڭ مەن دەرھال يەنە نەچچە قۇشۇق سۇ ئىچۈردۈم ، بۇ ۋاقىتت

دوختۇر بىزگە يېرىم سائەتتە بىر . لەۋلىرى قۇرۇپ كەتكەن ئىدى 
قېتىم سۇ ئىچىشنى ۋە ئىككى كۈندىن كېيىن يەڭگىل تاماق بېرىشنى 
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 :مەجنۇن بىزگە  . تاپىلىغان ئىدى 
 .دېدى -بۈگۈن مەن يەنە دوستۇمنىڭ يېنىدا قاالي ،-

ھۇشىغا بولدى بۈگۈن مەن قاراي ،يۈسۈف ئەلىمۇ –مەن پاتىمە 
گۈن كەچ قاراپ قويغان ئوغلۇمغا بۈ -:ىبراھىم ئەپەندىمكەلدى ئ

 ىدىم ،ئىبراھىم ئەپەندىمگە قاردەپ بولسىلىرى 
 :ئىبراھىم ئەپەندىم ماڭا قاراپ 

دەپ ماڭا قاراپ كۈلۈپ -بولىدۇ ئەمسە بۈگۈن سىز قاراڭ، ھە-
 :مەجنۇن بۇ چاغدا . قويدى 

 دېدى مەجنۇن -قىزىم ، ھازىرھە سىز قارىسىڭىز بولماسمىكىن -
 :بۇنىڭغا ئۇالشتۇرۇپ ئىبراھىم  ئەپەندىممۇ 

سىز بىر ... بولىدۇ بىراق  توغرا ، بالىڭىزغىغۇ مەن قارىسامھە -
 .دېدى -ئايال كىشىدە، بەزى بىر ئىشالرغا قواليسىزغۇ دەيمەن ،

 :مەن سەل كۆڭلۈم  يېرىم بولغان ھالدا 
ىرجەم بولۇپ ەن ، خاتبىرە ئىش بولسا دوختۇرالرنى چاقىرىم-

 .دەپ كۆزۈمگە ياش ئالدىم -قايتىڭالر بۈگۈن مەن قاراي ،
 :بۇنى كۆرۈپ ئىبراھىمكام  ۋە مەجنۇن 

! ھە ماقۇل قىزىم بولىدۇ ئەمسە بۈگۈن سىز قاراڭ، ئالالغا ئامانەت -
 .دەپ ئۇالر قايتىشتى 

مەن يۈسۈف ئەلىگە ئازراق سۇ ئىچۈرۈپ قويدۇم  ئۇ يەنە ئۇخالپ 
ئۇنىڭ ئۇخلىغان ھالىتى نەقەدەر ئوماق ئىدى ، ئۇ دۇنيادىن  ىقالد

 -كەتكەچ كۆپ چىقىپ نقوللىرىدىن قا-پۇت. ئۇخالۋاتاتتىبىخەۋەر 
سائەت  4ئارىدىن . كە ئۇنىڭ چىرايى سارغىيىپ كەتكەن ئىدى -
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  قاشلىرىغا يېنىدا تۇرۇپ سائەتنى يۈسۈف ئەلىنىڭ 4ئوتتى ، مەن بۇ 
اچانمۇ ساقىيا قاچانمۇ گەپ قىال ،قاچانمۇ قاراپ قكۆزلىرىگە -يۈز

دەپ  ،بۇرۇنقىدەك بىزلەرگە شىرىن ياخشى سۆزلەرنى قىلىپ بېرە
مەن ئۇنىڭ قوللىرىنى چىڭ . نۇرغۇن خىيالالرنى قىلىپ ئۆتكۇزدۈم 

ياش قىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈچۈن -تۇتۇپ تۇرۇپ رەببىمگە كۆز
تتى ئۇ دەل يۈسۈف تۇيۇقسىز بىر بارماق قۇلۇمنى مەككەم تۇ.تىلىدىم 

ئۇ كۆزىنى ئاستا ئاشتى ۋە ئىنتايىن تۆۋەن .ئەلىنىڭ قۇلى ئىدى 
ئاۋازدا سۆز قىلدى ،مەن ئاڭلىيالمىغاچقا قۇلۇقىمنى يېقىن ئاپىرىپ 

 :ئۇ . تىڭشىدىم 
ۇ بىر سىناق بۇ بىر ئەرزىيەت بۇنى قوش قولالپ ئېلىش ماڭا ب -

 .دەپ سۆز قىلدى –. شەرتتۇر 
سىدا تۇرسىمۇ ئوتتۇرىڭ قاش بىلەن كىرپىك ئۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىن

 . زىنىڭ ئاشىقىغا بولغان مۇھاببىتىنى ئۇنۇتمىغان ئىدى ئۆ
 :ئۇ ماڭا 

 .دەپ سورىدى -مەن قانچە كۈن ئۇخلىدىم ؟ -
 :مەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

 .دېدىم مەن -سىز ھىچقانچە كۆپ ئۇخلىمىدىڭىز ،-
 .دېدى ئۇ -دەڭە مەن زادى نەچچە كۈن ئۇخلىدىم ؟-
 .دېدىم مەن -سائەتالم ئۇخلىدىڭىز ، 0-5سىز -

 :يۈسۈف ئەلى 
 .دېدى تۆۋەن ئاۋازدا -راس شۇنداقمۇ ؟-

كۈن ھۇشسىز ياتقانلىقىنى  0-5مەن ئاخىرى يۈسۈف ئەلىگە ئۇدا 
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 .سۆز قىلدى  ىر بىر تېنىق ئېلىۋېلىپ ئاشىقىغادېدىم ، ئۇ ئېغ
بالدۇر قوپماي  كۈن مەن 5بەك غەيرىتىم ئازكەن بۇ ! ئەي ئاشىقىم -

مدىن گۇناھى! سەن دىگەنلىرىڭنى مەن تاشالپ قۇيۇپتىمەن 
بۇ چاغدا  .ئاشىقىغا سۆز قىلدى  دەپ سۆز قىلىپ -،ئۆتكەيسەن

 :مېنىڭمۇ كۆزلىرىمگە ياش كېلىپ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ 
. خۇدا ھەر ۋاقىت سىز بىلەن بىللە ،كۆڭلىڭىزنى يېرىم قىلماڭ -

 .دېدىم مەن -لىڭىزگە كېلىڭ ،ياخشى كۈتۈنۈپ تېزراق ئەس
 .يۈسۈف ئەلى كۈلۈمسىرگەن ھالدا ئاستاغىنە سۆز قىلدى 

تولدۇرىۋالىمەن ، سىزمۇ ئارام  لىسا ئورنۇمدىن تۇرسامالمخۇدا خا-
دەپ ياندىكى كارۋاتنى -ئېلىڭ كۆپ چارچاپ كەتتىڭىز ،

مەن يۈسۈف ئەلىگە بىر پىيالە قايناق سۇنى سوۋۇتۇپ . كۆرسەتتى 
 :يۈسۈف ئەلى ماڭا .ئىچۈرۈپ قويدۇم  ئۇنىڭغا

كىچىك بالىنى كۈتكەندىنمۇ  . سىزنى ئاۋارە قىلدىم ،ماالل قىلدىم -
 :دېدى ۋە كەينىدىنالم -بەك تەس بولۇپ قالىدىغان بولدى ،

 .، دەپ كۈلۈمسىرىدى اقچاق دەپ قويدۇم، رەخمەت سىزگەچ-
 .يەنە ئۇخالپ قالدى يۈسۈف ئەلى كۆزىنى ئاستا يۇمۇپ 

ن ئۇ ئۇيغانسا بىر تەرەپتىن خوش بولسام يەنە بىر تەرەپتىن ئۇ مە
ئۇخالپ قالسا ئۇنىڭدىن ئەنسىردىم ،شۇ ئۇخلىغانچە كۆزىنى 

يۈسۈف ئەلى، ھەرقانداق بىر كىشى . ئاچالماسلىقىدىن ئەنسىردىم 
سۆز قىلسا خوشاللىق بىلەن جاۋاپ قايتۇراتتى ، رەت قىلمايتتى ، 

ۈ ئۇنىڭ بۇنداق مەڭگ.  ئازار بەرمەيتتى باشقىالرنىڭ كۆڭلىگە ئەسال
، بۇ بىر كېچە مەن پەقەت ئۇخالپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيتتىم
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 .ئۇخلىيالمىدىم چۈنكى مەن قانداقمۇ ئۇخلىياالي 
مەن ئۇنىڭ ئالدىدا قولىنى تۇتقان ھالدا تاڭ يۈراي دىگەندە سەل 

 بىر ۋاقىتتا بىرسى مېنىڭ بېشىمنى سىلىدى ،. ئۇخالپ قاپتىمەن 
  : ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ ماڭا. قارىسام ئۇ مەجنۇن ئىكەن 

قىزىم ئەمدى ئۆيگە قايتىپ بېرىپ ئارام ئېلىپ كېلىڭ ، مەن قاراپ -
 .دېدى مەجنۇن -تۇراي بوالمدۇ ؟ 

كۈن ئۆتتى ،بۇ  0مانا ئارىدىنمۇ . ماقۇل بولۇپ ئۆيگە قايتتىم مەن 
 .ن ئىدى كۈن ئىچىدە يۈسۈف ئەلىمۇ خېلىال ياخشى بولۇپ قالغا 0

خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى -بۇ شەنبە كۈنى بولغاچقا ئىشچى
دەستە گۈللەرنى كۆتۈرشۈپ خوشال -يوغان دەستە-دىگۈدەك يوغان

بۇنى كۆرۈپ يۈسۈف ئەلى . ھالدا يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا كىردى 
 .ناھايتى خوش بولدى ۋە مەمنۇن بولدى 

ئالدىراپ چىۋىلەرنى -رەخمەت دوسلۇرۇم ، بۇ مىۋە! رەخمەت -
ئېلىۋاپسىلەر ، مەن تېخى ھازىر بۇالرنى يىيەلمەيمەن ئەمەسمۇ لېكىن 

دەپ -دوسلۇرۇم  بۇ سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالردۇر قوبۇل قىلدىم رەخمەت
 .كۆزلىرىگە ياش ئالدى 

خىزمەتچىلەر كۈلۈشۈپ خوش بولۇشۇپ يۈسۈف –بارلىق ئىشچى 
كىرىپ يۈسۈف بۇ چاغدا دوختۇر . ئەلىگە بىر ئېغىزدىن سۆز قىلىشتى 

دۈمبىسىدە  ئۇنىڭ ،چۈنكىئەلىنىڭ گاڭسېرىنى سالدۇرماقچى بولدى 
 .ۋە مەيدىسىدە چوڭ يارا ئىزلىرى بار ئىدى 

 :يۈسۈف ئەلى بىزلەرگە قاراپ تۇرۇپ 
سىلەر خاپا بولماي چىقىپ تۇرامسىلەر، سەل تۇرۇپ مەن رۇخسەت -
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 .دېدى  -قىلغاندا كىرىڭالر ،
 ئىبراھىمكام بۇ چاغدا ؛

ھە ئىنىم بىزدىنمۇ خىجىل بوالمسىز ؟ كىندىكنىڭ ئۈستى ئۇچۇق -
 .دېدى -قالغانغا  ئوغۇل بالىغا  ئۇيات ئەمەسقۇ ؟ 

 :يۈسۈف ئەلى 
كىچىگىمدىن شۇنداق كۆنۈپ مەن خىجىل بولىدىكەنمەن،-

قاپتىمەن مېنى كۆرمىگەن بولساڭالر ، مەن ھەقىقەتەن خىجىل 
 .دېدى  -بولىدىكەنمەن ،

 :پەندىم ئىبراھىم  ئە
خىزمەتچىلەر -دەپ  كۈلۈپ قۇيۇپ ئىشچى -ھە بولىدۇ ئىنىم ،-

مېنۇت  01ئارىدىن . بىلەن چىقىپ ئىشىك ئالدىدا ساقالپ تۇرۇشتى 
ۋە ئىبراھىم بىزگە ئوتكەندىن كېيىن دوختۇر ئىشىك ئالدىغا چىقتى 

 .ئەپەندىمگە قاراپ كۈلۈپ قويدى 
 .ن سورىدى ئىبراھىم  ئەپەندىم ھەيران قېلىپ دوختۇردى

 ھە دوختۇر نىمىگە مەنىلىك كۈلۈپ قويدىڭىز ؟-
 :دوختۇر ئىبراھىم ئەپەندىمگە 

ھە باياتىن مەن بۇ يىگىتنى تەكشۈرۈپ تۇرۇپ ،سىزنىڭ بەدەن -
قۇرلىشىڭىز بەك چىرايلىققەن ۋە بەك تەمبەل مەزمۇتكەن ،سىز قانداق 

 :قىلىپ ساخالپ قالدىڭىز ؟ دەپ سورىسام ئۇ ماڭا 
نلىقتىن ۋە ئۆزۈمگە ى ئەتتىگەن تۇرۇپ كۆپ ھەركەت قىلغائەتىگىن-

ئايرىپ كۆپ ،بەركەتلەرنى باشقىالرغا كەلگەن رىسىق
بەرگەنلىگىمدىن بولدى يەنى ئۆزۈمگە كەلگەن ياخشىلىقالرنى دوس 
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كۆپ ھەركەت قىلىپ ، مېھنەت قىلىپ ، . تۇتقانلىغىمدىن بولدى 
 دېدى -باشقىالرغا كۆپ ياخشىلىق بېرىشتىن بولدى ،

 :دەپ كۈلدى دوختۇر ۋە يەنە كەينىدىنالم سۆزىنى داۋام قىلىپ 
مېنىڭ باللىرىم ھەركەت قىلماي تاماقنى كۆپ يەپ سەمىرىپ كەتتى -

 .دېدى دوختۇر -دېسەم يۈسۈف ئەلى مۇنداق دەپ جاۋاپ بەردى ، 
يەنە  پ كېتىشى ، ئەتىگەنلىكى تۇرۇپالمباللىرىڭىزنىڭ سەمىرى-

يەپ باشقىالرغا رىسىق ئايرىمىغانلىقىدىن   يېتىۋېلىشى ۋە كۆپ
كۆپرەك ھەركەت قىلىپ ! دوختۇر  سىزمۇ سەمىرىپ كېتىپسىز. بولدى 

كۆپرەك روزا تۇتۇپ رىسىق ئايرىڭ ، ياكى بولمىسا كۆپ يىگەن 
رىسقىڭىزدىن باشقىالرغا ئايرىپ بېرىڭ ، رەببىڭىزگە كۆپرەك دۇئادا 

ساۋابى بولىدۇ ۋە تېنىڭىز  بولۇڭ ۋە كۆپرەك ھەركەتتە بولۇڭ بۇنىڭ
ھەركەت، بەركەت  – سەۋرى، بىزنىڭ بۇ يوللىرىمىز. ساغالم بولىدۇ 

،بىز بەك سەمىرىپ كەتمەسلىكىمىز مېھنەت بىلەن بولىدۇ
ەن بەك ياختۇرۇپ سېمىزلىكنى دىسەك ھەقىقەتەن م.كېرەك 

 .دېدى -سەللىكتىن دېرەك بېرىدۇ ،، سېمىزلىك كۆپ كېكەتمەيمەن
ر يۈسۈف ئەلىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى بىزگە دەپ بېرىپ دېدى دوختۇ

 :دوختۇر ئەپەندىم يەنە بىزگە  .تۇرۇپ 
، مەن ئىزچىل بۇ بالىنى داۋاالپ مەن شۇنىڭغا قايىل بولدۇمكى-

كەلدىم ئاغرىق ۋاقىتلىرىدىمۇ سوئال سورىسام  ئېرىنمەستىن جاۋاپ 
م مېنى بەردى ،ناۋادا باشقا بىماردىن بۇنداق سوئال سورىغان بولسا

دوختۇر بولغاندىكىن ئۆزىڭىز بىلمەمسىز ؟ دەپ : تويغۇزۇپ تۇرۇپ 
بىراق يۈسۈف ئەلى قىلچە خاپا بولماي كۈلۈپ . خاپا بولغان بوالتتى 



322 
 

مەن داۋاالپ كەلگەندىن بېرى بىرە  يىگىت ئۇ. تۇرۇپ جاۋاپ بەردى 
 :قېتىممۇ خاپا بولۇپ باقمىدى ۋە رەددىيە قايتۇرمىدى ،ئۇ دائىم ماڭا 

ى سىزنى ئاۋارە قىلدىم دوختۇر كەچۈرۈڭ ، دىگەندەك سۆزلەرن-
ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ياخشى  دېدى  ۋە بۇ يىگىت-قىلىپ كەلدى ،

سىز : كۆرۈشۈڭالرغا ھەقلىققەن ۋە ئەرزىيدىكەن ، ئىبراھىم ئەپەندىم 
بىزگىمۇ مۇشۇنداق دانىشمەن ئەقىللىق دوستتىن بىرنى تېپىپ 

 .تۇر ئەپەندىم دېدى دوخ- -بەرمەمسىز ؟ 
 :ئىبراھىم ئەپەندىم كۈلۈپ تۇرۇپ 

خالىسىڭىز سىزنىمۇ تۇنۇشتۇرۇپ قوياي ، ئۇ يىگىت دوست -
تاللىمايدۇ ، دوسنى جان دەپ بىلىدۇ ۋە بۇ يىگىت دوسنى كۆپ ياكى 

 .دېدى –. ئاز بولۇپ قالدى دەپ يۈرمەيدۇ 
 بىز دوختۇر بىلەن پاراڭلىشىپ بولۇپ ھەممەيلەن كۈلۈشۈپ يۈسۈف

 :ئىبراھىم ئەپەندىم كۈلۈپ تۇرۇپ . ئەلىنىڭ يېنىغا كىردۇق 
كۈندىن  01سىز يەنە . ھە ئىنىم باياتىن دوختۇر بىزگە ئېيتتى -

 .كېيىن ياتاقتىن چىقسىڭىز بولىدىكەن دەپ كۈلدى 
كۈندىن كېيىن ياخشى بولۇپ ياتاقتىن  01 ھە شۇنداقمۇ يەنە-

 .ش بولۇپ دېدى يۈسۈف ئەلى خو-چىقسام بوالمدىكەن ؟ 
دېدى -ھە شۇنداق ئىنىم خۇدا بۇيرىسا ياخشى بولۇپ قالىسىز ، -

 . ئىبراھىمكام 
  چوڭ چىداملىق ھە ئىنىم سىز ھەقىقەتەن قامالشقان قاۋۇل مەزمۇت-

 .دېدى ئىبراھىمكام  -بولۇپسىز،
 :كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپيۈسۈف ئەلى 
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 سىز قانداق بىلدىڭىز ؟ -
قىلىۋاتقاندا ا مەن ئوپىراتسىيە سىزنى جىددى قۇتقۇزۇش قىلغاند-

شۇ چاغدا يېنىڭىزدا تۇرۇپ كۆكرىگىڭىزنى غوللىرىڭىزنى كۆرگەن 
 .دېدى ئىبراھىمكام -ئىدىم ،

 :يۈسۈف ئەلى خىجىل بولغان ھالدا 
 .ئالدىڭىزدا خىجىلمەن ئىبراھىمكا دەپ يۈزى قىزىرىپ كەتتى -
سا بىزگە ھەرقانداق ئىشالر بول! ھە بولدى خىجىل بولماڭ ئۇكام -

دېدى ئىبراھىمكام يۈسۈف ئەلىنىڭ -ىزدە ، دەڭ قولىمىز كۆكسىم
 . بېشىنى سىالپ تۇرۇپ

دېدى يۈسۈف ئەلى كۈلۈمسىرەپ -ھە بولىدۇ رەخمەت سىلەرگە ،-
  .تۇرۇپ 

بۇ چاغدا ھېلىقى يۈسۈف ئەلى قۇتقۇزىۋالغان باال ۋە ئاتا ئانىسى 
پ تۇرۇپ يىغالپ كىرىپ كەلدى ۋە يۈسۈف ئەلىنىڭ قۇلىنى چىڭ تۇتۇ

 :كەتتى ۋە يۈسۈف ئەلىگە 
! رەخمەت ئەپەندىم، سېلى بىزگە يەنە بىر قېتىم ھاياتلىق بەردىلە -

بىز ئىككى دۇنيالىق ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا سىزنىڭ بۇ ياخشىلىقىڭىزنى 
 .دېدى يۈسۈف ئەلىنىڭ قولىنى سۈيۈپ تۇرۇپ -.ئۇنۇتمايمىز 

 :ھېلىقى كىچىك باال بۇ چاغدا 
مەن چۇقۇم چوڭ بولغاندا سىزگە ماڭا قىلغان بۇ    ئاكا، رەخمەت -

 .دېدى -.ياخشىلىقىڭىزنى قايتۇرىمەن 
 :يۈسۈف ئەلى كۈلۈمسىرەپ بۇ بالىنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ

چۈنكى خۇدا !خۇداغا رەخمەت ئېيتىڭالر! ماڭا رەخمەت ئېيتماڭالر -
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غىلىپ بىزنى ياراتقاچقىالم بۈگۈن مانا ھەممەيلەن مۇشۇ يەردە يى
رۇنالشتۇردى ۋە كۆڭلىمىزگە بىر ئىشنى ئۇ ئو-ھەر. تۇرۇپتۇق 

ئەگەر راستىنالم رەخمەت ئېيتماقچى بولسىڭىز ياخشى ئوقۇپ  .سالدى
تىرىشىپ ئالىم بولۇپ مۇشۇ شېركەتتە ئورنۇمغا غوجىدار بولسىڭىز 

 .دېدى يۈسۈف ئەلى -ماڭا رەخمەت قايتۇرغىنىڭىز بولىدۇ ،
 :تۇرۇپ  بۇ كىچىك يىگىت كۈلۈپ

ئادەم ياخشى خۇدا بۇيرىسا مەن سىزدەك ئەخالقلىق، پەزىلەتلىك -
 ھەركەتلىرىڭىزنى-بولىمەن، بۈگۈندىن باشالپ مەن سىزنىڭ ئىش

بىر دەپ يۈسۈف ئەلىنىڭ يۈزىگە بىرنى سۈيۈپ قۇيۇپ -ئۈگۈنىمەن ،
 .تال قىزىل گۇلنى ئەكىلىپ يۈسۈف ئەلىنىڭ مەيدىسىگە قويدى 

سۈف ئەلى بىر پۇرۇۋېتىپ ، باشقىالرنىمۇ بىر بۇ ئەتىر گۈلنى يۈ
 .سوۋغات قىلدى  دەپ ،بۇ گۈلنى ماڭاخوشال قىلىۋېتەي 

 :كوپچىلىكنىڭ ھەممىسى بىردەك كۈلۈشۈپ كېتىپ 
 .دەپ كۈچلۈك كۈلۈشتى–! ھە كاتىپ خېنىم ئالمامسىز -

 .مەنمۇ بۇ ئەزىز گۈلنى خوشاللىق بىلەن ئالدىم ۋە قىزىرىپ كەتتىم 
يلىرىگە قايتىشقا غىن پاراڭلىرىنى قىلىشىپ بولۇپ ئۆقىز ھەممەيلەن

خىزمەتچىلەر كۆپ بولغاچقا -ئىشچى بۈگۈن چۈنكى. باشلىدى
مەن بۇالرنى ئۇزۇتۇپ بولۇپ . رخانىدا ئۇزاق تۇرۇشقا بولمايتتىدوختۇ

 .يۈسۈف ئەلىدىن باياقى ئىشنى سورۇدۇم 
 يتتىڭىزغۇ؟سىز ئەزەلدىن باشقىالرنىڭ ئالدىدا گۇل سوۋغات قىلما-

 .دېدىم خجىل بولغان ھالەتتە 
 :يۈسۈف ئەلى ماڭا
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 ،چۈنكى ئۇالرمۇ كۆپ چارچاپ كەتتى، مەن ھەممەيلەنگەشۇنداق -
 شۇڭا ئۇالرغا ئازراق كۈلكە بېغىشالپ  ئېغىرىمنى سېلىپ قويدۇم

 .دېدىم -خوشال قىلىپ قويدۇم ۋە سەل روھالنسۇن ،
 :يۈسۈف ئەلى يەنە سوزىنى داۋام قىلىپ 

 .دېدى  -ھە ئۇ گۈلنى ھەقىقەتەن قوبۇل قىلدىڭىزمۇ ؟ -
 :مەن قىزارغان ھالدا پەسكە قاراپ تۇرۇپ 

 .دېدىم مەن -شۇنداق قوبۇل قىلدىم رەخمەت ، -
مەن باشقىالردەك تەلەپ قۇيۇشنى بىلمەيدىكەنمەن ، شۇڭا مەن -

دېدى يۈسۈف  -رەببىمنىڭ ھوزۇرىدا سىزگە توي تەكلىۋىنى قويدۇم ،
رۇپ ئاشىقىمنى تەڭ سىز مەن بىلەن بىللە بىر ئائىلە قۇ–يەنە  ئەلى ۋە

 .دېدى ئۇ -مسىز ؟ بىرگە سېغىنىپ ئۆتەلە
بۇ مېنىڭ ھاياتىمدا ئاڭلىغان ئەڭ چىرايلىق توي تەكلىۋى بولىشى 

يىگىتلەر ئوتتۇرسىدىكى ئەڭ چىرايلىق -مۇمكىن ، بەلكىم قىز
پ يۈزۈم قىزىرىپ دەپ ئويلىنى قۇيۇلغان بىر تەلەپ بولۇشى مۇمكىن 

 خىجىل بولۇپ جاۋاپ بېرەلمەي تۇرغۇنۇمدا ، ئوغلۇم 
 :يۈگۈرۈپ كىردى ۋە يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا بېرىپ 

؟  يۈسۈف ئەلى دادا، ياخشى تۇردۇڭىزمۇ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ-
دەپ يارالنغان قولى بىلەن نۇر –! ھە ياخشى ئوغلۇم كېلە بۇ ياققا -

 .ڭ بېشىنى سىلىدى ئەلىنى
 :نۇر ئەلى ئۈمۈتلۈك ھالدا 

دېدى ئوماققىنە -؟ مەن سىزدىن بىر سوئال سورىسام بوالمدۇ -
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 :كۈلۈپ تۇرۇپ 
 .  دېدى-بولىدۇ قېنى سوراڭ ئوغلۇم ، ھە-
. سىزنىڭ ئىسمىڭىز يۈسۈف ئەلى مېنىڭ ئىسمىم نۇر ئەلى،-

تۇرۇپ دېدى كۈلۈپ –! ئوخشايدىكەن ھە ئىككىمىزنىڭ ئىسمى بەك 
 :كەينىدىنالم يەنە 

 .دېدى مەيۈسلۈك ھالدا -مەن سىزنى دادا قىلىۋالسام بوالمدۇ ؟ -
 :  ياش ئېلىپ تۇرۇپلىققىدە بۇ گەپنى ئاڭالپ يۈسۈف ئەلى كۆزىگە 

بۇ دۇنيا ۋە ئۇ دۇنيادىمۇ ! مەن ھەر ۋاقىت سېنىڭ داداڭ ئوغلۇم -
 .قارىدى  دەپ يۈرىكىگە باستى ۋە ماڭا -! كېلە ئوغلۇم! داداڭ 

 :مەن يۈسۈف ئەلىگە قاراپ 
 سىرتتا. ، دەپ قىزارغان ھالدا سىرتقا چىقىپ قەتتىم مەن خااليمەن-

ئىبراھىم ئەپەندىم ئۇچراپ قېلىپ يۈزۈمنىڭ قىزارغىنىنى  ماڭا
 :كۆرۈپ 

دەپ كۈلۈپ كەتتى -ھە مانا ئالال خالىسا توي ئىشىمۇ پۈتۈپ قاپتۇ ،-
 :پىشانىسىگە سۈيۈپ تۇرۇپ ۋە يۈسۈف ئەلىنىڭ يېنىغا كىرىپ 

سىزنى مۇبارەكلەيمەن ئىنىم خۇدا خالىسا تۇرمۇشۇڭالرنى گۈل، -
دەپ خوشاللىقىدا يۈسۈف -،سائادەت ،دۇئاالر ئايرىمىسۇن-ەختب

 .ئەلىنىڭ چاچلىرىنى سىالپ كەتتى 
نەچچە كۈن ئۆتۈپ يۈسۈف ئەلىنىمۇ  01شۇنداق قىلىپ ئارىدىنمۇ 

بىز يۈسۈف ئەلىنى . ئەكەلدۇق  دوختۇرخانىدىن ئۆيگە قايتۇرۇپ
قايتۇرۇپ ماڭغاندا دوختۇرالر بىزنى تەڭ ئۇزۇتۇپ قويغان ئىدى ۋە 

 :ۇپ تۇرۇپ ولىنى تۇتيۈسۈف ئەلىنىڭ ق
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سىزدىن بەكمۇ مەمنۇن بولدۇق ، بۇ بىزنىڭ تۇنجى قېتىم بىر -
خۇدايىم بۇيرىسا كېلىپ تۇراسىز بىماردىن ھەقىقى خوش بولۇشىمىز 

ئىبراھىم ئەپەندىم دوختۇرالرغا  بۇ چاغدا. ىگە دېدى يۈسۈف ئەل–
 :كۈلۈپ تۇرۇپ 

دەپ -ئەمدى بۇ يەرگە كېلىش نىسىپ بولمىسۇن ،! يا ئالال -
 :بۇ چاغدا دوختۇرالرمۇ كۈلۈشۇپ تۇرۇپ . كۈلدى 

پات كېلىپ بىز ..بىزنىڭ دىمەكچى بولغىنىمىز ،پات..! ياق..ياق-
 -ھالىتى رگىزمۇ بىمارھە. بىلەن كۆرۈشۈپ تۇراسىز دېگىنىمىزدۇر 

ئىبراھىم . دەپ كۈلۈشۈپ ئۇزۇتۇپ قويدى -ڭىزدە دېمىدۇق ،-
 :ئەپەندىممۇ دوختۇرالرغا 

يۈسۈف ئەلىمۇ دوختۇرالر . دەپ كۈلۈپ قويدى -،ھە ما گەپ بولدى-
بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ رەخمەتلىرىنى ئېيتىپ ئۇالرغا 

 :دوختۇر يۈسۈف ئەلىگە . تەشەككۈرىنى ئېيتتى 
ۋاختىنچە بەك كۆپ مېڭىپ كەتمەڭ  ىز ئۆيگە بارغاندىن كېيىنس-

ئىككى مىنۇتتىن ئېشىپ –ۋاقىت بىر تۇنجى ماڭغان چېغىڭىزدا 
پۇت مبىڭىزنىڭ يېنى ئېغىر يارالنغان كەتمىسۇن چۈنكى سىزنىڭ دۈ

ئايالردا ساقىيىپ  3-1قوللىرىڭىز سۇنغان يەرلىرى خۇدا خالىسا 
يگە ئەلى رەخمەتلىرىمىزنى ئېيتىپ ئۆف بىز ۋە يۈسۈ. دېدى -كېتەر ،

  :يۈسۈف ئەلىگە  ئىبراھىم ئەپەندىم . قايتىپ كەلدۇق
خاتىرجەم بولۇڭ ئىنىم ، ئاياللىرىم ئۇالر سىزنى تاماق ئېتىپ -

باللىرىم سىزگە تارتىنماڭ ياخشى كۈتىدۇ ،بىرەر نەرسە كېرەك بولسا 
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ –ئەكىرىپ بېرىدۇ 
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 :ل بولغان ھالدا يۈسۈف ئەلى خىجى
بىراق مەن يەنىالم ئورنۇمدىن تۇرۇپ رەخمەت سىلەرگە،-

ينىڭ ئىچىدە ئۆھەركەتلىنىپ مېڭىپ بېرەي ، دەپ ھاساسىغا تاينىپ 
ۋە بىردەم ماڭسا بىر دەم ئارام  بۇياققا مېڭىشقا تەمشەلدى-ئۇياقتىن

ئاستا -پ قۇيۇپ ئاستائېلىۋېلىپ غەيرەتكە كېلىپ ھاساسىنى تاشال
ئۆزىگە پىچىرالپ سوز -ىرى بىلەن مېڭىشقا باشلىدى ۋە ئۆزقەدەمل

قىلىپ ئۆزىگە مەدەت بېرىۋاتاتتى ، ئارام ئالغانلىرىدا ئولتۇرۇپ 
ياشلىرى بىلەن دۇئالىرىنى قىلىپ سۆز قىلىپ -ئاشىقىغا كۆز

ھەتتا ئۇ دوختۇرخانىدىمۇ شۇنداق ئېغىر كېسەل ھالدا . تۇراتتى 
دوختۇرالر شۇ . ئايرىمىغان ئىدى  ياتقاندىمۇ ئۆزىدىن دۇئالىرىنى

 :چاغدا ھەيران قېلىشىپ يۈسۈف ئەلىدىن 
سىزنىڭ تەرىتىڭىز بولمىسا ۋە كېسەل تۇرۇپمۇ ئاشىقىڭىزنى -

 :دىگەندە يۈسۈف ئەلى كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇالرغا -ئەسلەمسىز ؟ 
بىراق بۇ جان يوق، ماڭغۇدەك مادارىم يوق،قوللۇرۇمدا -پۇت-

مىدىرالپ تۇرۇپ ئاشىقىمنى سېغىنىپ سۆز ئېغىزىمنىڭ ، يۈركۈمنىڭ 
جېنىم تېنىمدىالم بولىدىكەن ھەر ... قىلغۇدەك مادارى باردۇر 

قانداق ۋاقىتتا ئۆتەۋېرىمەن ئاشىقىمنى سېغىنىۋېرىمەن بۇنى قوبۇل 
 .دېگەن ئىدى -..قىلغۇچى بىر ئىگەمدۇر 

 :شۇ ۋاقىتتا دوختۇرالر سەل تۇرۋېتىپ 
بىز بىرە ئاغرىق .توغرىدۇر قانلىرىڭىزنىڭ ھەممىسىئېيت-

كېسەللەرنى بانا قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك ، دەپ يۈسۈف ئەلىگە 
 .ئاپىرىن ئوقۇپ قوللىرىغا سۆيگەن ئىدى 
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ا ھازىر ئۇ ئۆيدە ئولتۇرىدۇ ، دۇئالىرىنىمۇ ئايىماي قىلىۋاتىدۇ شۇ مان
يۈسۈف ئەلى سەل . نەچچە كۈن ئۆتتى  01تەرەقىدە ئارىدىن يەنە 

 ى بولغاي شېركەتتىكى دوستى موساغا تېلىفۇن قىلىپىلدئىچى سىق
لىشنى ئەكى چاقىرتتى ۋە ئۇنىڭغا ماشىنىدا شېركەتكە ئاپىرىپ

بۇيرىدى ،موسا بۇ تەكلىپنى خوشاللىق بىلەن قوبۇل قىلىپ يۈسۈف 
ئەلىنى شېركەتكە ئاپاردى بۇ ۋاقىت يۈسۈف ئەلىنىڭ خېلىالم ياخشى 

 .بولۇپ قالغان ۋاقتى ئىدى 
 خىزمەتچىلەرگە-ف ئەلى شېركەتكە كىرىپ بارلىق ئىشچىيۈسۈ

 :ساالم بەردى ۋە 
 .دەپ كۈلۈمسىرەپ ھەممەيلەنگە قارىدى –! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
قېنى بۇ ! ئاۋايالپ تۇرسىال يىقىلىپ كەتمىسىلە ! ۋاي ئەپەندىم -

دەپ ھەممەيلەن يۈسۈف ئەلىنىڭ –! ياققا كېلىپ ئولتۇرۇڭ ئەپەندىم 
 .لدى يېنىغا كە

يۈسۈف ئەلى ئۇالر بىلەن بىر ئىستاكاندىن چاي ئىچىشىپ يۈزلىرىگە 
 :خوشاللىق كۈلكىللىرى تولۇپ ئۇالرغا 

ۋېرىپ سەل زېرىكىپ يدە ئولتۇرۇئۆ ېغىندىممەن ھەممىڭالرنى بەك س
 :سىرىتقا چىقاي دىسەم ئىبراھىمكام ماڭا . قالدىم

ىزلىرىغا سوغۇق ئىنىم بۇ بىر نەچچە كۈن ھاۋا بەك سوغۇق يار ئېغ-
دەپ ئۇنىمىدى شۇڭا بۈگۈن ئاخىرى چىدىماي -ئۆتۈپ قالمىسۇن ،

 .دەپ كۈلۈپ كەتتى -يېنىڭالرغا كەلدىم ،
زاۋۇتتىكى بارلىق ئىشچىالر بىر سائەتتەك ئىشتىن توختاپ يۈسۈف  

زلىرىنى ئاڭالپ كېلىپ بۇرۇنقىدەك شىرىن لەرزان سۆئەلىنىڭ يېنىغا 
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جەم بولغان ھالدا خاتىرھەممىسى پ خۇي كۈلكىللىرىنى كۆرۈ-خۇش
 . ئىشلىرىغا چۈشتى 

 3-1كېلىپ يۈرۈپ-يۈسۈف ئەلى مانا مۇشۇنداق شېركەتكە بېرىپ
بارا ياخشىلىنىپ ئەسلىگە  -ئايمۇ ئۆتتى ، ئۇنىڭ ساالمەتلىگىمۇ بارا

ەرسىلەرنى خېلى قوللىرىمۇ خېلىالم ساقىيىپ ن-كەلدى، پۇت
ىسىگە بۇرۇنقىدەك يۈسۈف ئەلى ھەمم. كۆتۈرگىدەك بولدى

تەبەسسۈم كۈلكىسى ،شىرىن لەرزان سۆزلىرى بىلەن ھوزۇر -خۇش
بېرىپ ھەممەيلەنگە روھى كۈچ بېغىشلىدى ۋە بۇرۇنقىدەك ئىشقا 

 .بالدۇر كېلىپ كەچ ئىشچىالر بىلەن بىللە قايتتى 
ھازىر مەن قايتىدىن قەدەملىرىمنى مۇستەككەم : مەن يۈسۈف ئەلى

بۇ ئىشالر . كەلدىم دىسەممۇ بولىدۇ  بۇرۇنقى ئەسلىمگەقىلىپ 
دوختۇرخانىدا ئۇزاق ياتقىنىمنىمۇ ئانچە  خۇددى تۈنۈگۈندەكالم

ئەتراپىمدا  سەزمەپتىكەنمەن چۈنكى ھەر ئۇخالپ  ئويغانغىنىمدا 
، بىراق ھازىر بۇ يەرگە خۇددى يېڭىدىن كېلىپ دوسلۇرۇم بار

ئاۋازىمنىمۇ  قالغاندەكالم بەدەنلىرىمنىڭ زىڭىلداپ ئاغرىشلىرىدىن
چىقىرالمىدىم چۈنكى بۇ ئاغرىقالرغا چۈقۈم بەرداشلىق بېرىشىم 
كېرەكتۇر، يېنىمدىكىلەرگە بۇ ئاغرىقالرنى قەتتى بىلدۇرمىدىم 

بۇ خىل ئاغرىق ئىنسانغا بىر پىشىلىپ چىقىش ۋە . دېسەممۇ بولىدۇ 
ساۋاق بولۇشى مۇمكىندۇر ، جان تاتلىق نەرسە دىگەننى بەلكىم 

ق ئۇ خۇددى بىر مايسىغا ھاياتلى. ر بىلىشىمۇ مۇمكىندۇر ئاغرىغانال
ھاياتلىقمۇ ئۆسۈپ ، مايسا ئۆسۈپ يېتىلگەندەك ئوخشايدۇ
مايسا سۇنغان بولسىمۇ يەنە ئۆسۈپ يېتىلىدۇ ، ئىنسانمۇ .يېتىلىدۇ 



331 
 

بىراق بۇنى چۈشۈنىمىزكىن ئىنسان مايسىدەك يەنە بىر .شۇنداقتۇر 
غرىپ قالغاندىن بېرى ئۇالر مەن ئا. قېتىم ئۆسۈپ چىقمايدۇ 

.. ھالىمدىن خەۋەر ئېلىپ كەلدى خۇدا ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن 
 .ئامىن 

ئانام بىلەن نورمال پاراڭلىشىپ كەلدىم چۈنكى -مەن ئارلىقتا ئاتا
ئانام ئاغرىپ قالغىنىمنى بىلمەيتتى چۈنكى ئۇالرنى ئەنسىرەپ -ئاتا

ئەمدى بۇ كېلىن  مەن. قالمىسۇن دەپ بۇ ئشالنى دېدىگەن ئىدىم 
ز ئېچىپ قويۇشنى قارار قىلدىم چۈنكى ئانام بۇ سۆزۈمگە توغۇرلۇق سۆ

 .تەقەززا ئىدى 
تۇيۇقسىز ئىبراھىمكامنىڭ مېنى چاقىرغان ئاۋازى ئاڭالندى مەن 

قوي گۆشلىرىدىن بېسىپ قارىسام ئىبراھىمكام پەسكە چۈشۈپ 
 :ئىبراھىمكام ماڭا . ئوخشۇتۇپ پولو ئەتكۈزۈپ قويۇپتۇ 

كۈندىن ئېشىپتۇ  011ھە ئۇكام سىز دوختۇرخانىدىن چىققىلى -
سىزدىن بەك ئەنسىرگەن ئىدىم ، كېلىڭ ئۇكام بىرگە تاماق يەيلى 

 .مەنمۇ بولىدۇ دەپ بىرگە تاماق يىگەچ پاراڭالشتۇق . دېدى -
 :ئىبراھىمكام ماڭا توينىڭ ئىشى توغۇرلۇق سۆز قىلدى ۋە 

ىرمەڭ مانا مەن ھەممىنى ھە ئۇكام سىز ھېچ نەرسىدىن ئەنس-
ئورۇنالشتۇرۇپ قويىمەن ، ئۆزۈم ئەلچىگە بېرىپ قىزنى ئەكىلىمەن 

توي ئىشلىرىنى ماڭا قۇيۇپ . بولدى سىز ئۆيدە ئولتۇرۇپ بەرسىڭىزالم 
 :مەن . دەپ قۇچقاچتەك قۇالق تۈۋۈمدە سۆزلەپالم كەتتى -بېرىڭ ،

ازىلىق ئاالي ئانامدىن ر -مەن ئاتا. رلىك بولدى بولدى ئاكا يېتە-
 .مەن قىزىرىپ خىجىل بولغان ھالدا  دېدىم -
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 .دېدى ئىبراھىمكام -ئانىڭىز رازى بولمىسىچۇ ؟ -ھە ئاتا-
 .دېدىم مەن -ھە ئەنسىرمەڭ ، ئۇالر رازى بولىدۇ ، -
 .دېدى ئىبراھىمكام -نىمە ئۈچۈن ؟ -
ئانا رازى خۇدا رازى دىگەن گەپ بار ، ناۋادا رازى -ھە ئاتا- -

ئەگەر رازى بولسا خۇدانىڭ بۇيرىقى . ا بۇ بويىچە بولىدۇ بولمىس
 .دېدىم مەن  -شالر ئىلگىرى سۈرىدۇ ،بىلەن ئى

بىلەن پاراڭلىشىپ بولۇپ ئۆز ياتاق ئۆيۈمگە كىرىپ  ممەن ئىبراھىمكا
 :جەينامازنى سېلىپ ئاشىقىمغا سوز قىلدىم 

پەقەت سەندىنالم  ىقىم مەن نىمىدىن ياردەم سورىسامئەي ئاش -
ئانامنىڭ دىلىغا سالساڭ ئۇ قىزنى بالىسى بىلەن  -ورۇدۇم ، ئاتاس

سېنىڭ يوللۇرۇڭغا باشالي ، ئۆزۈمگە ھەمراھ قىالي بۇ ئىشالر سېنىڭ 
ۋە دۇئادىن كېيىن ئارام دەپ ئاشىقىمغا سۆز قىلدىم  -ئىلكىڭدەدۇر ،

مەن ئەتتىگىنى ئورنۇمدىن تۇرۇپ بۇرۇنقىدەك يەنە خىزمەتكە . ئالدىم
مەن ئىشىك ئالدىغا كېلىپ ئىشىك باقارغا ساالم بەردىم ئۇ . ماڭدىم 

 :ياقمۇ ماڭا ساالم قايتۇرۇپ بولۇپ 
لدىڭىزمۇ ھە غوجىدار ئەپەندىم خوش كەپسىز ، ياخشى بولۇپ قا -
 .دېدى -
دەپ بۇ كىشى بىلەن بىر سائەتتەك  -ھە شۇنداق ئىنشائالال ، -

 :ئىشىك باقار ماڭا . مۇڭدۇشۇپ قالدىم 
ىز بۇ يەردە بولمىسىڭىز بىز ھەقىقەتەن زېرىكىپ ئەپەندىم س -

چۈنكى ھەر كۈنى ئەتتىگەندە كېلىپ بولىسىز  ۋە . قالىدىكەنمىز 
بىزگە چاقچاق قىلىپ كۈلدۈرۈپ كۆڭلىمىزنى خوشال قىلىسىز ، 
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ئۇنىڭ ئۈستىگە سىزنى كۈندە ئەتتىگىنى كۆرۈپ كۆنۈپ قاپتۇق 
دېدى -ەنمۇ ؟ ئەمدى كېيىن قايتىپ كەتسىڭىز زېرىكىپ قاالرم

 .ئامانلىق قوغدىغۇچى 
خاتىرجەم  بولغىن ، خۇدا ساڭىمۇ ! ھە ياق ئۇنداق بولمايدۇ  -

دەپ خوشلۇشۇپ ئىشخانامغا چىقتىم ۋە -ياخشىلىق ئاتا قىلىدۇ ،
   .بىر ئىستاكان چاي ئىچكەچ ماتىريالالرنى بىرە قۇر كۆرۈپ چىقتىم 

 .اشلىدى خىزمەتچىلەرمۇ كېلىپ ئىشلىرىنى قىلىشقا ب-ئىشچى
كاتىپىم كىرىپ كەلدى ۋە بىر ئىستاكان قەھۋە ئالغاچ كىرىپتۇ ، مەن 

 -ھوججەت پاتىمە ماڭا بىر قانچە. قەھۋەنى ئېلىپ رەخمەت ئېيتتىم 
لەرنى كۆرسەتتى مەن ئۇالرنى كۆرۈپ تۇرۇشۇمغا ئىشىكنى بىرسى -

 :مەن . چەكتى 
 .دېدىم –! ھە كىرىڭ -

ەن قىزكەن، ئۇ قىز قولىدا بىرمۇنچە قارىسام  بۇ ھېلىقى ئائىيشە دىگ
 :باغاقالرنى كۆتۈرۈۋاپتۇ ۋە بىزگە قاراپ 

ساڭالر ئۆگۈنلۈككە باراسىلەر ھە مانا بۇ مېنىڭ توي باغىقىم ،خالى-
 .دېدى مەنسىتمىگەندەك قىلىپ -

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 
 .دېدىم   -ھە خۇدايىم بۇيرىسا بارىمەن ،-

 .قىلىۋالغان ئىدى  ېنىڭ گىرىمكۆزلىرىگە ق -قىز يۈز بۇ بۇ قېتىم
، كەلمىگەنلەر ئارماندا تۇيۇمنى كاتتا قىلىپ ئۆتكۈزىمىن مەن-

دېدى ئۇ -قالىدۇ شۇڭا چوقۇم بېرىڭالر كۆزۈڭالر ئېچىلىپ قالسۇن ،
 :بۇ چاغدا پاتىمە  .قىز 
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خۇدايىم بۇيرىسا دەڭ ، بۇيرىسا كاتتا  بولىدۇ ، بۇيرىمىسا ئامال -
 .غا قاراپ تۇرۇپ دېدى ئۇ قىز -يوقتۇر ،

 .ئۇ قىز مىيىغىدا كۈلۈپ قويۇپ 
خۇدايىم بۇيرىسا ؟ بۇيرىمىسىمۇ بولىدۇ ھەممىنى تەييارالپ -

 .دەپ ئالىيىپ قويۇپ چىقىپ كەتتى  -خۇدا بۇيرا ئەمدى ،.بولدۇق 
پاتىمە . بۇ قىز چىقىپ كەتكەندىن كېيىن مەن سەل ئويلۇنۇپ قالدىم 

 :ماڭا 
 .ىدى دەپ سور-نىمە بولدىڭىز ؟  -
ئۇ يەردە مەن ھىچكىمنى تۇنىمايمەن يالغۇز بارسام زېرىكىپ  -

 دېدىم  -غا ئەسال بارمايدۇ ،قالمامدىم ، ئىبراھىمكام  بۇ قىزنىڭ تويى
 :پاتىمە كۈلۈپ تۇرۇپ 

 .دېدى –. خاتىرجەم  بولۇڭ ، مەن سىز بىلەن بىللە باراي -
 .دېدىم  مەن -ھە بولىدۇ ئەمسە ،-

تتۇق ، مەن ئىبراھىمكام بىلەن كۆرۈشۈپ بىز ئىشتىن چۈشۈپ قاي
ئارام ئېلىشنى ۋە پاتىمەنىڭمۇ ئىككى كۈنلۈك ئارام  كۈن ئىككى

ئېلىشىنى سورۇدۇم ۋە ئۆگۈنلۈككە پاتىمە بىلەن بىرگە ئائىيشەنىڭ 
 :ئىبراھىمكام  . تويىغا بېرىشنى ئېيتتىم 

 .دېدى -ھە بولىدۇ ياخشى بېرىپ كېلىڭ ئۇكام ، -
- يۈرەك نامىزىمنى ئۆتەپ بولۇپ ئاشىقىمغاىپ مەن ئۈستىگە چىق

ئېيتىپ دەرتلىرىمنى ئېيتىپ نەقەدەر سېغىنغانلىقىمنى سۆزلىرىمنى،
ۋە ئاغرىپ قالغان ۋاقىتلىرىمدىكى تولۇقلىيالمىغان  

ياش قىلىپ -سائەتچە دۇئادا تۇرۇپ كۆز 3-1سوزلىرىمنى -دۇئا
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سالنمىدىم  مەن دوختۇرخانىدا ياتقىنىمغا ئەپسۇ. تولۇقلىۋالدىم 
 -قىاللمىغى بەلكى رۇكۇ ۋە سەجدە قىاللماي دۇئالىرىمنى ۋاختىدا

مانا ئەمدى . چۈنكى بەزى كۈنلەرنى قازا قىلدىم  .نىمغا  ئېچىندىم-
 -قايتۇ قوللۇرۇم ساقايدى خۇدا بۇيرىسا ھەسسىلەپ-پۇت

 .يېنىپ ئۇخالپ قاپتىمەن  مەن دۇئالىرىمدىن..... رىمەن -
ئۆتەپ بولۇپ ئىبراھىمكام بىلەن بىللە  ئەتتىگىنى بامداتنى

ناشتىلىقىمىزنى قىلىپ بولۇپ پاتىمەنىڭ ئۆيىگە باردىم ۋە ئىشىكنى 
 .ئىشىكنى ئوغلى نۇر ئەلى ئاچتى . چەكتىم 

دەپ ساالم  -ياخشىمۇ سىز ،! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم يۈسۈف ئەلى دادا -
 .بەردى نۇر ئەلى 

 ى تۇردۇم ئۆزۈڭچۇ ؟ ساالمەت ياخش-ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم ساخ-
 .دېدى نۇر ئەلى كۈلۈپ تۇرۇپ-مەنمۇ ياخشى قېنى ئۆيگە كىرىڭ ،-

مەن ئۆيگە كىردىم پاتىمە تاماق ئېتىۋاتقان ئىكەن يەنى بىزنىڭ 
 .سومەن قىلىپتۇ < دىڭ -دىڭ> ۋەتەننىڭ 

دېدى پاتىمە كۈلۈمسىرەپ -بىرگە تاماق يەيلى ، ھە كېلىڭ-
 .تۇرۇپ 

 :ر قورسۇقۇم توق ،دېسەم  پاتىمە ھە بولدى سىلە يەڭال-
 .دېدى -شۇنداقتىمۇ كېلىڭ ئۆغلۇم بىلەن بىرگە يەيلى ،-

مەن كۆڭلىنى رەت قىلغۇم كەلمىدى ۋە نۇر ئەلى بىلەن ئۈچىمىز 
مەن نۇر ئەلىنىڭ تاماق . بىرگە ئولتۇرۇپ تاماق يىدۇق 

ئانام ئېسىمگە -يىيىشلىرىدىن  كىچىك ۋاقىتلىرىمنى ئەسلەپ ، ئاتا
بۇ چاغدا . ىپ قالدى ۋە كۆزلىرىمگە ياشالر كەپ ئېقىپ چۈشتى كېل



336 
 

 :نۇر ئەلى ماڭا قاراپ 
 .دەپ سورىدى -سىزمۇ يىغالمسىز ؟ -

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 
مېنىڭ بۇ كۆز ياشلىرىمنى سەن چوڭ بولغاندا بىلگىن ، ھازىرچە -

 .دېدىم مەن -سەن تېخى كىچىك چۈشۈنۈپ يېتەلمەيسەن ئۆغلۇم ،
 دېدى -،، مەن چوڭ بولغاندا چوقۇم دەپ بېرىڭ ئەمسە ھە بولىدۇ -
خۇدايىم  بۇيرىسا چوڭ بولغاندا . ھە بولىدۇ ،خاتىرجەم بولغىن -

 .دېدىم مەن  -چوقۇم دەپ بېرىمەن ئۆغلۇم ،
يوقلىغىنى -مەن پاتىمەدىن تويغا كىيىپ بارىدىغان كىيىمىنىڭ بار

كۆينىگىنىڭ پاتىمە ماڭا ئۆزىنىڭ ئاتاپ قويغان بىر . سورۇدۇم 
بارلىقىنى ۋە ئۇ كۆينەكنى ھىچ قاچان كىيىپ باقمىغانلىقىنى ، 
ئانىسى ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ئۇ كىيىمنى پاتىمەگە قالدۇرۇپ 

يېشىدا دادىسىنىڭ توي مۇراسىملىق  15قويغانلىقىنى ۋە ئاپىسىنىڭ 
ئىككى قېتىم -ئاپىسىغا سوۋغات قىلغانلىقىنى، ئاپىسىنىڭ بىر

مەلىكىلەر كۆينىگى  ئىسىل اخالپ قويغانلىقىنى بۇ بىركىيىپالم  س
باھادا  ئىكەنلىگىنى ۋە دەسلەپتە بۇ كۆينەكنىڭ ئىنتايىن قىممەت

 .دەپ تۇرۇپ كۆزىگە ياش ئېلىپ يىغالپ كەتتى  سېتىۋالغانلىقىنى
ئانىڭىز ھەقىقەتەن ياخشى كىشىلەركەن ، -سەۋرى قىلىڭ ، ئاتا-
 .دېدىم مەن -

سىرتقا چىقتۇق يەنى دېڭىز ياقىسىغا بېرىپ بىز ئۆيدىن چىقىپ 
مەن پاتىمە ۋە ئۆغلىنى ئۆيىگە ئاپىرىپ قويۇپ . ئايلىنىپ كەلدۇق 

 :ئىبراھىمكام ماڭا  مكام باركەنقايتىپ كەلدىم ئۆيدە ئىبراھى
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دەپ –! ئەتە تويغا قانداق كىيىم كىيىدىغان بولدۇڭالر : ھە ئۇكام -
 .سورىدى 

 دېدىم مەن -ھە تېخى بىلمىدىم ئاكا ،-
سىز ئالدى بىلەن پاتىمەدىن سوراپ بېقىڭ ، ئۇ قىز قانداق رەڭنى  -

 .دېدى ئىبراھىمكام -كىيىدۇ شۇنىڭغا قارىتا سىز كىيىڭ ،
ھە ئاتامنىڭ ماڭا بەرگەن بىر قۇر كىيىمى بار ئىدى ئۇ كىيىم -

سىز . مەخسۇس توي مۇراسىملىرىدا كىيىلىدىغان كىيىم ئىدى 
 -بۇرۇن دەپ خوشلۇشۇپ ئۆيگە چىقىپ–. كا خاتىرجەم  بولۇڭ ئا

كېيىن ئارام  ا سوزلىرىمنى قىلىپ دۇئالىرىمدىنقىدەك ئاشىقىمغ-
 .ئالدىم 

الردا پاتىمەنىڭ ئۆيىگە  01ئەتىسى ئەتىگەنمۇ بولدى مەن سائەت 
پاتىمە نۇر ئەلىنى بىر يېقىن دوستىنىڭ ئۆيىگە ئاپىرىپ . باردىم 
ىگە كەلدۇق ، ئىبراھىمكام بىزگە ، بىز ئىبراھىمكامنىڭ ئۆيقويدى 

 كۈلۈپ تۇرۇپ ؛
مەن يەنە بىر كىچىك ! ھە ئۇكام مانا بۇ ئاچقۇچنى ئېلىڭ -

بۇنى ھەيدەپ ئايلىنىپ . ماشىنىدىن بىرنى سېتىۋالغان ئىدىم 
 .دېدى بىزگە -!كېلىڭالر 

 .بۇ ھەقىقەتەن چىرايلىق ئاق رەڭلىك  كىچىك ماشىنا ئىدى 
 :مەن ئىبراھىمكامغا 

بالىدەك مىجەزىڭىز باردە سىزنىڭ كىچىك ! ئاكا .. ئالال.. لالئا-
 .دەپ كۈلۈپ قويدۇم -

. مەن ماشىنىنى ھەيدەپ پاتىمەنى بىر قۇر ئايالندۇرۇپ كىردىم 
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 :پاتىمە ماڭا 
ھە راس سىزگە دىيىشنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن، ئايىشەنىڭ يولدىشى -

ۆينىگىمنى كتوينى ئەسىردىن كېيىن باشاليدىكەن شۇڭا . ئەرەپكەن 
دېدى مېنىڭ -تىگەندە كەيمىگەن ئىدىم ،شۇ چاغدا كىيەي دەپ ئە

 .كەيگەن كىيىمىمغا قاراپ 
لىيچە بولۇپ بەك سىزنىڭ بۇ كىيىمىڭىز ھەقىقەتەن مىل-

دېدى -،خۇددى شاھزادىلەردەك بولۇپ كېتىپسىز چىرايلىققەن 
 .كۈلۈپ 

ك تاماقنى بىز چۈشلۈ.مەن خىجالەت بولۇپ يۈزلىرىم قىزىرىپ كەتتى 
قويدۇم ۋە ئەسىردە  پ بولۇپ پاتىمەنى ئۆيىگە ئاپىرىپسىرىتتا يە

 .كۆرۈشمەكچى بولدۇق 
ساقاللىرىمنى بىرە  قۇر يۇيۇپ رەتلەپ -مەن ئۆيگە كېلىپ چاچ

ئەسىر ۋاقىتمۇ بولۇپ . كۆزلىرىمنى يۇيۇپ سەل رەتلىنىۋالدىم -يۈز
باردىم  قالغان ئىدى  مەن ماشىنىنى ھەيدەپ پاتىمەنىڭ ئۆيىگە

بىز بىرلىكتە توي مۇراسىمىغا . پاتىمەمۇ تەييارلىنىپ ساخالپ تۇرۇپتۇ 
 قاراپ ماڭدۇق ، بىز بېرىپ ماشىنىدىن چۈشۈپ تۇرۇشىمىزغا

 .نىڭ توۋلىغان ئاۋازى ئاڭالندى بۇ دەل ئائىيشە ئىدى رسىبى
 ئۇ قىز بىزگە ؛

مەن . باسقان قەدەملىرىڭلەرگە گۈل ئۈنسۇن ! مۇبارەك بولسۇن -
دەپ كۆزگە -،سىلەرنى كەلمەسمىكىن دەپتىكەنمەنتېخى 

ئاڭغىچە پاتىمە ماشىنىدىن چۈشتى ، . قاراپ قويدى ئىلمىغاندەك 
بىر ئۈنچە تىكىلگەن -ئۇنىڭ كۆينىگى ئىنتايىن چىرايلىق بولۇپ ھەر
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ياپراقچە گۈللەر قۇياش نۇرلىرىدا جەۋلىنىپ كەڭ ئېتەكلىرى خۇددى 
بېشىغا بولسا ئاق . الم ئوخشايتتى پورەكلەپ ئېچىلىۋاتقان گۇلگى

  بۇ چاغدا پاتىمە كېلىپ يېنىمدا تۇردى. رەڭلىك شارپا ئاتقان ئىدى 
ئارقىدىنالم . ان ئىدىھەممەيلەن دىگۈدەك بىزگە قارىشىپ قالغ

مەن ئۇ ياققا چىرايلىق ساالم بەردىم . ئائىيشەنىڭ يولدىشى كەلدى 
 سورىدى ۇ ياق كىم ؟ دەپب -،قمۇ ساالم بېرىپ بولۇپ ئايالىدىنئۇ يا

 :ياققا  مەن ئەرەپچە ئۇ
ئىسمىم يۈسۈف ئەلى بۇ يەردە خىزمەت قىلىمەن ، بۇ يېنىمدىكى -

 .دېدىم مەن -.مېنىڭ اليىقىم بولىدۇ ئىسمى پاتىمە 
 :ئۇ كىشى كۈلۈپ تۇرۇپ 

ماس  ، ئىنتايىنبىرجۇپكەنسىلەرھەقىقەتەن خۇدا قوشقان -
كۆپ –پ قىلغىنىڭالرغا كۆپتىن تۇيۇمغا قەدەم تەشرى. كەپسىلەر 
بىزمۇ رەخمەت ئېيتىپ . دەپ بىزنى ئىچىگە باشلىدى -رەخمەت ،

بىرازدىن كېيىن نىكا ئوقۇلۇپ دۇئا . ئىچىگە كىرىپ ئولتۇردۇق 
مىڭ جۈنەي بېرىپ قويۇپ قايتماقچى بولۇپ  5قىلىندى ،بىز تويغا 

 :تۇرۇشىمىزغا ئائىيشە يېنىمىزغا كېلىپ 
 .دېدى -بايمىكەن ؟  قانداق يولدۇشۇم -

ھەشەمەتلىك قىلىنىپ ھەممە   دېمەككىمۇ بۇ توي ھەقىقەتەن
داچىسىنىڭ ئەتراپىدىكى جوزىالرغا  ئىچمەك تاماقالرنى-يىمەك

 :بۇ قىز يەنە بىزگە . توشقۇزىۋەتكەن ئىدى 
قاراڭالر بۇ ياندىكى بىزەلگەن داچا بىزنىڭ ئۆيىمىز ، دەپ كۈلۈپ -

 :پ بىزمۇ كۈلۈپ قۇيۇ .قويدى 
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زى ئەر را! ھە ياخشى بوپتۇ ، ئەرگە ئىتائەت قىلىڭ سۆزىنى ئاڭالڭ 
 -،، ئەمسە ئالالغا ئامانەت دەپبولمىسا خۇدامۇ رازى بولمايدۇ

خوشلۇشۇپ چىقىپ ماشىنىنىڭ ئىشىگىنى ئاچتىم ۋە پاتىمەنى 
پاتىمە ماشىنىغا چىقىپ ئولتۇردى مەن . ماشىنىغا مەرھەممەت قىلدىم 

ئاپىرىپ قويۇپ ئىبراھىمكامنىڭ ئۆيىگە قايتىپ پاتىمەنى ئۆيىگە 
كەلدىم ۋە ئىبراھىمكام بىلەن كۆرۈشۈپ بىراز پاراڭالشقاندىن  
 كېيىن ئۈستىدىكى ياتاق ئۆيۈمگە كىرىپ نامازلىرىمنى ئۆتەپ بولۇپ 

 . ئاشىقىمغا سوزلىرىمنى قىلىپ دۇئادىن كېيىن ئارام ئالدىم 
تنى ئۆتەپ بولۇپ بىرئاز مەن ئەتتىگەندە ئورنۇمدىن تۇرۇپ بامدا

. كىتاپ ئوقۇدۇم ۋە ناشتىلىقىمنى قىلىپ بولۇپ ئىشقا ماڭدىم 
 .كاتىپىمنىمۇ ئىشقا بىللە ئېلىۋالغان ئىدىم 

ئەتراپالرنى كۈزىتىپ بولۇپ انىغا كىرىپ بىرە قۇر خمەن ئىش
 :تېلىفۇننى قولۇمغا ئالدىم ۋە 

دەپ  -ۇ ؟ ئانا ياخشى تۇردۇڭالرم-ئاتا! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 .ئۇچۇر يوللۇدۇم 

ئەتتىگەندە  ۋوئەلەيكۇم  ئەسسىالم ئۆغلۇم ، ساالمەت تۇردۇڭمۇ ؟-
 .دېدى دادام -سۆز قىلىپ قاپسەن قېنى دىگىنە ئوغلۇم ،

ھە دادا مۇنداق بىر گەپتى بۇرۇن سىلەر تۇيۇمنى قىلىشىمنى ئۈمۈت -
 :دىيىشىمگە ئانام ئۇندىدارنى قولىغا ئېلىپ -قىالتتىڭالر ، 

ھە باالم شۇنداق تۇيۇڭنى قىلىمىز قارىغاندا بىرە كىلىن تېپىلغان -
 .دېدى ئانام -ئوخشىمامدۇ ؟ ،

شۇنداق ئانا بىر ياخشى قىز بار ئىدى ، مەن ئۇ قىزنى ياختۇردۇم  -
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ەرنىڭ رازىلىقىڭالرنى سىل يۇمنى قىالي دىگەن بىراقشۇ قىز بىلەن تۇ
 .دېدىم مەن ئۇالرغا -،  ئاالي دىگەن

ئانامغا ، بۇ قىزنىڭ بىر پەرزەنتى بارلىقىنى -يەنە تەپسىلى ئاتا مەن
 -ئاكا سەۋەپتىن ن قاتتىق ئازار يىگەنلىگىنى ۋە شۇ ۋە يولدىشىدى

بىلىم ۋە -ئاچىللىرىنىڭ بۇ قىزغا قارىمىغانلىقىنى ، كېيىن ئىلىم-
تىل ئۈگۈنۈش ئۈچۈن مىسىرغا كەلگەنلىكىنى ۋە يولدىشىنىڭ بۇ 

ماي زۇلۇم قىلغانلىقىنى ، بۇ قىزنىڭ بولسا ئىنتايىن قىزنى كۆزگە ئىل
. خۇي قىز ئىكەنلىگىنى ئېيتتىم -ئەخالقلىق پەزىلەتلىك خۇش

 :ئانام  بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ئىككىنلەنمەستىنالم -ئاتا
 سەن ناچار كىشىلەرنى . نىكا غايىپ ۋە رىسقى غايىپتىندۇر! ئوغلۇم -

بىزگە ئېيتقىنىڭ توغرا بولدى  . ،بىز بۇنىڭغا ئىشىنىمىزتاللىمايسەن
مىسكىنلەرنىڭ بېشىنى سىلىغان بولساڭ . ئوغلۇم ، بىز رازى بولدۇق 

  ئانام ماڭا . دەپ دۇئا قىلىپ كەتتى -خۇدامۇ سەندىن رازى بولسۇن ،
 :يەنى 

داداڭمۇ ماڭا شۇنداق ياخشى قارىدى ، كۆڭلۈمنى ئاغرىتمىدى  -
ەن ھەقىقەتەن ئۇ ئەگەر س. سەنمۇ داداڭنى تاتتىڭ ئوغلۇم 

قىزنىڭ بالىسىنى ئۆز باالڭدەك كۆرەلىگەن بولساڭ خۇدامۇ 
 م سەندىن رازى بولسۇن ، بىزمۇ ھەم سەندىن رازى بولدۇق ئوغلۇ

، بۇ چاغدا پاتىمە كىرىپ كەلدى. ندېدى ئانام خۆشاللىق بىلە-
 :نۇمنىڭ چوڭ ئېكرانىنى ئاچتىم ۋە پاتىمەگە تېلىفۇ مەن

بىزنىڭ . ئانام بولىدۇ ساالم ئېيتىڭ -قاراڭ بۇ مېنىڭ ئاتا -
 .دېدىم -تۇيۇمىزغا قۇشۇلدى ،
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 .ئانامغا ساالم قىلدى –پاتىمە يۈزلىرى قىزارغان ھالدا دادام 
سوزلەپال  ولۇپ خوشاللىقىدىن ئاناماممۇ ساالم قىلىپ بدادام ئان

 .كەتتى 
، سىزنى كېلىن نىمە دىگەن چىرايلىق مۇاليىم قىز بۇ ..! ۋاي ئالال -
 كۆزى يوق دەيدۇ ، دادىسى تېخى يۈسۈف ئەلىنىڭ لمىساق بولمايدۇقى

 .ام پاتىمەگە دېدى ئان -ئوغلۇمنىڭ ئوبدانالم كۆزى باركەن،
ام ئان. لىرى قىزىرىپ كەتتىكۆز-بۇ گەپلەردىن پاتىمەنىڭ يۈز

 :پاتىمەگە 
تىڭىزنى ئۆز پەرزەن! ھېچقىسى يوق قىزىم ، تويۇڭالرنى قىلىڭالر -

خاتىرجەم بولۇڭ بىزنىڭ ئۆيدە مېھماننى ۈمىز،نەۋرەمدەك كۆر
مەيلى كۈيئوغۇل ياكى كېلىن بولسۇن ۋە . يەكلەيدىغان ئىش يوق 

پەرزەنتلەر بولسۇن ۋە باشقىالرنىڭ پەرزەنتى بولسۇن ئوخشاشالم ئەڭ 
بولسا ئىككىڭالر نىكانى شۇ يەردە . يېقىن دوستىمىز دەپ بىلىمىز 

وڭ تۇيۇڭالرنى كەلگەندە قىلىپ ئوقۇتۇپ كېلىڭالر ، خۇدا خالىسا چ
بېرىمىز ، خۇدايىم بەختىڭالرنى بەرسۇن بىز سىلەرگە دۇئا قىلىمىز 

 .ئانام -دېدى ئاتا-باالم ،
گەپنىڭ ئايىقى تۇگەپ بولغۇچە ئىبراھىمكام كىرىپ كەلدى ۋە 

 :ئانامغا -ئاتا
دەپ ساالم قىلدى بۇ -ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ياخشىمۇ سىلەر ،-

 .ىبراھىمكامغا ئۈگۈتۈپ قويغان ئىدىم سۆزلەرنى مەن ئ
دەپ ساالم قايتۇردى -،..! ياخشى..ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم ياخشى -

 .ئانام ئىبراھىمكامغا قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ -ئاتا
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ئانامغا سۆزلەپالم كەتتى ، مەن تەرجىمە -ئىبراھىمكام ئەرەپچە ئاتا
 .قىلىپ بەردىم 

ىنى بېرىدۇ ، سىلەر ھە خۇدايىم بۇيرىسا بۇ ئىككىسىنىڭ بەخت-
خاتىرجەم بولۇڭالر، بۇ قىز شېركىتىمدە ئىشلەۋاتقىلى خېلى ئۇزۇن 

بۇالرنىڭ تۇيىنى بۇ . ئەخالقلىق يۈزى تۆۋەن چېچەن قىز . بولدى 
 7يەردە ئۆزەم قىلىپ قويىمەن ،خۇدا خالىسا يۈسۈف ئەلى يەنە 

ئايدىن كېيىن قايتىدۇ چۈنكى مەن دىگەن لەۋزەمدە تۇرمىسام 
بۇنداق ياخشى . ايدۇ ، بۇ يىگىت ماڭا كۆپ ياردەملەرنى قىلدى بولم

پەرزەنتنى چوڭ قىلىپ ماڭا دوس ۋە ئىنى ھالىتىدە ھەدىيە قىلىپ ، 
كۆپ رەخمەت ئېيتىمەن -رغا كۆپتىنماڭا ھەمراھ قىلىپ بەرگىنىڭال

 .دېدى -
ئانام كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ يوللۇرۇمغا تەقەززا ئىكەنلىگىنى ۋە -ئاتا

ۋە بىر  غا ئېلىپ قايتىپ كېلىشىنى ئېيتتىر بۇ قىزنى نىكايىبالدۇ
 .بۇدرۇققىنە نەۋرە كېرەكلىگىنى ئېيتىپ سۆز قىلدى 

بىز .بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ پاتىمە ۋە ئىبراھىمكام كۈلۈپ كەتتى 
يلى دەپ پاراڭلىرىمىزنى قىلىشىپ بولۇپ ئىشىىمىزنى قىال

 :بىزگە  تۇرۇشىمىزغا ئىبراھىمكام
دىمەي تويغا تەييارلىق  بولدى ئەمدى ئىشلەيمىز.! .ياق..ياق-

 -تۇيۇڭ خۇدا بۇيرىسا ئۆگۈنلۈككە نىكايىڭالرنى قىلىپقىلىڭالر،
الرنى مانا مەن ئۆزۈم قىلىپ قويىمەن دەپ بىزنى شېركەتتىكى -

 :خىزمەتچىلەرگە جاكارالپ -بارلىق ئىشچى
ن كۈندىن كېيى 3-1! ھە قېرىنداشلىرىم ئاڭلىمىدىم دېمەڭالر -
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 -ئىشچى بۇالرنىڭ نىكارى ئوقۇلىدۇ شۇڭا شېركەتتىكى بارلىق
ھەممىڭالر چىرايلىق ياسىنىپ . كۈن ئارام ئالىدۇ  5-4خىزمەتچىلەر -

ئۆگۈنلۈكتىن باشالپ ئارام ئېلىنىدۇ ، ! تويغا تەييارلىق قىلىڭالر 
دېدى -كۈن ئىچىدە ياخشاراق ئىشلەڭالر  شۇڭا بۇ ئىككى

 .ئىبراھىمكام 
ى ئاڭالپ ھەممەيلەن چاۋاق چېلىپ ، خوشال بولۇشۇپ بۇسوزلەرن

ئىبراھىمكام بىزنى تەييارلىق قىلىشقا بۇيرىدى ، پاتىمە . كەتتى
ۈچۈن مەجنۇننىڭ يېنىغا مەن مەسلىھەت ئېلىش ئ. ئۆيىگە كەتتى 

 :، مەجنۇن ماڭا كۈلۈپ تۇرۇپ تەلىيىمگە مەجنۇن بارئىكەن. باردىم
چېيىڭىز بولىدىغان ئوخشايدۇ ، ، قارىغاندا توي مۇبارەك بولسۇن-
 .دېدى -
 .ساالم بېرىپ تۇرۇپ  دېدىم مەن-مىگە بۇنداق دەيسىز ؟ نى-
ياشلىرى بىلەن -ئىنساننىڭ كۆڭلى ئاشىقىدىن خوش بولغاندا كۆز-

نىكاھتىن ئۇ . لەۋلىرى تىترەپ تۇرۇپ ، قوللىرى ئىگىز كۆتۈرۈلىدۇ 
لىنىپ مۇڭ ىرىئۇتۇق قازانغان بولسا مەڭزىللىرى قىزىرىپ كۆزل

، ئۇنىڭ مېڭىشلىرى بىر خىل جېھرىللىرىگە نۇر قوشۇلىدۇ
ۋاقىت يىغالپ -بىلىمەنكى سەن ئاشىقىڭغا ھەر. ساالپەتلىشىدۇ 

 . تۇرىسەن، بىراق ئاشىقىمىزنىڭ ھەر جامالى ئۇ دۇنيادىدۇر
مەن ئۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى بىر كۈنلەردە سەنمۇ ئۇنى كۆرىسەن ، 

ئۇ قىز . ايتى توغرا ياخشى ئىش قىلدىڭ بۈگۈن بىلدىمكى سەن ناھ
سەن ھەقىقەتەن توغرا . قىقەتەن ياخشى پەزىلەتلىك قىزدۇرھە

 نداق قىاللىدىڭ ئاجىزالرنىڭ بېشىنى سىلىغىن ، سەن شۇ. قىلدىڭ
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 .دېدى مەجنۇن-.دىمەك سەن ئايالنى توغرا تاللىدىڭ 
ەيمەن ئىنساندارچىلىقتىكى مۇھاببەتنى بىلم سىز....! ئالال..ئالال-

 .دېدىم مەن -غۇ ؟ ىزدىگەن ئىدىڭ
 :مەجنۇن كۈلۈپ تۇرۇپ ساقاللىرىنى سىالپ 

بىراق ؛ . بىلىمىزئىنساندارچىلىقتىكى مۇھاببەتنى ئىككىمىزال -
ئىنسانالردىكى پەسلىك، غايىۋى ھەۋەسكە تولغان ئالدامچىلىق 

 .دېدى مەجنۇن -مۇھاببەتلىرىنى بىز ئەسال چۈشەنمەيمىز ،
ھەقىقەتەن توغرا، بىز بۇنداق يامان  ىزقانلىرىڭئېيت..! ھەق-

 -ئوي بىر-ھەر. ھەۋەس خىيالالردىن يىراق تۇرۇشىمىز كېرەك 
بىر -پىكرى خىياللىرىمىز ساغالم بولىشى كېرەك ،ھەتتاكى ھەر-

 دېدىم  –. خىياللىرىمىزدىمۇ مەينەت خىيالالرنى قىلماسلىقىمىز كېرەك 
كلەپ خوشاللىق بىلەن مېنى مەجنۇن ئورنىدىن تۇرۇپ مېنى مۇبارە

 :قۇچاقالپ كۆتۈرۈپ كەتتى ۋە 
ياشقىمۇ كىرىپ قالدىم ،خۇدا ئومرۈمنى ئۇزۇن  01مەن بۇ يىل -

 .دېدى مەجنۇن-.قىلسۇن چۈنكى پەرزەنتىڭنى كۆرگۈم  بار 
 :مەن ئۇنىڭغا كۈلۈپ تۇرۇپ 

 .دېدىم مەن -،ياشقىمۇ كىرىسىز 011ۋە  95، 85سا ئالال خالى-
 :پ كېتىپ مەجنۇن كۈلۈ

نى تالالي ، ئۇنىڭدىن  85ياش بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتتى  011-
 .دېدى مەجنۇن-ئۇزۇن بولۇپ كەتسە مەنمۇ چىدىمايمەن ،

بىز چاي ئىچكەچ ئۇزۇن پاراڭالشتۇق ، مەن ئۇنىڭدىن نۇرغۇن تەلىم 
 :تەربىيە سوزلىرىنى ئۈگۈنىۋالدىم مەجنۇن ماڭا –
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ارلىق قىلغىن ، نىكايىڭنى كىم ئەمدى قايتقىن دوستۇم تۇيۇڭغا تەيي-
 .دېدى ئۇ -ئوقۇيدىغان بولدى ، 

 .دېدىم مەن -بوالمدۇ ؟ نىكايىمنى سىز ئوقۇڭ-
 :مەجنۇن كۆزلىرىنى يوغان ئېچىپ جۈرەتلىك ھالدا 

ناۋادا سېنىڭ نىكايىڭنى ماڭا ئوقۇش نىسىپ بولسا شەرەپ دەپ -
 -لىقى بىلىمەن ،خۇددى ئاشىقىمنىڭ جامالىنى كۆرگەندەك ھېس

 مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ؛ .دېدى ئۇ-مەن ،-
 .دېدىم مەن -قىلغىن ، نىكارىمنى خۇدا بۇيرىسا چوقۇم سەن-

مەجنۇن كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ قوللىرىنى كەڭ ئېچىپ دۇئا قىلدى ۋە 
 :ماڭا 

ئاناڭنىڭ ۋەدىسىنى ئورۇناليدىغان بولدۇڭ قالغان -ئەمدى ئاتا-
 :پ تۇرۇپ كۈلۈمەن . دېدى مەجنۇن...ۋاقىتلىرىڭدا 

ۋە غېرىپ  قالغان ۋاقىتلىرىمدا ۋەتەنگە قايتىپ بېرىپ نامراتالرنى-
بىر -، ھەرتۇپراق بېشىغا يول ياسايمەن. ەن مىسكىنلەرنى يۈلەيم-

 -قالغانلى ، يالغۇزمۇھاببەت تارقىتىمەن-لقىگە مېھرىمىللەت خە
 .دېدىم مەن -رىمدا ئاشىقىمغا دۇئا قىلىمەن ،-

 :مەجنۇن كۈلۈپ تۇرۇپ
ئەگەر مەن سەن بىلەن بىر دوۋلەتتە بولغان بولسام ، سەن بىلەن -

 بۇ ئىشالرنى تەڭ قىاللىغان بولسام  نەقەدەر ياخشى بوالتتى 
ئىگىمىز بىزنى ھەرقاچان سىناپ تۇرىدۇ ۋە بىللە سەۋرى بېرىپ 
تۇرىدۇ ، ئىگىمىز ھەر ۋاقىت يېنىڭدا مەنمۇ ھەم سېنىڭ يېنىڭدا ۋە 

دېدى ئۇ -،ا ۋە سەنمۇ مېنىڭ يېنىمدايېنىمد ئىگەم مېنىڭمۇ
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 .قوللۇرۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
مەن مەجنۇنغا ئوز قولۇم بىلەن خەت يېزىپ توي باغىقىمنى ئۇنىڭغا 

 :مەجنۇن باغاقنى قولىغا ئېلىپ . بەردىم 
 قەدەر ،  تاكى ئولگەنگە! بۇنى مەن مەڭگۈ ساخاليمەن دوستۇم -
 .ويدى دەپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ مېنى ئۇزۇتۇپ ق-

ام ۋە ئىبراھىمك. يگە قايىتتىم مەن مەجنۇن بىلەن خوشلىشىپ ئۆ
  رەتلەپ تويغا تەييارلىق تازالپ، يلەرنىئاياللىرى خىزمەتكارلىرى ئۆ

 :ئىبراھىمكام ماڭا . قىلىۋېتىپتۇ 
ئۇكام  بۇ ئۇدۇلدىكى داچىنى مەن سىز ئۈچۈن تازلىتىپ رەتلەپ -

 .دېدى -،قويدۇم ئىچىدە ھەممە نەرسىلەر تولۇق 
بۇ داچا ئاڭلىشىمچە ئىبراھىمكامنىڭ دادىسىدىن قالغان زىمىنلىق 

 .ئوي بولۇپ ئىچىدىكى ھەممە نەرسىلەرنى مىدىراتمىغان ئىكەن 
 :ئىبراھىمكام ماڭا كۈلۈپ تۇرۇپ 

ئانام ئولتۇرغان ئىدى ، بىز بۇ ئۆينى -ئۇكام بۇ داچىدا بۇرۇن ئاتا-
داچا ئۇالرنىڭ ماڭا قىلغان  ھېچكىمگە ئىجارىگە بەرمىگەن چۈنكى بۇ

مانا بۇ ئۆينىڭ ئاچقۇچى ئېلىڭ ئۇكام بۇ ئۆيدە . سوۋغىسى ئىدى 
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ-!ئولتۇرۇڭالر 

 ....يەتمىسىمۇ  گەرچە بۇ ئۆي سىلەرنىڭ يۇرتتىكى ئۆيگە-
 :دىيىشىگە مەن -
مەن بۇ ئۆيىڭىزنى خۇددى مەچىتنى ياق ئاكا ئۇنداق دىمەڭ ، -

قەدىرلەيمەن ، مەن ھازىر سىزگە قانداق رەخمەت  قەدىرلىگەندەك
 .دېدىم مەن  -ئېيتىشىمنى بىلمەيۋاتىمەن ،
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بىز . ھە ماڭا رەخمەت ئېيتماڭ ئۇكام ، ھەر ئىككىمىز خۇداغا قەرز -
دېدى ئىبراھىمكام كۆزىگە ياش -شۇنىڭغا رەخمەت ئېيتساق بولىدۇ ،

 .ئېلىپ تۇرۇپ 
 :مەنمۇ كۆزۈمگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ 

 .دېدىم -ە ئاكا سىزمۇ يىغالشنى ئۈگۈنۈۋاپسىزدە ،ھ-
شۇنداق ئويالپ كۆرسەم  مەن تېخى ھىچقانداق ياخشى ساۋاپلىق -

سىز ئۆز ھاياتىڭىزغا قارىماي باشقىالرنى . ئىشالرنى قىاللماپتىمەن 
قۇتقازدىڭىز ۋە بىر كىچىك بالىنى كۆتۈرۈپ بىنادىن سەكرەپ 

ردا  كۆزلىرىمگە ھاياجان ياشلىرى مانا شۇ چاغال. قۇتقۇزۇپ قالدىڭىز 
ياشالر ماڭا ھەمراھ بولۇپ مېنى -كەلگەن ئىدى ، مانا ئەمدى بۇ كۆز
بۇ ياشالر ئىنتايىن تاتلىق شىرىن . مۇڭلۇق ، مىسكىن قىلىپ قويدى 

لەززەتلىككەن ئەمەسمۇ ؟ بىزنىڭ ئېسىمىزدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن بۇ 
ۈك ۋە نەقەدەر سۈيۈمل ىمۇھاببەتنىڭ ناھايتى ئۇلۇغلىنىدىغانلىقىن

مانا ھازىر ئېلىپ ئېيتسام  . ئىكەنلىەىنى ھېس قىلىپ يەتتىم
 .دېدى ئىبراھىمكام -ڭمۇ سۆزلىرى ياقماس بولۇپ قالدى ئاياللىرىمنى

ھە شۇنداق ، بىراق بۇ لەززەتلىك ئوتالرنى ئاياللىرىڭىزغىمۇ -
مۇھاببەتلىك -چۈشەندۈرۈڭ ئۇالر بىلەن ياخشى سىلىق مېھرى

ەر بىلەن سۆھبەتلىشىڭ ، ئۇالرمۇ بۇ سېغىنىش يوللىرىنى سوزل
 .دېدىم  مەن -بىلىۋالسۇن ،

 :ۋە. دېدى-ئۇالرغىمۇ ئۈگۈتىمەن،! شۇنداق-ئىبراھىمكام كۈلۈپ،
،بۇ ئىككى كۈندە سىز ھېچ نەرسىنى ئويلىماي ئۆزىڭىزنىڭ ۋە ئۇكام-
قالغان ئىشالرنى بىز . ىمەنىڭ توي كىيىملىرىنى ئېلىڭالرپات
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 -چاقى يۈز مېھماننى 5-4تۈرىمىز ، ھە راس ھېلىقى چاغدا سىز پۈت
ماڭا مېھماننى  سىز. قىاللمىغاننى سىز قىلدىڭىز كۈتۈپ مەن رىپ -

ئەمدى ماڭىمۇ پۇرسەت ىغاننى ماڭا بىلدۈرۈپ قويدىڭىز،قانداق كۈتۈد
 .دېدى ئىبراھىمكام -،! بېرىڭ 

 دېدىم مەن. سە زۈت قىلمىدىم ئەمئۇنداق دەپ تۇرىۋالسىڭىز مەن تۈ-
مەن ئىبراھىمكامنى ئۈستىدىكى ياتىقىمغا بىللە ئېلىپ چىقىپ ، 

- يېنىمدا ئولتۇرغۇزۇپ ئۇزۇندىن بېرى ئوقۇپ كېلىۋاتقان خەتمە
 -كۆز دۇئالىرىمنى ئوقۇدۇم ۋە ھېكمەت ئوقۇپ ئاشىقىمغا مۇڭلىنىپ

ئىبراھىمكاممۇ تەڭ ئولتۇرۇپ . ياش قىلىپ تۇرۇپ دۇئادا بولدۇم -
 يۈرەكلىرى مۇھاببەت ھېكمەتلىرىدىن-نىپ ئېيتىلغان ئىشقىمۇڭلى

بىز دۇئالىرىمىزنى قىلىپ . ئېرىپ يىغالپ تۇرۇپ دۇئادا بولدى  
بولۇپ ئىبراھىمكام چىقىپ كەتمەكچى بولۇپ ئىشىك تۈۋىگە بېرىپ 

 :كەينىگە بۇرۇلدى ۋە 
 .ھالدا  دېدى كۆزلىرى ياش–..! مەنمۇ كۆرەلەمدىم -

 :ى سۈرتۈپ تۇرۇپ ياشلىرىمن-مەن كۆز
يالغۇز سىزالم ئەمەس، ئۇنىڭغا ئاشىق بولۇشنى خالىغان بارلىق -

كىمكى تەلپۈنىدىكەن ۋە . سىزمۇ شۇنىڭ ئىچىدە  كىشىلەر كۆرەلەيدۇ
 -سەۋرى ئاشىقلىق نىشانىنى ئۇنىڭغا بېغىشاليدىكەن ۋە بارلىق

 -كۆرە تاقەت، ياخشىلىقالرنى ئۇنىڭغا بېغىشاليدىكەن ھەممىسى-
 -ئەخالق سىز بىلىسىز ئاشىقىم ئەڭ يېقىن دوسلىرىغا ۋە. دۇ لەي-

پەزىلەتلىك كىشىلەرگە، مۆمۈنلەرگە ئۇالرنى ھېچقاچان قۇرۇق 
  چوقۇم ! يولۇڭدىن ھەرگىز ئازمىغىن . قايتۇرۇپ باقمىغان 
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كۆرۈسەن، مەن ئاشىقىمنىڭ ۋەدىسىنى ئېيتىمەنكى چوقۇم 
 ئۇ زاتقا  مەن.رىر ئۇيغۇسىز بىر ئەرەپ مەن بولسام ب. كۆرەلەيسىز 

 مەندېدىم -شۇنچىلىك ئىشەنگەن يەردە سىز ئىشىنىپ بواللمامسىز ؟ 
 ئىبراھىمكام تۇرۇپ كېتىپ ؛

. توغرا ، مەن نىمىشقا شۇنچىلىك ئىشەنچىلىك بواللمايمەن -
 .كەتتى  دەپ يىغالپ -شىم كېرەك ،ئاشىقىمغا چوقۇم ئىشىنى

مكامنى پەسكە ئېلىپ دەپ ئىبراھى–! شۇنداق ئاكا ئىشەنگىن -
 .چۈشۈپ ئۆز ھۇجۇرسىغىچە ئاپىرىپ قويدۇم 

مەن قايتىپ چىقىپ ئاشىقىمغا رەخمەتلىرىمنى ئېيتىپ بولۇپ ئۇخالپ 
 .قاپتىمەن 

ەردە پاتىمەنى ۋە ل 00بامداتنى ئۆتەپ بولۇپ سائەت  مەن ئەتىگىنى
بىز چۈشلۈك تاماقلىرىمىزنى . نۇر ئەلىنى ئېلىپ بازارغا چىقتۇق 

ۋە ىن يەپ بولۇپ پىشىننى سىرتتىكى مەچىتتە ئۆتۈدۈق سىرتت
 مەن. كېرەكلەرنى سېتىۋالدۇق -كېچەك نەرسە-ئۈچىمىزگە كىيىم

، ھالقا ۋە زەنجىر قاتارلىق پاتىمەگە بىر قۇر ئالتۇن ئۈزۈك
زىننەتتىن سېتىۋالدۇق ، پاتىمە كۆپ ئالماسلىقنى ۋە قالغىنىنى -زىبۇ

ئېلىپ  كېرەكلەرنى-ز نەرسەبى.ۋەتەنگە بېرىپ ئېلىشنى ئېيتتى
 :ئىبراھىمكام  بىزگە.ئۆيگە قايتتۇق 

 .ھە كەلدىڭالرمۇ ؟ قېنى نىمە ئالدىڭالر ؟ دەپ سورىدى -
زىننەتلەرنى ئالدۇق -كېچەك ۋە ئالتۇن زىبۇ-ھە بىرە قۇر كىيىم-

 .دېدىم 
قېنى ئۇ ئالتۇنالرنى ماڭا بېرىڭ ، مەن بېرىپ تەكشۈرتۈپ باقاي، -
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 .دەپ ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كەتتى -مىسۇن يەنە ،ساختا بولۇپ قال
بىز ئولتۇرىدىغان ئۆيمۇ رەتلىنىپ ھەممە نەرسىلەر تولۇق ئېلىنىپ 

 .بىزمۇ بۇ ئۆينى بىرە قۇر رەتلەپ قويدۇق . بوپتۇ 
ئالتە ياشقا كىرىپ قالغان بولۇپ مەن ئۇنىڭغا پۇتبول نۇر ئەلى بۇ يىل 

نۇر ئەلى بەك ئوماق ۋە . كىيىملىرى ۋە ئەسلىھەلەرنى سېتىېالدىم 
 :ئۇ ماڭا . ئەقىللىق ئىدى

دىسەم بوالمدۇ ؟ سىز بىلەن بىللە توپ ! ئەمدى سىزنى دادا -
ئوينىسام بوالمدۇ ؟ مېنىڭ بىر دادام بولۇشنى بەك خااليمەن ، چۈنكى 
بالىالر دادىسى  بىلەن بىللە ماڭسا ۋە ئوينىسا  كۆڭلۈم بەك يېرىم 

 .لىققىدە ياش ئالدى دەپ كۆزىگە -بولۇپ كېتىدۇ ،
 :مەن بۇنى كۆرۈپ يۈرۈكۈم  ئېچىشىپ  كەتتى ۋە كۈلۈپ تۇرۇپ 

ھە بولىدۇ ئوغلۇم ، مەن ئىككى دۇنيالىقتا سېنىڭ داداڭ ئەمدى -
ەن، مەن سېنى ئوينىتىمەن ئوغلۇم يالغۇز قالمايسەن دادىسىز قالمايس

 .بىلەن سۈيۈپ قويدۇم  قۇچاقالپ مەڭزىگە ئاتىلىق مېھرى دەپ-
رەخمەت دادا، دەپ خوشاللىقىدا بىز ئىككىمىزنىڭ قولىنى چىڭ -

مەن پاتىمەنى ۋە نۇر . تۇتىۋالدى ۋە ئەركىلەپ كۈلۈپ ئويناپ كەتتى 
ئەلىنى ئۆيىگە ئاپىرىپ قويۇپ ئالالغا ئامانەت قىلىپ قايتىپ كەلدىم  

ياشلىرىم بىلەن ئۇخالپ -ئاشىقىمنى سېغىنىپ كۆزۋە بۇرۇنقىدەك 
 ....قاپتىمەن 

بۈگۈن بىزنىڭ نىكارىمىز بولىدىغان .مانا بۇ ئىككى كۈنمۇ توشتى 
 كۈن ئىدى، ھەر ئىككىلىمىز بۈگۈن تويلۇق كىيىملىرىمىزنى

پاتىمە . يىشىپ مېھمانالرنىڭ ئالدىغا چىقتۇق نۇر ئەلىمۇ بار ئىدى كى
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بۇ كۈنى كىيىملىرىنى كىيىپ ئاجايىپ گۈزەل بولۇپ كەتكەن ئىدى 
ەممىسى بۇ گۈزەللىكىگە ئاپىرىن ئوقۇپ بارلىق مېھمانالرمۇ ھ

مەدھىيلەيتتى مانا ھازىر ئۇ بىر پەرىشتەدەك باشقىچە نۇرلىنىپ 
  -چىڭلى كەتكەن ئىدى، بەلكىم بۇ نىكانىڭ نەقەدەر مۇستەھكەم

 كتىن بولىۋاتقان گۈزەللىكتىندۇر بۇ بىر ھەقىقەتچىللى. قىدىندۇر -
چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ .ىئۇ يۈزىگە ھېچقانداق گىرىم قىلدۇرمىغان ئىد

 .كىگە چەكسىز شۈكرى ئېيتاتتى قىالتتىرەببىم بەرگەن بۇ گۈزەللى
مانا بىز بۈگۈن ئالالھنىڭ پەرمانى بىلەن پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى 

قىقى ھە ۋە پەرزلىرى بىلەن خۇدانى گۇۋاھچى قىلىپ تۇرۇپ
 :ئىبراھىمكام بىزنى كۆپچىلىككە  .ئايال بولدۇق -ئەر
بۈگۈندىن باشالپ ھەقىقى بىر جۈپلەردىن بولدى مۇبارەك  مانا بۇالر-

يېنىمىزدا مەجنۇنمۇ بار ئىدى چۈنكى بىزنىڭ . دېدى –..! بولسۇن 
 .نىكارىمىزنى مەجنۇن قىلغان ئىدى 

ھەممەيلەن ئۈستىمىزگە ئەتىر گۈللەرنى چېچىپ چاۋاق چېلىشىپ 
كىرىپ بۇ چاغدا ئائىيشە ۋە يولدىشىمۇ . بىزنى قىزغىن كۈتىۋالدى 

 كەلدى ۋە بىز بىلەن ساالملىشىپ كۆرۈشۈپ بىزنى مۇبارەكلىدى 
 .بىزمۇ بۇ مېھمانالرنى تاماققا تەكلىپ قىلىپ داستىخانغا باشلىدۇق 

ئۇالر تاماقلىرىنى يەپ بولۇشۇپ ئالدىمىزغا كېلىپ بىر قىزىل قاپنى 
ل قىلمايمىز دېسەك بولدى بىز سوۋغات قوبۇ -بۇ نىمە ؟ قويدى ، بىز

، سىلەرمۇ بىزگە سوۋغات بەرگەن بىز ئەمدى ماي تۇرۇپئۇنى
بىزمۇ خىجىل . دەپ ئالدىمىزغا قويدى -بەرمىسەك سەت تۇرىدۇ ،

قىلمايلى دەپ بۇ سوۋغاتنى قوبۇل قىلدۇق بۇ نەق بەش مىڭ جۈنەي 
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 .ئىكەن 
ھېلىقى مەن . بۈگۈن بارلىق مېھمانالرنىڭ ھەممىسى بار ئىدى 

ئانىسىمۇ بار بولۇپ ئۇ كىشى ئالدىمغا -قۇتقۇزىۋالغان باال ۋە ئاتا
 :كەلدى ۋە 

ئەپەندىم بۈگۈن قۇتلۇق كۈنىڭىز شۇڭا سىزنى بىر يۈدىۋاالي رەت -
 :دېدى ،  مەن–! قىلمىسىڭىز 

بۇنداق دىمەڭ خېجىل بولىدىكەنمەن ، باشقىالرغا ..! ياق..ياق-
ئۆزۈمنى يۈدۈرۈشنى ئەسال خالىمايمەن كىچىك باال بولغان بولسام 

چوڭ بىر يىگتتە  -ق مەن ھازىر چوپبىرا ،ڭ يولى باشقىتىئۇنى
 .دېدىم مەن كۈلۈپ تۇرۇپ-سىزگە كۆپ رەخمەت ،

ياق بىز سىزگە رەخمەت دېسەك بولىدۇ سىز مېنىڭ يۈرەك پارەمنى -
قۇتقۇزىۋالدىڭىز بۇنىڭ ئۈچۈن مەن چوقۇم  ئوغلۇمنى سىزدەك بىر 

ئاي  7ىزدىن بۇ ئوغلۇم س. پەزىلەت ئىگىسى قىلىپ يېتۈشتۈرىمەن 
دېدى -ۈنىدۇ قوشۇالمسىز پەزىلەتنى ئۈگ–ئىچىدە سىزدىن ئەخالق 

ئاڭغىچە ئوغلى ئالدىمغا كېلىپ بىر دەستە ئەتىر گۈلنى . ئۇ كىشى 
 :تۇتۇپ تۇرۇپ 

 .دېدى -؟،قوشۇالمسىز ئاكا -
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ بېشىنى سىالپ ئەركىلىتىپ 

پتە ياخشى تىرىشىپ بولىدۇ قوشۇلىمەن بىراق سەن چوقۇم مەكتە-
بىلىملەرنى ياخشى كۆڭۇل قويۇپ -ئىلىم. ئەالچى بولۇپ ئوقۇغىن 

. ئۈگەنگىن ، مەن بارلىق پەزىلەتلەرنى خاتىرلەپ يېزىپ قويدۇم 
 .دېدىم  مەن -،مەن ئۇ خاتىرلەرنى ئىبراھىمكامغا قالدۇرىمەن 
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 :ئۇ كىچىك باال كۈلۈپ تۇرۇپ 
ۈل قويۇپ بىر كۆڭ-بىرمۇ خۇدايىم بۇيرىسا خاتىرلىرىڭىزنىمەن -

خۇدايىم . مۈر ئوزۈم بىلەن بىللە ساقاليمەن ئوقۇپ چىقىمەن ۋە بىر ئۆ
دېدى ۋە -بۇيرىسا سىزدەك پەزىلەت ئىگىسى بولۇپ چىقىمەن ، 

 :ئارقىدىنالم 
 .دېدى ئۇ -مەن يەنە سىزنى كۆرەلەمدىم ،-
خۇدا ئومرىمىزنى بەرسە كۆرۈشەرمىز ، بۇ يىل نەچچە ياشقا -

 ڭ ؟كىردى
 .ياشقا كىردىم ئاكا  8بۇ يىل -
دېدىم -ھە ئەقىللىق زېرەك بالىكەنسەن ، ياخشى ئادەم بولغىن ،-

 .بېشىنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
ئۇ باال مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ يۈزۈمگە بىرنى سۈيۈپ قويۇپ ئەتىر 

ھەممەيلەن بىزگە قارىشىپ . گۈلنى قولۇمغا تۇتقۇزۇپ قويدى 
گۈلنى ئايالىم پاتىمەگە بەردىم  تىرمەن بۇ چىرايلىق ئە. تۇراتتى

ھەممەيلەن قايتىدىن چاۋاق چېلىشىپ چۇقۇرشۇپ كەتتى ۋە 
ئۈستىمىزدىن ئەتىر گۈللەرنى چېچىشىپ بۇ ئورۇننى خۇددى بىر 

نەچچە ئىبراھىمكام بىز ئۈچۈن . چىمەنزارلىققا ئايالندۇرىۋەتتى 
 ماشىنىالرنى چىرايلىق بېزىتىپ قويغان ئىكەن ، ئۇ ماڭا ئەڭ

مەن ماشىنىنىڭ  لگەن ماشىنىنىڭ ئاچقۇچىنى بەردىچىرايلىق بېزە
ئالدىغا چىقتىم يېنىمدا پاتىمە ئولتۇردى ، كەينىمدە ئىبراھىمكام ، 

بىز . مەجنۇن ۋە نۇر ئەلى ۋە ئىبراھىمكامنىڭ چوڭ ئوغلى ئولتۇردى 
رېستۇراننىڭ . ئەڭ چىرايلىق بېزەلگەن بىر رېستۇرانغا باردۇق 
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 سېلىپ بىزنى قىزغىن كۈتىۋالدى  ك ئالدىغا پاياندازخوجايىنى ئىشى
قەدەم  ئىبراھىم ئەپەندىم ، بۈگۈن بۇ جايغا! ئەسسىالمۇ ئەلەكۇم -

دەپ ماڭا -تولىمۇ خوشال بولدۇق ، تەشرىپ قىلغانلىقىڭالردىن
 :قارىدى ۋە

ھە ئۇكام ھەممەيلەن سىزنى ماختاپ ياخشى پەزىلەتلىك بىر يىگىت -
قېنى  كېلىشكەن قامەتلىك يىگىتكەنسىز  ەندىيىشىدۇ ، ھەقىقەت

ىڭالردىن بۇ يەردىمۇ گۈل باسقان قەدەملىر....! مەرھەممەت
- بىزبىز ئىچىگە كىرىشىمىزگە . دەپ ئىچىگە باشلىدى-.!ئۈنسۇن

يېنىمدا پۇراقالرنى چېچىشتى -ى چېچىپ خۇشگە ئەتىر گۈللەرن-
ۇ گۈللۈك چىمەن بىز ب. ئايالىم  ۋە مەجنۇن ئىبراھىمكامالر بار ئىدى 

ئىچىدىن ئۆتۈپ ئۇدۇلدىكى بىز ئۈچۈن تەييارالپ قويغان ئورۇندا 
 . ئولتۇردۇق 

خىزمەتچىلەر تولۇق كېلىپ بولغان -گە يېقىن ھەممە ئىشچى 511
 :ئىبراھىمكام رېستۇران ئىگىسنى چاقىرتىپ . ئىدى 

بۈگۈن بۇ ئاشخانىغا تاماق يىيىش ئۈچۈن كەلگەن ھەرقانداق بىر -
تاماق يىيىشى مەندىن بولىدۇ ، مەيلى باي بولسۇن ياكى  كىشىنىڭ

سىز . كەمبەغەل بولسۇن بۈگۈن ھەممىسىنى مەن ئۈستۈمگە ئالدىم 
يەنى بۈگۈنكى  ،سىرتتىكى ئىشىككە بىر پارچە خەت يېزىپ قويۇڭ

  مىسكىن ياكى-مەيلى غېرىپ  ھەرقانداق ئادەم ،تاماق ھەقسىز
بالىالر بولسۇن ھەممىسى  يىتىم بولسۇن سائىل بولسۇن ياكى بايالردى

ىبراھىم ئەپەندىم ئۆزى كۆتۈرىدۇ بۇنى ئ .ھەقسىز تاماق بېرىلىدۇ
يەنى بۇ جايغا  دەپ يېزىپ قويۇڭ كەلگەن مېھمانالرنى-
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 . باشالڭ ، دەپ جاكارلىدىئۈستۈنكى قەۋەتكە  پاتمىغانالرنى 
ئاشىخانا خوجايىنى ئىبراھىم  ئەپەندىم دىگەندەك خەتنى يېزىپ 

نا تېشىغا چاپالپ قويدى ، ئۇزاق ئۆتمەي سىرىتتىن نۇرغۇن اشخائ
 .كىشىلەر كىردى ۋە كىرىپ تەڭ تائامالردىن بەھرىمەن بولۇشتى 

 .مەن ئۇالرنىڭ كىرگىنىگە رەخمەتلەرنى ئېيتتىم 
 :ئۇالر ماڭا قاراپ 

ئەپەندىم سىزنى بەك ھېكمەتلىك ياخشى لەرزان سۆز قىلىدۇ دەپ -
گۈن بىزگىمۇ بىرە نەچچە ئېغىز سۆز قىلىپ بۈ ،ئاڭلىغان ئىدۇق

 :ىشىپ بارلىق دوسالرمۇ تەڭ بۇنىڭغا ئەگ.  ز ؟ دېدىبەرمەمسى
لى بىز سىزنىڭ سۆزىڭىزگە خۇشتار ھە شۇنداق قىلىڭە يۈسۈف ئە-
 . دىيىشىپ قارىشىپ ئولتۇردى -

مەن ئۇالرغا ئېغىر بېسىقلىق تەبەسسۈملۈك كۈلكەم بىلەن مۇنداق 
 .دېدىم 

ھەممىڭالر بىزنىڭ نىكايىمىزغا گۇۋاھچى بولۇپ بەردىڭالر بۈگۈن -
قوشۇپ بەردىڭالر ،نەچچە  قىزغىنلىق  ۋە بۇ خوشاللىك كۈنگە 

  -نۇر ۋاقىتتىن بېرى سىلەر بىلەن تەڭ ئىشلەپ تەڭ مۇڭدىشىپ
بۇنىڭدىن ئۆزۈمنى ئىنتايىن . غۇنلىغان ئىشالرنىمۇ بىلىۋالدىم -

ۈن ھەممەيلەن بىر داستىخاندا شەرەپ دەپ ھىس قىلدىم ، مانا بۈگ
شۇڭا ھەممەيلەننىڭ تېخىمۇ خوشال كەيپىياتتا ياخشى  ،ئولتۇرىمىز

ئىشلەپ ، مېھنەت قىلىپ توغرا بولغان يولدا تېخىمۇ داغدام قەدەم 
 ئېلىشنى ئۈمۈت قىلىمەن ۋە بۈگۈن بۇ تويىمىزغا كىرگەن بارلىق 

مانالرغا مېھخىزمەتچىلەرگە ۋە يېڭىدىن كىرگەن بارلىق -ئىشچى
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  دەپ ئۆزۈمنىڭ مىللى  –....!!! ، رەخمەتسالىمىمنى يولاليمەن
 .ئۆرۈپ ئادىتىم بويىچە ساالم قىلدىم 

ھەممەيلەن چاۋاق چېلىشىپ قارشى ئالدى ۋە ئايالىمنىمۇ سوزگە 
 :ئايالىم ئورنىدىن تۇرۇپ . تەكلىپ قىلدى 

ىن مەن كۆپ سۆز قىاللمايمەن ، ھەممىڭالرد! رەخمەت مېھمانالر -
 :خىزمەتچىلەر -ئىنتايىن خوش بولدۇم ، دىيىشىگە ئىشچى

غوجىدار ئەپەندىم ئىنتايىن ياخشى كىشى ، ئۇ ياق بىزگە ! توغرا -
- ئىنتايىن كۆپ ياخشى ئىشالرنى ئۈگەتتى ، بىزگە كۆپ رىغبەت

 بىردەك ھەممەيلەن! سىزنى مۇبارەكلەيمىز . خوشاللىقالرنى بەردى 
 .دېدى -تىلەيمىز ،دۇئاالرنى -سىلەرگە بەخىت

ئۇالر ئوغلىمىز نۇر ئەلىنى  .ىم ئۇالرغا رەخمەتلىرىنى ئېيتتى ئايال
 .سۆزگە تەكلىپ قىلدى 

 :نۇر ئەلى كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇالرغا 
بولىدۇ ، مەن بۇالرنىڭ  بۇ ياق ئاپام بولىدۇ ، بۇ ياق دادام-

ئارىدىن ئىبراھىمكام  . دەپ ئۇالرغا سۆز قىلدى-،پەرزەنتى
 :كېلىپ كۆپچىلىككە يېنىمىزغا 

مانا بىزنىڭ ئەڭ يېقىن  بۈگۈن! ھە رەخمەت كۆپچىلىك رەخمەت -
. ، ساداقەتمەن سادىق ئىشچىمىز ئالدىمىزدا ئولتۇرىدۇ دوستىمىز

بۈگۈن بۇ دوستىمىزنىڭ قۇتلۇق توي كۈنى ،يەنى نىكا ئۆقۇلغان 
 -كەل يۈسۈف ئەلى! كۈنى ،بۇ كۈن ھەممەيلەننىڭ يادىدا بولسۇن 

  . ن باشالپ بىزگە خوشاللىق ۋە بەركەت ئېلىپ كەلدىگەندى-
مەن ئېلىپ . ئەلۋەتتە سىلەرگىمۇ كۆپ مۇھاببەت ئېلىپ كەلدى 
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ئېيتسام نەچچە ۋاقىتتىن بېرى سىلەرگە كۆڭۈل بۆلەلمەپتىمەن ، 
مەن  ىن سىلەرگە ياخشى كۆڭۈل بۆلىمەن،ئەمدى بۇندىن كېي

ۆپ ئەجىر سىلەرنىڭ نەچچە ۋاقىتتىن بېرى شېركىتىمگە ك
رەخمەت ئېيتىمەن ، بۈگۈنكى بۇ قۇتلۇق سىڭدۈرگەنلىكىڭالردىن 

سىلەرنىڭمۇ . كۈندە ھەممىڭالرنىڭ مائاشىنى بىر ھەسسە ئۆستۈردۈم 
ئۆتۈشۈڭالرنى  ئايالدەك ئىتتىپاق ياخشى -مۇشۇ بىر جۇپ ئەر

، ئىتىپاق گۈزەل مۇھىت ھەممەيلەندە بولسۇن-ئىناق. تىلەيمەن
دېيىشىگە ھەممەيلەن چاۋاق چېلىشىپ -، ھەممەيلەنگە رەخمەت

 . خۆشاللىققا تولدى 
 :بۇ چاغدا مەجنۇنمۇ سۆز قىلدى ۋە كۆپچىلىككە

مەن نىمە دىيەلەيمەن ، بۈگۈن دوستۇم توي قىلدى  مەن ئۆز -
، بۇ دوستۇم بىلەن دۇئا تىلەيمەن-ىن  بۇالرغا بەخىتئاشىقىمد

 ڭ قەلبىدىنھەممىڭالرنى.يەنە كۆرۈشۈپ مۇڭدۇشۇشنى تىلەيمەن 
ئۆز ئاشىقىڭالرنى ئويالشنى، ئۆز ئايالىڭالرغا، پەرزەنتىڭالرغا  
مۇھاببىتىڭالرنى بېرىپ چېھرىڭالردىن توغرا ئىشالرنى كۆرسىتىپ 

بۈگۈن بۇ دوستۇم سىلەرنى . بېرىشىڭالرنى تىلەيمەن ۋە سورايمەن 
دوس قىلدى ، مەن بۇرۇن يالغۇز تەنھا ئاشىق ئىدىم لېكىن ھازىر 

ەممۇ مەن ھەقىقى بىر دوسنى تاپتىم دىس. تۇم ۋە سىلەر بار بۇ دوس
مانا بۈگۈن مەن سىلەر بىلەن ئۇچراشتىم ، سىلەرنىڭ  .بولىدۇ 

دەپ ساالم -بۈگۈن بۇ يەرگە كەلگىنىڭالردىن كۆپ رەخمەت ،
 ئارىدىن . قىلدى ۋە قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ دۇئاالرنى قىلدى 

 :تۇتۇپ تۇرۇپ  بىرەيلەن كېلىپ مەجنۇننىڭ قولىنى
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كەچۈرۈڭ ئەپەندىم ، بىز سىزنى كەمبەغەل كۆرۈپ نەچچە يىلدىن -
ز ئاشىقىڭىزنىڭ بېرى سىزنى توۋەن كۆرۈپ كەپتۇق ، ئەسلىدە سى

مۈلۈكتىن ۋاز كېچىپ ئاشىقىڭىزنىڭ -، مالدەردىدە جاھاندىن
 كۇيىدا بۇ دەرتنى چەككەنلىگىڭىزنى بىز بىلمەپتۇق 

 ئەپەندىم بىزگە چۈشەندۈرۈپ قويدى ۋە شلىرىڭىزنى غوجىدار بۇ ئى
 -ھەقى ياشلىرىدىن بىزگە-ھەركەتلىرىدىن ، كۆز-ئۆزىنىڭ ئىش

سېغىنىش  مۇھاببەتنىڭ، بىز سىزدىنمۇ بۇ خىل. كۆرسەتتى قەتنى 
سىماسىنى كۆردۇق ، بىز يېنىمىزدىكى گۆھەرنى ياشلىرنىڭ -كۆز

 ېيىن بىزمۇبۇندىن ك..! ئالدىڭىزدا بەكمۇ خىجىلمىزتۇنىيالماپتۇق 
يۈسۈف ئەلى يۇرتىغا كەتكەندىن كېيىن بىز . سىزنى دوس تۇتىمىز  

 ۋە پەزىلەتنى ۋە رەببىمگە قانداق ئاشىق بولۇشنى-ئەخالق دىنسىز
نىڭ   ياش-قېتىپ كەتكەن قەلبىمىزنىڭ قانداق ئېرىپ كۆز

 بىللە سىلەر چوقۇم  بۇ ئىككىڭالر كۈندە .چىقىدىغىنى ئۈگۈنىمىز
ى پەزىلەتلەرنى ۇپ كۆپ بىلىملەرندىگۈدەك مۇڭدۇش

دەپ مەجنۇننىڭ قولىغا سۈيۈپ كۆزىگە ياش -ئۆزلەشتۈردىڭالر 
بارلىك مېھمانالر بۇ سۆزدىن چاۋاق چېلىشىپ قىزغىن . ئالدى 

 .قارشى ئالدى 
 ئىبراھىمكام بۇ چاغدا ئورنىدىن تۇرۇپ ؛

  ئاشىقنىڭ -بىراق ئاشىق. توغرا ، مەنمۇ بۇرۇن بايقىماپتىكەنمەن -
قاياشى دىگەندەك يۈسۈف ئەلىنىڭ كۆزى ھەقىقەتەن ئۆتكۈركەن بۇالر 

 .دېدى -.بىرسىنى تۇنىۋالدى -بىر
كەينىدىن تارتىلماقتا ئىدى ۋە -كەينىداستىخانالرغا تائامالر 



360 
 

لىققىدە تولغان  تۈرۈملەرمۇ جوزىالردا-رمۇ تاتلىقشەربەتلە-مىۋە
 :ئىبراھىمكام  ماڭا . ئىدى 

ىرتقا چىقىپ كىرەي بىزە ئىشىم بار ئىدى ، ئۇكام مەن جىددى س-
 :دەپ ھايال ئۆتمەيالم مېنىڭ تەمبۇرۇمنى ئېلىپ كەپتۇ ۋە ماڭا 

ھە قېنى ئۇكام بۈگۈنكى بۇ خوشاللىق كۈندە بىر پەدە چېلىپ -
 :بەرمەمسىز ؟ بۇنىڭغا ئەگىشىپ ھەممەيلەن 

ھە شۇنداق قىلىڭ غوجىدار ئەپەندىم  مۇزىكىڭىزنى سېغىنىپ -
 .، دەپ ماڭا قاراشتى  قاپتۇق

مەن تەمبۇرۇمنى ئېلىپ بۇالرنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن بىر پەدە مەشرەپ 
غەزەلىنى چېلىپ بەردىم ۋە كەينىدىنالم بىر پەدە مۇزىكا چېلىپ 
بەردىم ، ھەممەيلەن ئاغزىللىرىنى ئاچقان ھالدا خوشال بولۇپ چاۋاق 

 :ئىبراھىمكام ھەممەيلەنگە . چېلىشىاتتى 
بىر مىللىيچە ئۇسۇل ئويناپ بېرىڭالر ككىڭالر بىزگە ھە بۈگۈن بۇ ئى-

، قېنى ئەمسە ىللىيچە ئۇسۇلىڭالر بەك چىرايلىقسىلەرنىڭ م
 :مەن  .دېدى -مەرھەممەت ، 

 :بولدى دەپ ئۇنىمىدىم، مەجنۇن كۈلۈپ تۇرۇپ..! ياق..ياق-
ئۇسۇل ئويناش ئەيىپ گۇناھتۇر ، بىراق مىللىيچە ساغالم بولغان -

شمۇ ئاقىالنىلىقتۇر ، بوپتۇ ئۇالرغا بىر قول ئويناپ ئۇسۇلنى ئوينا
 .دېدى مەجنۇن. بېرىڭ 

 -ئانچە قانداق قىالي بۇرۇن مەن مەكتەپلەردە ئوقۇۋاتقانلىرىمدا
  مانا بۈگۈن بۇالرغا بىر  مۇنچە سەنئەتكە قاتنىشىپ قويغان ئىدىم،-

قول ئويناپ بەرمىسەم  بولمىغۇدەك ، دەپ ئويالپ ئورنۇمدىن ئاستا 
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تۇرۇپ ئېغىر بېسىقلىق ساالپىتىم بىلەن ئايالىمنى ئۇسۇلغا تەكلىپ 
ئايالىممۇ تەمكىن ھالدا ئورنىدىن تۇرۇپ ، بىز ئىككىمىز بىر . قىلدىم 

مەيدان ئۇسۇل ئويناپ بېرىپ چۈشۈپ كەتتۇق ، ھەممەيلەن چاۋاق 
 :چېلىشىپ چۇقۇرشۇپ كېتىشتى ۋە 

ەن كۆركەم چىرايلىق سىلەرنىڭ ئۇسۇلىڭالر نىمە دىگ..! پاھ..پاھ-
بېسىقلىققەن ، سىلەرنىڭ مىللىيچە ئۇسۇلىڭالردا قااليمىقان -ئېغىر

بۇرۇن بىزمۇ . ھەركەتلەر يوقكەن سىلىق يەڭگىل يېقىملىققەن 
مانا . سىلەرنىڭ مىللىيچە ئۇسۇلىڭالرنى توردىن كۆرگەن ئىدۇق

بۈگۈن سىلەرنىڭ ئۇسۇلىڭالرنى كۆرۈپ ھەقىقەتەن ئەتىر گۈلدەك 
 -ھەممەي دەپ-ۇراقلىق جۇشقۇن ئىكەنلىگىنى بىلدۇق ،پ-خۇش

 .باشلىدى لەن كېلىپ مېنى قوللىرىدا كۆتۈرۈشۈپ ئۈستىگە ئېتىشقا -
چاقچاقالر بىلەن كۈلۈشۈپ كەچ –مانا بىز بۇ بىر كۈننى قىزغىن كۈلكە 

ئىبراھىمكام بىزگە سوز  .ۇق بۇ توي مۇراسىممۇ ئاخىرالشتىقىلد
 :قىلىپ 

ر باش ئاخىرىڭالر تاش بولۇپ كەتسۇن ، ھەر ھە ئىنىم بېشىڭال-
ۋاقىت دۇئايىمىز سىلەر بىلەن بىرگە ، تۇيۇڭالرغا يەنە بىر قېتىم 

 بۇنىڭغا . دەپ يۇقۇرى ئاۋاز بىلەن سوز قىلدى –..! مۇبارەك بولسۇن 
 :ئەگىشىپ ھەممەيلەنمۇ تەڭ 

دەپ چۇقان –..! تۇيۇڭالرغا مۇبارەك ...!  بولسۇن...مۇبارەك -
 :ئىبراھىمكام نۇر ئەلىگە .تى سۈرۈش

جۈرە ئوغلۇم بۈگۈن مەن سېنى كەچتە ئوينىتىپ ئەكىلەي ، بۈگۈن -
نۇر . دەپ نۇر ئەلىنى يېنىغا ئەكەلدى -ئاپاڭنىڭ ئىشى بار ،-داداڭ



362 
 

 :ئەلىمۇ 
دەپ بىزنى سۈيۈپ -دادا ئەمسە ياخشى ئايلىنىپ كېلىڭالر ،-ئاپا-

 .قويۇپ ئايرىلدى 
شىپ رەخمەت ئېيتىشىپ مۇبارەكلەپ ھەممەيلەن ساالم ئېيتى

ئېلىشقا قويىۋەتتى   كۈن ئارام 4ئىبراھىمكام ھەممەيلەنگە . قايتىشتى
 :ۋە ئۇالرغا 

ئەتىالم ئىشلەپ ! كۈن ئارام ئااليلى  4اللىق كۈندە بىزمۇ ھە بۇ خوش-
، دەپ ئۇالرغا سۆز قىلىپ الر سەل بېسىمدەك بولۇپ قالمىسۇنكەتسەڭ

 .ئۇزۇتۇپ قويدى 
مەن . ەكشەنبە كۈنى يەنە يىگانە كۈنى نىكارىمنى قىلدىم مەن ي

 سېلىپ ئۆيگە قاراپ ماڭدىم  بېزەلگەن چىرايلىق ماشىنىغا پاتىمەنى
مەن پاتىمەنى ئېلىپ . قالغانالرمۇ بىزنى تەڭ ئۇزۇتۇپ ئاپىرىپ قويدى

ئۆيگە كىدىم ۋە كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ تاھارەت ئېلىپ 
لۋەتتە پاتىمەمۇ تەڭ شۇنداق قىلدى ، مەن نامازلىرىمنى ئۆتۇدۇم ئە

، بىز بىرلىكتە جەينامازدا ئولتۇردۇم پاتىمەمۇ يېنىمغا كەلدى 
ئاشىقىمغا سۆز قىلىپ شۈكۈرلەرنى ئېيتىپ ئاشىقىمغا كۆز ياش قىلىپ 

 :پاتىمەمۇ سۆز قىلىپ تۇرۇپ . دۇئالىرىمنى قىلدىم 
ىقىڭىزغا مەنمۇ ۋە ئاش بۈگۈندىن باشالپ مەن سىزگە ئىتائەت قىلدىم-

سىز ھەر  مەڭگۈلۈك ھەمرايىم دەپ بىلىمەن  ئاشىق بولىمەن ، سىزنى
 .دېدى -كۈنى مېنىڭ مېھمىنىم ،

 :مەنمۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 
ئانامنى ۋە -سىزمۇ ھەر كۈنى مېنىڭ مېھمىنىم ، سىزنى ھەم ئاتا-
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 سىڭىللىرىمنى ئاسرىغاندەك ئاسرايمەن ۋە ھۆرمەت قىلىمەن -ئاچا
 .دېدىم مەن -م سىزنى ئەزىز مېھمىنىم دەپ بىلىمەن،مەنمۇ ھە

 .ئارام ئالدۇق  دىن كېيىنبىز ئاشىقىمىزغا سۆزلىرىمىزنى دەپ دۇئا
مەن ئەتىگىنى بۇرۇنقىدەك ئەتتىگەن ئورنۇمدىن تۇردۇم  ۋە تاھارەت 

ئەھۋال -ئانامغا سۆز قىلىپ ھال-ئېلىپ نامىزىمنى ئۆتەپ بولۇپ ئاتا
ەھۋال سوراپ بىزگە ئ-ۋە پاتىمەدىن ھال سورۇدۇم ئۇالرمۇ مەندىن

، مەن ئۇالر بىلەن خوشلۇشۇپ قارىسام پاتىمەن بەخىت تىلىدى
بىرمۇنچە ئاتتىگەنلىك ناشتىلىق تەييارالپتۇ ۋە يېنىمغا كېلىپ ئوڭ 

 :مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
سىز كۈندە ئاشىقىڭىزغا تەلمۈرۈپ قارايسىز بۇنى مەن بۇرۇنالم -

 .دېدى ئۇ-ئاشىقلىق زادى قايەردىن كېلىدۇ ، بۇ . بايقىغان ئىدىم 
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

 ،ھەر قانداق ئادەم بولىمەن دىسە ئۇ چىن يۈرۈكىدىن كېلىدۇ -
ئۆزىنىڭ مۇڭلۇق ئاۋازىدىن كېلىدۇ ، يۈرەك تىترىگەندە ۋە قايغۇ 
بىلەن ئەلەمنىڭ ھەقىقى ماھىيىتىنى بىلىپ يەتكەندە ھەقىقى ساپ 

 -يال بۇنىڭغا نە بىر. ئۆزلىگىدىن كېلىدۇ  مۇھاببەتنى بىلگەندە 
ئاشىقىمىزغا ۋە  ۋە ساختا بىر كۆز يېشى ھاجەتسىزدۇر غانچىلىق-

 .دېدىم مەن  -ئېنىقتۇر ،
 -ئىبرا ناشتىلىقنى قىلىپ بولۇپ بىز بىرلىكتە ئايالىم تەييارلىغان

بىز ئۆيگە ساالم قىلىپ كىرسەك . ھىمكامنىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭدۇق -
دى ۋە - -سورى ۇ شۇ يەردە ئىكەن، ئۇالر بىزدىن ھاردۇقمەجنۇنم

 . قىزغىن كۈتىۋالدى 
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 :ئىبراھىمكام كۈلۈپ تۇرۇپ 
 سىزگە ھەقىقەتەن كۆزۈم قىيمايدۇ مېنىڭ  ھە ئۇكام راستىنى دىسەم-

ئانچە كۈن يېنىمدىن ئايرىلىپ قالغاندا  0-5باللىرىم 
لىپ خۇددى سەزمەپتىكەنمەن بىراق سىزدىن بىر كۈن ئايرىلىپ قې
ئەمەلىيەتتە . بىر نەرسەمنى يۈتتۈرۈپ قويغاندەك بىئارام بولدۇم 

ئاياللىرىم بار دىگەن بىلەن دوسنىڭ پۇرىقى باشقىكەن ئەمەسمۇ ؟ 
 .دېدى -ئەمدى سىز كېتىپ قالسىڭىز قانداقمۇ قىالرمەن ؟، 

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 
ىراق ب. مەنمۇ سىلەرگە چىدىمايمەن خۇدا بىزگە سەۋرى بەرسۇن -

مەن ئانا يۇرتۇمغا قايتىپ بېرىپ نۇرغۇنلىغان ياخشى ئىشالرنى 
 دېدىم مەن -قىلمىسام بولمايدۇ ،

 :ئىبراھىمكام يەنە 
پەش دىگۈچە بىر يېرىم يىلمۇ بولۇپ قاپتۇ ، مانا -ھە مانا ھەش-

 .دېدى  ئىبراھىمكام -ئايدىن كېيىن قايتىسىز ، 7ئەمدى 
 :بىزگە مەجنۇن بۇ چاغدا 

دۇ بۇ مەڭگۈلۈك باقىۋەندە ئەمەس ادەم قايتىپ كېتىھەممە ئ-
ۆپ ياخشىلىق قىلىپ ئىنشائالال ياخشى ئەمەللەرنى قىلىپ باشقىالرغا ك

گەمنىڭ ئالدىدا ھەممەيلەننىڭ ياخشى كۆرۈشىشىگە سەۋرى قىلىپ ئى
 .دەپ دۇئاالرنى قىلدى -نىسىپ قىلسۇن ،

 :ئىبراھىمكام بىزگە 
ەر ئايلىنىپ كېلىڭالر ، نۇر ئەلى ھە ئۇكام تاماق يەپ بولۇپ سىل-

يېنىمدا باللىرىم بىلەن بىللە ئويناپ تۇرسۇن ، يېڭى توي قىلدىڭالر 
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 رتالرنى ساياھەت قىلىپ بېقىڭالر ئەمەسمۇ ؟ سىلەرمۇ بىللە چىقىپ سى
 :بۇ چاغدا نۇر ئەلىمۇ يۈگۈرۈپ چىقىپ . دېدى ئىبراھىمكام 

ىم دادامنىڭ دېيىشىچە ئاپا ، ساالمەت تۇردۇڭالرمۇ ؟ ئىبراھ-دادا-
 سىلەر سىلەرىزمەت ئىشى بىلەن بارىدىكەنسىلەرسىلەر بىر يەرگە خ

بېرىۋېرىڭالر مەن بۇ يەردە ئويناپ تۇراي ، كېلەشىڭالردا ماڭا بىر 
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ -پۇتبول ئالغاچ كېلىڭالر ،

 . دېدىم-غاچ كېلىمەن ئوغلۇم ،ھە بولىدۇ خۇدا بۇيرىسا چوقۇم ئال-
ي ئىچكەچ ۋە تائام يىگەچ بىرە سائەتتەك پاراڭلىشىپ بىز چا

 :ئولتۇرۇپتۇق ، مەجنۇن بىزگە 
ئەمسە بېرىپ ئايلىنىپ كېلىڭالر كېلىنچەك زېرىكىپ قالمىسۇن -

 .دەپ دۇئا قىلدى -ئالالغا تاپشۇردۇم ،سىلەرنى 
بىز بۇالر بىلەن خوشلۇشۇپ سىرتقا چىقتۇق ۋە ماشىنىنى ھەيدەپ 

يولدا كۆرگەن  ،دېڭىزالرغا يېشىللىقالرغا باردۇقئىگىز تاغالرغا ۋە 
ئاخىرىدا تۇپراق بېشىغا بېرىپ  ،سائىلالرغا سەدىقە پۇل بەردۇق

رغىالم ئەمەس ھەر يالغۇز بۇال ،يېرىم سائەتچە ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدۇق
چۈنكى . بارلىق مۇسۇلمانالرغىمۇ تەڭ دۇئا قىلدۇق  مىللەتلەرگىمۇ

ىشى پەزىلەتلىك،ئىتتىپاقلىق ئۆم بول-قھايات يۈرگەنلەرنىڭمۇ ئەخال
، ھېچ بولمىسا ئىنسانپەرۋەرلىكنى باراۋەر كۆرۈدىغان-ئۈچۈن باپ

 .ئالدىغا قويىدىغان ياخشى بىر كىشىدىن بولۇشىغا دۇئا قىلدىم 
قاد ۋە ئادەت،ۋە ئوخشاشمىغان ئېت-ئوخشاشمىغان ئۆرۈپ

ئالدىغا ۋە ھەر مىللەتنىڭ ئۆز بولىدۇ  ئوخشاشمىغان تىل يۇسۇنالر
بىراق ئىنسانپەرۋەرلىكتە قايدا . ئادىتى بولىدۇ -بولغان ئۆرۈپ
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بىر -دەپ ئوياليمەن ، چۈنكى ھەر-يۇسۇنالر بولمىسىمۇ بولىدۇ ،–
كىشىنىڭ باغرىنىڭ يۇمشاق ۋە قاتتىقلىقى ئۇ ئىنساننىڭ 

ېرىنداشلىرىمىزدىن بەزى بىر چاغالردا ق. ە باغلىقتۇرقانچىلىكلىگىگ
، مانا بۇالرنى باغرى  ىللەتكە ياردەم قىپتۇ دەيمىزغەيرى بىر مبىرى 

 ياردەم. ،مۇسۇلمانلىق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىكتىن دەيمىز يۇمشاقلىق
 ياردەم قىلىمىز دىيىشكە بولمايدۇ  قىلىشتا چوقۇم مۇسۇلمانالرغىالم

بىرىگە مۇھتاج بولىدىغان نۇرغۇن -چۈنكى باشقىالرنىڭمۇ بىر
ق بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئادىل كاۋاپچى ئېلىپ ئېيتسا. تەرەپلىرى بار 

دەپ بىر ئاكىمىز چىقتى، ئۇ كىشى بېيجىڭدا كاۋاپچىلىق قىلىپ 
نۇرغۇنلىغان ئوقۇشسىز قالغان خەنزۇ ئوقۇغۇچىالرغا ياردەم قىلدى ۋە 
ئۇالرنى ئوقۇتتى ۋە تاماق يىگۈزدى مېھرى بەردى ، ئۇ كىشىنىڭمۇ 

 .ئاز ئۇچرايدۇ -پەزىلىتى ئازدىن
سائەتتەك سىرتالردا ئايلىنىپ يۈرۈپ يەنە ئۆيىمىزگە 8 بۈگۈن بىز

 ئالدۇقچىۋىلەردىن شەربەتلەردىن -قايتىپ كەلدۇق ۋە ئۆيگە مىۋە
ئەلۋەتتە قايتاشىمىزدا ئوغلىمىزغا پۇتبول كىيىمى ۋە توپ ۋە ئوينىغۇچ 
قاتارلىق نەرسىلەرنى ئالدۇق ئىنشائالال، ئوغلىمىز كەلگۈسىدە 

 ...پۇتبولچى بولۇپ قاالر
كېرەكلەرنى جوزىغا قويدۇق ، ئايالىم -بىز ئۆيگە كىرىپ نەرسە

 بىز چاي ئىچكەچ ئايالىم مەندىن ؛.قىززىق چاي دەملەپ ئەكەلدى 
ادا سىز بىر چاغالردا ماڭا مۇنداق دىگەن ئىدىڭىز ،يەنى دۇئ-

ە بارلىقىنى ، سەۋرى قىلىش ۋئولتۇرۇش، ئېتكاپتا ئولتۇرۇش
للەت ئايرىماسلىق ، ھەر قانداق مى، چېگرا ياخشىلىققا بېغىشالش
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ۈپ بېقىش ، ھەرقانداق ئىشقا كۈلبولسۇن ياردەم قولىنى سۇنۇش
دەپ نۇرغۇن سۆزلەرنى دىگەن ئىدىڭىز مانا بۈگۈن ماڭا بىرنى -

 .دېدى ماڭا قاراپ تۇرۇپ-ئۈگۈتۈڭ ،
بۈگۈن مەن سىزگە پەقەت بىر سائەت دۇئادا ئولتۇرۇشنى . بولىدۇ -

 .دېدىم -ئۈگىتەي ،
مەن جەينامازدا  .ەپ تاھارەت ئېلىپ يېنىمغا كەلدى ئايالىم بولىدۇ د

شۈكۈرلەرنى ئېيتىپ ، ناماز ئوقۇپ ئولتۇرۇپ ئاشىقىمغا دۇئا قىلىپ 
دۇئارىمدا ھەممىسىگە دۇئا . بولۇپ بىر سائەتچە دۇئادا ئولتۇردۇم 

قىلدىم، يالغۇز ئىنسانالرغىالم ئەمەس بەلكى بۇ زىمىنغا بارچە 
 .بارچە جانلىق ھەممىسىگە دۇئا قىلدىم  ئۆسۈملۈك،

كۆزلىگىمىزدىن -بىز ئىنسانالر شەخسىيەتچىلىكىمىزدىن، ئاچ
تەرەققى قىاللمايمىز ، ھەددىدىن زىيادە بۇلغىما قىلىمىز، ھەددىدىن 

سۆزلەڭ دىسە پەتىۋا چىقىرىپ ئالدىغا . زىيادە ئىسراپخورلۇق قىلىمىز 
زنى مىليۇنغا چىقىرىمىز بىراق دىگەن سۆ< يامان بولىدۇ > ئۆتۈۋېلىپ 

  .ياخشى بولىدىغاندىن بىرەنى ئاز تاپىمىز
مەن دائىم بۇنداق ئولتۇرۇپ ئادەتلەنگەچكە بىر سائەت بىماالل 

بىرە سائەت يۈكۈنۈپ دۇئادا ئولتۇرۇپ ئولتۇرالىدىم ،بىراق ئايالىم 
مەن قوللىرىمنى كۆتۈرۈپ . باقمىغاچقا سەل قىينالغاندەك بولدى 

غا سوزلىرىمنى دەپ تۆكۈۋەتتىم ۋە كۆزلىرىمدىن ياشالر ئاشىقىم
ئايالىمنىڭ كۆزلىرىمۇ ياشقا . تارامالپ مەڭزىمدىن چۈشمەكتە ئىدى 

تولۇپ يىغالشقا باشلىدى ، بۇ ئۇنىڭغا ئاشىقىمنىڭ ئوتلىرى تۇتاشقان 
بىز بىر يېرىم سائەت ئولتۇرغاندىن كېيىن ئايالىم يېنىمغا . ۋاختىدۇر 
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 :ياشلىرى بىلەن -تىزىمغا قويۇپ تۇرۇپ كۆزكېلىپ بېشىنى 
مەن ئاشىقىمغا چەكسىز شۈكۈرلەرنى ئېيتىمەن ، چۈنكى مەن بۇرۇن -

 ئۆزۈمنى ئىلىم ئوقۇدۇم كىتاپالرنى يادىالپ بولدۇم  دەپ 
بۇ . ئىشقى مۇھاببىتىمنى ئاشىقىمغا بۇنداق بېغىشلىماپتىكەنمەن 

 ئۇرۇپ يۈرگەن ئىدىم  يىغالپ ئاھ مۇشاقەت دەپ-ئەرزىيەت ۋە ئۇ جاپا
ياشلىرىڭىزدىن بۇ ئەرزىيەت بۇ -بىراق بۈگۈنكى بۇ سىزنىڭ كۆز

سىناقالرنىڭ ئاشىقىمنىڭ ماڭا بەرگەن مۇكاپاتى ئىكەنلىگىنى -جاپا
ۋە چىدىغاندىالم سەۋرى قىلغاندىالم ئاندىن راھەت بېرىدىغانلىقىنى 

قىلىۋېلىپ  ئۆزۈمگە زۇلۇم-مەن بۇرۇنقى شۇ ۋاقىتلىرىمدا ئۆز. بىلدىم 
ئەمىلىيەتتە  .قىلىۋالغانلىقىمنى بىلدىم  ۋە ئازاپ ئوزۈمگە بېسىم-ئوز

مەن بۈگۈن  بەلكى ئۆتكۈنچە بىر يامغۇر ئىكەن،بۇ بىر بېسىم ئەمەس 
ياشلىرىمدىن باشقىچە راھەتلەندىم، ياشلىرىم تاتلىق شىرىن -بۇ كۆز

 .لەززەتلىك چىقتى
 .چىق ۋە تۇزلۇق چىقاتتىىرىم ئاچبۇرۇن يىغلىغان چاغلىرىمدا ياشل

 ىم ياش قىلىۋېلىپ ئىنتايىن يەڭگىل بولۇپ قالد-مەن ئاشىقىمغا كۆز
 .دېدى ئايالىم -بەلكىم بۇ بىر باشلىنىشتۇر ،

 :مەن ئايالىمنىڭ پىشانىسىنى سىالپ تۇرۇپ 
 خۇدا خالىسا كۆپنى بىلىسىز ، بىر كۈنلەردە ئۆيدىن چىققۇڭىزمۇ -

 ئەتراپىڭىز خۇددى قاراڭغۇلۇقتەك. كەلمەيدىغان بولۇپ قالىسىز
ھىچ كىشىنىڭ گېپى ياقمايدىغان بولۇپ قالىدۇ ، شۇ ۋاقىتتا 
ئاشىقىڭىزغا بولغان بىر خىيال ئويالر چىرمىۋالىدۇ ، بۇ سېغىنىش 

 :دېدىم ۋە -ئوتلىرى سىزنى ھەر كويالرغا سېلىپ تۇرىدۇ ،
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ت ارچاپ كەتتىڭىز ئالالغا ئامانەبۈگۈن ياخشى ئارام ئېلىڭ، چ-
 .ئۇيقۇغا كەتتىم دەپ -

تاڭ يۇرىدى بىز بامداتنى ئۆتەپ بولۇپ ئوغلىمىز نۇر ئەلىنى ئالغىلى 
ئۇالر خوش بولۇپ بىزنى  ئىبراھىمكام ھەممىسى باركەنئۆيدە  باردۇق

نۇر ئەلىمۇ بىز ئالغاچ بارغان توپنى كۆرۈپ خوشاللىقىدىن كۈتىۋالدى،
تى مەن ئۇنى سەكرەپ كەتتى ۋە مېنى قۇچاقالپ ئەركىلەپ كەت

مەن . كۆتۈرۈپ ئاسمانغا ئېتىپ بىر دەم ئوينىشىپ كەتتۇق 
ھەممەيلەن بىلەن كۆرۈشۈپ بولۇپ ئوغلۇم نۇر ئەلىنى ئېلىپ 
سىرتتىكى چىملىققا چىقتىم ،چۈنكى ئىبراھىمكامنىڭ داچىسىنىڭ 

 .ئالدىدا چوڭ توپ ئوينايدىغان چىملىق مەيدانى بار ئىدى
 :نۇر ئەلى مەندىن 

 .دەپ سورىدى-ز قانچىلىك ئىگىزلىكتە توپ تېپەلەيسىز ،دادا، سى-
 .دېدىم مەن -مېتىرچە ئىگىزلىكتە تېپەرمەن ، 31مەن -
 ! ھە راسما ئۇنداق بولسا تېپىپ بېقىڭە -
دەپ توپنى قولۇمغا ئالدىم ۋە توپنى ..! ماقۇل مەن تېپىپ باقاي ھە -

ئۆزۈممۇ بىر تېپىشىمگە توپ ئۇچقاندەك ئاسمانغا ئۆرلەپ لەيلىدى،
بىلمەيمەن توپنىڭ قانچىلىك ئىگىزلىكتە ئىكەنلىگىنى ، توپ تىك 

نۇر ئەلى . مېتىرچە بولۇپ چۈشتى  51يۆلۈنۈشتە ماڭغاشقا ئارلىق 
 :ىپ توپنى ئەكەلدى ۋە خوشاللىقىدا يۈگۈرۈپ بېر

ئاۋۇ ئالدىمىزدىكى  چوقۇم ! ئەمدى ماڭا ئۇزۇنسىگە تېپىپ بېرىڭ دادا
دەپ -پ بېرىڭ توپ يەرگە چۈشمىسۇن،تېپىدەرەخنىڭ يېنىغا 

دەپ پۇتۇمنى بىر سىلكىۋەتكەندىن -مەن ماقۇل ئوغلۇم ،.تۇرۋالدى 
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كېيىن يۈگۈرۈپ كېلىپ توپنى بىر كۈچەپ تەپتىم ، توپ نۇر ئەلى 
چە رمېتى 111ئەلۋەتتە . مېتىرچە ئېشىپ چۈشتى  11دىگەن يەردىن 

 .دى توپنى يەرگە چۈشۈرمەي تېپىش ئۇنچە ئاسان ئەمەس ئى
بۇ چاغدا تۇيۇقسىز مەجنۇنمۇ كەلدى ۋە ئىبراھىمكاممۇ چىقىپ 

 :مەجنۇن ماڭا . كەلدى 
چۈنكى سىز  سىزگە كۆپرەك ھەمراھ بوالي دىدىم،ھە دوستۇم -

ئىبراھىمكام سۆزىمىزنى . دېدى -يېقىندا قايتىسىز ئەمەسمۇ ؟ -پات
 :بۆلۈپالم 

ېپىمىز  مەن سىزنى سىزالم توپ تەپمەيسىز ، بىزمۇ ت..! ئالال..ئالال-
يۇۋاش جىمجىتمىكىن دىسەم ، تايچاقكەنسىز ئەمەسمۇ  توپنى بەك 

 .دېدى كۈلۈۋېتىپ تۇرۇپ -ياخشى تېپىدىكەنسىز ،
 :مەنمۇ كۈلۈپ تۇرۇپ 

شۇنداق مەن تەنتەربىيەگىمۇ قىززىقىمەن يۈگۈرۈپ تۇرىمەن شۇڭا -
 .دېدىم مەن -بۇنچىلىك توپنى تېپەلمىسەم  سەت تۇرا ،

 .دېدى مەجنۇن -تەربىيەدىن قايسىنى بىلىسىز ؟ھە تەن-
چقا ، مەن مەكتەپتە خەنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىلەن كۆپ ئوقۇغا-

، تىكتاك توپ ۋە يېنىك ۋاسكىتبول ،پۇتبول،پەي توپ
ئۇيغۇرچىدىمۇ بۇرۇن ئاتام مېنى . ئاتلىكتىلەردىمۇ خەۋىرىم بار 

ۈنكى يىللىققىچە ئۇيغۇرچىدە ئوقۇتقان چ-4ساۋادى چىقسۇن دەپ 
ئۇيغۇرچە مەكتەپلەردىمۇ خەنزۇچە دەرسلەرنى تېز سۈرەتتە ياخشى 

ىغا قوبۇل يىللىق-4يىللىقتىالم خەنزۇچە مەكتەپنىڭ -4ئۈگەتكەچكە 
بىر خەلىق كادىرى ئىدى ، ئاتاممۇ بۇرۇن  دادام. قىلىنغان ئىدىم 
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خەنزۇ تىلىدا ئوقۇپتىكەن چۈنكى ئۇ ۋاقىتالردا خەنزۇ ساۋادى بار 
دادام بىزنىڭ مەكتەپ ئوقۇشىمىزغا ، . ئىشلەتكەن ئىدى كىشىلەرنى

پەزىلىتىمىزگە ئىنتايىن كۆڭۈل بولەتتى ۋە ھەرقانداق -ئەخالق
، ياخشى ت قىلىپ ئىشلەشكە مېھنەت قىلىشقائادەمنى ھەركە

باراۋەر ئۆتۈشكە ۋە -ئارا باپ-ئىتتىپاق ئۆتۈشكە،ئۆز-ئىناق
 .ۈندەيتتى بىرسىگە يول قۇيۇپ ھورمەتلەپ ئۆتۈشكە ئ-بىر

زمۇ بار ېرىنداشلىرىمىرىمىزدىن قازاق، خۇيزۇ ۋە خەنزۇ قخوشنىللى
 . ا قىسمەن ئۇيغۇرالر كۆپرەك ئىدىئېلىپ ئېيتساق غۇلجىد. ئىدى

ئۇالرغا دادام ئالدىغا قازاق كەلسە قازاقچە، خەنزۇالر كەلسە خەنزۇ 
چاقچاق قىلىشىپ ئۇالرنى كۈلدۈرۈپ -تىلىدا پاراڭ قىلىپ خۇش

سوھبەتلىشەتتى ،شۇڭا ئۇالر ھەممەيلەن دىگۈدەك دادامنى  قىزغىن
دادام ھەتتاكى مەكتەپلەرگىمۇ بېرىپ كىچىك . ياخشى كۆرەتتى 

 بالىالر بىلەن چاقچاقلىشىپ بىللە توپ ئويناپ كېتىدىغان ئىدى، 
 ...بەلكىم بۇ دادامدىن ماڭا قالغان بىر مىجەزدۇر 

الىم ۋە ئىبراھىمكامنىڭ بىز ئۈچەيلەن بىرلىكتە توپ ئوينىدۇق، ئاي
خۇددى سىرتتا تۇرغان تاماشىبىنالردەك چاۋاق چېلىشىپ ئاياللىرى 

كۈلۈشۇپ بىزگە قاراپ تۇراتتى ، ئىبراھىمكامنىڭ ئوغۇللىرى كېلىپ 
بۇ نىمە دىگەن . ۋارتا قىلىپ بىز بۇ توپ سەھنىسىنى قىززىتىۋەتتۇق 

ام ھەسىرەپ مانا بۇ بىر ھەركەتتۇر ، ئىبراھىمك..! كۆڭۈللۈك ھە 
مەن يېنىغا . بواللمايال قالدى چۈنكى ئۇ ياق سەمىرىپ كەتكەن ئىدى

 :كېلىپ 
ھە ئاكا ، سىز كۆپ توپ تېپىپ بېرىڭ ۋە ئەتىگەنلىكى يۈگۈرۈپ -
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ھەي،سىز رىسقا ...بېرىڭ ،ھەددىدىن زىيادە ئارتۇق سېمىزلىك
 .دېدىم  كۈلۈپ تۇرۇپ-ئايرىمىسىڭىز بولماپتۇ ،

كۈن  01ولمىغۇدەك قارىغاندا بۇ يىل رامىزاننى شۇنداق قىلمىسام ب-
 .دەپ كۈلۈپ كەتتى -تۇتسام بولغۇدەك ،

بىز توپ ئويناپ بولۇپ ئۆيگە كىرىپ بىرئاز پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ 
ئۆيگە قايتماقچى بولدۇق ۋە مەجنۇننى ئۆيگە تەكلىپ قىلسام ئۇ ياق 

ى ئېيتىپ ئۇ سىرتتا بىزە ئىشىنىڭ بارلىقىنى ۋە دۇئادا بولىدىغانلىقىن
ياقمۇ بىز بىلەن خوشلىشىپ ماڭدى ، بىزمۇ نۇر ئەلىنى ئېلىپ ئۆيگە 

 .قايتىپ كەلدۇق 
كۈن ئارام ئالغاندىن كېيىن يەنە بۇرۇنقىدەك ئىشقا چۈشۈپ  5-4بىز 

 . كەتتۇق 
ئاي ئۆتتى ، مەن ئىشخانىدا ھۆججەتلەرنى كۆرۈپ  4ئارىدىنمۇ 

خانىسىدىن بىر ئايالنىڭ ئولتۇراتتىم تۇيۇقسىزالم ئايالىمنىڭ ئىش
چۈنكى ئايالىمنىڭ ئىشخانىسى بىلەن . يىغلىغان ئاۋازى ئاڭالندى

 . مېنىڭ ئىشخانامنى بىر نېپىز قەغەز تامال توسۇپ تۇراتتى 
مەن گەپ قىلماي تېشىغا چىقىپ ئىشچىالرغا قاراپ تۇردۇم بۇ چاغدا 

 :ھېلىقى قارا تەنلىك موسا يېنىمغا كېلىپ 
 .اقىردى دەپ چ-ئەپەندىم ،-
 .دېدىم مەن -ھە نىمە گەپ ،-
 .دېدى ئۇ -ھە باياتىن ئايالىڭىزنىڭ ئىشخانىسىغا كىردىڭىزمۇ ؟،-
 .كىرمىدىم ھە ياق -
ھە شۇنداقمۇ بەلكىم خەۋىرىڭىز بولمىسا كېرەك ،ھېلىقى تويى -
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 .دېدى موسا -بولغان قىزچۇ ؟ 
 ھە ئائىيشەنى دېمەكچىمۇ سەن ؟-
 قىلىپ كۆرەڭلەپ كەتكەن ئەمەسمۇ؟  تويھېلىقى ۋاقىتتا ! شۇنداق -

 ...! ئاڭلىسام يولدىشى 
 ھە يولدىشى نىمە بوپتۇ ؟-
 دېدى موسا -.يولدىشى يەنە بىر سەتەڭنى ئاپتۇ -

 :مەن ئۇلۇق بىر تېنىۋەتكەندىن كېيىن
 :دېدىم مەن ۋە -شۈكرى قىاليلى، بىز بىرگە شۈكرى قىاليلى، -
 .ېدىم مەن د-نىمىگە دەرت ئېيتىپ يىغالۋاتىدۇ ،-
ھە ئاڭلىسام بۇ قېتىم ئالغان ئايالى ئىنتايىن چىرايلىق ۋە -

ئائىيشەدىن كىچىككەنمىش، ئۇ ئادەم بۇ خوتۇننى ئېلىپالم 
دېدى -...ئائىيشەگە كۆڭۈل بولمىگەن ئوخشايدۇ ، شۇ سەۋەپتىن

 .موسا 
اس ېرىپ خىزمىتىڭنى قىلىۋەرگىن، ھە رھە چۈشەندىم ، سەن ب-

 :دىم مەن يەنە بىر گەپ ، دې
 . ھە قېنى ئېيتىڭ ئەپەندىم ، دېدى موسا -

مەن بىر تۈز كۆڭۇل ئادەم ، بۇندىن كېيىن باشقىالرغا گەپ -
توشىمىغىن بۇ ياخشى ئىش ئەمەس، ھېساپتا مەن سەندىن سورۇغۇم 

بىراق سوراپ قالدىم ئەر كىشىمۇ ئايالىنى كۈنلەپ . يوق ئىدى
 ەندىن سوراپ  قويمىسا بولمايدۇ، شۇ كۈنلەش نەزىرىدە س

ئەمەلىيەتتە ئايال كىشىدىن ئايال كىشىنى كۈنلەشنىڭ . قويدۇم 
ئورنى يوق ئىدى،بىراق ئۆزۈممۇ بىر خىل ئەجەپلىنىپ قالدىم ، 
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دى ۋە مەن كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم ئايالىمنىڭ ئەسال دوستى يوق ئى
 .دېدىم مەن -
ىلىمەن ئېيتقانلىرىڭىز ئىنتايىن توغرا ئەپەندىم سىز دىگەندەك ق-
 :دېدى موسا ۋە مېڭىپ بولۇپ كەينىگە بۇرۇلدى -
 .يەنە بىر ئىش بار ئىدى ئەپەندىم ،دېدى موسا -
 .دېدىم مەن -قېنى دىگىن ،-
 .مېنىڭ ئايالىم يەڭگىگەن ئىدى-
 ئايالىڭ يەڭگىدىمۇ ؟ مۇبارەك بولسۇن قىزمۇ ؟..ئالال..ھە ئالال-

 ئوغۇلمۇ؟ 
دىن كېيىن ئىسىم قويماقچى كۈن 3خۇدا خالىسا ئوغۇل ئەپەندىم -

 .دېدى خوشال بولۇپ موسا -ئەپەندىم،
كۈن ئارام ئالغىن  4كتىن باشالپ ھە خاتىرجەم بولغىن ئۆگۈنلۈ-

 .دېدىم مەن موساغا 
م ، يەنە بىر ئىشنى سوراپ باقاي سېلىگە كۆپ رەخمەت ئەپەندى-
 :دېدى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ -
 .ھە قېنى دىگىنە -
 ڭ ئىسمى نىمىكىن ؟سېلىنىڭ ئاتىللىرىنى-
 دېدىم مەن -ئاتامنىڭ ئىسمى ئابدۇقادىر ،-
ھە بىلىۋالدىم ئەپەندىم رەخمەت ، ئۆگۈنلۈككە باالمغا ئىسىم -

قويغاندا سىزنى ئىبراھىم ئەپەندىمنى ۋە دوستىڭىز مەجنۇننى 
 .چاقىرماقچى ئىدىم ، كېلەلەسىلەرمۇ ؟ دېدى ئۇ 

مىز بۇنداق ياخشى ئىشقا خۇدا بۇيرىسا چوقۇم بارى..ئالال.. ئالال-
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 بارمامدىغان خاتىرجەم بولغىن بىز بارىمىز بىراق شۇ كۈنى سەن ماڭا 
 .دېدىم مەن -تېلىفۇن قىلىپ ئەسكەرتىپ قويغىن ،

ھە بولىدۇ شۇنداق قىلىمەن سىزگە كۆپ رەخمەت ئەپەندىم -
 :مەن ئۇنىڭغا  ش بولدۇم ،دەپ كۈلۈپ تۇرغان ئىدىئىنتايىن خو

 .دەپ سورۇدۇم  -رمۇ ؟،ھە يەنە ئىش با-
دەپ كۆزىنى -چوقۇم بېرىڭ ھە ، ئەپەندىم تۈگىدى..ياق..ھە ياق-

 .قىسىپ قويۇپ كەتتى 
ۋە ماڭا قاراپ مەن ئىشخانىغا كىرىپ ئولتۇرسام ئايالىم كىرىپ كەلدى 

 .ئولتۇرۇپ سۆزىنى باشلىدى 
 .دېدى ئايالىم-باياتىن ئائىيشە كىرىپتىكەن ،-

 .ەن دېدىم م-ھە شۇنداقمۇ ؟،
شۇنداق ، ئاڭلىسام يولدىشى باشقا بىر ئايال ئېلىپ بۇنىڭغا -

ئايلىق بوپتۇ،  4قارىماپتۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە ئائىيشەنىڭ بويىدا باركەن 
 ئائىشەنى ،ىرقى ئايالىنى بەك ياخشى كورەمىشيولدىشى ھاز

كېچەكلىرىنى -خىزمەتكار قاتارىدا كۆرۈپ ھازىرقى ئايالىنىڭ كىيىم
ئىلمىغان ئوخشايدۇ ،ناۋادا بۇ ئىشالرنى قىلمىسا يۇيغۇزۇپ كۆزگە 

يولدىشى كۆرساقتىكى بالىسى بىلەن بىللە تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى 
 .دېدى ئايالىم -ئېيتىپتۇ شۇڭا سىزدىن مەسلىھەت سوراپ كەپتۇ ،

دېدىم مەن -،قانداق بىر مەسلىھەت بېرەلمەيمەنمەن ھېچ-
 .ئايالىمغا 

، بىرە جاۋاپ رىڭىز خېلى چوڭقۇر سىز خېلى كۆپ ئوقۇغان تەپەككۈ-
 .دېدى ئايالىم -چىقىپ قاالر ،
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 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ئايالىمغا 
 سەۋرىدىن باشقا < سەۋرى > ئۇ بولسىمۇ ! پەقەت بىرال جاۋاپ -

- سەۋرى قىلسۇن كۆرساقتىكى باال تېنىچ. ھېچ بىر ئامال يوقتۇر 
 دېدىم -الر ا  باشقا ياخشى ئامال بوپ قائامان تۇغۇلسۇن ، شۇ چاغد

 .زلىرىمنى ئاڭالپ بولۇپ ئايالىم بۇ سۆ
 .ن چىقىپ بىزە تەسەللى بېرەي دەپ چىقىپ كەتتى ئەمسە مە-

بىرئازدىن كېيىن مەن دەرىزىدىن پەسكە قارىدىم ، بىر چاغالردا 
مەيدىسىنى كېرىپ غادىيىپ ماڭىدىغان بۇ قىزنىڭ بۈگۈنكى 

مەن بۇ ئايالنى . ئىدىكۈنلەردە بېشى ساڭگىالپ يەرگە قاراپ قالغان 
كۆرۈپ كۆڭلۈمنىڭ بىر يېرى نەسىھەت قىلغىن ،دىگەندەك بولدى ۋە 

 .ئائىيشەنى چاقىرىتقۇزدۇم 
. سىزگە سەۋرى بەرسۇن، سەۋرى قىلىڭ ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم خۇدا-
ئۆتۈپ بۇ كۈنلەرمۇ الىڭىز بىر كۈنلەردە چوڭمۇ بوالر،ب

ر خۇدا بار ئالدىڭىزغا بېشىىڭزنى ئۇنداق يەرگە قاراتماڭ،بى.كېتىدۇ
قاراپ ئۈمۈد بىلەن ياشاڭ ،ئۈمۈت ئارمانلىرىڭىزنى بىر خۇداغا 

سىز ياخشى ئۈمۈدلۇك بولسىڭىز پەرزەنتىڭىزمۇ ياخشى . بېغىشالڭ 
ېز تئۈمۈدلۈك چوڭ بولىدۇ ئىنشائالال ، بۇ بەخىتسىز كۈنلەرمۇ 

 .دېدىم مەن -ئاخىرلىشىپ كېتەر،
 :ئاچچىق ياشلىرىنى سۈرتۈپ تۇرۇپئۇ قىز كۆزلىرىدىن ئېقىۋاتقان 

بۇرۇن سىز ماڭا بىر قانچە سۆزلەرنى ئېيتقان ئىدىڭىز،ئۇ چاغالردا -
مەن سىزنى كۆزگە ئىلماي ئۆز چىرايىمگە ئىشىنىپ ياشلىقىمغا 
ئىشىنىپ،سىزنى جەمىيەتنى چۈشەنمەيدىكەن ،دەپ مەسخىرە 
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ز سىز ماڭا شۇ چاغدا دىگەن سۆزلىرىڭى... ھەي. قىلغان ئىدىم 
 :ھازىرمۇ ئېسىمدە يەنى سىز ماڭا 

 بىر كۈنلەردە بۇ چىرايىڭىزغا بولغان ئىشەنچىڭىز ھاكاۋۇرلىقىڭىز-
 تەكەببۇرلىقىڭىز، قايدا يۇسۇندىن چىقىپ كەتكەن بۇ ھالىتىڭىز

 -باش تاياق بواللمايدۇ ، سىز ھازىر-سىزگە ۋاختى كەلگەندە يان
تۇرمۇش ولسىڭىز ، قىالرغا ئەركىلەپ ئۇالرنى ئالدايمەن دىگەن ب-
  <ئىتائەت >  ئۇ ۋاقىتالردا سىز. نىكاھتا ئۇنداق قىلغىلى بولمايدۇ–

دىگەن بۇ بىر ئېغىز سۆزدىن يانالمايسىز ۋە گەپ قايتۇرالمايسىز، 
بۈگۈن ئالدىراپ كۈلگەن بۇ جاھاندا ، بىر كۈنلەردە يىغالپ 

دى مەن ئەم. دېگەن ئىدىڭىز -تىلەيدىغان ھەسسىلەر ئېغىر بولىدۇ ،
 .بىر چۈشۈنۈپ يېتىۋاتىمەن -ى بىرمۇبۇالرن

 بۇ ئىشالرنىڭ ،ئۇ ۋاقىتالردا سىزمۇ تېخى توي قىلمىغان ئىدىڭىز
 ھەممىسىنى سىز چۈشۈنۈپ يېتىپسىز،ئەپسۇس مەن ھەقىقەتەن 

شۇ ۋاقىتالردا سىزگە قىلغان قوپاللىقىمنى  .خاتالىشىپتىمەن
 .دى ئۇ قىزدەپ ساالم قىل-،..! كەچۈرۈپ مېنى ئەپۇ قىالسىز

بولۇپ كېتىدۇ  مەن ئاشىقىمغا دۇئا قىلىپ ،خۇدا بۇيرىسا ياخشى
 .دېدىم مەن -سىزمۇ ھەم رازى بولۇپ كېتىڭ ،

مەن . ئۇ قىز رازىمەنلىك بىلەن رەخمەت ئېيتىپ چىقىپ كەتتى 
پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ ئايالىم تۇيۇقسىزالم ئايالىمنى چاقىردىم ۋە 

 :ماڭا
ۋە قوغۇن ،ئالما دىگەندەك نەرسىلەرنى بۈگۈن ئەجەپ ئاپلىسىن -

 .دېدى -تۇيۇقسىز يىگۈم كېلىپ كەتتى ،
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ھە ئۇنداق بولسا سىز ئولتۇرۇپ تۇرۇڭ مەن پەسكە چۈشۈپ ئېلىپ -
دەپ سىرتقا چىقىپ دىگەن نەرسىلەردىن ئالدىم ۋە بىر -چىقاي ،

مەن بۇالرنى ئىشخانىغا ئەكىرىپ ئايالىمغا . قاچا راڭپىزىمۇ ئېلىۋالدىم 
ەردىم ، ئايالىم خوشاللىقىدا مىۋىلەرنى ئىشتىھا بىلەن يەپ ب

بۇنداق يىيىشنى مەن . راڭپىزىنىمۇ ناھايتى مەززە بىلەن يەپ كەتتى
ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم ، ئىبراھىمكام كىرىپ كەلدى ۋە 

 :ئايالىمنىڭ بۇ يىيىشلىرىنى كۆرۈپ خوشال بولۇپ كېتىپ 
ە ئىشتىھالىق بولۇپ كېتىپتىغۇ ؟ ۋوي بۈگۈن كېلىنچەك ئاالھىد-
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ-
 .شۇنداق مەنمۇ ھەيران قالدىم ،دېدىم مەن -
، دەپ كۈلۈپ كەتتى ..!مۇبارەك بولسۇن..! ھە مۇبارەك بولسۇن -

 :مەن تېخىمۇ ھەيران قېلىپ  .ئىبراھىمكام
 .دېدىم مەن  -نىمىگە مۇبارەكلەيسىز ئىبراھىمكا ،-
ئايدىن  9ئارىدا بىر خوشاللىق بار ، يەنە -ھە خۇدا بۇيرىسا پات-

 .،دېدى كۈلۈپ تۇرۇپكېيىن سىز دادا بولغۇدەكسىز 
 .دېدىم مەن -ھە چاقچاق قىلماڭە ئاكا ،-
ياق ئۇكام چاقچاق ئەمەس راس دەۋاتىمەن ، مېنىڭمۇ ئاياللىرىم -

شۇنداق بولغاندا مەنمۇ ھەيران قالغان ئىدىم  كېيىن ماڭىمۇ 
ئاياللىرىمىز سېزىكلىك ۋاقىتلىرىدا . گەن ئىدى باشقىالر دەپ بەر

االھىدە ئامراق بولۇپ چىۋىلەرگە ئ-تۇيۇقسىز مۇشۇنداق مىۋە
 .دېدى ئىبراھىمكام -كېتىدىكەن 

 .بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئايالىمنىڭ يۈزلىرى قىزىرىپ كەتتى
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بىز گاھى چاغالردا ياتقاندا نۇر ئەلى يېنىمىزغا كىرىپ ئەركىلەپ 
 :تۇرۇپ

دەپ -ئاپا، مەنمۇ سىلەر بىلەن بىللە ئۇخلىسام بوالمدۇ ،-دادا-
 :تۇرۋاالتتى، بىزمۇ 

ھە بولىدۇ ئوماق قوزام  كېلە قېشىمغا دەپ بىللە ياتاتتۇق، نۇر -
دادا ئاپا مېنىڭمۇ بىر –ئەلى مېنى چىڭڭىدە قۇچاقالپ يېتىۋاالتتى ۋە 

ى بەلكىم نۇر ئەلىنىڭ تىلىگ. ئۇكام بولسىكەن ،دەپ تۇرۋاالتتى
 .دۇئاسى ئىجابەت بولغان ئوخشايدۇ 

بىز ئىككى سائەت بۇرۇن ئىشتىن چۈشۈپ دوختۇرخانىغا باردۇق ۋە 
ئۇالر ئايالىمنى . ۋالىغان دوختۇرنىڭ يېنىغا باردۇقمېنى دا

 :تەكشۈرۈپ بولۇپ مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ
 40، ئالال خالىسا ئايالىڭىز ھامىلداركەن..! بولسۇنمۇبارەك -

، ئايالىڭىز ئېغىر نەرسە كۆتۈرمىسۇن ،دەپ بىرقانچە كۈنلۈك بوپتۇ 
بىز دوختۇرغا رەخمىتىمىزنى .تەييارلىق سۆزلىرىنى قىلىپ بەردى 

 ئانامغا-ئېيتىپ خوشلىشىپ قايتىپ كەلدۇق ۋە بۇ خوشاللىقنى ئاتا
  .ئېيتتىم

 :ئانام  پاتىمەنىڭ بويىدا بارلىقىنى بىلىپ -ئاتا
ۇققىنە دادىسى بىزنىڭ بىر بۇدرراسمۇ باالم ،ۋاي ..! ۋاي ئالال-

، ۋاي جېنىم باالم تېزراق قايتىپ نەۋرىمىز بولىدىغان بولدى
،دەپ سۆزلەپالم چەك قىزىمىزغا ئۆزۈم ياخشى قاراي نكېلىڭالر كېلى

 .كەتتى 
 ئاي ئىچىدىالم خۇدا بۇيرىسا قايتىمىز  3-1ھە بولىدۇ ئانا يەنە -
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دىسە ، دادام ئانامغا ھەي ئانام  دادامغا ، ئوغۇل تۇغۇلىدۇ . دېدىم 
دەپ بۇ ئىككىسى -ئانىسى مەلىكىدەك بىر قىزىمىز بولىدۇ ،

ئايالىم ۋە مەن بۇ . بىرسى بىلەن سۆزلىشىپ كەتتى -تېلىفۇندا بىر
ئانام بىلەن خوشلۇشۇپ -سۆزلەردىن كۈلۈشۇپ كەتتۇق ۋە ئاتا

 . ئالالغا ئامانەت قىلىشتۇق 
ەن قىلدىم قالغان يەڭگىل ئۆي ئىچىدە سەل ئېغىر ئىشالر بولسا م

ئىشالرنى ئايالىم قىلدى، ئايالىم بۇ ۋاقىتالردا ئۇيقۇجان بولۇپ 
قالغان ئىدى ، تۇيۇقسىز مەجنۇن كېلىپ كەلدى چۈنكى مەجنۇن 

 .ئايالىمنىڭ ھامىلدار ئىكەنلىگىنى بىلىپ خۆشاللىقىدا كەلگەنكەن 
 :مەجنۇن ئايالىمنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر تېپىپ 

چىۋىلەرگە سىزىك بوپتۇ،يەنى تېخى ئۇيقۇجان -ىز مىۋەھە ئايالىڭ-
خۇدايىم ئاسانلىقنى بولۇپ قاپتۇ، قارىغاندا ئوغۇل ئوخشايدۇ 

 .دەپ دۇئا قىلدى -،.بەرسۇن دوستۇم 
مانا بىز بۇ خوشاللىق ئىچىدە خىزمەتكە بېرىپ كېلىپ  يۈرۈپ 

لىق بۇ يىل شېركىتىمىزدىكى يىل. قايتىشىمىزغىمۇ ئازالم قالغان ئىدى
مىليۇن مىسىر پۇلى ئاشقان بولۇپ  311خۇالسە بۇرۇنقىدىن 

مىليۇن  51ئېكسپورت قىلىنغان مالالرنىڭ -سىرىتتىن ئېمپورت
ئامىركا دوللىرىغا يەتكەنلىكىنى ھېساپالپ چىقتۇق ، بۇرۇنقى 

ھەسسە ئاشقان  4قى مەبلىغى ەغگە قارىغاندا شېركەتنىڭ بۇ يىلمەبل
لەردىن ۋە بۇ مىۋىلەردىن كۆپ ئىبراھىمكام بۇ ئەجىر. ئىدى

 .خۇرسەن بولدى 
كۈنالم قالغان ئىدى، مەن ئالدىن قايتىش  7مانا مەن قايتىدىغانغا 
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بېلىتىنى زاكاس قىلىپ قويدۇم ، نۇر ئەلىنىڭمۇ بۇ يەردە ئېنگىلىس 
تىلى ۋە ئەرەپ تىلىدىن ساۋادى چىقىپ باشقىالر بىلەن بىماالل 

 .ئىدى پاراڭلىشااليدىغان بولۇپ قالغان 
شچىالرنىڭ ئىمەن بۈگۈن شېركەتكە باردىم يەنە بۈگۈنكى خۇالسە 

بۈگۈن يىغىن زالىدا ھەممەيلەن . يىللىق كىرىمى ۋە چىقىمى ئىدى 
 بار ئىدى ، چۈنكى بۇالر مېنى ماڭىدۇ دەپ ، ئىبراھىمكام شېركەتكە 

مەن . بۈگۈن ئاالھىدە زىياپەت ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان ئىكەن 
 :قاراپ سۆز قىلدىم ۋە ھەممەيلەنگە 

كۈنالم  0مەن قايتىدىغىنىمغا يەنە ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم كۆپچىلىك -
 قالدى، ھېساپتا مەنمۇ سىلەرگە قىيمايۋاتىمەن ۋە چىدىمايۋا

تىمەن، بۈگۈن ئاۋۋال سىلەرگە يىللىق كىرىمنى ئېيتاي، ئالدىنقى 
سا ، بۇ قېتىم بولچىقىمنى ئېيتىپ بولغان-لىق كىرىمقېتىم يىل

 سىلەرنىڭ كىرىمىڭالرنىڭ ئالدىنقى يىلدىكىدىن  بۇ يىلقى يىللىق
. ، بۇ ھەممىڭالرغا ئاياندۇر ھەسسە ئاشتى 1كىرىمنىڭ مائاشى 

 511بىرىڭالرغا -ئەمدى بۈگۈنكى بۇ يىللىق مائاشىڭالردا ھەر
ۇالسىنى ئېيتىپ دولالردىن مۇكاپات پۇلى تارقىتىلىدۇ ، دەپ خ

 .ىمكام  ھەممەيلەنگە سۆز قىلدى ئىبراھ بولغاندىن كېيىن 
 ھەممىڭالر بىلىسىلەر ،يۈسۈف ئەلى كەلگەندىن بېرى شېركىتىمدە -

ئارا ئىشەنچ -خىزمەتچىلەردە ئۆز-ئىشچى. كۆپ ئۆزگۈرۈشلەر بولدى 
 ۋە رىشتە پەيدا باغالندى ، مەن بۇ ئەھۋالالردىن تولىمۇ 

 تاپتىم خوش ۋە خۇرسەن بولدۇم ۋە نۇرغۇن پايدا مەنپىئەتلەرنى 
مۇشۇ ئىشالر تۈپەيلىدىن شۇنى ئېيتىمەنكى مەن بۈگۈندىن باشالپ 
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 ھەممىڭالرنىڭ باللىرىڭالرنىڭ ئوقۇش پۇلىنى ئۆز ئۈستۈمگە ئالدىم 
 .دېدى ئىبراھىمكام -بۇ سىلەرگە بېرىلگەن بىر مۇكاپاتتۇر ،

نى ئاڭالپ ھەممەيلەن خوش خىزمەتچىلدر بۇ سۆزلەر-ئىشچى
باللىرىنى  پ كەتتى ۋە قىيىنچىلىقى بارالر،ىشىچاۋاق چېل بولۇشۇپ

رەخمەتلىرىنى ئېيتىشىپ ئوقۇتالماي قالغانالر كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ 
 .كەتتى 

 :ئىبراھىمكام يەنە كۆپچىلىككە قاراپ 
ىم يوق چۈنكى ھەقىقەتەن كۆزۈم قىيمايدۇ، ئىالج مەن بۇ ئىنىمغا-

وشتى ، بۇالر يىلمۇ ت 1ئانىسىغا ۋەدە بەرگەنمەن ، مانا بۇ -ئاتا
 .ئەمدى يۇرتىغا قايتىدۇ ،دەپ كۆزىگە ياش ئالدى 

جىزمەتچىلەرمۇ كۆڭۈللىرى يېرىم بولغان ھالدا -ھەممە ئىشچى
يېنىمغا كېلىشىپ دەرتلىرىنى ئېيتىشقا باشلىدى بۇ ۋاقىتتا ئائىيشەمۇ 

ئۇ قىز بىزگە ئاق يول تىلىدى ۋە كۆرگەن تۇرمۇشىغا . بار ئىدى
 ىلىشتىن باشقا ئامال يوقلىغىنى شۈكرى قىلىپ سەۋرى ق

 .بىزمۇ كۆپچىلىككە سەۋرى ھەققىدە دۇئا قىلدۇق . ئېيتتى
شېركەتننىڭ بارلىق ئىشلىرى بۈگۈندىن باشالپ ئىبراھىمكامنىڭ 

 يىل مەن بىلەن بىللە  1چۈنكى چوڭ ئوغلى . چوڭ ئوغلىغا ئۆتتى 
 يۈرۈپ شېركەتنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى ئۈگۈنۈپ بولغان ئىدى ۋە

 پەزىلەتلەرنى ئۈگەنگەن -يۇسۇن ۋە ئەخالق-مەندىن بارلىق قايدە
چوڭ ئوغلى يېنىمغا كېلىپ قولۇمنى تۇرتۇپ  ڭئىبراھىمكامنى. ئىدى 

 :تۇرۇپ 
سىزدىن بۇ قىسقىغىنە ۋاقىتالردا  مەن! غوجىدار ئەپەندىم -
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ئىلىملەرنى –ىمپاراسەت ۋە نۇرغۇن ئەقەللى بىل-پەم ئىدراك-ئەقىل
بىلىمنى، -ھەقىقەتەن سىز ئىلىم ئۈگۈنىۋالدىم،

شۇ سەۋەپتىن . پەزىلەتنى ئوزىڭىزگە دوس قىلىپسىز-ئەخالق
مەن ،ئىدراكىڭىز تېتىك تۇرۇپتۇ، خۇددى دانىشمەنلەردەك-ئەقىل

،ئەپسۇس ڭساممۇ بىراق كۆپنى ئۈگىنەلمىدىمكەينىڭىزدىن ئۇزاق ما
بۇ قېتىم يەنە كۆرۈشۈش پۇرسىتى بولسا سىزدىن كۆپنى 

 .دېدى ئۇ -لسام دەيمەن ئۈگۈنىۋا
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

پەزىلەت -ئۈگۈنىمەن دىسىڭىز كۈندە كىتاپ ئوقۇڭ ۋە ئەخالق-
قاتارلىق كىتاپالرنى كۆرۈپ ئوقۇپ بېرىڭ ، ھەرقانداق بىر كىتاپنى 
ئوقۇغاندا ياخشى تەھلىل قىلىپ تۇرۇپ ئوقۇمىسىڭىز توغرا 

چىپ تۇرۇپ ،شۈنىڭ ئۈچۈن قەلبىڭىزنى ئېچۈشىنەلمەي قالىسىز 
 بارلىق زېھنىڭىز بىلەن ئوقۇڭ شۇندىالم ياخشى نەتىجە قازىنااليسىز 

مەيلى سىز قايسى . ھەرگىز قارىسىغا كىتاپ كۆرمەڭ ۋە ئوقۇماڭ 
 خىلدىكى كىتاپنى ئوقۇڭ چوقۇم ئۇنىڭدىكى بىلىمنى ئىگەللىۋېلىڭ

مەيلى ئۇ بۇرۇنقى كونا يازمىدىكى پەلسەپە بولسۇن ۋە بىلىۋېلىڭ،
 سىز بىر مەنپەئەتكە  چۈشۈنۈپ تۇرۇپ ئوقۇڭ شۇندىالم ۇمچوق

 .دېدىم مەن -ئېرىشەلەيسىز ،
ئەمسە مەن قايتىدىغان بولدۇم، ھەممىڭالرنى  قېرىنداشلىرىم-

بۇ يەردە مەن بۇالي ياكى بولماي ،خۇددى . خۇداغا تاپشۇردۇم 
 ھاالل مېھنەت قىلىڭالر. بۇرۇنقىدەك ياخشى كۈيۈنۈپ ئىشلەڭالر

ئاققان تەرىڭالردىن مىننەت ېھنىتىڭالرنى ئايىماڭالر،ىلغان مق
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 .قىلماڭالر، بىر كۈنلەردە ئەجرىڭالرنى ئىگەم ئوزى بەرگۈسىدۇر 
ئايالىممۇ ئۇالر بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ .دەپ ئۇالرغا سۆز قىلدىم 

خىزمەتچىلەر كۆزلىرى قىيمىغان ھالدا باشلىرى -ئىشچى.خوشالشتى
 :ساڭگىالپ 

 ېچ بولمىسا يەنە بىر ئاي تۇرسىڭىز بولمامدۇ ؟ھ! ئەپەندىم -
يەنە كېلەمسىز ؟ قاچان كېلىسىز؟ كەلگەندە چۆقۇم بىزگىمۇ خەۋەر 

ھە راس ئەپەندىم ....قىلىۋېتىڭ ئالدىڭىزغا ئالغىلى چىقىمىز
دەيدۇ ، خۇدايىم ئاڭلىساق ئانا يۇرتىڭىز غۇلجىنى بەك گۈزەل 

ئاغزىغا -دەپ ئازى-؟ ھە–بۇيرىسا بېرىپ قالساق مېھمان قىالسىز 
 .تەگمەي سۆزلەپ كەتتى 

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇالرغا 
 . ئەلۋەتتە مېھمان قىلىمەن، ھېچقايسىڭالرنى تاشالپ قويمايمەن -

 ىنىم كەڭدۇر ،ھېچقاچان كام قىلمىغاندۇرچوقۇم بېرىڭالر داستىخ
دېدىم مەنمۇ -، ھەممىڭالرنى قىزغىن قارشى ئالىمەن ،مەن

 .قىيمىغان ھالدا 
 يېشى قىلىپ تۇرۇپ ئالالغا ئامانەت -ئۇالر ھەممىسى قۇچاقالپ كۆز

 .بىرلەپ كېلىپ كۆرۈشۈپ بىزنى ئۇزۇتۇپ قويۇشتى-دەپ، بىر
كۈننى دوسالر  3كۈنالم قالغان بولۇپ، مەن بۇ  3قايتىدىغانغا يەنە 

. بىلەن كۆرۈشۈشكە چىقاردىم ۋە مەجنۇننىڭ يېنىغا باردىم 
 :ىسىدە تۇرغانكەن مەجنۇنمۇ مېنى ساخالپ كەب

دەپ مەجنۇننى قۇچاقالپ -ئەي دوستۇم ،ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم 
 .كۆرۈشتۈم ، مەجنۇنمۇ ساالم بېرىپ قۇچاقالپ تۇرۇپ كۆرۈشتى 
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ئەمدى قايتىدىغان بولدۇڭ دوستۇم ، بۇ كەبەممۇ يالغۇز قالىدىغان -
- ھالىمنى دەپ ئېي-ئەمدى سەن كەتسەڭ كىمگە دەرت. بولدى 

دەپ كۆزىگە ياش ئېلىپ -ەرگە دەرت تۆكەرمەن ،تارمەن، كىمل
 .تۇرۇپ مېنى چىڭ قۇچاقلىۋالدى 

 :مەن مەجنۇنغا 
- خۇدا.بۇ كۈنلەرمۇ ئوتۇپ كېتىدۇ ! ھەي مەجنۇن سەۋرى قىلغىن -

 .دېدىم مەن -يىم بۇيرىسا يەنە كۆرۈشۈپ قاالرمىز ،
 :مەجنۇن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 

سېنى كۆرگىلى بارىمەن  يىلدىن كېيىن 11خۇدا ئۆمرۈمنى بەرسە -
سەن چۆقۇم .پەرزەنتىڭنى كۆرەمەن ۆرەلمىسەمناۋادا سېنى ك

، پەرزەنتىڭنى ئۆزۈڭگە ئوخشاش ئاقىالنە قىلىپ تەربىيەلەيسەن 
بەلكىم مەن بارغان ۋاختىمدا  ئايالىڭنىڭ قورسىقىدىكى بۇ باال 

. بىلەن بۇ ئوغلۇڭ ئالال بۇرۇن سەندەك بولۇپ قېلىشى مۈمكىن 
دېدى -بۇيرىسا شۇ كۈنلەرنى كۆرۈشكە نىسىپ قىالر ، خۇدايىم

 :مەجنۇن ۋە ماڭا بىر شەرت قالدۇردى يەنى 
 

 كۆرۈشكەندە كۆرۈشىمىز قۇچاقلىشىپ ھالىمىز يوق ،
 .قوللىرىمىزدا جان يوق -قېنىمىزغا پاتماي سۆزلىشىپ پۇت-قىن

 بۇ يۈرەك دەرماندا ئاشىقىنى سېغىنىپ ،
 .ېنىمىز يوق قۇچاقالش ئىلكىدە بۇ تەندە ج

 
 ، قۇرۇق جاننى بەرگىلى بولمايدىكەن ھېچقاچان
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 .دۇرۇس ئىكەن بۇ روھنى سالمىغۇچە يەنە 
 ئاشىقىنى سېغىنىدىكەن بۇ يۈرەك ئەسال ،

 .ئۇتى ئىكەن دوسلىرىنىڭ تاتلىق سۆزلىرى يەنە
 

مەن دېدىمكىن، مەنمۇ ساڭا بىر كۆپلېت شېىر ھەدىيە قىالي ،ۋاختى 
 :دېدىم ۋە -ىڭغا قاپىيە قىلىپ قايتۇرغىن ،كەلگەندە سەنمۇ بۇن

 
 ئارىدىن ئۆتۈپ نۇرغۇن يىلالر ،
 .يېتىپ كەلدىڭ سەن قاشىمگە 

 قايسى ۋاقىتتىن مېھمان بولۇپ كېلىپ قالدىڭ،
 .مېنىڭ بۇ غېرىبانە كەبەمگە 

 
مانا بۇ شېرىنى ساڭا قالدۇردۇم ، ۋاختى كەلگەندە سەن بۇ شېرىغا 

 ەن بىلەن كۆرۈشكەندە خۇدايىم بۇيرىسا بۇنى مەن س. شېئىر قاتقىن 
سەن ماڭا دەپ بېرىسەن ،ئەگەر دىيىشەلمەي قالساق ئاشىقىمنىڭ 

 .دېدىم مەن -.ھوزۇرىغا بارغاندا دىيىشەرمىز 
مەن بۈگۈن مەجنۇننىڭ يېنىغا ئايالىم بىلەن ئوغلۇمنىمۇ بىللە ئەپ 
چىققان ئىدىم ،شۇڭا مەن مەجنۇن بىلەن خوشلىشىپ ئايالىم ۋە 

وغلۇمنى ئۆيگە ئاپىرىپ قويۇپ يەنە مەجنۇننىڭ يېنىغا كەلدىم ۋە ئ
ھەر . بۇ كېچىنى مەجنۇن بىلەن بىللە پاراڭلىشىپ ئۆتكۈزدۇق 

قىيمىغان بىرسىمىزگە -ئىككىلىمىزنىڭ كۆزلىرىدە لىققىدە ياش بىر
 :مەن مەجنۇنغا  ھالدا
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،ئاڭغىچە سېنى چوقۇم بۇيرىسا ئەتە ئەتتىگەندە ماڭىمەنخۇدا -
 .دېدىم مەن -خالپ كېلىمەن دوستۇم ،يو

 :مەجنۇن كۈلۈپ تۇرۇپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ 
مۇ بار، ئۇالرنىمۇ يوخالپ ماڭغىن دوستۇم قالغان كەسىپداشلىرىڭ-

ئۇالر ئالال بۇرۇن سېنى ياخشى كۆرۈپ قالغان ،ھەممىسىنىڭ . قويغىن
ى يېرىم ئۇ بىچارىلەرنىڭمۇ كۆڭلىن. كۆڭلىدىن ئورۇن ئېلىپ بولدۇڭ

قىلما، ئەمىلىيەتتە بىچارە دىگۈممۇ يوق ئىدى ،بىراق بىر يېقىنىدىن 
دېدى -ئايرىلىپ قالغاندا ئادەم ئۆزىنى بىچارە دېسىمۇ بولىدىكەن ،

 .مەجنۇن
مەن ماقۇل بولۇپ ئەتە ئەتتىگەندە يەنە كېلىدىغانلىقىمنى دەپ 

 .ياشالر قىلىشىپ خوشالشتىم -مەجنۇن بىلەن كۆز
 بۇرادەرلىرىم بىلەن كۆرۈشۈپ -رىپ يەنە قالغان دوسمەن ئۆيگە بې

ھەم سوھبەتتە بولدۇم ۋە ئىبراھىمكام بىلەن كەچتە ئايلىنىپ ئۆيگە 
 :قايتاشىمدا ھېلىقى ئاتنى كۆرۈپ قالدىم ۋە 

مەن كېتىدىغان بولدۇم ، سەن يالغۇز قالىدىغان ! ھەي بۇرادەر -
مىنىپ قوياي رۇن بىر كەل بۇرادەر سېنى مېڭىشتىن بۇ. بولدۇڭ 

ك بېشىنى لىڭشىتىپ ئات خۇددى سۆزۈمنى چۈشەنگەندە. دېدىم-
ئات ئاتقا ھېچنەرسە سالماستىن مىندىم،، مەن قېشىمغا كەلدى

ئالدىرماي ئايلىناتتى، مەن بۇ ئاتنى دائىم دىگۈدەك -ئالدىرماي
بېشىنى سىالپ تۇرۇپ يوخالپ تۇراتتىم ۋە ھەر قېتىم كەلگىنىمدە 

ئات يەملىرىنى  ىنى قىلىپ بېرەتتىم، بۇ ۋاقىتتاسۆزلىرئاشىقىمنىڭ 
توختۇتۇپ تۇرۇپ بېشىنى دۇالمغا قۇيۇۋاالتتى ۋە مۇڭلىنىپ 
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 :بۇنداق ۋاقىتتا ئىبراھىمكام ماڭا . كۆزلىرىنى مۆلدۈرلىتەتتى
 .دەيتتى-ئات يۈزىڭىزنى چقشلىۋالمىسۇن ،! دىققەت قىلىڭ -

، ئەينى ۋاقىتتا بۇ مەن يۈزۈمنى يۈزىگە يېقىپ ئەركىلىتىپ كېتەتتىم
ئاتنى بېقىۋالمىغان بولسام بۇ ئات ئالالبۇرۇن ئۆلۈپ كەتكەن بولىشى 

مانا بۇ ئات ماڭا ھازىر قىيمايۋاتقان ئىدى ،مەن ئاتنى .مۈمكىن ئىدى 
 :مىنىپ تۇرۇپ ئاتقا 

مەن يۈرتۈمغا قايتىدىغان بولدۇم سېنى ! خۇداغا ئامانەت بۇرادەر -
مېڭىشىمغا ئات چاپىنىمنى چىشلىۋېلىپ دەپ -ئاشىقىمغا تاپشۇردۇم ،

مەن ئاتنىڭ بوينىنى بىر دەم قۇچاقالپ . قويۇپ بەرگىلى ئۇنىمىدى 
قويغاندىن كېيىن ئات چاپىنىمنى قويىۋەتتى ، ئىبراھىمكام 

 :كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ 
ئۇكام سىز بۇ ئاتنى بەك كۆيۈنۈپ باقتىڭىز ۋە ئۆز قولىڭىز بىلەن -

ى قەلبىڭىزنىمۇ تەڭ بېرىپ ئۇنىڭغا يۈرەك يەم بېرىپ ھەتتاك
بەلكىم بۇ كۆنۈپ قېلىشتۇر . ىڭىزنى دەپ دەردىڭىزنى ئېيتتىڭىزسۆز

 . ، ھەقىقەتەن كۆيگەندىن كۆنگەن يامان بولۇپ قالدى 
بۇ سىزدىن قالغان بۇ ئات بۇ موتور بۇ ماشىنا ! بولۇڭ ئىنىم  خاتىرجەم

، بۇ ھېلىھەممۇ مى مەن سىزگە ھەدىيە قىلغان ئىدىۋە بۇ ئۆين
بۇ دۇنيادا ئەۋالتلىرىم مەڭگۈ ياشايدىكەن بۇالرنىڭ . سىزنىڭدۇر 

ھەممىسىنى مەڭگۈ ساخاليدۇ ، كىمىكى ساتىدىكەن ئەۋالدىمدىن 
 .دەپ سۆز قىلدى -.ئىككى دۇنيالىقتا رازى ئەمەسمەن 

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 
ۇ ، بۇ دۇنيادا ئىنساننىڭ بېشىغا كۈن كەلمەيدۇ دېگىلى بولمايد-
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ن ئۆتۈشكىمۇ توغرا كېلىپ قالىدۇ ۋاختى كەلگەندە قىيىنچىلىقتى
 .دېدىم ئىبراھىمكامغا -
كەلگۇسى بەش ئەۋالدىمغىچە شۇنداق بوالر، قالغانلىرىغا مەنمۇ -

بىراق قېشىمدىكى بۇ پەرزەنتىمالرنىڭ بىرسىنىڭمۇ بۇ . بىلمەيمەن
دەپ -،ئاتىۋەتكەن نەرسىلەرنى سېتىشىغا يول قويمايمەن 

يگىمۇ كېلىپ قالدۇق ز پاراڭلىشىپ ئۆبى. ۆزلىرىگە ياش ئالدى ك
مەن ئايالىم بىلەن . ئىبراھىمكام مېنى ئۆيگە ئەكەپ قويۇپ قايتتى

 بىرگە ئاشىقىمغا
 .سۆز قىلىپ دۇئالىرىمنى قىلىپ بولۇپ ئارام ئالدۇق

لەردە تۇرۇپ نامازلىرىمنى ئۆتەپ  4مانا تاڭمۇ ئاتتى ، مەن سائەت 
ىڭ تەييارلىقىنى قىلدۇق ئەسلىدىالم تەييارلىقالرنىمۇ بولۇپ مېڭىشن

مەن ئىشىك ئالدىغا چىقىشىمغا ئىبراھىمكام  . قىلىپ بولغان ئىدۇق 
 :كەلدى ۋە ساالملىشىپ بولۇپ 

بۈگۈن ماڭىسىز ، بىراق مەن ئۇزاتمىغۇچە ھېچنەرگە بارالمايسىز ، -
ا سىز چوقۇم ھازىر مەجنۇننىڭ يېنىغ! قېنى ماشىنىغا چىقىڭ 

دەپ مېنى ماشىنىسى بىلەن -،ئويالۋاتىسىزغۇ دەيمەن ؟بېرىشنى 
مەجنۇننىڭ كەبىسىگە ئاپاردى، بىراق بۈگۈن مەجنۇن كەبىسىدە 

، مەن بېرىپ ىدى ، كەبىدە پەقەت بىر پارچىالم خەت تۇراتتىيوق ئ
 :خەتنى قولۇمغا ئالدىم ۋە ئوقۇدۇم ئۇ خەتتە مۇنداق دەپ يېزىپتۇ 

ن،بۇ يۈرەك ەي دوستۇم چىدىمايمەسېنى كۆرەي دىسەم ئ-
، سېنى خۇداغا ڭا بۇ خەتنى ساڭا قالدۇردۇمشۇ. چىدىمايدۇ

يىلدىن كېيىن  11تاپشۇردۇم ، ئالالغا ئامانەت ، ئالال خالىسا كېيىكى 
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ئاڭغىچە ھاياتىم يول بەرسىالم ، ھازىر مانا . سېنى يوخالپ بارىمەن 
 ......ردىن ئېشىپتىمەن ، ئالال خالىسا نىسىپ بوال 58

ئەگەر مەن بۈگۈن سەن بىلەن كۆرۈشۈپ . بۇ خەتنى چىڭ ساقلىغىن 
- قالسام ساڭا چىدىماي ئۆكسۈپ يىغالپ قېلىشتىن ئەنسىردىم ، سې

نىڭمۇ ماڭا تارتىشىپ قېلىپ ماڭالماي قېلىپ ۋاق قېلىشىڭدىن 
. مەن خۇدا بۇيرىسا چوقۇم سېنىڭ يېنىڭغا بارىمەن . ئەنسىردىم 

 ...!سېنىڭ ئەڭ يېقىن دوستۇڭدىن -غا ئامانەت ،بولدى ئەمسە ئالال
چىرايلىق قاتالپ كۆزلىرىمگە سۈرتۈپ -مەن بۇ خەتنى ئوقۇپ يۈز

پورتمالىمنىڭ ئەڭ ئىچكىرى يېرىگە سالدىم ۋە مەنمۇ بىر پارچە خەت 
 :يېزىپ ئۇنىڭ كەبىسىگە قويۇپ قويدۇم  خەتتە 

راق بولسىمۇ ئاشىقىڭ بۇ كۆيۈۋاتقان ئۆتلىرىڭغا ئاز...... سەۋرى-
سەنمۇ . سۇغۇرۇپ بەرگەن بولسا ، مەن ھەقىقەتەن خۇرسەن بولدۇم 

مېنىڭ بۇ يۈرۈكۈمگە سۇ بېرىپ سۇغارغان ئىدىڭ ، ئىنشائالال خۇدا 
 .دەپ خەت قالدۇردۇم -خالىسا كۆرۈشەرمىز ،

 ۇمنى ئېلىپ ئايرۇدۇرۇمغا كەلدۇق بىز قايتىپ بېرىپ ئايالىم ۋە ئوغل
تۇيۇقسىز . غا يەنە ئىككى سائەت قالغان ئىدى ئايرۇپىلەن ئۇچىدىغان

ئىبراھىمكامنىڭ تېلىفۇنى سايرىدى ، ئىبراھىم ئەپەندىم تېلىفۇنىنى 
 :ئالدى ۋە ماڭا قاراپ تۇرۇپ 

 .دېدى ماڭا -ئۇكام يەنە بىر قېتىم سىرتقا چىقمىساق بولمىدى، -
دەپ سىرىتقا چىقتۇق سىرىتتا زاۋۇتتىكى -ھە بولىدۇ ئەمسە ،-

مۇ ئۇالر. خىزمەتچىلەر بىزگە قاراپ تۇرۇپتۇ -ئىشچىپۈتۈن 
بۇالر ھەممەيلەن بىزنى . كەنچوڭ ماشىنىالردا كەلگەن ئى-چوڭ
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مەن بۇالردىن بەكمۇ خوش تقىلى ۋە ئاق يول تىلىگىلى كەپتۇ،ئۇزا
بۇالرنىڭ . تامچىللىرى ئېقىپ چۈشتى-مدىن ياشبولدۇم ۋە كۆزلىرى

. ى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدىم مېنى بۇنچىۋاال ياخشى كۆرۈپ قېلىشىن
مەن  كەلگەندە بىر ناتونۇش كىشى ئىدىمبۇرۇن مەن بۇ يەرگە 

ۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە بۇالرنى تونۇمايتتىم ۋە بىلمەيتتىم ، ب
قاندەك بولۇپ كەتتۇق خۇددى بىر ئائىلە تۇق-ئۇرۇق

مەن بۇالر بىلەن بىر سائەتتەك بىرگە پاراڭلىشىپ . كىشىللىرىدەك 
يۈرۈكۈمنىڭ بىر يېرى . شىپ تۇرۇپ قايتىشقا مەجبۇر بولدۇم قۇچاقلى

مەن ئۇالرغا كۆزلىرىم . چىدىمىسىمۇ ئۇنىڭغا نە بىر ئىالج يوق ئىدى 
 :ياش ھالەتتە 

ئىنتايىن خېجىلمەن ! ئالالغا ئامانەت ! بولدى قېرىنداشلىرىم -
ۋاختىدا چىقىپ سىلەر بىلەن كۆرۈشەلمىدىم ، سىلەرنى ساخلىتىپ 

داغا تاپشۇردۇم ، ئۆزۈڭالرنى كۆپ ئاسراڭالر ،سىلەرنى خۇ قويدۇم
ياشلىرىنى -ئۇالر بىزگە قارىشىپ تۇرۇپ كۆز. خوشالشتىم دەپ -

 :سۈرتكەن ھالدا 
دىن سالىمىمىزنى ئانىڭىزغا بىز-بولىدۇ ئەمسە ئەپەندىم ،ئاتا-

دەپ -ئۇالرغا رەخمەتلىرىمىزنى بىلدۈرۈڭ،يولالپ قويارسىز،
 :ىز بىر جاراڭلىق ئاۋاز ئاڭالندى يەنىتۇيۇقس. خوشالشتى 

ئايرۇپىالنغا ! مىسىردىن جۇڭگۇغا بارىدىغان يولۇچىالر دىققەت -
ئايرۇپىالن يەنە يېرىم سائەتتىن كېيىن ! چىقىشقا تەييارلىنىڭالر 

 .دىگەن ئاۋاز ئاڭالندى -،! قوزغۇلىدۇ 
مەن يەنە بۇرۇنقىدەك قارا سومكامنى ئېلىپ ئىككى چامداننى ، 
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. الىم ۋە ئوغلۇمنى ئېلىپ بېلەت تەكشۈرۈش ئورنىغا كەلدىم ئاي
 :ئىبراھىمكام بولسا كەينىمدە يىغالپ تۇرۇپ قالدى ۋە 

 .دەپ ئۇزۇتۇپ قويدى -بولدى ئىنىم ئالالغا ئامانەت ،-
اپ ماڭدۇق ، بىز بېلەت تەكشۈرتۈپ بولۇپ ئايرۇپىالن ئىچىگە قار

راتتى ، مەن ۇپ تۇئەمدى ئارىمىزنى پەقەت بىر تامال تۇس
ھەممەيلەنگە قوللۇرۇمنى ئىگىز كۆتۈرۈپ پۇالڭلىتىپ ئالالغا ئامانەت 
دەپ دۇئا قىلدىم ، ئۇالرمۇ قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ ئالالغا ئامانەت 

ئايرۇدۇرۇمدىكى بارلىق خادىمالر بىزگە . قېلىپ قېلىشتى ،دەپ 
 .قارىشىپ قالغان ئىدى 

تاقاپ ئۆز ئورنىمىزدا  مىسىنىبىز ئايرۇپىالنغا چىقىپ بىخەتەر تاس
قا قاراپ ئولتۇردۇم ۋە كۆزۈم بارلىق ت، مەن دەرىزىدىن سىرئولتۇردۇق

خىزمەتچىلەردە ۋە يېقىن دوسلۇرۇم ئىبراھىمكامدا ۋە -ئىشچى
 :ئايالىم ماڭا . مەجنۇندا ئىدى 

 .دەپ بېشىمنى سىالپ قويدى –! سەۋرى قىلىڭ -
ئوغلۇمنى سۈيۈپ  دېدىم يالغاندىن ۋە-ھە ھېچقىسى يوق، -

 .قويۇپ 
ئايرۇپىالن كۆتۈرۈلدى شۇ ۋاقىتتا مەن پەسكە قارىدىم ، پەستىكى 

خىزمەتچىلەر تېخى قايتمىغان بولۇپ ئايرۇپىالنغا -بارلىق ئىشچى
مەن بۇالرنى كۆردۈم ۋە شىپ قوللىرىنى پۇالڭلىىتۋاتاتتى، ىقار

وش خ-مەنمۇ ئىختىيارسىز قوللىرىمنى مىدىرلىتىپ خەير ئەينەكتە
، مانا ئايرۇپىالنمۇ يوق بىلمەيمەن–بىراق مېنى ئۇالر كۆردىمۇ. دېدىم

ئايرۇپىالنغا  ئوغلۇم نۇرئەلىنىڭ. تېز سۈرەتتە يۇقۇرىغا ئورلىدى 
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چىقىشى تۇنجى قېتىم بولۇپ ئوغلۇم ئاسماندىكى ئاپپاق بۇلۇتالرنى 
كۆرۈپ ھارماي سوئالالرنى سورايتتى مەنمۇ ھارماي ئوغلۇمنىڭ 

سائەتتەك ئۇچقاندىن  9بىز . وئاللىرىغا جاۋاپ بەردىم سورىغان س
كېيىن بېيجىڭغا يېتىپ كەلدۇق ، بۇ چاغدا ھاياجان ئىلكىدە 

مانا ئاخرى ئايرۇپىالن يەرگە . يۈرەكلىرىمىز تېز سوقۇۋاتقان ئىدى 
قوندى بىز ئايرۇپىالندىن پەسكە چۈشتۇق ،بۇ چاغدا يۇرتۇمنىڭ 

لىق قۇياشنىڭ نۇرى ۋە يۇرتۇمنىڭ ئىللىق ھېدى پۇرۇماقتا ئىدى ئىل
 . يېشىللىقى كۆز ئالدىمدا ئالدىرماي نامايەن بولىۋاتاتتى 

چامىدانالرنى ئېلىپ -مەن ئايالىمنى ۋە ئوغلۇمنى ئېلىپ سومكا
بىۋاستە غۇلجىغا  مەن ئايرۇدۇرۇم خادىمىدىن. سىرتقا چىقتم

بىزگە ، ئايرۇپىالن خادىمى غان ئايرۇپىالن بېلىتىنى سورۇدۇمبارىدى
نىڭ ئايرۇپىالنى بارلىقىنى ئېيتتى ، مەن  01ئەتە ئەتتىگەندە سائەت 

نى زاكاس قىلدۇرۇپ قويدۇم ۋە چامدانلىرىمىزنى  3بېلەتتىن 
پ ساقالش ئورنىغا تاپشۇرۇپ قويۇپ ئايالىمنى ۋە ئوغلۇمنى ئېلى

ئوغلۇم نۇر ئەلى يولدا كېتىۋېتىپ بېيجىڭنىڭ ئىچىگە قاراپ ماڭدۇق، 
، ماشىنىالرنى ۋە چىرايلىق مەنزىرلەرنى ز بىناالرنىئىگى-ىزئىگ

 :نۇر ئەلى مەندىن . كۆرۈپ ھەيرانلىقتا قارىماقتا ئىدى 
 ..!دادا...دادا-
 .ھە ئوغلۇم دېگىنە -
ئىگىز بىناالر باركەن يوللىرى ئەجەپ –ھە بۇ يەردە ئەجەپ ئىگىز -

 .؟ دېدى ..چىرايلىققەن ھە
دەپ -قى قىلىش دەيمىز ،شۇنداق ئوغلۇم بىز بۇالرنى تەرەق-
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 .بېشىنى سىىالپ قويدۇم 
مەن بۇالرنى ئېلىپ بۇرۇنقى مەكتىۋىمنىڭ يېنىغا كەلدىم ۋە شوپۇر 

 011ۇ پۇلىدىن كىرا ھەققىنى بەردىم يېنىمدا پەقەت جوڭگئۇستامغا 
يۈئەن  31ۇر ماڭا ، مەن بۇلنى بەرسەم شوپيۈئەنالم بار ئىدى

ئىگىلىك بانكىسىدىن جوڭگۇ ، مەن ياندىكى يېزا قايتۇرۇپ بەردى
 81چۈنكى ۋەتىنىمدە بېجىرگەن كارتامدا . خەلىق پۇلىدىن ئالدىم 

مىڭدەك خەلىق پۇلى بار ئىدى ئىبراھىمكام ماڭا بەرگەن ئىككى 
مىليۇن دولالرنى ماڭا جوڭگۇ پۇلىغا ئالماشتۇرۇپ ئۇنىمۇ مۇشۇ 

 . كارتامغا سېلىپ بەرگەن ئىدى 
لىپ ھېلىقى خۇيزۇ ئاشخانىنىڭ لوبىنى  مەن ئايالىم ۋە ئوغلۇمنى ئې

ۋاقىت  ېنىغا باردىم ، بۇ چۈشتىن سەل قايرىلغانخەرسەنكامنىڭ ي
 . بولۇپ خېرىدارالرمۇ بىرە قۇر تاماق يەپ ئۇزاپ بولغان چاغ ئىدى 

 :بىز ئاشخانا ئىچىگە كىرسەك خەرسەنكام بىزنى كۆرۈپ 
! اق ئەھۋالىڭ ۋاي ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ئۇكىجان بارمۇ سەن ؟ قاند-

ھەجەپ يوقاپ كەتتىڭ بۇ ئىككى يىلدىن  بېرى نەگە باردىڭ ؟ 
دەپ قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى ۋە يېنىمدىكى -قېنى كېلە بۇ ياققا ،

 :ئايالىمغا قاراپ 
ھە ئۇكام بۇ ئايالىڭكەندە ، ھە قېنى بۇ جوزىدا ئولتۇرغىن ، بۇ  -

 .دەپ قارىدى خەرسەنكام -..كىچىك ئوغۇل
 .دېدىم مەن -ئوماق ئوغلۇم بولىدۇ ، ھە شۇنداق بۇ-
سىز بۇرۇن بۇ ! ھە چۈشەندىم ئۇكام ، سىز ئەزەلدىنالم شۇنداق -

دەپ -،..ھەي..جايدىمۇ دائىم باشقىالرغا ياردەم قىلىپ تۇراتتىڭىز 
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ئاشخانىغا بىرەيلەن . مەن بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ كەتتى 
 :كىرىپ 

بۇ تونۇشالم  . ،دېدى ! ۈڭ ھە ئۇستام نىۇرۇمىئەندىن بىرنى كەلتۈر-
، بۇ دەل مېنىڭ ئالى بولۇپ كەينىمگە بۇرۇلۇپ قارىدىم ئاۋاز

مەن خوشاللىقىمدا . قۇچۇم  ۋاڭ مۇئەللىم ئىدى تمەكتەپتىكى ئوقۇ
 :ئورنۇمدىن تۇرۇپ ۋاڭ مۇئەللىمگە 

دەپ سۆز قىلدىم ، ۋاڭ مۇئەللىم -ۋاي ۋاڭ مۇئەللىم ياخشىمۇ سىز ؟ -
 :ىپ ماڭا قاراپ تۇرىۋېت

ھەي مەن لىقى ئەالچى بولغان يۈسۈف ئەلىمۇ ؟ سەن ھې-
 .رۈشتى ى كەلگىن ،دەپ مەن بىلەن قىزغىن كۆتۇنىيالماپتىمەن قېن

ز جوزامغا تەكلىپ قىلدىم ، ۋاڭ مۇئەللىم مەن ۋاڭ مۇئەللىمنى ئۆ
 :ئايالىمغا قاراپ 

 دە -مۇبارەك بولسۇن ، تۇيۇڭنى قىلىۋاپسەن..ھە مۇبارەك بولسۇن -
 .مۇبارەكلەپ كەتتى  دەپ

مەن ئوقۇتقۇچۇم بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ تاماق يىيىشتۇق ۋە مەن 
تۇمغا بۇالرغا ئۆزۈمنىڭ بۈگۈن مىسىردىن كەلگەنلىگىمنى ۋە ئەتە يۇر

ئۇالر مەندىن مىسىردا قانداق . قايتىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم 
غا مەنمۇ بۇالر. تۇرغانلىقىمنى ۋە مىسىرنىڭ ئەھۋالىنى سورىدى 

مىسىرنىڭ گۈزەل تارىخلىرىنى ۋە شۇ جايدا ئىككى يىل خىزمەت 
قىلىش ئارقىلىق بىلىم ئاشۇرغۇنۇمنى ۋە شېركەتتىكى خىزمەتلىرىمنى 

 :ۋاڭ مۇئەللىم ماڭا . دەپ بەردىم 
سىز ھەقىقەتەن ياخشى ئوقۇغان ئەخالقلىق بىر ئوقۇغۇچى ئىدىڭىز -
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ىز مىسىرغا بېرىپ بىلىمغا بەكمۇ ھېرىسمەن ئىدىڭىز ،س-ۋە ئىلىم
ىلىم ئاشۇرۇپ كەلگەن بولسىڭىز ، ئەمدىلىكتە ۋەتىنىڭىزگە جاۋاپ ب

 .دېدى ۋاڭ مۇئەللىم -قايتۇراي دەپسىز ،
ھە شۇنداق، ئەمدى مەن شۇ ئۈگەنگەنلىرىمنى ئىشقا سېلىپ ، -

مىسكىنلەرنى ئىشقا -ئىقتىسادلىرىمنى توپالپ شۇ نامرات غېرىپ
ئۇالرغا بىر . قۇتۇلدۇرسام  دەيمەن  ئورۇنالشتۇرۇپ نامراتچىلىقتىن

دەيمەن ، باشقا ئارمانىممۇ يوق  چىقىش يوللىرى تېپىپ بەرسەم
 .دېدىم مەن -

 :ۋاڭ مۇئەللىم كۈلۈپ تۇرۇپ 
بىز ئوقۇتقۇچى بولغانالر باشقىالرغا بىلىم بېرىدىكەنمىز ۋە بىر - 

 كۈنلەردە بۇ بالىالر ئىلىملىك بولسىكەن دەيمىز ، ئەلگە نەپ
ئەلۋەتتە سىزدەك ئىلىملىك ياشالر كۆپ چىقىپ . ىكەن دەيمىز رسبە

 كۆپ ئىقتىساد ئىگىللىرى چىقىپ بىلىم ئىگەللەپ ياخشى كارخانالرنى 
ئىشسىز قالغانالرنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرسا بىزمۇ ئۈگەتكەن قۇرۇپ 

 ھازىرقى....بىلىملىرىمىزدىن تېخىمۇ رازى بولىمىز ئەمەسمۇ ، ھەي
لدىراڭغۇ ، بۇرۇنالردا بىز ئوقۇغاندا ناھايتى ياشالر بەكالم ئا

دەپ ئىچىگە -..زە..بىراق ھازىرقى بالىالر،تىرىشىپ ئوقۇيدىغان
بىر ئۇھ تارتىپ قويدى ۋاڭ مۇئەللىم ۋە ئارقىدىنالم سۆزىنى داۋام 

 :قىلىپ 
دېمىسىمۇ ھازىر جەمىيەتنىڭ تەرەققى قىلىشىغا ئەگىشىپ ، -

ساپاسى بەكالم ئورلەپ كەتتى، ھازىرقى ياشلىرىمىزنىڭمۇ ئۇيۇن 
ئۇالردىكى باشقا روھى خاتا پىسخىكىسىمۇ كۆپۈيۈپ كەتتى، مەن مانا 
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- بىر ئۆمۈر ئوقۇتقۇچى بولۇپتىمەن ،ئەلۋەتتە ئالدىن ئوقۇغۇچى بول
 بىر ئۈمۈد قىلىدىغىنىم -مېنىڭ بۇ ئوقۇش ھاياتىمدا بىردىنغانمەن 

قىپ ۋەتەن بىلەن كەلگۈسىدە ئىقتىسادلىق ياشلىرىمىزنىڭ كۆپ چى
 .دېدى ۋاڭ مۇئەللىم -...خەلىقكە، ئەلگە نەپ بەرسىكەن دەيمىز

 :مەنمۇ ۋاڭ مۇئەللىمگە 
بىر دەرەخنىڭ يىلتىزى قۇرۇپ كەتسە، مىۋىللىرىمۇ تەڭ -

ۋەتەن بىر دەرەخنىڭ يىلتىزى بولسا، بىزنى بۇ . قۇرۇيدىغان گەپ 
زۇسىنى ئەمەلگە ئانىنىڭ ئار-دېمەك ئاتا. زىمىندا كۆكلىتىپ تۇرىدۇ 

ئېلىپ . ئاشۇرغانلىق ۋەتەننىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقتۇر
ئېيتايلۇق ئەگەر بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئېغىر كۈنلەردە قېلىپ 

شۇ ئاچارچىلىق، قىيىنچىلىق كۈنلەرگە قالسا ئەلۋەتتە خەلىقمۇ تەڭ 
 .دېدىم مەن -كۈنلەرگە قالىمىز ، ۋەتەن دىمەك خەلىق دىمەكتۇر ،

مۇئەللىم  مېنى بىرگە مەكتەپكە بېرىشكە تەكلىپ قىلدى ، مەنمۇ ۋاڭ 
مەكتىۋىمنى سېغىنىپ قالغاچقا مۇئەللىمنىڭ تەكلىۋىنى رەت 

گەرچە مۇئەللىمىم خەنزۇ مىللەت بولسىمۇ بىراق ماڭا ، قىلمىدىم
بىلىم ۋە ئىلىم بۇ ئىككىسى . ئۈگەتكەن بىلىملىرى كۆپ ئىدى
بىلىم بىزنىڭ . تېخىمۇ ياخشىدۇر  ئايرىمدۇر بۇ ئىككىسى بىرلەشسە

پەزىلەت -سە، ئىلىم بىزنى ئەخالقئەقىل ئىدراكىمىزنى يېتىلدۈر
بىلىم بەرگەنكەن ئۇ بىر ئوقۇتقۇچى -باشاليدۇ، ئىلىمتوغرا يولغا 

ئەگەر بىزگە بىلىم بەرمىگەن . ئۇالرنى چوقۇم ھۆرمەتلەش كېرەكتۇر
 ..!م ئەلۋەتتە بولسا ، مەن بۈگۈنكى كۈنگە ئۇالشمىغان بوالتتى

 :مەن ئايالىم ۋە ئوغلۇمغا 
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ىتقا مېڭالر ، بۈگۈن مەن سىلەرنى بۇرۇن مەن ئوقۇغان ئۇنۋېرست-
 .، دېسەم ئۇالرمۇ خوش بولۇشۇپ كەتتى يەنى ئالى مەكتەپكە ئاپىراي

 بىز مەكتەپنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كەلدۇق، دەرۋازىنىڭ ئەتراپىغا 
ىدوڭ ئەپەندىمنىڭ چىرايلىق ۋە ماۋزتىزىلغان چىرايلىق گۈللەر 

سۈۋرەتلىرى ۋە باشقا ئەپەندىمالرنىڭمۇ سۈۋرەتلىرى ۋە ۋەتەنپەرۋەر 
 .سۆزلىرى يېزىلغان ئىدى 

 ئىگىز مەكتەپ بىنالىرىنى كۆرسەتتىم -مەن ئايالىم ۋە ئوغلۇمغا  ئىگىز
ۋە ياندىكى چوڭ تەنتەربىيە مەيدانىنى كۆرسەتتىم ، ئوغلۇم بۇالرنى 

 :ىدا كۆرۈپ خوشاللىق
بۇ نىمە دىگەن چىرايلىق مەكتەپ خۇدا بۇيرىسا مەنمۇ ..! پاھ..پاھ-

 بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ! چوقۇم مۇشۇ مەكتەپكە كېلىپ ئوقۇيمەن دادا 
- ھەقىقەتەن بەك چىرايلىقكەن ، مەن ئەزەلدىن كۆرۈپ باقماپتى

 .دەپ قىززىقىپالم قالدى -كەنمەن ،
باشالپ كىردى ۋە ۋاڭ  ۋاڭ مۇئەللىم بىزنى مەن ئوقۇغان سىنىپقا

بۇ دەل  .ۇشۇ سىنىپقا دەرس ئوتۈۋاتقانكەنمۇئەللىم يەنىالم م
 01چىققان ۋاختى بولۇپ سىنىپتا  چۈشلۈك ئارامغائوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئوقۇغۇچىالر ۋاڭ مۇئەللىمنى . نەچچە ئوقۇغۇچىالرال بار ئىدى
 .دەپ ساالم بەردى –! ياخشىمۇ سىز مۇئەللىم -:كۆرۈپ 

سۆھبىتىڭالرنى ئوقۇغۇچىالر ئولتۇرۇڭالر،..ياخشى..ھە ياخشى-
 .دەپ ئۇالرغا ساالم قايتۇردى -قىلىۋېرىڭالر ،

پارتىغا كېلىپ ئولتۇردۇم ، ئوغلۇم يېنىمغا  -3مەن ئالدى تەرەپتىكى 
 :كېلىپ 
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 .دېدى -دادا بۇ سىز بۇرۇن ئولتۇرغان ئورۇنمۇ ؟-
ان س ئوقۇغھەئە ئوغلۇم مەن مۇشۇ ئورۇندا ئولتۇرۇپ دەر-
 .دېدىم -

 :ۋاڭ مۇئەللىم كۈلۈپ تۇرۇپ 
 .دېدى -بۇ ياق سىزنىڭ ئايالىڭىز ۋە ئوغلىڭىز بولىدىكەندە ؟ -
 .ھە شۇنداق ئايالىم ۋە ئوغلۇم بولىدۇ ، دېدىم مەن -
 .دېدى ۋاڭ مۇئەللىم -؟ ..بۇ كىچىك ئوغۇل-
 .دېدىم مەن -ھە ئايالىمنىڭ ئوغلى، مېنىڭمۇ ئوغلۇم ھېساپتا ،-

 :لىم تەبەسسۈم كۈلكىللىرى بىلەن ۋاڭ مۇئەل
 ھەي يۈسۈف ئەلى سىز تېخچە ياخشىلىق قىلىشنى توختاتماپسىزدە،-

بۇرۇنمۇ سىز . باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىش سىزگە خۇمار ئوخشايدۇ 
مەكتەپتە قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىالرغا ئىقتىساد قىلىپ يىققان 

للىرىڭىزنى خەنزۇ پۇللىرىڭىزنى ۋە تەتىللەردە ئىشلەپ تاپقان پۇ
ئوقۇغۇچىالرغا ياردەم قىالتتىڭىز ، دەم ئېلىشالردا بولسا ئادەم 
ئىشلەپ بەرسە ساغالم بولىدۇ، دەپ ئىشلەيتتىڭىز، ھەرقايسى 

دېدى ۋاڭ -،رىغا ئاكتىپ ھالدا قاتنىشاتتىڭىزسەنئەت نۇمۇرلى
 .مۇئەللىم 

ىم ۋە مەن ۋاڭ مۇئەللىم بىلەن ئايلىنىپ پاراڭلىشىپ بولۇپ خوشالشت
مەن مېھمانغانىغا . انىغا چۈشتۇق ئايرۇدۇرۇمغا يېقىنراق بىر مېھمانخ

كىرىپ يۇيۇنۇپ تاھارەت ئېلىپ ئايالىم بىلەن ئۆتەلمەي قالغان 
نامازلىرىمنى ئۆتەپ ئاشىقىمغا شۈكۈرلىرىمنى ئېيتىپ دۇئا قىلىپ 

 .بولۇپ ئارام ئالدۇق 
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لىپ ئايرۇدۇرۇمغا ئەتتىگىنىمۇ بولدى ، مەن ئايالىم ۋە ئوغلۇمنى ئې
باردىم ۋە بېلەتنى تەكشۈرتۈپ بولۇپ ئايرۇپىالنغا چىقتۇق ، 

 .ئايرۇپىالنمۇ ئۇچاي دەپ قالغان ئىدى 
راپ مانا ئايرۇپىالنمۇ ئورىدىن قوزغالدى ۋە دىيارىم غۇلجىغا قا

تمۇ توشۇپ سائە 3بىز ئۈچىمىز قىزغىن پاراڭلىشىپ بۇ . ئۇچتى
زاالق بىلەن ئايرۇپىالننىڭ يەرگە بىز تەقەزغۇلجىغا يېتىپ كەلدۇق،

قونۇشىنى كۈتۈپ تۇردۇق، ئايرۇپىالن يەرگە قوندى ، بىز چۈشۈپ 
مەن تېلىفۇنۇمنى ئېلىپ بۇرۇن . چىقىش ئېغىزىغا قاراپ ماڭدۇق 

ئىشلەتكەن كارتامنى تېلىفۇنغا سالدىم چۈنكى ئاتام ھەر ئايدا 
 مەن.يۈئەن پۇل تاپشۇرۇپ قويغان ئىدى 011تېلىفۇنۇمغا 

 :يدىكىلەرگە تېلىفۇن قىلدىم تېلىفۇننى دادام ئالدى ئۆ
 .دېدى دادام -ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم كىم بولىسىزكىن ؟،-
ئانا مەن يۈسۈف ئەلى مەن كەلدىم -ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم ،دادا-
 .دېدىم -
دېدى -كۈن بار ئىدىغۇ ؟ ، 4كېلىدىغىنىڭالرغا يەنە ! راسما ئوغلۇم -

 .ئۇالر 
مەن سىلەرنى بۇرۇنقىدەكالم لمىدىم دادا،ھە چاقچاق قى-

 :دىيىشىمگە دادام -..يەنە 
دەپ -ھەي ئوغلۇم سەن بىزنى تەقەززا بولۇپ ئاغرىپ قالمىسۇن ،-

 .دېدى دادام -ھە قايەردە سەن ئوغلۇم ،...ئويالپسەندە
ەتتىالم يېنىڭىزغا بارىمەن دادا ھە خۇدايىم بۇيرىسا يېرىم سائ-
 .دېدىم مەن -
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 .مىزچۇ ؟ ئوغلىمىزچۇ ؟ ياخشىدۇر باالم ھە كېلىنى-
دادا ئەمسە يېرىم سائەتتىن كېيىن ..ياخشى..ھە ياخشى-

كۆرۈشەيلى ماڭا ئىسسىق بىر چېنە ئەتكەن چاي بىلەن نان تەييار 
 .قىلىپ قويۇڭالر دېدىم مەن 

- مىڭ چىنە چاي دىسەڭمۇ تەيھە بولىدۇ ئوغلۇم بىر چېنە ئەمەس -
 .دېدى دادام –تېزراق كەلگىن  .يارالپ قويىمىز ئوغلۇم 

ئايالىم ۋە ئوغلۇم غۇلجىنىڭ ساپ ھاۋاسىنى گۈزەل مەنزىرلىرىنى 
 :كۆرۈپ 

بۇ جاي نىمە دىگەن گۈزەل ھەقىقەتەن گۈزەل جايكەن ... پاھ-
 .دېدى ئايالىم –

 ئۆيۈمنىڭ ئادىرسىنى دەپ بەردىم  مەن بىر كىرا ماشىنىسىنى توسۇپ
مەن شوپۇر . ۆيگە ئېلىپ ماڭدى تاكسىچى تېز سۈۋرەتتە بىزنى ئ

 :ئۇستامغا 
 :ئاستاراق مېڭ دېسەم -
ئانىڭىزغا چوقۇم تەقەززا بولىۋاتىسىز -، ئاتاخاتىرجەم بولۇڭ-

ۆزلەرنى بەك ئاز چۈنكى مەن بۇنداق كۈتۈش مېھرىبانلىق ك
، كۆزلىرىڭىزدىن بىر خىل سېغىنىش ئوتلىرى يېنىپ ئۇچرىتىمەن

 .دېدى شوپۇر -تۇرۇپتۇ ،
ەھمىتىمنى ئېيتىپ يولغا وپۇرغا كىرا ھەققىنى بېرىپ ، رمەن ش

ئانام مېنى ئىشىك تۈۋىدە ساخالپ -قەدىردان ئاتاسالدىم ، 
... مېنى ساخالپ ئولتۇراتتى ئانام-پەرزەنت ئىشقىدا ئاتا. پتۇئولتۇرۇ

ئانامنى مەن قانچىلىك -ئاتا! مېنى كەچۈرگىن ...! ھەي ئالال
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، مەن بۇالرنى كۆپ ساخالتتىم ، دائىھ خۇ...!!!! ساقالتقاندىمەن 
دەپ -،.!ڭ يېنىدا تۇرۇشقا نىسىپ قىلغىنئەمدى بىر ئۆمۈر بۇالرنى

 .دۇئايىم تەلىپىم شۇ بولدى 
 :مەن بۇالرنى كۆرۈپ 

 ...دەپ ئاۋازىمنى قويۇۋېتىپ ئالدىغا يۈگۈردۈم ..! ا ئان-دادا-
 گۈردىئانام بىلەن داداممۇ مېنى كۆرۈپ ئورنىدىن تۇرۇپ ئالدىمغا يۈ

كۆزلىرىگە قانماي -مەن دادام بىلەن ئانامنى چىڭ قۇچاقالپ يۈز
دادام بىلەن ئاناممۇ مېنى قانماي باغرىغا بېسىپ . سۈيۈپ كەتتىم 

ئايالىم بىلەن ئوغلۇم سەل خىجىل بولغان . يۈزلىرىمگە سۈيۈپ كەتتى
ھالدا يولنىڭ چېتىدە پەسكە قاراپ تۇراتتى، مەن ئۇالرنى چاقىردىم 

 :ېنىمغا ئاستا كېلىپ خېجىل بولغان ھالدا ئۇالر ي
 .دېدى -دادا ، ساالمەت تۇرۇڭالرمۇ ؟ -ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ئاپا-
 دەپ پىشانىسىگە سۈيۈپ -ھە كېلىڭ قىزىم  سىز بىزنىڭ قىزىمىز ،-

 :باغرىغا باستى ، دادام يېنىغا كېلىپ 
 ىڭ ئۆز بۈگۈندىن باشالپ سىز كېلىنىمىز ئەمەس بەلكى سىز بىزن-

مېنىڭ ئوغلۇم ھەرگىز ناچار  ،يگە كىرىڭكېلىڭ قىزىم ئۆ. قىزىمىز 
قىزنى تاللىمايدۇ چوقۇم ياخشى قىزنى تالاليدۇ قېنى كېلىڭ 

 :دېدى دادام ۋە -،
ياخشىمۇ سىز ؟ ، دېدى ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم كىچىك ئوغۇلچاق -

 .نۇر ئەلىنى ئەركىلىتىپ 
دەپ يۈگۈرۈپ -سىز ؟ ۋوئەلەيكۇم  ئەسسىالم چوڭ دادا ياخشىمۇ -

 .كېلىپ يۈزىگە بىرنى سۈيۈپ قويدى 
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 :دادام كۈلۈپ كېتىپ 
نەۋرە دىگەن مۇشۇنداق بولۇشى كېرەك دېدى ۋە نۇر ھە مانا -

 .ئەلىنى كۆتۈرۋالدى 
دادام ئاپام ۋە ئايالىم بىرگە ئۆيگە كىردۇق ئۆيگە كىرسەم داستىخاندا 

ئوخشىغان نان ئوخشىغان پىياز،الزا،سۈت ئارالشتۇغان ھېلىقى 
داستىخان ئۈستىدە تۇراتتى ۋە ئوخشىغان قايماق ۋە ئەتكەن چاي 

م، باغنىڭ پىشقان مىۋىللىرى ،ئالمىالر، ئۈرۈكلەر،ئۈزۈ. تۇراتتى
تويماي -نۇر ئەلى ئۈرۈكلەرنى تويمايئالۇچىللىرى تىزىلىپ تۇراتتى،

 :ئانام ئايالىمغا . مەززە قىلىپ يەۋاتاتتى
بۇ قورۇنىدىغان ئۆي رگىز قورۇنماڭ،ىم بىزنىڭ ئۆيدە ھەقىز-

بىزدە مېھماندوس ئالى جاناپ قىزغىنلىق بار، مەنمۇ سىزدەك . ئەمەس
چېغىمدا خېجىل بولغان يەنى يولدىشىمنىڭ دادىسى ئاپىسىمۇ ماڭا 
شۇنداق دىگەن ۋە مېنى ئارزۇالپ ئۆز قىزىدەك كۆرەتتى، ئەمدى مانا 

ام قورسىقىڭىزدىكى بۇ ئاڭلىس. مەنمۇ سىزنى ئۆز قىزىمدەك كۆرىمەن
ئايلىق بولۇپ قاپتۇ ، بىز نەۋرىمىزنى كۆرىدىغان  4يېڭى مېھمانمۇ 

شۈكرى ئەلۋەتتە نۇر ئەلىمۇ بىزنىڭ ئۆز رەببىمگە مىڭ ،بولدۇق
خۇدايىم بۇيرىغانكەن بۇنى ھېچكىم ئۆزگەرتەلمەيدۇ . نەۋرىمىزدۇر

 . دېدى دادام–
چىنە ئىچىپ  4-3 مەن يۇرتۇمنىڭ نېنىنى يىگەچكە ئەتكەن چايدىن
ئانام بىلەن بىرگە -تازا خۇمارىمدىن چىقىپتىمەن، بىز بۈگۈن ئاتا

ئانام كېلىنگە . تاماق يەپ سۆز قىلىشىپ مۇڭدىشىپ كەچ قىلدۇق 
 :قاراپ 
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بۈگۈن كەچتە مەن قىزىم بىلەن مۇڭدىشىپ سىردىشىمەن، سىلەر  -
لىمنى دەپ ئايا-داداڭالر بىلەن بىللە يېتىڭالر ئالالغا ئامانەت ،

غاچ دادامنىڭ مەن تاھارەت ئال. ئېلىپ ئۆز غۇجۇرسىگە كىرىپ كەتتى 
ام ماڭا ئايالىمنىڭ ئان. يېنىغا كەلدىم ، ئاناممۇ بۇ چاغدا سىرتتا ئىدى 

كۆڭلىنى يېرىم قىلماسلىقىمنى ۋە بۇرۇنقى ئازاپلىق كۈنلىرىنى 
ئۇنتۇلدۇرۇپ بۇ ئائىلىدە بەخىتلىك ياشىشىنى ۋە تېخمۇ ياخشى 

 پ خۇدانىڭ ھوزۇرىدا بىللە جەننەتكە مۇيەسسەر بولۇشى ئۈچۈن بولۇ
ە ى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان قايدىلەرنى ۋئىتىپاق ئۆتۈش-دائىم ئىناق

، ىك سۆزلىرىنى دەپ بېرىۋاتاتتىبوۋىللىرىمىزنىڭ ھېكمەتل-ئاتا
 .مەنمۇ ئانامغا شۇنداق قىلىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم 

ىڭ بۇرۇنقى كەچۈرمىشلىرىنى ئايالىم ئانام بىلەن مۇڭدىشىپ ئۆزىن
ياشلىرىمنى سۈرتۈپ -دەپ يىغلىغاندا، ئاناممۇ تەڭ يىغالپ كۆز

دەردىگە تەڭ دەرمان بولۇپتۇ مانا بۇ بىر ئانىنىڭ كېلىنغا قىلغان 
كۈيۈمچانلىقى ۋە مېھرىبانلىقىدۇر ۋە بىر كېلىننىڭ بىر قېينى ئانىغا 

 ....! بولغان كۈيۈمچانلىقى ۋە مېھرىبانلىقىدۇر 
مەن خۇپتەننى دادام بىلەن ئۆتەپ بولۇپ ، دادامغا ئەركىلەپ 

 .يامىشىۋالدىم ماڭا ئەگىشىپ نۇر ئەلىمۇ دادامغا ئېسىلىۋالدى  
 :دادام كۈلۈپ كېتىپ 

قېرىپتۇق، بۇرۇن كىچىك ۋاختىڭدا ماڭا يامىشىۋالساڭ ...ھەي -
سېنى كۆتۈرۈپ چۆرۈۋېتىدىغان مانا ئەمدى ئۇنداق مادار قالماپتۇ 

 .دېدى دادام بىز بىلەن ئويناۋېتىپ -،..! لۇم ئوغ
دەپ مەن دادامنى كۆتۈرۈپ –...! سىز چۆرۈۋېتىسىز دادا -
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 . بۇياققا كۆتۈرۈپ ماڭدىم -ئۇياقتىن
 .دېدى -قويۋەت ئوغلۇم بولدى بېشىم قايىدىكەن ،-: دادام 

قوللىرىنى تۇتۇپ كۈلدۇرۇپ چاقچاق سۆزلەرنى -مەن دادامنىڭ پۇت
، ئەلۋەتتە بۇ چاغدا نۇر ئەلىمۇ تەڭ تۇتۇپ دادامنى قىلىپ بەردىم 

بىز شۇنداق قىلىپ كۈلۈشۈپ مۇڭدىشىپ بىر چاغالردا . مىنىۋاالتتى
ئەتتىگەندە ئويغىناي دەپ تۇرىشىمغا نۇرغۇنلىغان .ئۇخالپ قاپتۇق 

قۇشالرنىڭ چىرايلىق سايراشلىرى ئاڭالندى، چۈنكى بامدات ۋاقىتتا 
خۇددى بىزنى ئويغۇتىۋاتقاندەك قۇشالر توختىماي سايرىشىپ 

بىز قوپۇپ تاھارەت ئېلىپ بامداتنى ئۆتەپ . سايرىشىپ كېتەتتى
بولۇپ، ھويلىدىكى باققا كىردۇق چۈنكى دادام باغنىڭ ئىچىدىكى  

ش قىلىپ چوڭ بىر كارۋاتنى بىر تۈپ ئالمىلىكنىڭ ئاستىغا نەقىچوڭ 
ھەر خىل  كۈن چىقاي دىيىشىگە بۇلبۇلالر ۋە. قۇرۇپ قويغان ئىدى

ام ئەتتىگەنلىك خىمۇ كۇچەپ سايراشقا باشلىدى، ئانتې قۇشالر
ناشتىلىق تەييارلىغان بولۇپ بىز ئەتكەن چاي ۋە قايماق نانالردىن 
يەپ كۈلۈشۇپ ئولتۇرساق،تۇيۇقسىز ھويلىنىڭ دەرۋازىسى 

 .چېكىلدى
مەن بېرىپ ئىشىكنى ئاچتىم، قارىسام ئاچام بىلەن يېزىنەم  ۋە 

 :مەن . ئىكەنئىككى ئوغلى 
ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ، دەپ يېزىنەم ۋە ئاچامالر بىلەن قۇچاقلىشىپ -

 . كۆرۈشتۈم، ئۇالرمۇ خوشاللىقىدا مەن بىلەن ساالملىشىپ كۆرۈشتى
 .دادام ۋە ئايالىممۇ چىقىپ كۆرۈشۈپ داستىخانغا باشلىدى -ئانام

 :يېزىنەم مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
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اال دىگەن مۇشۇنداق بولۇشى مانا ئوغۇل ب! يارايسىز ئۇكام-
سىزنىڭ بۇ قېتىم قايتىپ . ئاخىرى قايتىپ كەلدىڭىز..ھەي .كېرەك 

كېلىشىڭىزدىن مەن سىزنىڭ تېخىمۇ قابىلىيەتلىك بولۇپ 
، مانا دىگەندەكالم غەلبە قازنىپ قايتىپ كېلىشىڭىزغا ئىشىنەتتىم 

 سىزنىڭ غەلبىللىرىڭىزدىن مېنىڭ سودىللىرىممۇ تېخىمۇ. كەپسىز 
يۈرۈشۈپ كەتتى، ئەرەپ دۆۋلەتلەر بىلەن بولغان سوداممۇ 
راۋاجلىنىپ كەڭىيىپ ماڭدى ، سىزنىڭ ھېلىقى دوستىڭىزمۇ ياخشى 
ياردەملىشىپ نۇرغۇن ئەرەپ دوۋلەتتىن كەلگەن مېھمانالرغا 

غا مەنمۇ ئۇ ئاغىينىڭىزبولۇپ ياخشى پايدىالرنى كۆرسەتتى،تەرجىمال 
تەن دوسنى توغرا سىز ھەقىقە،بارغانچە ئامراق بولۇپ قالدىم

ئاغزىغا تەگمەي مېنى ماختاپ مۈرەمگە -دەپ ئاغزى-تالاليدىكەنسىز 
 :ھەدەم ئايالىمنى كۆرۈپ . قولىنى قويۇپ ئاداش قىلىۋالدى 

مۇبارەك بولسۇن ئىنىم، ! نىمە دىگەن چىرايلىق قىز بۇ..پاھ-
 .دەپ بىزلەرگە دۇئاالرنى قىلدى–. خۇدايىم بەختىڭالرنى بەرسۇن

كەينىدىن -تۇققانالر كەينى-ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەيال بارلىق ئۇرۇق
 :ئاتام  ماڭا . ئۇلۇشۇپ كېلىشكە باشلىدى

بۈگۈن سىلەرنىڭ ! ئوغلۇم سەن ھەممىدىن خاتىرجەم بولغىن -
 مەن بىلىمەنكى سەن رېستۇرانالردا .كىچىك تويۇڭالرنى قىلىمىز

ئادىتىمىزغا -پچوڭ توي قىلىشنى خالىمايسەن، چۈنكى سەن ئۆرۈ
خاس بولغان ۋە ئۆزىمىزنىڭ ئېتقادىغا خاس بولغان توينى خااليسەن 

دەپ بىزنى ياندىكى چوڭ بىر ئۆيگە -.ۋە بىزمۇ شۇنى خااليمىز
باشلىدى، ئاتام ماڭا ئاتاپ ئۆينىڭ يېنىغىالم بىر يۈرۈش ئۆي 
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 ئۆينىڭ ئىچى چوڭ ئازادە ۋە رەتلىك بولۇپ . سالدۇرۇپ قويغانكەن 
ق گېلەمنىڭ ئۈستىگە چوڭ جوزا قۇيۇلغان بولۇپ جوزىدا چىرايلى

چىۋىلەر نان ۋە ساڭزىالر -نۇرغۇن تاتلىق يىمەكلىك ۋە مىۋە
 .تىزىقلىق تۇراتتى، بۇ چاغدا پەقەت بىر چوڭ قازان پولوالم كام ئىدى

 :ئاتام ماڭا 
ھە ئوغلۇم مانا قوينىمۇ سويۇپ بولدى ۋە پولوچىالر قازانغا -

 .دېدى-قويدى خاتىرجەم بولغىن ،پولونىمۇ دۇملەپ 
ئايالىم كېلىپ ياردەملەشمەكچى بولغان ئىدى بۇ چاغدا ئانام كېلىپ 

 :ئايالىمنىڭ قولىدىكى چەينەكنى ئېلىپ 
بولدى قۇيۇڭ، تۇنجى مېھماننى بىز ئىشقا سالمايمىز ، سىز ! قىزىم -

دەپ ئايالىمنى يېنىمغا ئەكىلىپ –. بۈگۈن ئولتۇرۇڭ قىزىم
 .قويدى  ئولتۇرغۇزۇپ

يارەنلەر ھەممىسى دىگۈدەك يىغىلىپ -خۇلۇمالر ۋە دوس-خوشنا
 :بولدى، مەن دادامغا 

 . دېدىم- ھە ؟..بۇالرغا سەن قاچان خەۋەر قىلىپ بولدۇڭ ! دادا -
ھەي ئوغلۇم نادانكەنسەن ، قارا بۇنىڭغا بۇ ئۈندىدار دىگەن -

بىزنىڭ ئۈندىدارىمىزدا ! ئەمەسمۇ ياخشى نەرسىكەن
تۇكۇم -دىگەن توپ بار كىمنىڭ ئۆيىدە بىرە توي،ۇلۇمالر خ-خوشنا

يېتىم ئىشى بولۇپ قالسا مۇشۇ توپىمىزغا -چىراق ۋە ئۈلۈم-ۋە نەزىر
دەپ قويساق بىردەمدىالم ھەممىمىز كەپ بولىمىز ، شۇڭا مەنمۇ شۇ 

 .دېدى دادام -توپتا خەۋەر قىلىپ قويغان ئىدىم ،
رەخمەتلىرىنى ئېيتتى،  دادام بارلىق مېھمانالر بىلەن كۆرۈشۈپ
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ھويلىدا ئوغلۇم نۇر ئەلىمۇ ھەدەمنىڭ ئىككى ئوغلى بىلەن 
مەنمۇ كەلگەن مېھمانالر بىلەن . قىنىغا پاتماي ئويناۋاتاتتى-قىن

كۆرۈشۈپ رەخمەتلىرىمنى ئېيتىپ ئىچىگە باشلىدىم ئاڭغىچە 
دوسلۇرۇممۇ كەلدى، ئۇالمۇ مۇبارەك بولسۇن دەپ بۇ قۇتلۇق 

ئۇزۇن ئۆتمەي ھېلىقى لۈكچەكرەك پوپاڭ . ارەكلىدىكۈنىمىزنى مۇب
 :بىر ئاق ماشىنىنى ھەيدىۋالغان بالىمۇ كىردى ۋە ماڭا 

دەپ ئۆيگە كىرىپ –! دە ..توي قىلىۋاپسەن! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 :ئۆينىڭ توت ئەتراپىغا بىر قارىۋېتىپ

مۇنداق رېستۇران، ! ۋاي ، نىمانداق مەتو توي قىلدىڭ -
 ا، ئىچىملىك دىگەندەك نەرسىلەر بار يەردە قىلماي مۇزىك-ناخشا

 .دەپ غادىيىپ تۇردى-مۇشۇمۇ تويمۇ ؟ 
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا 

 چوڭالرغا باش ئاغرىق تېپىپ بەرمەسلىك ئۈچۈن! تېنچلىق ئۈچۈن -
تۇرمۇشۇم ئاددى بولغىنى بىلەن . يدە ئاددىغىالم قىلدىمئۆ

ۋە ئەھمىيەتلىك ئۆتىدۇ  ئۆتكۈزىدىغان كۈنۈم ناھايتى مەنىلىك
 .دېدىم مەن ئۇنىڭغا –

 :ئۇ باال ئاغزىنى مايماق سايماق قىلىپ 
 بۇنىمۇ بىر توي دەمدۇ ،دېدى مەنسىتمەي تۇرۇپ؛-

بۇ سۆز ئاتامنىڭ كولىقىغا چۈشۈپ قاپتۇ ، ئاتام بۇ بالىنىڭ يېنىغا 
  . كېلىپ

 ئەگەر ! ئوغلۇم بىلسەڭ ئەسلى توي دىگەن مۇشۇنداق بولىدۇ -
اختۇرمىغاب بولساڭ ئاۋۇ رېستۇرانغا بېرىپ، ھاراق پوتۇلكىللىرىنى ي
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بىزنىڭ بۇ ئۆيلەردە ئۇنداق مەينەت، قىلىقسىز . سانىۋالساڭ بولىدۇ
نەرسىلەرنى يولالتمايمىز، ئەگەر بۇ توي پاكىز رەتلىك ،ھەقىقەتەن 
رىزالىق ئۈچۈن بوپتۇ دىسەڭ بۇ يەردە ئولتۇر ، ئەگەر ئۇنداق 

ڭ، ئەنە يول ئۇچۇق خالىغىنىڭنى قىلغىن ناۋادا بولماپتۇ دىسە
دېدى –بىز پۇلدىن قورقۇپ قالمىغان .. پۇلۇڭ بولمىسا ماڭا دە 

 .دادام 
 :سۆز قىلماستىن دادامغا -ئۇ باال گەپ

دەپ ئورنىدىن تۇرۇپ قايتىشقا -ھە مەن خاتا كىرىپ قاپتىمەن ،-
 :مەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ . تەمشەلدى

پسىز رەخمەت ئېيتىمەن، بىلىڭكى بۈگۈنكى بۈگۈن تويۇمغا كە-
 .ئاداشقان يولىڭىز بىر كۈنلەردە ئۆزىڭىزگە دۈشمەن بولۇپ قالىدۇ 

ئەڭ يامىنى . يامان يولالردا مېڭىۋەرسىڭىز قانۇن ئالدىىغا بارىسىز
بولغان ئىگەمنىڭ ئالدىدا مەڭگۈلۈك جىنايەتكار بولۇپ قالىسىز، 

ر بىلەن ئىناق ئۆتۈشكە كىشىلە! يامان ئىشالردىن قول ئۈزۈڭ 
بۈگۈنكى تەكەببۇرلۇق ۋە ھاكاۋۇرلىقىمىز ئەتىالم ! تىرىشىڭ 

خۇشۋاق بولۇڭ ، خۇداغا . بېشىمىزغا بولقا بولۇپ ئۇرۇلمىسۇن 
 .دەپ ئۇزۇتۇپ قويدۇم -ئامانەت ،

 .ئۇ باال كۆزگە ئىلمىغان ھالدا ماشىنىسىنى ھەيدەپ كېتىپ قالدى 
تەرجىمال دوستۇم كەلدى ۋە مەن بۇ چاغدا يېزىنەمنىڭ يېنىدىكى 

بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ ماڭا رەخمەتلىرىنى ئېيتىپ تويۇمنى 
 :مۇبارەكلىدى ۋە ماڭا 

رەخمەت دوستۇم ، ئەينى چاغدا سەن ماڭا ياردەم قىلمىغان بولساڭ -
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ھازىر يېزىنەڭ مېنى . بۈگۈنكى بۇ كۈنگە ئېرىشەلمىگەن بوالتتىم 
مىڭ يۇئەن  11ەپ ئايلىقىمغا ئەتىۋارالپ ئىشلىتىپ قەدىرل

 بېرىۋاتىدۇ 
مەن ئەمدى باشقا . مەن بۇنىڭدىن ئىنتايىن رازى ۋە خوش بولدۇم 

شېركەتتىمۇ ئىشلەشنى خالىمايمەن ئىنشائالال ئاكاڭنىڭ يېنىدا 
يەنى ئاكاڭ ماڭا شېركەتنىڭ ماشىنىسىنى خااليمەن،ئىشلەشنى 

دېدى -تۇم دوسبۇنىڭ ھەممىسى سېنىڭ تۆھپەڭدىن بولدى .بەردى
 .ۋېلىپ تۇرۇپ قوللۇرۇمنى چىڭ تۇتى

ياق دوستۇم بۇنى مەندىن كۆرمىگىن ،ياراتقۇچىمىز شۇنداق -
! ئورۇنالشتۇرغاندۇر رەخمىتىڭنى شۇنىڭغا ئېيتقىن ۋە دۇئا قىل 

كۆپلەپ رىسقى ئايرىغىن شۈكرى قىلغاندىالم ھەممە ئىشالر ھەل 
تەكلىپ قىلىپ  دېدىم ۋە دوستۇم ئالىمجاننى تاماققا-بولىدۇ ،

 .تۇرۇپ
- بۇرادەرلەر كېلىپ مەن بىلەن كۆ-تۇققانالر دوس-بارلىق ئۇرۇق

بۇنىڭ ئىچىدە خەنزۇ ۋە خۇيزۇ ،قازاق ساۋاقداشلىرىممۇ بار .رۈشتى 
 :ئۇالر ئايالىم ئىككىمىزنى كۆرۈپ . ئىدى

، سىلەر ئىككىڭالر ھەقىقەتەن خۇدا قوشقان بىر ھە-
و ۋە گۆشلەردىن يەپ دەپ ماختىشىپ پول!جۈپكەنسىلەر 

 :ئاتام يېنىمغا كېلىپ . خورام كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇشتى -خوشال
 .دەپ كۈلۈپ قويدى -مانا بۇ بىر ئائىلە بولدى ،! ئوغلۇم -

 .ئاراممۇ جىمىپ قالدى -ئۇزاپ بولدى ۋە ھويالمېھمانالرمۇ بىرە قۇر 
ئاتام بىلەن ئانام كېلىپ كېلىننىڭ بېشىنى سىالپ پىشانىسىگە 
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 :قويدى ۋە سۈيۈپ 
يالغۇزلۇق ھېس قىلماڭ قىزىم، خىجىللىق ھېس قىلماڭ خۇدا -

بىزنىڭ بۇ ئائىلە . ئارىدا بۇ ئائىلىگىمۇ كۆنۈپ قالىسىز-بۇيرىسا پات
يۇرۇقلۇق ئۆي ، بىر كىرگەن مۈشۈكمۇ ۋە -مانا مۇشۇنداق ئۇچۇق

يۈرۈڭ قىزىم سىزنى باققا ئەكىرىپ  ،كۈچۈكمۇ كۆنۈپ قالىدىغان ئۆي
دەپ قۆلىنى تۇتۇپ باققا ئەكىرىپ كەتتى ، -رۇپ چىقاي ،ئايالندۇ

ئانام باغنىڭ ئىچىگە ھەر خىل -ئاتا. مەنمۇ كەينىدىن كىردىم 
گۈللەرنى تېرىپ پەرۋىچ قىلغاچقا باغ ئاالھىدە چىرايلىق بولۇپ 

باغنىڭ ئىچىگە بىرقانچە ئورۇندۇقمۇ ياسىتىپ . كەتكەن ئىدى 
 . ر ئورۇندۇققا كېلىپ ئولتۇردىئانام كېلىن بىلەن بىقويغان ئىدى، 

دادام ئىككىمىزمۇ ئۇدۇلدىكى ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ 
دادام سۆز قىلغاچ . چىمەنلەرگە مىۋىلەرگە نەزەر سالدۇق -گۈل

 :ئانامغا كۈلۈپ تۇرۇپ 
ھەي ئاپىسى، بىزمۇ بىر ۋاقىتالردا بۇالردەك ياش ئىدۇق ، بۇ باققا -

چاغدا ئۇالرمۇ خۇددى مەن شۇ . ئاتام بىلەن ئاناممۇ كىرگەن ئىدى
ئاتام . بىلەن سەندەك، قىز بىلەن يىگىتتەك بىللە ئولتۇرغان ئىدۇق

ئۇالر بۇ . بىلەن ئانام ناھايتى ئالىجاناپ مېھرىبان كىشىلەردىن ئىدى 
 چاقچاق-بىرى بىلەن كۈلكە-باققا  كىرىپ ھاسىسىنى تۇتۇپ بىر

اندا شۇنداق قىلىشىپ كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇشۇپ كېتەتتى ، ئادەم قېرىغ
 بوالمدىكىن دىسەم  بۈگۈنكى كۈندە مانا بىزمۇ شۇنداق ئولتۇردۇق،

ئاتام ساقاللىرىنى سىالپ . دەپ كۈلۈپ ئانامنى كۈلدۈرۈپ قويدى 
 :تۇرۇپ بىزگە 



412 
 

بىرىڭالرغا يول بېرىپ ھۆرمەت -ھە باللىرىم ياخشى ئۆتۈڭالر ، بىر-
، ھەسەتتىن  قىلىشىڭالر، ھەرگىز يامان خىيال گۇماندا بولماڭالر

زىيادە كۈنلەمچىلىكتىن نېرى تۇرۇڭالر ، ھەر قانداق . يىراق تۇرۇڭالر
چاغدا ئاشىقىمىزنىڭ قولىنى چىڭ تۇتۇڭالر ، ھەرقانداق بىر مىللەت 

بۇ . ئىتىپاق ياخشى ئۆتۈڭالر -بولسۇن چوقۇم ئۇالر بىلەن ئىناق
ىھەت بوۋىمىزنىڭ ئەزەلدىن بىزگە قىلىۋاتقان ۋە قالدۇرغان نەس-ئاتا

ئەۋالتقا دەپ كەلمىسەك -سۆزى ئىدى، بۇ سۆزلەرنى ئەۋالتتىن
 .دېدى دادام غەيرەتلىك ۋە جۈرەتلىك ھالدا –. بولمايدۇ 

 دېدىم -ھە بولىدۇ دادا خۇدايىم بۇيرىسا چوقۇم شۇنداق قىلىمىز ،-
 :دادام يەنە ماڭا 

ھە ئوغلۇم سەن قىزىمىزنى ۋە نۇر ئەلىنى ئېلىپ غۇلجىنىڭ -
 نزىرلىرىنى ۋە ئاتاقلىق خەنزۇ بازىرىنى ئايالندۇرۇپكەچلىك نە

اچاڭ ۋە يېزىنەڭ ئۇالر بىر دوستى ئكەلگىن بۇالر زېرىكىپ قالمىسۇن،
چاقىرىپتىكەن شۇ يەرگە كەتتى ئەتە ئۇالر قايتىدۇ چۈنكى باللىرى 

 .دېدى دادام -مەكتەپتە ئوقۇمىسا بولمايدۇ ئەمەسمۇ ،
ىنىڭ وغلۇمنى ئېلىپ غۇلجپ ئايالىم ۋە ئھە ماقۇل دادا ،دە-

 :بازارلىرىنى ئايالندۇق ئايالىم ماڭا 
بۇ شەھەر ھەقىقەتەن بەك پاكىز چىرايلىققەن يوللىرىدا بىر تال -

ئەخلەتنىمۇ كۆرگىلى بولمايدىكەن، قارىغاندا مەن بۇ پاكىزلىقنى 
 .دەپ كۈلۈپ قويدى -تېخىمۇ تىرىشىپ ئۈگەنسەم بولغۇدەك،

كېچەك سېتىۋالدۇق ۋە شۇ -قۇردىن كىيىمبىز بازار ئايلىنىپ بىرە 
ئەتراپتا بىر ساۋاقدىشىمنىڭ ئويى بار بولۇپ ، مەن ئۇ دوستۇمغا 
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چۈنكى . كىشىلىك ماشىنىسىنى سوراپ قويدۇم  8تېلىفۇن قىلدىم ۋە 
ئىككىنلەنمەستىنال ماقۇل ئۇ دوستۇم ماشىنا سودىسى قىالتتى، ئۇ 

ىنى ھەيدەپ ئۆيگە بولدى ۋە ماشىنىنى ئەكەپ بەردى، مەن ماشىن
بىز ئۆيگە . يىللىق ساۋاقدىشىم ئىدى  01قايتتىۇق ئۇ باال مېنىڭ 

 :كەلسەك دادام بىزنى كۆرۈپ 
دېدى -ھايدىۋاپسەنغۇ ؟ ماشىنا ئالدىڭما؟ۋاي ئوغلۇم ماشىنا -

 .دادام 
ھە ياق دادا، دوستۇمدىن ئىجارىگە ئېلىپ تۇردۇم ، ئەتە سىلەرنى -

 چاپچالدىكى ئىگىز تاغ نەس يايالقلىرىغا ئېلىپ نارات تاغلىرىغا، كۈ
تاغلىق ئومانلىقالرغا، سايرام كۆللىرىگە بېرىپ ئايلىنىپ كەلسەك 

زنىڭ يىغىلىپ سەپەرگە چىقمىغىلى ئۇزۇن بوپتۇ بى. دەيمەن 
 .دېدىم –
ھە بولىدۇ باالم ، دېمىسىمۇ بىزگە ئۇزۇن بولدى بۇنداق ساياھەتكە -

. ەك ساياھەت قىلىپ باقايلى چىقمىغىلى ،بىزمۇ چەتئەللىكلەرد
قالغان ۋاقىتلىرىنى ساياۋەت بىلەن چەتئەللىكلەر ئۇالر بىكار 

 بايرام -ھازىرقى ياشالر ھېيت. ئۆتكۈزىدىكەن بۇ بىر ياخشى ئىشتۇر
 بولسا ئۇيۇن ئويناپ پۇللىرىنى بىھۇدە ئۇيۇنغا خەجلەپ تۈگىتىدۇ 

 ،مەسمۇ ئەدىگەن مانا شۇنداق ساياھەت قىلىش  ئەسلىدە ئۇيۇن
 خارەكتىرى، روھى ھالىتى ياخشى -بۇنداق قىلغاندا ئادەمنىڭ مىجەز

بىز ئەتە ھەدەڭلەرنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ . كۆتۈرەڭگۈ بولۇپ قالىدۇ 
 .دېدى دادام -ساياھەتكە ئاتلىنايلى ،

،نان ۋە الىم ئەتىنىڭ تەييارلىقىنى قىلىپئانام ۋە ئاي
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ماشىنىنىڭ كەينىگە تۈرۈملەردىن ئېلىپ -دىن،تاتلىقچىۋىلەر-مىۋە
بىز خۇپتەننى ئوقۇپ بولۇپ . رەتلىك قىلىپ قويۇشقا باشلىدى

ئارلىقتىكى چوڭ سۇپىدا ئولتۇردۇق، دادام دۇتتارنى ئەكەلدى ۋە 
 :ماڭا 

 .دېدى دادام -سېنىڭ تەمبۇرۇڭچۇ ؟! ھە ئوغلۇم -
ى ئالدىڭىزدا بەك خىجىلمەن دادا، ئىبراھىمكامنىڭ چوڭ ئوغل-

 ئۇكام بۇ ئۆي : ۈگەنگەن ئىدى ، ئىبراھىمكام ماڭا تەمبۇر چېلىشنى ئ
قاچانالم كەلسىڭىز سىزنىڭ دەپ ئاچقۇچنى بەرگەن ئىدى چۈنكى ئۇ 
ئۆي ئاتىسىدىن قالغان قىممەتلىق ئۆي ئىدى ۋە ماڭا دادىسىدىن 
 قالغان بۇ كۈمۈش ئۈزۈكنى بەرگەن ئىدى ، مەنمۇ ئۇ ئىسىل يادىكار 

 .دېدىم مەن -تەمبۇرنى ئۇالرغا قالدۇردۇم ،
 :ئاتام ھاسىسىنى سىالپ تۇرۇپ 

 بوپتۇ ئوغلۇم، ئۇ ئەرەپ قېرىندىشىمىزنىڭ كۆڭلىگە ياققان بولسا -
ھەسەد قىلىپ قالسا . بەرگىنىڭ ھەقىقەتەن ياخشى بوپتۇ

بولماس،چۈنكى سىلەر قول تۇتۇشۇپ ئاشىقىڭنىڭ ئالدىدا ۋەدە 
 نداش بىز ئۇكا بولۇشقان ئەمەسمۇ ؟ ئوخشاش قېرى-بېرىشىپ ئاكا

ئۇ كىشى ئۇ تەمبۇرنىڭ ھەقىقەتەن ھۆرمىتىنى بىلگەن بولسا 
ئەگەر بەرمىگەن بولساڭ مەنمۇ سەندىن خاپا . بەرگىنىڭ توغرا بوپتۇ

 . دېدى دادام -بولۇپ قاالردىم، 
دەپ قولۇمنى تۇتۇپ -ەكىرەي ،ھە ئوغلۇم جۈرە سېنى بىر يەرگە ئ-

 :ۋە ماڭا  تەرەپتىكى بىر ئوينىڭ ئالدىغا ئەكەلدى ئوڭ
چۈنكى بۇ ئۆينىڭ . بۈگۈن باالم بۇ ئۆينىڭ ئىشىگىنى ئاچىمەن-
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 .دېدى دادام -ئىشىگىنى تا ھازىرغىچە ئاچمىغان ،
ھە دادا ، نىمە ئۈچۈن ئاچىسەن ؟ ۋە نىمە ئۈچۈن ئاچمىغان؟ -
 .سورۇدۇم مەن دادامدىن دەپ-
ئەينى چاغدا بوۋاڭ، مەن توي قىلغاندا بۇ ئۆينىڭ ئىشىكىنى -

نەۋرىمىز تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇپ تازا -قان ئىدى ۋە شۇ چاغدا ماڭا ؛ئاچ
بۇ ئۆينىڭ ئىشىگىنى ئاچقىن ، پىشىپ يېتىلگەندە ئاندىن ئۇنىڭغا 
 دىگەن ئىدى . نەرسە بۇ يەردە بارچۈنكى ئۇنىڭغا كېرەكلىك بولغان 

 3ئەينى چاغدا بوۋاڭ بىزنى ! ئەمدى نۆۋەت ساڭا كەلدى ئوغلۇم 
مەنمۇ . قىرۋېتىپ ئۆزى بۇ ئۆينى رەتلىگەن ئىدىكۈنلۈك سىرتقا چى

ىغان ، مانا ئەمدى بۈگۈن ئاتامنىڭ ۋەدىسى بويىچە بۇ ئىشىكنى ئاچم
 :ئاچىمەن

توك ئەينى چاغدىكى چىراق بولغاچقا . دەپ ئاتام ئىشىكنى ئاچتى -
نۇرى نۇرسىز ئىدى، ئاتام چوڭ چىراقنى ئېلىپ كىردى ۋە ئۆي 

بۇ ئۆينىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى مەن . قايتىدىن يۇرۇپ كەتتى
كۆرۈپ ھەيران قالدىم ، چۈنكى تامغا رەتلىك قىلىپ ئېسىلغان بىر 

بىرسىگە ۋاقىت ۋە چىسال -قۇر دۇتتار، تەمبۇرالر بار بولۇپ ، ھەر
بوۋىللىرىمىزدىن -بىرى ئاتا-بۇالرنىڭ ھەر. ئۇچۇق يېزىلغان ئىدى

 تام سۈۋرەتلىرى ئىسالمچەمىراس قالغان بولۇپ بۇنىڭ ئىچىدە يەنە 
قەدىمىي كۆرۈنۈشلەر ھېكمەتنامە كىتاپ ۋە ئىزاھەتنامىلەر ۋە 

بىر تەرەپتە ئەڭ . نەسىھەتنامىلەر يېزىلغان كىتاپالر بار ئىدى
 كېچەكلەر چاپانالر ئېسىقلىق ئىدى، -چىرايلىق تۆت دوپپا ۋە كىيىم

يەردە چىرايلىق گېلەملەر بار ئىدى، گېلەمنىڭ ئۈستىگە بىر نەقىش 
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مەن ئۇ قاپنى ئالدىم ۋە ئىچىنى . ىرايلىق قاپنى قۇيۇپ قۇيۇپتۇ چ
 :ئېچىپ قارىسام بىر پارچە خەت تۇراتتى خەتتە 

خۇدايىم بەختىڭنى بېرىپ ! تويۇڭغا مۇبارەك بولسۇن نەۋرەم -
مۇھاببەت -مېھرى...! سەۋىر..شلۇق بولسۇن، ئىشلىرىڭ ئوڭۇ

يېزىلغان بۇ . تۇ دەپ خەت قالدۇرۇپ-سىلەرگە مەڭگۈ يار بولسۇن ،
خەت ناھايتى رەتلىك ۋە چىرايلىق ئىدى،ئاتام بۇ خەتنى ئوقۇپ 

بۇ بوۋامنىڭ ئۆز قولى . سۈيۈپ يىغالپ كەتتى كۆزلىرىگە سۈرتۈپ 
بىلەن يازغان خېتى ئىدى، ئاتام تەمبۇرنىڭ يېنىغا باردى ۋە 

 :تەمبۇرنى قولىغا ئېلىپ تۇرۇپ 
 !تەمبۇركەن قارا ئوغلۇم بۇ تەمبۇر ئاتامنىڭ ئاتىسىدىن قالغان -

بۇ ھەقىقەتەن قارا ياغاچتىن ياسالغان ساپكەن، ناھايتى سىپتا ۋە 
 دەپ تەمبۇرنىڭ تارىسىنى بىر چەككەن ئىدى -چىرايلىق چىقىپتۇ،

 :ناھايتى يېقىملىك ئاڭالندى ۋە ئاتام ھاياجانلىنىپ 
دىگىنىدىكى سەۋەپ ، .! ئاتامنىڭ بۇ ئىشىكنى ئاچما..! پاھ-

ىڭ بىباھا گۆھەرى بولغان قىممەتلىك بۇ مىراسنى ياخشى ئۆيىمىزن
 ساخالشكەندە ۋە بۇالرنى ياخشى ساخلىشىمنى ئېيتقان ۋە ئاتامنىڭ 

قالدۇرۇش ئەۋالتقا -بۇالرنى ئاسراپ ساقلىشى ئەلۋەتتە ئەۋالتتىن
 :دادام خوشاللىقىدا كۆزلىرىگە ياش ئالغان ھالدا. ئىدى 

دەپ دادام دۇتتارنى ئالدى -ى،كەل ئوغلۇم ئاشىق كويىنى چااليل-
ۋە مەن تەمبۇرنى قولۇمغا ئالدىم ۋە بۇ ئۆيدە ئولتۇرۇپ ئاشىقىمىزنى 

بۇ چاغدا ئانام ۋە ئايالىم ،ئوغلۇم  . ئەسلەپ مۇڭ كويغا چالدۇق
يېنىمىزغا كىرىپ ئولتۇرۇپ ئۇالرمۇ مۇڭلىنىپ ئاڭلىدى، بىز بۇ ئۆيدە 
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يېشى قىلىپ -ەپ كۆزبىرە سائەتتەك ئولتۇرۇپ ئەسلىمىلەرنى ئەسل
 :دادام بىزگە . دۇئاالرنى قىلىپ بولۇپ چىقىپ كەتمەكچى بولدۇق

دەپ تەمبۇرنى جايىغا ئېسىپ -بۇ ئىشىك ئەمدى ئۇچۇق تۇرىدۇ ،-
قويدى ۋە ئىشىكنى ئۇچۇق قۇيۇپ ئالالغا ئامانەت قىلىپ ئۆيگە 

بولۇپ  دادام ئۆيگە كىرىپ خەۋەر كۆرمەكچى. قايتىپ چىقتۇق
 :ئاچتى ۋە بىزگە تېلۋۇزورنى 

ئوغلۇم بىز دىگەن بىر پۇقرا نۇرغۇن ئىشالرنى بىز بىلمەيمىز ، -
خەۋەر كۆرگەندە ھۆكۇمەتنىڭ نۇرغۇن ياخشى سىياسەتلىرىنى 

كۆپرەك خەۋەر كۆرۈپ بەرگەن ياخشى، . چۈشۈنۈپ يەتكىلى بولىدۇ
يۇرتىمىزدا ۋە دۆۋلىتىمىزدە نىمە ئىشالر بولىۋاتىدۇ، ئاپتۇنۇم 

- دا قانداق ئىشالر بولىۋاتىدۇ بۇالرنى بىلمىسەك سەت تۇررايۇنىمىز
 غۇلجىدا قانچىلىك نوپۇس بار ۋە پۈتۈن شىنجاڭدىچۇ ؟ . مامدۇ 

نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا مەن . بەزىلەر ھېچنەرسىنى بىلمەيدۇ
ياشانغانالر سوغۇرتىسىغا قاتنىشىپ قويغان ئىدىم ، بۇنىڭغا يىلدا 

 01مانا ھازىر . ۇرۇپ قويىدىكەنمىز بىر قېتىم مىڭ يۈئەن پۇل تاپش
يۈئەندىن پۇل بېرىۋاتىدۇ قارا  0111كىرىپ قالدۇق، ئايدا  گە

بىزدە پۇل يوق ئەمەس پۇل بار ئوغلۇم  . بۇنداق ياخشى سىياسەتنى 
مەن بۇ مائاش پۇللىرىمنى ئېلىپ نۇرغۇن قىيىنچىلىقى بار 

ىنى سىالپ دەپ ساقاللىر-ئائىلىلەرگە بېرىپ ياردەم قىلىۋاتىمىز ،
 :ھاساسىنى قولىغا ئالدى ۋە 

بۇ ھاسامۇ بوۋاڭدىن قالغان ئىدى بۇمۇ كېيىنچە ساڭا قالىدۇ -
دەپ بىزنى يېڭى ئۆيىمىزگە –ئەمدى ئارام ئېلىڭالر باالم ! ئوغلۇم 
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ئەكىرىپ قويدى ۋە ئالالغا ئامانەت ،دەپ چىقىپ كەتتى 
 .ئانام -دادام
ئۆيىمىزگە كىرىپ ئارام  ئايالىم ۋە ئوغلۇمنى ئېلىپ يېڭى مەنمۇ

 .ئالدۇق 
قۇياش ناھايتى چىرايلىق پارقىراپ ئەتىگىنى تاڭ يۇرىدى، بۈگۈن 

چىققان ئىدى، بىز ھەممەيلەن ئەتىگەنلىك ناشتىلىقىمىزنى يەپ 
بولۇپ تۇرىشىمىزغا ئاچام ۋە يېزىنەملەر كەلدى ۋە بىللە چاي ئىچىپ 

. ىگە قاراپ ماڭدى بىرە سائەتتەك پاراڭلىشىپ بولۇپ ئۇالرمۇ ئۈرۈمچ
كېرەكلەرنى ماشىنىغا سېلىپ -بىز ئۇالرنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ نەرسە

تاغامغا تېلىفۇن ئاتام مېڭىشتىن بۇرۇن چوڭ . سەپەرگە ئاتالندۇق 
نەچچە -01قىلدى ۋە ئۆزىمىزنىڭ بۈگۈن ساياھەتكە ماڭغانلىقىنى بۇ 

الرغا كۈندىن كېيىن كېلىدىغانلىقىنى ۋە كەلگۈچە بۇ ئۆيگە كېلىپ مال
ئارامالرغا قاراپ تۇرۇشىنى تاپىلىدى ۋە توڭالتقۇدا بىر –ۋە ھويال 

يۇئەن پۇل  0111قوينىڭ گوشى بارلىقىنى ئۆيدە جوزىنىڭ ئۈستىگە 
قۇيۇپ قويغانلىقىنى ئۇ پۇلنى يول كىرالىرىغا ۋە ئۆزىگە خىراجەت 
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ قويدى  ۋە ئىنىسىنىڭ تويغا كۆپ ياردەم 

ىنى دەپ ىقىنى ۋە دادامنىڭ رەخمىتىنى ئېيتالماي قالغانلىققىلغانل
ئىنىسىمۇ رەخمەتلىرىنى ئېيتىپ . بىرمۇنچە سۆزلەرنى قىلدى 

ھە بولىدۇ ئاكا، خاتىرجەم بولۇپ ئايلىنىپ كېلىڭالر -: تۇرۇپ 
 .دەپ دۇئاالرنى قىلدى -،

دە دادام ماشىنىنىڭ ئالدىغا چىقتى ، ئانام ۋە ئايالىم ۋە ئوغلۇم كەينى
ئەركىن ئازادە ئولتۇردى، كىشىلىك ماشىنا بولغاچقا  8. ئولتۇردى
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 .ئاتام يولدا ماڭغاچ ماڭا سۆز قىلىشقا باشلىدى 
بۇ يېقىندىن بېرى ئىنىمنىڭ ئائىلە ئىشلىرى تازا ياخشى ئەمەس، -

دېھقانچىلىقىمۇ تازا راۋاج تاپمايۋاتىدۇ ئىنىممۇ يەر تېرىش ئىشلىرى 
 .دېدى دادام -.....ېھقانالرغىمۇ ھەيبىلەن ئالدىراش ھازىر د

دادا خاتىرجەم بولۇڭ ، مەن چوقۇم قولۇمدىن كېلىشىچە ياردەم -
 .دېدىم مەن -قىلىمەن،

 :كۈلۈپ تۇرۇپ  دادام
بۇ يىل ئىنىمىز سەۋزە تېرىغان ئىدى، تۇيۇقسىز ئۈششۈك چۈشۈپ -

مو يەردىكى سەۋزىمۇ ناچار چىقىپ  011. ھەممىسى يوق بولدى
ىڭ ئالدىدا كۆچەت تىكىپ ھەممىسىنى بىر مودىن تىكىپ ئۇنقالدى، 

خۇدايىم ياخشى -.بىر مودىن سېتىپ پەقەت پايدىسى بولمىدى
مىڭ يۈئەن بېرىپ  011ئۇزاقى يىل ..! بولۇپ كېتەر، يەنە شۈكرى

ياردەم قىلدىم چۈنكى قايتا يەر تېرىپ ئىشلىرىنى يولغا سېلىۋالسۇن 
غاندا ماڭا توختام يېزىپ بېرەي دەپ ، شۇ چاغدا ئىنىم پۇلنى ئالىدى

بولدى ئۇكام بۇ پۇل ساڭا قىلغان : دىگەن ئىدى ، مەن ئىنىمغا 
ياردىمىم بولۇپ قالسۇن مەن دىگەن سېنىڭ ئاكاڭ ، سەن ھامىنى 

سەن ئالغىن خاتىرجەم ئىشلەتكىن ، ناۋادا ئۇتۇق  مەندىن كىچىك
ىز  ھەر مقازىنالمىساڭمۇ ئىچىڭگە ئېلىپ كەتمىگىن بىز ياشايدىكەن

دېدى دادام بىر -سىنىلىپ تۇرىمىز دېدىم ،خىل ئۇسۇلالر ئارقىلىق 
كۆك سۇالر -يولدىكى يېشىللىق كۆپ .چوڭ تىنىۋېلىپ تۇرۇپ

ئايالىم . ئىگىز يېشىللىق قارىغايلىق تاغالرنى كۆردۇق-كۆللەر، ئىگىز
ۋە ئوغلۇم بۇ گۈزەللىككە مەپتۇن بولغان ئىدى، كۈنەس يايالقلىرى 
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گىياھالر ، چىمەن زارلىقالرنى كۆردۇق، بىز تەكە -ىكى گۈلۋە ناراتت
 بىز يەنە قاناسقىمۇ باردۇق . تۇقتاغلىرىغا چىقتۇق ۋە داۋانالردىن ئاش

ئايالىم ئانام ۋە دادامالرمۇ ئۇزۇن بوپتىكەن بۇنداق ساياھەت 
لۈپ سۆزلەپالم كېتىشتى ۋە ئايالىم كۈقىلمىغىلى ئۇالر خوشاللىقىدا 

 :تۇرۇپ 
بۇرۇن مەن . ھەقىقەتەن گۈزەل ھەقىقەتەن يېقىملىقكەن! پاھ..پاھ-

دائىم ئىچىم پۇشقاندا ياكى يالغۇزلۇق ھىس قىلغاندا خىياللىرىمدا 
كۆك -مۇشۇنداق يەرلەرگە بېرىپ كەلسەم كەڭ كەتكەن كۆپ

ئاسمانالرغا قاراپ كەڭ قۇچاق ئاچسام ئىچىمدىكى بارلىق 
ھەقىقەتەن ئاشىقىمىز دەرتلىرىمنى ئېيتىپ چىقارسام دەيتتىم ، 

قەلىپنى بىلىپ تۇرغۇچىكەن ۋە ئىجابەت قىلغۇچىكەن بىز پەقەت 
دەپ خوشال بولۇپ كۆزلىرىگە -،سەۋرى قىلىپ ساخالپ تۇرساقالم 

 .ياش ئېلىپ شۈكرى دۇئاالرنى قىلدى 
بىز ماشىنىدا كېتىۋېتىپ تۇيۇقسىز يامغۇر يېغىپ كەتتى ،بۇنداق 

، مەن  ىر خىل ھوزۇر بېغىشاليدىكەنئادەمگە بۋاقىتالردا يامغۇرمۇ 
 .ىلىشنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتىميامغۇر ياققاندا ساياھەت ق

 ماشىنىنىڭ ئالدى ئەينىگىدىن ئېقىپ چۈشكەن يامغۇر تامچىللىرى
بىر ئازدىن كېيىن يامغۇرمۇ . خۇددى كۆز ياشقىالم ئوخشايتتى 

 از ۋاختىتوختىدى، مەن ماشىنىنى بىر چەتكە توختاتتىم چۈنكى نام
يېشىللىق چىمەنزارلىققا جەينامازنى -بىز ياپ. بولۇپ قالغان ئىدى

سېلىپ نامىزىمىزنى ئوقۇپ بولۇپ ئاشىقىمىزغا سۆز قىلىپ 
شۈكۈرلىرىمىزنى ئېيتتۇق ۋە دۇئالىرىمىزنى قىلىپ بولۇپ ناھايتى 
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نەچچە كۈندە بىز نۇرغۇن جايالرغا  01بۇ . راھەت ھىس قىلدۇق
 ۇق بۇ كۆڭۈللۈك كۈنلەرنى ئېيتىپ تۈگەتكىلىبېرىپ ساياھەت قىلد

 ....!بولماس 
- بىز بارىدىغان ھەممە يەرلەرگە باردۇق ۋە بۇ سەپەردىن خوشال

 .خورام ئۆيگە قايتىپ كەلدۇق 
مۇھاببەت -بىرىگە مېھرى-ئۆيدە ھۆرمەتلەش، ئىززەتلەش، بىر

بىرىگە يول قۇيۇش ۋە -ئىتتىپاق ئوتۈش، بىر-بېرىش، ئىناق
ئوقۇتۇش -چۈشۈنۈش، ھالىغا يېتىش ،بالالرنى ئوقۇكۈيۈنۈش، 

ئىشلىرى ۋە باشقىالرغا ياردەم قىلىش ،ياخشى سۆزلەرنى قىلىش 
 ....! ئىشلىرى بىلەن ئارىدىن خېلى ئۇزۇن ۋاقىتالر ئۆتۈپ كەتتى

 
 مبۈلۈ-1

 
 .مېنىڭ ئىسمىم مۇھەممەد يۈسۈف ئەلى ئابدۇقادىر 

 سۈف ئەلىنىڭ ئوغلى مەن ئابدۇقادىرنىڭ ئوغلى يۈسۈف ئەلى، يۈ
 بۇ يىل مەن ئالى مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ . مۇھەممەد بولىمەن

يۇرتۇمغا قايتماقتىمەن، مانا مەن ھازىر ئايرۇپىالندىن چۈشۈپ 
- كەڭ ئاسمانغا قاراپ تۇپرىقىمنىڭ ئىللىق ھىدىنى پۇراپ ،ئۆز

كۆڭلۈمنى ھەر جايالرغا ئۈزۈمگە ھوزۇر ئېلىپ خوش بولۇپ 
بىپايان زىمىنغا، كەڭ ئاسمانغا قاراپ بىر ئىش ئېسىمگە يايراتتىم، 

 .كەلدى ۋە يۈرۈكۈم  ئۇرغۇپ تۇرۇپ بۇ شېرىنى ئوقۇدۇم 
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 ئاتام باسقان ئىزالر بۇ ،
 .خۇدا بەرگەن ئىزالر بۇ 

 بىلىمنى ئىزلەپ ،-رەخمىتى دەپ ئىلىم
 .قانمىغان يۈرەكتىن ماڭغان ئىزالر بۇ 

 
 يانىمدا ، ئاتام ھەر ۋاقىت مەيىن شامالدەك

 .يۆلەك بوالر  ئەتراپىمدا -دۇئاسى يار
 ياشقا، 81بوۋام كىردى مانا 

 .ئولتۇرۇپ ساقالر مېنى ھوجۇرسىدا 
 

 تەقەززادىن ساقاليدۇ جان ئاكام مېنى ،
 .ئارقامدا بىر ئوماق سىڭلىم تېخى 

 مومام چاي ئېتىپ ساقلىماقتا مېنى ،
 .چىرايلىق ياسالغان كارۋىتىدا ئۆزى 

 
 :دېدىم مەن بىر شوپۇرغا قاراپ -مۇ ئەلەيكۇم،ئەسسىال-

دېدىم مەن كۈلۈپ -مېنى بۇ ئادىرىسقا ئاپىرىپ قويامسىز ؟ -
 .تۇرۇپ

 :شوپۇر ئۇستام   
دېدى ۋە ماڭا قاراپ بىر دەم -ھە بولىدۇ قېنى ماشىنىغا چىقىڭ ،-

 :تۇرۋېتىپ 
ئوخشايدىغان بىر -يىلنىڭ ئالدىدا خۇددى سىزگە ئوپ 11مەن -
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 گەيىگىتمۇ دەل سىز بەرگەن مۇشۇ ئۆيكىرا قىلغان، ئۇ  يىگىتكە
ئانىسى بىلەن كۆرۈشكىنىنى -بارغان ئىدى ۋە ئۆيگە بېرىپ ئاتا

ئۇ يىگىتنىڭ . كۆرۈپ ئۆزۈمنى تۇتالماي يىغالپ كەتكەن ئىدىم
كۆزلىرىدىن ناھايتى مۇاليىملىق، سەمىمىيلىك بىر نۇر چىقىپ 

مانا . كۆرگەندەك بولدۇم  تۇراتتى، مانا بۈگۈن ئۇ يىگىتنى قايتا
يىلدىن كېيىن ئوغلىنى  11يىل بوپتۇ كىراچىلىق قىلغىلى،  15

ئەينى ۋاقىتتا ئۇ يىگىت . كىرا قىالمەن دەپ ئەسال ئويلىماپتىمەن
ماشىنىغا چىققاندا يولدا كېتىۋېتىپ دۇئا قىلىپ ئائىلەمگە بەركەت 

لىكتە خاتىرجەمتىلىگەن ئىدى، ئائىلەم ھەقىقەتەن روناق تېپىپ 
بۇ ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدىغان ئىش، ناتۇنۇش بىر كىشىگە . ئۆتتى

دېدى كىرا -دۇئا قىلىپ رەخمەت ئېيتىش بۇ بىر كاتتا ئىشتە،
 .شوپۇرى 

الىمدىن ئاتامنىڭ سۈرىتىنى ئېلىپ مەن كېتىۋېتىپ پورتم
 :شوپۇرغا كۆرسەتتىم، شوپۇر ئاتامنىڭ سۈۋرىتىنى كۆرۈپ 

 ...!سىز ئەجىبا راسالم ..! شۇ ھە توغدا، دەل مۇشۇ كىشى-
دەپ مەنمۇ -ھە شۇنداق توغرا مەن ئۇ ياقنىڭ ئوغلى بولىمەن ،-

 . قولۇمنى چىقىرىپ ئاشىقىمغا دۇئا قىلدىم 
 ەن شوپۇرغا كىرا ھەققىنى بەرسەم ئويگىمۇ كېلىپ قاالي دىدۇق م

 :شوپۇر پەقەتال ئالغىلى ئۇنىمىدى ۋە ماڭا 
 ا ئاتىللىرى ماڭا دۇئا قىلغاندا مەن بولدى ئوغلۇم ، ئەينى ۋاقىتت-

رەخمەت ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قاپتىكەنمەن، كېيىن شۇنچە 
قارىساممۇ لېكىن ئۇچۇرتالمىدىم مەن ئىزچىل رەخمەتلىرىمنى 
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شۇڭا بۈگۈن مەن سىزگە رەخمەتلىرىمنى ئېيتىۋاالي  .دىيەلمىدىم
 .دىدى-

 ۈشتۈممەنمۇ بۇ شوپۇرغا رەخمىتىمنى ئېيتىپ بولۇپ ماشىنىدىن چ
ۋە سومكامنى ئېلىپ بىر قولۇمدا چامدىنىمنى ئېلىپ مەغرۇر قەدەم 

 .بىلەن ھويلىغا كىردىم 
ئوماق سىڭلىم بارمۇ -ئاكا-ئاپا-موما-ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم بوۋا-

 :سىلەر دىيىشىمگە ھەممەيلەن يۈگۈرۈشۈپ ھويلىغا چىقتى ۋە 
مام مو-دەپ بوۋام-،! ئالال نەۋرەم يۈرەك پارەم  بارمۇ سەن -

مەنمۇ بۇالرنى بەك . كېلىپ مېنى قۇچاقالپ سۈيۈپ كەتتى
مومامنى چىڭ قۇچاقالپ يۈزلىرىگە سۈيۈپ -سېغىنغاچقا بوۋام

كەتتىم ، ئاناممۇ كېلىپ مېنى باغرىغا بېسىپ پىشانەمگە سۈيۈپ 
 :تۇرۇپ

 :ئاكام بۇ چاغدا . دېدى -خوش كەپسەن ئوغلۇم ،-
كەپسەن ئاكاڭنى جېنىم ئىنىم كۆزۈمنىڭ نۇرى ئىنىم خوش -

 03بۇ چاغدا . دەپ قۇچاقالپ كۆرۈشتى-خويمۇ سېغىندۇردۇڭ ،
 :ياشلىق ئوماق مەلىكە سىڭلىممۇ يۈگۈرۈپ كېلىپ 

پ ئەركىلەپ قوللۇرۇمنى دە-ئاكۇي كەلدىڭىزمۇ ؟،... ئاكا -
 .تۇتىۋالدى

ھە ئوماق سىڭلىم، تاتلىق سىڭلىم ،سىز بىزنىڭ مەلىكىمىز -
دەپ كۆتۈرۈپ -لۇپ كەتكىنىنى ،ئوماق بو...ۋۇدان..ۋۇدان

 .مۈرەمگە ئېلىۋالدىم 
 :بوۋام ماڭا 
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كېلە نەۋرەم ساڭا قانغۇدەك بىر قارىۋاالي ، سېنى كۆرمىگىلىمۇ -
ېنى كېلە باالم خۇددى ئاتاڭغىال ئوخشاپسەن ، ق.  يىل بوپتۇ 4-5

 قېتىم بىر كۈچ سىنىشىپ باقايلى ئەينى ۋاقىتتا ئاتاڭنى مەن كۆپ
 .دېدى بوۋام -،! ئەمدى سېنى بىر يېڭىپ باقاي  يېڭىۋاالتتىم ،

مەن كۈچ سىنىشىپ بوۋامنىڭ قولىنى يېڭىۋالدىم ، بىراق بوۋام 
 :تۇرۇپ كېتىپ كۆزلىرىگە ياش ئالدى ۋە 

ئەينى ۋاقىتتا ئاتاڭنىڭمۇ مېنىڭ قۇلۇمنى يېڭىۋېلىشىنى بەكمۇ -
اڭا بىراق سەن يېڭىۋالدىڭ، بەلكىم ئاتاڭ بۇرۇن م. ئۈمۈد قىالتتىم

ھەقىقەتەن ئۇنىڭ كۈچى زور . يول قويغان بولۇشى مۈمكىندۇر 
 .دېدى بوۋام -ئىدى ، بۈگۈن سەن ئاشكارا قىلدىڭ باالم ،

دېمەككىمۇ ئاتام بوۋامنى بەكال ھۆرمەتلەيتتى ، بوۋام نىمە دىسە 
پىكرىگە ھۆرمەت قىلىپ ئاڭاليتتى، بوۋامنىڭ  شۇنى قىالتتى ۋە

ر خىل قورقۇنچاقلىق ئەمەس بەلكى بۇ بى. سىزىقىدىن چىقمايتتى
ئاتام . ئانىغا بولغان ھۆرمىتى ۋە رازىلىقىنى ئېلىش دىمەكتۇر -ئاتا
- بىر جانلىقنىمۇ ياخشى كۆرۈپ ئاس–بىر ئادەمنى ۋە ھەر -ھەر

ياشقا كىرگەندە ئاتام ۋاپات  01ئېسىمدە قېلىشىچە مەن . رايتتى
نى ھېچ سەۋەبىبولغان ئىدى، بىراق بۇ تۇيۇقسىز ۋاپات بولۇشنىڭ 

، ئانامنىڭ ياشقا كىرىپتىمەن 11 بىر بىلمىدىم ، بۈگۈن مانا
دىيىشىچە ئاتام كېتىشتىن بۇرۇن ئانامغا ۋەسىيەت قالدۇرۇپتىكەن 

 :ۋە ئانامغا 
ئوغلىمىز قاچانكى ئالى مەكتەپنى پۈتتۈرگەندە، ۋاختى -

م ، ئاڭغىچە چوقۇەندە مەن قالدۇرغان خەتنى كۆرسۇنكەلگ
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دەپ بىزگە خەت قالدۇرغان -،ن ۋە تىل ئۈگەنسۇنياخشى ئوقۇسۇ
 . ئىكەن 

مومام  ۋە ئاپامالر بىلەن مۇڭدىشىپ بىللە تاماق يەپ -مەن بوۋام
مۇڭ سورۇشۇپ بولۇپ ، -ھالئاتام ھەققىدە پاراڭالرنى قىلىشىپ 

 :ئاتامنىڭ خېتىنى ئوقۇشقا قىززىقتىم ۋە ئاپامنىڭ يېنىغا كەلدىم 
 :ئاپا -
 !ھە ئوغلۇم -
 . دېدىم-،.نىڭ كەتكىنىدىنمۇ ؟لىڭىز يېرىممۇ ؟ ئەجىبا ئاتامكۆڭ-
 ياق ئوغلۇم ، ئۇنداق ئەمەس ئاتاڭ باشقا يەرگە كەتمىدى پەقەت -

- ئاشىقىنىڭ يېنىغا كەتتى، ئاتاڭ ئاشىقىنى ئىزدەپ سېغىنىپ كۆز
ياشلىرى بىلەن ئۆز مۇھاببىتى بىلەن ئاشىقىغا كۆڭلىنى ئىزھار 

اڭدىن نىمىشقا رەنجىگۈدەكمەن ، ئاتاڭ ماڭا مەن ئات. قىلغىلى كەتتى
نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى ئۈگەتتى، مەن بىلمىگەن كۆپ ئىشالرنى 

 –. ئۈگەتتى ۋە بىلدۈردى ماڭا ۋە سىلەرگە مېھرى بەردى
 :ام بۇ چاغدا ئاكاممۇ ئانامنىڭ يېنىغا كېلىپ دېدى ئان

ئىدى، شۇنداق توغرا دەيدۇ ئىنىم، ئاتام ھەقىقەتەن ياخشى ئادەم -
- باشقى. ئاتامنى ئويلىسام مەنمۇ ناھايتى خوش بولىمەن

 رنىڭ بۇ ھەقتە كۆڭلى يېرىم بولسا، مېنىڭ كۆڭلۈم خوش بولىدۇ ال
- چۈنكى ئاتام ھەقىقەتەن ئەخالقلىق ۋە پەزىلەتلىك ،ئىلىم

ئاتامنى يالغۇز بىزالم ئەمەس بەلكى . بىلىملىك قەيسەر كىشى ئىدى
ۇ بەك ياخشى كۆرەتتى ۋە ئاتامنى باشقا مىللى قېرىنداشالرم

ئەتىۋااليتتى ،سەۋرى قىغىن ئۇكام بۈگۈن ھەممە نەتىجىلەر چىقىپ 
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كەچمۇ بولۇپ قالدى بىز ھەممەيلەن بىرلىكتە . دېدى ئاكام -قاالر ،
دۇرغاب ىمىزنى يەپ بولۇشۇپ ئاتامنىڭ قالكەچلىك تاماقلىر

ولۇپ بىر ئانام ماقۇل ب. خاتىرسىنى ئوقۇشنى ئانامدىن سورىدىم 
مەن . چىرايلىق قاپتىن ئاتامنىڭ خاتىرسىنى ئالدى ۋە ماڭا بەردى 
مەن . خاتىرنى قولۇمغا ئالدىم ۋە كۆزۈمگگە لىققىدە ياش كەلدى

خاتىرنى ئېچىپ يۈزۈمگە سۈرتۈپ سۈيۈپ باغرىمغا باستىم ۋە ئوقۇشقا 
 .باشلىدىم 

غان خورام ياشاپ نۇرغۇنلى-بىز بەخىتلىك ،شات -:مەن يۈسۈف ئەلى
 ئوغلۇممۇ بۇ دۇنياغا كۆز ئاچتى  پەش دىگۈچە-ھەش. ۋاقىتالر ئوتتى

ئامان -مەن كېچىچە ئوغلۇمغا دۇئا قىلدىم ۋە ئايالىمنىڭ تېنچ
چۈنكى . دۇئا قىلدىمياشلىرىم بىلەن -گە ئاشىقىمغا كۆزيەڭگىشى

. مەن ئايالىمنى ھورمەتلەيتتىم، ئايالىممۇ مېنى ھورمەتلەيتتى
سى كەلسە غورا سېزىكىدە كېچىللىرى غورا يىگۈىم كۈيۈمچان ئايال

يىراق -ئەكىرىپ بېرەتتىم ، ئىچىم قىززىپ كەتتى دىسە يىراقنى
دىمەي بېرىپ مارۇجنى ۋە سوغۇق يىمەكلىك ئەكىرىپ بېرەتتىم 

ردا بولمىسا دۇكانچىنىڭ ئىشىكىنى قېقىپ ئاچتۇرۇپ اناۋادا باز
 -ى ۋە ماڭا ؛مەيتتدۇكانچىالرمۇ مەندىن رەنجى. ئەكىلىپ بېرەتتىم 

ئايالىڭىز بۇنداق چاغدا چوقۇم سېزىكى  ھە توغرا قىلىپسىز، 
دەپ دۇكانچىالرمۇ -،چىقمىسا بولمايدۇ بولمىسا باال ساق تۇغۇلمايدۇ 

ھەتتاكى بەزى يەيدىغان نەرسىللىرىنى غۇلجىدىن . ئېلىپ بېرەتتى
م ، چۈنكى تارادىن ۋە كۆنەسلەردىن ئەكەپ بېرەتتى 9تاپالمىسام 

گەندە ئاغرىق ئازابىنى ۋە سېزىكلىك ئازابىنى ئايالالر قورساق كۆتۈر
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ئايالىمنىڭ قورسىقى يوغانغانسېرى گەجگىسى  .تارتىپ قالىدىكەن
بۇنداق چاغالردا مەن ئايالىمنىڭ مۈرىسىنى تۇتۇپ  تېلىپ كېتەتتى،

ئۇۋىالپ قويغان يەرلىرىممۇ بولغان ئىدى، بۇ ھەرگىزمۇ بىر ئەر 
كىشىدىن قورققانلىغى ۋە تۆۋەن تۇرغانلىقى ئەمەس كىشىنىڭ ئايال 

ۋە لېكىن شۇ ئەرنىڭ دېتىنىڭ يوقلىقىمۇ ئەمەس  ، بەلكى ئايالىغا 
بىر ئەر كىشى . قۇۋۋەت ۋە مەدەت بېرىشتۇر-مېھرى بېرىپ كۈچ

بۇنداق چاغالردا ئايالىغا كۈيۈنۈپ ياخشى قارىسا ئايالىغا باشقىچە 
ساق كۆتۈرگەن چاغلىرىدا كۆپ جان كىرىدۇ ، چۈنكى ئايالالر قور

قوللىرى سىقىراپ -ھارغۇنلۇق ھىس قىلىپ، پۇتچارچايدۇ ۋە 
ئاغرىيدۇ، چۈنكى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئانام ماڭا دەپ بەرگەن 

قوللىرىنى تۇتۇپ ئۇۋىالپ -شۇڭا مەن ئايالىمنىڭ پۇت.ئىدى
بۇ ھەرگىزمۇ ئەرلەرنىڭ ئۆزىنى توۋەن تۇتقانلىقى ئەمەس، .قوياتتىم

چۈنكى ئايالالر بىزگە بىر قىممەتلىك بولغان ئەۋالتالر تۇغۇپ 
ۋە ! باشالپ كەلمەكچىدۇر بەرمەكچىدۇر ۋە بىر يېڭى مېھمان ئىماننى 

انبىر جان قورساقتىن زىمىنغا چۈشۈشنى ساقالپ بىر ۋىجد
 ! تۇرماقچىدۇر 

سىڭىلالرنى ۋە -ئايالىنى ھۆرمەتلىگەنلىك بارلىق ئانىالرنى ئاچا
ۆرمەتلىگەنلىكتۇر ۋە ئايالىنى ھۆرمەتلىگەنلىك دۇنيانى ھ

بالىالرنى، ئەۋالتالرنى كەلگۈسى پەرزەنتلەرنى،
باالم تۇغۇلىدىغانغا ئاز قالغانسېرى مەن .ھۆرمەتلىگەنلىكتۇر 
 .كېچە دۇئاالردا ئولتۇرغان ئىدىم -،كېچىمۇئاشىقىمغا سۆز قىلىپ 

، چوقۇم ئەي ئاشىقىم، مەيلى قىز بەرگىن ياكى ئوغۇل بەرگىن -
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ئىمانىدا بولسۇن، سېنىڭ ئىزىڭدا ماڭسۇن، سېنى سېغىنسۇن ، 
سېنىڭ يوللۇرۇڭدىن باشقىالرغا مېھنەت،ۋە ياخشى سۆز 

نى كەڭ سۇنسۇن، رەھمىتىنى ئېيتسۇن ،ياخشىلىق قوللىرى
مىسكىنلەرگە ،مېيىپالرغا ،يېتىم بالىالرغا ،تۇل غېرىپالرغا،ئاجىز 

ەم قىلغاندا ھەرگىزمۇ مىللەت ئايالالرغا ياردەم قىلسۇن ، يارد
ئايرىمىسۇن ، ھەر بىر قىلغان ياخشى ئىشلىرىنى ،ياردىمىنى ئۇ 
سېنىڭ رىزالىقىڭ ئۈچۈن ياردەم بەرسۇن ، قىلغان ياردىمىدىن ۋە 

ئەي ئاشىقىم ناۋادا –! ياخشىلىقىدىن ھەرگىز مىننەت قىلمىسۇن 
يىمەن، دەپ قو قويىمەن، قىز بولسا مەدىنەئوغۇل بولسا مۇھەممەد 

ساالمەت چۈشىشىنى نىسىپ -تىمنىڭ ساخبۇ زىمىنغا پەرزەن
، ئۇالرنىڭمۇ بىر كۈنلەردە چوڭ بولۇپ ساڭا ئاشىق بولۇپ قىلغىن 

ساڭا چەكسىز ! سېنى سېغىنىپ يىغلىشىنى نىسىپ قىلغىن 
ياشلىرىم -دەپ كۆز–. مىتىمنى ئېيتىمەنشۈكۈرلىرىمنى ۋە رەخ

 . بىلەن دۇئا قىلدىم 
سائىتى تۇشۇپ تولغىقى تۇتۇپ -ايالىمنىڭ ۋاختىمانا بۈگۈن ئ

 :بۇ چاغدا ئانام ماڭا . ئاغرىشقا باشلىدى
سىلەر ھېچ ئىشالرنى چۈشەنمەيسىلەر، سەن ئاتاڭ ! ئوغلۇم -

دەپ ئانام -بىلەن دۇئا قىلغىن ، مەن بۇ يەردە قىزىمىزغا قاراي،
ى ئايالىمنى ھوجۇرسىغا ئەكىرىپ كەتتى ۋە ئايالىمغا تەڭ تولغىقىن

 :پۇشۇرۇپ ھالىدىن خەۋەر ئالدى ۋە 
قىزىم بىزە تاماق يەۋېلىڭ كۈچ بولمىسسا ماغدۇر يوق بولۇپ -

دەپ چۈچۈرە كاۋاپ قورۇپ بەردى ئايالىممۇ تولغىقى -قالىدۇ ،
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 بەكراق تۇتقىچە تاماقالردىن يەۋالدى ،ئانام بىلەن ئايالىم خۇددى 
 رنى كېلىن ۋە ھېچكىم بۇال. بالىدەكالم بولۇپ كەتكەن ئىدى -ئانا

مانا ئەمدى ئايالىمنىڭ تۇغىدىغىنىغا ئازالم قېينى ئانا دىمەيتتى، 
 قالدى بولغاي ئانام بىزگە ؛

دېدى بىز ھەممەيلەن -ئوغلۇم ئەمدى دوختۇرخانىغا ماڭايلى، -
 ئايال دوختۇر ئايالىمنى تۇغۇت بولۈمىگە  4دوختۇرخانىغا باردۇق ،

. الپ تۇرۇشنى ئېيتتى ئەكىرىپ كەتتى ۋە بىزنى سىرتتا ساق
ئانامنى دوختۇرالر ئايالىمنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى ئېيتىپ ئەكىرىپ 
كەتتى ، مەن سىرتتا دادام بىلەن ئوغلۇم ساخالپ تۇردۇق ،ۋە 

سائەت ۋاقىت ئۆتۈپ كەتتى مەن  4. توختىماي بۇالرغا دۇئا قىلدىم 
مەن دەرىزىنىڭ تۈۋىدە ئىدىم بۇ دەل شام . يەنىالم دۇئا قىلدىم

ۋاقىت بولۇپ قاالي دىگەن چاغ ئىدى، قىزىرىۋاتقان قۇياش 
نۇرىدىن بىر نۇر دەل كۆزۈمگە ئۇدۇلالم چۈشتى شۇ ھامان بىر 

ئاتام شۇ . دىگەن يىغلىغان ئاۋازى ئاڭالندى <ئىڭە> بوباقنىڭ 
 :ھامان يېنىمغا كېلىپ

نۇر ئەلى مانە سەن ئاكا ...! ئوغۇلكەن..ئوغۇلكەن! ھوي ئوغلۇم -
ر ئەلى بىلەن نۇدەپ خوش بولۇپ -،!ن بولدۇڭ باالم بولىدىغا

 .ۈپ كەتتى مېنى قۇچاقالپ كۆتۈر
بىر چاغدىن كېيىن ئانام بىر بۇدرۇققىنە بالىنى كۆرپىگە يۆگەپ 

مەن ئوغلۇمنى . كۆتۈرۈپ چىقتى، بۇ پاخالندەك بىر باال ئىدى
ۈزلىرىگە قولۇمغا ئېلىپ پىشانىسىگە سۈيۈپ، ئىمان ئېيتىپ ي

- ىسمىلالھىررەھمانىررەھىم  دەپ ئاتامنىڭ قولىغا بەرب. سۆيدۈم
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 :دىم، ئاتام نەۋرىسىنى قولىغا ئېلىپ تۇرۇپ 
خۇدايىم ! سېنىڭ ئىسمىڭ مۇھەممەد بولسۇن ! رەخمەت ئوغلۇم -

خۇدا  كۈندىن كېيىن ئىسمىڭمۇ قۇيۇلىدۇ ئىسمىڭ 0-5بۇيرىسا 
. ولغىنمۇھەممەد بولىدۇ ئوغلۇم، ياخشى سالىھ پەرزەنت ب بۇيرىسا

 .دەپ قوللىرىغا سۆيدى -،!بوۋىمىزنىڭ يولىدا ماڭغىن -ئاتا
مەن ئايالىم تولغات تۇتۇپ تۇرغاندا بىر دەستە ئاپپاق گۈلنى تىزىپ 

 مەن شۇ بىر دەستە ئاق. ماشىنىنىڭ كەينىگە قۇيۇپ قويغان ئىدىم
دوختۇر . ئەتىر گۈلنى ئېلىپ ئايالىمنىڭ قېشىغا قاراپ ماڭدىم 

 .دېدى -مىنۇت ساخالپ تۇرۇڭ ، 5يەنە ھە سىز -:ماڭا 
 ھايال ئۆتمەي دوختۇر . مەن ماقۇل بولۇپ سىرتتا ساخالپ تۇردۇم

مىنۇت  5كىرىشىمگە رۇخسەت قىلدى ، مەن دادام بىلەن ئانامنى 
ئۇالرمۇ ماقۇل بولۇپ مېنىڭ . تېشىدا ساخالپ تۇرۇشىنى ئېيتتىم

ىمنى رەخمەت ئېيتىش كىرىپ ئايالىمغا يۈرەك سۆزۈمنى دەپ
- كۆز-كىرىپ ئايالىمنى كۆردۈم ،ئايالىمنىڭ يۈز مەن.تاپىلىدى

 .لىرى تەرلىگەن ۋە چارچىغان ھالەتتە كېسەل كارۋىتىدا ياتاتتى
 :مەن ئايالىمنىڭ يېنىغا كەلدىم ۋە قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ 

 سىزگە رەخمەت، ماڭا چىرايلىق بىر ئوغۇل تۇغۇپ بەردىڭىز ،-
 ى سىالپ پىشانىسىگە سۈيۈپ قويدۇمدەپ بېشىن-جاپا تارتتىڭىز ،

ئاپپاق بۇ دەستە گۈلنى . ۋە ئاشىقىمغا رەخمىتىمنى ئېيتتىم 
 :ئايالىمغا سوۋغا قىلىپ رەخمىتىمنى ئېيتتىم ۋە 

كۈندە تازا جاپا تارتتىڭىز ، مەن سىزگە  9ئاي  9سىز بۇ -
دەپ -رەخمەت ،. ھېچقانداق بىر جاپا تارتىشىپ بېرەلمىدىم
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مىنۇتمۇ  5. ئېلىپ قوللىرىنى چىڭ تۇتتۇم كۆزلىرىمگە ياش 
دەپ ! رىڭالرھە كى-:ئانام ۋە دادام ئىشىكنى چەكتى، مەن  توشتى

 :ئىشىكنى ئېچىپ بەردىم ۋە ئانام كىرىپالم كېلىننىڭ يېنىغا بېرىپ
ۋاي ئاپپاق قىزىم، جېنىم قىزىم، مېنىڭ يۈرەك پارەم ، سىزنى -

 4بۇنداق . ىزمۇ قىزىم تازىمۇ جاپادا قويدۇق ئاسان يەڭگىۋالدىڭ
سائەت تولغاق يىيىشىڭىزنى ئويلىماپتۇق قىزىم ، ھەقىقەتەن 

دىگەن ..چوڭالر ئايال كىشى تۇغۇتىدا بىر ئۆلۈپ بىر تىرىلىدۇ
 .دەپ كېلىننىڭ پىشانىسىنى سىالپ سۈيۈپ قويدى –. ئىدى 

 :ئاڭغىچە دادام كېلىپ 
 .ويدى رەخمەت قىزىم، دەپ ئايالىمنىڭ پىشانىسىگە سۈيۈپ ق-

بىز بالىنى ئېلىپ ئاستا ئايالىمنىڭ يېنىغا قويدۇق، باال ئانىغا 
قاراپ قوللىرىنى يوغان ئېچىپ، لەۋلىرىنى ئۈمچەيتىۋاتاتتى بىر 

 :چاغدا ئانام سىرىتقا چىقىپ ئوخشىغان چۈچۈرە ئەكىرىپتۇ ۋە 
ۋۇي ئەخمەقلەر، ئىككىڭالر باال بىلەن بولۇپ كېتىپ ئانىنىڭ -

دەپ خاپا بولۇپ قويۇپ كېلىنگە -شمايسىلەر ،قورسىقىنى ئويال
پاتىمە چۈچۈرنى يىيەلمەي سۈيىنى . چۈچۈرنى ئېلىپ كەلدى

ئۇالرمۇ . ئىچىۋالدى ،چۈچۈرسىنى ئاتام بىلەن ئانامغا سۇندۇم
مەنمۇ يىيەلمىدىم بۇ چاغدا نۇر ئەلى . بولدى يىمەيمىز دېدى 

 :كېلىپ 
 پاكىز-دەپ پاك-،بولدى ئىنىممۇ يىيەلمەيدۇ، مەنالم يەۋاتاي-

 دەپ -ۋاي ئاپپاق ئىنىم تاتلىق ئىنىم ،-:يەۋەتتى ۋە ئىنىسىنى 
 . ئەركىلىتىشكە باشلىدى
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بالىنى ئېلىپ -ىن بىز ئاناكۈن ئۆتكەندىن كېي 3ئارىدىن 
خانىدىن ئېلىپ چىقتۇق ۋە بالىنىڭ يۈزىنى نېپىز ياغلىق دوختۇر

كېيىن  بىز  ئۆيگە كەلگەندىن. بىلەن يېپىپ قويۇپ ئەچىقتۇق
ئانام ھويال دەرۋازىسىغا بىر قىزىل لېنتا چىگىپ قويدى، مەن 

 :بۇنىڭ سەۋەبىنى سورىسام ئانام 
ھە ئوغلۇم ، يېڭى تۇغۇتلۇق ئۆيگە مۇشۇنداق چىگىپ قويىمىز -

چۈنكى باشقىالر كىرسە ، ھە بۇ ئۆيدە تۇغۇتلۇق ئانا باركەن كۆپ 
دەپ -چىقىدۇ ، دىگەن مەنا -ئاۋارە قىلمايلى، دەخلى قىلمايلى،

ئاخۇنۇمالرنى -ادام  بارلىق ئىمامكۈنى د-5 چۈشەندۈرۈپ قويدى
دەپ -چوڭ قوشقارنى سۇيۇپ ئوغلىمىزغا مۇھەممەد ، 1چاقىرىپ 

مانا ھازىر مېنىڭ پەرزەنتىم بولدى ، نۇر ئەلىمۇ . ئىسىم قويدى 
ئارىدىن خېلى ۋاقىت ئۆتتى، . ئەلۋەتتە مېنىڭ پەرزەنتمدۇر

بىز بىر . ىق بولۇپ ئۆزى ئولتۇرىدىغان بولدى ئايل 8مۇھەممەدمۇ 
خورام –ئائىلە كىشىللىرى بىر جوزىدا تاماق يەپ خوشال 

 :ئولتۇراتتۇق دادام توساتتىن بىزگە مۇنداق دىدى يەنى
ئېسىڭالردا بولسۇنكى، نۇر ئەلىگىمۇ ئوخشاش مۇئامىلە -

ق بولسا ياخشى كۆرۈشمۇ پەرزەنت قاندا 1بۇ . قىلىشىمىز كېرەك
بىرىدىن كەم ۋە ياكى تۆۋەن ئارتۇق -لىدۇ ، بىرداق بوشۇن

سىلەرھەددىدىن زىيادە مۇھەممەدنى ئەركىلىتىپ  .بولمايدۇ 
. ياخشى كۆرۈپ، نۇر ئەلىنى ياخشى كۆرمىسەك ئادىل بولمايدۇ

قىلغاندا نۇر ئەلىنىمۇ ئەركىلىتىپ سۆز  شۇڭا مۇھەممەدكە سۆز
 .دېدى دادام -قىلىڭالر،
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- توغرا دەيسەن ھازىرقى بالىالر بەكالم سەز،ھە چۈشەندۇق دادا-
 .دېدىم مەن -گۈر شۇنداق قىلمىساق بولمايدۇ،
 :نۇر ئەلى كۈلۈپ يېنىمىزغا كېلىپ 

- دادا، مەندىن ئەنسىرمەڭالر ئىنىم تېخى بەك كىچىك،ئى-ئاپا-
نىمنى ئەركىلىتىپ ياخشى سۆز قىلمىساق ئۇ يىغاليدۇ بولمىسا 

سىلەرنى ئۇخالتمايدۇ ،ياكى  تۈنۈگۈنكىدەك كېچىچە يىغالپ
دەپ سىلەر بىلەن كېچىچە ئويناپ -بولمىسا مېنى ئوينات ،

ا ئەركىلەتكەن ېچقىسى يوق، مېنىمۇ كىچىك ۋاختىمدھ چىقىدۇ
دېدى نۇر -مەنمۇ كېيىن بىلىپ قاالرمەن،. مۈمكىن بولۇشۇڭالر

 .ئەلى
دەپ ئىچىم كۈيۈپ ئەركىلىتىپ كۆتۈرۈپ كەتتىم -ۋاي تەنتەك ،-

 :ۋە 
كېرەك سېتىۋېلىپ -جۈرە ئوغلۇم سىرتقا بىللە چىقىپ نەرسە-

 يەنە بىر خوش خەۋەر . دەپ بىز بىللە چىقىپ كەتتۇق-كىرەيلى ،
 ئىچمەك-دوسلۇق يىمەك> شۇكى مەن بىر شېركەت قۇردۇم يەنى 

دىن بىرنى قۇردۇم ۋە شېركەتنى < ئېكىسپورت شېركىتى-ئېمپورت
غۇن ئىشسىز قالغان ركەتتە نۇرشې.كېڭەيتىشنىمۇ ئويلۇدۇم

بۇنىڭ . ئورۇنالشتۇردۇم، ياشانغانالرنى الرنى ۋە ئوتتۇرا ياشياش
 خىل مىللەتلەردىن-اق،خۇيزۇ، ئۇيغۇر ۋە ھەرئىچىدە خەنزۇ، قاز

بەزىللىرىنىڭ ڭ ئايلىق مائاشى تۇراقلىق بولۇپ ئۇالرنى. بار ئىدى
گىچە مۇقۇم ئائاش قىلىپ بېكىتكەن  3111ۋە  1511، ۋە 1111
قاراپ ۋە  مەن شېركەتنى باشقۇرۇپ بىر تەرەپتىن ئائىلەمگە. مئىدى
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 ئانامغا  كۈيۈنۇپ ئۇالرنىڭ ئوقۇشلىرىغا قاراپ-اباللىرىمغا، ئات
ئانامنى -يىل ئىچىدە ئاتا 7مەن بۇ . يىل ۋاقىت ئۆتتى 7ئارىدىن 

رازى قىلىپ نۇرغۇن غېرىپ  ئايالىمنى پەرزەنتىللىرىمنى
لىپ، تۇپراق بېشىغا بارىدىغان لەرگە قاراپ كۆۋرۈك سېمىسكىن

يېسىرلەرگە ،تۇل ئايالالرغا -چوڭ يول سالدىم ۋە مەچىتكە، يېتىم
پۇل ئىئانە قىلدىم،بۇ ھەرگىزمۇ ماختىنىش ئۈچۈن ئەمەس بەلكى 

ھازىر شېركىتىم كېڭىيىپ چوڭ بىر . ئۈچۈن ئىدى  ئالال رىزاسى
اتىپلىق كەتتە كشېركەتكە ئايالندى، ئايالىممۇ بۇرۇنقىدەك بۇ شېر

شېركەت . خىزمىتىنى قىلدى خۇددى مىسىردا ئىشلىگەندەك 
ئىچمەكتىن باشقا يەنە نۇرغۇن ئائىلە -كېڭىيىپ بىز يىمەك

ئەسلىھەلىرى ۋە باشقا كېرەكلىك  ماتىرياللىرى تۇرمۇش
ۋە ھەرقايسى  ماتىريالالرنىمۇ ئىشلەپ چىقاردۇق

بىلەن ئاالقە دۆۋلەتلەردىنمۇ كېلىپ شېركىتىمىز -چەت
شېركىتىمىز ھازىر تەرەققى قىلىپ .اغاليدىغان بولدىب

 -بارلىق  ئىشچى مىليۇنۇرلۇق ھالىتىگە يەتتى ،شېركىتىمىزدىكى
ئاتام بىلەن ئىككىمىز شېركەتنى .دىن ئاشتى  311خىزمەتچىلەر -

باشقۇرۇپ تەڭ ئايلىنىپ كۆرۈپ سۈپۈتىگە ئاالھىدە دىققەت 
 . ققىالتتۇ

 :ئاتام ھاسىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ 
 مانا بىلىم ئالغان، ئىلىم ئالغان،ياخشى ئۆقۇغان ئادەم باشقىچە -

 .دەپ كۈلۈپ قوياتتى-بولىدىكەن ئەمەسمۇ،
مەن بىر كۈنى شېركەتتىن ئۆيگە كېتىۋاتسام تۇيۇقسىز لى خانىم 
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 :ماڭا 
 4-3تۈنۈگۈن يولداش باۋ ئەپەندىم ئاغرىپ قاپتۇ، قارىغاندا -

 .دېدى ماڭا-،كۈن ئىشقا كېلەلمەيدىغان ئوخشايدۇ 
دەپ -ھە چۈشەندىم، ھېچقىسى يوق ئارام ئېلىۋەرسۇن ،-

ئۆيىنىڭ ئادىرسىنى يېزىۋالدىم ، مەن ئۆيگە بېرىپ ئانام ۋە ئايالىم 
ئوغلۇم بىلەن كورۈشۈپ بولۇپ باۋ ئەپەندىمنى كۆرۈپ كېلىش 

- ، مۇھەمم نۇر ئەلىنىمۇ بىللە ئېلىۋالدىمئۈچۈن ماڭدىم ۋە ئوغلۇ
 .ياشقا كىرىپ قالغان ئىدى  8مەدمۇ بۇ چاغدا 

 :مۇھەممەد يۈگۈرۈپ كېلىپ 
 .دەپ تۇرىۋالدى-مەنمۇ بارايچۇ ؟ ،..! دادا..دادا-

 :دادام بۇ چاغدا ماڭا 
دىدى ماڭا قاراپ -ھە ئوغلۇم مۇھەممەدنىمۇ بىللە ئېلىۋالغىن ،-

 .كۈلۈپ تۇرۇپ
شۇنداق قىلىپ مەن بۇ ئىككى ئوغلۇمنى ماشىنىغا سېلىپ باۋ 

منىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭدىم ۋە يولدا ماشىنىنى بىر چەتكە ئەپەندى
چىۋە ۋە يېرىم قوي -توختۇتۇپ قويۇپ ، سۈت، تۇخۇم، مىۋە

باۋ ئەپەندىمنىڭ ئۆيىگە باردىم ، ئىشىكنى گۆشىدىن ئېلىپ 
مەن ئۇ . چەكتىم بىر ۋاقىتتا ئىشىكنى ئۇ ياقنىڭ ئايالى ئاچتى

 :ياققا
 .دېدىم مەن -م بارمىدۇ ؟ ياخشىمۇ سىز ؟ ئۆيدە باۋ ئەپەندى-
 .دېدى ئۇ ئايال ماڭا -سىز كىم ؟،-
كېلىڭ ئۆيگە كىرىڭ ..ھە -.لىمەن ھە مەن شېركەت باشلىقى بو-
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 :باۋ ئەپەندىم مېنى كۆرۈپ . دەپ ئۆيگە باشلىدى -
...! كىرىڭ..سىزكەنسىزغۇ ،كىرىڭ ۋاي شېركەت باشلىقى-
 :مەن .  دەپ يۈتۈلۈپ ئۆرنىدىن تۇرۇپ مەن بىلەن كۆرۈشتى-
دەپ ياتقۇزۇپ قويدۇم -، يېتىپ ئارام ئېلىڭ ،..بولدى..بولدى-

كېرەكلەرنى ئۇالرغا بەردىم ۋە گۆشنى -ۋە ئەكەلگەن نەرسە
سېلىپ ئىسسىقىدا شۆرپىللىرىنى ئىچىپ ئەسلىگە كېلىشنى 

 باۋ ئەپەندىم كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ ؛. ئېيتتىم 
ھاياجانلىنىپ خوش  دەپ-رەخمەت شېركەت باشلىقى ،..رەخمەت
ئايلىق مائاشى تېخى چىقمىغاچقا كېسەل  -ئايالى ماڭا ؛. بولدى 

مەن يېنىمدىكى تەييارالپ قويغان . كۆرسىتەلمىگەنلىكىنى ئېيتتى
مىڭ يۈئەن پۇلنى ئېلىپ باۋ ئەپەندىمگە بەردىم ۋە ئىشلىتىشنى  3

 :ئۇ ياق تۇرۇپ كېتىپ . ئېيتتىم
 .دېدى ئۇ ياق-،...ئەجىبا  يۈئەن ئىدى 1511مېنىڭ مائاشىم -

ياق بۇ پۇل ئايلىق مائاشىڭىز ئەمەس، بۇ مېنىڭ سىزگە قىلغان 
بۇ پۇلغا سىز   ! لىڭ دىگەندىكىن ئېلىڭ ياردىمىمدۇر قېنى ئې

- دوختۇرخانىغا كۆرۈنۈپ ياخشى داۋالىنىڭ ياخشى يەپ قۇۋۋەت
مەن يەنە .لىنىپ ئىشقا بېرىڭ ، ناۋادا پۇل يەتمىسە ماڭا دەڭ 

 .دېدىم مەن -دەم قىلىمەن ،يار
باۋ ئەپەندىم كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ يىغالپ كەتتى ۋە ئۆزىنىڭ بىر 

- ئوغلىنىڭ بارلىقىنى ۋە ئالى مەكتەپتە ئوقۇۋاتقانلىقىنى شۇ سە
- يىغىمەن دەپ كېسەل كۆرسەتمىگەنلى ۋەپتىن ئوغلىغا ئىقتىساد

 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ . گىنى ئېيتتى 
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ى ئىشلىسەڭالر، باللىرىڭالرنىڭ يىللىق ئەگەر خىزمەتتە ياخش 
 دېسەم باۋ ئەپەندىم-ئوقۇش راسخوتىنى مەن ئۈستۈمگە ئالىمەن،

 دېدى ،-بۇ راسمۇ ؟،-.....كۆزلىرى ھەيرانلىق ئىلكىدە
 .مەن  مدېدى-خاتىرجەم ئىشلەڭالر ،. ھە راس، شۇنداق-

 .باۋ ئەپەندىم مېنى ئايالىغا ماختاشقا باشلىدى 
- ت باشلىقىمىز ئىنتايىن ياخشى بىر ئادەم، بىزبىزنىڭ بۇ شېركە-

 ھەتتاكى . گە چاغاندا تېخى مىڭ يۈئەندىن مۇكاپات پۇلى بەردى 
ئۆزىنىڭ روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيتلىرى كەلسىمۇ مىللەت ئايرىماي 

يۈز يۈئەندىن ھەممەيلەنگە ئوخشاش مۇكاپات پۇلى  5-4بىزلەرگە 
ىزدەك بىر مىللى س–دەپ سۆز قىلدى ۋە -قوشۇپ بېرىدۇ ،

سىز بۇ يەردە شېركەت . كادىرالر يولداشالر بەك ئاز چىقىدۇ 
ۇتۇلدى ، اشالر ۋە چوڭالر غەمدىن قئېچىپ نۇرغۇنلىغان ئىشسىز ي

 .دېدى باۋ ئەپەندىم -نسىز ،سىز بۇرۇن كۆپ ئوقۇپتىكە
  :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ

مېنىڭ ئوقۇتقۇچۇممۇ . ھە شۇنداق ، ئوقۇشقا ھېرىسمەن ئىدىم-
 ۇنداق بىر سۆزنى قىلغان يەنى ئوقۇتقۇچۇمنىڭ ئىسمى ۋاڭ م

 :مۇئەللىم ئىدى ئۇ 
كۆپ تىرىشىپ ،كارخانالر قۇرساق  بىز ئوقۇغۇچىالر كۆپ ئوقۇپ-

- ئىشسىزالرنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرساق، نامراتلىقتىن قۇتۇلسا دوۋ
لىتىمىز تېخىمۇ روناق تېپىپ باي بولىدۇ ۋە تېخىمۇ قۇدرەت 

ئەگەر باللىرىمىز ئوقۇماي ئىشسىز قالسا . ن ئىدى دېگە-.تاپىدۇ
 .دېدىم مەن -تېخىمۇ چاتاق بولمامدۇ،
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 :باۋ ئەپەندىم 
ئوغلۇم ئالى مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ كەلسە سىزنىڭ شېركىتىڭىزدە -

 ئىشلەشنى خااليدىكەن ،ئوغلۇم سىزنى ئىنتايىن ھۆرمەتلەيدىكەن 
 سىز بىلەن بىر  بەرسەم ئۇنىڭھەر قېتىم سىزنىڭ سۆزىڭىزنى دەپ 

 .پۈتتۈرۈپ كېلىدۇ ئوغلۇم بۇ يىل ئالى مەكتەپنى. ى باركۆرۈشكىس
 .دېدى باۋ ئەپەندىم -
ۈتتۈرۈپ كەلسە خىزمەتكە ئالىمىز شى بوپتۇ، ئوقۇش پھە ياخ-
دەپ مۈرۈسىگە قولۇمنى ئاستا پەپىلەپ قويدۇم  ۋە باللىرىمنى -

 :باۋ ئەپەندىم . ئېلىپ قايتماقچى بولدۇم
 .،بىر دەم ئولتۇرۇڭ مەن سىزنى چايغا تەكلىپ قىلماپتىمەنئاپال -

 .دېدى باۋ ئەپەندىم 
 .دېدىم -ۈتۈنۈپ ئارام ئېلىڭ ،ھە ھېچقىسى يوق، ياخشى ك-

 :باۋ ئەپەندىمنىڭ ئايالى 
 .دېدى -ئازراق ئولتۇرۇپ چاي ئىچىپ ماڭسىڭىز بولمامدۇ ؟ ،-

 :مەن تۇرۇپ كېتىپ 
ەتتە ھەممە ئىنسان پاكىزدۇر چاي ئىچسەمغۇ بوالتتى، ئەمىلىي-

- شۇڭا ئىچەل ئادىتى ئوخشاشمايدۇ-بىراق ئىككىمىزنىڭ ئۆرۈپ
 .دېدىم مەن -مىدىم ،

 :باۋ ئەپەندىم كۈلۈپ تۇرۇپ 
ھە مەن بۇنى چۈشۈنىمەن ،ئەمىلىيەتتە بىز ھەممە خەنزۇ -

يولداشالر بۇنى چۈشۈنىمىز ، بىراق سىز تاماققا چاقىرسىڭىز مەن 
 .ى كۈلۈپ دېد-يەۋېرىمەن ،
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مەن بۇالر بىلەن . دېدىم -ۇيرىسا چوقۇم چاقىرىمەن ،ھە خۇدا ب-
 . خوشلىشىپ ئۆيگە قايتتىم 

يىل جەريانىدا ھەممە مىللەت بىلەن  8-7مانا مەن بۇ 
خىزمەتچىلەر -ئىتتىپاق ئۆتۈپ شېركىتىمىزدىكى ئىشچى-ئۆم

تۇققانالردەك -،ئۇرۇقئۇكىالردەك -ئاكا بىر ئائىلە خۇددى
ئۇالر مېنى كۆرسە ساالم بېرىپ ھالى .كەتكەن ئىدى  بولۇشۇپ

بىرىنى كۆرسە كۆرۈشۈپ قول ئېلىشىپ ساالم –قالمايتتى ، بىر 
قىلىشاتتى ۋە چاقچاقلىشىپ ئەزەلدىن ئۇرۇشمايتتى ، بىرەسىگە 

قەتتى .بىرە نەرسىنى بۇيرۇپ قويسا ئېرىنمەي ئالغاچ كېلەتتى 
تە بوالتتى، مانا بۇالر يۆلەك-بىرىسىگە يار-مىللەت ئايرىماي بىر

مۇھاببەت بېرىپ بۇ -مېھرى ئىتتىپاق،– بىرسىگە ئىناق-بىر
 :بىرسىگە-ئۇالر كۆپۈنچە بىر شېركەتتىن ئايرىلغۇسى كەلمەيتتى

   ھەي قېرىنداشالر بۇ شېركەتتىن ئايرىلغانلىق ئۆز ئۆيمىزدىن 
 ئايرىلغانلىق، بۇنداق ياخشى شېركەت باشلىقىنى نەدىن تاپىمىز،

 .ئايالىمنىمۇ بەك ياخشى كۆرەتتى . ئەتراپىمنى قورشىۋاالتتىدەپ 
دىن چۈشتىن كېيىن سائەت بەش  8بۇالر ئەتتىگىنى سائەت 

يېرىمغىچىالم ئىشلەيتتى ۋە چۈشتە ئارام ئېلىش ۋاختى بار بولۇپ 
يىل 8ەل بۇ يىل مانا د. بۇالرغا ھەقسىز بىر ۋاق تاماق بېرىلەتتى 

 ە مۇھىم يىغىن بارلىقىنى دەپ قويۇپ ئەتمەن ئىشچىالرغا . بولدى 
 . ئۆيگە قايتتىم 

مەن بۇرۇنقىدەكالم ئاخشىمى ئۆيگە بېرىپ تاماقلىرىمنى يەپ 
ۇالردىن بولۇپ ئائىلەمدىكىلەر بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ ئ
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نامىزىمنى ئۆتەپ ئاشىقىمغا سۆز ئەھۋال سوراپ بولۇپ ،-ھال
تە بۇنداق چاغلىرىمدا ئەلۋەت. قىلىپ دۇئادىن كېيىن ئارام ئالدىم 

 .ئايالىم ۋە باللىرىممۇ تەڭ يېنىمدا تۇرۇپ دۇئالىرىنى قىالتتى 
- نامىزىمنى ئۆتەپ بولۇپ ئائىمەن ئەتىگىنى ئورنۇمدىن تۇرۇپ 

ىپ بولۇپ شېركەتكە لەمدىكىلەر بىلەن تەڭ ناشتىلىقىمنى قىل
قارىسام ھەممە ئىشچىالر كېلىپ بوپتۇ، مەن  قاراپ ماڭدىم ،

 .چوڭ زالغا يىغىپ سۆز قىلدىم  ئۇالرنى
بۈگۈن ! ھورمەتلىك خانىمالر ئەپەندىملەر ياخشىمۇ سىلەر  -

بىز ھەممەيلەن بۇ يەردە . يىل بوپتۇ 8شېركىتىمىز قۇرۇلغىنىغا 
تۇنۇشىمىز بىرمىزنى -ئارا بىر-ئىتتىپاق ياشاۋاتىمىز، ئۆز-ئىناق

 ھەر ۋاقىت ساالم قىلىشىپ. كېرەك كېرەك،ھۆرمەتلىشىشىمىز
 خېرىدارالرغا كۆيۈنۈشىمىز ۋە ئۇالرغىمۇ . قىزغىن بولىشىمىز كېرەك
 –بىرىمىزنى ئاسراپ،يار -ئارا بىر-ئۆز. كۆڭۇل بۆلۈشىمىز كېرەك

بىرىمىز قىيىنچىلىققا يولۇقساق -بىر. يۆلەكتە بولىشىمىز كېرەك
بۈگۈن مۇنداق قارار  مەن. ئۇالرغا ياردەم قىلىشىمىز كېرەك 

يسى مىللەت بولسۇن، كىمنىڭ ئائىلىسىدىن ھەرقا-:چىقاردىمكىن
رزەنتلىرى بولسا ئۇالر ئوقۇش ئالى مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان پە

مىڭ سوم مۇكاپات پۇلى  5پاتىنى ئېلىپ كەلسە يىللىقىغا ئىس
بېرىمەن دېيىشىمگە ھەممەيلەن چاۋاق چېلىشىپ خوش بولۇپ 

مەن ئاخشام ئاشخانا خوجايىنىغا ئاالھىدە تەكىتلەپ .كېتىشتى
ئوخشىغان تائاملىرىنى چىقىرىشنى تاپىالپ قويغان  ھەممە بۈگۈن
مەن سۆزلىرىمنى قىلىپ بولۇپ بۇالرنىڭ ھەممىسىنى .ئىدىم 
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كەينىدىن چىقىشقا -تاماقالرمۇ كەينى. تەكلىپ قىلدىمتاماققا 
خىزمەتچىلەرمۇ ئابىدە سودا سۈيىدىن ئىچكەچ -ئىشچى ،باشلىدى

ۋاي : زۇ يولداشالرمۇ مېنى خەن. تاماقلىرىنى يىيىشكە باشلىدى
. دەپ مەن بىلەن چاقچاقلىشىپ كۈلۈشۈپ كېتەتتى-،لوبەن

ئەمىلىيەتتە بۇ شېركەتتىكى ھەممە يولداشالر شۇنداق قىزغىن 
بۇالر تاماقلىرىنى يەپ بولغاندىن كېيىن ، مەن . ئىدى

ئارام ئېلىشنى بۇيرۇدۇم ۋە ھەممەيلەننىڭ كۈنلۈك  1ھەممەيلەنگە 
يۇئەن پۇل ئۇرۇۋەتكەنلىكىمنى ، بۇ ئىككى كۈندە  311كارتىسىغا 

بۇ پۇلغا گۆش ئېلىپ سېلىپ يەپ ياخشى كۈتۈنۈپ ئارام ئېلىپ 
ە يەرگە ئۇنداق قىلماي پۇلنى بىھۇد كېلىشىنى ،ناۋادا كىمكى
 :ئۇالر كۈلۈشۈپ تۇرۇپ. لىقىمنى ئېيتتىم ئىشلەتسە خاپا بولىدىغان

پ تازا سەمىرىپ بولىدۇ ئەپەندىم شۇنداق قىلىمىز،گۆش يە-
 .دەپ چاقچاق قىلىشىپ كۈلۈشتى-بارىمىز ،

مەن بۇالرنى ئۇزۇتۇپ قويۇپ ئائىلەمگە قايىتتىم ۋە ئۆيگە بېرىپ 
ئارامالرغا ۋە گۈللەرگە سۇ قۇيۇپ بولۇپ باغدىن -ھويال

ئۈزۈم ۋە ئالۇچىالردىن ئەچىقىپ جوزىغا قويدۇم ۋە ،ئالما،ئۈرۈك
كەچ . ىقالردىن يىدۇق ھەممەيلەن بىرلىشىپ كۈلۈشۇپ بۇ رىس

تۇرۇملەردىن -دۇكانغا تاتلىقالر بولغان ئىدى مەن  9سائەت 
ئالغىلى چىقىپ كەتتىم، چۈنكى بۇ چاغدا ئايالىم بۇ قىزىمىزغا 

كېرەكلەرنى ئېلىپ -مەن نەرسە. سېزىك بولغان ۋاختى ئىدى 
ئۆينىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كەلگىنىمدە، بېشىمغا قاتتىق بىر 

شۇ زامات كۆزلىرىم قاراڭغۇلىشىپ يەرگە  ىپ تەگدىنەرسە گوم قىل
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يېرىم سائەتتىم كېيىن ھۇشۇمغا كەلسەم . يىقىلىپ چۈشتۈم
 باشلىرىم قان ئىدى ، مەنمۇ ھېچ نەرسىنى بىلەلمىدىم، مەن

رەكلەرنى ئېلىپ ئۆيگە كىردىم كې-ئورنۇمدىن ئاستا تۇرۇپ نەرسە
 : ۋە بېشىمنى يۇيۇپ تۇرۇشۇمغا ئانام قېشىمغا كېلىپ

 .دەپ سورىدى-باالم نىمە بولدى ؟ بېلەكچە كۆرۈنىسەنغۇ ؟،-
ھە ھېچ ئىش بولمىدى ئانا ئەنسىرمەڭ ، شۇ سەل چارچاپ -

قالغان ئوخشايمەن شۇ خىزمەت ئىشى دەپ ،باياتىن بېشىم قېيىپ 
چۈشۈپ بېشىم تاشقا ئۇرۇلۇپ كەتتى ئەنسىرمەڭ  يىقىلىپ

 : ئانام.دەپ قويدۇم -ئانا،
- م جۇرە ،دوختۇرخانىغا بېرىپ بېشىڭىنى تەكۋاي جېنىم باال-

بۇ ۋاقىتتا دادام ۋە ئايالىممۇ شۇنداق . دېدى -شۈرتۈپ باقايلى،
دەپ -دەپ تۇرىۋالدى، باللىرىممۇ ئۇنىماي دوختۇرغا بارىمىز ،

 :مەن . ماشىنىغا چىقىۋالدى
 ماشىنىنى ئايالىم ھەيدىدى. دەپ ماشىنىغا چىقتىم -ھە بولىدۇ،-

- بىز دوختۇر. ئوقۇپ چىقىپ پىراۋا ئالغان ئىدىممۇ چۈنكى ئايالى
خانىغا كەلدۇق، دوختۇرالر بېشىمدىكى قان داغلىرىنى يۈيۈپ 

مەن بۇ . تازالپ تېڭىپ قويۇپ رېنتىگىنگە چۈشۈشنى بۇيرىدى
 :چاغدا 

بولدى ھېچقىسى يوق، ھېچقانداق ئىش بولمايدۇ خاتىرجەم -
 :قاراپ  دادام ماڭا. دەپ كۈلۈپ قويدۇم-بولۇڭالر ،

 .دېدى -ئوغلۇم كۆزۈڭ قاراڭغۇلۇشۇپ ، بېشىڭ قايمىغاندۇ ؟ ،-
 .دېدىم مەن -ھە ياق دادا، ياخشى بولۇپ قالدىم ،-
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ھە ئۇنداق بولسا خۇداغا شۈكرى، رەخمەت دوختۇر بىز ئۆيگە -
كۈن ئارام ئالغىن ئوغلۇم،دەپ  0-5قايتايلى ياخشاراق 

پ ئۆيلىنىشقا مەن ئۆيگە كېلى. خوشلىشىپ ئۆيگە قايتتۇق
ئۇالر شېركەتتە . باشلىدىم، بۇرۇن نۇرغۇن ياشالر بار ئىدى

ئالغان مائاشىغا نەشە، قاپاق،مۇز ياكى ئاقالرنى ئىشلىگەندە 
ئېلىپ چېكەتتى، مەن ئۇالرغا كۆپ نەسىھەت قىلغان ئىدىم، ئۇالر 

مەندىن پۇل قەرز ئېلىپمۇ ئىشلەتكەن  پۇللىرىنى يەتكۈزەلمەي
الرنىمۇ سورىمىغان ئىدىم، ئارىسىدا سەپراسى مەن ئۇ پۇل. ئىدى

مەن بۇالرنى شېركەتتىن ھەيدىۋەتكەن  .يامانراق بىرسى بار ئىدى
ئىدىم چۈنكى شېركەتنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن بۇ بىر تۇركۈم نەشە 

مىغان بۇ چەككەن ھاراق ئىچىپ كەيىپ قىلغان نەسىھەت ئاڭلى
ۇللىرىمنىمۇ بەرگەن پ. ۋەتكەن ئىدىمبالىالرنى ئىشتىن ھەيدى

نەسىھەتلەرنى قىلىپ كۆپ  مەن ئۇالرغا كۆپئالمىدىم،
كېيىن بۇالر پۇرسەت بەرگۈدەك يەرنىمۇ . پۇرسەتلەرنىمۇ بەردىم

بەلكىم بېشىمغا تەككەن بۇ توقماق ھېلىقى باال . قويمىغان ئىدى 
مەن بىر كۈنى -: بولىشى مۈمكىن،چۈنكى ئۇ باال دوسلىرىغا 

غا ئۇرىمەن باشلىقىنىڭ بېشى چىچوقۇم بۇ يېڭى كەلگەن ئىش
رىۋالغان بولسا خۇدا كەچۈرە ھېچقىسى يوق، ئۇ-.دەپتىكەن-

كۈن ئارام ئالدىم، بىر كۈنى  0-5مەن ئۆيدە . مەنمۇ كەچۈردۈم
ئولتۇرسام ، ھېلىقى مەن ئويلىغان تېشىدىكى كارۋاتتا ئارام ئېلىپ 

 :باال كىرىپ كەلدى ۋە ماڭا قاراپ 
 .دېدى -ھە بېشىڭ قانداقراق ،-
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 .دېدىم مەن -ھە بېشىم بىلەن قاپسىزغۇ ؟،-
دېدى -ھە بېشىڭغا ئۇرغان مەن بولىمەن ، گېپىڭ بارمۇ ؟ ،-

 .چەكچىيىپ تۇرۇپ 
 :مەن بىر ئۇلۇق تىنىۋېلىپ كۈلۈپ تۇرۇپ 

ئۇرغان بولساڭ ھېچقىسى يوق، خۇدا كەچۈرسۇن،مەنمۇ ھەم -
 :دېدىم مەن ،ئۇ يېنىمغا كېلىپ –. كەچۈردۈم

شېركەتتە پۇلۇم بار دەپ يوغانچىلىق قىلىپ بىزنى مۇز  ھە سەن-
 دەپ -ڭ، نەشە چەكتىڭ ۋە ھاراق ئىچتىڭ چەكتىڭ ،ئاق چەكتى
 !مەن ھازىر ھەممىنى قىلىۋاتىمەن قانداق . شېركەتتىن قوغلىدىڭ

 :دەپ ياقامنى تۇتتى ۋە -قېنى گېپىڭنى قىلمامسەن ،
لدىدىن مەن سېنى بېشىڭنىڭ كەينىدىن ئۇرغان ،ئەمدى ئا-

 .دېدى چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ-،.ئۇرىمەن
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

 سەندىكى كۈچ ئۇ كۈچ ئەمەس،! ھەي يىگىت ماڭا چاقچاق قىلما -
مەندىكى كۈچنى سەن تېخى كۆرمىدىڭ ، قولۇڭنى تارتقىن يولۇڭغا 

 .دېدىم -،..ماڭ
ئاتام ،ئانام ۋە ئايالىممۇ باللىرىممۇ ئەتراپىمدا قاراپ تۇراتتى ۋە 

 .خوشنىالرمۇ بۇ ئاۋازدىن ھەممىسى كىرىپ قاراپ تۇردى
 :ئۇ باال تېخىمۇ تىلىنى چايناپ كۆرەڭلەپ كەتتى ۋە 

 مەن دىدىمغۇ !!! ھەي ھاراملىق، قېنى گېپىڭنى قىلمامسەن -
تۈنۈگۈن بېشىڭنىڭ كەينىدىن ئۇرغان مەن دەپ ، بۈگۈن سەن 

 .دېدى -،! بىلەن سوقاشقىلى كەلدىم قېنى كەلمەمسەن 
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 .ئاتاممۇ ھېچقانداق گەپ قىلمىدى
 .دېدىم مەن –..! خۇدا كەچۈرسۇن ، ياقامنى قۇيىۋەت -
خۇدا سېنىڭ ئاتاڭمىتى، كېلە قېنى ! ھە نىمە خۇدا دەيسەن -

 .دېدى ئۇ -،ھاراملىق 
 :بۇ گەپنى ئاڭلىغان دادام 

ھەي ئوغلۇم بۇ ئاشىقىڭنى تىلالۋاتىدۇ ،ئەمدى ئۇنى ئۇرۇپ خېمىر -
 . دېدى دادام -، ..!!!قىلىۋەت

مەن دادامنىڭ بۇ بۇيرۇقىنى ئاڭلىغان ھامان ،ئىككى قولۇم بىلەن 
- ئۇنىڭ ئىككى قولىنى چىڭ تۇتتۇم ، قولىنى شۇنداق چىڭ تۇت

مەن ئۇنىڭ كانىيىنى سىقىپ . تۇمكىن ئاغرىقىدىن ئۇ ۋارقىراپ كەتتى
بىر سالغاندىن كېيىن ،يەرگە يېقىتىپ  مۇشنى راۋرۇس 1تۇرۇپ 
بىلەن بېشىنى يەرگە مىقالپ تۇرۇپ يەنە بىر قولۇمدا قولىنى قولۇم 

 :مەن ئۇنىڭغا . كەينىگە قايرىپ يەرگە چاپالپ قويدۇم 
بىراق ! سەن بىزنىڭ ئائىلىگە تىللىساڭ، ھاقارەت قىلساڭ قىل -

قېتىم پۇرسەت بېرىپ  4مەن ساڭا ! ئىگىمىزگە يامان سۆز تەككۈزمە 
جاھاندا بىز سىلەردىن قورققان بۇ ..! كەچۈرۋەتتىم ئېسىڭدە بىل

 ئەسكى كىشىلەردىن ياخشى كىشىلەر ھېچقاچان قورقمايدۇ،. ئەمەس
ئەسكى جوھۇتالر ھامىنى . ياخشى كىشىلەر ھامىنى غەلبە قىلىدۇ 

ئۇالر ئىككى دۇنيالىقتا ھامىنى ئوخشاشالم ۋەيران ! ۋەيران بولىدۇ 
 .دېدىم مەن -بولىدۇ،

- لداشالرمۇ كەلدى ۋە بىزنى ساقچىبۇ چاغدا ئاھالىدىكى ساقچى يو
 :مەھەللە كومتىتى ماڭا . خانىغا بېرىشنى بۇيرىدى
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ۋاي يۈسۈف ئەلى ئەپەندىم ئالدىراقسانلىق قىلماڭ بۇ بىر تۈركۇم -
- دەپ بىزنى ئىدارىگە ئاپىرىپ سو-،! ياشالر مۇشۇنداق بالىالر بۇ 

ڭمۇ كەينىمىزدىن بىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىالرنى. سوراق قىلدى -ئال
 :ھەممىسى كەلدى ۋە ساقچىالرغا 

- كۈننىڭ ئالدىدا يۈسۈف ئەلى 5-4ھە ھەممە ئەيىپ مۇشۇ بالىدا، -
 نىڭ بېشىغا كالتەك بىلەن ئۇرۇپتۇ، بۇ گەپنى بايا بۇ باال ئۆز ئاغزى 

يۈسۈف ئەلى كەچۈرۋەتتىم دەپ نەچچە قېتىم دىسىمۇ . بىلەن دىدى
نىمە .... باال ھەي يەنە تېخى ئۇ. ئۇ تېخىمۇ ئەسكىلىك قىلدى

ئانىسىنى ھاقارەت -بۇ باال يەنە يۈسۈف ئەلىنىڭ ئاتا! دىسەك بوال 
ئاخىرىدا . قىلىپ تىللىدى،ۋە بىزنىڭ ياراتقۇچىمىزنى ھاقارەتلىدى 

. دېدى كەلگەنلەر-،...ئەلىمۇ سەل ئادەپلەپ قويدى  يۈسۈف
چى يولداش ئەنۋەر ئاكىمىز كەلدى ۋە بۇالرنى كۆرۈپ ئاڭغىچە ساق

 ۈلۈپ تۇرۇپ؛ك
 نەچچە ۋاقىتتىن بېرى سېنى تۇتۇشقا ! دە ..ھە لۈكچەك كەپقاپسەن-

ئاڭلىسام . تازا ئەپ كەلمەي تۇراتتى، مانا بۈگۈن ئۆزۈڭ كەپسەن 
 سەن ۋە دوسلۇرۇڭ ئاق چېكىپ،نەشە چېكىپ قالغان ياشالرنىمۇ 

 .دېدى ئەنۋەر ساقچى ئەپەندىم -،. بۇزغىلى تۇرۇپسەن
 :ئۇ قورقۇپ تۇرۇپ 

 .دېدى ئۇ –دەپ -كىم دەيدۇ مېنى كەيىپ قىلدى ،! ۋاي ئاكا-
 :ئەنۋەر ئەپەندىم كۈلۈپ تۇرۇپ 

- ئۇنداق بولسا ماڭە بۇ ئۆيگە كىرىپ كىچىك تەرىتىڭنى تەكشۈر-
دەپ كانىيىدىن تۇتقان پېتى -،يلىتەيلى ۋە قان تەكشۈرتە
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 .رۈش ئۆيىگە ئەكىرىپ كەتتى تەكشۈ
ۇالر ب! ھە يۈسۈف ئەلى ئەپەندىم -: ئەنۋەر ئەپەندىم يېنىمغا كېلىپ

، بۇالرغا مۇشۇنداق مايدىغان داشقالالرگەپ ئاڭلىمۇشۇنداق لۈكچەك،
 8-7مەنمۇ . دىغان يەرگە يېتىپ قالدىبولمايقوپاللىق قىلمىساقمۇ 

بىزمۇ كۆپ  نەسىھەتلەرنى قىلدىم ۋە قېتىم تۇتۇپ ئەكىلىپ كۆپ
 ڭالر سىلەرنى زەھەر، ئۇالرغازەھەر تاشلىساتەشەببۇسكارلىق قىلىپ

مىز ۋە سىلەرگە بىر چىقىش يولى تاشالش ئورنىغا ئاپىرىپ داۋاالي
ئاناڭالرغا،ئايالىڭالرغا ۋە -ئاتا تېپىپ بېرىمىز، زەھەر تاشلىساڭالر

سىلەرنى شۇ باللىرىڭالرغا ياخشى ئەمەسمۇ، زەھەر تاشلىساڭالر 
. دۇق نى قىلدەپ نۇرغۇن ياخشى نەسىھەتلەر-ھامان قويۇپ بېرىمىز 

تىدۇ، قىالرنى يامان يولالرغا باشالۋابىراق بۇالر يەنىالم تۈزەلمەي باش
ۋېرۇسالرنى چىللىرىنىمۇ تۇتۇپ بۇ بۇنى تۇتۇپ قالغان ئەگەشكۈ

 .دېدى ئەنۋەر ئەپەندىم -تازلىمىساق بولمايدۇ 
- مەنمۇ بۇالرنى شېركەتتىن ھەيدى! ھە بولسا شۇنداق قىلىڭالر -

 ۇ كۆپ نەسىھەتلەرنى قىلغان بىراق پەقەت ۋە بۇالرغا مەنمۋەتكەن 
ئاڭلىمىدى ئاخىرى شېركەتتىكى خادىمالرنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن 

- ھەممەيلەننى قان تەكشۈرتۈش ئورنىغا ئاپىرىپ بارلىق چىقىمنى ئۆ
ەلدىم، ھەممىسى ساق ياخشى چىقتى زۈم كۆتۈرۈپ تەكشۈرتۈپ ك

 .دېدىم مەن -
، بۇالرنى شېركەتتىن ھە ياخشى قىپسىز-ئەنۋەر ئەپەندىم ؛

چىقىرىپ كۆپچىلىكنى تەكشۈرۈتكەن بولسىڭىز ناھايتى ياخشى 
بۇ بىر جەمىيەت ئامانلىقى ئۈچۈن ئەمەسمۇ ؟ كېسەل ۋېروس . بوپتۇ 
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ۇ دوس دەپ يۈز خاتىرى قىلمايدۇ بۇ دوس ۋە ئاۋ: دىگەن بۇ نەرسە 
دېدى -ۋاختى كەلگەندە يۇقىدۇ ۋە ئۈلۈم خەۋىپىنى ئېلىپ كېلىدۇ ،

 :مەن يولداش ساقچى ئەپەندىمگە .ۇ ئ
 سىلەرگىمۇ ئاسان ئەمەس، سىلەرمۇ كۆپ جاپا ! سىلەرگىمۇ رەخمەت-

 .دېدىم مەن –! تارتىدىغان بولدۇڭالر 
 ،..ھەممە كىشى سىزدەك بولسا..ھە ھېچقىسى يوق ئۇكام، ھەي-

 :دېدى ئەنۋەر ئەپەندىم ۋە 
 بىرىگە -سە،بىرئىتتىپاق ئۆت-سىلەردەك ھەممە قېرىنداشالر ئىناق-

ھەي بۇ . يول بەرسە، بىزنىڭمۇ بېشىمىز سەل يەڭگىللەپ قالىتى
- يالغۇز بىزنىڭالم ئەمەس، بارلىق مىللەتلەرنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيى

 بۇ ھەرگىزمۇ ئۆزىمىزگىالم ئەمەس بەلكى ھەممەيلەنگە تەڭ . تىدۇر
- ئىتتىپاق يول قۇيۇ-بىرسى بىلەن ئىناق-بىر. قارىتىلغان سۆزدۇر

 ۇپ ياخشى ئۆتسە بۇ يەرگە كىرىدىغان ئادەممۇ قالمايتتى ،بىزنىڭ ش
 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ -بېشىمىزمۇ ئازراق ئارام تېپىپ قاالتتى،

- كۆپ جاپا چەكتىڭالر،! سەۋرى بەرسۇن، سىلەرگىمۇ رەخمەت -
 .دەپ خوشلۇشۇپ ئائىلەمگە قايتتىم ۋە باشقىالرمۇ تەڭ قايتتى

ىشچىالرنىڭ ھالىنى سوراپ ئۆيگە مانا يەنە شېركەتكە بېرىپ ئ
ئايمۇ  9كۆڭلىنى ئېچىپ بۇ ئانام ۋە ئايالىم باللىرىمنىڭ -قايتىپ ئاتا

ئانام بۇ -ئاتا. تۇشۇپ بىر بۇدرۇققىنە قىز دۇنياغا كۆز ئاچتى 
 نى مەدىنەپەرىشتىدەك قىز نەۋرىسىدىن تېخىمۇ خوش بولۇپ ،ئىسمى

ىن تەڭ بەھرىمان ۋە ئىناقلىقتىن ۋە بۇ رەخمەتلەرد دەپ قويدى-
مانا بىر قىزىممۇ بار بولدى، ۋاقىت ئۆتكەنسېرى كۆزۈم . بولدى 
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قاراڭغۇلىشىدىغان، بېشىم قاتتىق لوقۇلداپ ئاغرىيدىغان بولۇپ 
بەلكىم بۇ بىر خىزمەت بېسىمىدۇر،مەن بىر ئاي خىزمەتتىن . قالدى

ندۈز كۆ-توختاپ ئارام ئېلىشنى قارار قلدىم، چۈنكى بېشىم كېچە
غاندەك زىڭىلداپ مىق ئىچىگە كىرىۋال ق ئاغرىپ خۇددى بىر تالقاتتى

خۇددى مەن ئۇ دۇنياغا سەپەر قىلىپ .ئاغرىپ تۇراتتى
 ......كېتىدىغاندەك 

 قىزىممۇ مانا ھازىر بىر ياشقا كىرەي دەپ قالغان ئىدى،مەن ئاخىرى
 بۇ ئاغرىقتىن دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتۈپ بېقىشنى چارە كۆردۈم

 .نىمە بولغىنىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈندۇرەكشۈرتۈپ زادى چۈنكى ت
بۈگۈن بىز بىر ئائىلىلىكلەر ئولتۇرۇپ تاماق يىدۇق ۋە ھەممەيلەنگە 

نۇر ئەلىمۇ بۇ . بىر قۇر قاراپ چىقتىم كۆزۈم غۇۋا نۇرسىز كۆرۈنەتتى 
 يىل تولۇق ئوتتۇرغا چىققان ئىدى، مۇھەممەدمۇ خۇدا بۇيرىسا كېلەر 

كۆچىدۇ ، مەن دائىم بۇالرغا دەرس تەكرار قىلىشىپ  سىنىپقا-5يىلى 
قوللىرىنى -پۇت تتىم ئاندىن كېيىن دادام ئانامنى خوش قىلىپبېرە

كۆزلىرىگە سۈيۈپ ئەركىلىتىپ -قوياتتىم ۋە بۇالرنىڭ يۈز  تۇتۇپ
 :ھوجۇرسىغا ئەكىرىپ قوياتتىم، دادام بۇنداق چاغالردا ماڭا 

دەپ -تەنتەك ئوغلۇم ،ھە بىز تېخى قېرىپ قالمىدۇق،ۋۇي -
ئاناممۇ ئايالىمنىڭ پىشانىسىگە سۈيۈپ . پىشانەمگە سۈيۈپ كېتەتتى

 .قوياتتى، بىز ھەممەيلەن ئۆيگە قايتىپ كىرىپ ئارام ئالدۇق
ىن تۇرۇپ نامىزىمنى ئۆتەپ بولۇپ مەن ئەتتىگەندە ئورنۇمد

 .ناشتىلىقىمىزنى قىلىپ بولۇپ دوختۇرخانىغا بېرىشقا تەمشەلدىم
 بىر ئىشىم بار  ى ئۆيدىكىلەرگە دىمىدىم ۋە سىرتتائىشالرنبۇ مەن 
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مەن ئەڭ چوڭ . دەپ قويۇپ ئۇدۇلال دوختۇرخانىغا قاراپ ماڭدىم
دوختۇرخانىغا بېرىپ بېشىمنى تەكشۈرۈتكۈزدۈم ،دوختۇر 
تەكشۈرۈش نەتىجىسىنىڭ بىر سائەتتىن كېيىن چىقىدىغانلىقىنى 

ئاشخانىغا كىرىپ  مەن دوختۇرخانىنىڭ تېشىدىكى بىر. ئېيتتى
بىرقانچە مانتا بۇيرۇتتۇم ۋە چاي ئىچكەچ ساقالپ تۇردۇم ، بۇ بىر 

مەن دوختۇرخانىغا كىرىپ نەتىجەمنى ئېلىپ . سائەتمۇ تۇشۇپ قالدى
دوختۇرنىڭ يېنىغا ئەكىردىم،دوختۇر مېنى چاقىرىپ يېنىغا 
ئولتۇرغۇزدى ۋە ماڭا سەۋرى قىلىشىمنى، ھاياجانالنماسلىقىمنى 

 : مەن كۈلۈپ تۇرۇپ. ئېيتتى
ھېچقىسى يوق دوختۇر، ھەرقانداق ئىش بولسا دەۋېرىڭ ،ئۈلۈم -

 .دېدىم مەن -ئىشى بولسىمۇ ھاياجانلىنىپ كەتمەيمەن،
 :دەپ دوختۇرمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ ،ئۇنداق بولسا دەۋېرەي 

سىزنىڭ باش تەرىپىڭىزدە ئىنتايىن چوڭ بولغان بىر مىقتەك نەرسە -
ۇ، مىڭىڭىزگە قان چۈشكەن چېغى ، ئۇ نەرسە پەيدا بولۇپ قاپت

بولۇپ ئۇ نەرسە دەل مىڭىدىكەن ، بۇنىڭغا  ئىنتايىن خەتەرلىك
مىليۇندەك پۇل كېتىشى مۈمكىن ، بىراق  3-1ساقىيىش ئۈچۈن 

دېدى -ساقىيامدۇ يوق بۇنى بىز ئېنىق بىر نەرسە دىيەلمەيمىز ،
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ  .دوختۇر ئەپەندىم 

 3-1بۇ .اندا پەقەت بىر ئاشىقىمغا تەۋەككۈل قىلدىم مەن بۇ جاھ-
پىرسەنت بولسا مەن بۇ پۇلالرنى  5%مىليۇنغا ساقىيىش نىسبىتى 

 پۇل بۇ چاغلىق نەرسە، . ياخشى خەيرىگاھلىق ئورۇنالرغا ئىشلىتەي
- پۇل خەجلىگەن بىلەن بۇ ھاياتلىق ساقلىنالمىسا بۇنىڭ نىمە ئەھ
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 .دېدىم مەن -،.....ىگە قادىردۇرمىيىتى، يەنىالم ئاشىقىم ھەمم
بۇ پۇلالرنى يەنىالم يوقسۇلالرغا ئىشلىتەي ،بىراق پۇل بولمىسىمۇ 

دەپ -دەپ ئۇلۇق بىر تىنىۋېلىپ دوختۇرغا رەخمەت ،–. بولمايدۇ
 :دوختۇر ئەپەندىم ماڭا . سۆز قىلدىم 

 دېدى -سىز ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ بىلىشىدىن ئەنسىرەۋاتامسىز ؟،-
. ەممىنى خۇداغا ئامانەت قىلدىم ۋەتتە ئەنسىرەيدۇ ھئۇالر ئەل-
 .دېدىم مەن -

 مەن سىزدەك قەيسەرلىك . مېنىڭ ئىسمىم ئابدۇرېھىم  -:دوختۇر ماڭا
جانلىق بالىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈم، باياتىن سىزنى كۆردۈم 

مەن سىزنى . ھايدىۋالغان ماشىنىڭىز ئوۋدى ماركىلىق ماشىنىكەن 
بىرە شېركەتتە كۆرگەندەك  ن بەلكىمەك قىلىمەبىر يەردە كۆرگەند

ھە مەن سىزگە ئازراق ئاغرىق توختۇتۇش دورىسى يېزىپ . مەنقىلى
بېرەي ئېلىۋېلىڭ، كۈندىزى ئازراق پايدىسى بولغىنى بىلەن 

بۇنداق كېسەل كېچىسى كېچىللىرى ئانچە پايدىسى بولمايدۇ چۈنكى 
 .دېدى دوختۇر -بەك ئاغرىيدۇ ،

 .دەپ سورۇدۇم مەن-قانچىلىك ۋاختىم قالغاندۇ ؟،ئۇنداق بولسا -
ئاخىرى بىر كۈن قالغاندا بۇرنىڭىزدىن ! كۆپ ئەمەس بىر ئايالم -

قان ئېقىشى مۈمكىن ، چۈنكى مىڭىنىڭ قىل قان تومۇرلىرى زىيادە 
سىقىلىپ كەتكەنلىكتىن بۇرۇن قاناش ئەھۋالى بولىدۇ پەقەت 

 .دېدى دوختۇر -...ئازغىنا ۋاقىت 
قارىغاندا بۇ بىر ئاي ۋاختىمنى . چقىسى يوق، چۈشەندىمھە ھې-

دۇئادا ۋە ياخشى ئىشالرغا ئىشلەتسەم بولغۇدەك، سىزنىمۇ ماالل 
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 .ئىسمىم يۈسۈف ئەلى . قىلدىم دوختۇر ئەپەندىم 
ھە سىز ئەسلىدە ئۇدۇلدىكى چوڭ شېركەتنىڭ باشلىقى يۈسۈف -

 ۆپ ئاڭلىغان ئەپەندىمكەنسىزدە ؟ سىزنىڭ ياخشى نامىڭىزنى بەك ك
- سىز ياخشى ئىشالرنى قىلىپ مەچىت سېلىپ، يول سېلىپ، يېتىم

يېسىرالرنى يولەپ، ئىشسىزالرغا ئىش بېرىپ، ئوقۇشسىز قالغان 
- خشىلىق قىلغانكەنسىز ۋە ھەرقانداق ئابالىالرنى ئوقۇتۇپ كۆپ يا

سىزنى تۇنىيالماي . دەمگە مىللەت ئايرىماي ياخشىلىق قىلىدىكەنسىز
بۈگۈن سىز بىلەن كۆرۈشۈپ .ن، خۇدا جەننىتىڭىزنى بېرە قاپتىمە

 .دېدى دوختۇر -ئىنتايىن خوش بولدۇم ۋە كۆڭلۈم يېرىم بولدى،
 :مەن يەنە كۈلۈپ تۇرۇپ 

نى خوشاللىق بۇ كۆڭۈل يېرىم بولىدىغان ئىش ئەمەس، مەن بۇالر-
الغا ماقۇل ئەمسە دوختۇر سىزنىمۇ ئال. بىلەن قوبۇل قىلىمەن

يدىكىلەر دەپ خوشلۇشۇپ ئۆيگە قايتىپ كەلدىم ۋە ئۆ-تاپشۇردۇم ،
  خورام كۈلۈشۈپ ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى-بىلەن بۇرۇنقىدەك خوشال

 :دادام  ماڭا قاراپ . ئېچىپ ئۆتتۈم 
ھەي ئوغلۇم بىئاراممۇ سەن ؟ خوشال تۇرغىنىڭ بىلەن بىر يېرىڭ -

مەن بۇ سۆزنى ئاڭالپ . دېدى -غەمكىنغۇ ؟ بىرە ئىش يوقتۇ ؟،
 :كۈلۈپ قويدۇم ۋە ھال دەر
 .دېدىم -ئاشىقلىق دادا ئاشىقلىق، سېغىنىش،-

 :داداممۇ كۈلۈپ تۇرۇپ 
چىالپ دەپ دادام چېيىمغا نان -،شۇنداق باالم شۇنداق، ئاشىقلىق-

، يىغالش ئۈچۈنمۇ ماغدۇر بولمىسا يىگىن باالم يىگىنە-:قۇيۇپ
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پ مەن چېيىمنى ئىچى. دەپ بېشىمنى سىالپ قويدى –. بولمايدۇ
بولۇپ دادامنىڭ پۇتىغا بېشىمنى قويۇپ بىر دەم يېتىۋالدىم، داداممۇ 

 :بېشىمنى سىالپ تۇرۇپ
دەپ دۈمبىللىرىمنى -ۋوي ئەركە قوزام، مېنىڭ يۈرەك پارەم،-

 :مەن ئۆيدىكىلەرگە  .سىالپ كەتتى
مەن بۇ بىر ئاي شېركەتكە بارمايمەن ئۆيدە دۇئادا بولىمەن، يەنى -

تۇققان -يېرىم كۈننى ئۇرۇقۈن دۇئادا بولسام بۇ بىر ئايدا يېرىم ك
بۇرادەرلەرنى كۆرۈشكە چىقىرىمەن، مۇشۇنداق قىلسام سەل -دوس

 :دادام ماڭا . دېدىم مەن -ياخشى بوالرمىكىن ،
 ئوغلۇم تاپىدىغاننى تاپتۇق ھە توغرا ئويالپسەن، ئارام ئالمىساقمۇ -

يغىن ۋە مەنمۇ بولمايدۇ، شېركەتنىڭ ئىشلىرىنى كاتىپالرغا قويۇپ قو
 .دېدى دادام -بېرىپ كۆرۈپ تۇرىمەن ،

مەن بۈگۈن ھەممە ئىشالنى بېجىرۋېتىپ ھە بولىدۇ دادا،-
كېلىمەن،دەپ شېركەتكە قاراپ ماڭدىم ۋە شېركەتكە بېرىپ ھەممە 
 ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ مالىيە بۆلۈمىگە تاپشۇرۇپ 

 :ئۇالر -،.بەردىم 
سىز ئورۇنالشتۇرغاندەك ياخشى  يۈسۈف ئەپەندىم خاتىرجەم بولۇڭ،-

سىز . قىلىمىز، سىزنى قانداقمۇ ئالدايمىز شۇڭا خاتىرجەم بولۇڭ 
 ، شۇڭا سىزگە خىيانەت قىلساق دىگەن كۆپ ياخشىلىق قىلغان ئادەم

ماڭا خاتىرجەم قايتىشنى ھاۋالە  ،خۇدامۇ بىزنى كەچۈرمەيدۇ دەپ
 .قىلدى

دەپ ئۆيگە –. قىلدىم ئۇنداق بولسا ھەممىڭالرنى ئالالغا ئامانەت-
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 قاراپ ماڭدىم ۋە ئۆيگە كېلىپ بىر ئىستاكان قايناقسۇ ئىچىۋېلىپ 
مۇنچىغا چۈشتۈم ۋە پاكىز ئاپپاق كىيىملىرىمنى كىيىپ دادام بەرگەن 

- كۆزلىرىمدە لىققىدە ياش يۈزلى. دوپپامنى كىيىپ دۇئادا ئولتۇردۇم
رىم نار كۆڭلۈمدە پۈككەن نى ئارمانلى. رىمدىن چۈشمەكتە ئىدى

 پەرزەنىتلىرىمنىڭ ياخشى ھىدايەت تېپىشى ئۈچۈن ئۇالرغا . ئىدى
 بىر نەسىھەت قالدۇرۇشۇم كېرەك ئىدى، ئۇالرغا مەندەك بولغۇچە

كۆپلىگەن بىلىملەرنى ئۈگەتسەمكەن دەيمەن،كۆپنى چۈشەندۈرسەم 
 سەۋرى بەرگىن ...! ئەي ئاشىقىم -.دەيمەن، بىراق ئىالج بولمىدى

 .......!ىڭ شۈكۈرمەنبۇ كۈنۈڭگىمۇ م
 :كۈننى مانا مۇشۇنداق ئۆتكۈزدۈم ۋە باللىرىم ئايالىمغا  4-3مەن بۇ 

مەن ناۋادا پەۋقۇالدە كېتىپ قالسام پەرزەنتلەرگە ياخشى نەسىھەت -
ئايالىم بۇ سۆزدىن ئەنسىرەپ . قىلىشنى ئايالىمغا بەكاراق تاپشۇردۇم

 :ماڭا 
 .ياش ئالدى دەپ كۆزىگە-بىرە ئىش بولمىغاندۇ،سىزگە -
دەپ گەپنى -ھە ياقەي، ئەمدى قېرىغاندا كېتىپ قالسام دەيمىنا،-

 .بۇرمىالپ قويدۇم 
 ئايرىم ئورۇنالشتۇرۇپ قويدۇم ،-مەن شېركەت ئىشلىرىنىمۇ ئايرىم

 .ئانام ۋە ئايالىمغا قالدۇردۇم -مۈلۈكلەرنى ئاتا-مال
بۇ بىر  بۈگۈن مەن مانا پەرزەنتلىرىمنى يېنىمغا ئېلىپ ياتماقتىمەن،

پەرزەنتكە قىيالماسلىق ۋە بىر ؟ بۇ ئەلۋەتتە ....قىيالماسلىقمۇ ياكى
بىراق تەقدىرىم شۇنداقكەن، ئاشىقىمنىڭ . مۇھاببەتتۇر-مېھرى

 ....يېنىغا قاراپ مېڭىۋاتىمەن 
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 :مەن باللىرىمنىڭ پىشانىللىرىگە سۈيۈپ تۇرۇپ
پلىق باللىرىم سىلەر چوقۇم ھىدايەت يوللىرىدا مېڭىڭالر، ساۋا-

 .دەپ نەسىھەت قىلدىم -،ئىشالرنى كۆپ قىلىڭالر 
بۇرادەرلىرىمگە كۆپ نەسىھەت قىلدىم ۋە -مەن بارلىق دوس

ئۇالرغىمۇ باشقىالرغىمۇ كۆپ ياخشىلىق قىلىشنى، باشقىالرغا كەڭ 
قوللىرىنى سۇنۇشنى ۋە ھەرقانداق بىر كىشىگە ئازار بەرمەسلىك 

مېھنەت . ىنى كۆرسەتتىم ھەققىدە سۆز قىلدىم ۋە نەسىھەت يوللىر
قىلىش،ھارامدىن يىراق تۇرۇش ۋە كۆپ شۈكرى قىلىپ كۆپ 

بەرگىنىگە شۈكرى قىلىش، رەببىمنىڭ . دۇئاالردا بولۇشنى ئېيتتىم
ساپادىن نېرى تۇرۇش -ھارام زىنادىن يىراق تۇرۇش، كەيىپ

قاتارلىق نەسىھەتلەرنى قىلدىم ، بەزىللىرى بۇنى ھەق دەپ ئاڭلىسا 
ئەلۋەتتە بۇالر ئۆز . للىرى يالغاندىنالم ھىجىيىپ قويۇشتىيەنە بەزى

 .كۆڭلىگە ئاياندۇر 
تۇققانلىرىمنىمۇ يوقالپ باردىم، بارغانالم يەردە نەسىھەت -ئۇرۇق

كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئاتام يېنىمغا  11ئارىدىن . سۆزى قىلدىم
 ..!ئوغلۇم -:كېلىپ 

 ..ھە دادا-
 غا كېتىدىغاندەك، دوسلۇرۇڭغا باالم سەن خۇددى ئەتىالم ئۇ دۇنيا-

- نەسىھەت قىلىۋاتى-تۇققانالرغا سۆز-باللىرىڭغا، ئايالىڭ ۋە ئۇرۇق
 .دېدى دادام-سەن،بىرە ئىش بولمىغاندۇ  ؟،

ئۇزۇن بوپتىكەن . ھە ياقەي دادا، ھېچقانداق ئىش بولغىنى يوق-
نەسىھەت سۆزى قىلمىغىلى، شۇڭا بىرنەچچە كۈن مېڭىپ سۆز 



457 
 

 .دەپ كۈلۈپ قويدۇم -خاتىرجەم بولغىن ،قىلىشىم دادا، 
 :ماڭا قاراپ تۇرۇپ  دادام

ھە ئوغلۇم تەقدىر شۇنداق بولسا ئىالق يوقتۇر، ئاشىقىڭنىڭ -
 ئۇ بىر مۈشكۈل سەپەردۇر -ھايات. ئىرادىسى بولسا خاتىرجەم بولدۇم

ھاياتنىڭ ئۆزى بىر جەڭگە ئوخشايدۇ، بۇ ھاياتتا بىز شەيتان بىلەن 
بەزىلەر شەيتاندىن . ەيتان بىلەن ئۆچلىشىمىزجەڭ قىلىمىز، ش

ئۈستۈن بولۇپ پەزىلەت يوللىرىنى تاپسا، بەزىلەر شەيتانغا 
مەن ھەممىگە :  ھەركىم ئۆزىگە. ئەڭ توۋەن ئورۇندا قالىدۇئەگىشىپ 

ىز بىر بىز ھامىنى ئاجدىيەلمەيدۇ چۈنكى ! قادىر بوالاليمەن
 ..!بەندىمىز
ر ئېقىشقا باشلىدى، كۆزلىرىم كۈنى بۇرنۇمدىن قانال -19بۈگۈن 

 مىنۇت  5كەينى بولۇپ -بۇرنۇمدىن ئاققان قان ئالدى. قاراڭغۇالشتى
داۋامالشتى ، مەن بۇرنۇمنى يۇيىۋېتىپ سەل بېشىم قايغاندەك بولۇپ 

چىرايىممۇ سەل سارغىيىپ قالغان . ئورۇندۇققا كېلىپ ئولتۇردۇم 
جەينامازنى كېلىپ ئىدى، مەن باغدىكى ئۈجمىلىك باراڭنىڭ ئاستىغا 

مەن دۇئادىن يانمىغۇچە  -:يدىكىلەرگە سېلىپ قويۇپ، ئۆ
مەن كارۋاتتىكى . ھېچكىمنىڭ يېنىمغا كېلىشىنى رەت قىلدىم 

گېلەمنىڭ ئۈستىگە جەيناماز سېلىپ ئولتۇردۇم ۋە مەن ئولتۇرۇشتىن 
 .بەتچە خەتنى يېزىپ قالدۇردۇم  3بۇرۇن 

- خۇپتەنمۇ بولدى مەن خۇپ مەن ئاشىقىمغا دۇئاغا كىرىپ كەتتىم،
مەن بۇ كېچىنى ئاشىقىمغا . تەننى ئۆتەپ بولۇپ يەنە دۇئادا بولدۇم

كۈنى -31سۆز قىلىش ۋە دۇئا بىلەن ئۆتكۈزدۈم، ئەتىگىنى يەنى 
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ئاتام تاھارەت ئېلىپ يېنىمغا كەلدى ئىككەيلەن بامداتنى . بولدى
 ؟........تەڭ ئۆتۈدۇق ۋە دۇئانى قىلدىم 

 .دېدى ئانام -مۇشۇ يەرگىچە يازدى، مانا داداڭالر
 :ئانام يەنە 

ئەينى ۋاقىتتا داداڭالر ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن يېزىپ قالدۇرغان -
 .ئىدى

دەپ -پەقەت بامداتقىچە دۇئادا ئولتۇردۇم ،كۈندىلىك خاتىرسىگە 
چۈنكى داداڭالر شۇ كۈنى بامداتقىچە ئولتۇردى خۇددى . يازغانكەن

 نى داداڭالر بامداتنى ئۆتەپ بولۇپشۇ كۈ. خاتىرسىگە يازغاندەك
كۆزلىرىگە ياش ئالغان ھالدا كۈلۈمسىرەپ كۆزىنى ئاستا يۇمغان  

ھالدا كېتىپ قالدى، بۇ ۋاقىتتا قۇياشنىڭ نۇرى ئاتاڭالرنىڭ يۈزىگە 
 ئاستا كۆتۈرۈلمەكتە ئىدى، قېينى-قۇياش ئاستا. چۈشكەن ئىدى

 .تاڭالر تۇرالمىدىئاتام دۇئادىن يېنىپ ئورنىدىن تۇردىيۇ بىراق ئا
 شۇ ۋاقىتتا بوۋاڭالر يۇقۇرى ئاۋازدا توۋالپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ 

قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ  دۇئا قىلىپ ئاشىقىمىزغا دۇئاسىنى ۋە 
 .ئۇنىڭغا جەننەتنى تىلىدى ۋە ئاشىقى رۇخسارىنى سورىدى 

ۋاراق خەتنى  3ئانام بۇالرنى دەپ يېنىدىكى ئاتام قالدۇرغان 
 . ۋە ئۇنى ئوقۇدىدى چىقار

ھەقىقەتەن بىر ئىش بولغان  ھەي دادا مېنى كەچۈرگىن، مىسىردا- 
ئىدى، سىلەرنى ئەنسىرەپ كەتمىسۇن دەپ يۇشۇردۇم، بۇ ئىشالرنى 

مەن سىزدىن ! سۈيۈملۈك دادا . ئايالىم سىزگە قىسقىچە دەپ بەرسۇن
ە دادا ،سىزنىڭ ماڭا نىم–ھە .بۇرۇن كېتىپ قالدىم،مېنى كەچۈرۈڭ 
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دەيدىغىنىڭىزنى چوقۇم بىلىمەن، ئاشىقىڭىزغا سالىمىڭىزنى ئېلىپ 
، سىلەرگە ئېغىرچىلىق سالىدىغان بولدۇم! دادا -ئانا. كېتىمەن

 .كېلىنىڭالرغا ياردەملىشىپ نەۋرىلەرگە ياخشاراق قاراپ قويارسىلەر 
- مەن سىلەرنىڭ قەرز بۇرچۇڭالرنى ئادا قىاللمىدىم سىلەرنى مەككە

 پىرۋاالي دىگەن بىراق ئەمدى ئاپىراي دىگەندە بۇ ۋاقىت مەدىنىگە ئا
 .يار بەرمىدى 

 ياشتىن ئاشقاندىن كېيىن  11سىلەر  -:ئوغلۇم مۇھەممەد ۋە نۇر ئەلى 
مەدىنىگە ئاپىرىپ -موماڭالرنى مەككە-شۇ نەسىھىتىم بويىچە بوۋاڭ

مۈلۈكلەر -بارلىق شېركەت مال. كېلىڭالر ئاناڭالر ھەمراھ بولسۇن
مىليۇن پۇلنىڭ چېكى بۇنى 1بۇ . ئانام ۋە ئايالىمغا قالسۇن-ئاتا

- ئانى-يېسىرالرغا بېرىڭالر ۋە قېرى ئىگەچاقىسىز ئاتا-بارلىق يىتىم
 شۈنچە كۆپقانچە كۆپنى تاپساڭالر . الرغا ۋە تۇل ئايالالرغا بېرىڭالر

 ياردەم قىلىڭالر،سىلەر ھەممىڭالر مەندىن رازى بولۇپ كېتىڭالر ،
- تۇققانالرغا ،دوس-قالغان ئۇرۇق. دىنمۇ رازى بولسۇنخۇدا سىلەر

 خۇدا بۇيرىسا .يارەنلەرگە مەندىن ساالم ئېيتىپ رازىلىق ئاالسىلەر 
 .دەپ خوشالشقانكەن -.ئالالغا ئامانەت . كۆرۈشۈشكە نىسىپ بوالر 

ۋە بىزگە كۈلۈمسىرەپ  ولۇپ يانچۇقىغا سالدىئانام خەتنى ئوقۇپ ب
 : بېشىمىزنى سىالپ تۇرۇپ

ئاتاڭالر سىڭلىڭالرنىڭ چوڭ بولۇشىنى كۆرەلمىدى، نەچچە -
يىلدىن بېرى مەن شېركەتنى ماڭدۇرۇپ، سىلەرگە بىر تەرەپتىن 
 نەسىھەت قىلسام بىر تەرەپتىن بىلىم ئېلىشقا ئوقۇتتۇم بۇ ئاتاڭالرنىڭ

 .دەپ يىغالپ كەتتى ئانام-..!ۋەسىيىتىدۇرغان  -قالدۇر
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 :سۈرتىۋېتىپ ياشلىرىنى -كۆزمەن ئانامنىڭ 
 :دېدىم ۋە  -.سەل ئارام ئېلىۋېلىڭ! چارچاپ كەتتىڭىز ئانا -
 :دىسەم ئۇالر -موما ، سىلەرمۇ ئارام ئېلىڭالر ،-بوۋا-
 بۈگۈن مەن ئىككىڭالرنى تەڭ قۇچاقالپ ياتىمەن،. ھە بولىدۇ باالم-

 :دېدى بوۋام، ئاڭغىچە موماممۇ 
 قۇچاقالپ ىنەنىمەنمۇ سىزنى ۋە نەۋرەم مەد ھە قىزىم ،بۈگۈن-

 .يىگە ئەكىرىپ كەتتى دېدى ئەركىلىتىپ ۋە ئۆ -ياتىمەن،
 قوللىرىنى تۇتۇپ يۈزلىرىگە سۈيۈپ-يگە كىرىپ بوۋامنىڭ پۇتبىز ئۆ

 ساقاللىرىنى سىالپ ئەركىلىتىپ ياتتۇق ۋە بۇ ئىشالر ئەينى چاغدىكى
- قوللىرىنى تۇتۇپ ئەركىلەتكەن-دادامنىڭ بوۋامغا ئەركىلەپ پۇت

ئېلىپ كۆزلىرىمگە ياش كەلدى ۋە بوۋاممۇ كۆزىگە ئېسىمگە  لىگىنى
 :ياش ئېلىپ تۇرۇپ 

 نۇر ئەلى ئوغلۇم ئېسىڭدە بارمۇ ؟ سىلەر تۇنجى قېتىم مىسىردىن -
 ئۇمۇ مېنى . كەلگەندە داداڭمۇ ھازىرقىدەك مۇشۇ يېنىمدا بار ئىدى 

 .دەپ كۆزلىرىگە ياش ئالدى -مۇشۇنداق قىلىپ ئەركىلىتەتتى،
ۇرۇن بوۋامنىڭ كۆزىدىن ياش ئاققانلىقىنى كۆرگەن بىراق مەن ب

- بۈگۈنكى بۇ كۆز يېشى نازۈكلىشىپ كىچىك بالىدەك چىققان كۆز
مەن بوۋامنىڭ ئاغزىنى ئۈمچەيتىپ كۆزلىرىدىن . ياش ئىدى 

 ھەممە . چۈشكەن ياشلىرغا قاراپ، بوۋامغا ئىچىم ئاغرىپ قالدى 
 خۇدا بوۋامغا . ىچە بولدى ئىشالر ياراتكۇچىمىزنىڭ ئىرادىسى بوي

 .سەۋرى بەرسۇن 
 بىز ئىككىمىز بوۋامنىڭ يېنىدا يېتىپ ئارام ئېلىشقا تەمشەلدۇق،
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 ئانام .تۇيۇقسىز ئىشىك چېكىلدى مەن بېرىپ ئاچسام ئانامكەن 
ماڭا دادامنىڭ ئۈندىدارىنى ئەكىرىپ بەردى چۈنكى دادامنىڭ 

ئەرەپچى ئۇچۇر  دىدارىغا بىرەيلەندىن ئۇچۇر كەپتۇ،ئۈن
 :كەلگەنكەن ئۇچۇردا 

كۈندىن  4مەن مەجنۇن بولىمەن ،يەنە ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم -
 ئىبراھىم ئەپەندىم بىلەن بىللە سېنى . كېيىن ۋەتىنىڭگە بارىمەن

 كۆرگىلى بارىمەن ، بۈگۈن سەيشەنبە خۇدا خالىسا شەنبە كۈنى 
- كەلبۇ ئۇچۇر بىر كۈن بۇرۇن  .دەپ سۆز قالدۇرۇپتۇ –. بارىمەن

 :مەن دەرھال ئۇچۇر قايتۇرۇپ . گەنكەن-
دەپ سۆز قالدۇردۇم ۋە -تۇم ،ئىنشائالال سېنى ساخاليمەن دوس-

 .ۇننى توككا چېتىپ قويۇپ ئارام ئالدۇق تېلىف
قۇياشمۇ تاغ كەينىدىن چىقاي دەپ قالغان ئىدى، بىز ئائىلىمىزنىڭ 

رەت تاھا ئادىتى بويىچە ئەتتىگەندە ئورنىمىزدىن تۇرۇپ-ئۆرۈپ
 ئېلىپ بامداتنى ئۆتەپ بولۇپ غىزا ئۈستىگە كەلدۇق ۋە تېلىفۇنىمغا

 :يەنە ئۇچۇر كەلدى ئۇچۇردا 
كۆرۈشۈشكە .. بارىمەن ئىنشائالالئارىدا -خۇدايىم بۇيرىسا پات-

  . دىگەن ئەرەپچە خەت ئىدى-نىسىپ بولسۇن
اقاليمەن، ئۆزىڭىز كىم بولىسىز؟ ھە خاتىرجەم بولۇڭ مەن سىزنى س-
 :ئۇ ياق . ىم مەن دېد-
دەپ سۆز -،مەن سېنىڭ يېقىن دوستۇڭ مەجنۇن بولىمەن -

 .قايتۇردى 
 ھە بىلدىم مەن سىزنى خۇدا بۇيرىسا چوقۇم ئالى ئېھتىرام بىلەن -
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كۈتىمەن،دوسلۇق ئىشىكلىرىمنى كەڭ ئېچىپ رەببىمنى ياخشى 
 ھوزۇرۇمغا تېزراق كېلىشىڭىزنى . كۆرگەندەك ياخشى كۈتىمەن

 .دەپ سۆز قالدردۇم -ۋە ئاشىقىمغا دۇئا قىلىمەن، ساقاليمەن
 :قارشى تەرەپتىن

دەپ خەت -،ئالالغا ئامانەت،رەخمەت كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭ -
 مەنمۇ ؛. كەلدى

 دەپ خەت قالدۇردۇم-ئامانەت كۆرۈشۈشكە نىسىپ بولسۇن، ئالالغا-
 :ولۇپ ئانامنىڭ يېنىغا كەلدىم ۋە مەن ناشتىلىقىمنى قىلىپ ب

 :دېدىم مەن -،ئانا -
 .دېدى ئانام -ھە قېنى ئېيتقىن ئوغلۇم ،-
- كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى ئاتامنى ئىنتايىن پەزىلەتلىك، پەم-

بۇنىڭغا مەن ھەقىقەتەن . خۇي ئادەم دەيدۇ-پاراسەتلىك ،خۇش
ئىشىنىمەن، بىراق دادامنىڭمۇ بىرە قېتىم بىرەسى بىلەن سوقۇشۇپ 

سىزدىن سوراپ باقاي دىگەنتىم قالغىنىنى ئاڭالپ باقمىدىم ، شۇڭا 
 . دېدىم مەن–

 :ئانام بىردەم تۇرىۋېتىپ 
داداڭالرنىڭمۇ باشقىالر بىلەن ..! شۇنداق..ھە شۇنداق-

شۇ ۋاقىتتا ئاتاڭغا بولغان . ئۇرۇشۇپ قالغان يېرى بولغان ئوغلۇم 
 .دېدى ئانام-ھۆرمىتىم شۇنداق ئاشقان ئىدى،

ۇپ قالسا، سىزنىڭ ھە نىمە ؟دادام باشقىالر بىلەن سوقۇش-
 .دەپ سورۇدۇم ئانامدىن-دادامغا بولغان ھۆرمىتىڭىز ئاشقانما ؟،

ئانام كۈلۈپ تۇرۇپ بىر پىيالە چاينى ئىچىۋېلىپ سۆزىنى 
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 .باشلىدى
 ئۇ چاغدا بىز مىسىردا ئىدۇق، ئاتاڭ غوجىدار مەن كاتىپ ئىدىم،-

بىر كۈنى مەن چۈشتىن . بىز تېخى توي قىلمىغان ۋاقىت ئىدى
كېرەك ئالغىلى كىرگەن ئىدىم ئاتاڭمۇ -ن بىر دۇكانغا نەرسەكېيى

 بالىالر كىردى ، 0-5دەل شۇ ۋاقىتتا دۇكانغا . شۇ دۇكاندا ئىدى
 :ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسى يېنىمغا كېلىپ 

 ھە چىرايلىق قىز ياخشىمۇ سىز ؟ سىزنى دائىم كۆرۈپ تۇرىمەن -
قېنى تۇنۇشۇپ  .سىزنىڭ بىر ئوغلىڭىز بارغۇ ؟ يولدىشىڭىز يوق 

 :مەن توۋەنلىك بىلەن . دېدى -، قويمامدۇق
 ى بېرىپ نەرسەدەپ دۇكانچىغا پۇلن-،! رەخمەت تۇنۇشقۇم يوق -
 :كېرەكلىرىمنى ئالدىم، بۇ چاغدا ئۇ باال يەنە  
ۋاي نىمە بوپتۇ ئەمدى سىزدەك بىر توي قىلغانالر ھەممىنى -

 ز، ياكى يۇشۇرۇنبىلىسىلەر بىزدەك يىگىتلەرگە ئۈگۈتۈپ قويمامسى
خۇتۇن بولۇپ ئۆتمەمدۇق، سىزنىغۇ ئالغۇم بار ئىدى بىراق مەن -ئەر

دېدى ۋە -دىگەن  وشۇرۇن سىزنى خوتۇن قىالي بىر يىگىتتە شۇڭا ي
 :ئارقىدىنالم 

سىلەردەك خوتۇنالرنى بىزدەك يىگىتلەر خوتۇن قىلىپ قويساق -
 ىلەرنىڭنەرى بولمايدۇ ؟ ھاجىتىڭالردىن چىقىپ قويمىساق كىم س

 .دېدى -؟ ،ھاجىتىڭالردى چىقىدۇ 
بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئاچچىغى كېلىپ شۇ ھامان يېنىغا  چاغدا داداڭ بۇ

 بېرىپ ياقىسىنى تۇتتى ۋە باياتىن نىمە دېدىڭ ؟
 بۇ سېنىڭ ئايالىڭمۇ يە ؟ مەن پەقەت ! ھە سېنىڭ نىمە كارىڭ -



464 
 

  بىر-ئۇالر بەرى! خوتۇنالرنى خوش قىلىپ قوياي دېدىم -تۇل
دېدى رسىمۇ تۇرىدۇ ياكى قىزمىتى يە ؟ توي قىلىپ بولغانالر بىكا تۇ

 .ئۇ باال 
 :بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغان داداڭ 

دەپ كۆزىگە بىر مۇش ! ھە مانا مۇنداق ھاجىتىدىن چىق -
 :كەينىدىن بىرسى يېنىمغا كېلىپ .سالدى

بۇ نىمە بولماقچى بۇنداق توي قىلىپ بولغان خوتۇنالرنى -
 ئېرى يوق خوتۇنالر ! يە .ىسەن يا ئۇ بىر قىزمىتىنىمانچە قىل

 نىمە قىلسا بولىۋېرىدىغۇ ، بىزدەك يىگىتلەرنىڭ كۆزىنى ئېچىپ
ھاجىتىمىزدىن چىقىپ قويسا بولمامدۇ ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز 

ئوقۇغان ئالىم بالىالر،بىزدەك ئالىمالر مەخپى خوتۇنلۇققا  دىگەن
 .دېدى ئۇ بالىمۇ -، ئېلىپ قويغانغا خوش بولسا بولىدۇ تېخى

ئاتاڭالر ئۇ بالىنىمۇ تەستەككە بىرنى قويۇپ ئىككىسىنىڭ 
 :كېكىردىكىنى تۇتقان ھالدا 

 مەن بۇرۇن بۇنداق گەپلەرنى كۆپ ئاڭلىغان، بىراق بۈگۈن ئۆز -
 ەرئەجىبا بىر توي قىلغان تۇل ئايالالر سىل. ئاغزىڭالردىن ئاڭلىدىم

 . دېدى داداڭالر -ا ئادەم ئەمەسمۇ ؟نىڭ نەزىرىڭالرد-
 : كېلىپ داداڭالرغا بۇ چاغدا يەنە بىر دوستى

بۇ دىگەن ئوقۇپ ! ھەي سەن كىمگە قول كۆتۈرىۋاتىسەن -
بۇ گەپنى ئاڭلىغان . دېدى-كىتاپنى پۈتۈن تۈگەتكەن ئالىم باال ،

غەزىپى تېخىمۇ تۇتتى ۋە شۇ ئالىمنىڭ كانىيىدىن تۇتقان داداڭالر
سەن بىر ئوقۇغان ئالىم ! ەن ئالىمماھەي س–پېتى يەرگە ئاتتى ۋە 
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بىر تۇل ئايالنى كۆزگە ! ھارام زىناغا كۆز تاشالۋاتامسەن تۇرۇپ 
مەي تېخى ھاجىتىدىن چىقىپ قوياي ئىلماي ئادەم قاتارىدا كۆر

بۇنداق ھارام زىنانى دەيدىغان ئاناڭنىڭ قىزلىرىمۇ دىگەن 
بۇ تۇل ئايالالرنى كوچىدىن چىققان قانجۇق !ھە ..بۇ 

رام زىناغا شېرىك سەن ھا...! قېنى ئېيتە! رۈۋاتامسەن كۆ
ئايالالرنىڭ يۇمران قەلبىنى سەن تۇل ! ئوخشىمامسەن
ئۇ . دېدى داداڭالر -سېنىڭ ئاناڭ بارمۇيوقمۇ ؟ ،.چۈشىنەمسەن 

 :باال 
 .دەپ جاۋاپ بەردى -ھە با،-

 :داداڭالر يەنە 
 .سورىدى  دەپ-ئاناڭنىڭ يولدىشى بارمۇ ؟،-

 :ئۇ باال 
 :داداڭالر . دەپ جاۋاپ بەردى -يوق، -
 ئۇنداق بولسا ، مەن ئاناڭنىڭ ھاجىتىدىن چىقىدىغان بىر ئەر -

 .دېدى -تېپىپ بېرەيمۇ ؟،
 كۆزلىرى قىزىرىپ نىمە -بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھېلىقى ئالىمنىڭ يۈز

 :داداڭالر بۇالرغا  .دىيىشىنى بىلەلمەي قالدى  
 ئانىدىن بولغان پەرزەنت ،سىلەرمۇ بىر ! بىلىپ قويۇڭالركى -

 بۇ ياقمۇ بىر ئانا بولغۇچى تۇل ئايال ،. ئاناڭالر بىر تۇل ئايالكەن
 تۇل بىچارە ئايالالرغا، يېتىمالرغا،چاقچاق قىلماڭالر بۇنى خۇدامۇ 

 يىتىملەرنى –كىمىكى تۇل ئايالالرغا، ئاجىز غېرىپ . راۋا كۆرمەيدۇ
- بدان چىقىپ قويىەن ئۇنىڭ ھاردۇقىدىن ئوبوزەك قىلىدىكەن م
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پۇرۇچ ئالىملىرىمىز بولسا -ناۋادا مۇشۇنداق خۇتۇن.مەن-
ئۇالرنىڭ ھاجىتىدىن پەقەت بۇ دۇئاغا ! ئالدىمغا ئەكىلىڭالر 

 كۆزلىرىگە ئوق -كۆتۈرۈلگەن قوللۇرۇم مۇشتتىللىرىنى تۈرۈپ، يۈز
ئالىم بىلىپ ئايالىڭالر سىلەر تېخى ئۆزۈڭالرنى . بولۇپ تېگىدۇ 

كىچىك قىزالرغا كۆز تاشاليسىلەر، تۇل ئايالالرنى  تۇرسا يەنە
ھەقىقى ..! دەيسىلەر-ئىلماي ھاجىتىدىن چىقىپ قويىمىز ، كۆزگە

ئالال رىزاسى ئۈچۈن ياردەم قىلىشتىن قاچىسىلەر، بىزە ياردەمنى 
! بىلىپ قويۇڭالركى ! لەر قىلىپ قويۇپ خوتۇن قىلىمەن دەيسى

ەر ئاتاققا ئالىم ياكى دوكتۇر لسى..! نىڭ ئۆزى ھارام زىنادۇرچاقچاق
لۇشنى ئەمەس، بەلكى ھەقىقى رەببىمدىن قورقۇپ توۋە بو

تلىك كىشىلەردىن ئۈلگە قىلىشنى ئۈگۈنىڭالر، ھەقىقى پەزىلە
! ھەقىقى ئالىملىرىمىزنىڭ يۈزىگە داغ چۈشۈرمەڭالر !ئېلىڭالر

ېلىپ ئۆزەڭالرنىڭ سىلەر تېخى پىشماپسىلەر، سىلەر بىلىم ئ
بىلىپ قۇيۇڭالركى، مانا بۇ ئاجىزە تۇل ! مەپسىلەر ېرەلمىۋىسىنى ب
سىلەردەك كۆزگە ئىلماي ! مەن يىگىت ئالىمەن  ئايالنى مانا
ئالەم -چۈن يوشۇرۇن خۇتۇن قىلمايمەن،بەلكى خەلقىھەۋەس ئۈ

دەپ -،!! ئىچىدە قىز تويىنى قىلىپ ئۆزۈمگە گۈل قىلىپ ئالىمەن 
دىدىن ئېلىپ ماڭدى ۋە داداڭالر قولۇمدىن تۇتۇپ ئۇالرنىڭ ئال

 :ماڭا 
 مېڭ چىقىپ كېتىمىز ، بۇنداق داشقالالرغا، مەينەت ئىپالسالرغا -
بۇندىن كېيىن كىم سىزنى شۇنداق دىسە مانا ! سۆز قايتۇرماڭ  

دەپ ئۇالرنىڭ ئالدىدىن مېنى ئېلىپ چىقىپ -.مېنى چاقىرىڭ 
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 :ئارىدىن بىرەيلەن كەينىمدىن چىقىپ . كەتتى
 مەنمۇ باشتا بۇ. ئېيتقىنىڭىز ھەقىقەتەن توغرىدۇر! ھە توختاڭە -

- يەرگە كەلگەندە مۇشۇنداق بولغان، بىراق بۇالردا بۇنداق ھاكا
بۇالر ئۆزى بىرە . ۋۇرلۇق ۋە كۆزگە ئىلماسلىق سىڭىپ كېتىپتۇ

ئىشنى قىاللمىغان باشقىالر بىرە ياخشى ئىشالرنى قىلسا قۇرۇق 
..... ۋالغان ھەيپەتىۋاالرنى چىقىرىپ ئۆزۈمنىڭ راس دە

دەپ كەچۈرۈم سوراپ يۈزىنى -ئالدىڭىزدا بەكال خىجىلمەن،–
 .توۋەن قىلىپ كېتىپ قالدى 

كېيىن مەن داداڭالردىن بۇ ئىشالرنى سورىغان ئىدىم، داداڭالر 
 .مۇنداق جاۋاپ بەردى 

 ئەرنىڭ ھېچ بولمىسا بىر مۇشت كۆتۈرگىدەك يۈرىكى بار، كۈچى-
 ئايال كىشىدىمۇ بىر. ەك غورورى باريەتمىسىمۇ بىر مۇشت سالغۇد

 نۇمۇس بار، بىراق ئايال كىشىدە ئەركىشىدەك خاس كۈچ -ئىپپەت
 ئاچام-چۈنكى مېنىڭمۇ ئانام. ئۇالر قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ. قيو

ەك خۇدادىن بىزنىڭ بىز ھازىر ئۇيۇن كۆرسبار، 
كالىنىڭ . مىزگە، ئانىللىرىمىزگە يېنىپ قالىدۇ سىڭىللىر-ئاچا
دىگەن داداڭالر -بېشىغا كېلىدۇ، ئىش موزاينىڭمۇ نىغا كەلگەبېش
 .دېدى ئانام -
 . داداڭالر ئەنە شۇنداق قەيسەر جىگەرلەك ئىسىل ئادەم ئىدى-

يدە ئارام ئۆ. تەسبىھ ئېيتاتتى-بىر قەدەملىرىدە زېكرى-ھەر
 ئالغاندا بولسا دۇرۇتالرنى ئوقۇيتتى، كىشىلەرگە ياخشىلىقنى 

ا قالسا زېرىكىپ قاالتتى ۋە بىكارچىلىققا بىزار كۆپ قىالتتى، بىك
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- ئايالالرنى، يېتىملەرنى، مىسكىنلەرنى يوق-غېرىپ تۇل. ئىدى
 الپ تۇراتتى ۋە ئۇالرغا ياردەم قىالتتى، ئۇالرنى ئۆز قېرىدىشىدەك 

 ئانام بۇ گەپلەرنى دەۋېتىپ كۆزلىرىگە-،. ...شى كۆرەتتى ياخ
 :ياش ئالدى ۋە 

ىن كېيىن بۇ سىڭلىڭالرمۇ چوڭ بولدى، مەن داداڭالر كەتكەند-
 ئالدىرماي داداڭالرنىڭ ئۈگەتكىنى بويىچە شېركەتنى باشقۇردۇم،

 ، بۈگۈنكى بۇ شېركەت مانا سىلەرنىڭ قولۇڭالردا ئالغا سۈرگۈزدۈم
 گۈللەنگۈس، ئارىدا مەن ھەقىقەتەن كۆپ جاپاالرنى تارتتىم ،بىراق 

 مەن  داداڭالر. ەمراھ بولدى ھ داداڭالرنىڭ دۇئاسى ھەر قاچان ماڭا
بىلەن توي قىلغاندىن كېيىن،ماڭا كۈيۈنۈپ ياخشى مۇئامىلە 

 .قىلدى
 ھەرقاچان ماڭا ئېغىر سۆز قىلمىدى، ھەر ۋاقىت كۈلۈپ تۇرۇپ خۇش

بولۇشنى دۇئا قىلىشنى ۋە  خۇيلۇق سۆز قىلدى ۋە ماڭا ئاشىق
رىدا ھاياتىنىڭ ئەڭ ئاخى .نى سېغىنىپ يىغالشنى ئۈگەتتىرەببىم
 رىمنىڭ قېشىغا مېنى ئېلىپ باردى بىراق ئاكىللىرىم ۋە ئاكىللى

 :داداڭالر ئۇالرغا . ھەدىللىرىم ماڭا قارىمىدى
 بۈگۈن مەن خۇدا رازىلىقى ئۈچۈن، سىلەردىن رازىلىق ئالغىلى -

بىراق . كەلگەنمەن بىراق سىلەر رازى بولمىدىڭالر،ھېچقىسى يوق
لەن سىڭلىڭالر خۇدا رىزالىقى بىمەن . سىلەردىن رازى بولدۇم  مەن

بۈگۈن مەن سىڭلىڭالرنى ئەكەلسەم سىلەر بىزنى . بىلەن توي قىلدىم
ئاخىرەتتە بىراق . مەيمەنمېھمان كۆرمىسەڭالر، مەن ھەرگىزمۇ كەل

مەن، سىلەر ئەجىبا سىڭلىڭالرنىڭ شۇ تاللىغان يولى كۆرۈشەر
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ىلەر سىلەر، سئەمىلىيەتتە ھەقىقى كۆيۈنمىگەن  . خاتامىدۇر
رىڭالرنى بەرمىگەچكە ۋە قورقۇتۇپ قورقاق بىرىڭالرغا مېھ-بىر

سېلىپ،ئۆيگە قايتىشقا جۈرەتسىز قىلىپ قويدۇڭالر، سىلەردەك 
قېرىنداشالردىن بولمىغىنى ياخشىكەن،بىراق مېنىڭ قېرىنداشلىرىم 

. بىرىگە مېھرىنى بېرىدۇ ۋە قوينىغا ئالىدۇ-بىر. ئۇنداق قىلمايدۇ
الرنى قوبۇل قىلمىدىڭالر ،بىراق مەن ئايالىم ىڭخەير سىلەر سىڭل–

ئانامنىڭ ئۆز -ئايالىم ۋە ئاتابۇ مەڭگۈ مېنىڭ . دەپ قوبۇل قىلدىم
بۇ مېنىڭ پەرزەنتىمنىڭ ئانىسى ۋە ئائىلەمنىڭ مەڭگۇ . قىزى بولىدۇ

دەپ داداڭالر ئۇالرغا -پۇراقلىق بىر قىزىل گۈلى بولىدۇ،
. يتۇرۇپ كەلدىى قىلىپ مېنى قانۇرغۇنلىغان سۆزلەرن

مىغان بولسىمۇ مەن ئۇالرنى ھەدىللىرىم گەرچە جاۋاپ قايتۇر-ائاك
 .كۆرۈۋېلىپ خوش بولدۇم
يۇرۇق مەردانە ئىدى، سۆزلىرى كەسكىن -ئاتاڭالر ئىنتايىن ئوچۇق

 :دېدى ئانام سۆزىنى توختۇتۇپ ۋە -.ئىدى
- دىسەم تۈگىمەيدۇ، بولدى ئەمدى ئى-دىسەم ھەي باللىرىم-

 نۇر ئەلى سەن قويالرغا يەم بېرىۋەتكىن –. ىلىۋېرىڭالرشىڭالرنى ق
 ئويدە مال بولسا –داداڭالر . سەن كالىالرغا يەم بەرگىن! مۇھەممەد 

دەپ -بەركەتلىك بولىدۇ دەيدىغان،مالالرنى ياخشى بېقىڭالر،
 .ئالمىزارلىققا كىرىپ كەتتى ئانام 

- شىپ قومۈرىگە تېگى-بىز ئاكام بىلەن ئىككىمىز كۈلۈشۇپ مۈرىنى
يەم -مەن ئاكام بىلەن مالالرغا ئوت. تان تەرەپكە قاراپ ماڭدۇق

بېرىپ بولۇپ، ئانامنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردۇق ۋە كەلگۈسى 
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 :ئاكام مۇنداق دېدى . ھەققىدە پاراڭالشتۇق
كەلگۈسىدە نامرات  -:دادام يېزىپ قالدۇرغان خەتلىرىدە-

 ياشات ياشايدۇبا-كىشىكەرمۇ قالمايدۇ، ھەممە كىشىلەر باي
 ھەقىقەتەن دىگەندەك مانا ھازىر ھەممە ئادەملەرنىڭ . دىگەن

بەزى -:يەنى دادام دەيدىكىن . يەيدىغىنى،كىيىدىغىنى تولۇق
ياشالر يەنىالم كەيىپنىڭ كەينىدىن مېڭىپ ئۇيۇنلىرىنى تېخىمۇ 

 ئېزىپ تەرەققى قىلدۇرۇپ، يامان ھەۋەسلەرنىڭ كەينىگە كىرىپ
ا ئېيتقىنىدەك شۇنداق ئىشالر   مان. دىگەن لىدۇئۆزىنى خار قى-ئۆز

 بولىۋاتىدۇ، ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر زەھەرنى تاشالش، كەيىپنى
 يىراق   تاشالش،توغرا يولالرغا مېڭىش، زەھەرلىك نەرسىلەرنى

 قىلسا، يەنىالم بەزى ياشلىرىمىز بۇ ھەۋەسلەرنىڭ، زەھەرلەرنىڭ 
 .دېدى ئاكام-،.ئىچىدىن چىقالماي ئىچىپ،چېكىپ يۈرىيدۇ

 :مەن بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ 
ئىچمەك،شەربەتلەر -چىۋە،يىمەك-ھەي ئالال، بىر ئوبدان مىچە-

 ؟...تۇرسا نەدىكى ياقمايدىغان نەرسىلەرنى قىلىدىكەن توۋا
 ..ھارام قىلغىنىھېلىمۇ ئۇالرنى ..ئىنسان دىگەن ئاجايىپ بەندىدە

قالغان بوالرتتى ماقنىمۇ ئۇنتۇپ ۋاق تا 3ھاالل قىلغان بولسا بۇ 
 :ئاكام بۇ گېپىمنى ئاڭالپ كۈلۈپ تۇرۇپ . دېدىم -
 بەزىلەر شۇ ! ۋاق تاماقنىمۇ ئۇنتۇپ قالغانالر با  3ھەي ئۇكام، بۇ -

اماق ئېسىگە كەلمەيدۇ خۇدا زەھەر كەيىپلەرنى قىلمىغۇچە ت
بۇرۇن ئوغۇلالرنى چېكىپتۇ دېسە، ھازىر قىزالرمۇ . ۋىنى بېرە ئىنسا

، بۇ ئىشالر دادام بار ...ىغان بوپتۇ خۇدا كەچۈرەتەڭ ئەگىشىد
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ئوغۇلالر ئورتاق كۆنۈپ قالغان -بۇ قىز.دىمۇ باركەنتۇقۋاقىتالر
بۇالر ئۆزىچە يامان بولمايدۇ بىزنى خۇدا  .مەسىلىكەن
بەزىللىرى . دەپ ھەممىنى بىلىپ تۇرۇپ قىلىدۇ-كەچۈرىدۇ،

ىممۇ لھەي شۇ چې-چېلىم چەكسە بولىدۇ دەپ،: دەيدىكەن تېخى
ئادەمنى بوشاشتۇرۋېتىدۇ ... سائوخشاش مۇز سوغۇق نەرسە تۇر

ئانام بىزگە . ھورۇن قىلىپ قويىدىغان تۇرسا ھارغۇنالشتۇرۇپ 
كۆپ كەينىدىن ماڭماڭالر، ھەۋەسلەرنىڭ-يامان ئارزۇ: بۇرۇن 

الرغا ۋە ىڭالرنى دەرسكە ۋە ساۋاقداشلىرىڭۋاخت
ىرىڭالر ھەمدە ئوقۇتقۇچىللىرىڭالردىن تەلىم ئېلىشقا چىق

بىكار قالساڭالر ئىشلەپ . تەنتەربىيەلەرگە كۆپ ئەھمىيەت بېرىڭالر
دېگەن -،..مېھنەت قىلىڭالر، ھەرگىزمۇ تەييارغا كۈنۈپ قالماڭالر 

 . ئىدى
 ھايات ۋاختىدىالم ئانام بىلەن ئىككىسى بىزگە ئېنگىلىس بىزگە ئاتام

. غان ئىدىتىلى بىلەن ئەرەپ تىلىدىن ساۋادىمىزنى چىقىرىپ بول
بىز بەزى چاغالردا ئۆيدە ئەرەپچە ۋە ئېنگىلىزچە پاراڭلىشىاتتۇق 
چۈنكى دادام مۇشۇنداق قىلساڭالر تېز ساۋادىڭالر چىقىدۇ دەيتتى ، 
ھازىرمۇ كۆپ ۋاقىتالردا ئاكام ئىككىمىز ئەرەپچە ۋە ئېنگىلىسچە 

خەنزۇ تىلنى بولسا بىز مەكتەپلەردە ئوقۇپ  پاراڭلىشىمىز
چۈنكى ھازىر مەكتەپلەردە خەنزۇچە تىل ى چىقاردۇق ساۋادىمىزن

 . بىلەن ئۇيغۇرچە  تىل بىرلىشىپ بىزلەرگە ئاسانلىق يارىتىپ بەردى
 .مەن ھېلىقى مەجنۇن قېرىندىشىمىزغا ئۇچۇر قىلدىم 

ھە كېلىدىغان ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم ياخشىمۇ سىز دوستۇم -
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 .دېدىم مەن-بولدىڭىزمۇ ؟ ،
ئىنشائالال بۈگۈن كەچتە جۇڭگۈغا قاراپ : م ۋوئەلەيكۇم ئەسسىال-

ماڭىمىز، خۇدا خالىسا ئەتە چۈشلەردە غۇلجىغا قاراپ مېڭىشىمىز 
 :بۇ گەپنى ئاكام ئىككىمىز ئاڭالپ . دېدى -مۈمكىن،

دېدۇق -بىز سىزنى ساقاليمىز،... ياخشى..ھە ياخشى -
بۇ دەل ئەتە چۈشكە يەنى نۇر ئەلى ئاكامنىڭ تويىغا .بىرلىكتە

چۈنكى ئاكام تويغا ئەلچى ئەۋەتكەن . لچى كېلىدىغان كۈنى ئىدىئە
قالغان ئىدى،  ئاكامنىڭ توي قىلىدىغان ۋاختىمۇ بولۇپ. ئىدى

چۈنكى . تەپنى پۈتتۈرۈپال قايتىپ كەلگەن ئىدىمشۇڭا مەن ئالى مەك
 :دادام بۇرۇن ماڭا 

سەن ئالى مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ بولۇپال قايتىپ كەلگىن، ئاكاڭ 
سا بوۋاڭ، موماڭالرغا ،ئاناڭالرغا ياردەم قىلىڭالر دىگەن قىل تويىنى
 .ئىدى

 قوللىرىنى تۇتقاچ-مەن ئاكام بىلەن بوۋامنىڭ يېنىغا كەلدۇق ۋە پۇت
بوۋام كۈلۈپ . چاقچاقلىق سۆزلەرنى قىلىپ بەردۇق-شىرىن كۈلكە

 :تۇرۇپ ئاكامغا 
نى كېلىدۇ، يەئەتە ئەلچى : خۇدايىم بۇيرىسا ئوغلۇم نۇر ئەلى-

خۇدايىم بۇيرىسا تويۇڭ .ئەلچى كېلىپ قىزنى سوراپ كېلىدۇ باالم 
. بولىدۇ ئاندىن كېيىن مۇھەممەدنىڭ ۋە ئوماق قىزىمىزنىڭ بولىدۇ

منى ئۇزۇن قىلىشقا نىسىپ قىلسۇن ئەۋرەمنى كۆرۈپ ئۆمرۈ ئاڭغىچە
 :مەن بوۋامغا . دەپ كۆزىگە ياش ئالدى-
 كېلىدىكەن يەنى مىجنۇن بوۋا ئەتە دادامنىڭ مىسىردىكى دوسلىرى-
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بىلىدىكەن  بىلەن ئىبراھىمكام ، بۇالر دادامنى تېخىچە ھايات دەپ
 :بوۋام بىزگە . دېدىم مەن -
ھە باللىرىم ياخىشى بوپتۇ ئەتە ئۇالر كەلسە ۋە ئاكاڭنىڭ خوشاللىق -

 .دېدى بوۋام -كۈنى، شۇڭا قوش قولالپ كۈتۈۋااليلى،
 ق قىلىشقا تەييارلىق قىلدىم ۋە مەن ھويلىدىكى قوينى ئەتە قۇربانلى

 .دۇئالىرىمىزنى قىلىپ بولۇپ ئەتىنى كۈتۈپ ساخالپ تۇرۇدۇق
- بۈگۈن كېچە ئانامنىڭ پەقەت ئۇيقىسى كەلمىگەن ئىدى، مەن ئانام

 :نىڭ يېنىغا بېرىپ 
 .ئانا، نىمە بولدىڭىز ئۇيقىڭىز كەلمىدىمۇ ؟ دەپ سورۇدۇم-
ڭ يېقىن دوسلىرى كېلىدۇ داداڭنى چۈنكى ئەتە. ھە شۇنداق باالم-

- دە، بۇ ئىشالر خۇددى تۈنۈگۈن..شۇڭا ئەلۋەتتە ئۇيقۇم كەلمەيدۇ
- ياش قىلىشىپ سىر-بىز تېخى مىسىردا كۈلۈشۈپ، كۆز. كىدەكالم 

نەچچە يىل  11پەش دىگۈچە -مانا ھازىر ھەش دىشىپ يۈرەتتۇق،
كۆزلەرگىمۇ قورۇقالر چۈشتى بوپتۇ چاچالرغىمۇ ئاق كىردى، 

 . دېدى ئانام  -ۇق،قېرىپت
تۇرىسىز خۇددى بۇرۇنقىغا ياش نەدىكىنى ئانىجان، سىز يەنىالم -

 خۇدايىم بۇيرىسا ئاكام ئىككىمىز . ئوخشاشالم، سىز تېخى ياش ئانا
 دېدىم -بوۋامنى ۋە مومامنى يەنى سىزنى يۈدۈپ ھەرەمگە ئاپىرىمىز ،

امنىڭ يېنىدا پاراڭلىشىپ، ئانپەرزەنت ئانامنىڭ  3بۇ كېچە بىز 
 .قوللىرىنى تۇتۇپ خوشال قىلىپ ياتتۇق -پۇت

 بىز بامداتنى ئۆتەپ بولۇپ ناشتىلىقىمىزنى قىلىپ بولۇپ . تاڭ ئاتتى
بوۋام . ئالدىراش بولدۇق، ئاكام ئىككى قوينى يېتىلەپ چىقتى
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 :بىزگە 
 ھە ئوغلۇم مەن ياشقا چوڭ بولۇپ قاپتىمەن، قولۇممۇ تىترەيدۇ-

- ر بىردىن قۇربانلىق قىلىپ سۇيۇڭالر ،ئەمدى بۇ قوينى ئىككىڭال
 .دېدى 

دەپ قوينى –بىسمىلال ئالالھۇ ئەكبەر :دەپ -ھە بولىدۇ بوۋا ،-
كەينى بىر يېرىم سائەت ئىچىدە قوينى -ئالدى. قۇربانلىق قىلدۇق

بۇ . سۇيۇپ گۆشلىرىنى ۋە ئۇستىخانلىرىنى ئايرىپ تەييار قىلدۇق
، ئۆپكە،ئۈچەيلىرىنى ئىككى قوينىڭ تېرىسىنى مەچىتكە بەردۇق

ئانام ئۆز قولى بىلەن قويۇپ بېرىمەن ،دەپ يۇيۇپ تازالپ ئېلىپ 
- بوالي دىگەن ئىدى تۇيۇقسىز ئۈندىدا 00چۈش سائەت .  قويدى

- رىمغا ئۇچۇر كەلدى قارىسام بۇ بىر سائەت ئىلگىرى كەلگەن ئۇچۇر
 :ئۇچۇردا  . كەن،بەلكىم ئالدىراشچىلىقتا ئاڭالنماي قالغاندۇر

- بىز ھازىر بېيجىڭغا چۈشتۇق، ئەمدى غۇلجىغا قاراپ ماڭىمىز،-
بۇ ئۇچۇردىن خوش بولۇپ ئاكام ئىككىمىز . دېگەن ئۇچۇركەن

 دەرھال مېڭىشقا تەييارلىق قىلدۇق ۋە ماشىنىنىڭ ئاچقۇچىنى ئېلىپ 
ئايرۇدۇرۇمغا يېقىن قالغاندا . ماشىنىنى ھەيدەپ ماڭدۇق

 :ئۈندىدارىمغاسۆز كەلدى
 .بىز كەلدۇق، بىز غۇلجا ئايرۇدۇرۇمىدا : ۇ ئەلەيكۇم ئەسسىالم-
 ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم مانا ھازىر يېنىڭالردا پەيدا بولىمىز ، دېدىم -

نالم ئىككى ئەرەپ بىز ئايرۇدۇرۇمنىڭ يېنىغا كەلدۇق ۋە يىراقتى
 ساقاللىرى ئاقارغان بولۇپ -، بىرەيلەننىڭ چاچيولداش كۆرۈندى

 يەنە بىرى . نۇر يۈزلۈك نۇرانە كىشى ئىدى ئاپپاق كۆينەكنى كەيگەن
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بەلكىم . بەسىتلىك ساقاللىرى رەتلىك بولغان ئەرەپ يولداش ئىدى
 -ئۆزگەرمى ئىبراھىمكام ئانچە. بۇالر ئىبراھىمكام بىلەن مەجنۇندۇر

گەندەك قىالتتى چۈنكى دادامنىڭ تېلىفۇنىدىن سۈرىتىنى كۆرگەن -
 ئاكام. اقىرىپ قاپتۇ مۇنچە ئ-ساقاللىرى ئانچە-ئىدىم، چاچ

 تېز مېڭىپ -دەپ ئالدىغا تېز-،! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم  !ھە مانا بىز -
 : يۈگۈردى مەنمۇ تەڭ يۈگۈرۈپ بېرىپ 

دەپ قۇچاقالپ كۆرۈشتۇق، مەجنۇن قېرىپ -ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم،-
 :قالدى بولغاي

يۈسۈف ئەلى بۇ سەنمۇ تېخىچە قېرىلىق -ۋوئەلەيكۇم ئەسسىالم،-
دېدى -ۇ سېنى، قارىغىنە مېنى قېرىلىق بېسىپ كەتتى،باسماپت

 .مەجنۇن ماڭا قاراپ 
 .دېدىم مەن -شۇنداق دوستۇم ، بەلكىم مەن قېرىمىغاندىمەن،  -

دەپ ئويلىدىم -دادامنىڭ ۋاپاتىدىن تېخى خەۋىرى يوق چېغى ،
 ۋە بۇ يەردە كۆڭلىنى پاراكەندە قىلماي ئۆيگە بارغاندا -.ئىچىمدە

بىز ئۇالرنى قىزغىن ھالدا ماشىنىغا سالدۇق . لۇدۇمدەپ ئوي-.دەي 
 :مەجنۇن . ۋە ئۆيگە قاراپ مېڭىشقا تەمشەلدۇق 

 ۋەتىنىڭ ھەقىقەتەن چىرايلىقكەن، بۇ يەرنىڭ ھاۋاسى ساپ،-
ۇم يۈسۈف ئەلى دوست. يېشىللىقكەن ھەقىقەتەن گۈزەلكەن-ياپ

شېئىر ا ساڭا ئىككى كوپلېت بۇرۇن ئىككىمىز ئايرىلغان چاغد
 .دېدى مەجنۇن -الدۇرغان ئىدىم، ئەمدى جاۋابىنى بېرەمسەن ،ق
 :يەنى مەن ساڭا مۇنداق دىگەن ئىدىم   
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 كۆرۈشكەندە كۆرۈشىمىز قۇچاقلىشىپ ھالىمىز يوق ،
 قولىمىزدا جان يوق-قىنىمىزغا پاتماي سۆزلىشىمىز،پۇت-قىن

 بۇ يۈرەك دەرماندا ئاشىقىنى سېغىنىپ ،
 .ە جېنىمىز يوق قۇچاقالش ئىلكىدە بۇ تەند

 
 قۇرۇق جاننى بەرگىلى بولمايدىكەن ھېچ قاچان،

 .دۇرۇس ئىكەن بۇ روھنى ساقلىغۇچە 
 ئاشىقىنى سېغىنىدىكەن بۇ يۈرەك ،

 .ئۇتى ئىكەن دوسلىرىنىڭ تاتلىق سۆزلىرىدە 
 

 :مەن بۇنىڭغا جاۋابەن 
 

 ئېزىز دەپ بىلىمەن ئەي جانىم دوستۇم ،
 .كەلگەندە سەن مېنىڭ ھوزۇرۇمغا 

 زىمىننىڭ قايسى يېرى بولسا مەيلى ،
 .بىرىمىزگە بولغان مېھماندا -ھەر ئىككىمىز بىر

 
 دوسلۇقنىڭ سېغىنىشى يۈرەكتىن ئۆتتى ،

 .بۇ دەردىمگە سۆزلىرىڭ خويمۇ خوش ياقتى
 يۈرۈكۈمگە سۆزلىرىڭنى تېڭىپ تۇرۇپ ،

 .يۈرۈكۈم شاتلىق ئىلكىدە ئاشىقىمغا سەۋدايى بولدى 
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 ۇم بارارگاھىمغا ،كەلگىن جان دوست
 .سېنى ئەزىز دەپ بىلدىم تۇرار جايىمدا 

 مەيلى ئىككى دۇنيا بولۇپ كەتسۇن،
 .ھەر ۋاقىت دۇئايىمدىن ئەسلىدىم ئىلتىجايىمدا 

 
 ئاشىقلىققا مۇنقەرز بولغان،

 .سۆزدىن قۇالققا ياققان -سۆزلەر
 ياشالر ئېقىپ تۈگىمەي دېڭىز كەبى،-كۆز

 .يانار تاغ كەبى  ئىككىمىزنىڭ يۈرەكلىرى سۇقار
 

 مەندىن قايتمىسا ئوغلۇمدىن قايتار ،
 .سېنى ھوزۇرۇمغا باشالپ كېلىش

 خوش كەل بۇ ھوزۇرۇمغا يېتىپ كەلدىڭ ،
 . .مېھمان قىلىپ مەن سېنى خۇدا دەپ بىلىش 

 
 بىر كۈنلەردە بارغان ئىدىم سېنىڭ غېرىبانە كەبەڭگە،

 .كەلدىڭ مېنىڭ غېرىبانە ماكانىمگە بۈگۈنمۇ مانا
 ،چاقناپ تۇرغان كۆزلىرىڭ ياشقا تولغان

 .، بۇ قەلىپتە غېرىپلىق ئۇ ئۆيدە ئەمەس
 

 مەنمۇ سېنىڭ قالدۇرغان بىر كوپلېت شېراڭغا : مەجنۇن دىدىكىن 
 :جاۋاپ قايتۇراي سەن مۇنداق دىگەن ،دەپ
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 ئارىدىن ئۆتۈپ نۇرغۇن زامان،

 .يېتىپ كەلدىڭ سەن مېنىڭ قاشىمگە 
 ن بولۇپ كېلىپ قالدىڭ ،قايسى ۋاقىتتىن مېھما

 .مېنىڭ بۇ غېرىبانە كەبەمگە 
 

 :دىگەن ئىدىڭ جاۋابى بولسا 
 

 غېرىپلىق بولسا كەبىنىڭ ئىچىدە ئەمەس،
 .يۈرەكتە لەختە قىلغان ئىچىدە 

 غېرىپلىق ئۇ ماكان ۋە تەندە ئەمەس ،
 .ئاشىقلىققا سالغان كۆي ئىلكىدە 

 
 :مەن دىدىمكىن 

 
 رىتى ،غېرىپنىڭ غېرىپى ئاشىق ھەس

 .ئاشىققا بولغان چىن ھەقىقەت كۆڭلى
 ساڭا بولغان دوسلۇقۇم ئۇ بىر ھەقىقەت ،

 .داستىخان سالدىم بۈگۈن سىلەر ئۈچۈن پەقەت 
 

 سالدىم ھەم بۇ داستىخاننى ئاشىقىمنىڭ دوسلىرىغا،
 .مېھماننى چاقىرىپ كەلگەندە 4تۆت تەرەپتىن 
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 ئىگەم ۋە بۇ زىمىن شاھىد بولدى ،
 .ئۇنىڭغا شاھىد بولدى دوسلۇرۇم ھەم 

 
بىز بۇالرنى دىيىشكىچە ئۆيگىمۇ كېلىپ قالدۇق، ئىبراھىمكام 

 :يېنىمغا ئاستا كېلىپ 
 .؟،دېدى ...سىز ئوغلىكەنسىزدە-
 .دېدىم مەن -ھە شۇنداق ئوغلى بولىمەن،-
 ئۇنداق بولسا دادىڭزچۇ ؟-
 .دېدىم مەن -يىلدىن ئاشتى، 01دادام ۋاپات بولغىلى -

 :بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئىبراھىمكام 
ئۇ تېخى ياش ! ؟ بۇ قانداقمۇ مۈمكىن بولسۇن...نىمە دىدىڭىز -

 دېدى ئبراھىمكام-تۇرسا، قانداقسىگە ۋاپات بولۇپ كەتتى ؟،
 .،دېدىمى بېسىۋېلىڭ، ئاۋۋال ئۆيگە كىرىڭ بولدى ئۆزىڭىزن-

بىز مەجنۇن بىلەن ئىبراھىمكامنى ئۆيگە ئېلىپ كىردۇق، بوۋام 
انام بۇالرنى قىزغىن كۈتۈۋالدى ۋە بۇ ئەزىز مېھمانالر مومامالر ۋە ئ

 :مەجنۇن بوۋامغا قاراپ بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى، 
سىز يۈسۈف ئەلىنىڭ دادىسىكەنسىزدە ؟ دېدى ۋە سىزنى كۆرۈپ -

ئىنتايىن خوش بولدۇم ،سىز ناھايتى قامالشقان ۋە كېلىشكەن 
 .ۇندەپ كۈلۈپ كەتتى مەجن-،! بوۋايكەنسىز ئەمەسمۇ 

 مەنمۇ  -:بوۋام. سۆزلىرىنى تەرجىمە قىلىپ بەردىممەن بۇالرنىڭ 
 رەخمەت سىلەرگە، يىراقنى يىراق كۆرمەي بۇ  بولدۇم، خوش 

بىر باسقان -خۇدا سىلەردىنمۇ رازى بولسۇن، ھەر. يەرگە كەپسىلەر
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لەرنى - -مەجنۇن بۇ سۆز. دېدى بوۋام -ا رەخمەت،قەدىمىڭالرغ
 :ېلىپ تۇرۇپ ئئاڭالپ كۆزلىرىگە ياش 

بوۋىالر ئوخشاش سۆزمەنكەنسىلەر،سىلەردىن كۆپ -سىلەر ئاتا-
 .دېدى مەجنۇن -خۇرسەن بولدۇم ،

بىز بۇالرنى باغنىڭ ئىچىدىكى مىۋىلىك دەرەخنىڭ ئاستىدىكى چوڭ 
بۇ دەل دادامنىڭ بۇرۇن ئاشىقىغا سۆز . چىرايلىق كارۋاتقا باشلىدۇق

دىشىدىغان ئورنى ئىدى، قىلىدىغان، پىكىر يۈرگۈزىدىغان ۋە مۇڭ
مەجنۇن دەل دادام ئولتۇرىدىغان ئورۇننىڭ يېنىغا كەلدى ۋە 

 :ئولتۇرغان ئورۇننى سىالپ تۇرۇپ 
 دەپ-،بۇ يەردە چوقۇم يۈسۈف ئەلى سىز ئولتۇرىسىزغۇ دەيمەن-

 .ماڭا قارىدى 
 .دېدىم مەن -ھە شۇنداق ،-
- كۈر قىسىز بۇ ئورۇندا ئاشىقىڭىزنى ۋە نۇرغۇن ئىشالرنى تەپەك-

 بۇ يەر جىمجىت ھەم ھەر خىل. بىلىمەنلىپ ئويلىنىسىز،بۇنى مەن 
 .دېدى-قۇشالر كېلىپ سايرىشىپ تۇرىدىكەن ،

 مەن مەجنۇننىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇ ياققا سەۋرى قىلىش توغۇرلۇق
 .سۆز قىلدىم ۋە بىر گەپنى دىيىشكە تەمشەلدىم

 :مەجنۇن ماڭا
 .ېدى د-قېنى ئېيتىڭ، مەن سەۋرى قىلىمەن ،-
 مەن يۈسۈف ئەلى ئەمەس،مەن ئۇنىڭ ئوغلى مۇھەممەد بولىمەن،-

 .دېدىم 
 :مەجنۇن بۇ سۆزۈمنى ئاڭالپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ 
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سىلى دادىللىرىغا . خەۋىرىم بار، ھەممە ئىشتىن خەۋىرىم بار-
 قۇيۇپ قويغاندەك ئوخشايدىكەنال ،ئەلۋەتتە نۇر ئەلىمۇ شۇ،

 الرنىڭ ئىزىدا ماڭغىنىڭالرنى كۆرۈپ،سىلەرنىڭ ئاتاڭ...ھەي
 بولساقمۇ ،مەنگەرچە بىز كۆرۈشەلمىگەن . ئىنتايىن خوش بولدۇم

چۈنكى دوستۇمنىڭ چوقۇم باللىرى بار، دەپ . يەنىالم كەلدىم
 .ئاڭغىچە سىڭلىمىزمۇ كىرىپ كەلدى. دېدى مەجنۇن-ئويلۇدۇم،

 وخشاپتۇ پاتىمەگە ئەجەپ ئ. ئالال، بۇ سىڭلىڭالرغۇ دەيمەن..ئالال-
 دەپ پىشانىسىگە بىرنى سۈيۈپ -كۆز تەگمىسۇن، كېلىڭ قىزىم،

 قويدى ۋە قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ تۇرۇپ دۇئاالرنى قىلدى،بىزمۇ 
 ئانام بۇ چاغدا داستىخاننى چوڭ سېلىپ گۆش. تەڭ دۇئا قىلدۇق

 چىۋىلەرمۇ بار ئىدى ئەلۋەتتە-شورپا ۋە پولوالرنى ئەكەلدى ۋە مىۋە
 .يىگەچ مەجنۇن يەنە سۆزىنى باشلىدىبىز تاماق 

داداڭالر ھەقىقەتەن پەزىلەتلىك ياخشى كىشى ئىدى، ئۇ ياق -
داداڭالر مىسىردىن مېڭىشتىن . ئىشالرنى ئالدىن پىالنالپ قوياتتى

مىڭ جۈنەي پۇل  411بۇرۇن ئىبراھىم ئەپەندىمگە دەپ ماڭا 
 .تتىم مەن ئالمايقالدۇرۇپ قۇيۇپتۇ،چۈنكى ئۇ چاغدا ماڭا بەرسە 

 >داداڭالر مېنى مەككە مەدىنىگە بېرىپ مۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ 
دەپ ئۇ پۇلنى قۇيۇپ -نىڭ يېنىغا بېرىپ كەلسۇن ،< س،ئە،ۋ،

مەدىنىگە بېرىپ -مىڭ جۈنەينى ئىشلىتىپ مەككە 011مەن . كېتىپتۇ
 مۇھەممەدكە دۇئا قىلدىم، مەن مەككىدىن مەدىنىگە بېرىپ 

ا داداڭالرنىڭ ئاق كىيىم كىيىپ يېنىمدىن كۈندەك دۇئادا تۇرغاند 41
ئۆتۈپ كېتىپ بارغىنىنى سىزگەن ئىدىم ۋە كۆزۈمگە كۆرۈنگەن 
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مەن يىللىرىدا -9بۇ نەق داداڭالر يۈرۈتقا كېتىپ . ئىدى
ە بارغان ئىدىم، شۇ ۋاقىتتا داداڭالرنىڭ قازا مەدىنىگ-مەككە

 ڭبۇ ئىشالرنى ئاشىقىمنى. قىلغىنىنى چۈشۈمدە كۆرگەن ئىدىم
ئىبراھىم ئەپەندىم داداڭالر يۇرتقا قايتقاندىن . دىلىمغا سالغىنىدۇر

كېيىن مېنى چاقىرىپ كېلىپ، داداڭالر ئولتۇرغان داچىدا مېنىڭ 
- ياش قىلىشنى ۋە ئەخالق-پەرزەنتلىرىگە كۆزئولتۇرۇشۇمنى ۋە 

پەزىلەتنى ئۈگۈتۈشنى ھاۋالە قىلدى،مانا شۇنداق قىلىپ بۇ 
تۇققانالردەك  بولۇپ -لەن بىزمۇ ئۇرۇقئىبراھىم ئەپەندىم بى

 .دېدى مەجنۇن–. كەتتۇق
 :ئىبراھىم ئەپەندىم سۆز قىستۇرۇپ 

ھە شۇنداق داداڭالر ھەقىقەتەن كۆپ توھپە قوشتى ،يۈسۈف -
 خىزمەتچىلەر كۆپ سېغىندى،-ئەلىنى شېركەتتىكى بارلىق ئىشچى

دەپ پورتمالىدىن ئاتامنىڭ رەسىمىنى چىقاردى ۋە يېنىدىكى 
 :مكىسىدىن بىرمۇنچە رەسىملەرنى چىقاردى ۋە سو
- خىزمەتچىلە-گە يېقىن ئىشچى 411قاراڭ مانا بۇ شېركەتتىكى -

 نىڭ رەسىمى ۋە ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرى، ئۇالر ھەممىسى ئاتاڭالرنى 
- ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئوپ. ئۇنتۇپ قالمىدى، ئۇالر ئەسلەپ تۇردى

ۈسۈف ئەلى ئەپەندىمگە چا رەسىم چۈشۈپ ماڭا بەردى ۋە بىزنى ي-
 ئەلى ئەپەندىممۇ چوقۇم بىزنى سېغىندى كۆرسىتىپ قويۇڭ، يۈسۈف

 .دەپ ،بۇ رەسىملەرنى ماڭدۇرغان ،دېدى ئىبراھىمكام  
 كۆزلىرىمىزگە ياش ئالدۇق ۋە ئۇالرغىمۇ بىز بۇ رەسىملەرنى كۆرۈپ 

 .دۇئا قىلىپ رەخمىتىمىزنى ئېيتتۇق 
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 :ئىبراھىم ئەپەندىم بوۋامنى 
 .دېدى -لى بەك تېتىك چىرايلىق قېرىپال ،سې-

 :بوۋام كۈلۈپ تۇرۇپ
ئارلىقتا مەن بۇالرغا . دېدى -.قېرىدۇق،قېرىپ كەتتۇق..ھەي-

 :بوۋام يەنە .تەرجىمە قىلىپ بەردىم 
خۇدايىم بۇيرىسا بۇ نەۋرىللىرىمنىڭ پەرزەنتلىرىنى كۆرسەم -

 .دېدى بوۋام -دەيمەن ،
 .مەجنۇن بۇ چاغدا 

دېدى -رىسا كۆرۈشكە بىسىپ بولۇپ قاالرخۇدا بۇي..! ئىنشائالال-
 :يېنىمغا كېلىپ  مەجنۇن.  تۇرۇپ ئاشىقىغا دۇئا قىلىپ

 .لىنىڭ يېنىغا ئاپىرامسەن ؟ دېدى ئوغلۇم مېنى يۈسۈف ئە-
؟  ھە بولىدۇ، بىراق بۈگۈن چارچاپ كەتتىڭىز، ئەتە بوالمدۇ-
 .دېدىم مەن-
وستۇمنى كۆرمەي تۇرۇپ بۇ ياق، مەن چارچىساممۇ مەيلى، بىراق د-

 دېدى مەجنۇن،-يۈرۈكۈم ئارام تاپمايدۇ،
دەپ -ھە بولىدۇ ئەمسە بىز پىشىمنى ئۆتەپ بولۇپ ماڭايلى،-

ھەممەيلەن بىرلىكتە ئالمىلىق باغدىكى چوڭ گېلەمنىڭ ئۈستىدە 
بىرىمىزگە ئېھتىرام قىلىشىپ ماشىنىغا -رناماز ئۆتەپ بولۇپ ، بى

كىشلىك  8ساياھەتكە ئېلىپ قويغان چىقتۇق، بۇ دەل دادامنىڭ 
 :ئاكام ماڭا . ماشىنىسى ئىدى

 دېدى-ئىنىم ماشىنىنى سەن ھەيدىگىن، نوۋەت ساڭا كەلسۇن،-
ھە بولىدۇ ئاكا، دەپ ماشىنىنىڭ ئالدىغا چىقتىم، ئىبراھىمكام -
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- مەجنۇننى يېنىمغا ئولتۇرغۇزدى ئۆزى بۆۋام ۋە ئاكام بىلەن كەينى
 :ۋە ئىبراھىمكام ئاكامنى  دىكى ئورۇندا ئولتۇردى

 بۇرۇن مەن . ھە نۇر ئەلى چوڭ بولۇپ كېتىپسىز، كۆز تەگمىسۇن-
 ئۈسۈپ كۆرگەندە كىچىك بىر باال ئىدىڭىز، مانا ھازىر بوي تارتىپ

 .دېدى -كېلىشكەن بىر يىگىت بولۇپ كېتىپسىز ،
ھە شۇنداق،سىزمۇ ئۆبدانالم ئورۇقالپ كېتىپسىزغۇ ؟ نىمە سەۋەپ -

 .ېدى ئاكامبولدى ،د
ھە شۇنداق ئۇرۇقلىدىم،چۈنكى داداڭالر يۈسۈف ئەلى يۇرتقا -

قايتقاندا مېنى بەك سەمىرىپ كەتتىال،كۆپ ھەركەت قىلىڭ،رىسىق 
 روزا تۇتۇپ بېرىڭ،كۆپ چېچىىلماڭ دىگەچكە شۇ دىگىنى ئايرىڭ،

بويىچە قىلىپ ئورۇقالپ كەتتىم ،چۈنكى داداڭالرنىڭ دىگەن 
 .،دېدى ئۇ .رىدۇرسۆزلىرى ھەقىقەتەن توغ

تۇپراق بېشىغا كەلدۇق، ماشىنىنى يول بويىغا توختۇتۇپ  بىز
مەجنۇن قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىپ . ماشىنىدىن چۈشتۇق

ياشلىرىمىز -ياشلىرى بىلەن دۇئا قىلىشقا باشلىدى، بىزمۇ كۆز-كۆز
يىراقتىنالم بىر كىشىنىڭ دادامنىڭ قەبرىسى . بىلەن دۇئا قىلدۇق

ئۇ .دىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈق ۋە دادامنىڭ يېنىغا كەلدۇقئال
كىشىنىڭ يېشى دادامنىڭ يېشى بىلەن تەڭدەك قىالتتى،ئۇ كىشى 

ياققا ساالم بەردۇق  بىز ئۇ. ياشلىرى بىلەن دۇئا قىلىپ تۇراتتى-كۆز
 :ئاكام ئۇ كىشىگە قاراپ .ۋە ئۇ ياقمۇ بىزگە ساالم بەردى 

ەندەك قىلىمەن بىراق ئېسىمگە ئەجەپ سىزنى بىر يەردە كۆرگ-
بىز ئۇ ياقتىن كىملىگىنى سۆرۇدۇق، ئۇ .دېدى -ئااللمايۋاتىمەن،
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كىشى خىجىل بولغان ھالەتتە ئاۋۋال بىزدىن ئۆزىنى 
 :شنىڭ بايانىنى سۆزلەپ ئۆتتىكەچۈرۋېتىشىنى ئېيتتى ۋە ئى

ئەينى ۋاقىتتا مەن داداڭالرنىڭ بېشىغا كالتەك بىلەن ئۇرغان ئادەم -
 بولىمەن، ئۇ ۋاقىتتا مەن كەينىدىن كېلىپ ئۇرغان ئىدىممەن 

چۈنكى ئۇ چاغالردا مەن يامان يولالرنىڭ كەينىگە كىرىپ ئاق 
 دادىڭىز ماڭا . كەيىپ قىلىپ ساراڭ بولغان ۋاختىم ئىدىچېكىپ 

 مائاش بەرگەن بولسىمۇ ۋە ئىشقا كەلمىگەن بولساممۇ ئوخشاشال
سەت قىلىپ زىددىيەت ساقالپ مائاشىمنى بەردى، مەن دادىڭىزغا ھە

 شۇ چاغدا سىز چوڭ ئوغلى يېنىدا.بېشىغا ئۇرغان ئىدىم
 ئايلىق  0مېنى شۇ چاغدا ساقچىخانىغا ئاپارغاندا مېنى . بار ئىدىڭىز 

 چۈنكى مېنى تەكشۈرگەندە زور كۆلەمدە نەشە ،كېسىۋەتكەن ئىدى
 كەنئايلىق سولىۋەت 0ۋە مۇز بەلگىللىرى چىققان ئىدى، شۇڭا مېنى 

دادىللىرى مېنى ساقچى يولداشقا قويۇۋېتىشنى ئېيتقان . ئىدى
ئىدى، دادىللىرى ئەرزىم يوق دەپ نۇرغۇن مەن ئۈچۈن ياخشى 

مەن شۇ . ئاي تەربىيەلىنىپ چىقتىم  0سۆزلەرنى قىلغاچقا مەن ئاران 
ئايلىق  0ياجلىق بولۇپ كەتكەن ئىدىم ۋە چاغالردا پۇلغا ئېھتى

چۈنكى مەن بىرال . ا غەم كەلگەن ئىدىكېسىلىپ تېخىمۇ بېشىمغ
 پەرزەنت ئىدىم، ئايالىم ۋە باللىرىم بار ئىدى، ئۇالرغا ئەمدى كىممۇ 

مەن كىرىپ . قارا دىگەن ئوي خىيالالر بېشىمنى چىرمىۋالدى
كەتكەندىن كېيىن دادىللىرى ساقچى باشلىقىغا ماڭا بېرىپ 

- ئۆيدىكىلەرمىڭ يۇئەننى قويۇپ قۇيۇپتۇ ۋە  11قويۇشنى تاپىالپ 
 :مىڭ يۇئەن پۇل بېرىپتۇ ۋە ئۆيىكىلەرگە داداڭالر  31گە 
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 .ئۆغلۇڭالر خىزمەت ئىشى بىلەن بىر سەپەرگە چىقىپ كەتتى-
 مىڭ يۈئەننى سىلەرگە بېرىپ قۇيۇشنى تاپىلىدى،ئەسلىدە 31بۇ 
ى چۆقۇم كەلگەندە بېرىشى مۈمكىن مىڭ يۈئەن ئىدى قالغىنىن 51
- سۆزلەرنى قىلىپ ئۆيدىكىلەرنى خاتىردەپ ناھايتى چىرايلىق -

چىۋىلەردىن ئېلىپ كىرىپ -جەم قىلىپ قويۇپتۇ ۋە نۇرغۇن مىۋە
ئانام ۋە باللىرىم يۈسۈف ئەلىنى ئوبدان -ئاتا. يوقالپ تۇرۇپتۇ

يېشى قىلىپ داداڭالردىن -چۈشەنگەچكە رەخمەت ئېيتىپ كۆز
ۋە ئايدىن كېيىن زەھەر تاشالپ چىقتىم  0مەن . خۇرسەن بوپتۇ 

ئانامدىن يۈسۈف ئەلىنىڭ يوخالپ تۇرغىنىنى ۋە ياردەم -ئاتا
قىلغىنىنى ئاڭالپ بەكمۇ خېجىل بولدۇم ۋە بېرىپ كەچۈرۈم 
سورىماقچى بولۇپ تۇرغىنىمدا داداڭالرنىڭ ئالال بۇرۇن كېتىپ 

مەن شۇ پۇشايمىنىم بىلەن مانا داداڭالرنىڭ . قالغىنىنى بىلدىم
 چاغدا مەن ئارقا تەرىپىدىن قاتتىق قەبرىسىنى يوقالۋاتىمەن،ئەينى 

مەن ۋىجدان . ئۇرمىغان بولسام بەلكىم كېتىپ قالمىغان بوالتتى
ئازابى بىلەن يۈسۈف ئەلى كۆرۈنگەن دوختۇرخانىغا بېرىپ دوختۇر 

يۈسۈف :دوختۇر ماڭا . بىلەن كۆرۈشتۈم  ۋە سەۋەبىنى سورۇدۇم
 ئۇزۇن ئۆتمەي ئەلىنىڭ بۇرۇن ئېغىر بىر قېتىم يارالنغانلىقىنى ۋە 

يەنە كەينىدىن بېشىغا چۈشكەن قاتتىق زەربىدىن مىڭىسىگە قان 
دەپ كۆزلىرىگە لىققىدە ياش ئالدى -چۈشۈپ كەتكەنلىگىنى ئېيتتى،

 مەن يۈسۈف ئەلىگە يۈز كېلەلمەيمەن، مېنى خۇدامۇ  -:ۋە 
بوۋام بۇ چاغدا ئۇ . دەپ ئۆزىنى ئۇرۇشقا باشلىدى-كەچۈرمەيدۇ،

 :كېلىپ كىشىنىڭ يېنىغا 
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مېنىڭ ئوغلۇم سىزنى كەچۈرۋاتىدۇ ! ئوغلۇم بولدى بۇنداق قىلماڭ -
. چۈرۋاتقىنىدۇر ا سىزگە ياردەم قىلغىنى سىزنى كەئەينى ۋاقىتت

بىزمۇ ھەم سىزنى كەچۈرۋەتتۇق، ھازىر نىمە ئىشالنى قىلىپ 
 .دېدى بوۋام-يۈرۈيسىز باالم ،

 .المايدىكەن بىزدەك تۈرمىگە كىرگەنلەرنى، ھېچيەردە ئىشقا ئ-
 ھازىر بۇرۇنقىدەك ئۇششاق قۇرۇلۇش ئىشلىرىمۇ قالمىدى،چۈنكى 

 باللىرىمنى. ھازىر ھەممە نەرسىلەر ماشىنىلىشىپ كەتتى ئەمەسمۇ 
 چۈنكى يۈسۈف ئەلىنىڭ بالىالرنى ئوقۇتۇش كېرەك ئوقۇتۇۋاتىمەن 

- دىگەن سۆزىنى ئېسىمدە چىڭ ساقالپ ئوقۇتۇۋاتىمەن ئۇالرمۇ پات
دەپ كۆزلىرىدىن ياش -ئالى مەكتەپتىن قايتىپ كېلىدۇ،يېقىندا 

 ياشلىرىنى سۈرتۈپ بېشىنى سىالپ -بوۋام ئۇ ياقنىڭ كۆز. ئاققۇزدى 
 :پىشانىسىگە سۈيۈپ قويۇپ 

ئوغلۇم، سىز چىن يۈرۈكىڭىزدىن توۋە قىلىپ مانا ھازىرغىچە -
 ئەمدى تېخىمۇ ياخىشى ئادەم بولۇڭ،. ياخشى ئادەم بولۇپسىز 

 منىڭ شېركىتىگە بېرىڭ ئايالىڭىزمۇ بېرىپ ئىشلىسۇن ۋە ئوغلۇ
 .دېدى بوۋام -ئىشسىز قالماڭالر ،

ئۇ كىشى يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ بوۋامنىڭ كىيىملىرىنى ۋە قوللىرىنى 
- رەخمەتلىرىنى ئېيتتى ۋە بىزنىڭ بىر ئائىلە كىشىل سۈيۈپ تۇرۇپ

 :بىز . لىرىمىزنىڭ كەچۈرۋېتىشىنى سورىدى
 ڭىزدىن، بىز ھەممەيلەن كەچۈرۋەتتۇق ئۇ بىر قېنى تۇرۇڭ ئورنى-

 -ۋەز ئەمدى كۈنلىرىڭىزنى ياخشىالپ بالىالرنى ياخشى. ئېزىشتۇر
ئۆگۈنلۈكتىن باشالپ خىزمەتكە . نەسىھەت بىلەن چوڭ قىلىڭ
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دېدىم -بېرىڭ، ئاتامنىڭ روھىمۇ خوش بولسۇن ۋە رازى بولسۇن ،
 :ئۇ ياق ماڭا . مەن

 جان كۆيدۈرۈپ ياخشى ئىشلەيمەن  چوقۇم بارىمەن ئىنشائالال،-
 ئەمسە سىلەرنى ئاۋارە قىلماي دۇئالىرىڭالرنى قىلىۋېلىڭالر ،ئالالغا

دەپ كۆزلىرىدىكى ياشنى سۈرتىۋېتىپ خوشلىشىپ -،ئامانەت
 :ئولتۇرۇپ  مەجنۇن ئاتامنىڭ يېنىدا .قايتتى

ھەي يۈسۈف ئەلى سەن كېتىپ قالدىڭ، يۈرۈكۈم لەختى ياشالردا -
- يولۇڭغا قاراپ قالدىم، سەنمۇ كەينىڭگە قاراپ قال مەن. قالدى

ئەي دوستۇم سېنى يەنە بىر قېتىم كۆرۈۋالغان بولسام . غانسەن
 ھېچقىسى يوق پەرزەنتلىرىڭ . ئىنتايىن خوش بولغان بوالتتىم

كىچىك ئوغلۇڭ . ساڭا ئوخشاش پەزىلەتلىك ياخشى چوڭ بوپتۇ
 چوڭ بوپتۇ،خۇددى ساڭا ئوخشاشالم قامەتلىك،پەزىلەتلىك 

 ئىنشائالال بۈگۈن سېنى كۆردۈم . خۇددى ساڭا قۇيۇپ قويغاندەكالم 
- ئاناڭنى كۆر-ۋەتىنىڭنى كۆردۈم ۋە ئانا يۇرتۇڭنى كۆردۈم ۋە ئاتا

 سىلەر بىر ئائىلىلىكلەر ئىنتايىن ياخشى ياشاپسىلەر ،ئالال . دۈم 
 ۈگۈنب. خالىسا ئۇ دۇنيادا كۆرۈشەرمىز ۋە خوشنىمۇ بولۇپ قاالرمىز 

ياشلىرى بىلەن -دەپ كۆز-مەن سېنى سېغىنىپ يېنىڭغا كەلدىم،
بولدى ۋە تۇپرىقىدىن بىر سىقىم توپىنى ئىككى سائەتتەك دۇئادا 

 :ياشلىرى بىلەن -ئېلىپ يۈرىكىگە سۈركىدى ۋە كۆز
 ئەي قېرىندىشىم نەدىالم بوالي مەنمۇ بۇ تۇپراق ئاستىغا كىرىمەن -
 مۇ، دوسلۇقۇممۇ ئىنتايىل ئەۋزەلدۇربىراق ساڭا بولغان ساداقىتىم 

 مەن . ساخالپ تۇرغىن دوستۇم، خۇدايىم بۇيرىسا مەنمۇ بارىمەن 
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 بارلىق . ئۈچۈن ئاشىقىمغا ساالم ئېيتىپ قويغىن ، دۇئا قىلغىن 
 ! ئىنشائالالكىشىلەرگە سەنمۇ دۇئا قىلغىن، مەنمۇ دۇئا قىالي 

 ۇر،چەكلىك بىراق ئىنساننىڭ قەدىمى قىسقىد ،كەلگۈسى ئۇزۇن
 بىر-مىڭ دۇنيا زىمىن ئاچساقمۇ بەرى. ھالەتتىالم سەپەر قىالاليمىز

 پەقەت ياخشىلىق ! ئولۈمنىڭ ئىشىكى ئالدىدا قەدەم ئاشالمايمىز 
 ئۇ قەدەملەرنى. ئەجىر مېھنەتلەر ھەقىقى توغرا يول ئۇ چەكسىزدۇر 

 چەكسىزلىك ئېلىپ ماڭىدۇ، بۇ دۇنيادا يامان ئىشالر مىڭ ئۇزۇن 
 ......ولسىمۇ چەكلىك بولىدۇ ب

 بىز دادام بىلەن كۆرۈشۈپ بولۇپ چوڭ بوۋىللىرىمنىڭ قەبرىسىگە 
 .ۋە مەجنۇنمۇ ھەممىسىگە دۇئا قىلدى . بېرىپ دۇئاالرنى قىلدۇق

 :بىز دۇئالىرىمىزدىن يېنىپ ئۆيگە قاراپ ماڭدۇق ،مەجنۇن بىزگە
 ڭالر ھايات ھە بۇ ماكانىڭالر ھەقىقەتەن چىرايلىقكەن، بۇرۇن دادا-

- دېگەن ئىدى،ئەپ-چېغىدا مېنى نۇرغۇن يەرلەرگە ئاپىرىمەن ،
 .دېدى مەجنۇن -،....سۇس

 :بۇ چاغدا ئاكام مەجنۇنغا 
 خاتىرجەم بولۇڭ، خۇدايىم بۇيرىسا ئەتە ئەتتىگەندە سەپەرگە -

دېدى -دادامنىڭ تېخى سىزگە قالدۇرغان خەتلىرىمۇ بار ،.چىقىمىز
 .ئاكام

 دېدى-ېخى ماڭا قالدۇرغان خەتلىرىمۇ بارمۇ ؟،ھە شۇنداقمۇ، ت-
 .دېدى ئاكام -ھە شۇنداق بار،-

بىزمۇ ئۆيگە كېلىپ قالغان ئىدۇق، ۋە ئۆيگە كىرىپ دادامنىڭ 
 خەت . مەجنۇنغا ۋە ئىبراھىمكامغا قالدۇرغان خېتىنى ئاچتۇق 
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 مەجنۇن قوللىرى تىترەپ تۇرۇپ . ئەرەپ تىلىدا قالدۇرۇلغان ئىدى
 .ا ئالدى ۋە خەتنى ئوقۇشقا باشلىدىخەتنى قولىغ

 ئەي قەدىرلىك دوستۇم، بۈگۈن ماكانىمغا كېلىپسەن ئەپسۇس-
 خۇدايىم بۇيرىسا ئۇ ئالەمدە. مەن يوق بولۇپ قالدىم ، رەنجىمىگىن

 يوق تەقدىر ن راسالپ ئالدىڭغا چىقىمەن، ئامالساڭا داستىخا
ڭدىن ئاشىقىمىز شۇنداق ئىرادە قىلغانكەن ئۇنى. شۇنداقكەن 

قېرىندىشىم ساڭا بەرگەن  ھەي. ق قەدەمگە ئاشالمايدىكەنمىزئارتۇ
 .ئەمدى باللىرىم مەن ئۈچۈن ئورۇندىسۇن. ۋەدىللىرىم بار ئىدى

 .باللىرىم ئورۇندىيالمىسا خۇدا رازى بولۇپ كەتسۇن  
 سېنىڭ ئاشىق دوستۇڭ ۋە مۇڭلىنىپ كەتكەن دوستۇڭ ساڭا 

 لگىنىڭگە قىزغىن قارشى ئالىدۇساالم قىلىدۇ، سېنىڭ ئائىلەمگە كە
- قەدەملىرىڭدىن بەركەتلەرنىڭ ئۈزۈلمەسلىكىنى،كۆپلىگەن كى

- لەرنىڭ ياخشى يولدا مېڭىشىنى، ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ باشقىشى
الرغا كۆپلەپ ياخشىلىق قىلىشىنى رەببىمدىن كۆپلەپ دۇئاالرنى 

 غىنقىلىمەن ئىنشائالال ، قېرىندىشىم تېخىمۇ تىمەن ساالمەت بول
مەجنۇن خەتنى ئوقۇپ .دەپ خەت ئاخىرالشتى -. ئالالغا ئامانەت

 :بولۇپ خەتنى يۈرىكىگە تېڭىپ يىغالپ كەتتى ۋە 
سۆزلەرنى -يۈسۈف ئەلى ھەقىقەتەن مەن ئاڭلىماقچى بولغان گەپ-

 ....! ھەي دوس....دوس...پتۇقالدۇرۇپ قۇيۇپ كېتى
 ..! تۇرھەقىقەتەن بىر ساپ ئاقكۆڭۈل دوس! دوس خۇداغا دوس 

 .دېدى مەجنۇن-گەپ سۆزلەر بىر جايدىن چىقىدىغان دوستۇر ،
 بىز ھەممەيلەن كەچلىك تاماقنى باغدىكى ئارامگاھتا  يېيىشكە 
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 ئانام بۇالرغا پولو ۋە دىڭدىڭ سومەن ۋە ئەتكەن چاي . باشلىدۇق
 :ئىبراھىمكام كۈلۈپ تۇرۇپ . قىلغان ئىدى

 .دېدى . پسىزدەھە سىڭلىم، بۈگۈن قۇشۇقلۇق تاماق ئىتى-
- ھە شۇنداق چۈنكى يۈسۈف ئەلى ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى سى-

لەرنى كەلگەندە پولو دىڭدىڭ سومەن، مىفەن ۋە مانتا كاۋاپ 
 قاتارلىق تاماقالرنى قىلىپ بېرىڭالر چۈنكى ئۇالر چۇكا تۇتۇشنى

 .دېدى ئانام . دېگەن ئىدى -بىلمەيدۇ ،
 :ۇپ ئىبراىمكام كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇر

دەپ -ئۇ ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ كۆڭلىنى چۈشۈنۈپ قويىدۇ ،-
قوغۇنالردىن -بوۋام باغدىكى تاۋۇز.يۇلتۇزالرغا قاراپ قويدى

 :ئەكىلىپ تىلدى ۋە 
ھە كېلىڭالر ئازادە ئولتۇرۇڭالر قېنى بۇالردىنمۇ تېتىپ بېقىڭالر -

 .دېدى -مىۋىلەر،يەرلىك 
 :مەجنۇن بۇ چاغدا كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 

 نداق بىز تېخى قېرىمىدۇق بۇ ئالمىالردىن ۋە قوغۇنالردىنشۇ-
 .چىۋىلەردىن يىدى-دەپ مىۋە-،ئااليلى

 :بوۋام سۆز قىلىپ 
 ئوغلۇم يۈسۈف ئەلى گېپىڭالرنى ناھايتى كۆپ قىلىپ بەرگەن ۋە-

 ياشلىرىڭالرنى -سىز بىلەن يېقىن دوس بولۇپ سىردىشىپ كۆز
 الرنى ۋە سىزدىن كۆپتەڭ قىلىشىپ ئاشىقىمىزنى ئەسلىگەنلىكىڭ

- ھەقى. تەربىيەلەرنى ئالغانلىقىنى ئېيتىپ بەرگەن ئىدى-تەلىم
 -ئەجىر قەتەن شۇنداقكەنسىز ، مەنمۇ كۆپ رازى بولدۇم ، يەنىالم
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 مانا بۇ بىر ئائىلە كىشىللىرىمىز. لەرنى بەرگۈچى رەببىمدۇر-
- ھەركىمگە ياخشىلىق قىلساق، ھېچكىمنى شاللىمىساق يات كۆر

 بولمايدۇ ، ياخشىلىق ئەجىردىن تالالپ ئولتۇرىمىز دېسەك مىسەك
- كىچىگى يوق ئايرىيدىغان ۋە ياكى ياخشى-ياخشىلىقنىڭ چوڭ

 مىللەت تەرتىپى يوق، ئۇ پەقەت . لىقنى ئايرىيدىغان تەۋەلىكى يوق
 .دېدى بوۋام -رىزالىقتىندۇر ،! خالىستۇر

 :مەجنۇن بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ 
 مۇسۇلمان بولىمەن دىگۈچى ئەلۋەتتە ھەر شۇنداق ھەقتۇر، بىر-

 ياخشى سۆز، تەبەسسۈم كۈلكە. كىمگە ياخشىلىق قىلىشى كېرەك
 كېرەك، ئەڭ قىسقىسى بىر  ىمېھرىبانلىق قوللىرىنى كەڭ سۇنۇش

ھايۋان ئاغرىپ قالسىمۇ ،ئىنساننىڭ ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ ياردەم 
 چوڭقۇرلىقىنىمۇھاببىتىنىڭ قانچىلىك -قىلىشى ئىنساننىڭ مېھرى

 .دېدى مەجنۇن-،. كۆرسۈتۈپ بېرىدۇ
بىز سۆزلىرىمىزنى قىلىپ بولۇپ بۇالرنى ھوجۇرغا باشالپ كىردۇق ۋە 

 .ئارام ئېلىشقا بۇيرۇدۇق
- ئەتىگىنى مەن ئاكامنىڭ خوش خەۋىرىنى ئېلىپ كىردىم ۋە ئۆي

 :دىكىلەرگە 
  چۈنكى! ئاكامنىڭ تۇيىنى قىلىدىغان بولدۇق ! مۇبارەك بولسۇن-

 تۈنۈگۈن ئەلچىلەر قىزنىڭ ئۆيىگە بارغاندا! ئەلچىلەر قوشۇلۇپتۇ 
ئۇالر قىزىنى بېرىشكە قوشۇلۇپتۇ،باياتىن شۇنداق دەپ بىزگە  

 .دېدىم مەن خوشاللىقىمغا -تېلىفۇن كەلدى ،
وجۇرسىگە رنى ئاڭالپ يۈزلىرى قىزىرىپ ئۆز غئاكام بۇ گەپلە
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 .يۈگۈرۈپ كىرىپ كەتتى 
ۋاي ئالال خېجىل بولۇپ ! ىشىكنى ئېچىڭ ئ! ھوي ئاكوي -مەن،

مەجنۇن، ئىبراھىمكام ۋە ! كەتكىنىنى، بولدى چىقىڭ بۇ ياققا 
 .دېدىم -،بوۋام،مومامالر ،ئانامالر خوش بولۇپ كېتىۋاتىدۇ

 :مەجنۇن ۋە ئىبراھىمكام تەڭال 
 ھە نۇر ئەلىنىڭمۇ تويى بولىدىغان بوپتۇ ،ئەمدى سىزنىڭ قاچان -

 . سورىدىدەپ تەڭال-بولىدۇ ،
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

 .دېدىم مەن-ئاتامدەك ۋاختىمدا قىلسام بوالر،-
  بوۋاي ئەۋرىلىك بولمىسا! بولمايدۇ تېزراق قىلىڭ ..! ئالال..ئالال-

 .دەپ كۆزىنى قىسىپ قويدى ئىبراھىمكام -بولمايدۇ،
 :مەن بېرىپ ئاكامنى كۆتۈرۈپ بىر پىقىرتىپ قويدۇم، ئاكام ماڭا 

دەپ كۈلۈپ بېشىمنى سىالپ -رەخمەت ساقام، ..ىبولد..بولدى-
بىز مەجنۇن بىلەن ئىبراھىمكامنى ساياھەت قىلدۇرۇپ . قويدى

 :كەلمەكچى بولدۇق، بوۋام،مومام ۋە ئانام بىزگە 
ئوغلۇم بىز قېرىپ قالدۇق، شۇڭا سىلەر بېرىپ ئايلىنىپ -

 كەلسەڭالر
 .دېدى بوۋامالر-مېھمانالر زېرىكىپ قالمىسۇن ،

 :ۆيدىكىلەرگە ئاكام ئ
 ئادەم ئەكىلىپ بېرەي  3-1ئۇنداق بولسا ئانا، مەن شېركەتتىن -

 يېنىك ئىشالر بولسا ئۇالرغا دىسىڭىز قىلىشىپ بېرىدۇ، ئۇالر -ئېغىر
 .دېدى ئاكام-كۆڭۈل كىشىلەر ،-ناھايتى ئاق
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 ياق باالم ئۆزىمىز قىالاليمىز، سىلەر خاتىرجەم بېرىپ خاتىرجەم-
ىپ كېلىڭالر، يولدا ئوڭ تەرەپتە مېڭىپ ،ئوڭ ئويناپ ساياھەت قىل

دەپ پىشانەمگە سۈيۈپ بىزنى ئالالغا  -تەرەپتە قايتىپ كېلىڭالر،
 . تاپشۇردى 

مەن شېركەتكە بېرىپ ئىككى شېركەت خادىمىنى ئېلىۋالدىم ۋە 
شېركەتتىكى ئىشالرنى ئىشچىالر باشلىقىغا ۋە بولۈملەرگە تاپىلىپ 

مەتچىلەرنى يىغىپ ئۇالرغا ئازغىنە خىز-قويدۇم ۋە بارلىق ئىشچى
 .سۆز قىلدىم 

 بۇ ئىككەيلەن! ياخشىمۇ سىلەر ! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم كۆپچىلىك -
 بۇرۇن دادام  مىسىردا. ئاتامنىڭ چەتئەلدىن كەلگەن دوسلىرىدۇر

- تۇرغاندا ياردەمدە بولغان ۋە قىيامەتلىك دوس بولغان قېرىندى
ىم ۋە بۇ سۆزلەرنى خەنزۇچە دەپ ئىككى ئېغىر سۆز قىلد–. شىدۇر

 ھەممەيلەن چاۋاق چېلىشىپ قىزغىن قارشى . ۋە ئۇيغۇرچە دىدىم
ئارىدىن يېشى ئەڭ چوڭ بولغان بىر خەنزۇ قېرىنداش . ئالدى

 الرغا ۇ سۆزلەرنى بۇچىقىپ كەلدى ۋە بىزگە ساالم بەردى ، مەن ب
 :بۇ يولداش مۇنداق دېدى . ئوتتۇردا تەرجىمە قىلىپ بەردىم

شىمۇ سىلەر،مەن بۇ يەردە ئىشلەۋاتقىلى ئۇزۇن مەزگىل ياخ-
 بولدى، بىزنىڭ شېركەت باشلىقىمىز يۈسۈف ئەلى ئىنتايىن ياخشى

 مەن ئاغرىپ قالغاندا ئۇ مېنى دائىم. كۆڭۈل كىشى ئىدى-ساپ ئاق
 كۆتات–سەي -يوقالپ تۇردى،خىزمەتتىن سىرت پۇل بېرىپ گوش

ى ۋە مېنىڭ ياخشى چىۋىلەردىن ئېلىپ يوقالپ تۇرد-ۋە مىۋە
 باللىرىمنىڭمۇ . كۈتۈنۈپ ساقىيىپ ئىشقا بېرىشىمنى ئېيتقان ئىدى
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تاكى  ،ئالى مەكتەپتە ئوقۇش خىراجىتىنىمۇ ئۆز ئۈستىگە ئالغان
 ، يۈسۈف ئەلى بۇ يەرگە كېلىپ كۆپ ھازىرغىچە شۇنداق قىلىۋاتىدۇ

 ئۆزگۈرۈشلەرنى قىلىپ، نۇرغۇن ئىشسىز كىشىلەرنى ئىشقا قوبۇل 
- ھازىر شېركەتلىرى كېڭىيىپ كۆپەيدى ، مانا ھازىر ئوغ. لدىقى

 لۇممۇ ئالى مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ كېلىپ تارماق شېركەتتە داۋاملىق 
 :مەن يۈسۈف ئەلىگە . خىزمىتىنى قىلىۋاتىدۇ

ياشالرغا كىرىپ قالدۇق، بىزنى يەنە داۋاملىق  01-51بىز -
 :يۈسۈف ئەلى : دېسەم -ئىشلىتەمسىز ،

 !ىڭالر، مەن سىلەرگە پېنسىيە مائاش بەرسەم بولىدىغۇئىشلەۋېر-
 :ئۇ يەنە ماڭا كۈلۈپ تۇرۇپ .دىگەن ئىدى 

- ياشقا كىر 011سىلەر ئىشلىيەلىگۈدەك جۈرئىتىڭالر بولسىالم -
 قاراپ بەرسەڭالرمۇ ھېساپ بولىدۇ سەڭالرمۇ، مۇشۇ يەرگە كېلىپ

، لېكىن ياشقا كىرىپ قېرىپ قالدۇق 75دىگەن ئىدى، مانا ھازىر -
بۇ يەردە مەن ئولتۇرۇپ ئامانلىق ئىشلىرىنى قىلىپ تۇردۇم ئىشىممۇ 

- مىللەر يول-بۇ يەردە يالغۇز مەنالم ئەمەس نۇرغۇن ھەر. ياخىش 
تىن ئاشتى ئۇالرمۇ بۇ  71داشالر بار، ئۇالرمۇ ماڭا ئوخشاشالم 

 شېركەتتە ئىشلەيدۇ، بىز بۇ شېركەتتىن ئايرىاللمايمىز ،چۈنكى بىز 
- ېركەتتە پۇل ئۈچۈن ئەمەس بەلكى بىر ئۆچمەس مېھرىبۇ ش

 بۇ يەردە بىزنى . مۇھاببەت، ئىتتىپاقلىق، ئىناقلىق، ئادىللىق بار 
 ئىزالر بەك كۆپ، بىز بۇ يەردە -بەھرىمان قىلىدىغان ياخشى ئىش

بىرىمىزنىڭ ھالىغا -ئارا پاراڭلىشىمىز، چۈشۈنىشىمىز،بىر-ئۆز
 .خورلۇنۇشالرغا قەتتى ئۇچۇرمايمىز يېتىمىز،قېرىلىق ۋە يالغۇزلۇق
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 دەپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ -كۆڭلىمىز بۇ شېركەتتىن سۇ ئىچىدۇ،
 :تۇرۇپ يەنە 

ھەي،يۈسۈف ئەلى ئەپەندىم بولغان بولسا تېخىمۇ ياخشى گۈزەل -
 بىراق ھازىر مانا بۇ باللىرى بار، بۇالرمۇ خۇددى . بولغان بوالتتى

 كۈيۈنۈپ بىزنىڭ ھالىمىزدىن دادىسىدەكال كۈيۈمچاندۇر، بىزگە
- خىزمەتچىلەرگە كۈ-خەۋەر ئېلىپ تۇرىدۇ ۋە ھەقىقەتەن ئىشچى

- نو يۈمچانلىق بىلەن قارايدۇ، بىزگە قىلچە كېبىرلىق قىلمايدۇ،
چىلىق قىلمايدۇ ، بەلكىم توۋەنچىلىك بىلەن نەسىھەت قىلىپ بىللە 

مۇ باللىرى گەرچە بىزدىن شۇنچە كىچىك بولسى. ئېلىپ ماڭىدۇ
- خۇددى چوڭ بوۋىالردەك،مومىالردەك ۋە ئۆز قېرىندى

شىدەك كۈيۈنىدۇ ، باشقا شېركەتلەر بولسا بىزدەكلەرنى ئەمدى 
 بىراق بۇالر . سىلەر قېرىدىڭالر ئىشتىن توختاڭالر ،دىگەن بوالتتى 

 ھەي سىلەرنىڭ بىزنىڭ يۈسۈف ئەلى بىلەن –. ئۇنداق قىلمايدۇ
 دىسەڭالر بولىدۇ،ئارتۇق سۆزلەپ  دوس بولغىنىڭالر بۇ بىر ئامەت

 .دېدى لىي ئەپەندىم-قويدۇم خاپا بولماڭالر ،
ۋە باشقا خۇرسەن بولدى مەجنۇن ۋە ئىبراھىمكام بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ 

 .خىزمەتچىلەرمۇ ئاڭلىدى ئەلۋەتتە-ئىشچى
- ھە يۈسۈف ئەلى ئەپەندىم ھەقىقەتەن باشقىالرغا ياخشى كۈيۈ-

خىل -، مېنىڭ يۇرتۇمدا ھەرېيتقانئۇ بۇرۇن بىزگە ئ. نۈپتۇ
مىللەتتىن بولغان كىشىلەر بار ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى خىزمەتكە قوبۇل 
قىلىمەن، مېھرىبانلىقىمنى ھەر تەرەپكە چاچىمەن دىگەن ئىدى مانا 

مانا ھازىر بۇ يەردە ھەممە . بۇ ئارزۇلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپتۇ
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 .دى دې-كىشىلەر يۈسۈف ئەلىنى ياخشى كۆرۈدىكەن ،
    خىزمەتچىلەر بىلەن خوشلىشىپ -بىز بۇ شېركەتتىكى ئىشچى

 :ئىشچىالر بىزگە . مېڭىشقا تەمشەلدۇق 
 .ئەپەندىم خاتىرجەم بولۇڭ، ياخشى ساياھەت قىلىپ كېلىڭالر-

بىز شېركەتنى خۇددى سىز باردەك ۋە ئاتىڭىز باردەك جۇشقۇن 
 ا ئامانەت قىلىپ بىزمۇ بۇالرنى ئالالغ.كەيپىياتتا ئىشلەيمىز، دېدى 

بىز سايرام كۆلى،نارات، ئېلى . خوشلۇشۇپ يولۇمىزغا راۋان بولدۇق
 يېشىل -دەرياسى،تېكەس ۋە كۆنەس يايالقلىرى ۋە چەكسىز ياپ

- چىمەنزارالر ۋە نۇرغۇن چىرايلىق جايالرنى كۆرسۈتۈپ ئايالندۇر
 .قۇييۇق زىچ قارغايلىق ئىگىز تاغالر ئارىسىغا ئېلىپ كىردۇق. دۇق

ۇالر بۇ ساپ ھاۋادىن، گۈزەللىكتىن ئىنتايىن خوش بولۇپ رازى ئ
 . بولدى ۋە مەمنۇن بولدى

 :بىز يولدا كېتىۋاتاتتۇق ئىبراھىمكام تۇيۇقسىز ماڭا 
مەن ماشىنىنى چەتكەراق . دېدى -ھە ئۇكام بۇ يەردە توختاڭ ،-

 .ئەكەپ توختاتتىم 
ر كۆل بار يېشىللىق چىمەنزارلىق بولۇپ بۇ يەردە بى-بۇ يەر ياپ

 بىز كۆلگە يېتىپ كەلگەندىن قى، بىز شۇ تەرەپكە قاراپ ماڭدۇئىد
 :كېيىن، ئىبراھىمكام بىزگە 

يۈسۈف ئەلى مېنى . خۇددى تۈنۈگۈنكىدەكال ئېسىمدە..! ھەي ئالال-
ھەممە يەرلەرنى كۆرسىتىپ بولۇپ ئەڭ ئاخىرىدا مانا بۇ جايغا ئېلىپ 

ۋا بار، ھاۋا ئىنتايىن بۇ يەردە بىر خىل ساپ ھا. كەلگەن ئىدى
 .ئىسسىق بولسىمۇ بىراق بۇ سۇ ئىنتايىن سوغۇق ئىدى
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 يۈسۈف ئەلى شۇ چاغدا؛ مەن بۇ سۇ بەك سوغۇققەن دەپ بولغۇچە 
بۇيانغا سۇ -ئۆزىنى سۇغا ئېتىپ پولتۇڭ قىلىپ بېلىقتەك ئۇيان

دەپ تۇرۇشىغا ئىنىم سۇغا پولتۇڭ قىلىپ چۈشۈپ -ئۈزگەن ئىدى،
 كۆزلىرىنى چايقىۋېتىپ-ركىن ھالدا سۇ ئۈزۈپ يۈزبۇياققا ئە-قئۇيا

ە ماشىنىنىڭ يېنىغا بېرىپ كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇپ كەلدى چىقتى ۋ
 :ۋە 
 بۇ سۇ نىمە دىگەن راھەت ، بىر چۈشۈۋېلىپ يېنىكلەپ قالدىم،-

 .دەپ بوينىنى مىدىرلىتىپ ھەركەت قىلىشقا باشلىدى 
 :كۈلۈپ تۇرۇپ دەپ تۇرۇشۇمغا ئىبراھىمكام -ھەي ئىنىم ،-
شۇنداق شوخ كەپسىز ئىدى، مەن يۈسۈف ئەلىنى   ھە دادىللىرىمۇ-

 مىسىردىكى نىل دەرياسىغا ئاپارغاندا مەن سۇ دەپ بولغۇچە، سۇغا 
 باال ئىككەيلەننىڭ -بۇ دادا.. ھەي. سەكرەپ چۈشۈپ بولغان ئىدى

 دەپ كۈلۈپ كەتتى ۋە مەجنۇنمۇ -بەك ئوخشايدىكەن ،.. خۇيىزە
 دېمەككىمۇ بۇ سۇ ھەقىقەتەن مۇزدەك سوغۇق ئىدى. تتى كۈلۈپ كە

 داداممۇ بۇرۇن بۇ يەردە سۇ ئۈزگەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى ، بۈگۈن 
شۇڭا دادام . بولسا ئىبراھىمكام ئېسىمگە سېلىپ قويغان ئىدى

 ..چۈشكەن بۇ شۇغا ئەلۋەتت مەنمۇ جۈرەت قىلىپ چۈشەلەيمەندە
 يگە قايتىپ كەلدۇق ۋە ۇپ، ئۆئۇزۇن سەپەررنى ئاخىرالشتۇربىز بۇ 

توينى . كۈندىن كېيىن ئاكامنىڭ تويىنى قىلدۇق 3بىز كېلىپ 
ئادىتى بويىچە ناھايتى ياخشى -بۇرۇنقىدەك ئۆزىمىزنىڭ ئۆرۈپ

كۆڭۈل -اھايتى ئاقئاكام تاللىغان بۇ قىزمۇ ن. قىلىپ ئۇزاتتۇق 
 ياخشى قىز ئىدى، ئۇ قىز ئانامنىڭ بىر يېقىن دوستىنىڭ قىزى 
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مىجەزى -ئۇ قىز ئانامنىڭ شېركىتىدە ئىشلىگەچكە خۇي. ىدىئ
 كۆڭۈل قىز -ئانامنىڭكىگە ئوخشاش كەڭ قورساق مېھرىبان ئاق

 :تويدىن كېيىن مەجنۇن يېنىمغا كېلىپ . ئىدى
 .دېدى ئۇ -مەن قارىغاندا يۇرتۇمغا قايتالمايدىغاندەك قىلىمەن ،-

 :ئىبراھىمكام مەجنۇنغا 
 كۈندىن كېيىن  3-1ئايدىن كۆپ تۇردۇق، قايتايلى ھېلىمۇ بىر -

 .جنۇنغا كۈلۈپ تۇرۇپ دېدى مە-يولغا چىقمىساق بولمايدۇ،
مەجنۇننىڭ كۆزى قەبرىستانلىقتا ئىدى، ئۇ دادامغا قىيماي 

- بىز بۈگۈن كەچ پاراڭلىشىپ بولۇپ ھەم. تارتىشىۋاتقان ئىدى
 .مەيلەن ئارام ئالدۇق

ننىڭ يېنىغا كىردىم ، ئەتتىگىنى مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ مەجنۇ
مەجنۇن جەينامازدا ئولتۇرۇپتۇ، مەن ساخالپ تۇردۇم ئورنىدىن 

 :مەن . تۇرمىدى يېرىم سائەتچە ساقلىدىم يەنىالم قوپمىدى
 دەپ چاقىردىم ئۇ كەينىگىمۇ قارىمىدى، ..! مەجنۇن....مەجنۇن-

 مەن يېنىغا بېرىپ قارىسام ئالال بۇرۇن نەپسىدىن توختىغان ئىكەن
 تېنىقلىرىنى ئاڭالپ باقتىم، سەزگۈلىرىمنى ئىشلىتىپ باقتىم  يۈرەك

مەجنۇن جەينامازدا ئالدىغا . نبىراق يۈرەك سوقۇشى توختىغان ئىكە
مەن . قاراپ كۆزىنى يۇمۇپ خوشال ھالەتتە ئولتۇراتتى

 :مومامالرنى چاقىردىم -بوۋام
 !بوۋا،موما،ئانا بۇ ياققا چىقىڭالر -
 دېدى -جنۇنچۇ ؟ قېنى چىقماپتۇغۇ ؟،ھە ئوغلۇم نىمە بولدى،مە-
 جنۇن ئۇ ئاشىقىنىڭ يېنىغا مېڭىپتۇەمۇبارەك بولسۇن بوۋا،موما م-
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ئۆيدىكىلەر يۈگۈرشۈپ مەجنۇننىڭ يېنىغا كىردى ۋە . دېدىم 
 .مەجنۇن كۈلۈمسىرەپ ياتاتتى ،مەجنۇننى ئاستا ياتقۇزدى

 :ئىبراھىمكام يىغالپ تۇرۇپ 
 ىپتۇ،دوستىنىڭ ئۆيىدە ئۇنىمۇ بىللەخۇدايىم ئۇنىمۇ يېنىغا ئەكىت-

 .دەپ يىغالپ دۇئا قىلدى -.دوستىنىڭ يېنىغا ئەكىتىپتۇ
 كىشىلىك يەرنى ئالدىن سېتىۋالغان ئىدى 01دادام ھايات ۋاختىدا 

بىز دادامدىن نىمە ئۈچۈن بۇنداق بالدۇر چىق يەرلىكنى ئېلىپ 
 قاالرزىينى يوق ئوغلۇم ئەسقېتىپ -:دىسەك دادام -قويىسىز دادا،
بەلكىم مۇشۇ ئىش ئۈچۈنمىكىن بۇنى بىلگۈچى بىر . دىگەن ئىدى

كۈنى مەجنۇننى دادامنىڭ يېنىغا -3مانا توي بولۇپ . خۇدادۇر
قويدۇق،نامىزىنى بۇ يەردىكى مەچىتتە چۈشۈردۇق،نامىزىغا 

ئىدى، ئۇالر جىنازىنى كۆتۈرۈپ جامائەتمۇ ناھايتى كۆپ كەلگەن 
نامىزىنى چۈشۈرۈپ يەرلىككە قويۇپ بىز . دادامنىڭ يېنىغا قويدى

 ياشالر -ياشلىرىمىز بىلەن قايتماقچى بولدۇق،بۇ كۆز-بولۇپ كۆز
- مەن كېتى.ئازاپلىق ياشالر ئەمەس بەلكى خوشالىق ياشالر ئىدى

ۋېتىپ شۇنداق كەينىمگە قارۇغۇم كەلدى ۋە كەينىمگە بۇرۇلۇپ 
ۇرانە كىشى قارىغىنىمدا ئىككى ئاق لىباسلىق كىيىم كەيگەن ئىككى ن
- كۆزۈمگە كۆرۈندى ۋە ئۇالرنىڭ خوشاللىق بىلەن قول تۇ

تۇشۇپ تۇرغانلىقىنى ھېس قىلدىم، ئالالھ ئۇالرنىڭ جەننىتىنى 
 .ئامىن ...بەرسۇن

- ساالم-ئىبراھىمكاممۇ قايتماقچى بولدى ، بىز ئىبراھىمكامغا سوغا
 ۋە الردىن ئېلىپ ئاياللىرىغا ۋە باللىرىغا غۇلجىنىڭ نانلىرىدىن 
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ياڭاق بادام ،چىالنالردىن ئالدۇق ۋە ئاياللىرىغا خوتەننىڭ 
- ، يىپەك شارپىالردىن ئالدۇق باللىرىغا كىيىمئەتلەسلىرىدىن

كېچەكلەردىن ئېلىپ يوللۇق تۇتتۇق، ئىبراھىمكام قەتئى ئالغىلى 
 :بىز ئىبراھىمكامغا . ئۇنىمىدى

- ىمىز،ئۇنداق دىمەي ئېلىۋېلىڭ بۇ دادامنىڭ ۋە بىزنىڭ كۆڭل-
 :دەپ تۇرۋالساق 

ھە بوپتۇ ئەمسە، سىلەرگە كۆپ رەخمەت سىلەرنى ئالالغا -
 چوقۇم. تاپشۇردۇم، خۇدا بۇيرىسا مۇھەممەدنىڭ تويىغا كېلىمەن

 دەپ ماڭا قارىدى ئىبراھىمكام-مېنى چاقىرىشنى ئۇنۇتماڭ جۇمۇ ،
 :مەن كۈلۈپ تۇرۇپ 

 .ن دېدىم مە-سىزگە يەنە غوجىدار كېرەك ئەمەسمۇ ؟ ،-
ئەمدى سىز بارسىڭىز ! كېرەك،ئىنتايىن كېرەك ..ۋاي كېرەك-

 .دېدى كۈلۈپ تۇرۇپ ئىبراھىمكام -بوالمدىكىن،
 .دېدىم مەن -ھە خۇدايىم بۇيرىسا بېرىپ كۆرۈشۈپ كېلەرمەن،-
 .دېدى ئىبراھىمكام-ھە چوقۇم بېرىڭ ئىنشائالال قارشى ئالىمىز،-

مغا ئەچىقىپ يولغا سېلىپ شۇنداق قىلىپ بىز ئبراھىمكامنى ئايرۇدۇرۇ
 ئاي ئوتكەندىن كېيىن ئاكام ئىككىمىز  1ئارىدىن . قويدۇق 

دادامنىڭ ۋەسىيىتى بويىچە بوۋام، مومامنى ۋە ئانامنى ئېلىپ 
 مەدىنىگە ئاپاردۇق، ئۇ يەردە بوۋامنى ئاكام كۆتۈردى،-مەككە

- مومامنى مەن كۆتۈردۈم ئانامنى سىڭلىم يېتىلەپ تۇرۇپ مەككە
 .سۈننەتلەرنى ئادا قىلدۇق-نى تاۋاپ قىلىپ، بارلىق پەرزمەدىنى

بىز ھەممە جايالرغا بېرىپ ھەممە ئىشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن 
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 :بوۋام ماڭا . ۋە بوۋامغا دېدىممىسىرغا بېرىپ قايتىشنى ئويلىدىم 
 بوپتۇ نەۋرەم مىسىرغا بېرىپ ئۇالر بىلەن كۆرۈشۈپ بولۇپ تېزراق-

 .دېدى -بىزدىن ساالم ئېيتىپ قويغىن ، يۇرتقا قايتقىن ۋە
 .ئاكام بوۋام مومامنى ۋە ئانام سىڭلىمنى ئېلىپ ۋەتەنگە قايتتى

 كۈنلۈك مىسىرغا قاراپ سەپەرگە چىقتىم ، ئىبراھىمكام  01مەن 
 مېنى ئايرۇدۇرۇمدا ساخالپ تۇرغان ئىدى، مەن ئىبراھىمكام بىلەن 

 ىلەن كۆرۈشۈپ بولۇپ ئۆيىگە ئاپاردى ۋە ئۆيىدىكىلەر ب ،كۆرۈشۈپ
 خىزمەتچىلەر دادامنى-بۇ يەردىكى ئىشچى. مېنى شېركىتىگە ئاپاردى

 :تېخىچە ئۇنۇتماپتۇ  ئۇالر مېنى كۆرۈپ يېنىمغا كېلىپ 
دەپ مېنى -ۋاي يۈسۈف ئەلى سىز يەنە شۇ پېتى تۇرۇپسىزغۇ ؟،-

 ئەمىلىيەتتە مېنىڭ ئوغلى ئىكەنلىگىمنى.ھەممىسى چۆرىدىۋالدى
- ۇنى ئۇقالمىدىم، ئۇالر ھەممىسى مېنى قۇچاقالپ كۆرۈبىلمەمدۇ ب

 شۈپ خۇددى دادامنى كۆرگەندەك خوش بولۇشۇپ رەخمەتلىرىنى 
- كېيىن بۇالر دادامنىڭ ۋاپات بولغانلىقىنى ئاڭالپ كۆز. ئېيتىشتى

 .لىرىگە ياش ئېلىشتى ۋە قايغۇردى
 زغائىبراھىمكام مېنى نىل دەرياسىگە، دېڭىز ياقىسىگە، قىزىل دېڭى

 :ئىبراھىمكام ماڭا . ۋە ئەل ئېكرامغا ئاپاردى 
ياشلىق باال  7يۈسۈف ئەلى قۇتقۇزىۋالغان ھېلىقى  ! ھە ئوغلۇم-

 ياخشى ئوقۇپ ھازىر غوجىدار بولدى، يۈسۈف ئەلىنىڭ دىگىنىدەك
پەزىلىتىدىن -قبۇ باال ۋەدىسىدە تۇرۇپ،يۈسۈف ئەلىنىڭ ئەخال

دەپ خوش -كەتتى ، يىگىت بولۇپئۈگۈنۈپ ھازىر بەك ياخشى 
  مەنمۇ بۇ سۆزلەردىن تولىمۇ خۇرسەن بولۇپ خوش بولدۇم. بولدى 
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- ئىبراھىمكامنىڭ چوڭ ئوغلى دادامنىڭ تەمبۇرىنى چېلىپ مۇڭ 
ياشلىرى بىلەن ئولتۇراتتى، مەنمۇ يېنىغا بېرىپ -لىنىپ كۆز

ئىبراھىمكامنىڭ بۇ چوڭ . تەمبۇرنى قولۇمغا ئېلىپ بىر پەدە چالدىم
 ېنى كۆرۈپ خوش بولۇپ كەتتى ۋە رەخمەتللىرىنى ئېيتتىئوغلى م

 .دادام بۇرۇن بۇ ياققا تەمبۇر چېلىشنى ئۈگۈتۈپ قويغان ئىكەن
 باشتا كىچىك ئوغلى چېلىپتۇ كېيىن چوڭ ئوغلىمۇ ئاشىق بولۇپ
- مەجنۇن بولۇپ بۇ تەمبۇرنى ئاشىقى كۈي ئىچىدە چېلىپ ئولتۇر

 ئۆتۈپ كەتكەن بولسىمۇ بۇ ياق ئارىدىن نۇرغۇن يىل . غانكەن 
 شەكلىنى-مۇھىت ئىنساننىڭ چىراي. يەنىالم شۇ پېتى تۇرۇپتۇ 

- ئۆزگەر نىئۆزگەرتكەن بىلەن قەلىپ ۋە ئىچىدىكى سېغىنىشلىرى
 .مەيدۇ ئەلۋەتتەتەل
، بۇالر خۇددى كۈنمۇ توشۇپ مەنمۇ ئۆز ۋەتىنىمگە قايتتىم 01بۇ 

- ەتچىلەر ھەممىخىزم-دادامنى ئۇزۇتۇپ قويغاندەك بارلىق ئىشچى
 سى مېنى ئايرۇدۇرۇمغىچىلىك چىقىپ ئۇزۇتۇپ قويدى، بۇنىڭدىن 

 ئۇالر ئۇنتۇپ قالماپتۇ .ئايرۇدۇرۇمدىكىلەرنىڭمۇ خەۋىرى باركەن 
 ۋە ئۇالرمۇ ماڭا ؛

يىل ئىلگىرى سىزدەك بىر قامالشقان يىگىتنى مانا  11بۇندىن -
ۈگۈن مانا ب. مۇشۇنداق كۆپ كىشىلەر كېلىپ ئۇزاتقان ئىدى

دەپ -پەرزەنتىنى ئۇزۇتۇپتۇ ئالال ئۆمرۈڭىزنى ئۇزۇن قىلسۇن ،
 :ئۇالرمۇ دۇئا قىلىپ ئۇزاتتى ۋە ئىبراھىمكامغا قاراپ 

يادا مۇشۇنداق يېقىن دوس قىلسۇن خۇدا سىلەرنى ئىككى دۇن-
دەپ ئىبراھىمكامغا ساالملىرىنى ئېيتىشىپ -،...!ئامىن-
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 .مۇبارەكلىدى
ايتىپ كەلدىم ۋە دادامنىڭ ئىزى بويىچە مەن مانا ئۆز ۋەتىنىمگە ق

يېشىمدا دادامغا ئوخشاش ئاددى  17شېركەتنى باشقۇردۇم، مەن 
- مەن ئالغان قىز بولسا ئىمان يولىغا كى .مىللىيچە تويۇمنى قىلدىم

 رىپ قاالي دىگەن، بىراق باشقىالرنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشكەن
 ولغا باشالپ نىكارىمغا مەن بۇ قىزنى توغرا ي. بىر بىچارە قىز ئىدى

 ئالدىم، قىز بۇرۇن باشقىالرنىڭ ئالدىشىغا،خورلىشىغا ئۇچرىغان
- توغرا يولنى تېپىپ بواللماي ، بىر قىسىم يامان ھېلىگەر يى.ئىدى

 مەن ئۇ قىزنى ياخشى . گىتلەرنىڭ ئالدىمىغا چۈشكەن قىز ئىدى
 نھەتلەرنى داۋاالش ئۈچۈايولغا باشالش ئۈچۈن، قەلبىدىكى جار

 دېمەككىمۇ بۇ قىز چىرايلىق يۈزى توۋەن . بېشىنى سىالپ ئالدىم
 .قەلبى ساپ قىز ئىدى

 !!!.بىراق ھەممەيلەن شۇنى بىلەيلىكىن 
 بىز ئۆزىمىزچە بىر قىز كوچىغا چىقىپ كەتتى،بۇزۇلۇپ كەتتى ياكى 
مۇنداق بولۇپ كېتىپتۇ بۇنى ئالساق بولمايدۇ دېسەك، كېيىنكى 

شۇنىڭ ئۈچۈن . خىمۇ قاالق كۈنگە قالىدۇبىزنىڭ قىزلىرىمىز تې
 !!بارلىق ئانىالرنى ۋە كەلگۈسى ئانا بولىدىغان قىزالرنى بۇزمايلى

 ئۇالرنى ئۆز ئانى! ئۇالرنى يامان يولالرغا باشلىمايلى ! خورلىمايلى 
 ئايالالرنى قوغ-مىزنى قوغدىغاندەك قوغدايلى،ھازىرقى ياش قىز-
 ۋە ئاچا سىڭىللىرىڭىزنى قوغدىدىغىنىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ئانىسىنى -
ئايالالر كەلگۈسىدە قەۋمىڭىزنىڭ -چۈنكى قىز. غانغا باراۋەردۇر-

 .ئانىللىرى بولغۇچىدۇر، پەرزەنتلىرىڭىزگە يول كۆرسەتكۈچىدۇر
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 رگە گەپ قىلىشنى، تاماق يىيىشنى ۋەبىر ئانا بولغۇچى پەرزەنتلە
ادەم بولۇشنى رەببىمىزگە ئاشىق بولۇشنى ۋە خەلقىمىزگە ياراملىق ئ

 بىر ياشاۋات-شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىر ياشلىرىمىزغا،ھەر. ئۈگۈتىدۇ
قان ئائىلىسى بار ئەرلىرىمىزگە خۇدا رىزالىقى ئۈچۈن شۇنى -

 :دەيمەنكى 
 قىزالر، ئايالالر بۇزۇلۇپ كەتتى، ئەسكى بولۇپ كەتتى، ئايالالرنى-

  دەپ ئۇالرنى-قانداق قىلساق بولىۋېرىدۇ بۇنىڭ سورىقى يوق،
جاھان !!! بىلىڭالركىن ! ئۇالرنى خورلىمايلى! كەمسىتمەيلى 

 ۋە قانۇن ھەرگىز< قۇران كەرىم > ئۆزگەرسىمۇ ئەھلى كىتاپ 
 بىر كۈنلەردە بۇ قىلغانلىرىڭالرنىڭ جەزمەن ئازا! ئۆزگەرمەيدۇ 

شۇنداق بولۇپ كەتتى نىمە ھازىرقى زامان ! بىنى تارتىسىلەر -
- سىلەر ھارام زىناغا شې! ئىش يوق  قىلساق بولىۋېرىدۇ دەيدىغان

 ئايالالرنى خالىغانچە ئەمرىڭالرغا ئېلىپ باللىرىڭ-رىك بولۇپ قىز
 الرنى يېتىم قىلىپ تاشلىساڭالر،ياكى خالىغانچە ھارام زىنا يوللى-
 چۈشۈرۈپ ئەخلەت ! رىغا مېڭىپ نارسىدە بالىالرنى ئۆلتۈرسەڭالر -

- كۆرمەيدۇ دەپ ھارام ھە ساندۇقىغا تاشلىساڭالر ۋە ياكى ھېچكىم
 ئاناڭ-باللىرىڭالرنى ۋە ئاتا-ۋەسلەرنىڭ كەينىدىن يۈرۈپ خوتۇن

للەپ يۈرسەڭالر بىلىڭالركىن بىر كۈنلەردە الرنى يالغاندىن گۆ-
- ھەي قىز–!!! ھەممىڭالر ئېغىر ئازاپ ۋە ئېغىر بەدەل تولەيسىلەر 

- الركىن ئۈسبىلىڭ! زىناالردىن قايتىڭالر -يامان ھاران!! ئوغۇلالر 
- ئوراپ تۇرۇپ، قەلبىڭالرنى، جىستۈڭالرنى لىباس كىيىم بىلەن 

 مىڭالرنى ۋە ئامانىتىڭالرنى بۇلغاپ مەينەت قىلساڭالر بۇنى رەببىم 
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 ....! ھەممىنى بىلىپ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
پەزىلەت بۇالر سىلەرنىڭ قەلبىڭالر ۋە -بىلىم ئەخالق-ئىلىم

- ەرنىڭ، كەلگۈسى پەرزەنتلەركەلگۈسى قەۋىمل..! جىسمىڭالردۇر
ئانىالرنىڭ پەزىلىتىدىن -نىڭ ياخشى يولدا توغرا مېڭىشى ئاتا

 ....!!! بولۇر
ياشقا كىرگەن ئىدى، ئۇ ئوغۇل بولۇپ  4ئاكامنىڭ بالىسى تۇغۇلۇپ 

 4مەن توي قىلىپ ئارىدىن. چېچەن ئەقىللىق بىر پەرزەنت بولدى
ئوغلۇمنىڭ . ىكېزەك تۇغد-يىل ئۆتتى، ئايالىم بىر جۈپ قوش

 .دەپ قويدۇق-ئىسمىنى مۇستافا قىزىمنىڭ ئىسمىنى مۇسلىمە ،
بوۋام، مومام بۇ ئىككى پەرزەنتىمنى كۆرگەندىن كېيىن خاتىرجەم ئۇ 

ئەتىگەندە كۈنى بوۋام -41مومام ۋاپات بولۇپ . دۇنياغا سەپەر قىلدى
 كەينىدىن-نامازدىن يېنىپ ۋاپات بولدى، بۇالر كەينى

 .رۇپ ئۇ ئالەمگە سەپەر قىلدىكۈلۈمسىررەپ تۇ
- مانا بۈگۈن مەن قەبرىستانلىقتا تۇرۇپتىمەن، بارلىق ئەۋالتلىرىم

 :نىڭ ئالدىدا مۇنۇ سۆزلەرنى قىلدىم 
 ! مېنىڭ ئىسمىم مۇھەممەد يۈسۈف ئەلى ئابدۇقادىر -

 بوۋىللىرىمنىڭ ئىزىدا ماڭىمەن، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىزىدا -مەن ئاتا
 ئۇالر ماڭا توغرا . ىمنىڭ ئىزىدا ماڭغىنىمدۇر ماڭغىنىم ئاشىقىم رەبب

ماڭغان ھەر قەدەملىرىمدە ھەركەت ۋە . يولنى كۆرسىتىپ بەردى
- يوقسۇلالرنى يۆلەيمەن، ئاجىز. بەركەت ،زېكىرلەرنى قىلىمەن

مانا مەن . غېرىپالرنى يۆلەيمەن، يېتىمالرنىڭ بېشىنى سىاليمەن
 ، ئۇالرنى ئوقۇتۇۋاتىمەنھازىر نۇرغۇن يىتىم بالىالرنى بېقىۋالدىم
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بۇرۇن دادام . دادامنىڭ قالدۇرغان ئارزۇلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۋاتىمەن
قەبرىستانلىققا يول ياساپ، كۆۋرۈك سالغان بولسا ، بىز ھازىر 

ئاكام ۋە بىزنىڭ ئائىلىدىكىلەر . كۆپ يىتىملەرنى بېقىۋاتىمىز-كۆپتىن
ئورۇنغا قويىمىز، ھەر ۋاقىت باشقىالرغا ياردەم قىلىشنى بىرىنچى 

ئۇ ئىنسانغا خاس  !يوق بىزدە دوۋلەت ئايرىش،مىللەت ئايرىش
 ..!بۇ خىل ئىللەت يوقتۇربىزدە ھەم ! ئەمەستۇر

باسقان پاكىز قەدەملىرىمىز بىلەن ئالغا باسايلى، ياخشىلىقنى ھەر 
ئىنسان ئۇ ئۆزى ئۆلسىمۇ ئۇنىڭ ! ۋاقىت ئۆزىمىزگە ھەمراھ قىاليلى 

ياخشىلىق ئەجىر ساۋاپ ياخشى .  ئۆلمەيدىكەن  ياخشى نامى مەڭگۈ
نام  ئۇ ھەرگىز ئۆلمەيدۇ، ھەم ئۇ دۇنيادىمۇ ئۆلمەيدۇ ۋە ئۇ 

 دۇنيادىمۇ داستان بولىدۇ ۋە ئۆزىگە ياردەم بولىدۇ ھەم سىزگە
 مەڭگۈلۈك دوس بولۇپ ھەمراھ بولۇپ سىزگە ئالى جەننەتلەرنى 

 ..!نائىل قىلىدۇ 
 تارلىق،نەپسائى غايىۋى ھەۋەسلەر يامانلىق،ھەسەتخورلۇق،ئىچى

 ....!ئوقۇبەتكە دۇچار قىلىدۇ-ئازاپ
كۆڭۈل -مەن ئەتراپىمغا قارىماقتىمەن، ئەتراپىمدا نۇرغۇن ئاق

 كىرىپ كەتكەن ياخشى كىشىلەرنى كۆردۈم ،ھەم خاتا يولالرغا 
 جاھاندا ئادەملەر ئەسكى ئەمەس، بەلكى . كىشىلەرنىمۇ كۆردۈم

تار خاتا يولالرنى ئۆزى تاللىۋالغاچقا شۇنداق بىلمەي تۇيۇق  -بىلىپ
 .بولىدۇ 

ياشلىرىمنى -مەن سۆزلىرىمنى ۋە دۇئالىرىمنى قىلىپ بولۇپ كۆز
 .سۈرتىۋېتىپ ئۆيگە قاراپ ماڭدىم 
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 ھەممىڭالرغا دۇئا قىلىمەن،! ئالالغا ئامانەت ! ئەي قېرىنداشلىرىم -
 ...!!!ياخشى ھىدايەت يوللىرىنى توغرا تېپىۋېلىڭ 
ئاستا پەسكە قاراپ -غنىڭ كەينىدىن قىزارغان قۇياش ئاستاتا

 .چۈشۈۋاتاتتى
 ..!قېرىنداشلىرىم ھەممەڭالرغا كۆپ رەخمەت! ئەسسىالمۇ ئەلەيكۇم

ئالال مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى،ئىنشا ساداقەتنىڭ بىرىنچى قىسمى
 ھەممىڭالرنى . كۆرۈشەرمىز قىسمىدا-1ساداقەتنىڭ كېيىنكى 

كېيىنكى قىسمىدا تېخىمۇ ياخشى . ىلدىمق رەببىمگە ئامانەت
 .  مەزمۇنالرنى ھوزۇرۇڭالرغا سۇنماقچىمەن 

 ! ئامىن  ! ئالالغا ئامانەت   
ھۆرمەتلىك  تەپسىلى ئوقۇش اپتوردىن بولسا كۆڭۈل قويۇپيېزىش ئ

  .ئامىن ....ئوقۇرمەنلەردىن بولسۇن 
 
 
 
  
 


