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  ئىلكىتاپ ئىشلىگۈچىدىن

  

  

سىز توردىن چۈشۈرۈپ كۆرىۋاتقان بۇ ئۇيغۇر سهھنه ئهسهرلهر توپلىمىدىكى كىنو سىنارىيهسىنى 

ئهينى ۋاقىتتا كومپيۇتېرغا . بىرىش ئۈچۈن ماڭا تاپشۇرغان ئىدىئاپتۇر ئۈچۈن كومپىيۇتۇرغا كىرگۈزۈپ

 بۇ ئهسهر ئاللىبۇرۇن كىنو قىلىنىپ . كومپىيۇتېرىمدا بار ئىدىشۇڭا.  ئىدىمكىرگۈزۈپ بهرگهن

، ئاپتۇرنىڭ ماقۇللىقىنى ئالمايال بۇ توپالمغا كىرگۈزۈپ )نهشىرياتقا بىرىلمىگهن(ئىشلىنىپ بولغاچقا

 پارچه ئىتوت بولسا   ئۈچ. دىرامما بولسا  شۇ  ناملىق كىتاپتىن  كۆچۈرۈپ كىرگۈزۈلدى.قويدۇم

بۇ ئۈچ پارچه ئىتوتنىڭ تورغا يوللىغۇچىسىنى ئهينى چاغدا خاتىرلىۋالمىغاچ بۇ . ن كۆچۈرۈلدىتوردى

تورداشالرنىڭ ياقتۇرۇپ . شۇڭا ئۇالردىن كهچۈرۈپ سورايمهن. يهردە ئۇالرنىڭ ئىسمىنى يازالمىدىم

  .كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن

هقهتال شهخسنىڭ قىزىقىشى كىتاپ پ ئېلبۇ.بۇ ئهسهرلهرنىڭ ھوقۇقى ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۈپ

ئهگهر سىز ئاپتۇرلۇق . بويىچه ياسىلىپ، پهقهتال ھهۋەسكارالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن يولالندى

مهن سىزنىڭ . ھوقۇقۇمغا دەخلى قىلدىڭىز دەپ قارىسىڭىز ماڭا ئېلخهت ياكى ئۇچۇر ئهۋەتىڭ

 ياكى   com.gmail@30abral: مېنىڭ ئېلخهت ئادرىسىم. دەرھال چىقىرىۋىتىمهنئهسىرىڭىزنى

com.163@abral.  ھۆرمهت بىلهن :  

                                                                                                       ئابرالدىن

 

 

 

 

mailto:abral30@gmail.com
mailto:abral@163.com
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بورانلىرىبورانلىرىبورانلىرىبورانلىرىمۆلجهر تاغ مۆلجهر تاغ مۆلجهر تاغ مۆلجهر تاغ      

 

 

)ئالته پهردىلىك مۇزىكىلىق تارىخى دىرامما(  

 

 

 ئىمىن ئهخمىدى

 ئابلهت قهييۇم

 

 

 

 

    رولالردارولالردارولالردارولالردا

 

ئۇچتۇرپان بهگلىكىنىڭ ئوردا نهۋكهر باشلىغى،دىهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ :  رەھمىتۇلال

  .                                      ياشالردا45ئاساسلىق رەھبىرى،

ۇچتۇرپان دىهقانالرقوزغىلىڭىنىڭ ئاساسلىق رەھبهرلىرىدىن ئ: ئهسمىتۇلال

  ياشالردا                                          40بىرى،رەھمىتۇلالنىڭ ئىنىسى،

 25ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ ئاساسلىق  قاتناشقۇچىلىرىدىن بىرى،: تاھىر 
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 .ياشالردا

مهرىپهت،  -دا      مىرزىسى  ،ئىلىمئۇچتۇرپان  بهگلىكىنىڭ ئور:       مىرزا رىهىم 

دىهقانالر قوزغىلىڭى .ئادالهت   تهرەپدارلىرىنىڭ بىرى

 . ياشالردا60قاتناشقۇچىلىرىدىن بىرى،

 . ياشالردا50دىهقان ،قوزغىالڭچى،:  يۈسۈپ بۇۋاي 

يۈسۈپ بۇۋاينىڭ ئوغلى، قوزغىالڭنىڭ ئاساسلىق قاتناشقۇچىلىرىنىڭ :     شانىياز   

 .الردا ياش22بىرى،

رەھمىتۇلال قىزى،تاھىرنىڭ سۆيگىنى، ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ :مايسىخان 

 . ياشالردا20-18قاتناشچىسى ۋە كىيىنكى رەھبىرى، 

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، : گۇلسارە 

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، : ھهجهر  

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، : زوھرە   

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، : جهمىله  

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، :گۇلجامال 

 . ياشالردا-18-17مايسىخاننىڭ قىز باتۇرلىرىنىڭ بىرسى، : زەينهپ  

تۇرپاننىڭ ھاكىم بىگى ،چىڭ خاندانلىقىنىڭ ئۇچتۇرپاندىكى ئۇچ: ئابدۇلال 

 . ياشالردا50سادىق مالىيى،

ئۇچتۇرپان ئوردا بهگلىكىنىڭ ئوردا مۆھۈردارى،ئىشانالر مهزھىۋىنىڭ :  مۇزەپپهر 

 . ياشالردا50ۋەكىلى،

ئاق تاغلىقالر »ئۇچتۇرپان ئوردا بهگلىكىنىڭ ئوردا مىرشاپ بىگى،: ئىبراھىم 

 . ياشالردا47ى ،نىڭ ۋەكىل«

چىڭ خاندانلىقىنىڭ ئۇچتۇرپان بهگلىكىدىكى ئىش باشقۇرۇش ئامبىلى : سۇچىڭ 

 . ياشالردا45،

ئۇچتۇرپانلىق سودىگهر، ئۇچتۇرپان دىهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ :شىرىپ ئاقساقال 
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 . ياشالردا60خائىنى ،

 . ياشالردا45چىرىكلهرگه يۈز بىشى ،: يۈز بىشى 

ائادەتخان،جاڭ داخهن، ئون بىشى ،ئهمهت بهگ ،ساۋۇت، س: قوشۇمچه رولالردا 

 .قوزغىالڭچىالر ،چىرىكلهر

  

  

  

  

  

 

    مۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمه

يىلنىڭ بىشى ،قهھرىتان سوغۇق ،لهپىلدەپ قار يىغىۋاتقان ، بىر -1765

 . ئهتتىگىنى

 ئۇچتۇرپان شهھرىنىڭ سىپىلىغا يانداش مهھهلله

ارىغاندا يىراقتىكى شهھهر سىپىلى غۇۋا كۆرۈنۇپ تۇرىدۇ ئوڭ تهرەپتىن ق

  قىيسىق-دەرەخلهر ۋە قىڭغىر -تاغ،يىقىندىكى دەل 

بىرىگه ئۇالپ سىلىنغان ئىككى ئۆي ،ئۇنىڭ -ياندا بىر .ئۆيلهر كۆزگه چىلىقىدۇ

 .ئارقىسىدا مهسچىتنىڭ مۇنارىسى كۆرۈنىدۇ

ئۆينىڭ دوقمۇشىدىكى تىرەككه ياش بىر يىگىت چهمبهرچهس 

 تىتىلغان ،پۇتى ياالڭئاياق،باغالنغان،چاپىنىنىڭ مازلىرى 

ئىبراھىم مىرشاپ . داغلىرى،بىشى ساڭگىالپ كهتكهن -يۈز ۋە بويۇنلىرىدا قان 

دەپ ۋاقىرىغان » بارامسهن يوق، خۇمپهر «بىگىنىڭ ئۇنىڭغا قامچا دىۋەيلهپ ، 

شۇنىڭ بىلهن تهڭال سائادەتخان بىلهن كىچىك ئوغلى .ۋاقتىدا پهردە ئىچىلىدۇ
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 .كىچىك باال ناله قىلىپ يىغلىماقتا.ا يالۋۇرىدۇمىرشاپق ،ئىبراھىم

بالىنىڭ دادىسى . بۇدۇنيا رازى بوالي بىگىم- ئۇدۇنيا )يىغالپ (: سائادەتخان 

بولسا ئۇنىڭ ئورنىغا  قانداق ھاشار.كىسهلدىن ئهمدىال قوپقان 

 ! مهن باراي

ىدە قورقۇنچ ئىچ.ئىبراھىم ئارقىسغا قايرىلىپ ،سائادەتخاننى تىپىپ تاشاليدۇ

 .سائادەتخاننى يۆلهيدۇ قاراپ تۇرغان ئىككى بۇۋاي ۋە بىر قىرى ئايال

سهنلهرگه ئېيتىپ قويايكى ، ئابدۇلال بهگنىڭ پهرمانىغا ئىتائهت : ئىبراھىم 

تارتقانالرنىڭ ھالى  قىلماي، بهگلىك يهرگه ئىشلهشتىن باش

 .  مانا مۇشۇنداق بولىدۇ)باغالقلىق يىگىتنى كۆرسىتىدۇ(

بىر مهزلۇمنىڭ دادىغا يهتسىله بىگىم ،ھىچ بولمىغاندا قىشتىن : ن سائادەتخا

 .ئامان  ئۆتىۋالغىچه مۆھلهت بهرگهن بولسىال

شلىرىنى ى كۆرۈڭا سهن ئۆيۈڭدا ياتساڭ بهگلىك يهرنىڭ ئ)كۈلكه (: ئىبراھىم 

 چىرىكلهرگه قاراپ باغالقلىق(كىم قىلىدۇ؟ 

 .الر زۇۋان سۈرگىچه ئۇرۇڭ).يىگىتنى شهرەت قىلىدۇ

 جاقىراپ -شۇ چاغدا مېچىت دوقمۇشىدىكى يولدىن بىرنهچچه چىرىك ۋاقىراپ (

ئارقىسىدىن يىقىلىپ قوپۇپ يۈسۈپ  ئۇالرنىڭ. گۈلجامالنى سۆرەپ كىلىدۇ

 ).يۈگۈرۈپ كىلىدۇ، ئادەم كۆپىيىدۇ

 بۇ ، تۈنۈگۈن شىرىپ ئاقساقال سىلىگه ھاۋاله قىلغان )ئىبراھىمغا (: چىرىك 

 .قىزنىڭ ئۆزى

 ! ھىم ،ئىلىپ مىڭىڭالر) قىزنىڭ ھۆسىنى جامالىدىن ھهيران بولىدۇ (: ىبراھىم ئ

 ! دادا)ئېچىنىشلىق ھالدا(:گۈلجامال 

 قىزىمنى قويۇپ  مىرشاپ بىگى ، سهن كۈپكۈندۈزدە ئادەم بۇلىماقچىما ؟:  يۈسۈپ 

 ! بهر

 سهن تىخى ماڭا يانماقچىما ؟: ئىبراھىم 



  8                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

چىرىكلهر كالتهك بىلهن يۈسۈپنىڭ .رنى سالىدۇقامچا بىلهن يۈسۈپنىڭ بىشىغا بى

 .گهجگىسىگه ئۇرۇپ يىقىتىپ قويىدۇ

 ! ئادالهت: يۈسۈپ 

گۈلجامال چىرىكلهرنىڭ قولىدىن يۇلقۇنۇپ چىقىپ .ئۇ ھوشىدىن كىتىدۇ

پۇقراالر ئارىسدا ئۆزگىچه  ،دادىسىنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى ئاتىدۇ، شۇ ئارىدا

يىنىدىكى . ۈپ كىلىپ ،گۈلجامالنى يۆلهيدۇ مايسىخان يۈگۈر-كىيىنگهن بىر قىز 

 بىر قىزغا قاراپ 

 . سهن بۇ ئهھۋالنى دادامغا خهۋەر قىلىۋەتكىن: مايسىخان 

غهزەپ بىلهن -قىز يۈگۈرۈپ چىقىپ كىتىدۇ، مايسىخان ئورنىدىن تۇرۇپ قهھرى 

 .بولۇپ، كهينىگه داجىيدۇ ئىبراھىم ئاالقزادە. ئىبراھىمغا تىكىلىدۇ

  شهرىپىڭىز كىم؟-زەل قىز ئىسمى گۈ: ئىبراھىم 

سهن بىرنى تۇتۇپ ، بىرنى باغالپ ، بۇ ! ئىبراھىم مىرشاپ بىگى : مايسىخان 

كىشلهرنى نىمه قىلماقچى بولىۋاتىسهن   قاقشاپ يۈرگهن-زىمىستان قىشتا قاڭغىر 

يامۇلدا  ئۆلتۈرۈپ قويساڭ)باغالقلىق يىگىتنى كۆرسىتىدۇ(؟ئهگهر قاسىمكامنى

  مسهنجاۋاپ بىرەله

  

بىر چىرىك ئۇنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ . ئىبرھىم ھودۇقۇپ قامچىسىنى كۆتىرىدۇ

 .كىلىدۇ

ئاچچىقلىرىغا ھاي بهرسىله  مىرشاپ بىگى ، بۇ رەھمىتۇلال بهگنىڭ قىزى ،: چىرىك 

 ! سالمايلى ، پىتنىڭ ئاچچىقىدا چاپاننى ئوتقا

ە دىگهننى دەرھال سىلهر بايا تۇتالغان گۈلسار) چىرىكلهرگه قاراپ(ئىبراھىم 

ئاڭلىمىدىم دىمهڭالر كىمكى ) مايسىخانغا دارىتمىالپ (يامۇلغا يهتكۈزۈڭالر،

  .ئابدۇلال بهگنىڭ ھۆكۈمىگه ئىتائهت قىلمىسا جاجىسىنى يهيدۇ

  .ئىبراھىم چىرىكلهر بىلهن سهھنىدىن چىقىپ كىتىدۇ
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  گۈلجامال،گۈلسارەنىمۇ تۇتۇپ كهتتىمۇ بۇ مۇناپىقالر؟: مايسىخان 

  .شۇنداق ئوخشايدۇ ئاچا:جامال گۈل

گۈلجامال ئىڭىشىپ دادىسىنى يۆلهيدۇ،يۈسۈپ تهسلىكته .يىغالمسىرايدۇ

  .قاسىمنىڭ بېشى چۈشۈپ كىتىدۇ.ئورنىدىن تۇرۇپ باغالقلىق يىگىتكه قارايدۇ

  !قاسىم : يۈسۈپ 

  !باالم : سائادەتخان 

  !دادا : كىچىك باال 

دەرھال ئهسمىتۇلال ئاكامغا بۇ ئهھۋالنى تاغا سىز ). يۈسۈپ بۇۋايغا: ( مايسىخان 

، ئۇ گۈلسارەنى قۇتۇلدۇرىۋالسۇن، مهن دادەمنى دەپ قويۇڭ

  !تاپاي 

  رەھمىتۇلال بهگ كهلگهنمىدى ؟: يۈسۈپ 

مهن سهھهردىال بۇ يهردىكى ھاممامالرنىڭ . ئاخشام كهلگهن ئىدى: مايسىخان 

  .قېشىغا كهلگهن ئىدىم

  سائادەتخان . چىقىپ كىتىدۇيۈسۈپ  بىلهن گۈلجامال، مايسىخان

شۇ ئهسنادا . بىر نهچچه كىشلهر بىلهن قاسىمنىڭ جهسىدىنى يهرگه ياتقۇزىدۇ

  .رەھمىتۇلال بهگ سهھنىگه كىرىپ كېلىدۇ

يىغاليدۇ، سائادەتخان ئارقىسىغا ئۆرۈلۈپ رەھمىتۇلال ! (دادا: كىچىك ئوغۇل 

  .)بهگنى تونۇپ قالىدۇ

  اشقىالر دەرھال ئورنىدىن قوپۇپب! (رەھمىتۇلال بهگ : سائادەتخان 

  سىنىڭ جان دوست ئاغىنهڭ قاسىمنى )              قول قوشتۇرىدۇ

رەھمىتۇلال بهگ ،بۇكۈنلهر .              ئبىراھىم مىرشاپ بېگى ئۇرۇپ ئۆلتىرىۋەتتى

ئۆزىمىزنىڭ دەردىنى . نېمه بولۇپ كىتىۋاتىدۇ

زنىڭ تارتامدۇق،ھۆكىمهتنىڭ دەردىنى تارتامدۇق؟سهن بى

ئالدىمىزدا قاسىم بىلهن بىرگه ئويناپ چوڭ بولغان ئىدىڭغۇ؟ سهن 
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يامۇلدا يۈرگهندە،بىزنىڭ ھالىمىزنىڭ نېمه بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى 

  ئويالمدىغانسهن؟

  كىچىك ئوغۇل باال رەھمىتۇلال بهگنىڭ .يىغالپ سۆزلىيهلمهي قالىدۇ

  .پۇتىغا ئىسىلىپ يىغاليدۇ

  ! بېرىڭ تاغادادامنى تىپىپ: كىچىك باال

قاسىمنى ئىككى .تىن چىقارماي قاسىمنىڭ قىشىغا بارىدۇ-رەھمىتۇلال بهگ ئۈن

ئۇنىڭ .ئاستا قهدەم تاشالپ سهھنه ئالدىغا كېلىدۇ.قولالپ يهردىن كۆتىرىدۇ

مۇزىكا يۇقىرى ئهۋجىگه .كۆزلىرىدە ئهلهم،چىرايىدا غهزەپ تۇيغۇسى ئىپادىلىنىدۇ

قىلغان چاقماق نۇرى » يۇلت-يالت« .قىدۇگۈلدۈرلهپ چاقماق چا. كۆتۈرىلىدۇ

  .دېگهن خهت كۆرۈنىدۇ» مۈلجهر تاغ بورانلىرى«ئارىسىدا 

  .پهردە چۈشىدۇ

    بىرىنچى پهردەبىرىنچى پهردەبىرىنچى پهردەبىرىنچى پهردە

  كۈنى-10ئاينىڭ -2يىلى -1765

  ئۇچتۇرپان ھاكىمى ئابدۇلالنىڭ مهھكىمىسى

ئابدۇلال كۆرەڭلىك بىلهن ئولتۇرغان،باشقىالر ئىگىلىپ تازىم بىجا كهلتۈرگهن 

  .الهتته پهردە ئىچىلىدۇ،مۇزەپپهرنىڭ يارلىق ئوقۇغان ئاۋازى ئاڭلىنىدۇھ

ھهربى ئهمهلدار بىيهنتاخهي ئارقىلىق : خان ئالىلىرىنىڭ پهرمانى : مۇزەپپهر

ئۇچتۇرپان ھاكىم بېگىگه مهلۇم بولغايكى،خاننىڭ ئىلتىپاتىغا مۇشهررەپ بولۇپ 

 ئارزۇسىنى بىجا كهلتۈرۈش ئوردا كىنىزەكلىكىگه ئهۋەتىلگهن گۈل ھهسهلخاننىڭ

ئۈچۈن،باھار كىلىشتىن بۇرۇن پايتهختكه جىگدە دەرىخى يهتكۈزۈپ 

بۇنىڭغا ساداقهتمهن بولغانالر مۇكاپاتقا سازاۋەر بولۇپ،باش تارتقانالر .بىرىلسۇن

  .كۈنى-20ئاينىڭ -12يىلى -1764.جازاغا تارتىلسۇن

  . تۇرىدۇيارلىق تۈگىشى بىلهن ئابدۇلال تهكهببۇرانه ئورنىدىن
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بىزنىڭ روزىغارىمىز خان .خان ئالىلىرىنىڭ ئهمرى ئاتقان ئوقتۇر: ئابدۇلال 

شهپقىتىدىن پۇتكهندۇر،مېنىڭ شۇتاپتا ھهر -ئالىلرىنىڭ مىهرى

قايسىڭالرنىڭ خان يارلىقىغا قانداق جاۋاب قايتۇرىدىغانلىقىڭالرنى 

  .بىلگىم كېلىدۇ

  هتكۇيلۇق بىلهن مۇزەپپهر خوشام.ھهممهيلهن جىمجىتلىققا چۆكىدۇ

  .سۆز ئالىدۇ

بۇ يارلىقنىڭ ئهۋەتىلىشى خان ئالىلىرىنىڭ ھۆرمهتلىك ئابدۇلال : مۇزەپپهر 

بىگىمگه قىلغان ئىلتىپاتى،مهن ئۆزلىرىنىڭ خان ئالىلىرىغا بولغان 

ساداقهتمهنلىكىلىرىنى تهرىپلهشكه ئاجىزلىق قىلساممۇ، لېكىن ئۆز 

بىر قىز تالالپ ھهدىيه قىلىشنى تۆھپهم قاتارىدا خان ئوردىسىغا يهنه 

  .كۆڭلۈمگه پۈكىۋاتىمهن

ئات ئىگىرى بىلهن، ياغ جىگىرى بىلهن ) سۇچىڭغا قاراپ(ئاقىل،ئاقىل : ئىبراھىم 

كۈمۈش -دىگهندەك،پېقىر مهزكۇر ماڭغۇسى قىزغا قوشۇپ، يهنه ئالتۇن

سۇچىڭ ھىجىيىپ .( كاال ئهۋەتىشنىمۇ تهۋسىيه قىالتتىم-ھهم ئات

  ) قهدەم ماڭىدۇئالدىغا بىر

مهن مۇزەپپهر . سىلهردە مال ئىگىسىنى دورىمىسا ھارام دېگهن سۆز بار: سۇچىڭ 

ئىشان بىلهن خوجا ئىبراھىمنىڭ ھالىتىدىن خۇددى ھايات ئاپاق 

مهن ھهربىرىڭالرنىڭ شۇ . غوجىنى كۆرگهندەك بولىۋاتىمهن

ئىتائهتمهنلىگىڭالر توغرىسىدا نامه يازدۇرۇپ خان ئالىلىرىغا 

  .)قاقاھالپ كۈلىدۇ. (للىغايمهنيو

پېقىرنىڭ ئهرزىمهس ! قۇللۇق،دارىن جاناپلىرى ) تازىم بىلهن: (مۇزەپپهر 

نامىنى شاپائهتلىك تىللىرىدا ئاتاپ ئۆتكهنلىكلىرى ئۈچۈن مىڭالرچه 

  .تهشهككۈر ئېيتىمهن

يامۇلنىڭ نىنىنى بىكارغا ) مۇزەپپهر بىلهن ئىبراھىمغا قاراپ : (ئابدۇلال 
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  .نلىكىڭالر ئۈچۈن خوشالمهنيىمىگه

باالڭنى چوڭ قىلىپ  موللىغا بهر، موللىدىن ئىلىپ « بۇ سىلهردىكى : سۇچىڭ 

مۇشۇنداق ئادەملهر قانچه .دېگهن سۆزنىڭ نهق ئۆزى» ئوردىغا بهر

كۆپ بولسا،خان ئالىلىرىنىڭ بهركاتى تۈگمىگهي،دۆلهتكه ئاسايىشلىق 

  .بولغاي

  .)مگه بۇيرۇيدۇئابدۇلال يامۇلنىڭ مىرزىسى رىهى(

  .بۇ ئۇلۇغ ئىشالرنى دەرھال مهھكىمه تارىخىغا پۈتكهيسىز! مىرزا : ئابدۇلال 

) ئورنىدىن تۇرۇپ تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېيىن ئۆزىنى رۇسالپ: (مىرزا رىهىم 

: ھۆرمهتلىك بېگىم،ئۈمرۈمنىڭ ئاخىردا شۇنى قهيت قىلىپ ئۆتهيكى

ۈتۈلۈپ كهلگهن ئۇزۇندىن بۇيان ئۇچتۇرپان تارىخىغا پ

شهرمهندىچىلىكلهر  كىشىنى چىداپ تۇرغۇسىز ھالغا 

مۇنداق تۇرۇقلۇق ۋىجدانغا ئازاب، مىللهتكه ھاقارەت .يهتكۈزدى

ئىلىپ كىلىدىغان مۇنداق نۇمۇسسىز ئىشنى ئويلىشىپ بىقىشنى 

  .ئۆزلىرىگه تهۋسىيه قىلىمهن

  باش تارتماقچىما؟سىز خان ئالىلىرىنىڭ يارلىغىدىن )قىتىپ قالىدۇ: (ئابدۇلال 

مهن بۇ ) ئولتۇرغانالر جايىدىن قوپۇپ،ئالدىغا چىقىدۇ.(شۇنداق: مىرزا رىهىم 

رۇخسهت .خۇسۇستا جاناپلىرىغا ئىككى كهلىمه سۆز قىلماقچىمهن

  )دىگهندەك ئىشارەت قىلىدۇ» سۆزلىسۇن«سۇچىڭ (بولسا،

  !قېنى : ئابدۇلال 

ن تۆگىدىن يوغان دەيدىغان بىزدە ھهركىمنىڭ دەردى ئۆزى ئۈچۈ: مىرزا رىهىم

ھازىر ئۇچتۇرپان خهلقى ساناپ .تهمسىل بار

بىز .ياساق دەستىدىن ئاران ئۆرە تۇرىۋاتىدۇ-تۈگهتكۈسىزئالۋاڭ

تهر بىلهن تاپقان روزىغارىنى -ئهمدى ئۇالرنىڭ قىزلىرىنى،قان

زورلۇق بىلهن تارتىۋالىدىغان بولساق قۇرۇق ئوتۇنغا ئوت تۇتىشىپ 
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  كىتهرمىكهن؟

  مىرزا،سىز غهليان كۆتهرمهكچىمۇ؟: پپهر مۇزە

يوقسۇلنى قاقشاتمايدىغان .مۆھۈردار بىگىم! يوقسۇ) زەردە بىلهن: (مىرزا رىهىم

ئىشىڭىز بولسا،ئۆز قىزىڭىزنى تارتۇق قىلىسىڭىز بولمامدۇ؟ئهلۋەتته 

سىز بۇنىڭغا ئۇنىمايسىز مۇشۇنىڭدىنال سىزنىڭ خان ئالىلىرىغا 

) ئىبراھىمغا قاراپ.(قىۋالغىلى بولىدۇسادىق ئهمهسلىگىڭىزنى باي

  شۇنداقمۇ؟!كۆمۈشنى چۆنتىگىڭىزدىن بهرمهيسىز-سىزمۇ ئالتۇن

  )دۇدۇقالپ سۆزلىيهلمهي قالىدۇ.(…بۇنى: ئىبراھىم 

  !مىرزا،ئاغزىڭىزغا بىقىپ سۆزلهڭ: ئابدۇلال 

ئهھلى پۇقرانىڭ قىزىنى زورلۇق بىلهن ئوردىغا )پىسهن قىلماي: (مىرزا رىهىم

كالىالرنى - كۈمۈش،ئات- قىلىش،ئۇنىڭ ئۈستىگه ئالتۇنتارتۇق

 -سوغا قىلىش بۇالرنىڭ بهدىلىگه تىخىمۇ زور مهنسهپكه ئىگه بولۇش

  !خهلىققه قىلىنغان ھاقارەت 

  !تىلىڭنى تارت،ئهبلهخ : ئابدۇلال 

مهن تىلىمنى تارتقان بىلهن،سۆزلهيدىغان ئادەم ئازالپ : مىرزا رىهىم

قى ئۇزۇندىن بۇيان زۈلمهتلىك كۈنلهرنى ئۇچتۇرپان خهل.قالمايدۇ

مهرىپهت ئاسمىنىدىكى يۇلتۇزالر ئۆچۈپ،ئالهمنى .باشتىن كهچۈردى

ئهمدى ئۇالر كۆرمىگهن مۇشۇ خورلۇق .قاراڭغۇلۇق قاپلىدى

  .قالىدىمۇ؟ئويالپ ئىش قىلىش كېرەك بىگىم

  !ئۈنۈڭنى ئۆچۈر مۇناپىق: ئابدۇلال 

هيدۇ بىگىم ،ئىسىڭىزدە بولسۇن،ئهل ۆچممېنىڭ ئۈنۈم ئهمدى ئ: مىرزا رىهىم

مۇنداق ناھهقچىلىق،قانخورلۇق بىلهن .قوزغالسا تهخت قوزغىالر

ئابدۇلال بىلهن .(تولغان زامان، ھامان بىر كۈنى گۇمران بولىدۇ

  )سۇچىڭ ئاالقزادە بولىدۇ
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  !جالالت : ئابدۇلال 

! دات «ا بۇ چاغد.ئىككى چىرىك كىرىدۇ،مىرزا رىهىمنىڭ ئىككى تهرىپىگه ئۆتىدۇ

دەپ ۋاقىرىغان ئاۋاز بىلهن يۈسۈپ يىقىلىپ قوپۇپ مهھكىمه » ئادالهت،ھىمايه 

  .ئىچىگه كىرىپ ئابدۇلالنىڭ ئالدىغا يۈكۈنىدۇ

  !ئابدۇلال بېگىم ! دات : يۈسۈپ 

  !نېمه گهپ؟سهن نېمه ئادەم؟سۆزله: ئابدۇلال 

چىلىقتىن كۈندۈزدە پۇقراالرغا قىلىنغان بۇالڭ-ئابدۇلال بىگىم كۈپ:يۈسۈپ 

  .ھال ئېيتىپ كهلدىم-ئهرز

  سهن؟……سهن) غهزەپ بىلهن :(ئابدۇلال 

بۈگۈن ئهتتىگهندە .ھۆرمهتلىك بىگىم پېقىر يۈسۈپ ئوتۇنچى بولىمهن: يۈسۈپ 

سۇ دارىننىڭ بهگزادىسى ئىككى ئادىمى بىلهن كېلىپ قىزىم ئامىنهنى 

الرغا بۇ.ئوغلۇم شانىياز مۇشۇ ۋەجىدىن باغالققا چۈشتى.بۇالپ كهتتى

  )سۇچىڭ ئاالقزادە بولىدۇ! (ھىمايه بولۇپ،ئازاد قىلىشلىرىنى سورايمهن

ئالجىۋاتهمسهن؟بهگ ھوزۇرىدا يالغان سۆزلىگهنلهرنىڭ تىلى :مۇزەپپهر 

  .كىسىلىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالما

سهندەك بىر قهلهندەرنىڭ بىر قىزى ئهمهس،ئون قىزى بولسىمۇ :سۇچىڭ 

  !يوقال بۇيهردىن.زئىختىيارىدىكى ئىش ئوغلۇمنىڭ قانداق قىلىشى ئۆ

چىرىكلهر !(سۇدارىنغا تىل تهككۈزگهن بۇقېرىنى كۆزۈمدىن يوقىتىڭالر: ئابدۇلال

  )يۈسۈپنى سىرىتقا ئىتتىرىدۇ

مهن سهنلهردىن ئادالهت،ھىمايه ئىزلهپ كهلگهن !ئابدۇلال بهگ:يۈسۈپ 

  .ئىدىم،لېكىن بۇيهر ئادەلهتسىزلىكنىڭ ئۇۋىسى ئىكهن

  !.............ھا!ھا!ھا: هىم مىرزا رى

مىرزام،بىر گاداي كۆز ئالدىمىزدا غهليان كۆتىرىۋاتسا سىز : مۇزەپپهر 

  !غهزەپلهنمهستىن ئهكسىچه كۈلىسىزغۇ
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بۇۋاينىڭ دات پهريادىغا سىلهرنىڭ بهرگهن جاۋابىڭالر خهلق : مىرزا رىهىم

 رەھمىسى يوق ئادەمدىن«. ئىچىدىكى بىر سۆزنى ئىسمگه سىلىۋاتىدۇ

  .»رەھمىسى بار ئىت ياخشى

بۇ ئىككى مۇناپىقنى ئىشهككه تهتۈر مىندۈرۈپ يۈزىگه قارا !جالالت :ئابدۇلال 

  !ئاندىن زىندانغا تاشالڭالر. سۈرتۈپ شهھهردە سازايى قىلدۇرۇڭالر

  !باش ئۈستىگه : جالالتالر

  رەھمىتۇلال «جالالتالر بۇالرنى باغالشقا تهمشهلگهندە،سىرىتتىن 

  سۇچىڭ سىرىتقا چىقىپ .دېگهن ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ» بهگ كهلدى

  .رەھمىتۇلال كىرىپ كېلىدۇ.كىتىدۇ

پهرمانلىرى بويىچه يېتىپ )ئابدۇلالغا قاراپ!(توختاڭالر:رەھمىتۇلال 

تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېيىن جالالتالرنىڭ ئالدىدا .(كهلدىم

الر بۇ)تۇرغان مىرزا رىهىم ۋە يۈسۈپ بۇۋاينى كۆرۈپ ھهيران بولىدۇ

  بىرەر يامان ئىش قىلىپ قويمىغاندۇ بىگىم؟

سىز پايتهختكه جىگدە كۆچىتى .بۇ يامۇلنىڭ ئىشى،كارىڭىز بولمىسۇن:ئابدۇلال 

شۇڭا سهپهرگه ئاتلىنىشتىن بۇرۇن .ئىلىپ مىڭىشقا مهسئۇل بولىسىز

  .ئۆيدىكىلهر بىلهن جهم بولىۋالسۇن دەپ چاقىرتتۇق

  ىن بۇھالغا چۈشۈپ قالدىال؟مىرزام سىلى نېمه ۋەجىد: رەھمىتۇلال

بىگۇنا بۇالپ كىتىلگهن قىزىنى ) يۈسۈپنى كۆرسىتىپ(بۇ بۇۋاي :مىرزا رىهىم

ئهپسۇسكى .قۇتقۇزۇش ئۈچۈن مهھكىمىگه ئهرز قىلىپ كهلگهن ئىكهن

مهن بولسام ئۇچتۇرپان .،جاھالهت ئادالهتتىن ئۈستۈن كهلدى

ىداپ خهلقىگه تىڭىلغان ئادالهتسىزلىك ،شهرمهندىچىلىككه چ

  !تۇرالمىغانلىقىم ئۈچۈن مۇشۇ ئاقىۋەتكه دۇچار بولدۇم

ھۆرمهتلىك بېگىم،مىرزا رىهىم ئون بهش يېشىدىن )ئابدۇلالغا قاراپ:(رەھمىتۇلال 

باشالپ يامۇل ئىشلىرى بىلهن بولۇپ، يۇرتنى ئادالهت بىلهن سوراشقا 
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ئۆزلىرى قۇمۇل ئىقلىمىدىن بۇ جايغا . كۆپ ئهجىر قىلغان ئىدى

ئىكرام -لىرىگه قهدەر ئۆتكهن ھهممه ھاكىمالر ئۇنى ئىززەتكهلگهن

بىلهن ئىشلهتكهن،شۇڭا بۇگۈن ئۇنىڭ گۇنايىنى كهچۈرۈشلىرىنى 

  .سورايمهن

مىرزا رىهىم خان ئالىلىرىغا تىل تهككۈزۈپ،ئابدۇلال بىگىمگه قول : مۇزەپپهر

  .شۇڭا ئۇنىڭ تېگىشلىك جازاغا تارتىلىشى ھهق.شىلتىدى

تلىك بېگىم يامۇلنى مىرزا رىهىمدەكلهردىن تازىلىمىغاندا بىزگه ھۆرمه:ئىبراھىم 

  .تىنىچلىق يوقتۇر

مهن يامۇل نهۋكهر باشلىقى بولۇش سۈپىتىم بىلهن )ئابدۇلالغا قاراپ: (رەھمىتۇلال

سهپهرنىڭ خهۋىرىنى ئاڭالش بىلهن تهڭ :شۇنى دىمهكچىمهنكى

ندىشىگه ئىككى بىگۇنانىڭ باغالنغانلىقىنى كۆرۈشۈم،كۆڭلۈمنى ئه

بۇ سهپهرنىڭ خهيرلىك بولمايدىغانلىقىنىڭ بهلگىسى .سىلىپ قويدى

  بولۇپ قالمىسۇن يهنه؟

خان ئالىلىرىنىڭ پهرمانىغا قارشى قول كۆتهرگهنلهرنى زىندانغا :مۇزەپپهر 

  .سىلىش سهپهرىڭىزنىڭ ياراشقانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر

ەكال ئىش،توال بۇ جهڭدىن بۇرۇن قان ئېقىتىپ،ياغ پۇراتقاند:ئىبراھىم 

  !خاۋاتىرلهنمهڭ 

بىز يامۇل ئهھلى ئىككى بىگۇنانىڭ قېنىنى ئېقىتىساق پۈتۈن : رەھمىتۇلال

ئۇچتۇرپان خهلقى بىزنى قۇربانلىق قىلمىسۇن يهنه ئويناپ 

  .سۆزلىگهندىمۇ ئويالپ سۆزلهش كېرەك

رەھمىتۇلال بهگ،سىزنىڭ گۇنادىن چهتنهپ ياخشىلىققا ماڭمىغىڭىز :ئىبراھىم 

  .ىپتۇرۋاج

  .…رەھمىتۇلال بهگنىڭ بۇالرىڭ گۇنايىغا شىرىك بولۇشى: مۇزەپپهر

ئهگهر مىرزىنىڭ ئېيتقانلىرى گۇناھ بولىدىغان )ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ: (رەھمىتۇلال
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  .بولسا مېنىڭ ئهلۋەتته مۇنداق گۇناغا شىرىك بولمىغىم الزىمدۇر

مېنىڭ قىلىچىم . اردېگهن گهپ ب» گىزى كهلگهندە ئاتاڭنىمۇ ئايىما«:ئابدۇلال 

  !ۋاقتى كهلگهندە ئۆزئادىمىنىمۇ تونىمايدۇ، رەھمىتۇلال

» كىشىدىن ھايا كهتسه ئورنىغا باال كېلۇر«)غالىبانه قىياپهتته: (رەھمىتۇلال

  .قېنى قوللىرىدىن كهلسه كۆرەرمىز.دېگهن گهپ بار

  رەھمىتۇلال سهن ؟: ئىبراھىم 

ئىشنىڭ .مۇ زەربىگه تهييارلىنىدۇبۇنى كۆرگهن رەھمىتۇلال.قىلىچىنى سۇغۇرىدۇ

  .يامانالشقانلىقىنى سهزگهن سۇچىڭ كىرىپ ئارىغا چۈشىدۇ

رەھمىتۇلال بهگ بۇ ئىككىسىنىڭ )ئابدۇلالغا قاراپ(نېمه گهپ ئۆزى؟: سۇچىڭ 

گۇنايىنى تىلىگهن بولسا مهيلى،رەھمىتۇلال بهگنىڭ دىگىنىدەك 

   ھاجىتى؟بولسۇن،سهپهر ئالدىدا ئۇنىڭ دىلىنى چىگىشنىڭ نېمه

) تۆت نهپهر چىرىك چىقىپ كىتىدۇ!(چىقىپ كېتىڭالر) جالالتالرغا:(ئابدۇلال 

رەھمىتۇلال بهگ مۇزەپپهرگه .(رەھمىتۇلال بهگ سىزگىمۇ رۇخسهت

  )ئالىيىپ چىقىپ كىتىدۇ

  .رەھمىتۇلال ناھايىتى خهتهرلىك ئادەم: سۇچىڭ 

ز ئالدىمىزدا شۇنداق،سۇدارىن،جاناپلىرى بۇنى بىلىپ تۇرۇپ كۆ:ئابدۇلال 

  قويىۋىتىشلىرى نېمه ئىش؟

ئاچچىققا تايانسا . ئهقلىڭىز كهم ئىكهن) مۇغهمبهرلىك بىلهن كۈلۈپ:(سۇچىڭ 

بىزنىڭ خاندانلىغىمىزدا مۇنداق ئاقىل سۆز بار .ئىش بۇزۇلىدۇ

سىز بۇگهپنىڭ .»دۈشمىنىڭنىڭ يۈرىگىنى مۇجۈپ،كۆڭلىنى ئال«

  .ىڭىز مهنسهپ تۇتالمايسىزبۇنى ئۇقمىس! مهنىسىنى ئوبدان بىلىۋىلىڭ

  !دارىن جاناپلىرى نېمه دېگهن ئهقىللىق ھه: مۇزەپپهر 

جاناپلىرىنىڭ ئهقلىنى ئهمدى )خۇشامهتكۈيلۇق بىلهن:(ئابدۇلال 

رەھمىتۇلالنى سهپهر ئۈستىدە ئۇستىلىق بىلهن كۆزدىن .چۈشهندىم
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سۇچىڭ مهمنۇنلۇق بىلهن بېشىنى لىڭشىتىپ .(كېرەكيوق قىلىش 

  .)كۈلىدۇ

  .مانا بۇدىگهنلىرى دانا پىالن بولدى:ئبىراھىم 

  !مىرشاپ بهگ: ئابدۇلال 

  !خوش : ئىبراھىم 

رەھمىتۇلال جىگدە ! يۈسۈپنى دەرھال جىگدە سهيسىسىگه تۇتۇڭالر: ئابدۇلال 

  !سهپىرىگه ماڭغاندىن كېيىن مىرزا دەرھال زىندانغا تاشالنسۇن

  !خوپ : ئىبراھىم 

  )پهردە چۈشىدۇ(

  

ردەردەردەردەئىككىنچى پهئىككىنچى پهئىككىنچى پهئىككىنچى په     

  ) يىلى -30چىيهنلوڭنىڭ (يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى -1765

  .ئىلقىچى دۆڭ ئهتراپى 

كىچىك دۆڭلۈكلهر بىلهن قۇرۇپ قاقشال بولۇپ قالغان بىر نهچچه تۈپ –  چوڭ 

شىۋىرغان .ئاسمان بۇلۇت پارچىلىرى بىلهن قاپالنغان.دەرەخلهر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

ئومۇمى خور بىلهن پهردە ئىچىلىپ،جىگدە . ئاجىزلىشىدۇئاۋازى بىر كۈچىيىپ بىر

يىسىرالر جىگدە كۆچىتى –سهيسىسىگه تۇتۇلغان كهمبهغهل ھاشارچىالر،يىتىم 

بىسىلغان ھارۋىالرنى سۆرىگهن ھالدا ئېغىر قهدەم تاشالپ سهھنىگه كىرىپ 

ىدا بۇالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ بويۇنلىرىدا بويۇنتۇرۇق،بهزىلىرىنىڭ بويۇنلىر.كېلىدۇ

سهھنىنىڭ ئاخىرقى يېرىمىدا بىر نهچچه يىرىم يالىڭاچ .ئۇزۇن ئارغامچا

ئارقىدىن بىر نهچچه .كىشلهرنىڭ ھارۋا ئىتتىرىۋاتقان ئاجىز گهۋدىلىرى كۆرۈنىدۇ

مانجۇ ئهسكهرلىرى،قامچا كۆتىرىپ ئۇرۇپ كىلىۋاتقان ئۇيغۇر يايىلىرى 

ارچى دىهقانالرنىڭ خور ئاياقلىشىش بىلهن بىر نهچچه چىرىك ھاش.كۆرۈنىدۇ
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قامچا زەربىسىگه چىدىمىغان يۈسۈپ دۇمىالپ .گهجگىسىگه قامچا سالىدۇ

  .شانىياز بۇۋاينى يۆلهيدۇ.كىتىدۇ

  !دادا : شانىياز

يىراقالشقان چىرىككه (…ئوغلۇم،چىدىغۇچىلىگىم قالمىدى: يۈسۈپ

ھوشىدىن . (بۇۋەھشى ھايۋانالرغا قىرى جىنىمنى تىكىپ قويدۇم)قاراپ

  .)كىتىدۇ

يۈز بېشى .يۈسۈپ كۆزىنى ئاچىدۇ،شانىياز ئۇنى يۆلهپ تۇرغۇزىدۇ! (دادا: شانىياز

  .)كىرىپ كېلىدۇ

سهھنىنىڭ بىر چىتىگه قاراپ قول ئىشارىتى .(ئون بېشى بۇياققا كهل: يۈزبىشى 

  .)ئۇ كېلىدۇ.قىلىدۇ

  ھازىر قهيهرگه كهلدۇق؟:يۈز بېشى

تىگهندىن بىرى ئهللىك ئهت.دېگهن يهرگه كهلدۇق» ئىلقىچى دۆڭ«:ئون بېشى

  .چاقىرىم يول باستۇققۇ دەيمهن

قول ئاستىڭدىكى لهشكهرلهرگه ئىيىت ،بۇئادەملهرنى تىز ھايداپ : يۈزبىشى

ماڭسۇن،مۇنداق مىڭىپ بهش كۈندە كۇچارغا يىتىپ بارغىلى 

قارشىلىق قىلغانالرنىڭ ئۆزجايىدا ئهدىۋىنى .بولمايدۇ

ىچى بىزنىمۇ تونۇماي سۆرەلمىلىك قىلساق خاننىڭ قىل!بىرىڭالر

  !چۈشهندىڭمۇ.قويىدۇ

ھىلىقى رەھمىتۇلال دېگهن )بىر ئاز تۇرىۋىلىپ(خوش تهقسىر: ئون بېشى

  .ھاشارچىالرنى ئۇرۇشىمىزغا يول قويمايۋاتىدۇ

بۈگۈن كىچه تاڭ يۇرۇماستىن بۇرۇن )چىشىنى غۇچۇرلىتىپ(رەھمىتۇلال؟:يۈز بېشى

. تۇرار جايىمغا كهلسهن لهشكهرلهردىن بهش كىشىنى ئىلىپ مىنىڭ 

  .ئىش بار

  .خوش بېگىم:ئون بېشى
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يۈزبىشى بىلهن ئون بېشى چىقىپ كىتىشى ھامان ھاشارچىالر توختاپ تاش ۋە (

  .)دەرەخ كۆتهكلىرىگه يۆلىنىدۇ

يۈسۈپ نىمهدىگهن ئېغىر كۈن بۇ؟زۇلۇم قۇشى بىشىمىزدىن ئۇچۇپ، زۈلمهت 

ڭ بۇيرۇقى نهدىن چهنلۇڭ خاننى.تاغلىرى گهجگىمىزدىن باسقىلى تۇردى

  )كۆز يېشى قىلدۇ(ھه؟-كهلدى

دادا،بۇنىڭ ھهممسى گۈلههسهل دېگهن خوتۇننىڭ )دادىسغا قاراپ: (شانىياز

ئىشى،خېنىمنىڭ قورسىقى توق،قۇلى بىلهن ئىشى يوق دىگهندەك،ئۇ 

ئوردىدا قىلىغىلى ئىش تاپالماي،ئۆز قىرىنداشلىرىنى ئۆلۈم گىرداۋىغا 

  ئىتتهردىمۇ نېمه؟

گۈلههسهلمۇ بىر كهمبهغهلنىڭ قىزى ئۇ ئهسلىنى !اتا ئويالپسهن ئوغلۇمخ: يۈسۈپ

ئۇنتۇيدىغانالردىن ئهمهس،ئۇ ئۆزىنىڭ زورلۇق بىلهن خان ئوردىسغا 

ئىلىپ كىتىلگهندىن كېيىن،ئۆزىنىڭ تۆمۈر قهپهزدىن 

چىقالمايدىغانلىقىنى بىلىپ،خانغا تۆمۈرتهنلىك،كۈمۈش ياپراقلىق 

 تىپىپ كىلىشنى ئىلتىماس قىلغان، بىلهمسهن ئالتۇن مىۋىلىك بىر دەرەخ

بۇنى قانداقمۇ .بۇ گۈلههسهلخاننىڭ ئۆز ۋەتىنىنى سىغىنغانلىقىنىڭال ئاالمىتى

  .)بۇۋاينىڭ دىمى سىقىلىپ يۆتىلىپ كىتىدۇ.(ئۇنىڭدىن كۆرگىلى بولسۇن

جىننىڭ قهستى شاپتۇلدا،ئابدۇلال دېگهن ئهبلهخ بۇ ئارقىلىق خاندىن :ھاشارچى

تهرىمىز بهدىلىگه ئۆزى باي -بىزنىڭ قان.ور ئىنئام ئالماقچىتىخىمۇ ز

  .بولماقچى

بىر .سهھنىنىڭ ھاشارچىالر كىرگهن تهرىپدىن سائادەتخان تهسته مىڭىپ كىرىدۇ

  .چىرىك قولدىكى قامچا بىلهن ئۇنىڭ غولىغا بىرنى سالىدۇ

  !ھۇ ئۆلۈمتۈك. چاپسان ماڭ:چىرىك ئا

يهنه بىر چىرىك ئولتۇرغانالرنى .ۇمۇاليدۇسائادەتخان قامچا زەربىدىن يهرگه د

  .قامچىاليدۇ
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  ماڭمامسهن سۆرەلمه ئىشهكلهر؟ئۆلگىڭ كىلىشتىمۇ يه؟:چىرىك ب

يهردە ياتقان سائادەتخان قولىدىكى تاياققا تايىنىپ،قوپۇپ بۇ چىرىكنىڭ 

  .يۈزىگه تۈكۈرۈپ،قولىدىكى تاياق بىلهن بىرنهچچىنى سالىدۇ

  !يىرىقۇچ ھايۋان:سائادەتخان 

سائادەتخان .چىرىك قىلىچىنى يالىڭاچالپ سائادەتخاننىڭ قوسىقىغا تىقىدۇ

يۈسۈپ شانىياز باشلىق ھاشارچىالر چىرىكنىڭ ئالدىغا .دەپ يىقىلىدۇ» ۋايجان«

چىرىلهر .بىر چىرىك قىلىچىنى يالىڭاچالپ شانىياز بىلهن ئىلىشىدۇ.ماڭىدۇ

شۇ چاغدا يۈز بېشى .هيقۇرۇق قول ھاشارچىالر بۇنىڭغا تهڭ كىلهلم. كۆپىيىدۇ

  .يىتىپ كېلىدۇ

خان لهشكهرلىرىگه .بۇالرنى دەرھال باغالڭالر) چىرىكلهرگه قاراپ: (يۈز بېشى

يۈسۈپ بىلهن شانىياز .(مۇشت كۆتهرگهنلهرنىڭ بىشىنى ئېلىش الزىم

  !ياغا تۇتۇڭالر–بۇ ئىككىسىنى دەرەخگه باغالپ،ئوق ) باغلىندۇ

قاقشال دەرەخكه هھنه ئوتتۇرىسىدىكى باال ئىككهيلهننى س-چېرىكلهر ئاتا

  .باغاليدۇ

بۇاليدىغاننى بۇالشتىڭ،ئهمدى ئادەم !ئادەمخور ھايۋانالر!ئىتالر: يۈسۈپ

سهنلهر بۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈپ ) ھاشارچىالرنى كۆرسىتىپ(ئۆلتۈرمهكچىمۇ؟

  تۈگىتهلهمسهن؟

  .ئوقياچىالرنى چاقىرىڭالر)چىرىكلهرگه قاراپ!(ئاغزىڭنى يۇم: يۈز بېشى

توختا ئالدى بىلهن رەھمىتۇلال بهگ كهلسۇن،بىزنى ئۆلتۈرسه رەھمىتۇلال :سۈپ يۈ

  .ئۆلتۈرسۇن

  .چېرىكلهرنىڭ ئوق ياچىلىرى كامانغا ئوق سالىدۇ.ھاشارچىالر جىددىلشىدۇ

قېنى .قۇم يىغىلىپ تاش بولماس،قۇل يىغىلىپ باش!تهييارلىنىڭالر: يۈز بېشى

  !ىڭنى كۆرۈپ باقاي سهنلهرنىڭ قانچىلىك ئىش تهۋرىتىدىغانلىق

دېگهن ئاۋازى » !توختا «ئاتنىڭ تۇياق ئاۋازى بىلهن تهڭ رەھمىتۇلالنىڭ
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  .دېگهن ئاۋازالر ئاڭلىنىدۇ» رەھمىتۇلال بهگ كهلدى«توپ ئىچىدىن .ئاڭلىنىدۇ

غالىبانه مۇزىكا ساداسى ئىچىدە رەھمىتۇلال سهھنىگه ! (رەھمىتۇلال بهگ : يۈسۈپ

  )كىرىپ كېلىدۇ

چاقىلىرىدىن ئايرىلىپ،خاننىڭ يارلىغىنى دەپ -بۇالر باال! يۈز بېشى : رەھمىتۇلال

ئىشلهۋاتسا،بۇ نېمه قىلغىنىڭ؟مۇشۇنداق قىلساڭ جىگدىنى قاچان 

  !يهتكۈزىمىز،بۇالرنى دەرھال ئازاد قىل

سىزنى كۆزگه .بۇالر خان لهشكهرلىرىگه تىغ كۆتهردى.رەھمىتۇلال بهگ:يۈز بېشى

  .ئىلمىدى

كىمنى كۆزگه ئىلماي كهلگهنلىكىنى بىلهمسهن؟قارا -مكى!مۇتىههم: يۈسۈپ

قانغا مىلىنىپ ياتقان ) سائادەتخاننىڭ جهسىدىنى كۆرسىتىدۇ(ئۇيهرگه 

  كىم؟

سهنلهرنىڭ ئادەم ئۆلتۈرىشڭگه !جاھالهت ئوچۇغىنىڭ قارا تۈتۈلىرى:شانىياز

بۇ ! رۇخسهت،بىزنىڭ گهپ قىلىشىمىزغا يول يوقما

  ماي نېمه؟ئادەلهتسىزلىك،تهڭسىزلىك بول

رەھمىتۇلال بىگىم،قاراڭ تېخى قورسىقىدا تۇغۇلمىغان بالىسىمۇ : يۈسۈپ

  ).سهھنىنىڭ ئارقىسغا بىرىپ قارايدۇ(بارئىدىغۇ؟

  !رەھمىتۇلال بهگ :ھاشارچىالر

  ئايالنى ئۆلتۈرگهن كىم؟: رەھمىتۇلال

خان ھهزرەتلىرىنىڭ ئىلتىپاتىغا مۇشهررەپ بولۇش !رەھمىتۇلال بىگىم: يۈز بېشى

بىز بىلهن كىتىۋاتقان سۇدارىننىڭ .الدىدا قىزىق قانلىق قىلماڭئ

بۇ بىر نهچچه ئادەمنىڭ بىشىنى ئىلىش بىر .بهگزادىسىنى ئۇنتۇپ قالماڭ

ئهگهر سىزنىڭ .نهچچه قۇچقاچنىڭ بىشىنى ئالغان بىلهن تهڭ

زەخمهت يىتىپ قالسا ئوردىدىن -كۈشكۈرتىشىڭىز بىلهن بهگزادىگه زىيان

  .ى قىلغىلى ئادەم چىقماي قاالرمىكىن؟سىزنىڭ گىپىڭىزن
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رەھمىتۇلال يۈز بىشىنىڭ ئاخىرقى سۆزىدىن كېيىن كېيىن قىلىچىنى چاققانلىق 

قالغان چېرىكلهر .بىلهن ئايالندۇرۇپ،ئالدىدىكى چىرىكنىڭ قوسىقىغا ئۇرىدۇ

رەھمىتۇلالنىڭ ئىككى نهۋكىرى قاتتىق .قىلىچ،نهيزە بىلهن رەھمىتۇلالغا تاشلىنىدۇ

ھاشارچىالر تاش،كالتهك بىلهن ئوق ياچى چېرىكلهرگه .ىشقا چۈشىدۇئىلىش

  .ئېتىلىدۇ

بىردەملىك قىلىچۋازلىقتىن كېيىن .نۇر كۈچىيىپ مۇزىكا ھهيۋەتلىك چىلىنىدۇ

رەھمىتۇلال .چېرىكلهر بىرنهچچه ئۆلۈكلىرىنى تاشالپ يۈز بېشىنى ئىلىپ چىكىنىدۇ

هن چېرىكلهرنىڭ ھاشارچىالر ئۆلگ.ئۇالرنىڭ ئارقسىدىن يۈگۈرىدۇ

چاپ ئاۋازى -سىرىتتىن ئۇر.قېلىچ،نهيزىلىرى بىلهن قوراللىنىدۇ

شۇئان رەھمىتۇلال .كۈچىيىپ،دۈپۈلهپ كىلىۋاتقان ئاتالرنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ

سىرىتتىن يهنه بىر چېرىك بىلهن قىلىچلىشىپ كىرىپ جىددى ئىلىشقاندىن كېيىن 

رەھمىتۇلال .ر كىرىپ كېلىدۇسىرىتتىن ھاشارچىال.چېرىكنى يهرگه يىقىتىدۇ

  .كۆپچىلىككه قاراپ

تىخى يىقىندىال كۇچارخهلقى .قېرىنداشالر،چىدىغۇچىلىگىمىز قالمىدى: رەھمىتۇلال

مانجۇالرنىڭ ئادالهتسىزلىك ۋە يهرلىك ھاكىمالرنىڭ زوراۋانلىقىغا قارشى 

نادامهتته -بىز ئۇچتۇرپان خهلقىنىڭمۇ ھهسرەت.قوزغالغان ئىدى

توشقاندەك يۈز يىل ياشىغۇچه يولۋاستهك . نىڭ ئورنى يوقياشاۋىرىشىمىز

  !بىركۈن ياشايدىغان ۋاقتىمىز كهلدى

  !يېتىپ ئۆلگىچه،ئېتىپ ئۆلىمىز: ھاشارچىالر

ئوردىدا .رەھمىتۇلال بهگ،ئۆزۈڭ ئوردىدا بولساڭمۇ كۆڭلۈڭ پۇقرادا ئىدى: يۈسۈپ

سهن ئۈچۈن گهپ قىلىدىغان ئادەم بولمىسا سېنىڭ گىپىڭنى بىز 

يا شىهىت بولىمىز يا .بىزبۈگۈن زۇلۇم ئهزرائىلىغا قارشى قوزغالدۇق.قىلىمىز

  .مۇشۇ يولدا ئۆلسهك جىنىمىزغا رازى.غازى

رەھمىتۇلال ئاكا،مۇشۇ يهردىال بهش يۈزدىن ئارتۇق ئادەم بار شهھهر :شانىياز
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ئىچىدە تىخىمۇ كۆ،ئوتنىڭ تىشىدا كۆيگىچه ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيۈش 

  .كېرەك

ئۆتكۈر قىلىچىمىز بىلهن ئهقىل پاراسىتىمىز !شۇنداق:ى ئاغوزغىالڭچ

بولىدىكهن،ئهزرائىل ئوردىسىدىن دىۋىلهر پادىشاسىنى تۇتۇپ 

ئاشۇ ئابدۇلال دېگهن بىلهن سۇ دارىن دىگهننىڭ ئهدىۋىنى .چىقىمىز

  .بىرىش كېرەك

ئۇكام رەھمىتۇلال،سهن دىگهندەك قورقۇنچاقنىڭ )رەھمىتۇلالغا قاراپ:(يۈسۈپ 

بۈگۈندىن باشالپ سهن بىزنىڭ . قى بولغىچه،باتۇرنىڭ چومىقى بولىمىزتۇمى

  .ھهقىقى سهردارىمىز

  .ئهمىر بهرگهيسىز:ھاشارچىالر 

مىيىپالر ئۆز جايىڭالرغا -قىرىنداشالر توپ ئىچىدىكى ئاجىز:يۈسۈپ

  .قالغانالر سهردارغا ئهگىشهيلى.قايتىڭالر

 ئاقساقالپ چىقىپ يۈسۈپنىڭ سهھنىنىڭ ئارقىسىدىن كهكه ساقال،توكۇر بىركىشى

  .ئالدىغا كېلىدۇ

ماڭا ئوخشاش ياش كىشىنىمۇ توپتىن ھهيدىمهكچىمۇ !يۈسۈپ:توكۇر كىشى

لىكىن مۇشۇ پۇتۇمنى كىم توكۇر . مهن توكۇر بولدۇم، بۇ راست.سهن

! ھهي ئابدۇلال) ئاچچىق ۋە ئىچىنىش بىلهن(قىلغانلىقىنى بىلهمسهن؟

ھېچبولمىغاندا چېرىكلهرنىڭ . المايمهنمهن توپتىن ق! ياق!قانخور زالىم

  .ئۆتهر يولىغا تاش يۇمۇلىتىپ بىرەلهيمهن

ھاياجانلىق مۇزىكا ساداسى بىلهن رەھمىتۇلال توپقا يىقىنلىشىپ يۈسۈپ ۋە توكۇر 

  .كىشىنىڭ قولىنى قهدىردانالرچه سىقىدۇ

  .)تاھىر يۈگۈرۈپ كىرىدۇ.(غهيرىتىڭالرغا رەھمهت!رەھمهت بۇۋا:رەھمىتۇلال

بىز شهھهر خهلقى ئهسمىتۇلال )بىر قهدەم توختىۋىلىپ ! (رەھمىتۇلال ئاكا: ھىرتا

ئاكامغا ئهگىشىپ،سىزنى كۈتۈپ تۇرمايال قوزغىلىپ شهھهرنىڭ قهشقهر 
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  .دەرۋازىسىنى ئىگهللىدۇق

  !ياخشى: رەھمىتۇلال

سىزگه تىزراق .يولدا بىر مهپه شهھهر تهرەپكه ئۇچقاندەك كېتىۋاتىدۇ: تاھىر

  .كۈزۈش ئۈچۈن ئۇنىڭغا تهگمىدۇقخهۋەر يهت

  .سۇچىڭنىڭ بهگزادىسى قىچىپ كىتىپتۇ!ھۆرمهتلىك سهردار:قوزغىالڭچى

ئاۋۇ جايدا ! تاھىرجان،شانىياز.ئۇھىچيهرگه قىچىپ كىتهلمهيدۇ:رەھمىتۇلال

چىرىكلهردىن ئولجىغا چۈشكهن ئاتالر بار،يىگىتلهر خالىغانچه 

  !ش قىلىڭالردەرھال شهھهر قهلئهسىگه يۈرۈ!تاللىۋالسۇن

  )ئىككهيلهن مىڭىشقا تهمشىلىدۇ(بولىدۇ:شانىياز ۋە تاھىر 

سىلهرنىڭ بىرىنچى قىلىدىغان ئىشىڭالر، شهھهرگه بىسىپ !توختاڭالر:رەھمىتۇلال

كىرگهندىن كېيىن،زىنداننى ئىگهللهپ قىرىنداشالرنى ۋە مىرزا رىهىمنى 

  ساالمهت قۇتۇلدۇرۇش ئۇقتۇڭالرمۇ؟-ساق

  .)چىقىپ كىتىدۇ! (ئۇقتۇق:شانىياز

بىزتىزدىن ئاتلىنىپ قهلئه دەرۋازىسى بىلهن تۇمشۇق تاغ ئېغىزىنى :رەھمىتۇلال

يۈسۈپ .ئىگهللهپ،ئابدۇلالنىڭ ئاالقه يولىنى كىسىپ تاشلىشىمىز كېرەك

  !تاغا

  !خوش: يۈسۈپ

سىز قىرىالرنى تهشكىللهپ،غازاتتا شىهىت بولغانالرنى يهرلىگىدە : رەھمىتۇلال

كۆمۈشنى قوغداپ -ۋۇ جايدىكى بهش ھارۋا ئالتۇنئاندىن ئا.قويۇڭ

  .بۇ ئۇچتۇرپان خهلقىگه تهئهللۇق.شهھهرگه ئىلىپ بېرىڭ

  !بولىدۇ:يۈسۈپ

قىرىنداشالر خورلۇق ۋە ئادالهتسىزلىكنى قىلىچ بىلهن تۈگهتمهي :رەھمىتۇلال

  .بولمايدۇ

  !زالىم ئابدۇلالنى تىرىك تۇتايلى:كۆپچىلىك
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  )خور(

   باتۇر يىگىتلهر قهلبىدەئوت بولۇپ ياندى قىساس

  ئاسمان قهھرىدە-تۇغ ئهلهم قىلماقتا جهۋالن كۆكته

  باش بولۇپ مهرت رەھمىتۇل قانلىق زامانغا ئۇردى تىغ

  لهرزىگه كهلدى زېمىن قالدى ياۋۇزالر ۋەھمىدە

  .)پهردە چۈشىدۇ                              (

  

    ئۈچىنچى پهردەئۈچىنچى پهردەئۈچىنچى پهردەئۈچىنچى پهردە

  

  .ۈشتىن بۇرۇنئالدىنقى پهردىدىن ئىككى كېيىن،چ

  .يامۇل مهھكىمىسى بىرىنچى پهردە بىلهن ئوخشاش

ئاۋازى      » چاپ-ئۇر«سىرىتتىن گۈمبۈرلىگهن زەمبىرەك ئاۋازى بىلهن 

ئابدۇلال ئاالقزادىلىك ئىچىدە تىپىرالپ قالغان .توختىماي ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ

  .ھالهتته پهردە ئىچىلىدۇ

االڭتۆچلهرنىڭ مۇنداق شىددەت ھه؟بۇ ي-نېمه دېگهن قورقۇنۇچلۇق: ئابدۇلال

  .بىلهن كۆتىرىلىشىنى ئويلىمىغان ئىكهنمهن

  .قارشى تهرەپتىن پۇقراچه كىيىنگهن مۇزەپپهر ئالدىراپ كىرىپ كېلىدۇ

بۇالر ئهمدى نېمه قىلىمهن دىسه !شۇنداق بىگىم،شۇنداق:مۇزەپپهر

اخىر جىگدە سهپىرىدە كۆتىرىلگهن بۇ يىغىلىق ئ)ئىغىر خۇرسىنىپ(…قىلىۋىرىدۇ

  .بىزنىڭ بىشىمىزغا چىقىدىغان بولدى

  .تاڭ قالىدۇ-ئابدۇلال مۇزەپپهرنى تونۇپ ھاڭ

ھۆرمهتلىك بىگىم، تۈنۈگۈندىن بىرى )تىزلىنىپ،زارالنغان ھالدا:(مۇزەپپهر

دەرىزىدىن كىرىۋاتقان . ئۆيدىن تاالغا چىقالماي ئىتنىڭ كۈنىنى كۆردۈم
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ىپىدىن چىقىرىۋىتهيال چاپ ئاۋازلىرى يۈرىكىمنى ق-چۇقان،ئۇر-قىقاس

جۇل كىپهننى -شۇڭا مۇشۇ جۇل) كيىمنى كۆرسىتىپ.(دەپ قالدى

  .كىيىۋىلىشقا مهجبۇر بولدۇم

ئاپئاق غوجا تىبهتكه ياردەم سوراپ بارغاندەك سىزمۇ ئىشان چوڭ :ئابدۇلال

خان لهشكهرلىرى . دادىڭىزنىڭ كارامىتىنى كۆرسهتسىڭىز بوالتتى

  ....لىكىن سىز.لىقىدا جهڭ قىلىۋاتىدۇسۇدارىننىڭ بىۋاسىته قوماندان

كۆزلىرى قانغا بويالغان سۇچىڭ دەلدەڭشىگىنىچه -شۇ چاغدا سىرىتتىن يۈز

  .كىرىپ كېلىدۇ

ئابدۇلال .(خان ئالىلىرى بىزنى كهچۈرمهيدۇ.تۈگۈشتۇق،بىز تۈگهشتۇق:سۇچىڭ

بىلهن مۇزەپپهر يۈگۈرۈشكىنىچه سۇچىڭنى يۆلهپ مهھكىمه سۇپىسىغا 

رەھمىتۇلال لهشكهر تارتىپ سىپىل .ھاكىم بهگ ئىش بولمىدى)ئولتۇرغۇزىدۇ

ئۇالر شىددەت بىلهن يامۇلغا بىسىپ .بۆسۈپ كىردىدەرۋازسىدىن 

  .لهشكهرلىرىمىز قهتلى دەرياسىغا غهرق بولۇپ كهتتى.كىلىۋاتىدۇ

بىيهنتاخهي جاناپلىرىغا ئهۋەتكهن كىشلىرىمىز ياردەم ئىلىپ كهلگىچه : ئابدۇلال

  .رەيلى سۇ دارىنبهرداشلىق بى

ئىش ھېچقاچان بىز شىمالى جۇڭغارىيهنى بىر تهرەپ .ئهمدى كىچىكتۇق: سۇچىڭ

خان ھهزرەتلىرىنىڭمۇ ئهنسىرەيدىغىنى . قىلغاندەك ئاسانغا چۈشمهيدۇ

خان .بۈگۈن بىز دەل شۇ كۈننى كۆرىۋاتىمىز.قهشقهرىيه تهرەپته ئىدى

شى ئالدىراپ سىرىتتىن يۈزبى.(ئالىلىرى ئهمدى بىزنى كهچۈرمهيدۇ

  )يۈگۈرۈپ كىرىپ كېلىدۇ

دارىن جاناپلىرى،قهلئه ئۈستىدىكى زەمبىرەكلهرنىڭ ھهممىسى :يۈز بېشى

ئۇالرنىڭ ئاتقان ئوقلىرى بىزنىڭ .گادايالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتتى

يامۇل ئۆگزىلىرىدىكى .شهھهر ئىچىدىكى قورغانلىرىمىزنى بۇزۇپ تاشلىدى

  .يدىغان ئوخشايدۇزەمبىرەكلهرنى ئىشلهتمىسهك بولما
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قوماندانلىقنى قولۇڭغا .سېنى ھازىردىن باشالپ مىڭ بىشىلىقىغا كۆتهردىم:سۇچىڭ

  .)بارغانسېرى ئاۋازى پهسىيىپ كىتىدۇ(…چاپ ئۆلتۈر-گادايالرنى قىر.ئال

  .…بهگزادەم: يۈزبىشى

  !ئۇ دەرھال بۇيۇرتتىن ئايرىلىپ ئاقسۇغا كهتسۇن! بهگزادىگه ئېيت:سۇچىڭ

ادەم زەمبىرەك ئوقى بىلهن جىنىدىن ئايرىلىپ،روھى جهننهتكه بهگز:يۈز بېشى

  .كهتتى

مهن ئۆچ !... باالم…بهگزادەم) غالجىرالشقان ئهلپازدا!(نېمه؟:سۇچىڭ

ئابدۇلال (…ھا..ھا..ھا) ئهسهبىلىشىپ!(قهتئى ئۆچ ئالىمهن!ئالىمهن

  )يېقىنلىشىدۇ

ىسال، تهقدىر دارىن جاناپلىرى،كۆڭۈللىرىنى بۇزمىسىال،سهۋىر قىل:مۇزەپپهر

ئابدۇلال بىلهن .سۇچىڭ بۇرۇلۇپال قىلىچىنى ئۇالرغا تهڭلهيدۇ(…پىشانىمىز

  .)مۇزەپپهر يىقىلىپ چۈشۈپ، ئارقىچه ئۆمىلهپ قاچىدۇ

رەھمىتۇلالنىڭ قولىدىن قېچىپ قۇتۇلسام خانغا تۇتۇلىمهن ئىككىال :سۇچىڭ

ى قىلىچىن(بهگزادەمدىنمۇ ئايرىلدىم.تهرەپتىن مهن ئۆلۈمگه مهھكۈم

ئابدۇلال بىلهن .ئايالندۇرۇپ،قوسىقىغا تىقىدۇ، تىپىرلىغىنىچه يىقىلىدۇ

  .)مۇزەپپهر قورققىنىدىن جاالقالپ تىترەپ كىتىدۇ

ئهمدى قىرىغاندا .بېگىم،تىرىكچىلىكىمىز غالچىلىق بىلهن ئۆتتى:مۇزەپپهر

  .جىنىمىزنى بۇگادايالرغا تاشالپ بهرمهيلى

دەپ كهلدۇق؟ئۇچتۇرپاننىڭ شۇنچىال بىزقۇمۇلدىن بۇيهرگه نېمه :ئابدۇلال

مهن ئۇالرغا .بايلىقىنى مۇشۇ بىرتوپ گادايالرغا تاشالپ بىرىمىزما

  .كۆرسىتىمهن تېخى

  .مۇزەپپه قىاليلى بىگىم

  ..…ئۇنداقتا: ئابدۇلال

قىچىپ كىتىش ھهممىدىن كاتتىدۇر .ھىله مىكىر ئوتتۇز ئالتىدۇر:مۇزەپپهر
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  .ن يوقىاليلىدىگهندەك ھازىرنىڭ ئۆزىدىال بۇيهردى

  ھهممه تهرەپتىن قامىلىپ قالدۇق،قانداق قاچىمىز؟:ئابدۇلال

قۇلىقىغا (دىيىشكهن ئهمهسمۇ »ھىلىدىن ھالۋا ياساپتۇ«ئۇلۇغلىرىمىز :مۇزەپپهر

  )شىۋىراليدۇ

مهن ئۆچ ئالىمهن،قهتئى ئۆچ )كىتىۋىتىپ(ماڭايلى… ھهي:ئابدۇلال

چىقىپ (ن ئالىمهن،رەھمىتۇلال،مهن سىنى دار ئاستىدا كۆرىمه

  )سىرىتتىن ئىبراھىم مىرشاپ كىرىدۇ،ئۇياق بۇياققا قاراپ.كىتىدۇ

ئۇ سۇچىڭنىڭ ( …ئابدۇلال بىگىممۇ قىچىپتۇ،مهنمۇ دەرھال قاچمىسام:ئىبراھىم

ئىككى يانغا بىر ( بۇنىمه ئىش؟)ئۆلۈكىنى كۆرۈپ قالىدۇ

قارىۋىتىپ،دەرھال سۇچىڭنىڭ يانچۇقىدىن كىچىكرەك ھهميان خالتىسىنى 

ىپ،ئۇرۇندىن تۇرۇشىغا سىرىتتىن كهلگهن ئايال ئىبراھىمنىڭ ئىل

ئاستا قايرىلىپ ئايالنى كۆرگهن ئبىراھىم قورققىنىدىن . مۇرىسىنى تۇتىدۇ

كۆمۈشنى ئابدۇلال بىگىمگه -ھۆرمهتلىك خىنىم بۇ ئالتۇن)دۇدۇقلىغىنىچه

يهرگه قارايدۇ،چۈمپهردىنى (تاپشۇرماقچى ئىدىم،بىراق ئابدۇلال بىگىم 

  ) رىغان ئابدۇلالقاي

  .بېگىڭ كۆز ئالدىڭدا تۇرۇپتۇ:ئابدۇلال

  !خوش بېگىم:ئىبراھىم

 سهن بىرىپ ساۋۇت سهرراپ بىلهن شىرىپ ئاقساقالغا ئېيىت ئۇالر :ئابدۇلال

قولغا گادايالر سىپىگه كىرىۋالسۇن،رەھمىتۇلالنىڭ ئىشهنچىسنى 

ىلىپ ئۇالرنى خىمىرتۇرۇش ق. كىرگۈزۈپ،ئۆز يىنىغا شىرىك توپلىسۇن

ئىشنى خۇپىيانه .گادايالرنىڭ سىپىنى ئىچىپ تاشالش كېرەك

  .»ھوقۇش«ئۇچرىشىش بهلگىمىز.تۇتسۇن

  …ئۇالر ئۇنىماي قالسا:ئىبراھىم

ئۇالرغا ئىنئام،مهنسهپ بىرىدىغانلىقىمنى ئېيت،يهنىال :ئابدۇلال
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  )مۇشتىنى تۈگىدۇ(…ئۇنىمىسا

  )تازىم قىلىپ چىقىپ كىتىدۇ.(چۈشهندىم:ئىبراھىم

ئۇالر (قانچه چاققان بولساق شۇنچه ياخشى، .بېگىم تىز بواليلى:پپهرمۇزە

سىرىتتىكى قوزغىالڭچىالرشىددەت بىلهن مهھكىمه ئىچىگه .يوشۇرۇنىدۇ

  ).بۆسۈپ كىرىشكه باشاليدۇ

ئۈچ چىرىكنى قىلىچ -سهھنىنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن مايسىخان ۋە تاھىر ئىككى

تهرىپىدىن رەھمىتۇلال ۋە سهھنىنىڭ سول .زەربىسى بىلهن قىستاپ كىرىدۇ

ئهسمىتۇلال بىرنهچچه قوزغىالڭچى بىلهن بىلله بىرنهچچه چىرىكنى قىستاپ 

يۈسۈپ يۈزبىشىنى قىلىچ بىلهن چىپىپ يهرگه .كىرىدۇ

قوزغىالڭچىالرچىرىكلهر بىلهن بىرنهچچه رەت ئىلىشىپ ئۇالرنى .يىقىتىدۇ

ىدىن بىرسى كېلىپ شۇ ئهسنادا رەھمىتۇلالنىڭ يۈرىگىگه يا ئوق.ئۇجۇقتۇرىدۇ

  .سانجىلىشى بىلهن ئۇ دەلدەڭشىپ قالىدۇ

  .)ئهسمىتۇلال ،مايسىخانالر رەھمىتۇلالنى يۆلهيدۇ!(رەھمىتۇلال بهگ:يۈسۈپ

  !ئاكا كۆزۈڭنى ئاچ:ئهسمىتۇلال

رەھمىتۇلال زەھهرلىك ئوقنىڭ ئازاۋىدىن .(دادا كۆزلىرىنى ئاچسىال:مايسىخان

رزا رىهىم شانىياز بىلهن كىرىپ زورىغا بېشىنى كۆتۈرىدۇ،ئارقىدىن مى

  )كېلىدۇ

سىلىنىڭ زىنداندىن ساالمهت ئازاد بولغانلىقلىرى ئۈچۈن .مىرزام:رەھمىتۇلال

  شانىياز،شهھهر پۈتۈنلهي ئىلىندىمۇ؟)شانىيازغا قاراپ.(خوشالمهن

بىر قىسىم .شهھهر ئۆز ئىلكىمىزگه ئۆتتى!خاتىرجهم بولسىال سهردار:شانىياز

قايسى يىزىالردىكى ئابدۇلالنىڭ ئادەملىرىنىڭ قوزغىالڭچىالرنى ھهر

ئهدىۋىنى بىرىشكه ئهۋەتتۇق،شهھهر خهلقى ئۆز غهلبىسى ئۈچۈن تهنتهنه 

  !قىلماقتا

لىكىن .ئهل يۇرت بىزدىن رازى بولدى)ئازاب ئىچىدە كۈلۈمسىرەيدۇ:(رەھمىتۇلال
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ئون كۈلكىنىڭ بىر قايغۇسى بولىدىغانلىقىنى پهقهت ئاداققىچه قىلىچ 

تقاندا،ئاندىن مهڭگۈلۈك تهنتهنه بولىدىغانلىقىنى ئوينا

  ئابدۇلال تىرىك تۇتۇلدىمۇ؟!ئۇنۇتماڭالر

  .تىرىكلىگىنى بىلهلمىدۇق-ئۇنىڭ ئۆلۈك:ئهسمىتۇلال

چىرىكلهرنىڭ كۆپ قىسىمىنى يوقاتتۇق،پهقهت بىر نهچچىسى ئاقسۇ :شانىياز

  .تهرەپكه قېچىپ كهتتى

ئۇ يهنىال .بېشى ساق قاپتۇ… بولىسمۇئىالننىڭ قۇيرۇغى كىسىلگهن :رەھمىتۇلال

  )رەھمىتۇلال ھوشىدىن كىتىدۇ(…ئادەم چاقااليدۇ

  )رەھمىتۇلال ئېغىر ھالسىرايدۇ! (ئاكا:ئهسمىتۇلال

رەھمىتۇلالنىڭ كۆكرىكىدىكى ئوقنى ئىلىپ ئهسمىتۇلالغا :(مىرزارىهىم

ئوقنىڭ ئۇچىنىڭ قارىداپ كېتىشىگه قارىغاندا ئۇچى زەھهر بىلهن )بىرىدۇ

شانىياز سهن بىرىپ شهھرىمىزدىكى مهشهۇر ) جىددىلىشىدۇ. (غۇرۇلغانسۇ

جهرراھ پىرمۇھهممهت بىلهن شهيخ سۇاليمانالرنى چاقىرىپ كهل، 

  .سهردارنىڭ بهدىنىدىكى زەھهرنىڭ تارقاپ كهتمهسلىكىگه ئىالج قىلسۇن

  )چىقىپ كىتىدۇ! (بولىدۇ،بۇۋا:شانىياز

  .سهردارىمىزنى ئارامگاھقا يۆتكهيلى)بۇيرۇق تهلهپپۈزىدا!(يۈسۈپ:مىرزارىهىم

بىرنهچچه قوزغىالڭچىالر بىلهن رەھمىتۇلالنى ئىلىپ چىقىپ (بولىدۇ،مىرزام:يۈسۈپ

  ).كىتىدۇ

ئاكا،بۇ )ئهسمىتۇلال قايرىپ سۇندۇرىۋەتمهكچى بولغان ئوقنى ئىلىپ: (مايسىخان

ئوق ياغا .(زەھهرلىك ئوق يهنىال ئىگىسىگه قايتۇرۇلغىنى ياخشى

 پهقهت دادامغىال سانجىلماستىن بهلكى سانسىز سهن)قاراپ

ئىگهڭنى تاپمىغىچه بۇ !قىرىنداشلىرىمىزنىڭ يۈرىكىگه سانجىلدىڭ

شۇچاغدا تاھىر بىلهن مايسىخاننىڭ قىز (يولدىن ھهرگىز قايتمىغايسهن،

  )نهۋكهرلىرى ئايالچه ياسانغان بىركىشىنى ئېلىپ كىرىدۇ
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ئۇالردىن بىر نهچچىسى .غىچه قوغلىدۇقچىرىكلهرنى ئارال!ئهسمىتۇلال ئاكا:تاھىر

بۇرۇلۇپ .(كۈمۈشلىرى بىلهن تىرىك تۇتۇلدى-ئىلىپ قاچقان ئالتۇن

  !ئىلىپ كىرىڭالر) سىرىتقا قاراپ

قوزغىالڭچىالرغا ئېيتىڭالركى قولغا چۈشكهن .تاھىرجان.ياخشى بوپتۇ: ئهسمىتۇلال

 ئۇالرنى ئۆلتۈرمىسۇن. چىرىكلهرنىڭ كۆپ قىسمى يهنىال گۇناسىز

بۇ ) ئايالنى كۆرۈپ.(خىراجىتىنى بىرىپ يۇرتىغا قايتۇرۇۋىتىڭالر

  ؟..…ئايال

  مهزلۇم كىشىگه ئازار بهرمهسلىك كىرەكتىغۇ؟: مايسىخان

  !قوي تىرىسىگه يوشۇرۇنغان بۆرە.ئاچا،بۇ ئايال ئهمهس: گۈلجامال

بىز شهھهر دەرۋازىسىدىن چىقىۋاتساق،بۇمۇناپىق ئىشهكلىك كېتىۋاتقان : زوھرە

ئهپتىدىن ئايالغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى سىزىپ گهپ .هنئىك

  .سورىساق،ئاندىن ئۆزىنى ئاشكارا قىلدى

ئابدۇلال بىلهن ئىككىسى مهھكىمه ئىچىدىكى لهخمه بىلهن قىچىپ : گۈلجامال

  .چىققان ئىكهن

قىزلىرىنىڭ ئىسسىق قېنى -ئاچا،بۇئىككى قولى ئۇچتۇرپان خوتۇن:گۈلسارە 

مايسىخان قىلچىنى .(اياننى دارغا ئىسىش كېرەك قېرى چبىلهن بويالغان

غال -ئهسهبىلىكتىن غال.يالىڭاچالپ ھىلىقى كىشىنىڭ چۈمبىلىنى قايرىيدۇ

  )تىترەپ تۇرغان مۇزەپپهرنى كۆرۈپ،غهزەپتىن ئۇنى چاپماق بولىدۇ

ئالدى بىلهن ئۇنىڭدىن سۆز )ئۇنى توسىدۇ!(قىزىم توختاڭ:مىرزارىهىم

  .انداق جازابهرسهكمۇ كىچىكمهيمىزئاندىن ئۇنىڭغا ق.ئاڭاليلى

  :سهن مۇشۇ ھالهتكه چۈشتۈڭما؟ئېيت ئابدۇلال قېنى! مۇزەپپهر:ئهسمىتۇلال

  )تىلى كالۋالىشىدۇ(…مهن ئېيتاي،ئابدۇلال…تۇرالر…با: مۇزەپپهر

  ئۇ نهگه كهتتى؟!سۆزله:تاھىر

  .مۇ ماڭا ئوخشاش ياسىنىپ يۈز بېشى بىلهن ئاقسۇغا قاچتى…ئۇ:مۈزەپپهر
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بىرىپال مۇزەپپهرنىڭ قورسىقىغا قىلىچ ئۇرماقچى بولغىنىدا (؟!مهن سېنى:انمايسىخ

  )مىرزارىهىم توسىدۇ

  !قىزىم،سهۋرى قىلىڭ:مىرزا رىهىم

تاھىر توپ .قورققىنىدىن يهرگه يىتىۋالىدۇ!(قېرى جىنىمغا رەھمى قىلىڭالر:مۇزەپپهر

  )ئىچىدىن رەھمىتۇلالنى ئىزدەيدۇ

ھهممهيلهن ئهلهم قايغۇبىلهن (ام كۆرۈنمهيدىغۇ؟بهگ داد!ئهسمىتۇلال ئاكا:تاھىر

ئالته قىز نهۋكهرلهر .رەھمىتۇلالنى ئىلىپ چىقىپ كهتكهن تهرەپكه قارايدۇ

  نېمه؟زادى نېمه بولدى مايسىگۈل؟) كۆزيىشى قىلىدۇ

  .شۇ چاغدا شانىياز كىرىپ كېلىدۇ

ئهقىل ئۇالر پۈتۈن .جهرراھالر ھازىر بولدى)مىرزا رىهىمغا قاراپ:(ئهسمىتۇلال

بۇالرنىڭ .(ئىدرىگى بىلهن سهردارنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇشقا ئىالج قىلماقتا

سۆزلىشىپ تۇرغان پهيتىدىن پايدىلىنىپ مۇزەپپهر قاچىدۇ،بۇنى يۈسۈپ 

  )كۆرۈپ قالىدۇ

  !مۇزەپپهر توختا: يۈسۈپ

ھىلىقى ئوقنى ئېسىۋالغان يايىغا سىلىپ مۇزەپپهرنىڭ (ئۇقاچالمايدۇ:مايسىخان

دېگهن بوغۇق  » ۋايجان«سىرىتتىن مۇزەپپهرنىڭ . ئاتىدۇئارقىسىدىن

  .ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ

مايسىخاننىڭ يىنىغا . (ئوق دەل جايىغا تهگدى) سىرىتقا قاراپ: (ئهسمىتۇلال

تاھىر،شانىياز،سىلهر )غالىبانه خىتاب بىلهن! (يارايسىز سىڭلىم) بىرىپ

ق قىلىپ،شهھهر قوزغىالڭچىالرنىڭ ئاتلىق،پىيادە لهشكهرلىرىگه باشچىلى

يۈسۈپ .مۇداپىئهسىنى كۈچهيتىپ ھهر ۋاقىت جهڭ قىلىشقا تهييار تۇرۇڭالر

تاغا سىز يامالنىڭ ئاشلىق ئامبىرىدىكى بىر قىسىم ئاشلىقنى پۇقراالرغا 

  !تارقىتىپ بىرىشكه باشچى بۇلۇڭ

  !باش ئۈستىگه:تاھىر،شانىياز،يۈسۈپ 
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ڭىز بىلهن قول سىز قىز نهۋكهرلىرى!سىڭلىم مايسىخان:ئهسمىتۇلال

ئاستىڭىزدىكىلهرنى ئېلىپ،ھهرقايسى يىزىالردىكى دىهقانالرنىڭ بىزگه 

يهتكۈزۈپ بىرىۋاتقان تهمىناتىنى شهھهر ئىچىگه جۇغالشقا باش 

  .بۇلۇڭ،ئىهتىمال دۈشمهنلهر بىزنى قامال قىلشى مۇمكىن

  !باش ئۈستىگه:مايسخان ۋە ئالته قىز

قارلىرىمىز بىلهن زۇلۇم كىشهنلىرىنى قېرىنداشالر،ئادالهت زۇلپى:ئهسمىتۇلال

  !پاچاقالش ئۈچۈن ھهرۋاقىت تهييار تۇرايلى

  !ئهل ئۈچۈن جىنىمىز پىدا: كوللېكتىپ

  )پهردە چۈشىدۇ(

    تۆتىنچى پهردەتۆتىنچى پهردەتۆتىنچى پهردەتۆتىنچى پهردە

  باش باھارنىڭ مهلۇم بىر كۈنى 

يىراقالردىن ناغرا . ئالدىنقى پهردە بىلهن ئوخشاش.   ھاكىم بهگ مهھكىمىسى

ئايال -پهردە ئىچىلغاندا بىر قانچه جۈپ ئهر.نىدۇسۇناي ئاۋازى ئاڭلى

 ياشالر –قوزغىالڭچىالر قىلىچ بىلهن جهڭ مهشىقىنى قىلىۋاتقان، بىر قانچه  قېرى 

سۇپا ئۈستىدە تاماشا كۆرىۋاتقان ھالدا پهردە مهھكىمه تۆرىگه جايالشقان 

  .سىرىتتىن پاكىز كىيىنگهن يۈسۈپ كىرىپ كىلىدۇ. ئىچىلىدۇ

 كۆرۈنگهن بۇ ئهزرائىل يىقىندىال بىز پۇقراالرنىڭ كۆزىگه دوزاقتىخى : يۈسۈپ

   )جامائهتكه قاراپ( .ئوردىسىدىمۇ مهرىكه بوپتۇ

 يىگىتلهر –قىز .(           ھارماڭالر بالىلىرىم، بۇ ھۈنهرنى پىششىق ئۈگىنىڭالر

سىرىتتىن ئهسمىتۇلال .  ئامانلىق سورىشىدۇ-يۈسۈپنىڭ ئهتراپىغا ئولىشىپ ، تىچ

ە مىرزا رىهىمنىڭ يۆلىشى بىلهن رەھمىتۇلال ۋە بىر قانچه قىزالر كىرىپ كىلىدۇ، ۋ

  )يۈسۈپ دەرھال ئۇنىڭ ئالدىغا بارىدۇ

  ئهسساالمۇ ئهلهيكۈم: يۈسۈپ
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          ۋە ئهلهيكۇم ئهسساالم                   

  

قوزغىالڭچىالر . دۈرىدۇسهردار جامائهتكه ئىهتىرام بىل.قول ئىلىشىپ كۆرىشىدۇ

  .چوڭالرغا ھۆرمهت بىلهن ساالم قىلىدۇ

 مهرىكه -سهردارىم، ھازىر يۇرتىمىزنىڭ ھهممىالر يىرىدە ھىيت: يۈسۈپ

  .بولىۋاتىدۇ، پۇقراالرنىڭ ھهممىسال خوشال

مانا مهنمۇ شۇ خوشاللىقىڭالرغا ھهمدەم .ياخشى بوپتۇ تاغا: رەھمىتۇلال

  . بولماقچىمهن

سۇپىغا تهكلىپ . ( ى ياخشى ، سهردار ، قېنى بۇ ياققا كهلسىلهناھايىت: يۈسۈپ

جاراھهتلىرى بىر ئاز .) چوڭالر سۇپىدىن ئورۇن ئىلىشىدۇ.قىلىدۇ

  ياخشى بولدىمۇ؟

  .غا شۈكرى ، ئوبدان بولۇپ قالدىمخۇدا: رەھمىتۇلال

توپ ئىچىدىن بىر قېرى موماي كىچىك بىر سىۋەتته تۇخۇمنى كۆتۈرۈپ 

  .الدىغا بارىدۇرەھمىتۇلالنىڭ ئ

بهگ ئوغلۇم، ئۆزلىرىنى يوقالپ كهلگهن ئىدىم، ئاز بولسىمۇ مۇشۇ : موماي

  .تۇخۇمنى يهپ باقسىال، خۇدايىم كىسهللىرىگه شىپالىق بىرەر

  )يۈسۈپ مومايغا ئورۇن كۆرسىتىدۇ.( رەھمهت ئانا: رەھمىتۇلال

ۇ دەپ  نهزمىلهرنى تولىمۇ ياخشى پۈتىد-سهردارىم ئۆزلىرىنى بىيت: يۈسۈپ

  .ئاڭلىۋىدىم،مۇبارەك ئىغىزلىرىدىن ئاڭلىساق ياخشى بوالتتى

ئاكام يىقىندا بىر نهزمه يىزىپتىكهن، مهن ئۇنى كونا بىر ئاھاڭغا :ئهسمىتۇلال

  .سالغانتىم، سىلهرگه ئوقۇپ بىرەي

  .ئهسمىتۇلال بهگنىڭ خۇش ناۋاسىنى بىر ئاڭاليلى: يۈسۈپ

  :رەھمىتۇلال

  :ئهسمىتۇلال

 :مىرزا رىهىم
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  :ئهسمىتۇلال

  يارىالر،-بۈركۈتى دوستئاڭال ئهي مۆلجهر تىغىنىڭ 

  . مهردانىلهر-ياۋغا قارشى ھهر چېلىشنىڭ نهۋكىرى

  يۇرتىمىزدىن كهتتى قىش، كهلدى باھار قالغاچلىرى،

  .جهڭدە بىز تۆككهن قىزىل قاندىن ئېچىلدى اللىلهر

  

  ئهرك ئۈچۈن جاندىن كېچىپ قىلدۇق كۈرەش شىددەت بىلهن،

  . بىچارىلهر–هڭدىن بهخت يوقسۇل يېتىم ـــــاپتى بۇ جـــت

  ۆلهك بولغاچ ئاۋام قۇچتۇق زەپهر جهڭلهردە بىز،ـــــي-ارـــي

  . نالىلهر-هكمىگهي ئهمدى يۈرەكلهر بۇندا پىغان ئاھـــــــچ

  

  بهختىمىز گۈلزارىنى قوغدايلى مهڭگۈ جان تىكىپ،

  .ياشنىسۇن گۈللهپ يهنه بۇ كهڭ ئېتىز تاغ، دالىالر

  

  .ۇلالغا بارىكالالھ ئېيتىشىدۇناخشا تۈگىشى بىلهن جامائهت ئهسمىت

  .ئوغلۇم ئهسمىتۇلال بهگ، مهرىكىنى داۋامالشتۇرايلى: مىرزا رىهىم

مۆلجهر تاغ . مايسىخان، قېنى قىزالرنى باشالپ ئۇسۇلغا چۈشۈڭالر:ئهسمىتۇلال

  .باغرىدىن ياڭرىغان شاتلىق ئاۋازىنى پۈتۈن ئالهم ئاڭلىسۇن

ىڭ ھهمراھلىقىدا، ئالته قىز جهڭ شادىيانه مۇزىكا ساداسى بىلهن مايسىخانن

قىزالر ئۇسۇلىدىن كىيىن . كىيىمى بىلهن ئۆزگىچه خاس مىللى ئۇسۇلنى باشاليدۇ

ئالدى بىلهن رەھمىتۇلالغا ھۆرمهت بىلدۈرۈپ، تاھىر باشچىلىغىدىكى يىگىتلهر 

مۇزىكا رېتى ئۆزگىرىپ ئوغۇلالرنىڭ جهڭگىۋار .توپىنى ئۇسۇلغا تهكلىپ قىلىدۇ

بۇنىڭدىن مهمنۇن بولغان رەھمىتۇلال يېنىدىكى .ى بىلهن ئالمىشىدۇقىلىچ ئۇسۇل

يىگىتلهر ئۇسۇلى .مىرزا رىهىم بىلهن ئهسمىتۇلالنىڭ يۆلىشىنى ئىما قىلىدۇ
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رەھمىتۇلال بىر ئاز .ئاخىرلىشىپ، يىگىتلهر رەھمىتۇلالغا ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ

  . ھۆرمهت بىلدۈرىدۇئازاپالنغاندەك قىلسىمۇ زورىغا ئورنىدىن تۇرىدۇ ۋە ئاممىغا

رەھمهت . مهن سىلهرگه چىن قهلبىمدىن رەھمهت ئېيتىمهن:رەھمىتۇلال

  )ئاغرىقتىن تولغىنىدۇ، يىنىدىكىلهر يۆلهيدۇ.(قېرىنداشلىرىم

: مهن بۈگۈن يهنه بىر قېتىم شۇنى جاكاراليمهنكى ! قېرىنداشلىرىم: رەھمىتۇلال

! هنسۈپئۇچتۇرپاننىڭ پۈتۈن بايلىقى ئۇچتۇرپان خهلقىگه م

 سوقتى قىلىپ بۇالپ ئىلىنغان پارىخور - قاقتىكهمبهغهللهردىن

بهدەنگه تارالغان زەھهر .( ئهمهلدارالرنىڭ مۈلكى خهلققه بېرىلىدۇ

. رەھمىتۇلال بىر ئىككى تولغىنىدۇ.ئۆزىنىڭ تهسىرىنى كۆرسىتىدۇ

  .سهھنىدىكىلهر جىددىلىشىدۇ، رەھمىتۇلالنى سۇپىغا ئولتۇرغۇزىدۇ

  .)رەھمىتۇلال بىر نهچچه تولغىنىپ ھوشىدىن كىتىدۇ! (  ئاكا:ئهسمىتۇلال

  !دادا كۆزىڭىزنى ئېچىڭ: مايسىخان

  )رەھمىتۇلال ئېغىر ھالسىرايدۇ!( رەھمىتۇلال بهگ: مىرزا رېىهىم

ئهمدى .سىلهر بىلهن خوشلىشىش ۋاقتى كهلدى....مهن بواللمىدىم: رەھمىتۇلال

  .ئۇ ئالهمگه ماڭساممۇ ئارمىنىم يوق

  .سهردار ، مهن جهرراھنى چاقىراي: ازشانىي

يۈسۈپ تاغا ! مىرزا رىهىم.ھاجىتى قالمىدى.شانىياز، بولدى بارمىغىن: رەھمىتۇلال

ئهسمىتۇلال ئاخىرقى ۋاقىتلىرىم ) نهپسى كۈچىيىدۇ(يىقىنراق كىلىڭالر

  .ئۈچ ۋەسىيىتىم بار.... مىرزام....كهلدى

  )مجىت رەھمىتۇلالغا تىكىلىدۇھهممىسى جى!(قۇلىغىم سىلىدە ئاكا: ئهسمىتۇلال

يۇرتنىڭ بىرلىگىنى قهدىرلهڭالر، ياۋالرنىڭ قىلىچى -بىرىنچى، ئهل: رەھمىتۇلال

خهلقىمىزنى بوي سۇندۇرالمىسىمۇ، بۆلگۈنچىلىك، پارچىلىنىش ياۋنىڭ 

ئىككىنچى، ئادالهت يالتىراپ تۇرغان ....قىلىچ نهيزىسىدىن يامان

قا قول ئۇزارتىدۇ، يۈسۈپ ئۇنى يىنىدىكى قىلىچ.( قىلىچقا ئوخشايدۇ
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قىلىچىم دات بىسىپ قالمىسۇن، بۇ ئۇچتۇرپان ) يىشىپ بىرىدۇ

قوزغىلىڭىدىن قالغان تهۋەرۈك، بۇنى قهدىرلهڭالر، شىهىتلهر قېنىدىن 

ئاخىرقى .قولغا كهلگهن خهلقنىڭ  ھۆرلۈگىنى ئاخىرغىچه قوغداڭالر

.... ىرجاننىڭسۆزۈم ،ئۇكام ئهسمىتۇلال،قىزىم مايسىخان بىلهن تاھ

  )سۆزىنى تۈگىتهلمهي جان ئۈزىدۇ(

  !سهردار ! رەھمىتۇلال : كۆپچىلىك

  !دادا : مايسىخان

  !ئاكا : ئهسمىتۇلال

  .مۈسىبهتلىك مۇزىكا ئىچىدە سهھنه جىمجىتلىققا چۆكىدۇ

بىز . ھازىر مۈسىبهتنى باتۇرلۇققا ئايالندۇرۇش ۋاقتى!قېرىنداشالر :   مىرزا رېهىم

كۆرسهتكهن ھۆرلۈك يولىدا ۋاقىتنى قهدىرلىشىمىز رەھمىتۇلال بهگ 

  .كىرەك

  !بۇ يولدا جىنىمىز پىدا : كۆپچىلىك

  سهردارىمىزنى قهيهرگه دەپنه قىلماق دۇرۇسراق مىرزام؟: يۈسۈپ

بىزنىڭ بارلىق . مهرھۇمنىڭ جهسىدىنى مۆلجهر تاققا قويايلى: مىرزا رىهىم

 بهگ ئۇچتۇرپاننىڭ رەھمىتۇلال. باتۇرلىرىمىز ئاشۇ جايغا كۆمۈلگهن

شهرىپى، ئۇنىڭ شۆھرىتى توققۇز بۇالق سۇلىرىغا قوشۇلۇپ -شان

ھۆرىيهت باغلىرىدىكى ياش .مهڭگۈ ئهۋج ئۇرۇپ ئاقسۇن

! كۆچهتلهرنىڭ ئۇسسۇزلۇغىنى قاندۇرسۇن، ئهسمىتۇلال بهگ

رەھمىتۇلال بهگ ) ئهسمىتۇلال توپ ئىچىدىن ئالدىغا چىقىدۇ(

اققىچه جهڭ قىلىدىغانلىغىڭىزغا كۆرسهتكهن ھۆرلۈك يولىدا ئاد

 جاسارەت -ئىشىنىمىز، باتۇرنىڭ قىلىچى سىزگه كۈچ

ئهسمىتۇلال مىرزىنىڭ ئالدىدا يۈكۈنۇپ ئولتۇرۇپ .( بىغىشاليدۇ

تهۋەرۈك تهۋەرۈك قىلىچنى ھۆرمهت بىلهن ئېلىپ كۆزىگه سۈرتۈپ 
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  )كۆكسىگه ياقىدۇ

  :  ئهسمىتۇلال

   ناخشا

   باش ئهگمهي ھامانئهلنى دەپ قانالر كېچىپ ياۋغا

  كهڭ ئاۋام بهختى ئۈچۈن جهڭلهر قىزىتتىڭ ھهر زامان

  !سهردارىم ئاكام !....قېرىندىشىم ئاكام! ئاكام

  كۆزنى يۇمدۇڭ ئهرك ئۈچۈن، قالدى تهۋەرۈك قىلىچ

  قان-قايغۇمىز ئالماشتى كۈچكه بىز ئاالرمىز قانغا

 سهھنىدە .يىگىتلهر رەھمىتۇلالنىڭ جهسىدىنى كۆتىرىپ چىقىپ كىتىدۇ

ئهسمىتۇلال تهۋەرۈك قىلىچنى ئاۋايالپ قىنىدىن چىقىرىپ، .زارە كۆتىرىلىدۇ-يىغا

  .مايسىخان ئاكىسىنىڭ قىشىغا بارىدۇ.سهھنىنىڭ ئالدىغا ماڭىدۇ

دادامنىڭ ۋەسىيىتىنى ئورۇنالش ئۈچۈن جهڭگه چىقىشقا ئهمىر : مايىسىخان

  !بهرگهيال 

ھۆرلۈك ) سمىتۇلالغا ئېهتىرام بىلدۈرىدۇقىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ،ئه: ( ئالته قىز

  .ئۈچۈن جىنىمىز پىدا

  .رەھمىتۇلال بهگنىڭ باشلىغان يولىدىن ھهرگىز قايتمايمىز: شانىياز

  !جهڭگه چىقىشقا ئهمىر بهرگهيسىز : قوزغىالڭچىالر

ئهسمىتۇلال قول ئىشارىتى بىلهن .قوزغىالڭچىالر ئهسمىتۇلالغا ئېهتىرام بىلدۈرىدۇ

سىرىتتىن يهرلىك زەمبىرەكلهرنىڭ گۈلدۈرلهپ .ىدىن تۇرغۇزىدۇئۇالرنى ئورن

ئارقىدىن .ئامما جىددىلىشىپ قهلئه سىرتىغا قارايدۇ.ئېتىلغان ئاۋازى كۈچىيىدۇ

  .قوزغىالڭچى ئا ئالدىراپ كىرىپ كىلىدۇ

ئاقسۇ تهرەپتىن ھىساپسىز لهشكهرلهر ! ئهسمىتۇلال ئاكا: قوزغىالڭچى ئا

ئۇياققا ئهۋەتكهن . تىدۇئۇچتۇرپان تهرەپكه كېلىۋا

كىشلىرىمىزنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا يهنه قهشقهردىن نهچچه 
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ئۇالرنىڭ .مىڭالپ يالالنما قوشۇنالر بىزگه قارشى كىلىۋىتىپتۇ

ئالدىن ئهۋەتكهن قوشۇنلىرى بىيهنتاۋخهينىڭ قوماندانلىقىدا 

ئارقىدىن قوزغىالڭچى ب . (شهھهرگه زەمبىرەك ئېتىۋاتىدۇ

  .)كىرىدۇ

شهھهر قهلئهسىنىڭ جهنۈپ تهرىپىدىن ) ئهسمىتۇلالغا قاراپ:( غىالڭچى بقوز

ناشىتۇڭ قهشقهردىكى مانجۇ قوشۇنلىرىنى باشالپ شهھهرگه 

  .كىلىۋاتىدۇ

چىيهنلۇڭ خاننىڭ ئاگۈي باشچىلىغىدىكى زەمبىرەكچى : قوزغىالڭچى س

. چىقىپ كىتىدۇ(قوشۇنلىرىمۇ كېچىدىن ئاقيارغا يىتىپ كهپتۇ

  )د ھودۇققان ھالدا كىرىپ كىلىدۇقوزغىالڭچى 

شهھهرنىڭ جهنۈبى ۋە شىمالى تهرىپىدە كۆز يىتىم يهردىن :قوزغىالڭچى د

 بارگاھ –باشالپ چىڭ ئهسكهرلىرى چىدىر 

زەمبىرەكچى قوشۇنالر شهھهر قهلئهسىگه .قۇرىۋاتىدۇ

  سېپىلغا زەمبىرەك ئېتىۋاتقانالر دەل شۇالر.كىلىۋاتىدۇ

  !سهردار : قوزغىالڭچى ش

  سىلهرنى ئهھۋالىڭالر قانداق؟: هسمىتۇلالئ

قهلئهنىڭ جهنۇبى تهرىپىدىن .ئهھۋال جىددىلىشىپ كهتتى:قوزغىالڭچى ش

ياۋنىڭ زەمبىرەكچى قىسىملىرىدىن باشقا ئىگىز شوتا 

  .ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۇرۇش ھارۋىلىرى سىپىلغا يىقىنلىشىپ قالدى

مانا .هلچىلىككه ئهۋەتىپتۇياۋ لهشكهرلىرى ئىبراھىم مىرشاپنى ئ:قوزغىالڭچى پ

خهتنى ئهسمىتۇلالغا . ( بۇ ئۇنىڭ ئېلىپ كهلگهن خېتى

  )بىرىدۇ،ئهسمىتۇلال خهتنى كۆرۈپ بىر ئاز ئويلىنىدۇ

) غهزەپ بىلهن قهغهزنى پۇرالپ يهرگه ئاتىدۇ(تهسلىمنامه؟ : ئهسمىتۇلال

ياۋ نهچچه تۈمهن لهشكهرلىرى بىلهن بىزنى ! قېرىنداشالر
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 بىزنى تهسلىم بولۇشقا ئۈندەپ ئهلچىمۇ مانا.قورشىماقتا

. قهيهردە جاھالهت بولسا شۇ يهردە يېغىلىق بولىدۇ. ئهۋەتىپتۇ

بىزنىڭ مهقسىتىمىز خان بولۇش .بىز زۇلۇمغا قارشى غازات ئاچتۇق

تۆرىلهرگه -ياكى بولمىسا قوقان ۋە پهرغانىلىك غوجا! ئهمهس

ىشمۇ يانچۇقلىرىمىزنى پۇلغا توشقۇزۇپ قېچىپ كىتئوخشاش 

بۇنى قولغا . بىزگه تهڭلىك ۋە ھۆرلۈك كىرەك.ئهمهس

  .كهلتۈرمىگىچه ھهرگىز جهڭدىن ھهرگىز توختىمايمىز

  .تهڭلىك ئۈچۈن،ھۆرىيهت ئۈچۈن ئاخىرغىچه ئىلىشىمىز: كۆپچىلىك

تاھىر،شانىياز سىلهر قهلئه ئىچىدىكى بارلىق زەمبىرەكلهرنى سىپىلغا :ئهسمىتۇلال

  !يۈسۈپ تاغا.رىگه قارىتىپ ئېتىڭالرئىلىپ چىقىپ،ياۋ لهشكهرلى

  خوش: يۈسۈپ

سىز پاالقمانچى يىگىتلهرنى سېپىل ئۈستىگه ئورۇنالشتۇرۇڭ، يىقىن : ئهسمىتۇلال

  .كهلگهنلهر قايتىپ كىتهلمىسۇن

  .بولىدۇ: يۈسۈپ

سىلهر ئوردا غهزىنىسىدىكى سۇ يېغىنى سېپىل ئۈستىگه ئېلىپ چىقىپ : ئهسمىتۇلال

  .ىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشالڭالرئۇرۇش ھارۋىل.قىزىڭالر

  )چىقىپ كىتىدۇ! ( خوپ : قوزغىالڭچى

سىڭلىم مايسىخان سىز قىز ! قېرىنداشالر جهڭگه ماڭايلى: ئهسمىتۇلال

نهۋكهرلىرىڭىز بىلهن شىمالى دەرۋازىدىن چىقىپ شهھهردىن 

چېرىكلهرنىڭ ئارقا سىپىنى ھهرگىز بوش قويىۋەتمهڭالر، . ئايرىلىڭ

مايىسىخان .( تى سىز بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىكپۈتۈن شهھهرنىڭ ھايا

  )مىهرى بىلهن ئاكسىغا ئىسىلىدۇ

قېنى يولغا ) ئاكىسىدىن تهسلىكته ئاجراپ قىزالرغا بۇيرۇيدۇ!....(ئاكا: مايسىخان

  !چىقايلى
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  .پهردە ئاستا چۈشىدۇ. زەمبىرەك ئاۋازى بىلهن خور كۆتىرىلىدۇ.قىزالر ماڭىدۇ

  خور

  

  هن قورشالســىمۇ ئهتراپىمىزبـــىــهىساپ دۈشمهن بىـل

   پهرھادىمىز-ياۋغا باش ئهگمهي ھامان سانسىز شىرىن

  قايـــــتمىغايمىز بۇ كۆرەشتىن يۇرتىمىز تاپماي نىجات

  تاۋلىنار جهڭــــــلهردە گاڭدەك تهۋرىمهس ئىرادىمىز

  

  ئوغۇل پهرزەنتىنى-ئــــۇنتۇماس تارىخ كۈرەشچان قىز

  اغرىدىن جهڭ نامىمىزيــــاڭرىغاي مۆلجهر تېغىنىڭ ب

  شهرەپ-ياغدۇرار بۇ زور چىلىش خان تهڭرىگه زور شانۇ

  بـــىز ئۆلۈپ كهتــسهك كۈرەشنى قىزىــتار ئهۋالدىمىز

  

    بهشىنچى پهردەبهشىنچى پهردەبهشىنچى پهردەبهشىنچى پهردە

  

ئۇچتۇرپان شهھهر سىرتىدىكى چىڭ .قوزغىالڭدىن بهش ئاي كىيىن يىرىم كىچه

  .لهشكهرلىرىنىڭ قارارگاھىنىڭ يان تهرىپى

ى يېنىدا چوڭ بىر تۈپ دەرەخ،سول تهرەپته كونا مازارنىڭ    تاش دۆۋىلىر

خارابىلىرى، قهۋرىستانلىققا كىرىدىغان توساق تام ۋە كىچىكرەك دەرۋازىسى، 

يىراقتىن لهشكهرگاھنىڭ چېدىرلىرى ۋە شهھهر سىپىلى گۇڭگا كۆرۈنۈپ 

پهردە ئىچىلىش بىلهن .ئاسماندا ھىالل ئاي ۋە جىمىرالشقان يۇلتۇزالر.تۇرىدۇ

بىر قىز چهبدەسلىك بىلهن ئهتراپنى .چېكهتكه ۋە پاقىالرنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭلىنىدۇ

سهھنىگه . كۈزىتىپ چاراليدۇ ۋە سىرىتقا چېكهتكىنىڭ ئاۋازى بىلهن بهلگه بېرىدۇ
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  .مايسىخان باشچىلىغىدا بىر نهچچه قىز كېرىپ كىلىدۇ

  بۇ جايدا قاراۋۇل كۆرۈنمهيدىغۇ؟: گۈلسارە

  مىزنى ئاڭالپ قالغان بولسا، يوشۇرىنىۋالغاندۇ؟بىزنىڭ شهپى:جهمىله

كىم بىلىدۇ . ئاخشامقى تهكشۈرۈشىمىزدە بۇ جايدا تۆت قاراۋال تۇراتتى:ھهجهر

  ئۇالر ناشىتۇڭنىڭ قارارگاھىغا زىياپهتكه كهتتىمۇ تىخى؟

  .شهپه كىلىۋاتىدۇ) بىرنهرسىنى سهزگهندەك: ( گۈلسارە

سىرىتتىن بىر قىز ئىهتىيات . پ يوشۇرىنىدۇقىزالر تارقا! ( يوشۇرنۇڭالر: مايسىخان

. بىلهن كىرىپ ئهتراپنى كۈزەتكهندىن كېيىن سىرىتقا بهلگه بىرىدۇ

  )قىز ساالم بىرىدۇ. مايسىخانالر يوشۇرۇنغان ئورنىدىن چىقىدۇ

ئهمرىڭىز بويىچه ئهسىرلهرنى قۇتقۇزۇشقا كىتىۋاتساق، يولدا ! ساالم : زەينهپ

رنىڭ ئېيتىشىچه ئۇالرنى دەريا بويىدىكى ئهسىرله. ئۇالرغا ئۇچرىدۇق

نامهلۇم ئىككى چىرىك ئازات . ئاق مهسچىتقا قامىغان ئىكهن

  .قىلىۋىتىپتۇ

  )بىشىنى چايقايدۇ...(ھهي تاڭهي... ئىككى چىرىك ؟: گۈلسارە

ئىهتىمال ئۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ . بىز ئۆلتۈرمهي قويىۋەتكهنلهر كۆپ تۇرسا: ھهجهر

  .دىگىلى بولماسئاقكۆڭۈل ئادەملهر يوق 

بۇ يهرگه كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسىال بىزگه دۈشمهن ! شۇنداق : مايسىخان

سىرىتتىن .(ئهمهس، تۇرمۇش ئىنساننى ھهممىگه مهجبۇر قىلىدۇ

سىرىتتىن ئىككى !( تېز يوشۇرنۇڭالر ) كىلىۋاتقان شهپىنى سىزىپ قالىدۇ

  )چىرىك سۆزلىشىپ كىرىپ كىلىدۇ 

  دە؟-ھېلىقى بهڭگه تىخى كهلمهپتۇئون بىشى بىلهن : جاڭ داخهن

بىيهن .  ئىچىدىغان يهرنى تاپسا يىتىۋالىدۇ ئۇ مۇناپىق-يهيدىغان: چېرىك ئا

  . دە-دارىننىڭ تۇغۇلغان كۈنى بانىسدا تويغىچه ئىچىۋالىدىغان بولدى

ئۇ ئىپالسالرنىڭ كهلمىگىنىمۇ ياخشى بولدى، بىز قانغىچه :جاڭ داخهن
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  ئۇخلىۋالىدىغان بولدۇق

جاڭ ئاكا، ئاشۇ بىگۇناھ ئهسىرلهرنى قويىۋىتىپ كۆڭلۈم سۆيۈنۈپ  : چىرىك

  .قالدى

. شۇنداق ئۇكام، ياخشى ئىش يهردە قالماس، دىگهن گهپ بار: جاڭ داخهن

سهن بىلهن بىز، ئوخشاش جاپاكهش نامرات بولغاندەك، بۇالرمۇ زۇلۇمغا 

  .چىدىماي كۆتىرىلگهن نامراتالر ئهمهسمۇ

بۇ ئىشىمىزنى . ىۋىتىپ ياخشى ئىش قىلدۇقئهسىرلهرنى قوي: چېرىك

ئۇندىن كۆرە . غوجامالر بىلىپ قالسا، بىزنى تىرىك قويمايدۇ-دارىن

  .ھازىرال قېچىپ كىتهيلى

ساراڭ بولدۇڭمۇ؟ قېچىپ نهگه بارااليسهن؟ قېچىپ كىتىۋاتقانالر : جاڭ داخهن

كۆپىيىپ، تىخى ئۈچ كۈننىڭ ئالدىدىال نادارىن بىلهن بىيهن دارىن 

  ن نهچچه ئادەمنىڭ كاللىسىنى كۆتهكته چاپتۇرمىدىمۇ؟ئو

  ئهمىسه قانداق قىلىمىز؟: چېرىك

. ئۇكام، ئالهمدىكى قېرىنداشالرنىڭ ھهممىسى قېرىنداشتۇر: جاڭ داخهن

« قوزغىالڭچىالر ئۆزىنىڭ سهردارى ئهسمىتۇلال بهگنىڭ ئهمرى بويىچه 

اسلىق ئاددى لهشكهرلهرگه تهگمهسلىك، ئهسىرلهرگه دەخلى قىلم

ئۇالرنىڭ كىمنىڭ ئهدىۋىنى بىرىۋاتقانلىقىدىن . دەپ جاكارالپتۇ» الزىم

  خهۋىرىڭ بارمۇ؟

  .بۇنىغۇ ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم: چېرىك

بۇالرنىڭ قىلىۋاتقىنى دەل باھادىر شاھ لىزىچىڭنىڭ قىلغىنىغا : جاڭ داخهن

مېنىڭ بۇۋام ئۆز ۋاقتىدا لى سهركهردىگه مۇھاپىزەتچى . ئوخشاش

ئهمدى نۆۋەت ماڭا كهلگهندە بىگۇناھ پۇقراالرنى . ان ئىكهنبولغ

  بۇ ماڭا ئازاپ ئهمهسمۇ؟. ئۆلتۈرىدىغان  يولغا مىڭىۋاتىمهن

دە، -ھه مۇنداق دەڭ ئاكا، سىزمۇ ئاددى پۇقراالردىن ئهمهسكهنسىز: چېرىك 
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راستىنى ئېيتقاندا بۇ يۇرتنىڭ ) بىرلىكته كۈلىشىدۇ...( ھا...ھا...ھا

ى يىقىلسا مىڭى ئورنىدىن تۇرىدىغان ئاجايىپ باتۇر كىشلىرى بىرس

  .ئادەملهركهن

 بۇۋىلىرىمىزنىڭ -شۇنداق ئۇكام، بۈگۈنكى ئىشىمىزدىن ئاتا: جاڭ داخهن

شۇ چاغدا مايسىخان باشلىق قىزالر يوشۇرۇنغان .( روھىمۇ خوش بولىدۇ

  )بۇنى كۆرگهن ئىككى چېرىك چۆچۈپ كېتىدۇ. يېرىدىن چىقىدۇ

بىز بىهۇدە قان . سىلهرنىڭ بايىقى گىپىڭالرنى ئاڭلىدۇق! قماڭالرقور: مايسىخان

سىلهرنىڭ بۈگۈنكى قىلغان ياخشى ئىشىڭالرغا . تۆكۈشنى خالىمايمىز

ئىككىڭالر بۈگۈنكى ياخشى ئىشىڭالرغا قوشۇپ يهنه . رەھمهت ئېيتىمىز

ئىككى .( بىر ياخشى ئىش قىلغان بولساڭالر بىز تىخىمۇ رازى بوالتتۇق

  ) بىرىگه تهئهججۈپ ئىچىدە قارىشىدۇ-ىرچېرىك ب

  ....سىز ؟: جاڭ داخهن

بىز زۇلۇمغا چىدىماي قوزغالغان رەھمىتۇلال بهگنىڭ يهتته قىزى : مايسىخان

  .بولىمىز

  

                               يهتته قىز ؟

  

  )دەرھال تىزلىنىپ ساالم قىلىدۇ( 

رازى قىلىدىغانال ياخشى ئىش بولىدۇ باتۇر قىز، ئهگهر سىلهرنى : جاڭ داخهن

  .بولسا بىشىمىز كهتسىمۇ مهيلى

بولمىسا . سىز بىشىڭىزنى ساقالپ قىلىشىڭىز كىرەك... ھا...ھا...ھا: مايسىخان

  .ئابدۇلالنىڭ بىشىنى ئىلىپ كىلهلمهيسىز

ئۇنىڭ . ئابدۇلالنىڭ بېشى؟ ئۇنى چىرىكلهر قورۇقداپ تۇرىدۇ: جاڭ داخهن

  ....بىشىنى ئىلىش

  :جاڭ داخهن

 :ېرىكچ
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بىز بىيهنتاۋخهينىڭ . بۇ ئىشنى پهقهت پهم بىلهنال قىلغىلى بولىدۇ: نمايسىخا

سىز بىزنىڭ .تۇغۇلغان كۈنىنى مۇبارەكلهش پهيتىدىن پايدىالنماقچىمىز

سىزنىڭ ۋەزىپىڭىز . ئۈچ ئادىمىمىزنى زىياپهتكه باشالپ بارىسىز

زىياپهتتىكى خىزمهتچى چېرىكلهر ۋە ئابدۇلالنىڭ خاس قورۇقچىلىرىنى 

ىچىشكه زورالپ، ئۇالرنى مهس قىلىش، قانداق ئىشهنچىڭىز يهپ ئ

  بارمۇ؟

  .ئىشهنچىم بار: جاڭ داخهن

  !زۆھرە ) گۈلسارە چىقىپ كىتىدۇ!( گۈلسارە ئۇالرنى باشالپ چىقىڭ: مايسىخان

  !خوش ئاچا : زۆھرە

  .سىز كىيىملىرىڭىزنى يۆتكهپ چىقىڭ: مايسىخان

ساقاللىق بىر كىشى يهنه بىر ۇ، سىرىتتىن خارابىلىققا كىرىپ كىتىد. ( بولىدۇ: زۆھرە

  )ئادەم بىلهن كىرىپ كىلىدۇ

  قىزىم، بىز كىچىكمىگهندۇق؟: ئهمهت بهگ

 –بۈگۈن ئابدۇلالنى تۇتۇش . ياق، كىچىكمىدىڭالر تاغا: مايسىخان

ئىشهنچىمىزنى .  پاراسهتلىرىگه باغلىق-تۇتالماسلىقىمىز سىلىنىڭ پهم

  .زيهردە قويماسلىقلىرىغا ئىشىنىمى

قىزىم، مهن قىلىمهن دىگهن ئىشنى بىشىم كهتسىمۇ قىلماي : ئهمهت بهگ

قىزالر .( شۇڭا مهھهللىدىكىلهر مېنى ئهمهت كاج دىيىشىدۇ. قويمايمهن

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئابدۇلال دىگهن ئهبلهخ )  بىرىگه قاراپ كۈلىشىدۇ-بىر

 ھۆرمىتىمنى - يۇرت ئىچىدىكى ئىززەت-ئائىلهمنى خورالپ، مېنىڭ ئهل

سىز . مهن ئۇنىڭدىن ئۆچۈمنى ئالىمهن.  ئاستى قىلدى–ئاياق 

ئىشىنىڭكى، ئۇچتۇرپاندىكى بايالرنىڭ ھهممىسى ئابدۇلالغا 

  .ئهگىشىۋەرمهيدۇ

قېنى ! جاڭ ئاكا . مهن سىلىگه ئىشىنىمهن تاغا) مىهرىۋانلىق بىلهن :(مايسىخان
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ن ئىش پهم بىله. سىز ئۆزىڭىزگه ئىهتىيات قىلىڭ! يول باشالڭ، زۆھرە 

  .ئابدۇلالنى ھهرگىز قاچۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ. كۆرۈڭ

  .چۈشهندىم ئاچا: زۆھرە

  )ئهتراپقا قارايدۇ.(باتۇر قىز، سىزگه بىر ئىشنى ئېيتماقچىدىم: جاڭ داخهن

  .نىمه گهپ بولسا ئېيتىۋىرىڭ: مايسىخان

ئون .سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بىزنىڭ ئايغاقچىمىز بار ئوخشايدۇ: جاڭ داخهن

  .ىنىڭ ئېيتىشىچه ئۇ بىزگه مۇھىم مهلۇماتالرنى بىرىدىكهنبىش

  ئۇچرىشىش بهلگهڭالر؟). ئويچان ھالدا...(ھه؟: مايسىخان

  !ھوقۇش: جاڭ داخهن

ئهمهت . (يولغا چىقىڭالر). بىر نهچچه قهدەم مىڭىپ( ھوقۇش؟ : مايسىخان

سىز ) مايسىخان يىنىدىكى چىرىككه. بهگ،جاڭ داخهنلهر يولغا چىقىدۇ

  .ه ياردەملىشىپ مهشهدە پوستا تۇرۇڭبىزگ

  )سىرىتتىن غىڭشىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ( بولىدۇ : چېرىك

قىزالر يوشۇرنىدۇ، سهھنىگه ھاراق قاپىغى كۆتۈرگهن ( يوشۇرنۇڭالر : مايسىخان

 بىرىگه ئۇرۇلۇپ -مهسلىكته بىر. ئون بىشى بىلهن چېرىك كىرىپ كىلىدۇ

  )يىقىلىشىدۇ

ئاچچىقنى مۇشۇ ... ھهي) راق قاپىغىنى ئوتالپ قولىدىكى ھا: ( ئون بىشى

ھاراقتىن ئالمىساق، بۇ جاننى نهدە قويىمىز؟ بۇ جايغا باي بولۇش 

يۇرتۇمدىكى قىمارخانا  . ته-ئۈچۈن كىلىپ، جاننى بېرىدىغان بولدۇق

  .بۇ سىهىرلىك يۇرتتىن ياخشىتى

  ....شۇنى دەڭا ئاكا، بىرەر ئهمهل تاپارمهن دەپ كهلسهم: چېرىك

ئاكاڭ قارىغايغا ) بىر شاپىالق ئۇرىدۇ( ؟ !ھه، نىمه دىدىڭ؟ ئهمهل: ن بىشىئو

ئوخشاش باتۇرغا يوق ئهمهل ساڭا ئوخشاش كهسلهنچۈكنىڭ تۇخۇمىغا 

  نهدە تۇرۇپتۇ؟ ئاناڭنى يۇندىپۇرۇچ بهڭگه؟
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ئهمهل سىلىگه ئوخشاش باتۇرغا . خوش ئون بىشى جاناپلىرى) قورقۇپ: ( چېرىك

بهگلىرىمىز بىزنى شۇنداق دەپ . ىنى كهچۈرسىلهخاس، كهمىنه قۇللىر

  .لهشكهرلىككه ئالغانتى

تاتلىق گهپلىرىڭ ئۈچۈن . ھه شۇنداق دىگىنه) چىرايى ئىچىلىپ: ( ئون بىشى

ئۆزى ھىلىقى دەرەخ ئاستىدىكى تاش ئۈستىدە . قاپاقنى سۇنىدۇ.( بىر ئىچ

  )ئولتۇرىدۇ

ئهتراپقا ( رىگه رەھمهت مهرھهمهتلى) ھاراقنى بىر ئوتالپ: ( چېرىك

  .ھۆرمهتلىك ئون بىشى) خۇدۈكسىنىپ قارايدۇ

ھه نىمه دەيسهن؟ يهنه يۈرىگىڭ سهكرىگىلى تۇردىمۇ؟  ئولتۇر : ئون بىشى

  )ئومۇ ئولتۇرىدۇ.( قىشىمدا

ئون بىشى بىگىم، بۇ يهردىن كىتهيلى، ئىككى ئايدىن بىرى  بۇ يهرنىڭ : چېرىك

لىرىغىچه خۇددى قوزغىالڭچى  تاش-ھهر تۈپ دەرەخلىرىدىن تارتىپ تاغۇ

  .لهشكهرلهرگه ئوخشاش كۆرۈنىدىغان بولۇپ قالدى

ھهي بهڭگه، ئىككى ئايدىن بىرى شهھهر قورشاپ ياتقانلىقىمىزنى : ئون بىشى

  دەسلهپكى باتۇرلۇغىڭ نهگه كهتتى؟. بىلمهمسهن

ئۇنىڭ . بىگىم، بىزنىڭ ھهيۋىمىز چوڭ بولغىنى بىلهن ھۇلىمىز بوش: چېرىك

ئهتراپىمىزدا ھېلىقى يهتته قىز باتۇرالرنىڭ قىلىۋاتقىنى ئاز ئۈستىگه 

  .ھهممىدىن خهتهرلىكى ئاشۇ يهتته ئاتلىقالر. ئهمهس

  يهتته ئاتلىق؟: ئون بىشى

  .ياق يهتمىش ئاتلىق، ياق،ياق، ياق، يهتته يۈز ئاتلىق: چېرىك

  !نىمه دىدىڭ؟ ئالجىۋاتامسهن؟: ئون بىشى

  ....اق، يهتته،يهتتهيهتته مىڭ ئاتلىق؟ ياق، ي:چېرىك

ئۇنىڭ ئۇرغان شاپىلىقىدىن !( يوقال كۆزۈمدىن، توخۇ يۈرۈك ئوغرى: ئون بىشى

  ئېيته قانچه ئاتلىق قىز؟) چېرىك ئاغدۇرۇلۇپ چۈشىدۇ
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يهتته ئاتلىق ) ئورنىدىن تۇرۇپ ئىڭىكىنى سىالپ بىچارىلىك بىلهن: ( چېرىك

  .قىز

» ن ئارغامچىدىن قورقۇپتۇئىالندىن قورققا« ھه بۇنداق دىگىن،: ئون بىشى

ساناقسىز -دىگهندەك شۇ يهتته ئاتلىق خوتۇن كىشى كۆزۈڭگه سان

زىرىكىپ خوتۇن كىشى .... ھا...ھا... لهشكهر كۆرۈنۈپ كهتتىما؟ ھا

ئىككىسى كىلىپ -كۆزۈمگه ئوت كۆرۈنىۋاتقان چاغدا شۇ قىزدىن بىر

  قالسا

 شهپىدىن چۆچۈپ ئىنجىقالپ ئورنىدىن تۇرۇش بىلهن ئۇدۇلدىكى: ( چېرىك

  .بىگىم، ئهنه ئاسماندىن چۈشۈۋاتىدۇ) كىتىدۇ

  يامغۇر چۈشىۋاتامدۇ؟: ئون بىشى

ھهممىسىنىڭ قولىدا . ياق يامغۇر ئهمهس، يهتته ئاتلىق پهرىشته: چېرىك 

  )مايسىخانالر يوشۇرۇنغان يېرىدىن چىقىدۇ(زۇلپىقار 

مدى مىڭهڭ ئهپيۇننى ئاز چهككىن دىسه ئۇنىمايسهن، مانا ئه: ئون بىشى

  )قاپاقتىن بىر ئوتالپ.( ئىزىپ، كۆزۈڭ چاپاقلىشىپتۇ

.  بىلمهيدىكهنسهن، پهرىشتىلهر ھهرگىز ئاتلىق ماڭمايدۇ            ھهي قاپاقباش

  ...ھا...ھا...ھا. ئۇالر تۇرنىغا مىنىپ ئۇچىدۇ. قىلىچمۇ تۇتمايدۇ

تاش سۇپىغا دۈمچىيىپ .( ياق، دەل شۇ يهتته قىز) كۆرسىتىپئۇدۇلنى : (چېرىك

  )ئون بىشى بۇنى كۆرمهيدۇ. قىزالر ئۇنىڭ ئارقىسىغا ئۆتىدۇ. تۈگىلىدۇ

ھىلىغۇ يهتته قىزكهن، يهتته باشلىق دىۋە بولسىمۇ ئاكاڭ قارىغاي : ئون بىشى

 قىزلىرى نىمه -بۇ يۇرتنىڭ خوتۇن. قورقمايدۇ

  ....ھى...ھى...ھى.قىالاليتتى

بىر ) تىترەپ باش ئۇرىدۇ.قالىدۇبىشىنى كۆتىرىپ قىزالرنى كۆرۈپ : ( چېرىك

  .كهچۈرسىله! قوشۇق قىنىمنى تىلهيمهن، مهلىكهم 

ئاكاڭ قارىغايغا بهكرەك سهجدە قىل، لىكىن مهن مهلىكه ئهمهس، :ئون بىشى
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  ...مېنى باتۇر شاھزادە دىسهڭ بولىدۇ، ھى

  .بىگىم ئارقىلىرىدا پهرىشته! ، ياق-ياق: چېرىك

 تهڭلهنگهن قىلىچنى ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ( ا؟ئارقامد) خۇدۈكسىنىپ: (ئون بىشى

ھۆرمهتلىك سهردار، ) كۆرۈپ، مۇلالقالپ چۈشۈپ، ئۇالرغا باش ئۇرىدۇ

ھه، ھهممه كويغا . مهلىكهم بىزگه رەھىم قىلسىال ، بىزدە گۇناھ يوق

  . غوجامالر–سالغان دارىن 

مه بايىال قالتىس ئىدىڭ ئهمدى نى) ئون بىشىغا قىلىچنى تهڭلهپ:( مايسىخان

  بولدۇڭ؟

مۇنۇ توڭگۇزنىڭ سىسىق تىلىنى كېسىپ ) ئون بىشىنى كۆرسىتىپ: ( گۈلسارە

  .رۇخسهت قىلسىال. تاشاليلى

  .ياق، مهلىكهم، گۇنايىمىزنى كهچۈرسىله...يا: چېرىك

ئابدۇلال ھازىر قهيهردە؟ ئۇ كىملهر بىلهن ! ئېيته) ئون بىشىغا قاراپ: ( مايسىخان

  بىلله بولىدۇ؟

  .ئابدۇلال بىگىم بىيهن دارىننىڭ قارارگاھىدا زىياپهتته...ئا: ئون بىشى

  .گۈلسارە، ھهجهر بۇ ياققا كېلىڭالر: مايسىخان

. شۇ پهيتتىن پايدىالنغان ئون بىشى قاچىدۇ. ئۇالرنىڭ قۇلىقىغا پىچىراليدۇ

ئون بىشى يېنىدىن پىچاق ئېلىپ مايسىخانغا . بىراق، ئالدىنى قىزالر توسىۋالىدۇ

قىسىدىن تىپىك يىگهن چېرىك دەلدەڭشىپ ئون بىشىنىڭ ئالدىغا ئار. ئېتىلىدۇ

ئۇ سهت ۋاقىراپ . ئون بىشىنىڭ پىچىقى چېرىككه تېگىدۇبىرىپ قالغاچقا 

  .بۇ ئىشتىن ھودۇقۇپ قالغان ئون بىشىنى قىزالر قىلىچالپ تاشاليدۇ. يىقىلىدۇ

مۇنۇ ئىككى ئهبلهخنىڭ ئۆلۈكىنى ) قىزالرغا قاراپ: (مايسىخان

  !ۇرىۋىتىڭالريىغىشت

قىزالر ئون بىشى ۋە چىرىكنىڭ ئۆلۈگىنى سۆرەپ سىرىتقا ئىلىپ چىقىپ 

مايسىخان ۋە باشقا قىزالر .كېتىشىگه سىرتتىن ئابدۇلالنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ
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سىرىتتىن ئهمهت بهگ ۋە زۆھرەنىڭ يىتىلىشىدە ئابدۇلال . ئۆزىنى دالدىغا ئالىدۇ

سىرىتتىن جاۋاپ . ە سىرىتقا بهلگه بىرىدۇزۆھر. مهس ھالدا ناخشا ئېيتىپ كېلىدۇ

  .ئابدۇلال مىڭىشىتىن توختاپ قالىدۇ. ئاڭلىنىدۇ

  بىر نىمىلهر چىقىرىشىپال كهتتىغۇ؟: ئابدۇلال

  .بىگىم، بۇ چىكهتكىلهرنىڭ ئاۋازى: ئهمهت بهگ

ئۇنىڭ ئۈستىگه قورۇقچىالرنى ئالماپتىمىز، كهينىمىزگه . بىز ئىزىپتۇق: ئابدۇلال

  .يانايلى

  .بىز تىزرەك يىتىشىۋااليلى. سىزنىڭ قورۇقچىلىرىڭىز ئالدىمىزدا كىتىۋاتىدۇ: ھرەزۆ

ئانداق بولسا ماقۇل، ئوماق قىز، قارارگاھقا بارغاندا قۇلىقىڭىزغا ئالتۇن : ئابدۇلال

زۆھرە ئابدۇلالنىڭ گهپ قىلغان ۋاقتىدىن .( سۆكه سىلىپ قويىمهن

بىز كىلىپ قالدۇق ) لىدۇپايدىلىنىپ ئۇنىڭ يىنىدىن قىلىچنى سۇغۇرىۋا

  )شۇئان قىزالر چىقىپ ئابدۇلالنى قورشىۋالىدۇ! ( بىگىم

  !سهن دەل ۋاقتىدا كهلدىڭ: مايسىخان

قىزالر ئۇنى يىقىتىپ قوللىرىنى . سهت ۋاقىرايدۇ....( ئادەم بارمۇ قۇتقۇزۇ: ئابدۇلال

  .)، سىرىتتىن مهس ۋاقىراشقان ئاۋازالر يىقىنلىشىدۇباغاليدۇ

شۇ .( تېز ئىلىپ كېتىڭالر. قىزالر بۇ ئهبلهخنى تارتتۇرۇپ قويمايلى: مايسىخان

 جۇرۇڭلىرى -چاغدا ئات تۇياقلىرى، قىلىچ نهيزىلهرنىڭ جاراڭ

  )تىز بول قاچۇرۇپ قويمايلى، دىگهن ئاۋازالر ئاڭلىنىدۇ. كۈچىيىدۇ

  .بىز ئارقا تهرەپتىن قورۇقداپ ماڭايلى: مايسىخان

مايسىخان ۋە ئۇنىڭ . گه يوپۇرۇلۇپ كىرىدۇقوغالپ كهلگهن چېرىكلهر سهھنى

مايسىخان قورۇقچىالر باشلىقى . قىزالر توپى چىرىكلهر بىلهن قاتتىق ئىلىشىدۇ

قىزالر . بۇنى كۆرگهن چېرىكلهر بهدەر قاچىدۇ. بىلهن ئىلىشىپ ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ

ئارقىدىن يۈز بىشى باشچىلىغىدىكى بىر توپ . توپى چېكىنىپ چىقىپ كىتىدۇ

  .هر  سهھنىگه كىرىپ چېرىكلهرنىڭ ئۆلۈگىنى كۆرىدۇچېرىكل
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قورۇقچىالر باشلىغىنىمۇ ئۆلتۈرۈپتۇ . ئابدۇلال بهگنى ئۇالر ئهپقاچتى: يۈز بىشى

شاپىالق ( سهن نىمه ئىش قىلدىڭ؟ ) يىنىغا ئۆرۈلۈپ ئون بىشىغا ( 

  !خۇمپهر) بىلهن قاتتىق ئۇرىدۇ

  سهن نىمه ئىش قىلدىڭ؟: ئون بىشى

 بىرىنى رەت بويىچه -چېرىكلهر بىر. چېرىكنى بىر شاپىالق ئۇرىدۇ    يىنىدىكى 

تاياق يىگهن ئهڭ ئاخىرقى چېرىك سهنتۈرۈلۈپ بېرىپ، .ئۇرىدۇ

غهزەپلهنگهن يۈز .كۆرمهستىن يۈز بىشىنىڭ قورسىقىغا بىرنى تىپىدۇ

چىراق . بىشى قىلىچنى سۇغۇرۇپ، تهپكهن چېرىكنى چاپماق بولىدۇ

  .پهردە يىپىلىدۇ.ىدۇئۆچۈپ سهھنه قاراڭغۇلىش

    ئالتىنچى پهردەئالتىنچى پهردەئالتىنچى پهردەئالتىنچى پهردە

  .ئاي، ئالدىنقى پهردىدىن بىر نهچچه ئاي كىيىن-8يىلى -1765

  .   مۆلجهر تاغ تىزمىلىرىنىڭ شهھهر سىرتىدىكى مهلۇم بىر چوققىسى

. كىچىك قورام تاشالر بىلهن تولغان-سهھنىنىڭ ئىككى تهرىپىدە چوڭ

 يىراقالرغا - چوققىسدا تۇرۇپ يىراقمايسىخان تاغ. ئاسماننى قارا بۇلۇت قاپلىغان

نهزەر تاشاليدۇ، ئۇنىڭ قىشىدا گۈلسارە، بىر ياقتا گۈلجامالنىڭ يارىالنغان ، 

 نهيزىلهرنى تۇتقان ھالدا ئۇخلىشىۋاتقان ھالهتته پهردە -قالغانلىرى قىلىچ

  .ئىچىلىدۇ

  : مايسىخان

  ناخشا

  بولدى مانا ئۈچ ئاي قهدەر

  يوق قهلئهدىن ھىچبىر خهۋەر

  ىلماقتىمهن ئهندىش ھامانق

   شهھهر-نهھالدادۇر قهلئه
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  قېرىنداشالر قىيىن ھالدا

  قىلىپ جهڭ ھۆرىيهت يولىدا

  قىرغاندىمۇ رەزىل ياۋنى 

  قىلىچالر ئوينىتىپ قولىدا

  

  كۆزۈمنى تاشلىسام شۇيان

   دەرمان-توالر قهلبىمگه كۈچ

  ھايات بولساق ھامان مۇندا

  قىالر غهلىبه تۇغى جهۋالن

 ئايلىنىپ كېلىپ ھالسىز ياتقان نهۋكهرلىرىگه قاراپ مىهرىۋانلىق مايسىخان

. كۆزلىرىگه ئهگىپ كىلىۋاتقان ياشنى سۈرتىدۇ. بىلهن ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى سىاليدۇ

. خهلقىمىز سىلهردەك قىزلىرىدىن پهخىرلىنىدۇ... باتۇر سىڭىللىرىم) قىزالرغا قاراپ

 ئاناڭالردىن، -نى سۆيۈملۈك ئاتاجاھالهت دۇنياسىنىڭ زالىم قۇزغۇنلىرى سىلهر

شۇئان . قىلىچ تاشقا تىگىپ جاراڭالپ كىتىدۇ.( باتۇر يىگىتىڭالردىن ئايرىدى

  ).گۈلسارە چۆچۈپ ئويغىنىپ مايسىخاننىڭ يىنىغا كىلىدۇ

  .سىڭلىم، كۆزىڭىزنى بىر ئاز يۇمىۋالسىڭىز بوالتتى: گۈلسارە

ئه ئىچىدىكىلهر بىلهنال  يادىم پۈتۈنلهي قهل-مېنىڭ ئىسى! ئاچا: مايسىخان

  بولۇپ قالدى، ئۇالر ھازىر نىمه ئىش قىلىۋاتقاندۇ، ھه؟

مهنمۇ شۇنداق ئوياليمهن، شهھهر ئىچىدىكىلهر، . مىهرىۋان سىڭىلىم: گۈلسارە

ئۇالرنىڭ ... ئهسمىتۇلال ئاكام،شانىياز، تاھىرجانالرنى ئويلىسام

  ھازىرقى ئهھۋالى قانداقتۇ؟

قوغداش جىڭىدە ئاجايىپ باتۇرلۇق ئۇالر قهلئهنى : مايسىخان

  )شۇ چاغدا سىرىتتىن جهمىله خهۋەر ئىلىپ كىرىدۇ.( كۆرسىتىۋاتقاندۇ
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  .ئاچا، ئارقا تاغدىن ئىككى كىشى يامىشىپ چىقىۋاتىدۇ: جهمىله

بىزنىڭ شهھهرگه ئهۋەتكهن ئاالقىچىلىرىمىز قايتىپ كهلگهن بولىشى : مايسىخان

  .الرئالدىغا بىرىڭ) جهمىلهگه.( مۇمكىن 

  ).چىقىپ كىتىدۇ! ( ئۇقتۇم : جهمىله

  .مىرزا رىهىم بىر كىچىك بالىنى يىتىلهپ ھارغىن قىياپهتته كىرىدۇ

باشقا قىزالرمۇ ئويغىنىپ . مىرزا رىهىمنىڭ باغرىغا ئېتىلىدۇ!( تاغا : مايسىخان

  ).مىرزا رىهىم بىلهن كۆرىشىدۇ

الرنىڭ خوشاللىق ياشلىرىنى قىز.( سىلهر ھايات ئىكهنسىلهر! قىزلىرىم: مىرزا رىهىم

دۈشمهننىڭ يۈرىگىگه دەھشهت سالغان ! ھه،نىمه بولدۇڭالر؟)كۆرۈپ

  . دە-باتۇر قىزالر ئهسلىدە يىغالڭغۇ ئىكهنسىلهر

  )ھهممهيلهن كۈلىشىدۇ( تاغا ئۆزىڭىزمۇ يىغالۋاتىسىزغۇ؟: زۆھرە

  تاغا، قهلئه ئىچىدىكىلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق؟:مايسىخان

مۆلجهر تاغنىڭ ) يانچۇغىدىن ئالما چىقىرىدۇ!( ىزلىرىم، ئولتۇرۇڭالرق: مىرزا رىهىم

قېنى . ېلهلىدىمپهقهت بىرنىال ئىلىپ ك! مايسىخان قىزىم . ئالمىسى

مايسىخان ئالىمىنى ئىلىپ پۇراپ گۈلسارىگه . ( ئالما يهڭ.قىزىم

  )بىرىدۇ

  .بۇ ئالمىنى سىله يىسىله: مايسىخان

گۈلسارە ئالمىنى يىنىدىكى . ىڭىللىرىمىز يىسۇنبۇنى باشقا س! رەھمهت: گۈلسارە

زۆھرە ئۇنى يارىالنغان .قىزغا بىرىدۇ، ئۇمۇ پۇراپ زۆھرەگه بىرىدۇ

بۇنى كۆرگهن مىرزا رىهىمنىڭ كۆزلىرىدىن ياش . گۈلجامالغا تۇتىدۇ

  .ئهگىيدۇ

گۈلجامال (گۈلجامال ئاچا بۇ بىر ئالمىنى ھهممىمىز ئۈچۈن سىله يىسىله، :زۆھرە

  ) پۇراپ، كۆزلىرىدىكى ياشنى سۈرتىدۇئالمىنى

شهھهر قولدىن . قىزىم، سىلهرگه مۈسىبهت خهۋىرى ئىلىپ كهلدىم: مىرزا رىهىم
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  .كهتتى

  .قاتتىق گۇلدۇرماما ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ

  .شهھهر قولدىن كهتتى؟ ياق بۇ مۈمكىن ئهمهس: مايسىخان

ىلىپ مىرزىغا ئىس! ( بۇ مۈمكىن ئهمهس. بۇ مۈمكىن ئهمهس: گۈلجامال

  )يىغاليدۇ

قهلئه جىڭىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىدىن باشالپ شهھهر ئىچىدە : مىرزا رىهىم

ئۇنىڭ ئۈستىگه .ئاچارچىلىق كۈچىيىپ قارا كېزىك كىسىلى تارالدى

ساۋۇت سهرراپ، شىرىپ ئاقساقالغا ئوخشاش مۇناپىقالر ئاسىلىق 

قىلىپ شهھهر دەرۋازىسىنى ئىچىۋەتكهنلىكتىن كۈچ جهھهتته 

ئهسمىتۇلال بهگ . لىك كىلىپ چىقىپ، قوزغىالڭ مهغلۇپ بولدىتهڭسىز

سهردارنىڭ . ياۋالر بىلهن باتۇرالرچه جهڭ قىلىپ شىهىت بولدى

جهسىدىنى مۆلجهر تاققا دەپنه قىلدۇق، قالغان ئون نهچچه يىگىتلهر 

جهڭدە يىگىتلهر شىهىت . بىلهن دۈشمهننىڭ قورشاۋىنى يېرىپ چىقتۇق

زدىن ئاتقان ئوقى تاھىرجانغا تىگىپ ئۇمۇ ياۋنىڭ ئارقىمى. بولدى

  .شىهىت بولدى

مايسىخان غهزەپ ۋە ئهلهم ئىچىدە ( بىز ئهمدى قانداق قىلىمىز؟ : زەينهپ

  )ھهجهرنى قۇچاقالپ يىغاليدۇ

خۇدا ئۇنىڭغا جهننهت ئاتا . تاھىرجان ئۆز ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى: مايسىخان

  .قىلغاي

 لهشكهرلىرى بىلهن يالالنما قوشۇنالر  تهرەپتىن كهلگهن چىڭ-تهرەپ: مىرزا

بىرلىشىپ، شهھهر ئىچىدىكى يهتته ياشتىن يهتمىش ياشقىچه 

سىلهر ۋە مۇشۇ ئىككىمىزال . پۇقراالرنىڭ ھهممىسىنى قىرىپ تاشلىدى

  .قالدۇق

چىڭ خاندانلىغى ۋە ئۇنىڭ غالچىلىرى گهرچه قوزغىالڭنى : مايسىخان
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زۇلۇم ۋە . نى تۈزلىۋىتهلمهيدۇباستۇرىۋىتهلىسىمۇ ، خانتهڭرى تاغلىرى

ئادالهتسىزلىككه قارشى كۆتىرىلگهن كۆرەشچان پۇقراالرنى، ئۇنىڭ 

  . قىزلىرىنى تىز پۈكتۈرەلمهيدۇ-باتۇر ئوغۇل

مۆلجهر تاغنى تۈزلىۋىتىش مۈمكىن بولمىغىنىدەك، ئهلۋەتته بىزنىمۇ قۇل : گۈلسارە

  .قىلىش مۇمكىن ئهمهس 

ك قىلىچنى يېشىپ ھۆرمهت بىلهن مايسىخانغا يىنىدىكى تهۋەرۈ:( مىرزا رىهىم

بۇ ئۇچتۇرپان دىهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ !  قىزىم مايسىخان) بۇرۇلىدۇ

  .بۇنى سىزگه تاپشۇرىمهن. تهۋەرۈگى

  .  مايسىخان تىزلىنىپ تۇرۇپ قىلىچنى ئالىدۇ

تاغ ئۈستىگه بىر . قىلىچنى كۆكسىگه ياقىدۇ(قېرىنداشالر !ئاكا ! دادا: مايسىخان

  )گۈلسارە ئۇنى ئالىدۇ. ئوقيا چۈشىدۇتال

مايسىخان خهتنى كۆرۈپ .مايسىخانغا خهتنى بىرىدۇ. ( ئاچا! خهت : گۈلسارە 

  )غهزەپلىنىدۇ

بىز ئاز بولساقمۇ ئىنسانى ! تهسلىمنامه؟ ئىپالس بۇالڭچىالر : مايسىخان

  !ۋىجدانىمىز، كىشلىك غورۇرىمىز، ئاجىزالپ كهتكىنى يوق 

جهڭگه چىقىشقا ئهمىر ! ھۆرمهتلىك ئاچا) نى يالىڭاچالپقىلىچلىرى: ( قىزالر

  !ياۋالردىن قىساس ئالغايمىز. بهرگهيسىز

باتۇر سىڭىللىرىم، جهڭگه تهييارلىنىڭالر، ئۇالر مۇناپىق ئابدۇلالنى : مايسىخان

  !ئۇنى ئىلىپ كىلىڭالر . ھازىر ئۇنىڭ ئۆلۈم كۈنى توشتى. سوراپتۇ

النغان ئابدۇلالنى ئېلىپ كىلىدۇ، مايسىخان   ھهجهر بىلهن زەينهپ تاغارغا سو

تاغارنىڭ ئاغزى ئېچىلىپ . ئۇالرغا تاغار ئاغزىنى ئېچىشنى شهرەت قىلىدۇ

 نهپرەتكه تولغان -قىزالرنىڭ غهزەپ. ئابدۇلالنىڭ يىرىم گهۋدىسى كۆرۈنىدۇ

قىياپىتىنى كۆرگهن ئابدۇلال جاالقالپ تىترىگىنىچه تاغار ئىچىدە تۇرۇپ قىزالرغا 

  . ئۇرۇپ سهجدە قىلىدۇباش
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. بىر قوشۇق قېنىمدىن كهچسىله خېنىم! ارسهرد....ھۆرمهتلىك سهر... ھۆ: ئابدۇلال

  .باللىرىمنىڭ يۈزىنى قىلسىال... با. ئۆتكهن ئىشالرغا  مىڭ تۆۋە قىالي

دەرغهزەپ  . (قان ياالپ ئۈگهنگهن ئىت ھامان گوداڭغا قارايدۇ: مايسىخان

ئۆلۈم ئالدىدا بالىلىرىڭ ). گه تهڭلهيدۇبىلهن قىلىچنى ئۇنىڭ يۈرىگى

ئىسىڭگه كىلىۋاتامدۇ؟ سهن بىزنى نهكويالرغا سالمىدىڭ؟ سهن ئۆلۈپ 

   چاقىسىغا رەھىم قىلغانمىدىڭ؟-كهتكهنلهرنىڭ باال

  !ئابدۇلال: گۈلسارە

  ....مهن! خوش مهلىكهم) ئاالقزادىلىك ئىچىدە: (ئابدۇلال

بىگۇناھ  .  بالىالردىن ئايرىدىڭسهن مۇناپىق سانسىز ئانىالرنى: گۈلسارە

  .كىشلهرنڭ جىنىغا زامىن بولدۇڭ

بهردۇق، بۇنىڭ ھىسابىغا سهن بىزگه  زىمىن -بىز سهنلهرگه يهر: ھهجهر

نهچچه مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگه . خورلۇق،تهڭسىزلىك ئىلىپ كهلدىڭ

بۇنىڭ قىساسىنى . يهرگه ئۇردۇڭھۆرمىتىنى -خهلقىمىزنىڭ ئىززەت

  ىز؟كىمدىن ئالىم

ئىززىتىنى بىلمىگهننىڭ ئهدىۋىنى بىرىدىغان ۋاقىت ! ئابدۇلال: زەينهپ

تلىك سىڭلىم، بۇ مۇناپىقنى ئۆلتۈرۈپ رمهھۆ) مايسىخانغا قاراپ( كهلدى

  .ئۇچتۇرپان خهلقىنىڭ قساسىنى ئىلىشقا ئهمىر بهرگهيسىز

باتۇرالر مهن سىلهرگه بهخت ئاتا قىالي، مېنى ... ياق...يا:ئابدۇلال

  )مايسىخان قىلىچنى يالىڭاچالپ يىقىنلىشىدۇ( مهڭالرئۆلتۈر

غالچىدىن بهخت تىلهش،كالىنىڭ مۆڭگۈزىدە گۈل ئۈندۈرۈشكه : مايسىخان

) قىلىچنى ئۇنىڭ بوغۇزىغا تهڭلهپ( بهختنى پهقهت.ئوخشاش ئىش

  .مۇشۇنىڭدىنال تاپىمىز

رىغىنىچه    قىزالر چۆرىدەپ كىلىپ ئابدۇلالغا قىلىچ تىقىدۇ، ئابدۇلال سهت ۋاقى

  . قالقان ئاۋازى كۈچىيىدۇ-يهرگه يۇمۇاليدۇ، يىراقتىن كىلىۋاتقان قىلىچ



  58                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

ئۇدۇل تهرىپىمىزدىن ناشىتۇڭنىڭ . سىڭلىم ئهھۋال جىددىيلهشتى: ھهجهر

  .لهشكهرلىرى سهلدەك بىسىپ كىلىۋاتىدۇ

  !گۈلسارە، زۆھرە: مايسىخان

                             

  1  خوش سهردار                        

  

شهرق تهرەپتىن قانلىق يول ئىچىپ، .سىلهر لهشكهر بىشىغا ئېيتىڭالر: مايسىخان

مۇناپىق ئابدۇلالنىڭ ئۆلۈگىنى . قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىشقا تهييارالنسۇن

  .تاغدىن پهسكه قارىتىپ دومىلىتىۋېتىڭالر

                      

  )بدۇلالنىڭ ئۆلۈگىنى ئىلىپ چىقىپ كىتىدۇ ئا!(                       بولىدۇ سهردار

تاغا، ئىنىمىزنى تاغنىڭ ئارقىسى بىلهن ئېلىپ ) مىرزىغا قاراپ: ( مايسىخان

قانلىق . ئۇچتۇرپانلىقنىڭ نهسلى قۇرۇپ كهتمىسۇن. چۈشۈپ كېتىڭ

بىز سىلهرنىڭ . تارىخنىڭ تىرىك شاھىتلىرى بولۇپ قېلىڭالر

  .ئارقاڭالردىن يىتىپ بارىمىز

. ئاخىرقى نهپسىمگىچه ياۋالر بىلهن جهڭ قىلىمهن.  قىزىمياق: رىهىممىرزا 

  .سىلهردىن ئايرىلمايمهن

سىزنىڭ تاغىدن چۈشۈپ . تاغا، قىزىڭىزنىڭ كۆڭلىنى چۈشىنىڭ: مايسىخان

بۇ ئىنىم ئۇچتۇرپانلىقنىڭ كېيىنكى . كىتىشىڭىزنى ئهمىر قىلىمهن

  !ئهۋالدى سىزگه ئامانهت

تاغ ئۈستىگه ! ( خوش. هرگه خۇدايىم نۇسرەت ئاتا قىلسۇنقىزىم، سىل: مىرزا رىهىم

  ).چىقىدۇ

قىلىچنى (تاغا مهن بۇ تهۋەرۈك قىلىچنى ئېنىم ئېلىغا تاپشۇرىمهن : مايسىخان

  )ئېلىغا بېرىدۇ

  :گۈلسارە

 :زۆھرە

  :گۈلسارە

 :زۆھرە
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مهن چوڭ بولغاندا سىزدەك باتۇر ! رەھمهت ئاچا) قىلىچنى ئېلىپ: ( ئېلى

  .بولىمهن

تىز بولۇڭالر، كىم تۇتىۋالسا ئهللىك سهر « سىرىتتىن .   خوشلىشىپ چىقىپ كىتىدۇ

. قىزالر جىىددىلىشىدۇ. دىگهن ئاۋازالر كۈچىيىدۇ» كۆمۈش ئىنئام بىرىلىدۇ

  .گۈلسارە بىلهن زۆھرە يارىالنغان ھالدا كىرىپ كىلىدۇ

ئهمرىڭىزنى بىجا كهلتۈردۇق، جهنۇپ تهرەپتىنمۇ ياۋالر قىستاپ : گۈلسارە

  )زەينهپ يۈگۈرۈپ كىرىدۇ.(كهلدى

شىمال تهرەپتىن قهشقهردىن ئهۋەتكهن يالالنما لهشكهرلهر قىستاپ : زەينهپ

  .كهلدى

، ھازىر يۇرتىمىز ئۈچۈن ئۆلۈپ، غهيۇرلىغىمىزدىن )قىزالرغا قاراپ: ( مايسىخان

گۈلجامال، جهمىله سىلهر مۇشۇ تاغ . شهرەپ قالدۇرىدىغان پهيت-شان

  . مېڭىڭالرقالغانالر مهن بىلهن بىرگه! ئىغىزىنى ساقالڭالر

 قالقان ئاۋازلىرى -قىلىچ.قىزالر ئىككى تهرەپكه بۆلۈنۈپ چىقىپ كىتىدۇ

بهش قىز بىلهن چېرىكلهر سهھنىنىڭ ئىككى تهرىپىدىن قىلىچلىشىپ .كۈچىيىدۇ

سهھنىدە چېرىكلهر . سهھنه ئىچىدە بىر نهچچه چېرىك يىقىلىدۇ. كىرىپ كىلىدۇ

ئارقىدىن يېتىشىپ . ىرىغا قىستايدۇبۇالر يهتته قىزنى سهھنىنىڭ ئارخ. كۆپىيىدۇ

  .كهلگهن ناشىتۇڭ لهشكهرلهرگه ۋاقىرايدۇ

مايسىخانغا قاراپ !( تىرىك تۇتۇلسۇن، قاچۇرۇپ قويۇلمىسۇن: ناشىتۇڭ

سىزلهر تهسلىم بولسا، باش ئهگسه ....ھا....ھا)تهكهببۇرانه قىياپهتته 

ىلهن مايسىخان گۈلسارە ب. ( خان ھهزرىتى سىلهرنى كېنىزەك قىلسۇن

  ).زەينهپكه بۇيرۇق قىلىدۇ

گۈلسارە، زەينهپ سىلهر زۆھرە بىلهن ھهجهرنى يۆلهڭالر، بىرگه : مايسىخان

 بىرىنى يۆلىشىپ مايسىخاننىڭ ئهتراپىدا -قىزالر بىر.( ماڭايلى

  )ساۋۇت يىتىپ كىلىدۇ.تۇرىدۇ



  60                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

ھه، ئهمدى بولمىدى قىزلىرىم، توۋا گۇنانى يهپتۇ دىگهن گهپ : ساۋۇت

  !ل قورال تاپشۇرۇپ،خان ئالىلىرىغا ساداقهت بىلدۈرۈڭالردەرھا.بار

قېنى قىزالر قىلىچىڭالرنى چىقىرىپ ) غالىبانه قىياپهتته قىزالرغا قاراپ: (مايسىخان

قېنى ) چېرىكلهرگه قاراپ.( ئۇالرنىڭ تاپشۇرۇۋىلىشىنى كۈتۈڭالر

  !تاپشۇرىۋىلىڭالر

  !سادىق مۇسۇلمان، قېنى مهرھهمهت: يۈز بىشى

ساۋۇت شاپاشالپ مايسىخاننىڭ ئالدىغا ! ( قېنى مهن تاپشۇرىۋاالي: ساۋۇت

بىرىپ قىلىچقا قولىنى سۇنۇشى بىلهن مايسىخان قىلىچىنى ساۋۇتنىڭ 

  .)قورسىقىغا تىقىدۇ

ناشىتۇڭ قىلىچىنى كۆتىرىپ ! ( قىزالر تاغ ئۈستىگه چىقىڭالر: مايسىخان

  )مايسىخانغا ئېتىلىدۇ، ئهمما يىقىنلىشالمايدۇ

  !چېرىك : ڭ ناشىتۇ

  .!بار: چېرىك

بۇ چوققىنى زەمبىرەك بىلهن  ! بېرىپ ئاگۈي جاناپلىرىغا ئېيت: ناشىتۇڭ 

  !تۈز قىلىۋەتسۇن-تۈپ

 تۈتۈك ئىچىدە -سهھنه ئىس. زەمبىرەكلهرنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ-سىرىتتىن توپ

  .قالىدۇ

  :قىزالر 

                ئهلۋىدا مۆلجهر تېغىنىڭ ھهر گىياسى ئهلۋىدا

   داالسى ئهلۋىدا-             بۇ ئهزىز ئۇچتۇرپىنىمنىڭ تاغ 

قالغان قىز نهۋكهرلىرىمۇ . مايسىخان تاغ چوققىسىدىن ئۆزىنى پهسكه تاشاليدۇ

سهھنه قاراڭغۇلىشىپ، يهتته قىز .  بىرىنى يۆلهپ ئۆزلىرىنى پهسكه تاشاليدۇ-بىر

ن كۆتىرىلىپ،  تاشلىغان يهردىن تاشلىغان يهردىن كۈچلۈك گۈلخائۆزلىرىنى

ئارقىدىن سهھنه يورۇپ . چېرىكلهرنىڭ ھهممىسى سهھنىدە يېتىپ قالىدۇ
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ھۈسهن نۇرلىرى بىلهن تاغ -چېرىكلهرنىڭ ئۈستىنى تۇمان بىسىپ قىزىل ھهسهن

ئاستا -چوققىسى يېندىن رەخمىتۇلال بهگ، ئهسمىتۇلال بهگ، يهتته قىز ئاستا

  . خور ياڭرايدۇئارقىدىن كۈچلۈك ئاكورتلۇق. كۆتىرىلىپ چىقىدۇ

  خـــور

  گــۈزەل خانتهڭرى باغرىدا ئۇنتۇلماس خاتىرە قالدى،

  .بــــاھادىر قېنىدىن رەڭدار بىزەلگهن مهنزىرە قالدى

  شهرەپ تارىخ بېتىگه زەر بىلهن ئۆڭمهس پۈتۈلگهچكه،

  .ئـۇنىڭ ھهر بىر قۇرىدىن ياش يۈرەككه خاتىرە قالدى

  )پهردە چۈشىدۇ( 

 ئايدا  نهشىر -3يىلى -1985ق نهشىرياتى تهرىپىدىن بۇ ئهسهر شىنجاڭ خهل( 

  .)ناملىق دىراممىالر توپلىمىدىن ئېلىندى» مۆلجهر تاغ بورانلىرى« قىلىنغان

  

  

    يهتته قىزنىڭ شهنىگه ئاتاپ يهتته قىزنىڭ شهنىگه ئاتاپ يهتته قىزنىڭ شهنىگه ئاتاپ يهتته قىزنىڭ شهنىگه ئاتاپ 

 

 

 ۋىسال ئىزدەپ بىر كۈنى ئويغا پېتىپ

 كۆرۈپتىمهن ئۇ قىزالرنى ئويغا پېتىپ

 قاراڭ باشىدا تاجى رەۋەن! ھايهات

 لىسى شهمشادتهك،زەپمۇ لهۋەنيهتتى

 جىمى ئىقلىم پهرىسىنىڭ باشى ئىكهن

 سۇلىرى ياشى ئىكهن« توققۇز بۇالق»

 قىيغان قهلهم قاشلىرى، چولپان كۆزى
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 نۇرلىرىدىن بولغۇسى تۈن كۈندۈزى

 تال كېلۇر-سۇمبۇل مىسال چاچلىرى تال

 ھهر بىرىنىڭ مهڭزىدە بىر خال كېلۇر

2 

 كېلۇركىرپىكلىرى ئوقيادەك ئويناپ 

 ئىشقى ئاتهش يۈرەكنى بويالپ كېلۇر

 ئېغىزلىرى ئويماقتهك، لېۋى غۇنچه

 قايسى غۇنچه قىزارغان زادى شۇنچه؟

  سهپ تۇرار-كېنىزەكلهر ئارقىدا سهپ

 شۇ بۇ قىزالر شاھىغا بهزمه قۇرار

 پار كېلۇر-چىشى ئاپئاق سهدەپتهك پار

 بۇ پهرىنى سۆيگىلى مىڭ يار كېلۇر

  چۈشۈم ئىكهنچۈچۈپقىنا ئويغانسام

 قانات قاققان چىن ئارزۇ قۇشۇم ئىكهن

 شۇندىن بىرى ئاتالندىم دىدار ئىزدەپ

 ئاھ ئۇرارمهن كۆزلىرى خۇمار ئىزدەپ

3 

 تونۇشايلى يهتته قىز ئىسمى بىلهن

 گۈلگۈن رەڭلىك، يالقۇنلۇق جىسمى بىلهن

 قىز سهردارى مايسىخان تولۇن ئايدۇر

 بهستى چىنار، شوخلۇقى قۇلۇن تايدۇر

 الله كىرپىك كۆزلىرى قارىتقاتتۇر

 بۇ ماكاندا تىڭى يوق پهرىزاتتۇر

 چۈشۈمدىكى پهرىنىڭ ئۆزى شۇدۇر



  63                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

 ئېغىزلىرى ،لهۋلىرى ، كۆزى شۇدۇر

  تۇرسا ھهمراھىدۇر ساۋاقداشالر-ماڭسا

  قهلهم قاشالر-ئۆزى ئوخشاش سۇمبۇل چاچ

4 

 ئۇ راستتىنال ئوت يۈرەك شائىر قىزدۇر

 ىر قىزدۇرئۇسۇلغىمۇ ئاجايىپ ماھ

 بۇلبۇل پهرى ھاجىتىم چۈشتى ساڭا

 تىلىم چولتا، كۆپ ياردەم بهرگىن ماڭا

 ناۋا قىلغىن مايسهمنى ئايالنغانچه

 تاپالمىدىم اليىق سۆز ئامال قانچه؟

 ئاپتاپتىنمۇ ئىللىقتۇر مېهرى ئۇنىڭ

 ئالهمدىنمۇ كهڭرىدۇر زېهنى ئۇنىڭ

 يا جىسمىنى سۈت بىلهن يۇغۇرغانمۇ؟

 ردا سۇغارغانمۇ؟پىراغىنى ئىپا

 ئاينى ئادەم تۇغامدۇ بۇ جاھاندا

  ساندا-ئاي يۈزىدە داغى بار ئاندا

5 

 شۇنچه كۆركهم يازار ئۇ ھۆسنى خهتنى

 خهتتاتلىققا باغلىغاچ مۇھهببهتنى

 كۆرۈپ قالسا ۋەسلىنى شاھزادىلهر

 ...تائام يېمهي ئۇرغۇسى پهريادىلهر

 ئۇندىن قالسا دىلبهرنىڭ دىلى يۇمشاق

 لبۇل ، شائىرە تىلى يۇمشاقخۇددى بۇ

 گۈلدىن گۈزەل ھۆسۈندە دىلبهر ئاتلىق
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 غهمكىن بۇلبۇل بىر كۆرسه تاپار شادلىق

 پهرھاد كۆرسه شېرىننىڭ ئۆزى دەرلهر

 ياقۇت كۆزلۈك ئۈزۈكنىڭ كۆزى دەرلهر

6 

 قىزالر ئىچرە غۇنچه قىز بىر جاناندۇر

 كۆرۈپ قالسا ئاشىقالر باغرى قاندۇر

  زىل قىلۇر-نى زىلناخشا ئېيتسا زېمىن

 تۈمهنلىگهن بۇلبۇلنى خىجىل قىلۇر

 باغدا بۇلبۇل سايرىماس گۈل بولمىسا

 گۈلدىن ئۆزلۈك گۈل چىراي قهمبهرنىسا

 بويى زىلۋا، قاشلىرى بهرگى قىياق

 ئۇسۇل ئۈچۈن باغلىغان ئۇ ئىشتىياق

 يهتته قىزنىڭ ئىچىدە زۆھراسى بار

 جاننى ئالۇر قاشىنىڭ ئوقياسى بار

7 

 قىزىل قهشقهرنىڭ ئانارىدەكمهڭزى 

 جىسمى گۈلدۇر بهشكېرەم باھارىدەك

 چالسا تهمبۇر قاشىغا بۇلبۇل كېلۇر

 سهنهم تارتىپ ھهر قېتىم مىڭ گۈل كېلۇر

 قانداق تهسۋىر ئېتهيكىم گۈلئايىمنى

 ئۆزى خۇشخۇي قوي كۆزلۈك مۇاليىمنى

 شۇنچه نهپىس گۈل چېكهر كهشتىلهرگه

 رگهچىقسا گۈلدەك كۆرۈنهر رەستىله

 خىجىل قىلۇر گۈللهرنى ۋەسلى ئۇنىڭ



  65                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

 گۈلدىن ئۆزلۈك گۈلمىكىن نهسلى ئۇنىڭ

8 

 قۇياشمىكىن ئايمىكىن ئهختهرنىسا

 تۈن قاراڭغۇ بولغۇسى ئۇ بولمىسا

 زەپ ياراشقان مهڭزىگه زىناقالرى

 شامالدىنمۇ ئىتتىك ئاياقالرى

 ئات ئۈستىدە كۆرسىتىپ ماھارەتنى

 ھهر يۈرەكته ئۇرغۇتار جاسارەتنى

 ئوقيا، قىلىچ، شهمشهردە مهشىق قىلۇر

 بۇرۇن بولغان جهڭلهرنى تهتقىق قىلۇر

 

داستانىدىن ئىلىنغان بۇ پارچىالر » يهتته قىزلىرىم « ئىبراھىم قۇرباننىڭ 

ئهسلى قانداق ( خاتىرە سارىيى » يهتته قىزلىرىم«ئۇچتۇرپاندىكى 

غا ھۆسنىخهت ) ئاتىلىدىغانلىقىنى بىلمىگهچكه شۇنداق دەپ ئاتاپ قويدۇم

يازدا خىزمهتداشلىرىم جهنۈپقا ساياھهتكه بارغاندا . قىلىپ يىزىلغان ئىكهن

 قىستۇرسام مۇۋاپپىق  جايغابۇ پارچىالرنى مۇشۇ. سۈرەتكه تارتىۋىلىپتىكهن

  . بولغۇدەك دەپ ئويالپ قوشۇپ قويدۇم
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    ئامهتنىڭ چاقچىقىئامهتنىڭ چاقچىقىئامهتنىڭ چاقچىقىئامهتنىڭ چاقچىقى

 

 )كومىدىيىلىك فىلىم(

 

 

 

 

 ئالىمكامال :ئاپتۇرى
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 :فىلىمدىكى پىرسوناژالر

  كهمسىتىلگهن ئىسمى نۇرەك،كهمسىتىلگهن لهقىمى چوقهي،  -نۇرمهمهت.1

 .پادىچى

 . ئاق كۆڭۈل يىزا ئايالى،نۇرمهمهتنىڭ ئايالى–گۈلسۇم .2

 . نۇرمهمهتنىڭ بالىلىرى–جۈرئهت،ئهكبهر .3

ۇرمهمهتنىڭ  تهمبهل كهلگهن،قىسقا بۇرۇت قويغان ئادەم،ن–ياسىن .4

 .شىرىگى،سانىيهنىڭ ئاشنىسى

 .نۇرمهمهتنىڭ ھهمراسى. ئورۇق،ئىگىز–ئالىم .5

 . نۇرمهمهتنىڭ قانۇنسىز ئايالى،سهتهڭ–سانىيه .6

 .يىزاباشلىقى،كهنت باشلىقى ۋە باشقا ئادەملهر.7
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 كۆرۈنۇش -1

 .ۋاقتى ياز،ئورنى مهلۇم يىزا

ن تهڭ مهلۇم يىزىنىڭ كونا قىياپىتى دىگهن ئاۋاز بىله! ھايدا كاالڭنى   

 كىچىك كالىالرنى -ھهرخىل دارۋازىالردىن چوڭ!ھايدا كاالڭنى.كۆرسۇتۇلىدۇ

پۇتىغا كونىراپ كهتكهن سىرىق .ئايالالر كۆرۈنىدۇ–ھهيدەپ چىقىۋاتقان ئهر 

 ساقاللىرى –چوقهي كىيگهن،بىشغا ئۆڭۈپ كهتكهن قىزىل دوپپا كىيگهن چاچ 

!  ئوتتۇزالردىن ئاشقان بىر ئادەم  ھايدا كاالڭنىئۆسۈپ كهتكهن ،يىشى

دىگىنىچه بىر قولىدا پادىچى تايىقى تۇتقان ھالدا بىرقانچه كالىنى ھايداپ 

كالىالرنىڭ مۆرەشلىرى، ئىتالرنىڭ ! ھايدا كاالڭنى .ئىكرانغا يىقىنلىشىدۇ

 .قاۋاشلىرى ئاڭلىنىدۇ

ۋە . ىسىنى ھايداپ چىقىدۇچىرايلىق ياسالغان بىر دارۋازىدىن بىر چوكان كال   

  :پادىچىغا قاراپ

ھوي نۇرەك ،تۇنۈگۈن كاالمنى ئىمىپ ئالدىڭمۇ نىمه؟قورسۇقىغا قارىسام -:چوكان

 .دەيدۇ. داردىيىپ كىتىپتۇ،يىلىنىغا قارىسىام سۈزمه خالتىدەك

ئوتتۇز يىلدىن بىرى تاي ،تاي «ھه تۇنۈگۈن ئىرىڭىز بىرىپتىكهن :نۇرمهمهت

كاالڭنى    «مهن .دىدى» ،قانداق قىلىسام ئات بوالرمهنبولۇپ كىلىۋاتىمهن

دەپ . ئاخشام ئاتتهك ئۆيگه كىرگهندۇ.دىسهم تازا بىر ئىمىپ ئالدى»ئهمگىن

 ...ھا ھا ھا-.ئايالغا جاۋاپ بىرىدۇ پادىچى ۋە ئۆزىمۇ كۇلىدۇ

چوكان بوينىنى سىلكىپ .ھوي تىلىڭگه مهرەز چىققۇر نورەك چوقهي-:چوكان

 .ىتىدۇقوراغا كىرىپ ك
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 .يهنه بىر دارۋازىدىن بىر بۇۋاي كالىسىنى ھايداپ چىقىدۇ

 .پادىچى ساالم بىرىدۇ.ئهلهيكۇم سادىقكا –ئهسساالمۇ -: نۇرمهمهت

ھه نۇرمهمهت كالىالر ياخشى تويۇپ ! ۋە ئهلهيكۇم ئهسساالم-:سادىق بۇۋاي

ى مۇنۇ مايلىق توغاچن.ھهدەڭ سىنىڭ ياخشى گىپىڭنى قىلىدۇ.كىلىۋاتىدۇ جۇمۇ

 .سادىق دىگهن ئادەم.دىگهچ بىر توقاچنى نۇرمهمهتكه بىرىدۇ.ھهدەڭ بهردى

دىگىنىچه پادىچى توغاچنى بوينىغا ئىسىۋالغان .رەھمهت سادىقكا-:نۇرمهمهت

 ! ھايدا كاالڭنى.التا سومكىسىغا سالىدۇ

 

 كۆرۈنۈش -2

 . ۋاقتى ياز،ئورنى شۇ يىزىنىڭ ئهتراپىدىكى ساسلىق

ساندا يوغان كىچىك قارياغاچ ۋە سۆگهتلهر بهزەن –اندا قۇمۇشلۇق ،يۇلغۇنلۇق ئ

ساسلىقالر ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بوشلۇقالردا بىردىن ئىككىدىن ئوتالپ يۇرگهن 

پادىچى نۇرمهمهت بىر قىرى قار ياغاچنىڭ سايىسىدا پۇتلىرىنى .كالىالر كۆرۈنىدۇ

ر ناخشىنى مىنگهشتۈرۈپ ئىككى قولىنى بىشىنىڭ ئاستىغا قويۇپ قانداقتۇر بى

كاككۇكالرنىڭ ئاۋازى ۋە ئارالپ كالىالرنىڭ مۆرىگهن .غىڭشىپ ئىيتماقتا

شۇ ئارلىقتا ئشهك مىنگهن ئون ياشالر ئۆپچۆرىسىدىكى بىر .ئاۋازلىرى ئاڭلىنىدۇ

  ئوغۇل باال پادىچىنىڭ يىنىغا يىقىنلىشىدۇ ۋە

 .  دادا ،دادا دىگىنىچه ئىشهكتىن چۈشۈدۇ-): جۈرئهت(باال

 .دەپ نۇرمهمهت بىشىنى كۆتۇرىدۇ.ھه نىمه دەيسهن -  :نۇرمهمهت

مىنى ئاپام ئهۋەتتى ۋەلىكامنىڭ بىر كۇنلۈك اليچىلىقى باركهن -:جۈرئهت

مهن پادىغا قاراپ .ئۆيدە ماي،تۇز تۈگهپتۇ.پۇلى نهقكهن.قارىشىۋەتسۇن دەيدۇ

 .دەيدۇ باال.سهن ۋەلىكامنىڭ ئىشىنى قىلغۇدەكسهن.تۇرغۇدەكمهن
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  .هكلىك بىلهن غۇدۇڭشىغىنىچه ئورنۇدۇن تۇرۇدۇپادىچى ئىرىنچ

 يائالال ، ماي،گۆش،تۇزدىگهنلهر قاچان تهل بوالر،باللىرىمنىڭ -:نۇرمهمهت

ئهڭلى يوق،  ئهلگهكنى تاپسام تهڭنه يوق دەپ،خهققه ماالي بولۇپ 

دىگىنىچه باال مىنىپ كهلگهن ئىشهكنى مىنىپ سازلىق ، قۇمۇشلۇقالر .ئۆتهرمىزمۇ

باال قولىدا تايىقىنى تۇتقان ھالدا كالىالرتهرەپكه .ارالپ كىتىپ قالىدۇئارىسىنى ئ

 .ھۇ،چۇ ، بالىنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ.ماڭىدۇ

 كۆرۈنۈش -3

 .ۋاقتى ياز ،ئورنى شۇ يىزىنىڭ مهلۇم كوچىسى

 مىتىر كىلىدىغان 5،6 مىتىر،ئۇزۇنلۇقى 3،4نۇرمهمهت پادىچى كهڭلىكى    

ۈتۈن بهدىنى قارا اليغا مىلهنگهن،  ئادەم پ.ئورەك ئىچىدە الي ئهتمهكته

 .تۇنۇغىسىز ھالدا

شۇ ئارلىقتا موتۇسىكىلىت مىنىپ قارا كۆزئهينهك تاقاپ يۇقۇردا ئىسمى ئاتالغان 

 ياشالر ئهتراپىدىكى يىگىت يىتىپ كىلىدۇ ۋە ئورەكتىن يىراق 25ۋەلى دىگهن 

 موتۇسىكىلىتتىن چۈشمهي تۇرۇپ،.ئورۇندا توختايدۇ

پاھ مانا ئهمدى نۇرەك چوقهينىڭ ئۆزى بوپسهن،چوقهي دىگهنمۇ -پاھ:ۋەلى

 ياخشى نهرسه جۇمۇ،سهن التىسىدىنمۇ يا تىرىسىدىنمۇ؟

ۋەلى نۇرمهمهتنى شاڭخۇ قىلغاچ مۇتۇسىكىلىتىن چۈشۈپ ئىككى قولىنى ... ھا ھاھا

 .بىقىنىغا تىرەپ تۇرۇدۇ

 .دۇپادىچى نۇرمهمهت ھارغىن ھالدا يهنىال ئۆز ئىشى بىلهن بولى

 .ئهته يهنه بىر كۇن ئىشلهۋەت قانداق؟دەيدۇ ۋەلى:ۋەلى

پۇلىچۇ؟دەيدۇ نۇرمهمهت پادىچى الي ئاغزىنى الي كۆينىكىنىڭ :نۇرمهمهت

 .ئىچى تهرىپى بىلهن ئىتقاچ
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ھوي گهپ چوڭغۇ،ئورۇق كالىنىڭ پوقى يوغان دەپ ئاغزىڭ پۇلغا يۇگرەپ :ۋەلى

وقهيكا غىڭ قىلماي سوم كىرىپ كهتتى جۇمۇ چ15قاپتىغۇ،كانىيىڭغا 

دىگىنىچه ۋەلى موتۇسىكىلىتنى مىنىپ كۆرەڭلىك بىلهن توپا .ئىشلهۋىرىڭ 

 .ئورەك ئىچىدە كهتمىنىگه تايىنىپ بىر الي ئادەم قالىدۇ.توزۈتۇپ كىتىپ قالىدۇ

 كۆرۈنۈش -4

 .ۋاقتى ياز،ئورنى شۇ يىزا نۇرمهمهت پادىچىنىڭ ئۆيى

ازلىرى تالدىن توقۇلغان،كونىراپ مهھهللىنىڭ چىتىگىرەك جايالشقان دارۋ   

كهتكهن ئىككى ئىغىز تام ئۆي ،ئالدى قۇمۇش بىلهن توقۇلغان يازلىق 

 تۈپ ئۈرۈك ۋە ئالما ،بىر تهرىپى 4،5قورا ئىچىدە بولۇشىغا ئۆسكهن .چايخانا 

 .ئۆرىلىپ كىتىپ تىرەك قويۇلغان ئىشهك ۋە كاال ئىغىلى  كۆرۈنىدۇ

ن ئايالى گۈلسۈم چاي ئىچىپ ئولتۇرغان چايخانىدا نۇرمهمهت پادىچى بىله

 .گۇلسۈم سۆزلىمهكته.بولىدۇ

 جۇرئهتنى پادىچىلىققا ياردىمى بوالر دەپ مهكتهپتىن چىقىرىۋالدۇق، -:گۈلسۈم

ئهمدى كىچىگىنى قانداق قىلىمىز،پۇل بولمىسا قانداق ئوقۇتىمىز، پادىچىلىقتىن 

نىمه؟ .ىرەلمهيۋاتىمىزياكى يىرىمىزنى ت.تاپقان پۇل كانايدىن ئاشمايۋاتىدۇ

ئۆينىڭ .مۇشۇنداق ئۆتىۋىرىمىزمۇ.قهرز؟نىمه قهرز خۇيما تويدىغۇ بۇ قهرزدىن 

 .گۈلسۈم قولى بىلهن كونىراپ كهتكهن ئۆينى كۆرسىتىدۇ.ئهھۋالى مانا بۇ

نۇرمهمهت خوتۇنىغا .مهن قانداق قىلىمهن ئهمىسه-:نۇرمهمهت

 ۇ؟بىرسىنى بۇاليمۇ؟يا ئوغۇرلۇق قىاليم.ۋاقىرايدۇ

 مۇنداق ئىشالنى –سىزنى ئۇنداق قىلىڭ دىمىدىم،باشقىالر ئۇنداق -:نۇرمهمهت

كاال باقىمهن دەپال يۇرمهي باشقىچه بىرەر .يىلغا بىيىپ قالدى-قىلىپ يىلدىن

 .دەيدۇ گۈلسۈم.ئىشنى ئويلۇشۇپ كۆرمهيلىمۇ دەيمىنا 
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ئىش .ۇن ھازىرچه ئۆلۈپ قالمىدۇققۇ،يالغۇز بىزلىمۇ ،شۈكرى دە خوت-:نۇرمهمهت

دەيدۇ نۇرمهمهت ۋە ئورنىدىن تۇرۇپ .قىلىپ موراڭدىن ئىس چىقىپ تۇرۇدۇغۇ

سهككىزلهرگه كىرىپ قالغان بىر باال سومكىسىنى مايماق ئىسىپ .كوچىغا ماڭىدۇ

چىيىمنى چاققان بهر ئاپا ،ئاكامنىڭ يىنىغا پادىغا –قوراغا كىرىپ كىلىدۇ ۋە 

 پىقىرتىپ تاشالپ جوزىغا كىلىپ بارىمهن دىگىنىچه سومكىسىنى جوزا تۈۋىگه

جوزا ئاستىدىكى موشۈك بالىنىڭ سومكىسىنى سۆرىگىنىچه جوزا ئاستىغا .ئولتۇرىدۇ

 .كىرىپ كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش -5

 .ۋاقتى ياز،ئورنى شۇ يىزا

 مۇندا ئادەملهر سودا –ئاندا .يىزىنىڭ تۆت كوچا ئىغىزى مهلۈم تام دۇكان   

اغاچ سايىسدا دۇكاننىڭ تىمىنى يۆلهپ دۇكان ئالدىدىكى ي.قىلىپ كهتمهكته

ياش قىزغىن پاراڭ                                   –ئولتۇرۇپ بىر قانچه قىرى 

 .موخۇركا چهكمهكته.قىلىشماقتا

ئامرىكا -):  ئىكراندا زاكىر لهقىمى مۈشۈك دىگهن خهت كۆرىنىدۇ(ئادەم -1

     زوڭتۇڭى رىگان دىگهننى ئهرتىس      دەيدىغۇ؟

 بۇرۇن -):          ئىكراندا بارات لهقىمى تاي دىگهن خهت كۆرۈنىدۇ(ئادەم -2

 .ئهرتىس بوپتىكهن

 نىمه بولسا بولدى زادى ئهرتىس بوپتىكهنغۇ؟-:  ئادەم-1

لىكىن سهن                 .پۇل بولسا سهنمۇ زوڭتۇڭ بوالاليسهن-:ئادەم -3

 .جوزىنىڭ ئاستىغا زوڭتۇڭ بولساڭ بولىدۇدە

 .كۇلكه... ھا ھا ھا.چاشقانالرغا دەڭالر-:  ەمئاد-3

ساچىر خانىمنى دەڭالر،ئايال تۇرۇپ نى نى ئىشالرنى           -:  ئادەم -4
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 .قىلىۋاتىدۇ جۇمۇ

 .. پاھ-پاھ.شۇنداق خوتۇنالردىن ئىلىۋالسا ئادەم-:  ئادەم-2

 ساچىر. ئۇغۇ شۇنداق لىكىن سىنىڭ يىشىڭ توشمىغان تاي تۇرساڭ-:  ئادەم -1

 كۇلكه...ھاھاھا.خانىم مىنىۋالسا كۆتىرەم بولۇپ قالىسان جۇمۇ

شۇ ئارلىقتا ئۆزىچه غىڭشىپ نورەك چوقهي چاال مهس بۇالرنىڭ يىنىغا كىلىدۇ ۋە 

 .تىلىنى چايناپ

 .دەيدۇ مهس ھالدا لىڭشىپ. ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم-:نۇرمهمهت

 .ئادەم-1دەيدۇ .ئويناپ قويۇپسىلهردە.ھوي نۇرمهمهتقۇ بۇ-:ئادەم-1

دەيدۇ نۇرمهمهت .توالقىقىۋالدۇق-ئاغىنىلهر يولۇقۇپ قىلىپ ئاز-:نۇرمهمهت

 .ئالدى كهينىگه مىڭىپ

ئاغزىڭ كۆپۈك ): ئىكراندا قادىر لهقىمى ئهزمه دىگهن خهت كۆرۈنىدۇ(ئادەم -5

 .كۇلكه....ھاراق ئىچمهي ساسلىقتا   كاال ئهمدىڭمۇ نىمه؟ھاھاھا.قايناپ كىتىپتۇ

سهندەك ئهزمىلهر ئهمسه . دىگهننى ئىمهلىگهن ئادەم ئىمىدۇكاال-:نۇرمهمهت

دەيدۇنۇرمهمهت ئىككى قولى بىلهن .ئاغزىڭداسۈت قىتىق بولۇپ قالىدۇ جۇمۇ

 .تىزىنى ئۇرۇپ تۇرۇپ كۈلۈپ،باشقىالرمۇ كۈلىدۇ

پاھ نۇرمهمهت تازا ئىچىلىپسهن بۈگۈن گۈلسۈم خوشاللىقىدا -پاھ-:  ئادەم-1

 ....اھاھائۇخلىماي چىقىدىكهندە ھ

 نۇرمهمهت ئوڭ قولىنى كۆتۇرۈپ ،

دىگىنىچه يهنه خىڭشىپ ناخشائېيتىپ . كهتتۇق ئهمىسه -: نۇرمهمهت

 .دەلدەڭلىگىنىچه كىتىپ قالىدۇ

 كۆرۈنۈش-6

 .كۆرۈنۈشتىكى پادا باقىدىغان ساسلىق-2ۋاقتى ياز،ئورنى 
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اچنىڭ  ئىككىدىن ئوتلىماقتا نۇرمهمهت يهنال ھىلىقى ياغ-كالىالر بىردىن   

شۇ ئارلىقتا موتۇسىكىلىتنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇۋە .سايىسدا دەم ئىلىپ ياتماقتا

 قارا كۆز ئهينهك تاقىغان ۋەلى موتۇسىكىلىتىدىن چۈشمهي تۇرۇپ.يىتىپ كىلىدۇ

شهھهردىن تۇققانالر . ھوي نورەككا بىر ئىالن تۇتۇپ بهرسهڭ بوالتتى-: ۋەلى

 .دەيدۇ. چىقىپتۇ،دوراقىلغۇدەك

دەيدۇ نورمهمهت قارياغاچ سايىسىدا ئولتۇرغان .قانچه بىرىسهن-:تنۇرمهمه

 .ھالدا

 .ۋەلى بهش بارمىقى بىلهن نۇرمهمهتكه كۆرسىتىدۇ.بهش سوم بىرىمهن-:ۋەلى

 .دەيدۇ نۇرمهمهت.ئون سوم بهر-:نۇرمهمهت

تۇتساڭ تۇت تۇتمىساڭ تۇتىدىغان ئادەم جىق .نىمه دەيدۇ مۇنۇ چوقاي-:ۋەلى

قىپ ھال تات،خالتاڭغا قاراپ ئۇن تات دەپ ئۆزەڭنى ساتسا ھالىڭغا بى. جۇمۇ

مه .مۇنۇ موتۇنى مىنىپ ئالدىڭغا ئااليتهن كهلدۇق جۇمۇ.ئون سومغا ئالمايدۇ

ۋەلى شۇ گهپلهرنى قىلغاچ بهش سوم پۇلنى نۇرمهمهتنىڭ ئالدىغا .پۇلۇڭنى ئال 

ياغاچ .الىدۇتاشالپ بىرىپ ساسلىقتا موتۇسىكىلىتنىڭ ئاۋازىنى ياڭرىتىپ كىتىپ ق

 . سوم پۇلغا قارىغىنىچه قالىدۇ5تۈۋىدە نۇرمهمهت ئىككى پۇتىنىڭ ئارلىغىدىكى 

 

 كۆرۈنۈش-7

 . ۋاقتى ئورنى يۇقارقى سازلىق

نۇرمهمهت ساسلىق ،چىغلىق،دۆڭلۈكلهرنى قولىدىكى تاياق بىلهن ئاختۇرۇپ 

ننى تاياق نۇرمهمهت  ئىال.تۇيۇقسىز بىر ئىالن ئۇچراپ قالىدۇ.ئىالن ئىزدىمهكته 

لىكىن ئىالن قىچىپ كىتىپ،ئىگىزرەك بىر يارنىڭ تۆشۈگىگه كىرىپ .بىلهن ئۇرۇدۇ

نۇرمهمهتنىڭ تايىقى .نۇرمهمهت تايىقى بىلهن تۆشۈكنى كوالشقا باشاليدۇ.كىتىدۇ
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نۇرمهمهت تۆشۈكنى داۋاملىق كوالپ .بىر نىمىگه تهككهندەك بولۇدۇ

 كىچىكرەك بىر كوزىنى ئىككى ئاخىرىدا نۇرمهمهت تۆشۈك ئىچىدىن.چوڭايتىدۇ

ئىكراندا كوزا تولۇق .قولى بىلهن تۇتۇپ ئالدىغا ئىلىپ چىقىدۇ

كوزىنىڭ ئاغزى توپا بىلهن توشۇپ كهتكهن بولۇپ،نۇرمهمهت قىزىققان .كۆرۈنىدۇ

كوزا ئىچىدىن باشتا توپا تۆكۈلۈپ ئاخىرىدا .ھالدا كوزىنى يهرگه دۈم قىلىدۇ

 بىرقانچه ئون ئالتۇن تىلال يهرگه ئوندىن ئارتۇق زىقچه ئالتۇن ۋە

يائالال،بۇ نىمه -.ھودۇقىدۇ.ئهتراپقا قارايدۇ.نۇرمهمهت چۆچۈپ كىتىدۇ.چۈشۈدۇ

شۇ ئارلىقتا نۇرمهمهتتىن ئانچه يىراق .دىگىنىچه ياقىسىنى تۇتىدۇ. كارامهت

بولمىغان جايدا ئۈستىگه ئوخشاش پىرىجه كىيگهن،ئوخشاش سهلله يۆگىگهن 

 داپ تۇتقان ئىككى باال پهيدا بولىدۇ ۋە داپنى چىلىپ ناخشا قوللىرىدا ئوخشاش

 .ئېتىدۇ

 ھهي نۇرمهمهت نۇرمهمهت ،

 .ئامهت تاپتىڭ،پۇل تاپتىڭ

 ئهندى قانداق قىالرسهن،

 .قىينالماستىن يول تاپتىڭ

 ئهندى قانداق قىالرسهن،

 . قايسى يولدا ماڭارسهن

 تۇتالمىساڭ ئامهتنى ،

 .چوقاي بولۇپ قاالرسهن

 .ر غايىپ بولىدۇبالىال

 .نۇرمهمهت ئولتۇرغىنىچه ئالتۇن تىلالرغا قاراپ قالىدۇ

 كۆرۈنۈش-8
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 .ئورنى مهلۈم شهھهر.ۋاقتى ياز

بىر ئۈستهلدە نۇرمهمهت قىسقا .بازار ئىچى مهلۈم كاۋاپچىنىڭ دۇكان ئالدى

بۇرۇت قويغان ياسىن ۋە ئورۇق ئىگىز ئالىم دىگهن ئادەملهر بىلهن كاۋاپ يهپ 

 .مهكتهھاراق ئىچ

دىمهمسهن نۇرمهمهت بىر گىپىم بار دەپ بىزنى بۇيهرگه باشالپ -:ياسىن 

 .دەيدۇ.كهلدىڭ سارالىق

 .دەيدۇ.ھه شۇنداق گىپىڭنى قىلمامسهن ؟بۇله-:ئالىم

 .دەيدۇ.ھىچكىمگه دىمهيمىز دەپ قول بىرىپ قهسهم قىلىش-: نۇرمهمهت

 .ئالىم ياسىنالر قول بىرىپ قهسهم قىلىدۇ

الن قوغالپ بىر تۆشۈكنىڭ ئىچىدىن بىر كوزا ئالتۇن  ئى-:نۇرمهمهت

 .دەيدۇ.تىپىۋالدىم

نۈرمهمهت بىر تال ئالتۇننى .راستما ؟دەيدۇ ھودۇقۇشۇپ: ئالىم ۋە ياسىن

  كۆرسىتىدۇ

ئالىم ياسىنالرنىڭ كۆزلىرى يوغىناپ چىقىپ كهتكهندەك بولۇپ ھودۇقۇپ 

 .قورققاندەك بولۇشۇدۇ

 .ۇبىرىسىگه دىدىڭمۇ؟دەيد-:ياسىن

 .ياق-:نۇرمهمهت

 خوتۇنۇڭغا ئېيتتىڭمۇ؟-:ئالىم

 .نىمه قىالرىمنى بىلهلمهي سىلهرنى ئىزلهپ كهلگهن-:نۇرمهمهت

خوتۇن دىگهننىڭ چىچى ئۇزۇن ئهقلى .خوتۇنۇڭغا دىمهي توغرا قىپسهن-:ياسىن 

 قىسقا ،بىرسىگهدەپال قويسا ،تاپقان نىمهڭنى ھۆكىمهت ئىلىپ كىتىدۇ جۇمۇ؟

دەپ نۇرمهمهتنىڭ دۈمبىسىگه . ئالتۇنۇڭنى سۇ قىلىپ بىرىمهنمانا مهن-:ئالىم
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 .ئۇرۇدۇ

ئهكهل قولۇڭنى .قورقما،ئاغزىڭنى مهھكهم تۇت بىز سىنى يولغا باشاليمىز-:ياسىن

 .دەيدۇ.بىرىمىزدىن ھهرگىز ئايرىلمايمىز-پۇل سهندىن،ھهركهت بىزدىن بىر

 .نۇرمهمهت ،ياسىن ،ئالىمالر قول بىرىپ قهسهم قىلىشىدۇ

 كۆرۈنۈش-9

 .ئورنى نۇرمهمهت پادىچىنىڭ ئۆيى.ۋاقتى ياز

چايخانا نۇرمهمهت بىشىغا بىر تال ياستۇقنى قويۇپ،ئوڭدا يىتىپ موخۇركا    

 ھالقا ئىسالر نۇرمهمهتنىڭ ئاغزىدىن توختىماي –ھالقا .چهكمهكته

چوڭقۇر خىيالغا . بۇيان ئۆرۈلمهكته–نۇرمهمهت ئۇيان .چىقماقتا

لسۈم چوڭ بىر باغالم چۆپنى تهسلىكته كۆتۈرۈپ چايخانا ئايالى گۈ.چۆكمهكته

ئالدىغا كىلىپ چوپنى ئاچچىقالپ يهرگه تاشاليدۇ ۋە تهرىنى باش ياغلىقى بىلهن 

 :ئېرىتقاچ

 نۇمۇس قىلىڭ جۇمۇ نۇرمهمهت،نهچچه كۈن بولدى  ياتقىنىڭىز –: گۈلسۈم

ياشلىق 10!ياپادىغا چىقمايسىز؟يا بىرەر يهردە ئىشلىمهيسىز؟. ياتقان –

قولۇمنى كۆسهي چىچىمنى . بىر كۈن ساق بولسىڭىزبىر كۈن مهس.جۇرئهتكه ئۇگال

 .دەيدۇ يىغالپ تۇرۇپ. سۈپۈرگه قىلغۇدەك بولۇپ كهتتىم

ھوي چۆپ ئهكهلسهڭ ماڭا ئهكهلدىڭمۇ؟ئهكهلسهڭ كاالڭغا -:نۇرمهمهت

 داداڭ بىر.ۋاقىرايسهنغۇ خۇددى مىنى سهن خوتۇنلۇققا ئالغاندەك.ئهكهلدىڭ

چىشقاق موزاينى بىرىپتىكهن،نهسىللىك كاال دەپ ئهجهپ پىشانهمگه ئورۇپ 

ئهرگه تهككهنگه تويىسهن .ئۆيۇڭدىن بىر چىقىپ كىتىمهن.كهتتىڭا

  جاقىراپ سۆزلهپ كىتىدۇۋە ئاخىرىدا-نۇرمهمهت ئورنىدىن تۇرۇپ ۋاقىراپ.جۇمۇ

رىسىگه دىگىنىچه ياالڭ چاپىنىنى مو. بىشىڭغا كىيه ئۆيۈڭنى -: نۇرمهمهت
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گۈلسۈم ئۆزى كۆتۈرۈپ كهلگهن چۆپنىڭ .تاشلىغىنىچه كوچىغا قاراپ ماڭىدۇ

 .ئۈستىدە يىغلىغىنچه ئولتۇرۇپ قالىدۇ

 كۆرۈنۈش-10

 .ئورنى مهلۈم شهھهر.ۋاقتى ياز

 .مهلۈم زەرگهر دۇكان ئىچىدىن ئالىم،ياسىن،نۇرمهمهتلهر چىقىپ كىلىدۇ  

قالغان .قولۇڭغا تهگدىمىڭ سوم 100.قانداق رازى بولغانسهن-:ياسىن

 .دەيدۇ كۆرەڭلىگىنىچه.ئالتۇنلىرىڭنى ساقالپ مهھكهم قوي،خوتۇنۇڭغا تىنما 

 .ئهندى قولۇڭغا پۇل كىردى نىمه قىالي دەيسهن نۇرمهمهت-:ئالىم

ئالىم ئىككىمىز ئورۇسالرغا ياڭپىڭ .ھازىر ئورۇسالر تازاكىلىۋاتىدۇ-:ياسىن

مىنىڭچه بىر . ياخشى لىكىن پۇل يوقسودا شۇنداق.كۆرسۈتۈپ پۇل تىپىۋاتىمىز

مانا .دۇكان ئىچىپ سهن دۇكاندا تۇرساڭ،بىز ئۈرۈمچىدىن مال ئهكهلسهك

 .دەيدۇ.شۇچاغدا باي بولمىغىنىڭنى كۆرەي

مهن كاال قوي ئىلىپ .ئۇنداق ئىشالرنى قىاللماسمهنمىكىن جۇمۇ-:نۇرمهمهت

 .دەيدۇ.باقايمىكىن دىگهن

توخۇ داڭگال چۈشهيدۇ،ئۆچكه . داڭگالنىمه دەيدۇ مۇنۇ سارالىق-:ئالىم

جاڭگال دەپ يهنه شۇ سازلىقلىرىڭنى ئويالپ قاپسهنغۇ؟گاداي بولساڭ شه تاالش 

دەپ سالقىن دۇكاندا ئولتۇرۇپ ،ئۇچ ۋاق بازارنىڭ  ياخشى تامىقىنى يهپ پۇل 

ئۇنىڭ .ئاشۇ سارالىقلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ھالىڭ نىمه بولماقچى.تاپمامسهن

ت قانداقالرچه تىز باي بولۇپ كهتتى دەپ مهلىدىكلهر ساقچىغا ئۈستىگه نۇرمهمه

شهھهردە بولسا .دەپ قويسا ئالتۇنۇڭمۇ يوق،ئۆزەڭ تۈمىلهرنى ئارىالپ چىقىسهن

 .دەيدۇ.بىرسىنىڭ دۇكىنى ئىجارىگه ئىلىپ ئىچىۋاتىمهن دەيسهن ۋەسساالم

ىتىكى كهڭ شه دىگهننىڭ ئ.سهراغا چىقساڭ باالغا قالغىنىڭ شۇ.توپتوغرا-:ياسىن
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ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهممه . ،قانداق قىلىمهن دىسهڭ شۇنداق قىلغىلى بولىدۇ

توال ئارىسالدى .بىزدىن ئايرىلساڭ سىنى بۆرە يهيدۇ جۇمۇ.ئىشىڭنى بىز بىلىمىز

ئالىم ،ياسىن،نۇرمهمهتلهر .دەيدۇ .بولماي جۈرە ئاشخانىغا قوساق ئىچىپ كهتتى

 .يۈرۈپ كىتىدۇ

 كۆرۈنۇش-11

 ئورنى شۇ يىزا.ۋاقتى ياز 

نۇرمهمهت چايخانىدا ئولتۇرۇپ .ھىلىقى چايخانا .نۇرمهمهت پادىچىنىڭ ئۆيى 

 .ئايالى گۈلسۈمگه چالۋاقاپ سۆزلىمهكته

پادا كالىنى .بازاردىن بىرتونۇشۇمنىڭ دۇكىنىنى ئاچىدىغان بولدۇم-:نۇرمهمهات

 .دەيدۇ.جۇرئهت بىقىپ تۇرسۇن

شتۇمدەك جۇرئهت پادىنىڭ سىز شهھهرگه كىرىپ كهتسىڭىز،مۇ-:گۈلسۈم

ھۆددىسىدىن قانداق چىقىدۇ ،مهن قايسى بىر ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن 

دۇكان ئاچقىڭىز كهلسه نهسىللىك تايىنچىنى سىتىپ،مهلىدە .چىقىمهن

ئاچسىڭىزمۇ كىرىمى ياخشىغۇ،كالىنىڭ سۈتىنى مهن ساتاي،پادىنى جۇرئهت 

 .دەيدۇ.باقسۇن

ۇكان ئىچىپ مهلهڭگه سىركه الزا كاالڭنى سىتىپ د.بولدى قوي-:نۇرمهمهت

 ساتايمۇ؟دادام بهرگهن كاال دەپ ئۇنىڭ دەردىنى تارتايمۇ؟

گۈلسۈمنىڭ دادىسى < ئىكراندا.(شۇ ئارلىقتا گۈلسۈمنىڭ دادىسى كىرىپ كىلىدۇ

 .دىگهن خهت كۆرۈنىدۇ>تايىرئاخۇن 

ئاۋازىڭالرھهشكه چىقىپ كىتپ سىلهرنىڭ ! ۋۇي نىمه بولدۇڭالر؟-:تايىرئاخۇن

 .دەيدۇ.ىدىلىڭالر قاچان تۈگهيدۇج

 .گۈلسۈم ۋەقهنى ئىيتىدۇ
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نۇرمهمهت شۇنچه يىراقتا نىمه قىلىسىز؟ئۇششاق بالىلىرىڭىزنى -:تايىرئاخۇن

. تاشالپ،شهھهردە دۇم يىتپ،دۈم قوپۇپ يۈگىچه مهلىدە ئاچسىڭىز ياخشىكهن

 .نىمه بولغان بىلهن ئۆزىڭىزنىڭ مهلىسدە دەيدۇ

 دەپ ئهمدى سىز ئارالشتىڭىزغۇ؟مهنمۇ ئىككى بالىنىڭ گۈلسۈمنى ئاز-:نۇرمهمهت

با ال –بىر كاال بىرىپ قويۇپ ئاتا . قارىنى بىلگۈچىلىگىم بار–دادىسى ئاق 

ئهجهپ يوغان گهپ قىلىدىغان بولۇپ كهتتىڭالرغۇ؟دەيدۇ نۇرمهمهت قوللىرىنى 

 .شىلتىپ

ئىكراندا دۈيجاڭ باسىت دىگهن خهت .(دۇيجاڭ باسىت كىرىپ كىلىدۇ

 .)ۆرۈنىدۇك

 ھاي نۇرمهمهت گهپنى ئاۋايالپ قىاليلى،قانداق –ھاي -:دۇيجاڭ باسىت

 .دەيدۇ.گهپ بولسا چىرايلىق دىمهمسىز.بولمىسۇن تايىركام سىزنىڭ دادىڭىزدە

 .نۇرمهمهت ئورنىدىن سهكرەپ تۇرۇپ كىتىدۇ

 .دەيدۇ.ۋوي ئهمدى سهن قالدىڭمۇ؟سىنىڭ نىمه چاتىقىڭ:نۇرمهمهت

ه دىگهن بىلهن مىنىڭ سىلهرنىڭ ئىشىڭالرغا ئارلىشىدىغان نىم:دۇيجاڭ باسىت

مۇنداق ئېيتقاندا سهن بىلهن تهڭ بولساممۇ،ئۆزەڭالر مىنى بىزنى .ھوقۇقۇم بار

كهنت قهرزىڭنى كۆتۈرىۋىتىشنى .باشقۇرااليدۇ دەپ دۇيجاڭ سايلىغان

يىرىڭنى كهنت تىرىپ بهرسه،دۇكان ئاچىمهن دىسهڭ كهنت . ئويلىشىۋاتىدۇ

 .مدە بولساقياردە

 .ۋاي بولدىال،قۇلىقمنى توال ئاغرىتماي،چىقىشه ھهممىڭ ئۆيدىن-:نۇرمهمهت

ئۇالرمۇ ئىشقا .يهنه شۇ ئارلىقتا بىرقانچه خوشنىالر كىرىپ كىلىدۇ

نۇرمهمهت چالۋاقاپ ئۆزىنىڭ شهھهرگه كىرىپ كىتىش پىكرىدە چىڭ .ئارلىشىدۇ

 .گۈلسۈم يىغاليدۇ.تۇرۇدۇ
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 كۆرۈنۈش-12

 .ورنى مهلۈم شهھهرئ.ۋاقتى ياز

دۇكان ئىچىگه ھهرتۇرلۈك .بازار ئىچى مهلۈم دۇكاندا نۇرمهمهت سودا قىلماقتا

شۇ ئارلىقتا ياسىن .تاي مالالر دۇۋىالنغان بولىدۇ–تاي .كىيىم كىچهكلهر ئىسىلغان

  .دۇكانغا كىلىدۇ

ق دىگىنىچه چىرايلى.بىزنىڭ ھىساپ كىتابىمىزنى قىلىدىغان بىر قىز تاپتىم -:ياسىن

 .كهلگهن بىر قىزنى نۇرمهمهتكه تونۇرشتۇرىدۇ

 .ئالى تىخنىكومنى ئوقۇپ خىزمهت كۈتۈپ تۇرغان قىز.ئىسمى سانىيه-:ياسىن

بوپتۇ . ياسىنكام سىزنىڭ توال ياخشى گىپىڭىزنى قىلدى.ياخشىمۇسىز :سانىيه

دەيدۇ .ياقتۇرسىڭىز مىنى ئىلىپ قىلىڭ.ھىساپچى بولسام بوالي دەپ كهلدىم

 .ه قاراپنۇرمهمهتك

كهچته ئالىم ياسىنالر بىلهن بىر پاراڭلىشىپ ئهته جاۋابىنى .بولىدۇ:نۇرمهمهت

 .دەيدۇ.بىرەي

 .نۇرمهمهت بىلهن ياسىن سودىغا كىرىشىپ كىتىدۇ.مال ئالغۇچىالر كىلىدۇ

 كۆرۈنۈش-13

 .ئورنى شۇيىزا.ۋاقتى ياز

 سۆزلهپ چايخانىدا بىر ئايال گۈلسۈمگه.نۇرمهمهت پادىچىنىڭ ھىلىقى قوراسى

 .كتىدۇ

A ئاخىرى . كۆڭلىڭىزگه ئىلىپ قالماڭ ،دىمهي دىسهم زادى بولمىدى-:ئايال

نۇرمهمهتنى . شهھهردە بىر تونۇشۇم بار ئىدى.ئالدىڭىزغا كهلدىم

ئهسكىلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ .ئاپال نۇرمهمهتكه يامان بولدى«.تونۇيدىكهن

تهڭنى ھىساپچى دەپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ياسىن بىلهن چاتىقى بار بىر سه.قالدى
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خوتۇن بولۇپ بىر ئۆيدە تۇرىۋاتقىدەك -ئاڭلىساق ئهر.يىنىغا ئهكىلىۋالدى

 .دەيدۇ»

ۋاي ،قانداق قىالرمهن شهھهرگه كىرىپ پۇل تاپسا مهيلى دىسهم -:گۈلسۈم

ئهمدى مۈڭگۈز چىقىپ سانىيه دەپ بىر خوتۇن چىقىپ قالدىغۇ؟ ۋاي قانداق 

 .گىنىچه تامغا يۆلىنىدۇدى.قىالي ،كىمگه دەرمهن بۇ گهپنى 

A يالغانمۇ شهھهرگه بىرىپ –راسمۇ .ئۆزىڭىزنى بىسىۋىلىڭ گۈلسۈم-:ئايال

 .دەيدۇ.باقمامسىز

 كۆرۈنۈش-14

 ۋاقتى بىر يىلدىن كىيىن ،ئورنى مهلۈم شهھهر ،كۈز كۈنى

شهھهرنىڭ چوڭ كىچىك كوچىلىرى ،ئۆتۈشىۋاتقان ماشىنىالر،قىزغىن ئاۋات     

ئاددى كىيىنگهن گۈلسۈم ياالڭ چاپاندا مۇزالپ بالىسى .بازارالر كۆرۈنىدۇ

جۈرئهتنى ئهگهشتۈرۈپ ھارغىن ھالدا بازار ئارالپ كىمدۇر بىرسىنى 

ھهربىر ئاشخانا ئالدىغا كهلگهندە بىر تهلمۈرۈپ بالىسى جۈرئهتكه .ئىزلىمهكته

ياشلىق جۈرئهتمۇ مۇزلىغان 10ياالڭ كىيمدە .بىر قاراپ قويۇپ ئۆتۈپ كىتىدۇ

پ،بالىنىڭ كۆزلىرى تىزىلىپ كهتكهن نان،سامسا، كاۋاپالردىن بولۇ

 كىچهك دۇكىنىنىڭ ئالدىغا كىلىدۇ –گۈلسۈم شۇ مىڭىشىدا بىر كىيىم .ئۈزۈلمهيدۇ

 ۋە دۇكاندارغا ساالم قىلىدۇ ۋە

 مۇشۇ ئارلىقتا نۇرمهمهت دىگهن ئادەمنىڭ دۇكىنىنى بىلهمسىزكىن ؟ –: گۈلسۈم

 .دەپ سورايدۇ

گۇلسۇم شۇنداق قىلىپ بىر قانچه دۇكاندىن .دەيدۇ. بىلمهيمهن -:  دۇكاندار 

لىكىن بىرمۇ دۇكاندار بىلمهيدىغان .يولدىشى نۇرمهمهتنىڭ ئهھۋالىنى سورايدۇ

 .بولۇپ چىقىدۇ
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يهنىال بازار ئارالپ سامسا،كاۋاپالنىڭ پۇرىقىدا مهس بولغان ھارغىن، مۇزالپ   

ۇكاننىڭ ئالدىغا بىرىپ ساالم  باالئاخىرى بىر د-كهتكهن،ئاچ قورساق ئانا

 .قىلىپ نۇرمهمهتنىڭ دۇكىنىنى سورايدۇ

 كۈن بولدى نۇرمهمهت دۇكاننى 3،4 بىلىمهن،بىلىمهن لىكىن بۇگۈن -:دۇكاندار

گۈلسۈمنىڭ بىشى . دەيدۇ.سىتىۋەتتى ،ئۆزىنىڭ ھازىر نهدىلىگىنى ئۇقمايمهن

 .قايغاندەك بولۇدۇ

گۈلسۈم ئۆزىنى .ىسىنىڭ قولىنى تارتىدۇجۈرئهت ئاپ. جۈرە ئاپا كىتىمىز:جۇرئهت

جۈرئهتنى يىتىلىگهن گۇلسۈم كۆز ياشلىرىنى ئېرىتقاچ .ئوڭشاپ ئالىدۇ

سامساپهزلهرنىڭ ،كاۋاپچىالرنىڭ . دۈگدەيگىنىچه دۇكاندىن يىراقالپ كىتىدۇ

 .ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇرۇدۇ

 كۆرۈنۈش-15

 .ۋاقتى كۈز،ئورنى مهلۈم ئاپتوپوس ئىچى،كىچه

ئايال -ا چىراقلىرىنى ياندۇرۇپ كىتىپ بارماقتا،ماشىنا ئىچىدە ئهرماشىن   

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا گۈلسۈممۇ بار بولغان بولۇپ .يولۇچىالر ئولتۇرغان بولۇدۇ

 باال ئىككىسى –بالىسى جۈرئهتنى باغرىغابىسىپ، سوغۇقتا دۇگدەرەپ، ئانا 

 .قۇرۇق نان يهپ ئولتۇرغان بولىدۇ

 بالىسىنى باغرىغا تىخىمۇ چىڭ باسماقتا،بالىسنىڭ ماشىنا ماڭماقتا ،گۈلسۈم

 .ماشنا توختايدۇ.باشلىرىنى سىلىماقتا

 .دەيدۇ.  قارىياغاچ يىزىسغا كهلدۇق–قىز : بىلهت ساتقۇچى

ماشىنا چىراقلىرىنى .گۈلسۈم بالىسىنى ئهگهشتۈرۈپ ماشىنىدىن چۈشۈپ قالىدۇ 

الىسى بىلهن قاراڭغۇ كوچىدا گۈلسۈم ب.ياندۇرغىنىچه كىتىپ قالىدۇ

 .دەلدەڭشىگىنىچه مىڭىپ تۈن قوينىغا سىڭىپ كىتىدۇ
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 كۆرۈنۈش-16

 .ۋاقتى كۈز،ئورنى مهلۇم شهھهر

 ئىگىز بىناالر،ئۆتۈشۈپ تۇرغان ماشىنالر –كوچىلىرى رەتلىك ئىگىز    

نۇرمهمهت شهھهرگه ماسالشقان ھالدا رەتلىك كىيىنگهن ۋە يىنىدا .كۆرۈنىدۇ

ىككى ئادەم بىلهن قىزغىن پاراڭ بىلهن ئىكرانغا ئۆزىگه ئوخشاش كىيىنگهن ئ

 .يىقىنلىشىدۇ

 .دەيدۇ. ئهتىال  ماڭايلى نۇرمهمهت-:  ئادەم-1

 .دەيدۇ.ئۆگۈنلۈككه ماڭايلى،ئازراق قىلىدىغان ئىشىم بار -:  ئادەم-2

بولىدۇ ئاغىنىلهر ماڭساق ماڭايلى لىكىن مهن ئۆيگه بىر چىقىپ -:نۇرمهمهت

دەيدۇ نۇرمهمهت ۋە .تىگهندە قاتناشتا ئۇچرىشايلىئۆگۈنلۈككه ئهت. كىلهي

 - ھىلىقى ئىككىسى .ئۆتۈشۈپ تۇرغان تاكسىدىن بىرسىنى توراپ تاكسىغا چۇشۇدۇ 

 .دىگىنىچه قالىدۇ.چاپسان كهل 

 كۆرۈنۈش-17

 .ئورنى ھىلىقى يىزا نۇرمهمهتنىڭ دارۋازا ئالدى.ۋاقتى كۈز 

لۇپ قويۇلغان،گۈلسۈم دارۋازا ئالدىدا بىر تاكسى ماشىنا توختۇتۇ   

چوڭ ئوغلى جۈرئهتمۇ .نۇرمهمهتنىڭ قولىنى چىڭ تۇتقان ھالدا يىغلىماقتا

 ئايال خوشنىالر -ئهر3،4.يىغلىغان ھالدا تال دارۋازىغا يۆلىنىپ تۇرغان

 :گۈلسۈم يىغالپ تۇرۇپ سۆزلىمهكته.چۆرىدەپ تۇرغان بولىدۇ

 كۈنلهرنى  ئىككى يىل بوالي دىدى،يوقاپ كهتتىڭىز؟نىمه-:گۈلسۈم

مهنغۇ مهيلى ئىككى بالىڭىزچۇ؟ئۆيگه دادا .ئاڭلىسام خوتۇن ئىلىۋاپسىز.كۆردۇق

بولمىسا بولمايدىكهن نۇرمهمهت،يوقنىڭ گىپىنى مهنمۇ قىلماي،كهتمهڭ 

گۈلسۇم نۇرمهمهتكه . ئىچىڭىز ئاغرىسۇن بىزگه.خوتۇنىڭىز بولسا بولىۋەرسۇن
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 .يالۋارماقتا

 توپۇلۇغۇڭدىن مۇنۇ پۇلنى ئال خهجلهپ تويدۇم بۇ.بولدى قوي-:نۇرمهمهت

 .تۇر،سهن بىلهن ئۇزۇن تۇرالمايمهن

نۇرمهمهت يانچۇغىدىن بىر باغالم پۇلنى گۈلسۈمنىڭ قولىغا پاق قىلىپ  

تۇتقۇزۈپ ،ئۆزىنىڭ قولىنى گۈلسۈمنىڭ قولىدىن سىلكىپ ئاجرىتىپ ئالىدۇ ۋە 

 . ماشىنىغا چىقىپ ئولتۇرۇپ

 .ىگىنىچه توپىنى توزۈتۇپ كىتىپ قالىدۇد.شهھهرگه!  ھايدا-:نۇرمهمهت

ئادەمگهرچىلىكنىمۇ .  ھوي مونۇ چوقاي ئهجهپ ئۆزگىرىپ كىتىپتا-: خوشنا-1

 . سائهتمۇ يوققۇ بۇنىڭ-ساالم.ئۇنتۇپ قاپتۇ جۇمۇ

 .ئۇششاق بالىلىرى بىلهن قالدى. گۈلسۈمگه تهس بولدىدە-:    خوشنا-2

 .پۇل ئهۋەتىپ بىرەر-:   خوشنا-3

سانسىزغا سان تهگسه كۈندۈزى چىراق ياندۇرۇپتۇ   دىگهندەك - :  خوشنا-1

 .،پۇل ئهمهس خوتۇندىن بىرنى ئهۋەتىپ بهرمىسه تىخى

 .گۈلسۈم ئۈن سىلىپ يىغلىغان پىتى قوراغا كىرىپ كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش-18

 .ئۈچ يىلىدىن كىيىن،مهلۈم شهھهر ،مهلۇم ئۆي ئىچى   

اھالىق كىيىملهرنى كىيگهن نۇرمهمهت كۆزىگه قارا كۆزئهينهك قادىغان قىممهت ب

ھىلىقى ئىككى ھهمراسى بىلهن باشقا ئىككى ئادەم بىلهن قانداقتۇر بىر سودىنىڭ 

 .پارىڭىنى قىلىشماقتا

 .دەيدۇ نۇرمهمهت.بهش سومدىن پايدا بهرسهڭالربىرىمىز-:نۇرمهمهت

نۇرمهمهت تهرەپنىڭ چىڭ .دەيدۇئىككى ئادەم. سوم بولسۇن-4:قارشى تهرەپ

ھىلىقى . سومدىن پايدىسىغا مهلۈم سودا قول ئىلىشىپ پۈتۈشۈدۇ5ۇشى بىلهن تۇر
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ئىككىسى قول سومكىسىنى ئىچىپ باغالنغان  نۇرغۇن پۇلنى نۇرمهمهتنىڭ 

نۇرمهمهت بىشى بىلهن ئۆزىنىڭ بىر شىرىگىنى شهرەت . ئالدىغا قويىدۇ

 .شىرىگى ھىلىقى ئىككى ئادەمنى باشالپ چىقىپ كىتىدۇ.قىلىدۇ

مهت ساپادا بىر پۇتىنى يهنه بىر پۇتىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، پۇتلىرىنى نۇرمه

 ئوينۇتۇپ، 

 .دەيدۇ...  بىر مىليۇن،بىر مىليۇن -:  نۇرمهمهت

يهنه بىر شىرىگى ئالى دەرىجىلىك تاماكىدىن بىرنى نۇرمهمهتكه سۇنۇدۇ ۋە 

 .تۇتاشتۇرۇپ بىرىدۇ

دەپ خوشامهتچىلىك .  شۇنداق،شۇنداق نۇر لوبهن–:  نۇرمهمهتنىڭ شىرىكى

قولىدىكى قىممهت باھالىق ئۈزۈك . نۇرمهمهت تاماكا چىكىدۇ. قىلىقالرنى قىلىدۇ

 .ۋالىلداپ تۇرۇدۇ

 كۆرۈنۈش-19

 .ۋاقتى ياز،ئورنى مهلۈم شهھهر

 ئاستا مىڭىپ ئاستى بىر رىستۇران -شهھهر كوچىسىدا بىر سانتانا ماشىنا ئاستا

ماشىنىدىن .ك بىنانىڭ ئالدىدا توختايدۇئۈستى مىهمانغانا قىلىنغان ئۈچ قهۋەتلى

ئىككى –بىنا ئىچىدىن بىر .نۇرمهمهت ۋە ھىلىقى ئىككى ھهمراسى چۇشۇدۇ

 .بۇالر پاراڭ قىلغاچ بىناغا كىرىپ كىتىدۇ.خىزمهتچى چىقىپ قارشى ئالىدۇ

 كۆرۈنۈش -20

 .ۋاقتى ،ئورنى يۇقارقى بىنانىڭ مهلۈم خانىسى

نۇرمهمهت ۋە .االھىدە بىزەلگهن بولىدۇئۆي ئىچى ئ.خىلۋەت،ئازادە ئۆي    

ھىلىقى ئىككى ھهمراسى دۈگلهك ئۈستهلنى چۆرىدەپ قىزغىن پاراڭ بىلهن 

ئۈستهلدە ھهرخىل ئالى دەرىجىلىك قورۇمىالرتىزىلغان، ھهرخىل .ئولتۇرغان بولىدۇ
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: نۇرمهمهت. ئىشىك چىكىلىدۇ. ئالى دەرىجىلىك ھاراقالرقويۇلغان بولىدۇ

 .دەيدۇ.كىرىڭ -

  ىر كۈتكۈچى قىز كىرىپ كىلىدۇ ۋەب

نۇرمهمهت .دەيدۇ ئهدەپ بىلهن.دىرىكتۇر سىزگهيهنه نىمه الزىم-: كۈتكۈچى قىز

چىقىپ -قولى بىلهن چىقىپ كىتىش ئىشارىسى قىلىدۇ ۋە ئىغىزچىمۇ، 

 .قىز چىقىپ كىتىدۇ.دەيدۇ.كىتىڭ 

ر ساياھهت كىلهرگه تاققا بى. بۇبىنانىمۇ ئىشقا كىرىشتۈرۈپ بولدۇق-:نۇرمهمهت

دەيدۇ نۇرمهمهت ئالدىدىكى رۇمكىدىكى ھاراقتىن بىر .ئورنى قۇرساق دەيمهن

 .ئوتالپ

 .دەيدۇ بىر ھهمراسى.مهن قوشۇلىمهن-:نۇرمهمهت شىرىگى

سهنچۇ ئالىم؟ نۇرمهمهت ئورۇق ئىگىز كهلگهن يهنه بىر -:نۇرمهمهت

 .ھهمراسىدىن سورايدۇ

 .دەيدۇ ئورۇق ،ئىگىز ئالىممهنمۇ قوشۇلىمهن -):ئالىم(نۇرمهمهت شىرىكى

ياسىن بىلهن ئىككىڭالر ساياھهت ئورنى توغرىسىدا ئورۇننى -:نۇرمهمهت

 .كۆرگهچ كىتىدىغان چىقىمنى بىر خامچوت قىلىپ قويۇڭالر

دىيىشىدۇ تهمبهل كهلگهن،قىسقا بۇرۇت ياسىن .بولىدۇ.بولىدۇ-:ياسىن ۋە ئالىم

 .بىلهن ئورۇق ئىگىز ئالىم

نۇرمهمهت قولى بىلهن ئۆزىنىڭ -ياسىن ھىلىقى ،. ش تامامئى.بولدى-:نۇرمهمهت

ياسىن ئورنىدىن . دەيدۇ. قهلهم قاشالردىن چاقىرمامسهن -قىشنى سىالپ تۇرۇپ ،

  دەس تۇرۇپ

 بىردىن ئهكىرەيمۇ؟ياكى تامغا قاتارىسغا تىزىپ قويايمۇ؟ -: ياسىن

مهت بىر بىرىگه ئالىم بىلهن نۇرمه.ياسىن چىقىپ كىتىدۇ.ئۈچى كۈلۈشۈدۇ...ھاھاھا
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 .ئۇتۇق تىلهپ رومكا سوقۇشتۇرۇدۇ

 كۆرۈنۈش-21

 .چۈش ۋاقتى.ۋاقتى ياز،ئورنى بىرىنچى كۆرۈنۈشتىكى يىزا

 ساندا يىڭى ئۆيلهر سىلىنغان - توال ئۆزگهرگهن ئاندا-يىزا قىياپىتى ئاز   

ئادەملهر يىغىلىپ قۇرۇق پاراڭ سالىدىغان تۆت كوچا ئىغىزىدىكى دۇكاننىڭ 

توپا يولنىڭ ئورنىنى .ئاددى بولىسمۇ خىلى چوڭ ماگازىن سىلىنغانئورنىغا 

 .تاشيول ئىگهللىگهن بولىدۇ

گۈلسۈمنىڭ بىزگه تونۇشلۇق تال دارۋازىسىنىڭ ئورنىغا ئاددى  بولىسمۇ يىڭىچه 

دارۋازا سىلىنغان،ئاددى بولسىمۇ چىرايلىق ئۈچ ئىغىز ئۆي سىلىنغان  

مالخانىنىڭ ئورنىغا ئاددىغىنه ئىغىل ھىلىقى ئۆرۈلۈپ كىتهي دىگهن .بولىدۇ

دارۋازىدىن كىرىپال يىڭى . ياسالغان بولۇپ ،ئىككى نهسىللىك كاال چۆپ يىمهكته

ياسالغان ئۆيگه ئۇدۇل قىلىپ چايخانا ياسالغان بولۇپ،سۇپىدا كىگىز سىلىنىپ 

 .جوزا قويۇلغان بولىدۇ

 15،16جۈرئهتمۇ .جۈرئهت بىر ئىشهك ھارۋىدا چۆپ بىسىپ قوراغا كىرىپ كىلىدۇ

 .ياشلىق قاۋۇل ئهزىمهت بولۇپ قالغان

 روھى -گۈلسۈممۇ خىلى روھلۇنۇپ قالغان، رەڭگى.گۈلسۈم ئۆيدىن چىقىپ كىلىدۇ

 .تىتىكلىشىپ چىرايلىققىنه چوكان بولۇپ قالغان بولىدۇ

دىگىنىچه گۈلسۈم بالىسغا ياردەملىشىپ چۆپنى ئىغىل . كهلدىڭمۇ باالم-:گۈلسۈم

جۈرئهت ھارۋىنى نىرىسىغا ئاپىرىپ ئىشهكنى ھارۋىدىن .ىشىدۇئۈستىگه چىقىر

گۈلسۈم .قولىنى يۇيۇپ جوزىغا كىلىپ ئولتۇرۇدۇ.چىقىرىپ ئىغىلغا باغالپ چىقىدۇ

 .جوزىغا داستىرخان سىلىپ چۈشلۈك چايغا تهييارلىق كۆرۈدۇ

 . ئهكبهر مهكتهپتىن كهلمهپتىغۇ ئاپا؟دەيدۇ جۇرئهت-:جۇرئهت
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يدە زىهىن سىناش مۇسابىقىسى بوالتتىكهن،بىزنىڭ يىزىدىن بۇگۈن ناھى-:گۈلسۈم

 .دەيدۇ گۈلسۈم.ئۇكاڭ ئهكبهر قاتناشقىدەك باالم،كهچتهبىراقالكهلگىدەك

 .دىگىنىچه جۈرئهت جوزىنى خوشاللىقىدا مۇشتالپ قويىدۇ! ياشا ئۇكام-:جۇرئهت

 كۆرۈنۈش-22

 .ۋاقتى ياز،ئورنى شۇ يىزا

گۈلسۈممۇ نهق .رلىرى يىغىن ئاچماقتا يىزا كادىرلىرى ۋە كهنت كادى   

 .يىزا باشلىقى سۆزلىمهكته.مهيداندا بولىدۇ

پادا . مهن كهنت باشلىقى ئىسمايىلنىڭ پىكرىگه قوشۇلىمهن-:يىزا باشلىقى

تاشلىق ،چىغلىق،ساسلىقنى گۈلسۈمگه باقىدىغان ساسلىقنىڭ باش تهرىپىدىكى 

كۆتۈرۈپ بهرسهك گۈلسۈم ئۆزىنىڭ ھازىرقى قوراسىنى ساتسا، كهنت ،يىزا 

تولىدىن ياردەمدە بولساق،شۇئورۇنغا بىر باقمىچىلىق ئورنى قۇرسا بۇ -ئاز

مهن .گۈلسۈمنىڭ ماڭغىدەكال دەرمانى بولسا يۆلهش كىرەك.بولىدىغان گهپكهن

قورا جايىنى سىتىپ،كاال ئالسا ئالسۇن،كهنت .قولاليمهنگۈلسۈمنىڭ ئىلتىماسىنى 

 .يىقىنىدىن ياردەمدە بولسۇن

. باشلىق،گۈلسۈم تىرىشچان ئايال جۇمۇڭ مهن كىپىل بوالاليمهن-:كهنت باشلىقى

 .گۈلسۈمدىن ئۈمۈت بار

 .دىيىشىدۇ باشقىالر. بىزمۇ قولاليمىز-:كۆپچىلىك

دەپ ئورنىدىن .زۈن قىلدىڭالررەخمهت سىلهرگه ،قىسقا قولۇمنى ئۇ-:گۈلسۈم

 .تۇرۇپ رەخمهت ئېيتىپ كۆزلىرىگه ياش ئالىدۇ

 كۆرۈنۈش-23

 .ۋاقتى ياز ئورنى مهلۇم تاغ ئارىسىدىكى ساياھهت ئورنى

ساياھهت ئورنىغا اليىق ياسالغان بىر قانچه ئۆيلهر ،ئىگىز تاغالر قارىياغاچلىق 
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 .سايالر ،چىرايلىق مهنزىرىلهر كۆرۈنۈدۇ

ۆينىڭ ئالدىغا ئالى دەرىجىلىك ماشىنىالر توختۇتۇلۇپ قويۇلغان مهلۈم بىر ئ

 .بولىدۇ

 كۆرۈنۈش-24

ماشىنىالر توختۇتۇلۇپ  قويۇلغان ئۆينىڭ .ۋاقتى،ئورنى يۇقارقى بىلهن ئوخشاش 

 .ئىچى

چوڭ بىر ئۈستهلنى چۆرىدەپ ئولتۇرغان بىر قانچه ئهر ئايال 

ىدا چىرايلىق ھىساپچى نۇرمهمهتمۇ شۇالرنىڭ ئىچىدە بولۇپ يىن.كۆرىنىدۇ

 .سانىيهنۇرمهمهتكه بىشىنى قويغان ھالهتته ئهركىلهپ ئولتۇرىدۇ

  .ھاراق ئىچىشمهكته،تاماكا چىكىشمهكته.سورۇن قىزىغان بولىدۇ

نۇرمهمهت لوبهن تاغلىرىڭىزنى كۆرۈپ       –:مىهمان-1

ردىن دەيدۇ   ئولتۇرغانال.شۇنچهچىرايىلىق پىنهان جايغا ئورۇنلىشىپسىز.چىقتۇق

 .بىرسى

باسقان يىرىڭىزدىن گۈل ئۈنۈپ !  ئالتۇندەك ئادەمسىز جۇمۇڭ -:مىهمان-2

 .دەيدۇ يهنه بىر ئادەم.قولىڭىزدا بهركهت بار. چىقىدۇ

ئهگهر ئىككى بولسا بىرسى بىزنىڭ نۇر . بىزنىڭ نۇر لوبهن دۇنيادا بىر -:ياسىن

تنىڭ تاماكىسىنى تىلىنى چايناپ مهس ھالدا ياسىن گهپ قىلغاچ نۇرمهمه.لوبهن

 .تۇتاشتۇرۇپ بىرىدۇ

بارلىق چىقىم .قانچىلىك تۇرغۇڭالر كهلسه شۇنچىلىك تۇرۇڭالر-:نۇرمهمهت

 .نۇرمهمهت كۆرەڭلىك بىلهن قوللىرىنى شىلتىپ سۆزلهيدۇ. مهندىن

ۋىييهي نۇرمهمهتكا ئهرلهرنى بىقىپ،ئهرلهرنى ئۇچۇرۇپال -:چوكان

نۇرمهمهت . بىر چوكان غىلجىڭالپبىزلهرگىمۇ يوقمۇ؟ دەيدۇ.يۇرۇيدىكهنسىز
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  كۈلۈپ كىتىدۇ ۋە ئورنىدىن دەس تۇرۇپ

 بۈگۈن  مهن شۇنى جاكااليمهنكى ئۇشبۇ سورۇندىكى ھهر بىر -:نۇرمهمهت

 .دەيدۇ. ئايالنىڭ بوينىغا بىردىن ئالتۇن زەنجىر ئىسىلسۇن

 تهرەپتىن نۇرمهمهتكه خوشامهت سۆزلىرى يىغىپ –قىزغىن چاۋاكالر تهرەپ 

 .چوكانالر غىلجىڭلىشىدۇ،بهزىلهر ھاراق تۇتۇدۇ،بهزىلهر تاماكا تۇتۇدۇ.ۇكىتىد

نۇرمهمهت چاال مهس ھالدا ئورنىدىن تۇرۇدۇ ۋە يىنىدىكى چوكاننىڭ بىشىنى 

  سىالپ قويۇپ

 قىنى ئاغىنىلهر سىلهرگه ئات تهييارالپ قويغان ،جۈرۈڭالر ئات -:نۇرمهمهت

 .ۇمىهمانالر ئورنىدىن تۇرىد.مىنىمىز دەيدۇ

 كۆرۈنۈش-25

 .ۋاقتى ياز،ئورنى مهلۇم شهھهر

شهھهرنىڭ چوڭ كوچىسىدا بىر سانتانا ئاستا مىڭىپ كىلىپ بىر يان كوچىغا   

ماشىنا ئۈستى قاڭالتىرلىق ئىگىز كۆتۇرۇلۇپ ياسالغان ھهشهمهتلىك .كىرىپ كىتىدۇ

غالپ بىر خىزمهتچى ئايال قول با.دارۋازا ئىچىلىدۇ.بىر ئۆينىڭ ئالدىدا توختايدۇ

 كۆرۈنۈشتىكى نۇرمهمهتكه -19نۇرمهمهت ۋە .ماشىنا قوراغا كىرىپ كىتىدۇ.تۇرۇدۇ

بىشىنى قويۇپ تۇرغان سهتهڭ سانىيه ماشىنىدىن چۈشۈپ ئۆينىڭ بىرىنچى 

 .پهلهمپىيىگه پۇتىنى قويىدۇ

 كۆرۈنۈش-26

 .ئۆي ئىچى.ۋاقتى،ئورنى يۇقارقى بىلهن ئوخشاش 

تۇرۇپ،سول قولىدىكى ئۈزۈكنى ئوينىغاچ نۇرمهمهت ساپادا پۇتىنى ئالماش   

سهتهڭ بىر رومكىدا سوغۇق ئىچىملىك كۆتۈرۈپ باشقا بىر ئۆيدىن .ئولتۇرۇدۇ

ۋە نۇرمهمهتنىڭ ئالماشتۇرغان پۇتىنى قولى بىلهن چۈشۈرىۋىتىپ . چىقىپ كىلىدۇ
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قولىدىكى ئىچىملىكنى نۇرمهمهتكه .،ئۆزى نۇرمهمهتنىڭ قۇچىقىدا ئولتۇرۇدۇ

 .ۈدۇئاستا ئىچكۈز

دىگىنىچه نۇرمهمهتكه .  ئهته چهتكه كهتسىڭىز قانداق چىدارمهن –: چوكان

 .شۇ ئارلىقتا نۇرمهمهتنىڭ يانفۇنى سايراپ كىتىدۇ.غىلجىڭاليدۇ

  -ئالىممۇ سهن؟قانداق بولدى؟ نۇرمهمهت سورايدۇ ۋە!  ۋەي –: نۇرمهمهت

 .نىدىن تۇرۇدۇنۇرمهمهت ئور.بولىدۇ بولىدۇ ،بۈگۈنال ماڭاي مانا يولغا چىقتىم

بۈگۈن قونۇپ ئهته ماڭسىڭىزمۇ .نىمه ئانچه ئالدىراش!  ۋىييهي-:چوكان

نۇرمهمهت سهتهڭنىڭ .بولىدىغۇ؟سهتهڭ نۇرمهمهتنىڭ بوينىغا گىرە سالىدۇ

بۈگۈن .ۋاقىت پۇل . سانىيهبۇدىگهن سودا-ئىڭىكىنى قولى بىلهن كۆتۈرۈپ ،

ر تهييارلىقىمنى قىلىپ مىنىڭ سهپه.مىڭىش كىرەك بولسا بۈگۈن مىڭىش كىرەك

دىگىنىچه نۇرمهمهت باشقا بىر .بول چاپسان .مهن مونچىغا كىرىپ چىقاي.قوي

قۇيرۇقىنى ئوينىتىپ سانىيهمۇ باشقا بىر ئۆيگه كىرىپ .ئۆيگه كىرىپ كىتىدۇ

 .كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش-27

 .ئىككى يىلىدىن كىيىن.ۋاقتى ياز،ئورنى مهلۇم بىر جاي

ا ئىككى ئىغىز ئۆي سىلىنغان ئايالندۇرۇپ تام دارۋازىسى قاشاالنغان،يىنىغ 

بىلهن قورشالغان كۆلىمى خىلى چوڭ بىر كاال باقمىچىلىق ئورنى كۈنگهي قىلىپ 

 دەك كاال 20ياسالغان خىشلىق چوڭ بىر كاال باقىدىغان الپاس،الپاس ئىچىدە 

خهشهكلىرى –نىرىسدا يهنه بىر الپاس بولۇپ،ئۇنىڭدا كالىنىڭ يهم .يهم يىمهكته

بىر .بىر ئادەم قول ھارۋىسى بىلهن كاال قىغىنى بىر جايغا توپلىماقتا.كۆرۈنىدۇ

شۇ ئارلىقتا كىچىك .كالىالر مۆرىمهكته. قانچه ئايال سۈت تۇڭلىرىنى يۆتكىمهكته

كوزۈپلىق بىر ماشىنا توپا توزۈتۇپ قوراغا كىرىپ كىلىدۇ ۋە ئاق ئۆينىڭ ئالدىدا 
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ئاق ئۆيدىن .ئهت ماشىندىن چۈشۈدۇتوختاپ،ئىچىدىن بىزگه تونۇشلۇق جۈر

 .گۈلسۈم چىقىپ كىلىدۇ

دىگىنىچه ئاپىسغا نۇرغۇن .مانا ئاپا ،بۇگۈنكى سۈت تالۇنلىرى -:جۈرئهت

 .ھۆججهت تالۇنالرنى بىرىدۇ

  ئاپىسى ھۆججهتلهرنى بىر قۇر كۆرگهندىن كىيىن

 .دىگىنچه بالىسنى باشالپ ئۆيگه كىرىپ كىتىدۇ.جۈر باالم ئۆيگه -:گۈلسۈم

 كۆرۈنۈش-28

 .ئاق ئۆينىڭ ئىچى.ۋاقتى ،ئورنى ئوخشاش 

 باالم مۇشۇ ئايدىن باشالپ،بىزنىڭ ھىچكىمدە ھىچكىمنىڭ بىزدە –: گۈلسۈم  

جۈرئهت .دەيدۇ.مۇشۇ فىرما بىزنىڭ شهخسى مۈلكىمىز بولىدۇ.قهرزى قالمايدۇ

 .ئاپىسىنى قۇچاقاليدۇ

جۈرئهت . دەيدۇ.  دادام ئاپام،ئاپام دادام، پهرىشته ئاپام-:جۈرئهت

 .گۈلسۈم كۆزلىرىگه ئسسىق ياش ئىلىپ بالىسنىڭ بىشىنى سىاليدۇ.خوشاللىقدا

باالم  ساڭىمۇ رەخمهت ،مۇشتهك ۋاقتىڭىدىن تارتىپ تۇرمۇشنىڭ ئېغىر –: گۈلسۈم

بىز مۇشۇ .ھال كۈنىمىز ياخشىلىنىپ قالدى. يۈكىنى مهن بىلهن تهڭ تارتتىڭ

ەسسهپ ،سۈيىنى ئىچىپ ئادەم تۇپرىقىنى د. مهھهللىدە چوڭ بولغان

باشقىالر سىنىڭ ئهخالقىڭغا .بولدۇق،تىخىمۇ ياخشى ئادەم بول

دەيدۇ گۈلسۈم بالىسنىڭ بىشىنى . ئهسلىڭنى ئۇنتۇپ قالما باالم!زوقالنسۇن

 .سىلىغاچ

 ئۇندىن باشقا يىقىندا كهنت يول قۇرۇلۇشىنى ئىلىپ بارغىدەك بىز –: گۈلسۈم

مىڭ سوم ياردەم قىلساق 10زمۇ ھازىرچه بى.قاراپ تۇرساق ئۇيات بوالر

 .قانداق دەيسهن باالم.دەيمهن 
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 . سهن نىمه دىسهڭ مهن شۇ. بولىدۇ ئاپا -:جۈرئهت

 كۆرۈنۈش-29

ئورنى نۇرمهمهتنىڭ شهھهردىكى رىستۇران بىناسىنىڭ ئىچىدىكى .ۋاقتى ياز

 .مهلۈم ئۆي

ىل قۇرۇما نازۇ ئۈستهل ئۈستىگه ھهر خ.ئازادە كهڭ ئۆيگه چوڭ ئۈستهل قويۇلغان

ئايال ھاراق –چۆرىدەپ ئوندىن ئوشۇق ئهر .نىمهتلهر ھاراقالر قويۇلغان

يىنىدا سانىيه .بۇالرنىڭ ئارىسىدا نۇرمهمهتمۇ بار بولىدۇ.ئىچمهكته،كۈلمهكته

 .ئولتۇرغان بولىدۇ

نۇرلوبهن ) :  ئىكراندا قاسىم لهقىمى گهدەن دىگهن خهت كۆرۈنىدۇ(ئهر-1

بىرەر چهتئهللىك قىزالر . ا چاچلىرىڭىز سىرىققا ئۆزگىرىپتۇقار.چهتئهل يارىشىپتۇ

 سىالپ قويدىمۇ نىمه؟

ھاراق دەپ ئهتتىر ئىچىۋالمىغانسهن ھه؟ .پارىژنىڭ ئهتتىرى پۇرايدۇ-:ئهر-2

 كۇلكه

پۇلۇڭ بولىسال ھهممه سىنىڭ جۇمۇ،سىنىڭدەك قاسىم .ھه قانداق-:نۇرمهمهت

چهتئهلدەمىنىپ ) ئىكراندا قاسىم گهدەن كۆرۈنىدۇ(گهدەننى

 .باشقىالرمۇ كۈلىدۇ.نۇرمهمهت كۈلىدۇ..ھاھاھا.ئوينايدىكهن

قىز ئاياللىرى كىيىم كىيمهمدۇ نىمه؟ .ئوينايدىغان يهر چهتتىكهن-:نۇرمهمهت

دەيدۇ نۇرمهمهت ھاراقتىن بىر رۇمكا . بىرسىدىن گۈزەل دەڭالر– پاھ بىرسى –پاھ 

 .قىقىۋىتىپ

سانىيه غىلجىڭالپ  بىگىز قولى .ىز دە  قىلىن   شۇڭالشقا كىچىكىپ كهپس-: سانىيه

 .بىلهن نۇرمهمهتنىڭ مهڭزىنى ئاستاغىنه ئىتتىرىپ قويىدۇ

دەيدۇ ئۇمۇ . ئۆيدە بىرىنىڭ ،تاالدا مىڭىنىڭ. ئهر دىگهن شۇ–: چوكان-1
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نۇرمهمهتنىڭ ئۇنىڭ بۇنىڭ ياغلىما گهپلىرى .يىنىدىكى ئهرنىڭ بىقىنىغا ئۇرۇپ

  .كۈچى بىلهن خىلى تهڭشىلىپ قالىدۇۋە ئىچىۋاتقان ھاراقنىڭ 

كهل دىسهم .ئوينا،ئوينا پۇل دىگهن ئوغۇل بالىنىڭ قولىنىڭ كىرى-:نۇرمهمهت

دەيدۇ . كهلمهيدىغان،قوش ئالىمهن دىسهم بهرمهيدىغان نهرسه يوق جۇمۇڭالر 

 .دىيىشىدۇ. راس ،راس –سورۇندىكىلهر. نۇرمهمهت قوللىرىنى شىلتىپ

دەيدۇ نۇرمهمهت يهنه مهيدىسىنى .پۇل نۇرمهمهت نۇرمهمهت پۇل،-:نۇرمهمهت

 تهرەپتىن –ياغلىما گهپلهر تهرەپ .  ياشا ،ياشا نۇر لوبهن–. مۇشالپ

كۆرۈنۈشتىكى ھىلىقى ئوخشاش كىيىنگهن -7شۇ ئارلىقتا .نۇرمهمهتكه بىغىشلىنىدۇ

 .ئىككى باال داپ چىلىپ ئىشىك ئالدىدا پهيدا بولىدۇ ۋە ناخشا ئىيتىدۇ

 

 ھهي نۇرمهمهت،نۇرمهمهت،

 .يوغان سۆزلهپ پو ئاتما

 كىتپ ئهته ئامىتىڭ ،

 .ياغاچ تۈۋىدە ياتما

 ئۇنتۇپ كهتتىڭ ئهسلىڭنى ،

 . تۇتالمىدىڭ ئامهتنى

 چاقچىقى بارئامهتنىڭ،

 .كۆرىسهن كارامهتنى

 .ئۆي ئىچىدە كۈلكه چاقچاق داۋاملىشىدۇ.ئىككى باال يهنه يوقاپ كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش-30

 .شهھهرئورنى .ۋاقتى ياز

نۇرمهمهت . نۇرمهمهتنىڭ رىستۇران مىهمانخانىسىنىڭ ئىچىدىكى خالى ئۆي
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 .ئالىم ،ياسىنالر پاراڭ ئۈستىدە بولىدۇ

مهن ئالىم بىلهن چهتئهلدە مىس توغرىسىدىكى توختامغا قول قويۇپ :نۇرمهمهت

ئالىم بىلهن بىرىپ نهق مىس ئۆزىنى .پايدىسى جىق ئوقهتكهن.كهلدىم

ايغا بىزنىڭ نامىمىزدىن بىر شىركهت قۇرسا،لىكىن ھازىرچه ئالىم شۇج.كۆردۇم

بانكىنىڭ پۇلىنى تىخى قايتۇرمىدۇق،شۇڭا تاغدىكى ساياھهت .نهقپۇلىمىز كام

ئورنىنى سىتىپ، نهقپۇل قىلىپ،ئالىمنى چهتكه يولغا سالساق،مىسنىڭ كىرىمى 

هن ئالدى بىل.ساياھهت ئورنىنىڭ كىرىمىدىن نهچچه ھهسسه ئوشۇق بولىدىكهن

چوڭ سودىنى قىلىپ،تاغ دىگهن جىق بولغاندىن كىيىن  ساياھهت ئورنىدىن 

 . بىرنى كىيىنچه  قۇرساق بولىۋىرىدىغۇ

چهتئهلدىكى كاتتا سودا جۇمۇ .تاغنى نىمه قىلىمىز.ناۋاتتهك گهپ بولدى-:ئالىم

 نۇرمهمهت ئۆزىمۇ كۆردى -.مىليۇن دەيدۇ كۆرەڭلهپ.مىليۇن.ياسىن

 .دەيدۇ.جۇمۇ

 .وپتۇ ساياھهت ئورنىنى ساتساق ساتايلى دەيدۇب-:ياسىن

 كۆرۈنۈش-31

 .ئورنى شۇ شهھهر،ۋاقتى كىچه

بىر سانتانا ماشىنا يول چىتىدىكى بىر سىمۇنت ئىستۇلبۇغا ئۇرۇلغان بولۇپ،    

ماشىنا ئىچىدىن .بىرقانچه قاتناش ساقچىسى ۋە بىرقانچه ئادەم ئوالشقان بولىدۇ

ۇ ئادەم دەل نۇرمهمهت بولۇپ ئۆزى مهس ھالدا ب.بىر ئادەمنى تارتىپ چىقماقتا

ئۆزى ئامان قالغان .ئوڭ قولى يىنىك زەخمىلىنىپ قولىدىن قان چىقىپ تۇرۇدۇ

 .بولىدۇ

 .دەيدۇ دەلدەڭشىپ. نىمه بولدى دەيمىنا -:نۇرمهمهت

ماشىنىغا چىقىڭ ،قولىڭىزنى دوختۇرغا . مۇنداق بولدى -:قاتناش ساقچسى
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تناش ساقچىلىرى نۇرمهمهتنى ئۆزلىرىنىڭ ماشىنىسىغا دىگىنىچه قا. كۆرسىتهيلى 

ئوڭ تهرىپى بىلهن ئىستولبۇغا ئۇرۇلغان ماشىنا .يۆلهپ چىقرىپ ئىلىپ كىتىدۇ

 .ماكچىيىپ،سىمۇنت ئىستولبا يىنىدا ئىكراندا تولۇق كۆرۈنىدۇ

 كۆرۈنۈش-32

 .ئورنى شۇ شهھهر ،مهلۈم دوختۇرخانا

ن باغالپ،بوينىغا ئىسىپ ئولتۇرغان، نۇرمهمهت بىر  قولىنى ئاق داكا بىله  

ئىككى قاتناش .بىلىكىگه سىلىنغان ئاسما ئوكۈل تىمچىپ چۈشۈپ تۇرغان بولىدۇ

ۋە نۇرمهمهتكه . ساقچىسى سومكىسىن قهغهز ئىلىپ بىر نىمىلهرنى يازىدۇ

 . تۇتقۇزۇپ

 ھاراق ئىچىپ ،ماشىنا ھهيدەپ،ۋەقه سادىر –: قاتناش ساقچىسى

ۋە ئىككى ئايلىق ماشىنا . وم جهرىمانه تۆلهيسىزئىككى مىڭ س.قىلدىڭىز

 .دىگىنىچه خوشلىشىپ چىقىپ كىتىدۇ.پىراۋىڭىزنى تۇتۇپ قالىمىز

 .تىم قىلىپ چۇشمهكته–نۇرمهمهت سۇلغۇن ھالداقالىدۇ،ئوكۇل تىم 

 كۆرۈنۈش-33

 .كۆرۈنۈشتىكى شهخسى ئۆيى-20ۋاقتى ياز،ئورنى شهھهردىكى نۇرمهمهتنىڭ 

شۇ ئارلىقتا . انىيه ساپادا قىزغىن پاراڭ ئۈستىدە بولىدۇنۇرمهمهت بىلهن س  

 .يانفۇن سايراپ كىتىدۇ

ۋەي ،نىمه ؟نىمه؟ نۇرمهمهت ئورنىدىن تۇرۇپ كىتىدۇ ۋە -ۋەي:نۇرمهمهت

 .دىگىنىچه ئالدىرايدۇ. مانا ماڭدىم. مهن ھازىر باراي-ۋاقىراپ تۇرۇپ،

 .  نىمه بولدى شۇنچه-:سانىيه

اكالهتچىمىز ئالىم بىزنىڭ بارلىق پۇلىمىزنى يۆتكهپ چهتئهلدىكى ۋ-:نۇرمهمهت

دەيدۇ نۇرمهمهت ئۈستهلنى .نهگه كهتكىنىنى ھىچكىم بىلهيدىكهن.يوقاپ كىتىپتۇ
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دىگىنىچه  ئۆيدىن چىقىپ . تۇگىدى ،تۈگىدى-مۇشتى بىلهن قاتتىق مۇشالپ  

 .سانىيه ئىككى مۈرىسىنى چىقىرىدۇ.كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش-34

 .ىنچى كۆرۈنۈشتىكى يىزاۋاقتى ياز،ئورنى بىر

يىڭى ئۆيلهر قهد –كوچىالر رەتلىك يىڭى .يىزا كوچىلىر قارا مايالشتۇرۇلغان   

ئىكراندا ئىدارە سىياقىدا سىلىنغان بىر قهۋەت بىنا .كۆتهرگهن بولۇدۇ

دىگهن ۋىۋىسكا »قارياغاچ كهنتى «بىنانىڭ ئۈستۈنكى قىسمىغا .كۆرىنىدۇ

 .ۇپ قويۇلغان ئىككى كىچىك ماشىنا كۆرۈنىدۇكهنت قوراسىغا توختۇتۇل.كۆرۈندۇ

 كۆرۈنۈش-35

 .ئورنى يۇقارقى بىنانىڭ ئىچى.ۋاقتى ياز

يىزا .گۈلسۈممۇشۇالرنىڭ ئىچىدە بولىدۇ.يىزا،كهنت كادىرلىرى ئولتۇغان بولىدۇ  

 .باشلىقى سۆزلىمهكته

ق  رادىئوالردا تهشۋى–ئهزايىڭالر گۈلسۈمنىڭ ئىش ئىزلىرى گىزىت -:يىزا باشلىقى

يول،مهكتهپ،دوختۇرخانا دىگهندەك ھهممىسىگه ئۆزىنى ئۇنۇتقان .قىلىندى

ناھىيه، يىزا بۇ ئىشقا ئاالھىدە .باشقىالرنىمۇ بىيىشقا يىتهكلهپتۇ.ھالدا ياردەم قىپتۇ

مىڭ سوم رىغبهتلهندۇرۇش ياردەم پۇلى بىرىشنى 50كۆڭۈل بۆلۈپ،گۈلسۈمگه 

  غان ھالداگۈلسۈم قىزار. قىزغىن چاۋاكالر.قارار قىلدى

 .دەيدۇ.... رەخمهت،رەخمهت–:گۈلسۈم

 .يىزا باشلىقى سۆزىنى يهنه داۋام قىلىدۇ

مىڭ 500مىڭ يۇەن، يىزا 500ئۇندىن باشقا ناھىيه ئۆسۈمسىز :يىزا باشلىقى

گۈلسۈمنىڭ كاال فىرمىسىنى . يۇەن ئۆسۈمسىز قهرز بىلهن تهمىنلهشنى قارارقىلدى

ئهمدى .تى قۇرۇش پىالنىمۇ تهستىقالندىكىڭهيتىش ۋە سۈت مهھسۇالتلىرى زاۋۇ
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كهنتنىڭ گۈلسۈمگه كىرەكلىك قانچىلىك يهرنى ئاجرىتىپ بىرىش مهسىلىسى 

 .دەيدۇ.قالدى

گۈلسۈم ھهدە قانچىلىك يهرگه ئىهتىياجلىق بولسا .بولىدۇ . بولىدۇ-:كهنت باشلىقى

گۈلسۈم گۈلسۈم ھهدە بىزنى ئۇنتۇپ قالمىغان يهردە بىزمۇ .شۇنچىلىك يهر بىرىمىز

رەخمهت گۈلسۈم ھهدە  بىزنىڭ بۇ كىچىككىنه .ھهدىنى ئۇنتۇپ قالمايمىز

قىسقا قولىمىزنى ئۇزۇن .كهنتىمىزنى ناھىيهگه،شهھهرگه تونىتىۋەتتىڭىز

 .دەيدۇ كهنت باشلىقى گۈلسۈمنىڭ قولىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ.قىلىدىڭىز

چىڭ باغالنغان، مهن يىزام بىلهن ئادەم،مىنىڭ تهقدىرىم يىزام بىلهن -:گۈلسۈم

گۈلسۈم كۆزلىرىگه ياش .مهن دىهقانلىرىمنى سۆيىمهن.يىزا مىنىڭ باي بولۇشۇم

قىزغىن . تاپقان پۇلۇم سىلهرنىڭ. ھهممىڭالرغا رەھمهت-.ئىلىپ تۇرۇپ سۆزلهيدۇ

 .چاۋاكالر

 كۆرۇنۇش-36

 .ۋاقتى ياز،ئورنى نۇرمهمهتنىڭ شهھهردىكى ئۆينىڭ ئىچى

سىز ئايالى سانىيه بىلهن ياسىن بۇرۇتىنى سىالپ ساپادا نۇرمهمهتنىڭ قانۇن   

 .قويۇپ قىزغىن سۆزلهشمهكته

چهتئهلدىكى بارلىق پۇلنى ئالىم ئىلىپ .سانىيه ھهممه ئىش تۈگىدى!ھه-:ياسىن

سهن بىلمهيسهن تاغدىكى داچىنى نۇرمهمهت سىتىۋەتكهن نۇرمهمهتنىڭ .قاچتى

قهرزى بار،ئوغۇرالنغان بانكىنىڭ . رىستۇران بىناسىدىن باشقا پۇلى قالمىدى

باجخانا بىلهن بانكىنىڭ قهرزىگه رىستۇران بىناالر بويلىشامدۇ .باجمۇ بار تىخى 

دەيدۇ ياسىن سانىيهنىڭ .يوق ياكى ئۆزى تۈرمىلهرنى ئارىالپ چىقامدۇ تىخى 

 . ئېڭىكىنى قولى بىلهن كۆتۈرۈپ

 .ادەيدۇ ھودۇققان ھالد. ئۇنداق بولسا مهن قانداق قىلىمهن-:سانىيه
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بانكا چهكلىرىنى نهقلهشتۈرۈپ،ئۆيدە پۇلغا يارايدىغان نهرسىلهرنى -:ياسىن

دەيدۇ ياسىن سانىيهنىڭ .تهييارالپ قوي بىر كىچىدىال قۇيرۇقنى خادا قىلىمىز

 .قولتۇغىدىن تۇتقىنىچه

 كۆرۈنۈش-37

ۋاقتى ياز،ئورنى نۇرمهمهتنىڭ رىستۇران بىناسىنىڭ ئىچى مهلۈم ئۆينىڭ ئىچىدە 

 .ئىككى ئادەم سۆزلىمهكته.  سۇلغۇن ھالدا ئولتۇرغاننۇرمهمهت

تىخى بىز .بۇ يىلقى باجنى تىخى تۆلىمهپسىز. نۇرمهمهت ئهپهندى -:  ئادەم-1

 .دەيدۇ.بۇ پۇلالر ئاز ئهمهس.تهكشۈرگهن ئوغۇرالنغان باجمۇ بار

 بىزنىڭ بانكىنىڭ قهرز پۇلىمۇ ئاز ئهمهس،مۇددىتىدىن ئىشىپ -: ئادەم-2

 .نۇرمهمهت ئۇلۇق كىچىك تىنىپ.ىمه دەيمىز؟دەيدۇكهتتى بۇنى ن

مهندە پۇل قالىمىدى،مۇشۇ رىستۇران بىناسىنى باھاالپ ئالساڭالر -:نۇرمهمهت

ئادەم سومكىلىرىدىن نۇرغۇن ھۆججهتلهرنى چىقىرىپ -2-1.دەيدۇ. دەيمهن

.  بولىدۇ،ئهته رەسمىيهتلهرنى ئۆتىسهك بولىدۇ- ئارا پىچىرلىشدۇ ۋە ئاخىردا  -ئۆز

نۇرمهمهت بىشىنى ئىككى قولىنىڭ ئارىسىغا ئىلىپ .دىگىنىچه چىقىپ كىتىدۇ

 .بىشىنى تۆۋەن قىلىپ ئولتۇرغان ھالدا قالىدۇ

 كۆرۇنۈش-38

ۋاقتى ياز،ئورنى نۇرمهمهتنىڭ شهھهردىكى ھىلىقى ئۆيى نۇرمهمهت قولىدا بىر 

ق ۋاقىرىماقتا،ئۇرۇندۇ.ۋاراق خهت يازغان قهغهزنى تۇتقىنىچه چىچىلماقتا

ساپاالرنى تهپمهكته،تامدىكى سانىيهبىلهن چۈشكهن رامكىلىق سۈرەتنى ئۇرۇپ 

ئاخىرى بىرىپ ئۆزى ھىرىپ ساپاغا .ئهينهكلىرىنى سۇندۇرماقتا،دەسسمهكته

ئىكران سىرتىدىن سانىيهنىڭ .قولىدىكى خهتكه كۆزى چۈشۈدۇ.ئولتۇرۇپ قالىدۇ

 .ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ



  101                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

ۇن بالىلىرىغا رەھمى يوق سىزدەك  خوش خوت–نۇرمهمهت،خهيرى -:سانىيه

ئازۋاقىت بولىسمۇ سىزگه خوتۇن .  ئادەمدىن ماڭا قانچىلىك رەھمى بوالتتى

تىگىشلىك ھهققىمنى ئىلىپ ،يولۇمغا راۋان . بولدۇم،سىزگه ئهمهس پۇلىڭىزغا

 .خوش نۇرلوبهن–خهيرى .مىنى ئىزدەپ ئاۋارە بولماڭ.بولدۇم

 .اليدۇ يىرتىپ تاش–نۇرمهمهت خهتنى يىرتىپ 

دىگىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ ئىككى قولىنى . ئىپالس ھارامزادىلهر-:نۇرمهمهت

 .دەپ ۋاقىرايدۇ. مهن نىمه بولدۇم –كۆتۈرۈپ 

 كۆرۈنۈش-39

 .ۋاقتى كۈز،ئورنى شۇ شهھهردىكى مهلۈم قاۋاقخانا

نۇرمهمهت يالغۇز ئولتۇرۇپ ھاراق .شهھهر ئىچىدىكى مهلۈم قاۋاقخانه

 ئىككى ئادەم ئىشىك ئىچىپ كىرىپ كىلىدۇ ۋە نۇرمهمهتنى شۇ ئارلىقتا.ئىچمهكته

 .كۆرۈپ توختاپ قالىدۇ

 .دەيدۇ.بۇ يهرلهرنىمۇ ئاال      قويماپتۇ. ھوي مۇنۇ نورەك گهكسىغۇ-: ئادەم -1

 سوم سوراپ 10تۈنۈگۈن مهندىن . بۇ– راستىنال گهكسى بوپتۇ -:  ئادەم  -2

ىككى ئادەم چىقىپ كىرگهن ئ.دەيدۇ.جۈر چىقىپ كىتهيلى.يۇرۇيدۇ

 .نۇرمهمهت دەلدەڭشىگىنىچه ئورنىدىن تۇرۇدۇ.كىتىدۇ

 دەيدۇ تىلىنى چايناپ.يىزىپ قويۇڭ كىيىن بىراقال تۆلهيمهن-:نۇرمهمهت

 نىسى ئىچىۋىرىدىغان  ئاپاڭنىڭ سۈتى ئهمهس بۇ،ساله -:ھاراق ساتقۇچى

دۇرۇپ دىگىنىچه ھاراق ساتقۇچى نۇرمهمهتنىڭ خۇرۇم چاپىنىنى سال. چاپاننى

نۇرمهمهت .ئىلىپ ،نۇرمهمهتنى ئىشىكتىن ئىتتىرىپ چىقىرىۋىتىدۇ

 .دەلدەڭشىگىنىچه نىرى بىرىپ يهرگه يىقىلىدۇ

 كۆرۈنۈش-40
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 .ۋاقتى كۈز ئورنى شۇشهھهرنىڭ بىر كوچىسى ،كىچه

شۇ ئارلىقتا بىركىچىك .نۇرمهمهت كۆينهكچان دەلدەڭشىپ كىتپ بارماقتا  

ۋە . ئىچىدىن ئىككى ياش باال چۈشۈدۇ.وختايدۇماشىنا  نۇرمهمهتنىڭ يىنىدا ت

 .ئۇدۇل كىلىپ نۇرمهمهتنىڭ كانىيىدىن تۇتۇپ ژۇلقۇشاليدۇ

بۇگۈن .ۋاي گۇي ،سىنى ئىزلهپ ھالىمىزقالمىدى. پۇلنى قاچان بىرىسهن-:باال-1

 .دەپ نۇرمهمهتنىڭ مهڭزىگه بىر كاچات ئۇرۇدۇ.ئاران تاپتۇق سىنى 

 ئۇرماڭالر مىنى ،پۇلۇمغۇ يوق ،ئۆيۇم بار شۇنى ۋاي بىرەي ئۇكىلىرىم-:نۇرمهمهت

 .دەيدۇ نۇرمهمهت تىلىنى چايناپ مهس ھالدا. ئىلىڭالر

دىگىنچه ئىككى باال نۇرمهمهتنى . چىقه ماشىنىغا ئۆيۇڭگه بارىمىز -:ئىككى باال

 .ماشىنىغا ئىتتىرىپ كىرگۈزۈپ ئۆزلىرىمۇ ماشىنىغا چىقىپ ئۇدۇلالپ كىتىپ قالىدۇ

 كۆرۈنۈش-41

 :ىر يىلىدىن كىيىن ۋاقتى ياز ،ئورنى مهلۈم شهھهرب

بىر ئادەم ئۈچ چاقلىق ھارۋىدا لىق بىسىلغان قانداقتۇر بىر .قايناق بازار ئىچى

بۇ دەل بىزگه تونۇشلۇق نۇرمهمهت .نىمىلهرنى سۆرىگىنىچه ئىكرانغا يىقىنلىشىدۇ

غا بولۇپ،بارلىق كۈچى بىلهن پىدالى دەسسهپ ھهيدەپ بىردۇكاننىڭ ئالدى

نۇرمهمهتنىڭ چاچ ساقاللىرى ئۆسۈپ .كىلىپ مالالرنى چۈشۈرۈشكه باشاليدۇ

كهتكهن،كىيگهن كۆينىگىنىڭ دۈمبىلىرى شور باغالپ مهينهتلىشىپ 

 .ئۆزىمۇ روھسىز،شۇ ئارلىقتا.كهتكهن

 (ئىكراندا بارات لهقىمى تاي دىگهن خهت كۆرۈنىدۇ:(بارات

ۋە . هتنىڭ يىنىغا كىلىدۇدىگىنچه نۇرمهم.ھوي مۇنۇ بىزنىڭ نۇرەكقۇ -  

 .نۇرمهمهت بىلهن قىزغىن كۆرىشىدۇ

شهھهر ئايرۇپىالندا -ھوي نۇرمهمهت سىنى باي بولۇپ كهتتى ،شهھهرمۇ:بارات
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قهلهندەرنىڭ ئۆزى . نىمه كۈندە قالدىڭ ھوي.يۇرۇيدۇ دەپ ئاڭلىغان

 بوپسهنغۇ؟

 .بۇنداق كۈنلهرنى كىم ئويالپتۇ.ئامهت قاچتى بارات-:نۇرمهمهت

ئۆي ماكانىڭ تۇرۇپ،چوڭ بولغان مهلهڭ !ھوي بولماپتۇ جۇمۇ ساڭا-:ات بار

خوتۇنۇڭ .تۇرۇپ،يىتمهك بولۇپ قاپسهن،مۇشۇمۇ كۈنمۇ؟جۈر مهلىگه كىتىمىز

 .باللىرىڭمۇ كاتتا ئادەم بولۇپ كهتتى.گۈلسۈم باي بولۇپ كهتتى

خوتۇن باللىرىمغا .ئهمدى قايسى يۇزۈم بىلهن مهلىگه بارىمهن:نۇرمهمهت

 .داق قارايمهنقان

ئادەم دىگهن خام سۈت ئهمگهن .مهھهلله دىگهن مهھهلله جۇمۇ-:بارات

خاتاالشمايدىغان ئادەم بارمۇ؟سهن قىلغان ئهسكىلىكنى مهھهللهڭ 

نۇرمهمهت .جۈر مهلىگه ئىلىپ كىتىمهن.سىنى قوينىغا ئىلىپ كىتىدۇ.قىلمايدۇ

 .ئۇنىمايدۇ

 كۆرۈنۈش-42

 ئورنى يىزا.ۋاقتى ياز

ئىككى ئادەمگه )ئىكراندا بارات تاي(بارات .ىڭ ئۆي ئىچىبارات تاين

 .سۆزلىمهكته

بىز ئاڭلىغان نۇرمهمهت .مهن شهھهردە نۇرمهمهتنى ئۇچرىتىپ قالدىم:بارات

نهدە يىتىپ نهدە قوپىدۇ .يوق جۇمۇ،ھارۋا سۆرەپ جان بىقىپ يۈرۈپتۇ

 باي بولۇپ خوتۇن. بىر قارىساڭ ئىچىڭ ئاغرىيدۇ.بىلمىدىم،ھالى خاراپ

بالىلىرىنى ،مهلىنى تاشالپ ،كۆرەڭلهپ كهتكىنىنى ئويلىساڭ كۆتىگه نهچچىنى 

 .ئامال يوق.تهپكىڭ كىلىدۇ

A ئاتا كۆرگهن .ھوي بولماپتۇ جۇمۇ ،نۇرمهمهتمۇ مۇشۇ مهلىنىڭ ئادىمى:دىهقان



  104                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

 .،ئانا كۆرگهن بىز،ئۇ قىلغاننى بىز قىلمايلى

B يا؟قانداق قىالرمىز،گۈلسۈمگه دەپ باقامدۇق:دىهقان  

گۈلسۈمگه دىسهك قانداق بوالر،گۈلسۈمنىڭ يۇرىكى خۇن بولۇپ كهتتى :بارات

 .جۇمۇ،ئۇنىماسمىكىن

Aبولمىسا گۈلسۈمنىڭ پىرمىسىغا ئورۇنالشتۇرپ قويمايلىمۇ؟گۈلسۈم ئۆزى :دىهقان

كاال بىقىۋاتقانالرنىڭ ئارىسىغا قىتىۋەتسهك ،پادىچىالرنى گۈلسۈم كۈندە .مهلىدە

؟كالىنى بىقىپ تهييار تاماقنى يهپ ئايلىقنى ئىلىپ تهكشۈرۈپ تۇراتتىمۇ

خۇدا يولىدا يىراقنى يىقىن .قالغان گهپنى كىيىن بىرنىمه دىمهمدۇق.تۇرمامدۇ

 قىلىپ بىر ئويۇن ئويناپ باقمايلىمۇ؟قالىغىنغا يۇرت مهھهلله بارغۇ؟

 .قىنى ئۇرۇنۇپ كۆرەيلى دەيدۇ ئۈچى-

 كۆرۈنۈش-43

 .ئورنى مهلۇم شهھهر.ۋاقتى ياز

بارات تاي . بازار ئىچى مهلۈم دوقمۇشتا ئۇچ چاقلىق ھارۋا توختىتىلىپ قويۇلغان

 .دىهقان نۇرمهمهت بىلهن قىزغىن پاراڭ قىلىشماقتاA ۋە

Aخوتۇنۇڭ گۈلسۈم ئۆزەڭنىڭ كونا .نۇرمهمهت قانچىالپ دەيمهن:دىهقان

دىگهن > چوغالن<مهن دىگهن فىرما .ئۆيۇڭنى يىڭىالپ شۇجايدا تۇرىۋاتىدۇ

تاماق بىرىدۇ،ياتاق .سوم بىرىدۇ400رما ناھىيهگه يىقىن يهردە،ئايلىقىغا فى

مۇنۇ تارتىۋاتقان كۈنۈڭدىن .بىرىپال كالىغا قاراپ پۇلۇڭنى ئالمامسهن.بىرىدۇ

 .ياخشى ئهمهسمۇ؟ئاغرىمامسهن،ئۆلمهمسهن،تاالدا قاالمسهن؟دەيدۇ

پۇت قولۇڭنى باغالپ بولسىمۇ .ۋوگۈي گهپ ئاڭالمسهن يوق:بارات

مهھهللىگه بارمىساڭمۇ مهھهللىگه يىقىن .مهھهلله ساڭا نىمه قىلدى.ئهپكىتىمىز

بارا مهھهللىدىكلهرنى كۆرىسهن،ئۇالر -فىرمىسغا بىرىپ ئىشله،بارا>چوغالن<
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خوتۇنۇڭ .ئۆتكهن ئىشالر گهپ سۆز بىلهن ئۇنتۇلۇپ تۈگهيدۇ.سىنى كۆرىدۇ

هس ئىككى ئوغلۇڭمۇ سىنىڭدەك باغرى تاشالردىن ئهم.گۈلسۈممۇ ئىرىپ قالىدۇ

بىزنىڭ .غا بىرىپ ئىشلهۋەرمهمسهن>چوغالن<.دادىسىدىن تىنىپ كهتمهس.بار

سىنى ئارىغا ئالماسما .مهھهللىدىنمۇ خىلى جىق ئادەم شۇ جايدا ئىشلهۋاتىدىغۇ

ھازىر ) ھارۋىنى كۆرسىتىپ(جۈرە قاتناشقامۇنۇ نىمهڭنى.،يا سهن ھايۋانمىدىڭ

بىلهن ماڭمايدىغان بولساڭ،بىزدىن كۆرگۈلۈگۈڭ بىز .قانچىگه ئالسا سىتىۋىتىمىز

 .بار دىگىنىچه نۇرمهمهتنى سۆرەپ ماڭىدۇ

 كۆرۈنۈش-44

 .ۋاقتى ياز،ئورنى مهلۈم ئورۇن

تۈپتۇز قىلىپ ياسالغان قارا ماي ياتقۇزۇلغان يول كۆرۈنۈپ ئاخىرىدا تۆمۇر    

ۋە سۈت چوغالن سۈت <دارۋازىنىڭ بىشىغا .شاالسۇنلۇق چوڭ دارۋازا كۆرۈنىدۇ

 -دارۋازا ئىچىدە رەت. دىگهن ۋىۋىسكا ئىسلغان بولىدۇ>يىمهكلىكهر زاۋۇتى 

بىرى بىلهن كىسىشكهن قارا ماي -رەت كاكا باقىدىغان ئورۇنالر،بىر

يولالر،دارۋازىدىن ئانچه يىراق بولمىغان ئورۇنغا سىلىنغان ئىككى قهۋەت 

لالر ئۇيان بۇيان ئۆتۈشۈپ چىرايلىق بىنا ،يولالردا ئاق خاالتلىق بىر قانچه ئايا

كۆك خاالت كىيگهن ئىككى ئادەم بىردىن ئىككى قول ھارۋىسىنى .تۇرغان بولىدۇ

سۆرىگىنىچه يۇقۇردىكى بىنانىڭ يان يولىغا بۇرۇلۇپ ماڭىدۇ،ئالدىدىكى ھارۋا 

شۇ .بۇدەل نۇرمهمهت بولۇپ چىقىدۇ. سۆرىگهن ئادەم ئىكرانغا يىقىنلىشىدۇ

 قانچه كىچىك ماشىنا كىرىپ كىلىدۇ ۋە بىنا ئالدىدىكى ئارلىقتا دارۋازىدىن بىر

ماشىنىدىن زامانغا اليىق كىيىنگهن چىرايلىققىنه بىرئايال .گۈللۈكته توختايدۇ

 .بۇدەل بىزگه تونۇشلۇق گۈلسۈم،باشقا ماشىنىالردىمۇ ئادەملهر چۈشۈدۇ.چۈشۈدۇ

 .مىهمانالر قىنى ئالدى بىلهن مىهمانخانىغا-:گۈلسۈم
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جۈرئهتمۇ چىرايلىق ياسىنىپ ئاپىسىنىڭ .مانالرنى بىناغا باشاليدۇگۈلسۈم مىه 

گۈلسۈم بىلهن جۈرئهتمۇ .مىهمانالر بىناغا كىرىپ كىتىدۇ.   يىنىدا پهيدا بولىدۇ

 .كىرىپ كىتىدۇ

 كۆرۈنۈش-45

 ۋاقتى ،ئورنى گۈلسۈملهر كىرىپ كهتكهن بىنانىڭ ئىچى

ار تىزىپ قويۇلغان ساپاالرغا يۇرۇق ،ئازادە چوڭ ئۆي ،گۈلسۈم مىهمانالرنى قات 

تهكلىپ قىلىپ ئۆزى دىرىزىنى ئىچىۋىتىش ئۇچۈن چوڭ دىرىزىنىڭ ئالدىغا 

تۆۋەن تهرەپتىكى .دىرىزىنى ئاچقىنىچه تۇرۇپ قالىدۇ.بارىدۇ ۋە دىرىزىنى ئاچىدۇ

قارىماي يولىدا يولدىشى نۇرمهمهت بىر قول ھارۋىسىنى سۆرىگىنىچه كىتىپ 

  ولدىشىغا قارىغىنىچهگۈلسۈم ي.بارغان بولىدۇ

 تۇرۇپ قالىدۇ ۋە قولىنى كۆتۈرۈپ،

دىگىنىچه ۋاقىرىماي قولىنى چۈشۈرۈپ يولدىشىغا تىخىمۇ .مهت...نۇرمه-:گۈلسۈم

ۋە بىشىنى دىرىزىدىن ئىلىپ،ئۆي ئىچىدە ئولتۇرغانالرنىڭ .سىنچىالپ قارايدۇ

 .دۇئارىسىدىكى ئوغلى جۇرئهتكه قارايدۇۋە دىرىزىنىڭ تهكچىسىگه يۆلىنى

. دىگىنىچه ئاپىسىنىڭ يىنىغاكىلىپ ئاپىسنى يۆلهيدۇ. ئاپا نىمه بولىدى:جۇرئهت

نۇرمهمهت ھارۋىسىنى سۆرىگىنىچه .ئاپسى جۇرئهتكه دىرىزىنى شهرەت قىلىدۇ

يول ئۈستىدە بىزگه تونۇشلۇق ھىلىقى ئىككى  باال   .بارغانسىرى  يىراقالپ كىتىدۇ

 .لىپ ناخشا ئىيتىدۇيهنىال داپ چى.تۇيۇقسىز پهيدا بولىدۇ 

 نۇرمهمهت ،ۋاي نۇرمهمهت،

 .ماشىناڭ يوق ،پۇلۇڭ يوق

 نىمه قىسمهت بۇ ساڭا ،

 .كىرەي دىسهڭ ئۆيۈڭ يوق
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 دىمىدىممۇ،دىمىدىممۇ؟

 ئۆزەك چىدىمايسهن دىمىدىممۇ؟

 

 ھىساۋى بار ھهممىنىڭ ،

 ھىساۋىڭنى بهردىڭمۇ؟

 چاقچاق دىگهن مانا شۇ،

 ئاخىرى ئۆزەڭ كهلدىڭمۇ؟

 مۇ؟دىمىدىممۇ؟دىمىدىم

 ئۆزەڭ چىدىمايسهن دىمىدىممۇ؟

 

 .تۈگىدى

 

  كۈنى-25ئاينىڭ -1يىلى -2004
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        4444----مېهمانمېهمانمېهمانمېهمان

  )ئىتوت( 

  تاھىر ھامۇت

 

    .ئهيسا،داۋۇت،ئابدۇكېرىم،ئابدۇرېهىم قان:قاتناشقۇچىالر

    .ئهيسانىڭ ئۆيى: ئورنى

   .نورۇز كۈنى كهچ:ۋاقتى

ئۆيدە ساپا،شىرە،ئىككى .نخانا ئۆيىئهيسانىڭ مېهما.چىراغ يانىدۇ

ئۇ داۋۇتتىن قورقۇپ تاالغا .ئۇنىڭ ئىچى قاتتىق پۇشقان.ئۆيدە ئهيسا .ئورۇندۇق

ھاراق بوتۇلكىسىنى تهكشۈرۈپ  ئۇ قۇرۇق .چىقالمىغىلى بىر ھهپته بولغان

چاغدا  شۇ .ئاخىر ساپادا يېنىچه يېتىپ مۈگدەشكه باشاليدۇ.باقىدۇ،ھاراق يوق

    .ھنىگه چىقىدۇئابدۇكېرىم سه

دېگهن »سۈت بىلهن كىرگهن خۇي جان بىلهن چىقىدۇ«:كونىالردا : ئابدۇكېرىم

تۆۋەندە بىز .ھهقىقهتهن ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان بۇ گهپ .گهپ بار

بۈگۈن نورۇز ئاخشىمى چوڭ ئهيسانىڭ .باقايلى دېگهن ئىتوتنى كۆرۈپ »مېهمان«

ئهڭ ياخشىسى مهن بۇ جېدەلگه .تۇرىدۇ ئۆيىدە يهنه جېدەل چىقىدىغاندەك 

    .ئارىلىشىپ قالماي ئاستا كېتىۋاالي

ئابدۇكېرىم سهھنىدىن چۈشۈۋاتقاندا داۋۇت ئابدۇرېهىمنى ئهگهشتۈرۈپ ( 

    .)ئازراق مهست داۋۇت .چىقىدۇ
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 ھوي مىرشاپ ئۇكا قانداق ئهھۋالىڭ؟  )ئابدۇرېهىمنى كۆرۈپ قالىدۇ:(داۋۇت

    !ۇتكا،نورۇز بايرىمىڭغا مۇبارەك بولسۇنھه تىنچلىقمۇ داۋ:ئابدۇكېرىم

   !ئۇنداق بولسا يۈر،بىلله نورۇز ئوينايمىز!ۋۇي،بۈگۈن نورۇزما؟:داۋۇت

   .مهن ماڭاي.رەھمهت داۋۇتكا،مېنىڭ بهك ئالدىراش ئىشىم بار:ئابدۇكېرىم

ھهي ئۇكا،سهن تېلېۋىزوردىكى مهشرەپلهرگه چىقىۋەرمهي،مانداق :داۋۇت

تۇرمۇش ئۆگهن .مۇنچه قاتنىشىپ قوي-شرەپلهرگىمۇ ئانچهمه بىزنىڭ يهرلىك 

   !يۈرە!دەيمهن تۇرمۇش

    .بولدى داۋۇتكا،مهن ماڭاي:ئابدۇكېرىم

ھهي باالڭزا،ئاكام گهپ قىلىۋاتسا ياق )ئابدۇكېرىمگه ھۈرپىيىدۇ:(ئابدۇرېهىم

 !  دەيسىنا

ي ماڭا)ئۇنىڭ ئهلپازىنى كۆرۈپ،گېپىنى دەرھال ئۆزگهرتىدۇ:(ئابدۇكېرىم

   .يېرىم دەم ئولتۇرايلى–داۋۇتكا،بىردەم  دېدىمغۇ؟يۈرە 

   .ھه ما گېپىڭ بولدى:داۋۇت

داۋۇت ئابدۇرېهىمغا شهرەت .ئۇالر ئهيسانىڭ ئىشىكى ئالدىغا كېلىدۇ      ( 

ئهيسا چۆچۈپ ئورنىدىن تۇرۇپ،ناھايىتى .ئىشىكنى چېكىدۇ قىلىدۇ،ئابدۇرېهىم 

يۇ،داۋۇتنى كۆرۈپ -ئاچىدۇ.نى ئاچىدۇئىشىك خۇشال ھالدا يورغىالپ بېرىپ 

   .)ئارقىغا قاچىدۇ

ئهيسا ئورنىدىال توختايدۇ ھهمدە دەرھالال سول بىقىنىنى !(ھهي،توختا:داۋۇت

 قاچىسهنغۇ؟  ھه، .) تۇتۇۋالىدۇ

مۇشۇ )ھاراق ئىزدەپ داۋۇتنىڭ يانچۇقلىرىغا چاندۇرماي سهپسالىدۇ: (ئهيسا

ئۇ داۋۇتنىڭ بىقىنىنى سىالشتۇرۇپ .( مهشهقارا،مۇشۇ يهرچۇ سول بىقىنىم ئاغرىپ 

قىستۇرۇۋالغان بوتۇلكىغا تېگىدۇ،كهيپىياتى بىراقال  ،ئۇنىڭ قولى داۋۇتنىڭ بېلىگه 
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   !ساقىيىپ قالدى قارا)جانلىنىدۇ

ئۇنىڭ مهقسىتىنى چۈشىنىپ،بېلىگه قىستۇرۇۋالغان كىچىك بوتۇلكىلىق : (داۋۇت

 باشلىمامسهن بىزنى؟ !دىڭغۇ سهن؟مۇشۇنى كۆرۈپ ساقاي ) ھاراقنى چىقىرىدۇ

   !قېنى ئولتۇرۇڭالر،ئولتۇرۇڭالر: ئهيسا

   ).ھهممهيلهن ئولتۇرىدۇ     ( 

بۇ ) ئهيسانى كۆرسىتىپ .(ھه،ئهمسه مهن بالالرنى بىر تونۇشتۇرۇپ قوياي:داۋۇت

    ...ھه،مېنىڭ ئىسمىم.ئىگىسى ،ئىنىمىز ئهيسا،مۇشۇ ئۆينىڭ 

   !لتا ئاكامداۋۇت ئاكام،داۋۇت پا:ئهيسا

   ...بۇياقنىڭ ئىسمى:داۋۇت

ھهي يۈزۈڭدە خېتىڭ يوققۇ !مهشرەپته چىقىدىغان مىرشاپ:ئهيسا

   !ۋاي،قالتىس ئوينايسهن جۇمۇ مىرشاپ دېگهننى ) زاڭلىق قىلىدۇ!(سېنىڭ؟

 ھهي،سهن تونۇمسهن؟  :داۋۇت

   !دەنشىدە كۆرگهن:ئهيسا

 ورۇڭ بارما؟ سېنىڭ تېلېۋىز) ئهتراپقا قاراپ قويۇپ: (داۋۇت

   .قوشنىالرنىڭكىدە كۆرگهن:ئهيسا

   ...بۇ) ئابدۇرېهىمىنى تونۇشتۇرماقچى بولۇپ:(داۋۇت

ھوي نهدىن تاپتىڭ بۇ يىڭنه يهۋالغان ئىتتهك )داۋۇتنىڭ گېپىنى بۆلۈپ :(ئهيسا

    )قىلىپ كۈلىدۇ زاڭلىق (بىر نېمىنى؟

   ...بۇ ئىنىمىز:داۋۇت

ھهي، الخشىگىرغۇ بۇ؟نهدىن ئهكهلدىڭ ) ۆلىدۇداۋۇتنىڭ گېپىنى يهنه ب: (ئهيسا

   )زاڭلىق قىلىپ كۈلىدۇ(ئىنچىكه بۇ؟ بۇنى؟نېمانداق 

   ...قارا، بۇ ئىنىمىزچۇ:داۋۇت
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تۇغقانلىرىڭنىڭ ئهڭ كىچىكى دېگىنه )داۋۇتنىڭ گېپىنى يهنه بۆلىدۇ: (ئهيسا

هتتى باقماپسهن ھه؟سېنىڭ تۇغقانلىرىڭ نېمانداق كىچىكلهپ ك بۇ؟بۇنى ئوبدان 

شۇچاغدا ئابدۇرېهىم ئاستا .زاڭلىق قىلىپ كۈلىدۇ يهنه !(ھوي؟كىيىم ئاسقۇچقۇ بۇ

داۋۇت رۇخسهت قىلسىال،ئۇ ئهيسانىڭ  ئهگهر .ئورنىدىن قوپۇپ داۋۇتقا قارايدۇ

    .)داۋۇت بۇنى سېزىپ قالىدۇ.ئهدىپىنى بهرمهكچى

يسا ئه.ئهيسانى ئۇرماقچى بولغاندەك قول تهڭلهيدۇ!(ھهي بولدى:داۋۇت

،ئاڭلىغان »قان«ئىنىمىزنىڭ ئىسمى ئابدۇرېهىم  بۇ .)كۈلۈشتىن توختايدۇ

   .)قان قالمايدۇ بۇنى ئاڭالپ ئهيسانىڭ چىرايىدا !(بولغىيتتىڭ

چاقچاق ،خاپا بولما .باياتىنال تونۇغان مهن! ۋاي،ئۆزۈمنىڭ ئۇكامغۇ بۇ: ئهيسا

   !ئهجهب ئىسسىپ كهتتا بۇ ئۆينىڭ ئىچى؟ پاھهوي !جۇمۇ ئۇكا

سېنىڭ ئۆيۈڭنى كۆڭلىمىز تارتىپ .قارا،بۈگۈن نورۇزكهن دېگىنه:داۋۇت

چىقمايدىغانلىقىنى بىلىپ بۇنى ئالغاچ  سهندىن ھاراق .كهلدۇق

 ¬  چۈششهك نهرسىلىرىڭ باردۇ؟ -كىردىم،ئۇششاق

مانا .)كىرىپ كېتىپ قېتىپ كهتكهن بىر ناننى كۆتۈرۈپ چىقىدۇ!(بار:ئهيسا

    !زاكۇسكا دېگهن

 ھهي ئاران مۇشۇما؟ : داۋۇت

پۇل يوق ئۆيدە جان چىقىدۇ،خوتۇن يوق ئۆيدە نان «!بېرى شۇ:ئهيسا

   !دېگهن شۇ»چىقىدۇ

ھهي،مهن بۇ ناننى بىر )قولىغا ئېلىپ سىنچىالپ قارايدۇ.(ئهكهل ناننى:داۋۇت

 قىلىمهنغۇ؟   يهردە كۆرگهندەك 

ياققان بۇ نان كرورەن ھهدەم .سهن تونۇيسهن ،ئىككىڭالر تونۇش:ئهيسا

بۈگۈن سىلهرنىڭ ! نۇرغۇن پۇلغا يارايدۇ! ئهتىقه-ئاسارە ! قهدىمىي نان
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   !كهچتىم ھۆرمىتىڭالرنى دەپ بۇ ناندىن 

   .)داۋۇت ناننى ئوشۇتماقچى بولۇپ ئوشۇتالمايدۇ،ئهيساغا تهڭلهيدۇ( 

ئهتىقه -مانا جىڭ ئاسارە.)ناننى ئېلىپ ھهرقانچه قىلىپمۇ ئوشۇتالمايدۇ: (ئهيسا 

ئىشهنمىسهڭ مىرشاپ !بولىدۇ،ئهمما لېكىن مىدىرلىتالمايسهن ن مۇشۇنداق دېگه

   .ئابدۇكېرىمگه بېرىدۇ ناننى ! (ئۇكا،سهن سىناپ باقه

   .بولدى ئىشهندىم ئهيساكا:ئابدۇكېرىم

   !مه،ئاله:ئهيسا

ئابدۇكېرىم ئېلىپ ئوشتۇيالمايدۇ،بۇنى كۆرۈپ ئابدۇرېهىمنىڭ ئىچى پۇشۇپ      ( 

   .)كېتىدۇ

قىپال »!قارس«ناننى ئابدۇكېرىمدىن گهپ قىلمايال ئېلىپ : (ئابدۇكېرېهىم

   .)ئهيسا ئابدۇرېهىمدىن تېخىمۇ قورقىدۇ بۇنى كۆرۈپ .ئوشتىۋېتىدۇ

مانا مۇشۇ .مانا مۇشۇ ناننى نهچچه يىلنىڭياقى ھېچكىم ئوشتۇيالمىغان: ئهيسا

   !باتۇر!پالۋان!ئوشتۇۋەتتى ئىنىمىز 

   !تۇمايدۇ ئاكا بۇنى،ۋىجدان ئوشتۇيدۇ،ۋىجدانكۈچ ئوش:ئابدۇرېهىم

    ).ھهممهيلهن قايىل بولۇپ تهڭال ئاپىرىن ئېيتىشىدۇ          ( 

قهتئىي خاپا بولما جۇمۇ ئۇكا،بايا سېنى تونۇماپتىمهن،مهن ئۆلهي :ئهيسا

سېنى .ئهمما نامىڭنى ئاڭلىغان .راستىال تونۇماپتىمهن سېنى ! ،ھازىرال ئۆلهي 

ئۆيدە ھهدەڭ .قۇرۇق بوپ قالدى-قاتتىق بۈگۈن .رىم مېهمان قىلىمهنئۆزۈم ئاي

بولسىمۇ ئېلىڭالر بىرەر  قۇرۇق –قېنى قاتتىق )كۆپچىلىككه.(يوق دېگىنه

ئهيسا ئىچكىرى ئۆيگه كىرىپ .(مهن بى ئۇسسۇزلۇق ئاچىقاي.پارچىدىن

چىشى .ئۈچهيلهن ناندىن بىر پارچىدىن ئېلىپ غاجاپ باقىدۇ.كېتىدۇ 

ئهيسا بىر قاچا سۇنى ئېچىقىپ شىرەگه  مۇشۇ چاغدا .ۇئۆتمهيد
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،ئۆزى ناننى ئېلىپ مهززە  ئۈچهيلهننىڭ ناننى يېيهلمىگىنىنى كۆرۈپ .قويىدۇ

   .)بىلهن شۈمۈشكه باشاليدۇ

» نان قۇرت«بۇنى .بۇچۇ،شورايدىغان نان)ناننى كۆرسىتىپ: (ئهيسا

   !ى بۇزاكۇسكىغا دەھشهت ياخش. مۇشۇ دېگهن »نان قاق «.دەيمىز

   .داۋۇتكا،مهن ماڭسام بوالتتى:ئابدۇكېرىم

 ھه؟ :داۋۇت

    .مهن ماڭايمىكىن:ئابدۇكېرىم

ھهي،باشقا )ئهيساغا.(بىردەم ئولتۇرە.نېمه دەيدىغانسهن ئۇكا:داۋۇت

 سېنىڭ،مۇشۇ قاتتىق ناننى غاجاپ ئولتۇرامدۇق؟  بىرنېمىلىرىڭ يوقمۇ 

    !دە-اندىكىن ھېچنهرسه بولمايدۇخوتۇن بولمىغ.باشقا نهرسه يوق ئهمدى:ئهيسا

   .پايپاقتىن چىقىپ قاالرمىكىن:داۋۇت

ئۆزۈڭ بىلىسهن داۋۇتكا،بۇ ئۆيگه .)پۇتىنى كۆتۈرۈپ كۆرسىتىدۇ.(يوق مانا:ئهيسا

   .ياتقىلى كىرىمهن شۇ كهچ بولغاندا 

   !بۇ ئۆي ساڭا دەڭ دېگىنه،دەڭ:داۋۇت

ۈرەر،تاپالمىغىنى بىر باش تاپالىغىنى گۈل كهلت«:مهشرەپ دېگهن شۇ:ئهيسا

   !چىقتىغۇ،پىيىزى بار نان ھېلىمۇ نان بولسىمۇ .»پىياز

ئۇكا .بۇنىڭدىن بىرنېمه چىقمايدۇ)ئابدۇرېهىمغا قاراپ.(ھه بوپتۇ:داۋۇت 

 ئېلىۋالغان بولغىيتتىڭ؟  مۇنچه بىرنهرسه -ئانچه

لىپ خاسىڭالرنى ئې-يانچۇقىدىن گازىر(ئېلىۋالغان ئاكا، مانا : ئابدۇرېهىم

   .)شىرەگه تۆكىدۇ

   .داۋۇتكا،مهن ماڭاي:ئابدۇكېرىم

داۋۇتنىڭ ! (ھهي ئۇكا،ئولتۇر دېگهندىكىن ئولتۇرە جىم)سهل تېرىكىپ:(داۋۇت
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كهلگهنلىكىنى كۆرگهن ئابدۇرېهىم ئورنىدىن قوپۇپ ئابدۇكېرىمگه  ئاچچىقى 

    .)تهھدىت سالىدۇ

ۆزۈم ئاپىرىپ ئ.ئوخخوي باالڭزا،ھهجهپ گېپىڭ جىقكهن:ئابدۇرېهىم

    !يا؟-قويايمۇ

ئابدۇكېرىمگه .(كهتمهيدۇ.ياق بولدى،جىم ئولتا)ئابدۇرېهىمنى بېسىپ:(داۋۇت

 ئولتۇرىسهنغۇ ئۇكا؟  بىردەم )قاراپ

ئهيساكامنىڭ قىزىق گهپلىرىنى .ئولتۇراي،ئولتۇراي)ئىتتىكال:(ئابدۇكېرىم

   .ئاڭلىمامدۇق بىردەم

مۇشۇ ئهيسانىڭ ئۆيىدە مهشرەپ بىز .بۈگۈن نورۇزكهن.قارا ئۇكا:داۋۇت

سهن مىرشاپلىق قىپ .قىاليلى» مهشرىپى ئهيسا «.ئۆتكۈزەيلى

چىڭ تۇرمىساڭ .قىلىمىز ئهمما،مهشرەپ قائىدىسى بويىچه ئىش .بېرىسهن

   .قېنى بىر ئېالن قىلىۋېته،مهشرەپنى رەسمىي باشاليلى.بولمايدۇ

   ... ئوغۇل3ھۆرمهتلىك  ) ئورنىدىن تۇرۇپ: ( ئابدۇكېرىم

 10 بولغان بىلهن بىلهن قارا،ھهر بىرىمىز 3بىز !ھهي مىرشاپ،توختا،توختا:ئهيسا

قانداق )داۋۇتقا قاراپ!( ئوغۇل30تېتىيمىز،شۇنداق بولغاندا بىز ھازىر  ئوغۇلغا 

 دېدىم داۋۇتكا؟  

    !ئاالمهت كهلدى!ھه،توغرا:داۋۇت

هشرەپ ھه،ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم ھۆرمهتلىك م: ئابدۇكېرىم

ئهيساكامنىڭ ئۆيىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان  بۈگۈن . ئوغۇل30ئهھلى،ھۆرمهتلىك 

قىزغىن قارشى  گه قهدەم تهشرىپ قىلغانلىقىڭالرنى »ئهيسا مهشرىپى «

ئالدى بىلهن كۈنتهرتىپكه ئاساسهن ئىككى مىنۇت چاۋاك چېلىپ !ئالىمىز

چالىدۇ،باشقىالر ئۆزى باشالپ چاۋاك !(ھه قېنى.بهرسهڭالر،سۈرەتكه ئېلىۋالساق 
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ئابدۇكېرىم سهھنىدىكىلهرنى ۋە پهستىكى تاماشىبىنالرنىمۇ خېلى ئۇزۇن .ئهگىشىدۇ 

 يىگىت بېشى كىم بولىدۇ؟ ) داۋۇتقا قاراپ .(ھه خوش.)چالغۇزىدۇ چاۋاك 

دۇنيادا داۋۇتكامدەك يىگىت !ئاكام»پالتا«داۋۇتكام،داۋۇت) ئىتتىكال:(ئهيسا

داۋۇتكا ئىشتىنىڭنى ئوڭشا ، دىيهنشىگه ) ا قاراپداۋۇتق!(تېپىلمايدۇ بېشى يوق، 

   )كېرىلىپ رۇسلىنىشقا باشاليدۇ داۋۇت !(چىقىسهن

ئهمدى بۈگۈنكى مهشرىپىمىزنىڭ يىگىت بېشىنى تونۇشتۇرۇپ :ئابدۇكېرىم

    :بۇياق.ئۆتهي

                           ئهل ئىچىدە نامى بار، 

    .التىسى                       جۈپ قولىدا پ 

                          تهڭ كېلهلمهس ئۇنىڭغا  

   .نوچىالردىن ئالتىسى

 ھاراق دېسه مهن دەيدۇ، 

   .جېدەل دېسه مهن دەيدۇ

 ناھهقچىلىك يۈز بهرسه، 

   .مهيدە مۇشتالپ مهن دەيدۇ

ھهممهيلهن !(قېنى ،قىزغىن چاۋاك!غان ھهممىمىزگه تونۇشلۇق داۋۇت پالتا ئاكىمىز

كۆپچىلىك !(چاۋاك!قېنى يىگىت بېشىنى سۆزگه تهكلىپ قىاليلى.)اك چالىدۇچاۋ 

   ).چاۋاك چالىدۇ يهنه 

ئهسساالمۇئهلهيكۇم مهشرەپ ئهھلى،ئهمدى مهن ئالدى )سۆزلهيدۇ:(داۋۇت

بۈگۈن ...ھه .ھه،ئهيساجانغا،ھه ھهممه ئادەمگه.ئېيتىمهن بىلهن،رەھمهت 

ۇرالماي قېيىپ كېتىپ گهپنى يىغىشت داۋۇت ! (رەھمهت. نورۇزكهن

   )ئابدۇكېرىم ئۇنىڭ گېپىنى بۆلىدۇ.قىلىۋېرىدۇ
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 داۋۇتكا،مهشرەپنى باشاليلى،ئىجازەتمىكىن؟ : ئابدۇكېرىم

   .ھه ئىجازەت،باشاليلى: داۋۇت

   !!!باشالندى»ئهيسا مهشرىپى «) يۇقىرى ئاۋازدا ئېالن قىلىدۇ:(ئابدۇكېرىم

   ...گۇمباڭ-گۇمباڭ-گۇمباڭ) دۇئاغزىدا مۇزىكا چالغاننى دوراي: (ئهيسا

ئامان باشلىۋالدۇق،ئهمدى ماۋۇ ھاراق ئاز -ئهمسه،مهشرەپنىمۇ تىنچ: داۋۇت

   .مۇنچه ئىچكهچ ئولتۇرايلى-قىلىپ،ئانچه بولسىمۇ كۆپكه تاۋاپ 

 ھهي داۋۇتكا نهدە مهشرەپته ھاراق ئىچىدىغان ئىش بار؟ : ئابدۇكېرىم

ئهيسا !(ئهكهل مهن ئاچاي.راق ئىچىدۇھازىر ھهممه مهشرەپته ھا! بار:ئهيسا

ئهيسا ھاراقنى ئېچىشىغىال داۋۇت .بوتۇلكىنى تارتىۋالىدۇ داۋۇتنىڭ قولىدىن 

 قۇيايچۇ،داۋۇتكا؟  مهنال .)ئۇنىڭدىن ئېلىۋالىدۇ

يۇتۇمۇڭ چوڭ،ئىككى يۇتۇپال .ياق،سېنىڭ قولۇڭ ئېغىر،جىق قۇيىۋېتىسهن:داۋۇت

ئهيسا شىرە ئاستىدىن رومكا (ومكاڭ؟قېنى ر.ئۆزۈم قۇيىمهن.تۈگىتىۋېتىسهن 

مهن ئهيساغا ۋاكالىتهن سىلهرگه رەھمهت .)رومكىغا ھاراق قۇيىدۇ ئالىدۇ،داۋۇت 

داۋۇت ھاراقنى مهززە قىلىپ .ئهيسا رومكىغا سۆيۈپ قويىدۇ!(خوشه قېنى .ئېيتىمهن

    !پاختا ئهچىق)ئهيساغا ئىچىدۇ،ئاندىن 

 نېمه قىلىسهن پاختىنى؟ : ئهيسا

ئۇ پاختىغا ھاراق تهگكۈزۈپ چىشىغا .(ئوينايمىز» غۇچ-غۇچ«:داۋۇت

   .)سۈركىگهننى دورايدۇ

   .ھهي،سادىغاڭ كېتهي داۋۇتكا ئۇنداق قىلمايلى:ئهيسا

   !ئوينايمىز»كىر -كىر«ئهمسه بۇرۇنقى پهدىدە : داۋۇت 

 ئوينايلىچۇ؟ »كور-كور«ياق،:ئهيسا

ڭ ئاغزىغا ھاراق ئۇ بوتۇلكىنى!( ئوينايمىز»كىر -كىر«ياق  :داۋۇت
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   .)قۇيۇپ،ئابدۇكېرىمگه تهڭلهيدۇ

    .مهن ئىچمهي داۋۇتكا:ئابدۇكېرىم

    )ھاراقنى تۇتقۇزۇپ قويىدۇ!(ۋاي ئاله:داۋۇت

ئهخمهق سهن ئىچمهيسهن،ئاغزىڭغا تۆكسهكال ئۆزى )ئابدۇكېرىمگه:(ئهيسا

 ئۇ ئابدۇكېرىمنىڭ قولىدىكى ھاراقنى ئېلىپال(مانداق كىرىپ كېتىدۇ،قارا 

   ).ئىچىۋېتىدۇ

    !ھهي سهن ئىچىۋالدىڭغۇ؟) ئهيساغا: (داۋۇت

   !مېنىڭ نۆۋىتىم ئهمهس جۇمۇ.مهن ئۆگهتتىم :ئهيسا

داۋۇت يهنه ھاراق قۇيۇپ ئابدۇكېرىمگه بېرىدۇ ،ئابدۇكېرىم       ( 

ئاندىن .ئابدۇرېهىمگه بېرىدۇ،ئۇمۇ ئىچىۋېتىدۇ داۋۇت ھاراق قۇيۇپ .ئىچىۋېتىدۇ

شۇ چاغدا چوڭ .رومكىغا قۇيىدۇ داۋۇت ئۆزىگه كهلگهندە يهنه .ئهيسا ئىچىدۇ

   .)چىراغ ئۆچىدۇ

   .داۋۇتكا كهچ بوپ كهتتى،مهن ماڭاي:ئابدۇكېرىم

نهدە مهشرەپنى باشالپ قويۇپ مىرشاپ كېتىدىغان .ئولتۇرە ئۇكا... ئا: داۋۇت

 ئابدۇرېهىم؟  شۇنداقمۇ .ئىش بار

   .)ۇكېرىم جىمىپ قالىدۇئابد!(شۇنداق بولماي ئاكا:ئابدۇرېهىم

   !داۋۇتكا،مهن بىر رومكا ئىچهي،جېنىم ئاكا: ئهيسا

مهن .ئهمسه مانداق قىاليلى)داۋۇت سهل ئويلىنىپ(ھازىر ئىچتىڭغۇ؟: داۋۇت

دەيمهن،تاپالىساڭ ئىچىسهن،تاپالمىساڭ مهشرەپ قائىدىسى بويىچه  تېپىشماق 

 مىرشاپ؟  شۇنداققۇ !جازااليمىز

   .،شۇنداقشۇنداق:ئابدۇكېرىم

ھهرقاچان .مهن تاپالمىغان تېپىشماق يوق!مهيلى،ئېيته تېپىشمىقىڭنى: ئهيسا



  118                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   !تېپىشماق دەيسهن شۇ خوتۇن توغرىلىق 

   !خوتۇن يامانمۇ دۈشمهنمۇ؟تاپه:داۋۇت

   !خوتۇن يامان:ئهيسا

 قانداق خوتۇن يامان؟ :داۋۇت

   !يامان خوتۇن يامان:ئهيسا

 قانداق يامان؟ :داۋۇت

 ياشتا خوتۇن ئالغىلى قويامدۇ؟  18قانۇندا :ئهيسا

   .ئوخخوي قويمايدۇ) داۋۇت گهپ قىالي دېگۈچه: (ئابدۇكېرىم 

 نهچچه ياشتا خوتۇن ئالغىلى قويىدۇ؟ :ئهيسا

   . ياشتا22: ئابدۇكېرىم

    ياشتا ئهسكهرلىككه ئالىدۇ شۇنداقمۇ؟18:ئهيسا

 نېم بوپتۇ ئالسا؟ .شۇنداق:داۋۇت

ياشقا 22 ياشتا ئهسكهر بولۇپ،دۈشمهن بىلهن جهڭ قىلىپ،18ئادەم : ئهيسا

    .بولغاندا ئاندىن خوتۇنغا تاقابىل تۇرااليدۇ كىرىپ تهجرىبىلىك 

   ...دېمهك:داۋۇت

يهنه ئېيته ).ھاراقنى ئېلىپال ئىچىۋېتىدۇ.(خوتۇن يامان: ئهيسا

    !تېپىشماقنى،تاپىمهن

ئهمسه تاپه،خوتۇن ياخشىمۇ ) ئۇتتۇرۇپ قويغىنىغا سهل خۇيى تۇتىدۇ: (داۋۇت

 ھاراقمۇ؟

    !خوتۇن ياخشى: ئهيسا

 قانداق خوتۇن ياخشى؟ : داۋۇت

   !ياخشى خوتۇن ياخشى: ئهيسا
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 قانداق ياخشى؟ :داۋۇت

   !مۇشۇنداق ياخشى) باش بارمىقىنى چىقىرىدۇ: (ئهيسا

   !تاپالمىدىڭ ،جازاغا تارتىمىز) ئۇرماقچى بولۇپ قولىنى كۆتۈرىدۇ: ( داۋۇت

   !توختا داۋۇتكا توختا،تاپىمهن توختا: ئهيسا

   !ھه تاپه: داۋۇت

   !خوتۇندىن ھاراق ياخشى: ئهيسا 

 قانداق ياخشى؟ :داۋۇت

بىر بوتۇلكا ھاراقنى ئىچىپ بولۇپ يهنه بىر بوتۇلكىنى ئىچسهڭ : ئهيسا

 بولمامدۇ؟ -بوالمدۇ ئالدىنقىسى خاپا 

   !خاپا بولمايدۇ: داۋۇت

 ؟ خوتۇنچۇ: ئهيسا

   .خاپا بولىدۇ: داۋۇت

بىرىگه ئوخشىمايدىغان جىق ھاراقنى بىر يهرگه يىغىپ قويۇپ -بىر: ئهيسا

 ئۇنىمامدۇ؟  -ئۇنامدۇ قويساڭ ئۇالر 

   !ئۇنايدۇ: داۋۇت

 خوتۇنچۇ؟  : ئهيسا 

    !ئۇنىمايدۇ: داۋۇت

ۇننى بىر بوتۇلكا ھاراقنى مانا تۆتىمىز تهڭ كۆزدە قاراپ ئىچىۋاتىمىز،خوت: ئهيسا 

 بولمامدۇ؟ -كۆزدە قارىغىلى بوالمدۇ ئاغىنىلهر تهڭ -ئهل

 بولمايدۇ : داۋۇت

 ئالمامدۇ؟ -ھاراقنى تاشلىۋەتسهڭ سهندىن ئۆچ ئاالمدۇ:ئهيسا 

   !ئالمايدۇ: داۋۇت
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 خوتۇننى تاشلىۋەتسهڭچۇ؟ : ئهيسا 

    !ئۆچ ئالىدۇ: داۋۇت

وغالپ ھاراقنىڭ يېنىغا كېچىدە مهست كهلسهڭ ئۆيدىن ق: ئهيسا 

 چىقارمامدۇ؟  -چىقىرامدۇ

   !چىقارمايدۇ:داۋۇت 

 خوتۇنچۇ؟ : ئهيسا 

   !قوغالپ چىقىرىدۇ:داۋۇت 

 بۇزۇلمامدۇ؟ -ھاراق بوتۇلكىسىنىڭ پىگۇرىسى بۇزۇالمدۇ: ئهيسا 

   !بۇزۇلمايدۇ: داۋۇت

   خوتۇننىڭچۇ؟ :ئهيسا 

   !بۇزىلىدۇ: داۋۇت

   ...دېمهك: ئهيسا 

    ...دېمهك: داۋۇت 

داۋۇتنىڭ ئالدىدىكى رومكىنى ئېلىپ !(خوتۇندىن ھاراق ياخشى: هيسا ئ

   .)ئىچىۋالىدۇ

   .مهن ماڭاي داۋۇتكا: ئابدۇكېرىم

ھهي ئۇكام، نهدە مىرشاپ مهشرەپنى باشالپ قويۇپ كېتىدىغان ئىش : داۋۇت 

 ئابدۇرېهىم؟  بار؟شۇنداقمۇ 

   !شۇنداق ئاكا: ئابدۇرېهىم 

ھهي راستتىنال تۈگهپتىغۇ بۇ ) بوتۇلكىغا قارايدۇ ( دى ،ھاراقمۇ تۈگهي دې: داۋۇت 

   )قاتتىق ئاچچىقى كېلىپ ئهيساغا قارايدۇ ئۇنىڭ !(ھاراق

ئۇ بوتۇلكىنى ئېلىپ سىلكىيدۇ،دۇم ( ئۇنداق ئهمهستۇ داۋۇتكا؟: ئهيسا 
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   .)كۆمتۈرىدۇ،ھاراق تۈگىگهن

ۈك ئۇكا،ئۆزۈڭ مىرشاپ بولغاندىكىن تۈز) ئابدۇكېرىمگه : (داۋۇت

   ! باشقۇرمامسهن؟

ئهمسه مهشرىپىمىزگه ئاتاقلىق چوڭ ) ئورنىدىن تۇرۇپ : (ئابدېكېرىم 

   ...نومۇر ئورۇنالپ بېرەي دەپ تهلهپ قىلىۋاتىدۇ ئهيساكاممۇ كهپ قاپتۇ،بىر 

مېنىڭ ! تېخى مېنى كهپ قالدى دەيدا! ئۆزۈڭ كهپقالدىڭ) خاپا بولۇپ:(ئهيسا 

   .)دۇئولتۇرۇۋالى مىرشاپ !(ئۆيۈم بۇ

دەڭالر ئهيسا نېمه نومۇر كۆرسهتسۇن؟ھه ،بولدى !بولدى،بولدى: داۋۇت 

ئېيتىسهن،يارىمىسا جازاغا تارتىمىز ،شۇنداققۇ مىرشاپ؟ھه،راست،ماۋۇ  بىرناخشا 

    .پاششاپ بوپ بهرسۇن ئابدۇرېهىم ئىنىمىز 

ئابدۇرېهىم ئورنىدىن تۇرۇپ ،پهي !( شۇنداق،شۇنداق قىاليلى: ئابدۇكېرىم 

    .)بۇنى كۆرۈپ ئهيسانى ۋەھىمه باسىدۇ.قىلىدۇ وزۇپ ،جازاغا تهييارلىق س

بىر ناخشا ئېيتىدۇ،بۇ ناخشىغا .(ئهمسه مهن بىر ناخشا ئوقۇپ بېرەي: ئهيسا 

   .)چاۋاك چالىدۇ داۋۇت ئامراق بولغاچقا 

   !ياخشى،ياخشى،يهنه بىرنى: داۋۇت

   !چاۋاك.ر نومۇرئهيساكامنىڭ ئورۇنلىشىدا يهنه بى: ئابدۇكېرىم 

   بولدىغۇ؟ئهمدى نېمىش قىلىمهن؟ : ئهيسا 

 ئۇكا،سهن دېگىنه نېمىش قىلسۇن؟  ) ئابدۇرېهىمغا: (داۋۇت

   !ئوخخوي،ئۇسسۇل ئويناپ بېرە، باالڭزا: ئابدۇرېهىم 

    !ئۇسسۇل،ئۇسسۇل،قېنى چاۋاك:ئابدۇكېرىم 

! يتىپ بهرئهمسه سهن ناخشا ئې) داۋۇتقا ! (مۇزىكا بولمىسا: ئهيسا 

   !چاۋاك!كۆپچىلىك،داۋۇتكام پالتا ناخشا ئېيتىپ بهرسۇنال ) كۆپچىلىككه(



  122                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   .دېگهن ناخشىنى ئېيتىپ بېرەي» قويۇم «ئهمسه مهن : داۋۇت

 دېگهن؟ » قويۇم«قانداق ناخشا ئۇ :ئهيسا 

ھېلىقى خهلق ناخشىلىرىنىڭ ئېڭ بېشىدا چىقىدىغان : داۋۇت 

   !»قويۇم«ناخشىچۇ؟

 ئوخشىمامدۇ؟ » قاپقارا قوي كۆزلۈكۈم «ه،ھ: ئهيسا 

   !ھه شۇ:داۋۇت 

   !دە،ساقام-شۇ ناخشىدىن قويال ئېسىڭدە قاپتۇ) زاڭلىق قىلىپ كۈلىدۇ:(ئهيسا 

ئاكامنى زاڭلىق قىلىۋاتامسهن؟ئاستا ئۇسسۇلۇڭنى ) ھۈرپىيىپ : (ئابدۇرېهىم 

قال ئۇچۇپ ئهيسانىڭ كهيپى بىرا!(ھېلى كۆرىمىز تېخى ! ئوينىساڭ بوالمىكى

   .)ئهسلىگه قايتىدۇ

ئويناي،ئويناي،ئېيتمامسهن داۋۇتكا ناخشاڭنى،ساڭىال قاراپ قالدۇققۇ : ئهيسا 

    !بىز

   .)داۋۇت ناخشا ئېيتىدۇ،ئهيسا ئۇسسۇل ئوينايدۇ     ( 

   !پاششاپ! ياخشى ئوينىيالمىدىڭ: داۋۇت

ھهرىكهت ئورنىدىن تۇرۇپ تهييارلىق !(مهن تهييار ئاكا: ئابدۇرېهىم 

    ).ئىشلهيدۇ

جېنىم ئاكا ،شۇندا ئوبدان ) ئهيسا داۋۇتنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ بارىدۇ:(ئهيسا 

   !دەپ باقسۇن،مىرشاپ بىر دەپ باقسۇن ئوينىدىمغۇ؟ مىرشاپ 

 ياخشى ئوينىدىغۇ؟  .ئوبدان ئوينىدى داۋۇتكا: ئابدۇكېرىم 

،مىرشاپ ئارىغا بوپتۇ) داۋۇت شهرەت قىلىپ ئابدۇرېهىمنى باسىدۇ:(داۋۇت 

   !بىراق،يهنه بىر نومۇر كۆرسىتىسهن! گۇناھىڭدىن ئۆتتۇق چۈشۈپ قالدى 

 نېمىش قىلىمهن؟  : ئهيسا 
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   !يۇمۇر سۆزله) سهل ئويلىنىپ : (داۋۇت

   )ئامالسىز ناھايىتى تېتىقسىز يۇمۇردىن ئىككىنى سۆزلهيدۇ.(ماقۇل: ئهيسا 

    !اپيۇمۇرۇڭ پهقهت قىزىق ئهمهسكهن،پاشش: داۋۇت

! ئۇنداق قىلما داۋۇتكا،نېمه قىلساڭ ئۆزۈڭ قىل،بۇ قانغا تاشالپ بهرمه: ئهيسا 

ئابدۇرېهىم ئهيساغا ئېتىلىدۇ،ئهيسا داۋۇتنىڭ قېشىغا !(مهيلى ئۆلتۈرۈۋەتسهڭمۇ 

   )بېرىۋالىدۇ

ئۇ ئهيساغا قوغالپ يېتىشىۋېلىپ ئۇنىڭ (نهگه قاچىسهن؟: ئابدۇرېهىم  

   .)داجىسا،ئابدۇرېهىم پۇالڭالپ قالىدۇ بىرال ئهيسا .ياقىسىدىن ئالىدۇ

بۇ مىرشاپ ئۇكاممۇ .ھه،ئۇنداق بولسا مانداق قىاليلى. بولدى،بولدى: داۋۇت 

ئهمدى بىز گۈلچاينى ئۆتكۈزۈۋېتهيلى،ئاندىن .ئولتۇرۇشۇپ بهردى خېلى ئوبدان 

 ماڭ،قانداق؟ 

    .ئابدۇكېرىم ؛ مهيلى

چهككه .ۋېلىشقا چهك تارتىمىزگۈل چاي ئۆتكۈزۈ) ئهيساغا : (داۋۇت 

يېڭى -ناۋادا چهك ساڭا چىقىپ قالسا كونا.سالىمىز ئىككىمىزنىڭ ئىسمىنى يېزىپ 

جازاغا تارتىلىسهن،مهشرەپ قىپ .ئالىمهن ھېسابنىڭ ھهممىسىنى سهندىن ئۆزۈم 

 تهلهي قاپىقىڭ قېنى؟ )ئابدۇكېرىمگه.(بېرىسهن

     .يوق: ئابدۇكېرىم

ئاۋۇ پارقىراۋاتقان شۇمۇيا؟سېنىڭ )  بېشىنى كۆرسىتىپ ئابدۇكېرىمنىڭ: (داۋۇت 

ھه،قاپاق ! كىچىك،بىرال ئادەمنىڭ ئىسمى پاتىدۇ ئۇ قاپىغىڭنىڭغۇ تۆشىكى 

. قالپىقىڭنى،مۇشۇمۇ بولۇۋېرىدۇ ئهكهل ) ئهيساغا .(بولمىسا مهيلى

سهن نېرى ) ئهيساغا(  . مهكه مىرشاپ،چهك يازىمىز!قاپاق-قالپاق،قالپاق-قاپاق

    ).قارايدۇ ئهيسا نېرى كېتىدۇ،لېكىن بويۇنداپ !( بولمىسا كۆرۈۋالىمهنتۇر
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قهلهم ئېلىپ ، ھهر ئىككى چهككه -ئابدۇكېرىمنىڭ يانچۇقىدىن قهغهز: (داۋۇت 

    .)يازىدۇ دەپ » ئهيسا «

 دەپ يازدىڭغۇ؟ » ئهيسا «ھهر ئىككىسىگه : ئابدۇكېرىم 

مهكهل،مانا مىرشاپ ! بولدى) ۇچهكنى يېزىپ قالپاققا سالىد! (ئۈش: داۋۇت 

ئهيسا ئىككىال چهككه ئۆز !(ئىككىمىزنىڭ ئىسمىنى يازدىم ،تارته چهككه ! گۇۋاھ

شۇنداقتىمۇ چهكتىن بىرنى ئېلىپ يانغا .پهملهپ بولىدۇ ئىسمى يېزىلغانلىقىنى 

ھهي چهك ).چهكنى ئاغزىغا سېلىپال يهۋېتىدۇ ئۇ !(داۋۇت! ئاھا ) كېلىپ ئاچىدۇ

 قېنى؟  

ساڭا چىقىپتىكهن ، خۇشاللىقىمدا يهۋەتتىم ئاكا،داۋۇت پالتا : سا ئهي

   !يېگهندەك يهۋەتتىم مهشرەپنىڭ تائامىنى !ئاكا

ئۇ چهك ساڭا چىققان،ئۇنىڭدا سېنىڭ ئىسمىڭ بارتى،چىدىماسلىق : داۋۇت 

    !قىلدىڭ

ياق جېنىم ئاكا،ساڭا چىققان،يالغان بولسا قالپاقتىكى ئاۋۇ چهككه :ئهيسا 

) داۋۇت گهپ قىاللمايدۇ،مىرشاپقا قارايدۇ!( مېنىڭ ئىسمىم بار اپ باق،ئۇنىڭدا قار

 ئۆتكۈزىۋاالمدىمهن؟  گۈل چاينى مهن 

   .ئهمدى شۇنداق بولدى: ئابدۇكېرىم

   !بوپتۇ،ئهكهل گۈل چاينى : داۋۇت

ئهيسا گۈلچاينى !( قېنى ،گۈل چاي كهلتۈرۈلسۇن:  ئابدۇكېرىم

مهشرىپىمىزنى ئۆتكۈزۈش شهرىپىگه ئېرىشكهن  ىك كېلهركى نۆۋەتل).ئهكېلىدۇ

قېنى ! يىگىت بېشى  داۋۇت پالتا ئاكا شهخس  بۈگۈنكى ئهيسا مهشرىپىمىزنىڭ 

   !قىزغىن چاۋاك بىلهن تهبرىكلهيلى

   .)خۇشاللىقىدا گۈل چاينى شېئىر بىلهن ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ: ( ئهيسا 
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بىلهن،داۋۇت پالتا ئاكىنى سۆزگه قېنى قىزغىن ئالقىش سادالىرىمىز : ئابدۇكېرىم 

   !تهكلىپ قىاليلى

ھۆرمهتلىك مهشرەپ ئهھلى،مهن ھهممىڭالرنى كېلهر يىلى نورۇزدا : داۋۇت 

مهشرىپىگه قهدەم تهشرىپ قىلىشقا تهكلىپ  داۋۇت « ئۆتكۈزۈلىدىغان 

ئهيسا بۇ قېتىمقى مهشرەپكه  لېكىن سهن ) ئهيساغا قاراپ !( رەھمهت!قىلىمهن

ھهممىنى ئۆزۈڭ  ھاراقنىڭ .مهشرىپىڭ قىزىمىدى.يارلىق قىلماپسهنياخشى تهي

شۇڭا سېنى ئهمدى مۇشۇ مهشرەپ ئهھلىنىڭ ئالدىدا ئۆزۈم ! ئىچىپ تۈگهتتىڭ

    )داۋۇت قولىنى كۆتىرىشىگىال توك الپپىدە ئۆچۈپ قالىدۇ! (جازااليمهن 

   !ئۇھ: ئابدۇكېرىم 

 يۈڭدە توكمۇ تۇرمامدۇ؟ ھهي سېنىڭ ئۆ!توكاڭنى ياندۇر ئهيسا: داۋۇت 

چاڭ قىلغان !(قوشنىالرنىڭ ئۆيىگه ئۇالقلىقتى،ئۇالرنىڭ تۈگىسه ئۆچىدۇ شۇ:ئهيسا 

   )ئاڭلىنىدۇ، تهستهك ئاۋازى 

   !ئابدۇكېرىم ؛ۋاي بۇ مهن ، مىرشاپ

 ؟  !قېنى سهن ھهي ئهيسا:داۋۇت 

   )ىدۇچاڭ قىلغان تهستهك ئاۋازى ئاڭلىن!( مانا ئاكا مهن بار-مانا: ئهيسا 

   !ۋۇي ئاكا نېم بولدۇڭ،تاياق يېمىگهنسه؟:ئابدۇرېهىم 

 ھهي قېنى ماۋۇ ئهيسا نهگه قاچتى؟ : داۋۇت 

مانا ،ماۋۇ ئىشىك ئالدىدىكى چىراغ تۈۋىگه -داۋۇتكا مهن بار،مانا: ئهيسا 

كېيىنكى نومۇرنىڭ .تۇرۇق ئاۋازالر بېسىقىدۇ-تاراق!(چىقايلى ماڭدىم ،شۇ يهرگه 

  .)هھنىگه چىقىدۇرىياسهتچىسى س
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بېرىۋەتبېرىۋەتبېرىۋەتبېرىۋەت            پۇلۇمنىپۇلۇمنىپۇلۇمنىپۇلۇمنى     

 ）شۇ ناملىق ئېتوتنىڭ سىنارىيسى(

 ئابدۇرېهىم راخمان: ئاپتورى

   جۈرئهت ئابدۇۋايىت: رىژىسسور

  سهھنىدە رېژىسسورنىڭ يۆلهنگۈچ ئورۇندۇقى، بىر دانه تېلېۋىزور، سهھنىنىڭ  

ىمىي سىياھ قۇتىسى سۇپا، گىلهم، بىر تال كىچىك جوزا، قهد ئوتتۇرىدا بىر يوغان 

   .ۋە بىر تال ياغاچ قهلهم

    : رولالردا

      راھىله ۋەلى ئاباكوف–رېژىسسور 

    ئهنۋەر ئابلىز–ئا مۇئاۋىن رېژىسسور 

     ئابدۇرېهىم راخمان–ب ئارتىس 

سهھنىگه مۇئاۋىن رىژىسسور لىككاڭشىپ مېڭىپ چىقىپ توختايدۇ، كهينىدىن 

. سورنىڭ دوستى مېڭىپ كېلىپ يېنىدا توختايدۇمۇئاۋىن رېژىس ئارتىس  يهنى 

بۇنى كۆرگهن . گاللىرىنى قىرىشقا باشاليدۇ مۇئاۋىن رېژىسسور باشلىرىنى تولغاپ 

 دە، مۇئاۋىن –كىرىدۇ  دوستى يۈگۈرۈپ چىقىپ مېنرال سۈيىدىن بىرنى كۆتۈرۈپ 

  .رىژىسسورغا تهڭلهيدۇ

    .لىدۇ  مۇئاۋىن رېژىسسور كهمسىتكهندەك قىلىقالرنى قى 

   ئاداش مانىڭغا قول قويۇۋەتسهڭ بوپتىكهن؟: ب
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   .....ۋاي چىشىمغا تهگمهي تۇرە ۋاي :  ئا 

  يهنه بىر قېتىم دەيمهن مانىڭغا قول قويۇۋېته دەۋاتىمهن:  ب 

   )بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىپ، ئهتراپتىكى تاماشىبىنالرغا قارىۋېتىپ: ( ئا 

ر مۇنچه ئادەم تۇرسا نىمانداق قىلىدىغانسهن،  بى–          سهتلهشمىگىن  

ھۆرمهتلىك مېهمانالر، نورۇز بايرىمىڭالرغا مۇبارەك   ئهلهيكۇم –ئهسساالمۇ 

    !!!بولسۇن

    )ئهتراپتىكى تاماشىبىنالرغا قارىۋېتىپ يهنه گېپىنى داۋامالشتۇرىدۇ: (بئادەم

   مدۇ؟        ئاداش، ئۇنداق قىلما، مانىڭغا قول قويىۋەت بوال 

  .  ... ۋۇي، ھېي، نېمانداق رودىپايدەك نېمىسهن ھېي -ۋاي:  ئا 

ھېي ئاداش، سهن مېنىڭ ئورنۇمدا بولغان بولساڭ سهنمۇ  رودىپاي بوپ :  ب 

 1!  كوي پۇلنى بهرگىلى قاچان ئويالپ باقه؟10000ساڭا  قاالتتىڭ ئادوش، مهن 

تۇ، ئهمدى ماۋۇ ھۆججهتنى بهرمه بوپ  ئاي، ھېي، بوپتۇ پۇلنىغۇ 1ئاي بولدى، 

ئۇنىمايسىنا، مهقسىدىڭ  تهييار يېزىپ ئهكىلىپ ئىمزايىڭنى قويۇۋەت دېسهممۇ 

   نېمه؟

ماۋۇ . قارا ئاداش، مهن پۇلۇڭنى بهرمهيمهن دېمىدىم، چوقۇم بېرىمهن: ئا ئادەم

بۈگۈن قول قويساممۇ . قويمايمهن، دېمىدىم، چوقۇم قويىمهن ھۆججىتىڭگىمۇ قول 

بۇ پۇلنى بهرسهممۇ بېرىمهن، : شۇنداققۇ؟  دېمهك  قويمىساممۇ قويىمهن قويىمهن،

   !ts/j�-moF بهرمىسهممۇ بېرىمهن شۇنداقمۇ؟

 يۈەن پۇل دېگهن ئاز پۇلمۇ ئاداش، ئهلۋەتته 10000قارا ئاداش، : ب ئادەم

مهن بۇ پۇلنى چوقۇم بېرىمهن، سهن چوقۇم ئالىسهن،  ئاز ئهمهس، دېمهك 

بېرەلمهيمهن، سهنمۇ ئااللمايسهن  ن، دېمهك پۇل بولمىسا ئالماي قويمايسه

  شۇنداقمۇ؟
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    ) چىك–چىك .... ( ۋۇي، قۇمغۇ سهن ھۇي قۇم –ۋاي : ب ئادەم

     ماڭا قارا، ئهمدى پۇلنىڭ گېپىگه كهلسهك قارا، دېمهك؛ : ئا ئادەم

پىنى ھېي ئهتىگهن ياقى سهن پۇلنىڭ گې... توختا ... توختا .. توختا : ب ئادەم

   ئېشهكنىڭ گېپىنى قىلىۋاتقانمۇ ھېي؟ قىلماي ئېغىلدىكى 

   . ... توختا ... توختا : ئا ئادەم

   .....توختىغىلى يېرىم كۈن بولدى، قىله گېپىڭنى : ب ئادەم

ماقۇل، ماقۇل، مانداق گهپ بۈگۈن مۇشۇ يهردە بىر فىلىم ئىشلىمهكچى : ئا ئادەم

مهن بۇ پۇلنى ئېلىپ . ىر مۇنچه پۇل بهرمهكچىشۇڭا ئۇالر ماڭا ب . ياق چىقماقچى

    نېمه دەپ قايتۇرىمهن؟ . قايتۇرىمهن نېمه ئىش قىلىمهن؟ سېنىڭ پۇلۇڭنى 

    .مهندىن ئالغاندىن قايتۇرىسهندە: ب ئادەم

    .ھهببهللى، شۇڭا قايتۇرىمهن: ب ئادەم

ىم دېمهك ئاداش ھازىر سېنىڭ بۇ  ئىشىڭ مۇھىم ئهمهس، ئادەم تېپىش مۇھ

ماۋۇ مهيدان كۆرۈنىشىنى چاققانراق ئېلىۋەتسهك، ماۋۇ  بۇ ئادەم تېپىلسا ... ئادەم

ئېلىپ، ساڭا بېرىۋەتسهم دەيمهن  فىلىممۇ تېزراق تۈگىسه، مهنمۇ تېزراق پۇلنى 

   !ئاداش

ئهگهردە ئادەم تاپالمىسام دېمهك بۇ كۆرۈنىشنى ئااللمايمهن، بۇ كۆرۈنۈشنى 

   .........ئااللمىسام

   ...........پۇلنى ئااللمايسهن؟: ئادەمب 

    ........پۇلنى ئااللمىسام: ئا ئادەم

      ........ماڭا بېرەلمهيسهن: ب ئادەم

   .........ھهببهللى : ئا ئادەم

ھېي سهن بۇنداق گهپتىن نهچچىنى دەپ (التىغىالپ ..... ب ئادەم؛ قوپه 
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ەپ قانچه قېتىم دەپ بولدۇڭ؟ ئىشلهپ بولدۇڭ؟ بېرەمهن د بولدۇڭ؟ نهچچه كىنو 

يهردە تۇرۇپ سهن كىنونى ئىشلهپ  مهن ساڭا دەپ قوياي، بۈگۈن مهن مۇشۇ 

   .)مهن ساڭا دەپ قوياي. بولساڭپۇلۇڭنى ئېلىپ ئاندىن كېتىمهن

     )دەل شۇ چاغدا ئا ئادەمنى يانفونى سايرايدۇ( 

 –مانا .  بارىمهنرېژىسسور ھه مهن مانا مانا ھازىرال... ۋەي... ۋەي: ئا ئادەم

   ....مانا 

ئاداش مۇنداق قىاليلى، ھازىرنىڭ ئۆزىدە سهن ماڭا ) تېلېفوننى قويىدۇ( 

بۇ كۆرۈنۈشنى تۈگىتىۋېتهيلى، قانداق، ئاندىن مهن  ماسلىشىپ بهرسهڭ بۈگۈنكى 

   بهرگىن ئاداش قانداق؟ بىلله ئوينىشىپ . پۇلنى ئېلىپ پۇلۇڭنى بېرىۋېتهي

 مهن رول ئويناپ باقمىسام يا، ئويناشنى بىلسهممۇ ئويناپ  ماڭ–ماڭ : ب ئادەم

   .بهرمهيمهن

 كوچا، مهھهللىمۇ – بازار، كوچىمۇ –ئۇنداق بولسا مهن ھازىر بازارمۇ : ئا ئادەم

ئادەم تېپىپ كهلمىسهم بولمايدۇ ئاداش بولمىسا پۇلۇڭنى   مهھهلله ئايلىنىپ –

   .اپايت قايتۇرالمايمهن قارا، ئۆته ماياققا ئادەم 

   ....سهن ئادەم تېپىپ بولغۇچه يۈرەمدىن كهينىڭدىن، ماڭه ۋاي: ب ئادەم

   ئاداش ئوغۇل بالىمۇ؟: ئا ئادەم

    ...ھهئه : ب ئادەم

ئۇنداق بولسا ئاداش مهن بىر تېپىشماق ئېيتاي، تاپالىساڭ بولدى : ئا ئادەم

ڭا ماسلىشىپ قويۇپ بېرەي، ئهگهردە تاپالمىساڭ سهن ما ماۋۇ ھۆججهتكه قول 

   ....ماۋۇ رولنى ئوينىشىپ بېرىسهن، تالال 

مولال تاپقاق بولمىسام مهن يا ) بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىپ: (ب ئادەم

    .....ياق 
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. ئاداش بولدى مېنى ئاۋارە قىلماي يولنى بوشات، ۋاقتىم ئاز قالدى: ئا ئادەم

    ....ياققا ئۆته ما... تاپمىسام بولمايدۇ  مهن دەرھال ئادەم 

    .ئاڭالپ باقاي ..  ھه بولدى دەپباقه –دەپباقا : ب ئادەم

ھېساب ئهمىسه ھه؟ پىلنى توڭالتقۇغا سېلىش ئۈچۈن قانچه باسقۇچ : ئا ئادەم

    ....كېتىدۇ؟ باشالندى 

    )ب ئادەم سۇئالنى ئاڭالپال ھېسابالشقا باشاليدۇ( 

داقچۇ، ئۆلتۈرۈپ، تېرىسىنى سويۇپ، مان... ھىم... توختا ! جاۋاپ؛ ھه: ب ئادەم

    . باسقۇچ كېتىدۇ4ھه توغرا  ... پاچىالپ، سېلىپ 

سۇئال؛ زىراپىنى .  باسقۇچ، ئاچىسهن، تىقىسهن، ياپىسهن3خاتا، : ئا ئادەم

   باسقۇچ كېىتدۇ؟ سېلىش ئۈچۈن قانچه 

    . باسقۇچ، ئاچىسهن، تىقىسهن، ياپىسهن3) قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىدۇ: (ب ئادەم

 باسقۇچ، ئىشىكنى ئېچىپ، پىلنى ئېلىۋېتىپ، زىراپىنى تىقىپ، 4خاتا، : ئا ئادەم

   .ياپىسهن، تامام

   )رىژىسسور ياندىن چىقىدۇ. ب ئادەم گاڭگىراپ تۇرۇپال قالىدۇ( 

ھه قانداق قىلدىڭىز؟ تاپتىڭىزمۇ؟ ئهتىگهندە ئهرتىس تېپىپ كېلهي : رىژىسسور

ازىر، بۇنداق قىلسىڭىز بۇ فىلىمنى قانداق ئىشلهپ كېلىشىڭىز ھ دەپ چىقىپ كېتىپ 

ۋاقىت، ۋاقىت، ۋاقىت كۆز قارىشىڭىز بولۇشى  بولغىلى بولىدۇ؟ مۇئاۋىن رىژىسسور 

    ....كېرەك 

شۇنداق رىژىسسور، مهن ئهتىگهندە گۇرۇپپىدىن ئايرىلغان پېتى : ئا ئادەم

 يۈرۈپ پۇتۇم ئۈزۈلۈپ  تار كوچا، پىرقىراپ–تار كوچىمۇ  مهھهلله ، –مهھهللىمۇ 

   !قاالي دىدى قاراڭ

   !ھه بولدى، نهق گهپنى قىلىڭ : رىژىسسور
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تاپتىم مانا بۇ مېنىڭ ئاغىنهم ئىسرائىل نۇرغۇن ........... رىژىسسور : ئا

پىشقهدەم ئارتىس ئۇرامسىز، چاپامسىز جىمال  فىلىملهردە رول ئوينىغان 

    .تۇرىدىغان گۇي دە بۇ

 پتۇ، ماۋۇ مهيدان كۆرۈنىشىنىڭ ۋەقهلىگىدىن خهۋەر تاپتىڭمۇ؟ ھه بو: رىژىسسور

    .ھازىرال، بىردەمدە چۈشهندۈرۈپ قويىمهن رىژىسسور: ئا

     ....تېزراق بولۇڭ مۇئاۋىن رىژىسسور  ۋاقىت ۋاقىت : رىژىسسور

مۇئاۋن رىژىسسور ب ئادەمگه بىر تهرەپتىن ۋەقهلىكنى چۈشهندۈرگهچ يهنه بىر ( 

    )هييارالنغان رولدىكى كىيىملهرنى كهيدۈرۈشكا باشاليدۇت تهرەپتىن 

سهن : قار ئادىشىم بۇ مهيدان ۋەقهلىك مۇنداق.. ماۋۇ كىيىمنى كىيه ھه: ئا

پۇل قهرز ئالغان لېكىن سهن تېخى قايتۇرمىغاچقا مهن   تهڭگه 10000مهندىن 

گهچكه، لېكىن سهن پۇلنى بېرەلمى سېنى چاقىرتىپ كېلىپ، پۇلنى سۈيلىمهكچى، 

  مهن سېنى ھۆججهتنى بىرنى يېزىپ بېىرشكه چاقىرىتتتىم، بىلدىڭمۇ؟

    )بۇ گهپلهرنى قىلغان مۇئاۋىن رىژىسسور كىيىملىرىنى كېيىشكه باشاليدۇ( 

سهن بىچارە بولۇپ تۇرۇپ كېتىسهن، ئىتتهك ھېجىيىپ دېگهندەك ۋەقهلىك 

   چىقىرۋېتهيلى ئاداش قانداق؟ ئاداش، بىر چاڭ 

   ...ا مهن ساڭا قهرز تېخى بىچارە تۇرۇپ كېتىمهن دەپ قويتوخت: ب

   .ئاداش ماۋۇ فىلىمىدىكى ۋەقهلىك مۇشۇنداق يېزىلغان ئاداش.. ياق.. ياق : ئا

   ھه بولدىمۇ؟ باشالمدۇق ، باشلىمامدۇق؟: رىژىسسور

ئاداش ئۇنداق بولسا مهن سېنى ... ھه بولدى، بولدى، باشاليلى رىژىسسور: ئا

   ....بىلهن باشالپ كېتىمىز جۇمۇ، داۋاي ن، شۇنىڭ چاقىرىمه

 ... 2 .. 1. ئارتىس تهييار بولدى، ھهر قايدسى تارماقالر دىققهت : رىژىسسسور

3 ...  ok  
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    .....توختاخۇن كىرگهي: ئا

    )ب ئادەم ھېچنىمه ئاڭلىمىغاندەك جىمال تۇرىدۇ( 

    ....توختاخۇن كىرگهي: ئا

ه بىر قارىۋېتىپ، يهنه ئالدى كهينىگه قارىۋېتىپ جىمال ب ئادەم ئا ئادەمگ( 

     )تۇرىدۇ

    !قانداق گهپ بوپكهتتى بۇ ھه؟: رىژىسسسور

سىزگه دەۋاتىمهن نىمۇ، موگودەك تۇرىسىزغۇ، چاقىرغاندىن كېيىن، خوش بىگىم 

   ئۇقتىڭىزمۇ؟ دېققهت، يهنه بىر قېتىم. تىزلىنىسىز، يالۋۇرىسىز دەپ كىرىپ، 

  اش، ئهمدى بىلدىڭمۇ؟ئاد: ئا

   )بىر ئاز خاپا بولغاندەك(كىمۇ توختاخۇن دىگهن؟ : ب

   ..بوله چاققان... فىلىمدىكى ئىسمىڭ... سهن كالۋا : ئا

   .باشالندى.. 3 ... 2.. 1:  رىژىسسور

  . ....توختاخۇن كىرگهي: ئا

    .خوش بىگىم: ب

    ىمىكىن؟ تهڭگه يادىلىرىد10000مهن سىلىگه بېرىپ تۇرغان : ئا

   )نىمه قىالرىنى بىلهي قاراپ تۇرىدۇ، ئا ئادەم ھه دەپ ئىشارەت قىلىدۇ( 

    ...ھه شۇنداق بىگىم، شۇنداق بىگىم: ب

      چان قايتۇرالىكىن؟  مىڭ تهڭگىنى قا10000ئۇنداقتا بۇ : ئا

كىم ؟ كىمگه بېرىپ .. مازالشمىغىنه، مازالشمىغىنه، ھېي) سهل تۇرۇپ كېتىپ: (ب

  گهپقىله؟ ى؟ ئويالپراق تۇرد

سىنارىيهدە نهدە ئۇنداق گهپ بولىدۇ، سىنارىيىدە .. ھهي، ھهي: رىژىسسور

   !قىلمامىسز ھه يېزىلغان گهپنى 
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ئاداش، باياتىن مهن ساڭا دەپ بهرگهن گهپلهرنى دە، ئارتۇق گهپلهرنى : ئا

  ئوقتۇڭمۇ؟ ! قىلما

  ...بوله، يهنه بىر

   !باشالندى.. 3.. 2.. 1! يهنه بىر كېلهيلى: رىژىسسور

    !توختاخۇن كىرگهي: ئا

    !خوش بىگىم: ب

 تهڭگه 10000ئۆزلىرى مهندىن ئالغان ھېلىقى مهندىن ئالغان : ئا

   يادىلىرىدىمىكىن؟

    .شۇنداق بىگىم، شۇنداق: ب

    تهڭگىنى قاچان قايتۇرىلىكىن؟ توختاخۇن؟10000ئۇنداقتا : ئا

    !ل كىرگهندە بېرەي دىگهن بىگىمكاال قويالرنى سېتىپ، پۇ: ب

ماڭا قايلىسىال توختاخۇن ھازىر ئۇرۇق ) ئۈستهلگه قاتتىق بىرنى ئۇرىدۇ: (ئا

مهن سىلى بىلهن ھېچ ئۇرۇغ . ھۆججهت يېزىپ بېرىشىدۇ تۇغقانالرمۇ پۇل بهرسه 

تهڭگه بېرىپ ياردەم   10000 تۇققاندارچىلىق يوق تۇرۇپ –

ۋاقتىدا قايتىاسال ياخشى ! هنلىرى نېمىسى ھهئهمدىلىىكتهبۇنداق دېگ.قىلدىم

   !بۇالرمىكىن بولمىسا قازىخانىدا كۆرۈشۈپ قالمايلى يهنه ھه 

    !!!.....بۇلۇڭ .......داۋاملىق ..........ھه ياخىشى بۇلۇۋايىدۇ : رىژىسسور

كىچىكىچه –ئۇنداق قىلمىسال ئۇتۈنۈپ قاالي ئۆيدە چوڭدىن .... بىگىم :  ب 

 كويدىگهن ئاز پۇلمۇ ئاداش 10000قاراشىلىق ئۆتۈنۈپ قاالي  غىال ھهممىسى ماڭ

مال .) بېرىپ ئاغىنسىنىڭ پۇتىغا ئسىلىپ  دىگهن پېتى (قايتۇرۇپ بهرسهڭ 

دەپ بوپالم ھۆكرەپ .....(ھه مانا –ئىگشىدىن ئوغرى كوچلۈك دىگهن مۇشۇدە 

پشىكه ئادەمنى تپى. ئادەم بولسا  ب. ئا........)..(يىغالشقا باشاليدۇ
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    .)بۇنى كۆرگهن  رىژىسسور قاتىتىق ھهيران قىلىپ .باشاليدۇ  

توختاپ تۇرىڭه ، سىز ھهقىقهتهن ياخىشى ئويناۋاتىسىز لىكىن ئۇ : رىژىسسور

لېكىن .پاداش دىگهن گهپلهر يوققۇ ئۇنى كىرگۇزۋالماڭ –  زامانالردا ئاداش 

بۇ ھىسىياتلىرىڭىز ئنىتايىن بۇلۇۋاتقان  سىزنىڭ بهگگه قهرىز بولغان بىئهپ بىچارە 

   ياخىشى ....توغرا ياخشى چىقىۋاتىدۇ ھه 

كوينى بېرىپ ئااللماي 10000سىز مۇ مهندەك باشىقىالرغا .چىقىدۇ رىژىسسور:  ب

   )ھهممه نىمه چىقىدۇ ....(ياخىشى چىقىدۇ  بېقىڭه ،ئهلۋەتته 

   بۇ نېمه دېگىنىڭىز ؟: رىژىسسور

    .) بۇلۇپ تۇرۇپ قالىدۇ ئادەم بىئهپ. بۇ چاغدا ئا( 

مىڭ يۈەن پۇل بېرىپ قۇيۇپ ھازىرغىچه 10000قاراڭ مهن بۇنىڭىغا : ب

    .ئااللماي يۈرۈيمهن 

ۋە  بىر نېملهرنى ئويالپ تۇرۇپ .رىژىسسور بۇ گهپنى ئاڭالپ ھهيران قالىدۇ ( 

    )نى تارتىپ .ب ئادەم  . ئا.  كېتىپ قالدۇ 

    .......ماۋۇ قىلغىنىڭ قامالشمىدى : ئا

    ......سېنىڭ بهرمىگىنىڭ بهك قامالشىتى .ھه : ب

     .....ھېي .)ئادەم ئۇنى يانغا تارتىپ بىر نېملهرنى دىمهكچى بۇلدۇ . ئا: (ئا

    قاراڭ سىز ئۇچىڭىزدىكى .مۇئاۋىن  رىژىسسور بۇ ياققا كېلىڭ : رىژىسسور

    ......ڭ بۇلۇڭ ئۇنىڭ كىيمنى سىز كىيى.كىيىمنى بۇ بالىغا بېرىپ : ئا

   .بۇ قانداق بوپ كهتتى ...مهن ئاۋۇ كىيمنى : ئا

سىزنىڭمۇ ؟بۇلۇڭ چاقان نۇر قالماي قىلىپ –مېنىڭ دىگنىم ھىساپمۇ : رىژىسسور

رىژىسسور ئورنىغا (ئااللماي قالىساق ئشىڭىز چاتاق بۇلۇڭ  بۇگۈن  بۇ كۆرۇنۇشىنى 

غا  گهپ .كىيمنى سالغاچ ب.رىگه ئابى–  الربولسا بىر . ئا ۋە ب.بېرىپ ئولتۇرىدۇ 



  135                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

    .)قىلدۇ 

  بۈگۇن ماۋۇ قىلىغنىڭنى ئۇنتۇپ قالما ھه ؟: ئا

نىڭ .دەرھال ب. ئا........(رىژىسسور) نىمقىالرنى بىلمهي رىژىسسورغا قاراپ : (ب

   .)نىڭ كىيملىرىنى ئالىدۇ .ۋە ب ئاغزىنى توسۇۋالىدۇ 

ڭ ئهپتىنىڭ يامانىراق تۇرغانلىقىنى ئا نى. ب....(خهپ توخۇنىڭ پوقى ھېي : ئا

   .) رىژىسسورغا قارايدۇ  كۆرۇپ يهنه  

غا .دەرھال ب.رىژىسسورنىڭ قارىشى بىلهن بىرگه ئا( ------رىژىسسور: ب

   )جىلى بۇلۇپ چىككىگه يىتېىدۇ . بۇلۇۋالىدۇ ئا دوپىپىسنى كىيگۈزگهن 

 ھازىر مۇنداق گهپ ھه سىز مۇ كېلىڭ.موئاۋىن رىژىسسور بولدىمۇ  : رىژىسسور

ئالمشىپ ئوينايىسىلهر مۇئاۋىن رىژىسسور سىز بۇنىڭدىن  ئىككىڭالر ئهمدى 

 10000سىز مۇئاۋىن رىژىسسورغا  ئهمدى .تهڭگه ئالغان بۇلۇڭ ھه 10000

   .....تهڭگه بېرىپ تۇرغان بۇلۇڭ 

   .بېرىپ تۇرغان ئهمهس ،بهرگهن راس :  ب

الم ئالماشىتى باشقا ۋەقهلىك يهنه ئۆز ھه بولدى ،پهقهت رولىڭالر: رىژىسسور

ھهر قايىسى ئورۇنالر .) الر بېشنى لىڭشىتىدۇ .ب-ئا(،بىلىدىڭالرمۇ ؟  پېتىم بۇلىدۇ 

.  3 . 2 . 1. ئهڭ ئاخرقى بىر قېتىم ئالمىز  دىققهت ماۋۇ مهيدان كۆرۈنۈشنى 

  باشالندى

) ى ئاۋازدا قاراپ يۇقۇر. ئادەم بهگنىڭ رولىغا چىقىپ ئولتۇرۇپ  ئا. ب: (ب

   ھهي كىرگهي ...كىرگهي  توختاخۇن 

   ........خوش بېگىم ) ناھايىتمۇ خاپاچىلىقتا . ئا: (ئا

ھېي سېنىڭ .... قا..قا..قا.) ئىچىگه پاتماي قالىدۇ–نىڭ  خوشاللىقى ئىچ . ب: (ب

   .......بۇلىدىكهن ھه قهلهندە مۇيۇندا مۇكۇنىڭ 
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   !تېكىستىن چهكنهپ كهتمهڭ .) ۇ بوش ئاۋازدا گهپ قىستۇرد: (رىژىسسور

ماڭقارا مهندىن .ماڭقارا.ھېي بېشىڭنى كۆتىرە ) رىژىسسورغا قارىۋىېتىپ : (ب

  يادىلىرىدىمىكىن)  يۇقىرى ئاۋازدا ) (كوي) (تىڭگال (10000  ئالغان 

   ....جاۋاپ بېرىڭ ؟........ئنىتايىن ياخىشى : رىژىسسور

  يادىلىرىدىمكىن ؟: ب

   .......شۇنداق بېگىم .) چه جاۋاپ بېرىدۇ بىچارىلهر.ئا

 ..........ھه ياخىشى : رىژىسسور

  خوش ،بۇ پۇلنى قاچان قايتۇرلىكىن ؟: ب

شۇنىڭ .ئايدا مائاش قوشامش -4ئاندىن .قويالرنى سېتىپ پۇل قىلىپ -كاال: ئا

   .دېگهن بېگىم  بىلهن بىراق بېرەي 

قهرىز ئېلىپ ) پۇل ( 10000قويلىرىڭ بولسا مهندىن -سېنىڭ كاال:ب

. سېنى ئۇرۇپمۇ دەردىم چىقمايدۇغۇ مېنىڭ ئۇرۇپ .ھه  ئولتۇردىغان نىمۇ مۇ سهن 

پۇلنى بهر ،بولمىسا ماۋۇ  بۈگۇن بىر بولسا .ئازگهپقىل  قهلهندەر .ئۇرۇپ 

    ......ھۆججهتكه قول قوي بۇله

    ......بۇلۇڭ .يالۋۇرۇڭ ئهمدى ....ياخىشى : رىژىسسور

ماڭغا ئازىراق مۆھلهت بهرسىله ... قىلمىسىال بېگىم ئۇتۇنۇپ قاالي ئا؛ ئۇنداق

قىلىپ بېرىۋىتېىمهن ئاخىرقى قېىتىم بىر پۇرسهت بېرىڭ  مهن چوقۇم بىر ئامال 

   بېگىم 

  قاچان ؟.: ب

   )يهنه جىم ئولتۇرۋالىدۇ : (ئا

   ....ھۆججهتكه قول قوي بولمايدىغان بولسا .بۇياققا كهل دەرھال : ب

ئادەم بىردەم رىژىسسورغا بىردەم . ئا.  (بېرىڭ ھۆججهتكه قول قويۇڭ : ىسسوررىژ
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رىژىسسور بىلهن ب ئادەم ئىككىسى توخىتىماي سۇيلهشكه (  .) غا قارايدۇ .ب

   .)باشاليدۇ 

دەپ قوينىدىن ئهسلىدىكى ھۆججهتنى .( مانا ئاله قهلهمنى ما يهرگه ياز : ب

ئا بولسا بۇنىڭىغا دىققهت . ئېلىۋېتىدۇ ئۈستهلدىكى ھۆججهتنى.قۇيۇپ  ئېلىپ 

  .تۇرىدۇ  قىلماي رىژىسسورغا قاراپ 

   .....قول قۇيۇڭ تېز : رىژىسسور

    .)شۇنچىلىك تهسلىكته ئامالسىز قول قويىدۇ. ئا .......( بۇله : ب

   .ھه ياخىشى بولدى : رىژىسسور

ئهمدى .م چى.) دەپ كۇلگهن پىېتىم ئورنىدىن تۇرىدۇ ...( قا قا قا :  ب

ماتارىڭنى كىم كهيىسه . ئالهمه....بولدى  ئهمدى .بولدى 

دوپپاڭنى ئشىم ئاخىرى  ئاله ماۋۇ .) ئۇچىسدىكى كىيىملهرنى سالىدۇ .(كهيسۇن 

  خوش مۇئاۋىن رىژىسسور، -خهير.پۇتتى 

   !!!توختاڭ : رىژىسسور

   .توختا ،يهنه بىر كۆرۈنۈش بار تېخى تۇگىمىدى -ئاداش توختا: ئا

   شۇنداق ھهي يىگىت : ژىسسوررى

ئاخىرى بار شۇنداقمۇ ؟خوش ئهمدى ئاداش مهن ساڭا بىر پۇرسهت بېرەي : ب

ئېيىتاي ئهگهردە تاپالساڭ فىلىمىڭالرنىڭ ئاخىرىغا  مهن بىر تېپىشماق 

......... كۆردىڭ ھه ؟ چىم  ئهگهر تاپالمىساڭ ماۋۇ ھۆججهتنى .قاتنشۋېتمهن 

بۇلۇپ  تهنتهربىيه مۇسابىقىسى ئۆتكۇزمهكچى :ھى شىر ھايۋاناتالر پادىشا:سۇئال 

بۇ سۇئالنى :  (پۇتكۈل ھايۋانالرنى يىغىپتۇ لېكىن بىر ھايۋان كېلهلمىگهن قايىسى 

ئادەم بولسا جاۋاپنى . ئا.)  ( رىژىسسورمۇ تهمىتىرەپ تهڭ كىرشىدۇ  ئاڭالپ 

   .)ئىدى  ئويالپ كىرىشىپ كهتكهن 
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  بېلىق سۇدا بولغاچقا كېلهمىمدى ؟: ۋاپ جا...ھه تاپىتىم : رىژىسسور

   .خاتا: ب

   )؟    :  (    جاۋاپ : ئا

توڭالتقۇدا بولغاچقا . زىراپه :جاۋاپ :خاتا : ب

   .)تۇرۇپ قالىدۇ  ئىككىسى ھهيران قىلىپ .( خوش -خهير.كېلهلمىدى 

  ؟............ھهي : رىژىسسور

  ؟..........ھهي :      ئا
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    ئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچ

 ئىتوت

  قاھار نىياز: ئاپتورى

 

  ساۋۇتجان، ھوشۇرخان، بازار باشقۇرۇش كادىرى، ناتۇنۇش مېهمان: قاتناشقۇچىالر

   .كهچقۇرۇن: ۋاقتى

   سهھنىدە ساۋۇتجاننىڭ ئۆيى، ھوشۇرخان ساجى يېنىدىكى ئورۇندۇقتا  

ى ساۋۇتجان سومكا كۆتۈرگىنىچه كىرىپ قىلىۋاتقاندا، ئېر ئولتۇرۇپ، مانتىغا قىيما 

 - ھوشۇرخان ئېرىنى كۆرۈپ سهل. ئادەم ئۇ مۇتهئهسسىپ، پىخسىق بىر . كېلىدۇ

   .پهل ئورنىدىن تۇرىدۇ

  كهللىما؟: ھوشۇرخان

    كۈندۈزدە چىراقنى يېقىپ قويۇپسهنغۇ؟-كۈپ) جاۋاپ بهرمهي: (ساۋۇتجان

  هنمىتىيا؟توك پۇلىنى قېينى ئاپام مهن تۆلهپ بېرەي دېگ

سىرتتا ھاۋا بهك تۇتۇلۇپ كېتىپتۇ، ئۆيگه يورۇق چۈشمهي ئىچىم بهك : ھوشۇرخان

   ....شۇڭا سىقىلىپ كهتى، 

  ئهمدى مهن سېنىڭ ئىچىڭ سىقىلىپ كهتكهنگىمۇ پۇل تۆلهيمهنمۇ؟: ساۋۇتجان

بۇ گهپچه سهن ئهته قوپۇپ سىرتتا شامال چىقىپتىكهن، شۇڭا قورسىقىم 

 قانداق قامالشمىغان گهپ بۇ؟  هڭ بوالمدۇ؟ ئاغرىۋاتىدۇ، دېس

 .خاپا بولمىسىال دادىسى، مهن ئۆچۈرۋېتهي: ھوشۇرخان
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   .ئۇ قوپۇپ چىراقنى ئۆچۈرۋېتىدۇ

. قانداق بىر كالۋا ئىجاد قىپتىكىن مۇشۇ توك چىراق دىگهن نهرسىنى: ساۋۇتجان

يساق بىر كونا پاختىدىن پىلىك ئىشىپ، كىرسىنگه چىالپ قو كىچىك ۋاقتىمىزدا 

مانا ئهمدى ماۋۇ . كىرسىن بىر ئاي يېتهتتى بهش موچهنلىك . ئوبدان يورۇيىتتى

ئاغزىنى ئېچىپ تۇرغان،  دەنشى، بىڭشاڭ دىگهن نېمىلىنىڭ ھهممىسى پۇل دەپال 

دەپ  ھه، راست، كۆينهك .  كوي تۆلهيدىغان گهپ30-20ھهر ئايدا توك پۇلىغا 

   .ئېلىپ كهلدىمغهلۋە قىلىۋاتاتتىڭ، ساڭا كۆينهكلىك 

   !ۋاي راستما؟ قېنى ئالسىال كۆرۈپ باقاي) خۇشال بولۇپ: (ھوشۇرخان

. ساۋۇتجان سومكىسىنى ئېچىپ، ئىچىدىن ئۇزۇن بىر قىزىل لوزۇنكىنى چىقىرىدۇ

ۋەكىللهرنى قىزغىن قارشى "لوزۇنكىغا . ئېلىپ ئاچىدۇ ھوشۇرخان لوزۇنكىنى 

بۇنى كۆرۈپ السسىدە سولىشىدۇ، ۋە   دېگهن خهت يېزىلغان، ھوشۇرخان" ئالىمىز

  . لوزۇنكىنى ساجىغا قويۇپ قويىدۇ

كۆينهكلىك ئېلىپ بهرسىله دېسهم مۇشۇنى ئهكهللىما؟ بۇ بىر : ھوشۇرخان

 لوزۇنكىكهنغۇ؟

. ھېي، بۇنىڭدا ئىچ كۆينهكلىك تىكىپ كىيسهڭ تازا ئوبدان بولىدۇ: ساۋۇتجان

ياندىكى ئىدارىنىڭ دەرۋازىۋىنى ماڭاي دەپ تۇرسام  باياتىن دۇكاننى تاقاپ 

قارىسام . دېسهم، تاشلىۋېتىمهن دەيدۇ بۇنى يىغىشتۇرىۋېتىپتىكهن، نېمه قىلىسىز 

   .ماڭا بېرىڭال دەپال ئېپ كهلدىم. بىر ئوبدان رەخكهن

بۇنىڭ ئۈستىدە خهت تۇرسا قانداق كۆينهك تىكىپ ) دومسىيىپ: (ھوشۇرخان

   ...راق رەخت ئهكىلىپ بېرەمىكىن دېسهمچىرايلىق كىيگىلى بولىدۇ؟ بازاردىن 

ئىچ كۆينهك دىگهننى ئىچىگه كىيىدىغان تۇرساڭ، خهت بارمۇ يوقمۇ : ساۋۇتجان

 كوت - كوت-ئوبدان ئهكىلىپ بهرسهم كۈرۈك توخۇدەك كوت كىم كۆرىدۇ؟ بىر 
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ئېهتىمالغا قارشى كۆينهك تىككۈزگهندە  كوتۇلدايدا ماۋۇ خوتۇن، ھه راست، ھهر 

ئۇدۇل بولۇپ  دىگهن خهت ئالدىڭغا يا كهينىڭگه " رشى ئالىمىزقا"ماۋۇ 

خهق خاتا چۈشۈنۈپ . قالمىسۇن جۇمۇ، يان تهرىپىڭگه توغرىالپ تىككۈز

   .يهنه قالمىسۇن 

   .   ھوشۇرخان خاپا ھالدا رەختنى يىغىشتۇرىدۇ 

  ھه نهق گهپكه كېلهيلى، قانداق مانتا ئېتىۋاتىسهن؟: ساۋۇتجان

   .داق مانتا بوالتتى، يهيدىغان مانتاقان: ھوشۇرخان

ماۋۇ يوغانباش خوتۇننى، پېتىر مانتىمۇ، بولدۇرغان مانتىمۇ دەپ : ساۋۇتجان

   سوراۋاتىمهن؟

  سىلى مېنى قاچان پېتىر مانتا ئهت دەپ باققان؟: ھوشۇرخان

   .بولدۇرغان مانتا

يىسهڭ تېخىمۇ ھه بوپتۇ، پېتىر مانتىغا گۆش جىق كېتىدۇ، گۆشنى جىق : ساۋۇتجان

ھېي، ماۋۇ يهرگه بىر مۇنچه بهسهينىڭ قۇالقلىرىنى  سهمىرىپ كېتىسهن، 

  تاشلىۋېتىپسهنغۇ؟

   .ئېڭىشىپ،تېرىپ ئالىدۇ

   .سېسسىپ كهتكهنلىرىنى تاشلىۋەتتىم شۇ: ھوشۇرخان

   .ساۋۇتجان ؛ مانا ماۋۇنىڭ يىگۈدەك يهرلىرى باركهنغۇ؟ ماڭه قايچىنى ئهچىق

   ىلىال؟نېمه ق: ھوشۇرخان

   .نېمه قىالتتىم، سېسىغىنىنى كېسىۋېتىمهن: ساۋۇتجان

ھوشۇر بهسهينىڭ سېسىق يهرلىرىنى كېسىشكه . ھوشۇرخان قايچا ئېلىپ چىقىدۇ

   .باشاليدۇ

مانا قارا، مانداق يهرلىرىنى كېسىۋەتسهك قالغىنىنى يىگىلى بولىدۇ : ساۋۇتجان
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كى مانتا چىقىدۇ، خېمىرىڭنى قۇالقلىرىدىن كهم دىگهندە ئىك ئهمهسمۇ؟ مۇشۇ 

   .ئهچىقه كۆرۈپ باقاي

   .خوتۇن داسنى كۆتۈرۈپ چىقىدۇ، ئهر خېمىرنى مالتىاليدۇ

خېمىرىڭ قىيماڭدىن سهل جىقكهن، مۇشۇ پېتى مانتا تۈگسهڭ ئىككى : ساۋۇتجان

ئېشىپ قالغۇدەك، بهسهيدىن يهنه بىر قۇالق توغرا، كهممۇ  مومىلىق خېمىر 

بهشنى سهن يهيسهن، . مانتا چىقسۇن  تال 21همهس دەل ئهمهس ئارتۇقمۇ ئ

بىرىسى . يىگىرمه ئون ئۈچ بولدىما؟ يهتتىنى مېهمان يهيدۇ، . سهككىزنى مهن

   .تهساددىپىي مېهمان تويماي قالسا جاالپ بېرىمىز. زاپاس قالىدۇ

  مېهمان يهيدۇ؟ ئۆيگه مېهمان كېلهمدا؟: ھوشۇرخان

   .ھهئه: ساۋۇتجان

ۋۇي، بۈگۈن كۈن نهدىن چىقتى؟ سىلى ئهزەلدىن بۇ ئۆيگه مېهمان : ھوشۇرخان

  چقىرمايىتتىلىغۇ؟

مېهماننى كۈتهلىسهڭ چاقىرمامدۇ؟ سهن مېهمان كۈتۈشنى بىلمهيسهن، : ساۋۇتجان

   .شۇڭا چاقىرمايمهن

قۇشناچىمىزنىڭ ئېشىنى ئوخشاتقان . توال تۆھمهت قىلمىسىال ئادەمگه: ھوشۇرخان

 جىق بهرسىلىۋاغۇ، قانداق -ېشى دەپتىكهن، ماڭا پۇلنى جىقي  -مولالمنىڭ ئوت

   .مېهمانلىرى بولسا گۈلدەك كۈتۈۋېتىمهن

توال پو ئاتمىغىنا، مېهمان دېگهنۋاغۇ نهچچه خىل تۈرگه بۆلۈنىدۇ، : ساۋۇتجان

كۈتىدىغان نىمه، مهسىلهن، قارا ھه، ئهزىز مېهمان، ئادەتتىكى  شۇنىڭغا قاراپ 

كهلگهن مېمان، نېپىز مېهمان، قېلىن مېهمان،  ېهمان، ئۆزى مېهمان، چاقىرغان م

 - شۇالرنىڭ ئهمهل ساناپ كهلسهك جىق، سهن ... ئاچ مېهمان، توق مېمان

 زىيانغا - پهيلىگه، مۇھىمى ساڭا ئېپ كېلىدىغان پايدا-دەرىجىسىگه، خۇي
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ان  پولو ئېتىدىغان مېهمان بار، سۇيقاش ئېتىدىغان مهم-مانتا. كۈتىسهن قاراپ 

زورالپ يولغا سالىدىغان مېهمان بار، چېيىغا ناۋات  بار، چاي بىلهن گهپكه 

مېهمان بار، تۇز يۆتكهپ  سالىدىغان مېهمان بار، ناۋات سالمايدىغان 

   ...كهتكۈزىۋېتىدىغان مېهمان بار

 بۇ نېمه دېگهنلىرى؟ كىم ئۇ؟ : ھوشۇرخان

   .ن مېهمانئېزىز مېهمان، لېكىن ئامال يوق كۈتىدىغا: ساۋۇتجان

ئۇ دائىم دۇكىنىمىزغا كېلىپ ساختا . بازار باشقۇرۇشتىكى ئهخمهتجان: ساۋۇتجان

   .چاتاق تېپېپ كېتىپ بارىدۇ مال باركهن دەپ 

. نهچچه ۋاقىتتىن بىلمهپتىمهن، ئۇ ئالدىمىزدىكى بىنادا ئولتۇرىدىكهن ئهمهسمۇ

ىر ھهپتىدىن بېرى شۇنىڭ بىلهن ب. ئۇنىمايدىغىنى ئېنىق مېهمان قىالي دېسهم 

ئىدى، ئۆيۈمگه بىر كىرىپ  سىزگه مهسلىههت سالىدىغان مۇھىم ئىش بار 

كىرىشكه  بۈگۈن ئاخىرى ئۆيگه . كهتسىڭىز ئۇكام دەپ كهينىگه كىرىپالۋالدىم

   .ئۇناتتىم

 دۈككىدە -دۇكانغا ساختا مال سالمىسىلىغۇ مۇشۇنداق دەككه: ھوشۇرخان

بوپتۇ ئهمدى، . مۇ بىر بېيىپ تىقىلىپ كهتمىدۇققىلىپ يۈرمهيىتتىله، مۇشۇنداق 

ھازىر ھهممه ئادەم . ئوبدان بوالتتى لېكىن مېنىڭچه رېستۇراندىال مېهمان قىلسىال 

   .مۇشۇنداق قىلىدىغان بوپ كهتتى

ماۋۇ گۆش باش خوتۇننىڭ گېپىنى، بايا مهن نېمه دەۋاتىمهن، ئۇ : ساۋۇتجان

ئۇنىڭ ئۈستىگه . هرگه بارمايدۇئاڭلىسا ھېچ ي مېهمان قىالي دېگهننى 

بىر قېتىم خهجلىگهن پۇلغا  ئۇ يهردە . رېستۇراننىڭ تاماقلىرى زەھهردىن قىممهت

شۇڭا  ھۆپپىدە بىر قوينىڭ گۆشى كېلىدۇ، شۇ گۆشنى ئۆيدە ئىككى ئاي يهيمىز، 

   .مهن ئاشۇ بوشاڭ، كوشاڭ دېگهن يهرگه ئهزەلدىن كىرمهيمهن
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مهن ماۋۇ مانتىلىنى ئهپچىقىۋېتىپ چىقاي، ھېلى توختاپ تۇرسىال، : ھوشۇرخان

   .ئالدىراپ قالىمهن مېهمان كهلسه 

   .   ھوشۇرخان داس، قاسقانلىرىنى كۆتۈرۈپ كىرىپ كېتىپ، چىقىدۇ 

   .مېهمان كهلسه ئوتنى ياقسامال بىردەمدە پىشىدۇ: ھوشۇرخان

ېتىم جهڭگه ھه بوپتۇ، ماڭا قارا، ئهسكهرنى ئون يىل بېقىش بىر ق: ساۋۇتجان

مهن نهچچه ۋاقىتتىن نېمىشقا بېقىۋاتىمهن؟ مۇشۇنداق  سېلىش ئۈچۈن، سېنى 

قىلسۇن دەپ، ھېلىقى توغقانالر  چاغدا خهقنىڭ ئالدىدا مېنىڭ يۈزۈمنى يورۇق 

   ئهكهلگهن قىزا باردۇ؟

ئىككى ئاينىڭ ئالدىدىكى قېزىنى دەمال؟ يهپ ساپ مايلىرى : ھوشۇرخان

   .قالغاندەك تۇرىدۇ  قاپتىكهن، سهل نىخسىپ

نىخسىپ قالسا تۇزغا تازا مىلهپ، ئۈستىگه پىياز توغراپ ئىلهشتۈرۈپ : ساۋۇتجان

   .چانمايدۇ ئهپچىقىسهن، 

   ئاۋۇ بىڭشاڭدىكى ئۆپكه ھېسىپچۇ؟

ئۇنىڭغىمۇ بىر ھهپته بوپ قالدى، ئهپچىقىپ تاشلىۋېتهي دېسهم يا : ھوشۇرخان

   .ئۇنىمايال

ېتى يوق خوتۇن ئهمهسمۇ سهن، مهن بۇنى شۇ مېهمان مۇشۇنداق د: ساۋۇتجان

الزا ئاچچىقسۇنى تازا ئاچچىق تهڭشهپ، ئۆپكه . ساقالۋاتقان نىمه كېلىدۇ دەپ 

قېنى . ئهچىقىسهن، ئهجهپ ئوخشاپتۇ دەپ يهۋېرىدۇ ھېسىپنىڭ ئۈستىگه قويۇپال 

   .بۈگۈن ھۆنىرىڭنى بىر كۆرىمهنغۇ

ىڭنى كۆرىمهن دەيدىكهنال، بىرەر ھېچنىمه ئېپ بهرمهي ھۆنىر: ھوشۇرخان

  يېڭىدىن ئهكىرسهك بولمامدۇ؟ نهرسىنى بولسىمۇ بازاردىن 

ئىشىك چهككىنى ئۆي ئىگىلىرى بىلهن .    دەل شۇ چاغدا ئىشىك چېكىلىدۇ 
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مېهمان، لېكىن ھوشۇرخان بۇنى ھېلىقى ئهزىز مېهمان شۇ  ناتۇنۇش چاقىرىلمىغان 

   .ئۆيگه بىر ئهر كىرىدۇ. ئىشىكنى ئاچىدۇ پ ساۋۇتجان بېرى. دەپ ئويالپ قالىدۇ

   !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم: ئهر

   .ۋائهلهيكۇم ئهسساالم: ساۋۇتجان

   .ۋاي كهلسىله مېهمان، قېنى تۇقۇرى ئۆتسىله) ئىنتايىن قىزغىن: (ھوشۇرخان

   .   مېهمان كېلىپ ساپادا ئولتۇرىدۇ ۋە دۇئاغا قول كۆتۈرىدۇ 

   لتۇرۇشال؟ ئامان ئو-مېهمان؛ تېنچ

  خۇداغا شۈكرى، بۇ كىمدۇ، ھىچ تونۇيالمايمىنا؟: ساۋۇتجان

ما ئادەم مېهمان كېلىدۇ دەپ بالدۇر دەپ قويماي، ) چاي قۇيغاچ: (ھوشۇرخان

   .قېنى چاي ئالسىال ئهدەمنى تهمتىرىتىپ، 

  ھه؟- قهۋەتتىكى ئۆي مۇشۇ شۇغۇ-4 بىنا -3مېهمان؛ رەھمهت، 

  ھهئه، مۇشۇ شۇ: ساۋۇتجان

  خېلى كهڭتاشا ئۆيكهن، قۇرۇلمىسىمۇ بولىدىكهن، نهچچه پىڭپاڭ؟: مېهمان

   .سهكسهن سهككىز: ساۋۇتجان

   .بولىدىكهن، بولىدىكهن: مېهمان

 ھېسىپالرنى –   ئۇنىڭغىچه ھوشۇرخان ئاشخانىغا كىرىپ كېتىپ، قىزا، ئۆپكه  

   .ۇساۋۇتجان بۇنى كۆرۈپ تىتىلداپ تۇرالماي قالىد . ئېلىپ چىقىدۇ

 ئهستا، نېمىش قىپ يۈرۈيدىغاندۇ ماۋۇ خوتۇن، ) ئۆزىگه: (ھوشۇر

 ھېسىپتىن، قىزىدىن تېتىپ باقسىال، ۋۇي، -قېنى ماۋۇ ئۆپكه: ھوشۇرخان

   .سالماپتىمهنغۇ، قېنى ئالسىال چايلىرىغا ناۋات 

   )قېزىنى يېيىشكه باشاليدۇ(ماقۇل رەھمهت، : مېهمان

ننىڭ پىيالىسىگه يوغان بىر تال ناۋاتنى    ھوشۇرخان گهپ قىلغاچ مېهما 



  146                            ئابرال ئېلكىتاپلرى

 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

كۆرۈپ ئاغزىنى تۇتۇپ قالىدۇ ۋە خوتۇنىنى  ساۋۇتجان بۇنى . سېلىۋېتىدۇ

   .دىقمىرالپ بىر چهتكه تارتىدۇ

   .بۇ ئهمهس: ساۋۇتجان

توال ماڭا ئىش .  ھېسىپ شۇ-نىمه ئهمهس؟ قىزا بىلهن ئۆپكه: ھوشۇرخان

يدۇ تېخى، قانداق كۈتىدىكهنمهن بۈگۈن كۈتهلمهيسهن دە ئۆگهتمىسىله، مېهمان 

ئادەمنى بازاردىن بىر نهرسه ئېلىپ  ماۋۇ ) مېهمانغا. (بىر كۆرۈپ باقسۇن

دىككىدە  بولمىسا ھازىر بولسىمۇ ) ئېرىگه. (كېلهرمىكىن دېسهم قۇرۇقال كهپتۇ

   . گۇژال داپهنجى قىالي-چىقىپ توخۇدىن بىرنى ئهكىرەملىيا؟ گاژ

بۇ كهمگىچه توخۇالر قونداققا چىقىپ ئۇخالپ بولدىمىكىن .. .بۇ... ھه: ساۋۇتجان

ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ مېهماننىڭ چىرايىدىن .ئۇالرنى ئويغاتمايلى خوتۇن، بولدى 

  ؟! ھه-بىلىنىپال تۇرىدۇ، شۇنداققۇ مېهمان توخۇ گۆشى بىلهن خۇشى يوقلۇقى 

   .شۇنداق...شۇنداق... ھه...ھه... بۇ... ھه: مېهمان

ئهمىسه ماۋۇ بار نهرسىلهردىن بولسىمۇئالسىال، بولمىسا مهن : ھوشۇرخان

   .تهخسىلىرىگه ئېلىپ قوياي

   .   مېهماننىڭ تهخسىسىگه تاماق ئېلىپ قويىدۇ 

   .بولدى رەھمهت، ئۆزەم ئاالي: مېهمان

ساۋۇتجان .    مېهمان قىزا ئۆپكىلهرنى ماالچلىتىپ توختىماي يېيىشكه باشاليدۇ 

   .دەپ قالىدۇ بوالي ئاچچىقىدا ساراڭ 

  ھوشۇرقارى مانتا پىشىپ قالدى، قاسقاننى ئاچايمۇ؟: ھوشۇرخان

   !ئاغزىڭنى يۇم، بهدبهغ: ساۋۇتجان

ساۋۇتجان چىرايىغا مهجبۇرىي .    ئايال نېمه بولغاننى بىلمهي نېرى قاچىدۇ 

   .مېهماننىڭ ئالدىغا كېلىدۇ كۈلكه يۈگۈرىتىپ، 
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ىراق يىسىله، قىزا گاللىرىدا تۇرۇپ قالمىسۇن، ئاست... ھى... ھى: ساۋۇتجان

  مهن سىلىنى تونۇيالمىدىمغۇ؟ ... مهن... سىلى... سىلى

سىلى مېنى تونۇمايال، مهن مۇشۇ قورونىڭ ئالدىغا ) نهرسه چاينىغاچ: (مېهمان

 ئۆينى ساتىمىز دېگهن ئېالننى -1 قهۋەت -4بىنانىڭ   -3چاپالپ قويغان 

   مىكىن دەپ كېلىشىم، كۆرۈپ، مۇشۇ ئۆينى ئاالي

مانداق ئىشمىتى، سىلى خاتا كىرىپ قاپال، سېتىلىدىغان ئۆي بۇ ... ھه: ساۋۇتجان

   .ئۇدۇلىمىزدىكى ئۆي ئهمهس، ماۋۇ 

ئهستا . ۋۇي،ۋۇي شۇنداقمۇ؟ مهن تېخى مۇشۇ ئۆيمىكىن دەپتىمهن: مېهمان

   !مهن چىقاي، ئامىن !  دە-ئۇقۇشماسلىق بوپتۇ

   .ىن تۇرىدۇ   مېهمان ئورنىد 

شۇنداق ئۇقۇشماسلىق بولدى، ناھايىتى چوڭ ئۇقۇشماسلىق چىقامال؟ : ساۋۇتجان

   ...قېلىن مېهمان ماقۇل ئهمىسه يۈزىنى 

  نېمه دىدىله؟: مېهمان

   .ماقۇل خوش ئهمىسه. ياق،ياق ھېچنىمه دىمىدىم: ساۋۇتجان

ۈلۈپ بېرىپ،    ساۋۇتجان مېهماننى ئۇزۇتۇپ بولۇپ، كهينىگه تېزلىكته ئۆر 

   .ناۋات ئېرىپ يېرىمى قالغان. سۈزۈۋالىدۇ پىيالىدىكى ناۋاتنى 

. ئېسىت ناۋات، ئېسىت ناۋات، ئېرىپ يېرىمىڭ قاپتۇ ئهمهسمۇ: ساۋۇتجان

    !ھوشۇرخان

    .   ھوشۇرخان يۈگرەپ كېلىپ يهرگه قاراپ تۇرىدۇ 

  ماۋۇ ئۇدۇل قوشناڭ بىلهن نىمه مۇناسىۋىتىڭ بار؟: ساۋۇتجان

   .توۋا خۇدايىم، ئۇ ئادەم بىلهن مېنىڭ نېمه مۇناسىۋىتىم بولماقچى: ھوشۇرخان

ساۋۇتجان ؛ ئهمىسه نىمىشقا ئۇنىڭ ئۆيىگه كهلگهن مېهمانغا شۇنچىۋاال قىلىپ 
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اليىقلىرىدا بولمىسىمۇ ئالسىال دەپ قىزا بىلهن ئۆپكه ھېسىپنى  كېتىسهن؟ تېخى 

ولمىسام چايناپ ئاغزىغا سېلىپ ب تهخسىسىگه ئېلىپ قويىۋاتىسىنا؟ مهن 

  قويامتىڭ؟

   .مهن تېخى سىلى چاقىرغان ھېلىقى مېهمان شۇمىكىن دەپتىمهن: ھوشۇرخان

مېنىڭ ! مهن ئهمهس دېدىمغۇ! ھېي، مېڭىسىنى قاغا چوقۇۋالغان ساراڭ: ھوشۇر

؟ نهدىكى ئاتام كۆرمىگهن ئادەمگه بار !ئىش تۇتمامسهن  قاپىقىمغا قاراپ -قاش

ئهخمهتجان كىرسه قانداق قىلىمىز؟ گهپ   يىگۈزۈپ بولدۇڭ، ئهمدى نهرسهڭنى

   !~قىله

  ساۋۇتجان خوتۇنىنى تىللىغاچ باشلىرىغا، بۇرۇنلىرىغا نوقۇيدۇ، قۇالقلىرىنى  

   .مىشىلداپ يىغالپ كېتىدۇ سوزىدۇ، ھوشۇرخان 

   گهپ قىلمايسهنغۇ؟ توۋا قىالمسهن، خېتىڭنى ئاالمسهم؟: ساۋۇتجان

... ئاغزىلىرىنى ئۈشۈتمىسىله دادىسى، مېنىڭ ئاجراشقىم يوق، ھۈ: ھوشۇرخان

   ...ھۈ

   .خهپ، مۇشۇ قىلغانلىرىڭغا ئهتىال خېتىڭنى بهرمىسهم: ساۋۇتجان

ئهخمهت . ساۋۇتجان بېرىپ ئىشىكنى ئاچىدۇ.    شۇ چاغدا ئىشىك چېكىلىدۇ 

   .ۇساۋۇتجان جىددىيلىشىپ چىرايىغا كۈلكه يۈگۈرتىد كىرىپ كېلىدۇ، 

    ئامان تۇرلىمۇ؟-ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ساۋۇتجانكا، تېنچ: ئهخمهت

! ۋائهلهيكۇم ئهسساالم، قېنى كهلسىله، يۇقۇرى ئۆتىسله، ھوشۇرخان: ساۋۇتجان

   !قويۇڭال مېهمان كهلدى، چاي 

ھوشۇرخان كۆزىدىكى ياشنى .    ئهخمهت كېلىپ ساپاغا كېلىپ ئولتۇرىدۇ 

قىلماي، قاپىقىنىمۇ ئاچماي، چاي قويۇپ ئهخمهتنىڭ  سۈرتىدۇ، لېكىن ساالم 

ئهخمهتنى چايغا تهكلىپ قىلىپ  ساۋۇتجان . ئالدىغا دوققىدە قويۇپ قويىدۇ
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   .قويۇپ، خوتۇنىغا پىچىراليدۇ

   .تېز بول، چايغا ناۋات سال: ساۋۇتجان

   .سالمايمهن تازا: ھوشۇرخان

  1  .ئهمىسه ناۋات نهدە؟ ئۆزەم ساالي: ساۋۇتجان

   .تاڭ، نهدىكىن: ھوشۇرخان

   .   ئهخمهت بۇ گهپنى ئاڭالپ قالىدۇ 

   .بولدى ھېچقىسى يوق، مهن ناۋات يىمهيمهن: ئهخمهت

     ... ھى... ئهمىسه چاي بولسىۇ ئىچكهچ تۇرسىال، ھى: ساۋۇتجان

   .  ئهخمهت چاي ئوتاليدۇ، ساۋۇتجان خوتۇنىنى يهنه دىقمىراليدۇ 

   ... ھېسىپنىڭ قالىنىنى بولسىمۇ-ۇ قىزا بىلهن ئۆپكهئهمىسه ئاۋ: ساۋۇتجان

ئۇ نهرسىلهرنىڭ يىگۈدەك يېرىنى يهپ بوپتۇ، قالغىنىنى ئهخلهت : ھوشۇرخان

   .ساندۇقىغا تاشلىۋەتتىم

  ئهمدى قانداق قىلىمىز؟: ساۋۇتجان

ئهته خېتىمنى بېرىدىغان بوللىغۇ، قانداق قىلسىل مېنىڭ نېمه : ھوشۇرخان

   ...كارىم

ھېي، مېنىڭ يۈزۈمنى ... ئهستهغپۇرۇلال، نېمه دەيدىغاندۇ ماۋۇ خوتۇن: اۋۇتجانس

ساۋۇتجانكا، نېمه دېيىشىۋاتىسىله؟ مايهگه كېلىپ : ئهخمهت  !تۆكهي دەمسهن؟

  ئولتۇرمامال؟

   .   ساۋۇتجان مېهماننى ئېسىگه ئېلىپ دەرھال يۈگرەپ كېلىدۇ 

گۆشى سااليمۇ ياكى داپهنجى ماۋۇ خوتۇن پاخالن ... ھى... ھى: ساۋۇتجان

مهن كهچ بولغاندىكىن مانتىال ئهت شۇ ... سوراۋېرىدۇ قىاليمۇ دەپ كهچكىچه 

    ...ھى... ھى. ياخشى بولىدۇ دېدىم
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بولدى ئاۋارە بولمىسىال، مېنىڭ قورسىقىم توق، كىرمهي دېسهم سىلى : ئهخمهت

ىلمىدى دەپ  قوشنىكهنمىز، مېنى كۆزگه ئ-دىدىله، قولۇم مۇھىم ئىش ئىدى 

  ئىشتى؟ قالمىسۇن دەپال كىرىشىم، قېنى دىسىله، نېمه 

كىرگهنلىرى بهلهن بوپتۇ، بولىسا راستىنال يامانالپ قاالتتىم، ئاۋال : ساۋۇتجان

دەپتىكهن، ئاۋال بىر تاماق يهيلى، ئاندىن كېيىن  تائام، ئاندىن كاالم 

   . ئهپچىقىڭالپىشقان بولسا ھوشۇرخان، تاماق . دېيىشسهكمۇ ئۈلگۈرىمىز

  ۋۇي، ئىس پۇراۋاتىدۇ، بىرەر نهرسه كۆيدىمۇ نېمه؟: ئهخمهت

ۋۇي، مانتا كۆيگهن ئوخشىمامدۇ؟ ) بۇرنىنى تارتىپ بېقىپ: (ساۋۇتجان

   !ھوشۇرخان

  نېمه؟: ھوشۇرخان

ئىس پۇراپ كهتتى، قازاننىڭ سۈيى تۈگىگهن ئوخشايدۇ، تېز : ساۋۇتجان

   !قاسقاننى ئېچىڭال

   .ئاچمايمهن، ئۆزلىرى ئاچسىال: ھوشۇرخان

ئهستهغپۇرۇلال، ماۋۇ خوتۇننى، جېنىم خوتۇن، مېنىڭ يۈزۈمنى تۆكمهي : ساۋۇتجان

   !ئهپچىقىڭال تېز مانتىنى 

ئهپچىقمايمهن تازا، بايام ئهپ چىقاي دىسهم تىلالپ كهتتىلىغۇ، : ھوشۇرخان

   .شۇنداق دەۋەتىدۇ ھهقاچان بۇ ئوغرى مېنى سىناپ باققىلى 

   ...ۋاي ئۇنداق ئهمهس، راست دەۋاتىمهن، ئهستا: اۋۇتجانس

   .قانداق قىلسىال قىلسىال، مېنىڭ كارىم يوق: ھوشۇرخان

   .   ھوشۇرخان ياتاق ئۆيگه كىرىپ كېتىدۇ 

ئهخمهت؛ قانداق خهق بۇ، نېمه ئىش قىلىپ يۈرۈيدۇ، ھاي ساۋۇتجانكا، مهن 

    .لغاي، مهن چىقايئاچچىقى كېلىپ قالدى بو كىرىپ يهڭگىمىزنىڭ 
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ۋاي ياق، ماڭا ئهكىلهۋاتىدۇ، بۇ خوتۇننىڭ ) جىددىيلىشىپ: (ساۋۇتجان

   .بار، ئولتۇرسىال مۇشۇنداق ئوماق قىلىقلىرى 

بهك كۆيۈك پۇراپ كهتتى، ھېلى ماۋۇ ئۆيگه ئوت كهتمىسۇن جۇمۇسىال، : ئهخمهت

   ...ئۆھۆ... ئۆھۆ

   !ندەك ئولتۇرۇپ تۇرسىال ھهمهن ئاشخانىغا كىرىپ چىقاي، جى: ساۋۇتجان

   )چىقىپ كېتىدۇ... (ئۆھۆ...    ئۆھۆ 

ئهسلىدە بۇ ئۆيگه كىرمىسهممۇ بوپتىكهن، قارىغاندا مۇھىم گېپى : ئهخمهت

   \.ياخشىسى ۋاقتىدا چىقاي باردەكمۇ قىلمايدۇ، ئهڭ 

 تۇرۇڭ قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، ئهسلىدە -شۇ چاغدا ئاشخانا تهرەپتىن تاراڭ

 كهتكهن، ئهخمهت چۆچۈپ ئورنىدىن تۇرىدۇ ان قىزىپ يېرىلىپ قاز

   ۋاي نىمىش بولدى؟: ئهخمهت

   .مانتا پىشىپ يېرىلىپ كهتتى، چوڭ ئىش يوق... ھه شۇ : ساۋۇتجان

   .بولدى خوش، مهن چىقاي: ئهخمهت

   ئهخمهت ماڭىدۇ، ساۋۇتجان ئاشخانىدىن يۈگرەپ چىقىدۇ، ئۇنىڭ يۈزىگه  

كهتكهن، قولىدا كۆيۈپ قاپقارا بولۇپ كهتكهن بىر تال  ۇۋىشىپ  قۇرۇم س-قارا

   .مانتا

ۋاي توختىسىال، سىلىنى دەپ مانتا ئهتكهن، قازان قىزىپ يېرىلىپ : ساۋۇتجان

   . تال مانتىنىڭ ھهممىسى ساق ساالمهت21خاتىرجهم بولسىال  كهتتى، لېكىن 

  ; ) .خوشنېمه دەيدىغاندۇ ماۋۇ ئادەم، بولدى رەھمهت : ئهخمهت

ۋاي ماۋۇ خوشاڭدىن بىر تال يهپ كهتسىله، ئۈستىنى پىچاق بىلهن : ساۋۇتجان

   ...بوالتتى قىرىۋەتسهمال 

بولدى، بولدى قىلسىال، تازا ئوبدان مېهمان بولدۇم، كېيىن كۆرشهيلى : ئهخمهت
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   .خوش

، ساۋۇتجان بىردە ئىشىككه.    ئهخمهت ئۇنىڭ توسقىنىغا قارىماي چىقىپ كېتىدۇ 

كۆيگهن مانتىغا قارىغىنىچه تۇرۇپ قالىدۇ، ئاندىن بىردىنال  بىردە قولىدىكى 

   .خوتۇنى ئېسىگه كېلىپ توۋاليدۇ

ۋوي، ماۋۇ ماۋۇ خوتۇن ئاپىسىنىكىگه ! ھاي ھوشۇرخان! ھوشۇرخان: ساۋۇتجان

   !ھاي ھوشۇرخان... نېمه يامانالپ كهتتىمۇ 

   .   ئۇ توۋلىغىنىچه سهھنىدىن چىقىپ كېتىدۇ 

   )تۈگىدى( 

  

  

  

  

  

 

 

  »بېرىۋەت   پۇلۇمنى«

 ）شۇ ناملىق ئىتوتنىڭ سېنارىيىسى(

 ئابدۇرېهىم راخمان: ئاپتورى

 جۈرئهت ئابدۇۋايىت  : رېژىسسور

  سهھنىدە رېژىسسورنىڭ يۆلهنگۈچ ئورۇندۇقى، بىر دانه تېلېۋىزور، سهھنىنىڭ  

 قهدىمىي سىياھ قۇتىسى سۇپا، گىلهم، بىر تال كىچىك جوزا، ئوتتۇرىدا بىر يوغان 

   .ۋە بىر تال ياغاچ قهلهم
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    : رولالردا

      راھىله ۋەلى ئاباكوف–رېژىسسور 

    ئهنۋەر ئابلىز–ئا مۇئاۋىن رېژىسسور 

     ئابدۇرېهىم راخمان–ب ئارتىس 

سهھنىگه مۇئاۋىن رېژىسسور لىككاڭشىپ مېڭىپ چىقىپ توختايدۇ، كهينىدىن 

. ېژىسسورنىڭ دوستى مېڭىپ كېلىپ يېنىدا توختايدۇمۇئاۋىن ر ئارتىس  يهنى 

بۇنى كۆرگهن . گاللىرىنى قىرىشقا باشاليدۇ مۇئاۋىن رېژىسسور باشلىرىنى تولغاپ 

 دە، مۇئاۋىن –كىرىدۇ  دوستى يۈگۈرۈپ چىقىپ مىنېرال سۈيىدىن بىرنى كۆتۈرۈپ 

 . رېژىسسورغا تهڭلهيدۇ

    .نى قىلىدۇ  مۇئاۋىن رېژىسسور كهمسىتكهندەك قىلىقالر 

   ئاداش مانىڭغا قول قويۇۋەتسهڭ بوپتىكهن؟: ب

   .....ۋاي چىشىمغا تهگمهي تۇرە ۋاي :  ئا 

 يهنه بىر قېتىم دەيمهن مانىڭغا قول قويۇۋېته دەۋاتىمهن:  ب 

   )بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىپ، ئهتراپتىكى تاماشىبىنالرغا قارىۋېتىپ: ( ئا 

 بىر مۇنچه ئادەم تۇرسا نېمانداق قىلىدىغانسهن، –           سهتلهشمىگىن 

ھۆرمهتلىك مېهمانالر، نورۇز بايرىمىڭالرغا   ئهلهيكۇم –ئهسساالمۇئهلهيكۇم 

    !!!مۇبارەك بولسۇن

    )ئهتراپتىكى تاماشىبىنالرغا قارىۋېتىپ يهنه گېپىنى داۋامالشتۇرىدۇ: (ب ئادەم

   ول قويۇۋەت بوالمدۇ؟        ئاداش، ئۇنداق قىلما، مانىڭغا ق 

  .  ... ۋۇي، ھېي، نېمانداق رودۇپايدەك نېمىسهن ھېي -ۋاي:  ئا 

ھېي ئاداش، سهن مېنىڭ ئورنۇمدا بولغان بولساڭ سهنمۇ  رودۇپاي بوپ :  ب 

 1!  كوي پۇلنى بهرگىلى قاچان ئويالپ باقه؟10000ساڭا  قاالتتىڭ ئاداش، مهن 
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بهرمه بوپتۇ، ئهمدى ماۋۇ ھۆججهتنى  ىغۇ  ئاي، ھېي، بوپتۇ پۇلن1ئاي بولدى، 

ئۇنىمايسىنا، مهقسىتىڭ  تهييار يېزىپ ئهكېلىپ ئىمزايىڭنى قويۇۋەت دېسهممۇ 

 نېمه؟  

ماۋۇ . قارا ئاداش، مهن پۇلۇڭنى بهرمهيمهن دېمىدىم، چوقۇم بېرىمهن: ئا ئادەم

ساممۇ بۈگۈن قول قوي. قويمايمهن، دېمىدىم، چوقۇم قويىمهن ھۆججىتىڭگىمۇ قول 

بۇ پۇلنى بهرسهممۇ بېرىمهن، : شۇنداققۇ؟  دېمهك قويىمهن، قويمىساممۇ قويىمهن 

 !  ts/j  moFبهرمىسهممۇ بېرىمهن شۇنداقمۇ؟ 

 يۈەن پۇل دېگهن ئاز پۇلمۇ ئاداش، ئهلۋەتته 10000قارا ئاداش، : ب ئادەم

مهن بۇ پۇلنى چوقۇم بېرىمهن، سهن چوقۇم ئالىسهن،  ئاز ئهمهس، دېمهك 

بېرەلمهيمهن، سهنمۇ ئااللمايسهن  الماي قويمايسهن، دېمهك پۇل بولمىسا ئ

 شۇنداقمۇ؟ 

    ) چىك–چىك .... ( ۋۇي، قۇمغۇ سهن ھوي قۇم –ۋاي : ب ئادەم

     ماڭا قارا، ئهمدى پۇلنىڭ گېپىگه كهلسهك قارا، دېمهك؛ : ئا ئادەم

 سهن پۇلنىڭ گېپىنى ھېي ئهتىگهن ياقى... توختا ... توختا .. توختا : ب ئادەم

 ئېشهكنىڭ گېپىنى قىلىۋاتقانمۇ ھېي؟   قىلماي ئېغىلدىكى 

  .  ... توختا ... توختا : ئا ئادەم

   .....توختىغىلى يېرىم كۈن بولدى، قىله گېپىڭنى : ب ئادەم

ماقۇل، ماقۇل، مانداق گهپ بۈگۈن مۇشۇ يهردە بىر فىلىم ئىشلىمهكچى : ئا ئادەم

مهن بۇ پۇلنى ئېلىپ . ا ئۇالر ماڭا بىر مۇنچه پۇل بهرمهكچىشۇڭ . ياق چىقماقچى

    نېمه دەپ قايتۇرىمهن؟ . قايتۇرىمهن نېمه ئىش قىلىمهن؟ سېنىڭ پۇلۇڭنى 

    .مهندىن ئالغاندىن قايتۇرىسهندە: ب ئادەم

    .ھهببهللى، شۇڭا قايتۇرىمهن: ب ئادەم
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ادەم تېپىش مۇھىم دېمهك ئاداش ھازىر سېنىڭ بۇ  ئىشىڭ مۇھىم ئهمهس، ئ

ماۋۇ مهيدان كۆرۈنۈشىنى چاققانراق ئېلىۋەتسهك، ماۋۇ  بۇ ئادەم تېپىلسا ... ئادەم

ئېلىپ، ساڭا بېرىۋەتسهم دەيمهن  فىلىممۇ تېزرەك تۈگىسه، مهنمۇ تېزرەك پۇلنى 

   !ئاداش

ئهگهردە ئادەم تاپالمىسام دېمهك بۇ كۆرۈنۈشنى ئااللمايمهن، بۇ كۆرۈنۈشنى 

   .........ئااللمىسام

   ...........پۇلنى ئااللمايسهن؟: ب ئادەم

    ........پۇلنى ئااللمىسام: ئا ئادەم

      ........ماڭا بېرەلمهيسهن: ب ئادەم

   .........ھهببهللى : ئا ئادەم

ھېي سهن بۇنداق گهپتىن نهچچىنى دەپ (التىغىالپ ..... ب ئادەم؛ قوپه 

دۇڭ؟ بېرىمهن دەپ قانچه قېتىم دەپ بولدۇڭ؟ ئىشلهپ بول بولدۇڭ؟ نهچچه كىنو 

يهردە تۇرۇپ سهن كىنونى ئىشلهپ  مهن ساڭا دەپ قوياي، بۈگۈن مهن مۇشۇ 

   .)مهن ساڭا دەپ قوياي. بولساڭ پۇلنى ئېلىپ ئاندىن كېتىمهن

    )دەل شۇ چاغدا ئا ئادەمنى يانفونى سايرايدۇ( 

 –مانا .  مانا ھازىرال بارىمهنرېژىسسور ھه مهن مانا... ۋەي... ۋەي: ئا ئادەم

   ....مانا 

ئاداش مۇنداق قىاليلى، ھازىرنىڭ ئۆزىدە سهن ماڭا ) تېلېفوننى قويىدۇ( 

بۇ كۆرۈنۈشنى تۈگىتىۋېتهيلى، قانداق، ئاندىن مهن  ماسلىشىپ بهرسهڭ بۈگۈنكى 

 بهرگىن ئاداش قانداق؟   بىلله ئوينىشىپ . پۇلنى ئېلىپ پۇلۇڭنى بېرىۋېتهي

 ماڭ مهن رول ئويناپ باقمىسام يا، ئويناشنى بىلسهممۇ ئويناپ –ماڭ : ەمب ئاد

   .بهرمهيمهن
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 كوچا، مهھهللىمۇ – بازار، كوچىمۇ –ئۇنداق بولسا مهن ھازىر بازارمۇ : ئا ئادەم

ئادەم تېپىپ كهلمىسهم بولمايدۇ ئاداش بولمىسا پۇلۇڭنى   مهھهلله ئايلىنىپ –

   .تاپاي اققا ئادەم قايتۇرالمايمهن قارا، ئۆته ماي

   ....سهن ئادەم تېپىپ بولغۇچه يۈرەمدىم كهينىڭدىن، ماڭه ۋاي: ب ئادەم

 ئاداش ئوغۇل بالىمۇ؟  : ئا ئادەم

    ...ھهئه : ب ئادەم

ئۇنداق بولسا ئاداش مهن بىر تېپىشماق ئېيتاي، تاپالىساڭ بولدى : ئا ئادەم

لمىساڭ سهن ماڭا ماسلىشىپ قويۇپ بېرەي، ئهگهردە تاپا ماۋۇ ھۆججهتكه قول 

   ....ماۋۇ رولنى ئوينىشىپ بېرىسهن، تالال 

مولال تاپقاق بولمىسام مهن يا ) بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىپ: (ب ئادەم

  ¬  .....ياق 

. ئاداش بولدى مېنى ئاۋارە قىلماي يولنى بوشات، ۋاقتىم ئاز قالدى: ئا ئادەم

    ....ئۆته ماياققا ... ۇ تاپمىسام بولمايد مهن دەرھال ئادەم 

    .ئاڭالپ باقاي ..  ھه بولدى دەپباقه –دەپباقه : ب ئادەم

ھېساب ئهمىسه ھه؟ پىلنى توڭالتقۇغا سېلىش ئۈچۈن قانچه باسقۇچ : ئا ئادەم

    ....كېتىدۇ؟ باشالندى 

    )ب ئادەم سوئالنى ئاڭالپال ھېسابالشقا باشاليدۇ( 

مانداقچۇ، ئۆلتۈرۈپ، تېرىسىنى سويۇپ، ... ھىم.. .توختا ! جاۋاب؛ ھه: ب ئادەم

    . باسقۇچ كېتىدۇ4ھه توغرا  ... پارچىالپ، سېلىپ 

سوئال؛ زىراپىنى .  باسقۇچ، ئاچىسهن، تىقىسهن، ياپىسهن3خاتا، : ئا ئادەم

 باسقۇچ كېتىدۇ؟   سېلىش ئۈچۈن قانچه 

    .ىسهن، ياپىسهن باسقۇچ، ئاچىسهن، تىق3) قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىدۇ: (ب ئادەم
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 باسقۇچ، ئىشىكنى ئېچىپ، پىلنى ئېلىۋېتىپ، زىراپىنى تىقىپ، 4خاتا، : ئا ئادەم

   .ياپىسهن، تامام

   )رېژىسسور ياندىن چىقىدۇ. ب ئادەم گاڭگىراپ تۇرۇپال قالىدۇ( 

ھه قانداق قىلدىڭىز؟ تاپتىڭىزمۇ؟ ئهتىگهندە ئارتىس تېپىپ كېلهي : رېژىسسور

كېلىشىڭىز ھازىر، بۇنداق قىلسىڭىز بۇ فىلىمنى قانداق ئىشلهپ  پ دەپ چىقىپ كېتى

ۋاقىت، ۋاقىت، ۋاقىت كۆز قارىشىڭىز بولۇشى  بولغىلى بولىدۇ؟ مۇئاۋىن رېژىسسور 

    ....كېرەك 

شۇنداق رېژىسسور، مهن ئهتىگهندە گۇرۇپپىدىن ئايرىلغان پېتى : ئا ئادەم

كوچا، پىرقىراپ يۈرۈپ پۇتۇم ئۈزۈلۈپ  تار –تار كوچىمۇ  مهھهلله ، –مهھهللىمۇ 

   !قاالي دېدى قاراڭ

   !ھه بولدى، نهق گهپنى قىلىڭ : رېژىسسور

تاپتىم مانا بۇ مېنىڭ ئاغىنهم ئىسرائىل نۇرغۇن ........... رېژىسسور : ئا

پېشقهدەم ئارتىس ئۇرامسىز، چاپامسىز جىمال  فىلىملهردە رول ئوينىغان 

    .تۇرىدىغان گۇي دە بۇ

 ھه بوپتۇ، ماۋۇ مهيدان كۆرۈنۈشىنىڭ ۋەقهلىكىدىن خهۋەر تاپتىڭمۇ؟ : ېژىسسورر

   .ھازىرال، بىردەمدە چۈشهندۈرۈپ قويىمهن رېژىسسور: ئا

     ....تېزرەك بولۇڭ مۇئاۋىن رېژىسسور  ۋاقىت ۋاقىت : رېژىسسور

بىر مۇئاۋىن رېژىسسور ب ئادەمگه بىر تهرەپتىن ۋەقهلىكنى چۈشهندۈرگهچ يهنه ( 

    )تهييارالنغان رولدىكى كىيىملهرنى كىيدۈرۈشكه باشاليدۇ تهرەپتىن 

سهن : قار ئادىشىم بۇ مهيدان ۋەقهلىك مۇنداق.. ماۋۇ كىيىمنى كىيه ھه: ئا

پۇل قهرز ئالغان لېكىن سهن تېخى قايتۇرمىغاچقا مهن   تهڭگه 10000مهندىن 

ن پۇلنى بېرەلمىگهچكه، لېكىن سه سېنى چاقىرتىپ كېلىپ، پۇلنى سۈيلىمهكچى، 
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 مهن سېنى ھۆججهتنى بىرنى يېزىپ بېرىشكه چاقىرتتىم، بىلدىڭمۇ؟ 

    )بۇ گهپلهرنى قىلغان مۇئاۋىن رېژىسسور كىيىملىرىنى كېيىشكه باشاليدۇ( 

سهن بىچارە بولۇپ تۇرۇپ كېتىسهن، ئىتتهك ھىجىيىپ دېگهندەك ۋەقهلىك 

 داق؟  چىقىرىۋېتهيلى ئاداش قان ئاداش، بىر چاڭ 

   ...توختا مهن ساڭا قهرز تېخى بىچارە تۇرۇپ كېتىمهن دەپ قوي: ب

   .ئاداش ماۋۇ فىلىمىدىكى ۋەقهلىك مۇشۇنداق يېزىلغان ئاداش.. ياق.. ياق : ئا

 ھه بولدىمۇ؟ باشالمدۇق ، باشلىمامدۇق؟  : رېژىسسور

 سېنى ئاداش ئۇنداق بولسا مهن... ھه بولدى، بولدى، باشاليلى رېژىسسور: ئا

   ....بىلهن باشالپ كېتىمىز جۇمۇ، داۋاي چاقىرىمهن، شۇنىڭ 

 ... 3 ... 2 .. 1. ئارتىس تهييار بولدى، ھهر قايسى تارماقالر دىققهت : رېژىسسور

 ok  

    .....توختاخۇن كىرگهي: ئا

    )ب ئادەم ھېچنېمه ئاڭلىمىغاندەك جىمال تۇرىدۇ( 

    ....توختاخۇن كىرگهي: ئا

ەم ئا ئادەمگه بىر قارىۋېتىپ، يهنه ئالدى كهينىگه قارىۋېتىپ جىمال ب ئاد( 

     )تۇرىدۇ

    !قانداق گهپ بوپكهتتى بۇ ھه؟: رېژىسسور

سىزگه دەۋاتىمهن نىمۇ، موگودەك تۇرىسىزغۇ، چاقىرغاندىن كېيىن، خوش بېگىم 

 م  ئۇقتىڭىزمۇ؟ دىققهت، يهنه بىر قېتى. تىزلىنىسىز، يالۋۇرىسىز دەپ كىرىپ، 

 ئاداش، ئهمدى بىلدىڭمۇ؟ : ئا

   )بىر ئاز خاپا بولغاندەك(كىمۇ توختاخۇن دېگهن؟ : ب

   ..بوله چاققان... فىلىمدىكى ئىسمىڭ... سهن كالۋا : ئا
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   .باشالندى.. 3 ... 2.. 1:  رېژىسسور

 .  ....توختاخۇن كىرگهي: ئا

    .خوش بېگىم: ب

    ه يادىلىرىدىمىكىن؟ تهڭگ10000مهن سىلىگه بېرىپ تۇرغان : ئا

   )نېمه قىالرىنى بىلهي قاراپ تۇرىدۇ، ئا ئادەم ھه دەپ ئىشارەت قىلىدۇ( 

    ...ھه شۇنداق بېگىم، شۇنداق بېگىم: ب

  مىڭ تهڭگىنى قاچان قايتۇرالىكىن؟ 10000ئۇنداقتا بۇ : ئا

ىپ كىم ؟ كىمگه بېر.. مازالشمىغىنه، مازالشمىغىنه، ھېي) سهل تۇرۇپ كېتىپ: (ب

 گهپقىله؟  تۇردى؟ ئويالپراق 

سېنارىيىدە نهدە ئۇنداق گهپ بولىدۇ، سېنارىيىدە .. ھهي، ھهي: رېژىسسور

   !قىلمامسىز ھه يېزىلغان گهپنى 

ئاداش، باياتىن مهن ساڭا دەپ بهرگهن گهپلهرنى دە، ئارتۇق گهپلهرنى : ئا

 ئۇقتۇڭمۇ؟ ! قىلما

  ...بوله، يهنه بىر

   !باشالندى.. 3.. 2.. 1! لهيلىيهنه بىر كې: رېژىسسور

    !توختاخۇن كىرگهي: ئا

    !خوش بېگىم: ب

 تهڭگه 10000ئۆزلىرى مهندىن ئالغان ھېلىقى مهندىن ئالغان : ئا

   يادىلىرىدىمىكىن؟

    .شۇنداق بېگىم، شۇنداق: ب

    تهڭگىنى قاچان قايتۇرىلىكىن؟ توختاخۇن؟10000ئۇنداقتا : ئا

    !تىپ، پۇل كىرگهندە بېرەي دېگهن بېگىمكاال قويالرنى سې: ب
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ماڭا قايلىسىال توختاخۇن ھازىر ئۇرۇق ) ئۈستهلگه قاتتىق بىرنى ئۇرىدۇ: (ئا

مهن سىلى بىلهن ھېچ ئۇرۇق . ھۆججهت يېزىپ بېرىشىدۇ تۇغقانالرمۇ پۇل بهرسه 

تهڭگه بېرىپ ياردەم   10000 تۇغقاندارچىلىق يوق تۇرۇپ –

ۋاقتىدا قايتۇرسىال ياخشى ! داق دېگهنلىرى نېمىسى ھهئهمدىلىكته بۇن.قىلدىم

   !بۇالرمىكىن بولمىسا قازىخانىدا كۆرۈشۈپ قالمايلى يهنه ھه 

    !!!.....بۇلۇڭ .......داۋاملىق ..........ھه ياخشى بۇالۋاتىدۇ : رېژىسسور

كىچىكىچه –ئۇنداق قىلمىسىال ئۆتۈنۈپ قاالي ئۆيدە چوڭدىن .... بېگىم :  ب 

 كوي دېگهن ئاز پۇلمۇ 10000قاراشلىق ئۆتۈنۈپ قاالي  مىسى ماڭغىال ھهم

.) بېرىپ ئاغىنىسىنىڭ پۇتىغا ئېسىلىپ  دېگهن پېتى (ئاداش قايتۇرۇپ بهرسهڭ 

دەپ بولۇپال .....(ھه مانا –مال ئىگىسىدىن ئوغرى كۈچلۈك دېگهن مۇشۇدە 

 ئادەمنى تىپىشىكه .ئادەم بولسا  ب. ئا........)..(ھۆڭرەپ يىغالشقا باشاليدۇ

    .)بۇنى كۆرگهن  رېژىسسور قاتتىق ھهيران قىلىپ .باشاليدۇ  

توختاپ تۇرۇڭه ، سىز ھهقىقهتهن ياخشى ئويناۋاتىسىز لېكىن ئۇ : رېژىسسور

لېكىن .پاداش دېگهن گهپلهر يوققۇ ئۇنى كىرگۈزۈۋالماڭ –  زامانالردا ئاداش 

ولۇۋاتقان بۇ ھېسسىياتلىرىڭىز ب سىزنىڭ بهگكه قهرز بولغان بىئهپ بىچارە 

   ياخشى ....ئىنتايىن توغرا ياخشى چىقىۋاتىدۇ ھه 

 

كوينى بېرىپ ئااللماي 10000سىز مۇ مهندەك باشقىالرغا .چىقىدۇ رېژىسسور:  ب

   )ھهممه نېمه چىقىدۇ ....(ياخشى چىقىدۇ  بېقىڭه ،ئهلۋەتته 

 بۇ نېمه دېگىنىڭىز ؟  : رېژىسسور

    .)دەم بىئهپ بولۇپ تۇرۇپ قالىدۇ ئا. بۇ چاغدا ئا( 

مىڭ يۈەن پۇل بېرىپ قۇيۇپ ھازىرغىچه 10000قاراڭ مهن بۇنىڭغا : ب
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    .ئااللماي يۈرىمهن 

ۋە  بىر نېمىلهرنى ئويالپ تۇرۇپ .رېژىسسور بۇ گهپنى ئاڭالپ ھهيران قالىدۇ ( 

    )نى تارتىپ .ب ئادەم  . ئا.  كېتىپ قالىدۇ 

    .......مالشمىدى ماۋۇ قىلغىنىڭ قا: ئا

    ......سېنىڭ بهرمىگىنىڭ بهك قامالشتى .ھه : ب

  ¬   .....ھېي .)ئادەم ئۇنى يانغا تارتىپ بىر نېمىلهرنى دېمهكچى بولىدۇ . ئا: (ئا

    قاراڭ سىز ئۇچىڭىزدىكى .مۇئاۋىن  رېژىسسور بۇ ياققا كېلىڭ : رېژىسسور

    ......ىنى سىز كىيىڭ بۇلۇڭ ئۇنىڭ كىيىم.كىيىمنى بۇ بالىغا بېرىپ : ئا

   .بۇ قانداق بوپ كهتتى ...مهن ئاۋۇ كىيىمنى : ئا

سىزنىڭمۇ ؟بۇلۇڭ چاققان نۇر قالماي قىلىپ –مېنىڭ دېگىنىم ھىساپمۇ : رېژىسسور

رېژىسسور ئورنىغا (ئااللماي قالساق ئىشىڭىز چاتاق بۇلۇڭ  بۈگۈن  بۇ كۆرۈنۈشىنى 

غا  گهپ .كىيىمنى سالغاچ ب.بىرىگه ئا–   بولسا بىر الر. ئا ۋە ب.بېرىپ ئولتۇرىدۇ 

  ¬¬  .)قىلىدۇ 

 بۈگۈن ماۋۇ قىلغىنىڭنى ئۇنتۇپ قالما ھه ؟ : ئا

دەرھال . ئا........(رېژىسسور) نىم قىالرىنى بىلمهي رېژىسسورغا قاراپ : (ب

   .)نىڭ كىيىملىرىنى ئالىدۇ .ۋە ب نىڭ ئاغزىنى توسۇۋالىدۇ .ب

ئا نىڭ ئهپتىنىڭ يامانراق تۇرغانلىقىنى . ب....(وقى ھېي خهپ توخۇنىڭ پ: ئا

   .) رېژىسسورغا قارايدۇ  كۆرۈپ يهنه  

غا .دەرھال ب.رېژىسسورنىڭ قارىشى بىلهن بىرگه ئا( ------رېژىسسور: ب

   )جىله بولۇپ چېكىگه يېتىدۇ . بولۇۋالىدۇ ئا دوپپىسىنى كىيدۈرگهن 

ھه سىز مۇ كېلىڭ ھازىر مۇنداق گهپ   .مۇئاۋىن رېژىسسور بولدىمۇ: رېژىسسور

ئالمىشىپ ئوينايسىلهر مۇئاۋىن رېژىسسور سىز بۇنىڭدىن  ئىككىڭالر ئهمدى 
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 10000سىز مۇئاۋىن رېژىسسورغا  ئهمدى .تهڭگه ئالغان بۇلۇڭ ھه 10000

   .....تهڭگه بېرىپ تۇرغان بۇلۇڭ 

   .بېرىپ تۇرغان ئهمهس ،بهرگهن راست :  ب

لدى ،پهقهت رولىڭالرال ئالماشتى باشقا ۋەقهلىك يهنه ئۆز پېتىم ھه بو: رېژىسسور

ھهر قايسى ئورۇنالر .) الر بېشىنى لىڭشىتىدۇ .ب-ئا(،بىلىدىڭالرمۇ ؟  بولىدۇ 

.  3 . 2 . 1. ئهڭ ئاخىرقى بىر قېتىم ئالىمىز  دىققهت ماۋۇ مهيدان كۆرۈنۈشنى 

 باشالندى 

) قاراپ يۇقىرى ئاۋازدا . ۇپ  ئائادەم بهگنىڭ رولىغا چىقىپ ئولتۇر. ب: (ب

   ھهي كىرگهي ...كىرگهي  توختاخۇن 

   ........خوش بېگىم ) ناھايىتىمۇ خاپىچىلىقتا . ئا: (ئا

ھېي سېنىڭ .... قا..قا..قا.) ئىچىگه پاتماي قالىدۇ–نىڭ  خۇشاللىقى ئىچ . ب: (ب

   .......بولىدىكهن ھه قهلهندەر مۇيۇندا مۇكۇنىڭ 

   !تېكىستتىن چهتنهپ كهتمهڭ .) ش ئاۋازدا گهپ قىستۇرىدۇ بو: (رېژىسسور

ماڭقارا مهندىن .ماڭقارا.ھېي بېشىڭنى كۆتۈرە ) رېژىسسورغا قارىۋېتىپ : (ب

 يادىلىرىدىمىكىن )  يۇقىرى ئاۋازدا ) (كوي) (تهڭگه (10000  ئالغان 

   ....جاۋاب بېرىڭ ؟........ئىنتايىن ياخشى : رېژىسسور

 مكىن ؟ يادىلىرىدى: ب

   .......شۇنداق بېگىم .) بىچارىلهرچه جاۋاب بېرىدۇ .ئا

 ..........ھه ياخشى : رېژىسسور

 خوش ،بۇ پۇلنى قاچان قايتۇرىلىكىن ؟ : ب

شۇنىڭ .ئايدا مائاش قوشارمىش -4ئاندىن .قويالرنى سېتىپ پۇل قىلىپ -كاال: ئا

   .دېگهن بېگىم  بىلهن بىراق بېرەي 
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قهرز ئېلىپ ) پۇل ( 10000رىڭ بولسا مهندىن قويلى-سېنىڭ كاال:ب

سېنى ئۇرۇپمۇ دەردىم چىقمايدىغۇ مېنىڭ .ھه  ئولتۇرىدىغان نىمۇ مۇ سهن 

پۇلنى بهر ،بولمىسا  بۈگۈن بىر بولسا .ئاز گهپ قىل  قهلهندەر .ئۇرۇپ . ئۇرۇپ 

   ......ماۋۇ ھۆججهتكه قول قوي بوله

    ......ۇڭ بۇل.يالۋۇرۇڭ ئهمدى ....ياخشى : رېژىسسور

ماڭا ئازراق مۆھلهت بهرسىله مهن ...ئا؛ ئۇنداق قىلمىسىال بېگىم ئۆتۈنۈپ قاالي 

   قىلىپ بېرىۋېتىمهن ئاخىرقى قېتىم بىر پۇرسهت بېرىڭ بېگىم  چوقۇم بىر ئامال 

 قاچان ؟ .: ب

   )يهنه جىم ئولتۇرۇۋالىدۇ : (ئا

   ....غان بولسا ھۆججهتكه قول قوي بولمايدى.بۇياققا كهل دەرھال : ب

ئادەم بىردەم رېژىسسورغا بىردەم . ئا.  (بېرىڭ ھۆججهتكه قول قويۇڭ : رېژىسسور

رېژىسسور بىلهن ب ئادەم ئىككىسى توختىماي سۈيلهشكه (  .) غا قارايدۇ .ب

   .)باشاليدۇ 

دەپ قوينىدىن ئهسلىدىكى ھۆججهتنى .( مانا ئاله قهلهمنى ما يهرگه ياز : ب

ئا بولسا بۇنىڭغا دىققهت .ئۈستهلدىكى ھۆججهتنى ئېلىۋېتىدۇ .قۇيۇپ  ئېلىپ 

 . تۇرىدۇ  قىلماي رېژىسسورغا قاراپ 

   .....قول قۇيۇڭ تېز : رېژىسسور

   .)شۇنچىلىك تهسلىكته ئامالسىز قول قويىدۇ. ئا .......( بوله : ب

   .ھه ياخشى بولدى : رېژىسسور

ئهمدى .چىم .) دىن تۇرىدۇ دەپ كۈلگهن پىتىم ئورنى...( قا قا قا :  ب

ماتارىڭنى كىم كهيسه . ئالهمه....بولدى  ئهمدى .بولدى 

دوپپاڭنى ئىشىم ئاخىرى  ئاله ماۋۇ .) ئۇچىسىدىكى كىيىملهرنى سالىدۇ .(كىيسۇن 
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 خوش مۇئاۋىن رېژىسسور، -خهير.پۈتتى 

   !!!توختاڭ : رېژىسسور

   .ى تۈگىمىدى توختا ،يهنه بىر كۆرۈنۈش بار تېخ-ئاداش توختا: ئا

   شۇنداق ھهي يىگىت : رېژىسسور

ئاخىرى بار شۇنداقمۇ ؟خوش ئهمدى ئاداش مهن ساڭا بىر پۇرسهت بېرەي : ب

ئېيتاي ئهگهردە تاپالىساڭ فىلىمىڭالرنىڭ ئاخىرىغا  مهن بىر تېپىشماق 

......... كۆردۈڭ ھه ؟ چىم  ئهگهر تاپالمىساڭ ماۋۇ ھۆججهتنى .قاتنىشاي 

بولۇپ  تهنتهربىيه مۇسابىقىسى ئۆتكۈزمهكچى :اناتالر پادىشاھى شىر ھايۋ:سوئال 

بۇ سوئالنى :  (پۈتكۈل ھايۋانالرنى يىغىپتۇ لېكىن بىر ھايۋان كېلهلمىگهن قايسى 

ئادەم بولسا جاۋابنى . ئا.)  ( رېژىسسورمۇ تهمتىرەپ تهڭ كىرىشىدۇ  ئاڭالپ 

   .)ئىدى  ئويالپ كىرىشىپ كهتكهن 

 بېلىق سۇدا بولغاچقا كېلهلمىدى ؟ : جاۋاب ...تاپتىم ھه : رېژىسسور

   .خاتا: ب

   )؟    :  (    جاۋاب : ئا

توڭالتقۇدا بولغاچقا . زىراپه :جاۋاب :خاتا : ب

   .)تۇرۇپ قالىدۇ  ئىككىسى ھهيران قىلىپ .( خوش -خهير.كېلهلمىدى 

 ؟ ............ھهي : رېژىسسور

 ؟ ..........ھهي :      ئا

 

 

 

 )ئىتوت سېنارىيىسى( »ئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچ«
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   :ئىتوت

 

 ئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچ 

 قاھار نىياز: ئاپتورى

 ساۋۇتجان، ھوشۇرخان، بازار باشقۇرۇش كادىرى، ناتونۇش مېهمان : قاتناشقۇچىالر

   .كهچقۇرۇن: ۋاقتى

رۇندۇقتا    سهھنىدە ساۋۇتجاننىڭ ئۆيى، ھوشۇرخان ساجى يېنىدىكى ئو 

قىلىۋاتقاندا، ئېرى ساۋۇتجان سومكا كۆتۈرگىنىچه كىرىپ  ئولتۇرۇپ، مانتىغا قىيما 

 - ھوشۇرخان ئېرىنى كۆرۈپ سهل. ئادەم ئۇ مۇتهئهسسىپ، پىخسىق بىر . كېلىدۇ

   .پهل ئورنىدىن تۇرىدۇ

 كهللىما؟ : ھوشۇرخان

   سهنغۇ؟ كۈندۈزدە چىراغنى يېقىپ قويۇپ-كۈپ) جاۋاب بهرمهي: (ساۋۇتجان

 توك پۇلىنى قېينى ئاپام مهن تۆلهپ بېرەي دېگهنمىتىيا؟ 

سىرتتا ھاۋا بهك تۇتۇلۇپ كېتىپتۇ، ئۆيگه يورۇق چۈشمهي ئىچىم بهك : ھوشۇرخان

   ....شۇڭا سىقىلىپ كهتتى، 

 ئهمدى مهن سېنىڭ ئىچىڭ سىقىلىپ كهتكهنگىمۇ پۇل تۆلهيمهنمۇ؟ : ساۋۇتجان

تتا شامال چىقىپتىكهن، شۇڭا قورسىقىم بۇ گهپچه سهن ئهته قوپۇپ سىر

 قانداق قامالشمىغان گهپ بۇ؟  ئاغرىۋاتىدۇ، دېسهڭ بوالمدۇ؟ 

 .خاپا بولمىسىال دادىسى، مهن ئۆچۈرۈۋېتهي: ھوشۇرخان

   .ئۇ قوپۇپ چىراغنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ

. قانداق بىر كالۋا ئىجاد قىپتىكهن مۇشۇ توك چىراغ دېگهن نهرسىنى: ساۋۇتجان

كونا پاختىدىن پىلىك ئېشىپ، كىرسىنگه چىالپ قويساق بىر  قتىمىزدا كىچىك ۋا
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مانا ئهمدى ماۋۇ . كىرسىن بىر ئاي يېتهتتى بهش موچهنلىك . ئوبدان يورۇيتتى

ئاغزىنى ئېچىپ  تېلېۋىزور، توڭالتقۇ دېگهن نېمىلىنىڭ ھهممىسى پۇل دەپال 

ھه، راست، .  كوي تۆلهيدىغان گهپ30-20تۇرغان، ھهر ئايدا توك پۇلىغا 

   .دەپ غهلۋە قىلىۋاتاتتىڭ، ساڭا كۆينهكلىك ئېلىپ كهلدىم كۆينهك 

   !ۋاي راستما؟ قېنى ئالسىال كۆرۈپ باقاي) خۇشال بولۇپ: (ھوشۇرخان

. ساۋۇتجان سومكىسىنى ئېچىپ، ئىچىدىن ئۇزۇن بىر قىزىل لوزۇنكىنى چىقىرىدۇ

كىللهرنى قىزغىن قارشى ۋە"لوزۇنكىغا . ئېلىپ ئاچىدۇ ھوشۇرخان لوزۇنكىنى 

بۇنى كۆرۈپ السسىدە سولىشىدۇ، ۋە  دېگهن خهت يېزىلغان، ھوشۇرخان " ئالىمىز

  . لوزۇنكىنى ساجىغا قويۇپ قويىدۇ

كۆينهكلىك ئېلىپ بهرسىله دېسهم مۇشۇنى ئهكهللىما؟ بۇ بىر : ھوشۇرخان

 لوزۇنكىكهنغۇ؟

. ازا ئوبدان بولىدۇھېي، بۇنىڭدا ئىچ كۆينهكلىك تىكىپ كىيسهڭ ت: ساۋۇتجان

ماڭاي دەپ تۇرسام ياندىكى ئىدارىنىڭ دەرۋازىۋىنى  باياتىن دۇكاننى تاقاپ 

قارىسام . دېسهم، تاشلىۋېتىمهن دەيدۇ بۇنى يىغىشتۇرىۋېتىپتىكهن، نېمه قىلىسىز 

   .ماڭا بېرىڭال دەپال ئېپ كهلدىم. بىر ئوبدان رەختكهن

تۇرسا قانداق كۆينهك تىكىپ بۇنىڭ ئۈستىدە خهت ) دومسىيىپ: (ھوشۇرخان

   ...چىرايلىقراق رەخت ئهكېلىپ بېرەرمىكىن دېسهم كىيگىلى بولىدۇ؟ بازاردىن 

ئىچ كۆينهك دېگهننى ئىچىگه كىيىدىغان تۇرساڭ، خهت بارمۇ يوقمۇ : ساۋۇتجان

 كوت - كوت-ئوبدان ئهكېلىپ بهرسهم كۈرۈك توخۇدەك كوت كىم كۆرىدۇ؟ بىر 

ئېهتىمالغا قارشى كۆينهك تىكتۈرگهندە  ن، ھه راست، ھهر كوتۇلدايدا ماۋۇ خوتۇ

ئۇدۇل بولۇپ  دېگهن خهت ئالدىڭغا يا كهينىڭگه " قارشى ئالىمىز"ماۋۇ 

خهق خاتا چۈشىنىپ . قالمىسۇن جۇمۇ، يان تهرىپىڭگه توغرىالپ تىككۈز
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   .يهنه قالمىسۇن 

   .   ھوشۇرخان خاپا ھالدا رەختنى يىغىشتۇرىدۇ 

 ه نهق گهپكه كېلهيلى، قانداق مانتا ئېتىۋاتىسهن؟ ھ: ساۋۇتجان

   .قانداق مانتا بوالتتى، يهيدىغان مانتا: ھوشۇرخان

ماۋۇ يوغانباش خوتۇننى، پېتىر مانتىمۇ، بولدۇرغان مانتىمۇ دەپ : ساۋۇتجان

   سوراۋاتىمهن؟

 سىلى مېنى قاچان پېتىر مانتا ئهت دەپ باققان؟ : ھوشۇرخان

   .بولدۇرغان مانتا

ھه بوپتۇ، پېتىر مانتىغا گۆش جىق كېتىدۇ، گۆشنى جىق يېسهڭ تېخىمۇ : ساۋۇتجان

ھېي، ماۋۇ يهرگه بىر مۇنچه بهسهينىڭ قۇالقلىرىنى  سهمرىپ كېتىسهن، 

 تاشلىۋېتىپسهنغۇ؟ 

   .ئېڭىشىپ،تېرىپ ئالىدۇ

   .سېسىپ كهتكهنلىرىنى تاشلىۋەتتىم شۇ: ھوشۇرخان

   .ەك يهرلىرى باركهنغۇ؟ ماڭه قايچىنى ئهچىقساۋۇتجان ؛ مانا ماۋۇنىڭ يېگۈد

 نېمه قىلىال؟  : ھوشۇرخان

   .نېمه قىالتتىم، سېسىغىنىنى كېسىۋېتىمهن: ساۋۇتجان

ساۋۇتجان بهسهينىڭ سېسىق يهرلىرىنى . ھوشۇرخان قايچا ئېلىپ چىقىدۇ

   .كېسىشكه باشاليدۇ

نىنى يېگىلى بولىدۇ مانا قارا، مانداق يهرلىرىنى كېسىۋەتسهك قالغى: ساۋۇتجان

قۇالقلىرىدىن كهم دېگهندە ئىككى مانتا چىقىدۇ، خېمىرىڭنى  ئهمهسمۇ؟ مۇشۇ 

   .ئهچىقه كۆرۈپ باقاي

   .خوتۇن داسنى كۆتۈرۈپ چىقىدۇ، ئهر خېمىرنى مالتىاليدۇ
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خېمىرىڭ قىيماڭدىن سهل جىقكهن، مۇشۇ پېتى مانتا تۈگسهڭ ئىككى : ساۋۇتجان

الغۇدەك، بهسهيدىن يهنه بىر قۇالق توغرا، كهممۇ ئېشىپ ق مومىلىق خېمىر 

بهشنى سهن يهيسهن، . مانتا چىقسۇن  تال 21ئهمهس ئارتۇقمۇ ئهمهس دەل 

بىرسى . يىگىرمه ئون ئۈچ بولدىما؟ يهتتىنى مېهمان يهيدۇ، . سهككىزنى مهن

   .تاسادىپىي مېهمان تويماي قالسا جاالپ بېرىمىز. زاپاس قالىدۇ

 ن يهيدۇ؟ ئۆيگه مېهمان كېلهمدا؟ مېهما: ھوشۇرخان

   .ھهئه: ساۋۇتجان

ۋۇي، بۈگۈن كۈن نهدىن چىقتى؟ سىلى ئهزەلدىن بۇ ئۆيگه مېهمان : ھوشۇرخان

 چاقىرمايتتىلىغۇ؟ 

مېهماننى كۈتهلىسهڭ چاقىرمامدۇ؟ سهن مېهمان كۈتۈشنى بىلمهيسهن، : ساۋۇتجان

   .شۇڭا چاقىرمايمهن

قۇشناچىمىزنىڭ ئېشىنى ئوخشاتقان . ال ئادەمگهتوال تۆھمهت قىلمىسى: ھوشۇرخان

 جىق بهرسىلىۋاغۇ، قانداق -يېشى دەپتىكهن، ماڭا پۇلنى جىق  -مولالمنىڭ ئوت

   .مېهمانلىرى بولسا گۈلدەك كۈتۈۋېتىمهن

توال پو ئاتمىغىنا، مېهمان دېگهنۋاغۇ نهچچه خىل تۈرگه بۆلۈنىدۇ، : ساۋۇتجان

مهسىلهن، قارا ھه، ئهزىز مېهمان، ئادەتتىكى كۈتىدىغان نېمه،  شۇنىڭغا قاراپ 

كهلگهن مېهمان، نېپىز مېهمان، قېلىن مېهمان،  مېهمان، چاقىرغان مېهمان، ئۆزى 

 - شۇالرنىڭ ئهمهل ساناپ كهلسهك جىق، سهن ... ئاچ مېهمان، توق مېهمان

 زىيانغا - پهيلىگه، مۇھىمى ساڭا ئېپ كېلىدىغان پايدا-دەرىجىسىگه، خۇي

 پولۇ ئېتىدىغان مېهمان بار، سۇيقاش ئېتىدىغان مېهمان -مانتا. ۈتىسهنك قاراپ 

زورالپ يولغا سالىدىغان مېهمان بار، چېيىغا ناۋات  بار، چاي بىلهن گهپكه 

مېهمان بار، تۇز يۆتكهپ  سالىدىغان مېهمان بار، ناۋات سالمايدىغان 
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   ...كهتكۈزۈۋېتىدىغان مېهمان بار

 لىرى؟ كىم ئۇ؟ بۇ نېمه دېگهن: ھوشۇرخان

   .ئېزىز مېهمان، لېكىن ئامال يوق كۈتىدىغان مېهمان: ساۋۇتجان

ئۇ دائىم دۇكىنىمىزغا كېلىپ ساختا . بازار باشقۇرۇشتىكى ئهخمهتجان: ساۋۇتجان

   .چاتاق تېپىپ كېتىپ بارىدۇ مال باركهن دەپ 

. ئهمهسمۇنهچچه ۋاقىتتىن بىلمهپتىمهن، ئۇ ئالدىمىزدىكى بىنادا ئولتۇرىدىكهن 

شۇنىڭ بىلهن بىر ھهپتىدىن بېرى . ئۇنىمايدىغىنى ئېنىق مېهمان قىالي دېسهم 

ئىدى، ئۆيۈمگه بىر كىرىپ  سىزگه مهسلىههت سالىدىغان مۇھىم ئىش بار 

كىرىشكه  بۈگۈن ئاخىرى ئۆيگه . كهتسىڭىز ئۇكام دەپ كهينىگه كىرىپالۋالدىم

   .ئۇناتتىم

 دۈككىدە -لمىسىلىغۇ مۇشۇنداق دەككهدۇكانغا ساختا مال سا: ھوشۇرخان

بوپتۇ ئهمدى، . قىلىپمۇ بىر بېيىپ تىقىلىپ كهتمىدۇق يۈرمهيىتتىله، مۇشۇنداق 

ھازىر ھهممه ئادەم . ئوبدان بوالتتى لېكىن مېنىڭچه رېستۇراندىال مېهمان قىلسىال 

   .مۇشۇنداق قىلىدىغان بوپ كهتتى

بايا مهن نېمه دەۋاتىمهن، ئۇ ماۋۇ گۆش باش خوتۇننىڭ گېپىنى، : ساۋۇتجان

ئۇنىڭ ئۈستىگه . ئاڭلىسا ھېچ يهرگه بارمايدۇ مېهمان قىالي دېگهننى 

بىر قېتىم خهجلىگهن پۇلغا  ئۇ يهردە . رېستوراننىڭ تاماقلىرى زەھهردىن قىممهت

شۇڭا  ھۈپپىدە بىر قوينىڭ گۆشى كېلىدۇ، شۇ گۆشنى ئۆيدە ئىككى ئاي يهيمىز، 

   .اڭ دېگهن يهرگه ئهزەلدىن كىرمهيمهنمهن ئاشۇ بوشاڭ، كوش

توختاپ تۇرسىال، مهن ماۋۇ مانتىلىنى ئاچىقىۋېتىپ چىقاي، ھېلى : ھوشۇرخان

   .ئالدىراپ قالىمهن مېهمان كهلسه 

   .   ھوشۇرخان داس، قاسقانلىرىنى كۆتۈرۈپ كىرىپ كېتىپ، چىقىدۇ 
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   .مېهمان كهلسه ئوتنى ياقسامال بىردەمدە پىشىدۇ: ھوشۇرخان

ھه بوپتۇ، ماڭا قارا، ئهسكهرنى ئون يىل بېقىش بىر قېتىم جهڭگه : ساۋۇتجان

مهن نهچچه ۋاقىتتىن نېمىشقا بېقىۋاتىمهن؟ مۇشۇنداق  سېلىش ئۈچۈن، سېنى 

قىلسۇن دەپ، ھېلىقى تۇغقانالر  چاغدا خهقنىڭ ئالدىدا مېنىڭ يۈزۈمنى يورۇق 

   ئهكهلگهن قىزا باردۇ؟

ڭ ئالدىدىكى قېزىنى دەمال؟ يهپ ساپ مايلىرى ئىككى ئاينى: ھوشۇرخان

   .قالغاندەك تۇرىدۇ قاپتىكهن، سهل نىقسىپ 

نىقسىپ قالسا تۇزغا تازا مىلهپ، ئۈستىگه پىياز توغراپ ئىلهشتۈرۈپ : ساۋۇتجان

   .چانمايدۇ ئاچىقىسهن، 

   ئاۋۇ بىڭشاڭدىكى ئۆپكه ھېسىپچۇ؟

هپچىقىپ تاشلىۋېتهي دېسهم يا ئۇنىڭغىمۇ بىر ھهپته بوپ قالدى، ئ: ھوشۇرخان

   .ئۇنىمايال

مۇشۇنداق دېتى يوق خوتۇن ئهمهسمۇ سهن، مهن بۇنى شۇ مېهمان : ساۋۇتجان

الزا ئاچچىقسۇنى تازا ئاچچىق تهڭشهپ، ئۆپكه . ساقالۋاتقان نېمه كېلىدۇ دەپ 

قېنى . ئهچىقىسهن، ئهجهب ئوخشاپتۇ دەپ يهۋېرىدۇ ھېسىپنىڭ ئۈستىگه قويۇپال 

   .ھۈنىرىڭنى بىر كۆرىمهنغۇبۈگۈن 

ھېچنېمه ئېپ بهرمهي ھۈنىرىڭنى كۆرىمهن دەيدىكهنال، بىرەر : ھوشۇرخان

 يېڭىدىن ئهكىرسهك بولمامدۇ؟  نهرسىنى بولسىمۇ بازاردىن 

ئىشىك چهككىنى ئۆي ئىگىلىرى بىلهن .    دەل شۇ چاغدا ئىشىك چېكىلىدۇ 

 بۇنى ھېلىقى ئهزىز مېهمان شۇ مېهمان، لېكىن ھوشۇرخان ناتونۇش چاقىرىلمىغان 

   .ئۆيگه بىر ئهر كىرىدۇ. ئىشىكنى ئاچىدۇ ساۋۇتجان بېرىپ . دەپ ئويالپ قالىدۇ

   !ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم: ئهر
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   .ۋائهلهيكۇم ئهسساالم: ساۋۇتجان

   .ۋاي كهلسىله مېهمان، قېنى يۇقىرى ئۆتسىله) ئىنتايىن قىزغىن: (ھوشۇرخان

   .لىپ ساپادا ئولتۇرىدۇ ۋە دۇئاغا قول كۆتۈرىدۇ   مېهمان كې 

    ئامان ئولتۇرۇشال؟-مېهمان؛ تىنچ

 خۇداغا شۈكرى، بۇ كىمدۇر، ھېچ تونۇيالمايمىنا؟ : ساۋۇتجان

ما ئادەم مېهمان كېلىدۇ دەپ بالدۇر دەپ قويماي، ) چاي قۇيغاچ: (ھوشۇرخان

   .قېنى چاي ئالسىال ئهدەمنى تهمتىرىتىپ، 

 ھه؟ - قهۋەتتىكى ئۆي مۇشۇ شۇغۇ-4 بىنا -3ەھمهت، مېهمان؛ ر

 ھهئه، مۇشۇ شۇ: ساۋۇتجان

 خېلى كهڭتاشا ئۆيكهن، قۇرۇلمىسىمۇ بولىدىكهن، نهچچه پىڭپاڭ؟ : مېهمان

   .سهكسهن سهككىز: ساۋۇتجان

   .بولىدىكهن، بولىدىكهن: مېهمان

 ھېسىپالرنى –   ئۇنىڭغىچه ھوشۇرخان ئاشخانىغا كىرىپ كېتىپ، قىزا، ئۆپكه  

   .ساۋۇتجان بۇنى كۆرۈپ تىتىلداپ تۇرالماي قالىدۇ . ئېلىپ چىقىدۇ

 ئهستا، نېمىش قىپ يۈرىدىغاندۇ ماۋۇ خوتۇن، ) ئۆزىگه: (ھوشۇر

 ھېسىپتىن، قىزىدىن تېتىپ باقسىال، ۋۇي، -قېنى ماۋۇ ئۆپكه: ھوشۇرخان

   .سالماپتىمهنغۇ، قېنى ئالسىال چايلىرىغا ناۋات 

   )قېزىنى يېيىشكه باشاليدۇ(قۇل رەھمهت، ما: مېهمان

   ھوشۇرخان گهپ قىلغاچ مېهماننىڭ پىيالىسىگه يوغان بىر تال ناۋاتنى  

كۆرۈپ ئاغزىنى تۇتۇپ قالىدۇ ۋە خوتۇنىنى  ساۋۇتجان بۇنى . سېلىۋېتىدۇ

   .دىقمىرالپ بىر چهتكه تارتىدۇ

   .بۇ ئهمهس: ساۋۇتجان
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توال ماڭا ئىش .  ھېسىپ شۇ-هن ئۆپكهنېمه ئهمهس؟ قىزا بىل: ھوشۇرخان

كۈتهلمهيسهن دەيدۇ تېخى، قانداق كۈتىدىكهنمهن بۈگۈن  ئۆگهتمىسىله، مېهمان 

ئادەمنى بازاردىن بىر نهرسه ئېلىپ  ماۋۇ ) مېهمانغا. (بىر كۆرۈپ باقسۇن

دىككىدە  بولمىسا ھازىر بولسىمۇ ) ئېرىگه. (كېلهرمىكىن دېسهم قۇرۇقال كهپتۇ

   . گۇژال داپهنجى قىالي-ىن بىرنى ئهكىرەملىيا؟ گاژچىقىپ توخۇد

بۇ كهمگىچه توخۇالر قونداققا چىقىپ ئۇخالپ بولدىمىكىن ... بۇ... ھه: ساۋۇتجان

ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ مېهماننىڭ چىرايىدىن .ئۇالرنى ئويغاتمايلى خوتۇن، بولدى 

 ؟ ! ھه-انبىلىنىپال تۇرىدۇ، شۇنداققۇ مېهم توخۇ گۆشى بىلهن خۇشى يوقلۇقى 

  .شۇنداق...شۇنداق... ھه...ھه... بۇ... ھه: مېهمان

ئهمىسه ماۋۇ بار نهرسىلهردىن بولسىمۇ ئالسىال، بولمىسا مهن : ھوشۇرخان

   .تهخسىلىرىگه ئېلىپ قوياي

   .   مېهماننىڭ تهخسىسىگه تاماق ئېلىپ قويىدۇ 

   .بولدى رەھمهت، ئۆزۈم ئاالي: مېهمان

ساۋۇتجان . ىلهرنى ماالچلىتىپ توختىماي يېيىشكه باشاليدۇ   مېهمان قىزا ئۆپك 

   .دەپ قالىدۇ ئاچچىقىدا ساراڭ بوالي 

 ھوشۇرقارى مانتا پىشىپ قالدى، قاسقاننى ئاچايمۇ؟ : ھوشۇرخان

   !ئاغزىڭنى يۇم، بهدبهخ: ساۋۇتجان

ساۋۇتجان چىرايىغا مهجبۇرىي .    ئايال نېمه بولغاننى بىلمهي نېرى قاچىدۇ 

   .مېهماننىڭ ئالدىغا كېلىدۇ لكه يۈگۈرتۈپ، كۈ

ئاستىراق يىسىله، قىزا گاللىرىدا تۇرۇپ قالمىسۇن، ... ھى... ھى: ساۋۇتجان

 مهن سىلىنى تونۇيالمىدىمغۇ؟  ... مهن... سىلى... سىلى

سىلى مېنى تونۇمايال، مهن مۇشۇ قورۇنىڭ ئالدىغا ) نهرسه چاينىغاچ: (مېهمان
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

 ئۆينى ساتىمىز دېگهن ئېالننى -1 قهۋەت -4نانىڭ بى  -3چاپالپ قويغان 

   كۆرۈپ، مۇشۇ ئۆينى ئااليمىكىن دەپ كېلىشىم، 

مانداق ئىشمىدى، سىلى خاتا كىرىپ قاپال، سېتىلىدىغان ئۆي ... ھه: ساۋۇتجان

   .ئۇدۇلىمىزدىكى ئۆي بۇ ئهمهس، ماۋۇ 

ئهستا . ۋۇي،ۋۇي شۇنداقمۇ؟ مهن تېخى مۇشۇ ئۆيمىكىن دەپتىمهن: مېهمان

   !مهن چىقاي، ئامىن !  دە-ئۇقۇشماسلىق بوپتۇ

   .   مېهمان ئورنىدىن تۇرىدۇ 

شۇنداق ئۇقۇشماسلىق بولدى، ناھايىتى چوڭ ئۇقۇشماسلىق چىقامال؟ : ساۋۇتجان

   ...قېلىن مېهمان ماقۇل ئهمىسه يۈزىنى 

 نېمه دىدىله؟ : مېهمان

   .ش ئهمىسهماقۇل خو. ياق،ياق ھېچنېمه دېمىدىم: ساۋۇتجان

   ساۋۇتجان مېهماننى ئۇزىتىپ بولۇپ، كهينىگه تېزلىكته ئۆرۈلۈپ بېرىپ،  

   .ناۋات ئېرىپ يېرىمى قالغان. سۈزۈۋالىدۇ پىيالىدىكى ناۋاتنى 

. ئىسىت ناۋات، ئىسىت ناۋات، ئېرىپ يېرىمىڭ قاپتۇ ئهمهسمۇ: ساۋۇتجان

   !ھوشۇرخان

   .پ تۇرىدۇ   ھوشۇرخان يۈگۈرۈپ كېلىپ يهرگه قارا 

 ماۋۇ ئۇدۇل قوشناڭ بىلهن نېمه مۇناسىۋىتىڭ بار؟ : ساۋۇتجان

   .توۋا خۇدايىم، ئۇ ئادەم بىلهن مېنىڭ نېمه مۇناسىۋىتىم بولماقچى: ھوشۇرخان

 ئهمىسه نېمىشقا ئۇنىڭ ئۆيىگه كهلگهن مېهمانغا شۇنچىۋاال قىلىپ :ساۋۇتجان 

ال دەپ قىزا بىلهن ئۆپكه ھېسىپنى اليىقلىرىدا بولمىسىمۇ ئالسى كېتىسهن؟ تېخى 

بولمىسام چايناپ ئاغزىغا سېلىپ  تهخسىسىگه ئېلىپ قويىۋاتىسىنا؟ مهن 

 قويامتىڭ؟ 
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   .مهن تېخى سىلى چاقىرغان ھېلىقى مېهمان شۇمىكىن دەپتىمهن: ھوشۇرخان

مېنىڭ ! مهن ئهمهس دېدىمغۇ! ھېي، مېڭىسىنى قاغا چوقۇۋالغان ساراڭ: ھوشۇر

؟ نهدىكى ئاتام كۆرمىگهن ئادەمگه بار !ئىش تۇتمامسهن غا قاراپ  قاپىقىم-قاش

ئهخمهتجان كىرسه قانداق قىلىمىز؟ گهپ  نهرسهڭنى يېگۈزۈپ بولدۇڭ، ئهمدى 

   !~قىله

  ساۋۇتجان خوتۇنىنى تىللىغاچ باشلىرىغا، بۇرۇنلىرىغا نوقۇيدۇ، قۇالقلىرىنى  

   .مىشىلداپ يىغالپ كېتىدۇ سوزىدۇ، ھوشۇرخان 

 گهپ قىلمايسهنغۇ؟ توۋا قىالمسهن، خېتىڭنى ئاالمسهن؟ : اۋۇتجانس

... ئاغزىلىرىنى ئۈششۈتمىسىله دادىسى، مېنىڭ ئاجراشقۇم يوق، ھۈ: ھوشۇرخان

   ...ھۈ

   .خهپ، مۇشۇ قىلغانلىرىڭغا ئهتىال خېتىڭنى بهرمىسهم: ساۋۇتجان

ئهخمهت . ۇساۋۇتجان بېرىپ ئىشىكنى ئاچىد.    شۇ چاغدا ئىشىك چېكىلىدۇ 

   .ساۋۇتجان جىددىيلىشىپ چىرايىغا كۈلكه يۈگۈرتىدۇ كىرىپ كېلىدۇ، 

    ئامان تۇرلىمۇ؟-ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم، ساۋۇتجانكا، تىنچ: ئهخمهت

! ۋائهلهيكۇم ئهسساالم، قېنى كهلسىله، يۇقىرى ئۆتسىله، ھوشۇرخان: ساۋۇتجان

   !قويۇڭال مېهمان كهلدى، چاي 

ھوشۇرخان كۆزىدىكى ياشنى .  كېلىپ ساپاغا كېلىپ ئولتۇرىدۇ   ئهخمهت 

قىلماي، قاپىقىنىمۇ ئاچماي، چاي قويۇپ ئهخمهتنىڭ  سۈرتىدۇ، لېكىن ساالم 

ئهخمهتنى چايغا تهكلىپ قىلىپ  ساۋۇتجان . ئالدىغا دوققىدە قويۇپ قويىدۇ

   .قويۇپ، خوتۇنىغا پىچىراليدۇ

   .تېز بول، چايغا ناۋات سال: ساۋۇتجان

   .سالمايمهن تازا: ھوشۇرخان
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   .ئهمىسه ناۋات نهدە؟ ئۆزۈم ساالي: ساۋۇتجان

   .تاڭ، نهدىكىن: ھوشۇرخان

   .   ئهخمهت بۇ گهپنى ئاڭالپ قالىدۇ 

   .بولدى ھېچقىسى يوق، مهن ناۋات يېمهيمهن: ئهخمهت

     ... ھى... ئهمىسه چاي بولسىمۇ ئىچكهچ تۇرسىال، ھى: ساۋۇتجان

   .مهت چاي ئوتاليدۇ، ساۋۇتجان خوتۇنىنى يهنه دىقمىراليدۇ  ئهخ 

   ... ھېسىپنىڭ قالىغىنىنى بولسىمۇ-ئهمىسه ئاۋۇ قىزا بىلهن ئۆپكه: ساۋۇتجان

ئۇ نهرسىلهرنىڭ يېگۈدەك يېرىنى يهپ بوپتۇ، قالغىنىنى ئهخلهت : ھوشۇرخان

   .ساندۇقىغا تاشلىۋەتتىم

 ئهمدى قانداق قىلىمىز؟ : ساۋۇتجان

ئهته خېتىمنى بېرىدىغان بوللىغۇ، قانداق قىلسىال مېنىڭ نېمه : وشۇرخانھ

   ...كارىم

ھېي، مېنىڭ يۈزۈمنى ... ئهستاغپۇرۇلال، نېمه دەيدىغاندۇ ماۋۇ خوتۇن: ساۋۇتجان

ساۋۇتجانكا، نېمه دېيىشىۋاتىسىله؟ مايهگه كېلىپ :  ئهخمهت !تۆكهي دەمسهن؟

 ئولتۇرمامال؟ 

   .ى ئېسىگه ئېلىپ دەرھال يۈگۈرۈپ كېلىدۇ   ساۋۇتجان مېهمانن 

ماۋۇ خوتۇن پاقالن گۆشى سااليمۇ ياكى داپهنجى قىاليمۇ ... ھى... ھى: ساۋۇتجان

مهن كهچ بولغاندىكىن مانتىال ئهت شۇ ياخشى ... سوراۋېرىدۇ دەپ كهچكىچه 

   ...ھى... ھى. بولىدۇ دېدىم

 توق، كىرمهي دېسهم سىلى بولدى ئاۋارە بولمىسىال، مېنىڭ قورسىقىم: ئهخمهت

 قوشنىكهنمىز، مېنى كۆزگه ئىلمىدى دەپ -دىدىله، قولۇم مۇھىم ئىش ئىدى 

 ئىشتى؟  قالمىسۇن دەپال كىرىشىم، قېنى دېسىله، نېمه 
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

كىرگهنلىرى بهلهن بوپتۇ، بولمىسا راستتىنال يامانالپ قاالتتىم، ئاۋۋال : ساۋۇتجان

ل بىر تاماق يهيلى، ئاندىن كېيىن دەپتىكهن، ئاۋۋا تائام، ئاندىن كاالم 

   .پىشقان بولسا ئهپچىقىڭال ھوشۇرخان، تاماق . دېيىشسهكمۇ ئۈلگۈرىمىز

 ۋۇي، ئىس پۇراۋاتىدۇ، بىرەر نهرسه كۆيدىمۇ نېمه؟ : ئهخمهت

ۋۇي، مانتا كۆيگهن ئوخشىمامدۇ؟ ) بۇرنىنى تارتىپ بېقىپ: (ساۋۇتجان

   !ھوشۇرخان

 نېمه؟ : ھوشۇرخان

 ئىس پۇراپ كهتتى، قازاننىڭ سۈيى تۈگىگهن ئوخشايدۇ، تېز :ساۋۇتجان

   !قاسقاننى ئېچىڭال

   .ئاچمايمهن، ئۆزلىرى ئاچسىال: ھوشۇرخان

ئهستاغپۇرۇلال، ماۋۇ خوتۇننى، جېنىم خوتۇن، مېنىڭ يۈزۈمنى تۆكمهي : ساۋۇتجان

   !ئهپچىقىڭال تېز مانتىنى 

اي دېسهم تىلالپ كهتتىلىغۇ، ئهپچىقمايمهن تازا، بايام ئهپ چىق: ھوشۇرخان

   .شۇنداق دەۋاتىدۇ ھهرقاچان بۇ ئوغرى مېنى سىناپ باققىلى 

   ...ۋاي ئۇنداق ئهمهس، راست دەۋاتىمهن، ئهستا: ساۋۇتجان

   .قانداق قىلسىال قىلسىال، مېنىڭ كارىم يوق: ھوشۇرخان

   .   ھوشۇرخان ياتاق ئۆيگه كىرىپ كېتىدۇ 

نېمه ئىش قىلىپ يۈرىدۇ، ھاي ساۋۇتجانكا، مهن ئهخمهت؛ قانداق خهق بۇ، 

    .ئاچچىقى كېلىپ قالدى بولغاي، مهن چىقاي كىرىپ يهڭگىمىزنىڭ 

ۋاي ياق، ماڭا ئهكىلهۋاتىدۇ، بۇ خوتۇننىڭ ) جىددىيلىشىپ: (ساۋۇتجان

   .بار، ئولتۇرسىال مۇشۇنداق ئوماق قىلىقلىرى 

يگه ئوت كهتمىسۇن جۇمۇسىال، بهك كۆيۈك پۇراپ كهتتى، ھېلى ماۋۇ ئۆ: ئهخمهت
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   ...ئۆھۆ... ئۆھۆ

   !مهن ئاشخانىغا كىرىپ چىقاي، جىندەك ئولتۇرۇپ تۇرسىال ھه: ساۋۇتجان

   )چىقىپ كېتىدۇ... (ئۆھۆ...    ئۆھۆ 

ئهسلىدە بۇ ئۆيگه كىرمىسهممۇ بوپتىكهن، قارىغاندا مۇھىم گېپى : ئهخمهت

 .چىقايياخشىسى ۋاقتىدا  باردەكمۇ قىلمايدۇ، ئهڭ 

 تۇرۇڭ قىلغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، ئهسلىدە -شۇ چاغدا ئاشخانا تهرەپتىن تاراڭ

 كهتكهن، ئهخمهت چۆچۈپ ئورنىدىن تۇرىدۇ قازان قىزىپ يېرىلىپ 

   ۋاي نىمىش بولدى؟: ئهخمهت

   .مانتا پىشىپ يېرىلىپ كهتتى، چوڭ ئىش يوق... ھه شۇ : ساۋۇتجان

   .بولدى خوش، مهن چىقاي: ئهخمهت

   ئهخمهت ماڭىدۇ، ساۋۇتجان ئاشخانىدىن يۈگۈرۈپ چىقىدۇ، ئۇنىڭ يۈزىگه  

كهتكهن، قولىدا كۆيۈپ قاپقارا بولۇپ كهتكهن بىر تال   قۇرۇم سۇۋىشىپ -قارا

   .مانتا

ۋاي توختىسىال، سىلىنى دەپ مانتا ئهتكهن، قازان قىزىپ يېرىلىپ : ساۋۇتجان

   . مانتىنىڭ ھهممىسى ساق ساالمهت تال21خاتىرجهم بولسىال  كهتتى، لېكىن 

   .نېمه دەيدىغاندۇ ماۋۇ ئادەم، بولدى رەھمهت خوش: ئهخمهت

ۋاي ماۋۇ خوشاڭدىن بىر تال يهپ كهتسىله، ئۈستىنى پىچاق بىلهن : ساۋۇتجان

   ...بوالتتى قىرىۋەتسهمال 

ى بولدى، بولدى قىلسىال، تازا ئوبدان مېهمان بولدۇم، كېيىن كۆرۈشهيل: ئهخمهت

   .خوش

ساۋۇتجان بىردە ئىشىككه، .    ئهخمهت ئۇنىڭ توسقىنىغا قارىماي چىقىپ كېتىدۇ 

كۆيگهن مانتىغا قارىغىنىچه تۇرۇپ قالىدۇ، ئاندىن بىردىنال  بىردە قولىدىكى 
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 سهھنه ئهسهرلىرىدىن تالالنمىالر

   .خوتۇنى ئېسىگه كېلىپ توۋاليدۇ

ۋوي، ماۋۇ ماۋۇ خوتۇن ئاپىسىنىڭكىگه ! ھاي ھوشۇرخان! ھوشۇرخان: ساۋۇتجان

   !ھاي ھوشۇرخان... نېمه امانالپ كهتتىمۇ ي

   .   ئۇ توۋلىغىنىچه سهھنىدىن چىقىپ كېتىدۇ 

  )تۈگىدى( 
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