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 تاماق تهييار بولدى چوڭ خانىم،_ دېدىم،_ ئۈستهلگه مهرھهمهت. __
بـاردىم، قولتۇقىـدىن يـۆلهپ،  بىر نهرسه دېمىدى. ھاسىسىغا تايـانغىنىچه قـار پ تـۇر تتى. قېشـىغا

ـــدى، ئا ـــ انىغا چۈ ـــۈپ،  ـــى دهپ غوتۇلدى ـــر نېمىلهرن ـــۇ دۇم. بى ـــد  ئولتۇرغ ئۈســـتهلنىڭ ئالدى
تهخسىسىنى ئهكهلدىم، ئالدىغا قويدۇم. قار پ قويدى، لېكىن تاماققا قـولىنى ئۇ ىتىپمـۇ قويمىـدى. 

 باغلىدىم.  الدۇرۇقىنى چىقاردىم، يوغان قۇالقلىرىنىڭ ئاستىد  ئېڭىشىپ تۇرۇپ
 بۇ ئاخشام نېمه تاماق قىلدىڭ يهنه؟ _ دېدى،_ قاند قر ق نهرسه قىلدىڭكىن قېنى؟ _
 ، _دېدىم، _ تۈنۈگۈن كۆڭلۈم تارتتى دېۋىدىڭىز.①ئىمام بايىلدى _
 چۈ تىكىسىمۇ؟ _

ئــۆ ىگه بىــر نېمىلهرنــى دېــگه  -تهخسىســىنى ئالــدىغا ئىتتىرىــپ قويــدۇم. ۋېلكىنــى ئالــدى، ئــۆ 
 چۆرىگهندىن كېيىن يېيىشكه با لىدى.-ى مالتىالپ قويدى. بىردهم ئۆرۈپپېدىگهنلهرن

_ دېدىم، ئىچكىرىگه كىرىـپ كهتـتىم. ئۆ ۈمگىمـۇ بىـر چوڭ خانىم، ساالتلىرىڭىز مانا بۇ يهرده،  _
 ده ئولتۇردۇم، مهنمۇ يېيىشكه با لىدىم. -پېدىگهن ئالدىم 

 هده؟دهپ توۋلىدى: _ رهجهپ تۇ  ن« تۇ » كېيىن بىردهمدىن
 .تۇر تتى تۈۋىده قولىنىڭ قارىدىم، چىقىپ تۇردۇم، ئورنۇمدىن

 ئهنه تۇرىدىغۇ تۇ ؟ _
يېڭـى خۇيلىرىــڭ چىققىلـى تـۇردى،_ دېــدى،_ مهن تامـاق يهۋ تسـام نېمىشــقا ئىچىـگه كىرىــپ  _

 كېتىسهن؟
 جاۋ پ بهرمىدىم.

 ئۇالر ئهته كېلهمدۇ؟ _
 سىز؟كېلىدۇ، چوڭ خانىم، كېلىدۇ!_دېدىم،_ تۇ  سهپمهم _
 سهن ئارىال ما!_ دېدى،_ كېلهمدۇ؟ _
 ئهته چۈ تىن كېيىن،_دېدىم،_ تېلېفون قىلغانتىغۇ..._
 يهنه نېمه بار؟ _

يېرىم پېدىگهننى ئهكىرىپ كهتتىم، پاكىز تهخسىگه چىر يلىق قىلىپ پۇرچاق ئۇسسـۇپ ئهكىـردىم. 
ــگه  ــلىۋېدى، ئىچى ــقا با  ــپ مالتىال  ــدهك قىلى ــۇددى يىرگهنگهن ــاقنىمۇ خ ــتىم، پۇرچ ــپ كهت كىرى

دهپ توۋلىـدى، ئاڭلىماسـلىققا « ال  »ئولتۇرۇپ يېيىشكه با لىدىم. بىر دهمدىن كېيىن، بۇ قېـتىم 
دهپ توۋلىدى، بېرىـپ مېـۋه تهخسىسـىنى ئالـدىغا ئىتتىرىـپ قويـدۇم. « مېۋه»سېلىۋ لدىم. كېيىن 

ىڭ ئۈسـتىده ھـارغۇن ئۇستى انلىرى مانا مهن دهپ كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئىنچىكه قوللىرى  اپتۇلالرن
 ئاستا ئايلىنىشقا با لىدى. ئاخىرىد  توختىدى.-ئۆمۈچۈكتهك ئاستا

ھهممىسى سېسىق! نهدىنمـۇ تېپىـپ كهلگهنسـهن بـۇالرنى، دهرهخ تـۈۋىگه چۈ ـۈپ قالغـانلىرىنى  _
 يا؟-يىغىپ كهلدىڭمۇ

لـدىن سېسـىق ئهمه،، چـوڭ خانىم،_دېـدىم،_ پىششـىق. ئهڭ سـورتلۇق  ـاپتۇلالر بـۇالر. باققا _
 ئالدىم. بۇ يهرلهرده  اپتۇل دهرى ىنىڭ قالمىغانلىقىنى سىزمۇ ئوبد ن بىلىسىز...
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ئاڭلىماسقا سېلىۋ لدى،  اپتۇلدىن بىرنى تاللىدى. مهن ئىچكىرى كىرىـپ كهتـتىم، پۇرچـاقلىرىمنى 
 تې ى يهپ بواللمىغان ئىدىم.

 يهش!_ دهپ توۋلىدى،_ رهجهپ، نهدىسهن، يېشىۋهتكىنه!_
ېنىغا باردىم.  الدۇرۇقىنى يېشىۋېتىپ قارىدىم،  اپتۇلنىڭ يېرىمىنى تا ـالپ قويغـان يۈگۈردۈم، ي

 ئىدى.
ــاچتى  _ ــىقىم ئ ــۇرۇپ قورس ــدىم،_ بولمىســا ســهل ت ــلهي، چــوڭ خــانىم،_ دې ــۆرۈك ئهكى ــا ر ق ئ ئ

 دهيدىكهنسىز، كېچىسى مېنى ئويغىتىدىكهنسىز.
ن نهرسـىلهرنى يهيـدىغان ھالغـا رهھمهت،_ دېـدى،_ مهن تې ـى دهرهخ تـۈۋىگه تۆكۈلـۈپ قالغـا _

 چۈ ۈپ قالمىدىم، مىڭ  ۈكرى. يهش بۇنى.
ــا  ــتۈردى، دۇئ ــى پۈرۈ  ــۈرتۈۋېتىپ چىر يىن ــاغزىنى س ــتىم، ئ ــالدۇرۇقىنى يه  ــپ   ــۇمنى ئۇ ىتى قول

 قىلغاندهك قىلدى. ئورنىدىن تۇردى.
 مېنى يۇقىرىغا چىقار! _

 اسىمىقىد  توختىدۇق، نهپه، ئالدۇق.ماڭا يۆلهندى، بىر ئا  چىقتۇق، پهلهمپهينىڭ توققۇ ىنچى ب
 ئۇالر ياتىدىغان ھوجرىالرنى تهييارلىدىڭمۇ؟ _
 تهييارلىدىم._
 ماڭايلى ئهمىسه،_دېدى، ماڭا تې ىمۇ بهك يۆلهندى. _

دېـدى، ھوجرىسـىغا « ئـون توققـۇ ،  ـۈكرى!»يهنه چىقتۇق، ئـاخىرقى باسـىماققا دهسسـىگىنىده 
 كىردى.

 كىنوغا بارىمهن. چىر قنى يېقىڭ!_دېدىم،_ مهن _
 كىنوغا بار رمىش!_دېدى،_ چوپچوڭ تۇرۇپ. بهك كه  قالما ئۇند ق بولسا. _
 كه  قالمايمهن. _

ــا ــۋهتتىم، قاچ ــاقالرنى يې ــتۈم، پۇرچ ــۆۋهنگه چۈ  ــتىم، -ت ــۇقنى يه  ــۋهتتىم. پهرت ــۇچىالرنى يۇيى ق
 گىالستۇكۇم جايىد ، چاپىنىمنى ئالدىم، پورتمالىممۇ تهييار. چىقتىم.

ن سالقىن  امال كېلىپ تـۇر تتى، خو ـياقتى؛ ئهنجـۈر يوپۇرمـاقلىرى  ـىرىلد پ تـۇر تتى. دېڭىزدى
ھويلىنىڭ ئىشىكىنى تاقىدىم، دېڭىز ساھىلىغا قار پ ماڭدىم: بىزنىڭ باغنىـڭ تېمـى ئاخىرال ـقان 
يهردىن با الپ پىيادىلهر يولى ۋه يېڭى بېتون ئۆيلهر با الندى. كىشىلهر بالكونلىرىد ، كىچىـك، 

ر گۈللۈكىـده ئولتۇرۇ ـاتتى، تېلېـۋىزوردىن خهۋهر كۆرۈ ـۈۋ تاتتى، ئاڭلىشـىۋ تاتتى؛ كاۋ پـد ننىڭ تا
بېشـىد  ئايــالالر بــار ئىـدى، ئۇالرمــۇ  ــۇند ق، مېنــى كـۆرمهيتتى. كاۋ پــد ننىڭ ئۈســتىده گــۆش ۋه 

ۇ تۈتهك: ئائىله، ھايات؛ مهستلىكىم كېلهتتى. لېكىن قىش كهلگهنده ھېچكىم قالمـايتتى، ئـ-ئىس
چاغد  بوش كوچىالرد  ئـۆ  ئايـاق تىۋىشـلىرىمنى ئـاڭالپ تېـنىم  ـۈركۈنهتتى، مۇ لىـدىم، چاپـاننى 

 كىيدىم، يان تهرهپتىكى كوچىغا بۇرۇلدۇم.
ھهممه ئادهمنىڭ ئوخشاش بىر ۋ قىتتـا تېلېـۋىزور كـۆرگه  تاماققـا ئولتۇرۇ ـلىرىنى خىيـال قىلىشـمۇ 

يۈرىمهن. كىچىك مهيد نغا تۇتىشـىدىغان كوچىنىـڭ  ئاجايىپ بولىدىكهن! يان كوچىالرد  ئايلىنىپ
بېشىد  بىر ما ىنا توختىدى، ما ىنىدىن ئهمدىال ئىستانبۇلدىن كهلـگهن بىـر ئهر چۈ ـتى، قولىـد  
سومكا، ئۆيىگه كىـردى، خهۋهر كـۆرگه  يېيىلىـدىغان تاماققـا كېچىكىـپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن سـهل 

 ھىلغا كهلگىنىمده ئىسمايىلنىڭ ئاۋ  ىنى ئاڭلىدىم:جىددىيله كهندهك قىالتتى. ئايلىنىپ يهنه سا



4 
 

 دۆلهتلىك التارىيه، ئېچىلىشقا ئالته كۈن قالدى.  _
تىـن چىقارمىـدىم. بېشـىنى گىلدىڭشـىتقىنىچه ئا ـ انىدىكى ئۈسـتهللهرنىڭ -مېنى كۆرمىدى. ئـۈن

، ئېگىلـدى، ئارىسد  ئايلىنىپ يۈرهتتى.  ۇ ئهسناد  بىر ئۈستهلدىكىلهر ئۇنى چاقىردى، ئـۇ بـاردى
ئۇ  تتى، قىـز ئالـدىرىماي  التارىيه دهپتىرىنىئاق كىيىملىك، چاچلىرىغا لىنتا چېگىلگهن بىر قىزغا 

ــدى،  ــايتتىم بول ــېرهۋ تاتتى؛ ق ــلهن كۈلۈمس ــۇق بى ــى مهمنۇنل ــلهن د دىس ــى بى ــاتتى، ئانىس تالالۋ ت
ىردهمدىال يېنىمغـا قارىمىدىم. گهپ قىلغان بولسام، ئىسمايىل مېنى كۆرگهن بولسىغۇ دىڭگوسالپ ب

ئــۈنگهن بــوالتتى. بىــز تهرهپــلهرگه كهلــمه، بــوپ كهتتىــڭ ئاكــا، دهيتتــى. ئىســمايىل، ئۆيــۈڭالر 
يىر قتا، ئۇنىڭ ئۈستىگه دۆڭده، دهيتتىم. دېمىسىمىغۇ  ۇ، دهيتتى. دوغان بهي بىزگه  ۇ پـۇلنى 

سـام ئاكـا، دهيتتـى، بهرگهن چاغد ،  دۆڭ تهرهپتىن ئهمه، بهلكى بۇ تهرهپلهردىن يهر ئالغان بول
ئاھ، ئۇ چاغالرد  پـويىز ئىستانسىسـىغا يـېقىن دهپ ئـۇ تهرهپـتىن ئـالغۇچه دېڭىـز بويىـدىن ئالغـان 
بولســام  رهجهپ، ھــا ىر مهن مىلىيــونېر بولغــان بــوالتتىم، دهيتتــى.  ــۇند ق، يهنه  ــۇ گهپــلهر، 

ه ىـده خـاالپ قـالىمهن، چىر يلىق ئايالى جىممىده قار پ تۇر تتى. نېمىدهپ بارغۇدهكمهن؟ لېكىن ب
قىــش كېچىلىــرى پار ڭال ــقۇدهك بىرهرســىنى تاپالمىغىنىمــد  خــاالپ قــالىمهن ۋه بــارىمهن، لــېكىن 

 بارسام بولىدىغىنى يهنه  ۇ گهپلهر.
قىرغاقتىكى قىمارخانىالر قۇپقۇرۇق. تېلېۋىزورالر ئوچۇق. چـايچىالر يـۈ لىگهن بـوش ئىسـتاكاننى    

پـاكىز پـارقىر پ تۇرىـدۇ. -ك چىـر ق نـۇرى ئاسـتىد  ھهممىسـى پـاكقاتار تىزىپ قويۇ قان، كۈچلـۈ
خهۋهرلهرنىــڭ تــۈگهپ، كۆپچىلىكنىــڭ كوچىغــا چىقىشــىنى كۈتــۈپ تۇرۇ ــماقتا. مۈ ــۈكلهر بــوش 

 ئۈستهللهرنىڭ ئاستىد . ماڭدىم.
پىرىستاننىڭ يهنه بىر تهرىپىگه قېيىقالر توختىتىلغان ئىـدى. كىچىـك، مهيـنهت قـۇم سـاھىلىد     

م يـوق ئىـدى. قىرغاققـا ئۇرۇلـۇپ چىقىـپ،  قـۇرۇپ قالغـان يوسـۇنالر،  ىشـىلهر، يـالتىر ق ھېچكى
پــــارچىلىرى... قېيىقچــــى ئىبر ھىمنىــــڭ ئــــۆيىنى چاقــــارمىش، قهھۋهخــــانىنىمۇ چاقىــــدىكهن. 
قهھۋهخانىنىڭ يورۇق دهرىزىلىرىنى كۆرۈپ بىردىنال ھاياجانالندىم. بىرهرسى بـاردۇر بهلكىـم، قهرت 

خاتىره سور ر، جاۋ پ بېرهرمهن، گېپىمگه قۇالق سـاالر، -رهرسى، پار ڭلىشارمىز، ھالئوينىمىغان بى
-ئهھۋ ل سور رمهن، ئۇالر گهپ قىلىپ بېرهر، ئاڭالرمهن: تېلېۋىزورنىڭ ئاۋ  ى ۋه ۋ ر ڭ-مهنمۇ ھال

ئاغىنهد رچىلىق، بهلكىم بىلله كىنوغـا -چۇرۇڭنى بېسىش ئۈچۈن ۋ رقىر پ تۇرۇپ سۆ لىشهرمىز: ئهل
 ار مدۇق _ تې ى.ب

كىــرمهيال كهيــپىم ئــۇچتى، چــۈنكى ئــۇ ئىككــى يــاش يهنه بــۇ يهرده -ئهممــا قهھۋهخانىغــا كىــره   
بىـرىگه قـار پ كۈلۈ ـتى، -تۇر تتى. ئهنه: مېنـى كـۆرۈپ ئـاغزى قۇلىقىغـا يېتىشـكه با ـلىدى، بىـر

ۋۇ يهرده، سـولد  لېكىن مهن سىلهرنى كۆرمىدىم، سائىتىمگه قار ۋ تىمهن، ئۈلپهت ئىزدهۋ تىمهن. ئـا
نهۋ  ت ئولتۇرۇپتۇ، قهرت ئويناۋ تقـانالرنى تاما ـا قىلىۋېتىپتـۇ. يېنىغـا بـاردىم، ئورۇنـدۇققا چىقىـپ 

 ئولتۇردۇم. مهمنۇن ئىدىم. نهۋ  تقا قار پ كۈلۈمسېرىدىم.
 مهرھابا،_ دېدىم،_ قاند ق ئهھۋ لىڭ؟ _

 گهپ قىلمىدى.
 ىشاي دهپ قالغان ئىدى.بىردهم تېلېۋىزورغا قارىدىم، خهۋهرلهر ئاخىرل

ئاندىن ئايلىنىۋ تقان قهرتلهرگه، قهرتلهرگه قار پ ئولتۇرغان نهۋ  تقا قارىدىم، بىر قول تۈگىسـۇن   
دهپ ساقلىدىم، تۈگىدى، لېكىن مهن بىلهن ئهمه،، ئۆ  ئىچىـده پـار ڭ سېلىشـتى ۋه كۈلۈ ـتى. 
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ر يهنه تارقىتىلىشـقا با ـلىغاند  ئاندىن يهنه با الندى، كىرىشىپ كېتىشتى، يهنه تۈگىدى. قهرتله
 ئهمدى بولسىمۇ بىر نهرسه دهي دېدىم.

 نهۋ  ت، بۈگۈن ئهتىگهن بهرگهن سۈتۈڭ بهك ياخشىكهن. _
 كۆ ىنى قهرتلهردىن ئۈ مهي تۇرۇپ بېشىنى لىڭشىتتى.

  ۇند ق، ياغلىق سۈت ياخشى بولىدۇ. _
نــۇت قــاپتۇ. ئانــدىن تېلېۋىزورغــا يهنه بېشــىنى لىڭشــىتتى. ســائىتىمگه قارىــدىم، توققۇ غــا بهش مى

قارىدىم؛ خىيال سۈرۈپ كېتىپتىمهن، يا الرنىڭ خىرىلد  لىرىدىن ئېسىمگه كهلدىم. قوللىرىدىكى 
گېزىتنى كۆرۈپ، قورقۇنچ ئىچىده ئويلىنىشقا با لىدىم: ۋ ي خۇد يىم، يهنه بىرهر رهسىم بېسىلغان 

قسىزالرچه كۈلۈ ىۋ تاتتى. كارىڭ بولمىسۇن، بولمىسۇن؟ چۈنكى بىر ماڭا، بىر گېزىتكه قار پ، قىلى
رهجهپ! لېكىن يهنىال ئويلىماي تۇر لمىدىم؛ گېـزىتكه به ىـده ئاجايىـپ رهسـىملهرنى چىقىرىشـىدۇ؛ 
ئۇالر بهك رهھىمسىز كېلىدۇ؛  ئاستىغا يالىڭا  ئايالالرنىڭ ياكى ھايۋ ناتالر باغچىسىد  كۈچۈكلىگهن 

سـۆ لهرنى -ىد  يا غىنىغا ئوخشاش پهلىپهتىش ۋه ناھهق گهپئېيىقالرنىڭ رهسىمىنى باسقان چاغلىر
 يېزىشىدۇ. بىردىنال نهۋ  تقا قارىدىم ۋه ھېچنىمىنى ئويلىماستىنال:

 قاند ق ئهھۋ لىڭ؟_،دېدىم. __
خىيالىم رهسىمده قالغانلىقى ئۈچۈن، نـېمه -ئاللىنېمىلهرنىدۇر دېگىنىچه ماڭا بۇرۇلدى، ئهمما ئهقلى

پار ڭلىشـىش پۇرسـىتىنىمۇ قولـدىن بېرىـپ قويـدۇم. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بىكـار دېيىشىمنى بىلهلـمهي 
ــۇ  ــقاند  تې ىم ــۆ لىرىمىز ئۇچر   ــدىم. ك ــكه قارى ــان تهرهپ ــاش ئولتۇرغ ــى ي ــۇ ئىكك ــپ، يهنه ئ قېلى
ھهددىــدىن ئېشىشــتى. بېشــىمنى با ــقا تهرهپــكه بۇرىــدىم. ئۈســتهلگه بىــر كــارول چۈ ــتى. قهرت 

ــانالر  تىللىشىشــتى، كۈ ــر قــول ئويــۇن ئويناۋ تق ــتى. ئانــدىن يهنه بى ــتى، ھهســرهت چېكىش لۈ 
با ـالندى؛ قهرتـلهر بىـلهن خۇ ــاللىقنىڭ ئـورنى ئالما ـتى: رهســىم بارمىـدۇ؟ تۇيۇقسـىزال كالالمغــا 

 كهلدى:
 جهمىل!_، دهپ توۋلىدىم،_ بۇ يهرگه بىر چاي! _

بىر ئىـش تاپقـانمۇ  ۇند ق قىلىپ بىردهم بولسىمۇ كالالمدىن چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ھهپىله كۈدهك 
بولدۇم، لېكىن بۇمۇ ئۇ ۇن د ۋ مال مىدى، كالالمغا ئۇ يا الر كۈلۈ ـكىنىچه قـار پ تۇرغـان گېزىـت 
ــۇالر  ــۇ ئ ــگه بېرىشــكهنىدى، ئۇم ــا قارىغىنىمــد  گېزىتنــى جهمىل ــتىم ئۇالرغ ــر قې ــدى. يهنه بى كىرىۋ ل

ۆرۈپ بىئـار م بولـدى ۋه كۆرسهتكهن يهرگه قار ۋ تاتتى. جهمىل مېنىـڭ ئىچىمنىـڭ پۇ ـقانلىقىنى كـ
 تۇيۇقسىزال قوپاللىق بىلهن يا الرغا ۋ رقىرىدى:

 نومۇسسىزالر! _
 ۇند ق قىلىپ ئوق يادىن چىققانىدى. ئهمدى بىلمهسكه سـېلىۋ اللمايتتىم. ئهسـلىده بـۇ يهردىـن، 

 ئورنۇمدىن تۇرۇپ  بالدۇرال كېتىشىم كېرهك ئىدى. يا الر قاقاھلىشىپ كۈلۈ ىۋ تاتتى.
 اركهن جهمىل؟_،دېدىم،_ ئۇ گېزىتته نېمه باركهن؟نېمه ب _
 ھېچنىمه!_، دېدى _، نهدىكى بىر نهرسىلهر! _

 كۈچـۈم لـېكىن تېرىشـتىم، بېسىۋېلىشـقا ئـۆ ۈمنى .ئىـدى ئهمه، مـۇمكىن بېـرىش ھـاي پهيلىمگه
 يېنىـدىن يا ـالرنىڭ ئـۆچكهن ئۈنى چۈ تۈم، ئورۇندۇقتىن ئوقۇتۇۋېتىلگهندهك خۇددى .قالمىدى
 .ماڭدىم ئاستا قار پ تهرهپكه جهمىل ئۆتۈپ

 ئهكىله ئۇ گېزىتنى! _
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 گېزىتنى يو ۇرماقچى بولغاندهك بىر ھهرىكهت قىلدى. ئاندىن گۇناھكارالرچه:
بهك غهلىته،_ دېدى،_ بۇند ق ئىشنىڭ بولۇ ى مۇمكىنمۇ؟ نهده بۇند ق ئىش بولسۇن! ئاندىن  __

  ، خۇد غا مىڭ  ۈكرى،  گېزىتنى ماڭا ئۇ  تتى.دېدى ۋه ئاخىرىد« نومۇسسۇ الر!»يا الرغا قار پ 
گېزىتنى قولىدىن ئا  بۆرىدهك تارتىپال ئالدىم، ئاچتىم؛ يۈرىكىم سـېلىپ كېتىۋ تـاتتى. نهپسـىم    

 بوغۇلغاندهك، ھاياجان بىلهن ئۇ كۆرسهتكهن يهرگه قارىدىم، لېكىن، رهسىم يوق ئىدى.
 نهده؟ _
 رمىقىنىڭ ئۇچىد  كۆرستىپ تۇرۇپ.، دېدى جهمىل قىزىقىش بىلهن با-ئهنه _

 تېز ئوقۇدۇم:-ئۇ كۆرسهتكهن يهرنى تېز
تـــارىخ سهھىپىســـى... ئۈســـكۈد رنىڭ تـــارى ى خه ىنىلىـــرى...  ـــائىر يهھيـــا كهمـــال ۋه    

ئۈسكۈد ر...تې ىمۇ ئاستىد  كىچىك ماۋ ۇالر: رۇم مهھمهت پا ا جامهسى... ئهھمهدىيه جامهسـى ۋه 
ئاسـتا ئاسـتىغا -ى ۋه كۇتۇب انىسـى...جهمىلنىڭ بـارمىقى ئاسـتاچه مىسى... همسى پا ـا جامهسـ

 چۈ تى ۋه كۆردۈم:
 ئۈسكۈد ردىكى پاپىالر ساناتورىيهسى!   
 يۈ ۈم ھۆپپىده قىز ردى، بىر تىنىقتىال ئوقۇپ چىقتىم:   
بۇالردىن با ـقا، بىـر   مـانالرد  ئۈسـكۈد رد  بىـر پـاپىالر ساناتورىيهسـى بـار ئىكهنتـۇق. نورمـال    

كىشىلهر ئۈچۈن ئهمه،، پاپىالر ئۈچۈنال سېلىنغان بۇ ساناتورىيهنىڭ ھهممه نهرسىسى تهل ئىـدى. 
پهقهت، ئۆيلهرنىڭ، ئىشـىكلهرنىڭ، دهرىزىلهرنىـڭ، پهلهمپهيلهرنىـڭ ئـۆلچهملىرى پاپىالرغـا اليىـق 

ىنىشـى قىلىنغان ۋه ئوتتۇر  ھال بويدىكى بىر ئادهم ئىچىگه كىرىش ئۈچۈن بېلىنى پۈكۈپ بىـر قاتل
كېــرهك ئىــدى. ســهنئهت تارى چىســى ئۇســتا ىمىز، پروفېسســور، دوكتــور ســۈھهيل ئهنۋهرنىــڭ 

نىـڭ  IIتهتقىقاتلىرىغا كۆره، بۇ ساناتورىيهنى پاپىالرنى بهك ياخشى كۆرىـدىغان، سـۇلتان مهھـمهت
نىڭ ۋ لىدهسـى خهنـد ن سـۇلتان سـالدۇرغانىدى. بـۇ ئايالنىـڭ Iئامر ق خانىشى ۋه سۇلتان ئهھمهت

پىالرغا بولغان دهرىجىـدىن تا ـقىرى ھېرىسـمهنلىكى ھهرهم تـارى ىمىزد  مـۇھىم ئـورۇن تۇتـاتتى. پا
ــده  ــتلىرىنىڭ پار كهن ــۆيۈملۈك دوس ــۇ س ــيىن، ب ــدىن كې ــۈپ كهتكهن ــۆ ى ئۆل ــۇلتان، ئ ــد ن س خهن

ــار ۇ قىلغــانىكهن،  ــۇ ســهۋهپتىن -قىلىنمــاي، ھــۇ ۇر ــرلىكته يا ا ــلىرىنى ئ ھــاالۋهت ئىچىــده بى
ياغاچچىســى ر مىــز ن ئۇســتا ســهپهرۋهر قىلىنغــانىكهن. تۈجــۈبىلهپ قىلىنغــان  ســار ينىڭ بــاش

ياغاچچىلىقىنىڭ مۇكهممهللىكى بۇ ساناتورىيهنى كىچىك بىر  ـاھ ئهسـهر دهرىجىسـىگه كۆتـۈرگهن، 
ــا  ــى تىلغ ــا چهلهب ــكۈد رنى كه گهن ئهۋلىي ــالرد  ئۈس ــۇ يىل ــېكىن   ــدىكهن. ل ــى قىلىنى دهپ تهرىپ

بولمىغانلىقىغا كېسىپ بىـر نهرسـه -يىپ بىر ساناتورىيهنىڭ ر ستىن بولغانئالمىغاچقا، بۇند ق ئاجا
ــپ  ــۇ ئاجايى ــدىردىمۇ، ب ــان تهق ــقهتهن بولغ ــرهك. ھهقى ــىمىز كې ــدىغانلىقىزنى دهپ ئۆتىش دېيهلمهي

يىلى ئۈسكۈد رنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋهتكهن د ڭلىق ئوت ئاپىتىده يوق بولغـان -1642ساناتورىيه 
 بولسا كېرهك.

 چىلىق بولۇپ كهتتى.-م قېيىپ كهتتى. پاچاقلىرىم تىترهپ، دۈمبهم تهرلهپ چىلىقبېشى   
 كارىڭ بولمىسۇن، رهجهپ!_دېدى جهمىل،_ نېمه قىلىسهن ئۇ نومۇسسۇ الر بىلهن تهڭ بولۇپ؟ _

ئىچىمده گېزىتنى يهنه بىر ئوقۇپ چىقىشتىن ئىبارهت قورقۇنچلـۇق ئىسـتهك بـار ئىـدى، لـېكىن 
هپسىم يېتىشمهيۋ تقاندهك ھېس قىالتتىم. گېزىت قولۇمدىن سىيرىلىپ چۈ ۈپ كۈچۈم يهتمهيتتى. ن

 كهتتى.
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ئولتۇرغىنه مهيهرده،_ دېدى جهمىل،_ سهل ئـار م ئېلىـۋ ل. جىـله بولـۇپ قالـدىڭ، كۆڭلـۈڭ  _
 دېدى.« نومۇسسۇ الر!»يېرىم بولدى. ئاندىن يا الرغا قار پ يهنه بىر قېتىم 

  .قارىدىم ئۇالرغا تۇرغىنىمچه ئۆره بىلهن لىرىمپۇت تۇرغان ئار ن تىترهپ مهنمۇ
 .ئولتۇرۇ اتتى قىلىپ تاما ا مېنى بىلهن قىزىقىش خىل بىر مۇغهمبهرلهرچه

ھهئه،_ دېدىم،_ كۆڭلۈم يېـرىم بولـدى. بىـردهم تۇرۇۋ لـدىم، ئـا ر ق دېمىمنـى ئېلىۋ لغانـدىن _
 كېيىن پۈتۈن كۈچۈمنى يىغىپ يېڭىبا تىن سۆ له كه با لىدىم.

لېكىن پاپا بولغىنىم ئۈچۈن كۆڭلۈم يېرىم بولمىـدى،_ دېـدىم،_ كىشـىلهرنىڭ ئهللىـك بهش  _
يا ـتىكى بىــر پــاپىنى مــا  ق قىلغــۇدهك دهرىجىــده ناچارلىشــىپ كهتكىــنىگه كۆڭلــۈم يېــرىم بولــدى 

 ئهسلى.
 ئهتر پنى جىمجىتلىق باستى. قهرت ئويناۋ تقانالرمۇ ئاڭلىـدى بهلكىـم. نهۋ  ت بىـلهن كـۆ لىرىمىز
ئۇچرىشــىپ قالــدى؛ چۈ ــهنگهنمىدۇر؟ يا ــالر ئالــدىغا قارىۋېلىشــقانىدى، بهلكىــم ئــا ر ق بولســىمۇ 

 خىجىل بولۇ قاندۇر. بېشىم قېيىۋ تاتتى، تېلېۋىزور گىژىلد يتتى.
 نومۇسسۇ الر!_ دېدى جهمىل بىكاردىنال. _
 توختا، رهجهپ،_ دېدى،_ نهگه؟ _

ه قهدهم ماڭـــدىم، قهھۋهخانىنىـــڭ نۇرلـــۇق جـــاۋ ب بهرمىـــدىم. ســـهنتۈرۈلگىنىمچه بىـــر نهچـــچ
 چىر قلىرى ئارقامد  قالدى. سىرتتا ئىدىم يهنه، سۆرۈن، قار ڭغۇ كېچىنىڭ ئىچىدىمهن .

ماڭالىغۇدهك ھالىم يوق ئىدى، لېكىن كۈچهپ بىر نهچچه قهدهم ماڭدىم، ئاندىن پىرىسـتاننىڭ 
تۇردۇم. ساپ ھـاۋ د  چۇڭقـۇر نهپه، بىر بۇلۇڭىدىكى كېمىلهر باغلىنىدىغان سۇپىالرنىڭ بىرىده ئول

ئالــدىم، يــۈرىكىم تــې ىچه ســېلىۋ تاتتى. قانــد ق قىلســام بــوالر؟ يىر قتىكــى قاۋ ق انىالرنىــڭ، 
ئا ــ انىالرنىڭ چىر قلىــرى چاقنــاپ تــۇر تتى؛ دهرهخــلهرگه رهڭگــارهڭ چىــر قالر ئېســىلغانىدى، ئــۇ 

 ي خۇد يىم!چىر قالرنىڭ ئاستىد  كىشىلهر پار ڭلىشىپ ئولتۇرۇ اتتى: ۋ 
 قهھۋهخانىنىڭ ئىشىكى ئېچىلدى، جهمىلنىڭ چاقىرغىنىنى ئاڭلىدىم.

 رهجهپ، رهجهپ، قېنى سهن؟ _
 جىم تۇرىۋ لدىم. مېنى كۆرمىدى، ئىچىگه كىرىپ كهتتى.

خېلى بىر ۋ قىتتىن كېيىن ئهنقهرهگه ماڭغان موتۇرلۇق پويىزنىڭ گۈرۈلدىشـىنى ئـاڭالپ ئورنۇمـدىن 
ىن ئـون مىنـۇت ئـۆتكهن چـاغ ئىـدى ۋه مۇنـد ق ئويالۋ تـاتتىم: بۇالرنىـڭ تۇردۇم. سـائهت توققـۇ د

تار لماي يوق بولۇپ كېتىـدىغان ئـاۋ   بۇلـۇتلىرى -ھهممىسى قۇرۇق گهپ ئهمهسمۇ؟ بو لۇققا تارىالر
ئهمهسمۇ بۇالر؟ كۆڭلۈم سهل كۆتۈرۈلۈپ قالغـان ئىـدى، لـېكىن ئـۆيگه قـايتقۇم يـوق ئىـدى، با ـقا 

ئىدى. كىنوغا بار ي. تهرلىرىم قۇرۇغان، يۈرهك سېلىشىممۇ ئاسـتىالپ قالغـان قىلغۇدهك ئىشمۇ يوق 
 چۇڭقۇر نهپه، ئالغا  يۈرۈپ كهتتىم.-ئىدى، خېلى ياخشى بولۇپ قالغان ئىدىم. چۇڭقۇر

ــى گهپ    ــى ۋه ھېلىق ــدى؛ مېن ــده قال ــا كهينىم ــپ قهھۋهخان ــۇ - ــۇند ق قىلى ســۆ لهرنى ئۇنتۇپم
گىژىلد ۋ تقانـدۇر، جهمىـل قوغلىـۋهتمىگهن بولسـىال، ھېلىقـى يـاش  قېلىشقاندۇر بهلكىم، تېلېۋىزور

تـوپ -بالىالر قېرىشىدىغانغا يېڭى بىرلىرىنى ئىزدىشىۋ تقاندۇر؛ يهنه كوچىغا چىقىپ قالـدىم، تـوپ
ــتىن،  ــد  ئولتۇرۇ  ــڭ ئالدى ــتى، يهنه تېلېۋىزورنى ــاقلىرىنى يهپ بولۇ  ــمهكته، تام ــىلهر يۈرۈ  كىش

تۇرۇ ـتىن بـۇرۇن، تامـاق سـىڭدۈرۈش ئۈچـۈن ئايلىنىـپ يۈرۈ ـىۋ تاتتى. قاۋ ق انىالرغا كىرىـپ ئول
ـــار ڭ سېلىشـــاتتى، ھـــال ـــارو نى يېيىشـــهتتى، پ ـــۇرۇن -م ـــالالر، كهچق ئهھـــۋ ل سورىشـــاتتى، ئاي
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بىرىنـى -چۈ شهك بىر نهرسه يېيىشـىۋ تقان بـالىالر؛ بىـر-ئىستانبۇلدىن قايتقان ئهرلىرى، ئۇ شاق
تى. ئا  انىالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتتۈم، ئىسمايىل يوق تـۇر تتى. پهرق ئېتىشىپ قايتىدىن كۆرۈ ىشهت

بهلكىم قولىدىكى التارىيهلهرنى تۈگىتىـپ ئـۆيى تهرهپتىكـى دۆڭـگه چىقىـپ كېتىۋ تقانـدۇر. كىنوغـا 
 بارغۇچه ئۇنىڭ يېنىغا بارغان بولسام پار ڭال قان بوالتتۇق. لېكىن يهنه  ۇ ئوخشاش گهپلهر...

ۇپ كهتكهن ئىدى. مارو نىچىالرنىڭ ئالدىد  سـاقالپ تۇرغـان ما ـىنىالر، تىقماق بول-كوچا تىقما   
ئۈچتىن، تۆتتىن بولۇ ۇپ ياندىشىپ كېتىـپ بارغـان كىشـىلهر قاتنا ـنى توسـۇپ قويغـان ئىـدى. 

قىستاڭغا چىـدىيالمايتتىم؛ يـان -گالىستۇكىم ۋه چاپىنىمد  چاتاق يوق ئىدى، لېكىن بۇند ق قىستا
ايرىلدىم. تېلېۋىزورالرنىڭ كۆكۈش نۇرلىرى چۈ ۈپ تۇرغان تـار كوچىالرغـا تهرهپتىكى بىر كوچىغا ق

مۆكۈلهڭ ئوينىشىۋ تاتتى. كىچىك چېغىمد  -توختىتىپ قويۇلغان ما ىنىالرنىڭ ئارىسىد  بالىالر مۆكۈ
بۇ ئويۇننى ياخشى ئوينىيااليدىغانلىقىمنى خىيال قىالتتىم، لېكىن ئـۇ چـاغالرد  مهنـده  ئىسـمائىلغا 

ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بېرىپ ئوينىغۇدهك جاسـارهت يـوقتى. ئوينىيالىغـان بولسـام، مهن ئهڭ  ئوخشاش
ــگهن ســار يالرنىڭ خار بىســىنىڭ  ــار، دې ــا ب ــام ۋ ب ــۇ يهرگه، ئان ــم ب ــۆكىنهلهيتتىم، بهلكى ياخشــى م
ئارىسىغا، يېز مـد  بولسـا مهسـىلهن، ئېغىلالرغـا مۆكـۈنگهن بـوالتتىم ۋه سـىرتقا چىقمـاي تۇرىۋ لسـام 

منى ما  ق قىلىشاتتىكىن، كۆرهتتـۇق. لـېكىن ئانـام مېنـى ئىـزدهپ كېتهتتـى، ئىسـمائىل، ئاكـاڭ كى
نهده، دهپ سور يتتى، ئىسمائىل بۇرنىنى تارتىپ تۇرۇپ، مهن نهدىن بىلهي، دهيتتى ۋه بۇ چاغد  
مهن بــۇ گهپلهرنــى ئــاڭالپ تــۇر تتىم. مهن ئانامغــا، ئانــا، مهن يو ــۇرۇن، ئــۆ ۈم يــالغۇ  يا ىســام 
دهيمهن، دهيتتىم. ھېچكىمگه كۆرۈنمهي يا ىسام دهيمهن، ئانا، دهيتتىم. ئانام يىغالپ كېتهتتـى، 
ــام،  ــتىم. ئان ــا، دهيت ــا مهن بــۇ يهرده، ئهمــدى مۆكۈۋ لمــايمهن، ئان ــاي، مان ــا، مهن چىق مــاقۇل ئان
 نېمىدهپ يو ۇرنۇپ يۈرگۈدهكسهن، ئوغلـۇم، دهيتتـى ۋه بهلكىـم ئانامنىـڭ دېگهنلىـرى توغرىـدۇر،
دهپ ئويال ـــقا با ـــاليتتىم، نېمىـــدهپ يو ـــۇرنۇپ، مۆكـــۈپ يۈرگـــۈدهكمهن؟  ـــۇئان ھهممىنـــى 

 ئۇنۇتاتتىم.
ــۇ،     ــوپ كېتىپت ــوڭ ب ــىتكى بهي چ ــۆردۈم: س ــۇالرنى ك ــپ ئ ــز كېتىۋېتى ــز، تې ــد  تې ــوڭ كوچى چ

ــۇدى،  ــى تون ــار ئىــدى. مېن ــدىغان بالىســىمۇ ب ــدهك كېلى ــويى مهن ــالى ۋه ب ــد  ئاي ــۇ، يېنى ئۆيلىنىپت
 ىدى، توختىدى.كۈلۈمسىر

 تىنچلىقمۇ رهجهپ ئهپهندى؟_ دېدى،_ قاند قر ق ئهھۋ لىڭ؟ _
 ھهر د ئىم ئاۋ ل ئۇالر گهپ قىلسۇن، دهپ ساقالپ تۇر تتىم.

 تىنچلىقمۇ سىتكى بهي،_ دېدىم،_ رهھمهت. _
قول ئېلىشىپ كۆرۈ تۇق. لېكىن ئايالى بىلهن ئهمه،. بالىسى قىزىقىش ۋه قورقۇمسىر ش ئىچىـده 

 ۇر تتى.قار پ ت
  ىكهرىم، رهجهپ ئهپهندى جهننهتھىسارنىڭ ئهڭ پىشقهدهملىرىدىندۇر. _

ئايالى كۈلۈمسىرىگىنىچه بېشىنى لىڭشىتىۋ تاتتى. سۆيۈندۈم، بۇ يهرنىـڭ پىشـقهدىمى بولۇ ـتىن 
 پهخىرلىنهتتىم.

 چوڭ ئانا ئوبد ن تۇرغاندۇر؟ _
 يامان ئهمه،،_ دېدىم،_ قاخشاپال تۇرىدۇ! _

 ى؟_ دېدى،_ فارۇق قهيهرده؟قانچه يىل بولد
 ئهته كېلىدۇ،_دېدىم. _
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ئايالىغا قار پ فارۇق بهينىڭ بالىلىقتىكى ئاغىنىسى ئىكهنلىكىنـى سۆ له ـكه با ـلىدى. ئاخىرىـد    
ــالىلىق چاغلىرىــدىكى  قــول ئېلىشماســتىن بېشــىمىزنى لىڭشــىتىپ خو ال ــتۇق. ئهمــدى ئايالىغــا ب

ېنىـڭ گېپىمنىمـۇ قىلغانـدۇر، كىچىـك چېغىمىـزد  ئـۇالرنى ئىشالرنى دهپ بېرىۋ تقاندۇر، بهلكىـم. م
قۇدۇق بېشىغا ئاپىرىپ كهفال بېلىقنى قانـد ق تۇتـۇش كېرهكلىكىنـى كۆرسـهتكهنلىرىمنى سـۆ لهپ 
بهرگهندۇر ۋه بالىسىمۇ ئهگىشىپال بۇ سۇئالنى سورىغاندۇر: د د ، ئۇ ئادهم نېمىشقا ئۇند ق كىچىك؟ 

لىنى تــوي قىلمــاي تــۇرۇپال تۇغــۇپتىكهن،  ــۇڭا، دهپ جــاۋ پ بــۇرۇنقى چــاغالرد ، ئانىســى ئــۇ بــا
بېرهتتىم. سىتكى توي قىپتۇ. فارۇق بهيمۇ ئۆيلهندى، لېكىن بالىلىق بواللمىدى، ئانام بۇنىڭ دهل 
ئهكسـىچه بولغاچقـا، چـوڭ خـانىم ئانـام ۋه بىزنـى يېزىغـا ئهۋهتىـۋهتكهن ئىـكهن. ئهۋهتىۋېتىشــتىن 

سى بىلهن بىزنى ر ستىنى ئېيتىشقا مهجبۇرلىغان چـاغالرد  ئانـام،  سۆ  ۋه تاياق ھهيۋى-بۇرۇن  گهپ
ئۆتۈنــۈپ قــاالي، چــوڭ خــانىم، ئۇنــد ق قىلمــاڭ، بالىالرنىــڭ نــېمه گۇنــاھى بــار؟ دهپ يالۋۇرغــان 

ــۇ گهپ ــاردهك -ئىكهنتــۇق. ئ ــۇ قورقۇنچلــۇق كــۈن ئىســىمده ب ســۆ لهرنى مهنمــۇ ئاڭلىغانــدهك ۋه ئ
 تۇيۇلىدۇ به ىده...
 قان كوچىغـا كىـردىم، مۇ ىكـا ئاڭلىنىـپ تـۇر تتى، كىنـو با لىنىشـتىن بـۇرۇن كىنوخانا جايال

مۇ ىكا چېلىناتتى. بۇ ئهتر پ يوپيورۇق ئىدى. رهسـىملهرگه قارىـدىم: جهننهتـته كۆرۈ ـهيلى. كونـا 
فىلىم: ھۈليا كوچيىگىـت بىـلهن ئهدىـز ھـۇن بىـر رهسـىمده قۇچاقلىشـىپ تـۇر تتى، كېيىنكىسـىده 

ليـا ناخشـا ئوقۇماقتـا، لـېكىن رهت تهرتىپىنـى كىنـونى كـۆرمهي تـۇرۇپ ھـېچكىم ئهدىز تۈرمىده، ھۈ
بىلهلمهيدۇ. رهسىملهرنى بهلكىم مۇ ۇ سهۋهپتىن سـىرتقا ئېسـىپ قويۇ ـقاندۇر، كىشـىلهر قىزىقىـپ 
ــۇ  تتى، رهھــمهت،  ــى كېســىپ ئ ــى بهرســىڭىز، بىلهتن ــتىن بىرن ــاردىم، بىلهت ــدۇ. تۆ ــۈككه ب قالى

 سورىدىم:
 شىمۇ؟بۇ كىنو ياخ _

كۆرمهپتــۇ. به ىــده تــۇرۇپال مۇ ــۇند ق پار ڭال ــقۇم كېلىــپ قالىــدۇ. ئىچىــگه كىــردىم، ئورنۇمــد  
 ئولتۇردۇم، ساقلىدىم. بىر ئا دىن كېيىن كىنو با الندى.

دهسلهپ تونۇ ۇپ قېلىشـتى، قىـز ناخشـىچى ئىـدى ۋه ئـۇنى ياقتۇرمـايتتى، لـېكىن بىـر كـۈنى 
د  ياقتۇرۇپ قالىدۇ ۋه ياخشى كۆرۈپ قالغـانلىقىنى چۈ ـىنىپ يىگىت ئۇنى ئۇالردىن قۇتۇلدۇرىۋ لغان

يېتىدۇ. د دىسى ئۇالرنىڭ توي قىلىشىغا قار ى چىقىدۇ. كېـيىن يىگىـت تـۈرمىگه كىرىـپ قالىـدۇ. 
بىردهم دهم ئېلىشقا  قويۇپ بېرىلدى. ئورنۇمدىن تۇرۇپ سىرتقا چىقمىدىم. بىردهمدىن كېيىن كىنو 

ق انىنىڭ خوجايىنى بىـلهن تـوي قىلىـدۇ، لـېكىن بالىسـى بولمايـدۇ، يهنه با الندى. قىز بىر قاۋ 
ئۇالرمۇ بوپتـۇ، قانـد ق قىلىمىـز ئهمـدى، دهپ تهقـدىرگه تهن بېرىـدۇ. ئېـرى ئـۇ ئهسـكى خوتـۇن 
بىلهن كېتىپ قالغاند ، ئهدىزمۇ تۈرمىدىن چىقىدۇ ۋه بوغـۇ  كـۆۋرۈكىگه يـېقىن بىـر يهردىكـى بىـر 

ىت ناخشا ئوقۇيدۇ. ئۇ ناخشىنى ئاڭالپ بىر قىسما بولـۇپ قالـدىم. ئۆيده كۆرىشىدۇ، ھۈليا كوچيىگ
كېيىن ئۇنى ئۇ ئهسكى ئېرىدىن قۇتۇلدۇرماقچى بولۇپ تۇرغاند ، ئـۇ ئـادهم ئۆ ىنىـڭ بېشـىغا ئـۆ ى 
ــد   ــۇالر يول ــدۇ.  ئ ــدىغان ھېچــنىمه قالماي ــىغا پۇتلىكا ــاڭ بولى ــوي قىلىش ــڭ ت ــدۇ ۋه ئۇالرنى چىقى

ــدۇ  ــۈرۈپ كېتى ــۇالر قولتۇقلىشــىپ ي ــدۇ، ئ ــار پ قالى ــدىن ســۆيۈنۈپ ق ــڭ كهينى ۋه د دىســى ئۇالرنى
ــدۇ ۋه  ــلهپ كېتى ــېرى كىچىك ــدۇ، ئۇ  قلىغانس ــۇ  قالپ كېتى ــېرى ئ ــدى»ماڭغانس دهپ خهت « تۈگى

 چىقىدۇ.
 .پار ڭال ـماقتا توغرۇلـۇق كىنـو كۇسۇلد  ـقىنىچه كىشـىلهر چىقتـۇق، سـىرتقا ياندى، چىر قالر
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 مىنـۇت ئـون بىـردىن ئـون سـائهت .ئىدى بار پار ڭال قۇم رۇلۇقتوغ كىنو بىلهن بېرهرسى مېنىڭمۇ
 .ئىدى يوق قايتقۇم ئۆيگه مېنىڭ لېكىن ساقالۋ تقاندۇر، خانىم چوڭ ئىدى، ئۆتكهن

ساھىل تهرهپتىكى دۆڭگه قار پ ماڭدىم. دورىگهر كامـال بهي بهلكىـم بۈگـۈن نۆۋهتچىـدۇر، ۋه  
ــاۋ ره  ــدۇر. ئ ــمهي ئولتۇرغان ــم ئۇيقۇســى كهل ــردهم مۇڭدىشــارمىز، مهن ســۆ لهپ بهلكى ــالرمهن، بى قى

بېـــرهرمهن، ئـــۇدۇل تهرهپتىكـــى تاماق انىنىـــڭ يورۇقىـــد  ۋ رقىرىشـــىپ، جارقىر  ـــقىنىچه ما ـــىنا 
مۇسابىقىســى ئۆتكۈ ۈ ــىۋ تقان يا ــالرغا قــارىغىنىچه ھــارغىن ھالــد  ســۆ لىرىمگه قــۇالق ســاالر. 

ش بولـدۇم: ياتمىغـان ئىـدى. ئىشـىكنى دورى انىنىڭ چىر قلىرىنىڭ يېنىـق تـۇرغىنىنى كـۆرۈپ خـۇ
 ئاچتىم، قوڭغۇر ق جىرىڭلىدى. ۋ ي خۇد يىم، كامال بهي ئهمه، ئايالى تۇر تتى.

 تىنچلىقمۇ؟_ دېدىم،_  ئاسپىرىن ئاالي دېۋىدىم. _
 بىر قاپمۇ ياكى بىر نهچچه تالمۇ؟_ دېدى ئايالى. _
. كامـال بهي... دېـدىم. لـېكىن ئىككى تال ئاالي، بېشىم ئاغرىپ، ئىچىم سىقىلىپ تۇرىدۇ.. _

گهپلىرىم ئۇنىڭ قۇلىقىغا كىرگهندهك قىلمـايتتى. قولىغـا قايچـا ئېلىـپ ئاسـپىرىننى كهسـتى، ماڭـا 
 بهردى، پۇلنى بېرىۋىتىپ:

 كامال بهي ئهتىگهن بېلىق تۇتقىلى چىقتىمۇ؟_ دهپ سورىدىم. _
 كامال ئۈستىده ئۇخالۋ تىدۇ. _

ن ئىككـى غېـرىچ يۇقىرىـد  ئۇخالۋ تـاتتى. ئويغانغـان بولســا بىـردهم تورۇسـقا قارىـدىم. تورۇسـتى
سـۆ لهپ بېــرهتتىم، بهلكىــم ئــۇ نومۇسســىز يا ــالرغا بىــر نهرســه دهر بــولغىيتتى، بهلكىــم ھېچــنىمه 
دېمهســتى، خىيالچـــان ۋه غهمكىـــن ھالـــد  ســىرتقا قـــار پ ئولتـــۇر ر بـــولغىيتتى، پار ڭلىشـــاتتىم، 

اق قوللىرى بىلهن قويۇپ قويغـان پـارچه پـۇلالرنى ئالـدىم. پار ڭلىشاتتۇق. ئايالىنىڭ كىچىك، ئاپئ
رومان بولسـا كېـرهك. گـۈ هل -ئۇمۇ دهرھال پۇكهي ئۈستىده تۇرغان نهرسىگه بېرىلىپ كهتتى: فوتو

ئايال! خهيرلىك كېچىلهر، دهپ ئاۋ ره قىلمـايال يېنىـپ چىقـتىم، قوڭغـۇر ق جىرىڭلىـدى. كـوچىالر 
ئويناۋ تقـان بـالىالرمۇ ئـۆيلىرىگه كىرىـپ كېتىشـكهن ئىـدى.  مۆكـۈلهڭ-جىمىپ قالغان ئىدى، مۆكۈ

 ئامالسىز ئۆيگه قايتتىم.
باغنىڭ ئىشىكىنى تاقىغانـدىن كېـيىن، دهرىزىنىـڭ رىشـاتكىلىرى ئارىسـىدىن چـوڭ خانىمنىـڭ 
ــ انا ئۆينىــڭ  ــۇرۇپ ئۇخلىمــايتتى. ئا  ــۆردۈم: مهن ياتمــاي ت ــر ق نــۇرىنى ك ــىدىكى چى ھوجرىس

ىـدىن قۇلۇپلىـدىم، بىـردهم ئـۆي ئىچىـده الغـايلىۋهتتىم، پهلهمـپهيلهردىن ئىشىكىدىن كىردىم، ئىچ
ئاستا چىقىۋېتىپ ئويالپ قالدىم. ئۈسكۈد ردىكى ئۆينىڭ پهلهمپهيلىرى بولغىيمىدى ئهجىبـا؟ قايسـى 

گېزىتـى بـارمۇ، دهپ «  تهرجىمـان» گېزىت بولغىيتتى، ئهته بېرىپ گېزىتچىدىن ئـاالي، سـهنده 
فــارۇق بهيــگه ال ىمــكهن، دهي، ئــۇ تارى چىــدۇر، تــارىخ ســهھىپىلىرىگه  ســور پ باقــاي، بىزنىــڭ

 قىزىقىدۇ... ئۈستىگه چىقتىم، ھوجرىسىغا كىردىم، كارىۋېتىد  ياتاتتى.
 مهن كهلدىم، چوڭ خانىم،_ دېدىم. _
 ئاپىرىن!_ دېدى،_ ئاخىرى ئۆينىڭ يولىنى تاپاالپسهن. _
 قاند ق قىالي، كىنو ئۇ ۇند  تۈگىدى. _
 كلهرنى ئوبد ن تاقىغانسهن؟ئىشى _

ــادهمنى  _ ــد  ئ ــۇخالپ بولغان ــاتىمهن. ئ ــۇ؟ مهن ي ــه ال ىمم ــرهر نهرس ــدىم،_ بى ــدىم،_ دې تاقى
 ئويغۇتىدىكهنسىز.
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 ھه؟ -ئۇالر ئهته كېلىدۇ _
 ھهئه،_ دېدىم،_ كارىۋ تلىرى ۋه ئۆيلىرىنى تهييارالپ قويدۇم._
 بوپتۇ، ئىشىكىمنى ئوبد ن تاقا. _

 م. يېتىپال ئۇخالپ كېتىمهن. پهلهمپهيلهردىن چۈ تۈم.ئىشىكنى تاقاپ چىقتى
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ــۇ  ــۋ تىمهن. مۇ  ــاڭالپ تۇرى ــىۋ تقانلىقىنى ئ ــهپ چۈ  ــردىن دهسس ــردىن، بى ــپهيگه بى پهللهم
ۋ قىــتقىچه كــوچىالرد  نــېمه ئىــش قىلغانــدۇر؟ كالالڭــدىن چىقىرىــۋهت فــاتىمه، كۆڭلــۈڭ ئېلىشــىپ 

رنى ئوبد ن تاقىغانمىـدۇر بـۇ كـا   پ پاپـا؟ پهرۋ يـى كېتىدۇ. لېكىن يهنىال بىلگۈم كېلىدۇ. ئىشىكله
پهلهك ئۇنىـڭ! ئورنىغــا كىـرىپال مــاالي ئهۋالدى ئىكهنلىكىنــى ئىسـپاتلىماقچى بولغانــدهك، كــېچىچه 
خورىلد پ ئۇخاليدۇ. غهمسىز، بىپهرۋ  ماالي ئۇيقۇسىنى ئۇخال بوپتۇ سهن يهر پاپىسى، سهن ئـۇخال 

لمايمهن. ئۇخالپ قالسام ۋه ئۇنتـۇپ كهتسـهم دهيـمهن، لـېكىن ۋه كېچه ماڭا قالسۇن. مهن ئۇخلىيا
 ئۇيقۇنى ساقاليمهن خاال،، ساقلىغانسېرى بىكاردىن بىكار ساقالۋ تقانلىقىمنى چۈ ىنىپ يېتىمهن.
سېنىڭ بۇ ئۇيقـۇڭ خىمىيهلىـك بىـر ھادىسـه، فـاتىمه، دهيتتـى سـاالھىددىن، با ـقا بـارلىق 

يهتكىلى بولىدىغان بىر نهرسـىدۇر، بىـر كـۈنى خـۇددى   هيئىلهرگه ئوخشاش، چۈ مۇ ماھىيىتىگه
ســۇنىڭ فورمۇالســىنىڭ ھىــدروگىن ئىككــى ئىكهنلىكىنــى تېپىــپ چىققانغــا ئوخشــاش، چۈ ــنىڭ 
فورمۇالسىنىمۇ تېپىـپ چىقىشـىدۇ. لـېكىن بىزنىـڭ لهقـۋ الر ئهمه،، يهنه  ـۇ ياۋرۇپـالىقالر تېپىـپ 

پ بۇ كۈلكىلىك ئۇخالش كېيىملىرىنى كېيىـپ، چىقىدۇ ۋه ئۇ چاغد  ھېچكىممۇ ئۇيقۇم قانسۇن، ده
كېرهكسىز كىرلىك ۋه سـېنىڭ گۈللـۈك ۋه كۈلكىلىـك يوتقانلىرىڭنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ، بىكـاردىن 
بىكار تاڭنىـڭ ئېتىشـىنى كۈتـۈپ ياتمايـدۇ. ئـۇ چاغـد  كىچىـك بىـر  ىشـىدىن ھهر ئاخشـىمى بىـر 

ددى قـاتتىق ئۇيقـۇدىن يـېڭىال ئىستاكان سـۇغا ئـۈ  تـامچه تېمىتىـپ ئىچىـپ قويـۇش، بىزنـى خـۇ
ئويغانغاندهك جانلىق ۋه روھلۇق قىلىۋېتىشكه يېتىپ ئا ىدۇ. ئۇ چاغد  ئۇ ئۇيقۇسىز ۋ قىتالرد  نېمه 
ئىشــالرنى قىلىۋېتىــدىغانلىقىمىزغا كــالالڭ يېتهرمــۇ فــاتىمه، ئــويالپ يېتهلهمســهن ئــۇ ئۇيقۇســىز 

 ۋ قىتالرنى؟
ــاالھىددىن، بىل ــوق، س ــاجىتى ي ــىمنىڭ ھ ــڭ ئويلىش ــپ خىياللىرىمنى ــى كېلى ــمهن: بىرهرس ى

ــۇ  ــېكىن ئۇيق ــۈتىمهن، ل ــارىغىنىمچه ك ــقا ق ــپ كهتســۇن، دهپ تورۇس ــى ئېلى ــىدىن مېن ئىسكهنجىس
ــى ــاكى ر ك ــار پ ي ــدۇ.   ــېكىن مهن  ①كهلمهي ــدىم، ل ــۇخالر ئى ــهندهك ئ ــامغۇ س ــگهن بولس ئىچهلى

ىڭ ھـاردۇقىنى خالىمايمهن ئۇ سـهت ئۇيقـۇنى. سـهن ئىككـى  ىشـه ئىچهتتىـڭ: ئىنسـىكلوپېدىيهن
ــڭ ۋه  ــپ ئۈچــۈن ئهمه،، دهيتتى ــاتىمه، كهي ــمهن ف ــى ئاچســۇن، دهپ ئىچى چىقارســۇن،  ىھنىمن
ــاقىالر  ــانالر، پ ــده چاي ــۇ ئىچى ــڭ. مهن ســېنىڭ ئ ــد پ ئۇخاليتتى ــڭ ئوچــۇق، خورۇل ــدىن ئاغزى ئان
جۈپلىشىدىغان قۇدۇقالرنىڭ قـار ڭغۇ ئېغىزىنـى ئهسـلىتىدىغان ئاغزىڭـدىن بى سـىپ تۇرغـان ر كـى 

ىقىدىن كۆڭلۈم ئېلىشىپ قاچاتتىم. سوغۇق خوتـۇن، بىچـاره خوتـۇن، مـۇ دهك بىـر نېمىسـهن، پۇر
روھىڭ چىقىپ كهتـكهن! بىـر قهدهھ ئىچـكهن بولسـاڭ چۈ ـهنگهن بوالتتىـڭ! ئـاله قېنـى، ئىـچه 
فاتىمه، مهن سـاڭا ئىـچ دهۋ تىـمهن، ئېرىڭغـا ئىتـائهت قىلىشـىڭ كېـرهكلىكىگه ئىشىنىدىغانسـهن؟ 

، چۈنكى ساڭا  ۇند ق ئۆگىتىلگهن،  ۇند ق بولغانـدىن كېـيىن، سـاڭا بـۇيرۇق ھه...ئىشىنىسهن
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قىلىۋ تىمهن، ئىچ فاتىمه، گۇناھى ماڭا يېزىلسـۇن، قېنـى ئـاله ئىـچه، ئهقلىڭنىـڭ ئـا  ت بولۇ ـى 
ئۈچۈن، قار ، ئېرىڭنىڭ تهلىپى بۇ،  قېنى ئاله، ئۆتۈنۈپ قاالي، ۋ ي خۇد يىم، بـۇ خوتـۇن مېنـى 

 ىــرىكتىم بــۇ يــالغۇ لۇقتىن، ئۆتــۈنهي فــاتىمه، بىــر قهدهھ ئىــچ، ئېرىڭغــا بويــۇن  يالۋۇرتىۋ تىــدۇ،
 تولغىماقچىمۇ سهن_ يا؟

 .ئىچمىـدىم پهقهت !ئالد نمايمهن ياۋىد قالرغا-يالغان كىرىۋ لغان پوستىغا يىالن ئۇند ق مهن ياق،
 ئۇچىـد  لىمنىـڭتى .يـوقتى ھـېچكىم .ئىـدىم قالغان دهپ بولىدىغاندۇ، قاند ق .قېتىم بىر پهقهت
 دهرھـال قىلـدىم، پۇ ـايمان با ـلىدىم، قورقۇ ـقا كېـيىن .تهم بىـر  هھهردهك ۋه لىمـون تـۇ ،

 ساقلىدىم، قىزىقسىنىپ دهپ قايىدۇ، بېشىم ۋه يۇدۇم قايتا-قايتا ئىستاكاننى چايقىدىم، ئاغزىمنى
 قـاالرمهنمۇ، بولـۇپ مه، ئۇنىڭـدهك مهنمـۇ خـۇد يىم، ۋ ي ئولتۇرىۋ لدىم، دهپ چۈ مهي يىقىلىپ

 ماڭـا :قالـدىم يهڭگىلـلهپ چۈ ـهندىم، كېـيىن .بهرمىـدى يـۈ  ئىـش ھـېچ لـېكىن قورقتۇم، دهپ
 .چېپىاللمايدۇ  هيتان
 دهرىزىنـى بېرىپ .تايىنلىق كېتهي تۇرۇپ قىلمايتتى، كېلىدىغاندهك ئۇيقۇم .باقماقتىمهن تورۇسقا
 توختىغان  امال ئىتتهردىم، ئاستا تلىرىنىقانا دهرىزه .چاقمايتتى پا ىالرمۇ مېنى ئاچتىم، ئاۋ يالپ
 :ئۆچـۈك چىرىقـى رهجهپنىـڭ قارىـدىم، .قىلمـايتتى مىتمـۇ  ـاخلىرى ئهنجۈر :كېچه تىنىق ئىدى؛
 تامـاق .ئۇخاليـدۇ قويسىال بېشىنى يوق، نهرسىسىمۇ بىر ئويلىغۇدهك پاپىنىڭ ئۇ كېتىپتۇ، ئۇخالپ
 ئـالغىنى نهتىجىده لېكىن قىلىش، سودىلىق پچىقى با  رغا ۋه يۇيۇش كىرلىرىمنى ئا ر ق قىلىش،
 .تۇرۇپمۇ ئايلىنىپ سائهتلهپ كوچىالرد  ئۈستىگه ئۇنىڭ  اپتۇل، سېسىق

 كۆ گه نهلهرگىچه تا ۋه سو ۇلىدىغانلىقىنى نهگىچه نهدىن لېكىن كۆرهلمهيۋ تىمهن، دېڭىزنى
 ۋه موتۇرالر تۇرغان ۈلدهپگۈر !دۇنيا بىپايان :قىلماقتىمهن خىيال سو ۇلىدىغانلىقىنى كۆرۈنمهستىن
 .كـۆرهتتىم ياخشـى ئىـدى، گـۈ هل پۇرىقىمـۇ بولمىسىدى، قېيىقالر چىقىۋ لغان كىشىلهر قىپيالىڭا 

 ماڭىـدۇ، يـول بولسـىمۇ قهدهم بىـر ھهپتىده ئۇالر .تۇرىۋ تىمهن ئاڭالپ ئاۋ  لىرىنىمۇ تومۇ غىالرنىڭ
 بـاال قىالتـتىم، خىيـال دهپ جـاي بىر هلگۈ  دۇنيانى چاغالرد  بىر .قىاللمايمهن  ۇنچىلىكمۇ مهن

 .قالسۇن سىرتتا دۇنيا :تاقىدىم ئىچىدىن ياپتىم، دهرىزىنى .ئىدىم ناد ن ئىدىم،
 ئىچىـدىكى جىمجىتلىـق .يۈگۈرتتـۈم كـۆ  ئۈسـتىگه ئۈسـتهلنىڭ ئولتـۇردۇم، ئاستا ئورۇندۇقتا

 .تۇرىـدۇ قىلمـاي مىـت سـۇ ئىچىـدىكى چۆگـۈن، ئهيـنهك قاچىالنغـان سـۇ يېـرىمىغىچه .نهرسىلهر
 سۇنىڭ تولدۇرىمهن، ئىستاكاننى كۆتۈرىمهن، تۇتۇپ ئاچىمهن، ئاغزىنى ئهينهك كهلگهنده ئىچكۈم
 ھاۋ  بىر سالقىن  ىلدىراليدۇ، ئاستا سۇ جار ڭاليدۇ، ئهينهك سالىمهن؛ قۇالق ، قارىغا  ئېقىشىغا
 پۇ ـۇغىمنى ئىـچ ولىـدۇ،ب ئهرمهك ماڭـا بـۇالر ئىـش، بىـر ئاجايىـپ  ئۇرۇلىـدۇ؛ بۇياققـا ئۇيـاقتىن
 ئـاۋ يالپ نهرسـىلهرنى بۆلىـدىغان ۋ قىتنـى  .بولمىدى ۋ قتى تې ى .ئىچمهيمهن لېكىن چىقىرىدۇ،
 كـۆرۈپ چـاچلىرىمنى قالغـان قىسـىلىپ ئارىسـىغا ۋه قـار ۋ تىمهن تارغىقىمغـا .كېـرهك ئىشـلىتىش
  هئىپ، كىرگهن يا قا سانتوق مېنىڭ .با لىدىم چىقىرىشقا ئايرىپ ۋه ئالدىم قولۇمغا .تۇرۇپتىمهن
 ۋ قىـت قويـدۇم، غـۇدۇر پ دهپ ۋ قىـت، .تۆكـۈلمهكته تالـدىن بىـر تـال، بىر .چاچلىرىم ئىنچىكه
 قالغان يېتىپ ئوڭد  :قويدۇم تا الپ ئوڭدىسىغىال تارغاقنى توختىدىم، .تۆكۈلىدۇ نهرسىمۇ دېگهن

 مىڭ ۋه قويسام تا الپال ند قمۇ ۇ نهرسىنى ھهممه . ۈركۈندۈردى تېنىمنى ۋه تۇر تتى قوڭغۇ دهك
 ئۈستىده ئۈستهلنىڭ .تۇر تتى مۇ ۇند ق يىل مىڭ نهرسه ھهممه تهگمىسه، بىزگه ھېچكىم يىلغىچه
 جايىـد ، پېتـى  ـۇ نهرسـه ھهمـمه  ئىـش؛ ئاجايىپ :كېرهكلهر-نهرسه چۆگۈن، ئهينهك ئاچقۇ ،



13 
 

 ھـالهتته پۇر قسـىز رهڭسـىز، قېتىـپ، مۇ دهك پارچه بىر چاغد   ۇ خىياللىرىممۇ  !قىلماستىن مىت
 .قاالتتى تۇرۇپ

 ئهھۋ لىـڭ، قانـد ق تىنچلىقمۇ،  تىنچلىقمۇ، .ئوياليمهن مهن ۋه كېلىشىدۇ ئهته ئۇالر لېكىن
 ئهھـۋ لىڭىز، قانـد ق مومـا، بولسـۇن، ئـۇ ۇن ئـۆمرىڭىز سۆيىشىدۇ، قولۇمنى قاند قر ق، ئۆ ۈڭچۇ،
 كهلگىنه سهن قېنى قىلماڭالر، گهپ تهڭ مىڭالرھهم .كۈ ىتىمهن ئۇالرنى موما؟ تۇردىڭىزمۇ ئوبد ن
 سـور ۋ تىمهن، ئۈچـۈن ئالـدىنىش قىلىۋ تىسـهن؟ ئىـش نـېمه سـهن سـۆ له، قېنـى ھه، .يېنىمغـا
 .قـويىمهن ئـاڭالپ سـۆ لهرنى-گهپ قويۇلۇۋ تقـان دهپ  ۇند قال بۇ ئۈچۈن ئالدىنىش ۋه بىلىمهن

 سېلىشـىدۇ، پـار ڭ ئـار -ئـۆ  تۇرىشـىدۇ،  پقـار پار ڭال مامسـىلهر؟ بىلهن موماڭالر مۇ ۇنچىلىكمۇ؟
 .با ـاليدۇ قىلىشـقا گهپ ۋ رقىـر پ ئانـدىن .تـۇرىمهن چۈ ـىنىپ ئـاڭالپ، بـۇالرنى كۈلىشـىدۇ،
 كهچـۈرۈڭ، .قالمىـدى بولـۇپ گا، تې ى قۇالقلىرىم  ۈكرى مىڭ خۇد غا ۋ رقىر  ما، ۋ رقىر  ما،

 موماڭالر، بىر يهنه سىلهرنىڭ مهن !مايتتىئاڭلى ياخشى تا   قۇالقلىرى مومىمىزنىڭ بىر يهنه موما،
 د دىسـىنىڭ ئاننهئـاننه، ئانىسـى ئانىسـىنىڭ تۈركچىـده) !د د ئانـاڭالر ئهمه،، ئانـاڭالر ئانا يهنى

 گهپ ماڭـا بولـدى، بولـدى، !رهنجىـمهڭ بولمـاڭ، خاپا (دېيىلىدۇ د د ئانا يهنى بابائاننه، ئانىسى
 ئىش نېمه بېرىڭالر، سۆ لهپ توغرۇلۇق موماڭالر  ۇ پتۇ،بو ھه، توغرۇلۇقمۇ؟ نېمه بېرىڭالر، قىلىپ
 قىالتتـى ئىـش نـېمه مـومىمىز ر سـت، ھه، :كېتىشـىدۇ چۈ ۈپ ئىچىگه ئۈنلىرى بىردىنال قىلىدۇ؟
 بواللمىغانلىقىنى يېتىلىپ تولۇق ئىقتىد رىنىڭ چۈ ىنىش ۋه كۆرۈش  ئۇالرنىڭ چاغد  بۇ بىزنىڭ؟
 يهنه  ئهمه،، ئۈچـۈن چنپۈتۈش لېكىن دهيمهن، ر رمهن،سو يهنه بوپتۇال، يېتىمهن، چۈ ىنىپ
 :ئىـدى مـۇمكىن بولۇ ـى قالغان ئۇنتۇپ ئاللىقاچان بهلكىم ئۇالر مهقسىدىم، دېيىشتىكى سور رمهن

 بهنت بىلهن خىياللىرى ئۆ  ئهمه،، بىلهن سورىغانلىرىم بىلهن؛ ھوجر  ئهمه،، بىلهن مهن ئۇالر
 ...ىكهندهكت يالغۇ  ئۆ ۈم يهنىال مهن ۋه ئىدى

 پايدىسـى يـاق، .سـاقلىدىم يـېگه  ئالـدىم، ئـۆرۈك تـال بىـر تهخسـىدىن ئۇ ىتىـپ قولـۇمنى
 .ئهمه، ئارىسـىد  خىياللىرىمنىـڭ ئارىسـىد ، كېـرهكلهر-نهرسـه يهنه يهردىـمهن، بـۇ .بولمىـدى

 سـائهتنىڭ .بـار مىنـۇت بهش ئىككىـگه ئـون سـائهت .ئولتۇرماقتىمهن قار پ  ئۈستىگه ئۈستهلنىڭ
 ىشىسى، يېنىد  گېزىـت، ئۇنىـڭ يېنىـد  قوليـاغلىق.  ـۇ پېتـى تۇرماقتـا. ئۇالرغـا ①كولۇنيا د يېنى

قار يمهن، نه ىرىم ئۇالرنىڭ ئۈستىده كېزىدۇ ۋه ماڭا بىر نېمه دېسۇن، دهپ يۈ ىنى ئاستا سـىيپاپ 
ئۆتىدۇ، لـېكىن ئـۇالر  ـۇنچىلىك كـۆپ نهرسـىنى، ئىشـنى ئهسـلىتهتتىكى، ئهمـدى دېگـۈدهك بىـر 

سه قالمىغان ئىدى. پهقهت ۋه پهقهت بىر كولونيـا  ىشىسـى، گېزىـت، قوليـاغلىق، ئـاچقۇ  ۋه نهر
 سائهت: چىكىلد يدۇ، ھېچكىم، ھهتتا ساالھىددىنمۇ ۋ قىتنىڭ نېمىلىكىنى بىلمهيدۇ.

-چۈ شـهك ۋه ئۇيـاقتىن بۇياققـا كېلىـپ-ئارقىدىن پهيد  بولىدىغان، ئۇ شـاق-تۇرۇپال ئارقا
اللىرىم، ھهرگىز بۇند ق پهيتلهرگه يېقىن يوالپ قـالمىغىن، چـاچر ، تېشـىغا كېتىپ تۇرىدىغان خىي

چىقىپ كهت، سىرتقا چىقايلى بولۇڭالر، ۋ قىت ۋه ئۆينىڭ سىرتىغا. يهنه بىـر تـال ئـۆرۈك يېـدىم، 
كېرهكلهرگه تې ىمـۇ كـۆپ قـار پ كېـتىمهن ۋه ئوخشـاش -لېكىن چىقالمىدىم. بۇند ق چاغد  نهرسه

 ــۈركۈنۈپ، ۋ قىتنــى تېــزر ق ئۆتكۈ ۈ ــنى ئىســتهپ قــالىمهن: مهن بولمىغــان  نهرســىلهردىن تېــنىم
بولسام ۋه ھېچكىم بولمىغان بولسا، نهرسه كېرهكلهر تۇرغان يهرلىرىده مهڭگۈ تۇرغان بوالتتى ۋه بۇ 
چاغد  ھېچكىم ھاياتنىڭ نېمىدىن ئىبارهت ئىكهنلىكىنـى بىلمىگهنلىكىنىمـۇ خىيالىغـا كهلتـۈرمىگهن 

 ېچكىم!بوالتتى، ھ
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تارىنىـپ -ياق، ئۆ ۈمنى ئاۋۇندۇر لمىدىم. ئورۇندۇقتىن تۇردۇم، سـۇخانىغا كىـردىم، يۇيۇنـۇپ
 پاكىزلهندىم، بۇلۇڭد  ساڭگىالپ تۇرغان ئۆمۈچۈكنى يالغۇ  تا الپ قايتىپ چىقتىم.

ــڭ  ــۆچتى، پهقهت كارىۋ تنى ــر ق ئ ــان چى ــۇپكىنى بېسىشــىمغا تورۇســتىن ســاڭگىالپ تۇرغ كون
ق، ئورنۇمغا كىردىم. ھاۋ  ئىسسىق، لېكىن يوتقانسـىز ياتالمـايمهن، نـېمه ئامـال، بېشىدىكىسى يېنى

ھېچ بولمىسا قۇچاقالپ ياتـارمهن، ئاسـتىد  ياتـارمهن، ئىچىـگه يو ـۇرىنارمهن، بېشـىمنى ياسـتۇققا 
يۆلىدىم، كۈتمهكتىمهن ۋه ئۇيقۇنىڭ تېزال كهلمهيدىغانلىقىنى بىلىمهن. غۇۋ  چىـر ق نـۇرى تورۇسـقا 

 تۇرىدۇ، تومۇ غا ئاۋ  لىرى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ. ئىسسىق يا  كېچىلىرى! چۈ ۈپ
لېكىن يا الر بۇرۇنقى چاغالرد  تې ىمۇ ئىسسىقتهك قىالتتى. لىمون سۈيى ئىچهتتۇق،  ـهربهت 
ئىچهتتۇق. لېكىن كوچىالرد  ئهمه،، ئاق پهرتۇق تارتقان كىشىلهر؛ ئانام مۇنـد ق دهيتتـى: ئۆيـده 

پ ئىچىمىز، فاتىمه؛ با  ردىن قايتىمىز، دۇكانالرد  تۈ ۈك يېڭـى نهرسـىلهر يـوق. پاكىز تهييارالتقۇ ۇ
ئاخشىمى د د منى ساقاليمىز، كېلىدۇ، پـار ڭ سـالىدۇ، بىـز ئـاڭاليمىز؛ گۈپۈلـدهپ تاماكـا پۇر يـدۇ، 
يۆتىلىپ تۇرۇپ سۆ لهيدۇ. بىر قېتىم مۇند ق دېگهن ئىدى: ساڭا بىر اليىق چىقتى، ئۆ ى دوختۇر. 

بهرمىدىم! بىر دوختـۇر بـارمىش، گهپ قىلمـاي تۇرۇۋ لـدىم، د د ممـۇ بىـر نهرسـه دېمىـدى،  جاۋ پ
لېكىن ئهتىسى يهنه بىـر قېـتىم تىلغـا ئالـدى، مهن ئهمـدى ئـون ئـالته يا ـتا ئىـدىم، ئانـام، قـار  
ــۆرگهن  ــى نهده ك ــش، مېن ــق ئى ــدىم: قىزى ــدى، مهن ئويالن ــۇركهن، دې ــادهم دوخت ــۇ ئ ــاتىمه، ئ ف

قتۇم، سورىمىدىم، لېكىن يهنه ئويالنـدىم: دوختـۇر. بـاش سـۆڭىكى؟ كېـيىن د د م بولغىيتتى؟ قور
يهنه بىر قېتىم  ئېغىز ئاچتى ۋه قو ۇپ قويدى: كهلگۈسى پارالق بىـر دوختـۇركهن، فـاتىمه، مهن 
سۈرۈ ــته قىلــدىم، تىرىشــچان ۋه بىــر ئــا  كهم قانــائهت، لــېكىن، غۇرۇرلــۇق ۋه ئهقىللىــق  ئــادهم 

جىم دېمىدىم. ھاۋ  بهك ئىسسـىق ئىـدى،  ـهربهت ئىچىۋ تـاتتۇق: -ويالنغىن. المئىكهن، ئوبد ن ئ
مهن نېمه بىلهي! ئاخىرىد ، ماقۇل، دېدىم، د د م مېنى ئالدىغا تارتتى: قىزىم، د د ڭنىڭ ئۆيىدىن 
كېتىش ئالدىد  تۇرۇۋ تىسهن، دېگهنلىرىمنى قۇالقلىرىڭغا ھالقا قىلىپ ئا،: ئهرلهردىـن تـوال گهپ 

ســلىق كېرهكلىكىنــى چۈ ــهندۈرۈۋ تاتتى، قىزىقســىنىش مۈ ــۈكلهرگىال يارىشــىدۇ، بولىــدۇ، سورىما
د د ، مهن دېمىسهڭمۇ بىلهتتىم،  ـۇند ق بولسـىمۇ يهنه بىـر قېـتىم دهپ قويـاي قىـزىم، قولـۇڭنى 
ئۇنــد ق قىلمــا، قــار ، تىرنــاقلىرىڭنى چىشــلىمه ئۇنــد ق، چوپچــوڭ بولــدۇڭ ئهمــدى، مــاقۇل د د ، 

 سورىما، سورىمىدىم. سورىمايمهن،
ســورىمىدىم. تــوي قىلغىلــى تــۆت يىــل بولغــان بولســىمۇ، بــالىلىق بواللمىغــان ئىــدۇق، 
ئىســتانبۇلنىڭ ھاۋ ســى تۈپهيلىــدىنمىش، كېــيىن چۈ ــهندىم، ھــاۋ  ئىسســىق بىــر يــا  ئاخشــىمى، 
ساالھىددىن كېسهل كـۆرۈش ئـۆيىگه ئهمه،، ئـۇدۇل يېنىمغـا كهلـدى : فـاتىمه، بۇنـدىن كېـيىن 

-تانبۇلد  تۇرمايمىز! سـاالھىددىن، نېمىشـقا، دهپ سـورىمىدىم، ئـۆ ى دهپ بېرىۋ تـاتتى، پـۇتئىس
قولى خۇددى كىچىك بالىالرنىڭكىدهك جىم تۇر لمايتتى: ئهمـدى ئىسـتانبۇلد  يا ـىمايمىز، فـاتىمه، 
بۈگۈن تهلهت پا ا مېنى چاقىرىپ، ساالھىددىن دوختـۇر، سـهن ئهمـدى ئىسـتانبۇلد  تۇرمايسـهن، 

اســىي بىلهنمــۇ ھهپىله مهيســهن! دېــدى. ئــۇ نومۇسســىز يهنه، يــاق، دېگىــنىم دېــگهن، مهن سىي
دېگهن بىر قهھرىمـان، دهپ تۇرىۋ لسـاڭ، سـېنىمۇ با ـقىالر بىـلهن بىلـله بۈگـۈنكى تـۇنجى كـېمه 
بىلهن سىنوپ تۈرمىسىگه يوللىۋهتسهممۇ بولىدۇ، لېكىن بۇنى خالىمايسهنغۇ دهيمهن. بىزگىمۇ ئامال 

ز بىــلهن بهك ھهپىلىشــىپ كهتتىــڭ، ھېلــى ئــۇ پــارتىيهگه كىرســهڭ، ھېلــى بۇنىڭــدىن يــوق، بىــ
ھۇ ۇڭ جايىد  ئادهمدهك قىلىسهن، كالالڭنى سـىلكىۋهت، تـوي قىلغـان -چىقتىڭ، قارىسام ئهقلى
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ــرىگه بارســاڭ   ــد ق يې ــڭ قان ــاركهن، دۇنيانى ئىكهنســهن، دوختۇركهنســهن،  ياخشــى كهســپىڭ ب
ــده ــۇش كهچۈرگى ــاي تۇرم ــاڭنى قىينالم ــالالھ جاج ــد قر ق؟ ئ ــۇ چهڭ قان ــهن، فر نس ــۇل تاپااليس ك پ

بهرسۇن! چۈ هندىڭمۇ فاتىمه، بۇ ئىتتىھاتچىالر)يـاش تـۈركلهر( ئالجىـپ قېلىشـىپتۇ، ئهركىنلىكنـى 
كۆ ىگه سىغدۇر لمايۋ تىدۇ، ئۇالرنىڭ ئابدۇلھهمىتتىن نېمه پهرقى قالدى؟ مـاقۇل، تهلهت ئهپهنـدى، 

كۆرپهمنى دهرھال يىغىشتۇرسام، سىنوپ تۈرمىسىدىن قـورقتى، -، كۈدهتهكلىپىڭنى قۇبۇل قىلىمهن
دهپ قالمــا: يــاق! تۈرمىــدىن قــورققىنىم ئۈچــۈن ئهمه،، ســىلهرگه تېگىشــلىك جــاۋ پنى پــارىژدىن 
بېرهلهيــدىغانلىقىمنى بىلگهنلىكىــم ئۈچــۈن. بىــز پارىژغــا كېتىمىــز، فــاتىمه، ئۈ ۈكلىرىڭــدىن يــاكى 

سات! خالىمامسهن، ماقۇل، مېنىڭ ھا ىرچه تې ى د د مـدىن قالغـان  ئىككىنى-ئالماسلىرىڭدىن بىر
بىساتلىرىم بار، بولمىسا ياۋرۇپاغـا ئهمه،، سـهالنىككه كېتهرمىـز، نېمىـدهپ چهتـئهلگه -ئا ر ق مال

چىقىپ كهتكۈدهكمىز،  امغا كهتسهكمۇ بولىدۇ. رىز  دوختـۇر ئىسـكهندىرىيهگه كېتىپتـۇ، ئـۇ يهرده 
يېــزىپتىكهن، خهتلىــرىم نهده، تاپالمــايۋ تىمهن، ئۈســتىلىمگه تهگمهڭــالر،  كــۆپ پــۇل تاپقــانلىقىنى

دېمىگهنمــۇ مهن، ۋ ي خــۇد يىم، بېرلىنمــۇ بولىــدۇ، ســهن جهنــۋه دهپ ئاڭلىغــانمۇ فــاتىمه، بــۇالر 
ئابدۇلھهمىتتىنمۇ بهتتهر بولۇپ كېتىشتى، بـوله، ئۇنـد ق ھاڭۋىقىـپ قـار پ تـۇرغىچه چامـاد نالرنى، 

شتۇر، بىر ھۆرىيهتپهرۋهرنىـڭ ئايـالى دېـگهن قهيسـهر بولۇ ـى كېـرهك،  ـۇند ق ساندۇقالرنى يىغى
جىـم دېمهيتـتىم، خـالىغىنىڭچه بولسـۇن، دېـگهن -ئهمهسمۇ، قورققۇدهك بىر ئىـش يـوق. مهن الم

ــۇرۇپ  گهپنىمــۇ قىلمىــدىم، ســاالھىددىن ھهدهپ ئه ۋهلهيتتــى، ئابــدۇلھهمىتكه ئۇالرنىــڭ پــارىژد  ت
همـــدى ئۆ ىنىـــڭ پارىژغـــا بېرىـــپ ئـــۇالرنى نـــېمه قىلىۋېتىـــدىغانلىقىنى قىلغـــان ئهتكهنلىرىنـــى، ئ

ئاڭلىتىۋ تاتتى ۋه ئاخىرىد  ئۇ كۈن يېتىپ كهلگهنده بىز پارىژدىن پويىزغا ئولتۇرۇپ،  هپهر قۇچـۇپ 
قايتىپ كىلىدىكهنمىشمىز! كېيىن، يـاق،  ـامغا، دېـدى، ئىزمىرغـا دېـدى ۋه كهچقـۇرۇن بولغانـد  

مۈلكىمىزنى سېتىشـىمىز كېـرهك، فـاتىمه، پىـد كارلىققا -هن ر  ى، دېدى، مالتر بزونغا كهتسهكمۇ م
تهييارمۇ سـهن؟ پۈتـۈن كۈچـۈمنى كۆره ـكه ئاتىمـاقچىمهن،  ـۇڭا  سـورىدىم، خىزمهتچىلهرنىـڭ، 
مااليالرنىڭ ئالدىد  دهپ يـۈرمه، تـامنىڭمۇ قـۇلىقى بـار، لـېكىن تهلهت ئهپهنـدى، سـهن ماڭـا كهت 

بۇل دېــگهن بــۇ لهنهتتهككــۈر پاھىشــى انىد  تۇرمــايتتىم،  فــاتىمه، نهگه دېمىســهڭمۇ، مهن ئىســتان
كېتهيلى، بىر نهرسه دېسهڭچۇ! مهن يهنىال ئۈن چىقارماي تۇر تتىم ۋه بۇ تې ى كىچىـك بـالىكهن، 
دهپ ئويالۋ تاتتىم.  ۇند ق،  هيتان پهقهت كىچىك بالىنىال مۇ ـۇند ق ئالدىيااليـدۇ، ئـۈ  قىسـىم 

دىن چىقــارغىلى بولىــدىغان بىــر كىچىــك بــاال بىــلهن تــوي قىلىپــتىمهن مهن، كىتــاب بىلهنــال يولــ
چۈ هندىم: ئۇ كۈنى يېرىم كېچىده ھۇجر مدىن چىققان ئىدىم، ھـاۋ  ئىسسـىق ئىـدى، بىـر نهرسـه 
ئىچهي دېگهن ئىدىم، ئۇنىڭ خانىسىدىكى چىر ق يـورۇقىنى كـۆرۈپ چىقـتىم، ئىشـىكىنى ئـاۋ يالپ 

جهينهكلىرىنــى  ئۈســتهلگه تىــرهپ، يــۈ ىنى ئالىقــانلىرى ئارىســىغا  ئېچىــپ قارىــدىم: ســاالھىددىن
ئالغىنىچه يىغالۋ تاتتى: غۇۋ  يېنىۋ تقان چىر ق يىغالۋ تقان يۈ ىگه كۆرۈمسىز نۇرلىرىنى چېچىۋ تاتتى. 
ئۈستهلنىڭ ئۈستىدىن ئۆكسۈپ قالمايدىغان باش سۆڭىكىمۇ يىغالۋ تقـان بـۇ يوغـان ئـادهمگه قـار پ 

نى ئاستا ياپتىم، ئا  انىغا بېرىپ بىر ئىستاكان سۇ ئىچتىم ۋه دېـمهك، بـالىكهن، تۇر تتى. ئىشىك
 دهپ ئويلىدىم، تې ى بالىكهن.

كارىۋ تتىن ئاستا تۇرۇپ، ئۈستهلگه كېلىپ ئولتۇردۇم، ئهينهك چۆگـۈنگه قارىـدىم. ئىچىـدىكى 
لغانـدهك قىالتـتىم ،  سۇ قاند ق قىلىپ ئۇند ق مىت قىلماي تۇر اليدىغاندۇر؟  بـۇ ئىشـقا ھهيـر ن قا

خۇددى بىر ئهينهك چۆگـۈن ئىچىـدىكى سـۇ ھهيـر ن قـالغۇدهك بىـر نهرسـىدهك. بىـر قېـتىم، بىـر 
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ھهرىنىڭ ئۈستىگه ئىستاكاننى دۈم كۆمتۈرۈپ، ئـۇنى ئىچىـگه سـولىۋ لغان ئىـدىم. ئىچىـم پۇ ـقاند  
ۇقىنى چۈ ـىنىپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ تاما ا قىالتتىم: بـۇ يهردىـن چىقىـپ كېتىـدىغان يولنىـڭ يوقلـ

كۈندۈ  توختىماي تىپىرالپ چىقتـى ۋه ئاخىرىـد  بىـر -يهتكۈچه، ئىستاكاننىڭ ئىچىده ئىككى كېچه
بۇلۇڭـــد  مىـــت قىلمـــاي تۇرۇ ـــتىن ۋه ساقال ـــتىن ۋه نېمىنـــى ســـاقالۋ تقانلىقىنىمۇ بىلمهســـتىن 

بىز ر بولـدۇم، ساقال تىن با قا قىلغۇدهك ئىش قالمىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى.  ۇ چاغد  ئۇنىڭدىن 
يىرگهندىم، دهرىزىنى ئاچتىم، ئۈستهلنىڭ بىر چېتىگه سـۈرۈپ ئاپىرىـپ، قېچىـپ كهتسـۇن، دهپ 
ئىستاكاننى كۆتۈردۈم، لېكىن ئهخمهق جانىۋ ر ئۇچـۇپ كهتمىـدى! ئۈسـتهلنىڭ ئۈسـتىده  ـۇ پېتـى 

. گېـزىتتىن قېپقالدى. رهجهپنى چاقىردىم، ئۇ يىرگىنىشلىك مهخلۇقنى ئېزىۋېتىشىنى تهلهپ قىلدىم
ئا ر ق يىرتتى، ھهرىنى ئاۋ يالپ تۇتتى، دهرىزىـدىن تـۆۋهنگه تا ـلىۋهتتى. كـۆ ى قىيمىـدى، ئۇمـۇ 

 ئۇالر كهبى ئىدى.
ئىستاكانغا لىق سۇ قۇيدۇم، ئالدىرىماي ئىچتىم، تۈگىدى. قاند ق قىالي؟ ئورنۇمدىن تۇردۇم، 

يهرگه بۇ ئـۆينى سـالدۇرغان چـاغالرنى ئورنۇمغا كىردىم، بېشىمنى ياستۇققا يانچىالپ قويدۇم ۋه بۇ 
خىيال قىلدىم. ساالھىددىن قوللىرىمـدىن تـۇتقىنىچه ئايالنـدۇر تتى: بـۇ يهرده كېسـهل كۆرىـدىغان 
ئۆيۈم بولىدۇ، بۇ يهرده تامـاق يهيـدىغان ئـۆي بولىـدۇ، بـۇ يهرده ياۋروپـا ئۇسـلۇبىدىكى ئا ـ انا؛ 

ياســىتىۋ تىمهن، چــۈنكى ھهر بىــرى ئــايرىم بالىالرنىــڭ ھهر بىــرى ئۈچــۈن ئــايرىم، ئــايرىم ھــوجر  
ھوجرىسىد  يېتىپ  ئۆ  خار كتىرىنى يېتىشتۈرىشى كېرهك،  ۇند ق فاتىمه، ئۈ  بـاالم بولسـىكهن، 
دهيــمهن، كــۆرۈپ تۇرۇپســهن، دهرىــزىلهرگه ساالســۇن يــاكى قاپقــاق ئورناتمىــدىم، نــېمه دېــگهن 

هن ئهركىـن كىشـىلهرمىز، خالىسـاڭ مېنـى قامال مىغان نهرسه، ئايالالر قۇ ـمۇ، ھـايۋ نمۇ؟ ھهممهيـل
تا الپ كېتهلهيسـهن، بىزمـۇ ئۇالرغـا ئوخشـاش دهرىـزىگه ساالسـۇن بېكىتهيلـى، ئـۇ يهرگىمـۇ، بـۇ 
يهرگىمۇ، دېمه فاتىمه،  بىنانىڭ ئاۋۇ چىقىپ تۇرغان يېرى  پىشايۋ ن ئهمه،، بهلكى بالكون، ئـۇ 

ۈ هل مهنزىــره،  ــۇند ق ئهمهســمۇ، دېــگهن ئهركىــنلىككه ئېچىلغــان دهرىزىــدۇر، نــېمه دېــگهن گــ
ئىستانبۇل  ئاۋۇ بۇلۇتالرنىڭ تېگىده قالغاندۇ بهلكىم، ئهللىك كىلومېتىر، پويىزدىن ھېلىمۇ ياخشى 
گهبزهده چۈ ۈپ قاپتۇق، ۋ قىت تېـز ئۆتـۈپ كېتىـدۇ، ئۇالرنىـڭ بـۇ ئهخمهقـلهر ھۆكـۈمىتى بىـلهن 

ال ئىتتىھاتچىالر)ياش تۈركلهر( ئاغـدۇرۇلۇپ ئېقىنىڭ كېلىشىشىمۇ ناتايىن، بهلكىم بۇ ئۆي پۈتمهستىن
 كېتهر ۋه بىزمۇ دهرھال ئىستانبۇلغا قايتارمىز، فاتىمه...

كېيىن ئۆي پۈتتى ۋه باالم دوغان تۇغۇلدى، يهنه بىر ئـۇرۇش پارتلىـدى، لـېكىن ئىتتىھـاتچى 
ئىسـتانبۇلغا ئهخمهقلهرنىڭ ھۆكۈمىتى تې ىچه ئاغدۇرۇلمايۋ تاتتى، ساالھىددىن ماڭا، فاتىمه، سهن 

ــدى ، ســهن  ــڭ  ئىســتانبۇلغا كېلىشــىمنى چهكلى ــپ كهل ، تهلهت ســېنىڭ ئهمه، مېنى ــر بېرى بى
نېمىشــقا بېرىــپ كهلمهيســهن، ئانــاڭنى كــۆرۈپ كېلهتتىــڭ، د د ڭنــى كــۆرۈپ كېلهتتىــڭ،  ــۈكرى 

كېرهك سېتىۋ التتىڭ، يېڭـى  نهرسـىلهردىن ئېلىـپ -پا انىڭ قىزلىرى بىلهن كۆرۈ هتتىڭ، نهرسه
تتىـڭ، بـۇ يهرده ئهتىــدىن كهچكىـچه تىكىــش ما ىنىسـىنىڭ پېــد لىنى تېپىـپ ۋه كېچىلىــرى كىيه

ــا  ــپ ئاناڭغ ــا كېيى ــىلىرىڭنى ھېچبولمىس ــان نهرس ــكهن، توقىغ ــپ تىك ــۆ لىرىڭنى خورىتى ــۈ هل ك گ
كۆرسىتهتتىڭ، فاتىمه، نېمىشقا بېرىپ كهلمهيسهن؟ دهيتتى. لېكىن مهن ياق، دهپ تـۇرۇۋ التتىم، 

ســـاالھىددىن، ئـــۇالر ئاغدۇرۇلغانـــد  بىلـــله بـــارىمىز، لـــېكىن نېمىشـــقىكىن  بىلـــله بـــارىمىز،
ئاغدۇرۇلمايۋ تاتتى. بىر كۈنى گېـزىتته كـۆردۈم، سـاالھىددىننىڭ گېزىتلىـرى ئـۈ  كـۈن كېچىكىـپ 
كېلهتتــى، لــېكىن ئــۇ بۇرۇنقىــدهك گېزىتقــا ۋ ي دهپ كهتمهيتتــى، پهلهســتىن، گالىچيــا ۋه چانــاق 
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هۋهرلىرىگىمۇ پهرۋ  قىلمـا، بولـۇپ كهتـكهن ئىـدى. به ى كـۈنلهرده، قهلئهدىن كهلگهن ئۇرۇش خ
كهچلىك تاماقتىن كېيىن قولىغـا ئېلىـپ ۋ ر قـالپ قويۇ ـنىمۇ ئۇنتـۇپ قېلىۋ تقـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ 
گېزىتنــى ۋه خهۋهرنــى تــۇنجى بولــۇپ مهن ئوقــۇدۇم؛ ئىتتىھاتچىالرنىــڭ ئاغدۇرۇلغانلىقىــدىن خهۋهر 

ڭ ئۈســتىگه خــۇددى چىر يلىــق پىشــقان مېۋىــدهك قويــۇپ قويــدۇم؛ تېپىــپ، گېزىتنــى تهخسىســىنى
يېزىۋ تقان ئىنسىكلوپېدىيىدىن باش كۆتۈرۈپ، چۈ لۈك تاماق ئۈچۈن پهسكه چۈ ـۈپال گېزىتتىكـى 
خهۋهرنى كۆردى؛ چۈنكى چـوڭ خهتـلهر بىـلهن يېزىلغـان ئىـدى. ئوقـۇدى ۋه ھېچـنىمه دېمىـدى. 

ــامغا قهدهر  ــېكىن ئاخش ــورىمىدىم، ل ــۇ س ــۇم مهنم ــلىرىدىن مهل ــاغ تىۋىش ــان ئاي ــتىدىن كېلىۋ تق ئۈس
بولدىكى، پۈتۈن چۈ تىن كېيىن ئىنسىكلوپېدىيىگه بىر سۆ مۇ يېزىلمىغان ئىدى. كهچلىـك تامـاق 
ۋ قتىــدىمۇ ســاالھىددىن بىــر نهرســه دېــمهي تۇرىۋ لغاچقــا، مهن پهقهت مۇنــد ق دهپ قويــدۇم: 

دېــدى، ھۆكــۈمهت غۇالپتــۇ، ئىتتىھــاتچىالر  كۆردۈڭمــۇ ســاالھىددىن، ئاغــدۇرۇلۇپتۇ؟ ھه،  ــۇند ق،
جىـم -دۆلىتى ۋهير ن بوپتۇ، ئۇرۇ تىمۇ مهغلۇپ بوپتۇق! كۆ ۈمنىڭ ئىچىگه قارىيالمايۋ تـاتتى ۋه الم

دېمهيتتى. كېيىن د ستى اندىن قوپقان چېغىدىمۇ كۆ ۈمگه قارىماستىن ۋه ئۇنتـۇپ كېتىشـنى ئـار ۇ 
ــدىغان ــىنىڭ نومۇســىنى كهلتۈرى ــدىغان، كىش ــا  قىلى ــۇرۇپ تىلغ ــاھنى ئىچــى ســىقىلىپ ت ــر گۇن بى

ئېلىۋ تقاندهك رهۋىشته دېدى: ئىستانبۇلغا ئىنسىكلوپېدىيه پۈتكهنده بـار رمىز، فـاتىمه، چـۈنكى بـۇ 
ــتۇرغاند ،  ــلهن سېلىش ــا ئىشــالر بى ــدىغان ئىشهنگۈســىز كاتت ــا چىقى ــلهن روياپق ــىكلوپېدىيه بى ئىنس

چۈ شهك ۋه تـايىنى -ۋ لغان ئۇ ئاددىي، ئۇ شاقئىستانبۇلدىكى ئهخمهقلهرنىڭ سىياسىي دهپ ئاتى
يوق ئىشالر ھېچنىمىگه ئهر ىمهيدۇ، مهن بـۇ يهرده قىلىۋ تقـان ئىـش تې ىمـۇ كاتتـا ۋه تېـرهن بىـر 
ئىش، بىر ئهسىر ئۆتسىمۇ تهسىرى يوقالمايدىغان ئىشهنگۈسىز بىر ۋه ىپه؛ بـۇ ئىشـنى يېـرىم يولـد  

مه، ئهمدى مهن چىقاي، دېدى ساالھىددىن ۋه دهرھال تا الپ قويۇ قا مېنىڭمۇ ھهققىم يوق، فاتى
ــا قهدهر، ۋه  ــڭ ســىرىنى بايقىغانغ ــا ئۆلۈمنى ــچه ت ــپ كهتكهن ــى،  ــۇ چىقى ــپ كهتت ئۈســتىگه چىقى
ئۇنىڭدىن كېيىنكى تۆت ئايـد  چىدىغۇسـىز ئـاغرىق ۋه ئـا  پ تارتقانـدىن كېـيىن، بىـر كـۈنى قـان 

ېدىينى يهنه ئوتتـۇ  يىـل يـا دى ۋه يا غـانلىقى قۇسۇپ ئۆلۈپ كهتكهنگه قهدهر ئۇ غهلىته ئىنسىكلوپ
ئۈچۈن مهن، پهقهت مۇ ۇ ئىش ئۈچۈنال ساڭا رهھمهت ئېيـتىمهن، سـاالھىددىن،  ـۇند ق قىلىـپ 

كهلگۈسـىدىكى ئىسـتانبۇل ۋه »مهن يهتمىش يىلدىن بېرى بۇ يهرده_ جهننهتھىساردىمهن،  سهن  
ــىز دۆلهت ــتىن قۇت« دىنس ۇلــۇپ قالــدىم،  ــۇند ق ئهمهســمۇ، دهپ ئاتىغــان ئــۇ گۇناھقــا پېتىش

 قۇتۇلغانسهن فاتىمه، ئهمدى خاتىرجهم ئۇخال...
 سـالماقتىمهن، قـۇالق ئاۋ  ىغـا پـويىز كېلىۋ تقـان يىـر قتىن ۋه ئۇخلىيالمـايۋ تىمهن لـېكىن
 ئاۋ  الرنى بۇ بۇرۇن .تاقىلد  لىرىغا ۋه ئاۋ  ىغا موتۇر چىقىدىغان ئۇ ۇن-ئۇ ۇن ئاندىن گۈدۈكىگه،

 باغالرنىـڭ ئۆيلهرنىـڭ، تۇپر قالرنىـڭ، دۆلهتلهرنىـڭ، گۇناھسـىز يىـر قالرد  .رهتتىمكـۆ ياخشـى
 كهتتـى، ئۆتـۈپ پـويىز بىـر يهنه .ئالـدىناتتىم ئاسـانال ئىـدىم، بـاال  قىالتـتىم؛ خىيـال بـارلىقىنى

 قـاپتۇ، ئىسسـىپ تـۇرۇپ ئاسـتىد  ئىڭىكىمنىـڭ ياستۇقۇم !ئويلىما نهگه، ئهمدى؛ ئاڭلىمايۋ تىمهن
 كېچىلىـرى قىـش .سـالقىن ئاسـتى قۇالقلىرىمنىـڭ ئهمـدى قويـدۇم، بېشـىمنى .ئۆرىـدىم ىپقايرىل
 مهن ئـۇخاليتتى، خورۇلـد پ ساالھىددىن .يوق ئىشمۇ قىستايدىغان بىرىنى-بىر بوالتتى، سوغۇق

 بىـر .ئولتـۇر تتىم سوغۇقتا كىرىپ ئۆيگه يان سهسكىنىپ پۇرىقىدىن ھار ق تۇرغان پۇر پ ئاغزىدىن
 ئهتىـدىن دېگهنىـدىم، باقـاي، قـار پ بىـر قهغه لىـرىگه ئىـدىم، كىـرگهن ئـۆيگه بىـر هيهن قېـتىم

 : يېزىپتـۇ مۇنـد ق دېگهنىـدىم، باقـاي، كـۆرۈپ بىـر يېزىۋ تىـدۇ، نېمىلهرنـى ئولتـۇرۇپ كهچكىچه
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 مهسىلىسـىنىڭ، مهۋجۇتلـۇق تهڭرىنىـڭ يېزىپتۇ؛ تېمىد  دېگهن مايمۇن، _ بوۋىسى ئىنسانالرنىڭ
 ئىشـقا بىـر كۈلكىلىـك نهتىجىسـىده تهرهققىياتلىرىنىـڭ ئىشهنگۈسـىز ياۋرۇپـادىكى پهنلهرنىـڭ بىـز

 كـۈنلهرده مۇ ـۇ ئـاي، مۇ ـۇ بولۇۋ تقـان  ـاھىت قالغانلىقىغـا تا ـلىنىپ چهتـته بىـر ئايلىنىـپ،
 ئۇخالۋ تقـان قار ڭغۇلۇقلىرىـد  چىـركىن ۋه چۇڭقـۇر ئهسـىرنىڭ ئوتتۇر  تې ىچه  هرقنىڭ يېزىپتۇ؛
 كۈچلـۈك ئاجايىـپ ئهكسـىچه دهل ئهمه،، ئۈمىدسىزلىككه  ىيالىالرنى ئوچۇم بىر بىزنى، ھالىتى،

 بـۇ پۈتـۈن ئېنىقكـى، نهرسـه  ـۇ چـۈنكى يېزىپتـۇ؛ دهپ كېـرهك، بېرىشـى ئېلىـپ تىرىشـچانلىققا
 بايقـاپ يېڭىـدىن بهلكـى ئهمه،، كېلىشـمىز ئېلىـپ يهرگه بۇ يهردىن ئۇ پهقهت بىز، بىلىملهرنى
 ۋ قىـت قىسـقا تې ىمـۇ پهرقنـى يىللىـق يـۈ  نهچـچه ئارىـدىكى ېزىپتـۇ؛ي دهپ كېرهك، چىقىشىمىز
 يىلىنـى يهتتىنچى خىزمهتنىڭ خار كتىرلىك ئابىده بۇ ئهمدى يېزىپتۇ؛ ئۈچۈن قىلىش يوق ئىچىده

 تـوپىنى ئىنسـانالر دۆتله ـتۈرىۋېتىلگهن بىـلهن قورقۇنچىسـى خـۇد  چېغىمـد ، ئاخىرال ـتۇرغان
 تـوپ بىـر .ئوقۇۋ تـاتتىم لـېكىن  بولـدى، قـوي ئوقۇمـاي تىمه،فـا خـۇد يىم، ۋ ي كـۆرمهكتىمهن،
 بىـر تۇيۇلىدىغان كۈلكىلىك بهك مهملىكهتلهرده قىلغان تهرهققى ئۈچۈن، ئويغۇتىش تىرىكتاپالرنى

 مۇ ـۇ ھېچبولمىسـا يېزىپتـۇ؛ دهپ چۈ ـۈپتۇ،  ىممهمـگه مېنىـڭ دېـمهك، قىلىش، ئىشالرنى قاتار
 بولمىغىنىغـا دوسـتۇمنىڭ بىـرهر كا ـكى، بولسـىمۇ بولغـان دوسـتۇم بىـرهر قىلىشـقۇدهك گهپلهرنى
 دهپ ساالھىددىن، يالغۇ سهن، تىكهندهك  ئۈ دۈم، ئۈمىدىمنى خوتۇندىنمۇ سوغۇق بۇ ئوخشاش،
 ۋه لهيلهكـلهر قويۇپتـۇ؛ يېزىـپ قهغه گه بىـر كىچىـك ئىشـالرنى قىلىنىـدىغان ئهته  يېزىپتـۇ؛

 خهرىتىـدىن كىتابىـدىكى ولىكوۋسـكاينىڭپ ئۈچـۈن خهرىتىسـى يـول كۆچۈ ـىنىڭ قۇ ـالرنىڭ
 ياق، يېزىپتۇ؛ مهسهل ئاددى ئۈ  ئۈچۈن ئىسپاتالش تىرىكتاپالرغا يوقلۇقىنى خۇد نىڭ پايدىالن،

 ۋه ئـاتتىم پىرقىرىتىـپ قهغه لىرىنى گۇناھ فاتىمه، به،، بولدى قالمىدى، ئوقۇغۇچىلىكىم ئهمدى
 ئىككىنچى ئۆيگه بۇ تولغان بىلهن كۇپۇرلۇق قهدهر كۈنگه قارلىق سوغۇق، ئۇ كېيىنكى ئۆلگهندىن
 ساالھىددىن ئهتىگهنده ئهتىسى كهتتىم، چىقىپ ئۆيدىن بۇ تۇرغان يېغىپ مۇ  ئۈچۈن كىرمهسلىك

 فاتىمه؟ كىرىپسهن، خانهمگه چېغىمد  قالغان ئۇخالپ كېچه تۈنۈگۈن :ئىدى بىلىۋ لغان قار پال بىر
 .تـۇردۇم جىـم فـاتىمه؟ مالتىالپسـهن، ىمنـىدهپتهرلىر كىرىـپ خـانهمگه .دېمىـدىم جىـم-الم

 بوپتـۇ، فـاتىمه، چۈ ۈرىۋېتىپسـهن، يهرگه  به ىلىرىنـى قىپسـهن، قااليمىقـان مالتىالپسـهن،
  ـۇند قمۇ؟ ئوقـۇدۇڭ، .تـۇر تتىم جىـم مهن !ئوقـۇ بولىدۇ، ئوقۇساڭ خالىغانچه يوق، ھېچۋهقهسى
 ئۈمىـد مۇ ۇنى مېنڭ .بۇتتهك يهنىال نمه ئويالۋ تىسهن؟ نېمه فاتىمه، قىپسهن، ئوبد ن ئاپىرىن،

 ئۆگهن، ۋه ئوقۇ ئىشتۇر، ياخشى ئهڭ ئوقۇش .فاتىمه ئوقۇ  ۇند ققۇ؟ بىلىسهن، قىلىدىغانلىقىمنى
 كۈنى بىر ئويغانساڭ، ئوقۇپ .تۇر تتىم تىنسىز-ئۈن مهن ...جىقكى  ۇنچىلىك ئىشىمىز قىلىدىغان

 جىق، دېگهن نېمه  كۆپ، دېگهن نېمه ئىش نقىلىدىغا ھاياتتا بۇ ئاھ، فاتىمه، قالىسهن كۆرۈپ
 !جىق دېگهن نېمه

 ئۆيلهر، كېرهكلهر، نهرسه :ئا  بهك بىلىمهن، بولدى، يىل توقسان :بار نهرسه ئا  بهك ياق،
 ئېتىلمهيـدىغان قىلسـا قانـد ق ۋ قىت؛ ئا  بىر ئاندىن يهرگه؛ بۇ يهردىن ئۇ كۆرىمهن؛ قار يمهن،
 بايـاتىن ھـا ىر ئىچىـده، بېشىمنىڭ ۋه گهۋدهم مېنىڭ :تامچىالر توختاۋسىز تامچىلىغان جۈمهكتىن
-كـېچه تاقىلىـدۇ، ئېچىلىـدۇ، قـاپقىقى دهرىـزه ئېچىلىـدۇ، يۇمىلىـدۇ، كـۆ  ھا ىر، باياتىن ئىدى،

 .كېلىـدۇ ئهته ئـۇالر .سـاقاليمهن يهنه .ئالـد نمايمهن لـېكىن سـهھهر؛ بىـر يهنه مانـا، كۈنـدۈ ،
 ئۈچـۈن سۆيۈش قولۇمنى :كۈلىشىدۇ سۆيىشىدۇ، قولۇمغا .بولسۇن ۇنئۇ  ئۆمرۈڭ !مهرھابا مهرھابا،
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 نېمىمـۇ بىـرى مهنـدهك مومـا؟ تىنچلىقمـۇ تىنچلىقمـۇ، .غهلىـته چـاچالر با ـالردىكى ئـېگىلگهن
 .كهل ئۇيقۇ، كهل .ئۆلۈكلهر ما  رالر، .كۈتىۋ تىمهن يا اۋ تىمهن،  ۈكرى، خۇد غا دېيهلىسۇن؟

 .كهتتـى ھهرىمـۇ .ئهمـدى ئاڭلىمـايۋ تىمهن، ئـاۋ  ىنى رنىـڭتومۇ غىال .ئۆرۈلـدۈم كارىۋ تتـا
 ئـۇالرنى ئويغىنىـپ بالـدۇر ...سـېغىزخانالر قـاغىالر، تـامالرد  سـهھهرلهرده قالـدى؟ نېمه سهھهرگه

 مهلىكىلهرنىـڭ پادىشـاھالرنىڭ، ئايال ر ستمىدۇر؟ ئىكهنلىكى ئوغرى سېغىزخانالرنىڭ .تىڭشايمهن
 ئېغىـر  ـۇنچىۋېال قـۇش ئۇ چۈ كهنمىش، پېيىگه وغۇرالپتۇمىش،ئ سېغىزخان بىر جاۋ ھىر تلىرى؛

 ئىككـى ئهمه،، بىر ئۇچار؟ قاند ق جانىۋ ر بۇ .قالىمهن دهپ ئۇچقاندۇر، قاند ق بىلهن نهرسىلهر
 سـېلىپ پـار ڭ كېـيىن تامـاقتىن ئۇنتۇيـدۇ، سـالمايدىغانلىقىمنى قۇالق گهپلىرىگه ئىچىۋ لسا  ىشه

 يېزىـپ قىسـمىنى ھـاۋ  فاتىمه، يا دىم، ھهققىده ئۇچۇش ۋه قۇ الر ر،ئايروپالنال بۈگۈن .بېرهتتى
 مـاددىالر د نه د نه، ئىچىـده ھاۋ نىـڭ فاتىمه، ئهمه،، بوش ھاۋ  ئاڭال، گېپىمنى دېدىم، بوالي
 سـۇنىڭ ئورۇنچىلىـك ئىگهللىـگهن ئىچىـده سـۇنىڭ قېيىـق تۇرغـان لهيـلهپ سـۇد  خـۇددى بـار،

 چۈ هنمهيمهن، ئۇچىدۇ، قاند ق كېمىسى ھاۋ   ارلىرى، ھاۋ  ،ياق مهن، ئۇچرىغاندهك، بېسىمىغا
 خۇالسىسـىنى قېتىمقىـدهك ھهر ۋه سـۆ لهيتتى ئىـدى، قالغـان ھاياجانلىنىـپ سـاالھىددىن لـېكىن
 بـۇ؛ ال ىمـى بىـزگه كېـرهك، بىلىشىمىز ھهممىسىنى بۇالرنىڭ مانا، :چىقىر تتى جارقىر پ-ۋ رقىر پ

 ۋه ئۆلىـدۇ خـۇد  بىلسـهك بىلىملىرىنـى پهن ئىجتىمـائىي ۋه ىئىـيتهب بـارلىق ئىنسىكلوپېدىيه؛ بىر
 ئىچىۋ لسـا،  ىشـىنى ئـۈچىنچى !سـالمايۋ تىمهن قـۇالق گهپلىـرىڭگه سـېنىڭ مهن لـېكىن بىزمـۇ،

 سـېنىڭ .بار بىلىم فاتىمه، يوق، خۇد   ۇند ق، :سالمايمهن قۇالق سۆ لىگهنلىرىگىمۇ تهلۋىلهرچه
 با ـقا يىرگىنىشـتىن ئۆ ىـدىن ۋه كـۆرۈش ياخشـى ئۆ ىنى ندىنئا !خوتۇن كالۋ  ئۆلدى، خۇد يىڭ

 ئـۆيگه ياغـا  كىچىـك باغـدىكى چۆمـۈلهتتى،  هھۋهتكه په، قالمىغاند ، نهرسه بىر ئىشهنگۈدهك
 !ئـويال نهرسـىلهرنى با ـقا !لهقۋ  ئىككى...ئويلىما ...ماالي بىر .فاتىمه ئويلىما، بۇالرنى .چاپاتتى
 .كهل ئۇيقۇ، كهل...ھارۋىلىرىنى ئات الرنى،باغ كونا سهھهرلهرنى، گۈ هل

 دهرىزىنىڭ !قار ڭغۇلۇق جىمجىت .ئۆچتى چىر ق سو ىلىۋېدى، مۈ ۈكتهك ئېھتىياتچان قولۇم
 قار  ـلىرىمدىن كۆرهلمهيۋ تىمهن، نهرسىلهرنى .بىلىمهن تۇرىدۇ،  ۇڭغۇپ جانسىز نۇر قاپقىقىدىن
 قىمىـر جايلىرىـد  تۇرغـان بولمىسـاممۇ مهن يـاگو قېلىشتى، يالغۇ  ھالد  تىنسىز-ئۈن قۇتۇلۇ تى،
 ئوبـد ن سـىلهرنى مهن لـېكىن قىلىشـاتتى، بېرىۋ تقانـدهك سـۆ لهپ تۇر اليـدىغانلىقىنى قىلماستىن
كېرهكلهر، سـىلهر بـۇ يهرده، ماڭـا يـېقىن يهرده، مېنىـڭ بـۇ  – نهرسه يهرده، بۇ سىلهر :بىلىمهن

تـۇرۇپ تـۇرۇپ بىرسـىدىن "تىرىـك" قىلىـپ ئــاۋ   يهرده ئىكهنلىكىمـدىن خهۋهرد ردهك قىلىسـىلهر. 
چىقىدۇ، ئاۋ  ىدىن تونۇيمهن، نـاتونۇش ئهمه،، مهنمـۇ بىـر ئـاۋ   چىقىـر ي، دهيـمهن ۋه خىيـال 
سۈرىمهن: بىز ئىچىده تۇرىۋ تقان بو لۇق دېگهن نهرسه نېمه دېگهن غهلىته! سـائهت چىكىلد يـدۇ 

بىر خىيال، ئانـدىن با قىسـى. تـاڭ ئېتىپتـۇ،  ۋه ئۇنى بۆلىدۇ. كهسكىنلىك ۋه قهتئىيلىك بىلهن.
ـــپ  ـــۇ، قېنى ـــت ئۆتۈپت ـــويغىنىپتىمهن، ۋ قى ـــۇخالپتىمهن، ئ ـــا! ئ ـــا، مهرھاب ـــۇ. مهرھاب ـــۇالر كهپت ئ
ئۇخالپتىمهن. ئۇالر كهلدى، چوڭ خانىم، ئۇالر كهلـدى! سـاقالپ تۇرسـام يهنه بىـر پـويىز گـۈدۈكى 

ىــز ماڭــدۇق ئانــا، ئىســتانبۇلد  تۇرىشــىمىزنى ئاڭالنــدى، نهگه؟ ئالالھقــا ئامــانهت! فــاتىمه، نهگه؟ ب
چهكلىدى. ئۈ ۈكلىرىڭنى ئالدىڭمۇ؟ ئالدىم! تىكىش ما ىنىسىنىچۇ؟ ئۇنىمۇ ئالدىم. ئالماسـلىرىڭنى، 
مهرۋ يىتلىرىڭنــى؟ ئــۇالر ســاڭا بىــر ئۆمــۈر ئهســقاتىدۇ، فــاتىمه. چاققــانر ق قــايتقىن! يىغلىمــا ئانــا. 

ــۈ ى كۆرمىــدىم، ســهپهرگه كېــرهكلهر پويىزغــا بې-ســاندۇقالر، نهرســه ســىلماقتا. تې ــى پهر هنــت ي
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چىقىۋ تىمىز، ئېرىم بىلهن يىر قالرغا، قايسى دۆلهتلهرگه سـۈرگۈن قىلىنىمىـز، ھـېچكىم بىـر نهرسـه 
دېيهلمهيدۇ، پويىزغا چىقىۋ تىمىز، بىزگه قار پ تۇرۇۋ تىسىلهر، سىلهرگه قـول پـۇالڭالتتىم، ئالالھقـا 

 نهت ئانا، مهن كېتىۋ تىمهن، يىر قالرغا كېتىۋ تىمهن.ئامانهت د د ، ئالالھقا ئاما
 
3 

 
 خوش،_ دېدى باققال،_ بىرهر ئىشىڭالر بارمىدى؟ _
 مىللهتچى يا الر بىر كېچىلىك ئۆتكۈ مهكچى،_ دېدى مۇستافا،_ باغاق تارقىتىۋ تىمىز. _

 مهن سومكىدىن باغاقالرنى چىقاردىم.
 ققال،_ ۋ قتىم يوق.مهن ئۇند ق يهرلهرگه بارمايمهن،_دېدى با _

ــهن،  _ ــپ قويمايس ــال ئېلى ــى ت ــر، ئىكك ــىمۇ بى ــىدىن بولس ــولالش يۈ ىس مىللهتچــى يا ــالرنى ق
  ۇند قمۇ؟_ دېدى مۇستافا.

 تې ى ئۆتكهن ھهپتىال ئالدىم،_ دېدى باققال. _
 بىزدىنمۇ؟_ دېدى مۇستافا،_ بىز ئۆتكهن ھهپته بۇ يهرده بولمىساق؟ _
 قىلغان بولساڭ ئۇ با قا گهپ!_ دېدى سهرد ر. سهن كوممۇنىستالرغا ياردهم _
 ياق،_ دېدى باققال،_ ئۇالر بۇ ياقالرغا كهلمهيدۇ. _
 نېمه ئۈچۈن كهلمهيدۇ؟_ دېدى سهرد ر،_ كۆڭلى خالىمايمۇ؟ _

ـــد ق ئىشـــالرغا  _ ـــاڭالر، مهن بۇن ـــڭ بېشـــىمنى ئاغرىتم ـــال،_ مېنى ـــدى باقق ـــمهن،_ دې بىلمهي
 ئارىال مايمهن.

نلىكىنى مهن دهپ بېرهي تاغا،_ دېـدى سـهرد ر،_ بىـزدىن قورقـۇپ كهلمهيـدۇ. نېمىشقا كهلمىگه _
پـار ق يىغىـدىغان جـاي -بىز بولمىغان بولسـاق كوممۇنىسـتالر بـۇ يهرنىمـۇ تۇ الغـا ئوخشـاش غهلـله

 قىلىۋ لغان بوالتتى.
 خۇد يىم ساقلىسۇن! _
چـان؟ ئـاۋۋ ل ته گـاھالرنى ھهببهللى، تـۇ الد  يۇرتد  ـالرغا قانـد ق قىلىۋ تىـدۇ، بىلهرسـهن ھهقى_

 ئۆرۈپ چاقارمىش...
 پاكىز، پارقىر پ تۇر تتى.-دۇكاننىڭ ئهينهكلىك ته گاھىغا قارىدىم، ئهينىكى پاك

 ئاندىن پۇل بهرمىگهنلهرنى قاند ق قىلىۋېتىپتۇ دهپ بېرهيمۇ؟_ دېدى سهرد ر. _
قىلىـدىغان بولسـا،  مېنىڭ كالالمغا ما  رلىقالر كهلگهنىـدى، كوممۇنىسـتالر ھهمىشـه مۇ ـۇند ق

رۇسىيهده ما  رلىقالر لىققىده تولـۇپ كهتكهنـدۇر. باققـالمۇ ئـاخىرى چۈ ـهنگهندهك قىلـدى: قـولىنى 
 بېلىگه قويۇپ، يۈ ى قىپقىزىل قىز رغان ھالد  بىزگه قار پ تۇر تتى.

 خوش، تاغا،_ دېدى مۇستافا،_ ۋ قتىمىز قىس بىزنىڭ، قانچه لىر لىق ئاالي دهيسهن؟ _
 كۆرسۇن، دهپ بىلهتلهرنى چىقاردىم. مهن ئۇنى

 ئون تال ئالىدۇ،_ دېدى سهرد ر. _
 تې ى ئۆتكهن ھهپته ئالغانتىم،_ دېدى باققال. _
ماقۇل ئهمىسه،_ دېدى سهرد ر،_ بىكاردىن بىكار ۋ قىت ئىسر پ قىلمايلى بالىالر. دېمهك پۈتـۈن  _

ــا  رد  ئىشــىك ــدىغ-ب ــۇپ كېتىشــىدىن قورقماي ــار دهرىزىســىنىڭ قومۇرۇل ــرال دۇككــان ب ان مۇ ــۇ بى
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 ئىكهن...ئېسىمىزده چىڭر ق ساقاليلى. ھهسهن، نومۇرىنى يېزىۋ ل بۇ يهرنىڭ...
سىرتقا چىقتىم، ئىشىكنىڭ ئۈستىدىكى نومۇرغا قارىدىم ۋه يېنىپ كىردىم، باققالنىڭ يۈ ى تې ىمـۇ 

 قىزىرىپ كهتكهنىدى.
قسـىتىمىز سـاڭا ھۆرمهتسـىزلىك قىلىـش ماقۇل تاغا، ئاچچىقلىما،_ دېـدى مۇسـتافا،_ بىزنىـڭ مه _

ئهمه،. بوۋىمىزدهك ئادهم سهن، بىز كوممۇنىست ئهمه،،_ ماڭا بۇرۇلۇپ،_ بـۇ قېـتىم بهش تـال 
 بهرسهك يېتهر.

بهش بىلهت چىقىرىپ ئۇ  تتىم. باققال قولىنى ئـۇ  تتى، خـۇددى يىرگىنىۋ تقانـدهك بىـر چېتىـدىن 
 پ باغاقالرنى ئوقۇ قا با لىدى.تۇتۇپ قولىغا ئالدى. ئاندىن سىنچىالپ قار 

 تالون بېرهيلى، ال ىممۇ؟_ دېدى سهرد ر. _
 مهنمۇ قو ۇلۇپ كۈلدۈم.

 بىھۆرمهتلىك قىلىشما!_ دېدى مۇستافا. _
چاڭ باسـقان -بۇ بىلهتلهردىن مهنده يهنه بهش تال بار،_ دېدى باققال ۋه ھاياجان بىلهن توپا _

ئاخىرى مهمنۇنلۇق بىلهن چىقىرىپ كۆرسهتتى،_ بۇالر  تارتمىسىنى ئاختۇرۇ قا با لىدى، ئاختۇرۇپ
 بىلهن ئوخشاش ئهمهسمۇ بۇ؟

 ۇند ق،_ دېدى مۇستافا،_ با قا قېرىند  الر خاتا بېرىپ سـالغان ئوخشـايدۇ. لـېكىن بىـزدىن  _
 ئېلىشىڭ كېرهك ئىدى.

 ئاپتىمهنغۇ مانا! _
 ېدى سهرد ر.ھه، تاغا؟_ د– يهنه بهش تال ئېلىپ قويغانغا ئۆلۈپ كېتهمسهن _

 لېكىن بۇ پى سىق قېرى ئاڭلىماسقا سېلىۋ لدى، بارمىقى بىلهن بىلهتنىڭ بىر بۇلىڭىنى كۆرسهتتى.
بۇ كېچىلىكنىڭ ۋ قتىمۇ ئۆتۈپ كېتىپتۇ،_ دېدى،_ ئىككى ئـاي بـۇرۇنقى كېچىلىـك ئىـكهن بـۇ.  _

 ئاي، دهپ يېزىلىپتۇ.-5يىلى -1980قار ، 
 ك بارغۇڭ بارمىدى؟_ دېدى مۇستافا.تاغا، سېنىڭ   دى بۇ كېچىلىككه به _
 ئىككى ئاي بۇرۇنقى كېچىلىككه  بۈگۈن قاند ق بارىمهن؟_ دېدى باققال. _

بهش تال بىلهتنى دهپ مېنىڭ سهۋر قاچامنى تولدۇرۇپ تا ۇرۇۋېتىشكه تـا، قالغـان ئىـدى. 
ــ ــت ئىس ــا پهقهت ۋ قى ــادهمگه ھاياتت ــۇش ئ ــهۋرچان بول ــۇ. س ــار ئۆگىتىپت ــته بىك ــزگه مهكتهپ ر پ بى

قىلغۇ ىدۇ، با قا بىر ئىشقا يارىمايـدۇ. بـۇ تېمىـد  بىـر ماقـاله يـا  دېـگهن بولسـا، مېنـى چېقىشـقا 
پۇرسهت تاپالماي تۇرغان تۈركچهپهرهسلهرمۇ يۈ  نومۇر قويۇ قا مهجبۇر بولغۇدهك نهرسىلهرنى تېپىپ 

قســىز يېنىغــا چىقىــپ يا غــان بــوالتتىم. مانــا: ســهرد رمۇ ماڭــا ئوخشــاش غه هپلهنــگهن ئىــدى. تۇيۇ
باردى، پى سىق قېرىنىـڭ قۇلىقىغـا قىسـتۇرىۋ لغان قېرىند  ـنى ئۇنىـڭ جېنىنـى ئاغرىتىـپ تـۇرۇپ 

 ئالدى، بىلهتلهرنىڭ ئۈستىگه بىرنېمىلهرنى يا دى، قېرىند ش بىلهن بىلله ياندۇرۇپ بهردى.
ىسـهن بولدىمۇ تاغا؟_ دېـدى،_ كېچىلىكنـى ئىككـى ئـاي كهيـنىگه سـۈردۇق. بهش يـۈ  لىـر  بېر _

 ئهمدى.
بهش يۈ  لىر نى ئاخىرىـد  يهنىـال بهردى. مانـا مۇ ـۇند ق بولىـدۇ؛ تـاتلىق سـۆ نىڭ يىالننـى 
ئۇۋىســـىدىن چىقىرىـــدىغانلىقىغا پهقهت بىزنىـــڭ مهكتهپنىـــڭ ئهخـــمهق تـــۈركچه يېزىقچىلىـــق 
مۇئهللىملىرى ئىشىنىدۇ.  ۇنچىلىك ئاچچىغىم كهلـدىكى، مېنىڭمـۇ بـۇ پى سـىق قېرىنىـڭ جېنىنـى 

نىغــۇم كهپقالغــان ئىــدى، كــۆ ىگه كۆرســىتىپ قويمىســام. چىقىــپ كېتىۋ تــاتتۇق، بىــردىنال قىي
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توختىدىم، ئىشىك ئالدىغا تىزىپ قويغان  اپتۇل يه ىكلىرىنىڭ ئهڭ ئاسـتىدىكى بىرىنـى تارتىـپ 
ـــدىن  ـــدى.  ـــاپتۇلنى ســـومكىغا ســـالدىم. ئان ـــاركهن؛ ھهممىســـى ئۆرۈلمى ـــى ب ـــاردىم. تهلىي چىق

 ۇق.ساتىر چ انىغا كىرد
 ساتىر   بىرسىنىڭ بېشىنى جۈمهكنىڭ ئاستىغا ئىڭىشتۈرۈپ يۇيۇۋ تاتتى. بىزنى ئهينهكتىن كۆردى.

 ئىككى تال ئاالي، بالىالر،_ دېدى قولىدىكى با نى قويۇۋهتمهستىن. _
 خالىسىڭىز ئون تالمۇ ئاالاليسىز، ئاكا،_ دېدى مۇستافا،_ بۇ يهرده ساتسىڭىزمۇ بولىدۇ. _
 پ قوي دېدىم، ماڭا يېتىدۇ،_ دېدى ساتىر  ،_  سىلهر ئۇيۇ مىدىن ئهمهسمۇ؟ئىككى تال قويۇ _

 ئىككى تال! تۇرۇپال نېرۋ م ئۆرلىدى.
 ياق، ئىككى تال ئهمه،، ئون تال ئالىسهن،_ دېدىم ۋه ئون بىلهتنى ساناپ ئۇ  تتىم. _

لـۇپ قـالىمهن. سهرد رمۇ ھهير ن قالدى.  ـۇند ق ئهپهنـدىلهر، نېـرۋ م ئـۆرلهپ قالسـا مۇ ـۇند ق بو
 لېكىن ساتىر   بىلهتنى ئالمىدى.

 دېدى. -قانچىگه كىردىڭ؟ _
 ساتىر چنىڭ قولىدىكى سوپۇنلۇق با مۇ ماڭا ئهينهكتىن قار ۋ تاتتى._
 ئالمامسهن؟_ دېدىم. _
 ئون سهككىزگه،_ دېدى سهرد ر. _
 ئۇيۇ مىدىن سېنى كىم ئهۋهتتى؟_ دېدى،_ پهيلىڭ بهك يامانغۇ؟ _

 بىلهلمىدىم ۋه مۇستافانىڭ چىر يىغا قارىدىم.نېمه دېيىشنى 
 خاپا بولما ئاكا،_ دېدى مۇستافا،_ ئۇ تې ى يېڭى، سىزنى تونۇمىدى. _
 يېڭى ئىكهنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ. ماڭا ئىككى تال قويۇپ قويۇڭالر بالىالر. _

هن يانچۇقىــدىن ئىككــى يــۈ  لىــر  چىقــاردى. بىلــله كهلگهنــلهر مېنــى  ــۇئان ئۇنتــۇپ ئۇنىــڭ بىــل
ــى  ــمهك، ئۇيۇ ــمىدىن بىرهرىن ــولىنى ســۆيۈپ كېتىشــكه. دې ــڭ ق ــدى ئۇنى ــا، قال كېلىشىشــتى، ت
تونۇساڭ، بۇ يهرنىڭ پادىشاھى بولىسـهن. بىـر تـالمۇ ئالمىغـان بولسـىچۇ كا ـكى. ئىككـى بىـلهت 

 چىقىرىپ ئۇ  تتىم. لېكىن قايرىلىپ ئالمىدى.
 قويۇپ قوي ئاۋۇ يهرگه! _

 كچى ئىدىم، دېمىدىم.قويۇپ قويدۇم. بىر نهرسه دېمه
خوش ئهمىسـه، بـالىالر!_ دېـدى ۋه قولىـدىكى چـا  سـوپۇننىڭ  ىشىسـى بىـلهن ئۇالرغـا مېنـى  _

 كۆرسهتتى.
 بۇ ئوقۇمدۇ ياكى ئىشلهۋ تامدۇ؟ _
 تولۇق ئوتتۇرىنىڭ ئىككىنچى يىللىقىد  توختاپ قالغان،_ دېدى مۇستافا. _
 د د ڭ نېمه ئىش قىلىدۇ سېنىڭ؟ _

 دىم.مهن ئۈن چىقارمى
 د دىسى التارىيهچى،_ دېدى مۇستافا. _
غا!_ دېدى ساتىر  ،_ پهيلى يامـان تۇرىـدۇ، مـاقۇل خـوش ①دىققهت قىلىڭالر بۇ كىچىك چاكال _

 ئهمىسه.
ھهمر ھلىرىم كۈلۈ تى. مهنمۇ بىر نهرسه دېمهكچـى ئىـدىم، ھه،  ـاگىرتىڭنى بـو هك قىلمـا، 

قارىماسـتىن سـىرتقا چىقـتىم. سـهرد ر بىـلهن  دېمهكچى ئىدىم، دېمىدىم.  ـاگىرتنىڭ چىر يىغىمـۇ
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ــى ئاڭلىمــايمهن،  ــىلهرنىڭ گېپىڭالرن ــىۋ تاتتى، لــېكىن مهن س ــۈۋ تاتتى، پار ڭلىش ــتافا كۈلۈ  مۇس
 كهيپىياتىم ناچار. بىر چاغد  مۇستافا سهرد رغا مۇند ق دېدى:

 ساتىر چلىقى ئېسىگه كېلىپ قالدى، كارىڭ بولمىسۇن. _
 چاكال! _

ــر نهرســه د ــده مهن بى ــى كهلگهن ــۈرۈش ۋه ۋ قت ــۇ ســومكىنى كۆت ــپهم ب ــڭ ۋه ى ــدىم. مېنى ېمى
بىلهتلهرنى چىقىرىپ بېرىشتۇر. بىزنى جهننهتھىساردىن چاقىرتىپ بۇ ئىشـنى بىـزگه تاپشـۇرغانلىقى 

كاسىپالر بىلهن بىرلىشىپ مېنـى مـا  ق -ئۈچۈنال مهن سىلهرنىڭ يېنىڭالرد  تۇرماقتىمهن، ھۈنهرۋهن
دېــگهن ســىلهردهك ئــادهملهرگه دهيــدىغان گېــپىم يــوق، گهپ قىلمىــدىم  قىلىشــقان ۋه ئــۇ گهپنــى

بولــدى. بىــر دورى انىغــا كىــردۇق، گهپ قىلمىــدىم. گــۆش دۇكىنىغــا كىــردۇق، گهپ قىلمىــدىم، 
ــد  ۋه  ــۋه دۇكىنى ــد ، قهھ ــال دۇكىنى ــل مىت ــيىن بهش خى ــدىن كې ــد  ۋه ئۇنىڭ ــڭ دۇكىنى باققالنى

با  ر تـۈگىگهنگه قهدهر گهپ قىلمىـدىم. ئهڭ ئـاخىرقى سۆ  قىلمىدىم، ھهتتا -قهھۋهخانىدىمۇ گهپ
 دۇكاندىن چىققۇچه مۇستافا قولىنى يانچۇقىغا سالدى.

 يېگۈدهك ئىش قىلدۇق بۈگۈن،_ دېدى. ①بىرهر كىشىلىكتىن كۆفته _
  ۇند ق،_ دېدى سهرد ر،_ بىرهر كىشىلىكتىن يېگۈدهك ئىش قىلدۇق. _

شىلىكتىن بۇيرۇ تى. ئۇالر ئىككى كىشىلىكتىن يهۋ تقان لېكىن كۆفته دۇكىنىد  ئولتۇرۇپ ئىككى كى
ــۈرمهيمهن ــىلىك يهپ ي ــر كىش ــۇ بى ــۇلالرنى -يهرده مهنم ــتافا پ ــاقالۋ تقاند  مۇس ــۆفتىلهرنى س ده. ك

 چىقىرىپ سانىدى: ئون يهتته مىڭ لىر  بوپتۇ. ئاندىن سهرد رغا دېدى:
 بۇ نېمىگه تۇتۇلۇپ قاپتۇ؟ _
 دېدى سهرد ر. -پتۇ،چاكال دېگىنىمىزگه ئاچچىغى كه _
 دۆت گۇي!_ دېدى مۇستافا. _

مهن ئاڭلىماي قاپتىمهن، چۈنكى تامدىكى بىر كالېند رغا قار پ ئولتۇر تتىم. كۆفتىلهر چىقتـى. 
بۇيرۇتتـۇم،  ②ئۇالر پار ڭال قا ، مهن جىم تۇرۇپ يېدۇق. تـاتلىق تۈرۈممـۇ بـۇيرۇتتى. مهن رهۋ نـى

تاپــانچىنى چىقىرىــپ ئۈســتهلنىڭ ئاســتىد  ئوينا ــقا خــوش بولــدۇم. بىردهمــدىن كېــيىن مۇســتافا 
 با لىدى.

 ئهكهلگىنه!_ دېدى سهرد ر. _
ئۇمۇ تۇتۇپ باقتى. ماڭا بېرىشمىدى، كۈلۈ تى، كېيىن مۇستافا بېلىگه قىستۇرىۋ لدى، پـۇلنى 

 تۆلىدى، ئورنىمىزدىن تۇرۇپ، چىقىپ كهتتۇق.
ــردۇق  ــار يغا كى ــۇق، س ــاي ئۆتت ــدىن قورقم ــا  ردىن ھېچكىم ــپهيلهردىن المب ــم -ۋه پهللهم جى

ــدۇم.  ــدهك بول ــا ئوخشــاش قورققان ــزده، ھهر قېتىمقىغ ــۇق. ئۇيۇ ــمىغا كىرگىنىمى دېمهســتىن چىقت
ـــــىۋ تاتتىم ۋه  ـــــلهرچه جىددىيلىش ـــــدۇ، دهپ ئهخمهق ـــــۇئهللىم قار ۋ تامدىغان ـــــ ىالۋېتىپ م نۇس

 جىددىيله كىنىمنى كۆرگهن مۇئهللىم بۇنى چۈ هنگهن ئىدى...
 ه يېرى تۈگىدىمۇ؟_ دېدى.با  رنىڭ ھهمم _
  ۇند ق ئاكا،_ دېدى مۇستافا،_ سىز تاپىلىغان يهرلهر. _
 ھهممىسى يېنىڭدىمۇ؟ _
 ھهئه،_ دېدى مۇستافا. تاپانچا بىلهن پۇلالرنى چىقاردى. _
 مهن پهقهت ماۋۇ سايماننىال ئاالي،_ دېدى ئۇ،_ پۇلنى  هكهرىيا بهي تاپشۇرۇۋ لىدۇ. _



24 
 

. كېلىشكهن ئادهم ئىچىگه كىرىـپ كهتتـى. مۇسـتافامۇ كىـردى. بىـز مۇستافا تاپانچىنى بهردى
ــــا بهينــــى  ــــدىم؛  هكهرىي ــــاقالۋ تىمىز، دهپ ئويلى ــــى س ــــد  نېمىن ــــر چاغ ــــاقالۋ تاتتۇق. بى س
ســـاقالۋ تقانلىقىمىزنى ئۇنتـــۇپ قالغانـــدهك قىالتـــتىم ۋه ھېچقانـــد ق مهقسهتســـىزال ســـاقالۋ تىمىز. 

لدى ۋه تاماكا ئۇ  تتى، چهكمهيتـتىم، لـېكىن ئالـدىم. بىردهمدىن كېيىن، بىزگه ئوخشاش بىرى كه
 پار ۋۇ   هكلىده بىر چاقماقنى چىقاردى ۋه تاماكىلىرىمىزنى تۇتا تۇردى.

 دوستالر سىلهرمۇ؟ ①جهننهتھىساردىن كهلگهن ئۈلكۈجۈ _
 ھهئه،_ دېدىم. _
 ئۇ يهرلهر قاند قر ق؟ _

 تتى. قېرىپ كهتكهندهك قىالتتىم.نېمه دېمهكچىدۇر، دهپ ئويلىدىم. تاماكا مهينهت تېتىي
 يۇقىرى مهھهللىلهر بىزنىڭ،_ دېدى سهرد ر. _
 بىلىمهن،_ دېدى ئۇ،_ مهن دېڭىز قىرغاقلىرىنى سور ۋ تىمهن. تۇ ال كوممۇنىستالرنىڭ. _

ــۇ يهرده  _ يــاق،_ دېــدىم مهن بىــردىنال،_ جهننهتھىســارد ، دېڭىــز بويىــد  بىــر نهرســه يــوق. ئ
 تۇرىدۇ. مهخسۇ، باي،  هرد رالر

 ماڭا قار پ كۈلدى. مهنمۇ كۈلدۈم.
 ھېچقىسى يوق،_ دېدى ئۇ،_ بىر نهرسه دهپ بولغىلى بولمايدۇ! _
 يۇقىرى مهھهلله كىمنىڭ بولسا، دېڭىز بويىمۇ  ۇنىڭ بولىدۇ،_ دېدى سهرد ر. _
نى  ۇند ق، تۇ النىمۇ  ۇند ق قولغا كىرگۈ ۈۋ لغـان. بهك دېقـقهت قىلىڭـالر. مهن كوممۇنىسـتالر _

ئويلىدىم. ئۇالر توغرۇلۇق ئويالنغا  بېرىلىپ تاماكا چېكىۋ تـاتتىم، بىـز بىـلهن پار ڭال ـقان بـايىقى 
 باال مۇند ق دېدى ۋه جاۋ بىمنى كۈتمهستىنال ئىچىگه كىرىپ كهتتى:

 سهن يېڭى كهلدىڭ،  ۇند قمۇ؟ _
ن ئىـدى. بىر نهرسه دېگـۈدهك پۇرسـهتمۇ بولمىـدى. سـهرد ر، ھهئه، دهپ بېشـىنى لىڭشـىتقا

ئهجىبا يېڭىدىن كهلگهنلىكىمنى قاند ق بىلىدىغاندۇر؟ بايالر بار دېسهم، ئۇ كۈلۈپ نېمه دېمهكچـى 
بولغىيتتى؟ سهرد رمۇ ئورنىدىن تـۇرۇپ ئىچىـگه بىـر يهرگه كىرىـپ كهتتـى، بـۇ قېـتىم مهن  ئـۆ ۈم 

لگهنلىكىمنـى چىقىۋ تقـانالر مېنىـڭ يېڭىـدىن كه-يالغۇ   ۇ يهرده قالدىم، سهرد ر خـۇددى كىرىـپ
بىلىۋ لسۇن، دهپ يالغۇ  تا الپ قويغاندهك قىالتتى. مهنمۇ تورۇسـقا قـارىغىنىمچه تاماكـا چهكـكه  
مۇھىم ئىشالرنى ئويالۋ تىمهن، كىرىپ چىقىۋ تقانالر مېنـى كـۆرۈپال چۈ ـهنگۈدهك دهرىجىـده مـۇھىم 

ئوقۇغانىــدىم، دهپ ئىشــالرنى: ھهرىكىتىمىزنىــڭ مهســىلهلىرىنى. مۇنــد ق بىــر كىتــاب بولىــدىغان، 
تۇرۇ ۇمغا، مۇستافا چىقتى ۋه بىرسى بىلهن كۆرۈ تى ۋه دهل مۇ ۇ چاغد  ھهممهيلهن بىر چهتـكه 
تىزىلــدى:  هكهرىيــا بهي،  ــۇند ق، كهلــدى. ئىش انىســىغا كىرگــۈچه ماڭــا بىــر قارىــدى، مهنمــۇ 

ــيىن م ــدىم. كې ــان ئى ــۇرۇپ بواللمىغ ــۇق ت ــى تول ــېكىن تې  ــاتتىم، ل ــدىن تۇرۇۋ ت ــتافانى ئورنۇم ۇس
چاقىرىشتى. ئۇ كىرىپ كهتتـى، مهن ئۇالرنىـڭ ئىچىـده نېمىلهرنـى پار ڭال ـقانلىقىنى ئويلىـدىم ۋه 

 ئۇالر چىقتى، بۇ قېتىم مهن ئورنۇمدىن تۇردۇم.
يار يســهن!_ دېــدى  هكهرىيــا بهي مۇســتافاغا،_ بىــز  ۆرۈر تاپقانــد  ســاڭا يهنه خهۋهر قىلىمىــز،  _

 ئاپىرىن!
ھاياجانلىنىپ كهتتىم ۋه ماڭا گهپ قىالرمىكىـن ، دهپ قالـدىم، لـېكىن ئاندىن ماڭا قارىدى، 

ھېچنىمه دېمىدى؛ پهقهت بىردىنال چۈ كۈردى ۋه يهنه يۇقىرىغا چىقىـپ كهتتـى؛ پـارتىيه يىغىنـى 
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كۇسـۇر قىلىـپ بىـر نېمىلهرنـى -بارمىش. مۇستافا باياتىن بىز بىلهن پار ڭال قان باال بىلهن كۇسۇر
ىڭ گېپىمنى قىلىشقاندهك ھېس قىلدىم، لېكىن بۇند ق قىلىش تېتىقسـىزلىق دېيىشتى. بىردهم مېن

بوالتتى، سىياسىي توغرۇلۇق سۆ لىشىۋ تقاندۇر، مۇھىم ئىشالر ھهققىـده... مېنـى گهپ تىڭشـاۋ تىدۇ 
 ياكى قىزىقسىنىپ قالدى، دهپ قالمىسۇن دهپ ئۇالرغا قار پمۇ قويمىدىم.

 ا،_ ماڭايلى.قېنى ئهمىسه بالىالر،_ دېدى مۇستاف _
سۆ  قىلىشماستىن پويىز ئىستانسىسىغا قار پ كېتىپ بارىمىز، -سومكىنى قويۇپ قويدۇم. گهپ

ۋه ىپىسىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك تاماملىغان كىشىلهرگه ئوخشاش. بىر ئا دىن كېيىن، مۇستافا نېمىشقا 
ــان  ــپ قالغ ــاچچىغىم يېنى ــان ئ ــا بولغ ــدىم. ئۇالرغ ــدۇر، دهپ ئويلى ــدى؛ مهن گهپ قىلمايدىغان ئى

ۋه ىپهمنى ئـاد  قىلىۋ تقانـد  ئۇالرغـا قانـد ق تهسـىر بهرگهنـدىمهن؟ پـويىز ئىستانسىسـىد  ئولتـۇرۇپ 
پويىزنى ساقالۋ تقاند ، بۇالر يادىمـدىن كهچتـى، ئانـدىن ئـۇ يهردىكـى التـارىيه دۇكىنىنـى كـۆرۈپ 

مهكچـى بولغـانلىرىمنى د د منى _ لېكىن د د منى ئويال نى خالىمـايتتىم _ ئويلىـدىم ۋه ئۇنىڭغـا دې
 غۇدۇر پ دهۋ لدىم: ھاياتتىكى ئهڭ مۇھىم نهرسه تولۇق ئوتتۇرىنىڭ دىپلومى ئهمه،، د د !

پويىز كهلدى، چىقتۇق. سهرد ر بىلهن مۇستافا يهنه كۇسۇلدىشىۋ تاتتى. مېنى بىر ئېغىـز گهپ 
چاقچاققا جاۋ ب  ياكى بىر چاقچاق بىلهن ئوسال ھالغا چۈ ۈرۈپ قويىشىدۇ.  ۇنىڭ بىلهن مهن ئۇ

بولغــۇدهك بىــر چاقچــاق تېپىشــقا كىرىشــىمهن، دهمــاللىق تاپالمــاي قــالىمهن ۋه مهن ئــۇنى تېپىــپ 
بولغۇچه ئۇالر مېنىڭ ئوڭايسىزالنغان چىر يىمغا قار پ تې ىمۇ بهك كۈلىشىدۇ، بۇند ق چاغالرد  مهن 

ىمهن،  ـۇنىڭ بىـلهن ئىككـى ئېغىـز تىلـالپ سـال-به هن ئاچچىغىم كېلىپ، ئۆ ۈمنى تۇتالماي بىـر
ئۇالر تې ىمۇ بهكرهك كۈلۈ كه با لىغانده ئۆ ۈمنىـڭ تې ىمـۇ ئوسـال ھالغـا چۈ ـۈپ قالغـانلىقىمنى 
چۈ ىنىپ يېتىمهن. يالغۇ  قالغۇم كېلىدۇ، ئادهم يـالغۇ  قالغـان چېغىـد  بـۇ ھاياتتـا قىالاليـدىغان 

هيدىغان چاقچــاقالرنى چــوڭ، چــوڭ ئىشــالرنى خــاتىرجهم خىيــال قىالاليــدۇ. به ىــده مهن چۈ ــهنم
بىرىگه قار پ كۆ  قىسىشىدۇ؛ ھېلىقى گهپنى دېگهن چاغـد  قىلغىنىغـا ئوخشـاش، -قىلىشىدۇ؛ بىر

ــولغىيتتى ــايۋ ن ب ــد قر ق ھ ــال!  قان ــاال -چاك ــز ب ــر قى ــزد  بى ــۇ؟ با ــالنغۇ  مهكتهپتىكــى چېغىمى ب
 نالر تونۇ ـتۇرۇلغان بولىدىغان، بىر قېتىم سىنىپقا بىر ئىنسـىكلوپېدىيىنى ئهكهلـگهن ئىـدى، ھـايۋ

بىر ئىنسىكلوپېدىيه ئىدى، قاپالننى ئىزدىمهكچى بولساڭ ئېچىپ "ق" ھهرپىگه قار يسهن... ھـا ىر 
 ــۇ ئىســىكلوپېدىيه بولغــان بولســا ئېچىــپ، "چاكال"غــا قــار پ باققــان بــوالتتىم، لــېكىن ئــۇ قىــز 

ادهم مهكـتهپكه نېمىـدهپ كۆرگىلى قويمايتتى. ياق، مهينهت قىلىۋېتىسهن! ۋ ي پاسكىنا، ئۇند ق ئـ
ئهكىلىسهن؟ كېيىن ئۇ قىز ئىستانبۇلغا كهتتى، د دىسىنى بېيىپ كهتتى، دېيىشهتتى. بىـر دوسـتى 

 بولىدىغان، بېشىد  كۆك لېنتا...
خىيالغا پېتىپ قاپتىمهن...پويىز تۇ الغا كهلگهنده جىددىيلىشىپ كهتتىم، لېكىن قورقمىدىم. 

كىرىپ قېلىش ئىھتىمالى بار ئىدى. سهرد ر بىـلهن مۇسـتافامۇ  كوممۇنىستالرنىڭ ھهر ۋ قىت ئىچىگه
جىمىپ قېلىشقان ئىدى، كۆ لىرىدىن غه هپ ئـوتى چىقىـپ تـۇر تتى. ھـېچ ئىـش بولمىـدى. پـويىز 
قو غالغاند  كوممۇنىستالرنىڭ تامالرغـا يېزىـپ قويغـانلىرىنى ئوقـۇدۇم: تـۇ ال فا ىسـتالرنىڭ مـا ىرى 

ت دېگىنـى بىـز ئىكهنمىـز. ئـاغزىمنى بـۇ دۇم. بىـر ھـا  دىن كېـيىن بولۇپ قالىدۇ! ئۇالرنىڭ فا ىس
 تىنسىز ھالد  بىكهتكه كهلدۇق. -پويىز بىزنىڭ بىكهتكه كىردى، چۈ تۇق. ئۈن

 بالىالر، مېنىڭ ئا ر ق ئىشىم بار،_ دېدى مۇستافا،_ ماقۇل ئهمىسه! _
ردۇق. مهن تۇيۇقســىزال مىنىبۇســالرنىڭ ئارىســىد  كــۆ دىن غايىــپ بولغــۇچه ئارقىســىدىن قــار پ تــۇ
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 سهرد رغا قار پ:
 بۇ ئىسسىقتا ئۆيگه كېتىپ دهر، ئۆگهنگۈم يوق،_ دېدىم. _
 ھهئه،_ دېدى سهرد ر،_  بهك ئىسسىپ كهتتى. _
 كۆڭلۈممۇ پار كهنده،_ دېدىم، بىردهم جىم تۇردۇم،_ ماڭه سهرد ر، قهھۋهخانىغا بار يلى. _
 ارتى.ياق، مهن دۇكانغا بار ي، ئا ر ق ئىشىم ب _

كهتتى. د د ڭنىڭ بىر دۇككىنى بولسا، سېنىڭمۇ تهبىئي ھالد  ئىشىڭ چىقىپ تۇرىدۇ! لـېكىن مهن 
تې ى ئوقۇۋ تىمهن، سىلهردهك ئوقۇ تىن توختاپ قالسام بولمايدۇ، لـېكىن ئىشـنىڭ قىز ىـق يېـرى 
ــا ــاملىققا قهھۋهخانىغ ــهرد رنىڭ ئاخش ــىدۇ. س ــا  ق قىلىش ــى م ــۆپ مېن ــدىن ك ــۇالر ھهممى ــۇكى، ئ   
ھهممىدىن بۇرۇن بېرىپ "چاكال" نىڭ ھېكايىسىنى سۆ لهپ بېرىدىغانلىقىدىن گۇمـان قىلمـايتتىم. 

 كارىڭ بولمىسۇن، ھهسهن، كۆڭلۈڭگه ئالما، ئالمىدىم، دۆڭگه چىقىشقا با لىدىم.
جهننهتھىسار ياكى د رىجادىكى ما ىنا پار خوتىغـا ئۈلگـۈرۈش ئۈچـۈن ئالدىمـد  تېـز سـۈرئهتته 

ك ما ىنىلىرى ۋه پىكاپالرغا قار پ قـويىمهن، يـالغۇ  قالغـانلىقىمنى  ئېسـىمگه ئېلىـپ كېتىۋ تقان يۈ
خوش بولۇپ كېتهتتىم. بېشىمدىن بىرهر ئىش ئۆتسـىكهن، دهپ ئـوياليتتىم. ھاياتتـا جىـق ئىشـالر 
بار، بولۇپ قاالر، كۈتۈپ تۇرىۋ تىسهنغۇ مانا. بهلكىم مهن تهرهپكه قار پ كېلىۋ تقاندۇر: بولسىكهن، 
دېگهن ئىشالر قارىماققا بهك ئاستا بولىۋ تقاندهك ياكى بولسىمۇ مهن ئويلىغاندهك، ئار ۇ قىلغانـدهك 
بولمايۋ تقانــدهك قىالتتــى؛ ھهممىســى خــۇددى مېنىــڭ ئــاچچىقىمنى كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئاســتا 
ــپ  ــدۇ. كېلى ــان بولى ــۈپ بولغ ــر قارىســاڭ، ئاللىقاچــان ئۆت ــى ۋه  ــۇند ق بى ــدهك قىالتت كېلىۋ تقان

ىۋ تقان  ۇ ما ىنىالرغا ئوخشاش. نېرۋ منى قود ڭشىتىشقا با ـلىدى، بهلكـى بىرهرسـى توختـاپ كېت
قاالر ۋه بۇ ئىسسىقتا دۆڭگه يامىشىپ يۈرمهسمهن، دهپ قار يمهن،  لېكىن بۇ دۇنياد  سهن بىـلهن 

 ھېچكىمنىڭ كارى يوق.  اپتۇل يېيىشكه با لىدىم، لېكىن پايدىسى بولمىدى.
ــوالتتىم، ئوچــۇق كا ــكى ھــا ىر قىــش ب ــالغۇ  ســاھىلد  ئايالنغــان ب ــۆ ۈم ي ــان بولســا، ئ ولغ

ئىشــىكتىن، چۆلــدهرهپ قالغــان قــۇم ســاھىلىغا ھــېچكىمگه پهرۋ  قىلماســتىن كىــرهتتىم : دولقــۇنالر 
تـــۇرۇپ -كېلهتتــى، قىرغاققــا ئـــۇرۇالتتى، مهن ئــايىغىم ھـــۆل بولــۇپ كهتمىســـۇن دهپ، تــۇرۇپ

ىم، ھاياتىم توغرۇلـۇق ئويلىنـاتتىم، چوقـۇم مـۇھىم بىـر ئـادهم سهكرىگىنىمچه يۈگۈرهتتىم، ئايلىناتت
بولۇ نى خىيال قىالتتىم،  ۇنىڭ بىلهن پۈتۈن بۇ گۇيالرال ئهمه،، قىزالرمۇ ماڭا با قىچه نه هرده 
قار  قا با لىشىدۇ ۋه  ۇ چاغد  مېنىڭ ئىچىم سىقىلىشـتىن توختايـدۇ، كېيىـنچه نېمىلهرنىـڭ يـۈ  

قالسامغۇ، سهرد رغا، يۈره، قهھۋهخانىغا بار يلى، دهپمۇ يۈرمهيتتىم، ھـا ىر بېرىدىغانلىقىنى ئويالپ 
قىــش بولغــان بولســا، ماڭــا ھېچكىمنىــڭ كېرىكــى يــوق ئىــدى. لــېكىن قىشــتا مهكــتهپكه بارمىســام 

 بولمايدۇ، ئالالھ جاجىسىنى بهرسۇن، ئىنجىمارۇق مۇئهللىملهر...
مـاركىلىق ما ـىنىنى كـۆردۈم. « انـادولئ»كېيىن ئۇ دۆڭگه چىقىپ كېلىۋ تقان ئـاق رهڭلىـك 

ئاستا يېقىنال قاند  ئىچىده ئۇالرنىڭ بارلىقىنى چۈ هندىم، لېكىن تارتىنچاقلىق قىلىپ قـول -ئاستا
پۇالڭلىتىشنىڭ ئورنىغا بىـر تهرهپـكه قارىۋ لـدىم. ئـۇالر كهلـدى، كهلـدى ۋه مېنـى تونۇمـاي ئۆتـۈپ 

كىم يېڭىلىشتىم، دهپ ئويلىدىم. چۈنكى نىلگـۈن كېتىشتى. يېنىمدىن ئۆتۈپ كېتىۋ تقان چاغد  بهل
بىز كىچىك ۋ قتىمىزد  بۇند ق چىر يلىق ئهمه، ئىدى! ما ىنا ھهيـدىگهن ئـاۋۇ پـور سـېمىز فـارۇق 
بولمــاي كىــم بولماقچىــدى! نــېمه دېــگهن ســهمرىپ كهتــكهن! نهگه بېــرىش كېرهكلىكىنــى ئهمــدى 

بهلكى پاپـا تاغـامنىمۇ كـۆرهرمهن، مېنـى چۈ هندىم: دۆڭدىن چۈ ىمهن، دهرۋ  ىسىدىن مار يمهن، 
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ــم چــوڭ  ــمهن، بهلكى ــا، دهي ــرىمهن، مهرھاب ــۇ كى ــاي قالســام ئىچىگىم ــۋهتته تارتىنم كىرگــۈ هر، ئهل
خانىمنىڭ قولىغىمۇ سۆيهرمهن، ئاندىن ئۇالر بىـلهن كۆرۈ ـهرمهن، مېنـى تونۇدۇڭالرمـۇ، مهن بهك 

ــتىم، دهرمهن، ھهئه، تونــۇدۇق، كىچىــك چېغىم ــۇپ كهت ــېقىن دوســتالردىن چــوڭ بول ــزد  بهك ي ى
ئهمهسمىدۇق بىز، پار ڭلىشىمىز، پار ڭلىشىمىز، كىچىكىمىـزده ئاد  ـتۇق، پار ڭلىشـىمىز ۋه  ـۇنىڭ 

 بىلهن ئىچىمنىڭ بۇ نىجىس سىقىلىشىنىمۇ ئۇنتۇپ قاالرمهن ھا ىر ئۇ يهرگه بارسام.
 
 
4 

 
 كۈچهپ دۆڭگه چىقىپ كېتىۋ تقاند  سورىدىم:« ئانادول»
 دۇڭالرمۇ بالىالر؟ئۇنى تونۇ _
 كىمنى؟_ دېدى نىلگۈن._
 يولنىڭ چېتىده كېتىپ بارغان كۆك كىيىملىكنى. ئۇ بىزنى بىر كۆرۈپال تونۇدى.  _
بـويى ئېگىزنىمـۇ؟_ دېـدى نىلگـۈن، قايرىلىـپ ئارقىسـىغا قارىـدى ، لـېكىن يىـر قالپ كهتـكهن  _

 ئىدۇق،_ كىمتى ئۇ؟
 ھهسهن! _
 اقمىغاندهك.قايسى ھهسهن؟_ دېدى نىلگۈن خو ي _
 رهجهپنىڭ جىيهنى. _
 ھه،_  دېدى نىلگۈن ھهير نلىقتا،_ تونۇماپتىمهن.-نېمه دېگهن چوڭ بولۇپ كهتكهن _
 نومۇ،، نومۇ،،_ دېدى مهتىن،_ بالىلىقتىكى دوستىمىز. _
 سهن نېمىدهپ تونۇمىدىڭ ئۇند ق بولسا؟_ دېدى نىلگۈن. _
 ىال كىم ئىكهنلىكىنى بىلگهن ئىدىم.كۆرمهي قاپتىمهن، لېكىن فارۇق گېپىنى قىلىشىغ _
 ئاپىرىن ساڭا!_ دېدى نىلگۈن،_ بهك ئهقىللىق سهن! _
دېمهك سېنىڭ بۇ يىـل چېچىمـدىن تىـرنىقىمغىچه ئـۆ گهردىم، دېگىنىـڭ مۇ ـۇ  ئىـكهن _ده!_  _

 دېدى مهتىن،_ پهقهت ئۆتمۈ نىال ئۇنتۇپسهن.
 جۆيلىمه! _
 دۇرۇپتۇ ساڭا!_ دېدى مهتىن.ئوقۇغان كىتابلىرىڭ ھهممه نهرسىنى ئۇنتۇل _
 يوغانچىلىق قىلما!_ دېدى نىلگۈن. _ 

جىم بولۇ تى. ئاندىن خېلى ئۇ ۇنغىچه جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى. ھهر يىلى ئىككـى يېنىغـا 
يېڭــى ۋه ســهت بېتــون توســاق تىزىلىــدىغان دۆڭــگه چىقتــۇق، ئــا  قېلىۋ تقــان بــاغالر، گىالســلىق 

ىدىن ئۆتتـۇق. كىچىـك ر دىيـودىن ئـادهتتىكىچه "يېنىـك غهرب ھويلىالر، ئهنجۈر دهرهخلىرى ئارىس
مۇ ىكىسى"  چىقىپ تۇر تتى. يىر قتىن دېڭىزنى ۋه جهننهتھىسـارنى كـۆرگىنىمىزده بهلكىـم بـالىلىق 
چېغىمىزد  ھېس قىلغانغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر خىل ھاياجانغا چۆمۈلدۇق، جىمجىتلىقتىن بـۇنى 

جىـم دېمهسـتىن دۆڭـدىن چۈ ـتۇق، كـالته - ۋ مال ـمىدى. المچۈ هنگهن ئىدىم، لېكىن ئۇ ۇن د
-ئىشتان، سۇ ئـۈ ۈش كىيىمـى كىيىشـكهن،  تېنـى ئاپتاپتـا كـۆيگهن كىشـىلهر توپىـدىن ۋه ۋ ر ڭ

 چۇرۇڭالر ئارىسىدىن ئۆتتۇق. مهتىن باغنىڭ ئىشىكىنى ئېچىۋ تقاند ، نىلگۈن:
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 سىگنال بېره  ئاكا،_ دېدى.  _
م ۋه ھهر قېتىم كهلگىنىمده تې ىمۇ كـونىر پ كېتىۋ تقـان ئـۆيلهرگه ما ىنىنى ھويلىغا ئهكىردى

ئۈمىدسىزلىك ئىچىده بىر قۇر كۆ  يۈگۈرتۈپ چىقتىم. ياغا  تاختايالرنىـڭ سـىرلىرى تۆكۈلگهنىـدى، 
سارغۇچلۇق يان تامالردىن ئالدى تامالرغىمۇ ئۆتۈپتۇ، ئهنجۈرنىڭ سايىسـى مومامنىـڭ دهرىزىسـىنىڭ 

تۇر تتى، ئاستىنقى قهۋهتتىكى دهرىزىلهرنىڭ  تۆمۈر چىـۋىقلىرىنى د ت بېسـىپ قاپقاقلىرىغا چۈ ۈپ 
كهتكهن ئىدى. ئىچىم بىـر خىـل بولـۇپ قالـدى: بـۇ ئۆيـده بـۇرۇنقى چـاغالرد  كۆنـۈپ قالغـانلىقىم 
ئۈچــۈن ھــېس قىلمىغــان قورقۇنچلــۇق نهرســىلهر بــاردهك قىالتتــى ۋه ئهمــدى ھهير نلىــق ۋه قــايغۇ 

چــوڭ دهرۋ  ىنىــڭ بىــز ئۈچــۈن ئېچىلغــان قوپــال قاناتلىرىنىــڭ ئارىســىدىن  ئىچىــده ســېزىۋ تاتتىم.
كۆرۈنۈپ تۇرغان،  مومام بىلهن رهجهپ يا ايدىغان بـۇ ئۆينىـڭ  هي ۋه خۇنـۇك قار ڭغۇلىقىغـا  هن 

 سالدىم.
 ما ىنىدىن چۈ كىنه ئاكا، نېمىگه ئولتۇرىسهن؟_ دېدى نىلگۈن. _

ــار  ــپ ب ــۇدۇل كېتى ــۆيگه ئ ــك ما ــىنىدىن چۈ ــۈپ ئ تتى.  ــۇ ئهســناد ، ئا ــ انىنىڭ كىچى
ئىشــىكىدىن چىقىــپ ئىغــاڭلىغىنىچه يېقىنلىشــىۋ تقان رهجهپنىــڭ ئــادهمنى خىجىــل قىلىــدىغان 

بىـرىگه ئېسىلىشـتى، سۆيۈ ـۈپ كۆرۈ ۈ ـتى. ھهممهيلهننىـڭ يادىـدىن -گهۋدىسىنى كـۆردى. بىـر
چۈ ـتۈم. رهجهپنىـڭ كۆتۈرۈلۈپ كهتكهن ر دىيـونى ئۆچـۈردۈم، ما ـىنىدىن بـۇ جىمجىـت ھويلىغـا 

ئۈستىده، ئۇ د ئىم كىيىـدىغان، يېشـىنى يو ـۇرۇپ تۇرىـدىغان چاپـان، ئانـدىن ھېلىقـى غهلىـته، 
 ئىنچىكه گالىستۇك بار ئىدى. قۇچاقال تۇق، سۆيۈ ۈپ كۆرۈ تۇق.

 ئهنسىرهپ كهتتىم،_ دېدى رهجهپ،_ كه  قالدىڭالر! _
 قاند ق ئهھۋ لىڭ؟ _

ــدهك،_ ي _ ــل بولغان ــدى خىجى ــۇ،_ دې ــوجر ڭالرنى   ــىدىم، ھ ــارىۋ تلىرىڭالرنى ئوڭش ــى، ك اخش
 نېمه فارۇق بهي؟-ھا ىرلىدىم. چوڭ خانىم ساقالۋ تىدۇ. سىز يهنه سهمرىپ كهتتىڭىزمۇ

 مومام قاند قر ق؟ _
 ياخشى، قاخشايدۇ... چاماد نالرنى ئهكىرهي. _
 كېيىن ئهكىرهمىز. _

دهرىـزه قاپقاقلىرىنىـڭ ئارىسـىدىن رهجهپ ئالدىد ، بىـز كهينىـده پهللهمـپهيلهردىن چىقتـۇق. 
تو  نلىـق نـۇرالرنى،  همبـۇرۇغ پـۇر قلىرىنى ئېسـىمگه ئېلىـپ - ۇڭغۇپ ئۆيگه چۈ ۈپ تۇرغان چـاڭ

نېمىشقىكىن دىلىم سۆيۈندى. مومامنىڭ ھوجرىسـىنىڭ ئىشـىكى ئالـدىغا كهلگهنـده رهجهپ بىـردهم 
كـۆ لىرىنى پارقىرىتىـپ تـۇرۇپ تۇرىۋ لدى، بىـر تىنىۋ لـدى، ئانـدىن مۇغهمبهرلىـك چىقىـپ تۇرغـان 

 توۋلىدى:
 ئۇالر كهلدى، چوڭ خانىم، ئۇالر كهلدى! _
قهيهرده ھا ىر؟_ دېدى مومام ئاجىز ۋه غه هپلىك ئاۋ  ى بىلهن،_ نېمه دهپ خهۋهر قىلمايسـهن،  _

 نهده ھا ىر؟
ئۈسـتىلهپ تىزىلغـان -ئۈستىگه گۈللۈك كۆك يوتقان يېپىقلىق بولۇپ، دۈمبىسى بىلهن ئۈسـتى

ۈ  ياســتۇققا يــۆلهنگهن پېتــى كىچىــك چېغىمــد  مىــس تۇتقــۇچلىرىنى تار ڭشــىتىپ ئوينايــدىغان ئــ
ــا ــاتتى. قايت ــا يات ــۈرۈش -كارىۋ تت ــاق، يۇمشــاق ۋه پــۈرۈش، پ ــا قولىغــا ســۆيدۇق. قولىنىــڭ ئ قايت

تېرىسىنىڭ ئۈستىده خۇددى كونا بىر دوستقا ئۇچر پ قالغاندهك كىشىنى سۆيۈندۈرىدىغان تونـۇش 
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  غالر بار ئىدى. ھوجرىمۇ، موماممۇ، قولىمۇ ئوخشاش بىر خىل يېقىملىق پۇر يتتى.مهڭلهر، د
 ئۆمرۈڭ ئۇ ۇن بولسۇن! _
 قاند قر ق تۇرىسىز موما؟ _
ياخشى ئهمه،،_ دېدى مومام، لېكىن بىـز بىـر نهرسـه دېمىـدۇق، مومـام كـالپۇكلىرىنى بىـردهم  _

بولغانـدهك قىلـدى ۋه ئانـدىن،_ ھه،  مىدىرالتتى، ياش قىزالردهك خىجىل بولدى، يـاكى خىجىـل
 قېنى سىلهر گهپ قىلىڭالر،_ دېدى.

بىرىمىــزگه قارىــدۇق، ئــۆينى خېلــى ئــۇ ۇنغىچه جىمجىتلىــق قاپلىــدى. -ئــۈ  قېرىنــد ش بىــر
، الۋ نتـاپهل -ئۆيدىن  همبۇرۇغ، ئۆي جاھا لىرىنىڭ سىرى، كونـا سـوپۇن، يـالپۇ  كهمپـۈت، سـهل

 انلىقىنى ھېس قىلدىم. .كولونيا ۋه توپا پۇرىقى كېلىۋ تق
 سۆ ۈڭالر يوقمۇ؟ -ماڭا دهپ بهرگۈدهك گهپ _
بۇ يهرگه ما ىنا بىلهن كهلدۇق، موما،_ دېدى مهتىـن،_ ئىسـتانبۇلدىن بـۇ يهرگه نهق ئهللىـك  _

 مىنۇت كېتىدىكهن.
بــۇ گهپنــى ھهر قېــتىم دهيتــى ۋه ھهر قېتىمــد  مومامنىــڭ جاھىــل چىر يىــد  بىردهملىــك پهســكويغا 

 ىك ئاالمىتى كۆرىنهتتى ۋه بىردهمدىن كېيىن يهنه بۇرۇنقى ھالىتىگه قايتاتتى.چۈ كهنل
 سىلهر بۇرۇن قانچىلىك ۋ قىتتا كېلهتتىڭالر موما؟_ دېدى نىلگۈن خۇددى بىلمهيدىغاندهك. _
مهن بىر قېتىمال كهلدىم!_ دېدى مومام غۇرۇر بىلهن ۋه غالىپالرچه. بىر ئا  تىنىۋ لغاندىن كېـيىن  _

قويدى: ئۇنىڭ ئۈستىگه بۈگۈن مهن سور يمهن، سىلهر ئهمه،!  توال دهپ كۆنۈپ قالغـان قو ۇپ 
بــۇ گېپىــدىن ســۆيۈندى ۋه بىــر ھــا   بىــر ســۇئال ئويال ــتى، لــېكىن ســۇئالنى ســور ۋېتىپ، ئــۆ ى 

 ئويلىغاندهك ئهقىلگه مۇۋ پىق بىر سۇئال سورىمىغانلىقىنى چۈ هندى.
 قاند قر ق ئهھۋ لىڭالر؟ _
 ردۇق، موما.ياخشى تۇ _

خۇددى يېڭىلىپ قالغاندهك غۇ  ىده ئـاچچىغى كهلـدى، چىر يـى پۈرىشـىپ كهتتـى. كىچىـك 
 چېغىمد  بۇ چىر يدىن قورقۇپ كهتكهن چاغلىرىم بولغان ئىدى.

 رهجهپ، كهينىمگه ياستۇق قوي! _
 ھهممه ياستۇقالر كهينىڭىزده چوڭ خانىم. _
 ۈن.مهن يهنه بىرنى ئهكىرهيمۇ موما؟_ دېدى نىلگ _
 سهن نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن؟ _
 موما، نىلگۈن ئالىي مهكتهپكه چىقتى،_ دېدىم مهن. _

مېنىڭمــۇ تىلىــم بــار، ئاكــا، خــاتىرجهم بــول،_ دېــدى نىلگــۈن،_ جهمىيهتشۇناســلىق كهســپىده  _
 ئوقۇۋ تىمهن، موما، بۇ يىل بىرىنچى يىللىقنى تۈگهتتىم.

 سهن نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن؟ _
 ولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرىمهن،_ دېدى مهتىن.كېلهر يىلى ت _
 ئاندىنچۇ؟ _
 ئاندىن ئامېرىكىغا بارىمهن،_ دېدى مهتىن. _
 نېمه بار ئۇ يهرده؟_ دېدى مومام. _
 بايالر ۋه ئويغاق ئىنسانالر!_ دېدى نىلگۈن. _
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 ئۇنىۋېرسىتېت!_ دېدى مهتىن. _
 ىش قىلىۋ تىسهن؟ھهممىڭالر تهڭ گهپ قىلماڭالر،_ دېدى مومام،_ سهن نېمه ئ _

يوغــان ســومكىنى كۆتــۈرۈپ مهكــتهپكه بېرىــپ كېلىۋ تقــانلىقىمنى، كېچىلىــرى  ــامال ئۇچــۇپ 
تۇرغــان ئۆيــده مۈگىــدهپ ئولتۇرىــدىغىنىمنى، تامــاق يهپ بولــۇپ، تېلېۋىزورنىــڭ ئالدىــد  ئــۇخالپ 

ىـدىغان قالىدىغانلىقىمنى دېمىـدىم. تې ـى تۈنۈگـۈن ئهتىـگهن ئۇنىۋېرسـىتېتقا ماڭغـا ، ھـار ق ئىچ
ــپ  ــهنچىمنى يوقىتى ــان ئىش ــىگه بولغ ــگهن نهرس ــارىخ دې ــى،  ت ــۇپ كهتكىنىمن ــا تهقه    بول ۋ قىتق

 قويۇ تىن قورقىدىغانلىقىمنى ۋه ئايالىمنى سېغىنغانلىقىمنى دېمىدىم.
 دوتسىنت بولدى، موما،_ دېدى نىلگۈن. _
 موما،  ۇند ق بهلهن تۇرۇپسىز،_ دېدىم ئۈمىدسىزلهنگهن ھالد . _
 لىڭ نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ؟_ دېدى مومام.ئايا _
 ئۆتكهن قېتىم دېگهنىدىمغۇ موما،_ دېدىم،_ ئاجرىشىپ كهتتۇق. _
 بىلىمهن، بىلىمهن!_ دېدى،_ ھا ىر نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ ئۇ؟ _
 قايتىدىن ياتلىق بولدى. _
 بۇالرنىڭ ھوجرىلىرىنى تهييارلىدىڭمۇ؟_ دېدى مومام. _
 پ.تهييارلىدىم،_ دېدى رهجه _
 با قا دېگۈدهك گېپىڭالر يوقمۇ؟ _
 قىستاڭ بولۇپ كهتتى،_ دېدى نىلگۈن.-موما، ئىستانبۇل بهك قىستا _
 بۇ يهرمۇ قىستاڭچىلىق،_ دېدى رهجهپ. _
 ئولتۇره رهجهپ بۇ يهرده،_ دېدىم مهن. _
 موما، بۇ ئۆي بهك كونىر پ كېتىپتۇ،_ دېدى مهتىن. _
 مېنىڭ مىجه ىم بوش،_ دېدى مومام. _
 بهك كونىر پ كېتىپتۇ موما، چاققۇ  يلى، بىنا سالدۇر يلى، سىزمۇ ئار م تېپىپ قالىسىز... _
توال گهپ قىلمىغىنه!_ دېدى نىلگۈن،_ گېپىڭنى ئاڭلىمىدى، ھا ىر بۇ گهپنى  دهيـدىغان چـاغ  _

 ئهمه،.
 قاچان ئهمىسه؟ _
 ھېچقاچان! _

كېرهكلهرنىـڭ ئۆ لىكىـدىن  -ۆيده نهرسهئارىنى جىمجىتلىق باستى. ھاۋ  ئۆتۈ مهيدىغان ئىسسىق ئ
كېڭىيىپ چار سالۋ تقانلىقىنى ئاڭلىغانـدهك بولـدۇم. دهرىزىـدىن ئـۆي ئىچىـگه جانسـىز ۋه خـۇددى 

 كونىر پ قالغاندهك بىر خىل نۇر چۈ ۈپ تۇر تتى.
 بىر نهرسه دېمهمسهن؟_ دېدى مومام. _
تـۇ، چوپچـوڭ ئـادهم بولـۇپ مومـا، يولـد  ھهسـهننى كـۆردۇق!_ دېـدى نىلگـۈن،_ ئۆسـۈپ كېتىپ _

 كېتىپتۇ.
 مومامنىڭ لهۋلىرى غهلىته بىر خىل مىدىرلىدى.

 ئۇالر نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ، رهجهپ؟_ دېدى نىلگۈن. _
 ھېچ ئىش!_ دېدى رهجهپ،_ دۆڭ تهرهپتىكى ئۆيده تۇرىدۇ. ھهسهن تولۇق ئوتتۇرىد ... _
 ىڭ گېپىنى قىلىۋ تىسهن؟ئۇالرغا نېمه دهۋ تىسهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدى مومام،_ كىمن _
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 ئىسمائىل نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ؟ _
  ۇ!_ دېدى رهجهپ،_ التارىيه ساتىدۇ. _
سېلهرگه نېمه دهۋ تىدۇ بۇ؟_ دهپ يهنه ۋ رقىرىـدى مومـام،_ مهن بىـلهن پار ڭلىشـىڭالر، ئۇنىـڭ  _

 بىلهن ئهمه،! رهجهپ سهن چىق تېشىغا، ئا  انىغا چۈش!
 ى موما،_ دېدى نىلگۈن،_ تۇرسۇن بىردهم.بۇ يهرده تۇرسا نېمه  ىيىن _
ھه؟_ دېدى مومام،_ بۇالرغا نـېمه دېـدىڭ؟ بىردهمـدىال سـاڭا -سىلهرنى بىردهمدىال ئالد پ بوپتۇ _

 ئىچى ئاغرىپ كېتىشىپتىغۇ؟
 ھېچنىمه دېمىدىم، چوڭ خانىم،_ دېدى رهجهپ. _
 باياتىن كۆردۈم، پار ڭ سالدىڭ، بىر نېمىلهرنى دېدىڭ. _

 ىپ كهتتى. ئۆي ئىچىنى جىمجىتلىق باستى. .رهجهپ چىق
 قېنى نىلگۈن، سهن گهپ قىل بىردهم،_ دېدىم مهن. _
مهنمۇ؟_ دېدى نىلگۈن،_ نېمه دېسهم بـوالر؟ بىـردهم ئويالنـدى، ئانـدىن،_ ھهمـمه نهرسـه بهك  _

 قىممهتلهپ كهتتى، موما،_ دېدى.
 پ بېره،_ دېدى مهتىن.كىتاپ ئوقۇۋېرىپ ھهممه نهرسىنى ئۇنتۇپ كهتكىنىڭنى سۆ له _
 بىچاره پوچى!_ دېدى نىلگۈن. _
 نېمه دېيىشىۋ تىسىلهر؟_ دېدى مومام. _

 يهنه بىر جىمجىتلىق با الندى.
 موما،_ دېدىم مهن،_ بىز چىقىپ ھوجرىلىرىمىزغا جايلىشىۋ اليلى. _
 تې ى ئهمدىال كهلدىڭالرغۇ؟_ دېدى مومام،_ نهگه؟ _
 _ بىز تې ى بىر ھهپته بار بۇ يهرده.بىر يهرگه كهتمهيمىز،_ دېدىم، _
ده،_ دېـدى مومـام. يېڭىۋ لغانـدهك  -دېمهك، دېگۈدهك ئىككى ئېغىز تـاتلىق گېـپىڭالر يـوقكهن _

 بىر خىل تهر ده غهلىته كۈلۈمسىرىگهندهك قىلدى.
 ئهته تۇپر ق بېشىغا چىقىمىز،_ دېدىم مهن ھېچ ئويالنماستىنال. _

بىـرلهپ ھوجرىلىرىمىزغـا -سـاقالپ تـۇر تتى. بىزنـى بىـر رهجهپ سىرتتا،  ئىشـىكنىڭ ئالدىـد 
با ــالپ كىـــردى، دهرىزىنىـــڭ قاپقــاقلىرىنى ئـــاچتى. ماڭـــا يهنه قــۇدۇق تهرهپتىكـــى ھـــوجرىنى 

 تهييارلىغان ئىدى.  همبۇرۇغ ۋه كىرلىك پۇرىقى ئېسىمگه كهلدى.
 قولۇڭغا دهرت كهلمىسۇن رهجهپ، دېدىم،_ ئۆينى گۈلدهك قىلىۋېتىپسهن! _
 ڭگىلىرىڭىزنى بۇ يهرگه ئېسىپ قويدۇم، _ دېدى كۆرسىتىپ تۇرۇپ.لۆ _

 تاماكا ياقتىم. بىلله ئوچۇق تۇرغان دهرىزىدىن سىرتقا قار پ تۇر تتۇق. سورىدىم:
 جهننهتھىسار بۇ يىل يا د  قاند قر ق؟ _
 ناچار،_ دېدى رهجهپ،_ بۇرۇنقىدهك ئهمه،. _
 قاند ق دهيسهن؟ _
 تى، رهھىمسىزلىشىپ كهتتى!_ دېدى.ئادهملهر ئهسكىلىشىپ كهت _

ــاھىلىدىن  ــز س ــدى. دېڭى ــا قارى ــدهك چىر يىمغ ــلىق كۈتكهن ــۇددى ھېسد   ــۇپ خ ــا بۇرۇل ماڭ
كېلىۋ تقان ئاۋ  الرغا قۇالق سالغا  يىر قتىكى دهرهخلهرنىڭ ئارىسىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغان كـوچىالرنى 

 بىلله تاما ا قىلدۇق. مهتىن كهلدى:
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 نى بېرهمسهن؟ئاكا، ما ىنىنىڭ ئاچقۇچى _
 ماڭدىڭمۇ؟ _
 چاماد نلىرىمنى ئهكىرىپ قويۇپال ماڭىمهن. _
 بىزنىڭ چاماد نالرنىمۇ ئهكىرىۋهتسهڭ ما ىنىنى ئهته ئهتىگهنگىچه ساڭا بېرىمهن،_ دېدىم. _
 سىز نېمه قىلماڭ، فارۇق بهي، مهن ئهكىرىمهن،_ دهۋ تاتتى رهجهپ. _
 تېرىيال ئىزدىمهمسهن؟_ دېدى مهتىن.سهن ئارخىپ انىغا بېرىپ ۋ با توغرۇلۇق ما _
 نېمه ئىزدهيسىز؟_ دېدى رهجهپ. _
 ئهته ئىزدهيمهن ئهمدى،_ دېدىم. _
 ھا ىرال با لىماقچىمۇ ئىچىشكه؟_ دېدى مهتىن. _
 ئىچهمدىم، ئىچمهمدىم سېنىڭ نېمه كارىڭ!_ دېدىم ئاچچىغىم كېلىپ. _
 هتتى.توغر !_ دېدى مهتىن ۋه ما ىنىنىڭ ئاچقۇچىنى ئېلىپ ك _
ھېچنىمىنــى خىيــال قىلماســتىن، رهجهپ بىــلهن ئىككىمىزمــۇ مهتىننىــڭ كهينىــدىن ماڭــدۇق،  

پهللهمپهيلهردىن چۈ تۇق. خىيالىمغا ئا  انىغا كىرىپ توڭالتقۇغـا قـار پ بـېقىش كهلـدى، لـېكىن 
كىچىك پهلهمپهيلهردىن چۈ كهندىن كېيىن، ئا  انىغا كىرىشنىڭ ئورنىغا يان تهرهپكه بۇرۇلدۇم، 
رهجهپنىڭ ھوجرىسىنىڭ ئالدىـدىن ئۆتـۈپ، تـار قىسـالچنىڭ يهنه بىـر ئـۇچىغىچه بـاردىم. رهجهپ 

 ئارقامد  ئىدى.
كىرخانىنىڭ ئاچقۇچى ھېلىھهم مۇ ۇ يهردىمۇ؟_ دېدىم. ئىشىك سـاندۇقىنىڭ ئۈسـتىگه قولـۇمنى  _

 چاڭ ئىچىدىن ئاچقۇچنى تاپتىم.-ئۇ ۇتۇپ توپا
 ،_ دهپ قويماڭ.چوڭ خانىم بىلمهيدۇ،_ دېدى رهجهپ _

ئـاچقۇچنى تولغىغانـدىن كېـيىن، ئىشـىكنى ئـېچىش ئۈچـۈن تـا   كـۈچهپ ئىتتىرىشـكه تــوغر  
چاڭ -كهلدى. كهينىگه بىر نهرسه چۈ ۈپ كهتكهن بولسا كېرهك؛ قارىدىم ۋه ھهير ن قالدىم: توپا

باسقان بىـر بـاش سـۆڭىكى، ئىشـىك بىـلهن سـاندۇق ئارىسـىغا قىسـىلىپ قـاپتۇ. يهردىـن ئېلىـپ 
 پۈۋلىدىم، خو ال كۆرۈنۈ كه تېرىشقا  رهجهپكه كۆرسهتتىم.

 ئېسىڭده بارمۇ بۇ؟ _
 نېمه دېدىڭىز؟ _
 ده.-سهن بۇ يهرگه پهقهت كىرمهيدىكهنسهن _

توپا باسقان بـاش سـۆڭىكىنى ئۈسـتى قهغه لهر بىـلهن تولـۇپ كهتـكهن بىـر ئۈسـتهلنىڭ بىـر 
ك نـونى كىچىـك بـالىالردهك پـۇالڭالتتىم، چېتىگه قويـۇپ قويـدۇم. قولۇمغـا ئېلىۋ لغـان بىـر ئهيـنه

كېــيىن د تلىشــىپ كهتــكهن بىــر تار  ىنىــڭ تهخسىســىگه قويــۇپ قويــدۇم. رهجهپ ئىشــىكنىڭ 
جىــم دېــمهي تــۇر تتى، مهن چېقىلىۋ تقــان نهرســىلهرگه قورقــۇنچ ئىچىــده قــار پ -بوسۇغىســىد  الم

الرغـا سـېلىنغان ئۇسـتى ان تۇر تتى: يۈ لهپ كىچىك  ىشه، ئهينهك سـۇنۇقلىرى، سـاندۇقالر، قۇتى
پــارچىلىرى، كونــا گېــزىتلهر، د ت باســقان قــايچىالر، مــوچىنالر، ئانــاتومىيه ۋه تىبــابهتكه ئائىــت 
فر نسۇ چه كىتابالر، يه ىك، يه ـىك قهغه ، تاختايالرغـا چـاپالپ قويۇلغـان قـۇش ۋه ئـايروپىالن 

همـبهر،  هنجىـرلهر، كىچىكىمـده رهسىملىرى،  كۆ هينهك ئهينهكلىرى، يهتته رهڭگه بۆلۈنگهن بىر چ
پىد لىغا تېپىپ، ما ىنىچىلىق ئوينىغـان تىكىـش ما ىنىسـى، ئهتـۋېركىالر، تاختايالرغـا مى النغـان 

دهپ يېزىقلىق يۈ لىگهن قۇرۇق  ىشه، « مونوپول ئىد رىسى» قۇرتالر ۋه كهسلهنچۈكلهر، ئۈستىگه 
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غان ھهر خىل پار  وكالر، بىر ته تهكته دور   ىشىلىرىگه تولدۇرۇلغان ۋه ئۈستىگه ئهتىكهت چاپالن
 موگۇالر...

 ئۇالر موگۇمۇ فارۇق بهي؟_ دېدى رهجهپ. _
 ال ىم بولسا ئال. _

قورققانلىقى ئۈچۈن ئۆيگه كىرمهيۋ تسا كېرهك، ئاپىرىپ بهردىم. ئاندىن ئۈستىگه كونـا يېزىـق 
گىچه كېسهل  8-2گىچه، چۈ تىن كېيىن 12  -8بىلهن دوختۇر ساالھىددىننىڭ چۈ تىن بۇرۇن 

كۆرىدىغانلىقى يېزىلغان مىس لهۋھهنى كۆردۈم. قىزىقارلىق تۇيۇلۇپ كهتكهنلىكى ئۈچـۈنال ئهمه،، 
خاتىره ئۈچۈن بولسىمۇ بۇ مىس لهۋھهنـى ئىسـتانبۇلغا ئېلىـپ كهتكـۈم كېلىـپ قالغانىـدى، لـېكىن 

چـاڭ باسـقان -توپـاتارىخ ۋه ئۆتمۈ تىن غهلىته بىر خىل نهپرهت ۋه قورقۇنچ ئىچىده سهسكىنىپ، 
كېرهكلهر ئارىسىغا چۆرۈۋهتتىم. ئىشىكنى قۇلۇپلىدىم. رهجهپ بىلهن ئا ـ انىغا كېتىۋېتىـپ -نهرسه

ـــاد نلىرىمىزنى  ـــۇدرىغىنىچه چام ـــى غ ـــر نېمىلهرن ـــۆردۈم. بى ـــى ك ـــىدىن مهتىنن ـــپهيلهر ئارىس پهلهم
 ئهكىرىۋ تاتتى.

 
 
5 

 
دىن كېـيىن يېشـىندىم، سـۇ ئـۈ ۈش فارۇق ۋه نىلگۈننىڭ چاماد نلىرىنى ئـۆيگه ئهكىرىۋهتكهنـ

كىيىمى ۋه يا لىق كىيىملىرىمنى كىيدىم، تومپىيىپ تۇرغان پورتمالىمنى ئالـدىم، پهسـكه چۈ ـتۈم، 
ــكهن  ــىپ كهت ــا ۋه د تلىش ــادول»كون ــد  «ئان ــىكى ئالدى ــڭ ئىش ــدىم. ۋهد تالرنى ــدهپ ماڭ ــى ھهي ن

ا ئۆيده ھېچكىم كۆرۈنمهيتتى. ما ىنىدىن چۈ تۈم. ئا  انىسىد  ئىشلهۋ تقان خىزمهتچىلهردىن با ق
باغدىن ئۆينىڭ ئارقا تهرىپىگه ئۆتۈپ دهرىزىنى يېنىك ئىتتهردىم ۋه ئىچىده ياتقان ۋهد تنى كـۆرۈپ 
سـۆيۈنۈپ كهتــتىم. ئۆينىــڭ ئىچىــگه مۈ ــۈكتهك ســهكرهپال كىــردىم ۋه ۋهد تنىــڭ بېشــىنى ياســتۇق 

 بىلهن باستىم.
هپ ۋ رقىرىـدى. كۈلۈمسـېرىدىم، خۇ ـال بۇمۇ چاقچـاق بولـدىمۇ ئهمـدى ھـايۋ ن گـۇي،_ د _

 ئىدىم،_ ھه، قاند قر ق؟
 قاچان كهلدىڭ سهن؟_ دېدى. _

جاۋ پ بهرمىدىم، ئۆي ئىچىگه كۆ  يۈگۈرتتۈم. تامدىكى ئۇ تېتىقسـىز يالىڭـا  ئايالنىـڭ رهسـىمى    
بىلهن بىرلىكته، ھهممه نهرسه ئۆتكهن يىلىدىكىگه ئوخشـاش تۇرغـان ئىـدى. بىـر ئـا دىن كېـيىن 

 تاقهتسىزلهندىم:
 بوله،_ دېدىم،_ بوله، قوپه! _  
 نېمه ئىش قىلىمىز بۇ ۋ قىتتا؟ _
 بۇ يهرده خهقلهر چۈ تىن كېيىن نېمه ئىش قىلىدۇ؟ _
 ھېچ ئىش! _
 يا؟-ھېچكىم يوقمۇ _
 ياق، ھهممهيلهن بار، يېڭىدىن كهلگهنلهرمۇ بار._
 نهده يىغىلىسىلهر؟ _
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 ڭى كهلگهنلهر!جهيالننىڭكىده!_ دېدى،_ ئۇالر يې  _
 ياخشىغۇ، ئۇند ق بولسا بىزمۇ بار يلى. _
 جهيالن تې ى ئويغانمىدىمىكىن. _
 ئۇند ق بولسا بېرىپ با قا بىر يهردىن دېڭىزغا كىرهيلى!_ دېدىم،_ مهن _

تهسهك سودىگهرلىرىنىڭ كاللىسى ئىشـلىمهيدىغان -توقۇمىچىلىق فابرىكىسى خوجايىنلىرى ۋه تۆمۈر
ــا ماتېمات ــرىش بالىلىرىغ ــا كى ــۇ دېڭىزغ ــر قېتىمم ــل بى ــۇ يى ــۆگىتىمهن، دهپ ب ــزچه ئ ــا ۋه ئىنگلى ىك

 پۇرسىتىگه ئېرىشهلمىدىم.
 جهيالن بىلهن نېمه كارىم، دېمهكچىمۇ سهن ؟ _
 قوپه، تۇرگاينىڭكىگه بار يلى. _
 تۇرگاينى يا الر ۋ سكېتبول كوماندىسىغا قوبۇل قىلىپتۇ، خهۋىرىڭ بارمۇ؟ _
 ىسى يوق، مهن ۋ سكېتبولنى تا لىدىم.بۇنىڭ مهن بىلهن ئاالق _
 كالىدهك تېرىشىپ ئۆگىنهي، دهپمۇ؟ _

بىر نهرسه دېمىدىم؛ ۋهد تنىـڭ ئاپتاپتـا كـۆيگهن، سـاغالم، قارىغـان كىشـىنىڭ مهسـتلىكىنى 
ــته بهك تېرىشــچان، ســىنىپتا  ــدىم:  ــۇند ق، مهن دهرس ــدىم ۋه ئويلى ــنىگه قارى ــدهك تې كهلتۈرگى

سـىقىلىدۇ ۋه ماڭـا ئوخشا ـالرنى كـاال دهيـدىغانلىقىنىمۇ بىلىـمهن،  بىرىنچى بولمىسـام ئىچىـم بهك
 لېكىن مېنىڭ د د منىڭ  ئون يىلـدىن كېـيىن ماڭـا ئۆتكـۈ ۈپ بېرىـدىغان قۇرۇلـۇش ئۈسـكۈنىلىرى

تاال فابرىكىسى يوق، تۆمۈر ئىسـكىالتى ۋه قۇيمى انىسـى يـوق، يـاكى لىـۋىيهده -  ۋۇتى يوق، يىپ
ئېكسپورت ئىش انىسىمۇ يـوق مېنىـڭ -ھۆدده ئىشى ۋه ھهتتا ئىمپورتئالغان، كىچىك بولسىمۇ بىر 

بىچاره د د منىڭ: مهمۇرلۇقتىن  پىنسىيهگه چىققان د د منىڭ پهقهت بىر قهبرىسىال بـار، يىلـد  بىـر 
قېــتىم مومــام ئۆيــده ئولتــۇرۇپ يىغلىمىســۇن، دهپ بېرىــپ يــوقاليمىز. ئــۇ يهرگه بېرىــپ يىغاليــدۇ. 

 ئاندىن سورىدىم:
 ه نېمه يېڭىلىقالر بار؟يهن _

بېشىنى چۈمكهپ ياتقـان ۋهد تنىـڭ ئورنىـدىن قوپقۇسـى كهلمهيۋ تـاتتى، لـېكىن ھېچبولمىسـا 
ــدى ۋه جــاۋ ب بېرىشــكه  ــر چېكىســىگه كهلتۈرگــۈدهك بولســىمۇ مىدىرلى تۇمشــۇقىنى ياســتۇقنىڭ بى
ــا  ــز ھ ــۇ قى ــۇ، ئ ــپ كهپت ــلهن قايتى ــز بى ــتىر  قى ــر سېس ــيهدىن بى ــمهت ئهنگلى ــلىدى: مهھ ىر با 

مهھمهتلهرنىڭ ئۆيىده تۇرۇۋ تقۇدهك، لېكىن بىر ئۆيده تۇرمايدىكهن، قىـز دېگىنـى ئوتتـۇ  يا ـلىق 
بىر ئايالمىش ئهسلىده. بىزنىـڭ قىـزالر بىـلهن چىقىشـىپ قـاپتۇدهك، تـۇر ن، مهن بىلهرمىشـمهن، 
ھهربىـــيلىككه كېتىپتـــۇدهك. مهن نهدىـــن بىـــلهي، دهپ ئويلىـــدىم، مهن قىشـــالرنى ئهنـــقهره ۋه 

ســتانبۇلد  بــايالر بىــلهن ئهمه،، مهكتهپنىــڭ ياتــاقلىرى بىــلهن ھاممامنىــڭ ئۆيىنىــڭ ئارىســىد  ئى
ئۆتكۈ ىمهن، ئا ر ق پۇل ئۈچـۈن سـاڭا ئوخشـاش لهقـۋ  بـاي بالىلىرىغـا ماتېماتىكـا، ئىنگلىـزچه ۋه 
قهرت دهرسلىرىنى ئۆتىمهن. لېكىن بىر نـېمه دېمىـدىم، ۋهد ت تـۇر ننى، ئوغلىنىـڭ ئهمـدى ئـادهم 

ولىشىغا كۆ ى يهتمىگهن د دىسىنىڭ ئهسكهرلىككه ئهۋهتىۋهتكهنلىكىنى سـۆ لهپ بهردى، د دىسـى ب
ھۇ ـىنى تاپقۇ ىـدۇ، دېگهنمىـش، مهن -يولمۇ ماڭمىغانمىش، ئهسكهرلىك تۇرمۇ ى ئۇنىڭ  ئهقلى

ھۇ ىنى تاپقۇ ۇپتىمۇ، دهپ سورىسام ۋهد ت ناھايىتى ئهستايىدىل ھالد  بىلمهيـدىغانلىقىنى -ئهقلى
-ېيتتى، تۇر ننىڭ ئون بهش كۈنلۈك رۇخسهت سور پ كهلگهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ ھۈليا بىلهن ئىـچئ

پهش تارتىشىشقا با لىغانلىقىنى ئېيتىۋىدى، خىيالغا پېتىپ كهتتىم؛ بـۇ ئهسـناد  ۋهد ت، فىكـرهت 
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ـــا ھهۋه،  ـــڭ ئۇنىڭغ ـــدى ۋه مهن ۋهد تنى ـــۇپ قوي ـــارلىقىنى قو  ـــڭ ب ـــى بىرىنى ـــىملىق يېڭ ئىس
دهپ « ئوڭلـۇق»، «قالتىس گـۇي» ىنى  ۇ ھامان چۈ هندىم، چۈنكى بۇ فىكرهتنى قىلىدىغانلىق

تهرىپلهۋ تــاتتى، بىــر ئــا دىن كېــيىن، تــۇرۇپال ئهينهكلىــك كېمىنىــڭ قــانچه ئــات كــۈچىگه ئىــگه 
ئىكهنلىكىنى سۆ له كه با لىدى، نېرۋ م تا   قود ڭشىدى ۋه بـۇ په، گۇينىـڭ گهپلىـرىگه قـۇالق 

 ھېس قىلدى ۋه بىردهم جىم بولدۇق، لېكىن ئاخىرىد  يهنه پار ڭال تۇق.سالمىدىم؛ ئۇمۇ بۇنى 
 ھهدهڭ نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ؟_ دېدى. _

قىپقىزىــل بىــر كوممۇنىســت ئــۇ. ئۇالرغــا ئوخشــاش توختىماســتىن مهن كــۆپ ئــۆ گهردىم، دهپ  _
 يۈرگىنى يۈرگهن.

 ۋ ي ئىسىت، يامان بوپتۇ. _
 ىدىم.تامدىكى يالىڭا  ئايال رهسىمىگه قار

سهلچۇقنىڭ سىڭلىسىمۇ  ـۇند ق بوپتـۇ،_ دېـدى ئـۇ پىچىرلىغانـدهك قىلىـپ،_ بىـرىگه ئا ـىق  _
 بولغان چېغى،  ھهدهڭ بۇند ق ئهمهستۇر؟

جــاۋ پ بهرمىــدىم. ئــاچچىغىم كهلگهنلىكىنــى بىلدۈرىــدىغان ھهرىكهتلهرنــى قىلــدىم ۋه مېنىــڭ 
 ئىچىمنىڭ پۇ قىنىنى چۈ هندى.

 ئاكاڭ قاند قر ق ؟ _
 ه تى!_ دېدىم،_ تىنماي ئىچىدۇ ۋه تۇلۇمدهك سهمرىپ كهتتى، تۈگه تى ئۇ نانقېپى!تۈگ _
 ئۇمۇ  ۇند قمۇ؟ _

ــر   ــدىغان بى ــا كهلمهي ــنىمىگه كارغ ــۇ ھېچ ــاتتى: _ ئ ــاچچىغىم كۈچىيىۋ ت ــېرى ئ گهپ قىلغانس
نانقېپى. لېكىن ھهدهم بىلهن گېپى بىر يهردىن چىقىـدۇ. نـېمه قىلسـا قىلىشـمامدۇ، نـېمه كـارىم، 

ــ ــالپهره،، يهنه بىــرى پــۇل تېــپىش ئۈچــۈن ل ېكىن، بىــرى پۇلغــا ئــۆ  بولغــۇدهك دهرىجىــده خىي
مىدىر پمۇ قويمىغۇدهك دهرىجىده نانقېپى بولغاچقا، بولغۇلۇق ماڭا بولۇۋ تىدۇ. ئـاۋۇ كونـا، ئهبـجهق 

 ۋه غهلىته ئۆيمۇ بىكاردىن بىكار بىر ئوبد ن يهرنى ئىگهللهپ تۇرىدۇ.
 ىزمهتچى ئادهم ئۇ ئۆيده تۇرمامدۇ ھا ىر؟موماڭ بىلهن ھېلىقى خ _
تۇرىدۇ. لېكىن  ۇ يهرگه بىنا سالساق، ئۇنىڭ بىر قهۋىتىده تۇرۇ سا نېمه بولىـدۇ دهيـمهن: ئـۇ  _

نىڭ  مهركىزى نهده،  مهركه  بىـلهن فوكـۇ، ھىپهربول چاغد  قىشىنچه بايالرنىڭ  دۆت بالىلىرىغا 
فىسېنتىنىڭ نېمه مۇناسـىۋىتى بـار، پـاالن، پوكـۇن كوئې Rنۇقتىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋهت بىلهن 

دهپ ئاغزىمنى ئۇپرىتىپ يۈرمىگهن بوالتتىم، گېپىمنـى چۈ ـهندىڭمۇ؟ كـېلهر يىلـى ئۇنىۋېرسـىتېتتا 
 ئوقۇش ئۈچۈن ئامېرىكىغا بېرىشىم  هرت، پۇلنى نهدىن تاپىمهن؟

 توغر  دهيسهن،_ دېدى ۋه ئا ر ق بىئار م بولغاندهك كۆرۈندى. _
هل بىئــار م بولــدۇم، چــۈنكى ۋهد تنىــڭ مېنــى بــاي دۈ ــمىنى قاتارىــد  كۆرۈ ــىدىن مهنمــۇ ســ

 قورقاتتىم. بىردهم جىم بولۇپ قېلىشتۇق.
 قوپايلى، دېڭىزغا بار يلى،_ دېدىم ئاخىرىد . _
  ۇند ق قىاليلى، جهيالنمۇ ئويغانغاندۇر بۇ كهمگىچه. _
 ئۇ يهرگه بېرىش پهر  ئهمه،. _
 ىغىلىدۇ.ھهممهيلهن  ۇ يهرگه ي _

ــۈ ۈش  ــان كارىۋېتىــدىن قــوپتى، ئۈســتىدىكى كىچىــك ســۇ ئ تــې ىچه مىــت قىلمــاي يېتىۋ تق
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ــۇپ، ياخشــى  ــا ر ســا كــۆيگهن بول كىيىمىنــى ھېســاپقا ئالمىغانــد  يالىڭــا  ئىــدى، بهدىنــى ئاپتاپت
ئو ۇقالنغــانلىقى چىقىــپ تــۇر تتى ۋه كىشــىنىڭ مهســتلىكىنى كهلتــۈرهتتى. خــاتىرجهم، دهرتســىز، 

 ساغالم ئىدى.غهمسىز، 
 فۇند مۇ بار تتى! _

 ۋهد تنىڭ قامىتىگه ياكى با قا بىر ئىشالرغا ئاچچىغىم كېلىۋ تاتتى.
 بوپتۇ، بارسۇن. _
 لېكىن ئۇخالۋ تىدۇ. _

 ۋهد تنىڭ قامىتىگه ئهمه،، تامدىكى يالىڭا  رهسىمگه قار پ تۇرۇپ:
 بېرىپ ئويغات ئۇند ق بولسا،_ دېدىم. _
 ر ستال ئويغىتايمۇ؟ _

ڭلىسىنى ئويغىتىش ئۈچۈن چىقىپ كهتتى. بىر دهمدىن كېيىن قايتىپ كىـردى ۋه ھايـاتى سى
با تىن ئاخىرىغىچه مهسىلىلهرگه تولۇپ كهتكهندهك، تاماكا چهكمهي چىد ش مۇمكىن ئهمهسـتهك، 

 بۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن بېرىلىپ تۇرۇپ بىر تال تاماكا تۇتا تۇردى ۋه مهندىن سورىدى:
 چهكمهيسهن،  ۇند قمۇ؟ سهن تې ىچه تاماكا _
 ياق. _

ئــارىنى جىمجىتلىــق باســتى. فۇنــد نىڭ كارىۋ تتــا دۈمبىســىنى قا ــلىغىنىچه ئېغىنــاپ ياتقــان 
ھالىتىنى خىيال قىلدىم. بىر ھـا  غىچه دېڭىـز سـوغۇقمۇ، ئىسسـىقمۇ دېگهنـدهك تـۈكى يـوق پـار ڭ 

 سېلىشتۇق. بىر چاغد  ئىشىكتىن فۇند  كىردى.
 ام نهده؟ئاكا، مېنىڭ باسنۇ ك _

ئۆتكهن يىلى تې ى كىچىك بىر قىز ئىدى بۇ فۇند ، بۇ يىل بويلىرى ئۆسۈپ كېتىپتۇ، كىچىك سۇ 
 ئۈ ۈش كىيىمى كىيىۋ پتۇ.

 مهرھابا مهتىن! _
 مهرھابا. _
 تېنچلىقمۇ؟ ئاكا، نهده دهيمهن مېنىڭ باسنۇ كىلىرىم؟ _

هرسـىلىرىگه قار يـدىغان سـىڭىل تاكاللىشىشـقا با ـلىدى: بىـرى يهنه بىـرىگه ئۇنىـڭ ن -ئاكا
قـار ۋۇل ئهمهســلىكىنى ئېيتتــى، يهنه بىرســى بولســا ئۇنىڭغــا، ئــۆتكهن كــۈنى چىــغ  ىلهپىســىنىڭ 
ئۇنىڭ ئىشكاپىدىن چىققانلىقىنى ئېيتتى ۋه تې ىمۇ بهك ۋ رقىرىشىپ كېتىشتى. بىردهمـدىن كېـيىن 

ولمىغانـدهك يېنىـپ فۇند  ئىشىكنى گۈممىده يېپىپ چىقىپ كهتتى ۋه ئۇ ۇن ئـۆتمهي ھـېچ ئىـش ب
كىردى ۋه بۇ قېتىم ما ىنىنىڭ ئـاچقۇچىنى ئانىسـىنىڭ ھوجرىسـىدىن كىـم ئېلىـپ چىقىـدۇ، دهپ 

 يهنه با ال تى. ئاخىرى ۋهد ت چىقىپ كهتتى. مهن سهل جىددىيله تىم.
 ھه فۇند ، با قا يهنه نېمه يېڭىلىقالر بار؟ _
 نېمه بوالتتى، غهم! _

نچى ســىنىپنى پۈتتــۈرگهنلىكىنى ســورىدىم، تولــۇق بىــردهم مۇڭد  ــتۇق: بــۇ يىــل قــانچى
تـا ئوقۇپتـۇدهك، گېرمـانىيه « تهييـارلىق»ئوتتۇرىنىڭ بىرىنچى يىللىقىنى تۈگىتىپتۇ، ئىككـى يىـل 

ياكى ئاۋستىرىيه ئهمه،، ئىتالىيه تولۇق ئوتتۇر  مهكتىپىده ئوقۇپتۇدهك. بۇنى ئـاڭالپ ئۇنىڭغـا بـۇ 
 Equipement eletrique Brevete type ,Ansaldo San Giorgiaگهپلهرنـــى پىچىـــرالپ بهردىـــم: 
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Genova…   فۇند  مهندىن بۇ خهتلهرنى ئىتالىيهدىن كهلتۈرۈلگهن سوۋغات بويۇملىرىنىڭ ئۈسـتىده
كۆرگهنمىدىڭ، دهپ سورىدى. ئىستانبۇلدىكى پۈتۈن تر للىبۇسالرنىڭ ئىچىـده، ئالـدى ئىشـىكنىڭ 

ـــارلىقىنى، بـــۇ تر للىبۇســـالرغا چىقىـــدىغان ئۈســـتىده مۇ ـــۇند ق چۈ ىنىكســـىز پىالكاتالرنىـــ ڭ ب
ئىستانبۇللۇقالرنىڭ سىقىلىپ پارتالپ كهتمهسلىك ئۈچۈن مۇ ۇند ق نهرسـىلهرنى يادال ـقا مهجبـۇر 
ئىكهنلىكىنى سۆ لهپ بهرمىدىم، چۈنكى نېمه ئۈچۈنكىن تر للىبۇسـقا چىققـانلىقىمنى دېسـهم، مېنـى 

بولدى. جىم بولۇ تۇق. يۈ  مېيى ۋه ئهتىر پۇر قلىرى مهس ىره قىلىدىغاندهك بىر خىل تۇيغۇ پهيد  
بىلهنــال چۈ ــلۈك ئۇيقۇغــا ياتىــدىغان، قهرت ئوينــايلى، دهپ ۋ قىــت ئۆتكۈ ىــدىغان،  ۋ قىــت 
ئۆتكۈ هيلى، دهپ قهرت ئوينايدىغان ۋه ئانا دهپ ئاتالغان ئۇ غهلىـته مهخلـۇق ھهققىـده ئويالنـدىم 

 كى ئاچقۇچنى پۇالڭلىتىپ كۆرسهتتى.بىر دهم. بىر چاغد  ۋهد ت كهلدى، قولىدى
 كېيىن ماڭغاندىن مېتىر يۈ  ئىككى چىقتۇق، ما ىنىغا دېگهن قاالي پىشىپ ئاپتاپتا چىقتۇق،

 بارغانلىقىمـدىن كېتىپ، ھاياجانلىنىپ .چۈ تۇق ما ىنىدىن ئالدىد  ئىشىك جهيالننىڭ توختاپ،
 .كهلدى قىلغۇم گهپ بولۇپ خىجىل

 ېتىپتۇ.بۇ يهرنى بهك ئۆ گهرتىۋ _
  ۇند ق. _

چىملىقنىڭ ئىچىگه بىرهر ماڭد مغا بىردىن يېيىتىلغان تا الرغا دهسسهپ ماڭدۇق. بىر باغۋهن 
 ئىسسىق ھاۋ د  باغنى سۇغۇرۇۋ تاتتى. ئاخىرىد  قىزالرنى كۆردۈم ۋه گهپ بولسۇن، دهپ سورىدىم:

 سىلهر قهرت ئويناپ قويامسىلهر؟ _
 ھه؟ _

ــزال ــپهيلهردىن چۈ ــتۇق. قى ــى پهلهم ــلهن يېتىشــاتتى. مېن ــا  _ كهره ــمه بى ر سۇنايلىشــىپ ن
كـۆرگهنلىكى ئېسـىمگه كهلــدى، ئويلىـدىم: ئۈســتۈمده، قهرتـتىن تاپقـان پۇلغــا ئىسـمهتتىن ئالغــان 

مـاركىلىق ئىشـتىنىم ۋه ئىشـتىنىمنىڭ  lewisكۆينىكىم، سۇ ئۈ ۈش كىيىمىمنىڭ ئۈسـتىگه كىـيگهن 
ىم دهر، ئۆتۈپ بېرىپ تاپقان ئون تـۆت مىـڭ لىـر  پۇلـۇم يانچۇقىد ، بىر ئاي ئۇ ئهخمهقلهرگه ئاير

 بار! ئاندىن ئاغزىمغا كهلگىنىچه پار ڭ سېلىشقا با لىدىم.
 ئويۇن ئوينامسىلهر، دهپ سورىغانتىم؟ _
 نېمه ئويۇنى؟ سىلهرگه مهتىننى تونۇ تۇر ي! _

  هينهپنى بۇرۇندىنال تونۇيتتىم.
 مهرھابا  هينهپ، قاند ق ئهھۋ لىڭ؟ _
 شى.ياخ _
 بۇ فاھرۈننىسا، ئهمما ئۇند ق دېمه، ئاچچىغى كېلىدۇ. فافا دهپ چاقىرغىن! _

 فافا چىر يلىق قىز ئهمهسكهن. قول ئېلىشىپ كۆرۈ تۇق.
 بۇياق جهيالن! _

جهيالننىڭ قاتتىق ھهم يېنىـك قـولىنى سـىقتىم. با ـقا تهرهپـكه قـارىۋ لغۇم كهلـدى. تـۇرۇپال 
منى خىيـال قىلـدىم، لـېكىن  بـۇ قـۇرۇق گهپ، بـالىالرچه بىـر ئۇنىڭغا ئا ىق بولۇپ قالىـدىغانلىقى

خىيال ئىدى. دېڭىزغا قارىدىم ۋه ھودۇققان ئهمه،، تهمكىن ئىكهنلىكىمگه ئىشـهنگۈم ۋه  ـۇند ق 
 بولغۇم كهلدى. با قىالر مېنى ئهستىن چىقىرىشىپ پار ڭغا چۈ ۈپ كېتىشتى.

 سۇ تېيىلىش بهك ته،. _
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 ىگه چىقالىغان بولسام!بىر قېتىم بولسىمۇ سۇ ئۈست _
 لېكىن نېمه دېگهن بىلهن قار تېيىلىشتهك خهتهرلىك ئهمه،. _
 سۇ ئۈ ۈش كىيىمى چىڭ كېلىشى كېرهك. _
 ئادهمنىڭ قولى ئاغرىيدىكهن. _
 فىكرهت كهلگهن بولسا با لىساق بوالتتى. _
 ئىچىم بهك سىقىلغان ئىدى، ئاياق ئالما تۇردۇم، يۆتهلدىم. 
 دى ۋهد ت.ئولتۇرغىنه!_ دې _

 بهك خىيالچان كۆرۈنگهنلىكىمگه ئىشىنهتتىم.
 ئولتۇرغىنه!_ دېدى جهيالن. _

جهيالنغا قارىدىم، چىر يلىق ئىدى.  ـۇند ق! ئۇنىڭغـا ئا ـىق بولـۇپ قالىـدىغانلىقىمنى يهنه 
 ئويلىدىم، بىر دهمدىن كېيىن ئويلىغىنىمغا ئىشىنىپ قالغانلىقىمغا ئىشهندىم.

نما كارىۋ ت بولىدىغان،_ دېـدى جهيـالن بۇرنىنىـڭ ئـۇچى بىـلهن ئىشـارهت ئاۋۇ يهرده بىر قاتال _
 قىلىپ.

قاتالنما كارىۋ ت تهرهپكه كېتىپ بارغا  كۆردۈم: بېتون ئۆينىڭ يهر ئاستى قهۋىتىنىڭ ئوچـۇق 
ئىشىكىنىڭ ئىچىده، ئاجايىپ ئائىله جابدۇقلىرى تۇر تتى. ئامېرىكـا فىلىملىرىـده بـاي ۋه بهختسـىز 

ـــالال-ئهر ـــدىكى ئاي ـــد  ۋ رقىرىشـــىپ، ئارىلىرى ـــۈرگهن ھال ـــى كۆت ـــد  ۋىســـكى رومكىلىرىن ر قوللىرى
تاالش قىلىشـقاند ، مۇ ـۇند ق ئـائىله جابدۇقلىرىـد  ئولتۇرۇ ـاتتى. -كۆڭۈلسىزلىكلهر توغرىسىد  ده

ـــاي ـــدۇقلىرىنىڭ، ب ـــائىله جاب ـــان ئ ـــپ تۇرۇۋ تق ـــدىن كېلى ـــڭ ئىچى ـــاتچىلىقنىڭ ۋه -ئۆينى بايا 
ماڭا، سېنىڭ بۇ يهرده نـېمه ئىشـىڭ بـار، دهۋ تقانـدهك تۇيۇلـۇپ كهتتـى،  ھه همهتنىڭ پۇر قلىرى

لېكىن ئويالندىم ۋه كۆڭلۈم ئار مىغا چۈ تى: مهن بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن ئهقىللىق! تـې ىچه باغـد  
سۇ تۇتۇپ يۈرگهن باغۋهنگه قارىدىم، قاتالنما كارىۋ تنى ئالدىم، قـايتتىم، ئاسـانال ئېچىـپ قـۇردۇم 

قالمىغـانلىقىمنى ئويلىغـا  ئۇالرنىـڭ گېـپىگه   -يېنىد  ئولتۇردۇم، ئا ق بولۇپ قالغـان ۋه ئۇالرنىڭ
 قۇالق سالدىم.

فافــا، بىزنىــڭ ســىنىپ ئۇنــد ق قىز ىــق، بۇنــد ق قىز ىــق، دهپ ئاللىنىمىلهرنىــدۇر ســۆ لهپ      
ــره، دهپ  ــۆ لهپ بې ــۇنى س ــره، ب ــۆ لهپ بې ــۇنى س ــا، ئ ــالن ئۇنىڭغ ــى جهي ــاتتى، ساۋ قدىش بېرىۋ ت
تۇرىۋېلىۋ تقانلىقى ئۈچۈن ، بۇ ھېكايىلهر تۈگىگهنده ئاپتاپتا پىشىپ قاالي، دېگهن ئىدىم، ئۇنىـڭ 
ئۈســتىگه تــې ىچه دىلغــۇل ئىــدىم. كېــيىن، تــا   چاقچــاق چۈ ــهنمهيدىغان بىــر گــۇيكهن، دهپ 
 قېلىشمىسۇن مېنى، دهپ مۇ ۇند ق ئهخمىقانه گهپلهردىن ئا ر ق قىلىپ بېرىش قار رىغا كهلدىم ۋه
ــــد ق  ــــىدىن قان ــــڭ ئىش انىس ــــۇئاللىرىنى مۇدىرنى ــــان س ــــته ئىمتىھ ــــڭ مهكتهپ ــــا بىزنى ئۇالرغ
ئوغۇراليــدىغانلىقىمىزنى تهپســىالتلىرى بىــلهن قو ــۇپ ســۆ لهپ بهردىــم، لــېكىن ســۇئالالرنى به ى 
قاپاقبــاش بــاي بالىلىرىغــا ســېتىپ قــانچه پــۇل تاپقــانلىقىمنى دېمىــدىم، چــۈنكى ھهممىســى خاتــا 

ماركىلىق سائهتنى تۇغۇلغان كۈنۈمده ياكى با قا  omegaتتى ۋه د د م قولۇمدىكى چۈ ىنىپ قېلىشا
يوقىالڭ بىر كۈنلهرده سوۋغا قىلغۇدهك باي بولمىغانلىغانلىقى ئۈچۈن، قىلىشقا مهجبۇر بولغـان بىـر 
كىچىــك ئىــش _ ئۇالرنىــڭ د دىســى ئهتىگهنــدىن كهچكىــچه مۇ ــۇند ق ئىشــالر بىــلهن مه ــغۇل 

لۇقمۇ _ ئۇالرنىڭ كۆ ىگه سهت كۆرىنهتتى.  ۇ ئهسناد  دهھشـهتلىك گۈرۈلـدىگهن بولىدىغان تۇرۇق
بىر ئـاۋ   بىـلهن تهڭ بىـر موتورلـۇق كېمىنىـڭ يېقىنال ـقانلىقىنى ئاڭلىـدۇق. ھهممهيـلهن بېشـىنى 
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بــۇر پ قار  ــتى. بــۇ كهلگهننىــڭ فىكــرهت ئىكهنلىكىنــى پهمىلىــدىم. كېمىنــى بهك تېــز ســۈرئهتته، 
ئهكىلىــپ ســوقىدىغاندهك يېقىنال ــتۇردى، ھهمــمه يهرگه ســۇ چاچرىتىــپ  خــۇددى پىرىســتانغا

 تۇيۇقسىزال توختاتتى. قىرغاققا قىينىلىپ تۇرۇپ سهكرىدى.
 قاند ق بالىالر، تىنچلىقمۇ؟_ دېدى ۋه ماڭا الپپىده قارىدى. _
 تونۇ تۇرۇپ قوياي،_ دېدى ۋهد ت،_ مهتىن، فىكرهت! _
 هيالن.نېمه ئىچىسىلهر بالىالر؟_ دېدى ج _

 ھهممهيلهن كوكا كوال دېيىشتى.
ــدى:  ــر ئىشــارهت قىل ــلهن بى ــولى بى ــاغزىنى پۈرۈ ــتۈرۈپ، ق ــرهت جــاۋ پمۇ بهرمهســتىن ئ فىك

ئهنسـىرىمىگهنلىكىنى بىلىـپ  -دېگهن مهنىده ئىـدى. جهيالننىـڭ ئهنسـىرهپ« كهيپىياتىم ناچار»
ىلدىم: سىلهرنىڭ بۇ فىكـرهت بېقىش ئۈچۈن قارىدىم، لېكىن بىلهلمىدىم. ئهمما با قا بىر ئىشنى ب

دېگىنىڭالرنىڭ ئويناۋ تقـان  ئويـۇنىنى  ئۇ ۇنـدىن بېـرى بىلىـمهن: كىملىكىنـى پهش قىلىۋ تىـدۇ. 
ئهگهر سهن سهترهك ياكى دۆت بولساڭ، پهقهت بولمىغاند  سـۈرئىتى ئـاۋ  دىن تېـز بىـر كـېمهڭ ۋه 

ىڭ ياردىمىـده بىـر سـاالھىيهتكه ئۇنىڭدىنمۇ تېز ماڭىدىغان بىر ما ىناڭ بولىشى كېـرهك ۋه  ـۇالرن
ئگه بولىشىڭ كېرهك،  ۇندىال قىزالر ساڭىمۇ قار يدىغان بولىـدۇ. جهيـالن ئىچىملىكلهرنـى ئېلىـپ 

 كىردى. ئىستاكانالرنى تۇتۇ قىنىچه خېلى ئۇ ۇنغىچه ئولتۇرۇ تى، پار ڭ سېلىشتى.
 مۇ ىكا تىڭشامسىلهر؟ _
 بار دهۋ تاتتىڭ؟ Elvisقېنى سهن  مهنده  _
 ؟ Best of Elvisارتى، نهده ئۇ ب _
 نېمه بىلهي مهن. _
 ئىچىم پۇ ۇپ كهتتى. _
 نېمه ئىش قىاليلى؟ _

بىــر ئــا دىن كېــيىن پــار ڭ سېلىشــتىن ۋه كۆيــدۈرۈپ تۇرغــان ئاپتــاپتىن  ىرىككهنــدهك جىــم 
بولۇ ۇ تى ، ئاندىن يهنه پار ڭ سېلىشتى، يهنه جىم بولۇ ـتى ۋه يهنه پـار ڭ سېلىشـتى، كېـيىن 

جىمىپ قېلىشقان چاغد  ياڭر تقۇدىن مۇ ىكا ياڭر  ـقا با ـلىدى، مهن ئهمـدى گهپ قىلمىسـام يهنه 
 بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم.

بهك تايىنى يوق بىر مۇ ىكا بۇ، لىفىـت مۇ ىكىسـى!_ دېـدىم،_ ئامېرىكىـد  بۇنـد ق نهرسـىلهرنى  _
 ئۇ ۇن د ۋ م قىلىدىغان لىفىت سهپهرلىرىده ئاڭلىشىدۇ.

 د ۋ م قىلىدىغان لىفىت سهپىرى؟ئۇ ۇن  _
سهن ھهئه، دېدىڭ جهيالن، مهن  ۇئان گهپ قىلدىم، سېنىڭ مېنىـڭ گهپلىـرىمگه قـۇالق 

سالمايۋ تقانلىقىڭنى كۈ هتكه  ۋه كۈ ىتىۋ تقانلىقىمنى چاندۇرماسـلىققا تىرىشـقا  گهپ  –سېلىۋ تقان 
ئىشىنىشكه با ـلىدىم، خىجىـل قىلدىم، چۈنكى ئهمدى سېنى ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىمغا رهسمىي 

بولۇۋ تاتتىم، لېكىن مهن يهنىال گهپ قىلدىم ۋه سـاڭا ئـاڭالتتىم، جهيـالن. لىفىـت سـهپهرلىرىنىڭ 
( دهل Empire State Buildingنيۇيوركلۇقالرنىـڭ تۇرمۇ ـىدىكى ئـورنىنى، ئېمپىـرىيه بىناسـىنىڭ)

ــز ۋه  ــر ئېگى ــرق مېتى ــن 102قى ــۇ يهردى ــى ۋه ب ــك ئىكهنلىكىن ــامېتىرى  قهۋهتلى ــر  50دىئ مىللىمېتى
كېلىدىغان نهرسىلهرنىڭمۇ كۆرۈنىدىغانلىقىنى سۆ لهپ بهردىـم، لـېكىن ئۆ ۈمنىـڭ تې ـى نيۇيوركقـا 
بېرىـپ باقمىغــانلىقىمنى، ئــۇ مهنزىرىنـى كــۆرۈپ باقمىغــانلىقىمنى دېمىـدىم، ئهممــا بــۇ  ــهھهرنىڭ 
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يىلىــدىكى نه ــىرىگه  -1957نوپۇســىنىڭ برىتــانىيه ئېنسىكلوپېدىيهســىنىڭ بىزنىــڭ مهكتهپتىكــى 
ــۆره  ــهھهرنىڭ  7891957ك ــۇ   ــۆره ب ــىرىگه ك ــۇ نه  ــى ۋه يهنه   ــدىكى  -1940ئىكهنلىكىن يىلى

 ئىكهنلىكىنى سۆ لهپ بهردىم. 7454995نوپۇسىنىڭ 
 پاھ!_ دېدى فافا،_ كالىدهك ئىچىپالۋ پسهن! _

 ئۈچـۈن تۇتـۇۋېلىش ئهسـته نهرسـىنى بىـر جهيـالن، كۈلىۋېـدىڭ سهن ۋه دېدى  ۇند ق ئۇ
 قـۇۋۋىتىم ئهقلىـي ئىسـپاتالش، ئهمهسـلىكىمنى بولىـدىغانالردىن مهجبـۇر ئىچىۋېلىشـقا كالىـدهك
 بىردهمــدىال ســاننى  خانىلىــك ئىككــى خالىغــان ئۈچــۈن، بېــرىش ئۇچــۇر ھهققىــده

 .قويدۇم ئوتتۇرىغا كۆپهيتهلهيدىغانلىقىمنى
ۇينىــڭ، مهكتهپتىكــى  ــۇند ق،_ دېــدى ۋهد ت،_ كاللىســى ئاجايىــپ ئىشــلهپ قويىــدۇ بــۇ گ _

 ھهممهيلهن بىلىدۇ!
 ئون يهتته كهره قىرىق توققۇ ؟_ دېدى جهيالن. _

 ،_ دېدىم.833 _
 يهتمىش كهره ئون تۆت؟ _

_ 1008! 
 توغر  ئىكهنلىكىنى قاند ق بىلىمىز؟_ دېدى جهيالن. _

 ھاياجانالنغا ئىدىم، لېكىن پهقهت كۈلۈمسېرهپال قوياتتىم.
 _ دېدى.قهلهم ئهكىلهيمۇ؟-قهغه  _

ســهن مېنىــڭ كىشــىنىڭ نېرۋىســىنى قود ڭشــىتقۇدهك كۈلۈمسېره ــلىرىمگه چىــد پ بواللمــاي 
ئورنۇڭدىن تۇرۇپ كهتتىڭ، جهيالن ۋه ئۇ قورقۇنچلۇق ئـائىله جابـدۇقلىرىنىڭ ئارىسـىغا يۈگـۈرۈپ 
كىرىــپ كهتتىــڭ، بىردهمــدىن كېــيىن قولۇڭــد   ئۈســتىگه  ىۋىتســارىيه مىھمان انىســىنىڭ ئىســمى 

 ان قهغه ، كۈمۈش قهلهم ۋه چىر يىڭد  غه هپ بىلهن قايتىپ چىقتىڭ.يېزىلغ
      891  , ?=27  ×33 

.513  ,? = 27  ×17 
. 6399  =  ?,79  ×81   

! رهنجىـمهي يهنه بىـر كۆپهيـت جهيـالن، 373ئهمه،،  323يـاق،    17×  19,?   =     323.
 .323ماقۇل، 

 .9801بۇ ئهڭ ئاسان:   99×99,? =  
 غىڭ كېلىۋ تاتتى، جهيالن، ئۆ  بولۇپ قالغۇدهك ئاچچىغىڭ كېلىۋ تاتتى.ئاچچى

 ر ستىنال كالىدهك ئىچىۋ پسهن! _
مهن پهقهت كۈلۈمســېرهۋ تاتتىم ۋه بــارلىق مــۇھهببهت نهپــرهتتىن با ــلىنىدۇ، دهپ يېزىلغــان 

 م.تايىنى يوق ۋه پهسكهش كىتابالردىكى گهپلهرنى توغر  بولسا كېرهك، دهپ ئويالۋ تاتتى
كېيىن جهيالن فىكرهتنىڭ كېمىسىده سۇ تېيىلدى، مهن رىقابهت ھهققىده چوڭقۇر خىيالالرغـا 
ــان ھــېس  ــدىغانلىقىنى  ــۇ ھام ــرىم كــېچىگىچه د ۋ م قىلى ــۇ خىياللىرىمنىــڭ يې ــدۇم ۋه ب غهرق بول
قىلدىم، ئالالھ جاجىسىنى بهرسۇن: چـۈنكى ئهمـدى ئا ـق بولـۇپ قالغانلىقىمغـا ئىشـهنگهن ھالـد  

 سۈرۈۋ تاتتىم. خىيال
 



41 
 

 
6 

 
ئويغاندىم، ئورنۇمدىن تۇردۇم، گالىستۇكىمنى تاقـاپ، چـاپىنىمنى كىيـدىم، سـىرتقا چىقـتىم. 
تۇرغــۇن ۋه گــۈ هل بىــر ســهھهر! دهرهخــلهرده قــاغىالر، قۇ ــقاچالر. دهرىــزه قاپقاقلىرىغــا قارىــدىم: 

چتــى، ئۇنىــڭ ھهممىســى تاقــاق، ئۇخلىشــىۋېتىپتۇ، ئاخشــام كه  يېتىشــقانىدى. فــارۇق بهي ئى
ئىچكىنىنى نىلگۈن تاما ا قىلدى. چـوڭ خـانىممۇ ئۈسـتىدىن ۋ رقىـر پ تـۇردى. مهتىننىـڭ سـائهت 
قانچىده كېلىپ ياتقىنىنى تۇيمايال قاپتىمهن، غىچىرلىشىدىن ئويغىنىپ كهتمىسۇن، دهپ قـۇدۇقنى 

ئا ـ انىد  ئاۋ يالپ باستىم، مۇ دهك قۇدۇق سـۈيىنى يـۈ ۈمگه سـهپتىم، ئانـدىن ئىچىـگه كىـردىم، 
ناندىن ئىككى تىلىم كهستىم، ئالدىم، كاتهككه بـاردىم، ئىشـىكىنى ئـاچتىم. توخـۇالر پاالقلىشـىپ 
قېچىشــتى. ئىككــى تۇخــۇمنى ئــاۋ يالپ بــۇرنى تهرهپــتىن چېقىــپ ھۇ ۇرلىنىــپ ئىچىۋ لــدىم، نــاننى 

ــ انا ت ــتىنال ئا  ــىكىنىمۇ تاقىماس ــڭ ئىش ــدىم، كاتهكنى ــۇ ئال ــان تۇخۇمالرنىم ــدىم. قالغ ــكه يې هرهپ
مېڭىۋېتىپ چۆچۈپ كهتتىم: نىلگـۈن ئويغىنىپتـۇ، سومكىسـىنى ئـاپتۇ، كېتىۋ تـاتتى. مېنـى كـۆرۈپ 

 كۈلۈمسېرىدى.
 خهيىرلىك سهھهر، رهجهپ. _
 بۇ ئهتىگهنده نهگه؟ _
دېڭىزغـا. سـهل تــۇرۇپ ئـادهم جىقـالپ كېتىـدىكهن. چۆمۈلــۈپ كـېلهي. تۇخـۇمالرنى كــاتهكتىن  _

 ئالدىڭمۇ؟
 ۋه نېمىشقىكىن ئۆ ۈمنى گۇناھكاردهك ھېس قىلدىم، _ نا تا قىالمسىز؟  ۇند ق،_ دېدىم _
 قىلىمهن،_ دېدى، نىلگۈن كۈلدى ۋه يۈرۈپ كهتتى. _

ــاپما كهش،  ــد  س ــۇر، قورقۇنچــاق مۈ ــۈك. پۇتلىرى ــدىم. ئىھتىياتچــان، قىتغ ــدىن قارى كهينى
، چايغــا ســۇ پاچــاقلىرى ئوچــۇق. كىچىــك چېغىــد  پاچــاقلىرى چوكىــدهك ئىــدى. ئىچىــگه كىــردىم

قويدۇم. ئانىسىمۇ  ۇند ق ئىدى. ھا ىر بولسا مـا  رد . بـارىمىز، دۇئـا قىلىمىـز. ئانـاڭ ئېسـىڭدىمۇ؟ 
ئۈ  يېشىد  ئىدى، ئهسـلىيهلمهيدۇ. دوغـان بهي  ـهرقته ئهمهلـد ر ئىـدى، ئـاخىرقى ئىككـى يـا د  

ئولتۇر تتى، سـولغۇن  بۇالرنى بۇ يهرگه ئهۋهتكهن ئىدى. ئاناڭ قۇچىقىد  مهتىن، يېنىد  سهن باغد 
يۈ ىگه كۈنبويى ئاپتاپ چۈ ۈپ تۇر تتى، لېكىن يۈ ى كهلگهن چېغىدىكىگه ئوخشاش ئاپئاق پېتـى 
كهماھقا  قايتىپ كېتهتتى.  هربهت ئىچهمسىز، كىچىك خانىم، دهيتـتىم. رهھـمهت، رهجهپ بهي، 

م؛ ئىككـى سـائهتتىن مۇ ۇ يهرگه قويۇپ قويۇڭ، دهيتتى. قۇچىد  مهتىن بار ئىدى، قويۇپ قوياتتى
كېيىن كىلىپ قارىسام، يوغان بىر ئىستاكان  هربهتتىن ئىككى يۇتۇم ئىچىلگهن بـوالتتى. ئانـدىن 
ــپ  ــتىال ئىچى ــر تىنىق ــاچتى، دهپ بى ــا قورســىقىم ئ ــى، ئان ــى كېلهتت ــگهن پېت ــارۇق تهرلى ــودهك ف ب

دىم بۇرنۇمغــا تــۈگىتهتتى. ئــاپېرىن! ئۈســتهل يــاپقۇچنى ئالــدىم، ئاپىرىــپ ئۈســتهلگه ســاالي دېۋىــ
پۇرىدى: فارۇق بهي ئاخشام ئۈستهلنىڭ ئۈستىگه ر كى تۆكۈۋهتكهن ئىدى. بېرىپ سۈرتكۈ  ئېلىـپ 
كهلدىم، سۈرتتۈم. سۇ قاينىغان ئىـدى، چـاي دهملىـدىم. تۈنۈگۈنـدىن قالغـان سـۈتمۇ بـار ئىـدى. 

م ۋه ئىشــقا نهۋ  تنىــڭ يېنىغــا ئهته بــار رمهن. قهھــۋه ئىچكــۈم كهلــدى، لــېكىن ئــۆ ۈمنى بېســىۋ لدى
 كىرىشتىم.

ــام     ــتى اننى ھا ىرالۋ تس ــدى. د س ــان ئى ــر يهرگه بارغ ــت بى ــتىمهن، ۋ قى ــپ كېتىپ ــا پېتى خىيالغ
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ــى  ــتا مېڭىش ــپ ئاس ــڭ باســىماقلىرىنى غىچىرلىتى ــتى، پهللهمپهينى ــارۇق بهي چۈ  ــدىن ف پهللهمپهي
 بوۋىسىنىڭ نهق ئۆ ى ئىدى. ئهسنىدى، بىر نېمىلهرنى غوتۇلدىدى.

 _ دېدىم،_ كېلىڭ، ئولتۇرۇڭ، نا تىلىقىڭىزنى بېرهي.ىم،چاي دهملىد _
 .ئولتۇردى ئورۇندۇققا ئىچكهن ھار ق ئولتۇرۇپ كهچته تۈنۈگۈن

 سۈت ئىچىپ قويامسىز؟_ قايماقلىق، ياخشى سۈت بار. _
 بوپتۇ، ئهكهل!_ دېدى،_ ئا قا ىنىمغا پايد  قىلىپ قاالر. _
ۇ يهرگه يىغىلىــپ قالغــان  هھهرلىــك ســۇيۇقلۇقالر ئا ــ انىغا كىــردىم: ئا ــقا  ن. ئىچىۋېرىــپ ئــ   

ئا قا  ننى تېشىۋېتىدۇ. يهنه ئىچىدىغان بولساڭ ئۆلىسـهن، دېگهنىـدى چـوڭ خـانىم. دوختۇرنىـڭ 
ھه؟ دوغان بهي ئالدىغا قار پ تۇر تتى، ئويلىنىۋ تاتتى، بىر ئا دىن كېـيىن  -دېگىنىنى ئاڭلىدىڭغۇ

ـــدى: كـــالالم ئىشـــلىمىگهندىن ـــا مهن ئويالنمـــاي  مۇنـــد ق دېگهنى ـــۆلگىنىم ياخشـــى، ئان كـــۆره ئ
يا ىيالمايمهن،  ۇنىڭ بىلهن چوڭ خانىم، ئوغلۇم، بۇ ئويلىنىش ئهمه،، ئا  بلىنىش، دهيتتـى، 

بىرىنىـڭ گېـپىگه قـۇالق سېلىشـنى ئۇنتـۇپ قالغانغـا ئـۇ ۇن بولغانىـدى. كېـيىن -لېكىن ئۇالر بىـر
ىغا ئوخشـاش ئاغزىـدىن قـان كېلىۋ تـاتتى، دوغان بهي ئا ۇ خهتلهرنى يېزىۋېرىـپ ئۆلـدى. د دىسـ

ئېنىقكى ئا قا ىنىدىن كېلىۋ تاتتى، چوڭ خانىم جاھاننى بېشـىغا كىيىـپ يىغالۋ تـاتتى، توختىمـاي 
مېنى چاقىر تتى، خۇددى مېنىڭ قولۇمدىن بىر ئىش كېلىدىغاندهك. ئۆلۈپ كېتىشتىن بـۇرۇن قـان 

كۆينىكىنى كىيگۈ دۈم، ئۆلـۈپ كهتتـى. تـۇپر ق  يۇقى كۆينىكىنى سالغۇ دۇم ۋه ده مالالنغان، پاكىز
بېشىغا بارىمىز. سۈتنى قاينىتىپ ئىسـتاكانغا قۇيـدۇم. ئا ـقا  ن دېـگهن قـار ڭغۇ، سـىرلىرى تې ـى 
بىلىنمىگهن بىر ئالهمدۇر، پهقهت يۇنـۇ، ئهلهيھىسسـاالمال بىلىـدۇ. مهن قـار ڭغۇ تۆ ـۈكنى خىيـال 

 ىنىم يــوقتهكال تۇرىــدۇ؛ چــۈنكى مهن ئــۆ ۈمنى قىلىــپ  ــۈركۈنۈپ كهتــتىم. لــېكىن مېنىــڭ ئا ــقا
چاغال نى بىلىمهن، ئۇالرغا ئوخشىمايمهن، ئۇنتۇپ كېتىشنىمۇ بىلىمهن. سۈتىنى ئاپىرىپ قارىدىم، 

 نىلگۈن كهپ بوپتۇ، نېمه دېگهن چاققان! چاچلىرى ھۆل، چىر يلىق.
 نا تىلىقىڭىزنى ئهكىلهيمۇ؟_ دېدىم. _
 ى نىلگۈن.مومام نا تىغا چۈ مهمدۇ؟_ دېد _
 چۈ ىدۇ،_ دېدىم،_ ئهتىگهن ۋه كهچقۇرۇنلىرى چۈ ىدۇ. _
 چۈ ته نېمىشقا چۈ مهيدۇ؟ _
چـۇرۇڭالر بىـلهن خو ــى يـوق،_ دېـدىم،_ چۈ ـته مهن تامـاقنى ئۈســتىگه -سـاھىلدىكى ۋ ر ڭ _

 ئهپچىقىپ بېرىمهن.
 مومامنى ساقاليلى،_ دېدى نىلگۈن،_ قاچانر ق ئويغىنىدۇ؟ _
 نىپ بولغاندۇر،_ دېدىم، سائىتىمگه قارىدىم، سهككىز يېرىم.ئاللىقاچان ئويغى _
ھه، رهجهپ!_ دېدى نىلگـۈن،_ مهن باققالـدىن گېزىـت ئالـدىم. بۇنـدىن كېـيىن ئهتىگهنلىـرى  _

 گېزىتلهرنى مهن ئهكىلهي.
 ئى تىيارىڭىز،_ دېدىم ۋه چىقىپ كهتتىم. _
ۋ رقىر  ـقا با ـلىدى فـارۇق بهي،_ كۈنده ئېلىۋ تىسهن، نېمه پايدىسى بولدى؟_ دهپ بىـردىنال  _

ـــۈرگهنلىكىنى، قانچىســـىنىڭ فا ىســـت، قانچىســـىنىڭ  ـــادهمنى ئۆلت ـــانچه ئ ـــڭ ق ـــانچه ئادهمنى ق
 ماركىسىزىمچى، قانچىسىنىڭ بىپهرۋ  ئىكهنلىكىنى بىلىۋ لغانغا نېمه بوپتۇ؟

مهكچى مهن ئىچىگه كىـردىم، ئۈسـتىگه چىقىۋ تـاتتىم. بـۇ نـېمه ئالدىر  ـچىلىق؟ نـېمىگه ئېرىشـ   
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سىلهر، نېمىدهپ ئا غا  ـۈكرى قىلمايسـىلهر؟ سـهن بىلمهيسـهن رهجهپ! ئۆلـۈم! ئـويالپ قـالىمهن، 
قورقىمهن، چۈنكى ئادهمنىڭ بىلگۈسى كېلىدۇ. پۈتۈن بىلىمنىڭ با لىنىشـى قىزىقىشـتۇر، دېـگهن 

 ئىدى ساالھىددىن بهي، چۈ هندىڭمۇ رهجهپ؟ يۇقىرىغا چىقتىم، ئىشىكىنى چهكتىم.
 _ دېدى.كىم ئۇ؟ _
 مهن، چوڭ خانىم، دېدىم، ئىچىگه كىردىم. _

 ئىشكاپنى ئېچىۋېلىپ مالتىالپ ئولتۇر تتى. ئىشىكىنى ياپىدىغاندهك ئىتتهردى.
 نېمه بولدى؟_ دېدى،_ نېمىدهپ ۋ رقىرىشىۋ تىدۇ ئاستىد ؟ _
 نا تا قىلىش ئۈچۈن سىزنى ساقالۋ تىدۇ. _
  ۇنىڭ ئۈچۈن ۋ رقىرىشىۋ تامدۇ؟ _

 كونا پۇرىقى ئۆينى بىر ئالغان ئىدى، پۇر ۋ تاتتىم، ئهسلهۋ تاتتىم.ئىشكاپنىڭ 
 نېمه دېدىڭىز؟_ دېدىم،_ ياق، چاقچاق قىلىشىۋ تىدۇ. _
 ئهتىگهنده تاماق ئۈستىلىدىمۇ؟ _
ئهگهر بىلمهكچـى بـولغىنىڭىز مۇ ـۇ بولسـا چـوڭ خـانىم، دهپ بېـرهي،_ دېـدىم،_ فـارۇق بهي  _

 ئهتىگهنده كىم ئىچىدۇ؟ ئىچىپ ئولتۇرغىنى يوق، مۇ ۇند ق
 ئۇالرغا يان بېسىپ كهتمه!_ دېدى،_ ماڭا يالغانمۇ ئېيتما!  ۇئان بىلىپ قالىمهن. _
يالغان گهپ قىلمىدىم،_ دېدىم،_ نا تىلىق قىلىش ئۈچۈن ساقلىشىۋ تىدۇ. ئىشكاپنىڭ ئوچـۇق  _

 ئىشىكىنى ياپتى.
 سىزنى پهسكه ئېلىپ چۈ هيمۇ؟ _
 ياق! _
 تاماقنى ئېلىپ چىقايمۇ؟ كارىۋ تتا يهمسىز؟ _
 ئېلىپ چىق،_ دېدى،_ ئۇالرغا دهپ قوي، تهييار بولسۇن. _
 ئۇالر تهييار. _
 ئىشىكنى ياپ. _
ئىشىكنى ياپتىم، پهللهمپهيلهردىن چۈ تۈم: ئىچىدىن خۇددى ھېچ كۆرۈپ ، كىيىـپ باقمىغـان    

كاپنى ر سـا ئــاختۇرۇپ بىـر نهرسـه تاپىدىغانـدهك ھهر يىلــى تـۇپر ق بېشـىغا بېرىشـتىن بــۇرۇن ئىشـ
چىقىدۇ ۋه ئاخىرىد  كىيىـدىغىنى يهنىـال  ـۇ غهلىـته، قورقۇنچلـۇق قـار  پهلتـو بولىـدۇ. ئا ـ انىغا 

 كىردىم، نان ئېلىپ ماڭدىم.
 ئوقۇ،_ دهۋ تاتتى،_ فارۇق بهي نىلگۈنگه،_ ئوقۇغىنه قېنى، بۈگۈن قانچه كىشى ئۆلۈپتۇ. _
 ئون يهتته،_ دېدى نىلگۈن. _
 دېرهك بېرىدۇ؟_ دېدى فارۇق بهي. بۇ نېمىدىن _

 نىلگۈن ئاكىسىنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىغاندهك تۇمشۇقىنى گېزىتكه تې ىمۇ يېقىنال تۇرىۋ لدى.
 تايىنى قالمىدى بۇ ئىشالرنىڭ،_ دېدى فارۇق بهي بىر ئا  مهمنۇن بولغاندهك قىلىپ. _
 ي.چوڭ خانىم نا تىغا چۈ مهيدىكهن،_ دېدىم،_ سىلهرنىڭكىنى قويۇۋېره _
 نېمىدهپ چۈ مىگۈدهك؟ _
 بىلمىدىم،_ دېدىم،_ ئىشكابىنى ئاختۇرىۋ تىدۇ. _
 بوپتۇ، بىزنىڭكىنى ئهكهل. _
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نىلگـۈن خـانىم،_ دېـدىم،_ سـۇ ئـۈ ۈش كىيىمىڭىـز ھـۆل پېـتىال ئولتۇرۇپسـىز، سـوغۇق ئۆتـۈپ  _
 قالمىسۇن. ئۈستىگه چىقىپ كىيىملىرىڭىزنى يهڭگۈ لهپ ئاندىن ئوقۇڭ گېزىتنى...

 ، گېپىڭ قۇلىقىغا كىرىپمۇ قويمىدى،_ دېدى فارۇق بهي، ئۇ تې ى گېزىتلهرگه ئىشـهنگۈدهك قار _
 دهرىجىده كىچىك. ھاياجان ئىچىده ئۆلۈكلهر ھهققدىكى نهرسىلهرنى ئوقۇۋ تىدۇ.

نىلگۈن ماڭا كۈلۈمسېرهپ قارىدى. مهنمـۇ ئا ـ انىغا ماڭـدىم. گېـزىتلهرگه ئىشـىنىش؟ نـانالرنى 
نىـڭ تهخسىسـىنى تهييارلـدىم. چـوڭ خـانىم گېزىتنـى ئۆلـۈپ كهتكهنلهرنىـڭ ئۆرىدىم، چوڭ خانىم

تۆ ــۈك بولــۇپ -بىلىشــلهر بارمىــدۇر، دهپ ئوقۇيــدۇ، بومبــا يــاكى ئوقتــا ئــۆتمه-ئارىســىد  تونــۇش
كهتكهن ياش بالىالرنىڭ ئهمه،، ئـورۇن تۇتـۇپ يېتىـپ ، ئۆلـۈپ كهتـكهن قېرىالرنىـڭ ئارىسـىد  

اڭـــدىم. به ىـــده مۇســـىبهت خهۋهرلىرىـــدىكى مهرھۇمالرنىـــڭ بارمىـــدۇر دهپ. تهخســـىنى ئېلىـــپ م
ــدۇ. بهك  ــزىتتىن قىيىۋ لى ــدىن گې ــدۇ، ئان ــدۇ، كوتۇلد ي ــپ كېتى فامىلىســىنى چۈ ــىنهلمهي تېرىكى
ئاچچىغى كېلىپ كهتمىسه، مېنىڭ يېنىمد  ئۇ فـامىلىلهرنى مـا  ق قىلىـدۇ. ئـۆ ى توقـۇپ چىقارغـان 

گهپ ئـۇ فـامىله دېـگهن؟ ئويالنـدىم: ماڭـا فامىلىسـىنى  ئىسىمالر بۇالر، دهۋ ى ىيلهر، نېمه دېـگهن
بهرگهن د د منىــڭ ۋه مېنىــڭ فــامىلهم قار تا ــتۇر، مهنىســى چىقىــپ تۇرۇپتــۇ. لــېكىن به ىلهرنىــڭ 
مهنىسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى چۈ ىنهلمهيمهن. بۇالرنىڭمـۇ  ـۇند ق. ئىشـىكنى چهكـتىم، ئىچىـگه 

 شىد .كىردىم. چوڭ خانىم ھېلىغىچه ئىشكاپنىڭ بې
 نا تىلىقىڭىزنى ئهكىردىم، چوڭ خانىم. _
 قويۇپ قوي. _
 ئىسسىقىد  يهڭ!_ دېدىم،_ سۈتىڭىز سوۋۇپ قالمىسۇن. _
 ماقۇل، ماقۇل!_ دېدى كۆ لىرىنى ئىشكاپتىن ئۈ مهي تۇرۇپ،_ ئىشىكنى يېپىۋهت. _

ۆيـۈپ ياپتىم. نـانالر ئېسـىمگه كهلـدى، يـۈگهرگهن پېـتىم پهسـكه چۈ ـتۈم. ھهر نـېمه بولسـا ك
 كهتمهپتۇ. نىلگۈن خانىمنىڭ تۇخۇمىنى، نا تىلىقلىرىنى تهخسىگه قويۇپ ئېلىپ چىقتىم.

 خاپا بولماڭالر، كېچىكىپ قالدىم،_ دېدىم. _
 مهتىن نا تا قىلمامدىكهن؟_ دېدى فارۇق بهي. _

مـاقۇل! يهنه ئۈســتىگه چىقــتىم، ھوجرىســىغا كىرىـپ مهتىننــى ئويغــاتتىم، قاپقــاقالرنى ئــاچتىم. 
ۇلد ۋ تاتتى، پهســكه چۈ ــتۈم، نىلگــۈن چــاي ئىچىــدىكهن، ئا ــ انىغا كىــردىم، دهملهنــگهن پۇ ــ

 چايدىن قۇيدۇم، ئېلىپ چىقىپ قارىسام، مهتىن چۈ ۈپ بوپتۇ.
 نا تىلىقىڭىزنى ھا ىرال ئهكىرىمهن،_ دېدىم. _
 سائهت قانچىده كهلدىڭ ئاخشام؟_ دېدى فارۇق بهي. _
 ىده سۇ ئۈ ۈش كىيىمى بىلهن بىر كۆينهكال بار ئىدى.ئېسىمده يوق!_ دېدى مهتىن. ئۈست _
 يا؟_ دېدى فارۇق بهي.-ما ىنىد  بېنزىن قالدىمۇ _
ئهنسرىمه ئاكا!_ دېـدى مهتىـن،_ با ـقىالرنىڭ ما ىنىسـىد  ئايالنـدۇق. "ئانـادول" بـۇ يهرده  _

 بهك نېمه تۇرىدىكهن.
 نېمه تۇرىدىكهن؟_ دېدى نىلگۈن. _
 ،_ دېدى مهتىن،_ مهن ئاكام بىلهن پار ڭلىشىۋ تىمهن.سهن گېزىتىڭنى ئوقۇغىنه _

 چايغا كىرىپ كهتتىم. يېڭى نان سالدىم، قىز رغا  تۇرسۇن. قېنىق چاينى ئېلىپ چىقتىم.
 سۈت ئىچهمسىز، مهتىن بهي؟_ دېدىم. _
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 ھهممىسى سېنى سورىدى،_ دېدى مهتىن. _
 دېدى نىلگۈن. -نېمه كارىم، _
قويۇن، تا قويۇن ئىدىڭ،_ دېدى مهتىن، بـارنى تهڭ يهپ، تهڭ بۇرۇن ئۇ قىزالر بىلهن ئىچ _

 ئىچهتتىڭالر، ئهمدى ئا ر ق ئوقۇدۇم، دهپ ئۇالرنى يار تمايدىغان بولۇپ قالدىڭ.
 يار تمىغىنىم ئهمه،،  ئۇالر بىلهن كۆرۈ كۈم يوق  ۇ. _
 يار تمايۋ تىسهن، بولمىسا ھېچبولمىغاند  ساالم ئېيتقان بوالتتىڭ. _
 مهن، قاند ق!_ دېدى نىلگۈن.ئېيتماي _
 سۈت ئىچهمسىز، مهتىن بهي؟_ دېدىم. _
 قاند ق؟ سهن بهك غايىۋى بولۇپ كهتتىڭ، بهك خام. _
 سهن غايىۋى دېگهن نېمه گهپ چۈ ىنهمسهن؟_ دېدى نىلگۈن. _
بىلمهي قاالرمهنمۇ،_ دېدى مهتىن،_  ۇند ق بىر ھهدهم بار، مېڭىسى يېڭىال يۇيۇلغان، ھهر  _

 رۈپ تۇرىمهن.كۈنى كۆ
 لهقۋ ! _
 سۈت ئىچهمسىز، مهتىن بهي؟ _
 بولدى قىلىڭالر، بولدى،_ دېدى فارۇق بهي. _
 سۈت ئىچمهيمهن،_ دېدى مهتىن. _

ئا ــ انىغا چــاپتىم، نــانالرنى ئــۆرۈپ قويــدۇم. مېڭىســىنى يۇيــۇپ تا ــالپتۇ. ھهممىســىنىڭ 
ۋىــد قالرنى تــا ىلىۋهتمىگۈچه يا-غه ــتىلهرنى، قــۇرۇق ئىتىقــادالرنى، يالغــان-مېڭىســىدىكى غهلــده

ــاتىمه،  ــۇنىڭ  ــۋ تىمهن، ف ــى ســاالھىددىن بهي،  ــۇڭا يېزى ــار مچىلىق بولمــا،، دهيتت ــزگه ئ بى
 ئۈچۈن. ئۆ ۈمگه بىر ئىستاكان سۈت قۇيدۇم، يېرىمىنى ئىچتىم. نانالر قىزىرىشىغىال ئېلىپ چىقتىم.

 _ دهۋ تاتتى فارۇق بهي.تۇپر ق بېشىد  مومام دۇئا قىلغاند  سىلهرمۇ دۇئا قىلىڭالر، _
 ھاممام ئۆگىتىپ قويغان دۇئانى ئۇنتۇپ قاپتىمهن،_ دېدى نىلگۈن. _
 نېماند ق تېز ئۇنتۇپ قالدىڭ؟_ دېدى مهتىن. _
مهنمـۇ ئۇنتـۇپ قـاپتىمهن، جېـنىم،_ دېـدى فـارۇق بهي،_ دېمهكچـى بـولغىنىم قولـۇڭالرنى  _

 ئۇنىڭغا ئوخشاش كۆتۈرۈڭالر، كۆڭلى يېرىم بولمىسۇن.
 ئهنسېرىمه، كۆتۈرىمهن،_ دېدى مهتىن،_ بۇند ق ئىشالر مهن ئۈچۈن بهرىبىر. _
 سهنمۇ كۆتۈر، ماقۇلمۇ نىلگۈن؟_ دېدى فارۇق بهي، _ بېشىڭغىمۇ بىر نهرسه ئارتىۋ ل. _
 ماقۇل،_ دېدى نىلگۈن. _
 بۇند ق قىلساڭ سېنىڭ غايىۋى ئىتىقادلىرىڭغا قار ى بولۇپ قالمامدۇ؟_ دېدى مهتىن. _

ىگه چىقتىم. چوڭ خانىمنىڭ ئىشىكىنى چهكتىم. ئىچىگه كىردىم. نا تىلىق قىلىپ بولـۇپ ئۈست
 يهنه ئىشكاپنىڭ قېشىغا بېرىۋ لغان ئىدى.

 نېمه ئىش؟ _ دېدى،_ نېمه ال ىم؟ _
 يهنه بىر ئىستاكان سۈت ئىچهمسىز؟ _
 ئىچمهيمهن. _

 ى:تهخسىنى ئېلىۋ تاتتىم، بىردىنال ئىشكاپنى تاقاپ ۋ رقىر پ كهتت
 يېقىن كهلمه! _
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 ئىشكاپقا يېقىن كهلگىنىم يوق چوڭ خانىم،_ كۆرۈپ تۇرۇپسىز، تهخسىنى ئېلىۋ تىمهن. _
 ئۇالر پهسته نېمه قىلىۋ تىدۇ؟ _
 تهييارلىق قىلىۋ تىدۇ. _

ــكاپنى  _ ــدهك ئىش ــل بولغان ــۇددى خىجى ــدى ۋه خ ــدىم..._ دې ــالالپ بواللمى ــې ىچه ت مهن ت
 ئاختۇرۇ قا با لىدى.

 ق بولۇڭ، چوڭ خانىم!_ دېدىم،_ بولمىسا ئىسسىققا قالىمىز.چاققانر  _
 ماقۇل، ماقۇل. ئىشىكنى ئوبد ن ياپ. _

قۇچىالرنى يۇيۇش ئۈچۈن سۇ قويـدۇم. سـۈتۈمنىڭ قالغـان يېرىمىنـى -ئا  انىغا كىردىم، قاچا
ئىچكه  سـۇنىڭ ئىسسىشـىنى سـاقالۋ تىمهن، خىيالىمغـا قهبرىسـتان كهلـدى، ھاياجانالنـدىم، بىـر 

سـايمانالرنى ئويلىـدىم. كىشـىنىڭ -كېرهكلهرنـى، قـۇر ل-ىل بولۇپ قالـدىم؛ ئامبـاردىكى نهرسـهخ
به ىده قهبرىسـتانلىققا بېرىـپ يىغلىغۇسـى كېلىـدۇ. چىقـتىم، مهتىـن بهي چـاي، دېـدى، قۇيـۇپ 
بهردىــم. فــارۇق بهي تاماكــا چهكــكه  باغقــا قــار پ ئولتــۇر تتى، ھهممىســى جىمىــپ قېلىشــقانىدى. 

قـۇچىالرنى يـۇدۇم. يېنىـپ كىرگىنىمـده مهتىـن بهي كىيىملىرىنـى -ىـپ كهتـتىم، قاچـائىچىگه كىر
كىيىپ چۈ ۈپ بولغانىدى. مهنمۇ قايتتىم، پهرتۇقۇمنى يه تىم، چاپىنىم ۋه گالستۇكۇمغا قارىدىم، 
چېچىمنــى تارىــدىم، ســاتىر   چېچىمنــى تــار پ قويغانــدىن كېــيىن قىلغىنىمــدهك ئهيــنهككه قــار پ 

 سىرتقا چىقتىم. كۈلۈمسېرىدىم،
 تهييار بولدۇق،_ دېيىشىۋ تاتتى. _

ئۈستىگه چىقتىم: نىھايهت چوڭ خانىم كىيىنگهن ئىدى. ئۈسـتىده يهنه  ـۇ قـار ، قورقۇنچلـۇق 
پهلتو؛ په لىرى، چوڭ خانىمنىڭ ئېگىز بويى ھهر يىلى بىر ئا دىن قىسـقىر پ كېتىۋ تقاچقـا يهرگه 

ان يهردىن پۇتىدىكى ئاياغلىرىنىڭ ئـۇ ۇن ئـۇچى خـۇددى تېگىپ قېلىۋ تاتتى ۋه يهرگه تېگىپ قالغ
ئىككـى قېرىنـد ش تۈلكىنىـڭ تىمسـىقالپ تۇرغــان بۇرۇنلىرىـدهك سـىرتقا چىقىـپ تـۇر تتى. بېشــىغا 

 ياغلىق چىگىۋ لغانىدى. مېنى كۆرۈپ سهل قورۇندى. بىردهم جىم تۇردۇق.
 ېدىم.بۇند ق ئىسسىق ھاۋ د  بۇ كىيىملهر بىلهن تهرلهپ كېتىسىز،_ د _
 ھهممهيلهن تهييارمۇ؟_ دېدى. _
 تهييار. _

ــۆردى، يهنه  ــى ك ــاق ئىكهنلىكىن ــكابىنىڭ تاق ــدى، ئىش ــاللىنىمىلهرنى ئىزدى ــدى، ئ ــۆيگه قارى ئ
 نېمىلهرنىدۇر ئىزدىدى ۋه ئىشكاپقا يهنه بىر قارىۋهتكهندىن كېيىن:

 مېنى پهسكه چۈ ۈر،_ دېدى. _
لېكىن ئۆ ى ئىتتىرىپ باقتى. پهللهمپهيلهرنىـڭ ئۆيدىن چىقتۇق. ئىشىكنى تارتقىنىمنى كۆردى، 

بېشــىد  ھاسىســىغا ئهمه، ماڭــا تايانــدى. ئالــدىرىماي پهســكه چۈ ــتۇق، ئىشــىكلهردىن ئۆتتــۇق. 
 ئۇالرمۇ كېلىشتى، چوڭ خانىمنى ما ىنىغا چىقىرىۋ تاتتۇق:

 ئىشىكلهرنى ياخشى تاقىدىڭالرمۇ؟_ دېدى. _
نلىقىنى كۆرسـۇن، دهپ بېرىـپ ئىشـىكلهرنى يهنه  ۇند ق، چوڭ خانىم،_ دېـدىم ۋه تاقالغـا _

 بىر قېتىم تارتىپ، ئىتتىرىپ كۆرسىتىپ قويدۇم.
 خۇد غا  ۈكرى، ئاخىرى ما ىنىغا چىقتى.
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ۋ ي خۇد يىم، بۇ نېمه ئىش ئهمدى، ما ىنا ئىككـى تهرهپـكه سـىلكىنىپ مېڭىشـقا با ـلىۋېدى،    
الـدىم، لـېكىن بىردهمـدىن كېـيىن سـىلهرنى كىچىك چېغىمد  چىققان ئات ھـارۋىلىرىنى ئهسـلهپ ق

خىيــال قىلىشــقا با ــلىدىم، مــا  ردىكى ســىلهر بىچــارىلهرنى،  ــۇ چاغــد  يىغــالپ ســالىمهنغۇ دهپ 
ئويلىۋېدىم، لېكىن تې ى ۋ قتى ئهمه، فاتىمه، توختا، چـۈنكى ئىشـىكلهرنىڭ ئارىسـىدىن ئۆتـۈپ 

تىم ۋه رهجهپ ئۆيده، يالغۇ  قاالرمۇ، دهپ كوچىغا چىققان ما ىنىنىڭ دهرىزىسىدىن سىرتقا قار ۋ تات
ئـويالپ تۇرىۋېـدىم ما ــىنا توختىـدى، ســاقلىدۇق، بىـر ئــا دىن كېـيىن پــاپىمۇ كهلـدى، يهنه بىــر 

 ئىشىكتىن ئۇمۇ ما ىنىغا چىقتى ۋه كهينىگه ئۆتتى، يېڭىبا تىن:
 ئىشىكلهرنى ياخشى تاقىدىڭمۇ، رهجهپ؟ _

 ما ىنا يولغا چىققاندىن كېيىن:
 ق فارۇق بهي. ۇند  _

 مهن ئورۇندۇققا مهھكهم يۆلهندىم.
موما، ئاڭلىغانسىز، رهجهپ ئىشىكلهرنى ئوبد ن تاقاپتۇ، سهل تـۇرۇپ يهنه بۇلتۇرقىغـا ئوخشـاش  _

 ئىشىكلهر ئوچۇق قالدى، دېيىشكه با لىماڭ يهنه...
لىشـقان ئـۇ ئۇالرنى ئويال قا با لىدىم، ئهلۋهتته، ئېسىمگه كهلدى، تاقىـدۇق، دهپ گېپىنـى قى   

دهپ يېزىلغـان، مىسـتىن ياسـالغان ۋىۋىسـكا « دوختۇر ساالھىددىن»باغنىڭ ئىشىكىنىڭ ئۈستىگه 
ئاسقان ئىـدىڭ سـاالھىددىن، كېسـهل كـۆرۈش ۋ قىتلىـرى مۇنـد ق بولىـدۇ، كهمـبهغهللهردىن پـۇل 

ۋ تقان ئالمايمهن، فاتىمه، دهيتتى، خهلق بىلهن ئاالقه قىلىشىم كېرهك،  كېسهل كۆرسهتكىلى كېلى
بىمارلىرىمىز تې ى كۆپ ئهمه،، چوڭ  هھهرده ئهمه،، چهت بىـر دېڭىـز ياقىسـىد  تـۇرۇۋ تىمىز، 
ئۇ چاغالرد   بىر قانچه بىچاره يېزىلىقتىن با قا ھېچكىم يوق ئىدى، ئهمـدى بېشـىمنى كۆتۈرسـهمال 

لنىڭ ئىچىـده، قىستاڭچىلىق، يېرىم يالىڭاچالر، ۋ ي خۇد يىم، سـاھى- ۇ بىناالر، دۇكانالر، قىستا
ئاسـتىغا،  -ئۈسـتىگه، ئاسـتى-چۇرۇڭ _ بۇ، ھهممىسـى ئۈسـتى-قارىما فاتىمه، نېمه دېگهن ۋ ر ڭ

مانا قار  ساالھىددىن، سېنىڭ ئۇ سۆيۈملۈك دو ىقىـڭ يهر يـۈ ىگه چۈ ـتى مانـا، سـهن يهڭـدىڭ، 
لغىنىـڭ مۇ ـۇ ئهگهر سېنىڭ ئار ۇ قىلغىنىڭ مۇ ۇ بولغان بولسا، قار   ۇ قىسـتاڭچىلىققا، ئـار ۇ قى

 بولسا كېرهك بهلكىم.
 ھه؟-مومام بهك قىزىقىپ قار ۋ تىدۇ _
 ياق، قار ۋ تقىنىم يوق، لېكىن سېنىڭ نومۇسسىز نهۋرىلىرىڭ قار ۋ تىدۇ، ساالھىددىن،   
 يولنى ئايلىنىپ مېڭىپ سىزنى بىردهم ئايالندۇر يلىمۇ موما؟ _

انــد ق قىلســۇن بىچــاره بــالىالر، ســېنىڭ گۇناھســىز ئايــالىڭنىمۇ ســهندهك چــاغالپ قــاپتۇ، ق
ئا ــۇند ق چــوڭ قىلىنىپتــۇ، چــۈنكى ســاالھىددىن ســهن ئوغلۇڭنىمــۇ ئۆ ۈڭــدهك قىلىــپ چىققــان 
ئىــدىڭ، دوغــانمۇ بالىلىرىغــا كۆڭۈلشــىمىدى، ئــانىلىرىمۇ بۇالرغــا ھاممىســى قارىســۇن، مېنىــڭ بــاال 

 ــۇ، مومــاڭالر بــاققۇدهك ھــالىم يــوق، دېــدى. ھاممىســى باقســا مۇ ــۇند ق بولىــدىغان گهپ 
قهبرىستانلىققا بارغۇچه ئۇ مهيـنهتچىلىكلهرگه قىزىقسـىنىپ قالىـدۇ، دهپ قالمـاڭالر، قـار ڭالر، مهن 
قار پمۇ قويمىدىم، بېشىم ئالدىغا ساڭگىالپ قالسىال سومكامنى ئاچىمهن، ئىچىدىن چىققان ئۇ كونـا 

ىـدىكى گـۆر قـار ڭغۇلۇقى پۇر قنى پۇر يمهن ۋه كىچىك، قاقشال بولـۇپ كهتـكهن قولـۇم سـومكا ئىچ
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 -ئىچىدىن كىچىك قولياغلىقىمنى تاپىدۇ، قـۇرۇق كـۆ لىرىمگه تهگكـۈ ىمهن، چـۈنكى پۈتـۈن ئـوي
 پىكىرىم ئۇالرد ، پهقهت ئۇالرد .

 يىغلىغۇدهك نېمه بار موما، يىغلىماڭ! _
لــېكىن بــۇالر مېنىــڭ ســېلهرنى نهقهدهر ياخشــى كۆرىــدىغانلىقىمنى بىلمهيــدىغان تۇرســا، 

 ق ئىسســــىق كۈنــــده ســــېلهرنى ئۆلــــۈپ كهتتــــى، دهپ ئويال ــــقىمۇ بهرد  ــــلىق مۇ ــــۇند
بېرهلمهيدىغانلىقىمنى بـۇالر بىلمهيـدىغان تۇرسـا؛ بىچـاره مهن قوليـاغلىقنى كـۆ ۈمگه يهنه بىـر ئـا  
تهگكۈ دۈم، بولدى فـاتىمه، بـوالر ئهمـدى، پۈتـۈن ئـۆمرۈم ئـا  پ ئىچىـده ئـۆتكهچكه، چىد  ـنىمۇ 

پ كهتتـى ھـا ىرچه، كېـرهك يـوق، قـار ڭالر، بېشـىمنى كۆتـۈردۈم، قار  ـقا بىلىمهن، بولدى، ئۆتۈ
با لىدىم: بىناالرغا، تامالرغا، يـالتىر ق خهتـلهرگه، ئـېالن تاختىلىرىغـا، ئهينهكلىـك ته گاھالرغـا، 
رهڭلهرگه...، لـېكىن  ـۇ ھامـان سهسكىنىشـكه با ـلىدىم، ۋ ي خـۇد يىم، بـۇ نـېمه سـهتچىلىك، 

 مهن... قارىما بولدى فاتىمه،
 موما بۇ يهرلهر بۇرۇن قاند قتى؟ _

ئۆ  خىياللىرىم بىـلهن بولـۇپ كېتىـپ، سـۆ ۈڭالرنى ئاڭلىمـاي قالغـان تۇرسـام، نېمىنـى دهپ 
ــڭ  ــق باغالرنى ــده ھهر چىر يلى ــاغالر ئىچى ــى، ب ــاغ ئىكهنلىكىن ــڭ ب ــۇ يهرلهرنى ــۇرۇن ب ــرهتتىم، ب بې

 لهپ بېرهي، دهسـلهپكى ئـۇ يىلـالرد  بـۇ بولغانلىقىنى، ئهمدى كېلىپ نېمه بولۇپ قالغانلىقىنى سۆ
يهرده ھــېچكىم يــوقتى،  ــهيتان بــوۋ ڭالرنى تهســلىم قىلىۋېلىشــتىن بــۇرۇن، كهچقــۇرۇنلىرى، يــۈر 
فاتىمه، ئايلىنىپ كېلهيلى، دهيتتى، ئهيىپكه بۇيرۇما، بۇ يهرگه قامىلىپ قالدىم، سېنى ھېچيهرگه 

تتى، پهقهت ۋ قتىم يـوق، دهپ سـاڭا  ـهرقلىق ئاپىر لمىدىم، ئېنسىكلوپېدىيه مېنى بهك چارچىتىۋه
بىر مۇ تۇمزوردهك مۇئامىله قىلىشنى خالىمايمهن، ئايالىمنىڭ كۆڭلىنى ئېچىشنى، خۇ ال قىلىشـنى 
خااليمهن، يۈر، باغالرد  بولسىمۇ بىردهم  ئايلىنايلى، ھهم پار ڭلىشـىمىز، قـار ، بۈگـۈن نېمىلهرنـى 

ى ۋه بىزدىكـى ھهمـمه ئىشـنىڭ بىلىمسـىزلىك تۈپهيلىـدىن ئوقۇدۇم، بىلىمنىڭ نهقهدهر  ۆرۈرلىكىنـ
بىچاره ھالغا چۈ ۈپ قالغانلىقىنى ھېس قىلدىم، بىزگىمۇ رېنه  نس) قايتا گۈللىنىش (، يهنى بىـر 
بىلىـــم ئـــويغىنىش ھهرىكىتىنىـــڭ كېرهكلىكىنـــى ئوپئوچـــۇق چۈ ـــىنىپ تـــۇرۇپتىمهن، ئالدىمـــد  

-ىده بۈيۈك بىر ۋه ىپه بار ۋه بۇ ئادهمىز تسىز بۇلۇڭئورۇنلىنىشى كېرهك بولغان قورقۇنچلۇق دهرىج
پۇچقاققــا مۇ ــۇالرنى ئوبــد ن مــۇالھىزه قىلىشــىم ئۈچــۈن ســۈرگۈن قىلغــان تهلهت پا ــاغا رهھــمهت 
ئېيتسام بولغۇدهك، چۈنكى بۇ يالغۇ لۇق ۋه بوش ۋ قىت بولمىغـان بولسـىدى، بـۇ چۈ ـهنچىلهرگه 

يىتىنــى ھېچقاچــان ئاڭقىر لمىغــان بــوالتتىم فــاتىمه، كېلهلمهســتىم، بــۇ تــارى ىي ۋه ىپىنىــڭ ئهھمى
پىكىرلىرىنى قىرالرد ، تهبىئهتنىڭ قوينىد  يۈرۈپ ۋۇجۇتقا چىقارغـان، بىـر -مۇ ئۆ ىنىڭ ئوي①رۇسو

 خىياللىرى، لېكىن بىز ئىككى كىشى كه مهكتىمىز.-جاھانكه دىنىڭ ئوي
 مارلبورو، مارلبورو! _

ــتىم ــۇپ كهت ــار پ قورق ــۈرۈپ ق ــدهك بېشــىمنى كۆت ــگه تىقماقچى ــوللىرىنى ما ــىنىنىڭ ئىچى ، ق
قىالتتى، ھهي باال، ما ىنىنىڭ ئاستىد  قالىسهن، خۇد غا  ۈكۈر ئـاخىرى بېتونالرنىـڭ ئارىسـىدىن 

 باغلىق يولالرغا چىقىپتۇق، ئىككى تهرهپ دۆڭلۈك ئىدى.
 ھه، ئاكا؟–بهك ئىسسىق  _

ســاند  ئــۇچر پ  -هنــده، ئانــد دهســلهپكى يىلــالرد  بىــز ســاالھىددىن بىــلهن ئايلىنىــپ يۈرگ
قالىدىغان بىچاره يېزىلىقالر توختاپ ساالم قىلىشىپ كېتهتتـى، ئـۇالر ئـۇ چـاغالرد  تې ـى قورقۇ ـقا 
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با لىمىغان ئىدى. دوختۇر بهي، ئايالىمنىڭ بهك مىجه ى يوق، كۆرۈپ قويامسىز، ئـالالھ سـىزدىن 
دى، ئۇ بىچارىلهرگه ئىچىم ئاغرىيدۇ، ر  ى بولسۇن، چۈنكى ئۇمۇ تې ى تاپتىن چىقمىغان چاغالر ئى

فاتىمه، پۇل ئالمىدىم،  مهن قانـد ق قىـالي، پـۇل ال ىـم بولغانـد  ئۇالرنىـڭ قارىسـىنىمۇ كـۆرگىلى 
بولمايتتى، بۇنـد ق چـاغالرد  مېنىـڭ ئـۈ ۈكلىرىم، ئالماسـلىرىم، ئىشـكاپنى تاقىغـان بولغىيمىـدىم، 

 تاقىغاندىمهن.
 ھه؟-قانسىزجېنىم موما، بىئار م بولمايۋ ت _
ئادهمنى بىردهم ئار مىد  قويمايدۇ بۇالر مۇ ۇند ق پهلىپهتىش سۇئالالرنى سور پ؛ قولياغلىقىمـد      

كۆ لىرىمنى سۈرتتۈم، ئادهم رهھمهتلىك يولدىشى بىلهن ئوغلىنىڭ تۇپر ق بېشـىغا كېتىـپ بارغانـد  
 بىئار م بولماي قاالمدۇ؟ مېنىڭ سىلهرگه

 ئۆيىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈۋ تىمىز. مانا مۇ ۇ يهر! قار ڭ موما، ئىسمائىلنىڭ _
ده  -پهقهت ئىچىمال ئاغرىيدۇ، لېكىن قـار ، نـېمه دېيىشـىۋ تىدۇ، ۋ ي خـۇد يىم، مۇ ـۇ يهردىـكهن

 توكۇرنىڭ ئۆيى، لېكىن مهن قارىمىدىم، سېنىڭ ھار ملىقىڭ، ئۇالر بىلهمدىغاندۇر، مهن
 رهجهپ، ئىسمائىل قاند قر ق تۇرىۋ تىدۇ؟ _

 دىم ۋه دېققهت قىلىپبىلمى
 يامان ئهمه،، التارىيه ساتىدۇ. _

 قۇالق سېلىۋ تىمهن، ياق،  ئاڭلىمايۋ تىسهن فاتىمه سهن
 پۇتى قاند قر ق؟ _

 پهقهت ئۆ ۈمنى، ئېرىمنى ۋه ئوغلۇمنى گۇناھتىن قورۇش ئۈچۈن، بۇ يهرده
 بۇرۇنقىدهكال فارۇق بهي، ئاقسايدۇ. _

 مۇ؟ بېرىپ ئۇالرغامهن قىلغان گۇناھنى بىرهرسى بىلهر
 ھهسهن قاند قر ق؟ _

 دهپ قويغانمىدۇ ئۇ پاپا، ئۇالرمۇ بوۋىسى ۋه د دىسىغا
 دهرسلهرده ناچار، ئىنگلىز تىلى ۋه ماتېماتىكىدىن ئۆتهلمىدى. ئىشىمۇ يوق. _

ئوخشاش بار ۋهرلىككه ھىرىسمهن  بولغاچقا، دېيىشىپ كهتسه، ۋ ي موما، ئۇالر بىزنىڭ تاغىلىرىمىز 
ۇ. مومــا، بىلمهيــدىكهنمىز، تــۆۋه، فــاتىمه، بۇنــد ق قااليمىقــان خىيــال قىلمــا، مۇ ــۇالرنى ئىكهنغــ

ــمهن،  ــدۇق، مهن يىغالي ــپ بواللمى ــې ىچه كېلى ــېكىن ت ــۇ يهرگه، ل ــدىڭمۇ ب ــۈن كهل ــويالش ئۈچ ئ
قولياغلىقىمنى كۆ لىرىمگه تهگكۈ دۈم، مېنىڭ بۇ ئا  پلىق كۈنۈمده بۇالرنىڭ ما ىنىغا ئولتۇرۇ ـۇپ، 

ساياھهتكه كېتىپ بارغاندهك تاغدىن، باغدىن گهپ قىلىشىپ كېتىشلىرى، بۇرۇن، قىرىـق خۇددى 
يىــل ئــاۋ ل، ســاياھهتكه، بىــر قېــتىم بىــر ئــات قو ــۇلغان بىــر ھــارۋ  كهلگهنىــدى ۋه ســاالھىددىن 

تـۇرۇق قىلىـپ -تـۇرۇق، تـار ق-ئىككىمىز ئۇ ئايىغى چىقما، دۆڭگه ئات ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ تار ق
، ئهجهپ ياخشـى قىلـدۇق، فـاتىمه، ئېنسـكلوپېدىيه يـا ىمهن، دهپ بۇنـد ق ئىشـالرغا چىققانىدۇق

ۋ قتىم چىقمايۋ تاتتى، كا كى بىرهر  ىشه  ار پ ئېلىۋ لغان بولسام، پىششىق تۇخـۇمالرنى ئېلىـپ، 
قىرالرغا كېتهتتۇق، لېكىن پهقهت ھاۋ  يېيىش ئۈچۈن، تهبىئهت ئۈچـۈن، ھهرگىـز بىزنىـڭ -سهھر 

ئىچىپ، قـارنىمىز ئېتىلىـپ كهتكـۈچه مېھمـان بولـۇش ئۈچـۈن ئهمه،، بـۇ -ىزدهك يهپئادهملىرىم
ھه، بــۇنى ياۋرۇپــالىقالر پىكنىــك)د ال تــامىقى(  -يهردىــن دېڭىــز نــېمه دېــگهن گــۈ هل كــۆرۈنگهن

دهيـدۇ، ھهمـمه ئىشـىنى ئـۆ  اليىقىـد  قىلىـدۇ، فـاتىمه  ئىنشـائالالھ بىـر كـۈنلهرده بىزمـۇ  ــۇند ق 
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ئوغۇل نهۋرىلىرىمىزگه نېسىپ بولىدۇ، -ىرىمىزغا نېسىپ بولما، بهلكىم، لېكىن قىزبولىمىز، ئوغۇلل
 ئىنشائالالھ،

 كهلدۇق،  موما، كهلدۇق قار ڭ! _
پهن دهۋر سـۈرگهن ئـۇ كـۈنلهرده، بىزنىـڭ نهۋرىلىرىمىـز ياۋرۇپـا دۆلهتلىرىـدىن  -ئۇ چاغد ، ئىلىم

تۇرمـۇش كهچۈرىـدۇ، مېنىـڭ نهۋرىلىـرىم  ھېچبىر پهرقى قالمىغان دۆلىتىمىـزده بىـرلىكته بهختلىـك
تۇپر ق بېشىمغا كېلىشىدۇ، سهن بىلهن موتۇرنىڭ ئۈنى ئۆچىشىگه سـاالھىددىن، يـۈرىكىم سـېلىپ 
كهتتى، بۇ يهر نېمه دېگهن جىمجىت، ئىسسىقتا تومۇ غىالر، توقسان يا لىق ئۆلۈم، ئۇالر چۈ ـۈپ 

 ئىشىكنى ئېچىشتى.
 ا.كېلىڭ موما، قولىڭىزنى سۇنۇڭ ماڭ _

ئات ھارۋىسىدىن چۈ ۈ تىنمۇ تهسكهن بۇ تۆمۈردىن چۈ ۈش، خۇد يىم ساقلىسۇن، بىر يىقىلسـام 
  ۇئان ئۆلگۈدهكمهن ۋه  دهرھال كۆمۈپ تا لىغۇدهك مېنى، بهلكىم گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ كېتهر.

 ھه، مانا مۇ ۇند ق، سىزنى قولتۇقلىۋ الي، ماڭا يۆلىنىڭ موما. _
ر، تـۆۋه، نېمىـدهپ بـۇالرنى ئـويالپ يـۈرىمهن ئهمـدى، سـىرتقا چىقـتىم، بهلكىم كۆڭلى يېرىم بـوال

قهبره تا لىرى ئارىسىد  بىرى بىر قولۇمدىن، بىرى يهنه بىر قولۇمدىن يۆلهپ كېتىۋ تقا ، خـۇد يىم 
 ئۆ ۈڭ كهچۈرىۋهت، بۇ قهبره تا لىرى كۆڭلۈمگه قورقۇنچ سېلىۋ تاتتى،

 قاند قر ق تۇرىسىز موما؟ _
چۆپلهرنىـڭ پـۇر قلىرى ئىچىـده، -ئىسسـىقتا، يـالغۇ  ۋه تا ـلىۋېتىلگهن ھالـد  ئـوت بىر كۈنى تـا  

 مهنمۇ بۇالرنىڭ، ما  رلىقنىڭ
 نهدىرهكتى؟ _

 ئىچىگه كىرىدىغانلىقىمنى، بولدى ئويلىما فاتىمه،
 بۇ ياققا ماڭىمىز فارۇق بهي! _

ــى نهۋ ــان يېرىن ــڭ ياتق ــا، ئۇالرنى ــۇ پاپ ــدۇ ئ ــارىغىنه، يهنه گهپ قىلىۋ تى ــىر ق ق ــدىن ياخش رىلىرى
بىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچـۈن، چـۈنكى مهن ئۇنىـڭ ئـوغلىمهن، دېمهكچىمـۇ سـهن، 

 لېكىن ئاۋۇالر د دىسىنىڭ، ھه ر ست، ھهم ئانىسىنىڭ
 مۇ ۇ يهر  ۇ! _

 قهبرىسىنى
 كهلدۇق، موما، مانا بۇ يهر! _

رده، بىچــارىلهر، قولـــۇمنى كۆرگهنــده مهن، يــۈرىكىم، ئهمــدى يىغاليــمهن، مانــا ســىلهر بــۇ يه
قويۇۋېتىش، مېنى ئۇالر بىلهن يالغۇ  قويۇڭالر، قولياغلىقىم بىلهن كۆ لىرىمنى سـۈرتتۈم، سـىلهرنى 
بۇ يهرده كۆرۈپ، يا رهببىم، نېمىدهپ مېنىڭمـۇ جېنىمنـى ئالمىـدىڭ، تـۆۋه، دېمىسـىمۇ بىلىـمهن، 

يهرگه ســىلهرنى ئهيىپله ــكه  مهن  ــهيتاننىڭ كهيــنىگه بىــر قېــتىم بولســىمۇ كىرمىــدىم، مهن بــۇ
ئهمه،، ئهمدى يىغاليمهن، بۇرنۇمنى سۈرتتۈم ۋه بىر دهم جىم تۇرىۋېـدىم تومۇ غىالرنىـڭ ئـاۋ  ىنى 
ئاڭلىدىم، قولياغلىقىمنى يانچۇقۇمغا سېلىپ، قوللىرىمنى كۆتۈرۈپ، سـىلهر ئۈچـۈن ئالالھقـا فـاتىھه 

كۆتـۈردۈم، قارىـدىم، ئۇالرمـۇ قـوللىرىنى ئوقۇۋ تىمهن، ئوقۇۋ تىمهن، ئوقۇدۇم، تۈگىدى، بېشـىمنى 
كۆتۈرۈ ۈپتۇ، ئاپېرىن، نىلگۈن بېشىنى بىر چىر يلىق ئور پتۇ، لېكىن  ۇ پاپىنىـڭ رىياكارلىقىـدىن 
سهسكىنىۋ تىمهن، خۇد يا، ئۆ ۈڭ كهچۈرىـۋهت، بىـر ئادهمنىـڭ ئۆ ىنىـڭ ھار مـدىن بولغانلىقىـدىن 
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ھهممىمىـزدىن بهكـرهك ياخشـى كۆرىدىغانـدهك  مهغرۇرلىنىشىغا مهن چىدىيالمايمهن، خۇددى سېنى
ساالھىددىن ، ھهممىمىزدىن ئۇ ۇن دۇئـا قىلىۋ تىـدۇ، بۇنىـڭ بىـلهن كىمنـى ئالـدىيااليمهن، دهپ 
قالدىڭ، ھاسامنى ئېلىۋ لغان بولسام كا كى، نهده قالدىكىن، ئىشىكلهرنى تاقىغـان بولغىيمىـدى، 

لدىم، بۇ يالغۇ ، چۆلدهرهپ تۇرغان گۆرنىڭ لېكىن مهن بۇالرنى ئهمه،، سېنى ئويالش ئۈچۈن كه
ئىچىــده ئــاھ، ســېنىڭ ئهقلىڭــگه كــېلهر بولغىيمىــدى، بىــر كــۈنى كېلىــپ بــۇ يهرده، ئۈســتۈڭگه 

 تىكلهنگهن قهبره تېشى تۈۋىده ئوقۇيدىغانلىقىم،
 

 دوختۇر ساالھىددىن د رۋىن ئوغلى
1881-1942 
 روھىغا فاتىھه

 
  دى ئىشهنمىگهنىدىڭ ۋه بۇ سهۋهبتىن روھىڭنىـڭ دو  ق باياتىن ئوقۇدۇمغۇ، ساالھىددىن، سهن 

ئا  بىد  تولغىنىۋ تقانلىقىنى، يا رهببىم، بۇالرنى ئويلىغىم يوق، لېكىن بۇ مېنىـڭ گۇنـاھىممۇ، مهن 
ساڭا نهچچه قېتىم تۆۋه ده، ساالھىددىن، دېسـهم، مېنـى مـا  ق قىلمىـدىڭمۇ، ئهخـمهق خوتـۇن، 

سېنىڭ مېڭهڭنىمۇ يۇيۇپ تا الپتۇ، نه خۇد ، نه ئـاخىرهت  دۆت خوتۇن، ھهممه ئادهمگه ئوخشاش
يوق، ئۇ دۇنيا دېگىنىڭ بىزنى بۇ دۇنياد  با قۇرۇش ئۈچۈن ئويدۇرۇلغان بىر يالغاندۇر، خۇد نىڭ 
بارلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن مهدرىسـلهردىن قالغـان سهپسـهتىلهردىن با ـقا بىـر دهلىـل قالمىـدى، 

بىز ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتنى بىلهلهيمىز، مېنىڭ ھادىسىلهر ۋه نهرسىلهرال بار، 
ۋه ىپهم پۈتۈن  هرق دۇنياسـىغا خۇد نىـڭ يوقلـۇقىنى چۈ هندۈرۈ ـتۇر، ئاڭالۋ تامسـهن، فـاتىمه، 
تۆۋه، بۇالرنى ئويلىما، مهن سېنىڭ ئۇ تې ى  هيتانغا تهسلىم بولمىغان كۈنلىرىڭنى خىيال قىلسام 

لگهنلهرنىڭ يامان گېپىنى قىلماڭالر، دېيىلگهنلىكـى ئۈچـۈنال ئهمه،، چـۈنكى دهيمهن، چۈنكى ئۆ
ــهن ھهقىــقهتهن كىچىــك بــاال ئىــدىڭ ۋه د د م دېگهنــدهك پــارالق كهلگۈســىڭ بــار ئىــدى،  س
ئىش انىسىد  ئولتۇر متى، ئولتۇر تتى، بولمىسا ئـۇ بىچـاره بىمـارالر بىـلهن نېمىمـۇ قىالتتـى، لـېكىن 

ــۈ  ــۆ ى -بېشــى ئوچــۇق، ي ــاتتى، ك ــى ۋه ئىشــ انىغا كىرىۋېلىش ــالالرمۇ كېلهتت ــان پهرهڭ ئاي بويالغ
ئهرلىرىمۇ كېلهتتى،  ۇند ق بولسىمۇ مهن ياندىكى ئۆيدىن خاتىرجهم بواللمايتتىم، خاتا چۈ ىنىپ 
قالما، فاتىمه،  ۇند ق،  ـۇند ق، بهلكىـم ھهمـمه ئىـش  ـۇالرنىڭ سـهۋهبىدىن بولـدى، بىـز بـۇ 

شىپ، بىر ئىككى خېرىد رنى، بىمار دهيتتـى ئـۇ، كۆنـدۈرگهن ئىـدۇق، يهرگه تې ى ئهمدى ماكانلى
چۈنكى بهك جاپالىق بىر ئىش ئىـدى، ماڭـا قـار ، سـاالھىددىن، بـۇ ئىشـتا سـاڭا قـول قـويىمهن، 
كىممــۇ دېڭىــز قىرغىقىــد  بىــر قــانچه بېلىقچــى بىــلهن تا ــلىۋېتىلگهن پىرىســتاننىڭ بۇلۇڭىــدىكى 

قىشالقالرنىڭ بۇ مۆرىمهسلىرى بىـلهن، بـۇ خهقـلهر -چهت يىز  قهھۋهخانىد  مۈگىدىشىپ ئولتۇرغان
بۇند ق ساپ ھاۋ د  ئاغرىپمۇ قېلىشـمايدۇ، ئاغرىـپ قېلىشسـىمۇ بىلىشـمهيدۇ، بىلـگهن تهقـدىردىمۇ 
كېلىپ كېسهل كۆرسهتمهيدۇ، كىم كىلهتتى   دى، بۇ يهرده بارى يوقى بىر قانچه ئۆي، بىر قـانچه 

تۇرۇغلۇقمۇ نام چىقارغانىدى، كىشىلهر تـا ئىـزمىتتىن كېلىشـهتتى،  لهقۋ  سهھر لىق؛ لېكىن  ۇند ق
گهبــزهدىن كېلىــدىغانالر ئهڭ كــۆپ ئىــدى، تــۇ الدىن كــېمىلهرگه ئولتۇرۇ ــۇپ كېلىــدىغانالرمۇ بــار 
ــارالرنى مهســ ىره قىلىشــقا  ــدى بىم ــۇل تېپىشــقا با ــلىۋېدۇق، ســاالھىددىن ئهم ــدى پ ــدى، ئهم ئى

بىر ئۆيده ئاڭالپ ئولتۇر تتىم، سهن بۇ يارىغا نېمه سۈركۈدۈڭ،  با لىدى، ۋ ي خۇد يىم، مهن يهنه
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با تا كۈل باستۇق، دوختۇر بهي، كېيىن تېزهك چاپتۇق، نهده مۇند ق ئىش بولسۇن، ئـۇ دېـگهن 
خوتۇنالرنىڭ دورىسى، بىلىم دهيدىغان بىر نهرسه بار ھـا ىر، بـۇ بالىغـا نـېمه بولـدى، بهش -ئهر

چاپقۇن بـار -ىدۇ، نېمىدهپ بالدۇر ق ئهكهلمىدىڭالر، دېڭىزد  بور نكۈن بولدى دوختۇر، قىزىتىۋ ت
ئىــدى، كۆرمىــدىڭىزمۇ دوختــۇر، تــا، قاپســىلهر بــالىنى ئۆلتــۈرگىلى، خــۇد يىم پىشانىســىگه نــېمه 
پۈتكهن بولسا  ۇنى كۆرىمىز،  بىزنىڭ قولىمىزدىن نـېمه كېلهتتـى، نـېمه خۇد سـى، خـۇد  يـوق، 

ه ده سـاالھىددىن، تـۆۋه ده، نېمىـدهپ تـۆۋه دېگـۈدهكمهن لهقـۋ  خۇد  ئۆلدى، ۋ ي خۇد يىم، تۆۋ
ــۋ تىمهن  خوتــۇن، ســهن بولســاڭمۇ بــۇ كاللىســى يــوق ســهھر لىقالردهك بىلجىرلىمــا، نومــۇ، قىلى
ســهندىن، نۇرغــۇن ئىنســاننى ئــادهم قىلىــمهن دهپ يــۈرىمهن، لــېكىن ئــۆ  ئايالىمنىــڭ كاللىســىغا 

دېـگهن ئهخـمهق سـهن، ھېچبولمىغانـد  ئهخمهقلىقىڭنـى  ئا ر قمۇ بىر نهرسه قۇيالمـاپتىمهن، نـېمه
بىلىپ يهت ۋه ماڭا ئىشهن؛ لېكىن سـهن بـۇ بىمـارالرنىمۇ قاچۇرىسـهن، سـاالھىددىن، دېسـهم ئـۇ 
مهن بىلهن قېرىشقاندهك تې ىمۇ ئه ۋهيلهپ كېتهتتى؛ مهن ياندىكى ئۆيده ئاڭالپ تـۇر تتىم، ئېـرى 

ــگهن بىچــاره ئاي ــۇ  قتىن كهل ــلهن  ــۇنچه ئ ــى بى ــار ڭالر نېمىلهرن ــرىش ئۈچــۈن ق ــر دور  بې ــا بى الغ
دهۋ تقۇدهك، بۇ خوتۇن  بهدىنىنـى ئاچسـۇن، دهۋ تقـۇدهك، نېـرۋ م ئۆرلىـدى، ئېـرى بولغانـدىكىن 
ــد ق بولســا كېســىلىنى  ــۋ  ســهھر لىق، ئاچمامــدىكهن، ئۇن ــهن بولســاڭمۇ گهپ قىــل ھهي لهق س

ادلىرىڭالرغـا بويـۇن ئېگىـدىغان ئـادهم كۆرمهيمهن، يوقىلىش، مهن سىلهرنىڭ بـۇ ئهخمىقـانه ئىتىق
ئهمهسمهن، ئۆتۈنۈپ قاالي، دوختۇر بهي، ئۇند ق قىلماي دور  بهرسىڭىز، ياق، ئايالىـڭ ئاچمىسـا 

پور  يوق، يوقلىڭالر، ھهممىڭـال خـۇد  دېـگهن يالغـان نهرسـىگه ئالـدىنىپ قاپسـىلهر، تـۆۋه، -دور 
رنـى قىلمـا، يـاق، ھېچكىمـدىن قورقـۇنچىم ئاغزىڭنى يۇم ساالھىددىن، ھېچبولمىسا بۇنـد ق گهپله

يوق مېنىڭ، لېكىن كىم بىلىـدۇ كهينىمـدىن نېمىلهرنـى دېيىشـىۋ تىدۇ، دىنسـىز دوختـۇركهن ئـۇ، 
بارماڭالر،  هيتاننىڭ ئۆ ى ئىـكهن ئـۇ خـۇمپهر، كۆرمىـدىڭالرمۇ ئـۇ ئۈسـتهلنىڭ ئۈسـتىدىكى بـاش 

لغــان، غهلىــته جادىگهرلىــك ئايــاغقىچه كىتــاپ بىــلهن تو-ســۆڭىكىنى، ئىش انىســىمۇ با ــتىن
ئۈسكىنىلىرى بار، تۈگمىنى تۆگه قىلىپ كۆرسـىتىدىغان ئهيـنهكلهر، بىـر ئۇچىـدىن ئىـس پۈركـۈپ 
تۇرىدىغان نهيچىلهر، تامغا مى النغان پاقىالرمۇ بـار، بارمـاڭالر، ئامالسـىز قالمىسـا قايسـىبىر ئهقلـى 

خۇمپهر، خـۇد يىم ساقلىسـۇن، سـاق بېشىد  ئادهم بۇ دىنسىزغا كېلىپ جېنىنى سېلىپ بېرىدۇ، بۇ 
ئادهمنى كېسهل قىلىۋېتىدۇ، ئۇنىڭ ئىشىكىدىن ئاتلىغانغا جىـن چاپلىشـىپ قالىـدۇ، ئۆتكهنـده تـا 
يارىمجا دېگهن يهردىن كهلگهن بىر بىمارغا مۇند ق دهپتۇدهك، سهن خېلى ئهقلـى ھو ـى جايىـد  

نى ئاپىرىـپ يېـز  قهھۋهخانىسـىد  بىرى ئوخشايسهن، كۆ ۈمگه ئىسسىق كۆرۈندۈڭ، ئال ماۋۇ خهتلهر
ئوقۇپ بهر، ئىچىگه ئۈ شۈك ۋه تۇبېركىلىيۇ غا د ۋ  بولىدىغان چارىلهرنى يا دىم، ئۇنىڭدىن با ـقا 
خۇد نىڭ يوقلۇقى ھهققىدىمۇ يا دىم، بارغىن، سىلهرنىڭ يېز  بولسـىمۇ قۇتۇلسـۇن، ھهمـمه يېزىغـا 

ــى ــگهن بولســ-ســهندهك ئهقل ــى ئهۋهتهلى ــد  بىرىن ــۈن ھو ــى جايى ــادهم ھهر ئاخشــام پۈت ــۇ ئ ام، ئ
ــر رىســاله ئوقــۇپ بهرگهن  ــا يىغىــپ، مېنىــڭ ئېنســىكلوپېدىيهمدىن بى يېزىــدىكىلهرنى قهھۋهخانىغ
بولسا، بىزنىڭ بۇ مىللهت قۇتۇلۇپ قاالتتى، لېكىن ئاۋۋ ل بۇ ئېنسىكلوپېدىيهنى پۈتتۈرىشىم كېرهك 

پۇلمـۇ يـوق، فـاتىمه ئالماسـلىرىڭ، ئىـدى، بارغانسـېرى ئـۇ ىر پ كهتكىلـى تـۇردى، لهنهتتۈككـۈر، 
ئۈ ۈكلىرىڭ، قۇتاڭ، ئىشىكنى مهھكهم تاقىغانمىدۇر، تاقىغاندۇر، چۈنكى ھېچنهرسىدىن قورقمـا، 
بولۇپ قالغان بىر قانچه بىمار بىلهن، ھويلىنىڭ ئىشىكىدىن كىـرىپال پۇ ـايمان قىلىـپ ئارقىسـىغا 

ويۇ تىن قورققان بىر قانچه بىچـارهدىن بۇرۇلۇپ قايتىپ كېتىپ  هيتاننىڭ ئاچچىغىنى كهلتۈرۈپ ق
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با قا، ھېچقاند ق كىشى كېسهل كۆرسىتىشكه كهلـمه، بولغـان ئىـدى، لـېكىن سـېنىڭ پهرۋ يىـڭ 
پهلهك ئىدى ساالھىددىن، بهلكىم مېنىڭ ئالماسلىرىمنىڭ سهۋهبىدىن، كېسهللهر كهلمه، بولدى، 

رنـى كۆرسـهمال سـهپر يىم ئـۆرلهپ، بىر ھېساپتا بۇمۇ ياخشى بولدى، دهيتتى، چۈنكى بـۇ ئهخمهقله
ئۈمىدسىزلىككه پېتىپ قېلىۋ تاتتىم، بۇ ھايۋ نالرنىڭ ئادهم بولۇ ىغا ئىشىنىش  ۇنچىلىك تهسكى، 
ئۆتكهنده گهپ ئارىسىد  بىرسىدىن بىر ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىچ بۇلۇڭلىرىنىڭ يىغىندىسى قانچه بولىدۇ، 

كىنـــى بىلـــمهي كهلـــگهن بـــۇ بىچـــاره دهپ ســورىدىم، ئهلـــۋهتته، ئۆمرىـــده ئۈچبۇلۇڭنىـــڭ نېمىلى
ســهھر لىقنىڭ بىلمهيــدىغانلىقىنى بىلهتــتىم، لــېكىن قهغه ، قهلهم ئېلىــپ چۈ ــهندۈرگهن ئىــدىم، 
ماتېماتىكىغا كاللىسى قانچىلىك ئىشلهيدۇ، كۆرۈپ باقاي دېگهنىدىم، لېكىن گۇنـا بـۇ بىچـارىلهرده 

ــى ب ــپ تهربىيهس ــى مائارى ــا ياخش ــاتىمه، دۆلهت بۇالرغ ــولىنى ئهمه،، ف ــاردهم ق ــۈن ي ــرىش ئۈچ ې
ســۇنمىغان تۇرســا، قىرىــق ســائهت چۈ ــهندۈردۈم، چۈ ىنىۋ لســۇن دهپ دېمىگهنلىــرىم قالمىــدى، 
چهكچىيىــپ ۋه قورقۇمســىر پ قــار پ تــۇردى، ئــاھ، كــالۋ  خوتــۇن، مانــا دهل ســېنىڭ ھــا ىر ماڭــا 

ار يسـهن، ۋ ي قارىشىڭدهك قار پ تـۇردى، خـۇددى  ـهيتاننى كـۆرۈپ قالغانـدهك ماڭـا نېمانـد ق ق
بىچاره مهخلۇق، مهن سېنىڭ ئېرىڭمهن،  ـۇند ق، سـهنمۇ  هيتانسـهن سـاالھىددىن، قـار  مانـا، 
دو  قتىســهن، دو  ق ئــوتلىرى ئىچىــده ئىبلىســالر، قايناۋ تقــان قــا  نالر، يــاكى بولمىســا ســهن 

ل، بـۇ دېگهندهكمىكهن ئۆلۈم، ئۆلۈمنىڭ سىرىنى يه تىم، فـاتىمه دېگهنىـدى، بۇنىڭغـا قـۇالق سـا
ــۋ تىمهن،  ــى، بهرد  ــلىق بېرهلمهي ــۇق ئىكهنك ــۈم  ــۇنچىلىك قورقۇنچل ــۇھىم، ئۆل ھهممىســىدىن م

 گۆردىكى ھالىنى ئويالپ قورقتۇم ۋه
 موما، سىزگه بىر ئىش بولمىغاندۇر؟ _

بىردىنال بېشىم قايدى، يىقىلىپ چۈ ىدىغان بولدۇم دېگهنىـدىم، ئهنسـېرىمه، سـاالھىددىن، مهن 
 اخىرقى بىر قېتىمسهن خالىمىساڭمۇ ئ

 بولمىسا بىردهم مۇ ۇ يهرده ئولتۇرۇۋېلىڭ، موما! _
روھىڭغـا ئاتـاپ فـاتىھه ئوقـۇيمهن، جىـم تـۇرۇڭالر، جىـم بولۇ ـتى، يولـد  كېتىـپ بارغـان ما ـىنا 
ــاۋ  ىنى، ئانــدىن تومۇ غىنىــڭ جىرىلد  ــلىرىنى ئاڭلىــدىم، تۈگىــدى، ئــامىن، قوليــاغلىقىمنى  ئ

دۈم ۋه ماڭــدىم، ھهمىشــه ســېنى ئــوياليمهن ئوغلــۇم، لــېكىن ئــاۋۋ ل چىقىرىــپ كــۆ لىرىمگه تهگكــۈ 
 د د ڭنى ئۇ يهردىن چىقىر ي دېگهنىدىم، ۋ ي مېنىڭ بىچاره، ئهقىلسىز، تهلهيسىز ئوغلۇم،

 
 ھاكىم دوغان د رۋىن ئوغلى

1967-1915 
 روھىغا فاتىھه

 
چاقىسـىز -ختسـىز، ئـېگهماقۇل، ئوقۇۋ تىمهن مېنىڭ چارىسىز، تهلهيسىز، مهن رهنجىپ قالغان، به

باالم، سېنىڭ ئۈچۈن ئوقـۇۋ تىمهن، ئـامىن، سـهنمۇ بـۇ يهرده سـهن، تـوۋ  خـۇد يىم، تۇيۇقسـىزال 
ــۇم  ــېكىن قول ــاغلىقىم، ل ــڭ قولي ــى مېنى ــدىم، قېن ــپ قال ــا كېلى ــر تۇيغۇغ ــدهك بى خــۇددى ئۆلمىگهن

 يهتكۈچه، قار ڭالر ئېسهده كه با لىدىم،
 موما، موما يىغلىماڭ! _

تـاڭ، مهن نـېمه -رهلمىگهن بولسـا ئېسـهدىگهن پېتـى يهرگه يـۈ ۈمچىالپ چۈ ـهمتىمكىنئۇالر ئۈلگۈ
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دېــگهن بىــتهلهي، بــۇ يهرگه ئوغلۇمنىــڭ تــۇپر ق بېشــىغىمۇ كېلىــدىكهنمهن، مهن نــېمه  قىلغــان 
بولغىيتتىم ماڭا بـۇ جـا  نى بېرىۋ تىسـهن، تـۆۋه، لـېكىن مهن قولۇمـدىن كهلگهننـى قىلـدىم، مهن 

االمتىم، ئوغلــۇم، دوغــانىم، مهن ســاڭا بــۇ ھاياتتــا قىلىــدىغان ئهڭ ئــاخىرقى بۇنــد ق بولۇ ــىنى خــ
يېنىشــالپ ئېيتمىــدىممۇ، ئــۇنى -ئىشــىڭ د د ڭنىــڭ ســىزغان ســىزىقىد  ماڭماســلىق، دهپ يېــنىش

كــۆرۈپ ئــۆ ىگه ئــۈلگه قىلىۋ لمىســۇن دهپ ياتــاقلىق مهكــتهپلهرگه ئهۋهتىۋهتمىــدىممۇ، قــو  م، ھهم 
د  رهھمهتلىـك بـوۋ ڭ بىـلهن موماڭنىـڭ ماڭـا تويلـۇق سـوۋغات سـۈپىتىده پۇلىمىز قالمىغـان چـاغالر

بهرگهن ســـاندۇقتىكى ئـــۈ ۈكلهر، بىرىلىيـــانتالر، ئالماســـالر بىـــلهن ئۆينىـــڭ مورىســـىدىن ئىـــس 
ــهنبه  ــدىممۇ،   ــتهپلهرگه ئهۋهتمى ــى مهك ــېنى ئهڭ ياخش ــۇرۇپ، س ــهندىن يو  ــانلىقىمنى س چىقارغ

ــپ  ــرهك قايتى ــيىن كهچ ــتىن كې ــۈنلىرى چۈ  ــويىز ك ــالغىلى پ ــېنى ئ ــت د د ڭ س ــڭ، مهس كېلهتتى
ــاغ  ــۇ با ــتىن _ ئاي ــاپمىغىنى يهتمىگهنــدهك، ئ ــۇ بىــر تىــيىن پــۇل ت ئىستانسىســىغا چىقمــايتتى، ئ
كۇپۇرلــۇق بىــلهن تولــۇپ كهتــكهن بىــمهنه يــا مىلىرىنى نه ــىر قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن مهنــدىن پــۇل 

ىش كېچىلىرىده ھېچبولمىسا ئوغلـۇم ئۈندۈرۈ نىڭ كويىد  يۈرگهن چاغالرد ، مهن يالغۇ ، سوغۇق ق
فر نسۇ  مهكتىپىده ئوقۇۋ تىدۇ، دهپ كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇرۇپ يۈرگهنىدىم، لېكىن بىر كۈنى قارىسـام، 
سهنمۇ ئۇالردهك ئېنژىنىر، سودىگهر بولۇ نىڭ ئورنىغا نېمىدهپ ئۇ يهرگه يېزىلـدىڭ، سىياسـىيون 

ــۇ بولىســهن ــمهن، خالىســاڭ  ۇڭلىم ــدىڭ، بىلى ــادهم ئۈچــۈن بولماقچىمى ــر ئ ــېكىن ســهندهك بى ، ل
ــدۇ، مهن ۋ ي  ــا، بــۇ دۆلهت پهقهت سىياســىي بىــلهن تۈ ىلى ئهپسۇســلىنارلىق ئىــش ئهمهســمۇ، ئان

ئېچىپ، غهمگه پاتقان ھالـد  -ئهقىلسىز ئوغلۇم، تۈ هش ساڭىال قالدىمۇ، دهپ بولغۇچه، ئۇ ھېرىپ
هي مهن، خـۇددى د دىســىدهك دهم ئېلىشـقا كهلـگهن كـۈنلهرده، يـا رهبـبىم؛  نـېمه دېـگهن بىـتهل

بۇياققا مېڭىشـنىمۇ ئۆگىنىـپ بوپتـۇ، تاماكـا چېكىشـكىمۇ با الپسـهن، بـۇ -غهمكىن ھالد  ئۇياقتىن
ئوقۇبهتلهر   دى نېمه ئۈچۈن ئوغلۇم، دهپ سورىسام سهن، ۋهتهن ئۈچـۈن ئانـا دىۋېـدىڭ، -ئا  پ

ــده پۇ ــانچۇقلىرىڭنى لىققى ــقا مىدىممۇ، ئوڭشــىلىپ قالســا ئهجهپ ئهمه، دهپ، ســېنىڭ ي ــا تو  لغ
ئىستانبۇلغا بـار، ئـايالن، كۆڭـۈل ئـا ، قىـزالر بىـلهن تاما ـا قىـل ۋه ئويالنمـا، بىـر ئـا  كۆڭلـۈڭ 
ئېچىلسۇن، دهپ د د ڭغا كۆرسهتمهي ھالرهڭ مهرۋ يىتلىرىمنى بېرىپ، ئال، ئىستانبۇلغا ئاپار، سات 

ى يـوق ۋه بـۇتتهك ئىپادىسـىز ۋه تاما ا قىل، دېمىدىممۇ،  ۇنىڭ بىلهن ئۇ چىر يىـد  قـان دىـد ر
پهش دېگۈچه ئۆيلىنىپ، ئۆيگه ئېلىپ كېلىشىڭنى مهن نهدىن بىلهي،  -كىچىك قىز بىلهن ھهش

كۇ اده يا ىغىن ئوغلۇم، دېمىدىممۇ، مهن سـاڭا ھېچبولمىسـا بـۇ ئىشـتا بولسـىمۇ -مهن ساڭا كهڭ
ر ، ۋ لـى بولـۇش نـۆۋىتى چىڭ تۇر، بهلكىم سېنى ۋ لى قىلىشى مۇمكىن، ھاكىملىقتىن ئايرىلما، قا

ــمه نهرســه  ــدىم، ھهم ــا، مهن چىدىيالمى ــاق ئان ــدىممۇ، ي ــۇم، دېمى ــانمىش ئوغل ــپ قالغ ســاڭا كېلى
يىرگىنىچلىك، پاسكىنا، ئانا، ئاھ، بىچاره ئوغلۇم، سهنمۇ نېمىـدهپ با ـقىالرغا ئوخشـاش ئىشـىڭ 

، دېگهنىـدىم بىـر بىلهن ئۆيۈڭنىڭ ئارىسىد  بېرىپ، كېلىپ يۈرمهيسهن دهيمهن، لـېكىن بىلىـمهن
كۈنى، ئاچچىغىم كهلگهنىدى، چـۈنكى قورقۇنچـاق ۋه ھورۇنسـهن، د د ڭغـا ئوخشـاش، يا ا ـقا، 
ئىنسانالر بىلهن ئارىلىشىشقا جاسـارىتىڭ يـوق،  ـۇند ق ئهمهسـمۇ، ئـۇالرنى ئهيىـپلهش ۋه ھهمـمه 

ىشـالر بهك ئادهمگه ئۆ  بولۇش ئاسانر ق،  ۇند ق ئهمهسمۇ؛ ياق ئانا، ياق، سـهن بىلمهيسـهن، ئ
يىرگىنىچلىك، ھاكىملىقمۇ ئېغىـر كېلىۋ تىـدۇ، بىچـاره دېھقانالرغـا، يوقسـۇل مىسـكىنلهرگه ئۇنـد ق 
ــدى، بالىالرغــا ھاممىســى قارىســۇن، مهن ئىســتىپا  ــالىممۇ ئۆل ــدۇ، ئاي قىلىۋ تىــدۇ، بۇنــد ق ئېزىۋ تى

ما، مهن بۇ جىمجىت بېرىپ، بۇ يهرگه كېلىپ ئورۇنلىشىمهن، ئۆتۈنۈپ قاالي ئانا، كۆ ۈمگه كىرىۋ ل
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 ماكاند  ئۇ ۇندىن بېرى مۇ ۇنى ئويالپ كېلىۋ تىمهن،
 ماڭايلى موما، ھاۋ  بهك ئىسسىپ كهتتى. _

ئۆ ۈم يالغۇ  ئولتۇرۇپ، ئىشالرنىڭ ھهقىقىـي مـاھىيىتىنى يېزىـپ چىقـاي دهيـمهن، يـاق، رۇخسـهت 
 قىلمايمهن،

 يهنه بىر ئا  ساقالڭ مهتىن بهي... _
ايدۇ، بېرىپ تۇرمۇ قا قېتىلىسـهن، رهجهپ، بۇنىڭغـا ھهرگىـز تامـاق قىلىـپ بۇ يهرده تۇرساڭ بولم

بهرمه، چوپچوڭ بولغان ئادهم بېرىپ ئۆ  نېنىنى ئۆ ى تېپىپ يېسۇن، ئۆتۈنۈپ قاالي ئانا، ئۇنـد ق 
 قىلما، بۇ يا قا كهلگهنده خهلقىئالهمگه

 بىرهرسى بۇ قهبره بېشىنى تا ىالپ قويسا بوپتىكهن. _
همسهن، جىم بولۇ ه بىئهدهپلهر، د د ڭالر بىلهن بىردهم يـالغۇ  قااللمامـدىم، مهنمـۇ رهسۋ  قىالي د

كۆردۈم ئۇ ھايۋ نالرنىڭ نىجاسهتلىرىنى، ھهممه ئىش مۇ ـۇند ق بـوالمتى، لـېكىن مهن  ـۇ چاغـد  
ئۇنىڭغــا دېــگهن، ھــار ق ئىچىۋ تامســهن، دهپ ســورىغان ئىــدىم، جىــم تۇرىۋ لــدىڭ ئوغلــۇم، نــېمه 

ــدىن ئۈچــۈن، ســهن  ــۇ يهرده ئهتىگهن ــاقۇل، ب ــاي، م ــۆيلهپ قوي ــتىم ئ ــر قې تې ــى يــاش، يهنه بى
جىــن يــوق يهرده،   ۇۋ ن ســۈرمهي تۇرۇۋ لىســهن، -كهچكىــچه نــېمه ئىــش قىلىســهن، بــۇ ئىنســى

 ـۇند قمۇ، ئـاھ، خـۇد ، بىلىـمهن، ســهنمۇ د د ڭغـا ئوخشـاش ئولتـۇرۇپ پهلىـپهتىش نهرســىلهرنى 
ڭ،  ــۇند قمۇ، ئـاھ ئوغلـۇم، مهن سـاڭا بـارلىق گۇناھالرغــا، يېزىشـقا با اليسـهن، جىـم بولىۋ لـدى

ـــد ق  ـــدۈرهي، قان ـــد ق بىل ـــاھهقچىلىككه ســـېنىڭال مهســـئۇل ئهمهســـلىكىڭنى قان ـــا، ن خاتالىقالرغ
چۈ هندۈرهي، مهن دېگهن بىر بىچاره، ناد ن خوتۇن، قار  ئهمدى ھـېچكىمىم يـوق، مېنـى مـا  ق 

هن بولساڭ ئىدىڭ ئوغلۇم، مېنىـڭ نهقهدهر بىـتهلهي قىلىشىدۇ، يا اۋ تقان مۇ ۇ كۈنلىرىمنى كۆرگ
 ئىكهنلىكىمنى، يىغال لىرىمنى، قولياغلىقىمنى چىڭ سىقىمد پ، تۈگۈلۈپ كېتىپتىمهن،

 موما، بولدى قىلىڭ ئهمدى، يىغلىماڭ ئهمدى، يهنه كېلىمىز... _
ھمهتلىـك ۋ ي خۇد يىم، نېمه دېـگهن تهلهيسـىز مهن، مېنـى ئېلىـپ ماڭمـاقچى؛ ئوغلـۇم بىـلهن ره

ئېرىمنىڭ يېنىد  تۇرغىلى قويۇڭالر مېنى، مېنىڭ ئـۇالر بىـلهن يـالغۇ  قـالغۇم بـار، تـۇپر ق بېشـىد  
ــدۇ، نه قهدهر  ــى ئاغرىۋ تى ــاڭا ئىچ ــۇ س ــاتىمه، نهۋرىلىرىڭنىڭم ــار  ف ــدىم، ق ــېكىن ياتالمى ــاي، ل يات

ېچبولمىسـا ئـاخىرقى تهلهيسىز ۋه بىچاره ئىكهنلىكىڭنى كۆردى مانا، ئۇالرغىمۇ ته، بۇ ئىسسىقتا، ھ
قېتىم بىر فاتىھه ئوقۇي دهيـمهن، لـېكىن ئـۇ مهيـنهت پاپىنىـڭ ھهييـارالرچه قار  ـلىرىنى كـۆرۈپ، 
-ئادهمنى بىر ئا  بولسىمۇ ئار م ۇد  تـۇرغىلى قويمىغـان،  ـهيتان ھهمـمه يهرده بـار، خـۇددى بىـر

پ بىزنـى كۈ ىتىـپ بىرىمىزنىڭ ئـاچچىقىنى كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن ئـاۋۇ تامنىـڭ كهينىـده تـو  ق قـۇرۇ
 ياتقاندهك قىالتتى، بوپتۇ، ئهڭ ئاخىرقى قېتىم يهنه 

 جېنىم موما، جېنىڭىزغا ئىچىڭىز ئاغرىسۇن، ماڭايلى بولدى. _
بىر فاتىھه، قوللىرىمنى كۆتۈرۈ ىمگه مېنى قويۇپ بېرىشـتى ۋه ئۇالرمـۇ كۆتۈرۈ ـتى، ئـاخىرقى رهت 

ه، نېمه دېگهن ئىسسىق بولغـان، ھېلىمـۇ ئىچىمـگه ئوقۇۋ تىمىز، ئوقۇۋ تىمىز، ما ىنىالر ئۆتۈ مهكت
يۇڭ پوپايكامنى كىيمهپتىمهن، ماڭار چاغد  ئىشكاپقا قويۇپ قويغان ئىـدىم، قۇلـۇپ سـالغاندىمهن، 
ھېچكىم يوق ئۆيده، خۇد يىم ساقلىسۇن، ئـوغرى كىـرمىگهن بولسـا، دىققىـتىم چېچىلـدى، ئـۆ ۈڭ 

 كهچۈرگىن، ئامىن، بىز ئهمدى،
 موما! ماڭا يۆلىنىڭ _
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 ماڭدۇق، ئالالھقا ئامانهت، ھه ر ست، سهنمۇ بار بۇ يهرده، كالالم جايىد  ئهمه،،
 

 گۈل د رۋىن ئوغلى
1964-1922 
 روھىغا فاتىھه

 
لـېكىن مېنـى ئېلىـپ مېڭىشـتى، بـۇ ئىسسـىقتا مېنىـڭ توختـاپ يهنه بىـر قېـتىم ئوقۇغـۇدهك ھــالىم 

سـابلىنىمهن، كىچىـك، سـولغۇن، رهڭگـى قالمىدى، ئۇالر ئوقۇسا مهنمۇ سهن ئۈچـۈن ئوقۇغـان ھې
ئۆچكهن قىز، دوغانىم سېنى ياقتۇر تتى، ئهكىلىـپ قولـۇمنى سـۆيدۈرگهنىدى، كېـيىن بىـر كهچـته 

تىنسىز كىرگهن ئىدى، قاند قر ق تۇرىسهن ئانا، نېمىسىنى دهي ئوغلۇم، بۇ ئاۋ ق، -ھوجر مغا ئۈن
ھامان ھـېس قىلغـان ئىـدىم، ئـۈ  بـاال سولغۇن قىز، دېگهنىدىم، كۆپ يا ىيالمايدىغانلىقىنى  ۇ 

تۇغۇش بىلهنال تۈگه تىڭ، بىچاره قىز، مۈ ۈككه ئوخشـاش تاۋ قنىـڭ بىـر چېتىـدىن بىـر ئىككـى 
لوقما يهپال بولدى قىالتتىڭ، يهنه بىر قو ۇق بىـرهي، دهيتـتىم، كـۆ لىرى ئۈمىدسـىزلىك ئىچىـده 

ــاتىر ڭ ــر ت ــك بى ــدىغان كىچى ــاقتىن قورقى ــى: تام ــپ كېتهتت ــڭ چهكچىيى ــېلىن، ســېنىڭ مېنى غۇ ك
دۇئالىرىمغا مۇھتاج بولغۇدهك نېمه گۇناھىڭ بولماقچىـدى، ياخشـى تامـاقنى بىلمهيسـىلهر، ھاياتقـا 
چىــڭ يېپىشىشــنى بىلمهيســىلهر، پهقهت با ــقىالرنىڭ ئا  بلىرىغــا يــاش تــۆككه  ئۆلــۈپ كېتىشــنى 

 تى ۋه خۇد غابىلىسىلهر، ۋ ي بىچارىلهر، مانا مهن كېتىۋ تىمهن، ئۇالر مېنى يۆله 
 قاند قر ق تۇرىسىز موما؟ _

  ۈكرى ئاخىرى ئۆيگه ماڭدۇق.
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ماڭماقچى بولۇپ تۇرىشاتتى، مومىسى يهنه بىر قېتىم دۇئا قىلماقچى بولدى ۋه بۇ قېـتىم ئۇنىـڭ    

بىلهن بىرلىكته پهقهت نىلگۈنال قول كۆتۈردى،  ۇند ق: فارۇق كىرلىككه ئوخشاپ قالىـدىغان بىـر 
ق بىــلهن تهرىنــى ســۈرتۈۋ تاتتى، رهجهپ تاغــام چــوڭ خــانىمىنى يــۆلهپ تــۇر تتى، مهتىــن قوليــاغلى

قوللىرىنى كۆك پادىچىالر  ىمىنىڭ كاسا يانچۇقىغا سېلىۋ لغان بولۇپ، ئۇنىڭغا دۇئا قىلىۋ تقانـدهك  
 بۇال قىلغان دۇئالىرىنى تېـزال تۈگىتىشـتى ۋه -قولىنى كۆتۈرۈپ قويۇ مۇ خو ياقمىغان ئىدى. چاال

مومىسى يهنه ئىككى تهرهپكه ئىغاڭلىدى، ئىككى قولتۇقىدىن ئىككىيلهن يۆلهپ ئېلىـپ مېڭىشـتى. 
مهن ئۇالرنىڭ كهينىده قالدىم ۋه بېشىمنى تام ۋه چاتقالنىڭ ئارىسىدىن چىقىرىپ خاتىرجهم ھالـد  

بـولمىش ئۇالرغا سهپسالدىم: كۈلكىلىك مهنزىره: فارۇق دېگهن ئۇ پـور كـۆتهك بىـر تهرهپـته، تاغـام 
پاپا يهنه بىر تهرهپـته كېتىـپ بـار تتى، مـومىلىرى قـار  كىـرلىككه ئوخشـايدىغان غهلىـته پهلتونىـڭ 

ــيىم ــۇپ، تولىمــۇ -ئىچىــده كى ــگه ئوخشــاپ قالغــان بول كېچهكلىــرى جىــق كېلىــپ قالغــان ھهيكهل
لگۈن، كۈلكىلىك ئىدى.  ۇند ق بولسىمۇ كۈلمىدىم، بهلكىم قهبرىستانلىقتا بولغاچقا ئهيمىندىم، نى

مهن ساڭا ۋه بېشىڭغا بىر چىر يلىق يار  قان ياغلىققـا قارىـدىم، ئانـدىن ئىـنچىكه پاچـاقلىرىڭغىمۇ 
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قارىدىم. غهلىـته ئىـش: چـوڭ بوپسـهن، چوپچـوڭ، چىر يلىـق بىـر قىـز بـوپ كېتىپسـهن، لـېكىن 
 پاچاقلىرىڭ ھېلىھهم تاياقتهك.

ىچه چۈ ــىنىپ قالمىســۇن دهپ ســىلهر ما ــىنىغا چىقىــپ كهتكهنــدىن كېــيىن، ســىلهرنى با ــق   
مۈكۈۋ لغـان يېرىمــدىن چىقـتىم ۋه ئــۇ جىمجىــت قهبرىلهرنىـڭ تــۈۋىگه بېرىــپ قـار پ بــاقتىم: ئــاۋۇ 
بوۋ ڭالر، ئاۋۇ ئاناڭالر ۋه د د ڭالر، مهن پهقهت د د ڭالرنىال كۆرۈپ باققان، ئېسـىمگه كهلـدى: بىـز 

به ىـده بېشـىنى چىقىرىـپ مېنـى سـىلهر باغد  ئويناۋ تقاند ، دهرىزىسـىنىڭ قاپقـاقلىرى ئارىسـىدىن 
بىلهن بىلله كۆرهتتى، مهن بىلهن ئوينىغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه بىر نهرسه دېمهيتتى. ئۇنىڭغـا 
ئاتــاپ فــاتىھه ئوقــۇدۇم، ئانــدىن ھــېچ ئىــش قىلماســتىن، ئاپتاپتــا قــاق بولغــا  ۋه تومۇ غىالرنىــڭ 

غهلىـته ئىشـالر كېلىشـكه با ـلىدى، سـىرلىق ۋه جىرىلد  لىرىنى ئاڭلىغا  بىردهم تۇردۇم، كالالمغا 
ــدىن  ــدۇم. ئان ــدهك بول ــا چهككهن ــتى، تاماك ــالالم قااليمىقانال  ــۈركۈندۈم، ك ــالالر،   ــته خىي غهلى
قهبرىستانلىقتىن چىقىپ ماڭدىم، قايتىپ بېرىپ ئۈسـتهل ئۈسـتىده ئوچـۇق پېتـى تا ـالپ قويغـان 

بىــر ســائهت بــۇرۇن ئۈســتهلنىڭ ئالدىــد   ماتېماتىكــا دهرســىمنى د ۋ مال تۇرۇ ــىم كېــرهك، چــۈنكى
ــك  ــاق رهڭلى ــىلهر ئ ــام، س ــۇند ق قارىس ــدىن   ــدىم، دهرىزى ــادول»ئى ــگه «ئان ــۇرۇپ دۆڭ ــا ئولت غ

چىقىۋېتىپسىلهر، ئار ڭالرد  موماڭالرمۇ بولغاچقا سىلهرنىڭ قهيهرگه كېتىپ بارغانلىقىڭالرنى بىلدىم، 
  دى كىرمهيۋ تقان نېرۋ  بۇ غۇچى، پهلىپهتىش قهبرىستان ۋه ئۆلۈكلهر ئېسىمگه كېلىۋېدى، كالالمغا 

ــدىم،  ــاي، دې ــار پ باق ــپ ق ــلهن بېرى ــدى،  ــۇنىڭ بى ــرمه، بول ــۇ كى ــا تې ىم ــا كالالمغ ماتېماتىك
قهبرىستاند  نېمه قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ، بىردهم كالالمنى سهگىتىپ كېلىپ ئانـدىن ئىشـلهرمهن، 

رىزىدىن چىقتىم، يۈگۈرگهن پېتـى كهلـدىم ۋه بىكار قاخشاتماي دهپ ده-دېدىم؛ ئانامنى بىكاردىن
 سىلهرنى كۆردۈم، ئهمدى ئوچۇق پېتى قالغان ماتېماتىكا كىتابىمنىڭ يېنىغا قايتماقتىمهن.

توپا يول ئاخىرال تى، ئاسفالت يولغا چىقتىم. يېنىمدىن ما ىنىالر ئۆتۈپ تۇرىدۇ، بىـر، ئىككـى    
ما ىنىسـى بولغـان كىشـىلهرده ۋىجـد ن قالمىغـان قېتىم ئىشارهت قىلدىم، لېكىن ئاسـتىد  بۇنـد ق 

ئىدى: مېنى كۆرمهي، ئهڭ تېز سۈرئهتته دۆڭدىن غۇيۇلد پ چۈ ۈپ كېتىپ بېرىشاتتى. بىر چاغـد  
تاھسىنلهرنىڭ ئۆيىنىڭ ئالـدىغا كهلـدىم. تاھسـىن ئانىسـى بىـلهن ئارقـا تهرهپـته مه ـغۇل ئىـدى، 

ۋ تاتتى، ئۇمـۇ خـۇددى مېنـى كۆرمىگهنـدهك د دىسى سـايىۋهننىڭ ئاسـتىد  ئولتـۇرۇپ گىـال، سـېتى
قىالتتى. مهن ئېسىل ما ىنىسىنى سائىتىگه يۈ  كىلومېتىرلىق سۈرئهت بىـلهن ھهيـدهپ ماڭغـان ۋه 

لىـر دىن بهش كىلـو گىالسـنى گاچچىـده ئالىـدىغان  80تۇيۇقسىزال تورمۇ غا دهسسهپ، كىلوسـىنى 
ويمىـدى.  ـۇند ق، پۇلـدىن بـۆلهك بىـر بىرسى بولمىغـانلىقىم ئۈچـۈن بېشـىنى كۆتـۈرۈپ قـار پمۇ ق

نهرسىلهرنى خىيال قىلىدىغان بىر مهن قالغان ئوخشـايمهن، دېمهكچـى ئىـدىم، لـېكىن خهلىلنىـڭ 
ئهخلهت ما ىنىسىنى كۆرۈپ خۇش بوپ كهتتىم. تۆۋهن تهرهپكه كېتىپ بار تتى، قول پـۇالڭالتتىم، 

 توختىدى، چىقتىم.
 د د ڭ نېمه ئىش قىلىۋ تىدۇ؟_ دېدى. _
 نېمه ئىش قىالتتى،_ دېدىم، _ التارىيه! _
 نهده ساتىدۇ؟ _
 ئهتىگهنلىرى پويىزد . _
 سهنچۇ؟_

مهن تې ى ئوقۇۋ تىمهن،_ دېدىم،_ بۇ يـۈك ما ىنىسـى ئهڭ تېـز بولغانـد  قـانچه كىلـومېتىردىن  _
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 ماڭااليدۇ؟
 سهكسهن!_ دېدى،_ بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن؟ _
 ،_ بىر ئا  ئايالندىم.كۆڭلۈم پار كهنده،_ دېدىم _
 سېنىڭ كۆڭلۈڭ مۇ ۇ يېشىڭد  پار كهنده بولغىلى تۇرغان بولسا... _

 كۈلۈ تى. بىزنىڭ ئۆينىڭ ئالدىد  تورمۇ غا دهسسىمهكچى بولۇۋېدى،
 ياق،_ دېدىم،_ تۆۋهن مهھهللىده چۈ ىمهن. _
 نېمه بار ئۇ يهرده؟ _
 بىر ئاغىنهم بار، سهن تونۇمايسهن. _

ــدى ــڭ ئالدى ــپ ئۆينى ــيىن قايتى ــدىم. د د م چۈ ــتىن كې ــزهمگه قارى ــۆتكىچه ئوچــۇق دهرى ن ئ
كهلگۈچه يېنىپ كېلهرمهن. مهھهللىگه كىرىپال ما ىنىدىن چۈ تۈم، خهلىللهر مېنـى بىكـار تهلهت، 

چىلىـق -تېز ماڭدىم. تاكى پىرىستانغىچه بـاردىم، ئىسسـىقتا چىلىـق-اللما دهپ قالمىسۇن دهپ تېز
كىم ئۈچۈن بىردهم ئولتۇردۇم، دېڭىزغا بـاقتىم، بىـر كـاتېر تېـز سـۈرئهتته تهرگه چۆمۈلۈپ كهتكهنلى

كهلدى، پىرىستانغا بىر قىزنـى چۈ ـۈرۈپ قويـۇپ كهتتـى. ئـۇ قىزغـا قـار پ سـېنى خىيـال قىلـدىم 
نىلگۈن: قوللىرىڭنى ئالالھ ئۈچۈن قاند ق كۆتۈرگهنلىكىڭنى ئۆ  كۆ لىرىم بىلهن كۆردۈم: ئاجايىـپ 

بىلهن پار ڭلىشـىۋ تقاندهك. كىتابتـا يېزىلغـان: پهرىشـتىلهر بـاردۇر. ئانـدىن  ئىدى. خۇددى ئۇنىڭ
ئويلىدىم:  هيتانمۇ باردۇر. با قا نهرسـىلهرمۇ. بـۇالرنى گويـا قورقـۇش ئۈچـۈن خىيـال قىلغانـدهك 
قىالتتىم؛ قورقاي، ۈركىنهي، گۇناھ تۇيغۇسىغا چۆمۈلهي ۋه يۈگۈرگهن پېتى دۆڭگه چىقىپ ئـۆيگه 

ــاي، ماتې ــپ قايت ــيىن بېرى ــدىن كې ــىمۇ بىردهم ــېكىن دېمىس ــۆگىنهي دهپ، ل ــىمنى ئ ــا دهرس ماتىك
 ئۆگىنىمهن: ھا ىر بىردهم ئايلىناي. ماڭدىم.

چـۇرۇڭالرنى ئـاڭالپ ۋه ئـۇ يهرده -ساھىلغا كېلىپ ئادهمنى دۆتتهك ھـېس قىلدۇرىـدىغان ۋ ر ڭ   
هيتاننى خىيـال قىلـدىم. مىغىلد پ يۈرگهن گۆش دۆۋىلىرىنى كۆرۈپ يهنه خاتالىقنى، گۇناھنى،  ـ

بۇلمـا  -تۇرۇپ بۇ گۆش دۆۋىسـىنىڭ ئارىسـىدىن ئـاال-قىمىرلىشىپ يۈرگهن گۆش دۆۋىسى: تۇرۇپ
بىر توپ ئاسمانغا كۆتۈرىلىدۇ ۋه كېيىن يهنه ئۇالرنىڭ ئارىسىغا چۈ ـۈپ يوقـاپ كېتىـدۇ؛ خـۇددى 

لېكىن ئايالالر ئۇنى قويۇپ پۈتۈن بۇ خاتالىقالر ۋه گۇناھالردىن قېچىپ قۇتۇلماقچى بولۇۋ تقاندهك، 
بهرمهيۋ تقاندهك قىالتتى. ئۈستى يۆگىمهچلهر بىلهن تولۇپ كهتكهن سـىم توسـاقالرنىڭ ئارىسـىدىن 
ئۇ يهردىكىلهرگه ۋه ئايالالرغا تې ىمۇ بهكرهك قار  قا با لىدىم. قىز ىق ئىش: به ىده ئهسكى ئىش 

غرىتسام ماڭا دېققهت قىلىشار، دهيـمهن: قىلغۇم كېلىپ كېتىدۇ، نومۇ، قىلىمهن، بىر يهرلىرىنى ئا
ھهم  ۇنىڭ بىلهن جا  سىنى بهرگهن بولىمهن، ھېچكىم  هيتاننىڭ كهينىگه كىـرمه، ۋه بهلكىـم 

 تايـاق ئىزىـدىن گـۈل ئـۈنهر.ئۇ چاغد  ھهممىسى مهندىنال قورقىدىغان بوالر. بۇ مۇند ق بىر تۇيغۇ: 
ىجىللىقنـى ئۇنتـۇش ئۈچـۈن سـېنى خىيـال كېيىن خىجىل بولدۇم، ھاڭۋېقىپ تۇرۇپ قـاپتىمهن، خ

قىلدىم نىلگۈن. سـهن گۇناھسىزسـهن. كىشـىنى سـىھىرلهيدىغان كىشـىلهر توپىغـا قـار ي بىـردهم، 
 ماتېماتىكىغا سهل تۇرۇپ قايتارمهن، دهپ تۇرسام،

 سهن نېمىگه قار پ تۇرىسهن بۇ يهرده؟_ دېدى ساھىلغا قار يدىغان گۇي. _
 دېدىم.قارىغانغا باج ئاالمتىڭ؟_  _
 كىرگۈڭ بولسا ئاۋۇ يهردىن بىلهت ئال!_ دېدى،_ سۇ ئۈ ۈش كېيىمىڭ ۋه پۇلۇڭ بولسا... _
 بولدى،_ دېدىم،_ كېرهك يوق. كهتتىم مانا. _
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كهتتىم. پۇلۇڭ بولسا، پۇلۇڭ بولسا، قـانچه پـۇل: فاتىھهنىـڭ ئورنىغـا ھـا ىر بـۇنى ئوقۇيـدىغان    
به ىده ئۆ ۈمنى تىكهنـدهك يـالغۇ  ھـېس قىلىـمهن:  بولۇ تى:  ۇنچىلىك يىرگىنىشلىك ئىكهنكى،

ئادهملهرنىڭ يېرىمى ره ىـل، قالغـان يېرىمـى دۆت. بـۇ كىشـىلهر تـوپىنى ئويلىغانسـېرى كىشـىنىڭ 
ــهم  ــلهن يۈرس ــۇالر بى ــاركهن، ئ ــالىالر ب ــڭ ب ــۈكرى بىزنى ــا   ــۇ خۇد غ ــدۇ، ھېلىم ــى كېلى قورققۇس

ــ ــاھنى، ھ ــلهن گۇن ــالىق بى ــايمهن؛ خات ــتۇرۇپ قويم ــااليمهن ۋه ئارىال  ــااللنى ئايرىي ــلهن ھ ار م بى
قورقمايمهن: نېمه قىلىش كېرهكلىكىنىمۇ ياخشى بىلهلهيمهن. ئاندىن بىزنىڭ بالىالرنىڭ تۈنۈگـۈن 
ئاخشام قهھۋهخانىد  چاكال، چاكال، دهپ مېنـى مـا  ق قىلىشـقانلىقى ئېسـىمگه كهلـدى ۋه خۇيـۇم 

ئۆ ۈم يالغۇ مۇ قىالاليمهن ئهپهندىلهر، ئۇ يولـد   تۇتتى. بوپتۇ. قىلىشىمىز  ۆرۈر بولغان ئۇ ئىشالرنى
 ئۆ ۈم يالغۇ مۇ يۈرهلهيمهن، چۈنكى مهن بىلىمهن. ئۆ ۈمگه ئىشىنىمهن.

ماڭا_ ماڭا سىلهرنىڭ ئۆينىـڭ ئالـدىغا كېلىـپ قـاپتىمهن نىلگـۈن، بىلـمهي قـاپتىمهن، ئۈسـتى    
رنىــڭ ئىشـىكى تاقــاقلىق يوسـۇن تۇتـۇپ كهتــكهن كونـا تــامنى كـۆرۈپ ئېســىمگه كهلـدى. ھويالڭال

ئىدى. ماڭـدىم، يولنىـڭ يهنه بىـر تهرىپىـدىكى كا ـتان دهرى ىنىـڭ ئاسـتىغا بېرىـپ ئولتـۇردۇم، 
ئۆيۈڭالرنىڭ دهرىزىسـىگه، تاملىرىغـا قارىـدىم، سـېنىڭ ئىچىـده نـېمه قىلىۋ تقانلىقىڭغـا قىـزىقتىم، 

، ۋه بهلكىم چۈ لۈك ئۇيقۇغـا بهلكىم تاماق يهۋ تقانسهن، بېشىڭدىكى ياغلىق بهلكىم تې ىچه باردۇر
ياتقانسهن. قولۇمغـا بىـر تـال چىۋىـق ئېلىـپ ئاسـفالىت يولنىـڭ بىـر چېتىـدىكى قـۇم دۆۋىسـىنىڭ 
ئۈستىگه يۈ ۈڭنى سىزدىم. سېنىڭ يۈ ۈڭ ئۇخلىغانـد  تې ىمـۇ چىر يلىـق بولـۇپ كېتىـدۇ. يـۈ ۈڭگه 

ىم دهپ قار يـدىغان گۇنـاھنى قارىسام مهن خاتالىقنى، ئۆچمهنلىكنى ۋه كانىيىمغىچه كۆمۈلۈپ كهتـت
ۋه  د نى ورهكلىرىمنى ئۇنتۇپ كېـتىمهن ۋه مېنىـڭ نـېمه گۇنـاھىم بولماقچىـدى، دهپ ئـوياليمهن. 

يا، مهن دېگهن ساڭا ئوخشايمهن، ئىشـهنچىم كامىـل. ئانـدىن ئويلىـدىم: -مهن ئۇالردهك بولمىسام
كېـرهك -ياندىكى كېرهكسىز نهرسهباغقا ئوغۇرلۇقچه كىرسهم، پاپىغا كۆرۈنمهستىن ئاۋۇ دهرهخكه ۋه 

دۆۋىســىگه دهسســهپ تامغــا ياما ســام، ئانــدىن ئوچــۇق تۇرغــان دهرىزىــدىن مۈ ــۈكتهك ھوجر ڭغــا 
مۆكۈلهڭ ئوينـايتتۇق، -كىرسهم ۋه سېنىڭ مهڭزىڭگه سۆيسهم: سهن كىم؟ مېنى تونۇمىدىڭمۇ، مۆكۈ
ىسـىدىن مىـڭ ھهسسـه سېنى ياخشى كۆرىمهن، سهن تونۇيـدىغان ئا ـۇ ھاكـاۋۇر ئهرلهرنىـڭ ھهمم

ئارتۇق  ياخشى كۆرىمهن سېنى! بىـردىنال ئـاچچىغىم كهلـدى: قـۇم ئۈسـتىدىكى چىر ينـى پـۇتلىرىم 
بىــلهن بــۇ دۇم ۋه بــۇ پهلىــپهتىش خىيــالالردىن ئىچىــم پۇ ــۇپ، ئورنۇمــدىن تــۇرۇپ كېــتهي دهپ 

 تۇرىۋېدىم كۆ ۈم چۈ ۈپ قالدى:
 اتتى.نىلگۈن ئۆيدىن چىقىپ باغ ئىشىكىگه قار پ كېلىۋ ت

ھهمــمه ئىشــنى خاتــا چۈ ــىنىدۇ بــۇ خهقــلهر، ھهمــمه ئىشــنى يامانغــا بۇرىشــىدۇ. دهرھــال ســهل    
ئۇ  قال تىم، ئىشىككه ئارقامنى قىلىۋ لدىم. ئاۋ  ىنى ئاڭالپ بۇرۇلدۇم: باغنىڭ ئىشـىكىدىن چىقىـپ 

 كېتىپ بارىسهن، نهگه؟ قىزىقتىم، پىيىگه چۈ تۈم.
تا ــالپ بىــر مېڭىشــى بــار: ئهركىشــىدهك. يۈگــۈرۈپ بېرىــپ  ماڭغانــد  ئــۆ ىنى ئىككــى تهرهپــكه   

مۈرىسىگه قولـۇمنى تهگكۈ سـهم؛ مېنـى تونۇمىـدىڭمۇ نىلگـۈن، مهن ھهسـهن، كىچىـك چېغىمىـزد  
 سىلهرنىڭ باغد ، مهتىنمۇ بارتى، ئوينايتتۇق، بېلىق تۇتاتتۇق.

ار مسـهن، ســهنمۇ دوقمۇ ـقا كهلگىـچه كهيـنىگه قارىمىـدى، كېتىــپ بارىـدۇ: سـاھىلغا كېتىـپ ب   
ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرمهكچىمۇ؟ ئـاچچىغىم كهلـدى، لـېكىن ئهگىشـىپ مېڭىـۋهردىم.  ـاد  پاچـاق، 
-ئهجهپ تېز كېتىپ بارىدۇ دېسه، نېمىگه بۇنچه ئالدىر يدىغاندۇر، بولمىسا بىرسى كۈتۈپ تۇر مدۇ
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 يا؟
رغـان ئـادهمنى پهره  ساھىلده توختىمىدى، قايرىلدى، دۆڭگه قار پ ماڭـدى. سـېنى سـاقالپ تۇ   

قىلىشقا با لىدىم. بهلكىم ئۇنىڭ ما ىنىسىغا چىقارسهن، بهلكى كـاتېرىمۇ بـاردۇر: قايسـىدۇر دهپ 
قىزىقىــپ قالغــانلىقىم ئۈچــۈن ئهگىشــىپ كېلىــۋ تىمهن، چــۈنكى با ــقىالردىن پهرقىــڭ يوقلــۇقىنى 

 بىلىمهن.
النىـڭ ئالدىـد  بىـر مـارو نىچى بـاال تۇيۇقسىز بىر باققالنىڭ دۇكىنىغا كىرىپ غايىپ بولدى. باقق   

بار؛ پاكىنهكنى تونۇيمهن، خاتا چۈ ىنىپ قالمىسـۇن دهپ يىر قتـا سـاقالپ تـۇردۇم. مهن بايالرغـا 
 غالچىلىق قىلىشنى ياقتۇرمايمهن.

بىر ئا دىن كېيىن نىلگـۈن  چىقتـى ۋه ئـۇدۇل ماڭمـاي ئارقىغـا يانـدى، كهلـگهن يولـدىن مهن    
ى، مهن دهرھال ئارقامنى قىلىپ ئېگىلىپ ئاياغ بوغقۇچلىرىمنى چهگـكهن تهرهپكه كېلىشكه با لىد

بولۇۋ لدىم. قولىد  بىر خالتا كۆتۈرگهن پېتى ماڭا يېقىنال تى، يېقىنلىشىپ ماڭـا لهپپىـده قارىـدى، 
 خىجىل بولۇپ كهتتىم.

 مهرھابا،_ دېدىم ۋه ئورنۇمدىن تۇردۇم. _
_ بىـردهم جىـم تۇرىۋ لـدى،_ سـېنى تۈنۈگـۈن مهرھابـا ھهسـهن،_ دېـدى،_ قانـد ق ئهھۋ لىـڭ؟ _

كهلگىچه يولد  كۆرگهن ئىدۇق، ئاكام تونۇۋ لدى، چوڭ بولـۇپ، بهك ئۆ گىرىـپ كېتىپسـهن. نـېمه 
ئىــش قىلىۋ تىســهن؟_ بىــردهم جىــم بولــدى،_ ھېلىمــۇ يــۇقىرى تهرهپــته ئىكهنســىلهر، تاغــاڭ دهپ 

تۇرۇۋ لدى،_ سهنچۇ، نېمه ئىش بىـلهن، بهردى، د د ڭ التارىيه سېتىۋېتىپتۇ،_ يهنه بىر دهم جىم 
 گهپ قىلساڭچۇ، قانچىگه كۆچتۈڭ؟

 مهنمۇ؟_ دېدىم،_ مهن بۇ يىل ساقالۋ تىمهن،_ دېيهلىدىم ئاخىرىد . _
 نېمىنى؟ _
 سهن دېڭىزغا ماڭغانمىتىڭ نىلگۈن؟ _
گىرىـپ ياق،_ دېدى،_ دۇكاندىن كېلىشىم. مومامنى قهبرىستانغا ئاپاردۇق. ئىسسىقتا بىر ئـا  ئۆ  _

 ئالدىم. ①قالدى، كولونيا
 دېمهك ساھىلغا بارمايسهن،  ۇند قمۇ؟ _
 ئادهم بهك جىقكهن،_ دېدى،_ ئهتىگهنده ھېچكىم يوق چاغد   بېرىۋ تىمهن. _
تىنسىز تۇرۇ تۇق. كۈلۈمسېرىدى، مهنمۇ كۈلـدۈم ۋه چىر يىنىـڭ يىـر قتىن باققانغـا -بىردهم ئۈن   

يــال قىلــدىم. دۆتــتهك تهرلهپ كېتىۋ تــاتتىم. ئىسســىقتىن دهپ قارىغانـد  با ــقىچه ئىكهنلىكىنــى خى
 بىلهر.  ۇۋ ن سۈرمهي تۇردۇم. بىر قهدهم ئالدى.

 ماقۇل ئهمىسه،_ دېدى،_ د د ڭغا ساالم ئېيت، بوالمدۇ؟ _
قولىنى ئۇ  تتى، قول سىقىشتۇق. قولى يۇمشاق ۋه يېنىك ئىـدى. مهن تهرلهپ كهتـكهن قولۇمـدىن 

 خىجىل بولدۇم.
 ئهمىسه،_ دېدىم. خوش، _

كهتتى. كهينىدىن قارىمىدىم. بهك مۇھىم ئىشى بار ئادهملهرگه ئوخشاش، مهنمـۇ بىـر يهرگه قـار پ 
 چۇڭقۇر خىيالالر ئىچىده ماڭدىم.
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قهبرىستانلىقتىن قايتقاندىن كېيىن، مومام بىز بىلهن پهسته تاماق يېـدى، ئانـدىن تۇيۇقسـىزال     

ىرىگۈدهك ئىش يوقتى. بىز نىلگـۈن بىـلهن كۈلۈ ـىۋ تاتتۇق، بىـزگه ئۆ گىرىپ قالدى. لېكىن ئهنس
سهت ئالىيىپ قارىدى، بىردهمـدىن كېـيىن بېشـى ئالـدىغا سـاڭگىالپ قالـدى. قولتۇقىـدىن يـۆلهپ 
ئۈستىگه ئېلىپ چىقتۇق، نىلگۈن ئېلىپ كهلگهن كولونيانى بىلهكلىـرىگه، چېكىلىـرىگه سـۈردۇق. 

اقتىن كېيىنكى تۇنجى تاماكامنى چهكتىم. مومامنىڭ ئهھۋ لىنىـڭ ئاندىن مهن ھوجر مغا كىردىم، تام
نى ھهيدهپ يولغا چىقتىم. چـوڭ يـول « ئانادول»قورققۇدهك ئهمهسلىكىنى كۆرۈپ، ئاپتاپتا قالغان 

ـــر مۇ ـــهققهتته ئاســـفالىت  ـــۇ يولغـــا مىڭبى ـــلهن ماڭـــدىم، ب ـــولى بى ـــلهن ماڭمـــاي، د رىجـــا ي بى
هخلىرىنىـڭ به ىلىـرى تـې ىچه ئهسـلى ئورۇنلىرىـد  ئىـدى. ياتقۇ ۇ قانىدى. گىال، ۋه ئهنجـۈر دهر

بالىلىق چاغلىرىمىزد  بۇ يهرلهرگه ئاتالمىش قاغا ئوۋالش ئۈچـۈن يـاكى ئايلىنىشـقا كېلهتتـۇق. مهن 
كارۋ نسار ي دهپ قالغان يهر تې ىمۇ تۆۋهن تهرهپلهرده بولسا كېـرهك. تۆپىلىكنىـڭ ئۈسـتىگه يېڭـى 

قىلىنىۋېتىپتۇ. د رىجاد  يېڭى بىر نهرسـه كۆرمىـدىم: ئـون يىللىـق بىـر مهھهللىلهر بهرپا قىلىنىپتۇ، 
 ئاتا تۈرك ھهيكىلى!

گهبزهده ئۇدۇل ناھىيهلىك ھۆكۈمهتكه كىردىم. جىق ئۆ گىرىش بوپتۇ. ئىككى يىل بـۇرۇن، بـۇ    
ئۈســتهلده ھايــاتتىن  ېــرىككهن بىــرى بــار ئىــدى، ئهمــدى بولســا توختىمــاي قــولىنى مىــدىرلىتىپ 

ان بىر ياش. ئۇنىڭغـا ياخشـى تهسـىر قالـدۇرۇش ئۈچـۈن، ئالـدىن پىالنلىـۋ لغىنىم بـويىچه تۇرىدىغ
سومكامدىن فاكۇلتېتىمىز نه ىر قىلغـان دوتسـېنتلىق ئىلمىـي ماقـاالمنى چىقىرىـپ كۆرسىتىشـىمگه، 
ئارخىپىمنىڭ ئاللىبۇرۇن تىزىملىنىـپ بولغـانلىقىنى، يـاكى د د منىڭمـۇ بـۇرۇن ھـاكىم بولغـانلىقىنى 

ئولتۇرۇ ىمغا كېرهك قالمىدى. بىر ئادهمنى چاقىرتىپ، مېنى ئۇنىڭ كهينىگه سېلىپ قويـدى.  دهپ
ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئالدىنقى قېتىم كهلگهنده تونۇ ۇپ قالغان رىز نى ئىزدىـدۇق، تاپالمىـدۇق، 

 دور  بۆلۈمىگه كېتىپتۇ. ئۇ كهلگۈچه با  رد  بىردهم ئايلىناي دهپ يېنىپ چىقتىم.
دهرى ىنىڭ  اخلىرى ساڭگىالپ تۇرغان ئارىلىقتىن با  رغا چىقتىم. ئاۋۋ ل تۆۋهنگه قـار پ  كا تان  

جىـن يـوق. بىـر ئىـت ئاسـفالىت يولـد  الغـايالپ يـۈرهتتى، تۆمـۈرچى  –ماڭدىم. كوچىالرد  ئىنسى 
ه دۇكىنىد  بىر ئادهم گا  تۇڭىنى كوچىالپ ئولتۇر تتى. مهدهنىيهت بويۇملىرى دۇكىنىنىڭ دهرىزىسىگ

قار پمۇ قويماستىن قايتتىم، دۇكان ئالدىدىكى تـار لهمپىلهرنىـڭ ئاسـتىد   تـاكى جـامه كـۆرۈنگىچه 
ــڭ ئاســتىد   ــار دهرى ىنى ــدىكى چىن ــك مهيد ن ــپ كىچى ــدىم، بېرى ــنىمگه يان ــدىن كهي ماڭــدىم. ئان
ئولتۇردۇم، ئۇيقۇم قاچسۇن دهپ چاي ئىچـتىم، قهھۋهخانىـدىن ئاڭلىنىـپ تۇرغـان ر دىيوغـا قـۇالق 

لغا  ھاۋ نىڭ ئىسسىقلىقىنى ئۇنتۇ قا تىرىشـتىم ۋه ھـېچكىم ماڭـا دىقـقهت قىلمىغـانلىقى ئۈچـۈن سا
 تولىمۇ ئا  دىلىك ھېس قىلدىم.

ناھىيىلىك ھۆكۈمهتكه قايتىپ كهلگىنىمـده رىـز  كهلگهنىـكهن، مېنـى كـۆرۈپال تونـۇدى، خـۇش    
پشـۇرۇۋهتتىم. بىلـله پهسـكه بولدى. ئۇ ئاچقۇچىنى تېپىـپ بولغـۇچه مهن بىـر ئىلتىمـا، يېزىـپ تا

-چــاڭ ۋه  هي ھىــدى گۈپپىــده بۇرنۇمغــا ئۇرۇلــدى. ئۈســتهل-چۈ ــتۇق. ئىشــىكنى ئــاچتى، توپــا
ئورۇندۇقلىرىنىڭ توپىسىنى سۈرتكىچه بىردهم گهپ سېتىشـتۇق. رىـز  مېنـى يـالغۇ  قويـۇپ چىقىـپ 

 كهتتى.
 ـۇ ناھىيىـده قېپقالغـان ۋه گهبزه ئارخىپ انىسىد  ئانچه كۆپ بىر نهرسه يوق ئىدى. بار يـوقى    
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بىر قانچه كىشىال بىلىدىغان قىسقا بىـر مه گىلـگه ئائىـت نهرسـىلهر ئىـدى. ئـۇ چـاغالردىن قالغـان 
ــــان يهرگه  ــــت بولغ ــــمى ئىزمى ــــى ئىس ــــنچه  ــــۇ دهۋردىك ــــى كېيى ــــڭ كۆپىنچىس ھۆججهتلهرنى

، ئـۆي خېتـى ئهۋهتىۋېتىلگهنىدى. بۇ يهردىكى ساندۇقالرنىڭ ئىچىده ئۇنتـۇپ كېـتىلگهن پهرمـانالر
ــارىالش، ئۈســت ــتهرلهر ئ ئۈســتىگه تا ــالنغان پېتــى -تىزىملىكلىــرى، مهھكىــمه خــاتىرىلىرى، دهپ

تۇر تتى. ئوتتۇ  يىـل بـۇرۇن، كهسـپىنى سـۆيىدىغان ۋه جۇمھۇرىيهتنىـڭ دهسـلهپكى يىللىرىـدىكى 
قمـاقچى ئا قۇن مىللهتچىلىكنىڭ ئوتىد  كۆيۈپ پىشقان بىر تارىخ ئوقۇتقۇچىسى بۇالرنى رهتلهپ چى

بولغان، لېكىن كېيىن  ېرىكىپ تا الپ قويغـان ئىـكهن. ئىككـى يىـل بـۇرۇن، مهن ئۇنىـڭ چـاال 
تا ــالپ قويغــان ئىشــىنى د ۋ مال ــتۇرماقچى بولغانىــدىم، ئهممــا بىــر ھهپتىــدىال ســالپىيىپ قالغــان 
ئىدىم. ئارخىپچى بولۇش ئۈچـۈن، تـارى چى بولـۇش ئۈچـۈن كېـرهك بولغانـدىنمۇ كـۆپرهك كهمـتهر 

قهلهم بىـلهن ھهپىلىشـىپ قويـۇپال،  –ولۇ قا توغر  كېلهتتى. بۇ ئاي، بۇ كۈنلهرده ئـا ر ق قهغه  ب
بۇند ق كهمتهرلىككه كۆنهلهيـدىغان كىشـى كهمـدىن كهم ئـۇچر يتتى. مېنىـڭ تولـۇق ئوتتۇرىـدىكى 
ئوقۇتقۇچىممــۇ ئۇنــد قالردىن ئهمه، ئىــدى؛ ئارخىپ انىــد  ئۆتكــۈ گهن قىســقىغىنه  ــۇ مه گىلنــى 

رھال بىر كىتاپ قىلىپ يېزىپ چىقىپ پايدىلىنىشقا ئالدىر پ كهتكهنىدى. ئوقۇتقۇچىم ئۆ  ھايات ده
سهرگۈ ه تىلىرى ۋه گهبزهدىكى تونۇ لىرىدىن با قا گهبزهنىڭ تـارى ىي قۇرۇلۇ ـلىرى،  ـۇند قال 
ده مه ھۇر كىشىلىرى ھهققىده توختالغان بۇ كىتابچىنى سهلما بىـلهن جىدهللىشـىپ قالغـان كـۈنلهر

پىۋ  ئىچىپ كۆڭۈل ئاچقا  ئوقۇغانلىقىم ئېسىمده. كېيىن بـۇ كىتـاب توغرۇلـۇق فـاكۇلتېتتىكى به ى 
ساۋ قد  الرغا سۆ لهپ بهرگهن ئىدىم ۋه ھهممىسى ماڭـا خـۇددى دېيىشـىۋ لغاندهك قىلىـپ مۇنـد ق 

جىــم -دېـگهن ئىــدى: يــاق، گهبـزهده بۇنــد ق ھۆججهتلهرنىــڭ بولۇ ـى مــۇمكىن ئهمه،! مهن الم
مىگهن ئىدىم، ئۇالر بولسا ماڭا گهبـزهده ئارخىپ ـانىنىڭمۇ بولمىغـانلىقىنى ئىسـپاتالپ بېرىشـكهن دې

 ئىدى.
مۇتهخهسسىسلهر بۇند ق بىر يهر يوق دهپ ئىشهنگهن بىر يهرده ئىشلهش، ماڭا بـاش مىنىسـتىر    

تۇيـۇالتتى.  ئارخىپ انىسىدىكى قىزغانچۇق خىزمهتد  الر بىلهن بىلله ئىشله تىن بهكرهك ھۇ ۇرلۇق
ــا   ــارچىلىرىنى پۇرىغ ــكهن قهغه  پ ــپ كهت ــىپ، يىرتىلى ــكهن، پۈرلىش ــپ كهت ــارغىيىپ، كۆكىرى س
ھۇ ۇرلىنىپ ۋ ر قالۋ تىمهن. ئوقۇغانسـېرى، بـۇ قهغه دىكىلهرنـى يا غـان، يا دۇرغـان ۋه ھايـاتى بـۇ 

ئۆتكهن يىلقـى نهرسىلهرگه باغلىنىپ ئۆتكهن كىشىلهرنى كۆرگهندهك بوالتتىم. ئارخىپ انىغا بهلكىم 
ۋ با كېسىلىگه ئائىت ئۇچۇرالرنى كۆرۈش ئۈچۈن ئهمه،، بۇ ھۇ ۇر ئۈچـۈن كهلگهنـدىمهن. ئۆڭـۈپ 

ــتا ــرى ئوقۇلغانســېرى ئاس ــكهن قهغه  دۆۋىلى ــېمه -كهت ــر ك ــۇ ۇن بى ــقا با ــاليدۇ. ئ ئاســتا ئېچىلىش
ســهپىرىدىن كېــيىن، يــول بــويى ســىزنىڭ دېمىڭىزنــى ســىققان تۇمــان ســۈ ۈلۈپ، قۇرۇقلــۇق 

هخلىرى، تا ـلىرى ۋه قۇ ـلىرى بىـلهن تۇيۇقسـىزال سـىزنى ھهيـر ن قالـدۇرۇپ كـۆ  ئالـدىڭىزد  دهر
ــر ــىدىن بى ــان قهغه لهر ئارىس ــېرى ئېچىلىۋ تق ــدهك، ئوقۇغانس ــايهن بولغىنى ــاش، -نام ــرىگه ئىرم بى

چىرماش بولۇپ كهتـكهن مىلىيونلىغـان تۇرمـۇش كارتىنىسـى ۋه ھېكـايىلهر بىـردىنال كـۆ  ئالدىمـد  
ولۇ ـقا با ـاليدۇ.  ـۇنىڭ بىـلهن تې ىمـۇ ھۇ ۇرلىنىـپ، تارى نىـڭ خىيالىمـد  جانلىنىشـقا پهيد  ب

با لىغان بۇ رهڭگارهڭ، قىسمهتلهرگه باي نهرسىنىڭ نهق ئۆ ىدىن با قا بىر نهرسـه ئهمهسـلىكىگه 
جه ىم قىلىمهن. بۇنىڭ قانـد ق نهرسـه ئىكهنلىكىنـى سـۆ لهپ بهر، دېسـه سـۆ لهپ بېـرهلمهيمهن. 

قالماي، ئۇ نهرسـه دېمىسـىمۇ كهينىـده غهلىـته بىـر تهم قالـدۇرۇپ كېتىـپ قالىـدۇ. بۇنـد ق ئۇ  ققا 
چاغـد  ئۈمىدســىزلىككه پېتىــپ قېلىشــتىن قــورقىمهن ۋه ئــۇ كېتىــپ قالغــان نهرســىنى يېڭىبا ــتىن 
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خىيال قىلغۇم كېلىپ قالىدۇ. تاماكا چهكـكه  ئـۇنى قايتىـدىن تېپىۋ لسـام دهيـمهن، لـېكىن ئـالالھ 
 بهرسۇن، بۇ يهرده تاماكا چېكىشمۇ چهكلهنگهن. جاجىسىنى

بىر مهھكىـمه خاتىرىسـىنى ئوقۇۋېتىـپ، بـۇ خىـل تۇيغـۇنى بهلكىـم ئوقۇغـانلىرىمنى خـاتىرىلهپ    
ماڭســام تاپــاالرمهن، دهپ ئــويالپ قالــدىم. ســومكامدىن دهپــتهر ئېلىــپ يېزىشــقا با ــلىدىم. جــاالل 

دهپ « كـاال كومشـا قهلهنـدهر»ىنى د ۋ  قىلىپتـۇ. ئىسىملىك بىرى، مهھمهتنىڭ ئۆ ىنى تىللىغـانلىق
دېـگهن « ھهئه، تىللىـدى!» تىلالپتۇدهك! قا ىنىڭ ئالـدىغا كهلگهنـده تىنىۋ لغـانمىش. جااللنىـڭ 

ھهسهن ۋه قاسىم ئىسىملىك گۇۋ ھچىلىرى بار. قا ى مهھمهتنى قهسهم ئىچىشكه بۇيرۇپتۇ. مهھمهت 
مـاي قويـدۇم. كېـيىن ھهسـهن ئىسـىملىك بىرسـىنىڭ ئىچهلمهپتۇ. چېسالسـى ئۆچۈرىۋېتىلىپتـۇ، يا 

ئابدى ئىسىملىك بىرسىنى  ئۆ ىگه ۋهسى قىلىپ بېكىتكهنلىكىنى ئوقۇپ يېزىۋ لدىم. ئانـدىن رۇ، 
نهسلىدىن بولغان دىمىتىرى ئىسىملىك بىر قۇلنىڭ قولغا چۈ كهنلىكىنى خاتىرىلىۋ لدىم. ئىگىسـى 

ىمىتىرىنىڭ ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بېرىلىشـى توغرىسـىد  تۇ اللىق ۋهلى بهي ئىسىملىك بىرسى بولۇپ، د
ــانلىقى ئۈچــۈن ھهپســىگه ســوالنغان يۈســۈپ  ــپ قويغ ــر ســىيىرنى يوقىتى ــۇ. بى ــۈم چىقىرىلىپت ھۆك
ئىسىملىق بىر چوپاننىڭ بېشىغا كهلگهن كۈنلهرنى ئوقۇدۇم. سىيىرنى يا سـاتقىنىنى، يـا ئۆلتـۈرۈپ 

ــ ــپ قويۇپت ــاپتۇ. يوقىتى ــا ئالم ــى تىلغ ــۇپ يېگهنلىكىن ــل بول ــز ن كېپى ــد  قېرىندىشــى ر مى ۇ. ئاخىرى
ھهپسىدىن چىقىرىپتۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بىر پهرماننى ئوقـۇدۇم. نىمىشـقىكىن بۇغـد ي قاچىالنغـان 
به ى كېمىلهرنىڭ گهبزه پورتلىرىد ، تۇ ال ياكى ئهسكىھىسارد  توختىتىلماستىن ئـۇدۇل ئىسـتانبۇلغا 

ئىستانبۇلغا بارمايـدىغان بولسـام، » ىم ئىسىملىك بىرى، بېرىشىغا بۇيرۇق چۈ ۈرۈلگهنىدى. ئىبر ھ
دهپتۇدهك. ئىسـتانبۇلغا بارمىغـانلىقى ئۈچـۈن خوتـۇنى فـاتىمه « خوتۇنۇم ئۈ  تاالق بولۇپ كهتسۇن

ــانمىش، ئىبــر ھىم بولســا، ئىســتانبۇلغا  ــدى ئۇنىــڭ ئهمرىــده ئهمهســلىكىنى د ۋ  قىلغ ئۆ ىنىــڭ ئهم
قىنى، ئۇ گهپنى ئاغىزىدىن چىقارغـان بىـلهن ئېنىـق بىـر سـۈرۈك بارمىغانلىقىنى، لېكىن بارىدىغانلى

بهرمىگهنلىكىنى دهپ تۇرىۋ لغانمىش. كېـيىن خـاتىرىلهنگهن ئاقچـا مىقـد رىغا قـار پ، غوجىـد رالرغا 
تۆلهنگهن ئىجاره ھهققىنىڭ  قانچىلىك ئىكهنلىكىنى ھېسابالپ باقاي دېۋىدىم، لـېكىن ئېنىـق بىـر 

ۇ ئارىلىقتا بىر تۈگمهننىـڭ، باغنىـڭ، قورۇنىـڭ،  هيتۇنلۇقنىـڭ يىللىـق نهتىجىگه ئېرىشهلمىدىم. ب
كىرىمىنــى دهپتىــرىمگه خاتىرىلىۋ لــدىم، بــۇالرنى كۆچــۈرگه  ئــۇ تــۇپر قالرنى كۆرگهنــدهك بولــدۇم، 
ــۇدۇم ۋه  ــا مىالرنى ئوق ــت ي ــا ئائى ــدىن ئوغۇرلۇقق ــدىمهن. ئان ــۆ ۈمنى ئالد ۋ تقان ــم ئ ــېكىن، بهلكى ل

 هنلىكىمنى ئويالپ تاالغا چىقتىم.ھېچنىمىنى چۈ ىنهلمىگ
كارىــدورد  تاماكــا چېكىۋىتىــپ، ئــۆتكهن يىلــى بــۇ يهرده خــاتىرىلىرىنى ئوقۇغــان ۋ بــا كېســىلى    

ــايىلهرنى  ــقا ھېك ــان با  ــا، خالىغ ــنىڭ ئورنىغ ــزلهپ يۈرۈ  ــاتالرنى ئى ــد ر مهلۇم ــدىكى ئاالقى ھهققى
ــدىن مهن  ــدىم. ئۆ ۈم ــويالپ قال ــدىغانلىقىنى ئ ــهممۇ بولى ــڭ ئىزلىس ــان ھېكايىنى ــى بولغ ئىزلىمهكچ

ــى  ــڭ جېنىن ــۇ ســۇئال ئادهمنى ــېكىن ب ــى ســورىدىم. ل ــر نهرســه بولۇ ــى كېرهكلىكىن ــد قر ق بى قان
قىينايتتى، با قا نهرسىنى خىيال قىالي دېدىم، چۈنكى تارىخ، ھېكايه ئهمه، ئىـدى. بىـر تـارىخ 

هت ئاسـتىدىكى ئىز ھـاتالرال كىتابىنى ھېكايه ياكى روماندىن پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدىغان نهرسـه، پهق
 ئهمه، ئىدى.  ئۇند ق بولسا نېمه؟

كارىــدورنىڭ بىــر ئۇچىــدىكى دهرىزىــدىن ناھىيىلىــك ھۆكــۈمهت بىناســىنىڭ ئارقىســىدىكى بىــر    
ئۆينىڭ تېمى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ئادهمنى كهينىدىكى نهرسىلهرگه قىزىقتۇرغان بۇ تامنىڭ ئالدىد  بىر 

ى چـاقلىرىنى كـۆرۈپ تۇرمـاقتىمهن. تاماكـامنى چېكىـپ تـۈگهتتىم، يۈك ما ىنىسـى تـۇر تتى، كهينـ
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 كۆتىكىنى قىزىل رهڭلىك ئوت ئۆچۈرۈش چېلىكىنىڭ ئىچىدىكى قۇمغا تىقىۋېتىپ ئىچىگه كىردىم.
ئهتھهم ئىسىملىك بىرىنىڭ قاسىمنىڭ ئۈستىدىن قىلغان ئهر ىنى ئوقۇدۇم: ئهتـھهم قاسـىم يـوق    

ئۇنىڭ ئۆيىدىكىلهر بىلهن پار ڭلىشىپتۇ. قاسـىم ئۆ ىنىـڭ ر سـتىنال  چاغد  ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرىپتۇ ۋه
تـۈرۈم ئۈچـۈن كىرگهنلىكىنـى ۋه ئـا  مىقـد رد  يـاغ –كىرگهنلىكىنى، لېكىن، پهقهت ئا ر ق تاتلىق 

ئېلىپ چىقىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىپ ئۆ ىنى ئاقاليـدۇ. يهنه با ـقا ئىككـى كىشـى بولسـا بىرىنىـڭ 
تارتقانلىقىنى دهپتۇ. ئۇنىڭـدىن با ـقا  جـافهر بىـلهن ئهخمهتـكه ئۇرۇ ـتا يهنه بىرىنىڭ ساقىلىنى 

كۆرسهتكهن تۆھپىلىرى ئۈچۈن تارتۇق قىلىنىـپ بېـرىلگهن گهبزهدىكـى يېزىالرنىـڭ ئىسـىملىرىنىمۇ 
يېزىۋ لدىم. ئۇنىڭـدىن كېـيىن، كهۋسـهر بىـلهن كه بـان ئىسـىملىك ئىككـى ئايالنىـڭ پاھىشـىلىك 

للىســـىدىكىلهرنىڭ قىلغـــان ئهر ىنـــى ئوقـــۇدۇم. د ۋ گهرلهر ئۇالرنىـــڭ قىلغـــانلىقى ھهققىـــده مهھه
مهھهللىدىن قوغالپ چىقىرىلىشىنى تهلهپ قىلىشقانىدى. كهينىدىن كهۋسهرنىڭ بۇ ئىشـنى بۇرۇنمـۇ 
ــىملىك  ــاتقۇن ئىس ــدىم. س ــۇپ يېزىۋ ل ــۇ ئوق ــڭ بهرگهن گۇۋ ھلىقىنىم ــده ئهلىنى ــانلىقى ھهققى قىلغ

ــ ــدهردىن يىگى ــر قهلهن ــدىن بىرىنىــڭ بى ــدهر قهر ى ــېكىن قهلهن ــكهن، ل ــار ئى ــالتۇن ئېلىشــى ب رمه ئ
تىنىۋ پتــۇ. مهلهك ئىســىملىك بىــر قىــز ھــۆر بولــۇپ تۇرۇغلۇقمــۇ، ر مىــز ن تهرىپىــدىن نــاھهق ھالــد  

 باھاتتىن بهيگه سېتىۋىتىلگهنلىكىمۇ بار ئىدى.
ئۈچـۈن ئۆيىـدىن  ئاندىن بۇالرنىمۇ يېزىۋ لدىم: مۇھهررهم ئىسىملىك بىر بـاال ھهپتىـيهك ئوقـۇش   

چىقىپ كېتىدۇ، د دىسى سىنان، ئـۇنى رهسـۇل بىـلهن تۇتۇۋ لىـدۇ، بـۇ د د ، رهسـۇلنىڭ ئـوغلىنى 
ئا دۇرغانلىقىنى ۋه بۇنىڭ سۈرۈ تۈرۈلىشىنى تهلهپ قىلىـدۇ. رهسـۇل، مۇھهررهمنىـڭ ئۇنىـڭ يېنىغـا 

هنجـۈر يىغىـمهن دهپ ئۆ ى كهلگهنلىكىنى، بىلله تۈگمهنگه بارغانلىقىنى، قايتا ىد  مۇھهررهمنىڭ ئ
باغد  يوقاپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىدۇ. چېساللىرىنىمۇ دهپتىرىمگه يېزىۋ لغانـدىن كېـيىن، تهخمىـنهن 
تۆت يۈ  يىل بـۇرۇن، بىـر بالىنىـڭ چۈ ـلىرىگه كىـرگهن ئهنجۈرنىـڭ ۋه ئهنجـۈرلهرنى چۈ ـىگهن 

ئۇنىڭـدىن كېـيىن بالىنى چۈ ـىگهن رهسـۇلنىڭ قانـد قر ق نـېمىلهر ئىكهنلىكىنـى خىيـال قىلـدىم. 
قار قچىلىق قىلىشقا با لىغان بىر ئاتلىق ئهسكهرنىڭ تۇتۇلىشى، مهي انىالرنىڭ دهرھـال تاقىلىشـى 
ۋه  ار پ ئىچكهنلهرنىڭ جا  غا تارتىلىشـى ھهققىـدىكى ئهمىرلهرنـى ئوقـۇپ يېزىۋ لـدىم، ئۇنىڭـدىن 

لمهسلىكلهر، بـۇالڭچىالر، تـوي با قا بۇالرنىمۇ ئوقۇپ يېزىۋ لدىم: ئوغۇرلۇقالر، تىجارهتتىكى كېلىشه
قىلىپ ئاجرىشىشالر...بۇ ھېكايىلهر نېمه ئىشقا يار ر بـولغىيتتى؟ لـېكىن بـۇ قېـتىم تاماكـا چـېكىش 
ئۈچۈن كارىدورغا چىقمىدىم. ھېكايىلهرنىڭ بىرهر ئىشقا يار يدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ كېتىشكه تىرىشقا  

ــدىم. -ســىپىالر ۋه گهپ-دهپتىــرىمگه گــۆش باھاســىغا ئاالقىــد ر بىــر دۆۋه ســان ســۆ لهرنى يېزىۋ ل
يېزىۋ تسام تاش كانلىرىنىڭ ئىچىدىن تېپىلغان بىر جهسهت توغرۇلۇق ئېلىپ بېرىلغان بىـر سـور ق 
كۆ ۈمگه چېلىقتى. سور ق جهريانىد  سور ققا تارتىلغـان ئىشـچىالر  ـۇ كـۈنى نـېمه قىلغـانلىقلىرىنى 

يىلـى رهجهپ ئېيىنىـڭ  1028ۇ كـۈننى، يهنـى بىردىن، بىردىن بايان قىلىشـىۋ تاتتى. دهسـلهپ ئـ
كۈنىنى كۆرىدىغاندهك ھېس قىلىـپ يـاير پ كهتـتىم. كۈنبـويى نـېمه قىلغـانلىقىنى تهپسـىلى  -23

ســۆ لهپ چىققــان ئىشــچىالرنىڭ دېگهنلىرىنــى دېقــقهت بىــلهن نهچــچه قېــتىم ئوقــۇپ چىقــتىم. بــۇ 
لىـپ، ئوقۇغـانلىرىمنى ئـۆ  پېتـى ھۇ ۇرغا قو ـۇپ تاماكـا چهككـۈم كهلـدى، لـېكىن ئـۆ ۈمنى تۇتۇۋې

دهپتىرىمگه كۆچۈردۈم. بـۇ ئىـش ئـۇ ۇن د ۋ م قىلـدى، تۈگىگهنـده خۇ ـاللىقىمنى ئىپـادىلىگۈدهك 
گهپ تېپىلمىدى. كۈنمۇ ئولتۇرغان بولۇپ، كهچكى  هپهق نۇرى يهر ئاستى ئۆينىـڭ دهرىزىسـىنىڭ 

شـىكنىڭ ئالـدىغا كۈنـده ئـۈ  گىرۋهكلىرىگه يېنىك چۈ ۈپ تۇر تتى. ئهگهر بىرى، مهن ئۈچۈن، ئى
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ۋ خ تاماق، بىر قاپ تاماكا ۋه ئاخشاملىرى ئا ر ق ر كى قويۇپ قويسا، بۇ سالقىن يهر ئاسـتى ئۆيـده 
ـــېكىن  ـــاتتىم، ل ـــتىم. بۈگـــۈن ئېنىـــق كۆرهلمهيۋ ت ـــۈر تۇرۇ ـــقا ر  ى بولىدىغانـــدهك قىالت بىـــر ئۆم

ىنىڭ ئارقىسىد  بىر ئۆمـۈرنى سـهرپ مهۋجۇتلۇقىنى ھېس قىلىۋ تقاندهك قىالتتىم: بۇ قهغه  پارچىلىر
ــۇقنى  ــدىكى قۇرۇقل ــۇ ھېكــايىلهر ماڭــا تۇماننىــڭ كهينى ــار ئىــدى، ب قىلىشــقا يهتكــۈدهك ھېكــايه ب
كۆرسىتهتتى. بۇالرنى ئويلىغاند ، ئۆ ۈمگه ۋه قىلغان ئىشىمغا ئىشهنچىم تې ىمۇ ئا اتتى. ئاخىرىـد  

ه بهت يا غــانلىقىمنى ســانىدىم: نهق ياخشــى ۋه ئهدهپلىــك بىــر ئوقۇغۇچىــدهك، دهپتىــرىمگه قــانچ
ــانلىقىمنى جه ىمله ــتۈردۈم،  ــش قىلغ ــق ئى ــانغۇدهك ئىچىشــكه اليى ــپ ق ــۆيگه بېرى ــۇ  بهت! ئ توقق

 ئورنۇمدىن تۇردۇم.
 
10 

 
ــۇن،     ــۇر تتىم، لهنهت بولس ــهكرهي دهپ ت ــا س ــۇق، دېڭىزغ ــتانىد  ئولتۇر تت ــڭ پىرىس جهيالنالرنى

 قۇالقلىرىم يهنىال ئۇالرد  ئىدى.
 ۈگۈن ئاخشام نېمه ئىش قىلىمىز؟_ دېدى گۈلنۇر.ب _
 با قىچىرهك بىرهر ئىش قىاليلى،_ دېدى فافا. _
 ھهئه! سۇئادىيهگه بار يلى. _
 نېمه بار ئۇ يهرده؟_ دېدى تۇرگاي. _
 مۇ ىكا!_ دهپ ۋ رقىرىدى گۈلنۇر. _
 مۇ ىكا دېگهن بۇ يهردىمۇ بار. _
 ئۇند ق بولسا سهن دهپ باقه نېمه قىلىمىز. _
ــز    ــهكرىدىم ۋه تې ــا س ــردىنال دېڭىزغ ــد  -بى ــا ئامېرىكى ــۇ ۋ قىتت ــى مۇ  ــېلهر يىل ــۈ گه  ك ــز ئ تې

بولىدىغانلىقىمنى خىيال قىلدىم، قهبرىده ياتقان بىچـاره د د م ۋه ئانـامنى ئويلىـدىم، نيۇيوركنىـڭ 
ئهركىــن كــوچىلىرىنى، دوقمۇ ــالرد  مهن ئۈچــۈن جــا  مۇ ىكىســى چالىــدىغان قــار  تهنلىكلهرنــى، 
ھېچكىمنىڭ ھېچكىم بىلهن كارى بولمايدىغان  ئۇ ۇن ۋه چهكسىز مېتـرو دهھلىزلىرىنـى ۋه ئـايىغى 

الرنى كۆ  ئالدىمغا كهلتۈردۈم ۋه ياير پ كهتـتىم، لـېكىن ئاكـام بىـلهن ئاچامنىـڭ ئېزىشماقچىقما، 
ۋېـدى، يـاق، سهۋهبىدىن پۇلغا ئېرىشهلمىسهم ئۇ يهرلهرگه بار لمايدىغانلىقىمنى ئـويالپ نېـرۋ م ئۆرلى

ئهمدى سېنى ئويالۋ تىمهن جهيالن: پىرىستاند  ئولتۇرۇ ىڭنى، پۇتلىرىڭنى سۇنۇ لىرىڭنى، سـېنى 
 ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى، ئۆ ۈمنىمۇ ساڭا ياخشى كۆرگۈ ىدىغانلىقىمنى.

ــۇ  پ     ــاقتىن بهك ئ ــدىم. قىرغ ــا قارى ــپ ئارقامغ ــۇدىن چىقىرى ــىمنى س ــيىن بېش ــا دىن كې ــر ئ بى
ئىچىمنى غهلىته بىـر خىـل قورقـۇنچ قاپلىۋ لـدى: ئـۇالر قىرغاقتـا ئىـدى؛ مهن بولسـام كېتىپتىمهن، 

ئاخىرى يوق، تۇ لۇق، يوسـۇن قاپلىغـان سـۇنىڭ ئىچىـده ئىـدىم. بىـردىنال جىددىيلىشـىپ -باش
كهتتىم، كهينىمدىن بىر ئىـت بېلىقـى قوغالۋ تقانـدهك تېـز ئـۈ دۈم، دېڭىـزدىن چىقـتىم ۋه بېرىـپ 

 ئولتۇردۇم. ئاغزىنى كوچىالي دهپ دېدىم: جهيالننىڭ يېنىد 
 دېڭىز بهك گۈ هل. _
 لېكىن تېزال يېنىپ چىقتىڭ،_ دېدى. _
بۇرۇلۇپ ئاللىنىمىلهرنىدۇر سۆ لهۋ تقان فىكرهتكه قۇالق سالدىم. مۇھىم  هخىسلهرنىڭ بېشىدىن    
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ىنىڭ يــۈرهك  ئـۆتكهن ئىشــالرنىڭ بىرىنــى ســۆ لهپ بېرىۋ تــاتتى: بـۇ يىــل قىشــتا تۇيۇقســىزال د دىســ
كېسىلىنىڭ قو غىلىپ قالغانلىقىنى،  ۇنىڭ بىـلهن ھهمـمه ئىشـنىڭ ئـۆ ىگه، ھهئه، ئهمـدى ئـون 
سـهككىزگه كىـرگهن تۇرۇقلــۇق، قار  ـلىق بولــۇپ قالغـانلىقىنى، ئاكىســى گېرمـانىيهدىن كهلگىــچه 

  . ئانـدىن ھهممه ئىشنى ۋه  ۇنچه كۆپ ئادهملهرنى ئۆ ى يالغۇ  با قۇرغانلىقىنى دېگهندهك ۋ ھاكـا
پات ئارىد  تې ىمۇ مۇھىم بىر  هخس بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچـۈن، د دىسـىنىڭ ھهر 
ۋ قىت ئۆلۈپ كېتىش ئىھتىمالىنىڭ بارلىقىنى ئېيتىۋىدى، مهنمۇ بىزنىڭكىلهرنىڭ ئاللىقاچـان ئۆلـۈپ 

 كهتكهنلىكىنى، بۈگۈن ئهتىگهن تۇپر ق بېشىغا بارغانلىقىمنى دهپ بهردىم.
_ دېـدى جهيـالن. ئورنىـدىن تـۇرۇپ ۋ يجـان بـالىالر، ئادهمنىـڭ كـۆڭلىنى غهش قىلىـۋهتتىڭالر، _

 ماڭدى.
 بولۇڭالر، بىر ئىش قىاليلى! _
  ۇند ق قىاليلى، بىر يهرگه بار يلى، بولۇڭالر. _

 «نهگه؟»فافا قولىدىكى  ورنالدىن بېشىنى كۆتۈردى، 
 كۆڭۈل ئاچقۇدهك بىر يهرگه،_ دېدى گۈلنۇر. _
 ھىسارنىڭكىگه!_ دېدى  هينهپ. _
 ئۇ يهرگه تۈنۈگۈن باردۇققۇ؟_ دېدى ۋهد ت. _
 بېلىق تۇتۇپ كېلهيلى ئۇند ق بولسا،_ دېدى جهيالن. _
 تۇر ن بىر يۈ  مېيى قۇتىسىنى ئاچماقچى بولۇۋ تاتتى.   
 بۇ چاغ بولغاند  بولمايدۇ. _
 نېمىدهپ؟ _
 تۇ الغا بار يلى. _
 هت.بهك ئىسسىق،_ دېدى فىكر _
 سار ڭ بوالي دېدىم،_ دېدى جهيالن ئاچچىقلىغان ۋه نائىالج ھالد . _
 سىلهر بىلهن بىر ئىش قىلغىلى بولمايدۇ   دى،_ دېدى گۈلنۇر. _
 بىر يهرگه بارمامدۇق؟_ دهپ سورىدى جهيالن. _
ھېچكىم جاۋ پ بهرمىدى. بىـر ھـا   د ۋ م قىلغـان جىمجىتلىقـتىن كېـيىن، تۇر ننىـڭ قولىـدىكى    
ۈ ماي قۇتىسىنىڭ ئاغزى يهرگه چۈ ۈپ كهتتى، ھالقىدهك دومىـالپ جهيالننىـڭ پۇتىنىـڭ تـۈۋىگه ي

 باردى.
 جهيالن بىرنى تهپتى، ئېغىز دېڭىزغا چۈ ۈپ كهتتى.

 مېنىڭكى ئهمه،، ھۈليانىڭكى ئىدى،_ دېدى تۇر ن. _
 يېڭىسىنى ئېلىپ بېرىمهن،_ دېدى جهيالن ۋه يېنىمغا كېلىپ ئولتۇردى. _
كۆرمهيـــدىغانلىقىمنى ئويلىـــدىم؛ ياخشـــى كۆرىـــدىغانلىقىمغا -الننـــى ياخشـــى كۆرىـــدىغانجهي   

ئىشهندىم: دىمىق ئىسسـىقتا پهيـد  بولىـدىغان قـۇرۇق ۋه ئهخمىقـانه خىيـالالر... تـۇر ن ئورنىـدىن 
 تۇرۇپ كېتىپتۇ، ئېغىز چۈ ۈپ كهتكهن يهردىن سۇغا قار ۋ تاتتى.

 ن، تۇر ن!ياق!_ دېدى جهيالن،_ سهن ئااللمايسه _
 ئۇند ق بولسا سهن ئال. _
 مهنمۇ؟_ دېدى جهيالن،_ نېمىدهپ مهن ئالغۇدهكمهن،  ھۈسهيىن ئالسۇن! _
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 جۆيلىمه،_ دېدى تۇر ن،_ مهن ئالىمهن. _
 مهن ئاالي،_ دېدىم مهن،_ سۇدىن تې ى باياتىن چىقتىم. ئورنۇمدىن تۇرۇپ باردىم. _
 ئهقلى ھو ۇڭ جايىد ، ياخشى بالىسهن. سهن بهك ياخشى جۇمۇ مهتىن،_ دېدى جهيالن، _

ئــاله بوپتــۇ،_ دېــدى تــۇر ن، بارمىقىنىــڭ ئــۇچى بىــلهن بــۇيرۇق چۈ ــۈرىۋ تقاندهك كۆرســىتىپ  _
 تۇرۇپ.

 ئالمايمهن،_ دېدىم تۇيۇقسىزال،_ سۇ بهك سوغۇق. _
 فافا قاقاھالپ كۈلۈپ كهتتى. قايتىپ بېرىپ ئورنۇمد  ئولتۇردۇم.

 ن ساڭا يېڭىدىن بىر قۇتا ئېلىپ بېرهي.ھۈليا،_ دېدى تۇر ن،_ مه _
 ياق، ئۇنىڭغا مهن يېڭى بىر قۇتا  ئېلىپ بېرىمهن،_ دېدى جهيالن. _
 دېمىسىمۇ تۈگهي دهپ قالغان،_ دېدى ھۈليا. _
كېرهك يوق، مهن ئېلىپ بېرىمهن، ماركىسى نېمىدى؟_ دېـدى جهيـالن ۋه جـاۋ پ كۈتمهسـتىنال  _

 «بولۇڭالر بالىالر، بىرهر ئىش قىاليلى.» يالۋۇرغاندهك قىلىپ قو ۇپ قويدى: 
ــى ۋه     ــارلىقىنى ئېيتت ــى ب ــا بارغۇس ــى ئار لغ ــى تهرهپتىك ــڭ قار  ــمهت مارىينى ــناد  مهھ ــۇ ئهس  

ھهممهيلهنده، ئا ۇ پهسـكهش تۇيغـۇ، ياۋروپـالىقنى خـۇش قىلىـش ئىسـتىكى ئويغانـدى، كاتېرغـا 
ۆيىگه قار پ چـاپتى ۋه ئىككـى  ىشـىنى چىقتۇق. مهن جهيالن بىلهن بىر كاتېرغا چىققانىدىم. ئۇ ئ

 كۆتۈرگىنىچه قايتىپ كهلدى ۋه توۋلىدى:
 !①جىن _
دهپ توۋلىۋېـدى جۈنهيتمـۇ چـاپتى ۋه ئۆيـدىن غهلىـته بىـر سـاندۇقنى ۋه « مۇ ىكا»يهنه بىرى    

ــاۋۋ ل تۇمشــۇقى كۆتۈرۈلــدى، ســهما  كانــايالرنى ئېلىــپ كهلــدى. كــاتېرالر گۈرۈلــدهپ قو غالــدى، ئ
 كىلى تا، قالدى، سۈرئهت تېزلىگهنسـېرى كاتېرالرنىـڭ تۇمشـۇقى پهسـلىدى، يېـرىم يىقىلىپ چۈ

مىنۇتتىن كېيىن ئوچۇق دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغان چېغىمىزد   ئويلىدىم: بۇالر باي، بىر نهرسه 
سۇنۇپ كېتهمدۇ، سـىزىلىپ كېتهمـدۇ، كـونىر پ كېتهمـدۇ پهرۋ يـى پهلهك، بـاي بـۇالر، كـاتېرلىرى 

قولـۇمنى -قىرىق مىلدىن ماڭىدۇ. ئىچىمگه يىرگىنىشلىك بىـر قورقـۇنچ كىرىۋ لـدى، پـۇتسائىتىگه 
تۈگۈلدۈرىۋهتكهن بىر قورقـۇنچ، جهيـالن، مهن سـېنى ياخشـى كـۆرىمهن: لـېكىن قورقمـا مهتىـن، 
 قورقما، دهپ ئويلىدىم: سهن ئهقىللىقسهن. ئهقىلنىڭ كۈچىگه ئىشىنىمهن؛  ۇند ق ئىشىنهتتىم.

ددى ئار لنىڭ قىيالىرىغـا بېرىـپ سـوقۇلىدىغاندهك تېـز سـۈرئهتته يېقىنلىشـىۋ تاتتى، كاتېرالر خۇ   
بىردىنال سۈرئىتى ئاستىالپ ئايلىنىۋېدى توختاپ قالدى. ئار لنىڭ يهنه بىـر تهرىپىـدىكى ماياكنىـڭ 
پهقهت چوققىسىال كۆرۈنهتتى. قهيهرلهردىندۇر بىر ئىت چىقىپ كهلدى، ئاندىن قار  رهڭلىـك بىـرى 

بو  رهڭلىك يهنه بىرى چىقتى؛ يۈگۈرۈ كىنىچه قىرغاق تهرهپكه چۈ ۈ كه با لىدى، قىيانىـڭ ۋه 
ــا  ــدىن قولغ ــى قول ــن  ىشىس ــتى. جى ــپ قاۋ   ــرىس قىلى ــار پ خى ــزگه ق ــتى؛ بى ــگه كىرىش ئىچى
ئايلىنىۋ تــاتتى، قو ــۇپ يېگــۈدهك ھېچــنىمه يــوق ئىــدى، بېرىشــتى،  ىشــىنىڭ ئاغزىــدىن  هھهر 

 ېنىپ ئىچتىم. ئىتالر تې ىچه قاۋىشىۋ تاتتى.ئىچكهندهك ۋه قېنىپ، ق
 غالجىرلىشىپتۇ بۇالر،_ دېدى گۈلنۇر. _
 مايغا باسه فىكرهت، قاند ق قىلىدىكىن كۆرۈپ باقايلى!_ دېدى جهيالن. _
فىكرهت مايغا بېسىۋېدى كاتېرالرغا ئهگىشىپ ئار لد  چېپىپ يۈرگهن ئىـتالر تې ىمـۇ غـالجىرالرچه    

كاتېردىكىلهر ۋ رقىرىشىپ، ناخشا توۋلىشـىپ ئىتالرنـى تې ىمـۇ قۇترىتـاتتى، يۈگۈرۈ كه با لىدى. 
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ئىتالر قۇترىغانسېرى ئه ۋهيلهپ، تې ىمۇ قاتتىق قاۋىشاتتى، ھۇۋلىشاتتى، مهن بۇالرنىڭ ھهممىسـى 
كالۋ  بىرنېمىلهركهن دهپ قالـدىم، قاغىشـتهگكۈر، لـېكىن ھاممامنىـڭ ئىسسـىق ۋه گـۆردهك ئـۆيىگه 

چۇرۇڭالر ماڭا تې ىمۇ قىزىقارلىق تۇيۇلۇۋ تاتتى، ر دىيوالرنىڭ ئۈسـتىگه -هردىكى ۋ ر ڭقارىغاند  بۇ ي
چاڭ باسقان، كىچىك ئۆيلهردىن مىڭ ياخشى ۋه جـانلىق -كه تىلهنگهن ياپقۇچالر يېپىلغان، توپا

 ئىدى.
 مۇ ىكا! مۇ ىكا ئاۋ  ىنى قۇالققىچه ئېچىڭالر قاند ق قىلىدىكىن كۆرۈپ باقايلى! _
كىنى ئهڭ يــۇقىرى ئــاۋ  د  قويغــان پېتــى كىچىــك ئــار لنى يهنه ئىككــى قېــتىم ئايالنــدۇق. مــۇ ى   

ــۈرۈلگهن ســۇ  ــده كۆت ــڭ كهينى ــۆ ۈم تۇيۇقســىزال كاتېرنى ــزد  ك ــان چېغىمى ــتىم ئايالنغ ــۈچىنچى قې ئ
بۇ غۇنلىرىغــا چۈ ــتى ۋه چۆچــۈپ كهتــتىم: بۇ غۇنالرنىــڭ ئارىســىد  بىــر يهرده جهيالننىــڭ بېشــى 

 ۇنچلۇق بىر چۈش كۆرىۋ تقاندهك، ھېچنىمىنى ئويلىماستىن ئۆ ۈمنى سۇغا ئاتتىم.كۆرۈندى، قورق
سهكرىمهي غهلىته، قورقۇنچلۇق بىر تۇيغۇغـا چۆمۈلـدۈم: خـۇددى جهيـالن بىـلهن -سۇغا سهكره   

ئىككىمىز بۇ يهرده ئۆلۈپ قالىدىغاندهك، كاتېردىكىلهر بۇنى تۇيماي قالىدىغاندهك. ئىت بېلىقلىـرى 
رنىــڭ ئــاۋ  ىمىزنى ئاڭلىمــاي ئۈســتىمىزدىن يهنچىــپ ئۆتــۈپ كېتىــدىغان گۈركىره ــلىرى يــاكى كاتې

تۈپهيلىدىن ياكى بولمىسا ئېچىرقاپ كهتكهن بۆرىلهردهك  ئىتالر تۈپهيلىدىن ئۆلۈپ كېتىدىغانـدهك! 
يادىمدىن چىقىپ كهتكهنىدى. بىر ئـا دىن كېـيىن سـۇدىن بېشـىمنى -قاغىشتهگكۈر! جهيالن ئه،

ر ن قالــدىم. كــاتېردىن بىرســى ســۇغا چۈ ــۈپ، جهيالننــى كاتېرغــا چىقىرىۋ تــاتتى. چىقىرىــپ ھهيــ
 جهيالننى چىقىرىپ بولۇپ مېنىمۇ ئالغىلى كېلىشتى.

 سېنى كىم ئىتتىرىۋهتتى؟_ دېدى فىكرهت. _
 ئۇنى ھېچكىم ئىتتىرىۋهتمىدى،_ دېدى گۈلنۇر،_ ئۆ ى سهكرىدى. _
 ئۆ ۈڭ سهكرىدىڭمۇ؟ نېمىشقا سهكرىدىڭ؟ _
 مېنى كىم ئىتتىرىۋهتتى ئۇند ق بولسا؟_ دېدى جهيالن. _
تۇرگاي تهڭلىـگهن پاالققـا ئېسـىلىپ كاتېرىغـا چىقىشـقا تىرىشـىۋ تاتتىم، لـېكىن ئهمـدى چىقـاي    

دېگهنــده تۇرگــاي پــاالقنى قويــۇۋهتتى، يهنه ســۇغا چۈ ــۈپ كهتــتىم. بېشــىمنى ســۇدىن چىقىرىــپ 
ىنى كـۆرۈپ ھهيـر ن قالـدىم. كۈلۈ ـىۋ تاتتى، تاما ـا ھېچكىمنىڭ مهن بىلهن كـارى بولمايۋ تقـانلىق

كۆرۈ ىۋ تاتتى، بۇ غهلىته يالغۇ لۇق تۇيغۇسىدىن پاتر ق قۇتۇلۇپ كېتىش ئۈچۈن ئۇالرغا قو ـۇلغۇم 
ــلهن  ــاقلىرىم بى ــاقلىرىم، تىرن ــتىن ياســالغان گهۋدىســىگه بارم ــااللىق ئهينهك ــڭ ت ــدى، كاتېرنى كهل

 م ئۇالرد  ئىدى.يامىشىپ چىقىۋ تقان چېغىمدىمۇ قۇلىقى
 ئهجهپ ئىچىم سىقىلدى. _
 قارىغىنه جهيالن، مهتىن كهينىڭدىن سۇغا سهكرهپتۇ. _
 ئىتالر قېنى؟_ دېدى جهيالن. _
 ئاخىرى كاتېرغا چىقىۋ لدىم، ھاسىر پ كهتكهنىدىم.   
 ئالالھ جاجاڭالرنى بهرسۇن، ھېچقايسىڭالر كۆڭۈل ئېچىش قاند ق بولىدۇ بىلمهيدىكهنسىلهر. _
 ېنى ئىتقا تا الپ بېرىمىز!س _
 بىلىدىغان بولساڭ سهن بىزگه ئۆگهت،_ دېدى تۇرگاي. _
 لهقۋ الر!_ دهپ ۋ رقىرىدى گۈلنۇر. _
 ئۇالرغا ئهگىشىپ يۈرگهن بىر ئىت ئهڭ يېقىن بىر قىيانىڭ ئۈستىگه چىقىپ ھۇۋلىدى.   
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ىتقا ئوقۇتۇۋېتىلگهندهك سار ڭ،_ دېدى جهيالن. ئۇ ئاپئاق ئۇچلۇق چىشلىرى پارقىر پ تۇرغان ئ _ 
 قار پ تۇر تتى،_ ئۇ ھايۋ نغا يهنه بىر ئا  يېقىنال تۇرغىنه فىكرهت.

 نېمىشقا؟ _
 مۇ ۇنىڭ ئۈچۈن. _
 نېمىنى كۆرمهكچىدىڭ؟ فىكرهت كاتېرنى ئىت تهرهپكه قار پ ئاستا ھهيدىدى. _
 نېمه قىالتتىڭ ئۇ ئىتنى؟_ دېدى تۇرگاي. _
 فىكرهت. كاتېرنىڭ ئوتىنى ئۆچۈردى. ئهركهكمۇ ياكى چىشى بۇ؟_ دېدى _
 نه،!_ دهپ ۋ رقىرىدى جهيالن غهلىته ھالد . _
تۇرۇپال جهيالننى قۇچاقلىغۇم كهلدى، لېكىن قۇچاقال نىڭ ئورنىغـا پهقهت ئۇنىڭغـا قارىـدىم ۋه    

ئــۇنى مېنــى ياخشــى كۆرىــدىغان قىلىــش ئۈچــۈن نــېمه قىلىشــىم كېرهكلىكىنــى ئويلىــدىم. كــالالم 
جارقىرىغىم كهلدى، غهلىـته  –تكهندهك بولدى، كاتېرنىڭ ئىچىده سهكرهپ، ۋ رقىر پ ئېلىشىپ كه

تۇيغۇالرد  بولۇۋ تاتتىم، پهسكهش بىر نهرسه ئىكهنلىكىمگه بارغانسېرى ئىشىنىپ قېلىۋ تاتتىم، يهنه 
ۇ بىر تهرهپتىن بارلىق كىتابالر ۋه ناخشىالرنىڭ ئهخمىقـانه تېكىسـتلىرىده ئۇلۇغلىغـان ئاتـالمىش  ـ

تۇيغۇغا پاتقىنىم ئۈچۈن، ئـۆ  قىممىـتىم ئـۆ  نه ىرىمـده ئېشـىپ بېرىۋ تـاتتى، لـېكىن بـۇ سـۈننىتى 
قىلىنغان بالىنىڭكىگه ئوخشاش قۇرۇق ۋه ئهخمىقانه بىر غۇرۇر ئىـدى؛ بىلىـپ تـۇر تتىم، بـۇ خىـل 
 تۇيغۇغــا چۆمگهنســېرى تولىمــۇ ئــادهتتىكى بىــرى بــوالتتىم ۋه خۇ ــاللىققا چۆمــۈلهتتىم، لــېكىن
ئويلىرىمـدىن خىجىـل بولۇ ـتىن قورققـانلىقىم ئۈچـۈن ئـۆ ۈمنى ئۇنتـۇپ كهتكـۈم كهلـدى، ئانــدىن 
ھهممهيلهننىڭ دېققىتىنى تارتقۇم كهلدى، ئهمما ئۆ ۈمنىڭ ئۇالردىن كهمبهغهل ئىكهنلىكىم ئېسـىمگه 

ىـپ، قولۇم باغلىنىـپ قېل-كهلدى ۋه بىر ئىش قىلغۇدهك جاسارهت ۋه باھانه تاپالمىدىم. گويا پۇت
ئۈستۈمگه كىيدۈرۈلگهن نامر تلىق كۆينىكى ماڭا قىيىنچىلىـق تۇغدۇرۇۋ تقانـدهك قىالتتـى: ئهقلىمـگه 
تايىنىپ يىرتىـۋېتىمهن سـېنى! ئـۇالر سهكرىشـىۋ تاتتى، ۋ رقىرىشـىۋ تاتتى، يېنىمىزدىكـى كاتېرنىـڭ 

وغىشـىۋ تاتتى. بىرىنـى ب-بىرىنى سۇغا ئىتتىرمهكچى بولۇ ىۋ تقان ئىككى كىشى بىـر-تۇمشۇقىد  بىر
كېيىن ئۇ كاتېر بىزگه يېقىنال تى ۋه چىلهك بىلهن بىزگه سۇ چېچىشقا با لىدى. بىزمۇ ئۇالرغا سۇ 
چاچتۇق. پاالقالر بىلهن قىلىچۋ  لىق قىلىشقاندهك بىردهم ئوينىشىشتى. سۇغا چۈ ۈپ كهتكهنلهرمـۇ 

ئىتقا ئاتتى.  ىشه قىياغـا بولدى. جىن  ىشىلىرى قۇرۇقدىلىپ قالغانىدى. فىكرهت بىر تال ئېلىپ 
 چۇل بولۇپ كهتتى.-تېگىپ چۇل

 نېمه بوپ كهتتى؟_ دهپ توۋلىدى جهيالن. _
 بولدى، بولدى، ئهمدى قايتىمىز،_ دېدى فىكرهت. _
دېڭىزغا چۈ ۈپ كهتكهنلهرنى سالماي تۇرۇپال كـاتېرنى ئـوت ئالـدۇردى. دېڭىـزدىكىلهر چىقىـپ    

 بېشىمىزغا بىر چىلهك سۇ چاچتى.-شىۋ لدى. ئۈستىبولغاند  يهنه بىر كاتېر بىزگه يېتى
 مۇسابىقىلىشهيلى ھايۋ نالر، كېلىشه قېنى! _
يان ھالهتته بىردهم ئوخشاش سۈرئهتته ماڭغانـدىن كېـيىن گۈلنۇرنىـڭ بىـر -ئىككى كاتېر يانمۇ   

پ ۋ رقىرىشى بىـلهن ئۇچقانـدهك مېڭىشـقا با ـلىدى. يهنه بىـر كاتېرنىـڭ بىزنىـڭ ئالـدىمىزغا ئۆتـۈ
كېتىدىغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇر تتى، لېكىن فىكرهت ئاغزىنى بۇ غىنىچه كاتېرنىڭ يهنىمۇ تېز ماڭالىشى 
ئۈچۈن ھهممىمىزنى ئالدىغىر ق كېلىشكه چاقىردى. ئۇ ۇن ئۆتمهي ئۇالر بىزدىن ئۆتۈپ كېتىشتى ۋه 

نى چۇقــان كۆتــۈرۈپ تهبرىكلىشــىۋېدى غه هپلهنــگهن جهيــالن ھــۆل لۆڭگىســى-غهلبىســىنى قىقــا،
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توپتهك قىلىـپ يـۆگهپ ئۇالرغـا كـۈچهپ ئـاتتى، لـېكىن لـۆڭگه دېڭىزغـا چۈ ـۈپ كهتتـى. دهرھـال 
كهينىگه بۇرۇلدۇق، لۆڭگه سۇغا چۆكۈپ كهتكۈچه يېتىشىۋ لدۇق، ئهمما ھېچكىممۇ قـولىنى سـۇنۇپ 
ئېلىۋ لمىغاچقا، كاتېر لۆڭگىنىڭ ئۈسـتىدىن خـۇددى ده مالـدهك ئاسـتا ئۆتـۈپ ئـۇنى سـۇغا تې ىمـۇ 

ۈرىۋهتتى. ۋ رقىرىشىشتى. كېيىن د رىجادىن يالوۋ غا بارىدىغان يولۇچىالر كېمىسـىنىڭ كهيـنىگه چۆك
 ①جارقىرىغـا  ئىككـى قېـتىم ئايلىنىشـتى. ئانـدىن بودوسـالما-چۈ ۈپ، ئۇنىڭ ئهتر پىنى ۋ رقىر پ

 يـان كهلـدى، ئارىلىرىغـا بـالون، ھـۆل-دېيىلىدىغان بىر ئويۇننى با ال تى: ئىككـى كـاتېر يـانمۇ
لۆڭگىلهرنى ساڭگىلىتپ قويۇ تى، ئاندىن خۇددى ياندىشىپ سـوقۇلۇپ كېتىۋ تقـان ما ـىنىالردهك 

بىرىگه سوقۇلۇ قا  ئويۇننى با لىدى. ئۇنىڭـدىن كېـيىن كـاتېرالر تېـز -يان تهرهپلىرى بىلهن بىر
 سـۈرئهتته ســاھىلد  ســۇ ئۈ ىۋ تقـان كىشــىلهرنىڭ ئارىســىغا بۆسـۈپ كىــردى. كاتېرالرنىــڭ ئارىســىد 

 كالال توۋالپ قېچىشىۋ تقان ئادهملهرگه قار پ غۇدىرىدىم:-قورقۇپ ئالال
 بىرهر ئىش چىقىپ قالماسمۇ؟ _
 ئوقۇتقۇچىمۇ سهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدى فافا،_ تولۇق ئوتتۇرىنىڭ ئوقۇتقۇچىسىمۇ سهن _ ھه؟ _
 ئوقۇتقۇچىمىكهن؟_ دېدى گۈلنۇر. _
 مهن ئوقۇتقۇچىالرغا بهك ئۆ ،_ دېدى فافا. _
 نمۇ!_ دېدى جۈنهيت.مه _

دېــگهن نۇمــۇرنى ئوينــاپ « كاللىســى جايىــد »ئــۇ ھــار ق ئىچمىــدى،_ دېــدى تــۇر ن،_ بىــزگه  _
 بېرىۋ تىدۇ.

 ئىچتىم،_ دېدىم،_ سهندىن جىق ئىچتىم. _
 كهره جهدۋىلىنى يادلىۋ لسىال ئىش پۈتمهيدۇ. _
 ىم.جهيالنغا قارىدىم، بۇ گهپلهر قۇلىقىغا كىرمهيۋ تاتتى، پهرۋ  قىلمىد 

يهنه بىر ئا  ئايالنغانـدىن كېـيىن كـاتېرالر بىـلهن قـايتتۇق، بىردهمـدىن كېـيىن جهيالنالرنىـڭ    
پىرىستانىغا بـاردۇق، يېقىنلىشـىپ توختىـدۇق. كـاتېردىن چۈ ـكهندىن كېـيىن پىرىسـتاند  قىرىـق 

 بهش ياش چامىسىد  بىر ئايالنى كۆردۈم، ئۈستىده مۇنچا كىيىمى بار ئىدى: ئانىسى ئىكهن:
چىلىق بولـۇپ كېتىپسـىلهر بـالىالر،_ دېـدى،_ نـېمه ئىـش بـۇ؟ قـو  م سـېنىڭ لـۆڭگهڭ -چىلىق _

 قېنى؟
 يىتتىرىپ قويدۇم ئانا،_ دېدى جهيالن. _
 ئۇند قتا قاند ق بولىدۇ، سوغۇق تېگىپ قالىدۇ،_ دېدى ئانىسى. _
 جهيالن چۈ ىنىكسىز بىر ئىشارهت قىلدى. ئاندىن:   
ىدۇ،_ دېـدى،_ ئـۇ كونـا ئۆيـده تۇرىـدىكهن. ھېلىقـى غهلىـته، جىمجىـت ھه! ئانا بۇ مهتىن بول _

 ئۆيده.
 قايسى ئۆيده؟_ دېدى ئانىسى. _

ــم ۋه  ــدىغانلىقىنى ســورىدى، دهپ بهردى ــش قىلى ــېمه ئى ــڭ ن ــول ئېلىشــىپ كۆرۈ ــتۇق، د د منى ق
 ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇش ئۈچۈن ئامېرىكىغا بارىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم.

ن ئۆي ئالىمىز. بۇ يهرده نېمه بولىدۇ ئېنىق ئهمه،. ئامېرىكىد  ئهڭ ياخشى يهر بىزمۇ ئامېرىكىدى _
 قهيهردۇر؟

ئۇنىڭغا به ى جۇغر پىيىلىك ساۋ تالرنى سۆ لهپ بهردىم، ئىقلىمىنى، نوپۇ، ئهھۋ لىنى ۋه به ى    
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ا يـوق بىلهلمىـدىم، چـۈنكى ماڭـ-سىپىرالرنى سۆ لهپ بهردىم، لېكىن گهپلىرىمنى ئاڭلىـدىمۇ-سان
ئهمه،، سۇ ئـۈ ۈش كىـيىمىمگه، چاچلىرىمغـا، خـۇددى ئـۇالر مهنـدىن ئـايرىم بىـر نهرسـىلهردهك 
قار ۋ تــاتتى. كېــيىن ھۆكۈمهتســىزلىك ۋه تۈركىيهنىــڭ   ــۇئاندىكى ناچــار ئهھــۋ لى توغرۇلــۇق گهپ 

 ئېچىپ تۇرۇ ىمغا جهيالن سۆ ۈمنى بۆلدى.
 ده.-ئانا، بۇ مهمهد ن باال ئهمدى كېلىپ سېنى تېپىۋ پتۇ _
 ئهدهپسىز، ھېلى سېنى!_ دېدى ئانىسى. _
لېكىن سۆ ۈمنىڭ ئاخىرىنى ئاڭلىمايال كېتىپ قالدى. مهنمۇ بېرىپ قاتالنمـا كارىۋ تتـا ئولتـۇردۇم    

ــال  ــا ۋه با ــقىالرغا قارىغــا  خىي ــان جهيالنغ ــان ۋه يهنه چۈ ــۈپ چىقق ۋه دېڭىزغــا چۈ ــۈپ چىقق
ــارىۋ ت ــا ك ــلهن قاتالنم ــيىن ھهممهي ــاپ ســۈردۈم. كې ــۇرۇپ، ئاپت ــد  ئولت ــدۇقالرد ، بېتون الرد ، ئورۇن

سۇنۇ قا با لىغاند  ئهتر پنى قاپلىغان ئىشهنگۈسىز جىمجىتلىقتا يهنه خىيال سۈردۈم. كۆ  ئالدىمـد  
 مۇند ق نهرسىلهر نامايهن بولۇ قا با لىدى:

ڭـــا  ئـــۇ يهرده، بىزنىـــڭ قاتالنمـــا كـــارىۋ تالردىن ســـاڭگىالپ تۇرغـــان ئىپادىســـىز ۋه يالى   
پاچاقلىرىمىزنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى بېتوننىــڭ ئۈســتىگه تا ــالپ قويۇلغــان بىــر ســائهتنى تهســهۋۋۇر 
ــۈ ى  ــى ۋه ي ــرىگهن، نه بېشــى، نه ئوتتۇرىســى، نه تېگ ــا تى ــىز بېتونغ ــىنى جانس ــدىم: ئارقىس قىل

ســـۆ لىرىمىز،  ـــۇند قال ھهســـرهتلىك ۋه بىـــمهنه مۇ ىكىنىـــڭ -بولمىغـــان جىمجىتلىقىمىـــز، گهپ
ــىد  ــائهت ئارىس ــائهت، س ــۇ س ــد ، ئ ــان چېغى ــپ تۇرغ ــۈ ىنى قىلى ــقا ي ــان قۇيا  ــاي تۇرغ ، قىمىرلىم

ــر ــىنى بى ــۇت سىتىرىلكىس ــلهن مىن ــاتتى ۋه -سىتىرىلكىســى بى ــتۇرۇپ قويۇۋ ت ــلهن ئارىال  ــرى بى بى
بۇنىڭدىن كېيىن ئۆلچىمهيدىغانلىقىنى، بىر چاغالرد  نېمىنى ئۆلچىگهنلىكىنى ئۇنتـۇپ قالغـانلىقىنى 

ىتتىرىپ قويغانلىقىنى ئىتىر پ قىلىشقا مهجبۇر بولۇۋ تاتتى،  ۇند ق قىلىپ سـائهتنىڭ ۋه ۋ قىتنى ي
ـــىزنىڭ  ـــر ئىددىيهس ـــان بى ـــى بىلىشـــكه ئۇرۇنغ ـــېمه ئىكهنلىكىن ـــىنىڭ ن ـــىمۇ ئىددىيىس ئىددىيىس

 ئىددىيىلىرىگه ئوخشاپ قېلىۋ تاتتى.
گهنلىكىمنى ئويلىـدىم. كېيىن جهيالننىمۇ مۇ ۇنىڭغا ئوخشاپ قالىدىغان ئىددىيىده ياخشى كـۆر   

 ئۇنىڭدىن كېيىن، مۇ ۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهرنى تاكى يېرىم كېچىگىچه خىيال قىلىپ چىقتىم.
 

 
11 

 
  

ھوجر منىڭ ئىشىكى ئۇرۇلدى. كۆ لىرىمنى يۇمدۇم، ئاۋ   چىقارمىدىم، لېكىن ئىشـىك ئېچىلـدى.    
 نىلگۈن ئىكهن.

 موما، خېلى ياخشى تۇر مسىز؟ _
ېمىدىم. سـولغۇن يـۈ ۈمنى، جانسـىز گهۋدهمنـى كۆرسـۇن ۋه ئـا  پ ئىچىـده قىلـدهك بىر نېمه د   

 تولغىشىۋ تقانلىقىمنى چۈ هنسۇن، دېدىم،
 خېلى ياخشى بوپ قاپسىز موما، يۈ ىڭىزگه قان يۈگۈرۈپتۇ. _
ــاچتىم ۋه ئويلىــدىم: ئۇالرنىــڭ مېنــى ھېچقاچــان  چۈ ــهنمهيدىغانلىقىنى، پهقهت    كــۆ لىرىمنى ئ

كولونيـا  ىشـىلىرىگه ئوخشـاش سـاختا تهبهسسـۇملىرى بىـلهن كۈلۈمسـېرهيدىغانلىقىنى ۋه يالتىر ق 
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ئۆ ۈمنىڭ ئا  پلىرىم، كهچمىشىم ۋه خىياللىرىم بىلهن تىكهنـدهك يـالغۇ  قالىـدىغانلىقىمنى. بوپتـۇ، 
 مېنى گۈ هل، ساپ خىياللىرىم بىلهن ئار م ۇد  قويۇڭالر.

 قاند قر ق تۇرىسىز موما؟ _
 ملىق بهرمهيتتى. مهنمۇ ھېچنىمه دېمهيمهن.لېكىن ئار 

 ئوبد ن ئۇخلىۋ لدىڭىز، كۆڭلىڭىز بىر نهرسه تارتامدۇ؟ _
 لىمون سۈيى! _
تۇيۇقســىز  ــۇند ق دهپ ســالدىم ۋه نىلگــۈن كهتكهنــدىن كېــيىن، مهن يهنه گــۈ هل ۋه ســاپ    

كۆڭلۈمــده ھــېس  خىيــاللىرىم بىــلهن قالــدىم: تــاتلىق ئۇيقــۇدىن كېيىنكــى ھــار رهتنى مهڭزىمــده ۋه
قىلىپ تۇرۇپتىمهن: چۈ نى خىيال قىلـدىم؛ چۈ ـنىڭ خىيـالىنى: كىچىكمىشـمهن، ئىسـتانبۇلدىن 
-قو غالغان بىر پويىزنىڭ ئىچىدهمىشمهن، پويىزد  كېتىۋېتىپ باغالرنى كۆرۈۋ تقۇدهكمىشـمهن، بىـر

نـد ، ئىسـتانبۇل بىرىنىڭ ئىچىـده، گـۈ هل، كونـا بـاغالر: بىـز ئـۇ بـاغالر ئىچىـدىكى بـاغالرد  تۇرغا
يىر قتا قالغـانمىش.  ـۇ   مـان دهسـلهپكى چـاغالرنى خىيـال قىلـدىم: ئـات ھارۋىسـىنى، چىغرىقـى 
غىچىراليـــدىغان قـــۇدۇق چېلىكىنـــى، كىـــيىم تىكىـــش ما ىنىســـىنى، ما ـــىنا پېـــد لىنىڭ ھـــۇ ۇر 

 تىرىـق ئـاۋ  ىنى؛ ئانـدىن كۈلۈ ـنى خىيـال قىلـدىم، قۇيا ـنى، رهڭلهرنـى،-بېغىشلىغۇچى تىرىق
د ئىم خۇ ھال بولۇ نى، ھا ىر بىـلهن تولغـان ھـا ىرنى، سـاالھىددىن، ئـۇ دهسـلهپكى كـۈنلهرنى 
ئويلىدىم: پويىزد  ئاغرىپ قېلىپ گهبزهده چۈ ۈپ قالغىنىمىزنى... گهبزهدىكى سار ي ھوجرىلىرىد  
ى تولغىنىپ، ھاۋ سى ياخشىدۇر، دهپ جهننهتھىسارغا تۇنجى كهلـگهن چـاغلىرىمىزنى... تۆمـۈر يـول

ياسالغاندىن كېيىن تا لىۋېتىلگهن پىرىستان، ئۈ ، تـۆت كونـا ئـۆي، بىـر قـانچه قوتـان، لـېكىن 
ھاۋ سى نېمه دېگهن ياخشـى،  ـۇند قمۇ فـاتىمه؟ يىر قالرغـا كېتىشـنىڭ ھـاجىتى يـوق! بـۇ يهرگه 

ــا ــتانبۇلغا، ئات ــدۇ، ھهم -يهرلىشــهيلى! ھهم ئىس ــرىم بولماي ــۇ يې ــۇرىمىز، كۆڭلۈڭم ــېقىن ت ــا ي ئاناڭغ
 ۆكۈمهت ئاغدۇرۇلغاند  دهرھال ئۈلگۈرۈپ بېرىشقا تهييار تۇر اليمىز! بۇ يهرگه بىر ئۆي سالدۇر يلى!ھ

ئـۇ ۇن سـهيلى قىالتتـۇق: بـۇ ھاياتتـا قىلىـدىغان  ـۇ قهدهر كـۆپ -ئۇ چاغالرد  بىرلىكته ئۇ ۇن   
اال ئىــش بــاركى فــاتىمه، دهيتتــى ســاالھىددىن، كهل، ســاڭا دۇنيــانى كۆرســىتهي، قارنىڭــدىكى بــ

ــويىمهن، يېڭــى  ــان ق ــۇم ئوغــۇل، ئىســمىنى دوغ ــۈمگه ئايــان، چوق ــدۇ، كۆڭل قانــد قر ق، تېپىۋ تام
تۇغۇلغان بۇ دۇنيانى ھهمىشـه بىـزگه ئهسـلىتىپ تۇرسـۇن،  هپهر ۋه ئىشـهنچ بىـلهن يا ىسـۇن ۋه 
دۇنياغــا كۈچىنىــڭ يېتىــدىغانلىقىغا ئىشهنســۇن دهپ! ســاالمهتلىكىڭگه دىقــقهت قىــل فــاتىمه، ھهر 

ىمىز دىققهت قىاليلى، جىق يا ايلى، دۇنيا نېمه دېگهن ئاجايىپ _ ھه،  ـۇند ق ئهمهسـمۇ، ئىكك
ئـاۋۇ ئـوتالر، ئۆ لىكىــدىن يهر يېرىـپ چىقىــپ چـوڭ بولغــان جهسـۇر دهرهخــلهر: تهبىـئهت ئالدىــد  

ھه، بولماسلىق ئىنساننىڭ ئى تىيارىـد  ئهمه،، بىزمـۇ رۇسـوغا ئوخشـاش، تهبىئهتنىـڭ -ھهير نۇ
ا ايلى ۋه تهبىئي بولمىغان ئۇ ئهخمهق پادىشـاھالردىن، تهخشـىكهش پا ـاالردىن يىـر ق قوينىد  ي

تۇر يلى، ھهممه نهرسىنى ئهقىل تار  ىمىزد  يېڭىبا تىن ئۆلچهپ چىقايلى. بۇالرنى خىيـال قىلىشـمۇ 
ــۈ هل ــگهن گ ــېمه دې ــماننىڭ -ن ــلهن ئاس ــاقلىۋ الي، يهر بى ــنىم، كهل، قۇچ ــدىڭمۇ جې ھه! چارچى

ــارىغىنه، ئىســتانبۇلنىڭ ئىككــى يۈ لىمىچىلىكلىرىــدىن قۇتۇلغىنىمــدىن  ــۇنچىلىك  گــۈ هللىكىگه ق
ســــۆيۈنىۋ تىمهنكى، تهلهتــــكه رهھــــمهت خېتــــى يــــا  يمىكىن دهيــــمهن! ئىســــتانبۇلدىكىلهرنى، 

بىــرىگه  وق ئىشــتىياق بىــلهن -جىنــايهتلهرنى، ئــا  پ ئوقــۇبهتلهرنى ئۇنتــۇپ كېتهيلــى، ئــۇالر بىــر
ئىچىده چىرىپ كهتسۇن! بىز بـۇ يهرده سـاپ، ئـاددى، ئهركىـن، ھۇ ۇرلـۇق سېلىشىۋ تقان  ۇلۇمالر 
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ئىشالرنى خىيال قىلغا  يا ايلى ۋه يېپيېڭى بىر دۇنيا قۇرۇپ چىقايلى؛  هرق تې ـى ھـېچ كـۆرۈپ 
باقمىغان بىر ئهركىنلىـك دۇنياسـى، يهر يـۈ ىگه چۈ ـكهن ئهقىـل جهننىتـى، قهسـهم قىلىمهنكـى 

ۇنىـڭ ئۈسـتىگه غهربلىكلهردىنمـۇ ياخشـى قىلىـپ قـۇرۇپ چىقىمىـز، فاتىمه، بـۇ چوقـۇم بولىـدۇ، ئ
ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى كۆردۇق، يېتهرسىزلىكلىرىنى قوبۇل قىلمايمىز، ئوغۇللىرىمىز كۆرهلمهسـلىكى 
مۇمكىن  بۇ ئهقىل جهننىتىنى،  لېكىن قهسهم قىلىمهنكى نهۋرىلىرىمىز بۇ تۇپر ق ئۈستىده ئهمهلگه 

ــدىن ق ــۇ ئا ــۇرىدۇ! ئان ــر قېتىمم ــۇنى بى ــى، ئ ــۇم ياخشــى تهربىيهلهيل ــالىنى چوق ــۇ ب ارنىڭــدىكى ب
ـــا ـــلۈك، يىغ ـــهرقچه مهيۈس ـــۇنچ،   ـــايمهن، قورق ـــۇبىيهت ۋه -يىغالتم ـــىزلىك، مهغل   ره، ئۈمىدس

قورقۇنچلــۇق بــاش ئېگىــپ تۇرۇ ــالرنى باالمغــا ئهســال ئــۆگهتمهيمهن؛ ئــۇنى بىلــله تهربىيهلهيمىــز، 
ۈرىمىز، بۇ نېمه دېمهك چۈ ىنىۋ تامسهن، ئاپېرىن ساڭا فـاتىمه، ئهركىن بىر ئىنسان قىلىپ يېتىشت

ئه هلدىن سهندىن پهخىرلىنىپ كېلىۋ تىمهن، سېنى ھۆرمهتلهيمهن، سېنىمۇ ھۆر ئىنسان سـۈپىتىده 
ــد   ــۇل ئورنى ــاكى ق ــال ي ــۇل(، توق ــال ق ــاللىرىنى جارىيه)ئاي ــۋ تىمهن؛ مهن ســېنى ئاي ــۆرۈپ كېلى ك

رگىنىم يوق: سهن مهن بىلهن بار ۋهر، چۈ ىنىۋ تامسـهن؟ ئهمـدى كۆرىدىغان با قا كىشىلهردهك كۆ
قايتايلى،  ۇند ق، ھايات چۈ تهكال گۈ هل، لېكىن بۇ چۈ ـنى با ـقىالرنىڭمۇ كۆرهلىشـى ئۈچـۈن 

 تىرىشىشقا توغر  كېلىدۇ؛ قايتايلى.
 موما، لىمون سۈيىنى ئهكىردىم. _
قويۇپ قوي،_ دېدىم. قويـۇپ قويغانـدىن  بېشىمنى ياستۇقتىن كۆتۈرۈپ قارىدىم: _ ئاۋۇ يهرگه   

 كېيىن، _ نېمىدهپ رهجهپ ئهكىرمىدى؟_ دېدىم، _ سهن تهييارلىدىڭمۇ؟
 مهن تهييارلىدىم،_ دېدى نىلگۈن،_ رهجهپنىڭ قوللىرى ياغ يۇقى ئىكهن، تاماق قىلىۋ تىدۇ. _
نكى قـار ، ئـۇ پاپـا چىر يىمنى پۈرۈ تۈردۈم ۋه ساڭا ئىچىم ئاغرىدى قىزىم، ماڭا نېمه چاره، چـۈ   

سېنىمۇ ئاللىقاچان ئالد  ـقا ئۈلگۈرۈپتـۇ؛ ئالد يـدۇ، ھىـيلىگهر بىـر نـېمه ئـۇ. ئـۇالر بىـلهن قانـد ق 
_ جاپاق بولىۋ لغانلىقىنى، با لىرىنى قاند ق قايدۇرغانلىقىنى، يىرگىنىشلىك ۋه سـهت قىلىپ ئاپاق

لــدۈرۈپ، دوغــان ئوغلــۇمنى تــۇرقى بىــلهن ئــۇالرنى خىجىللىــق ۋه گۇنــاھ تۇيغۇســىغا چۆمۈ-تهققــى
ــىمنى  ــده بېش ــق ئىچى ــدۇر؟ بىز رلى ــا دهپ قويغانمى ــدىم. ئۇالرغ ــدىغانلىقىنى ئويلى ــدهك ئال ئالدىغان
ــالالرنى  ــۇق ۋه بىچــاره خىي ــۇ قورقۇنچل ــان ئ ــى ئۇخالتمايۋ تق ــرى مېن ــدىم، كېچىلى ياســتۇققا قويۇۋ ل

 سۈرۈ كه با لىدىم.
ــدهك ئويلىــد   ــا دهپ قويۇۋ تقان ــگهن پاپ ــانىم، دهپ بېرىــۋ تىمهن، رهجهپ دې ــوڭ خ ىم: ھهئه چ

دهۋ تقــــۇدهكمىش، ماڭــــا، بىچــــاره ئانامغــــا ۋه قېرىند  ــــلىرىمغا نېمىلهرنــــى قىلغــــانلىقىڭىزنى 
بىرلهپ سۆ لهپ بېرىۋ تىمهن چوڭ خـانىم؛ خهۋهر تاپسـۇن، بىلسـۇن: چـۈنكى -نهۋرىلىرىڭىزگه بىر

ك سـاالھىددىن بهينىـڭ بىـر ئوبـد ن رهھمهتلىك د د منىڭ، ئاغزىڭنى يۇم پاپا، مـاقۇل، رهھمهتلىـ
يا غىنىغا ئوخشاش، مىڭ  ۈكۈر، خۇد  يوق، بىلىم بار، ھهمـمه نهرسـىنى بىلهلهيمىـز، بىلىشـىمىز 
كېرهك؛ ئۇالر بىلىـپ بولـدى، چـۈنكى دهپ بهردىـم، ماڭـا ۋ ي، بىچـاره رهجهپ، دهپ كېتىشـتى،  

ىۋېتىپتـۇ؛ سـاڭا بهك ئىچىمىـز دېمهك مومىمىز سـاڭا كـۆپ ئه ىـيهت چهككۈ ۈپتـۇ، ھـېلىھهم چهككۈ 
ئاغرىدى، ئالدىڭد  خىجىلمىـز،  ـۇڭا سـېنىڭ ئهمـدى يـاغ يـۇقى قـوللىرىڭنى يۇيۇ ـىڭغا، لىمـون 

قولـۇڭنى سـۇنۇپ خـاتىرجهم -سۈيى تهييارلىشىڭغا كېرهك قالمىدى؛ سهن ئهمدى ئىش قىلما، پۇت
چـۈنكى رهجهپ ئۇالرغـا  ئولتۇر، بۇ ئۆيـده سـېنىڭمۇ ھهققىـڭ بـاركهن، دېيىشـىۋ تقاندۇر تـايىنلىق،

دهپ قويغــان گهپ، ر ســتىنال دېگهنمىــدۇر: قــار ڭالر بــالىالر، د د ڭــالر دوغــان بهي، موماڭالرنىــڭ 
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ئاخىرقى ئالماسلىرىنى نېمه ئۈچۈن ساتتى ۋه پۇلىنى بىزگه بهرمهكچى بولۇپ قالدى، دېگهنمىـدۇر؟ 
ىـلهن ياسـتۇقتىن كۆتۈرىلىـپ بۇالرنى ئويالپ بوغۇلۇپ قالـدىممىكىن دهپ قالـدىم. بېشـىم غه هپ ب

 كېتىپتۇ!
 نهده ئۇ؟ _
 كىم موما؟ _
 رهجهپ! نهده؟ _
 پهسته، دېدىمغۇ موما، تاماق قىلىۋ تىدۇ. _
 ساڭا نېمه دېدى؟ _
 ھېچنىمه موما!_ دېدى نىلگۈن. _
ياق، ئېيتالمايدۇ، جۈرئهت قىاللمايدۇ فاتىمه، قورقما، ھىيلىگهردۇر، ئهمما قورقۇنچـاقتۇر. بـاش    
هپتىكى لىمون سۈيىنى ئالدىم ۋه ئىچتىم. لېكىن خىيالىمغا يهنه ئىشـكاپ كىرىۋ لـدى. تۇيۇقسـىز تهر

 سورىدىم:
 سهن نېمه قىلىۋ تىسهن بۇ يهرده؟ _
 سىز بىلهن ئولتۇرۇۋ تىمهنغۇ موما،_ دېدى نىلگۈن،_ بۇ يىل بۇ يهرنى سېغىنىپ قاپتىمهن. _
 ىرلىما ئهمدى.بوپتۇ،_ دېدىم،_ ئولتۇر! لېكىن جايىڭدىن قىم _

كارىۋېتىمــدىن ئاســتا قوپتــۇم، ياســتۇق ئاســتىدىن ئــاچقۇچنى، بۇلۇڭــدىن ھاســامنى ئېلىــپ  _   
 ماڭدىم.

 موما نهگه؟_ دېدى نىلگۈن،_ ياردهم قىاليمۇ؟ _
جـــاۋ پ بهرمىـــدىم. ئىشـــكاپنىڭ يېنىـــد  توختـــاپ دېمىمنـــى ئېلىۋ لـــدىم، ئـــاچقۇچنى قۇلۇپقـــا    

تىم:  ۇند ق، نىلگۈن ئولتۇر تتى. ئىشكاپنى ئېچىـپال قارىـدىم؛ بىكـار سېلىۋ تقاند  يهنه بىر قارىۋهت
ئهنسىرهپتىمهن؛ قۇتا جايىد ، قۇپقۇرۇق، كېرهك يوق، ئىشقىلىپ تۇرۇپتۇ، بولسىال بولدى. ئانـدىن 
ئىشكاپنى تاقاۋېتىپ ئېسىمگه كهلـدى. ئاسـتىنقى كۆ ىـدىن  قهنـد ننى ئالـدىم، ئىشـكاپنى تاقـاپ، 

 اپاردىم.نىلگۈننىڭ قېشىغا ئ
ۋ ي جېــنىم مومـا، ســىزگه كــۆپ رهھــمهت، ئاتـايىن مېنــى دهپ ئــورنىڭىزدىن تــۇردىڭىز، ئــاۋ ره  _

 بولدىڭىز.
 قىزىل كهمپۈتتىن بىرنى ئال! _
 بۇ!_ دېدى.-نېمه دېگهن چىر يلىق كۈمۈش قهند ن _
 چېقىلما! _
تۈرهلمىـدىم: ئىشـكاپنىڭ ئورنۇمغا چىقتىم، كالالمغا با قا ئىشالرنى كهلتۈرهي دېدىم، لـېكىن كهل   

بېشىدىن ئايرىلماي تۇرۇۋ لغان كۈنلهردىن بىرىنى ئويال قا با لىدىم: مانا: سهت ئهمهسمۇ فـاتىمه، 
دهۋ تاتتى ساالھىددىن ئۇ كۈنى؛ قار ، بۇ ئادهم تا ئىستانبۇلدىن بۇ يهرگه بىزنى كۆرگىلى كهپتـۇ، 

يوسـۇنلۇق بىـر -ۋرۇپـالىق، قائىـدهسهن بولسـاڭ ھوجر ڭـدىن چىقمايۋ تىسـهن. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه يا
 ①ئادهم. ئهگهر يهھۇدى دهپ مۇ ۇند ق قىلىۋ تقان بولساڭ تې ىمۇ سهت تۇرىدۇ فاتىمه، درېيفـۇ،

ۋهقهســىدىن كېــيىن بۇنــد ق ئويال ــنىڭ نه قهدهر خاتــا ئىكهنلىكىنــى پۈتــۈن ياۋرۇپــا چۈ ــهندى. 
 ارسىدىن مارىغان ئىدىم.كېيىن ساالھىددىن پهسكه چۈ ۈپ كهتكهنىدى، مهن قاپقاقالرنىڭ ئ

 جېنىم موما، لىمون سۈيىڭىزنى ئىچىڭه. _
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ـــك     ـــۇ ۋىجى ـــد  تې ىم ـــاتتىم: ســـاالھىددىننىڭ يېنى ـــڭ ئارىســـىدىن كـــۆرۈپ تۇرىۋ ت قاپقاقالرنى
نىـڭ  هرگىـرى! سـاالھىددىن ئـۇ خـۇددى ②كۆرۈنىدىغان، سهت بىر ئـادهم ئىـدى: كاپـالى چار ـى

ئۇنىــڭ بىــلهن پار ڭلىشــىۋ تاتتى، ئــاڭالپ تــۇر تتىم: كىچىــك بىــر ســودىگهر ئهمه،،  ئالىمــدهك، 
خوش، ئاۋر م ئهپهندى، ئىستانبۇلد  نـېمه يـېڭىلىقالر بـار ، جۇمھۇرىيهتنىـڭ قۇرۇلغىنىـدىن خهلـق 
ــاتتى،  ــات! دهۋ ت ــدىم، كاس ــات ئهپهن ــالر كاس ــۇدى: ئىش ــاالھىددىن، يهھ ــاتتى س ــۇ؟ دهۋ ت مهمنۇنم

ــتۇر ــد ق ئهمهس ــد : ئۇن ــاۋ پ ئورنى ــاالھىددىن ج ــالبۇكى س ــۇند قمۇ؟ ھ ــارهتمۇ   ــاتتى، تىج ؟ دهۋ ت
جۇمھۇرىيهتنىــڭ ھهمــمه ئىشــقا ئوخشــاش تىجــارهتكىمۇ پايدىســى تېگهتتــى. خهلقىمىزنــى تىجــارهت 
ــاۋۋ ل  ــالغۇ  بىزنىــڭ خهلقــال ئهمه،، پۈتــۈن  ــهرق تىجــارهت بىــلهن ئويغىنىــدۇ؛ ئ قۇتقۇ ىــدۇ. ي

اتىكـا دېگهنلىكتـۇر، ئانـدىن تىجـارهت، كىتاپنى ئۆگىنىشىمىز كېرهك: بـۇ ماتېم-تىجارهتنى، ھېساپ
فابرىكىالر قۇرۇلىدۇ.  ـۇ چاغـد  بىزمـۇ ئـۇالردهك پهقهت -ماتېماتىكا ۋه پۇل بىر يهرگه كهلسه   ۋۇت

پۇل تېپىشنىال ئهمه،، ئۇالردهك ئويال نىمۇ ئۆگىنىمىز!  سىزچه، ئۇالردهك يا اش ئۈچۈن، ئـاۋۋ ل 
الردهك پۇل تېـپىش  كېرهكمـۇ؟ بـۇ ۋ قىتتـا يهھـۇدى: ئۇالردهك ئويالش كېرهكمۇ  ياكى بولمىسا  ئۇ

"ئۇالر" دېگىنىڭىز كىم، دېدى ۋه ساالھىددىن: كىم بوالتتى، ياۋرۇپالىقالر، غهربلىكلهر، دېـدى ۋه 
بىــزده، ھهم مۇســۇلمان، ھهم بــاي ھــېچكىم يوقمــۇ؟ دهپ ســورىدى.  ــۇ چىر قچــى جهۋدهت بهي 

ــۇدى: ئاڭ ــدىڭىزمۇ؟ يهھ ــكهن، ئاڭلى ــم ئى ــگهن كى ــۇرۇش دې ــى ئ ــىلهر جهۋدهت بهين ــدىم، كىش لى
مه گىلىده جىق پۇل تېپىپ كهتتى، دېيىشىۋ تىدۇ، دېدى ۋه ساالھىددىن: ئىستانبۇلد  با قا نـېمه 
يــېڭىلىقالر بــار، دهپ ســورىدى، ســېنىڭ بــابىئهلى بىــلهن ئــار ڭ قانــد قر ق، ئــۇ ئهخمهقــلهر نــېمه 

ــۈرۈپ  ــى كۆت ــا غۇچى،  ــائىر دهپ كىملهرن ــد  قىلىشــىۋ تىدۇ، ي ــۇ چاغ ــدۇ، تونۇمســهن؟ ب چىقىۋ تى
يهھۇدى: بىلمهيمهن، ئهپهندىم، دېدى يهھۇدى. سىز ئـۆ ىڭىز كېلىـپ كـۆرۈپ باقمامسـىز! كېـيىن 
سـاالھىددىننىڭ ۋ رقىرىغىنىنــى ئاڭلىــدىم: يــاق! بارمــايمهن! ئۇالرنىــڭ يــۈ ىنى  ــهيتان كۆرســۇن، 

ھ جهۋدهتكه قـار پ بـاق، ئۇنىـڭ لهنهت بولسۇن! ئۇالرنىڭ قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدۇ، ئابدۇلال
دىـن كۆچۈرۈپتـۇ، لـېكىن ①يا غان ئهڭ ئاخىرقى كىتابى ئادهتتىكىچىال چىقىپتۇ، ھهممىنى دهلهھايه

قويــۇق -خــۇددى ئــۆ  پىكىرلىرىــدهك قىلىــپ يېزىپتــۇ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه چۈ ــهنمهي تــۇرۇپ قــار 
لىرىنى ئوقۇمـاي  تـۇرۇپ  نىـڭ كىتـاب②كۆچۈرۈپتۇ، ھهم دىن ۋه سانائهت تېمىسىد ، بوئۇرگۇئىگنون

بىر نهرسه دېگىلى بولمايدۇ: ئۇ ۋه  ىيا بهي ئىككىسـى  ھهمىشـه با ـقىالردىن كۆچۈرىـدۇ: ئۇنىـڭ 
ئۈستىگه چۈ ـهنمهي تـۇرۇپ:  ىيانىـڭ فر نسۇ چىسـىمۇ تـايىنلىق، ئوقۇغـانلىرىنى چۈ ـىنهلمهيدۇ، 

-م بۇنـد ق ئۇ شـاقبۇالرنى يېزىپ چىقىـپ رهسـۋ  قىـالي دهيـمهن، لـېكىن كىممـۇ چۈ ـىنهر؛ ھه
چۈ شهك نهرسىلهر ئۈچـۈن ئوبزورچىلىـق قىلىـپ ئېنسـىكلوپېدىيه ئۈچـۈن سـهرپ قىلىشـىم كېـرهك 

بىرىنىـڭ -بولغان ۋ قتىمنى ئىسر پ قىلىشقا ئهر ىمـدۇ؟ ئـۇالر بىـلهن كـارىم يـوق، ئىسـتانبۇلد  بىـر
 قېنىنى ئىچىپ تۈگه سۇن.

 لىمون سۈيىنى ئېلىپ بىر يۇتۇم ئىچتىم.بېشىمنى ياستۇقتىن كۆتۈردۈم ۋه باش تهرىپىمدىكى    
ئاندىن ساالھىددىن: ئۇالر توغرۇلۇق مۇ ۇند ق ئوياليدىغانلىقىمنى بېرىپ ئۇالرغـا سـۆ لهپ بهر،    

دېگهنىدى يهھۇدىغا ۋه يهھۇدى، مهن ئۇالرنى تونۇمايدىغان تۇرسام، دېگهنىدى، ئۇند ق ئادهملهر 
ى، ساالھىددىن: بىلىمهن، بىلىـمهن! دهپ ۋ رقىـر پ دۇكىنىمغا كېلىپمۇ قويمايدۇ، دېۋىدى يهھۇد

ئۇنىــڭ ســۆ ىنى بۆلــدى: ســۆ لهپ يۈرىشــىڭنىڭمۇ ھــاجىتى يــوق: مهن قىرىــق ســهككىز جىلىتلىــق 
ئېنسىكلوپېدىيهنى پۈتتۈرسهمال  هرقته دېيىلىشى كېرهك بولغان بارلىق ئاساسـلىق چۈ ـهنچىلهر ۋه 
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ــۇ يهردىكــى ئىشهن-گهپ ــدۇ: ب ــيىلگهن بولى ــدىال ســۆ لهر دې ــر قېتىم ــر بو ــلۇقىنى بى گۈســىز پىكى
ــالىالر  ــى ب ــدىكى گېزىتچ ــا كۆۋرۈكى ــىدۇ، گاالت ــار پ قېلىش ــپ ق ــى چهكچىيى ــدۇرىمهن، ھهممىس تول

-ئۈستۈن بولۇپ كېتىدۇ، سىركىچىلهر بىر-ئېنسىكلوپېدىيهمنى سېتىشىدۇ، بانكا كوچىسى ئاستىن
لتۈرىۋ لىـدىغانالرمۇ چىقىـدۇ ۋه ئهڭ بىرىنى بوغۇ ۇپ كېتىدۇ، ئوقۇغانالرنىـڭ ئارىسـىدىن ئـۆ ىنى ئۆ

مۇھىمى، خهلق مېنى تونۇيدۇ، مىللهت مېنى چۈ ىنىدۇ! ئىستانبۇلغا  ۇ چاغد  بارىمهن، ئـۇ ئۇلـۇغ 
ئويغىنىش دهۋرىده، قااليمىقـانچىلىقالرنى ئوڭشـاش ئۈچـۈن بـارىمهن! دېگهنىـدى سـاالھىددىن ۋه 

ڭ، ئىسـتانبۇلنىڭ، كاپـالى چار ـىنىڭ يهھۇدى ئۇنىڭغا:  ـۇند ق ئهپهنـدىم، سـىز بـۇ يهرده تـۇرۇ
بىرىنىـڭ كـۆ ىنى ئويۇۋ تىـدۇ. با ـقا  هرگهرلهرنىـڭ -مه  ىسى قالمىدى، دېدى . ھهممه ئادهم بىـر

ـــاڭىال ئىشـــىنىڭ. گهرچه ئىشـــالر،  ـــاللىرىڭىزنى ئهر  ن باھـــاد  ئېلىۋ لغۇســـى كېلىـــدۇ. پهقهت م م
. كه  بولۇپ كېتىۋ تىدۇ، ئالماسـنى دېگىنىمدهك كاسات، لېكىن كېلىپ ماللىرىڭىزنى كۆرهي دېدىم

ــارىنى  ــدىن ئ ــد قر قتى؟ ئان ــالقىالر قان ــان ھ ــا ئالغ ــزده تىلغ ــىڭىز. خېتىڭى ــهتكهن بولس ــا كۆرس ماڭ
 جىمجىتلىق باستى؛ يۈرىكىم سالغا  ئۇ جىمجىتلىققا قۇالق سالدىم؛ قولۇمد  ئاچقۇ .

 موما، لىمون سۈيىنى ياقتۇرمىدىڭىزمۇ؟ _
ۋه بېشـىمنى ياسـتۇققا قويۇۋېتىـپ،_ يـاقتۇردۇم،_ دېـدىم،_ ئـاپېرىن،  يهنه بىر يۇتـۇم ئىچـتىم   

 قولۇڭغا دهرت كهلمىسۇن!
  ېكهرنى جىق سېلىپ تهييارلىدىم. نېمه ئويالۋ تىسىز موما؟ _
ئۇ چاغـد  يهھۇدىنىـڭ قـاتتىق ۋه ئـاچچىق يـۆتهلگىنىنى ۋه سـاالھىددىننىڭ ئىـچ ئاغرىتقانـدهك    

دېگىنىنى ۋه يهھۇدىنىـڭ يهنه ھـالقىالر توغرۇلـۇق گهپ قىلغىنىنـى  ئاۋ  د : تاماق يهپ كهتمهمسىز؟
ئاڭلىدىم. ئاندىن ساالھىددىن يۈگـۈرگىنىچه پهلهمـپهيلهردىن چىقىـپ ھوجر مغـا كىـردى: فـاتىمه، 
بول پهسكه چۈش، تاماق يهيمىز، سهت تۇرىدۇ! دېدى؛ لېكىن چۈ مهيدىغانلىقىمنى بىلهتتى. بىر 

بىـلهن بىلـله پهسـكه چۈ ـتى، ئانـدىن يهھۇدىنىـڭ: نـېمه دېـگهن ئا دىن كېيىن ئوغلۇم دوغـان 
بــاال بـــۇ! دېگىنىنــى ۋه ئانىســىنى ســـورىغانلىقىنى ۋه ســاالھىددىننىڭ مېنىــڭ ئاغرىـــپ جــانتى 

قالغانلىقىمنى ئېيتقانلىقىنى ۋه ئۇ ئۈچهيلهن تاماق يهۋ تقان چاغد  ئۇ جاالپنىـڭ ئۇالرغـا مۇال ىملىـق 
سـۆ لهرنى ئاڭلىمىـدىم، -ۋه ئىچىم ئېلىشتى. ئۇنىڭدىن كېيىنكـى گهپقىلغانلىقىنى ئاڭالپ تۇردۇم 

ــقا  ــۇق گهپ قىلىش ــا ئېنسىكلوپېدىيهســى توغرۇل ــۇ يهھۇدىغ ــدى، چــۈنكى ئ ــا كىرمى ــاكى قۇلىقىمغ ي
 با لىغان ئىدى.

 موما، نېمه ئويالۋ تىسىز، دهپ بهرمهمسىز؟ _
بىلىـم ۋه ئـالالھ، غهرب ۋه قايتـا ئېنسىكلوپېدىيه؛ تهبىئىي پهن بىلىملىـرى، بـارلىق بىلىمـلهر،    

 گۈللىنىش، كېچه ۋه كۈندۈ ، ئوت ۋه سۇ،  هرق ۋه دهۋر، ئۆلۈم ۋه ھايات: ھايات: ھايات!
 سائهت قانچه بولدى؟_ دهپ سورىدىم. _

 چىكىلد پ ئۇنى بۆلگهن نهرسه: ۋ قىت: ئويالپ قالىمهن:  ۈركۈنىمهن.
انـدىن ئۈسـتىلىمگه يېقىنلىشـىپ قارىـدى،_ ئالته يېرىم بـوالي دېـدى مومـا،_ دېـدى نىلگـۈن. ئ _

 قانچه يىللىق سائهت بۇ؟
سـۆ لهرنى ئاڭلىمىـدىم؛ ئىچىـم ئېلىشـىپ ئۇنتـۇپ كهتكىـم كهلـگهن، -د ستى اند  بولغـان گهپ   

ئۇنتۇپ كهتكهن بىر نهرسىگه ئوخشاش ئىدى: چۈنكى ئاخىرىد ، يهھۇدى مۇنـد ق دېـگهن ئىـدى: 
ق ئهتـكهن بـۇ ئايــال ئۇنىڭـدىنمۇ گـۈ هلكهن! كىـم بولىــدۇ؟ تامـاق بهك گـۈ هل بوپتـۇ. لــېكىن تامـا
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 ۇنىڭ بىلهن سـاالھىددىنمۇ، مه، ھالـد  مۇنـد ق دېـدى: بىچـاره سـهھر لىق ئايـال! بـۇ يهرلىـك 
ئهمه،، ئېرى ئهسكهرلىككه ماڭغان چېغىد  بۇ يهردىكى يىـر ق بىـر تۇغقىنىنىـڭ يېنىغـا ئهكىلىـپ 

دى. فـاتىمه بهك چارچـاپ كېتىـپ بـار تتى، بىزمـۇ قويۇپتۇ. ئۇ گۇي كېمىسـى چۆكـۈپ كېتىـپ ئۆلـ
يالىڭــا  قالمىســۇن دهپ پهســتىكى بىــر كىچىــك ئــۆيگه -خىزمهتچــى ئىــزدهپ تۇر تتــۇق، ئــا 

ئورۇنال تۇردۇق. ئۆ ى تىرىشچان. لېكىن ئۇ ئۆي كىچىك كېلىپ قالدى. كىچىك بىر ئۆي سالدىم. 
  تۇتۇلۇپ قېلىپ د رغـا ئېسـىلدى يـاكى ئېرىمۇ ئهسكهرلىكتىن قايتمىدى. يا ئهسكهرلىكتىن قاچقاند

بولمىسا ئۇرۇ تا ئۆلۈپ كهتتى. مهن بهك قايىل: خهلقىمنىڭ تىرىشچانلىقى ۋه گۈ هللىكى بۇ ئايالد  
ئىپادىســىنى تاپقــان. ئېنســىكلوپېدىيىگه يېزىالردىكــى ئىقتىســادى تۇرمۇ ــنى يېــزىش ئۈچــۈن، 

هھ ئىچىـڭ! ئاڭلىمـاي، ئىچىـم ئېلىشـىپ ئۇنىڭدىن كـۆپ نهرسـىلهرنى ئۆگىنىۋ لـدىم! يهنه بىـر قهد
 بوغۇلۇپ قالماي دهپ ئىشىكنى تاقىۋ لغان ئىدىم.

 موما، بۇ كىمنىڭ سائىتى ئىدى، ئۆتكهن يىلى دهپ بهرگهنتىڭىز؟ _
رهھمهتلىك مومامنىڭمىش،_ دېدىم ۋه نىلگۈننىڭ كۈلگىنىنى كۆرۈپ بىكاردىن دهپ يـۈرۈپتىمهن  _

 دهپ ئويلىدىم.
دى ۋه بىر مهست بىلهن بىلله تاماق يېيىشـكه مهجبـۇر بولغـان بىچـاره ئوغلـۇم ئاندىن بىر يهھۇ   

دوغان ئۈستىگه چىقىپ يېنىمغا كهلدى، سۆيۈپ قويۇ تىن بـۇرۇن قـوللىرىنى يۇيغـۇ دۇم، ئانـدىن 
ــا  ــېكىن ئۇ  قق ــې ىچه ســۆ لهۋ تاتتى، ل ــاتقۇ دۇم. ســاالھىددىن پهســته ت ــۇ ئۈچــۈن ي چۈ ــلۈك ئۇيق

قچى بولغانلىقىنى ئېيتتى. ساالھىددىن ئۈستىگه چىقىپ كهلدى: ئاۋۇ بىـر سۈرمىدى. يهھۇدى ماڭما
نېمه ماڭىمهن دهيدۇ فاتىمه، دېـدى. مېڭىشـتىن بـۇرۇن سـېنىڭ ئۈ ۈكلىرىڭـدىن، ھالقىلىرىڭـدىن 
بىرهرنــى كۆرگۈســى بــاركهن! مهن ئۈنچىقمــايتتىم. بــۇ گۇينىــڭ ئىســتانبۇلدىن مېنىــڭ خېتىمــدىكى 

ى سهنمۇ بىلىسهن فاتىمه، ئهمدى ئۇنى قۇرۇق يولغـا سـېلىپ قويسـاق گهپكه بىنائهن كهلگهنلىكىن
جىم دېمهي تۇر تتىم... سومكىسىد  لىق پۇل بار فاتىمه، دۇرۇست ئادهمدهك قىلىدۇ، -بولما،. الم

تىنســىز تــۇر تتىم...  ــۇنچىۋېال يــول مــاڭغۇ ۇپ، تــا ئىســتانبۇلدىن -مۇۋ پىــق باھــاد  ئالىــدۇ. ئــۈن
 ۇرۇق قول يولغا سېلىپ قويامدۇق؟چاقىرىپ كېلىپ ئاندىن ق

 موما، بۇ تامدىكى رهسىم بوۋىڭىزنىڭ رهسىمى،  ۇند قمۇ؟ _
مهن يهنه جىم تۇرۇۋ لسام: ماقۇل فاتىمه، دېگهنىدى ساالھىددىن يىغالمسـىر پ: قـار ، ھـېچكىم    

كېســهل انامغا كېســهل كۆرســهتكىلى كهلــمه، بولــۇپ قالــدى، بــۇ مېنىــڭ خاتــالىقىم ئهمه،، بــۇ 
تتهككــۈر دۆلهتتىكــى قامال ــمىغان ئىتىقادنىــڭ  ئــاقىۋىتى بولغــانلىقى ئۈچــۈن خىجىــل بولمــاي لهنه

ــۇپ ــاندۇقتا تول ــوق، ئهگهر س ــرىمىم ي ــڭ كى ــمهن:  مېنى ــالردىن، -دهۋ تى ــان ئالماس ــىپ تۇرغ تېش
ئۈ ۈكلهردىن، ھالقىالردىن بىـرهر تـال بۈگـۈن بـۇ يهھۇدىغـا ساتمىسـاق بـۇ ئـۇ ۇن قىشـنى، يـاق، 

بۇ ئـۆمرۈمىزنى قانـد ق ئۆتكۈ ىـدىغانلىقىمىزنى ئـويالپ كۆردۈڭمـۇ؟ مهن ئـون يىـل  قىشنىال ئهمه،
مابهينىده ساتقۇدهك نېمهم بولسا ساتتىم فاتىمه، بۇ ئـۆي ئۈچـۈن قانچىلىـك چىقىـم قىلغـانلىقىمنى 
بىلىسهن، سار چ انىدىكى يهر ئۈ  يىلنىڭ ئالدىـد  يـوق بولـدى، ئـۆتكهن ئىككـى يىلنـى كاپـالى 

كاننى سـېتىپ ئۆتكـۈ دۇق، ۋهفـادىكى ئـۆينى، مهن، سـېتىڭالر، دهپ قويغـانغىال، چار ىدىكى دۇ
تاغامنىڭ ئوغلى بولمىش ئۇ نومۇسسـۇ نىڭ سـاتمايدىغانلىقىنى ۋه ئىجارىسـىدىن مېنىـڭ ھهققىمنـى 
ئهۋهتىپ بهرمهيدىغانلىقىنى سهنمۇ بىلىسـهن فـاتىمه، ئهمـدى  ـۇنىمۇ دهپ قويـاي، بىلىـپ قـال، 

نـېمه يهپ، نـېمه ئىچىـپ كهلـدۇق دهپ قالـدىڭ؛ گهبـزهده كىشـىلهر مېنـى ئىككى يىلدىن بېـرى 
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  ڭلىق قىلىشىۋ تىدۇ: كونـا چاپـانلىرىمنى، كۆمـۈش قهلهم جابـدۇقلىرىمنى، رهھمهتلىـك ئانامـدىن 
قالغان ئۇ كىتاب ساندۇقۇمنى ۋه پهلهيلىرىمنى، د د مدىن قالغان سهدهپ تهسۋى ۋه بهيئوغلـۇدىكى 

چۈ شــهك -ىغان ئــۇ كۈلكىلىــك تــوننى گهبزهدىكــى ئــۇ يــاۋ يى، ئۇ شــاقبــايۋهچچىلهرگه يارىشــىد
ســودىگهرلهرگه قانچىلىــك ئهر  ن باھــادىال ســېتىۋهتتىم بىلهمســهن؟ بــوالر ئهمــدى، كــارنىيىمغىچه 
تويدۇم، كىتابلىرىمنى، تهجرىبه سايمانلىرىمنى، دوختۇرلۇق ئهسۋ پلىرىمنى ساتقۇم يـوق. گهپنىـڭ 

ــمه نهر ــلئوچــۇقىنى قىــالي: ھهم ــولىال  ى ــر ي ــاتلىقنى، بى ــۈن ھاي ــگه -ســىنى،  ــهرقتىكى پۈت  ىلى
تهرىمنـى بىـر يانغـا تا ـالپ -كهلتۈرىدىغان ئېنسىكلوپېدىيهمنى پۈتتۈرمهي، ئون بىـر يىللىـق قـان

قويـۇپ، بوينـۇمنى پۈكـۈپ، سـالپايغان ھالـد  ئىســتانبۇلغا قايتىـپ بـارغۇم تې ىمـۇ يـوق! يهھــۇدى 
قتىن پهقهت بىـر تـالال ئالىسـهن! پهقهت  ـۇ گـۇينى كـۆ ىمىزدىن پهسته ساقالۋ تىدۇ فاتىمه! ساندۇ

يوقالسۇن دهپال ئهمه،، ئهسىرلهر بويى ئۇخالۋ تقان  هرق ئويغانسۇن، ئوغلىمىز دوغان بۇ قىشـنى 
 يېرىم ئا ، يېرىم توق، توڭالپ، تىترهپ ئۆتكۈ مىسۇن دهپ، بول فاتىمه، ئا   ۇ ئىشكاپنى!

 د  بوۋ منىڭ بۇ رهسىمىدىن قورقاتتىم!موما، بىلهمسىز، كىچىك چېغىم _
 ئاخىرى ئىشكاپنى ئاچقان چېغىمد  ساالھىددىن ئىككى قهدهم نېرىد  ساقالپ تۇرىۋ تاتتى.  
 قورقامتىڭ؟_ دېدىم،_ بوۋ ڭنىڭ نېمىسىدىن قورقاتتىڭ؟ _
 بۇ  بهك مۇدھىش بىر رهسىم موما!_ دېدى نىلگۈن،_ ساقىلىدىن، قار  لىرىدىن قورقاتتىم. _
ئانــدىن ئىشــكاپنىڭ بۇلۇڭىــدىن ســاندۇقنى چىقىرىــپ، ئېچىــپ، ئــۇ ۇنغىچه قايســىغا قىيىشــنى    

ئالما، كۆ لۈك ئىزناكالر، ئالمـا، ، ئالما، يىڭنىلهربىلهلمهي قالغانىدىم: ئۈ ۈكلهر، بىلهيزۈكلهر، 
 ئۈ ۈكلهر، ئالماسالر، ئاھ، خۇد !

 ھه، موما؟ -ىڭىز كهلمىگهندۇبوۋ منىڭ رهسىمىدىن قورقاتتىم، دېدى دهپ ماڭا ئاچچىغ _
ئاخىرىد  ساالھىددىن مهن لهنهت ئوقۇپ تـۇرۇپ بهرگهن يـاقۇت ھالقنىـڭ بىـر تېلىنـى ئېلىـپ،    

 ــاپىال پهلهمپهيــدىن چۈ ــۈپ كهتكهنىــدى ۋه ئۇنىــڭ پهســكه -كــۆ لىرى پارقىرىغــان ھالــد  ھــاپىال
ئالـد پ كېتىـدىغانلىقىنى  كىـرمهي تـۇرۇپال يهھۇدىنىـڭ ئـۇنى -چۈ ۈۋ تقان ئاۋ  ى قۇلىقىمغـا كىـره

بىلىــپ بولغــان ئىــدىم: بىردهمــدىال ئىــش پــۈتتى. قولىــد  غهلىــته بىــر ســومكا، بېشــىد   ــىلهپه، 
ھويلىنىڭ ئىشىكىگه قار پ كېتىۋ تقـان يهھـۇدى: سـىز ئـاۋ ره بولـۇپ ئىسـتانبۇلغا كېلىـپ يـۈرمهڭ، 

 دهۋ تاتتى،  خهت يا سىڭىز، ھهر قېتىمد  ئۆ ۈم كېلىمهن.
مد  ئۆ ى كهلـدى: بىـر يىلـدىن كېـيىن، قولىـد  يهنه  ـۇ سومكىسـىنى كۆتـۈرگىنىچه، ھهر قېتى   

ھالقىنىڭ يهنه بىر پېيىنى ئالغىلى كهلگىنىده يهھۇدىنىڭ بېشىد  ھېلىقى  ىلهپه يهنه بـار ئىـدى. 
ــده،  ــالغىلى كهلگهن ــىنى ئ ــڭ تۇنجىس ــۈك بىلهيزۈكلىرىمنى ــا، كۆ ل ــيىن ئالم ــدىن كې ــهككىز ئاي س

نىــڭ بېشــىدىكىدهك  ــىلهپه كېيىشــكه مهجبــۇر بولغانىــدى. ئالمــا، كۆ لــۈك مۇســۇلمانالرمۇ ئۇ
 -1926يىلـى دهپ ئهمه،، -1345بىلهيزۈكىمنىڭ ئىككىنچىسىنى ئالغىلى كهلگهنده بولسا چېسال 

يىلى دهپ يېزىلىدىغان بولغان ئىدى. با قا بىلهيزۈكلىرىمنـى ئـالغىلى كهلگهنـده قولىـد  يهنه  ـۇ 
ھــۇدى ئىشــلىرىدىن توختىمــاي قاخشــايتتى، لــېكىن گــۈ هل خىزمهتچــى ســومكا بارئىــدى ۋه بــۇ يه

خوتۇننى سورىما، بولۇپ  قالغانىدى. بۇ بهلكىم بۇنىڭياقى ئايالالرنىڭ خېتى ئىككـى ئېغىـز گهپ 
بىلهن ئهمه،، سوت مهھكىمىسىنىڭ ۋ ستىسى بىلهن بېرىلىدىغان بولغـاچقىمىكىن دهپ ئويلىغـان 

ېيىنكـى نهچـچه يىلـد  ئـۇالر بىلـله ئولتـۇرۇپ يـېگهن تامـاقالرنى ئىدىم.  ۇ قېتىمقى ۋه  ۇندىن ك
ســاالھىددىن ئــۆ ى ئېتىشــكه مهجبــۇر بولــۇپ قالغانىــدى: مهن ھهر قېتىمــد  قىلغىنىمغــا ئوخشــاش 
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جايىمدىن مىدىرلىمىدىم، ھوجر مد  ئولتۇردۇم، بهلكـى يهھۇدىغـا ھهمـمه ئىشـنى دهپ بهردىمىكىـن 
لهن ئۇنىڭ ھار ملىقلىرىدىن قۇتۇلدۇق ۋه دوغان بىرى پاپا، دهيمهن.  ۇند ق قىلىپ خىزمهتچى بى

يهنه بىرى توكۇر ئۇ ھار ملىقالرنى يېزىدىن تېپىپ ئهكهلگهنگه قهدهر ئۆيده يالغۇ  قالدۇق. ئـۇ ئهڭ 
ياخشى يىلالر ئىدى. ساالھىددىن، يهھۇدى  ۇ كېلىشـىده قالـدۇرۇپ كهتـكهن گېزىتنـى ئاخشـامغا 

گېزىتكه ھهممه ئىشـالر، بـارلىق جىنـايهت ۋه گۇنـاھالر ۋه مهن بهرگهن يېقىن ئوقۇغانىدى: تۇرۇپال 
جا  الر يېزىلدىمىكىن دهپ قېلىپ، قورقۇنچ ئىچىده قار پ باققانىدىم: لـېكىن گېـزىتته  با ـلىرىغا 
خىرىستىيانالرنىڭ  ـىلهپىلىرىنى كېيىۋېلىشـقان مۇسـۇلمانالرنىڭ رهسـىملىرىدىن با ـقا بىـر نهرسـه 

يهنه بىـر قېـتىم كهلگهنـده ئهكهلـگهن گېـزىتته با ـلىرىغا خىرىسـتىيانالرنىڭ  يوق ئىدى، يهھۇدى
 ىلهپىلىرىنى كېيىۋېلىشقان مۇسۇلمانالرنىڭ رهسىملىرىنىڭ ئاسـتىد  يهنه تې ـى خىرىسـتىيانالرنىڭ 

تـوڭتهي بولـۇپ -يېزىقىمۇ بـار ئىـدى. بـۇ، سـاالھىددىن: ئېنسـىكلوپېدىيهم بىـر كۈنـدىال ئـوڭتهي
 يهھۇدىغا ئالما، ياقىلىقىمنى بهرگهن چاغ ئىدى. كهتتى، دېگهن ۋه

 نېمه ئويالۋ تىسىز موما، مىجه ىڭىز يوقمۇ؟ _
ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى كېلىشـىده سـاندۇقىمدىن بىرىلىيانـت ئـۈ ۈكىمنى چىقارغـان ئىـدىم. مومــام    

 تويلۇق مېلىمغـا قو ـۇپ بهرگهن  ۇمـرهت ئـۈ ۈكنى بهرگهن چېغىمـد  قـار يېغىۋ تـاتتى ۋه يهھـۇدى
 ىۋىرغاند  كهلگهنلىكىنـى، ئـۆ ىگه بۆرىلهرنىـڭ ئېتىلغىنىنـى  -پويىز ئىستانسىسىدىن بۇ يهرگه قار

ۋه سومكىسى بىـلهن ئـۆ ىنى قوغـدىغانلىقىنى سـۆ لهپ بهرگهنىـدى: بـۇ گهپلهرنـى ئـۈ ۈكنى يېـرىم 
ى؛ باھاد  ئېلىۋېلىش ئۈچۈن دېگهنلىكىنى بىلىپ تۇر تتىم. يهنه بىر كېلىشـىده، كـۈ  پهسـلى ئىـد

دوغان ئۇنىۋېرسىتېت دهپ، مهمۇرىيهت بۆلۈمىده سىياسىي ئۆگىنىمهن، دهپ مېنى يىغالتقان ئىدى. 
يهھۇدىنىڭ ئالته ئـاي كېيىنكـى بىـر كېلىشـىده يـاقۇت ھالقـام بىـلهن يـاقىلىق جابـدۇقلىرىم يـوق 
ن بولدى. ئۇ چاغد  ساالھىددىن فامىلىسىنى روي هتـكه ئالـدۇرۇش ئۈچـۈن گهبـزهگه تې ـى بارمىغـا

ئىدى. ئالته ئايدىن كېيىن بارغـان چېغىـد ، نوپـۇ، كـادىرى بىـلهن جاڭجاللىشـىپ قالغـانلىقىنى 
دهپ بهرگهن ئىدى: پهخىرلىنىپ تۇرۇپ ماڭـا ئۇ  تقـان نوپـۇ، دهپتىرىـدىكى فامىلىسـىنى كـۆرۈپ 
ئۇالرنىڭ ما  ق قىلغانلىقىنى چۈ هندىم، يىرگىنىپ كهتتىم ۋه بىر كۈن كېلىپ، مېنىـڭ قهبـرهمگه 
بۇ سهت ئىسىمنىڭ يېزىلىدىغانلىقىنى ئويالپ  ۈركۈنۈپ كهتتىم. يهھۇدى بىر يىلدىن كېـيىن يهنه 
بىر قېتىم كېلىپ ئالما، گۈللۈك ئۈ ۈكىم بىـلهن گۈللـۈك ھـالقىلىرىمنى كۆتـۈرۈپ ماڭغـان قىشـتىن 

لىرىمنـى كېيىنكى يا د ، ئا  پ ئىچىده ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ يۈرگىنىنى كـۆرۈپ، ھـالرهڭ مهرۋ يىت
تاما ــا -د دىســىغا كۆرسهتمهســتىن دوغانغــا بهرگهن ئىــدىم. بــۇالرنى ســېتىپ ئىســتانبۇلد  ئويــۇن

قىلىشىنى ئېيتقان ئىدىم. ئۇند ق قىلمىدى: مېنى ئهيپلهش بۇنىڭدىن ئاسان بولسا كېرهك. ئۇنىـڭ 
ـــۆيىمىزگه  ـــدى، ئ ـــۇ ھـــار ملىقالرنى تېپىـــپ ئهكهل ـــكهن ئ ـــۈپ كهت ئۈســـتىگه ئانىســـى يېزىـــد  ئۆل

 ورۇنال تۇردى.ئ
 نېمه ئويالۋ تىسىز موما؟ يهنه ئۇالرنىمۇ؟ _
يهھۇدىنىــڭ يهنه بىــر كېلىشــىده، ســاالھىددىن ســاندۇقنىڭ قۇرۇقــدىلىپ قېلىۋ تقــانلىقىنى    

چۈ هندى: ياقۇت قويۇلغان ئاي _ يۇلتۇ لۇق چا  قىسقۇچىمنى ئالغاند  ئېنسىكلوپېدىيهم پۈتۈ ـكه 
ــ ــدى پۈت ــاتتى؛  ئهم ــدى دهۋ ت ــا  قال ــدىن ئ ــۈرهتتى؛ ھوجر م ــپ ي ــۇپ ئايلىنى ــۈن مهســت بول ۈن ك

چىقمايتتىم ۋه مه، بولغانلىقى ئۈچۈن چا  قىسقۇچنىڭ ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلى بولسا سېرىق 
گۆھهردىن ياسالغان چا  قىسقۇچىمنىڭ يېرىم باھادىال قولـدىن چىقىـپ كهتكهنلىكىنـى بىلهتـتىم؛ 



80 
 

لىتاي دېمهيتتـى.  ـهيتانغا پۈتـۈنلهي تهسـلىم بولـۇپ لېكىن كىتاپ ئۈچۈن خهجلهۋ تقان پۇلنى ئا 
كهتكهن ساالھىددىن، يا ىنىپ قالغـان يهھـۇدىنى يهنه بىـر قېـتىم چاقىرغـان چېغىـد ، يهنه بىـر 
ئۇرۇش پارتلىغانىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن يهھـۇدى يهنه ئىككـى قېـتىم كهلـدى: بىرىنچـى قېتىمـد ، 

بــۇ » ، ئىككىنچــى قېتىمــد  ئالمــا، كۆ لــۈك يۇلتۇ لــۇق چــا  قىســقۇچىمنى-يــاقۇت كۆ لــۈك، ئــاي
دېــگهن چــا  قىسـقۇچىمنى بهردىــم.  ــۇنىڭ بىــلهن ســاالھىددىن، ئــۆ  « كۈنلهرمـۇ ئۆتــۈپ كېــتهر

تهلىيىنى ئۆ  قـولى بىـلهن سـاتقان بولـدى ۋه ئـۇ ۇن ئـۆتمهي، روياپقـا -قىممىتى ۋه بهخت-قهدىر
ۇدىنى يهنه بىـر قېـتىم چاقىرىشـنى چىقاردىم دېگهن ئۇ ئىشهنگۈسىز ئۇلۇغ بايقا تىن كېـيىن، يهھـ

ئويالپ يۈرگهن مه گىللهرده ئۆلدى. ناھـايىتى ئىھتىياتچـانلىق بىـلهن يو ـۇرۇپ قالغـان بىردىنبىـر 
بايلىق بولغان ئىككـى ئالمـا، ئـۈ ۈكنى، بىچـاره، سـادد  دوغـان قـايتۇرۇپ كهلـگهن ھار ملىقالرغـا 

 لدى.  ۇ تاپتا سـاندۇقنىڭ ئىشـكاپنىڭ تارقىتىپ بېرىش ئۈچۈن ئالغاند ، ساندۇق ئاخىرى قۇرۇقد
 ئىچىده قۇپقۇرۇق تۇرغانلىقىنى خىيال قىلىپ تۇرۇپتىمهن.

 نېمه ئويالۋ تىسىز موما، دهپ بېرىڭه! _
 ھېچنىمه!_ دېدىم پهرۋ سىزالرچه،_ ھېچنىمىنى ئويلىمايۋ تىمهن! _
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ۆيگه قــايتىش، يــا لىق پۈتــۈن كــۈن كــوچىالرد  ئايلىنىــپ يۈرگهنــدىن كېــيىن، كه  بولغانــد  ئــ   

-تهتىلدىن كېيىن مهكتهپكه قايتقانغا ئوخشـايدۇ. قهھۋهخانـا تاقـالغىچه ئولتـۇردۇم، كىشـىلهر بىـر
بىرلهپ ئۆيىگه قايتىۋ تقاندىمۇ بىلله بىرهر ئىـش قىلغـۇدهك بىـرى چىقىـپ قـاالر، دهپ سـاقلىدىم، 

ــتىمالپ  ــار پ نهچــچه قې ــا ق ــۇالر ماڭ ــېكىن ئ ــال» ل ــال، چاك ــتىن« چاك ــش  دېيىش ــر ئى ــقا بى با 
 قىلىشمىدى.

 قوپه ھهسهن، چاكاللىق قىلىپ ئولتۇرماي ئۆيۈڭگه قايتىپ ماتېماتىكا دهرسىڭنى ئۆگهن ئوغلۇم! _
قــايتتىم، دۆڭــگه چىقىــۋ تىمهن، ھــېچكىمگه پهرۋ  قىلمــايتتىم، چــۈنكى  قــار ڭغۇلۇقنى ياخشــى    

ئاڭلىنىــدۇ، قــۇالق ســالىمهن ۋه كــۆرهتتىم: جىمجىــت قــار ڭغۇلۇق، پهقهت تومۇ غىالرنىــڭ ئــاۋ  ىال 
قار ڭغۇلۇقنىــڭ ئىچىــده كهلگۈســىمنى كــۆرىمهن: يىر قتىكــى دۆلهتــلهرگه قىلىــدىغان ســهپهرلهرنى، 
قــانلىق ئۇرۇ ــالرنى، پىلىموتالرنىــڭ تاتىلد  ــلىرىنى، ئۇرۇ ــالردىكى  ــادلىقالرنى، قــۇلالر پــاالق 

ســۈرهنلىرىنى -رنىــڭ  ــاۋقۇنئۇرۇۋ تقــان كــېمىلهر چىقىــدىغان تــارى ى فىلىملهرنــى، مهھكۇمال
فــابرىكىالرنى ۋه پاھىشــهلهرنى: -بېســىقتۇرىدىغان قــامچىالرنى، تهرتىپلىــك قو ــۇنالرنى،   ۋۇت

 خىجىل بولدۇم، ئۆ ۈمدىن قورقۇپ قالدىم. مهن كاتتا ئادهم بولىمهن. دۆڭ ئاخىرال تى.
پ سهپســالدىم: يــۈرىكىم بىــردىنال "جىــغ" قىلىــپ قالــدى: بىزنىــڭ ئۆينىــڭ چىر قلىــرى! توختــا   

بىزنىڭ ئۆي ئىچىگه چىر ق يېقىپ قويۇلغان گۆرگه ئوخشايدۇ. دهرىزىـدىن ھـېچكىم كـۆرۈنمهيتتى. 
ئىچىگه قار پ باقتىم: ئانام يـوق تـۇر تتى، ئـۇخالپ قالغانـدۇر؛ د د م دىۋ نـد  سـو ۇلۇپ ئۇخلىغـا  

ىـۋ لىمهن. بېرىـپ مېنى ساقالۋ تقاندۇر؛ مهيلى ساقلىسـۇن، مهن دهرىزىـدىن غىپپىـده كېرىـپ ئۇخل
تېز چهكـتىم، د د م -قار پ باقتىم: دهرىزهمنى تاقاپ قويۇپتۇ. بوپتۇ. بېرىپ يهنه بىر دهرىزىنى تېز

 ئويغاندى. كېلىپ ئىشىكنى ئاچماي دهرىزىنى ئاچتى.
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 نهگه كهتتىڭ؟_ دهپ ۋ رقىرىدى. _
 جىم تۇردۇق. بىر نېمه دېمىدىم، تومۇ غىالرنىڭ ئاۋ  ىغا قۇالق سېلىۋ تاتتىم. بىردهم   
 چاققان كىر،_ دېدى د د م،_ ئۇ يهرده تۇرما. _
دهرىزىدىن كىردىم. ئالدىمد   ماڭا د د  نه ىرى بىلهن قـار پ تـۇر تتى. ئانـدىن يهنه با ـلىدى:    

ئوغلۇم، ئوغلۇم نېمىشقا ئوقۇمايسهن، ئهتىدىن كهچكىچه كـوچىالرد  نـېمه قىلىـپ يۈرىدىغانسـهن، 
پ قالـدىم: بـۇ يىغالڭغـۇ ئـادهم بىـلهن بىزنىـڭ نـېمه ئىشـىمىز بـار ئانـا؟ ۋ ھاكا  . توسـاتتىن ئـويال

ئانامنىـڭ قېشـىغا كېرىــپ ئـۇنى ئويغىتىــپ مۇ ـۇند ق دهي، ئانــام بىـلهن بــۇ ئادهمنىـڭ ئۆيىــدىن 
كېتهيلى. بۇ چاغد  د د منىڭ قانچىلىك كـۆڭلى يېـرىم بولىـدىغانلىقىنى ئـويالپ ئىچىـم سـىقىلدى. 

ار، پۈتۈن كۈن كوچىالرد  كېزىپ يۈردۈم، لېكىن ئهنسـېرىمه د د ، ئهته  ۇند ق، مهندىمۇ گۇناھ ب
جىم -ده. د د م الم-قاند ق ئۆگىنىدىغانلىقىمنى كۆرۈپ قوي. د د م بۇند ق دېگىنىمگه ئىشهنمهيدۇ

دېمهي، غه هپ بىلهن قار پ تۇر تتى. دهرھال ھوجر مغا كىـردىم، ئۈسـتىلىمگه كېلىـپ ئولتـۇردۇم، 
هي، سهن كۆرۈپ قوي ۋه كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما د د ، ماقۇلمۇ؟ ئىشىكنى تاقىدىم. ماتېماتىكا ئۆگىن

چىر ق يېنىـق، ئىشـىكنىڭ ئاسـتىدىن  يـورۇقى سـىرتقا سـىزىپ تۇرىـدۇ، كۆرىسـهن؛ دېـمهك مهن 
 دهر، ئۆگىنىۋ تىمهن. تې ىچه ئۆ ىگه ئۆ ى كوتۇلد ۋ تاتتى.

ىۋ تقانـدۇ، دهپ ئىشـىكنى ئـاۋ يالپ ئېچىـپ بىردهمدىن كېيىن د د منىڭ ئۈنى ئۆچتى، نېمه قىل   
قار پ باقتىم، يوق تۇر تتى: يېتىپتۇ. ئۇالر ئۆ ى خورۇلـد پ ئـۇخالپ، مېنىـڭ دهر، ئۆگىنىشـىمنى 
تهلهپ قىلىۋ تىدۇ. ماقۇل، تولۇق ئوتتۇرىنىـڭ دىپلـومى بۇنچىلىـك مـۇھىم بولىـدىغان بولسـا، مهن 

گهنـده ئانـام كۆرســه ئىچـى ئـاغرىغۇدهك بىــر ئـۆگىنهي،  كـېچىچه  ئۇخلىمـاي ئــۆگىنهي، ئهته ئهتى
ئۆگىنىـۋېتهي، قــار پ قـېلىڭالر، لــېكىن مهن بـۇ ھاياتتــا بۇنىڭـدىنمۇ مــۇھىم ئىشـالرنىڭ بــارلىقىنى 
بىلىــمهن. خالىســاڭالر ســۆ لهپ بېــرهي ئانــا، كوممۇنىســتالرنى، خىرىســتىيانالرنى،  ىيونىســتالرنى 

بىلهمسىلهر، كـارتېر ۋه پاپـا، برېژنېـۋ بىـلهن نـېمه  بىلهمسىلهر، ئارىمىزغا سوقۇنىۋ لغان ماسونالرنى
توغرۇلــــۇق سۆھبهتله ــــتى، بىلهمســــىلهر؟ ســــۆ لهپ بهرســــهم ئــــۇالر ئاڭلىمايــــدۇ، ئاڭلىســــىمۇ 

 چۈ هنمهيدۇ... بولدىال، ئىچىمنى پۇ ۇرماي ماتېماتىكا ئۆگىنىشكه با اليچۇ.
دهپ يـا ىمىز،  log ـۇند ق،   كىتابنى ئاچتىم، قاغىشتهگكۈر لوگارىفمىدىن ئۆتهلمىگهن ئىدىم.   
بولىدۇ دهيمىز. بۇ بىرىنچىسى، بۇنىڭدىن با قا نهرسـىلهرمۇ   a log(A.B)= a logA +a logBۋه 

بار؛ كىتابتا تېئورما دهپ بىر نهرسىمۇ بار. ھهممىسىنى دهپتىرىمگه رهتلىك قىلىپ يېزىـپ چىقـتىم. 
زىپتىمهن، مهن قانــد ق ئۆگىنىشــنى كېــيىن يا غــانلىرىم ئــۆ ۈمگه بهك يــار پ كهتتــى. تــۆت بهت يېــ

ئوبد ن بىلىمهن. دېمهك، لوگارىفما دېگهن مۇ ۇنچىلىك نهرسه مانا. ئهمـدى بىـر مهسـىله يېشـىپ 
 باقاي، دهيمهن. بۇنىڭ لوگارىفمىسىنى چىقىرىڭ، دهپتۇ:

 
 

، ماقۇل، چىقىر ي. قار پ باقتىم. ئاندىن دهپتهرگه يا غانلىرىمنى يهنه بىر قېتىم ئوقۇپ چىقـتىم
ئارىدىن خېلى ۋ قىت ئۆتتى، لېكىن قايسىنى قايسىغا بۆلۈپ كۆپهيتىـدىغانلىقىمنى ۋه نـېمه بىـلهن 
نېمىنى قىسقارتىدىغانلىقىمنى ھهر قانچه قىلىپمـۇ ئاڭقىر لمىـدىم. يهنه بىـر قېـتىم ئوقـۇپ چىقـتىم، 

ــدىم، مىســالدىكى مهســىلىلهرنىڭ قانــد ق يېشــىلگهنلىك ىگىمۇ ھهممىســىنى يادلىۋېتىشــكه تــا، قال
ــاچچىغىم  ــاتتى. بهك ئ ــى تهگمهيۋ ت ــك  پايدىس ــا قىلچىلى ــىنىڭ ماڭ ــېكىن  ھېچقايسىس ــدىم، ل قارى
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كهلدى، ئورنۇمدىن تۇرۇپ كېتىپتىمهن.  ۇ تاپتـا تاماكـا بولغـان بولسـا بىـر تـال چېكىـپ قويغـان 
ــۇم پهقهت  قهغه  ــېكىن قول  بــوالتتىم. ئانــدىن يهنه قولۇمغــا قهلهم ئېلىــپ يېشىشــكه كىرىشــتىم، ل

خـاال،. بىـر ئـا دىن كېـيىن، قـار ، نىلگـۈن، دهپتىرىمنىـڭ بىـر -ئۈستىنى بوياپ قويغان بولـدى
 بۇرجىكىگه نېمه يېزىپ قويۇپتىمهن:

 
 ئهمهستىم مهن ساڭا مايىل

 ①سهن ئهتتىڭ ئهقلىمنى   يىل
گه يهنه بىردهم ھهپىله تىم، لېكىن پايدىسى بولمىدى. كېيىن يهنه بىر ئا  ئويلىنىۋېدىم ئهقلىم   

ــدى: مۇ ــۇ  ــال كهل ــۇ خىي ــېمىگه ۋه    logب ــارلىقىنى بىلىشــنىڭ ن ــد ق مۇناســىۋهت ب ئارىســىد  قان
پايدىسى تېگهر؟ ئااليلۇق، بىر كۈنى پۇللىرىمنىـڭ سـانىنى پهقهت لوگارىفمـا ۋه يىلتىـز بهلگىلىـرى 

ــاكى دۆلهت ئىشــلىرىغا مهســئ ــارمهن، ي ــا ئايلىن ــۇدهك  بايغ ــى بولغ ــارقىلىقال ھېســابالپ چىققىل ۇل ئ
بوالرمهن: مهن ئـۇ چاغـد   بـۇ ھېساپال ـالرنى ماڭـا قىلىـپ بهرگـۈدهك بىـرهر كاتىـپ ئىشلىتىشـنى 

 ئويلىيالمىغۇدهك دهرىجىده دۆتلىشىپ كېتهرمهنمۇ؟
ماتېماتىكــا كىتــابىمنى بىــر چهتــكه تا ــالپ قويــۇپ، ئىنگىلىزچىنــى ئــاچتىم. كــالالم ئېلىشــىپ    

دېگهنلهرنىــڭ، دهپ   Mr .and Mrs. Brownكهتــكهن ئىــدى: ئــالالھ جاجىســىنى بهرســۇن بــۇ 
ئويلىــدىم؛ ئوخشــاش رهســىملهر، ھهمــمه ئىشــنى بىلىــدىغان ۋه جايىــد  قىلىــدىغان كىشــىلهرنىڭ 
سوغۇق ۋه بهختلىك چىر يى، بـۇالر ئىنگىلىـزمىش، ئۇچىسـىد  ده مالالنغـان كاسـتۇم ۋه گىالسـتۇك 

رى قوپۇۋ تقان، ئاندىن بىزنىڭ سهرهڭگه پاكىز. بىرى ئولتۇرۇۋ تقان، يهنه بى-بار، كوچىلىرىمۇ پاك
-قاپلىرىغا ئوخشىمايدىغان سهرهڭگه قاپلىرىنى ئۈستهلنىڭ ئۈستىگه، ئاستىغا، ئىچىگه، يېنىغا بىر

ۋه يهنه ... مهن بــۇ قامال ــمىغان نهرســىلهرنى    On, in, underبىــرلهپ قويــۇپ قويىشــىدۇ. 
ۇخالپ ياتقان التـارىيهچى، ئوغلـۇم ياخشـى يادلىشىم كېرهك، بولمىسا ئىچىدىكى ئۆيده پۇ ۇلد پ ئ

ئوقۇمايۋ تىدۇ دهپ سالپىيىپ كېتىدۇ. ئۈستىنى يېپىپ قويۇپ، تورۇسقا قار پ يادال ـقا با ـلىدىم، 
ــاتتىم: لهنهت بولســۇن!  ــتىم يهرگه ئ ــابنى ئالغــان پې ــرۋ م ئۆرلىۋېــدى، كىت ــردىنال نې يادالۋېتىــپ بى

مهن بۇالرغىال  ـۈكرى قىلىـپ ئولتۇرىـدىغان ئـادهم  ئورنۇمدىن تۇردۇم، دهرىزىدىن تېشىغا چىقتىم.
-ئهمه،. باغنىڭ بىـر چېتىـدىن قـار ڭغۇ دېڭىزغـا ۋه ئىتلىـرى بـار ئار لنىـڭ قار ڭغۇلىقىـد  يهكـكه

يىگــانه ھالــد  بىــر يېنىــپ، بىــر ئۆچــۈپ تۇرغــان ماياكقــا قــار پ ســهل ئــار م تېپىــپ قالــدىم: ئايــاغ 
، پهقهت كوچـا چىر قلىـرى بىـلهن يهرنىـڭ نهچـچه مهھهللىنىڭ ھهممه چىر قلىرى ئۆچكهن بولـۇپ

قات تېگىده گۈرۈلدهۋ تقاندهك ئاڭلىنىدىغان ئهينهك   ۋۇتىنىڭ چىر قلىرىال يېنىپ تۇر تتى؛ ئاندىن 
–چۆپ پۇر يتتى، بىلىـنهر -جىمجىت تۇرغان بىر كېمىنىڭ قىزىل چىرىغى. باغ قۇرۇپ قالغان ئوت

تتى: جىمجىــت باغــد  پهقهت تومــۇ غىالرال جىرىلــد پ بىلىــنمه، توپــا ۋه يــا  ھېــدىمۇ كېلىــپ تــۇر 
تۇرىـدۇ؛ گىالسـلىق بـاغالر، يىر قتىكـى تـۆپىلىكلهر بىـلهن تىمتـا، خىلـۋهت بۇلۇڭالرنىـڭ، بـاغالر 

دهرهخلهرنىڭ ئاستىدىكى سـۆرۈن ھاۋ نىـڭ گـۆردهك قـار ڭغۇلۇق -بىلهن  هيتۇنز رلىقالرنىڭ ۋه دهل
ۇرىـدىغان بېـزهڭ تومـۇ غىالر. ئانـدىن دىقـقهت قىلىـپ ئىچىدىمۇ مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىپ ت

قــۇالق ســېلىۋېدىم، يهلكهنكايــا يــولى تهرهپتىكــى الي ســۇد  كوركىر ۋ تقــان پاقىالرنىــڭ ئــاۋ  ىنىمۇ 
ئاڭلىغانــدهك قىلــدىم. مهن جىــق ئىشــالرنى قىلىــۋېتىمهن! قىلىــدىغان ئىشــالرنى خىيــال قىلــدىم: 

ــۇبىيهت ئهندىشىســى، ئ ــبه، مهغل ــۇرۇش، غهلى ــدىغان ئ ــۇۋهپپهقىيهت، مهن  ــهپقهت قىلى ــد، م ۈمى
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بىچارىلهر، قۇتقۇ ۇ ىم كېرهك بولغان با قىالر ۋه بۇ رهھىمسىز دۇنياد  بىز ماڭماقچى بولغان يـول. 
ئاياغ مهھهللىنىڭ ھهممه چىر قلىرى ئۆچۈك: ھهممىسى ئۇيقۇد ؛ ئۇخالۋ تىدۇ ھهممىسى: ئهخمىقـانه، 

ىشماقتا ۋه بۇ يهرده، ھهممىسىنىڭ بېشىد  بىر مهن ئويغاق. مهنىسىز، بىچاره چۈ لهرنى كۆرۈپ يېت
مهن يا ا نى بهك ياخشى كۆرىمهن، يېتىـپ ئۇخال ـتىن نهپـرهتلىنىمهن: قىلىـدىغان  ـۇنچىلىك 

 كۆپ ئىش باركى: ئويلىدىم.
ــى     ــكه كېيىملىرىمن ــدىغانلىقىمنى بىلگهچ ــردىم، دهر، ئۆگهنمهي ــۆيگه كى ــدىن ئ ــدىن دهرىزى ئان

ۋ تقا ئۆ ۈمنى تا لىدىم. ئهته ئهتىگهن قوپۇپ با اليمهن. ئهسلىده ئىنگىلىزچه بىـلهن سالمايال كارى
ماتېماتىكىغـا ئهڭ ئــاخىرقى ئــون كۈننىــڭ يېتىـدىغانلىقىنى ئويلىــدىم، قۇ ــالر  ــاخالرد  ساير  ــقا 
با لىغاند  سهن ھېچكىم يوق، دهپ ساھىلغا بارىسـهن، نىلگـۈن. مهنمـۇ بـارىمهن. ئىشـىمغا كىـم 

ــدىئارىلىشــ ــۈرىكىم مېنــى يهنه قىينايــدىغان بول ــۇم قېچىــپ، ي ده، دهپ -االيتتى؟ دهســلهپته ئۇيق
 ئويالپ قالغانىدىم، كېيىن تېزال ئۇخالپ قالىدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم.

ئويغانغان چېغىمد  كۈن نۇرى قوللىرىمغا چۈ ـۈپ تـۇر تتى ۋه ئىشـتان، كـۆينهكلىرىم تهردىـن     
ىدى. ئورنۇمدىن چاچر پ تۇرۇپ قار پ باقتىم: ئانام بىلهن د د م چىلىق  بولۇپ كهتكهن ئ-چىلىق

 تې ى قوپمىغان ئىدى. ئا  انىغا كىرىپ نانغا ئىرىمچىك سۈركهپ يهۋ تسام ئانام كىردى:
 نهده ئىدىڭ؟  _ 
 نهده بوالتتىم، بۇ يهرده ئىدىم،_ دېدىم،_ كېچىچه دهر، ئۆگهندىم. _
 پ بېرهيمۇ، ئوغلۇم؟قورسىقىڭ ئاچتىمۇ؟_ دېدى، چاي دهمله _
 ياق، بولدى،_ دېدىم،_ مهن ماڭىمهن ھا ىر. _
 بۇنچه ئهتىگهنده نهگه، ئۇخلىۋ لمامسهن؟ _
بىردهم ئايلىنىپ كېلهي، ئۇيقۇم ئېچىالر. ئانـدىن كېلىـپ يهنه دهر، تهكـر ر قىلىـمهن. چىقـاي  _

 دهپ تۇر تتىم، قارىسام ماڭا ئىچى ئاغرىشقا با الپتۇ.
 لىر  بېرهمسهن؟ 50دېدىم،_  پۇل بولسا ماڭا ھه، ر ست ئانا،_  _
 بىردهم ئارىسالدى بولدى. ئاندىن،   
 ھه،_ دېدى،_ يهنه نېمه قىلىسهن پۇلنى؟ ماقۇل، ماقۇل! د د ڭغا دېمه! _
لىـر لىقتىن بىـر. رهھـمهت ئېيتـتىم،  10لىر لىقتىن ئىككى،  20ئىچكهركى ئۆيگه كىرىپ چىقتى:    

تۇرۇقتـا د د م ئويغىنىـپ كهتمىسـۇن، -ۈش كېيىمىنى كېيـدىم، تـار قئىشتىنىمنىڭ ئىچىگه سۇ ئۈ 
دهپ دهرىزىــدىن چىقــتىم. قايرىلىــپ قارىــدىم، ئانــام يهنه بىــر دهرىزىــدىن ماڭــا قــار پ تــۇر تتى. 

 ئهنسېرىمه ئانا، مهن بۇ ھاياتتا نېمه بولىدىغانلىقىمنى بىلىمهن.
ۆڭ تهرهپــكه غۇيۇلــد پ ما ــىنالر ئۆتــۈپ ئاســفالىت يولــد  تــۆۋهنگه قــار پ ماڭــدىم. يېنىمــدىن د   

 100تۇر تتى. گىالستۇكلىرىنى تاقاپ، چاپانلىرىنى يېنىغا ئېسىپ قويغان بۇ خۇمپهرلهر، سـائىتىگه 
بىرلىرىنـى -سـوقتى قىلىشـقا ۋه بىـر-كىلومېتىرلىق سۈرئهت بىلهن ئىستانبۇلغا قاق سهھهرده قاقتى

ماڭــا قــار پمۇ قويۇ ــمايتتى. ســىلهرگه پهرۋ يىــم  ئوڭــد  قويۇ ــقا ئالــدىر پ مېڭىۋ تقــانلىقى ئۈچــۈن،
 پهلهك، ھهي گاالستۇكلۇق، مۈڭگۈ لۈك ئهپهندىلهر!

ساھىلد  تې ى ھېچكىم كۆرۈنمهيتتى. بىلهتچى ۋه ئىشـىك باقـارالرمۇ تې ـى كهلمىـگهن بولغاچقـا   
ــگه قــۇم كىرىــپ كهتمىســۇن دهپ، قىيانىــڭ  ــزىنكه ئايىغىمنىــڭ ئىچى ــۆلىمهيال كىــردىم، رې پــۇل ت
ــقهت بىــلهن  ــاخىرىغىچه ۋه بىــر ئۆينىــڭ تېمــى با ــالنغان يهرگىــچه دىق تــۈۋىگىچه، ســاھىلنىڭ ئ
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ماڭدىم، تامنىڭ كۈن چۈ مهيدىغان بىر بۇلۇڭىغا بېرىپ ئولتۇردۇم. نىلگۈننى ئىشىكتىن كىرىشىگه 
الر  ①بـــۇ يهرده تـــۇرۇپال كـــۆردۈم. تۇرغـــۇن دېڭىزنىـــڭ ئاســـتىنى تاما ـــا قىلىـــۋ تىمهن: چۇرچـــۇر

رنىڭ ئارىسىد  ئاستا ئۈ ۈپ يۈرۈ ـهتتى. سـه گۈر كهفـال بېلىقلىـرى كىچىككىـنه ئـاۋ  دىنمۇ يوسۇنال
 ئۈركۈپ قېچىشاتتى. تىنماي تۇردۇم.

خېلى ئـۇ ۇن ۋ قىتـتىن كېـيىن؛ بىرسـى غهۋۋ سـالر كېيىمىنـى كېيىـدى، ماسكىسـىنى تاقىـدى،    
ن ئـۈ ۈپ كهتتـى. مۇ ـۇند ق سۇنىڭ ئاستىد  مىلتىقىنى بهتلىدى ۋه كهفال بېلىقلىرىنىـڭ كهينىـدى

يارىما، گۇيالرنىڭ كهفال بېلىقلىرىنىڭ پېيىگه چۈ ۈۋېلىشىغا بهك ئاچچىغىم كېلىدۇ! بىر ئـا دىن 
كېيىن سۇ يهنه تىنجىدى، كهفال بېلىقلىرى ۋه با قا قىيـا بېلىقلىـرى يهنه كۆرۈنىشـكه با ـلىدى. 

 ئاندىن ئۈستۈمگه كۈن نۇرى چۈ ۈ كه با لىدى.
ىـزد ، بـۇ يهرده ئۇالرنىـڭ كونـا ۋه غهلىـته ئـۆيى بىـلهن بىزنىـڭ ئۆيـدىن با ـقا كىچىك چېغىم   

ھېچقاند ق  ئۆي يوق ئىدى، مهتىن، نىلگۈن ۋه مهن بۇ يهرگه كېلهتتـۇق، مهن تېـزىمغىچه سـۇغا 
كىرهتتىم ۋه چۇرچۇر ياكى خورو بىنا بېلىقلىرىنى تۇتۇش ئۈچۈن كۈتۈپ تۇر تتۇق. لېكىن د ۋ ملىـق 

ى كېلهتتـى، قويـۇۋهت كهتسـۇن، دهيتتـى مهتىـن، لـېكىن يهمچـۈكنى يهۋهتكهنلىكـى قىيا بېلىقلىر
ئۈچۈن قويۇپ بهرگۈم كهلمهيتتى، قۇتىغا سېلىپ قوياتتىم؛ ئاندىن قۇتىغـا سـۇ تولـدۇرۇپ قويسـام 
مهتىن ما  ق قىالتتى! مهن پىت كۆ  ئهمه،، دهيتتىم مهن؛ نىلگۈن يا ئاڭاليتتى، يا ئاڭلىمايتتى؛ 

ئهمه،، مهن ئــۇ يهمچۈكنىــڭ ھېســابىنى ئــۇ قىيــا بېلىقىــدىن ئــالىمهن، دهيتــتىم.  مهن پىــت كــۆ 
مهتىن، بېلىقنـى تىقىۋ لـدى، قارماقنىـڭ ئۇچىغـا ئـوق  چېگىشـنىڭ ئورنىغـا ۋېنتـا چېگىپتـۇ، قـار  
بۇنىڭغا، نېمه دېگهن پىت كۆ ! بالىالر _، دهيتتى نىلگۈن،_ ئۇ بېلىقالرنى كېيىن دېڭىزغا قويۇپ 

ۇۋ ل بولىدۇ، بوالمدۇ؟ ئـۇالر بىـلهن دوسـت بولـۇش ته،، بىلىـمهن. قىيـا بېلىقىـدىن بېرىڭالر، ئ
  ورپا قىلغىلى بولىدۇ، ياڭيۇ، پىيا  سالساڭ بولىدۇ.

كېيىن بىر قىسقۇچپاقىنى تاما ا قىلدىم. ھهمىشه بىر نهرسـىلهر بىـلهن ھهپىلىشـىپال تۇرغاچقـا،    
ياغلىرىـڭ بىـلهن قىسـقۇچلرىڭنى نېمىـدهپ ئۇنـد ق قىسقۇچپاقىالر ئهنسىز ۋه خىيالچان كېلىـدۇ. ئا

مىدىرلىتىدىغانسهن سهن؟ بۇ قىسقۇچپاقىالر گويا مهندىن كۆپ نهرسىلهرنى بىلىدىغاندهك قىالتتى: 
ھهممىسى تۇغۇلۇ تىنال قاقۋ ش ۋه پوچى. قورسـاقلىرى ئاپئـاق ئـاۋۇ يۇمشـاق قىسـقۇچپاقا بـاللىرىمۇ 

 قاقۋ ش.
ــۈ ى د ۋ لغۇ ــقا     ــيىن ســۇ ي ــدى، ســۇغا كىرىــپ كې با ــلىدى ۋه ســۇنىڭ تېگــى كــۆرۈنمهي قال

چىقىــدىغانالر كۆپهيگهنســىرى ســۇ تې ىمــۇ الي بولــۇپ كهتتــى. ئىشــىككه قــار پ كــۆردۈم: قولۇڭــد  
 سومكا، ئىچىگه كىرىپسهن نىلگۈن. ساھىلنىڭ بۇ تهرىپىگه كهلدىڭ، ماڭا ئۇدۇل ماڭدىڭ.

كـــۆڭلهكنى ســـالدى، مهن بـــاغىردىقى كهلـــدى ۋه بىـــردىنال توختـــاپ، ئۈســـتىدىكى ســـېرىق    
قـولىنى سـۇنۇپ يېتىۋېـدى  –ھاۋ رهڭكهن دهپ تۇرىۋېدىم، بىر ئهدىيـال ئېلىـپ سـالدى ۋه  پـۇت 

كۆرۈنمهي قالدى. كېيىن سومكىسىدىن بىر كىتاپ ئېلىپ ئوقۇ قا با لىدى. ھاۋ د  كىتاپنى تۇتۇپ 
 تۇرغان قولى بىلهن بېشىنىال كۆرهلىدىم. ئويلىدىم.

كهتتىم. ئۇ ۇن ۋ قىت ئۆتتى، تې ىچه ئوقۇۋ تىدۇ. سهگىدهي دهپ يۈ ۈمگه سۇ چاچتىم.  تهرلهپ   
 يهنه خېلى ئۇ ۇن ۋ قىت ئۆتتى ۋه تې ىچه ئوقۇۋ تىدۇ.

يېنىغا بېرىپ، مهرھابا نىلگۈن، دهيمىكىن دهپ ئويلىدىم، مهن دېڭىزغا چۈ كىلى كېلىۋېدىم،    
: نېمىشـقىكىن مهنـدىن بىـر يـاش چـوڭ ئىكهنلىكـى قاند ق ئهھۋ لىڭ؟ ئاچچىقالرمۇ دهپ ئويلىـدىم
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 يادىمغا كهلدى. كېيىن بار رمهن، با قا بىر كۈنى.
بىر چاغد  نىلگۈن ئورنىدىن تۇردى، دېڭىزغا قار پ ماڭدى؛ چىر يلىق دهپ ئويلىدىم. بىـردىنال    

رده كېرهكلىرىنىــڭ ئــاۋۇ يه-ســۇغا ســهكرىدى ۋه ئۈ ۈ ــكه با ــلىدى. ياخشــى ئۈ ىۋ تــاتتى، نهرســه
قالغانلىقىغــا پهرۋ  قىلمــاي يىــر قالپ كېتىۋ تــاتتى. ئهنســېرىمه نىلگــۈن، نهرســىلىرىڭگه مهن قــار پ 
قويىۋ تىمهن؛ چۈنكى تې ىچه كهيـنىگه قـار پمۇ قويماسـتىن ئـۈ ۈپ كېتىۋ تـاتتى. بىرهرسـى خالىسـا 

ھېچكىم قۇالق بولىمهن، -كېرهكلىرىگه چېقىلىشى مۇمكىن، لېكىن مهن كۆ  -بېرىپ ئۇنىڭ نهرسه
 چېقىاللمايدۇ.

ــه    ــڭ نهرس ــۇرۇپ، نىلگۈننى ــدىن ت ــار پ -ئورنۇم ــۇ ق ــاردىم. ھېچكىمم ــىغا ب ــڭ قېش كېرهكلىرىنى
ــان  ــڭ دوســتۇم تۇرســا. ئىڭىشــتىم، ســومكىنىڭ ئۈســتىده تۇرغ ــگهن مېنى ســالمايتتى. نىلگــۈن دې

ى قېرى ئادهم، كىتاپنىڭ مۇقاۋىسىغا قارىدىم: خىرىستىيانالر قهبرىستانلىقى ۋه يىغالپ تۇرغان ئىكك
ئۈستىده " ئاتىالر ۋه ئوغۇلالر" دهپ يېزىلىپتۇ. كىتابنىڭ ئاستىد  ھېلىقى سېرىق كۆڭلهك تـۇر تتى، 
سومكىسىد  نېمه باردۇ؟ پهقهت بىلگۈم كهلگهنلىكى ئۈچۈن، با قىالر كـۆرۈپ  با ـقىچه چۈ ـىنىپ 

ئىسســىپ كهتــكهن  تېــز ئــاختۇردۇم: يــۈ  مــاي قۇتىســى، ســهرهڭگه، ئاپتاپتــا-قالمىســۇن دهپ تېــز
ــار   ــاق، ق ــىل تارغ ــر يېش ــك  بى ــقۇچالر،  كىچى ــا  قىس ــال، چ ــاب، پورتم ــر كىت ــاچقۇ ، يهنه بى ئ

قارىسام، نىلگۈن تې ىچه يىر قالرد  خالتىسى ۋه كىچىك بىر  ىشه.  سامسۇنكۆ هينهكلهر، لۆڭگه، 
قويـۇپ ئۈ ۈپ يۈرۈپتـۇ، ھـېچكىم با ـقىچه چۈ ـىنىپ قالمىسـۇن دهپ ھهمـمه نهرسـىنى ئـۆ  پېتـى 

ده يانچۇقۇمغـا سـالدىم. ھـېچكىم  -قويۇۋ تاتتىم، تۇرۇپال كىچىـك يېشـىل تارغاققـا كـۆ ۈم چۈ ـتى
 كۆرمىدى.

ئىلـد م  ماڭغـا  -قىيا تهرهپكه قايتىپ كېتىپ، ساقلىدىم. نىلگۈن دېڭىزدىن چىقتى ۋه ئىلـد م   
زدهك كـۆرۈنهتتى. لۆڭگىگه ئور ندى. قارىماققا مهندىن بىر ياش چوڭ قىز ئهمه،، كىچىك بىـر قىـ

بهدىنىنى قۇرۇتتى، سومكىسىنى بىردهم ئـاختۇردى ۋه سـېرىق كـۆڭلىكىنى كېيىـپ ئىتتىـك يـۈرۈپ 
 كهتتى.

تۇرۇپال قالدىم، مهنـدىن قېچىۋ تامـدىكىن دهپ قالـدىم. يۈگـۈرۈپ بېرىـپ ئارقىسـىدن قارىـدىم:    
، بىردىنال بۇرۇلۇپ مېڭىشقا ئۆيىگه مېڭىپتۇ. يان تهرهپتىن ئالدىغا چىقاي دهپ يۈگۈرۈپ كېتىۋ تسام

با لىدى، چۆچۈپ كهتتىم، چۈنكى ئهمدى ئۇ مېنىڭ كهيـنىمگه چۈ ـكهنىدى، مېنـى ئىـز قـوغالپ 
كېلىۋ تقانــدهك قىالتتــى. باققالنىــڭ ئالدىــدىن ئوڭغــا بۇرۇلــدۇم ۋه بىــر ما ــىنىنىڭ ئارقىســىغا 

 كىردى.يو ۇرۇنۇپ ئاياغ بوغقۇچلىرىمنى چهگكه  قارىدىم؛ باققالنىڭ دۇكىنىغا 
يولنىڭ يهنه بىر تهرىپىگه ئۆتتـۈم. ئـۆيىگه قايتقانـد  ئۇچرىشـىپ قالغـان بـولىمىز. خىيالىمـدىن    

كهچتى: يانچۇقۇمدىن چىقىرىپ بېرىمهن، نىلگۈن، بۇ تارغاق سـېنىڭمۇ؟ دهيـمهن. ھهئه، نهدىـن 
دۇ. تاپتىڭ؟ دهيدۇ. چۈ ۈرۈپ قويۇپسهن، دهيـمهن. مېنىـڭ ئىكهنلىكىنـى قانـد ق بىلـدىڭ، دهيـ

يــاق، ئۇنــد ق دېمهيــمهن، يولــد  چۈ ــۈرۈپ قويــدۇڭ، كــۆرۈپ قېلىــپ ئالــدىم، دهيــمهن. دهرهخ 
 ئاستىد  ساقالۋ تاتتىم. تهرلهپ كهتكهن ئىدىم.

بىر ئا دىن كېيىن باققالنىـڭ دۇكىنىـدىن چىقتـى، مهن تهرهپـكه كېلىشـكه با ـلىدى. ھهجهپ    
غــا قارىمــاي، ئالــدىمغا، بايــاتىن چهگــكهن ياخشــى، مهنمــۇ باققــال دۇكىنىغــا كېتىۋ تــاتتىم. ئۇنىڭ

 رېزىنكه ئايىغىمنىڭ بوغقۇچلىرىغا قار پ ماڭدىم. بېشىمنى كۆتۈردۈم.
 مهرھابا!_ دېدىم. نېمانچه چىر يلىق دهپ ئويلىدىم. _
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 مهرھابا،_ دېدى، كۈلۈپمۇ قويمىدى. _
 مهن توختىدىم، لېكىن ئۇ مېڭىۋهردى.

   ىم بۆلهكچىال چىقىپ كهتتى.ئۆيگه ماڭدىڭمۇ نىلگۈن؟_ دېدىم. ئاۋ _
 ھهئه،_ دېدى ۋه ئارتۇق گهپ قىلماي كېتىپ قالدى. _
 خوش!_ دهپ ئارقىسىدىن توۋلىدىم. ئاندىن يهنه توۋلىدىم: _ رهجهپ تاغامغا ساالم ئېيت! _
ئوڭايسىزلىنىپ قالدىم. قايرىلىپ، بىر، ماقۇل، دهپمۇ قويمىـدى. تۇرغـان جايىمـد  ئارقىسـىدىن    

دىم. نېمىشقا بۇنـد ق قىلىـدۇ؟ بهلكىـم ھهمـمه ئىشـنى بىلىـپ قالغانـدۇ، دهپ ئويلىـدىم، قار پ قال
لېكىن بىلىپ قالغۇدهك نـېمه ئىـش بولسـۇن؟ يولـد  ئۇچرىشـىپ قالغانـد ، ئـادهم دېـگهن كىچىـك 
چېغىدىكى دوستىغا ساالم قىلمامدۇ؟ قىز ىق! ئويالنغا  ماڭدىم. كىشىلهر توغر  دېيىشىدۇ: ئـادهملهر 

 50سـائهتنىمۇ ئايـاپ كېتىشـىدۇ. يانچۇقىمـد   –بىرىدىن ساالم -غهلىته بولۇپ قېلىشتى، بىرھا ىر 
لىر  بارلىقى ئېسىمگه كهلدى، نىلگۈن بۇ چاغقىچه ئۆيىگه بېرىپمـۇ بولغانـدۇر، نـېمه ئويالۋ تقانـدۇ؟ 
بىر تېلېفـون قىلىـپ ھهمـمه گهپنـى دهي، دهپ ئويلىـدىم، مهن بىـلهن بۇرۇنقىـدهك كۆرۈ سـۇن، 

 ــقا بىــر نهرســه تهلهپ قىلمــايمهن. تېلېفونــد  نــېمه دېيىشــنى ئــويالپ ماڭــدىم. ســېنى ياخشــى با
كۆرىمهن، دېسهممۇ بولىدۇ، نـېمه بولماقچىـدى؟ با ـقا ئىشـالرنىمۇ ئويلىـدىم. كـوچىالرد  سـاھىلغا 

 مېڭىشقان يىرگىنىشلىك كىشىلهر. بۇ دۇنيا نېمه دېگهن قااليمىقان!
فـون دهپتىرىنـى ئېلىـپ كـۆ  يۈگۈرتتـۈم. د رۋىنئوغلـۇ، سـاالھىددىن پوچتى انىغا كىـردىم، تېلې   

نومـۇر، بـۇ ئادرېسـنى ئارىلىشـىپ  -12ئائىلىسى دهپ يېزىلىپتۇ. جهننهتھىسار، قىرغاق كوچىسـى، 
ــدىم.  ــون بوتكىســىغا  10كهتمىســۇن دهپ قهغه گه يېزىۋ ل ــگه ســېتىۋ لدىم، تېلېف ــۆلهپ تهڭ ــر  ت لى

نىڭ ئورنىغـا  7ايالندۇردۇم، لېكىن ئهڭ ئاخىرقى نومۇرغا كهلگهنده كىردىم، تېلېفون نومۇرلىرىنى ئ
نى ئايالندۇرۇپ سالدىم. لېكىن تېلېفـوننى ئۈ ۈۋهتمىـدىم. خاتـا ئۇرۇلغـان تېلېفـۇن جىرىڭلىـدى، 9

مهن تــې ىچه قويــۇۋهتمىگهچكه، ئــون لىر لىــق تهڭــگه تىرىقشــىپ ســاندۇققا چۈ ــتى ۋه تېلېفــون 
 ئۇالندى.

 ئايالنىڭ ئاۋ  ى. ۋهي، _ دېدى بىر _ 
 ۋهي،  قهيهر بۇ؟_ دېدىم. _
 پهرھات بهينىڭ ئۆيى،_ دېدى،_ كىم بولىسىز؟ _
 بىر دوستى،_ دېدىم،_ پار ڭلىشاي دېگهن. _
 قېنى سۆ لهڭ،_ دېدى ئۇ ئاۋ   قىزىقسىنىپ،_ نېمه ئىشتى؟ _
قۇدۇققا چۈ ۈپ لىر  پۇلۇم  10مۇھىم بىر ئىشتى!،_ دېدىم ۋه ئهمدى نېمه دهي دهپ ئويالندىم.  _

 كهتكهن ئىدى.
 سىز كىم بولىسىز؟ _ دهۋ تاتتى ئۇ. _
 پهرھات بهيگه دهيمهن!_ دېدىم،_ تېلېفوننى ئېرىڭگه بهرگىنه. _
 پهرھاتقىمۇ؟_ دېدى،_ سىز كىم بولىسىز؟ _

ھهئه، ئــۇنى چــاقىره ســهن!_ دېــدىم. بوتكىنىــڭ ئهينىكىــدىن قارىــدىم، پوچتى انــا خــادىمى  _
 رسىگه ماركا بېرىۋ تاتتى.ئالدىر ش ئىدى: بى

 سىز كىم بولىسىز،_ دهۋ تاتتى ھېلىقى ئاۋ  . _
 سېنى ياخشى كۆرىمهن،_ دېدىم،_ سېنى ياخشى كۆرىمهن! _
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 نېمه؟ سىز كىم بولىسىز؟ _
ئاناڭنى ئاقسۆڭهك جاالپ! دۆلهت كوممۇنىستالرنىڭ قولغا  چۈ ۈپ كهتتى، سىلهر تې ىچه يېرىم  _

   ...يالىڭا ، جاالپ، مهن سېنى
تېلېفــوننى قويــۇۋهتتى. مهنمــۇ ئاســتا قويــۇپ قويــدۇم. پوچتى انــا خــادىمى ئا ــقان پــۇلالرنى 

لىـر  بىكـاردىنال  10قايتۇرۇۋ تاتتى. ئالدىرىماي سىرتقا چىقتىم. ماڭا قار پمۇ قويمىـدى. ھېچبولمىسـا 
 40يهنه  يوق بولدى دهپ قارنىم ئاغرىمايدىغان بولدى. پوچتى انىدىن چىقىـپ ماڭغـا  ئويلىـدىم:

لىر غا بۇنىڭدىن تۆت ھهسسـه كـۆپ  40لىر غا بۇنچىلىك كۆڭۈل ئاچقىلى بولسا،  10لىر  پۇلۇم بار؛ 
كۆڭۈل ئاچقىلى بولىدۇ. ماتېماتىكا دېگهن مانا، مېنى بىلمهيدۇ، چۈ هنمهيدۇ دهپ قارىغاچقا، بىـر 

ــدىلهر، مهن ساق ــۇ، ئهپهن ــدۇرۇپ ســاقلىتىۋ تىدۇ، بوپت ــرى ســىنىپ قال ــدىن بې ــد ن يىل ال ــنى ئوب
 بىلىمهن، ئاخىرىد  ئۆ ۈڭالر پۇ ايمان يهپ قالماڭالر. 
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نىلگۈن خانىم ساھىلدىن قايتىپ كهلدى، فارۇق بهي ئۇنى ساقالۋ تاتتى. كېلىـپ ئولتۇرۇ ـتى،    
ــىپ  ــدهۋ تاتتى؛ پار ڭلىش ــرى مۈگى ــاتتى، يهنه بى ــت ئوقۇۋ ت ــرى گېزى ــم. بى ــتىلىقلىرىنى بهردى نا 

تى. ئانــدىن فــارۇق بهي يوغــان سومكىســىنى ئېلىــپ، گهبــزهگه، ئارخىپ انىغــا كۈلۈ ــكه   يېيىشــ
ماڭدى؛ نىلگۈنمۇ قا ا تهرهپكه كىتاب ئوقۇغىلى كهتتى. مهتىن بولسا تې ىچه كىتـاپ ئوقۇۋ تـاتتى. 
ئۈستهلنى يىغىشتۇرماي تـۇرۇپ ئۈسـتۈنكى قهۋهتـكه چىقـتىم. چـوڭ خانىمنىـڭ ئىشـىكىنى چېكىـپ 

 ئىچىگه كىردىم.
 با  رغا ماڭدىم چوڭ خانىم،_ دېدىم،_ بىرهر نهرسه ال ىممۇ؟مهن  _
 با  ر؟_ دېدى،_ بۇ يهرده با  ر بارمۇ؟ _
نهچچه يىلنىـڭ ئالدىـد  دۇكـانالر ئېچىلغـانتىغۇ،_ دېـدىم،_  ـۇ يهرگه بـارىمهن، نـېمه ئالغـا   _

 كېلهي؟
 ئۇالردىن ھېچنىمه ئالمايمهن!_ دېدى. _
 چۈ ته نېمه قىلساق بوالر؟ _
 نېمه بىلهي،_ دېدى،_ يېگىلى بولغۇدهك بىر نهرسه قىل! مهن _
پهسكه چۈ ـتۈم، پهرتـۇقنى يه ـتىم، تـور خـالتىنى، قـۇرۇق  ىشـىلهرنى، پـۈگهتلهرنى ئېلىـپ    

ماڭــدىم. يېگىلــى بولغــۇدهك نهرســىلهرنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى ئهمه،، نــېمه ئهمهســلىكىنى دهپ 
قــاالتتى، لــېكىن قىرىــق يىــل بولــدى، بىلىــمهن  بېرىــدۇ. بــۇرۇنقى چــاغالرد  ئــويالپ تېــپىش ماڭــا

بۇالرنىڭ نېمه يهيدىغانلىقىنى! ھاۋ  ئىسسىپ كهتـكهن بولـۇپ، تهرلهۋ تـاتتىم. كـوچىالرد  ئـادهملهر 
 جىقالپ قالغان بولۇپ، مۇ ۇ ۋ قىتتىمۇ ئىستانبۇلغا ئىشقا چېپىپ كېتىۋ تقانالر بار ئىدى.

 ــلىدى، بــاغالر ۋه گىــال، دهرهخلىــرى كۆرۈنىشــكه دۆڭــگه قــار پ ماڭــدىم، ئــۆيلهر ئا ال ــقا با   
دهرهخلهرنىڭ ئۈستىده قۇ الر تې ىچه بار ئىدى. خۇ ال ئىـدىم، يـولنى ئۇ  تمـاي -با لىدى. دهل

دهپ توپا يول بىلهن ماڭـدىم، بىـر ئـا دىن كېـيىن ئـۆيلهر، ئـۆگزىلهردىكى تېلېـۋىزور ئـانتېنىلىرى 
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 كۆرۈندى.
 ھامما كاال سېغىۋ تاتتى.  نهۋ  تنىڭ ئايالى بىلهن جهننهت   

قىشلىرى ھورى چىقىـپ تۇرغانـد  تاما ـا قىلسـا تې ىمـۇ پهيـزى بولىـدۇ. نهۋ  تمـۇ بـاركهن ئهنه. 
 ئۆينىڭ يهنه بىر تېمىغا يۆلهپ قويغان موتوسىكلىتقا ئېڭىشىپ تۇرۇپتۇ. قېشىغا باردىم.

 مهرھابا،_ دېدىم.  _
توسىكلىتنىڭ بىر يهرلىرىگه بـارمىقىنى تىقىـپ مهرھابا،_ دېدى، لېكىن قايرىلىپ قارىمىدى. مو _

 كوچىالۋ تاتتى.
 سۆ  قىلماي تۇردۇق. ئاندىن ئېغىزىنى كوچىالپ،-بىردهم گهپ   
 بۇ ۇلۇپ قالدىمۇ؟_ دېدىم. _
 ياقهي!_ دېدى،_ بۇ ۇلۇپ قاالمدۇ بۇ؟ _
ىل بـۇرۇن موتوسىكلىتى بىلهن ماختىنىدۇ ۋه گۈرۈلدىتىپ مهھهللىنى بېشىغا كېيىدۇ. ئىككى ي   

باغۋهنلىــك قىلىــپ ۋه ســۈت ســېتىپ تاپقــان پۇلىغــا ئالــدى. ئهتىگهنلىــرى ئۇنىڭغــا مىنىــپ ســۈت 
يېـرىم دهم  -تارقىتىدۇ، لېكىن مهن بىزگه ئهكهلمه، دېگهنىدىم، ئـۆ ۈم كېلىـپ ئـالىمهن، بىـردهم

 مۇڭدىشىمىز.
 ئىككى  ىشه ئهكهپسهنغۇ؟ _
 _ دېدىم،_ فارۇق بهيلهر كهلگهنىدى.ھهئه، _
 ه، مهيهرگه قوي!ھ _
قويۇپ قويدۇم. ئىچىدىن كاناي بىلهن كهمچهننى ئېلىپ چىقتـى. ئـاۋۋ ل كهمچهنـگه قۇيـۇپ،    

 ئاندىن كاناي بىلهن  ىشىگه تۆكىدۇ.
 ئىككى كۈن بولدى، قهھۋهخانىغا كهلمىدىڭغۇ؟ _

 ئۈندىمىدىم.
 ھه، ئۇ نومۇسسىزالر بىلهن كارىڭ بولمىسۇن، تهربىيهسىزلهر. _

 ئويلىدىم.
ھه، ر ست، ئۇ گېزىتته يېزىلغانالر ر ستمىدۇ؟_ دېدى بىردهمدىن كېـيىن،_ ئا ـۇند ق پـاپىالر  _

 ساناتورىيهسى ر ستىنال بولغىيمىدى؟
 گېزىتنى ھهممىسى ئوقۇ قان ئىدى.   
ســهنمۇ  ــۇ ھامــان قېيىــد پ كېتىــپ قالــدىڭ،_ دېــدى،_ ئــۇ نومۇسســىزالرغا ئاچچىقلىنىشــقا  _

 ئهر ىمدۇ! نهگه باردىڭ؟
 كىنوخانىغا. _
 قايسى كىنونى قويۇپتىكهن؟_ دېدى،_ سۆ لهپ بېره. _
سۆ لهپ بهردىم. گېپىم تۈگىگهنده  ىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى تولدۇرۇپ بولۇپ، ئاغزىغا پۈگهت    

 قاپال قا با لىغانىدى.
ــزىنكه  _ ــا رې ــار ھار قالرغ ــى. ناچ ــلهپ كهتت ــدى،_ قىممهت ــا ىر،_ دې ــاقمۇ ته، ھ ــۈگهت تاپم پ

دۇ. مهنمـۇ پـۈگهتلهرنى يىتتىرىـۋهتمهڭالر دهپ تـۇرۇۋ تىمهن. يىتتىرىـپ قويسـاڭالر ئـون ئىشلىتىۋ تى
ــار ســۈتچىلىكى ئهمه،. خالىمىســاڭالر بالىلىرىڭالرغــا دور  قېتىلغــان ســۈت  ــر . چــۈنكى مهن پىن لى

 ئىچۈرۈڭالر.
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ىـپ بۇ گهپلهرنى د ئىم قىلىپ تـۇر تتى. يانچۇقۇمـدىن فـارۇق بهي بهرگهن پـۈگهتلهرنى چىقىر   
 بېرهي دهپ بولۇپ، ئاندىن نېمىشقىدۇر يالتىيىپ قالدىم. پهقهت كۆڭلى خۇش بولسۇن دهپ:

 ھهممه نهرسه قىممهتلىشىپ كهتتى،_ دېدىم. _
 ــۇ!_ دېـدى  ىشـىلهرنى ئىتتىــك، ئىتتىـك تولــدۇرغا ، ھاياجانالنغانىـدى. قىممهتچىلىــك،  _

الق سـالمىدىم. ھهمـمه  ىشـىلهرنى بۇرۇنقى ياخشى چاغالر ھهققىده سۆ لهپ كهتتـى،  ېرىكىـپ قـۇ
تولــدۇرۇپ، ســېۋهتكه جايال ــتۇرۇپ بولغانــدىن كېــيىن: _ مهن بــۇالرنى تــارقىتىمهن،_ دېــدى،_ 
خالىساڭ سـېنى ئۆيـۈڭگىچه ئالغـا  كېـتهي. پېـد لنى دهسسـهپ موتوسـىكلىتىنى گۈرۈلـدىتىپ ئـوت 

 ئالدۇردى، مىندى. " بوله!" دهپ توۋلىدى.
 يالنغا  كېتىمهن.بولدى،_ دېدىم مهن،_ ئا  _
 مهيلى،_ دېدى ۋه موتۇرغا مىنىپ غۇيۇلد پ كېتىپ قالدى. _
چاڭغا قار پ تـۇردۇم. ئۇنىڭـدىن -ئاسفالىت يولغا چىققانغا قهدهر ئارقىسىدىن كۆتۈرۈلگهن توپا   

خىجىـل بولـۇپ قالغانىـدىم. سـۈت  ىشـىلىرىنى تـور خالتىـد  كۆتـۈرگىنىمچه ماڭـدىم. بىـر ئـا دىن 
ــ ــيىن قايرىلى ــۈت كې ــې ىچه س ــا ت ــنهت ھامم ــلهن جهن ــالى بى ــڭ ئاي ــدىم. نهۋ  تنى ــا قارى پ ئارقامغ

سېغىۋ تاتتى. جهننهت ھامما ۋ با مه گىلىنى كۆرگهنىكهن، دهيتتى ئانام، ۋ با تارقالغـان چـاغالرنى؛ 
ــۆيلهر  ــدى، ئ ــد  قال ــۇ غىالر ئارقام ــۈم، توم ــاغالردىن ئۆتت ــتىم. ب ــۇپ كېتهت ــى، قورق ســۆ لهپ بېرهتت

 لىدى. ئۇ ۇن يىلالردىن بېرى بۇ يهرلهر قىلچىلىك ئۆ گهرمىـدى. كېيـنچه سـېنتهبىر كۆرۈنىشكه با
ئايلىرىد  ئوۋ ئوۋالش ئۈچۈن كىشىلهر كېلىشىدىغان بولۇ تى، ما ىنىلىرىنىڭ ئىچىـده تهلـۋىلهرچه 
پ ئۆ ىنى ئېتىپ تۇرىدىغان، ئوبد ن بېقىلغان ئىتالر بوالتتى، ئۇالرغا يېقىن كهلمهڭالر بالىالر، ئېتى

تا اليدۇ! بىر تامنىڭ چاك كهتكهن يېرىنىڭ تۈۋىده بىر كهسلهنچۈك! قېچىـپ كهتتـى! قـۇيرۇقىنى 
قاند ق تا اليدۇ، بىلهمسهن ئوغلۇم، دهپ سورىغانىدىن ساالھىددىن بهي، قايسى قائىدىگه كۆره؟ 

تـا، ئۈنچىقماي قورقۇمسىر پ قار يتتىم: ھـارغۇن، مـۈكچهيگهن ۋه ھالىـدىن كهتـكهن بىـر د د . توخ
قهغه گه يېزىپ بېـرهي، دېـدى ۋه چـارلېس د رۋىـن دهپ يېزىـپ بهردى، تـې ىچه سـاقالۋ تىمهن. 
ـــارتۇق بولغـــان  ـــزده كهم ۋه ئ ـــر قهغه  بهرگهنىـــدى: بى ـــده يهنه بى ـــاخىرقى كۈنلىرى ئۆمرىنىـــڭ ئ
ــۈنلهرده  ــر ك ــم بى ــدۇرىمهن، بهلكى ــۇنى قال ــاڭا پهقهت ب ــۇم، س ــۇ ئوغل ــى ب نهرســىلهرنىڭ تىزىملىك

الرسهن. قهغه نى ئېلىپ قارىدىم: كونا يېزىق ئىدى. ھار ق ئىچىپ قىزىرىپ كهتـكهن چۈ ىنىپ قا
كــۆ لىرى ماڭـــا تىكىلىـــپ تـــۇر تتى؛ كـــۈن بـــويى ھوجرىســـىدىن چىقمـــاي ئېنسىكلوپېدىيهســـىگه 
ئىشلىگهنىدى، چارچىغانىدى. ئاخشاملىرى ھار ق ئىچهتتى، ئاندىن ھهپتىده بىـر قېـتىم ئۆلگـۈدهك 

ۇتاتتى؛ باغنىڭ بىر يېرىده، ھوجرىسىد  ياكى دېڭىز بويىد  بىھـوش بولـۇپ ئىچهتتى، خۇدىنى يوق
ئهله، كېزىـپ يـۈرهتتى. ئۇنـد ق كـۈنلهرده چـوڭ -يېتىپ قالغانغا قهدهر، به ىده كـۈنلهپ مهسـت

خانىم ھوجرىسىغا تېشىغا چىقمايـدىغانغا كىرىـۋ التتى. قاسسـاپنىڭ يېنىغـا بـاردىم، ئـادهم كـۆپ ، 
 ر متۇل ئايال يوق ئىدى.لېكىن ئۇ چىر يلىق قا

 بىردهم ساقالپ قالىسهن، رهجهپ،_ دېدى ماھمۇت. _
 ىشىلهرنى كۆتۈرۈپ ھېرىپ قاپتىمهن، ئولتۇرۇش خۇ ياقتى. ئاندىن ئـۇنى ھو ـىدىن كهتـكهن 
يهرده تاپقىنىمد  چوڭ خانىم كـۆرۈپ يهنه چاتـاق تېرىمىسـۇن، سـوغۇقتا ئـۇ يهرده قالمىسـۇن دهپ 

د  بېرىــپ ئويغىتــاتتىم: ئهپهنــدىم، نېمىشــقا بــۇ يهرده ياتىســىز، يــامغۇر يــۈرىكىم پوكۇلــدىغان ھالــ
ياغقىلىۋ تىدۇ، سوغۇق ئۆتۈپ قالىدۇ، يۈرۈڭ ئۆيگه، ھوجرىڭىزد  يېتىڭ، دهيتـتىم. بىـر نېمىلهرنـى 
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دهپ غۇدۇر يتتى، قېرىلىق يهتكهن ئاۋ  ى بىلهن تىلاليتتى: لهنهتتهگكـۈر مهملىـكهت! لهنهتتهگكـۈر 
مىسى بىكار! بۇ كىتابىمنى بىر پۈتتۈرهلىگهن بولسام، ھېچبولمىسا ھېلىقـى رېسـالىنى مهملىكهت! ھهم

ــلهت  ــر مىل ــۈن بى ــدى، پۈت ــانچه بول ــائهت ق ــام؛ س ــان بولس ــدۇرر ق يوللىغ ــۇ بال ــتهپانغا تې ىم ئىس
ئۇخالۋ تىــدۇ، پۈتــۈن  ــهرق ئۇخالۋ تىــدۇ، يــاق، بىكارغــا كهتمهيــدۇ، لــېكىن ھــالىم يــوق، ئــاھ، 

ر خوتۇنۇم بولغـان بولسـىيدى، ئانـاڭ قاچـان ئۆلـۈپ كهتتـى، رهجهپ، ئوغلـۇم! كۆڭلۈمدىكىدهك بى
ئاندىن ئورنىدىن تۇر تتى ۋه ماڭا يۆلىنهتتى، ئېلىپ ماڭاتتىم. يولـد  يهنه كوتۇلـد يتتى: سـېنىڭچه 
قاچان ئويغىنـار؟ لهقـۋ الرچه بىـر ھـۇ ۇر بىـلهن ئۇخالۋ تىـدۇ سـار ڭالر: يالغانچىلىقالرنىـڭ ئـادهمنى 

ـــۈپ، دۇنيانىـــڭ كاللىلىرىـــدىكى سهپســـهته ۋه ئىپتىـــد ئى دۆتله ـــت ۈرىدىغان ھۇ ۇرلىرىغـــا كۆمۈل
ھېكــايىلهرگه مــا، كېلــدىغانلىقىغا ئىشىنىشــنىڭ ئىپتىــد ئى  ــادلىقلىرى ئىچىــده ئۇخلىشــىۋ تىدۇ. 

ئــۇر  ئــويغىتىمهن ئــۇالرنى! كــالۋ الر، بــۇ يالغــانچىلىقالردىن -قولۇمغــا تايــاق ئېلىــپ با ــلىرىغا ئــۇر 
ىلىڭالر، ئويغىنىپ كۆرۈپ بـېقىڭالر! ئانـدىن، مهن ئـۇنى يـۆلهپ ھوجرىسـىغا چىقىۋ تقانـد ، ئېرىغد

چوڭ خانىمنىڭ ھوجرىسىنىڭ ئىشىكى ئاستا ئېچىلىپ، يېـرىم قار ڭغۇلۇقتـا ئۇنىـڭ يىـرگهنگهن ۋه 
قىزىقسىنىپ قارىغان كۆ لىرى پهيد  بولۇپال يوقـاپ كېتهتتـى. ئـۇ چاغـد ، ئـاھ، ئهخـمهق خوتـۇن، 

ــى ــى دهيتت ــرگىنىمهن خــاال،، مېن ــۇن، ســهندىن پهقهت يى ، بىچــاره ئهخــمهق، قورقۇنچــاق خوت
كارىۋېتىمغا ياتقۇ  رهجهپ، ئويغانغان چېغىمد  قهھـۋه تهييـار بولسـۇن، دهرھـال ئىشـىمنى با ـالپ 
ــرىم  ــىكلوپېدىيه پىالنلى ــتى، ئېنس ــى ئۆ گهرتىش ــرهك، ئېلىپبهن ــىم كې ــان بولۇ  ــار، چاقق ــۈم ب كهتك

-لـۇپ كهتتـى، ئـون بهش يىلـد  تهرتىـپكه سـااللمىدىم، دهيتتـى ۋه سـۆ لهپئۈسـتۈن بو-ئاستىن
سۆ لهپ ئۇخالپ قاالتتى. ئۇخلىشىغا بىردهم قار پ تۇرغاندىن كېيىن، ھوجرىـدىن  ـهپه چىقارمـاي 

 چىقىپ كېتهتتىم.
ھاڭۋېقىپ ئولتـۇرۇپ قـاپتىمهن. ئهمـدى ھـېس قىلـدىم، بىـر ئايالنىـڭ بالىسـى ماڭـا خـۇددى    

دىشىپ قالغاندهك قـار پ تـۇر تتى. ئىچىـم سـىقىلدى. با ـقا ئىشـالرنى خىيـال قىـالي، ئهقلىدىن ئا
 دېدىم، لېكىن ئاخىرى چىد پ بواللماي، ئورنۇمدىن تۇرۇپ،  ىشىلهرنى ئېلىپ ماڭدىم.

 مهن سهل تۇرۇپ كېلىمهن. _
ــدىغىل ــڭ قىزىقســىنىپ قار  ــلىرىغا چى ــار پ ماڭــدىم. بالىالرنى ــا ق ــپ باققالغ ــن چىقى ــۇ يهردى ى ئ

ــالىلىق  ــايال ب ــوي قىلم ــام ت ــوالتتىم، ئان ــر ن ب ــۇند ق ھهي ــۇ   ــد  مهنم ــك چېغىم ــدۇ. كىچى بولماي
بولغــاچقىمىكىن، دهپ ئــوياليتتىم، لــېكىن بــۇ كېيىنكــى ئىشــالر ئىــدى، ئانــام د د منىــڭ د د  

 ئهمهسلىكىنى دهپ بهرگهندىن كېيىنكى ئىشالر.
 رهجهپ تاغا!_ دېدى بىرسى،_ مېنى كۆرمىدىڭمۇ؟ _
 هن ئىكهن.ھهس _
 ۋ ي توۋ ، كۆرمهي قاپتىمهن،_ دېدىم،_ دىققهت قىلماپتىمهن. نېمه  قىلىۋ تىسهن بۇ يهرده؟ _
 ھېچنىمه،_ دېدى. _
ماڭه ئۆيۈڭگه كهت، دهرسىڭنى ئۆگهن ھهسهن،_ دېدىم،_ نېمه بار ساڭا بۇ يهرده، بۇ سـهن  _

 كېلىدىغان يهر ئهمه،!
 نېمىشقا؟ _
 دېدىم، دهرسىڭنى تهكر ر قىل دهپ  ۇند ق دېدىم. خاتا چۈ ىنىپ قالما باالم،_ _
ئهتىگهنده تهكر ر قىاللمايـدىكهنمهن تاغـا،_ دېـدى،_ ھـاۋ  بهك ئىسسـىق. ئاخشـاملىرى تهكـر ر _
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 قىلىۋ تىمهن.
 ئاخشامدىمۇ تهكر ر قىل، ئهتىگهندىمۇ،_ دېدىم،_ ئوقۇغۇڭ بار،  ۇند قمۇ؟ _
ويلىغانـدهك تهسـمۇ ئهمه،. مهن ياخشـى ئهلـۋهتته ئوقۇغـۇم بـار،_ دېـدى،_ ئوقـۇش سـهن ئ _

 ئوقۇيمهن.
 خۇد يىم بۇيرۇسا!_ دېدىم،_ ماڭه ئهمدى ئۆيۈڭگه كهت. _

نــى كـۆردۈم،  ــۇڭا سورىشــىم، قانــد ق «ئانــادول»فـارۇق بهيــلهر كهلــدىمۇ؟_ دېــدى،_ ئـاق  _
 تۇرۇپتۇ؟ نىلگۈن بىلهن مهتىنمۇ كهلدىمۇ؟

 كهلدى،_ دېدىم،_ ئوبد ن تۇرۇپتۇ. _
نىلگـۈنگه سـاالم ئېيتىـپ قـوي،_ دېـدى،_ بايـاتىن كـۆردۈم، بـۇرۇن دوسـتالردىن  مهتىـنگه، _

 ئىدۇق.
 ماقۇل،_ دېدىم،_ سهن ئهمدى ئۆيۈڭگه كهت. _
ھا ىر كېتىمهن،_ دېدى،_ لېكىن سهندىن بىر نهرسه سـور ي دېـگهن رهجهپ تاغـا، ماڭـا بىـر  _
 ت ھا ىر.لىر  بهرسهڭ بوپتىكهن، دهپتهر ئاالتتىم، دهپتهر بهك قىممه 50

 تاماكا چهكمهيدىغانسهن؟_ دېدىم. _
 دهپتىرىم تۈگهپ كهتتى دهيمهن... _
 لىر  چىقىرىپ بهردىم. 20 ىشىلهرنى يهرگه قويدۇم،    
 بۇ يهتمهيدۇ،_ دېدى. _
 ھه!-ماڭه بولدى،_ دېدىم،_ ئاچچىغىم كېلىۋ تىدۇ  _
ــ _ ــتىم. مېڭى ــۇر ي، قانــد ق قىالت ــاقۇل،_ دېــدى،_ قېرىنــد ش ئېلىــپ ت ــردىنال م ــۇپ بى پ بول

 بىكار خاپا بولىدۇ. -توختاپ:_ د د مغا دهپ قويما، بوالمدۇ؟_ دېدى،
 ئۇند ق بولسا،_ دېدىم،_ خاپا قىلما. _

كهتتى.  ىشىلىرىمنى ئالدىم، باققال نا مىنىڭ قېشىغا باردىم. ھېچكىم يوق ئىدى، لېكىن نـا مى 
 ارىدى، بىردهم پار ڭال تۇق.ئالدىر ش. دهپتهرگه نېمىلهرنىدۇر يېزىۋ تاتتى. ماڭا ق

ئۇالرنى سورىدى. ياخشى دېدىم. فارۇق بهي؟ ئىچىپ يـۈرگىنىنى دهپ نـېمه قىـالي، دېمىسـهممۇ 
بىلىدۇ، ھهر ئاخشىمى كېلىپ  ىشـىلهپ ئېلىۋ تسـا. با ـقىالر؟ ئۇالرمـۇ چـوڭ بـوپ كهتتـى. قىزنـى 

پ گېزىـت ئېلىۋ تىـدۇ. كۆرۈپ تۇرۇۋ تىمهن، دېدى، ئىسمى نىمىـدى؟ نىلگـۈن. ئهتىگهنلىـرى كېلىـ
چوڭ بوپ كېتىپتۇ. ھهئه، چوڭ بوپ كېتىپتۇ. يهنه بىرسى تې ىمۇ چـوڭ بولـۇپ كهتتـى، دېـدىم. 
ھهئه، ئۇ مهتىن. ئۇنىمۇ كۆرۈپتۇ ۋه ئۇ توغرۇلۇق ئويلىغانلىرىنى سۆ لهپ بهردى: مانا، پار ڭلىشىش 

ســۆ لهپ بېرىــۋ تىمىز ۋه  بىرىمىــزگه بىلىــدىغان ئىشــلىرىمىزنى-ۋه بۇر دهرچىلىــك دېــگهن بــۇ. بىــر
سۆ لهر، بىلىمهن، لېكىن كۆڭلۈم ئېچىلىپ قالىـدۇ. -سۆيۈنۈپ كېتىۋ تىمهن: ھهممىسى قۇرۇق گهپ

ئالغان نهرسىلىرىمنى تارتىپ ئور پ بهردى. ھېساباتنى بىر پارچه قهغه گه يېزىپ بهرگىنه، دېدىم. 
  ئايد  بىر قېتىم فـارۇق بهيـگه ئۆيگه بېرىپ يېزىپ قويىمهن، ئاي ئاخىرىد ، قىشلىرى ئىككى، ئۈ

كۆرسىتىمهن. مانا بۇ ھېساباتالر فارۇق بهي، دهيمهن، ماۋۇالر مانچىلىك، ئاۋۇالر بۇنچىلىك بوپتۇ، 
سىز بىر قـار پ بېقىـڭ، خاتـا بـوپ قالمىسـۇن. قـار پ قويمايـدۇ. مـاقۇل رهجهپ، رهھـمهت سـاڭا، 

ــېنىڭ ئايلى ــا س ــاۋۇ بولس ــرى، م ــڭ چىقىملى ــاۋۇ ئۆينى ــدۇ، م ــۇر پ دهي ــره پ ــدىن تې ــڭ، پورتمالى قى
تۇرىدىغان، پۈرلىشىپ نهم تارتىپ قالغان پۇلالرنى ئېلىپ ئۇ ىتىدۇ. ئالىمهن، سانىمايال يانچۇقىمغا 
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 سالىمهن، رهھمهت ئېيتىپ بولۇپال گهپنى دهرھال با قا ياققا بۇر  قا ئالدىر يمهن.
ــد    ــۇلنى تۆلى ــپ بهردى، پ ــر قهغه گه يېزى ــاباتالرنى بى ــا مى ھېس ــام ن ــدىن چىقىۋ تس ىم. دۇكان

 تۇيۇقسىزال:
 ر سىم بارغۇ؟_ دېدى.  _
 بېلىقچى ر سىم. _
 ھهئه،_ دېدى،_ تۈنۈگۈن ئۆلۈپ كېتىپتۇ._

 .ئالدىم ئور لمىالرنى خالتىنى، تور پۇلنى، ئا قان .دېمىدىم نهرسه بىر تۇر تتى، قار پ
كهلگهنـده يهرلىكىـگه  يـۈرهك كېسـىلى باركهنتۇق،_دېـدى،_ ئۆگۈنلـۈككه چۈ ـته، ئوغـۇللىرى _

 قويىدىكهن.
 سۆ لىرىمىزدىن يىر ق جايالرد  يۈ  بېرىپ تۇرىدۇ.-مانا مۇ ۇند ق، ئىشالر گهپ
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ــا    ــدى، كوچ ــرىم بولغانى ــۇ  يې ــائهت توقق ــد  س ــگهن چېغىم ــزهگه كهل ــىپ، -گهب ــويالر ئىسس ك
كه كىـردىم، بىـر ئهتىگهننىڭ سـۆرۈنلىكىدىن ئهسـهرمۇ قالمىغانىـدى. دهرھـال ناھىيهلىـك ھۆكـۈمهت

ئىلتىما، يېزىپ ئىمز  قويدۇم. بىر مهمۇر يا غانلىرىمغا قار پمۇ قويماستىن نومۇر سېلىپ بېرىۋېدى، 
يىل كېيىن، خار بىلهر ئارىسـىدىن بـۇ ئىلتىماسـنى تېپىـپ چىقىـپ،  300بىر تارى چىنىڭ مهندىن 

 ۇش بهك قىز ىق بىر ئىش.بۇنىڭدىن بىر مهنه ئىزدهۋ تقان ھالىتىنى خىيال قىلدىم. تارى چى بول
تاقهت تهلهپ قىلىدىغان بىر خىزمهت دهپ ئويلىـدىم.  ـۇنىڭ -قىز ىقلىغۇ قىز ىق، لېكىن سهبىر

تاقىتىمدىن پهخىرلىنىپ، ئىشىمنى ئىشهنچ بىلهن با ـلىدىم. مۇ تلىشـىپ قېلىـپ، -بىلهن سهبىر
. نـامىزى چۈ ـۈرۈلۈپ، بىرىنى ئۆلتۈرىۋهتكهن ئىككى ئادهمنىڭ ھېكايىسـى دىققىتىمنـى تـارتتى-بىر

يـورۇقلىرى، مهھكىمىـده -ئاللىقاچان يهرلىكىگه قويۇلۇپ بولۇنغان جىـدهل تېرىغۇچىالرنىـڭ يـېقىن
بىرلىرىنــى ئهيىپلىشــىۋ تاتتى. ئىككىســىنىڭ قوللىرىغــا پىچــاق ئېلىشــىپ، با  رنىــڭ قــاق -بىــر

رىپىـدىن تهپسـىلى بىرلىرى بىلهن قاند ق سوقۇ ـۇپ كهتكهنلىكـى گـۇۋ ھچىالر ته-ئوتتۇرىسىد  بىر
كۈنى دهپ خاتىرىلهنگهن  -17يىلى جهما ىيۈلئهۋۋهلنىڭ  -998بايان قىلىنغان چېسال، ھىجىرىيه 

ئىدى. ئهتىگهن ھىجىرىيه تارى ىنى مىالدىيهگه ئايالندۇرۇش قولالنمىسىنى ئېلىۋ لغانلىقىم ئۈچـۈن، 
غر  كهلگهنىـدى. ھـالبۇكى مارت! دېمهك بۇ ۋهقه قىشقا تو -24يىلى  -1590ئېچىپ قار پ باقتىم. 

پىـژ يـا  كـۈنلىرى كهلـگهن ئىـدى. بهلكىـم -بۇ ۋهقهنى كۆچۈرىۋېلىۋ تقان چېغىمد  كۆ  ئالدىمغا پىژ
ھاۋ  ئوچۇق بىر مارت كۈنى بولۇ ى مۇمكىن. ئاندىن ئـالته مىـڭ ئاقچىغـا سـېتىۋېلىغان بىـر ئهرهب 

چىنىڭ ساتقۇچىغا قايتۇرۇپ بېرىشـنى قۇلنىڭ، پۇتلىرىد  يارىسى بارلىقى بايقالغاندىن كېيىن، ئالغۇ
ــدىنىپ  ــرىگه ئال ــاتقۇچىنىڭ گهپلى ــۇدۇم. س ــىنى ئوق ــىنىڭ خاتىرىس ــان دهۋ س ــپ قىلغ تهلهپ قىلى
ــالغۇچى بهلكىــم غه هپلىــك  قالغــانلىقىنى، قۇلنىــڭ يارىســىنىڭ قانچىلىــك ئېغىــر ئىكهنلىكىنــى، ئ

 ئىبارىلهر بىلهن يا دۇرغان بولسا كېرهك.
ــ    ــيىن، رون ــدىن كې ــشئۇنىڭ ــتانبۇلد  ئى ــان، ئىس ــد ر -اق تاپق ــر  ېمىن ــدىغان بى ــوقهت قىلى ئ
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ھهققىدىكى يا مىالرنى ئوقۇدۇم. مهھكىمه خاتىرىلىرىنىڭ يهنى بىـر يېرىـده، يهنه مۇ ـۇ ئادهمنىـڭ 
يىگىرمه يىل بۇرۇن پىرىستاند  كۈ هتچىلىك قىلغـان مه گىلىـده قانۇنسـىزلىق قىلغـانلىقى ئۈچـۈن، 

ۈ ــكهنلىكى خاتىرىلهنگهنىــدى. مهھكىــمه پهرمــانلىرى ئارىســىدىن، دهســتۇرغا چ-مهھكىمىــده دهۋ 
بۇد ك ئىسىملىك بۇ ئادهمنىڭ، گهبزهده نېمه ئويۇنالرنى ئوينىغانلىقىنى ئېنىقالپ چىقىشقا ئۇرۇنۇپ 
باقتىم. مهن ئهمدى ۋ با كېسىلى ئهمه،، بۇ كىشـى ھهققىـده ئىزدىنىشـكه چۈ ـۈپ كهتكهنىـدىم. 

هپتهرگه تىزىملىتىپ بار قىلىپ كۆرسهتكهنلىكىنى، بۇ يهرنىـڭ بېجىنـى بىر قېتىم يوق بىر يهرنى د
ئىككى يىل ئۆ  يېنىدىن چىقىرىپ تۆلىگهنـدىن كېـيىن، بىـر بـاغ بىـلهن تېگىشـكهنلىكىنى، يـوق 

پـاكىز قۇتۇلـۇپ -يهرنىڭ يېڭى ئىگىسىنىڭ بېشىغا بىر قالپاق كىيدۈرۈپ، ئۆ ىنىڭ بۇ ئىشتىن پـاك
دهك بولدۇم. ئۇنىڭ ئۈستىگه، مهھكىمه خـاتىرىلىرى نه ىرىمـده بۇد كقـا كهتكهنلىكىنى ئىلغا قىلغان

تولىمۇ ما، كهلگهن بۇ ھېكايىنىڭ ئهكسىگه ئىسـپات كۆرسـىتىپ بېرهلمهيۋ تـاتتى.  خاتىرىلهرنىـڭ 
به ى يهرلىرىنى ئىسپاتالپ تۇرۇۋ تقان بۇ ھېكايىنىڭ ر ست ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچـۈن 

قا خـاتىرىلهرنىڭمۇ بۇنىـڭ ر سـتلىقىنى ئىسپاتلىشـىدىن سـۆيۈندۈم. بـۇد ك، كـۆپ تهر تۆكتـۈم. با ـ
باغدىن چىققان ئۈ ۈملهردىن يهنه با قا بىر ئادهمنىڭ ئېغىلىـد   ـار پ ياسا ـقا ۋه مهخپىـي ھالـد  
 ار پ تىجارىتى بىلهن  ۇغۇللىنىشقىمۇ با لىغان. تىجارهت جهريانىـد  ئىشـلهتكهن به ى كىشـىلهر 

ــۇنى ــگه ئ ــانلىقىنى  مهھكىمى ــۇ  ــىددهتلىك ھۇجــۇم قىلغ ــا، ئۇالردىنم ــد ، ئۇالرغ ــان چاغ ئهر  قىلغ
ھۇ ۇرلىنىــپ ئوقــۇدۇم. كېــيىن ئۇنىــڭ گهبــزهده كىچىــك بىــر مهســچىت ســالدۇرغانلىقىنى ئۇقتــۇم. 
ئۇنىڭدىن كېـيىن، گهبـزهده يا ـاپ ئـۆتكهن مه ـھۇر  هخىسـلهر ھهققىـدىكى ئـۇ كىتاپتـا، تـارىخ 

ۋه ئـۇ مهسـچىتكه بىـر نهچـچه بهت  ئاجر تقـانلىقىنى كـۆرۈپ ھهيـر ن ئوقۇتقۇچىسىنىڭ، بۇ ئـادهم 
با قا ئادهم ئىـدى: ئـۇ -قالدىم. ئۇنىڭ نه ىرىدىكى بۇد ك بىلهن مېنىڭ نه ىرىمدىكى بۇد ك با قا

كىتاپتا ئوتتۇر  مهكتهپ تارىخ دهرسلىرىگه كىرگۈ ىلىشـكه تېگىشـلىك، ھـۆرمهتكه سـا  ۋهر، ئېسـىل 
مېنىڭ نه ىرىمدىكى بۇد ك بولسـا ھىـيلىگهر، قولىـدىن ئىـش كېلىـدىغان  بىر ئوسمانلى بار ئىدى.

بىر ساختىپه  ئىدى. بۇد ك ھهققىدىكى خاتىرىلهرگه  ىت كهلمهيدىغان،  با ـقا يېڭـى ۋه تې ىمـۇ 
رهڭد ر بىر ھېكايه تېپىپ چىقاالرمهنمۇ دهپ ئـويالپ تۇرىۋېـدىم، رىـز  چۈ ـلۈك دهم ئـېلىش ۋ قتـى 

 ىلدى. بولغانلىقىنى خهۋهر ق
دهرهخلىـرى سـاڭگىالپ  ئادىر سـمانتېشىغا چىقتىم، يېڭى كوچىنىـڭ ئىسسـىقىدىن قېچىـپ،    

تۇرغان ئارىلىقتىن كونـا با  رغـا ئۆتتـۈم. يۇقىرىغـا، تـاكى جامهنىـڭ قېشـىغىچه ماڭـدىم. ھـاۋ  بهك 
رى ئىسسىق ئىدى، ھويلىد  ھېچكىم يـوق ئىـدى، بىـر ئـا  نېرىـدىكى رېمونت انىـدىن بولقـا ئـاۋ  لى

ئاڭلىنىپ تۇر تتى. قايتتىم، ھـا ىرال تامـاق يېگـۈم كهلمىگهچـكه قهھۋهخانىغـا قـار پ ماڭـدىم. يـان 
كوچىالرنىڭ بىرىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋ تقىنىمد ، بالىالردىن بىرى ئارقامدىن، " پـور كـۆتهك" 

ــ ــدىم. قهھۋهخانىغ ــار پ باقمى ــا ق ــدى. با ــقىالر كۈلۈ ــكهنمىدۇ، دهپ ئارقامغ ــپ دهپ توۋلى ا كىرى
 ئولتۇردۇم. 

چاي بـۇيرۇدۇم، بىـر تـال تاماكـا تۇتا ـتۇردۇم، تـارى چىلىق قانـد ق بىـر ئىشـتۇ، دهپ ئويال ـقا 
با لىدىم. مېنىڭچه يا مىالر يېزىـپ، بىـر توقـاي ۋهقهلىكلهرنـى بايـان قىلىـپ بېرىشـتىن ئىبـارهتال 

سـهۋهبىنى ئىزدهيتتـۇق،  بولۇپ قالماسلىقى كېرهك ئىدى. بهلكىم مۇنـد ق: بىـر تـاالي ۋهقهلهرنىـڭ
ئاندىن ئۇ ۋهقهلهرنى با قا ۋهقهلهر بىلهن ئىز ھاليتتـۇق، ئـۇ با ـقا ۋهقهلهرنـى يهنه با ـقا ۋهقهلهر 
بىلهن ئىز ھال قا ئۆمرىمىز يهتمهيتتـى. بىـز بـۇ ئىشـنى مهلـۇم بىـر يهرده تا ـالپ قويۇ ـقا مهجبـۇر 
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ر تتى، لېكىن ئىشنى با ـلىغان چېغىـد ، بوالتتۇق، با قىالر بىز تا الپ قويغان يهردىن د ۋ مال تۇ
ئاۋۋ ل، بىزنىڭ ۋهقهلهرنى خاتا ۋهقهلهر بىلهن ئىز ھلىغانلىقىمىزنى دهپ ئۆتۈ هتتى. دوكتورلۇق ۋه 
دوتسېنتلىق ئىلمىي ماقالهمده، مهندىن بۇرۇنقىالرنىڭ كىتـابلىرىنى تىلغـا ئالغـان چېغىمـد ، مهنمـۇ 

غىغۇ ئىشــىنىمهن. ھهمــمه ئــادهم، ھېكايىنىــڭ بۇنــد ق  ــۇند ق قىلغــان ئىــدىم. تــوغر  قىلغــانلىقىم
ئهمهسلىكىنى، ياكى با قا بىر ھېكـايه بىـلهن ئىز ھلىنىشـى كېرهكلىكىنـى ئېيتىـپ تۇرىۋ لىـدۇ. بـۇ 
با قا ۋه يېڭى ھېكايىدىن خېلى بۇرۇنال خهۋهرد ر بولغـان بولىـدۇ. ئهمهلىيهتـته قىلغـان بىردىنبىـر 

زدهپ تېپىپ چىققانلىقىال بولىـدۇ.  ـۇند ق قىلىـپ، ئىز ھـاتالر ئىشلىرى، ئارخىپ انىالرغا بېرىپ ئى
ۋه ئارخىـــپ نومـــۇرلىرى بىـــلهن بېـــزهلگهن ھىكـــايىلىرىمىزنى كـــۆركهم قىلىـــپ يېزىـــپ چىقىـــپ، 

-ئـــار  قـــولالپ-بىرىمىـــزگه كۆرســـىتىپ، ھېكـــايىلىرىمىزنى ئـــۆ -تهنتهنىلىـــك ســـورۇنالرد ، بىـــر
خشــى ئىكهنلىكىنــى با ــقىالرنى ئىنكــار قىلغــا  قۇۋۋهتلىشــىپ، ئــۆ  ھېكايىلىرىمىزنىــڭ تې ىمــۇ يا

 ئىسپاتال قا تىرىشىمىز.
ئىچىم سىقىلدى، چېيىمنى تې ىچه ئهكىلىپ بهرمىگهن بالىغا قـاتتىق تهگـدىم. ئانـدىن ئـۆ ۈمنى 
-ئاۋۇتۇش ئۈچۈن مۇنـد ق ئويلىـدىم: بىكـاردىن ئـۆ ۈڭنى قىيناۋ تىسـهن؛ تارى چىالرنىـڭ قىلغـان

چۈ ـهنچىلىرىڭمۇ قـۇرۇق گهپـتىن با ـقا بىـر نهرسـه ئهمه،. با ـقا  ئهتكهنلىرى توغرىسىدىكى بـۇ
كهسىپتىكى بىر كىشىنىڭ تارى چىالرنىڭ پۈتۈنلهي يېڭى ئىشـالرنى قىلىۋ تقـانلىقىنى دېيىشـى بهك 
ئوڭــاي. دېمىســىمۇ  ــۇند ق دېيىشــىۋ تىدۇ: ئۆتمۈ ــنى تهتقىــق قىلىــپ، بۈگــۈن نــېمه قىلىشــىمىز 

ۇ، دېيىشىۋ تىدۇ. ئىنسانالرنىڭ دىققهتلىرىنى بۇر ۋ تقانلىقىمىزنى، كېرهكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىۋ تىد
كۆڭلىنى ئېچىۋ تقانلىقىمىزنىمۇ دېيىش كېرهك دهپ ئويلىدىم. تارى نىڭ كىشـىنىڭ دىققىتىنـى ئهڭ 
تارتىدىغان تهرىپىنىڭ  كۆڭۈل ئېچىش ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن. لېكىن كهسىپد  لىرىم ئۆ  ئېتىبار 

نى قوغد ش ئۈچـۈن، بـۇ خىـل كۆڭـۈل ئېچىشـنى پهرد  الپ  كۆرسـىتىپ، ئـۆ ىنى ۋه ساالھىيهتلىرى
ئهۋالتلىرىدىن ئايرىپ تۇرۇ نى ئىستهيدۇ. ئاخىرى چېيىم كهلدى، ئىچىگه قهنـت سـېلىپ، ئۇنىـڭ 

 ئېرىشىنى كۈ هتتىم. يهنه بىر تال تاماكا چېكىۋهتكهندىن كېيىن، ئا  انىغا ماڭدىم.
ك تاماقلىرىمنى مۇ ۇ ئا  انىد  يهيتـتىم؛ جىمجىـت، ئىسسـىق، ئىككى يىلنىڭ ئالدىدىمۇ چۈ لۈ

كۆڭۈللۈك بىـر يهر ئىـدى. ھوردىلىـپ كهتـكهن  ئهينهكنىـڭ ئارقىسـىدىكى تهخسـىلهرگه تىزىلغـان 
خىل با قا پېدىگهن تاماقلىرى ئوخشاش قويـۇقلىقتىكى -ۋه خىلمۇ ③، سارما②، مۇساككا①ئولتۇرما

، ④ياغالرنىڭ ئۈستىگه چىقىپ قالغان بىر دۆۋه ھالسىز كۆفتهياغنىڭ ئىچىده تۇر تتى. دۈمبىسى بۇ 
يا نىڭ ئىسسىقىد  الي سۇغا كىرىۋ لغان سۇ كالىسـىنى ئهسـلىتىپ تـۇر تتى. ئىشـتىھايىم ئېچىلـدى. 
پېدىگهن مۇساككادىن بىرنى، بىر پولۇ ۋه بىر تهخسه كۆكتات ئارىال مىسـى بۇيرۇتـۇپ ئولتـۇردۇم. 

ما كهش ســېپىۋ لغان مــۇال ىم ســورىۋېدى، پىۋىــدىنمۇ بىــر  ىشــه پايپــاق كىــيگهن پۇتلىرىغــا ســاپ
 بۇيرۇتتۇم.

نانلىرىمنى ياغقا مىلهپ، تولىمۇ ھۇ ۇرالنغان ھالد  تامىقىمنى يېدىم، پىۋ منى ئىچـتىم. ئانـدىن    
ــالىلىق  ــدىن ب ــڭ يېڭــى ئېرى ــدى. ئايالىمنى ــرىم بول ــۈم يې ــپ، كۆڭل ــالىم ئېســىمگه كېلى ــۇرۇپال ئاي ت

ېنىمغا تهگـدى. مۇ ـۇند ق بولىـدىغانلىقىنى بىلهتـتىم، سـېزىپ تـۇر تتىم، لـېكىن بولىدىغانلىقى ج
 ۇند قتىمۇ چوقۇم  ۇند ق بولىدىغانلىقىنى بىلىـش ئىچىمنـى ئېچىشـتۇر تتى. يېڭـى تـوي قىلغـان 
دهسلهپكى ئايالرد  بويىد  قېلىپ قالمىسۇن دهپ دىققهت قىالتتـۇق. سـهلما دور  ۋه با ـقا ئالـدىنى 

رىنى ياقتۇرمايـدىغان بولغاچقـا، بىـز بـۇ ئىشـقا ھېچبىـر كۆڭۈلسـىزلىك چىقمىغـۇدهك ئېلىش چـارىلى
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دهرىجىده دىققهت قىالتتۇق. كېيىن، ۋ قىتنىڭ ئۆتۈ ىگه ئهگىشىپ، ئانچه دىققهت قىلما، بولۇپ 
ــا  ــېلىش قار رىغ ــاال ئ ــىپ، ب ــۇق پار ڭلىش ــاال توغرۇل ــتىم ب ــر قې ــيىن، بى ــدىن كې ــر يىل ــۇق. بى كهتت

ىڭ بىلهن بويىد  قالسىكهن، دهپ ئاالھىده دىققهت قىلىدىغان بولدۇق، لـېكىن كهلگهنىدۇق.  ۇن
نېمىشقىدۇر قالمايۋ تاتتى. بىـر كـۈنى، سـهلما يېنىمغـا كېلىـپ ماڭـا دوختۇرغـا كۆرۈنـۈپ بېقىشـىمىز 
كېرهكلىكىنى ئېيتتى، ماڭا ئىلھام بېرىش ئۈچۈن، ئاۋۋ ل ئۆ ى بېرىپ تهكشۈرتىدىغان بولدى. مهن 

ر ى چىقتىم، دوختۇر دېگهن ئۇ ھايۋ نالرنى بۇ ئىشقا ئارىال تۇرمايدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. بۇنىڭغا قا
ســـهلما دوختۇرغـــا كۆرۈنـــدىمۇ، كۆرۈنمىـــدىمۇ ئۇقمىـــدىم. بهلكىـــم مهنـــدىن يو ـــۇرۇنچه بېرىـــپ 
كۆرۈنگهندۇر، لېكىن بـۇ ھهقـته ئـارتۇق ئويلىنىـپ يۈرمىـدىم، چـۈنكى ئـۇ ۇن ئـۆتمهي ئاجرىشـىپ 

 كهتتۇق.
تـۈرۈملهر بـار، دهپ سـورىدىم. – ىم قۇرۇق تهخسىلهرنى يىغىشتۇرۇپ كهتتى. قاند ق تـاتلىق مۇال

بار ئىكهن، كهلتۈردى. يهنه بىر  ىشه پىۋ  بۇيرۇتتـۇم، كـاد يىف بىـلهن ئىچسـه پهيـزى  ①كاد يىف
بولىـدۇ،  ـۇند ق ئهمهســمۇ، دهپ كۈلـدۈم مۇال ىمغــا قـار پ. ئـۇ كۈلمىــدى، مهن ئولتـۇرۇپ خىيــال 

 .سۈردۈم
 ۋه نىلگۈن .ئىدۇق يهرده دېگهن كهما  هرقتىكى .كهلدى ئانام بىلهن د د م خىيالىمغا قېتىم بۇ

 ئۆ ى ئىشلىرىنى ئۆي ئىدى، ياخشى ساالمهتلىكى ئانامنىڭ .ئىدى چاغالر تۇغۇلمىغان تې ى مهتىن
 سـوغۇق مـۇ دهك پهلهمپهيلىرى ئولتۇر تتۇق؛ ئۆيده تاش بىر قهۋهتلىك ئىككى .كېتهلهيتتى قىلىپ
 يـالغۇ  ئـۆ ۈم كهتسـه، ئېچىـپ قورسـىقىم چىقالمـايتتىم، ھۇجر مـدىن قورقـۇپ كېچىلىـرى ئىـدى،
 خىيـال يېمهكلىكلهرنـى ئا ـ انىدىكى دهردىنى ئاچپاقىلىقىمنىڭ چۈ هلمهي، ئا  انىغا پهستىكى
 قىـش سـوغۇق ئوچـۇق، ھـاۋ  ئىدى؛ بار بالكونىمۇ بىر كىچىك ئۆينىڭ تاش بۇ .تارتاتتىم قىلغا 

 بهك سـوغۇق .كـۆرۈنهتتى ئويمـانلىق بىر ئاپئاق قالغان ئارىسىد  تاغالرنىڭ يهردىن ئۇ ېچىلىرىدهك
 كېچىـده بۆرىلهرنىـڭ كىشـىلهر ئـاڭاليتتۇق، ھۇۋال ـلىرىنى بۆرىلهرنىڭ چاغالرد  كهتكهن چۈ ۈپ
 ئىشــىكلهرنى كېلىــپ چىــدىماي ئاچلىققــا جانىۋ رالرنىــڭ بــۇ چۈ ــىدىغانلىقىنى، با  رغــا

 ئىشـىكنى تـۇرۇپ دېـمهي ئـۇ، كىـم چېكىلسـه، ئىشـىك .بېرىشـهتتى سـۆ لهپ نلىقىنىچېكىـدىغا
 .ئـاچتى ئېلىـپ تاپانچـا قولىغـا ئىشـىكنى د د م بولـدى،  ـۇند ق قېـتىم بىـر .دهيتتى ئاچماڭالر،
 ئارقىسـىدىن تۈلكىنىـڭ بىـر قالغـان كۆنـۈپ يهپ چـۆجه تاپانچـا، قولىـد  قېـتىم، بىر باھاردىمۇ،

 ئانام .ئاڭاليتتۇق ئاۋ  ىنىال چىقارغان پهقهت كۆرهلمهيتتۇق، تۈلكىنى لېكىن .ئىدى كهتكهن قوغالپ
 .بهرگهنىـدى سـۆ لهپ قاچىـدىغانلىقىنى ئېلىـپ چـۆجىلهرنى ئوخشاش تۈلكىلهرگه بۈركۈتلهرنىڭمۇ

 كېـيىن، ئـا دىن بىـر .پۇ ـتى ئىچىـم دهپ باقمىـدىم، كـۆرۈپ ئهجهپ بۈركـۈتنى ئۇنـد ق ئاندىن
 ئورنۇمـدىن قىلىـپ ھـېس كهتكهنلىكىنـى تو ـۇپ ئاللىقاچـان ۋ قىتنىـڭ ىغانقايتىد ئارخىپ انىغا

 .تۇردۇم
 كهيپىياتىم با لىۋېدىم، ۋ ر قال قا ئۇالرنى كىرىپ ئارىسىغا دۆۋىلىرىنىڭ قهغه  كهتكهن كۆكىرىپ
 يۇسـۇفنىڭ، قالغـان بولـۇپ قهر  .با ـلىدىم ئوقۇ ـقا يهردىـنال كهلگهن ئۇدۇل .قالدى كۆتۈرۈلۈپ

 يولىـد ، قـايتىش ئېلىپ ئېشىكىنى قويغان قويۇپ گۆرۈگه كېيىن، تۆلىگهندىن ر لىرىنىقه ئالغان
  قىلىـپ  ـۇند ق قىلغـانلىقىنى، ئهر  كـۆرۈپ ئاقسـاۋ تقانلىقىنى پۇتىنىـڭ ئـوڭ ئارقـا ئېشـهكنىڭ
 چاال ئىچىپ، پىۋ   ىشه ئۈ  .كهتتى كهپ كۈلگۈم ئوقۇپ قالغانلىقىنى دهۋ لىشىپ بىلهن ھۈسهيىن
 يهنه ئوقـۇپ، قېتىم بىر يهنه ئۇنى لېكىن بىلهتتىم، كهلگهنلىكىنى كۈلگۈم قالغاچقا لۇپبو كهيىپ
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 نهرسـىنى چىققـانلىكى قولۇمغـا قىلماي، دىققهت ئوقۇمىغانلىقىمغا-ئوقۇغان بۇرۇن ئاندىن .كۈلدۈم
 ا قاب بهتتىن بىر بىرىگه، يهنه قهغه دىن بىر .يېزىۋ لمىدىم ھېچنىمه دهپتهرگه .با لىدىم ئوقۇ قا

 ھاياجانالنغانـدهك كېـيىن، بىردهمـدىن .كۈلۈۋ تـاتتىم ئوقۇۋ تـاتىم، ھۇ ۇرلىنىپ ئۆتۈپ، بهتكه بىر
 ئاڭلىغانغـا بىرنـى مۇ ىكىـدىن  كۆرىـدىغان ياخشـى  چۈ ـكهنده، پهسـكويغا سـهل بـۇ :بولـدۇم

 يانـدىن بىـر يهنه ئوياليتتىم، ئىشالرنى قااليمىقان مۇناسىۋهتلىك ئۆ ۈمگه ياندىن بىر .ئوخشايتتى
 كىرىمـى تۈگمهننىـڭ بىـر .تىرىشـاتتىم مهركه له تۈرۈ ـكه دىققىتىمىنـى ۋهقهلىكـلهرگه ئوقۇۋ تقان
 كېلىـپ، مهھكىمىـگه كېلىشـهلمهپتۇ، تـۈگمهنچى بىـلهن با قۇرغۇچىىسـى ۋهخـپه توغرۇلـۇق،
 قا ىنىـڭ .تۆكۈپتـۇ ئوتتۇرىغـا سـىفىرالرنى-سـان تـاالي بىر ئائىت چىقىملىرىغا-كىرىم تۈگمهننىڭ
 خـاتىره قىلىـپ رهتلىـك يېزىۋ لغاندهك، دهپتىرىمگه مهن خۇددى سىفىرالرنى،-سان بۇ كاتىپىمۇ،
 ئارپىالرنىـڭ بۇغـد ي، تارتقـان كىرىملىرىنـى، پهسـىللىك ئـايلىق، تۈگمهننىـڭ .ئىـدى قالدۇرغان
 بىـر كۆچـۈرۈپ سـىفىرالرنى-سـان تۇرغـان كۆرسـىتىپ پايدىالرنى يىلالردىكى ئالدىنقى مىقد رىنى،

 قـار پ بىـلهن  وقمهنلىـك بـالىالرچه تىـزىملىككه قولۇمـدىكى كېـيىن، تو ـقۇ غاندىن تنـىبه
 .ھاياجانالندىم

 قېـتىم ئـاخىرقى ئهڭ كـېمه بىـر يـۈكلهنگهن بۇغـد ي :با ـلىدىم ئوقۇ ـقا بىـلهن ئىشـهنچ يهنه
 خشـاش،ئو بارمىغىنىغـا ئىسـتانبۇلغا .بوپتۇ غايىپ كېيىن يولۇققاندىن بىر پىرىستانىغا كار مۈرسهل
 قىيـالىقالرد  ئـۇ يهرده، بىـر ئهتر پلىرىـد  تۇ ال كېمىنىڭ .كهلمهپتۇ خهۋهر ھېچقاند ق ھېچكىمدىن

 ھۆكـۈم بىلمهيدىغانلىقىغا ئۈ ۈ نى سۇ ئىچىدىكىلهرنىڭ ۋه كهتكهنلىكىگه چۆكۈپ بىلهن يۈكلىرى
 بويىتىشـقا همهھمهتك ۋه قهدرى بوياقچى ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى تۇرسۇن كېيىن، ئۇنىڭدىن .قىلدىم
 لـېكىن ئوقۇدۇم، خاتىرىسىنى دهۋ  بىر ئاالقىد ر تهلىپىگه قايتۇرىۋېلىش ئهستهرلىكنى تۆت بهرگهن

 .چۈ ـىنهلمىدىم بولغـانلىقىنى قايتۇرىۋ لمـاقچى نېمىشـقا ئهسـتهرنى ئابـدۇلالھنىڭ .يېزىۋ لمىـدىم
 -1583كـۈنى ) – 19يىلـى  ـابان ئېيىنىـڭ  -991 سـوپى، ئىبـر ھىم ساتقۇچى كۆكتات چىلىغان
سېنتهبىر(، ئۈ  تال تهرخهمهك چىالنمىسىنى بىر ئاقچىغـا سـاتقانمىش، ئهر  قىلىشـىپتۇ،  -7يىلى 

مهھكىمىده جىنايهت خاتىرىسى قالدۇرۇلۇپتۇ. بۇ ئىشتىن ئۈ  كۈن كېيىن بولسا، قاسسـاپ مـاھمۇت 
ۇ خـاتىرىلىنپتۇ، كهم چىققانلىقىم ①دىرھهم 140ئاقچىلىك كاال گۆ ىنىڭ  13تهرىپىدىن سېتىلغان 

بۇالرنى خاتىرهمگه يېزىۋ لدىم. كېيىن، بىزنىڭ فاكۇلتېتتىكىلهر بۇ دهپتىرىمنى كۆرۈپ قالسا قاند ق 
ئويالر، دهپ قالدىم. بۇالرنى مېنىڭ ئويدۇرۇپ چىقارمايدىغانلىقىمنى بىلىـدىغان بولغاچقـا، قـاتتىق 

غـان بولسـام، ئـۇ چاغـد  ئـاغزىنى ھهير ن قېلىشى ئېنىق ئىـدى. ر ۋۇرۇ، ھېكايىـدىن بىرنـى تاپالى
سـوقتى قىلىـپ تـا   -كاماردهك ئېچىپ قېلىشقان بوالتتى.  ار پ تىجارىتى قىلغان، كېـيىن قـاقتى

ئىـدى.  قالپـاقروناق تاپقان ھېلىقى بۇد ك، ئهسلىده مۇ ۇند ق ھېكايىلهرگه تا   ما، كېلىـدىغان 
بىــر نهرســه قىلىــپ  چىقىــدىغان غار يىــپ -مهن ئىز ھــات ۋه ئارخىــپ نومــۇرلىرى بىــلهن ئاجايىــپ

ــك  ــلىدىم: ئهينهنلى ــكه با  ــىم ئىزده  ــر ئىس ــقان بى ــا   قامال  ــۈن ت ــايه ئۈچ ــر ھېك ــۇند ق بى مۇ 
پىرىنسىپىنىڭ پروتوتىپى: گهبزهلىـك بـۇد ك چـوڭ! يامـان ئهمه، بولـدى! يـالغۇ  بـۇد كال دېـمهي 

يىـنچه پا ـا بولغانمىـدۇ؟ بۇد ك پا ا بولغان بولسا، بهلكىم تې ىمۇ ياخشى بوالرىـدى. ئهجىبـا، كې
 -16بهلكىم قاند ق قىلىپ پا ا بولغانلىقى ھهققىده بىر نهرسه يا  ر بولغىيتتىم، يا مىنىڭ بېشـىغا 

ئهسىرنىڭ دهسلهپكى چارىكىدىن بىـر كۆرۈنـۈش سـىزغانمۇ بـوالتتىم. لـېكىن ماقالىنىـڭ ئادهمنىـڭ 
ىن يىغـالپ سـالىدىغاندهك ھـېس ئىچىنى سىقىدىغان تهپسىالتلىرىنى ئويالپ كهيپىم ئـۇچتى، ئانـد
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قىلـدىم، پىۋىنىـڭ تهسـىرىدىن دهي دېسـهم، تهسـىرى ئاللىقاچـان قالمىغانـدۇ. قانـد ق قىالتـتىم، 
 ئوقۇۋ تىمهن.
غـا چىقىرىلغـان تۇتـۇش ①سـىپاھى ئىسـىملىك تـاھىر ئـوغلى مهھـمهت كهتـكهن بولـۇپ قـار قچى

ـــڭ  ـــان باغنى ـــھهم پا ـــاغا تهۋه بولغ ـــۇۋ تىمهن. ئهت ـــۇيرۇقىنى ئوق ـــن ب ـــى مهھهللىلهردى ئهتر پتىك
چهينىۋېتىلگهنلىكىگه ۋه ۋ بادىن ئۆلۈپ كهتتى دهپ -كهلگهنلهرنىڭ ئۇالغلىرى تهرىپىدىن دهسسهپ

تۇرغانـــد ، ئايالىنىـــڭ د دىســـىنىڭ تايىقىـــد  ئۆلتـــۈرۈلگهنلىكى ئىلگىـــرى ســـۈرۈلگهن، نـــۇرهتتىن 
قالدۇرمايۋ تىمهن. ئاندىن با  ر ھهققىدىكى جا  غا تارتىلىش بۇيرۇقىنى ئوقۇۋ تىمهن، لېكىن خاتىره 

باھاسىنى كۆرسىتىپ تۇرغان ئۇ ۇن تىزىملىكنى ئۆ  ئهينى دهپتىرىمگه كۆچۈرىۋ لدىم. ئاندىن ئـۆمهر 
ئــــوغلى پىرئهخمهتنىــــڭ، ھامــــامچى مهھمهتــــتىن ئالغــــان قهر ىنــــى ســــهككىز كــــۈن ئىچىــــده 

گهنلىكىنـى ئوقـۇدۇم. ئۇنىڭـدىن قايتۇرىدىغانلىقىغا ئورۇنباسار  هيىخ فهتھۇلالنىڭ ئالدىد  ۋهده بهر
ــدۇرۇلغان خــاتىرىنى  ــت قال ــا ئائى ــڭ ئاغزىنىــڭ ھــار ق پۇرىغانلىقىغ ــوغلى خىزىرنى ــيىن، مۇســا ئ كې
ئوقۇدۇم. كۈلگۈم كهلدى، لېكىن بۇنىڭ ئۈچۈن يهنه ئا ر ق پىۋ  ئىچىۋ لغان بولۇ ىم كېرهك ئىدى. 

جىنايهت خـاتىرىلىنى ئوقـۇدۇم. بـۇ خېلى ئۇ ۇنغىچه ھېچنىمىنى ئويلىماستىن، يا ماستىن مهھكىمه 
يهرده ماڭــا ياققــان نهرســه، ھېچنهرســه ئىزدىمهيۋ تقانلىقىمغــا كــۆ ۈم يېتىــپ بولغــان تۇرۇقلۇقمــۇ، 

تهكتىنـى ئېنىقلىمـاقچى بولۇۋ تقانـدهك -خۇددى بىر نهرسه ئىزدهۋ تقانـدهك، بىـر نهرسـىنىڭ تېگـى
تالغانــد  ئورنۇمــدىن تــۇردۇم ۋه يهر ھو ــيار ھــالهتته ئوقــۇپ كېتىشــلىرىم ئىــدى. كېــيىن كــۆ لىرىم 

ئاستى ئۆينىـڭ ئاپتـاپ چۈ ـۈپ تۇرغـان دهرىزىسـىگه قارىـدىم. خىيـال ۋه ئهسـلىمىلهر قاياقتىنـدۇر 
 كېلىپ مېنى ئار مىمد  قويمايتتى:

ياش چېغىمدىكى بىر مه گىلده قىزىقىپ قالغانىدىم، پۈتـۈن  17مهن نېمىدهپ تارى چى بولدۇم؟ 
يا د  ئانام ئۆلـۈپ كهتـكهن ئىـدى، ئانـدىن د د م پىنسـىيهگه چىقىشـنى سهۋهپ مۇ ۇنچىلىك. ئهتى

كۈتۈپ ئولتۇرمايال ھاكىملىقنى تا الپ، جهننهتھىسارغا كېلىپ يهرله كهنىدى. ئۇ يىلـى يـا نى مهن 
د د منىڭ كىتابلىرىنى ۋ ر قـالپ، بـاغالرد ، دېڭىـز بويلىرىـد  ئايلىنىـپ، ئوقۇغـانلىرىمنى ئويالنغـا  

ىم. سـورىغانالرغا دوختـۇر بولىـدىغانلىقىمنى ئېيتـاتتىم،  ـۇند ق، بوۋ ممـۇ دوختـۇر ئۆتكۈ گهن ئىـد
ئىدى. كېيىن كـۈ ده بېرىـپ تارى قـا تىـزىمالتتىم. تـارى نى ماڭـا ئوخشـاش ئـۆ ى خـاالپ كهسـىپ 
قىلىپ تاللىغان قانچه كىشى بولماقچىدى؟ تۇرۇپال ئـاچچىغىم كهلـدى: سـهلما كـالۋ لىقلىرىم بىـلهن 

ســىلىنىڭ، مېنىــڭ كىشــىلىك خار كتىرىمنىــڭ ئايرىلمــا، بىــر قىســمى ئىكهنلىكىنــى  مــاختىنىش كې
سۆ لهپ ھارمايتتى. لېكىن تارى چى بولۇ ىمنى ياقتۇر تتى. د د م ياقتۇرمىغان بولسا كېرهك، تـارىخ 
كهسپىگه تىزىمالتقانلىقىمدىن خهۋهر تاپقاند  بولۇ ىغا ئىچكهن ئىدى. لېكىن بهلكىم بۇ سـهۋهپتىن 

گهن بولۇ ى مۇمكىن، چۈنكى ئۇ بهرىبىر د ۋ ملىق ئىچىـپ يـۈرهتتى. مومـاممۇ  ئىچمىسـىكهن ئىچمى
دهپ ھهمىشه ئۇنىڭغـا ئـا  ر بېرهتتـى. مومـام ئېسـىمگه كېلىۋېـدى، ئـۆينى، نىلگـۈننى ئويلىـدىم ۋه 
سائهتكه قارىدىم: بهش بوالي دهپتـۇ. پىۋىنىـڭ تهسـىرى پۈتـۈنلهي يوقالغـان ئىـدى. بىـر ئـا دىن 

ئوقۇ تىنمۇ ر يىم قايتقاند  رىز نىمۇ ساقلىماستىن ئورنۇمدىن تـۇردۇم، ما ـىنامنى ھهيـدهپ  كېيىن،
مـۇڭ بـوالرمهن، دهپ -ئۆيگه قايتتىم. يولد  قا ا تهرهپـته كىتـاب ئوقۇۋ تقـان نىلگـۈن بىـلهن ھـال

ئويلىدىم. نىلگۈن خالىمىسا، كارىۋىتىمنىـڭ بېشـىدىكى ئهۋلىيـا چهلهبىنىـڭ كىتـابىنى ئوقـۇرمهن، 
ئۇنتۇپ قاالرمهن، ئاندىن يهنه ئىـچهرمهن، ئانـدىن كهچلىـك تامـاق ۋ قتـى بولغانـد  تامـاقنى يهپ 

 بولۇپ يهنه ئىچهرمهن.
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 تاۋۇ نىڭ ئاخىرقى پارچىسىنى ئاغزىمغا سېلىۋېتىپ دهرھال د ستى اندىن تۇردۇم.   
 تامىقىنى يهپ بولماي تۇرۇپ نهگه ماڭدى بۇ يهنه؟_ دېدى مومام. _
 ىرىمهڭ موما،_ دېدى نىلگۈن،_ مهتىن تامىقىنى يهپ بولدى.ئهنس _
 خالىساڭ ما ىنىنى ئال،_ دېدى فارۇق. _
 ال ىم بولسا كېلىپ ئالىمهن،_ دېدىم. _
ــۇر _ ــۇ قوت ــڭ ئ ــادول»مېنى ــدىڭ، « ئان ــدىكهن دېۋى ــپ قالى ــېمه كېلى ــۇ يهرده بهك ن ما ــىنامنى ب

  ۇند قمۇ؟
نىمه دېمىدىم. ئۈستۈنكى قهۋهتكه چىقتىم، ئىچىـده، نىلگۈن قاقاھالپ كۈلۈپ كهتتى. مهن ھېچ   

يا نىڭ ئىسسىقىد  بىر ئاي ئىشلهپ تاپقان ئون تـۆت مىـڭ لىـر  پـۇل بولغـانلىقى ئۈچـۈن ماڭـا بىـر 
خىل ئۈستۈنلۈك تۇيغۇسى ۋه ئىشهنچ ئاتا قىلىۋ تقان پورتمالىمنى، ئاچقۇچىمنى ئالدىم، ئـۆ ۈم بهك 

ايىغىمنى ئـاخىرقى قېـتىم بىـر پـارقىرىتىۋهتتىم ۋه ئهنىشـتهم ياخشى كۆرىدىغان ئامېرىكان خـۇرۇم ئـ
ئـۇ ۇن سـۆ لهپ –لوندوندىن ئالغا  كىلىپ ماڭا سوۋغا قىلغاند  قاند ق سېتىۋ لغانلىقىنى ئۇ ۇندىن 

كهتكهن مايكىنى مۈرهمگه ئارتىپ پهسكه چۈ تۈم. ئا ـ انىنىڭ ئىشـىكىدىن چىقىۋېتىـپ رهجهپنـى 
 كۆردۈم.

 ېمهي تۇرۇپال  نهگه ماڭدىڭىز بهگز ده؟پېدىگهنلىرىڭىزنى ي _
 ھهممىسىنى يېدىم، تاۋۇ نىمۇ. _
 ما ائالالھ! _
ماڭدىم، ئويلىدىم: باغنىڭ ئىشىكىدىن چىقىۋ تىمهن ۋه نىلگۈن بىلهن فارۇقنىڭ كـۈلكه ئـاۋ  ى    

تې ىچه ئاڭلىنىپ تۇر تتى. بۇالرنىڭ كېچىچه قىلىدىغىنى  ۇ: بىرى يهنه بىرىنىـڭ ھهمـمه ئىشـنى 
ۈلكىلىك ھېس قىلىشى ئۈچـۈن ئېڭىكىنـى سـۇنۇپ تـۇرۇپ بېرىـدۇ ۋه بىـر ئـا دىن كېـيىن، يهنه ك

ھـۇ دېيىشـىپ بېرىـدۇ ۋه -بىرى ئاۋۇ بىرىنىڭ يهنه بىر ئىشنى قىز ىـق ھـېس قىلىشـى ئۈچـۈن ھه
 ۇنىڭ بىلهن ئۇالر المپىنىڭ خىره نۇرى ئاستىد  سائهتلهپ ئولتۇرۇپ، پۈتۈن دۇنيانىـڭ ئـۆ لىرىگه 

د  ئاد لهتســىز، ئهخــمهق ۋه ئالىجوقــا ئىكهنلىكىــگه ھۆكــۈم قىلىــپ، ئــۆ  بىمهنىلىكلىرىنــى قارىغانــ
ئۇنتۇپ قېلىشىدۇ ۋه بۇ ئارىلىقتا فارۇق بىرهر  ىشىنى قۇرۇقد پ بولغان بولىـدۇ ۋه نىلگـۈن تې ـى 
ياتمىغان بولسا، بهلكى فارۇق ئۇنىڭغا قولىدىن چىقىرىپ قويغان ئايـالى توغرۇلـۇق سـۆ لهپ بېـرهر 
ۋه ھهر ھالــد  مهن تــاڭ ئاتارغــا يــېقىن قايتىــپ كهلگهنــده ئــۇنى يهنه ئۈســتهلنىڭ تۈۋىــده مهســت 
ھــالهتته كــۆرهرمهن ۋه مۇ ــۇند ق بىــر گۇينىــڭ، ئــۇ قوتــۇر ما ىنىســىنى ھهر قېــتىم ماڭــا بېرىــپ 
تۇرغىنىد ، ماڭا  هھىرىنى تىقىشقا نېمه ھهققى باردۇر، دهپ ھهير ن قاالرمهن. ماد مىكى  ۇنچىلىك 

كاللىسـى جايىـد  چىر يلىـق ئايـالىڭنى نېمىـدهپ -ئهقىللىق ۋه  ېرهكسهن، ئۇند ق بولسا ئۇ ھـوش
قولۇڭدىن چىقىرىپ قويىسهن؟ ساتسا ئهڭ ئا  بولغاندىمۇ بهش مىلىيونغا يار يدىغان بىر  ېمىننىـڭ 

پىچـاقلىرى -ئۈستىده تۇرىشىدۇ، لېكىن تاماق يېگهن تهخسـىلىرىنىڭ گىرۋهكلىـرى پۇچـۇق، ۋېلكـا
سهررهڭ، بىر خىـل ئهمه،، پاپـا د تال ـقان مى ـالر بىـلهن تـۇۋىقىنى ياسـىغان بىـر دور  -ھهررهڭ
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كومزىكىنى تۇ لۇق دهپ ئىشلىتىشىدۇ ۋه توقسان يا لىق بىر بىچاره موماينىـڭ تامـاقلىرىنى ھهمـمه 
ى ماڭا جهيالننىڭ ئـۆي-جىم دېمهستىن چىد پ ئولتۇرىشىدۇ. ماڭا-يهرگه چېچىپ يېيىشلىرىگه  الم

ئالدىغا كېلىپ قاپتىمهن. ئۇنىـڭ ئانىسـى بىـلهن د دىسـىمۇ با ـقا قهدىـر ئهھـۋ ل بـايالر ۋه با ـقا 
تاما اسى بولمىغان بىچاره كهمبهغهللهرگه ئوخشاش تېلېۋىزور كۆرۈۋ تـاتتى.  -ھېچقاند ق بىر ئويۇن

هن تاما ــا قىلىشــنى نــېمه بىلىــدۇ! قىرغاققــا چۈ ــتۈم، ھهممهيــل-قهدىرئهھــۋ ل بــايالر ئويــۇن
كهلگهنىدى، پهقهت ئهتىگهندىن كهچكىچه  ىالنكىنىڭ ئۇچىغا ئامبۇر بىلهن قىسىپ قويۇلغانـدهك 

 باغ سۇغۇرىدىغان باغۋهنال كۆرۈنمهيتتى. ئولتۇردۇم، قۇالق سالدىم:
 نېمه ئىش قىلىمىز، بالىالر؟ _
 بىردهمدىن كېيىن ئانام بىلهن د د م ئۇخلىغاندىن كېيىن فىلىم كۆرىمىز. _
 ن، پۈتۈن بىر ئاخشام مۇ ۇ يهردىال ئولتۇر مدۇق؟ۋ يجا _

ــۈرۈپ  _ ــا كهلت ــر مۇ ىكىغ ــالىي بى ــۇر خىي ــدى گۈلن ــدۇ،_ دې ــوينىغىم كېلىۋ تى ــۇل ئ ــڭ ئۇسس مېنى
 مىدىرلىغا .

 بىز قهرت ئوينايمىز،_ دېدى فىكرهت. _
 مهن ئوينىمايمهن. _
 چالمىجاغا چاي ئىچكىلى بار يلى. _

 كىلومېتر يهرگه! 50 _
 ئۇسسۇل ئوينىغىم بار،_ دېدى  هينهپ.مېنىڭمۇ  _
 تۈرك كىنوخانىسىغا بېرىپ ئهخمهق قىلىپ كېلهيلى. _
 بولۇڭالر، چاققان گهپ قىلىڭالر، نهگه بارىمىز. _
يىر قتىكــى ئار لــد  بىــر يېنىــپ، بىــر ئۆچــۈپ تۇرغــان ماياكنىــڭ دېڭىزدىكــى ئهكســىنى تاما ــا    

ــان ــلهپ تارقىلىۋ تق ــاۋ د  لهي ــاتتىم ۋه ھ ــدلىغا   قىلىۋ ت ــدلىرىنى ھى ــر ھى ــزالر ۋه ئهتى ــات، قى ئۈچق
 ئويلىنىۋ تاتتىم.

جهيالننى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى ئويلىدىم؛ لېكىن مهن تېگىگه يېتهلمىگهن بىر خىـل تۇيغـۇ    
ئۇنى مهندىن يىر قال تۇرىۋ تاتتى: تاڭ ئاتقۇچه كارىۋ تتـا يېتىـپ ئويلىغىنىمغـا ئوخشـاش، ئۇنىڭغـا 

ــېكىن ئويلىغانســىرى، مهن چۈ ــهندۈرمهكچى ئــۆ ۈمنى چۈ هندۈرىشــ ىم كېرهكلىكىنــى بىلهتــتىم، ل
بولۇۋ تقان "مهن" نىڭ ئهسال مهۋجۇت ئهمهسلىكى كالالمغا كىرىـۋ التتى. "مهن" دېـگهن بـۇ نهرسـه 
قۇتىالرنىڭ ئىچىدىكى قۇتىالرغا ئوخشايتتى: ئىچىمده ھهمىشه با ـقا بىـر نهرسـه بـاردهك قىالتتـى؛ 

دىن كېيىن ئاندىن ئۆ ۈمنى تاپاالرمهن، ھهر قۇتىنىڭ ئىچىـدىن مهن نىلگـۈنگه بهلكىم ئۇ نهرسىلهر
ئۆ  پېتى كۆرسىتهلهيدىغان ھهقىقىي ۋه ئهسلىدىكى مهتىن ئهمه،، ئۇنى يو ـۇرۇپ تۇرغـان با ـقا 
بىر قۇتا چىقىۋ تاتتى. مۇند ق ئويلىدىم: مۇھهببهت ئادهمنى ئىككى يۈ لىمىچىلىككه دهۋهت قىلىدۇ، 

هن ئا ىق بولغانلىقىمغا ئىشهنگهنلىكىم ئۈچـۈن، بـۇ تـۈگىمه، ئىككـى يۈ لىمىچىلىـك ھالبۇكى، م
تۇيغۇسىدىن قۇتۇلۇپ كېتىمهن، دهپ قالغانىدىم. ئاھ، بۇ كۈتۈش بىر ئاخىرال سا! لېكىن نېمىنـى 
كۈتۈۋ تقــــانلىقىمنى بىلمهيــــدىغانلىقىمنى بىلهتــــتىم. كۆڭلــــۈمنى تهســــكىن تــــاپقۇ ۇش ئۈچــــۈن 

 بىرلهپ ساناپ چىقتىم، لېكىن بۇمۇ مېنى ئاۋۇندۇر لمىدى.-ئهسلهپ بىرئۈستۈنلىكلىرىمنى 
كېيىن بىر قار رغا كهلگهن با قىالر بىـلهن بىلـله ماڭـدىم. ما ـىنىالرغا چىقىـپ، گۈلدۈرلىشـىپ    

مىھمان انىنىڭ دېسكوخانىسىغا باردۇق. بىـر قـانچه ئهخـمهق سـاياھهتچىدىن با ـقا ھـېچكىم يـوق 
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كېله مۇ ۇ خار مۇش ۋه روھسىز يهرگه -ياد ، تهتىل قىلىش ئۈچۈن كېلهئىدى.  ۇنچه كهڭرى دۇن
 كهلگهن ساياھهتچىلهرنى ما  ق قىلىشتى.

 كاللىسى ئىشلىمهيدىغان گېرمان تومپايلىرى! _
 كۆڭۈل ئاچقۇم بار بالىالر، نېمه قىاليلى؟ _
چ ئىـش يـۈ  ئاندىن بىردهم ئۇسسـۇل ئوينا ـتى، مهنمـۇ نىلگـۈن بىـلهن ئوينىـدىم، لـېكىن ھـې   

نىڭ قانچه بولىدىغانلىقىنى سـورىدى ۋه مهن دهپ بهردىـم،  79×81ۋه  27×13بهرمىدى. مهندىن 
پهرۋ  قىلمىغاندهك كۈلدى ۋه ئانـدىن تېـز رېتىملىـق مۇ ىكـا با ـلىنىۋېدى ئىچىـم پۇ ـۇپ كهتتـى، 

تـۈپ، دهپ بېرىپ ئولتۇردى. مهن ئۈستىگه چىقتىم، جىمجىت ۋه گىلهم سـېلىنغان كارىـدوردىن ئۆ
ھهير ن قالغۇدهك پاكىز سۇخانىغا كىردىم ۋه ئهينهكته ئۆ ۈمنى كۆرۈپ، بۇالرنىڭ ھهممىسى، ئـالالھ 
جاجىسىنى بهرسۇن، بىر قىزنى ياخشـى كـۆرۈپ قالغانلىقىمغـا ئىشـهنگهنلىكىم ئۈچـۈن بولۇۋ تىـدۇ، 

شىد  بۇنـد ق دهپ ئويلىدىم ۋه ئۆ ۈمدىن يىرگىنىپ كهتتىم. ئېنىشتىيىن ھهر ھالد  ئون سهككىز يې
بــولمىغىيتتى. د د  روكفېللېرمــۇ مېنىــڭ يېشــىمدىكى چېغىــد  بۇنــد ق ئهمه، بــولغىيتتى. ئانــدىن 
ئۇ ۇنغىچه باي بولۇش خىيالىغا چۆكۈپ كهتتىم: ئـاخىرى بىـر كـۈنى ئامېرىكىـد  تاپقـان پۇللىرىمغـا 

ىزدهك ۋهيـر ن تۈركىيهده بىر گېزىت ـانىنى سـېتىۋ لىمهن، لـېكىن ئـۇنى بىزنىـڭ ئهخـمهق بـايلىرىم
قىلىۋهتمهيمهن؛ گېزىت انا خوجايىنلىقىنىمۇ ئۈستۈمگه ئـالىمهن، ھايـاتىم ئـادهتتكى يۇرتد  ـالردهك 
ئۆتىدۇ، لېكىن مهن ھايات يا اۋ تقان بىر ئهپسانىۋىي ئادهممهن، ئالالھ لهنهت قىلسۇن، خىيالىمد  

غــان چېغىمــد  بــۇ فهنهربــاغچه كۇلۇبىنىــڭ خوجــايىنى بولۇ ــمۇ بــار ئىــدى. ئانــدىن بــاي بول
ـــايالردىن  ـــدىم ۋه ب ـــدىغانلىقىمنى ئويلى ـــۇپ كېتى ـــالالرنى ئۇنت ـــىز خىي ـــىزلىقنى ۋه تېتىقس تېتىقس
نهپرهتلهندىم، لېكىن نىلگۈن خىياللىرىمنى قااليمىقان قىلىۋهتتى. ئاندىن تانسا ئوينىغىچه قـولىنى 

همپهيــده ئــۇالرنى قويغــان يهرنــى، كۆڭلىكىمنىــڭ ئۈســتىنى پۇرىــدىم ۋه ســۇخانىدىن چىقــتىم. پهل
 ئۇچر تتىم، با قا يهرگه بارىدىكهنمىز، ما ىنىغا چىقتۇق.

مــاركىلىق ما ىنىســىنىڭ ئايروپىالننىــڭ ئۇچقــۇچىالر بۆلــۈمىنى « ئالفــا رومېئــو»فىكرهتنىــڭ    
ئهسلىتىدىغان ئالدى تهرىپىـده كونـۇپكىالر، ئىسـتىرىلكىالر، بهلگىـلهر، كۆرسـهتكۈچلهر، الپىلـد پ 

بار ئىدى. پهرۋ سىزالرچه بىر دهم قارىدىم. ئىستانبۇل _ ئهنـقهره يولىغـا چىقىشـتىن  تۇرغان المپىالر
ــۆ تهپه  ــلهن گ ــىنا بى ــۈ  ما  ــيىن ئ ــتىدى. كې ــردهم قىس ــى بى ــى بىزن ــڭ ما ىنىس ــۇرۇن تۇرگاينى ب
ــدىن،  ــار ر قىلىشــتى. يــۈك ما ــىنىلىرى، ئاپتوبۇســالرنىڭ يېنى دوقمۇ ــىغىچه مۇسابىقىلىشىشــنى ق

فابرىكىالرنىـڭ، يولنىـڭ -نىڭ ئاستىدىن، ماي قاچىالش پونكىتلىرىنىـڭ،   ۋۇتپىيادىلهر كۆۋرۈكى
ـــڭ،  ـــۆرۈپ تۇرغانالرنى ـــا ك ـــد  تاما  ـــڭ، بالكون ـــڭ، قهھۋهخانىالرنى ـــار پ تۇرغانالرنى ـــده ق چېتى
تاۋۇ چىالرنىڭ ۋه تېز تاماق انا ۋه ئا  انىالرنىڭ ئارىسىدىن بهسله كه  ئۆتۈپ كهتتۇق. فىكـرهت 

ــاال ــاي چ ــاي كان ــۇرۇپتوختىم ــر -تتى، ت ــىۋ تاتتى. بى ــىپ، كۈلۈ  ــپ ۋ رقىرىش ــۇرۇپ ھاياجانلىنى ت
دوقمۇ تا قىزىل چىر ق يېنىۋېدى، فىكرهت تورمۇ غـا دهسسـىمىدى، يـان يولغـا قايرىلـدى، پۈتـۈن 

يولنىـڭ بىـر « ئانـادول»ماركىلىق بىر ما ىنىغا قار پ ماڭـدى، ئـاخىرى« ئانادول»سۈرئهت بىلهن 
 قا  دىن قۇتۇلۇپ قالدۇق.-االچېتىگه ئۆتۈۋ لدى ۋه بىر ب

 ئۆتى يېرىلدى ئۇ گۇينىڭ، ئاغزىغا قوقاق چىقىپ كهتتى ھهقىچان! _
ئۇالردىن ئۆتۈپ كهتتۇق،_ دهپ توۋلىدى جهيالن،_ ھهممىسىدىن ئۆتـۈپ كهتتـۇق، مايغـا بـا،  _

 فىكرهت!
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 بالىالر، مېنىڭ ئۆلگۈم ئهمه،، كۆڭۈل ئاچقۇم بار،_ دېدى  هينهپ. _
 ار ئوخشىمامدۇ؟توي قىلغۇڭ ب _
 ،  ۇنىڭغا اليىق ئىش قىلىش كېرهك!«ئالفا رومېئو»مانا بۇ  _
 يار يسهن ئاكا، تې ىمۇ تېز ھهيده، ھهرقاند ق ئىشقا پهرۋ يىم پهلهك مېنىڭ! _
 دېگهن بىچارىلهرنىڭ ما ىنىسىدۇر!« ئانادول» _
ۇسابىقىده بىـز يهڭـدۇق، ئاخىرى قاند ق بوالر، دهپ ئويالۋ تاتتىم، لېكىن بىر ئىش بولمىدى. م   

ـــلىكلىكىنى  ـــۇق. يىرگىنىش ـــىغا چىقت ـــد ت كوچىس ـــدۇق، باغ ـــكه بۇرۇل ـــۇئادىيه تهرهپ ـــدىن س ئان
ــۇ  يو ــۇرمىغانلىقى، ســاختىپه لىكلىرىنى ئوچــۇقتىن ئوچــۇق ئا ــكارىالپ تۇرىــدىغانلىقى ئۈچــۈن ب

هرســه كــوچىنى بهك ياخشــى كــۆرىمهن. ھاياتنىــڭ ھهمىشــه ئىككــى يــۈ لىمىچىلىكتىن با ــقا بىــر ن
ئهمهســلىكىنى دېمهكچىــدهكال تۇرىــدىغان كوچىــدۇر بــۇ: گويــا ھهمــمه نهرســىنىڭ ئۈســتىگه ســاختا 
ئىكهنلىكــى ئوچــۇق يېزىقلىــق! بىناالرنىــڭ كۆڭۈلســىز مهرمهر تا ــلىرى! كىشــىنى بىــز ر قىلىــدىغان 

تۇلغـان پالستىك ئېكر نالر! تورۇسالردىن ساڭگىالپ تۇرغان كۆرۈمسىز ئاسما چىر قالر! يوپيورۇق يورۇ
لهنهتتهگكۈر تورت ـانىالر! ئـۆ ىنى يو ـۇرمايدىغان بـارلىق ره ىللىكلهرنـى ياخشـى كـۆرىمهن. مهنمـۇ 
ســاختا، نــېمه دېــگهن ياخشــى، ھهممىمىــز ســاختا!  بىرهرســى كــۆ ۈمگه چىر يلىــق كۆرۈنــۈپ قالســا 

غــان ئۆ گىرىــپ قالمــاي دهپ كوچىــد  كېتىــپ بارغــان قىزالرغىمــۇ قارىمىــدىم. بىــر مېرســېدىزىم بول
بولسىيدى، پىيادىلهر يولىغا چىقىپ بۇ قىزالردىن بىرهرىنى كهلتۈرۈۋ لغان بـوالتتىم. سـېنى ياخشـى 
كۆرىمهن جهيالن، ھاياتنىمۇ به ىده ياخشى كۆرىمهن! ما ىنىالرنى توختـاتتۇق، بىـر دېسـكوخانىغا 

ىر  تۆلىگهن ل 250كىردۇق. ئىشىكىده ئۇند ق يېزىلمىغان ئىدى، كۇلۇپ دهپ يېزىلغانىدى، لېكىن 
 ھهرقاند ق ئادهم كىرىۋېرهتتى.

دهمىس روسسوسنىڭ ناخشىسى چىقىۋ تاتتى ۋه جهيالن بىلهن تانسـا ئوينىـدۇق، لـېكىن ئـانچه    
پار ڭلىشـــىپ كهتمىـــدۇق ۋه قامال ـــمىدى! ئىچـــى بهك ســـىقىلىپ كهتكهنـــدهك، كـــۆڭلى جايىـــد  

ر بـاردهك كـۆ لىرىنى يىر قالردىكـى ئهمهستهك، يېرىمدهك ۋه كاللىسىد  مهندىن با ـقا بىـر نهرسـىله
كۆرۈنمه، ئۇپۇق سىزىقلىرىغا ھارغىن ھالد  تىكهتتى،  ۇنىڭ بىلهن مېنىڭ، نېمىشقىكىن ئۇنىڭغا 

 ئىچىم ئاغرىدى ۋه ئۇنى ئىنتايىن ياخشى كۆرهلهيدىغانلىقىم ئېسىمگه كهلدى.
 نېمه ئويالۋ تىسهن؟_ دېدىم. _
 ھه؟ مهنمۇ؟ ھېچنىمه! _
انسا ئوينىدۇق. گويا ئارىمىزد  مهخپىي تۇتۇ ـقا تېگىشـلىك بىـر خىـل ياتلىشـىش يهنه بىردهم ت   

بىرىمىزنى قۇچاقالپ تۇرۇپ ئۇنى يو ۇرۇۋ لغىمىز كهلگهندهك قىالتتى. لـېكىن پۈتـۈن -باردهك، بىر
بۇ خىيالالرنىڭ پهقهت بىر توقۇلما ئىكهنلىكىنىمـۇ سـېزىپ تـۇر تتىم. بىردهمـدىن كېـيىن ھهسـرهت 

يىغــا دېيىشــكه بولىــدىغان بــۇ مۇ ىكىمــۇ  ئاخىرال ــتى، تېــز رېتىملىــق بىــر مۇ ىكــا  ئهمه، پهقهت
قىنىغا پاتماي قالغان بىر تـوپ -تاما ا ھهۋىسىده كۆيۈپ يانغان، قىن-با الندى ۋه سهھنه ئويۇن

كىشــىلهر بىــلهن تولــدى. جهيــالن ئۇالرنىــڭ ئارىســىد  قالــدى، مهن بېرىــپ ئولتــۇردۇم، رهڭگــارهڭ 
 ئاستىد  تېز رېتىمد  ئۇسسۇل ئويناۋ تقانالرنى تاما ا قىلغا  ئويالندىم: چىر ق نۇرلىرى

تىزلىرىنى پۈكۈپ تىترىشىۋ تاتتى ۋه سـار ڭ توخـۇدهك با ـلىرىنى سىلكىشـىۋ تاتتى! ئهخمهقـلهر!    
بــۇالرنى  وق ئالغــانلىقى ئۈچــۈن ئهمه،، با ــقىالرمۇ  ــۇند ق قىلىۋ تىــدۇ، دهپــال قىلىۋ تقانلىقىغــا 

ىپ بېرىمهن! ئۇسسۇل ئويناۋ تقان چېغىد ، ئهجىبـا مهن ھـا ىر ئۇسسـۇل ئوينـاۋ تىمهن، قهسهم ئىچ
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ــته! مهن  ــته ھهرىكهتــلهر، مــۇ ىكىنى ئاڭلىمىســىمۇ غهلى دهپ ئويالپمــۇ قويامدىغانــدۇ؟ چــۈنكى غهلى
ئۇسســـۇل ئويناۋ تقـــان چېغىمـــد ، قىلىۋ تقـــان ھهرىكىتىمنىـــڭ قامال ـــمىغانلىقىنى ئـــوياليمهن ۋه 

يلىغانلىقىم ئۈچۈن سىقىلغان ئىچىمنى بۇ قىزغا ئۆ ۈمنى ياخشـى كۆرسـىتىش ئۈچـۈن، مۇ ۇند ق ئو
ئامالسىز مۇ ۇند ق قامال ـمىغان ھهرىكهتلهرنـى قىلىشـقا مهجبـۇرمهن، دهپ به لهيـمهن ۋه  ـۇنىڭ 
بىلهن تۇيغۇلىرىممۇ بۇ ئهخمهقلهرگه قېتىلغاندهك ھېس قىلىـدۇ، لـېكىن قېتىلمايـدۇ ۋه نهتىجىـده 

ــقىال ــدۇ! ھهم با  ــا  چىقى ــادهم بهك ئ ــدىغان ئ ــد ق قىالالي ــوالاليمهن، بۇن ــدهك ب ردهك، ھهم ئۆ ۈم
ــاپىتىگه  ــوچى قىي ــر ن ــۆككهن بى ــا چ ــالغۇ ، خىيالغ ــۇ يهرده ي ــيىن، ب ــا دىن كې ــر ئ ــۆيۈندۈم! بى س

 كىرىۋ لدى، دېمىسۇن دهپ، بېرىپ ئۇ لهقۋ  ئۇسسۇلغا قېتىلدىم.
 هك قالمىدى. بىردهمدىن كېيىن قايتىپ بېرىـپنېمه دېگهن بىلهن بهك تهرلهپ كېتىشىمگه كېر   

ئولتۇردۇق ۋه يهنه كوتۇلد  قا با ال تى، بهك ئىسسىق، ئـادهم بهك جىـق، بهك تهرلهپ كهتـتىم، 
سـۈرهن -ئىچىم پۇ ۇپ كهتتى، تا   ئوينىـدىم، ئۇنـد ق ياخشـى، بۇنـد ق ناچـار...لېكىن  ـاۋقۇن

سۆ نىڭ -غىزلىرىنى ئۇپر تقانغا چۇ لۇق گهپبهك يۇقىرى بولغاچقا گهپ قىلىشتىنمۇ  ېرىكىشتى. ئې
ــوقكهن،  ــر ئىــش ي ــۈ ۈك بى ــۇ ت ــۇ يهردىم ــيىن ب ــپ ھــېس قىلىشــاتتى. كې ــانلىقىنى كېچىكى بولمىغ

 دېيىشتى، ماڭايلى، ماڭايلى ئىچىم پۇ ۇپ كهتتى، با قا بىر يهرگه بار يلى، بولۇڭالر!
كىمىـــز پـــۇلنى تهڭ ئـــورنىمىزدىن تـــۇردۇق. پـــۇلنى فىكـــرهت تۆلىـــدى. ۋهد ت بىـــلهن ئىك   

ــېكىن  ــدۇق، ل ــپ قوي ــاردهك قىلى ــۆلىگىمىز ب ــر قىســمىنى ت ــاكى ھېچبولمىســا بى ــدهك، ي تۆلهيدىغان
كــۈتكىنىمىزدهك فىكــرهت پۇلنىــڭ گېپىنــى قىلغۇ مىــدى. بــۇ ئارىلىقتــا، قالغانالرنىــڭ، تۇرگاينىــڭ 

BMW دىم: ھۈليـا سىنىڭ ئهينىكىنى چېكىۋ تقانلىقىنى، كۈلۈ ىۋ تقانلىقىنى كـۆردۈم، بېرىـپ قارىـ
بىرىنـى قۇچاقال ـقىنىچه ئـۇخالپ قالغـان ئىـدى! -بىلهن تۇر ن ما ىنىنىڭ ئارقـا ئورۇندۇقىـد  بىـر

 هينهپ خۇددى ئـۆ ى ھـېس قىلغـان بىـر سـۆيگۈنىڭ كـۈچى بىـلهن ھاياجانلىنىـپ كهتكهنـدهك، 
 خۇ اللىق ۋه ھهير نلىق ئىچىده قاقاھالپ كۈلدى.

 غان ئىدى!_ دېدى ئاندىن.دېمىسىمۇ ما ىنىدىن چۈ ۈپمۇ قويمى _   
-مه ـۇقالر" دهك بىـر-مېنىڭ يېشىمدىكى بىر ئوغۇل باال بىلهن بىر قىزنىڭ " ھهقىقىي ئا ـىق   

 بىرىنى قۇچاقلىشىپ ئۇخلىيالىشىنى خىيال قىلدىم.
ما ــىنىغا چىقىــپ ماڭــدۇق. ئهنــقهره يولىغــا چىققانــد ، تۇرگايالرنىــڭ ما ىنىســى دوقمۇ ــتىكى    

توختىـدى. تۇرگـاي ما ـىنىدىن چۈ ـتى، گـا  المپىسـىنىڭ ئاسـتىد  تـاۋۇ چى  تاۋۇ چىنىڭ قېشىد 
بىلهن بىـر نېمىلهرنـى دېيىشـتى. تـاۋۇ چى سـاقالپ تۇرغـان ئـۈ  ما ـىنىغا قايرىلىـپ قار ۋ تـاتتى. 

 بىردهمدىن كېيىن تۇرگاي كهلدى، ما ىنىنىڭ ئهينىكىدىن فىكرهتكه قار پ:
 بهرمىدى، يوق دهيدۇ،_ دېدى. _
 ىزده،_ دېدى فىكرهت،_ ھهممهيلهن تهڭ كهلدۇق.گۇناھ ب _
 يوقمىكهن؟_ دېدى گۈلنۇر،_ قاند ق قىلىمهن ئهمدى؟ _
 ھار ق ئىچكۈڭالر بولسا،  بىر يهردىن ئالىمىز. _
 بولمايدۇ، ھار ق ئىچكۈم يوق. بىرهر دورى انىغا بار يلى. _
 دورى انىدىن نېمه ئالىسهن؟ _
 فىكرهت.ئاۋۇالر نېمه دهيدۇ؟_ دهپ سورىدى  _

ــااليلى،  ــدى: _ ھــار ق ئ تۇرگــاي يهنه بىــر ما ــىنىنىڭ يېنىغــا كهتتــى. ھايالشــىمايال قايتىــپ كهل
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 دهۋ تىدۇ،  مېڭىپ بولۇپ توختىدى، _ يولنىڭ ئىككى تهرىپىنى تې ىچه تىندۇرماپتۇ،_ دېدى.
 ماقۇل،_ دېدى فىكرهت،_ چۈ هندىم! _
نيه نومۇر تاختىسى ئاسقان بىـر ما ـىنا كـۆ ىگه يولغا چىقتۇق. مالتهپهگه كېلىشتىن بۇرۇن گېرما   

چىر يلىق كۆرۈنـدى، ئۈسـتى چامـاد نالر بىـلهن تولغـان بولـۇپ، كهينـى سـهل بېسـىلىپ كهتـكهن 
 ئىدى.

 ئۇنىڭ ئۈستىگه مېرسېدىز ئىكهن!_ دهپ ۋ رقىرىدى فىكرهت،_ قېنى ئهمىسه ئاغىنىلهر! _
ىسىغا سىگنال بهردى، ئاندىن ما ىنىسـىنىڭ يودلۇق چىر قىلىرىنى ياندۇرۇپ، تۇرگاينىڭ ما ىن   

سـى ئـاۋۋ ل   BMWسۈرئىتىنى ئاستىلىتىپ بىر ئا  كهينىـده قالـدى. قـار پ تـۇردۇق: تۇرگاينىـڭ 
ــۈپ  ــد پ ئۆت ــۇرۇپ، يان ــۈرئىتىنى ئا  ــىنىدهك س ــدىغان ما  ــدىن يان ــدى، ئان ــېدىزنى ياندى مېرس

ېدىزنى يولنىــڭ ئــوڭ چېــتىگه كېتىشــنىڭ ئورنىغــا، ما ــىنىنى ئــا ر ق ئــوڭ تهرهپــكه بــۇر پ مېرســ
قىستىدى، مېرسېدىز بولسا بولۇ ىغا البا باسقا   بىـردهم ئىككـى تهرهپـكه ئېغىـپ بـاقتى، كېـيىن 
تۇرگاينىڭ ما ىنىسىغا سوقۇلۇپ كهتمهسـلىك ئۈچـۈن، ئامالسـىز بىـر چـاقىنى يولنىـڭ چېتىـدىكى 

ــۇ ما ــتى. ئ ــۈپ كېتىش ــلهپ كۈل ــۈردى. ھهممهي ــا چۈ  ــان يولغ ــدۇرۇلمىغان ي ــۈرۈپ تىن ــىنىنى يۈگ  
ــا ئوخشىتىشــتى. ئانــدىن تۇرگاينىــڭ ما ىنىســى ســۈرئىتىنى  كېتىۋ تقــان بىــر بىچــاره، توكــۇر ئىتق

 تېزلىتىپ كېتىپ قالدى. مېرسېدىز يولغا چىقىشىغا:
 بوله فىكرهت، ساڭا نۆۋهت كهلدى! _
 سهل تۇرۇپ، ئا ر ق دېمىنى ئېلىۋ لسۇن! _
مانىيهدىن قايتقان ئىشچى بولسا كېرهك دهپ ئويلىـدىم ۋه مېرسېدىزد  بىرال ئادهم بار ئىدى: گېر   

 ئاخىرىنى ئويلىغىم كهلمىدى.
 ھهرگىز ئۇ تهرهپكه قارىماڭالر، بالىالر!_ دېدى فىكرهت. _
ئۇمۇ تۇرگايغـا ئوخشـاش ئـاۋۋ ل ياندىـدى، ئانـدىن ئاسـتا، ئاسـتا ئوڭغـا قىسـتىدى. مېرسـېدىز    

پى ىلد پ كۈلۈپ كېتىشتى، لـېكىن ئـا ر ق قورققانـدهك كۈچهپ كاناي بېسىشقا با لىۋېدى، قىزالر 
قىلىشاتتى. فىكرهت ئوڭغا تې ىمۇ بهكرهك قىستىۋېدى، گېرمـانىيهدىن كهلـگهن ما ـىنىنىڭ چـاقى 
ــلهر  ــاھالپ كۈلۈ  ــدهك قاق ــلىۋېدى، پارتىلىغان ــقا با  ــتى ۋه يهنه ئاقسا  ــكه چۈ  ــان تهرهپ يهنه ي

 ئهۋجىگه چىقتى.
 هلىدىڭالرمۇ؟ئاۋۇ گۇينىڭ چىر يىنى كۆر _
ســۈرئهتنى تېزلىتىــپ كېتىــپ قالــدۇق. بىردهمــدىن كېــيىن، ۋهد تنىــڭ ما ىنىســىمۇ بــۇ ئىشــنى    

مۇۋهپپهقىيهتلىك تاماملىغان بولسا كېرهك، چۈنكى مېرسېدىزنىڭ غه هپ بىلهن بېسىلغان ئۈمىدسىز 
ــىنى ــد  ئۇچر  ــتۇق. ما  ــاچىالش پونكىتى ــاي ق ــر م ــيىن بى ــدۇق. كې ــاۋ  ىنى ئاڭلى ــاي ئ الرنىڭ كان

چىر قلىرىنــى ئۆچــۈرۈپ، يو ۇرۇنىۋېلىشــتى، مېرســېدىزنىڭ ئالــدىمىزدىن ئاســتا ئۆتــۈپ كېتىشــىگه 
 قار پ يهرنى تېپىشكىنىچه كۈلۈ تى.

 بىچاره ئادهمگه ئىچىم ئاغرىپ قالدى،_ دېدى  هينهپ. _
قېـتىم بىرىگه ھاياجان بىلهن دهپ بېرىشكه با ال تى، يهنه بىـر -ئاندىن بولغان ئىشالرنى بىر   

دېيىشتى، يهنه بىر قېتىم دېيىشىۋ تاتتى، ئىچىم سىقىلدى. ئۇ يهردىكى بىر ئا پۇ ۇلغا بېرىـپ بىـر 
  ىشه  ار پ ئالدىم، ئېغىزىنى ئاچقۇ دۇم.

 سهن ئىستانبۇللۇقمۇ؟_ دېدى ئا پۇ ۇل خوجايىنى. _
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يهرده بىـردهم ئا پۇ ۇلنىڭ ئىچى خۇددى بىر  هرگهرخانىدهك يوپيورۇق ئىدى. نېمىشقىكىن، ئۇ    
ــق ناخشىســىنى  ــۈرك خهل ــان ت ــال ئېيتىۋ تق ــر ئاي ئولتۇرغــۇم، ئا ــپۇ ۇلدىكى كىچىــك ر دىيــودىن بى
ئاڭلىغۇم، با قا ئىشالرنى ئۇنتۇپ كهتكۈم كهپ قالدى. كالالمغـا مـۇھهببهت، ناچـارلىق، سـۆيگۈ ۋه 

 مۇۋهپپهقىيهتكه ئاالقىد ر ھهر خىل  قااليمىقان خىيالالر كېلىشكه با لىدى.
 ھهئه، مهن ئىستانبۇللۇق. _
 نهگه مېڭىشىڭالر؟ _
 ئايلىنىپ يۈردۇققۇ مانا! _
ئا پۇ ۇل خوجايىنى چۈ هنگهندهك قىلىپ ھارغۇن ۋه ئۇيقۇ باسقان بېشـىنى لىڭشـىتتى: _ ھه!    

 قىزالر بىلهن...
بىر نـېمه دېمهكچـى ئىـدىم، گويـا دېمهكچـى بولغـانلىرىم مـۇھىم گهپـلهر ئىـدى ۋه ئۇمـۇ مېنـى    
لىســۇن دهپ  ورىغــا كۈتــۈپ تــۇر تتى، لــېكىن ما ــىنىالرنىڭ كانــايلىرى چېلىنىشــقا با ــلىدى. سۆ 

ـــتىم. ۋ ي نهگه كهتتىـــڭ، دېيىشـــتى، ســـېنىڭ ســـهۋهبىڭدىن  يۈگـــۈرۈپ بېرىـــپ ما ـــىنىغا چىق
يېتىشهلمهيمىز. ھالبۇكى، مهن ئهمدى ئاخىرال تى دهپ قالغانىدىم؛ ئاخىرال ماپتۇ. تېز ماڭـدۇق ۋه 

تكهنــدىن كېــيىن ئــۇنى كــۆردۇق، ھــارغۇن بىــر يــۈك ما ىنىســىدهك ئاســتا دۆڭــگه پهنــدىكتىن ئۆ
چىقىۋ تاتتى. بۇ قېـتىم ئـاۋۋ ل تۇرگـاي سـول تهرهپـتىن كىـردى ۋه مېرسـېدىزنى ئوڭغـا قىسـتىدى، 
ــۈدهك  ــۇقىغا تهگك ــك توس ــردۇق، بى هتهرلى ــنىگه كى ــز كهي ــدىنال بى ــپىگه، كهينى ــوڭ تهرى ۋهد ت ئ

ئۇنى پهقهت بىـزدىن تېـز ماڭسـىال ئىچىـدىن چىقىـپ كېتهلهيـدىغان يېقىنال تۇق.  ۇند ق قىلىپ 
 ــهكىلده قىســماققا ئېلىۋ لــدۇق. بىردهمــدىن كېــيىن، ســۈرئىتىنى ئا ــۇرۇپ بىــزدىن قۇتۇلمــاقچى 
بولــدى، لــېكىن بىــزدىن ئېشــىپ كېتهلمىــدى. كانــاينى قــۇالققىچه بېســىپ، يودلــۇق چىر قالرنــى 

ق. كېـيىن دهرىزىلهرنـى ۋه مـۇ ىكىنى ئهڭ يـۇقىرى گهجگىسىگه چۈ ـۈرۈپ سـۈرۈپ كېتىـپ بـار تتۇ
جــارقىر پ، -چهكــته ئېچىشــتى، قــوللىرىنى ئۇ ىتىــپ ما ــىنىنىڭ ئىشــىكىنى ئۇرۇ ــتى، ۋ رقىــر پ

دهرىزىدىن بېشىنى چىقىرىپ ناخشا توۋال تى. ئارىمىزغا قاپسـىلىپ گـاڭگىر پ قالغـان مېرسـېدىزمۇ 
سـۈرهننىڭ  -تې ىمـۇ كۆتۈرۈلۈۋ تقـان  ـاۋقۇن بىز بىـلهن تهڭ البـا بېسـىپ مېڭىۋ تقـان بولغاچقـا،

فابرىكىالرنىڭ ئارىسىد  قانچىلىك ماڭغانلىقىمىزنى بىلمهيتـتىم. -ئىچىده ئۆيلهر، مهھهللىلهر،   ۋۇت
ــزده  ــگهن ئىشــچى ســۈرئىتىنى ئاســتىلىتىۋېدى،  كهينىمى ــانىيهدىن قايتىــپ كهل ئــاخىرى، ئــۇ گېرم

شقا با لىدى،  ۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا ئاخىرقى قېـتىم ئاپتوبۇسالر ۋه يۈك ما ىنىلىرى يىغىلىپ قېلى
بىر ساالم بېرىۋېتىپ كېتىپ قېلىشقا مهجبۇر بولدۇق. ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ بۇرۇلـۇپ، ئـۇ ئىشـچىنىڭ 
چىــر ق نــۇرلىرى ئىچىــده ســايه تا ــالپ تۇرغــان چىر يىغــا قارىــدىم: بىزنــى خــۇددى پهقهتــال 

 خاتىرىلىرىنى ۋه كهلگۈسىنى ئۇنۇتتۇرغان ئىدۇق.كۆرمهيۋ تقاندهك قىالتتى. بىز ئۇنىڭ ھاياتىنى، 
 ئويلىمىدىم،  ار پ ئىچتىم.   
جهننهتھېسارغا قايرىلىدىغان يهردىن توختىمـاي ئۆتـۈپ كهتتـۇق. كېـيىن ئىچىـده كۈلكىلىـك ۋه    

نى قىستىماقچى بولۇ تى، لېكىن بىر ئا دىن «ئانادول»خوتۇن ئولتۇرغان بىر -قېرى بىر جۈپ ئهر
ېچىشتى. ماي قـاچىالش پونكىتىـدىن كېيىنكـى پاھىشـهخانىنىڭ ئالدىـدىن ئۆتكـۈچه، كېيىن ۋ   ك

فىكرهت كاناي باستى، چىر قلىرىنى ئۆچۈرۈپ ياقتى، لېكىن ھـېچكىم بىـر نـېمه دېمىـدى. بىـردهم 
 ماڭغاندىن كېيىن،

 قار ڭالر، مهن نېمه قىلىمهن!_ دېدى. _
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ــۇپ، جهيالننىــڭ يالىڭــا  پاچــاقلى ــنىمگه بۇرۇل ــدىن تېشــىغا كهي ــى ئهينىكى رىنى ما ــىنىنىڭ كهين

چىقارغــانلىقىنى كــۆردۈم. ئــۇ ۇن ۋه ئاپتاپتــا كــۆيگهن پاچاقالرنىــڭ، كهينــى تهرهپــتىن كېلىۋ تقــان 
ــپ  ــۇر چېچى ــرى ن ــهھنه چىر قلى ــتىگه س ــۇددى ئۈس ــتىد ، خ ــۇرلىرى ئاس ــر ق ن ــىنىالرنىڭ چى ما 

ه بو ــلۇقتا ئۈمىدســىزلىك ئىچىــده تۇرۇۋ تقــان، ئېھتىياتچــان، ئويچــان كهســپىي پاچــاقالر كهبــى ۋ
ئاللىنېمىلهرنىـدۇر ئىزدهۋ تقانـدهك ئاسـتا، ئاسـتا مىـدىرالۋ تقانلىقىنى كـۆردۈم.  ياالڭئايـاق پــۇتلىرى 
ئاپئاق بولۇپ،  امالغا قار ى قويۇش ئۈچۈن بىر ئاستىغا، بىر ئۈستىگه لىڭشـىپ تـۇر تتى. كېـيىن 

 گۈلنۇر جهيالننىڭ مۈرىسىدىن ئىچىگه تارتتى.
 هست بوپ قاپسهن!م _

مهســت ئهمه، مهن،_ دېــدى جهيــالن، خۇ ــال ھالــد  قاقــاھالپ كۈلــدى:_ جىــق ئىچمىــگهن  _
 تۇرسام! بهك خوش بولدۇم. ھهممه نهرسه  ۇنچىلىك گۈ هل!

كېيىن ھهممهيلهن جىمىپ قالـدۇق. بىـز خـۇددى ئىسـتانبۇلدىن ئهنـقهرهگه مـۇھىم بىـر ۋه ىـپه    
فابرىكىالر،  هيتۇن ۋه گىال، باغلىرى ئارىسىدىن، -رالر،   ۋۇتبا  -ئۈچۈن كېتىۋ تقاندهك،  هھهر

جىم دېمهستىن ۋه تـې ىچه چىقىـپ تۇرغـان ناخشـىغا قـۇالق سالماسـتىن، ئـاپتوبۇ، ۋه يـۈك -الم
ما ىنىلىرىدىن ياند پ ئۆتكىچه بىكاردىن بىكارغا ۋه تۇيغۇسىزالرچه كاناي باسقا  ماڭدۇق، ئـۇ ۇن 

دىم، پهقهت ۋه پهقهت ئا ـــۇند ق قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈن، ئـــۇنى ماڭـــدۇق. مهن جهيالننـــى ئويلىـــ
 ھاياتىمنىڭ ئاخىرىغىچه ياخشى كۆرهلهيدىغانلىقىمنى ئويلىدىم.

ھهرهكهدىن ئۆتكهندىن كېيىن بىر ماي قاچىالش پونكىتىد  توختىـدۇق، ما ـىنىدىن چۈ ـتۇق.    
هن ھـارغۇن ۋه ئهنسـىز ئا پۇ ۇلدىن ناچـار  ـار پ ۋه سـاندۋىچ ئالـدۇق. بىـر ئاپتوبۇسـتىن چۈ ـك

يولۇچىالرنىڭ ئارىسىغا قېتىلىپ قوللىرىمىزدىكى نهرسىلهرنى يېدۇق. جهيالننىـڭ يولنىـڭ چېـتىگه 
بېرىۋ لغانلىقىنى ۋه ئېقىن سۇغا قار پ ئولتـۇرۇپ قورسـىقىنى تويـدۇرۇۋ تقانالرغا ئوخشـاش، يولـدىن 

نى كـۆردۈم ۋه ئـۇنى كـۈ هتكه  كهچكهن ما ـىنىالرغا نه هر سـالغا  سـاندۋىچ يهۋ تقـانلىقى-ئۆتكهن
 كهلگۈسىمنى خىيال قىلدىم.

بىردهمدىن كېيىن فىكرهتنى كۆردۈم، قار ڭغۇد  ئاستا، ئاستا جهيالنغا يېقىنال تى. ئۇنىڭغـا بىـر    
تال تاماكا سـۇنۇپ تۇتا ـتۇردى. پار ڭغـا چۈ ۈ ـتى: مهنـدىن بهك يىر قتـا ئهمه، ئىـدى، لـېكىن 

رنىڭ  اۋقۇنلىرىد  ئاڭلىيالمايۋ تـاتتىم، نـېمه دېيىشـىۋ تقانلىقىغا كهچكهن ما ىنىال-يولدىن ئۆتكهن
بهك قىزىقىۋ تاتتىم. بىر ئا دىن كېـيىن بـۇ غهلىـته قىـزىقىش قورقۇنچقـا ئايالنـدى. بـۇ قورقـۇنچنى 
يــېڭىش ئۈچــۈن يانلىرىغــا بېرىشــىم كېرهكلىكىنــى  ــۇ ھامــان چۈ ــهندىم؛ لــېكىن قار ڭغۇلۇقتــا، 

ھېچ ئىـش قىاللمـاي پهسكه ـلهرچه، ره ىلـلهرچه تـۇرۇپ قالـدىم. خۇددى چۈ تىكىگه ئوخشاش، 
لېكىن بۇ مهغلۇبىيهت تۇيغۇسىمۇ، ھهممه ئىشقا ئوخشاش ئۇ ۇن د ۋ مال مىدى. بىر ئـا دىن كېـيىن 

ىنىـڭ ئىچىـگه قـار پ يـۈرۈپ يېڭىبا تىن ما ىنىالرغا چىقتۇق، ھېچنىمىنى خىيـال قىلماسـتىن كېچ
 كهتتۇق.
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سۈرهنلهر بېسىققاند ، پۈتۈن كۈن بېشىمنى ئوچـاق قىلغـان سـاھىل، كـاتېرالر، -بارلىق  اۋقۇن   
چـۇرۇڭلىرى -ھاقـارهتلهر، تېلېـۋىزور ۋه ما ـىنىالرنىڭ ۋ ر ڭ-مۇ ىكا، مهستلهر، تىل-بالىالر، ناخشا

چىيا كۆتـۈرگىنىچه ئۆتـۈپ -بېسىققان چاغد  ۋه ئهڭ ئاخىرقى ما ىنا باغنىڭ ئىشىكى ئالدىدىن قىيا
اغد ، مهن ئاسـتا كارىۋېتىمـدىن قوپـۇپ، دهرىـزه قاپقىقىنىـڭ ئارقىسـد  ئـۆ ۈمچه تـۇرۇپ كهتكهن چ

ســىرتقا قــۇالق ســالىمهن: ھــېچكىم يــوق، ھهممىســى ھېرىــپ ئــۇخالپ قالغانــدۇر. پهقهت  ــامال، 
دېڭىزد  د ۋ لغۇش،  الدىرلىغان دهرهخلهر، به ىده بۇالرمۇ بولمىغاند  يېقىن ئهتر پالرد  تومۇ غىالر، 

ىز قاغا، بهلكىم يۈ سىز بىر ئىت بولىدۇ. ئۇند ق چاغالرد  قاپقاقنى ئاۋ يالپ ئىتتىرىپ، ئۇالرغـا ئهنس
قــۇالق ســالىمهن، ئــۇ  ققىچه جىمجىتلىقنــى تىڭشــايمهن. ئانــدىن توقســان يىلــدىن بېــرى يا ــاپ 

چۆپلهرنىـڭ -كېلىۋ تقانلىقىمنى ئـويالپ، تېـنىم  ـۈركىنىپ كېتىـدۇ. سـايهم چۈ ـۈپ تۇرغـان ئـوت
ىدىن ئۇرۇلغان سوغۇق بىر  ـامال، خـۇددى پاچـاقلىرىمنى مۇ لىتىۋ تقانـدهك مېنـى قورقىتىـدۇ: ئىچ

قايتىپ بېرىپ ئىسسىق يوتقىنىمنىـڭ قار ڭغۇلىقىغـا كىرىۋ اليمـۇ؟ لـېكىن جىمجىتلىقنىـڭ ئـاخىرىنى 
تىڭشاش ئۈچۈن ئۇ يهرده يهنه بىردهم تۇردۇم: خـۇددى بىـر ئىـش بولىدىغانـدهك، خـۇددى بىـرى 

دېيىشـىپ قويغانـدهك، خـۇددى دۇنيـا ماڭـا يېڭـى بىـر نهرسـه كۆرسـىتىپ قويىدىغانـدهك،  بىلهن
كۈتتۈم، كۈتتۈم ۋه ئـاخىرى قاپقـاقنى تاقـاپ، كارىۋېتىمغـا قايتىـپ، بىـر بۇرجىكىـده ئولتـۇردۇم ۋه 
ــىپتۇ  ــدىمۇ يېڭىلىش ــدىم: بۇنىڭ ــا  ئويلى ــۆتكهنلىكىگه قارىغ ــۇت ئ ــرمه مىن ــردىن يىگى ــائهتنىڭ بى س

 ،  ۇند ق،  يېڭى ھېچ نهرسه يوق!ساالھىددىن
ھهر كۈن يېڭى بىر دۇنيادۇر، فاتىمه، دهيتتى ساالھىددىن سهھهرلهرده، دۇنيا بىزگه ئوخشاش    

ھهر ســـهھهر يېڭىـــدىن تۇغۇلىـــدۇ، بـــۇ مېنـــى  ـــۇنچىلىك ھاياجانالندۇرىـــدۇكى، به ىـــده كـــۈن 
ــدىغا ــڭ چىقى ــيىن كۈننى ــا دىن كې ــر ئ ــويغىنىمهن ۋه بى ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــمه چىقماس نلىقىنى ۋه ھهم

ــــۇ  ــــرلىكته ئۆ ۈمنىڭم ــــلهن بى ــــېڭىلىقالر بى ــــۇ ي ــــدىغانلىقىنى ۋه ئ ــــى بولى ــــىنىڭ يېپيېڭ نهرس
يېڭىلىنىــــدىغانلىقىمنى ۋه پهقهتــــال بىلمهيــــدىغان نهرســــىلهرنى كــــۆرۈپ، ئوقــــۇپ خهۋهرد ر 

ىقىمنى بولىدىغانلىقىمنى ۋه خهۋهرد ر بولغاندىن كېيىنمۇ بىلىۋ لغانلىرىمنى يېڭىبا ـتىن كۆرىـدىغانل
خىيال قىلىمهن ۋه  ۇنچىلىك ھاياجانلىنىمهنكى فاتىمه، دهرھال ئورنۇمدىن تۇرۇپ باغقـا چىققـۇم، 
كۈننىڭ قاند ق چىقىدىغانلىقىنى كۆرگۈم كېلىدۇ، كـۈن چىقىۋ تقانـد ، بـارلىق ئۆسـۈملۈكلهرنىڭ ۋه 

دىن دهرھـال قوڭغۇ الرنىـڭ قىمىرلىشـىپ قانـد ق ئۆ گىرىـدىغانلىقىنى كۆرگـۈم كېلىـدۇ، ئانـ-قۇرت
يۇقىرىغا يۈگۈرۈپ چىقىپ، بۇ كۆرگهنلىرىمنى يېزىۋ لغۇم كېلىدۇ، فاتىمه، سهن نېمه دهپ بـۇالرنى 
ھېس قىلمايدىغانسهن، نـېمه ئۈچـۈن گهپ قىلمايسـهن، نـېمه ئويالۋ تىسـهن؟ قـار ، قـار  فـاتىمه، 

ىشـى پهقهت كۆردۈڭمۇ غو   قۇرتى، قاند ق قىلـدى، بىـر كـۈنى كېپىـنهك بولـۇپ ئۇچىـدۇ! ئـاھ، ك
كۆرگهنلىرىنى ۋه كۆرۈپ سىناپ باققان نهرسىلهرنى يېزىشى كېـرهك، ئـۇ چاغـد ، ئـۇ ياۋروپالىقالرغـا 
ئوخشاش، مهسىلهن د رۋىنغا ئوخشاش، نېمه دېگهن قالتىس ئادهم، ھهقىقىي بىر ئالىم بواللىشـىم 

لمايدۇ، بواللماسمۇ؟ مۇمكىن، لېكىن بهختكه قار ى ئادهم بۇ غهپلهتته قالغان  هرقته ھېچنىمه بوال
نېمه دهپ، كـۈ ىتىش ۋه تهجـرىبه قىلىـش ئۈچـۈن مېنىڭمـۇ كـۆ لىرىم، قـوللىرىم ۋه خۇد غـا مىـڭ 
 ــۈكرى بــۇ دۆلهتتىكــى ھهمــمه كىشــىنىڭكىدىن ياخشــىر ق ئىشــلهيدىغان كالالمنىــڭ بولغانلىقىغــا 

ئۈچـۈن مۇ ـۇند ق  قارىغاند ، بوالاليدۇ: فاتىمه، كۆردۈڭمـۇ  ـاپتۇلالر قانـد ق چېچهكلهپتـۇ، نـېمه
پۇرىقى بولىدۇ، پۇر ق دېگهن نېمىدۇ ئهجىبا، بىزگه بۇ خىل تۇيغۇنى بېرىۋ تقان نېمىدۇ، فـاتىمه، 

بىرى بىلهن قاند ق ئىشارهت قىلىشىدىغاندۇ، -ئهنجۈرنىڭ ھاياسىزلىقىنى كۆردۈڭمۇ، چۆمۈلىلهر بىر
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دىـن ②رىلىـدۇ ۋه پـوير  تىـن ئـاۋۋ ل دېڭىـز يـۈ ى كۆتۈ①فاتىمه، سهن دىققهت قىلدىڭمۇ، لودو،
ــم ــرهك، چــۈنكى ئىلى ــى كې ــقهت قىلىشــى، كۈ ىتىش ــه دىق ــادهم ھهمىش ــاۋۋ ل پهســلهيدۇ، ئ پهن -ئ

ــدۇر اليمىز؛  ــلهن قور لالن ــم بى ــد  بىلى ــۇند ق قىلغان ــاللىمىزنىمۇ مۇ  ــدۇ ۋه ك ــۇند ق ئىلگىرلهي مۇ 
ئوخشـاش ئـاھ، بولمىسا، قهھۋهخانىالرد  سولىشـىپ ئولتۇرۇ ـقان كىشـىلهرگه ئوخشـاش، قويالرغـا 

دهيتتى ۋه يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن ھاۋ  گۈلدۈرله ـكه با ـلىغاند  خو ـلۇقىدىن سـار ڭ بـولغىنىچه 
 هيتان ئۇۋىسى بولمىش ھوجرىسىدىن ئېتىلىپ چىقاتتى، پهلهمپهيلهردىن ئىككى تاقالپال چۈ ـۈپ 

رغـا قـار يتتى. چىلىـق بولـۇپ كهتكىـچه بۇلۇتال-باغقا كىرهتتى، يهرده ئوڭدىسىغا ياتـاتتى، چىلىـق
بۇلۇتالر ھهققىدىمۇ يا ماقچى بولۇۋ تقانلىقىنى ۋه يېزىش ئۈچۈن بىر سهۋهپ ئىزدهۋ تقانلىقىنى ھېس 
ــر  ــلۇق بى ــۆ ىگه چۇ  ــىنىڭ ئ ــر نهرس ــادهم ھهر بى ــمه ئ ــى: ھهم ــد ق دهيتت ــۈنكى مۇن ــتىم، چ قىالت

چـۈنكى ئېچىلغـان سهۋهبىنىڭ بارلىقىنى بىلگهن چاغد ، كاللىسـىد  خۇد غـا بىـر ئـورۇن قالمايـدۇ، 
چېچهكلهرنىڭ، كاكىلىغان توخۇالرنىڭ ۋه كۆتۈرۈلۈپ پهسلىگهن دېڭىزنىڭ ۋه گۈلـدۈرلىگهن -گۈل

ئاسمان بىلهن يامغۇرنىڭ سهۋهبى، ئۇالر ئويلىغاندهك خۇد نىڭ ھېكمىتـى ئهمه،، بهلكـى مېنىـڭ 
ئىلهرنىڭ پهيـد  ئېنسىكلوپېدىيهمده يا غانلىرىم بولىدۇ.  ـۇ چاغـد   ـهيئىلهرنى پهقهت با ـقا  ـهي

قىلىــدىغانلىقىنى ۋه ئۇالرنىــڭ خۇد ســىنىڭ قولىــدىن ھېچبىــر ئىشــنىڭ كهلمهيــدىغانلىقىنى تونــۇپ 
يېتىدۇ. خۇد  بار بولغان تهقدىردىمۇ، ئولتۇرۇپ قار پ تۇرۇ تىن با قا بـارلىق ئىشـلىرىنى بىزنىـڭ 

سـهن دهپ بـاق فـاتىمه،  بىلىملىرىمىزنىڭ ئۇنىڭ قولىدىن تارتىۋ لغانلىقىنى كۆرۈپ قالىدۇ، ئهمدى
بۇ دۇنياد  يۈ  بېرىۋ تقان ئىشالرغا قار پ تۇرۇ تىن با ـقا ھېچبىـر ئىشـقا كـۈچى يهتمهيـدىغان بىـر 
كىمنى، مهيلـى كىـم بولىشـىدىن قهتئىـنه هر، ئـۇنى خـۇد  دهپ قار  ـقا بوالمـدۇ؟ قانـد ق، ئۈنـۈڭ 

. ساڭا ئوخشاش، ئۇالرمـۇ چىقماي قالدىغۇ، چۈنكى سهنمۇ چۈ ىنىپ يهتتىڭ، دېمهك خۇد  يوقتۇر
بىــر كــۈنى مېنىــڭ يا غــانلىرىمنى ئــا ر ق ئوقــۇپ بــۇنى چۈ ــىنىپ يهتكهنــده نــېمه بولــۇپ كېــتهر، 

 كۆرىمىز، دېگهنلىرىمنى ئاڭالۋ تامسهن؟
ـــى دهپ     ـــۇ مېن ـــېكىن ئ ـــاالھىددىن، ل ـــايۋ تىمهن س ـــى ئاڭلىم ـــېنىڭ گهپلىرىڭن ـــاق، مهن س ي

هلمهيــدىغانلىقىنى چۈ ــهنگهن چاغلىرىــد ، ھهمــمه دېمهيۋ تــاتتى: خۇد نىــڭ قولىــدىن ھېچــنىمه ك
ئىشنىڭ ئۆ  ئىلكىـده ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يېتىشـىدۇ؛ قورقـۇنچ بىـلهن جاسـارهت، گۇنـاھ بىـلهن 
جا  ، غهپـلهت بىـلهن ھهرىـكهت، ياخشـى بىـلهن ياماننىـڭ ئـۆ  قوللىرىـد  ئىكهنلىكىنـى كـۆرگهن 

ــۇالرنى ــاتىمه؟ ب ــۇپ كېتىشــىدۇ، ھه ف ــېمه بول ــد  ن ــيىن د ســتى اند ،  چاغلىرى ــدىن كې دهپ بولغان
 ىشىلىرىنىڭ قېشىد  ئهمه،، خۇددى يېزىقچىلىق ئۈستىلىده ئولتۇرۇۋ تقاندهك بىردىنال ئورنىـدىن 

ــاق ــۇرۇپ، ئۇي ــر پ-چــاچر پ ت ــا  ۋ رقى ــا ماڭغ ــڭ  -بۇياقق ــد  مېنى ــۇ چاغ جارقىر  ــقا با ــاليدۇ: ئ
قوللىرى كارغـا كهلـمهي قالىـدۇ؛ -تدهسلهپكى يىللىرىمدىكىدهك بولۇپ كېتىشىدۇ؛ قورقۇنچتىن پۇ

ئويلىغانلىرىغا ئىشىنهلمهي قېلىشىدۇ؛ خىيالىغا كهلگهن نهرسىلهردىن ئۆتلىرى يېرىلىدۇ؛ كاللىسىغا 
كهلگهن خىيالالر سهۋهبىدىن دهھشهتكه چۈ ۈپ، با قىالرنىڭمۇ بۇ ئىشالرنى ئويلىيااليـدىغانلىقىنى 

خاتالىقلىرىـدىن قورقـۇپ كېتىشـىدۇ ۋه  ـۇ چاغـد  تونۇپ، ھا ىرال بوغۇ لىنىدىغاندهك تىترىشـىپ، 
ئۇالرنى بۇ ھالغا چۈ ۈرۈپ قويغان ماڭا غه هبلىنىشىدۇ، لېكىن با قا چارىلىرى قالمىغانلىقى ۋه بـۇ 
دهھشهتتىن بالدۇرر ق قۇتۇلۇش ئۈچۈن، پاالقلىشـىپ مېنىـڭ، ھهئه، مېنىـڭ قېشـىمغا كېلىشـىدۇ، 

كلوپېدىيهمنىڭ قېشـــىغا كېلىشـــىدۇ ۋه ئىالھىـــي جىلىتلىـــق ئېنســـى 48مېنىـــڭ كىتابلىرىمنىـــڭ، 
نهرسىنىڭ ئهسلىده بۇ ئېنسىكلوپېدىيه ئىكهنلىكىنى، مهن ئىكهنلىكىمنى تونۇپ يېتىشىدۇ فـاتىمه. 
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ئهســـىرده ئۇنىـــڭ ئورنىـــد  مهن نېمىشـــقا پۈتـــۈن  -20 ـــۇند ق، مهن دوختـــۇر ســـاالھىددىن، 
ىڭــدىن كېــيىن بىزنىــڭ تهڭرىمىــز مۇســۇلمانالرنىڭ يېڭــى تهڭرىســى بولمىغــۇدهكمهن؟ چــۈنكى بۇن

 بىلىمدۇر، ئاڭالۋ تامسهن، فاتىمه؟
ياق! چۈنكى سېنىڭ گهپلىرىڭنى ئاڭال نىڭمۇ گۇناھ بولىـدىغانلىقىنى ئويلىغانـدىمهن، چـۈنكى    

 ①يىمنى يهپ بولـۇپ، قاچامغـا ئا ـۇرهپىر سـارهجهپ پىشۇرغان قىيمىلىـق بهرهڭگهمنـى ۋه تهمسـىز 
ق ھوجرىغـا چىقىـپ كهتكهنـدىمهن. ئـۇ يهرده ئولتـۇرۇپ، مـۇ الپ ئېلىپ ياندىكى كىچىـك، سـوغۇ

كهتمىسۇن دهپ پۇتلىرىمنى يىغىپ، كىچىك قو ۇقىم بىلهن ئا ۇرهمنى يهيـمهن. بىـر تـال ئانـار، 
پۇرچاق، نوقۇت، ئهنجۈر قېقى، قوناق، قۇرۇق قار  ئـۈ ۈم ۋه فىسـتىقالر ۋه ھهممىسـىنىڭ ئۈسـتىگه 

 مه دېگهن له  هتلىك، نېمه دېگهن گۈ هل!ئا ر قال گۈل سۈيى سېپىلگهن، نې
ئۇيقۇ كهلمهيتتى. كارىۋ تنىـڭ بۇرجىكىـدىن قوپتـۇم. ئا ـۇره يېگـۈم كهلـدى. ئۈسـتهلگه بېرىـپ    

ئولتۇردۇم: ئۈستىده بىر  ىشه كولونيا، ئهينهك  ىشـىلىك ئهمه، ئىـدى، لـېكىن ئىچـى كۆرۈنـۈپ 
غــان ئىــدى، لــېكىن تۇتــۇپ بېقىــپال تــۇر تتى. تۈنۈگــۈن كــۆرگهن چېغىمــد  ئهيــنهك  ىشــىدهك قىل

بىلگهن ئىدىم، سهسكهندىم ، نېمه بـۇ، دېگهنىـدىم، ئهيـنهك  ىشـىلىكى يـوقكهن جېـنىم مومـا، 
دېگهنىــدى نىلگــۈن ۋه گهپلىــرىمگه پهرۋ  قىلماســتىن بىلهكلىــرىمگه ســۈركهپ كېتىشــتى. يــالتىر ق 

،. دېمىــدىم، چــۈنكى نهرســىنىڭ ئىچىــدىن چىققــان نهرســه ســىلهرگه پايــد  قىلىــدۇ، ماڭــا ئهمه
چۈ ىنهلمهيدۇ. يالتىر ق دېگهن سىلهرنىڭ ئۆلۈك تۇغۇلغان روھىڭالردۇر! مۇ ۇند ق دېگهن بولسـام 

 بهلكى كۈلۈ هر بولغىيتتى.
ــىدۇ؛     ــىز، كۈلىش ــد قر ق تۇرىس ــا قان ــىدۇ؛ موم ــدىكهن، كۈلىش ــرىالر ئهجهپ بولى ــىدۇ: قې كۈلىش

ــۋىزورنى بىلهمســىز، كۈلىشــىدۇ؛ نېمىشــقا پهســ ــىز، تېلې ــله ئولتۇرمايس ــلهن بىل ــز بى كه چۈ ــۈپ بى
كۈلىشىدۇ؛ كىيىم تىكىش ما ىنىڭىز ئهجهپ چىر يلىقكهن، كۈلىشـىدۇ؛ پېـد لىمۇ بـاركهن، تې ـى، 
كۈلىشىدۇ؛ ياتقان چېغىڭىزد  ھاسـىڭىزنى نېمىشـقا كارىۋېتىڭىزغـا ئېلىۋ لىسـىز، كۈلىشـىدۇ؛ سـىزنى 

يېپىنچىڭىزنىڭ ره ىلىيهسى ئهجهپ چىـر يلىقكهن، ما ىنا بىلهن ئايالندۇر يلىمۇ موما، كۈلىشىدۇ؛ 
كۈلىشــىدۇ؛ ســايالمد  نېمىشــقا ئــاۋ   بهرمىــدىڭىز، كۈلىشــىدۇ؛ نېمىشــقا ھه دېســىال ئىشــكابىڭىزنى 
ئاختۇرىسىز، كۈلىشىدۇ؛ نېمىدهپ ماڭا قار پ كۈلىۋېرىسىلهر، دېسهم، يهنه كۈلىشىدۇ، كۈلىشىدۇ ۋه 

ــى ــىپ يهنه كۈلىش ــا دېيىش ــدۇق موم ــۈر نهده كۈل ــر ئۆم ــوۋىلىرى بى ــلهن ب ــرى بى ــم د دىلى دۇ. بهلكى
 يىغلىغانلىقى ئۈچۈن. ئىچىم سىقىلدى.

پاپىنى ئويغىتىپ ئا ۇره ئهتكۈ هيمىكىن؟ ھاسام بىلهن يهرگه ئۇرۇپ، ئويغان پاپا دېسهم، چوڭ    
خـانىم، بـۇ چـاغ بولغانـد  بوالمــدۇ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ پهســىلده، بـۇنى ئويلىمـاي ئوبـد ن بىــر 

ىۋېلىڭ، ئهته ئهتىگهنده مهن سىزنى... ئىشىمنى قىلمايدىغان ئادهم نېمه ئىش قىلىسـهن بـۇ ئۇخل
ــۇ  ــالىالر، ب ــارتتىم ب ــى بهك ت ــدۇ: مهن دهردىن ــا يهتكۈ ى ــپ ئۇالرغ ــان بېرى ــال!  ــۇ ھام يهرده؟ يوق
موماڭالرنىــڭ، بهك! ئۇنــد ق بولســا نېمىــدهپ تــې ىچه بــۇ يهرده تۇرىســهن، بــۇ يهرده نــېمه ئىــش 

ۇ پاپا، ئۇمۇ نېمىشقا قېرىندىشـىدهك كـۆ ىمىزدىن يوقالمايـدۇ؟ مۇنـد ق دهيمىـش: چـۈنكى قىلىدۇ ب
چــوڭ خــانىم، ســىزمۇ بىلىســىز، رهھمهتلىــك دوغــان بهي، بىــزگه، بــۇ پــۇلنى ئــېلىڭالر، رهجهپ، 
ئىسمايىل ئېلىڭالر، خالىغىنىڭالرچه يا اڭالر، مهن د د م بىلهن ئانامنىڭ گۇناھى تۈپهيلى ۋىجد ن 

تارتىشتىن جاق تويدۇم، بۇ پۇلنى ئېلىڭالر، دېگهن چاغـد ، ئهقىللىـق ئىسـمايىل، رهھـمهت ئا  بى 
قېرىندىشىم، ماقۇل، دهپ پۇلنى ئالدى ۋه دۆڭدىكى يهرنى ئېلىپ ئۆ ىگه ئـۆي سـالدى، تۈنۈگـۈن 
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قهبرىستانغا ماڭغۇچه ئالدىدىن ئۆتتۈڭالرغۇ، نېمىشقا ئهمدى بىلمهسـكه سېلىۋ لىسـىز چـوڭ خـانىم، 
مىزنى توكۇر، مېنى پاپا قىلىپ قويغان خۇددى سىز ئهمهستهك گهپ قىلىسىزغۇ؟ ئاغزىڭنى يۇم! بىرى

بىردىنال قورقتـۇم! ھهمـمه ئـادهمنى ئالد يـدۇ. ھهممىسـى، دوغـانىممۇ پهرىشـتىدهك بولغاچقـا؛ نـېمه 
الر؛ دېــگهن بــولغىيتتىڭالر ئۇنىڭغــا، قو  منىــڭ قولىــدىكى پــۇلالرنى ئالــد پ ئېلىۋ لــدىڭالر ھــار ملىق

ساڭىچۇ ئوغلۇم، ھېچنىمه قالمىـدى: ئىشهنمىسـهڭ كېلىـپ سـاندۇقۇمغا قـار پ بـاق، مهسـت د د ڭ 
تۈپهيلىــدىن ھېچــنىمه قالمىــدى؛ ئانــا، ئۆتــۈنهي، د د منىــڭ يامــان گېپىنــى قىلمــا، پۇلالرنىــڭ، 
ئالماسالرنىڭ ئـالالھ جاجىسـىنى بهرسـۇن، پۈتـۈن ئهسـكىلىكلهر پۇلنىـڭ سـهۋهبىدىن؛ ئهكهل  ـۇ 

ۇقنى دېڭىزغا تا لىۋېتهي، ياق، ئۇنى پايدىلىق ئىشالرغا ئىشـلىتىمهن ئانـا، بىلهمسـهن ئانـا، ساند
ئىگىلىك مىنىستىرىنى تونۇيمهن، مهكتهپته مهندىن بىـر يىللىـق تۆۋهنـده -خهت يېزىۋ تىمهن، يېز 

پ بېـرهي ئىدى، قانۇن اليىھهسى تهييارالۋ تىمهن، بۇ قېتىم بىر ئىشقا يار يدىغانلىقىغا قهسهم قىلىـ
ئانا، ماقۇل، ماقۇل، ساندۇقۇڭ سېنىڭ بولسۇن، ئالمىدىم بولدى، لېكىن ھېچبولمىسـا ئىچىشـىمگه 
ئارىلىشــىۋ لما. ئۈســتهلدىن قوپــۇپ كهتــتىم، ئىشــكابىمنىڭ قېشــىغا بــاردىم، ئــاچقۇچنى چىقىرىــپ 

كىنچـى ئىشىكىنى ئاچتىم، ئىشكاپنىڭ پۇرىقىنى سـه دىم. ئىككىنچـى تارتمىغـا قويغـان ئىـدىم. ئىك
تــارتمىنى ئــاچتىم: مانــا، تۇرۇپتــۇ. ئاچمــاي تــۇرۇپ پۇرىــدىم ۋه ئاچقانــدىن كېــيىن ئىچــى قــۇرۇق 

 ساندۇقنى يهنه پۇرىدىم ۋه بالىلىقىمنى ئهسلىدىم.
ئىستانبۇلد  باھار پهسلى ئىدى ۋه مهن ئون تۆت يا لىق بىر قىـز ئىـدىم ۋه بىـز ئهته چۈ ـتىن    

سىلهر؟  ۈكرۈ پا االرنىڭكىگه بارىمىز د د . قىزلىرى تۈركـان، كېيىن سهيلىگه چىقاتتۇق. نهگه بارى
 ـۈكر ن ۋه نىگــانالر بـارغۇ، ئــۇالر بىـلهن بهك كۆڭۈللــۈك ئوينـايمهن، كۈلــۈپال يـۈرىيمىز؛ پىيــانىنو 
چېلىشىدۇ، با قىالرنى دور پ بېرىشىدۇ، ماڭا  ېئىر، به ىده تهرجىمه رومان ئوقـۇپ بېرىـدۇ: مهن 

ىمهن. ماقۇل، ئاپېرىن، لېكىن ھا ىر بهك كه  بوپ كهتتى، سـهن ئهمـدى ئۇالرنى بهك ياخشى كۆر
ئۇخال فاتىمه. ماقۇل، مهن ئۇخالي، ئهته ئۇ يهرگه بارىدىغانلىقىمنى خىيال قىلىپ ئۇخالپ قـاالي. 
د د م ئىشىكنى ياپىدۇ، يېپىلغان ئىشىكنىڭ  امىلى ماڭا د د منىڭ ھىـدىنى ئېلىـپ كېلىـدۇ، مهن 

نى خىيال قىلىپ ئۇخالپ قالىمهن ۋه ئهتىسى ئويغانغانـد  گـۈ هل بىـر كـۈن مېنـى كارىۋېتىمد  ئۇالر
بېشىمد  تۇرۇپ قار ى ئالىدۇ: ساندۇقنىڭ پۇرىقىدهك، لـېكىن تـۇرۇپال ئهنـدىكىپ كهتـتىم: به،، 
كالۋ  ساندۇق؛ مهن ھاياتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىمهن. ھايات سېنىڭ ئىچىڭگه كىرىدۇ، ھهممه 

بۇ كالۋ  قىـز! تـۇرۇپال  ۈپ، كۆيدۈرۈپ، ۋ ي خۇد يىم، سېنى چېقىۋېتىدىغان بولدى يېرىنى كۆيدۈر
 ۇند ق ئاچچىغىم كهلدىكى، تا، قالدىم ساندۇقنى پىرقىرىتىـپ تا ـلىۋهتكىلى، لـېكىن ئـۆ ۈمنى 
 –تۇتۇۋ لدىم: كېيىن ۋ قتنى قاند ق ئۆتكۈ هلهيمهن. تىقىپ قوي، يو ـۇرۇپ قـوي، كېـيىن ۋ قتـى 

االر. بـۇ قېـتىم ئـۈچىنچى كـۆ ىگه يو ـۇرۇپ قويـدۇم، ئىشـكاپنى تاقىـدىم، قۇلـۇپ سائىتى كهپ قـ
ســـالدىممۇ دهپ يهنه بىـــر قارىـــدىم، ھهئه، قۇلـــۇپ ســـاپتىمهن. بېرىـــپ كارىۋېتىمغـــا ئۇ  نـــدىم. 
كارىۋېتىمنىــڭ ئۈســتىده تــورۇ،، نېمىشــقا ئۇخلىيالمايــدىغانلىقىمنى بىلىــمهن. تورۇســنىڭ رهڭگــى 

 ىنىدىن كېيىنكى ما ىنا تې ى كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن. لېكىن يېشىل سىر يېشىل. ئهڭ ئاخىرقى ما
تۆكۈلــۈپ كېتىپتــۇ. ئــۇ كهلگهنــده ئايــاغ تىۋىشــلىرىنى ئــاڭالپ، ياتقــانلىقىنى بىلىــمهن. ئاســتىدىن 
سېرىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. بىلگهندىن كېيىن پۈتۈن دۇنيانىـڭ ماڭـا قالغانلىقىغـا ئىشـىنىپ، يېشـىل 

ـــدىكى ســـېرى ـــېكىن -ق رهڭنىـــڭ ئاســـتىد  مىلىـــقســـىرنىڭ تېگى ـــتىمهن. ل ـــۇخالپ كې ـــق ئ مىلى
 ئۇخلىيالمىدىم، رهڭلهرنى ئويلىدىم، رهڭلهرنىڭ سىرىنى بايقىغان كۈننى.
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بوياق ۋه رهڭلهرنىڭ سىرى بهك ئاددىيدۇر، فـاتىمه، دېگهنىـدى بىـر كـۈنى سـاالھىددىن. دۈم    
لىسـىپىتىنىڭ ئارقـا چاقىغـا تاقــاپ كۆمتـۈرۈپ تامـاق ئۈسـتىلىنىڭ ئۈسـتىگه قويغـان دوغانىمنىـڭ ۋه

قويغان يهتته رهڭلىك چهمبهرنى ماڭا كۆرسهتكهنىدى: كۆرۈۋ تامسهن فاتىمه، بۇ يهرده يهتته خىـل 
رهڭ بــار، لــېكىن قــار پ تــۇر، نــېمه بولىــدىكىن ســېنىڭ يهتــته رهڭگىــڭ. ۋهلىســپىتنىڭ پېــد لىنى 

بىـرىگه ئارىلىشـىپ -يهتته رهڭنىڭ بىر مۇغهمبهرلهرچه بىر خىل خۇ اللىق بىلهن تېز ئايالندۇرغاند 
تاڭ بولغان ھالد  كۆرۈپ قورقۇپ كهتكهنىدىم ۋه ئۇ ئۆينىـڭ ئىچىـده –ئاققا ئۆ گهرگهنلىكىنى ھاڭ 

قاقاھالپ كۈلگىنىچه ئۇياقتىن بۇياققا چېپىشقا با لىغانىدى. كهچلىـك تامـاق ۋ قتىـد ، قىسـقا بىـر 
پىرىنسىپنى ئىـز ھالپ بهرگهنىـدى: فـاتىمه، مهن  مه گىلدىن كېيىن بىر بۇلۇڭغا چۆرۈۋېتىدىغان ئۇ

پهقهت كۆ ۈم بىلهن كۆرگهنلىرىمنى يا ىمهن، پىرىنسىپىم بۇدۇر، تهجرىبه ئارقىلىق ئىسـپاتالنمىغان 
ــۇ گهپنــى قانچىلىــك كــۆپ  ــيىن ب ــېكىن كې ــدۇ! ل ــم ئېنســىكلوپېدىيهمگه كىرهلمهي ھېچقانــد ق بىلى

قىســقا، ئېنســىكلوپېدىيهنىڭ ئــۇ ۇن ئىكهنلىكىــگه  تهكر رلىغــانلىقىنى ئۇنتــۇدى؛ چــۈنكى ئۆمۈرنىــڭ
ئۆلۈمنى بايقا تىن سهل بۇرۇنقى يىلالردىال  چىنپۈتكهن ئىدى: ھهمـمه نهرسـىنى تهجـرىبه قىلىشـقا 
ھېچكىمنىــڭ ۋ قتــى يېتىشــمهيدۇ  فــاتىمه، دېگهنىــدى، ئــۇ كىرخانىغــا قۇرغــان البور تــورىيه، 

كهن، غهربلىكلهر تېپىـپ چىققـان بـارلىق بىلىـم يا لىقتىكى بىر ھهۋهستىن با قا نهرسه ئهمه، ئى
غه ىنىسىنى يهنه بىر قېتىم تهجرىبىدىن ئۆتكۈ ۈپ ئىسپاتال قا ئۇرۇنغان كىشى يـا ئهخـمهق  يـاكى 
ــاالھىددىن، دهپ  ــهن س ــهن ھهر ئىككىسىس ــڭ، س ــۇددى مېنى ــى؛ خ ــى، دهيتت ــا مهنمهنچ بولمىس

ۆ ىگه ئــۆ ى ئاچچىقلىنىــپ ۋ رقىر يتتــى. ئويلىغــانلىقىمنى بىلىۋ لغانــدهك. ئانــدىن غه هپ بىــلهن، ئــ
دىدهرتو چېغىد  ئېنسىكلوپېدىيهسىنى ئون يهتته يىلد  پۈتتۈرهلمىدى، فـاتىمه، چـۈنكى مهنمهنچـى 
ئىدى، ۋولـتهر ۋه رۇسـو بىـلهن جاڭجاللىشـىپ نـېمه قىلىـدۇ، كـالۋ  گـۇي، ئۇالرمـۇ ھېچبولمىغانـد  

ا ئىنسـانالرنىڭ، به ى نهرسـىلهرنى ئۆ ىـدىن سهنچىلىك كاتتا ئىنسـانالر ۋه بىـر ئـادهم با ـقا كاتتـ
ـــتهر،  ـــدۇ. مهن كهم ـــمه نهرســـه چـــاال قالى ـــۇل قىلمىســـا، ھهم ـــدىغانلىقىنى قۇب ـــدۇر بايقىياالي بال
ياۋرۇپادىكىلهرنىڭ ھهممه نهرسىنى بىزدىن بۇرۇن بايقاپ، ئهڭ ئىنچىكه تهپسـىالتلىرىغىچه تهتقىـق 

يهنه بىر قېتىم تهتقىق قىلىپ بايقاپ چىقىـش قىلغانلىقىنى قۇبۇل قىلىمهن. ئوخشاش نهرسىلهرنى 
ــانتىمېتىرىنىڭ  ــۇپ س ــر ك ــڭ بى ــمۇ؟ ئالتۇننى ــق ئهمهس ــدىغانلىقىنى ۋه  19.3ئهخمهقلى ــر م كېلى گى

ئادهملهرنى ئۆ  ئىچىگه ئالغـان ھهمـمه نهرسـىلهرنى سـېتىۋ الاليدىغانلىقىنى تونـۇپ يېـتىش ئۈچـۈن 
چىقىشـىمنىڭ ۋه يانچۇقلىرىمغـا ئـالتۇن قـاچىالپ  مېنىڭمۇ قولۇمغا تار    ئېلىپ يېڭىبا تىن تارتىـپ

ئىستانبۇلدىكى ئۇ نومۇسسـۇ الرنىڭ ئارىسـىغا كېرىشـىمنىڭ ھـاجىتى يـوق، فـاتىمه! ھهقىـقهت بىـر 
قېتىم تېپىلىدۇ: ئاسمان فر نسىيهدىمۇ كۆكتۇر، ئهنجۈر دهرى ى نيۇيوركتىمۇ ئاۋغۇسـت ئېيىـد  مېـۋه 

ه چــۆجه چىققىنىغــا ئوخشــاش، قهســهم قىلىمهنكــى بېرىــدۇ ۋه توخــۇ تۇخۇمىــدىن بىزنىــڭ كــاتهكت
فــاتىمه، بۇگــۈن جۇڭگودىمــۇ چىقماقتىــدۇر ۋه ھــور لوندونــد  ما ــىنىالرنى ھهرىكهتلهنــدۈرىۋ تقان 
بولسا، بۇ يهردىمۇ ھهرىكهتلهندۈرىدۇ ۋه خۇد  پارىژد  يوق بولسا، بـۇ يهردىمـۇ يوقتـۇر ۋه ئىنسـان 

پهن ھهمـمه ئىشـنىڭ -ۇرىيهت ئهڭ ياخشىسى ۋه ئېلىمھهممه يهرده ئوخشاش ۋه بار ۋهردۇر ۋه جۇمھ
 بېشىدۇر.

ســاالھىددىن بــۇ گهپلهرنــى قىلغانــدىن كېــيىن گهبزهدىكــى تۆمــۈرچى ۋه مه ــچىلهرگه غهلىــته    
ئۈسكىنه ۋه ما ىنىالرنى ياسىتىشتىن ۋه بۇالرغا پۇل تۆلهش ئۈچۈن ماڭا يالۋۇرۇ تىن ۋه يهھـۇدىنى 

فونتاننىڭ قاند ق ئېتىلىپ چىقىـدىغانلىقىنى چۈ ـهندۈرۈش  چاقىرىپ كېلىشتىن قول ئۈ گهنىدى؛
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ئۈچۈن مه ـنىڭ كانايلىرىـدىن قۇر  ـتۇرۇپ ياسـىغان قۇتىالرغـا چـېلهكلهپ سـۇ قۇيـۇپ، سـار ڭالر 
ساناتورىيهسىدىكى كۆلگه قار پ ئولتۇرۇپ كۆڭلىنى خۇش قىلىۋ تقـان سـار ڭالردهك ۋ قىـت ئىسـر پ 

ــامغۇرد  قىلمايــدىغان بولغانىــدى ۋه توكنىــڭ    دى نېمىلىكىنــى تېپىــپ چىقىــش ئۈچــۈن پهقهت ي
خېمىــردهك ھــۆل بولــۇپ چۈ ــىدىغان لهگلهكلهرنــى ئۇچۇرمايــدىغان ۋه لوپــا، ئهيــنهك، كونــۇ،، 
ئۇچىدىن پۇرقىر پ ئىس چىقىدىغان كانايالر، رهڭلىك  ىشىلهر ۋه دۇربۇنالر بىلهن ھهپىلىشىشتىن 

هر ئۈچــۈن سـاڭا كـۆپ  ىيــان سـالدىم فــاتىمه، ۋ   كهچكهنىـدى: كىرخانىـدىكى كېرهكســىز نهرسـىل
دهيتتى، ھهممىسىنىڭ ساددىلىق ئىكهنلىكىنى دهپ توغر  دهپتىكهنسهن، مهن ناماقۇل، ئـۆيىمىزگه 

پهنـگه تـۆھپه قو ـااليمىز دهپ قـار ش  -قۇرماقچى بولغـان ئـۇ نابـاب البور تـورىيه ئـارقىلىق ئىلىـم
پهننىــڭ  -ڭ بىــلهن بىــر ۋ قىتتــا، ئىلىــمپهقهت يا ــلىقتىكى بىــر خىــل ھهۋهســال ئهمه،،  ــۇنى

نهقهدهر ئۇلۇغ نهرسه ئىكهنلىكىنـى چۈ ـىنىپ يېتهلمىگهنلىكىمىـزدىن كېلىـپ چىققـان گۆدهكلىـك 
ئىــكهن، مه بــۇ ئــاچقۇچنى، رهجهپ بىــلهن ئــۇالرنى ئاپىرىــپ دېڭىزغــا تا ــلىۋېتىڭالر، خالىســاڭالر 

قوڭغــۇ  -ىســكىالرنىمۇ ئــېلىڭالر، قــۇرتســېتىۋېتىڭالر، قانــد ق قىلســاڭالر قىلىڭــالر. ھه، ئــاۋۇ ۋېۋ
چىچهكلهرنـى ۋه -ئهۋرىشكىلىرىمنىمۇ، بېلىـق ئىسـكىلىتلىرىنى، مهن ئهخمهقـلهرچه قۇرۇتقـان گـۈل

يوپۇرماقالرنى، دورىغا چىالپ قويۇلغان ئاۋۇ چا قاننى،  هپهرهڭ ۋه يىالنالرنى، پاقا ئۆلـۈكلىرىنى؛ 
ىڭ كۆڭلۈڭ ئېلىشقۇدهك، قورققـۇدهك نېمىسـى بـار، ئاله ماۋۇ لوڭقىالرنى فاتىمه، ۋ ي خۇد يىم، بۇن

ماقۇل، ماقۇل، رهجهپنى چاقىر، بۇ بىمهنىلىكلهردىن بالدۇرر ق قۇتـۇالي، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه كىتـاب 
قويغــۇدهك يهرمــۇ قالمىغــان ئىــدى، ئوبــد ن بولــدى، چــۈنكى دېمىســىمۇ بىزنىــڭ  ــهرقته يا ــاپ 

ۇ توغرۇلــۇق ســۆ  ئېچىشــىمىز ۋه بــۇالرنى تــۇرۇپ، يېڭــى بىــر نهرســىلهرنى بايقــاپ چىقىشــىمىز، ئــ
ــمه  ــلهر ھهم ــر نهرســه ئهمه، ئىــدى. خهق ــۈكتىن با ــقا بى قامال ــتۇر اليمىز دهپ ئويلىشــىمىز دۆتل
نهرسىنى بايقاپ بوپتۇ، دېگۈدهك گهپمۇ قالماپتۇ: ماۋۇ گهپكه قـار : قۇيا ـنىڭ ئاسـتىد  يېڭـى بىـر 

ــۇ يېڭــى گهپ ــار ، كۆردۈڭمــۇ، بۇم ــالالھ جاجىســىنى  نهرســه يــوق! فــاتىمه، ق ئهمه،، بۇنىمــۇ، ئ
 48بهرسۇن، ئا ۇ خهقـتىن ئۇقتـۇق، چۈ ىنىۋ تامسـهن، ۋ قتىممـۇ قالمىـدى، ئېنسـىكلوپېدىيهمنى 

جىلىت قىلىـپ  54جىلىتقا سىغدۇر لمايدىغانلىقىمنى بىلىپ تۇرۇپتىمهن، بۇنچه كۆپ ماتېرىيالالرنى 
ئهسـهر خهلقـقه مهنسـۇپ بولسـۇن دهپ  يا غان تۈ ۈكتهك قىلىـدۇ، لـېكىن يهنه بىـر تهرهپـتىن، بـۇ

ئالـدىر پ كېتىــۋ تىمهن، ھهقىقىـي بىــر ئهســهر يېـزىش نــېمه دېــگهن جاپـالىق، قىســقىر ق قىلىشــقا 
 100ھهققىمنىڭ يوقلۇقىنى بىلىمهن فاتىمه، چۈنكى مهن ھهقىقهتنىڭ بىر پۇچىقىنى، بىر ئۇچىنى 

ىلهن مهغرۇرلىنىـدىغان كـالۋ الردهك بهتلىك كىتابچه قىلىپ كۆرسىتىپ، ئاندىن ئۇ ۇنغىچه بۇنىڭ ب
روھىنىـڭ تـايىنى يـوق بىـر ئـادهم بولۇ ــقا ر  ى بواللمـايمهن  فـاتىمه، ئـاۋۇ ئابـدۇلال جهۋدهتنىــڭ 
رېسالىسىگه قار پ باق، قار  قورساق، التا گۇي، ھهقىقهت مۇ ـۇنچىلىك بوالمـدۇ ئهمـدى، ئانـدىن 

 ③مـاپتۇ، ئـۇنى ئـا  دهپ فـر تهرنىتهنـى ئوقۇپمـۇ باق②نى چۈ ـهنمهپتۇ، بوننېسـانجه①ده پاسسهت
دېگهن سۆ نى خاتـا ئىشـلىتىپتۇ، لـېكىن بـۇ گۇيالرنىـڭ نېمىسـىنى تۈ ىتىسـهن، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه 
تۈ هتســهڭ كىــم چۈ ــىنىدۇ، كــالۋ الر، بــۇ ئهخــمهق خهلقــقه ھهمــمه نهرســىنى ئــاددى قىلىــپ دهپ 

ا ـالرنى چۈ ـهندۈرىمهن بهرسهڭ، چۈ ىنىشى مۇمكىن، ھېلىمۇ  ـۇند ق بولغاچقـا ئـۇ ئىلمىـي بايق
دهپ كالالمنىڭ قېتىقى چىقىپ كېتىۋ تىدۇ، بۇ ھايۋ نالرنى چۈ هنسۇن دهپ يا مىلىرىمنىڭ ئۇ يهر، 

ــــال ــــرىگه ماق ــــدىيومالرنى قىســــتۇرىۋ تىمهن، دهپ ســــاالھىددىننىڭ -بــــۇ يهرلى تهمســــىل ۋه ئى
نىڭ گۈرۈلـدىگهن ۋ رقىرىغانلىقىنى ئهسلهۋ تسام، ئـاخىرقى ما ـىنىنىڭ كهينىـدىن كهلـگهن ما ـىنى
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 ئاۋ  ىنى ئاڭلىدىم.
ــىكى     ــده ئىش ــاۋ  ىلىرى ئىچى ــدىگهن ئ ــڭ گۈرۈل ــدى. موتورنى ــد  توختى ــىكى ئالدى ــڭ ئىش باغنى

ئېچىلغانــد  ئاڭلىــدىم، نــېمه دېــگهن قامال ــمىغان مۇ ىكــا ئــۇ! ئانــدىن ئــۇالر پار ڭال ــتى، قــۇالق 
 سالدىم.

 ۋلىدى بىرى.ئهته ئهتىگهن جهيالنالرنىڭكىده، ماقۇلمۇ!_ دهپ تو _
 ماقۇل!_ دهپ ۋ رقىرىدى مهتىن. _
چىيـا ئىچىـده غايىـپ بولـدى. -ئاندىن ما ىنا چىڭقىلىپ گۈرۈلدىگىنىچه ھهرىكهتلىنىـپ، قىيـا   

ــردى،  ــگه كى ــاچتى ۋه ئىچى ــىكىنى ئ ــ انا ئىش ــىتىپ ئا  ــۆتتى، تىرىقش ــدىن ئ ــن باغ ــدىن مهتى ئان
ىددىن، ئـۇ يهردىـن ئۆتـۈپ يۇقىرىغـا پهلهمپهيدىن بهش قهدهم چىقتـى ۋه ئا ـ انا دهيتتـى سـاالھ

چىقىدىغان پهلهمپهيلهردىن، ئون توققۇ  پهلهمپهيدۇر، ئۈسـتىگه چىقتـى ۋه ھوجر منىـڭ ئالدىـدىن 
ئۆتۈۋ تقان چېغىد  تۇرۇپال ئويالپ قالدىم: مهتىن، مهتىن دهپ چاقىر ي، بۇ يهرگه كهل قو  م، ماڭا 

ن، كېچىنىــڭ بــۇ ۋ قتىــد  جاھانــد  نــېمىلهر ســۆ لهپ بهر، نهگه بارغانىــدىڭ، تېشــىد  نــېمه بــاركه
ــاردىڭالر، نېمىلهرنــى كــۆردۈڭالر، قىزىقتــۇر، ھاياجانالنــدۇر،  بــاركهن، ســۆ لهپ بهرگىــنه، نهگه ب
كۆڭلۈمنى كۆتۈرۈپ قوي، دهي، لېكىن ھوجرىسىغا كىرىپ بولغانىدى. مهن به نى ساناپ بولغىچه 

ئـۆي تهۋرهپ كېتىـدۇ، تهۋرهپ كهتتـى ۋه  يېشىنىپ كارىۋېتىغا ئـۆ ىنى  ـۇند ق بىـر تا ـاليدۇكى،
مهن يهنه بىر قېتىم به نى سانىغىچه، قهسهم قىلىمهنكى ئۇخالپ قالىدۇ، ئۈ ، تۆت، بهش، مانـا 
ئۇخالپ بولدى بهگـلهردهك، چـۈنكى يـاش ۋ قتىڭـد  ئهنه  ـۇند ق تـاتلىق ئۇخاليسـهن،  ـۇند ق 

 ئهمهسمۇ فاتىمه؟
ئۇخلىيالمـايتتىم مهن. نېمىنىــدۇر كـۈتهتتىم، ئــات  لـېكىن ئـون بهش يــاش ۋ قتىمـدىمۇ بۇنــد ق   

ــڭ  ــدىغانلىقىمىزنى، ھاممامنى ــانىنو چالى ــدىغانلىقىمىزنى، پىي ــهيله قىلى ــىلىكىنىپ س ــىد  س ھارۋىس
قىزلىرىنىڭ كېلىدىغانلىقىنى، ئاندىن كهلگهنلهرنىڭ كېتىدىغانلىقىنى، تاماق يهيدىغانلىقىمىزنى ۋه 

ىغانلىقىمىزنى ۋه پۈتـۈن بـۇ كۈتۈ ـلهرنى ئاخىرال ـتۇرىدىغان تاماق يهپ بولۇپ ئورنىمىزدىن تۇرىـد
تې ىمۇ تېرهن يهنه بىر كۈتۈ نى ۋه ئۇ كۈتۈ نىڭ ئىچىده كۈتىـدىغانلىقىمىزنى، ئـادهم   دى نـېمه 
ــيىن،  ــدىن كې ــل ئۆتكهن ــان يى ــدىن توقس ــدىن ئارى ــدۇ. ئان ــان بىلهلمهي ــر   م ــى ھېچبى ئىكهنلىكىن

ياتقۇ ۇلغان كۆلچهككه ئېقىپ تولغان سۇغا ئوخشاش، ھهمـمه يۈ لىگهن جۈمهكتىن بىر مهرمهر تاش 
نهرســىنىڭ كالالمغــا لىــق تولغــانلىقىنى ھــېس قىلىــمهن ۋه ئىسســق ۋه تۇرغــۇن يــا  كېچىلىرىنىــڭ 
جىمجىتلىقىد  كۆلچهكنىڭ سۆرۈنلىكىگه گهۋدهمنى يېقىنال تۇرغاند ، ئىچىـده ئـۆ ۈمنى كـۆرىمهن ۋه 

چاڭ چۈ مىسۇن دهپ ئـۆ ۈمنى ھاۋ غـا پـۈۋلهپ -ستىگه توپابۇلغىنىپ كهتمىسۇن، پاكىز سۇنىڭ ئۈ
 ئۇچۇرىۋهتكۈم كهلگهندهك ھېس قىلىمهن. يېنىك، كىچىك، نا ۇك بىر قىز ئىدىممهن.

به ىده ئادهم ئۆمۈر بويى كىچىك بىر قىز پېتى تۇر الرمۇ دهپ ئـويالپ كېـتىمهن: ماڭـا ئوخشـاش    
شـنى خالىمىسـا ۋه پۈتـۈن ئار ۇسـى مۇ ـۇنىڭدىن بىر قىز ئهگهر چوڭ بولۇ ـنى ۋه گۇناھالرغـا پېتى

ئىبــارهت بولســا، ئا ــۇند ق تۇرۇ ــقا ھهققــى بولىشــى كېــرهك ۋه قانــد ق قىلســا  ــۇند ق قىلغىلــى 
ئهجىبا ؟ ئىستانبۇلدىكى كىچىك ۋ قىتلىرىمد ، ئۇالرنىڭ ئۆيىگه مىھمان بولۇپ بارغان  بولىدىغاندۇ 

لىشىپ ئوقۇيدىغان، تۈركچىگه تهرجىمه قىلىنغان بىر چېغىمد ، نىگان، تۈركان ۋه  ۈكر نالر نۆۋهت
فر نسۇ  رومانىنى ئاڭلىغان ئىدىم: خىرىستىيانالرنىڭ مۇناستېرلىرى بولىدىكهن؛ بۇلغىنىپ كهتكـۈڭ 
يوق ۋه تۆپىلىككه چىقىپ ئىچىگه كىرىپ كۈتىسهن؛ لېكىن غهلىته ۋه مهينهت، دهپ ئويلىغانىـدىم 
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ى تىڭشــاۋېتىپ؛ ئــۇالر ئــۇ يهرده خــۇددى كاكىلىغۇســى يــوق نىگــان ئوقــۇپ بېرىۋ تقــان ئــۇ كىتــابن
يــان تۇرۇ ــاتتى. كېــيىن چــوڭ بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ قېرىــپ كهتــكهن -مىســكىن توخــۇالردهك يــانمۇ

ھالىتىنى ئويالپ سهسكىنىپ كهتكهنىـدىم: خىرىسـتىيانالرنىڭ نهرسـلىرىنى، كىرىسـت، ھهيـكهل، 
وغۇق تاش تامالرنىڭ ئىچىـده چىرىـپ كېتىشـىدۇ! بهلگىلهر؛ قار  ساقاللىق، قىزىل كۆ لۈك پوپالر س

 مهن ئۇند ق بولۇ نى خالىمايمهن. مهن ھېچكىمگه كۆرۈنمهي قېلىشنى خااليمهن.
ئاستا ئورنۇمدىن تـۇردۇم، –ياق، ئۇخلىيالمايۋ تىمهن! تورۇسقا قارىساممۇ بىكار. ئۆرۈلدۈم، ئاستا    

كۆرۈۋ تقاندهك نه هر سالدىم: پاپـا بۈگـۈن ئۈستهلگه قار پ ماڭدىم، تهخسىگه خۇددى تۇنجى قېتىم 
ئاخشام  اپتۇل قويۇپ قويۇپتۇ. گىالستىن بىر تال ئېلىپ ئاغزىمغا سالدىم، بىر پارچه چوڭ يـاقۇت 
پارچىســدهك، بىــردهم ئاغزىمــد  تۇرغــۇ دۇم، ئانــدىن چىشــلىدىم،  ســۈيى ۋه تهمىنىــڭ  مېنــى 

ئاستا چاينىدىم، لېكىن بهرىبىر ئىـدى. يهنىـال -ئاللىقاياقالرغا ئېلىپ كېتىشىنى ئۈمىد قىلغا  ئاستا
بۇ يهرده تۇرۇپتىمهن. ئۇرۇقىنى چىقاردىم ۋه يهنه بىر تال يېدىم، ئاندىن يهنه بىر تال ۋه ئانـدىن 
يهنه ئۈ  تال يېدىم، ئۇرۇقلىرىنى چىقارغان چېغىمد  مهن يهنىال بۇ يهرده ئىدىم. بۇ كېچه بهلكىـم 

 تهسته ئۆتهر...
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ىپ قارىدىم، قۇياش مۈرهمگىچه كۆتۈرۈلگهنىدى. قۇ الر دهرهخلهرده، ئانـام بىـلهن د د م ئويغىن   

 ئىچكىرىكى ئۆيده يهنه  با لىغانىدى.
 ھهسهن تۈنۈگۈن قانچىده ياتتى؟_ دهۋ تاتتى د د م. _
 بىلمىدىم،_ دهۋ تاتتى ئانام،_ مهن ئۇخالپ قاپتىمهن. ناندىن يهنه ئا ر ق بېرهيمۇ؟ _
 يوقمۇ كۆرگىلى كېلىمهن.-دى د د م،_ چۈ ته ئۇ ئۆيده بارمۇبولدى،_ دې _
ئۇالر جىم بولۇ تى، لېكىن قۇ الر تىنجىشمىدى: ئورنۇمد  ياتقىنىمچه قۇ الرنىڭ ۋه ئىستانبۇلغا    

كېتىۋ تقان ما ـىنىالرنىڭ ئاۋ  لىرىغـا قـۇالق سـالدىم. ئانـدىن قوپتـۇم، ئىشـتىنىمنىڭ يانچۇقىـدىن 
ېلىپ يهنه ياتتىم. دهرىزىدىن چۈ ۈپ تۇرغان كۈن نۇرىـد  تارغاققـا قارىغـا  نىلگۈننىڭ تارغىقىنى ئ

بىردهم ياتتىم ۋه ئويالندىم. قولۇمدىكى نهرسىنىڭ نىلگۈننىڭ چا  ئورمانلىرىنىڭ ئهڭ ئار مبهخىش 
 پۇچقاقلىرىد  كه گهنلىكى ئېسىمگه كېلىپ بىر قىسما بولۇپ قالدىم.-بۇلۇڭ

قۇدۇقتىن ئۈستۈمگه سۇ چاچتىم ۋه ئۆ ۈمنى يېنىك ھېس قىلـدىم: دهرىزىدىن غىپپىده چىقتىم،    
بىرىمىـزگه مـا، -ئهمدى ھهرگىزمۇ يېرىم كېچىدىكىدهك، نىلگۈن بىلهن بىلله بولمايمهن، بىز بىـر

كهلمهيمىز دهپ ئويلىمايمهن. ئىچىگه كىـردىم، سـۇ ئـۈ ۈش كېيىمىمنـى، ئىشـتىنىمنى ۋه كـاۋچۇك 
ــاقنى يان ــدىم، تارغ ــايىغىمنى كىي ــتىن ئ ــىك تهرهپ ــۇر تتىم، ئىش ــاي دهپ ت ــالدىم، چىق ــا س چۇقۇمغ

تار قشىغان ئاۋ   كهلدى. ئهجهپ ياخشى، د د م مېڭىپتـۇ، ئهمـدى نا ـتىد   ـوخال، ئېرىمچىـك ۋه 
 هيتۇن بىلهن بىرلىكته ھاياتنىڭ نه قهدهر ته، ئىكهنلىكى، تولۇق ئوتتۇر  دېپلومىنىڭ قانچىلىك 

نهســـىھهت ئاڭلىمايـــدىغان بولـــدۇم. ئىشـــىك تۈۋىـــده -ه مـــۇھىم نهرســـه ئىكهنلىكـــى ھهققىـــده ۋ
 پار ڭلىشىۋ تاتتى.

 ئۇنىڭغا دهپ قوي، بۈگۈنمۇ جىم ئولتۇرۇپ دهر، تهكر رلىمايدىغان بولسا..._ دهۋ تاتتى د د م. _
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 تۈنۈگۈن كهچته تهكر ر قىلدىغۇ،_ دېدى ئانام. _
ــدى د د  _ ــدىم،_ دې ــگه قارى ــىدىن ئىچى ــتىم، دهرىزىس ــا چىق ــد  مهن باغق ــتهلنىڭ ئالدى م،_ ئۈس

 ئولتۇر تتى، لېكىن دهر، تهكر ر قىلمايۋ تاتتى. خىيالىنىڭ تاالد  پاال  قېقىۋ تقانلىقى ئېنىق.
 تهكر ر قىلىدۇ، تهكر ر قىلىدۇ! _ دېدى ئانام. _
قـالغىنىنى ئـۆ ى بىلسـۇن،_ دېـدى توكـۇر التـارىيهچى،_ بولمىسـا يهنه سـاتىر چقا  ــاگىرتلىققا  _

 .تۇتۇپ بېرىمهن
بىرى كۈچلـۈك، يهنه بىـرى ئـاجىز ئايـاغ تېۋىشـىنىڭ يىـر قالپ كېتىۋ تقـان ئـاۋ  ىنى ئاڭلىـدىم.    

 ــىپ قىلىــپ ئــاۋ   چىقىرىــپ كېتىــپ قالغانــدىن كېــيىن ھوجر مــدىن چىقــتىم، ئا ــ انىغا - ــىپ
 كىردىم، نا تا قىلىشقا با لىدىم.

 ئولتۇر،_ دېدى ئانام،_ نېمىشقا ئۆره تۇرۇپ يهيسهن؟ _
_ دېدىم،_ مىڭ قىلغان بىلهن قانچىلىـك تىرىشـىۋ تقانلىقىمنى بىلمهيـدىكهن، رال ماڭىمهن،ھا ى _

 د د منىڭ گهپلىرىنى ئاڭلىدىم.
 كارىڭ بولمىسۇن،_ دېدى،_ ئولتۇرۇپ قورسىقىڭنى ر ۋۇرۇ، تويغۇ !  چاي دهملهپ بېرهيمۇ؟ _
نهقهدهر ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى، ماڭا مىھرىبانلىق نه ىرىده قار پ تۇر تتى. تۇيۇقسىزال ئانامنى    

د د منى ياخشى كۆرمهيدىغانلىقىمنى ئويلىدىم. ئانامغا ئىچىم ئاغرىـدى ۋه د د م ئـۇنى بىـر چـاغالرد  
ئۇرغانلىقى ئۈچۈن با قا قېرىندىشىمنىڭ بولمىغانلىقى ئېسـىمگه كهلـدى. نـېمه قىلغـان گۇناھنىـڭ 

ــېكىن مېنىــڭ قېرىندىشــىم ئانامــدۇر: ئو ــۇ؟ ل ــاجا  ســى ب ــز ئان ــدىم: بى ــاكى -يلى ــاال ئهمه،، گوي ب
قېرىند  ــالردىن ئىــدۇق ۋه بىزنـــى جــا  الش ئۈچـــۈن بــۇ توكــۇر ئادهمنىـــڭ ئــۆيىگه ئهكىلىـــپ 
قويۇ قانىدى ۋه ئۇنىـڭ التـارىيه سـېتىپ تاپقـان پـۇلى بىـلهن، قېنـى يا ـاپ بـېقىڭالر كـۆرهيلى، 

ىمىز بهكمــۇ ناچــار ئهمه،، ئهھــۋ ل -يا ىياالمســىلهركىن، دېيىشــكهندهك قىالتتــى.  ــۇند ق، ھــال
ــوق.  ــۇ ي ــرهر دۇكىنىمىزم ــڭ بى ــېكىن بىزنى ــار، ل ــۇلالرمۇ ب ــتهر يوقس ــزدىن بهت ــىنىپتا بى ــڭ س بىزنى
بېغىمىزدىكى  وخال، پۇرچاق، ال  ، پىيا لىرىمىز بولمىغان بولسا، قا  نغا سـېلىپ قاينـاتقۇدهك بىـر 

تىن پۇلمۇ ئااللمايتتى ۋه بهلكىم بىـز نهرسه ئۈچۈن چىر يلىق ئانام التارىيهچى بوالتتى ۋه ئۇ پى سىق
ئا  قاالر بولغىيتتۇق. بۇالر خىيالىمغا كېلىۋېدى، تۇرۇپال ئانامغا ھهممىنى سۆ لهپ بهرگـۈم كهلـدى: 
دۇنيـــــانى، چـــــوڭ دۆلهتلهرنىـــــڭ ئويۇنچـــــۇقى بولـــــۇپ قالغـــــانلىقىمىزنى، كومۇنىســـــتالرنى،  

ى،  ۇند قال بۇرۇنالرد  بىزگه قـار م بولغـان ماتېرىيالىستالرنى، جاھانگىرلىكلهرنى، ۋه با قا ئىشالرن
مىللهتلهرگه قول تهڭله كه مهجبۇر بولۇپ قالغانلىقىمىزنى. لېكىن چۈ هنمهيدىغان تۇرسـا: پهقهت 
بهختسىزلىكىدىن ئۆرتىنىدۇ، لېكىن نېمه ئۈچۈن  ۇند ق بولۇپ قالغـانلىقىنى ئـويالپ يېتهلمهيـدۇ. 

 تې ىچه قار پ تۇر تتى، ئىچىم سىقىلدى.
 ياق ئانا،_ دېدىم،_ مهن ھا ىرال ماڭىمهن، ئىشىم بار. _
 ماقۇل باالم،_ دېدى،_ ئۆ ۈڭ بىل. _

 ئوبد ن، چىر يلىق ئانام! لېكىن كهيندىنال...
ھېچبولمىســا بالــدۇر ق قايتىــپ كېلىــپ دهرســلىرىڭنى تهكــر ر قىــل، د د ڭ چۈ ــته كېلىشــتىن  _

 بۇرۇن،_ دېدى. ماقۇل،  ۇند ق قىالي.
مۇ دهپ بىـردهم تـۇرۇپ قالـدىم، لـېكىن سـورىمىدىم، چىقـتىم، دۆڭـدىن چۈ ۈ ـكه پۇل سـور ي   

ــر  بهرگهنىــدى. رهجهپ تاغــاممۇ  50با ــلىدىم. تۈنۈگــۈن  ــتىم  20لى ــر  بهرگهنىــدى، ئىككــى قې لى
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لىـر . يانچۇقۇمـدىن ئېلىـپ قـار پ بـاقتىم؛  35، ئا قىنى 15 ①ۋه الھماجۇن 20تېلېفون قىلدىم، 
ۋه بـۇ ھېسـابنى قىلىـش ئۈچـۈن نه لوگارىفمىغـا، نه يىلتىـزدىن چىقىرىشـقا لىر م بار  35 ۇند ق، 

ھاجىتىم چۈ مىدى، لـېكىن مېنـى سـىنىپ قالـدۇرۇپ قويغانالرنىـڭ ۋه بـارلىق مۇئهللىملهرنىـڭ ۋه 
ئهپهندىلهرنىڭ نىيىتى با قا: مېنـى يامـان ئـاتلىق قىلىشـماقچى، ئوسـال قىلىـپ ئاخىرىـد  بويـۇن 

ۇ ىۋ تىدۇ،  ۇند ق قىلىـپ مېنـى ئا غـا  ـۈكۈر قىلىشـقا كۆنـدۈرمهكچى، ئېگىشنى ئۆگهتمهكچى بول
مهن كۆنۈپ قالغان كۈنى سىلهرنىڭ ئاغزىڭالرنىڭ قۇلىقىڭالرغا يېتىپ، خۇ ال ھالد ، بـۇ ھايـاتنى 
ــۆگهنمهيمهن  ــاتىڭالرنى ئ ــىلهرنىڭ ھاي ــېكىن مهن س ــمهن، ل ــدىغانلىقىڭالرنى بىلى ــۇ، دهي ئۆگىنىپت

ـــا تاپ ـــدىلهر؛ قولۇمغ ـــش ئهپهن ـــېمه ئى ـــد  ن ـــۇ چاغ ـــۆگىتىمهن: ئ ـــىلهرگه مهن ئ ـــپ س ـــا ئېلى انچ
ــدىن پهســكه،  ــرىمهن. ما ــىنىلىرىد  ئولتۇرۇ ــۇپ، دۆڭ ــىلهرگه دهپ بې ــدىغانلىقىمنى مهن س قىلى
يېنىمدىن غۇيۇلد پ ئۆتۈ هتتى. قارىسام ئۇدۇلدىكى   ۋۇتتىمـۇ ئىـش تا ـالپتۇ. نېـرۋ م ئۆرلىـدى ۋه 

انـد  ئۇيۇ ـمىغا بـارغۇم كهلـدى، لـېكىن ئـۇ يهرده يـالغۇ  بىر ئىش قىلغـۇم كهلـدى، پهقهت بولمىغ
قېلىشتىن قورقتۇم: مۇستافا بىلهن سهرد ر بولمىسىمۇ بارسام قاند ق بوالر؟ ئويلىـدىم: ئـۆ ۈم يـالغۇ  
ئۈســكۈد رغىمۇ بــار اليمهن. ماڭــا تــۈ ۈك بىــر ۋه ىــپه بېــرىڭالر، تامالرغــا خهت يېــزىش، تهكلىپنــامه 

ڭا كىچىك كېلىپ قېلىۋ تىدۇ، چوڭر ق بىر ئىـش بېـرىڭالر، دهيـمهن. سېتىش دېگهندهك ئىشالر ما
 تېلېۋىزورالر، گېزىتلهرمۇ بىر كۈنى مېنى خهۋهر قىلىشىدۇ. ئويالندىم.

ساھىلغا كهلگهنده سىم توساقالرنىڭ ئارىسىدىن قارىدىم، نىلگۈن يوق. بىردهم ماڭدىم ۋه يهنه    
النـدىم. كىشـىلهر بـالكونالرد ، كىچىـك گۈللۈكلىرىـده ئويالندىم،  كېيىن كوچا ئايالنغـا  يهنه ئوي

ــۈكلىرى  ــڭ گۈلل ــۇلالر: به ىلهرنى ــزالر، ئوغ ــانىالر، قى ــىۋ تاتتى؛ ئ ــتىلىق قىلىش ــاتتى، نا  ئولتۇرۇ 
 ۇنچىلىك كىچىك، ئۈستىلى كوچىغـا  ـۇنچىلىك يـېقىن ئىـدىكى، تهخسـىلىرىدىكى  هيتـۇنالرنى 

م، تىزىلىڭالر ھورۇن مهخلۇقالر دېسهم ۋه ئېگىـز بىـر سانىغىلى بوالتتى. ھهممىسىنى ساھىلغا يىغسا
ـــۇ،  ـــهن، نوم ـــۇ، قىلىشمامس ـــهم: نوم ـــۋ لنى چۈ هندۈرس ـــمه ئهھ ـــا ھهم ـــپ ئۇالرغ يهرگه چىقى
ــا،  ــۇ، ئهبگ ــد نىڭالرمۇ يوقم ــېكىن ۋىج ــىلهر، ل ــاقۇل، قورقمايس ــدىن، م ــهن، جهھهننهم قىلىشمامس

ـــۆ  ر ھهت ـــىگه ئ ـــۇقالر، قاند قس ـــىز مهخل ـــانه، ئهخالقس ـــا- هيپ ـــان ۋه   ۋۇتپ -ر غىتىڭالر، دۇك
فابرىكاڭالرنىڭ كىرىمىدىن با قا ھېچنىمه بىلهن كارىڭالر بولماي يا ىياالۋ تىسـىلهر، ھـېچ ئهقلىـم 
ــارى ى  ــوتالر! ت ــوقالر ۋه پېلىم ــويىمهن. ئ ــىتىپ ق ــىلهرگه كۆرس ــدى س ــېكىن مهن ئهم ــدۇ، ل يهتمهي

بىـرىگه قېتىـۋېتىمهن، -ى بىـركىنوالرنىمۇ قويما، بولۇپ كهتتى. بىـر ئىـش قىلىـمهن، ھهممىسـىن
مېنى ئۇنۇتمايـدىغان بولىـدۇ. نىلگۈنلهرنىـڭ ئۆيىنىـڭ ئالـدىغا كهلـدىم، قارىـدىم، ھـېچكىم يـوق. 
تېلېفون قىلسام، بـۇالرنى ئۇنىڭغـا سـۆ لهپ بهرسـهم: خام ىيـال! سـاھىلغا قـايتتىم، قارىـدىم يهنه 

 نى ئۆ گهرتتى، كهلدى.يوق. بىردهمدىن كېيىن رهجهپ تاغامنى كۆردۈم، مېنى كۆرۈپ يولى
 سهن  بۇ يهرده يهنه نېمه قىلىۋ تىسهن؟_ دېدى. _
 ھېچنىمه!_ دېدىم،_ تۈنۈگۈن دهرسنى بهك ئۆگىنىۋهتتىم، ئهمدى بىردهم ئايلىنىۋ تىمهن. _
 ماڭ، ئۆيۈڭگه كهت قو  م،_ دېدى،_ بۇ يهرده ساڭا ئىش يوق. _
لىر غـا دهپـتهر  20هجلىـدىم تاغـا. لىر نـى خ 20ھه ر سـت،_ دېـدىم،_ سـهن تۈنۈگـۈن بهرگهن  _

لىر  ئىكهن. قولـۇمنى يانچۇقۇمغـا  50كهلمهيدىكهن. قېرىندىشىم بار، يهنه ئالغۇم يوق. بىر دهپتهر 
 لىر نى تېپىپ چىقاردىم، ئۇنىڭغا تهڭلىدىم. 20سالدىم، 

ئالمايمهن،_ دېدى،_ مهن سېنى دهر، ئۆگهنسۇن دهپ بهردىـم. ئوقـۇپ كاتتـا ئـادهم بولسـۇن  _



116 
 

 هپ.د
 لىر  ئىكهن. 50بىكارغا كاتتا ئادهم بولغىلى بولمايدىكهن،_ دېدىم،_ چۈنكى بىر دهپتهرمۇ  _
لىـر  چىقىرىـپ بهردى،_ لـېكىن بېرىـپ تاماكـا چهكـمه،  30ماقۇل،_ دېدى، يانچۇقىـدىن يهنه  _

 جۇمۇ!
ن ئالدىم،_ تاماكا چېكىدۇ دهپ قالغان بولساڭ ئالماي بولدى،_ دېدىم. بىردهم ساقلىدىم، ئاندى _

ماقۇل،_ دېدىم،_ رهھمهت ساڭا. مهتىن، نىلگۈنلهرگه سـاالم ئېيـتقىن، ئـۇالر كهلـدى،  ـۇند قمۇ؟ 
 مهن قايتىپ دهر، تهكر رالي. ئىنگىلىزچه بهك تهسكهن.

 ده!_ دېدى،_ سهن ھاياتنى ئاسان دهپ قالغانمىدىڭ؟-ته، بولىدۇ _
ى با لىمىسۇن دهپ بىردهم ماڭـدىم. بىـر نهسىھهتن-تېشىپ بۇمۇ د د مدهك ۋه  –ئهمدى ئۆتۈپ    

ئا دىن كېيىن قايرىلىپ قارىدىم: ئاستا ۋه ئىغاڭلىغىنىچه كېتىپ بار تتى. ئىچىـم ئاغرىـدى. ھهمـمه 
ئـــادهم تـــور ســـومكىنىڭ ئۇچىـــدىن تۇتىـــدۇ، بـــۇ يهرگه تېگىـــپ قالمىســـۇن دهپ تورىـــدىن 

ڭ بار، دېدى. ھهممه ئادهم  ـۇند ق كۆتۈرىۋ لغانىدى. بىچاره پاپا. لېكىن ماڭا بۇ يهرده نېمه ئىشى
دهيــدۇ. خــۇددى ئــۇالرنى بــۇ يهرده ئــار م ۇد  گۇنــاھ قىلىۋ لســۇن ۋه مېنــى كــۆرۈپ ئىچــى پۇ ــۇپ 
قالمىسۇن، دېگهندهك. ئۇ پاپا بىلهن يهنه ئۇچرىشىپ قالمـاي دهپ يهنه بىـردهم ماڭـدىم، ئانـدىن 

قىلىـپ « قـارت»ىمـده يـۈرىكىم توختىدىم، بىردهم سـاقلىغاندىن كېـيىن سـاھىلغا قايتىـپ كهلگىن
ــاتتى. قاچــان كهلگهنــدۇ؟ يهنه  ــۇ، قۇمــد  ســو ۇلۇپ يات ــدى: نىلگــۈن ئاللىقاچــان كهپ بوپت قال
تۈنۈگۈنكىــدهك ياتــاتتى ۋه قولىــدىكى كىتــابنى بېشــىنى مىــت قىلماســتىن ئوقۇۋ تــاتتى. ھاڭۋېقىــپ 

 قار پ تۇر تتىم،
 ھوي،_ دهپ توۋلىدى بىرى،_ دۈم  چۈ ىسهن ھېلى! _
 ورقۇپ كهتتىم! قايرىلىپ قارىدىم، بىزنىڭ سهرد ر ئىكهن.ق   
 ھه نوچى،_ دېدى،_ نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن بۇ يهرده؟ _
 ھېچنىمه. _
 مار قچىلىك قىلىۋ تقان ئوخشىمامسهن؟ _
 ياق!_ دېدىم،_ ئىشىم بارتى. _
ىققا يالغـان گهپ قىلمـا،_ دېـدى،_ يهيدىغانـدهك قـار پ كېتىپسـهن، سـهت ئهمهسـمۇ؟ ئاخشـامل _

 مۇستافاغا بىر دهپ قوياي، قار پ تۇر!
 ياق،_ دېدىم يهنه،_ بىر تونۇ ۇمنى ساقالۋ تقان. سهن نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن؟ _
 ماۋۇنى ئوڭشىتىپ كېلهي دهپ،_ دېدى قولىدىكى سومكىنى كۆرسىتىپ،_ كىم ئۇ تونۇ ۇڭ؟ _
 سهن تونۇمايسهن،_ دېدىم. _
دېدى،_ نومـۇ، قىلمـاي قىزالرنـى مـار پ يۈرۈپسـهن.  سهن بۇ يهرده ھېچكىمنى تونۇمايسهن،_ _

 تونۇ ۇڭ قايسىكىن قېنى؟
 بوپتۇ،_ دېدىم،_ كۆرسىتىپ قوياي، لېكىن چاندۇرماي قار . _
 بۇرنۇمنىڭ ئۇچى بىلهن كۆرسهتتىم، قارىدى.   
 كىتاب ئوقۇۋېتىپتۇ،_ دېدى،_ سهن قاند ق تونۇيسهن ئۇنى؟ _
 دىم ۋه سۆ لهپ بهردىم:مۇ ۇ يهرلىك،  ۇڭا تونۇيمهن،_ دې _
ئۇ ۇن يىلالر ئىلگىرى، بـۇ يهرده بىرمـۇ بېتـون ئـۆي يـوق چـاغالرد ، بىزنىـڭ دۆڭـدىكى تـاش    
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ئۆيىمىز ۋه ئۇالرنىڭ غهلىـته ۋه كونـا  ئـۆيى بـار ئىـدى، يهنه ھـا ىرقى بـا  ردىكى كىچىـك يېشـىل 
فـابرىكىالر، -،   ۋۇتدۇكانمۇ بولىدىغان. با ـقا ھـېچكىم يـوق ئىـدى. يۇقـارقى مهھهللىمـۇ يـوقتى

الر ۋه سـاھىلنى دېمهيـال قويـاي. ئـۇ چـاغالرد  ①يېڭى مهھهلله ۋه ئهسهنتهپهمۇ يـوقتى. بـۇ يـا لىق
ــۆتهتتى.  ــڭ ئارىســىدىن ئ ــويىز   ۋۇت ۋه ئىســكىالتالرنىڭ ئارىســىدىن ئهمه،، ھــويال ۋه باغالرنى پ

 قاند ق!
 اندهك قىلىپ.ئۇ چاغالرد  بۇ يهرلهر چىر يلىقمىدى؟_ دېدى خو ياقمىغ _   
بهك چىر يلىــق ئىــدى،_ دېــدىم،_ ئهتىيــا لىرى گىالســالر ئاجايىــپ چىر يلىــق چېچهكلهيتتــى.  _

 لهر ئۆ ى كېلىپ ئالقىنىڭغا كىرهتتى.②دېڭىزغا قولۇڭنى تىقساڭ، كهفال بولمىسا قار كۆ 
 ڭاليلى.يالغان دېگهننى قۇيىدىكهنسهن!_ دېدى،_ ئۇ قىزنى نېمىشقا ساقاليدىغانلىقىڭنى بىر ئا _
 ئۇنىڭغا بىر نهرسه بېرهتتىم،_ دېدىم،_ بىر نهرسىسى مهنده قالغانىدى. _
 نېمىسى؟ _
 چىقىرىپ كۆرسهتتىم، _ بۇ تارغاق ئۇنىڭ!_ دېدىم.   
 ئهر  ن تارغاقكهن،_ دېدى،_ ئۇالر بۇند ق تارغاق ئىشلهتمهيدۇ. ئهكىله قېنى! _
هپ بهردىـم. ئالـدى ۋه ئـالالھ جاجىسـىنى ئېلىپ كۆرۈپ باقسۇن، بىلسۇن ۋه ئىچى ئادىسـۇن د   

 بهرسۇن، ئىگىپ قايرىشقا با لىدى.
 سهن بۇ قىزغا ئا ىق بولۇپ قالدىڭمۇ ئهمدى؟ _
 ياق،_ دېدىم،_ دىققهت قىل، سۇنۇپ كهتمىسۇن. _
 قىزىرىپ كهتتىڭ، دېمهك سهن بۇ باي قىزغا ئا ىق بوپسهن. _
 قىلىسهن بۇ ۇپ. ئىگىۋهتمه!_ دېدىم،_ بىر ئوبد ن تارغاقنى نېمه _
 نېمىشقا؟_ دېدى ۋه تارغاقنى يانچۇقىغا سېلىپال كېتىپ قالدى. _
 ئارقىسىدىن يۈگۈردۈم.   
ئۇند ق قىلما سهرد ر،_ دېدىم،_ چاقچاق دېگهنمۇ اليىقىد  بولىدۇ. جاۋ پ بهرمىدى،_ ئىچىمنـى  _

 پۇ ۇرماي ئهكهل تارغاقنى. يهنه جاۋ پ بهرمىدى.
 هن، سهت ئهمهسمۇ؟نېماند ق قىلىسهن دهيم _
دهل ساھىلغا كىرىدىغان ئىشىك ئالدىدىكى كىشـىلهر توپىنىـڭ ئارىسـىدىن ئۆتۈۋ تقـان چاغـد :_   

ســهن ماڭــا ھېچــنىمه بهرمىــگهن تۇرســاڭ قېرىندىشــىم،_ دېــدى ۋ رقىــر پ تــۇرۇپ،_ نــېمه ئارقامغــا 
 كىرىۋ لىسهن، سهت ئهمهسمۇ؟

ر ق كهينىـده قالـدىم ۋه جىممىـده ئهگىشـىپ ھهممه ئـادهم قار  ـتى. بىـر نهرسـه دېمىـدىم. ئـا    
ماڭدىم. بىـر چاغـد  قارىسـام ئهتر پىمىـزد  ھـېچكىم يـوق، يۈگـۈرۈپ بېرىـپ قولىـدىن تۇتۇۋ لـدىم، 

 قايرىدىم. تولغىنىشقا با لىدى. تا   بىر ئاغرىسۇن دهپ قولىنى ئۈستىگه كۈچهپ قايرىدىم.
 ۈ ۈپ كهتتى،_ توختا، بېرهي!ۋ ي ھايۋ ن!_ دهپ توۋلىدى، سايمان سومكىسى يهرگه چ _
 يانچۇقىدىن چىقىرىپ تارغاقنى يهرگه تا لىدى.   
 چاقچاق قىلغاننى بىلمهيدىغان كاال گۇي،_ دهۋ تاتتى. _
 تارغاقنى ئالدىم، ھهر نېمه بولسا بىر نهرسه بولماپتۇ، يانچۇقۇمغا سالدىم.   
 پوقنى بىلمهيسهن. دۆت چاكال! _
ېمه بولۇپ كېتهر؟ قايتتىم، ساھىلغا قار پ ماڭدىم. ئارقامدىن تىلـالپ تۇمشۇقىغا بىرنى سالسام ن   
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-قالــدى، بىــر باينىــڭ قىزىغــا ئا ــىق بولــۇپ قالغــانلىقىمنى ۋ رقىــر پ تــۇرۇپ ســۆ لىدى. ئــۆتكهن
 يوق بىلمهيتتىم. خىجىل بولدۇم.-كهچكهنلهر ئاڭلىدىمۇ

تىم، كـۆردۈم: يـاق، كهتمهپتـۇ، ساھىلغا كېلىپ قارىدىم، نىلگۈن كېتىپتۇ. ھودۇقۇپ كېتىۋ تـات   
سومكىســـى ئـــۇ يهرده تـــۇر تتى. يانچۇقۇمـــدىن تارغـــاقنى چىقـــاردىم، دېڭىـــزدىن چىقســـۇن دهپ 

 ساقالۋ تىمهن.
ــاقنى چۈ ــۈرۈپ قويۇپســهن نىلگــۈن،     ــۇ تارغ ــارىمهن، ب ــا ب ــد  يېنىڭغ ــزدىن چىققان ســهن دېڭى

ۇ يا؟ ئالىدۇ، رهھمهت ئېيتىدۇ. دهيمهن، يولدىن تېپىۋېلىپ ئهكهلدىم، ئالمامسهن، سېنىڭ ئهمهسم
كېرهك يوق، دهيـمهن، رهھـمهت ئېيتىشـىڭنىڭمۇ ھـاجىتى يـوق، ھـا ىرغۇ رهھـمهت ئېيتىۋ تىسـهن، 
لېكىن تۈنۈگۈن ساالم قىلىشتىنمۇ ئېرىنگهنىـدىڭ، دهيـمهن. ئـۆ ره قويىـدۇ. ئـۆ ره ئېيتىشـىڭنىڭمۇ 

ىـمهن، قهبرىسـتاند  مومـاڭ ھاجىتى يوق، دهيمهن، سېنىڭ ياخشـى بىـر ئـادهم ئىكهنلىكىڭنـى بىل
بىلهن قاند ق دۇئا قىلغانلىقىڭنى كـۆردۈم. مۇ ـۇند ق دهيـمهن، با ـقا نـېمه ئىـش قىلغـانلىقىمنى 
ــالىي  ــهن ئ ــتىمهن. س ــانلىقىمنى ئېي ــپ قالغ ــدىن قىينىلى ــزچه ۋه ماتىماتىكى ــا، ئىنگىلى ســو پ قالس

هن، دهيـمهن. ئهلـۋهتته مهكتهپكه چىقتىڭمۇ، بـۇالرنى ياخشـى بىلىسـهن، ماڭـا ئۆگىتىـپ قوياالمسـ
بولىدۇ، بىزنىڭ ئۆيگه كهل.  ۇنىڭ بىلهن ئۆيىگىمۇ بارىمهن ۋه بىزنىڭ بىـر ئۈسـتهلده ئولتـۇرۇپ 

بىـرىگه مـا، كهلمهيـدىغان ئىككـى -دهر، تهكر رلىغىنىمىزنى كۆرگهن ھهرقاند ق ئادهم بىزنى بىر
ىز، ئولتۇرىمىز. خىيالغـا پېتىـپ دۇنيانىڭ ئادىمى دهپ ئويلىمايدۇ. بىز بىلله بىر ئۈستهلده ئولتۇرىم

 كېتىپتىمهن.
ئۇنى كىشـىلهر توپىنىـڭ ئىچىـده كـۆردۈم: دېڭىـزدىن چىقىپتـۇ، بهدىنىنـى قۇرۇتۇۋېتىپتـۇ.  ـۇ    

ھامان ئېتىلىپ يېنىغا بارغۇم كهلدى! سېرىق كېيىمىنى كىيىپ، سومكىسىنى ئېلىپ ئىشىككه قار پ 
تېـز ماڭـدىم. بىـر ئـا دىن  -تهرهپكه قار پ تېـز ماڭدى، مهنمۇ  ۇ ھامان ساھىلدىن چىقىپ باققال

كېيىن قايرىلىپ قارىدىم، نىلگۈننىڭ ئارقامدىن باققال تهرهپكه كېلىۋ تقانلىقىنى كـۆردۈم. ياخشـى. 
 باققالنىڭ دۇكىنىغا كىرىپ،

 كوكا كوالدىن بىرنى!_ دېدىم. _
 مانا ھا ىر،_ دېدى باققال. _
بىكار قار پ تۇرغان چېغىمد  كۆرسـۇن، -هرده بىكاردىنلېكىن باققال خۇددى نىلگۈن مېنى بۇ ي   

كىتاب قىلىشقا با ـلىدى. بىـر -دېگهندهك ئاۋۇ تهرهپتىكى يا انغان ئايالنىڭ يېنىغا بېرىپ ھېساپ
چاغد  يا انغان ئايالنى يولغا سالدى،  ىشهمنى ئېچىپ ماڭا غهلىته بىر نه هرده قارىۋېتىپ بهردى. 

م، بېرىـپ دۇكاننىـڭ بىـر بۇلۇڭىـد  تـۇردۇم، سـاقالۋ تىمهن. سـهن  ىشىنى قولىدىن يۇلۇپال ئالـدى
ئىچىــگه كىرىســهن، مهن  ىشــهمدىكىنى ئىچىۋ تقــان بــولىمهن، تاســاددىپىي باققالــد  ئۇچرىشــىپ 
قالدۇق، مهرھابا، دهيمهن، قانـد ق ئهھۋ لىـڭ، ماڭـا ئىنگىلىـزچه ئۆگىتىـپ قويامسـهن، دهيـمهن. 

ىرگهن چاغد  مهن  ىشهمگه قار ۋ تقـانلىقىم ئۈچـۈن سـېنى ساقلىدىم، ساقلىدىم ۋه سهن ئىچىگه ك
كۆرمىدىم ۋه  ۇڭا ساڭا تې ى مهرھابا دېمىدىم. سهنمۇ مېنى كۆرمىدىڭمۇ تـې ىچه، يـاكى بولمىسـا 

 كۆرۈپ تۇرۇپ ساالم بهرگۈڭ كهلمىدىمۇ؟ لېكىن قارىمايۋ تاتتىم.
 تارغاق بارمۇ؟_ دېدىڭ سهن نىلگۈن بىردىنال. _
 ؟_ دېدى باققال.قاند ق تارغاق _
 يۈ ۈم قىزىرىپ كهتتى.   
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 تارغىقىم يوقاپ كېتىپتۇ،_ دېدىڭ سهن،_ قاند ق تارغاق بولسا بولىۋېرىدۇ. _
 پهقهت مۇ ۇ بىر خىلىال بار!_ دېدى باققال،_ سىزگه يار رمۇ؟ _
 كۆرۈپ باقاي!_ دېدىڭ سهن. _
ۇپ ســاڭا قارىــدىم نىلگــۈن. ئــارىنى جىمجىتلىــق باســتى ۋه مهن تــاقهت قىلىــپ تۇر لمــاي بۇرۇلــ   

چىر يىڭنى ياندىن كۆردۈم: سهن نېمه دېگهن چىر يلىق! تېرهڭ بالىالرنىڭ تېرىسـىدهك، بۇرنۇڭمـۇ 
 كىچىك.

 بولدى،_ دېدىڭ،_ مۇ ۇنىڭدىن بىرنى ئاالي! _
لېكىن باققال جـاۋ پ بهرمىـدى،  ـۇ ئارىلىقتـا دۇكانغـا كىـرگهن بىـر ئايالنىـڭ يېنىغـا كهتتـى،    

 پقا قار  قا با لىدىڭ ۋه مهن قورقۇپ كهتتىم: مېنى سېنى كۆرمهسـكه سـېلىۋ لدى دهپ سهنمۇ ئهتر
 قالما دهپ ئاۋ ل مهن ساڭا،

 مهرھابا،_ دېدىم ۋه، _
 مهرھابا،_ دېدىڭ سهنمۇ ماڭا. _
يۈرىكىم جىغ قىلىپ قالدى، چۈنكى مېنى كۆرۈپ چىر يىڭ خۇ ال بولغاندهك ئهمه،، ئىچىـڭ    

ردۈم ۋه دېمهك مهن بىلهن خو ى يوقكهن دهپ ئويلىدىم، دېمهك ئىچىڭنى پۇ قاندهك بولدى؛ كۆ
پۇ ــۇرىۋېتىپتىمهن.  ــۇند ق قىلىــپ قولۇمــد  كوكــا كــوال  ىشىســى تــۇرۇپال قالــدىم. بىــز خــۇددى 

 ناتونۇش ئىككى كىشىدهك باققالنىڭ دۇكىنىد  تۇر تتۇق.
خـالىمىغىنى تـوغر ، چـۈنكى  قىلغىنى توغر  دهپ ئويلىدىم، مهن بىـلهن ئۇچرىشـىپ قېلىشـنىمۇ   

ــقىمۇ  ــادهم ســاالم قىلىش ــر ئ ــرىم، بى ــان يې ــر ن قالغ ــېكىن ھهي ــپ چىقىشــىمىز ئوخشــىمايدۇ! ل كېلى
ئېرىنهمــدۇ، بىكــاردىن بىكــار نېمىــدهپ دۈ ــمهندهك قار يــدۇ، دهپ ھهيــر ن قېلىۋ تــاتتىم: ھهمــمه 

ېماتىكـا دهرسـىمنى نهرسه پۇل، ھهمـمه نهرسـه مهره ، ھهمـمه نهرسـه نىجىـس! لهنهت بولسـۇن! مات
تهكر ر قىالي دهپ ئويلىدىم، ماقۇل د د ، بېرىپ قىسىپ ئولتـۇرۇپ ماتېماتىكـا ئـۆگىنىمهن، تولـۇق 

 ئوتتۇر  مهكتهپنىڭ دېلومىنى ئېلىپ يۈ ۈڭگه ئاتىمهن!
نىلگۈن قىزىل بىـر تارغـاق ئالـدى ۋه ئانـدىن مهن يىغـالپ سـالىدىغاندهك قىلـدىم، ئۇنىڭـدىن    

  ن قالدىم. چۈنكى مۇند ق دېگهنىدى:كېيىن تې ىمۇ ھهير
 گېزىتتىن بىرنى ئاالي، جۇمھۇرىيهت! _
تاڭ قالدىم. ھاڭۋ قتىالرچه قار پ قالدىم: گېزىتنى ئېلىپ خۇددى جىنـايهت ۋه گۇناھنىـڭ -ھاڭ   

نــېمه ئىكهنلىكىنــى ھــېچ ئــاڭالپ باقمىغــان بىــر كىچىــك بالىــدهك خــاتىرجهم ئىشــىكتىن چىقىــپ 
 تىم، تۇيۇقسىز قولۇمدىكى نهرسىنى كۆتۈرگهن پېتىم يۈگۈردۈم.كېتىشىگه قار پ تۇر ت

 دېمهك سهن كوممۇنىستالرنىڭ گېزىتىنى ئوقۇيدىكهنسهن _ ھه؟_ دېدىم. _
نــېمه؟_ دېــدى نىلگــۈن ۋه بىــردهم بولســىمۇ ماڭــا دۈ ــمهندهك قارىمىــدى. پهقهت بىــر نهرســىنى _

بـــولغىنىمنى چۈ ـــهندى،  چۈ ىنىۋ لغۇســـى بـــاردهك قارىـــدى، كېـــيىن مېنىـــڭ نـــېمه دېمهكچـــى
 ئهندىككهندهك قارىدى ۋه ھېچنىمه دېمهستىن كېتىپ قالدى.

لــېكىن مهن بۇنــد قال بولــدى قىلمــايمهن دهپ ئويلىــدىم. نــېمه گېپــى بولســا دېســۇن، مهنمــۇ    
دهيــمهن. ئهمــدى چىقىــپ كهينىــدىن ماڭمــاقچى بولــۇپ تۇرۇۋېــدىم، قولۇمــدىكى كــالۋ  كوكــا كــوال 

. ئالالھنىڭ قهھرىگه قالسۇن! قايتتىم، پـۇلىنى تۆلىـدىم، ئا ـقان پـۇلنى  ىشىسىگه كۆ ۈم چۈ تى
قايتۇرسۇن، با قىچه چۈ ىنىپ قالمىسۇن دهپ لهقۋ دهك ساقالپ تۇردۇم، لېكىن ئۇ مهينهت گۇي، 
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 بهلكىم مېنى ساڭا يېتىشهلمىسۇن دهپ قهستهن ساقالتتىمۇ بىلمهيتتىم.
گۈن كېتىپ بولغـان ئىـدى، ئـاللىبۇرۇن دوقمۇ ـتىن باققالنىڭ دۇكىنىدىن چىققان چېغىمد  نىل   

تېــز -قايرىلىـپ بولغانىـدى. ئارقسـىدىن يۈگـۈرگهن بولســام يېتىشـهلهيتتىم، لـېكىن يۈگـۈرمهي تېـز
كېتىپ بـار تتىم، چـۈنكى ماڭـا قار ۋ تقـانالر بـار ئىـدى، سـاھىلغا كېتىۋ تقـانالر، با  رغـا ماڭغـانالر، 

ــز ــىلهر. تې ــالۋ  كىش ــان ك ــا يهۋ تق ــهل -مارو ن ــتۈم، س ــكه چۈ  ــتىم، پهس ــگه چىق ــپ دۆڭ ــز مېڭى تې
يۈگۈرگهندهك ماڭدىم، ئاندىن يهنه ماڭـدىم، ھـېچكىم يـوق يهرده يۈگـۈردۈم، لـېكىن دوقمۇ ـتىن 
قايرىلىپ كۆردۈم: ئهمدى بار كۈچۈم بىلهن يۈگۈرسهممۇ يېتىشـهلمهيتتىم.  ـۇند ق بولسـىمۇ يهنىـال 

مـۈر رىشـاتكىالرنىڭ ئارىسـىدىن قارىـدىم: باغـدىن مېڭىـۋهردىم، ئىشـىكىنىڭ ئالـدىغىچه بـاردىم، تۆ
 ئۆتۈپ ئۆيىگه كىرىپ كهتتى.

ــدىم.     ــردهم ئويلى ــۇرۇپ بى ــتىد  ئولت ــڭ ئاس ــتان دهرى ىنى ــى كا  ــى تهرهپتىك ــۇ يهرده، قار   
نىقــاپلىرىنى، كىملهرنــى قانــد ق ئالــد پ -كوممۇنىســتالرنى ۋه ئۇالرنىــڭ كىيىــپ چىقىــدىغان تــون

ۇنچ ئىچىده ئويلىدىم. بىر ئا دىن كېيىن ئورنۇمـدىن تـۇردۇم، قـوللىرىمنى كېتهلهيدىغانلىقىنى قورق
يانچۇقۇمغا سالدىم، قايتىۋ تاتتىم: يانچۇقۇمد  ھېلىقى تارغاق تې ىچه يانچۇقۇمـد  تـۇر تتى! قولۇمغـا 
ئېلىپ قارىدىم، سۇندۇرىۋېتهيمۇ دېـدىم، يـاق، سـۇندۇرۇپ ئـۆ ۈمنى ئـاۋ ره قىلمـايمهن. پىيـادىلهر 

بېشىدىال بىر ئهخلهت چېلىكـى تـۇر تتى. سـېنىڭ ئـۇ يېشـىل تـارغىقىڭنى ئۇنىـڭ ئىچىـگه يولىنىڭ 
تا لىۋهتتىم نىلگۈن. كهينىمگىمۇ قار پ قويماسـتىن ماڭـدىم. تـاكى باققالنىـڭ دۇكىنىغـا بـارغۇچه. 

 ئېسىمگه كهلدى.
ئـۇ خوش، باققـال ئهپهنـدى، سـهن بىلهنمـۇ بىـر پار ڭلىشـىپ باقسـاق بولغـۇدهك. بىـز سـاڭا،    

گېزىتنى ساتما دېمىدۇقمۇ؟ قاند ق جا   بېرهيلى، ئۆ ۈڭ دهپ باق قېنـى! بهلكىـم يـۈ ىمىزگىال مهن 
كوممۇنىست، ئۇ قىزمۇ كوممۇنىست، ئۇ گېزىتنى ئىشهنگهنلىكىم ئۈچۈن ئۇنىڭغا سېتىۋ تىمهن! دهپ 

ى. كېتهر. نىلگۈن ئۈچۈن كۆڭلـۈم يېـرىم بولـدى؛ چـۈنكى كىچىـك چېغىـد  بىـر ئوبـد ن قىـز ئىـد
 غه هپ بىلهن باققالنىڭ دۇكىنىغا كىردىم.

 يهنه سهنغۇ؟_ دېدى باققال،_ نېمه ال ىم؟ _   
با قا خېرىد رلىرى بولغاچقا بىردهم ساقلىدىم. لېكىن باققـال يهنه سـورىدى، خېرىـد رالرمۇ ماڭـا    

 قار  تى.
 مهنمۇ؟_ دېدىم،_ ھېلىقى نېمه ئاالتتىم... تارغاق، چا  تار يدىغان. _
 بد ن،_ دېدى،_ سهن التارىيهچى ئىسمايىلنىڭ ئوغلى،  ۇند قمۇ؟ئو _

 قۇتىنى ئېلىپ كۆرسهتتى.
 ئۇ قىز باياتىن قىزىلىدىن ئالدى،_ دېدى. _
 قايسى قىز؟_ دېدىم،_ ماڭا قاند ق تاغاق بولسا بولىۋېرىدۇ. _
 ئوبد ن، ئوبد ن،_ دېدى،_ سهن خالىغىنىڭنى تالال. _
 قانچه پۇلدىن بېرىۋ تىسهن؟ _
بىــرلهپ كــۆرۈپ -با ــقا خېرىــد رالر كېتىــپ مهن ئــار م ۇد  قالغــانلىقىم ئۈچــۈن، تاغــاقالرنى بىــر   

لىـر  ئىـكهن.  25چىقتىم. ئاندىن سېنىڭكى بىـلهن ئوخشـاش قىزىـل بىـر تاغـاق ئالـدىم نىلگـۈن. 
هر ماڭـا پىيـادىل-بهردىم. ئهمدى ئىككىمىزنىڭ تاغاقلىرىمىزمۇ ئوخشاش دهپ ئويلىدىم. ئاندىن ماڭا

يولىنىڭ ئاخىرىغا كهلدىم. دېمهك ئهخلهت چېلىكى بۇ يهرده، قار ۋ تقانالرمۇ يـوق ئىـدى. قولـۇمنى 
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ئىچىگه تىقىپ، يېشىل تاغاقنى ئالدىم، مهينهت بولمىغان ئىدى. ھېچكىم كۆرمىـدى؛ كۆرسـه نـېمه 
نىڭ بوپتۇ! ھا ىر يانچۇقۇمـد  ئىككـى تاغـاق بـار نىلگـۈن، بىـرى سـېنىڭكى، يهنه بىـرى سـېنىڭكى

جۈپتى! بۇ خىياللىرىمدىن سۆيۈندۈم. ئاندىن، بۇ قىلغـانلىرىمنى بـۇ گۇيالرنىـڭ بىرهرسـى كـۆرۈپ 
قالغان بولسا، خالىغان بىرى كۆرۈپ قالغان بولىسىدى، ھهم ماڭا ئىـچ ئاغرىتقـان بـوالتتى، ھهمـده 

ېنـى مـا  ق تا   كۈلگهن بوالتتى ئۇ كـالۋ  دهپ ئويلىـدىم. لـېكىن ئـۇ روھسـىز، ئهخـمهق، كـالۋ الر م
قىلىدۇ دهپال خالىغان ئىشىمنى قىاللمايدىغان ئادهم ئهمهسمهن! مهن دېگهن ئهركىن ئادهم، سـېنى 

 خىيال قىلغا  كوچىالرد  ئايالنماقتىمهن.
 

 
18 

 
سائهت بهش بوالي دېگهنىدى. چىرىـك ۋه  هي يهر ئاسـتى ئۆينىـڭ دهرىزىسـىدىن كـۈن نـۇرى    

. بىردهمدىن كېـيىن سـومكامنى يىغىشـتۇرۇپ تاالغـا چىقىـپ چۈ ۈ كه با لىغانغا خېلى بولغانىدى
ۋ بــانى ئىــزدهيمهن. كـــالالم قااليمىقــان. ســـهل ئــاۋۋ ل، ھۆججهتلهرنىـــڭ ئارىســىد  مهقسهتســـىز 
كېزهلهيمهن، ھېچنىمىنى ھېس قىلماستىن ئوقۇپ چىقااليمهن دهپ ئويلىغانىدىم. ئهمـدى  ـۇند ق 

بىـرى بىـلهن قىلچىلىـك -.. تې ى باياتىن، تارىخ،  بىرقىاللىغانلىقىمدىن گۇمانلىنىشقا با لىدىم.
ئاالقىســى بولمىغــان، مىلىيارتلىغــان ھادىســىلهر كالالمــد   ــهكىللهندۈرگهن تۇمانســىمان بىــر دۆۋه 
نهرسه ئىدى... دهپتهرنى ئېچىـپ، يېزىۋ لغـانلىرىمنى يېڭىبا ـتىن، تېـز بىـر رهت ئوقـۇپ چىقسـام 

 س قىالالرمهن! مانا:بهلكىم بۇ تۇيغۇنى يهنه بىر قېتىم ھې
ۋه ىر ئىسمايىل پا اغا قار  لىق خا، جايالردىن، چايىرئوۋ ، ئهسكىھىسار ۋه تۇ ال ر يونىـد   ۋه    

گهبزه قا ىلىقىغا قار  لىق ئالته يېزىـد  ئېلىـپ بېرىلغـان پهۋقۇلئـادده بىـر نوپـۇ، تهكشۈرۈ ـنىڭ 
تاالڭ قىلغانلىقى ئۈچۈن -ىرىنى بۇالڭمۈلۈكل-نهتىجىلىرىنى ئوقۇۋ تىمهن؛  ئۆيىگه ئوت قويۇپ، مال

ـــتىدىن قىلغـــان ئهر  ـــدۇلقادىر ۋه ئوغۇللىرىنىـــڭ ئۈس ـــڭ ئىبـــر ھىم، ئاب  ـــىكايىتىنى -خىزىرنى
ئوقۇۋ تىمهن؛ ئهسكىھىسار ساھىلىغا بىر پىرىستان قۇرۇش ئۈچۈن يولالنغان پهرماننى ئوقۇۋ تىمهن؛ 

ىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن تارتىۋېلىنىـپ ئهلىـگه تهۋه بولغـان، ئۇرۇ ـتىن قاچقـانل ①ئهسلىده سىپاھى
ھابىبكه بېرىلگهن، گهبزه ئۆپچۆرىسىدىكى ئون يهتته مىڭ تهڭگىلىك بىر يېزىنىـڭ با ـقا بىـرىگه 
تهقسىم قىلىنىشى كېرهكلىكىنى، چۈنكى ھابىبنىڭمۇ ئۇرۇ تىن قاچقانلىقىنىـڭ مهلـۇم بولغـانلىقىنى 

ئوتتۇ مىڭ تهڭگىسىنى، بىـر ئىگهرىنـى،  ئوقۇۋ تىمهن؛ خىزمهتكار ئهيسانىڭ خوجايىنى ئهخمهتنىڭ
ــاھلىق  ــدىن پان ــا  ن ئىســىملىك بىرى ــالقىنىنى ئېلىــپ ر م ــر ق ــر ئېتىنــى، ئىككــى قىلىچىنــى، بى بى
تىلىگهنلىكىنــى، ر مــا  ننىڭمۇ ئــۇنى قانــات ئاســتىغا ئالغــانلىقىنى، ئهخمهتنىــڭ ئهر  قىلغــانلىقىنى 

مىر ، تۈپهيلى، دهۋ گهرلهردىـن چهلهبـى  ئوقۇۋ تىمهن؛ سىنان ئىسىملىك بىرىنىڭ ئۆلگهنلىكىنى،
مۈلـۈكلهرنى مهھكىمىـده تىزىمغـا ئالـدۇرغانلىقىنى ئوقـۇۋ تىمهن؛  تۇتۇلغـان -ئوغلى ئوسماننىڭ مال

ئوغرىالرنىڭ قولىدىن ئېلىنىپ قىمارغا تىكىلگهن ئاتنىـڭ گهبزهلىـك تۇرسـۇن ئـوغلى سـۇاليماننىڭ 
اقۇپ ۋه خۇد بهردىلهرنىـڭ تهپسـىلى گۇۋ ھلىـق ئوغۇرالنغان ئېتى ئىكهنلىكىـگه ئائىـت مۇسـتافا، يـ

بهرگهنلىكىنى ئوقۇۋ تىمهن ۋه ئۇ كىشىنى خۇ ال قىلىدىغان تۇيغۇنى ئىچىمـده يهنه ئويغانغانـدهك 
ئهسىرنىڭ ئـاخىرقى چـارىكى كالالمنىـڭ ئىچىـده مىغىلد ۋ تىـدۇ؛ چـارهك  -16ھېس قىلىۋ تىمهن: 
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نهتىجىلىـك مۇناسـىۋهت   -ېچقاند ق بىر سهۋهپبىرى بىلهن ھ-ئهسىرنىڭ بارلىق ھادىسىلىرى، بىر
قۇر لماي، مېڭهمدىكى چىگىشلهرنىڭ ئارىسىد  ئۆ  پېتى تۇرماقتا. چۈ لۈك تاماق يـېگه ، ئـۇالرنى، 
ــا  ــا  ڭالر پىالنېتىغ ــر س ــىز بى ــان چهكس ــر بو ــلۇقتا ســو ۇلۇپ تۇرغ ــان بى ــۈچى بولمىغ ــق ك ئېغىرلى

ــــڭ ئ ــــا  ڭلىرى مېڭهمنى ــــه س ــــدىم؛ ھادىس ــــاتقان ئى ــــلۇقتا ئوخش ــــدهك بو  ــــده كېزىۋ تقان ىچى
بىـرىگه تېگىـپ باغالنمـايتتى. كالالمنىـڭ ئىچىـده قـۇرتالر لۆمشـىپ -مىغىلدىشىۋ تاتتى، لېكىن بىـر

تۇرغــان بىــر ياڭاقنىــڭ بــارلىقىنى ئويلىــدىم. بــاش ســۆڭىكىمنى چېقىــپ، ئىچىــگه قــار پ باقســا، 
 مېڭهمنىڭ ئىچىده كېزىپ يۈرگهن قۇرتالرنى گويا كۆرهلهيتتى!

لېكىن بۇ ھاياجان ئۇ ۇن د ۋ مال مىدى. تۇمانسىمان پىالنېـت تارقىلىـپ كهتتـى! مانـا، جاھىـل    
ئهقلىم، بۇرۇنقى ئادىتى بويىچه، مهندىن يهنه  ۇ ئوخشاش نهرسـىلهرنى تامـا قىلىۋ تـاتتى ھـا ىر: 

هك پۈتۈن ھادىسىلهرنى خۇالسىلىگهن قىسقا بىر ھېكايه تېپىپ چىقىشىم، قايىل قىالرلىق بىر چـۆچ
ــاتنىمۇ ر ۋۇرۇ،  ــا ۋه ھاي ــارى نىال ئهمه،، دۇني ــالغۇ  ت ــا! ي ــدى گوي ــرهك ئى ــىم كې ــۇپ چىقىش توق
چۈ ىنىش، بىلىش ئۈچـۈن، بهلكىـم، مېڭىمىزنىـڭ قۇرۇلمىسـىمۇ ئۆ گىرىشـى  ـهرتتۇ! ئـاھ... بـۇ 
ھېكايه ئاڭالش خۇمارى، ھهممهيلهننى ئالد پ كېتىۋ تىـدۇ، بىزنـى چۈ سـىمان بىـر دۇنيـا قوينىغـا 

پ كهتمهكته. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه،  ھهممهيـلهن، قېنـى بـار، جېنـى بـار بىـر ھهقىقىـي دۇنيـاد  سۆره
 يا اۋ تساقمۇ...

چۈ لۈك تامـاق يهۋېتىـپ، بىـر چاغـد  بـۇ مهسـىلىگىمۇ بىـر چـاره تاپقـانلىقىمنى ئويلىغانىـدىم.    
ــاتتىم.  ــڭ ھېكايىســىنى ئويالۋ ت ــى بۇد كنى ــان، ھېلىق ــالالمنى قوچىغ ــرى ك ــدىن بې بۈگــۈن تۈنۈگۈن

ــا مىالرنى ئوقۇغانــدىن كېــيىن، بــۇ ھېكــايىگه يهنه بىــر مه مــۇن قو ــۇلغانىدى:  ئهتىــگهن به ى ي
بــۇد كنى، بىــر ئامــال_ چــارىلهر بىــلهن، ئىســتانبۇلد  بىــرهر پا ــانىڭ ھېمايىســىگه كىــرگهنمىكىن 

ن يهنه دهيمهن. كالالمد  تولۇق ئوتتۇر  مهكتهپ تارىخ ئوقۇتقۇچىسى يا غان كىتاپتىن تېپىپ چىققـا
با ـــقا تهپســـىالتالرمۇ بـــار ئىـــدى: ھهممىســـى، ھېكايهخۇمـــارالرنى، دۇنيـــانى ھېكـــايىلهر بىـــلهن 

 چۈ ىنىشكه ئۇرۇنغانالرنى ر م قىلىدىغان خىلد  ئىدى.
ئاخىرى يـوق -ئهسىردىكى گهبزه توغرۇلۇق باش -16 ۇڭال قا، بۇد كنىڭ سهرگۈ ه تلىرىدىن    

كىتابنىڭ بىرال پىرىنسـىپى بـوالتتى: گهبـزه ۋه بـۇ ر يونغـا  بىر كىتاب يېزىپ چىقىشنى پىالنلىدىم.
ــتىگه  ــى ۋه قىممى ــق دهرىجىس ــڭ مۇھىملى ــۇرالرنى ئۇالرنى ــارلىق ئۇچ ــهلىگهن ب ــد ر مهن ئېرىش ئاالقى
ئاساسهن ئورۇنال تۇرمىغان ئاساسـتا كىتابقـا كىرگـۈ هتتىم.  ـۇنىڭ بىـلهن گـۆش باھاسـى بىـلهن 

ش ۋهقهلىرى بىلهن ئىسيانالر، ئۇرۇش بىلهن تـويالر، پا ـاالر ئىقتىسادى ماجر الر، قىز ئېلىپ قېچى
بىرىگه باغالنماستىن، يانمۇيان، خۇددى ئارخىپ انىـد  تۇرغانـدهك -بىلهن جىنايهتلهر كىتابتا، بىر

ــگه  ــۇالرنى ئىچى ــڭ ھېكايىســىنىمۇ ب ــاتتى. بۇد كنى ــپ تۇرۇ  ــد  تىزىلى ــتهر ھال ــنه ۋه كهم جىمجىتقى
ــېكىن بــۇن ى با ــقىلىرىدىن مــۇھىم دهپ قارىغــانلىقىم ئۈچــۈن ئهمه،، تــارىخ ئورۇنال ــتۇر تتىم؛ ل

كىتابلىرىدىن ھېكايه ئىزدىگهنلهرگه بىرهر ھېكايه بولسىمۇ تهييـارالپ قويـاي دېگهنلىكىـم ئۈچـۈن. 
 ۇند ق بولغاند  كىتابىم چهكسىز بىـر "تهسـۋىر" دىـن  ـهكىللهنگهن بـوالتتى. چۈ ـلۈك تامـاقنى 

ق پىۋىنىڭ تهسىرىده، بـۇ پىالنىمنىـڭ تۇمانلىرىغـا با ـچىالپ چۆكـۈپ يهپ بولۇپ ئىچىۋ لغان ئا ر 
كهتــكهن ئىــدىم؛ يا ــلىق چاغلىرىمــدىكى بــالىالرچه ئىشــلهش ھاياجــانلىرىمنى ھــېس قىلغانــدهك 
ــر  ــد ق بى ــوياليتتىم، ھېچقان ــرىمهن دهپ ئ ــى مهھكىمىســىنىڭ ئارخىپ انىســىغىمۇ كى ــدۇم.  ۇڭل بول

بىرلهپ ئۆ  ئورنىنى تاپـاتتى. كىتـابىمنى، -ۈن ھادىسىلهر بىرئۇچۇرنى كۆ ۈمدىن قاچۇرمايمهن، پۈت
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با تىن ئاخىرىغىچه، ھهپتىلهپ، ئـايالپ ئوقـۇپ چىققـان بىـرى، ئـاخىرى كېلىـپ، مهن بـۇ يهرده 
ئىشلهۋ تقان چاغد  ھېس قىلغان ئۇ بۇلۇتسىمان پىرىنسىپنى كۆرگهندهك بوالتتى ۋه ماڭـا ئوخشـاش 

 رىخ دېگهن مانا؛ تارىخ ۋه ھايات دېگهن مۇند ق بولىدۇ مانا...ھاياجانلىنىپ سۆ لهپ كېتهتتى: تا
ئوتتۇ  يىل، ياق، ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىغىچه د ۋ م قىلىدىغان بۇ تېتىقسىز پىـالن،  ئهخمهقلىـق ۋه    

يىگىتلىك،  كۆ  ئىششـىقى ۋه نېـرۋ  كېسـىلى  ـهكلىده كـۆ  ئالدىمـد  يهنه بىـردهم گهۋدىلهنـدى. 
ــان كىتابىم ــاقچى بولغ ــۇ يا م ــۈن ب ــيىن پۈت ــدىم. كې ــده ئويلى ــدىكىش ئىچى ــڭ بهت ســانىنى ئهن نى

مــۇقهدده، مهنزىــره ۋه  ــۇند ق كــۆرۈنگهنلىكى ئۈچــۈن ئالــدىنىش ۋه ئهخمهقلىــق پــۇر پ تۇرغــان 
 ئاستا سۇغا چىال قانلىقىنى ھېس قىلدىم.-پىالننىڭ ئاستا

با لىماي تۇرۇپال -ا الئۇنىڭ ئۈستىگه، يېزىشنى ئويلىغان نهرسىنى، تې ى قهغه گه يېزىشنى ب   
تۇنجى مهسىلىگه دۇ  كېلهتتىم. نېيىتىمنىڭ قاند ق بولۇ ىدىن قهتئىينه هر، يا غانلىرىمنىـڭ بىـر 
با لىنىشى بولۇ ى كېـرهك ئىـدى. ئانـدىن ھادىسـىلهرنىمۇ، مهيلـى قانـد ق يا مـاي، بىـر تهرتىـپ 

 ، ئوقـۇرمهنلهرگه بىـر مهنـا بىلهن تىزىشىم كېرهك ئىدى. مۇ ۇالرنىڭ ھهممىسى، ئى تىيارسىز ھالـد
ۋه تهرتىپتىن دېرهك بېرهتتى. بۇنىڭـدىن ئـۆ ۈمنى قاچۇرغانسـېرى، ئىشـنى قهيهردىـن با ـالش ۋه 
ئاندىن قايسى قهدهمنى بېسىشىم كېرهكلىكىنى پهقهت بىلهلمهيتتىم. چـۈنكى بـۇرۇنقى ئـادهتلىرىگه 

ر ھادىسـىدىن بىـر سـىمۋول تهرتىپـتىن بىـر قائىـده، ھه-كۆنۈپ قالغـان ئىنسـان ئهقلـى، ھهر رهت
ـــۆ لىرى  ـــىغا ئ ـــىلهرنىڭ ئارىس ـــايىنى، ھادىس ـــان ھېك ـــاقچى بولغ ـــدۇ، مهن قۇتۇلم ـــپ چىقى تېپى
ئارىال تۇرىۋ لىدۇ.  ۇنىڭ بىلهن ئۈمىدسىزلىك ئىچىده مۇند ق ئويالندىم: تارى نى، ھهتتا ھاياتنى 

ولنى تېـپىش ئۈچـۈن كهلىمىلهرگه ئايالندۇرۇ ـنىڭ بىـر يـولى يـوق! ئانـدىن، بـۇ يـ-ئۆ  پېتى سۆ 
قىلىشىمىز كېرهك بولغان ئىشـنىڭ مېڭىمىزنىـڭ قۇرۇلمىسـىنى ئـۆ گهرتىش ئىكهنلىكىنـى ئويلىـدىم: 
ھاياتنى ئۆ  ئهينى كۆرۈپ يېتهلىشـىمىز ئۈچـۈن ھايـاتىمىزنى ئۆ گهرتىشـىمىز كېـرهك! بـۇنى تې ىمـۇ 

انىدىن چىقىپ بـۇ يهرگه ياخشىر ق چۈ هندۈرهلىسهم دهيمهن، لېكىن يولىنى تاپالمايۋ تاتتىم. ئا  
 كهلدىم.

پۈتۈن چۈ تىن كېيىنمۇ، يهنه  ۇ ئىشنى ئويلىدىم: ئۇ كىتابنى يېزىشنىڭ، مهن ئـار ۇ قىلغـان    
تهسىرنى كىشىلهرده قو غا نىڭ بىر يولى يوقمىدۇ؟ ئارىلىقتا، ھېچكىمگه چۈ هندۈرهلمهيمهن دهپ 

تېـز -هپتىـرىمگه يا غـانلىرىمنى تېـزقارىغان تۇيغۇنى ئىچىمـده يېڭىـدىن پهيـد  قىلىـش ئۈچـۈن، د
 ئوقۇدۇم.

ئوقۇۋ تقان چېغىمـد ، كىتابىمـد  قىلمـاقچى بولغانـدهك ھېچقانـد ق بىـر ھېكـايىگه غهرق بولـۇپ    
سـاياھهت بولسـۇن بـۇ ئوقـۇش...  -مۇددىئاسـىز بىـر سـهيلى-كهتمهي ئوقـۇي دهيتـتىم، مهقسـهت

ــ ــدىم دهپ قارىغانى ــبه قىاللى ــتا غهلى ــۇ ئىش ــى ب ــاتىن تې  ــدىن باي ــته غهلىبى ــۇ غهلى ــدى ب دىم، ئهم
گۇمانلىنىــپ تــۇرۇپتىمهن. كــۈن تې ىمــۇ ئولتۇرۇ ــقا با ــلىدى، ســائهت به ــتىن ئا ــتى، رىز نــى 

 ساقلىمايال بۇ چىرىك ۋه  هي يهر ئاستى ئۆيدىن چىقىۋ تىمهن، تاالغا چىقىپ ۋ بانى ئىزدهيمهن.
اش چۆكـۈرۈپ ئىشـلىگهن بـۇ نـاھىيه ئانادول" غا چىقتىم. ئۈ  كۈندىن بېرى ئارخىپ انىسىد  ب"   

كـوال قۇپقـۇرۇق قىلىـپ قويغـان بىـر  ـهھهردىن -با ىرىدىن، نهچـچه يىـل يا ـاپ ئىچىمنـى كـوال
ئهنقهره يولىدىن، گهبـزه پـويىز -ئايرىلىۋ تقاندهك سالپىيىپ چىقتىم. بىر ئا دىن كېيىن، ئىستانبۇل
گىـال، دهرهخلىرىنىـڭ ئارىسـىدىن  ئىستانسىسى تهرهپكه قايرىلدىم:  هيتـۇن بـاغلىرى، ئهنجـۈر ۋه

مارمار  تهرهپكه چۈ ۈۋ تاتتىم. جۇمھۇرىيهت ۋه بىيوكر تلىق ئىزنالىرى كۆرۈنۈپ تۇرغـان بـۇ ئىستانسـا 
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تا تۇ الغا قهدهر ئېقىپ بارىدىغان بىر ئۆستهڭنىڭ بۇ ئۇچىد  ئىدى. بۇ تۈ لهڭلىكنىـڭ بىـر يېرىـده 
كلىكىنــى ئــويالۋ تىمهن. ما ــىنامنى توختــاتتىم، بىــر كارۋ نســار ي خار بىســىنىڭ بــار بولۇ ــى كېره

 پهلهمپهيلهردىن ئىستانسىغا چۈ تۈم.
ــاممىالر،     ــاللىق ھ ــالر، روم ــقان يا  ــىمى كېيىۋېلىش ــادىچىالر   ــچىالر، پ ــقان ئىش ــۆيىگه قايتىش ئ

ئورۇندۇقتا مۈگىدهۋ تقان بىر يا انغان كىشى، ئوغلىنى سىلكىشلهۋ تقان بىـر ئايـال، ئىسـتانبۇلدىن 
پ قايتىــدىغان پــويىزنى سـاقالپ تۇرۇ ــاتتى. ۋ گز لنىــڭ يهنه بىـر ئــۇچىغىچه بــاردىم، يهرگه كېلىـ

چۈ تۈم. تۆمۈر يول بويىد ، توك سىملىرىنىڭ گىژىلد  لىرىغا قـۇالق سـالغا ، ئاچـالالردىن ئۆتـۈپ 
م ماڭدىم. كىچىك چېغىمدىمۇ تۆمۈر يولنى بويالپ مېڭىشقا ئامر ق ئىدىم. خـار بىنىمۇ، تـۇنجى قېـتى

توققـۇ  يـاش -كىچىك چېغىمد ، تهخمىنهن يىگىـرمه بهش يىـل بـۇرۇن كـۆرگهن ئىـدىم. سـهككىز
ــوۋ ــالمىش ئ ــى ئات ــدى، رهجهپ مېن ــاغلىرىم ئى ــد  -چ ــدۇرىۋ تاتتى. قولۇم ــوۋلىتىش  ئۈچــۈن ئايالن ئ

ئهنىشتهم گېرمـانىيهدىن ئالغـا  كهلـگهن گـا  مىلتىقـى بـار ئىـدى، يـېقىن كېلىـپ ئاتسـا، قـاغىنى 
 اليتتى، لېكىن مهن ئهسـال بىـر ياخشـى مهرگهن ئهمه، ئىـدىم! رهجهپ بىـلهن تـا مۇ ـۇ يار الندۇر

يهرلهرگىچه كهلگهنىدۇق، بۆلجۈرگهن يىغقا ، بىر دهريانى بويالپ ماڭغانىدۇق. تۇيۇقسىزال كىچىك 
بىر تامنىڭ ئالدىغا چىقىپ قالغانىدۇق، ئاندىن كهڭرى بىر مهيد ند  چېچىلىپ ياتقـان، چىر يلىـق 

لغان يوغان تا الرنى كۆرگهن ئىدۇق. بهش يىلدىن كېيىن، رهجهپ بولمىسـىمۇ قورقمىغـۇدهك يونۇ
بولغـان چېغىمــد ، بىــر يــا  كــۈنى يهنه كېلىـپ كۆرگهنىــدىم: تا ــالرنىڭ ۋه تامنىــڭ پــارچىلىرىنى 
ئهسلى ھالىتىنى كۆ  ئالدىمغا كهلتۈرۈ كه ئۇرۇنماستىن، كۆرگهنلىرىمدىن با ـقا ھېچبىـر نهرسـىنى 

ۋۇر قىلماستىن، پهقهت تا ـالرغا ۋه تامغـا قـار پ تاما ـا قىلغانىـدىم. بىـر دهريـا بولىـدىغان، تهسه
تۆمۈر يولىغا يېقىن بىر يهرده، يهنه پاقىالر، بىـر ئوچۇقچىلىـق، ئۆسـتهڭ... قـانچىلىكى قالغانـدۇ؟ 

 سهپسالغا  كېتىپ بارىمهن.
هن چېغىمـد  قولۇمغـا چىقىـپ قالغـان ۋه ئۆتكهن يىلى ئارخىپ انىد  ماتېرىيالالرنى مالتىالپ يۈرگ   

مهھكىمه خاتىرىلىرى ۋه يا ما دهپتهرلىرىدىن كۆپ كېيىنكى بىر چېسال سېلىنغان بىـر خهتـته،  بـۇ 
ئهسـىرنىڭ  -19يهر، يهنى خار بىنىڭ ئورنىدىكى بىر كارۋ نسار ي تىلغا ئېلىنغاندهك قىلغانىـدى.  

ېزىلغــان بولــۇش مــۇمكىنچىلىكىنى مهن ھــا ىر ئهســىرنىڭ با ــلىرىد  ي -20ئاخىرىلىرىــد ، ھهتتــا 
تهخمىن قىلغان خهتته، ھهير ن قاالرلىق دهرىجىدىكى سوغۇققانلىق بىلهن، بۇ يهرلهرده بىر يهرده 
ئوتتۇرىغا چىققان به ى بۆلۈملهر ۋه بۇالرنىڭ بىر يۇقۇملۇق كېسهل بىـلهن باغلىنىشـلىق ئىكهنلىكـى 

 ن قالدۇرىـدىغىنى، خهتنىـڭ، گويـا بـۇ مهملىكهتـتىن تىلغا ئېلىغان ئىدى. كىشىنى تې ىمـۇ ھهيـر
ئهمه،، با قا بىر مهملىكهتـتىن،  ـۇند ق، با ـقا بىـر دۆلهتـتىن ئهۋهتىلگهنـدهك تۇيغـۇ بېرىشـى 
ئىـدى. بـۇ تۇيغۇغـا، خهتــكه سـېلىنغان چېسـالنىڭ يېنىــدىكى غهلىـته بىـر دۆلهت نــامىنى ۋه يهنه 

دىم.  ۇ چاغد  بۇ خهتنى تېز ۋه ئـانچه ئېرهڭشـىپ ئا ۇند ق غهلىته تامغىنى كۆرۈپ كېلىپ قالغانى
ــقا  ــويىچه با  ــادىتىم ب ــاي، ئ ــۇرىنى يېزىۋ لم ــپ نوم ــىنى، نه ئارخى ــۇپال، نه چېسالس ــمهي ئوق كهت
قهغه لهرنىڭ ئارىسىغا چۆرۈۋېتىپتىكهنمهن. ئهلۋهتته، كېيىن پۇ ـايمان قىلـدىم، خهتنـى يهنه بىـر 

ئۈستۈن قىلىپمۇ تاپالمىغـان ئىـدىم. ئىسـتانبۇلغا -ئوقۇي دهپ، بىر سائهت ھهممه نهرسىنى ئاستىن
ــدىن مهن  ــدى. ر ســت ئىكهنلىكى ــپ كهتكهنى ــۇ كۈچىيى ــۇ قىزىقىشــىم تې ىم ــده، ب ــپ كهلگهن قايتى
گۇمانلىنىشقا تا، قالغان بـۇ خهتـكه ئاالقىـد ر بىـر تـاالي سـۇئال كـالالمنى توختىمـاي قوچـۇيتتى. 

سى بولمىغـان بـۇ بىـر پـارچه قهغه نـى بـۇ يهرگه با قا ھۆججهت ۋه خاتىرىلهر بىلهن ھېچبىر ئاالقى
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يېتم ۋه تاجاۋۇ چىلىق ۋه ۋ با كېسىلى ھهققىـده گهپ -كىم قويۇپ قويغان بولغىيتتى؟ خهتته ئۆلۈم
بولۇۋ تاتتى. مهن ر ستنال ۋ با ياكى بااليىئاپهت دېگهندهك گهپلهرنـى ئوقۇغـان بولغىيمىـدىم؟ يـاكى  

ــدىم ــان بولغىيمى ــۇند ق ئويلىۋ لغ ــان مهن   ــتىنال بولغ ــش ر س ــر ئى ــۇند ق بى ــۇ؟ مۇ  ــۇ دۆلهتچ ؟ ئ
بولغىيمىدى؟ ئاندىن خىيالىمغا تۇيۇقسىزال بۇ خار به كهلگهنىدى. بۇ بهلكىـم مېنىـڭ ئۇالرنىـڭ بىـر 
يهرگه قاپسىلىپ قالغانلىقىنى ئوقۇغانلىقىمدىن، بهلكىم بىـر كارۋ نسـار ي تىلغـا ئېلىنغـانلىقتىن، ۋه 

 ا ئېلىنغانلىقىدىن بولسا كېرهك، ئۆ ۈممۇ بىلهلمهي قالغانىدىم،بهلكىم ھهر ئىككىسىنىڭ تىلغ
ئاخىرى دهريانى تاپتىم: مهينهت ۋه چىرىك پـۇر ق تارقىلىـپ تـۇر تتى، لـېكىن ئىچىـده تـې ىچه    

يا اپ تۇرغان پاقىالر بار ئىدى؛  هھهر ۋه مهينهتچىلىك دهستىدىن ئۇخالپ قالغاندهك كۆرۈنهتتى، 
رنىڭ ئۈستىگه يېپىشىپ قالغان قار  د غدهك تۇر تتى. سـهل جېنـى بـارلىرى چۆپلهر ۋه ياپر قال-ئوت

مېنىڭ ئاياغ تىۋىشىمنى ئاڭالپ، مۇغهمبهرلهرچه بىر خىل ھورۇنلۇق بىلهن ئـۆ ىنى سـۇغا ئېتىشـتى. 
دهريـــا بـــۇ يهرده  ـــهكىللهندۈرگهن بىـــر قولتـــۇقنى كـــۆردۈم ۋه ئېســـىمگه ئالـــدىم. ئهنجـــۈر 

ۇن بۇنىڭـدىنمۇ جىـق ئهمهسـمىدى؟ توسـاتتىن كـۆ ۈمگه چېلىققـان بىـر دهرهخلىرىمنىمۇ. لېكىن بۇر
  ۋۇتنىـڭ ئارقــا تېمــى، خـاتىرىلىرىمنى قااليمىغــان قىلىــۋهتتى ۋه مېنـى ھــا ىرقى   مانغــا قــايتۇرۇپ 

 كهلدى. لېكىن، ئۆتكهن يىلى مۇ ۇند ق بىر خهتنى ئوقۇغانلىقىمدىن گۇمانالنغۇم يوق.
ر بىـر   مـانالرد  يـۈ  بهرگهن مهلـۇم ئىشـالردىن دېـرهك بېرىۋ تقـان ئۇ خهتته ئوقۇغانلىرىم، ئهگه   

بولسا، تارىخ دېـگهن نهرسـىگه بولغـان ئىشـهنچىمنى پۈتـۈنلهي يوقىتىـپ قويمـاي پـۇت دهسسـهپ 
تۇرغۇدهك يهنه بىر قانچه يىلنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈمىدىم بار دېگهنلىـك بـوالتتى. بهلكىـم تې ىمـۇ 

بى بىلهن بىر مۇنچه ھېكـايىلهرنى ئىنكـار قىالاليدىغانـدهك قىلىـمهن. كۆپرهكىنى. بۇ ۋ بانىڭ سهۋه
ئهســـىرده ئانـــادولۇد  ۋ بـــا تارقىمىغـــانلىقى ھهققىـــدىكى ئىشـــهنچىمنى بىـــر ياققـــا قايرىـــپ  -19

قويۇۋ تىمهن؛ پهقهت بۇ يهرلهرده قۇرۇلغان بىر دۆلهتنىڭ مهۋجۇتلۇقى بىـلهن، مهن، ئىشهنگۈسـىز 
تارى ىي پاكىت"نى  بىردهمدىال ئهمهلىيهتكه ئايالندۇر اليمهن.  ـۇنىڭ دهرىجىدىكى ئاجايىپ بىر " 

بىلهن، خۇددى توقۇپ چىقىرىلغان نهرسه ئهمه، بهلكى بىر ئىستاكان سـۇ يـاكى بىـر ته ـتهككه 
ــيهت  ــتىن ئهھمى ــان قىلىنماس ــك گۇم ــدىن قىلچىلى ــر نهرســىدهك، مهۋجۇتلۇقى ــال بى ئوخشــاش رېئ

ۋ د  لهيلهپ قاالتتى.  ۇند ق بولغاند ، بىر تۈركۈم ئىشهنچكه بېرىلگهن ھېكايىلهرنىڭ ھهممىسى ھا
كېسىل تونۇپ يېتىـپ، -تولغان تارى چىالر، قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھېكايىچىلىك بولغانلىقىنى ئۈ ۈل

مهندىن گۇمان پاتقىقىغا پېتىپ قاالتتى. مېنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىدىغان ئىلمىي ئهندىشـىلهرگه قارىتـا 
-لغاچقا،  ۇ چاغد  يا مىلىرىم ۋه ھۇجـۇملىرىم بىـلهن بـۇ ئۈركـۈگهكلهرنى بىـرتهييارلىقىم پۇختا بو

بىرلهپ ئوۋاليمهن. تۆمۈر يولىنىڭ بويىد  تۇرۇپ، چۈ كه ئوخشايدىغان ئۇ  هپهر كۈنىنى تهپسىلىي 
تهســـهۋۋۇر قىلىشـــقا تىرىشـــتىم، لـــېكىن ئـــانچه بهك ھاياجـــانلىنىپمۇ كېتهلمىـــدىم. ئىشـــىمىزنىڭ 

قالغــانلىقىنى ئىسپاتال ــتىن بهكــرهك، يىــپ ئــۇچىلىرىنى بــويالپ، بىــر  ھېكايىچىلىــك بولــۇپ
ھادىســـىنىڭ پېـــيىگه چۈ ـــۈش ماڭـــا تې ىمـــۇ بهكـــرهك كۆڭۈللـــۈكتهك تۇيـــۇالتتى. كىشـــىلهرنى 
ــىنىڭ،  ــام، ئوســمانلى ئېمپر تورىيهس ــان بولس ــۇچى تاپالىغ ــپ ئ ــانچه يى ــر ق ــهندۈرهلىگۈدهك بى ئىش

ىســتانبۇل ئهمه،، با ــقا بىــر يهر بولغــانلىقىنى كېيىنكــى تــۆت يــۈ  يىلــدىكى مهركىزىنىــڭ، ئ
 ①ئىســپاتلىغۇدهك بىــر تهتقىقاتقــا پۈتــۈن ئــۆمرۈمنى خۇ ــاللىق بىــلهن ئاتىغــان بــوالتتىم. فهتــرهت 

ـــۇل  ـــانلىقىنى، پ ـــېالن قىلغ ـــاھلىقىنى ئ ـــا پادىش ـــى ۋ قىتت ـــڭ، قهيهرده، قايس ـــده، كىمنى دهۋرى
ىق قىلىپ ئۆمرىنىڭ يىگىرمه يىلىنى سهرپ باستۇرغانلىقىنى خۇددى بىر ر  ۋىتچىككه ئوخشاش تهتق
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 قىلغان ئىبر ھىم ئهپهندىگه ھهمىشه ھهسهت قىلىپ كهلگهنىدىم.
ئاستا چوڭىيىپ يېنىمدىن ئۆتۈپ -تۆمۈر يولىنىڭ يىر ق ئۇچىدىن كۆرۈنگهن توكلۇق پويىز ئاستا   

انـدىن كېـيىن، بـۇ كهتتى. ۋ باغا دۇچار بولغانالرنى ئويلىغا  دهريـا بويىـد  ماڭـدىم. خهتنـى ئوقۇغ
ــر  ــل بى ــر مه گى ــا دۇچــار بولغــان كىشــىلهرنىڭ بى ــم، ۋ باغ ــا كېلىشــى، بهلكى يهرلهرنىــڭ خىيالىمغ
كارۋ نسار يغا بهنت قىلىنغانلىقىنى ئۇ يهرده كۆرگهندهك قىلغانلىقىمدىندۇر. ئىچىمده پهيـد  بولغـان 

رنى بىـر كارۋ نسـار يغا غهلىته ۋه رو هن بىـر تۇيغـۇ، ئـۇ تـامنى ۋه تـاش دۆۋىلىرىنـى تاپسـام، ئـۇال
ئوخشــىتااليدىغانلىقىمنى، كارۋ نســار ينى تاپســام ۋ بانىــڭ ئىزىغــا چۈ ــهلهيدىغانلىقىمنى، ۋ بانىــڭ 
ئىزىدىن مېڭىپ ھېلىقى دۆلهتنى تاپااليدىغانلىقىمنى ئىما قىلىۋ تاتتى. تارى قـا بولغـان ئىشـهنچىم، 

ا  پلىق بىر خىل جىـددىيچىلىك كهيپىيـاتى گويا  ۇ تا الرغا باغلىقتهك قىالتتى. پۈتۈن بۇالرنىڭ ئ
يارىتىــپ، ئانــدىن بــۇ جىــددىيچىلىكنى پهســكويغا چۈ ۈرۈ ــتىن ھۇ ۇرلىنىۋ تقــان ئهقلىمنىــڭ بىــر 

 ئويۇنى ياكى ئهمهسلىكىنىمۇ بىلمهيتتىم.
فابرىكىالر ۋه كىچىك   ۋۇتالرنىڭ پويىزدىكى يولۇچىالر ئوقۇسۇن دهپ ئۈسـتىگه چـوڭ ھهرپـلهر    

ســىي  ــۇئارالر يېزىلغــان ئارقــا تــاملىرىنى بــويالپ كېتىــپ بــارىمهن. دهريانىــڭ تۆمــۈر بىــلهن سىيا
يولىدىن ئۇ  قال قىنىغا قارىغاند ، ئېسىمگه كهلدى، تا الر ۋه تام قالدۇقلىرىنى بـۇ يهرلهرده بىـرده 
، تاپالىسام كېرهك. جهننهتھىسارغا بارىدىغان يولنىڭ بۇ قاسنىقىدىكى سىگان چېدىرلىرىدىن بۇرۇن

چـــۆپ دۆۋىلىـــرى، قهلهي تـــۇڭالر ۋه ئهنجـــۈر دهرهخلىرىنىـــڭ ئارىســـىد ، -ئـــاۋۇ كهپىـــلهر، ئـــوت
چۆپ دۆۋىسىنىڭ ئۈستىده تـۇرۇپ مېنـى -ئارىلىقلىرىد  بىر يهرده بولۇ ى كېرهك ئىدى تارىخ. ئوت

كۈ ىتىۋ تقان چايكىالر، يېقىنالۋ تقانلىقىمنى كۆرۈپ،  امال ئۇچۇرۇپ كهتكهن كۈنلـۈكتهك جىمغىـنه 
ھاۋ غا كۆتۈرۈلۈپ، دېڭىز تهرهپكه قار پ يېيىلىپ ئۇچـۇپ كېتىشـتى. ئالـدىمىزدىكى   ۋۇتنىـڭ يـان 
ھويلىسىغا تىزىپ قويۇلغان ئاپتوبۇسالرنىڭ گۈرۈلدىگهن ئـاۋ  ىنى ئـاڭالۋ تىمهن: بـۇالر ئىسـتانبۇلغا 

،  دهريـا ۋه قايتىدىغان ئىشـچىالر بولـۇپ، ئالـدىرىماي ئاپتوبۇسـقا چىقىشـىۋ تاتتى. ئالـدى تهرهپـته
تۆمۈر يولىنىڭ ئۈسـتىده بىـر كـۆۋرۈك بـار؛ تا ـلىۋېتىلىپ د تلىشـىپ كهتـكهن تۆمـۈر _ تهسـهكلهر 
دۆۋىسى، قهلهيلهر، بۇ قهلهيلهردىن ئۈستى يېپىلغان كهپىلهر، توپ ئويناۋ تقان بالىالر ، بىـر ئـات 

زدىگهن نهرسـه بـۇالر ۋه تايچىقى كۆ گه تا لىنىپ تۇرىدۇ؛ ئات سىگانالرنىڭ بولسا كېرهك. مهن ئى
 ئهمه،.

كهينىمگه ياندىم، لېكىن پۇتلىرىم مېنـى بىـر يهردىـال ئايالنـدۇر تتى. نېمىنـى ئىزدهۋ تقـانلىقىنى    
ئۇنتۇپ قالغان مۈ ۈككه ئوخشاش مهقسهتسىز ھالد ، تام تۈۋىدىن، تۆمـۈر يـولى بىـلهن دهريانىـڭ 

-نلىكى ئۈچۈن قۇرۇپ كهتكهن ئـوتئارىسىدىن، چىرىپ كهتكهن،  هھهرلىك سۇيۇقلۇقالر تۆكۈلگه
ــاش  ــر ب ــك بى ــڭ كىچى ــڭ، قوينى ــان يانتاقالرنى ــۇرۇپ قالمىغ ــى ق ــتىدىن، تې  ــڭ ئۈس چۆپلهرنى
سۆڭىكىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ، بىر سۆڭهك ۋه د تلىشىپ كهتكهن كونسېرۋ  قۇتىسىنى تهپـكه ، بىـر 

 سىم توساقنى بويالپ كېتىپ بارىمهن. يوق. يوق.
نهرســىلهرنى ئۇالرغــا مهن توقــۇپ چىقىــر مهن دهپ ســومكامد  قالغــان  بهلكىــم بولــۇپ باقمىغــان   

ــۇ يهرلهرده  ــان كىشــىلهرنىڭ ب ــا ئېلىنغ ــدىكى ھــۆججهتلهرده تىلغ ــا مىالرد  ۋه  هي يهرئاســتى ئۆي ي
يا ىغانلىقىنى خىيال قىلىـۋ تىمهن، لـېكىن ئـۇ چـاغالرد  دهريانىـڭ بۇنـد ق سېسـىق ئهمهسـلىكىنى 

خۇ ـاللىقى ئىچىـده ئويلىـدىم. ئانـدىن دهريانىـڭ تې ىمـۇ يــۇقىرى ئۈمىـدلىرىمنىڭ يوققـا چىقىـش 
تهرىپىدىن ماڭا قار پ تۇرغان، ئېگىز بىر بىنا چوڭلۇقىدىكى كالۋ  توخۇنى كۆردۈم: تـاخ تـوخ! بىـر 
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توخۇ فىرمىسىنىڭ پوالت تىرهكلهر بىلهن مه مۇتال تۇرۇلغان يوغان ئېالن تاختىسـىدىن ماڭـا قـار پ 
للىرىـــدىن ئېلىنغـــانلىقى كۆرۈنـــۈپ تۇرىـــدىغان، قىســـقا ئاســـما ئىشـــتان تۇرىـــدۇ. چهتـــئهل  ورنا

كىيدۈرۈلگهن، ئوماق كۆرسىتىلىشكه تىرىشىلغان، كالۋ ، يهرلىك، تهقلىدىي ۋه پهرىشان تاخ توخۇ 
 فىرمىسى. مۇغهمبهرلىك ئىچىدىكى ئهخمىقانه بېقىش. قايتقۇم كهلدى، لېكىن تې ى بالدۇر ئىدى.

 بىلىرىدىن سۆكۈلگهن تا ـالردىن پايـدىلىنىپ ياسـالغان بولۇ ـى مـۇمكىن مهن كارۋ نسار ي خار   
قـاتالر ۋه بىـر تــۈپ -دهپ قارىغـان كهپىلهرنىـڭ بىـرىگه يېقىنال ــتىم. ئارقـا ھـويال: پىيـا الر، كىــر

ــپ،   ۋۇت ــاملىرى  هئى ــېكىن ت ــۆچهت، ل ــهك -ك ــىز كېس ــك ۋه جانس ــان چىرى ــابرىكىالردىن قالغ ف
ــان، مهن ــۈرلهردىن قوپۇرۇلغ ــڭ  كۆم ــان تا ــالردىن ئهمه،. كهپىلهرنى ــاتتىق، يونۇلغ ــزدىگهن ق ئى

تاملىرىغا ئېرهنسىمهي قارىغا  ۋه مهن ئىزدهۋ تقـان نهرسـىلهر بىـلهن   ماننىـڭ يو ـۇرنىۋ لغانلىقىنى 
ھېس قىلغا  ئۇ يهرده بىر ھا   تۇردۇم، بىـر تـال تاماكـا يـاقتىم، سـهرهڭگه تېلىنىـڭ بـوش يهرگه 

پۇتلىرىمنىڭ تۈۋىگه، قۇرۇق ئوتالرنىـڭ،  ـاخالرنىڭ ۋه ئىككـى پـارچه چۈ ىشىگه قار پ تۇردۇم، 
 بولۇپ كهتكهن يالتىر ق ماند رىننىڭ يېنىغا.

كېتىــپ بــارىمهن،  ىشــه ســۇنۇقلىرى، ئانىســىنىڭ كهينىــدىن كېتىۋ تقــان كۈچــۈكلهر، چىرىــپ    
لهر، چــۆپ-كهتــكهن ئارغامچــا پــارچىلىرى،  ىشــه ئېغىزلىــرى، چهيــنهلگهن ۋه ئېــزىلگهن ئــوت

يوپۇرماقالر. تۆمۈر يولنىڭ بىر ياقىسـىدىكى بهلـگه تاختىسـىنى قارىغـا ئـېلىش تاختىسـى سـۈپىتىده 
ئىشلىتىشىپتۇ. ئاندىن ئهنجۈر دهرى ىنى كۆردۈم، ئېسىمگه بىرهر نهرسه سالسا ئهجهپ ئهمه، دهپ 

چۈ ـكهن  توختاپ قار پ تۇردۇم، لېكىن ساڭگىالپ تۇرۇ تىن با قا بىر ئىشقا يارىمىـدى. سايىسـى
يهرده پىشماي تۇرۇپال تۆكۈلـۈپ كهتـكهن ئهنجـۈرلهر تۇرۇپتـۇ، چېـۋىنلهر ئۇچۇ ـۇپ يۈرىيـدۇ. يـان 
تهرهپته ئىككى كاال، تۇمشۇقلىرىنى ئوت _چۆپ ئۈستىده كه دۈرمهكـته. سـىگانالرنىڭ بىـر بـايتىلى 

، تـايچىقى چېپىۋېدى، كهينىدىن ھهير نلىق ئىلكىده باقتىم، لېكىن بايتـال  ـۇ ھامـانال توختىـدى
ــالون  ــده ب ــڭ گىرۋهكلىرى ــدى. دهريانى ــپ يان ــىگه كېلى ــيىن ئېس ــى، كې ــپ كهتت ــاي چېپى توختىم
پارچىلىرى،  ىشىلهر، سىر قۇتىلىرى ئارىسىد  قهغه لهر تۇر تتى؛ ئىچى قۇرۇق بىـر يـالتىر ق خالتـا! 

مهن. ھېچبىر نهرسىنىڭ ئۆ ى يوق. بىر نهرسه ئىچكۈم كهلدى، بىلىمهن بىردهمـدىن كېـيىن قـايتى
ئىككى قاغا مېنى قېتىغىمۇ ئېلىپ قويماستىن باش ئۈستۈمدىن ئۇچۇپ كهتتـى. يهنه بىـر تهرىپىـده 

ئىگىلىك مهكتىپىنىڭ قېشىد  ئـۆلگهنىكهن. بىـر   ۋۇتنىـڭ -فاتىخ ئۆلگهن دهريا مۇ ۇ يهر  ۇ. يېز 
توپلىنىـپ،   ئارقا ھويلىسىد  يوغان ساندۇقالر تۇرىـدۇ، ئىچىـگه قاچىالنغـان مېتـالالر چىقىرىلىـپ،

با  رغا ئاپىرىلىپتۇ. ئۆيگه بېرىـپ ئهۋلىيـا چهلهبىينىـڭ كىتـابىنى ئوقـۇيمهن. كـالۋ  بىـر پاقـا مېنـى 
ھهمر ھلىرىدىن خېلى كېيىن بايقىدى. ۋ ي! چىرىك سۇنىڭ لېيى! نىلگۈن پار ڭلىشـارمهن. تـارىخ؟ 

ايــال كهپىســىنىڭ تــارىخ دېــگهن بىــر... كــاھىش پــارچىلىرى يهرنــى قىزىلغــا بويىۋېتىپتــۇ. بىــر ئ
قات يىغىۋېتىپتۇ. ھېكايىـدۇ دهيـمهن. نهدىـن تاپىدىغانسـهن دهپ قـاالر. توختـاپ -ھويلىسىد  كىر

ئاسمانغا قـار يمهن. ئـۇ كـالۋ  توخۇنىـڭ كـۆ ى تـې ىچه مهنـده: تـاخ توخـۇ. تـاخ توخـۇ! ئۈسـتىگه 
تـاش تـام  يـوق!  سىياسىي  ۇئارالر يېزىلغان كۆمۈر كېسهكلهر، خىشالر،  تۆكۈلۈپ تۇرغـان تـامالر.

بۇرۇن مهن كىچىك چېغىمد . توختىدىم؛ يهنه بىر پـويىز كېلىـپ ئۆتـۈپ كهتتـى، ئېشـىپ قالغـان 
ــا  ــا، ياغ ــۇش ماتېرىياللىرىغ ــوق، دهل-قۇرۇل ــاق، ي ــاقتىم، ي ــا ب ــپ تاختىلىرىغ ــالرغا، قېلى -تا 

ـــدىمۇ، د تال ـــقان تۆمـــۈر ـــڭ قېشـــىدىمۇ، ئۆيلهرنىـــڭ ھويلىلىرى تهســـهكلهرنىڭ، -دهرهخلهرنى
لتىر قالرنىڭ، ئۇستى انالرنىڭ، بېتوننىڭ، سىم توساقلىرىنىڭ ئارىسـىدىمۇ.  ـۇند قتىمۇ كېتىـپ يا
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 بارىمهن، چۈنكى نېمه ئىزدهۋ تقانلىقىمنى بىلىمهن.
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جىـم دېمهسـتىن  تامـاق -ئۇالر ئۈستهلنى چۆرىدهپ ئولتۇرۇپ، چىر قنىڭ غۇۋ  نـۇرى ئاسـتىد  الم  
ــاق ــار ڭ سېلىشــىدۇ، يهۋ تىــدۇ. جىمجىــت كهچلىــك تام : دهســلهپ نىلگــۈن بىــلهن فــارۇق بهي پ

كۈلىشىدۇ، ئاندىن مهتىن بهي ئاغزىدىكى لوقمىنى تۈگهتمهي تـۇرۇپال ئورنىـدىن تـۇرۇپ ماڭىـدۇ ۋه 
ئۇنىڭدىن نهگه ماڭغانلىقىنى سورىشىدۇ، بىـر ئېغىـز بولسـىمۇ بىـر جـاۋ پ ئااللمىغـان چـوڭ خـانىم 

ال ماقچى بولىدۇ: قاند قر ق تۇرىسىز موما، قاند قر ق تۇرسىز بىلهن قالغان ئىككىيلهن بىردهم پار ڭ
دېيىشــىدۇ ۋه دهيــدىغان با ــقا گهپ قالمىغــانلىقى ئۈچــۈن، ئهته ســىزنى ما ــىنىلىق ئايالنــدۇرۇپ 
كېلهيلى، دېيىشىدۇ، ھهممه يهرگه بىنـا ئـۆيلهر سـېلىندى، يېڭـى ئـۆيلهر، بېتونـدىن سـېلىنغان،  

سىزگه كۆرسىتىپ كېلهيلـى مومـا، دېيىشـىدۇ، لـېكىن چـوڭ خـانىم يولالر، كۆۋرۈكلهر، ماقۇل دهڭ 
جىم تۇرۇۋ لىدۇ، به ىده غۇدۇڭشىپ قويىدۇ، لـېكىن ئـۇالر غۇدۇڭشىشـالرنىڭ ئىچىـدىن بىـرهر سـۆ  
تاپالمايدۇ؛ چۈنكى چوڭ خانىم، چايناۋ تقان نهرسىسـىنى ئهيىپلهۋ تقانـدهك ئالـدىغا قـار پ ۋه سـۆ  

ــالالپ ئولتۇرماســتىن غۇدۇڭشــى ــر ن ت ــۇ ھهي ــدىردىمۇ، ب ــۈرگهن تهق يدۇ، بېشــىنى قاچىســىدىن كۆت
قالغانلىقى ئۈچۈندۇر؛ مومىلىرىنىڭ قولىدىن يىرگىنىشـتىن با ـقا بىـر ئىشـنىڭ كهلمهيـدىغانلىقىنى 
ئۇالرنىڭ قاند قسىگه تې ىچه چۈ هنمهيدىغانلىقىغا ھهير ن قالغانلىقى ئۈچۈندۇر.  ۇ چاغد  ئۇالرمۇ 

م تۇرۇ نىڭ كېرهكلىكىنى چۈ ىنىدۇ، لـېكىن يهنه بىردهمـدىال ئۇنتـۇپ مهن بىلهن تهڭ بىردهم جى
قېلىپ مومىسىنىڭ ئاچچىغىنى كهلتۈرىدۇ، ئاچچىغىنى كهلتۈرمهسلىك كېرهكلىكى ئېسىگه كهلگهنده 

 بولسا، مانا پىچىرلىشىشقا با اليدۇ.
 يهنه تا   ئىچكىلى تۇردۇڭ ئاكا!_ دېدى نىلگۈن. _
 لهر ئۇ يهرده؟_ دېدى چوڭ خانىم.نېمه دهپ كۇسۇلدىشىۋ تىسى _
_ دېدى نىلگۈن،_ پېدىگهننى نېمىشقا يېمهيسىز موما؟ رهجهپ تې ى ئاخشام قورۇغان، ھېچنىمه، _

  ۇند ققۇ رهجهپ؟
  ۇند ق، كىچىك خانىم،_ دېدىم. _
چوڭ خانىم ئالدىنىش بىلهن خو ى يوقلۇقى ۋه يىرگىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن    

پۈرۈ تۈردى، كېـيىن چىر يـى، كۆنـۈپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن  ـۇ پېتـى قېلىـۋهردى؛ نـېمه  چىر يىنى
ئۈچــۈن يىرگىنىــدىغانلىقىنى ئۇنتــۇپ قالغــان، لــېكىن سهسكىنىشــى كېرهكلىكىنــى ھېچبىــر ۋ قىتتــا 

ــر ي... الم ــر چى ــرى بى ــان قې ــار ر قىلغ ــلىققا ق ــۇپ قالماس ــاتتى ۋه مهن -ئۇنت ــمهي تۇرۇ  ــم دې جى
ۈ  قهدهم كهينىدىرهك كۈتۈپ تۇر تتىم. يهنه  ۇ ئوخشاش ئىشـالر: ئهتر پىـد  ئۈستهلدىن ئىككى، ئ

پىچاقالرنىـڭ تىرىقشـىغان -كالۋ  پهرۋ نىلهر ئۇچۇ ۇپ يۈرگهن چىر قنىڭ غۇۋ  نـۇرى ئاسـتىد  ۋېلكـا
ئاۋ  ىدىن با قا ھېچبىر ئاۋ   ئاڭالنمايدىغان كهچلىك تاماق: باغمۇ تىمتا، بولۇپ قالىدۇ، به ىـده 

دهرهخلهرنىڭ  ىلدىرال لىرى ۋه يىر قالرد ، يېـزىنچه  -الرنىڭ جىزىلد  لىرى، به ىده دهلتومۇ غى
ــرى،  ــك چىر قلى ــىلغان رهڭلى ــلهرگه ئېس ــىلهرنىڭ، دهرهخ ــىغان كىش ــده يا  ــۇ تهرىپى ــڭ ئ تامالرنى
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ما ىنىلىرى، مارو نىلىرى ۋه ساالملىشىشـلىرى... ئاڭلىنىـپ قالىـدۇ. قىشـلىرى ئۇالرمـۇ بولمايـدۇ ۋه 
دهرهخلهرنىڭ جىمجىـت قـار ڭغۇلىقى مېنـى ئهنسـىزلىككه سـالىدۇ،  -رنىڭ ئۇ تهرىپىدىكى دهلتامال

ئۇنـد ق چـاغالرد  مېنىـڭ ۋ رقىرىغـۇم كېلىـدۇ، ۋ رقىرىيالمـايمهن، چـوڭ خـانىم بىـلهن پار ڭال ـقۇم 
كېلىــدۇ، لـــېكىن پار ڭال ـــمايدۇ، مهن ئۈنـــۈمنى چىقارمـــايمهن ۋه ئادهملهرنىـــڭ قانـــد ق قىلىـــپ 

تىنسىز تۇر اليدىغانلىقىغا قار پ قـالىمهن ۋه ئۈسـتهلنىڭ ئۈسـتىده ئاسـتا مىـدىرالپ -ق ئۈنمۇ ۇند 
جـارقىرىغۇم -ئىچىمـدىن كۈچۈمنىـڭ بـارىچه ۋ رقىـر پ-تۇرغان قوللىرىدىن قورقۇپ كېـتىمهن: ئىـچ

كېلىــدۇ: قــوللىرىڭىز قېــرى ۋه خــائىن ئۆمۈچــۈكلهرگه ئوخشــايدىكهن چــوڭ خــانىم! بــۇرۇن دوغــان 
جىتلىقى بار ئىـدى، بـوينى پۈكـۈلگهن، سـالپايغان، كىچىـك بالىـدهك؛ ئۇنىڭغـا ئـا  ر بهينىڭ جىم

چـــۇرۇڭالرنى خىجىـــل -بېرهتتـــى. ئۇنىڭـــدىنمۇ بـــۇرۇنقى چـــاغالرد  ســـاالھىددىن بهينىـــڭ، ۋ ر ڭ
ئـار ن يېتىشـىپ تۇرسـىمۇ لهنهت -چۇرۇڭلىرى، ئۆپكىسـىگه ھـاۋ  ئـار ن-قىلىۋهتكۈدهك  قېرى ۋ ر ڭ

 كهت، لهنهتتهكگۈر مهملىكهت!..ئوقۇيتتى، بۇ مهملى
 رهجهپ! _

چېــۋه يــېمهكچىكهن. مهيــنهت تهخســىلهرنى ئېلىــۋهتتىم، پىچىــپ تهييــار قىلىــپ قويغــان -مېــۋه _
تاۋۇ نى ئهكىردىم، قويۇپ قويدۇم. جىممىده ئولتۇرۇپ يېيىشتى، مهن ئا  انىغا چۈ ۈپ كهتـتىم، 

ــا ــان-قاچ ــتىگه چىقق ــدۇم، ئۈس ــۇ قوي ــۈن س ــۇش ئۈچ ــۇچىالرنى يۇي ــې ىچه  ۇۋ ن  ق ــد ، ت چېغىم
ــــانلىقىنى  ــــۇپ قالغ ــــمه، بول ــــا كهل ــــم ســــۆ لهرنىڭ كارغ ــــىۋ تاتتى. بهلكى سۈرمهســــتىن يېيىش

بىكــار -چۈ ــهنگهنلىكلىرى ئۈچــۈن، قهھۋهخانىــدىكىلهرگه ئوخشــاش ئاغزىنىــڭ ھــورىنى بىكــاردىن
ىدىغان ئىسر پ قىلغۇسى كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن بهلكىم. لېكىن سۆ لهرنىڭ ئـادهمنى ھاياجانغـا سـال

سـۆ لىرىڭگه، كهچۈرمىشـلىرىڭگه قـۇالق -چاغلىرىمۇ بولىدۇ، بىلىمهن. بىرى مهرھابا، دهيدۇ، گهپ
سالىدۇ، ئاندىن ئۆ ىنىڭ بېشىدىن ئۆتكهنلهرنى سۆ لهپ بېرىدۇ، مهن قۇالق سالىمهن ۋه  ـۇند ق 

، ئانىسـىغا بىرىمىزنىڭ ھاياتىنى كۆرۈپ چىقىمىز. نىلگۈن-بىرىمىزنىڭ كۆ ىمىزدىن بىر-قىلىپ بىر
 ئوخشاش تاۋۇ نىڭ ئۇرۇقلىرىنى يهۋ تاتتى. چوڭ خانىم بېشىنى ماڭا تهڭلىدى:

 يهش! _
 بىردهم ئولتۇرمامسىز موما،_ دېدى فارۇق بهي. _

ــاتتى نىلگــۈن، چــوڭ خــانىم  _ ــېمه قىلمــا..._ دهۋ ت مهن ئېپچىقىــپ قــويىمهن رهجهپ، ســهن ن
 ا يۆلهندى. الدۇرۇقى يېشىلگهن ھامان ئورنىدىن تۇردى ۋه ماڭ

 پهلهمپهيلهردىن چىقىۋ تىمىز، توققۇ ىنچى باسىماقتا توختىدۇق.   
 فارۇق يهنه ئىچىۋ تاتتى،  ۇند قمۇ؟_ دېدى. _
 ياق چوڭ خانىم،_ دېدىم،_ نهده ئۇند ق قىلىدۇ؟ _

ــالىنى  _ ــك ب ــر كىچى ــۇددى بى ــولى خ ــان ق ــا تۇتق ــدى ۋه ھاس ــما،_ دې ــان باس ــا ي ــهن ئۇالرغ س
دىن ھاۋ غا كۆتۈرۈلدى، لـېكىن مهن تهرهپـكه ئهمه،. ئانـدىن يهنه چىقىشـقا ئۇرىدىغاندهك ئۆ لىكى

 با لىدۇق.
 ئون توققۇ ، مىڭ  ۈكرى!_ دېدى، ھوجرىسىغا كىردى، ياتقۇ دۇم، سورىدىم. _

 مېۋه يېگۈسى يوقكهن.
 ئىشىكنى تاقا! _
ه قويۇپتۇ، تاقىدىم، پهسكه چۈ تۈم، فارۇق بهي يو ۇرۇپ قويغان  ىشىنى ئۈستهلنىڭ ئۈستىگ   
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 پار ڭلىشىۋ تاتتى.
 كالالمغا ئاجايىپ خىيالالر كېلىۋ تىدۇ،_ دېدى. _
 ھهر ئاخشىمى سۆ لهپ بېرىۋ تقانلىرىڭمۇ؟_ دېدى نىلگۈن. _
 ھهئه، لېكىن تې ى ھهممىسىنى سۆ لهپ بهرمىدىم،_ دېدى فارۇق بهي. _
 ماقۇل، ئوينات قېنى گهپلىرىڭنى،_ دېدى نىلگۈن. _
لىگه كهلگهندهك ئۇنىڭغا قارىدى،_ كالالم، ئىچىـده قـۇرتالر مىغىلـد پ يـۈرگهن فارۇق بهي كۆڭ   

 ياڭاققا ئوخشاپ قالدى!،_ دېدى.
 نېمه؟_ دېدى نىلگۈن. _
  ۇند ق،_ دېدى فارۇق بهي،_ مېڭهمنىڭ ئىچىده قۇرتالر لۆمۈلدهپ يۈرگهندهك قىلىدۇ. _
م، ئۇالرنى يۇيۇۋ تىمهن. بـۇ قـۇرتالر قۇچىالرنى يىغىشتۇرۇپ ئا  انىغا چۈ ۈپ كهتتى-مهن قاچا   

ئۈچىيىڭالرنىڭ ئىچىده يۈرىشـىدۇ، دهيتتـى سـاالھىددىن بهي، خـام گـۆش يېسـهڭالر، ياالڭئايـاق 
يۈرسهڭالر، قۇرتالر، چۈ هندىڭالرمۇ؟ بىـز يـېڭىال يېزىـدىن كهلـدۇق، چۈ ـهنمىدۇق. ئانـام ئۆلـۈپ 

دى: رهجهپ سـهن ئانامنىـڭ ئـۆي كهتتى، دوغـان بهينىـڭ بىـزگه ئىچـى ئاغرىـپ بـۇ يهرگه ئهكهلـ
ئىشلىرىغا يـاردهملهش، ئىسـمايىلمۇ سـهن بىـلهن بىـرگه تۇرسـۇن، تـۆۋهنكى قهۋهتـته، سـىلهر بـۇ 
ھوجرىد  تۇرۇڭالر، كېيىن مهن سىلهرگه بىر ئىش قىلىپ بېرىمهن، ئۇ ئىككىسىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ 

ىم...د د مغىمۇ كۆ  قۇالق بولۇپ كهفارهتلىرىنى نېمىشقا سىز ئۆتهيسىز، نېمىشقا؟ مهن ئۈن چىقارمىد
قويارسهن، بهك ئىچىدىغان بولۇپ كېتىپتۇ، ماقۇلمۇ رهجهپ؟ مهن يهنه ئۈنچىقمىدىم. ماقۇل دوغان 
بهي دېگهن گهپنىمۇ دېيهلمىدىم. ئاندىن بىزنى بـۇ يهرده قالـدۇرۇپ ئهسـكهرلىككه كهتتـى. چـوڭ 

تــۇرۇپ -ىم، ســاالھىددىن بهي تــۇرۇپخــانىم كوتۇلــد يتتى، مهن ئا ــ انا ئىشــلىرىنى ئۆگىنىۋ تــاتت
يېنىمغا كېلىپ سور پ قوياتتى: رهجهپ، يېزىد  ھايات قاند قر ق ئىدى؟ سۆ له قېنى، كىشـىلهر ئـۇ 
يهرده نېمه ئىش قىلىۋ تىـدۇ؟ ئـۇ يهرده مهسـچىت بارمىـدى، سـهن بار متىـڭ؟ سـېنىڭچه يهر نـېمه 

ندىن قورقۇۋ تامسهن، ئوغلۇم، قورقما، ئۈچۈن تهۋرهيدۇ؟ پهسىللهرنى پهيد  قىلغان نهرسه نېمه؟ مه
ھه، بوپتۇ، سهن ئون -مهن سېنىڭ د د ڭ، قانچىگه كىردىڭ، بىلهمسهن، يېشىڭنىمۇ بىلمهيسهن

ئـۈچكه كىردىــڭ، ئۇكــاڭ ئىســمايىل ئــون ئىككىـگه كىــردى، مهنــدىن يېتىرقىشــىڭنى چۈ ىنىشــكه 
ۋ الرنىـڭ يېنىغـا ئهۋهتىۋېتىشـكه بولىدۇ، سىلهرگه قارىيالمىدىم،  ۇند ق، سىلهرنى يېزىغـا، ئـۇ كال

مهجبۇر بولـۇپ قالـدىم، لـېكىن مېنىڭمـۇ مهجبـۇرىيهتلىرىم بـار ئىـدى، غـايهت  ور ھهجىملىـك بىـر 
ئهسهر يېزىۋ تىمهن، ئىچىده پۈتـۈن بىلىمـلهر بـار، سـهن ئېنسـىكلوپېدىيه دهپ ئـاڭالپ بـاقتىڭمۇ؟ 

دېگىـنه، ئانـاڭ قانـد ق ئۆلـۈپ ئاھ، ئېسىت، سهن نهدىـن ئاڭاليتتىـڭ، بوپتـۇ، بوپتـۇ، قورقمـا، 
كهتتى، ئهجهپ ئوبد ن خوتـۇن ئىـدى، مىللىتىمىزنىـڭ گـۈ هللىكى بـارتى ئۇنىڭـد ، سـاڭا ھهمـمه 

قۇچىالرنى يـۇغىن، فـاتىمه سـىلهرگه -ئىشنى دهپ بهردىمۇ، سۆ لهپ بهرمىدىمۇ؟ بوپتۇ، سهن قاچا
ڭـا ده، بوالمـدۇ، قورقمـا! بىرهر يامـانلىق قىلىـپ قالسـا دهرھـال ئۈسـتىدىكى ئىشـ انامغا چىـق، ما

-قۇچىالرنى يۇدۇم، ئىشلىدىم، قىرىق يىل! خىيالغـا پېتىـپ كېتىپـتىمهن. قاچـا-قورقمىدىم، قاچا
جايىغـا قويـدۇم، ھېرىـپ كېتىپـتىمهن، پهرتۇقـۇمنى سـېلىۋېتىپ -قۇچىالرنى يۇيۇپ بولـۇپ، جـاي

تــۇردۇم، تېشــىغا،  ئولتــۇردۇم، دېمىمنــى ئېلىــۋ الي دېــدىم، ئېســىمگه قهھــۋه كېلىــپ، ئورنۇمــدىن
 ئۇالرنىڭ يېنىغا چىقتىم. تې ىچه پار ڭلىشىۋ تاتتى.

ئارخىپ انىد   ۇنچه كۆپ يا مىنى ۋه ھۆججهتلهرنى ئوقۇغاندىن كېـيىن، كهچـته ئـۆيگه قايتىـپ  _
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كېلىپ يهنه كالالڭدىكى نهرسىلهر بىلهن ھهپىلىشىپ كېتىشىڭنى پهقهتال چۈ ىنهلمىدىم،_ دېـدى 
 نىلگۈن.

 ھهپىله سهم بوالتتى ئهمىسه؟_ دېدى فارۇق بهي. نېمه بىلهن _
 ھادىسىلهرچۇ مهسىلهن، _ دېدى نىلگۈن،_ يۈ  بهرگهن ئىشالر، سهۋهپلىرى... _
 ئۇالر قهغه  يۈ ىدىكى گهپلهر... _
- ۇند ق، لېكىن ئۇالرنىڭ سىرتقى دۇنياد  بىرهر ئىزى، نهتىجىسى، تهسىرى چوقۇم بار، يوقمۇ _
 يا؟
 بار. _
 رنى يا !ھه،  ۇال _

لــېكىن ئوقــۇپ چىققانــدىن كېــيىن ئــۇالر ســىرتقى دۇنيــاد  ئهمه،، كالالمــد  مهۋجــۇت بولىــدۇ.  _
 كالالمدىكىلهرنى يېزىشقا مهجبۇر بولۇپ قېلىۋ تىمهن. كالالمد  بولسا غىچچىده قۇرتالر .

 قۇرۇق گهپ!_ دېدى نىلگۈن. _
ۇرۇ ـاتتى. كـۆڭلى يېرىمـدهك، غهم گهپلىرى بىر يهردىن چىقمىدى. جىممىـده باغقـا قـار پ ئولت   

بېســىۋ لغاندهك قىلســىمۇ، لــېكىن كۈچلــۈك ھهير نلىــق ۋه قىــزىقىش ئىچىــده تۇرغانــدهك قىالتتــى. 
كۆ لىرى تىكىپ تۇرغان يهرلهرنى كۆرمهستىن، باغنى، ئهنجۈر دهرهخلىرىنى ۋه تومۇ غىالرنى قوينىغا 

بهنـت بولـۇپ كهتكهنـدهك قىالتتـى: چـۆپلهرنى كۆرمهسـتىن ئـۆ  خىياللىرىغـا -ئېلىپ تۇرغـان ئـوت
ــا  پ، غهم ــىلهر؟ ئ ــى كۆرۈۋ تىس ــالىڭالرد  نېمىلهرن ــۈش، -خىي ــىنىش، كۈت ــد، قىزىقس ــايغۇ، ئۈمى ق

ئاخىرىد  يهنه  ۇ ئوخشاش نهرسىلهر قالىـدۇ ۋه سـهن ئىچىـگه بىـر نهرسـه قۇيمىسـاڭ، قهيهردىـن 
ئۆ ىنى يهپ تۈگىتىـدۇ. -ڭالر ئۆ ئاڭلىغان بولغىيتتىم، قۇرۇق ئايلىنىۋ تقان تۈگمهن تېشىدهك ئهقلى

ئۇ چاغـد ،  ئېلىشـىپ قـاپتۇ! سـاالھىددىن دوختـۇر،  ـۇ ھالىـد  تې ـى دوختـۇرمىش، سىياسـىيغا 
ــانچىالر،  ــاپتۇ. يالغ ــىپ ق ــۈپ ئېلىش ــا كۆمۈل ــۇ، كىتابالرغ ــتانبۇلدىن قوغلىنىپت ــىپتىكهن، ئىس ئارلىش

م، كهچلىـك تامـاقتىن كېـيىن غهيۋهتچى خوتۇنالر؛ ياق، سار ڭ ئهمه،، ئـۆ  كـۆ ۈم بىـلهن كـۆردۈ
ئولتـۇرۇپ ئىچىشــتىن ۋه به ىـده نورمىــدىن كـۆپرهك ئىچىــپ قويۇ ـتىن با ــقا نـېمه گۇنــاھى بــار؛ 
كۈنلهپ ئۈستهل ئالدىد  ئولتۇرۇپ يا ىدۇ. ئاندىن گاھىد   يېنىمغا كېلىـپ مهن بىـلهن پار ڭلشـىپ 

هنىـدى بىـر كـۈنى، ئـۇنى قوياتتى. دۇنيا ھېلىقى چهكلهنگهن دهرهختىكى ئالمىغـا ئوخشـاش، دېگ
ئۈ ۈپ يېمهيۋ تىسىلهر؛ چـۈنكى قـۇرۇق يالغانالرغـا ئىشـىنىپ قورقۇۋ تىسـلهر؛ ئـۈ   ـې ىدىن بىلىـم 
ئالمىســىنى، قورقمــا ئوغلــۇم رهجهپ، قــار ، مهن ئــۈ دۈم ۋه ئهركىــنلىككه چىقــتىم، قېنــى ئهمىســه، 

ــۇم ۋه جىــم  ــۆ ۈمنى دۇنيــانى قولۇڭغــا ئاالاليســهن؛ جــاۋ ب بهرســهڭچۇ؟ مهن قورقت ــۇردۇم. مهن ئ ت
سور  نى بىلىمهن. مهن  هيتاندىن قورقىمهن. ئۇالرنىڭ ئۇ قورقۇنچنى قانـد ق يهڭگهنلىكىنـى ۋه 
نېمه ئۈچۈن يهڭگهنلىكىنى بىلهلمهيمهن. سىرتقا چىقىـپ بىـردهم ئايلىنىـپ كـېلهي، قهھۋهخانىغـا 

 يا؟-بار يمۇ
 قاند ق قۇرتچاقالردۇ ئۇالر؟_ دېدى نىلگۈن ئاچچىقالنغاندهك. _
ئـادهتتىكى،_ دېـدى فـارۇق بهي، سهۋهبسـىز بىـر توقـاي نهرسـىلهر. تـا   ئوقـۇپ ئويالنغانـدىن  _

 قىمىر قىمىرلىشىپ كېتىدۇ.-كېيىن كالالمنىڭ ئىچىده قىمىر
 سهۋهبسىزمىش،_ دېدى نىلگۈن. _

هيۋ تىمهن،_ دېــدى فــارۇق بهي،_ ئىــش ماڭــا قېلىشــتىن ئىشــهنچ بىــلهن مۇناسىۋهتله ــتۈرهلم _
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بــۇرۇن، مۇناســىۋهتلهرنى ھادىســىلهرنىڭ ئــۆ ى قــۇرۇپ چىقســىكهن دهيــمهن، لــېكىن ئۇنــد ق 
نهتىـجه مۇناســىۋىتى تېپىلغانــد ، بـۇ خىــل مۇناســىۋهتنى ئهقلىمنىــڭ -بولمايۋ تىـدۇ. بىــرهر ســهۋهب

غــد  ھادىســىلهر قورقۇنچلــۇق قۇرتالرغــا قــۇرۇپ قويغــانلىقىنى دهرھــال ھــېس قىلىــۋ تىمهن.  ــۇ چا
 ئوخشاپ قالىدۇ. بو لۇقتا ساڭگىالپ قالغاندهك، مېڭهمنىڭ ئىچىده قىمىرلىشىپ كېتىدۇ...

 سېنىڭچه نېمىشقا مۇ ۇند ق بولۇۋ تقاندۇ؟_ دېدى نىلگۈن. _
گېــپىمگه قــۇالق ســال،_ دېــدى فــارۇق بهي، _ بۈگــۈن چۈ ــهنگهندهك قىلىــمهن: ھايــاتنىمۇ،  _

 مۇ ئۆ  پېتى كۆرهلهش ئۈچۈن مېڭىلىرىمىزنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئۆ گهرتىشىمىز كېرهك.تارى نى
 قاند ق قىلىپ؟_ دېدى نىلگۈن. _
قاند قلىقىنى مهنمـۇ بىلمهيـمهن،_ دېـدى فـارۇق بهي،_ لـېكىن مېڭىلىرىمىـز توختىمـاي ھېكـايه  _

قۇتۇلىشـىمىز كېـرهك!  ـۇ ئىزدهيدىغان ۋه يهيدىغان ئاچپاقىالرغا ئوخشايدۇ. بۇ ھېكايهخۇمارلىقتىن 
 چاغد  ئهركىن بوالاليمىز، دۇنيانى ئهسلى پېتى كۆرهلهيمىز ئۇ چاغد ! چۈ ىنىۋ تامسهن؟

 ياق! _
 بۇنى چۈ هندۈرۈ نىڭ بىر يولى چوقۇم بار، لېكىن تاپالمايۋ تىمهن  ۇ!_ دېدى فارۇق بهي. _
 ئىزده، تاپ!_ دېدى نىلگۈن. _
ــد    ــېمه دېمى ــر ن ــلهپ بى ــارۇق بهي دهس ــۋهتتى ۋه ف ــده ئىچى ــتاكاندىكىنى گۈپپى ــيىن ئىس ى، كې

 بىردىنال،
 قېرىپ كهتتىم،_ دېدى. _
جىمىپ قېلىشتى: بۇ نۆۋهت گهپلىرى بىر يهردىن چىقمىغانلىقى ئۈچـۈن ئهمه،، گهپلىـرى بىـر    

يهردىن چىققان ئىشنىڭ گهپلىرىنىڭ   دى بىر يهردىـن چىقمايـدىغانلىقى ئىكهنلىكىنـى چۈ ـىنىپ 
جىــم دېــمهي جىــم –كلىرى ئۈچــۈن مهمنۇنــدهك قىلىشــاتتى. ئىككــى كىشــى بىلــله الم يېتىشــكهنلى

ئولتۇرساڭ،  بۇ خىل سۈكۈت به ىده بىلله ئولتۇرۇپ پار ڭلىشىشتىن مهنىلىكـرهك بولىـدۇ.  ـۇند ق 
 بىرسى بولغان بولسىدى، مېنڭمۇ  ۇند ق بىر ئاغىنهم بولغان بولسا...

 غا بېرىپ كېلهي، بىرهر نهرسه ال ىممۇ؟فارۇق بهي،_ دېدىم ،_ مهن قهھۋهخانى _
 نېمه؟_ دېدى،_ رهھمهت رهجهپ. _
-چۆپلهرنىـڭ سـۆرۈنلىكىنى ھـېس قىلـدىم ۋه باغنىـڭ ئىشـىكىدىن چىقـار-باغقا چىقتىم، ئـوت   

چىقمايال قهھۋهخانىغا بارمايـدىغانلىقىمنى كۆڭلـۈم تۇيـدى. جـۈمه كـۈنى ئاخشـاملىرى  بهك بېسـىق 
ك جىلىچىلىكــكه چىــد پ تۇر اليدىغانــدهك قىلمــايمهن، بارمــايال قويــاي بولــۇپ كېتىــدۇ، بۇرۇنقىــده

بولدى.  ۇند قتىمۇ مېڭىۋهردىم، ھېچكىمگه، التارىيه سېتىۋ تقان ئىسمايىلغىمۇ كۆرۈنمهستىن تـاكى 
ــتانغا  ــۈپ پىرىس ــده ئۆت ــدىن غىپپى ــان دهرىزىلىرى ــورۇق تۇرغ ــدىم، ي ــڭ قېشــىغىچه ماڭ قهھۋهخانىنى

ى، ئولتـۇردۇم، دهرهخـلهرگه چىگىـپ قويۇلغـان رهڭلىـك المپىالرنىـڭ چىقتىم، ھـېچكىم يـوق ئىـد
سۇدىكى  ولىلىرىنىڭ تهۋرىنىشلىرىگه قار پ ئولتۇرۇپ ئويلىدىم؛ خىيالغا چۆكۈپ كېتىپتىمهن. بىر 
چاغد  ئورنۇمـدىن تـۇردۇم، دۆڭـگه چىقىـپ دورى انىغـا قارىـدىم: كامـال بهي بـار ئىـكهن، ئـۇدۇل 

چۇرۇڭ قىلىشىپ سـاندۋىچ يهۋ تقـان دهرتسـىز كىشـىلهرگه -قىغا، ۋ ر ڭتهرهپتىكى ئا  انىنىڭ يورۇ
سهپسالغا  پۇكهيـده ئولتـۇر تتى. مېنـى كۆرمىـدى. ئـاۋ ره قىلمـاي! ھـېچكىمگه كـۆرۈنمهي ۋه سـاالم 

چـۇرۇڭ ۋه -تېز ئۆيگه قايتتىم. باغنىڭ ئىشىكىنى تاقىغاندىن كېيىن ۋ ر ڭ-سائهتمۇ قىلىشماي، تېز
ېتىد  ئۇالرنى كۆردۈم، بالكوندىكى كىچىك المپىنىڭ غۇۋ  يورۇقى ئاستىد : دهرهخلهرنىڭ ئۇ ق-دهل
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ئـار ن -بىرسى ئۈستهل بېشـىد ، يهنه بىـرى ئۈسـتهلدىن سـهل نېرىـد ، ئورۇنـدۇقنىڭ ئـۇنى ئـار ن
سـىڭىل؛ -كهينىگه تهۋرىنىـپ ئولتـۇر تتى؛ ئاكـا-كۆتۈرۈپ تۇرغان ئارقا پۇتلىرىنىڭ ئۈستىده ئالدى

غا يىغىۋ لغان ئۇ كۆڭۈلسىز ھايـات بۇلـۇتلىرىنى ئۈركۈتـۈپ قاچۇرىۋهتمهسـلىك ۋه با لىرىنىڭ ئهتر پى
ــتىش ۋه  ــهپه  ــدىرالپ كې ــدۇرۇۋېلىش ئۈچــۈن مى ــا تې ىمــۇ كــۆپ بهختســىزلىك تول ــۈرهك باغرىغ ي
چىقىرىپ قويۇ تىن قورقۇۋ تقاندهك قىالتتى گويا.  ۋه بهلكىم، يۇقىرىـدىكى ئوچـۇق قاپقاقالرنىـڭ 

پ يۈرگهن ئهيىبلىگۈچى ۋه قېرى كۆ لهرنىڭ ئاچچىغىنى كهلتـۈرۈپ قويماسـلىق ئارقىسىد  تىمىسقىال
ئۈچۈن. كېيىن ئۇ كۆ لهرنى كۆرگهنـدهك بولـدۇم، لـېكىن ئـۇالر مېنـى كۆرمىـدى: چـوڭ خانىمنىـڭ 

پـال كۆرۈنـدى، قولىـد  ھاسـا بـاردهك قىالتتـى، -خائىن ۋه رهھىمسىز كۆلهڭگۈسى دهرىزىدىن غىـل
ېــيىن تۇيۇقســىزال ئــۆ ىنى قــاچۇردى، گۇنــاھتىن ئــۆ ىنى قاچۇرغانــدهك. باغقــا ئىزناســى چۈ ــتى، ك

 بالكوننىڭ پهلهمپهيلىرىدىن تىۋىش چىقارماي چىقتىم.
سهن ھېكايه دېگهن ئۇ نهرسـىلهر، ئهسـلىده ھېكـايه ئهمه،، ئهمهلىـيهت!_ دېـدى نىلگـۈن، _  _

 دۇنيانى چۈ هندۈرۈش ئۈچۈن ال ىم نهرسىلهر ئۇالر.
رنى ۋه ئۇالرغـا قار ـى ھېكايىلهرنىـڭ ھهممىسـىنى بىلىـمهن،_ دېـدى فـارۇق مهن  ئـۇ ھېكـايىله _

 بهي، خۇددى غهم بېسىۋ لغاندهك.
 ۇند ق بولسا نېمه بوپتۇ؟_ دېدى نىلگۈن، _ يا سهنده ئۇالردىنمۇ قىممهتلىكرهك بىرهر ھېكـايه  _

 بارمىدى؟
ىپ،_ لېكىن بـۇ، با ـقا مهنده يوق، دېمىسهڭمۇ بىلىمهن!_ دېدى فارۇق بهي  ىرىككهندهك قىل _

 ده!-ھېكايىلهرگه ھاياجانلىنىپ ئىشىنىپ قېلىشىم ئۈچۈن بىر سهۋهپ بواللمايدۇ
 نېمىشقا؟_ دېدى نىلگۈن. _
پۈتۈن ھېكايىلهردىن قۇتۇلۇپ كېـتىش كېـرهك!_ دېـدى فـارۇق بهي. بىـر ئـا  ھاياجانالنغانـدهك  _

 قىالتتى.
 مهن كىرىپ ياتاي.ئالالھ خاتىرجهمچىلىك ئاتا قىلسۇن!_ دېدىم،_  _

ـــاقۇل،_ دېـــدى نىلگـــۈن،_ ســـهن يېتىـــۋهر رهجهپ، ئۈســـتهلنى مهن ئهته ئهتىگهنلىكـــكه  _ م
 يىغىشتۇرىۋېتىمهن.

ئاندىن مۈ ۈك كېلىدۇ،_ دېدى فارۇق بهي،_ مهن بىلىـپ تـۇرىمهن، تاڭغـا يـېقىن كېلىشـىدۇ،  _
 ماڭا پهرۋ مۇ قىلماستىن نومۇسسىزالر.

ن قـاق ئالـدىم، تۈنۈگۈنـدىن ئېشـىپ قالغـان ئـا ر ق بۆلجـۈرگهن ئا  انىغا چۈ تۈم، ئىشـكاپتى   
 مۇر بباسىمۇ بار ئىدى، يېنىغا قويدۇم، يۇيۇپ ئۈستىگه ئېلىپ چىقتىم.

 چوڭ خانىم، مېۋىڭىزنى ئهكىردىم. _
بىر نېمه دېمىدى. ئۈستىلىنىڭ ئۈستىگه قويدۇم، ئىشىكىنى يېپىپ پهسكه چۈ تۈم، يۇيۇندۇم،    

به ىده، ئۆ ۈمـده بىـر خىـل پـۇر قنى سـېزىمهن. ئـۇخالش كېيىمىمنـى كېيـدىم، ھوجر مغا كىردىم. 
چىر قنى ئۆچـۈردۈم، ئانـدىن ئـاۋ يالپ دهرىزىنـى ئـاچتىم ۋه ئورنۇمغـا كىـردىم؛ بېشـىمنى ياسـتۇققا 

 قويۇپ، تاڭ ئېتىشنى كۈتمهكتىمهن.
بهلكىم يهنه ھهسهننى  تاڭ ئاتقاند ، سهھهر قوپۇپ بىردهم ئايلىنىمهن. ئاندىن با  رغا بارىمهن،   

ئۇچرىتىپ قاالرمهن، ئاندىن بهلكىم با قا بىرىنى ئۇچرىتارمهن، پار ڭلىشارمىز، بهلكىم گهپلىـرىمگه 
قـۇالق سـاالر! ئـا ر ق گهپـكه ئۇسـتا بولغـان بولسـامچۇ كا ـكى!  ـۇ چاغـد  گېـپىمگه قـۇالق سـاالر 



134 
 

هتتىڭىز، بۇند ق كېتىۋهرسـىڭىز بولغىيتتى. فارۇق بهي، دهيتتىم ئۇ چاغد ، بهك ئىچىدىغان بوپ ك
د دىڭىزغا ئوخشاش، بوۋىڭىزغا ئوخشاش، خۇد يىم ساقلىسۇن، ئا قا  ن يارىسـى بولـۇپ ئۆلىسـىز! 
ئېســىمگه كهلــدى: ر ســىم ئۆلــۈپ كېتىپتــۇ، ئهته چۈ ــته نامىزىغــا بــارىمهن؛ چۈ ــنىڭ ئىسســىقىد  

رمهن، مهرھابا ئاكا، دهيـدۇ، جىنا ىنىڭ كهينىدىن دۆڭگه چىقىمىز. ئىسمايىل بىلهن كۆرۈ ۈپ قاال
بىــزنىڭكىگه نېمىشــقا  كېلىــپ تۇرمايســهن؟ يهنه  ــۇ گهپــلهر! ئانــام بىــلهن يېزىــدىكى د د منىــڭ 
ئىسمايىل بىلهن ئىككىمىزنى دوختۇرخانىغـا ئاپارغـان چېغـى ئېسـىمگه كهلـدى. دوختـۇر، كىچىـك 

بـۇالرنى ئاپتاپقـا سـېلىپ  چېغىد  تاياق يهپ پهيد  بولغان پاپىلىق كېسىلى، دېگهنىدى، ئانـدىن،
بېــرىڭالر، دېگهنىــدى. كىچىكىنىــڭ پاچــاقلىرىنى ئاپتاپقــا ســېلىپ بهرســهڭالر ئوڭشــىلىپ قېلىشــى 
مۇمكىن. ئۇند ق بولسا ئاكىسىنىڭچۇ، دېگهنىدى ئانام. مهن قۇلىقىمنى دىـڭ تۇتـۇپ ئاڭالۋ تـاتتىم: 

پاكار، كىچىك بولۇپ قالىدۇ،  ئۇ ئهمدى ساقايمايدۇ، دېگهنىدى دوختۇر، ئۇ ئۆمۈر بويى مۇ ۇند ق
 ۇند قتىمۇ ماۋۇ دورىالرنى بېرىپ بېقىڭالر، پايد  قىلىپ قالسا ئهجهپ ئهمه،. دورىالرنـى يېـدىم، 
لېكىن پايد  قىلمىدى. بىردهم چوڭ خانىمنى ۋه ھاسىسىنى ۋه خائىنلىقىنى ئويلىدىم. ئۇ چىر يلىـق 

دۇكىنىغـا كېلهتتـى، كهينىـدىن قاسسـاپنىڭ ئايال ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت توققۇ د   باققالنىـڭ 
قېشىغا بارسام يهنه ئۇ. بـۇ كـۈنلهرده يوقـاپ كهتتـى. بـويى ئېگىـز، بېلـى ئىـنچىكه، قار قۇمچـاق! 
گۈپۈلــدهپ خۇ ــبۇي  پۇر يــدۇ! . قاسســاپنىڭ دۇكىنىــدىمۇ. ئۇنىــڭ بىــلهن پار ڭال ــقۇم كېلىــدۇ: 

ىلىدىكهنسـىز، ئېرىڭىـز بـاي ئهمهسـمۇ؟ سىزنىڭ خىزمهتچىڭىز يوقمۇ خانىم، سـودىلىقنى ئـۆ ىڭىز ق
قىيمـا ما ىنىسـىنىڭ گۆ ـلهرنى قىيمـا قىلىشـىغا قـار پ تۇرۇ ـى نـېمه دېـگهن چىر يلىـق! ئويلىمــا 
رهجهپ! ئانـاممۇ قار قۇمچــاق ئىـدى. بىچــاره ئانــام! بىـز مۇ ــۇند ق بولـۇپ قالــدۇق مانــا. مهن يهنه 

رىسـهن، ئويلىمـاي ئـۇخال! ئهتىگهنلىـرى ئۆيده، قار ، يهنىال مۇ ۇ ئۆيـده. جىـق ئـويالپ كېتىـپ با
خىيالىمغىمۇ كېلىپ قويمايدۇ. ئۇخلىسام! يېنىك ئهسـنىدىم ۋه تۇيۇقسـىز بهدهنلىـرىم تىكهنلىشـىپ 
ھېس قىلدىم: ئهتر پ جىمجىت؛ تىرىق قىلغان ئاۋ  مۇ يوق: غهلىته! قىش كېچىلىـرىگه ئوخشـاش. 

ر ھېكـايىنى ئـوياليمهن. يهنه ئـويالن! سوغۇق قىش كېچىلىرى ئهندىكىپ كهتكهن چاغلىرىمد  بىره
گېزىتتىكىلهردىنمۇ؟ ياق، ئانام سۆ لهپ بهرگهن بىرهر ھېكايىنى: بۇرۇنقى   ماند ، بىر پادىشاھنىڭ 
ئۈ  ئوغلى بولغانىكهن، لېكىن دهسلهپكى چاغالرد  بىرمـۇ ئـوغلى بولمىغـانىكهن ۋه پادىشـاھ بىـرهر 

ن، ئالالھقـا يالۋۇرىـدىكهن. بىـزگه ئوخشا ـمۇ، ئوغلۇم بولغان بولسـىچۇ دهپ ھهسـرهت چېكىـدىكه
دهپ ئــوياليتتىم ئانــام ســۆ لهپ بېرىۋ تقانــد ، بىــزگه ئوخشــاش ئوغــۇل پهر هنتلىــرى يوقمىكهنتــۇق 
پادىشاھنىڭ؟ ۋ ي، بىچاره پادىشاھ، ئۇنىڭغا ئىچىـم ئـاغرىيتتى، ئانـامنى، ئىسـمايىلنى ۋه ئـۆ ۈمنى 

كېرهكلىرىمىزنـــى... ئانامنىـــڭ -زنى، نهرســـهتې ىمـــۇ ياخشـــى كۆرۈ ـــكه با ـــاليتتىم. ھـــوجرىمى
چۆچهكلىرىدهك بىر كىتابىم بولغـان بولسـا، ھهرپلىـرى چـوڭ بولسـا، ئوقۇسـام، ئوقۇسـام، ئوقـۇپ 
ئــۇالرنى ئــويالپ ئــۇخالپ قالســام، چۈ ــۈمده ئــۇالرنى ۋه بىچــاره پادىشــاھنى كۆرســهم. بهختلىــك 

هم چۈ ىده بهختلىك بولىدۇ. به ىـده بولغىيمىدى؟ بهختلىك ئىدى، ھهممىسى بۇرۇنقى ئىشالر. ئاد
قورقۇپمۇ كېتىدۇ. كېرهك يوق، ئهتىسى ئۇ قورقۇنچلۇق چۈ ـنى ئويلىسـاڭمۇ سـۆيۈنۈپ كېتىسـهن، 
 ۇند ق ئهمهسمۇ؟ چۈ تىكى قورقـۇنچالرنى ياخشـى كۆرىسـهن؟ باققالنىـڭ دۇكىنىـدىكى چىر يلىـق 

ئهمىسه، چىر يلىق قار قۇمچـاق ئايالنى خىيال قىلىشنى ياخشى كۆرگهندهك ياخشى كۆرىسهن. قېنى 
 ئويال ئۇخال گۈ هل ئۇيقۇڭنى.-ئايالنى ئويال
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كهچلىك تامىقىنى يېگهندىن كېيىن، د د م التارىيه بىلهتلىرىنى ئېلىپ قهھۋهخانىغـا ماڭغانـد ،    
مهنمۇ ئانامغا دهپمۇ قويمـاي ئۆيـدىن چىقىـپ كهتـتىم. قهھۋهخانىغـا بېرىـپ قارىـدىم، ھهممهيـلهن 

، يېڭى كهلگهن ئىككى بالىمۇ بار، مۇستافا ئۇالرغا گهپ قىلىۋ تـاتتى. ھـېچكىمگه چانـدۇرماي كهپتۇ
ئولتۇردۇم، قۇالق سالدىم:  ـۇند ق، دېـدى مۇسـتافا، دۇنيـا ئىككـى دهرىجىـدىن تا ـقىرى دۆلهت 
تهرىپىدىن بۆلۈ ىۋېلىنماقچى ۋه يهھۇدى ماركىسنىڭ دېگهنلىرى يالغان، چـۈنكى دۇنيـانى ئايرىـپ 

ۇۋ تقان نهرسه ئۇنىڭ سىنىپىي كۆرهش دېگهن نهرسىسى ئهمه،، بهلكى مىللهتچىلىكتـۇر، ئهڭ تۇر
مىللهتچى بولغىنى رۇسىيهدۇر ۋه ئـۇ جاھـانگىردۇر. ئۇنىڭـدىن كېـيىن، ئـۇ دۇنيانىـڭ مهركىزىنىـڭ 
ئوتتۇر   هرق ئىكهنلىكىنى ۋه ئوتتۇر   هرقنىڭ ئاچقۇچىنىڭ تۈركىيه ئىكهنلىكىنـى چۈ ـهندۈردى. 

دىن دهرىجىدىن تا قىرى دۆلهتلهرنىڭ بىزنى بـۆلمهكچى بولۇۋ تقـانلىقىنى، كومۇنىزىمغـا قار ـى ئان
سـهن ئـاۋۋ ل » بىرلىكسهپنى پارچىلىۋېتىش ئۈچۈن، جاسۇسـالرنىڭ قـولى بىـلهن قانـد ق قىلىـپ 

تارتىشـالرنى با ـالپ قويغـانلىقىنى چۈ ـهندۈردى: -دېگهندهك تاالش« مۇسۇلمانمۇ ياكى تۈركمۇ؟ 
سۇسالر ھهممه يهرده بار، ئىچىمىزگه سوقۇنۇپ كىرىۋ لدى، دېدى،  ـۇند ق، چاتـاق يېـرى، بۇ جا

ئارىمىزدىمۇ بولۇ ى مۇمكىن، دېدى. بىز بىردهم جىم بولۇپ قالدۇق. ئاندىن، مۇستافا، بـۇرۇنالرد  
-قاند ق ئىتتىپاقال ـقانلىقىمىزنى ۋه  ـۇڭا، بىزنـى "ۋ رۋ ر تـۈركلهر دهسسـهپ ئـۆتكهن يهرده ئـوت

-ۆپ تۈگىمهيدۇ" دهپ ھاقارهت قىلغان ساتقىن، تۆھمهت ـور، جاھـانگىر ياۋروپالىقالرنىـڭ ئـاغزىچ
ـــده  ـــش كېچىلىرى ـــۇددى قى ـــهندۈردى، مهن خ ـــتۇر اليدىغانلىقىمىزنى چۈ  ـــان قۇس ـــدىن ق بۇرنى

تۇياقلىرىمىزنىڭ ئاۋ  ىنى ئاڭلىغانـدهك بولـدۇم. كېـيىن -دىر تىترهتكهن ئات-خىرىستىيانالرنى دىر
ئاچچىغىم كهلدى، چۈنكى ھهرىكىتىمىزگه يېڭىدىن قېتىلغـان ئـۇ ئىككـى كـالۋ  سـويمىنىڭ تۇرۇپال 

 بىرسى مۇند ق دېدى:
ئۇند قتا ئاكا، بىزنىڭمۇ نېفىتلىرىمىز چىقسا، بىزمـۇ ئهمـدى ئهرهپـلهردهك بـاي بولـۇپ، تهرهققـى  _

 قىلىپ كېتهمدۇق؟
ك! لېكىن مۇستافا سهۋرچان ئىدى، خۇددى ھهممه نهرسه پۇل بىلهن، مادد  بىلهن بولىدىغانده   

يهنه چۈ ــهندۈردى، مهن قــۇالق ســالمىدىم، بىلىــمهن بــۇالرنى، مهن يېڭــى كهلــدىلهردىن ئهمه، 
ئهمــدى. ئــۇ يهرده بىــر گېزىــت تــۇر تتى، ئالــدىم، ئوقــۇدۇم، خىزمهتچــى قوبــۇل قىلىــدىغانالرنىڭ 

ىشنى ئېيتتـى. ئۇالرمـۇ ئىنتىز منىـڭ ئېالنلىرىغىمۇ كۆ  يۈگۈرتتۈم. ئاندىن مۇستافا ئۇالرغا كهچته كېل
 هرتسىز ئىتائهت قىلىش ئىكهنلىكىنى بىلىۋ لغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن ھـۆرمهت سـالىمى 

 بېرىپ كېتىپ قېلىشتى.
 بۈگۈن ئاخشام خهت يا  مدۇق؟_ دېدىم. _
  ۇند ق،_ دېدى مۇستافا،_ تۈنۈگۈن كېچه يا دۇق، سهن قهيهرده ئىدىڭ؟ _
 ،_ دېدىم،_ دهر، تهكر رلىدىم.ئۆيده ئىدىم _
 دهر، تهكر رلىدىڭمۇ؟_ دېدى سهرد ر،_ ياكى مار قچىلىق قىلدىڭمۇ؟ _
ــىنىپ     ــا چۈ  ــتافا خات ــېكىن مۇس ــايمهن، ل ــپىگه پهرۋ  قىلم ــڭ گې ــدى. مهن بۇنى ــهت ھىجاي س

 قالمىسۇن دهپ قورقتۇم.
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مار ۋ تقانىكهن، ئـۇ بىـر  بۇگۈن ئهتىگهن ساھىلد  تۇتۇۋ لدىم بۇنى،_ دېدى سهرد ر،_ بىر قىزنى _
 باينىڭ قىزىكهن، ئۇنىڭغا ئا ىق بولۇپ قاپتۇ. تاغىقىنىمۇ ئوغۇرلىۋ پتۇ.

 ئوغۇرالپتىمۇ؟ _
 ماڭا قار  سهرد ر،_ دېدىم،_ مېنى ئوغرى دېمه، ھېلى سهتلىشىپ قالىمىز. _
 ئۇند ق بولسا ئۇ تاغاقنى ساڭا ئۇ قىز باال بهردىمۇ؟ _
 ئۇ بهردى.  ۇند ق،_ دېدىم،_ ئهلۋهتته _
 ئۇند ق بىر قىز ساڭا نېمىدهپ تاغاق بهرسۇن؟  _
 سېنىڭ بۇند ق ئىشالرغا ئهقلىڭ يهتمهيدۇ. _
 ئوغۇرلىغان گهپ،_ دېدى،_ ئا ىق بولۇپ قاپتۇ بۇ كالۋ ، ئوغۇرالپتۇ. _
 غۇ  ىده ئاچچىغىم كهلدى. يانچۇقۇمدىن ھهر ئىككى تاغاقنى چىقاردىم.   
 ن يهنه بىر تاغاق بهردى، يهنه ئىشهنمهمسهن؟قار پ باق،_ دېدىم،_ بۈگۈ _
 كۆرۈپ باقاي،_ دېدى سهرد ر. _
ئاله،_ دېدىم، قىزىل تاغاقنى ئۇ  تتىم،_ قايتۇرۇپ بهرمىسـهڭ نـېمه قىلىـدىغانلىقىمنى ئهتىـگهن  _

 بىلىپ قالغانسهن، ئىنشائالالھ!
 دهك نهرسه ئهمه،!يېشىل تاغاققا ئوخشىمايدىكهن بۇ تاغاق،_ دېدى،_ بۇ ئۇ قىز ئىشلهتكۈ _
 ئىشلهتكىنىنى ئۆ  كۆ ۈم بىلهن كۆردۈم،_ دېدىم،_ سومكىسىد  بۇنىڭدىن يهنه بىر تال بار. _
 دېمهك، بۇنى ساڭا ئۇ بهرمىدى،_ دېدى. _
 نېمىشقا؟_ دېدىم،_ بىر خىل تاغاقتىن ئىككىسى بولسا بولمامدىكهن؟ _
 پتۇ، نېمه دهۋ تقانلىقىنى بىلمهيدۇ.بايقۇش،_ دېدى سهرد ر،_ ئا ىق بولۇپ كاللىسىدىن كېتى _
 ئۇ قىزنى تونۇيدىغانلىقىمغا ئىشهنمهيۋ تامسهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدىم. _
 كىم قىز بۇ؟_ دېدى مۇستافا بىردىنال. _
 ھهير ن قالدىم، دېمهك مۇستافا گهپلىرىمىزنى ئاڭالۋېتىپتۇ دهپ ئويلىدىم.   
 ر.بىر باينىڭ قىزىغا ئا ىق بوپتۇ بۇ،_ دېدى سهرد  _
  ۇند قمۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
 ئهھۋ ل بهك چاتاق ئاكا!_ دېدى سهرد ر. _
 كىم قىز بۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
 چۈنكى قىزنىڭ تاغاقلىرىنى ئوغۇرالۋ تىدۇ،_ دېدى سهرد ر. _
 ياق!_ دېدىم مهن. _
 نېمىگه ياق؟_ دېدى مۇستافا. _
 ماڭا ئۇ بهردى بۇ تاغاقنى! _
 تافا.نېمىشقا بهردى؟_ دېدى مۇس _
 مهنمۇ بىلمىدىم،_ دېدىم،_ بهلكىم سوۋغات دهپ بهرگهندۇ. _
 كىم قىز بۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
ئۇ ماڭا بۇ يېشىل تاغاقنى سوۋغا قىلغاند ،_ دېدىم،_ مهنمۇ ئۇنىڭغا بىر نهرسه سـوۋغا قىلىشـنى  _

چـارر ق تاغـاق ئويلىدىم ۋه بۇ قىزىلىنى ئالدىم. لېكىن سهرد ر دېگهندهك، بۇ قىزىلى،  ۇند ق، نا
 ئىكهن، ئۇ يېشىلىنىڭ خېلى ئهمهسكهن.
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 ھهر ئىككىسىنى ساڭا ئۇ بهرگهن ئىدىغۇ؟_ دېدى سهرد ر. _
 كىم قىز بۇ، سهندىن سور ۋ تىمهن،_ دهپ ۋ رقىرىدى مۇستافا. _
 كىچىك چېغىمد  تونۇيتتۇم!_ دېدىم خىجىل بولغان ھالد ،_ مهندىن بىر ياش چوڭ! _
 دىغان ئائىلىنىڭ قىزىكهن،_ دېدى سهرد ر.تاغىسى مااليلىق قىلى _
  ۇند قمۇ؟_ دېدى مۇستافا،_ گهپ قىله! _
  ۇند ق،_ دېدىم،_ تاغام ئۇالرنىڭ ئۆيىده ئىشلهيدۇ. _
 تۇرۇپ تاغاق سوۋغات قىلىدۇ،  ۇند قمۇ؟-ئۇ باينىڭ قىزى ساڭا تۇرۇپ _
 سوۋغا قىلسا بولمامدۇ؟_ دېدىم،_ ئۇنى تونۇيمهن دهيمهن. _
 غۇرلۇق قىلىۋ تامسهن، دۆت گۇي!_ دهپ بىردىنال ۋ رقىر پ كهتتى مۇستافا.سهن ئو _
ھهير ن قالدىم: ھهممه ئادهم ئاڭلىغاندۇ. تهرلهپ كهتتىم، ئۈنچىقمىدىم، بېشىمنى سـاڭگىلىتىپ    

بــۇ يهرگه كهلمىســهمچۇ كا ــكى، دهپ ئويلىــدىم. ھــا ىر ئۆيــده بولغــان بولســام، ھــېچكىم مېنىــڭ 
ــالم ــىمغا ئارىلىش ــر قالپ ئىش ــاالرىدىم، يى ــا نه هر س ــى چىر قالرغ ــپ، يىر قالردىك ــا چىقى ايتتى؛ باغق

كېتىۋ تقان جىمجىت كېمىلهرنىڭ كىشىنىڭ قورققۇسىنى كهلتۈرىدىغان چىر قلىرىنـى تاما ـا قىلىـپ 
 ھاياجانلىنارىدىم.

 ئوغرىمۇ سهن، گهپ قىل دهيمهن! _
م ۋه ئانــدىن دېــدىم:_ مــاقۇل، يــاق، مهن ئــوغرى ئهمه،،_ دېــدىم، ئېســىمگه كېلىــپ كۈلــدۈ _

ر ستىنى ئېيتاي! چاخچاق قىلغانىدىم، نېمه دهيدىكىن دهپ، ئهتىگهن سـهرد رغا چاخچـاق قىلىـپ 
دهپ قويغان ئىدىم، لېكىن چۈ هنمهپتۇ.  ۇند ق، مهن بۇ قىزىل تاغـاقنى باققالنىـڭ دۇكىنىـدىن 

سـور پ باقسـا بولىـدۇ. بـۇ يېشـىل ئالدىم، خالىغانالر بېرىپ باققالدىن مۇ ۇند ق تاغاق بارمۇ دهپ 
تاغـــاق بولســـا ئـــۇنىڭكى، يولـــد  چۈ ـــۈرۈپ قويۇپتـــۇ، تېپىۋ لـــدىم، قـــايتۇرۇپ بېـــرىش ئۈچـــۈن 

 ساقالۋ تىمهن.
 سهن ئۇنىڭ مالىيىمىدىڭ، ئۇنچه ساقالپ كهتكۈدهك؟ _
 ياق،_ دېدىم،_ دوستىمهن، كىچىك چېغىمىزد ... _
 دى سهرد ر.كالۋ  گۇي، باينىڭ قىزىغا ئا ىق بوپتۇ،_ دې _
 ياق،_ دېدىم،_ ئۇند ق ئهمه،. _
 ئۇند ق بولمىساڭ نېمىدهپ ئىشىكى ئالدىد  ساقاليسهن؟ _
چۈنكى،_ دېدىم،_ خهقنىڭ تاغىقىنى ئېلىپ ئىگىسـىگه قـايتۇرۇپ بهرمىسـهم، ئـۇ چاغـد  ر سـت  _

 ئوغرى بولۇپ قالمامدىم،  ۇڭا. 
 لسا كېرهك،_ دېدى مۇستافا.بۇ گۇي بىزنى ئۆ ىگه ئوخشاش كالۋ  چاغالپ قالغان بو _
 كۆرۈپ تۇرۇپسهن مانا، ئۆلگۈدهك ئا ىق بوپتۇ،_ دېدى سهرد ر. _
 ياق!_ دهۋ تاتتىم مهن. _
ئاغزىڭنى يۇم دهيمهن كالۋ  گۇي!_ دهپ بىـردىنال ۋ رقىرىـدى مۇسـتافا،_ نومـۇ، قىلمىغىنىنـى،  _

ېلىـپ ماڭـا چـوڭر ق ئىـش مهن تې ى بۇ گـۇينى ئـادهم بـوالرمىكىن دهپ قـاپتىكهنمهن. يېنىمغـا ك
تاپشۇر دېسه، بۇنىڭد  ئۈمىد بولسا كېرهك دهپ قاپتىمهن. ھالبۇكى، باينىڭ قىزلىرىغا قۇل بولـۇپ 

 يۈرۈپتۇ.
 ئۇند ق ئهمه،! _
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نهچچه كۈندىن بېرى چۈ هكهپ يۈرۈۋ تىسـهن!_ دېـدى مۇسـتافا،_ تۈنۈگـۈن كهچـته بىـز خهت  _
 ڭ؟يېزىۋ تقاند ، سهن ئۇنىڭ ئىشىكى ئالدىد مىدى

 ياق. _
بۇنى ئا  دهپ، ئوغرىلىـق قىلىـپ بىزنىـڭ يـۈ ىمىزنى چۈ ۈرىسـهن!_ دېـدى مۇسـتافا،_ بولـدى  _

 به،! يوقال بۇ يهردىن!
ــۇرۇپ  ــاتىرجهم ئولت ــدىم، خ ــامچۇ دهپ ئويلى ــان بولس ــده بولغ ــكى ئۆي ــتۇق. مهن كا  ــم بولۇ  جى

 ماتېماتىكا تهكر ر قىلغان بوالتتىم ھا ىر.
 لتۇرغىنىنى!_ دېدى مۇستافا،_ بۇ گۇينى كۆرهرگه كۆ ۈم يوق مېنىڭ!نومۇ، قىلماي تې ىچه ئو _
 قارىدىم.   
 كارىڭ بولمىسۇن ئاكا، ئا ۇرۇۋهتمه سهنمۇ،_ دېدى سهرد ر. _
 قارىدىم.   
 كۆ ۈمدىن يوقىتىڭالر بۇنى، مهن يېنىمد  بايغا ئا ىق بولغان ئادهمنىڭ بولۇ ىنى خالىمايمهن. _

،_ قــار  تىتىــرهپ كېتىپتــۇ. مهن ئــۇنى ئــادهم قىلىــمهن، ئولتــۇره كهچۈرىــۋهت،_ دېــدى ســهرد ر _
 مۇستافا.

 ياق،_ دېدى،_ مهن كهتتىم. _
 ر ستال كېتىۋ تاتتى. _
 بولمايدۇ ئاكا،_ دېدى سهرد ر،_ ئولتۇرۇ ۇڭ كېرهك. _
مۇســـتافا ئـــۆره تـــۇرۇپ كهمىرىنـــى ئويناۋ تـــاتتى. ئورنۇمـــدىن تـــۇرۇپ بىرنـــى ســـاالي دېـــدىم.    

مهن ئۇنى! لېكىن ئاخىرىد ، يالغۇ  قالغۇڭ بولمىسا، سـېنى خاتـا چۈ ـىنىپ قالماسـلىقى ئۆلتۈرىۋېتى
 ئۈچۈن ھهممه ئىشنى چۈ هندۈرۈ ىڭ كېرهك.

 مهن ئۇنىڭغا ئا ىق بواللمايمهن مۇستافا،_ دېدىم. _
ئاخشاملىققا سىلهر كېلىڭالر،_ دېدى مۇستافا ئۇالرغا. ئانـدىن ماڭـا قـار پ: _ سـهن بـۇ يهرلهرده  _
 ىككىنچى كۆ ۈمگه كۆرۈنگۈچى بولما، بىز تونۇ مايمىز، كۆرۈ مىدۇق، ئاڭلىدىڭمۇ؟ئ

بىــر ئــا  ئويالنــدىم. ئانــدىن،_ توختــا!_ دېــدىم تۇيۇقســىزال ئاۋ  ىمنىــڭ تىتره ــلىرىگىمۇ پهرۋ     
 قىلماستىن،_ گېپىمگه قۇالق سال مۇستافا، ئهمدى چۈ ىنىپ قالىسهن.

 نېمىنى؟ _
 اللمايمهن،_ دېدىم،_ ئۇ قىز كومۇنىستكهن.مهن ئۇنىڭغا ئا ىق بو _
 نېمه؟_ دېدى يهنه بىر قېتىم. _
  ۇند ق،_ دېدىم،_ قهسهم قىلىپ بېرهي، ئۆ  كۆ ۈم بىلهن كۆردۈم. _
 نېمىنى كۆردۈڭ؟_ دهپ ۋ رقىرىدى ۋه بىر قهدهم يېقىنال تى. _
ئېلىپ ئوقۇيـدۇ. « هتجۇمھۇرىي»نى ئوقۇۋ تاتتى. ھهر كۈنى باققالدىن «جۇمھۇرىيهت»گېزىتنى،  _

 ئولتۇر مۇستافا، چۈ هندۈرهي،_ دېدىم ۋه ئاۋ  ىم تىترهپ كهتمىسۇن دهپ جىم بولدۇم.
 يا؟_ دهپ ۋ رقىرىدى.-سهن كالۋ  گۇي كومۇنىست قىزغا ئا ىق بولۇپ قالدىڭمۇ _
 ئۇرىدىغان بولدى دهپ قالغانىدىم، ئۇرغان بولسا ئۆلتۈرىۋېتهتتىم.   
مۇنىسـتقا ئا ـىق بولمـايمهن، ئۇنـد ق بولغـان چېغىمـد  تې ـى ئۇنىـڭ ياق،_ دېـدىم،_ مهن كو _

 كومۇنىست ئىكهنلىكىنى بىلمهيتتىم.
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 قاند ق بولغان چېغىڭد ؟ _
 ئۇنىڭغا ئا ىق بولۇپ قالدىممىكىن دېگهن چېغىمد !_ دېدىم،_ ئولتۇره مۇستافا، چۈ هندۈرهي. _
 ىشىپ قالىمىز، ئۇقتۇڭمۇ؟ماقۇل ئولتۇر ي،_ دېدى،_ يالغان گهپ قىلساڭ بهك سهتل _
ئاۋۋ ل ئولتۇر، گېپىمگه قۇالق سـال، مېنـى خاتـا چۈ ـىنىپ قېلىشـىڭنى خالىمـايمهن، ھهممىنـى  _

 دهي، بىردهم جىم بولدۇم ۋه :_ تاماكىدىن بىر تال بېره!_ دېدىم.
 سهن تاماكا چېكىشكىمۇ با لىدىڭ؟_ دېدى سهرد ر. _
 ىڭالر!_ دېدى مۇستافا ۋه ئاخىرى ئولتۇردى.ئاغزىڭالرنى يۇمۇپ ماۋۇنىڭغا تاماكا بېر _
يا ار تاماكا بهردى ۋه قولۇمنىڭ تىترىگىنىنى كۆرمىدى، چۈنكى سهرهڭگىنى ئۇ يـاقتى. ئانـدىن    

 ئۇ ئۈچىنىڭ مېنى قىزىقسىنىپ ساقالپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ بىرئا  ئويالندىم.
دهپ با لىدىم،_ ئۇنى بايالرنىڭ  مهن ئۇنى قهبرىستانلىقتا كۆرگهن چېغىمد  دۇئا قىلىۋ تاتتى،_ _

ناينــاق قىزلىرىغــا ئوخشــىمايدىكهن دهپ ئويلىــدىم، چــۈنكى بېشــىنى ئورىۋ لغــان بولــۇپ، –ئهركه 
 قوللىرىنى مومىسى بىلهن بىلله ئالالھقا قاند ق كۆتۈرۈۋ تقانلىقىنى...

 نېمه دهۋ تىدۇ ماۋۇ؟_ دېدى سهرد ر. _
 قتا نېمه ئىش قىلىۋ تاتتىڭ؟جىم تۇره!_ دېدى مۇستافا،_ قهبرىستانلى _
به ىده ئۇ يهرگه گۈل قويۇپ قويىشىدۇ،_ دېدىم،_ د د م ئاخشـاملىرى چىققـان چاغـد  ياقىسـىغا  _

سېرىنگۈل تاقىۋ لسا قهھۋهخانىـدىكىلهر التـارىيه بىلهتلىرىنـى تې ىمـۇ كـۆپرهك ئالىـدىكهن، بېرىـپ 
 قار پ باق دهپ ئهۋهتىدۇ به ىده.

 بوپتۇ! _
دهپ بارغـان چېغىمـد ، د دىسـىنىڭ قهبرىسـى بېشـىد  ئـۇنى كـۆردۈم. بېشـىنى گـۈل بـارمىكىن  _

 يۆگهپتۇ ۋه ئالالھقا دۇئا قىلىۋ تاتتى.
يالغان گهپ قىلىۋ تىـدۇ!_ دېـدى سـهرد ر،_ ئـۇ قىزنـى ئهتىـگهن سـاھىلد  كـۆردۈم، قىپيالىڭـا   _

 ئىدى.
اغـد  تې ـى ئۇنىـڭ ياق، سۇ ئۈ ۈش كېيىمـى بـار ئىـدى،_ دېـدىم،_ لـېكىن قهبرىسـتاندىكى چ _

 بۇند قلىقىنى بىلمهيتتىم.
بوپتـــۇ،  ـــۇند ق قىلىـــپ بـــۇ قىـــز كومۇنىســـتمۇ؟_ دېـــدى مۇســـتافا،_ يـــاكى ســـهن مېنـــى  _

 كولدۇرلىتىۋ تامسهن؟
ياق،_ دېدىم،_  ۇند ق. دهۋ تىمهنغۇ... ئۇنى ئۇ يهرده دۇئا قىلىۋ تقـان چېغىـد  كـۆرۈپ، مهن  _

م، چۈنكى كىچىك چېغىد  ئۇند ق ئهمهسـتى. بـۇ قىزنىـڭ ئا ر ق، ئېتىر پ قىلىمهن، ھهير ن قالدى
كىچىــك ۋ قتىنــى بىلىــمهن. يامــان ئهمه، قىــز ئىــدى، لــېكىن بهك ياخشــىمۇ دهپ كهتكىلــى 

ئويال مېنىڭمۇ سهل كالالم قااليمىقانال تى. -بولمايتتى. ئۇالرنى سىلهر بىلمهيسىلهر. مۇ ۇند ق ئويال
دۇ دهپ.   ــۇند ق قىلىــپ ئارقىســىغا چۈ ــتۈم، ئــۇنى بىلگــۈم كېپقالــدى قانــد قر ق ئــادهم بولغانــ

 كۈ ىتىشكه با لىدىم، ھهم بىر ئا  كۆڭۈل ئاچاي دهپ...
 بىكار تهلهت، نانقېپى!_ دېدى مۇستافا. _
 ئا ىق بولغان گهپ  ۇ!_ دېدى يا ار. _
 جىم تۇر!_ دېدى مۇستافا ئۇنىڭغا،_ كومۇنىست ئىكهنلىكىنى قاند ق بىلدىڭ؟ _

ــدىن ئهگ _ ــد ، كهينى ــۇ چاغ ــمهيۋ تىمهن.   ــا ىر ئهگه  ــاق! ھ ــدىم،_ ي ــده،_ دې ــىپ يۈرگهن ىش
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گېزىتىـدىن « جۇمھۇرىيهت»كوال ئىچكهن باققالنىڭ دۇكىنىغا كىردى ۋه -تاسادىپىي، ئۇ مهن كوكا
 بىرنى ئالدى.  ۇنىڭدىن بىلدىم.

 يالغۇ  مۇ ۇنىڭدىنال بىلدىڭمۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
دېدىم،_ بىردهم جىم تۇرىۋېلىپ ئاندىن د ۋ م قىلدىم،_ ھهر  ياق، پهقهت بۇنىڭدىنال ئهمه،،_ _

گېزىتىدىن بىرنى ئالىدۇ، با ـقا گېزىـت ئالمايـدۇ. با ـتا « جۇمھۇرىيهت»كۈنى ئهتىگهنده كېلىپ 
 ئېرهنسىمهپتىمهن، كېيىن، بۇ يهردىكى با قا باي بالىلىرى بىلهن ئاالقىسىنى ئۈ ۈپتۇ.

گېزىتـى ئېلىۋ تـاتتى،_ دېـدى مۇسـتافا،_ ۋه « مھـۇرىيهتجۇ»ھهر كۈنى ئهتىگهنده كېلىـپ بىـر  _
سهن بۇنى بىزدىن يو ۇرۇۋ تاتتىڭ، چۈنكى سهن تې ىچه ئۇ قىزغا ئا ىقتىڭ ۋه كهينىـدىن مـار پ 

 يۈرهتتىڭ،  ۇند قمۇ؟
 نى بۈگۈن ئهتىگهن ئالدى.«جۇمھۇرىيهت»ياق،_ دېدىم،_  _

ــ _ ــدى مۇس ــۈۋېتىمهن،_ دې ــىڭنى تۆك ــا، چىش ــان گهپ قىلم ــده يالغ ــۈنى ئهتىگهن تافا،_ ھهر ك
 تىن ئالىدىغانلىقىنى تې ى باياتىن دېدىڭ.« جۇمھۇرىيهت»
ھهر كۈنى ئهتىگهنـده باققالغـا كېلهتتـى ۋه ئـۇ يهردىـن بىـر نهرسـىلهرنى ئـاالتتى، لـېكىن نـېمه  _

جۇمھــۇرىيهت" »ئالىــدىغانلىقىنى مهنمــۇ بىلمهيــدىغان تۇرســام،_ دېــدىم،_ ئالغــان نهرســىنىڭ 
 بۈگۈن ئهتىگهن كۆردۈم. ئىكهنلىكىنى

 يالغان گهپ قىلىۋ تىدۇ،_ دېدى سهرد ر. _
مهنمــۇ ئۇقمىــدىم،_ دېــدى مۇســتافا،_ ســهل تــۇرۇپ ئــادهم بولغانغــا تويغــۇ ىمهن. كومۇنىســت  _

 ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئهگىشىپ يۈرۈپتۇ. بۇ تاغاقالر   دى قاند ق گهپ؟ ر ست گهپ قىل.
ن ئۇنىڭغا ئهگىشىپ يۈرگهنده چۈ ۈرۈپ قويـدى.  ـۇ چاغـد  مهن دهي،_ دېدىم،_ بىرسىنى مه _

 يهردىن ئالدىم. ئوغۇرلىمىدىم... يهنه بىرسى بولسا ئانامنىڭ تاغىقى، قهسهم قىلىپ بېرهي.
 ئاناڭنىڭ تاغىقىنى نېمىدهپ يېنىڭد  ئېلىپ يۈرىيسهن؟ _
انلىقىنى بىلگهچـكه تاماكىنى يهنه بىر  ـورىدىم ۋه بۇالرنىـڭ مهن نـېمىال دېـمهي ئىشـهنمهيدىغ   
 سۆ  قىلماي تۇرۇۋ لدىم.-گهپ
 ساڭا گهپ قىلىۋ تىمهن!_ دېدى. _
ماقۇل،_ دېدىم،_ لېكىن ئىشهنمهيۋ تساڭالر، قهسهم قىلىمهنكى ر ست گهپ قىلىۋ تىمهن. ھهئه،  _

بۇ قىزىل تاغاق ئانامنىڭ ئهمه،، باياتىن خىجىل بولـۇپ ئانامنىـڭ تـاغىقى دهپ قويغانىـدىم. بـۇ 
 اغاقنى، ئۇ بۈگۈن باققالدىن ئالدى.قىزىل ت

 گېزىت بىلهن بىللىمۇ؟ _
 گېزىت بىلهن بىلله، باققالدىن سور پ بېقىڭالر. _
 ئاندىن،  ۇند ق قىلىپ ئۇ تاغاقنى ساڭا بهردى؟ _
ياق!_ دېدىم، بىردهم تۇرۇۋېلىپ ئاندىن دېدىم:_ ئۇ كهتكهنـدىن كېـيىن، ئـۇ قىزىـل تاغـاقتىن  _

 مهنمۇ بىرنى ئالدىم.
 نېمىشقا؟_ دهپ ۋ رقىرىدى مۇستافا. _
 نېمىشقا؟_ دېدىم،_ چۈ هنمىدىڭالرمۇ؟ _
 ئاغزىغا بىر سالىدىكهنمهن ما گۇينىڭ! _ دېدى سهرد ر. _
مۇســتافا بولمىغــان بولســا، ئۇنىــڭ كــۆرگىلىكىنى كۆرســىتىپ قويغــان بــوالتتىم، لــېكىن مۇســتافا _



141 
 

 ۋ رقىر ۋ تاتتى.
گـــۇي؟ كومۇنىســـت ئىكهنلىكىنـــى بىلهتتىـــڭ، ســـهن  ئا ـــىق بولغانلىقىـــڭ ئۈچۈنمـــۇ كـــالۋ  _

 جاسۇسمۇسهن؟
نېمه دېگهن بىلهن بۇ ئىشهنمهيدۇ دهپ ئويالپ بىردهم جىـم تـۇردۇم، لـېكىن  ـۇند ق قـاتتىق    

ۋ رقىر پ كهتتىكى، يهنه بىر  قېتىم چۈ ـهندۈرهي، ئـۇ كومۇنىسـتقا ئا ـىق ئهمهسـلىكىمنى بىلىـپ 
ــاكىنى يهرگه تا ــال ــدىم. تام ــدىرىماي ئۈســتىگه قالســۇن دې پ كــۆڭلى خــاتىرجهم كىشــىلهردهك ئال

دهسسهپ ئۆچۈردۈم. ئاندىن قىزىل تاغاقنى سهرد رنىڭ قولىدىن ئالدىم، ئا ر ق ئىگىـپ قاتلىـدىم، 
 تولغىدىم ۋه دېدىم:

 لىر غا بۇند ق چىر يلىق تاغاق تاپالىساڭ، سهنمۇ ئالماي قويمايتتىڭ. 25 _
 يالغانچى!_ دهپ ۋ رقىرىدى مۇستافا. ئالالھ جاجاڭنى بهرسۇن، قاپاقباش _
 ـۇنىڭ بىــلهن مهنمــۇ  ۇۋ نىمنــى ئۆچــۈردۈم. مېنىـڭ ئهمــدى ســىلهر بىــلهن پار ڭال ــقۇم يــوق،    

ئهپهندىلهر، ئۇقتۇڭالرمۇ؟ مهيلى مېنى ئار ڭالرغا ئېلىڭالر يـاكى ئالمـاڭالر، مهن سـهل تـۇرۇپ ئـۆيگه 
هن، كېيىن بىـر كـۈنى، ئۈسـكۈد رغا بـارىمهن، كېتىمهن. بېرىپ ماتېماتىكا دهرسىمنى تهكر ر قىلىم

بىرىنى سـهن جاسـۇ،، دېيىشـتىن -ماڭا چوڭر ق ئىش بېرىڭالر دهيمهن: جهننهتھىساردىكىلهر بىر
با قا بىر ئىش قىلمايۋ تىدۇ، ماڭا چوڭ بىر ۋه ىپه بېرىڭالر! سهل تۇرۇپ ئۆيگه كېـتىمهن؛ ئهمـدى 

 رغا پىسهنت قىلماي گېزىت ئوقۇ قا با لىدىم...يېرىمى قالغان گېزىتنى ئوقۇۋېتهي. ئاچتىم، ئۇال
 قاند ق قىلىمىز ئهپهندىلهر؟_ دېدى مۇستافا. _
 جۇمھۇرىيهت" گېزىتى سېتىۋ تقان باققالنىمۇ؟_ دېدى سهرد ر.»ھېلىھهم  _
يـاق،_ دېـدى مۇسـتافا،_ باققـالنى دېمىـدىم. مـاۋۇ دۆت كومۇنىسـت ئا ـىقىنى قانـد ق قىلىمىـز  _

 دهيمهن.
 هت ئاكا،_ دېدى سهرد ر،_ كۆڭلۈڭگه ئالما، دېمىسىمۇ پۇ ايمان قىلدى.كهچۈرىۋ _
يهنـى كـارىمىز بولمىسـۇن، بېرىـپ كومۇنىسـتالرغا يهم بولسـۇن، دېمهكچىمـۇ؟_ دهپ ۋ رقىرىـدى  _

 مۇستافا،_ ھا ىرال پاالقشىپ بېرىپ ئۇ قىزغا ھهممه گهپنى يهتكۈ ىدۇ بۇ.
 سهرد ر.تا   بىر دۇمبااليلىمۇ؟_ دهپ كۇسۇلدىدى  _
 كومۇنىست قىزنى ھېچنىمه قىاللمامدۇق؟_ دېدى يا ار. _
 ئۈسكۈد ردىكى قىزغا قىلغاندهك قىاليلى ئۇنى. _
 باققالغىمۇ ئوبد نر ق ساۋ ق بېرىپ قويۇش كېرهك،_ دېدى سهرد ر. _
ــان    ــادهملىرىمىزگه قىلغ ــڭ ئ ــۇ الد  بىزنى ــتالرنىڭ ت ــتى ۋه كومۇنىس ــىپ پار ڭلىشىش -كۇسۇلدىش

ـــى دېيىشـــتى ۋه ئهتكهنلى ـــر نېمىلهرن ـــپ بى ـــا چىقىرى ـــى دۆت، كالۋ غ ـــى سۆ لىشىشـــتى ۋه مېن رىن
گېزىتىنى ئوقۇغان بىر قىزنـى ئۈسـكۈد رد  كېمىـدىن سـاڭگىلىتىپ قويـۇپ قانـد ق « جۇمھۇرىيهت»

-سۆرهتكهنلىكىنى سۆ لىشىشتى، ئاندىن يهنه بىر ھا   پار ڭلىشىشتى، لـېكىن مهن ئۇالرنىـڭ گهپ
ــۇ  ــوپۇر ســۆ لىرىگه پهرۋ م ــك   ــپىي ۋه تهجرىبىلى ــۇۋ تىمهن، كهس ــت ئوق ــدىم: گېزى ــپ قويمى قىلى

ئهمهسمهن، ئىنگىلىزچه بىلىـدىغان تېلېگر ممـا مه غۇالتچىسـى بواللمـايمهن، ئالىيۇمىنـدىن دهرىـزه 
قاپقاقلىرى ياسا تا تهجرىبهم يوق، كۆ هينهكتىن خهۋهرد ر دورى انا با قۇرغۇچىسى، تېلېفونىسـت، 

قــان تــوك رېمونتچىســى، ئىشــتانالرغا بهلــۋ غ تىكهلىگــۈدهك ما ــىنىچىمۇ ئهمه، ئهســكهرلىكتىن قايت
مهن، دهۋ تاتتىم، ئالالھ قهھىر قىلسۇن، لېكىن مهن يهنىال ئىستانبۇلغا كېتىمهن بىر كۈنى، چـوڭ 
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بىر ئىش قىلغـان چېغىمـد ،  ـۇند ق،  ـۇ چـوڭ ئىـش توغرۇلـۇق ئويالنـدىم ۋه   دى نـېمه ئىـش 
چـوڭ -هنلىكىم ئۈچۈن، يهنه گېزىتنىڭ باش بېتىگه قـارىغۇم كهلـدى، چـوڭئىكهنلىكىنى بىلهلمىگ

ۋهقهلهرنىڭ ئارىسـىد ، ئـۆ  ئىسـمىمنى كـۆرمهكچى بولغـانلىقىم ۋه قىلمـاقچى بولغـان ئىشـىمنى  ـۇ 
يهردىن تاپماقچى بولغانلىقىم ئۈچۈن بهلكىم، لېكىن گېزىت يىرتىلىـپ كهتكهنىـدى، بـاش بهتنـى 

گېزىتنى ئهمه، خۇددى ئۆ  كهلگۈسىمنى يوقىتىـپ قويغانـدهك قىالتـتىم.  ئىزدهپ تاپالمايۋ تاتتىم؛
قوللىرىمنىــڭ تىترهۋ تقــانلىقىنى كــۆرۈپ قالمىســۇن دهپ  يو ۇرۇۋېلىشــقا ئۇرۇنۇۋ تــاتتىم، دهل  ــۇ 

 چاغد  مۇستافا ماڭا قار پ گهپ قىلىۋېتىپتۇ:
 چاغد  بارىدۇ باققالغا؟ ساڭا دهۋ تىمهن لهقۋ  گۇي!_ دهپ ۋ رقىرىدى،_ بۇ قىز باال قاند ق _
 ھه؟_ دېدىم،_ ساھىلدىن يېنىپ. _
 دۆت! مهن ئۇنىڭ ساھىلدىن قاند ق چاغد  يانىدىغانلىقىنى نېمه بىلىمهن! _
 توققۇ ، توققۇ  يېرىمالرد  ساھىلغا بارىدۇ. _
 ئۆ  پوقۇڭنى ئۆ ۈڭ تا ىاليسهن. _
 ماقۇل،_ دېدى يا ار،_ ئۇ قىز بالىنى تا   سالسۇن. _
 ئۇرمايدۇ!_ دېدى مۇستافا،_ ئۇ قىز سېنى تونۇيدۇ،  ۇند قمۇ؟ ياق، _
 سائهت قىلىشىمىز.-ئهلۋهتته!_ دېدىم،_ ساالم _
 قاپاقباش!_ دېدى مۇستافا،_ تې ىچه ماختىنىۋ تىدۇ. _
  ۇند ق،_ دېدى سهرد ر،_  ۇڭا ئۇنى كهچۈرىۋهت دهۋ تىمهن. _
ا قارىـدى،_ گېـپىمگه قـۇالق سـال! ئهته ياق!_ دېدى مۇستافا،_ ئۇند ق ئاسان ئىـش يـوق! ماڭـ _

مهن توققۇ  يېرىمد  ئـۇ يهرگه بـارىمهن. مېنـى سـاقالپ تۇرىسـهن! قايسـى باققـال ئىـدى ئـۇ، ماڭـا 
 گېزىتىنى ئالغانلىقىنى ئۆ  كۆ ۈم بىلهن بىر كۆرهي.« جۇمھۇرىيهت»كۆرسىتىسهن! قىزنىڭ 

 ھهر كۈنى ئهتىگهنده ئالىدۇ!_ دېدىم. _
ېدى،_ ئالسا سـاڭا  ـهرهت قىلىـمهن. سـهن بېرىـپ ئـاۋۋ ل قىزنىـڭ قولىـدىن ئاغزىڭنى يۇم!_ د _

ــدىن  ــدىغانلىقىمىزنى ئېيتىســهن. ئان ــۇ يهرگه كومۇنىســتالرنى كىرگۈ مهي ــى تارتىۋ لىســهن. ب گېزىتن
 تارتىۋ لغان گېزىتنى يىرتىپ يۈ ىگه ئاتىسهن. كېلىشتۇقمۇ؟

 جىم دېمىدىم.-الم   
 هپلىرىمنى ئاڭلىدىمۇ؟كېلىشتۇقمۇ؟_ دېدى،_ قۇلىقىڭ گ _
 ئاڭلىدى،_ دېدىم. _
تۆ ـۈك -ئاپېرىن،_ دېدى،_ سهندهك قاپاقباش چاكالنىڭمۇ، مهن، كومۇنىسـتالرغا پهقهت ئـۆتمه _

بولۇپ كهتكهن پوسـتىنى قالـدۇرىمهن! كـۆ ۈم بۇنـدىن كېـيىن، د ۋ ملىـق سـهنده بولىـدۇ. بۈگـۈن 
 ه قايتىمهن دهپ خام خىيال قىلما!ئاخشاملىققىمۇ، بىز بىلهن خهت يېزىشقا چىقىسهن! ئۆيگ

مۇستافانى  ۇ يهردىال ئۆلتۈرۈۋهتكۈم كهلدى! لېكىن، ئۆ ۈڭگه ئىـش تېرىۋ لىسـهن ھهسـهن! بىـر    
 نهرسه دېمىدىم. كېيىن يهنه بىر تال تاماكا سورىدىم، بېرىشتى.
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ۇچىالر سـار ڭ، دهپ جۈنهيت تۇيۇقسىزال دهرىزىنى ئاچتى ۋه قار ڭغۇلۇققا قـار پ، ھهمـمه ئوقۇتقـ   

ۋ رقىرىدى، ھهممه ئوقۇتقۇچىالر، ھهممه مۇئهللىملهر، دهپ ۋ رقىر ۋ تاتتى، گۈلنۇر قاقاھالپ كۈلـدى 
ــۇ  ــاتتى ۋه جۈنهيتم ــالىالر، دهۋ ت ــۇ ب ــدۇ، كۆردۈڭالرم ــدى، ئۇچۇۋ تى ــۇ، دې ــاپتۇ ب ــىلىپ ق ۋه تهڭش

ــڭ ــهنلهرنىڭ مېنى ــدى، س ــۇرۇپ ئۆتكۈ مى ــار پ ت ــى ق ــل مېن ــۇ يى ــلهر، ب ــلهن  ھه ىلهك ــاتىم بى ھاي
ئوينىشىدىغانغا نـېمه ھهققىـڭ بـار ئىـدى، دهپ ۋ رقىر ۋ تـاتتى ۋه بىـردىنال فۇنـد  بىـلهن جهيـالن 
يېتىپ كهلدى،  ئۈ ششت، جۈنهيت، نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن بۇ چاغ بولغاند ، قار  كېچه سـائهت 

ــالالھ ئــۈ  بولــدى، دېيىشــتى، قو ــنىالر، ھهممهيــلهن ئۇخالۋ تىــدۇ، دهۋ تــاتتى، قو ــنىال رنىڭ ئ
جاجىسىنى بهرسۇن، دېدى جۈنهيت، مېنى قويـۇۋهت ئاچـا، قو ـنىالرمۇ مـۇئهللىملهر بىـلهن بىـر، 
دېدى ۋه جهيالن، ساڭا ئهمدى يوق بۇنىڭدىن، دېدى ۋه جۈنهيتنىـڭ قولىـدىن نه ـه قو ـۇلغان 

سـه تاماكىنى تارتىۋ لمـاقچى بولـدى، لـېكىن جۈنهيـت بهرمىـدى ۋه ھهممهيـلهن پۈتـۈن پۈتـۈن چهك
چۇرۇڭـد  -ھېچگهپ يـوق، مهن چهكسـهم بولمامـدىكهن، دېـدى ۋه فۇنـد  غهلىـته مۇ ىكـا ۋه ۋ ر ڭ

ئاۋ  ىنى ئـاڭلىتىش ئۈچـۈن ۋ رقىـر پ تـۇرۇپ، ئۇنـد ق بولسـا يىـغ  ۇۋ نىڭنـى، دېـدى، ۋ رقىرىمـا، 
 بوالمدۇ ۋه جۈنهيتمۇ بىردىنال جىم بولدى ۋه گويـا پۈتـۈن ئـۆچمهنلىكىنى ۋه غه ىپىنـى بىردهمـدىال
ئۇنتۇپ قالغاندهك بولدى ۋه قۇالقلىرىمنى پـاڭ قىلغـۇدهك چىقىۋ تقـان پـوپ مۇ ىكىسـىغا كهلتـۈرۈپ 

ئۆچـۈپ -تولغىنىشقا با ـلىدى، ئانـدىن تۇر ننىـڭ دېسـكوخانىغا ئوخشـىتىپ ئورنىتىۋ لغـان يېنىـپ
تۇرغان رهڭلىك چىر قلىـرى ئارىسـىدىن چىقىـپ كېتىشـتى ۋه مهن جهيالنغـا قارىـدىم، لـېكىن بهك 

همكىنــدهك قىلمــايتتى، چىر يلىــق ئىــدى، تــاتلىق كۈلۈمســىرهۋ تاتتى، ھهم كۆڭلــۈم ســۇنۇق، ھهم غ
غهمكىن، ئالالھىم، مهن بۇ قىزنى ياخشى كۆرىمهن، نېمه قىلىشىم كېـرهك بىلمىـدىم، ماڭـا يـاردهم 
قىل،  ھالىم نېمه دېگهن ئېچىنىشلىق، مهنمۇ، ئا ىق بولۇپال تـوي قىلىشـنى پىالنلىغـان بىچـاره، 
ئىر دىسىز، د ن ورهك باسقان، ياش تۈرك ئا ىقالرغا ئوخشاش كۈنگه قـاالرمهنمۇ ئـاخىرى، بىزنىـڭ 
مهكتهپنىڭ  هھۋهتپهرهسلىرىگه ئوخشاش، ئۇالر قىزالرنى خورلىشىدۇ، لېكىن كېيىن، تاڭ ئـاتقۇچه 

ت مۇھهببهت  ېئىرلىرىنى ياغدۇرۇپ ھهممه ئادهمدىن مهخپىي تۇتىـدىغان ھـۆججه-ئولتۇرۇپ ئىشقى
سومكىلىرىنىڭ ئىچىـگه بـۇ خىـل بىچـاره تۇيغـۇالر بىـلهن تولـۇپ كهتـكهن نهرسـىلهرنى يو ـۇرۇپ 
قويىدۇ، ئانـدىن ئوغـۇل بـاال بولۇ ـنىڭ خـاتىرجهملىكى بىـلهن كېلىـپ سـاڭا پـو ئاتىـدۇ، بولـدى 
به،، ئويلىما مهتىن، يىرگىنىۋ تىمهن ھهممىسىدىن، مهن، ھېچقاچان ئـۇالردهك بولمـايمهن، مهن 

ان بىر خهلقار لىق باي،  اپاقچى بولىمهن،  ـۇند ق،  ـۇند ق، گېـزىتلهرده كـونتېس دې سوغۇقق
روچفولتىېن بىـلهن رهسـىملىرىم ۋه كېيىنكـى يىلـى ئامېرىكىـدىكى بۈيـۈك تـۈرك فىزىكـا ئالىمىنىـڭ 
 هخســى تۇرمۇ ــى خهۋهر قىلىنىــدۇ، "  مــان"  ورنىلــى بىزنــى پــاالنى خېــنىم بىــلهن ئىتالىيهنىــڭ 

ولتۇقلىشىپ يۈرگهنلىكىمىزنى ئا كارىاليدۇ  ۋه كۆك ئاسمان ساياھىتى ئۈچـۈن  هخسـى تاغلىرىد  ق
ساياھهت كېمهم بىلهن تۈركىيهگه كهلگهن چېغىمد  مېكسىكىلىق نېفىت ماگىناتىنىڭ گۈ هل يـالغۇ  

نىــڭ بــاش بېــتىگه بېســىلغان يوغــان رهســىمىمنى «ھــۈررىيهت»قىــزى _ ئــۈچىنچى ئايــالىم بىــلهن 
، جهيــالن، مهن مهتىننــى ياخشــى كــۆرىمهن، دهپ قاالرســهنمۇ  كــۆرىمىز، ئــۇ كۆرگىنىڭــده ســهن

چاغد ، ۋ ي خۇد يىم، ئهجهپ جىق ئىچتىم ۋه جهيالنغا قارىدىم ۋه نه ه تهسـىرىده خامۇ ال ـقان 
گۈ هل چىر يىغا قار ۋېتىپ، بىردىنال خۇدىنى يوقىتىپ قايناپ كېتىشكهن كىشىلهر تـوپى ئىچىـدىن 

ئاۋ  ىنى ئاڭلىدىم، ۋ ي خۇد يىم، ئهمدى ھۇۋلىغان ئاۋ  ىنى ئـاڭالۋ تىمهن ۋه  بىرىنىڭ ھۆركىرىگهن
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نېمىشقىكىن، مېنىڭمۇ ھۆركىرىگۈم، ۋ رقىرىغۇم كهلدى ۋه مهنمـۇ ئۇالرغـا قو ـۇلۇپ ۋ رقىـر ۋ تىمهن، 
دهسلهپ مهنىسىز بىر كاكىر ش چىقتـى بوغۇ ۇمـدىن، ئانـدىن ئامالسـىز قالغـان ھايۋ نغـا ئوخشـاش 

تاتتىم بىردىنال گۈلنۇر، سهن جىم تـۇر مهتىـن، دېـدى، ئـاغزىڭنى يـۇم، سـېنىڭ ئۇالرغـا ھۆركىرهۋ 
قو ۇلۇ قا ھهققىڭ يوق، دېدى ۋه قولىدىكى موخـۇركىنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ، سـهن چهكمىـدىڭ 
-دېــدى ۋه مهنمــۇ تې ــى چاخچــاق قىلىۋ تقــان ئوخشــايدۇ دهپ كۈلۈمســېرىدىم ۋه ئانــدىن، ئېغىــر

ى، مهن بىر  ىشه ۋىسكىينى ئىچىپ بولدۇم، ماقۇلمۇ دوستۇم، سىلهرنىڭ بېسىقلىق بىلهن دېدىمك
بۇ قامال مىغان نه ـه ئارىال ـتۇرغان موخۇركـاڭالردىن جىقـر ق نهرسـه بـار بىـر  ىشـه ۋىسـكىنىڭ 

قولغا ئۆتكۈ ۈپ ئهمه،، ھهممىنى ئۆ ۈم تـۈگهتتىم، لـېكىن -ئىچىده، ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن قولدىن
توخـۇ يــۈرهك گــۇي، اليـغه هل، نېمىــدهپ چهكمهيســهن، ھېچبولمىســا گېـپىمگه قــۇالق ســالمىدى، 

تۇر نـدىن بولســىمۇ خىجىــل بــول، ئۇنىــڭ ئهسـكهرلىككه مېڭىشــتىن بــۇرۇنقى ئــاخىرقى كېچىســىنى 
قااليمىقان قىلىشقا نېمه ھهققىڭ بار، دهۋ تاتتى، مهن، مـاقۇل ئۇنـد ق بولسـا، دېـدىم ۋه قولـۇمنى 

ــپ ــاكىنى ئېلى ــدىكى تام ــپ قولى ــگه ئۇ ىتى ــنى ئىچىم ــاش ئىس ــاڭا ئوخش ــا س ــالن، مان ــار  جهي ، ق
تارتىۋ تىمهن، سېنى ياخشى كۆرىمهن ۋه يهنه بىردهم چهكتىم ۋه گۈلنۇر، ھه، مانا مۇنـد ق دېـدى 
ۋه يهنه بىردهم چېكىپ قايتۇرۇپ بهردىم ۋه  ۇ چاغد  گۈلنۇر مېنىڭ ساڭا قار ۋ تقانلىقىمغا دىقـقهت 

كهتتى ۋه قار  مهتىن، سېنىڭكىمۇ ئۇچىۋ تىدۇ دېـدى، ئۇنىڭغـا قىلدى جهيالن ۋه قاقاھالپ كۈلۈپ 
يېتىشـىش ئۈچــۈن تې ىمـۇ جىــق چېكىشـىڭ كېــرهك دېـدى ۋه مهن، جهيــالن، سـېنى  ســېنىڭكى 
ــدى ۋه مهن گهپ  ــۇنى كهلتۈرهمســهن دې ــۇر، ئ ــدىم ۋه گۈلن ــدىم ۋه گهپ قىلمى ــدى، دهپ ئويلى دې

مانا ماۋۇ يهرگه يېزىـپ قويىـۋ تىمهن، فىكـرهت  قىلمىدىم ۋه گۈلنۇر چاققان بولمىساڭ، مهتىن، قار 
ئىندهككه كهلتۈرىۋ لىدۇ دېدى ۋه توم ئور لغان تاماكىنىڭ ئۇچى بىلهن يېزىۋ تقاندهك بىر ھهرىكهت 
قىلدى ۋه مهن ئۈنچىقمىدىم ۋه ئۇ، فىكرهت قېنى دېۋىدى، قولۇمـدىكىنى رومكىنىمـۇ كۆتـۈرۈۋهتتىم 

ېگهن بولۇپ چاتاق چىقمىسۇن دهپ ئۇ يهردىن سۇغۇرۇلۇپ ۋه مهن رومكامغا ھار ق قۇيۇپ كېلهي د
مېڭىۋېدىم گۈلنۇر يهنه بىر قاقـاھالپ كۈلـدى ۋه مهن قـار ڭغۇد   ىشـىنى ئىـزدهپ يۈرسـهم نهدىـن 
كهلدى  هينهپ بىردىنال ماڭا ئېسىلدى ۋه كهل، تانسا ئوينايلى دېدى، ئۆتۈنۈپ قاالي مهتىن، قـار  

دېــدىم مهن ئــۇ ماڭــا ئېســىلىۋېدى، قــار پ قويــۇڭالر، مېنــى  مۇ ىكىمــۇ  ــۇند ق گــۈ هل ۋه  مــاقۇل
ئهتىدىن كهچكىچه جهيالننى خىيـال قىلىـپ يۈرىيـدۇ دهپ قالمـاڭالر، مانـا قـار ڭالر، مهن  هيـنهپ 
دېگهن كاۋ  بىلهن تانسا ئويناۋ تىمهن، لېكىن بىردهمدىال ئىچىم سىقىلدى، چۈنكى خۇددى قـارنى 

ئوخشاش كـۆ لىرىنى قىسـىپ، مهن قـالتىس رومـانتىكمىكهنمهن يېڭىال تويغان خاتىرجهم مۈ ۈككه 
دېگهندهك ئويناپ كېتىشـكه با ـلىغان ئىـدى ۋه مهن قانـد ق قىلسـام قۇتـۇالرمهن دهپ تۇرىۋېـدىم 
ــى ئۆچــۈرۈپ، سۆيۈ ــۈڭالر،  ــر قىلســۇن، چىر قالرن ــالالھ قهھى ــى، ئ ــى تهپت ــامغا بىرن بىرســى كاس

ار ڭغۇلۇقتا ئۇ يوغان ياسـتۇقتهك ئىسسـىق بىـر نېمىنـى سۆيۈ ۈڭالر دهپ ۋ رقىرىشىۋ تاتتى ۋه مهن ق
ئىتتىرىۋېتىپ سـۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ كهتـتىم ۋه  ىشـىلهر بىـلهن ئىسـتاكانالر نهدىـدۇر دهپ ئىـزدهپ 
يۈرسهم، يۈ ۈمگه ر ست بىر ياستۇق كېلىپ تهگدى، ماقۇل،  ـۇند ق قىالمـدۇق، مهنمـۇ قـار ڭغۇد  

ۋلىغان ئاۋ  ىنى ئاڭلىدىم ۋه ئا  انا ئىشـىكىده ۋهد تنـى بىر مۇ ت ئاتتىم ۋه تۇرگاينىڭ ۋ يجان تو
ئۇچرىتىـپ قالــدىم ۋه ئۇنىــڭ ماڭــا دۆتــتهك قــار پ تــۇرغىنىنى كــۆردۈم ۋه ئانــدىن ماڭــا يوپۇرۇلــۇپ 

ھه، دېـدى ۋه مهن، نـېمه قـالتىس ئىـش دېـدىم ۋه ئـۇ -كېلىپ ئاكا ئهجهپ قالتىس ئىش بولدى
ڭ يوقمۇ، بىز ھا ىر توي قىلىشقا پۈتۈ تۇق، دېدى ۋه ھهير ن قالغان ھالد ،  ئاكا سېنىڭ خهۋىرى
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بېسىق بىر ئهردهك قـولىنى مېھرىبـانالرچه سـامانىڭ مۈرىسـىگه قويـدى ۋه -مهسئۇلىيهتچان ۋه ئېغىر
قالتىس بولماپتىمۇ ئاكا، دېدى ۋه مهن، بهك قالتىس بوپتۇ، دېدىم ۋه  ۇند ق، دېـدى، قـالتىس 

برىكلىمهمسـهن ۋه يېڭىبا ـتىن قۇچاقلىشـىپ سۆيۈ ـتۇق ئىش بولدى، توي قىلىشقا پۈتۈ تۇق، ته
ۋه سهما يىغاليدىغاندهك تۇر تتى ۋه مهن ھهير ن قالدىم، ئهمدى قاچـاي دهپ تۇرسـام ۋهد ت مېنـى 
يهنه تۇتۇۋ لدى ۋه يهنه بىر قېـتىم سۆيۈ ـتۇق ۋه مهن بـۇ سۆيۈ ۈ ـلىرىمىزنى ئـاۋۇ ئىنگىلىـز قىـز 

دهپ قورقتۇم ۋه مهكتهپـته، ھهممهيلهننىـڭ يهنه بىرىنـى  كۆرۈپ قېلىپ بىزنى بهچچه دهپ قاالرمۇ
بهچچىگه چىقىرىشنىڭ كويىد  يۈرىيدىغانلىقىنى ئهسلىدىم، ئالالھ جاجاڭالرنى بهرسۇن، سـار ڭالر، 
كېسهللهر، قاپاقبا الر، ئا غۇنالر، تۈكى يوقالرنى بهچچه دېيىشىپ ما  ق قىلىشـىدۇ، خۇد غـا مىـڭ 

ارمۇ، ئهلۋهتته، بار دېيىشكه بولىدۇ، خالىسام بۇرۇتمـۇ قويـااليمهن،  ۈكرى مېنىڭ تۈكلىرىم بار، ب
بهك يارىشىپ كهتمىسىمۇ، مهن دېگهن تۈكلۈك، گهرچه بىر قېتىم سـۇاليمان دېـگهن ئېيىـق مېنـى 
ما  ق قىلىپ پو ئاتقان بولسىمۇ، لېكىن بىر قېتىم ئۇ ئۇخالپ قالغاند  ئۈسـتىگه چىقىۋېلىـپ پۈتـۈن 

لىپ دهردىمنى ئالغانىدىم، چۈنكى مۇ ۇند ق قىلمىغان بولسـام بىچـاره جهمـگه ياتاقتا  هرمهنده قى
قىلغاندهك  ئادهمنى بو هك قىلىشىدۇ بۇ  اپاقچى گۇيالر، ئىچىـده توڭگـۇ  قۇتر يـدىغانالر، لـېكىن 
ئۆ ۈڭنى بېسىۋ ل مهتىـن، نېمـانچه قىلىـپ كېتىسـهن، كـېلهر يىلـى سـهن ئامېرىكىـد  يۈرىيسـهن، 

رنىڭ دۆلىتىده يهنه بىر يىل جاپا چېكىسهن ۋه فارۇق بىلهن نىلگـۈن، مهن ئهگهر لېكىن بۇ كالۋ ال
پۇل قىسىنچىلىقىدىن كېلهر يىلى ئامېرىكىغا بار لمايدىغان بولسـام، ئـۇ چاغـد  مهنـدىن كۆرىـدىغان 
كۈنــۈڭالر بــار، دهپ ئويلىــدىم ۋه ئــاخىرى ئا ــ انىنى تــاپتىم ۋه ئــۇ يهرده ھۈليــا بىــلهن تــۇر ننى 

ھۈليا يىغالپتۇ، تۇر نمۇ يوغان بېشىنى جۈمهكنىڭ تېگىگه تىقىۋ پتۇ، مېنى كۆرۈپ بېشـىنى كۆردۈم؛ 
كۆتــۈردى ۋه كــۈچهپ بىــر مــۇش ئــاتتى ۋه ئانــدىن مهن،  ىشــه بىــلهن رومكىــالر نهده دېۋېــدىم، 
رومكىالر ئاۋۇ يهرده، دېـدى ۋه ھېچبىـر يهرنـى كۆرسـهتمىدى ۋه مهن يهنه، نهده دېۋېـدىم، يهنه، 

ېدى ۋه يهنه ھېچيهرنى كۆرسهتمىدى ۋه ئاخىرى مهن ئىشكاپالرنى ئاختۇرۇ قا با لىغاند ، ئهنىغۇ د
ــر ــىلدى ۋه بى ــا ئېس ــۇر ن ھۈلياغ ــزغىن -ت ــدهك، قى ــلىرىنى قومۇرىۋېتىدىغان ــى غاجــاپ چىش بىرلىرىن

ــر  ــدىم جهيــالن ۋه بى ــدىغانلىقىمىزنى ئويلى ــۇ ئا ــۇند ق قىلى سۆيۈ ــۈپ كېتىشــتى، مهن، بىزنىڭم
ــيى ــا دىن كې ــاغزىنى ئ ــدىن ئ ــڭ ئاغزى ــدىن تۇر ننى ــتى ۋه ئان ــقا با ال  ــاۋ   چىقىرىش ــقىچه ئ ن با 

ئاجرىتالىغان ھۈليا، ھاسىر پ تۇرۇپ، بۇمۇ ئۆتـۈپ كېتىـدۇ جېـنىم، بـۇ كۈنلهرمـۇ ئۆتـۈپ كېتىـدۇ، 
دېۋېدى تۇر ن بىردىنال تهلۋىله تى ۋه سـهن ئهسـكهرلىكنى چۈ ـىنهمتىڭ، ئهسـكهرلىككه دېـگهن 

دېدى ۋه تې ىمۇ تهلۋىلىشىپ ھۈليانى قۇچاقالپ تۇرغان قوللىرىنى قويۇۋېتىـپ،  ئهركهكلهر بارىدۇ،
ئهسـكهرلىككه بارمىغــان ئهركهك ئهمه،، دهپ توۋلىــدى ۋه دۈمــبهمگه يهنه بىــر مۇ ــت ســالدى ۋه 
سهن ئهركهكمۇ سهن، دېدى، ئهركهكمۇ سـهن، يهنه كۈلىۋ تىسـهنغۇ، ئـۆ هڭگه بهك ئىشـىنىدىغان 

د ق بولسا ئۆلچىشـىپ باقـايلى، كـۆرۈپ باقـايلى قېنـى قانچىلىـك ئهركهك ئوخشىمامسهن، كهل ئۇن
ســهن ۋه قــوللىرىنى ئىشــتىنىنىڭ تۈگمىســىگه ئاپىرىۋېــدى، ھۈليــا، نــېمه قىلىۋ تىســهن، دېــدى، 
ــيىن  ئۆتۈنــۈپ قــاالي تــۇر ن، ئۇنــد ق قىلمــا، دېــدى ۋه ئــۇ، بوپتــۇ دېــدى، ئىككــى كۈنــدىن كې

 ق ئوينايمىز، بوالمدۇ، دېـدى ۋه ھۈليـا، د د ڭ نـېمه دهپ ماڭىمهن، لېكىن ئهته كهچتىمۇ مۇ ۇند
قالسا قاند ق قىلىمىز، دېدى، ۋه تۇر ن، ئۇند ق نىجىسنىڭ ئاغزىغا پوق، دهپ ۋ رقىرىدى، بولدى 
به،، د د  بولساڭ د دىدهك بول، مېنىڭ، سېنىڭ ئار ۇيۇڭنى دهپال تولۇق ئوتتـۇرىنى پۈتتۈرىشـىم 

رلىككه ئهۋهتسهڭ بوالمدىكهن، كۆڭلۈمنىڭ قانچىلىك يېرىملىقىنى كېرهكمۇ،  ۇنىڭ ئۈچۈنال ئهسكه
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بىلهمسهن، التا غىالپ گۇي، ئوغلۇڭنىڭ كۆڭلىنى چۈ ىنىپ باقمامسهن، قاند ق د د  سـهن، مهن 
ئــادهم بولمــايمهن قانــد ق، گهپ بــارمۇ، ما ــىناڭنىڭمۇ ۋهتىــۋهرىكىنى چىقىرىــۋېتىمهن مۇ ــۇند ق، 

پ تـۇر، ئۇنىمـۇ ئاپىرىـپ بىـر تـۈۋرۈككه چاپلىۋهتمهيـدىغان بولسـام مېرسېدىزىڭنى بىر ئـاالي، قـار 
ھۈليا، بىلىپ قالسۇن، دهۋ تاتتى، ياق دهپ چىقىر پ كهتتى ھۈليا، ئۇند ق قىلما تۇر ن، ئۆتۈنۈپ 
قاالي، دېدى ۋه تۇر ن ماڭا يهنه بىر مۇ ت ئاتتى ۋه تۇيۇقسىزال ئىچىدىن ئاڭالنغان پوپ مۇ ىكىغا 

قا با لىدى ۋه ھهممهيلهننى ئۇنتۇپ قالغاندهك قىالتتى ۋه نه ه ئارال ـتۇرۇلغان كهلتۈرۈپ تولغىنىش
يېنىـپ تۇرغـان چىر قالرنىـڭ رهڭگـارهڭ نـۇرلىرى -تاماكا ئىسلىرى ۋه مۇ ىكىالرغا ما، ھالد  ئۆچۈپ

ئارىسـىد  غايىـپ بولـدى ۋه ھۈليـا ئۇنىـڭ كهينىـدىن يۈگـۈرۈپ كهتتـى ۋه مهنمـۇ ئـاخىرى ھـار قنى 
دىن تۇرگايغا ئۇچر پ قالـدىم، مـاڭه، سـهنمۇ مـاڭ، دېڭىزغـا يالىڭـا  كىرىمىـز ۋه مهن قۇيدۇم، ئان

بىردىنال ھاياجانلىنىپ كهتتىم، كىم كىم، دېدىم ۋه ئۇ كۈلدى، دۆت گـۇي، ئهلـۋهتته قىـزالر يـوق 
ۋه جهيالنمۇ يوق، دېۋېدى مهن ھهير ن قالدىم ۋه سېنى ئويلىدىم جهيالن، ھهمـمه ئـادهم قانـد ق 

الــــدى مېنىــــڭ ســــېنى ياخشـــى كۆرىــــدىغانلىقىمنى، ســــهندىن با ــــقا ھېچنىمىنــــى بىلىـــپ ق
ئويلىمايدىغانلىقىمنى قاند ق بىلىپ قېلىشتى، دهپ ئويلىدىم، جهيـالن نهدىسـهن، ئىـس، تۇمـان 
ۋه مۇ ىكىنىڭ ئىچىده، دهرىزىلهرنى بولسىمۇ ئېچىـپ قويسـا بولمامـدۇ، سـېنى ئىزلىـدىم جهيـالن، 

ــالالھ قهھــر قىل ــتىم ۋه ئاخىرىــد  نهدىســهن، ئ ســۇن، ئىزلىــدىم، ئىزلىــدىم ۋه جىددىيلىشــىپ كهت
ئۇسسۇل ئويناۋ تقانلىقىڭنى ۋه يېنىڭـد  فىكرهتنىـڭ بـارلىقىنى كـۆرۈپ، ئـۆ ۈڭنى بېسـىۋ ل مهتىـن، 
پهرۋ  قىلما ۋه پهرۋ  قىلىمغاندهك بېرىـپ بىـر يهرده ئولتـۇردۇم، ۋىسـكىي ئىچىـۋ تىمهن، خـۇدۇمنى 

ئويالۋ تـاتتىم، ۋ ي خـۇد يىم، بىـردىنال مۇ ىكـا توختـاپ قالـدى، بىرسـى بولۇ ىچه يوقاتتىم، دهپ 
نـــى قويـــدى، ئـــاله  ـــهرىڭنى، ھهممىســـى قهدىرئهھـــۋ ل، ئوتتـــۇر  تهبىـــقه ①قاسســـاپ ھاۋ ســـى

كىشىلىرىنىڭ تويلىرىنى كۆرۈپ چوڭ بولۇ قان بولغاچقا، بۇ يېڭى پهدىگه  ۇ ھامانال كۆنۈ تى ۋه 
بىــر قولــۇڭنى تۇتتــۇم جهيــالن، چانــدۇرماي ســاڭا قارىــدىم،  قــول تۇتۇ ــىۋ تىمىز ۋه مهن ســېنىڭ

ئهلۋهتته، يهنه بىر قولـۇڭنى فىكـرهت تـۇتتى ۋه چۆرگىله ـكه با ـلىدۇق، ۋ ي خـۇد يىم، قانـد ق 
پهده بۇ، ھاممىلىرىمىزنىڭ، يىر ق تۇققانلىرىمىزنىـڭ تويلىرىـدىكىگه ئوخشـاش ۋه قـول تۇتۇ ـۇپ 

بىر پويىز بولۇپ قالـدۇق، مېھمان انـا ئۆيـده ئـايلىنىۋ تىمىز،  هكىللهنگهن ھالقا بۇ ۇلىۋېدى ئۇ ۇن 
ــده  ــۋ تىمىز ۋه مۈرهم ــىكتىن كىرى ــر ئىش ــۇق، يهنه بى ــى، چىقت ــپ كهتت ــا چىقى ــۇيرۇقىمىز ھويلىغ ق
جهيالننىــڭ ئىسســىق قــولىنى ھــېس قىلــدىم ۋه قو ــنىالر نــېمه دهپ قــاالر، دهپ ئــويالۋ تىمهن ۋه 

 ـۈپ قالـدۇق، لـېكىن فىكـرهت ئايرىلىـپ قالمىـدى ۋه بىـز ئا  انىغا كىردۇق ۋه ئۇ يهرده بىـز چۈ
ئىككىمىز  قالدۇق جهيـالن ۋه ئا ـ انىد  سـهمانىڭ توڭالتقـۇنى ئېچىـپ قارىغـا  يىغالۋ تقـانلىقىنى 

بېسـىق بىـر ئهرگه ئوخشـاش، مـاڭه جېـنىم، ئهمـدى سـېنى ئۆيـۈڭگه -كۆردۇق ۋه ۋهد تنىڭ ئېغىـر
ا، خۇددى ئـۇ يهرده يىغلىغـۇدهك بىـر نهرسـه بـاردهك ئاپىرىپ قوياي، دېگىنىنى ئاڭلىدۇق ۋه سهم

ــۇپ  ــاالر، كه  بول ــېمه دهپ ق ــاڭ ن ــاتتى ۋه ۋهد ت، ئان ــارىغىنىچه يىغالۋ ت ــگه ق ــڭ ئىچى توڭالتقۇنى
كهتتى، دهۋ تاتتى ۋه سهما مهن ئانامغا ئۆ ، دهۋ تاتتى، لېكىن سهن ھېلىـتىن ئۇنىـڭ بىـلهن بىـر 

ــدى ۋه ۋهد ت، ھېچبولم ــۇردۇڭ، دې ــولغىلى ت ــهما ب ــىگه، س ــاقنى بهر دېيىش ــدىكى پىچ ــا قولۇڭ ىس
قولىدىكى پىچاقنى يهرگه ئاتتى ۋه مهنمـۇ بـۇ چاغـد  بـۇ خـۇددى ئاجايىـپ بىـر ئىشـتهك ۋه سـېنى 
ــ انىدىن  ــېنى ئا  ــالن ۋه س ــدۇم جهي ــۈرهڭگه قوي ــوللىرىمنى م ــۈن ق ــد ش ئۈچ ــن قوغ خهتهرلهردى

بىـرلىكته، مانـا كـۆرۈپ قويـۇڭالر،  چىقىرىۋهتتىم ۋه سهن ماڭا يۆلهندىڭ،  ۇند ق، بىـز ئىككىمىـز
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ئىچىگه كىردۇق، ھهممىسى ۋ رقىرىشىۋ تاتتى، سهكرىشىۋ تاتتى ۋه مهن بهك خۇ ال ئىدىم، چۈنكى 
ســهن ماڭــا يۆلهنگهنىــدىڭ، لــېكىن جهيــالن تۇيۇقســىزال مهنــدىن ئايرىلىــپ يۈگــۈرگىنىچه كېتىــپ 

پ تۇر تتىم،  ۇند ق قارىسـام مهن قالدى، نهگه كهتكىنىنى بىلمهي قالدىم، كهينىدىن بار يمۇ، ده
يهنه جهيالننىڭ يېنىد  تۇرۇپتىمهن، يهنه بىر قارىسـام بىـز بىلـله تانسـا ئوينـاۋېتىپتۇق، يهنه بىـر 
قارىسام قولىنى تۇتۇۋ پتىمهن ۋه كېيىن قارىسام يهنه يوق، لېكىن نېمه بوپتۇ، ھهممه ئىـش ئېنىـق 

ر تتىم ۋه ســـېنى ئهمـــدى  ئىككىنچـــى بولـــۇپ كهتتـــى ۋه مهن بهك خو ـــال ۋه ئـــار ن ئـــۆره تـــۇ
كۆرهلمهيدىغانلىقىمنى ئويلىدىم ۋه مهن بهك قورقۇپ كهتتىم جهيالن ۋه نېمىشقىكىن ساڭا ئـۆ ۈمنى 
ياخشى كۆرگۈ هلمهيدىغانلىقىمنىمۇ ئويلىدىم ۋه ئۈمىدسىزلىك ئىچىده سېنى ئىزدهۋ تىمهن جهيالن، 

، جهيـالن نهدىسـهن، سـېنى بهك ياخشـى نهدىسهن جهيالن، كۆڭلۈم سېنى تارتىۋ تىـدۇ، جهيـالن
تۈتهك، رهڭگارهڭ چىـر ق نـۇرلىرى، -كۆرىمهن جهيالن، جهيالن نهدىسهن، بۇ يىرگىنىشلىك ئىس

مۇ ىكىنىـڭ ئىچىـده –جـاقىر ش ۋه ناخشـا -په ـۋ الر، ۋ رقىـر ش-ئېتىلىۋ تقان ياستۇقالر ۋه مۇ ت
ھهممهيلهننىڭ ئـۆيىگه بارغانـد  نهدىسهن جېنىم، سېنى ئىزدهۋ تىمهن ۋه خۇددى كىچىك چېغىمد  

سۆيۈپ قويىدىغان ئانىسـى بـار، مېنىـڭ يـوق دهپ ئويلىغـان چاغلىرىمدىكىـدهك، ياتاقتـا، ھهپـته 
ئاخىرلىرىد  ئۆ ۈمنى ئىنتايىن يالغۇ  ھېس قىلغان ۋه ئۆ ۈمگه ۋه يالغۇ لۇققا ئۆ  بولۇپ كهتـكهن ۋه 

ــدىغان ــۇ ياخشــى كۆرمهي ــى ھېچكىمنىڭم ــده مېن ــڭ ئۆيى ــدىكىگه ھاممامنى ــان چاغلىرىم لىقىنى ئويلىغ
ئوخشاش، ئۆ ۈمنى بىچاره ۋه تىكهندهك يالغۇ  ھېس قىلىۋ تىمهن ۋه ھهممىسىنىڭ پۇلى بارلىقىنى، 
مېنىڭ پۇلۇمنىڭ يوقلىقىنى ئويالۋ تىمهن ۋه  ـۇڭا ئۇلـۇغ كه ـپىياتالر يارىتىـپ، ئىجادچـانلىقىم ۋه 

يلىنىشــىم كېــرهك، لــېكىن جهيــالن، بــۇ پار ســىتىم بىــلهن ئامېرىكىــد  كاتتــا بايغــا ئا-ئهقىــل
قىيىنچىلىقالرغــا ۋه ئامېرىكىغــا بېرىشــنىڭ نــېمه  ۆرۈرىيىتــى، ســهن قهيهرنــى خالىســاڭ  ــۇ يهرده 
يا ىساقمۇ بولىدۇ، خالىساڭ بۇ يهرده قالساقمۇ بولىـدۇ، تـۈركىيه ئۇنچىلىـك تـايىنى يـوق دۆلهتمـۇ 

ھۆكۈمهتسىزلىكمۇ بىر كـۈنى ئاخىرلىشـىدۇ ۋه ئهمه،، يېڭى يهرلهر، دۇكانالر ئېچىلىۋ تىدۇ، بۇ كور 
ياۋروپا ۋه ئامېرىكىد  سېتىلىۋ تقان ھهرقانـد ق نهرسـىنى ئىسـتانبۇلدىكى دۇكـانالردىنمۇ تاپـااليمىز، 
توي قىاليلى، مېنىڭ كالالم بهك ئىشلهيدۇ ۋه  ۇ تاپتا يانچۇقۇمد  نهق ئـون تـۆت مىـڭ لىـر  بـار، 

ــرهر يهرده  ــوق، بى ــك ي ــده بۇنچىلى ــۇھىم ھېچكىم ــڭ م ــاڭ پۇلنى ــاكى خالىس ــىمهن ي ــلهپ ئۆس ئىش
ئهمهســلىكىگه ئىشهنســهكمۇ بولىــدۇ،  ــۇند ق ئهمهســمۇ جهيــالن، نهدىســهن جهيــالن، بىلــله 
ئونىۋېرسىتېتتا ئوقۇيمىز، نهدىسهن جهيالن، ياكى بولمىسا فىكرهتنىڭ ما ىنىسىغا چىقىـپ كېتىـپ 

جهيـالن، مانـا، ۋ ي خـۇد ، سـېنىڭ  يا، بولمايدۇ، مهن سېنى بهك ياخشـى كـۆرىمهن-قالدىڭالرمۇ
ئاۋۇ يهرده، بىر بۇلۇڭد  يـالغۇ  ئولتۇرغـانلىقىڭنى كـۆردۈم، مېنىـڭ يـالغۇ ۇم، كىچىكىـم، بىچـارهم، 
گۈ ىلىم، پهرىشتهم، نېمه بولدى، نـېمه دهردىـڭ بـار، ماڭـا  ئېيتسـاڭچۇ، يـاكى بولمىسـا سـېنىمۇ 

ېنىڭـد  ئولتـۇردۇم، سـهن نېمىشـقا بۇنچىلىـك ئاناڭ بىلهن د د ڭ بىئار م قىلىۋ تامـدۇ، دېگىـنه ۋه ي
ــاغزىڭنى  ــد  ئ ــدىم ۋه ئاخىرى ــدىم، ئۈنچىقمى ــېكىن دېمى ــدى، ل ــۈم كهل ــان دېگ ــىز ۋه پهرىش ئۈمىدس
كوچىالي دهپ گهپ قىلىشقا با لىۋېدىم، ھهر چاغدىكىگه ئوخشاش ئاغزىمدىن ئهڭ تـايىنى يـوق، 

شىمامسهن، دېدىم ۋه سـهن گېـپىمگه پهلىپهتىش گهپلهر تۆكۈلۈۋ تىدۇ ۋه بهك ھېرىپ كهتكهن ئوخ
ئهستايىدىل ھالد ، مهنمۇ، ھهئه، بىر ئا  بېشىم ئاغرىۋ تىدۇ، دېدىڭ ۋه مهن يهنه دهيدىغان گهپ 

ــا   الم ــر ھ ــاي بى ــڭ ۋ ر ڭ -تاپالم ــا مۇ ىكىنى ــىقىلىش ۋه ناخش ــچ س ــۇردۇم ۋه ئى ــمهي ئولت ــم دې جى
كۈچكه تولغان ھالـد  بىـر قاقـاھالپ  چۇرۇڭلىرىدىن ئۆلهي دهپ تۇر تتىم سهن جار ڭلىق ۋه ھاياتى
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كۈلدۈڭ ۋه مېنىڭ دۆتتهك ۋه بۇتتهك چىر يىمغا قار پ سـهن نېمـانچه ئومـاق ۋه يېقىملىـق مهتىـن، 
ــڭ  ــد  مېنى ــۇ چاغ ــدى ۋه ئ ــانچه، دې ــته ق ــون يهت ــته كهره ئ ــرمه يهت ــاقه، يىگى ــدى ۋه دهپ ب دې

ۈرهڭگه ئـۇ  تتىم ۋه ئانـدىن نېمىشقىكىن تۇرۇپال ئـۆ ۈمگه ئـاچچىغىم كهلـدى ۋه قولـۇمنى سـېنىڭ مـ
ســېنىڭ گــۈ هل بېشــىڭ ئاســتا مهيــدهمگه يېقىنال ــتى ۋه يۆلهنــدى ۋه ســېنىڭ بېشــىڭنى ســېزىپ 
تۇرۇۋ تىمهن، بۇ ئىشهنگۈسىز بىر بهخت ئىدى، چاچلىرىڭنىڭ ۋه تېنىڭنىـڭ ھېـدىنى پـۇر ۋ تىمهن 

قامـدۇق،  ـۇ ھامـان ۋه ئاندىن سهن بۇ يهر بهك تىنجىقكهن مهتىن، دېدىڭ ۋه بىردهم سىرتقا چى
چۇرۇڭنىـڭ ئىچىـدىن مانـا، مانـا، -ئورنىمىزدىن تۇردۇق، خۇد يىم، بىز بىرلىكته بۇ مهيـنهت ۋ ر ڭ

بىرىمىـزگه - ۇند ق بىـرلىكته سـىرتقا چىقىـۋ تىمىز ۋه مانـا مېنىـڭ قولـۇم سـېنىڭ مۈرهڭـده ۋه بىـر
-ۋه مهينهت دۇنيـاد  بىـر بىرىمىزنى يۆلهپ تۇرۇپتۇق، بۇ مهنىسىز، قورقۇنچلۇق-يۆلىنىۋ پتۇق، بىر

مه ۇقالردهك قېچىۋ تىمىز بـۇ -قانات بولغان چارىسىز، يالغۇ  ئا ىق-بىرىگه سۆيگۈلىرى بىلهن قول
مۇ ىكىدىن ۋه قااليمىقانچىلىقتىن ۋه مانا ھهممىسىنى كهينىمىزده تا الپ قويدۇق -تۇترۇقسىز ناخشا

ىد  بىلله كېتىۋ تىمىز ۋه يىر قتىكـى ۋه جىمجىت ۋه بوش ۋه مهيۈ، كوچىالرد ، دهرهخلهرنىڭ ئاست
قهھۋهخانىالرنىڭ رهڭلىك ۋه جىمجىت چىر ق نۇرلىرىغا قـار ۋ تىمىز ۋه پهقهت مـۇھهببىتىال ئهمه،، 

مه ـۇقالرغا ئوخشـاش -چۇڭقۇر دوستلۇق رىشتىسى بىلهنمۇ كىشىلهرنى ھهسـهت قىلـدۇرغان ئا ـىق
ن پار ڭلىشىۋ تىمىز ۋه مهن سـاڭا سـاپ مۇھهببهت بىله-بىرىمىزنى چۈ ىنىشىپ، چۇڭقۇر مېھىر-بىر

ھاۋ نىڭ نهقهدهر گـۈ هل ئىكهنلىكـى ھهققىـده سـۆ لهپ بېرىـۋ تىمهن ۋه جهيالنمـۇ د دىسـى بىـلهن 
ئانىســـىدىن ئـــانچه قورقـــۇپ كهتمهيـــدىغانلىقىنى ۋه د دىســـىنىڭ ئهســـلىده ياخشـــى بىـــر ئـــادهم 

ـــانلىقىنى ســـۆ  ـــده قالغ ـــڭ كهينى ـــا ر ق   ماننى ـــېكىن ئ ـــى، ل ـــدۇ ۋه مهن ئىكهنلىكىن لهپ بېرىۋ تى
ــانچه بهك ياخشــى تونــۇش پۇرســىتىگه ئېرىشــهلمىدىم، ئانــام بىــلهن  ئهپسۇســلىنارلىقى، ئــۇالرنى ئ
د د منىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى ئېيتتىم ۋه جهيالن ئۆ ىنىڭ دۇنيانى كۆرگۈسى بارلىقىنى، ئاخبـار ت 

ېنىـڭ بۇنـد ق تۇرغىنىمغـا كهسپىده ئوقۇپ، مۇخبىر بولغۇسى بارلىقىنى سـۆ لهپ بهردى ۋه سـهن م
قارىما، دېدى، بىـز د ۋ ملىـق مۇ ـۇند ق كۆڭـۈل ئېچىـپ تـۇرىمىز، ھـېچ ئىـش قىلمـايمىز، لـېكىن 
مۇند ق بولغۇم يوق، مهن ھېلىقى ئايالدهك بولسام دهيمهن، ئىسمى نېمىدى، ئىتالىيهلىـك مـۇخبىر 

نگېر بىلهن، ئهنۋهر سـاد ت ئايال، ھېلىقى د ۋ ملىق مه ھۇر كىشىلهرنى  ىيارهت قىلىدىغان، كىسسى
بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈ گهن،  ۇند ق مهنمۇ بىلىـمهن، ئۇنـد ق بولـۇش ئۈچـۈن بهك بىلىملىـك ۋه 
ساپالىق بولـۇش كېرهكلىكىنـى، سـهن خېلـى بىلىملىـك مهتىـن، لـېكىن مهن ئهتىـدىن كهچكىـچه 

سىنىپ كۆچهلىـدىم، كىتاب ئوقۇيالمايمهن، يا اش مېنىڭمۇ ھهققىم، قار ، بۇ يىل مهن قىينالمايال 
ئوينىغۇم بار، كىتاب دېگهننىمـۇ يولىـد  ئوقـۇش كېـرهكته، بىزنىـڭ مهكتهپـته ئا ـۇند ق بىـر بـاال 
بولىــدىغان، بهك كــۆپ كىتــاب ئوقــۇيتتى، ئــاخىرى ئېلىشــىپ قالــدى، ســار ڭالر دوختۇرخانىســىغا 

ڭ گـۈ هل ئهكهتتى، سـهن قانـد ق قار يسـهن مهتىـن، مهن ھېچقانـد ق قارىمـايمهن، پهقهت سـېنى
ئىكهنلىكىڭنــى ئــويالۋ تىمهن ۋه ســهن تــې ىچه سۆ لهۋ تىســهن، د د ڭ، مهكتىپىــڭ، دوســتلىرىڭ، 
ــدىغانلىقىڭ  ــى ئويالي ــۇق نېمىلهرن ــا توغرۇل ــۈركىيه ۋه ياۋروپ ــده ۋه ت ــڭ ھهققى ــى پىالنلىرى كهلگۈس
ــڭ  ــۇرلىرى يوپۇرماقالرنى ــۇۋ  ن ــڭ غ ــقهتهن گۈ هلســهن، كوچــا چىر قلىرىنى ــده ۋه ســهن ھهقى ھهققى
ــڭ  ــان، ھاياتى ــا پاتق ــۈ لىرىڭگه چۈ ــكهنده گۈ هلســهن، خىيالالرغ ــۈپ ي ئارىســىدىن  ــۇڭغۇپ ئۆت
مۇرهككهپ مهسىلىلهر بىلهن تولۇپ كهتكهندهك غهمكىن ھالد  تاماكا چهككهن چېغىڭـد  گۈ هلسـهن 
ۋه پىشانهڭگه چۈ ۈپ قالغان سىكىلهكلىرىڭنى كهينىگه تا ـلىغاندىمۇ گۈ هلسـهن، ئـاھ،خۇد ، ئـۇ 
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ىك گــۈ هلكى، ئادهمنىــڭ دهرھــال ئۇنىڭــدىن بىــر بــالىلىق بولغۇســى كېلىــدۇ ۋه بىــردىنال  ــۇنچىل
ساھىلغا كىرهيلىمـۇ دېـدىم ، قـار  نـېمه دېـگهن ئوبـد ن، ھـېچكىم يـوق، جىمجىـت، ھه دېـدى، 

تىنسـىز ھالـد  قـۇم ئۈسـتىده كېتىۋ تقـان چېغىمىـزد  جهيـالن -بولىدۇ ۋه ساھىلغا كىـردۇق ۋه ئـۈن
پ قولىغــا ئېلىۋ لــدى ۋه پــۇتلىرى مهن نهدىــن چۈ ــىۋ تقانلىقىنى بىلمىــگهن بىــر ئايــاغلىرىنى ســېلى

يورۇقتا پارقىر پ تـۇر تتى، قىرغـاقنى بـويالپ ماڭـدۇق ۋه مهكتىپـى ۋه ھاياتىـد  قىلمـاقچى بولغـان 
ئىشالرنى يهنه سۆ له كه با لىدى ۋه ئاخىرىد  ئـۇ گـۈ هل پـۇتلىرىنى قـار ڭغۇ سـۇغا تىقتـى ۋه  ـۇ 

ڭا قولۇمغا چۈ كهن بىر غهنىمهتتهك بىلىنـدى ۋه سـۇنى پولتۇڭلىتىـپ گهپ قىلىۋ تقـان چاغد  ئۇ ما
چېغىد  قوپال ۋه جهلىپكار ۋه روھسىز ۋه قاغىشتهككۈر ۋه ئهر ىمه، ۋه ئىشهنگۈسىز ۋه چىدىغۇسىز 
ــۆ ۈمگه  ــه ك ــقا نهرس ــدىن با  ــىتىۋ تقان پۇتلىرىڭ ــېلىقالردهك لهپهڭش ــاق ب ــۇنى ئوم ــدى ۋه س بىلىن

بولغانىــدى ۋه ئــۇ ياۋروپالىقالرغــا ئوخشــاش يا ىغۇســى بــارلىقىنى دهۋ تقــان چېغىــد ، كــۆرۈنمه، 
گهپلىرى قۇلىقىمغا كىرمهيتتى ۋه نهم ۇش ۋه يېپىشقاق ئىسسىقنى ۋه يوسۇن ۋه دېڭىز پۇرىقىنى ۋه 
ئۇنىڭ تېنىنىڭ ھېدىنى ھېس قىلىۋ تاتتىم ۋه سۇنىڭ ئىچىده پىل چىشىدهك پارقىر پ تۇرغـان ئـۇ 

مىدىرالپ تۇرغان، ھهۋه، قو غىغۇچى پۇتالرغا يالغۇ لىقىمنى خىيال قىلغـا  قار ۋ تـاتتىم،  جانلىق،
بىردىنال پۇتۇمد  ئاياغلىرىم بىلهنال سۇغا كىـردىم ۋه مهن سـېنى قۇچاقلىـدىم، جهيـالن مهن سـېنى 
بهك ياخشى كۆرىمهن ۋه نېمه قىلىۋ تىسهن، دېدى با تا كۈلۈپ تۇرۇپ، سېنى ياخشـى كـۆرىمهن، 

ېدىم ۋه مهڭزىڭگه سۆيمهكچى بولدۇم، مهتىن، بهك مهست بولۇپ كېتىپسـهن، دېـدى ۋه كېـيىن د
بهلكىم قورقتى، ئۇنى  ورالپ قىرغاققا ئېلىپ چىقتىم ۋه ئۇنىڭغا تا ـالندىم ۋه قۇمغـا يىقىلـدۇق ۋه 

ق، ئاستىمد  تىپچهكلهپ تۇرۇپ ۋه قولۇم ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىزدهپ مىجىقالۋ تقاند ، ياق، دېدى، يا
يــاق، مهتىــن نېمانــد ق قىلىســهن، ســار ڭ بولــدۇڭمۇ، مهســت بــوپ قاپســهن ۋه مهن، ســېنى بهك 
ياخشى كۆرىمهن، دېـدىم ۋه جهيـالن بولمايـدۇ، دېـدى ۋه مهن مهڭـزىگه، قۇالقلىرىغـا ۋه بوينىغـا 
سۆيدۈم ۋه ئۇنىڭ ئىشهنگۈسىز ھېدىنى پۇرىـدىم ۋه ئـۇ مېنـى ئىتتىـردى ۋه مهن يهنه بهك ياخشـى 

ن، دېــدىم ۋه ئــۇ يهنه ئىتتىرىۋېــدى نىــرۋ م ئۆرلىــدى، مېنــى خــۇددى پهســكهش گــۇيالرنى كــۆرىمه
سىلكىگهندهك ئىتتىرىشكه نېمه ھهققىڭ بار،  ۇنىڭ بىلهن تې ىمۇ يېپىشتىم، يوپكىسىنى قايرىپ 
مانا ئۇ ئـۇ ۇن، ئاپتاپتـا قارىـدىغان تهڭد  سـىز پاچـاقلىرىڭنى بارمـاقلىرىم بىـلهن سـىالۋ تىمهن ۋه 

ــدى ــڭ مهن ــا مېنى ــىق گهۋده مان ــان ئىسس ــۇمكىن ئهمه، دهپ قارىغ ــىش م ــا ۋه ئېرىش ن بهك ئۇ  قت
ــې ىچه  ــاچتىم ۋه ت ــىنى ئ ــدىم ۋه ئىشــتىنىمنىڭ سىرىتمىس ــده، چۈ ــتهكال، ئىشــىنهلمهي قال تېگىم
بولمايدۇ دهۋ تاتتى، تىترهۋ تاتتى، نېمىشقا جهيالن، نېمىشقا، سـېنى ئىنتـايىن ياخشـى كـۆرىمهن، 

مۈ ۈكتهك ئىتتىرىشىپ كهتتۇق ۋه دومىالۋ تىمىـز -بىر ئىتتىرىۋېدى قۇم ئۈستىده ئىت بىردىنال يهنه
ۋه نېمه دېگهن قامال مىغان، مانا، ھهممه ئىشتا ئۈمىد يـوق، دومىالۋ تىمىـز ۋه تـې ىچه بولمايـدۇ، 
مهست بولۇپ قاپسهن، دهۋ تاتتى، بوپتـۇ، مهن ئۇنـد ق پهسـكهش ئـادهم ئهمه،، مانـا، بولـدى، 

يــۇۋهتتىم، لـېكىن قىلســاق بولمايــدىغان نېمىسـى بــار ئىــدى، لـېكىن يــاق، مهن ئىپــپهت مـاقۇل قو
دۈ ــمىنى ئهمه،، پهقهت ســېنى بىــردهم ســۆيهي ۋه ســېنى قانچىلىــك ياخشــى كۆرىــدىغانلىقىمنى 
بىلىـپ قــال، دهۋ تــاتتىم، ئىسسـىقتا ئــۆ ۈمنى تۇتالمــاي قالـدىم، با ــقا ئىــش يـوق، نــېمه دېــگهن 

ئهقىلســىز، بولىــدۇ، قويــۇۋهتتىم، ئاســتىمدىن قوپــۇپ كهت، دهرغه هپــكه  بىــمهنه، قامال ــمىغان،
كهلــگهن بىــر نــېمهم پۇخــادىن چىقالمــاي، ھۇ ۇرلىنالمــاي ســوغۇق ۋه ھېسياتســىز قۇمغــا تىقىلىــپ 
سالپىيىپ قالسۇن، ماقۇل، ماقۇل، بولدى قىـالي، سـىرىتمامنى ئهتـتىم ۋه قۇمـد  ئوڭـد مغا يېتىـپ 
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ــار ۋ تىمهن،  ــا ق ــپ يۇلتۇ الرغ ــز چــاپ، يۈگــۈرۈپ بېرى ــدۇ، تې ــد  قــوي، بوالم ــردهم ئار مىم ــى بى مېن
دوستلىرىڭغا يىپىدىن يىڭنىسىغىچه سۆ لهپ بهر، ۋ ي قار ڭالر بالىالر، دىققهت قىلىڭالر بـۇ مهتىـن 
غهلىته بىـر نـېمىكهن، ماڭـا ئېسـىلدى، سـهت، قوپـال گـۇي،   دى  ـۇند قر ق بىـر نـېمه ئىـدى، 

دۈ ـــمهنلىرىدىن قىلچىلىـــك پهرقـــى يـــوقكهن، ۋ ي خـــۇد يىم،  گېــزىتلهرگه بېســـىلغان ئىپـــپهت
كـــۆرپهمنى كۆتـــۈرۈپ ئىســـتانبۇلغا كېـــتىمهن، -يىغاليـــمهن جهيـــالن، بوپتـــۇ، مهنمـــۇ كـــۈده

جهننهتھىساردىكى بۇ ئىش يوققا چىقتى. تۈركىيهده بىر گۈ هل قىز بىـلهن بىلـله يېـتىش ئۈچـۈن، 
، بىلىۋ لـدىم، كـېلهر يىلـى ئامېرىكىـد  دېمهككى مىليـونېر بولـۇش يـاكى تـوي قىلىـش كېـرهككهن

ــا ۋه  ــى ماتېماتىك ــتهپ ئوقۇغۇچىس ــۇر  مهك ــر ئوتت ــاخىرىغىچه بى ــڭ ئ ــۇ يا نى ــولىمهن، ب ــۈرگهن ب ي
ــدۇ، كــېلىڭالر قاپاقبا ــالر، ســائهتلىكى  ــا   250ئىنگلىزچىــدىن دهر، بېرى ــۈن ي ــر  ۋه مهن پۈت لى
اغـد  بـۇ يهرده فىكـرهت بىـلهن ھاممامنىڭ ئىسسـىق ۋه دىمىـق كىچىـك ئۆيىـده پـۇل يىغىۋ تقـان چ

جهيالن، ياق، ياق، قاند ق تهڭسىز جاھـان بـۇ، قىـزالر پـۇل بىـلهن ئهمه،، ئهقىـل، تاالنـت ۋه 
قامهت بىلهن ئىندهككه كهلتۈرىلىشى كېرهك، لېكىن كارىڭ بولمىسـۇن مهتىـن، -قامال قان قهددى

غان يۇلتۇ الرنىـڭ نـېمه پايدىسـى نېمه پايدىسى بار، يۇلتۇ الرغا باق، ئاۋۇ نۇرلۇق ۋه جىمىرالپ تۇر
بار، بۇالرغا قـار پ  ـېئىر ئوقۇ ـىدۇ ۋه ئهجىبـا نـېمه ئۈچـۈن ئوقۇ ـىدىغاندۇ، بىـر نهرسـه ھـېس 

پىكىرلىــرى قااليمىقانلىشــىدۇ، بــۇ قااليمىقــانچىلىقنى تۇيغــۇ دهپ -قىالرمىــش، قامال ــمىغان، ئــوي
مهن، پۈتــۈن مهقســىدى قىزالرنــى تۇرىۋ لىــدۇ، يــاق، مهن نېمىشــقا  ــېئىر ئوقۇيــدىغانلىقىنى بىلىــ

ئىندهككه كهلتۈرۈش ۋه پۇل تېپىش،  ۇند ق، كالۋ الر، ھهممه ئىشقا كاللىنى ئىشـلىتىش كېـرهك، 
ئامېرىكىغــا بارغانــد  مهن دهرھــال، ھېچكىمنىــڭ ئهقلىــگه كهلمىــگهن، ئــۆ ى ئــاددى، لــېكىن بهك 

ىشـتىيىن تـۇنجى بايقا ـلىرىنى مۇھىم بىر فىزىكىلىـق بايقا ـنى روياپقـا چىقىـرىمهن ۋه دهرھـال ئېن
 ۆھرهتكه - ورنىلىد  ئېالن قىلىمهن ۋه نۇرغۇن پۇل ۋه  ان« ئاننالېن دېر فىزىك»ئېالن قىلغان 

ئېرىشكهندىن كېيىن، بىزنىڭكىلهر مهندىن مهن بايقىغان ۋه قويۇپ بهرگهن ر كىتانىڭ سـىرلىرىنى 
ــۈپ قــااليلى، يۇرتد  ــلىرىڭغ ــز گرېتســىيهلىكلهرنىڭ ۋه فــورمىاللىرىنى ســور پ، ئۆتۈن ىمۇ بهر ۋه بى

دىكــى ①بېشـىغا ر كىتــا يــامغۇرى ياغــدۇر يلى دهپ يالۋۇرۇ ــقا كېلىشـىدۇ ۋه مهن ئــۇ چاغــد  بــودرۇم
ــتىم  ــادىر ئهرتهگۈننىــڭ د چىســىدىنمۇ چــوڭ ۋه ھه ــهمهتلىك د چامغــا، ئهپسۇســلىنارلىقى ۋ ق مىلي

كېلىمهن ۋه ئۇ چاغد  فىكـرهت بىـلهن بولمىغانلىقى ئۈچۈن يىلد  پهقهت بىر ھهپته تۇرۇش ئۈچۈنال 
جهيالن، بهلكىم ئۇ چاغقىچه تويمۇ قىلىپ بوالر، لـېكىن نهدىـن تاپتىـڭ بـۇ گهپلهرنـى، ئارىسـىد  
ھېچبىــر ئىــش يــوق، تۇيۇقســىز قورقتــۇم، جهيــالن، جهيــالن نهدىســهن، بهلكىــم مېنــى تا ــالپ 

دهپ بېرىۋ تقانــدۇ، تــا،  ھۆمىــدهپ تــۇرۇپ با ــقىالرغا-يۈگــۈرگىنىچه كېتىــپ قالغانــدۇ، ھاســىر پ
ــېكىن  قالــدى نومۇســۇمغا تهگكىلــى، لــېكىن مهن ئۇنىــڭ مېنــى بۇلغىشــىغا رۇخســهت قىلمىــدىم، ل
ئۇنچىلىك قىلىپمۇ كهتمىگهن بولۇ ى مۇمكىن، ۋه بهلكىم بارمىغاندۇ، كهچۈرۈم سور پ، يالۋۇرىشىم 

دهك ھـالىممۇ يـوق، ئۈچۈن ساقالپ تۇرغانـدۇ، لـېكىن نهده ئـۆ ى دهپ بېشـىمنى كۆتـۈرۈپ قـارىغۇ
بېشــىم قېيىۋ تىــدۇ، ئىتنىــڭ كــۈنىنى كۆرىۋ تىمهنغــۇ، بــۇ يهرده قۇمنىــڭ ئۈســتىده تىكهنــدهك 
يالغۇ مهن، ھـېچكىمىم يـوق، ھهممىسـى سـىلهرنىڭ كاسـاپىتىڭالردىن د د ، ئانـا، نېمىشـقا بالـدۇر 

هتكۈســى ئۆلــۈپ كهتــتىڭالر، كىمنىــڭ د دىســى بىــلهن ئانىســى ئــوغلىنى بۇنــد ق يــالغۇ  تا ــالپ ك
كېلىدۇ، ھېچبولمىغاند  ماڭا تۈ ۈكرهك بىر مىر ، قالدۇرۇپ قويغان بولساڭالر، ئۇ چاغد  ئـۇ پـۇلالر 
بىلهن مهنمۇ ئاۋۇالردهك يۈرمهمتىم، لېكىن نهده  ۇ پۇل، ھېچنىمه تېپىلمىغاندهك ئۆلۈمتـۈك سـېمىز 



151 
 

ىڭ ئىچىنى سـىقىدىغان مومـا بىر ئاكا بىلهن خىيالىي بىر ئاچا قالدۇرۇپ كهتتىڭالر، ئهلۋهتته ئادهمن
بىلهن پاپىسىمۇ بار ۋه ئۇنىڭـدىن با ـقا ئـۇ مىـڭ يېرىـدىن تۆكۈلـۈپ تۇرىـدىغان، ۋهيـر نه،  هي، 

قا   بهرسۇن، ئهلۋهتته نېمىشـقا -قوتۇر ئۆي، ئۇنىمۇ چاقتۇرمايۋ تىدۇ، ياق، چاققۇ ىمهن، ئالالھ باال
ق، يا ا ـتىن قورقىسـىلهر، پـۇل تېـپىش پۇل تاپالمايدىغانلىقىـدىن خهۋىـرىم بـار، ئـۇالر قورقۇنچـا

ئۈچــۈن  ۆرۈر بولغــان نومۇسســىزلىقالرنى قىلغــۇدهك جهســۇر بواللمىــدىڭالر، پــۇل تېــپىش ئۈچــۈن 
جاسارهت، تاالنت ۋه يـۈرهك ال ىـم ۋه مهنـده ھهممىسـى بـار ۋه مهن پـۇل تـاپىمهن، لـېكىن يهنىـال 

لهرنى، يـالغۇ لۇقۇمنى ئويالۋ تـاتتىم، سىلهرگه، ئـۆ  ھالىمغـا، يېتىملىقىمغـا ئىچىـم ئاغرىيـدۇ ۋه سـى
ــدىم؛  ــاۋ  ىنى ئاڭلى ــڭ ئ ــىز جهيالننى ــاتتىم، تۇيۇقس ــتىن قورقۇۋ ت ــالپ سېلىش ــاتتىم ۋه يىغ ئويالۋ ت
يىغالۋ تامسهن، مهتىن، دېدى؛ كهتمهپتۇ؛ مهنمۇ، دېدىم، ياق، نېمىشقا يىغلىغىدهكمهن، دېدىم، 

جهيالن، مهن تې ى يىغالۋ تقان چېغى دهپ  بهك ھهير ن قالدىم؛ ھه بوپتۇ، ئۇند ق بولسا، دېدى
قاپتىمهن، قوپه قايتايلى مهتىـن، دېـدى، ماقۇل،مـاقۇل، دېـدىم، مانـا ھـا ىرال قـوپىمهن، لـېكىن 

ســىدىر قىلمــاي يــاتتىم ۋه ئهخمهقــلهرچه يۇلتۇ الرغــا بــاقتىم ۋه جهيــالن يهنه، بــوله قــوپ -مىــدىر
رنۇمــدىن تــۇردۇم، ئــار ن ئــۆره تــۇر تتىم، مهتىــن، دېــدى ۋه قــولىنى ئۇ ىتىــپ مېنــى تارتىۋېــدى ئو

لهلهڭشىگهن پېتىم جهيالنغا قارىدىم، دېمهك مهن بايا بېسىۋ لغان قىز بۇ ئىكهن، ئاجايىپ ئىـش، 
ھېچ ئىـش بولمىغانـدهك تاماكـا چىكىۋ تىـدۇ، گهپ بولسـۇن دهپ، قانـد قر ق تۇرىسـهن، دېـدىم، 

ېــدى، لــېكىن ئــاچچىغى كهلگهنــدهك ياخشـى،دېدى، كوپتامنىــڭ تــۈگمىلىرى ئۈ ۈلــۈپ كېتىپتـۇ، د
قىلمايتتى،  ۇ چاغد  ئۇنىڭ نه قهدهر مېھـرى ئىسسـىق ۋه ياخشـى بىـر قىـز ئىكهنلىكىنـى ئـويالپ 
خىجىل بولدۇم، ۋ ي خۇد يىم، مهن ھېچ بىلهلـمهي قالـدىم، قانـد ق قىلسـام بـوالر، بىـردهم جىـم 

م، بـوپ قالىـدۇ بۇنـد ق تۇردۇم، مهنـدىن رهنجىـدىڭمۇ، دېـدىم، يـاق، يـاق، دېـدى، رهنجىمىـدى
ــېمه  ــا ن ــد ق بولس ــدىم ۋه ئۇن ــر ن قال ــاپتۇق ۋه مهن ھهي ــوپ ق ــت ب ــز مهس ــالر، ھهر ئىككىمى ئىش
ئويالۋ تىسهن جهيالن، دېدىم ۋه ئۇ، ھېچـنىمه، دېـدى، ھېچنىمىنـى ئويلىمـايۋ تىمهن، قايتـايلى، 

ۈپ كۈلـدى ۋه ئـۇ دېدى ۋه قايتىشقا تهمشىلىۋ تاتتۇق، مېنىڭ ھۆل بولۇپ كهتـكهن ئـايىغىمنى كـۆر
چاغد  ئۇنى يهنه بىر قېتىم قۇچاقلىغۇم كهلدى، پهقهتال چۈ ىنهلمهي قالدىم، بۇ چاغـد  جهيـالن، 
خالىساڭ سىلهرنىڭكىگه بار يلى، سـهن ئـايىغىڭنى يهڭگۈ ـلىۋ ل، دېـدى ۋه مهن تې ىمـۇ ھهيـر ن 

ماڭـدۇق ۋه  جىـم دېمهسـتىن جىمجىـت كـوچىالرد  ماڭـدۇق،-قالدىم ۋه ساھىلدىن چىقتۇق ۋه الم
قـۇرۇق چىـم ۋه ئىسسـىق بېتـون ھېـدلىرى خـانىمئهلى، سـالقىن ۋه قـار ڭغۇ بـاغالردىن كېلىۋ تقـان 

بۇرنىمىزغــا ئۇرۇلــۇپ تــۇر تتى ۋه ئۆيىمىزنىــڭ بېغىنىــڭ ئىشــىكىگه كهلــگهن چېغىمىــزد  خــار پ ۋه 
دى ۋه تۆكۈلــۈپ تۇرغــان ئۆينىــڭ ره گىلىكىــدىن نومــۇ، قىلــدىم ۋه ئــۇ كالۋ الرغــا ئــاچچىغىم كهلــ

مومامنىــڭ تــې ىچه يېنىــپ تۇرغــان چىرىقىغــا قــار پ تــۇر تتىم،  ــۇند ق قارىســام، ۋ ي خــۇد يىم، 
ــيىن كۆلهڭگىســى مىدىرلىــدى،  ــۇر تتى، كې ــار ڭغۇد  ئولت ــۇ، ق ــدىكى ئۈســتهلده ئاكــام تۇرۇپت بالكون

-لـدىئۇخالپ قالمىغانىدى، ئورۇندۇقنىڭ ئارقا پۇتلىرىنى كېچىنىڭ ياق، سهھهرنىڭ بۇ ۋ قتىد  ئا
كهينىگه تهۋرىتىپ ئولتۇرۇپتۇ ۋه مهرھابا، دېدىم، تونۇ ـتۇرۇپ قويـاي، جهيـالن، فـارۇق، مېنىـڭ 
ئاكام بولىدۇ ۋه مهمنۇن بولۇ ـتى ۋه ئاكامنىـڭ ئاغزىـدىن گۈپۈلـدهپ ھـار ق پـۇر پ تـۇر تتى ۋه ئـۇ 

منى ۋه ئىككىسىنى يالغۇ  تا الپ قويماسلىق ئۈچۈن يۈگۈرگهن پېـتىم ئۈسـتىگه چىقىـپ پايپـاقلىرى
 ئاياغلىرىمنى تېز سۈرئهتته ئالما تۇردۇم ۋه پهسكه چۈ كىنىمده فارۇق با لىغان ئىدى:

 قهدهم قهدهم كېچه ته رىپى نائىلى ئۇ مهھىن 
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ن دهۋ تاتتى، ئهلۋهتته، سىلهرمۇ چۈ هندىڭالر، نائىلنىڭ  ېئىرى، لېكىن ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيى
 خۇددى ئۆ ىنىڭ  ېئىرىدهك كانىيىنى خور  دهك قىرىپ كهتتى بۇ پور كۆتهك ۋه ئاندىن يهنه:

 ئۆيله سهرمهستهم كى ئىدر ك ئهتمه هم دۈنيا نهدىر
 مهن كىمهم ساقى كىمدىر مهيڭ ساھبا نهدىر

 دهپ ئوقۇدى ۋه بۇنىڭ كىمنىڭ ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن دېدى، ئهۋلىيانىڭ ساياھهتنامىسىدىن ۋه
جهيـالن ئـاغزىنى ئاچقـان پېتـى بـۇ ئوسـمانلى ھار قكىشـىگه قـار پ كۈلۈمسـىرهۋ تاتتى ۋه ئـاخىرىنى 
ئاڭال ــقا تهييارلىنىۋ تــاتتى ۋه ئاكــام يهنه با لىمىســۇن دهپ مهن، ئاكــا، ما ــىنىنىڭ ئــاچقۇچىنى 
ــدى،  ــدىم، دې ــوپ ئهپهن ــۇ خ ــدىم ۋه ئ ــاڭىمىز، دې ــا ىرال م ــز ھ ــدىم، بى ــوپتىكهن، دې ــهڭ ب بهرس

وپ لېكىن بىر  هرتىم بار، بۇ گۈ هل خانىم قىزىم بىر سۇئالىمغا جـاۋ پ بهرسـۇن، مـاقۇل، خوپ،خ
دهرهخلهرنىـڭ ۋه ئاسـماننىڭ ۋه -مهن ئىدر ك ئهتمىسـهم نهدۇر دۇنيـا، پۈتـۈن بۇالرنىـڭ، بـۇ دهل

يۇلتۇ الرنىڭ ۋه بۇ ئۈستهل بىلهن قۇرۇق  ىشىلهرنىڭ كۆرسهتكهن نهرسىسـى نېمىـدۇر،  ـۇند ق، 
ه نېمىدۇر، دېدى ۋه جهيـالن ئومـاق، مېھرىبـانالرچه بىـر نه هر بىـلهن ئۇنىڭغـا قارىـدى، سىزنىڭچ

« ســىز مهنــدىن ياخشــىر ق بىلىســىز» لــېكىن بىــر نهرســه دېمىــدى، ئانــدىن خىجىللىــق ئىچىــده 
دېگهندهك بىـر نه هرده قارىـدى ۋه مهن گهپنـى بـۇر ي ۋه مهسـت ئاكـام يهنه بىـر نېمىلهرنـى دهپ 

ومامنىڭ چىرىقى تې ىچه يېنىق تۇرىدىغۇ، دېدىم ۋه ھهممىمىز بىـردىنال ئۈسـتى كهتمىسۇن دهپ، م
تهرهپكه قارىدۇق ۋه ئۇنى ئويلىدۇق ۋه ئاندىن مهن، ماڭايلى جهيالن، دېدىم، ماڭايلى ۋه بېرىـپ 

ـــالتىر ق  ـــادول»ي ـــاۋۇ « ئان ـــزد  ئ ـــان چېغىمى ـــدۇرۇپ ماڭغ ـــوت ئال ـــىنىنى ئ ـــۇق ۋه ما  ـــا چىقت غ
ئهله، ئاكـام ۋه مهن -تۇرىدىغان بـاغ، كـونىر پ كهتـكهن ئـۆي ۋه مهسـت قهبرىستانلىقتهك پۇر پ

توغرۇلۇق جهيالننىڭ ئويالپ قېلىشى مۇمكىن بولغانالرنى ئويالپ تـۈكلىرىم تهتـۈر ئۆرۈلـدى، ھهئه، 
مۇند ق دهۋ تقاندۇ: پهقهت مۇ ۇند ق بىر ئـۆيى، ما ىنىسـى ۋه ئائىلىسـى بـار ئـادهمال، ھېچكىشـى 

ده  ساھىلدىكى قىزالرغا چېقىلىـدۇ، لـېكىن يـاق جهيـالن، ھهممىنـى سـاڭا يوق، دهپ يېرىم كېچى
چۈ هندۈرهي، لېكىن پۇرسـهت بولمىـدى، مانـا تـۇر نالرنىڭكىگه كهپ قالـدۇق، يـاق، گهپلىرىمنـى 
ئاڭالپ بېقىشىڭ كېرهك، دهپ ئويلىدىم ۋه ما ـىنىنى قايرىـپ دۆڭ تهرهپـكه ماڭـدىم ۋه جهيـالن، 

ئايلىنايلى دېدىم ۋه ئـۇ ئۈنچىقمىـدى ۋه كېتىـپ بـارىمىز ۋه ئهمـدى  نهگه دهپ سورىۋىدى، بىردهم
ــا  ــۈن ھهدهپ مايغ ــم ئۈچ ــىمنى بىلهلمىگهنلىكى ــن با لىش ــېكىن نهدى ــدىم، ل ــمهن، دهپ ئويلى دهي
دهسسىدىم ۋه دۆڭدىن پهسـكه تېـز سـۈرئهتته چۈ ـىۋېتىپ گهپنـى نهدىـن با لىسـام بـوالر، دهپ 

دىدىم ۋه كېيىن قايتىـپ چۈ ـۈۋ تقان چاغـدىمۇ گېپىمنـى ئويلىدىم، كېيىن يهنه دۆڭگه قار پ ھهي
« ئانــادول»تـې ىچه با ـلىيالمىغان ئىــدىم، لـېكىن مايغــا  ـۇنچىلىك قــاتتىق دهسسـهۋ تاتتىمكى، 

جىم دېـمهي تـۇر تتى، مانـا ئهمىسـه -سىلكىنىپ تىتره كه با الپ كهتكهنىدى، لېكىن جهيالن الم
رۇلغــان چاغــد  ما ــىنىنىڭ كهينــى ســىيرىلىپ دهپ تې ىمــۇ كــۈچهپ دهسســىدىم ۋه ئهگىمــدىن بۇ

-ئهنــقهره يولىغــا چىقتــۇق ۋه ئــۆتكهن-كهتتــى، لــېكىن جهيــالن ھېچــنىمه دېمىــدى ۋه ئىســتانبۇل
كهچكهن ما ىنىالرغا قارىغـا  گهپ بولسـۇن دهپ، ياندىشـامدۇق، دېـدىم ۋه جهيـالن، قايتـايلى، 

چى بولۇۋ تامســهن، لــېكىن دېــدى، ســهن بهك مهســت بولــۇپ قاپســهن، مــاقۇل، مهنــدىن قۇتۇلمــاق
ھېچبولمىسا گهپلىرىمنى ئاڭالپ باق، ساڭا چۈ هندۈرهي، دهپ ئويلىدىم، سـاڭا سـۆ لهپ بېـرهي، 
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ـــېمه  ـــىلهرنىڭ ن ـــاممۇ، س ـــاي بولمىس ـــاال، ب ـــى ب ـــر ياخش ـــهن، مهن بى ـــىنىپ قالىس ـــى چۈ  مېن
مهنمـــۇ  ئوياليـــدىغانلىقىڭالرنى، نـــېمىلهرگه ئهھمىـــيهت بېرىـــدىغانلىقىڭالرنى ئوبـــد ن بىلىـــمهن،

سىلهردهك جهيالن، مهن ساڭا پۈتۈن بۇالرنى چۈ هندۈرسهم دهيمهن، لېكىن  ۇند ق گهپ قىـالي 
ــۇڭا  ــدۇ ۋه   ــپ بارى ــۇپ كېتى ــۈ لىمىچىلىكتهك تۇيۇل ــى ي ــۇق ۋه ئىكك ــى قورقۇنچل ــهم ھهممىس دېس
قولۇمدىن مايغا كۈچهپ دهسسه تىن با قا بىر ئىش كهلمهيۋ تىدۇ، بوپتـۇ، ئۇنـد ق بولسـا مېنىـڭ 

 ىل بىر باال ئهمهسـلىكىمنى كـۆرۈپ قـوي، چـۈنكى ره ىلـلهر قورقىـدۇ، مهن قورقمـايمهن، قـار ، ره
ــۇر ما ــىنىدىمۇ ســائىتىگه  ــارىمهن، كۆردۈڭمــۇ،  130مۇ ــۇ قوت كىلومېتىرلىــق ســۈرئهتته كېتىــپ ب

قورقۇۋ تامســهن، بهلكىــم ئۆلــۈپ كېتهرمىــز، مايغــا تې ىمــۇ كــۈچهپ باســتىم ۋه بىردهمــدىن كېــيىن 
ۈ كىچه ئۇچىمىز ۋه ئۆلىمىز ۋه مهن ئۆلسهم دهستالر ياتاقتا مېنىـڭ خـاتىرىلهش ئۈچـۈن دۆڭدىن چ

كورت مۇسابىقىسـى ئۆتكـۈ هر ۋه ئويـۇن د ۋ مىـد  بـاي ھـار ملىقالردىن ئۇتۇۋ لغـان پـۇلالردىن قهبـره 
تېشىمنى مهرمهردىن ياسىتىڭالر، ۋ ي تهخهيلهر ۋه مايغا يهنىمۇ كۈچهپ باستىم، لېكىن جهيالندىن 
تــې ىچه بىــر ئىنجــا كهلمهيتتــى ۋه  ــۇنىڭ بىــلهن ئۆلۈمنىــڭ ھهقىــقهتهن يېقىــنالپ قالغــانلىقىنى 
ئويلىدىم، ۋ ي خۇد يىم، يولنىڭ ئوتتۇرىسىد  خۇددى ساھىلد  ئايلىنىۋ تقاندهك كېتىپ بارغـانالرنى 

ۈلـۈپ تىنهش تورمۇ غا دهسسىۋېدىم ما ىنا قولۋ ققا ئوخشاش بىـر يېنـى كۆتۈر-كۆردۈم ۋه ئالدىر ش
قېيىشقا با لىدى ۋه ئۇالرغا قار پ ئۇدۇل كېلىۋ تاتتۇق، ئۇالر قوللىرىـدىكى قـۇتىالرنى كۆتـۈرگىنىچه 
قېچىشتى ۋه ما ىنا يهنه ئا ر ق قېيىپ كهتتى ۋه ئېتىزلىققا كىرىپ  بىـر نهرسـىگه سـوقۇلۇپ ئـوتى 

، ھېچــنىمه ئــۆچتى ۋه تومۇ غــا ئــاۋ  لىرىنى ئاڭلىــدۇق ۋه جهيــالن قورقــۇپ كهتتىڭمــۇ، دېــدىم
بولمىغانسهن، ياق، دېدى، تا، قالدۇق ئۇالرنى مىجىپ ئۆتـۈپ كهتكىلـى ۋه ئۇالرنىـڭ ئـۇ چاغـد  
ــا خهت  ــۆرۈپ چۈ ــهندىم، تامالرغ ــۇتىلىرىنى ك ــدىكى ســىر  ق ــى ۋه قوللىرى ــۈرۈپ كهلگهنلىكىن يۈگ

ى خــۇد يىم بىــر ســاقلىد» يېزىــۋېتىپتىكهن، ھۆكۈمهتســىزلهر ۋه ئهمــدى ئــۈ  بىكــار تهلهت بىــلهن 
ئاغىنه، دىققهت قىلىپ ھهيدىسهڭ بولمامدۇ" دهپ دهتاالش قىلغـۇم بولمىغاچقـا ما ـىنىنى دهرھـال 
ئوت ئالدۇر ي، دېدىم، لېكىن ئوت ئالمىدى ۋه يهنه بىر تولغىدىم ۋه خۇد غـا  ـۈكرى ئـوت ئالـدى 

هت كهيـنىگه يانـدۇرۇپ مـانىۋېر ئۆتكۈ ىۋ تسـام ئـۇ ئـۈ  بىكـار تهل-ۋه يولغا چىقىـش ئۈچـۈن ئالـدى
ــل ــڭ تى ــدىم ۋه ئۇالرنى ــالن، دې ــا جهي ــپ تىلال ــقا با ــلىغانىدى ۋه ئىشــىكنى تاق -يېتىــپ كىلى

ــۇ  ــا ئ ــۇ ئارىلىقت ــاتتىم ۋه ئ ــرىش ئۈچــۈن كۈچهۋ ت ــا چىقى ــد  ما ــىنىنى يولغ ــارهتلىرى يېغىۋ تقان ھاق
كالۋ الرنىڭ بىرسى ما ىنىغا سوقۇلۇپ كهتتى بولغاي، چۈنكى ۋ يجـان توۋالۋ تـاتتى ۋه ما ـىنىنىڭ 
كهينىگه مۇ تال قا با لىغان ئىدى، لېكىن كېچىكىپ قالدىڭالر كالۋ الر، مهن يولغا چىقـتىم مانـا، 
ماقۇل ئهمىسه، خوش، ئالدىمىزدىكى تامالرغا يا غانلىرىنى كۆردۇق: يېڭى مهھهلله كومۇنىستالرنىڭ 
ن مـــا ىرى بولىـــدىكهنمىش، ئهســـىر تـــۈركلهرنى قۇتۇلدۇرىـــدىكهنمىش، مـــاقۇل، مـــاقۇل، ئـــاپېرى

ھېچبولمىسا ئۇالر كومۇنىست ئهمهسكهن ۋه تېز سۈرئهتته يىر قالپ كهتتۇق ۋه قورقتۇڭمـۇ جهيـالن، 
بىرىمىــزگه -دېــدىم ۋه يــاق، دېــدى ۋه بىــردهم پار ڭال ــقۇم، يــۈ  بهرگهن ئىشــالرنى بىــردهم بىــر

جىـم -سۆ لهپ بېرىشهيلى دېگهنىـدىم لـېكىن، ئـۇ ھه، يـاق، دهپـال جـاۋ پ بهردى، قـايتقۇچه الم
ېيىشمىدۇق، ماڭدۇق، ماڭدۇق ۋه ئاخىرى ما ىنىنى تۇر نالرنىـڭ ئىشـىكى ئالدىـد  توختىتىشـىمغا د

جهيالن ما ىنىدىن چۈ ۈپال يۈگۈرگهن پېتى ئىچىگه كىرىپ كهتتى ۋه مهن بېرىپ قـار پ بـاقتىم، 
ــايلىقىنى ر كــى  ما ــىنىغا ئــانچه چــوڭ بىــر ئىــش بولمىغــان ئىــدى، ئاكــام دېــگهن پــور كــۆتهك ئ

ــالونلىرىنى ئالما ــتۇرۇپ قويغــان بولســىدى،  ىشــىلىر ــا ما ىنىســىنىڭ ب ىگه خهجله ــنىڭ ئورنىغ
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قا  مۇ كهلمه، بولغىيدى، قاند قال بولمىسۇن چـوڭ ئىـش چىقمىـدى ۋه ئىچىـگه -بېشىمىزغا بۇ باال
كىردىم ۋه ئۇالرنى كۆردۈم، يۆلهنگۈچلۈك ئورۇندۇقالرد ، دىۋ نالرد ، يهرده سو ۇلۇپ، يېرىم بىھۇش 

تته يېتىشىپتۇ، كهيىپ بولۇپ قېلىشـقانىدى، خـۇددى بىـر نهرسـىنى سـاقالۋ تقاندهك، بهلكىـم ھاله
ئۆلــۈمنى، بىــر جىنــا ىنى يــاكى تې ىمــۇ مــۇھىم بىــر ئىشــنىڭ نهتىجىســىنى، لــېكىن ئۇنىــڭ نــېمه 
ئىكهنلىكىنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن ، پهقهت بۇ سهۋهپتىنال ئهمه،، خۇددى ئۇالر ھـا ىر ئۆ لىرىـده 

مۈلـۈكلهردىن بىـز ر بولغـانلىقى -ئۆيلهردىن، كاتېرالردىن، ما ىنىالردىن،   ۋۇتالردىن ۋه مالبار ئۇ 
ئۈچۈن،  ۇند ق ئۈمىدسىزلىككه پېتىپ قېلىشىپتۇ ۋه نېمىلىكىنـى ئۆ لىرىمـۇ بىلمهيـدىغان ھېلىقـى 
نهرسـىنى كۈتـۈپ يېتىشـىپتۇ، ئهنه، مهھـمهت يهۋ تقــان گىالسـنىڭ ئـۇرۇقلىرىنى ئۇسـتىلىق بىــلهن 
ئالدىرىماي ئاغزىدىن چىقىرىۋ تىدۇ ۋه بۇ خۇددى، دۇنياد  قىلغىلى بولىدىغان ئهڭ ئاخىرقى مـۇھىم 
ئىشتهك، دىققهت بىلهن تۇرگاينىـڭ بېشـىغا ئېتىۋ تىـدۇ ۋه ھـۆل يهرده سـو ۇلۇپ ياتقـان تۇرگـايمۇ 

مالسـىز ھاقـارهت ياغدۇرىۋ تىـدۇ ۋه ئا-بېشىغا تېگىۋ تقـان ھهر بىـر ئۇرۇقچـا ئۈچـۈن  ېـرىكمهي تىـل
ئىڭر ۋ تىدۇ ۋه ئاندىن مهن ئۆي ئىچىدىكى كۆلنىڭ دهرىزىدىن ئۆيگه كىرگۈ ۈلگهن ۋه تې ىچه سـۇ 
چىقىپ تۇرغان  ىالنكىدىن، ئۆرۈلگهن دهرىزىلهردىن ۋه قۇسۇقالردىن ھاسىل بولغانلىقىنى كۆردۈم 

پ ئولتۇرغـانلىقىنى ۋه  هينهپنىڭ ئۇخالپ قالغانلىقىنى، فافانىڭ بىر مود   ورنىلىغا بـۇتتهك تىكىلىـ
ــانلىقىنى ۋه  ــڭ ســۆيۈپ قويۇۋ تق ــڭ بېشــىغا ھۈليانى ــان تۇر ننى ــاغزى ئوچــۇق خــورهك تارتىۋ تق ۋه ئ
ــى  ــڭ گهپلىرىن ــان جهيالننى ــۆ لهپ بېرىۋ تق ــالرنى س ــان ئىش ــا، بولغ ــد  تاماك ــقىالرنىڭمۇ، ئاغزى با 

شــىم ۋه ئويلىشــىم ئاڭالۋ تقــانلىقىنى كــۆردۈم ۋه ئــۇ چاغــد ، نېمىنــى، قانــد ق، نــېمه ئۈچــۈن قىلى
بىـرى بىـلهن ئارىال ـتۇرىۋېتىپ بـار تتىم ۋه بېشـى -كېرهكلىكىنى تاپالمىدىم ۋه ھهمـمه ئىشـنى بىـر

بىلهن ئايىغىنى تاپالمايۋ تاتتىم، ئۆ ۈمنى بىز رلىق ئىچىده دىۋ نالردىن بىرىگه تا ـلىغان چېغىمـد ، 
ــا، ــۈرگهن فاف ــدىن بېشــىنى كۆت ــاتتى قولىــدىكى  ورنال ــايلى، دهۋ ت ــالىالر، كــۈن  ماڭ ماڭــايلى ب

گه بـار يلى، بېلىـق تـۇتقىلى چىقـايلى، ①چىقىۋ تىدۇ، بولۇڭالر بىرهر ئىش قىاليلـى، ئىشـكهمبهچى
 بولۇڭالر بالىالر، بولۇڭالر، بولۇڭالر.
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 ما ىنىنىڭ نومۇرىنى يېزىۋ لدىڭالرمۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
 هن.،_ دېدى سهرد ر،_ يهنه كۆرسهم تونۇيم«ئانادول»ئاق  _
 ئىچىدىكىلهرنى ئېنىق كۆرهلىدىڭالرمۇ؟ _
 بىر قىز بىلهن بىر گۇي،_ دېدى يا ار. _
 چىر يىنى كۆرهلىدىڭالرمۇ؟_ دېدى مۇستافا. _

 يهنه لـېكىن قالدىم، تونۇپ مهتىننى چۈنكى :تۇردۇم جىم مهنمۇ ۋه دېمىدى نېمه بىر ھېچكىم
 قالـدىڭالر تا، بىزنى ۋ قتىد  بۇ ىڭسهھهرن .نىلگۈن بىلهلمىدىم ئهمهسمىدىڭ سهنمىدىڭ، بىرى

 د ۋ ملىق ئاڭالپ گهپلىرىنى تىللىغان سىلهرنى بىزنىڭكىلهرنىڭ ئاندىن ...كهتكىلى ئۆتۈپ مىجىپ
 ۋه ىپهمنـى ۋه يېزىۋ تـاتتىم خهتلهرنـى ھهرپلىـك يوغـان تامالرغـا پهقهت مهن :كهلمىـدى ئويلىغـۇم
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 چېكىشـتىن تاماكـا ئولتـۇرۇپ بۇلۇڭـد  بىـر نـلهركهلگه يېڭى ئاۋۇ ۋه مۇستافا سهرد ر، .ئۆتهۋ تاتتىم
 تامالرغـا يېزىـۋ تىمهن، تـې ىچه مهن قـار ڭالر، ماڭـا لـېكىن قىلمايۋ تـاتتى، ئىـش بىـر با ـقا

 ! ۇند ق ما  ر، بولىدۇ، ما  ر :يېزىۋ تىمهن قىلىدىغانلىقىمىزنى نېمه يهرنى بۇ كومۇنىستالرغا
ن كېـيىن،_ ئهته كـېچه د ۋ مال ـتۇرىمىز. بىـر بولدى ئهپهندىلهر،_ دېدى مۇسـتافا بىردهمـدى _

 دهم جىم تۇرىۋېلىپ ئاندىن: _ ئاپېرىن!_ دېدى ماڭا قار پ،_ ياخشى ئىشلىدىڭ!
 مهن جاۋ پ قايتۇرمىدىم، با قىالر ئهسنهۋ تاتتى.

لېكىن ئهته ئهتىگهنده بارىسهن ئۇ يهرگه!_ دېدى،_ كۆرۈپ باقـاي قېنـى ئـۇ قىزنـى قانـد ق  _
 قىلىسهنكىن...

هن يهنه گهپ قىلمىدىم؛ كۆپچىلىك تارقالغاندىن كېيىن، تامغا يا غان خهتلىرىمىزنى ئوقۇغـا  م
ــۈن؟ نهگه  ــهنمىدىڭ نىلگ ــان س ــد  ئولتۇرغ ــڭ يېنى ــىنىد  مهتىننى ــدىم: ما  ــايتقۇچه ئويلى ــۆيگه ق ئ
 بارغانتىڭالر؟ بهلكىم مومىسى ئاغرىپ قېلىپ، مهتىـن بىـلهن دور  ئـالغىلى بارغانـدۇ... ۋه بهلكىـم،
كۈننىڭ چىقىشىنى تاما ا قىلىۋ تقـان بولغىيـدىڭالر، سـىلهرگه بىـر نـېمه دهپ بـولغىلى بولمايـدۇ. 
نــېمه ئىــش قىلىۋ تقــانتىڭالر؟ ئهته ئهتىگهنــده ئۆ ۈڭــدىن ســور يمهن. ئانــدىن ئېســىمگه كېلىۋىــدى 

 مۇستافادىن قورقتۇم.
ىرىقى تـې ىچه يېنىـق تاڭ ئېتىپ جاھان يورۇپ قالغانىدى، كېلىپ قارىدىم، بىزنىڭ ئۆينىڭ چ

ــد   ــاتتى، كارىۋىتى ــۇ، ئۇخالۋ ت ــاپ قويۇپت ــىكلهرنىمۇ تاق ــۇ، ئىش ــۇ د د ! دهرىزىلهرنىم ــۇر تتى. بوپت ت
ئهمه،، سافاد  ئۆ ى يالغۇ ، بىچـاره توكـۇر! ئـاۋۋ ل ئىچىـم ئاغرىـدى، ئانـدىن ئـاچچىقىم كهلـدى. 

 ئهينهكنى تاكىلد تتىم.
ۇرىـدىغان بولـدى دهپ قالغانىـدىم، يـاق، يهنه قوپۇپ ئـاچتى، ۋ رقىـر پ، جارقىرىـدى، يهنه ئ

ھاياتتىكى قىيىنچىلىقالرنى ۋه دىپلومنىڭ مۇھىملىقىنى چۈ هندۈرۈ كه با لىدى؛ ئـادهتته بۇنـد ق 
گهپلهرنــى قىلغــان چاغــد  ئۇرمــايتتى. پهســكويغا چۈ ســۇن دهپ بېشــىمنى تــۆۋهن ســېلىپ قــۇالق 

ايتتى. كــېچىچه ئىشــلهپ، يهنه بېشــىمغا ســالدىم، لــېكىن گېپــى ئاڭلىغانغــا تۈگهيدىغانــدهك قىلمــ
 ۇنچىۋېال ئىش كهلگهننىڭ ئۈستىگه ئهمدى سېنىڭ گهپلىرىڭنـى ئاڭال ـقا تـاقىتىم يـوق: ئىچىـگه 
كىرىپ كهتتىم، ئىشكاپتىن بىر چاڭگال گىال، ئالدىم، يهۋ تاتتىم، بىردىنال، ۋ يجـان، بىـر مـۇش 

 ۋه گىالسالر، ئۇرۇقچىالر يهرگه چېچىلدى. ئاتتى، دهرھال ئۆ ۈمنى قاچۇردۇم ۋه قولۇمغا ئۇر لىدى
مهن ئۆ ۈمنى ئوڭشىغىچه يهنه سۆ له كه با لىدى، گېـپىگه قـۇالق سـالمايۋ تقانلىقىمنى كـۆرۈپ 
يالۋۇرۇ قا با لىدى: ئوغلۇم، ئوغلـۇم، نېمىشـقا ئوقۇمايسـهن ۋ ھاكـا  . ئىچىـم ئاغرىـدى ۋه كۆڭلـۈم 

گهدىنىمگه بىرنى سـېلىۋېدى غۇ  ىـده ئـاچچىغىم  يېرىم بولدى، لېكىن مهن قاند ق قىالي. ئاندىن
 كهلدى.
 يهنه مېنى ئۇرىدىغان بولساڭ مهن بۇ ئۆيدىن قېچىپ كېتىمهن،_ دېدىم. _
 كهت، يوقال!_ دېدى،_ دهرىزىنىمۇ ئىككىنچى ئېچىپ بهرمهيمهن! _
 ماقۇل،_ دېدىم،_ مهن ئۆ  پۇلۇمنى دېمىسهڭمۇ ئۆ ۈم تېپىۋ تىمهن. _

ــېمه قىلىۋ تىســهن؟ ئانــدىن يالغــان گهپ قىلمــا _ ــتقىچه كــوچىالرد  ن !_ دېــدى،_ مۇ ــۇ ۋ قى
ئىچىـــدىن ئانـــام كېلىشـــىگه: _ قاچـــارمىش مـــاۋۇ!_ دېـــدى،_ ھه، تې ـــى ئىككىنچـــى قايتىـــپ 

 كهلمهسمىش.
ئاۋ  ى ئۆ گىرىپ كهتتى، تىترىدى، يىغال تىن بۇرۇن تىترىگهنگه ئوخشاش ۋه قېرى، ئىگىسـىز 
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ىغىنىـدهك، ھهسـرهت ۋه ئـاچلىقتىن ئـۆ ى كـۆرمىگهن، بىلمىـگهن بىر ئىتنىـڭ يـالغۇ  قېلىـپ ھۇۋل
بىر ۋالرنى چاقىرىۋ تاتتى بۇ بىچاره ئىت. ئىچىم سىقىلدى. ئانـام كـۆ ، قـاش ئىشـارهتلىرى بىـلهن، 
سهن كىرىپ كهت، دهۋ تاتتى، ھېچنىمه دېمهستىن كىرىـپ كهتـتىم. توكـۇر التـارىيهچى يهنه بىـر 

ــر پ، جارقى ــدى، ۋ رقى ــم دهم كوتۇلدى ــۈرۈپ جى ــى ئۆچ ــاخىرى چىر قالرن ــتى. ئ ــدى، پار ڭلىشىش رى
 بولۇ تى.

ــېكىن  دهرىزىــدىن كــۈن نــۇرلىرى چۈ ۈ ــكه با ــلىدى، مهنمــۇ بېرىــپ كارىۋىتىمــد  يــاتتىم، ل
كېيىملىرىمنى سالمىدىم. ئـۆ ۈمنى تا ـالپ يـاتتىم ۋه تورۇسـقا قارىـدىم، تورۇسـتىكى بىـر يېرىققـا، 

سۇ ئاقىدىغان، ئاۋۇ قار ڭغۇ يېرىققا قارىـدىم. بـۇرۇن تورۇسـتىكى يامغۇر قاتتىق ياغقاند ، ئىچىدىن 
ئــۇ قــار ڭغۇ يېرىقنــى بىــر بۈركــۈتكه ئوخشــىتاتتىم: قانــاتلىرىنى ئېچىــپ تــۇر تتى ۋه مهن ئــۇخالپ 
قالغاند  بۇ كونا بۈركۈت  گويا ئۈستۈمگه چۈ ۈپ مېنى ئېلىپ قاچـاتتى ۋه ئـۇ چاغـد  مهن ئهركهك 

 التتىم! ئويلىدىم.ئهمه،، بىر قىز بولغان بو
ــى  ــا نىلگــۈن، مېن ــد ، دهيمهنكــى، مهرھاب ــۇ  يېرىم ــارىمهن، ســاھىلغا، توقق ــڭ قېشــىغا ب ئۇنى
تونۇدۇڭمۇ، قار  يهنه جاۋ پ بهرمىگىنىنى، يهنه چىر يىڭنـى پۈرۈ تۈرىۋ تىسـهن، دهيـمهن، لـېكىن 

هن مېنـى كۆپ ۋ قتىمىز قالمىدى، چۈنكى چاتاق يېـرى بىـز خهتهر ئىچىـده قالـدۇق، دهيـمهن، سـ
خاتــا چۈ ــىنىپ قالــدىڭ، ئۇالرمــۇ مېنــى خاتــا چۈ ــىنىپ قالــدى، ئهمــدى ســاڭا ھهمــمه ئىشــنى 
چۈ هندۈرىشــىم كېــرهك، دهيــمهن، چۈ ــهندۈرىمهن، ســاڭا ۋ رقىــر پ سىلكىشــىمنى، قولۇڭــدىكى 
گېزىتنى تارتىۋېلىپ يىرتىۋېتىشىمنى تهلهپ قىلىشىۋ تىدۇ، دهيمهن، ئۇالرغا بۇند ق قىلىشقا كېـرهك 

قلىقىنى كۆرسىتىپ قوي، نىلگۈن، دهيمهن ۋه ئۇ چاغد ، نىلگۈن، يىر قتا بىـزگه قـار پ تۇرغـان يو
مۇستافانىڭ قېشىغا بارىدۇ، ئۆ ىنىڭ قاند ق ئادهملىكىنى مۇستافاغا چۈ ـهندۈرهر، مۇسـتافا بهلكىـم 
ه خىجىل بوالر ۋه ئـۇ چاغـد ، نىلگـۈن مېنىـڭ ئـۇنى ياخشـى كۆرىـدىغانلىقىمنى چۈ ـىنىپ قـاالر ۋ

بهلكىم ماڭـا ئـاچچىقالپ كهتـمه، ۋه بهلكىـم  سـۆيۈنۈپ كهتسـه ئهجهپ ئهمه،، چـۈنكى ھاياتتـا 
 ھهرقاند ق  ئىش يۈ بېرىپ قېلىشى مۇمكىن، بىر نېمه دېگىلى بولمايدۇ...

تې ىچه تورۇستىكى قار ڭغۇ يېرىقنىڭ قاناتلىرىغا قار پ ياتـاتتىم. بىـر قارىسـام بۈركـۈتكه، بىـر  
ئوخشـايتتى. ئىچىـدىن سـۇمۇ تـامچىاليتتى. لـېكىن بهك بـۇرۇنقى چـاغالرد  يـوق قارىسام لهگلهككه 

 ئىدى، چۈنكى د د م تې ى بۇ ھوجرىنى سالمىغانىدى.
لېكىن ئۇ چاغالرد  مهن، بىزنىڭ ئۆيىمىز كىچىك، د د م بىر التـارىيه سـاتقۇچى ۋه تاغـام بولسـا 

اق، ئا ر قمۇ نومۇ، قىلمايتتىم دېگىنىم بىر پاپا ماالي دهپ ئۇنچىۋېال نومۇ، قىلىپ كهتمهيتتىم. ي
ئهمه،، چۈنكى تې ى بىزنىڭ قۇدۇقىمىز يوق بولغاچقا مهن، ئانام بىلهن بۇالققـا سـۇغا بارغانـد ، 
سهن نىلگۈن بىزنى كۆرۈپ قالىسهن دهپ قورقاتتىم، چـۈنكى سـىلهر مهتىـن بىـلهن ئـوۋ ئوۋال ـقا 

يېقىن دوست بولـۇپ كهتتـۇقكى، ھېلىقـى بىـر  چىقىشقا با لىغانىدىڭالر ۋه ئۇ چاغالرد   ۇنچىلىك
ــۇ،  ــكهن، ئ ــاپالپ كهت ــۆگىمه  ق ــيىن ي ــاش، كې ــى ئوخش ــېلىنغان، ھهممىس ــدىن س ــۈ ده، يېڭى ك
ــلهن  ــىد ، ھهممهي ــڭ بېش ــد ، ئېتىزلىقنى ــكهن چاغ ــپ كهت ــتانبۇلغا قايتى ــئهۋلهردىكىلهرمۇ ئىس به 

ىـن بىـلهن فارۇقنىـڭ گـا  كېتىشكهن ئىدى، سىلهر تـې ىچه بـۇ يهرده ئىـدىڭالر ۋه ئـۇ چاغـد  مهت
ــار يلى، دهپ، بىزنىــڭ  ــاتقىلى ب ــله قاغــا ئ مىلتىقىنــى ئېلىــپ بىزنىــڭ ئــۆيگه كهلگهنىــدىڭالر، بىل
دۆڭدىن چىققىچه تهرلهپ كىتىپتىكهنسىلهر ۋه ئانام سىلهرگه سۇ قۇيـۇپ بهرگهنىـدى، پـاكىز سـۇ، 

ئىچكهنىـدىڭ نىلگـۈن، بىزنىڭ، يېڭى پا اباغچه سۇنما، بارد قلىرىمىزد  سۇنى سۆيۈنۈپ تـۇرۇپ 
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لېكىن مهتىن ئىچمىگهن ئىدى، بهلكىم بىزنىڭ بارد قالرنى مهينهت كـۆرۈپ قالغـان بولسـا كېـرهك، 
بهلكىم سۇنى پاكىز ئهمه، دهپ قالغان بولۇ ى مۇمكىن، ئاندىن ئانام، خالىسـاڭالر بېرىـپ ئـۈ ۈم 

مه،، دېگهنىـدى، لـېكىن ئۈ ۈپ يهڭالر بالىالر، دېگهنىدى، مهتىن سورىۋېدى، ئۇ باغ بىزنىـڭ ئه
كېرهك يوق، قو نىمىزنىڭ، بىر نهرسه دېمهيدۇ، بېرىـپ يهۋىـرىڭالر، دېگهنىـدى، لـېكىن سـىلهر 
ئىككى قېرىند ش ئۇنىمىغان ئىدىڭالر ۋه مهن بېرىپ ساڭا ئۈ ۈپ ئهكىلىپ بېرهيمۇ نىلگۈن دېسـهم 

ــېكىن ســهن ھېچبولمىغ انــد  يېڭــى ســهن ئۇنىمىغــان ئىــدىڭ، چــۈنكى بىزنىــڭ ئهمه، ئىــدى، ل
 بارد قتىن سۇ ئىچكهن ئىدىڭ نىلگۈن، مهتىن سۇنىمۇ ئىچمىگهنىدى.

كـۈن تې ىمــۇ كۆتۈرۈلــدى ۋه قۇ ــالرنىڭ دهرهخــلهرده ســايرىغان ئــاۋ  ى ئاڭلىنىشــقا با ــلىدى. 
 مۇستافا نېمه ئىش قىلىۋ تقاندۇ، ئۇمۇ كۈتىۋ تقانمىدۇ ياكى ياتقانمىدۇ، ئۇخلىغاندىمۇ؟ ئويلىدىم.

ئهمه،، پهقهت ئـون بهش يىـل كېيىنكـى بىـر كـۈنى مهن   ۋۇتىمـد  خىـزمهت بۇنىڭدىن كۆپ 
ــانچه  ــر ق ــپ بى ــز، كىرى ــاردهمچى قى ــۇلمان ي ــپ ئهمه،، مۇس ــاق، كاتى ــد ، ي ــان چېغىم قىلىۋ تق
ئىدىئالىست سىز بىلهن كۆرۈ مهكچى ئىكهن، ئىسىملىرى مۇستافا ۋه سهرد ر دېگهن چاغد ، مهن، 

ــۈگىتهي، ئ ــلىرىمنى ت ــۇ ئىش ــاۋۋ ل   ــىمنى ئ ــاقلىتىپ ئىش ــردهم س ــۇالرنى بى ــمهن، ئ ــدىن، دهي ان
تۈگهتكهندىن كېيىن، ئاپتوماتىك كونۇپكىغا بېسىپ چـاقىرىمهن، ئهمـدى قوبـۇل قىـالي ئـۇالرنى، 
كهلسۇن، دهيمهن، مۇسـتافا بىـلهن سـهرد ر خىجىللىـق ئىچىـده سـىقىلىپ تـۇرۇپ چۈ ـهندۈرىدۇ،  

ردىن ئـون مىلىيونلـۇق تهكلىپنـامه ئـالىمهن، چۈ هندىم، ياردهم  تهلهپ قىلىـپ كهپسـىلهر، سـىله
لېكىن بۇ تهكلىپنامىنى كومۇنىزىمدىن قورققانلىقىم ئۈچـۈن ئهمه،، سـىلهرگه ئىچىـم ئاغرىغـانلىقى 
ئۈچۈن ئالىمهن، چۈنكى مېنىڭ كومۇنىستالردىن قورقۇنچىم يوق، دۇرۇسـت ئـادهممهن، تىجـارهتته 

يىلـــى ئاقســـاتماي بېرىـــپ كېلىـــۋ تىمهن،    كـــاتنى ھهر-مىكىـــر ئىشـــلهتمىدىم ۋه فىتىـــر-ھىـــيله
ئىشچىلىرىمنى كىچىك  ىرىك قىلىۋ لدىم، مهرت ئادهم بولغاچقا، مېنـى ياخشـى كۆرىشـىدۇ، سـود  
ئۇيۇ مىسى بىلهن كومۇنىستالرغا نـېمه دهپ ئالـدىنىپ قـالغۇدهك، بـۇ   ۋۇتنىـڭ ھهممىمىـزگه نـان 

ۇالرغـا ئوخشـاش ئىكهنلىكىمنىمـۇ بىلىـدۇ، بېرىۋ تقانلىقىنى مهندهكال ئوبـد ن بىلىشـىدۇ، مېنىڭمـۇ ئ
ئۇالر بىلهن بۈگۈن ئاخشام بىلله قىلماقچى بولغـان ئىپتارغـا سـىلهرمۇ كـېلىڭالر، مهن ئـۇالر بىـلهن 

تا قويۇن، قول ئاستىمد  يهتته مىڭ ئىشچى بار، دېسهم مهن، مۇستافا بىلهن سـهرد ر  -ئىچقويۇن
تى مېنىڭ قاند ق بىر ئادهم ئىكهنلىكىمنـى، بىلىـپ قانچىلىك ھهير ن قاالر بولغىيدى، بىلىپ قاالت

 قاالتتى،  ۇند قمۇ؟
ئاۋ  ىدىن تونۇدۇم: خهلىلنىڭ ئهخلهت ما ىنىسى دۆڭگه چىقىۋ تىدۇ. قۇ الر جىمىپ قېلىشتى. 
تورۇستىكى يېرىقتىن  ېرىكتىم، ئۆرۈلـدۈم؛ يهرگه قـار ۋ تىمهن. يهرده بىـر چۈمـۈله كېتىـپ بارىـدۇ. 

چاره چۈمۈله! بارمىقىمنى ئۇ ىتىپ، ئۈستىگه يېنىك ئۇرۇپ قويـدۇم، گـاڭگىر پ چۈمۈله، چۈمۈله، بى
قالدى. سهندىن ئىنتـايىن كۈچلـۈكلهر بـار، سـهن بىلمهيسـهن، ئـاھ چۈمـۈله. چۆچـۈپ كهتتىـڭ، 
ــۇپ قېچىۋ تىســهن.  ــارمىقىمنى يهنه قويۇۋېــدىم يهنه بۇرۇل ــدىڭغا ب  ــۇند قمۇ، يۈگۈرۈۋ تىســهن، ئال

اخىرىــد ، ئىچىــم ئاغرىــدى، بىــز ر بولــدۇم؛ غهلىــته بولــۇپ قالــدىم؛ ئىچىــم بىــردهم ئوينا ــتىم ۋه ئ
سىقىلدى؛ ياخشـىر ق ئىشـالرنى ئـويلىغىم كهلـدى ۋه د ئىـم ئوياليـدىغان ئـۇ گـۈ هل  هپهر كـۈنىنى 

 خىيال قىلدىم.
ئۇ كۈنى، مهن بىـر تېلېفوننىـڭ كهينىـدىن يهنه بىـر تېلېفـوننى ئېلىـپ بـۇيرۇق ياغـدۇرۇۋ تقان 

ماڭا تهڭلهنگهن ئهڭ ئاخىرقى تېلېفوننى ئالىمهن، ئـالو، تۇنجهلىمـۇ، دهيـمهن ئـۇ  هپهر چېغىمد ، 
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كۈنى، ئۇ يهرده ئهھۋ ل قانـد ق، ھهمـمه ئىـش تامـام قومانـد نىم، دهيـدۇ تېلېفونـدىكى ئـاۋ  ، بـۇ 
يهرنى تا ىالپ بولدۇق، رهھـمهت ئېيـتىمهن، ۋه ئانـدىن ئهڭ ئاخىرىـد  كارسـقا تېلېفـون ئـالىمهن، 

ــالو  ــدۇ ئ ــد نىم، دهي ــدى، قومان ــۈگهي دهپ قال ــمهن، ت ــد ق، دهي ــيهت قان ــۇ يهرده ۋه ى كــار،، ئ
ھهممىسىنى يوق قىلىش ئالدىد  تۇرىمىز، ياخشى، دهيـمهن ۋه ىپهڭلهرنـى ياخشـى ئورۇند پسـىلهر، 
رهھمهت سىلهرگه، دهيـمهن ۋه تېلېفـوننى قويـۇپ ئىشـ انامدىن چىقىـپ، كهينىمـدىكى بىـر تـوپ 

سالونغا كىرگهن چېغىمد ، مىڭلىغان ۋهكىـل مېنـى ھاياجـان بىـلهن ئـالقىش  كىشىلهر بىلهن چوڭ
ياڭرىتىپ كۈتۈۋ لىـدۇ ۋه مېنىـڭ بايانـات ئـېالن قىلىشـىمنى تـۆت كـۆ لىرى بىـلهن كۈتـۈپ تۇرغـان 
چېغىد ، مهن مىكروفونغا، دوستالر، دهيمهن، ئۈلكۈجۈ چاقماق ھهرىكىتـى ئاخىرال ـتى، تـۇنجهلى 

ســتىكى ئهڭ ئــاخىرقى قىزىــل ئىســيانچىالرنىڭ ئۇۋىلىرىنىــڭ بىتچىــت ۋه چېگــر   ــهھرىمىز كار
بولغانلىقىدىن تې ى ھا ىر خهۋهر تاپتىم، ئۈلكۈجۈ جهننىتى ئهمدى ھهرگىزمۇ بىر چـۈش ئهمهسـتۇر 
ــپ  ــاردهمچىم كېلى ــىمغا، ي ــدى، دهپ تۇرىش ــات قالمى ــۇ كومۇنىســت ھاي ــۈركىيهده بىرم دوســتالر، ت

يـدۇ ۋه مهن، ھه،  ـۇند قمۇ، دهيـمهن، مانـا ھـا ىرال كـېلىمهن، قۇلىقىمغا بىـر نېمىلهرنـى پىچىرال
دهيــمهن ۋه تــۈگىمه، مهرمهر كارىــدورالردىن ئۆتــۈپ، قۇر للىــق قــار ۋۇلالر پوســتا تۇرۇۋ تقــان، 

بىرىگه ئېچىلىدىغان قىرىق ئۆينىڭ ئهڭ ئاخىرقىسىنىڭ ئىچىده، كۈچلۈك چىر قالر -ئىشىكلىرى بىر
مهن سـېنى كـۆردۈم، بىـر ئورۇنـدۇققا باغلىنىپسـهن ۋه يـاردهمچىم  بىلهن يورۇتۇلغان بىر بۇلۇڭـد ،

ماڭا، يېڭىال تۇتۇلدى قوماند نىم، دهيدۇ، بارلىق كومۇنىستالرنىڭ رهھبىرى بۇ قىزىـل خوتـۇنكهن، 
دهپ تۇرىشىغا، مهن، ئۇنى دهرھال يېشىۋېتىڭالر، دهيمهن، بىزگه بىر ئايالنىـڭ قـولىنى باغال ـمۇ 

ــى ــېنى يېش ــمايدۇ، س ــلهن يار   ــاردهمچىم بى ــمهن ۋه ي ــۇڭالر، دهي ــالغۇ  قوي ــى ي دۇ ۋه مهن، بىزن
بىرىگه ئۇرۇپ، ساالم بېرىـپ چىقىـپ كېتىـدۇ ۋه ئىشـىكلهر يېپىلغانـد  -ئادهملىرى ئۆتۈكلىرىنى بىر
يا تا تې ىمۇ گۈ هل، تولغان ئايال بولۇپسهن ۋه سـاڭا بىـر تـال تاماكـا  40مهن ساڭا قار ۋ تىمهن، 
ــد ش نىلگــۈن خــانىم، دهيــمهن، ھهئه دهيســهن، ســهن ئىكــر م قىلغــا ، مېنــ ى تونۇدىڭىزمــۇ يول

ــر ــز بى ــۈرىدۇ ۋه بى ــۈم س ــق ھۆك ــر دهم جىمجىتلى ــۇدۇم ۋه بى ــده تون ــق ئىچى ــزگه -خىجىللى بىرىمى
ــدۇق ۋه  ــبه قىل ــز غهلى ــمهن، بى ــدۇق دهي ــبه قىل ــز غهلى ــردىنال، بى ــدىن مهن بى ــالىمىز ۋه ئان سهپس

ــال ــتالرغا تا  ــىلهر كومۇنىس ــۈركىيهنى س ــهن، ت ــدىڭمۇ، ھهئه، دهيس ــايمان قىل ــدۇق، پۇ  پ قويمى
پۇ ايمان قىلدىم ۋه قولۇمدىكى تاماكا قېپىغا تهڭلهنگهن قوللىرىڭنىـڭ تىترهۋ تقـانلىقىنى كـۆرۈپ، 
ــان  ــر   م ــا ھېچبى ــالالر ۋه قىزالرغ ــمهن، مهن ۋه دوســتلىرىم ئاي ــۆ ىڭىزنى بېســىۋېلىڭ، دهي مهن، ئ

چچه مىڭ يىلالردىن بۇيان د ۋ ملىشىپ كېلىۋ تقان بـۇ تـۈرك يامانلىق قىلمايمىز، ھودۇقماڭ، بىز نه
ئهنئهنىسىگه ئاخىرىغىچه رۇئايه قىلىمىز،  ـۇڭا قورقمـاڭ، دهيـمهن، سـىزگه جـا  نى مهن ئهمه،، 
ــدىم، مهن  ــايمان قىل ــهن، پۇ  ــمهن ۋه س ــدۇ، دهي ــى بېرى ــڭ مهھكىمىس ــڭ ۋه مىللىتىمنى تارى نى

كىيىنكى پۇ ايمان، ئۆ ۈڭگه دۈ مهن، دهيمهن ۋه  پۇ ايمان قىلدىم ھهسهن، دهيسهن ۋه مهنمۇ،
ــاۋۋ ل  ــۈنكى مهن؛ مهن ئهڭ ئ ــۇمكىن ئهمه،، چ ــىم م ــىزنى كهچۈرىۋېتىش ــپ س ــياتىمغا بېرىلى ھېس
مىللىتىمنىـڭ ئىشــلىرىغا مهســئۇل بولىشــىم كېــرهك، دهۋېتىــپ، قارىســام، ھه... ســهن يېشىنىشــكه 

كـۆرگهن ئـۇ سـېرىق فىلىملهردىكـى، با الپسهن، خۇددى پانـدىكتا ھـېچكىمگه كـۆرۈنمهي بېرىـپ 
ـــى ياخشـــى  ـــى مېن ـــۇد يىم، يهنه تې  ـــۇنالردهك بوپســـهن، ۋ ي خ ـــىز خوت ـــىز، ئهدهپس نومۇسس
كۆرىدىغانلىقىنى دهۋ تىـدۇ، مېنـى ئالد  ـقا ئۇرۇنىۋ تىسـهن سـهن، لـېكىن مهن مـۇ دهك تـۇرىمهن، 

 ۋۇلالرنى چاقىرىـپ سهندىن يىرگهندىم،  ۇ ئان سوۋۇدۇم ۋه سـېنىڭ يالۋۇرۇ ـلىرىڭغا باقمـاي قـار
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دهيمهنكــى: ئهپ مــېڭىڭالر بــۇ كاتېرىنــانى دهيــمهن، مهن پــالتىچى مهھــمهت پا ــانىڭ خاتــالىقىنى 
تهكــر رلىغىم يــوق، مىللىــتىم ئــۇ  هئىــپ پالتىچىنىــڭ دهردىنــى كــۆپ تــارتتى، لــېكىن ئــۇ كــۈنلهر 

ه كىرىـپ بهلكىـم كهلمهسكه كهتتى ۋه ئاندىن، قار ۋۇلالر سېنى ئېلىپ ماڭغان چاغد  مهن بىر ئۆيگ
يىغاليمهن ۋه ساڭا ئوخشاش بىر قىزنـى قانـد ق ھالغـا چۈ ـۈرۈپ قويغـانلىقى ئۈچـۈن، ۋه بهلكىـم 
پهقهت مۇ ۇ سهۋهپتىن، ھېسياتىمغا بېرىلىپ كومۇنىستالرغا قاتتىق مۇئامىله قىالرمهن، ۋه ئاخىرىد  

ن، دهپ ئـويالپ ئـۆ ۈمنى كۆ يا لىرىم قۇرۇپ كېتهر ۋه دېمهك، يىلالپ بىكاردىن ئا  پ چېكىپـتىمه
 ئاۋۇندۇر رمهن ۋه  هپهر  اتلىقىغا جۆر بولۇپ، سېنى بهلكىم ئۇ كۈنى تامامهن ئۇنتۇپ كېتهرمهن.

بۇ قااليمىقان خىيالالردىن ئىچىم سـىقىلدى، ئۆرۈلـدۈم، كارىۋېتىمنىـڭ بىـر بۇرجىكىـدىن يهرگه 
كۆتۈرۈلۈپتـۇ. تۇيۇقسـىزال قارىدىم؛ چۈمـۈله كېتىـپ قـاپتۇ، يـوق تـۇر تتى. قاچـان قاچتىـڭ؟ كـۈن 

 ئېسىمگه كهلدى، چاچر پ ئورنۇمدىن تۇردۇم. كېچىكىپ قېلىۋ تاتتىم.
ئا  انىغا كىردىم، ئا ر ق بىر نهرسه يېدىم، ھېچكىمگه كۆرۈنمهي دهرىزىدىن چىقتىم، كېتىـپ 
بارىمهن. قۇ الر، يهنه دهرهخلهرده ئىدى، تاھسىنالر دۆڭنىـڭ بىـر چېـتىگه گىـال، سـېۋهتلىرىنى 

ىزىۋ تاتتى. بىر ھا  دىن كېيىن، ساھىلغا كېلىپ قارىدىم: ئىشىك باقـار بىـلهن بىلهتچـى كهپتـۇ، ت
ــۇم  ــېكىن نىلگــۈن تې ــى يــوق. پىرىســتانغا بېرىــپ چــارلىغۇچى پار خوتالرغــا قارىــدىم. بهك ئۇيق ل

 كېلىۋ تاتتى، ئولتۇردۇم.
ىڭىز؛ بۈگـۈن سـاھىلغا ۋه ئهمدى تېلېفون قىلىۋېتهي: ئالو: نىلگۈن خانىم، خهتهر ئىچىده قالد

باققالغا كهلمهڭ، دهيمهن، ئۆيدىنمۇ چىقمـاڭ. كىـم، مهنمـۇ؟ كونـا بىـر دوسـت! تـار ق! تېلېفونـۇم 
ــى  ــۇنى ياخش ــۇ، ئ ــى بىلهرم ــم ئىكهنلىكىمن ــدۇ. كى ــۈ ىگىال قويۇلى ــڭ ي ــاۋ  د  ئۇنى ــر ئ كهســكىن بى

 ؟كۆرىدىغانلىقىمنى، خهتهردىن قوغد پ قالماقچى بولغانلىقىمنى چۈ ىنهرمۇ
ـــى تارتىۋېلىـــپ  ـــدىن گېزىتن ـــمهن،  قولى ـــى بىلى ـــالالرنى ھـــۆرمهتلهش كېرهكلىكىمىزن مهن ئاي
يىرتىۋېتىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن! ئايالالر بىچـاره مهخلـۇقالردۇر، ئۇالرغـا ناچـار مۇئـامىله قىلىنماسـلىقى 

كـۆرىمهن، كېرهك، ئانام بهك ياخشى بىر ئىنساندۇر! ئايالالرغا يامـان نىيهتـته قار يـدىغانالرنى ئـۆ  
ئۇالرغا قار پ پهقهت ئۇالر بىلهن يېتىشنىال ئوياليدىغانالر، ناچار، د ن ورهك باسقان خوتۇنپـۇرۇچالر 
ـــۇش  ـــي بول ـــك ۋه مهدهنى ـــايالر ۋه پهســـكهش گـــۇيالردۇر. مهن ئهدهپلى ـــلهن ماتېرىيالىســـت ب بى

اڭغانـد  بىـر كېرهكلىكىنى بىلىمهن: ياخشىمۇ سىز، سىز ئاۋۋ ل مېڭىڭ، بىر خـانىم بىـلهن بىلـله م
ئويلىمـا، قولـۇڭ -ئىشىكنى كۆرسهڭ پۇتلىرىڭ ئۆ لىكىدىن ئاستىاليدۇ ۋه سهن بىر ئىشـنى ئـويالر

ئۆ لىكىدىن ئۇنىڭغا ئىشىكنى ئېچىپ بېرىدۇ، قېنـى، سـىز ئـاۋۋ ل، مهن سـىلهردهك قىـزالر بىـلهن 
ېكىۋىرهمسـىز، قاند ق پار ڭلىشىش كېرهكلىكىنىمۇ بىلىمهن، ھه، تاماكا چېكهمتىڭىـز، كوچىـدىال چ

ئهلۋهتته، چهكسىڭىز بولىدۇ، سىزنىڭمۇ چېكىش ھهققىڭىز بار، مهن ئۇنچىلىك   ماننىـڭ كهينىـده 
قالغان ئادهم ئهمه،، تا،، پار ۋۇ سىمان چاقمىقىم بىلهن بىر قېتىمدىال يېقىـپ بېـرىمهن ۋه مهن 

 ـقاندهك بهھـۇ ۇر، بىر ئايال بىلهن خۇددى بىر ئهر كىشى بىلهن ياكى ساۋ قدىشـىم بىـلهن پار ڭال
تارتىنماي پار ڭلىشااليمهن؛ ئۇ چاغد  قىزالر مېنىڭ قانـد ق بىـر ئـادهم ئىكهنلىكىمنـى كـۆرۈپ خاتـا 
چۈ ىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن خىجىل بولۇپ ھهير ن قېلىشىدۇ؛ گېزىتىنـى تارتىۋېلىـپ يىرتىـۋېتىش 

 ئۇ ياقتا تۇرسۇن! بهلكىم مۇستافا مۇند قال دهپ قويغاندۇ.
ــا  ــۇردۇم، ســاھىلغا دېڭىزغ ــدىن ت ــرىكتىم، ئورنۇم ــا قار ۋېرىشــتىن  ې ۋه چــارلىغۇچى پار خوتالرغ

قايتىۋ تىمهن. مۇستافا مۇند قسىگه چاخچاق قىلىپ قويغاندۇ، چۈنكى، نېمىال بولمىسـۇن، قىزالرغـا 
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ئهدهبسىزلىك قىلىنماسـلىقى كېرهكلىكىنـى ئۇمـۇ بىلىـدۇ. سـېنى سـىناپ بـېقىش ئۈچـۈن قىلغـان، 
ىن مۇسـتافا، قـار پ باقــايلى، ئىنتىز منىـڭ  هرتسـىز ئىتـائهت قىلىـش ئىكهنلىكىنــى دېيىشـى مـۇمك

ر ســتىنال بىلــدىڭمىكىن دهپ! ســېنىڭ ئــۆ ۈڭ ياخشــى كۆرىــدىغان قىزغــا ئهدهبســىزلىك قىلىشــىڭغا 
 كېرهك يوق ھهسهن!

قــولىنى ئــۇ  تقىنىچه يېتىپتــۇ. -ســاھىلغا كېلىــپ قارىســام نىلگــۈن كهپتــۇ، بۇرۇنقىــدهكال پــۇت
چىلىك ئۇيقـۇم كېلىۋ تـاتتىكى، ھهتتـا مهنـده ھاياجـانمۇ قو غالمىـدى. خـۇددى بىـر ھهيكهلـگه  ۇن

 قارىغاندهك باقتىم. ئاندىن ئولتۇردۇم، نىلگۈن سېنى ساقالۋ تىمهن.
بهلكىم مۇستافا كهلمه،، دهپ ئويلىدىم. ئۇنتۇپ قالغانـدۇ؛ بولـدى قىلغانـدۇ، يـاكى ئـۇخالپ 

ــان ــار پ ئاقق ــدۇ. ســاھىلغا ق ــگهن  قالغان ــتانبۇلدىن كهل ــوپى كېلىشــكه با ــلىدى: ئىس ــىلهر ت كىش
ما ىنىالر، قوللىرىد  سېۋهتلهرنى، دېڭىز توپلىرىنى كۆتۈرۈۋ لغان د دىالر، ئانىالر، بالىالر، غهلىته، 
 ئهخمهق ئائىلىلهر: ھهممىڭالر خاتا قىلىۋ تىسلهر، بۇنىڭ جا  سىنى چوقۇم چېكىسىلهر. يىرگهندىم.

ايمهن، دهپ ئويلىـدىم. مهن ئۇنـد ق ئـادهم ئهمه،! ئـۇ چاغـد  كومۇنىسـت بهلكىم ئۇند ق قىلم
قىزنىڭ قولىدىن بىر گېزىتنىمۇ ئااللمـاپتۇ دېيشـىدۇ، يىـرتىش ئـۇ ياقتـا تۇرسـۇن! بـۇرۇن ئۈلكۈجـۈ 
ئىكهنتۇق، ھا ىر كومۇنىست بوپتۇ، دېيىشىمۇ مۇمكىن؛ جهننهتھىسارلىق ھهسهن قار تاش دېگهنـگه 

چــوڭ ئىشــالرنى - ڭالرغــا ئالمــاڭالر! مهيلــى قورقمــايمهن، ئــۆ ۈم يــالغۇ  چــوڭدىقــقهت قىلىڭــالر، ئار
 قىلىمهن، ھهممىڭالر كۆرۈپ قالىسىلهر.

 ھهي! ئويغان دهيمهن! _
 قورقۇپ كهتتىم! مۇستافا ئىكهن! دهرھال قوپتۇم.

 كهلدىمۇ ئۇ قىز؟_ دېدى. _
 ان  ۇ.ھهئه، ئاۋۇ يهرده،_ دېدىم،_ ھاۋ رهڭ سۇ ئۈ ۈش كىيىمى كىيىۋ لغ _
كىتاب ئوقۇۋ تقانمۇ؟_ دېدى ۋه ساڭا سهت قارىدى نىلگۈن،_ قاند ق قىلىشـنى بىلىسـهنغۇ؟_  _

 دېدى ئۇالپ،_ باققال قايسىسى؟
 كۆرسهتتىم، ئاندىن تاماكا سورىدىم، بېرىپ كهتتى، يىر قتا تۇرۇپ ساقال قا با لىدى.

قلىغا  ئويلىــدىم: مهن كــالۋ  تاماكــامنى تۇتا ــتۇردۇم، كۆيۈۋ تقــان ئۇچىغــا قــار پ ئولتــۇرۇپ ســا
ئهمهسمهن نىلگـۈن، دهيـمهن، مهن بىـر ئىـدىئالىزىمچى، ئېتىقـادلىق ئـادهممهن، تۈنۈگـۈن كـېچه 
ــپ  ــې ىچه چىقى ــۇقى ت ــىياھ ي ــدىكى س ــار ، قوللىرىم ــا دۇق، ق ــا خهت ي ــاي تامالرغ خهتهرگه قارىم

 كهتمىدى!
 ۇ؟ ياپياش تۇرۇپ.تاماكا چېكىۋ تقىنىنى قار  بۇنىڭ. جېنىڭغا ئىچىڭ ئاغرىمامد _

 رهجهپ تاغا! قولىد  تور سېۋهت.
 تۇنجى قېتىم چېكىپ بېقىشىم،_ دېدىم. _

ــش  _ ــېمه ئى ــۇ يهرده يهنه ن ــدى،_ ب ــاالم!_ دې ــۈڭگه كهت ب ــاڭ ئۆي ــاكىنى، م ــۇ تام ــال ئ تا 
 قىلىۋ تىسهن؟

ـــدىغان  ـــله دهر، ئۆگىنى ـــۋهتتىم،_ بىل ـــاكىنى چۆرى ـــۇن دهپ تام ـــاي كهتس ـــىمد  تۇرىۋ لم بېش
 منى ساقالۋ تىمهن،_ دېدىم. پۇلمۇ سورىمىدىم.ساۋ قدىشى

 دېدى. -ھه؟-د د ڭ مىيىت نامىزىغا كېلىدىغۇ _
بىردهم تـۇردى، ئانـدىن غهلىـته بىـر خىـل ئىغـاڭلىغىنىچه كېتىـپ قالـدى. دۆڭـگه چىقىۋ تقـان 
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 تۇرق،تار ق تۇرۇق؛ بىچاره پاپا.-ھارۋىغا قو ۇلغان يالغۇ  ئات: تار ق
م، نىلگۈن دېڭىزغا كىرىپتۇ، چىقىپتۇ، كېلىۋ تاتتى. بېرىپ مۇستافاغا بىر ھا  دىن كېيىن قارىدى

 خهۋهر قىلدىم.
گېزىتى ئالسـا مهن « جۇمھۇرىيهت»مهن باققالنىڭ دۇكىنىغا كىرىمهن،_ دېدى،_ دېگهندهك  _

 با تا يېنىپ چىقىمهن ۋه يۆتىلىمهن، ئۇ چاغد  سهن قاند ق قىلىشنى بىلىسهنغۇ_ ھه؟
 .دېمىدىم ھېچنىمه

 ئۇنۇتما، كۆ ۈم سهنده!_ دېدى، كېتىپ قالدى. _
مهن يان كوچىغا كىرىـپ سـاقلىدىم. باققالنىـڭ دۇكىنىغـا با ـتا مۇسـتافا كىـردى. بىردهمـدىن 
كېــيىن ســهن كىردىــڭ نىلگــۈن. ھاياجانالنــدىم، كــاۋچۇك ئايىغىمنىــڭ يىپىنــى تې ىمــۇ چىڭــر ق 

دىم: ھاياتتـا ھهرقانـد ق ئىـش يـۈ  چىگهي دېدىم، قوللىرىم تىتـرهپ كېتىپتـۇ. سـاقالۋېتىپ ئويلىـ
بېرىشى مۇمكىن. بۇالر ئېسىمگه كېلىپ قورققاندهك بولدۇم: بىـر ئهتىگىنـى قوپـۇپ قارىسـام دېڭىـز 
ــتهر،  ــدىال يهر تهۋره ــكه با ــالپ كې ــڭ ئۆ ى ــاكى ھا ىرنى ــۇمكىن؛ ي ــۇپ كېتىشــى م ــل بول قىپقىزى

ــا ــاھىلد  ي ــتهر، س ــۈپ كې ــگه بۆلۈن ــىدىن ئىككى ــار ئوتتۇرىس ــنىم جهننهتھىس ــۈرۈلهر. بهدى لقۇنالر كۆت
 تىكهنله تى.

با ـتا مۇســتافا چىقتــى، مهن تهرهپــكه قارىــدى ۋه يۆتهلــدى. ئانــدىن نىلگــۈن چىقتــى، قولىــد  
تېــز كېتىــپ بارىــدۇ.  قۇ ــقاچالردهك يهرگه بىــر قونــۇپ، بىــر -گېزىــت. كهينىــدىن ماڭــدىم. تېــز

قلىرىـڭ بىـلهن مېنـى ئالـدىيااليمهن كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ بارغـان پۇتلىرىغـا قـار ۋ تىمهن: گـۈ هل پاچا
دهپ ئويالۋ تقان بولساڭ يېڭىلىشقان بولىسهن. كىشىلهر توپىدىن يىر قال تۇق. كهينىمگه قارىدىم، 

 مۇستافادىن با قا ھېچكىم يوق ئىدى. يېقىنالپ كهلگىنىمده نىلگۈن مېنى تۇيدى ۋه قارىدى.
 مهرھابا نىلگۈن!_ دېدىم. _
 لىپ ماڭدى.مهرھابا،_ دېدى ۋه قايرى _
 توختاپ تۇره!_ دېدىم،_ بىردهم پار ڭلىشامدۇق؟ _

ئاڭلىمىغاندهك كېتىپ بار تتى. كهينىدىن يۈگۈردۈم،_ توختـا!_ دېـدىم،_ نېمىـدهپ ماڭـا گهپ 
-قىلمايسهن؟ جاۋ پ يوق،_ ياكى بولمىسا بىرهر ئىشنى خاتا قىلغان بولسام نومـۇ، قىلىۋ تامسـهن

ئىككى مهدىنىي ئىنساندهك پار ڭلىشىپ باقساق بولمامـدۇ؟ يهنه يا؟ جاۋ پ يوق، كېتىپ  بارىدۇ،_ 
 جاۋ پ يوق،_ ياكى بولمىسا مېنى تونۇيالمىدىڭمۇ؟

تې ىمۇ تېـز مېڭىشـقا با ـلىۋېدى، كهينىـدىن پاالقشـىپ گهپ قىلغاننىـڭ پايدىسـى يوقلـۇقىنى 
يـان -ۇھېس قىلدىم ۋه يۈگۈرۈپ بېرىـپ يېنىـد  ماڭـدىم. ئهمـدى خـۇددى ئىككـى دوسـتتهك يـانم

 كېتىپ بارىمىز ۋه مهن گهپ قىلىۋ تىمهن.
جىـم دېمهيتتـى،_ مهن -نېمىشقا مهندىن قاچىسهن؟_ دېدىم،_ مهن ساڭا نـېمه قىلـدىم؟ الم _

ساڭا بىرهر يامانلىق قىلدىممۇ دېگىنه؟ گهپ قىلمايتتى،_ دېگىـنه نېمىشـقا ئـاغزىڭنى ئاچمايسـهن؟ 
مىشـقا گهپ قىلمايۋ تقـانلىقىڭنى بىلىـمهن، دهپ يهنه گهپ قىلمايۋ تاتتى،_ بوپتۇ، مهن سـېنىڭ نې

بېرهيمۇ نېمىشقا؟ ھېچنىمه دېمهيۋ تـاتتى ۋه ئـاچچىغىم كهلـدى،_ مېنـى خاتـا چۈ ـىنىپ قالـدىڭ، 
ـــاق،  ـــتىڭ، قىزچ ـــېكىن خاتاال  ـــدىڭ! ل ـــىنىپ قال ـــا چۈ  ـــى خات ـــدىم،_ مېن ـــۇند قمۇ؟_ دې  

ىقىڭنى،_ دېدىم، لېكىن ھېچـنىمه خاتالىشىۋ تىسهن، ھا ىر چۈ ىنىپ قالىسهن نېمىشقا خاتاال قانل
ــانلىقىم ئۈچــۈن  قىلمىــدىم. چــۈنكى خىجىــل بولغانىــدىم ۋه بىــردىنال ئهخمىقــانه ئىشــالردىن قورقق
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ۋ رقىرىغۇم كهلگهندهك بولدى! دهل  ـۇ چاغـد  ئـۇدۇل تهرهپـتىن كېلىۋ تقـان، پـۇ ۇر كېيىنىۋ لغـان 
 ئىككى ئهپهندىنى كۆرۈپ قالدىم.
قاپ، كاستۇم كېيىۋ لغان بۇ بـايۋهچچىلهرنى ئىشـىمغا ئارىال مىسـۇن مۇ ۇ ئىسسىقتا گالىستۇك تا

پهل كهينىـده -دهپ ساقالپ تـۇردۇم. يهنه ھهمـمه ئىشـنى خاتـا چۈ ـىنىپ قالمىسـۇن دهپ؛ سـهل
قالغانىدىم، قارىسام نىلگـۈن يۈگۈرۈ ـكه با ـالپتۇ. ئالـدىمىزدىكى دوقمۇ ـتىن قايرىلسـىال ئـۆيىگه 

گۈرۈ ـكه با ـلىدىم. كهينىمـدىن مۇسـتافامۇ يۈگـۈرۈپ كېلىۋ تىـدۇ. كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن مهنمۇ يۈ
دوقمۇ تىن قايرىلىپ ھهير ن قالدىم: يۈگۈرۈپ بېرىپ، قوللىرىد  تور سومكا كۆتۈرىۋ لغان پاپانىـڭ 
قــولىنى تۇتۇۋ پتــۇ. بېرىــپ ھهر ئىككىســىگه بىــر ئىــش قىــالي دېــدىم، لــېكىن پــۇتلىرىم توختــاپ 

 ىن ھاماقهتلهرچه قار پ قالدىم. مۇستافا كهلدى.قالغانىدى. توختىدىم، كهينىد
 قورقۇنچاق گۇي،_ دېدى،_ كۆرگۈلۈكىڭنى كۆرسىتىمهن. _
 مهن ئۇالرنىڭ كۆرگۈلىكىنى كۆرسىتىمهن!_ دېدىم،_ ئهته! ئهته كۆ ىگه كۆرسىتىپ قويىمهن! _
 ئهته قىالمسهن؟ _

افانىمۇ بىـر سالسـام! بىرنـى لېكىن ھا ىرال قىلغۇم بار ئىدى! توۋ  دېگۈ گۈدهك بىر ئىـش: مۇسـت
سالسام، مۇستافا دۈم چۈ ىدۇ، قاالتتى  ۇ يهرده. توۋ  دېگۈ گىدهك بىر ئىـش، ھهممىسـى بىلىـپ 
قالسۇن دهپ: چىر يىغا دهسسىۋهتسهم، مېنى كۆرمهيتتى ۋه ھېچكىممۇ مېنى قورقۇنچـاق دېمهيتتـى. 

ــىنى ۋه  ــۇ ــدهك دهپ قېلىش ــۆ لىرى ئويلىغان ــى ئ ــڭ مېن ــۆرۈپ چــۈنكى ھېچكىمنى ــالهتته ك ند ق ھ
قېلىشىنى ياقتۇرمايتتىم. پۈتۈنلهي با ـقىچه بىـر گـۇي مهن دېـگهن، ئۇقامسـىلهر بـۇنى، مۇ ـتۇمغا 
قار پ بېقىڭالر. بۇندىن كېيىن با قىچه بىر ئادهم مهن ئهمدى؛  ـۇنچىلىك ئـاچچىغىم كهلـدىكى، 

تقانـدهك قىالتـتىم. بـۇنى كېلىۋ تقان ئاچچىقىمغـا قارىسـام، بـۇ با ـقىچه ئۆ ۈمـدىن ئۆ ۈممـۇ قورقۇۋ 
سـۆ  قىلمــاي كېتىـپ بـارىمىز. چــۈنكى -ھـېس قىلغاچقـا، مۇسـتافامۇ غىــڭ قىلمـاي تـۇر تتى. گهپ

 كېيىن سهنمۇ پۇ ايمان قىلىسهن، چۈ هندىڭمۇ؟
دېسهك، بىـزگه بىرنـى ئـۇ  تتى، « جۇمھۇرىيهت»دۇكاند  باققالدىن با قا ھېچكىم يوق ئىدى. 

ــدۇ ــار، دېۋى ــىنى چىق ــېكىن ھهممىس ــۇپ ل ــدىن قورق ــتافادهك مهن ــۇ مۇس ــېكىن ئۇم ــهندى، ل ق چۈ 
قالغانلىقى ئۈچۈن ھهممىنى بهردى. ئهخـلهت چېلىكـى يـوقكهن. گېزىتلهرنـى يىرتىـپ چۆرىـۋهتىم، 
ئـۈچتىن، تـۆتتىن پىرقىرىتىـپ ئـاتتىم. باققـال دهرىـزه تهرهپتىكـى پـۇكهيلهرگه قىسـتۇرۇپ قويغـان 

ىـرتتىم، پهسـكهش ھهپتىلىـك  ورنـالالرنى، گۇنـاھنى، يالىڭا  ئايالالرنىڭ رهسىملىرىنىمۇ ئېلىـپ ي
ره ىللىكلهرنى، مهينهتچىلىكلهرنى... دېمهك، پۈتۈن بۇ مهينهتچىلىكلهرنـى تـا ىالش مېنـى كۈتـۈپ 

 تۇرۇپتىكهنمىش! مۇستافامۇ ھهير ن قالدى.
بولدى، يېتهر ئهمـدى!_ دهۋ تـاتتى. مېنـى باققالنىـڭ دۇكىنىـدىن ئېلىـپ چىقىـپ كهتتـى،_  _
ــۇپ ئاخشــا ــۇ يهرگه كېلىشــنىمۇ ئۇنت ــده ب ــا كېلهرســهن!_ دېــدى،_ ئهته ئهتىگهن ملىققا قهھۋهخانىغ

 قالماسسهن.
 دهسلهپ بىر نهرسه دېمىدىم. ئاندىن ئۇ مېڭىۋېدى بىر تال تاماكا سورىدىم، بهردى.
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رهجهپ نا تىلىق تهخسـىلىرىمنى يىغىـپ پهسـكه ئېلىـپ چۈ ـكهندىن كېـيىن با  رغـا ماڭـدى. 
قايتىپ كهلگهنده يېنىد  با قا بىرسى بار ئىدى. يېنىك ئاياغ تېۋىشىدىن ئۇنىڭ نىلگـۈن  با  ردىن

ئىكهنلىكىنى بىلدىم. پهلهمپهيلهردىن چىقىـپ ئىشـىكىمنى ئـاچتى، ماڭـا قارىـدى: چـاچلىرى ھـۆل 
ئىدى، دېڭىزغا كىرىپتۇ. كهتتى. چۈ ـكىچه ھوجر مغـا ھـېچكىم كىرمىـدى. كارىۋېتىمـد  يـاتتىم ۋه 

قۇالق سالدىم. دهسلىۋېده نىلگۈن بىلهن فارۇقنىڭ پهستىكى پار ڭلىرىنى ئاڭالپ تۇر تتىم،  دۇنياغا
چــۇرۇڭلىرى  ــۇنچىلىك كۈچىيىــپ كهتتىكــى، ئاڭلىيالمــايال -كېــيىن ســاھىلنىڭ  ــهنبىلىك ۋ ر ڭ

ــنهت  ــتىم، ســهن جهن ــڭ، ســاالھىددىن، دهيت ــى ۋه ســېنىڭ جهھهننىمى ــۇ كهلمهيتت ــدىم. ئۇيق قال
هننهم يهر يۈ ىگه چۈ تى مانا؛ قۇالق سال؛ ھهممه ئادهم بار ۋهر، مۇنچىلىك پـۇل دهۋ لىدىغان جهھ

يان ياتااليدۇ، تىڭشا! قـۇلىقىم ئاڭلىمىسـۇن -تۆلىگهن ئادهم ئىچىگه كىرىپ يالىڭاچلىنااليدۇ، يانمۇ
دهپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ دهرىزه ۋه قاپقاقالرنى تاقىدىم. چۈ لۈك تاماقنى يهي ۋه چۈ لۈك ئۇيقۇنىڭ 

هممه نهرسىنى ئۇنتۇلدۇرغۇچى قوينىغا كىرىپ كېتهي دهپ ئـۇ ۇن سـاقلىدىم. رهجهپ كېچىكتـى. ھ
بىر بېلىقچىنىڭ مىيىت نامىزىغا بېرىپتـۇدهك. چۈ ـلۈك تامـاق ئۈچـۈن پهسـكه چۈ ـمىدىم. رهجهپ 

 تهخسىلىرىمنى ئالدى ۋه ئىشىكنى تاقاپ چىقىپ كهتتى. چۈ لۈك ئۇيقۇنى كۈتمهكتىمهن.
هڭ گــۈ هل ئۇيقــۇدۇر، دهيتتــى ئانــام. چۈ ــلۈك تامــاقتىن كېــيىن ئهڭ گــۈ هل چۈ ــلۈك ئۇيقــۇ ئ

چۈ لهرنى كۆرىسهن ۋه گۈ هل بولىسهن.  ۇند ق. بىر ئا  تهرلىدىم، ئار م تېپىپ قالدىم، ئـۆ ۈمنى 
پـۇر قىلىـپ ئۇچااليدىغانـدهك ھـېس -خۇددى يېنىكلهپ قالغاندهك، كىچىك قۇ قاچالر كهبـى پـۇر

ئىچىگه ساپ ھاۋ  كىرگهنده ئۆي ئىچىدىكى سېسىق ھاۋ  چىقىپ كهتسـۇن  قىلدىم. ئاندىن ئۆينىڭ
دهرهخلهرنىڭ يېشـىل  ـاخلىرى ئۆينىـڭ -دهپ دهرىزىنى ئاچاتتۇق، نىشانتېشىدىكى باغدىكى دهل

ئىچىگىچه كىرىـپ كهتكهنـده، چۈ ـلىرىم سـىرتالرغا چىقىـپ كهتسـۇن دهپمـۇ ئاچـاتتىم. چـۈنكى، 
لىرىمنىڭ مهن ئۇنىڭــدىن ئايرىلغـان يهردىــن با ـالپ ئــۆ ى ئويغانغانـدىن كېـيىن، به ىــده، چۈ ـ

ــم:  ــدىمۇ بهلكى ــاالتتىم. ئۆلگهن ــدىغانلىقىغا ئىشــىنىپ ق ــپ قالى ــپ كېتى ــڭ د ۋ م قىلى ــلهن ئۆ ىنى بى
كېرهكلهرنىـڭ ئىچىـده، مهھـكهم تاقالغـان -خىياللىرىم ھوجرىنىـڭ ئىچىـده كېزىـپ يـۈرهر، نهرسـه

ــامقاپقاقالرنىــڭ ئارىســىد ، ئۈســتىلىمنىڭ ۋه  ــڭ، ت ــۈ ىگه ســۈركۈلۈپ -كارىۋېتىمنى تورۇســالرنىڭ ي
ئايلىنىـــپ يۈرىۋ تقانـــد  ۋه بىـــرى كېلىـــپ ئاســـتا ئىشـــىكتىن مارىســـا ھـــاۋ دىكى خىياللىرىمنىـــڭ 
كۆلهڭگىســىنى كۆرگهنــدهك تۇيغۇغـــا كېلىــپ قـــاالر: ئىىشــكنى يـــاپ، خىياللىرىمنىــڭ ســـاپلىقى 

پاكىز خىياللىرىم، سـىلهرنى ئـۆ ۈڭالردىن -بۇ ۇلمىسۇن، خاتىرىلىرىم  هھهرلهنمىسۇن ۋه مېنىڭ پاك
نومۇ، قىلدۇرۇش ئۈچۈن، قىيـامهتكه قهدهر، بـۇ يهرده، تورۇسـلىرىمنىڭ ئىچىـده، بـۇ جىمجىـت 
ئۆيده، پهرىشتىلهردهك لهيلهپ تۇرسۇن. لېكىن ئۇ چاغد  ئۇالرنىڭ نېمه قىلىدىغانلىقىنى بىلىـمهن: 

رى، بىـر قېـتىم دهپ سـالغانىدى. بـۇ يهر ئاھ، نهۋرىلىرى بىلىپ قالسۇن، بىرى، ئهڭ كىچىـك بىـ
بهك كـونىر پ كهتتــى مومــا، چــاققۇ  يلى، ئورنىغــا بىنــا ســالدۇر يلى. چــۈنكى، بىلىــمهن، گۇناھقــا 
ــۆرۈش  ــانلىقىنى ك ــىز تۇر اللىغ ــتىش ئهمه،، با ــقىالرنىڭ گۇناھس ــپ كې ــردىكىڭالرغىچه پېتى كېكى

 سىلهرنى تې ىمۇ بهكرهك ئا  باليدۇ.
ۇرۇق چهكلىمىــدىن ســهنمۇ ماڭــا ئوخشـاش قۇتۇلــۇپ كېتىشــىڭ كېــرهك گۇنـاھ دېــيىلگهن ئــۇ قـ

فــاتىمه، دهيتتــى ســاالھىددىن، ســهنمۇ مهنــدهك ئىــچ ر كىــدىن، بىــر تېتىــپ بــاق، قانــد ق 
بولىدىغانلىقىنى بىلىپ باققۇڭمۇ كهلمىـدىمۇ، قىلچىلىـك  ىيىنـى يـوق، ئهكسـىچه پايدىسـى  بـار، 

ىــر قېــتىم دهپ بــاق؛ بولــدى، گۇناھىــڭ ئېــرىڭگه  ىھنىڭنــى ئاچىــدۇ. تــۆۋه! ھېچبولمىســا بــۇنى ب
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ــال،  ــۇالق س ــا ق ــا بۇنىڭغ ــد ق بولس ــۇ ئۇن ــۆۋه! بوپت ــوله. ت ــاتىمه، ب ــوق، ده ف ــۇد  ي ــاب: خ ھېس
« ب»ئېنسىكلوپېدىيهمنىڭ ئهڭ مـۇھىم ماددىسـى: ئـاڭال، يـېڭىال يـا دىم؛ يېڭـى ئېلىپـبهگه كـۆره 

ق سـال: بىلىمىمىزنىـڭ مهنبهسـى ھهرىپىنىڭ بىلىم ماددىسـىدىن قىسـقارتىپ ئوقـۇپ بېـرهي، قـۇال
تهجرىبهدۇر... تهجرىبىگه ئاساسـالنمىغان ۋه تهجـرىبه ئـارقىلىق ئىسـپاتالنمىغان ھهرقانـد ق بىلىـم 

پهن بىلىملىرىنىــڭ تــايىنىش نۇقتىســى بولغــان بــۇ جــۈمله، -ئىناۋهتســىزدۇر... پۈتــۈن بــۇ ئــېلىم
ر اليـدۇ... چـۈنكى بـۇ، تهجـرىبه خۇد نىڭ مهۋجـۇتلىقى مهسىلىسـىنىمۇ، ھهر ۋ قىـت يالغانغـا چىقى

مېتـافىزىكىلىق پاكىـت مهدرىـس پهلسـهپىلىرىدىكى ئارقىلىق ئىسپاتلىنالمايدىغان بىر مهسىلىدۇر... 
ئۇ ھالد  بىزنىڭ ئالما، ئـامۇت ۋه فاتىمهلهرنىـڭ دۇنياسـىد  خۇد نىـڭ، چاتـاق بىر سهپسهتىدۇر... 

پۇد يىــڭ يــوق -اتىمه، ســېنىڭ خـۇد يېـرى، ئــورنى يوقتـۇر... ھــا، ھـا، ھــا! چۈ ىنىۋ تامســهن فـ
ئهمدى! بۇ بىلىمنى دهرھال تارقاتسـام دهيـمهن! ئېنسـىكلوپېدىيهمنىڭ پۈتىشـىنى سـاقالپ تۇرۇ ـقا 
تاقىتىم قالمىدى، مهتبهئهچى ئىستهپانغا خهت يا دىم، بۇنى ئايرىم بېسىپ ئېالن قىلىمهن.  هرگهر 

ــاۋر منى يهنه چــاقىرىتتىم، خهۋىرىــڭ بولســۇن؛ بــۇ مــۇھىم مهســىلىده ســېنىڭ يــاش قىــزالردهك  ئ
نا لىنىپ بويـۇن تولغىشـىڭغا يـول قويالمـايمهن، سـاندۇقىڭدىن ئوبـد نر ق بىـر نهرسـه بېرىسـهن، 
قهسهم قىلىمهنكى، پۈتۈن مهملىكهتكه پايدىسى بولىدۇ، بۇ ئهخمهق مۇتهئهسسىپلهر ئهگهر ساتقىلى 

ۈپ قالىســهن، ھهممىســى دۈم قويمىســا، گېــپىم گهپ، ســىركىچىگه بېرىــپ ئــۆ ۈم ســاتىمهن. كــۆر
ــق  ــابالردىن تېپىــپ چىقىــپ، خهل چۈ ــىدۇ! چــۈنكى بــۇ يهردىكــى تهپهككــۈرنى، فر نســۇ چه كىت
چۈ ىنهلهيدىغان تىلد  يېزىپ چىقىش ئۈچۈن نۇرغۇن يىللىرىمنـى سـهرپ قىلـدىم، فـاتىمه، بـۇنى 

قى ئهمه، ئوقۇماســلى-ســهن ئوبــد ن بىلىســهن! ھهممىــدىن بهك قىزىقىــۋ تقىنىم ئۇالرنىــڭ ئوقــۇپ
 فاتىمه، ئوقۇغاندىن كېيىن نېمه بولۇپ كېتىدىغانلىقىغا بهك قىزىقىپ قېلىۋ تىمهن.

 كهتـكهن ئويناپ ئۇسسۇل دېپىغا  هيتاننىڭ ۋه ئويدۇرمىالرنى غهلىته ئۇ  ۈكرى، مىڭ ھېلىمۇ
 ۋه تهسـهۋۇرلىرىنى دو  ق  قىلغـان بايان بىلهن ھاياجان دهپ "جهننىتى كهلگۈسىنىڭ" بىچاره ئۇ
 بهلكىـم ۋه ئۆ ىـدىن، تامـالىرىنى دېـگهن چىقسـىكهن روياپقـا بالـدۇر ق ئىشـالر قىلغـان هسـهۋۇرت

 ئوقـۇپ تـۇرۇپ سهسـكىنىپ يىرگىنىـپ، مهنال يالغۇ  باقمىدى، ئوقۇپ  ھېچكىم با قا پاپىسىدىن
 .باقمىدى ئوقۇپ ھېچكىم با قا مهندىن ۋه چىقتىم

 بىـر كېيىنكـى يىلـدىن ئـۈ  كېتىپ ئۆلۈپ ئۆ ى يهتته، يېشىپ سىرىنى ئۆلۈمنىڭ ساالھىددىن
 بىـلهن پاپـا ئۆيـده ئىـدى، ئوتتۇرىسـى قىشنىڭ ئىدى، كهماھتا دوغانىم چاغد  ئۇ ئىدى، مه گىل
 قاپلىنىپ بىلهن قار قهبرىستان مهن ۋه يېغىۋ تاتتى قار كېچىده :ئىدى يوق ھېچكىم با قا مهندىن

 چۈنكى .كهلدى ئىسىنىۋ لغۇم ئوبد نر ق تتىم،كه ئهندىكىپ بىردىنال ئويالۋ تاتتىم، دهپ كهتكهندۇ
 ھوجرىـد   چىقىۋ لغـان دهپ تۇرمـاي پۇرىقىـد  ھـار ق تۇرغـان پـۇر پ گۈپۈلـدهپ ئاغزىدىن تې ىچه
 سـىقىدىغان ئىچىنـى ئادهمنىـڭ ۋه غـۇۋ  المپىنىـڭ تۇرۇۋ تـاتتىم؛ يـالغۇ  پېتـى مۇ لىغـان پـۇتلىرىم

 ئـۇرۇالتتى، ئهيـنهككه قـار بولمايۋ تـاتتى، پايدىسـى بىـرهر ئۆتكۈ ۈ ـىمگه ۋ قىـت يورۇقىنىـڭ
 كېرهلمىگهن چېغىد  ھايات ساالھىددىن مهن چىقتىم، ئۈستىگه كهلدى، ئىسىنغۇم .يىغلىمايۋ تاتتىم

 ئـۆيگه ئـۈ ۈلمىگهن   دىـال تېۋىشـلىرى قهدهم ماڭغـان بۇياققـا بىـر ئۇياققـا، بىـر ئۇنىڭ ئىچىده ۋه
 نهرسىلهر بىر قهغه لهر، :كۆردۈم ئىتتهردىم، ئاستا كنىئىشى .ئويلىدىم كىرهلهيدىغانلىقىمنى ئهمدى

 ئۈسـتىده، ئورۇنـدۇقالرنىڭ دىۋ ننىـڭ، ئۈسـتهلنىڭ، دۆۋىلىـرى قهغه  قهغه لهر، يېزىلغـان
 يېيىلىپ، ئىچىده دهرىزىنىڭ يهرلهرده، ئىچىده، ئۈستىده، كىتاپالرنىڭ ئىشكاپالرد ، تارتمىالرد ،
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 تىقىشـقا پـۇرالپ ئىچىـگه ئاچتىم، ئاغزىنى مه نىڭ قوپال چوڭ .تۇرۇپتۇ چېچىلىپ نومۇسسىزالرچه
 ۋه يا مـا قهغه ، جىـق تې ىمـۇ سـېنىڭ مهش يېقىۋېـدىم، سـهرهڭگه كېـيىن بىرئا دىن .با لىدىم

 گۇناھلىرىـڭ !سـاالھىددىن با ـلىغانىدى يۇتۇ قا چىر يلىق ئهجهپ گۇناھلىرىڭنى گېزىتلىرىڭنى،
 قىلغـان سهرپ ھاياتىمنى پۈتۈن !ساالھىددىن ا لىدىب ئىسسىشقا ئىچىم كهتكهنسىرى بولۇپ يوق

 يىرتىپ-يىرتىپ ئىبلىس؟ يا دىكىن نېمىلهرنى باقايلى كۆرۈپ !گۇناھىم سۆيۈملۈك :مېنىڭ كىتابىم
 بىـزگه :جۇمھـۇرىيهت :قويۇپتۇ يېزىپ ئىز ھاتالرنى قىسقا به ى بېشىغا :ئىدىم ئوقۇغان كۆيدۈرگه 
 بۇ پاسېت دې ...باردۇر  هكىللىرى جۇمھۇرىيهت ھهرخىل ...بۇدۇر  هكلى ھاكىمىيهت كېرهكلىك
... كهلــگهن گېــزىتلهرده بــۇ ھهپــته ئهنــقهرهده قۇرۇلــدى، دهپ 1342...كىتابىــد  تېمىــدىكى

ــى  ــڭ نه هرىيهلىرىن ــۇ. د رۋىننى ــا بوالتتىغ ــۆ لىرىگه ئوخشىتىۋ لمىس ــۇ ئ يېزىلىپتۇ...ياخشــى... بۇنىم
رمــۇ چۈ ــىنهلىگۈدهك ئــاددى تىــل بىــلهن بىلىمنىــڭ قۇرئــان بىــلهن سېلىشــتۇرىمهن ۋه ئهخمهقله

ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى چۈ هندۈر... يهر تهۋرهش، تامامهن تې نىكىلىق بىر ھادىسه بولـۇپ، يهر 
ــدۇ...  ــل بولى ــڭ تولۇقلىغۇچىســىدۇر... ئىككــى خى ــالالر ئهرلهرنى پوســتىنىڭ تهۋرىنىشــىدۇر... ئاي

ر تهبىئهت ئۆ لىرىگه ئاتا قىلغان نـا  كهت ۋه ئىللىقلىققـا بىرىنچى خىلدىكىلهر، تهبىئي ئايالالر، بۇال
مۇناسىپ كېلىدىغان، يېقىملىق، ئار مبهخىش،  ادىمان، مىھرىبـان، چىھرىـدىن كـۈلكه ۋه سـۆيگۈ 
يېغىپ تۇرىدىغان تهبىئىي ئايالالر بولۇپ، بۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى خهلق ئارىسىدىن، تۆۋهن 

. رۇسـونىڭ نىكاھىغـا ئالمىغـان خوتۇنىغـا ئوخشـاش... رۇسـوغا تهبىقىدىكى كىشلهردىن چىقىـدۇ..
ئــالته بــاال تۇغــۇپ بهرگهن، بىــر مــاالي ئىــدى... ئىككىنچــى خىلــدىكى ئايــالالر بولســا، ھــا   ۇل، 
ئۆكتهم، ھاكاۋۇر، خۇر پاتلىقالرغا ئالدىنىشقا مهھكـۇم، سـوغۇق تهلهت ۋه لهقـۋ  ئايـالالردۇر... مـارى 

ىككىنچــى خىلــدىكى ئايــالالر  ــۇنچىلىك ســوغۇق تهلهت ۋه لهقـــۋ  ئــانتۇۋ نېتكه ئوخشــاش... ئ
مۇھهببهتنىـڭ ھـار رىتىنى تـۆۋهن -بولىدۇكى، نۇرغۇنلىغان ئالىم، فىزىلوگ كۆيۈمچـانلىق ۋه ئىشـقى

تهبىقىدىكى ئايالالردىن ئىزدىگهن... رۇسونىڭكى ماالي، گۆتېنىڭكى ناۋ ينىڭ قىزى ۋه كومۇنىسـت 
ىـدىكى مـاالي ئىـدى... ئۇنىڭـدىن بىـر بالىسـىمۇ بولغـان... ئېـنگلىس ئالىم ماركىسنىڭ يهنىال ئۆي

ئۆ ىگه دۆڭگىۋ لغان. نېمه دهپ خىجىل بولغـۇدهك؟ ھايـاتتىكى ر سـت ئىشـالر... بۇنـد ق مىسـالالر 
تې ى نۇرغۇن...  ۇند ق قىلىپ، بۇ بۈيۈك ئىنسانالر، مۇ دهك سوغۇق خوتۇنلىرىنىڭ سـهۋهبىدىن 

ئىچىده ئا  پ چېكىپ ھايـاتى  هھهرلهنـگهن، به ىلىـرى بـۇ سـهۋهپتىن  بىكارغا  دهرتلهر-بىكاردىن
كىتابلىرىنى، به ىلىـرى پهلسـهپهلىرىنى، يهنه به ىلىـرى بولسـا ئېنسىكلوپېدىيهسـىنى پۈتتـۈرهلمهي 

بىكار تۈگىشىپ كېتىشكهن... قانۇن ۋه جهمىيهت ھار ملىق دهپ قار يـدىغان ئـۇ بـالىالر -بىكاردىن
تۇر!... لهيلهكلهرنىڭ قاناتلىرىغا قار پ ئويلىـدىم: ئهجىبـا پۈتـۈنلهي لهيلهكـكه بولسا يهنه بىر ئا  پ

ئوخشايدىغان ۋه بىرهر تالمۇ ۋېنتا ئىشلهتمهي بىـر ھـاۋ  كېمىسـى ياسـاپ چىقىـش مۇمكىنمىـدۇ؟... 
ئايروپىالن بۇندىن كېيىن بىر ئۇرۇش قور لىـدۇر... لىنـدبېرگ ئىسـىملىك بىـر   ت ئـۆتكهن ھهپـته 

يېشـىد ... پۈتـۈن پادىشـاھالر  22ئوكيانـدىن مۇۋهپپهقىيهتلىـك ھالـد  ئۇچـۇپ ئـۆتتى...ئاتالنتىك 
ئهخمهقتۇر...ئىتتىھاتچىالرنىڭ قونچىقى رېشات ئهخمهقلهرنىڭ ئهڭ ئۇچىغا چىققىنىـدۇر... بىزنىـڭ 
باغـدىكى كهســلهنچۈكلهرنىڭ د رۋىننىـڭ ئهســهرلىرىنى ئوقۇمـاي تۇرۇپمــۇ، د رۋىننىـڭ ئىدىيىســىگه 

ھالد  قۇيرۇقلىرىنى تا لىشىغا بىـر مـۆجىزه ئهمه،، بهلكـى ئىنسـان ئىددىيىسـىنىڭ بىـر مۇناسىپ 
غهلبىسى سۈپىتىده  قارىشىمىز كېرهك! ئهگهر سانائهتنى تهرهققـى قىلـدۇرغانلىقىنى ئىسـپاتلىيالىغان 

 بولسام، مۇسۇلمانلىقتىن، خىرىستىيانلىققا ئۆتۈ ىمىز كېرهكلىكىنى دهرھال يا غان بوالتتىم...
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ئوقۇۋ تاتتىم، ئوقۇۋ تاتتىم ۋه يىرگىنىپ مه ـكه تا ـالپ ئىسـىنىۋ تاتتىم. قـانچىلىكىنى ئوقـۇپ، 
قانچىلىكىنى مه كه تا لىدىم بىلمهيتتىم، بىردىنال ئىشىك ئېچىلدى، قارىدىم، پاپا: ئهمـدى ئـون 

! قانـد ق يهتته يېشىد  ئىدى: نېمه قىلىۋ تىسىز چوڭ خانىم، ئىچىڭىز سىيرىلمىدىمۇ؟ ئاغزىڭنى يـۇم
قولىڭىز باردى؟ ئاغزىڭنى يۇم دهيمهن! توغرىمۇ سىزنىڭچه؟ تې ىچه ئـاغزىنى يـۇممىغىنىنى بۇنىـڭ! 
-قېنى مېنىڭ ھاسام؟ جىمىقتى. يهنه با قا قهغه لهر بارمۇ؟ بىرهر نهرسىنى يو ۇرۇپ قويمىغانسهن

ده پاپـا، -هنھه پاپا، ر ست گهپ قىل، ھهممىسى مۇ ۇمۇ؟ ئۈنچىقمايتتى، دېـمهك تىقىـپ قويۇپسـ
سهن ئۇنىڭ ئوغلى ئهمه،، سهن بىر ھار ملىق ۋه ھېچنىمىده ھهققىڭ يوق، چۈ ـهندىڭمۇ، ماڭـا 
ــز  ــا ئىچىڭى ــې ىچه ماڭ ــز ئهكهل، ت ــدۈرىمهن، تې ــىنى كۆي ــڭ ھهممىس ــۇ قهغه لهرنى ــۇالرنى، ئ بهر ئ

هيلهرنـى سىيرىلمامدۇ دهۋ تقىنىنى. قېنى مېنىڭ ھاسام؟ ئۇنىڭغـا ئېتىلـدىم. غىپپىـده قىلىـپ پهلهمپ
غىچىرالتقىنىچه ئاستىغا قاچتى. پهسته تۇرۇپ توۋالۋ تـاتتى: مهنـده ھېچـنىمه يـوق، چـوڭ خـانىم، 
خۇد  ھهققى، ھېچنىمىنى تىقىپ قويمىدىم! بوپتۇ! بىر نهرسه دېمىدىم. يېرىم كېچىده ھوجرىسـىغا 

ــته پۇر ــۋهتتىم، غهلى ــپ چىقىرى ــپ ســىرتقا ئىتتىرى ــۇدىن ئويغىتى ــردىم، ئۇيق ــدىغان باســتۇرۇپ كى  ي
ــڭ  ــدىكى كۆرپىچاقالرنى ــڭ كارىۋېتى ــك بالىالرنى ــاختۇردۇم، كىچى ــى ئ ــمه يېرىن ــىنىڭ ھهم ھوجرىس

 ئىچىگىچه ئاال قويماي قار پ چىقتىم: ر ست دېگهندهك با قا قهغه  يوق ئىكهن.
 ــۇند قتىمۇ ھهمىشــه ئهنســىرهيمهن. بىــر يهرگه بىــر نهرســىنى تىقىــپ قويغانــدۇ، بىــرهر پــارچه 

ــاختۇرۇپ قولغــا چۈ ــۈرىۋېلىپ قهغه نــى كــۆرمهي  ــوغلى ئ ــان، د دىســىنىڭ ئ ــدىمهن ۋه دوغ قالغان
پــات ســور پ قويــاتتى: ئانــا، د د منىــڭ يا غــان نهرســىلىرى قهيهرده؟ -باســتۇرغاندۇ؛ چــۈنكى پــات

گهپلىرىڭنى ئاڭلىمىدىم قو  م. يىلالپ بىر نهرسىلهرنى يا غان ئىدىغۇ، ئۇالر نهده ئانا؟ ئاڭلىمىـدىم 
ڭ چاال قالغـان ئېنسىكلوپېدىيهسـىنى دهۋ تىـمهن، نـېمه؟ ئاڭلىمىـدىم. بهلكىـم بىـرهر باالم. د د منى

قىممىتى باردۇ، د د م ئۇالر ئۈچۈن ئۆمرىنى سهرپ قىلدى،  ـۇند ق كـۆرۈپ بـاققۇم بـار ئانـا، ماڭـا 
بهرگىنه  ۇالرنى. ئاڭلىمىـدىم ئهۋالدىـم. د د منىـڭ ئار ۇسـىدهك بىـرهر يهرده نه ـىر قىلـدۇر رمىز، 

ماينىڭ يىللىق خاتىره كۈنى كېلهي دهپ قالـدى، ھهربىيلهرنـى يهنه بـر قېـتىم  -27ى قار ، چۈنك
سىياسىي ئۆ گىرىش قو غايدۇ دهيدۇ. گهپلىرىڭنـى ئاڭلىمىـدىم دوغـانىم. بـۇ ئۆ گىرىشـتىن كېـيىن 
يهنه بىر قېتىم كامالىزىمغا قايتىدىغان ئوخشايمىز، ھېچبولمىسا ئېنسـىكلوپېدىيهنىڭ بىـر قىسـمىنى 
ــا! مېنىــڭ قــۇالقلىرىم ياخشــى  ــنه ئان بولســىمۇ نه ــىر قىلــدۇر اليمىز. نهده بولســا چىقىرىــپ بهرگى
ئاڭلىمايدىغان تۇرسا. نهده ئۇ قهغه لهر، ۋ ي خـۇد يىم، ئىـزدهيمهن، ئىـزدهيمهن تاپالمـايۋ تىمهن، 

نىمه يوق! كىتابالرنىمۇ، ھېچيهرده يوق، كىرخانىغا تا النغان ئۇ غهلىته ئۈسكىنىلهردىن با قا ھېچ
يـا؟ گهپ قىلمىـدىم. -ئاڭلىمىدىم. قاند ق قىلـدىڭ ئانـا، قهغه لهرنـى، كىتـاپالرنى تا ـلىۋهتتىڭمۇ

يىرتتىڭ، كۆيدۈردۈڭ، تا لىۋهتتىڭ،  ۇند قمۇ؟ يىغال قا با اليدۇ. بىردهمدىن كېيىن ر كىغا دۈم 
شـقا با ـلىدى، بـۇ چۈ ىدۇ. مهنمۇ يا ىمهن، د د مغا ئوخشاش: ھهممه ئىش، قار ، يهنه ناچارلىشى

ناچارلىشىشنى، ئهخمهقلىقنى توختىتىش ئۈچۈن بىر ئىش قىلىش كېرهك، ئـادهملهر بۇنـد ق يامـان 
نىيهتلىك ۋه ئهخمهق بولسا قاند ق بولىدۇ، ئارىسـىد  ياخشـى نىـيهتلىكلهر چوقـۇم بـار ئانـا، يېـز  

ۇپ قالغـانتۇق لـېكىن ئىگىلىك مىنىستىرى مهكتهپتىكى تونۇ ۇم بولىدۇ، بىر قىزغا تهڭ ئا ـىق بولـ
بهك يــاخش ئــاغىنىلهردىن ئىــدۇق، مهنــدىن بىــر ســىنىپ تــۆۋهن ئىــدى، لــېكىن بىــر تهنتهربىــيه 
كوماندىسىد  ئىدۇق، ھۇجۇمچى ئىدى، بهك سېمىز ئىدى لېكىن كـۆڭلى ئىنتـايىن ياخشـى ئىـدى، 

با ـلىقى  ھا ىر ئۇنىڭغا ئۇ ۇن بىر دوكالت يېزىۋ تىمهن، ھا ىر باش  ـىتاپنىڭ ئىككىنچـى  ـىتاپ
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بولغان پاالنچى پا امۇ مهن  ىلهده ئورۇنباسار ھاكىم چېغىمد  يۈ  بېشى ئىدى، تولىمۇ ياخشى بىـر 
ئادهم، مهملىكهت ئۈچۈن پايدىلىق بىر ئىش بولسۇن دهپال يۈرهتتى، ئۇنىڭغىمۇ بۇ دوكالتـتىن بىـر 

... بوپتـۇ، لـېكىن پارچه يولاليمهن، ئانا سهن بىلمهيسهن، لېكىن  ۇند ق نـاھهقچىلىكلهر بـاركى
بۇالرغا نېمىدهپ سهن مهسئۇل بولغۇدهكسهن ئوغلۇم؟ ئارىال ماي تۇرۇۋ لسـاق بىزگىمـۇ مهسـئۇلىيهت 
ــد   ئارتىلىــدۇ ئانــا،  ۇڭال ــقا، ماڭــا بىــر مهســئۇلىيهت كېلىــپ قالمىســۇن دهپ ئۈســتهلنىڭ ئالدى

ــۇم ــاره ئىكهنســهن ئوغل ــۆته بىچ ــدىنمۇ ئ ــا... د د ڭ ــۋ تىمهن مان ــۇرۇپ  يېزى ــدىن بهتهر ئولت ، د د ڭ
قورقۇنچاقكهنسهن! ئۇند ق ئهمه، ئانا، ئانا ئۇند ق ئهمهسمهن، قورقۇنچاق بولغـان بولسـام مهنمـۇ 
ئۇالرغا قو ۇلغان بوالتتىم، ۋ لى بولۇش نۆۋېتىم كهلگهنىدى، لېكىن مهنمۇ غىققىده تويۇپ كهتتىم، 

نېمه كارىم ئوغلـۇم! ئـۇالرنى قـۇش  ئۇ بىچاره دېھقانالرنى قاند ق قىلىۋ تىدۇ بىلهمسهن ئانا؟ مېنىڭ
پۇ ـقاقلىرىد ... قىزىقسىنىشـنىڭ ھېچقانـد ق ئىشـقا -ئۇچما،، كارۋ ن ئۆتمه، تاغالرنىـڭ بۇلـۇڭ

يارىمايدىغانلىقىنى ماڭا رهھمهتلىك د د م ئۆگهتكهن! تا ـالپ قويۇ ـىدۇ ۋه نه بىـر دوختـۇر يـاكى 
ئۆگهتكهنلىرىنى مهن ساڭا ئۆگىتهلمىـدىم مۇئهللىم يوق... چاتاق يېرى، رهھمهتلىك د د منىڭ ماڭا 

دوغانىم! ۋه يىلد  بىر قېتىم ھوسۇللىرىنى قوللىرىـدىن ئهر  ن ئېلىـۋېلىش ئۈچـۈن... چاتـاق يېـرى 
ئوغلۇم، مهن ساڭا ھېچنىمه بېرهلمىدىم! ئاندىن ئۇالرنى ئـۇ قورقۇنچلـۇق تاغنىـڭ ئىچىـده تا ـالپ 

دېمهيتتى ۋه مهن قۇالق سالمايتتىم ۋه ھوجر مغـا  قويۇپ ئۇنتۇپ قېلىشىۋ تىدۇ ئانا... گېپى تۈگهي
چىقىپ كېتىـپ ئـوياليتتىم: غهلىـته ئىـش: خـۇددى با ـقىالردهك بولمىسـۇن، ئىشـى بىـلهن ئـۆيى 

كېتىپ يۈرمىسۇن دهپ ئـۇالرنى ئا دۇرۇۋ تقـان بىرسـى بـاردهك قىالتتـى! -ئارىسىد  ئار م ۇد  كېلىپ
ئوقۇبهتلىرىمگه قار پ كۈلۈۋ تقانـدهك -ا ىر مېنىڭ ئا  پئوياليتتىم: ئۇالرنى ئېزىقتۇرغان ئۇ كىشى: ھ

قىالتتى!  ىرىكتىم، سائىتىمگه قارىدىم، ئۈ  بوپتۇ، لېكىن تې ىچه ئۇخلىيالمايۋ تاتتىم، سـاھىلنىڭ 
 چۇرۇڭلرىنى ئاڭالۋ تىمهن. ئاندىن پاپىنى ئويلىدىم ۋه ئهندىكىپ كهتتىم.-ۋ ر ڭ

ـــدىن خهت يېزىـــپ،  ـــۇ ـــم دوغانىمغـــا يېزى ـــا  بهلكى چـــاغالرد  ئۇنىـــڭ ھېسد  ـــلىقىنى قولغ
كهلتۈرىۋ لغــان بولۇ ــى مــۇمكىن، دهپ ئويلىــدىم. ۋه بهلكىــم دوغانىمغــا د دىســى ســۆ لهپ بهرگهن 
بولۇ ىمۇ مۇمكىن. لېكىن ساالھىددىن يا مىلىرىدىن با ـقا ھېچقانـد ق نهرسـه كـۆ ىگه كـۆرۈنمه، 

تــۇرۇپ -نكــى يــا د ، دوغــانىم تــۇرۇپبولــۇپ قالغــان تۇرســا. ئۇنىۋېرســىتېتنى پۈتكۈ گهنــدىن كېيى
ئۇالرنى سور يدىغان بولۇپ قالغانىدى: رهجهپ بىلهن ئىسـمايىل نېمىشـقا كهتتـى ئانـا؟ كېـيىن بىـر 
كۈنى كهتتى. بىر ھهپتىدىن كېيىن قايتىپ كهلگىنىده، يېنىد  بالىلىقتىن ئهمدى ئۆتكهن ئۇالر بـار 

ر! بـۇالرنى يېزىسـىدىن ئېلىـپ بـۇ يهرگه بېشى پهرىشان بىر پاپـا بىـلهن بىـر توكـۇ-ئىدى: ئۈستى
ــقا  ــدىم. نېمىش ــار، دېگهنى ــېمه ئىشــى ب ــده ن ــڭ ئۆي ــڭ بىزنى ــۇم، بۇالرنى ــدىڭ ئوغل ــېمىگه ئهكهل ن
ئهكهلگهنلىكىمنى سهنمۇ بىلىسهن ئانا، دېگهنىدى ۋه ئىككىسىنى پاپـا ھـا ىر تۇرۇۋ تقـان ھوجرىغـا 

ئالماسنىڭ پۇلىغا كۆ ى چۈ تى، پـۇلنى  ئورۇنال تۇرغانىدى. كېيىن توكۇرنىڭ، دوغانىم ساتقۇ غان
ئېلىپ يوقالدى، لېكىن يىر ققـا ئهمه،: ھهر يىلـى قهبرىسـتانغا كېتىۋ تقـان چېغىمىـزد  دۆڭـدىكى 
ئۆينى كۆرسىتىشىدۇ! بۇ پاپـا نېمىشـقا قالـدى دهپ ھهر د ئىـم بىلگـۈم كېلىـپ سـور يمهن. خىجىـل 

تىن قورققـانلىقى ئۈچـۈن. مېنـى ئـۆي ۋه بولغانلىقى ئۈچۈن دېيىشىدۇ، كىشـىلهرنىڭ يېنىغـا بېرىشـ
ئا  انىنىڭ جاپاسىدىن قۇتۇلتـۇردى، لـېكىن مېنـى يىرگهنـدۈرهتتى. دوغـانىم كهتكهنـدىن كېـيىن 

پۇ قاقالرد  بىلله ئولتۇرغان چاغلىرىد  كۆرۈپ قېلىـپ -ساالھىددىن بىلهن پاپىنى به ىده بىر بۇلۇڭ
دهيتتــى ســاالھىددىن، يېزىــدىكى تۇرمــۇش  گهپلىــرىگه قــۇالق ســاالتتىم: قېنــى ئېيتقىنــا ئوغلــۇم،
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قاند قر ق، بهك قىينىلىپ قالـدىڭالرمۇ، سـېنىمۇ نامـا  ئوقۇغۇ دىمـۇ، ماڭـا سـۆ لهپ بېـره، خۇد غـا 
ئىشىنهمســهن، دېگىــنه، ئانــاڭ قانــد ق ئۆلــۈپ كهتتــى! ئهجهپ ياخشــى خوتــۇن ئىــدى، ئۇنىڭــد  

ىكلوپېدىيهمنى تاماملىشـىم كېـرهك مىللىتىمنىڭ گۈ هللىكى بار ئىـدى، چاتـاق يېـرى، مېنىـڭ ئېنسـ
جىم دېمهيتتى، مهن ئاخىرىنى ئاڭال قا تاقهت قىلىـپ بواللمـاي ھوجر مغـا چىقىـپ -ئىدى. پاپا الم

كېتىـپ ئۇنتـۇپ كېتىشــكه ئۇرۇنـاتتىم، لـېكىن يىرگىنىــپ تۇرسـاممۇ ئېسـىمگه كېلىــۋ التتى: ئهجهپ 
پ ياخشـى خوتـۇن ئىـدى، ئهجهپ ياخشى خوتۇن ئىدى، مىللىتىمنىڭ گۈ هللىكى بار ئىدى، ئهجه

 ياخشى خوتۇن ئىدى!
ياق، پهقهت گۇناھكار بىر خوتۇن ئىدى سـاالھىددىن: بىـر مـاالي. خـۇن د ۋ سـى سـهۋهبىدىن 
يېزىدىن قېچىپ گهبـزهگه كېلىشـىپتۇ، كېـيىن ئېـرى ئهسـكهرلىككه ماڭـار چېغىـد  ئـۇالرنى قويـۇپ 

ده، مهن ئۇنى پىرىستاننىڭ خـار بىلىقلىرى كهتكهن بېلىقچى قولۋىقى ئۆرۈلۈپ سۇد  بوغۇلۇپ ئۆلگهن
ئىچىـــده نهچـــچه قېـــتىم كۆرگهنىـــدىم، بىچـــاره، ۋهيـــر نه ۋه پهرىشـــان بولـــۇپ، قانـــد ق كـــۈن 
ئۆتكۈ ىۋ تقانلىقىنى بىلمهك ته، ئىدى،  ۇ مه گىللهرده ئۇنىڭدىن بـۇرۇنقى ئا ـپه  سـاالھىددىنغا 

-ن بىز سـىزگه كۆرسـىتىپ قـويىمىز، پـاالنبويۇنتاۋلىق قىلىپ، سىز ئالالغا ئىشهنمهيۋ تىسىز، لېكى
پۇستان دېگهنلىكى ئۈچۈن، ساالھىددىن ئۇنى ھهيدىۋهتكهن ۋه بۇ يىرگىنچلىـق ۋهير نىنـى ئـۆيگه 
ئهكهلگهنىدى، قاند ق قىلىمىز، ئادهم يوق فاتىمه، دېگهنىدى، مېنىڭ كارىم يوق، دېگهنىـدىم ۋه 

ــاق ئ ــۇنجى يوپۇرم ــپ، ت ــزال ئۆگىنى ــلىرىنى تې ــۆي ئىش ــۇ ئ ــىئ ــد ، ①ور لمىس ــان چاغ ــى تهييارلىغ ن
ھه فاتىمه، دېگهنىدى ۋه مهن  ـۇ چاغـد  كۆڭلـۈم -ساالھىددىن، نېمه دېگهن قولى ئهپچىل ئايال

تۇيغانىدى نېمه بولىدىغانلىقىنى ۋه  ۇ ھامان يىرگهندىن ۋه ئويلىدىم، ئهجهپ ئىش، ئانـام مېنـى 
 ھ بولــۇپ يىــرگىنىش ئۈچــۈن ئاپىرىــده بــۇ دۇنياغــا با ــقىالرنىڭ خاتــالىقلىرى ۋه گۇناھلىرىغــا گــۇۋ

 قىلغان بولسا كېرهك دهپ ئويلىدىم.
 ۇند ق، يىرگهنـدىم: سـوغۇق قىـش كېچىلىرىـده، ئـاغزى ھـار ق كۈپلىرىـدىن بهتـتهر سېسـىق 
پۇرىغان ھالد ، ساالھىددىن مېنى ئۇخالپ قالدى دهپ، با تا پهلهمپهيلهردىن ئاۋ يالپ چۈ ـهتتى، 

تقان ھوجرىد  بولغۇسى ئانىسى ئۇنى ساقالپ تۇرغاند ، يـا رهبـبىم، نـېمه ئاندىن، پاپا ھا ىر تۇرۇۋ 
دېگهن رهسۋ چىلىق، ئاستا تىۋىش چىقارماي ماڭـاتتى ۋه مهن بـۇنى كـۆرۈپ يىرگىنىـپ كېتهتـتىم: 
كېيىن ئۇنىڭ بىلهن، تې ىمۇ ئاسانر ق ۋه ئېنسىكلوپېدىيهسىده كۆپ ئىشلهتكهن سۆ ده دېگىـنىگه 

ھۆر ۋه ئى تىيارى" كۆڭـۈل ئـېچىش ئۈچـۈن ھـا ىرقى قوتاننىـڭ يېنىغـا » ئوخشاش بهلكىم تې مۇ 
ئهله، ھالــد  ئىش انىســىدىن -كىچىــك بىــر ياغــا  ئــۆي ســالغانلىقىنى كــۆرۈپ يىــرگىنهتتىم: مه،

چىقىــپ، يېــرىم كېچىــده ئــۇ يهرگه ماڭغــان چېغىــد  مهن ھوجر مــد ، قولۇمــد  توقۇۋ تقــان نهرســهم 
ئولتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئۇ يهرده نـېمه ئىـش قىلىۋ تقـانلىقىنى خىيـال بىلهن  ى الر، قىمىر قىلماستىن 

 قىالتتىم.
 ئـۇنى قىالتـتىم؛ خىيـال دهپ قىلغۇ ىۋ تقانـدۇ، ئىشالرنى قىلغۇ  لمىغان ماڭا خوتۇنغا بىچاره ئۇ

 يـوق خـۇد  ئانـدىن ئىچكۈ ىۋ تقانـدۇ، ھـار ق دهسـلهپ ئۈچـۈن، پـاتقۇ ۇش گـېلىغىچه گۇناھقـا
 مهن يـوق، يوق، دېگۈ ىۋ تقاندۇ، يوق دۇنيا ئۇ ئۈچۈن قىلىش خۇ ال تاننى هي دېگۈ ىۋ تقاندۇ،

 ھوجرىغـا ئارقـا چىقىـپ، ئاسـتا به ىـده !ئويلىما فاتىمه، تۆۋه .يوق خۇد  قورقمايمهن، گۇناھتىن
 ئـۇالر :كېتهتـتىم غـۇدۇر پ ئويلىنىـپ قـار پ چىر قىلىرىغا غۇۋ  ۋه گۇناھكار ئۆينىڭ ياغا  كىرىپ،
 قهيهرده خۇد نىـڭ سـۆيۈۋ تقاندۇ، ھـار ملىقلىرىنى بهلكىـم ...ھـا ىر ئۆيـده، ا ـۇئ يهرده؛ ئا ـۇ
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 ئاندىن !ئويلىما فاتىمه ئويلىما ...بهلكىم ۋه كۈلۈ ىۋ تقاندۇ بهلكىم چۈ هندۈرىۋ تقاندۇ، يوقلىقىنى
 بېـرىش توقۇپ جىلىتكه دوغانىمغا كېلىدۇ، قايتىپ ھوجر مغا ھالد  بولغان خىجىل قىلغانلىرىدىن

 بىر :ئىدى يوق كېرهك ساقلىشىمغىمۇ ئۇ ۇن ۋه ساقاليتتىم ئېلىپ قولۇمغا يىپالرنى ۋه  ىخ چۈنئۈ
 تىـۋىش ئـۆتمهي ھايـال ئـاڭاليتتىم، چىققانلىقىنى ئۆيدىن ياغا  ساالھىددىننىڭ كېيىن سائهتتىن
 ھوجر منىـڭ مهن، چېغىـد  چىققـان غىچىرلىتىـپ پهلهمپهينـى ئېرىنىـپ مېڭىشـتىنمۇ چىقارمـاي

 كهتكـۈچه كىرىـپ ئىش انىسـىغا  ـهيتاننى ئۇ قىسالچتىن  ئاچاتتىم، پاتقۇدهك بارمىقىم كىنىئىشى
 .مار يتتىم ئىچىده قورقۇنچ ۋه قىزىقسىنىش

 ئـۇ :ئىـدى توختىغان  ىپپىده قېتىم، بىر چىقىۋېتىپ، ئىغاڭالپ تهرهپكه ئىككى پهلهمپهيدىن
 كېتىـپ، قورقـۇپ كـۆرۈپ تـۇرغىنىنى قـار پ ئىچىـگه كۆ لىرىمنىـڭ قىسلىچىغا، ئىشىكنىڭ چاغد ،

 قالغانىـدىم، كېچىكىـپ لـېكىن ئويلىغانىـدىم، يېتىۋېلىشـنى ھوجر مـد  غىپپىـده يېپىـپ ئىشـىكنى
 قار ۋ تىسـهن نېمىگه سو ۇپ تۇمشۇقىڭنى يهردىن ئۇ :با لىغانىدى ۋ رقىر  قا ساالھىددىن چۈنكى
 ...خـۇددى؟ بىلمهيدىغاندهك ىقىمنىقىلغانل ئىش نېمه بارغانلىقىمنى، نهگه !مهخلۇق يۈرهك توخۇ

 بېرهلمهيۋ تـاتتىم، قويـۇپ ھالقىسـىنى ئىشـىكنىڭ لـېكىن دېگهنىـدىم، قاچـاي تاقـاپ ئىشـىكنى
 :ۋ رقىر ۋ تاتتى ئه ۋهيلهپ تې ىمۇ كېيىن !خۇددى قالىدىغاندهك بولۇپ  ىرىك گۇناھقا قويۇۋهتسهم
 تورىـدهك ئۆمۈچـۈك كـالالڭنى ىڭسېن !ھېچنىمىدىن فاتىمه، مهن بولمايمهن خىجىل ھېچنىمىدىن
 پۈتــۈن  ــهرقنىڭ :پهلهك پهرۋ يىــم ئىتىقادالرغــا ۋه قورقــۇنچالر بىچــاره ئــۇ ئورىۋ لغــان

 چۈ ىنىۋ تامسهن؟ فاتىمه، يىر قتىمهن نهرسىلهردىن دېگهن گۇناھ ۋه جىنايهت ئهخمىقانىلىقلىرى،
 مهن ئىشـالردىن بولغان ماقچىھۇ ۇرالن يىرگىنىپ ۋه ئهيىپلىمهكچى سهن :بولما ئاۋ ره مار پ مېنى

 مهن كېـيىن، چىققانـدىن باسـىماق ئـۇ  ئىككـى، يهنه پېتـى ئىغاڭلىغـان ئانـدىن !پهخىرلىنىمهن
 پهخىـرلىنىمهن، خوتۇندىن ئۇ مهن :ئىدى ۋ رقىرىغان قار پ ئىشىككه قويغان ئوچۇق قىيا تې ىچه

 ۋه ئوچۇق گېپى نومۇسچان، دۇرۇست، تېرىشچان، خوتۇن ئۇ ...بالىالردىنمۇ بهرگهن تۇغۇپ ماڭا
 ئوخشـاش سـاڭا چـۈنكى يا ـىمايدۇ، قورقـۇپال جـا  دىن ۋه گۇنـاھ پهقهت ئوخشاش ساڭا !گۈ هل
 نهرسـىلهرنى دېگهنـدهك كۆرۈنـۈش نا  كهتلىـك قىلىـپ قاند ق ۋه تۇتۇش قاند ق پىچاقنى-ۋېلكا

  ـهكىلده چىبهرگـۈ ئـا  ر ئهمـدى ئـاۋ  ى !سـال قـۇالق گېـپىمگه مـاۋۇ ئهمـدى !ئـۆگهنمىگهنىكهن
 بىـر تۇرغـان تۇتۇپ ھالقىسىنى قېلىپ كۆنۈپ مهن ئارىمىزد  ئىدى،  هكىلده ئالدىغۇچى ئهمه،،
 يـوق ئىـش بىر ئهيىپلىگۈدهك يىرگهنگۈدهك، بولغۇدهك، خىجىل :ئاڭالۋ تاتتىم ئىدى، بار ئىشىك
 با قا بىزدىن يهرده بۇ !با قىالردۇر بوغۇۋ تقانالر ئهركىنلىكىمىزنى !كىشىلهرمىز ئهركىن بىز فاتىمه،
 .يا ـاۋ تىمىز يا ـاۋ تقاندهك ئار لـد  بىـر ئادهمىز تسـىز بىـز بىلىسهن، سهنمۇ فاتىمه، يوق ھېچكىم

 كهلدۇق، قويۇپ تا الپ ئىستانبۇلغا نهرسىنى لهنهتتهككۈر دېگهن جهمىيهت ئوخشاش، روبىنسونغا
 كـۈنى قىلىۋېتىـدىغان نئۈسـتۈ-ئاسـتىن  ـهرقنى پۈتـۈن بىـلهن ئېنسـىكلوپېدىيهم مهن يهرگه ئۇ

 ۋه گۇنـاھ جىنـايهت، سـۈرۈپ، پهيزىنـى ئهركىنلىكىمىزنىـڭ :تـۇر ئـاڭالپ ئهمـدى .قـايتىمىز
 بهڭگىـلهرگه كېسـهلمهن ئىشـنى ھهمـمه دهپ نـېمه ئورنىغا، يا ا نىڭ ھالد  خالىي خىجىللىقتىن

 بهربـات پ هھهرله بىـلهن ئهخالقىـڭ ۋه ئىتىقادلىرىـڭ بىـمهنه ئـۇ قالغـان بولـۇپ خۇمار ئوخشاش
 سـهن بـۇ، بولسـاڭ، خاالۋ تقان بهختسىزلىكنى ئهمه،، ئهركىنلىكنى سهن ئهگهر قىلىدىغانسهن؟

 با ـقىالرنىڭ سهۋهبىڭدىن سېنىڭ لېكىن :قالىدۇ بولۇپ ئىش بىر قالىدىغان بىلىپ ئاخىرىد  ئهڭ
  قىالرنىڭبا تۈپهيلىدىن ئىتىقادلىرىڭ ئهخالقىي بىمهنه سېنىڭ توغرىمۇ؛ قېلىشى بولۇپ بهختسىز
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 كهلـدىم، ئۆيـدىن ياغـا  ئـۇ ھـا ىر :ئـاڭال تۇتـۇپ دىـڭ قـۇلىقىڭنى مۇۋ پىقمـۇ؟ چېكىشـى ئـا  پ
 ئىسـمايىلنىڭ بىـلهن رهجهپ بالىلىرىمنىـڭ، خوتۇننىـڭ، مـاالي بـار، ئىـش نـېمه يو ـۇرغىدهك

 پايدىسـى ئىـدىم، ئالغـان مهش بىـر ئۇالرغـا گهبـزهدىن بىلىسـهن؛ سـهنمۇ چىققىنىمنـى يېنىـدىن
 ئىتىقادلىرىـڭ بىـمهنه سـېنىڭ فـاتىمه، ئولتۇرىشـىدۇ مـۇ الپ سـوغۇقتا يهرده ئـۇ ئـۇالر پتۇ،بولمـا

 ئۇنىمايـدۇ، ئهمـدى كۆڭلـۈم تۇرىشـىغا تىتىـرهپ دىـر-دىـر يهرده ئـۇ ئۇالرنىـڭ سـهۋهبىدىن،
 ئاڭالۋ تامسهن؟
 يالۋۇرۇ ـلىرىنى تۇرۇپ يىغالمسىر پ ۋه مۇ تالپ ئىشىكنى :كهتكهنىدىم قورقۇپ ۋه چۈ هنگهن
 ئىش انىسـىغا ئـۇرغىنىچه ئـاھ كېـيىن، بىردهمـدىن .قىلمىـدىم سۆ -گهپ ۋه ئاڭلىدىم ئاخىرىغىچه
 ھهير ن ئاڭالپ خورىكىنى ئىچىدىكى مهستلىك ۋه خاتىرجهم چۇڭقۇر، ئۆتمهي ھايال ۋه كىرگىنىنى
 ۋه ئويلىغـان مهن .تـۇر تتىم قـار پ دهرىزىـدىن يېغىۋ تـاتتى، قـار .ئويلىـدىم ئاتقۇچه تاڭ قالدىم،
 .ئېيتتى نا تىلىقتا ئهتىگهنده ماڭا ئۇ ئىشنى قىلغان ھېس

 ھـا ىرقى خـۇددى كېـيىن، قىلىۋ تـاتتى، خىزمىتىمىزنـى ئايـال ئـۇ ۋه قىلىۋ تـاتتۇق نا ـتىلىق
 ئا ـ انىغا  كېتىـپ، تويـۇپ جـاق  ېرىكىـپ قىلىشـتىن ئىـش گويـا قىلىۋ تقاندهك، پاپا كۈنلهرده

 دهپ ئىنسـان، ئۇالرمـۇ لـېكىن دهيسـهن، ھـار ملىق رنىئـۇال سـهن :ساالھىددىن چۈ ۈۋ لغانىدى،
 ئۆتۈنۈۋ تقاندهك، ئىشنى بىر مهندىن ۋه بېرىۋ تقاندهك دهپ سىرىنى بىر ماڭا خۇددى .كۇسۇلدىدى
 ئۆيـده ياغا  بالىالر، بىچاره .قىلىۋ تاتتى گهپ ئاۋ  د  بىر مۇاليىم ۋه سىلىق دهرىجىده ئىشهنگۈسىز

 ئانىسـى ئۇالرنىـڭ :يا ـتا ئـۈ  بىـرى يهنه يـاش، ئىككـى ئهمدى ىتې  بىرى قېلىۋ تىدۇ، توڭۇپ
 ئـاۋۇ ئـۇالرنى .سـىغمايدۇ ئهمـدى ھوجرىغا كىچىك !فاتىمه قىلدىم قار ر تۇرىشىنى ئۆيده بۇ بىلهن
 ئهمـدى .ئهۋالتلىـرىم مېنىـڭ ئۇالر بىلهن دېگهن نېمه قالما، ئۇنتۇپ .ئورۇنال تۇرىمهن ئۆيگه يان

 .ئويالۋ تـاتتىم قىلماسـتىن سـۆ -گهپ مهن !چىقمـا قار ـى بۇنىڭغـا هنبىـل ئىتىقادلىرىـڭ بىـمهنه
 يهرده :قويـدى قو ـۇپ ۋه سـۆ لىدى ئـاۋ  د  يۇقىرى قېتىم بۇ چېغىد ، چۈ كهن تاماققا چۈ لۈك

 كۆڭلـۈم يېتىشـلىرىغىمۇ ئورىنىـپ تۈسـكىلهرگه-ئهسـكى ئـۇ قالغـان دهپ ئهدىيـال ۋه يېتىشـلىرىغا
 دهپ ده-بارىـدىكهن گهبـزهگه ئهته دېمهك ...بارغاند  سودىلىققا ىقئايل گهبزهگه ئهته .ئۇنىمايدۇ
 كېـيىن بۇنـدىن ۋ قتىـد  تاماق كهچلىك بهلكىم :ئويلىدىم مۇند ق كېيىن چۈ تىن !مهن ئويلىدىم

 ئىكهنلىكىمىزنـى بار ۋهر ھهممىمىزنىڭ چۈنكى .ئېيتار يهيدىغانلىقىمىزنى تاماق بىلله ئۈستهلده بىر
 گهبـزهگه ئهتىگهنـده ئهته ئىچتـى، ر كىسـىنى .دېمىـدى ئۇنـد ق لـېكىن ۇ؟يۈرىۋ تمامـد سـۆ لهپ

 كىرىپ ئۆيگه ئارقا ۋه چىقتىم يۇقىرىغا ھامان  ۇ .كهتتى تارتىنماستىن ۋه ئېيتتى بارىدىغانلىقىنى
 ئۆينىـڭ ياغـا  ئىغاڭلىغـانچه ئۈسـتىده قـارالر تۇرغـان پـارقىر پ يورۇقىـد  ئاي :قارىدىم كهينىدىن
 چىققـۇچه قايتىـپ !قالىسـهن كـۆرۈپ ئهته مـاڭ،  ـهيتان مـاڭ، قـار پ يورۇقىغـا قچىـر  گۇناھكار

 .ئىـدى نۇرىـد  چىـر ق سـهت ۋه غـۇۋ  كـۆ ۈم بىـر ئىـدىم؛ تۇرغـان قار پ باغقا قارلىق ئايدىڭدىكى
 يىلـدىن ئىككـى :دېـدى مۇنـد ق يـۈ ۈمگىال يۈ ۈمـدىن ۋه كىردى ھوجر مغا ئۇدۇل چىقىپ قايتىپ
 قو ـۇلغان سـهن ۋه قالغـانلىقى بولـۇپ كېـرهك بېـرىش سـوتقا ئۈچـۈن ىشبېرىۋېت خېتىڭنى بېرى

 كـۆرهڭلهپ ئالـدىر پ ئۈچـۈن قالغـانلىقىم بولـۇپ ئااللمايـدىغان خوتـۇن بىر ئۈستۈڭگه تهقدىردىمۇ
 قالمىـدى ھېچـنىمه با ـقا كېلىشـىمدىن كۈلكىلىك ئۇ ئاتىلىدىغان، دهپ نىكاھ ئارىمىزد ، !كهتمه
 خالىغان سېنى مهن كۆره،  ار ئىتالرغا   مانالردىكى تۈ گهن كېلىشىمنى ئۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ !فاتىمه

 بىرسـىنى با ـقا ئۈسـتۈڭگه يـاكى بېـرهلهيتتىم، خېتىڭنـى بىـلهن گهپ ئېغىـز ئىككـى ھامـان،
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 مـۇنچه بىـر يهنه چۈ ىنىۋ تامسـهن؟ !ئىـدى يـوق ھـاجىتىم بۇنىڭغـا ۋ قتىد  ئۆ  لېكىن ئاالاليتتىم،
 دهپ بارىـدىغانلىقىنى گهبـزهگه ئهتىگهنـده ئانـدىن، .ئاڭلىـدىم چهئـاخىرىغى مهن ۋه سـۆ لىدى
 .ئويالندىم كېچه پۈتۈن ئويالندىم، قار پ باغقا قارلىق .كهتتى چىقىپ پېتى ئىغاڭلىغان
 :كهلدى ئېسىمگه .كېتىپتىمهن تهرلهپ ئىچىده يوتقاننىڭ !قوي ئويلىماي فاتىمه، به، بولدى

 قورقتـۇم، ...بىزنـى بىلهن ھاسا قولىدىكى مومىڭىز دهۋ تقاندۇ، بالىالر، قويۇۋ تقانمىدۇ؟ دهپ پاپا
 دېمىسـىمۇ چۇرۇڭلىرىد -ۋ ر ڭ  هنبىلىك ساھىلنىڭ لېكىن يوق، ئۇخلىغۇممۇ كهلمىدى، ئويلىغۇم
 !مهن ئۇخلىيااليمهن قاند ق

 ۋه چۈ ـهندىم ئهمـدى ۋه تـۇر تتى ئاڭلىنىـپ يهنه چۈمكىۋ لـدىم، بېشـىمنى بىـلهن يوتقـان
 :ئىكهنلىكىنـى گـۈ هل قهدهر نه كېچىلىرىنىـڭ قىـش يـالغۇ  ئـۇ چۈ ـهندىم ئهمدى مهن،ئويالۋ تى
 سـو ۇلۇپ ئۆلـۈكتهك قاتتىقلىشـىپ، تا ـتهك نهرسـه ھهمـمه ئىـدى، مېنىڭ جىمجىتلىقى كېچىنىڭ
 يالغۇ  چۇڭقۇر، دۇنيانىڭ تهگكۈ ۈپ، قار ڭغۇلۇقىغا يۇمشاق ياستۇقنىڭ قۇالقلىرىمنى مهن :ياتاتتى

 كېلىۋ تقانـدهك، سـىرتىدىن ۋ قىتنىڭ  ۋه ئىچىدىن تۇپر قنىڭ قىلىۋ تىمهن، خىيال ىجىمجىتلىقىن
 قىيامهت .ئىدى كهتكهن گهبزهگه ئهتىسى ساالھىددىن :تىڭشىتاتتى ئۆ ىنى ئاستا-ئاستا ماڭا دۇنيا
 يىر قلىقتـا قـانچىلىق .قالغانىـدىم يـالغۇ  ئۆيـده !چاغـد  ئـۇ بـولىغىيتتى يىر قتـا قانچىلىـك كـۈنى
 پهلهمپهيلهردىن ئالدىم، ھاسامنى ئويلىغاندهك، ئۆ ۈم !ئۆلۈكلهر كهتكهن چىرىپ گۆرىده غىيتتىبول

 قىستاق-قىين قا  نلىرى، جهھهننهم تۇرغان قايناپ يىر قتا قانچىلىك .چىقتىم باغقا قارلىق چۈ ۈپ
 قـار پ ۋىسىغائۇ گۇناھ دهۋ لغان ئۆي ياغا   هيتان قالدۇرۇپ ئىزلىرىمنى قارد  ئېرىگهن !ئا  پلىرى

 ئۆينىـڭ ياغـا  !جهسهتلهر يىالنالر، قوڭغۇر قلىق  هپهرهڭلهر، يىر قتا قانچىلىك .ماڭدىم تېز-تېز
 مـاالي، كـالۋ  خوتـۇن، قوڭالتـاق بىچـاره سـاقلىدىم، بىـردهم چهكتىم، ئىشىكىنى باردىم، قېشىغا

 كىردىم، ئىچىگه ىۋېتىپئىتتىر ئۇنى !جىنالر بايقۇ الر، چا قانالر، ئۆلۈك .ئاچتى  ۇئان ئىشىكنى
 ئۆلـۈم سۈۋهرهكلهر، تۇرۇبىلىرى، ئهۋره  !بولدى تۇتۇۋ لماقچى قولۇمنى بۇالر، ھار ملىقلىرىڭ دېمهك

  هنگىـلهر، قـۇللىرى، ھهبهش بـار؟ گۇنـاھى نـېمه بالىالرنىڭ خانىم، قىلماڭ ئۇند ق !ۋهھىمىلىرى
 ۋ ي .بار گۇناھى نېمه ئۇالرنىڭ انىم،خ ئۇرۇڭ مېنى ئۇرغىچه بالىالرنى !تهسهكلهر-تۆمۈر د تال قان

 قاچالمىدى !ھار ملىقالر تاپالر، سېسىقالر، !قاچالمىدى !قېچىڭالر باللىرىم، قېچىڭالر چاپسان ئالال،
 سالدىم، تا   ئانىسىنىمۇ ھه،-ياندۇرىۋ تىسهن قول ماڭا تې ى ئارىد ،  ۇ سالدىم، تا   ئۇالرنى ۋه

 تىرىشـچان، سـهن سـاالھىددىن، ئاخىرىـد  ۋه دۇمبالىـدىم كبه تې ىمۇ قوپۇۋېدى ئۇرغىلى مېنىمۇ
 بېـرى يىلـدىن بهش چاغد ، ئۇ !ئهمه، مهن يىقىلدى، يهرگه خوتۇن بهقۇۋۋهت دېگهن كۈچلۈك
 ئۇۋىسـىنىڭ گۇنـاھ يىرگىنچلىـك دهۋ لغـان ئۆي ياغا  سهن تۇرغان، تىكىلىپ ئۇچىد  بىر باغنىڭ
 قهلهي قو ـۇقالر، ياغا  .قىلدىم تاما ا ئاڭلىغا   رىنى -يىغا ھار ملىقالرنىڭ يىغالۋ تقان ئىچىنى،
 يوقـاپ فـاتىمه، قـار  ۋه كهتكهنلىـرى چـاك ۋه پۇچۇلۇپ تهخسىلىرىنىڭ-چىنه ئانامنىڭ پىچاقالر،
 سـاندۇقالر، ئىشـلىتىلگهن ئورنىـد  ئۈسـتهل ۋه ئىكهن يهرده بۇ ساقلىرىمۇ ساندۇقالرنىڭ كهتكهن
 ۋه دهرىزىلهرنىـڭ سـېلىنجىلىرى، يهر كانايلىرى، مهش هر،رهختل يىرتىق التىالر، تۈسكى-ئهسكى

 قااليمىقـان، دېـگهن نـېمه خـۇد يىم ۋ ي پـارچىلىرى، گېزىـت قىسـتۇرۇلغان ئاستىغا ئىشىكلهرنىڭ
 سـهرهڭگه بولغـان يېقىلىـپ دۆۋىلىـرى، قهغه  كېچهكلهر، كىيىم كونا باسقان د غ ۋه كىرله كهن
 ئوتـۇنالر، پـۇر ت-پـارچه ئىچىـدىكى قۇتىنىـڭ قهلهي ،الخشـىگىر سـۇنۇق ۋه د تال ـقان تاللىرى،
 ئهيـنهك يهرلهرده  ىشـىلىرى، ھـار ق قـۇرۇق تۇتقـۇچالر، ئورۇنـدۇقالر، ئهبجهق چۈ كهن ئۆرۈلۈپ
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 سـاالھىددىن ۋه كهتـتىم سهسـكىنىپ مهن ھـار ملىقالر، يىغالۋ تقـان تـې ىچه ۋه قـان سۇنۇقلىرى،
 يېزىغـا بىر يىر ق ئۇالرنى كېيىن كۈندىن ئون ۋه ىيىغلىد بىردهم ئاۋۋ ل كېلىپ قايتىپ ئاخشىمى

 .ئاپىرىۋهتتى
 بالىسـىنىڭ ئىنسـان قىلغىنىـڭ بـۇ لـېكىن بولسۇن، ھېساب سېنىڭ دهۋ تاتتى، فاتىمه، بوپتۇ

 بولـدى نـېمه چوڭىغـا سۇندۇرۇۋېتىپسـهن، پـاچىقىنى كىچىكىنىـڭ ئهمه،، ئىشـى قىلىـدىغان
 قىلغانلىرىڭغـا بـۇ چېغـى، قالغـان بولـۇپ  ـۈك ،كېتىپتـۇ كۆكىرىـپ بهدىنـى پۈتۈن بىلهلمىدىم،

 ئـاپىرىۋهتتىم، يېزىغـا يىـر ق ئـۇالرنى ۋه تـۇرۇۋ تىمهن چىـد پ دهپـال ئېنسـىكلوپېدىيهمنى پهقهت
 پـۇل بىرمـۇنچه ئۇنىڭغـا ئۇقۇ ـتۇم، ئـادهمنىمۇ بىـر يا ـانغان خااليـدىغان بېقىۋېلىشـنى بـالىالرنى

 قىالتتـۇق، قانـد ق مهجبـۇرمهن، چاقىرىشـقا نهيه ئارىـد  پـات يهھـۇدىنى ئۈچـۈن، بهرگهنلىكىـم
 پهقهت گۇناھسـىز، سـهن با ـلىما، يهنه بولـدى، بولـدى، ئۈچـۈن، كافـارىتى گۇناھلىرىمىزنىـڭ

 ھـار ق كـۆپ بـۇنچه نېمىشـقا مهنـدىن كېـيىن بۇنـدىن لـېكىن ئۈچـۈن، گۇنـاھىم مېنىـڭ
 تۇر رسـهن، ئهتمهي چاقئو بېشىمنى مېنىڭ قويارسهن، سورىمايال سهۋهبىنىڭ ئىچىدىغانلىقىمنىڭ

 سهنمۇ ئىشلهيمهن، چىقىپ ئۈستىگه مهن ئهمدى ئىشلهرسهن، سهن ئا  انىد  قالغان بولۇپ بىكار
 ھۇقۇ ـتهك كـېچىچه، كارۋېتىڭد ، سوغۇق چىق، ھوجر ڭغا يوقال، كۆ ۈمدىن ئۆرلهتمهي نېرۋ منى
 .يات ئۇخلىيالماي ئۇخلىيالماستىن، قار پ، تورۇسقا

 سو ۇلۇپ، كارۋ تلىرىڭالرد  .ساقالۋ تىمهن كېچىنى .ئۇخلىيالمايۋ تىمهن ۋه ياتماقتىمهن تې ىچه
 بىـر كـېچه يهتمهيـدىغان كۈچى بۇلغا قا ھېچكىمنىڭ ئۈچۈن، كهتكهنلىكىڭالر ئۇخالپ ھهممىڭالر
 تېتىـيمهن، تهمىنـى پـۇر يمهن، سىيپا ـتۇرىمهن،-سـىيالپ يـالغۇ  ئـۆ ۈم چاغـد  ئـۇ !كهلسـه

  ـاپتۇلنى، قوليـاغلىقنى، ئـاچقۇچالرنى،  ىشىسـىنى، سـۇ ۇنى،سـ :ئـوياليمهن تىڭشـايمهن،
 تۇرۇ ـماقتا، يهرده ئـۇ ئۈچـۈن مېنىـڭ ھهممىسـى ...سـائهتنى ئۈستهلنى، تهخسىنى، كولونيانى،

 تۇرىشـىدۇ، ھالـد  چۈ ىنىشـلىك ۋه ئـار م ۇد  ئهتر پىمـد  بو ـلۇقتا، ئوخشـاش، ئـۆ ۈمگه مېنىـڭ
 ئهسنهپ، بىلله بىلهن مهن خۇددى جىمجىتلىقىد ، هكېچ قىلىشىدۇ، چۇرۇ،-چار ، تار قشىيدۇ،
 ۋه بـوالتتى ۋ قىت ۋ قىتمۇ چاغد ، ئۇ .ئېرىغدىنىشاتتى مهينهتچىلىكتىن ۋه گۇناھتىن خاتالىقتىن،

 .چاغد  ئۇ بوالتتىم يېقىن تې ىمۇ ئۆ ۈمگه مهنمۇ ۋه يېقىن تې ىمۇ ماڭا ئۇالر
 

 
24 

 
، تۇيۇقسىزال ئويغىنىـپ كهتـتىم ۋه كۆرگهنلىرىمنىـڭ غهلىته ۋه ئاجايىپ ئىشالرنى كۆرۈۋ تاتتىم  

فـارۇق، » چۈش ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىـپ كۆڭلـۈم غهش بولـۇپ قالـدى. چۈ ـۈمده ماڭـا قـار پ 
دهپ توۋالۋ تقان، يېپىنچا ئارتىۋ لغان بىر بوۋ ينى كۆرۈۋ تـاتتىم. ماڭـا بهلكىـم  تارى نىـڭ « فارۇق!

-ىن سۆ لهپ بېرىشـتىن بـۇرۇن مېنـى بىـر ئـا  قىـيىنسىرىنى سۆ لهپ بهرمهكچىدهك قىالتتى، لېك
قىستاققا ئېلىۋ تاتتى. نېمىشقىكىن ھهرقاند ق ئىشنىڭ بهدهلسىز بولمايدىغانلىقىغا ئىشـهنگهن مهن، 

قىســتاققا  چىــد ۋ تاتتىم، ئاجايىــپ بىــر خىــل نومــۇ، تۇيغۇســىد  -بىلىــم، ئۇچــۇر ئۈچــۈن قىــيىن
تۇرۇپ  ۇ ئىشالرنى بىلىـۋ الي  دهۋ تـاتتىم، نومـۇ،   قېلىۋ تاتتىم، يهنه بىردهم چىشىمنى چىشلهپ

چىلىـق تهر ئىچىـده ئويغىنىـپ كهتـتىم. -تۇيغۇسى بىردىنال چىدىغۇسـىز ھالغـا كهلـدى ۋه چىلىـق
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چـۇرۇڭلىرىنى، باغنىــڭ ئىشـىكى تهرهپــتىن كېلىۋ تقـان ما ــىنا ۋه موتــور -ئهمـدى ســاھىلنىڭ ۋ ر ڭ
ۈك ئۇيقىنىڭمۇ پايدىسـى بولمىـدى: تۈنۈگـۈن كـېچىچه ئاۋ  لىرىنى ئاڭالپ تۇرۇپتىمهن. ئۇ ۇن چۈ ل

ئىچىپ چىققانلىقىم ئۈچۈن تې ىچه ئۇيقۇم قانمىغان ئىدى. قارىدىم، سائهت تۆتكه چارهك باركهن. 
 تې ى ئىچىدىغان چاغ بولمىغان ئىدى، لېكىن ئورنۇمدىن تۇردۇم،

 بـويىچه ئادىتىم :مكىردى ئا  انىغا چۈ تۈم، پهلهمپهيدىن .جىمجىت ئۆي .چىقتىم ھوجرىدىن
 تۇيغۇ قىلىدىغان ھېس كۈتۈۋ تقاندهك نېمىنىدۇر  ۇ يهنه چېغىمد  تۇتقان تۇتقۇچىنى توڭالتقۇنىڭ

 ھاياتىمـد  .تهۋهككۈلچىلىـك بىـر كۈتـۈلمىگهن ھاياجـان، بىـر نهرسـه، بىـر يېڭى :قالدىم ئىچىده
 .كېتهلىسـهم نتـۇپئۇ تـارى نى ۋه ھىكـايىلهرنى ئارخىپ ـانىنى، بهرسـه، يـۈ  ئىـش بىـر  ـۇند ق

 :قارىـدىم نهرسـىلهرگه تۇرغـان چاقنـاپ قار ۋ تقاندهك پۇكهيلىرىگه  هرگهرنىڭ ئاچتىم، توڭالتقۇنى
 ئـۇالر لـېكىن .چېچىڭالر دىققىتىمنى گىالسالر، تۇخۇمالر،  وخلىالر، رهڭلهر،  ىشىلهر، رومكىالر،
 سـېنىڭ بواللمـايمىز؛ چېچىـپ دىققىتىڭنـى سـېنىڭ بىـز يـاق، :قىلىشـاتتى دهۋ تقانـدهك مۇنـد ق

 كىرىۋېلىشـنىڭ قىيـاپهتكه ئۈ ۈۋ تقاندهك قول ۋه ئۈ ۈ نىڭ قول ئىشلىرىدىن دۇنيانىڭ دىققتىڭنى
 تولـۇقالپ، بىـلهن ئىچىملىـك ئـا  بلىرىڭنى ۋه ھاياجـان بـۇ پۈتۈن كېيىن .چاچااليدۇ ھاجانلىرى
 ئـااليمۇ؟ يهنه ىـپبېر باققالغـا قـاپتۇ، يېرىمـدىلىپ  ىشىسـى ر كـى .تا لىۋېتىسـهن ئـۆ ۈڭنى

 ھهمـمه قىلسـام، د د مـدهك بوۋ مـدهك، ئـۇالردهك، مهنمـۇ :ئويلىـدىم مۇند ق ۋه ياپتىم توڭالتقۇنى
 نهرسـه دېـگهن تـارىخ كهلسـهم، بېرىـپ گهبـزهگه كـۈنى ھهر بىكىنسهم، يهرگه بۇ تا الپ ئىشنى
 ئالدىـد  ئۈسـتهل ئۈچۈن يا ما بىر سۆ لۈك مىلىيونلىغان يوق ئاخىرى-باش مۇناسىۋهتلىك، بىلهن

 بايـان ئىكهنلىكىنـى نـېمه ئۇنىـڭ پهقهت ئهمه،، ئۈچـۈن ئوڭشـاش دۇنيـانى بۇالرنى .ئولتۇرسام
 .يا سام ئۈچۈن قىلىش

 جهنۇپ غهربىي  كۈچلۈك .قاپتۇ يېقىنلىشىپ بۇلۇتالرمۇ .ئىدى قالغان كۈچىيىپ  امال سالقىن
 ئۇخالۋ تقـانلىقىنى قانـد ق وجرىسـىد ھ رهجهپنىڭ قار پ قاپقاقلىرىغا ئىتىكلىك .كهلمهكته  امىلى

 كه ـىنى سـاپما ئوقۇۋ تىـدۇ، كىتـاب ئولتـۇرۇپ قېشـىد  فىرمىسـىنىڭ توخـۇ نىلگـۈن، .ئويلىـدىم
 يـۈرگهن مهقسهتسـىز .ئايالنـدىم بىـردهم باغـد  .تۇرۇپتۇ دهسسهپ يهرگه ئاياق ياالڭ سېلىۋېتىپتۇ،

 ئويلىـدىم؛ يا ـلىقىمنى تىم،ھهپىله ـ بىـردهم بىـلهن پومپـا بىـلهن، قـۇدۇق بالىـدهك كىچىـك
 يهيچـۇ نهرسـه بىـر بېرىـپ كېلىۋېلىۋېـدى، كالالمغـا يهنه ئايالىم كېيىن بىردهمدىن .بالىلىقىمنىمۇ

 چىقىـپ پهلهمـپهيلهردىن ئورنىغـا كىرىشـنىڭ ئا ـ انىغا لـېكىن .كهتـتىم كىرىـپ ئىچىگه دېدىم،
 مېڭىشـقا، قوغالپ ئىز لىغانلىرىمئوي ئهجىبا تۇرۇپ، قار پ دهرىزىدىن ۋه كىردىم قايتىپ ھوجر مغا
 كـۆپ ئويلىيالىـدىممۇ؟ نهرسـه بىـرهر مـاڭغۇدهك قـوغالپ ئىز .غۇتۇلدىدىم دهپ ئهر ىيهمۇ، يا ا قا

 كهلـگهن ئـۇدۇل ئېچىـپ، كىتـابىنى چهلهبىنىڭ ئهۋلىيا تا الپ، كارىۋ تقا ئۆ ۈمنى دهپ ئويالنماي
 .با لىدىم ئوقۇ قا با الپ يهردىن

 بىـر ئانـدىن بـا ىرىنى، مارمـار  ئاقھىسـارنى، :يا غانىدى سهپىرىنى قىلغان ئاناتولىيهگه غهربىي
 بېـرهرمىش، جـۇال ياغـدهك ئىنسـانغا سـۈيى ئار اڭنىڭ :ئار اڭلىرىنى با  رنىڭ ۋه يېزىنى كىچىك
 ئوڭشـىتىپ، كـۆلنى بىـر كېـيىن .قىالرمىـش پايـد  كېسـىلىگىمۇ جـۇ  م بهرسه ئىچىپ كۈن قىرىق

 بىـر يهنه تاما اسـىنى كـۆل بـۇ .ئوقۇدۇم چۆمۈلگىنىنى ھالد  خور م-خۇ ال كېيىن، تا ىالتقاندىن
 ھهسـىتىم تاما ىسـىغا بـۇ خـالى تۇيغۇسـىدىن گۇنـاھ ۋه خاتـالىق ئهۋلىيانىـڭ ۋه ئوقـۇدۇم قېـتىم

 قىلىنغان رېمونت تۈۋرىكىگه بىر كۆلنىڭ كېيىن .كهلدى قويغۇم ئورنىغا ئۇنىڭ ئۆ ۈمنى قو غالدى،
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 بۇالرنىـڭ .كېتىپتـۇ ئۆتـۈپ ئـاتلىق گهدىـزدىن كېـيىن، ئۇنىڭـدىن .يۇپتـۇقو يېزىـپ چېسـالنىمۇ
- وق دۇمبىقىنـى ھالـد ؛ خـاتىرجهم ۋه ئىشهنگهن ئۆ ىگه تهپتارتماي، نهرسىدىن ھېچ ھهممىسىنى
 قويـۇپ، يېپىـپ كىتـابنى .يا غانىدى كهيپىياتىد   ادىمان دۇمباقچىنىڭ چالغان بىلهن ئىشتىياق
 مۇ ـۇند ق قىلىـپ قانـد ق يا غىنىنى بىلهن قىلغانلىرى ا  لىغانلىقىنى،ي مۇ ۇند ق قىلىپ قاند ق

 سـىرتتىن كۆرۈۋ تقانـدهك بىرىنـى با ـقا خـۇددى قىلىـپ قاند ق ئۆ ىنى جىپسىال تۇر لىغانلىقىنى،
 يېزىـپ خهت دوسـتۇمغا بىر خالىغان قىلىپ، مهن ئىشالرنى ئوخشاش .ئويلىدىم كۆرهلىگهنلىكىنى

 قهدهر بـۇ نه بېـرهلمهيتتىم، تهسـۋىرلهپ جـانلىق بۇنـد ق نه بولسـام، انئۇرۇنغـ بېرىشكه سۆ لهپ
 گۇنـاھ ۋه قااليمىقان بوالتتىم؛ ئارىال تۇرۇۋ لغان ئۆ ۈمنى ئىچىگه :چىقمايتتى بېغىشلىغۇچى ھۇ ۇر

 نىيىـتىم، بىـلهن قىلغىنىم .يېپىۋ التتى ھالىتىنى ئهسلى ھادىسىلهرنىڭ ئهقلىم، پاتقان تۇيغۇسىغا
 قۇرۇپ ئهۋلىيا بىلهن نهرسىلهر ئاللىقاند ق ئارىلىشىپ، بىرىگه-بىر باھالىرىم بىلهن لهربهرگهن يۈ 

 قانىغـان تېگىـپ كۆرۈنۈ لهرگه سىرتقى بۇرنۇم قۇر لماي، باغلىنىشنى ھهقىقىي ۋه بىۋ سته چىققان
 .بوالتتىم چهككهن ئا  پ ھالد 

 بـۇ ۋه ئۇلۇجاكلىنى ۋه ھىرىنى ه نىف  هھىرىنى، تۇرگۇتلۇ :ئوقۇدۇم قېتىم بىر يهنه ئېچىپ،
چېدىرلىرىمىزنى ئابى ھاياتنىڭ بىر بۇرجىكىگه قۇرۇپ،  يـايالقتىكى » :ئالهمنى بىر با قا يهردىكى

«  پادىچىالردىن سېمىز بىر پاقالن ئېلىپ،  بى ىر مان ۋه پهرۋ سىز ئولتۇرۇپ كاۋ پ ئېتىـپ يېـدۇق.
 جانلىق ئىدى. دۇنيـامۇ ئوخشا ـال، مهۋجـۇت مانا: ھۇ ۇر ۋه خۇ اللىقمۇ سىرتقى دۇنياغا ئوخشا ال

ۋه ھـــۇ ۇر بىـــلهن، يـــامىنى كهلســـه به ىـــده قىزغىنلىـــق، به ىـــده تـــاتلىق بىـــر ئـــا  پ بىـــلهن 
تهسۋىرلىنىدىغان ۋه يا ىلىدىغان بىر يهر ئىدى؛ ھهرگىزمۇ تهتقىق قىلىنىدىغان ۋه ئـۆ گهرتىش ۋه 

 نىدىغان بىر يهر ئهمه، ئىدى.ئار  ئاچچىقلىنىشىپ، غه هپلى-ئىگهللىۋېلىش ئۈچۈن ئۆ 
 بولۇ ـى ئىشـلهتكهن ھىـيله ئۈچـۈن ئالـد ش ئوقـۇرمهنلهرنى ئهۋلىيانىـڭ تـۇرۇپال كېـيىن

 ئوبد ن يېزىشنى قاند ق لېكىن بىرىدۇر، ئوخشاش ماڭا ئۇمۇ بهلكىم .قىلدىم خىيال مۇمكىنلىكىنى
 ۋه دهرهخلهر-دهل هلكىمب :ئىدى ئۇستا چىقىشقا ئويدۇرۇپ ياۋىد قالرنى-يالغان خاال،؛-بىلهتتى
 يېزىقچىلىـك لـېكىن مـۇمكىن، كۆرۈنىشـى كۆرۈنگهنـدهك ماڭـا ئۇنىڭغىمـۇ تامالر ۋه ئۆيلهر قۇ الر،
 بىر يهنه چىنپۈتهلمىدىم، ئۆ ۈممۇ بۇنىڭغا لېكىن .مۇمكىن بولۇ ى ئالد ۋ تقان مېنى بىلهن ھۈنىرى

 .قىلـدىم جه ىـم نلىكىـگهئىكه ئىـدر ك بهلكـى ئهمه،، ھـۈنهر بۇنىـڭ كېـيىن ئوقۇغانـدىن ئـا 
 بىـزنىڭكىگه ئىـدر كى كـۆرگهن ئىنسـانالرنى ئـۆيلهرنى، دهرهخلهرنـى،-دهل دۇنيانى، ئهۋلىيانىڭ
 ئا ـۇند ق بولـۇپ قاند ق ئىدر كى ئهۋلىيانىڭ ئىشتۇ، نېمه بۇ تۇيۇقسىز، .ئوخشىمايتتى پۈتۈنلهي

 ئايـالىمنى كېـيىن، ولغاندىنب كهيىپ مۇڭ تا   ئىچىپ، بولۇ ىغا .قىزىقسىندىم دهپ بواللىغاندۇ،
 .كېـتىمهن تـوۋالپ بىـرىگه چۈ ـلىرىمدىن قۇتۇاللمىغـان ئويغىنىپمـۇ به ىـده، چېغىمد ، ئويلىغان

 ئۇنىڭـدهك مهنمـۇ :ئويلىـدىم كهلگهنـدهك ۋ رقىرىغـۇم ئىچىـده چارهسـىزلىك ئوخشـاش مۇ ـۇنىڭغا
 ئۇنىڭغـا لماسـمهنمۇ،ئوخشىتا ئـۇنىڭكىگه قۇرۇلمىسـىنى مېڭهمنىـڭ ۋه ئىـدىيهم بواللماسـمهنمۇ،

 كېتهلمهسمهنمۇ؟ كىرىشىپ تهسۋىرله كه جانلىق پېتى، ئۆ  دۇنيانى مهنمۇ ئوخشاش
 ئىشـهنچ ھاياتىڭنى ھېچبولمىسا قىالاليسهن، بۇنى .قويدۇم تا الپ چهتكه بىر يېپىپ كىتابنى

 تـارى نى ۋه دۇنيـا ئوخشـاش ئۇنىڭغا .كۆتۈردۈم كهيپىياتىمنى دهپ ئاتىيااليسهن، ئىشقا بۇ بىلهن
 قـانچه كىمنىـڭ، مانىسـانىڭ ئۇنىـڭ .با ـاليمهن تهسۋىرله ـكه با ـالپال يهردىن كهلگهن ئۇدۇل
 ئهسـكىرى قـانچه خىزمهتكـارى، قـانچه يېـرى، قانچىلىـك ئىكهنلىكىنـى،  ېمىنى  هخسى پۇللۇق
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 ھادىسـىلهر بـۇ .چىقىـمهن تۇرغـۇ ۇپ رهتـكه ھادىسـىلهرنى مهنمـۇ ئوخشـاش، يا غىنىغا  بارلىقىنى
 ئـادهتلهرنى،-ئـۆرپ قۇرۇلۇ ـالرنى، تارى ىي ئهۋلىيا .تۇرماقتا كۈتۈپ مېنى ئارخپ انىد   مىسىمۇدې

 ئـارخىپالرنى ۋه ھۆججهت ئۇ مهنمۇ بىلهن، بهھۇ ۇرلۇق چاغدىكى ئالغان تىلغا يوسۇنالرنى-قائىده
-كـۆ  ئـۆ  گېـپىمگه ئوخشـاش ئۇنىڭغـا مهنمۇ قىلغاند  گهپ  ھهققىده ئۇالر .قوندۇرىمهن قهغه گه
 يـاكى كـاھىش ئۆگزىسـىنىڭ جـامه بىـر ئـۇ خـۇددى ئانـدىن، .قو ـمايمهن باھـالىرىمنى قـار ش،
  ـۇند ق تهپسىالتنىڭ ھادىسىنىڭ بىر مهنمۇ قويغىنىدهك، يېزىپ يېپىلغانلىقىنى بىلهن قوغۇ ۇن

 تـارى مۇ يا غـان مهن بىـلهن  ـۇنىڭ .بـوالتتىم قويـۇۋهرگهن قو ـۇپال ئىكهنلىكىنى مۇند ق ياكى
 بولـۇپ نهرسـه بىـر با ـقا تهسۋىرىدىن بىر چهكسىز ھادىسىلهرنىڭ ساياھهتنامىسىدهك لىيانىڭئهۋ

 با ـقا دۇنيـاد  توختـاپ، بىـر ئارىـد  ئۇنىڭـدهك مهنمـۇ ئۈچـۈن بىلگهنلىكىـم بـۇنى .قالمـايتتى
 ئۈستىگه قهغه نىڭ بىر ئويلىغا ، بارلىقىنى نهرسىلهرنىڭمۇ

 ھېكايه                                             
دهپ يېزىـــــپ، ھادىســـــىلىرىمنىڭ ئىنســـــانالرنىڭ قىزغىنلىقـــــى ۋه ھاياجـــــانلىرى ئۈچـــــۈن 
ئورۇنال تۇرۇلغان تاتلىق، ھـۇ ۇر بېغىشـلىغۇچى توقۇلمىالردىنمـۇ خـالى ئىكهنلىكىنـى، ئوقۇغانالرغـا 

ڭ بهتلىك كىتابىـدىنمۇ ھهجىمـى چـو 6000مۇ ۇ  هكىلده ھېس قىلدۇرىمهن. ئهۋلىيا چهلهبىنىڭ 
بولىــدىغان مېنىــڭ يا غــانلىرىمنى بىــر كــۈنى بىرســى ئوقۇســا، تارى نىــڭ كالالمــدىكى بۇلۇتســىمان 
دۆۋىسىنى كىتابىمد  ئۆ  ئهينى كۆرىدۇ. ھهممه نهرسـه، قهغه نىـڭ ئۈسـتىده، خـۇددى ئهۋلىيانىـڭ 
ــتهك تۇرىــدۇ؛  ــال تا  ــر ت ــتهك، بى ــتهك، قۇ  ــر دهرهخ ــىلهردهك، بى ــي نهرس ــدهك، تهبىئ يا غىنى

رغىمۇ بۇالرنىڭ ئارقىسىد  ئوخشاش تهبىئىيلىكته بىر ھادىسىنىڭ ياتقـانلىقىنى تۇيدۇرىـدۇ. ئوقۇغانال
 ۇنىڭ بىلهن مېڭهمنىڭ ئىچىده كېزىپ يۈرگهندهك ھېس قىلغان تارى نىڭ ئـۇ غهلىـته قـۇرتلىرى 
ئۇ يهردىن تۆكۈلگهن، مهنمۇ ئـۇالردىن قۇتۇلغـان بـولىمهن. ئـۇ قۇتۇلـۇش كۈنىـده، مهنمـۇ بهلكىـم 

پ دېڭىزغا كىرهرمهن. دېڭىزد  ھـېس قىلغـان خۇ ـاللىقىم، ئهۋلىيـا كـۆلچهكته ھـېس قىلغـان بېرى
خۇ اللىق بىلهن تهڭ بوالر، دهپ ئويالۋ تاتتىم، بىردىنال چۆچۈپ كهتتىم: بىر ما ـىنىنىڭ الباسـى 
بىــزهڭلهرچه بېســىلىۋ تاتتى. چۈ ــلهرنى بــۆلگهن، خــاتىرىلهرنى ئۆچــۈرگهن، غهلىــته، چىرقىــر ق، 

 چۇرۇڭ نېرۋ منى بىردهمدىال ئۆرلىتىۋهتتى.-ۋ ر ڭ«  شچاغد»
  ـامال .چىقـتىم ھويلىغـا چۈ ۈپ پهلهمپهيدىن سالدىر ش-ئالدىر ش تۇردۇم، ئورنۇمدىن تېزال

 باغـدىن تۇتا تۇردۇم، تاماكا .قالغانىدى دهپ ياغاي يامغۇر :سۈرۈلۈپتۇ يېقىن بۇلۇتالر كۈچىيىپتۇ،
 بولسا، كۆرسهتكۈڭالر نېمه كۆرسىتىڭالر، ماڭا  ۇند ق، .ىمهنبار كېتىپ چىقتىم، كوچىغا ئۆتتۈم،
 سـاپما تـوپالر، نېلـون ھايـاتالر، ئىچىدىكى بالكون بالكونالر، ما ىنىالر، دهرىزىلهر، تامالر، ھهي

 لـۆڭگىلهر، كـۆينهكلهر، قـۇتىالر، مـايالر،  ىشـىلهر، قـامچىالر، سـىمىتلهر، يـالتىر ق كه ـلهر،
 ماڭـا كۆرسـىتىڭالر، قوڭغـۇ الر-قۇرت بالىالر، ئهركهكلهر، ئايالالر، پكىالر،يو پاچاقالر، چاماد نالر،
 تولغـان كۆرسـىتىڭالر، بوينـۇڭالرنى قارىدىغان كۆيۈپ كۆرسىتىڭالر، چىر يىڭالرنى ئۆلۈك تۇرغۇن،

 كۆرسـىتىڭالر، بېقىشـىڭالرنى، قامال ـتۇر لمىغان قولـۇڭالرنى، ئىـنچىكه ئىشهنچسىز كۆكسىڭالرنى،
 تهگـدۈرۈپ، بۇرنـۇمنى يـۈ لهرگه ئـۇ مهنمـۇ چـۈنكى يـۈ ۈڭالرنى، رهڭلهرنـى، بـارلىق ركۆرسـىتىڭال
 يـالتىر ق المپىالرغـا، نېئونلـۇق دهيـمهن، ئۇچسـام دهيـمهن، كهتسـهم ئۇنتـۇپ ئۆ ۈمنى تهگدۈرۈپ
 ئايـال يالىڭا  چاپالنغان تامالرغا تېلېۋىزورالرغا،  ۇئارالرغا، سىياسىي ئېالنالر، ئېلىنغان ئهينهككه

 قېنـى بـار؛ كهتكـۈم ئۇنتـۇپ ئـۆ ۈمنى يۈگـۈرتكه  كۆ  تاختىلىرىغا ئېالن ئادهتتىكى هسىملىرىگه،ر
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 ...كۆرسىتىڭالر ماڭا، كۆرسىتىڭالر
 ھهممىسىنى !ئالد ۋ تىمهن ئۆ ۈمنى ھاياجان؛ قۇرۇق !قاپتىمهن كېلىپ پىرىستانغا !به، بولدى
 چىـن نهرسـىلهرنى قارىغـان دهپ ىكىئـادهتت ۋه روھسـىز ئـۆ ۈم كۆرگهنلىكىمنى، ياخشى خۇپىيانه

 بولـۇپ بىرسى نهرسىلهرنىڭ قارىغان دهپ ئوخشايمهن بولغان بىز ر سېغىنغانلىقىمنى، كۆڭلۈمدىن
 كېـيىن ياكى بۇرۇن، يىل يۈ  ئىككى بۇنىڭدىن ئۆ ۈمنى به ىده .تۇرۇپتىمهن بىلىپ قالغانلىقىمنى

 مهپتـۇن يـۈ هكىلىككه غهلىـته بۇنـد ق :بـۇ گهپ يالغـان لـېكىن ئىشـهندۈرىمهن، بارلقىغا يا ىغۇم
 كىرئالغۇالرغا ئېالنلىرىغا، سوپۇن ۋه سۇ گا لىق .بىلىمهن ئىكهنلىكىمنى خۇ تار ئادىتىگىمۇ بولۇش

 نهرسـىنى ھهممه كۆ ۈمگه ئهسىر، بۇ يا ىغان مهن .خۇ تارمهن ئاجايىپ سارمايالرغىمۇ سۈنئىي ۋه
 ھهقىقىي ھهقىقهتنى، بولۇپ، قويغان تاقاپ هككۆ ئهين بىر كۆرسىتىدىغان قىلىپ پۇچۇق سۇنۇق،

 ياغدۇرسـۇنكى، قهھىـر ئـالالھ لـېكىن تـۇرۇپتىمهن، قىلىـپ ھـېس كـۆرهلمىگىنىمنى نهرسـىلهرنى
  !كۆرهتتىم ياخشى كۆرگهنلىرىمنى

 يېقىنال ماقتا پىرىستانغا ئاستا قاچۇرۇپ ئۆ ىنى بورىنىدىن جهنۇپ غهربىي پار خوتى ئۇرۇش بىر
 ئىغاڭالۋ تقـان .ئىغاڭلىماقتـا ئاسـتا ئۈسـتىده دولقۇنىنىـڭ دېڭىـز كهتمىـگهن كۈچىيىـپ تې ـى ۋه

 بـارلىقىنى كۈچنىـڭ بىـر بىلىـنمه، تهۋرىتىۋ تقـان ئىغاڭلىتىۋ تقـان، ئـۆ ىنى خـۇددى چېغىـد ،
  ـامال .تـوپى كىشـىلهر .ماڭدىم قار پ قهھۋهخانىغا !پار خوت بهختلىك :قىالتتى بىلمهيدىغاندهك

 د دىـالر، ئـانىالر، لـېكىن، كۆتۈرۈۋېتىۋ تـاتتى ئـۇچىنى  ياپقۇچلىرىنىـڭ نىڭئۈسـتهللهر سىرتتىكى
 كـاۋچۇك چۆرىسـى ياپقۇچالرنىـڭ دهپ ئىچسـۇن خاتىرجهم ئىچىملىكلىرىنى گا لىق ۋه چاي بالىالر
 سـۈرىۋ تقان پهيزىنـى  ـامالنىڭ پار خوتنىـڭ .ئىـدى يـوق مهسـىله بولغاچقـا قاپلىۋېتىلگهن بىلهن

 ئۈمىدسـىزلىك قېلىـپ تۇتۇلۇپ چۈ كهنده، پهسكه التا ئاق . ۈرىشىۋ تاتتىچۈ كۈچهپ يهلكىنىنى
 ئـاخىرى، :ئىـدى يـوق پايدىسـى لېكىن تىترهۋ تاتتى، كهپتهردهك پاالقشىتقان قاناتلىرىنى ئىچىده
 قويسـام تا الپ چهتكه بىر ئويۇننى بۇ دېگهن نېمه دېگهن تارىخ .چۈ ۈرۈ تى  يهلكهننى  مانا،

 .ئۆتكـۈ هي ۋ قىـت بىـلهن خـاتىرىلهر ئـارخىپالردىكى ئوقـۇي، دهپتىرىمنـى ىـپبېر بـوالر؟ قانـد ق
 دهرىزىسـىدىن ئىچىـگه قهھۋهخانىنىـڭ كهتـتىم، .يـوق ئۈستهل بوش يا؟-ئىچهيمۇ چاي ئولتۇرۇپ
 قوللىرىـدىكى !يهرگه بـۇ كـېلهر رهجهپ .بـار ئۈسـتهلمۇ بـوش بـار، ئويناۋ تقـانالر كـورت .قارىـدىم
 ھـاردۇق يهرده بـۇ كېلىـپ چارچـاپ-ھېرىـپ خـۇددى ا لىشـىۋ تىدۇ،ت قارىشـىۋ تىدۇ، قهرتـكه

 .ئارىال ــتۇرىۋ تىدۇ يىغــدى، قهرتلهرنــى تا ــالنغان بىرســى .قىالتتــى چىقىرىشــىۋ تقاندهك
 بىـر : ـۇند ق  ـۇند ق، .ھاياجانالندىم كهلدى، ئېسىمگه تۇيۇقسىز تۇرۇپ قار پ ئارىال تۇرىشىغا

 !قىلىۋېتىدۇ ھهل ھهممىنى دهستىسى قهرت
 :بۇند ق .ئويالۋ تىمهن ۋه قايتىۋ تىمهن ئۆيگه

 ئۇرۇ الر ئوغرىلىقالرنى، ۋه جىنايهتلهر بارلىق ئۇخالۋ تقان ئىچىده جىمجىتلىق ئارخىپ انىدىكى
 قهغىـزى قهرت بىـرلهپ-بىـر ۋهقهلهرنـى بـارلىق  ـهكىلۋ  لىقالرنى، ۋه پا ـاالر يېزىلىقالرنـى، ۋه

 قهغه لهردىـن مىلىيونلىغان ياق، يۈ لىگهن، ئاندىن، .نچىقىمه يېزىپ قهغه لهرگه چوڭلۇقىدىكى
 مىـڭ ئهلـۋهتته، ئارىال ـتۇرغاندهك، دهستىسـىنى قهرت دهسـتىنى،  غـايهت ئـۇ تاپقـان ته ـكىل

 ئىشـلىتىلىدىغان ھۇ ۇرىـد  گۇۋ ھچىالرنىـڭ بىـلهن، يـاردىمى ئهسـۋ پالرنىڭ ئاالھىـده تهسـلىكته،
 دهيـمهن مانا، !قويىمهن تۇتقۇ ۇپ قولىغا قۇرمهنلهرنىڭئو ئارىال تۇرۇپ، بىلهن ما ىنىسى التارىيه

-سـهۋهب كهينـى، ئالـدى ئـايىغى،-بـاش ئاالقىسـى، بىـلهن بىـرى-بىـر ھېچبىرىنىـڭ ئانـدىن،
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 .ئوقـۇڭالر خالىغـانچه ھايـات، ۋه تـارىخ مانـا ئوقـۇرمهن، يـاش مهرھهمهت، :يوقتـۇر نهتىجىسـى
 بـاغالپ بىـرىگه-بىـر ھهممىسىنى لېكىن ،ئىچىده بۇنىڭ نهرسه ھهممه بهرگهن يۈ  بار، ھهممىسى
 .يهرله ـتۈرۈڭالر ئىچىگه بۇالرنىڭ ئۆ ۈڭالر ھېكايىنى ئۇ خالىساڭالر .يوقتۇر ھېكايه بىر تۇرىدىغان

 .يوقمـۇ پهقهتـال ھېكـايه بىلهن، ھهسرهت ئوقۇرمهن ياش سور يدۇ دهپ يوقمۇ، ھېكايه :چاغد  ئۇ
 تې ـى سـىلهر چۈ ـىنىمهن، سـىلهرنى دهيـمهن، ئهلـۋهتته چۈ ـىنىمهن، تـوغر  ئۇنىمۇ چاغد ، ئۇ

 خالىغـان تۇتـۇپ ئۇچىـدىن بىـر دۇنيـانى چـېغىڭالرد  يا ـاۋ تقان ۋه يا ـىماق ئـار م ۇد  يـاش،
 ئىشـنى ھهمـمه سـىلهرگه ئۈچـۈن، ئهخـالق ئۈچـۈن، ئىشـىنىش تارتااليـدىغانلىقىڭالرغا يېرىڭالرغـا
 ۋه دهيـمهن قالىـدۇ؛ بولـۇپ سار ڭ ئادهم تايا  بۇ بولمىسا ال ىم، ھېكايه بىر بېرىدىغان ئىز ھالپ
 ئالـدىر ش قويغاندهك قىستۇرۇپ جوكهرلهرنى ئارىسىغا دهستىسىنىڭ قهرت يهتكهن مىلىيونغا سانى
 ئۈستىگه، ھالد ،

 ھېكايه                                                   
ۇ ـقا با ـاليمهن. ئۇنـد قتا، ۋه ئىچىگه ھېكايىنىڭ ئـۆ ى يېزىلغـان قهغه لهرنـى قىسـتۇرۇپ قوي

بۇالرنىڭ مهنىسى نېمه، دهپ سور يدۇ ياش ئوقۇرمهن يهنه. بۇالردىن قاند ق بىر نهتىجه چىقىـدۇ؟ 
قاند ق قىلىش كېرهك؟ نېمىگه ئىشىنىش كېـرهك؟ قايسىسـى تـوغر ، قايسىسـى خاتـا؟ ھاياتتـا نـېمه 

الش كېـرهك؟ ھهممىسـىنىڭ ئىش بىلهن  ۇغۇللىنىش كېرهك؟ ھايات دېگهن نـېمه؟ قهيهردىـن با ـ
ماھىيىتى نېمه؟ بۇنىڭدىن قاند ق نهتىجه چىقىدۇ؟ نېمه قىلسـام بـوالر؟ نـېمه قىلسـام بـوالر؟ نـېمه 

 قىلسام بوالر؟ ئالالھ قهھىر قىلسۇن! ئىچىم بهك سىقىلىپ كهتتى. قايتىۋ تىمهن...
كىرىۋېــدى، قــۇم ســاھىلنىڭ ئالدىــدىن ئۆتۈۋ تقىنىمــد  قۇيــاش بىــردىنال بۇلۇتالرنىــڭ ئارىســىغا 

مۇددىئاسىزدهك بىلىنىپ كهتتى. ئۇالرنىـڭ، -مىغ يۈرگهن كىشىلهر توپى مهقسهت-ئۈستىدىكى مىغ
قــۇم ئۈســتىده ئهمه،، مۇ لۇقنىــڭ ئۈســتىده ســو ۇلۇپ ياتقــان ھــالىتىنى، ئاپتاپســىنىش ئهمه،، 

لىتىنى تۇخــۇملىرىنى ئىسسىتىشــنى ئىســتىگهن توخــۇالردهك مۇ لــۇقنى ئىسســىتماقچى بولۇۋ تقــان ھــا
نهتىجه  هنجىرىنـى -خىيال قىلىشقا ئۇرۇندۇم. لېكىن بۇ ئۇرۇنۇ ىمنىڭ سهۋهبىنى بىلىمهن: سهۋهب

ئۈ ۈۋېتهي،  ۆرۈرىيهتنىڭ ئهخالقىي دهۋهتلىرىدىن قۇتۇالي دهپ. ئۇالر ئۈستىده ياتقان نهرسه قـۇم 
يمهن، ھهرقاند ق بولماي مۇ  بولغان بولسا، مهن گۇناھسىزمهن، ئهركىن مهن، ھهممه ئىشنى قىالال

 ئىشنىڭ يۈ  بېرىشى مۇمكىن: ماڭدىم.
كۈن چىقتى، باققالنىڭ دۇكىنىغا باردىم، ئۈ   ىشه پىۋ  ئالدىم. باققالنىڭ  اگىرتى پىۋىالرنى 
ــادهمنى  ــانغان ئ ــر يا  ــىز بى ــان، كۆرۈمس ــاغزى يوغ ــار، ئ ــويى پاك ــېلىۋ تقاند ، ب ــا س قهغه  خالتىغ

خشاتتىم. ئاجايىپ ئىش، ھهقىقهتهن ئوخشايتتى. ئادهمنىـڭ . روبىنسونغا ئوGنىمىشقىدۇر ئېدۋ رد 
ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك دهرىجىده: بۇرنى ئۇنىڭكىدهك ئۇچلـۇق، چىشـلىرى كىچىـك ۋه ياڭىقىـد  
مېڭى بار ئىدى. لېكىن بېشى يوغانر ق ۋه بۇرۇتلۇق ئىدى. تهرهققى قىلىۋ تقان دۆلهتنىڭ ئۈمىتسـىز 

ــد ق بول ــا مۇن ــى مان ــائى بىلىم ــز ئىجتىم ــادهم بى ــۇ ئ ــان ب ــپ تۇرغ ــدىمىزد  گهۋدىلىنى ــۆ  ئال ــدۇ: ك ى
ئوخشىتىۋ تقان ئادهمنىڭ كۆپهيتىلگهن ناچار نۇسى سى ئىدى، ئۇند ق بولسا ئـۇ ئىككىسـى قايسـى 
تهرهپلهردىن پهرقلىنىپ تۇرىدۇ؟ دېموكر تسىيه ۋه سانائهت نۇقتىسىدىن قارىغاند  يوغـان بىـر كـالال 

روبىنسون بىلهن كۆ لىرىمىز ئۇچرىشىپ قالدى. بىردىنال ماڭا دهرت . Gۋه بۇرۇت. يالغان ئېدۋ رد  
تۆكۈۋ تقاندهك بىلىندى: ئهپهندىم، پۈتۈن ئۆمرۈمنى با قا بىر ئادهمنىڭ تا ـالندۇق نۇس ىسـىدهك 
ئۆتكۈ مهك ماڭا قانچىلىك ئېغىر كېلىۋ تىدۇ بىلهمسىز؟ ئايالىم ۋه بـالىلىرىم ھهمىشـه ر سـت ئېـدۋ رد 
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Gار يدۇ، ئاندىن كېلىپ مېنىڭ ئۇنىڭغا ئوخشـىمغان تهرهپلىرىمنـى خـۇددى مېنىـڭ . روبىنسونغا ق
خاتالىقىمدهك يۈ ۈمگه ئۇرۇ ىدۇ، ئۇنىڭغا ئوخشىماسـلىق گۇنـاھمۇ، خـۇد  ھهققىـده سـىز بىـر دهپ 
بېقىڭ، ئادهم ئۆ ى بولۇپ تۇر لمامدۇ، ئهگهر ئۇ ئادهم د ڭلىـق بىـر ئـارتىس بولمـاي قالغـان بولسـا 

ولغىيتتى، ئۇ چاغـد  مېنـى قانـد ق ئهيىـپلهر بـولغىيتتى؟ ئـۇ چاغـد  با ـقا بىـر ئـۆرنهك نېمه بوالر ب
تـارتىش قىلىشـىدۇ، دهپ ئويلىـدىم. تـوغر ، -تېپىپ چىقىپ ئۇنىڭغـا ئوخشـايدىغانلىقىڭنى تـاالش

توغر  دهيسىز ئهپهندىم، سىز پاالنى جهمىيهتشۇنا ـمۇ، يـاكى بىـر پروفېسسـورمۇ؟ يـاق، دوتسـېنت! 
سون ئىرىمچىكلىرىنى ئېلىپ ئېغىر قهدهملهر بىلهن چىقىپ كهتتى. مهنمۇ  ىشـىلىرىمنى قېرى روبىن

ئالدىم، ئۆيگه قايتىۋ تىمهن ۋه بوالر ئهمدى دهپ ئويالۋ تىمهن. ر ۋۇرۇ، كۈچىيىپ قالغـان  ـامال، 
بىكـارال كىـر يايىـدىغان تانىالرغـا يـۆگهپ  -بالكونالرغا ئېسىلغان سۇ ئۈ ۈش كىيىمىنـى بىكـاردىن 

 يېپىلىپ تۇر تتى.-بىكارغا ئېچىلىپ -ويۇۋ تاتتى، بىر دهرىزه بىكاردىن ق
ئۆيگه باردىم،  ىشىلهرنى توڭالتقۇغا قويدۇم، ئىشىكىنى يېپىۋېتىپ  هيتان دهۋهت قىلىۋېـدى، 
ئۆ ۈمنى تۇتالمىدىم، ئا  قورساققا بىر رومكا ر كىنى دور  ئىچكهندهك ئىچىۋېتىپ نىلگۈننىڭ قېشىغا 

ىنىپ كېلىش ئۈچۈن ئۇمۇ مېنـى كۈتـۈپ تۇرغـانىكهن. چېچـى ۋه كىتابىنىـڭ ۋ ر قلىـرى باردىم. ئايل
 امالد  يهلپۈنـۈپ تـۇر تتى. مهھهللىـده كۆرگـۈدهك بىـر نهرسـه يوقلـۇقىنى ئېيتـتىم. ما ـىنا بىـلهن 
ئايلىنىپ كېلىدىغان بولدۇق. ئاچقۇچنى ئېلىش ئۈچـۈن يۇقىرىغـا چىقـتىم، دهپتىرىمنىمـۇ ئالـدىم، 

ســۇ، ر كــى ۋه پىــۋىالرنى ئالــدىم،  ىشــه ئــاچقۇچنىمۇ ئېلىشــنى ئۇنۇتمىــدىم. ئالغــان  ئا ــ انىدىن
ــپ  ــۈرگىنىچه كىرى ــدىن يۈگ ــدى، ئان ــدهك قارى ــا كوتۇلدىغىســى كهلگهن ــۆرۈپ ماڭ نهرســىلىرىمنى ك
ر دىيــونى كۆتــۈرۈپ چىقتــى. ما ــىنا ئىــنجىقالپ، چىڭقىلىــپ ئــوت ئالــدى. ســاھىلدىن چىقىۋ تقــان 

تا ئۆتتـۇق، مهھهللىـدىن چىققـان چېغىمىـزد ، د لىـد ، يىـر قالرد  ئۈنسـىز كىشىلهر ئارىسـىدىن ئاسـ
 چاقماق چېقىلدى. ئاۋ  ى خېلى بىر چاغد  ئاڭالندى.

« سـهن گېپىنـى قىلغــان ۋ بـا تهگكهنلهرنىـڭ كـارۋ ن ســارىيىغا،» دېـدىم. « نهگه بـار يلى؟»
« ى ئېنىـق بىلمهيـمهن،يوقلـۇقىن-ئۇند ق بىـر جاينىـڭ بـار« » ۋ با دۆلىتىگه.» دېدى نىلگۈن. 

بېرىـپ كـۆرۈپ بېقىـپ ئېنىـق بىـر » دېـدى نىلگـۈن. « ئۇند ق بولسـا تې ـى ياخشـى،» دېدىم. 
ئېنىـق بىـر » دهپ ئويالپ تۇر تتىم، ئۇ قو ۇپ قويـدى: « ئېنىق بىر قار ر،« » قار رغا كېلىسهن.

دهپ غـۇدۇر پ  «ۋ بـا كېچىلىـرى ۋه جهنـنهت كـۈنلىرى«  » يـا؟-قار رغا كېلىشتىن قورقۇۋ تامسهن
« بىلهمسـهن؟» تـاڭ قالغـان ھالـد . -دېدى نىلگۈن ھاڭ« سهن رومان ئوقۇۋ تامسهن؟» قويدۇم. 

بـۇ ۋ بـا پىكىـرى مېنـى بارغانسـېرى چىرمـاپ ئېلىۋ تىـدۇ. تۈنۈگـۈن » دېدىم ھاياجانالنغان ھالد ، 
قو ـۇن  كېچه ئېسىمگه كهلدى، بىر يهرده ئوقۇغان ئىدىم، كورتېزنىـڭ،  ـۇنچىلىك كىچىـك بىـر

بىلهن ئا تېكلهرنى يېڭىپ مېكسىكا  هھىرىنى قولغا كهلتۈرىۋېلىشـىنىڭ سـهۋهبلىرىدىن بىـرى ۋ بـا 
كېسىلىمىش.  هھهرده ۋ با تارقالغاند  ئا تېكلهر تهڭرىنىـڭ كـورتېز تهرهپـته تۇرغانلىقىغـا ئىشـىنىپ 

انى تېپىـپ سـهنمۇ بىزنىـڭ ۋ بـ»دېدى نىلگـۈن. « نېمىدىگهن ئوبد ن ئىش مانا،« » قېلىشقان.
لـېكىن ئهگهر « » چىقىپ، ئۇنى با قا ئىشـالرغا بـاغالپ، مۇ ـۇ بـويىنچه ئىـز قـوغالپ ماڭارسـهن.

ئۇ چاغد  نـېمه « » ئۇ چاغد  ئىز قوغالپ يۈرمهيسهن.« » بۇند ق بىر ئىش يوق بولۇپ چىقسىچۇ؟
مۇ ـــۇ كـــۈنگىچه قىلىـــپ كهلـــگهن ئىشـــىڭنى قىلىســـهن، تـــارىخ بىـــلهن « » ئىـــش قىلىـــمهن؟

ياخشـــى بىـــر « » ئهمـــدى ئۇنـــد ق قىاللماســـمهنمىكىن دهپ قوقـــۇۋ تىمهن.« » شىســـهن.ھهپىلى
چــۈنكى بىــر ئادهمنىــڭ « » تــارى چى بوالاليــدىغانلىقىڭغا نــېمه دهپ ئىشــهنگۈڭ كهلمهيدىغانــدۇ؟
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يـاق، « » ئۇنـد قمۇ دهپ كهتـمه.« » تۈركىيهده ياخشى ھېچـنىمه بواللمايـدىغانلىقىنى بىلىـمهن.
يـاق. قـار  بـۇ نـېمه دېـگهن گـۈ هل « » دۆلهت مانا مۇ ۇند ق. ر كى قۇيه.بۇنى بىلىپ قوي، بۇ 

كـاال »دهپ توۋالپ سالدىم بىـردىنال. « كالىالر!« » يهرلهر. كالىالر. جهننهت ھاممىنىڭ كالىلىرى.
كهينىدىن قاقاھالپ كۈلـدۈم، لـېكىن سـهل « گۇيالر! په، مهخلۇقالر! ئالالھ جاجاڭالرنى بهرسۇن!

« بهل قويـۇۋېتىش ئۈچـۈن باھـانه ئىزدهۋ تىسـهن،  ـۇند قمۇ؟» الـدى بهلكىـم. ياسـالما چىقىـپ ق
بىكــار نېمىــدهپ بهل -بىكــاردىن« » ئىــزدهۋ تىمهن، ر كــى قۇيــۇپ بهر ماڭــا!» دېــدى نىلگــۈن. 

نېمه دهپ ئهپسۇسلىنارلىق « » ئهپسۇسلىنارلىق ئىش بولمامدۇ؟» دېدى نىلگۈن. « قويۇۋېتىسهن؟
لېكىن سـىز ئـا  » تكهن  ۇنچىۋېال كىشىدىن مېنىڭ نېمه پهرقىم بار؟ ئىش بولغۇدهك؟ بهل قويۇۋه
ئهســلىده بــۇ گهپلهرنـــى » دېــدى نىلگــۈن مهســـ ىره تهلهپپۇ ىــد . « ئوقۇمىــدىڭىز ئهپهنــدىم!

«  ـۇند ق،« » ئهستايىدىل دېگۈڭ بار ئىچىڭـده، لـېكىن جـۈرئهت قىاللمايۋ تىسـهن،  ـۇند قمۇ؟
بىكــارغىال بهل –، بىــر ئــادهم نېمىــدهپ بىكــاردىن  ــۇند ق» دېــدى نىلگــۈن كهســكىن قىلىــپ. 

ــدۇ؟ ــا ئهمه،،-بىكــاردىن« » قويۇۋېتى ــدىم. « بىكارغ ــولىمهن. » دې بهل قويۇۋهتســهم خۇ ــال ب
رېئــال » دېــدى بــوش كهلــمهي. « ســهن ھــا ىرمۇ ھهقىقىــي،« » ھهقىقىــي بــولىمهن ئــۇ چاغــد .

بولغان، ئۆ ىنى ھهمىشـه سـور ققا بولىمهن، چۈ هندىڭمۇ. ھا ىر مهن رېئال ئهمه،! ئۆ ىگه ھاكىم 
ــۈركىيهده  ــدۇ. ت ــۇم ئېلىشــىپ قالى ــدۇ، چوق ــال بواللماي ــۈركىيهده رېئ ــادهم، ت ــدىغان ئ تارتىــپ تۇرى

ئـاله » ئېلىشىپ قالماسلىق ئۈچۈن ئادهم ئۆ ىنى تا لىۋېتىشى كېـرهك. ر كـى قۇيـۇپ بهرمهمسـهن؟ 
ئـاكىلىق قىلىـش سـاڭا « » وي!ھه مۇند ق قىلمامسهن، ھه ر ست، ر دىيونىمۇ قويۇپ قـ« » مانا!

نهگه « » ئاكىلىق قىلمىدىم، مهن مۇ ۇند ق ئـادهم، مهن دېـگهن تـۈرك!« » بهك خوش ياقىدۇ.
ھهمــمه نهرســىنى ئوچــۇق كــۆرگىلى » دېــدىم ھاياجانالنغــان ھالــد ، « يۇقىرىغــا،« » ماڭــدىڭ؟

ھهممىسـىنى بىـر  « »نېمنىڭ ھهممىسىنى؟« » بولىدىغان بىر يهرگه. ھهممه نهرسىنى بىرلىكته...
 دهپ سورىدى نىلگۈن، لېكىن مهن ئۈندىمىدىم.« بهلكىم؟« » يهرده كۆرهلىسهم بهلكىم...

 يولىغـا د رىجـا .چىقتـۇق دۆڭـگه ئالدىـدىن ئۆيىنىـڭ ئىسـمايىلنىڭ ئۈندىمىدۇق، ئۈندىمىدىم،
 ،كونـا چىقىـدىغان ئارقىسـىغا   ۋۇتىنىـڭ سـېمونت ئۆتـۈپ، ئالدىـدىن قهبرىسـتاننىڭ قايرىلدىم،
 ھالـد  قايغـان تهرهپـكه ئىككـى دۆڭـگه كهتـكهن چىقىـپ جۇلىقى يامغۇرد  كىردىم، يولغا توپىلىق
نىـڭ « ئانـادول» .ئىـدى با ـلىغان تامچىال ـقا يـامغۇر چېغىمىـزد  چىققـان تـۆپىلىككه .چىقتـۇق

ئالــدىنى مهنزىــره تهرهپــكه توغرىلىــدىم، بــۇ يهرگه يېــرىم كېچىــده جهننهتھىســاردىن ما ــىنىلىرىد  
كهچكهن ئىشالرنى ئۇنتۇپ كېتىشكه كهلگهن يا الرغا -يۈ ۈ كه ۋه تۈركىيهده بېشىدىن ئۆتكهنسۆ

ئوخشاش تۇردۇق، قارىدۇق: تۇ الدىن جهننهتھىسـارغىچه يىالنـدهك تولغۇنـۇپ سـو ۇلغان سـاھىل، 
ز    ۋۇتالر، ئىستىر ھهت يېزىلىرى، بانكا الگىرلىرى، يوقالغان  هيتۇنلۇقالر، گىال، دهرهخلىرى، يېـ

دهرهخــلهر، ئــۆيلهر، -ئىگىلىــك مهكتىپــى، فاتىــھ ئــۆلگهن ئۆســتهڭ، دېڭىزدىكــى مايــاك، دهل
ئاسـتا بىـز تهرهپـكه يېقىنلىشـىۋ تقان يـامغۇرد  قالغۇلىۋ تـاتتى. -كۆلهڭگىلهر، تـۇ ال تهرهپـتىن ئاسـتا

چاپقۇننىڭ دېڭىز ئۈسـتىده سـۈرۈلۈپ ماڭغـان چېغىـدىكى ئـاق ئىزالرنـى كـۆرۈپ تۇر تتـۇق. -بور ن
  كى  ىشىسىنىڭ تېگىده قالغانلىرىنىمۇ رومكىغا قۇيۇپ كۆتۈرۈۋهتتىم.ر

دېـدى نىلگــۈن. " سـېنىڭچه ئايـالىم، مېنـى نېمىــدهپ « ئا ـقا ىنىڭنى كـاردىن چىقىرىسـهن!»
دېدىم. ئارىنى قىسقىغىنه جىمجىتلىـق باسـتى، ئانـدىن نىلگـۈن ئاۋ يلىغـان بىـر « تا الپ كهتتى؟

بىرىڭالرنـــى -مهن تې ـــى ھهر ئىككىڭالرنـــى بىـــر» ى: تهلهپپـــۇ د ، قورۇنـــۇپ تـــۇرۇپ دېـــد
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ياق، يالغۇ  ئۇ مېنى تا لىۋهتتى. دېگهن يېرىـدىن ھهرقـانچه « » تا لىۋهتتىمىكىن دهپتىكهنمهن.
« قىلىپمۇ چىقالمىغان ئىدىم... چاكىنىلىشىپ كېتىدىغانلىقىمنى چۈ ىنىپ يهتكهن بولسـا كېـرهك.

« چۈ ـهنمىدىم.« » قار  يامغۇرغـا!» دېدىم. « ق، ۇند ق،  ۇند « » ئۇند قمۇ دهپ كهتمه!» 
ــد . « يــاق،« »نېمىنــى؟ يــامغۇرنىمۇ؟»  ســهن ئېــدۋ رد .گ. » دېــدى نىلگــۈن ئهســتايىدىل ھال

ئـۇ مهن تـۈركىيهده بىـر تهقلىـدىنى كـۆرگهن ئـارتىس. « » كىمتى؟« »روبىنسون كىم بىلهمسهن؟
ھــار ق « » يــاق.« »ندىڭمۇ؟ئىككــى كىشــى بولــۇپ يا ــايدىغان ھايــاتتىن جــاق تويــدۇم. چۈ ــه

ئىچسهڭ چۈ ىنىسهن. سهن نېمىشقا ئىچمهيسهن؟ ھـار ق ئىچىشـنى مهغلۇبىيهتنىـڭ سـىمۋولى دهپ 
 ـــۇند ق دهپ قار يســـهن، « » يـــاق، ئۇنـــد ق دهپ قارىمـــايمهن.« » قار يســـهن،  ـــۇند قمۇ؟

ــېكىن ســهن تې ــى بىــر« » بىلىــمهن، مهيلــى  ــۇند ق ئــويالۋهر. مهنمــۇ تهســلىم بولــدۇم... هر ل
ـــاڭ، ـــان تۇرس ـــپ باقمىغ ـــۇ كىرى ـــۈن. « جهڭگىم ـــدى نىلگ ـــقا » دې ـــلهن يا ا  ـــى روھ بى ئىكك

چىـدىيالمىغانلىقىم ئۈچــۈن تهســلىم بولــۇۋ تىمهن. سـهنمۇ به ىــده  ــۇند ق ھــېس قىالمســهن: مهن 
پهقهت » دېـدى نىلگـۈن. « يـاق!« »به ىده ئۆ ۈمنى ئىككـى ئادهمـدهك ھـېس قىلىـپ قـالىمهن.

لېكىن مهن قار ر قىلـدىم، » دېدىم. « مهن  ۇند ق ھېس قىلىمهن، « »ھېس قىلىپ باقمىدىم.
بۇندىن كېيىن ئهمـدى ئۇنـد ق بولمايـدۇ. بىـر ئـادهم بولـۇپ يا ـايمهن، بىـر پۈتـۈن، توپتولـۇق، 
ــۇالرنى، گــېلهم  ــدۇرۇلغان توڭالتق ــادهم. تېلېــۋىزورد  كۆرســىتىلگهن، ئىچــى لىــق تول ــر ئ ســاغالم بى

ۆتــۈرۈپ، مــۇئهللىم ئىككىنچــى ســۇئالدىن با ــالپ جــاۋ پ يا ســاق ئىالنلىرىنــى، ئىمتىھانــد  قــول ك
بىرلىرىنـى -بوالمدۇ؟ دهپ سور يدىغان ئوقۇغۇچىلىرىمنى، گېزىتلهرنىڭ  ورنال سهھىپىلىرىنى، بىـر

سۆيۈ ــكه  ھــار ق ئىچىشــكهن گــۇيالرنى، ئاپتوبۇســالرنىڭ ئىچىــگه ئېســىلغان دهرســ انا ۋه قىــز  
» دېدى نىلگۈن كۆڭلى يېـرىم ھالـد . « پا -ئا « » ندىڭمۇ؟ئىالنلىرىنى ياخشى كۆرىمهن. چۈ ه

يـامغۇر تـا   « » يـاق، ئىچىـم سـىقىلمىدى.« » ئىچىڭنى سىققان بولسـام ئهمـدى كوتۇلـد ۋهرمهي.
بۇنچىلىــك ئىچكهنــگه مه، « » مهن مه، بولــۇپ قالــدىم.« » ھهئه.« » ھه؟-يــاغقىلى تــۇردى

ھهمـمه نهرسـىنى » تىم،  ىشـىدىنال ئىچـكه ، پىۋ   ىشـىلىرىدىن بىرنـى ئېلىـپ ئـاچ« بولمايدۇ.
ھهمـمه نهرسـىنى » دهپ سـورىدىم. « يۇقىرىدىن كۆرۈپ تۇرغىنىڭـد  خىيالىڭغـا نـېمه كېلىۋ تىـدۇ؟

كـۆرهلىگهن بولسـاڭ؟ سـار ڭلىققا مهدھىـيهده » دېـدى نىلگـۈن خۇ ـال ھالـد . « كۆرۈنمهيۋ تسا...
پ، دۇنياغــا قارىغــان بولســا ۋه بــارلىق مۇنــد ق بىــر پــارچىنى ئوقۇغــان ئىــدىم: بىــرى ئايغــا چىقىــ

بهلكىـم قااليمىقـان « » ھهرىكهتلهرنى بىر ۋ قىتتىال كۆرهلىگهن بولسا، نېمىلهرنى ئويالر بولغىيتتى؟
بــۇ » دېــدىم ۋه تۇيۇقســىزال ئهقلىمــگه كهلــدى:«  ــۇند ق،« » ئىكهنلىكىنــى ئــويالر بــولغىيتتى.

ــۈر... ــهۋۋهش گۆرۈن ــهۋۇر د  مۈ  ــۇاليى تهس ــۇ؟كى»  ①«ھهي ــڭ ب ــڭ!« »منى ــدىم. « نهدىمنى دې
ــاپتۇ.» ــدىم، ئېســىمده ق ــان ئى ــاتى. مۇند قســىگه ئوقۇغ ــى نه  ــا ر ق « » تهخمىســى غه هل يهنه ئ

ھــۇش يــوق! ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئهۋلىيانىــڭ -مهنــده تــۈ ۈك بىــر نهرســه يــوق. ئه،« » ئوقــۇغىنه!
بىر كىشىلىك « »  قاند ق؟« »كىتابىنى ئوقۇۋ تىمهن. نېمىدهپ ئۇنىڭدهك ئهمهستۇرمىز سېنىڭچه؟

« » روھـــى بـــار ئـــۇ گۇينىـــڭ، ئـــۆ ى بولۇ ـــنى قامال ـــتۇرىدۇ. مهن بواللمـــايۋ تىمهن. ســـهنچۇ؟
نـېمه دېـگهن ئېھتىياتچـان سـهن! كىتابالرنىـڭ » دېـدىم. « ئاھ،»دېدى نىلگۈن. « بىلمهيمهن،

رمــۇ ســىرتىغا بىــر قهدهم ئېلىشــتىن ئۆلگــۈدهك قورقىســهن. ئــاپېرىن، ر ســت، بۇنىڭغــا ئىشــهن! ئۇال
ئىشىنهتتى، ئىشىنىدۇ... لېكىن بىر كۈنى ئىشىنهلمهي قېلىشـىدۇ. قـار ،   ۋۇتمـۇ يـامغۇرد  قېلىشـقا 

ۋ يتـاڭ... ئىچىڭنـى پۇ ـۇرۇپ « » نېمىشـقا؟« » با لىدى. بۇ دۇنيا نېمه دېـگهن غهلىـته جـاي!
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 ــۇند ق، ئــۇ « » كهلمىــدى.« » رهجهپنىمــۇ ئېلىۋ لغــان بولســاقچۇ.« » يــاقهي!« »قويــدۇممۇ؟
« نـېمه؟« »چـوپس!»دېـدى نىلگـۈن. « رهجهپنـى بهك ياخشـى كـۆرىمهن،« » ىجىل بولىـدۇ.خ
ــا...» ــر مهككــار پاپ ــدىكى بى ــاش يۈرهكســهن.« » دېكىنســوننىڭ رومانى ــا، ســهن بهك ت « » ئاك

نـېمه « » تۈنۈگۈن مهندىن ئۈسـكۈد ر تارى ىغـا ئاالقىـد ر بىـر سـۇئال سـور يدىغاندهك قىلغانىـدى!
ــۇئالكهن؟ ــورىمىد« » س ــۇ س ــدى: ب ــى كهل ــا چهلهب ــىمگه ئهۋلىي ــدى ئېس ــكۈد ر، دېۋى ــۇ، ئۈس ى! ئ
ئـۇ نـېمه « » دىن گاالت ئۈستى ئوچـۇق  ىنـد نى د ردۇر، دېـدىم مهن.« ئهسكى د ر»ئۈسكۈد ر، 

ئهسكى د رنىڭ مهنىسىنى چۈ هنگهن چېغـى، خىجىـل بولـۇپ ئـۈنى ئىچىـگه چۈ ـۈپ « »دېدى؟
« بهك باغرى تاش ئادهمسهن!»نېمىنى كۆرسهتتى! كهتتى چوپسنىڭ! لېكىن كېيىن قارىغىنه، ماڭا 

بىـزده، يهنـى تـۈركىيهده ھهددىـدىن « »بوۋىمىزنىڭمـۇ؟!« »بوۋىمىز يا غـان بىـر تىزىملىكنـى » 
قولـۇمنى ئۇ ۇتـۇپ دهپتىرىمنىـڭ «  ىياده جىق بولغان ۋه ھهددىدىن  ىياده ئا  بولغان نهرسـىلهر.

دېـدىم ۋه ئوقـۇدۇم. « رهجهپ بهردى دېـدىمغۇ!« » نهدىن چىقتى ئۇ قهغه ؟» ئىچىدىن ئالدىم! 
ــۇ ئاســتى كېمىســى... »  ــارهت، س ــم،  ــىلهپه، رهســىم، تىج ــېمه؟»بىلى ــزده كهم « »ن ــۇالر بى ب

ئـۇ ھهسـهن ماڭـا « »يـوق!« »رهجهپنىڭ جىيهنى ھهسهن بارغۇ!« » نهرسىلهرنىڭ تىزىملىكى...
نېمىـدهپ « »يـدۇ دهۋ تىـمهن.كهينىمـدىال يۈرى« » تىزىملىكنـى ئوقۇيمـۇ؟« »ئهگىشىپال يۈرىيدۇ.

كهينىڭگه كىرىۋ لغۇدهك؟.. سۇ ئاستى كېمىسى، بۇر ۇئا ىيه، رهسىم سهنئىتى، نهملىك،  ـاھمات، 
سهن ئۆيـدىال ئولتۇرىـدىغان تۇرسـاڭ، « » مهنمۇ چۈ هنمهيال قالدىم...« » ھايۋ ناتالر باغچىسى.

« » ۈلكىلىـك،  ـۇند ق ئهمهسـمۇ؟قاند ق كهينىڭگه كىرىۋ لىدۇ... فابرىكا، پروفېسسور، تـۈ ۈم. ك
ئىشقىلىپ ساھىلدىن ھهر قايتىشـىمد  بـۇ ھهسـهن پېشـىمده « »ياق. ئېچىنىشلىق!« »كۈلكىلىك!
ــار. ــارال ب ــاردۇر.« »ب ــى ب ــت بولغۇس ــلهن دوس ــهن بى ــم س ــدى!« » بهلكى ــۇند ق دې « ھهئه،  

هم كۆردۈڭمــۇ؟ قـــۇالق ســال ھه ئۇنـــد ق بولســـا. بــوۋىمىز بىـــزدىن تـــا قــانچه يىـــل بـــۇرۇن ك»
« » ئادهمنىڭ ئىچىنى سـىقىدىكهن لـېكىن!»نهرسىلىرىمىزنى ئويالپ تېپىپ چىققان ئىكهن، قار . 

قايسىسى؟ ھايۋ ناتالر باغچىسى، فابرىكا، پروفېسسور، مېنىڭچه بىزده ھا ىر يېتهرلىك پروفېسسورالر 
بىر قهلهم بىـلهن بار، ئاندىن تۈ ۈم، ماتېماتىكا، كىتاب، پرېنسىپ، ئاندىن پىيادىلهر يولى، با قا 

بولـدى « » ئۆلۈم قورقۇنچى ۋه يوقلـۇق ئېڭـى، دهپ يېزىپتـۇ، ئانـدىن كونسـېرۋ ، ھـۆررىيهت،...
ــا! ــاڭا « »به، ئاك ــم س ــرهك. بهلكى ــۇش كې ــۇ قو ــۇپ قوي ــۇقر ۋى جهمىيهتنىم ــدىن با ــقا، پ ئۇن
ئادهم،  بىزده ھهددىدىن  ىياده جىق بولغان نهرسىلهر بولسا بۇالركهن:« » بهلكىم.« »ئا ىقتۇر.

« بــۇالر ماڭــا كۈلكىلىــك تۇيۇلمىــدى.« » دېھقــان، مهمــۇر، مۇســۇلمان، ئهســكهر، ئايــال، بــاال...
« قهھۋه، ئىلتىما،، ھورۇنلۇق، مۇغهمبهرلىك، پـارى ورلۇق، غهپـلهت، قورقـۇنچ، ھاممـال...»...
ه، ئـاغىن-مۇنار، خو ه، مۈ ۈك، ئىت، مىھمـان، ئهل« »...بۇ ئادهم دېموكر تىكمۇ ئهمهسكهن.» 

سامسـاق، پىيـا ، « »...بولـدى يېـتهر ئهمـدى!« » ، تىلهمچـى...①قۇرۇق ياغا ، قهسهم، ئۇالن
بوتكـــا، « »...بولـــدى قىـــل!« » چاكـــار، ھۈنهرۋهن...بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى ئو ـــۇقچىمىش...

كونــا « » يــاق، ئــال، قــار پ بــاق.« » يانپىشــىڭغا ئــۇرۇپال تېپىۋ تىســهن بــۇالرنى!« » ئىمــام...
« رهجهپ كۆرسهتتى بۈگۈن، ئوقۇپ باق دېدى، بـوۋىمىز بېـرىپتىكهن ئۇنىڭغـا.»  «يېزىقكهن بۇ.

« يامغۇرغا قار ! ئايروپالننىڭ ئـاۋ  ى ئهمهسـمۇ بـۇ؟« » بىلمىدىم.« »نېمه ئۈچۈن بېرىپتىكهن؟» 
«  ـۇند ق!« »ئايروپالن دېگهن ئاجايىپ بىر نهرسه جۇمۇ!« » مۇ ۇند ق ھاۋ د !« » ۇند ق!» 
چۈ ـۈپ « » ئاكـا، ئىچىـم پۇ ـتى، قايتـايلى ئهمـدى.« »ىچىده بولغان بولساق.ھا ىر بىزمۇ ئ» 
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« » چۈ ۈپ كېتهرمىش، ئۆلۈپ كېتهر بولغىيدۇق، ئۇ دۇنيا بـارمىش.« »قايتايلى!« »كېتهرمىش!
كىتـاپ سـور يدىكهن. -بـارمىش، مهنـدىن ھېسـاپ« » ئاكا، ئىچىـم سـىقىلىپ كهتتـى، دهيـمهن.

ىلمىدىڭ؟ مهجبۇرىيىتىمىز نـېمه ئىـدى؟ ئـاددى: ئىنسـانالرغا ئۈمىـت مهجبۇرىيىتىڭنى نېمىشقا ئاد  ق
 ۇند ق، سىڭلىممۇ سهمىمگه سـالغانىدى بـۇ مهجبـۇرىيىتىمنى. لـېكىن « »توغر !« » ئاتا قىلىش.

يـــــاق، ئـــــۆ ۈڭنى تا ـــــلىۋهتكهندهك قىيـــــاپهتكه « »مهن ئـــــۆ ۈمنى تا ـــــلىۋهتكهن ئىـــــدىم.
ئاكــا، بولمىســا « »چــۈنكى  ېــرىككهن ئىــدىم.  ــۇند ق قىلىۋ تــاتتىم،« » كىرىۋېلىۋ تاتتىــڭ.

ئــۆتكهن يىلــى بىــر قېــتىم كۆرســىتىپ « » ھهيده ــنى بىلهمســهن؟« »ما ــىنىنى مهن ھهيــدهي.
« رهجهپ ســاقالپ ئولتۇرىــدۇ ھهقىچــان.« »ئــۆتكهن يىلــى مهن بــارمىتىم؟« »قويغــانتىڭغۇ...

خوتۇنۇممـۇ ھهمىشـه  « »بولـدى قىـل، ئاكـا.« » چوپس. ئۇمۇ ماڭا غهلىـته بىـر خىـل قار يـدۇ.»
بۇنچىلىـك مهسـت بولـۇپ كېتىشـىڭگه ھـېچ ئىشـهنگۈم « »  ۇند ق دهيتتى: بولدى قىـل فـارۇق!

ئاكـا، « » توغر  دهيسهن، ئىشهنگۈدهك ھېچبىر نهرسه يوق. قهبرىستانغا بـار يلى.« » كهلمهيدۇ.
پ بـــۇ يهرده پاتقاقنىـــڭ ئىچىـــده يىلـــال« » قايتىـــپ كېتهيلـــى، يـــول پاتقـــاق بولـــۇپ كهتتـــى.

« چۈ ۈپ قېلىپ مېڭىپ قايتىـپ كېـتىمهن.« »نېمه؟« » مهن چۈ ۈپ قاالي.« » قالغۇدهكمىز.
مهن توغرۇلۇق نـېمه ئوياليـدىغانلىقىڭنى دهپ « » ئۇند ق بولسا قايتايلى.« » سار ڭلىق قىلما!» 
بۇنـــد ق جىـــق ئىچمىســـىكهن « »يهنىچـــۇ؟« »ســـېنى بهك ياخشـــى كـــۆرىمهن، ئاكـــا.« » بهر.

بۇنـــد ق دهپ نــــېمه « » نېمىشـــقا بۇنــــد ق بولـــۇپ قالــــدىڭ؟« » چــــۇ؟يهنى« » دهيـــمهن.
ــمهن!« »دېمهكچىســهن؟ ــايلى دهي ــۆيگه قايت ــدىم،  ــۇند قمۇ؟ « » ئ مهن ســېنى خۇ ــال قىاللمى

 21ھه: قاسسـاپ خهلىلنىـڭ -توختا، سېنى بىر خۇش قىلىۋېتهي! دهپتىرىم نهده؟ بهر! قـار پ تـۇر
يىلى  ۇلھهججه ئېيىنىڭ -1023م ئا  چىقتى. چىسال دىرھه 120ئاقچىلىك كاال گۆ ى تارتىلدى ۋه 

ــار؟-13 ــېمه مهنىســى ب ــڭ ن ــۈنى. بۇنى ــق.« »ك ــايىن ئېنى ــى ئىنت ــا، « » مهنىس ــار ئهيس خىزمهتك
مىڭ ئاقچىسىنى، بىـر ئىگىرىنـى، بىـر ئېتىنـى، ئىككـى قىلىچىنـى، بىـر 30خوجايىنى ئهھمهتنىڭ 

قىزىقمـۇ؟ « »قىزىـق ئىـش بوپتـۇ!» دى. قالقىنىنى ئېلىپ ر ما  ن ئىسىملىك بىرىـدىن پانـاھ تىلىـ
« نـېمه؟« »مهن بىلهن تۇرغۇڭ بارمۇ؟« »مهن ما ىنىدىن چۈ ۈپ قايتىمهن.« »نېمىسى قىزىق؟

بۇ يهرده، ما ىنىد ، دهۋ تقىنىم يوق، چاقچاق قىلمىدىم، قۇالق سال: ئىسـتانبۇلد  ھاممىلىرىـڭ » 
بىكـار ھـوجر  بـار ئۆيۈمـده، مهن بهك بىلهن بىلله تۇرغىچه مهن بىـلهن تـۇر نىلگـۈن. يوغـان بىـر 

دېــدى نىلگــۈن. « بــۇنى ئــويالپ باقمــاپتىمهن،» ئــارىنى جىمجىتلىــق باســتى. « يــالغۇ  قالــدىم.
دېـدىم « بوپتـۇ،« »ھاممامالرنىڭ ئالدىد  سـهت تـۇر رمىكىن دهپ ئويلىغـان ئىـدىم.« »قاند ق؟»

 كۈچلهرنى ماڭدۇردۇم. ما ىنىنى ئوت ئالدۇردۇم، ئهينهك سۈرت« قايتايلى.»تۇيۇقسىزال. 
 
25 

تۈنۈگـۈن كــېچه بهكمــۇ كۆڭۈللــۈك ئوينىغانلىقىغــا ئىشــهنگهنلىكى، بۈگــۈن كــېچه يهنه  ــۇند ق    
 قىلغۇسى بولغانلىقى ئۈچۈن تۇر نالرنىڭكىده ئولتۇر تتۇق.

  اكىالت يېگۈسى كهلگهنلهر بارمۇ؟_ دهپ سورىدى تۇرگاي. _
 مهن يهيمهن،_ دېدى  هينهپ._

_ دېدى گۈلنۇر. يېرىلىپ كېتهي دهپ قالـدىم! غه هپ بىـلهن ئورنىـدىن تـۇردى،_  اكىالتمىش! _
بۈگۈن ھهممىڭالر نېمىدهپ بۇند ق بولۇپ قالـدىڭالر؟ بىلىـمهن ئهسـلىده: اليـغه هل بولغـانلىقىڭالر 
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 ئۈچۈن! كۆڭۈل ئاچقىلى بولمايدۇ بۇ يهرده.
ڭ ۋه رهڭگـارهڭ چىر قالرنىـڭ ھهسرهتلىك بولىشـى كېـرهك بولغـان ئېغىـر رېتىمـدىكى مۇ ىكىنىـ   

 ئىچىده غه هپ بىلهن ئايالنغان ھالد  قهيهرلهرگىدۇر غايىپ بولدى.
 قاقاھالپ كۈلدى.« سار ڭ بوپتۇ!» هينهپنىڭ ئاغزى  اكىالت بىلهن تولغانىدى. 

 ياق، دېدى فۇند ،_ مېنىڭمۇ ئىچىم سىقىلدى. _
 يامغۇرنىڭ تهسىرى! _
 ۇلۇق ئىچىده كه سهك بهك پهيزى بوالتتى! ماڭايلى بالىالر!بۇ يامغۇرد  ما ىنا بىلهن قار ڭغ _
تۈ ۈكرهك با قا بىر مۇ ىكا قويۇڭالر ھېچبولمىسا!_ دېدى فۇند ،_ سهن كونا بىـر پالسـتىنكا بـار  _

 دېۋىدىڭ، ئېلۋىس پرېسلېينىڭ...
_Best of Elvis  _دېدى جهيالن.مۇ؟ 

  ۇند ق، ئۇنى ئېلىپ كىله، ئاڭاليلى. _
 ۇرد ؟مۇ ۇ يامغ _
 مهنده ما ىنا بار جهيالن!_ دېدىم بىردىنال، _ مهن ئاپىر ي! _
 بولدىال... _
 بېرىپ ئهكىله جهيالن، پهيزى قىلىپ تىڭشايمىز! _
 بوله، قوپه قىزچاق، بېرىپ ئهكىلهيلى  ۇ پالستىنكىنى،_ دېدىم مهن. _
 ماقۇل قىزچاق!_ دېدى جهيالن كۈلۈپ تۇرۇپ. _

-ىلهن ئىككىمىز، ھهسرهتلىك ۋه تايىنى يـوق مۇ ىكـا ئىچىـده ئاسـتا ۇند ق قىلىپ بىز جهيالن ب
ئاستا  هھهرلىنىپ لهقۋ لىشىپ كېتىۋ تقان بهختسىزلهرنى كهينىمىزده قالـدۇرۇپ ئۆيـدىن چىقتـۇق ۋه 

مـاركىلىق ما ىنىسـىغا چىقتـۇق. يوپۇرمـاقالردىن « ئانادول»يۈگۈرگهن پېتى بېرىپ ئاكامنىڭ كونا 
امچىلىرىنى، ما ىنىنىڭ كونا ۋه بىپهرۋ  چىر قلىرى يورۇتۇپ تۇرغان تېيىلغـاق تۆكۈلۈۋ تقان يامغۇر ت

يولنى، قار ڭغۇلۇقنى ۋه غىچىـرلىغىنىچه يـۇقىرى تـۆۋهن سـۈرۈلۈۋ تقان ئهيـنهك سـۈرتكۈچنى تاما ـا 
قىلغا  بىرلىكته يۈرۈپ كهتتۇق. جهيالنالرنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىـد  ما ـىنىنى توختـاتتىم. ما ـىنىدىن 

هيالننىــڭ كــاۋ  چېچىكــى رهڭگىــدىكى يوپكىســىنى، ما ــىنا چىر قلىرىنىــڭ يورۇقىــد  چۈ ــكهن ج
پارقىر تقىنىچه يۈگۈرۈ ىگه قار پ قالدىم. ئانـدىن ئۆيىـده چىـر قالر يانغانـد ، جهيالننىـڭ ئۆيـدىن 
ئۆيگه ئۆتۈ ىنى ۋه ۋه ئۇ يهرده نېمىلهرنى قىلىۋ تقانلىقىنى كۆ  ئالدىمد  جانالندۇرۇ ـقا تېرىشـتىم. 

انــدىن مۇنــد ق ئويلىــدىم: مــۇھهببهت دېــگهن ئهجهپ بىــر ئىشــكهن! ھــا ىرقى   مانــد   پهقهتــال ئ
ــرىكمهي ــتىن،  ى ــر تهرهپ ــتىم! بى ــىيالمايۋ تقاندهك قىالت ــڭ -يا  ــىده نېمىلهرنى ــرىكمهي كهلگۈس تى

بولىــدىغانلىقىنى ئــوياليمهن، يهنه بىــر تهرهپــتىن پۈتــۈن ھهرىكهتلىــرى ۋه ســۆ لىرىدىن بىــر مهنه 
تهكر ر ئهسـلهپ ئۆتمۈ ـته يا ـاۋ تىمهن. -ش ئۈچۈن بولۇپ ئۆتكهنلهرنى يېڭىبا تىن تهكر رچىقىرى

كۆ  قىلىۋ تقان ئا ـۇ نهرسـه -ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇنىڭ، ئۇ پهسكهش گۇيالرنىڭ مۇھهببهت دهپ كۆ 
ئىكهنلىكىگه ياكى ئهمهسلىكىگىمۇ بىـر نهرسـه دېيهلمهيتـتىم. لـېكىن  ـۇند ق بولسـا نـېمه بوپتـۇ! 

نىڭ سالقىن تهرىپىنى ئىزدهپ، قىز ىـپ كهتـكهن مهڭـزىم ۋه خىيـاللىرىمنى ئـار م تـاپقۇ ۇش ياستۇق
ئۈچۈن ئاۋ ره بولىدىغان ئۇيقۇسىز كـېچىلهر ئاياغال سـىال بـولغىنى! ھايالشـىماي، جهيـالن، قولىـد  

 پالستىنكا، يۈگۈرگهن پېتى كېلىپ ما ىنىغا چىقتى.
 بۇ چاغ بولغاند  نهگه بارغۇدهكمىشمهن! ئانام بىلهن تاكاللىشىپ قالدۇق!_ دېدى،_ _
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بىــردهم جىمىــپ قالــدۇق. تۇر نالرنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدىن ما ــىنىنى توختاتمــايال ئۆتــۈپ كهتــتىم. 
 جهيالن جىددىيلىشىپ سورىدى: نهگه؟

پىغانىم ئۆرلهپ كهتتى ئۇ يهرده!_ دېدىم گۇناھكارالرچه،_ قايتىپ بارغۇم يوق ئۇ يهرگه! بىـردهم  _
ېلهيلى، بوالمدۇ جهيالن، بهك ئىچىم سىقىلىپ كهتتى، ھـاۋ  يـېگه  بىـردهم ئايلىنىـپ ئايلىنىپ ك
 كېلهيلى!

 ماقۇل، لېكىن تېزرهك قايتايلى، بىزنى ساقالۋ تىدۇ. _
 ئۈندىمىدىم. يان كوچىالردىن ئاۋ يالپ ۋه خۇ ال ھالد  ئاستا ھهيدهپ ماڭدىم.

 ـۈۋ تقان يامغۇرغـا ۋه دهرهخـلهرگه قـار پ كىچىك ئۆيلهرنىڭ، كىچىك بالكونلىرىدىن تامچىالپ چۈ
تۇرۇ قان ئاقكۆڭۈل كىشىلهرنىڭ گۇڭگا چىر قلىرىغـا كـۆ ۈم چۈ ـىۋېدى، ئـاھ، مهن نـېمه دېـگهن 
-ھامــاقهت، بىزنىڭمــۇ ئا ــۇند ق بوالاليــدىغانلىقىمىزنى، تــوي قىالاليــدىغانلىقىمىزنى، ھهتتــا بــاال

كېيىن قايتىدىغان چاغ بولغاند  يهنه بىـر قېـتىم چاقىلىرىمىزنىڭمۇ بولىدىغانلىقىنى خىيال قىلدىم! 
بالىلىق قىلدىم ۋه تۇر نالرنىڭكىگه قايتىشنىڭ ئورنىغا، ما ىنىنى مهھهللىنىڭ سىرتىغا چىقاردىم ۋه 

 تېز سۈرئهت بىلهن دۆڭ تهرهپكه قار پ ھهيدهپ ماڭدىم.
 نېمه قىلىۋ تىسهن؟_ دهپ سورىدى. _

ئاپتوموبىل مۇسابىقىچىسىدهك بېشىمنى يولدىن كۆتۈرمهستىن  با تا جاۋ پ بهرمىدىم ۋه ئىھتىياتچان
ھهيدهپ ماڭدىم. ئاندىن يالغانچىلىقىمنىـڭ ئا ـكاره بولـۇپ قالىـدىغانلىقىنى بىلىـپ تـۇرۇپ، مـاي 

 قاچىلىشىمىز كېرهكلىكىنى ئېيتتىم. ئۆ ۈمنى بهك تېتىقسىزدهك ھېس قىلىپ كېتىۋ تاتتىم.
 زنى ساقالۋ تىدۇ.ياق، قايتايلى،بولدى،_ دېدى،_  بى _
 سهن بىلهن بىردهم يالغۇ  پار ڭال قۇم بار جهيالن. _
 نېمه توغرۇلۇق؟_ دېدى قوپال ھالد . _
 تۈنۈگۈنكى ئىشالر ھهققىده نېمه ئويالۋ تىسهن؟ _
 ھېچنىمه! ئۇند ق ئىشالر بولۇپ قالىدۇ، ھهر ئىككىمىز مهست ئىدۇق._

ــاي. ماي _ ــل بولم ــدىم قايى ــڭ  ــۇنچىلىكمۇ؟_ دې ــدىغىنىڭ گېپى ــىدىم،_ دهي ــۈچهپ دهسس ــا ك غ
 مۇ ۇنچىلىكمۇ؟

 بولدى مهتىن، قايتايلى، سهت تۇرىدۇ. _
ســۆ لىرىمنىڭ تېتىقســـىزلىقىدىن ۋه ئۆ ۈمــدىن يىرگىنىـــپ تــۇرۇپ، ئۈمىتســـىزلىك ئىچىـــده -گهپ

 دېدىم،_ تۈنۈگۈن كېچىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالمايمهن!
 ند ق كۆپ ئىچمهسسهن! ۇند ق، بهك كۆپ ئىچىۋ لدىڭ، ئهمدى ئىككىنچى بۇ _
 ياق، ياق، ئۇنىڭدىن ئهمه،! _
 نېمىدىن ئۇند ق بولسا؟_ دېدى ئىشهنگۈسىز دهرىجىده پهرۋ سىز بىر قىياپهتته. _

 ۇ چاغد  قولۇم، ئورۇندۇقنىڭ ئۈستىده تۇرغان قولىنى بىچاره ھالد  تـۇتتى. كىچىككىـنه كهلـگهن 
 مىدى.قولى ئىسسىق ئىدى. قورققىنىمدهك، قولىنى تارتىۋ ل

 ماقۇل ده، قايتايلى!_ دېدى. _
 سېنى ياخشى كۆرىمهن،_ دېدىم خىجىللىق ئىچىده. _
 قايتايلى! _

تۇيۇقسىزال يىغلىغۇم كهلگهندهك بولدى ۋه قولىنى تې ىمـۇ چىـڭ سـىقتىم ۋه نېمىشـقىكىن پهقهتـال 
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دهپ  ئېســىمگه ئااللمايــدىغان ئانــامنى ئــويالپ قالــدىم ۋه كۆ لىرىمــدىن يــاش چىقىــپ كهتمىســۇن
 قورقتۇم ۋه ئۇنى قۇچاقالي دېۋىدىم، ۋ رقىرىدى.

 دىققهت قىل! _
بىر جۈپ، كۈچلۈك، رهھىمسىز چىر ق نۇرى كۆ ۈمگه چۈ تى، ئـۇدۇل كېلىۋ تـاتتى،  ـۇئان رولنـى 
ــالغىنىچه  ــاي چ ــاۋ  د  كان ــر ق ئ ــىز ۋه چىرقى ــى يېقىمس ــۈك ما ىنىس ــر ي ــۇ ۇن بى ــۇردۇم. ئ ــا ئ ئوڭغ

هك ئۆتۈپ كهتتى. جىددىيله كىنىمدىن تورمۇ غا دهسسىگهن چاغـد  قورقۇنچلۇق گۈلدۈرلهپ پويىزد
مۇفتاغا دهسسه نى ئۇنتۇپ قالغىنىم ئۈچۈن ما ىنا سىلكىنىپ توختىدى ۋه موتـۇر ئۆچـۈپ قالـدى. 

 پهقهت تومۇ غىالرنىڭ چىرىلد  لىرىال ئاڭلىنىپ تۇر تتى.
 قورقۇپ كهتتىڭمۇ؟_ دېدىم. _
 ۇق!_ دېدى.بوله، چاپسان قايتايلى، كه  قالد _

ئاچقۇچنى تولغىـدىم، لـېكىن موتـور ئـوت ئالمىـدى. ھاياجانلىنىـپ كهتكهنىـدىم، يهنه تولغىـدىم، 
لېكىن يهنه ئوت ئالمىدى. ما ىنىدىن چۈ تۈم، ئىتتىرىپ ئوت ئالدۇر ي دېدىم، لېكىن يهنىال ئوت 

ئاندىن ما ىنىغا چىلىق تهرگه چۆمۈلۈپ كهتكىچه تۈ  يولد  ئىتتهردىم. -ئالمىدى. ما ىنىنى چىلىق
نـى ئـۇ ۇن دۆڭـدىن «ئانادول»چىقىپ توكى تۈگهپ كهتمىسۇن دهپ چىر قلىرىنى ئۆچۈرۈپ، كونا 

 پهسكه تېز ۋه جىمجىت قويۇۋهتتىم.
 دېڭىزنىـڭ ئوچۇق با لىغاند ، ئايلىنىشقا تېز چىقىرىپ ئاۋ   يېقىملىق يولد  ئاسفالىت ھۆل چاقالر
 قـانچه بىـر .با ـلىدۇق چۈ ۈ كه پهسكه دۆڭدىن ئوخشاش كېمىگه كېتىۋ تقان قار ڭغۇلىقىد  كور

 چېقىـپ، چاقمـاق يهرده بىر يىر قالرد  .ئالمىدى ئوت لېكىن دېدىم، ئالدۇر ي ئوت موتورنى قېتىم
   دىـال تورمۇ غـا ئانـدىن .كـۆردۇق يېزىۋ تقـانالرنى خهت تامالرغـا يورۇغانـد  ساپسـېرىق ئاسـمان

 پـويىز تـاكى بىـلهن سـۈرئهت چۈ ـكهن دۆڭـدىن ۋه دۇققايرىل دوقمۇ تىن لېكىن دهسسىمىدىم،
 بىر چۈ تۇق، ئورنىغىچه قاچىالش ماي يولىدىكى ئهنقهره ئاستا-ئاستا يهردىن ئۇ ۋه كۆۋرۈكىگىچه

 ئىشـ انىغا چۈ ـتۈم، ما ـىنىدىن كهلگهنـده ئورنىغـا قـاچىالش مـاي .قىلىشـمىدۇق گهپ ئېغىزمـۇ
 ئـوت موتورنىـڭ ئويغـاتتىم، مـۇال ىمنى انقالغـ ئـۇخالپ پېتـى يـۆلهنگهن ئۈسـتهلگه .كىـردىم

نـى ئوڭشـىيااليدىغان ئـادهم «ئانـادول» ئېيتـتىم؛ بۇ ۇلغـانلىقىنى مۇفتـانىڭمۇ ئالمايۋ تقـانلىقىنى،
 بارمىدۇ دهپ سورىدىم.

 ئانادولچى  هرت ئهمه،،_ دېدى مۇال ىم، _ بىردهم توختاپ تۇر! _
سىغا قارىدىم: قولىغا ماي تۇڭى ئېلىۋ لغان گاڭگىرىغان ھالد  تامدىكى نېفىت  ىركىتىنىڭ ۋىۋىسكى

چىر يلىق مودېل ئايال جهيالنغا ئىشهنگۈسىز دهرىجىده ئوخشايتتى. لهقۋ دهك سالپىيىپ ما ىنىنىڭ 
 يېنىغا باردىم.

 سېنى ياخشى كۆرىمهن جهيالن! _
 غه هپلهنگهن ھالد  تاماكا چېكىۋ تاتتى.

 كه  قېلىۋ تىمىز! _
 تىمهن.سېنى ياخشى كۆرىمهن دهۋ  _
بىرىمىزگه ئىپادىسىز قار  ـقان بولسـاق كېـرهك. ما ـىنىدىن چۈ ـتۈم، خـۇددى ئېسـىمگه بىـر -بىر

تېز ماڭدىم ۋه ئۇ يهردىن قاچتىم. قار ڭغۇ بىر بۇلۇڭغـا كىرىۋېلىـپ يىـر قتىن -ئىش كهلگهندهك تېز
ــىنى ــڭ نىرۋىس ــىنىڭ ئادهمنى ــون المپىس ــر نېئ ــان بى ــپ تۇرغ ــۈپ، يېنى ــتىگه ئۆچ ــۈ هتتىم. ئۈس  ك
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-قود ڭشىتىدىغان يورۇقى چۈ ۈپ تۇر تتى، تاماكا چىكىۋ تقان بىـر كـۆلهڭگه ئىـدى، پۈتـۈن ئـوي
-پىكرىمنى توڭلىتىۋهتكهنىدى؛ قورقۇۋ تاتتىم، تهرلهۋ تاتتىم، تاماكىسـىنىڭ قىزىـل چوغىنىـڭ پـات

پــات يېنىــپ تــۇرغىنىنى كــۆرۈپ تۇرۇۋ تــاتتىم. ئــۇ يهرده، ئــۇنى كــۈ هتكه  ۋه ئــۆ ۈمنى مهككــار ۋه 
پهسكه تهك ھېس قىلغا  يېرىم سائهتتهك تۇرغـان بولسـام كېـرهك. كېـيىن ئالـدى تهرهپتىكـى تېـز 
ــدىم،  ــال ئال ــر ت ــرىلگهن  ــاكىالتالردىن بى ــى ئهڭ كــۆپ بې ــۋىزورد  ئېالن ــاردىم، تېلې ــا ب تاماق انىغ

 ما ىنىغا قايتىپ، يېنىد  ئولتۇردۇم.
 ق.نهگه كهتتىڭ، ئادهمنى ئهنسىرىتىپ،_ دېدى،_ كه  قالدۇ _
 ساڭا سوۋغا ئالدىم، قار . _
 ئورمان ياڭىقى قو ۇلغانكهن، پهقهتال خو ۇم يوق بۇند قلىرى بىلهن... _

ئـۇنى ياخشـى كۆرىــدىغانلىقىمنى يهنه بىـر قېــتىم ئېيتـتىم، لــېكىن گهپلىـرىم تــايىنى يـوق بولــۇپال 
قتىم، ئانـدىن قالماستىن يهنه تولىمۇ چۈ كۈن ئىدى؛ قۇپقۇرۇق ئىدى؛ يهنه بىر قېـتىم سـىناپ بـا

بېشىم قۇچىقىد  تۇرغان قولىنىڭ ئۈستىگه چۈ تى. قىمىرالپ تۇرغان، غه هپلىك قولىنى بىر قـانچه 
سالدىر ش، خۇددى بىر نهرسىدىن قۇرۇق قېلىشتىن قورققاندهك سـۆيدۈم ۋه يهنه -قېتىم ئالدىر ش

ئالدىم، ئۈسـتىدىكى  تېز تهكر رالۋېتىپ قولىنى ئالقىنىمغا- ۇ ئوخشاش، تايىنى يوق گهپلهرنى تېز
تۇ لۇق تهمنىڭ تهر ياكى ياش ئىكهنلىكىنى بىلهلمىگهنلىكىم ئۈچۈن ئۈمىدسـىزلىك ۋه مهغلـۇبىيهت 
تۇيغۇســىغا مۇ ــۇنچىۋېال دهرىجىــده چۆكــۈپ كهتكهنــدهك قىالتــتىم گويــا! يهنه بىــردهم ســۆيۈپ ئــۇ 

قالماسـلىق ئۈچـۈن  مهنىسىز گهپلهرنى غۇدۇڭشىۋهتكهندىن كېيىن ئۈمىدسىزلىك ئىچىده تۇنجۇقـۇپ
 گهۋدهمنى توغرىالپ بېشىمنى ساپ ھاۋ غا قار تتىم.

 كۆرۈپ قالىدۇ!_ دهۋ تاتتى. _
يهنه چىقتىم، كهتـتىم، ما ىنىسـىغا مـاي قاچىالۋ تقـان گېرمـانىيهدىن كهلـگهن ئـائىلىگه قارىـدىم. 

بولسـا  يۈ ۈم قان ئىدىشىدىن چىققانـدهك ئىـدى. مـاي ناسوسـلىرىنىڭ ئۈسـتىدىكى المـپىالر بـۇ ۇق
كېرهك، الپىلد پ تۇر تتى. ئادهم باي بولۇپمۇ تۇغۇلىـدۇ، كهمـبهغهل بولۇپمـۇ، بـۇ تهلهيـگه بـاغلىق 
ئىش ۋه ئىنسـانغا ھاياتىنىـڭ ئاخىرىغـا قهدهر تامغىسـىنى ئـۇرۇپ تۇرىـدۇ، دهپ ئويلىـدىم. ئهمـدى 

نىڭ ئىچىده يهنه ر يىم قايتقان ئىدى، لېكىن پۇتلىرىم مېنى يهنه ئۇ يهرگه ئېلىپ باردى ۋه ما ىنى
  ۇ نهتىجىسىز ئهخمهقلىق با الندى.

 سېنى ياخشى كۆرىمهن! _
 ۋ ي ۋۇي مهتىن، ئۆتۈنۈپ قاالي قايتايلىچۇ! _
 يهنه بىردهم ساقاليلى، جهيالن، ماقۇل ده! _
 مېنى ر ستىنال ياخشى كۆرگهن بولساڭ، مېنى بۇ تاغ بېشىد   ورالپ تۇتۇپ تۇرمىغان بوالتتىڭ! _
 نال ياخشى كۆرىمهن!سېنى ر ستى _

ئاندىن دېگۈدهك با قا سـۆ لهرنى ئىزدىـدىم، ئـۆ ۈمنى ئـۆ ۈم پېتـى ئوتتۇرىغـا قويۇ ـقا يـارىغۇدهك 
سۆ لهرنى، لېكىن ئويلىغانسـىرى چۈ ـىنىپ يېتىۋ تقانـدهك قىالتـتىم گويـا: سـۆ لهر ئۈسـتىمىزدىكى 

ىزلىق ئىچىـده تىپىـرالپ ياپقۇچالرنى ئاچمايدىكهن، بىزنى تې ىمۇ يو ـۇرۇپ قويىـدىكهن. ئىالجىسـ
تۇرغان چېغىمد  ئارقا ئورۇندۇقتا تۇرغان بىر نهرسىنى كۆرۈپ قالدىم، ئېلىپ قارىدىم: بىر دهپـتهر، 
مهست ئاكام ئۇنتۇپ قالغان بولسا كېرهك. نېئون المپىسىنىڭ يورۇقىد  قار پ باقتىم، ئاندىن ئىچـى 

ــا ــپ كهتمىســۇن دهپ جهيالنغ ــتىن يېرىلى ــدىم،  سىقىلىشــتىن ۋه غه هپ ــاق، دې ــۇپ ب ــم، ئوق بهردى
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لهۋلىرىنى چىشلهپ تۇرۇپ ئا ر ق ئوقۇپ بـاقتى، ئانـدىن تۇيۇقسـىزال پىرقىرىتىـپ ئارقـا ئورۇنـدۇققا 
چۆرۈپ تا لىدى تارىخ دهپتىرىنى. رېمونتچى بـاال كهلـگهن چاغـد  ما ـىنىنى يـورۇقر ق بىـر يهرگه 

 ىسىز ۋه رهھىمسىز يۈ ىنى كۆردۈم.تارتتىم ۋه يوپيورۇق چىر قالرنىڭ نۇرىد  جهيالننىڭ ئىپاد
خېلى بىر ۋ قىتتىن كېيىن، رېمونتچى باال بىلهن موتورنى كۆرۈپ چىققانـدىن ۋه ئـۇ كېرهكلىـك    

بىر   پچاسنى ئالغىلى كهتكهنـدىن كېـيىن يهنه قايتىـپ قارىغىنىمـد  جهيالننىـڭ يۈ ىـده يهنه  ـۇ 
نى جا  الش ئۈچۈن غهلىته بىـر خىـل ئـا  پ رهھىمسىز ۋه پهرۋ سىز ئىپادىنى كۆردۈم. ئۆ ۈمنى ۋه ئۇ

چېكىش ئىستىكى بىلهن ئويلىدىم: دېـمهك، ئـائىله ئايـالى دهپ ئاتىلىـدىغان بىچـاره مهخلۇقنىـڭ 
يا لىقى مۇ ۇند ق بولىدىكهن! لېكىن، ئالالھ قهھىر قىلسۇن: ياخشى كۆرىمهن مهن ئۇنى! بـۇ ۇق 

ىشقا با لىغان يـامغۇرد  تـۇرۇپ، خىيالىمـدىن دىن بىر ئا  يىر قال تىم، يېڭىبا تىن يېغ«ئانادول»
قا   ۋه بهربـاتلىق تۇيغۇسـىنى -پىكىرلهرنى ئۆتكۈ دۈم، بۇ باال-مۇھهببهت توغرۇلۇق قااليمىقان ئوي

ــل  ــۇ خى ــيىن، ب ــېكىن كې ــۇدۇم. ل ــىچىالرغا لهنهت ئوق ــائىر ۋه ناخش ــۈن   ــانلىقلىرى ئۈچ ئۇلۇغلىغ
ىــدىغان بىــر تهرهپنىڭمــۇ بــارلىقىنى ســېزىپ تۇيغۇدىمــۇ، ئادهمنىــڭ كۆنــۈپ ياخشــى كۆرگۈســى كېل

يىرگهندىم: گويا، كېيىن قانـد ق بـوالر، دهپ ئهنسـىرىگهنلىكىم ئۈچـۈن يـېقىن بىـر تونۇ ـۇمنىڭ 
ــۇپ  ــۈل بول ــۈپ ك ــڭ كۆي ــر ئۆينى ــۈنال، بى ــش ئۈچ ــا قىلى ــاكى پهقهت ۋه پهقهت تاما  ــۈمىنى، ي ئۆل

ىستهكلهردىنمۇ ئۆ ۈمنى گۇناھكار ھـېس كېتىشىنى خۇپىيانه ھالد  ئىستىمهكته ئىدىم ۋه بۇ ئا غۇن ئ
قىلىۋ تــاتتىم. بهربــاتلىق تۇريغۇســىغا ۋ قىتنىــڭ ئۆتىشــىگه ئهگىشــىپ تې ىمــۇ چۇڭقــۇر پېتىــپ 
كېتىۋ تقــــانلىقىمنى بىلىــــپ تــــۇر تتىم. جهيالننىــــڭ غه هپلىــــك ۋه ئهيىپلىگــــۈچى قار  ــــلىرىغا 

ن رېمونتچى بـاال بىـلهن بىـرلىكته چىدىيالمىغانلىقىم ئۈچۈن، ئاۋۋ ل ما ىنىدىن يىر قال تىم، ئاندى
ما ىنىنىڭ ئاستىغا كىردىم. ئۇ يهرده،  اگىرت بىـلهن بىلـله، كونـا ما ـىنا يو ـۇرۇپ تۇرۇۋ تقـان 

سانتىمېتىر يۇقىرىد  ۋه  50مهينهت، ياغ يۇقى قار ڭغۇلۇقتا سو ۇلۇپ ياتقىنىمد  جهيالننىڭ مهندىن 
ر ھا  دىن كېيىن، ما ىنا سىلكىندى ۋه ياتقـان تولىمۇ يىر قتا ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم. خېلى بى

يېرىمده تۇرۇپ ما ىنىدىن چۈ كهن جهيالننىڭ سۆيۈملۈك پۇتلىرىنى ۋه گۈ هل ئۇ ۇن پاچاقلىرىنى 
سـولغا مىدىرلىـدى، ئـاچچىقى –يېنىمدىال كۆردۈم. ئېگىـز پا ـنىلىق قىزىـل ئايـاغلىرى بىرئـا  ئـوڭ 

 ىي نىيهت بىلهن بىر يهرگه قار پ يۈرۈپ كهتتى.كېلىپ تاقهتسىزلهندى، كېيىن غه هپ ۋه قهتئ
كاۋ  چېچىكى رهڭگىدىكى يوپكىسى ۋه ئۇستى انلىق گهۋدىسـى كـۆرۈش د ئىـرهمگه كىرگهنـدىن    

كېيىن ئۇنىڭ ئىش انىغا قار پ ماڭغانلىقىنى چۈ هندىم.  ۇ ھامان ئېسىمگه كهلگهنلىكـى ئۈچـۈن، 
چاققـان » ۈرۈلۈپ چىقتىم ۋه  اگىرت بالىغـا تىنهش سۈرۈلۈپ، س-ما ىنىنىڭ ئاستىدىن ئالدىر ش

دهپ ۋ رقىرىدىم ۋه چاپتىم. ئىش انىغا كىرگىنىمده، ئۈسـتهلنىڭ ئالدىـد  ئولتۇرغـان « ئوڭشا بۇنى!
 مۇال ىممۇ جهيالنغا قار پ تۇر تتى.

« ئهمـدى ئهقلىڭـگه كهلـدىمۇ؟« »مهن تېلېفون قىالي!»دهپ توۋلىدىم. « توختاپ تۇر جهيالن!»
بهك كه  قالــدۇق. ئهنســىرهپ كهتكهنــدۇ ھهقىچــان، كىــم بىلىــدۇ نېمىلهرنــى . » دېــدى جهيــالن

يهنه نېمىلهرنىدۇر دېگىنىچه كوتۇلد ۋ تاتتى، ھېلىمۇ « ئويالپ كېتىشتى...سائهت ئىككى بولدى...
خۇد غــا  ــۈكرى، مــاي قــاچىالش ئۈچــۈن بىــر ما ــىنا كهلــدى ۋه مــۇال ىم چىقىــپ كهتتــى، مهنمــۇ 

پ قالدىم ۋه تېلېفـون دهپتىرىنـى ئېچىـپ  ـۇ ھامـان تۇر نالرنىـڭ ئۆيىنىـڭ خىجىلچىلىقتىن قۇتۇلۇ
ــد ،  ــىۋ تقان چاغ ــۇرالرنى بېس ــاپتىم. مهن نوم ــۇرىنى ت ــون نوم ــهن!» تېلېف ــپهرۋ  ئىكهنس « بهك بى

ــالن.  ــاتتى جهي ــاپتىمهن!» دهۋ ت ــۇپ ق ــا تون ــۇنى ياخشــى « ســېنى خات ــا يهنه، ئ ــۇ، ئۇنىڭغ مهنم
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سـهن » ېچنىمىنى ئويلىماسـتىن، ئىشـهنچ ۋه ھودۇقـۇش ئىچىـده، كۆرىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم ۋه ھ
دهپ قو ـۇپ قويـدۇم، لـېكىن گهپـلهر ھېچـنىمىگه كـار قىلمايۋ تـاتتى: « بىلهن توي قىلغـۇم بـار!

جهيـالن ۋىۋىسـكا تاختىسـىدىكى ئـۆ ىگه ئوخشـايدىغان ئايالنىـڭ يېنىـد  تـۇرغىنىچه غه هپ بىـلهن 
قولۇمدىكى تېلېفونغا. مهن ئۇنىڭ چىر يىدىكى نهپـرهت يـاكى قار پ تۇر تتى؛ ئهلۋهتته ماڭا ئهمه، 

ئېالنــدىكى ئايــال بىــلهن ئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى ســىھىرلىك ئوخشا ــلىقنىڭ قايسىســىدىن 
قورققانلىقىمنى بىلهلمهي قالغان ئىدىم. لېكىن قورقۇنچلۇق پاالكهتكه تهييارلىنىـپ بولغـان ئىـدىم. 

ــون ئۇالنــدى ۋ ــيىن، تېلېف ــدىن كې ــاۋ  ىنى  ــۇئان بىردهم ــالالھ قهھــر قىلســۇن، فىكرهتنىــڭ ئ ه ئ
بىـر « بىـزدىن ئهنسـىرىمهڭالر دهپ تېلېفـون قىلغـان ئىـدۇق!»دېـدىم. « بۇ سـهنمۇ؟» تونۇدۇم. 

تهرهپــتىن تۇر نالرنىڭكىــده  ــۇنچه كــۆپ ئــادهم تــۇرۇپ، تېلېفــوننى نېمىشــقا ئۇنىــڭ ئالغــانلىقىنى 
ســهن « » مهن، جېــنىم: مهتىــن!» ىــردىنال. دېــدى فىكــرهت ب« ســىلهر كىــم؟» ئويالۋ تــاتتىم. 

دېـدىم ھودۇقـۇش ئىچىـده.  ـۇ ئارىـد  « جهيـالن!« »ئىكهنلىكىڭنى بىلدۇق، يېنىڭـدىكى كىـم؟
ئىككىسىنىڭ بىر بولۇپ مېنى مـا  ق قىلىۋ تقـان بولۇ ـى مۇمكىنلىكىنىمـۇ خىيالىمـدىن ئۆتكـۈ دۈم، 

دهپ « تېلېفوننى كىـم ئالـدى؟» پ، تۇرۇ-لېكىن جهيالننىڭ يۈ ى ئىپادىسىز ئىدى: پهقهت تۇرۇپ
دېـدى « مهن تې ى سېنى جهيالننى ئۆيىگه ئاپىرىپ قويـدى دهپ يـۈرۈپتىمهن!» سور پ تۇر تتى. 

ئىككىمىز بىلله، ماي قاچىالش ئورنىد . ئهنسىرىمهڭالر دېمهكچىدۇق. »دېدىم. « ياق،»فىكرهت، 
ماڭـا » دهپ سـورىدى جهيـالن. « كىم ئۇ، كىم بىلهن سۆ له ـتىڭ؟« » ماقۇل، خۇد غا ئامانهت!

لېكىن مهن بهرگىلى ئۇنىماي، فىكرهتنىـڭ غهلىـته سـۇئاللىرىغا جـاۋ پ بېرىشـكه « بېره تېلېفوننى!
ما ـىنىدىن كىچىككىـنه « » سىلهر ماي قاچىالش ئورنىـد  نـېمه قىلىۋ تىسـىلهر؟» تىرىشىۋ تاتتىم: 

ھا ىرال كېلىمىز، خۇد غـا » يدۇم:  اپىال قو ۇپ قو-دېدىم ۋه ھاپىال« بىر چاتاق چىقىپ قالغان،
ـــانهت! ـــدى. « ئام ـــۈن ۋ رقىرى ـــاڭلىتىش ئۈچ ـــاۋ  ىنى ئ ـــالن ئ ـــېكىن جهي ـــا، » ل ـــا، توخت توخت

ــۇ؟ ــم ئ ــۇن، كى ــاۋ  د  « قويۇۋهتمىس ــر ق ئ ــوغۇق ۋه چىرقى ــرهت س ــۇر تتىم، فىك ــۇۋېتهي دهپ ت قوي
ۈدهك جاسـارىتىم تېلېفـوننى قويۇۋهتكـ« جهيالننىڭ ماڭا گېپى بـاردهك قىالمـدۇ نـېمه؟» سورىدى. 

يوق ئىدى، گـاڭگىر پ قالـدىم، تـۇرۇپكىنى جهيالنغـا بهردىـم ۋه بهربـاتلىق ۋه خورلـۇق تۇيغۇسـى 
 ئىچىده ئىش انىدىن تاالغا_ قار ڭغۇلۇق ۋه يامغۇرنىڭ ئىچىگه چىقىپ كهتتىم.

ىرى بىردهم ماڭغاندىن كېيىن ئۆ ۈمنى تۇتالمىدىم، يوپيورۇق ئۆيگه، پۇكهي، ئېالن ۋه ماي تۇڭل   
ئارىسىد  چاچلىرىنى ئوينىغا  تېلېفوند  پار ڭلىشىۋ تقان جهيالنغا قارىـدىم ۋه ئامېرىكىغـا بارغانـدىن 
كېيىن بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئۇنتۇپ كېتىدىغانلىقىمنى ئويلىدىم، لېكىن ئهمدى ئامېرىكىغا كهتكـۈم 

ن يهنه بىرىگه يۆتكهپ، كهلمهيۋ تاتتى. جهيالن بهدهن ئېغىرلىقىنى چىر يلىق پاچاقلىرىنىڭ بىرىدى
غه هپلهنــگهن ھالــد  قــوللىرىنى  ــىلتىپ پار ڭلىشــىۋ تقان چاغــد  ئهلهم بىــلهن غودۇڭشــىدىم: مهن 
تونۇغان، ئۆمرۈمده كۆرگهن قىزالرنىڭ ھهممىسىدىن گۈ هل! ئۇ يهرده، يامغۇرد ، مهن ئۈچۈن قـار ر 

چىده تهييارلىنىۋ تقانـدهك ئـۆره قىلىنغان بىر جا  نى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن چارىسىزلىك ۋه ھۇ ۇر ئى
 تۇرۇپ ساقلىدىم. بىر ئا دىن كېيىن، جهيالن تېلېفوننى قويدى، خۇ ال ھالد  سىرتقا چىقتى.

 فىكرهت ھا ىرال كېلىدىغان بولدى! _
 ياق! سېنى مهن ياخشى كۆرىمهن! _
، ما ـىنىنى يۈگۈرگهن پېتى ما ىنىنىڭ يېنىغا باردىم،  ـاگىرتقا قـار پ ۋ رقىـر پ، جارقىرىـدىم   

 دهرھال ئوت ئالدۇرسا يانچۇقۇمدىكى پۇلنىڭ ھهممىسىنى بېرىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم.
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 ئوت ئالدۇرىمهن!_ دېدى  اگىرت،_ لېكىن بۇ مۇفتا سېنى يهنه يېرىم يولد  تا الپ قويىدۇ. _
 ياق ئۇند ق بولمايدۇ! دهرھال ئوت ئالدۇر  ۇنى! _

تولغاپ بېقىشىمنى ئېيتتـى. ھاياجـان بىـلهن ما ـىنىغا بىردهم ھهپىله كهندىن كېيىن، ئاچقۇچنى 
چىقــتىم، تولغىــدىم، لــېكىن ئــوت ئالمىــدى. يهنه بىــردهم ھهپىله ــكهندىن كېــيىن  ــاگىرت يهنه 
سىناپ بېقىشىمنى ئېيتتى، يهنه ئوت ئالمىدى. بۇ ئىش بىر قانچه قېـتىم تهكر رالنغانـدىن كېـيىن، 

 ىتىپ قويغان بولسام كېرهك.غه هپ ۋه ئۈمىدسىزلىك ئىچىده ئۆ ۈمنى يوق
 جهيالن، جهيالن، مېنى تا الپ كهتمه، تا الپ كهتمه، ئۆتۈنۈپ قاالي! _
 سېنىڭ كالالڭ تا   جايىد  ئهمه،،_ دېدى جهيالن. _

مــاركىلىق ما ىنىســى بىــلهن مــاي قــاچىالش ئورنىغــا « ئالفــا رومېئــو»بىردهمــدىن كېــيىن فىكــرهت 
 چۈ تۈم.كېلىۋېدى ئۆ ۈمنى ئوڭشاپ ما ىنىدىن 

 دهرھال بۇ يهردىن كېتهيلى فىكرهت،_ دېدى جهيالن. _
 نىڭ قهيىرى بۇ ۇلۇپ قالدى؟_ دېدى فىكرهت.«ئانادول»بۇ  _
ھا ىرال ئوڭشىلىدۇ،_ دېدىم،_ ئۇنىڭدىن بۇرۇن مهن جهننهتھىسـارغا بېرىـپ بـولىمهن جهيـالن،  _

 خالىساڭ بهسلىشهيلى!
 هك قىلىپ،_ بهسلىشهيلى.بولىدۇ،_ دېدى فىكرهت جهڭ ئېالن قىلغاند _

سىغا چىقتى. مايغا دهسسىدىم ۋه خۇد غـا  ـۈكرى موتـۇر «ئالفا رومېئو»جهيالن بېرىپ فىكرهتنىڭ 
لىــر ، ئانــدىن يهنه بىرنــى بهردىــم. ئانــدىن مۇسابىقىلىشــىش 1000ئــوت ئالــدى.  ــاگىرتقا ئــاۋۋ ل 
 يان توختاتتۇق:-ئۈچۈن ما ىنىلىرىمىزنى يانمۇ

 _ دېدى جهيالن،_ مهتىننىڭ كهيپىياتى تا   ياخشى ئهمه،.دىققهت قىل فىكرهت، _
 تۇر نالرنىڭكىگىچه! بىر، ئىككى..._ دهپ سانىدى فىكرهت. _

ۋه ئۈ  دېيىشى بىلهن تهڭ ما ـىنىلىرىمىز گـۈركىرىگىنچه ئـوقتهك ئېتىلـدى، قېنـى كـۆرىمىز، مانـا 
غــانلىقى ئۈچــۈن ئالــدىغا ئهمىســه، مايغــا قــۇالققىچه دهسســىدىم، لــېكىن ئــۇ مهنــدىن بــۇرۇن قو غال

كىرىۋ لغانىــدى، بۇمــۇ بىــر ھېســاپتا ياخشــى بولــدى، چــۈنكى توختىمــاي الباغــا بېســىپ، ۋه چــوڭ 
بىـلهن بولسـىمۇ تـاپ باسـتۇرۇپ « ئانـادول»چىر قنى گهجگىسىگه توغرىالپ ياندۇرۇپ، بـۇ قوتـۇر 

ئـۆتكىچه تې ىمـۇ ده! كـۆۋرۈكتىن -كېلىۋ تىمهن؛ سېنى ئۇنىڭ بىلهن يـالغۇ  تا ـالپ قويالمـايمهن
بهكرهك يېقىنال تىم ۋه دۆڭنىڭ بېشىدىكى ئهگىلمىگه كهلگهن چېغىمد  سۈرئهتنى ئاستىلىتىشـنىڭ 
ئورنىغا مايغـا تې ىمـۇ كـۈچهپ دهسسـىدىم، چـۈنكى، بـۇ بهلكىـم قامال ـمىغان ۋه كۈلكىلىـك بىـر 

ككۈل قىلىشـىم خىيال، لېكىن سهندهك بىر قىزغا ئۆ ۈمنى ياخشى كۆرگۈ ۈش ئۈچۈن ئۆلۈمگىمۇ تهۋه
كېرهكلىكىنى تونۇپ يهتكهن ئىدىم، لېكىن  ـۇ تهلهيسـىزلىكنى نـېمه دهي، سـهن ئـۇ قورقۇنچـاق 
گۇينىڭ ما ىنىسىد ، قايرىلىدىغان چاغد ، توخۇ يۈرهك گۇي، قار  جهيالن،  تورمۇ غا دهسسىدى، 

مۇ، ۋ ي قىزىل چىر قلىرى ياندى، مهن يانـد ي دېگهنـده بولسـا يـول بهرمهي قويـدى، چۈ ـهندىڭ
خۇد يىم، مهنمۇ ئۇچىغا چىققان بىر بىچاره، دهپ تۇر تتىم، تۇيۇقسـىزال نـېمه قىالرىمنـى بىلهلـمهي 

،  ۇند ق ئىشهنگۈسىز بىـر «ئالفا رومېئو»قالدىم: ئاۋۋ ل ئاستا خوتقا سالدى ۋه مايغا دهسسىۋىدى 
ىـل چىـر قالر، مانـا سۈرئهتته دۆڭگه يامىشىشـقا با ـلىدى، بارغانسـىرى كىچىكـلهپ كېتىۋ تقـان قىز

ئىككى مىنۇتتىال كۆ دىن غايىـپ بولـدى! ۋ ي خـۇد يىم! مـاينى قـۇالققىچه دهسسـهۋ تىمهن، لـېكىن 
ھهيدهۋ تقىنىم ئهبجهق بىر ما ىنا بولغىنى ئۈچۈن، دۆڭگه تېز چىقىپ كېتىۋ تقـان ئـات ھارۋىسـىغا 
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 ۇن ئۆتمهي سهت ئـاۋ   ئوخشاش كاتاڭالرد  سىلكىنىپ، ئىنجىقالپ، ئالالھ جاجىسىنى بهرسۇن، ئۇ
چىقىرىپ غۇڭۇلد  ـقا با ـلىدى ۋه كهينىـدىنال چـاقالر موتۇرغـا بويسـۇنما، بولـدى، لهنهتتهككـۈر 
مۇفتانىــڭ ســهۋهبىدىن موتــۇر كۆيــۈپ كهتمىســۇن دهپ ئــوتنى ئۆچۈرىشــىمگه يهنه يولــد  قالــدىم، 

ھالـد  قالـدىم، يىگـانه - ۇنىڭ بىلهن،  ۇۋ نىم ئۆچـۈپ، دۆڭنىـڭ ئوتتۇرىسـىد  سـالپىيىپ يهكـكه
 ئهتر پتا يهنه  ۇ لهنهتتهككۈر تومۇ غىالرنىڭ كىشىنى بىز ر قىلىدىغان ئاۋ  ى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ.

بىـــر قـــانچه قېـــتىم موتـــۇرنى ئـــوت ئـــوت ئالدۇرۇ ـــقا ئۇرۇنـــۇپ باققانـــدىن كېـــيىن، ئۇالرغـــا    
كى تۈ  يولنىـڭ يېتىشىۋېلىشنىڭ بىردىنبىر چارىسىنىڭ، ما ىنىنى دۆڭنىڭ ئۈستىگىچه ۋه ئۇ يهردى

ــۇۋېتىش  ــدىن پهســكه قوي ــاكى جهننهتھىســارغىچه دۆڭ ــدىن ت ــپ، ئان ــپ بېرى نېرىســىغىچه ئىتتىرى
ئىكهنلىكىنـى چۈ ــهندىم. ئــاغزىمنى بــۇ ۇپ تىللىغىـنىمچه ئىتتىرىشــكه با ــلىغان چېغىمــد  يــامغۇر 

يهنه  چىلىـق تهر ئىچىـده قالـدىم، بېلىمنىـڭ ئاغرىقىغـا چىـد پ-توختىغانىدى. بىردهمدىال چىلىـق
بىردهم ئىتتىرىـپ بـاقتىم. يـامغۇر يهنه يېغىشـقا با ـلىغاند  بېلىمنىـڭ ئـاغرىقى چىدىغۇسـىز ھالغـا 
كهلگهنىدى. قول تورمۇ ىنى تارتتىم، ما ىنىنى غه هپ بىـلهن تهپـتىم. كېـيىن دۆڭـگه چىقىۋ تقـان 

ان ھالـد  ئۆتـۈپ بىر ما ىنىغا ئۈمىد بىلهن قول پۇالڭالتتىم، لېكىن الباسىنى يـۇقىرى ئـاۋ  د  باسـق
كهتتى. يىـر قالرد  بىـر يهرده ھـاۋ  گۈلدۈرلىگهنـده ما ـىنىنى يېڭىبا ـتىن ئىتتىرىشـكه با ـلىدىم. 
بـېلىم ئاغرىـپ كۆ لىرىمـدىن يـاش قۇيۇلۇ ـقا با ـلىدى. ئىتتىرىـپ كېتىۋېتىـپ ئـاغرىقنى ئۇنتـۇش 

 ئۈچۈن نهپرهت بىلهن ئۇالرنى ئويالۋ تاتتىم.
ىپ ئـا ر قال يهرگه ئىتتىرىـپ بارغـانلىقىمنى كـۆرۈپ بېشـىم قېيىـپ كېيىن،  ۇنچىۋېال جاپا چېك   

كهتتى، يولنى بويالپ يۈگۈرۈ ـكه با ـلىدىم، يـامغۇر كۈچىيىۋ تـاتتى، يـولنى قىسـقارتىش ئۈچـۈن 
ـــېكىن الي ـــۈم، ل ـــاغالردىن ئۆتت ـــردىم، ب ـــا كى ـــده -گىالســـلىق باغق ـــار ڭغۇلۇق ئىچى ـــاق ۋه ق پاتق

ن سانجىق ۋه بهل ئاغرىقىنىـڭ دهسـتىدىن ئولتـۇرۇپ قالـدىم ۋه يۈگۈرهلمهيۋ تاتتىم. بىرئا دىن كېيى
ــــۇتلىرىم پاتقاقتــــا ئىــــدى، يىــــر قالردىن خــــۇددى مېنــــى  كۆڭلــــۈم ئېلىشىشــــقا با ــــلىدى، پ
ئاگاھالندۇرىۋ تقانـدهك ئاڭلىنىۋ تقـان نه، باسـقۇر ئىتالرنىــڭ ئاۋ  لىرىنىـڭ يېقىنال ـقىنىنى تۇيــۇپ 

كهتمهسلىك ئۈچـۈن ما ـىنىغا چىقىۋ لـدىم، ئولتـۇردۇم،  كهينىمگه ياندىم. تې ىمۇ بهك ھۆل بولۇپ
 رولغا بېشىمنى قويدۇم: سېنى ياخشى كۆرىمهن.

بىرئا دىن كېيىن، دۆڭ تهرهپتىن ئۈ  كىشىنىڭ پار ڭال قا  چۈ ۈۋ تقانلىقىنى كـۆردۈم، يـاردهم    
لهر قىنمغـا پاتمىغـان ھالـد  ما ـىنىدىن سـهكرهپ چۈ ـتۈم. لـېكىن كـۆلهڭگى-سور ش ئۈچۈن قىـن

يېقىنال قاند  ئۇالرنى قورقۇنچ ئىچىده ئېسىمگه ئالدىم: تهتۈر ئۇسـتى ان كهلگىنىنىـڭ قولىـد  سـىر 
 قۇتىسى تۇر تتى، بىرى بۇرۇتلۇق، يهنه بىرى چاپان كېيىۋ لغان ئىدى.

 يېرىم كېچىده بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىۋ تىسهن؟_ دېدى بۇرۇتلۇق. _
 بېرهمسىلهر؟ما ىنام بۇ ۇلۇپ قالدى، ئىتتىرىشىپ  _
بىزنى قـوش كالىسـى دهپ قالغـان ئوخشىمامسـهن، يـاكى د د ڭنىـڭ مـالىيى كـۆرۈپ قالـدىڭمۇ؟  _

 دۆڭدىن پهسكه قويۇۋهت.
توختــا، توختــا!_ دېــدى چاپــانلىق،_ مهن ســىزنى ئهمــدى تونۇغانــدهك قىلىــمهن ھۆرمهتلىــك  _

 بېسىپ ئۆتۈپ كهتكىلى!ئهپهندى، ئېسىڭىزگه كهلدىمۇ، بۈگۈن ئهتىگهن تا، قالغانتىڭىز بىزنى 
 نهده؟ ھه،  ۇند ق! سىلهرمىتىڭالر! ئهيپكه بۇيرۇما قېرىندىشىم! _

ــمه  ــدهك گهپ قىلىشــقا با ــلىدى: _ رهنجى ــال كىشــىنى دورىغان ــر ئاي ــى ئهمه،، بى ــانلىق مېن چاپ
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 ىكهرىم، ئهتىگهن تا، قالـدىم سـېنىڭ مىجىقىڭنـى چىقىرىـپ تا ـلىغىلى! بېسـىۋهتكهن بولسـاڭ 
 تىڭ؟قاند ق قىالت

 مېڭىڭالر بالىالر، ھۆل بولۇپ كېتىسىلهر،_ دېدى بۇرۇتلۇق. _
ــۇردى،_  _ ــپ ما ــىنىد  ئولت ــانلىق. بېرى ــدى چاپ ــالىمهن،_ دې ــلهن ق ــڭ بى ــۇ يهرده بۇنى مهن ب

 كېلىڭالر، سىلهرمۇ ئولتۇرۇڭالر.
بۇرۇتلۇق بىلهن قولىـد  سـىر قۇتىسـى كۆتـۈرۈۋ لغىنى بىـردهم ئىككىلهنگهنـدهك قىلغانـدىن كېـيىن 
ــپ  ــا چىقى ــڭ يېنىغ ــا، چاپانلىقنى ــۇ رولغ ــپ ئولتۇرۇ ــتى. مهنم ــنىگه چىقى ــپ ما ــىنىنىڭ كهي كېلى

 ئولتۇردۇم. سىرتتا يامغۇر كۈچهيگهن ئىدى.
 ھه  ىكهرىم؟_ دېدى چاپانلىق.-سىزنى ئاۋ ره قىلمىغاندۇق _

 جاۋ ب ئورنىد  كۈلۈمسىرهپ قويدۇم.
رىـدىكهن، بولىـدىغان بـالىكهن! ئىسـمىڭ ئاپېرىن! مهن بۇنى يـاقتۇرۇپ قالـدىم، چاخچـاق كۆتۈ _

 نېمه سېنىڭ؟
 دهپ بهردىم.

بهك مهمنۇن بولـدۇم مهتىـن بهي. مهن سـهرد ر، بـۇ مۇسـتافا، مـاۋۇ كـالۋ  ئېيىقنـى چاكـال دهپ  _
 چاقىرىمىز. ئهسلى ئىسمى ھهسهن.

 يهنه كۆرگىلىكىڭنى كۆرىسهن، قار پ تۇر!_ دېدى ھهسهن. _
ونۇ ۇپ قويغاننىڭ نېمه يـامىنى بـار؟  ـۇند ق ئهمهسـمۇ مهتىـن نېمه بوپتۇ؟_ دېدى سهرد ر،_ ت _

 بهي؟
قولىنى ئۇ  تتى. مهنمۇ ئۇ ۇتۇ ۇمغا تۇتۇۋېلىپ پۈتۈن كۈچى بىلهن سىقىشـقا با ـلىدى. كۆ ۈمـدىن 

تامـا، قېلىۋېـدى، مهنمـۇ ئامالسـىز ئۇنىـڭ قـولىنى سـىقتىم.  ـۇنىڭ -ياش چىقىپ كېتىشكه تا،
 بىلهن ئۇ قولۇمنى قويۇۋهتتى.

 ئاپېرىن! كۈچلۈككهنسهن، لېكىن مهندىن كۈچلۈك ئهمه، سهن! _
 نهده ئوقۇيسهن؟_ دېدى مۇستافا. _
 ئامېرىكان تولۇق ئوتتۇر  مهكتىپىده! _

ھه؟_ دېــدى ســهرد ر،_ بىزنىـڭ چاكــال ســېنىڭ ئاقســۆڭهكلىرىڭدىن -ئاقسـۆڭهكلهر مهكتىپىــده _
 بىرسىگه ئا ىق بوپتۇ!

 يهنه با لىما!_ دېدى ھهسهن. _
ىـم تـۇره بىـردهم! بهلكىـم سـاڭا يـول كۆرسـىتهر. بۇمـۇ ئـۇالردىن.  ـۇند ق ئهمهسـمۇ؟ نـېمىگه ج _

 كۈلىسهن؟
 ھېچنىمىگه!_ دېدىم. _
بىلىمهن سېنىڭ نېمىگه كۈلگىنىڭنى!_ دېدى سـهرد ر،_ باينىـڭ قىزىنـى ياخشـى كـۆرۈپ قـاپتۇ  _

 دهپ بۇ بىچارىنى ما  ق قىلىۋ تىسهن،  ۇند قمۇ؟
 ڭغۇ؟_ دېدىم.سهنمۇ كۈلۈۋ تاتتى _

ۋ رقىرىغىنىچه،_ مهن كۈلىمهن، قانـد ق؟_ دېـدى سـهرد ر،_ مهن دېـگهن ئۇنىـڭ دوسـتى، ئـۇنى 
په، كۆرمهيمهن، لېكىن سهن كۆرىسهن. نېمه بوپتۇ، ئېشهكنىڭ بالىسى ، سهن ئۆمرۈڭده ئا ىق 

 بولۇپ باقمىغانمۇ؟
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اچچىغى كهلـدى ۋه غه هپ بىر ھـا   تىللىـدى ۋه مهن ھېچـنىمه دېـمهي تۇرۇۋ لغاچقـا تې ىمـۇ ئـ   
بۇ يېرىنى مالتىال قا با ـلىدى، تـارتمىنى ئـاچتى، سـۇغۇرتا دهپتىـرىگه  -بىلهن ما ىنىنىڭ ئۇ يهر

جـارقىر پ ئوقـۇدى ۋه -يېزىلغانالرنى قىزىقـارلىق بىـر نهرسـىدهك، قاقـاھالپ كـۈلگىنىچه، ۋ رقىـر پ
ــيىن  ــدىن كې ــى بىلگهن ــڭ ئىكهنلىكىن ــڭ ئهمه، ئاكامنى ــىنىنىڭ مېنى ــىتمىدى ۋه ما  ــى مهنس مېن

 تۇيۇقسىزال سورىدى:
 ئۇ ما ىنىالر ۋه قىزالر بىلهن يېرىم كىچىده نېمه قىلىشىسهن ھهرقايسىڭ؟ _

 جاۋ ب بهرمىدىم. پهسكهش ۋه ره ىل بىر گۇيغا ئوخشاش سهت ھېجىيىپ قويدۇم.
 نىڭمىدى؟نومۇسسۇ  گۇيالر! لېكىن ئوبد ن قىپسىلهر، تۈنۈگۈن يېنىڭد  ئولتۇرغان سېنىڭ سۆيگى _
 تىنهپ،_ ئهمهستى.-ياق،_ دېدىم ئالدىر پ _
 يالغان سۆ لىمه،_ دېدى سهرد ر. _

 بىردهم ئويلىنىۋ لدىم،_ ھهدهم ئىدى!_ دېدىم،_  مومام ئاغرىپ قالغان، دور  ئالغىلى چىققانتۇق.
 نېمىدهپ ساھىلنىڭ قار ى تهرىپىدىكى دۆڭدىكى دورى انىدىن ئالمىدىڭالر؟ _
 !ئۇ يهر تاقاقتى _

يالغــان! ھهر ئاخشــام ئوچــۇق ئــۇ يهر! ئــۇ دورى انىنىــڭ ئىگىســىنىڭ كومۇنىســت ئىكهنلىكىنــى  _
 يا؟-بىلهمتىڭ

 بىلمهيدىكهنمهن. _
 باينىڭ قىزلىرى بىلهن سۆرىشىپ يۈرۈ تىن با قا نېمىنى بىلىسهن سهن؟ _
 سهن بىزنىڭ كىم ئىكهنلىكىمىزنى بىلهمسهن؟_ دېدى مۇستافا. _
 ئۈلكۈجۈ سىلهر! بىلىمهن،_ دېدىم،_ _
 ئاپېرىن!_ دېدى مۇستافا،_ بىزنىڭ مهقسىدىمىز نېمه، بۇنىمۇ بىلهمسهن؟ _
 مىللهتچىلىك دېگهندهك! _
 دېگىنىڭ نېمىسى؟« دېگهندهك»ئۇ،  _
 تۈرك بولمىسا كېرهك بۇ باال!_ دېدى سهرد ر،_ سهن تۈركمۇ؟ ئاناڭ، د د ڭ تۈركمۇ؟ _
 مهن تۈرك! _
جهيالن ئۇنتۇپ قالغـان پالسـتىنكىنى كۆرسـهتتى سـهرد ر، ھهجىلىـدى: ئۇند ق بولسا بۇ نېمه؟_  _
«Best of Elvis » 
 پالستىنكىغۇ بۇ،_ دېدىم. _
ئاقسالىق قىلما، ھېلى بىكـار!_ دېـدى سـهرد ر،_ بـۇ ھېجىقىزنىـڭ  پالستىنكىسـى بىـر تۈركنىـڭ _

 ما ىنىسىد  نېمه ئىش قىلىدۇ؟
 ىنكىسى، ما ىنىد  ئۇنتۇپ قاپتۇ.مهن قىزىقمايمهن،_ دېدىم،_ ھهدهمنىڭ پالست _
 دېمهكچى سهن دېسكوخانىالرغا پهقهتال بارمامسهن؟_ دېدى سهرد ر. _
 ساند  بېرىپ باققان!-ئاند  _
 سهن كومۇنىزىمغا قار ىمۇ؟ _
 قار ى! _
 نېمىشقا قار ى، دهپ باقه؟ _
 بۇنى سهنمۇ بىلىسهن... _
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 ىزمۇ بىلىپ قااليلى...يوغىسۇ...مهن بىلمهيدىكهنمهن، سهن دهپ بهرگىن، ب _
 بهك تارتىنچاق بولسا كېرهك بۇ دوستىمىز،_ دېدى سهرد ر،_ گهپ قىاللمايۋ تىدۇ... _
 سهن قورقۇنچاقمۇ؟_ دېدى مۇستافا. _
 ئۇند ق دهپ قارىمايمهن! _
ئۇنـد ق قارىماسـمىش!_ دېـدى مۇسـتافا،_ ئاقسـا! قورقۇنچـاق بولمىسـاڭ ئـۆ ۈڭ قار ـى بولغـان  _

  ى نېمه دهپ كۆرهش قىلمايسهن؟كومۇنىزىمغا قار
 پۇرسهت بولمىغان تۇرسا!_ دېدىم،_ سىلهر مهن تونۇ قان تۇنجى ئۈلكۈجۈلهر. _
 ياقتۇردۇڭمۇ؟ -ھه، ئۇند ق بولسا، بىزگه قاند ق قار يسهن؟،_ دېدى سهرد ر، _
 ياقتۇردۇم. _
 بىزنىڭ سهن! ئهته كهچته چىققان چاغد  سېنىمۇ ئېلىۋ اليلىمۇ؟ _
 كېلىپ ئېلىۋېلىڭالر... ئهلۋهتته، _
 ئاغزىڭنى يۇم توخۇ يۈرهك ساختىپه . بىزدىن قۇتۇلۇپال ساقچىغا چاپىسهن،  ۇند قمۇ؟ _
ئۆ ۈڭنى بېسىۋ ل سهرد ر،_ دېدى مۇستافا، يامان ئهمه، بـالىكهن بـۇ! قـار پ تـۇر ھه، ئهمـدى  _

 بىزدىن تهكلىپنامه سېتىۋ لىدۇ!
 لىك ئۆتكۈ ىمىز، كېلهمسهن؟_ دېدى سهرد ر.تهنتهربىيه ۋه كۆرگه مه سارىيىد  كېچى _
 كېلىمهن!_ دېدىم،_ قانچه پۇل؟ _
 ساڭا بىر كىم پۇلنىڭ گېپىنى قىلدىمۇ؟ _
 ماقۇل، سهرد ر! بهك پۇلغا ئالغۇسى بولسا، تۆلىسۇن بۇ يىگىت! ياردهم قىلغىنى بولۇپ قاالر! _

 م؟سهرد ر ئهدهپ بىلهن سورىدى: _ قانچه تال ئاالي دهيسىز ئهپهندى
 لىر لىق. 500 _

 لىر لىق پۇلدىن بىرنى ئېلىۋ تاتتىم. 500پورتمالىمدىن ئالدىر ش 
 ئۇ پورتمال يىالن تېرىسىدىن تىكىلگهنمۇ؟ _
لىر نى ئالـدىر ش سـهرد رغا ئـۇ  تتىم. سـهرد ر پـۇلنى ئالمىـدى،_ كـۆرۈپ باقـاي  ـۇ  500ياق!_  _

 يىالن تېرىسىنى؟
 يىالن ئهمه،، دېدىم! _
 ۆرۈپ باقايلى پورتمالىڭنى.ئهكهل بىر ك _

 پۈتۈن بىر ئاي، يا نىڭ ئىسسىقىد  ئىشلهپ يىغقان پۇللىرىم بىلهن تولغان پورتمالنى بهردىم.
ــى  _ ــېكىن ســهن بىزن ــۇ پورتمــال يىــالن تېرىســى ئهمهســكهن، ل ــاپېرىن!_ دېــدى ســهرد ر،_ ب ئ

 ئالدىدىڭ.
ئالـدى، مالتىلىـدى،_ بـۇ دهر، ئهكهلگىنه، مهن ئوبد ن بىلىمهن،_ دېدى مۇستافا. پورتمـالنى  _

ــونى  ــىنىڭ تېلېف ــكهن، ھهممىس ــۇڭ جىق ــم ئهمه،... ئهجهپ تونۇ  ــۇ؟ ال ى ــاڭا ال ىمم ــرى س دهپتى
باركهن... بۇنچه كۆپ تونۇ ى بار ئادهمنىڭ ئۆ ىنى با قىالرغا تونۇتۇش ئۈچۈن كىملىك كۆتۈرۈپ 

پـۇلنى سـاڭا د د ڭ  مىـڭ لىـر ! بـۇنچه كـۆپ 12يۈرۈ ى بىھـاجهت، كىملىكىـڭ مهنـده قالسـۇن... 
 بهرگهنمۇ؟

 ياق، ئۆ ۈم تاپتىم،_ دېدىم،_ ئىنگلىزچه، ماتېماتىكىدىن دهر، بېرىمهن. _
قار  چاكال، نهق ساڭا اليىق ئىكهن!_ دېدى سـهرد ر،_ ئۇنىڭغىمـۇ دهر، بېرهمسـهن، ئهلـۋهتته  _
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 ھهقسىز...
 چۈ هندىم... بېرهي،_ دېدىم ۋه چاكال دېيىلگهن ھهسهننىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ئهمدى _
ئاپېرىن!_ دېدى مۇستافا،_ دېمىسىمۇ سېنىڭ ياخشـى  بـاال ئىكهنلىكىڭنـى بىلـگهن ئىـدىم. بـۇ  _
 مىڭ لىر غا، نهق يىگىرمه تۆت تهكلىپنامه ئاالاليسهن. دوستلىرىڭغا تارقىتىپ بېرهرسهن.12
 ھېچبولمىسا ماڭا مىڭ لىر  قالدۇرۇپ قويۇڭالر،_ دهۋ تاتتىم. _
 كىلى تۇردۇڭغۇ ئهمدى!_ دهپ ۋ رقىرىدى سهرد ر.نېرۋىمىزغا تهگ _
مىڭ لىر نى ئۆ  ئى تىيارلىقىڭ بىلهن بهردىڭ،  ۇند قمۇ؟_  12ياق، ئۇ نار  ىدهك قىلمايدۇ، بۇ  _

 دېدى مۇستافا.
 ساڭا گهپ قىلىۋ تىدۇ ھهي سېرىق تۈك! _
 بولدى قىل سهرد ر، كۆڭلىگه ئا  ر بهرمه! _
» ئورۇنـدۇقتىن تاپقـان فارۇقنىـڭ دهپتىرىنـى ئـاچتى، ئوقـۇدى،  بۇ نېمه دهپتهر؟ سـهرد ر ئارقـا _

ئهسلىده سىپاھى ئهلىـگه تهۋه بولغـان، لـېكىن ھهربىـي يۈرۈ ـكه بارمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن 
ــاقچىلىق بىــر  ــته مىــڭ ئ ــزه ۋه ئۇنىــڭ ئهتر پىــدىكى ئــون يهت ئېلىنىــپ ھهبىــبكه بېــرىلگهن، گهب

ــېمه بــۇ، چۈ ــهنمىدىمغۇ!  ســېت ــۆلىمىگهن مهھمۇتنىــڭ يېزىنىــڭ، ن ىۋ لغان خېچىرنىــڭ پــۇلىنى ت
 ئۈستىدىن ۋهلىنىڭ قىلغان ئهر ى...

 نېمه بۇالر؟_ دېدى مۇستافا. _
 ئاكام تارى چى،_ دېدىم. _
 بىچاره!_ دېدى سهرد ر. _
 ماڭايلى، يامغۇر توختاي دهپتۇ،_ دېدى مۇستافا. _
 ھېچبولمىسا كىملىكىمنى قايتۇرۇپ بېرىڭالر،_ دېدىم. _

دېـگهن قانـد ق گهپ!_ دېـدى سـهرد ر،_ بىـز سـاڭا يامـانلىق قىلـدۇقمۇ؟ گهپ « ھېچبولمىسـا» _
نى كـۆردى،_ بۇنىمـۇ Best of Elvisقىله! يامانلىق قىلغۇسى باردهك ما ىنامنىڭ ئىچىگه قارىدى، 

بۇندىن كېيىن ما ىناڭنى ئاستىر ق ھهيدهرسهن، خهقنـى » ئالدىم! فارۇقنىڭ دهپتىرىنىمۇ ئالدى. 
 نىڭ مالىيى كۆرۈپ قالماسسهن! پهسكهش، التا گۇي!د د ڭ

 كـۆ ۈم كهتكهنلىكىـگه ئـۇ  پ .كهتتـى بىلـله بىـلهن يېنىـدىكىلهر يـاپتى، جاڭڭىـده ئىشـىكنى
نـى دۆڭنىـڭ ئۈسـتىگه قـار پ ئىتتىرىشـكه «ئانـادول» ۋه چۈ ـتۈم ما ـىنىدىن كېـيىن يهتكهندىن
 با لىدىم.

   
 
 

 
26 

 
 گۇينىڭ!_ دېدى سهرد ر. تا   ئهدىپىنى بهردۇق ئۇ التا _ 
 سهنغۇ پۇخادىن چىقىۋ لدىڭ،_ دېدى مۇستافا،_ تاسادىپى ساقچىغا مهلۇم قىلىپ قالسىچۇ؟ _
 مهلۇم قىلمايدۇ،_ دېدى سهرد ر،_ كۆرمىدىڭمۇ، ئۇچىغا چىققان توخۇ يۈرهك بىر نېمه ئىكهن. _
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 _ دېدى مۇستافا.پالستىنكا بىلهن دهپتهرنى نېمىدهپ ئالىسهن؟ _
 ۇ چاغد  كۆردۈم نىلگۈن: سـهن ما ـىنىد  ئۇنتـۇپ قالغـان پالسـتىنكا بىـلهن، فارۇقنىـڭ  مهن   

دهپتىرىنىمۇ ئېلىۋ پتۇ سهرد ر. تۆۋهنكى مهھهللىگه كهلگهنده كوچا چىرىقىنىڭ يورۇقىد  توختىـدى، 
 پالستىنكىنىڭ مۇقاۋىسىغا قارىدى.

 ئالدىم!_ دېدى سهرد ر. ھهممه ئادهمنى د دىسىنىڭ چاكىرىدهك كۆرۈ ىگه ئىچىم پۇ ۇپ _
 بىكار ئۇنىڭ ئاچچىغىنى كهلتۈردۈڭ.-يامان قىلدىڭ،_ دېدى مۇستافا،_ بىكاردىن _
 بولمىسا،_ دېدىم مهن،_ پالستىنكىنى ماڭا بېرىڭالر، ما ىنىسىغا ئاپىرىپ بېرهي. _
 بۇ رهسمىي كاللىسى ئىشلىمهيدىغان گۇيكهنغۇ!_ دېدى سهرد ر. _
 ئىككىنچى ھهسهننى خهقنىڭ ئالدىد  كالۋ ، چاكال دېمهيسهن. ھه، ر ست، بۇندىن كېيىن _

جىـــم دېـــمهي دۆڭـــدىن تـــۆۋهنگه قـــار پ ماڭـــدۇق: مۇســـتافانىڭ -ســـهرد ر جىمىـــپ قالـــدى. الم
مىڭ لىر غا پهنـدىكته كـۆرگهن سـهدهپ سـاپلىق قهلهمتـۇر چنى، چهمـى كـاۋچۇك، 12يانچۇقىدىكى 

هنه ئــا ر ق قو ســاڭ، بىــر تاپــانچىمۇ كېلىــدۇ. ئۈســتى تېــره ئايــاغنى ئاالاليســهن دهپ ئويلىــدىم. ي
 قهھۋهخانىنىڭ ئالدىغا كهلگهنده توختا تى.

 خوش،_ دېدى مۇستافا،_ ئهمدى تارقىاليلى. _
 يهنه يا مامدۇق؟_ دېدىم مهن. _
ياق،_ دېدى مۇستافا،_ يهنه ياغىدىغانـدهك قىلىـدۇ بـۇ، ھـۆل بولـۇپ كېتىسـىلهر. سـىر بىـلهن  _

 قالسۇن ھهسهن. بوالمدۇ؟چوتكىالر بۈگۈن سهنده 
ئــۇ ئىككىســى تــۆۋهن تهرهپــكه_ ئــۆيلىرىگه كېتىشــىدۇ، مهن ئارقىغــا قايتىــپ دۆڭــگه چىقىــمهن    
 بولىدۇ. نىلگۈننىڭ پالستىنكىسى بىلهن دهپتهرمۇ بار تې ى. 12000÷ 3=  4000ۋه
ه نېمه بولـدى؟_ دېـدى مۇسـتافا،_ جىمىـپ كهتتىڭغـۇ؟ ھه ماڭـايلى. ئانـدىن بىـر ئىـش ئېسـىگ _

 كهلگهندهك قىلدى:_ ھه ر ست،_ دېدى،_ ئاله ھهسهن، تاماكا بىلهن سهرهڭگه، چېكهرسهن.
 ئالماي دېگهنىدىم،  ۇند ق بىر قارىۋېدى ئالدىم.

 رهھمهت ئېيتمامسهن؟_ دېدى. _
 رهھمهت. _

لىر غـا جىـق نهرسـه ئـالغىلى بولىـدۇ!  4000بۇرۇلۇپ كېتىشتى. بىردهم ئارقىسىدىن قار پ تـۇردۇم: 
ى انىنىــڭ ئالدىــدىكى يــورۇقتىن ئۆتــۈپ قار ڭغۇلۇقتــا كــۆ دىن غايىــپ بولۇ ــتى. ئانــدىن بولك

 تۇيۇقسىزال توۋلىدىم: مۇستافا! ئاياغ تېۋىشلىرىنىڭ توختىغانلىقىنى ئاڭلىدىم:
 نېمه بولدى؟_ دهپ توۋلىدى. _

 بىردهم تۇرۇۋ لدىم، ئاندىن يۈگۈرۈپ يېنىغا باردىم.
 نى ئالسام بوالمدۇ مۇستافا؟_ دېدىم ھاسىر پ تۇرۇپ.ئاۋۇ پالستىنكا بىلهن دهپتهر _
 نېمه قىلىسهن؟_ دېدى سهرد ر،_ ر ستىنال ئاپىرىپ بېرهمسهن؟ _
 با قا نهرسه تهلهپ قىلمايمهن،_ دېدىم،_ ماڭا ئۇالرنى بهرسهڭالرال بولىدۇ. _
 ئۇ نهرسىلهرنى بېره بولدى ئۇنىڭغا،_ دېدى مۇستافا. _

 ى،_ سهن بهك كالۋ  ئىكهنسهن!_ دېدى.سهرد ر ھهر ئىككىسىنى بهرد
ئاغزىڭنى يۇم!_ دېدى مۇستافا ئۇنىڭغا. ئاندىن ماڭا قار پ: _ ماڭا قار  ھهسـهن،_ دېـدى،_ بـۇ  _
مىڭ لىر نى بۇ يهردىكى چىقىمالرغا ئىشلىتىشنى قار ر قىلدۇق؛ خاتـا چۈ ـۈنۈپ قالمـا. بىزگىمـۇ 12
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 لىر نى خالىساڭ ھا ىرال ئال.كىچىككىنه پۇل تېگىدۇ. ساڭا تېگىدىغان بهش يۈ  
ياق،_ دېدىم،_ ھهممىنى ئۇيۇ مىغا تاپشۇرۇڭالر، ھهممىسى كۆرهش ئۈچۈن ئىشلىتىلسـۇن. مهن  _

 ئۆ ۈم ئۈچۈن بىر نهرسه تهلهپ قىلمايمهن.
 لېكىن پالستىنكىنى ئالدىڭغۇ؟_ دهپ ھۆركىرىدى سهرد ر. _

 ر نى ئالدىم، يانچۇقۇمغا سالدىم.لى 500 ۇنىڭ بىلهن گاڭگىر پ قالدىم ۋه ماڭا تېگىدىغان 
بولدى!_ دېدى سهرد ر،_ ئهمدى بۇ ئون ئىككى مىڭ لىر د  ھهققىـڭ قالمىـدى. ھـېچكىمگه بىـر  _

 نهرسه دهپ يۈرمهسسهن ئىنشائالالھ!
دېدى مۇستافا،_ سهن ئويلىغاندهك كالۋ  ئهمه، ئۇ. جىندهك بىـر نـېمىكهن،  -دهپ يۈرمهيدۇ، _

   ئۈلۈ ىنى ئېلىش ئۈچۈن، قار ، ئاتايىن قايتىپ كهلدى.لېكىن چاندۇرمايدىكهن. ئۆ
 ھېيلىگهر گۇي!_ دېدى سهرد ر. _
 ماقۇل ئهمىسه،_ دېدى مۇستافا ۋه بۇرۇلۇپ قايتىپ كېتىشتى. _

بىردهم ئارىسىدىن قار پ تۇردۇم ۋه پار ڭلىرىغا قۇالق سالدىم. بهلكىم مېنى مـا  ق قىلىشـىۋ تقاندۇر. 
م، ئاندىن تاماكا ياقتىم ۋه بىر قولۇمد  سىر قۇتىسـى بىـلهن چوتكـا، يهنه يهنه بىردهم قار پ تۇردۇ

بىر قولۇمـد  پالسـتىنكا بىـلهن دهپـتهر، كهيـنىمگه_ دۆڭ تهرهپـكه يـۈرۈپ كهتـتىم. ئهته سـهھهرده 
ــى، مهن  ــام دهيمهنك ــه ئهته ئاخش ــپ كۆرمىس ــدۇ، كېلى ــه كۆرى ــتافا كهلس ــارىمهن، مۇس ــاھىلغا ب س

غىلى كهلدىم، مۇستافا، دهيمهن، لېكىن سهن كهلمىـدىڭ: ئىنتىز منىـڭ ئهتىگهنده ئۇ قىزنى ساقلى
 نېمىلىكىنى ئۆگهنگهنلىكىمنى چۈ ىنىپ قاالر: ھهممىسىنىڭ ئالالھ جاجىسىنى بهرسۇن!

دۆڭگه يهنه بىر ئا  چىققاندىن كېيىن مهتىننىڭ ۋ رقىرىغىنىنـى ئـاڭالپ ھهيـر ن قالـدىم: ئهنه،    
ۇلۇقنىڭ ئىچىده بىر يهرده مهتىن، ئـۆ ى يـالغۇ  تىلالۋ تـاتتى. ھـۆل ئالدى تهرهپته، چهكسىز قار ڭغ

ئاسفالىت يولد  تىۋىش چىقارمـاي ئاسـتا يېقىنال ـتىم ۋه كـۆرۈپ باقمـاقچى بولـدۇم، لـېكىن پهقهت 
قــولى بــاغالقلىق بىرسـى بــاردهك بولۇ ــىغا تىلالۋ تقــانلىقىنى ئاڭلىيالىــدىم. -خـۇددى ئالدىــد  پــۇت
تار قشـىغان ئـاۋ  نى ئـاڭالپ چۆچـۈپ يولنىـڭ بىـر چېـتىگه ئۆتۈۋ لـدىم ۋه  ئاندىن غهلىته بىر خىل

ــان مىنگۈچىــدهك  ــانلىقىنى كــۆردۈم. خۇيســىز ئېتىنــى دۇمباالۋ تق يېقىنلىشــىپ ما ىنىســىنى تېپىۋ تق
تىللىغىنىچه تېپىۋ تاتتى، لـېكىن ما ـىنىدىن ئـۆ ى كـۈتكهن جـاۋ ب كهلمهيتتـى ۋه بـۇ گويـا ئـۇنى 

 تقاندهك قىالتتى. ئاجايىپ ئىشـالر ئېسـىمگه كهلـدى. ھـا ىر بېرىـپ مهتىننـى تې ىمۇ غه هپلهندۈرۈۋ
چاپقۇنالرنى، ئۆلـۈملهرنى، يهر تهۋره ـلهرنى. قولۇمـدىكى -تا   دۇمبالىسام بولىدۇ! ئويلىدىم: بور ن

ــدىڭ؟  ــى نېمىشــقا تونۇمى ــدۇ: مېن ــۇپ، تۇيۇقســىزال ھۇجــۇم قىلســام بولى نهرســىلهرنى تا ــالپ قوي
ڭ مېنــى؟ مۇ ــۇند ق بولىــدۇ: بــۇالر مــۇھىم كىشــىلهر، ســهن ئــۇنى تونۇيســهن، نېمىــدهپ ئۇنۇتتــۇ

ــدهك  ــاتىنى بهش قول ــۈن ھاي ــهن، پۈت ــانلىقىنى كۈ ىتىس ــش قىلىۋ تق ــېمه ئى ــڭ ن ــر قتىن ئۇالرنى يى
بىلىسهن، ئۇ سېنى تونۇمايدۇ ۋه ھهتتا سېنى بىلمهستىن، تونۇماستىن يا اپ كېتىۋېرىدۇ. بىلىـپ 

بىلىــپ قېلىشــىدۇ. تا ــالپ كهتــتىم بــۇ ئــاۋ ره گــۇينى، ما ىنىســىنى  قېلىشــىدۇ مېنــى بىــر كــۈنى،
دۇمبالىسۇن. ئۇنىڭغا كۆرۈنمهسلىك ئۈچۈن پاتقاق باغدىن ئۆتۈپ، يۇقىرىغا كېتىۋ تقانـد  بايقىـدىم. 
ــدۇ، دهپ  ــۇپ قالغــان ما ىنىســى ئۈچــۈن تېپىۋ تى ــۇلى ۋه بۇ ۇل ــارتقۇ ۇپ قويغــان پ ما ىنىســىنى ت

ى ئۈچۈن ئىكهن! ئـۆ ىنى سـاتىدىغان ئايـالالر ئۈچـۈن ئىشـلىتىلىدىغان قاپتىكهنمهن، ئهسلىده بىر
قايتا تهكر رالپ تىلالۋ تاتتى. ئۇ گهپتىن به ىده قورقىمهن، ئۇنـد ق خوتـۇنالر -ھېلىقى گهپنى قايتا

 قورقۇنچلۇقتۇر، خو ۇم يوق، ئېسىمدىن چىقىرىۋېتىمهن. ماڭدىم. 
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ئويلىدىم، بهلكىم با قا بىرسى. نـېمه دېـگهن  ئۇ بهلكىم سهن بولىشىڭ مۇمكىن نىلگۈن، دهپ   
ســهت گهپ ئــۇ! ئايــالالر به ىــده مېنــى بهك قورقۇتىۋېتىــدۇ. چۈ ــهنگىلى بولمايــدىغان مهخلــۇقالر، 
خۇددى سهن چۈ ىنهلمهيدىغان قاپقار ڭغۇ خىياللىرى باردهكال قىلىدۇ، تېنىڭنى  ۈركۈندۈرىدىغان 

ىگه چۈ ۈپ قالدىڭمۇ، بـاالد  قالىسـهن: ئۆلۈمـدهك  ۇند ق بىر يهرلىرى باركى، ئۇنىڭ ئىسكهنجىس
بىر نهرسه، لېكىن بېشىغا ھاۋ  رهڭ لىنتىسىنى چىگىۋېلىپ كۈلۈمسىرهيدۇ بۇ ۇق! ئاسمان، يىر قتـا، 

چـاپقۇنالر، مهن تـېگىگه -ساپسېرىق، يورۇپ كېتىۋېدى چاقماقتىن قورقتـۇم. بۇلـۇتالر، قـار  بـور ن
ىز بىز تونۇمايدىغان بىرىنىڭ قۇللىرى گويـا، به ىـده تـۇرۇپال خىيالالر! ھهممىم-يېتهلمهيدىغان ئوي

 ۇند ق بىر ئىسيان كۆتۈرگىمىز كېلىدۇ، لېكىن قورقـۇپ قـالىمىز: چاقمـاقالرنى، گۈلـدۈرمامىالرنى، 
يىر قتىكى نامهلۇم بااليىئـاپهتلهرنى ئۈسـتۈمگه تا ـاليدۇ!  ـۇنىڭ بىـلهن بىزنىـڭ ئۆينىـڭ تۇرغـۇن 

ۇ كۆتـۈرمهي، ھېچنىمىنـى بىلمهسـتىن ئـار م ۇد  يا ـىغۇم كېلىـدۇ. مهن چىر ق يورۇقىـد ، ئىسـيانم
 گۇناھتىن قورقىمهن! بىچاره التارىيهچى د د مغا ئوخشاش.

ــقا     ــامغۇر يهنه يېغىش ــد  ي ــۆرگهن چېغىم ــانلىقىنى ك ــق تۇرغ ــې ىچه يېنى ــڭ ت ــدىكى چىر قنى ئۆي
نامنىڭمۇ تې ى ئۇخلىمىغانلىقىنى با لىغانىدى. يېقىنلىشىپ دهرىزىدىن قار پ د د منىڭال ئهمه،، ئا

كۆردۈم. بىچاره ئانامنى ئۇخالتماسلىق ئۈچۈن مهن توغرۇلۇق كىم بىلىدۇ نېمىلهرنى دهپ كهتتىكىن 
تىمىتمـاي -بۇ توكۇر؟ ئېسـىمگه كهلـدى: باققـال دهپ قويغانـدۇر! ره ىـل پـوق قورسـاق، ئېقىتمـاي

هتىگهن دۇكانغا كهلـدى، دېگهنـدۇ، يهتكۈ گهندۇر. ئىسمايىل، دېگهندۇ، سېنىڭ ئوغلۇڭ بۈگۈن ئ
 ورنــالالرنى يىرتىــپ ئــاتتى، تهھــدىت ســالدى، كىــم بىلىــدۇ كىمــلهرگه ئهگه ــتى، -گېزىــت

تهلۋىلىشىپتۇ! قانچه پۇل، دېگهنـدۇ،  پۇلـدىن با ـقا ھېچنىمىنـى بىلمهيـدىغان التـارىيهچى د د ، 
كسـىز گېزىتلهرنىـڭ پـۇلىنى بىكارغا، ئـۇ كېره–قانچه پۇللۇق  ىيان سالدى، دېگهندۇ ۋه بىكاردىن 

تۆلىگهندۇر. بىكاردىن ئهمه،، ياق: ئاخشاملىققا بۇرنۇمدىن بـۇالق قىلىـش ئۈچـۈن، لـېكىن مېنـى 
كىرمهسلىكنى قار ر قىاللمىغانلىقىم ئۈچۈن ئۇ يهرده –تاپالىساڭ  ۇند ق قىالرسهن. ئىچىگه كىرىش 

غـا نه هر سـالدىم. ئانـدىن، يـامغۇر قار پ تۇردۇم. دهرىزىدىن ئىچىـگه قارىـدىم، ئانـام بىـلهن د د م
ــى  ــڭ دهپتىرىن ــى ۋه فارۇقنى ــڭ پالستىنكىس ــىرالرنى، نىلگۈننى ــتىم، س ــلىغاند  كهت ــقا با  قۇيۇلۇ 
ــا  ــۇرۇپ يامغۇرغ ــده ت ــڭ تۈۋى ــدۇم،  ــۇ يهرده تامنى ــۇپ قوي ــڭ لهمپىســىگه قوي ــاقلىق دهرىزهمنى تاق

 قارىغىنىمچه ئويلىدىم. يامغۇر  ارقىر پ قۇيۇۋهتتى.
ر ھــا  دىن كېــيىن، يــامغۇر چــېلهكلهپ تۆكۈلۈ ــكه با ــلىغاندىن ۋه مهتىــن ئېســىمگه خېلــى بىــ   

كهلگهنــدىن كېــيىن، د د م ئــۆ  قــولى بىــلهن يهرله ــتۈرگهن نوكه ــلهرگه تامــدىن ئاققــان يــامغۇر 
ــالتىر ق  ــڭ ي ــدىم ۋه بىچــاره ئانامنى ــگه قارى ــاۋ يالپ ئىچى ــدىن ئ ــد ، دهرىزى ــاي قالغان ســۇلىرى پاتم

هنلهرنى يهنه ئۆينىڭ ئۇ يېرىدىن بۇ يېرىگه يۆتكهپ قويۇۋ تقانلىقىنى، سـۇ ئۆتـۈپ د سالرنى ۋه لېگ
كهتكهن تورۇسنىڭ ئاستىد  چېپىپ يۈرگىنىنى كـۆردۈم. كېـيىن مېنىـڭ ھـوجر م ئېسـىگه كهلـدى، 
چۈنكى تورۇستىكى  ۇڭقارنىڭ قاناتلىرى ئارىسىدىن يـامغۇر ئۆتـۈپ كارىۋ تقـا چۈ ـهتتى. چىر قنـى 

 همنى قاتلىدى. قارىدىم.ياندۇردى، كۆرپ
ئاخىرى، يامغۇر توختىغاند ، نه ئۇالرنى، نه با قىالرنى ئهمه،، پهقهت سېنىال ئويلىغانلىقىمنى    

چۈ ــهندىم نىلگــۈن!  ــۇ تــاپ كارىۋېتىڭــد  ياتقانســهن، بهلكىــم يامغۇرنىــڭ ئاۋ  ىــدىن ئويغىنىــپ 
ــاۋ  گۈلدۈرلى ــار پ تۇرغانســهن، ھ ــدىن ســىرتقا ق ــا كهتكهنســهن، دهرىزى ــدىكىپ خىيالغ ــده ئهن گهن

پاتقانســهن. ســهھهرده يــامغۇر توختىغانــد  ســاھىلغا كېلهرســهن، مهن ســېنى ســاقاليمهن ۋه ســهن 
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ئاخىرى مېنى كۆرىسـهن، پار ڭلىشـىمىز، مهن سـۆ لهپ بېـرىمهن، سـۆ لهپ بېـرىمهن: ئـۇ ۇن، بهك 
 ئۇ ۇن بىر ھېكايه: ھايات: سېنى ياخشى كۆرىمهن.

يلىدىم: ئهگهر ئادهم ئىشهنسه، پۈتۈنلهي يېپيېڭـى بىـر ئـادهم بوالاليـدۇ. با قا ھېكايىلهرنىمۇ ئو   
يىر ق ئهللهرنى، ئايىغى چىقما، تۆمـۈر يـوللىرىنى، ئافرىقـا ئورمـانلىقلىرىنى، سـهھر يى كهبىرنـى، 
ــىرالرنى،  ــالرنى،   ــدىكى قو ۇقچىقۇ  ــۇغر پىيه كىتابلىرى ــۆللهرنى، ج ــان ك ــۇ  تۇتق ــۆللهرنى، م چ

ســۇ كــالىلىرىنى، ئــۇالرنى قور ــاپ پــارچىالپ تا ــاليدىغان ســىرىتالنالرنى،  تېلېــۋىزورد  كــۆرگهن
ــى، جۇڭگۇلــۇقالرنى، يۇلتــۇ الرنى،  ــتاننى، قىزىــل تهنلىكلهرن ــى پىلالرنــى، ھىندىس فىلىملهردىك
ــڭ  ــارى ىمىزنى، دۇمباقلىرىمىزنى ــڭ ت ــارى نى، بىزنى ــالرنى، ت ــارلىق ئۇرۇ  ــىنى، ب ــتالر ئۇرۇ  پالنې

ڭلىغــان كاپىرنىــڭ قورقــۇنچىنى ئويلىــدىم: ئــادهم با ــقا بىــرى بوالاليــدۇ، كــۈچىنى ۋه ئــاۋ  ىنى ئا
ــۇنچالرنى، قائىــدىلهرنى، چېگــر  ســىزىقلىرىنى يىرتىــپ  ــز قــۇل ئهمه،: پۈتــۈن قورق  ــۇند ق. بى
تا اليمهن، نىشانىمغا قار پ ئىلگىرلهيمهن، بـاير ق لهپىلدهيـدۇ: قىلىچـالر، پىچـاقالر، تاپـانچىالر، 

پيېڭى بىر ئادهممهن، بـۇرۇنقى مهن ئهمهسـمهن، ئۆتمۈ ـىم ئهمه،، بۇنـدىن ھاكىمىيهت! مهن  يې
كېيىن  پهقهت كهلگۈسىمال بار مېنىڭ. ئۆتمۈش دېگهن قۇلالر ئۈچۈندۇر، ئۇالرنى بى ۇتال ـتۇرىدۇ. 

 ئۇالر ئۇخلىسۇن، مهن ئويلىدىم.
گهنلىكىم ئۈچۈن، ئويلىدىم، ئاندىن ھهممىسىنى ئۇنتۇپ كېتىشكه كۈچۈم يهتمهيدىغانلىقىنى بىل   

دهپتهرنى لهمپىـده تا ـالپ قويمىـدىم، پالسـتىنكىنىمۇ ئالـدىم ۋه ماڭـدىم. ئهمـدى گويـا، ئايىغىغـا 
كۆ ۈم يهتكهن قار ڭغۇلۇققا، يولغا چىققانلىقىم ئۈچۈن، ئـۆ ۈمنى يو ـۇرۇپ يۈرۈ ـتىن ۋ   كېچىـپ، 

تتى. يـامغۇر ھىـدى كېلىـپ نامهلۇم بىر يهرگه قار پ ئاتالنغان ئىدىم. دۆڭدىن پهسكه سـۇ ئېقىۋ تـا
تۇر تتى. ئاۋۋ ل تۆۋهن مهھهللىـگه ئـاخىرقى رهت بىـر نه هر سـېلىۋ لىمهن، دهۋ تـاتتىم: چىر قالرغـا، 
ئوبد ن پهرۋىش قىلىنغان ساختا باغالرغا، پۇختا، روھسىز بېتونالرغا، چىر ق تۈۋىده ھـېچكىم يـوق 

رغـا تويغـۇدهك قـارىۋ لىمهن، ئـاخىرقى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، خاتىرجهم ھالـد ، گۇناھكـار كوچىال
قېتىم،  هپهر كۈنىگىچه قايتىپ كهلمهسلىك ئۈچۈن ئۇ دهرىزىلهرنىڭ بىرىگه يهنه بىر قارىۋ لىمهن، 
دهۋ تــاتتىم. نىلگــۈن، بهلكىــم ئۇخلىمىغانســهن، دهرىزهڭــدىن يــامغۇرنى تاما ــا قىلىۋ تقانســهن ۋه 

، بهلكىــم مېنــى كۆرهرســهن، دهھشــهتلىك چاقمــاق چېقىــپ ھهمــمه يهر ھــاۋ رهڭ بولــۇپ يورۇغانــد 
چىلىـق ھالـد  دهرىـزهڭگه قـار پ تـۇرۇپتىمهن. لـېكىن -يامغۇرنىڭ ئىچىده، يېرىم كېچىده، چىلىق

قورققــانلىقىم ئۈچــۈن بارمىغانــدهك قىالتــتىم. چــۈنكى دۆڭــدىن چۈ ــكىچه ئېســىمگه كهلگهنىــدى. 
بولغاند  بۇ يهرده نېمه ئىشىڭ بـار،  ھا ىر، ئۇ يهرده، ئۇالرنىڭ ئىشىك باقارلىرى: ئوغلۇم، بۇ چاغ

 دېيىشهتتى، ماڭه ماڭ، كهت، بۇ سهن كېلىدىغان يهرلهر ئهمه،! ماقۇل!
قايتتىم ۋه ئۆ  ئۆيۈمنىڭ ئالدىدىن، ناتونۇش بىر مهھهللىدىن ئۆتكهنـدهك، مۈگىـدهپ، يـۇقىرى    

ئۆيىمىزنىـڭ غـۇۋ ، تهرهپكه ئۆتۈپ كهتتىم. ئانامنىڭ، د د منىڭ چىرىقى تـې ىچه يېنىـپ تـۇر تتى. 
ــرى نه قهدهر مىســكىن ــر ي چىر قلى ــامر ت چى ــۈگهپ،  -ن ــول ت ــۈ  ي ــى كۆرۈ ــمىگهندۇر. ت ھه! مېن

دۆڭدىن چۈ ىدىغان يهرگه كهلگهنـده ھهيـر ن قالـدىم: مهتىـن، تـې ىچه قار ڭغۇلۇقتـا، تىللىغـان 
ىم. پېتــى، ئىــنجىقالپ ما ىنىســىنى ئىتتىرىۋ تــاتتى. مهن ئــۇنى كهتــكهن چېغــى دهپ قالغانىــد

توختىدىم، تۇنجى قېتىم قهدهم باسقان بىـر غهلىـته دۆلهتنىـڭ، غهلىـته ئـادهملىرىگه قارىغانـدهك، 
قورقۇمســىر پ، لــېكىن قىزىقســىنىپ ۋه قورقۇمسىر  ــتىن ھۇ ۇرالنغــانلىقىم ئۈچــۈن يىــر قتىن ئــۇنى 

قۇدهك تاما ا قىلـدىم. كېـيىن يىغالۋ تقـان بولسـا كېـرهك، دهپ قالـدىم، ئادهمنىـڭ ئىچىنـى ئـاغرىت
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بوغۇق بىر ئاۋ   چىقىرىۋ تاتتى. بالىلىقتىكى دوستلۇقىمىزنى ئهسلهپ قالغانلىقىم، لېكىن بۇالرنىـڭ، 
ھايـاتىنى با ـقىالرنى ئهيىــپلهپال ئۆتكۈ ىـدىغانلىقىنى ئۇنتــۇپ قالغـانلىقىم ئۈچــۈن، ئىچىـم ئاغرىــپ 

 يېقىنال تىم.
 كىم ئۇ؟ _
 ، مهن، ھهسهن!مهن،_ دېدىم،_ مهتىن، مېنى باياتىن تونۇمىدىڭ _
 ئاخىرىد  تونۇغان ئىدىم!_ دېدى،_ پۇلۇمنى قايتۇرۇپ بهرگىلى كهلدىڭالرمۇ؟ _
 مهن يالغۇ  كهلدىم!_ دېدىم،_ پۇلنى قايتۇرىۋ لغۇڭ بارمۇ؟ _
 ئون ئىككى مىڭ لىر  پۇلۇمنى بۇال تىڭ!_ دېدى،_ بىلهمسهن؟ _

 بىر نهرسه دېمىدىم. جىم تۇردۇق.
 ى كېيىن،_ چىقه بۇياققا، چىر يىڭنى كۆرۈپ باقاي.قېنى سهن؟_ دهپ ۋ رقىرىد _

 قولۇمدىكى دهپتهر بىلهن پالستىنكىنى قۇرۇق بىر يهرگه تا الپ قويدۇم، يېقىنال تىم.
 پۇلنى قايتۇرۇپ كهلمهمسهن؟_ دېدى،_ چىقه بۇ ياققا! _

 .قار  تۇق بىرىمىزگه-بىر :كۆردۈم چىر يىنى ئۈمىدسىز كهتكهن تهرلهپ كېلىپ يېقىن
 اق،_ دېدىم،_ پۇلۇڭ مهنده ئهمه،!ي _
 نېمىدهپ كهلدىڭ ئۇند ق بولسا؟ _
 سهن باياتىن يىغلىدىڭمۇ؟ _
 خاتا ئاڭالپ قاپسهن،_ دېدى،_ ھارغۇنلىقتىن... سهن نېمىدهپ كهلدىڭ بۇ يهرگه؟ _
كىچىك چېغىمىزد  ئهجهپ ئوبد ن دوستالردىن ئىدۇق!_ دېدىم. ئۇ بىر نـېمه دېيىشـتىن بـۇرۇن  _

 يدۇم،_ مهتىن، خالىساڭ ساڭا ياردهم قىالي!قو ۇپ قو
 نېمىشقا؟_ دېدى با تا، ئاندىن بىردهمدىن كېيىن،_ بولىدۇ، كېله ئۇند ق بولسا! _
يۆلىنىپ ئىتتىردىم. بىردهمدىن كېيىن، ما ىنا ئورنىدىن قو غىلىپ دۆڭگه چىقىشقا با لىغاند ،    

يغۇ بـۇ نىلگـۈن. لـېكىن كېـيىن، ئـا ر قال ئۇنىڭدىن بهكرهك مهن خوش بولۇپ كهتتىم. غهلىتىال تۇ
 ماڭالىغانلىقىمىزنى كۆرۈپ ئىچىم سىقىلدى.

 نېمه بولدى؟_ دېدى مهتىن، قول تورمۇ ىنى تارتتى. _
 توختا! بىردهم تىنىۋ الي. _
 بوله،_ دېدى مهتىن، _ كه  قالىمىز. _
سـه ئهمه،، خـۇددى ما ىنىغا قايتىدىن يۆلهندىم، لېكىن كـۆپ ماڭالمىـدۇق. چـاقلىق بىـر نهر   

يوغــان بىــر تا ــتهك تۇيۇلــۇپ كهتتــى. بىــردهم ئــار م ئالــدىم ۋه يهنه بىــردهم ئــار م ئېلىــۋ الي دهپ 
تۇر تتىم قول تورمۇ ىنى قويۇۋهتتى. ما ـىنا كهيـنىگه يېنىـپ كهتمىسـۇن دهپ، ئىتتىـردىم، لـېكىن 

 يهنه توختىدىم.
 نېمه بولدى؟_ دېدى،_ نېمىشقا ئىتتىرمهيسهن؟ _
 مىشقا ئىتتىرمهيسهن؟سهن نې _
 مېنىڭ جېنىم قالمىدى! _
 بۇ چاغ بولغاند  نهگه ئالدىر يسهن؟ _

جاۋ پ بهرمىدى. پهقهت سائىتىگه قار پ قويـدى ۋه تىللىـدى. بـۇ قېـتىم، مهن بىـلهن بىلـله ئۇمـۇ 
ئىتتىردى، لېكىن ئىلگىرلىشىمىزمۇ چاغلىق ئىدى. بىز ما ىنىنى دۆڭگه ئىتتىرىـۋ تىمىز ۋه ما ـىنىمۇ 



200 
 

ويا بىزنى تۆۋهنگه ئىتتىرىۋ تقاندهك قىالتتى ۋه تۇرغان جايىمىزد  تۇر تتـۇق. ئـاخىرى بىـر نهچـچه گ
قهدهم ئىلگىرلىدۇق، لېكىن جېنىم قالمىغانىدى، قويۇۋهتتىم. يامغۇر يېغىشقا با لىغاند  ما ىنىنىڭ 

 ئىچىگه كىردىم. مهتىنمۇ كهلدى، يېنىمد  ئولتۇردى.
 بوله!_ دېدى. _
 يېرىڭگه ئهته بار رسهن!_ دېدىم،_ ئهمدى بىردهم پار ڭلىشايلى. بارىدىغان _
 نېمىنى پار ڭلىشىمىز؟ _

 بىردهم جىم تۇردۇم، ئاندىن:_ ئاجايىپ بىر كېچه بولدى،_ دېدىم،_ چاقماقتىن قورقامسهن؟
 قورقمايمهن مهن!_ دېدى،_ بوله، يهنه بىردهم ئىتتىرهيلى. _

ــېكىن  _ ــدىم،_ ل ــايمهن!_ دې ــۇ قورقم ــۇنى مهنم ــىدۇ، ب ــى تىكهنلىش ــىرى بهدىن ــادهم ئويلىغانس ئ
 بىلهمسهن؟

 بىر نهرسه دېمىدى.
 تاماكا چېكهمسهن؟_ دېدىم، قاپنى چىقىرىپ ئۇ  تتىم. _
 چهكمهيمهن!_ دېدى،_ بوله، بىردهم ئىتتىرهيلى. _

 ئىچىـگه كېـيىن كهتكهنـدىن بولـۇپ چىلىـق-چىلىـق ۋه ئىتتىردۇق ئىتتىرهلىگىنىمىزچه چۈ تۇق،
 ئورنىغا جاۋ پ لېكىن سورىدىم، قېتىم بىر يهنه ئىكهنلىكىنى قهيهر يهرنىڭ ئالدىر ۋ تقان .كىردۇق
 سورىۋېدى، دهيدىغانلىقىنى چاكال ئۈچۈن نېمه مېنى ئۇالرنىڭ

 كارىڭ بولمىسۇن!_ دېدىم،_ سار ڭ گۇيالر ئۇالر! _
 ر.لېكىن ئۇالر بىلهن بىلله يۈرىدىكهنسهن،_ دېدى،_ مېنى بىلله بۇلىدىڭال _

 ۇ چاغد  ھهممىنى دهۋىتهي دهپمـۇ ئويلىـدىم: ھهممىنـى دهۋىتهيمـۇ، لـېكىن ئـۇ ھهممىنىـڭ نـېمه 
ئىكهنلىكىنــى بىلمهيدىغانــدهك قىالتــتىم گويــا: ھهممىســى ئېســىمده بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن ئهمه،، 
نهدىن با لىشىمنى بىلمىگهنلىكىم ئۈچۈن؛ چۈنكى، خـۇددى بېشـىنى تېپىۋ لغـان ھامـان، تـۇنجى 

ھنىڭ گۇناھكارىنىمۇ بېرىپ جا  غا تارتىشىم كېرهكتهك، ھا ىرال بېرىپ قولۇمنى قانغا بويا ـنى گۇنا
كۆڭلۈم خالىمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ تۇنجى جىنايهتچىنى ئهسله نى خالىغۇم كهلمىگهندهك قىالتتـى. 

هن ئهڭ با تا ئۇنىڭدىن با لىشىم كېرهكلىكىنى بىلىمهن، لـېكىن مهن نىلگـۈن! سـاڭا ئهته ئهتىـگ
ســۆ لهپ بېــرىمهن. لــېكىن نېىمىــدهپ ئهته ئهتىگهننــى كۈتــۈپ تۇرغــۇدهكمهن، ھــا ىرال، دهپ 

نى بىـز ھـا ىر مهتىـن بىـلهن ئىتتىرىمىـز ۋه ئانـدىن، دۆڭـدىن «ئانادول»ئويلىدىم،  ۇند ق، بۇ 
پهسكه بىلـله چۈ ـۈپ سـىلهرنىڭ ئـۆيگه بارغانـد  نىلگـۈن، سـېنى مهتىـن ئويغىتىـدۇ ۋه مهن  ـۇ 

ــهن ــد ، س ــېلىپ  چاغ ــۇالق س ــرىمگه ق ــلهن گهپلى ــيىم بى ــك كى ــك كېچىلى ــاق رهڭلى ــتۈڭده ئ ئۈس
ئولتۇرغاند ، سېنىڭ بېشىڭغا كېلىدىغان خهتهرنى ھـا ىرال دهپ بېـرىمهن: سـېنى كومۇنىسـت دهپ 
قېلىشتى، گۈ هلىم، كهل بىلله قاچـايلى، كهل كېتهيلـى، ئـۇالر ھهمـمه يهرده بـار، ھهم ئـۇالر بهك 

نياد  بىـز بىلـله يا ـىيااليدىغان بىـر يهر بـاردۇر، ئىشـىنىپ تـۇرۇپتىمهن، كۈچلۈك،  ۇند قتىمۇ دۇ
 ئىشىنىپ تۇرۇپتىمهن بىر يهر باردۇر...

 بوله ئىتتىرهيلى! _
يامغۇرد  ما ىنىدىن چۈ تۇق، ئىتتهردۇق. بىردهمدىن كېيىن ئۇ بهل قويۇۋهتتى، لـېكىن مهن يهنه 

چهپ، لـېكىن دهۋ تىمهنغـۇ، بـۇ بىـر ما ـىنا ئىتتهردىم، ئىشهنگهنلىكىم ئۈچـۈن، گويـا تې ىمـۇ كـۈ
ئهمه،، يوغــان بىــر قىيــا تا ــتهك ئېغىــر ئىــدى. ھــالىم قالمــاي توختــاپ قالــدىم، لــېكىن مهتىــن 
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ئهيىـــپلهش نه ىرىـــده قـــار پ تـــۇر تتى. ھـــۆل بولـــۇپ كهتمهســـلىك ئۈچـــۈن ما ـــىنىغا چىقىـــپ 
 ئولتۇرۇ ۇمغا،

يۈرىيدىكهنسهن!_ دېدى،_ ئۇ پـۇلنى مهنـدىن ئۇالرنى سار ڭ دهيسهنۇ، لېكىن ئۇالر بىلهن بىلله  _
 يالغۇ  ئۇ ئىككىسى ئهمه،، ئۈچۈڭالر ئېلىۋ لدىڭالر.

 ئۇالرنى بىر تال تۈكۈمگه تهڭ قىلمايمهن. مهن ھېچكىمدىن قورقۇپ قالمايمهن! _
 ماڭا قورققاندهك قارىمىدى؛ تې ىچه مېنى ئهيىپلهۋ تاتتى.  ۇ چاغد ،

بىـر تىيىنمـۇ ئالمىـدىم، مهتىـن!_ دېـدىم،_ قهسـهم قىلىـپ ئۇ ئـون ئىككـى مىـڭ لىـر دىن مهن  _
 بېرهي.

لېكىن ھېچ ئىشهنگهندهك قىلمايتتى. تۇتۇپ بوغۇۋهتكۈم كهلـدى. ما ـىنىنىڭ ئـاچقۇچى سـېلىقلىق 
ئىــدى. ھهيده ــنى بىلــگهن بولســا  ــۇ تاپتــا! دۇنيــاد  يــول نــېمه دېــگهن تــوال، يىــر قالرد  ھهر 

 الر.دۆلهتلهر، ھهر  هھهرلهر، ھهر دېڭىز
 بوله، چۈ ۈپ ئىتتىره! _

ــن  ــتهردىم. مهتى ــامغۇرد  ما ــىنىدىن چۈ ــتۈم، ئىت ــان ي ــاي  ــارقىر پ يېغىۋ تق ــى ئويلىم ھېچنىمىن
ئىتتىرمهيۋ تــاتتى، قــوللىرىنى بــېلىگه قويــۇپ بــايۋهچچىلهردهك قــار پ تــۇر تتى. ھېرىــپ كهتــتىم، 

اڭلىتىش ئۈچــۈن، ۋ رقىــر پ توختىــدىم، لــېكىن قــول تورمــۇ ىنى تارتمىــدى. يــامغۇرد  ئــاۋ  ىمنى ئــ
 دېگۈدهك دېدىم:

 ھېرىپ كهتتىم! _
 ياق!_ دېدى،_ يهنه ئىتتىرهلهيسهن. _
 قويۇۋېتىمهن!_ دهپ ۋ رقىرىدىم،_ كهينىگه يېنىپ كېتىدۇ! _
 ئۇ پۇلنىڭ ھېسابىنى كىمدىن سور يمهن مهن؟ _
 ئىتتهرمىسهم ساقچىغا مهلۇم قىالمسهن؟ _

تهردىم ۋه بېلىم  ۇند ق ئاغرىپ كهتتىكى، سـۇنۇپ كېـتهرمىكىن جاۋ پ كهلمىۋېدى يهنه ئا ر ق ئىت
چىلىـق -بېشـىم چىلىـق-دهپ قالدىم. ئاخىرى قـول تورمـۇ ىنى تـارتتى. ما ـىنىغا چىقـتىم. ئۈسـت

بولــۇپ كهتكهنىــدى. بىــر تــال تاماكــا يــاقتىم ۋه بىــردىنال يهر ۋه ئاســمان ئىشهنگۈســىز پــارالق بىــر 
اق بۇرنۇمنىڭ تـۈۋىگىال چۈ ـىۋېدى دېمىـم ئىچىمـگه چۈ ـۈپ پارتال تىن يورۇپ قورقۇنچلۇق چاقم

 كهتتى.
 قورقتۇڭمۇ؟_ دېدى مهتىن. _

 گهپ قىلمىدىم. يهنه سورىدى. گهپ قىلمىدىم. ئاخىرى،
 مۇ ۇ يهرگه چۈ تى!_ دىيهلىدىم،_ نهق مۇ ۇ يهرگه، مانا! _
 ياق،_ دېدى،_ بهك يىر ققا چۈ تى، بهلكى تا دېڭىزغا، قورقما! _
 ئىتتهرگۈم يوق.ئهمدى  _
نېمىشـقا؟_ دېـدى،_ قورققانلىقىـڭ ئۈچۈنمـۇ؟ كـالۋ ! ئهمـدى بۇنـد ق يـېقىن يهرگه چۈ ـمهيدۇ.  _

 سىلهرگه مهكتهپته ئۆگهتمىدىمۇ؟
 بىر نهرسه دېمىدىم.

 قورقۇنچاق!_ دهپ ۋ رقىرىدى: بىچاره ناد ن قورقۇنچاق! _
 مهن ئۆيگه قايتىمهن،_ دېدىم. _



202 
 

 لىر  پۇلۇمنى قاند ق قىلىمىز؟ مىڭ12ئۇند ق بولسا مېنىڭ  _
 مهن ئالمىغان تۇرسام!_ دېدىم،_ قهسهم قىلدىمغۇ... _
 بۇ گېپىڭنى ئهته با قىالرغا دهپ بېرهرسهن،_ دېدى،_ ساقچىغا دهپ بېرهرسهن. _

بېشـــىمنى مۈرىلىرىمنىـــڭ ئارىســـىغا تىقىـــپ، ئـــاۋ يالپ ما ـــىنىدىن چۈ ـــۈپ، يهنه ئىتتىرىشـــكه 
ـــڭ ئاخىر ـــلىۋېدىم، دۆڭنى ـــىنىدىن با  ـــن ما  ـــۆيۈندۈم. مهتى ـــۆرۈپ س ـــى ك ـــا كهلگهنلىكىمىزن ىغ

چۈ كهنىدى، لېكىن ئۇنىڭغا يالغاندىن ئىتتىرگهن بولۇۋېلىپ ماڭـا مهدهت بېرىشـمۇ خو ـياقمىغان 
دهپ ماڭا كۈ  بېرىۋ تقاندهك قىالتتى « بوله، بوله» تۇرۇپ ئادىتى بويىچه -ئىدى. پهقهت، تۇرۇپ

لىغان كىملهرنىدۇر يهنه تىلالۋ تـاتتى، لـېكىن ئـۇالر ئىككـى ئـۈ  ۋه كېيىن، بايىقى جاالپ دهپ تىل
دهۋ تــاتتى. مهن ئىتــتهرمهي « ســىلهرگه»كىشــىدهك قىالتتــى، چــۈنكى مهن كۆرســىتىپ قــويىمهن 

قويدۇم، چۈنكى مهن نېمه ئهمه،، سهرد رنىڭ دېگىنىدهك،  ۇند ق،  ماالي ئهمه، مهن! لېكىن 
 بۇ قېتىم،

ېــدى،_ ســهن قانچىلىــك ئــالىمهن دېســهڭ بېــرىمهن. ما ــىنىنى يــا؟_ د-ســهن پــۇل ئاالمتىــڭ _
 ئىتتىرىپ بهرسهڭال بولغىنى.

ــۈرىكىم ۋه  ــدىيالماي، ي ــا چى ــڭ ئاغرىقىغ ــردىم. بېلىمنى ــا ئىتتى ــپ قالغاچق ــا كىلى ــڭ ئاخىرىغ دۆڭنى
ئۆپكهمگه بىر ئا  قان ۋه ھـاۋ  يېتىشىۋ لسـۇن دهپ توختىـدىم، لـېكىن ئـۇ توختىمـاي ۋ رقىر يتتـى، 

تى، ھۆركىرهيتتى. ماڭا مىڭ لىر  بېرهرمىش! ئهڭ ئـاخىرقى كۈچـۈمگه ئىشـىنىپ تـۇرۇپ يهنه تىلاليت
-ئىتتهردىم. ئىككى مىڭ لىر  دېـدى. بوپتـۇ، ئىتتىـردىم ۋه بىـزنىڭكىلهر سـهندىكى پـۇلالرنى پـاك

پــاكىز ســۈپۈرۈپ كهتــكهن تۇرســا، يهنه نــېمهڭگه ئىشــىنىپ ۋهده قىلىســهن، دېمىــدىم. تــۈ  يولغــا 
ئار م ئېلىش ئۈچۈن توختىدىم، لېكىن ئۇ يهنه ئـاچچىغالپ تاقهتسـىزلهندى: تىلالۋ تـاتتى  بارغاند ،

ۋه مېنــى پىســهنتىگىمۇ ئېلىــپ قويمايۋ تــاتتى. بىردهمــدىن كېــيىن بهلكىــم يهنه ما ــىنىنى تىپىــپ 
كېتىشى مۇمكىن دهپ ئويلىدىم. ئاندىن يهنه ئاجايىپ بىر ئىش قىلىۋېدى قورقۇپ قالدىم: يـۈ ىنى 

ــۇيامغ ــاتتى، خــۇددى ئ ــار ڭغۇ ئاســماننى تىلالۋ ت ــا قارىتىــپ، ق ــى. ①ۇرغ ــدهك قىالتت ــى تىلالۋ تقان ن
ئهقلىمدىن كهچكهنلهردىنمۇ قورقۇپ كهتتىم، يهنه ئويالپ سېلىشتىن قورقۇپ ئىتتهردىم. ئاسـمان، 
 دۆڭده تۇرساڭ نېمه دېگهن يېقىن، گۈرۈلدىگهنده ۋه يهنه ھاۋ رهڭ يورۇغاند  ۋه يهنه قورقۇنچلـۇق
ــپ  ــا ئېقى ــدىن ئاغزىمغ ــدىن ۋه ماڭلىيىم ــامغۇر، چاچلىرىم گۈرۈلده ــلهر ۋه ئىشهنگۈســىز كۆپكــۆك ي
كىرىشكه با لىغاند  ئىتتهردىم، ئىتتهردىم مهن. ئاھ خۇد ، بارغانسېرى جىق چېقىۋ تقان چاقمـاقنى 

ىم، كۆرمهسلىك ئۈچۈن بېشىمنى ئىچىمگه تىقىپ، يۈ ۈمنى يهرگه قارىتىپ، قۇلغا ئوخشاش ئىتتهرد
بارلىق خىياللىرىدىن مهھرۇم قالغان بىـر بىچـارىمهن  ـۇ تـاپ، ھـېچكىم مېنـى ئهيىپلىـيهلمه، ۋه 
جا  لىيالما،، چۈنكى بويـۇن ئىگىـۋ تىمهن، قـار  مانـا، جىنـايهت ۋه گۇنـاھتىن خهۋىرىممـۇ يـوق. 
يۈگـۈرگهنچه ۋه ما ـىنا تېـز مېڭىشـقا با لىغانسـېرى غهلىــته بىـر خىـل جۇ ـقۇنلۇق ھـېس قىلغــا  
ئىتتىرىۋ تىمهن. مهتىن ما ىنىغا چىقىۋ لغانىدى، رولنى با قۇرۇۋ تاتتى ۋه ئوچۇق دهرىزىدىن سىرتقا 
قار پ، تې ىچه ھۆركىرهپ تىلالۋ تقانلىقىنى ئـاڭالپ تـۇر تتىم، نـېمه ئۈچـۈن كوتۇلدىشـىۋ تقانلىقىنى 

نىمــۇ ①خوتــۇنالردهك، ئــاتلىرىنى تىللىغــان قېــرى ھارۋىكه ــتهك، لــېكىن  ئــۇ-بىلمىــگهن ئهر
ئهمهستهك! سـهن كىمسـهن؟ مهن ھېچكىمنىـڭ  ②تىلالۋ تقاندهك.  گويا كۆكنى گۈلدۈرلىتىۋ تقان ئۇ

 ھاقارىتىگه  ىرىك بولمايمهن! مهن توختىدىم، ئىتتهرمهيمهن ئهمدى.-تىل
لېكىن  ۇند ق بولسىمۇ ما ىنا بىردهم ئۆ ى ماڭدى. ئۆ ى بىلهن ئۆ ى كېتىۋ تقان، جىمجىت ۋه    
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ئاستا يىر قالپ كېتىشىگه قـار پ تـۇردۇم. يـامغۇرمۇ -بىر قار  كېمىگه قارىغاندهك، ئاستاقورقۇنچلۇق 
گويـا، ③پهسىيىپ قالغانىدى. ئۆ ى بىلهن ئۆ ى كېتىۋ تقـان ما ـىنىغا قـار پ ئېسـىمگه كهلـدى: ئـۇ

بىرىمـزدىن ئايرىۋېتىـپ -بهرمهكچى بولۇۋ تقان جا  نى ماڭا تېگىپ كهتمىسۇن دهپ ئىككىمىزنى بىر
ــار ــد ، ب ــدى. ئاســمان يورۇغان ــاپ قال ــدىن كېــيىن ما ــىنا توخت ــا  ماڭغان ــر ئ ــېكىن يهنه بى  تتى، ل

 مهتىننىڭ سىرتقا چىققانلىقىنى كۆردۈم.
 نهدىسهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدى ھۇۋلىغاندهك،_ كهل بۇ يهرگه، ما ىنىنى ئىتتىرىسهن! _

 مىت قىلمىدىم.
 سىز ئوغرى، قاچه قېنى، قا !ئوغرى!_ دهپ ۋ رقىرىدى قار ڭغۇلۇققا قار پ،_ نومۇس _

 بىردهم جايىمد  جىم تۇردۇم. سوغۇقتا تىترهۋ تاتتىم. ئاندىن يۈگۈرۈپ يېنىغا باردىم.
 سهن ئالالھتىن قورقمامسهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدىم. _
 سهن قورقساڭ نېمىدهپ ئوغۇرلۇق قىلىسهن؟_ دهپ ۋ رقىرىدى. _
 تىلاليسهن. جاجاڭنى بېرهر بىر كۈنى. مهن قورقىمهن!_ دېدىم،_ سهن يۇقىرىغا قار پ ئۇنى _

كــالۋ  نــاد ن!_ دېــدى،_ بايــاتىنقى چاقمــاقتىن قورقتــۇڭ،  ــۇند قمۇ؟ چاقمــاق چاققانــد   _
دهرهخلهرنىڭ كۆلهڭگىسىدىن، ما  رلىقتىن، يامغۇردىن، بور نـدىن قورقـۇپ كېتىسـهن،  ـۇند قمۇ؟ 

دهپ بېــرهي: خــۇد  يــوق!  چوپچــوڭ ئــادهم تــۇرۇپ! قــانچىنچى ســىنىپتا ســهن؟ نــاد ن! مهن ســاڭا
 ماقۇلمۇ؟ كهل ئهمدى، ئىتتىره بۇنى. ساڭا ئىككى مىڭ لىر  بېرىمهن دهيمهن.

 كىيىن نهگه بارىسهن؟_ دېدىم،_ سىلهرنىڭ ئۆيگىمۇ؟ _
سېنىمۇ ئاپىرىمهن،_ دېدى،_ نهگه بارغۇڭ بولسا ئاپىرىپ قـويىمهن، ما ـىنا دۆڭـدىن پهسـكه،  _

 ئاھ، بىر ماڭسۇن!
ۈن. ئۇ ما ىنىسىغا چىقتـى ۋه بـۇ قېـتىم خـۇددى ئاچچىقلىنىـپ ئهمه،، ئـاتلىرىنى ئىتتهردىم نىلگ

 ئادهتلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن تىللىغان ھارۋىكه تهك تىللىدى.
بىردهمدىن كېـيىن ما ـىنا تېـز مېڭىشـقا با ـلىغاند  دۆڭـدىن پهسـكه چۈ ـىدىغان يهرگه ئـا ال    

ــوت ئالىــدىغانلىقى ــانلىقىنى ۋه ما ــىنىنىڭ ئ ــد ق بىــر پىكىــر قالغ ــدىم ۋه ئهقلىمــگه مۇن نى ئويلى
كهلگهنــدهك بولــدى: مهتىنمــۇ ھهممىســىدىن  ېرىكىپتــۇ، بىــز ر بوپتــۇ! ما ــىنىغا چىقىــمهن، پــارنى 
ئاچىــدۇ، ئىســىنىمىز. ئانــدىن ســېنى ئېلىــپ، بىلــله يىر قالرغــا كېتىمىــز، يــاكى با ــقا بىــر يهرگه 

هســكه چۈ ۈ ــكه با ــلىغاند ، موتــۇردىن بېشــىمىزنى ئېلىــپ كېتىمىــز. لــېكىن ما ــىنا دۆڭــدىن پ
ھېچقاند ق ئاۋ   چىقمىدى، پهقهت چاقالرنىڭ ھۆل ئاسفالىت يولدىكى غهلىـته جىمجىتلىقـى بىـلهن 
كېتىپ بار تتى.  ۇ ھامان يۈگۈرۈپ يېتىشتىم، ما ىنىغا ئاتالپ چىقىۋ الي دېـدىم، لـېكىن ئىشـىك 

 قۇلۇپالنغانىدى.
قۇلۇپلىنىـپ قـاپتۇ! ئـا ، مېنىمـۇ ئېلىـۋ ل! توختـا دهيـمهن! ئا !_ دېدىم،_ ئا  مهتىن، ئىشىك  _

ــلهن تىلال ــقا با ــلىغانىدى.  ــى، چــۈنكى يهنه غه هپ بى ــدهك قىالتت ــاۋ  ىمنى ئاڭلىمىغان ــېكىن ئ ل
ما ىنىنىڭ ئهينىكىنى ئـۇرغىنىمچه، بوغۇلـۇپ قالىدىغانـدهك ۋ رقىـر پ، ھاسـىر پ يۈگـۈرهلىگىنىمچه 

ۇ چـاقلىق جـانىۋ ر ھايـال ئـۆتمهيال مهنـدىن ئۆتـۈپ كهتتـى. ياندىشىپ يۈگۈرۈپ بـاقتىم، لـېكىن ئـ
 ــۇند قتىمۇ ۋ رقىــر پ_ جــارقىر پ كهينىــدىن يۈگــۈردۈم، نه ما ــىنا، نه مهتىــن توختىمىـــدى. 

ــاغ ــويال ۋه ب ــدۇرۇپ، ھ ــده يان ــى جىممى ــلهرده -چىر قلىرىن ــد  ۋه ئهگىم ــان ھال ــار ملىرىنى يورۇتق ئ
چۈ ۈپ، كۆ دىن غايىپ بولغانغـا قهدهر ما ـىنىنىڭ  تولغىشىپ قايرىلىپ، تاكى تۆۋهن تهرهپلهرگه
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 كهينىدىن يۈگۈردۈم. ئاندىن توختىدىم، قار پ تۇرۇپ قالدىم.
 ئويلىدىم.

بىرىگه تېگىشكه با لىغاند  ئهقلىمـگه كهلـدى: سـېنىڭ پالسـتىنكاڭ -ئېڭهكلىرىم جاقىلد پ بىر   
م، ئىسسىناي دهپ ئارقىغا_ دۆڭگه نىلگۈن، ئا ۇ يهرده قالدى، دۆڭنىڭ يهنه بىر تهرىپىده. قايتتى

يۈگۈرۈپ چىقتىم، لېكىن كۆينىكىم ئېـتىمگه چاپلىشـىپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن پايدىسـى بولمىـدى. 
چىقىـپ تـۇر تتى. مهن مۇ ـۇ يهرگه قويـۇپ قويغـان دهپ ئويلىغـان -پۇتلىرىم ئېرىقچاقالرغا كىرىپ

ھاۋ  گۈلدۈرلهپ يورۇپ كهتكهنده، يهرگه كېلىپ پالستىنكىنى تاپالماي يهنه يۈگۈرۈ كه با لىدىم. 
قورقۇپ كهتكهنلىكىم ئۈچۈن ئهمه،، توڭالپ كهتكهنلىكىم ئۈچۈن تىترهپ كېتىۋ تـاتتىم. نهپىسـىم 
يېتىشمهي قالغاند  بېلىمنىڭ ئاغرىقىنى يهنه ھېس قىلدىم. يۇقىرىدىن تـۆۋهنگه يۈگـۈرۈپ چۈ ـۈپ 

 ستىنكا يوق تۇر تتى.چىقىۋ تاتتىم، ماڭد مد  بىر توختاپ قار يتتىم، لېكىن پال
كۈن تۇغۇپ ھايال ئۆتمهي پالستىنكىنى تاپقانغا قهدهر دۆڭـدىن پهسـكه قـانچه قېـتىم چۈ ـۈپ    

چىققىنىمنى ئهسلىيهلمهيمهن. ھارغىنلىق ۋه تىترهكتىن ھو ۇمدىن كېتهي دهپ قالغاند  ئۇ نـاكه، 
ـــۈ ـــۇ ئهمه، دهپ ئۆت ـــۆ ۈم چۈ ـــۈپ ب ـــتىم ك ـــانچه قې ـــڭ ق ـــكهن پالســـتىنكا ۋه دهپتهرنى پ كهت

ـــۇن  ـــلهن ئوي ـــىنىڭ مهن بى ـــد  بىرس ـــهنگهن چېغىم ـــى چۈ  ـــرى ئىكهنلىكىن ـــڭ بى كۆلهڭگىلهرنى
ــاتىنى  ــۇل ھاي ــا ق ــان ۋه ماڭ ــىنى يو ــۇرۇپ قويغ ــمه نهرسىس ــدىم: ھهم ــال قىل ــانلىقىنى خىي ئوينىغ

نىـڭ ھېجىقىـز ئامېرىكـا چىر يىنـى دهسسـهپ  Best of Elvisيا اتقۇ غان بىـرى بـاردهك قىالتتـى. 
ــ ــۇن، يهر چهيلىۋهتك ــدى. يهر يۇتس ــكهن ئى ــۇپ كهت ــر بول ــامغۇرد  خېمى ــىزمۇ ي ــدى. ئۇنىڭس ۈم كهل

 يۇتسۇن، ھهممىڭنى يهر يۇتسۇن! لېكىن دهسسىۋهتمىدىم، ساڭا بېرىمهن!
بۈگۈنكى تۇنجى ما ىنا، خهلىلنىڭ ئهخلهت ما ىنىسى، دۆڭگه چىقىۋ تاتتى، يېڭى كۆتۈرۈلگهن    

پ تــۇر تتى، مهن يولــدىن باغالرغــا كىــردىم. ما  رلىققــا قۇيا ــنىڭ قىزىــل نــۇرلىرى كهيــنىگه چۈ ــۈ
بارىدىغان يولغا چىقتىم، تامنىـڭ تۈۋىـدىن ئهگىـپ ئۆتـۈپ، كىچىكىمـده ئانـام بىـلهن ئۆتىـدىغان 
ــر جــايىم بــار ئىــدى، بــاد م ۋه ئهنجــۈر  ئــۆچكه يــولى بىــلهن ماڭــدىم. بــۇ يهرده مېنىــڭ كونــا بى

 دهرهخلىرىنىڭ ئارىسىد .
غدىم، قـۇرۇقلىرىنى تاپمـاق ته، بولـدى. لـېكىن فارۇقنىـڭ دهپتىرىـدىن بىـر چاۋ ر يى -ئوتۇن   

-قانچه ۋ ر ق تېپىـپ يىرتىۋېـدىم ئـوتنى تۇتا ـتۇر لىدىم. ھېچكىممـۇ كۆرمهيـدىغان، كۆكـۈ  ئىـس
تــۈتهك چىقىــپ تــۇر تتى. كــۆڭلىكىمنى، ئىشــتىنىمنى ســالدىم، پۇتلىرىمــدىكى كــاۋچۇك كه ــلىرىم 

ك كىــردىم،  ــۇ پېتــى تــۇردۇم. ئىسســىق ئــوت بهك خو ــياقتى. بىــلهن ئوتنىــڭ ئىچىــگه دېگــۈده
ھۇ ۇرلىنىپ گهۋدهمگه نه هر سالدىم، ئاستى تهرهپتىن تهپتى كىلىپ تۇرغـان يالقۇنالرنىـڭ ئىچىـده 
ــۇ يهرده،  ــده، ئ ــڭ ئىچى ــڭ يالقۇنالرنى ــر نېمهمنى ــايمهن! بى ــدىن قورقم ــا ؛ مهن ھېچنىمى قىپيالىڭ

هۋدهم خۇددى با قا بىر ئهركهكنىـڭ گهۋدىسـىدهك تـۇر تتى: ئا ۇند ق تۇرىشىنى تاما ا قىلدىم. گ
ئاپتاپتا كۆيگهن، ساغالم، چۆيۈندهك، ساد قتهك! ئويلىـدىم: مهن دېـگهن ئهركهك، قولۇمـدىن ھهر 
ئىش كېلىدۇ، مهندىن قورقۇڭالر! تۈكلىرىم يالقۇنـد  تۈتىسـۇن، ماڭـا بىـر ئىـش بولمايـدۇ. بىـردهم 

چاۋ ر ئىزدهۋ تاتتىم،  -ئۈچۈن يالقۇن ئىچىدىن چىقتىم، ئوتۇن تۇرغاندىن كېيىن ئوتنى ئۇلغايتىش
ــۇن كىشــى  ــدى: خوت ــدى، ئهقلىمــگه كهل ــدىكىپ مۇ لى ــدى، كاســام ئهن ــر  ــامال ئۇرۇل ســۆرۈن بى
ئهمهســـمهن، دهيـــمهن، ھېجىقىـــز ئهمهســـمهن: ئـــۇالر قورقىـــدۇ. ئويلىـــدىم. ئـــوت يېڭىبا ـــتىن 

ــر  ــى بى ــپ ھېلىق ــگه كىرى ــيىن، ئىچى ــدىن كې ــدىغان يالقۇنلىغان ــدىم: قىالالي ــار پ ئويلى ــېمهمگه ق ن
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ئىشلىرىمنى، ئۆلۈمنى، قورقۇنچنى، ئوتنى، با قا دۆلهتلهرنى، قۇر لالرنى، بىچارىلهرنى، قۇلالرنى، 
 باير قنى، دۆلهتنى،  هيتاننى، ئىسياننى، دو  قنى.

تـۇم. ئاندىن، پالستىنكىنىڭ خېمىردهك بولـۇپ كهتـكهن كـارتون قهغىزىنـى ئوتقـا تۇتـۇپ قۇرۇت   
كىيىملىرىمنىمۇ قۇرۇتتۇم، كهيدىم. ئۇالرنى، ھهممىسىنى، ئويلىغا  قۇرۇقر ق بىر بۇلۇڭـد  ئۇ ىنىـپ 

 ياتتىم.
 ۇ ھامان ئۇخالپ كېتىپتىمهن. ئويغانغىنىمد  چۈش كۆرگهنلىكىمنى بىلهتتىم، لېكىن چۈ ۈمده    

تۈرۈلگهنىـدى. دهرھـال نېمه كۆرگهنلىكىمنى بىلمهيتتىم. ئىسسىق بىر نهرسىدهك. قۇياش خېلـى كۆ
 ئورنۇمدىن تۇردۇم، چاپتىم. ۋ قىت يوق بهلكىم. سهل گاڭگىر پ قالغان بولسام كېرهك.

ئىلـــد م دۆڭـــدىن -قولۇمـــد  ســـېنىڭ پالســـتىنكاڭ، بىزنىـــڭ ئۆينىـــڭ ئالدىـــدىن ئىلـــد م   
لىته چۈ ۈۋ تقىنىمد ، يېنىمدىن ساھىلغا ئالدىر پ كېتىشىۋ تقان يهكشهنبىلىك كىشىلهر توپىنىڭ غه

ــام  ــدى: نه د د م، نه ئان ــېچكىم كۆرمى ــدىكىلهردىن ھ ــىۋ تاتتى. ئۆي ــدىن ئۆتۈ  ــىنىلىرى يېنىم ما 
كۆرۈنمهيتتى. پهردىلهرنى قايرىۋىتىشكهن ئىدى. تاھسىنالر يـامغۇردىن كېـيىن قـۇرتالپ كهتمىسـۇن 

شـهنبه لىر نـى پـارچىالتتىم؛ يهك 500دهپ، ئالدىر ش گىال، يىغىۋ تاتتى. مهھهللىـگه كىرگهنـده، 
كۈنلىرى بۇ يهردىكى دۇكـانالر ئوچـۇق بولىـدۇ. بىـر كېسـىم بولكـا بىـلهن چـاي بۇيرۇتتـۇم. چـاي 
ئىچــكه  يانچۇقىمــدىن تارغــاقالرنى چىقىرىــپ قارىــدىم: بىــرى يېشــىل، يهنه بىــرى قىزىــل. ئــالالھ 

 كۆرۈپ تۇرۇپتۇ.
لىشـىدۇ. ھېچـنىمه ھهممه گهپنى دهيمهن. ھهممىنى سۆ لهپ بهرسهم جىنـايهت ۋه گۇنـاھ ئايدىڭ   

چۈ ۈپ قالمايدۇ. مېنىڭ كىم ئىكهنلىكىمنى چۈ ىنىپ قالىسهن نىلگۈن. سهن، تامـامهن با ـقىچه 
بىر ئادهم ئىكهنسهن ئهسلىده، دهپ قالىسهن، قۇل ئهمهسمهن. قار ڭالرچۇ ماڭا، خالىغان ئىشىمنى 

ن، خوجــايىن ئۆ ۈمنىــڭ خوجــايىنىمه-لىر نىــڭ ئا ــقىنى، ئــۆ  500قىلىــۋ تىمهن، يانچۇقۇمــد  
ئهپهندىسى! سـاھىلغا كېتىـپ بارىسـىلهر، قولـۇڭالرد  دېڭىـز تـوپلىرى، سـومكىالر بـار، پۇتـۇڭالرد  
ــىلهر!  ــىلهر! چۈ هنمهيۋ تىس ــىلهر بايقۇ س ــالىالر، س ــنىڭالرد  ئهرلهر، ب ــلهر، يې ــاپما كه  ــته س غهلى

ــېكىن بىلمهيۋ ت ــېكىن كۆرهلمهيۋ تىســىلهر؛ ئويالۋ تىســىلهر، ل ىســىلهر! مېنىــڭ كىــم قار ۋ تىســىلهر، ل
ئىكهنلىكىمنى چۈ هنمهيۋ تىدۇ، كىم بولىدىغانلىقىمنى بىلمهيۋ تىسىلهر؛ چۈنكى كورالردىنمۇ بهتتهر 

ھـاالۋهتكه دۈم چۈ ـكهن، يىرگىنىشـلىك كىشـىلهر! -ئۇالر: يىرگىنىشلىك! ساھىلغا ماڭغان، ھۇ ۇر
ڭالر ماڭا: مېنىڭ بىر   ۋۇتىم بار! بۇالرنىڭ ھهممىسىنى توغر  يولغا با الش، دېمهك ماڭا قاپتۇ. قار 

ماڭا قار ڭالر: مېنىڭ بىر قامچام بار! خوجايىنمهن، كاتتا خوجايىن. سـىم توسـاقالرنىڭ ئارىسـىدىن 
كىشىلهر مىغىلد پ تۇرغان ساھىلغا قارىدىم ۋه سىزنى نىلگۈن خانىم، ئـۇ كىشـىلهر تـوپى ئارىسـىد  

 ۇستافامۇ كهلمهپتۇ دهپ ئويلىدىم.كۆرهلمىگهندىن كېيىن ئهقلىمگه كهلدى. چۈنكى، م
ماڭدىم، ئۆيىڭىزگه كېتىپ بـارىمهن. بىـر ئهپهنـدىم كهپتـۇ، دهيـدۇ پاپـا، مېنـى كـۆرۈپ، سـىز    

بىلهن كۆرۈ ـمهكچى ئىـكهن، نىلگـۈن خـانىم.  ـۇند قمۇ، دهيسـهن، سـاالپهتلىكمىكهن، ئۇنـد ق 
رىمهن. كېتىۋ تقــا ، بهلكىــم بولسـا ئــۇنى مىھمان انىغــا با ــالڭ رهجهپ ئهپهنــدى، مهن ھــا ىرال كىــ

نىلگۈن، ئهمدى ئۆيدىن چىققاندۇ، يولد  ئۇچرىشىپ قاالرمىز دهپ ئهتر پقا سهپسېلىپ قار ۋ تاتتىم، 
لېكىن سىزنى ئۇچر تمىدىم ھۆرمهتلىك خانىم. ھويلىڭىزنىڭ ئىشـىكىگه كېلىـپ توختـاپ قارىـدىم: 

شـــاش دۆڭـــگه ئىتتىرىـــپ مهن كېچىـــده، يـــامغۇرد  كىمنىـــڭ بىـــر ئهخـــمهق ۋه كـــور قۇلغـــا ئوخ
نهده؟ ئويلىغــا  « ئانــادول»چىقارغــانلىقىنى ئۇنتــۇپ كهتــكهن ما ــىنا ھــويلىڭىزد  يــوق تــۇر تتى. 
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ـــى  ـــاۋ ره قىلغۇس ـــى ئ ـــىككه ئهمه،، ھېچكىمن ـــوڭ ئىش ـــك چ ـــردىم ۋه پهلهمپهيلى ـــىكتىن كى ئىش
ڭــدىم. كهلمهيــدىغان بىــر ســاالپهتلىك ئهپهنــدى بولغــانلىقىم ئۈچــۈن ئا ــ انا ئىشــىكىگه قــار پ ما

ئهنجۈرنىڭ سايىسى، تامنىڭ تا ـلىرى ئېسـىمده تۇرۇپتـۇ. چۈ ـكه ئوخشـاش. ئا ـ انا ئىشـىكىنى 
چهكتىم، بىردهم كۈتتـۈم: سـىز بـۇ ئۆينىـڭ مـالىيىمۇ، دهيـمهن، رهجهپ ئهپهنـدى، بـۇ پالسـتىنكا 
بىلهن بۇ يېشىل تارغـاق، بـۇ ئۆيـده تۇرىـدىغان بىـر گـۈ هل خـانىمنىڭغۇ دهيـمهن، بـۇرۇن ئـا ر ق 

ــويغىلى تو ــۇپ ق ــۇالرنى قوي ــمهن، ئ ــۇھىم ئهمه،، دهي ــانچه م ــۇ ئ ــا ىر ب ــى، ھ ــۇم، قىسقىس نۇيتت
كېلىۋېدىم، با قا ھېچبىر نىيىتىم يوق. بىردهم ساقلىغاندىن كېيىن ئويلىدىم: رهجهپ تاغـا با  رغـا 
كهتكهن بولسا كېرهك، ئۆيده يوق. بهلكىم ئۆيده ھـېچكىم يـوق! چۈ ـتهك،  ـۇند ق،  ـۈركۈنۈپ 

 كهتتىم!
تۇتقۇچىنى بېسىۋېدىم ئا  انا ئىشىكى ئاستا ئېچىلدى. مۈ ۈكتهك غىپپىده ئا ـ انىغا كىـردىم.    

ياغ پۇر پ تۇر تتى، ئېسىمگه كهلدى. ھېچكىم يـوق ئىـدى ۋه پۇتۇمـد  كـاۋچۇك كه ـىم بولغاچقـا،  
كۈپنىڭ يېنىدىن تولغىشىپ يۇقىرىغا چىقىپ كهتـكهن پهلهمـپهيلهردىن چىققـان چېغىمـد  ھـېچكىم 
تۇيمىدى. چۈش ئىچىـده كېزىـپ يـۈرگهن بىـر كـۆلهڭگىمهن  ـۇ تاپتـا ۋه ئۇيقۇسـىزلىقتىن بهلكىـم 
چــۈش دهپ قېلىۋ تقــان چــېغىم دهپ ئويلىــدىم، چــۈنكى پۇر ۋ تقانــد  ئهقلىمــگه كهلــدى: دېــمهك، 
ــدىم  ــدهك! مهن كهل ــر ئۆي ــقهتهن بى ــاتتىم: ھهقى ــدىكهن دهۋ ت ــى مۇ ــۇند ق پۇر ي ــڭ ئىچ ئۆيلىرىنى

 دهيمهن.
ۈستۈنكى قهۋهتكه چىققاند ، يېپىقلىق ئىشىكلهرنىڭ بىرىنى ئاستا ئاچتىم. قارىدىم:  ۇ ھامـان ئ   

تونۇدۇم يىرگىنىشلىك گهۋدىسىنى: مانا مهتىن، يوتقانغا چۈمكىلىپ ئۇخالۋ تىدۇ! ئىككى مىـڭ لىـر  
قهر  ماڭــا، دهپ ئويلىــدىم ۋه خــۇد  يــوق، دېــدى دهپمــۇ ئويلىــدىم. ئــۇنى بوغۇۋهتســهم ھــېچكىم 
بىلمهيدۇ. توختىدىم، ئويلىدىم: بارمـاق ئىـزى قالىـدۇ. ئىشـىكنى ئاسـتا يـاپتىم ۋه ئوچـۇق تۇرغـان 

 ئىشىكتىن يهنه بىر ئۆيگه كىردىم.
ئۈستهلنىڭ ئۈستىدىكى  ىشىدىن ۋه قااليمىقان  كارىۋ تنىڭ ئۈستىگه تا الپ قويۇلغـان يوغـان    

چىقـتىم ۋه ھـېچ ئـويالپ ئولتۇرماسـتىنال  ئىشتاندىن بىلدىم: فارۇقنىڭ ھوجرىسى بۇ. ئـۇ يهردىنمـۇ
ــا؛  ــدىكى د د منــى كــۆردۈم گوي ــد  تام ــدىككهن ھال ــر ئۆينىــڭ ئىشــىكىنى ئاچقىنىمــد ، ئهن يهنه بى
ئاجايىــپ ئىــش، د د م ســاقاللىق ئىــدى، جاھا ىنىــڭ ئىچىــدىن ماڭــا گويــا غه هپ بىــلهن ۋه 

ققـان بىـر كـالۋ  ئىكهنسـهن، ئۈمىدسىزلهنگهندهك قار پ تۇر تتى ۋه ئاھ، ئىسىت، سـهن ئۇچىغـا چى
دهۋ تــاتتى. قورقتــۇم. كېــيىن، خىرىلــدىغان قېــرى خوتۇننىــڭ ئــاۋ  ىنى ئــاڭالپ، تامــدىكىنىڭ ۋه 

 ئۆيدىكىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى چۈ هندىم.
 كىم ئۇ؟ _

پــۈرۈش يوتقاننىــڭ ئارىســىغا  –لــېكىن، يهنىــال، ئىشــىكنى بىــردهم ئېچىــپ قارىــدىم ۋه پــۈرۈش 
 ش چىر ينى ۋه يوغان قۇالقالرنى كۆرۈپ ئىشىكنى دهرھال ياپتىم.پۈرۈ-چۈمكهلگهن، پۈرۈش

 رهجهپ، سهنمۇ رهجهپ؟ _
ــد      ــىكنىڭ ئالدى ــاردىم ۋه ئىش ــۈۋىگه ب ــڭ ت ــى ئۆينى ــۈرۈپ ئهڭ چهتتىك ــاي يۈگ ــۋىش چىقارم تى

 تىترىگىنىمچه كۈتۈپ تۇرغان چېغىمد  يهنه ئۇ ئاۋ  نى ئاڭالپ؛
 پ، كىم ئۇ؟رهجهپ، ئۇ سهنمۇ؟ ساڭا دهۋ تىمهن رهجه _

 ۇ ھامان ئۆيگه كىردىم ۋه ھهير ن قالدىم: سىزمۇ ھوجرىڭىزد  يوقكهنسـىز نىلگـۈن خـانىم! بـوش 
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كارىۋ تنىڭ ئۈسـتىگه يېپىلغـان يـاپقۇچنى ئېچىـپ ھىـدىنى پۇرىـدىم ۋه ئىـز قالدۇرماسـلىق ئۈچـۈن 
هنه دهرھــال يېپىــپ قويــدۇم، چــۈنكى ئــۇ قېــرى ئــاۋ  ، خــۇددى مېنــى مالتىلىمىســۇن دېگهنــدهك ي

 ۋ رقىر ۋ تاتتى.
 كىم ئۇ، دهۋ تىمهن. كىم بار ئۇ يهرده رهجهپ؟ _

ۋه نىلگۈننىـڭ ھېـدى كهلـدى.  الۋ نتـاياستۇقنىڭ ئاستىدىن كېچىلىك كىيىمىنى ئېلىپ پۇرىـدىم: 
ئاندىن خۇددى پۇرىۋ لمىغاندهك قاتالپ، ياستۇقىنىڭ ئاستىغا قويدۇم ۋه پالستىنكا بىلهن تارغاقنى 

ئويلىـدىم: مۇ ـۇ يهرگه، كارىۋىتىڭنىـڭ ئۈسـتىگه نىلگـۈن، قويـۇپ قـويىمهن، قويۇپ قوياي دهپ 
قويــۇپ قويــاي. تارغــاقالرنى بــۇ يهرده كــۆرگهن چېغىڭــد  چۈ ــىنىپ قالىســهن نىلگــۈن: نهچــچه 
كۈندىن بېرى پېيىڭده يۈردۈم، سېنى ياخشى كۆرىمهن. لېكىن قويۇپ قويمىـدىم؛ چـۈنكى قويـۇپ 

يدىغان قىالتتى؛ مهنمۇ تۈگىسۇن بوپتـۇ، دهپ تـۇر تتىم، ھهمـمه قويغان بولسام، ھهممه ئىش تۈگه
 ئىش، لېكىن يهنه توۋالۋ تاتتى:

 رهجهپ، ساڭا دهۋ تىمهن رهجهپ! _
ئۆيدىن دهرھال چىقتىم، چۈنكى ئاسـتا تىرىقشـىغان ئـاۋ  دىن بىلگهنىـدىم، مومىسـى كارىۋېتىـدىن 

كهينىمـدىن، ئىشـىكىنى ئاچقـانلىقىنى  تۇرۇۋ تقان بولسا كېرهك. پهلهمپهيدىن ئىتتىك چۈ ۈۋېتىپ،
 ۋه ھاسىسى بىلهن يهرنى تېشىۋېتىدىغاندهك ئۇرغانلىقىنى ئاڭلىدىم.

 رهجهپ دهۋ تىمهن، رهجهپ! _
غىــپ قىلىــپ ئا ــ انىغا كىــردىم، چىقىــپ كېتىۋېتىــپ توختىــدىم: بۇنــد قال بولــدى قىلمــايمهن. 

ر  تـۇر تتى. ئوچاقنىـڭ قـۇلىقىنى ئوچاقنىڭ ئۈستىده، ئاستىدىن سۇ، ئوت كۆيۈپ تۇرغان بىر كـو
تولغىدىم، ئوت ئۇلغايدى. ئاندىن يهنه بىر تهرىپىنىمۇ تولغىـدىم. چىقـتىم، ئويلىـدىم: ئىـش چـاال 

 قالدى.
ئىلـد م ماڭـدىم ۋه سـاھىلغا كېلىـپ، پهره  -ھهرقاندىقىغا پهرۋ يىم پهلهك دهپ ئويلىغا  ئىلـد م   

شىلهرنىڭ ئىچىده، بۇ قېتىم كۆردۈم سىزنى، ئهنه قىلغىنىمدهك، سىم توساقالرنىڭ ئارىسىدىن، كى
تۇرۇپسىز، نىلگۈن خانىم! تارغىقىڭىز بىلهن پالستىنكىڭىزنى بېرىۋىتهي، تۈگىسـۇن بـۇ ئىـش! مهن 
ھېچكىمدىن قورقمـايمهن. بهدىنىنـى قۇرۇتۇۋ تـاتتى. دېـمهك، بايـاتىن دېڭىـزد  ئىـدىڭىز. مۇسـتافا 

 يوق، كهلمهپتۇ. ئويلىدىم.
 الپ بېقىپ باققالنىڭ دۇكىنىغا باردىم. با قا خېرىد رالر بار ئىدى.بىردهم ساق   

 تىن بىرنى ئېلىۋېته!_ دېدىم.«جۇمھۇرىيهت» _
 يوق!_ دېدى باققال چىر يىنى قىپقىزىل قىلىپ تۇرۇپ،_ ئهمدى ساتمايمىز._

ز ۋه بىر نېمه دېمىدىم. بىردهم ساقلىغاندىن كېيىن سىزمۇ، نىلگۈن خانىم سـاھىلدىن كهلـدىڭى   
 ھهر كۈنىدىكىدهك سورىدىڭىز:

 تىن بىرنى بېرىڭه.«جۇمھۇرىيهت» _
 .ساتمايمىز ئهمدى _باققال، دېدى _يوق، _ لېكىن،

 نېمىشقا؟_ دېدىڭ سهن نىلگۈن،_ تۈنۈگۈن ساتقان ئىدىڭىزغۇ؟ _
باققال تۇمشۇقى بىلهن مېنى كۆرسىتىۋېدى ماڭا قارىدىڭ: قار  تۇق: چۈ هندىڭمۇ، چۈ هندىڭمۇ، 

ــ ــلهن چۈ  ــاڭا ســهۋرچانلىق بى ــدهك س ــر ئهپهندى ــك بى ــا ىر، ئهدهپلى ــدىن: ھ ــى؟ ئان هندىڭمۇ مېن
ئالدىرىماي ھهممىنى سـۆ لهپ بېـرىمهن، دهپ ئويلىـدىم. سـىرتقا چىقـتىم، پالسـتىنكا ۋه تارغـاقالر 
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ــى  ــمه ئىشــنى، ھهممىن ــيىن ســهنمۇ چىقتىــڭ. ھهممىنــى، ھهم ــار، ســاقلىدىم. بىردهمــدىن كې تهيي
 پ قالىسهن.ئاڭلىتىمهن، بىلى

 بىردهم پار ڭال ساق بوالمدۇ؟_ دېدىم. _
ھهير ن قالدى، توختىدى ۋه ماڭا الپپىده قارىدى، ئاھ، ئۇ گۈ هل چىر ي! پار ڭلىشـىدىغان بولـدى 
دهپتىمهن، ھاياجانالندىم، لېكىن يۈرۈپ كهتتى!  هيتاننى كۆرگهندهك قېچىپ كهتتى.  ۇ ھامـان 

 ه پهرۋ  قىلماستىن:كهينىدىن چاپتىم، يېتىشتىم، ھېچكىمگ
 ئۆتۈنۈپ قاالي نىلگۈن!_ دېدىم،_ بىر قېتىم بولسىمۇ گېپىمگه قۇالق سال! _

 اپپىده توختىدى. چىر يىنـى تې ىمـۇ يېقىنـدىن كـۆرۈپ ھهيـر ن قالـدىم. كـۆ لىرى نـېمه دېـگهن 
 چىر يلىق!

 بوپتۇ،_ دېدى،_ نېمه گېپىڭ بولسا تېز ئېيت! _
التــتىم: ئېســىمگه ھېچــنىمه كهلمىــدى: خــۇددى يــېڭىال ھهمــمه گهپنــى ئۇنتــۇپ قالغانــدهك قى

 تونۇ قاندهك، دېگۈدهك ھېچ گهپ يوقتهكال. ئاندىن، ئاخىرقى بىر ئۈمىد بىلهن:
 بۇ پالستىنكا سېنىڭ ئهمهسمۇ؟_ دېدىم. _

 پالستىنكىنى ئۇ  تتىم، لېكىن قولىغا ئېلىپمۇ قويمىدى!
 ياق،_ دېدى،_ ئهمه،! _
ڭ نىلگۈن! ئوبد ن قـار . ھـۆل بولغـا  تونۇيالمىـدىڭ! ھـۆل بولـۇپ سېنىڭ، بۇ پالستىنكا سېنى _

 كهتكهنىدى، يېڭىال قۇرۇتۇپ قويغانتىم.
ــلهن  ــرى بى ــقا بى ــى با  ــهن مېن ــدى،_ س ــۇ!_ دې ــڭ ئهمه، ب ــاق. مېنى ــدى،_ ي ــىپ قارى ئېڭىش

 ئارىال تۇرۇپ قويۇۋ تىسهن.
 كېتىپ بار تتى، يۈگۈرۈپ بېرىپ بىلىكىدىن تۇتتۇم.

 ۋ رقىرىدى.قويۇۋهت!_ دهپ  _
 نېمىدهپ ھهممىڭالر ماڭا يالغان ئېيتىسىلهر؟ _
 قويۇۋهت! _
نېمىشقا مهندىن قاچىسىلهر؟ مهندىن بىر ساالمنىمۇ ئاياپ كېتىۋ تىسهن! مهن ساڭا نېمه يامـانلىق  _

قىلدىم، ئېيـته! مهن بولمىغـان بولسـام ئـۇالر سـېنى  ـۇ تـاپقىچه نـېمه قىلىـۋېتهتتى بىلهمسـهن؟_ 
 م.ۋ رقىر ۋ تاتتى

 كىم ئۇالر؟_ دېدى. _
 ئوقۇيسهن؟« جۇمھۇرىيهت» نېمىشقا يالغان ئېيتىسهن؟ خۇددى بىلمهيدىغاندهك. نېمىشقا  _

 تىـلهپ يـاردهم ئۈمىدسـىزلهرچه بىـلهن كـۆ لىرى چارهسـىز ئورنىغـا بېرىشـنىڭ جـاۋ پ بىـر تـۈ ۈك
 گهپ بىـلهن سـىقلىقبې-ئېغىـر بىـلهن ئۈمىـد بىـر ئاخىرقى  ۇند قتىمۇ مهن .قار ۋ تاتتى ئهتر پىغا
 :تۇتتۇم بىلىكىدىن ۋه قىلدىم

 مهن سېنى ياخشى كۆرىمهن، بۇنى بىلهمسهن؟ _
تۇيۇقســىزال قولۇمــدىن ســىيرىلىپ يۈگۈرىدىغانــدهك ســهكرهپ قېچىشــقا ئۇرۇنــدى، لــېكىن قېچىــپ 
 كېتهلهيدىغانلىقىغا كۆ ى يهتمهيتتى! يۈگۈردۈم، ئىككى سهكرهپال يارىالنغان چا ـقاننى تۇتۇۋ لغـان
مۈ ۈكتهك، كىشىلهرنىڭ ئارىسـىد  ئىـنچىكه بىلهكلىرىـدىن  ـۇند ق چىر يلىـق تۇتۇۋ لـدىم. توختـا 
دهيــمهن!  ــۇنچىلىك ئىــش. تىترهۋ تــاتتى. ســۆيۈۋ لغۇم كهلــدى، لــېكىن ھــا ىر مهن دېــگهن بىــر 
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ئهپهندى، ئۇنى گۇناھىنى بوينىغا ئالدى دهپ پۇرسهتپهرهسلىك قىلسـام يار  ـمايدۇ: مهن ئـۆ ۈمنى 
ۇۋېلىشنى بىلىمهن. قار ، كىشىلهرنىڭ ھېچقايسىسـى يـاردهمگه كهلمىـدى، چـۈنكى خاتالىقنىـڭ تۇت

ســهنده ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ. ھه، ئهمــدى ئېيــته قېنــى، نېمىــدهپ مهنــدىن قاچىســهن، ئېيــته، 
مهندىن يو ۇرۇپ، ھهممىڭالر بىرلىشـىپ نـېمه ئويـۇن ئويناۋ تقـانلىقىڭالرنى سـۆ له، ھهمـمه ئـادهم 

ۋه مېنى ئهيىپلهش ئۈچۈن خاتا چۈ ىنىپ قالغـان قىيـاپهتكه كىرىۋېلىشـقا ئۇرۇنمىسـۇن. ئاڭلىسۇن 
مۇستافا بۇ يهردىمۇ؟ مهن، گويا ھهممهيلهننىڭ ماڭا چاپلىغان تۆھمىتى، ئۇ ئىشهنگۈسىز چۈ ـنىڭ 
تۈگىمه، قورقۇنچلىرى ھـا ىرال ئاخىرلىشـىدۇ دهپ، ئۇنىـڭ دېمهكچـى بولغـان گهپلىرىنـى كۈتـۈپ 

 تۇيۇقسىزال ۋ رقىرىۋهتتى: تۇر تتىمكى
 سار ڭ فا ىست، مېنى قويۇۋهت! _

مانا  ۇند ق قىلىپ با قىالر بىلهن تىل بىرىكتۈرگهنلىكىنى ئىقر ر قىلغان بولـدى. مهن دهسـلهپته 
بهك ھهير ن قالدىم، لېكىن كېيىن ئۇنى دهرھـال،  ـۇ يهردىـال جـا  الش قار رىغـا كهلـدىم ۋه تـا   

 ئۇرۇپ جا  غا تارتتىم.
 

 
27 

 
ئۇرۇپ قاچقاننىڭ ھهسهن ئىكهنلىكىنـى ۋه يهرده ياتقاننىـڭ نىلگـۈن ئىكهنلىكىنـى بىلگهنـدىن    

كېيىن مهن: نېمىگه قار پ تۇرىسهن، تېز بول رهجهپ، چاپ! تور خالتىلىرىمنى تا الپ يۈگۈردۈم، 
 يۈگۈردۈم مهن، يېتىشتىم.

 نىلگۈن، قاند قر ق قىزىم؟ _دېدىم، _نىلگۈن، _
 يۈ ىنى ئاسفالتقا ئېلىپ ئارىسىغا قوللىرىنىڭ بېشىنى ياتاتتى، سۇنايلىنىپ اتقاندهكي كارىۋېتىد 

 كېتىۋ تقاندهك، تولغىنىپ ئا  بىد  ئاغرىق روھىنىڭ ئهمه،، جېنىنىڭ خۇددى .تىترهۋ تاتتى قىلىپ
 .قىالتتى ئىڭر ۋ تقاندهك كهلمهي ۋ رقىرىغۇسى سهۋهپتىن بۇ ۋه
 ىدىن تۇتۇۋ لغان ئىدىم.دېدىم، مۈرىس _نىلگۈن، نىلگۈن،_

يهنه بىردهم يىغلىدى ۋه تىتـردى. ئانـدىن ئىڭـر پ ئهمه،، غه هپ بىـلهن ۋه ئىچـى سـىقىلىپ    
بىرسىنى سىلكىشلىمهكچى بولغاندهك ۋه بىـر ئـا  پۇ ـايمان ئوتىـد  يانغانـدهك مۇ ـتۇمىنى تۈگـۈپ 

 ئاسفالىتنى ئۇرۇ قا با لىدى. تۇتتۇم.
كهلگهن بىر ئىشنى گويا تۇنجى قېتىم چۈ ىنىپ يهتكهندهك ۋه  تۇتۇ ۇمغا، نىلگۈن چۈ هنمهي   

 _، ۋ رقىرىشـىپسۈندۈكلىرى بۇلۇڭالردىن چىقىپ بېشىمىزغا يىغىلىۋ لغـانالرنى كۆرگهندهك بولدى:
بىرىنىـڭ -جارقىر  قانالرنى، ئوبد نر ق كـۆرۈۋېلىش ۋه  يهنه نېمىلهرنىـدۇر دهۋېلىـش ئۈچـۈن بىـر

ق، قورقـۇنچ چىقىـپ تۇرغـان با ـلىرىنى ئۇ ىتىۋ تقـانالرنى كـۆردى ۋه مۈرىلىرى ئارىسىدىن ھهير نلى
خىجىل بولۇپ كهتتى. ئورنىدىن تۇرۇش ئۈچۈن ماڭا ئېسىلدى. قـانلىق يـۈ ىنى كـۆردۈم مهن. ۋ ي 

 خۇد يىم. بىر ئايال چىرقىرىۋهتتى.
 ماڭا يۆلهن جېنىم، يۆلهن. _
 ئورنىدىن تۇردى، يۆلهندى. قولياغلىقىمنى بهردىم.   
 بۇ يهردىن كېتهيلى، ئۆيگه كېتهيلى. _
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 قاند قر ق تۇرىسهن؟ _
 چىقىڭالر. _بىرى، _دېدى، _تاكسى كهلدى، _
 ئـۇ  تتى سومكىسىنى نىلگۈننىڭ ۋه خالتىلىرىمنى تور بىرى چىقىۋ تاتتۇق، ما ىنىغا بېرىشتى، يول
 :بالىمۇ بىر ۋه
 دېدى، پالستىنكىنى بهردى. _بۇ ئاچا نىڭ بۇ، _
 ئىستانبۇلغىمۇ؟ _دېدى  وپۇر، _غىمۇ؟دوختۇرخانى _
 دېدى نىلگۈن. _ئۆيگه كهتكۈم بار! _
 دېدىم مهن. _ھېچبولمىسا ئاۋۋ ل دورى انىغا بار يلى! _
 ئـۆ ىگه تـۇرۇپ،-تـۇرۇپ ۋه تىترىـدى قىلمىـدى، گهپ بـارغۇچه دورى انىغـا .دېمىـدى نـېمه بىـر

 قولياغلىققا تۇرغان تۇتۇپ يېقىن هكۆ ىگ ئۈچۈن بېقىش كۆرۈپ قالغانلىقىنى كىرىپ جان قانچىلىك
 .قويدى قار پ ھالد  بىپهرۋ  ۋه ئىپادىسىز

 دېدىم، چاچلىرىنى ئوڭشىدىم. _بېشىڭنى مۇند ق تۇت! _
 .تىڭشاۋ تاتتى ر دىيو ئىدى، بار ئايالى چىر يلىق ئهمه،، ئۆ ى بهينىڭ كامال يهنه دورى انىد 

 دېدىم. _كامال بهي يوقمۇ؟ _
 بىـر با ـلىدى، پايپاسال ـقا ئىچىـده دۇكاننىـڭ ئانـدىن .ۋ رقىرىـۋهتتى كۆرۈپ نىلگۈننى ئايال ئۇ

 بهينىـڭ كامـال ئـاخىرى .قىلمىـدى گهپ ئولتـۇردى، نىلگـۈن لـېكىن سـور يتتى، گهپ تهرهپـتىن
 تا ىال ـقا يـارىالرنى يۈ ىـدىكى نىلگۈننىـڭ بىـلهن دورىالر ۋه پاختا ۋه بېسىقتى ئاغزى ئايالىنىڭمۇ
 .كۆرمىدىم قىلىۋ لدىم، منىكهينى مهن .با لىدى

 دېدىم. _كامال بهي يوقمۇ؟ _
ئۇنى نېمه قىالتتىڭ؟ ئۇ يۇقىرىد ! ئـاھ، گـۈ هلىم، نـېمه  _دېدى ئايالى، _دورىگهر دېگهن مهن! _

 بىلهن ئۇردى سېنى مۇنچىۋېال؟
 ــۇ ئارىــد  ئېچىلغــان ئىشــىكتىن كامــال بهي كىــردى. كــۆرۈپ بىــردهم تــۇرۇپ قالــدى، ئانــدىن    

 مۇ ۇنى كۈتۈپ تۇرغاندهك غه هپ بىلهن قارىدى.خۇددى 
 دېدى. _نېمىشقا بۇند ق بولدى؟ _
 دۇمبالىدى. _دېدى نىلگۈن، _ئۇرۇ تى، _
 نېمه بوپ كهتتۇق بىز، نېمه بولدۇق. _دهپ ۋ رقىرىدى دورىگهر ئايال، _ئاھ خۇد ! _
 دېدى كامال بهي. _كىم بىز؟ _
 بۇنى كىم قىلغان بولسا...دېدى ئايالى. _
 دهپ غۇدۇرىدى نىلگۈن. _فا ىست، _
 جىم ئولتۇر. _دېدى ئايال، _گهپ قىلما، سهن گهپ قىلما ھا ىر، _
لېكىن كامال بهي ئۇ گهپنى ئاڭالپ چۆچۈپ كهتكهنىدى. سهت بىـر گهپنـى ئاڭلىغانـدهك يـاكى    

ر دىيـونى  ئهسلهپ قالغاندهك. ئاندىن تۇيۇقسىزال ر دىيوغـا قـولىنى ئـۇ  تتى ۋه ئايالىغـا ۋ رقىرىـدى:
 نېمىدهپ بۇنچه چىڭ قويۇۋ لىسهن؟

 ۋه ئـا  پ ۋه قالـدى بولـۇپ قالغانـدهك قۇرۇقـدىلىپ بىـردىنال خـۇددى دۇكـان ئۆچۈۋېدى، ر دىيو
 .كهلمىدى ئويلىغۇم .چىقتى ئوتتۇرىغا لهيلهپال جىنايهت ۋه خىجىللىق

 قويۇپ بېرهمسىز؟ _دېدى نىلگۈن، _ئۆچۈرىۋهتمهڭ، _
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 تۈگىتىپ، ئىشىنى ئايال .بولدۇق جىم ھهممىمىز .ئويلىمىدىم مهن ۋه يدىقو ر دىيونى بهي كامال
خـۇد يىم ساقلىسـۇن، ئىچكـى ئه  الر جـار ھهتلهنگهن  _دېـدى، _ئهمـدى ئـۇدۇل دوختۇرخانىغـا! _

 بولىشى مۇمكىن. بېشىغىمۇ بهك جىق ئۇرىۋېتىپتۇ، مېڭىسىده بىر نهرسه...
 دېدى نىلگۈن. _ئاكام ئۆيدىمۇ رهجهپ؟ _
 ما ىنىسىنى رېمونت قىلدۇرغىلى كهتتى. _دېدىم، _ق،يا _
 يېنىڭد  پۇل بارمۇ رهجهپ بهي؟ _دېدى ئايال، _دهرھال بىر تاكسىغا ئولتۇرۇپ مېڭىڭالر، _
 دهۋ تاتتى كامال بهي. _مهن بېرهي، _
 ھا ىر ئۆيگه كهتكۈم بار. ئورنىدىن تۇرغىچه ئىڭر پ سالدى. _دېدى نىلگۈن، _ياق، _
سـاڭا ئـاغرىق توختىـدىغان ئوكۇلـدىن بىرنـى ئـۇرۇپ  _دېـدى دورىـگهر خوتـۇن، _توختاپ تۇر، _

 قوياي.
نىلگۈن ئۈندىمىۋېدى ئۇنى ئىچىگه ئهكىردىم. بىز كامال بهي بىلهن جىـم تـۇردۇق. دهرىزىـدىن    

سىرتقا قار ۋ تاتتى، تاڭ ئاتقۇچه قار پ چىقىدىغان مهنزىرىگه: قار ى تهرهپتىكى تېـز تاماق انىنىـڭ 
 كوال ئېالنى، المپا ۋه دۆنهرلىك ساندۋىچالر. بىر نهرسه دېيىش ئۈچۈن:-هك تېمى، كوكائهين
ئۇخالۋېتىپتىكهنسـهن.  ـۇ كـۈنى  _دېـدىم، -يهكشـهنبه كهچـته كهلـدىم، ئاسـپىرىن ئالـدىم، _

 ئهتىگهنده بېلىق تۇتقىلى چىقىپسهن.
 لىغلىق.ئادهم نهگىال بارسا ياقىسىدىن ئېسى _دېدى، _ھهممه يهرده بۇ ئىش، _
 نېمه؟ _
 سىياسهت. _
 دېدىم. _بىلمهيدىكهنمهن، _

 ئـۇالر .توپىغا كىشىلهر يهكشهنبىلىك بارغان كېتىپ ساھىلغا .قارىدۇق سىرتقا بىردهم يهنه ئاندىن
 ياڭىقىنىڭ ۋه دهپتۇ قاالي ئېتىلىپ كۆ ى بىر :كۆردۈم چىر يىنى نىلگۈننىڭ قار پ ئۆرۈلۈپ .كهلدى
 كېرهكلىكىنـى بېرىشـىمىز دوختۇرخانىغـا ئايـالى بهينىـڭ كامـال .تىپتـۇكې كۆكىرىپ تهرىپى ئىككى
 چـاقىر، تاكسـى كېـيىن، ۋه دېـدى  ـۇند ق يهنه ئـۇ لـېكىن ئۇنىمىـدى، نىلگۈن لېكىن ئېيتتى،
 لېكىن، ئېرىگه، دېدى

پىياده ماڭايلى، سـهگىپ قـاالرمهن، ئۆيمـۇ يېقىـنال  _دېدى نىلگۈن، سومكىسىنى ئالدى، _ياق، _
 يهرده.

ــپ     ــدىم، بېرى ــور ســومكامنى، خــالتىلىرىمنى ئال ــې ىچه ســۆ لهۋ تاتتى، مهن ت ــزدىكىلهر ت يېنىمى
نىلگۈننى قولتۇقىدىن يۆلىدىم. خۇددى ئهجد تىدىن قالغان بىـر ئـادهتتهك ماڭـا يېنىـك يۆلهنـدى. 

 ئىشىكنى ئاچتۇق، قوڭغۇر ق جىرىڭلىدى، چىقىۋ تاتتۇق.
 دېدى كامال بهي. _سهن ئىنقىالبچىمۇ؟ _
دهپ ئىشـارهت قىلـدى نىلگـۈن ۋه كامـال بهي تۇيۇقسـىزال  «ھهئه» لىڭشىتىپ، بېشىنى ارىالنغاني

 ئۆ ىنى تۇتۇۋېلىشقا ئۇرۇندى ۋه تۇتالمىدى.
 قاند ق بىلىپ قالدى؟ _
 باققالدىن ئالغان گېزىتلهردىن! _
تې ىمـۇ  دېدى كامال بهي، ئار م تاپقاندهك، لېكىن بهكرهك خىجىل بولغانـدهك ۋه ئانـدىن _ھه! _

 بهك خىجىل بولۇپ كهتتى، چۈنكى  ۇ چاغد  چىر يلىق ئايالىمۇ،
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 مهن ساڭا دېمىدىممۇ كامال... _دهۋ تاتتى، _قاند ق! _
دهپ بىردىنال ۋ رقىرىدى كامال بهي. قارىماققا خىجىـل بولۇ ـتىن  ېرىككهنـدهك  _ئاغزىڭنى يۇم! _

 قىالتتى.
 .چىقتۇق ئاپتاپقا سىرتقا بىز بىلهن نىلگۈن

 سومكاڭنىمۇ بهر. _دېدىم، _ماڭا ئوبد ن يۆلهن جېنىم، _
 ئـۈ ۈش سـۇ رهڭگـارهڭ كىـردۇق، كوچىغا ئۇدۇلدىكى ئۆتتۇق، يولدىن چوڭ كۆرۈنمهي ھېچكىمگه
 تـې ىچه .ماڭـدۇق ئارىسـىدىن ھويلىالرنىـڭ ۋه بـالكونالر تۇرغـان ئېسىغلىق لۆڭگىلهر كىيىملىرى،
 يـاش بىـر ۋهلىسـپىتلىك كېـيىن .قارىمايۋ تـاتتى بىـزگه لېكىن ئىدى، بار قىلىۋ تقانالرمۇ نا تىلىق
 پاپـا مهن بهلكـى ئهمه،، ئۈچـۈن بولغـانلىقى يارىـد ر ئـۇ لـېكىن قارىـدى، كېتىۋېتىـپ ئۆتـۈپ

 سـۇ پۇتلىرىـدىكى قىـز بىـر كىچىـك ئانـدىن .بىلـدىم قار  ـلىرىدىن قارىـدى؛ ئۈچۈن بولغانلىقىم
 .كۈلدۈرىۋهتتى نىلگۈننى ۋه كهتتى ۈپئۆت ئۆردهكتهك ئالدىمىزدىن بىلهن ئۆتۈكى ئۈ ۈش

سـهن نېمىشـقا كۈلمهيسـهن  _دېدى ۋه تې ىمـۇ بهك كۈلـدى ۋه، -كۈلسهم بۇ يېرىم ئاغرىۋ تىدۇ، _
ــر _دېــدى، _رهجهپ؟ بېسىقســهن؟ د ئىــم جىــددى تۇرىســهن، جىــددى -نېمىشــقا بۇنــد ق ئېغى

 ئادهملهردهك گالىستۇك تاقىۋ لىسهن. كۈلۈپ باقه.
 ه، ورالپ كۈلۈ ۈمگ   
دېـدى ۋه مهن خىجىـل بولـدۇم ۋه تې ىمـۇ بهك كۈلـۈپ  _ھه... سـېنىڭمۇ چىشـلىرىڭ بـاركهن، _

كهتتىم، لېكىن يهنه جىمىپ قالدۇق ۋه ئاندىن يىغلىدى ۋه ئۇنى يىغلىغىنىنـى ماڭـا كۆرسهتكۈسـى 
 كهلمه، دهپ ئويلىدىم، قارىمىدىم، لېكىن تىتره كه با لىۋېدى به لهپ قوياي دېدىم.

 ېنىم، يىغلىمىساڭچۇ.يىغلىما ج _
خۇددى كـالۋ دهكال، بىكـاردىن بىكار...كـالۋ كهنمهن، بىـر كىچىـك  _دهۋ تاتتى، _قار پ تۇرۇپ، _

 بالىدىن...
 يىغلىما، يىغلىما. _

 قىلىـپ يـالغۇ  ئادهمنىـڭ :كهلـدى ئهقلىمـگه ئانـدىن .تۈ ه ـتۈردۈم چـاچلىرىنى :توختىـدۇق
 بالكونـدىن ئۇدۇلـدىكى بـاال بىـر .قارىـدىم كوچىغـا .بهردىـم قويـۇپ .كېلىـدۇ يىغلىۋ لغۇسـى
 .ئويالۋ تقانـدۇر دهپ يىغالتتـى مېنـى ئـۇنى .تـۇر تتى قـار پ بىـزگه قورقۇمسـىر پ ۋه قىزىقسـىنىپ
 ئىـكهن، سومكىسـىد  سـورىدى، كـۆ هينىكىنى قـار  قالـدى، جىمىـپ نىلگـۈن كېـيىن بىردهمـدىن
 .تاقىۋ لدى .بهردىم چىقاردىم،

 دېدىم. كۈلدى. _يار  تى،_
ئانـام  _دېـدى، _ئانـام چىر يلىقمىـدى؟ _دېـدى ۋه مهن جـاۋ پ بهرگـۈچه، _مهن چىر يلىقمـۇ؟ _

 قاند قر قتى رهجهپ؟
 سهنمۇ چىر يلىق، ئاناڭمۇ چىر يلىقتى. _
 قاند قتى ئانام؟ _
 دېدىم. _ياخشى ئايالتى، _
 قاند ق ياخشى؟ _

 ئۈچۈن نېمه سالمايتتى، غىرىنىئې ھېچكىمگه قىلمايتتى، تهلهپ نهرسه بىر ھېچكىمدىن :ئويلىدىم
 :خـانىم چـوڭ دهيتتـى مۈ ـۈكتهك، :كۆلهڭگىـدهك :قىالتتـى بىلمهيدىغانـدهك يا ـايدىغانلىقىنىمۇ
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 ئـامر قلىقى ئادهمنىـڭ : ـۇند ق .كهمـتهر لـېكىن قۇيا ـتهك، كـۈلهتتى، لېكىن :كهينىده ئېرىنىڭ
 .كېلهتتى

 دېدىم. _ساڭا ئوخشاش ياخشى، _
 مهن ياخشىمۇ؟ _
 تته.ئهلۋه _
 كىچىك چېغىمد  قاند قتىم؟ _

 بهڭ فـارۇق .قېرىنـد ش كىچىـك ئىككـى .ئوينـايتتىڭالر چىر يلىـق  ـۇند ق ھويلىـد  :ئويلىـدىم
 كېلهتتـى، ئۆيىدىن ئۇمۇ كېيىن .يۈرهتتىڭالر چېپىپ ئاستىد  دهرهخلهرنىڭ .قېتىلمايتتى چوڭتى،
 ئـاڭالپ دهرىزىسـىدىن  ـ انىنىڭئا مهن .قاقمـايتىڭالر چهتـكه پهقهت ئـۇنى .قېتىالتتـى سىلهرگه
 دوسـى دوسـى، مهنا ئهنا :ئاچا سانا سهن .سانىشايلى ماقۇل ئوينامدۇق؟ مۆكۈلهڭ-مۆكۈ :تۇر تتىم

 تۇيۇقسىزال، ۋه...ساكالمبو، ساكالمبوسى،
 دهيتتى ھهسهن. _سهن فر نسۇ چه بىلهمسهن نىلگۈن؟ _
 دېدىم. _كىچىك چېغىڭدىمۇ مۇ ۇند قتىڭ، _
 قاند قتىم؟ _
 تامـاق خـانىم، چـوڭ :تـوۋاليتتىم قار پ يۇقىرىغا كېيىن بولغاندىن تهييارالپ تاماقنى مهن ندىنئا

 نىلگـۈن، تـوۋاليتتى، قـار پ پهسـكه ئېچىـپ دهرىزىنـى خـانىممۇ چـوڭ ۋه دهيتتىم بولدى، تهييار
 چوڭ ئهنه، ئۇالر؛ نهده رهجهپ، يوققۇ يهنه سىلهر، قېنى دهيتتى، يهڭالر، تاماق بولۇڭالر مهتىن،
 ئهنجـۈر ئانـدىن قـار يتتى، سـو ۇپ بـوينىنى خـانىم چوڭ ۋه دهيتتىم تۈۋىده، ئهنجۈرنىڭ خانىم،

 رهجهپ بىللىغـۇ، بىـلهن ھهسـهن يهنه ئـاپال، :توۋاليتتى ۋه كۆرهتتى ئارىسىدىن يوپۇرماقلىرىنىڭ
 ۇنكهتسـ كېلىـدۇ، نېمىشـقا دهپ، كىرگـۈ مه، يهرگه بـۇ بـالىنى ئۇ دېدىم قېتىم قانچه ساڭا مهن

 ۋه ئېچىالتتـى قاپقىقىمۇ دهرىزه ياندىكى خانىم، چوڭ تۇرىشىغا دهپ تۇرسۇن، ئۆيىده د دىسىنىڭ
 سـو ۇلۇپ دهرىزىسـىدىن ھوجرىنىـڭ ئىشـلىگهن ئولتـۇرۇپ يىلـالپ د دىسـى بېشى بهينىڭ دوغان

 ،دهيتتـى بولـدى، نـېمه سـاڭا ۋه بوپتۇ نېمه ئوينىسا بىلله دهيتتى، ئانا، بوپتۇ نېمه ۋه چىقاتتى
 يـا ، نهرسـىلىرىڭنى پهلىـپهتىش ئولتـۇر، ھوجر ڭـد  ئوخشـاش د د ڭغـا سـهن خـانىم، چـوڭ

 يـۈرۈپ، بىلـله بىـلهن بالىسـى خىزمهتكارنىـڭ بـالىالر بـۇ لـېكىن يـوق، خهۋىرىـڭ ھېچنىمىـدىن
 .ئهنه ئويناۋ تىدۇ بىلله قېرىند  الر بهي، دوغان دهيتتى بوپتۇ، نېمه ئانا، ۋۇي ۋ ي دېيىشىگه،

 سېنىڭ ئاغزىڭدىن گهپلهر ئامبۇر بىلهن تارتقاندهك چىقىدىكهن...رهجهپ،  _
 نېمه؟ _
 كىچىك چېغىمنى سورىغانىدىم. _
 ئامر ق ئوينايتتىڭالر!-مهتىن بىلهن  ۇند ق ئىجىل _
قېرىند  الرمۇ؟ دهيتتى چوڭ خانىم، تۆۋه يارهببىم، بۇ گهپـلهر نهدىـن چىقتـى، بـۇ بالىالرنىـڭ    

ىندىشىنىڭ يوقلۇقىنى ھهممه ئادهم بىلىدۇ، خۇددى دوغانىمنىڭ با ـقا بىـر فارۇقتىن با قا بىر قېر
پاســاتالرنى كىــم توقــۇپ -قېرىندىشــى بولمىغىنىــدهك، دوغانىمنىــڭ قېرىند  ــلىرىمىش، بــۇ پىتــنه

ــان ــۇ يالغ ــيىن ب ــدىن كې ــقا كىرگهن ــهن يا  ــدى سهكس ــدۇ، مهن ئهم ــلهن -چىقارغان ــد قالر بى ياۋى
ۇر بىـلهن سـهن قاند قسـىگه بىـر جهمهتـتىن بولغۇدهكسـهن؟ مهن ھهپىلىشهمدىم، بىر پاپـا ۋه توكـ

قۇالق سېلىپ جىم تۇر تتىم: ئاندىن ھهر ئىككىسى دهرىزىلىرىنى تاقاپ ئىچىـگه كىرىـپ كهتكهنـده 
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تاالغا چىقاتتىم، بولۇڭالر نىلگۈن، مهتىن، دهيتتىم، موماڭالر چاقىرىۋ تىدۇ، تامـاق تهييـار بولـدى. 
 تىۋ تقاند  ئۇ بىر بۇلۇڭد  قاالتتى.ئۇالر يۇقىرىغا چىقىپ كې

 دهيتتى نىلگۈن. _ھهسهن بىلهن ئوينايتتۇق! _
 ھهئه، ھهئه! _
 ئېسىڭده بارمۇ؟ _
 بىلگىلـى كهلگهنلىكىنـى ئۈلگـۈرۈپ قهيهردىـن ۋه بهي دوغـان مومـاڭالر، ئۈسـتىده سـىلهر ۋه

 قالغـان بايـاتىن ئـۇنى مهن چـېغىڭالرد ، يهۋ تقـان تامـاق سـهن ۋه مهتىـن ۋه فـارۇق بولمايدىغان
 .كـېله مهيهرگه بـاالم، ئـاچتىمۇ قورسـىقىڭ دهيتـتىم، ھهسـهن، ھۈ ـت، تاپـاتتىم، بۇلۇڭـدىن

 ئورۇنـدۇقۇمغا كىچىـك كىـرهتتىم، با ـالپ ئىچىـگه كېلهتتـى، كهينىمـدىن ئاسـتا قورقۇمسـىر پ
 چىقىـپ قهۋهتـكه ئۈسـتۈنكى .قويـاتتىم تـامىقىمنى يهۋ تقـان تې ـى مهن ئالـدىغا ئولتۇرغـۇ ۇپ،
 تىقىپمـۇ يانچۇقلىرىغـا ۋه يهپ فـارۇق ۋه پۇرچـاقالرنى سـاالتنى، تهخسىسىنى، كۆفته ئۈستهلدىكى

 :سـور يتتىم يهۋ تقاند  ئۇ ۋه قوياتتىم ئالدىغا چۈ ۈپ ئېلىپ گىالسالرنى ۋه  اپتۇل تۈگىتهلمىگهن
 !ۋ يتاڭ ئاغرىمدىكهن؟ ياخشىدۇ، پۇتى !التارىيه ئىش، ھېچ ھهسهن؟ قىلىۋ تىدۇ ئىش نېمه د د ڭ
 گهپ بـاالم؟  ـۇند قمۇ يىلى، كېلهر !ۋ يتاڭ بارىسهن؟ مهكتهپكه قاچان تۇرغانسهن، ئوبد ن سهن

 ئۆلـۈپ بهي دوغـان .قـار يتتى قورقۇمسـىر پ كۆرۈۋ تقاندهك قېتىم تۇنجى خۇددى مېنى قىلمايتتى،
 قاسـىنىپ قـانچىنچى يـا  بـۇ سـهن ھهسـهن :كېيىنمـۇ كىرگهنـدىن مهكـتهپكه ئـۇ ۋه كهتكهنـدىن
 !بولىسـهن ئـادهم كاتتـا ئوقـۇپ ئانـدىن،  ۇند قمۇ؟ سىنپقا، ئۈچىنچى .قىلمايتتى گهپ كۆچتۈڭ؟

 .قالدى ئېسىلىپ ماڭا تۇيۇقسىز نىلگۈن قىلماقچى؟ ئىش نېمه بولساڭ چوڭ
 ئولتۇر يلىمۇ؟ _دېدىم، _نېمه بولدى؟ _
 بۇ يهرگىمۇ ئۇرغانتى. _دېدى، _بىقىنىم ئاغرىۋ تىدۇ، _
 دېدىم. _ۇر يلىمۇ؟تاكسىغا ئولت _

 قويۇلغـان توختىتىـپ قىرغىقىغـا دېڭىـز چىقتـۇق، يولغـا چـوڭ يهنه .ماڭـدۇق بهرمىـدى، جـاۋ پ
 ھـويال .ئۆتتـۇق ئارىسىدىن توپىنىڭ كىشىلهر يهكشهنبىلىك كهلگهن ئىستانبۇلدىن ما ىنىالرنىڭ،
 .كۆردۈم ما ىنىنى قارىدىم، كىرىۋېتىپ ئىشىكىدىن

 ن.دېدى نىلگۈ _ئاكام كهپتۇ، _
 دهرھال ئىستانبۇلغا دوختۇرخانىغا بار رسىلهر. _دېدىم، _ھهئه، _
 قويـۇپ ئوچـۇق گـا نى .قالـدىم ھهيـر ن .كىـردۇق ئىشـىكىدىن ئا ـ انىنىڭ .دېمىـدى نـېمه بىر

 ئانـدىن .ئۆچـۈردۈم ھامـان  ـۇ ئىچىـده قورقۇنچ .كۆيۈۋ تاتتى ئوت ئوچاقتا بىر يهنه .كېتىپتىمهن
 يـاتقۇ دۇم، دىۋ نغـا نىلگۈننى .ئىدى يوق يهرده ئۇ بهي فارۇق .تىمچىق ئېلىپ ئۈستىگه نىلگۈننى
 .ئاڭلىدىم توۋلىغىنىنى ئۈستىدىن قويۇۋ تسام ياستۇق دۈمبىسىگه

دېـدىم. نىلگۈننىـڭ بېشـىغىمۇ بىـر  -مهن بۇ يهرده چـوڭ خـانىم، مهن بـۇ يهرده، مانـا ھـا ىر، _
 فارۇق بهينى ئهۋهتىمهن.ھا ىرال  _دېدىم،  _ياستۇق قويدۇم. قاند قر ق تۇرىسهن؟

ئۈستىگه چىقتىم. چوڭ خانىم ھوجرىسىدىن چىقىپتۇ، قولىد  ھاسا، پهلهمپهينىـڭ تۈۋىـده ئـۆره    
 تۇر تتى.

 دېدى. _نهده ئىدىڭ؟ _
 دېدىم. _با  رغا چىققانتىمغۇ... _
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 نهگه ماڭدىڭ يهنه؟ _
 هن.سىز ھوجرىڭىزغا كىرىپ تۇرۇڭ، ھا ىرال كېلىم _دېدىم، _مانا ھا ىر، _

 ئىچىـگه ئېچىـپ ئىشـىكنى تۇرمـايال سـاقالپ .كهلمىـدى جاۋ پ چهكتىم، ئىشىكىنى بهينىڭ فارۇق
 .ئوقۇۋ تاتتى كىتاب يېتىپ كارىۋېتىد  كىردىم،

بىكـار يولـد  -مهتىن تۈنۈگۈن بىكاردىن _دېدى، _ما ىنىنى بىردهمدىال ئوڭشاپ بولدى رهجهپ، _
 قاپتۇ.

 نى ساقالۋ تىدۇ.سىز _دېدىم، _نىلگۈن خانىم پهسته، _
 نېمىشقا؟ _دېدى، _مېنىمۇ؟ _
 نېمه قىلىۋ تىسهن ئۇ يهرده؟ _دهپ ۋ رقىرىدى چوڭ خانىم، _رهجهپ، _
 سىز پهسكه دىككىده چۈ ىڭه فارۇق بهي. _دېدىم، _نىلگۈن پهسته، _

 .تـۇردى كارىۋېتىدىن تا الپ كىتابىنى .تۇر تتى قار پ چىر يىمغا .قالدى ھهير ن سهل بهي فارۇق
 .چىقتى اندىنئ

 دېدىم مهن. باردىم. _مانا كهلدىم چوڭ خانىم، _
ماڭا يۆلىنىڭ، مهن سىزنى كارىۋېتىڭىزغا ياتقۇ ۇپ قوياي.  _دېدىم، _نېمىشقا بۇ يهرده تۇرىسىز؟ _

 بۇ يهرده سوغۇق تهگكۈ ىۋ لىسىز. ھېرىپ قالغانسىز.
 نهگه ماڭدى؟سهن يهنه يالغان ئېيتىۋ تىسهن. فارۇق بايا  _دېدى، _مهككار! _

 .كىردىم ھوجرىسىغا خانىمنىڭ چوڭ ئىشىكتىن تۇرغان ئوچۇق
 قااليمىقان قىلما. _دېدى، _نېمه قىلىۋ تىسهن ئۇ يهرده؟ _
ھېچـنىمىگه چېقىلمىـدىم، مانـا  _دېـدىم، _ئۆينىـڭ ھاۋ سـىنى ئالما ـتۇرىۋ تىمهن چـوڭ خـانىم، _

 كۆرۈپ تۇرۇپسىز.
 .ئاچتىم رنىقاپقاقال مهن .كىردى ھوجرىغا خانىم چوڭ

 دېدىم. _قېنى كارىۋ تتا يېتىۋېلىڭ، _
 قىالتتـى، قالغانـدهك ئۇنتـۇپ ۋه تـارتتى پىشانىسـىگىچه يوتقـاننى بالىـدهك كىچىـك يـاتتى،

 قىزىقسـىنىپ بالىـدهك كىچىك قىالتتى، قالغاندهك ئۇنتۇپ ھامان  ۇ بولۇ نى بىز ر يىرگىنىشنى،
 .سالدى سور پ

 نېمىلهرنى كۆردۈڭ؟ _ى،دېد _با  رد  نېمىلهر باركهن؟ _
 .قويدۇم قېقىشتۇرۇپ ياستۇقىنى قويدۇم، تۈ ه تۈرۈپ چۆرىسىنى يوتقىنىنىڭ بېرىپ

 تاڭ.-ئادهمگه ھېچنىمه چىر يلىق كۆرۈنمه، بوپ قالدىغۇ _دېدىم، _تۈ ۈك بىر نهرسه يوق، _
رلىـق بىلهتـتىم، سـهندىن سـورىمىغان بـوالي. يۈ ىـده نهپـرهت ۋه بىز  _دېـدى، _ئوسـال پاپـا! _

 ئهكىس ئهتتى ۋه جىمىپ قالدى.
 دېدىم. _يېڭى مېۋه ئالدىم، ئهكىلىپ بېرهيمۇ؟ _

 .چۈ كهنىدى پار ڭغا فارۇق بىلهن نىلگۈن .چۈ تۈم پهسكه ياپتىم، ئىشىكىنى .ئۈندىمىدى
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دورىگهر ئايال بىلهن ئېرى ۋه رهجهپكه يۆلىنىپ ئۆيگه كېلىش جهريـانىنى سـۆ لهپ بهرگهنـدىن    
 ن،  ئىشنىڭ قاند ق يۈ  بهرگهنلىكىنى سورىغۇم كهلدى. چىر يىمغا قار پ بىلىۋ لغاندهكال:كېيى
 ۋ كسىنا ئۇرغۇ غانچىلىك بىر ئىش. _دېدى نىلگۈن، _كېرهك يوق فارۇق، _
ئالالھ قهھىر قىلسۇن، لېكىن ئۇرغۇ ۇ ـتىن بـۇرۇن،  _دېدىم، _ۋ كسىنا ئۇرغۇ غاند  ساقاليسهن، _

 ىش سوغۇقىنى ھېس قىلىدۇ. چۈ هندىڭمۇ؟قولۇڭ يىڭنىنىڭ مۇدھ
 ئاخىرقى پهيتته. _دېدى، _ ۇند ق، لېكىن ئۇ تۇيغۇ ئاخىرىد  پهيد  بولىدۇ، _
 ئاندىنچۇ؟ _
ئانـدىن پۇ ـايمان قىلـدىم،  ـۇ. ئـۆ ۈمگه ئـاچچىغىم كهلـدى. ئا ـۇ كالۋ غـا تهڭ كېلهلمىگىـنىم  _

 ئۈچۈن. قار پ تۇرۇپ...
 كالۋ مۇ؟ _
ىچىك چېغىد  ئۇند ق ئهمهستى، ياخشى بالىتى. لـېكىن كېـيىن، بـۇ يىـل، ك _دېدى، _ۋ يتاڭ، _

كالۋ  دهپ ئويلىغان ئىـدىم، كـالۋ  ۋه سـادد . ئۇرۇۋ تقـان چېغىـدىمۇ، مهن، بـۇ ئهخمىقـانه ئىشـنى 
 نېمىشقا كونترول قىاللمىدىم دهپ ئۆ ۈمگه ئاچچىغىم كهلگهنىدى.

 دېدىم سهل قورۇنۇپ تۇرۇپ. _ئاندىنچۇ؟ _
ئۆ ۈمنىــڭ ئاللىقاچــان كېچىكىــپ قالغــانلىقىمنى چۈ ــهندىم. دېمىســىمۇ يــېگهن ھهر  ئانــدىن، _

تاياقنىڭ پهقهت بىرى ئىكهنلىكىنـى، ئانـدىن يهنه بىرنـى يهيـدىغانلىقىڭنى ئوياليسـهن. ۋ رقىـر پ 
كهتكهن بولسام كېرهك. ھېچكىممـۇ كېلىـپ يـاردهم قىلمىـدى. بۇالرغـا نېمىـدهپ قىزىقىـپ قالـدىڭ 

 ال؟فارۇق، بۇنچىۋې
 چىر يىمغا چىقىپ كېتىپتىمۇ قىزىقىپ كهتكىنىم؟ _

ئۈمىدســىزلهرگه  _دېــدى، _ئــا  پ چېكىشــتىن خۇ ــاللىق تاپىــدىغان كىشــىلهرگه ئوخشــاش، _
ئوخشاش. يېقىن بىر ئادىمى ئۆلۈپ كهتسه، ئۆ ىنىڭمۇ ئۆلگۈسى كېلىدىغان ئادهملهردهك، پايدىسى 

 يوق تهپسىالتالرغا نېمانچه قىزىقىپ كېتىسهن؟
 دېدىم غهلىته بىر خىل ھۇ ۇرلىنىش تۇيغۇسىد . _مهن مۇ ۇند ق ئادهم، _
پهقهت ئۈمىدسـىز ئىكهنلىكىڭـگه ئـۆ ۈڭنى ئىشـهندۈرمهكچى  _دېـدى، _سـهن ئۇنـد ق ئهمه،، _

 بولۇۋ تىسهن.
 ئۇند ق ئهمهستۇ؟ _
 بىكار ئۈمىدسىز قىياپهتكه كىرىۋېلىۋ تىسهن.- ۇند ق. بىكاردىن _
 هن نهرسهڭ نېمه ئۇند ق بولسا؟سېنىڭ بۇ ئۈمىد دېگ _

 :ئاندىن .ئويلىنىۋ لدى بىرئا  نىلگۈن
 -پهرۋ سـىز بولـۇپ قېلىشـقا ھېچقانـد ق بىـر باھـانه _دېـدى، _ئـادهم پهرۋ سـىز بولـۇپ قالىـدۇ، _

 سهۋهپ بولمىسىمۇ؛  ۇند ق.
 دېدى. _ئادهمنى ئادهم قىلىپ تۇرغان نهرسىدۇر، _كېيىن، ئويلىنىۋ لغاندىن بىردهم يهنه
ئۆلۈمدىن ئادهمنى توسۇپ تۇرغان نهرسـه. بۇنىڭغـا ئوخشـاش: به ىـده، ئـادهم كىچىـك چېغىـد   _

ئويالپ قالىدىغۇ، مهن ئۆلسهم نـېمه بـوالر دهپ...  ـۇند ق چاغـد ، قار ـىلىق قىلىۋ تقانـدهك بىـر 
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تۇيغۇ ئىچىمگه تولىـدۇ، بـۇ خىـل تۇيغۇغـا ئهگىشـىپ ماڭسـاڭ ئهڭ ئاخىرىـد  ئۇنىـڭ   دى قانـد ق 
ئىكهنلىكىنى چۈ ىنىپ يېتىسهن: سهن ئۆلگهندىن كېيىن نېمه ئىشـالرنىڭ بولىـدىغانلىقىغا  نهرسه

 قىزىقىسهن، بۇ خىل قىزىقىش، چىدىغۇسىز، قورقۇنچلۇق بىر نهرسىدۇر.
ئۇ تامامهن بىر قىزغانچۇقلۇق. سهن ئۆلگهنـدىن كېـيىن  _دېدىم، _ئۇ قىزىقىش ئهمه، نىلگۈن! _

ۆرىدىغانلىقىنى، بهختلىـك بولىـدىغانلىقىنى، سـېنى ئۇنتـۇپ گـۈ هل ھاالۋهت ك-با قىالرنىڭ ھۇ ۇر
خۇر ملىقتـا بىـر نېسـىۋهڭنىڭ بولمايـدىغانلىقىنى -بىر ھايات يا ايدىغانلىقىنى، ئۆ ۈڭنىـڭ بـۇ  ـاد

 ئوياليسهن ۋه بۇ سهۋهپتىن ھهممىسىدىن قىزغىنىسهن.
ن بـۇ قىزىقىشـتىن ۋ   قىزىقىسـهن. ھهم سـهن ئـادهمنى ئۆلۈمـدىن توسـۇپ تۇرغـا _دېدى،_ياق، _

 كېچىۋ تىسهن، قىزىقمايدىغاندهك قىياپهتكه كىرىۋېلىۋ تىسهن ئاكا.
 مهن پهقهت قىزىقمايمهن. _دېدىم ئاچچىغالپ، _ياق! _
 دېدى غهلىته بىر خىل ئىشهنچ بىلهن. _نېمىدهپ قىزىقمىغۇدهكسهن؟ _
 ه.ھهممىسى ئوخشاش نهرسىلهر: ئوخشاش ھېكاي _دېدىم، _چۈنكى بىلىمهن، _
 ھهرگىز ئۇند ق ئهمه،. _
ئىشهنچىڭدىن مهھـرۇم قالماسـلىق ئۈچـۈن سـېنىڭمۇ بىلگـۈڭ   _دېدىم، _ئا ۇند ق، ئا ۇند ق، _

 كهلمهيۋ تىدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ئىشـهنچ بولغـان  _دېدى نىلگۈن، _مهندىكىسىنى ئىشهنچ دېگىلى بولمايدۇ، _

 ئۈچۈن ئىشهنمهكتىمهن. تهقدىردىمۇ، بىلمىگهنلىكىم ئۈچۈن ئهمه،، بىلگهنلىكىم
 دېدىم. _مهن بىلمهيۋ تىمهن  ۇ! _

 :نىلگۈن كېيىن .بولدۇق جىم بىردهم
سـهن  -دېدى، _سهن كىتابالرد ، ئارخىپ انىد  ئوقۇغان  ۇنچىۋېال نهرسىلهر نېمه ئۇند ق بولسا؟_

 پهقهت بىلمىگهندهك قىياپهتكه كىرىۋ لماقچى بولۇۋېلىۋ تىسهن.
 دېدىم مهن. _رغا بۇند ق قىلغۇدهكمهن؟بىكا-نېمىدهپ بىكاردىن _
 ۇ چاغد  ئۇ تۇيۇقسىزال مېنى ر ھهتلىتىدىغان بىر ئىش قىلدى: تې مۇ تېرهن بىر يهرده ياتقـان    

سهۋهپنى ئىز ھالپ بېرىشكه ئاجىز كهلگهنلىكىنى ئېتىر پ قىلغانالرغا ئوخشاش چارهسىزلىك ئىچىده 
ۇ غهلىـته بىـر خىـل تۇيغۇغـا چۆمـدۈم: ئهركىـنمهن. ئالقىنىنى ئىككى يانغـا قىلىـپ ئـاچتى ۋه مهنمـ

لېكىن نېمىشقىكىن ئۆ ۈمدىن يىرگهندىم. ئۆ ۈمده ساختا، ئىككى يۈ لىمىچى بىر نهرسـىلهر بـاردهك 
ۋه مهن ئۇنى يو ۇرۇپ كهلگهنـدهك خـۇددى. مۇنـد ق ئويلىـدىم. ئـادهم ئـۆ ىنى مهلـۇم نـۇقتىغىچه 

سـه ھهپىله سـۇن، بىـر نۇقتىغـا كېلىـپ توسـۇلۇپ تونۇيدۇ، ئاندىن مهيلى ئۇ قانچىلىـك ھهپىله 
قالىدۇ ۋه ئاندىن قۇرۇق بىلجىرال الر با لىنىدۇ. رهجهپ ئۆيگه كىرگهنىـدى. چـاچر پ ئورنۇمـدىن 

 تۇردۇم، قهيهردىن پهيد  بولغانلىقى نامهلۇم بىر ئىشهنچ بىلهن:
 سېنى دوختۇرخانىغا ئاپىر ي. _دېدىم، _ماڭايلى نىلگۈن! _
 بارغۇم يوق. _ى كىچىك بالىدهك،دېد _ئۇففففف!_
 ئهركىلىمه! دورىگهر گۇي توغر  دهيدۇ. ئىچ جار ھهت بولۇپ قالسىچۇ؟ _
 دورىگهر دېگهن ئايال كىشى، ئهر ئهمه،! جار ھهت بولۇ ى مۇمكىن ئهمه،. _
 ماڭايلى نىلگۈن، گهپنى ئا  قىلىپ. _
بىكــار گهپ -بىكــاردىن  ــۇند ق قىلىــپ، بىــرهر نهتىجىــگه ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئهمه،، بهلكــى   
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سـوقۇپ تې ىمـۇ ئېنىـق ئوتتۇرىغـا -بىرىگه ئۇرۇپ-سوقۇ تۇرۇش ۋه مهناالرنىڭ چارهسىزلىكىنى بىر
چىقىرىش ئۈچۈن پار ڭلىشىشقا با لىدۇق. مهن بـۇنى دهيـمهن، ئـۇ ئـۇنى دهيـدۇ ۋه ماڭـا مۇنـد ق 

سـۆ لهر ھېچنىمىنـى -هپتۇيۇالتتى، مهن ئۇنىمۇ دىيهلهيتتىم، ئۇمۇ، بۇ نۆۋهت بۇنى ۋه نهتىجىده گ
ئۆ گهرتهلمهي، بۇ يهرده، بىزنىڭ سۆ  ۋه ۋ قىت ئىسر پ قىلىشىمىزدىن با قا ھېچبىر ئىشـقا كارغـا 

قولىنى سـۇنۇپ -كهلمهيتتى. ئاخىرىد  نىلگۈننىڭ ئۇيقۇسى كهلدى. يۆلىنىپ ئولتۇرغان دىۋ ند  پۇت
 ياتتى ۋه كۆ لىرىنى يۇمۇپ ماڭا دېدى:

 ن گهپ قىلىپ بېره ماڭا!ئاكا،  بىردهم تارى تى _
 قاند ق؟_
 دهپتىرىڭنى ئوقۇغىنه. _
 ئۇخلىۋ لساڭ ئوبد ن بوالرمىكى؟ _
ـــپ     ـــزدهك ھۇ ۇرلىنى ـــك قى ـــان كىچى ـــاقچى بولۇۋ تق ـــايه ئاڭلىم ـــپ  ورالپ ھېك ســـو ۇلۇپ يېتى

كۈلۈمسېرىدى. ھېكايىلهرنىڭ ئاخىرىد  بولسىمۇ بىرهر ئىشقا يار يدىغانلىقىنى خىيال قىلىـپ خۇ ـال 
لد  چـاپتىم، ئۈسـتۈنكى قهۋهتتىكـى ھوجر مغـا چىقـتىم، لـېكىن سـومكىد  تـارىخ دهپتىـرىم يـوق ھا

ــۇر تتى. ھاســىر پ ھۆمىــدهپ، تارتمىالرغــا، ئىشــكاپقا، چاماد نلىرىمغــا قارىــدىم، ئانــدىن با ــقا -ت
ــى  ــۈر دهپتهرن ــېكىن لهنهتتهكك ــردىم، ل ــىغىمۇ كى ــڭ ھوجرىس ــاقتىم، مومامنى ــزدهپ ب ــۇ ئى ئۆيلهرنىم

دىم. ئــويالپ بېقىــپ، تۈنۈگــۈن كهچقــۇرۇن نىلگــۈن بىــلهن يــامغۇر تاما اســى قىلغانــدىن تاپالمىــ
كېـــيىن، مهســـتچىلىكته دهپتهرنـــى ما ـــىنىنىڭ ئارقـــا ئورۇنـــدۇقىغا تا ـــالپ قويغـــان بولۇ ـــىم 
مۇمكىنلىكىنى ئېسـىمگه ئالـدىم، لـېكىن ئـۇ يهردىمـۇ يـوق تـۇر تتى. ئـۆيلهرنى يهنه بىـر ئـاختۇرۇپ 

ستىگه چىقىپ كېتىۋېتىپ نىلگۈننىڭ ئۇخالپ قالغانلىقىنى كۆردۈم، توختىـدىم، بېقىش نىيىتىده ئۈ
قارىدىم: يۈ ى ئۈستىگه كۆك ۋه قىزىل بوياق سۈرتۈلگهن ئاق، كونا ماسـكىغا ئوخشـايتتى. ئوچـۇق 
تۇرغان ئاغزىنىڭ قار ڭغۇ ئار چلىرى، ئادهمده ئىنتىز رلىق ۋه ئهنـدىكىش تۇيغـۇلىرىنى قو غايـدىغان 

ــتر كى ــۆرۈپ، ئابس ــقانلىقىنى ك ــڭ يېقىنال  ــلىتهتتى. رهجهپنى ــۈكلىرىنى ئهس ــڭ تۆ  ت ھهيكهللهرنى
ئۆ ۈمنى گۇناھكاردهك ھېس قىلىپ باغقا چىقىـپ كهتـتىم. نىلگـۈن پۈتـۈن ھهپـته بـويى ئولتـۇرۇپ 

 كىتاپ ئوقۇيدىغان قاتلىما ئورۇندۇققا يوغان گهۋدهمنى جايال تۇردۇم، قار پ ئولتۇردۇم.
رىــدورلىرىنى،  ــهھهردىكى قىســتاڭچىلىقنى، قىســقا يهڭلىــك كــۆينهكلهرنى، ئۇنىۋېرســىتېت كا   

نهم ۇش يا  ئىسسـىقىنى، دىمىقتـا يېيىلىـدىغان چۈ ـلۈك تامـاقالرنى، سـۆ لهرنى خىيـال قىلـدىم. 
چـاڭ ۋه كىتـاپ  - ۇند ق، ئوبـد ن ئېـتىلگهن جـۈمهكلهردىن سـۇ ئېقىۋ تقانـدۇر، ئـۆيلهردىن توپـا

وڭالتقۇد  يالتىر ق تېتىيدىغان سۈنئى سارماي پارچىسى مۇ دهك قېتىپ، پۇرىقى كىلىپ تۇرغاندۇر، ت
ئاپئاق رهڭگه كىرگهن ھالد  نائېنىق بىـر ۋ قىتنـى كۈتـۈپ تۇرغانـدۇر. بـوش ئۆيمـۇ، دېـمهك بـوش 
قالىدىكهن! ھار ق ئىچكۈم، ئۇخلىغۇم كهلدى. ئاندىن مۇند ق ئويلىدىم: ئـارىمىزدىكى ئهڭ ياخشـى 

بۇ ئىش! ئاندىن ئورنۇمدىن تۇردۇم ۋه ئاۋ يالپ مېڭىپ ئىچىگه كىردىم ۋه  كىشىنىڭ بېشىغا كهلدى
 ئۇخالۋ تقان يارىد ر گهۋدىگه قارىدىم. رهجهپ كهلدى.

 دېدى. _ئۇنى دوختۇرخانىغا ئاپىرىڭ، فارۇق بهي! _
 دېدىم. _ئويغاتمايلى، _
 ئويغاتمايلىمۇ؟ _
پ كهتتــى. مهنمـۇ، قايتىـدىن ئاپتاپقــا مـۈرىلىرىنى سـىلكىپ ئىغــاڭلىغىنىچه ئا  انىسـىغا چۈ ـۈ   
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چىقىپ قا انىڭ تۈۋىده لهقۋ  توخۇالرنىـڭ يېنىـد  ئولتـۇردىم. خېلـى بىـر چاغـدىن كېـيىن مهتىـن 
كهلدى، يېڭىال ئويغىنىپتۇ، لېكىن كۆ لىرى ئۇيقۇ يۇقى ئهمه،، جىددى كۆرۈنهتتى. دهپ بهردى: 

ماڭا يهنه سۆ لهپ بېرىۋېتىپ، ئارىلىقتا  نىلگۈن سۆ لهپ بېرىپتۇ! نىلگۈننىڭ سۆ لهپ بهرگهنلىرىنى
ئۆ  بېشىدىن ئۆتكهنلهرنىمۇ سۆ لهپ بهردى: تۈنۈگۈن كهچته ئۇالرغا تارتقۇ ۇپ قويغان ئون ئىككى 
مىــڭ لىــر ، ما ــىنىنىڭ قانــد ق بۇ ۇلــۇپ قالغــانلىقى، ئىشهنگۈســىز دهپ تهرىــپلىگهن يــامغۇر 

 قتىــد  نــېمه ئىشــى بــارلىقىنى ســورىۋېدىم، ۋ ھاكــا  الرنى. مهن ئۇنىــڭ ئــۇ يهرلهرده كېچنىــڭ ئــۇ ۋ
 بىردهم جىمىپ قالدى، ئاندىن غهلىته بىر ھهرىكهت قىلدى.  ۇ چاغد  مهن:

ما ـىنىد  ئۇنتـۇپ قالغـان بولۇ ـىم مـۇمكىن،  _دهپ سـورىدىم، _مېنىـڭ دهپتىـرىم بولىـدىغان، _
 كۆردۈڭمۇ؟ يوق تۇرىدۇ.

 كۆرمىدىم! _
ا ئاپىرىش ئۈچۈن قاند ق ئـوت ئالـدۇرغانلىقىمنى سـورىدى. ئاندىن ما ىنىنى رېمونت قىلدۇرۇ ق   

رهجهپ بىلهن ئا ر ق ئىتتىرىشـىمىزگه ئـوت ئالغـانلىقىنى ئېيتىۋېـدىم، ماڭـا ئىشـهنمىدى، يۈگـۈرۈپ 
بېرىپ رهجهپتىن سورىدى، ئۇمـۇ ئوخشـاش جـاۋ پنى بهرگهنـده، بۈگـۈن ھهقسـىزلىككه ئۇچرىغـان 

ــدهك  تهلهيســىز ــدىن نىلگــۈن ئهمه،، بهلكــى ئۆ ى ــدىن مهن كالالم ــى. ئان لىكىدىن قاقشــاپ كهتت
چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن تىرىشىۋ تقان ئىشنى ئېسىمگه سالدى. بىرهرسى ساقچىغا مهلۇم قىلغانـدهكمۇ؟ 
ھېچكىمنىڭ مهلۇم قىلمىغانلىقىنى ئېيتتىم ۋه مهتىننىڭ چىر يىنى بىغهملىكـتىن يىرگهنـدهك قىلىـپ 

دىن كېــيىن يــۈ ى خــۇددى بىزنــى ئۇنتــۇپ، تې ىمــۇ پۈرۈ ــتۈرگهنلىكىنى كــۆردۈم، لــېكىن بىردهمــ
چۇڭقۇرر ق با قا بىر ئا  پنى ئهسكه ئالغاندهك بولۇپ كهتتى. مهن كىرىپ كهتتىم، ئويغانغانلىقىنى 
كۆرۈپ، نىلگۈنگه دوختۇرخانا ۋه جار ھهتتىن سۆ  ئاچتىم، مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بىلهن ئۇ سـۆ نى 

اندۇرماي قورقۇتۇپ قويسـام، مـاقۇل، بـار يلى، دهمـدىكىن چىقارماستىن ئۆلۈمنى ئېسىگه سالدىم، چ
 دېدىم، لېكىن ئۇند ق دېمىدى.

 تاماقتىن كېيىن بىر گهپ بولسۇن. _دېدى، _ھا ىر بارغۇم يوق، _
مومام پهسكه چۈ مىگهچكه، تاماق ۋ قتىد  خاتىرجهم ئولتۇرۇپ ئىچـتىم ۋه رهجهپ ھهممهيلهنـگه    

يغۇســىنى  رهجهپنىــڭ ھهرىكهتلىرىنــى كــۆرۈپ، رهجهپنىــڭ يۇقتۇرمــاقچى بولۇۋ تقــان گۇنــاھ تۇ
ھهممىــدىن بهك ئــۆ ىنى گۇناھكــاردهك ھــېس قىلغــانلىقىنى ئويلىــدىم. گويــا گۇناھكــار بولغــانلىقى 
ــد قمۇ  ــېكىن دهل بۇن ــى. ل ــاردهك قىالتت ــانلىقى ئۈچــۈن گۇناھك ــىز بولغ ئۈچــۈن بهختســىز، بهختس

هتتۇق، لېكىن ئىچىده بولۇ ىمىز كېرهك بولغان ئهمه،. گويا ھهممهيلهن سىرتتا ئىدۇق، بۇنى بىل
نهرسه نېمه، بۇنى بىلمهيتتۇق. ھا ىر قهيهرلهردىدۇر يۈرگهن ئۇ، ھهسهن ئىدى، ئىچىده بولغـان، 
لېكىن بىز ئۇنى ئهيىپلهۋ تـاتتۇق ۋه ھالىغـا ئېچىنىۋ تـاتتۇق. تاماقنىـڭ ئاخىرىـد  ئېسـىمگه نېرۋ مغـا 

دېمىـگهن بولسـا بهلكىـم بـۇ  «سـار ڭ فا ىسـت »ئۇنىڭغا  تېگىدىغان بۇ خىيالمۇ كهلدى: نىلگۈن
ئىشالر يۈ  بهرمه، بولغىيتتى. ر ۋۇرۇ، مهست بولۇپ قالغان بولسام كېـرهك. كېـيىن تـۇرۇپال، بـۇ 
ــم  ــر يهرده، بهلكى ــدىم، بوغــۇ د  بى ــزىتلهرده ئوقۇغانى ــدى: گې ــدهك بول ــره كــۆ ۈمگه كۆرۈنگهن مهنزى

وبۇســى، ئىچىــدىكى يولــۇچىالر بىــلهن بىلــله يېــرىم كېچىــده تار بيــاد  ھــاۋ د نلىق بىــر  ــهھهر ئاپت
دېڭىزغا چۈ ۈپ كهتكهنىدى.  ۇ تاپتا، مهنمۇ خۇددى ئۆ ۈمنى ئۇ ئاپتوبۇسنىڭ ئىچىده تۇرغاندهك 
ھېس قىالتتىم، دېڭىزنىڭ تېگىگه چۈ ۈپ كهتكهنىدۇق، لېكىن ئاپتوبۇسـنىڭ ئىچىـدىكى المـپىالر 

ه بولۇپ دهرىزىگه قار يتتتۇق، ئهمما ئۆلۈمنىـڭ ما ـىنا ئىچىـگه يېنىپ تۇر تتى، ھهممهيلهن ئاالقىز د
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يورۇق بىـر ئايالـدهك جهلپكـار ئىـدى، كۈتـۈپ -چۈ ۈپ تۇرۇۋ تقان قار ڭغۇلىقى يېقىملىق ۋه ئوچۇق
 تۇر تتۇق.

تاماقتىن كېيىن، نىلگۈنگه دوختۇرخانىنىڭ گېپىنى يهنه بىر قېـتىم قىلـدىم، بارمايـدىغانلىقىنى    
نـى ئـاچتىم. ئوقـۇپ يېتىـپ  «ئهۋلىيـا چهلهبـى» مغا چىقـتىم، كارىۋېتىمـد  يـاتتىم، ئېيتتى. ھوجر

 ئۇخالپ قاپتىمهن.
دهل ئــۈ  ســائهتتىن كېــيىن ئويغانغــان چېغىمــد  يــۈرىكىم غهلىــته ســوقۇۋ تاتتى. نېمىشــقىكىن    

رىۋ تقـا ئۆرۈلۈپ ئورنۇمدىن تۇر لمايۋ تاتتىم؛ خـۇددى قـوللىرىم ۋه پاچاقلىرىمنىـڭ ئۈسـتىگه مېنـى كا
مهھكهم بېسىپ تۇرۇش ئۈچۈن كۆرۈنمه، پىلالر ئولتۇرۇۋ لغاندهك قىالتتـى. خالىسـام كـۆ ۈمنى بىـر 
يۇمۇپ، ئاسانال ئۇخالپ كېتىدىغانـدهك قىالتـتىم، لـېكىن چۈ ـلهر كۈتـۈپ تۇرغـان گـۈ هل ئۇيقۇغـا 

ر ھـا   قېقىـپ قار ىلىق كۆرسهتتىم، ئۆ ۈمنى  ورالپ ئورنۇمدىن تۇردۇم. ھوجرىنىڭ ئوتتۇرىسىد  بىـ
قويغان قو ۇقتهك ھاڭۋېقىپ تۇردۇم، ئاندىن مۇند ق غۇدۇر پ قويـدۇم: ۋ قىـت دېـگهن   دى نـېمه 
ــكه  ــدى، پهس ــوالي دېگهنى ــائهت بهش ب ــىمىزچۇ؟ س ــان نهرس ــۈپ تۇرغ ــاره دهپ كۈت نهرســىدۇر؟ چ

 چۈ تۈم. 
 ۇۋ تاتتى.نىلگۈنمۇ ئۇخالپتۇ، ئويغىنىپتۇ، يهنه دىۋ ند  يېتىپ قولىدىكى كىتابنى ئوق   
خـاتىرجهم يېتىـپ،  كۆڭلـۈم  _دېـدى، _مېنىـڭ   دى مۇ ـۇند ق بىـر ئاغرىـپ قـالغۇم بـارتى، _

 خالىغان كىتابالرنى ئوقۇۋېلىش ئۈچۈن.
ئهھۋ لىـڭ ئۇنىڭـدىن بهتـتهر. قـوپ، سـېنى دوختۇرخانىغـا  _دېـدىم، _سـهن كېسـهل ئهمه،، _

 ئاپىرىمهن.
ــدى.     ــۇلالر»قوپمى ــالر ۋه ئوغ ــ«د دى ــى ئىككىنچ ــاقن ــاتتى. ئۇ ش ــتىم ئوقۇۋ ت ــهك -ى قې چۈ ش

ئىشالرنىڭ ئۆ ىنى ئاۋ ره قىلىشىنى خالىمايـدىغان كىتـاب مهستانىسـىگه ئوخشـاش، ماڭـا پىسـهنتمۇ 
قىلىپ قويماستىن، كىتـاب ئوقۇغۇسـى بـارلىقىنى ئېيتتـى.  ـۇند ق قىلىـپ، بىـردهم قـۇرۇق پـار ڭ 

ىپ تـۇرۇپ كـۆڭلىگه ئۆلـۈم قورقـۇنچى سېلىش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم ۋه بۇ قېتىم ئـۇ سـۆ نى ئىشـلىت
سېلىپ قويماقچى بولدۇم، ئهمما ئـۇ كۈلۈمسـېرهيتتى، بېشـىغا ئۇنـد ق ئىشـنىڭ كهلمهيـدىغانلىقىنى 
دهيتتـــى: چـــۈنكى ئـــۆ ىنى بهك قـــاتتىق يارىالنغانـــدهك ھـــېس قىلمـــايتتى. قولىـــدىكى كىتابقـــا 

 تقانلىقىغـا ھهيـر ن بولـۇپ قارىۋېلىۋېدى، مهن، ئـۇ ئىششـىق، كۆپكـۆك كۆ لهرنىـڭ، قانـد ق ئوقۇۋ
 تۇرۇپ قالدىم. 

ئاندىن ئۈستىگه چىقتىم ۋه ئۆيلهرنى ئايلىنىپ دهپتىرىمنـى ئىزدىـدىم، تاپالمىـدىم. دهپتىـرىمگه    
يا مىغـانلىقىمنى ئهسـكه ئااللمىـدىم. دهپتىرىمنـى ئىـزدهپ -ۋ باغا ئاالقىد ر بىـر نهرسـىلهرنى يا غـان
دى ئـۇنى ئىزدهۋ تقـانلىقىمنى ئۇنتـۇپ قالغانـدهك قىالتـتىم. باغقىمۇ چىقىپ قالغانىدىم، لېكىن خۇد

كوچىغا چىققان چېغىمدىمۇ مۇ ۇنىڭغا ئوخشاش بىر تۇيغۇ بار ئىـدى ئىچىمـده: كېزىـپ يـۈرهتتىم، 
لـــېكىن پۈتـــۈنلهي مهقسهتســـىزدهكمۇ قىلمـــايتتىم: بىـــر نهرســـه تاپااليـــدىغانلىقىمغا تـــې ىچه 

 ئىشىنىۋ تقاندهك قىالتتىم.
تا ـقىنلىق يـوق ئىـدى. قـۇمالر ھـۆل، ھـاۋ  سـۆرۈن -، ساھىلالرد  تۈنۈگـۈنكى قاينـامكوچىالرد    

ــۈمنى  ــايىۋهنلهردىن ئۆل ــۈرىۋېتىلگهن س ــاتتى. چۈ  ــو ۇلۇپ يات ــار  س ــىز مارم ــر ۋه رهڭس ــدى، كى ئى
ئهسلىتىدىغان چارهسىزلىك چىقىپ تۇر تتى؛ ئـۆ ى ئـۆ ى ئۈچـۈن بواللمىغـان بىـر مهدهنىيهتنىـڭ، 

ــد ق  ــن، قان ــىز قهيهردى ــڭ رهھىمس ــڭ بورىنىنى ــر تهيفې ــدىغان بى ــى بولماي ــى بىلگىل كهلگهنلىكىن
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 هربىسىده غۇالپ يوق بولۇپ كېتىشكه تهييارالنغىنىغا ئوخشاش... كۈننىـڭ تهپتىنـى، ئاخىرلىشـاي 
دهپ قالغـــان بىـــر كـــۈنگه قـــايتۇرۇپ بېرىۋ تقـــان ما ـــىنىالرنىڭ ئارىســـىدىن مېڭىـــپ، كىچىـــك 

ىغىچه باردىم. ئـۇ يهرده، كونـا بىـر مهھهللىلىكىمنـى ئـۇچر تتىم: پىرىستاننىڭ بېشىدىكى قهھۋهخان
چوڭ بولۇپ كېتىپتۇ، توي قىپتۇ، يېنىد  ئايالى بىلهن بالىسىمۇ بار ئىدى؛ پار ڭال تۇق:  ۇند ق، 

 يهنه  ۇ مهنىسىز سۆ لهرنى ئىشلىتىپ...
بهردى. دۈ ـهنبه  ئايالىغا، مېنىڭ بۇ يهرنىـڭ ئهڭ كونـا ئادهملىرىـدىن ئىكهنلىكىمنـى سـۆ لهپ   

كهچقــۇرۇن رهجهپنــى ئۇچرىتىــپ قېلىشــىپتۇ. ســهلمانى ســورىۋېدى، ئاجرىشــىپ كهتكهنلىكىمىزنــى 
ئېيتمىدىم. ئاندىن ياش چېغىمىزدىكى ئىشالرنى ئهسلىتىپ ئۆتتى: ھهممىنى ئۇنتـۇپ كېتىپـتىمهن. 

ۇر دهرلهر توغرۇلۇق ب-قېيىقتا ئولتۇرۇپ تاڭ ئاتقۇچه ئىچكهنلىكىمىزنى ۋ ھاكا  . ئاندىن با قا دوست
ســۆ لىدى؛ ئۇالرنىــڭ نــېمه ئىــش قىلىۋ تقــانلىقىنى دهپ بهردى. ئانىســىنى ئۇچرىتىپتــۇ:  ــهۋكهت 
بىــلهن ئورخــان كــېلهر ھهپــته كېلىــدىكهن؛  ــهۋكهت ئۆيلىنىپتــۇ، ئورخــان رومــان يېزىۋ تقــۇدهك. 

ــار ــاالم ب ــدىن ب ــدىن مهن ــۇ ســورىدى-ئان ــۇقىنى ســورىدى. ئۇنىۋېرســىتېت توغرۇلۇقم ــۈپ يوقل ، ئۆل
كهتكهنلهرنـى تىلغــا ئالــدى، پىچىــرالپ گهپ قىلمايۋ تــاتتى، لــېكىن پىچىرالۋ تقانــدهك كــۆرۈنهتتى، 
ــۈن  ــېمه ئۈچ ــى ن ــۇ قىزن ــىپتۇ، ئ ــۇم قىلىش ــا ھۇج ــر قىزغ ــۇ يهرده بى ــگهن ب ــدى: ئهتى قو ــۇپ قوي
دۇمبالىغـانلىقى ئېنىـق ئهمهسـكهن. كىشـىلهر توپىنىــڭ نهق ئوتتۇرىسـىد  يـۈ  بهرگهنمىـش. ھهمــمه 
ئادهم قار پ تۇرۇ ۇپتۇ، ھـېچكىم ئارىال ـماپتۇ؛ بىزنىـڭ ئـادهملىرىمىزمۇ ئهمـدى ئارىال ماسـلىقنى، 
ــى  ــتانبۇلد  كۆرۈ كۈس ــلهن ئىس ــدىن، مهن بى ــۆگهنگهنمىش. ئان ــلىقىنى ئ ــاردهم قىلماس ــۇپ ي قورق

غـا بارلىقىنى ئېيتتى، يانچۇقىدىن بىر ئىسىم كارتىسـى چىقىرىـپ بهردى. ئـورنىمىزد  تۇرغانـد  كارتى
قار ۋ تقانلىقىمنى كۆرۈپ دېدى:   ۋۇت دهپ كهتكىلى بولمايدىكهن، لېكىن بىر سې ى بـار ئىـكهن: 

 لىگهن، چىلهك ۋه سېۋهت ياسايدىكهن: ھهئه، ئهلۋهتته، يالتىر قتىن.
ئــۆيگه قايتا ــىمد  باققالنىــڭ دۇكىنىغــا كىرىــپ كىچىــك بىــر  ىشــه ر كــى ئالــدىم، نىلگــۈنگه    
 «ياق، بارمايمهن، »دىن كېيىن ئولتۇرۇپ ئىچىشكه با لىدىم. نىلگۈن دهۋهتكهن «دوختۇرخانا»

دېگهنىـدى، رهجهپمــۇ ئاڭلىغــان ئىــدى، لــېكىن  ــۇند ق بولســىمۇ كېــيىن ماڭــا يهنىــال ئهيىــپلهش 
نه ىرىده قارىغانىدى. بهلكىم مۇ ۇ سهۋهپتىن ئۇنى ماڭا   كۇسكا تهييارالپ بېرىشكه بۇيرۇيالمىغـان 

سـۆ لهر، كۆرۈنۈ ـلهر -د  ھهممه نهرسـىنى ئـۆ ۈم تهييارلىـدىم. ئانـدىن گهپئىدىم. بېرىپ ئا  انى
خىيالىمغا خالىغانچه كېلىپ چېپىپ يۈرۈ سۇن دهپ ئۆ ۈمنى قويۇۋهتتىم. مهغلۇبىيهت ۋه  هپهرنىڭ 

سۆ دىن ئىبارهت ئىكهنلىكىنى ئويلىـدىم: قايسىسـىغا ئىشهنسـهڭ، ئـاخىرى ئـۇ -پهقهت قۇرۇق گهپ
خــۇددى رومــانالرد  يا غانــدهك: ھهمــمه ئىشــنىڭ ئاياغال ــقانلىقىنى ھــېس كېلىــپ ســېنى تاپىــدۇ. 

ــاردۇر. رهجهپ د ســتى اننى  قىلىۋ تــاتتىم. بهلكىــم، ئورخاننىــڭ رومانىــد  مۇ ــۇند ق بىــر جــۈمله ب
تهييارالۋ تقاند  ئورنۇمـدىن مىـت قىلمىـدىم، ئهيىـپلهش نه ىرىـده قار  ـلىرىغا پىسـهنت قىلمىـدىم. 

ى پهسكه ئېلىـپ چۈ ـكهنده  ىشـهمنى يو ـۇرۇپ قويـدۇم. كېـيىن مهتىـن، قار ڭغۇ چۈ ۈپ مومامن
ھېچنهرســىدىن تهپتارتمــاي  ىشــىنى ئۈســتىگه ئېلىــپ ئىچىشــكه با ــلىدى. مومــاممۇ كــۆرمىگهنگه 
ــۇنى  ــيىن رهجهپ ئ ــاۋ تاتتى. كې ــد پ قاقش ــى غۇتۇل ــر نېمىلهرن ــدهك بى ــا قىلىۋ تقان ســېلىۋ لدى: دۇئ

 جىم دىمهي ئولتۇر تتۇق.-مئۈستىگه ئېلىپ چىقىپ كهتتى. بىز ال
 ھا ىرال، دهرھال! _دېدى مهتىن، _بولدى، ئهمدى ئىستانبۇلغا قايتايلى، _
 دېدى نىلگۈن. _قېنى سهن يا نىڭ ئوتتۇرىسىغىچه تۇرماقچى ئىدىڭغۇ؟ _
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 ئىچىم سىقىلىپ كهتتى، دهرھال قايتايلى. _دېدى ۋه بىردهم تۇرۇۋېلىپ، _ۋ   كهچتىم، _
 دېدى نىلگۈن. -الرنى؟ياقتۇرمىدىڭمۇ ئۇ _
 كىملهرنى؟ _
 كونا دوستلىرىڭنى؟ _
چاقچاق قىلىدىغان ئىش  _دېدى مهتىن، _دهرھال كېتىشىڭ كېرهك سهن، چۈ هنمهيۋ تامسهن؟ _

 ئهمه،!
 دېدى نىلگۈن. _ئهته كېتىدىغان بولدۇققۇ؟ _
ده، خالىسـاڭ سـهن قـال بـۇ يهر _دېـدى مهتىـن، _ھـېچ چىـدىغۇچىلىكىم قالمىـدى بـۇ يهرده، _

 فارۇق. ئهمما ماڭا ما ىنىنىڭ ئاچقۇچىنى بهر، نىلگۈننى ئېلىپ كېتهي.
 دېدى نىلگۈن. _سېنىڭ پىر ۋ ڭ بولمىسا، _
بىرهر ئىـش بولـۇپ قالسـا قانـد ق  _دېدى مهتىن، _چۈ هنمهيۋ تامسهن ئاچا، كېتىشىڭ كېرهك، _

 ن ھهيدهيمهن.قىلىمىز؟ ماڭا قار ، فارۇق بىر ئىش قىلىدىغاندهك ئهمه،. ما ىنىنى مه
 دېدى نىلگۈن. _سهنمۇ ئۇنىڭدهك مهست بولۇپ قاپسهن، _
 نېمىشقا كهتكۈڭ يوق؟ _دېدى مهتىن، _كهتكۈڭ يوقمۇ؟ _
 دېدى نىلگۈن. _بۈگۈن ئاخشام بۇ يهرده قالىمىز، _
جىم بولۇپ قېلىشـتى. ئارىـد  خېلـى ئـۇ ۇن جىمجىتلىـق ھۆكـۈم سـۈردى. مـومىمىزنى يـاتقۇ ۇپ    

 كهن رهجهپ ئۈستهلنى يىغىشتۇرۇۋ تاتتى. مهتىننىڭ خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغىنىنى قويۇپ پهسكه چۈ
تۇماننىڭ ئىچىده قېلىـپ چىـد پ نهپه، ئالمـاي ئولتۇرغانـدهك كـۆرۈنهتتى. -كۆردۈم. مهينهت توپا

 كېيىن بىردىنال سۈكۈتنى بۇ دى.
ر ئۈمىـد بىـلهن دېـدى. ئورنىـدىن تـۇردى. ئـاخىرقى بىـ _مهن بۇ ئاخشام بـۇ يهرده قالمـايمهن، _

كىچهكلىرى ئالما ـتۇرۇلغان -ئۈستىگه چىقىپ كهتتى. بىردهمدىن كېيىن چاچلىرى تار لغان، كىيىم
ھالد  پهسكه چۈ تى، ھېچنىمه دېمهستىن كېتىپ قالدى. سـاقال ئالغانـدىن كېـيىن سـۈرگهن يـۈ  

 تۇر تتى. مېيىنىڭ پۇرىقى، ئۇ ھويلىنىڭ ئىشىكىگه بېرىپ بولغان ۋ قىتتىمۇ گۈپۈلدهپ پۇر پ
 دېدى نىلگۈن. _نېمه بولىدىكىن بۇنىڭغا؟ _

 :ئوقۇدۇم بېيىت بىر  ېئىرلىرىدىن فۇ ۇلىنىڭ ئۆ گهرتىپرهك، سهل جاۋ بهن،
 ئا ىق بولدى يهنه بىر تا ه گۈلى رهناغا،                   
 كى ئاالر ئال ئىله ھهر دهم ئۇنى يۈ  غهۋغاغا.                  

جىمىـپ قالـدۇق. با ـقا پار ڭال ـقۇدهك گهپ قالمىغانـدهك قىالتتـى. ھويلىـد  نىلگۈن كۈلـدى.    
ئاجايىپ بىر خىل جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرهتتى، يامغۇردىن كېيىن بولسـا تې ىمـۇ بهتـتهر، تې ىمـۇ 
قــار ڭغۇ بولــۇپ قالغانىــدى. قامال ــمىغان بىــر خىــل قىزىقســىنىش بىــلهن نىلگۈننىــڭ يۈ ىــدىكى 

دىم. كـۆك سـىياھ بىـلهن مۆھـۈر بېسـىلغاندهك ئىـدى. رهجهپ تـې ىچه ماسكىنى كۈ ىتىشكه با ـلى
چىقىپ يۈرهتتى. تارى نى خىيال قىلدىم، يىتىپ كهتكهن دهپتىرىمنى، با قا نهرسىلهرنى. -كىرىپ

 چىد پ تۇرغۇسىز ئىدى. ئورنۇمدىن تۇرۇپ كېتىپتىمهن.
 .سهن بىردهم ئايالن، سهگىپ قاالرسهن _دېدى نىلگۈن، _بولىدۇ ئاكا، _
 .ماڭدىم ئهمما ئىدىم، ئويلىمىغان بۇنى مهن
 كۆپ ئىچىۋ لدىڭ. _دېدى نىلگۈن ئارقامدىن، _ئۆ ۈڭگه دىققهت قىل، _
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باغنىڭ ئىشىكىدىن چىقىۋېتىپ ئايالىمنى خىيال قىلىۋ تاتتىم. ئانـدىن بىـردهم فـۇ ۇلىنى خىيـال    
رى ئــۇ  ــېئىرالرنى بىــر قىلــدىم، فۇ ۇلىنىــڭ ئــا  پ چــېكىش ئىســتىكىنى. ئهجىبــا دىــۋ ن  ــائىرلى

-تۇرۇ ــىدىال ئوقــۇپ چىقىرىۋېتهمدىغانــدۇ يــاكى ســائهتلهپ قهغه نىــڭ بېشــىد  ئولتــۇرۇپ، يېزىــپ
ئۆچۈرۈپ، تۈ ىتىـپ يا  مدىغانـدۇ؟ بـۇالرنى بىكـار تۇرغاننىـڭ ئورنىـد  خىيـال قىلىۋ تـاتتىم، ئـۆيگه 

نبه ئاخشىمىنىڭ تهنھـالىقى بالدۇر قايتىپ كهلمهيدىغانلىقىمنى چۈ هنگهن ئىدىم. كوچىالرد  يهكشه
-ھۆكــۈم ســۈرهتتى، قهھۋهخــانىالر، كهچلىــك كۇلۇپالرنىــڭ يېرىمــى دېگــۈدهك بــوش ئىــدى، دهل

دهرهخلهرگه ئېسىلغان رهڭگارهڭ چىر قالرنىـڭ به ىلىـرى تۈنۈگـۈنكى بور ننىـڭ  هربىسـىده ئۆچـۈپ 
ن يــامغۇر ســۇلىرىنى پۇ ــقاقلىرىغا يىغىلىــپ قالغــا-قالغانــدهك قىالتتــى. پىيــادىلهر يولىنىــڭ بۇلــۇڭ

ــرى ئاســفالىت يولنىــڭ ئۈســتىگه چۈ ىنىكســىز  ــۆتكهن ۋهلىســپىتلهرنىڭ الي چــاق ئىزلى كىچىــپ ئ
بۈگرى سىزىقالرنى قالدۇرغان ئىدى. ۋهلىسپىت مىنىپ يۈرىيدىغان يىلالرنـى، يا ـلىقىمنى، -ئهگرى

ك بولغان نىلگۈننى، ئاندىن يهنه ئايالىمنى، تارى نى، ھېكايىلهرنى، دوختۇرخانىغا ئاپىرىشىم كېره
ئهۋلىيا چهلهبىنى ئويلىغا  تاكى مىھمان انىغىچه دهلدهڭشىپ ماڭـدىم. ئـۇ يهرده، ئهينهكلىـك بىـر 
تــاختىنى يورۇتــۇپ تۇرغــان فلورلــۇق المپىالرنىــڭ ئهســهبلهرنى بۇ ىــدىغان گىژىلدىشــى بىــلهن ئــۇ 

ــ ــپ ت ــتقىچه ئىككىلىنى ــر ۋ قى ــى بى ــدىم. خېل ــاۋ  ىنى ئاڭلى ــا ئ ــىز مۇ ىك ــاھنىمۇ، تېتىقس ۇردۇم. گۇن
پــاكلىقنىمۇ خــاالپ تــۇر تتىم. مهســئۇلىيهت تۇيغۇســىغا دۈم چۈ ــكهن گۇيالرغــا ھهيــر ن قــاالتتىم، 

تۇرۇپ مېنى گۇناھ ئۈستىدىال تۇتۇۋ لماقچى بولىدىغان ئىدر كىم بىلهن خو ۇم يوق ئىـدى، -تۇرۇپ
نىڭ كهينىـده سـاقالپ تـۇرۇپ ئهخالقچىلىق نېرۋ منى قود ڭشىتاتتى: پۇتبول مۇسابىقىلىرىده ۋ ر تاالر

سـۈرهتچىلهردهك! دوختۇرخانىغـا ئهته ئهتىگهنـده بـار رمىز، دهپ -ۋ ر تارالرنى جىله قىلىدىغان فوتو
 ئويلىدىم ئاخىرى.

پــۇر پ ئا ــ انىنى تاپقــان ئىتقــا ئوخشــاش، -ئايالنمــا ئىشــىكتىن مىھمان انىغــا كىــردىم، پــۇر پ   
 ىمالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ، پهلهمپهيدىن مۇ ىكىنىڭ تىڭشا جىمجىت تۇرغان گىلهم ۋه مۇال-تىڭشا

كېلىش مهنبهسىگه چۈ تۈم، بىر ئىشىكنى ئاچتىم: ئۈستهللهرده ئولتۇرۇ اتتى، ئهر، ئايال، مهسـت 
ـــىلهر، با ـــلىرىد  فه، ـــد   ىش ـــاال①ســـاياھهتچىلهر، ئالدىلىرى ـــىۋ تاتتى. -لهر، ئ ـــل توۋلىش تاغى

ىيهدىكى ئهڭ ئـــاخىرقى كېچىســـىده ئۆتكـــۈ ۈپ چۈ ـــهندىم: چهتئهللىـــك ســـاياھهتچىلهرگه تـــۈرك
بېرىلگهن  هرق كېچىلىكى ئىدى، كهڭرى بىر كۆتۈرۈلمه سهھنىده پهسكهش بىـر مۇ ىكـا ئهترىتـى 
يېقىمســىز  ــاۋقۇن چىقىرىۋ تــاتتى. بىــر مۇال ىمــدىن ســور پ، بهل تولغىمــا ئۇســۇلىنىڭ تې ــى 

ئۈســتهلده ئولتــۇردۇم، تارتىنىــپ، با ــالنمىغانلىقىنى بىلگهنــدىن كېــيىن، كهينــى تهرهپتىكــى بىــر 
 تاتىرىپ تۇرۇپ ر كى بۇيرۇدۇم.

تۇنجى قهدهھنى ئىچىپ ئۇ ۇن ئۆتمهي، ئويناق ۋه سۈنئىي بىر مۇ ىكا با الندى، قوڭغۇر قنىڭ    
ــىنى ئــاڭالپ تونــۇپ قارىــدىم، يېــرىم قار ڭغۇلۇقنىــڭ ئىچىــده ئايلىنىۋ تقــان  يــۇمىالق  ىرىقلىش

ۇنىۋ تقان رهققاسـنىڭ ئاپتاپتـا كـۆيگهن تېنىنـى كـۆردۈم، جىرىڭشـىپ لۇقنىڭ بىر ئۇچىد  تولغيورۇق
ــۇ ــارقىر ق  ىب ــان پ ــز-تۇرغ ــارتتى: تې ــى ت ــنهتلهر دىققىتىمن ــىدىن ۋه - ىن ــد ، يانپىش ــز تولغانغان تې

 كۆكسىدىن نۇر چاقناۋ تقاندهك كۆرۈنهتتى. ھاياجانالندىم.
ردى. ئولتـۇردۇم ۋه يـالغۇ  رهققاسـال ئورنۇمدىن تۇرۇۋ پتىمهن. مۇال ىم ئىككىنچى قهدهھنى كهلتۈ   

ئايالنىــڭ  نهســنهئهمه،، ھهممهيــلهن ئويــۇن ئوينــاۋ تىمىز، دهپ ئويلىــدىم. رهققــا،،  ــهرقلىق 
رولىنى ئوينىماقتا،  هرقته ئاخىرقى كېچىسىنى ئۆتكۈ ۈۋ تقان سـاياھهتچىلهر بولسـا، ئـۇنى ئـۆ لىرى 
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للهرنىڭ ئارىسـىد  ئايلىنىشـقا با ـلىغاند ، خالىغان ھالهتته كۆرۈ مهكته ئىدى. نۇر چهمبىرى ئۈسته
نېمىس ئايالالرنىڭ چىر يىغا قار ۋ تاتتىم: ھهير ن قېلىشمىغانىدى، لېكىن بهلكىم ھهيـر ن قالغۇسـى 

ئاسـتا رېئاللىققـا ئايلىنىۋ تـاتتى، رهققاسـقا قارىغـان -باردۇ، كۈلۈمسېرىشىۋ تاتتى، كۈتكهنلىرى ئاستا
ئهمهسـلىكىنى ئويالۋ تـاتتى؛  ـۇڭا مهمنـۇن بولغـانلىقلىرىنى،  «ئۇنـد ق»چاغلىرىـد ، ئۆ لىرىنىـڭ 

ئۆ لىرىنى ئهرلىرى بىلهن بـار ۋهر ھـېس قىلىشـىۋ تقانلىرىنى سـېزىۋ تاتتىم؛ ئـالالھ قهھىـر قىلسـۇن: 
خۇددى خىزمهتكارلىرىنى با قۇرۇۋ تقان چاغلىرىد  ئۆ لىرىنىڭ ئهرلىرى بىـلهن بـار ۋهر ئىكهنلىكىـگه 

 اياللىرىغا ئوخشاش بىزنى په، كۆرۈ ىۋ تاتتى!ئىشىنىدىغان ئائىله ئ
بىردىنال ئۆ ۈمنى چىدىغۇسىز دهرىجىده خورالنغاندهك ھېس قىلىپ كهتتىم، بۇ مهينهت ئويۇننى    

بۇ ىۋهتكۈم كهلدى، لـېكىن ھېچـنىمه قىلمايـدىغانلىقىمنى بىلىـپ تـۇر تتىم؛ مهغلـۇبىيهت ۋه پىكىـر 
 هن.قااليمىقانچىلىقىنىڭ ھۇ ۇرىنى سۈرمهكتىم

مۇ ىكا كۈچهيدى، كۆتۈرۈلمه سهھنىنىڭ كۆرۈنمهيدىغان بۇرجىكىده بىر دۇمباق، ئانچه كـۈچهپ    
چـۇرۇڭالرنى بېسـىپ كهتكهنـده رهققـا، ئۈسـتهللهرگه كهينىنـى قىلـدى ۋه غه هپ -كهتمهيال ۋ ر ڭ

  راسـاك سـاۋبىلهن يهلپۈنىۋ تقان بىر قولنىـڭ تېزلىكىـده قوپـال مۇسـكۇللىرىنى سـىلكىدى. بـۇنى ي
كهبى قىلغانلىقىنى كۆكسـىنى بىـز تهرهپـكه ناھـايىتى قوپـال ۋه ھاكـاۋۇرلۇق  بىـلهن قارىتىشـىدىن 
ــۇپ  ــىنى يورۇت ــهنچ ئىپادىس ــدىكى  هپهر ۋه ئىش ــڭ يۈ ى ــرى ئۇنى ــۇر چهمبى ــدىن ن ــهندىم. ئان چۈ 
بېرىۋېدى ئار م تېپىپ قالدىم.  ـۇند ق، مانـا: بىزنـى بويـۇن ئهگـدۈرمهك ئۇنچىـۋېال ئاسـان ئىـش 

 ه،: ھېلىھهم بىر ئىشالرنى قىالاليمىز، ھېلىھهم مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋ تىمىز.ئهم
تـۇرۇپ يۇتقۇنىۋ تقـان سـاياھهتچى -مانا: ھا ىر رهققا، ئۇالرغـا جهڭ ئـېالن قىلماقتـا؛ تـۇرۇپ     

ئايالالرنىڭ بېقىشلىرىنى، ئۇ ئىلمىي كۈ ىتىشلهرنى يوققـا چىقارماقتـا. بېشـىغا فه، كېيىۋ لغـان ئهر 
هتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى بو ىشـىپال كېتىشـكهنىدى: بىـر نهسـنه ئايالغـا نه هر سـېلىۋ تقاندهك ساياھ

قىلىشــمايتتى، يۇمشـــاپ كېتىشـــكهنىدى، ھـــۆرمهتكه ســـا  ۋهر بىـــر ئايالنىـــڭ ئالدىـــد  خو ـــامهت 
 قىلىۋ تقاندهك ئۆ لىرىنى ئۇنتۇپ كېتىشكهنىدى.

نىڭ پىچىمسـىز، لـېكىن ھهرىكهتچـان غهلىته بىر خىـل خۇ ـاللىق تۇيغۇسـىغا چۆمـدۈم: رهققاسـ   
گهۋدىسى مېنى ھاياجانالندۇردى. ھهممىمىز گويا ئۇيقۇدىن ئويغىنىۋ تـاتتۇق. تهر ئىچىـده پـارقىر پ 
تۇرغان كىندىكىنىڭ ئۆپچۆرىسـىدىكى قـار متۇل ئهتـكه قـار پ ھهمـمه نهرسـىگه تـۆت قـولالپ چىـڭ 

ـــدىم: دهر ـــۆ ۈمگه غۇدرى ـــدىم، ئ ـــااليدىغانلىقىمنى ئويلى ـــۈننى يېپىش ـــاي، نىلگ ـــۆيگه قايت ـــال ئ ھ
دوختۇرخانىغا ئاپىر ي، ئاندىن  ىغىرالپ ئولتۇرماي تارىخ بىلهن  ۇغۇللىناي، ئۆتمۈش ۋه ھهقىقىـي 

ھادىسىلهرگه ئىشهنسهم بـۇنى قىالاليـمهن، دهرھـال، ھـا ىرال -ھېكايىلهرگه، قانلىق، جانلىق ۋهقه
 قىالاليمهن.

ــان كهمسىت    ــۆ ى ھــېس قىلغ ــا،، ئ ــدىن رهقق ــڭ ئان ــدهك ئۇالرنى ــكارىلىماقچى بولغان ــنى ئا  ىش
ئارىسىدىن كۆ ى چۈ كهنلهرنى قوللىرىدىن تارتىپ سهھنىگه چىقىرىشقا با ـلىدى؛ ئـۇالرنى بىلـله 
بهل تولغا قا  ورلىدى، ۋ ي خـۇد يىم! نـېمىس ئهرلهر ئـاۋۋ ل قوال ـمىغاندهك ھهرىكهتلىـرى بىـلهن 

، دوستلىرىغا خىجىل بولغان، لـېكىن ئۆ لىرىنىـڭ قوللىرىنى ئىككى يانغا ئېچىپ ئاستا مىدىرال تى
كۆڭۈل ئېچىشقا ھهقلىق ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهن نه هرده قار  تى، لـېكىن ئـالالھ قهھىـر قىلسـۇن، 

 بىكارغا ئىشهندۈرۈ كه ئۇرۇنىۋ تىمهن.-ئويۇن، ئويۇن ھهممىسى؛ ئۆ ۈمنى بىكاردىن
رىشـىۋېدى پۈتـۈن ئۈمىـدلىرىمنىڭ  يهنه بىردهمدىن كېيىن مهن ئويلىغان ۋه قورققـان ئىشـقا كى   
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بىر قېـتىم يوققـا چىققانلىقىغـا ئىشـهندىم: ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى ئهڭ ئهخـمهق ۋه خااليدىغانـدهك 
كۆرۈنگهن كىشىنى ئۇستىلىق بىلهن تالالپ، كىيىمىنى سالدۇرۇ ـقا با ـلىدى. ئـاغىنىلىرىگه قـار پ 

مىس، كـۆينىكىنى سـېلىۋېدى چىـدىغۇچىلىكىم كۈلۈمسېرىگه  قامال مىسىمۇ بېلىنى تولغاۋ تقـان نـې
قالمىدى، بېشىم ساڭگىالپ كهتتـى. كالالمـدىكى ئىـدر كىمنىڭ ئۆچـۈپ كېتىشـىنى، ئۆتمۈ ـىمدىن 

نىشـــان -ئارمانلىرىمـــدىنمۇ ھېچبىـــر نـــامۇ-ھېچقانـــد ق ئىـــز قالماســـلىقىنى، كهلگۈســـىم ۋه ئـــار ۇ
ىن قۇتۇلۇ ـنى، كالالمنىـڭ سـىرتىدىكى قالماسلىقىنى ئار ۇ قىلىپ كهتتىم. كالالمدىكى توقـۇلمىالرد

ئـــــا  ده ئايلىنىشـــــنى ئىســـــتهپ قالـــــدىم، لـــــېكىن ئـــــۆ ۈمنى ئهركىـــــن -دۇنيـــــاد  ئهركىـــــن
قويۇۋېتهلمهيــدىغانلىقىمنى، ھهر د ئىــم ئىككــى كىشــى ھالىتىــده قالىــدىغانلىقىمنى ۋه كالالمــدىكى 

ــكى ــۇ پاس ــۇن، ب ــر پ، لهنهت بولس ــده پىرقى ــا غۇنلۇقالر ئىچى ــۇلمىالر ۋه ئ ــهت توق ــۇ س نا يهرده، ب
 مۇ ىكىنىڭ ئىچىده ئۇ ۇنغىچه ئولتۇرىدىغانلىقىمنى بىلهتتىم.

 
 

 
29 

 
ۋ قىـــت يېـــرىم كېچىـــدىن خېلـــى ئـــۆتتى، لـــېكىن تىرىقشـــىغان ئـــاۋ  لىرىنى ئـــاڭالۋ تىمهن ۋه    

قىزىقسىنىپ قېلىۋ تىمهن: نېمه قىلىشىۋ تىدۇ پهسته، ئۇخلىشىپ جىمجىت كېچىنـى نېمىـدهپ ماڭـا 
ۇ مايدىغاندۇ؟ ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ دهرىـزه تهرهپـكه ماڭـدىم ۋه پهسـكه قارىـدىم: ئهنه، تا الپ قوي

رهجهپنىڭ چىرىقى تې ىچه ھويلىغا يورۇق تا الپ تۇرۇپتۇ: نېمه ئىشالرنى قىلىۋ تقاندۇ ئۇ يهرده ئۇ 
پاپــا؟ قورقتــۇم! ئــۇ دېــگهن بىــر مهككـــار: ماڭــا  ــۇند ق قار يــدۇ، ھهمــمه ئىشــىمغا دىقـــقهت 

لىقىنى، قول ھهرىكهتلىرىمنى كۆرۈپ كۈ ىتىۋ تقانلىقىنى، ئۇ يوغان بېشىنىڭ ئىچىـده بىـر قىلىۋ تقان
ـــانلىقىنى چۈ ـــىنىمهن. ئهمـــدى كېلىـــپ كېچىلىرىمنىمـــۇ ئوغـــا  هھهرگه -نهرســـىلهرنى پىالنالۋ تق

خىيـــاللىرىمنىمۇ بۇلغا ـــماقچى گويـــا: ئېســـىمگه كېلىـــپ قورقتـــۇم: -ئايالندۇرۇ ـــماقچى، پىكىـــر
ــاالھىددىن، مې ــرس ــۆ  پىكى ــى، ئ ــڭ -ن ــۈپ، ھاياتنى ــا چۆمۈل ــار بالىلىقلىرىغ ــڭ بىغۇب خىياللىرىمنى

بۇلغىنىشلىرىدىن ئېرىغدىاللماي، ئۆ ىگه ئوخشاش ئـا  پ چهكسـۇن، دهپ بىـر كېچىسـى ھوجر مغـا 
ـــدۇم: ئۆلۈمنىـــڭ ســـىرىنى  ـــدىكتىم، مۇ لىغانـــدهك بول ـــويالپ يهنه قورقتـــۇم، ئهن كىرگهنىـــدى: ئ

هنه بىر قېتىم ئويلىدىم ۋه تې ىمۇ قورقۇپ كېتىپ دهرىزىنىڭ تۈۋىـدىكى تاپقانلىقىنى ئېيتقانىدى. ي
قار ڭغۇلۇقتىن ئۆ ۈمنى قاچۇردۇم، باغقا چۈ ۈپ تۇرغان كۆلهڭگهم غايىپ بولدى، ئىتتىـك ئورنۇمغـا 

 بېرىپ ياتتىم، يوتقىنىمنىڭ ئىچىگه كىرىۋ لدىم، ئويلىدىم:
چـاپقۇن بولۇۋ تـاتتى، دهرىزىلهرنىـڭ -ر نئۆلۈپ كېتىشـتىن تـۆت ئـاي بـۇرۇن ئىـدى: تـاالد  بـو   

كىشهكلىرى غىچىراليتتى. ھوجر مغا چىقىۋ لغانىدىم، كارىۋېتىمد  ياتـاتتىم، لـېكىن سـاالھىددىننىڭ 
-ھوجرىسىدىن ئۇياندىن بۇيانغا مېڭىپ يۈرگهن ئاۋ  ى تې ىچه كېلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، بـور ن

ىـــش، تېنىمنـــى  ـــۈركۈندۈرىۋ تقاچقا،   دىـــال چـــاپقۇن ۋه تامغـــا ئۇرۇلىۋ تقـــان قاپقـــاق، ئهجهپ ئ
ئۇخلىيالمايۋ تاتتىم. ئاندىن يېقىنلىشىۋ تقان ئاياغ تىۋىشىنى ئاڭلىدىم، قورقتـۇم! بىـردىنال ئىشـىكىم 
ئېچىلغاند  يۈرىكىم ئاغزىمغـا كهپلىشـىپ قالغانـدهك بولـدۇم، ئويلىـدىم:  ـۇنچه يىلالردىـن بۇيـان 

تىن ئىچىـگه كىرىـپ، ئـۇ يهرده، ئىشـىكنىڭ تۈۋىـده، تۇنجى قېـتىم، كېچىسـى ھوجر مـد ! ئىشـىك
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گويـا مهسـت ئهمهسـتهك  «ئۇخلىيالمـايۋ تىمهن، فـاتىمه!»ساالھىددىن بىـردهم قـار پ تۇرغانىـدى: 
سـۆ  – قىالتتى، كهچلىك تامـاق ۋ قتىـد  قانچىلىـك ئىچكىنىنـى كـۆرمىگهن بولسـام كا ـكى. گهپ

ئۇخلىيالمىـدىم  »ئـوتتهك يېنىـپ تـۇر تتى: قىلمىدىم. دهلدهڭشـىگىنىچه ئىچىـگه كىـردى. كـۆ لىرى
فاتىمه، چۈنكى قورقۇنچلۇق بىر نهرسىنى بايقىدىم. بۈگۈن ئاخشـام گهپلىـرىمگه قـۇالق سېلىشـىڭ 
كېــرهك. توقۇيــدىغان نهرســىلىرىڭنى ئېلىــپ يهنه بىــر ئــۆيگه كىرىۋېلىشــىڭغا رۇخســهت يــوق. 

پاپـا پهسـته سـاالھىددىن،  «رهك!قورقۇنچلۇق بىر نهرسـىنى بايقىـدىم، بىرهرسـىگه دهۋېلىشـىم كېـ
گهپلىرىڭنى ئاڭال ـقا خۇ ـتار، دهپ ئويلىـدىم، لـېكىن ھېچـنىمه دېمىـدىم، چـۈنكى چىر يـى بىـر 

ــۇر تتى ۋه بىــردىنال پىچىرلىــدى:  ــاتىمه، بــۇ يهره تې ــى »قىســمىال ت ــاپتىم ف ئۆلۈمنىــڭ ســىرىنى ت
بايقىــدىم! تې ــى  ھېچكىمنىــڭ خهۋىــرى يــوق، ئۆلۈمنىــڭ ســىرىنى،  ــهرقته تــۇنجى بولــۇپ مهن

-بىردهم تۇرۇۋ لدى، ئانـدىن بايقىشـىدىن قورققانـدهك بولـدى، لـېكىن گهپ «باياتىن، بۇ كېچه.
قۇالق سال فاتىمه! سهنمۇ بىلىسهن، "ئـو" ھهرىپىنـى با ـالپ  »سۆ لىرىدىن مهستتهك قىلمايتتى. 

ئۆلۈم بابىنى يېزىش بهك كېچىكىپ بولسىمۇ ئاخىرى پۈتتۈردۈم. ھا ىر "ئۆ" ھهرىپىنى يېزىۋ تىمهن؛ 
بىلهتــتىم، چــۈنكى نا ــتىلىق، چۈ ــلۈك ۋه كهچلىــك تامــاقالرد   «كېرهكتــى، ســهنمۇ بىلىســهن!

لېكىن، نېمىشقىدۇر يا  لمايۋ تـاتتىم، خېلـى كـۈنلهردىن بېـرى  »بۇنىڭدىن با قا گهپ قىلمايتتى. 
ېلىۋ تـاتتىم. چـۈنكى با ـقا ھوجر مد  ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ نېمىشقا يا  لمايۋ تقانلىقىمنى ئويالپ ك

بابالرغـا ئوخشــاش، بۇنىمـۇ، ئهلــۋهتته، ئـۇالردىن ئــاالتتىم؛ مهنـده ئۇالرنىــڭ يا غـان نهرســىلىرىگه 
ــدهپ  ــابنى نېمى ــۇ ب ــېكىن ب ــوياليتتىم، ل ــۇن، دهپ ئ ــېمه قىلس ــه ن ــر نهرس ــۇدهك بى قو ــۇپ قويغ

ئـۆ  ئۆلـۈمىم ئېسـىمگه  بهلكىـم »بىـردهم كۈلـدى.  «با ـلىيالمىغانلىقىمنى چۈ ـىنهلمهيۋ تاتتىم...
كهلگهنلىكى ئۈچۈن، ئېنسـىكلوپىدىيهلىرىمنى تـې ىچه پۈتتـۈرهلمىگهنلىكىم ۋه يهتمىشـكه يېقىـنالپ 

 »مهن ھېچنىمه دېمهكچى ئهمهستىم.  «قالغانلىقىم ئۈچۈن ، بهلكىم،  ۇند ق دېمهكچىمۇ سهن؟
تتۈرمىدىم تې ى! ئۇنىڭ ياق فاتىمه، ئۇند ق ئهمه،، مهن تې ى ياش، قىلماقچى بولغانلىرىمنى پۈ

ئۈســتىگه، بـــۇ بايقا ـــتىن كېـــيىن، ئـــۆ ۈمنى ئىشهنگۈســـىز دهرىجىـــده يـــاش ۋه تىتىـــك ھـــېس 
قىلىۋ تىمهن: بۇ بايقا نىڭ ياردىمى ئاستىد  قىلىنىـدىغان ئـۇ قهدهر كـۆپ ئىـش بـاركى، يهنه يـۈ  

نهرسه، پۈتـۈن  ھهممه نهرسه، ھهممه »بىردىنال ۋ رقىر پ كهتتى:  «يىل يا ىساممۇ يهتمه، ماڭا!
ھادىسىلهر، ھهرىكهتلهر، ھايات يېپيېڭى بىـر مهنىـگه ئېرىشـتى! ھهمـمه نهرسـه كـۆ ۈمگه با ـقىچه 
كۆرۈنىۋ تىـدۇ. بىـر ھهپـته ھوجر مــد  ئۇيـاقتىن بۇياققـا مېڭىـپ يــۈرۈپ، بىـر خهتمـۇ يا  لمىغانــدىن 

ككـى سـائهتنىڭ كېيىن، بـۇ بايقـاش، ئىككـى سـائهتنىڭ ئالدىـد  بىـردىنال كالالمـد  چاقنىـدى. ئى
ــاتىمه. بىلىــپ  ــاچتىم ف ــا كــۆ لىرىمنى ئ ــۇق قورقۇنچىغ ــۇپ مهن، يوقل ــۇنجى بول ئالدىــد   ــهرقته ت

چۈ ـهنگۈم  «تـۇرۇپتىمهن، چۈ هنمهيۋ تىسـهن، لـېكىن مېنـى چۈ ـىنىپ قالىسـهن، قـۇالق سـال!
ه بارلىقى ئۈچۈن ئهمه،، با قا بىر ئىـش قولۇمـدىن كهلمىگهنلىكـى ئۈچـۈن قـۇالق سـېلىۋ تاتتىم ۋ

بىر ھهپتىدىن بۇيان  »ئۇمۇ خۇددى ئۆ  ھوجرىسىد  تۇرغاندهك ئۇ ياقتىن بۇياققا مېڭىپ يۈرهتتى. 
ــڭ،  ــاتتىم ۋه ئۇالرنى ــۈمنى ئويالۋ ت ــد  ئۆل ــۈرگهن چاغلىرىم ــپ ي ــا مېڭى ــاقتىن بۇياقق ــد ، ئۇي ھوجر م

نلىكىگه ئېنسىكلوپىدىيهلىرىده، كىتابلىرىد  نېمىـدهپ بـۇ تېمىغـا، بـۇ قهدهر كـۆپ ئـورۇن بېـرىلگه
قىزىقىپ قېلىۋ تاتتىم. سهنئهت ئهسهرلىرىنى بىر ياققـا تا ـالپ قويغانىـدىم، غهرپـته، پهقهت ئۆلـۈم 
ھهققىــده يېزىلغــان مىڭلىغــان كىتــابالر بــار. بۇنچىلىــك ئــاددى بىــر تېمىنــى نېمىــدهپ بۇنچىــۋېال 

همگه قىســقىچه مۇبــالىغه قىلىشــىدىغاندۇ، دهپ ئويالۋ تــاتتىم، نىيىــتىم بــۇ تېمىنــى ئېنســىكلوپىدىي
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ئورگانىزىمالرنىــڭ ۋهيــر ن  _قىلىــپ قىســتۇرۇپ قويــۇش ئىــدى: بۇنــد ق يا مــاقچى ئىــدىم: ئۆلــۈم 
بولۇ ىدۇر! مۇ ـۇند ق، قىسـقا بىـر تىببىـي ئىز ھـات بېرىۋهتكهنـدىن كېـيىن، ئهپسـانىلهردىكى ۋه 

كىتابالرنىـڭ، بىرلهپ يوققا چىقىرىپ، بۇ ساماۋى -ساماۋى كىتاپالردىكى ئۆلۈم چۈ هنچىلىرىنى بىر
ـــر ـــىمۇ بى ـــۇرۇپ -دېمىس ـــپ ت ـــتىم ھۇ ۇرلىنى ـــر قې ـــى، يهنه بى ـــۈرۈلمه ئىكهنلىكىن ـــدىن كۆچ بىرى

ـــدىن، خىلمـــۇ ـــيىن، ئان ـــنه مۇر ســـىملىرى ۋه -كۆرســـىتىۋهتكهندىن كې خىـــل مىللهتلهرنىـــڭ دهپ
ئادهتلىرىنىڭ كۈلكىلىكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىپ قوپاللىق بىـلهن خۇالسـىلىمهكچى ئىـدىم. ئىشـنى 

هر قىسقارتىشنى، بهلكىم ئېنسىكلوپىدىيهمنى بالدۇرر ق تامامالش ئۈچۈن خاالپ قېلىۋ تاتتىم، بۇ قهد
لېكىن ئهسـلىده بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئهمه، ئىـكهن: ئۆلۈمنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى ئىككـى سـائهتنىڭ 
ئالدىغىچه چۈ هنمىگهنلىكىم، ئادهتتىكى بىر  هرقلىقتهك مۇئـامىله قىلغـانلىقىم ئۈچـۈن بـۇ تېمىغـا 

انچه ئهھمىــيهت بهرمهي كهلگهنىكهنــمهن فــاتىمه، بــۇنى ئىككــى ســائهتنىڭ ئالدىــد  چۈ ــهندىم: ئـ
 ـۇنچه يىلالردىــن بېــرى چۈ ــهنمهي كهلــگهن نهرســىنى، ئىككــى ســائهت بــۇرۇن، گېزىتلهردىكــى 
جهسهتلهرگه قار پ ئولتۇرۇپ چۈ ىنىپ يهتتىم. بهك قورقۇنچلۇق! قۇالق سال! نېمىسـالر بـۇ قېـتىم 

ۇجۇم قىلىشىپتۇ، نېمه بولسا بولسـۇن، بـۇ مـۇھىم ئهمه،! ئىككـى سـائهتنىڭ ئالدىـد ، كاركوۋغا ھ
گېزىتلهردىكى جهسهتلهرگه پهرۋ سىزالرچه، تىببىي مهكتهپته، دوختۇرخانىالرد  قىرق يىـل بـۇرۇنقى 
جهسـهتلهرنى كۆرگهنـده  ھـېس قىلغـان قورقۇمسـىزلىق بىـلهن قـار پ تۇرغـان چېغىمـد ، بىــردىنال 

ىــر چاقمــاق چــاقتى، دهھشــهت، كالالمغــا بىــر با غــان چۈ ــكهندهك بولــدۇم ۋه مۇنــد ق كالالمــد  ب
ئويلىدىم: يوقلۇق!  ۇند ق، يوقلۇق! يوقلۇق دهپ بىر نهرسه بار ۋه بۇ بىچاره ئۇرۇش ئۆلۈكلىرى، 
ھا ىر، بۇ يوقلۇقنىڭ يېپيېڭى قۇدۇقلىرىغا چۈ ۈپ كېتىشـتى. فـاتىمه،  بهك قورقۇنچلـۇق  تۇيغـۇ 

مۇ ھــېس قىلىــپ تــۇرۇپتىمهن: مۇنــد ق ئويلىــدىم: خــۇد ، جهنــنهت ۋه دو  قــالر يــوق بــۇ، ھــا ىر
بولغاندىكىن، ئۆلۈمدىن كېـيىن پهقهت ھېچـنىمه بـار بولىـدۇ: يوقلـۇق، دهپ ئاتالغـان نهرسـه بـار 
پهقهت. قۇپقۇرۇق بىر يوقلۇق! ئهمدى، سېنىڭمۇ  ۇ ھامان چۈ ىنهلهيدىغانلىقىڭغا ئىشـهنمهيمهن. 

ڭ ئالدىغا قهدهر، مهنمۇ بىلمهيتتىم؛ لېكىن يوقلۇق دېـگهن نهرسـىنى بايقىغانـدىن ئىككى سائهتنى
ــۇق ۋه  ــتىم يوقل ــىنىپ يهت ــۇر چۈ  ــۇ چۇڭق ــېرى تې ىم ــاتىمه، چۈ هنگهنس ــهندىن ف ــيىن، چۈ  كې
ئۆلۈمنىــڭ قورقــۇنچلىقلىقىنى!  ــهرقته بۇنىڭــدىن ھېچكىمنىــڭ خهۋىــرى يــوق.  ــۇڭا يــۈ لىگهن، 

رۈلۈپ يۈرۈپتۇق بىز، لېكىن ئهمـدى ئالدىر قسـانلىق قىلمـايلى، سـاڭا مىڭلىغان يىلالردىن بېرى سۆ
ئالــدىرىماي ســۆ لهپ بېــرهي؛ بــۇ بايقا ــنىڭ ۋه نىنــى بۈگــۈن كــېچه مهن ئــۆ ۈم يــالغۇ  كۆتــۈرۈپ 

ـــايمهن! ـــدهك « بواللم ـــاش چاغلىرىدىكى ـــوللىرىنى ي ـــى، ق ـــده ھهرىكهتلىنهتت ـــىزلىك ئىچى تاقهتس
دىال، ھهممه نهرسىنىڭ نېمىشقا مۇ ۇند ق بولىـدىغانلىقىنى چۈنكى بىردهمنىڭ ئىچى» ئوينىتاتتى. 

چۈ ىنىپ يهتتىم: بىز نېمىشقا مۇ ۇند ق ۋه ئۇالر نېمىشقا ئا ۇند ق.  هرق نـېمه ئۈچـۈن  ـهرق، 
غهرب نېمه ئۈچۈن غهرب، بۇنى چۈ هندىم، قهسهم قىلىمهنكى چۈ هندىم فاتىمه، ئۆتۈنـۈپ قـاالي 

خۇددى قىـرق يىلـدىن « هن قۇالق سال، چۈ ىنىپ قالىسهن.فاتىمه، ئهمدى پۈتۈن دىققىتىڭ بىل
بېرى قۇالق سالماي كېلىۋ تقانلىقىمنى بىلىدىغاندهك چۈ هندۈرۈپ كهتتى. دهسلهپكى يىلالردىكىگه 
ئوخشاش، ئىشهنچ ۋه دىققهت بىلهن، بىر كىچىك بالىنى گوللىماقچى بولۇۋ تقان ئهخـمهق، قېـرى 

لۇ ــقا ئۇرۇنغــان، لــېكىن پهقهت ھاياجــانلىق ۋه گۇناھكــار نه مۇئهللىمنىــڭ تــاتلىق ۋه مىھرىبــان بو
ئهمدى دىققهت قىلىپ ئاڭال فاتىمه! ئاچچىقالنما، بوالمـدۇ؟ » چىققان ئاۋ  ى بىلهن چۈ هندۈردى. 

خۇد  يوق دهۋ تىمىز، نهچچه قېـتىم ئېيتـتىم، چـۈنكى بـارلىقىنى تهجـرىبه ئـارقىلىق ئىسـپاتلىغىلى 



228 
 

ارلىقى ئاساســىغا ئوتتۇرىغــا چىققــان بــارلىق دىــنالر  ــېئىرىي بولمايــدۇ،  ــۇڭا، تهڭرىنىــڭ بــ
بىلجىرال الردۇر.  ۇند ق بولغاچقا، بۇ بىلجىرال الر د ۋ  قىلىدىغان جهنـنهت ۋه دو  قمـۇ ئهلـۋهتته 
يوقتـــۇر. جهنـــنهت بىـــلهن دو  ق بولمىســـا، ئـــۇ چاغـــد  ئۆلۈمـــدىن كېـــيىن ھايـــاتلىقمۇ يوقتـــۇر. 

ــاتىمه؟ ــاتى  ئاڭالۋ تىســهن،  ــۇند قمۇ ف ــڭ ھاي ــاتلىق بولمىســا، ئۆلگهنلهرنى ــيىن ھاي ــدىن كې ئۆلۈم
پۈتۈنلهي، ئارقىد  ھېچنىمه قالدۇرماستىن، ئۆلـۈم بىـلهن تهڭ يـوق بولـۇپ كېتىـدۇ. بـۇ ئهھۋ لغـا، 
ئهمدى، ئۆلۈكلهرنىڭ قار ش نۇقتىسىدىن نه هر سېلىپ باقايلى، ئۆلۈ تىن بۇرۇن يا ىغان ئۆلـۈك، 

ولىــدۇ؟ تېنــى ھهققىــده دېمهيــۋ تىمهن: ئىــدر ك، تۇيغــۇ، ئهقىــل ئۆلۈمــدىن كېــيىن نهده بولغــان ب
سۈپىتىده نهدىدۇر ھا ىر ئۇ؟ ھېچبىر يهرده: يوقتۇر،  ۇند قمۇ فـاتىمه، يـوق نهرسـىنىڭ ئىچىـده، 
يوقلـۇق دېــگهن نهرسـىگه كۆمۈلگهنــدۇر؛ ئهمــدى يـا ھېچكىمنــى كۆرهلمهيـدۇ يــاكى كۆرۈنهلمهيــدۇ. 

دېگهن نهرسىنىڭ قورقۇنچلۇقلىقىنى؟ ئويلىغانسېرى دهھشهت ئهمدى چۈ هندىڭمۇ فاتىمه، يوقلۇق 
بېسىۋ تىدۇ مېنى: يارهببى، نېمه دېـگهن غهلىـته،  ۈركۈنۈ ـلۈك پىكىـر! كۆ ئالـدىمغا كهلتۈرسـهمال 
تۈكلىرىم تىكهنلىشىدۇ! سهنمۇ ئويالن فاتىمه؛  ۇند ق بىر نهرسىنى ئويلىغىنكى، ئىچىڭده ھېچبىر 

نه رهڭ، نه پۇر ق، نه ھهرىكهت بولمىسۇن ئىچىڭده، ھېچقانـد ق بىـر نهرسه بولمىسۇن؛ نه ئاۋ  ، 
ئاالھىــدىلىكى بولمىغــان ۋه بو ــلۇقتا ئورنىمــۇ بولمىغــان بىــر نهرســىنى خىيــال قىــل فــاتىمه: كــۆ  
ئالدىڭغا، ھاۋ د  ھېچنهرسـه قاپلىيالمايـدىغان ۋه كۆرۈنمهيـدىغان ۋه ئاڭالنمايـدىغان بىـر نهرسـىنى 

ئـاخىرى يـوق بىـر كـور –  ـۇند قمۇ؟ پهقهت بىـر كـور قـار ڭغۇلۇقكى، بـاشكهلتۈرهلمهيۋ تىسـهن، 
قار ڭغۇلۇق ئىكهنلىكىدىن ئۆ ىنىڭمـۇ خهۋىـرى يـوق!  بۇنىڭـدىنمۇ قـار ڭغۇ ئۆلـۈم دېـگهن نهرسـه، 
يوقلۇق بۇنىڭمۇ نېرىسىد ! قورقۇۋ تامسهن فاتىمه؟ جهسهتلىرىمىز، تۇپر قنىـڭ ئاجايىـپ ۋه مـۇ دهك 

ــده چى ــى ئىچى ــۈكلهر جىمجىتلىق ــتۇمدهك تۆ  ــده مۇ  ــڭ، ئىچى ــۇرۇش قۇربانلىرىنى ــد  ۋه ئ رىۋ تقان
چــۇل بولــۇپ كهتــكهن بــاش ســۆڭهكلىرى ۋه تۇپر ققــا چېچىلىــپ -ئېچىلغــان گهۋدىلىــرى ۋه چــۇل

كهتكهن مېڭىلىرى، ئېقىـپ كهتـكهن كـۆ لىرى ۋه قـان ئىچىـده تۇرغـان يىرتىـق ئېغىزلىـرى بېتـون 
-، ئىدر كلىرى، ئىدر كلىرىمىز، ئاھ، يوقلۇقنىڭ، بۇ باشخار بىلىرى ئىچىده سېسىپ كېتىۋ تقاند 

ئاخىرسىز قار ڭغۇلۇقىغا كۆمۈلىدۇ؛ تهگسىز بىر ھاڭغا تىك پېتى چۈ ۈپ كېتىـپ، ئهبهدىـيلىككىچه 
دۈمچىالپ چۈ ۈپ كېتىۋېتىپ، بېشىغا كهلگهنلهردىـن خهۋهرسـىز قالغـان كورغـا ئوخشـاش، يـاق، 

ئالالھ قهھىر قىلسۇن، يادىمغا كهلسىال، دهھشهت بېسـىپ بۇنىڭدىنمۇ بهتتهر؛ ھېچبىر نهرسىدهك: 
پهريـات كۆتۈرگـۈم كېلىۋ تىـدۇ، -كېتىۋ تىدۇ، ئۆلۈ نى خالىمايۋ تىمهن، ئۆلۈم ئېسىمگه كهلسىال د ت

يارهببى، توختىماستىن ئهبهدىيلىكنىـڭ قار ڭغۇلىقىغـا كۆمۈلۈۋ تقانـد ، بۇنىـڭ بـاش ۋه ئاخىرىنىـڭ 
ــدىغانلىقىنى ۋه پهقهت  ــاي ۋه بولماي ــىرتقا چىقم ــال س ــنچىلهپ ئهس ــده، ئىككى ــڭ ئىچى قار ڭغۇلۇقنى

ــۇق ئىــش:  ــېمه دېــگهن قورقۇنچل ــدىغانلىقىنى بىلىــش ن ــۇپ كېتى ھېچنىمىنــى تۇيمــاي غايىــپ بول
ــى!  ــدۇ بىزن ــزگىچه تولدۇرى ــۇ يېرىمى ــۇش  ب ــاتىمه، يوقۇل ــز ف ــپ كېتىمى ــا پېتى ــلهن يوقلۇقق ھهممهي

ــاله ــدىن ن ــهن، ئىچىڭ ــات ك-قورقمايۋ تامس ــا پهري ــىڭ، قورقۇنچق ــدۇ؛ قورقۇ  ــۈڭ كهلمهيۋ تام ۆتۈرگ
ئويغۇنىشـــىڭ كېـــرهك، ئىچىڭـــده، ئـــۇ ئىســـيانكار ئۆلـــۈم قورقـــۇنچى ئويغانمـــاي تـــۇرۇپ ســـېنى 
قويۇۋهتمهيمهن بۇ كېچه: ئاڭال: ئاڭال: جهننهت يوق، جهھهننهم يوق، خۇد  يوق، سېنى كۈ ىتىپ 

ىغان ھېچكىم يوق: ئۆلۈمـدىن كېـيىن، بـۇ تۇرىدىغان ۋه قولاليدىغان ۋه جا  اليدىغان ۋه كهچۈرىد
ھېچكىم بولمىغـان يوقلۇققـا ئىچىـدىن ھهرگىـز چىققىلـى بولمايـدىغان قـار ڭغۇ دېڭىزنىـڭ تـېگىگه 
چۈ ۈپ كېتىدىغاندهك كىرىپ كېتىسهن: قايتىـپ كهلگىلـى بولمايـدىغان جىمجىـت بىـر بو ـلۇقتا 
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ىكىڭ بىـلهن ئاغزىـڭ ته ـتهككه بوغۇلىسهن؛ جهسىتىڭ سوغۇق تۇپر قتا چىرىۋ تقاند ، بـاش سـۆڭ
ئوخشــاش توپىغــا تولىــدۇ، گۆ ــلىرىڭ قۇرۇغــان قىــغ پارچىلىرىــدهك تۆكۈلــۈپ يېيىلىــپ كېتىــدۇ، 
ئىسكىلىتىڭ، كۆمۈر پارچىلىرىدهك ئۇۋۇلۇپ كېتىدۇ ۋه ئهڭ ئاخىرقى بىر تال چېچىڭغا قهدهر سېنى 

ىم قايتىـپ كـېلىش ئۈمىـدىنى ئېرىتىپ يوق قىلىـپ تا ـاليدىغان غهلىـته پاتقاقلىققـا يهنه بىـر قېـت
خىيال قىلىشـقا ھهققىڭنىـڭ يـوق ئىكهنلىكىنـى بىلـگهن ھالـد   كىرىـپ كېتىسـهن ۋه يوقلۇقنىـڭ 

يىگــانه ھالــد  يــوق بولــۇپ كېتىســهن، فــاتىمه، -التقىســىد  يهكــكه-رهھىمســىز، مــۇ دهك الي
 چۈ ىنىۋ تامسهن؟

ئۆيگه كۆ  يۈگۈرتتـۈم. كونـا دۇنيـا، قورقتۇم! بېشىمنى ياستۇقتىن قورقۇنچ ئىچىده كۆتۈردۈم ۋه    
ھا ىرقى دۇنيا: ئهمما ھوجر م ۋه ئه يالىرىم ئۇخالۋ تىدۇ. تهرلهپ كېتىپتىمهن. بىرهرسـىنى كۆرگـۈم 
ــدىن پهســتىكى  ــدى. ئان ــاققۇم كهل ــۇپ ب ــلهن پار ڭال ــقۇم، بىرهرســىنى تۇت ــدى، بىرهرســى بى كهل

وپتــۇ. دهرھــال ئورنۇمــدىن تــۇردۇم، تىرىقشــىغان ئــاۋ  نى ئاڭلىــدىم، قىزىقســىندىم. ســائهت ئــۈ  ب
دهرىزىگه قار پ چاپتىم: رهجهپنىڭ چىرىقى يېنىق تۇر تتى. ئويلىدىم: مهككار پاپـا، خىزمهتكارنىـڭ 
ھار ملىقى! قورقۇنچ ئىچىده سوغۇق قىش كېچىسىنى ئويلىدىم: ئۆرۈلگهن ئورۇندۇقالرنى، چېقىلغان 

ــكى ــاۋ قالرنى، ئهس ــى، ت ــا-ئهينهكلهرن ــكى الت ــۈتىل-تۈس ــتىم، پ ــۈركۈنۈپ كهت ــاننى ۋه   هرنى، ق
ــۇردۇم،  ــۇردۇم، يهنه بىــر ئ ــدۇم. ھاســام نهده؟ ئالــدىم ۋه يهرگه ئ جىددىيلىشــىپ كهتكهنــدهك بول

 توۋلىدىم.
 رهجهپ، رهجهپ چاققان ئۈستىگه چىق! _
 ھوجر مدىن چىقىپ پهلهمپهينىڭ تۈۋىگه باردىم.   
 رهجهپ، رهجهپ ساڭا دهۋ تىمهن، نهدىسهن؟ _
ار ۋ تىمهن؛ ئۇ يهردىن كېلىـپ تۇرغـان يورۇقلۇقنىـڭ ئىچىـده كـۆلهڭگىلهر بـار ئىـدى، پهسكه ق   

تامد  مىدىرالۋ تاتتى: بىلىمهن، سىلهر  ۇ يهرده. يهنه بىر قېتىم ۋ رقىرىدىم ۋه ئاخىرى بىر سايىنى 
 كۆردۈم.

 _ى،دېدى ۋه سايىسى كىچىكلهپ ئـۆ ى كۆرۈنـد _مانا كېلىۋ تىمهن چوڭ خانىم، كېلىۋ تىمهن، _
 نېمه ال ىم؟ _دېدى، _نېمه بولدى؟

 ئۈستىگه چىقمىدى.   
 پهسته نېمه قىلىۋ تىسىلهر؟ _دېدىم، _سهن نېمىشقا بۇ كهم بولغۇچه ياتمايسهن؟ _
 ئولتۇرغان  ۇ. _دېدى، _ھېچ ئىش، _

يالغــان گهپ قىلمـا، بىلىــۋ لىمهن. ســهن ئۇالرغــا نېمىنــى ســۆ لهپ  _دېــدىم، _مۇ ــۇ چاغـد ؟ _
 بېرىۋ تىسهن؟

سـىزگه يهنه نـېمه بولـدى؟ يهنه ئويالۋ تامسـىز؟  _دېدى، _ئۇالرغا ھېچنىمىنى سۆ لهپ بهرمىدىم، _
كىچهكلىرىڭىــز -ئويلىمــاڭ! ئۇخلىيالمىســىڭىز گېزىــت ئوقــۇڭ، ئىشــكاپلىرىڭىزنى ئــاختۇرۇڭ، كىــيىم

 جايىدىمۇ قار پ بېقىڭ، مېۋه يهڭ، ئۇ ئىشالرنى يهنه ئويلىۋ لماڭ!
 ئۇالرنى چاقىرىپ چىق، بۇ يهرگه كهلسۇن. _ىم،دېد _سهن ئارىال ما! _
 فارۇق بهي بىلهن مهتىن يوق. _دېدى، _يالغۇ  نىلگۈن خانىمال بار، _
 مېنى پهسكه ئهپچۈش، كۆرۈپ باقاي، سهن ئۇالرغا نېمىلهرنى ئاڭالتتىڭ؟ _دېدىم، _يوقمۇ؟ _
 نېمىنى دهپ بېرىشىمنى خااليتىڭىز، چوڭ خانىم، چۈ هنمىدىم! _
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ــاخىر    ــا ئ ــاپتىمهن، ھوجر مغ ــدى دهپ ق ــدىغان بول ــا كېلى ــپهيگه چىقتــى. مېنىــڭ يېنىمغ ى پهلهم
 كىردى.

 نېمه قىلىۋ تىسهن؟ _دېدىم، _ھوجر منى ئېله تۈرمه، _
ــدى، ماڭــا يېقىنال ــتى،     ــا. دهرھــال كهينىــدىن كىــردىم. بىــردىنال بۇرۇل ــۇر تتى پاپ ئــۇ يهرده ت

ل. مېنـى تـۇتتى، كارىۋېتىمغـا ئاپـاردى: يـاتقۇ دى، قولۇمدىن تۇتتى؛ لېكىن ھهير ن قالـدىم: مـاقۇ
ئىسسىق يوتقىنىمنى يېپىپ قويدى: ماقۇل، مهن دېگهن كىچىك بىر قىز، بىغۇبار، مهن ئۇنۇتتـۇم. 

 مهن كارىۋېتىمد  ياتاتتىم، ئۇ چىقىپ كېتىۋ تاتتى.
دى، ئهڭ ياخشـى  ـاپتۇلالردىن ئىـ _دېـدى، _ ـاپتۇلىڭىزنى بىـر چىشـلهپ تا ـالپ قويۇپسـىز، _

 يار تمايۋ تىسىز. ئۈرۈك ئهچىقىپ بېرهيمۇ؟
چىقىپ كهتتى: مهن يالغۇ  قالدىم: ئۈستۈمنى يهنه  ۇ تورۇ، يېپىـپ تۇرغانـد ، مهن يهنه  ـۇ    

يهرنىــڭ ئۈســتىده؛ ئهيــنهك چۆگۈننىــڭ ئىچىــده يهنه  ــۇ ســۇ ۋه ئۈســتهلنىڭ ئۈســتىده يهنه  ــۇ 
ۇ پېتـى تـۇر تتى، مهن سـو ۇلۇپ يـاتتىم ۋه ئىستاكان، چوتكا، كولونيا، تهخسه ۋه سائهت يهنه  ـ

ــتىم: يهنه  ــۈركۈنۈپ كهت ــويالپ   ــدىغانلىقىنى ئ ــته بولى ــىنىڭ نهقهدهر غهلى ــگهن نهرس ــت دې ۋ قى
ساالھىددىن ئۇ كېچه بايقىغان نهرسىنى  ئوياليـدىغانلىقىمنى چۈ ـهندىم، قورقتـۇم. سـۆ لهۋ تاتتى 

  هيتان:
اتىمه؟ ئـۇالر بىـلهن بىزنـى پهرقلهنـدۈرۈپ تۇرغـان بۇ بايقا نىڭ چوڭلۇقىنى چۈ ىنىۋ تامسهن فـ »

با ـالر، ما ـىنىالر، ئـۆيلهر، ئـۆي جابـدۇقلىرى، -چېگر  سىزىقىنى بايقىدىم بۇ كېچه! ياق: ئۈست
فـابرىكىالر ئايرىـپ تۇرمايۋ تىـدۇ  ـهرق بىـلهن غهربنـى. -پهيغهمبهرلهر ۋه ھۆكۈمهتلهر بىلهن   ۋۇت
دىن،  ۇ كىچىك، ئاددى رېئاللىق ئايرىپ تۇرماقتا: ئـۇالر، بۇالرنىڭ ھهممىسى نهتىجه: ئۇالرنى بىز

ئۆلۈم دېيىلىدىغان تهگسىز قـۇدۇقتىن خهۋهرد ر، بىزنىـڭ بولسـا خهۋىرىمىـز يـوق بـۇ قورقۇنچلـۇق 
رېئاللىقتىن. ئارىدىكى ئۇ ئىشهنگۈسىز دهرىجىدىكى چوڭ پهرقنىڭ بۇ قهدهر كىچىـك، ئـاددى بىـر 

ال نىڭ ئۆ ىمۇ مېنى سار ڭ قىلىپ قوياي دهۋ تىدۇ! مىـڭ يىلـد  بايقا تىن كېلىپ چىققانلىقىنى ئوي
ــڭ  ــرهر ئادهمنى ــدىغان بى ــىنى ئويالي ــر نهرس ــۇند ق بى ــىگه مۇ  ــهرقتىن قاند قس ــان   ــۇنچه يوغ  
چىقمىغانلىقىغــا ھــېچ ئهقلىــم يهتمهيــدۇ. ئىســر پ بولــۇپ كهتــكهن  ۋ قىــت ۋه ھاياتقــا قار يــدىغان 

ــڭ قان ــق ۋه بى ۇتلۇقنى ــۆرۈپ بولســاڭ ئهخمهقلى ــى ســهنمۇ ك ــپ كهتكهنلىكىن ــز تارتى ــك يىلتى چىلى
يېتهلهيسهن فاتىمه! لېكىن مهن يهنىال كهلگۈسىدىن ئۈمىدۋ ر، چۈنكى، ئاسان لېكىن، بېسىلىشىغا 
ــېچه، مهن_ ســاالھىددىن  ــۇ ك ــى مهن باســتىم؛ ب ــۇنجى قهدهمن ــۇ ت ــكهن ئ ــل كهت ــۈ  يى  ــۇنچه ي

دهۋ تقـانلىقىمنى چۈ ىنىۋ تامسـهن؟ تۆ ـۈكتهك  د رۋىنئوغلۇ،  هرقته ئۆلۈمنىڭ سىرىنى تاپتىم! نېمه
قار پ تۇرىسهن! ئهلۋهتته، چۈنكى قار ڭغۇلۇقنى بىلگهن يورۇقلۇقنى چۈ ـىنىدۇ، پهقهت يوقلـۇقنى 
بىلگهن مهۋجۇت بولۇ نىڭ نېمىلىكىنى بىلىدۇ. ئۆلۈمنى ئويالۋ تىمهن، دېـمهك مهن بـار! يـاق! ئـۇ 

ۇ،  قولۇڭــدىكى توقۇمــا  ى لىرىڭمــۇ  بــار، ئهممــا  ــهرقلىق بىغهملهرمــۇ ئهپسۇســكى، بــار ۋه ســهنم
ئۆلۈمـدىن ھـېچ خهۋىـرىڭالر يــوق!  ـۇڭا، مۇنـد ق دېسـهك تــوغر  بولىـدۇ: ئۆلـۈمنى ئــويالۋ تىمهن، 
دېمهك مهن غهربلىك!  هرقتىن چىقىپ كهلگهن تۇنجى غهربلىكمهن! غهرب بولغان تۇنجى  ـهرق! 

ھهي يارهببى، سهنمۇ ئۇالرغا ئوخشـاش، كـور  »بىردىنال ۋ رقىر پ كهتتى. « چۈ هندىڭمۇ فاتىمه؟
ئانــدىن، يىغالمســىرىغاندهك ئــاۋ   چىقىرىـپ دهرىــزه تهرهپــكه دهلدهڭشــىپ ئىككــى قهدهم « سـهن!

چاپقۇنغـا -ماڭدى،  ۇ چاغد  ئۇنى، ئهجهپ ئىش، دهرىزىنىڭ قاناتلىرىنى ئېچىپ سـىرتقا، بـور ن
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قانـات قېقىـپ بىـردهم ئۇچامـدىكىن دهپ ئۆ ىنى تا المدىكىن ۋه بايقىشىنىڭ جۇ ـقۇنلىقى بىـلهن 
قالــدىم، ئــۇ ھاياجــان بىــلهن، ئىككــى، ئــۈ  قېــتىم قــول قېقىــپ ئۇچىــدۇ ۋه ئانــدىن ھهقىقهتنــى 
ــاالھىددىن  ــېكىن س ــدىم، ل ــان ئى ــدۇ، دهپ قالغ ــپ ئۆلى ــۈپ كېتى ــكه  يهرگه چۈ  ــنىپ يهت چۈ 

پۈتـۈن مهملىكهتنـى  ھوجرىنىڭ ئىچىده تۇردى ۋه تاقاق ھهم قار ڭغۇ دهرىزىنىڭ كهينىدىن خۇددى
ۋه ئۆ ى  هرق دهپ تىلغا ئالغان نهرسىنى كۆرهلهۋ تقاندهك نهپرهت ۋه ئۈمىدسىزلىك بىلهن بـاقتى: 

بىچــــاره كــــورالر! ئۇخلىشــــىۋ تىدۇ! ئورۇنلىرىغــــا كىرىشــــىپتۇ، يوتقانلىرىغــــا چۈمكىلىشــــىپتۇ، » 
ــىۋېتىپت ــۇ ۇر ئۇخلىش ــۈپ بهھ ــىغا كۆمۈل ــان ئۇيقۇس ــا تولغ ــڭ ھۇ ۇرغ ــهرق ئهخمهقلىقنى ــۈن   ۇ! پۈت

ئۇخلىماقتا. قۇلالر! ئۇالرغا ئۆلـۈمنى بىلـدۈرۈپ بـۇ قۇللـۇقتىن قۇتۇلـدۇرىمهن. لـېكىن ئـاۋۋ ل سـېنى 
ۋه  ـۇند ق « قۇتۇلدۇرىمهن فاتىمه، گېپىمگه قۇالق سال، چۈ هن ۋه ئۆلۈمـدىن قورقتـۇم دېگىـن!

غـا ئوخشـاش، مېنـى قىلىپ، خۇددى، خۇد  يوق، دېگۈ هلمهيدىغانلىقىنى بىلىپ تـۇرۇپ يالۋۇرغىنى
ئىشهندۈرۈ كه ئۇرۇندى؛ ئىشـهنمىدىم.  ېرىكىـپ بېسـىققاند ، ئالدىمـدىكى ئورۇنـدۇققا ئولتـۇرۇپ، 
ئۈســتهلنىڭ ئۈســتىگه ھاڭۋېقىــپ قــار پ تــۇر تتى ۋه قاپقــاق تــې ىچه تامغــا ئۇرۇلۇۋ تــاتتى. كېــيىن 

الن يـاكى چايـان تۇيۇقسىزال، يان تهرهپ ئۈستۈمده تۇرغان سائهتكه كۆ ى چۈ تى ۋه خۇددى، يىـ
ئۇالرغـا يېتىشىۋېلىشـىمىز كېـرهك! يېتىشىشـىمىز » كۆرگهندهك قورقۇپ كهتتى ۋه ۋ رقىر پ كهتتـى: 

سـائهتنى ئالـدى، يـاپقۇ  يېپىلغـان كارىۋېتىمنىـڭ ئۈسـتىگه « كېرهك! تې ىمۇ تېزرهك، چاققـانر ق!
، لېكىن يېتىشـهلهيمىز ئارىمىزد  بهلكىم مىڭ يىللىق بىر ۋ قىت بار» چۆرۈپ تا لىدى ۋه توۋلىدى:

فــاتىمه، ئۇالرغـــا يېتىشـــىمىز، چـــۈنكى بىـــزدىن يو ـــۇرغىدهك ھېچنهرسىســـى قالمىـــدى، ھهمـــمه 
نهرسىلىرىنى بىلىۋ لدۇق، ئهڭ چۇڭقۇر ھهقىقهتلىرى نېمه، ئۇنىمۇ بىلىۋ لـدۇق! بـۇ ھهقىقهتنـى بىـر 

مهۋجۇتلۇقىــدىن  رىســاله قىلىــپ باســتۇرۇپ بىزنىــڭ بايقۇ ــالرغا ئــۆگىتىمهن. ئهخمهقــلهر! تــې ىچه
ـــاۋ تقان  ـــېمهي، يا  ـــدىن غهم ي ـــدۇ. ھېچنىمى ـــرۋ م ئۆرلهي ـــېرى نې ـــوق؛ ئويلىغانس ـــرى ي خهۋهرلى
ھاياتلىرىنىـــڭ مهۋجۇتلۇقىـــدىنمۇ بىـــ هۋهر، دۇنيـــا كـــۆ لىرىگه نورمـــال كۆرۈنـــۈپ، ر يىشـــلىق ۋه 

بىلهن تىـز  خاتىرجهملىك ئىچىده يا ا ماقتا! ئادهم بولغىنىغا تويغۇ ىمهن ئۇالرنى! ئۆلۈم قورقۇنچى
ــهن   ــىدۇ! س ــنى ئۆگىنىش ــنى، يىرگىنىش ــدىن قورقۇ  ــىدۇ؛ ئۆ لىرى ــۆ لىرىنى تونۇ  ــۈرىمهن! ئ چۆكت
ئۆ ىدىن نهپرهتلىنهلىگهن بىرهر مۇسۇلماننى كۆردۈڭمـۇ، ئۆ ىـدىن يىـرگىنهلىگهن بىـرهر  ـهرقلىقنى 

ىن ئايرىشـنى تونۇمسهن؟ ئۆ لىرىدىن كۈتىدىغان ھېچقاند ق ئۈمىدلىرى يوق تۇرسا، ئـۆ لىرىنى تـوپت
بىلمهيدىغان تۇرسـا؛ پهقهت نېمىلىكىنـى ئۆ لىرىمـۇ بىلمهيـدىغان بىـر ئېقىمغـا بـاش ئېگىشـىدۇ ۋه 
با قىچىرهك بولۇ نى ئار ۇ قىلغانالرنى ئا غۇن ياكى سار ڭ دېيىشنى بىلىشىدۇ! ئۇالرغا يالغۇ لۇقتىن 

ــالغۇ  قېلىشــ ــد  ي ــاتىمه.  ــۇ چاغ ــۆگىتىمهن ف ــدىن قورقۇ ــنى ئ ــدىغان ئهمه،، ئۆلۈم قا چىدىياالي
بولۇ ىدۇ،  ۇ چاغد  يالغۇ لۇقنىڭ چۇڭقۇر ئا  بلىرىنى جامائهت بىلهن بىلله بولۇ نىڭ ئهخمىقـانه 
ھۇ ۇرىدىن ئۈستۈن كۆرىدىغان بولۇ ـىدۇ!  ـۇ چاغـد ، ئـۆ لىرىنى، دۇنيانىـڭ مهركىـزىگه قويـۇش 

پهخىرلىنىــدىغان  كېرهكلىكىنــى تونــۇپ يېتىشــىدۇ!  ئۆمــۈر بــويى ئوخشــاش بىــر ئــادهم بولۇ ــتىن
ئهمه،، نومــۇ، قىلىــدىغان بولۇ ــىدۇ ئــۇ چاغــد ؛ ئــۆ لىرىنى ســور ققا تارتىشــىدۇ؛ ھهم ئالالھقــا 
ئهمه،، ئۆ لىرىگه تايىنىپ تۇرۇپ سور ققا تارتىشـىدۇ ئـۆ لىرىنى! بۇالرنىـڭ ھهممىسـى يـۈ  بېرىـدۇ 

ىمهن ئـــۇالرنى! فــاتىمه، مىــڭ يىللىــق ر ھهت ۋه ئــار مبهخىش ئهخمىقــانه ئۇيقۇلىرىــدىن ئــويغىت
يــۈرهكلىرىگه، ئۆلــۈم قورقۇنچىنىــڭ نهپهســلهرنى بوغىــدىغان، كىشــىنى ســار ڭ قىلىۋېتىــدىغان 

ئاندىن، ئاچچىقلىنىۋېرىپ «  دهھشىتىنى سالىمهن! بۇنى جه مهن قىلىمهن، قهسهم قىلىپ بېرهي!
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نـدهك ۋه ھېرىپ قالغاندهك بىردهم جىم بولدى، ھاسـىرىغىنىچه تـۇردى؛ بىـر ئـا  خىجىـل بولۇۋ تقا
ئۆ ى سالماقچى بولۇۋ تقان قورقۇنچتىن ئۆ ى قورقۇپ كهتكهندهك قىالتتى، لـېكىن يهنه با ـلىدى: 

قۇالق سال فاتىمه: بۇ قورقۇنچنى ئۆ لۈكىڭدىن ھـېس قىاللمايۋ تقـان بولسـاڭ، ئهقلىڭنـى ئىشـقا » 
ــۇ دهھشــهتنى  ــز  ــهرقلىقلهرگه ب ــات، بى ــز يا ــاۋ تقان ھاي ھــېس سالســاڭ ھــېس قىالاليســهن. بى

قىلدۇرمايۋ تىدۇ.  ۇڭا، بىز بۇ دهھشهتنى، ئهقلـى تهپهككـۇرىمىز بىـلهن تونـۇپ يېتىمىـز، ئۇنىـڭ 
ــۈن  ــۇش ئۈچ ــۇالردهك بول ــوالاليمىز. ئ ــۇالردهك ب ــز، ئ ــۇپ يېتىمى ــىر ق تون ــۇ ياخش ــتىگه تې ىم ئۈس

ق لېكىن قـۇال« دېگهنلىرىمگه قۇالق سالساڭ، ئهقلىڭنى ئىشلهتسهڭال كۇپايه. گېپىمگه قۇالق سال!
سالمايۋ تاتتىم. مېنى ھهممه نهرسىدىن خالى كېچىگه تا ـالپ قويسـۇن، گـۈ هل ئۇيقۇنىـڭ سـهھهر 

 پهيتىگه قايتىۋ الي، دهپ ساقالۋ تاتتىم.
پهستىن كېلىۋ تقان تىرىقشىغان ئاۋ   يهنه كالالمغا كىرىۋ لدى، ئىسسىق ياسـتۇقىمدىن بېشـىمنى    

كېزىـپ يۈرگهنـدهك، ئۆينىـڭ ئىچىـده تىمسـىقالپ  كۆتۈردۈم. پاپىنىڭ، خۇددى تېنىمنىڭ ئىچىـده
يۈرگهنلىكىنى تۇيۇپ تۇرۇپتىمهن. نېمه قىلىۋ تىسهن پاپا، ئۇالرغا نېمىلهرنى سۆ لهپ بېرىۋ تىسـهن؟ 
ــدىن  ــتىم ۋه ھويلى ــۇپ كهت ــدىم ۋه قورق ــى ئاڭلى ــده يېپىلغىنىن ــىكىنىڭ تار ققى ــويال ئىش ــدىن ھ ئان

مهتىـن! بـۇ چـاغقىچه نهلهرده يۈرگهنتىـڭ؟ ئا ـ انىنىڭ ئاڭلىنىۋ تقان ئايـاغ تىۋىشـىنى  تونـۇدۇم: 
ئىشىكىنى تار قشىتىپ ئىچىگه كىرگهنلىكىنى ئاڭلىدىم، لېكىن ئۈستىگه چىقمىدى. ئويلىدىم: ئـۇالر 
پهسته، ھا ىر ھهممىسى  پهسـته ۋه پاپـا ئۇالرغـا سـۆ لهپ بېرىۋ تىـدۇ.  ـۈركىنىپ كهتـتىم ۋه نهده 

 ندىال تۇتۇۋ الي دېدىم، لېكىن ئورنۇمـدىن تۇرمىـدىم. كېـيىن مېنىڭ ھاسام، ھهممىڭالرنى نهقمهيد
پهلهمپهيــدىن چىقىۋ تقــان ئايــاغ تىۋىشــىنى ئــاڭالپ خــاتىرجهم بولــدۇم، لــېكىن ئاۋ  الرنىــڭ غهلىــته 
ــانلىقىنى ھــېس قىلــدىم، خــۇددى  ــهيتان يهنه ئىچىۋېلىــپ ھوجرىســىغا قايتىۋ تقانــدهك  چىقىۋ تق

دىن يىالندهك بۇرۇلـۇپ ئۆتـۈپ كهتـمهي توختىـدى ۋه ئىشـىكىم تۇيۇلۇپ كهتتى! ئىشىكىمنىڭ ئالدى
 چېكىلگهنده قورقۇنچلۇق چۈ تىن ئويغانغاندهك ۋ رقىرىغۇم كهلدى، لېكىن ئۇند ق قىلمىدىم.

ئوبــد ن  »دېــدى. غهلىتىلىغــۇ!  «قانــد قر ق تۇرىســىز مومــا؟ »مهتىــن ھوجر مغــا كىــردى.    
سىز ياخشـى تۇرىسـىز، مومـا، سـىزده چاتـاق  »ىدىم. جاۋ پ بهرمىدىم، قار پمۇ قويم «تۇردىڭىزمۇ؟

 »بىلـدىم: مهسـتكهن! بوۋىسـىدهك! كـۆ لىرىمنى يۇمۇۋ لـدىم.  «يوق، سىزگه ھېچنىمه بولمايـدۇ.
 «بىـردهم ئۇخلىمـاي تـۇرۇڭ! »دېـمه!  «ئۇخلىمـاي تـۇرۇڭ مومـا! سـىزگه دهيـدىغان گېـپىم بـار!

 «بــۇ كونــا ئــۆينى چاقــايلى مومــا. »يــدۇم. ئــۇخالۋ تىمهن ۋه كارىۋېتىمغــا يېقىنال ــقانلىقىنى تۇ
سـاتقۇچى -بۇ ئـۆينى چېقىـۋېتهيلى، ئورنىغـا چـوڭ بىـر بىنـا سـالدۇر يلى. سـېلىپ »بىلگهنىدىم. 

 ـۇند ق، مهن  «بىزگه يېرىمىنى بېرىدۇ. ھهممىمىزگه ياخشى بولىدۇ. سىز ھېچنىمىنى بىلمهيسـىز.
ــمهن!  ــى بىلمهي ــا! »ھېچنىمىن ــم موم ــۇل ال ى ــگه پ ــد  ھهممهيلهن ــات يېقىن ــه، پ ــد ق كېتىۋهرس بۇن

ـــايمىز! ـــۇ چىقىنالم ـــ انىنىڭ چىقىملىرىغىم ـــويالۋ تىمهن مهن:   «ئا  ـــ انا، دهپ ئ ـــڭ ئا  بىزنى
بىرهر ئىـش قىلمىسـاق يېقىنـد  رهجهپ  »كىچىكىمده سهبده ۋه د رچىن پۇر يتتى بىزنىڭ ئا  انا. 

ن كـارى يـوق مومـا. فـارۇق، ئهنه بىلهن بۇ يهرده ئا  قالىسىلهر. ئاۋۇ ئىككىسىنىڭ بۇ ئىشالر بىـله
د رچىـن پـۇرىقىنى  «ھهر كـۈنى مهسـت يۈرىيـدۇ، نىلگـۈن بولسـا كومۇنىسـت، بـۇنى بىلهمتىڭىـز؟

پــۇر يتتىم ۋه ھـــېچ ئىشـــنى بىلمهيتـــتىم ۋه ياخشـــى كۆرۈلـــۈش ئۈچـــۈن ھهمـــمه ئىشـــنى بىلىـــش 
ـــۇ.  ـــى  »كېرهكلىكىنىم ـــۇن دهپ! گهپلىرىمن ـــى بولس ـــىزگه ياخش ـــۇ! س ـــاۋ پ بېرىڭچ ـــا ج ماڭ
ئاڭلىمــايۋ تىمهن، چــۈنكى مهن بــۇ يهرده ئهمه،، ئۇيقــۇد  ۋه ئهســلهۋ تىمهن:  «ئاڭلىمىــدىڭىزمۇ؟
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جاۋ ب بېرىڭ مومـا، ئۆتۈنـۈپ  »مۇر ببا قاينىتاتتۇق، لېمون سۈيى ئىچهتتۇق،  هربهت ئىچهتتۇق. 
 ئانــدىن  ــۈكرۈ پا ــانىڭ قىزلىرىنىــڭ يېنىغــا بــار تتىم: مهرھابــا «قـاالي، ماڭــا بىــر نهرســه دهڭ!

قو ۇلمامسىز؟ بۇ تۆكۈلۈپ تۇرغان ئۆيده ئا  قېلىپ، تـوڭالپ  »تۈركان،  ۈكر ن، نىگان مهرھابا! 
كارىۋېتىمنىڭ تۈۋىگه كهلـدى،  «ئولتۇرۇش، چىر يلىق ۋه ئىسسىق بىنا ئۆيده تۇرغاندىن ياخشىمۇ؟

 ئويغىنىـڭ مومـا، بولـۇڭ »مېنـى قورقۇتـۇش ئۈچـۈن قهلهي تۇتقۇچلـۇق كـارىۋېتىمنى لىڭشـىتتى. 
ئاچمـايۋ تىمهن ۋه سـىلكىنىۋ تىمهن: ئانـدىن ئۇالرنىـڭ  «كۆ ىڭىزنى ئېچىڭ، ماڭـا جـاۋ پ بېرىـڭ!

ئـۇالر، سـىزنى بـۇ  »تۇرۇق. -تۇرۇق، تار ق-ئۆيىگه بېرىش ئۈچۈن ئات ھارۋىسىغا چىققاند ، تار ق
ىزنىڭچه ئۆينى چاققۇسى يوق دهپ قېلىۋ تىدۇ، بولمىسا ئۇالرغىمۇ پۇل ال ىمتى. فارۇقنىڭ ئايالى، س

نېمىدهپ ئۇنى تا الپ كېتىپ قالغاندۇ؟ پۇلنى دهپ! ئادهملهر پۇلـدىن با ـقا نهرسـىنى ئويلىمايـدۇ 
تۇرۇق، ئات ھارۋىسى سـىلكىنهتتى. ئاتالرنىـڭ -تۇرۇق، تار ق-تې ىچه سىلكىۋ تاتتى. تار ق «موما!

ز سـىزنى جـاۋ پ بهرمىسـىڭى »پا ـىالرنى قـورۇيتتى.  «مومـا، جـاۋ پ بېرىـڭ! »قـۇيرۇقلىرى...
مـاڭىمۇ پـۇل ال ىـم، ھهممىـدىن بهك ماڭـا،  »ئهسلىدىم، ئهسلىدىم، ئهسـلىدىم.  «ئۇخالتمايمهن!

 »كارىۋېتىمنىـڭ بىـر بۇرجىكىـده ئولتـۇردى، ۋ ي خـۇد يىم.  «چۈ ـهندىڭىزمۇ؟ چـۈنكى مهن...
م! ئۇالرغا ئوخشاش ئا غا  ۈكۈر قىلىپ ئولتۇرمـايمهن. بـۇ ئهخمهقـلهر دۆلىتىـدىن يىرگىنىـپ كهتـتى

ئاغزىـدىن گۈپۈلـدهپ پـۇر پ تۇرغـان ئىسـپىرىت  «ئامېرىكىغا كېتىمهن. پۇل ال ىم. چۈ هندىڭىزمۇ؟
ئهمدى ماڭا، ماقۇل دهڭ، موما! سىزنىڭمۇ بىنا »پۇرىقىنى يىرگىنىپ تۇرۇپ پۇرىدىم ۋه چۈ هندىم. 

دېمهيسـىز؟ نېمىـدهپ مـاقۇل  »دېمىـدىم.  «ئۆيده تۇرغىڭىز بار، ئۇالرغا دهيمىز، مـاقۇل دهڭ مومـا!
ئۇ بىنا ئۆيگه تو ۇپ چىقىمىز ھهممه  »مېنىڭ خاتىرهلىرىم مېنىڭ.  «خاتىرهلىرىڭىزگه تارتىشىپمۇ؟

تهخسىلىرىڭىزنى، -نهرسىلهرنى! ئىشكاپلىرىڭىزنى، ساندۇقلىرىڭىزنى، تىكىش ما ىنىڭىزنى، چىنه
 ـىنىۋ تىمهن چۈ «ھهممىسـىنى ئېلىـپ چىقىمىـز. مومـا، سـىزمۇ مهمنـۇن بولىسـىز، چۈ ـهندىڭىزمۇ؟

ئهجهپ چىر يلىق ئىكهنتـۇق ئـۇ قىـش كېچىلىـرى: كېچىنىـڭ جىمجىتلىقـى مېنىـڭ ئىـدى، ھهمـمه 
تامدىكى بوۋ منىڭ بۇ رهسـىمىنىمۇ ئاسـىمىز. ھـوجرىڭىز  »نهرسه مۇ دهك قېتىپ سو ۇلۇپ ياتاتتى! 

د يىم، ۋ ي خۇ »بهرمىدىم!  «مۇ ۇ ھوجرىڭىزنىڭ دهل ئۆ ى بولىدۇ. ئۆتۈنهي، بىر جاۋ پ بېرىڭ!
 «بىــرى مهســت ۋه بىــغهم، يهنه بىــرى كومۇنىســت ۋه بــۇ قېــرى بولســا ئالجىغــان دهپ مهن...

قورقـۇپ   «ئـۆمرۈمنى، بـۇ ئهخمهقـلهر تۈرمىسـىده ئۆتكۈ سـهم بولمايـدۇ، يـاق! ...»ئاڭلىمىـدىم! 
ــاۋ  ى  ــدىم! يىغالمســىرىغان ئ ــى ھــېس قىل ــۈرهمگه تهگكهنلىكىن ــڭ م ــۇ دهك قوللىرىنى ــتىم ۋه م كهت

ــاتتى، مهن ئهســلهۋ تاتتىم: يېقىنال ــلهن يالۋۇرۇۋ ت ــان نهپهســلىرى بى ــۇر پ تۇرغ  ــقانىدى، ھــار ق پ
جهننهت يوق، جهھهننهم يوق، جهسىتىڭ تۇپر قنىڭ مۇ دهك قار ڭغۇلىقىد  يالغۇ  قالىـدۇ. تې ىمـۇ 
بهك يالۋۇرۇۋ تــاتتى. كـــۆ لىرىڭگه توپـــا تولىـــدۇ، بــۆرىلهر ئـــۈچهيلىرىڭنى چىشـــلهپ تارتىشـــىدۇ، 

مېڭهڭنىـڭ ئىچىـده چۈمـۈلىلهر چېپىـپ  «مومـا، ئۆتۈنـۈپ قـاالي! »ىڭ چىرىـپ كېتىـدۇ. گۆ ـلىر
يۈرىشىدۇ، جىگىرىڭده پار  ىت قۇرۇتالر مىغىلد يدۇ، يۈرىكىڭده سـا  ڭالر قاينـاپ كېتىـدۇ. ئانـدىن 

 «نـېمه ئۈچـۈن ئانـام بىـلهن د د م ئۆلـۈپ كېتىـپ سـىز ھايـات قالـدىڭىز؟ »بىردىنال توختىـدى. 
ئويلىــدىم. ئــۇالر ئالــد پتۇ. ئويلىــدىم: پاپــا پهســته دهپ بېرىۋ تىــدۇ!   «ر ســتمۇ؟بــۇ  »دېــدى. 

ئويلىدىم، لېكىن با قا گهپ قىلمىدى. يىغالۋ تـاتتى، بىـر چاغـد ، قـوللىرى گېلىمنـى بوغىـدىغان 
بولدى دهپ قالـدىم! قهبرهمنـى ئويلىـدىم. كارىۋېتىمـد  يېتىـپ تـې ىچه يىغالۋ تـاتتى. يىرگهنـدىم. 

ىن قوپـۇش ته، كهلـدى، لـېكىن قوپتـۇم ۋه سـاپما كه ـلىرىمنى كىيـدىم ۋه ھاسـامنى كارىۋېتىمد
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 ئېلىپ ھوجر مدىن چىقتىم، پهلهمپهينىڭ قېشىغا باردىم ۋه توۋلىدىم:
 رهجهپ، رهجهپ، چاپسان يۇقىرىغا چىقىڭالر! _
 

 
30 

 
ئورنۇمـدىن نىلگۈن بىلهن پهسـته ئولتۇر تتـۇق. چـوڭ خانىمنىـڭ تـوۋلىغىنىنى ئـاڭالپ دهرھـال    

 تۇردۇم، پهلهمپهيلهردىن يۈگۈرۈپ دېگۈدهك چىقتىم. چوڭ خانىم ھوجرىسىنىڭ ئىشىكىده تۇر تتى.
 بۇ ئۆيده نېمه ئىش بولۇۋ تىدۇ؟ دهپ بهر ماڭا! _دهپ ۋ رقىر ۋ تاتتى، _بول رهجهپ! _
 دېدىم ھاسىر پ تۇرۇپ. _ھېچنىمه، _
 بۇ سار ڭ بوپتۇ، قار پ باق! _دېدى، _ھېچنىمهمىش! _
ھاسىسىنىڭ ئۇچى بىلهن خۇددى بىر چا قاننىڭ ئۆلـۈكىنى كۆرسـهتكهندهك يىرگىنىـپ تـۇرۇپ    

ئۆينىڭ ئىچىنى كۆرسهتتى. ئىچىگه كىردىم: مهتىن، چوڭ خانىمنىڭ كارۋېتىد  تۈگۈلـۈپ ياتـاتتى، 
 بېشىنى گۈل تىكىلگهن ياستۇقنىڭ ئاستىغا تىقىۋېلىپ تىترهۋ تاتتى.

ئۆتۈنۈپ قاالي دهۋ تىمهن، ئۆيده نېمه  _دېدى چوڭ خانىم، _تكىلى،تا، قالدى مېنى ئۆلتۈرۈۋه _
 ئىش بولۇۋ تىدۇ، مهندىن يو ۇرماڭالر.

 سىزگه بۇند ق قىلىش يارىشامدۇ مهتىن بهي، قېنى قوپۇڭ. _دېدىم، _ھېچ ئىش يوق، _
 ھېچ ئىش يوقمىش. بۇنى كىم ئا دۇردى؟ مېنى ھا ىرال پهسكه چۈ ۈرۈڭالر. _
مهتىن بهي ئا ر ق ئىچىۋ پتۇ، چوڭ خانىم! بولغان ئىش مۇ ۇ. يـاش تۇرسـا،  _،دېدىم _ماقۇل، _

مـــۇنچه ئىچىـــپ قويىـــدىكهن، ئۆ ىڭىزمــۇ كـــۆردىڭىز. د دىســـىمۇ، بوۋىســـىمۇ مۇ ـــۇند ق -ئــانچه
 ئهمهسمىدى؟

 ئاغزىڭنى يۇم، سهندىن بۇنى سورىمىدىم! _دېدى، _بولدى، بولدى، _
 ىزنى ئورنىڭىزغا ياتقۇ ۇپ قوياي!قوپۇڭ، س _دېدىم، _تۇرۇڭ، مهتىن بهي! _
دهلدهڭشىپ ئورنىدىن تۇردى، ھوجرىدىن چىقىپ كېتىۋېتىـپ بوۋىسـىنىڭ تامـدىكى رهسـىمىگه    

 غهلىتىال قار پ قويدى. ئاندىن ھوجرىسىغا كىرگهنده بولسا يىغالمسىر پ تۇرۇپ:
ه رهجهپ، نـېمه دېگىـن _دېـدى، _مېنىڭ ئانام بىلهن د د م نېمه ئۈچۈن بالـدۇر ئۆلـۈپ كهتتـى؟ _

 ئۈچۈن؟
دهپ گهپ  «ئـــالالھ،»كېچهكلىرىنـــى ســـېلىپ ياتســـۇن، دهپ يـــاردهم قىلىۋېتىـــپ -كىـــيىم   

 با لىۋېدىم، بىردىنال مېنى ئىتتىرىۋهتتى.
ئالالھمىش! كالۋ  پاپـا! مهن ئـۆ ۈم سـالىمهن، كارىـڭ بولمىسـۇن. لـېكىن كىيىمىنـى سېلىشـنىڭ  _

خاالغـا »ھوجرىدىن چىقىۋېتىپ توختىدى، غهلىـته ھالـد ، ئورنىغا چاماد نىدىن بىر نهرسه ئالدى. 
 دېدى، ماڭدى. «چىقىمهن!

 چوڭ خانىم ۋ رقىر ۋ تاتتى، باردىم.   
 مېنى پهسكه چۈ ۈر، رهجهپ. ئۆ ۈم كۆرۈپ باقاي، نېمه قىلىشىۋ تىدۇ پهسته. _
چىقىـپ نىلگۈن خانىم كىتـاپ ئوقۇۋ تىـدۇ، فـارۇق بهي  _دېدىم، _ھېچ ئىش يوق چوڭ خانىم، _

 كهتتى.



235 
 

 بۇ چاغ بولغاند  نهگه كهتتى؟  سهن ئۇالرغا نېمه دېدىڭ؟ يالغان ئېيتما. _
 كېلىڭ، سىزنى ياتقۇ ۇپ قوياي. ھوجرىسىغا كىردىم. _دېدىم، _يالغان ئېيتىقىنىم يوق، _
دېـدى، كهينىمـدىن ئۇمـۇ  _بۇ ئۆيده بىر ئىش بولۇۋ تىدۇ...ھوجر مغا كىـرمه، قااليمىقـان قىلمـا! _

 ىسىغا كىردى.ھوجر
دهۋ تاتتىم ۋه  ـۇ چاغـد  مهتىننىـڭ  _بولۇڭ چوڭ خانىم، يېتىۋېلىڭ، بولمىسا چارچاپ قالىسىز، _

 ۋ رقىرىغان ئاۋ  ىنى ئاڭلىدىم، قورقۇپ كهتتىم. دهرھال ھوجرىدىن چىقتىم.
قـار  نـېمه بوپتـۇ  »دېـدى.  «قـار ، »مهتىن دهلدهڭشىپ يېقىنال تى ۋه بىردىنال، مهسـتتهك،    
بىلىكىـدىن ئېقىۋ تقـان قانغـا ھهۋهســلىنىپ قـار پ تـۇر تتى. كېسـىلىپتۇ، لـېكىن ئــانچه  «جهپ!ره

چۇڭقۇر كېسىلمهپتۇ، سىزىلىپ كېتىپتۇ. ئانـدىن خـۇددى ئىچىـگه قورقـۇنچ چۈ ـكهندهك بولـدى، 
 چۈ شهك نهرسىلهرنى، پۇ ايماننى ئهسلىدى.-مېنى، ئۇ شاق

 دورى انا ھا ىر ئوچۇقمىدۇر؟ _
 لېكىن ئاۋ ل سىزگه ئا ر ق پاختا بېرهي مهتىن بهي! _دىم،دې _ئوچۇق، _
 دهرھال پهسكه چۈ تۈم. ئىشكاپتىن پاختا ئېلىۋ تاتتىم.   
 دېدى نىلگۈن بېشىنى كىتابتىن كۆتۈرمهي تۇرۇپ. _نېمه بولدى؟ _
 قولۇمنى كېسىۋ لدىم. _دېدى مهتىن، _ھېچنىمه! _

 .قارىدى كهلدى، لگۈننى چاغد  بېسىۋ تقان يارىسىغا بهردىم، پاختىنى
 لېكىن چوڭ چاتاق يوق. قاند ق كېسىۋ لدىڭ؟ _دېدى، _قولۇڭ ئهمه،، بىلىكىڭ ئىكهن، _
 دېدى مهتىن. _چاتاق يوقمۇ؟ _
 دېدى نىلگۈن. _بۇ ئىشكاپتا نېمه بار رهجهپ؟ _
 مهن دورى انىغا بارىمهن. _دېدى مهتىن، _چاتاق يوقمىش تې ى! _
 دېدىم. _ر، كىچىك خانىم،چۈ شهك نهرسىلهر با-ئۇ شاق _
 ئۇالر نېمه يا  تتى؟ _دېدى نىلگۈن، _د د منىڭ، بوۋ منىڭ كونا نهرسىلىرىدىن يوقمۇ؟، _
 دهپ سالدىم. «ئالالھنىڭ يوقلۇقىنى »سهل ئويلىنىۋ لدىم ۋه ئاندىن تۇيۇقسىزال    

 لهپ سـاڭا سـۆ _دېـدى، _سـهن قانـد ق بىلىسـهن؟ _كهتتـى، چىر يلىقلىشـىپ ۋه كۈلـدى نىلگۈن
 بېرهمتى؟

بىر نهرسه دېمىدىم. ئىشكاپنى تاقىدىم. چوڭ خانىمنىڭ توۋلىغىنىنى ئاڭالپ ئۈستىگه چىقـتىم،    
ئۇنى يهنه ياتقۇ ۇپ قويۇپ پهسته ھېچ ئىش بولمىغانلىقىنى ئېيتـتىم. ئهيـنهك چۆگۈنـدىكى سـۇنى 

ىلگـۈن يهنه كىتـاب ئالما تۇرىۋېتىشىمنى ئېيتتى. پاكىز سۇ قاچىالپ بولۇپ پهسـكه چۈ ـكىنىمده ن
ئوقۇۋ تاتتى. ئاندىن ئا  انا تهرهپتىن تىرىقشىغان ئاۋ   ئاڭالندى. فارۇق بهي ئا  انا ئىشـىكىنىڭ 

 سىرتىد  ئىدى، نېمىشقىكىن ئىشىكنى ئاچالمايۋ تاتتى. مهن ئاچتىم.
 دېدىم. _تاقاقلىق ئهمهستى، _
نـېمه  _هپ ر كـى پـۇر پ تـۇر تتى،دېـدى. ئاغزىـدىن گۈپۈلـد _ھهممه چىر قالرنى يېقىۋ پسىلهرغۇ؟ _

 ئىش بولدى؟
 دېدىم. _سىزنى ساقالۋ تقانىدۇق فارۇق بهي، _
ئـاھ، مېنىـڭ سـهۋهبىمدىن. كا ـكى تاكسـى بىلهنـال بارغـان  _دېـدى، _مېنىڭ كاسـاپىتىمدىن! _

 بولساڭالر. مهن بولسام بهل تولغاش ئۇسۇلى كۆرۈپ ئولتۇرۇپتىمهن.
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 دېدىم. -ىز، ئۇنىڭد  چاتاق يوق،نىلگۈن خانىمنى دهۋ تقان بولسىڭ _
 ياخشى تۇر مدۇ؟ _دېدى، لېكىن ھهير ن قالغاندهك كۆرۈنهتتى، _چاتاق يوقمۇ؟ بىلمهپتىمهن، _
 ياخشى. ئىچىگه كىرمهمسىز؟ _

 ئـۇ المپىغـا، غـۇۋ  نېرىسـىدىكى ئىشىكىنىڭ ھويال قارىدى، قار ڭغۇلۇققا بۇرۇلدى، ئاندىن .كىردى
 ئـاچتى، توڭالتقـۇنى ئانـدىن .بـاردهك كهلگۈسـى بېرىـپ بىـر رهت ىئـاخىرق يهرگه، بىر يهردىكى
 يوقىتىـپ تهڭپۇڭلـۇقىنى بىـلهن ئېغىرلىقـى  ىشـىنىڭ قولىـدىكى تۇيۇقسـىزال، .ئالـدى  ىشـىنى

 نهپىسـى .ئولتـۇردى ئورۇنـدۇقۇمغا قاتلىنىـپ سـهنتۈرۈلدى، قهدهم ئىككـى كهيـنىگه قويغانـدهك
 .ھاسىر يتتى يېتىشمايۋ تقاندهك

 كىممۇ بۇند ق كۆپ ئىچىدۇ؟ _دېدىم، _زگه  ۇلۇم سېلىۋ تىسىز فارۇق بهي،ئۆ ىڭى _
 ، دېدى. با قا بىر نهرسه دېمىدى.«بىلىمهن »خېلى بىر ھا  دىن كېيىن،    

 .ئولتۇر تتى چاڭگالالپ  ىشىسىنى بالىدهك قىز كىچىك قۇچاقلىۋ لغان قونچىقىنى ئامر ق
 ش سۈيى تهييار.گۆ _دېدىم، _سىزگه  ورپا قىلىپ بېرهيمۇ؟ _
 دېدى، يهنه بىردهم ئولتۇردى، ئاندىن دهلدهڭشىپ چىقىپ كهتتى. _قىل، _

 چاپالنغان چاپالق بىر كىچىك بىلىكىگه .كهلگهنىدى مهتىنمۇ چېغىمد  چىققان ئېلىپ  ورپىالرنى
 .ئىدى

 دوختۇرخانىغا بارمىغىنىڭنى ئاڭالپ ھهير ن قالدى. _دېدى، _دورىگهر سېنى سورىدى ئاچا! _
 ھېلىھهم كىچىكىپ قالغان بولمايمىز، ئۈلگۈرىمىز. _دېدى فارۇق، _ ۇند ق، _
 ھېچنىمه بولمايدۇ. _دېدى نىلگۈن، _نېمه دهيدىغانسىلهر، _
با ـلىرىغا فه، كىيىۋ لغـان  _دېـدى فـارۇق، _مهن بهل تولغـاش ئۇسسـۇلى كـۆرۈپ كهلـدىم، _

 ئهخمهق ساياھهتچىلهر بىلهن بىلله.
 دى نىلگۈن كۈلۈپ تۇرۇپ.دې _قاند قر قكهن؟ _

ــرىم نهده قالغانــدۇ؟، _ ــتهردىن، تــارى تىن بىــر  _دېــدى فــارۇق، _دهپتى پهقهت بولمىســا دهپ
 نهرسىلهرنى تاپقىلى بوالتتى.

 دهۋ تاتتى مهتىن. _بىغهملهر... سىلهرنىڭ سهۋهبىڭالردىن، _
 ه  ۇ بۇرۇنقىدهك!ئىستانبۇل يهن _دېدى فارۇق، _سېنىڭ ئىستانبۇلغا قايتقۇڭ بارمىدى مهتىن؟ _
 دېدى نىلگۈن. _ھهر ئىككىڭالر مهست بولۇپ قاپسىلهر. ما ىنىنى ھېچكىم ھهيدىيهلمهيدۇ، _

 مهن ھهيدهيمهن! _:ۋ رقىرىدى مهتىن
 دېدى نىلگۈن. _ياق، بۈگۈن ئاخشام، بۇ يهرده، قېرىند  الر جهم بولۇپ ئولتۇرىمىز، _
 _م تـۇردى، ئانـدىن قو ـۇپ قويـدى:دېـدى فـارۇق بهي. بىـردهم جىـ _ھهممىسـى ھېكـايه!، _

 ھېچقاند ق سهۋهبى بولمىغان ھېكايىلهر...
 ياق! ھهر قېتىم دهيمهن. بىر سهۋهبى بار بۇالرنىڭ... _
 تېرىكمهي دهيسهن. _بارىكالالھ! دېمىسىمۇ  ېرىكمهي  _
 دېدى مهتىن. _ئاغزىڭالرنى يۇمۇڭالر، بوالر ئهمدى! _
 _دېـدى فـارۇق، _ولۇپ تۇغۇلغان بولساق قاند ق بوالرىدۇق؟غهربلىك بىر ئائىلىنىڭ بالىلىرى ب _

مهســىلهن، بىــر فر نســۇ  ئائىلىســىنىڭ بــالىلىرى بولغــان بولســاق بىــز! مهتىــن خۇ ــال بوالرمىــدى 
 ئهجىبا؟
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 ئۇ ئامېرىكىنى ياخشى كۆرىدۇ. _دېدى نىلگۈن، _ياق، _
  ۇند قمۇ مهتىن؟ _
 ن.ئۇخاليمه _دېدى مهتىن، _ ششش! جىم تۇرۇڭالر، _
 سوغۇق ئۆتۈپ قالمىسۇن. _دېدىم مهن، _مهتىن بهي، بۇ يهرده ئۇخلىماڭ، _
 سهن ئارىال ما. _
 سىزگىمۇ  ورپا ئهكىلىپ بېرهيمۇ؟ _
 ئاھ، رهجهپ، ئاھ! _دېدى فارۇق، _ئاھ، رهجهپ! _
 دېدى مهتىن. _ئهكهل! _
رۇق بهيمـۇ يانـدىكى ئا  انىغا چۈ تۈم، ئۇنىڭغىمۇ تهييارلىدىم. ئۈسـتىگه چىققـان چېغىمـد  فـا   

دىۋ نــد  ياتــاتتى. تورۇســقا قــار پ نىلگــۈن بىــلهن پار ڭلىشــىۋ تاتتى، كۈلۈمسىرىشــىۋ تاتتى. مهتىــن 
 قولىدىكى پالستىنكىغا قار پ تۇر تتى.

 ياتاقد  الردهك! _دېدى نىلگۈن، _ئهجهپ ياخشى! _
 نى ئاڭلىدىم.دهۋ تاتتىم، چوڭ خانىمنىڭ توۋلىغان ئاۋ  ى _ئۈستىگه چىقىپ ياتمامسىز؟ _
ئۈستىگه چىقتىم. خېلى بىر ھا   ھهپىلىشىپ چوڭ خانىمنى ئار ن ياتقۇ دۇم. پهسكه چۈ كۈسى    

بار ئىدى،  اپتۇل بهردىم. ئىشىكىنى يېپىپ پهسكه چۈ كهن چېغىمد  فارۇق بهي ئۇخالپ قالغان 
  د  بولۇ ـىغا ئوقۇبهت چهككهن قېرىالرنى ئهسلىتىدىغان غهلىته بىـر خىـل ئـاۋ-ئىدى؛ كۆپ ئا  پ

 خورهك تارتىۋ تاتتى.
 دېدى نىلگۈن. _سائهت قانچه بولدى؟ _
 سىزمۇ مۇ ۇ يهرده ئۇخالمسىز؟ _دېدىم، _ئۈ  يېرىم بولدى، _
 ھهئه. _
بىرلهپ كىردىم، كارىۋ ت ياپقۇچلىرىنى  پهسكه ئهپچۈ تۈم. -ئۈستىگه چىقتىم. ھوجرىلىرىغا بىر   

 ۇ يېپىپ قويدۇم.نىلگۈن رهھمهت ئېيتتى، فارۇق بهيگىم
ــم ئهمه،، _ ــا ال ى ــدىكى  _ماڭ ــدهك قولى ــۋىزور كۆرۈۋ تقان ــد  تېلې ــارغۇن ھال ــن. ھ ــدى مهتى دې

ــاتتى. يــېقىن كېلىــپ كــۆردۈم، ئهتىگهنكــى پالســتىنكا ئىــكهن.  پالســتىنكىنىڭ مۇقاۋىســىغا قار ۋ ت
 دېدى. «چىر قالرنى ئۆچۈر،»

تۇرغـان يالىڭـا  المپىنـى ئۆچـۈردۈم،  نىلگۈن بىر نهرسه دېمىدى، بېرىپ تورۇستىن سـاڭگىالپ   
لېكىن ئۇالرنى يهنىال كۆرۈپ تۇر تتىم. چۈنكى سىرتتا يېنىپ تۇرغان المپىنىڭ يورۇقى قاپقاقالرنىـڭ 
قىسلىچىدىن كىرىپ تۇر تتى ۋه گويا فارۇق بهينىڭ ھهممه نهرسىدىن ۋ   كهچكهندهك چىقىۋ تقـان 

ه بولسـىمۇ نـۇر چۈ ـۈپ تۇرغانـد  ۋه دۇنيـا خورىكىنى كۆرسـىتىش ۋه بىـر بـۇرجهكتىن، كىچىككىـن
قاپقــار ڭغۇ بولمىغانــدىن كېــيىن، ئادهمنىــڭ قورقماســلىقى كېرهكلىكىنــى ماڭــا ئهســلىتىپ قويــۇش 
ئۈچۈن ئۇ يهرده ياتقان ئۈ  قېرىند ش گهۋدىنىڭ ئۈستىگه چۈ ـۈپ تۇرغانـدهك قىالتتـى. ئانـدىن 

جـار ڭلىق چىكهتـكه ئـاۋ  ىنى ئاڭلىـدىم.  تاالدىن ئهمه،، يېقىن بىر يهردىن كېلىۋ تقان قىسـقا ۋه
تـۇرۇپ بىرىنىـڭ -خۇددى قورققـۇم بـاردهك لـېكىن قورقۇيالمايۋ تقانـدهك قىالتـتىم، چـۈنكى تـۇرۇپ

يېنىك قىمىرلىغىنىنى كۆرۈپ تۇر تتىم ۋه ئوخشاش بىر ئۆيدىكى ئۈ  قېرىند  نىڭ ئۇيقۇسى، ئـۇالر 
ىق  يوتقىنىغـا يۆگىنىـپ تۇرغـانلىقى ئۈچـۈن قار ڭغۇلۇقنىڭ، بهھۇ ۇر ۋه چارىسىز خورهكنىڭ ئىسسـ

 ىرىن بولسا كېرهك، دهپ ئويالۋ تاتتىم. ئۇيقىـدىمۇ، چـۈنكى، يـالغۇ  ئهمهسسـهن، سـوغۇق قىـش 
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كېچىسىده، مۇ ۇند ق ئۇخلىساڭمۇ، تىكهندهك يـالغۇ  يېتىـپ  ۈركۈنمهيسـهن! گويـا يۇقىرىـدىكى 
  ىڭنى ئـاڭالپ تۇرىـدىغان ۋه سـېنى ھوجرىد ، يـاكى يانـدىكى ھوجرىـد  سـېنىڭ تار قشـىتقان ئـاۋ

ســاقالپ تۇرىــدىغان بىــر ئانــا يــاكى بىــر د د  ۋه يــاكى ھهر ئىككىســىال بــاردهك ۋه بــۇنى ئــويالپ 
ھۇ ۇرلــۇق ئۇيقۇنىــڭ قــۇش پېيىــدهك يېنىكلىكــى ئىچىــده غايىــپ بولــۇپ كهتكهنــدهك.  ــۇ چاغــد  

ــا ــدىيىپ تۇرغانلىقىغ ــۇئاند  دۈگ ــقىكىن مهن   ــدى ۋه نېمىش ــىمگه كهل ــهننى  ئېس ــهنگهن ھهس ئىش
ئويلىدىم. نېمىشقا بۇند ق قىلدىڭ؟ نېمىشقا بۇند ق قىلـدىڭ؟ ئويلىـدىم ۋه تې ىمـۇ كـۆپ ئـويالپ 

يېنىك تهۋرىنىپ تۇرغان تىرىك گهۋدىلىرىنى تاما ـا قىلغـا  ھېكـايىلهرنى، يهنه -ئۇالرنىڭ يېنىك
، يـاق، بىـردهم ئهمه،، بىر با تىن ئۆ ۈمگه سۆ لهپ بهرگه  بىردهم بـۇ يهرده ئولتـۇر ي دېۋىـدىم

تــاڭ ئــاتقۇچه ئولتــۇر ي، قورقــاي، قورقۇنچنىــڭ ئىسســىق يۈرىكىــده ياتــاي، دهۋ تســام نىلگۈننىــڭ 
 ئاۋ  ى،

 دېدى. _رهجهپ، سهن تې ىچه بۇ يهردىمۇ؟ _
 ھه، كىچىك خانىم؟ _
 نېمىشقا ياتمىدىڭ؟ _
 ياتاي دهۋ تقان. _
 چىقىپ ئۇخال رهجهپ، مهنده چاتاق يوق. _
ســۈت بىــلهن بىــر ئــا  قېتىــق ئىچكهنــدىن كېــيىن يــاتتىم، لــېكىن ئۇيقــۇم كهلمىــدى.  چىقــتىم،   

ــله  ــده، بىل ــر ئۆي ــد ش، بى ــۈ  قېرىن ــتىده، ئ ــۇ يهرده، ئۈس ــڭ، ئ ــۈپ، ئۇالرنى ــد  ئۆرۈل كارىۋېتىم
ئۇخالۋ تقانلىقىنى ئويلىدىم، ئاندىن يادىمغا ئۆلۈم كهلدى، ئاندىن ئۆلۈمىدىن بۇرۇنقى سـاالھىددىن 

غلۇم، مىڭ ئهپسۇسـكى، سـهن بىـلهن ئىسـمايىل ئىككىڭالرنىـڭ ئوقـۇش ئىشـىڭالرغا بهي. ئاھ، ئو
كۆڭــۈل بۆلهلمىــدىم، دېگهنىــدى. يېزىغــا ئاپىرىــپ ســېلهرگه د د ڭــالر دهپ تونۇ ــتۇرغان ئــۇ گــۇي 
سېلهرنى بهك قىيناپتۇ، ئهلۋهتته، بۇ قىسمهن جهھهتتىن مېنىڭ گۇناھىم، فاتىمهنىڭ سېلهرنى ئـۇ 

گه كۆ  يۇمۇپ قار پ تۇردۇم، دېگهنىـدى، بو ـاڭلىق قىلـدىم، لـېكىن فـاتىمهنى يهرگه يوللىۋېتىشى
قىينىغىممۇ كهلمىدى، تهتقىقاتىم ئۈچۈن كېتىـدىغان چىقىمالرنـى ھـېلىغىچه فـاتىمه چىقىرىۋ تىـدۇ، 

مۇ ـهققىتىڭالرمۇ، دېگهنىـدى، ئهڭ كۆڭلـۈم يېـرىم  -سېلهر يهۋ تقان نـانمۇ ئۇنىـڭ، تارتقـان جاپـا
زىدىكى ئۇ كالۋ الرنىڭ سېلهرنىڭ ئهقلىڭالرنى قورقـۇنچالر بىـلهن بۇلغىـۋهتكهنلىكى بولغان ئىش يې

بولدى. لېكىن ئهپسۇسلىنارلىق يېـرى، ئهمـدى مهن سـېلهرنى تهربىـيهلهپ، ئـۆ  ئالـدىڭالرغا پىكىـر 
ــايمهن، بهك  ــپ چىقالم ــانالردىن قىلى ــن ئىنس ــدىغان ئهركى ــار ر چىقىر الي ــتهقىل ق ــۈ ۈپ، مۇس يۈرگ

هرگىزمــۇ دهرهخ نوتــا چېغىــد  ئىگىلىــپ كهتكهنلىكــى ئۈچــۈنال ئهمه،، مېنىــڭ بىــر كېچىكــتىم، ھ
پۇتۇمنىڭ ئاللىبۇرۇن گۆرگه ساڭگىالپ بولغانلىقى ئۈچـۈن كېچىكتـۇق؛ چـۈنكى مهن بىـر، ئىككـى 
ــده  ــڭ گهمىلىرى ــدۇ، قار ڭغۇلۇقنى ــلهن قانائهتلهنســهم بولماي ــدۇرۇش بى ــيهلهپ قۇتۇل ــادهمنى تهربى ئ

مىلىيونلىغان بىچاره مۇسۇلمانالر بـار، مېنىـڭ كىتابىمنىـڭ يورۇقلۇقىغـا ته ـنا تىمىسقىالپ يۈرگهن 
مىلىيونلىغان بى ۇتال تۇرۇلغان قۇلالر! ھالبۇكى ۋ قىت، ئاھ، مىڭ ئهپسۇ،، بهك ئـا ! خۇد يىمغـا 
ئامانهت مېنىڭ بىچـاره، جىمغـۇر ئهۋالدىـم، ھېچبولمىسـا سـاڭا ئـاخىرقى نهسـىھهتىمنى قىلىـۋ الي، 

ۇالق ســال رهجهپ: كهڭ قورســاق ۋه ئهركىــن بــول، ئــۆ ۈڭگه، پهقهت ئــۆ  ئهقلىڭگىــال گېــپىمگه قــ
ئىشـــهن، چۈ ىنىۋ تامســـهن؟ مهن گهپ قىلمـــاي، بېشـــىمنى لىڭشـــىتىپ ئويالۋ تـــاتتىم: ســـۆ لهر! 
جهننهتنىڭ دهرى ىدىن ئهقىل مېۋىسىنى ئۈ  رهجهپ، قورقماي ئۈ ، ئۇ چاغد  بهلكىم ئا  ب ئىچىده 
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مۇمكىن، لېكىن ئهركىن بولىسهن ۋه ھهممه ئـادهم ئهركىـن بولغانـد  ھهقىقىـي تولغۇنۇپ كېتىشىڭ 
جهننهتنى بۇ دۇنياد  قۇرۇپ چىقااليسهن چۈنكى،  ۇ چاغد  ھېچنهرسىدىن قورقمايسـهن. سـۆ لهر، 
دهپ ئويالۋ تــاتتىم مهن، ســۆ لهر، ھاۋ غــا تــارقىلىپال يــوق بولــۇپ كېتىــدىغان بىــر توقــام ئــاۋ  الر، 

 هرنى ئويلىغا  ئۇخلىدىم.سۆ لهر... سۆ ل
كــۈن چىقىــپ خېلــى ئۇ ۇنــدىن كېــيىن، دهرىــزهم چېكىلگهنــده ئويغانــدىم. ئىســمايىل ئىــكهن.    

بىرىمىزگه خۇددى گۇناھ ۋه قورقۇنچ ئىچىده قالغانـدهك قار  ـتۇق. -دهرھال ئىشىكنى ئاچتىم. بىر
« يــاق،»دېــدى. « ھه ئاكــا؟-ھهســهن بــۇ يهرگه كهلمىگهنــدۇ» ئانــدىن يىغالمســىرىغان ئــاۋ  د :

ــدىم.  ــمايىل.» دې ــر، ئىس ــگه كى ــتىن « ئىچى ــپ قويۇ  ــىنى چېقى ــر نهرس ــردى، بى ــ انىغا كى ئا 
» قورققاندهك تۇردى. بىردهم جىم تۇردۇق. ئاندىن بۇ قېتىم خۇددى تارتىنمىغاندهك كۆرۈنـدى ۋه 

تىم، دېـدى. بىـر نهرسـه دېمىـدىم، ئىچىـگه كىرىـپ كهتـ« نېمىشقا ئۇند ق قىلىپتۇ، ئاڭلىـدىڭمۇ؟
ئۇخالش كىيىمىمنى سالدىم، كۆينىكىم بىلهن ئىشتىنىمنى كېيىۋېتىپ ئۇنىڭ گهپلىرىنى ئاڭلىدىم، 

ــم،»  ــپ بهردى ــېمه دېســه قىلى ــۆ «ن ــاتتى، ئ ــدهك. -، دهۋ ت ــۆ ىگه گهپ قىلىۋ تقان ساتىر  ــقا » ئ
 اگىرت بولۇ قا ئۇنىمىدى. مـاقۇل،  ئوقـۇ دېـدىم. لـېكىن ياخشـى ئوقۇمىـدى. ئۇالرغـا ئهگىشـىپ 
يۈرۈپتـــۇ، بىلـــدىم، كـــۆرگهنلهر بـــار ئىـــكهن، دهپ بهردى، پهنـــدىككىچه بېرىـــپ يۈرۈپتـــۇ، 

ــدى. يىغالمــدىكىن « تىجــارهتچىلهردىن مهجبــۇرالپ پــۇل يىغىشــىپتۇ! ئانــدىن بىــردهم جىمىــپ قال
ئـۇالر » دېدىم، لېكىن مهن ئا  انىغا قايتىپ كىرگىنىمـده يىغلىمىغـان ئىـدى. تارتىنىـپ تـۇرۇپ،

تۈنۈگـۈن ئاخشـام، چاتـاق « » ئۈستىدىكىلهر. كىچىك خانىم قاند قر ق؟» ى. دېد« نېمه دېدى؟
لــېكىن دوختۇرخانىغــا ئاپارمىــدى، ئهســلىده » دېــدىم. « يــوق، دېگهنىــدى، ھــا ىر ئۇخالۋ تىــدۇ،

بهلكىـم دوختۇرخانىغـا ئاپـارغۇدهك » ئىسـمايىل سـۆيۈنگهندهك قىلـدى. « ئاپىرىشى كېرهك ئىـدى.
مهن، بىردهم جىم تـۇردۇم، ئانـدىن، « هلكىم ئۇنچىلىك ئۇرمىغاندۇر.ب» دېدى. « چاتاق يوقتۇر،

خـۇددى ئـۆ ى « ئۇرۇۋ تقانـد  كـۆردۈم قانـد ق ئـۇرغىنىنى!» دېـدىم. « مهن كۆردۈم ئىسـمايىل!» 
ئۇرغانـــدهك خىجىـــل بولـــۇپ كهتتـــى، كىچىـــك ئورۇنـــدۇقۇمغا ئولتـــۇردى، يىغاليـــدىغان بولـــدى 

 دېگهنىدىم، ئولتۇردى.
ــ    ــدىن كې ــدۇم ۋه چــوڭ بىردهم ــا ســۇ قوي ــاڭالپ، چايغ ــاۋ  نى ئ ــتىدىن تىرىقشــىغان ئ يىن، ئۈس

 خانىمنىڭ يېنىغا چىقتىم.
 نا تىنى پهسته قىالمسىز، بۇ يهردىمۇ؟ قاپقاقنى ئاچتىم. _دېدىم، _خهيىرلىك سهھهر، _
 چاقىر ئۇالرنى كۆرىمهن. _دېدى، _مۇ ۇ يهرده، _
 چۈ كهنده نىلگۈننىڭ ئويغانغانلىقىنى كۆردۈم. لېكىن پهسكه _دېدىم، _ھهممىسى ئۇخالۋ تىدۇ، _
 قاند قر ق؟ _

 .كېيىپتۇ كېيىمىنى قىزىل
 مهنده چاتاق يوق. _دېدى، _ئىنتايىن ياخشى رهجهپ، _

 با ـلىغان قېتىشـقا قـاپتۇ، ئېتىلىـپ تامـامهن كـۆ ى بىـر :قىلمايتتى ئۇند قتهك چىر يىدىن لېكىن
 .كېتىپتۇ كۆكىرىپ ئىششىپ، يارىلىرى

 دېدىم. _ل دوختۇرخانىغا بېرىڭالر!ئۇدۇ _
 دېدى. _ئاكام ئويغاندىمۇ؟ _
پهسكه چۈ تۈم. ئىسمايىل تې ىچه ئورنىد  مىت قىلماي ئولتۇرۇپتـۇ. مهن چـاي دهملىـدىم. بىـر    
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يو ۇرماڭالر، دېدى.  »دېدى.  «تۈنۈگۈن ئۆيگه   ند رمىالر كهلدى، »ئا دىن كېيىن، ئىسمايىل: 
دېــدىم.  «غــۇدهكمهن، دۆلهتــتىن ئــاۋ ل مهن جا  ســىنى بېــرىمهن، مهن نېمىــدهپ يو ــۇرۇپ قوي

جىمىپ قالدى، مېنى بىر نهرسه دهمدىكىن دهپ ساقلىدى، مهن بىـر نهرسـه دېمىگهنـدىن كېـيىن 
دېدى. جـاۋ پ ئااللمـاي تاماكـا  «ئۇالر نېمه دهيدۇ؟ »يىغاليدىغاندهك قىلدى، لېكىن يىغلىمىدى. 

ئـاغىنىلىرى  »مهن ئىسسـىتىش ئۈچـۈن بولكـا كېسـىۋ تاتتىم.  «نهدىن تاپااليمهن ئۇنى؟ »ياقتى. 
ئۇالرنىــڭ كهيــنىگه كىرىــپ  ــۇند ق قىلغــان گهپ.  »دېــدى.  «بــار، قهھۋهخانىغــا بــار رمىش،
ماڭـا قار ۋ تقــانلىقىنى ھــېس قىلـدىم. بولكــا كېســىۋ تاتتىم. يهنه  «ھېچـنىمه بىلمهيــدىغان تۇرسـا!

 بولكىالرنى كهستىم. «ھېچنىمه بىلمهيدىغان تۇرسا! »سۆ لىدى: 
ئۈستىگه چىققـان چېغىمـد  فـارۇق بهيمـۇ ئويغانغـان ئىـدى. نىلگـۈن ئىشـتىياق بىـلهن ئۇنىـڭ    

 گېپىنى ئاڭالۋ تاتتى.
 _دهۋ تـاتتى فـارۇق بهي، _ ۇنىڭ بىلهن ئۆ ۈمنى تـارىخ پهرىشتىسـىنىڭ قۇچاقلىرىـد  كـۆردۈم! _

ــا ئوخشــاش چىــڭ قۇچاق ــر ھاممىغ ــان بى ــى مېھرىب ــا، ھــا ىر، ســاڭا، مېنــى، مېن لىۋ لغانىــدى، مان
 تارى نىڭ سىرىنى دهپ بېرىمهن، دهۋ تاتتى.

 نىلگۈن خىرىلد پ كۈلدى، فارۇق د ۋ مال تۇردى.   
ئاجايىپ بىر چۈش! قورقۇپ كهتتىم، ئويغانـدىم، لـېكىن بـۇنى ئـويغىنىش دېگىلـى بولمـايتتى.  _

 تىسـهن. قـار  بـۇ پـۈرلهش نهرسـه ئويغىنىپ كهتكۈڭ بار، لېكىن ئۇيقۇنىڭ ھېڭىغـا چۈ ـۈپ كېتىۋ
 يانچۇقىمدىن چىقتى.

 فه،! _دېدى نىلگۈن، _ھه...، _
ــاياھهتچىلهر  _ ــد  س ــان چېغىم ــاش ئۇسســۇلى كۆرۈۋ تق ــكهن ر ســت! تۈنۈگــۈن بهل تولغ فه، ئى

سۈركىلىپ يۈرۈ ـهتتى. نـېمه قىلغـانلىقىم ئېسـىمده يـوق. بايـا يانچۇقىمـدىن چىقتـى. يانچۇقىمغـا 
 قاند ق سىغقاندۇ؟

 دېدىم. _نا تىلىقنى ھا ىرال ئهكىلهيمۇ؟ _
 دېيىشتى. _ھهئه رهجهپ، _
ــۇپ قىســتا    ــولالر تىجــارهتچىلهر بىــلهن تول ــۇالر ي ــۇرۇن -چــۈنكى ئ ــۇپ كېتىشــتىن ب قىســتاڭ بول

ئىستانبۇلغا قايتماقچى بولۇ ۇپتۇ. ئا  انىغا چۈ تۈم، بولكىالرنى ئوتقا قويدۇم، تۇخۇم قاينـاتتىم، 
سهن بـۇ يهرده  »دېدى.  «بهلكىم سهن بىلىدىغانسهن،»رىۋ تاتىم، ئىسمايىل،نا تىلىقالرنى چىقى

 »بىـردهم ئويالنـدىم.  «تۇرىسهن،  ۇڭا ھهممدىن جىق سهن خهۋهرد ر بولۇپ تۇرىسـهن رهجهپ!
ــمهن ئىســمايىل! ــۇ ســهنچىلىك بىلى ــڭ تاماكــا چېكىۋ تقــانلىقىنى  «مهنم ــدىم. ئانــدىن ئۇنى دې

ىل خــۇددى ئالــدىنىپ قالغانــدهك قارىــدى، ھهيــر ن قالغانىــدى. كــۆرگهنلىكىمنى ئېيتــتىم. ئىســماي
بىـر يهردىـن، بىـر كـۈنى چىقىـپ كهپ قـاالر.  »دېدى.  «نهگىمۇ بار ر، »ئاندىن، ئۈمىد بىلهن،

بىـردهم  «ھهر كۈنى بىر ئىشالر بولۇۋ تىدۇ، قانچىلىغان كىشىلهر ئۆلۈۋ تىـدۇ، بـۇ ئۇنتۇلـۇپ كېـتهر.
 »دېدى. چاي قۇيـۇپ ئالـدىغا قويـدۇم.  «كېتىدۇ،  ۇند قمۇ؟ئۇنتۇلۇپ  »جىم بولدى، ئاندىن 

 دېدىم. «سهن بولساڭ ئۇنتۇپ كېتهمتىڭ؟
 .چىقتىم ئۈستىگه

پهسته سىزنى ساقلىشىۋ تىدۇ. قېنى، پهسكه چۈ هيلى،  _دېدىم، _ئۇالر ئويغاندى چوڭ خانىم، _
 ئۇالر بىلهن ئاخىرقى قېتىم بىلله نا تا قىلىۋېلىڭ.
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ياۋىـد ق گهپلىـرىڭگه ئالـدىنىپ -ئۇالرغـا گېـپىم بـار. سـېنىڭ يالغـان _دېـدى، _چاقىر ئۇالرنى! _
 كېتىشىنى خالىمايمهن.

بىر نهرسه دېـمهي پهسـكه چۈ ـتۈم. د سـتى اننى تاييارالۋ تـاتتىم، مهتىنمـۇ ئويغىنىپتـۇ. فـارۇق    
يىل، بىلهن نىلگۈن كۈلۈ ـىۋ تاتتى، مهتىـن گهپ قىلمـاي ئولتـۇر تتى. ئا ـ انىغا چۈ سـهم ئىسـما

ماڭـا دىقـقهت  «خهۋىرىـڭ يوقمـۇ؟ »دېـدى.  «ھهسهن ئىككـى كـۈن بولـدى ئـۆيگه كهلمىـدى،»
 «يوقتى» «يامغۇر ياغقان كېچىسىمۇ يوقمىدى؟ »دېدىم.  «بىلمهيدىكهنمهن، »بىلهن قارىدى. 

تـامالر ئېقىـپ كېتىۋ تـاتتى، ئهتر پنـى سـهل ئېقىتىـپ كېتىۋ تـاتتى. كـېچىچه ئولتـۇردۇق، »دېدى. 
دېـدىم. تې ىمـۇ  «يامغۇر يېغىشقا با لىغاند  بىرهر يهرگه كىرىۋ لغاندۇ، » «، كهلمىدى.ساقلىدۇق

 «پهقهت كهلمىـدى، ئىسـمايىل! »دېـدى.  «بـۇ يهرگه كهلمىـدىمۇ؟ »دىقـقهت بىـلهن قارىـدى. 
دېدىم، لېكىن ئويالپ قالـدىم، ئېسـىمگه ئوچـۇق قالغـان ئوچـاقالر كهلـدى. چـاينى، بـولكىالرنى، 

 ستىگه ئېلىپ چىقتىم. ئېسىمگه كهلدى.تۇخۇمالرنى ئۈ
 سۈت ئىچهمسىز نىلگۈن خانىم؟ _
 دېدى. _ئىچكۈم يوق، _
كا ــكى، نىلگۈنــدىن ســور پ يــۈرمهي ســۈتنى قــاينىتىپال ئالــدىغا قويغــان بولســام بــوپتىكهن.    

ئالـدىغا نا ـتىلىق قويـدۇم،  «چـاي ئىچكىـنه. »دېدىم.  «ئاله ئىسمايىل، »ئا  انىغا چۈ تۈم، 
دېدى. جاۋ پ بهرمىدىم، ئا ر ق خىجىل بولـدى،  «سهن دهپ باقتىڭمۇ رهجهپ؟ »كهستىم.  بولكا

خۇددى كهچۈرۈم سورىماقچى بولغاندهك جىمجىت ئولتـۇرۇپ يېيىشـكه با ـلىدى. چـوڭ خانىمنىـڭ 
 تهخسىسىنى ئۈستىگه ئېلىپ چىقتىم.

-انلىقىمنى دېمىـدىڭمۇئۇالرنى چاقىرغ _دېدى چوڭ خانىم، _ئۇالر نېمىدهپ ئۈستىگه چىقمايدۇ؟ _
 يا؟
 دېدىم چوڭ خانىم... نا تا قىلىۋ تىدۇ. مېڭىشتىن بۇرۇن، ئهلۋهتته كېلىپ قولىڭىزنى سۆيىدۇ. _
 بىردىنال، ھىيلىگهرلهرچه بىر چاققانلىق بىلهن بېشىنى ياستۇقتىن كۆتۈردى.   
 لما!ئېيته، يالغان گهپ قى _دېدى، _سهن ئۇالرغا نېمىلهرنى دهپ كهتتىڭ ئاخشام؟ _
 مېنىڭ ئۇالرنى نېمه دېيىشىمنى خااليتىڭىز؟ قىز ىق گهپ قىلىدىكهنسىز! _
 جاۋ پ بهرمىدى. يىرگىنىشكه با لىغانىدى. تهخسىسىنى قويۇپ قويدۇم، پهسكه چۈ تۈم.   
 دېدى فارۇق بهي. _ھېچبولمىسا دهپتهرلىرىمنى تاپالىغان بولساممۇ، _
 ئهڭ ئاخىرقى قېتىم نهده كۆرگهنىدىڭ؟ _
 ما ىنىد . كېيىن ما ىنىنى مهتىن ئېلىپ ماڭدى، لېكىن كۆرمهپتۇ. _
 دېدى نىلگۈن. _كۆرمىدىڭمۇ؟ _
ئــۇالر تهڭــال مهتىــنگه قارىــدى، لــېكىن ئــۇ جــاۋ پ بېرىپمــۇ قويمىــدى. تايــاق يــېگهن بالىــدهك    

لىد  سالپىيىپ ئولتۇر تتى: تاياق يېگهن، لېكىن يىغلىشىغىمۇ رۇخسهت قىلىنمىغان بىر بالىدهك، قو
بولكا، لېكىن خـۇددى قولىـدىكىنىڭ بولكـا ئىكهنلىكىنىمـۇ بىلمهيدىغانـدهك، ئـۇ ۇنغىچه پهرۋ سـىز 
قار پ تۇردى، ئاندىن  ھالىـدىن كهتـكهن قېـرى ئادهمـدهك، ئـۆ ىنى  ورالپ بۇنىـڭ بىـر چـاغالرد  

نـى ئۈستىگه ياغ ۋه مۇر ببا سۈركهپ يېگهن بولكـا تىلىمـى بىـلهن ئوخشـاش بىـر نهرسـه ئىكهنلىكى
ئېسىگه ئالدى ۋه خۇددى ئۇ ئۆتۈپ كهتكهن، گـۈ هل چـاغالرنى ئهسـلىمهكچى بولغانـدهك بىـردىنال 
ئۈمدلىنىپ بولكىنى چىشلىدى ۋه يېڭىبا تىن با الش ئۈچۈن، بىردهم ھاياجانالنغانـدهك قىلـدى، 
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ىـر لېكىن كېيىن، غهلىبه ئۈمىدىنى ئۇنۇتتى، ئاغزىـدىكى لوقمىنىمـۇ ئۇنـۇتتى ۋه ئاغزىـد  خـۇددى ب
  ېغىل تا نى چىشلهپ تۇرغاندهك، مىت قىلماي تۇردى. مهن ئۇنىڭغا قار پ ئويالۋ تاتتىم.

 مهتىن، ساڭا گهپ قىلىۋ تىمىز! _
 كۆرمىدىم دهپتىرىڭالرنى! _
پهسكه چۈ تۈم، ئىسـمايىل يهنه بىـر تـال تاماكـا تۇتا ـتۇرۇپتۇ. ئـۇ ئا ـۇرۇپ قويغـان بـولكىالر    

سـۆ  قىلىشـماي، ئوچـۇق تۇرغـان  - ـلىدىم. ئىسـمايىل بىـلهن گهپبىلهن مهنمۇ نا تا قىلىشقا با
ئىشىكتىن سىرتقا، باغقا، قۇ قاچالر د نالپ يۈرگهن يهرگه قار پ تۇر تتـۇق. ئـۆي ئىچىـگه، بىچـاره 
قوللىرىمىزغا كۈن نۇرى چۈ ۈپ تۇر تتى. ئاندىن ئۇنى يىغالپ سالمىسۇن دهپ بىر نهرسـه دېـيىش 

ئاندىن  «تۈنۈگۈن ئاخشام ئېچىلدى! » «قاچان ئېچىلىدۇ ئىسمايىل؟ التارىيه »نىيىتىگه كهلدىم. 
مهن ماڭـاي  »ئۇ ۇنغىچه گۈرۈلدىگهن بىر ئاۋ   ئاڭالندى: نهۋ  تنىڭ موتوسىكلىتى ئۆتۈپ كهتتـى. 

ــدى، ــمايىل.  «ئهم ــدى ئىس ــۇره، »دې ــدىم،  «ئولت ــيىن  »دې ــدىن كې ــۇالر كهتكهن نهگه؟ ئ
 ه چىقىپ كهتتىم.ئولتۇردى. مهن ئۈستىگ «پار ڭلىشىمىز.

 فارۇق بهي نا تا قىلىپ بولۇپ تاماكا چېكىۋ تاتتى.   
پات تېلېفـون قىلىـپ -بىز ساڭا، پات _دېدى، _مومامنى ئهمدى خۇ ال ھالد  كۆرىسهن رهجهپ! _

 تۇرىمىز. يا  ئاخىرىغىچه، چوقۇم يهنه بىر قېتىم كېلىمىز.
 يولۇڭالرغا قار يمىز. _
ش بولـۇپ قالسـا دهرھـال تېلېفـۇن قىالرسـهن. بىـرهر نهرسـه ال ىـم خۇد يىم ساقلىسۇن، بىرهر ئى _

 بولسىمۇ... لېكىن سهن تې ىچه تېلېفونغا كۆنهلمىدىڭ،  ۇند قمۇ؟
لېكىن ھا ىرال قوپـۇپ كهتـمهي تـۇرۇڭالر.  _دېدىم، _ئاۋۋ ل دوختۇرخانىغا بارىسىلهر،  ۇند قمۇ؟ _

 سىلهرگه يهنه بىرهر پىيالىدىن چاي قۇياي.
 بولىدۇ. _
 پهسكه چۈ تۈم. چايالرنى قۇيۇپ ئهكهلدىم. نىلگۈن بىلهن فارۇق با لىغانىدى.   
 دېدى فارۇق بهي. _ساڭا قهرت دهستىسى نه هرىيهسىنىڭ گېپىنى قىلىپ بهرگهنمىدىم؟ _
كـالالڭنى ياڭاققـا ئوخشـىتىدىغانلىقىڭنى، ئـۇنى ئـۇ يهردىـن ئـۈ ۈپ،  _دېدى نىلگـۈن، _ھهئه، _

ــان ئ ــگه قارىغ ــپ ئىچى ــۇرتچېقى ــڭ ق ــىد  تارى نى ــڭ ئارىس ــڭ توقۇلمىالرنى ــۇ لىرىنى -ادهمنى قوڭغ
ــىنىڭ قــۇرۇق گهپ  ــاڭا، ئۇالرنىــڭ ھهممىس ــدىڭ. مهنمــۇ س ــدىغانلىقىنىمۇ ســۆ لهپ بهرگهنى كۆرى

 ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىدىم. لېكىن بۇ ھېكايىلىرىڭ ناھايىتى قىزىقارلىق تۇيۇلغانىدى.
 ۇر ھهممىسى.توغر . قىزىقارلىق، تېتىقسىز ھېكايىلهرد _
 بىكار كهلمىدى.-بۇ ئىشالر مېنىڭ بېشىمغا بىكاردىن _دېدى نىلگۈن، _ياق، ئۇند ق ئهمه،، _
 ئۇرۇ الر، غهنىمهتلهر، جىنايهتلهر، پا االر، ھۇجۇم قىلىشالر... _
 ھېچقايسىسى بىكاردىن بىكار بولغان ئهمه،. _
 يات...قويمىچىالر، ۋ بانىڭ يامرىشى، سودىگهرلهر، غهۋغاالر: ھا _
 ھهممىسىنىڭ بىر سهۋهبى بارلىقىنى سهنمۇ بىلىسهن. _
قىزىقـارلىق، تېتىقسـىز  _كىچىـك تىنـدى،-دېدى فارۇق. جىم بولدى، ئاندىن ئۇلۇغ _بىلهمدىم؟ _

 ھېكايىلهر، ئاھ!
 دېدى نىلگۈن. _كۆڭلۈم ئېلىشىۋ تىدۇ، _
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 دېدى مهتىن. _ماڭايلى ئهمدى، _
دېڭىزغا كىرهتتىـڭ. نـېمه قىلىسـهن  _دېدى فارۇق، _مهتىن؟سهن نېمىشقا بۇ يهرده قالمايسهن  _

 ئىستانبۇلد ؟
ھاممامالرنىڭكىـده  _دېـدى مهتىـن، _سېلهر بىغهم بولغاچقـا تاپالمىغـان پـۇلنى تېپىشـىم كېـرهك! _

 لىر دىن، پۈتۈن يا  دهر، ئۆتىمهن، بولدىمۇ؟ 250سائهتلىكىگه 
 دېدى فارۇق. _قورقتۇم مهن سهندىن! _
نىغا چۈ تۈم. نىلگۈننىڭ ئا قا ىنىغا نېمه پايد  قىـالر دهپ ئويالۋ تـاتتىم. ئىسـمايىل مهن ئا  ا   

ھهسهن نهچچه كۈن ئايلىنىپ بېقىپ ئـۆيگه  »دېدى.  «مهن ماڭاي »بىردىنال ئورنىدىن تۇردى. 
نهگه بـار تتى، قايتىـپ كېلىـدۇ،  »دېـدىم.  «كېلىـدۇ!»ئويلىـدىم.   «قايتىـپ كېلهرمـۇ رهجهپ؟

دېدى.  «ئۇالر ئۈستىده نېمه دېيىشىۋ تىدۇ؟»ئولتۇرمىدى.  «ولتۇره بىردهم ئىسمايىل!لېكىن سهن ئ
 «ئولتـۇره ئىسـمايىل، كهتـمهي تـۇر.»ھهير ن قالدىم، ئويلىـدىم.  «چىقىپ كهچۈرۈم سور يمۇ؟ »

ــلهن يهرگه  ــدۇق. چــوڭ خــانىم ھاسىســى بى ــاۋ  نى ئاڭلى ــۇ ئ ــگهن ئ ــاتتىم ۋه ئۈســتىدىن كهل دهۋ ت
سىڭده بارمۇ؟ بىردهم بېشىمىزنى كۆتۈرۈپ ئۈستىگه قار پ تۇردۇق. ئاندىن ئىسـمايىل ئۇرۇۋ تاتتى. ئې

ئولتۇردى. ھاسا بىر قانچه قېـتىم ئۇرۇلـدى، ئىسـمايىلنىڭ بېشـىغا ئۇرۇلغانـدهك. ئانـدىن ھالسـىز، 
 ئاجىز، لېكىن ھېچقاچان بېسىقمىغان قېرى ئاۋ  نى ئاڭلىدۇق.

 ؟رهجهپ، رهجهپ، پهسته نېمه بولۇۋ تىدۇ _
 ئۈستىگه چىقتىم.   
دېدىم، ھوجرىسـىغا كىرىـپ يـاتقۇ ۇپ قويـدۇم. ئۇالرنىـڭ  _بىر ئىش بولغىنى يوق چوڭ خانىم، _

ھــا ىرال ئۈســتىگه چىقىــدىغانلىقىنى ئېيتــتىم. چامــاد نلىرىنى، پهســكه، ما ــىنىغا چۈ ــۈرهيمۇ دهپ 
هســـكه چۈ ـــۈردۈم. ئاســـتا پ-ئويالۋ تـــاتتىم. ئاخىرىـــد  نىلگۈننىـــڭ چامـــاد نىنى ئالـــدىم، ئاســـتا

چۈ ـــۈرىۋېتىپ نىلگۈننىـــڭ، نېمىشـــقا چۈ ـــۈردۈڭ رهجهپ، دهيـــدىغانلىقىنى ئويلىـــدىم، لـــېكىن 
ئىچىدىكى دىۋ ند  ياتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىـڭ كۆڭلىنىـڭ ئېلىشـىۋ تقانلىقىنى ئۇنتـۇپ قالغـانلىقىم 

چـۈنكى، دهل  ئېسىمگه كهلدى. ئۇنتۇپ قالماي دهپ تۇرۇپ ئۇنتۇپ قالغان بىر ئىشـقا ئوخشـايتتى:
 ۇ چاغد  ئۇنىڭ قۇسۇۋ تقانلىقىنى كۆرگهنىدىم. مهن چاماد ننى تۇتقان پېتى تۇرۇپ قالغان ئىدىم، 
فارۇق بىلهن مهتىن گاڭگىرىغىنىچه قار پ تۇرۇ اتتى: تۇيۇقسىز نىلگۈن ھېچقاند ق ئاۋ   چىقارمـايال 

نېمىشقىكىن ئهقلىمگه تۇخۇمالر  بېشىنى بىر تهرهپكه بۇرۇۋ لغانىدى: ئاغىزىدىن چىققانالرنى كۆرۈپ،
كهلــدى. نىلگــۈن قۇســۇۋ تقاند ، مهن ئا ــقا ىنىغا پايــد  قىلىــدىغان نهرســه ئىــزدهش ئۈچــۈن 
جىددىيلىشىپ، يۈگۈرگهن پېتى ئا  انىغا چۈ تۈم. بۈگۈن ئهتىگهن سۈت بهرمىگهنلىكىم ئۈچۈن، 

ۇ ئالمىـدىم. نېمىلهرنىـدۇر دهپ ئويالۋ تاتتىم، كالۋ غا ئوخشاش، مېنىڭ سهۋهبىمدىن. لـېكىن سـۈتم
دهۋ تقان ئىسمايىلغا ھاڭۋېقىپ قارىدىم. ئاندىن ئېسـىمگه كېلىـپ چـاپتىم. يهنه يۇقىرىغـا چىققـان 
چېغىمد  نىلگۈن ئۆلگهنىدى. ئۆلگهنلىكىنى ئۇالر دهپ بهرمىگهنىـدى، كـۆرۈپ بىلگهنىـدىم، لـېكىن 

ڭغۇ ۋه جىمجىت تۇرغـان ئاغزىغـا، ھېچكىمگه دېمىدىم ئۆلۈم دېگهن گهپنى. يېشىل يۈ ىگه، قاپقار 
ئار م ئېلىۋ تقان بىر ياش قىزنىڭ ئاغزى ۋه يـۈ ىگه قـار پ تۇرغانـدهك ۋه ئـۇنى ھـاردۇرۇپ كـالۋ لىق 
قىلغاندهك گۇناھكار نه ھالد  قار پ تۇردۇق. ئون مىنـۇتتىن كېـيىن، مهتىـن ما ـىنا بىـلهن ئېلىـپ 

ىلغا ئالـدى. مېڭىسـىگه قـان چۈ ـكهنىكهن. كهلگهن كامال بهينىڭ دورىگهر ئايالى ئۆلۈم سۆ ىنى ت
 ۇند ق بولسىمۇ، بهلكىم تـۇرۇپ مېڭىـپ كېـتهر دهپ، نىلگـۈنگه ئۈمىـد بىـلهن خېلـى ئـۇ ۇنغىچه 
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 قار پ تۇردۇق.
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كالۋ  كىرپىنى، ئۇ كىچىك ۋه قامال مىغان بۇرنىنى تىكهنلىرىنىـڭ ئارىسـىدىن چىقارسـا بىـردهم    

ــۇ ــىر ت ــتىدىن س ــاي دهپ، ئۈس ــېكىن ئوينىش ــاقلىدىم. ل ــۇرۇپ س ــم ت ــردهم جى ــپ بى ڭىنى ئېلىۋېتى
چىقارمىدى. ئهمدى ئهقلىنى تاپقان بولسا كېرهك. يهنه بىردهم ساقلىغاندىن كېيىن، ئىچىم پۇ ـتى 
ۋه تىكهنلىرىنىڭ بىرىدىن ئـاۋ يالپ تۇتـۇپ كـالۋ  كىرپىنـى ئېگىـز كۆتـۈردۈم. جېنىـڭ ئاغرىۋ تامـدۇ 

بېرىۋېدىم پوككىده يهرگه چۈ تى، ئۆرۈلدى. نـېمه دېـگهن  ھه؟ تۇيۇقسىزال قويۇپ_ئهمدى سېنىڭ
 بىچاره نهرسه بۇ كالۋ  كىرپه، ساڭا ئىچىم ئاغرىدى، سهندىن يىرگهندىم،  ېرىكتىم.

سـائهت يهتــته يېــرىم بوپتـۇ، بىــر كۈننىڭيــاقى بــۇ يهرده يو ـۇرۇنىۋ تىمهن؛ يېــرىم كېچىــده بــۇ    
تـــۇ بـــۇ كىـــرپه بىـــلهن ھهپىلىشـــىپ ۋ قىـــت كىرپىنـــى تېپىۋ لغانـــدىن بېـــرى ئـــالته ســـائهت بوپ

ئۆتكۈ ىــۋ تقىلى. بــۇرۇنالرد  بــۇ كىــرپىلهر ئهجهپ جىــق ئىــدى، بــۇ يهرلهرده، پهســته، بىزنىــڭ ئــۇ 
يهرلهرده، كېچىلىرى ھويلىغا كېرهتتى، ئانام بىلهن ئۇالرنىڭ تىرىقشىغان ئاۋ  ىـدىن تونۇۋ التتـۇق، 

ۇپ قويساق گاڭگىر پ تۇرۇپ قاالتتى كالۋ  كىـرپه! قار ڭغۇد  كۆ لىرىگه بىر تال سهرهڭگه يېقىپ تۇت
ئۈســتىگه بىــر چىلهكنــى دۈمكۆمتــۈرۈپ قويــۇپ تــاڭ ئــاتقۇچه ئهســىرگه ئــاالتتۇق. ھــا ىر ئۇالرنىــڭ 
ھهممىسى كهتتى، يالغۇ  مۇ ۇ قاپتۇ: ئهڭ ئـاخىرقى ھـاڭۋ قتى كىـرپه،  ېـرىكتىم سـهندىن. تاماكـا 

ت بــۇ كىــرپىگىال ئهمه،، بــۇ يهرلهرگه، گىــال، تۇتا ــتۇرۇۋېتىپ ئــوت قويۇۋهتكــۈم كهلــدى، پهقه
باغلىرىغا، ئاخىرقى  هيتۇن دهرهخلىـرىگه، ھهمـمه نهرسـىلهرگه. ھهممىڭالرغـا قىلغـان ياخشـى بىـر 
خو لىشىش سوۋغام بولۇپ قـاالتتى، لـېكىن بۇنـد ق قىلىشـقا ئهر ىمهيـدۇ، دهپ ئويلىـدىم. پۇتـۇم 

الر قىلىڭالر. ئاغزىمـد  ئـاچلىقىمنى ئۇنۇتتۇرغـان بىلهن كىرپىنى ئوڭد  قىلىپ قويدۇم، نېمه قىلساڭ
 تاماكا، كېتىپ بارماقتىمهن.

نهرســه كېرهكلىرىمنــى يىغىشــتۇر ي دېــدىم، ئىچىــده يهتــته تــال قالغــان تاماكــا قېپــى، ئىككــى    
تارغاق، سهرهڭگه، سىر تۇڭىنى كىرپىنىڭ يېنىغـا تا ـالپ قويـدۇم، لـېكىن فـارۇق بهينىـڭ تـارىخ 

لدىم، بىر ئىشقا يارىمىغان تهقدىردىمۇ قولىد  دهپـتهر كۆتۈرىۋ لغـان بىـر ئادهمـدىن دهپتىرىنى ئېلىۋ 
ئانچه بهك گۇمانلىنىپ كهتمهيدىغانلىقى ئۈچۈن؛ ئهلۋهتته، بۇ ئىشـقا ئهھمىـيهت بېرىـپ كهيـنىمگه 
چۈ كهنلهر بولسا. كېتىشتىن بۇرۇن ئاخىرقى رهت ئوبد ن بىر كۆرۈۋ الي دېدىم، بـۇ يهرگه، بـاد م 

هنجۈر دهرهخلىرى ئارىسىدىكى مېنىڭ بۇ كونا جايىمغا، كىچىك چېغىمـدىمۇ كېلهتـتىم، ئۆيـده ۋه ئ
ئىچىـم پۇ ــقان، ھهمــمه ئادهمـدىن  ېــرىككهن چاغلىرىمــد . ئـاخىرقى رهت بىــر قارىــدىم ۋه يــۈرۈپ 

 كهتتىم.
 ئۆچكه يولىدىن ئۆتكهندىن كېـيىن، بـۇ قېـتىم، يىـر قتىن كۆرۈنـۈپ تۇرغـان بىزنىـڭ ئـۆيگه ۋه   

تــۆۋهن مهھهللىــگه ئــاخىرقى رهت بىــر قــارىۋ الي دېــدىم. مــاقۇل د د ، خۇد غــا ئامــانهت، ئــۇ كــۈن 
كېلىپ، مهن  هپهر بىلهن بۇ يهرگه قايتقاند ، ئۇ چاغقىچىغۇ گېزىتلهرده، بهلكىـم، ئوقـۇپ بىلىـپ 

بىـر بوالرسهن،  ۇ چاغد  ماڭا قانچىلىك خاتا قىلغانلىقىڭنى چۈ ىنىپ قالىسهن؛ مهن ئـادهتتىكى 
ساتىر ش بولىدىغان ئادهم ئهمه،. خۇد يىمغا ئامانهت ئانا، بهلكىم ئهڭ ئاۋۋ ل سـېنى ئـۇ پى سـىق 
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ــا،  ــىز تاملىرىغ ــاي ۋه مهنىس ــڭ ب ــار ئۆيلهرنى ــۇ گۇناھك ــدىن، ئ ــدۇرىمهن. ئان ــدىن قۇتۇل التارىيهچى
غا خهۋهر قا الىرىغا قارىدىم؛ سىزنىڭ ئۆيىڭىز بۇ يهردىن كۆرۈنمهيدۇ نىلگـۈن، ئاللىقاچـان سـاقچى

 قىلدىڭىز،  ۇند قمۇ؟ ھا ىرچه خۇد غا ئامانهت.
قهبرىسـتانلىقتا توختىمىــدىم، يولـۇم  ــۇ يهرگه تـوغر  كېلىــپ قالغـاچقىال ئۆتتــۈم ۋه كېتىۋېتىــپ    

با قا قهبره تا ـلىرىنى ئوقۇۋ تقانـدهك پهرۋ سـىز ھالـد  ئوقـۇدۇم: گـۈل ۋه دوغـان ۋه سـاالھىددىن 
ــالغۇ ،  د رۋىنئوغلــۇ دهپ يېزىلغانىــدى، ــۆ ۈمنى بهك ي ــاتىھه. ئوقــۇدۇم ۋه نېمىشــقىكىن ئ ــا ف روھىغ

 تېز ماڭدىم.-گۇناھكار ۋه چارهسىز ھېس قىلىپ يىغالپ سېلىشتىن قورقۇپ تېز
بىرهرسى كۆرۈپ قالىـدۇ، ئاقسـاقاللىق قىلىـپ سـالىدۇ، ئىشـالردىن خهۋىـرى بولۇ ـى مـۇمكىن،    

ىگـــده ســـېلىش ئۈچـــۈن ئىســـتانبۇلغا  بىرىنىـــڭ دوپپىســـىغا ج-دهپ، دۈ ـــهنبه ســـهھهردىال بىـــر
ئالدىرىشىپ كېتىۋ تقانالر ماڭىدىغان ئاسفالىت يولغا چۈ مىدىم، بـاغالر ۋه ئېتىـزلىقالردىن ماڭـدىم. 

دهرهخلهرنىــڭ -گىــال، ۋه بۆلجــۈرگهنلهرگه كۆنــۈپ قالغــان قــاغىالر، مهن يېقىنال ــقاند ، دهل
د  قېرىندىشى بىلهن قارغـا قوغلىغـانلىقىنى ئىچىدىن پاالقشىپ قېچىۋ تاتتى. ئاتاتۈركنىڭ بىر چاغالر

سهن بىلهمتىڭ د د ؟  تۈنۈگۈن كـېچه پۈتـۈن جاسـارىتىمنى يىغىـپ بېرىـپ بىزنىـڭ ئـۆيگه قـار پ 
ــۈرۈڭالر،  ــېچكىم، ئۆچ ــۇر تتى ۋه ھ ــپ ت ــر قالر يېنى ــمه چى ــگه: ھهم ــدىن ئىچى ــدىم، دهرىزى باققانى

ئىككـى قـولى بىـلهن چاڭگـالالپ تـۇر تتى، ئىسر پچىلىق قىلماڭالر، دېمهيۋ تاتتى ۋه د د م بېشـىنى 
يىغالۋ تامــدۇ، كوتۇلد ۋ تامــدۇ يىــر قتىن بىلگىلــى بولمــايتتى.  ــۇ چاغــد ، دېــمهك بىرهرســى خهۋهر 
بېرىپتۇ، دهپ ئويلىغانىدىم، بهلكىم   نـد رما كهلگهنـدۇر. د د منىـڭ ئـۇ تـۇرقى يهنه كـۆ  ئالدىمـد  

 گۇناھكار ھېس قىلىشقا تا، قالدىم.جانالندى ۋه ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىدى، ئۆ ۈمنى 
كهچكهنــلهرگه قــار پ ئولتۇرۇ ــقان، كىــم نــېمه ئىــش -تــۆۋهن مهھهللىــگه كهلگهنــده، ئــۆتكهن   

قىلىۋ تىدۇ، كىم   دى كىمدۇر، دهپ غهيۋهت قىلىپ ئولتۇرىشىدىغان، قىلىدىغان ئىشىنىڭ تـايىنى 
مهتىـن قايسـى كـۈنى ما ىنىسـى بىـلهن يوق بىر توپ اللمىالر يىغىلىۋ لغاچقا ئۇ يهردىن ئۆتمىـدىم. 

قالغان يهردىن، ئاسفالىت يولدىن چىقىپ كهتتىم، باغالردىن مېڭىپ ئۇدۇل پهسكه چۈ تۈم. تۆمۈر 
ئىگىلىـك مهكتهپنـى بـويالپ ماڭـدىم. د د مغـا -يولىغا چۈ كهنده، يهنه بىر ئىستانسىغا قار پ يېـز 

ۆگىتىلمىگهن نهرسـىلهر چىقمىغـان بولسـىدى، قالغان بولسا ۋه ئوقۇ قا كىرىش ئىمتىھانىغا بىزگه ئـ
ئىگىلىـك مهكتىپـى بىزنىـڭ ئـۆيگه يـېقىن دهپ مېنـى بـۇ يهرگه بهرگهن بـوالتتى ۋه مهن -بۇ يېـز 

كېلهر يىلى دىپلومى بار بىر باغۋهن بولۇپ چىققان بـوالتتىم. دىپلـومى بـار ئـادهم بـاغۋهن ئهمه،، 
ر ھېســاپلىنىدۇ، چــۈنكى گالىســتۇك تاقايــدۇ، مهمــۇر ھېســابلىنىدۇ، دهيتتــى د د م،  ــۇند ق، مهمــۇ

لېكىن مېنىڭچه، ئۇ يهنىال  باغۋهندۇر، پهقهت گالىستۇك تاقىغانال يېـرى بـار. بـۇالر يـا دىمۇ دهر، 
ئوقۇيدۇ. قار پ تۇر، سهل تـۇرۇپ قوڭغـۇر ق چېلىنىـدۇ، بولـۇڭالر مۇئهللىمنىـڭ پېشـىنىڭ ئاسـتىغا 

ــۇرۇقى ــدۇرنىڭ ئ ــىلهرگه پهمى ــۇ س ــۈرۈڭالر، ئ ــۇن.  يۈگ ــىتىپ قويس ــورىيهده كۆرس ــارلىقىنى البىر ت ب
د ن ورهك بېسىپ كهتكهن  هھۋهت ورالر، بايقۇ الر! بۇالرنى كۆرۈپ، ئۇ قىزغا ئـۇچر پ قالغـانلىقىم 
ئۈچۈن، مهن بهك مهمنۇن بولۇۋ تىمهن: ئهگهر، ئۇ قىز بۇ ئىشالرنى بېشـىمغا كهلتـۈرمىگهن بولسـا، 

غان بىر باغۋهن بولۇ قا، ياكى دۇكىنى ئۆ ىنىڭ بىر ساتىر ش بهلكىم مهنمۇ، ھاياتتا گالىستۇك تاقى
بولۇ قا ر  ى بولغان بولۇ ـىم مـۇمكىن ئىـدى. ئهلـۋهتته، سـاتىر چقا  ـاگىرت بولـۇپ بىـر ئۇسـتىغا 
ئايالنغۇچه، ئون يىل پهقهت د د منىڭال ئهمه،، ساتىر   ئۇسـتامنىڭمۇ ئاغزىغـا قـار پ تۇرۇ ـىمغا، 

 ساقلىشىمغا توغر  كېلهتتى!
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كابىــل   ۋۇتىــد  ئىشــچىالر بــار ئىــدى، خــۇددى پــويىز ئۆتۈۋ تقانــد  ما ــىنىالر ماڭمىســۇن، دهپ    
كۆتۈرۈلـۈپ تۇرىـدىغان ئىشـىكنىڭ ئالدىـد  _ياسالغان ۋه ئۇنىڭدهك قىزىل، ئاق بويالغان، چۈ ـۈپ

كۈتۈپ تۇرۇ اتتى، لـېكىن ئـۇ يهردىـن ئهمه،، ئىچىـگه يانـدىكى كىچىـك ئىشـىكتىن تهرتىپلىـك 
  كىرىشـــىۋ تاتتى ۋه قار ۋۇل انىنىـــڭ يېنىـــد  قوللىرىـــدىكى كـــارتىالرنى بىـــر يهرگه ســـېلىپ ھالـــد

ــى  ــڭ ئهتر پ ــاتتى.   ۋۇتنى ــار ۋۇلالردهك قار ۋ ت ــۆۋهتچىلهر، ئىشــچىالرغا خــۇددى ق ــد ، ن چىقىرىۋ تقان
تىكهنلىك سىمالر بىلهن قور الغانىدى.  ۇند ق،   ۋۇت دېگهن يهر، ئهسـلىده   مـانىۋى تۈرمىـدۇر 
ۋه ما ـىنىالر  ېرىكىـپ قالمىســۇن دهپ، ئهتىـگهن سـائهت ســهككىزدىن ئاخشـام به ـكىچه بىچــاره 
قۇلالر ئۆمۈرلىرىنى سـېلىپ بېرىشـىدۇ. د د م، مهن ئۈچـۈن بىـر يـول تاپالىغـان بولسـا،  ـۇ ھامـان 
ى ئوقۇماسلىقىمنى قار ر قىالتتى، مېنى  ۇ ئىشچىالرنىڭ ئارىسىغا قو ۇپ قوياتتى ۋه پۈتۈن ئـۆمرۈمن

ئۈســكۈنىلهرنىڭ بېشــىد  ئۆتكۈ ىــدىغانلىكىمنى ئــويالپ، ئوغلۇمنىــڭ ھايــاتى -بــۇ تۈرمىــده ما ــىنا
ــگهن تۈرمىنىــڭ  ــا،   ۋۇت دې ــاۋۇ يهر بولس ــوالتتى. م ــۆيۈنگهن ب ــدى دهپ س ــگه بول ــالهتكه ئى كاپ
ئىسـكىالتى، بىــزنىڭكىلهر بىكـار تۇڭالرنىــڭ ئۈســتىگه كومۇنىسـتالرنى قانــد ق قىلىۋېتىــدىغانلىقىنى 

 زىپ قويۇ قان ئىدى.يې
ئاندىن   ۋۇتنىڭ پىرىستانىدىكى بىر كېمىـدىن كىـر ن بىـلهن كۆتۈرۈلىۋ تقـان يـۈكلهرنى تاما ـا    

قىلدىم. نېمه دېگهن چوڭ يۈك! ھاۋ د  لهپهڭشىپ تۇرىشىمۇ ئاجايىـپ! ھـا ىر بـۇ كـېمه يـۈكلىرىنى 
مىنــى تاما ــا قىلــدىم، چۈ ــۈرۈپ بولغانــدىن كېــيىن نهلهرگىــدۇر كېتىــدۇ! يهنه بىــردهم تــۇرۇپ كې

ئاندىن قار ى تهرهپتىن كهلگهن ئىشچىالرنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ مېنى قىلىدىغان ئىشـى يـوق بىكـار 
تهلهپ دهپ قېلىشىنى خالىمىدىم. ئۇالر بىر يولىنى تېپىپ ئىشچى بولۇۋ لغاندىن كېيىن، ئـۆ لىرىنى 

ــپ  ــۈپ كېتىۋېتى ــدىن ئۆت ــۇن. يانلىرى ــاغالپ قېلىشمىس ــتۈن چ ــدىن ئۈس ــانچه بهك مهن ــدىم: ئ قارى
كېچهكلىـرى پـاكىز  –پهرقلىنىپمۇ كهتمهيدىكهنمىز؛ ناھايىتى  ـۇ مهنـدىن ئـا ر ق چـوڭ ۋه كىـيىم 

ئىدى. كاۋچۇك ئاياغلىرىمغـا يېپىشـىپ قالغـان اليالرنـى ھېسـابقا ئالمىغانـد  قىلىـدىغان ئىشـىمنىڭ 
 تايىنى يوقلۇقى بهك چېنىپمۇ قالمايتتى.

ىن چىقىـپ قـاپتۇ. ئـاۋۋ ل قـانغۇدهك سـۇ ئىچىۋ لـدىم، ئـا  قورسـاققا بۇ يهردىكى بۇالق ئېسىمد   
ــدىم. لهنهتتهگكــۈر  ــى تا ىلى ــدىن ئاياغلىرىمــدىكى اليالرن ــوق. ئان ــرهك ي ــېكىن كې خو ــياقمىدى، ل
يهرنىڭ قىزىل اليلىرى چىقىپ كهتسـۇن، ئۆتمۈ ـىمنىڭ مهينهتچىلىكلىـرى چىقىـپ كهتسـۇن دهپ 

 تۇرسام بىرى كهلدى.
 دېدى. _ۇر دهر، مهن بىر سۇ ئىچىۋ الي!ئۆتۈپ تۇره ب _
بىر ياققا ئۆتۈپ تۇردۇم، ئۇ ئىشچى بولسا كېرهك، مۇ ۇ ئىسسـىقتىمۇ چاپـان كېيىۋ پتـۇ. سـالدى    

ۋه دىققهت بىلهن قاتالپ بىر چهتكه قويدى. ئاندىن سۇ ئىچىشـنىڭ ئورنىغـا، بۇرنىغـا سـۇ ئېلىـپ 
، ئىــش تاپااليســهن، ھهمــده با ــقىالرنىڭ مه ه قىلىشــقا با ــلىدى. ھۇ ــيار بولســاڭ دېــمهك-مه ه

نۆۋىتىنى تارتىۋېلىش ئۈچۈن مه ه قىلىشنىڭ ئىسمى سۇ ئىچىـش بولىـدۇ. بۇنىـڭ ئوتتـۇر  مهكـتهپ 
دىپلــومى بارمىــدۇر ئهجىبــا؟ چاپىنىنىــڭ يانچۇقىــد  پورتمــالى كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. تــې ىچه مه ه 

پورتمـالنى غاچچىـده ئېلىۋ لـدىم ۋه قىلىۋ تاتتى، ئـاچچىغىم كهلگهنىـدى، چاپىنىنىـڭ يانچۇقىـدىن 
دهرھـــال ئارقـــا يانچۇقىمغـــا ســـېلىۋ لدىم. قـــار پمۇ قويمىـــدى، كۆرمىـــدى، چـــۈنكى تـــې ىچه مه ه 

 قىلىۋ تاتتى. بىردهمدىن كېيىن، مېنىڭ ئالدىمد  سهت تۇرمىسۇن دهپ سۇ ئىچىپمۇ قويۇۋ تاتتى،
 مېنىڭمۇ ئىشىم بار. _دېدىم، _بوله بۇر دهر، _
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دېـدى ھاسـىر پ تـۇرۇپ. چـاپىنىنى ئالـدى، كىيـدى،  «رهھـمهت!»ۆتتى. ئانـدىن بىـر ياققـا ئـ   
بايقىمىدى. مهن تهمكىنلىك بىلهن ئاياغلىرىمنى تا ىالۋ تقاند  ئۇ   ۋۇت تهرهپكه كهتتى. كهينىـدىن 

تېـز يهنه -قار پمۇ قويمىدىم. ئاياغلىرىمنى تا ىالپ بولغاند  ئۇ كۆ دىن غايىپ بولغانىدى. مهنمۇ تېز
تهرهپــكه ماڭـدىم، ئىستانســىغا قــار پ. تومـۇ غىالر ئىسســىققا چىـدىماي جىرىلد  ــقا با ــلىدى. بىـر 

ئارقامدىن بىر پويىز كهلدى، ئىچىده دۈ هنبه ئهتىگهنلىكـى ئىشـقا ماڭغـانالر، ھهممىسـى بېلىقـتهك 
تىزىلىشــقان بولــۇپ، ماڭــا قارىغــا  ئۆتــۈپ كېتىشــتى. بۇنىڭغــا ئۈلگۈرهلمىــدىم، يهنه بىــر پــويىزنى 

 ساقاليمهن.
ئىستانسىنىڭ بېتون سۇپىسىغا چىقتىم ۋه با ـقا كىشـىلهرگه ئوخشـاش، ئىشـى بـار ئـادهملهرگه    

ــار پمۇ  ــد رمىغا ق ــى   ن ــان ئىكك ــۇچر پ قالغ ــپ ئ ــىز كېتىۋېتى ــتهر، پهرۋ س ــد  دهپ ــاش، قولۇم ئوخش
 قويمىدىم. ئۇدۇل بىر تاماق انىغا قار پ ماڭدىم.

 دېدىم. _!سۈركهلگهن بولكىدىن ئۈچنى ①كا ار _
ئهينهكلىك ئىشكاپقا بىر قول سو ۇلدى ۋه ئاۋۋ ل ئهتر پقا سارقىپ كهتكهن كا ارنى كېسـىلگهن    

بولكــا پارچىســىنىڭ ئىچىــگه قويــدى. كا ــارالرنى ســىرتقا تا ــۇرۇپ ئهينهكلىــك ئىشــكاپقا قويــۇپ 
هممىڭالر قويۇ ىدۇ،  ۇنىڭ بىلهن سهن بولكىنىڭ ئىچىگه كا ار جىق قويۇلۇپتۇ دهپ قالىسهن! ھ

بهك ئهقىللىق ۋه ئۆ ۈڭالرنى مهندىنمۇ ئهقىللىق چاغالپ، تېرهڭلهرگه سىغماي قالىسىلهر.  ۇند قمۇ 
دهيلى، لېكىن ئهگهر مهن سېلهر ئويلىغاندهك كالۋ  بولمـاي قالسـامچۇ، سـېلهردىنمۇ بهك ئهقىللىـق 

ــيله ــاكى پۈتــۈن ھى ىۋهتســهمچۇ، به ىرىســىنى ئېچىــپ تا ل-مىكىرىڭالرنىــڭ ئهپتــى-بولســامچۇ، ي
 ئېسىمگه كهلدى.

دېدىم ۋه  تاماق انىنىڭ مهرمهر تا تىن ياسالغان  _تىغدىن بىر تال،  ىلىمدىنمۇ بىرنى بهر، _   
 لىر  تا لىدىم. 100پۇكىيىگه 

ئا قان پۇل بىلهن دۇكاند ر بهرگهن نهرسىلهرنى ئېلىپ ماڭـدىم.   نـد رمىالرغا يهنه قارىمىـدىم.    
نىالر بېتون سۇپىنىڭ بىر ئۇچىد  بولىـدۇ. ئىچـى تـاپتهك سېسـىق پۇر يـدۇ. بۇ ئىستانسىد  ھاجهت ا

ئىشىكنى ئىچىدىن ئىلىپ قويغاندىن كېيىن، كهينى يانچۇقۇمدىن پورتمالنى چىقـاردىم، قارىـدىم، 
لىـر  ۋه پـارچه پـۇلالر بىـلهن  500لىـر ، ئىككـى تـال  1000بىزنىڭ ئهقىللىق ئىشچىنىڭ بىـر تـال 

ىر يۈ  يىگىرمه بهش لىر  پۇلى بار ئىـكهن. پورتمالنىـڭ يهنه بىـر كۆ ىـدىن قو ۇلۇپ ئىككى مىڭ ب
خۇددى ئۆ ۈم پهره  قىلغاندهك بىر كىملىك تاپتىم. ئىجتىمائى كاپالهت سـۇغۇرتا كارتىسـى ئىـكهن. 
ئىسمى ئىبر ھىم، فامىلىسى  هنهر، د دىسىنىڭ ئىسمى فهۋ ى، ئانىسىنىڭ ئىسمى قهمهر، تر بزون، 

ا  . مـاقۇل، ھهممىسـىنى بىـر قـانچه رهت ئوقـۇپ يادلىۋ لـدىم. ئانـدىن يانچۇقۇمـدىن سۈرمهنه ۋ ھاك
ــاۋ يالپ  ــلهن ئ ــغ بى ــۇرۇپ، رهســىمىمنى تى ــۇپ ت ــا قوي ــاردىم، تامغ ــق كېنىشــكامنى چىق ئوقۇغۇچىلى
كهستىم، ئالدىم. تىرنىقىمنىڭ ئۇچى بىلهن رهسىمنىڭ كهينىگه يېپىشىپ قالغان كارتون قهغه نـى 

تتىم. ئانــدىن ئىبــر ھىم  ــهنهرنىڭ ســۇغۇرتا كارتىســىدىن رهســىمىنى چىقىرىــپ ســىيرىپ چىقىرىــۋه
تا لىدىم،  ىلىم بىلهن، ئۇنىـڭ ئورنىغـا رهسـىمىمنى چاپلىۋېـدىم، مهن ئهمـدى ئىبـر ھىم  ـهنهر 
بولــدۇم. مۇ ــۇنچىلىك بىــر ئىــش ئىــكهن. ئىبــر ھىم  ــهنهرنىڭ ســۇغۇرتا كارتىســىنى پورتمالىمغــا 

 يانچۇقىمغا. ئاندىن ھاجهت انىدىن چىقتىم ۋه تاماق انىغا كىردىم. سالدىم، پورتمالنى بولسا
بولكىلىرىم تهييار بوپتۇ. بىـر كۈننىڭيـاقى قورسـىقىمغا گىـال، ۋه باغـدىكى پهمىـدۇردىن با ـقا    

نهرسه كىرمىگهنلىكى ئۈچۈن ھۇ ۇرلىنىپ يېدىم. ئاير ندىنمۇ بىرنى ئىچىۋهتتىم ۋه يهنه نېمه يېسهم 
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دىم، يانچۇقىمــد  پــۇل دېــگهن تو ــاق. پېچىــنىلهر،  ــاكىالتالر تۇرۇپتــۇ، لــېكىن بــوالر دهپ قارىــ
ھېچقايسىسىنى ياقتۇرمىدىم. ئاندىن يهنه بىر تال بولكا بۇيرۇدۇم ۋه ئوبـد نر ق پىشسـۇن، دېـدىم، 
دۇكاند ر بىر نېمه دېمىدى. مۈرهمنى تاماق انىنىڭ پۇكىيىگه يۆلهپ، ئىستانسىغا قىيپاش كهينىمنـى 

ۇر تتىم، خــاتىرجهم ئىــدىم، ھېچنىمىــدىن ئهنســىرىمهيتتىم. پهقهت بىــر قېــتىم بۇرۇلــۇپ، قىلىــپ تــ
يوقمــۇ دهپ، -بــۇالق تهرهپــكه قــار پ قويــدۇم، تۆمــۈر يــولى تهرهپــتىن كېلىۋ تقــان بىرهرســى بــارمۇ

ــېكىن  ــچى، ل ــڭ ئىش ــدى بىزنى ــاغالپ كهتكهنى ــق چ ــۆ ىنى بهك ئهقىللى ــۆرۈنمهيتتى. ئ ــېچكىم ك ھ
قالغانلىقىــدىن خهۋىرىمــۇ يــوق. بهلكىــم بىلگهنــدۇر، لــېكىن مېنىــڭ ئېلىــپ پورتمالىنىــڭ كېتىــپ 

 كهتكهنلىكىمنى ئهقلىگه كهلتۈرهلمهيۋ تقاندۇ. دۇكاند ر بولكامنى ئهكهلگهنده گېزىت بۇيرۇدۇم.
 «ھۆرىيهت.» _
ئالـدىم، ماڭـدىم، ئـۇ يهرگه بىـر ئـۇ ۇن ئورۇنـدۇق قويـۇپ قويۇ ـقان ئىـدى، ھــېچكىمگه پهرۋ     

 ېرىپ ئولتۇردۇم، بولكامنى يېگه  ئوقۇۋ تىمهن.قىلماي ب
ئاۋۋ ل، تۈنۈگۈن قـانچه ئادهمنىـڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىگه قارىـدىم. كارسـتا، ئىزمىـرده، ئانتاليـاد ،    

كىشى ئۆلۈپتـۇ.  16، ئۇالردىن 12ئهنقهره بالگاتتا... ئىستانبۇلنى ئاتالپ ئاخىرىغا قارىدىم. بىزدىن 
ارىــدىم، يــوق، ئىزمىتنىــڭ ئىســمىمۇ چىقمــاپتۇ. ئانــدىن، ھاياجــان ئانــدىن ئىســتانبۇلدىكىلهرگه ق

ــز ــدىم، تې ــان يهرگه قارى ــۇپ تۇرغ ــۆ ۈم قورق ــلهن، ئ ــڭ -بى ــېكىن يارىالنغانالرنى ــۇدۇم، ل ــز ئوق تې
تىزىملىكىده نىلگۈن د رۋىنئوغلۇ يوق ئىـدى. ئانـدىن ھهممىسـىنى يهنه بىـر قـۇر ئوقـۇپ چىقـتىم، 

ېســىلمىغاندۇ دهپ ئويلىــدىم، ئېســىمگه كهلــدى، بېرىــپ يــوق،  ــۇند ق. بهلكىــم بــۇ گېــزىتكه ب
تىـن بىرنـى ئالـدىم. ئۇنىڭـدىمۇ، يارىالنغانالرنىـڭ ئارىسـىد  يـوق ئىـدى. دېمىسـىمۇ  «مىللىيهت»

يارىالنغانالرنى يا ىدۇ، لېكىن كىمنىڭ يارىالنـدۇرغانلىقىنى ئـانچه بهك يېزىـپ كهتمهيتتـى. كېـرهك 
بهك قىزىقىـدىغان بولسـامتىم،  يـا جـاالپ بـوالتتىم يـاكى  يوق، ئىسمىمنىڭ گېزىتلهرگه چىقىشـىغا

 پۇتبولچى. 
ئاندىن گېزىتلهرنى خو ياقمىغاندهك قاتلىدىم، ئىچىگه كىردىم، تۆ ۈككه قار پ ماڭـدىم، نهگه    

 بارىدىغانلىقىمنى بىلهتتىم.
 دېدىم. _ئۈسكۈد رغا بىر بىلهت،_
 ئاخىرقى بىكهت ھهيدهرپا ا. _تچى،دېدى مهمهد ن بىله _ئۈسكۈد رغا پويىز بارمايدۇ! _
 ھهيدهرپا اغا بهر. _دېدىم، _بىلىمىز، بىلىمىز! _
 قا   ياغدۇرسۇن بېشىڭغا. بۇ قېتىم،-يهنه بهرمىدى. ئالالھ باال   
 دېدى. _پۈتۈن بىلهتمۇ، ئوقۇغۇچىالر بېلىتىمۇ؟ _
 مېنىڭ ئىسمىم ئىبر ھىم  هنهر. _دېدىم، _مهن ئهمدى ئوقۇغۇچى ئهمه،! _
دېدى. لېكىن چىر يىمغا قار پ قورقۇپ كهتكهن چېغى، جىمىقىـپ  _ئىسمىڭ بىلهن نېمه كارىم! _

 بىلهتنى بهردى.
نېرۋ م ئۆرلىدى. ھېچكىمدىن قورقمايمهن مهن. تاالغا چىقتىم، قارىدىم، تۆمـۈر يـولى بويىـد  نه    

ــدۇقت ــان ئورۇن ــاتىن ئولتۇرغ ــدى. باي ــوق ئى ــانالر ي ــانالر، نه كېتىۋ تق ــالر كېلىۋ تق ــقا ئهقىللىقل ا با 
ئولتۇرۇ ىۋ پتۇ. بېرىپ قوپۇرىۋېتهي، بـۇ يهرده بايـاتىن مهن ئولتۇرغانىـدىم دهي، دهپ ئويلىـدىم، 
لېكىن بۇند ق قىلىشقا ئهر ىمهيدۇ، ئۇند ق قىلساڭ، پويىز ساقالپ تۇرغان كىشـىلهرنىڭ ھهممىسـى 

اي ئىزلهۋېتىـپ تۇيۇقسـىزال بهك گۈررىده توپلىشىدۇ ۋه ساڭا قار ى چىقىدۇ. ئولتۇرغىدهك با ـقا جـ
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 قورقۇپ كهتتىم:   ند رمىالر ماڭا قار پ تۇر تتى.
 دېدى   ند رمىالرنىڭ بىرى. _بۇر دهر، سائهت بارمۇ؟ _
 سائىتىم بار. _دېدىم، _مهندىمۇ؟ _
 قانچه؟ _
 دېدىم. _سائهتمۇ؟ سهككىزدىن بهش ئۆتۈپتۇ، _
ۇر دېيىشــكىنىچه كېتىــپ قېلىشــتى. مهنمــۇ بىــرى بىــلهن نېمىلهرنىــد-بىــر نــېمه دېمىــدى، بىــر   

يولۇمنى د ۋ م قىلدىم، لېكىن نهگه بارىمهن؟ ھهر نـېمه بولسـا ئـۇ يهرده بىـر بـوش ئورۇنـدۇق بـار 
ئىــكهن، بېرىــپ ئولتــۇردۇم. ئانــدىن ئهتىگهنــده ئىشــقا ماڭغــان كىشــىلهرنىڭ قىلغىنىــدهك، مهنمــۇ 

ىم. مهملىـكهت خهۋهرلىرىنـى تۈگهتكهنـدىن تاماكامنى تۇتا تۇرۇپ، گېزىتنى ئېچىپ ئوقۇ قا با لىد
كېيىن، بالىلىرى، مهسئۇلىيهتلىرى بـار مـۇھىم كىشـىلهردهك دىقـقهت قىلىـپ خهلقئـار  خهۋهرلهرنـى 
ئوقۇدۇم؛ برېژنېۋ بىلهن كارتېر تۈركىيهنى بۆلۈ ىۋېلىش ئۈچۈن مهخپىي كېلىشـىم ھاسـىل قىلغـان 

انـدىن، پاپـانىمۇ تـۈركىيهگه ئـۇالر ئهۋهتـكهن بولسا، قولىدىن ھهر باال كېلىـدۇ، دهپ ئويلىـدىم. ئ
 بولۇ ى مۇمكىن دهپ ئويالۋ تسام، يېنىمغا بىرى كېلىپ ئولتۇرىۋېدى قورقۇپ كهتتىم.

گېزىتىمنــى چۈ ۈرمهســتىن كۆ ۈمنىــڭ قۇيرۇقىــد  قارىــدىم. قــوللىرى يوغــان ۋه قــاد ق بېســىپ    
ــتان كىيىۋ ل ــا ئىش ــدىنمۇ كون ــوم، مېنىڭكى ــاقلىرى ت ــكهن، بارم ــدى. كهت ــرى ئى ــارغىن  بى ــان، ھ غ

چىر يىغىمۇ قارىدىم، بىلدىم: ئىشلهۋېرىپ جۇلىقى چىقىپ كهتكهن بىچاره، قېـرى ئىشـچى. ئىچىـم 
ئاغرىدى. ئهگهر بىر قانچه يىلغىچه ئۆلۈپ كهتمىسهڭ، پنىسىيىگه چىقىسهن،  ۇنىڭ بىلهن پۈتۈن 

قتهك قىلمـايتتى، ھاياتىـدىن بىكارغىال ئۆتۈپ كهتكهن بولىدۇ، لـېكىن ئـۇ ئۇنـد -ئۆمرۈڭ بىكاردىن
نار  ىــدهك كــۆرۈنمهيتتى، يولنىــڭ قار ــى تهرىپىــده كۈتــۈپ تۇرغانالرغــا پهرۋ ســىز قــار پ تــۇر تتى، 

يــا، دهپ -ئاساسـهن خۇ ــالدهك كـۆرۈنهتتى.  ــۇ چاغـد ، ئهجىبــا بىـرهر ئىشــنى ئويالۋ تامدىغانـدۇ
نسـىد  سـاقالپ تۇرغـان ھهمـمه ئويلىدىم، بهلكىم ئـۇالر بىـلهن كېلىشـىۋ لغاندۇر، ھهممىسـى، ئىستا

ئادهم بهلكى مهن بىلهن ئويۇن ئويناۋ تقاندۇر.  ۈركۈنۈپ كهتتىم. لېكىن، قېـرى ئىشـچى  ـۇند ق 
بىر ئهسنىدىكى، ئۇنىڭ ئۇچىغا چىققان  بىر ئهخـمهق ئىكهنلىكىنـى چۈ ـىنىپ يهتـتىم. نېمىـدهپ 

 ىپ قالدىم.قورققۇدهكمهن، ئۇالر قورقسۇن مهندىن. ئېسىمگه كېلىپ ر ھهتكه چىق
 ۇ چاغد ، ئۇنىڭغا ھهممه ئىشنى دهپ سالىدىغانلىقىم ئېسـىمگه كهلـدى، بهلكىـم د د منـى بىـر    

يهردىن تونۇيدىغاندۇر، د د منىڭ بارمايدىغان يېرى يوق،  ۇند ق، مهن ئۇ توكـۇر التارىيهچىنىـڭ 
ىالر ۋه ئۇالرنىڭ مېنى ئوغلى بولىمهن، ھا ىر ئىستانبۇلغا ماڭدىم، ئۈسكۈد رغا؛ نىلگۈن، بىزنىڭ بال

نېمه دهپ قالغانلىقلىرىنىمۇ سۆ لهپ سېلىشىم مۇمكىن، لېكىن قـار ، قولۇمـدىكى گېـزىتكه ھـا ىرچه 
يا ماپتۇ، بىلهمسهن، به ىده ماڭا مۇنـد ق تۇيۇلىـدۇ، پۈتـۈن بـۇ ئىشـالر، بىـزگه قىلتـاق قۇرمـاقچى 

ن بىـر كـۈنى  ـۇند ق بىـر ئىـش بولۇ ىۋ تقان به ى كىشىلهر تـۈپهيلى يـۈ  بېرىۋ تىـدۇ، لـېكىن مه
قىلىمهنكى، ئـۇ قىلتـاقالرنىمۇ كارغـا كهلـمه، قىلىـۋېتىمهن،  ـۇند ق، ھـا ىرچه، مهن قىلمـاقچى 

ھه، -بولغان ئۇ ئىشنىڭ نېمىلىكىنى بىلمهيمهن، لېكىن ھهممىڭـالر ئـاغزىڭالرنى ئېچىـپ ھهير نـۇ
چاغد  قولۇمدىكى بۇ گېـزىتكه  قالغۇدهك بىر ئىش قىلىدىغانلىقىمنى بىلىمهن، چۈ ىنىۋ تامسهن؟ ئۇ

بېسىلىدۇ، پـويىز سـاقالۋ تقان ۋه ھهر ئهتىگهنـده بارىـدىغان خىزمىتـى بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۆ ىنى 
بهختلىك ھېس قىلىـدىغان،، دۇنيـادىن خهۋهرسـىز بـۇ كـالۋ الر چۈ ـىنىپ قېلىشـىدۇ، ئـۇ چاغـد  

ــز ب ــا مهنــدىن قورقــۇپ كېتىشــىدۇ ۋه دېــمهك بى ــر ن قېلىشــىدۇ، ھهتت ــۇق دهپ ھهي ــمهي يۈرۈپت ىل
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ئويلىشىدۇ،  دېمهك ھهممىسـى كارغـا كهلمهيـدىكهنتۇق، بىلـمهي يـۈرۈپتىكهنمىز دېـمهك. ئـۇ كـۈن 
ــىنىپ  ــىدۇ، چۈ  ــى قىلىش ــڭ گېپىمن ــۇ مېنى ــزىتلهرال ئهمه،، تېلېۋىزورالرم ــده، پهقهت گې كهلگهن

 قېلىشىدۇ، ھهممىڭالر چۈ ىنىپ قالىسىلهر.
ۋېتىپتۇ، ئالدىرىماي قولۇمدىكى گېزىتلهرنـى قاتلىـدىم، ئاسـتا ئولتۇرۇپ كېتىپتىمهن، پويىز كېلى   

ئورنۇمدىن تۇردۇم. ئاندىن فارۇقنىڭ قوليا مىلىرى بىلهن تولغان تارىخ دهپتىرىگه قارىدىم، ئـا ر ق 
ئوقۇپ باقتىم! قامال مىغان! تارىخ قۇلالر ئۈچۈندۇر، ھېكايىلهر بىغهملهر ئۈچـۈن، چـۆچهكلهر دۆت 

ۋ الر، بىچــارىلهر، قورقۇنچــاقالر ئۈچۈنــدۇر تــارىخ! دهپتهرنــى يىرتىۋهتمىــدىم. بــالىالر ئۈچــۈن، كــال
ئورۇنــدۇقنىڭ يېنىــدىكى ئهخــلهت تۇڭىنىــڭ ئىچىــگه تا ــلىۋهتتىم. ئانــدىن، قىلغــان ئىشــلىرى، 
قىلغانلىرى خىيالىنىڭ بۇرجىكىگىمۇ كېلىـپ قويمايـدىغان كىشـىلهرگه ئوخشـاش، ھهمـمه ئـادهمگه 

 ســىزالرچه يهرگه ئــاتتىم، ئــايىغىم بىــلهن تاماكــا كــۆتىكىنى ســىلهردهك ئوخشــاش، تاماكــامنى پهرۋ
ئويلىماستىن دهسسهپ ئېزىۋهتتىم. ۋ گونالرنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلدى: ۋ گون ئىچىدىن ماڭـا قـار پ 
تۇرغان يۈ لىگهن با الر: ئهتىگهنـده ئىشـقا مېڭىشـىدۇ، ئاخشـىمى قايتىـپ كېلىشـىدۇ، ئهتىگهنـده 

مى قايتىـپ كېلىشـىدۇ، ئهتىگهنـده ئىشـقا مېڭىشـىدۇ، ئاخشـىمى قايتىـپ ئىشقا مېڭىشـىدۇ، ئاخشـى
كېلىشىدۇ، بىچارىلهر، بىلمهيدۇ، بىلمهيدۇ! بىلىپ قېلىشىدۇ! بىلـدۈرۈپ قـويىمهن، لـېكىن ھـا ىر 
ئهمه،؛ ھا ىر، بوپتۇ، مهنمۇ بىر خىزمىتى بار ۋه ئهتىگهنده ئىشقا ماڭىدىغان سىلهرگه ئوخشاش، 

 قىستاڭ پويىزغا چىقىۋ تىمهن، ئار ڭالرغا كىرىۋ تىمهن.-قار ڭالر، قىستاھهممىڭالرغا ئوخشاش، 
مىـغ ئادهملهرنىـڭ ھـار رىتى بىـلهن ئىسسـىپ، نهملىشـىپ كهتكهنىــدى! -ۋ گوننىـڭ ئىچـى مىـغ   

 قورقۇڭالر مهندىن، قورقۇڭالر ئهمدى!
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ۇمغا سۆيۈپ خو لىشىدۇ، بىـر كارىۋېتىمد  يېتىپ ساقالۋ تاتتىم. ئىستانبۇلغا قايتىشتىن بۇرۇن قول  
ئا دىن كېيىن، قولۇمنى سۆيگىلى كىرگهنـده مهن بىـلهن پار ڭلىشـىدۇ ۋه گېپىمنـى ئاڭاليـدۇ دهپ 
ياستۇققا بېشىمنى قويۇپ ساقالۋ تاتتىم، تۇيۇقسىز چۆچۈپ كهتتىم: ئاستىنقى قهۋهتتىن كېلىۋ تقـان 

جىمىــپ قالــدى! ئۆيــدىن ئــۆيگه  چــۇرۇڭ بىــردىنال پىچــاق بىــلهن كېســىۋېتىلگهندهك-بــارلىق ۋ ر ڭ
كىرىپ تۇرغان ئاياغ تىۋىشلىرى ئاڭالنمىـدى، ئىشـىكلهر ئېچىلىـپ، دهرىـزىلهر يېپىلغـان  _چىقىپ 

تۇرۇقالر بېسـىقىپ قالـدى، پهلهمـپهيلهرده، تورۇسـقا يـېقىن بىـر يهرلهرده -چاغد  چىقىدىغان تار ق
 قىلىشقان پار ڭلىرى يوق بولدى ۋه قورقۇپ كهتتىم.

 تتىن تۇرۇپ كهتتىم، ھاسامنى ئالدىم ۋه بىر قـانچه قېـتىم يهرگه ئـۇردۇم، لـېكىن مهككـار كارىۋ   
پاپا تهپسه تهۋرىمه، بىر مۆڭ. ھاسام بىلهن يهرگه يهنه نهچچه قېتىم ئۇرغاندىن كېـيىن، بهلكىـم 
ئاۋۇالرنىـڭ ئالدىــد  بولســىمۇ خىجىــل بولـۇپ ئاڭلىماســلىققا ســېلىۋ اللما، دهپ ھوجر مــدىن ئاســتا 

 ىقتىم، پهلهمپهينىڭ قېشىغا كېلىپ تۇردۇم ۋه يهنه با لىدىم:چ
 رهجهپ، رهجهپ، چاپسان بۇ ياققا چىق. _

 .يوق  هپه بىر پهسته
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 رهجهپ، رهجهپ، ساڭا دهۋ تىمهن. _
ئىلـد م ھوجر مغـا كىرىۋ لـدىم، -ئهجهپ قورقۇنچلۇق نهرسىكهن بۇ جىمجىتلىق دېـگهن. ئىلـد م   

هرىزىنىڭ تۈۋىگه باردىم، قاپقاقنى ئىتتىردىم، پهسكه قارىـدىم: ھويلىـد  پاچاقلىرىم مۇ الۋ تاتتى، د
سالدىر ش ما ـىنا تهرهپـكه كېتىـپ بارىـدۇ، تونـۇدۇم، مهتىـن ئىـكهن، ما ـىنىغا -بىرى ئالدىر ش

چىقتى ۋه مېنـى، ۋ ي خـۇد يىم ئىچىمـگه ئهنسـىزلىك سـېلىپ قويـۇپ كېتىـپ قالـدى. دهرىزىـدىن 
غا پېتىپ كېتىپتىمهن قورقۇنچ ئىچىده، لـېكىن ئـۇ ۇن د ۋ مال ـمىدى، پهسكه قار پ يامان خىيالالر

چـۈنكى ھايــال ئــۆتمهي مهتىــن، قانــد ق كهتــكهن بولسـا  ــۇند ق تېــزال قايتىــپ كهلــدى ۋه مېنــى 
ھهير ن قالدۇردى: ما ىنىدىن مهتىن بىلهن بىلله بىـر ئايـالمۇ چۈ ـتى ۋه بىلـله ئىچىـگه كىـردى: 

ارپىسىنى كـۆرۈپ ئـۇ ئايـالنى تونـۇدۇم: دورىـگهر خـانىم، ئاغرىـپ قولىدىكى سومكا بىلهن ئۇ ۇن  
قالغانلىقىمنى دېگهن ھامان، قولىـد  ئهرلهرگه تې ىمـۇ بهكـرهك يارىشـىدىغان ئـۇ يوغـان سـومكىنى 
كۆتۈرگىنىچه يېتىپ كېلهتتى، مېنىڭ ئامر قلىقىمنى كهلتـۈرۈش ۋه  هھهرلىـك يىڭنىسـىنى تېـنىمگه 

لۈمســېرهپ تــۇرۇپ ۋىتىلــد يتتى: فــاتىمه خــانىم، قــار ڭ قىزىتىــپ ئاســانر ق تىقىــۋېلىش ئۈچــۈن كۈ
بىكار ئۆ ىڭىزنى چارچىتىۋ تىسـىز، سـىزگه بىـر پىنسـىلىن ئـۇرۇپ قويـاي، ئـار م -قاپسىز، بىكاردىن

ــۇ يهرده  ــار ڭ، ب ــانىمى، ق ــڭ خ ــگهن دوختۇرنى ــىز دې ــىز، س ــقا ئۇنىمايس ــىز، نېمىش ــپ قالىس تېپى
ىــدۇ. ھهممىــدىن بهك مۇ ــۇ گهپــكه ئىشــهنمهيتتىم ۋه ھهممهيــلهن ســىزگه ياخشــى بولســۇن دهۋ ت

ئاخىرىــد ، مهن يىغلىغىلــى تۇرغانــد  مېنــى قىزىتمــام بىــلهن تا ــالپ كــۆ دىن يــوقىالتتى ۋه مهن 
خىيــاللىرىڭنى  هھهرلىيهلمىگهنلىكــى ئۈچــۈن تېنىڭنــى  هھهرلىمهكچــى فــاتىمه، -ئــوياليتتىم: ئــوي

 دىققهت قىل.
ئىچىده كۈتۈۋ تىمهن. لېكىن بىر ئىش بولمىدى. مهن كۈتۈۋ تقان دىققهت قىلىۋ تىمهن، قورقۇنچ    

ئاياغ تىۋىشلىرى پهلهمپهيدىن چىقمايۋ تىدۇ، پهستىن كېلىۋ تقان جىمجىتلىق بۇ ۇلمايۋ تىدۇ. بىردهم 
ســاقلىغاندىن كېــيىن ئا ــ انا ئىشــىكىنىڭ ئالدىــدىن تىرىقشــىغان ئــاۋ   ئاڭالنــدى ۋه يهنه دهرىــزه 

گهر ئايال قولىد  سومكا، ئۆ ى يالغۇ  چىقىپ كېتىۋ تىـدۇ: ئـۇ چىر يلىـق ئايـال تۈۋىگه چاپتىم. دورى
ھويلىد  بىر قىسمىال كېتىپ بار تتى، ياش ۋه تېتىك؛ قار پ تۇرۇپ قاپتىمهن، ئهنسـىرهتتى مېنـى: 
ھويال ئىشىكىگه بىر قانچه قهدهم قالغاند  تۇيۇقسىز توختىدى، قولىدىكى سـومكىنى يهرگه قويـدى 

ن ئالدىر  ــال بىــر نهرســىنى ئالــدى، چــوڭ بىــر قوليــاغلىق، قوليــاغلىق بىــلهن بــۇرنىنى ۋه ئىچىــدى
سۈرتۈپ يىغال قا با لىدى. تۇرۇپال ئۇ چىر يلىق ئايالغا ئىچىم ئاغرىپ قالدى، ئېيتقىنا، ساڭا نـېمه 
 قىلىشتى، ماڭا ئېيتقىنا، لېكىن بىـردىنال ئـۆ ىنى تۇتۇۋ لـدى ۋه قوليـاغلىق بىـلهن ئـاخىرقى قېـتىم
كۆ ىنى سۈرتتى، سومكىسىنى ئېلىپ كېتىپ قالدى. ئىشىكتىن چىقىۋېتىـپ ئـۆيگه بىـر قـارىۋهتتى، 

 لېكىن مېنى كۆرمىدى.
مهن نېمه بولۇۋ تقانلىقىنى بىلهلمهي دهرىزىنىڭ ئالدىد  تۇرۇپ قالدىم. ئاندىن چىد پ بواللمـاي    

ن چىقىپ كېـتىڭالر، مېنـى يـالغۇ  ئۇالرغا ئاچچىغىم كهلدى، كېتىڭالر، كېتىڭالر ئهمدى، خىيالىمدى
قويۇڭالر! لېكىن ئۇالر تې ىچه چىقمايۋ تاتتى ۋه پهستىن بىر ساد  يوق. كارىۋېتىمغا قار پ ماڭـدىم. 

چـۇرۇڭ، بىردهمـدىن -كارىڭ بولمىسۇن فاتىمه، بىردهمدىن كېيىن يهنه با لىنىدۇ ئـۇ سـهت ۋ ر ڭ
ــۈلكه ــىز ك ــۇ نومۇسس ــيىن ئ ــار ق-كې ــاق، ت ــۇرۇقالر ي -چاقچ ــردىم، ت ــا كى ــلىنىدۇ. ئورنۇمغ هنه با 

ئويلىدىم: سهل تۇرۇپ ئۇالر كېلىدۇ، پهلهمپهيلهرنى تار قشىتىپ فارۇق، نىلگۈن، مهتىـن ھوجر مغـا 
كىرىدۇ ۋه قولۇمنى سۆيۈش ئۈچۈن ئېگىلىشىدۇ ۋه ئۇ چاغد  مهن، ھۇ ۇر، غه هپ ۋه قىزغانچۇقلۇق 



252 
 

الر نېمه دېگهن غهلىته! بىز ماڭمـاقچى مومـا، بىلهن ئوياليمهن: قولۇمغا ئىگىلگهن با الردىكى چاچ
بىز ماڭدۇق، دېيىشىدۇ ئۇ چاغد ، لېكىن پات يېقىند  يهنه كېلىمىـز. مومـا، سـىز  ـۇند ق ئوبـد ن 
تۇرۇپسىز، ئۆ ىڭىزگه تې ىمۇ ياخشى دىققهت قىلىڭ، بىزدىن ئهنسـىرىمهڭ، بىـز ماڭـدۇق. ئانـدىن 

ماڭـا دىقـقهت بىــلهن قار ۋ تقـانلىقىنى كــۆرىمهن:  ئـارىنى بىـردهم جىمجىتلىــق باسـىدۇ ۋه ئۇالرنىــڭ
ــال  ــۈمىمنى خىي ــڭ ئۆل ــڭ مېنى ــد  ئۇالرنى ــپ.  ــۇ چاغ ــلهن، ســۆيۈنۈپ ۋه ئىچــى ئاغرى ــقهت بى دىق
ــتىمهن ۋه  ــۆرگهنلىكىنى چۈ ــىنىپ يې ــا خــوپ ك ــۈمنى ماڭ ــان ئۆل ــال قىلغ ــانلىقىنى ۋه خىي قىلىۋ تق

هلكىم  چاقچـاق قىلىپمـۇ قويـارمهن، لـېكىن ئۇالرنىڭ ماڭا ئىچ ئاغرىتىشىدىن قورققانلىقىم ئۈچۈن ب
ئۇالر رهجهپنىمۇ توغر  چۈ ىنىڭ موما، دهپ ئـاچچىغىمنى كهلتۈرمىسـه قىلىـمهن ئـۇ چاقچـاقنى: بـۇ 
ھاسىنىڭ تهمى ئېسىڭالرد  بارمۇ، دهيمهن بهلكىـم، قىسـقا ئىشـىتىنىڭالرنى نېمىشـقا كىيمىـدىڭالر، 

مىــخ قىلىــپ قېقىــۋېتىمهن ســىلهرنى دهيــمهن  دهيــمهن بهلكىــم،  قــۇالقلىرىڭالردىن تۇتــۇپ تامغــا
بهلكىم، لېكىن بىلىپ تۇرۇپتىمهن، بۇ گهپلهر ئۇالرنى بىردهم بولسىمۇ كۈلدۈرمهيدۇ، پهقهت ئۇالرغا 
ياد  بولۇپ كهتكهن جانسىز ۋه قامال ـمىغان خو لىشـىش سـۆ لىرىنى ئهسلىشـىگه يـول ئاچىـدۇ ۋه 

 بىردهم جىم تۇرۇۋ لغاندىن كېيىن سورىشىدۇ:
 بىز ماڭدۇق موما، سىز  ئىستانبۇلد  كىمگه ساالم ئېيتىپ قويۇ ىمىزنى ئار ۇ قىلىسىز؟ _
دېيىشىدۇ ۋه مهن بىردىنال بۇ سۇئالنى ئهسال كۈتۈپ تۇرمىغاندهك ھهير ن قېلىپ ھاياجانلىنىـپ    

 كېتىمهن. ئاندىن ئىستانبۇلنى خىيال قىلىمهن، يهتمىش يىـل بـۇرۇن ئىسـتانبۇلد  قېپقالغـانالرنى،
ــىده  ــاالھىددىننىڭ ئېنسىكلوپېدىيهس ــمهن: س ــۈنكى بىلى ــد نمايمهن، چ ــۇ،، مهن ئال ــاھ، ئهپس ئ
يا غىنىــــدهك ۋه ئــــار ۇ قىلغىنىــــدهك، ئــــۇ يهرده گۇناھالرغــــا كېكىــــردىكىڭالرغىچه پېتىــــپ 
يا ــاۋ تقانلىقىڭالرنى بىلىــمهن. لــېكىن به ىــده ئــويالپ قــالىمهن. ســوغۇق قىــش كېچىلىرىــده 

ا  ئوتنى تۈ ۈك قالىيالمىغان مهش ئىچىمنى ئىسىتالمىغان چاغالرد ، مهن، ئـۇالر ئويلىغانلىرىم ۋه پاپ
بىلهن دهرقهمته ئولتۇرۇ نى خاالپ قـالىمهن، يوپيـورۇق، ئىسسـىق ۋه ئـا  ده بىـر ئۆيـده يا ا ـنى 
ئويالپ، خىيالغا پېتىـپ كېـتىمهن، لـېكىن، يـاق، خالىمـايمهن گۇنـاھنى! ئـۇ ئىسسـىق ۋه يـورۇق 

نى كالالمــدىن   دىـال چىقىر لمىســام، ئاخىرىــد ، قىـش كېچىســىنىڭ ئوتتۇرىســىد ، ئۆينىـڭ  ــاتلىقى
ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئىشـكاپىمنى ئېچىـپ، يىپـى تـۈگىگهن غالتهكلهرنىـڭ ئاسـتىدىن ۋه جـاۋ ھىر ت 
قۇتىسىنىڭ يېنىدىن ۋه تىكىش ما ىنامنىڭ سۇنۇق يىڭنىلىرى، توك تالونلىرى بار قۇتىدىن ئېلىپ 

ــاھ،  ــار يمهن: ئ ــا خهۋهر ق ــۈن دۇنياغ ــاڭالردىن پۈت ــتىڭالر، ئارق ــۈپ كهت ــالر ئۆل ــۇ،، ھهممىڭ ئهپس
قىلىشتى، مهنمۇ گېزىتلهردىن كېسىۋېلىپ سـاقلىدىم، قـار ڭالر مۇسـىبهت خهۋىرىڭالرغـا: مۇسـىبهت 
خهۋىــرى: ســهمىھا ئهســهن،  ــېكهر   ۋۇتلىــرى ئىد رىســىنىڭ بــاش مۇدىرلىرىــدىن مهرھــۇم خالىــت 

ىبهت خهۋىرى: ئىد ره كېڭهش ئه  سـىمىش، ھـۆرمىتى  ىيـاده بولغـاي، جهمىل بهينىڭ قىزى، مۇس
مــۈرۈۋۋهت خــانىم، ئهڭ كالۋ ســى بــۇ ئىــدى؛ مۇســىبهت خهۋىــرى: كونــا بــايالردىن مهرھــۇم ئادنــان 
بهينىڭ يالغۇ  قىـزى نىھـال ھهده، ئهلـۋهتته ئېسـىمده، قـار ، بىـر تاماكـا سـودىگىرى بىـلهن تـوي 

ھ ئون بىر نهۋرهڭ بوپتۇ، لېكىن سهن ئهسلىده بهھلـۈلنى ياخشـى قىلىپسهن، ئۈ  باالڭ، ما ائالال
كۆرهتتىڭ، لېكىن ئۇ، ئهخالقسىز بىھتهرنى ياخشى كۆرهتتى، ئويلىما فـاتىمه، قـار ، يهنه بىـر تـال 

مۈلۈكچىلىك -بار ئىكهن، بۇ ئهڭ ئاخىرقىسى، ئون يىل بولدىغۇ دهيمهن، مۇسىبهت خهۋىرى: ئۆي
 لۇق باش ئهلچـى مهرھـۇم  ـۈكرۈ پا ـانىڭ قىـزى ۋه مهرھـۇمه تۈركـان مىنىستىرى ۋه پارىژد  تۇرۇ

بىلهن  ـۈكر ننىڭ سىڭلىسـى، نىگـان ئىشـىقچى خـانىم، ئـاھ، نىگـان ھهده، سـېنىڭمۇ ھهقنىـڭ 
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ــڭ  ــرى، ســوغۇق ئۆينى ــد  مۇســىبهت خهۋهرلى ــۇپ، قولۇم ــانلىقىڭنى ئوق ــتىگه مۇيهسســهر بولغ رهھمى
لىش ھېچكىمنىـڭ قالمىغـانلىقىنى چۈ ـىنىپ يېـتىمهن بى-ئوتتۇرىسىد  تۇرۇپ، ئىستانبۇلد  تونۇش

ۋه ئاندىن ئوياليمهن: ھهممىڭالر ساالھىددىن يهر يۈ ىگه چۈ سۇن دهپ يالۋۇرۇپ ياقا يىرتقـان ۋه 
ــنهت  ــتانبۇلنىڭ مهي ــالر ئىس ــردىڭالر، ھهممىڭ ــگه كى ــڭ ئىچى ــان دو  قنى ئېنسىكلوپېدىيهســىده يا غ

ېتون بىنا ئۆيلهر،   ۋۇت تۇرخۇنلىرى، گىرىم بويۇملىرىنىـڭ گۇناھلىرىغا پاتتىڭالر ۋه ئۆلدۈڭالر ۋه ب
پــۇر قلىرى، ئهۋره  يوللىرىنىــڭ ئارىســىغا كۆمۈلــدۈڭالر، نــېمه دېــگهن قورقۇنچلــۇق! بــۇنى ئــويالپ 
غهلىته بىر قورقۇنچنىڭ ھۇ ۇرىنى ھـېس قىلىـمهن ۋه سـوغۇق قىـش كېچىسـىده ئىسسـىق يوتقانغـا 

يتىـپ چىقىـمهن ۋه خىيـاللىرىم مېنـى چارچاتقـانلىقى ئۈچـۈن كىرىۋ لغـۇم كهلگهچـكه كارىۋېتىمغـا قا
 ئۇخلىۋ لغۇم، ئۇنتۇپ كهتكۈم كېلىدۇ: ئىستانبۇلد  ساالم ئېيتقۇدهك ھېچكىمىم قالماپتۇ،  ۇند ق.

كېلىشسۇن، سور  سۇن، بۇ قېتىم ھهير ن قېلىپ، ھاياجانلىنىپ ئولتۇرماي بۇ جاۋ پنى ئـۇدۇلال    
ــرىمهن، دهپ ســاقالۋ تىمهن، ــۇم،  بې ــدىن قوپت ــوق. ئورنۇم ــر ســاد  ي ــې ىچه پهســتىن بى ــېكىن ت ل

ئۈستهلنىڭ ئۈستىدىكى سائهتكه قارىدىم، ئهتىگهن سائهت ئـون بوپتـۇ! نهده قېلىشـقاندۇ؟ بېرىـپ 
دهرىزىدىن بېشىمنى چىقاردىم: مهتىن توختىتىپ قويغان ما ىنا يهنه ئۆ  جايىد  تۇرۇپتـۇ، ئانـدىن 

ده بىر ھهپتىنىڭياقى مىت قىلماي تۇرغـان تومۇ غىنىـڭ ئـاۋ  ىنىمۇ ئېسىمگه كهلدى: ئا  انا ئىشىكى
ئاڭلىمايۋ تىمهن: جىمجىتلىقتىن قورقـۇۋ تىمهن! ئانـدىن بايـاتىن كهلـگهن دورىـگهر ئايـالنى خىيـال 
قىلــدىم، لــېكىن ئــۇنى ھېچقانــد ق بىــر ئىشــقا باغلىيالمىــدىم ۋه يهنه يادىمغــا پاپىنىــڭ گهپلىــرى 

ـــا ئ ـــۇالرنى يېنىغ ـــدى، ئ ـــۆ لهپ كهل ـــاھالرنى س ـــايهت ۋه گۇن ـــۇلد پ جىن ـــدۇر ۋه كۇس ولتۇرغۇ غان
بېرىۋ تقاندۇر: دهرھال ھوجر مدىن چىقتىم، پهلهمپهينىڭ يېنىغـا بـاردىم ۋه ھاسـامنى يهرگه ئـۇرۇپ 

 توۋلىدىم:
 رهجهپ، رهجهپ، چاققان بۇ يهرگه چىق! _
اسـامنى بىكـارغىال يهرگه لېكىن نېمىشـقىكىن بـۇ نـۆۋهت چىقمايـدىغانلىقىنى بىلىـپ تـۇر تتىم، ھ   

بىكارال  ورلىغانلىقىمنى بىلىپ تـۇر تتىم، ئهممـا يهنه بىـر -ئۇرغانلىقىمنى، قېرى ئاۋ  ىمنى بىكاردىن
قېـتىم توۋلىـدىم ۋه توۋالۋېتىـپ غهلىـتىال بىـر خىــل تۇيغۇغـا كېلىـپ قالـدىم،  ـۈركۈنۈپ كهتــتىم: 

ىپ كهلمهسلىككه كېتىپ قالغانـدهك خۇددى ھهممىسى ماڭا خهۋهر قىلماستىن ۋه ئىككىنچىلهپ قايت
ۋه مهن ئۆيــده تىكهنــدهك يــالغۇ  قالغانــدهكال! ســهل قورقتــۇم ۋه بــۇنى ئويلىماســلىق ئۈچــۈن يهنه 
پهسكه قار پ توۋلىدىم، لېكىن بـۇ قېـتىم ئـۇ غهلىـته تۇيغۇغـا تې ىمـۇ بهك چۆكـۈپ كهتـتىم. گويـا 

جىـر -نه بىـر نومۇسسـىز ئىـت، جىـردۇنياد  ھېچكىم قالمىغاندهك، نه بىر ئىنسان، نه بىر قۇش، 
قوڭغۇ الرمـۇ قالمىغانـدهك: -ئاۋ  لىرى بىلهن ماڭا ئىسسىقنى ۋه ۋ قىتنى ئهسلىتىپ تۇرىدىغان قـۇرت

ۋ قىت توختاپ قالغاندهك ۋه ئۆ ۈم يالغۇ  قالغاندهك ۋه مانا دهھشـهتكه چۈ ـۈپ قالغـان ئۈمىدسـىز 
  قىلماقتـا ۋه ھاسـام چارهسـىز ھالـد  يهرگه، بىكارغـا پهسـكه نىـد-ئاۋ  ىم يهنه بىر قېتىم بىكاردىن

يهرگه ئۇرۇلماقتـــا ۋه ھـــېچكىم ئـــاۋ  ىمنى ئاڭلىمايۋ تـــاتتى: پهقهت تا ـــالپ قويۇلغـــان دىـــۋ نالر، 
چـاڭ باسـقان ئۈسـتهللهر، يېپىقلىـق ئىشـىكلهر، ئـۆ ى بىـلهن ئـۆ ى  -ئورۇندۇقالر، ئۈسـتىنى توپـا

كېرهكلهر؛ سـېنىڭ ئۆلۈمىـڭ سـاالھىددىن! ۋ ي -چىرىسالپ ئاۋ   چىقىرىپ تۇرغان ئۈمىدسىز نهرسه
كېـرهكلهرگه ئوخشـاش قاتتىقلىشـىپ،  -خىيـاللىرىمنىمۇ نهرسـه-خۇد يىم، قورقۇپ كهتـتىم ۋه ئـوي

مۇ  پارچىسىدهك رهڭسىز، پۇر قسىز بولۇپ قالىدىغانـدهك ۋه ئـۆ ۈمنى بـۇ يهرده مهڭگـۈ ھېچنىمىنـى 
ىـردىنال يادىمغـا كهلـدى، پهسـكه چۈ ـۈپ تۇيماي قالىدىغاندهك ھـېس قىلىـپ كهتـتىم. ئانـدىن ب
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ۋ قىتنى ۋه ھهرىكهتنى تاپماقچى بولدۇم ۋه قىينىلىـپ يـۈرۈپ پهلهمپهيـدىن تـۆت باسـىماق پهسـكه 
چۈ تۈم، لـېكىن بېشـىم قېيىـپ، كـۆ ۈم قـورقتى: يهنه ئـون بهش باسـىماق بـار، چۈ هلمهيسـهن 

اســتا كهيــنىمگه قــايتتىم ۋه فــاتىمه، يىقىلىــپ چۈ ىســهن! باســىماقنىڭ ئۈســتىده جىددىيلىشــىپ ئ
ئۈستىگه چىقىپ كېتىۋېتىپ،  ۈركۈنۈ لۈك جىمجىتلىققا دۈمبهمنى قىلىپ، ئۆ ۈمنى به لىمهكچى ۋه 

 ئۇنتۇپ كهتمهكچى بولدۇم: ھا ىر كېلىپ قولۇڭنى سۆيىدۇ فاتىمه، قورقما!
تتىم: سـاالھىددىن ھوجر منىڭ ئىشىكىگه بارغاند  قورقمايۋ تاتتىم، لېكىن ئۆ ۈمنى به لىيهلمهيۋ تا   

تامدىكى رهسىمىدىن ماڭا مېنى قورقۇتۇش ئۈچۈن قار پ تـۇر تتى، لـېكىن ھېچنىمىنـى تۇيمـايتتىم، 
گويا  پۇر ش، سېزىش، تېتىش ۋه تـېگىش تۇيغۇلىرىمـدىن مهھـرۇم قالغانـدهك قىالتـتىم. ئانـدىن 

ۋه كېـيىن ئـۆ ۈمنى  يهنه يهتته كىچىك قهدهم ماڭدىم، كارىۋېتىمغا بـاردىم، بۇرجىكىـده ئولتـۇردۇم
قويۇۋهتتىم، گهۋدهم كارىۋ تنىڭ يۆلهنچۈكىگه يۆلهندى ۋه يهردىكى گىلهمگه قـار پ خىياللىرىمنىـڭ 
قـــۇرۇق ئىكهنلىكىنـــى ۋه تهكر رلىنىشـــىنى ھـــېس قىلـــدىم ۋه ئىچىـــم ســـىقىلدى: مهن ۋه قـــۇرۇق 

نى سو ۇپ يـاتتىم ۋه قولۇم-خىياللىرىم تې ىچه بو لۇقنىڭ ئىچىده تۇر تتۇق. ئاندىن كارىۋ تتا پۇت
بېشىم ياستۇققا تهگكهنده ۋ قىت تو قانمىدۇر، دهپ ئويلىدىم، كېلىۋ تقانمىدۇر، قولـۇمنى سـۆيۈش 
ئۈچۈن ئىشىكتىن كىرىۋ تامدىغاندۇر؛ خۇد غا ئامانهت موما، خۇد غا ئامـانهت مومـا، تهييـارمۇ سـهن؟ 

هره  قىلىۋېرىشتىن  ېـرىككهنلىكىم پهلهمپهيلهرده ۋه پهسته تې ىچه ھېچقاند ق ئاۋ   يوق ئىدى ۋه پ
ــۇددى  ــى، خ ــىم كېرهكلىكىن ــدىم، كۈتۈ  ــانلىقىمنى ئويلى ــار بولمىغ ــى تهيي ــڭ تې  ــۈن ئۆ ۈمنى ئۈچ

تىلىـم ئاپلېسـىندهك -جىمجىت، يـالغۇ   قىـش كېچىلىرىـده قىلغىنىمغـا ئوخشـاش، ۋ قىتنـى تىلىـم
 ىم.بۆلۈ ىم كېرهكلىكىنى ئويلىدىم ۋه يوتقاننى ئۈستۈمگه يېپىپ ساقلىد

مۇ ۇند ق ساقالۋ تقاند  كالالمغا بىر خىيالنىڭ كىرىۋ لىـدىغانلىقىنى بىلىـمهن. قايسىسـى؟ ئىچـى    
تېشىغا ئۆرۈلۈپ قالغان پهلهيگه ئوخشاش، ئىدر كىمنىڭ ئۆ ىنىڭ ئىچىنى ماڭا كۆرسىتىشىنى خاالپ 

هكلى قالــدىم: دېــمهك ســهن ئهســلى مۇنــد ق ئىكهنســهن فــاتىمه، دهي ئاخىرىــد ، ســىرتىمنىڭ  ــ
ئهينهكــته ئهكىــس ئېتىپتــۇ، لــېكىن ئىچىــم خــۇددى تهتــۈر ئۆرۈلــۈپ قالغانــدهك! چۆچــۈپ كېــتهي، 
ئۇنتــۇپ كېــتهي، ھهيــر ن قــاالي: ئــۇالر ھهر قېــتىم كېلىــپ كــۆرگهن، كهچلىــك تامــاقتىن كېــيىن 
پهلهمپهيدىن پهسكه چۈ كهن ۋه سـهل تـۇرۇپ قـولىنى سـۆيىدىغان نهرسـه بولسـا مېنىـڭ تېشـىم، 

چىم قايسىدۇر، دهپ قالىمهن به ىده. گۈپ، گـۈپ قىلىـپ سـوقۇپ تۇرغـان يـۈرىكىم ۋه ئۇند قتا ئى
ئېقىن سۇ ئۈستىدىكى قهغه  قېيىقتهك خىياللىرىم ۋه با قىالر نېمىدۇر؟ غهلىته ئىش! به ىـده ئۇيقـۇ 
بىلهن ئويغاقلىق ئارىسىد ، قار ڭغۇلۇق ئىچىده ئارىال تۇرۇپ قويىمهن ۋه تاتلىق بىر خىل ھاياجان 

ىلهن قىزىقىپ قالىمهن: گويا ئىچىم تېشىم بولۇپ قالغانـدهك، تېشـىممۇ ئىچىـم ۋه مهن قايسىسـى ب
دهپ جىمجىت قار ڭغۇلۇقتا تاپالمـايمهن. قولـۇمنى مۈ ـۈككه ئوخشـاش تىـۋىش چىقارمـاي ئۇ ىتىـپ 

سىپا ـتۇرۇپ تېپىشـقا ئـۇرىنىمهن، -چىر قنى يانـدۇرىمهن، كارىۋ تنىـڭ سـوغۇق تۆمـۈرىنى سـىيالپ
سوغۇق تۆمۈر مېنى كۆتۈرۈپ سوغۇق بىر قىش كېچىسىگه تا الپ قويىدۇ: مهن نهده؟ ئـادهم  لېكىن

به ىده مۇ ۇنىمۇ بىلهلمهيدۇ دهپ ئوياليمهن. يهتمىش يىـل ئوخشـاش بىـر ئۆيـده يا ـىغان ئـادهم 
ــز  ــۋ تىمهن، بى ــار ر چىقىرى ــويالۋ تىمهن ۋه ق ــال ئ ــۇند ق، مهن يهنى ــه،   ــۇنىمۇ پهرق ئېتهلمىس مۇ 

ق دهپ ئوياليدىغان ھايات دېگهن نهرسه، غهلىـته ۋه چۈ ىنىكسـىز بىـر نهرسـه ئىـكهن ۋه تۈگهتتۇ
ھېچكىم ئۆ  ھاياتىنىڭ نېمه ئۈچۈن  ۇند ق بولغانلىقىنىمۇ بىلهلمهيدىكهن. به ىده ساقاليسـهن ۋه 
ئۇ، بىر يهردىن يهنه بىر يهرگه، نېمه ئۈچۈنلىكىنى ھـېچكىم بىلمهسـتىن، كېتىـپ قالىـدۇ، سـهن 
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ياتىڭنىڭ ئىچىده، نهدىن نهگه كېتىپ بارغانلىقىـڭ ھهققىـده خىيـال سۈرىسـهن؛ خاتاسـى، ئۆ  ھا
توغرىسى بولمىغان ۋه ھهتتا بىر نهتىجىسىمۇ بولمىغان، غهلىته خىيالالر دهپ تۇرغىنىڭد ،  ـۇند ق 
قارىســاڭ، كهلــدۇق فــاتىمه، پهســكه چــۈش! ئــاۋۋ ل بــۇ پۇتــۇمنى، ئانــدىن ئــۇ پۇتــۇمنى ئېلىــپ، 

چۈ ىمهن. ئىككى قهدهم مېڭىپ، ئاندىن بۇرۇلۇپ پهيتۇنغـا قـار يمهن. بىزنـى ئىچىـده پهيتۇندىن 
سىلكىپ، سىلكىپ كه دۈرگهن نهرسه مۇ ۇمىدى؟ مۇ ۇ ئىكهن. ئاخىرىغـا كهلگهنـده دېـمهك مهن 
ئا ۇند ق ئوياليمهن: مۇ ۇ ئىكهن، مهن ھېچنىمىنى چۈ هنمىدىم، لـېكىن يېڭىبا ـتىن با ـلىغۇم 

ت يوق! قېنـى ئهمىسـه، دېيىشـىدۇ، ئهمـدى بىـز بـۇ يهرده، يهنه بىـر تهرهپـته، بار. لېكىن رۇخسه
ئهمــدى ئۇنىڭغـــا قايتـــا چىقالمايســـهن، قايتىـــدىن با لىيالمايســـهن. ۋه ھـــارۋىكهش قامچىســـىنى 
تار سلىتىپ ئاتلىرى بىلهن ئۇ  قلىشىپ كېتىۋ تقاند ،  ھارۋىنىڭ كهينىدىن قار پ يىغلىغۇم كېلىـدۇ 

قېتىم با لىيالمايمهن ئانا، دېمهك يهنه بىر قېتىم يـوق! لـېكىن ئـادهم يهنه بىـر : دېمهك يهنه بىر 
قېتىم با لىيالىشى كېرهك ئىدىغۇ، دهپ ئوياليمهن، خـۇددى ئهگهر بىـر كىچىـك قىـز ئۆمـۈر بـويى 
كىچىك، گۇناھسىز بىر قىز پېتى قېلىشنى خالىسا،  ۇند ق قااللىشى كېرهك دهپ ئويلىغىنىمـدهك، 

ــادهم يېڭىبا ــان ۋه ئ ــان، تۈرك ــد  نىگ ــۇ چاغ ــد يمهن ۋه   ــرهك دهپ غۇتۇل ــى كې ــتىن با لىيالىش  
 ۈكر نالر ماڭا ئوقۇپ بهرگهن كىتـابالر ۋه ئانـام بىـلهن ھارۋىـد  قايتقـان چـاغ يادىمغـا كېلىـدۇ ۋه 

 غهلىته بىر خىل ئا  پ ئىچىده ھۇ ۇرلىنىپ كېتىمهن.
ۆيىگه ئاپارغان ئىدى ۋه مېنـى ئۇالرنىڭكىـده  ۇ كۈنى ئهتىگهنده ئانام مېنى  ۈكرۈ پا االرنىڭ ئ   

قويۇپ كېتىشنىڭ ئالدىد ، ھهر قېتىم ھارۋىد  دېگىنىدهك، قـار  فـاتىمه، دېگهنىـدى، ئاخشـاملىققا 
ــېنى  ــا ئىككىنچــى س ــاقۇلمۇ، بولمىس ــا، م ــد ق يىغلىم ــز يهنه ئۇن ــده ھهرگى ــالغىلى كهلگهن ســېنى ئ

هپلىرىنى بىردهمدىال ئۇنتۇپ كهتكهن ئىـدىم، ئهكهلمهيمهن، دېگهنىدى، لېكىن مهن ئانامنىڭ ئۇ گ
مهن كۈنبويى نىگان، تۈركان ۋه  ۈكر نالر بىلهن ئويناۋېتىپ ئۇالرنىڭ مهندىن نه قهدهر ئهقىللىق 
ــڭ دېــگهن  ــۇپ كېتىــپ، ئانامنى ــار ش بىــلهن بول ــگه ھهۋه، بىــلهن ق ــق ئىكهنلىكى ۋه چىر يلى

چىر يلىـــق چېلىشـــاتتى ۋه توكـــۇر  گهپلىرىنـــى ئۇنتـــۇپ كېتىپـــتىمهن، چـــۈنكى پىيـــانىنونى بهك
ھارۋىكه نى، ئا په نى ئاجايىپ ئوخشىتىپ دورىشاتتى ۋه ئاندىن د دىلىرىنىمـۇ دورىشـاتتى، مهن 
ھهير ن قاالتتىم ۋه ئـۇالردهك كۈلۈ ـكه خېلـى بىـر ھـا  دىن كېـيىن ئانـدىن جـۈرئهت قىالاليتـتىم، 

ۇ چه بىلهتتى، لـېكىن كېـيىن، ھهر چۈ تىن كېيىن  ېئىر ئوقۇ اتتى، فر نسىيهگه بېرىپتۇ، فر نس
ــدىن قولغــا  قېتىمقىغــا ئوخشــاش يهنه تــۈركچه كىتــاب ئېلىــپ چىقــاتتى ۋه تهرجىــمه كىتــابنى قول
ئايالنــدۇرۇپ ئوقۇ ــاتتى ۋه ئــۇنى ئــاڭالش  ــۇنچىلىك ھۇ ۇرلــۇق ئىــدىكى مهن ئانامنىــڭ دېــگهن 

نلىكىنــى كـــۆرۈپ، گهپلىرىنــى ئۇنتــۇپ كهتـــكهن ئىــدىم ۋه ئانــدىن تۇيۇقســـىز ئانامنىــڭ كهلگه
قايتىدىغان چاغنىڭ بولغانلىقىنى بىلىپ يىغال قا با لىغان ئىـدىم ۋه ئـۇ چاغـد  ئانـام ماڭـا سـهت 
ئالىيىپ قارىغان ئىدى، لېكىن مهن ئانامنىڭ ئهتىگهن ھارۋىد  دېگهن گهپلىرىنى تې ىچه ئېسىمگه 

لغـانلىقى ئۈچـۈن ئهمه،، ئااللمىغان ئىدىم، ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن پهقهت ئۆيگه قايتىدىغان چاغ بو
ئانــام ماڭــا ســهت ئالىيىــپ قارىــدى، دهپ يىغلىغــان ئىــدىم،  ــۇنىڭ بىــلهن نىگــان، تۈركــان ۋه 
 ۈكر ننىڭ ئانىسىنىڭ ماڭا ئىچى ئاغرىغان ئىدى ۋه  بولـۇڭالر قىـزالر، ئۇنىڭغـا كهمپـۈت ئهكىلىـپ 

ڭ ئانىسى، كېرهك يـوق بېرىڭالر، دېگهنىدى ۋه ئانام ئهجهپ سهت بولدى خانىم دېگهنده، ئۇالرنى
دهۋ تقاند ، نىگان كۈمۈش قهندهلده كهمپۈت ئېلىپ كهلدى ۋه ھهممهيلهن مېنـى ئهمـدى بېسـىقىدۇ 
دهپ قار پ تۇرغاند  مهن قولـۇمنى سـۇنۇپ كهمپـۈتلهرنى ئالمىـدىم ۋه يـاق، دېـدىم، بـۇنى ئهمه، 
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بولدى دهيمهن فاتىمه،  ئۇنى ئالىمهن، دېدىم، ۋه  ۇ چاغد  نېمىنى ئاالتتىڭ، دېيىشتى ۋه ئانام،
دېگهنــده، پۈتــۈن جاســارىتىمنى يىغىــپ، ئــۇ كىتــابنى، دېــدىم، لــېكىن يىغالۋ تقاچقــا قايسىســىنى 
ئالىدىغانلىقىمنى دېيهلمىگهنلىكىم ئۈچۈن  ۈكر ن ئانىسـىدىن رۇخسـهت ئېلىـپ كىتـابالرنى ئېلىـپ 

كېـرهك، دېـدى، ئۇنىـڭ كهلدى ۋه ئۇ چاغد  ئانام، خانىم، بـۇ كىتـابالر بـۇ قىزغـا مـا، كهلمىسـه 
ــىغا  ــڭ مۇقاۋىس ــد ، مهن كىتابالرنى ــدۇ، دهۋ تقان ــاقتۇرۇپ كهتمهي ــاب ئوقۇ ــنى ي ــۇ كىت ئۈســتىگه ئ

الر   Monte Cristoۋه    Paul de Kock  ،Xavier de Montepinكۆ ۈمنىـڭ ئۇچىـد  قارىـدىم، 
كــايهئى بــار ئىــدى، ئهممــا مېنىــڭ دېمهكچــى بــولغىنىم چۈ ــتىن كېــيىن ماڭــا ئوقــۇپ بهرگهن ھى

روبىنسون ئىدى ۋه ئالسام بوالمدۇ، دېدىم ۋه ئانـام يهنه بهك خىجىـل بولـۇپ كېتىۋېـدى ئۇالرنىـڭ 
ئانىسى بولىدۇ قىزىم، دېدى، سهنده قالسۇن، لېكىن يوقىتىپ قويما، ئۇ  ۈكرۈ پا انىڭ كىتـابى 

 م.ۋه  ۇ چاغد  مهن بېسىقتىم ۋه كىتابنى ئېلىپ ئاستا بېرىپ ھارۋىغا چىقىپ ئولتۇردۇ
ئــۆيگه قــايتىش يولىــد  ئۇدۇلىــد  ئولتــۇرۇپ ئانامنىــڭ يــۈ ىگه قار  ــتىن قورقۇۋ تــاتتىم: يىغــالپ    

قىزىرىپ كهتكهن كـۆ لىرىم ھارۋىنىـڭ كهينىـده قېلىۋ تقـان يولـد  ۋه  ـۈكرۈ پا ـاالرنىڭ ھـېلىھهم 
رۇپ، مېنىـڭ كۆرۈنۈپ تۇرۇۋ تقان د چىسىنىڭ دهرىزىلىرىده ئىدى، ئانام بىردىنال ماڭا ۋ رقىـر پ تـۇ

ــا    ــر ھ ــدى، يهنه بى ــىلمىغان ئى ــاچچىغى بېس ــى. ئ ــانلىقىمنى ئېيتت ــز بولغ ــر قى ــاق بى ئهركه ناين
كوتۇلدىغاندىن كېيىن قو ۇپ قويدى: كېلهر ھهپته  ۈكرۈ پا االرنىڭكىگه بار لمايتتىم.  ۇ چاغـد  

چـۈنكى با ـقا  ئانامنىڭ چىر يىغا قار پ بۇ گهپنى مېنى يىغلىتىش ئۈچۈن دېگهنلىكىنى ئويلىـدىم،
ۋ قىتالرد  بۇند ق گهپلهر مېنى يىغلىتاتتى، لېكىن يىغلىمىدىم. چۈنكى غهلىته بىر خىل سـۆيۈنۈش 
ۋه ھۇ ۇر ھېس قىلىۋ تاتتىم، ئىچىمنى بىر خىل ئا  دىلىك قاپلىغان ئىدى، بـۇنى خېلـى كېيىنكـى 

ــدىم: ــان ئى ــويالپ تېپىــپ چىقق ــوال ئ ــۇ يهرده كارىۋېتىمــد  يېتىــپ ت خېلــى كېيىنكــى  چــاغالرد ، ب
چاغالرد ، قولۇمدىكى ئۇ كىتاب تۈپهيلىدىن دهپ ئويلىغان ئىدىم، ئۇ كىتابنىڭ مۇقاۋىسـىگه قـار پ 
ئويلىناتتىم: ئىچىدىكىلهرنىڭ بىر قىسمىنى  نىگـان، تۈركـان ۋه  ـۈكر نالر ئـۇ كـۈنى ماڭـا نـۆۋهت 

ىـر كىتـابتهك بىلىـنگهن بىلهن ئوقۇپ بهرگهنىدى؛ تولۇق چۈ ىنهلمىگهن ئىدىم، ماڭا قااليمىقان ب
ــېكىن  ــۇند قتىمۇ به ى ۋهقهلهرنــى ئاڭقىر لىغانىــدىم: بىــر ئىنگىلىــز، كېمىســى چۆكــۈپ  ئىــدى، ل
كهتكهنلىكى ئۈچۈن بىر يېگانه ئار لد  ئۇ ۇن يىل تىكهندهك يالغۇ  يا ـىغانىدى، يـاق، تىكهنـدهك 

تكـارى بـار ئىـدى، يالغۇ  ئهمه،، چـۈنكى نهچـچه يىلـدىن كېـيىن ئۇچرىشـىپ قالغـان بىـر خىزمه
لېكىن يهنىال ئىنتايىن غهلىته ئىدى. ئۇ ۇن يىلالرغىچه با قا ھېچقاند ق ئادهمنى كۆرمهي يا ـىغان 
ئۇ ئادهم بىلهن خىزمهتكارىنى خىيال قىلىش ئاجايىپ غهلىـته تۇيـۇالتتى، لـېكىن ھـارۋ  بىـردهم ئـۇ 

تې ىمـۇ كـۆپ ھـۇ ۇر بېغىشـلىغان ياققا، بىردهم بۇياققا سىلكىنىپ كېتىۋ تقانـد ، ماڭـا بارغانسـېرى 
نهرسه بۇ ئهمهستى، بىلىپ تۇرۇپتىمهن، با قا بىر نهرسه بـار ئىـدى.  ـۇند ق، ئانـام ماڭـا قـار پ 
قو ۇمىسىنى تۈرمهيۋ تاتتى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، دهرىزىـدىن ئالـدى تهرهپـكه ئهمه،، د ئىـم ئـامر ق 

مهي قالغــان  ــۈكرۈ پا ــاالرنىڭ بولغىنىمــدهك كهينــى تهرهپــكه قــار پ ئولتــۇر تتىم، ئهمــدى كــۆرۈن
د چىسىغا ئهمه،، لېكىن كهينىمىزده قېلىۋ تقان يولغا، خىيال قىلىشـمۇ گـۈ هل بولغـان ئۆتمۈ ـكه 
ــان  ــۇ قااليمىق ــاب ســهۋهبىدىن ئ ــدىكى كىت ــولغىنى، قولۇم ــېكىن ھهقىقىــي گــۈ هل ب ــاتتىم، ل قار ۋ ت

ى ھـــېس قىلىشـــىم ئىـــدى. ئۆتمۈ ـــنى بهلكىـــم ئۆيـــده قايتـــا بېشـــىمدىن ئۆتكۈ هلهيـــدىغانلىقىمن
تاقهتســىزلهرچه ۋه ر يىشــلىق بىــلهن قار  ــلىرىم ئۆيــده كىتابنىــڭ چۈ ىنىكســىز بهتلىــرى ئارىســىد  
بهلكىم نىشانسىز ھالد  كېزىپ يۈرهتتى، لېكىن كېزىۋ تقاند  مهن كېلهر ھهپته بار لمايدىغان  ـۈكرۈ 
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ىـدىن بولسـىمۇ ئېسـىمگه ئـاالتتىم. پا االرنىڭ ئـۆيىنى، ئـۇ يهرده قىلغـانلىرىمىزنى ئـۇ يهر، بـۇ يېر
چۈنكى خېلى كېيىنكى چاغالرد ، بۇ يهرده كارىۋېتىمد  يېتىپ ئويلىغىنىمغا ئوخشاش: ھاياتنى، ئۇ 
بىر قېتىملىق ھارۋ  سهپىرىنى، ئاخىرال قان چاغد   يېڭىبا تىن با لىيالمايسـهن، لـېكىن قولۇڭـد  

ۈ ىنىكسىز بولسا بولسۇن ئۇ كىتاب، تـۈگىگهن بىر كىتاب بولسا، مهيلى قانچىلىك قااليمىقان ۋه چ
ۋ قىتتــا، چۈ ىنىكســىز بولغــان نهرســىنى ۋه ھايــاتنى يېڭىبا ــتىن چۈ ــهنمهك ئۈچــۈن، خالىســاڭ 

 با تىن با الپ، تۈگىگهن كىتابنى يېڭىبا تىن ئوقۇيااليسهن،  ۇند قمۇ فاتىمه؟
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