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  ئالۋاستى باال، پهرىشته ئانا 
  

  )ھىكايه(

  

 

 )مىھرىگۈل(كهپسىز قىز  :ىئاپتۇر

   

 

 

ئېسىمنى بىلسهم دادام ئاشقازان راكى بىلهن ئاپام ئىككىمىزنى تاغاردا بىر قهرىزگه 

تالدىم دېمهي  -بوغۇق قۇيۇپ ئالهمدىن ئۆتكهن ئىكهن ،ئاپام بىچارا مهسۇم ،ھاردىم

 -رنى تۈگۈتۈش ئۇچۇن كىچنى،دادامنىڭ كېسلىنى داۋالىتىش ئۇچۇن ئالغان قهرىزله

كۇندۇزگه ئۇالپ جاپالىق ئهمگهك قىالتتى ،قهرىزلهرنى ئاز دېگهندهك مىنىڭ تۇرمۇش 

 .،ئوقۇش خېراجىتىم قۇشلۇپ ياش ئاپام قېرماي تۇرۇپ موماي بۇلۇپ قالغان ئىدى 

 ئاپامنىڭ ۋاقىتسىز ئاقارغان چاچلىرىغا قاراپ ئۆزۇمنىڭ يارماس ئوغۇل بۇلۇپ قالغىنىمغا

پۇشايمانمۇ قىلىپ كېتهتتىم ،بۇنداق چاغالردا پهرىشته ئاپام كۆڭلۇمدىكنىى 

بىلۋالغاندهكال ،ئوماق تاھىرجان باالم ،سهن مىنىڭ يۈرهك پارهم ،مهن سهنسىز 
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ياشيالمايمهن ،سېنىڭ بهختىڭ، خۇشاللقىڭ ،مىنىڭ بارلىقىم ،پهقهت سهن ياخشى 

لگۈسىده ياراملىق ئادهم بولساڭال مهن ئوقۇپ ئالىي بىلم يۇرتىدا ئىلىم ئىگهلهپ ،كه

دوزاقتىكى ئوت دېڭىزغمۇ كېرىشكه تهييار ،جېىنم باالم چۇقۇم ياخشى ئوقۇپ مىنىڭ 

ئاق سۇتۇمنىڭ ئهجىىرنى ئاقال ،شۇنداق قىاللىساڭال ،مهن ئىككىال ئالهم سېنىڭدىن 

 .رازى بۇلمهن 

كېيىن قالغان بولسام ،ئۆگهي ئاپامنىڭ بۇ سۆزنى ئاڭالڭ ، ئهگهر دادام بىلهن ئاپامدىن 

ئاپدىن بىرنى تېپىپ بېرىپ نهلهررده ،كىملهرنىڭ كۆزگه قاراپ ياشاپ يۇرهتتىم 

ئالتۇن باشلىق داداڭ بىلهن قالغىچه ،پاخما باش ئاپاڭ بىلهن قالغىنىڭ "،كونالرنىڭ 

ئىچىمده ئۇلۇغ ئالالھتىن ئاپامغا .دېگهن سۆزنىڭ تېگىگه يهتكهندهك بولدۇم "ئهۋزهل 

االمهتلىك ئۇزۇن ئۈمۇرنىڭ يار بۇلۇپ ،مىنىڭ كېيىنچه كۆرستىدىغان راھىتىمنىڭ س

مهلىكىسى بۇلشنى تېلدىم ،ھهم چۇقۇم ياخشى ئۆگنۇپ ئاپامغا جاۋاب قايتۇرماقچى 

 .بولدۇم 

ئۇلۇغ ئالالھ بهندىسىنى كهچ قويغان بىلهن ئاچ قويمايدىكهن ،دادامدىن ئايرىلغان 

اپالىق ئهجىرى ، ئۆزۇمنىڭ تېرىشچانلىقى بىلهن مهركىزى بىلهن مېرىبان ئاپامنىڭ ج

شهھهردىكى ئالىي بىلىم يۇرتىغا شهھىرمىزدىن بىرنجى نهتىجه بىلهن ئۆتۇم ،ئالهمچه 

شاتالندىم ،ئۆزۇمنى شۇنچىلىك بهخىتلىك سهزدىم ،ئۇلۇغ ئاپام مهندهك بهكرهك 

ستىدىن چۇشمهي بىر خۇشال ئىدى ،چاقىرىق كهلگهن كۇنسى كچىچه ئاپام جهينىماز ئۇ

نىملهرنى دهپ دۇئا قىلۋاتاتتى ،تۇيۇقسىز چاقىرقتىكى تۆت يېرىم مىڭ كوينىڭ غېمى 

پۇلنىڭ غېمده يېالندهك تولغۇنۇپ ئوخلىيالمايۋاتاتتىم .كالالمغا كېرىپ قالدى 

،پهرىشته ئاپام جهينىمازدىن قوپۇپ مىنىڭ تورۇسقا قاراپ ياتقىنى كۆرۇپ بېشىنى 

 سېالپ تۇرۇپ ،

جېنىم باالم ،مىنىڭ ئوماق تاھىرجان باالم ،پۇلدىن غهم قىلۋاتسهن ھه خاتىرجهم -
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بول باالم ،قېرى جانىم ئامان بولسا سېنى ئوقۇسىز قالدۇرمايمهن ،پۇلنىڭ غېمىنى ئۆزۇم 

 جۆندهيمهن ،خاتىرجهم ئوقۇش تهييارلىقنى قىل دېدى ،

ل خوتۇن قانداق جۇندهيدۇ  ياشلىق تۇ50ئويالپ كۆرۇڭالر دوسالر قېرى مۇكچهيگهن 

  كوي بولمىسا ،ئېغىر خۇرسۇنۇپ ئاپامغا400 كوي ،40بۇ پۇلنى ،بۇ يه 

 ئاپا ،ئهمدى ئوقىماي سىزگه قارشايمىكىن دېدىم-

 ئاپامنىڭ نۇرسىز كۆزلىرى تۇيۇقسىز نۇرلۇنۇپ كهتتى ،

پوق يهپ قالمىغانسهن تاھىرجان باالم ،تۇال قااليمىقان گهپ قىلماي ،چوڭ -

هھهردىكى ئۇيۇنغا دۇم چۇشمهي ،ياخشى ئوقۇپ بهرسهڭ بولدى ئارتۇق گهپ قىلماي ش

ھهم پىشانهمگه بىرنى سۈيۇپ ئورنىغا كېرىپ چېراقنى ئۆچۇردى , دېدى- ئوخال 

ئويال ئاخىرى ئالىي مهكتهپكه بېرىپ بىر تهرهپتىن ئوقۇپ -،ئۇزاقىچه ئويالندىم ،ئويال 

 .تىمنى ئۆزۇم كۆتۇرمهكچى بولدۇم ،بىر تهرهپتىن ئىشلهپ تۇرمۇش خىراجى

ناھيه، يېزا كادىرلىرمىز مىنىڭ ئائىله قىيىنچىلقىمنى بىلىپ مىنىڭ ئوقۇش خېراجىتىمنى 

ھۆكمهتىن ھهل قىلىپ بهردى ،ئاپامغىمۇ ھهر ئايدا تۇرمۇش ياردهم پۇلى بىردىغان 

ه ئانا بولدى ،شۇنداق قىلىپ خاتىرجهم ھالدا ئالىي بىلىم يۇرتى بولغان ئۈرۇمچىگ

رهت -بۇرادهرلىرمنى قالدۇرۇپ يېتىپ كهلدىم ،رهت  - يۇرۇت ،پهرهشته ئاپام ،دوس

مىغ ئادهملهر ،مىنى ھهيرهتته قالدۇراتتى -قاتار ماشىنا ،مىغ -بىناالر ،قاتار 

،ئونۋېرسىت ئىچمۇ بىزنىڭ يېزدىن چوڭ ئىدى ،ياتاق بىناسى ئىللىق ،يۇرۇق ئىدى 

لىك ،مهن چوڭ بۇلۇپ كۆرۇپ باقمىغان رهڭگاراڭ ،مهكتهپ تاماقلىرى شۇنداق مىزل

 .ئىدى 

ياتاقتا مهن قهشقهردىن ،يهنه ئىككى ئاقسۇلۇق ،بىر كورال ،بىر قارماي ،بىر 

ئۈرۇمچىلىك بۇلۇپ ئالتىمىز بىرگه تۇراتتۇق ،ئىككى ئاقسۇلۇق تۈۋهن تهبىقىدىكى 

هنتلهر ،باشلىق باللىرى بالالر بولغاچقا ئاسانال چىقشىپ كهتتۇق ،قالغانالر يالغۇز پهرز
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بولغاچ بىزنى ئارغا ئالمايتتى ،ھه دېسه بىزنى گهپته چۇشۇرۇپ شاڭخو قىالتتى ،مهنغۇ 

كىچكىمدىن ھاقاراهت ،جاپا ئىچىده چوڭ بولغاچقا ئانچه ئېغىر ئېلىپ كهتمىدىم 

 ،لىكىن ئىككى ئاقسۇلۇق دوستۇم دائىم ئۇالر بىلهن زۇكىرلىشاتتى ،

لۇشۇپ ،جىدى ئۆتمهكته ئىدى ،ئۆگنىش رېتمىز شۇنداق تېز ئىدى كۇنلهر ئايالرنى قوغ

،مهن بۇ مۇھىتقا ماسلىشىش ئۇچۇن ئۇنسىز تېرشاتتىم ،توختىماي ئاپامنىڭ سۆزلىرىن 

ئهسلهيتتىم شۇڭمۇ مىنۇت ۋاقىتنى بىكارغا ئۆتكۇزگۇم كهلمهيتتى ،تېرىشقان ئاشار دهپ 

ئىدى ،بۇنىڭلىق بىلهن بۇشاپ نهتىجىلىرىممۇ سىنىپ بۇيۇنچه كۆزگه كۆرنهرلىك 

قالماي تېخمۇ بهك تېرىشاتتىم ،ئالالھ ئهجىر ئهزىم بېرىپ يىل ئاخىردا ئهالچى بۇلۇپ 

مهكتهپنىڭ بىرنجى دهرجىلىك ئوقۇش موكاپات پۇلغا ئېرىشتىم ،قىشلىق ھهم يازلىق 

 تهتلىده ئۆيگه بېرىپ بىر ھهپته تۇرۇپال مهركىزى شهھهرگه قايتىپ كېلىپ ئىش تېپىپ

يېڭى ئوقۇش مهۋسۇمنىڭ پۇلسىنى غهملىدىم ،ئاپامغا ئىككى كۇنده بىر تېلغۇن قىلىپ 

ئۆزۇمنىڭ تىنىچلىق خهۋېىرىمنى ،ئاپامغا يهتكۇزگهچ ،ئاپامنىڭ ئامان ئىسهنلىكىنى 

بىلىپ تۇردۇم ،ئىشلىگهن چىشلهيدۇ دهپ ئوقۇش خېراجىتىمدىن باشقا ئاپامغىمۇ ئاز 

يېگىرمه يېلدىن بىرسىگه كىيىپ  -ولسىمۇ ئونپۇچهك ،ئهرزان ب- ۇل بولسىمۇ پ

باقمىغان يېڭى كېيىم ئهۋهرتىپ تۇردۇم ،پهرىشته ئاپام ھهر قېتىم مهن ئهۋهتكهن 

رهھمهت تاھىرجان باالم "نهرسىلهرنى تاپشۇرۇپ ئالغانده ماڭا تېلغۇن قېلىپ توختىماي 

ۆزۇمنى ئاتقىم دېگهنده يۇركۇم ئېچشاتتى ،ئۇچۇپ بېرىپ ئاپامنىڭ باغرىغا ئ"رهھمهت

،ئاپامنىڭ يېرلىپ چىپارقۇت بۇلۇپ كهتكهن تاپنى ئاسىتىدا ئۆمىلهپ يۇدۇپ مهككگه 

ئاپىرىپ ئاق سۇت ئهجىرگه جاۋاپ قايتۇرغۇم كېلهتتى ھهم ئۇلۇغ ئالالھنىڭ شۇنداق 

 .كۇنلهرگه ئۇالشتۇرشىنى تېلهيتتىم 

الندى ئىككىنجى ئوقۇش مهۋسۇممۇ ئوخشاشال ئالدىراشچىلىق ئىچىده باش

،ياتقىمىزدىكى ئۈرۇمچىلىك دېدارنىڭ دادسى شهھهردىكى مهلۇم ئىدارىگه مۇئاۋىندىن 
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جىڭ بۇلۇپ ئۈسكهندىن كېيىن ئۇنىڭ گېپى تېخمۇ يوغاندىن ،كۇنده كهينىگه كورلۇق 

،قارمايلىق ئىككىسىنى سېلىپ رېستۇران ،قاۋاق ،دېسكوخانالردىن كهلمهيتتى ،ياتاققا 

شۇ سورۇنالرنىڭ گېپىنى قىلىپ خوددى ئۆزلىرى ھىچكىم قىلىپ قايتىپ كهلسه توختىماي 

باقمىغان بىر ئىشنى قىلغاندهك ماختىنىپ سۆزلهيتتى ،ئاقسۇلۇق دوستۇمنىڭ بىرسى 

ئۇنىڭ سېپىگه قۇشۇلدى ،ياتاققا تۆت ھاراقكهش ،بهڭگه بىلهن بىلهن ئىككى مۆمىن 

ردى ،مهن شۇندىمۇ تاڭسىڭ قالغان ئىدۇق ،ئۇالر دهرىس تاشالپ قىز قۇشالپ يۇ

ئىرادهمنىڭ بۇشاشتۇرماي تېرشاتتىم ،ئاپامنىڭ ئهجىرگه ،يازدا ئاياغ پۇلنى تېجهش 

ئۇچۇن ياالڭ يۇرۇپ ئاپتاپتا كۆيۇپ ،تىكهنده تاۋالنغان تاپانلىرىغا ،كېچىچه خهقنىڭ 

ىرىغا ،باشقىالرنىڭ يىڭنه ئىشلىرىنى قىلىپ ناماز شام كىرىنى يۇيۇپ قان ئۇيغان قول

 .سى بۇلۇپ قالغان كۆزلىرىگه جاۋاب قايتۇرۇش ئۇچۇن تىرشىپ ئوقۋاتاتتىم قارىغۇ

بىرشهنبه كۇنى دېدار بۇگۇننىڭ ئۆزنىڭ توغۇلغان كۇنى ئىكهنلىكىنى توغۇلغان كۇننى 

xx دېسكوخانسىدا ئۆتكۇزدىغانلىقىنى ،ياتاقتىكى ئوغۇلالرنىڭ داخل بولمىسا

تاقدېشىم قۇشۇلدى ،مهن ھهر شهنبه بولمايدىغانلقى ئېيتتى،مهندىن باشقا تۆت يا

،يهكشهمبه دهم ئېلىش كۇنلىرى مهكتهپ ئاشخانسىدا قاچا يۇيدىغان بولغاچقا بارماي 

 ئۆز ئىشىمنى قىلماقچى بولدۇم ،بۇ چاغدا دېدار

،قاچا يۇيۇپ ئالدىغان "بۇالر دائىم مىنى شۇنداق ئاتايتتى "تاھىرجان باالم ,ئوخو 

 باھانىمدا بېرىپ ئوينىۋال ،كېيىنچه بىرهر ئىسىل مۇئاشىڭنى مهن بېرهي ،مىنىڭ

يهرلهرگه كىېرىپ قالساڭ ،ئاياغ سېلىپ تۇشۇك پايپاقلىرىڭ بىلهن سوكۇلداپ يۇرسهڭ 

ۋىيىت ،،،،،،،ھا،،،،،،،ھا،،،،،،ياتاق "بىز ياتاقداشالرنىڭ يۇزگه سهت 

 "ئىچىدىن ئهبجهش زاڭ كۇلكه كۇتۇرۇلدى 

اقىرمىدىم ،شۇ بىزنىڭ ياتاقتىكى ئوغۇلالر بىلهن ،باشقا سېرىتنىڭ ئادهملىرىنى چ

،مۇھابىتىمنىڭ ياتاقداشلىرى ،شۇ باھانىده بىرهر قىز دوس تۇتۇپ قاالمسهن تېخى 
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 ،ھى،،،،ھى،،،،پايدا كۆپ دهيمهن دېدى ،

باشقا ئوغۇلالرمۇ توختىماي مىنى زورالشقا باشلىدى ،ئادهم ئهتكهنگه تازىم ئهت 

 ئۇالرغا ئهگهشتىم ،يول بۇيى خاتا يولغا ماڭغاندهك يۇركۇم دهيدىغان گهپ بار دېدىمده

دۇپۇلدهيتتى ،شۇندىمۇ شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىده ئۈزۇمگه تهسسهللىي بېرهتتىم ،بولدى 

ئىككى -قىل تاھىر قاچانغىچه مۇشۇنداق ياشايسهن سهنمۇ ئادهم جاھان كۆرگهنگه بىر 

 قېتىم دېسكۇخانغا كىرگهنگه نىمه بوالتتى دهيتم ،

چۇرۇڭ ،چېقىراق ناخشا مۇزىكا ئىچىده ھىچكىم بىلهن ھېچكىمنىڭ كارى يوق -اراڭ ۋ

 ،ئالۋاستىالر ئوردىسغا قهدهم قويدۇم ،

قىزالر ئالبۇرۇن كېلىپ بولغان ئىدى ،دېدار قىزالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ شوخلۇق بىلهن 

وغۇللىرى ۋاھ سهتهڭالر كېلىپ بوپسىلهرده سهت بولدى ھه ،ماۋۇ بىزنىڭ ياتاقنىڭ ئ-

بهك ياسانچۇق ياسنىشتا قىزالرنىڭمۇ كهينىده قاپتۇ 

 ۋىيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيت

ھا،،،،،ھا،،،،،،،ئارالش يالغان كۇلكىلهر ئىچىده دېدار جازا شارابىي ئىچىشكه 

باشلىدى قالغانلىرىمىز ئۇنىڭ بېشىدا قاراپ تۇردۇق ،ئىچىپ بۇلۇلغاندا قىزالر بىزنى 

 رۇشقا تهكلىپ قىلدى ،ئولتۇ

توۋا جاھاندا مۇشۇنداق تاپتىن چىققان قىزالرمۇ بار ئىكهن ،ئۇالر قىزالر تونىغا 

ئورنىۋالغان قانخور تۇلكه جىنالر بولسا كېرهك ،توخىتىماي سېرىق يومۇرالر ئىچىده رۇمكا 

 سوقۇشتۇرۇپ ،تاماكىنى ئىتبارسىز قىڭغىر چىشلهپ سهھنه ئولتۇرسىغا چۇشۋېلىپ ئاال

خهلىق ئۇسۇلىرىغا جور بۇالتتى ،ئىچىمده بۇالرغا مىڭ لهنهت "دىبا " تاغىل ۋاقىراپ-

ئوقۇيتتۇم ،ئىسىت سهنلهرنىمۇ مىھىربان پهرىشته ئانالر بۇدۇنياغا ئاپىىرده قىلغان ھه 

ئهخالق ،قېنى سهندىكى -ھايا ،قېنى سهندىكى ئهدهب -،قېنى سهندىكى شهرمىي 

 مهيدىسى ئوچۇق دۇمبىسى ئوچۇم كېيىملهرنى كېيىپ ئادىمىي پهزىلهت ،داداڭ مۇشۇ
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يۇرسهڭ ساڭا لهنهت ئوقمامدىغاندۇ ،ئاپاڭ ئۇ كېيىملهرگه ئوت يېقىپ 

كۆيدۇرمهمدىغاندۇ ،توۋا چېرىكلىك ھادىمىي ھايۋانلىق دېگهن مۇشۇ 

ئۆزۇمگه پىچىراليتتىم ،ياقامنى چىشلهپ يىپلىرىن يهپ -ئوخشىمامدىغاندۇ دهپ ئۆز 

ا توختاپ سهھنىدىكى بىزنىڭ چولپانلىرىمىز  ئىدىم ،تۇيۇقسىز مۇزىكبۇالي دېگهن

قايتتىپ كېلىپ يهنه ئىچىشىنى باشلىۋهتتى ،يېنىمدىكى كىينىشى شۇنچىلىك ئاددى بىر 

 قىز ماڭا بىر رۇمكا ھاراقنى تهڭلهپ تۇرۇپ

پاكىز ئىچۋهتتى ،دىېدار - قېنى ھۆرمىتىڭىزگه بىرنى تۇتۇم دهپال ھاراقنى پاك - 

مۇلغا بىر رۇمكا ھاراقنى تۇتقۇزۇپ ھه تاھىرجان قىزالردىن كىيىن قالساق بولمايدۇ قۇ

 سهنمۇ بۇ زۆھراخاننىڭ ھۆرمىتىگه بىرنى كۆتۇرۋهت دېدى

 مهن ئاستا ئۇستهلگه تېزىقلىق قىزىل چاينى قۇلۇمغا ئېلىپ

قهدىرلىك ساۋاقداشالر مهن ئهزهلدىن ھاراق ئىچىپ باقىمغان شوڭا مىنى توغرا -

چۇشنىشىڭالرنى ئۇمىد قىلمهن ھاراق ئورنىغا چاي ئىچهي دهپال بىر بوتۇلكا قىزىل 

 چاينى تىنماي تۇرۇپ ئېچۋهتتىم ،

ئوغالنالر بارمىكىن دېسهم ئىنجى - بۇ ھېساب ئهمهس ،دېدار ياتقىڭالردا خېلى مهرىت 

نا مهرۇق خېنم مىجهز غىتمهكلهرمۇ ئاز ئهمهسكهن ھه دېدى دېدارنىڭ قىز دوستى ره-

،ئۇنىڭ ئۇن خالتىسىغا چىلنىپ چىقاندهك قېنىق سۇرۋالغان ئۇپا ئهڭلىك يۇزلىرى 

 كۆزۇمگه تېخمۇ سهت كۇرنىشكه باشلىدى

خېنىم سىزگه ھاراق ئىچىپ بهرسهم ھهققىيى ئوغۇل باال بۇلدىكهنمهنده ،قاراڭ 

زگه ئانڭىز مۇشۇنداق يۇرشىڭى-تۇرقىڭىزغا ،قايسى مىللهتكه ئوخشاپ قالدىڭىز ،ئاتا 

 روخسهت قىالمدۇ دېدىم زهرده بىلهن ،

ھوۋۇش ،دېدار نهدىكى بىر تومپاي سهھرالىقالرنى سورۇنغا باشالپ كېلىپ ئادهمنىڭ 

 كهيپىنى ئۇچۇرۇپ دېدى
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نىمه دهيدۇ ماۋۇ جىن سارڭى دهپ بىر ھاراق بوتۇلكىسىنى قۇلۇمغا ئېلىشىمغا دېدار 

 ،بىلهن قېشىمدىكى ھېلقى زۆھرا قىز ئېسلىۋالدى 

 توۋا ،،،،،توۋا،،،،،چېرايلىق ئويناپ چىقىپ كهتسهك بولمامدۇ ،دېدى زۆھرا

شۇنى دهيمهن تاھىر قىز بالغىمۇ قول كۇتۇرۇپ چىقامدۇ دهيمهن ،ئهركهك بولغاندىن 

كىيىن ئاچىقڭىنى باس ماۋۇ بىر تال تاماكنى لهزهتلىنىپ چهك ،ئاندىن بىر رۇمكا ئوتال 

 گه ھېلقى بىرنىمه يهنه،كهيپىياتىڭ ياخشىلىندۇ دېيشى

بولدى قىلڭه دېدار ئۇ بۇ رۇمكا ھاراق ئىچهلىسه بايقى گهپلهرنى قىلىپ سورۇننى 

 سۇۋىتمىغان بۇالتتى دېيشىگه دېدار

 ئهگهر تاھىر بۇ رۇمكا ھاراقنى ئىچىۋهتسه قانداق قىلسىز دېدى

ىغا تهكلىپ قانداق قىالتتىم ،ئىگلىپ تۇرۇپ كهچۇرۇم سۇرايمهن ھهم بىر مهيدان تاڭس

 قىلمهن دېدى ،

بولدى ھۆرمهتلىك خېنىم سىز يهنال دېدار بىلهن بىرگه تاڭسا ئويناڭ ،دهپال رۇمكىدىكى 

 ھاراقنى تىنماي ئىچۋهتتىم ،ئهتىراپىمدىكى ھهممه چاۋاك چېلشىپ كهتتى ،

ئۇ قىز ئالدىمغا كېلىپ ئىگىلىپ تۇرۇپ تاھىرجان مىنى كهچۇرۇڭ دېدى ھهم مهن بىلهن 

 ول تاڭسا ئوينىسىڭىز دېدى نايناقشىپ تۇرۇپبىر ق

بۇ ھاكاۋۇ ئالۋاستىنى باش ئهگدۇرگۈنۇمدىن رازى بولساممۇ لىكىن نىجىس ھاراققا 

يۇلقۇپ قالغىنمدىن پۇشايمهن قىلدىم ،توخىتماي زورالرشالر ئىچىده بىرنجى، 

هسلىك ئىككىنىجى ،ئۇچۇنجى ،تۆتىنجى رۇمكا ھاراقنى بىئاراملىق ئىچىده ئىچىتىم ،م

پهسلىك دهپ ئادىمىي ھايۋانالرغا قۇشلۇپ پۇالڭشىپ ئۇسۇلغا چۇشهتتىم ،بېشىم 

پىقىراپ قېنىم قىزىپ ئۆزۇمنى يوقتۇپ قويغان ئىدىم ،تاماكا چهكتىم چهككهندىمۇ چوڭ 

دادسىنى چهكتىم ،ئاسماندا ئۇچۋاتمهن ،لهپشىپ ئۇچۇپ ئۆزۇمنى شۇنچىلىك بهخىيار 

 سېزۋاتمهن ،
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يهرلهردىن بىرسىنىڭ قاتتىق ۋاقىرشى بىلهن چۇچۇپ ئويغاندىن قارسام بىر چاغدا بىر 

ناتۇنۇش بىر يهر يۇگۇرۇپ سېرىتقا چىقسام ياتاقتىكى بهش تاز تېلۋېزور كۆرۇپ 

 ئولتۇراتتى ،

 دېدار مىنى كۆرۇپ

ئوخو باالڭزا سهن بهك چاتاق ئىكهنسهن جۇمۇ بىر رۇمكا قېقۋالساڭ ئادهمنى ئهنسىرتىپ 

ىكهنسهن ،خهلپىتىم كۇلمهپتۇ كۇلسه تېلقىپ كېتىپتۇ دهپ ،ئىچىدىغاننى ساراڭ قىلد

ئىچىپ ،چېكىدىغاننى چېكىپ ئارامىڭدا يۇرمهي قىزالرغا قانات سۆرهپ تاس قالدىڭ 

ئادهمنى باالغا تىقىلى ،ماڭ يۇزۇڭنى يۇيۇپ قورسىقىڭنى ئهستهله ،مهكتهپكه قايتايلى 

ىرىدا ئۆلمىز دېدى ،ئاستا تازلىق ئۆيگه دهشنامل-،بولمىسا ئهته مۇئهللىمنىڭ تېل 

كېرىپ يۇز كۆزۇمنى يۇدۇم ،ئهينهكتىكى چېرايىمغا قاراپ تۇرشىمغا كۆز ئالدىدا 

 ئاپامنىڭ سېماسى پهيدا بولدى ،

ئاپام ماڭا نهپرهتلىك قاراۋاتاتتى ،قىلغىنىڭ خاتا تاھىرجان باالم ،نىمىش قىلىپ 

ۋاتتاتتى ،بىر تامچا ياش كۆزۇمدىن يۇردىغانسهن ئۆزۇڭنى تاپ دهپ نهسھهت قىل

 سېرغىپ چۇشتتى ،يۇزۇمنى توختىماي يۇدۇم ،ده تاشقىرقى ئۆيگه چىقتىم ،

بۇ كېمنىڭ ئۆيى دهپ سورشۇمغا دېدار يهنه مهنمهنلىك بىلهن ،مىنىڭ ئۆيۇمده، دادام 

ئۆتكهن ئايدا ئېلىپ بهرگهن ھېلمۇ بۇ ئۆي بۇلۇپ قاپتىكهن بولمىسا نهلهرده كېچىنى 

تكۆزهتۇقكىن تاڭ ،ھهقاسىڭدهك قۇڭالتاق گۇيالر كۆتۇڭگه ئون قېتىم تهپسىمۇ بىر ئۆ

تهڭگه چۇشمهيدۇ دېدى ،ھهممىز ئارتۇق گهپ قىلماي ،قېتىپ قالغان نانالرنى 

مۇراپپاغا تۇگۇرۇپ قورساقنى ئهستهلىگهندىن كېيىن ياتاققا قايتىپ كهلدۇق ،ھهممىسى 

نمۇ بىلىپ بىلمهي دېداردىن تاماكا سۇردۇم پۇقۇرتۇپ تاماكا چېكىشكه باشلىدى ،مه

، 

ئوخو تاھىرجان باالم سىلمۇ ئۆگهندىلمۇ تاماكا چېكىشىنى يارايسىله جۇمۇ مانا ئوغۇل 
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باال ئهركهك ،بولدى بىر ئايلىق تاماكا پۇلۇڭ مهندىن ،قېنى باال تاھىرجان بالمىزنىڭمۇ 

ھهممىسى بىزنىڭ سېپىمىزگه قۇشۇلغىنى تهبرىكلهيمىز چاۋاك دېدى ،

ۋىيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت دهپ ئىسقىرتىپ چاۋاك چالدى خېجىل 

بولغان بولساممۇ لىكىن دېدارنىڭ تاماكسىنى چهكتىم ،مهنال ئهمهس ياتاقتىكى 

ھهممىمىز لهزهت بىلهن چهكتۇق ،لهپىلدهپ ئاسماندا ئۇچۇپ ،كۆزلىرمىز خومارلىشىپ 

ېتىپ راھهت ھېسالر ئىچىده بهخىت بۇشكىده ئهللهيلىنىپ ،زامان كارۋاتقا ئۆزمىزىنى ئ

راھىتىنى سۇردۇق ،كۇندىن كۇنگه بىخۇتلۇشۇپ ،ئىش خوش ياقماس بولدى 

،دهرىستىن سېرىتقى ئىشلهش دهيدىغانالرسۆزلهر مىنىڭ لوغهت تهركىۋىمدىن چىقىرىپ 

ۇ يېمهي قۇرۇق تاماكا تاشالندى ،ياتاقتىكى ئالته ئوغۇل باال ياتاقتىن چىقماي ،تاماقم

 ئىدى ،مۇئهللىم تۇال قاخشاپ بىزگه گهپ ئۆتكۇزهلمىدى چېكىپ ياتقىنمىز ياتقان

،ئاپامغىمۇ نهچچه يالغان سۆزلهپ پۇل سالدۇردۇم ،ئۆزۇم ئالغان تاماكا مىنىڭ 

 خۇمارىمنى باسالمايتتى ،شۇڭا پۇل تاپسامال دېدارنىڭ چۆنتىكىگه تاشاليتتىم ،

  دوستۇم يېغالپ تۇرۇپبىركۇنى ئاقسۇلۇق

تاھىر بىز ئاق تاماكاىغا خومار بۇلۇپ قاپتۇق دېدى ،بېشىمدىن تۇتۇن چىقىپ كهتتى 

، 

 توۋا ده بىز نهده ئاق چېكىمىز

 كۇنده دېدار بىزگه بهرگهن تاماكىغا ئارالشتۇرغان ئىكهن

زۇمنىڭ ئۆزۇمنى تهستهكلهپ نهچىنى ئۇردۇم ،تامغا ئۇسۇدۇم ،تامنى مۇشالپ باقتىم ،ئۆ

بۇ نىجىس نهرسىگه يېقىن يوالپ قالغىنىمگه پهقهت ئىشهنگىم كهلمهيتتى ،شۇ ئهسنادا 

 دېدار كېلىپ كهلدى ،مهن ئۇنىڭ ياقسىنى سىقىپ تۇرۇپ

 ھۇ ھاراملىق ئېيته سهن بىزگه ئاق تاماكا چهكتۇردىڭما دهپ سۇردۇم

قورقتى بولغاي ئۇ دهسلهپ پهقهت تهن ئالمىدى ،كىيىن ،مىنىڭ ئهلپازىمنى كۆرۇپ 
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 ،يېغالپ تۇرۇپ ،

 ئاداش مهنمۇ خومار بۇلۇپ قاپتىمهن ،

 قاچاندىن باشالپ دهپ سۇردۇم

شۇ تۇغۇلغان كۇنۇمدىن باشالپ ،مهنمۇ سېلهر بىلهن تهڭ چېكىپتىمهن ،ئوخشاش 

 كۇنده دېگىنه ،

 ئۇ تاماكىالر كىمنىڭ ئىدى

مهخسهتلىك ئارلىشپتىكهن كىمنىڭ بۇالتتى شۇ رهناننىڭ ،ئۇ پاسكىنا مهن بىلهن 

،ئۇنىڭ ئهسلى ئىچكىرگه كىرىپ چىقىدغان ئوغرى ھهم ئاق ساتدىغان مۇھابىتى بار 

ئىكهن ،ئۇ ھهر جۇمه كۇنى ئايرۇپىالن بىلهن ئىچكىرگه كېرىپ يهكشهنبه كهچ قايتتىپ 

چىقىدىكهن ،بۇ بۇزۇق بۇ ئىشالرنى ياتقىدىكىلهردىن يۇشرالماي ئۇالرنىڭ تامقىغا ئاق 

شتۇرۇپ قىزالرغا يىگۇزۇپتۇ ،ئۇالر بىلمهي يهۋېرىپ خومار بۇلۇپ قاپتۇ ،ھهر ئايدا ئارال

قىزالرنىڭ ئۆيدىن پۇل كهلسه رهناغا بېرىدىكهن ،بۇ پۇالر ئۇالرنىڭ خومارىنى باسقىدهك 

تاماكىغا يهتمىگهچكه ئىپتىنى سېتىپ پۇل جۆندهپ رهناغا بېردىكهن ،كېيىنچه رهنا 

ېردىغان بوپتۇ ،ئىچكىردىكى شېرىكى ساقچىالرنىڭ قۇلغا بىلهن بىرگه ئىچكىرگه ك

چۇشۇپ قالغاچقا بىزنىڭ مهكتهپتىن ئوۋ نىشانى ئىزدهپ بىزنىڭ ياتاقنىڭ ئوغۇللىرىن 

پايالپ يۇرۇپ مىنى ئىندهككه كهلتۇرۇپ ئاندىن مهن ئارقىلىق سېلهرنى زهھهرلهپتۇ 

ى ياتاق دېشى يالغان مۇ بۇ ئىشالرنى تېخى بىر ھهپته بۇرۇن رهناننىڭ ھېلق،مهن

زۆھرهدىن ئوقتۇم،ئۇنىڭ ئهسلى ئىسمى گۇلمىھره ئىكهن ،سېلهرگه دهي دېسهم 

سېلهرنىڭ مىنى ئهيىپلىشىڭالردىن قورقتۇم ،شۇڭا سېلهرنىڭ ئازغىنه پۇلۇڭالرنى ئېلىپ 

تاماكا ئالدىم ئۇنى يهتكۇزهلمهي دادامدىن ،ئاپامدىن ،تۇنۇش بىلىشتىن قهرىز سوراپ 

 مىڭ سومغا 60ۇلدۇم ،ئاخىر بولماي ھېلقى دادام ئېلىپ بهرگهن ئۆينىمۇ قهرىزگه بوغ

سېتۋهتتىم ،بۇ پۇلمۇ بىزگه بىرهر ئايغىچه يېتىدۇ ،ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا ئامال 
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 قىلمىساق بولمايدۇ ،

 باشقا ئوغۇلالرنى چاقىرىپ ئهكىرىپ بۇ ئىشالرنى ئۇالرغا ئېيتتۇق ،

 دهك ھهممىسى ھهرخىل مهسلىھهت بهردىھهي ھهر كالىدا ھهر خىيال دېگهن

ئۇ بۇزۇقالرنى ئۆلتۇرۋېتهيلى يهنه باشقىالرنى زهھهرلهپ يۇرمىسۇن ،ئاندىن ئۆززمىزىنى 

 ئۆلتۇۋااليلى

 ئانمىز قانداق قىلدۇ ،-ۋاي ماڭا ساراڭ بولدۇڭمۇ ،بىزغۇ ئۆلۇپ تۇگشهمىز ،ئاتا 

 ئهمسه ھهممىز زهھهر تاشالش ئورنىغا بارايلى ،

 ق قىلساق مهكتهپتىن قوغاليدۇ،ئۇندا

 ئهمسه قانداق قىلمىز

ئالدى بىلهن ھېلقى رهنا دېگهن بوزۇقنى راسا ئهدهپلهيمىز ئاندىن ياتاقتا زهھهر 

تاشاليمىز بىز چهكىلى تېخى بىر نهچچه ئايال بولدى ئىشنىمهن چوقۇم تاشلىيااليمىز 

ىتىپ پىكىرىمگه قۇشۇلدى ،بىزده ئىراده بولسىال بولدى دېدىم ،ھهمىسى بېشىنى لىڭش

، 

شۇنىڭ بىلهن بىر كۇنى كېچىدهسېرىتتا رهنانى پايالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن 

ئاغزىنى ئېتىپ تاغارغا قاچىالپ شهھهر سېرتىغا ئهپچىقىپ ئالته ئوغۇل باال راسا ئۇردۇق 

،ده ئۇنڭ ئۆلۇپ قالماسلقى ئۇچۇن بېشىدىكى تاغارنى ئېلۋېتىپ شۇ يهرگه قالدۇرۇپ 

 ۇيۇپ قايتتىپ كهلدۇق ،ق

بىرمىزنى كارۋاتقا باغالپ خۇمار بېسىقتۇردۇق -ياتاقا قايتىپ كېلىپ ھهممىز بىر 

قوللىرمىز سېقىراپ ئاغرىيتتى ،باشالر قاياتتى ،ۋاقىرايتتۇق ،ئامال بولمدى  -،پۇت

،دېدارنىڭ خومارى بهك ئېغىر تۇتتى ئاغزىدىن مازغاپ يېنىپ بىزنى قورقىتاتى ،بىر 

قۇلۇمنىڭ سىقىراپ -بىر يىلدهك شۇنداق تهسلىكته ئۆتكۇزدۇق ،ئهتىسى پۇت كۇنى 

ئاغرىشغا چېداپ تۇرالماي مهكتهپ قايناقسۇخانسىدىن باشقا ياتاقتىن چايدان 
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بىزنىڭ ياتاقتىكى چايدانالرنى دېدار مهس بۇلۇپ كېرسه توپ قىلىپ تېپىپ "ئاريهت

 "پهگىرنى ئۇچراتتى شۇڭا چايدانسىز ئىدۇق

 قايناقسۇ ئهكىردىم ،ئاپام سهكسهنخالتىچىغا سوقتۇرۇپ بهرگهن ئىسىقلىق ئېلىپ

دورىالرنى چايغا تۇكۇپ تهمنى چىقارغاندىن كىيىن يوغان ئىككى چېلهككه قۇيۇپ 

ئىككى پۇتۇمنى تېزىمغىچه چېالپ ئولتۇردۇم ،دهسلهپ خېلى قۇيۇپ بهرگهندهك 

تىنجى ئايدا قېلن يۇڭ ئىشتانالرنى قىلسىمۇ ،كېيىنچه تېخمۇ بهك ئاغرىشقا باشلىدى ،ئال

 كىيىپ باقتىم ،بۇ ئاغرىق قۇيۇپ بېردىغاندهك ئهمهس ئىدى ،

دېدار ،يهنه باشقىالر يهنه قايتا چېكىشكه باشلدى ،بهزى ئۇكۇل قىلىپ ئۇراتتى ، 

تاماكا ئادهمنى خۇمار قىلمايدىكهن ،ئادهم تاماكىغا ئۆزى خومار بولدۇم دهپ نېرۋىغا 

ىېرۋا سېستىمىنى قااليمىقان قىلىپ نېرىمىزنى زهھهرگه ،تاماكىغا خومار ئۇچۇر بېرىپ ن

 قىلدىكهنمىز ،

ئىرادىسىزلىكىم تۇپهيلى نىجىس زهھهرنى يهنه چهكتىم ،چېكىشال ئهمهس دېدار بىلهن 

بىرلىكته بىر شىپىرستا ئوكۇل قىلىپ سالدىم ،دېدارنىڭ ئۆي ساتقان پۇلمۇ تۇگهپ قالدى 

ۇل بۇلۇش كېرهك، پۇل بۇلۇش ئۇچۇن ،بىرهر ئىش تېپىپ ئاق ئېلىش ئۇچۇن ،پ

قېلىشنى ئويلىغان بولساقمۇ لىكىن ،بىزنىڭ جىسمانىي قۇۋتىمىز بۇنىڭغا يار بهرمهيتتى 

، 

 بۇلاليلى ،ئوغۇرالريلى دېدى قارمايلىق ياتاقدېشىم نۇرئهلى ،

 نېمه ئوغۇرلۇق ؟؟؟؟

 بولمىسا قانداق قىلمىز ،

ئهمهس ئىدى ،شۇنىڭ بىلهن سۇ ئۆتمهس پېالندىن بىرنى تۇزۇپ ئۇنىڭ پىكىرمۇ يامان 

ئوغۇرلۇق قىلدۇق ،پىالن مۇكهممهل بولغاچقا ئوڭۇشلۇق بولدى ،ئوغۇرلىغان پۇلغا 

 چېكملىك ئېلىپ ياتاققا ماڭساق ئالدىمىزغا رهنا ئاخساپ دهسسهپ ئۇچراپ قالدى ،



 - 14  -  

http://ak22.blogbus.com 

 رىپ ،دېدار ھىچقانداق ئىش يۇز بهرمىگهندهك ئۇنىڭ ئالدىغا بې

گۇزلۇم نېمه بولدۇڭ ،يهر چىڭداش ماشىنسى بېسىپ ئۆتۇپ كهتكهندهك ياپالق بۇلۇپ 

 قاپسهنغۇ ،

ۋىيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ،ھهممىز قاتتىق كۇلدۇق كۇلگهندىمۇ ئىچى 

ئىچمىزدىن چىقىرىپ كۇلدۇق ،دېمسىمۇ ،رهنانىڭ بىر پۇتى ئاخساق ھاسسا تاياققا -

ن ئىدى ،قۇلى بوينىغا ئېسىلغان ،يۇز كۆزلىرى ئىشىق ،بهك ھهجىۋ بۇلۇپ چۇشۇپ قالغا

 قالغان ئىدى ،

نهچچه لۇكچهك مىنى ئۇردى ،تۇتۋالدىغان بولسام ئهۋالدىنى -خهپ دېدى رهنا ،بىر

 قۇرتىۋېتىمهن ،دېيشىگه ،

 نۇرئهلى ،ئوخو رهناخان كىم ئۇردى سېنى بۇنچىۋاال ،ئۇالرنىڭ چېرايىنى كۆرهلىدىڭمۇ

 ،مهن بىر ئهدهپلهپ بېرهي ئۇ شوركىالرنى ،

ياق كۆرهلمىدىم ،دېدار بۇيۇمدا سېنىڭ باالڭ بار ئىدى ئۇ لۇكچهكلهر ئۇرۇپ 

 چۇشۇرۋهتتى ،ئهمدى قانداق قىلمىز ،

قانداق قىالتتۇق ،ئامال يوق ،دهپال پېشنى قېقىپ كېتىپ قالدى دېدار ،ئۇنىڭ 

ق ،ياتاققا قايتتىپ كهلگهنده نۇر ئهلى ئارقىسدىن بىزمۇ ئىسقىرشتىپ يۇرۇپ كهتتۇ

 دېداردىن ،

 ھهي راسال سېنىڭ باالڭ بولسا قانداق قىلسهن ،دهپ سۇرسا دېدار

كىم بىلدۇ ،كىمنىڭ ھاراملىقى ئۇ ،مىنىڭ بولغان تهقدىردىمۇ ئۆز جېنىمنى بېقىپ 

 بۇاللمايۋاتقاندا يهنه بىر سوقۇنداممنى نهده سۆرهپ يۇرمهن دېدى ،

گېپنى ئاڭالپ توۋا دهپ ياقامنى چىشلهپال قلدىم ،بىزگه ئوخشاش ئۇنىڭ بۇ 

 چىكهرمهنلهرگه ،باال ،ئانا قېرىنداشالر ھىچنىمه ئهمهس ئوخشايدۇ ،

ئوغۇرلىغان پۇالرمۇ ئۇزاق خهجلىشىمىزگه يهتمىدى ،يهنه ئوغۇرلۇق قىلماقچى بولدۇق 
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لغۇچه قۇم ساناپ بىزنى ،ساقچىالرمۇ قۇلنى يۇيۇپ نان يهيدىدۇ ده ،بىز تاش ساناپ بو

دهل ئوغۇرلۇق قىلۋاتقان نهخ مهيداندىال قولغا چۇشۇردى ،ھهر تهرهپكه تىپىرالپ 

قاچاتىم ،ساقچىالردىن ،جىنايى قىلمىشىمدىن قورقۇپ ئهمهس بهلكى قىلغان 

ئىشلىرىمنى ئاپامنىڭ بىلىپ قېلشىدىن قورقۇپ قاچاتىم ،قانۇن تورى كهڭ يهنال قېچىپ 

چىالر جىنايى پاكىتالرنى قولغا چۇشۇرۇپ بىزنى بۇالڭچىلىق ،زهھهر كېتهلمىدىم ،ساق

چىكىش ،جىنايىتتى بىلهن توختۇپ قويدى ،مهكتهپ رهھبهرلىكى بىزنىڭ 

 قىلمىشىمىزنى بىلگهندىن كىيىن بىزنى مهكتهپتىن چكندۇرۇشنى قارار قىپتۇ ،

پ ھهممىمىزنىڭ قانۇن دوختۇرلىرى بىزنىڭ بهدهم ساپايىمىزنى ئۇمۇميۇزلۇك تهكشۇرۇ

ئهيدىس ۋېروسى بىلهن يۇقۇمالنغانلىقمىزنى ئېيتتى ،توۋا ،،،،،،،توۋا،،،،،،توۋا 

قىلدىم ،جاھان ،نهس جاھان ،ھايات قاغجىرغان ،شهيتان كهينىگه كىرگهن نهس 

ھايات ،نىمىشقىمۇ دېدارنىڭ تۇغۇلغان كۇنگه بارا بولغۇيتۇم ،نىمىشقىمۇ ئىپالس 

لغۇيتۇم ،دهپ قاتتىق پۇشايمان قىلدىم ،دۇنيادا ھهممه رهنانىڭ دامىغا چۇشكهن بو

نهرسىنىڭ دورسى بار ئىكهن ،بىر پۇشايمان بىلهن ئهيدىسنىڭ دورسى يوق ئىكهن 

،ساقچىالر بىزنىڭ ئهيدىسنى قانداق يۇقۇمالندۇرۋالغانلىقمىزنى ئىنقالپ ،دېدارنىڭ 

غان ياتاقداشالرننىڭ دېدار رهنا بىلهن بىرگه بۇلۇپ رهنادىن يۇقتۇرغانلىقنى مهن ھهم قال

ئىشلهتكهن شپىرسنى ئورتاق ئىشلهتكهنلىكىمىز سهۋهبىدىن يۇقتۇرغانلىقمزنى ئېيتتى 

،بۇنى ئاڭالپ ھهممىز دهسلهپ دېلداردىن كۆرگهن بولساقمۇ لىكىن كېيىنچه ئۇنىڭمۇ 

 قىالرنىڭ قۇربانى ئىكهنلكنى ئويالپ ئۇنىڭغا ئىچ ئاغىرتىشتۇق ،بىزگه ئوخشاشال باش

ئانسىغا خهۋهر قىلىپ ئهكهپتۇ ،ئاپام مىنىڭ پهرىشته ئاپام -ساقچىالر ھهممىزنىڭ ئاتا 

مىنى كۆرۇپال ماڭا ئېتلىپ كېلىپ مىنى قاتتىق شاپالقالپ ئۇرۇپ كهتتى ،مىنى قاتىق 

ھهي "ئۇرۋېتىپ زهخمىلهندۇرۇپ قۇيۇشتىن قورقتى بولغاي ،ئۆزنى ئۇرۇشقا باشلدى ،

 "پ كۆينىدۇ ده ئانالر ھهر ۋاقىت باالم ده
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ئىسىت ،،،،،ئىسىت سېنى بېقىپ چوڭ قىلغىنىم،ئىسىت ساڭا بهرگهن ئاپپاق سۇتۇم 

،سىنى دهپ بىر ئۈمۇر تۇل ئولتۇرىغۇنۇم ،سىنى ئۆگهيلهپ قالمىسۇن دهپ تۇرۇكسىز 

،تايانچسىز ياشاپ كهلگىنىم ،داداڭ دېگهن ئوغرى پاتاڭدا بىر قهرىزگه بوغۇپ قۇيۇپ 

ن قالدۇرۇپ كهتتى ،يهرلىكىڭده سهن ئىپالسنىڭ ئىشلىرىنى كۆرۇپ سهن ئهقىلسىز بىله

ئۆره ئولتۇرغاندۇ ،ئاھ ئالالھ بۇ ماڭا نېمه تارتقۇلۇق ،بۇ ئهبلهخ الي پاچاقنى باقىچه 

 كۇندۇز ھويالمغا قارا بولغۇيتتى ،-بىر ئىت باققان بولسام كىچه 

 ،ئاپامنىڭ ئالدىغا كېلىپ پهرىشته ئاپام توخىتىماي يىغالپ تۇيۇقسىز يهرگه يىقىلدى

ئاپامنى قۇچاقالپ يىغالپ كهتتىم ،ئاپامدىن سادا چىقمايتتى ،ساقچىالر دوختۇرالرنى 

چاقىرىپ كهلدى ،دوختۇرالر ئاپامنى تهكشۇرگهندىن كىيىن مىڭسىگه قان چۇشۇپتۇ 

دهپ دوىتۇخانغا ئېلىپ كېتىشىتى ،ساقچىالر مىھرىبان قىلىپ ،مىنمۇ ئاپامنىڭ 

وختۇرخانغا ئېلىپ باردى ،ئاپام ئوخلىغان ئىدى ،ئوخلىغاندىمۇ مهڭگۈگه كهينىدىن د

ئوخلىغان ئىدى ،ئاپامنىڭ يۇزنى ئاخىرقى قېتىم كۆرۋېلىش ئۇچۇن كېسهلخانغا كىرىدىم 

،ئاپام كۆزنى خىره يۇمۇپ ياتاتتى ،خۇددى بىر نهرسىگه قىيمىغاندهك، تهشۋىشلىك 

ىشتتى ،مىھرىبان ئاپامنىڭ كىچكمدىن چىقىپ تۇرغان چېرايىغا قاراپ يۇركۇم ئېچ

قاتلىرىمنى يۇيۇپ ،پۇتۇمغا تىكهن كىرسه تىكهنى - بۇشكۇمنى تهۋرىېتىپ ،كىر 

چىقىرۋېتىش ئۇچۇن ئاغزى بىلهن شوراپ ئېلىپ ،باشقىالر مىنى بوزهك قىلسا ئۆزى 

انلىقلىرى ،ئوقۇش پولۇمنى ھهل قىلىش ئۇچۇن ئۆيمۇ ئوتتۇرغا چۇشۇپ مىنى قوغدىغ

ېرىپ باشلىقالرغا يالۋۇرغانلىقى ،مىنى باشقا باي باللىرنىڭ ئالدا بۇيۇن قىسىپ ئۆي ك-

قالمىسۇن دهپ ئۆزى ياماپ كهيسىمۇ ماڭا يېڭنى كهيدۇرگهنلىرى كىنو لىنتىسىدهك كۆز 

 ئالدىمدا نامايهن بۇلۇشقا باشلىدى ،

ته بولغان پهرىش"ئانا " پهرىشته ئانا دهپ توختىماي ۋاقىراشقا باشلىدىم ،ئىھ ئۇلۇغ

بولسىمۇ سېنىڭدهك قىلماس بولغۇيتتى ،سهن بارچه ئىسىل خسلهتىلىكلهردىنمۇ ئۇلۇغ 
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ئانا ،سهن مىنىڭ بارلىقىم ئىدىڭ ،سهن مىنىڭ ھاياتىم ئىدىڭ ئاپا ،مهن سېنى 

ھهرهمگه يۇدۇپ ئاپارماچى ئىدىمغۇ ئاپا ،مهن نېمه قىلدىم ،نىمىش قىلدىم ،ھهتتا سهن 

مۇ خاپىلىقتا ئۇ دۇنياغا قارايڭدىن بۇرۇن يولغا سالدىمغۇ ،مىنى پهرهشته سۆپهت ئىنسانى

باققانڭ ئورنىغا بىرهر ھايۋان باقان بولساڭچۇ ئاپا ،مهن قانداق قىالي ،ئهمدى 

قانداق قىالي ،مهن مهئۇن ،مهن ھايۋان ،مهن ئالۋاستى ،مهن شهيتاننىڭ كهينىگه 

 كىرگهن ئىپالس ئاپا ،

لدى ده ،يۇگرهپ بېرىپ تامغا قاتتىق ئۇسۇدۇم كالالمغا دهمهل ئۆلۋېلىش كه

،ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن ،ھۇشۇمغا كېلىپ قارسام كېسهلخاننىڭ كارۋېتىدا ياتمهن 

،ساقچىالر مىنىڭ ھۇشۇمغا كهلگهنلىكمنى كۆرۇرپ ماڭا توختىماي ئىدىيۋېي خىزمهت 

ن ئىشلدى ،مهنمۇ ئۆزۇمنى بۇ پاتقاقتىن قۇتۇلدۇرۇپ ياخشى يولغا مېڭىش ئۇچۇ

ئۇالرنىڭ خىزمىتىگه ماسلىشىپ رهنانى پاش قىلدىم ،ئۇنى ساقچىالر تۇتۇپ سوراق 

قىلسا ئۇمۇ نۇرغۇن زهھهر ياسايدىغان ،ساتىدىغان ،چېكىدىغان ،ئالدىغان بۇلۇپ بىرهر 

 يۇز ئادهمنى ئىقرار قىپتۇ ،

 بىر ساقچىالر بىزنى زهھهر چهكلهش ئورنىغا ئاپىرىپ بىر تهرهپتىن زهھهر تاشالتقۇزسا

 .تهرهپتىن ئهيدىز كېسلىمىزنى داۋاالۋاتدۇ 

خومارىم بېسلىپ كالالم تېنىچالنغاندا رهھمهتلىك ئاپام كۆز ئالدىمغا كېلۋېلىپ مىنى 

پهقهت ئارامىمدا قويمايدۇ ،ئۆزۇمنى ئۆلتۇرۋېتىپ ئۇنىڭ قېشىغا بالدۇراق بېرىشىنى 

نى ،تۇپراقنىڭمۇ مىنى ئۆز ئويلىساممۇ لىكىن ئۇنىڭ مېنى ئۇ ئالهمدىمۇ كهچۇرمهسلىكى

 .قوينىغا ئالماسلىقىدىن قورقۇپ يهنه نېيتىمدىن يېنىپ قالمهن 

 "خاتىمه "

زهھهر تاشالش ئورنىدا ئۇچ يىل تۇرۇپ ھهم جازا مۇدىدىتمنى يهڭگلىتىپ ھهم زهھهر 

تاشالپ قايتتىپ چىقتىم ،مهنال ئهمهس بىر ياتاقتىكى تۆتىمىز بىرگه قايتتىپ چىقتۇق 



 - 18  -  

http://ak22.blogbus.com 

 دادسىغا تاينىپ زهھهر تاشالتقۇزۇش ئورنىغا بارماي ،ساختا ئوكۇلنى ئۆزگه ،دېلدار

ئۇرۇپ قېتىپ ئۆلۇپتۇ ،قارمايلىق نۇرئهلى ئۆپكىسگه سۇ چۇشۇپ تۇرمىده ئالهمدىن 

بىرمىز بىلهن خوشلۇشۇپ ئۆز يۇرتلىرمىزغا قايتتىپ -ئۆتۇپتۇ ،بىز تۆتىمىز بىر 

 .كېلىشتۇق 

ايتتىپ كېلىپ كۇنده ئاپام، دادامنىڭ تۇپراق بېشىنى مهن ئاپامدىن قالغان ئۆيگه ق

ئارام - يوقالپ ،مازارلىقغا گۇل تىكىپ، كۆچهت سېلىپ ،پهرۋېىش قىلۋاتمهن ،ھويال 

سهيناالرنى قايتىدىن ئاپام بار ھالهتكه كهلتۇرۇپ دادام ،ئاپامنىڭ چېرقىنى 

هيدىس ئۆچۇرمهسلىك ئۇچۇن تېرشۋاتمهن ،ئۆزۇمنىڭ قاچان ،قايسى ۋاقىتتا ئ

كېسلىنىڭ قوربانى بۇلۇپ ئۆلۇپ كېتشىمنى بىلمهيمهن ،شۇڭا بۇ ساناقلىق قالغان 

ئۈمرۇمنى ساۋابلىق ئىشالرغا بېغىشالش ئۇچۇن ،تىنماي ئىشلهۋاتمهن ،تاپقان ئازغىنه 

ئانسىدىن يېتىم قالغان سهبىيئلهر ئۇچۇن -پۇلالرنى بولسا تهبئىي ئاپهتكه ئۇچۇراپ ئاتا

رۋاتمهن ،ھهر ھهپته ئولۇغ جۇمه نامزىدا جاھاندىكى بارلىق ماڭا نامىسىز ئهۋهتىپ تۇ

ئوخشاش ئازغۇ ياشالرنىڭ نىجىس شهيتاننىڭ ،ئادىمىي جىنالرنىڭ كهينىگه 

كىرمهسلكىنى ،چهكلىك ھاياتنى چهكسىز ساۋابلىق ئىشالرغا بېغىشالپ مهنلىك 

 .مهن ئۆتكۆزىشنى ئولۇغ ئالالھتىن تىلهۋات

ده بولسا كۆڭلىگه ئىنساب ،دىيانهت بهرگهي ،قىزلىرمىگه شهرمىي ئولۇغ ئالالھ ھهر بهن

ھايا ،قىزالرغا خاس ئىپهت نازاكهت ئاتا 

 ................................. يقىلغا
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