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 قەبرىدىكى ئىلتىجا
 

ئۇنىڭ ياتاققا كۈلۈپ كىرىشىىىى بىلەې تمگى ئە ئقانىىىقاې تىترىك يۈەىكى ئە بىر تىى تاتلى  
 سمزى گى قاې ئقەنىدا قۇيغاندىك بقلۇپ كەتتى. 

_تمخىچە ئقلتۇەۇپسىىىىەنغۇ _ئۇ يمگى غىل كملىىىۇ ئقلتۇەخال. ئۇتلم كىبى ىن بىلەې تمخى 
قگى كاەۋىتىن بمشىىىىىدىكى يا لىكمبى ى گى كىبىشىىىىكى ۇ ئۇلئۇەنىئەنلىئى دىم نۇنۇل قىلىۇ 

"نىىىاەىتتىدىا تاەتىۇ ئۈسىىىتۇنئە يمىى.الدىن. ياتاقتىكى قىزاە نااا قاەاپ پىخىلداپ كۈلۈپ 
 بىرلەپ چىقىۇ كمتىۇ ئىككى ىز يالغۇز قالدۇق. -بىر

 _نى انچە ئەتىئەندىل كىرخىڭ  
ىتىىىۇ _ئەتىئەې..قىىاەاپ بىىاقە..كۈې چۇم بقلىىدال...ئقەۇې_ئۇ يىىا لىقگى تىىاەتىىىۇ ئملى.

 كۆزلىرىگى ئقيگاتقىگىچە نمگى كاەۋاتقا قىستاپ ئقلتۇەۇۋالدال. 
 _بىرسى كىرىۇ قالىدۇ..چىقىۇ كەت.. ساەاڭ! 

_ئەن ىسىىىىى چۇنىىىىەنئەچكە چىقىۇ كەتتى_ئۇ ققلىگى نۇەىندىم ئاەتىلدۇەۇپ نمگى ئۆزىئە 
 تاەىتتى.. 

ىدىم يۇەىكىن قەپىز_ياق،ئۇنداق قىل ا!!_ نەې بقنىىقىگە قاەنىىىلى  قىلدىن...ئىۇ..نىىۇ تاپتا 
 چىقىۇ كمتىدىغاندىك تمز سققۇپ كمتى.اتاتتى. 

 _ئەكىلە ققلۇاگى! 
ىدىم بىر نى ە  يانچۇ  ىۇ تۇەۇپ  ىۇ تۇەۇپ نۇ ەنبەەلەەچە كۆزۈنئە تىكىل تاەت ئۇ ققلۇنگى 
اا بۇنى سىىىىقۋ ا  قاەاپ "ئۇ ئەجەپ نا قا  قاپچۇق قاە اې  قاەخال. نەې ئۇ يانچۇ ۇخىم چى چى

 ۇ "خىئەنگى ئقيلىغاچ تۇەۇپ قالدىن. قىلىدىغاې بقلۇپ قاپت
 تمزەاق چۇم ئە،سمگى بىگا ئالدىدا ساقلي ەې! 

تمگەم كىبى لىرى گى ئال انىىىتۇەۇپ پەلەنىەيلەەخىم نەچچگى بىر ئاتلپ چۇنىىىۇپ -ئالدىرام
قەۋىت پەلەنىەيدىم بىرا چىرقىرىغىگى چە -5كمتى.اتاتتىن.قانداقتۇە بىر نى ىئە پۇتلنىىىىتى دى 

 تىن....... خۇنۇاپ كەت
 _ئەي،ئەي نى ە بقلدىڭىز  

سەكرىپ ئقەنۇندىم تۇەۇپ كەتتىن.ئاياجانلى  يۇەىك ەېتى لىرىگىڭ ئقەنىگى ققەققنتىم سقققاې 
 بمشىن چىلىققىدى تەەگە چۆنۈپ كەتكەې ئىدال. -ئەسەبى ەېتىن ئالغاې بقلۇپ ئۈستى

 يقلدىشىن كۆزلىرىگى يق اې ئاچقىگىچە نااا قاەاپ تۇەاتتى. 



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( قەبرىدىكى ئىلتىجا

 

3 

 _قاەا بمسىۇ قالغاې ئقتشى اندۇ سىزنى..نى ە چۇم كۆەخىڭىز  
 _چۇم... نەې..نەې قەيەەخى  

_ئقي نى ە بقلدىڭىز  سىز ئۆيدى ..ئۇتلۋىتىۇ ئاجايىۇ قاتتى  ۋاەقىراپ كەتتىڭىز ..تقكگى 
 ياندۇەۇپل سىزنى ئۇيغىتىشىن..نى ە كۆەخىڭىز نۇنچە ققەقۇنۇچلۇق.. 

 _ققەقۇنۇچلۇق چۇم.. ياق،ياق.... 
سلىدى  سلى ئە كەلئەندىك بقلۇپ قالدىن."ئە سىلكىگىۇ ئە سەزگۇلىرىن  سۆزال بىلەې  "چۇم"
نچە  ى ىىا چۇق..ن ئق نچە  ى ىىا ى ەې..ن پت كۆەۇ نى  ئۇ ن ەنىىدى.. ىكە پت كۆەۇ چۇم  نەې 

ى قيمقىم..."يۈەىكى ئە قايتا بقسۇپ كىرىشكە ئۇلئۇەگەې نمرىم تۇيغۇ تەسىرىدىگ ۇ ياكى بايا
ۇەسىزلىگىۇ ققللىرىن نا د-ئۇندىەىنتىكى سىلكىگىشلەە ئاەقىسىدىكى بقنىشىتىگ ۇ ئەيتاۋۇە پۇت

 ئقلتۇەۇپ قالدىن... 
 _بقلدال..بقلدال.. نەڭ سۇ ئىچى.ىلىڭ!! ئقاشىلىۇ قالىسىز.. 

خى، ۇەتۇلدىتىۇ -يقلدۇنىىىۇنگىڭ كۆيۇنۇم بىلەې ئۇزاتقاې بىر ئىسىىىتاكاې سىىىۇيىگى ئالدىن
ىل قااي ىقانلنقاې ئەسەبى ئىسلىرىن ئقەنىغا چۇنۇپ تىگىچلنغاندىك بقلۇپ ئىچى.ىتتىن.نۇند

 قالدىن. 
 _بقلدال يمتىڭ،ئۇتليلى... 

غاندىك  كمچە،كۆزلىرى دىم ئاللىبۇەۇې ئۇيقۇ قاچتى.ئۇ نمگىڭ ققەقۇنچى گى باسىىىى اقچى بقل
ا ا ئۇيقۇ نۇەىندىم يمگىك قۇچاقلپ چاچلىرى گى سىىىىىلپ بىر خىت ياتقاندىم كمبىم ئاسىىىىت

 كەتتى.. 
نەې ئاللىبۇەۇې ئۇيقۇ قاچقاې كۆزلىرى گى تقەۇسقا تىككىگى چە ەوئى چىقىۇ كەتكەې ئاخىندىك 
ياتاتتىن..تىبال كەپتىرىن نىىۇنچە چىڭ تۇتۇۋالغىگى غا قاەى اي ئاتىرال بقنىىىگىۇ ئەەكىگلىككە 

 ئىدال.  ئمرىشكەنلىئىدىم تەنتەنە قىلغاې ئالدا ئۆت ۇم ۋاەاقلىرى دا خانلى اقتا
                    **********************                          

شا  نقخ ئىدال. ئاۋازال بەك ۇ يمقى لى  ،نات نۇنچىلىك  سىگىىتا ئققۇيىتتۇق.ئۇ  ئىككى ىز بىر 
نقاې  سل نۇنداق نا نقخ تۇەقىغا  سىگى ئۆزىئە قاەىتى.ااتتى.چىرايى ۇ ئۆزىگىڭ  سا ئەن ى ئمبىت

سىگىىى سانىلتتى.ئۇ نمگىڭ ئاەقاندا ئقلتۇەاتتى.خىەىس بقلۇپ  شكەې بالىلەخىم   ىزخىكى كملى
سى ۇ نى ە  سىزلىك قىلىۇ تىگ اي گەپ قىلىۇ ئىگتىزانگى خاۋانلى  بۇزۇپ ئقلتۇە ۋاقتىدى ۇ كەپ
سى ئۇنى ياناې كۆەنەيىتتى.نەن ۇ ئۇنىڭغا ئانراق  سى سىگىىتىكى بالىلەنىڭ ئىچقاي ئۇچۇنكىم 

ىش ۋاقىتلىرىدا ۋى تەكراە ۋاقىتلىرىدا ئاەقانغا قاەاپ ئۇنىڭ يۇنۇەلۇق گەپلىرال ئىدىن. خىت ئمل
ۋى نقخ ناتشىلىرىدىم ئقزۇەلىگىشگى ياتشى كۆەىتتىن. ئۇنىڭغا خاۋانلى  كۆيۇنئۇت،خاۋانلى  
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پاەاالنىىىقۇت كملەتتى.بىرىە سىىىەۋىپلەە بىلەې ئۇ كەل ەي قالسىىىا كۆالۈت نىىىۇنداق يمرىن 
لدالبقاتتى.ئىككى ىز پەق ئا ڭدىم بىر كۈې -ەت بىر كۈې  ىدۇق.نەې ئۇنى غاې ئ كەيگى تۇ ۇل

ئاۋال ئۇ نەندىم بىر كۈې كمبىم تۇ ۇلغانلىقىغا قاەى اي نەې ئۇنى تمرىكتۇەۇپ "ئۇكات"خىپ 
ىۇ تۇەۇپ "يەنە بىر  قاير چاقىر ىگى دا ئۇ ققللىرى گى  كات خىپ  ياتتىن. ئەە قمتىن ئۇنى ئۇ قق

ققلۇادىم ئايرىلىۇ قالىسىىىىەې"خىيىتتى. نەې ئا رىققا  قمتىن نىىىىۇنداق خىيدىغاې بقلسىىىىاڭ
يۇ بقنىىىىىگى.الغاندىم -چىدى اي "ۋاي بقلدال ئاكا،جمگىن ئاكا ئەندال خى ەي ەې"خىيىتتىن

ىڭ  ىدال.ئۇ كەيگى دى -2كمبىم يەنە خىيىتتىن.تقلۇق ئقتتۇەىگ قاې ۋاقتى ىز ئ ىدا ئققۇۋات يىللىق
ئۆەۇلۇپ قاەىسىىىىات ئەيباەلى  بىلەې"ئالدىڭغا ئقلتۇەۇۋىلىۇ خىەىس ۋاقتىدا چمچى گى تاەىتتى.

قاەا،كەيگىڭدى نى ە باە "خىيىتتى ئالدى غا قاەىشىن بىلەې يەنە چمچى گى تاەتاتتى. نەې جىلە 
بقلۇپ اتەپ"خىپ ئقلتۇەخۇت. تەنەپۇسىىىىقا چىقىش ققاغۇەىقى چملىگىۇ ئققۇتقۇچى ىز چىقىۇ 

ئەجەپ بىل ەيدىكەنسىىىىەې نى ە كمتىشىىىىى بىلەنل كەيگى ئە ئۆەۇلۇپ"ئەي كىچىكلىئىڭگى 
خىەىس ۋاقتىدا ئەخىاگىڭ چمچىگى تاەتىسىىىەې  بۇنداق قىلسىىىاڭ سىىىەندىك ئۇكاندىم ۋاز 
قاې  تاەىت ىۇ ققلۇنگى تۇتۇپ نمگى بىرا  ىدى"قىل كاپى كمچى ەې جۇنۇ"خيىشىىىىىن بىلەې ئۇ "

 تۇەۇق"ئاۋازخىم-ئىدال.ئۇنىڭ يمزى  ئۈسىىتىلىئە سىىىڭاياې بقلۇپ يىقىلىۇ چۇنىىتۇت.اتاەاق
تال بقلۇپ قالدال. نەې يمگىچىلپ ئۇنىڭ يمزى  -ئەن ىسىىىى چۆچۇپ سىىىىگىۇ ئىچى تىن

ئۈسىىتىلىدى ققلۇنگىڭ ئا رىقىغا پايلى اياققيۇۋىت سىىاەاڭ،بمشىىىڭگى يەيدىغاې"خىپ تىللنىىقا 
بانىىلىدىن.ئۇ قىلچە پەەۋا قىل ىغاې ئالدا ئەن ىگىڭ كۆزىچە سىىىڭاياې تۇە اې يۈزۈنئە يمقىم 

ئاۋازخا" ىۇ بقم  غا كمل ئا زىڭ غاې بقلسىىىىاڭ نۇنىىىىۇ گەپگى خىئەې  يدى كات خى ندال ئۇ ئە
سىىۆيۇۋالى ەې_ئە!"خىدال.ئۇ بۇ گەپگى بقم ئاۋازخا خىئەې بقلسىىى ۇ بىراق ئەن ىگىڭ كۆزال 
بىزخى ئەت قانداقتۇە قىززىقچىلىقگىڭ يۇز بمرىشىگى ئۈنۈخ قىلغاې بەزىبىر تىگى سىزاەنۇ جى  ىدى 

االىدال. نىىىىۇئاې تمگىن تقك تەپكەندىك بقلۇپ يۇزۇنگىڭ قاەاپ تۇە اچقا ئەن ەيلەې ئمگى  ئ
 ئۈستىدى سانسىز چۇنۇلە قى ىلداپ يۇەگەندىك بقلۇپ قىزىرىۇ كەتتىن. 

 بمشىڭگى يەيدىغاې ساەاڭ،بىزىڭ.. -
خىنسەې،خى ەنسەې _ئۇ بمشىگى ئەخىپ نااا يمقىگلنتۇەۇنقا بانلىدال.قاەاپ تۇە انلەنىڭ -

ل.ۇەۇنىىىىگى كۆتۇەنەيىتتىن. نىىىىۇاا تقتتى اي ئۇنى تىللنىىىىقا ئالدىدا ئۇنىڭغا ئەل بقلۇپ يا
بانىىلىدىن.نەې تىللىغانسىىىرال ئۇ ققلۇنگى تمخى ۇ قايرىۇ نمگى نىدىرلىغۇزناي بمشىىىگى نەې 
تەەىپكە سىىقزۇپ كەلدال.يۇزلىرى ىز تمئىشىىىشىىكە قىلل قالغاې نىىۇ خىقىقىدى ئانالسىىىز تىترىپ 

 تۇەۇپ ئۇنىڭغا يال.ۇەخۇت؛ 
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ې..ققلۇنگى ققيۇۋىتسەڭ خىندىن خى ەندىن نۇ چا دا بىر گەپ بقلىدۇ..ئاۋال _ساەاڭ ئۆلىدىغا
 ققلۇنگى ققيۇۋىت،بەك ئا رىۇ كەتتى.. 

_ياق،ئازىر ئىككىگجى خى ەسىىىلىككە ۋىخى بەە،بقل ىسىىىا نمگى قىل ايدۇ خىپ قال ا،،ئازىرا 
 نۇنداق قىلى ەې! 

 تۇەۇپ ؛  جائىللىقىن نۇنداق تۇتتىكى ئۇنىڭ كۆزىئە نىختەك تىكىلىۇ
خى ىسى ۇ سەې ئۇكات،خىي ەې قانداق..ئۇك..._گمىى گىڭ ئايىغى تۇگى ەيل ئۇ تەل.ى ساەاڭ -

چققاې ئاەىسىىىىدا نەې ئۇنىڭ -ەاسىىىتىگل "چقككىدى"قىلىۇ نەازى ئە سىىىۆيۇۋالدال.قىقال
ققلىدىم بقنىىىگىۇ چىقىۇ ئۇسىىتەل ئۈسىىتىدىكى كىتاپگى ئملىىل ئۇنىڭغا قاەىتىۇ زىەخى بىلەې 

غاې ئەت  ئاتتىن اايسىىىىىزان ىڭ ئق يانىىىىلىرال تۆكۈلۈپ كەتتى.ئۇ ن .كۆزلىرى دىم تقەلۇق 
ىۇ كمتىشىىىىى گى  ئاچچىقلىگ ىڭ بۇ قەخىە  ىۇ نمگ غاې كۆزلىرال چەكچىب قال تا  تەاقىسىىىىلىق
ئقيلى ىغاندىك قمتىۇ تۇەاتتى. نەې ئەڭ ئەپسىىىىانە تىللە بىلەې ئۇنى تىللىغىگى چە يۇگۇەۇپ 

 سىگىىتىم چىقىۇ كەتتىن... 
سانل جۇخۇنۇت ئۆەلەيتتىنۇ ئ سىگىىقا باەنىدىن.ئۇنى ئقيلى شتىم كمبىم نەې بىر ئەپتە  نۇ .ى

كۈندىكى ئانىىۇ ئىزالى  ئىشىىگى ئەە بىر ئقيلىغىگى دا  ەزىپ ئىسىىلىرىن قمتىدا يەنە قانداقتۇە 
يۇەىئى گى"سىىىىىرەىىىدى"قىلىىىۇ ئۆتىىىدىغىىاې بىر تۇيغۇنۇ نەۋجۇت ئىىىدال. ئۇتلم ئۈچۈې 

بىلەې ئۇنىڭ يۇزلىرىن بىلەې يۇزلىرىگىڭ تمئىشىىىۇ تۇە اې ئالىتى"نىىۇ كۆزلىرى گى يۇنۇنىىۇت 
خىئەې ئمغىزىڭگى سىىىىۆيۇۋالى ەې"خىئەې گمىى قۇلىقى غىىا ئىىاالىگىىىۇ يۇەىئىن ئۆزۈن ۇ 

 بىل ەيدىغاې"سىرەىدى "قىلغاې بىر نازۇك تۇيغۇنىڭ ئەسىرال بقلۇپ قااتتى . 
يقەۇق -م تاەتىگغاندىك نااا ئقچۇقنىىىىۇ كۈندىم كمبىم نەې ئۇنىڭغا قاەى ىدىن.ئۇنۇ نەندى

نلى.الغاې چاچلىرى گى يمگىككىدى  گەپ قىلل اي يۇەخال.خىەىس ۋاقىتلىرىدا بىر ئۆەۇپ ئاەقىغا تا
تاەتىۇ ققياتتىبۇ گەپ قىل ايىتتى. نەن ۇ ئۇنىڭغا قاەاپ ئاچچىقلنسىىات ئاۋالقى ئىشىىگىڭ يەنە 

 ... تەكراەلىگىشىدې ققەقاندىن ئىشقىلىۇ گەپ قىل ايىتتىن.
بىز بىر نەۋسىىىۇندىم كمبىم ئەپلىشىىىىۇ قالدۇق.يەنىل بۇەۇنقىدىك نىىىقخ تاتلى  قىلىقلەنى 
قىلىشىىىۇ سىىاۋاقدانىىلىقگىڭ سىىەنى ىلىككە تقيۇنغاې ئالتۇې خىنلىرىگى ئۆتكۈزۈۋاتاتتۇق.ئەنە 

يىللىقىدا ئالىي نەكتەپ ئى تىھانىغا -3نىىىىۇنداق كۈنلەەنىڭ بىرسىىىىىدى بىز تقلۇق ئقەتىگىڭ 
سىلى بىلەې ئالەندىم ئۆتتى. جىدخال تە سى جىدخال يۇەىك كم ياەلى  قىلى.اتقاندا ئۇنىڭ خاخى

نەې ئۇنىڭ بىلەې خوسىت ،يمقىم ئۆتكەچكە خاۋانلى  ئۇاەنىڭ ئائىلىسىئە بمرىۇ تۇەاتتىن.بۇ 
قمتى قى خاخىسىگىڭ ئۆلۇنى نااى ۇ نۇنداق تەسىر قىلدال.خاۋانلى  ئۇاەنىڭ ئۆيىئە باە ىگى دا 

يىن كۈلكىسىىى بىلەې بىزنى كۈتۈۋالىدىغاې،ئۇنىڭغا نىىۇنداق ئقتشىىايدىغاې بۇ نىىۇنداق نۇا
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نلپ  نۇ كۈندىم با سىر قىلدىكى  نۇنداق تە نى ئۇنىڭغا  شىگىڭ ئالەندىم ئۆتۇ نىھرىباې كى
غاې  قال قاپ  ەنكىم،ئمغىر بقلۇپ  باپەتلىرال يق ىڭ بۇەۇنقى نىىىىقخ،ئقناق،تىگى سىىىىىز قى ئۇن

 ئىدال... 
تەۋىرال كەلئەندى سىىىىگىىتىكى بالىلە بىلەې باەخۇق.قىزاە بىلەې ئۇنىڭ خاخىسىىىىگىڭ ئۈلۈت 

ئاپىسىىىىىگىڭ قمشىىىىىغا كىرگەندى ئاپىسىىىىى نمگى چىڭ قۇچاقلپ "سىىىىىزنى بەك ياتشىىىىى 
نال بقلۇپ كمتەتتىغۇ.."خىپ يىغلپ كەتكەې  سىڭىز كملىگىن كەپتۇ خىپ تق كۆەىتتىغۇ..كەل

ىڭ ئۆي ىۇ كەتتى...ئۇاەن ئا ر ىدال، يۈەىئىن تمخى ۇ  ندىم كمبىم تۇخخال ئ قا ىدىم چىق
سىىىىاۋاقدانىىىىلىرى گىڭ ئالدىدا ئىزالى  بىر گەپكە قالغاندىك بمشىىىىى گى كۆتۇەۇپ قاەىبال اي 
قالدىن.كەچتە ئۆيدى كۆزۈنگى يۇنۇنىىىۇت بىلەنل ئۇنىڭ بملىئە ئاق با لپ كۆزلىرال يىغىدىم 

نە ئىسىىدانىىلى ،يە قىزىرىۇ كەتكەې نۇالۇق ئالىتى كۆز ئالدى غا كملى.ىلىۇ ئۇنىڭغا بقلغاې
 قانداقتۇە بىر تىى سمزى لە ئىلكىدى بەك ۇ قىبگالدىن..... 

پەم خىئۇچە كۈنلەە ئۆتۇپ ئۇنىڭ خاخىسىىىىىگىڭ قىرى  نەزىرى ۇ بمرىلىۇ بقلدال.بۇ -ئەم
جەەياندا ئۇنىڭ بىلەې تۇزۇك ۇ پاەاالىشىىىىۇ باق ىدىن. سىىىىگىىتا ئۇنىڭ بۇەۇنقىدىك نىىىقخ 

ى ۇ كۈنئە خىەىسىىىىت-پەقەتل ئاالن ال بقلدال.ئۇ كۈندىم قىلىقلىرال،يمقى لى  ناتشىىىىىلىرال
نى ىز ا ئۇ  نۇپ تۇەۇ نتىم كمبىگلىك تەكراەخىم چۇ ئاەقىغا چمكىگىۇ كمتى.اتاتتى.بىر كۈنى چۇ
"تقتتاپ تۇەى،گمىىن باە"خىدال. نەې بانىىىقىلەنىڭ گۇنانىي كۆزلىرىئە قال اسىىىلى  ئۈچۈې 

 بقلۇپ ئەڭ ئاتىرىدا قالدىن.  يالغاندىم يەنە قانداقتۇە نەەسىلەەنى ياز اې
 _نى ە گەپ ئىدال  

 _ئاپات سمگى ئۆيئە كملىۇ كەتسۇې خىئەې ئىدال. 
 بۈگۈن ا  
 _ئەئە_ 

_نەې_نى ە ئۈچۈنكىم ئقاايسىىىزلىگىۇ كەتتىن.بۇەۇې كاەىن يقق ئۇاەنىڭ ئۆيىئە بمرىۇ بىللە 
اندىم گمىىگى ئاالىغتاناق يەپ،پاەاالىشىىىۇ كملى.ىرىدىغاې ئاخىت ئۇنىڭ ئاپىسىىىگىڭ ئملىقى 
 كمبىم ققەۇنىدىغاې بقلۇپ قالغاې ئىدىن.نۇنداقتى ۇ باەنىسات بقل ال... 

 _ناقۇل،نەې ئاۋال ئۆيئە بمرىۇ ئاپانغا خىپ ققيۇپ ئاندىم باەاي،سەې كمتى.ىە! 
"ئاپىسىىىگىڭ نى ە گمىى باەكىگە نىىەپقەتكە نۇناسىىى.ىتلىك گەپ ىدۇيا نىىەپقەت ئۆيىدى بىرىە 

 ي ىغاندۇ " ئىش چىقىرىۇ قق
ئۇ ئىككى ىز سىىىگىىتى ۇ بانىىقىلەخىم پەەىقلى  يمقىم ئۆتكەچكە ئۇنىڭغا نۇناسىىى.ىتلىك بقلغاې 
ئىشىىىىلەخا بانىىىىقىلە نمگى ئىزخىيىتتى.ئەتتا ئققۇتقۇچى ىزنۇ ئۇنىڭ يمقىگدىم بمرىقى ەوئىي 
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ئالىتىگىڭ نقەنال بقل اسىىىىلىقى تق رىلى  نەې بىلەې پاەاالنىىىىقاې ئىدال.گاخىرناچ تىباللە 
بىلەې ئۇنىڭ ئۆيىئە كملىۇ قاپتى ەې.ئۆيئە كىرىشىىىن ئاپىسىىى نمگى قۇچاقلپ يەنە نىىۇنداق 

زاەىدىم كمبىم ئاپىسىىىى نمگى چاقىرتىش سىىىەۋىبىگى ئمبىتتى. -يىغلپ كەتتى.بىر ئازا يىغا
سى سى ئۇنىڭدىم ئىككى يام  نەپقەت ئەخى سى بقلۇپ ئۈچ باا ئىدال.ئەخى سىڭلى يەنە بىر 

سىگىڭ  شىلىرال خاخى سىتىتتا ئققۇيىتتى.بۇ بىر ئائىلە كى چقڭ بقلۇپ ئۇەۇنچىدىكى نەلۇت ئۇن.ىر
سى ئالەندىم ئۆتكەندىم  سىل اي ئۆتۇپ كەلئەې بقلۇپ خاخى نى بىلەې ئىچ نى ىدىم قى نۇئا

لىدى بقلغاې ئىشىىىلە ا نىىىەپقەت "ئالىي نەكتەپكە ئى تىھاې كمبىم ئمقتىسىىىات تق رىلى  ئائى
بەەنەي ەې.بۇ ئائىلىدىكى بىرخىگبىر ئق ۇل بقلغانلىقىن ئۈچۈې ئىقتىسىىىاخىي يۈكگى ئۈسىىىتۇنئە 
ئملىشىىىن كمرىك"خىپ تۇەۇۋىلىۇ ئاپىسىىىگىڭ بمشىىىگى ئا رىتى.ىتىىتۇ.ئۇنىڭ خىبىشىىىچە ئەندال 

ىسىگى ۋى سىڭلىسىگى ئققۇتسا ئۇنىڭغا كمتىدىغاې خاخىسىگىڭ نۇئانى بقل ىغاندىم كمبىم ئەخ
ئىقتىسىىاتگى ئانىغىل ئىتتىرىۇ ققيۇپ يەنە تاتىرجەت ئۆزال ئققۇيال ىغۇخىك،نىىۇنىڭ ئۈچۈې ئۇ 
نەكتەپتىم چمكىگىۇ چىقىۇ بىرىە ئىشگىڭ پمشىگى تۇتۇنى كمرىك ئىكەې.ئانا ئۇنىڭغا نۇنچە 

خىسىىىىىگىڭ نىىىىەپقەتكە بەك ۇ ئانراق نەسىىىىىھەت قىلىى ۇ گەپ يىئۇزىل ەپتۇ.ەىئ ەتلىك خا
ئىكەنلىئى،ئۇنى نۇقتىلى  ئىىالىي نەكتەپلەەخى ئققۇتى ەې خىئەې ئىىاەزۇسىىىىىگىىىڭ بىىاە 
ئىكەنلىئى،ئەگەە ئۇ بۇ سەۋىپلىك ئققۇنۇسا ئۆزىگىڭ خاخىگىڭ ئالدىدا يۇز كملەل ەيدىغانلىغىگى 

ھەت ۇنىڭغا نەسىىىئمبتىۇ يىغلپ كەتتى.نىىۇنىڭ بىلەې ئاترال نمگى چاقىرىۇ نەې ئاەقىلى  ئ
ىڭ پىكرى گى چققۇت  قاەىشىىىىىچە نىىىىەپقەت نمگ ىڭ  ئانىسىىىىىگ باق اقچى بقپتەك. ىۇ  قىل

 ئااليدىكەې... 
نەې ئانىغا بۇ ئىشىىىىقا چققۇت ياەخىت قىلىدىغانلىقىن ،نىىىىەپقەتگى گەپكە كىرگۇزۇخىغانلىقىن 

قەت پتق رىلى  ۋىخى بمرىۇ يمگىۇ چىقتىن.نەې چىققاندا كەچ بقلۇپ كەتكەې بقلغاچقا نىىىىە
 نمگى ئۆيئە ئاپىرىۇ ققي اقچى بقلۇپ بىللە چىقتى. 

جىت كمتىۇ باەى ىز.بۇەۇن ۇ ئۇنىڭ ئۆيىئە بمرىۇ بىللە خىەىس -ئىككى ىز گەپ قىل اي جىن
غاې  ىۇ ققي غاې،نىىىىۇ چا لەخى ۇ ئۇ نمگى ئۆيئە ئەكىل قاې ۋاقىتلىرى ىز بقل قايىت ئققۇپ كەچ 

ىدال.بىراق ئۇ ۋاقىتلەخا ئۇ نمگى قىززى   ىۇ نمگى ئ لدۇەۇپ،نىىىىقتلۇق قىل گەپلەە بىلەې كۈ
بىرى ىزنى قق لىشىۇ بىر خىندىل ئۆيئە كملىۇ قااتتۇق.بىراق بۈگۈې بقلسا -تمرىكتۇەۇپ،بىر

 نمگىڭ قىلغاې گەپلىرى ئە ئۇ زوەىغا جاۋاپ بمرىۇ ققيۇپ گەپ قىل اي نمڭى.اتاتتى. 
 _نەپقەت 

 _ئە 
 بىلەنسەې   _نمگى ئاپااگىڭ نى ە ئۇچۇې چاقىر انلىغىگى
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 _ياق 
 _بىلئۇڭ باەنۇ  

 ......._ 
 _گەپ قىلە!! 

 _خى ەنسەې _ 
 سەې ئاپااغا ئى تىھاې بەەنەي ەې،ئققۇناي ەې خىدىڭ ا  

 _ئىن.._ 
 ساەاا ۇ سەې  

 _سەې چۈنەن ەيسەې.. 
 _نەې نى ىگى چۇنەن ىئۇخىك ەې  

ى ىز تەەىپكە بۇەۇلىدىغاې _زۇلخۇناە،بىر خىت پاەاالىشىىىايلىچۇ_ئۇ جاۋابى گى كۈت ەسىىىتىگل ئۆي
ىۇ  ىۇ ئمل تاەت ندىم  تالىي يەەخىكى خىەىخ تۇۋىئە ققلۇ چا تەەىپتىكى  ياې كق خوق ۇم 

 تىگسىز ئۇنىڭ بىلەې ناادىن. -ناادال.نەن ۇ ئۈې
يدال. نەې - يا ىۇ  ىدىم بىر گمزىتگى ئمل يانچۇ  ىدىكى چۆپلۈككە  ئاسىىىىت ئقلتۇەى_ئۇ خىەىخ 

ىدىم ئملىۇ تۇتانىىتۇەۇۋاتقاې تاناكىسىىىغا قاەاپ تۇەۇپ ئۇنىڭ يمگىغا ئقلتۇە اچ ئۇنىڭ يانچۇ 
 قالدىن. 

 _نەپقەت،سەې..بۇنى قاچاندىم چمكىدىغاې بقلۇۋالدىڭ  
_نى ە چەكسەت بقل اندا _ئۇ پەەۋاسىزاەچە نقەاۋاتقاې تاناكىسىگىڭ ئىسىگى يۇزۇنئە پۇلەپ 

 كۈلۈپ ققيدال. 
 سەې بۇنداق ئىشلە ا بەك ئۆچتىڭغۇ  -

 قىش ئالدىدا تۇەۇنەې.نۇاا ئۈگۈنۈپ ققي ىسات بقل ىغۇخىك. _جەنىبەتكە چى
 _نەپقەت،نى ە خىپ جۆيلۈۋاتىسەې  

 _ئاپات سااا خى ىدى ا زۇلخۇناە،نەې ئققۇناي ەې. 
 _ئققۇناي نى ە قىل اقچىسەې  

ىڭ ئەن ە نى ەڭ  ئاۋازال تىترىپ كەتتى_سىىىىەې بىل ەيسىىىىەې،سىىىىمگ ىڭ  ناە.._ئۇن _زۇلخۇ
ىل  قللۇق ئىداەىلەەخى يۇقىرال ئقەۇندا ئىشىىىلەيدۇ.ئەخىڭ بىلەې تەل،خاخاڭ،ئاپاڭ ئىككىلىسىىى

سەې..بىزنىڭ ۇ  سىلەە.بىلەن ئىككىڭلە ياغ ئىچىدىكى بۆەىكتەك چقڭ بقلغاچقا ئىچگى ە بىل ەي
نلىرال  سىگىڭل قمرىگدا سى ۇ بىراق خاخانگىڭ ئاپانگىڭ ئىككىلى سانى ىز كۆپ بقل ى گەەچە جاې 

نگىڭ ئىگىسىىىىى ياناې ئا رىققا گىرىىتاە بقلۇپ قالغاندا خاخات يمزىدا.ئەت ئالدىگقى يىلى خاخا
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يىققاې پۇتۇې بىسىىىاتى بىلەې ئۇنى خاۋااتقاې ئىدال. بىراق بەتىتكە قاەنىىىى ئۇ ئىگىسىىىى ۇ 
تۇگەپ كمتىۇ ئۇنىڭ ئايالى ۋى ئۈچ بالىسىىىىى ۇ خاخانگىڭ ئانىلىقىدا بمقىلىۇ كملى.اتاتتى. 

ئ.الى ىز ياتشىىىى بقل ىدال. نىىىۇنداقتى ۇ خاخات نىىىۇنىڭدىم كمبىم بىزنىڭ ۇ ئىقتىسىىىاخىي ئە
تىرنىشىۇ ئەخىنگى ئققۇنقا ئەۋىتتى. نمگى ۇ چققۇت ئققۇتى ەې خىئەې ئاەزۇسى باە -تىرىشىۇ

غا  يام ئەگىئەې كۆزلىرى گى ئۇنىڭ ئاۋازال تىترىپ كەتتى. نەې  ىڭ  ىدال. بىراق..._ئۇن ئ
شى گى بىلەل ەي ئمغىر تىگىۇ ئقل سەللى بمرى كالتە  تۇەاتتىن،_خاخانگىڭ ئۆنرالتىكىۇ قانداق تە

كملىۇ قالدال،خاخانگىڭ ئاەزۇسىىىى ئىدال خىپ نەې ئققۇي ەې خىپ تۇەۇۋالسىىىات ئاپات قانداق 
قىلىىىدۇ كىچىىىك ئىىاپىىات ۋى ئۇنىىىڭ بىىالىلىرىچۇ خىپ بىىاقە،،نەې ئۆزۈنگى خىپ بىىاەلى  

 ئمغىرچىلىقگى ئاپانغا يۇكلەپ ققيسات قانداق بقلۇخۇ  
 _بىراق نەپقەت.. 

سمگى چاقىرىتتى. _گەپ ق نكە  ىل ا،نى ە خىيدىغانلىغىڭگى بىلى ەې.ئاپات نمگى گەپكە كىرگۇزۇ
ئىلئىرال خاخات ئايات ۋاقتىدا سمگى بەك ۇ ياتشى كۆەىتتى)ئازىر ياتشى كۆەنىسۇې!(ئىككى ىز 

يقەۇقلۇق بىلەې بىزنىڭ ئۆيئە كملىۇ كەتكىگىڭدى -يمقىم خوسىىىىت بقلغاچقا سىىىەن ۇ ئقچۇق
سەڭ خاخاڭئا-نااا ئاالىتىۇ سمگى "كملىگىن كەپتۇ"خىپ ققياتتى.سەې كملىۇ كەت -الت اي 

ئاپااگىڭ ياتشىىى ئىكەنلىئىگى نىىۇاا سىىمگىڭ ۇ نىىۇنداق يمقىشىىلى  قىز بقلغىگىڭگى ئمبتىۇ 
ئا زىغا تەگ ەي كمتەتتى.سىىەې ئەقىقەتەې ياتشىىى.نمگىڭ ياتشىىى خوسىىتۇت. نمگى -ئا زال

نەنئىم،نمگى گەپكە كىرگۇزۇنەې خى ە،كۆالۈ شگى تالى اي ەې.بىراق گمىىڭئە چۇ اگى ئا رىتى
 كىرنەي ەې. نمگى ئى تىھاې بەە خىپ زوەلى ا بقاندۇ  

 _نەپقەت.. 
بالى دىكى ئۇنى گەپكە كىرگۇزۇم،گمىى گى يىئۇزۇم  لدال.تى ئا زى گى ئمتى.ا ئۇ ققلى بىلەې 

 ئىشەنچىن تقز اقتەك تقزۇپ كەتتى... 
ئۇنىڭ بىلەې كۆاۈلسىىىىز تقنىىىلىشىىىىۇ قايتىۇ كىرىۇ بىر كمچە خىئۇخىك كىرپىك قاق اي 
چىقتىن.ئۇنىڭ ئاپىسىىىىىگىڭ ئۈنۈت بىلەې تىكىلئەې كۆزلىرال ئەت ئاپىسىىىىىغا بەەگەې ۋىخىت 
،ئۇنىڭ ئمبىتقاې سىىۆزلىرال ۋى قەت ى نىبەتكە كەلئەې ئىراخىسىىى تققۇنۇنىىۇپ كاللنگى گاەاڭ 

ڭ ۇ ئۆزىئە چۇنلۇق ئاساسى باە ئىدال.بۇ كۈندى بىر قەخىت نااسى ۇ قىلى.ىتتى.ئۇنىڭ سۆزىگى
پۇل بىلەې ئىساپلىگىدىغاې بۇ ئىساپلى  جائاندا ئىچقانداق ئىقتىساخىي كىرى ى قال ىغاې بۇ 

 ئائىلە ئۈچۈې نەپقەتگىڭ نەكتەپتىم چمكىگىشىدىم ئۆزگە يقل قال ىغاندىك قىلتتى.... 
  ئۇ نەكتەپتىم چمكىگدال..........
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ئىككى ىز بىر سىىىگىىتا ئققۇ اندىم بانىىلپ نەيلى قانداق سىىىگىىقا چىق ايلى خاۋانلى  نمگىڭ 
ئىىاەقىىانىىدا ئقلتۇەۇپ كەلئەې،نمگى قىززى  گەپلەە بىلەې كۈلىىدۇەۇخىغىىاې،ئىىاچچىغى گى 
ىڭ  غاې "ئۇ"ن ىدى ىۇ ئمغىزى دىم سىىىىەت گەپلەەنى چىقىرى.ىت غاې گەپلەەنى قىل كەلتۇەۇخى

تەپتىكى ئاياتىن بەكل نەنىسىز،زېرىكىشلىك ئۆتىدىغاې بقلۇپ قالدال. كەل ەسلىكى بىلەې نەك
-بۇەۇنقىدىك نەكتەپ خىسىىە ئۇچۇخىغاې،ئۆيدى تەكراە قىلىشىىقا ققيۇپ بەەسىىە ئەت نىىەنبە

يەكشىىىەنبە كۈنلىرىئە ئۆچلۇك قىلىدىغاې نەې ئەندال ئانال بقلسىىىا نەكتەپكە باەناسىىىلىقگى 
غاې،ئۆيدى تەكراە قىلىشىىىىگى ئىزخى غاې ۋاقىتلىرى دا ئۇنىڭ بىلەې تىلەيدى قال غاې،يالغۇز  يدى

قىزى  ئىشلەنى ئەسلەپ تىبالەې ئۇنىڭغا قىبداپ،تىبالەې ئۇنىڭ -نەكتەپتە قىلىشقاې قىزى 
با..ئۇ  لدىن ئەجى قا لدىن. نەې نى ە بقلۇپ  قا غاې بقلۇپ  ىدى ىۇ يۇە پاەاالىشىىىى بىلەې 

گىىىڭ بقلۇنىىىىى ئىككى ىزنىىىڭ ئقتتۇەىسىىىىىىىدا خوسىىىىىتلىقتىگ ۇ بىىانىىىىقىىا نۇنىىاسىىىىى.ىت
نۇنكىگ ۇ ياق،ياق،ئاەتۇقچە تىباللەخا بقل اي.. ئۇ قانچىكى نەې بىلەې يمقىم ئۆت ىسىىىۇې 
باللەخا بقلۇپ  نمگى پەقەت بىر خوسىىىىتى ئقەنىدىل كۆەۇپ كەلدال.ئەەگىزنۇ بانىىىىقىچە تى
باق ىدال.ئۇ نااا پاەالىى سىىىىگىىلەخىكى بەزال چىرايلى  قىزاەنىڭ گمىىگى ۇ قىلىۇ بمرىدىغاې 
سەندىك  شلى ... سا ئە..ئۆزى ۇ چىرايلى ..يمقى نۇنداق بقل سا،،تمخى "قىز باا خىئەې  تۇە

 ئق ۇل نىجەز ئەنەل.."خىپ نمگى تمرىكتۇەۇپ ۇ ققياتتى. 
ئۇ نەكتەپتىم چمكىگئەنىىدىم كمبىم نمگى بىر قمتى  ۇ ئىزخى ىىىدال.بەزال كۈنلىرال پەقەت 

س ستىگى كۆەگۈ شىڭگى يەيدىغاې،نەندىك خو سۇچىدى اي "بم ې ى ۇ كەل ىدى ىكىگە نى ىل بقل ى
ئىككى قمتىن -سىگىىقا كىرىىل بىرىگجى بقلۇپ نمگى ئىزخىيىتتىغۇ.."خىپ قىبداپ قااتتىن .بىر

ئۇنىڭ نەندى قالغاې نەەسىىىىىلىرىگى ئاپىرىۇ بمرىش بائانىسىىىىى بىلەې ئۇنىڭ ئۆيىئە باە اې 
تى.ئاپىسىىى ئۇنىڭ بىر سىىقخىئەە بقلسىىان ۇ نەې باە اې ۋاقتى دا ئۇ خاۋانلى  ئۆيدى بقل ايىت

نۇنچە تىجاەىت قىلى.اتقانلىغىگى،ياناې ئەنەل ئۆتۇۋاتقانلىغىگى -تۇنۇنىىىگىڭ كەيگىدىم ئانچە
خىيىتتى. نەې ئاپىسىىىىغا ياەخىنلىشىىىىۇ تاناق ئمتىشىىىىۇ،ئۆيلىرىگى تازىلىشىىىىۇ بەەگىگى دى 

 ئۇزۇې بەتتى گى تىلەپ خۇئا قىلتتى... -ئۇزۇندىم
گدال. نەې نەكتەپ بقيىچە ئالىي نەكتەپ ئى ت ىۇ بقلۇپ نقنۇەلىرى ىز ئملې قىلى ھانگى بمر ى

يۇقۇەال نەتىجە بىلەې ئۆزىت ۋى ئائىلىدىكىلەەنىڭ ئاەزۇسىىى بقيىچە تىببى ئقن.ىرسىىىتىتقا ققبۇل 
-قىلىگىىىۇ چىىاقىرى  قە ىزىن كەلىىدال. تەبرىكلەپ،تۇم تىلەكلەەنى تىلەپ كملىىىۇ

.يمقىم خوسىىىىتلىرىن،سىىىاۋاقدانىىىلىرىن،ئققۇتقۇچىلىرى  ۇ كمتى.اتقانلەنىڭ ئايىغى ئۈزۈل ەيىتتى
شا  نتى.ئاەزۇيۇت بقيىچە نەتىجەنئە ياەى سى ۇ نااا ئۇتۇق تىلە بقل ىغاندا تملىفۇې ئاەقىلى  بقل
نەكتەپكە ققبۇل قىلىگغانلىقى دىم ئەن ە سىىۆيۇنۇنىىتى.بىراق..ئۇ تۇخخال "سىىۇ ا چۈنىىكەې 
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 نەكتەپتىم چمكىگئەندىم كمبىگل قەلبى دىكىخېرىكسىز  ايىۇ بقلغاې ئىدال.ئۇ -تانتەك "ئىز
ئۆزلۈكسىىىز خاۋالغۇپ تۇە اې خوسىىىتلى  ئىسىىسىىىباتلە تەكتىئە قانداقتۇە نازۇك ئىسىىسىىىبات 
سلىرىن  سا ئۇنىڭدىم قىبداپ،ەىنجىش ئى نقانلىغىگى ئىس قىلغاې ئىدىن.ئەندىلىكتا بقل ئاەىل

 كەندى قىلى.اتاتتى.نەكتەپكەئۇنى سىىىمغىگىش ئىسىىىلىرى غا ققنىىىۇلۇپ نمگى تمخى ۇ بەك پاەا
غا چىقى ەې.ئۆزىت  قاەاپ يقل لدال.ئەتە ئۇەۇنچىئە  ىۇ كە ئاتىرقى كۈن ۇ يمت غاې ئەڭ  ىدى ناا
ئاەزۇ قىلغاې،ئۆزىت سىىىۆيۇخىغاې كەسىىىىىتە ئققۇم ئۈچۈې يقلغا چىقى ەې. خاخانگىڭ،ئاپانگىڭ 

سمزىۇ تۇەۇ نۇەۇې يام تۆكۈپ يۇەگەنلىئىگى  شقا قىب اي يۇ نالنەندىم ئايرىلى لى  نەې. تق
ئىسلىرى غا ققنۇلۇپ ئۇاەخىم ئايرىلىشقا چىدى اسلى  تۇيغۇلىرى ۇ نمگى قىبگايىتتى.كۆالۈنگىڭ 
چقاقۇە قمتىدا يەنە بىرسىىىىىئە سىىىىاقلنغاې زاەىقىققاې سىىىىمغىگىش تۇيغۇلىرى ۇ نمگى تمخى ۇ 

سمغىگىش  نۇلغاې بۇ تىلدىكى  سەەىنجاې قىلى.اتاتتى.ئەل.ىتتە قىبدام،ەىنجىش قق ازابى ئبى
 ئازىرقى بىسەەىنجانلى  ئىسسىباتلىرى گىڭ ئەڭ تۇپكى ئاساسى ئىدال. 

ندىك بىر  ىدۇ نەكتەپتىم چمكىگىش بىلەنل نە نااى ەې،تقۋۋا..ئۇ بۇ نىىىىەئەەخى يقق  "ئەتە 
شقا ئقيلي ەې كمچە ستىگىڭ باەلىقىگى ۇ ئۇنتۇپ قالغاې ئۇ بەخبەتگى يەنە نى ى كمچىلەەخى -خو

شىگى بىر تىى تىجالەتچىلىك ئۇنىڭ ئملىقى نمگى ئىز سۆيۇۋالغاې"كۆەۇنى ا ا ققيغاې "تۇنجى 
ئىچىدى سمغىگىۇ تۇەۇپ كۆز ئالدى غا كەلتۇەۇنەې ئەجىبا..نەې ەاستىگل ئۇنى...ياق.ئەەگىز 
بۇنداق تىباللەنى قىل ىغىم،ئۇ پەقەت سىىىمگى خوسىىىتى ئقەنىدىل كۆەىدۇ.سىىىەن ۇ ئەت ئۇنى 

 ... نۇنداق كۆەۇپ كەلئەنلىئىڭ ئۇچۇنل
_زۇلخۇنىىاە،سىىىىىزگە تملىفۇې بىىاات!_ئىىاپىىانگىىىڭ چىىاقىر ىىاې ئىىاۋازال تىبىىاللىرى گى ئۈزۈپ 

 ققيدال.نى ىزقىدۇە يۇەىئىن كۈچلۈك سملىۇ كەتتى."كى دۇ " 
 _ئەسساانۇ ئەلەيكۇت! 

_ۋى ئەلەيكۇت ئەسىىىسىىىاات_ئار...يۇەىئىن ئا زى غا تىقىلىۇ تملىفۇې تۇەۇپكىسىىىى ققلۇندىم 
 قالدال. چۇنۇپ كمتىشكە تاسل 

_ئائاي..ئەجەپ ئەخىپلىك ئە سىىەې ئالىي نەكتەپ ئققۇ ۇچىسىىى.....ئۈلئۈەىل ەندى كىم 
نۇ  سەې.. ئەي تمزەاق چىقە،باە گەپگى  سا باە ئىكەن سىرىئەنتىن ئەە نى ە بقل خىپ بەك ئەن
چا دا قىلىشىىىى ىز. بقلە،سىىىمگى ئۇزىتىۇ ققيۇنەې خىپ ۋاقىت چىقاەخىن جۇنۇ بىلسىىىەڭ!!_ئۇ 

غ-ئا زال ناي تملىفۇنگى ئا زى ا تەگ ەي سىىىىۆزلەپ ئەئ.ال ۇ سىىىىقەى اي نمگى گەپ ۇ قىلغۇز
خاخات،نەې بىلەې تقنلىشىقا كەلئەې -ققيۇۋىتتى.ئۆي ئىچىگى پىرقىراپ ئۇسۇل ئقيگىغۇت،ئاپات

كىچىك ئاپانلەنى چقكۇلدىتىۇ سىىىىۆيۇپ كۈچەپ ناتشىىىىا ئمبىتقۇت كەلدال.ئۇنىڭغا بقلغاې 
ىن ئۇنىڭ ئاۋازىگى ئاالىغاندىم كمبىم قاياقلە ىدۇە نىىىۇنچە قىبدام،ناەازال بقلۇم ئىسىىىلىر
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قا  ناق تا ىۇ ققيۇنىز خىپ  ىڭ نمگى ئۇزىت غا يمقىم خوسىىىىىتلىرى گ پان ئا ئۇچۇپ كەتتى. نەې 
ياەلى  تىگەم تە-چاقىر انلىقىگى باەنىسىىىىات بقل ايدىغانلىقىگى خىپ ئالداپ ققيۇپ ئالدىرام

لدىن لد-قى قاەاپ خى،قەپەزخىم بقنىىىىىغاې قۇنىىىىتەك ئەەكىم ئا ا ئۇ تەكلىۇ قىلغاې يەەگە 
 ئۇچتۇت... 

 
ئقنىىسىىىز پەلەنىەيلەەخىم نەچچگى بىر تاقلپ سىىەكرىپ تۆۋىنئە چۈنىىسىىەت ئۇ بىزنىڭ -ئەل

 ققەۇنىڭ ئالدىدىكى كقچىدا نمگى ساقلپ تۇەۇپتۇ. 
 قانداق ئەئ.الىڭ  -

_ئەئ.الى گى سقەام كمتەندۇ.ياتشى بقل ىسات قمشىڭغا كملەلەنتىن _ئۇ چىرايىگى ئەيباەاەچە 
 ئقيگىتىۇ ققيۇپ جاۋاپ بەەخال. 

 _نەې تمخى سمگى... 
_ئە..نمگى ئۆلدى ىكىم خىئەن ىتتىڭ  ئى ئى قاەا بۇ ئۇنىىىىشىىىىۇقگى.. ئالىي نەكتەپكە 

سەندى  سەن ۇ نمگى يققلپ كەل ىدال خىپ ەىنجىۇ قاپ نۇ ئققەت ئۆت ئە تاپا بقل ا.. نەن ۇ 
 قىلى.اتى ەې.پۇل تمىىش تەسەۋۇەۇنىزخىكىدىك ئۇنداق ئاخخال ئەنەل ئىكەې. 

 ئازىر قانداقراق  -
_ئازىرنا ياتشىىىىى..قاەا نانا.._ئۇ بۇەۇنقى ئاەانبەتىش كىبى لىرىگىڭ ئەلسىىىىىچە قاتۇەۇپ 

 ىتتى. بۇەۇلكىسىگى نەەىت قىلىۇ پاەاققىدى كۈلۈۋ-كىبى.الغاې كاستىبۇت
 _ئى ئى ..نۇ بايا تقنۇنىغىلى تاسل قاپتى ەې. چقڭ بالىلەخىك بقلۇپ قاپسەې. 

گەپ بىلەې ئۇ نىڭ بانىىىلىشىىىى بىلەې ۋى.ىسىىىكىلىرال ئاائىدى بقلغاې چقڭ بىر سىىىۇ ۇق 
 ئىچى لىكخانىئە كملىۇ تقتتىدۇق. 

 _بۇ يەەگە كىرىندۇق  
 _ئەئە،ياقتۇەنانسەې  

-ە خىبىشى گى بىل ەي ئاخخىغىگە ئققۇ ۇچى سۇپەت ئۈستىياق،ئەندال نەې..بۇ.._نەې نى -
 بمشى غا قاەاپ ققيدۇت. 

_ئە..كىبى لىرىن نال كەل ەندىكىم خى ەكچى ۇسىىەې ئىچقىسىىى يقق،بانىىقا ئىچكىن يقق. 
نەې ئقەۇې زاكىىاز قىلىىىۇ ققيىىدۇت.تۇنىىاەتىىاې..سىىىىمگى ئۆزىت ئىىايرىن ئۇزىتىىىۇ ققيىىاي 

 گى قىسىۇ ققيدال. خىدى غۇ..قانداق _ئۇ نقتلۇق بىلەې كۆزى
_بقلىدۇ..تااي ەې ئۇكات.._نەن ۇ ئۇنىڭ چىشىىىىغا تمئىۇ سىىىقزۇپ جاۋاپ بەەخىن.ئملىقى 

 ئىشتىم كمبىم ئۇنى بۇنداق چاقىرىشى  ۇ تۇنجى قمتىن ئىدال. 
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اا بۇەۇلدال،نمگىڭ چۆچۇپ تۇەۇپ  _نى ە خىدىڭ _ئۇ نىىىىاەىتتىدى قەخى ىگى تقتتىتىۇ نا
قاەاپ كۈلۈنسىىىىىرىپ يمقى غا  ئاۋازخا_ئى ئى..ئملىقى ئىشىىىىگى قملىشىىىىى  ىۇ پەل  م كمل

 سمغىگدىڭ ۇ،،بقل ىسا خى ەيىتتىڭ بۇنداق خىپ_خىدال. 
سەڭ ەىنجىب ەې - نىتلىدىن_بۇنداق خى سىئە نۇ ساەاڭ،بىزىڭ_نەې تمرىككىگى چە ئۇنىڭ نۇەى

 جۇنۇ..كمتى ەې 
ستىگل نمگىڭ  _ئقئۇ..تاۋال نازۇك تمگىن..بقلدال تاپا بقل ااە،چاتچاق قىلىۇ ققيدۇت._ئۇ ەا
سىرىپ ققلۇنگى ئىتتىك تۇتۇۋالدال_خى،نمگى تاەتىۇ ئۆزال زاكاز قىلىۇ  شى دىم ئەن كمتىۇ قملى

 ققيغاې ئايرىن تانىغا ئملىۇ كىرخال. 
نۇ بۇەۇنقى نقخ،سۆزنەې  سلىئە قايىتقاې ئىدال،ئمگەپلىرى ىز تۇگى ەيىتتى...ئۇ يەنە  غىزال ئە

زىبانلىرال،چەككەې -بمسىىىىىق اي سىىىىۆزلەپ نااا ئۆزىگىڭ قىلى.اتقاې ئققىتى،تاەىتقاې پايدا
ەىبازىتلىرال،ياتشىىى كىشىىىلەە ۋى ياناې كىشىىىلەەگە يقلۇققانلىقلىرال تق رىسىىىدا يۇنۇەىسىىتىك 

 گى ې بىبائا گۆئىرىئىباەىلەە بىلەې سۆزلى ەكتە..نەې تۇخخال ئۇزۇې يىى يۇتتۇەۇپ ققيغا-سۆز
ئەەكەتلىرىگى كۆاۈل -قىىايتىىا تمىى.الغىىاې ئىسىىىىسىىىىىبىىاتتىىا ئۇنىىىڭ ئەە بىر ئمغىز سىىىىۆز

ئىكرانى غا،سىىى اسىىىگى كۆز قاەچۇقۇنغا ئملى.ال اقچى بقلغاندىك پۇتۇې خىققىتىن بىلەې نەپتۇې 
 بقلۇپ ئقلتۇەاتتىن. 

 لى بمرىۇ تۇەۇپسەې. پات يققلپ ئۇنىڭغا تەسەل-_تۇناە،سااا كۆپ ەىئ ەت!!ئاپانگى پات
_ئۇنداق خىپ كەت ە،بىز خىئەې يمقىم خوسىت تۇەساق.سەن ۇ ئەە قانچە ئالدىرام بقلساا ۇ 

 پات يققلپ تۇە ىم .يققاپ كەت ىئىم، -ئاپااگى پات
 _ناقۇل،چققۇت نۇنداق قىلى ەې. 

ا قۋاقىت بىر يەەگە باە اې ئىدال.نەې قايتىشىىىن كمرىك..گەەچە ئۇنىڭ بىلەې بۇ نۇادىشىىىشىى
 يقلۇنغا قاەاپ تۇەۇخۇ ئەنەس ۇ.. .ئۆيدىكىلەەنۇ قان ىغاې بقلسان ۇ بىراق ئەتە نااىدۇ خىپ 

 _تۇناە.._ئۇ تۇيۇقسىز ققلۇنگى تۇتتى. 
نەې چۆچۇپ ئۇنىڭغىىا قىىاەىىىدىن،ئۇنىىىڭ كۆزلىرىىىدىم ئقت يمگىىىۇ كەتكەنىىدىك تمگىن 

قلۇنگى يەنە ئىتتىك ق "جىغغىدى"قىلىۇ كەتتى.ئۇ ئقاايسىىىىزانغاې بىر تىى كەيىىبات بىلەې
 خى؛ -ققيۇۋىتتى

_ياتشىىىىى ئققىغىم،ياناې قىزاە بىلەې ئاەىلنىىىى ىغىم،ئققۇنىىىىىڭگى نەتىجىلىك پۇتتۇەۇپ 
 كەلئىم_خىدال. 

نىىۇنداق قىز ىم،تقنىىال كەيىىبات بىلەې كىرگەې بقلسىىاق ئەندال بىر تىى ئمغىر قەخىنلەە 
 وئىدىم ئەسىىىىەە قال ىغاې بقلۇپبىلەې قايتىۇ چىقتۇق.ئۇنىڭ تمخى باياتىگقى كۆتۇەىائۈ ە
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گەپ قىل اي يمگى دا ياندىشىۇ كمتىۇ باەاتتى.نۇ تەەىقىدى ئۆيگىڭ خوق ۇنىغا كەلدۇق.نەې 
ىقنىىلىشىىىۇ قىبال اسىىلى  ئىسىىلىرىن بىلەې ئاەقانغا ئۆەۇلدۇت.ئۆەۇلۇنىىۇت بىلەې ئۇ ئەندىل 

اۋازخا"تۇناە،سىمگى ئاجراتقاې ققلۇنگى نەئكەت قىسىىۇ تۇەۇپ نمگى ئۆزىئە تاەىتتى ۋى پەل ئ
بىر قۇچىىاقلپ ققيىىاي بقانىىدۇ "خىىىدال.ئۆپكەت ئۆەۇلۇپ كۆزلىرى ئە "لۆن ىىىدى"يىىام 

لدال.ئۈې چاقلپ تۇەۇپ -كە ىڭ قۇ ندىن.ئۇ نمگى چ تانىىىىل غا  با رى ىڭ  تىگسىىىىىز ئۇن
 پىچىرلىدال"سمگى نەائۈ ئەسلەپ تۇەۇنەې.ياتشى ئققىغىم" 

 _نەې كىرىۇ كمتەي! 
 ! _بقلىدۇ تەيىر ئاناې بقلغىم!

دىر سىىى-بىگانىڭ ئىشىىىكىدىم كىرىۇ كمتى.ىتىۇ ئاەقانغا ئۆەۇلۇپ قاەىسىىات ئۇ ئقەنىدا نىدىر
 قىل اي قاتۇەۇپ ققيغاندىك تۇەاتتى..... 

ۈەۈنچىئە  ئتانقىگلىققا تقلغاې ئاياتگىڭ ئەڭ تمز سىزنىلىرىگى ئۆزىئە نۇجەسسەت قىلغاې -قايگات
-نمڭىش ئالدىدىكى ئاپات بىلەې ،ئۇەۇقئايدىم ئمشىىىىۇ قالدال. نەكتەپكە  2كەلئىگى ئى ۇ 

بۇەاخىەلىرىن بىلەې تقنىىىلنىىىقاندىكى ئالەتلەەنى تەپسىىىىلى تەسىىى.ىرلەپ -تۇققاې،خوسىىىىت
ئقلتۇەنىسىىان ۇ ئازىر بۇ ئەن ىئە ئاياې.بىراق خى ەسىىلىككە پەقەت كۆالۈت يقل ققي ايدىغاې 

ۇزاپ چىققانغا قەخىە نۇكى نەې تاكى ئاپتۇبۇل ئقەنىدىم ققز ىلىۇ نەئەەخىم ئكۆەۈنۈم بىر 
بقيگۇنگى سىىقزۇپ تۇەۇپ بىر ئاخىنگىڭ يقلىغا نىىۇنداق تەل ۇەخۇت.ئاتشىىانقى ئۇنىڭ با رىد ا 
تانلنغاې ۋاقىتتىكى يۇەىك سققۇنلىرىن ئملى ۇ ئەە بىر ئمسى ئە كەلئەندى تۇخخال تۇنۇگۇنكى 

 تى.ىشلەخىكل بىلىگىدۇ نااا...بىراق..ئۇ كەل ىدال.. 
 

ندىم كمبىم تۇنجى قمتىن نۇسىىىىتەقىىى نتۇەۇپ ئۇەۇنلخاخات نمگى  ىۇ كەتكە قايت ققيۇپ 
خاخات ۋى ئەخىنئە -تۇەنۇنىىۇنگى بانىىلىدىن. ئۆيگىڭ كىچىكى بقلغاچقى ۇ ئەن ە ئىشىىتا ئاپات

تايىگىۇ تازى ۇ ئۈگەنئەې ئىكەن ەې.بەزىدى نۇسىىىتەقىى تۇەنۇنىىىقا چۆكۈپ باق ىغاې كىشىىىى 
شاپ ت سى ۇ ئقا شگى بىلەل ەي قىبگىلىدىغاېئۈچۈې ققلىڭىزخا پۇلىڭىز بقل شلىتى نگى ،ئى  ەجلە

كۈلكىلىك ئىشىىلە بقلۇپ تۇەىدىكەې. نىىۇنىڭغا قاەىغاندا ئىقتىسىىات جەئەتتە بىزخىم تملىل 
غا كىچىكل  بالىلىرى ىڭ  غاە سىىىىەۋىبەگە يەتكەې چەت ەللىكلەەن ىۇ ئىل كۆپ يىللە تەەىققى قىل

را ەلەپ ققيغىگى نائايىتى ۇ تق تۇەۇپ نۇسىىىىتەقىى پىكىر قىلىش،يانىىىىام جەئەتتە قاتتى  ت
ئاسىىتا كۆندۈت.تەبى ى ئالەتتە ئەل قىلل ىغاې -ئىكەې. نانا نۇنىىۇنداق قىلىۇ نەن ۇ ئاسىىتا

سۇيىگى چىقىرىۇ تملىفۇې بمرىۇ ئاپات شلە ئۈچۈې كۆزۈنگىڭ  انلەنىڭ خاخ-كىچىككىگە بىر ئى
ە ۇيى ىزخىكى تەنزۇ بالىلئاەانىگى بۇزۇنىىلىرى  ۇ ئازانىىقا بانىىلىدال. كىچىك ۋاقتى دىگل ققە
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شتىباق بىلەې  بىلەې ئقيگاپ چقڭ بقلغاچقا ئەت نەكتەپكە كىرگەندىم كمبىگ ۇ تەنزۇ تىلىغا ئى
قاە انلىقىن ئۈچۈن ۇ بۇ تەياەلى  يىلىدىكى تەنزۇ تىلى خىەسىىىىى نەې ئۈچۈې قىبىم  كۈچ چى

سىگىىتا بەلئىلىك ئقەۇنغا ئى نى  ىۇ ئۈگىگىش ئە قىلبىلىگ ىدال. ئەت نەتىجەنگىڭ ياتشى بقلۇ
 ئەي ىتى بقلۇپ ۇ سايلندىن... 

سى جايلىرىدىم كەلئەې  نىگجااگىڭ ئەە قاي سىگىىى ىزخا  ۇلجىلى  بالىلەخىم ئۈچل ئىدۇق .
يقەۇق،تۇز بقلغانگىڭ پايدىسىىىى -بالىلە بىلەن ۇ تمزا چىقىشىىىىۇ كەتتىن.)نىجەزىن ئقچۇق

نلىدال.ياتاقتا، نكە با نۇ تەەىقىدى ئۆتۇ شتبۇ(كۈنلەە  ىم سىگىىتا يالغۇز قالغاې ۋاقىتلەخا نمڭى
بىر كۈې ئاۋال خا دۇ ا بىلەې نەې بىلەې تقنلىشىۇ ئەتىسى قاەىسىگى كۆەسەت ىئەې "ئۇ"نى 
ئقيلپ قىىااتتىن. سىىىىىگىىى ىزخا نىىايتىىا لى  بىر بىىاا بقلۇپ ئۇنىىىڭ كۈلۈنىىىىلىرال،گەپ 

بالىغى ۇ بىر نەچچە قىلىشىىىلىرال،ناتشىىىا ئمبتىشىىىلىرال ئۇنىڭغا ئقتشىىىاپ قااتتى. نەې ئۇ 
 قمتىن"سىز نمگىڭ بىر خوستۇنغا بەك ۇ ئقتشايسىز "خىئەې ئىدىن. 

سىىىگىۇ ئەي ىتى ىز ئۈەۈنچىلىك ئالىن خىئەې باا بقلۇپ ئۆزال بەكل كملىشىىكەې.خىەىسىىتى ۇ 
باا ئىدال. سىگىىتىكى "ئى تىبازى ىز "تۇپەيلى ۇ ئەيتاۋۇە يۈەۈيدىغاې ياسىگىۇ ئاائىدى ياتشى،

 ا ئاكاۋۇە ،سىىىىۇ ۇق كۆەۇنىدىغاې بۇ باا نااا تملىل يمقىگچىلى  قىلتتى. ئۇ بانىىىىقىلە
كەيگى دىكى پاەتىدا ئقلتۇەاتتى.كەچلىك نۇزاكىرى ۋاقتىدا تقا يمگى غا ئقلتۇەۇۋىلىۇ ئۆزىگىڭ 

گىڭ  ئقتتۇەىنىىەتسىىىي تۇەنۇنىىى تق رىلى  سىىۆزلەپ بمرىتتى.ئۇنىڭ نۇئەببىتى تمخى تقلۇق 
ئققۇيدىغاې كىچىك قىز ئىكەې.نىىىۇنداق بقلسىىىى ۇ ئۇ قىز بەكل نىىىقخ  ئىككىگجى يىللىقىدا

بقلۇپ ئالىن ئۇنى بانىىقۇەۇپ بقال اي ئاۋاەى ئىدال. ئەت يەنە ئە خىسىىە ئۇنىڭغا ئۇنى،بۇنى 
قىلىۇ يۇەىتتى. ئالى گىڭ تانىىقى قىباپىتىئە قاەىغاې كىشىىى ئۇنى ئەەگىزنۇ بىر سقۋ ا ئملىۇ 

شىىىۇ يۇەنەيدۇ خىپ ئقيليدۇ. ئۇ سىىىگىىتا بقلسىىۇې بانىىقا پى-قىزنىڭ ئقتىدا ئۇنداق كۆيۇپ
با نەزىرىگى سىىىىال اي يق انچى  يىللىقلەخا بقلسىىىىۇې ئۆزىئە نەپتۇې نىىىىۇنچە قىزاە ا قى
يۇەىتتى.بىراق نۇئەببەت خىئەې نىىۇنداق ياناې نەەسىىە بقلسىىا كمرىك..كىچىككىگە بىر قىز 

 ئۇنى نۇنداق ئىگدىككە كىرگۇزۇۋالغاې ئىكەې. 
ىلغا ئاز قالغاې بىر كۈنى ئالىن ئۇ قىز ا سىىىىقۋ ات ئالىدىغاې بقلۇپ نمگى بازاە ا بىللە يمڭى ي

چىقىۇ تاللىشىىىىىۇ بمرىشىىىىگى ئمبتىۇ تۇەۇپلى.الدال. ئۇنى ىسىىىىات بەكل زوەاپ ئاتىرال يۇز 
قىشىىىىى تۇلقى،قىزى-كملەل ەي بقپتۇا خىپ بىللە چىقتىن.بىز ئۇنىڭ بىلەې ئۇ قىزنىڭ نىجەز

ىشىىىىۇ كمتىۇ بمرىۇ قىزاەنىڭ تۇەنۇم بۇيۇنلىرال باە بىر خۇكانگىڭ ئالدىغا تق رىلى  پاەاال
كەلئەندى كىرىۇ ئايلىگىۇ باقايلى خىپ ئۇ ئالدىدا نەې كەيگىدى نۇنداق نمڭىشى غا يۇەىئىن 
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نۇ خىقىقە ئۇنىڭ ۇ كۆزلىرال  سى اخىم"قاەىتتىدى"قىلىۇ كەتتى. كۆزۈنئە چملىققاې بىر تۇنۇم 
 ئۇچ تاقلپل قمشى غا كەلدال؛ -.ئۇ ئىككىكۆزۈت بىلەې ئۇچرانتى

 _زۇلخۇناە..بۇ ەاستىگل سەن ۇ... 
 _نەې... سەې بۇ يەەخى نى ە قىلى.اتىسەې  

 _بىر ئىش بىلەې تمخى بايىل كملىشىن ئىدال. 
 _قانداقراق تۇەخۇڭ ئاقىرىۇ كمتىىسەې،بىراق ئۇەۇقلپ قالدىڭ ۇ نى ە  

كەپلىشىىى.الدى ۇ ئەيتاۋۇە گملىن ئاچچى  ،قىرتاق بىر _نەې..._زاەىققاې ئىسىىلىرىن بق ۇزۇنغا 
 سمزىن بىلەې كۆزلىرى ئە يام كملىۇ كەتتى . 

_زۇلخۇناە،قاەاڭ نۇنىىۇنداق نەەسىىىىلەەنى سىىىز ياتشىىى كۆەىسىىىز ئە..نى انداق كىرنەي 
ىدا قانداقتۇە بىر كاەى.اتقا ئاسىىىىىدىغاې ئاۋاز چىقىدىغاې ئقيۇنچۇقگى  قالدىڭىز _ئالىن ققل

ىگىچە خۇكاندىم سىىىۆزلىئەې پمتى چىقىۇ قمشىىىى غا كەلدال.نەې چۆچۇپ نىىىەپقەتكە كۆتەەگ
قاەىشىىىن ئۇنىڭ چۇنىىىگىكسىىىز بىر تۇيغۇاە چاقگىغاې كۆزلىرال بىلەې كۆزۈت ئۇچرانىىتى.خىقىقە 

گىچە  قاەىغىئىچىدى ئۇنىڭ چىرايىگىڭ قاەىداپ ئۆزگىرىۇ كەتكەنلىئىگى ،بىر ئالى غا،بىر نااا 
غاې كۆزل قاپلى ىك  ئاچچى  كۈلئىگىگى كۆەۇپ ەىنىىىى ىدا  ىۇ نمبىغ اا نىختەك تىك نا ىرىگى 

 ئقنۇندىم كمتەي خىپ قالدىن. 
شقا كىرنىئەندۇ  سىزنىڭ.. نى ى نىڭىز ئۇچراپ قاپتىكەندى  سلى تقنۇ ساانۇ ئەلەيكۇت،ئە س _ئە

 خىپ قاپتى ەې تمخى.. 
_ۋى ئەلەيكۇت ئەسساات_نەپقەت بقنقىگە قايتۇەنا ساات قىلىۇ ئقاايسىزانغاې ئالدا_زۇلخۇناە 
سىىىىاۋاقدىشىىىىىن بقلىدۇ. بىر ئىش بىلەې كەلئەې ئىدىن.بۇ يەەخى بۇ قىزنى ئۇچرىتىۇ قملىۇ 

 قالدۇق_خىدال. ئەئ.اللىشىۇ 
 نۇنداق ۇ  سىز قايسى نەكتەپتە ئققۇيسىز  

-_نەې ئققۇناي ەې.بىكاە تەلەت_نىىەپقەت سىىقزۇپ تۇەۇپ نىىۇنداق خىئەچ ئالى گىڭ ئۈسىىتى
 بمشىغا سەپ سملىۇ ئۈلئۇەخال. 

 
_ئە،نەې نىىىۇ قىز خوسىىىتۇنغا بىر نى ە ئااي خىپ ئايلىگى.اتقاې_ئالىن ئىچ نى ىدىم بىخەۋىە 

ەپ تىگ-ئالدا نىىۇنداق خىبىشىىى بىلەې نىىەپقەتگىڭ ەىائى تاتىرىۇ كەتتى.نەې ئالدىراپ 
 گەپ قاتتىن؛ 

يەيلى  بقپ قاپتۇ،بىللە تاناقچۈم _نەپقەت،بۇ سىگىۇ ئەي ىتى ىز ساۋاقدىشىن ئالىن بقلىدۇ.
 تقنۇ.. 
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ئايىغى  ىڭ  باە_ئۇ گمىى گ غاې يمرىن  ىدى لدىراي ەې.كۆەۇنىىىى ئا لدال،ەىئ ەت..نەې  ياق بق _
 تۇگى ەيل گمىى گى بۆلۈۋىتتى،_تقم كمبىم كۆەۇنەەنىز.نەې ناادىن. 

ەۇلۇپل كمتىۇ قالدال.ئاا.اققاې ئالدا ئۇنىڭ كەيگىدىم قاەاپ تۇەۇپ قالدىن.ئۇ نىىۇنچە ئۇ بۇ
 تمز كەيگىئە بىر ئۆەۇلۇپ قاەاپ ۇ ققي اي كىشىلەە تقپى ئاەىسىغا كىرىۇ كەتتى. 

نا ئۇ زاخال كىن نى ىشىىىىكە سىىىىىزگە ئۇنداق  ىدىڭىز لدىڭىز ئقي..يىغل ناە،نى ە بق _زۇلخۇ
قەىغاې سۇئاللىرال قۇلىقى غا كىرنىدال.پەقەت"ئۇ تاتا چۇنىگىۇ سۇ ۇقلۇق قىلىدۇ _ئالى گىڭ س

قالدال"خىپ پىچىرلىغىگى چە ەوئى چىقىۇ كەتكەې ئاخىندىك "اسىىسىىىدى"بقلۇپ نىشىىانسىىىز 
 ئالەتتە نمڭىشقا بانلىدىن... 

 
تق را بىر ئەپتە ئۇنى كۈتتۈت. ئۇنىڭ بۇ نىىەئەەخى -نەې ئەتىسىىى،ئۆگۈنى ئۇنى كۈتتۈت تقپ

ئا قاې  ىۇ ئۇنى سىىىىۇەۇنىىىىتۇەخۇت. بىراق ئۇ ئققۇۋات ىڭ ئەن ىسىىىىىگى ئىزخىپ بمر  ىگىلىرىگ
 ئىچقايسىسىگىڭ قمشىغا باەناپتۇ... 

 قىشلى  تەتىى.. 
يۇەىكى ئە سانسىز ئاەنانلەنى قاچىلپ كەلئەې ئانۇ تەتىلدىكى ساۋاقدانلە يىغىلىشى نەائۈ 

كەلئەندىم بمرى ۇ ئۇنى  ئمسىىىىى دىم چىق ايدۇ.نەې ئەن ىدىم بۇەۇې بمرى.اپتى ەې. تەتىلدى
سى  شىچە ئۇ ئا ىگى ستۇت نىھرىبانگىڭ خىبى شىغا خو نلە يىغىلى ساۋاقدا ئۇچرىتال ىغاې ئىدىن.بۇ 

غا چققۇت كملى ەې خىپتۇ. كۆالۈندى  ندىم كمبىم بۈگۈنكى نۇەاخىل قا قايىت بۇ ئقلتۇەۇنىىىىتىم 
نەيلى ئۇنىڭغا ققەۇنۇنىىىىلەنى بىر تەەىپكە قايرىۇ ققيۇپ ئۇ ئمغىز ئاچ ىسىىىىا -ئەن ە ئىزا

كۆالۈنگى ئىىاخىلەم قاەاەىغا كەلئەې ئىدىن. ئۇنىڭدىم ئەقىقى يۇسىىۇندا ئايرىلىۇ يانىىىغاې 
سلىرى گىڭ  نۇنچە تاتلى  ئى نۇنچە قىز ىم، نۇ نەچچە ئاي ئىچىدى نەې ئۇنىڭغا بقلغاې  نۇ
پەقەت خوسىىىتلىقل ئەنەل بەلكى نۇئەببەت ئىسىىسىىىباتى ئىكەنلىئىگى چقاقۇە ئىس قىلىۇ 

سەې يەت سا سىرال ئۇ كەل ەي.اتاتتى..ئا ساقلىغان شىكتە...نەې قانچىكى  كەې ئىدىن. كۆزۈت ئى
ئەن ەيلەې يىغىلىۇ بقلۇپ ئقلتۇەۇم بانىىىىلنغاندىم كمبىم ئىشىىىىىك ئمچىلىۇ ئۇ كىرىۇ 

سىگى كۆەۇم بىلەې ئقيگاپ كەتكەې  سى ا ئۇنىڭ يمگىدىكى پاكاە ىگە يۈەىكىن كەلدال..ئۇنىڭ 
بىلەې بىر تىى نىىىىدخىت چۈنۈنى ا ياسىىىىگى.الغاې قىز ا كۆزۈت كەلئەې بۇ داي ئۆڭ ئاقسىىى

غاې بقلۇپ تۇخخال ققلتۇقلپ  ىڭ بىلىئىدىم نەئكەت ققلتۇقلى.ال سىىىىققۇپ كەتتى.ئۇ قىز ئۇن
ناا ىسىىىا يىقىلىۇ كمتىدىغاندىك ياكى ئۇنى ققيۇۋىتسىىىىل ئۇ قمچىۇ كمتىدىغاندىك بىزنىڭ 

 . يمگى ىز ا كەلئەندى ۇ ئۇنى ققيۇۋىت ەي تۇەخال
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ىدىم  اا تەككەې زىەبىسىىىى نا ىڭ  غاې ققللەن كۆزلىرى ىز ئۇچرانىىىىتى..نەې ئۇنى ققلتۇقلى.ال
قۇتۇالل ىغاې ئالدا،ئۇ ئقاايسىىىىىزانغاې ئالدا جىل ىبىۇ ققيدال.. ياتلە قاتاەال"قانداق 
ئەئ.الىڭ خىبىشىىىىل ققيدۇق.."ۋاي تقۋا..نۇنىىۇنداق ۇ ئىشىىلە بقلىدىكەې ئاخىت خىئەنگىڭ 

تقنۇنىىۇپ يمقىم بقل ىقى نىىۇنداق تەل،يىراقلىشىىىۇ ياتلنىى ىقى نىىۇې قەخىە بىرسىىى بىلەې 
نلىرى ىزنۇ بىر تىى ئمغىر كەيىىباتتا ..ياق بەلكى ئىككى ىزنىڭ  ساۋاقدا شكەې. " سانل ئى ئا
ئقتتۇەىسىىىىدا تەاقىسىىىلىقتا قالغاندىك بقلۇنىىىۇپ قالدال.خوسىىىتۇت نىھرىباې قۇلىقى غا"ئەەگىز 

ندۇەنىغىم،ئۆزىاگى تقنىىىىىال  نداق چا ىدال."قىززى  ئىش،،بۇ تۇتۇپ ئقلتۇە"خىپ پىچىرل
خىيدىغانغا نىىەپقەت نمگىڭ نۇئەببىتىن..يا بۇەۇې يۇەۇپ ئايرىلىۇ كەتكەې بقل ىسىىاق..بىز 
پەقەت خوسىىىىىىىت بقلۇنىىىىۇپل ئۆتكەې.ئىچقىىاچىىاې نۇئەببەت تق رىلى  پىىاەاالىشىىىىىىىۇ 

 رىلى  سىىىۆز ئمچىۇ باق ىغاې،نىىىۇنداقل نەن ۇ ئىچكى ئە ئۇنىڭغا بقلغاې ئىسىىىسىىىىباتىن تق
غاې، بالى دىم نۇنچە باق ى بانغى ۇ ئەت نىىىىۇنداق"نەې نىىىىۇاەنى تى غاې نىھرى يمقىگىن بقل

 ئۆتكۈزۈپ ئۆزىنگى ئازەاق تۇتۇۋالدى دى ئۇنىڭغا قاەاپ كۈلۈپ ققيدۇت. 
 بىر قاتاە سۆزلەەخىم كمبىم تانسا نقزىكىسى چىقىۇ تانسا بانلندال... 

نكە جۇەئەت قىلل شى گى كۆتۇەۇ  ۋاقىتسۈەۈپ ئقلتۇەى ەې.  ىغاې ئالدا يەەگە قاەاپ تىبال بم
 بقل ايل-بىر نەۋسىىۇت بقاپۈتتۈەگىگى ىزگە خىئەې ئەن ە نى ىگى ئۆزگەەتى.ىتىدىكەې.نەكتەپ 

نلىرى ىزنىڭ تەادىم تقلىسى  نلە ئاەئۈلئۈەۈپتۇ تمىىشىۇ جۈپ ساۋاقدا ا .يەنە تمخى ساۋاقدا
ەخىم تملىل كۆپكەې.. بمشى گى كۆتۇەۇپ زاخال بۇ تۇنجى نۇئەببەت قايگى ىغا  ەەى  بقلغانل

قاتتى  ئەنەل قىلغۇچى  ىدىئە  قائ يدۇ خىئەې  گا ىدا چققۇت نۇئەببىتى بىلەې ئقي تانسىىىى
بەتىتلىكلەەنىڭ تانسىىىسىىىگى كۆەۈنىىكە ئەسىىل ەايىن يقق ئىدال. چۇنكى ئۇاەنىڭ ئاەىسىىىدا 

ىدىم تاەتىۇ ياسىىىىگىۇ،گىرىن سىىىۆزلىر-چققۇت نىىىەپقەت ئۆزىدىم تملىل پاكاە بقلغاې گەپ
قاەا قۇنچىقىگى  ىك  غاې بەتىتل ىڭ ئقبرازال بقل ىدىكى قىزاەن قىلىشىىىىلىرىغىچە جەنىبەت تىى
بملىدىم ققەۇپ تۇتقاې ئالدا تانسىا ئقيگايدۇ.ياق،ياق..نەې قانداق ۇ ئۇاەنىڭ تانسىىسىىگى 

ئايىغى ئۈزۈل ەي تۇبەئۇزۇە  ىڭ  باللىرى گ غا كۆەۇپ ئقلتۇەالىغۇخىك ەې ...تى لدى  ئا ەۇپل 
سىغا  سۇنۇپ نمگى تان شى گى كۆتۇەۇپ ققلىگى  تەالەنئەې ققلدىم چۆچۇپ كەتتىن.ئىتتىك بم

 تەكلىۇ قىلىۇ تۇە اې نەپقەتگى كۆەخۇت. 
گاي ەې خىپ كەلدىن..._ئۇ يمقى لى   _ققپە..بىرىگجى ققلدا ئەڭ يمقىم خوسىىىىتۇت بىلەې ئقي

سۇنغىگىچە قاەاپ تۇەاتتى سى بىلەې ققلىگى  نقخ كمىىگەكتەك ئۇچۇپ ئۇنىڭ ئەە بىر كۈلكى  .
قەخى ىئە ناسلىشىۇ ئەن ىگىڭ كۆزىدىم ئقت چىقىرى.ىتەلەياىغاې پۇتلىرىن جانسىزلىگىۇ ئاستا 

 ئقەنۇندىم تۇەۇپ ئۇنىڭ ققلىغا ققلۇنگى ققيدۇت... 
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ئۇ بملى دىم تۇتۇپ ققلۇنگى نەئكەت قىسقىگىچە پىرقىرانقا بانلىدال.نەې پۇتۇې ئىختىباەى گى 
ۇنىڭغىىا تىىانىىىىلىغىىاې ئىىالىىدا نىىاسىىىىلىشىىىىىىىۇ پىرقىراۋاتى ەې... كۆز ئىىالىىدى ىىدىم ئ

قۇنچاق پاكاە قىز تانات ئۇچقاې ئىدال.. نەې پەقەتل ئۇ ..بۇ -،سىىىىقەۇې،قاەاساۋاقدانلىرى 
خۇنباخا..بىر سىىىىاناۋال خۇنباخا پەقەت ئىككى ىزا باە ئىدۇق.....ئۇنىڭ ققللىرىگىڭ يمگىك 

قانلىغىگى،بملى گى تۇت قانلىغىگى ئىس تىترىۋات باە انسىىىىىرال ققەۇپ تۇتۇۋات ىڭ  قاې ققللىرىگ
قىلتتىن...بىراق ئۇنۇ،نەن ۇ سىھىرلىگىۇ گاچا بقلۇپ قالغاې ئاخىندىك ئۈندى ەيىتتۇق،پەقەت 
كۆزلىرى ىز سۆزلەۋاتاتتى..كۆزلىرىن ئۇنىڭغا "ئەبلەخ،نى ىشقا بىرسىگى بانلپ كىرىسەې نمگى 

سە..ئۇنى سەې "خى شقا ئازاپلي شى ايدۇ،نەې نى ى ڭ كۆزلىرال"ئىككى ىزنىڭ تۇتقاې يقلى ئقت
سىىىااا نال كەل ەي ەې.سىىىەې خىئەې ئالىي نەكتەپ ئققۇ ۇچىسىىىى.نەې خىئەې جەنىبەتكە 

نەې نۇنىىىۇ يقلگى تاللنىىىقا تۇەى ەې.چىقىۇ بقلغاې ..ئەت ئەە جەئەتتىم سىىىەندىم تۆۋىې 
"خىسىىىىە ئۇنىڭ نەجبۇە "خىيىتتى.كۆزۈت"سىىىىاەاڭ بقل ا..نەې سىىىىمگى ياتشىىىىى كۆەى ەې

كۆزال"ئا،ئا،،نمگى ئات اق كۆەۇۋاتانسەې ئملىقى ۋاقىتتىكى يمگىڭدىكى كملىشكەې يىئىتگى 
قانداق چۇنىىەندۇەۇسىىەې ئۇ قىز خوسىىتۇت خىپ سىىمگى خىدىغۇ..ئەجەپ تمز ئە...سىىمگىڭ 

ئقيلى اپتىكەن ەې"خىيىتتى."ياق،سىىەې تاتا يۈەىشىڭگى ئۇنداق تمز بىرسىىىئە كۆاۈل بمرىۇ 
دىڭ..ئۇ پەقەت ساۋاقدىشىن"خىسەت ئۇ "بقلدال ئۆزىاگى ئاقلى ا،سمگىڭ تاللم چۇنىگىۇ قال

 ئققۇقىڭ باە،نەې ئىچگى ىئە ئەەزى ەي ەې"خىيتتى........ 
 ئار... نىىىۇ كۈندىكى ئانىىىۇ تۇنجى ققل تانسىىىىگى نمگىڭ بىلەې ئقيگىشىىىى ئۇنىڭ يۈەىك

قاەۋاي  ا ئۇ پەقەت ئملىقىنااا ئانىىىكاەى قىلغىگى بقلۇپ قالدال.كمبىگكى ققللەخ  سىىىىرلىرىگى
نەزىرال  تۇەۇپ ئۇ قىزنىڭ نااا ئۆتكۈە ەىنىىىىىك،ئۆچ ەنلىك-پاكىرال بىلەنل ئقيگىدال،تۇەۇپ

  ....بىلەې قاەاۋاتقانلىغىگى سمزىۇ قااتتىن
ئۇنى ئىزلى ەي ئۇنى   قىىانىىداقلىكى ۋاقىتتىىا  تەتىلىىدى نەې  كەتتى.بۇ بىر ئىىاي ئۆتۇپ
 قدانلە يىغىلىشىدا بىر ققلل تانسا ئقيگىدۇقپەقەت ئانۇ ساۋا تاپال ىدىن...بىز

نەې نەكتەپكە قىىايتىىىۇ كەلىىدىن.بۇ قمتى قى تەتىىىى نىىااىىا ئۆزىت ئقيلىغىىانىىدىك كۆاۈل 
ئازاخىلىك،تاتلى  كۈيلەەنى ئاتا قىل ىدال.ئەكسىىىىچە يۈەىكى ئە چقاقۇە بىر قىبدام ئاەىلم 

ندىم كمبىم پۇتۇې زىھگىن ىۇ كەلئە قايت لدال.نەې  تا قى ئا غ ئازاپ  قايگى ى ا بىلەې ئۈگىگىش 
تاپ  چاې بىر "كى بال ناە كەنسىىىىۆز،تى چۆكۈپ كەتتىن.بۇەۇنقى نىىىىقخ،تىگى سىىىىىز زۇلخۇ
غاې  يال ىدىن خىسىىىىەت  ىدال. ئۇنى ئقيلى  غاې ئ ئايلن تالتىسىىىىى،ئۈگىگىش سىىىىاەىڭى" ا 
بقاە..كەچلەەخى بىر كۈنلۈك تۇەنۇم بمتىگى ئەتىكى بەتكە ئال انىىتۇەۇم ئۈچۈې ئۇيقۇ ا ئەل 

-غاې پەيىتلەەخى ئاناې بىر سىىۆيۇنلۇك سىىى ا يۇەىكى گى  ىدىقليتتى..قانداقتۇە تاتلى بقلىدى
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ئاچچى  ئەسىىىلى ە،كۆەۇنۇنىىىلەەنى ئاتا قىلتتى. چۇم كۆەىتتىن،چۇنىىىلىرى دىم ئۇيغىگىۇ 
ئۈندىەىئەندىك گاائىراپ ئملىل چۇنىىىىۇندى بملى دىم ققەۇپ تۇتۇپ نەې بىلەې تانسىىىىا 

چاقلپ ققيايچۇ"خىئەې،"ئەندال يەنە ئۇكات خىسىىىەڭ سىىىمگى ئقيگىغاې"تۇناە،سىىىمگى بىر قۇ
 سۆيۇۋالى ەې"خىئەې "ئۇ"نى ئىزخىيتتىن..بىراق ئۇ يقق..يقق...يقق...... 

ئات اقلى   ئازاپلپ نى انچە  ىۇ ئۆزىاگى  باللەنى قىل نداق تى ئۆزۈنگى ئۆزۈت تىلليتتىن.بۇ
قىلىسەې ئۇ خىئەې ئاللىبۇەۇې بانقىلەنىڭ ئاخى ى.ئۇ سااا بىرىە قمتىن سمگى ياتشى كۆەى ەې 
خىپ باقتى ۇ ئۇ ئۇنداق خى ىئەې ئىكەې ئۇ پەقەت سىىىمگى يمقىم خوسىىىت،پەقەت خوسىىىتى 

ىدىل كۆ تاە قانىلى ..بۇ تىى قا يانىىىىام ئەت ى نداق  ىدىڭگى ئۈز،،بۇ ڭدىم ئۇن ەۇخۇ..ئۇنى
سەتلەەنى  ناي انغا تقلدۇەۇم بىلەې بىللە يەنە نۇە ۇې پۇە سىزلىغاې پۇ سان نام ئاياتىڭگى  يا
نلەەنىڭ ئۈنۈنى قانچىلىك  سەندىم قاچۇەۇۋىتىدۇ.....لمكىم بۇ كايىش،بۇ تىلدىكى جى لە

ىۇ ساۋاقدانلە بىلەې چۇنكەې ەىسىن ئاەىسىدىكى "ئۇ"نىڭ بقلۇخۇ خىيسىز  ئەلبۇنى گى ئمچ
كۈلۈپ تۇە ىگىگى ،تقلۇق ئقەتىگىڭ ئىككىگجى يىللىقىدا ئققۇۋاتقاندا يازلى  كانىكۇل ۋاقتىدا 
سىىاۋاقدانىىلە بىلەې چاپچالگىڭ ئەۋلىبا چقققىسىىىغا ئقيگاپ باە اې ۋاقىتتىكى ئۇنىڭ "نىىۇنچە 

قىز بىلەې ەىسىىى ئە چۇنىى ىسىىەك قانداق بقلۇخۇ.قمگى  چىرايلى  يەەگە ئقيگاپ كملىۇ بىرىە
ئەن ىڭلە بىرخىم قىز تاللالە،نەې زۇلخۇناە بىلەې چۇنىىىىتۇت ئەنىسىىىىە.."خىپ تۇەۇۋىلىۇ 
ىدى  ىڭ بىللە چۇنىىىىكەې ەىسىىىىى ىگى كۆەۇم بىلەې يەنە نىىىىۇ سىىىىمزى لە ئىلك ئىككى ىزن

ىللپ ت-للي ەې...تىىلپقالى ەې.ئۇنىڭدىم ەىنجىب ەې..ئۇنى ئەڭ ئەسىىكى گەپلەە بىلەې تى
 ئىچىن بقنىغاندىك بقاندىكىم خىسەت يەنە سانسىزلىغاې"ئۇ"يۈەىكى گى تىلغايدۇ.... 

نۇنداق قىز ىم،تمخى  نلىقى ىز ئالىن يەنىل نااا  سىگىۇ با نۇنداق قىلىۇ كۈنلەە ئۆتۇۋىەخال.
ىڭ ئملىقى  غاې بقلۇپ كەتتى.سىىىىەۋىبى ئۇن ىدى ىدىگ ۇ بەك يمقىگچىلى  قىل ىك كبۇەۇنق ىچ

نۇئەببىتى ئۇنىڭغىىا بقي بەەنەي "نىىىىقتلۇقاقىلىىىۇ ققيۇپ ئۇنىىىڭ يۇزىگى بەكل 
تۆكۈپتۇخىك..ئۇنىڭدىم كۆالى قاپتۇخىك..ئۇ تەسىىەللىئە،كۆيۇنۇنىىكە نۇئتاك ئىكەې..پەقەت 
نمگىڭ تەسىىىەللى بمرىشىىىىن ئۇنىڭغا ئاەات بقلىدىكەن ىش..قىززى ..نەې بانىىىقىلەنىڭ يۇەىك 

لھەت بقلسات نااا كىن كۆاۈل بۆلئىدىك  ئۇنىڭ ئۈستىئە نەپقەتگىڭ ياەىسىگى ساقايتىشقا نە
 نمگى تاتا چۇنىگىۇ قملىشى خىل نۇنۇ ئالى گىڭ سەۋىبىدىم تۇەسا... 

 كۈنلەە نى ىدىئەې تمز ئۆتكەې....... 
بىرلەپ سىۆزلەپ بەەسىەت زېرىكىۇ قمچىۇ -ئققۇم ئاياتى گىڭ ئەن ە كۈنلىرىگى سىىلەەگە بىر

ىۇ كمتىسىىىىىلەە  ىڭ چىق ىدا ئققۇم بمسىىىىى ىگ ىڭ ئۇسىىىىتىئە كمبىگكى يىللىر بەلكىن.. ئۇن
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غاې  ئمغىرلىقىدىم كۈندىلىك تاتىرىنگى ۇ كۈندى يمزىۇ تۇەال ىدىن. بەلكى ئەئ ىبەتلىك بقل
 نااا ئۇنتۇلغۇسىز تەسىرات قالدۇە اې كۈنلەەنىل قالدۇەۇپ ققيدۇت..... 

لۇپ قالدال.بۇ جەەياندا بىرىگجى نىىىىۇنداق قىلىۇ نەې ئققۇنىىىىقا كەلئىگى ئى ۇ ئۈچ يىى بق
يىلدىكى تەتىلدى تقلۇق ئۆيئە قايىتقىگى دىم بانىىىىقا كمبىگكى يىللەخىكى قىشىىىىلى  تەتىلدى 

كۈې ئۆپچۇەىسىىىىىىىدىل بمرىىىۇ تۇەۇپ  15-10ئۆيئە قىىايىت ىىىدىن. يىىازلى  تەتىللەەخى ۇ 
ىسىىلە ا ەكەلدىن.ئىگئىلىس تىلى ۋى بانىىقا قاتگىشىىىشىىىقا ئۈگىگىشىىكە تمئىشىىلىك بقلغاې كۇ

ادىن.ئەل.ىتتە  نا ىۇ  ياتى دا ئۇگىگى.اايچۇ خىئەې بىلى لەەنى ئۈگىگ ئا ىۇ ئققۇم  قاتگىشىىىى
نۇنىىىىۇنىىداق قىلىش ئىىاەقىلى  ئۆز يۇەتۇنىىدىكى ەى ىىاللىقتىم قمچىىىۇ يۇەگىگى گى ۇ ئىگكىىاە 
سىتلى   سىڭىز كمرىك..بۇ ەى اللى  نەندىك يۇەىكىئە خو سىزنۇ ئىس قىل قىلل اي ەې. بەلكىن 

بىلەې بانىىلىگىۇ نۇئەببەت نۇئىرىگى چقاقۇە باسىىقاې قىزنىڭ كۆز ئالدىدا ياتشىىى قەخى ى 
كۆەگەې ئاخى ىگىڭ ئۇ زاەىقىۇ كۇتۇنىىلەەگە قىلچە پەەۋاسىىىز ئالەتتە يۇەگەنلىئى،قىسىىقىسىىى 
ئاخخىغىگە كۆەۇنىىىىۇپ ققيۇم بىلەنل چەكلەنئەنلىكى،  غاې ۋاقىتلەخى ۇ  قال ىۇ  ئۇچرىشىىىى

 مڭىلىگىۇ تۇە انلىقىدىك ەى اللى  ئىدال... ئاەىلىشى.اتقاې قىزلىرىگىڭ ي
ئۇ جەنىبەتتىكى بەزال بىىالىلەنىىىڭ تىىىىىك ئقبرازال بقلۇپ قىىالغىىاې ئىىىدال. يەنى نى ە 
خىي ىز..ئۇنى ئاخخال زا را تىلى ىز بىلەې"سىىۇيۇق،نىىاللق،نەن ەنچى.."خىپ تەسىى.ىرلىسىىەك 

سات ئان سۇې ئۇنى ئۇچرات نۇنداق بقل ى نۇ تاتلى  بقاە.....بىراق..ئۇ قانچىكى  اې يەنە 
ياتشىىىىى  يدۇ..خى ەك نەې يەنىل ئۇنى  گا ىۇ نمگى قىب سىىىىمزىن يۈەىكى ئە بقسىىىىۇپ كىر

 كۆەىتتىن..نانا بۇ ەىت قىلغۇسىز ئەقىقەت... نانا بۇ تۇنجى نۇئەببەت ئىدال. 
پات ەىت-3 ئا ىدى  يازلى  تەتىل ىڭ  ىۇ كملىشىىىىكە -يىلى ىزن قايت ىۇ نمگى  ەىت تملىفۇې بمر

نۇ  سىباتىگى بىرىگجى  22-21ئۈندىدال. خىل نۇ س سىي ئى نەت يام ۋاقىتلە بالىلەنىڭ ئۆز 
ئانىلە ا بقلغاې ئىسىىسىىىباتى بىلەې ئىسىىاپلىشىىىۇ كەت ەيدىغاې كۆاۈل -ئقەۇنغا ققيۇپ ئاتا

يمرىن بقلۇم ئازاپلىگىش خىسىىىىە بىرىگچى بقلۇپ نۇئەببەت جەئەتتىكى ئازاپلە گەۋخىلىگىۇ 
سىباتلە كۆنۈلۈپ قالىدىغ س نقا ئى سىز  ئۆزىنگى با شكە خىن سا كمرىك. نى ى اې ۋاقىتلىرال بقل

شى ەې،بىلىن ئىئەللەي ەې"خىئەې يق اې قالىاقگى كىبى.ىلىۇ  سقا قاتگى سان ۇ "كۇەى ئملىۇ ئمبىت
ئۆيئە قايتىشىىقا تىرتەكلىك قىلىشىىى  ۇ "ئۇ"نىڭ كۆز ئالدى دىكى يۇەىكى ئە پىچاق تىققانغا 

-ىش بقل اي نى ە  بقل ىسا نەې ئۆز يۇەتۇنگى،ئاتاتەڭ قىلىۇ يۇەگەې ئىشلىرىدىم يىراق قمچ
تۇققاې،قمرىگدانىىلىرى گى سىىمغىگ ىدى  ۇ  ئەل.ىتتە بۇ سىىمغىگىشىىلەنى ئاۋۇ ئازاپ -ئانا،ئۇەۇق

نقنايلەنىڭ بانىىىىلىرىگى گىلدىڭلىتىۇ تۇەۇپ -يۇتى.الغاې گەپ.....ئەي...بەلكىن بقۋاي
ئۇاەنىڭ ۇ بمشىىىدىم نىىۇنداق  "ئەي يانىىلى ..ئەي يانىىلى .."خىپ ئاەناې قىلىشىىلىرىغا
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تاتلى ،ئاچچى  ۋاقىتلە ئۆتكەنلىئى،ئەسىىلى ە تاتىرىلەەنىڭ تەنىگى ئملى ۇ تانشىىى.اتقانلىغى 
سىىىەۋىپ بقلسىىىا كمرىك...كى دۇە بىرال "يانىىىلىقتىكى ئازاپگى ئەسىىىلەنىىىگىڭ ئۆزى ۇ بەك 

 تاتلى ،نمرىم"خىئەې ئىكەې. 
ى اي بۇ يىلقى يازلى  تەتىلدىكى كۇەسىىىغا نىىۇنداق قىلىۇ ئاپانگىڭ تملىفۇندىكى زاەىغا چىد

 قاتگىشىش پىلنى گى ئۆزگەەتىۇ يۇەتقا قايىتتىن.... 
سى  ئاپتاپ س سىن-ئىۇ ئانا يۇەتۇت  ۇلجا...يازنىڭ ئى سۇې، رال سىن يانغۇەلى-تۇنۇزلىرال بقل

بقلسۇې سمگىڭ با رىڭدىكى يمشىللى ،گۇزىللىكگىڭ سىھرال كۈچىگى تمخى ۇ ئانۇەۇپ نىھىرلىك 
ققيگۇادا چقڭ بقلغاې نەندىك بىر قىزىڭگىڭ قەلبىدىكى باە ئىسىىسىىىباتلەنى ناۋۇ قەلەنلەەگە 

قىلى.اتىدۇ ..بىراق نى ىسىگى ئمبتاي..سمگى تەەىىلەنكە،سەندىكى گۇزىللىكلەەنى نۇجەسسەت 
،ياەقىم كۆەۇنۇنىىىىلەەنى تەسىىىى.ىرلەپ بمرىشىىىىكە نمگىڭ بۇ گال قەلى ىن ئەەگىزنۇ نۇۋاپى  
نۇ  نائىراە ا قالدۇەۇپ  سۇپەتلەەنى يەنىل تقنۇلغاې ياز ۇچى  س.ىر،،بۇ  كەل ىئۇخىك...بۇ تە

 ەلىكلىرى گى يمزىۇ يەنە قايتىۇ كمتەي!! تەتىلدىكى ئاساسى ۋىق
نەې قايتىۇ كەلئەې ئىككىگجى كۈنى كەچتە خوسىىىتۇت نىھرىباې ئۆيئە كىرىۇ كەلدال.ئۇنىڭ 
بىلەې ئۇەۇنچىدى خاۋانلى  ئۇچرىشىىىىىۇ تۇەىدىغانلىقى غا قاەى اي ئۇنىڭدىم ئايرىلىۇ قملىۇ 

نۇپ بىز ئمسىلىشىۇ، سۆيۇ كەيگىدىم كەلئەې بقلغاچقى ۇ ئۇنى سمغىگىۇ كەتكەې ئىكەن ەې.
 كۆەۇنۇپ ياتاق ئۆيۇنئە كىرىۇ ئقلتۇەخۇق. 

 _ئاتىرال كەپسەندى.. 
قاتشىىىىاپ تۇەۇۋالدال.ئۇاە نمگى ئۇەۇنچىلىك بىرىەسىىىىى بىلەې -_ئەئە..ئاپات بەك يىغلپ

 تمىىشىۇ قالدى ىكىم خىپ ئەنسىرىئەې چمغى.._نەې كۆزۈنگى قىسىۇ ققيدۇت. 
 لپ ئۇزىتىۇ ققيغاندۇ سمگى ئە  _خى ىسەا ۇ نۇ ۇ.. ئالىن يىغ

 _ۋاي ساەاڭ..ئۇنىڭ بىلەې نى ە ئىشىن نەې يا ئۇنىڭ بىلەې يۈەنىسەت.. 
_بىراق ئۇ سىىااا ەاسىىتىگل نەپتۇې بقپ قاپتۇ ۇ..ئەي ئات اق،نەيلى ئەنەسىى ۇ..قاەا ئۇنىڭ 
ەىت قىلغۇخىك يمرال يقق.چىراي خىسىىىە چىراي،پۇل خىسىىىە پۇلى،ئۈگىگىشىىىتى ۇ نىىىۇنداق 

 اې...ناقۇل خىپ سەن ۇ ئققۇم پۈتتۈەۇپ ئۈەۈنچىدى قالساڭ بقل اندۇ  تىرىشچ
_نى ە خىيدىغانسەې بانقىلە ۇ چۇنەن ىسۇې..سەن ۇ چۈنەن ەنسەې نمگى.._نەې قىبدىغاې 

 ئالدا تۇنشۇقۇنگى سقزخۇت. 
_چۇنىگى ەې تۇناەىن..سمگى چۈنەنئەچكە نۇنداق قىلسا ئازەاق بقلسى ۇ تىبالىي تۇەنۇنتىم 

 ۈزىندىكىم خىۋاتى ەې. ققل ئ
 _بقلدىل..نەې ئالدىرى اي ەې. 
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تىىاللپ تىىاز ىىا ئۇچرى ىىا -_قىىاچىىانغىچە ئىىالىىدىرى ىىايسىىىىەې ئقيىىىت تمگىن.. تىىاللپ
 يەنە...ساۋاقدانلىرى ىزنىڭ ئالدال بالىلى  بقلغىلى تۇەخال.. 

سىت ئالىي نەكتەپكە ئۆتەل ەي جەنىبەتكە نۇنچە تمزنا ئە ەا سەې..  _ئا ئا..نى ە خىيدىغان
 چىقىۇ كەتكەنلەەخىم ئايشەندىم بانقا تقي قىلغانلە يققتۇ  

 _باە.._نى ە ئۈچۈنكىم ئۇنىڭ ئاۋازال پەسلەپ كەتتى. 
 _نۇنداق خى..كى ۇ  

 _بۇ.._ئۇ نى ىئىدۇە تىلى قىسىلغاې ئالدا تۇەۇپ قالدال. 
 ۋۇي..خى ەنسەې..ئەجەپ ئىچى گى سىقتىڭ... -_ۋاي

 _نەپقەت.._ 
ىۇ قۇاق ندىك بقلۇپ كەتتى.نەې ئقلتۇە اې  "ۋااڭىدى"قىل غا پەەخىنئە بىرسىىىىى بىرنى ققي

 ئقەنۇندىم چاچراپ تۇەۇپ ئۇنىڭغا تىكىلدىن؛ 
_بۇ....سىىەې...نى ە خىۋاتىسىىەې..ئۇ..تقي قىلىىتۇنا يالغاې ئمبىت ىسىىاڭ بقل اندۇ نااا 

 چاقچاق قىل ىغىگە بۇنداق.. 
 ىسىىىىەت ئىىانىىاې _ەاسىىىىىىىت تۇنىىاە،سىىىىىااىىا خىبىشىىىىكە ەايىن يقق ئىىىدال. بىراق خى

ئااليسىىىىەې..قاەا..كقچىغا چىقىۇ ئاالىغىگىڭدىم بۇ يەەخى ئاالپ ئىدىبەەىڭدى تەياەلى  
 بقلسۇې خىدىن. نۇ نەن ۇ نۇەاخىلدىم ئاالپ بەكل ئەيراې قالدىن.... 
 _كىن بىلەې _نەې بقنانقاې،نا دۇەسىزانغاې ئالدا ئقلتۇەۇپ قالدىن. 

ساخىىى بقپتۇ.ئققەت قىلى نۇپ _بەكل تا نۇ يەەخى بىر قىز بىلەې تقنۇ ۇ قاەى ايغا بمرىىتىكەې.
 بمرال تاەتىشىۇ يۈەۈپ ئۇ قىز بۇ قمتىن ئۇنىڭ بىلەې-قاپتۇ.قانداق بقلدىكىم بىل ەي ەې نمرال

چاقىرىۇ  قاتشىىىاپ ئا ىگىلىرىگى-بىللىل قايتىۇ كملىۇ ئۆيىئە كىرىىلى.اپتۇ.ئاپىسىىىى يىغلپ
ك.نىىىىەپقەت ۇ بمشىىىىىگى سىىىىىىاائىلىتىىل خىسىىىىە ئۇ قىز "ققەسىىىىىقى ىىدا بىىاە"خىئۇخى

نلەنىڭ  ساۋاقدا ستۇەاندا چاي بەەگۇخىك. نۇ..ئەتە كەچ ەى نۇنداق قىلىۇ  تۇە ۇخىك......
 ئەن ىسىگى چاقىرىىتۇ..نۇەاخىى سمگى ۇ باەسۇې خىئەنتى... 

قاەاپ  غا  ئاتىرال ئۈزۈل ەي تۇەۇپ ئۇنىڭ ىڭ  ىدىن.پەقەت گەپگ ىدال بىل  ئۇ يەنە نى ىلەەنى خ
اا يەتكۈزۈپ قەئرىن بىل نا ىۇ بۇ تەۋىەنى  ڭدىم ئمل باە ئۆچۈنگى ئۇنى ەې ۋاەقىرىغىگى گى،

 كەلئەې گۇنائىغا قق لپ چىقىرى.ىتكىگى گى  ۇۋا ئەسلەي ەې... 
ياتى ەې..كاەى.اتتا ايدىك ئمزىلىۇ كۆزلىرى گى پاەقىراتقىگى چە...كۆز ئالدى دا بىرخى نەپقەت 

اەا قۇنچاق قىز نى ىل بقل ىسىىۇې ئەڭ بىچاەىسىىى كۈلۈنسىىىرىئىگىچە كملىدۇ..بىرخى ئملىقى ق
سىىىەې..نەنغۇ ئۇنىڭ بىلەې يۈەخۈت.سىىىەنچۇ   خىپ نەاسىىىىت ەسىىىلىك بىلەې خى ىقىگى 
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ئۆكسىىىۈپ -قاقىدۇ...بىرخى ئۇنىڭ ئاپىسىىىى باات..سىىىىزنى كملىم قىلتتىن خىپ ئۆكسىىىۈپ
رىۇ قالدى ۇ ئەگىۇ ئاتىرال ئم-ئەە ياازا كۆلەائۈلەە نمگى ئەگىۇ-يىغليدۇ.....ئەە تىى

 ياكى نەې ئمرىۇ قالدى  ۇ بىل ەي ەې...... 
ستە كۆتۈەۈپ،  شى گى تە نقاې بم سات ئاللىبۇەۇې كۇې چىقىۇ چۇم بقاي خىپتۇ.ئمغىرا ئۇيغان
كۆزلىرىن بمشىىىىى دا تۇە اې ئاپانگىڭ نىھرىبانلى ،كۆيۇنۇم تۆكۈلۈپ تۇە اې كۆزلىرال بىلەې 

 ئۇچرانتى.. 
 _باات،ئۇيغاندىڭىزنۇ  

 ە_نەې تمجىللى  ئىچىدى بمشى گى لىڭشىتتىن. _ئەئ
تاناق تەيباەاپ ققيدۇت.ئىسسىقىدا ئىچى.ىلىڭ،كەچكىچە ئۈگىگىش،ئۈگىگىش خىپ نمرۋىڭىز -

بەك ئاجىزاپ كمتىىتۇ..._ئاپات يەنە نى ىلەەنىدۇە خى ەكچى بقلغاندىك تەنشىىىىىلىۇ ققيۇپ 
 ئىشىىقىلىۇ گەپ قىل اي چىقىۇ نمگىڭ سىىاە ىبىۇ كەتكەې ئەپتى ئە قاەاپ ايى  كۆەنىدى ۇ

 كەتتى. 
ئۇزاق،ئۇزاق ئقيلىگىشىىلەخىم كمبىم بىرخىگل ئاجايىۇ بىر  ەيرىتكە كەلدىن.نىھرىبانغا تملمفۇې 
سكىلىكلىرى گى خىپ تقتتى ايل  شىن بىلەې ئۇ خىئەې چال.اقاپ، تۈنۈگۇې نمگىڭ قىلغاې ئە قىلى
شىغا  سقەاپ ئاندىم كەچتىكى تقي ئقلتۇەى سىۇ ئەپۇ  سايراپ كەتتى.ئۇنىڭ زۇۋانىگى ئاەاې بم
 بىللە باەىدىغانلىقى گى خىدىن.ئۇ ئقنىدىم كەتتى ۇ ئىشقىلىۇ ساخا چىقىرال ايل قالدال...... 
نەې ئالدىرى اي نقنچىغا چۇنۇپ چىقىۇ ئەيگەك ئالدىدا ئىككى سائەتچە ئقلتۇەۇپ تۇجۇپىلەپ 
 گىرىن قىلدىن.نى ە ئۈچۈندۇە بۇ ئىشىىىىلەنى قىلىش جەەيانىدا پەقەتل تىترىپ،ئااقزاخى بقلۇپ
ئازاپلىگىۇ كەت ىدىن.ئەكسىىىچە يمقىم خوسىىتۇنغا ققلدام بقلىدىغاندىك تەنكىگلىك بىلەې ئۆز 
ئىختىباەلىقىن بىلەې نۇنداق ياتشى تەياەلى  قىلى.اتاتتىن..قىزى ..بۇەۇې ئۇنىڭ بانقا قىزاە 
بىلەې ئاەىلنىىقاې تەۋىرىگى ئاالىسىىات ئەپتە كمسىىەل چىراي بقلۇپ كمتىدىغاې ئاخىت بۈگۈې 

نقاې ئىدال.تۇخخال بۈگۈنكى نى  سق ۇق ئمقى غا لىققىدى تق ە بقلدۇنكىگە   يۈەىكىن نۇزخىك،
تقي قىلىىىدىغىگى ئۇ بقل ىىاي نەنىىدىك..نەې ئۇنىڭغىىا تقي قىلىىىۇ ئۆزۈنگى تقنۇتۇپ 

 ققيىدىغاندىك...... 
ئمغىر -ئاخىتتە گىرىن قىلىۇ بۇنداق ياسىىىگىۇ يۇەۇنىىكە نەخى چقا خىيسىىىز..نەكتەپتە ئمغىر

لەنى كۆتۇەۇپ بقال اي نۈكچىبىۇ كمتىدىغاې تۇەساق بۇنداق ياسانساق كىتاپلە بىزنى كىتاپ
بمسى.ااە...ئاخىتتە چىرايلى  سەتلىكى ئە پەەۋانۇ قىلىۇ كەت ەيتتىن.ئىشقىلىۇ بانقىلە نمگى 

شىدۇ.ئى ئى..تۇپ-ئاق تۇز -سۇزۇك خىپ تمرىنگى ۋى كۆزال چىرايلى  خىپ كۆزۈنگى ناتتى
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ىجەز بقلغىگىن بىلەې ئاۋازىن تملى يمقى لى  بقلسىىا كمرىك.ياتاقتىكىلەەگە كەلئەې ئق ۇل باا ن
 تملىفۇنلەنى ئملىۇ قالسات ئۇاە نمگى ئاۋازال بەك تاتلىقكەې خىي ىش.... 

سىىتا قىلىگغاې گىرى ىن ۋى  سۆزلەي ئە.. شى گى  سىگى سۆزلى ەي بۇ كۇندىكى يا ئەي بۇاەنى 
نى كىبىۇ ئەيگەككە قاەاپ باقسىىىات تملى "بقلۇخىغاې سىىىقەۇنغا ناسىىىلىشىىىىدىغاې كىبى لەە

قىز"بقلۇپ قاپتى ەې. نىىەپقەت سىىۆسىىۇې ەىائە ئانراق ئىدال. تەتىلگىڭ ئالدىدا قىزاە بىلەې 
نۇنداق  سى  نۇنداق چىرايلى  بىر كۆيگەكگى كۆەۇپ بائا سۈې ەىالىك  سۆ ئايلىگىۇ يۇەۇپ 

ى كۆيگەكگىڭ پاسىىىۇنى ۋى بانىىىقا قى  ەت بقلسىىىى ۇ سىىىمتى.الغاې ئىدىن.نمگى نەپتۇې قىلغىگ
ئاائىدىلىكلىرىدىگ ۇ بەك ەىائىگىڭ سىىۆسىىۇې بقلغانلىقى ئىدال.ئەسىىلى بۇ كۆيگەكگى ئۇنىڭ 
تقيىغا ئاتاپ ئاپتىكەن ەې.نەيلى نى ىل بقلسىىىۇې.. نەې خوسىىىتۇت نىھرىباې بىلەې تاقىلداپ 

 مڭىۇ كەتتىن..... تۇەۇپ يۇەىكى دىكى ئازاپلەنىڭ قەبرىئائى بقلغاې "نۇەاسىن" ا قاەاپ ن
سىچە نىھرىباې  نقۇې،ئەك نۇنچە تمتىك جۇ ستۇەانىدا ئىكەې.يقل بقيى نەې  ناتلى  ەى تقي 

ئملىغا پۇتلىشىىىۇ،نۇخۇەۇپ نمگىڭ ئىچى گى سىىىقى.ىتتى.كۈلكىلىك -نىىۇنداق ئمغىر،ئملىدىم
سەن ۇ،ئۇنىڭدىم ئۇنى ن.ىش بىلەې -گەپلەەنى قىلىۇ قاقاقلپ كۈل سان ۇ نااا تە سقەى بۇنى 

بھىلەنئەندىك قاەاپ ققيىدۇ.بىچاەى خوسىىىتۇت..ئىھتى ال نمگى قاتتى  ئازاپتىم ئملىشىىىىۇ نىىىۇ
قملى.اتاندىكىم خىپ ئەنسىىىرىۋاتقاې بقلسىىا كمرىك.بىز يمتىۇ باە اندا ەىسىىتۇەانگىڭ ئالدىدا 
ئاخىت نىىىىۇنداق كۆپ ئىدال.ئقئۇي..ئۆيدى يىغلپ خاەازا تاەتىۇ يمتىۇ قال اي كەلئىگىن 

-ۇ..بقل ىسا بۇنداق يىئىت كاستىبۇت بۇەۇلكا كىبىۇ گۇل تاقاپ،قىز قىۇياتشى بقپتۇ جۇن
قىزىى نۇەاسىن كبى ى كىبىۇ گۇل تاقاپ ئىشىك تۇۋىدى تۇەۇپ نىھ انلەنى كۈتۈۋاتقاې تەنزۇ 

 پەخىسىكى تقي نۇەاسى ىگى كۆەىل ەي ئاەناندا قااتتى كەې... 
 نۇەاخىى بىزنى يىراقتىگل كۆەۇپ يمتىۇ كەلدال. 

ىۇ  ىدى كمت ىۇ  ىىى ىدى كمل ياتشىىىىى تۇەخۇا ۇ   ىىى باخا  باەنۇسىىىىەې بۇ خۇن ئالل  يا _
 قال اقچى ىتتىڭ ئۇەۇنچى نەئرىڭئە... 

_نەنغۇ ياتشىىىىى تۇەخۇت.ئۆزىاچۇ  تقا سىىىىمسىىىىى  گەپ قىل ا ئە..نەې تقي ئقيگىغىلى 
ىڭ "ئۇەۇنچى  ىدىن.._نەې ئۇن ئاالىغىلى كەل  ىڭ سىىىىمسىىىىى  گمىىڭگى  لدىن.سىىىىمگ كە

 "خىپ تەنە قىلىشىغا قايتۇەنا زىەبە بەەگەې ئاساستا كۈلۈپ كۆەۇنتۇت. نەئرىڭئە
ياتشىىىىى  ىڭ  ىت خىي ەې..كەلئىگ غاې ۋاق ىدى ئال ئاەات  كالل  ىى خىئەې  ئالل... تەت يا _
بقپتۇ..سەې بىلەې چمقىشى.ال ىسات ئىلى چمقىشىدىغانغا ئان اي قاانسەنكىم._ئۇ خائى قىدىك 

تقتتى.الدىدى گۇنائكاەاەچە _بۈگۈې بەك چىرايلى   گەپ قىلىۇ سىىىىملىۇ ئىتتىك گمىىدىم
 بقلۇپ كمتىىسەې_خىپ ققنۇپ ققيدال. 
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_نۇنداق ۇ  _نەې پمتى دىم چۇن ىئەې ئالدا كۈلۈپ ققيدۇت_ئەي بىزنى نۇنۇ يەەخى گەپ 
بقلسىىى ۇ يىئىتگى "-بىلەنل ئۇزىتى.ىت ەيدىغانسىىەې ئىچ بقل ىغاندا ئاۋۇ "بەتىتلىك تقي قىز

 ققياەسەې!! تەبرىكلىئىلى 
-نىىىۇ گەپ بىلەې بىز ئۇاە تەەىپكە قاەاپ ناادۇق.ئۇر..نىىىەپقەت سىىىۇەەىڭ كاسىىىتىبۇت

سااپەتلىك بقلۇپ  نقىچە  ستۇك تاقاپ با ساە ۇچ گالى بۇەۇلكا،ئىچىئە ئاپىاق كۆيگەك كىبىۇ 
كمتىىتۇ.كۆزلىرى ىز ئۇچرانىىتى..نىىۇ خىقى  نىىۇ نىگۇتتا يۇەىكىن كۆكرىك قەپىزىدىم چىقىۇ 

ند غا ىدى ياخىم كمت با قاتتى  تۇتۇپ  قاتتى  سىىىىققۇپ كەتتى. نەې ئى كانقەخىە ئۆزىنگى  ىك 
ساقلم ئۈچۈې نىھرىبانگى تمخى ۇ چىڭ تۇتۇۋالدىن.نەپقەتگىڭ  سااپىتى گى،تۇەقۇنگى  بمرىقى 
كۆزلىرال چەكچىبىۇ،ئقخۇقۇم،تەنتىرىنكە ئقتشايدىغاې سمزى لە چاقگاپ نااا قاەاپ قمتىۇ 

 ا ىگە ققلۇنگى ئۇزاتتىن. قالغاې ۋاقىتتا نەې ئاست
 _نۇباەىك بقلسۇې!! 

-ئۇنىڭ ققلۇنگى تۇتۇنىىىى بىلەې يەنە ئملىقى "سىىىىرەىدى"قىلىۇ ئۆتىدىغاې سىىىمزىن يۈەىك 
 با رى گى تمشىۇ ئۆتتى.ئۇنىڭ ققللىرال بقم تىترىۋاتاتتى. 

ىن_نەې  تت ى ل ەي ل ىسىىىىىىا كە پل كەلىىدىن جۇنۇ..بق يى خى تق نگىىىڭ  تۇ ىم خوسىىىى مق ي _
ل ىدىن..بۇ كۈلۈنسىىىرىشىىىن سىىائەتلەپ ئەيگەك ئالدىدا ئقلتۇەۇپ نەنىىى  كۈلۈنسىىىرىدىن..بى

شىۇ چىرايىن تاتىرىۇ  شام چىقتى ۇ ياكى لەۋلىرىن تاەتى شى ئە ئقت سىرى قىلغاې ئملىقى كۈلۈن
شقىلىۇ نەې تۇنجى قەخىنگى  يىغلنسىرىغاې كۆەۇنۇنتىكى كۈلۈنسىرىم بقلۇپ چىقتى ۇ...ئى

 ىدىن. نۇۋىپىىقىبەتلىك ئالدا باسقاې ئ
_ئەي يمڭى كملىگچەكگى بىزگە تقنۇنىىتۇەناي تۇەانسىىەې _ نىھرىباې كەيىىباتگى تۇزىپ ئاۋاز 

 قاتتى. 
_ئە.._ئۇ ئۈنىىدىەىپ ئمسىىىىىئە كەلئەې ئىىاخىنىىدىك خۇخۇقلىغىگىچە _بۇ.. ئىسىىىى ى 
نلىرىن  ساۋاقدا سىت  سىگىىتا ئققىغاې يمقىم خو ئال ىرى...بۇاەنىھرىباې،زۇلخۇناە ، نمگىڭ بىر 

 ۇ!! بقلىد
_ياتشىىىىى ۇسىىىىىز نۇباەىك بقلسىىىىۇې!!_نەې نەزىرى گى ئۇنىڭ بەتىتلىك نەئبۇبەسىىىىىئە 
ىاق  ئاپ ىدال. تا كىشىىىىىگى نەپتۇې قىلغۇخىك چىرايلى  ئ قاەانىىىى پار...ئۇ قىز بىرا  تىكتىن.
يۇزلىرال،سىىزىۇ ققيغاندىك ئەگىن قانىلىرال،ئمقىۇ چۇنىكەندىك بۇەنى ئاسىتىدىكى ئقي اقتەك 

غا ت نازلى  تۇەقى ىۇئمغىزال، قاې ق ياەانىىىى ىدى بەئەيگى كىگۇ -قي ۇ  ىڭ ئىچ ىى كىبى گ قىز
 ئاەتىسلىرىدىك ئۆزگىچە بىر تىى نازاكەت تۆكۈلۈپ تۇەاتتى. 
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س ىڭىزنى  سىزنىڭ ئى شگى بەك ئقيليىتتىن.ئۆيى ىزخى  نۇپ قملى سىز بىلەې تقنۇ سىز، شى ۇ _يات
ەې دىكەې. نااا تىكىلئكۆپ ئاالىغانتىن_ئۇ سۆزلىئەندى ۇ ئاجايىۇ ئەەكىلەپ ناز بىلەې سۆزلەي
 كۆزلىرىدى بىر تىى ەىنىك تۇيغۇلىرىگىڭ ئىىاخىسىگى كۆەۇپ قالدىن. 

_نىىىىۇنىىداق ۇ بۇەۇې ئققۇۋاتقىىاې ۋاقىتلىرى ىزخا بىللە تەكراە قىلى ىز خىپ ئۇ ئۆيئە تقا 
 باەاتتىن.نۇاا بەلكىن.._ نەې ئقاايسىز ئالەتتە جىل ىبىۇ ققيدۇت. 

 ىھرىباې ققلۇندىم تاەتىۇ نمگى ئىچكىرىئە ئملىۇ ناادال. _بىز كىرگەچ تۇەايلى ئەنىسە_ن
غاې  ىى ئققى پاەال غاې، ىۇ ئققى ىدال. بىر سىىىىىگ ئاز ئەنەل ئ ئاخىن ۇ  ىدى  ەىسىىىىتۇەاې ئىچ
سىىاۋاقدانىىلەنىڭ ئەن ىسىىى خىئۇخىكل باە ئىكەې.ئۇنىڭدىم بانىىقا نىىەپقەتگىڭ جەنىبەتكە 

ىت ىدىكى خوسىىىى يان قاې،ئققەت قىلىش جەە ندا تقنۇنىىىى قا اخىەلىرى ۇ تملىل كۆپ بۇە-چىق
نەپقەتگىڭ نەۋەى ئەخى ستەلل بقلۇپ  نلىرى ىز بقلۇپ بىر ئىككى ئۈ ساۋاقدا -ئىدال.قىزاەخىم 

 سىڭىللىرال،ئۇەۇق تۇققانلىرىگىڭ قىزلىرال بقلۇپ بىر ئۈستەلدى باە ئىدال. 
ئايات قانۇنىبىتى،تە دىر نقئۇەال خىئەندىم ئىچكىن قمچىۇ قۇتۇال ىسىىىا كمرىك. نىىىۇنچە 

لى ،نىىىىۇنچە نازاكەتلىك ئۇ قىزنىڭ نىىىىۇنچە يىراق يۇەتتىم ناتۇنۇم يۇەىتقا كملىۇ چىراي
نۇنىىۇنداق بىر تىى ئۆزى ىزنىڭ زوە خا دۇ ا بىلەې قىلىگىدىغاې تقيلىرىگىڭ ئەكسىىىگچە ئالدا 
ئاخخىغىگە تقي نۇەاسىىى ى ئۆتكۈزۈپ ئقلتۇەۇنىىى ۇ نىىۇ نۇئۆەلەەنىڭ ئۇ قىزنىڭ ئايات بمتىئە 

انلىقىدىم بقلسىىا كمرىك. تۇيۇقسىىىز قەلبى دى ئۇ قىز ا نىسىىبەتەې بىر تىى ئاللىبۇەۇې بمسىىىلغ
 ئىسدانلىققا ئقتشاپ كمتىدىغاې تۇيغۇنىڭ بام كۆتۇەۈۋاتقانلىغىگى ئىس قىلىۇ قالدىن. 

يىئىت ياەىشىىىى لى  تقي كىبى لىرال بىلەې -تقي نۇەاسىىىى ى بانىىىلندال.. گەەچە تقي قىز
ە  ۇلجا يانىىلىرىگىڭ قايگاق ئىسىىسىىىباتتا ئاكاەخىبۇې ئەن ەيلەې ئقەۇنلىشىىىۇ بقلغاې پەيىتت

مچىلغاې بمشىغا چ-تاەتىۇ جىر جمراپ ،ئۇسۇل ئقيگىشىۇ ،ئىشىكتىم كىرىشى بىلەې ئۈستى
چققاې،ئاياجاې بىلەې كىرىۇ سىىىىقەۇنغا -گۇل بەەگىلىرال،يالتىراقلە بىلەې نۇەلىگىۇ قىقال

ئە كۆنۈلئەې ئالەتتە بانىىىلن ىغاې ياەىنلىرىگىڭ بەتىت تىلەكلىرى-كەلئەې باەلى  خوسىىىىت
يىئىتگىڭ تانسا -بقلسى ۇ يىئىت بمشىگىڭ ئۇاە ا تىلەپ ئمبىتقاې تىلەك سۆزلىرىدىم كمبىم قىز

 ئقيگىشى بىلەې بانلندال.. 
ئۇاە تانسىىىىا ئقيگاۋاتاتتى. ئۇاە ا قاەاپ نمبىقى دا "ئملىقى جاپالى  ەېىىتىسىىىىتىم كمبىگكى 

ئقلتۇەۇنەې. تىبالى دا نەې نىىىەپقەت بىلەې تقي كۆيگىكى تەبەسىىىسىىىۇت"نى جىل.ىلەندۇەۇپ 
كىبىۇ تانسىىىىا ئقيگاۋاتاتتىن.بەتىتتىم تۇناانىىىىقاې كۆزلىرى گى ئۇنىڭدىم قاچۇە اې ئالدا 
 گۇلدۇەال ئالقىش تىلەكلەەگە كۆنۈلۈۋاتاتتىن......ئىۇ نەقەخىە بەتتلىك كۆەۇنۇم ئە    

 _ققپە،تانسا ئقيگاي ىز!! 
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باللىرى گى بۆلۈ لدى دا تۇەۇپتۇ.قىزتى ئا ىى ققلىگى تەالىئىگىچە  ئال-پ نۇەاخ ىت  لىبۇەۇې يىئ
 ئقەنىدا ئقلتۇەۇپ سقەۇې ئەئلىگىڭ سەئگىگى پمتىقدىشى ئۈچۈې ئىجازىت قىلىگغاې ئىكەې. 

"ساز بانلىگىشىغىل كەلئىگىگى بۇنىڭ" نەې ئىچى دى  ۇخۇەاپ تمشى دا نازلى  كۈلۈپ ققيۇپ 
 ئقەنۇندىم تۇەخۇت. 

.. بۇ نقزىكىغا تانسىىا ئقيگانىىگى بەكل ياتشىىى كۆەىتتىن.نۇەاخىى نىىقخ،ئقيۇنچى ۋالىس.
بقلغاچقا بۇنداق تانسىىىىىلەنىڭ قمىىگى ياەىدىغىگىدىم ئىدال. نەن ۇ باە كۈچۈنگى پۇتلىرى غا 
يىغىۇ لەەزاې ئالەتتە ئۇنىڭغا ناسىىىىلىشىىىىىۇ پىرقىرانىىىىقا بانىىىىلىدىن..تق را..بۇگۇې بۇ 

ىسىىىگىڭ كۆزال نەندى.. نەې نىىقخ،جۇنىىقۇې ئالەتتە ئۆزۈنگى سىىقەۇندىكىلەەنىڭ تەادىم تقل
ئىچ ئىش بقل ىغاندىك كۆەسىتىشىن كمرىك. نۇنىڭ ئۈچۈې كەل ىسەت نى ە باە نااا   بۇنىڭ 
ىڭ  تا ئىككى ىزن غاې ئەت ىدى غانلىقىگى بىل ىدى ىڭ بەكل يمقىم ئۆت غاې،ئىككى ىزن ئاالى تقيىگى 

بىلىشىىلەەنىڭ نمگىڭ بۇ ەوئلۇق ئالىتى دىم -نۇناسىىى.ىتىگى كۆپتۇەۇپ خىبىشىىىدىغاې تقنۇم
ياقا چىشىىىىلەپ نااا ئىچ ئا رىتىش نەزىرال بىلەې قاەاپ قملىشىىىىىگىڭ ئالدىگى ئملىشىىىىىن 

سەت ئار نۇنى خى ى ۋار خىپ يقتقانغا پۇەكۇنۇپ بىچاەى ئاپانگىڭ نمگى بۇ خۇنبا ا -كمرىك...
 يدى ئقلتۇەنانتىن    ئاپىرىدى قىلغاې گۇنائىغا يۈەىكىگى يەپ ئەەۋار چىراي بقلۇپ ئۆ

تۇنجى ققل تىىانسىىىىىىىدىم كمبىم بىرىە سىىىىىازنۇ ئىىاەات ئىىال ىىىدىن. قمتىقىگىىىۇ قىلغىىاې 
ىڭ  نايەې قىلىشىىىىىگ نا ىڭ بەخىې گۇزىللىكى گى ئۆزگىچە  ىڭ،چىرايلى  كۆيگىكى گ گىرى لىرى گ
نەتىجىسى ۇ ئىشقىلىۇ نمگى تقتتى اي تانسىغا تەكلىۇ قىلغانلەنىڭ، بۇەۇندىم نمگى ياتشى 

ىقىرال اي ئازاپلىگىۇ ئۆتۇۋاتقاې "بىچاەى ئانىىىى "اەنىڭ ،نۇنىىىۇ كۆەۇپ قملىۇ ئمغىزىدىم چ
 سقەۇندا بىرا كۆەۇپ "نااا كۆيۇپ قالغاې"كۆيۇكلەەنىڭ ئايىغى ئۈزۈل ىدال.... 

نۇنچە تەبى ى..ناگاې نال.... نۇنچە تق -ئقيگاۋاتى ەې، پىرقىراۋاتى ەې.،كۈلۈۋاتى ەې... 
ىدۇ..ئۇ كۆزلىرىدىم نانەلۇت ناگاندا نىىىىەپقەتگىڭ كۆزلىرال بىلەې كۆزۈت ئۇچقىشىىىى ىۇ قال

تۇيغۇاەنى چاچراتقىگىچە نەندىم كۆز ئۈزنەيل ئقلتۇەۇخۇ.. ئۇنىڭغا قاەى ىسىىان ۇ سىىەزگۇلۇەۇت 
اا  نا ىدۇ، ىۇ نمگى ئەيىىلەۋات قاې تۇيغۇاە كمل ىدىم ئۇچ ىۇ تۇەۇخۇ......كۆزلىر ئىس قىل

 قىبداۋاتىدۇ.. 
تشىىىى كۆەنەيدىكەنسىىىەې ئە...نى انچە "تقۋا تۇناە،، سىىىەې ەاسىىىتىگل نمگى قىلچى ۇ يا

 تقنالسەې " 
سات قانداق بقلۇخۇ ئۇنتۇپ  نال بقل ى سا تق ناللى  نىگۇتلە تۇە سمگىڭ ئاياتىڭدىكى تق "بۇ 

 قال ا.. بىز خىئەې يمقىم خوسىت" 
 "بىز پەقەتل خوست ا ئەنىسە قەلبىڭدى نەې پەقەتل يقق ا " 



 يانغىن ئېلكىتابلىرى پوۋىسىت( ( قەبرىدىكى ئىلتىجا

 

29 

ناندۇ سەې خىپ باقە..ئەنىسە نەې قەلبىڭدى "سمگىڭ بۇ گەپلەەنى خىبىشكە ساائىبىتىڭ تق
 نى ىئە ئىساپ " 

 "نااا قىبدى ا.. نەې سااا ايى  كەل ەي ەې " 
سمگىڭ قەلبىڭدىكى نۇئەببەت پۇل،نال ساائىبەت بىلەې ئۆلچىگەندۇ  بۇ تەەىپتىم -" خۇنبا 
 سمگىڭ ەوئىڭ بەك پۇچەككەې نەپقەت" 

 ڭ ئەنەس ۇ  " "بۇگۇنكى تقيغا كەلئىگىڭ نمگى ئازاپلنغىگى
"ئقئۇي نۇنىىداق خى.. سىىىىەنچە نەې كەل ىسىىىىەنل سىىىىەې تقنىىىىىال بقاايسىىىىەې 

 نۇنداق ۇ ۋىجدانسىز،ئەبلەخ.." 
..................................... 

بىرىئە -كۆزلەەخىم چاچرىغاې ئۇچقۇنلە ئىككى يۇەىكگىڭ تى.ىشىىىلىرىگى نىىىۇ يقسىىىۇندا بىر
 تقي ئاتىرانتى...  يەتكۈزۇۋىەگەن ۇ بقاە ئىدال. بىراق..

ىشىىىۇ يىئىت بىلەې تقنىىل-بىز سىىىرىتقا چىقتۇق..قايتىشىىى ىز كمرىك.ئەندال بەتىتلىك قىز
سۇپ ساق ناۋۇ  ستا ئۇۋى ىزنى تمىى.ال ى سىرىئە ئايلىگىۇ كاللىدىكى -ئا سۇيۇقلۇقگىڭ ئە سۇزۇك 

خى ەي تق را ئۇقۇنلەنى ئقڭ تەتۇەگە بۇەاپ نۆەىتى كەلئەندى "بىز ئىچ ىسىىىىەك بقل اندۇ" 
ئەكسىىىگچە بىرسىىى ياتقۇزۇۋىلىۇ كانىبىگى ئمچىۇ قۇيغاندىك "ئەن ىگى قىلغاې نىىۇ ئاەاق" 
خىپ ئۆزلىرىگىڭ سىىەتچىلىكىگى جانسىىىز جىسىىى غا خەائەنىىكە ئۇسىىتا "قىز ئقۋچىلىرال" بىزگە 

 "ئانى "بقلۇپ قەلبىگى يىرتىۇ ئمرىۇ قالىدۇ... 
 ې پەيىتتە ئۇاەنىڭ ئالدىغا باەخۇق. نىھرىباې ئىككى ىزنۇ تقنلىشى.اتقانلە نااالنقا

 بىز قايتايلى،تەيىر،بەتىتلىك بقلۇالە!!  -
 _قايتانسىلەە _نەپقەتگىڭ ئاۋازال تىترىپ كەتتى. 

-_قايتى ىزخى ئەندال ...قايىت اي سەې بىلەې ئۆيۇائە باەساق بقل ال.. ناۋۇ كملىگچەك سۇە
م خىپ كۆزال تۆت نىىىىۇ تققىىاي قىلىىىۇ قق لى.ىتەە بىزنى...بىزنى قىىاچىىاې كمتەەكى

 تاپتا.._نىھرىباې ئاچچى  بىلەې نۇنداق خىدال. 
_نى انداق گەپ قىلىسىىىەې _نەې ئۇنىڭ ققلىگى تاەتىۇ ئىتتىك گەپ قاتتىن_تقي نىىىۇنداق 
ياتشى ئۆتتى،بەتىتلىك بقلۇالە،ئال ىرى،تقنۇنۇپ ۇ قالدۇق.نەنغۇ ئۇەۇنچىئە قايتى ەې.كۆپ 
ئۇچرىشىىىىال اسىىىىلىقى ىز نۇنكىم. بانىىىىقا قىزاەنۇ كۆپ،سىىىىىزنى ئەەگىز يالغۇزسىىىىىرىتىۇ 

 اەىلىشىۇ ئۆتۇڭ!! ققي ايدۇ..ئۇاە بىلەې ئ
-نىىەپقەتگىڭ نااا سىىۇنغاې ققللىرال جاۋاپسىىىز قالدال.. نەې بۇەۇلۇپ نىھرىبانگى ققلتۇقلىدىن

 خى،نمڭىۇ سەل نمرىدا تۇە اې تاكسىغا چۇنتۇت. 
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 بۇ ئقيۇنگىڭ ئەڭ ئاتىرقى كۆەۇنىشىگى نانا نۇنۇنداق  ەلبىلىك ئقيگاپ تۇگىتى.ىتتىن. 
 بەلىك تۇەنۇنگىڭ كقنىدىبەلىك كۆەۇنۇنلىرال.... نانا بۇ تۇەنۇم..نانا بۇ تىراگىدى

ىۇ  قايت يدىم  قانلىرىگىڭكىئە كەتكەنلىئى ئۈچۈې تق ىدىكى تۇق ئاپىلىرال يمز ىڭ  بانلەن نىھرى
 ئۇنىڭ ئۆيىدى ققنۇخىغاې بقلۇپ ئاپاندىم ەۇتسەت ئملىۇ چىققاې ئىدىن. 

 جى جىت ئۆي....ئۇنۇ جىن..نەن ۇ جىن...... 
ىم ئايرىلىۇ چىقىۇ كەتكەندىك..ئۆيدى بىر نۇقتىغا كۆزلىرىگى نىىىىۇ تاپتا ەوئىن جىسىىىى ى د

 تىكىۇ باياتىگقى نقخ،جىل.ىئەە قىباپەتتىم ئەسەەسىز ئقلتۇە اې بىر جەسەت ئىدال.... 
تملى.ۇزۇە سىىىىۆزلەۋىتىىتۇ...ئۇنىڭدىكى قانداقتۇە بىر كۆەۇنۇنىىىىكە قاەاپ كۈلدۇت..نىھرىباې 

 لۈخىغاې ئىش ئقتشايدۇ خىپ ئۇنۇ كۈلدال.. خى كۈ-چۆچۇپ بمشىگى كۆتۇەۇپ نااا قاەىدال
 ئا..ئا..ئا........... 

باې كۆزلىرىگى  ندىك ئەنەسىىىى ەې...نىھرى غا يدى باا كۈلۈۋىەخىن..كۈلۈۋىەخىن...ئىچ تقتتى
ئاستا -چەكچەيىتكىگىچە ققەقۇنىچ ئاەىلم نااا قاەاپ قمتىۇ قالغاې ئىدال...كۈلۈم...ئاستا

 لندال...... ئىسەخىنكە..ئەلەنلىك ئىسەخىنكە ئاي
نۇ يىغا ئەتە نااا تمخى ۇ  سى...  سرىتلەە ئۇنتۇلۇپ كەتكۈ نۇ يىغىلە بىلەې ئەن ە پىغاې،ئە

قۇخەىت ئاتا قىلغۇسىىىى...بۇنىڭدىم كمبىگكى ئاياتى دا تمخى ۇ ئۇسىىىتا ئاەتىس بقلۇپ -كۈچ
 تۇەنۇم بەتلىرى گى كۈلكىئە ئقەاپ ئۆتكۈسى......... 

سىدى ئۆيدى ئىككى ئەپتە تۇەخۇت. بىراق  سىھەتلىرال نەتىجى نلىرال،خاخانگىڭ نە ئاپانگىڭ قىبدا
ياتشىىىىى -تاا ىۇ كمتىشىىىىى بىلەنل نمگى  ىڭ تقي قىل تۈز خىئەنئە چىق ىدىن.نىىىىەپقەتگ

-كۆەىدىغانلىقىگى ئىس قىلىشىۇ يەتكەې نەچچە ساۋاقدانلىرىن)تقيدا ئۇچرانقاې(نمگى ئۇ يەە
ك تقا تە ىراق بۇ يەەگە  ي ىىىدال. ب قق گى  ى  للپ ئىىاەان يق چۇە  ئۇ تقا  ىلىىىۇ، لىىىۇ ق

نەې ..ئىشىىىگەنسىىىز..ئەتتا ئىككىگجى قەۋىتتىكى ئۆيى ىزخىم پەسىىكە چۈنىىۈپ ۇ ققي ىدىن. 
شىۇ تملى.ۇزۇە كۆەۇپ -بەم ۋاق تاناق يەپ،نىدىر-كۈندى تۆت سافا ا چاپلى سىدىر قىل اي 

خىپ پەەىز قىلدىڭىزنۇ...نەن ۇ نۇنداق زېرىك ىدىن.ئا..ئا..سەنىرىۇ تىقىلىۇ قالدى ىكىم 
 بقلۇنىگى ئاەزۇ قىلتتىن.ئەكسىگچە نەچچە كىلۇ ئقەۇقلپ كمتىىتى ەې..... 

پات بىلەې - ئا ىدى  ىڭ نىھ اې كۈتۈم ئۆي بانگ باەنۇ يقق ۇ  _نىھرى ئالل..سىىىىەې  ۋاي 
ىن ئۇ ئىد ئەئ.اللنىىقىگىگى ئاالىغاې بقلسىىان ۇ ئمرىگچەكلىك بىلەې ئقجرا ئۆيۇندى ياتى.ىەگەې

 خى، ئۈستۈنئە ئۆزىگى تانلپ نمگى بمسى.الدال. –چااىلدىغاې پمتىل كىرخال 
_ۋوي سىىاەاڭ.. سىىەندىك پقە كۆتەكگى كۆتۇەىلەنتىن   كەچكىچە كقچىدىم كىرنەيدىكەې بۇ 

 كقچا ساەىڭى.. 
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_ئەجەپ چىرايلى  يمتىۇ كمتىىسىىىىەنغۇ تمگىن..نىىىىۇ تاپتا كى گى ئقيلۋاتىسىىىىەې ئالى گى 
 ەې ئە..ئاپاادىم ئاالىسات ئۈەۈنچىئە كمتى ەې خىپ جىدىلل قىلىدىكەنسەې. سمغىگىىس

بۇنى ئقيليدىغانغا زۇلخۇناەنىڭ كاللىسىىىى قمبىۇ قال ىدال -_ئقئۇم،ئىشىىىىڭگى قىلە..ئۇنى
 سەندىك   

_نۇنىىداق خى.. نەې كى گى ئقيلپتى ەې..خىئىگە قمگى خىئىگە قمگى.._ئۇنمگى تقتتى ىىاي 
ۋايەي.. نمگىڭ  ىدىقىن نىىىۇنچىلىك كملىدۇكى بىرىەسىىىى ئازەاقل   ىدىقلنىىىقا بانىىىلىدال.

  ىدىقلپ ققيسا جمگىن چىقىۇ كمتىدىغاندىك بقلۇپ كمتى ەې. 
_ۋاي بىىقلىىدال.. خىىى ىىىئەې بىىقاي.. ئىىاپىىىىىاق ئەخى..تىىاتىىلىىى  ئەخى..نەې ئەل 
ىدىم ندىم ئقەن ئا ندىم كمبىگل  غا ىۇ كەتتى.ئۇ  ەلبە قىل يام چىق لدۇت.._كۆزلىرى دىم   بق

 تۇەۇپ ققلۇنگى تاەتىۇ تۇە ۇزخال. 
 _خىپ باقە.نەې قانداق تەۋىە ئەكەلدىن  

 _تقي تەۋىرى ا يەنە بىرىەسى تقي قىلندىكەې  
سات كەچكىچە تقي قىلىدىغانلەنى تىزى لپ يۈەۈخىغاې_ئۇ  ساەاڭ..نەې ئۆتۇتخاې بقل ى _ۋاي 

 ىساڭ ۋانلنتۇەخال،_تاپە،تاپالپقنسىلق لەۋلىرىگى پۈەۈنتۈەۈپ نااا ئالىبىۇ ققيۇپ گمىىگى خا
 تەۋىرى گى ئملىۇ كمتى ەې. 

_تاپال ىدىن..ئە تاپتىن،تاپتىن.ئاتشىىىىات خىلشىىىىات بىلەې كۆەۈنىىىىتۈت خىۋاتاتتىڭ.._نەې 
 ئاۋازى گى پەسلىتىۇ ئۇنىڭ قۇلىقىغا پىچىرلىدىن_خىلشات سمگى سۆيۇۋاپتۇخى.. 

لۈپ تۇەۇپ_ئۇنداق قىلسىىىى ۇ _ئىشىىىىڭگى قىلە..ئۆل ىئۇە..._ئۇ قىزىرىۇ كەتتى،ئاندىم كۈ
 تەۋىە خىپ سااا كۆتۇەۇپ كملەنتىن  

_نانا خى ىدى  ۇ ەاسىىكەې ئە.. ئەي،ئەي نااا خىئىگە..قانداق بقلىدىكەې سىىەې قانداق 
 قىلدىڭ  

قىزىى بقلۇپ كەتكەې يۈزلىرىگى ئالقىگىدا ياپقىگىچە كۈلۈنىىكە -_ۋاي نااغىگە سىىاەاڭ_ئۇ قىۇ
 بانلىدال_جۇۋايگى ەك،،ساەاڭ.. 

ئۇنىڭ بەتت ئىلكىدى قىزىرىۇ تۇەۇپ كۈلۈنىىلىرىئە نىىۇنداق ئەۋىسىىىن كەلدال. خىلشىىات 
نالىبە ىدال. ئۇ نەكتەپ پۇتتۇەۇپ  باا ئ غاې  اخ ئىقتىسىىىىى-بىزخىم بىر يىللى  يۇقىرال ئققى

ئقن.ىرسىىىىىتىغا باە اې ئىدال. نىھرىبان ۇ نىىىىۇ نەكتەپكە ققبۇل قىلىگىۇ باە اندىم كمبىم بىر 
ى ىۇ بىريۇەتلى  خىپ ئىزخىشىىىى ىۇ كمل ياتشىىىىى كۆەۈنىىىىۈپ -ۇ يۈەۈپ بىللە بمر بىرىگى 
 نۇئەببەتلەنكەې ئىدال. 
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قاچ ا!! ادا تۇەۇپ _سىىىىمگى كەلسىىىىۇې -_ئەي.. تقا گەپگى ئمى ئا ئا ىدخال  باې ج نىھرى
 خىيدۇ_خىدال. 

 _كىن  
 _نەپقەتگىڭ ئاپىسى،نۇئىن گمىىن باە،،بىر كملىۇ نەې بىلەې كۆەۈنۈپ كەتسۇې خىيدۇ. 

 _قاچاې  
 ې كەچتە _بۈگۈ

 _نى ە قىلىدىكەې نمگى.. 
 _بىل ىدىن. 

نەې قانداق قىلسىىىات بقاە خىئەې نەزىەخى نىھرىبانغا قاەىدىن. نىىىەپقەت خىئەې ئىسىىىى دىم 
لەەزىئە كەلئەې جىسىىىى ىن نەچچە كۈنىىدىم ئۇيقۇلۇق ئىىالەتتە يىىاتقىىاې نمرۋىلىرى گى 

نتۈەۈپ ئىچ شايدىغاې ب-سەگەكلە نگالىققا ئقت سمغىگىش،تە سمزىن كەلكۈئىچى دىم  ندىك ىر 
 يانرى اقتا ئىدال. 

 نەنچە چقڭ ئايالگىڭ لەۋزىگى يەەخى ققي اي باە ىم!!نى ە گمىى باە ئاالپ باق انسەې!! -
 _سەې بىللە باەى،نەې ئۆزۈت يالغۇز باەسات بى ەپ بقاە.. 

_ئۇ ۇ نىىۇ.. ئازىر بۇەۇنقىغا ئقتشىىى ايدۇ خىئىگە..ئۇنىڭ ئۈسىىتىئە تەق گەپ تاپى ەې خىپ 
 اەانل تۇەۇخۇ. ناقۇل ئەنىسە نەې بىللە باەاي!! ئ

 كەچگى ئاەاې قىلدىن.... 
 نىھرىباې بىلەې ئۇاەنىڭ ئۆيىئە يمتىۇ باەخىن. 

تىباللە ئىچىدى ئۇاەنىڭ ئۆيىئە -نىىىىۇنداق قىلىۇ كەچتە نىھرىباې بىلەې ئەەتىى قىبال
باەخىن. خىەۋازا ئالدىدا تملى تۇەۇپ قالدىن.نىھرىباې بقل ىغاې بقلسىىىىا كىرنەي كەيگى ئە 
شىن  شقىدۇ جۈەئىتىن يقق ئىدال.تۇخخال بۇ ئۆيئە كىرى شىن نۇنكىم ئىكەې. نى ى قايتىۇ كمتى

ستىمبىلەنل ئەن ە ئ شلە ئا سەت -ى ستۇې بقلۇپ كمتىدىغاندىك،تۇخخال ئال ىرى نمگى ئەڭ  ئۇ
 گەپلەە بىلەې تىللپ كمتىدىغاندىك... 

كىرى.ىرىي.. نەنىىدى نى ە گۇنىىا.. نەې ئىچگى ە خى ىىىدىن،ئىچگى ە قىل ىىىدى غۇ...پەقەت 
سىگى ئال شلەنى قىلىۇ ئاپى نەپقەت يقلدىم چىقىدىغاې ئى نۇ.. يا  سى چاقىرىىتۇ  ىرىنى  ئاپى

تاپا قىلغاې بقلسىىىا بۇەۇنقىدىك يمقىم خوسىىىتى قاتاەىدا نمگى نەسىىىىھەت قىلىۇ ققيسىىىۇې 
خىئەندۇ..نىىىىۇنداق كۆالۈنگى تەسىىىىكىم تاپقۇزىدىغاې تىباللە بىلەې ئۆي ئىچىئە كىرىۇ 
كەلدۇق. بىزنى نىىەپقەتگىڭ ئاپىسىىى كۈتۈۋالدال.بۇەۇنقىدىكل نمگى قۇچاقلپ بىر ئازا كۆز 

ئەئ.ال سىىىقەىشىىىىۇ بىر ئازا ئۇ ياقتىم بۇ ياقتىم گەپ قىلىشىىىىۇ -يمشىىىى قىلدال. ئال
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سى يالغۇزنىكىگە.. ئۇنى ىغىگى ىز ا قاەى اي بىزگە تاتلى  ۇەۇت تىزىۇ ت-ئقلتۇەخۇق. ئۆيدى ئاپى
 چاي قىلدال. 

 _چقڭ ئاپا، نەپقەتلەە بىر ياققا كەتكەن ۇ  ئۆزىڭىز يالغۇز ئقتشى انسىز _نىھرىباې سقەىدال. 
 _ياق..ئال ىرى باە. 

 ئۇ بىتاپ بقلۇپ قالدى ۇ يا   -_ئەنىسە.._نىھرىباې ئەيرانلى  بىلەې نااا قاەاپ ققيۇپ
_ئەتىئەنلىك نانىىتىدىم كمبىم ئقجرا ئۆيىئە بمكىگى.ىلىۇ نى ە بقلدىكىم يا نىىەپقەت بىلەې 

 دال. ىقىزىرىشىۇ قالغىگىگى يا بانقا ئىش بقلغىگىگى بىل ىدىن.ئۆيىدىم چىققىلى ئۇنى 
 _ئەنىسە نەپقەتچۇ  

_ئۇ چۇنىىىتە كىرىۇ چىقىۇ كەتكەې.ئملىغىچە كملىۇ قااە..._ئانىگىڭ بىچاەىلەەچە ئمبتقاې 
 سۆزلىرال،سۇلغۇې ئالىتى يۈەىكى گى ئمزى.ىتتى. 

تىرىكىگى كۆەسىىىىەت ەي -قىىانىىداق خىئەې نى ە ئۇ..ئۆيىئە بىراۋ كملى.اتسىىىىى ۇ ئۆلۈك-
 ۇخۇەاپ ققيۇپ تۆۋىنئە چۇنىىىىتى_چقڭ ئىاپىا ،نەې بمكىگى.ىلىىۇ_نىھرىبىاې پەل ئىاۋازخا 

 ئال ىرىنىڭ قمشىغا كىرىۇ چىقاي،سىلەە پاەاالىشى.ىرىڭلە!! 
نىھرىبانگىڭ چىقىۇ كمتىشىىىىىگى كۈتۈپ تۇە اندىك تۇە اې ئانا ئۇ چىقىۇ كمتىشىىىىى بىلەې 
نىىۇنداق ئۆپكىدىپ يىغلپ كەتتى، نەې قانداقتۇە بىر كۆاۈلسىىىزلىكلەەنى ئىس قىلغىگى چە 

 نى ە خىپ تەسەللى بمرىشى گى،نى ە خىبىشى گى بىل ەي ئقلتۇەۇپ قالدىن. 
قاەاڭ باات،خاخىسى ەىئ ىتى بىر تال ئق ۇل خىپ نۇنچە ئەتى.اەاپ كمتەتتى. بىراق نمگىڭ -

ئققۇ ىم خىپ نۇنچە يملىگغانلىرى غا ئۇنى اي ئەن ە ئمغىرچىلىقگى سااا ئاەتىۇ ققياتتى  ۇ خىپ 
نىىە يۇەۇپ بۇ -نە،نىىەنۇ-جەنىبەتكە چىقى.ىلىۇ ئققەت قىلدىن خىپ نەنۇئققۇناي بالدۇەا 

بالىگىڭ قىلىۇ ئقلتۇە اې ئىشىىىىگى...خاخىسىىىىدىم ئايرىلدال خىلى سىىىۇنۇق،بقپتۇ ئازاە يەپ 
ىڭ  ندى ئۆزىنگ قاتتى  گەپ قىل اي نەيلىئە ققيۇپ يۇەۇپ بۈگۈنكى كۈ قال ىسىىىىۇې خىپ 

ئاسىىىىتىم ندىكى ئىشىىىىلەنى  بانىىىىلپل ئۇسىىىىتۇنل قىلى.ى-ئقيۇ باا.بىر كۈنى  تتى بۇ 
كەپتۇ..يىغلىدىن،قاتشىىىدىن.. ئانال بقل ىدال.ئۇنۇ تەقگىڭ ئاجىزىسىىى ئەنەسىى ۇ..ئاتىرال 
ئىىاخخال قىلىىىۇ بقلسىىىىى ۇ تقي ئۆتكۈزۈپ بەەخىن.ئۇر خىپ ئەنىىدال ئىىاەانى گى ئىىااەنەې 

پ لخىسىىەت..ئەي نەخىكىگى..._يا لىقىگىڭ ئۇچى بىلەې كۆز يانىىلىرال ئمبتىۇ،چمبى گى لىق
 ققيغاندىم كمبىم چقاقۇە ئۇر تاەتىۇ سۆزىگى خاۋانلنتۇەخال؛ 

_بىزنىىىڭ  ۇلجىىىدا كملىم نەخى ۇ ئەتىئەې ققپ ىىاي كۈې چۇم بقلغىچە ئۇتلپ يمتىىىۇ 
،ئمزىلىۇ يۇەۇخىغاې ئىشلە باە   بىز ئانا بقلغۇچىلە ئەڭ ئالدال بىلەې قىزلىرى ىزنى كمبىگكى 

نقىلەنىڭ ئالدىدا تەل كۈن نۈك كۈندى با سۇې خىپ قاتتى  ققللۇق بىلەې تۆ ئە،ئىزا ا قال ى
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ئىشىىلىرىدا پىشىىشىىى  قىلىۇ تەەبىبىلەپ چىقى ىز.قىز باا خىئەې چمچەې،ئىشىىچاې بقلغاندا 
ئۆەنىتى بىلەې بانقىلەنىڭ ققلىدا گۇل بقلۇپ نەائۇ ئمچىلايدۇ.قانداق -ئاندىم ئۆز ئىززىت

سى قانداق تەەبىبەلىئەې قى  زكىم بىل ىدىن،ئەتتا بىر چىگە چايگى ئقالپچقڭ بقلدىكىم،ئانى
قىىاتلىرىغىچە نەې -تىىانىقىىىدىم تىىاەتىىىۇ.كىر-ئۆزال ئمتەل ەيىىدۇ بىىاات...ئملىغىچە ئىىام

ئۆخخىسىىىدىم چىقىۇ كملى.اتى ەې. تۇيى نىىۇنداق ياناې. بىر گەپ قىلسىىىڭىزا ئانىىۇنداق 
-كۈنلەپ قىىاپىىاق ئىىاچ ىىايىىدۇ.خىسىىىىلەپتە بۇنۇ ئىىاتىىا-خۇنلىگىىىۇ يمتى.ىلىىىۇ كۈې

ى باەا كۈچەپ نمگ-ئانىسىىىگى،قمرىگدانىىلىرىگى سىىمغىگغاندۇ خىپ ئقيلىدىن.. بىراقزى.. باەا
لدىدا ئىزا-تقنىىىىگىلە ئۇەۇق-تقلۇت ئا ىڭ  قانلەن نا يەنە -تۇق ىدۇ..._ئا ئانەتكە ققيۇۋات ئا

 ئۆپكىدىنكە بانلىدال. 
 _نەپقەتچۇ ئۇ گەپ قىل اندۇ _ئىچىن سىقىلغاې ئالدا سقەىدىن. 

سىگى خىپ ئۇنى تمخى ۇ بى اەات قىلىۇ نى ە قىلى ەې باات،جمگى غا _ۋاي بۇ گەپلەە نىڭ ئەن ى
بەك پاتسىىىا بەزال گەپلەەنى خىپ ققيى ەې،ئۇەۇنىىىۇپ قالسىىىا يەنە نىىىۇ ئال ىرىنىڭ تەەىىىگى 
ئالى ەې،ئاجىز ئەنەس ۇ  ..قايسى كۈنى ەىستۇەاندىكى تقيگىڭ پىلستىگكىسىگى ئەكەپتىكەې. 

ى ەىئ ىتىگىڭغۇ كۆپ ئىىاەنىىانلىرال بىىاەتى..ئۇنىڭغىىا سىىىىىزنى كۆەخۇت بىىاات،خاخىسىىىى
يمتەل ىدۇق..كۆالۈت سىىىىىزنى تاەتىۇ قالدال..بۇ گەپلەەنى نى ىشىىىىقىكىم سىىىىىزگە خىئۇت 
 كەلدال..كۆالىڭىزگە ئال اڭ باات.سىزنى ئۆز قىزى دىك كۆەۇپ ئىچى گى بقناتقۇت كەلدال... 

پ تۇە اې،بىر ئۆنۈە جاپا _خىۋىەسىىىلە..ئىچقىسىىى يقق.._نەې ئانىگىڭ نىسىىكىگلىك تۆكۈلۈ
تاەتىى ۇ يەنە نىىىىۇ جاپااەخىم ققلى بىكاە بقل ىغاې تۇەقىغا قاەاپ كۆالۈت يمرىن بقلغاې ئالدا 
خىدىن.ئانىگىڭ گەپلىرىدىم تۇەۇپ ئال ىرىگە ئۆچلۇكۇت كەلسىىىە تۇەۇپ نىىىەپقەتكە ئاچچىقىن 

 ۇ گمىىگى كملەتتى."قىىانىىداق خىئەې گەپ ئۇ..ئق ۇل بىىاا تۇەۇپ ئىىايىىالىغىىا نىىىىۇنچىلىك
 ئۆتكۈزىل ىسە..".. 

ئىشىىىىىىىك ئمچىلىىىۇ ائىىاپىىا، سىىىىىڭلىن تملىفۇې قىىتۇ چقڭ ئىىاپىىانلەنىىىڭ ئۆيىىىدى ققنۇپ 
ندىك  لدال..كىرخىبۇ نمگى كۆەۇپ چۆچۇپ كەتكە ىۇ كە قالغۇخىك"خىئىگىچە نىىىىەپقەت كىر

 بقلۇپ تۇەۇپل قالدال.نەن ۇ ئقاايسىز كەيىىبات ئىچىدى ئقەنۇندىم تۇەخۇت. 
 زۇلخۇناەنى تقنۇيال اي.اتانسىىەې ئقلتۇەى.ىرىڭ قىزىن.._ئاپىسىىى نىىۇنداق _نى ە تۇەۇسىىەې

 خىئەچ چەيگەككە چاي لىقلىغىلى ئانخانا ئۆيئە چىقىۇ كەتتى. 
 _ياتشى تۇەخۇا ۇ _ئۇ تىترىئەې ئاۋاز بىلەې ئاستا سقەىدال. 

ا د_ياتشىىى ،ئۆزىاچۇ _نەې بمشىىى گى كۆتۇەۇپ ئۇنىڭ كۆزلىرىئە قاەانىىقا پمتىگال ىغاې ئال
 چىگەندىم كۆز ئۈزنەي جاۋابەې خىدىن. 
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_تۇخا ا نىىۇكرال_ئۇ جى  ىدى تۇەۇپ كمتىۇ ققنىىۇپ ققيدال_ بۇ ياققا قەخى ىڭ يمتىۇ قاپتۇ 
 ئە   

_نىىۇ،ئاپااگى يققلىغاچ سىىىلەەنى كۆەۇپ كمتەي خىپ_ياسىىال ىلى  بىلەې خىئەې سىىۆزلىرىن 
چىقىرالىغىگى غا نىڭ  ئاەىسىىىىدىكى "سىىىىلەە"نى خى ەك نىىىۇنچە تەل بقلسىىىى ۇ ئمغىزى دىم

 نۇكرال. 
 ياتشى بقپتۇ..ئۇنداق بىراقل يققاپ كەت ە!! -

نەې ئاستا بمشى گى كۆتەەخىن.كۆزلىرىن ئۇنىڭ كۆزلىرىئە نۇاغىدال،كۆزلىرىن ئۇنىڭ جىس ىگى 
سىىىىۆيدال،كۆزلىرىن ئۇنىڭ سىىىىىھىرلىك كۆزلىرىئە ئەل بقلغاې ئالدا يۇەىكى ئە يەنە ئملىقى 

تا غاې  ىدى ىدىاقىل ىدىكى ئقتلۇق "سىىىىىرە بانىىىىلپ كىرخال.خىقىقە ئىچ تلى  سىىىىمزى گى 
تىلەكلەە،خىقىقە ئىچىدىكى سىىىىىھىرلىك تۇيغۇاە..يەنە نىىىىۇ خىقىقە ئىچىدى پۇەەىدى تقزۇپ 

 كمتىدىغاې بەتىت.... 
_ئال ىرى ئەتىئەنكى پمتى ئقجرا ئۆيىدىم چىق ىدال.نىھرىباې قىزىن كىرىۇ كەتكەې.ئىككەيلەې 

چ چىقاي خى ەيدىغۇ.._ئانا نىىىىەپقەتكە چاي قۇيغاچ ەىنجىش نۇادىشىىىىىۇ قالدى ىكىم ئى
 ئائااىدا نۇاەنى خىدال. 

_بقلدال، بىزنۇ قايتى ىز،نىجەزال يقق بقلسىىىىا زوەلى ايلى. نەې كىرىۇ كۆەۇپ چىقاي_نەې 
ئۇخۇل ئقلتۇەۇپ چاي ئىچىشىىىىگىڭ نمگى قىبگايدىغاې -ئۇنىڭ بىلەې بىر ئۈسىىىىتەلدى ئۇخۇل ۇ

 ۇە اې ئالدا ئىتتىك تۆۋىنئە چۇنتۇت. تۇيغۇلىرىدىم ئۆزىنگى قاچ
ستى.بەلكىن ئۇ نىھ انگىڭ ئالدىغا  نەپقەت نمگى تق سەې كىرنە!! نەې ئۆزۈت كىرىي_ _بقلدال،

 چىق اي ئۆزىگى كىرگۇزۇۋاتقاې بۇ "قائىدىسىزلىك"تىم تمجىى بقلۇپ قالغاې بقلسا كمرىك. 
چىقىۇ ئۇاەنىڭ ئقجرا  _ياق،نەنل كىرىي بقلدال،سىىىەې چمبىڭگى ئىچى.ىەگىم_نەې ئۇنى اي

ئۆيىئە كىرخىن. ئقجرا ئۆي ئازىرقى يانىىلەنىڭ يمڭى ئقجرىلىرال ئۇسىىلۇبىدا بمزىلئەې بقلۇپ 
ققم كىشىىىىىلىك كاەۋاتتا ئال ىرى پۇەكىگىۇ ياتاتتى. خى ەك ەاسىىىىتىگل نىجەزال بقل ىسىىىىا 

 كمرىك.نىھرىباې ئە خىپ ئۇنىڭغا گەپ قىلى.اتقاې ئىكەې. 
سىلەەنى ئەنە چىقاە،ن سات ئىچ چىق ىدىڭلە،ئۆزۈت كىرخىن_نەې _ ساقلى انا چىقاە خىپ ئىڭەك 

 كاەۋات قمشىغا كملىۇ خىدىن. 
سىھىرلىئۇچى تاتلى  ئاۋازال بىلەې ئەەكىلەپ تۇەۇپ  شىن قمبىۇ تۇەۇخۇ_ئال ىرى ئاخىت  نۇ، بم _

 جاۋاپ بەەخال. 
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سىڭىز ئملى ۇ  شىۇ قالغانغا بىر كۈې كەچكىچە ئىچگى ە يى ەي بۇنداق يات _كىچىككىگە قىبدى
ئىچ نى ە بقل ايدىكەنسىز،نەې بقلسات ئۆنىلىئەنچە كاەۋات ئاستىغا نەائۇلۇك كىرىۇ كەتكەې 

 بقاتتىن_نىھرىباې ئاچچى  ئاەىلم نۇ گەپلەەنى قىلى.ىتتى. 
خىت خىئەې بۇنداق تاناق يى ىسە ئقزۇقلۇق يمتىش ەسلىك _ئۇنداق قىلسىڭىز قانداق بقلۇخۇ ئا

كمسىىىىلى بقلۇخۇ.ئۇنىڭ ئانىلىئى ۇ تەسىىىىرال بەك چقڭ بقلۇخۇ_نەې ئاخىتىن بقيىچە كەسىىىىى 
 ساائىبىتىن بىلەې گەپ قىلدىن. 

 _نەخىكى بالىكەې،ئمشەكگىڭ بىر نى ىسى ئۇنىڭغا... 
قىزنىڭ ئمغىزىدىم بۇنداق ياناې نەې خااقمتىۇ تۇەۇپ قالدىن.نىىىىۇنداق نازۇك،جىل.ىئەە 

سۆزلەەنىڭ چىقىشى "نەخىكى باا"خىئەې سۆزىدىگ ۇ بەك نمگى ئەيراې قالدۇەۇۋىتتى.نىھرىباې 
 نااا قاەاپ كۆزىگى قىسىۇ ققيۇپ؛ 

ئاالپ قۇاق  ياخىم بمرال نەې  با ڭدىك سىىىىەت گەپلەەنى  ئال ىرىتاې..ناۋۇنى _ئاي،ئاي،
ەيرانل قالىدۇ .نىىۇنداق چىرايلى  ئمغىزىڭىزنى نى ە پىشىىقاې بىلەې بىزنىڭ ناۋۇ تۇناەتاې ئ

 ئانداق بۇزۇم ئۇ  _خىدال. 
_نەې كۆنۈپ قىىاپتى ەې_ئىىال ىرى يۆلىگىىىۇ ئقلتۇە ىىاچ "پىىاەاققىىىدى"كۈلۈۋىتتى ۋى ققنىىىىۇپ 

 ققيدال_نەې نەكتەپ ئققى ىغاې بقلغاچقا ياساپ سۆزلىبەل ەي ەې. 
ايىت اق بقلدۇق.ئال ىرى ئەتىئەندىم بمرال بىر خىت پاەاالىشىىىىىۇ ئقلتۇەخۇپ ئاندىم ق-نمرال

بمرال تاا ا چىق ىغانلىقى ئۈچۈې ئازىرنۇ چىقسىىا بقل ىغۇخىك.نىىۇاا ئۇ نىىۇ يەەخى،كاەۋىتىدا 
 ئقەۇنۇپ ئقلتۇە اې پمتى بىز بىلەې تقنلنتى. 

بىز نەپقەت ۋى ئاپىسى بىلەې تقنلىشىۇ ئۇزاپ چىقتۇق. نىھرىباې نااا ئال ىرىنىڭ ققەسىقىدا 
يالغاې ئىكەنلىئىگى نىىۇ تۇپەيلى نىىەپقەت بىلەې قاتتى  سىىققۇنىىۇپ قالغانلىقىگى  قالغىگىگىڭ

ىڭ يۇگىرىپ  قا تەەىىى ىزخىم بىرسىىىىىگ ئاە باەاتتۇق. ىۇ  ىۇ كمت پاەاالىشىىىى ىۇ بەەخال.  ئمبت
كملى.اتقانلىغى ۋى "زۇلخۇناە"خىپ تقۋلىغىگى ئاالندال.ئاەقىغا بۇەۇلۇپ قاەىسىىىاق نىىىەپقەت 

 ال. يۈگىرىپ بىزگە يمتىشىۇ كەلد
 _نى ە بقلدال  

 ئىچ نى ە.. نەې سىلەەنى ئاپىرىۇ ققياي!! 
لۈپ  ڭغىىا قىىاەاپ كۈ ى ئۇن ىبىىاې  ھر ى ق ۇ _ن ى تت ققەقىىا تۇەسىىىىىىاق  ىككى ئىىاخىت  ىز ئ _ب
ندى ئە  خائى ل بىر  قاپسىىىىە ىۇ  ندىم كمبىم ئىس قىل ىدىغىگى ىزنى بىز كەتكە ققيۇپ_ققەق

 قەخىندىم كمبىم ئىشلەنى ئقيليسەې سەې خەت!! 
 ى ە بقلدال_نەپقەت گۇنائكاەاەچە نۇەىسىگى قىسىۇ ققيدال. _ئۇنداق خ
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شاتقا تملىفۇې قىلغاې.ئۇ ئالدى ىزخىكى كقچا  سەې زۇلخۇناەنى ئاپىرىۇ ققي،نەې خىل سە  ئەنى
 ئمغىزىدا نمگى ساقلۋاتىدۇ.ئەە نى ە بقلسا نمگىڭ يقلۇنگى قىسقاەتتىڭ. 

_نىھرىباې_ئۇ نمگىڭ تمڭىرقام بىلەې چاقىر ىگى غا پەەۋا قىل ىغاې ئالدا ئىلدات قەخىت بىلەې 
 كقچا ئمغىزىدىم بۇەۇلۇپ كەتتى. 

_نااە،سىىىمگى ئاپىرىۇ ققيسىىىات بقل ايدىغاې يمرال يقققۇ!!_نىىىەپقەت نمگىڭ ئقاايسىىىىزلىگىۇ 
باەسىىىى ىدال. نەن ۇ ئىختى نداق خ لدا نىىىىۇ ئا غاې  بدى قاەاپ قى غا  غا قالغىگى  ىز ئۇنىڭ

بىرى ىزگە يات قەخىنلەە بىلەې..بۇەۇنقىدىك ئەەكىم -ئەگەنىىىىتىن.كمتى.اتى ىز..بىر تىى بىر
ئالدا پاەاالىشىىىىۇ جائانگىڭ پاەاالىرىگى قىلىشىىىىۇ نمڭىشىىىلە يقق، يۇەىك ەېتى لىرى ىز بىر 

سىز...بىزخىكى ئمغىر تى نۇ قەخىە تەەتىى سىقىلغاندىك  سققال ىغانلىقىدىم ئىچى  ىقلە گئائاادا 
 ئقتشام،كۆاۈلسىز ئالدا يۈەىكى ىزنى بمسىۇ تۇە اې تانگىڭ سال ىقى ئقتشام... 

 ئۇ بقم ئاۋازخا سقەىدال. -_ئۇەۇنچىئە قاچاې نااىسەې 
 _يەنە بىر نەچچە كۈندىم كمبىم. 

 _ئە.... 
 تىگسىز.....-يەنە ئۈې

قەخى ىگى  اەسىىىىزنىىىۇ تەەىقىدى نمڭىۇ كقچى ىز ا بۇەۇلىدىغاې خوق ۇنىىىقا كەلدۇق.ئۇ ئىختىب
 .تقتتاتتى

ئقتشىىانىىل جاۋابى گى كۈت ەسىىتىم  ئۇ تۇخخال بۇەۇنقىغا-تۇناە،بىر خىت پاەاالىشىىايلىچۇ  _

 .يەەخىكى خىەىخ تۈۋىئە ناادال ققلۇندىم تۇتۇپ خوق ۇم ياې كقچا تەەىپتىكى تالىي

نىلى  ئاەىلم_ نقىگە قاە نۇ تقەنۇزان ىغاې قەخى ىن بىلەې ئۇنىڭغا ئەگ بۇ.. _نەې بق نتىن. ە
ىڭ ققلۇنگى تۇتۇپ تا ئۇن ئاەاەىت نمرۋىلىرى گى كمرىكتىم  تاپ غاې  تاەى ىدىم  تۇە اې ققللىر

 .ئالغا كىرگۈزۈپ ققيغاې ئىدال چىقىرىۇ نمگى ئاجايىۇ بىر

 ....كملەل ەي ەې تۇناە... نەې سااا يۇز كملەل ەي ەې،ئۆزىنئى ۇ يۈز_

 ...تە دىر ئۇنداق خى ە..بۇ سمگىڭ تاتالىقىڭ ئەنەل ئەن ىسى_
 ەل.ى قىلىۇ "بۇ سىىىمگىڭ  تىبالى دا قانچە قمتى لپ ئۇنى تىللىدىن..قانچە قمتى لپ ئۇنىڭغا

تاەتىسىىىىەې"خىدىن..قانچە قمتى لپ "تەپ  تاتالىقىڭ،بۇ تاتالىقىڭگىڭ خىەخىگى بىر ئۆنۈە
ىم بقلۇپ قااە،نۇ چا دا نى ىلەەنى خىي ەنك يەنە كۆەۈنۇپ بۇ ئىشلەنى سۆزلىشىشكە ئى كاې

 .....گەپ..ئەن ىسى قمگى "خىدىن....ئەن ىسى قۇەۇق
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ىل ىر لل قق ىرال..يىىاق.. لل قق تۇە ىىاې  تۇپ  تۇ گى  ن لۇ قق ئۇنىىىڭ  تۈې  نەې  پۈ ئەنەل 
 ...ئاالىدىن جىس ى،يۈەىئى..ئەە بىر سەزگۈلىرىئىچە تىترىۋاتقاې تى.ىشلىرىگى

 ...نۇنداق خىيىتتى نمگى كەچۈەگىم..نمگى كەچۈە!!_ئۇ نالە قىلى.اتقاندىك تەكراە تەكراە_

ئقنىىىسىىىىز ئالەتتە  بۇ تە دىر..نىىىەپقەت..ئۇنىڭغا ئىچكى گىڭ ئانالى يقق..._نەن ۇ-

 ...تىترىيتتىن
ئالەتتە پەقەت يۈەىكى دىم قىباندىك  تۇيۇقسىىىىز ئۇ نمگى ئۆزىئە تاەتتى...نەې خىەنانسىىىىز
ىرال غۇاەنىىىڭ ئەسىىىى ي تۇ ل.ى  لئەې تە نراپ كە ىغىىا  يىىا ئۇنىىىڭ بىىا ر ى چە  ىگ لغ بق

ۋىسىىال تاپ اي كەچكۈزنىڭ  سىىىڭدىن....ئىۇ..نۇئەببەت... نىىۇنچە ئىللى  گۈزىل يازاەخا
قالدۇە ۇچى بۇ خىنلەەنى  يانىىلى  جاەائەت-ئۈنىىشىىۈك تەككەې پەسىىلىدى بەەگىلەەخى قاې

 نەائۈلۈك ئەستىلىك قىلىۇ قالدۇە ىگىڭ نى ىسى    
نق- ايى.ال خۇنبا...ئىككى ىز بىر بىر ئىختىباەى ىزنى  ىگى ىزچە، پۈتۈېبىرى ىزگە نەئكەت چاپل
 ...بىرى ىزگە ئاتا قىلغىگى ىزچە ئۇچۇۋاتاتتۇق-بىر

قمتىن سىىىىۆيئۈنىڭ قۇخەىتىگى ئۇنىڭ سىىىىىھىرلىك لەۋلىرىدىم ئىس قىلدىن..بۇ  نەې تۇنجى
نۇ تاپتا  ئاياتى دىكى سۆيئۈنىڭ يۇنراې لەۋلىرى ئە قالدۇە اې تۇنجى ئىزال ئىدال... تۇنجى 

 ې،ئۇنىڭ ئاللىقاچاې نااا تەۋى بقل ايدىغاې ئاخىت ئىكەنلىئىگى،ئۇنىڭئەن ىگى ئۇنۇتقا نەې
ئمچىرقىغاې  بانىىىقىلەنىڭ ئاال نىكائلى  جۇپتى ئىكەنلىئىگى تانات ئۇنتىغاې ئىدىن. پەقەت

ئۇنىڭ لەۋلىرال  سىىۆيئۈ ئىسىىلىرى گىڭ  ەلبانىدا ئۇنىڭ با رىغا سىىىڭىۇ كىرىۇ قاەنىىىلىقسىىىز
سىىققۇنىىلىرال ئاالىگىۇ  ەۇپ تەسىىلىن بقلغاې ئىدىن.ئۇنىڭ يۈەىكئالدىدا كۆزلىرى گى يۇنۇپ تۇ

نەئكەت  تۇەاتتى.نمگى بىىاە كۈچى بىلەې بىىا رىغىىا سىىىىىڭىىدۈەۈۋىت ەكچى بقلغىىانىىدىك
 قۇچىىاقليىتتى...چىىاچلىرى گى ئىىىدايىتتى..."تۇنىىاە..نمگى كەچۈە!!"خىپ نىىالە

 ......قىلتتى
...بىل ەي ەې......."نى ىشىىىكە ئۆتتى نىىىۇ تەەىقىدى قانچىلىك تۇەخۇق..قانچىلىك ۋاقىت

ىڭ ئازاپلىغىگ نداق قىلىسىىىىەې  نمگى نىىىىۇنچە  نداق  بۇ قا ندال سىىىىمگى  ىدى ۇ  ئە يەت 
چاقلپ تۇەۇپ ىڭ نمگى قۇ ئازاە يىئەې  ئۇنتۇي ەې "خىئىگى گى..ئۇن ىدىم  ئانىسىىىى تۇخخال 

قانتىشىدىك سۈزۈك..نەې سااا  بالىدىك ئۆكسۈپ يىغلىغىگىگى "تۇناە،سەې بەك پاك.. سەې
پۇنىىىاي ىگىن"خىئەنلىئىگى."ئايالى باە    كەل ەي ەې..سىىىمگى ققلدىم بەەگىگىن ئۆنۈەلۈكايى

ىڭ ئىشىىىىى چاقلم نىىىىىاللقلەن غا يۈز  ئاخىنگى سىىىىۆيۈپ قۇ جدانى  ىدال.. نەې ۋى ئ
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خى ە...ئەن ىگى قىلغاې نەنغۇ.. سىىىىەې  كملەل ەي ەې"خىپ يىغلىغانلىقى گى "ياق،ئۇنداق
ئازاپلن ىغىم"خىئەنلىئىگى، كاە بقلۇپ  ئۇنى ئەڭئەەگىز  نائ ئاتىرقى قمتىن گەخىنئىچە گۇ

نەائۈلۈككە تقنىىىىلىشىىىىى ەې،ئەندال نمگى  قايتا قۇچاقلپ "سىىىىەې بىلەې-تۇەۇپ قايتا
شى ئۆتكىم،ئاپااغا شى قاەا "خىپ ئاەقانغا ئۆەۈلۈپ يۈگىرىپ  ئىزخى ە،ئايالىڭ بىلەې يات يات

يانىچلى  ئاۋازال ئملى ۇ قۇاق تۇناە،،،"خىئەې ئا" نااغانلىقى گى  ۇۋا ئەسىىىىلەي ەې.ئۇنىڭ

 ........تۇۋى دى
ئۇچرىشىش ئاياتى دىكى تۇنجى ۋى ئاتىرقى ئەقىقى سۆيئۈ لەززىتىدى بىھۇنلنغاې  نۇ قمتى قى

 .قمتى لى  ئۇچرىشىش بقلۇپ قالدال بىر
ىۇ ئىكەې.  جاي ئا تاق ئاخىت خىئەې  لدىم كەتكەې نەەسىىىىىلەەگە ئۆكۈنۈم ئقە كەچكىچە قق

ناللىققا  سىرال تق سى قانچە ئۇزىرىغان ساپى سا كمرىك.ياكى ئايات نۇ سەللىكى بقل سخىكا كم پى
قاەىغاندى ۇ بمسىىىن،ئازاپ خىئەنلەە ئمغىراپ باەاندىكىم خىي ەې.بقل ىسىىا نى ىشىىقا يانىىلى  

لىقلە ى قايتىۇ كەلسىچۇ خىپ تانشىۇ،ئقتتۇەا ياننەزگىلىئە قەخىت ققيغانلە بالىلى  ۋاقىتلىرىگ
نانغانلە ئقتتۇەا يام ۋاقىتلىرىگى  شىۇ يا سلى نلى  ۋاقىتلىرىگى ئەي قىراې ۋاقىتلە خىپ ئە يا
زوق بىلەې تىلغا ئملىشىىىۇ ئۆتۈخۇ خىيسىىىز   يەنە نىىۇنىڭغا ئقتشىىام "ئققۇ ۇچى ۋاقىتلە 

غانل ىدى ەچۇ   نەې خىسىىىىەت ئققۇ ۇچى ۋاقىت نى ىدىئەې  ەنسىىىىىز ۋاقىتلە ئە"خىپ كمت
شىلەەنى  سى لەنىڭ كى سىز ۋاقىت ئەنەل.. ئققۇ ۇچى ۋاقىتلە نەچچىلىئەې بم ئەەگىزنۇ  ەن
تەال بمسىىى.الىدىغاې ۋاقتى..قانداقچە خىنسىىىز   ئققۇ ۇچى ۋاقىت خىئەې ياتشىىى ئققۇپ 

نەسىى ۇلىبەت  كەلئۈسىىى يەنى بىر ئۆنۈەلۇك يانىىام يقلىڭىز ا ئۇل سىىالىدىغاې نىىۇنداق چقڭ
ئۈستىڭىزگە ئاەتىلىدىغاې ۋاقىت..يەنە تمخى بۇنىڭدىم بانقا يانلىقگىڭ سىزنى ئمزىقتۇەىدىغاې 
نۇئەببەت كۈيلىرىگى قۇلىقىڭىز تۇۋىدى تىگ اي جاەاالىتىۇ سىىىىىزنىڭ كاللىڭىزنى ئەە ۋاقىت 

ە ئۇچۇې لچمچىۇ تۇەۇخىغاې نۇنداقل كمبىگكى تۇەنۇنىڭىزنىڭ ئۇلى بقلغاې نۇئەببەتلىك ئائى
 تق را تاللنلە ا كالل قاتۇەىدىغاې ۋاقىت..بۇ بمسى لە سىزچە يمگىك بمسى  ۇ   

گاپ ىڭ -كۈلۈپ يۇەگەنلەەچۇ..خى ەكچى ۇ سىىىىىز.. ئۇاە كۈلۈپ-ئاۋۇ ئقي گاپ يۇەگىگىگ ئقي
خىەخىگى بىر ئۆنۈە تاەتىۇ بۇ ۋاقىتتىكى ۋاقىت ئىسىىىراپچىلىقى ئۈچۈې ئەسىىىسىىىىلەپ بەخىل 

 .. تۆلىئىچىلەەخۇە
نەې نەكتەپكە قايتىۇ كەلئەندىم كمبىم ئۆزىنگى تمخى ۇ يققىتىۇ ققيدۇت.قانداق يققىتىۇ 
ىۇ كەتتىن.بۇ يەەخى  غا كىر پالى  ئۈگىگىش ققيگى جا ىدىگ ۇ بەتتەە  يدۇت ..نەې بۇەۇنق قق
تەكىتلەپ ئقلتۇەنىسان ۇ ئەن ىڭلە ا ئاياې.تىببى ئىلىن ئەن ە پەنلەە ئىچىدى ئمغىرەاق بقلغاې 
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ئىلىن. تىببى ئىگىسىىىتۇتگىڭ بالىلىرال ئىچىدى ئالدال پىشىىىانىسىىىىگىڭ چمچى چۈنىىىۈپ  بىر
كەت ىئەنلەە بەك ئاز ئۇچرايدۇ.بۇ ئىگسىىىىانىبەت سىىىىا لنلىقىگىڭ ئىزخىگىش تەتقى  قىلىش 
سا لنلىقگى ۇ ساقلپ قملىش ئۈچۈې يۈكسەك  ستىم بەلكى ئازىرقى نۇ  سقۇچى بقلۇپل قال ا با

س ۇلىبەت تەلەپ قىلىدى شتىباق با لىغانلىكى نە سىىكە ئى نۇنىڭ ئۈچۈې بۇ كە غاې بىر پەې. 
 ئاخىت ئۆزىگى قاتتى  خىاسى ىسە بقل ايدۇ. 

ئمغىر -نەن ۇ نىىىىۇنداق.. پۇتۇې ئقي تىباللىرى گى كەيگى ئە تانىىىىلى.ىتىۇ ققلۇندىكى ئمغىر
رىگى ىكىتاپ،تەجرىبىخانىلەخىكى بىزگە تمخى ۇ ئىزخىگىش يقللىرال ئۈچۈې چقڭ سىىىۇئال بەلئىل

 تۇتۇپ تۇە اې ئىسكىلىت ۋى ئەە قايسى ئەزااە خەۋىسىئە نۇاغۇپ كىرىۇ كەتتىن. 
ىۇ كەتتى. نى ە  ناە"خىئەې ئىسىىىى ىن ئۆزگىر غاې "زۇلخۇ ندا ئەزاې تقۋاپ ققيۇل يا بۇ جەە
خىپ  ئى ئى ئۇنى خىبىشكە سەل ئۇيۇلۇپ تۇەسان ۇ لەقەت تۇناەاەنى تەنقىتلىئەې ئاساستا 

ئىسىىىى ى گى بەزىلەە"نۇزتۇنىىاە" خىپ ئۆزگەەتى.اپتۇ. بەلكىن خاۋانلى   يەنىل خىۋىرىي..
ققنىىىۇنانگى تۇەۇپ تىبالچاې ئالدا يۇەىدىغاې،قەيەەخى خىسىىىە نىىىەكسىىىىز تەجرىبىخانا ۋى 
كۈتۈپخانىدىم چىقىدىغاې يانىىىىلىقگىڭ قايگاق خىنلىرىگى بىھۇخى ئىسىىىىراپ قملى.اتقاې تۇەقۇت 

ئىسىىىى گىڭ بەكل نۇۋاپى  كملىدىغانلىقىگى ئىس  بەزىلەەگە نااا ئۆز ئىسىىى ى دىگ ۇ نۇنىىىۇ
 قىلدۇە اې بقلسا كمرىك.... 

نىىۇنداق كۈنلەەنىڭ بىرىدى يەنە سىىىلكىگىش تاەىكتىرلىك بىر ئىش بقلدال. ياتاقتىم چىقىۇ 
كمتى.اتاتتىن"زۇلخۇناە"خىپ بىرىيلەنگىڭ تقۋلىغىگىگى ئاالىدىن. نىىىىۇنداق قاەاپ خىناللىققا 

خۇت. بۇ ئال ىرى ئىدال. نەې  ۇلجىدىم قايتىۇ كەلئەندىم بمرال ئۇاە تقنۇيال اي بمرىۇ تقنۇ
نداق تەۋىە  اا نىىىىۇ نا تاتتىن.  قاچۇەۇپ ئۆتۈۋا نداق تەۋىەخىم ئۆزىنگى  قا تق رىلى  ئەە 
يەتكۈزنەكچى بقلغاې خوسىىىتلىرى گىڭ ۇ گمىىگىڭ نىىمخىغا ئۇەۇپل خىئۇزنەيىتتىن. بىز نائايىتى 

لى  خوسىىىتلەخىك قۇچاقلىشىىىۇ كۆەۈنىىتۇق. ئاندىم نەې تەبى ى ئالەتتە تۇخخال ئۇزۇې يىل
نەكتەپ ئققۇ ۇچىلە ئۇيۇن ىسىدىم قە ەز ئملىۇ چىقىۇ ياتاققا بانلپ كىرخىن.ئال ىرى يەنىل 
شىۇ ئاندىم  نۇنداق چىرايلى ،ئقناق ئىدال.ئۇ قىز نەې بىلەې بىر ئازا ئەئ.اللى بۇەۇنقىدىك 

گى قانداق ئىزخىپ تاپقانلىغىگى ئمبىتتى. ئۇ قىز ئۆزىگىڭ ئۈەۈنچىئە كملىش سىىىىەۋىبىگى ۋى نم
-نۇنىىۇنىڭ بىلەې تۆت قمتىن ئۆيدىم چىقىۇ كمتىىتۇ. ئەە قمتى دا نىىەپقەت ئىككىسىىى بىر

بىرىگىڭ گمىىگى ئىلىك ئملىشىىىى اي ەىنجىشىىىىىۇ ئاچچىقىغا پايلى اي قاەى ايغا گەپ ۇ قىل اي 
ندۇەۇپ كمل يا ىۇ  ىدىم نىىىىەپقەت بمر ىدىكەې. كەيگ ىۇ كمت ىدىل قايت ىدىكەې.نى ە ج

 خى ەنسىز ئۇ ئەەزى ەسل بىر ئىشلە..بەزال چا لەخا كىبىن كىبىش جىدىلى باە ئىكەې نۇ.. 
 _نى ىشكە بۇنداق قىلىسىز _نەې ئىچىن سىقىلغاې ئالدا سقەىدىن. 
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ئاپىسىىىىى بەك كقت ىۇ كەتتىن..  ىڭ -_ۋايەي..نەې بەك زېرىك كقت. ئىلى ئۇنى ئۈگىگ
خىيىىدۇ_ئۇ چىرايلى  لەۋلىرىگى پۇەۇنىىىىتۇەۇپ تۇەۇپ جىىاۋاپ  خىيىىدۇ،ئىلى بۇنى ئۈگىگىىىڭ

ىۇ  ئا رى  كىر ياتشىىىىى كۆەۈخۇ)بۇ گەپتىم يۈەىكلىرى ئە  بەەخال._نىىىىەپقەتقۇ نمگى بەك 
 كەتتى(نۇ ئىككى ىز بەك ياتشى..ئاپىسىل بىزنى ياتشى قىل ايدىغاې. 

 ىم كمبىم ئمغىرەاق_يانىىىگىۇ قالغاې ئاخىنلەە نىىۇنداق بقلۇخۇ ئال ىرى.سىىىزنۇ كملىم بقلغاند
 بقلۇپ تقلىراق ئىشلەخا بىر كۆزىڭىزنى قىسى.ىلىۇ ئۆتسىڭىز بقل اندۇ  

ىك ئۆنۈە  قانچىل يانىىىىىاپ  ىك  قانچىل ناە..بىز  غانسىىىىىز زۇلخۇ يدى جاې..نى ە خى _ۋاي
كۆەىتتۇق..ئاپىسىىىىىگىڭ ئۇنچىل گمىىگى كۆتۈەۈپ ئۇ تەقگىڭ ئۇنچە جى  ئىشىىىىىگى قىلىۇ 

 ىگىۇ ئۆتكۈزىدىغاې بمشىن ئىششىۇ قال ىدال نمگىڭ.. كۈنلىرى گى بىر ئۆيئە با ل
 _ئەنىسە ئازىر قانداق قىلي خىيسىز  

_بۇ يەەخى بىر باي سىىىىقخىئەە ئاكام باە ئىدال. نىىىىۇنىڭغا تملىفۇې قىلىۇ بىر نەچچە كۈې 
 ئقيگاپ ئاندىم قاەى ايغا كمتى ەې. 

خىت سىگىڭ نىكائىدىكى ئا_ئال ىرى..سىز..بۇنداق قىلسىڭىز قانداق بقلۇخۇ   سىز خىئەې بىر
 كۆزلىرىن چۆچەكتەك بقلۇپ ئاۋازلىرىن كۆتۈەۈلۇپ كەتتى. -تۇەسىڭىز  

 _نىكائىدىكى  _ئۇ كۆزلىرى ئە تىكىلىۇ تۇەۇپ سۇ ۇق كۈلدال_ئۇنداق بقلسا نى ە بقپتۇ   
 ئەل بقلغاې ئالدا قمتىۇ تۇەۇپل قالدىن. -_نى ە _نەې ئەيراې

سىڭىز ئىچكىن بىل ەي سىز ئە  _ئۇ _سىزا خى ى ساقلي سىر  شىگى ەې،سىز چققۇت  دۇ.سىزگە ئى
يەنە ئملىقى جىل.ىلىك تەبەسسۇنى بىلەې بقيگۇنغا ئمسىلدال.نۇ تاپتا ئالدى دا تۇە ىگى ئاخىت 

ئال.اسىىىىتى ئىدال.تمگىن نىىىىۈەكەنئەې ئالدا نى ە -ئەنەل بەلكى ئاخىت قىباپىتىدىكى جىم
 خىبىشى گى بىل ەي تۇەۇپل قالدىن. 

ە چىرايلى  پىئۇەۇت بىلەې  ۇلجىغا باە اندىم بمرال ئۆزۈت تالىغاې كىبى لەەنى ۇ _نەې نىىىىۇنچ
نۇ -كىبىۇ باق ىدىن. نمگىڭ ئۇ يەەخى ئاتا سا..نى ە بىلەې كۆالۈت تقم بقلۇخۇ  ئانات بقل ى

زىگگەتلەە بىلەې كۆالۈت تقم بقل ىسا..بىراق ئاپىسى -كمچەك زىبۇ-تۆت تال كىبىن-ئىككى
شگىڭ يانانلىققا ياتىدىغانلىق-كىبىۇ بقلغۇچە كىبىننۇنداقل بىر نى ە  ى كمچەكگى كۆپ كىبى

نداق بىر ۋىز ىدا نىىىىۇ ناە.. نەې پەقەت -تق رىسىىىى يدۇكىم..زۇلخۇ بانىىىىل نەسىىىىىھەت 
چىىىدى ىىىدىن.._ئۇ لەۋلىرىگى ئۇچلپ تۇەۇپ خونسىىىىىايىىدال. كىىاللنىىدا جىىىدخال كۈەىم 

م قايتۇەۇپ  ئە كىرگۈزۈپ نىبىتىدىبقلۇۋاتاتتى..نى ە قىلىشىىى گى بۇ قىزنى قانداق قىلىۇ گمىى
نۇنداق قىلىۇ ئۇ  شگى ۇ بىل ەيىتتىن.  شلەنىڭ ئالدىگى ئملى سملى.ىتىۇ ياناې ئى  ۇلجىغا يقلغا 
كۈنى ئال ىرى نمگىڭ ياتىقى دا ققنۇپ قالدال. قانچىكى تەەبىبە ئىشىىىىلى ەي قانداقلىكى گەپ 
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تىرال بقل اي نىھرىبانغا تملىفۇې قىل اي قاەىسىىات بۇ قىز زاخىل گەپ يەيدىغاندىك ئەنەل.. ئا
قىلدىن .ئۇ ئەتىسىىىىى تاڭ سىىىىەئەەخىل يمتىۇ كەپتۇ.ئۇنۇ ئاتىرال گەپ يى ىئەې بۇ قىزنى 
ئمغىزىگى بۇزۇپ نىىۇنداق سىىەت تىللە بىلەې تىللپ كەتتى. نىىۇنىڭ بىلەې ئال ىرى يانانلپ 

ىۇ سىىىىىاەاڭ بقلۇ لدال.. بۇ ئىش نمگى نەچچە ۋاقىتقىچە بى اەات قىل قا ىۇ  قاايل كمت پ 
خىدىن.نىىىەپقەتكە بۇ ئىشىىىگى نىھرىباې ئۆزال يەتكۈزىدىغاې بقلغاچقا ئەت بۇ ئىش سىىىەۋىبى 
ئۇاەنىڭ ئائىلە نۇناسىىى.ىتى بۇزۇلسىىا نمگىڭ ئقتتۇەىغا چىقىۇ قال اسىىلىقىن ئۈچۈې بمشىىى گى 

 ئىچى ئە تىقىۇ تۇەۇۋالدىن. 
تاتتى.. نەكتەپ پۈتتۈەىشىىىىى ىز-كۈنلەە بىر لدال. نەې بىرىگى قق لپ ئۆتۇۋا قا ئازا  گى ۇ 

ئاسىىرانىتلى  ئى تىھانىغا تىزى لىتىۇ ققيغاې ئىدىن. بقلسا  ۇلجىغا قايىت اسلى  تىبالى  ۇ يقق 
ئۈستۇې -تىباللىرى گى يەنە ئاستىم-ئەنەل ئىدال. بىراق تۇيۇقسىز يۈز بەەگەې بىر ئىش ئقي

 قىلى.ىتتى. 
)نمگى كىچىكى دى بمقىۇ چقڭ قىلغاې(  ۇلجىگىڭ نەلۇت نائىبە بازىرىدا ئقلتۇەۇنىىىلۇق نقنات 

بىتاپ بقلۇپ قملىۇ نائىبە خوتتۇەتانىسىىىىىغا بمرىۇ خوتتۇەتانىدا ياتشىىىىىراق خوتتۇەاە 
سىز تۇگەپ كەتتى.بۇ ئاپانغا  نۇنداق تۇيۇق سىدى  نۇنداقل تاتا خاۋاام نەتىجى سلى   بقل ا

بقلدال. كاللندا چقڭ بىر نىۇنداقل نقنانگى ئۆز ئاپاندىك كۆەۈخىغاې نااا بەك قاتتى  زىەبە 
ەەىققى پەې ئۇچقاندىك ت-سىىىىىلكىگىش بقلدال..تەەىققىبات قالىىقىگى يق اې ئاەتى.الغاې،ئىلىن

قىلىۇ ئالەنشىىۇنۇل ئۆزگىرىشىىلەە نىىۇنداقل تىببى خاۋاام سىىەئگىسىىىدى ۇ بۇەۇنقى خاۋا يقق 
ىر ۇنىىىۇنداق بخىئەې كىسىىىەللەەگە خاۋا تمىىلىۇ كىشىىىىلەە تملىل تاتىرجەت بقلۇپ قالغاې ن

سە.....بىزخىك نەكتەپ  شلىرال كۆەۈل سەل ئۈچۈې ئاخىت ئۆلۈم ئى ۋاقىتتى ۇ ئاخخىغىگە بىر كى
پۈتتۈەگەې يانىىىلەنىڭ ئەن ىسىىىى ئاسىىىىىرانىتلى  ناگىسىىىتىرلى  خىئەندىك يۇقىرال بىلىن 
نۇنداق  ئۇن.انلىرىگى نەيدى ىزگە تاقاپ چقڭ نەئەەلەەخى تاقىلداپ ئىشلەپ يۇەگەنلىرى ىزخى ئا
چەت ياقا يمزا خوتتۇەتانىلىرىدا ئاخخىغىگە كمسىىىىەللىك ئۈچۈې نىىىىىىا تاپال اي ئاياتىگى 
ئىىاتىرانىىىىتۇەۇۋاتقىىانلەخىم قىىانچىلىكى بىىاە  بۇنىڭغىىا زاخال كىن سىىىىەۋىپچى    چقڭ 
نۇ يىراق يمزىلەخىكى ئاخخال  شقا بىزنىڭ ئا سىتىۇ خاۋالىگى سەل كۆە خوتتۇەتانىلە ا بمرىۇ كم

نۇ يمزاخىھقانلىرى ىزنىڭ قۇە شى بقاتتى، بىراق خاۋانلى  تملى.ۇزۇەاەخا ئا سىغۇ يات -بى يەت
كەنىتلەەخىكى خىھقانلىرى ىزنىڭ يۇقىرال خىەىجىلىك ەىئبەەلەەنىڭ يىلدا بىرىە قمتىن كملىدىغاې 

تا ئۇنى ياكى قىۇ-ئمبىت گى قىزىى يۇزى-بايرانلەخا ئىگجىقلپ كۆتۇەۇپ ئەكىرگەې بىر تال
تۇپ تۇ ىم  مق ي نغىىا  كرا ى چۈې  ئ ئۈ للە  پۇ كقي  يۈز  ىرىە  تقىىاې ب قۇزۇۋا ت تۇ ىغىىا  ىر لل قق

تەسىىىرلىگىۇ،ئاياجانلى  يانىىلىرىگى ئاقتۇەۇپ يۈەۈۋاتقانلىغىگى كۆەۈپ تۇەۇنىز ۇ   ئۇاەنىڭ 
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قۇەبى قانداق ۇ بىر يىللى  ئال سىىىىقەام ئۈچۈې بمرىلئەې ئاۋۇ قىزىى پۇللەنىڭ نەچچە ئقې 
 لىگىشلە ا يەتسۇې   ئەسسىسىگى تۆلەپ كىرا قىلىۇ يمتىۇ خاۋا

ىدا  لدايىتتى،ن ىدىك بۇقۇ بال ىك  ئازاە يىئەې كىچ ىدىم  ئانىسىىىى غاې قەلبىن  ىدخىبەتكە تقل ز
 قىلتتى،گاائىرايىتتى،سانسىز سۇئال بەلئىلىرال ئىچىدى تەنتىرىيىتتى... 

ئالەتتە ئۈگەن ىئەنگى  ىۇ تەخەىجى  ياي.. تىزنەتكە چىق ىۇ قق قاير ياق، نەې ئەن ىگى  "
باەا يمتىلئىلى بقلۇخۇ. نەې كمتىشىىىىن كمرىك..كەتكەندى ۇ ئۆز يۇەتۇنگىڭ -باەا ئۈگەنئىلى ،

 يىراق يمزىلىرىغا بمرىۇ ئىشلەي!!" 
 نانا بۇ يەكۇې، نانا بۇ "نۇز تۇناە"نىڭ ئاتىرقى قاەاەال... 

شات  سىتلىرىن،جۈنلىدىم نىھرىباې،خىل نلىرى ىز،خو ساۋاقدا سىگىۇ تەەبىبەچى ىز، بۇ قاەاەخىم 
 قاتاەلىقلە قاتتى  چۆچۇپ كەتتى.. 

تا ىڭ -ئا پاەىسىىىىىگ لدال. چۇنكى كى  ۇ ئۆز يۈەىك  قا قا ققبۇل قىلل اي  ناللىق نان ۇ خى ئا
 شىگى تاايدۇ خىيسىز   ئۆزلىرىدىم ئايرىلىۇ بىر قەخىت تۆۋىې بقلغاې ئقەۇندا جاپا تاەتى

لمكىم نمگىڭ جائىللىقىن ئەن ىدىم  الىۇ كەلدال.. ئۆز نىىىەئرى دىم ئۆزىنگى قاچۇەۇنىىىقا 
ئىدىبەەى دى تەياەلى  كۆەۈپ ققيغاې ئىدىن. چۇنكى نىىەئەەخىكى ئانىىۇ تقنۇم سىىى ا،ئانىىۇ 

شى نۇ نلۇقلە.. نمگى نەائۈلۈك قىبگى نۇ تقنۇم يقللە...ئەن ە تقنۇ كىم نتقنۇم ئىداە،ئا
 ئىدال..... 

ىڭ نەلۇت  جا نىىىىەئرىگ ىۇ تىببى ئىگىسىىىىتۇتگى ئەا نەتىجىدى پۈتتۈەۈپ  ۇل نداق قىل نىىىىۇ
نائىبەسىىىدىكى خوتتۇەتانىغا كملىۇ ئىشىىقا چۈنىىتۈت.نىھرىباې خىلشىىات بىلەې ئۈەۈنچىدى 

سىلىۇ يىغلپ شاپ نمگى تىللپ ئالەنگى-قالدال.ئۇ نەې ناااە چا دا بقيگۇنغا ئم الەت ن-قات
تى. بىچاەى خوسىىىتۇت نمگى نىىىەپقەتتىم ئايرىلغاندىكى ئازاپ بۇنى نىىىۇنداق يقللەنى قىلى.ىت

 تاللنقا نەجبۇە قىلدال خىپ چۈنەنئەې ئىدال. 
 بۇجۇەال بىلەې تقنۇنۇپ-ئىشقا چۈنكەې تۇنجى كۈنۈت ئىچكى كمسەللىكلەە بۆلۈنىگىڭ ئۇجۇە

 چىقى.اتاتتىن. 
ى  بىر قىز خوتتۇەنى بۆلۈنۈپ كەپتۇ _سىىانىبە ئەخى،ئاالىسىىات نىىەئەەخىم سىىىلەەگە چىرايل

اە ئەتراپىدا باە كملىشىىىكەې بىر يىئىت كىرىۇ  30خىيدۇ ۇ_خىئىگىچە ئىئىز بقيلۇق،يمشىىىى 
 كەلدال.ئۇ كىرىىل نمگى كۆەۈپ نەادىئىگىچە تۇەۇپل قالدىدى،قىزىرىۇ كەتتى. 

سانىبە خوتتۇە كۆزىگى قى سىزخى ئاخىى _ نمگى  سىۇ ققيۇپ_قىز كەپتۇ خىئەنگى ئاالپل ئۇچۇپ
نلپ بەەگەندىكل بۇ چىرايلى  قىزنى بمرىىتۇ.تىببى  س اندىم تا نۇ..بىزگە ئا نتۇەخال_ تقنۇ

 ئقن.ىرسىتىتگى پۈتتۈەگەې خانۆسىڭ خىاە... 
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 _ياتش ۇسىز _يىئىت سىگچى كۆزلىرال بىلەې نااا سەپ سالغاچ ئەئ.اللنتى. 
سقەىغاچ ئۇنىڭ تىكىل سىز_نەې جاۋابەې ئەئ.ال  شى ۇ شىدىم ئۆزىنگى قاچۇەۇپ _يات ىۇ قاەى

 ئۈستەل ئۈستىدىكى كمسەللىك ئاەتى.ىگى ۋاەاقلپ تۇەۇۋالدىن. 
_ياتشى بقپتۇ..نۇنۇنداق خانۆسىڭلەە يقق بىزخى.. بۇ قىزخىك نەچچە خانۆسىڭل كملىدىغاې 
سىڭ"خىئەې  نۆ سانىبە خوتتۇەنىڭ"خا شى بقلۇپ كمتەتتى_يىئىت  سا خوتتۇەتانى ىز يات بقل

 تىلپ سقزۇپ تەلەپىۇز قىلغىگىچە كۈلدال. گمىىگى قاي
 _تقنۇنۇپ قاايلى،ئىس ىن ئاخىى،تانقى كمسەللىكلەە بۆلۈنىدى ئىشلەي ەې. 

 _ئىس ىن زۇلخۇناە..يمڭىل ئققۇم پۇتتۇەخۇت.كۆپرىك يقل كۆەسىتەەسىز!! 
ىگە يەەخى نىىىىۇنىىداق  كك ىچى تۇ..ك ى ى مت ك لۇپ  بق غۇا  ل تۇ خىپ  ۇ پ ىم كە _نىىىىەئەەخ

ئاسىىىىىان ندىكىم...قمگى كمبىگكى ئىشىىىىلەخا بقلۇخىكەې. غا نداق ئىشىىىىلە بقل ى لىقچە بۇ
ئەنكاەلىشىىىىاەنىز.._ئاخىى بۇەۇلۇپ سىىىىانىبە ئەخىدىم قانداقتۇە بىر كمسىىىىەللىكگىڭ بىر 

 ناتىرىبالىگى سۈەۈنتۈەۈپ ئاندىم نااا قاەاپ كۈلۈپ ققيۇپ چىقىۇ كەتتى. 
سى نىكائدا تەلىبى نۇ ىگى شى باا، سىى يات سان _ئۆزىغۇ بەكل ئم ىبە كەل ىئەې بىچاەىگىڭ،_

خوتتۇە ئۇنىڭ كەيگىدىم قاەاپ نىىىىۇنداق خىدال_ئايالى بىلەې ئەپ بقال اي ئاجرىشىىىىىۇ 
ىدىل تۈگەپ  ىك ۋاقت اا...خاخىسىىىىى كىچ باە خى ئاپىسىىىىى  تالل  تا بىر  بالىق كەتتى. خۇن
كمتىىتىكەې.ئاپىسىىىىى باانگىڭ بقيگىگى قىسىىىىىلدۇەناي ەې خىپ قايتا ياتلى  بقل اي چقڭ 
شگى كۆتۈەىل ەيدۇ.بىراقزى يۈەگەې  سىغا تىك كىلىدىغاې ئەە قانداق ئى نۇاا ئاپى قىلىىتىكەې. 
قىزال تقي قىلىشگىڭ ئالدىدا بۇ ئىشلەنى ئالدىدىم ئۆتكۈزسە زاخال چاتاق يقق خىپ تقيدىم 
كمبىم بانىىىقىچە بقلۇۋىلىۇ ئانىگىڭ خىلىگى ئا رىتىۇ ..ئاتىرال بقل اي ئاجرىشىىىىۇ كەتتى. 

 بمرال قىز باا خىئەنئە ئىشەن ەي ەې خىپ ئىچكى ئە كۆز سال اي ئۆتۈۋاتىدۇ... نۇنىڭدىم 
بۇ يەەخىكى تۇنجى كۈنۈت نىىۇنداق بانىىلندال. كۈندۈزال يمڭى نۇئىت،يمڭى ئىشىىلە بىلەې 

بۇنى ئقيلنىىقا چقات تەگ ىئەې ئىكەې . كەچتە ئىشىىتىم قايتىۇ  -تقنۇنىىۇم ئىچىدى ئۇنى
شىلىك ياتىقى غا قايتىۇ كەلئەندىم كمبىگل بىر تىى  مرىىلى  ئىچىدى  ئىجاەىئە ئالغاې بىر كى

سمغىگىش  قالدىن. يمڭىل نلىرىگى  ساۋاقدا ئققۇم پۈتتۇەگۇچىلەەخى بقلۇخىغاې ئققۇم ئاياتىگى،
تۇيغۇلىرى غا ققنۇلۇپ ئۈەۈنچىدىم كەلئەندىم كمبىم بۇ يەەگە كەلئۈچىلىك ئاەىلىقتا نەپقەت 
نۇ  نلىدال. ئا نقا با سى ئە كملىۇ نمگى تمخى ۇ بەك ئازاپل تق رىلى  ئاالىغاې گەپلەە قايتا ئم

تىم كمبىم نىىەپقەت ئال ىرىنى ياندۇەۇپ كملىشىىكە پەقەتل ئۇنى اپتۇ.بىراق قمتى لى  كمتىشىى
چمكىۇ ئقيگاپ يۈەۈخىغاې ئۆي -كۈنئە نىجەزال ئقسىىاللىشىىىۇ،كۈندى ئاەاق ئىچىۇ-كۈندىم

بىلەن ۇ كاەال بقل ايدىغاې بقلۇپ كمتىىتۇ.كمبىم ئۇ ئاپىسىغا بىر پاەچە تەت قالدۇەۇپ ققيۇپ 
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سىىاندا نەې ئۇ يەەخى،نەې بۇ -ە كىرىۇ كمتىىتۇ. ئازىر ىچە ئاندائاللىكى لەە بىلەې ئىچكىرىئ
يەەخى خىئەې ئۇچۇەال كملىۇ قالىدىكەې،بقل ىسىىىىا يقق ىش.. ئا ىگىلىرىگىڭ ئاالىشىىىىىچە ئۇ 
 ئىچكىرىدى ئاق چمكىشكە تۇناە بقلۇپ قاپتۇ.. بىراق قايتىۇ كملىشگى زاخىل تالى ايدىكەې. 

ندىكى بىللە چۇنىىىىكەې ەىسىىىىى لىرى ىزنىڭ ئۈسىىىىتىئە كۆزلىرى دىم يام تۆكۈلەتتى.. ئەلبۇ
اەا ب-تۆكۈلئەې يانىىىىلىرىن ئۇنىڭ سىىىىەبى ۋاقىتلىرىگى تانات يۇيۇۋىت ەكچى بقلغاندىك باەا

سكى  نۇنداق ئە نقىلە ئۇنى  سى ۇ،با سكى بقل نۇنچە ئە نتۇەۇۋىتىۇ باەاتتى... ئۇ  تىرىلە
نىل تۇنجى،پاك  ۇباەسىىىز خىسىىى ۇ نەې ئۈچۈې ئۇ يەنىل نىىۇنداق سىىۆيۈنلۇك ئىدال،ئۇنى يە

 ئىسلىرىن بىلەې سۆيەتتىن. 
قانچىكى بقزىك قىلسىىىىى ۇ نەې چققۇت بەەخانىىىىلى  بمرىشىىىىىن  ھالى ، مرىىلى  نمگى  تەن
كمرىك.چۇنكى نەې نۇە ۇې،نۇە ۇې ئقيلىگىشىىىىلەنىڭ كىرپىكلىرى گى جۇپلەنىىىىتۇەنەي ئاپ اق 

شلەنگى قاە شىن بەخىلىئە بۇ يەەگە كملىۇ ئى لىرىگى اە قىلغاې.خاخانگىڭ ققنۇنىتااگى كۈتۈۋېلى
نلى  بمرىۇ،ئاپانگىڭ يۇت-جىدخال تۈەۈپ نااا ئۇزۇندىم نلىرىغا بەەخا -ئۇزۇې تىكىلىۇ قاەا

يۇت يىغلپ "خۇنبالىقتا ئىككىل قىزىن بقلغىگى...ئەندال بۇ ئىككىسىىىىىگىڭ بىرال ئۈەۈنچىدى 
تۇەنىغىگى نى ە بىرال بۇ نىىىىەئەەخىم يىراق يمزىدا ئىشىىىىلەي ەې خىپ..بىرسىىىىى ۇ يمگى دا 

ئەندال"خىپ زاەانىىلىرىغا سىىۇ ۇققانلى  بىلەې "ئاپا،سىىەې نمگىڭ ۋىجدانلى  تەلى  سىىۆيەە 
شىراق  نۇ تۆۋىې خىەىجىلىك خوتتۇەتانىدا يات نى گى ئۈنۈت قىلتتىڭغۇ..ئەگەەخى  ئاخىت بقلۇ
خوتتۇەاە بقلغاې بقلسىىىىا نقنات نىىىىۇ ئاخخال كمسىىىىەل بىلەې كمتىۇ قال ايىتتى.. نەن ۇ 

.نىىىۇاەنى ئقيلۋاتى ەنغۇ"خىپ تۇەۇۋىلىۇ "ئەقىقى پاەتىبە ئىسىىىتىلى"نى ەونىىىەې نىىىۇ .
 گەۋخىلەندۈەگەې ئالدا بۇ يەەگە كەلئەې ئىكەن ەې قىلچە زاەان اسلىقىن كمرىكتە... 

بىراق نۇنى ئمتىراپ قىلى ەنكى نەې قانچىكى "نۇز تۇناە"بقلسان ۇ بىراق نەندىكى يۈەىك ۇ 
بىلەې ئقتشىىانىىل گۆنىىتىم پۈتۈلئەې..نىىۇنىڭ ئۈچۈې يەنىل  سىىىزنىڭ ۋى بانىىقىلەنىڭكى

ناپ  سىدىم يىراق قاچال اي نەچچە يىلدىم بمرال تىبالى دىكى "ئۇ"بىلەې يا سايى "ئۇ"نىڭ 
 تىبالىي خۇنباەى گى بمزىپ كملى.اتى ەې ئەنەس ۇ  .. 

قىلە انىىتىبال..تىبال...يەنە نىىۇ تىبال...."ئۇ نىىۇ تاپتا نەلەەخى يۇەىدىغاندۇ ەاسىىتىگل ب
ئازاپ بىلەې  ىدۇ  كۈنلىرال ئۆكۈنۈم، غان  قال ىۇ  ناې يقللە ا كىر يا ندىك نىىىىۇ  خىئە
گاپ  اا يۈز كملەل ەي ەې خىپ ئۆزىگى قىب نا غا كەلتۈەىەنۇ يەنىل  بالى ىدۇ نمگى تى قان  ئۆتۇۋات
يۈەىندىغاندۇ   ئۇ خىسلەپتىل ئائىلە ئىقتىساخال،ئائىلىدىكىلەەنىڭ ئقەنى قاتاەلى  جەئەتلەەخى 
نەندىم كۆپ تۆۋىې ئقەۇندا تۇەۇخىغانلىقىدىم نااا بقلغاې نۇئەببىتىگى قەلبىئە باسىىىىتۇەۇپ 
نەجبۇەال ئۆزىگى تقنال كۆەسىتىۇ ئۇنىڭ ،بۇنىڭ بىلەې ئاەىلىشىۇ ،نااا ئەتتەي سۇ ۇق ۋى 
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پەەۋاسىىىىز نۇئانىلە قىلىش ئاەقىلى  نمگىڭ ئەە جەئەتتىم ئۆزىنئە نال كملىدىغاې بىرسىىىىگى 
  گى كۈتكەنلىئىدىك ئەت ىقانە ئىشلىرال ئۈچۈې ئار ئۇەۇۋاتقان ىدۇ  تمىى.ىلىشى

نمگىڭ چۈنىىىەندۈەۇنىىىۈنگى كۈت ەي نمگى ئققۇنىىىقا بمرىىل بىرسىىىىگى تمىى.اپتۇ خىئەې تاتا  
چۇنىەنچىدى ئەتتەي نمگى كۆەۇم ئۈچۈې ئۇەۇنچىئە باە انلىقىگى يۇنىۇەۇپ قىشىلى  تەتىلدى 

سىىقەۇنغا بانىىلپ باە انلىقى..كمبىگ ۇ قاەى ايلى  قىز كۆز قىلىۇ نۇئەببەت تۇتۇپ -نااا كۆز
بىلەې تقنۇنۇپ ئققەت قىلىش جەەيانىدىكى نقتلۇقلە ا يقل ققيۇپ سملىۇ ئۇنىڭغا با لىگىۇ 
ىدىك  غا ئىئە بقلۇم ئۈچۈې بەك كۆپ بەخىل تۆلىئەنلىك جدانىي جەئەتتىم ئۇنىڭ ىۇ ۋى قمل

 تىۇ كملىشگى ئقيلى اندىغاندۇ   ....... كاەتىگىلە ئىچىدى تەنتىرىپ يۈەىندىغاندۇ   قاي

تىبىىاللىرىن پىرقىراپ،پىرقىراپ يەنىل ئۇنىىىڭ ئەتراپىگى چۆگىلەيىىدۇ،يىىام تۆكىىىدۇ،ئۇر 
 تاەتىدۇ،ئالسىرايدۇ.... 

 

ندا -ئەم يا لدال. بۇ جەە قا ئاي بقلۇپ  پەم خىئۈچە تىزنەتكە چۈنىىىىكىگى ئى ۇ نەچچە 
كۆپ بقلدال خىسىىەت ئىشىىىگەنسىىىز..ەاسىىتىگل نەكتەپتە ئۈگەنئىگى دىم بۇ يەەخى ئۈگەنئىگىن 

نۇنداق بقلدال..نى ىشقا خىنسىز..ئەي نى ىسىگى ئمبتاي..نەې نەكتەپتە ئۈگەنئەې نەزىرىبە 
(خى پىراكتىكا 医学院بىلى لىرىگى ئەنىلىبەتتە كۆەۈنىىتە يەنىل نىىۇ نەكتەپ خوتتۇەتانىسىىى )

س.اپلەخا تە نۇ يۇقىرال تمخگىكىلى  ئە شۈەۈم،تمخگىكىلى  بائااقىلغاې ئىدىن.ئۇ يەەخى  پ ك
خى اگگۇز ققيۇم خىئەنلەەنى پىشىىىشىىىى  ئۈگەنئەې بقلسىىىان ۇ بىراق بۇ نائىبە خىەىجىلىك 

تىىلى  ئۇلتىرا بىگەپشىىە نۇەلۇق  Bخوتتۇەتانىلە ا پەقەتل نال كەل ەيدىكەې، قىسىىقىسىىى 

س.ابى) شۇەۇم ئە شى ايدىكەې. 超Bتەك سى ئقت نتىكى ئمگىقلى  خىەىجى شۈەۈ ۇ ب(نىڭ ۇ تەك
شىلەەنى پەقەت ئاخخال  شلە ا قاەىتا قايگاپ ۇ قالى ەې. ئۆكۈنەت بۇ تۆۋىې ئقەۇنلەخىكى كى ئى
نۇنداق يەەلەەگە كۈچ چىقىرىۇ  شقا نۇ سەللەە بىلەنل ئا رىبدۇ خىپ قاەاندىغاندۇ   نى ى كم

ەنۇ سىىىسىىتىراا-ئىھتىباجلى  بقلغاې ئەسىى.اپلەنى سىىەپلى ەيدۇ   بۇ يەەخىكى بەزال خوتتۇە
ڭغا ناسىىلنىىقاې ئالدا سىىەلل جىدخال كمسىىەللەە بقلسىىا نىىەئەەلىك،ئقبلسىىىتلى  نىىۇنى

ىڭ  چاەى كىشىىىىىلەەن غاې بى ئاالى ىدىكەې. بۇ گەپگى  تانىلە ا يۆتكەالە خىپل قۇتۇل خوتتۇە
نتىكى تاتىرىش خىپ  سىرى سەللىك ئەئ.اللىرىغا بقلغاې ئەن شگى پەقەتل كم چىرايىدىكى تاتىرى

ۇ يەنە نىىۇ يۇقىرال خوتتۇەتانىلەنىڭ ئىشىىىكىدىم كىرىۇ بقلغۇچە كىن ئمبتاايدۇ   ياق.. ب
غاې -جاڭ ىدى ىدى تەەگە چۆندۇەۇۋىت ىدىك چىللىقق غاې كىشىىىى قال جاڭ سىىىىق اقتى ۇ تقنۇزخا 
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"پۇل"خىپ سىىىقزۇلىدىغاې يق اې ققللەنىڭ ۋىئى ىسىىىى،ئۆنۈە بقيى "تقت يانچۇق"بقلۇنىىىقا 
 ەۈلۈپ كمتىشىئە بقلغاې ئەندىشە... نمسىۇ بقل ايدىغاې بىچاەى يانچۇقلەنىڭ تەتۇە ئۆ

نۇ تق رىلى  بەزىدى بەزىلەە بىلەې قىزىرىشىى ۇ قالدىن. قىززى .."سىز بىر ئىش چىقسا ئۆخخى 
ئالسىىىىىرىتىىۇ  ىڭ بمسىىىىى ى نمگى ۇ  غاې بۇ گەپگ ىدى قىلانسىىىىىز "نەنىىىىتەەخىك تمئ

اەنۇ ئۆخخى ققيۇخۇ...كمسەللىك خىئەنئە كى  ۇ ئۆخخى قىللىسۇې..نەې،نەې خىئەې خوتتۇە
قىلىۇ ئەنەل بەلكى بىرىگجىدىم تۇخا ئاندىم قالسىىىا بىز قىلغاې سىىىەۋىپ خىپ كمسىىىەل 

 كۆەۈخىغاې تۇەسا.... 

بىكاە ۋاقتىن چىقسىىىل خوەىخانىغا چاپى ەې. چۈنكى نەې يمزىشىىقا تمئىشىىلىك خىئەې بەزال 
ەتسۇل رىقلىرىغا نخوەىلەنىڭ سايىسىگى ۇ تاپقىلى بقل ايدۇ. ئۇ خوەىلە "نەئەەلىكلەەنىڭ ئا 

ياسىىىالغاې خوەا"بقلسىىىا كمرىك.بەكل ئەسىىىتايىدىى بقلۇنىىى ۇ بەزىدى كىشىىىىگى تقنىىىال 
قىلل ايدىكەې. كۆاۈلچەكلىك،نىھرىبانلىق ۇ ئقتشىىانىىل نۆەىتى كەلئەندى سىىىزگە خۇنىى ەې 

ىدىغاې ئىشىىىىلە باە ئىكەې.نەې باەا باەا تۇەنۇم،تىزنەت ققيگىدا پىشىىىىىۇ -بقلۇپ ۇ قال
 ىن..... يمتىلى.اتاتت

سەللىكلەە بۆلۈنى  نقى كم سەللىكلەە بۆلۈنى -2تا قەۋىتتە ئىدال. نەې - 3قەۋىتتە،ئىچكى كم
سى لىك خوتتۇە باا پات شقا كەلئەې كۈنى كىرىۇ چىقىۇ كەتكەې ئاخىى ئى پاتل -تۇنجى ئى

چىقىۇ تۇەۇخۇ. ئۇ چىقىشىىى بىلەنل گۇل چىراي سىىىسىىتىرا قىزاە"ئاخىى خوتتۇە.."خىبىشىىىۇ 
نۇنچە پىكىرلىشىىىىۇ ققيى ەې. ئۇ -ە بقلۇنىىىۇپ كمتىدۇ.نەن ۇ تىزنەت تق رىلى  ئانچەپەەۋان

چىقىۇ كەتكەندىم كمبىم بىرسىىى بىر ئمغىز يەنە بىرسىىى بىر ئمغىزخىم ئۇنىڭ،ئائىلىسىىىگىڭ 
شىۇ گەپ قاتقانلەنۇ  نلىقىگىڭ ئۆتۈپ كمتى.اتقانلىغىغا ئمچىگى شىۇ كمتىدۇ. يا گەپلىرىگى قىلى

سىىانىبە خوتتۇە خىپ بەەگەې تەپسىىىلتلە بىلەې ئقتشىىام..ئۇاە ئۇنىڭ بقلۇخۇ. ئاسىىاسىىەې 
ئاپىسىىىغا ئايالىگىڭ قىلغاې ئەتكەنلىرىگى،قاتشىىاتقانلىرىگى خىبىشىىىۇ كەتسىىە ئىختىباەسىىىز 
نەپقەتگىڭ ئاپىسىگىڭ بىچاەى،نىسكىم يام تۆكۈپ تۇە اې تۇەقى كۆز ئالدى غا كملىۇ ئىچىن 

ڭ ئىلكىدىكى ئاخىت تۇەۇپ يەنە ئىچ ئمبىق اي ئۇ خۇنبا ا ئاچچى  بقلۇپ كمتىدۇ....بىراۋنى
يدىغاې كىبىن  ندا يمىىگچى ۇ بقال ا ئال ىرى-كمچەك،زىبۇ-نااغا غا ئايلنغاې   زىگگەتگىڭ قۇلى

نەخىدۇە   ئۇ نىىىىەپقەتگىڭ نەې ئاالىغاې نىىىىۇتەۋىەلىرىگى ئاالىغان ىدۇ نااا ئقتشىىىىام 
نەپقەتگى نۇنداقل  تقلغانغان ىدۇ،ئار ئۇە ان ىدۇ   ئۇ  شكە ئققۇقلۇق بقلغاې  قايتۇەۇپ كملى

ئقتتۇەىغا چىقاايدىغاې بىرخىگبىر ئاخىت ئىدال. نى ىشىىىقا نىىىۇنداق قىل ايدىغاندۇ   گەەچە 
ى  تااڭ قىلىۇ تۇەسىىى ۇ ئۇ ئاەقىل-ئۇنىڭغا بقلغاې ەىنىىىك تۇيغۇلىرىن يۈەىكى گى تااپ تىت ا
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نىى ۇ نااا ئقتشىىانىىل بەتىت ئىكەې. نىىەپقەتگىڭ بۇ يەەخىكى "تاتىرجەت"تۇەنۇنىىىگى كۆەۇ
سى ۇ بىراق نۆەىتى كەلئەندى  سىئە بەتىت تىلەم قانچىكى تەل بقل شى شى كۆەگەې كى يات
ئۇنىڭ جمگى،ئاياتى ئۇچۇې نىىىىۇ بەتىتگى ئۇنىڭغا نەجبۇەال تااغۇاىز كملىدىكەې. بەلكىن 

ىئە بەخىلنەپرىتگىڭ ئايرىلل ال ققنىىىئمزىك بقلۇنىىىى ۇ نۇنىىىۇنداق ئەنىلىبەتلەە -نۇئەببەت
 كەلئەې بقلسا كمرىك.... 

ىرااەنۇ سىست-يمڭى يىى يمتىۇ كەلدال...ئەن ە يەە بايرات ناتلىقىغا چۆنۈپ كەتتى. خوتتۇە
ئەت نىىىىۇنداق.. نەن ۇ نىىىىۇ.. نى ە ئۇچۇنكىم بۇ يىى ئۆەۇلۇنىىىىى بىلەنل تۇگى ەل بىر 
تقنىىىىاللىقلە نمگى كۈتۈپ تۇەۇخىغاندىك، ئۆت ۇنىىىىتىكى قەلبى دىكى ياەىلە ئقەنى پۇتۇپ 

 سىئە ئقەۇنىدىغاندىك بىر سمزىن نااا ئەنرا... كۈنلىرىن بەتىت كۈلكى

سىىىىسىىىتىرااە قملىۇ بانىىىقىلە خوتتۇەتانا ەىئبەەلىئىگىڭ -خوتتۇەتانىدا خىجۇەنى خوتتۇە
ئاائىدى كۆاۈل بۆلۈنىىى بىلەې نەلۇت بىر ەىسىىتۇەاندا يمڭى يىللى  ئقلتۇەۇم ئۆتكۈزخال. بۇ 

ىغاې ئاخىلە ئىسىىىىى لىك بالىلە يەەگە كملىۇ تقنۇنىىىىقاې نەې بىلەې تملىل ياتشىىىىى ئۆتىد
 كمسەللىكلىرىدىكى سىستىرا قىز بىلەې نمگىڭ ياتىقى غا كملىۇ ياسىگىشىۇ تەيباە بقلدۇق. 

 _زۇلخۇناە،_ئاخىلە نااا قاەاپ كەتتى. 

كۆزلىرى دى بىرىە نۇقسانلى  گىرىن بقلۇپ قالدى ۇ خىپ نۈبھىلەنئەې -_نى ە بقلدال _نەې يۈز
 ئالدا ئۇنىڭغا قاەىدىن. 

 _سىز..بەك چىرايلى  ئە.. 

ىزاە ىگى چە گمىى ئقچۇق بۇ قىز ىىا قىىاەاپ كۈلۈپ  ى ە خىيىىدىغىىانسىىىىىز _نەې ق _ن
 كەتتىن_نەخىكىگى.. سىز تمخى ۇ چىرايلىققۇ.. 

_ياقەي..سىىىىىز نى انچە ئاق خىي ەې..نىىىىەئەەلىكلەە ئەجەپ ئاق بقلۇخۇ ئە.. نى ە يەپ 
ن سۇەكەپ ۇ سىزنىڭ يمگىڭىز ا كەلسەت قاەىلىقىئىچىسىلەەكىگتاڭ قاەاڭ نۇنچە ئاقاەىتقۇچى ناي 

 چمگىىل تۇەناندۇ  

نۇندا قىلىىل يۇگرىپ بمرىۇ -_ئى ئى..قىزى  گەپ قىلىسىز ئە... ئاخىتتە تىزنەتكە ئاندا
 كملىۇ يۇەۇپ بۇگۇې تەپسىلىرىك ياسىگىۇ ققيغاچقا نۇنداق كۆەۇنۇپ كمتى.اتسات كمرىك... 
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ق بقلۇپ قالىدۇ.ەال خىي ەې.. ئە ەال.. ئاخىى خوتتۇەنى _بۆلۈندى سىزنىڭ گمىىڭىز تقلىرا
 سىزنى ئەگىۇ يۇەۇخۇ خىۋاتاتتىغۇ.. 

ىۇ تۇە اې  ىدىم نۇەلىگ ندىكل بۇ گەپتىم چۆچۇپ كەتتىن. كۈلك قا ندىم تقت اق چىق تۇلۇ
سىزا گەپگى قىلىۇ ققيغانلىقىدىم تمجىى بقلۇپ قالدى ۇ ئاخىلە  چىرايىن تۇتۇلۇپ كەتتى.ئقەۇن

بىشىىىىگى بىل ەي نمگىڭ ئۆزگىرىۇ كەتكەې چىرايى غا قاەاپ نى ە خىبىشىىىىگى بىلەل ەي نى ە خى
 تۇەۇپل قالدال. 

 _كەچۈەۈڭ،زۇلخۇناە..نەې..نەې نۇ بانقىلەنىڭ نۇنداق خىبىشى.اتقىگىگى ئاالپ..نۇ.. 

_كمرىك يقق..بۇنى سىزخىم كۆەۈنكە بقل ايدۇ.._بقلدال تمزەاق نااايلى،كمچىكىۇ قال ايلى 
سى ۇ ئۆزال خىپ ققيغاې بۇ گەپ يەنە نتىم پۇتۇنلەي ەايىن يانغاې بقل نۇ تاپتا بۇ ئقلتۇەۇ _..

قاې يمڭى  ىدا قىبگىلى.ات قاەاپ تمجىللى  تۇيغۇسىىىى تۇپەيلى چىرايى دىكى ئۆزگىرىشىىىىلەەگە 
خوسىىىتۇنگىڭ كۆالىگى تمخى ۇ  ەم قىلىۇ ققي اسىىىلى  ئۈچۈې زوەىغا كۈلۈنسىىىىرىپ تۇەۇپ 

 نۇنداق خىدىن. 

ئاياللە كمىىگەكلەەخىك ەىاداە،،نىىۇنداق چىرايلى  -لى  ئقلتۇەۇم بانىىلندال.. قىزيمڭى يىل
نۇپ كەتكەې. قمرال سااپەت بىلەې...ئقلتۇەۇم بەكل -بقلۇ ش ىغۇخىك  يام يىئىتلەەنۇ قملى

 قىززىدال.... 

نەن ۇ بۇ يەەگە كەلئەندىم بمرال تۇنجى قمتىن ئەن ىسىىى بىلەې تەپسىىىلى تقنۇنىىۇپ چىقىش 
نەەىىىئە نۇيەسسەە بقلدۇت.ئەە بىر ئاخىى خوتتۇە تانسىغا تاەىتقاندا باياتىگقى گەپ ئمسى ئە 
گاپ  تانسىىىىىگى چىرايلى  ئقي ىۇ تەنلىرىن تىكەنلەنىىىىسىىىىى ۇ نمبىقى دا كۈلۈپ تۇەۇپ  كمل

پ قال ىغاې بقلسىىىاالە كمرىك..نەې نمبىقى دا كۈلۈپ ەول ئملىشىىىقا تملىل تۇگىتەتتىن.)ئۇنتۇ
 ئۇستا( 

ئقلتۇەۇم ئاتىرانىىىىتى..ياتىقىن تەەىپكە نااىدىغاې بىر نەچچەيلەې بىلەې بىللە قايىتتىن. 
ئىككىدىم ئۆيلىرىئە ئەن ىسىىىىى كىرىۇ كمتىۇ -ئاەىدا ئاخىى خوتتۇەنۇ باە ئىدال. بىرخىم

 قاپتۇق. ئاتىرىدا ئىككى ىزا 

 _ياتىقىڭىز ا ئاپىرىۇ ققياي!! 

 _بقلدال ئاجىتى يقق..ئۆزۈت كمتەلەي ەې. 
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_ناقۇل خىڭ،سىز بۇ يەەگە يات،ئەت بۈگۈې يمڭى يىى كمچىسى ئقلتۇەۇنتىم يانغاې كاللىسى 
 قمبىۇ قالغانلەنۇ كۆپ. 

ىقاې  بىرىىئە ئمسىىىىلىشىىىىۇ قااي-ئۇنىڭ سىىىۆزىگى ئىسىىىىاتلىغاندىك ئالدال تەەىىى ىزخىم بىر
سىىۆزلىشىىىۇ بىر نەچچە نەل بالىلە چىقىۇ كەلدال.نەې ئانالسىىىز ئۇنىڭ گمىىئە ققنىىۇلۇپ 

 بىللە ناادىن. 

 _زۇلخۇناە،بىزنىڭ بۇ نائىبە قانداقراقكەې  

 _قايسى جەئەتتىم خىيسىز  

 _ئەن ە جەئەتتىم..نەسىلەې نۇئىتى،ئاخىنلىرال خىئەندىك.. 

ىڭ نۇئىت ندا بۇ يەەلەەن غا قاەى يدۇ. _نىىىىەئەەگە  غا گەپ كەت ە غانلىقى ىڭ سىىىىاپ بقلۇخى ىگ
سەك بەم ققل ئقتشام ئەنەل. ياناې ئاخىنلەە ياتشى ئاخىنلەە ئسەن ىل  ئاخىنلىرىئە كەل
يەەخى باە. سىىاپا جەئەتتىم خىسىىىڭىز بۇ يەەخىكى كىشىىىلەەنىڭ بەزال ئىشىىلىرىگى سىىاپاسىىىز 

ىكى ئەخخىدىم ئاەتۇق خىبىشىىىىكە تىلىن كۆيىدۇ. نەې ئۇنداق قاەى اي ەې. نەنچە بەزىلەەخ
كۆاۈلچەكلىك ،تۇز كۆاۈللۈك تاتا ئالدا سىىىىاپاسىىىىىز تەسىىىى.ىرىئە ئىئە بقلۇپ قالغاې. 
نل  شا شىگى ئقت سىبەتچى خىپ قاەى نەت نقىلەنىڭ قاەا كۆاۈل،بەخنىبەت، نەئەەلىكلەەنى با
شىلەەنى  شى كى ش شى،يمتى ش سلى سكىم ەىقابەتكە نا نەئەەلەەخىكى كە ياقتۇەناي ەې. چۇنكى 

نەتسىبەتچىدىك كۆەسىتىۇ ققيغاې. بەزىدى نەئەەخىكى كىشىلەەخىكى نىھرىبانلىقگى  نۇنداق
ئىچ يەەخىم ئىزخىپ تاپقىلى ۇ بقل ايدۇ._نىىەئرى ئە بقلغاې سىىمغىگىش ئىچىدى كۆالۈندىكى 

 سۆزلەەنى قىلدىن. 

ستىگل ققل ققيۇپ قالد سىزگە ەا نلىرىڭىزنى ئاالپ  سىز..بۇنداق ئەتراپلى  قاەا ن ى_تق را خىي
 جۇنۇ.. 

_ياقەي.. نمگى ئۇنداق ئۇچۇەۇۋىت ەڭ، نەې پەقەت ئۆز كۆز قاەىشىىى گى يۇنىىۇەۇپ ئقلتۇەناي 
 ئقتتۇەىغا تانلنقا ئاخىتلىگىۇ قاپتى ەې. 

 _زۇلخۇناە،تملى ۋاقىت بقلدال ئۆيىڭىزگى ۇ قايىت ىدىڭىز.ئۆيىڭىزنى ۇ سمغىگغانسىز ئە  

 ن تىرىپ كۆزۈنئە "لۆن ىدى "يام كەلدال. _سمغىگدىن..ئاپانگى بەكل سمغىگدىن.._ئاۋازى
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_نمگىڭ ۇ يالغۇز بىر تالل ئاپات باە. خاخات كىچىك ۋاقتى دا تۇگەپ كمتىۇ ئاپات نمگى خىپ 
قايتا ياتلى  بقل اي نىڭبىر جاپااەخا ئققۇتۇپ قاتاە ا ققنىىىقاې. بەلكىن ئاالىغانسىىىىز.. ئاپات 

ىڭ پەقەت نەې بىلەنل كۆالى پ باې..ئۇن نداق بەك نىھرى اا نىىىىۇ نا ىدۇ. بىراق  ۇتۇې بقل
ۋىخىلەەنى بمرىۇ ياتشى كۆەۇنۇنئە نۇيەسسەە بقلغاې ئايالىن تقي قىلىۇ ئاز ۋاقىتتىم كمبىگل 
پۇتۇنلەي ئۆزگىرىۇ كەتتى.خىسىىىلەپتە نەې بىل ەي يۇەۇپتى ەې. ئاپان ۇ نااا زاخىل خى ىدال. 

كەت خىپ جىدىل قىلىدىغاې  بىراق ئە خىسىىىىل نەې ئايرىن تۇەۇنەې ئۆيۇاگى بۆلۈپ چىقىۇ
بقلۇۋالدال. بەك ئىچىن سىىىىىقىلىۇ ئاپات بىلەې ئۇەۇنىىىىۇپ يۇەخۇت. كمبىگچە بانىىىىقىچە بىر 
ئەئ.اللەنى بايقاپ قالدىن.بىر كۈنى ئىشىىتىم كملىۇ ئۇنىڭ ئاپانگى نىىۇنداق سىىەت گەپلەە 

ن .نىىىۇ  قالدىبىلەې تىللۋاتقانلىغىگى ئاالپ قالدىن. ئۆز قۇلىقى غا ئۆز كۆزۈنئە ئىشىىىەن ەيل
سىىىەۋىپلىك جىدىللەنىىىتۇق. ..ئۇنىڭغا نىىىۇنداق پۇەسىىىەت بەەخىن. بىراق ئۇ بىل ىدال... 
ئۈگەنئەې تۇي ئۆلئىچە خىئەې ەال ئقتشىىايدۇ. ئەە قمتىن يانانلپ ياتشىىى بقلۇنىىقاندىم 
كمبىم بىر نەزگىلدىم كمبىم يەنە قىلغۇلقىگى قىلىدۇ.بقلۇپ ۇ ئۇنىڭ ئەڭ ئاتىرقى قمتىن"بىزنى 

جمگى دىم ئۆتۇپ كەتتى. نمگىڭ -لئە سىىىىملىۇ يا ئۆل ىدال بۇ قمرال"خىئەې گمىى جاېجىدى
ئاياتلىقى گى بەەگەې ۋى بۇ خۇنباخىكى تقنىىاللىقىن ئۈچۈې ئۆزىگىڭ ئۆنۈەلۈك ئىسىىتەكلىرىدىم 
ۋاز كەچكەې ئانىگى نىىۇنداق خىئەندىم كمبىم يەنە ئۇنىڭدىم ئۈنۈت كۈتەندىن   نىىۇنداق 

 .._ئۇ ئمغىر تۇەسىگىش ئىچىدى چقاقۇە ئۇر تاەتى.ىتتى قىلىۇ ئاجرىشىۇ كەتتىن.

 _باا يقق ىتتى  

خى،بانىىقا گەپلەەنى خىبىشىىگى ئەپسىىىز كۆەخى ۇ نااا -_ياق،_ئۇ تىبالچاې نىىۇنداق خىدال
بۇ گەپلەەنى قىلىۇ كۆالىڭىزنى بىر قىسىىىن قىلىۇ ققي ىغاندى ەې ئە.. خىت -بۇەۇلۇپ تۇەۇپ

ئملىش كۈنلىرىدى بىزنىڭ ئۆيئە بمرىۇ ئاپانگى كۆەۇپ كملىڭ،ئاپات گەەچە يانىىىگىۇ قالسىىى ۇ 
تىك. سىىىىزگە نمزىلىك ئۆي تاناقلىرىگى ئمتىۇ بمرىدۇ.بانىىىقا نەقسىىىىتىن بىراق نىىىۇنداق تم

يقق..ئاخىت قمرىغاندا بەك ئاخىنخۇناە بقلۇپ كمتىدىكەې..ئۆيئە بىرسىىى كەلسىىە نىىۇنداق 
 تقم بقلۇپ قىلىدىغاې قىلى  تاپال ايل كمتىدۇ.._خىدال. 

 _ناقۇل،چققۇت ئاپىڭىزنى يققلپ باەى ەې! 

ال كىچىك بالىلەخىك تقم بقلۇپ كەتتى_كملىشى.اايلى..يمگى.ال اڭ _ئەنىسە قاچاې _ئۇ تۇخخ
 ئە!! 

 _ياق، يمگى.ال اي ەې.ئالدى ىزخىكى نەنبە كۈنى خىت ئالى ەې نۇ كۈنى بقلسۇې. 
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بەك ياتشى بقلدال.. ئاپات چققۇت بەك تقم بقلۇپ كمتىدۇ.. سىزنۇ ئاپىڭىزنى سمغىگغاندا -
 .. ئازەاق بقلسى ۇ ئاەات تمىىۇ قالىسىز.

شىغا بمرىۇ  شىۇ كىرىۇ كەتتىن.خىەۋازا قم نلى شىك ئالدىغا كملىۇ قالغاې ئىدۇق. نەې تق ئى
 ئاەقانغا ئۆەۇلۇپ قاەىسات ئۇ تمخىچە ئقەنىدىم ققز ال اي قاەاپ تۇەۇپتۇ. 

ئۆيئە كىرىشىىىىن بىلەې ئۆي ئىچىدىكى  مرىبانە كەيىىبات تمخى ئىلىل ئقلتۇەۇم خاۋانىدىكى 
 اللىقەيەەلەەگە ئۇچۇەۇۋىتتى. تقنال ئىسلىرى گى ئ

 كۆزلىرى گى يۇيۇپ تۇەۇنۇنغا تملىفۇنۇت جىرىڭلىدال. -كىبى لىرى گى ئال انتۇەۇپ ،يۇز

 _ۋىي بۇ خۇنباخا سەې باە ئاخىن ۇ يقق ۇ   

 تملىفۇنگى ئملىشى غا نىھرىبانگىڭ چااىلدىغاې ئازازۇل ئاۋازال ئاالندال. 

نمگى تىلليسىىەې ئەئ.ال سىىقەانىىقى ۇ ياەى ايدۇ بۇ  _ئەي زۇۋانداە.. نى ە تملىفۇنگى ئملىىل
 ياەى ال.. 

قانچە قمتىن يمڭى يىللىرىگى  باقسىىىىىل.. قاەاپ  ىۇ  ىت تمگىن ئى تملىفۇنلىرىگى ئمچ _ئقي
 تەبرىكلەپ،ئەئ.ال سقەاپ تملىفۇې قىلىۇ ئمرىۇ قملىۇ ئاندىم ئۇچۇە يازخى كىم   

ۋۇي ئۇنىڭ -ۆزنىكىگى ئاچسىىىىات ۋاينەې تملىفۇنگىڭ ئملىگ ىغاې تملىفۇې ك-نىىىىۇنداق ۇ -
ىۇ كمتىىتۇ ئەنەسىىىى ۇ  _ئى ئى...كەچۇەگىم  پاەاتتىكى ئەسىىىىكەەلەەخىك تىزىل نۇنۇەال 

 تاتلىقىن، نەې ئقيۇې بىلەې بقلۇپ ئاۋازنى پەقەت ئاالى اپتى ەې. 

_ۋۇي سىىاەاڭ.. نەې بۇ يەەخى سىىمگى سىىمغىگىۇ،ئقيلپ  م ىڭگى يەپ ئەلەك،سىىەې ئۇ يەەخى 
 پ خىئىگە.. قانداق ئاخىت ئۇ سەندىك نۇزنى ئمرىتىۇ ئقيگىتالىغاې  پەەۋاسىز ئقيگا

_سمگىڭ نۇ كاللاغا ئقيۇې خىسە نۇقىن بىر يىئىت بىلەې ئقيگانل كملىدۇ.. خوتتۇەتانىگىڭ 
يمڭى يىى كمچىلىكى ئۆتكەزگەې..نۇ يەەخى ئقيگاپ خى ەكچى.. سەنچۇ خىلشات ياتشىدۇ  

بقلۇنىىىىتۇڭ..يەنە ئىككى يەەخى ئىجاەى تۆلەپ ئاۋاەى ئەي تقي قاچاې  تىزنەتكى ۇ چىقىۇ 
 بقلۇنقۇچە چىقى گى قىسقاەتىش انسەې   
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_بۇ سىىىۇ ۇقلەخى ا   ئالدىرى ا تمگىن.. ئەتىباز كملىۇ چمچەك ئمچىلسىىىۇې..نىىىۇ چا دا 
قىلى ىز.. ياتشى تۇە انسەې جاپا تاەتى.اتانسەې بىلەنسەې سمگى ئقيلى ايدىغاې بىرنۇ كۈنۈت 

 بەك سمغىگدىن._ئۇنىڭ چااىلدىغاې ئاۋازال ئقەنىگى يىغلنسىرىغاې ئاۋاز ئالدال. يقق.. سمگى 

_تۇخا ا نىىۇكرال، نەنغۇ ياتشىىى ،كۆالۈاگى بۇزنا،نەې كۆنۈپ كەتتىن.بۇ يەەخىكىلەە بەك 
 ياتشى ئىكەې. 

 _نۇنداق بقلسىل نەيلىغۇ...خىلشات ۇ سااا ساات ئمبىتتى ئە ئاخام!! 

 _ساانەت بقلسۇې!! 

 ئەنىسە..... _تقم 

 _تقم ئاناې بقلغىم!! يققاپ كەت ە،تملىفۇې قىل ىساا ۇ تملىفۇنۇنگى ئملىۇ تۇە ىم!! 

بانىن.. تملىفۇنىڭگى ۇ  ناقۇلە جمگىن نىھرى ندۇ بۇ..  غا تقيغۇزا قالغىگى  ئاالى اي  _بىر قمتىن 
 ئالى ەې،تملىفۇن ۇ قىلىۇ تۇەۇنەې!! 

ئ پكەت  ئۆ ىم  نك چۇ ئۇ ى ە  ىتىىىۇ ن يۇۋ قق گى  ن فۇ ى مل ئۇنىىىڭ ت تى..  ت لۇپ كە ۆەۇ
ناتلى  تۆكۈلۈپ تۇەۇخۇ..ئاتا نلىرىدىم ئالەنچە بەتىت  سى يمگى-ئاۋازىدىم،چااىلدا دا ئانى

 بقل ىسى ۇ سۆيئەې ئاخى ى يمگىدا بقلغىگى ئۈچۈندى.... 

ئاناندىم،سىىۆيئەې ئاخى ى دىگ ۇ يىراق ئالدا ،ەى اللىقتىم ئۆزۈنگى قاچۇە اې ئالدا -نەې ئاتا
ن بانە كۈلبە ندىم تملىل چقڭ  مرى با ىۇ ئقلتۇەۇپتى ەې...ئۆزۈنگى نىھرى باللە ا پمت دى تى

يانىىتەك،قمرىۇ كەتكەندىك ئىس قىلدىن. ئۇنىڭ يانىىلى  تۇيغۇ ا باي كۆالى يمڭى يىللى  
ىفۇې خاخانلە ا تمل-سىىىاات يقللنىىىلىرىدىگ ۇ ئىىاخىلىگىۇ تۇەۇپتۇ.. نەنچۇ  نىىىۇ تاپتا ئاپات

سات ئۆزۈنگى تۇتال اي ئۆ سان ۇ قىل شىن تۇە انل گەپ. ئەخىنئە تملىفۇې قىل پكىدىپ يىغلى.ىتى
 ئقتشانل... 

تىبال بىلەې ئقلتۇەۇپ يانفۇنۇنغا كەلئەې ئۇچۇەاەنى كۆەۇپ ئقلتۇەاتتىن. بىرخىگل بىر ئۇچۇە 
 خىققىتى گى تاەىتتى 
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"زۇلخۇناە،يمڭى يىلىڭغا نۇباەىك بقلسىىۇې!!يمڭى يىلدا سىىمگى نىىەئەەگە كەلسىىىكەې خىئەې 
ئۈنۈخۈت باە ئىدال .نەې سانجىدىم قايتىۇ كەلدىن.سەې بىلەې كۆەۇنكۈت باە.نۇنكىم بقلسا 

 نااا تملىفۇې قىلغىم.نۇەاخىى" 

پ ەكتەپ پۇتتۇەۇنۇەاخىى سىىانجىدا ئققىغاې،ئۇ نىىۇ يەەلىك بىر قىز بىلەې تاەتىشىىىۇ يۇەۇپ ن
نىىىىۇ يەەخى قالى ەې خىپ كەل ىئەې ئىدال.ئۇ قايتىۇ كەپتۇخى....تملىفۇې قىلسىىىىات قانداق 

 بقاە   

 _ئەسساانۇ ئەلەيكۇت!! 

 _ۋى ئەلەيكۇت ئەسساات،زۇلخۇناەنۇسەې  

 _نۇنداق.ئۇچۇەۇاگى كۆەۇپل تملىفۇې قىلىشىن.ياتشى تۇەانسەې  

 _قەخىر ئەئ.ال. 

 قاچاې كەلدىڭ  -

 _بىر ئەپتىدىم ئانتى. زۇلخۇناە..سەې نى ىشقا ئۇ يەەگە كەتتىڭ   

 ئىككى ئمغىز گەپ بىلەې چۇنەندۇەۇپ بقال اي ەې. -_سااا بىر

 _نەن ۇ قايتىۇ كەلدىن. نەئەەگە قاچاې كملىسەې  سااا خىيدىغاې گمىىن باە ئىدال. 

 _نى ە گەپ ئازىرچە باەال اي ەې. 

 قەاي.نەپقەتگى ئۇنتۇپ كەتتىڭ ۇ  _زۇلخۇناە..سەندىم بىر ئىشگى س

 _نى ە _ققلۇندىم تملىفۇې چۇنۇپ كمتىشكە ئازا قالدال_بۇ نى ە گمىىڭ   

غا ئۈنۈت  ندال ئۇنىڭ ئازىر بۇ يەەخى يقق..ئە قاەا ئۇ  _خىئىگە..ئۇنتۇپ كەتتىڭ ۇ يقق... 
 با لى ا... 

 ۇنىىىۇ گەپلەەنى_نەې ئىچقاچاې ئۇنىڭغا ئۇنۇت با لى ىدىن.نمگى تملىفۇې قىى خىبىشىىىىڭ ن
 خىبىش ئۈچۈن ىتتى   
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ياق.. زۇلخۇناە.. سەن ۇ نەن ۇ نۇئەببەتتە ئازاە يىئۇچى.. گمىى گى ئاال.. سمگى ياتشى -
 كۆەى ەې. 

 قۇلىقىن "ۋااڭىدى"قىلىۇ كەتكەندىك بقلۇپ كەتتى_نى ە خىدىڭ   -_نى ە 

ەۇې  ەې نەپقەت بۇ_سمگى ياتشى كۆەى ەې. قاچانغىچە ئۆزۈنگى قىبگاي ەې قاچانغىچە خى ەي
 ئا ىگەت بقلسا ئەندال ئۇ يقققۇ.. ئۇ ئەندال بىر ئاق چەككۇچى.. 

ناې گمىىگى  يا ىڭ  لدى دا ئۇن ئا ىڭ  ئاخىنگ نداق  قا ىدىن،ئەە  ىى_قەئرىن بىلەې ۋاەقىر _نۇەاخ
قىلىشىىىىىگى ئەسىىىىل،ئەسىىىىل تالى اي ەې..تالى اي ەې.._ئا زىڭگى يۇت!! نمگىڭ ئالدى دا 

قىلغۇچى بقل ا!!سااا خىپ ققياي،سمگى ئۇنىڭ ئا ىگىسى خى ىئەې ئىككىگجىلەپ ئۇنداق گەپ 
بقلسىىىىات قىبا نەزىرىن بىلەې قاەاپ ۇ ققي ايىتتىن.بۇنىڭدىم كمبىم نااا تملىفۇې قىلى ەې خىپ 

جىىاەقىراپ تملىفۇنگى ئمتى.ىتتىن..قۇاقلىرىن -ئىىاۋاەى بقل ىىا!! بەل بقلىىدال..._ۋاەقىراپ
ر بقاتتى.....كۆز ئىىالىىدى ىىدىم بىر نى ىلەە ئۇچۇپ چى ى- قاۇلىىدايىتتى،،كۆزلىرىن ئى ىر

ى ەك  ىرخال..خ لۇق ك ق يۇ ىر سىىىىىۇ لۇق ب تۇز ى غىىا  ىز مغ ئ تى.... ت ىل يۇەگەنىىدىك ق
 يىغلپتى ەې.......... 

 

 كۆزۈنگى ئاچسات ئاپىاق تات،ئاپىاق كىرلىك،كمسەل كاەۋىتى...... 

سىىىگىڭ كاەۋىتىغا كىرىۇ نەې نى ە بقلدۇت  خوتتۇەتانىدا يۇەۇنەنغۇ  چۇنىىلۇك ئاەاندا بىرىە
 يمتى.ال ىغاندى ەې ئە    

سىگى كۆتۇەۇپ  شىك ئمچىلىۇ ئاخىى خوتتۇە ققلىدا تاناق قاچى نىڭىز ا كەلدىڭىز نۇ _ئى _ئق
كىرىۇ كەلدال.نەې تمخى ۇ ئەيراې بقلغاې ئالدا سىىىىەل تىكلىگىۇ تۇەۇپ ئۇنىڭغا سىىىىۇئال 

 نەزىرى دى تىكىلدىن. 

سىزنى ئاپىرىۇ ققيۇ سەت بىر _تۈنۈگۈې كەچ  شقا كەل پ ئۆيئە قايتىۇ كەتكەنتىن. ئەتىئەې ئى
ئازاخىم كمبىم سىزنىڭ بۆلۈنىڭىزنىڭ چاقىرتىىتۇ.چىقسات ئۇاە سىزنى نەندىم سقەايدۇ. سىز 
ئىشقا كەل ەپسىزكەې تملىفۇې قىلسا تملىفۇنىڭىز ئمتىك. تۇنۇگۇې ئقلتۇەۇنتىم قايىتقاندا بىللە 

نتۇەۇپ ئاندىم ئ سۇەۇ ىككى ىزنىڭ ئەڭ ئاترىدا بىللە كەتكەنلىئى ىزخىم تەۋىە كەتكەنلەەخىم 
-تمىىۇ خېرىكىڭىزنى قىلىۇ بمقىش ئۇچۇې سىىىزنى سىىقەىغاې ئىكەې. نەې سىىىزنىڭ سىىاق
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سىىاانەت ئۆيئە كىرىۇ كەتكەنلىئىڭىزنى خىسىىەت بۆلۈت بانىىلىقىڭلە جىدخىلىشىىىۇ كەتتى. 
شىكگى بۇز سىز ئقنسىز يەەخىنۇنىڭ بىلەې بىر نەچچى ىز ئۆيىڭىزگە باەخۇق. ئى سەك   ۇپ كىر

سىز...خىەئال ئملىۇ كەلدۇق. زىباخى چاەچاپ ەوئىي جەئەتتىم بىر نى ە قاتتى  تەسىر  يمتىى
قىلغاندىك تۇەۇخۇ.ئۇنچە ئۆزىڭىزنى ئالدۇەۇپ ققي اڭ،سىىاانەتلىكىڭىزگە خىققەت قىلىڭ!!بۇنى 

سىقىدا ئىچى.ىلىڭ!!_ئ س سۆزلئاپات ئۆز ققلى بىلەې تەيباەلىدال. قمگى ئى ەپ بىر ۇ بىر تەەىپتىم 
تەەىپتىم ئۆيىىىدىم ئمتىىىۇ كەلئەې نىىىىقۋىئۇەۇچگى چىگىئە قۇيۇپ نىىااىىا تەالىىىدال. 
نىھرىبانلى ،كۆيۇنۇم بىلەې تەالەنئەې ققللەخىم ئانىىىىگى تەسىىىىلىكتە ئالدى دى تۇنۇگۇنكى 

 ئىشلەنى ئەسلەنكە بانلىدىن..... 

ئاندىم ئۇچۇە كۆەۇپ ئقلتۇەۇپ نۇەاخىى تق راا،نەې نىھرىباې بىلەې تملىفۇندا سىىۆزلەنىىكەې...
بىلەې پاەاالنىىىىتىن...ئۇنىڭغا ئاچچىقلپ ئقەنۇندىم چاچراپ تۇە اې ئىدىن...تقتتى اي 

 سۆزلىئەې،كى لەەنىدۇە تىللىغاې...ئىدىن...ئاندىم...ئاندىم... 
ىز ب_بقلدال كۆپ تىبال قىل اڭ!!زۇلخۇناە نەيلى قانداقلىكى ئىشىىلە يۇز بەەسىىۇې ئۇ ئاللنىڭ 

نۇنداق خىپ  سىگاقلىرال.. نتىكى  سىگا نام يقلى ىزخىكى چىدانچانلىقى ىزنى  بەندىلەەنىڭ يا
چۇنەنسىڭىز نۇە ۇې ئىشلەنى ئاەقىغا تانلى.ىتەلەيسىز..كۈلۈپ ياناڭ!! سىز تمخى كىچىك.. 
نى ئىشىىىلە كملىدىكەې ئاخىنگىڭ بمشىىىىغا... _ئاخىى خوتتۇە كۆيۇنۈم بىلەې تۇخخال بىر 

 دىشى دىك نۇنداق گەپلەەنى قىلدال.. .... تۇققاې قمرىگ
 نەې ەايىشلى  بىلەې ئۇ ئۇزاتقاې ئانگى ئىچتىن..... 

 
ىڭ  غا بەەگەې ۋىخىت بىلەې ئۇاەن ندىم كمبىگكى خىت ئملىشىىىىى دا نەې ئۇنىڭ بىر نەچچە كۈ
ئۆيىئە باەخىن. ئاخىى خوتتۇە ۋى بانىىقىلە تەسىى.ىرلىئەندىك ئاپىسىىىگىڭ چىھرىدىم چەكسىىىز 

سىىۆزلىرى ۇ نىىۇ قەخىە سىىىىايە،ئىللى .. -نۇايى لى  ،نىھرىبانلى  تۆكۈلۈپ تۇەۇخىكەې،گەپ
نىگى "ئۆلسىىىىچۇ"خىپ تىلىئەې نەې كۆەۇپ باق ىغاې ئۇ "سىىىائىىجانال نۇنىىىۇنداق بىر ئا

كملىم"گە بىر تىى ئۆچ بقلۇپ قالدىن. ئىشىىىىكتىم كىرگەندى "قانداق ئەئ.الىڭىز ياتشىىىى 
شىۇ  نكەې ئىدال، بەخىنلىرى ئە تىترىك ئقلى سۆيۈپ كۆەۈ شانەنئە  سىز قىزىن "خىپ پى تۇەان

 مسى ئە كەلدال.. كۆزلىرى ئە "لۆن ىدى "يام كەلدال. ئاپات ئ
كمبىم بالىسىگىڭ نىكار ئىشلىرىگى سۆزلەپ بمرىش جەەيانىدىكى ئۇر تاەتىشلىرال،تۇەسىگىشلىرال 

شاق ن شى دا بىر يالتىراق تالتىغا ئۇ سلەتتى.قايتى سگى"ئە نەپقەتگىڭ ئانى -تەبى ى ئالەتتە "
سىز" خ سملىۇ "ياتىقىڭىزخا يالغۇز قملىۇ زېرىككەندى يەە شەك يى ەكلىكلەەنى  ن پ نمگىڭ ىچۈ

قيدال. قايتا تاپىلپ ئۇزىتىۇ ق-خىت ئالغانلىرى دا كملىۇ ئۆزىئە ئەنرا بقلۇپ كمتىشى گى قايتا
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بىىىىرىىىىئە بىىىقلىىىغىىىاې -ئىىىاپىسىىىىىىىى ۋى ئىىىاخىىىىى خوتىىىتىىىۇەنىىىىڭ بىىىىر
ىرال سىىىۆزل-ئەەكىلەم،ئەەكىلىتىش.ئۆەنەتلەم،ئۆەنەتلىگىش ئىسىىىلىرىدىكى قائىدىلىك گەپ

سىز ئىللىقلى ،نىھرىبانلى  تۆكۈلۈپ ت سى-ۇەۇخىغاې ئىش،چەك ر ئەەكەتلىرال نەندى چقاقۇە تە
 قالدۇەۇپ ئىختىباەسىز ئالدا ئاخىى خوتتۇە ا ئۆەنىتىن ئانتى..... 

بىرىگى قق لپ بەيئىئە چۇنىىىىكەې ئالدا ئۆت ەكتە... نەن ۇ تىزنەتكە كۆنۈپ -كۈنلەە بىر
لەپ  ىگا ئىشىىئاەقىدىم كمچىلىك ئىسىى-قالدىن. نىىۇنداقل بۇ نائىبەگى ۇ كۆنۈپ قالدىن. ئاەقا

ئانانگى كۆەۇپ كملىش ئۈچۈې -ئۇزۇنراق خىت ئملىش ئالغاې كۈنلەەنىڭ بىرىدى نىىىەئەەگە ئاتا
بمرىۇ ئىختىباەسىىىز نىىەپقەتگىڭ ئاپىسىىىگى يققلپ ققيغۇت كەلدال. ئاپانغا بىر خوسىىتۇت بىلەې 
كۆەۈنىىىى ەې خىپ ققيۇپ بازاەخىم كمرىكلىك نەەسىىىىلەەنى ئالدى دى يۇەۇپ كەتتىن. تقنۇم 

قچىلە... قەخىنلىرىن ئىختىباەسىىىز تىترىپ پۇتلىرىن نا دۇەسىىىزان اقتا...ئۇاەنىڭ ئىشىىىكى ك
 ئالدىغا كملىۇ خائى قىدىك تمزانقاې يۈەىك ەېتى لىرى گى تىڭشىغىگى چە تۇەۇپ قالدىن. 

ئىشىىىىك ئمچىلدال.. كۈلئۈنچەك كۆزلىرال بىلەې كۆزلىرى گى ئىسىىىكەنجىئە ئملىۇ ئەيباەلى  
 رىگى ئقيگىتىۇ ئۇ چىقىۇ كەلدال... بىلەې قانلى

 ۋار..بىزنىڭ زۇلخۇناەنۇ نى ە بۇ..ئىۇ ئۇنىڭ ئانۇ يمقى لى  ئاۋازال...... 
_ئۇنداق يققاپ كەت ەي كملىۇ تۇە ىم!!_ئۇنىڭ كۆزلىرال ئىلتىجالى  تەل ۇەۇنلەەگە تقلدال.. 

 قا قاچ اقچىبۇ نەندىكى ئىگتىلەەنىىىلەەنى ئۆز با رىغا سىىىىڭدۈەۈپ تۇەۇپ يەنە نەندىم يىراق
 بقلۇۋاتقاې ئاسىي ئىسلە... 

 _ئۆيئە كىرنەي تۇە اې كى ۇ بۇ   
كەيگى دىگل ئاالنغاې بۇ ئاۋاز نمگى چۆچۇتۈپ تىباللىرى گى بۆلۈۋىتتى . بۇەۇلۇپ قاەىسىىىىات 

ساپ سى يمگىدا چمچىگى  شتىگى كىبىۇ-نەپقەتگىڭ ئەخى  سمرى  بقيى.الغاې،تاە پاخىچىلە ئى
قاەا  كالتە  غاې ،يۈزلىرىئە نقخۇەئۈسىىىىتىئە  كا كىبى.ال ىۇ -ناي ىڭ چىق چققۇە بىر نى ىلەەن

كەتكىگىئە قاەى اي نايگى ئاە ۇچە سۇەكەپ تۇخخال ئۇې تالتىسىغا بام چۆكۈەۈپ چىققاندىك 
 كۆەۈنىدىغاې بىر قىز بىلەې تۇەۇپتۇ. 

 _ۋاي تۇخايىن زۇلخۇناەنۇسىز قانداق ئەئ.الىڭىز  ياتشى تۇەانسىز  
 _تۇخا ا نۈكرال،ياتشى تۇەۇنەې .ئۆزىڭىزچۇ  

 ياتشى. -
 _قمگى ئۆيئە كىرىيلى!! 

 نەې ئەگىشىۇ كىرىۇ كەلدىن. 
 _چقڭ ئاپات يقق ۇ ئەخى خىت ئملىۇ ئۆيئە كەلئەې ئىدىن،چقڭ ئاپانگى يققلپ كمتەي خىپ.. 
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شقىدۇە نائىرى ئۇر تاەتىۇ ققيۇپ لەپىىدى باياخىم بمرال گەپلىرى ە خىققەت  ىزگ_ئاپات..._نى ى
بىلەې قۇاق سىىىىملىۇ بىر ئمغىزنۇ ئاۋاز قات اي تۇە اې قىز ا قاەاپ ققيدال.ئۇ قىز ئمغىزىدا 

قاەىس قىلىۇ سىىىىمغىز چايگىغىگىچە نەندىم بىرىە تۇنۇم بەلئە تاپ اقچى بقلغاندىك -قاەىس
 بمشى گى كۈزىتى.اتاتتى. -ئۈستى

 ەتگىڭ ئايالى ئىكەې. _زۇلخۇناە،بۇ ياقگى سىزگە تقنۇنتۇەۇپ ققياي،بۇ نەپق
 _نى ە  _يەنە بىر قمتىن پىرەىدى پىرقىراپ كمتىشتىم ققەقۇپ ئىتتىك تانگى تۇتۇۋالدىن. 

_ئەئە،بىزنۇ كۆەۈپ باق ىغاې،سىىىزنۇ ئاالىغانسىىىز، نىىەپقەت ئال ىرى كەتكەندىم كمبىم بىر 
سى تقي قىىتەك.  نۇ يەەخى يۈەۈپ ئىككى بىر  بۇخانەزگىى يۈۈۇپ ئىچكىرىئە كىرىۇ كەتكەې. 

ئىش بىلەې نىگجااغا كملىشكە تق را كملىۇ بۇ قىز كەپتىكەې. ئاايىتەې بىزنى يققلپ ئۆزىگى 
يدال.. ئۇ بۇنى ققبۇل قىلل اي ەې. بۇ قىز  پات ئۆزىگى يققىتىىل قق ئا تقنۇنىىىىتۇەۇپ كەپتۇ. 

 قاچاې كەتكەندى كملەي خىپ  ۇلجا نائىبەخىكى كىچىك خاخى ىزنىڭ ئۆيىئە كەتتى. 
قاەىس بىلەې زۇلخۇناە خىئەې ئىسىىى ى گى -ەپلەە خىبىلى.اتقاندا ئۇ قىز يەنىل نىىىۇ قاەىسبۇ گ

 ئاالىغاندىم كمبىم تمخى ۇ بەك نەزىرىگى نااا ئا دۇە ىگىچە تىكىلىۇ پەەۋاسىزاەچە تۇەاتتى. 
نەې خىەنانسىىىىز ئالدا اسىىىسىىىىدى ئقلتۇەۇپ قالدىن."ياق،ياق،،قەت ى يىغلى اي،تەبى ىى 

ئاەقىدىم بانىىقىلەنىڭ ئالدىدا لەت قىلىشىىلىرىغى ۇ چققۇت -قەتگىڭ نمگى ئاەقابقاي.. نىىەپ
 چىدىشىن كمرىك" 

چققۇە ئەپتىدىم ياتشىىىى قىزخىك -_ئەخى،نىىىەپقەت ئۆزىچۇ،ياتشىىىى تۇەۇپتى ۇ _نەې نقخۇە
 كۆەۈن ەيدىغاې ناۋۇ ئال.استى سۈپەتتىم سقەانگى ايى  كۆەنەي نائىرىگە تەل ۈەخۇت. 

شى ئىكەې..  نلپ ققلى بىلەې يۈزىگى _يات _بىرخىگل نائىرى باياتىم بمرىقى تەنكىگلىكىگى تا
خى ئۆپكىدىپ يىغلنىىقا بانىىلىدال._زۇلخۇناە،، نەې ئۆيگىڭ چقاى تۇەۇپ خاخاندىم -ئەتتى

كمبىم باە ئىشىىلەنى نىىەپقەتكە تانىىلپ ققيۇپ ئۇنىڭ يقلدىم چىقىشىىىغا سىىەۋىپچى بقلۇپ 
سىي ن نەت ەنىەئەتى گى قۇەباې قىلىۇ تۇەۇپ بىرىە قمتىن ئاپاندىم قالدىن. نەن ۇ ئەخى ۇ   

ئالىڭ نىچۇك خىبىشىىگىڭ ئۈسىىتىئە نەكتەپ پۈتتۈەۈپل تقي قىلىشىىقا ئالدىرىدىن. نەكتەپتىكى 
چىقى لىرىن،يەنە سىىىڭلى گىڭ ئققۇنىىى،ئەت نمگىڭ تقيلىرى گىڭ چىقى ىدىم تاەتىۇ نىىەپقەت 

شىلەەنىڭ كەيگىئە كىرىۇ كەتتى. جمگىگىڭ بمرىچە كۈچەپ تەل قىلىش جەەيانىدا ئە سكى كى
 ئۇنى بۇ يقلغا كىرگۇزۇۋىتكەې نەې.. نەې ئۆزۈنگى كەچۈەىل ەي ەې..... 

_ئۇنداق خى ەڭ،،ئەخى.._نەې كۆزۈندىم سىىەل بقلۇپ ئمقىشىىقا بانىىلىغاې يانىىلىرى غا تق اې 
 سملىشقا ئانالسىز ئالدا ئۇنى قۇچاقلپ يىغلنقا بانلىدىن. 
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نداق ق مۇ _ئقئۇم،،نى ا لدال خىپ تەۋىە ئ نا تەق..نىىىىەپقەت ئۆلئىگى يقق..ئۆ ىدۇ  ىل
كەلسىىىىەت بقانتىبا  _ئۇ قىز كۆزلىرىگى نەنىىىىتەەخىك تىكىۇ تۇەۇپ چال.اقاپ كەتتى._نى ە 
جمگى گى چىقىرىشىىىىىدۇ بۇاە..ئۇكاڭ خىئەې ئاەات تاناقگىچۇ ئۇ يەەخى ئاخىت قىلىۇ ققيغاې 

ئالىدىم تەۋىە ئال ىغاې بقلسىىىىات ئاللىبۇەۇې نەې.. نەې يەيدىغىگىگى ئىچىدىغىگىگى بمرىۇ 
بۇنى خىپ بمشىىىىى گى -ئۈلۈكى كملەتتى بۇ يەەگە ..نى ە گەپ قىل ىسىىىىات كەچكىچە ئۇنى

 ئا رىتىشىدۇ...ئىي..زۇلخۇناە خىئەې سەن ۇ  
 ئۇ جاۋىلدانتىم تقتتاپ نەندىم سقەىدال. 

 _ئە نەې._نەې نەادىئىگى چە جاۋاپ بەەخىن. 
ق ىۇ  ىۇ قىزز ئا ر ىڭ ئىسىىىى ىڭگى جۆيلۈپ بمشىىىىى گى _ئە.. ندا تقتتى اي سىىىىمگ غا ال

 ئا رىتى.ىتكەې.كمبىم سقەىسات بانتىكى ئايالىن خىۋاتاتتى نمگى ئالداپتىكەندى ئۇ ققاالتاق... 
 ئۇنىڭ ئمغىزىدىم چىققاې نىجاسەتتەك گەپلەەخىم ئقنۇندىم كمتەي خىپ قالدىن. 

 _سىز ئۇنىڭ نى ىسى   
_قۇاق يقق ۇ نى ە سىىىىىزخى ئى ئەخى ىز خىدىغۇ بايا. نەې ئۇنىڭ ئاال نىكائلپ ئالغاې 

ئاتۇنۇنلەنى -تقتۇنى..بىز ئىچكىرىدى بىر ئۆيدى تۇەۇنىز.نىىىۇ يەەخىكى نەسىىىچىتتىم ئى ات
 چاقىرىۇ نىكار ئققۇتقاې....... 

ى ىى تت تق ىن  ىر قل قۇا ىلىىىۇ...... ىم..ئىشىىىىق ىك ىرلىىىد لج ى نى خىپ ب ىلەە ى  اي يەنە ن
  ۇاۇلدايىتتى.......... 

نىىىەپقەت...سىىىەې زاخال نى ە بقلدۇڭ   سىىىمگى زاخال نى ە خىسىىىەت بقلىدۇ سىىىەندىم 
ىۇ كەلئەې  اا ئمل نا ئازىر ىچە  ىۇ  تاەت نەپرىتلىگەي ۇ   سىىىىەې بىلەې تقنۇنىىىىقىگى دىم 
شقا  سەندىم ئا رىگى شكە تانانەې يمتەتتى..  سەندىم بىر ئۆنۈە نەپرىتلىگى سىزلىكلىرىڭ  كۆاۈل

نكە تانانەې ئەقلىق ەې...بىراق...بۇ ئەق سۆكۈ نقا،ئىچىن چىققۇچە  سمگى تىلل لىق ەې.. 
لەنىتى كۆالۈت سىىااا قانداق يىىلە بىلەې با لنغاې بقلغىبىتتى.. زاەىقىش،سىىۆيۈم،ئۈنىدكە 
تقلغاې قەلبىن سمگىڭ نۇە ۇې سۆيۈنلۇك تەەىپلىرىڭگى تىگ اي ئەسلەيدۇيۇ باەچە كىشىلەە لەنەت 

ئمتى.اتقاې ياناې تەەىپلىرىڭگى يمقىگ ۇ كەلتۈەنەيدۇ..سىىمگى ئۈنۈخسىىىزلىگىۇ تۇەۇپ  تانىىلىرىگى
ئاقلي ەې... سىىمگى تىللپ تۇەۇپ ئەسىىلەي ەې.. سىىمگى يىغلپ تۇەۇپ سىىۆيى ەې....ئار 

چققۇە -نىىىەپقەت...نىىىەپقەت... سىىىەې نەخى   سىىىەې زاخال نەخى    نەې ئاۋۇ نقخۇە
يلى قانداقلىكى ئۇسىىۇلدا سىىەې بىلەې بىللە ئۆتسىىۇې ئال.اسىىتىچىلىك ۇ بقال ىدىن... ئۇ نە

قانداقلىكى ئۇسىىۇلدا سىىااا كۆاۈل بۆلسىىۈې ئۇ يەنىل  الىۇ.. نەې ئۇنىڭ ئالدىدا نە لۇپ 
بقلغۇچى....چۇنكى ئۇ سمگى  اخىبىۇ تۇەۇپ "نمگىڭ ئمرىن"خىدال... تۇخخال ئەيگى ۋاقىتتا 
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"نمگىڭ نۇئەببىتىن"خىپ نە رۇە  ئملىقى قاەا قۇنچاق قىز سىىىىمگى نەئكەت ققلتۇقلپ تۇەۇپ
قىزىىىى تقي كىبى ى بىلەې "بىزنىىىڭ -قىىاەىغىىانىىدىك...تۇخخال ئەيگى يىلى ئىىال ىرى قىىىۇ

متى  ۇ سىىىىمگى  ى ىز"خىپ نىىازلى  كۈلئىگىىىدىك.........نەنچۇ   نەې بىرىە ق تقي
ياق... نەې  ياق..  ىدى  ۇ    قال با غا خىپ  "نۇئەببىتىن"خىپ ئەڭ يمقىم خوسىىىىىتلىرى 

غا ياكى بانقىلە ىل ئەنەل بەلكى ئۆزۈنئى ۇ ئۇنداق خىپ باق ىدىن. پەقەت "بىز خوسىتلىرى 
خىئەې خوسىىىت"خىپ ئۈنسىىىز،ئۈنسىىىز نىىى.ىراپل كەلدىن... نىىەپقەت.. نەې سىىەندىم 
نەپرىتلىگەل ەي ەې.. بىراق ئەقىقى تۈەخى سىىەندىم ئۈنۈتسىىىزلەندىن....بۇ ئۈنىدسىىىزلىگىش 

بالى ىتنەچچە يىللەخىم بمرىقى تى يانىىىىام پەلسىىىىەپەنگى ب باخا خاۋانلى   ىت -ي خۇن چ
قىلى.ىتتى....تىبالىي خۇنباەى دىكى ئىككى ىز پەقەت ئىككى ىزگىل تەۋى بقلغاې ئقجرى ىزنى 
غا خىز  ىڭ ئۇلى ىدال... پقاتتەك نۇسىىىىتەئكەت،تەۋەىن ەل ئمراخىنگ تانىىىىل ىۇ  گۇنراې قىل

ىدا نە ىك چۈم ققيگ بائەتل قا ياق.. نەې بۇ  ائۇ گۇاراپ ئۆتسىىىىەت چۇنىىىىۇەۇۋىتتى.. 
گاي... نەې چققۇت تىرىشىىىىى ەې... بۇ چۇم  يدۇ... نەې سىىىىىلكىگەي،،نەې ئۇيغى بقل ا

نىكرىدى نەائۈ قاي ۇقۇپ يۈەى.ىەسىىىىەت ئۆزىنگى ۇ ئۆزگىگى ۇ ئالداپ بەك  -پەەىسىىىىىگىڭ ئىلە
ئانات ۋى بانىىقىلە ئالدىدا -نىىەتسىىىبەتچىلىك قىلغاې بقل اندىن   نمگى سىىۆيىدىغاې ئاتا

 ئۆتكۈزگەې تاتالىقگى يەنە نى ە خىپ نەې ساخىر قىلغۇخىك ەې  .....  نەپقەت
 

نۇ قمتى قى قاتتى  سىلكىگىشتىم كمبىم ئەسلى ئە كملىۇ نقەنال تۇەنۇنۇنگى بانلىشى غا يەنە 
تملىل كۆپ ۋاقىت كەتتى. سۆيۈنلۈك خوستۇت نىھرىبانگىڭ تقيى بقلدال. نەې ئۇنىڭغا ققلدام 

بقلۇپ ئۇنى قىزلى  خوق ۇنىىىىدىم ئاياللى  نەجبۇەىبەت خۇنباسىىىىغا بقلۇپ بەتتىئە تەڭ جقە 
 يقلغا سملى.ىتتىن. 

شۇەۇپ ئالدىن.... نۇەاخىل ۇ نااا  سىزاپ تەكلىۇ تاپ سان ئەندال ئەن ىگىڭ كۆزال نەندى.. 
نل نۇئەببەتتە  شا س.ىرلەپ ئمرىۇ قالدال. ئىككى ىز ئقت بقلغاې كۆالىگى پەللىئە كۆتۈەۈپ تە

بىرى ىزنى قەخىرلەپ ئۆتەلىئۈخىك ىز.. سىىىىۇ ۇق -لغىگى ىز ئۈچۈې بىرئىىازاە يىئۈچى بق
يا بىر نداق ۇ نۇنكىم بقلسىىىىۇې   بىز  قا ئازاە يىئۈچىلەە -كۈلۈنەې..بۇ  بىرى ىز ئۈچۈې 

 بقل ىساق... 
ئاپانگىڭ يالغۇز يەەخى ئەەىك تاەتىۇ قىبگالدىڭ خىئەې تەنىىىى.ىشىىىىلىك كۆاۈللىرىگى -خاخات

تقتتى اي چمكىدىغاې نااا "ئانىىىىى "اەنىڭ قەخى ىگى  تەسىىىىكىم تاپقۇزۇم،ئىشىىىىىكى گى
شتىم كمبىگكى تبالىي خۇنباخىم ققل ئۈزۈپ ەى ال خۇنبا ا قايتىۇ  تقتتىتىش،نۇنداقل سىلكىگى

كۈنئە نىىااىىا تىكىلئەې نىھىرلىىىك -كملىش خىئەنىىدىك سىىىىەۋىپلەە نىىىىۇنىىداقل كۈنىىدىم
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ائاە ئاسىىتا ب-ۇز"كۆالۈنئە ئاسىىتاكۆزلەەنىڭ،نىگگەتسىىىز قىلىگى.اتقاې ياەخىنلەەنىڭ نمگىڭ "ن
تەپتىگى ئىس قىلدۇەۇنىىىى ، ئەە بىر باە ىگى دا "قىزىن"خىپ پىشىىىانەندىم سىىىۆيۈپ ئىللى  
نىھرال بىلەې كۈتۈۋىلىشىلىرال ئاپانغا نىۇنداقل يەنە "ئانىلە ا"ئقتشىىشىى نەتىجىسىىدى نەې 

 بمقىڭچۇ   تەنھا تۇەنۇنۇنغا تاتى ە بەەنەكچى بقلدۇت.كىن بىلەې خىنسىز  سىز خىپ 
 ئى ئى تق را.. خىل نۇ "ئاخىى خوتتۇە" 

نۇنداق قىلىۇ بىز تقي قىلىشقا پۈتۈنتۇق. بەلكىن ئەيراې قالغانلەخىم تۇم بقلغانلە كۆپ 
بقلغاې بقلسىىىا كمرىك خىي ەې.. چۇنكى بۇ تەۋىەنى ئاالىغاې نمگىڭ ئالدى غا ئۇچرىغاې ئەە 

 ې خىئەې نۇ "خىبىشەتتى.... گۈلى بىلە-قانداق كىشى "بەك ياتشى بقپتۇ.گۈل
نىىۇنداق كۈنلەەنىڭ بىرسىىىدى نەې ئۇنىڭ بىلەې بىللە نىىەئەەگە كىرخىن. نىىۇ كۈنى كەچتە 
نەئەەخىكى بىر نەچچە خوسىتلىرىن بىلەې نەلۇت بىر ئقلتۇەۇنقا بمرىشى غا تق را كملىۇ قالدال. 

ستەلئە كملىۇ ئقلتۇەۇپ چىققاې تا ەگكەچ ناقلە ا ئمغىز تقىزاە بىلەې زاكال قىلىۇ ققيغاې ئۈ
پاەاڭ سىىملىشىىىۇ ئقلتۇەاتتۇق. ياې تەەىپتىكى بىر ئۈسىىتەلدى كى لەەنىڭدۇە بقيگىگى سىىقزۇپ 
بىزنىڭ ئۈسىىىتەلئە قاەاۋاتقانلىغىگى سىىىمزىۇ قالدىن.كى لەەخۇ..ۋاي تۇخا ..سىىىاپل بىزنىڭ 
ر سىىىىىاۋاقىىدام بىىالىلەكەنغۇ....تقنۇم چىرايلەخىم ئىللىىىۇ كەتكەې يۈەىكىن تقنۇم بى

سىىى اخىم"قاەىتتىدى"قىلىۇ كەتتى.ئار.....نىىەپقەت......پەقەت ئۇنىڭ كۆزلىرىل ئۇنىڭ 
نەپقەت ئىكەنلىئىگى بىلدۈەۈپ تۇەنىسا ئەەگىزنۇ تقنۇنال ئىكەن ەې..گۆەخىم قمزى.الغاندىك 
ئقەۇقلپ كەتكەې،يۈز سىىىۆاەكلىرال پۇلتىبىۇ كۈلسىىىى ۇ يىغلىغاندىك تۈل بمرىدىغاې ئەەۋار 

 ستىگل نەپقەت ئىدال. چىراي..ئۇ ەا
 ئالدى دا نمگى تانسىغا تەكلىۇ قىلىۇ تۇە ىگى خىل نەپقەت....... 

نەې ئاسىىتا ئقەنۇندىم تۇەخۇت... ئىۇ...ئۇنىڭ يا اچتەك ققللىرىدىم يەنىل نىىۇ نااا تقنۇم 
 سمزىن تاەقىدال....يۈەىكىن سىرقىرىدال... پۇتلىرىن كال.اانتى.... 

 _ياتشى تۇەۇۋاتانسەې  
 ى.ئۆزىاچۇ  قاچاې قايتىۇ كەلدىڭ. _ياتش

 ئۈچ كۈې بقلدال. -_ئىككى
ىڭ ققللىرال تىترىيىتتى.. بىر بىرى ىزگە -_ئە.._گەپلىرى ىز ققانىىىى ايىتتى..ئەە ئىككى ىزن

تىكىلىىىۇ قىىاەانىىىىگى ئىىاەنىىاې قىلتتىقبۇ كۆزلىرى ىزنىىىڭ ئۇچرىشىىىىىشىىىىىىىدىم ئەزىە 
 تۇق...... ئەيلەيىتتۇق....ئۇنۇ،نەن ۇ چىلىققىدى تەەگە چۆنۈپ كەت
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نۆبھىلىك تىكىلئەې -ئاەقا ئاەقىدىم ئىككى ىز تقتتى اي ئقيگىدۇق.. كۆز ئالدى ىزخىكى بىزگە 
ىدۇق.. بىر باە ئ ىدال. پەقەت ئىككى ىز،ئىككى ىزا  غاې ئ نانەې يققى تا -كۆزلەە ئەسىىىىتىم 

 بىرى ىزگە تەل ۈەىتتۇق.. زاەىقاتتۇق.. يەنە يىراق قاچاتتۇق.. 
مخى ۇ چىڭ تۇتۇپ بملى گى تمخى ۇ چىڭ ققەۇپ تۇتۇنقا تىرىشاتتى.. _تۇناە_ئۇ ققللىرى گى ت

نەې ئۆزىگى يققىتىشىىقا قاەاپ يۈزلەنئەې سىىەزگۈلىرى گىڭ يۈزسىىىزلەەچە يمڭىل تاللىغاې ئايات 
يقلۇنغا ئىئىز سمىىى تقساق ياساپ سملىشىدىم ئەندىشە قىلغاې ئالدا ئااسىز ەىۋىشتە ئۇنىڭ 

 ققللىرىگى سىقاتتىن..... 
 تۇناە،قايىتقاندا سمگى ئاپىرىۇ ققياي ناقۇل ۇ  _

ىڭ يەنىل نمگى سىىىىىھىرلىئۈچى  قاې كۆزلىرىگ قات جا بىلەې تەل ۈەگەې نۇەىگى يق ىڭ ئىلتى _ئۇن
 سمزى لىرىغا بەەخانلى  بمرىل ەي گۇنائكاەاەچە يەەگە قاەاپ تۇەۇپ ەىت قىلدىن. 

 _كەچۈەگىم،، ئۇنداق قىلسات بقل ايدۇ. 
 _سااا خىيدىغاې ،سااا پەقەتل خىبىشكە پۇەسەت بقل ىغاې بىر گمىىن باە.. نۇنى خىۋااي!! 

 _بقل ايدۇ..ئۇنداق قىلسات بقل ايدۇ.._پىچىراپ تۇەۇپ نۇنداق خىدىن. 
 _ئۇاەنىڭ خىئىگى ەاس ۇ تۇناە...تقي قىلنسەې  

 تىترىپ تۇەۇپ بمشى گى ئاەانل لىڭشىتتىن. 
 لەنلىك ئۇر تاەتى.ىتتى... _ياتشى بقپتۇ_ئۇ ئە

_تۇناە.. .ئەنىسىىە نەې ئىشىىىكىڭ ئالدىدا سىىاقلي.. سىىەې كەتكەندىم كمبىم كەيگىڭدىم 
باەاي... نەې پەقەت ئەڭ ئاتىرقى قمتىن بىر قمتىن سىىىەې بىلەې پاەاالىشىىىى ەې.. خىيدىغاې 

 گمىىن باە... 
 نەې ناقۇل خىئەې تەەىزخى بمشى گى لىڭشىتتىن... 

ئاز  ندىم كمبىم بىر  باە ا ىڭ ققەۇ ا  لدال. ئىككى ىز بىزن ئالغىلى كە ىى نمگى  ئاخ قايىتتۇق.
شىۇ تۇەۇپ قالدۇق. خىل نۇ چاغ... ئۇ كەلدال.. يمگى ىزخىم ناتشا ئمبتىۇ ئۆتۈپ  پاەاالى

 كەتتى.. 
 "قاەا خىيدۇ،قاەا خىيدۇ..قاەا نەندى يقق.. 

 قاەانۇقگىڭ قاسرا ىدىك گۇنا نەندى يقق..." 
 

بۇ ئۇنىڭ سىىىىىگىىتا كەيگى دى ئقلتۇەۇۋىلىۇ چمچى گى تاەتىۇ تۇەۇپ ئمبتىدىغاې ناتشىىىىىسىىىىى 
ئىدال..بۇ ناتشىىىگى ئىلىھەت قەيەەخى ئاالي يەنىل نىىۇنداق يۈەىئىن تىترىيدۇ..كۆزۈندىم يام 

 ئەگىبدۇ..... 
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ىڭ ىۇ ئۇن ندىم كمبىم چىق ىى كەتكە ئاخ غا بەەگەې ۋىخىت بقيىچە  ىۇ كەتتىن.ئۇنىڭ  نەې كىر
تانسىىىىا  ىڭ بىلەې  ياتىم ئۇن با ىدىن.... ىدىن.. بىراق.....نەې چىق  ئاالى اقچى ئ گمىىگى 

 ئقيگىغاې ۋاقتى دىل ئۇنىڭغا ئەل بقلۇپ بقلغاې ئىسسىباتىن نااا زاەايىتتى. 

"زۇلخۇناە،چىقسىىىىاڭ بقل اندۇ..ئۇنىڭ زاخال نى ە گمىى باە ئاالپ باققىگە..ئۇنى بىر ئۆنۈە 
 تىرقى قمتىن نۇنى ققبۇل قىلل انسەې " سۆيۈپ كملىۇ ئەندال ئا

ۋىجدانىن كەسىىىىكىم بۇيرۇق قىلتتى"ياق زۇلخۇناە،ئۇنداق قىلسىىىىاڭ قەت ى بقل ايدۇ. سىىىىەې 
بىراۋنىڭ سااا بقلغاې ئىشەنچى،ئەقىدىسىگى ئۇنداق پايخاې قىلساڭ بقل ايدۇ. ئالىن ئازىر سمگى 

خىل تۆلەنكە ەازال. سەې ئۇنىڭغا چىم خىلىدىم ياتشى كۆەىدۇ..ئۇ سەې ئۈچۈې ئەە قانداق بە
سەې   نلن اي ەې خىبەلەن ساال ئۇنىڭ با رىغا تا شىڭ كمرىك. چىق يۈز كملەلەيدىغاې ئىش قىلى
ئۇنىڭ سىىىااا بقلغاې كۆاۈل سىىىۆزىگى ئاالىسىىىاڭ ئۇنى كەچۈەۈپ ئۇنىڭ با رىغا سىىىىڭ ەي ەې 

لىك بقلغاې بۇنچى خىبەلەنسىىەې  بۇ يەنە بىر يۈەىكگى ئالدىغىگىڭ..ئملى ۇ سىىمگىڭ نىىەپقەتكە
شلەنى  سگى بىل ەيدۇ..كمبىم يۈەىكىدى خاغ بقلۇخۇ خىپ بۇ ئى سلىرىڭگىڭ ئۇ ئىچگى ى چقاقۇە ئى

 تىگ ىغانىكەنسەې ئەەگىزنۇ چىق ىغىم!!" 

سىگى تملى ۋاقىتقىچە ئاالپ  شى نۇ كمچە ئۇنىڭ نات سىباتتىم كۈچلۈك چىققاې ئا س ۋىجداې ئى
 ىم قاەاەى دىم قىلچى ۇ نەيۈسلەن ىدىن. كۆزلىرى دىم يا م تۆكۈپ ياتتىن.. لمك

 

بام بائاە كائىگاتقا ئىللىقلى  ئملىۇ كەلئەې كۈنلەەنىڭ بىرىدى بىز تقي قىلدۇق..... تقيى ىز 
نىىۇنداق ياتشىىى جۇنىىقۇې كەيىىباتلە ئىچىدى ئۆتتى..تقي كمچىسىىى نەې ئۇنىڭ نۈەىسىىىئە 

بالى دىكى "ئۇ"نى نەائۈ..نەائۈ.. قەلبىن قەبرىسىىىىىئە خىپگە  بمشىىىىى گى ققيۇپ تۇەۇپ تى
 قىلى.ىتتىن... 

نەې گۇنائكاە ئىدىن... ئاخىلغا نىىىىەپقەت تق رىلى  زاخىل تىگ ىغاې ئىدىن. چۇنكى قايسىىىىىبىر 
ئەەكەك ئۆزال ئاال نىكائلپ ئالغاې ئايالىگىڭ كۆالىدى بۇەۇې چقاقۇە ئىز قالدۇە اې بىرسىىىگىڭ 

 باەلىقىگى بىلسە ئازاپلن ايدۇ  

سى دى تۇتاتتى كىم ئۇنىڭ ئاپىسى خۇنباخىكى باەلى  نىھرىباې ئانىلەنىڭ ئۈلئىسى نۇ نۇقتىگى ئم
ئىدال.. نەن ۇ چققۇت خۇنباخىكى ئەڭ ياتشىىىىى كملىگلەەخىم بقلۇنىىىىقا تىرىشىىىىاتتىن..ئائىلى ىز 

-كۆيۈنۇم،ئىللىقلى ،سىىۆيۈنۈنىىكە تقلغاې ئىدال.. باەلى  ئىزتىراپ  ەنلىرى گى ئاخىلگىڭ نىھىر
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ئاسىىىتا يققىتى.اتاتتى...نەن ۇ ئۇنىڭغا قەلبى دىكى ئىللىقلىقتىم بمرىشىىىكە -نۇئەببىتى ئاسىىىتا
 تىرىشاتتىن...ئۇنىڭ خىئەې يمرىدىم چىقىشقا تىرىشاتتىن... 

نۇنداق كۈنلەەنىڭ بىرىدى بىر كمچىسى كۆەگەې چۈنۈت نمگى چەكسىز ۋىئى ىئە سملىۇ نەچچە 
دا يملىىىڭ كىبىگى.اپتى ەې قىىاەااغۇ..سىىىىۇ ۇق نىىىىىانىىالىى-كۈنلەپ يۈەىكى گى تىترىتتى.قىىاپ

قال اي  ىۇ كمتىشىىىىكە ئۇەۇنغۇخىك ەې.. بىراق چى ئاەىلپ چىق خىئۈخىك ەې....قەبرىلەەنى 
قىبگىلى.اتقۇخىك ەې... نىىۇنداق نمڭىۇ تۇيۇقسىىىز بىر نى ىئە پۇتلىشىىىۇ يىقىلىۇ كمتىىتى ەې. 

نمگى ا كملىۇ"قاەىسىىىىات چىرايلىرال ئاپىاق،كۆزلىرال چەكچىبىۇ قالغاې بىرسىىىىى.. بىرخىگل تىلغ
سەې "خىئۇخىك.....تمگىن  شكى ۇ ياەى ان نەپقەت،تۇناە.. نااا تقم خىبى تقنۇنىدىڭ ۇ نەې 
نۇ ئالدا بىر قەبرىدىم  نۈەكىگىۇ ئۇنىڭدىم يىراق قاچاي خىئۈخىك ەنبۇ يەنە كەت ىئۈخىك ەې. 

 ۇتىگ اي "نااا پۇەسىىىىەت بەە!!.گمىى گى ئەڭ ئاتىرقى قمتىن ئاالىغىم!!"خىئەې سىىىىاخا چىقى
 تۇە ۇخىك.. بۇ بەكل تقنۇم ئى ىش،،بىراق كى گىڭ ئاۋازىلىقىگى بىلەل ىئۈخىك ەې... 

ئقنىىسىىىز بقلۇپ قالدىن.بۇ نى ە چۈنىىتۇە   -چىلىققىدى تەەگە چۆنۈپ ئقيغىگىۇ كمتىۇ ئەل
 نەپقەتكە بىرىە ئىش بقل ىغاندۇە ئە  

..نىىۇنداق كۈنلەەنىڭ كۈنلەەنىڭ ئۆتۈنىىى بىلەې ئۇ چۈنىىگىڭ ۋىئى ىسىىىدىگ ۇ قۇتۇلۇپ كەتتىن
 بىرىدى پۇتۇې ئائىلى ىزنى ناتلىققا تقلدۇەۇپ بقيۇندا قالغىگى نەلۇت بقلدال.... 

با چۆەگىلەپ كەيگى اا -پۇتۇې خۇن نا ئاخىت تقپى..ئەن ە نى ە  ىۇ پۇەاق، ىدىم قەي قىل كەيگ
نقىلە ئاياللە بق شىن، با سىبە قىلىدىغاې بقلۇپ كەتتى. نىھرىبانگىڭ "جمگىن ئاخى انغاندا نەى اك

پەەيات كۆتۈەۈخۇ خىبىشىىىدىكەې بىراق نەې سىىمزىك -خۇنبا ا تۆەىلئىگىئە پۇنىىاي اې قىلىۇ خات
ئازابىگىڭ ئۆزىئىل بۇ نىىىكايەتگى بانىىلى.ىتتىن "خىپ تملىفۇې ئۇە اندا كۈلۈپ كۆزلىرى دىم يام 

سلى سىڭ ەي يمگىۇ ئە سە  نۇنداق بقلۇپ يىئەنل نەە ىگل دچىقىۇ كەتكەې ئىدال. ئەندال ئۆزۈت 
ئاجىز تمگىن تمخى ۇ ئاجىزلىشىىىىۇ كەتتى. ئاتىرال بقل اي ەىئبەەلىكگىڭ كۆاۈل بۆلۈنىىىى بىلەې 
نۇنىىىىۇ ۋاقىتگى ئۆتكۈزۈپ كملىش ئۈچۈې  ۇلجىىا نىىىىەئرىئە قىىايتىىىۇ كەلىىدىن. بىر تىىىى 
نۇئىت..ئاپانگىڭ كۆيۈنۈپ ئالى دىم تەۋىە ئملىشىىىلىرال بىلەې كىچىككىگە ئەسىىىلى ئە كملىۇ 

 قالدىن. قالغاندىك بقلۇپ 

بۈگۈې نى ىشىىقىدۇە كۆالۈت سىىىرىتگى تاەتىۇ پەسىىكە چۈنىىۈپ ققەۇنى ئايلىگىۇ چىقىش ئۈچۈې 
 ئاپانغا خىپ ققيۇپ تۆۋىنئە چۈنتۈت. 
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كقچا خوق ۇنىىىىىغا چىقىۇ بمقىۇ يەنە كقچىدىكى قااي ىقانچىلىقتىم ئۆزىنگى تاەتىۇ قايتىۇ 
 نۇەاخىلغا كۆزۈت چۈنتى .  كىرى.اتاتتىن. ئالدى دا كملى.اتقاې بىر تقنۇم چىراي..

 _قانداقراق ئقي خوتتۇە تانىن،،باەنۇسەې  

 _نەې باە.ئۆزىاچۇ ياتشى تۇە انسەې.. چاقىرنايل تقي قىلى.اپسەې ئە  

_ئاي ئۇنى بىر خى ە يا سەې ئۇنى ىدىڭ ئااي خىسەت.._ئۇ يەنىل نۇ نقخ كۈلكىسى بىلەې_بەك 
قايتۇەال ىدىن جىدخىبل بقلۇپ كەتتى ئۆزى ىزگە نىىىىمرىت تۇ پانلەنىڭ كۆالىگى  ئا ىدۇ  قاې كمل ق

 خىئىگە. 

 _ياتشى بقپتۇ..ياتشى ئۆتسەالەا بقل ىدى ۇ  

_نىىىىۇنى خىئىگە.. ئەي.. ئايات خىئەنگىڭ يەنە قىبداپ كەتكۈچىلىك نەەال باە خىيسىىىىەې. 
 نەپقەتگى ۇ ئۇزىتى.ىتىۇ يەنە يۈەخۇققۇ نانا... 

 _نى ە  نى ە خىدىڭ  _قۇاقلىرىن  ۇاۇلداپ كەتتى.... 

ئاالى ىدىڭ ا  نىىىەپقەت ئۇ ئاققا تۇناە بقلۇپ قملىۇ ئىچكىرىدى ئقكۇل قىلىۇ ئۇەۇپ قمتىۇ -
قاپتىغۇ.. سەې نەلەەخى يۇەىسەې ئەي....بۇنىڭغا بىر ئايدىم ئانتى ..._بمشىن پىرەىدى قمبىۇ 

 ى تۇتۇۋىلىشقا ئۇەۇنغاندىك قىلدىن....... كۆز ئالدىن قاەااغۇلىشىۇ بىر نى ىلەەن

سىىىىىگىىقا كۈلۈنىىىىۈپ كىرى.اتى ىز،ئۇ كەيگى دى،نەې ئۇنىڭ ئالدىدا ئقلتۇەۇپ...ئۇ چمچى گى 
 تاەتىدۇ..نەې قىبداپ تۇەۇپ "ئۇكات جىن ئقلتۇەى"خىي ەې..... 

قاچ اقچى ىدۇ.. نەې تىترىپ تۇەۇپ  غا سىىىىۆيۇۋالى ەې"ئۇ يمقىم كمل ئا زىڭ كات خىئەې   "ئۇ
 بقلۇنەې.بىراق قمرىشقاندىك ئۇنىڭ قۇچىقىغىل يىقىلى ەې.. ئۇ ەاستىگل نمگى سۆيى.الىدۇ.... 

 "تۇناە،سمگى قۇچاقلپ ققيايچۇ!!"خىيدۇ....نەې ئىختىباەسىز ئۇنىڭ با رىغا تانلىگى ەې.. 

ىم د"تۇناە ققپە تانسىىا ئقيگاي ىز"خىيدۇ.. نەې تاتلى  كۈلۈپ ئقەنۇندىم ققپۇنەې. ئۇ بەللىرى 
تۇەۇپ  ڭغىىا تىىانىىىىىلپ  ى ئۇن گى  ى  ىبىىاە خت ى تۇې ئ پۇ تۇەۇپ،نەې  تۇپ  تۇ ققەۇپ 

 پىرقىراي ەې..پىرقىراي ەې... 

ىڭ ئەنەل..بۇ  تالىق تا ىڭ  ياق،بۇ سىىىىمگ يدۇ.." كاە"خى نائ ناە،نمگى كەچۇە،نەې گۇ "تۇ
 تە دىر.."خىي ەې. 
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ىۇ ناە...ئۇ ق تاتتى...نەې ققللىرى گى -تۇ قاەاپ تقۋاۋا اا  نا ىدى  يالقۇنى ئىچ ىى ئقت  قىز
 سقزاتتىن..سقزاتتىن..بىراق ئقت ئۇنى يال اپ يۇتۇۋېتى.اتاتتى......... 

 نەپقەت...نەپقەت..... 

 

سى نىھىرلىك ققلى بىلەې - شى.اتاتتى. بىر نىغا كەلدال.._كى دۇە بىرلىرال يىغلى خوتتۇە..ئۇ ئق
 پىشانەنگى تۇتۇۋاتاتتى.. 

ئاسىىتا كۆز ئالدىن يقەۇخال.. كۆزۈت بمشىىى دى نااا قاەاپ يانىىلنغاې كۆزلىرىگى تىكىۇ -_ئاسىىتا
 تۇە اې ئاخىى،ئاپات قىبىگ اپانلەنىڭ كۆزلىرال بىلەې ئۇچرانتى.... 

 _نەې،،نااا نى ە بقلدال  

سملىۇ يىغا ب سات بقل اندۇ  _ئاپات ئۈې  سىرىتقا چىقاەنى سىزنى  سىزگ_ نلىدال_قۇخات.. نەې  ە ا
 يۇز كملەل ەي ەې.. بالىغا ياتشى قاەىبال اپتى ەې.... 

_باا  نەې... بالىغا نى ە بقلدال بالىغا نى ە بقلدال _ئالسىىىىز ىگە سىىىقەىغاې سىىىۇئاللىرى غا 
 ئاخىلگىڭ ئەەلىك بەەخانلىقىگى يى ىرىۇ كۆزىدىم تۆكۈلئەې يانلىرال جاۋاپ بەەخال... 

ەاپ ئۆپكىدىپ يىغلى.ىتتىن...نەن ۇ ئانى ۇ  بىچاەى ناەىسىىىدىەى گى قق داپ نەې ياې تەەىپكە قا
 قاال ىغاې نەن ۇ ئانى ۇ    

سىلەە تمخى يام..بۇنچە ئار ئۇەۇپ  سەۋىنلىكىڭىز ئەنەل، سىزنىڭ  سى يقق باات،بۇ  _ئىچقى
 ... ەخالكەت ەالە!!_قىبىگ اپات نىھرىبانلى  تۆكۈلۈپ تۇە اې ئائاادا كۆالى ىزگە تەسەللى بە

 

خوتتۇەتىىانىىىدىم قىىايتىىىۇ چىقىىىۇ تملى بىر ۋاقىتلە ىچە ئەسىىىىلى ئە كملەل ىىىدىن. 
ئاپانگىڭ،قىبىگ اپانگىڭ ئاخىلگىڭ چەكسىىىز نىھرىبانلىقلىرال،كۆيۈنۈنىىلىرال تانىىقى ياەىلە ا نەلھەت 
بقلۇپ جىسىىى انىي جەئەتتىم ئاسىىىاسىىىەې ئەسىىىلى ئە كەلئەې بقلسىىىان ۇ ئىچى دى ئۆزۈنگى 

تتىن.بۇنىڭ ئۇچۇې تمخى ۇ تىرىشىىىىىۇ بۇ ئائىلىگىڭ ياتشىىىىى كملىگى ئاخىلگىڭ كەچۈەىل ەي.اتا
ئۇ  ناگاندا چۈنىىلىرى دى-ياتشىىى نەئبۇبىسىىى بقلۇنىىقا باەلىقى گى ئاتىغاې ئىدىن. بىراق،ناگاې

يەنىل نىىۇ تاتلى  سىىمزى لەنى قالدۇەاتتى.......ئەڭ ئاتىرقى قمتىن نى ىشىىقى ۇ ئۇنىڭ گمىىگى 
ې ئۇ نى ە خى ەكچى بقلغىبىتتى..بەلكىن نىىىۇ قمتىن ئۇنىڭ گمىىگى ئاالم ئاالپ باق ىغاندى ە
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ئۇنى ئااكەت يقلىدىم تۇتۇپ قملىشىىى  ۇ نۇنكىم بقلغىبىتتى خىئەندىك پۇنىىاي انلى  بىر  بىلەې
گىڭ ئاتىر سم-ئۆكۈنۈم.."ئۇنىڭ نۇ يقللە ا كىرىۇ كمتىشىئە سەې سەۋىپچى تۇناە،،بانتىم

س سى..ئەت  سا سۈكۈتتە سۆيئۇاگىڭ قى سۆيئۈنى قەلبىڭئە پاتۇەۇپ جى  ىدى  نۇنچە ئۇلۇغ  مگىڭ 
يانىشىڭگىڭ ئۆزال بىر تاتالى  بقلغاې،ئاكتىىلى  بىلەې ئۇنى ئۆزىاگىڭ قىلىشقا تىرىش ىغانلىقىڭ 
ئۇنىڭدىكى پۇناي انگى ئەسسىلەپ ئانۇەۇپ تمخى ۇ ئاەقىغا خاجىتى.ىتكەې.."خىئەندىك قەەىزخاە 

 غايىتتى.. ئىسسىباتلە يۈەىكگى تىل

"تۇناە..سىىااا گمىىن باە،، گمىى گى ئاالىغىم،نااا تقنىى ۇ خى ەنسىىەې"خىئەې ئىلتىجالى  بىر 
 ئاۋاز بىر قەبرىدىم ئۆزلۈكسىز يااراپ تۇەاتتى....... 

 

ئاق تااگى كۈتۈۋالدىن...تمز تۇەاي!! قىبىگ اپانگىڭ تەەىتىئە سىىىىۇ بمرىۇ -تاڭ ئاتتى... ئاپ
ز ئقزۇەانغاې ئالدا يمڭى بىر كۈنگى ئۆتكۈزۈنىىىىكە ئاتلىگىشىىىىى ىز نانىىىىتىلى  تەيباەاپ ئۈچى ى

  كمرىك!!!!
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