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 ئىلكىتاپ ئىشلىگۈچىدىن

 بهزىلىرىنى توردىن نىڭ لىمىدىكى فىليهتونالر سىز توردىن چۈشۈرۈپ كۆرىۋاتقان بۇ فىليهتونالر  توپ

 تورداشالرنىڭ . ژورنالالردىن رەتلهپ كىرگۈزگهن - كۆچۈرىۋالغان، بهزىلىرىنى نهشىرىدىن چىققان كىتاپ

 . ياقتۇرۇپ كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 ئېلكىتاپتىكى بارلىق ئهسهرلهرنىڭ ئاپتۇرلۇق ھوقۇقى ۋە شۇنداقال ئۇنىڭدىكى كۆز قاراشالر بۇ

 هقهتال ھهۋەسكار بۇ كىتاپ پهقهتال شهخسىنىڭ قىزىقىشى بويىچه تۈزۈلۇپ،پ . ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۈپ

 بۇندىن سىرت ئېلكىتاپنى سودا ياكى . دوسالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۈزۈپ چىقىلىپ، تورغا يولالندى

 ئاپتۇرنىڭ ياكى نهشىر ھوقۇقىغا ئىگه ئورۇنالرنىڭ ئهگهر . باشقا ساھهدە ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 ۆرۈلسه بارلىق ئاقىۋەتكه باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىپ، بىرەر مهسىله ك رۇخسىتىسىز سودا ياكى

 ئۇيغۇر ئېلكىتاپ تورى ۋە ياكى ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش مهركىزى . ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسۇئل بولىدۇ

 . ھىچقانداق مهسۇئلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ

 بىزگه دەخلى قىلدىڭىز دەپ قارىسىڭىز ۋە ياكى نهشىر ھوقۇقۇمغا ئهگهر سىز ئاپتۇرلۇق ھوقۇقۇمغا

 . تىتىمىز سىزنىڭ ئهسىرىڭىزنى  توردا تارقىتىشىنى دەرھال توخ بىز . هت ياكى ئۇچۇر ئهۋەتىڭ ئېلخ

 cn . live @ abral ياكى com . live @ abral : ىز ئېلخهت ئادرىسىم

 ش بلوگىدا ياكى ئۇيغۇر ئىلكىتاپ تورىغا سۆز ياكى بىۋاسته ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتى ۋە

 : بىزنىڭ ئادرىسىمىز . قالدۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ

com . uyebook . www :// http 
http://ilkitap.blogbus.com 

 ) ئىنتىل – بىلىك ( پپىسىدىن ئۇيغۇر ئېلكىتاپ گۇرۇ : ھۆرمهت بىلهن

 ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش مهركىزىدىن ئابرال
تۈزىتىلدى قېتىم - 3 كۈنى - 5 ئاينىڭ - 7 يىلى - 2008

mailto:abral@live.com
mailto:abral@live.cn
http://www.uyebook.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


3   ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 مۇندەرىجه

 4 ..... ................................ ................................ ................................ ەردى د هخسىكهشنىڭ ت

 7 . ................................ ................................ ................................ ئاش قازىنى همهلدارنىڭ ئ

 9 .. ................................ ................................ سوئالى ېسابالش چىققىلى بولمايدىغان ھ ېسابالپ ھ

 14 .............. ................................ ................................ ................................ ۇالق ق ۋە ېغىز ئ

 16 ....... ................................ ................................ ................................ شاپائىتى هڭرىنىڭ ت

 17 .................... ................................ ................................ سىز توي قىلىشنى خاالم هن بىل هن م

 19 ........... ................................ ................................ ................................ هرق پ ۆزلۈك بىر س

 20 ........................ ................................ ................................ ۈزۈم ماددىلىق ت 19 ۇنالرغا خوت

 24 ..... ................................ ................................ ................................ ڭى پارى الرنىڭ هيتان ش

 28 ........ ................................ ................................ ................................ ۇن مايم هكچهشمه ي

 30 ..................... ................................ ................................ ڭ قىلى ەت ھاياتلىقتا چاكىنىلىقنى ر

 32 ..... ................................ ................................ ................................ هتلىرى قىسم هستنىڭ م

 40 ..................... ................................ ................................ ................................ ېپى نان ق

46 .. ................................ ېلىشتۇرۇش قىزىقارلىق س هققىدە ياپونىيىلىك ھ ۋە ېرىكىلىق ئام ۇڭگولۇق، ج



 4 ئېلكىتاپ تورى ئۇيغۇر

http://www.uyebook.com 

 تهخسىكهشنىڭ دەردى

 تۇرسۇننىياز توختى ئوغۇز

 . سىزنىڭمۇ دەردىڭىز بارمۇ دەۋاتامسىز؟ قىززىقكهنسىز، باشقىالرنىڭ دەردى مېنىڭكىگه ياماق بواللمايدۇ

 قارىغاندا سىز مېنى باشلىقنىڭ يېقىنى، توققۇزىنى تهل قىلىپ بېرىدىغان ئادىمى بار، دەپ قالغان

 باشقىالرغا تېخى تىنمىغان، راستىنى دېسهم باشلىقنىڭ يېقىنى بولماق قوتۇر ئېشهككه مۈله . شايسىز ئوخ

 . ئۇنىڭ ئۈستىگه، ھازىرقى باشلىقالرنىڭ يۇرت بېدىكلىرىدىن ئانچه پهرقى يوق . بولماقتىنمۇ تهس ئىدى

 جهددالنىڭ . شىدۇ ئۇزۇنراقى بىر ئىككى يىل، قىسقىسى بىرنهچچه ئاي تۇرۇپال غىپپىدە ئۇچۇپ كېتى

 كېچىچه توقۇپ چىققان توقۇملىرى تاڭنىڭ ئهزىنى بىلهن چۇۋۇلۇپ كهتكهندەك، سىزنىڭ شۇنچه كۈچهپ

 قانداق . تۈزگهن پىالنلىرىڭىزمۇ باش ئۇچىنى تاپقىلى بولمايدىغان بىر كاللهك يىپقا ئايلىنىپ قالىدۇ

 اي قانداقمۇ كۈن ئۆتسۇن؟ قىلىسىز، باشتىن كهتكهن خۇي بولغاندىكىن، يهنه نۆلدىن باشلىم

 گاھىدا شوخا تىكهنلهرگه . دەپ بىكار ئېيتمىغانىدى » ئهمهلدارنىڭ يېغىرى بار، يېغىرىنىڭ يېغى بار «

 سىز تېخى . پۇتلىشىپ ھهرەجگه يولۇقسىڭىز، گاھىدا گۈللىرىگه قونۇپ تازا كېرىلىۋالىدىكهنسىز

 ئهر كىشىنى ئهر كىشىدىن . ېگهن گهپ بىلمهيسىز، باشلىققا يېقىنلىشىش دۇئېل مهيدانىغا كىرىش د

 سىز ھامان قان . كۈنلهيدىغان بىرمۇنچه گېالدىائتورالر كۆزلىرىنى قىزارتقىنىچه سىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ

 قانداقال قىلماڭ . ئاققۇزماي جان ئالىدىغان بهكمۇ ئوماق بىر جهڭنى باشتىن كهچۈرۈشكه مهجبۇر بولىسىز

 ۋىجدان . زى كهلگهندە ۋىجداننى دەپسهندە قىلساڭمۇ ئهرزىيدۇ گې . چوقۇم غهلىبه قىلىشىڭىز كېرەك ته

 بولمىغانغا كىم دوختۇرخانىدا يېتىپ قاپتۇ؟ سىزگه دېسهم، بۇرادەر، بۇالرنىڭ ھهممىسى بىر تاۋلىنىش

 مۇشۇ ئوچاقتا ئون يىل تاۋالنسىڭىز جهزمهن بىر پهيالسوپ ياكى پسىخولوگ . جهريانى دېگهن سۆز

 توختاڭ، خۇمسىالرنىڭمۇ پهيالسوپ، پسىخولوگلىرى بولىدىغىنىغا ئىشىنىپ ... ق ياق يا . بولۇپ قالىسىز

 . قويۇڭ جۇمۇ

 بهزى باشلىقالرنىڭ كىپتىگه كىرىش ئۇنداق ئاسان بولغىنى بىلهن، . بۇ ئىشالر ئهنه شۇنداق بولىدىكهن

 . هن بهزى باشلىقالر ھازىرال قىزىل بايراق ئاستىدىن تۇرغاندەك پاك ھهم مۇستهھكهم بولىدىك

 ئۇنداقالرنىڭ تۇمشۇقىدىن ئېلىمىز دېسهك ئۆزىمىزنى خورىتىۋالىدىكهنمىز، يۈرىكىمىز زېدە بولىدىكهن،

 كارامهتلىرىم كارغا كهلمهي . مېنىڭ ئالدىنقى نۆۋەتلىك باشلىقىم ئهنه شۇ قاتاردىكىلهردىن ئىدى

قىلماي تۇرااليتتىممۇ؟ مېنىڭ خۇيۇم شۇ بولغاندىكىن ئىچىم سى . بىرنهچچه يىل ئاچچىق يۇتۇپ يۈردۈم
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 چۈنكى سىز ئۆزىڭىزنى تهلتۆكۈس . لىق كهسپىنىڭ مېھرى ئىسسىق بولىدۇ » پورداقچى « سىزگه دېسهم،

 غۇرۇرنى ... نېمه؟ . ئىنكار قىلىشقا جۈرئهت قىاللىسىڭىز، ئاندىن بۇ كهسىپنىڭ ئهھلى بواللىغان بولىسىز

 باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ . ۇتقا ئوخشايدۇ دەمسىز؟ ئۇ دېگهنچۇ، ئارتۇقچه ئۆسۈپ قالغان بىر تال پ

 كهتمهكچى بولغىنىڭىزدا ئۇ سىزگه پۇتلىشىدۇ، ئۇنىڭدىن ۋاز كهچكهننىڭ ئۈنۈمى ئۇنى ساڭگىلىتىپ

 . يۈرگهندىن كۆپ ياخشى

 گهرچه بۇ نۆۋەتلىك باشلىق خېلى بهك پرىنسىپچان ئادەم بولسىمۇ، . بۇ قېتىم تازا تهلىيىم كهلدى

 شۇنىڭ بىلهن پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ . بىرمۇنچه ھۈنهرلىرىم بىلهن ئۇنى گىلىۋالدىم تهجرىبىدىن ئۆتكهن

 الرنىڭمۇ سهركىسى » ياالقچى « ھهيران قېلىۋاتامسىز؟ . بىرمۇنچه چاپانچىالرنىڭ بېشى بولۇۋالدىم دەڭا

 غان بولىدۇ، باشلىق ئىلتىپات قىلغان نهزەر كولدۇرمىسىنى بوينىمىزغا ئېسىپ سهپنىڭ ئالدىدا يۈرىدى

 مۇشۇ . تازا قامالشقان يېرى، ئالدىنقى باشلىق بىلهن ھازىرقى باشلىقنىڭ زىددىيىتى بارلىقى بولدى . گهپ

 تۈزۈپ چىقتىم دە، » قارا تىزىملىك « يوچۇقتىن پايدىلىنىپ، ئالدىنقى باشلىقنىڭ يېقىنلىرى ئۈچۈن بىر

 ھهتتا . كاۋىدەك قۇالق تاشلىۋەتتى ئاقىۋەتته ئۇالر بىر بىرلهپ قۇرت يېگهن . باشلىققا تۇتقۇزۇپ قويدۇم

 ئارىسىدا . الرغا ئايلىنىپ كهتتى » چاپانچى « بهزىلىرى تهن بېرىپ بىزنىڭ سېپىمىزدىكى ئاكتىپ

 بىلىملىك، بىرنى بىر دەپ تۇرۇۋالىدىغان بىر گهدىنى قۇرۇغۇر بار ئىدى، ئۇمۇ بىرنهچچه ئاي ئۆتۈپال

 شۇمۇ ئىشمۇ دەمسىز؟ شۇنچه قاۋىسام تېخى . ىپ قالدى ئورگان كادىرىدىن بىر ئورمان باققۇچىغا ئايلىن

 دەپ تۇرۇۋالىدىغان ئۇنسۇرالرنى كۆزدىن يىراق قىلىش » بىرنى بىر « چۈشهنمهپسىز دە، جهمئىيهتتىكى

 بۇ . خىزمهتنىڭ ئۈنۈمى ئۈچۈن پايدىلىق، بىزدەكلهرنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشى ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق

 . دېگهن رىقابهت دەۋرى دەڭا

 بىزنىڭ سېپىمىز دائىمال جهمئىيهت ۋە جهمئىيهتتىكىلهرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچراپ . پ كهلسهم گهپ جىق دە

 بهزىدە بىلىپ . بىزنىڭ مۇناسىۋەت تۇرىمىز مۇرەككهپ ۋە خىرىسقا تولغان مۇناسىۋەت تورى . تۇرىدۇ

 لسا مايمۇن، ھهتتا تۇرۇپ ئوتقا ياكى كاچكۇلغا سهكرىشىڭىز كېرەك، بهزىدە بولسا قۇزغۇنغا، بهزىدە بو

 دەپ » خىل ھۈنهر ئازلىق قىلىدۇ 27 ئوغۇل بالىغا « : قانداق قىلىسىز، كونىالر . ئىتقا ئايلىنىشىڭىز كېرەك

 لىقنىڭ ۋاسىتىسى قانچه كۆپ بولسا مۇددىائيىڭىزنىڭ ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن » ياالقچى « . توغرا ئېيتقان

 ڭ شهكىللىرىنى بهلگىلهيدۇ، ئۆزىڭىزنى سىناپ بۇ دېگهن سىزنىڭ ياشاش ئىقتىدارىڭىزنى . شۇنچه ياخشى

 بىزنىڭ ئۆزىمىزگه خاس پهلسهپىمىز بولغاندەك، ! ياق ياق، توختاڭ . بېقىش پۇرسىتىگه ئېرىشىسىز

 سىزگه دېسهم، . يهنه ئۈزلۈكسىز ئىسالھ قىلىش قارىشىغىمۇ ئىگه بىز . ئۆزىمىزگه چۇشلۇق پرىنسىپىمىز بار

تۈرىنى كهشىپ قىلىپ » سوالمچىلىق « لىقنىڭ » ياالقچى « ى يېڭىپ يېقىندا بىز نۇرغۇن زىددىيهتلهرن
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 . بۇ خىل كهشپىيات تولىمۇ ئىستراتېگىيىلىككه ئىگه، ئۈنۈمدارلىقى ئاالھىدە كهشپىيات بولدى . چىقتۇق

 ھازىر . دەسلىپىدە باشلىق خېلى بهك ئېھتىياتچان پوزىتسىيه تۇتتى، كېيىن بولسا ئوبدانال كىرىشىپ قالدى

 ئۇنىڭ بۇ ھالىتىنى سهزگهن ھامان شهھهرگه ئېلىپ كىرىمىز ياكى . پات قۇتراپ تۇرىدۇ بولسا پات

 ماشىنا . بولمىسا شهھهردىن تومۇچۇقالرنى ئېلىپ چىقىپ كېچىچه ئۇنىڭ كۆڭلىنى سۇغۇرىمىز

 لىقنىڭ تهمىنى » سوالمچى « مۇشۇ باھانىدە . سهپتىكىلهر يىغىش قىلىمىز » راسخوتىنى « ھۆكۈمهتنىڭ،

 نېمه؟ مىللهتنىڭ غۇرۇرىنى دەپسهندە قىلماڭ دەۋاتامسىز؟ ماڭا قاراڭ، . دانال تېتىپ قالدۇق بىزمۇ ئوب

 يۈز تۆكمىگهنگه . ئاپائق خوجا ئىپارخاننى مانجۇالرغا سوۋغا قىلىۋەتكهندىمۇ مىللهت ھېچنېمه بولمىغان

 لىمىسا بىخ قورساق تويۇپ، يۈز تۆكۈلگهنگه ئورۇقالپ قالىدىغان ئىش بوالمدۇ؟ دەرەخ غازاڭ تاش

 مىللهتنىڭ غۇرۇرىنى دەپسهندە قىلىش، يۈزىنى تۆكۈشمۇ يېڭى دەۋردىكى بىر قاتار . سۈرەلمهيدۇ، بۇرادەر

 ئهپسۇس، بىزنىڭ بۇ . بۇنىڭ ئۆزىمۇ بىر پهلسهپه . زىددىيهتلهرنى ھهل قىلىشنىڭ ئېھتىياجىدىن بولىدۇ

 ىن پاتېنت ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئامالى كهشپىياتىمىزنى تېخىمۇ كېڭهيتىشنىڭ ئىمكانىيىتى بولسىمۇ، لېك

 بۇ تۈرنىڭ باشلىقنىڭ ئالدىدىكى كوزىر تۈرگه . شۇنداقتىمۇ بىز قىلچه ئۈمىدسىزلهنمىدۇق . يوق دەڭا

 لېكىن، جهمئىيهتتىكىلهرنىڭ قارغىش ھاقارەتلىرى خۇددى تاش . ئايالنغىنى بىز ئۈچۈن شهرەپ

 ئۇالرنىڭ دېيىشىچه، بۇ ئاتا . ىلىپ تاشلىدى بوراندەك يېغىپ ۋۇجۇدىمىزنى ئىت تالىغان تاپدەك ق

 ئۇالر بهزىدە بىزنى يۈزىمىزدىن يۈزىمىزگىال . بوۋىمىزنىڭ يۈزىگه قان يىرىڭىنى چاچقاندەك ئىش بوالرمىش

 ھازىر . ئاستا ئاستا بۇمۇ قۇلىقىمىزغا سىڭىپ قالدى . دەپ چاقىرىشىدۇ » ھهي سوالمچى «

 . دەپ چىرايلىق ئاتايدىغان بولۇۋالدۇق » سوالمچى « سېپىمىزدىكىلهرمۇ بىر بىرىمىزنى

 ھهر نېمه دېگهن بىلهن دەردىمىزنى . ئىشالرمۇ يۈرۈشۈۋاتىدۇ . پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي كېلىۋاتىمىز

 يېقىندىن بېرى چوشقىغا ئايلىنىپ قالغان پېتىمچه . ئۆزىمىز بىلىمىز، باشقىالر ئويالپمۇ يېتهلمهيدۇ

 مهشغۇالتالرنىڭ كۆپلۈكىدىن نېرۋام چارچاپ قالغان . قالدىم چىرقىراپ يۈرۈپ چۈش كۆرىدىغان بولۇپ

... بولسا كېرەك
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 ئهمهلدارنىڭ ئاش قازىنى

 جۇ خۇيخۇڭ : تهرجىمه ئهسهر، ئاپتورى

 ئهنۋەر يۇنۇس تهرجىمىسى

 مېنى باشقا ھهرقانداق ئاشقازانالر بىلهن سېلىشتۇرغاندا، مهندەك ئاشقازاننى ھېچ يهردىن تاپقىلى

 مېنىڭ باشقا ئاشقازانالر بىلهن ئوخشىمايدىغان يېرىم شۇكى، مهن بولسام بىر ئهمهلدارنىڭ . بولمايدۇ

 ئاشقازان بولماق تهس ئىكهن ، ئهمهلدارنىڭ ئاشقازىنى « : بولدى دېمهيال قوياي، مېنىڭچه . ئاشقازىنى

 « بولماق تېخىمۇ تهس ئىكهن

 شۇ ۋاقىتالردا . نلىرىنى سېغىنىپ قالىمهن ھازىر مهن دائىم خوجايىنىمنىڭ ئۆستۈرۈلۈشىدىن بۇرۇنقى كۈ

 مهن . ماڭا كېلىدىغان يېمهكلىكلهرنىڭ كۆپىنچىسى دانلىق قارا ئاشلىق، ۋە ئاددىي تاماقالر ئىدى

 ئاندىن . كۈنىگه ئۈچ قېتىم كهلگهن تاماقالرنى سالماقلىق بىلهن ئىنتايىن كىچىك ئېزىپ ھهزىم قىالتتىم

 رىش بىلهن بىرگه يهنه يۈرەك، ئۆپكه، تال قاتارلىق ئهزاالرغا كېيىن، قانغا ئوزۇقلۇق يهتكۈزۈپ بې

 شۇ چاغالردا ھهرقايسى ئهپهندىلهر ماڭا باش لىڭشىتىپ، ماقۇلالپ . ئوزۇقلۇق يهتكۈزۈپ بېرەتتىم

 تهشهككۈرىنى بىلدۈرۈشۈپ كېتىشكهن، ھهتتا مهنمۇ ئۆزۈمنىڭ ھهربىر كۈنۈمنى شۇنداق مهنىلىك

 تۈن بهدىنىم ئانچه كۈچىمهيال لۆمۈلدەش ھهرىكىتىنى قانۇنىيهتلىك ھالدا پۈ . ئۆتكهندەك ھېس قىالتتىم

 . بىكار قالغان چاغلىرىمدا باشقا ئهزاالر بىلهن دائىم پاراڭلىشىپ تۇراتتىم . كۈچلۈك ئېلىپ بارااليتتى

 ئۇالر ئۆزىنىڭ خىزمىتى، تۇرمۇشى ھهققىدە سۈزلهپ بېرەتتى، يهنه تېخى خوجايىننىڭ ئورنىدا ئۇنىڭ

 . ساغالملىقىنىڭ گۈزەل كېلهچىكى ئۈستىدە غهم يېيىشهتتى تهن

 ئهمما، خوجايىننىڭ مهنسىپى ئۆسۈشىگه ئهگىشىپ، ئۇنداق ياخشى كۈنلهر بىر كهتكىنىچه قايتىپ

 خوجايىن مۇئاۋىن بۆلۈم باشلىقلىقىغا ئۈستۈرۈلگهن شۇ كۈندىن باشالپ بىز بىرخىل قايغۇلۇق . كهلمىدى

 ئاشۇ نهچچه كۈن خوجايىننىڭ ئۈستۈرۈلگهنلىكىنى تهبرىكلهش بىلهن ئۆتۈپ . ھالهتكه گىرىپتار بولدۇق

 كېتىپ تۇرغانالر، ھهمدە - ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى، دوستلىرى، كهسپىي ئىشلىرى بىلهن كېلىپ . كهتتى

 كۈندۈز ئۆزىنى - خوجايىن كېچه . كهلدىسى بېسىقمىدى - ئۆزلىرىنى دەڭسهپ باقىدىغانالرنىڭ باردى

 چوڭ بېلىق، چوڭ . ن ئۈستهللهردە رومكا كۆتۈرۈش بىلهن بهند بولۇپ كهتتى چۆرىدەپ ئولتۇرغا

. گۆشلهرگه قوشۇلۇپ زەھهردەك ئاچچىق بىر خىل سۇيۇقلۇق ئۈزۈلمهستىن ئىچىمگه قويۇلۇشقا باشلىدى
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 . كۈندۈز ئىشلهپ ھالىمدىن كهتكىنىمنى دېمهيال قوياي - چارچىغىنىمدىن كېچهر

 مۇئاۋىن بۆلۈم باشلىقلىقىدىن باشقارما باشلىقلىقىغىچه بولغان بهش يىل بارماق بىلهن ھېسابالپ كۆرسهك،

 ئهمما ماڭا نىسبهتهن بۇ جهريانالر قارا . ئىچىدە خوجايىنىمنى تهلىيى ئوڭدىن كهلدى دېيىشكه بولىدۇ

 . بۇ خىل قورقۇنچلۇق چۈش بىر باشلىنىپال ھېچ ئاخىرلىشىدىغاندەك قىلمايتتى . باسقاندەكال ئىش بولدى

 مهن ئىشلىرىم . چه يىلالردىن بېرى خوجايىننىڭ مېھماندارچىلىقى ئۈزلۈكسىز كۆپىيىپ باردى نهچ

 . ئاخىرى ھېرىپ ھالىمدىن كېتىپ ۋاي داد، دەپ كهتتىم . تۈگىمهي تۇرۇپال سىمىنا قوشۇپ ئىشلهيتتىم

 نلىشىپ زىيانلىق ماددىالرنىڭ ئاشقازان، ئۈچهيگه چۈشۈشى بىلهن ھهممىمىزنىڭ ئىقتىدارى قااليمىقا

 بهس بىلهن ماڭا ئۆز پىكىرلىرىنى - ئۇنىڭ ئۈستىگه، باشقا ئهزاالرمۇ بهس . چاتاق چىقىشقا باشلىدى

 جىگهر مهندىن بىزار بولۇپ، ئۆزىگه كېلىدىغان ماي مىقدارىنىڭ ئېشىپ كهتكهنلىكىدىن . ئېيتىشتى

 شىپ قالغانلىرىنىڭ تىرە ئاستى توقۇلمىسى مهن ئىشلهپ چىقارغان ئوزۇقلۇقالردىن ئې . نارازى بولدى

 جىگهرگه يىغىلىپ قالغانلىقىدىن خاپا بولدى؛ شۇنىڭ بىلهن بىرگه قانمۇ قاراڭغۇلىشىپ كهتكهنلىكتىن،

 قاننىڭ يېپىشقاقلىقى . يۈز غوتۇلداپ ئۆزىگه زادى كىمنىڭ زىيانكهشلىك قىلغانلىقىنى بىلهلمهي يۈرەتتى

 ! خېلىال ئېشىپ كهتكهن ئىدى

 مهن يوشۇرۇن ھالدا يۈرەك، مېڭىلهرگه سىلهر نېمىشقا بىرلىشىپ . » ئېيتاي بۇ دەردىمنى كىمگه « مهن

 ئۇالر ماڭا قاراپ مۈرىلىرىنى . خوجايىنغا نهسىھهت قىاللمايسىلهر، ئهمدى قانداق قىلىمىز؟ دېسهم

 ئهكسىچه ئۇالر تېخى ماڭا تهسهللى . قىسىشىپ، قوللىرىنى قويىۋىتىشىپ ئامالسىزلىقىنى ئىپادىلهشتى

 يهنىال بهرداشلىق بېرىشىمنى، خوجايىننىڭ ئارزۇسى بويىچه، ئۆستۈرۈلىدىغان ئىدارىگه شېرىك بېرىپ،

 مهن ھهسرەت . بولۇشۇمنى كۈتۈپ تۇرۇشۇمنى، ئۇنچه جان پىدالىق كۆرسىتىپ كهتمهسلىكىمنى ئېيتىشتى

 ! ۇ چېكهتتىم، ھهي، ئۇنىڭ ئارزۇسىنىڭ ئاخىرى نهگه بېرىپ توختىشىنى پهقهت ئالۋاستىال بىلىد

 شۇ كۈنى سهھهردە مهستلىكتىن ھوشۇمغا كېلىپ، پهقهت خوجايىننىڭ قورسىقىنى سىلىغىنىچه خانىمىغا

 : ھهسرەتلىنىپ تۇرۇپ

 ئهمهلدار بولۇپ ياشىماق ئاسان ئهمهس ئىكهنغۇ، مهن ئاشقازىنىمنى بۇزۇپ، ساالمهتلىكىمنى ---

 . دېگهنلىكىنى ئاڭالپ قالدىم --- ! يامانالشتۇرۇۋالدىم

 تۇيۇقسىز بىر ۋاقىتتا مهن كۆز . ىكى بولمىسۇن خوجايىننىڭ مېنى ئېسىگه ئالمىقى ئاسان ئهمهس قانداقل

! چانىقىمنىڭ بىردىنال قىزىپ كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىپ قالدىم، ھه، يامغۇر ياغىدىغان بولدى
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 هېسابالپ چىققىلى بولمايدىغان هېسابالش سوئالى

 يىللىق - 4 باشالنغۇچ مهكتهپ - 2 بازارلىق ) لۇڭۋەن ( گىمى يېزىسى ئهجدىھا ئه ) شىمىياۋ ( تاش بۇتخانا

 سائهتته ھېساب دەرسى بار ئىدى، كونكرېت مهزمۇنى قوشۇش ئېلىش مهسىلىلىرىنى - 3 ئوقۇغۇچىلىرىغا

 دەرسخانىدا جانلىق كهيپىيات يارىتىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهپهككۇرىنى قوزغاپ، . تهكرارالش ئىدى

 ابالش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، دەرس باشلىنىش قوڭغۇرىقى ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ئهمهلىيىتىدە ھېس

 چېلىنغاندىن كېيىن، ليۇ مۇئهللىم ئوقۇغۇچىالرغا مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قويغۇزۇپ، ئۆزىگه جاۋاب

 ئوقۇغۇچىال بۇنىڭدىن ئىنتايىن . بهرگۈزۈپ، ئهڭ ئاخىرىدا ئۆزى خۇالسه قىلىپ بهرمهكچى بولدى

 . ليۇ مۇئهللىمنىڭ بۇ خىل ئوقۇتۇش ئۇسۇلىغا بىردەك ئاۋاز قوشۇشتى يېڭىلىق ھېس قىلىشىپ،

 : خۇ يۈچى ئورنىدىن تۇرۇپ، ئارقىسىدىكى ساۋاقداشالرغا قاراپ كۆرەڭلىگىنىچه

 مهيخانىسىدا مېھمان چاقىرغان ئىدى، ئىككى بوتۇلكا ماۋتهي ھارىقى ) دىخاۋ ( دادام ئېسىلزادىلهر ---

 ماركىلىق ) خوڭ تاسهن ( ھاسى ئۈچ يۈز يۈەن، ئىككى قاپ قىزىل مۇنار ئىچىلدى، ھهر بوتۇلكىسىنىڭ با

 تاماكىدىن ئالدى، ھهر قېپىنىڭ باھاسى يۈز يۈەن، سهككىز قاچىلىق يهل قازان تامىقى ئۈچۈن

 سىلهر دەپ بېقىڭالر، دادام بۇ قېتىمقى مېھماندارچىلىققا جهمئىي نهچچه پۇل . يۈەن خهجلىدى 1200

 . مۇئهللىم يوقلىمىغا قاراپ ساۋاقداش خۇاڭ تۇدىنى جاۋاب بېرىشكه بۇيرۇدى ليۇ . دېدى --- خهجلىدى؟

 : خۇاڭ تۇدى چاچلىرى قااليمىقان پاخپىيىپ كهتكهن بېشىنى قاشالپ، بىرھازا ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن

 . دەپ جاۋاب بهردى --- خۇ يۈچىنىڭ دادىسى بۇ مېھماندارچىلىق ئۈچۈن بىر كالىدىن ئايرىلىپ قاپتۇ، ---

 ليۇ مۇئهللىم ئۆزىنى . اۋاقداشالر ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ھهيران قېلىشقىنىدىن كۈلۈشۈپ كېتىشتى س

 تۇتۇۋااللماي قالغان بولسىمۇ، تېشىغا چىقارمىدى، ئهمما، كۆڭلىدە خۇاڭ تۇدىنىڭ ئۆگىنىشى ياخشى

 ىم ۋە خۇاڭ تۇدى مۇئهلل . بولماپتۇ، ئۇ نېمانداق غهلىته ئىش چىقىرىدىغاندۇ، دەپ ئويلىدى

 : ساۋاقداشلىرىغا قاراپ، يۈرەكلىك ھالدا

 دېگهنلىرىم خاتا ئهمهس، ئانامنىڭ كېسىلىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن شهھهردىكى دوختۇرخانىغا ---

 ليۇ . دېدى --- ئاپارغان ئىدۇق، دادام پۇل تاپالماي، ئۆيدىكى كالىنى ئىككى مىڭ يۈەنگه ساتقان،

 : كۈلۈمسىرىگىنىچه، بېشىنى لىڭشىتىپ مۇئهللىم چىن كۆڭلىدىن قايىل بولغان ھالدا

 مۇئهللىمنىڭ سۆزى ئاياغالشماي تۇرۇپال . دېدى ... ساۋاقداش خۇاڭ تۇدىنىڭ جاۋابىنىڭ داۋلىسى بار ---

: دى ۇي خۇيۈچىنىڭ ئاغزىنى كالچايتقىنىچه ھىجىيىپ قوپۇپ مۇنداق سوئالنى ئوتتۇرىغا ق
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 خۇاڭ تۇدىنىڭ جاۋابى خاتا ئهمهسمۇ؟ ---

 : خۇ يۈچى كۆرەڭلىگىنىچه . دېدى ليۇ مۇئهللىم --- ىگه توغرا بولمىسۇن، قانداقس ---

 مېنىڭ دادام بىر موچهن پۇلىنىمۇ خهجلىمىدى، ئۇ پهقهت تالونغا ئۆزىنىڭ ئىسمىنى يېزىپ قويسىال ---

 ليۇ مۇئهللىم شۇ ۋاقىتتىال ئاندىن خۇيۈچىنىڭ دادىسىنىڭ مۇئاۋىن بازار باشلىقى . دېدى --- بولدى،

 ناھهققه قانداق ھۆكۈم قىلىشقا ئامالسىز قېلىپ، بۇ - ليۇ مۇئهللىم ھهق . نى چۈشىنىپ يهتتى ئىكهنلىكى

 . ئاچماق سۆز تېمىسىدىن ئۆتۈپ كېتىش ئۈچۈن، خۇڭ تۇدىنى مهسىله ئوتتۇرىغا قويۇشقا بۇيرۇدى

 : خۇاڭ تۇدى بۇرنىنى تارتىۋەتكهندىن كېيىن، بېشىنى كۆتۈرۈپ، سوئالىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 بۇغداي . جىڭ بۇغداي، مىڭ جىڭ كۆممه قوناق ئالىدۇ 900 نىڭ دادام بىر يىل تېرىقچىلىق قىلىپ مې -

 بىلهن قوناقنىڭ ھهربىر جىڭى ئوخشاشال ئالته مو؛ ئۆيدىكى كاال ئىككى مىڭ يۈەنگه سېتىلدى، كهنت

 دە ياردەمگه يىللىق ھېساباتتىن ئائىلىمىزگه نامراتالرنى يۆلهش ئۈچۈن ئىككى يۈز يۈەن بهردى؛ شهھهر

 دادام بۇنىڭدىن ئورۇق سېتىۋېلىش ئۈچۈن . تايىنىپ ئوقۇۋاتقان تاغام بىر يىلدا بهش يۈز يۈەن بېرىدۇ

 يۈەن، تراكتوردا 20 يۈەن، دورا چېچىش ئۈچۈن 300 يۈەن، خىمىيىۋى ئوغۇت سېتىۋېلىش ئۈچۈن 90

 چىدە يۇقىرىغا ئاالھىدە ئۇنىڭدىن باشقا، بىر يىل ئى . يۈەن بېرىدۇ 80 يهر ئاغدۇرۇش ئۈچۈن خهقلهرگه

 ، پىالنلىق تۇغۇت ھهققى، خهلق ) چارۋىنى سويۇش بېجى - مال ( مهھسۇالت بېجى، قان بېجى

 ئهسكهرلىرىنى مهشىقلهندۈرۈش ھهققى، ساقلىقنى ساقالش ئىشلىرى ھهققى، مائارىپ ھهققى ۋە كهنت

 ئىلىنىڭ تۇز، كۆمۈر، ئا . يۈەن چىقىم بولىدۇ 800 كادىرلىرىدا قالىدىغان ھهقلهرنى تاپشۇرۇش ئۈچۈن

 ئانام . يۈەن قهرز بار 190 يۈەن خهجلىنىدۇ، كهنت شىپاخانىسىدا 700 كېچهك سېتىۋېلىش ئۈچۈن - كىيىم

 سىلهردىن سوراپ باقاي، بىزنىڭ بىر . يۈەن چىقىم بولدى 2900 شهھهرگه كېسهل كۆرسهتكىلى بېرىپ

 يىللىق كىرىمىمىز قانچه پۇل بولىدىكهن؟

 : ئېچىشىپ، ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ قويۇپ، زورىغا كۈلۈمسىرەپ ليۇ مۇئهللىمنىڭ بۇرنى

 . دېدى --- كىمنىڭ يهنه ئاددىيراق مهسىلىلىرى بار؟ ...... بۇ مهسىلىنى ھېسابلىغىلى بولمايدۇ ---

 : ليۇ جيا جيې ئورنىدىن تۇرۇپ

 مىزدىكى ئائىلى . مېنىڭ دادام بازارلىق ساقچىخانىدا ئىشلهيدۇ، ھهر ئايلىق ئىش ھهققى مىڭ يۈەن ---

 ئالته جاننىڭ ھهممىسى دادامنىڭ تۇرمۇشىغا تايىنىدۇ، ئائىلىمىزنىڭ ھهر ئايلىق ئىستېمال چىقىمى

 مىڭ يۈەن خهجلىدۇق، بىر چهت ئهل 12 يۈەن، بۇ يىل ئۆيىمىزنى زىننهتلهش ئۈچۈن 600

رتىسىدا يىل ئاخىرىدا دادامنىڭ مائاش كا : سوئال . موتۇسېكىلىتتىنى توققۇز مىڭ يۈەنگه سېتىۋالدۇق
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 : ليۇ مۇئهللىم . دېدى --- يهنه قانچه پۇل قالىدۇ؟

 تۆۋەندە ساۋاقداش ۋاڭ لىڭ بۇ سوئالغا جاۋاب .... بۇ سوئال ناھايىتى ياخشى ئوتتۇرىغا قويۇلدى -

 : ۋاڭ لىڭ نازلىنىپراق ئورنىدىن تۇرۇپ . بېرىپ باقسۇن، دېدى

 ۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ بىر يىلدا مىڭ يۈەن، ئ 12 ليۇ جياجيېنىڭ دادىسىنىڭ بىر يىللىق مائاشى -

 مىڭ ئىككى يۈز يۈەن چىقىم قىلىپتۇ، ليۇ جياجيېنىڭ دادىسىنىڭ مائاش كارتىسىدا پۇل 28 جهمئىي

 ۋاڭ لىڭنىڭ گېپى ئاياغلىشىشى بىلهنال، ليۇ جياجيې تاتىرىپ، . دەپ جاۋاب بهردى --- بولماسلىقى كېرەك،

 : ئىنتايىن كۆرەڭلىگىنىچه

 مىڭ يۈەن بار، بىز ئادەتته دادامنىڭ مائاش 12 ىڭ مائاش كارتىسىدا ساڭا دەپ قۇياي، دادامن -

 ليۇ مۇئهللىم ليۇ جياجيېنىڭ دادىسىنىڭ ساقچىخانىنىڭ . دېدى --- كارتىسىنى ئهسال مىدىرالتمىدۇق،

 دەل شۇ ۋاقىتتا ما فۇگۈي ئىسىملىك بىر . باشلىقى، شۇنداقال بىر ئهمهلدار ئىكهنلىكىنى ئويالپ يهتتى

 تېنهپ ئورنىدىن دەس تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ مهسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى، ئۇ بىر - لدىراپ ئوقۇغۇچى ئا

 . دېھقاننىڭ بالىسى بولۇپ، ھهرقانداق ئىشنى ئېنىق سوراپ بىلىۋالماي قهتئىي بولدى قىلمايتتى

 : ما فۇگۈي بىردەم بۇرنىنى تارتقاندىن كېيىن، قىزارغىنىچه

 يۈەنلىك مال سېتىلىدۇ، ئهسلى 80 اچىدۇ، تهخمىنهن بىر كۈندە مېنىڭ دادام كهنتته بىر ماگىزىن ئ ---

 يۈەن 1200 يۈەن ئهتراپىدا، ھهر يىللىق تاپاۋەت بېجى بىلهن باشقا تۈرلۈك ھهقلهر ئۈچۈن 60 باھاسى

 . دېدى --- مېنىڭ دادام بىر يىلدا جهمئىي قانچىلىك پايدا ئالىدۇ؟ : سوئال . تاپشۇرىدۇ

 : ليۇ مۇئهللىم ئۇنى ماختاپ

 . دېدى --- ساۋاقداش لى مىڭ بۇ سوئالغا سىز جاۋاب بېرىڭ، . سوئالنىڭ ياخشى ئوتتۇرىغا قويۇلدى بۇ -

 : لى مىڭ بېشىنى سالغىنىچه بىردەم ئويالنغاندىن كېيىن

 يۈەن 15 كۈن دەپ ھېسابلىغاندا، ھهر كۈنى ئهسلىدىكى باھاسىنى چىقىرىۋەتكهندە 360 بىر يىلنى -

 يۈەن بولىدۇ، باج تاپشۇرۇشقا كېتىدىغان پۇلنى 5400 ندە ئېشىپ قالىدۇ،ئىككى سانى كۆپهيتكه

 ليۇ مۇئهللىم دەرھال باھا بهرمهكچى بولۇپ، ما فۇ گۈيگه . دېدى --- يۈەن بولىدۇ، 4200 ئېلىۋەتكهندە

 : قاراپ باش چايقىغىنىچه

 ما فۇ گۈي قاپىقىنى سۈزۈپ، ليۇ مۇئهللىمگه قاراپ تهمكىنلىك . دېدى - توغرىمۇ؟ لى مىڭنىڭ جاۋابى -

 : بىلهن

 خاتا؟ كهنتتىكىلهرنىڭ نهرسه كېرەك سېتىۋېلىشقا پۇلى يوق، دائىم دېگۈدەك ئاق ھۆججهت يېزىپ -

ليۇ مۇئهللىم بۇ . دېدى --- يىل ئاخىرىغا بارماي دادامنىڭ دوكىنى تاقىلىپ قالمامدۇ، .... بېرىدىغان تۇرسا



 ئېلكىتاپ تورى ئۇيغۇر
12 

http://www.uyebook.com 

 گهپنى قىلغاندا بۈگۈن زەربىدىن بىرھازاغىچه ئىنكاس قايتۇرالماي تۇرۇپ قالدى، كۆڭلىدىكى

 . قانداقسىگه بۇنداق غهلىته مىسالالر ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغاندۇ، دەپ ئويالۋاتاتتى

 : بهزى ساۋاقداشالر

 ليۇ . دېيىشتى - بىزگه بۇ مهسىلىلهرنى ھېسابالتقۇزماي ، ليۇ مۇئهللىم ئۆزىڭىزنىڭكىنى ھېسابالپ بېرىڭ، -

 : مۇئهللىم

 يۈەن، ئۆتكهن يىلى پهقهت ئون ئايلىقنى 650 ؟ ئايلىق مائاشىم مهن قانداقمۇ ھېسابلىيااليمهن -

 ... تارقاتتى

 ليۇ مۇئهللىم يېنىك بىر تىنىپ، ئالدىراش ھالدا . توساتتىن دەرستىن چۈشۈش قوڭغۇرىقى چېلىندى

 . دەرستىن چۈشۈشنى جاكارلىدى

 ئهنۋەر يۇنۇس تهرجىمىسى

 تهتقىقات - ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتۇش - 1 ناھىيىلىك مارالبېشى : ئهنۋەر يۇنۇس   ئادرېسى : يوللىغۇچى

ئىشخانىسى
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 ئېغىز ۋە قۇالق

 سۇي گېڭخې : تهرجىمه ئهسهر، ئهسلى ئاپتورى

 نېمه ئۈچۈن ئادەملهردە بىر ئېغىز ئىككى قۇالق بولىدۇ، ئهمهلىيهتته ياراتقۇچى ئىنتايىن دانىشمهن

 يهنه ئادەملهرنىڭ كۆپ . ڭلىسۇن دەپ ئاشۇنداق ياراتقان بولۇپ، ئادەملهرنى ئاز سۆزلهپ كۆپ ئا

 سۆزلهپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئېغىزنىڭ ئىككى تهرىپىگه لهۋنى يارىتىپ، ئېغىزنى يۇمۇشقا

 ئادەملهرنىڭ كۆپرەك ئاڭلىشىغا ئىلھام بېرىش . توغرا كهلگهندە چوقۇم ئېغىزنى يۇمۇشقا ئهسكهرتكهن

 الهتته ياراتقان، يهنه قۇالق ئىچىگه ئاالھىدە قۇالق دەھلىزىنى ئۈچۈن قۇالقنى مهڭگۈ ئوچۇق ھ

 يارىتىپ، ئۇنى چىرايلىق تۈسكه ئىگه قىلىپال قالماستىن، باشقىالرنىڭ كهينىدىن قىلىنغان قورۇق غهيۋەت

 . شىكايهتلهرنى ئاڭلىمىسۇن دېگهن -

 تهرەپ قىاللماي، ياراتقۇچىغا ئهمما، رېائللىقتا ئادەملهر ئېغىز ۋە قۇالقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر

 . ئادەملهر ھامان سۆزلهشكه ئهھمىيهت بېرىپ، ئاڭالشقا سهل قاراپ كهلدى . باش ئاغرىقى تېپىپ بهردى

 گهپ قىلمايدىغان ۋاقىت ۋە قىلسا بولمايدىغان گهپ سۆزلهرنىمۇ پهرق ئهتمهستىن توختىماي سۆزلىدى،

 دۇنياغا مهشھۇر . ستىن قۇالقلىرىنى يوپۇرىۋېلىشتى سۆزلهرنى ئاڭلىما - ئهمما، ئاڭالشقا تېگىشلىك گهپ

 مۇخبىر مارك سىن دۇنيادىكى كۆپلىگهن مهشھۇر شهخسلهرنى زىيارەت قىلىپ كۆرۈپ، نۇرغۇن

 ئادەملهرنىڭ باشقىالرنىڭ قهلبىدە چوڭقۇر تهسىر قالدۇرالماسلىقىدىكى سهۋەبىنىڭ قارشى تهرەپنىڭ

 شوق بىلهن سۆزلهپ،باشقىالرنىڭ - ئۇالرنىڭ زوق ...... لىقى سۆزىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭالشقا سهل قارىغان

 شۇڭا، ئۇ مۇنداق . ئۆزىگه نېمه دەۋاتقانلىقىغا قهتئىي قۇالق سالمايدىغانلىقىدىن بولغانلىقىنى بىلگهن

 . كىشىلهرنىڭ ئاڭالش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز بولۇشى سۆزلهش ئىقتىدارىغا باغلىق : يهكۈن چىقارغان

 ى ئادەملهرنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرىدىغان بولساق، ياخشى ئوبرازىنى تىكلهش ئهگهر ئهتراپىمىزدىك

 ئۈچۈن ئالدى بىلهن، بىر ياخشى ئاڭلىغۇچى بولۇشتا پۇت تىرەپ تۇرۇش كېرەكلىكىنى بىلىپ

 سىز بىلهن پاراڭالشقان ئادەم، :" مارك سېىن بىزگه مۇنداق بىر مهخپىيهتلىكنى دەپ بهرگهن . يېتهلهيمىز

بۇ مهخپىيهتلىكنى ئهسته ." ئىشىنى ھامان سىزنىڭ ئىشىڭىزدىن قىزىقارلىق دەپ قارايدۇ ئۆزىنىڭ
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 خىل گۈزەللىكنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ، - مهھكهم تۇتۇۋالغاندا، كۆڭۈل قويۇپ ئاڭالش ئارقىلىق خىلمۇ

 ئۇنداق ئهمهسمۇ، » كۆڭۈل قويۇپ ئاڭالش ئارقىلىق ھهرقانداق يهردە بىلىم ئالغىلى بولىدۇ « چۈنكى

 دەرسخانىدا، كىشىلىك ئاالقىدە، پايدا ئالغۇچى ھامان پۈتكۈل ۋۇجۇدى بىلهن كۆڭۈل قويۇپ

 غهرب . ئاڭاليدىغانالر بولىدۇ، ئالغا باسقۇچىالر جهزمهن پۈتۈن زېھنى بىلهن ئاڭلىغۇچىالر بولىدۇ

 يهنىال بۇ دېگهن سۆزلىرىدىمۇ » " دۇنيا زەن سېلىپ ئاڭلىغۇچىالرغا مهپتۇن " « پهيالسوپلىرى ئارىسىدا

 . خىل داۋلى بار

 گهرچه سۆزلىگۈچى ھهمىشه چاۋاك ۋە ئالقىشقا ئېرىشكهن بىلهن، بىراق ئاشۇ چاۋاكمۇ ئىككى

 كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىغۇچىالر بولسا ناھايىتى . ئالىقاندىن چىقىدۇ، ئالقىش بولمىسىمۇ مۇۋاپىق بولمايدۇ

 ھهرقانداق سورۇندا، . ققان بولىدۇ كۆپ قولالشقا ئېرىشىدۇ، قولالش دەل ئۆزىنىڭ قهلبىدىن چى

 پىكرىنى بىر يهرگه يىغىپ، كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىغۇچىالرنى - ھهرقانداق ئادەم كۆڭۈل قويۇپ، بىر ئوي

 گهپ « چۈنكى، بۇددا دىنىي ئهقىدىسىدە بۇددا دىنى مۇخلىسلىرى، . تۆۋەن مۆلچهرلىمهسلىكنى بىلمهيدۇ

 . ئارقىلىق نېرۋاناغا يېتهلهيدۇ » قىلماسلىق

 قازا ئېلىپ كېلىدۇ، ئاڭالشتا بولسا جهزمهن ئۇنداق - سۆزلهش سۆزلىگۈچىنىڭ ئۆزىگه باال كۆپ

 خۇددى جىمجىت ئىپتىدائىي ئورمانلىقتا ماڭغاندا، كۆزنىڭ رولىغا . قازادىن ساقالنغىلى بولىدۇ - باال

 بېشىمچىلىق تايىنىشال كۇپايه قىلماستىن، قۇالق ئارقىلىق پۈتۈن زېھىننى يىغىپ ئهتراپنى كۆزىتىپ ئۆز

 . بىلهن ئاۋاز چىقىرىپ ئۆزىگه باال تېپىۋېلىشتىن ساقالنغاندەك بىر ئىش

 تهتقىقات - ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتۇش - 1 مارالبېشى ناھىيىلىك : ئهنۋەر يۇنۇس   ئادرېسى : يوللىغۇچى

 ئىشخانىسى

دىلشات ئىدرىس : تالالپ بېكىتكۈچى مۇھهررىر
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 تهڭرىنىڭ شاپائىتى

 . ھهقىقهتهنمۇ قۇدرەتلىك ھهم سېخى ئىكهن تهڭرى

 دەپ كۈنلىرىنى ھۇرۇنلۇقتا ئۇخالپ ياكى ئويۇن " رىزقىمىزنى ياراتقان ئىگهم ئۆزى بېرىدۇ " بهزىلهر

 . ئويناپ بىكار ئۆتكۈزىۋىتىۋىدى، دەرۋەقه تهڭرى ئۇالرغا تېگىشلىك نېسىۋىسىنى بهردى

 غهتته تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ئارزۇ پارا - تهڭرى ئۆمرىدە نۇرغۇن پۇلى بولۇشنى، راھهت

 قىلىدىغان،ئۇخلىسىمۇ پۇل چۈشهيدىغان،ئهمما ئۆز تهقدىرى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى،راھهتته ياشاش

 بهرسهڭ يهيمهن،ئۇرساڭ " ئۈچۈن تهر تۆكۈپ ئهمگهك قىلىشنى،جاپا چېكىشنى خالىمايدىغان،

 ھهتپهرەس كىشىلهرگه دەپ،غايىبتىن ئامهت كۈتۈپال يۈرىدىغان بهزى پۇلپهرەس،را " ئۆلىمهن

 مهنسهپكه - بىرەر ئهمهل . جاھاندىكى جىمىكى غۇربهتچىلىك،يوقسۇزلۇق ۋە گادايلىقنى ئاتا قىلدى

 ئېرىشىپ،باشقىالرنى ئۆزىگه بويسۇندۇرۇپ ياشاشنى،باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئۆز ھهيۋىسىنى نامايان

 يۈرىدىغان،ئهمما ئۆز ئۆمرىدە بىرەر قىلىپ،يۇقىرى مهرتىۋە ۋە چوڭ يۈز ئابرۇيغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىپال

 قېتىممۇ باشقىالرنى ئويالپ باقمىغان،باشقىالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىشنى،جاپا چېكىشنى بولسا ئهسال

 خالىمايدىغان،ھهتتا نېمىنىڭ ھهق،نېمىنىڭ ناھهق ئىكهنلىكىنى توغرا تهپهككۇر قىاللىغۇدەك ئهقلىمۇ

 شهخسىيهتچى كىشىلهرگه بولسا جاھاندىكى جىمىكى بولمىغان بهزى ئهمهلپهرەس،ئابرۇيپهرەس ۋە

 .... پېقىرلىق،موھتاجلىق ۋە ئىتائهتمهنلىكنى ھهدىيه قىلدى

 . ھهتتا ئاخىرى ئۇالرغا يهنه ئۆلۈمنىمۇ قوشۇپ بهردى

 ) ئوقۇغۇچى ( ئىمىن مهھهممهت : يوللىغۇچى

 پىدىن يىللىق بوغالتىرلىق سىنى - 2005 سودا مهكتهپ - قهشقهر مالىيه : ئادرېسى

دىلشات ئىدرىس : تالالپ بېكىتكۈچى مۇھهررىر
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 مهن بىلهن توي قىلىشنى خاالمسىز

 ھهرقانداق توي ئىشنى . مهن تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهن ئالىي مهلۇماتلىق، كېلىشكهن يىگىتمهن

 - دوست : لسىڭىز مهن بىلهن توي قى . ئويلىشىۋاتقان قىزالرنىڭ ئهڭ نهمۇنه تالالش ئوبيېكتى بوالاليمهن

 . دۈشمهنلىرىڭىزنىڭ كۆزىدىن ئوت ، بۇرنىدىن قان كهتكۈزەلهيسىز

 يهپ ئىچىش . ھهرگىزمۇ سىزنىڭ كىيىنىش . مهن ئالىي مهلۇماتلىق ياش ھهم رومانتىك ئىلھامالرغا باي

 همدۇ بولۇپمۇ پادىچىالر ئىشتىنىنى كهيمه ، ئايال كىشىمۇ ھاراق ئىچ . پائالىيهتلىرىڭىزگه ئارىالشمايمهن

 يىللىق ئالىي مائارىپ مهندە 6 ؟دېگهندەك قاالق گهپلهرنى قىلىپ سىزنى بىائرام قىلمايمهن ،

 ئايالالرنىڭ گۈزەللىكىدىن ئورتاق ھۇزۇرلىنىشتىن ئىبارەت ئالهمشۇمۇل ئىنتىرناتسيۇنال روھنى

 لغان قىز بۇ توغرىسىدا مهن ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ياشلىقى ۋە بارلىقىنى ئايىماي تهقدىم قى . يېتىلدۈردى

 . ساۋاقداشلىرىمغا رەھمهت دەڭ

 كۈچۈم يهتمىگهن . مهن ناھايىتى ئۇياتچان، ياتالر بىلهن سۆزلهشكهندە كۆزىگه تىكىلىپ قارىيالمايمهن

 تاماكا تاشالشنى قانچه قېتىم جاراڭلىق ،جاراڭسىز . ئىشقا كىرىشىۋېلىپ بىھۇدە ئاۋارە بولمايمهن

 مهن بىلهن توي . ە قىلغان بولساممۇ ھازىرغىچه تاشلىيالمىدىم ،ھىسياتلىق، ھېسسىياتسىز ھالدا ئىراد

 كهچلىك ئولتۇرۇش بهزمىلهرگه بهخىرامان قاتنىشىپ ئهل جامائهتلىرىڭىزنىڭ ئارىسىدا : قىلسىڭىز

 سهرخىل جىنسالردىن دىلكهش دوست . ئادەمگهرچىلىكنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ زور شۆھرەت قازىنااليسىز

 تىن ئاشقان بولسىمۇ بالىغا 60 الساقمۇ كارايىتى چاغلىق،مېنىڭ ئانام گهرچه بالىلىق بولۇپ ق . تۇتااليسىز

 قاراش ۋەزىپىسىدىن تامامهن چىقااليدۇ ، ئهلۋەتته ئائىله ئىقتىسادىمىزغا مىنىڭ ئارىالشقۇم يوق،

 دۈشمهنلىرىڭىزنىڭ ئالدىدا بويۇن قىسىپ - كىچهك ياسىنىش تارىنىشتا دوست - سىزنىڭ كىيىم

 . شۇڭا ئىقتىساد ئهركىنلىكىنى سىزگه بېرىمهن . كۆرسهم چىدىيالمايمهن قالغىنىڭىزنى

 مهن بىلهن توي قىلسىڭىز، فىگۇرىڭىزنى . ئهتىگهندە ئورنۇمدىن تۇرۇپ ناشتا قىلىدىغان ۋاقتىم ساناقلىق

 ئهسلى پىتى ساقلىيااليسىز؛مېنىڭ كېلىشكهن قامىتىم ۋە ھۆسنۈم ئهتىگهندە سىزگه چهكسىز ئېستېتىك

 ياشىسۇن . كهچته كهلمهي سهھهرگه ئۈلگۈرۈپ كهلسىڭىزمۇ بىلمهي يېتىۋېرىمهن . بېغىشاليدۇ ھۇزۇر

. كۆڭلىڭىزنى ھهرگىز پاراكهندە قىلمايمهن ! ~ ئهركىنلىك
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 دادام رەھمهتلىكتىن . مىنىڭ ھازىرقى مال مۈلۈك بىساتىم ھهر ھالدا ئىككىمىزنىڭ توي ئىشىغا يېتىدۇ

 . قالغان ئۈچ ئېغىزلىق ئۆي بار

 ھازىرچه ئانام يالغۇز ئولتۇرۇۋاتىدۇ ،توي پۈتسه ئانامغا كىچىكرەك ئۆي ئىجارە ئېلىپ بېرىپ ئىككىمىز

 ئۆزىمۇ . دېمىسىمۇ يالغۇز ئانام بۇ چوڭ ئۆيدىن قورقىدۇ . دادامدىن تهۋەررۈك قالغان ئۆيدە ئولتۇرىمىز

 . بۇ ئۆينى ساڭا ئاتاپ قويدۇم دەپ نهچچه ئېيتقان

 قاراماي : هندار   ئادرېسى سهرگ : يوللىغۇچى

دىلشات ئىدرىس : تاالپ بېكىتكۈچى مۇھهررىر
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 بىر سۆزلۈك پهرق

 ئانىغا ۋاپادار - خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىش خهلق پۇلى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا ئۆزگهردى،ئاتا

 ئىچىشنى تهتقىق قىلىشقا - بولۇش باشلىققا ۋاپادار بولۇشقا ئۆزگهردى، خىزمهتلهرنى تهتقىق قىلىش يهپ

 ئۆزگهردى،مهن ئاۋام ئۈچۈن ئاۋام مهن ئۈچۈنگه ئۆزگهردى، ئامما بىلهن زىچ ئاالقه باغالش

 رەھبهرلهر بىلهن زىچ ئاالقه باغالشقا ئۆزگهردى، ئهمهلىيهتنى چىقىش قىلىش ئهۋزەللىكنى چىقىش قىلىشقا

 مېڭىشقا ئۆزگهردى،جهمئىيهتكه تۆھپه ئۆزگهردى،ئاممىۋى لۇشيهندە مېڭىش رەھبهرلىك لۇشيهنىدە

 . قوشۇش جهمئىيهتتىن نهپ ئېلىشقا ئۆزگهردى

 (. سانىدىن تهرجىمه قىلىنغان - 12 يىللىق - 2005 فېليهتون ئايلىق ژۇرنىلى،، ..»»)

 تېخنىكىسى ئىنستىتۇتى - شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر پهن : رۇزىمهمهت جېلىل   ئادرېسى : يوللىغۇچى

 سىنىپ ئوقۇغۇچىسى - 6 يىللىق - 2004

دىلشات ئىدىرىس : تالالپ بېكىتكۈچى مۇھهررىر
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 ماددىلىق تۈزۈم 19 خوتۇنالرغا

 ئهكبهر ئابلىمىت

 ئهجدادلىرىمىز خوتۇن . مۇشۇ كۈنلهردە خوتۇن خهقنى باشقۇرماق بهكال تهسلىشىپ كېتىپ بارىدۇ

 . ۇرۇپتىكهن، بىزگه كهلگهندە بۇ ئهنەئنه بۇزۇلدى دېگهننى ئارا كۈندە بىر قامچىالپ يىكتهك قىلىپ باشق

 . ئۇرساڭ خوتۇن زومىگىرى دەيدۇ، ئۇرمىساڭ قول قىچىشىپ ئادەمنى شۈك ئولتۇرغىلى قويمىغان

 زامان تهرەققىي قىلغانسېرى،ھهممه ئادەمنىڭ كاللىسى ئېچىلىپ سهگهكلىشىپ كهتكهنسېرى، خوتۇننى

 . ك كۆتۈرۈپ قارىيالماس قىلىۋەتمىكىڭ ئوڭاي ئهمهسكهن ئۆزۈڭنىڭ دېگهن يېرىگه ئاپارمىقىڭ، كىرپى

 ئۇنىڭ . شۇڭا ، خوتۇننى تۈزۈم ئارقىلىق باشقۇرۇش بىردىنبىر ياخشى چارە بولسا كېرەك، دەپ ئويلىدىم

 ئورۇنالرمۇ بىزنى تۈزۈم ئارقىلىق راۋۇرۇس ئادەم قىلىدۇ ئهمهسمۇ؟ بۇ - ئۈستىگه ئىشلهۋاتقان ئىدارە

 . د قىلىندى تۈزۈممۇ شۇنىڭغا تهقلى

 خهلقىمىزنىڭ مهدەنىيهت ئهنەئنىسىگه ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى تهرەققىي قىلدۇرۇپ يېڭىالش ، ئاۋام

 پۇقرانىڭ ئائىله ئىنتىزامىنى تهرتىپكه سېلىپ، ئائىلىلهرنىڭ نورمال تهرتىپىنى ساقالش ۋە ئايالالرنىڭ

 - مهزكۇر تۈزۈم چوڭ . ۈپ چىقىلدى تۈز » تۈزۈم « ئائىلىۋى تۇرمۇشىنى قېلىپالشتۇرۇش ئۈچۈن، مهزكۇر

 كىچىك شهھهر، ناھىيه بازارلىرىدىكى باشباشتاق، تۇرمۇشى تهرتىپسىز ياش چوكانالرغا تهتبىقلىنىدۇ؛

 ئهھلى مهزلۇملىرىمىز . ۋۇجۇدى پاك، سهمىمىي، مۇاليىم، كۆيۈمچان، ۋاپادار ئايالالرغا ماس كهلمهيدۇ

 : ۋاقىپالنغاي

 ش ۋە ئۇنى قهتئىي ھىمايه قىلىش، ئېرىنىڭ يېتهكلىشىگه مۇتلهق خوتۇن كىشىنىڭ ئېرىنى سۆيۈ . 1

 6 ئائىلىۋى مهشغۇالت ۋاقتىغا قاتتىق ئهمهل قىلىش، ئهتىگىنى سائهت . بويسۇنۇش مهجبۇرىيىتى بولىدۇ

 ، ۋاقىتنى ) ئۆلچىمى ھهر بىر ئائىله ئهزاسى ئۈچۈن بىر كوي ( دە ئورنىدىن تۇرۇپ ناشتىلىق تهييارالش

 دىن كېيىن ئۇخالش ۋە ئۇخالشتىن 11:30 ھۇرۇنلۇق قىلماسلىق، كهچته سائهت - كېچىكتۈرمهسلىك

 مىنۇتتىن ئېشىپ كهتمهسلىك؛ بىر كۈن جاپالىق ئىشلىگهن ئېرىنىڭ 3 بۇرۇنقى يۈز يۇيۇش ۋاقتى

بۇ جهھهتته . چىيا قىلماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىش كېرەك - بهدىنىنى تۇتۇپ قويۇش، بالىنىڭ قىيا
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 مۇالزىمهت سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىش مهنئى قىلىنىدۇ، . لماسلىق، غۇدرىماسلىقى الزىم لىڭتاسمىلىق قى

 . بايرام ۋە ئارام كۈنلىرى دەم ئېلىش چهكلىنىدۇ - ھېيت

 خوتۇن بولغۇچى تهربىيىلىنىپ تۇرۇشى، ئاشپهزلىك تېخنىكىسىنى ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈشتىن . 2

 ئۆلچىمى بويىچه رەتلىك تۇتۇشى ، شۇنىڭدەك ئۇيغۇر سىرت، يهنه ئۆينى ئالىي مېھمانسارايالرنىڭ

 . تېبابهت ساۋاتلىرىغا ئىگه بولۇشى كېرەك

 خوتۇن بولغۇچى ھهر ۋاقىت ئۆزىنى تۈزەشتۈرۈپ يۈرۈشكه ئهھمىيهت بېرىشى، ئائىلىدە رەتسىز ، . 3

 سۇڭگۇل، - ىل ؛ سىرتقا چىققاندا، ساڭگ ) ئۇخالش كىيىمى بۇنىڭ سىرتىدا ( قااليمىقان كىيىنىپ يۈرمهسلىكى

 ئاشخانىغا كىرگهندە ئۇستا ئاشپهز، ئاشخانىدىن چىقىپال « بۇلىماچ كىيىملهرنى كىيىپ يۈرمهسلىكى، - ئاال

 . بولۇشى كېرەك » لهۋەن يارالر

 خىزمهتته بولسا، ھهر ئايلىق ئىش ھهققى، مۇكاپاتى ۋە بارلىق كىرىملىرىنىڭ ھهممىسىنى چوقۇم . 4

 بۇنىڭغا قارشى ئىدىيىدە بولماسلىقى، يوشۇرۇن پۇل ساقلىماسلىقى؛ تولۇقى بىلهن ئېرىگه تاپشۇرۇشى ھهم

 ئهركىشىدە . كېرەك ) بايرامدىن سىرت - ھېيت ( كويدىن ئېشىپ كهتمهسلىكى 10 ھهر كۈنلۈك چىقىمى

 . ئايالىنىڭ چىقىم ئهھۋالىنى ئىگىلهپ تۇرۇش، سۈرۈشته قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ

 ى ئورنىدا كۆرۈپ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈشى، ئانىس - ئانىسىنى ئۆزىنىڭ ئاتا - ئهرنىڭ ئاتا . 5

 ئانىسى ئۈچۈن كهتمهن - ھهدىسىال بىر تهرەپلىمه ھالدا ئۆزىنىڭ ئاتا . ئاسرىشى ، ھۆرمهتلىشى الزىم

 . چېپىپ ئائىلىنىڭ ئىناق كهيپىياتىغا تهسىر يهتكۈزۈشىگه رۇخسهت يوق

 تۈرلۈك نامالردىكى قاتار چايالرغا قاتنىشىشى ئائىلىنىڭ ئىقتىسادىي يۈكىنى نهزەردە تۇتۇپ ئايالنىڭ . 6

 . قهتئىي مهنئى قىلىنىدۇ

 چېكىشىگه زىيادە چهك قويۇلماسلىقى، - ئائىلىدە ئهرنىڭ مۇتلهق نوپۇزى گهۋدىلىنىشى، ئىچىش . 7

 كورېيه « ئايال بولغۇچى . يېرىم كېچىدە ياكى تاڭ ئاتقاندا كهلسه كۆپ سۈرۈشته قىلىنماسلىقى الزىم

 نى ئهستايىدىل كۆرۈپ، ئاشۇ فىلىملهردىكى ئايال پېرسوناژالرغا ئوخشاش ئېرىگه لىرى » فىلىم

 . ساداقهتمهنلىك كۆرسىتىشى الزىم

 ئېرىگه خالىغان ۋاقىتتا تېلېفون قىلىپ، ئهر بولغۇچىنىڭ خۇش كهيپىنى بۇزۇشىغا رۇخسهت . 8

 تېلېفوندا پهقهت ئاساسىي تېلېفون بهرمىسه بولمايدىغان ئىش چىققاندا تېلېفون قىلىشى، . قىلىنمايدۇ

 تېلېفوندا سۆزلهشكهن ئومۇمىي ۋاقتى بىر مىنۇتتىن ئاساسهن ئېشىپ . مهقسهتنىال سۆزلىشى الزىم

 . كهتمهسلىكى كېرەك

ھه دېسىال ئاغرىپ قېلىپ، ئائىلىنىڭ ئومۇمىي كهيپىياتىغا، ئىقتىسادىغا زىيان يهتكۈزۈشىگه . 9
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 كېسهلگه مۇپتىال بولغاندىن باشقا ) ېگهندەك مهسىلهن، راك د ( داۋاسى يوق . رۇخسهت يوق

 . كېسهللىكلهرنى كۆپ ھهرىكهت قىلىش، ئاز تاماقلىنىش بىلهن داۋالىشى، ئىڭراپ يېتىۋالماسلىقى الزىم

 خوتۇن بولغۇچى ئۆز پهرزەنتىنى كۈندە مهكتهپكه ئېلىپ بېرىش ۋە قايتۇرۇپ كېلىش ۋەزىپىسىنى . 10

 ىشى، ھهرقانداق سهۋەبلهر بىلهن كېچىكتۈرمهسلىكى؛ ئارام تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئۈستىگه ئېل

 مهسۇئلىيهت تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، ئائىلىۋى تاماقنىڭ مول بولۇشىغا » نۆۋەتچىلىك « كۈنلىرىمۇ

 ، ياكى قېينانىسىغا ) تاكسىغا ئولتۇرۇشقا بولمايدۇ ( كاپالهتلىك قىلىشى، پهرزەنتىنى سىرتتا ئوينىتىش

 . ھهمراھ بولۇشى كېرەك

 ئۆينىڭ تازىلىقى بىر . خوتۇن بولغۇچىنىڭ ئائىلىنىڭ تازىلىقىغا مهسۇئل بولۇش مهسۇئلىيىتى بار . 11

 . كۈندە ئىككى قېتىم تهكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىنىدۇ

 بايرامدىن باشقا كۈنلىرى خالىغانچه تېلېۋىزور كۆرۈشكه رۇخسهت يوق، ئېرى ياكى بالىالر - ھېيت . 12

 چۇرۇڭ قىلىشقا ۋە تېلېۋىزور - ىمۇ بولمايدۇ؛ ئۆيدە قااليمىقان ۋاراڭ بىلهن تىزگىنهكنى تالىشىشقا تېخ

 كۆرۈش زۆرۈر بولغاندا، ئېرى ياقتۇرمايدىغان كۆپ قىسىملىق تېلېۋىزىيه تىياتىرلىرىدىن باشقىلىرىنى

 . تالالپ كۆرۈشكه بولىدۇ

 كهتمهسلىكى، سېكۇنتتىن ئېشىپ 3 قاراش ۋاقتى ھهر قېتىمدا ) ياشقىچه 70 - ياشتىن 9 ( يات ئهرلهرگه . 13

 بىر ئهرگه قارىغان ئومۇمىي ۋاقتى بىر كۈندە ئۈچ قېتىمدىن ئېشىپ كهتمهسلىكى، ئوغۇل ساۋاقداشلىرى

 بىلهن خهت يېزىشماسلىقى، كۆرۈشمهسلىكى ۋە توردا ئۇچراشماسلىقى؛ باشقا ھهرقانداق ئهرلهرنىڭ

 شقا ئهرلهر بىلهن يالغۇز ئالدىدا تېلىقىپ كۈلمهسلىكى، غىلجىڭلىماسلىقى ۋە قېرىنداشلىرىدىن با

 . ئۇچراشماسلىقى كېرەك

 تېلېۋىزىيه لېنتىسى، قىمار ۋە زەھهر بىلهن ئۇچرىشىشقا بولمايدۇ؛ تاماكا چېكىشكه، - سېرىق كىنو . 14

 ھاراق ئىچىشكه ۋە قااليمىقان ئايالالر بىلهن دوست بولۇشقا ، ياكى ئېرى ياقتۇرمايدىغان ھهرقانداق

 مۇبادا مۇشۇنداق قىلمىشى بايقىلىپ قالسا، دەرھال نىكاھتىن . لمايدۇ ئىش بىلهن شۇغۇللىنىشقا بو

 مۈلۈك ئهرگه تهۋە بولىدۇ، خوتۇن - ئاجرىشىشى شهرت، شۇنىڭدەك ئاجراشقاندىن كېيىنكى بارلىق مال

 . بولغۇچى قاقسهنهم قىلىنىپ ئۆيدىن قوغلىنىدۇ

 . ىن ئېشىپ كهتمهسلىكى كېرەك خوتۇننىڭ بىرەر ئىش توغرىسىدا ئېرىگه دادلىنىشى ئىككى مىنۇتت . 15

 . دەرد تۆككهندە ئاۋازىنى پهس، مۇاليىم چىقىرىشى كېرەك

ئهر تهرەپ خوتۇننىڭ پارچه خىراجىتى، گىرىم بۇيۇملىرىنى سېتىۋېلىشى ئۈچۈن، ئائىلىنىڭ كىرىمىگه . 16
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 ىدە ۋە ئهمهلىي ئهھۋالغا قاراپ، ھهر ئايدا مۇۋاپىق خىراجهت بېرىشكه كاپالهتلىك قىلىش؛ ئائىل

 قىياپىتى ۋە مۇالزىمهت پوزىتسىيىسى - تاماق، تازىلىق ئىشلىرى ، ئېرىگه بوي سۇنۇش، كۆرۈنۈش

 نومۇر بېرىش 100 نومۇردىن، جهمئىي 20 قاتارلىق بهش تهرەپتىكى ئهھۋالىنى باھاالپ، ھهر بىر تۈرگه

 ئېرى خۇالسه ئۆزىنى باھاالش ۋە ئاخىرىدا - ئۇسۇلىنى قوللىنىش؛ خوتۇن بولغۇچى ئالدى بىلهن ئۆز

 . قىلىپ نومۇر قويۇش كېرەك

 نى، 5 % غا يهتسه، ئېرىنىڭ ئهمهلىي ئىش ھهققىنىڭ 90 خوتۇننىڭ باھاالشتا ئېرىشكهن نومۇرى . 17

 80 نى مۇكاپات تهرىقىسىدە خوتۇنىغا بېرىش، 3 % نومۇرغا يهتسه، 80 نى ، 4 % كه يهتسه، 85 ئهگهر

 ۇ بهرمهسلىك؛ ئهگهر ئۇدا يېرىم يىلغىچه الياقهتسىز نومۇرغا يهتمىسه الياقهتسىز ھېسابالپ بىر پۇڭم

 ئهگهر ئۇدا . بولۇپ، ئۆلچهمگه يېتهلمىسه، ئۆزلۈكىدىن نىكاھتىن ئاجرىشىشنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش كېرەك

 نومۇرغا يهتسه، 90 ئىككى يىل الياقهتلىك بولۇپ باھالىنىپ، ئۆلچهمگه يهتسه ۋە نهتىجىسى

 كېچه ئۆستۈرۈپ بېرىش 10 % تىن 1 % نى بېرىپ، مۇكاپاتنى ئايال دېگهن شهرەپلىك نام » ياخشى «

 بۇ ئارام كۈنى شۇ ۋاقىتتىال . تىنىۋېلىش پۇرسىتى بېرىش كېرەك - بىلهن بىرگه، ئىككى كۈنلۈك ئارام بېرىش

 . ھهممىنى يىغىپ بىراقال ئارام ئېلىشقا بولمايدۇ . ھهم شۇ يىلىال ئىناۋەتلىك بولىدۇ

 ئهھكاملىرىغا رىائيه قىلىشى، ئهدەپتىن چىققان بارلىق - دەپ خوتۇن بولغۇچى ئائىلىنىڭ ئه . 18

 ئېرىنىڭ . ئىشلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ئېرىگه دوكالت قىلىپ، تۇيۇق يولغا مېڭىپ قېلىشتىن ساقلىنىشى الزىم

 . ئۆزىنى كاچاتالش روھىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇشى كېرەك - ئۆزىنى تهنقىد قىلىش، ئۆز - ئالدىدا ئۆز

 ئېالن قىلىنغان كۈندىن باشالپ كۈچكه ئىگه بولىدۇ ،ئۇنى ھهر بىر ئائىلىدىكى ئهر » ۈم تۈز « مهزكۇر . 19

 ئهگهر يۇقىرىقى . نازارەت قىلىپ يۈرگۈزىدۇ ھهمدە ئاخىرقى چۈشهندۈرۈش ھوقۇقى ئهردە بولىدۇ

 . گه قارىتا باشقىچه پىكىر ۋە گۇمانىي قاراشالر بولسا،مۇئهللىپ بىلهن ئاالقىلهشسه بولىدۇ » تۈزۈم «

 . زالىمالر كوچىسى، سوغ كۈلكه مهھهللىسى، قاتتىق قول ئهر قورۇسى : ئادرېسى

 . يولۋاس يىلىنىڭ كۆكلهم پهسلى : ۋاقتى

 دىن ئىشلىرى ئىدارىسىدا - بايىنغولىن ئوبالستلىق مىللهتلهر : ئاپتور

ئهركىن ئهبهيدۇلال : تالالپ بېكىتكۈچى مۇھهررىر
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 شهيتانالرنىڭ پارىڭى

 : لىرىدىن پهرمان شهيتان ھهزرەت

 بۇ سورۇنغا ئىنسانالرنى ئازدۇرۇشتا تۆھپىسى . ئهته كهچته قېرى دەرەخ تۈۋىدە بىر سورۇن تۈزىلىدۇ "

 ئاالھىدە بولغان ئىككى قۇالق مايمۇن قۇيرۇق شهيتان،تۆت قۇالق ۋىجىك شهيتان ۋە ئۇزۇن قۇالق

 "..... بۇيرۇق تامام . ىنائم بېرىلىدۇ بۇ سورۇندا ئۇالرنىڭ تۆھپىسىگه قاراپ ئ . زېرەك شهيتان قاتنىشىدۇ

 بۇنى ئاڭلىغان ئۈچ شهيتان كېچىچه ئىنسانالرنى ئازدۇرۇشتىكى ئاز بولمىغان ئىشلىرىنى ئويالپ

 قارىسا بارلىق . قاچانالردىدۇر ئۇخلىغىنىنى بىلمهي ئهتىسى ياڭرىغان نهغمه ناۋادىن ئويغىنىپ كېتىپتۇ

 قى ئۈچ شهيتاننىڭ ئالدىغا كهپتۇ ۋە ئۇالرنى ئېلىپ شهيتانالر ئۈچ تهقدىرۋاننى كۆتۈرۈپ ھېلى

 : ئالدىراپ كهتكهن ئىككى قۇالق مايمۇن قۇيرۇق شهيتان سۆز باشالپ . پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپتۇ

 شهيتان ھهزرەتلىرى ، مهن ئۆزىنى دۇنيانىڭ خوجايىنلىرى دېگهن سېرىق چاچالرنى ئازدۇرۇپ ئۇالرنى _

 ى ھهر قانداق سورۇنالردا يېرىم يالىڭاچ ياسىنىپ يۈرىدىغان قىلىپ، دېڭىز بۇيىدىال ئهمهس بهلك

 . ئهنەئنىسىگه ياد ئىللهت ئېلىپ كىردىم دەپتۇ

 : شهيتان شاھ . بۇنى ئاڭالپ شهيتانالر چۇرقىرىشىپ كېتىپتۇ

 ئهمدى نۆۋەت تۆت . دەپتۇ - ياخشى سهن مىنىڭ نازۇك ئىشلىرىمنى قىلىپ مېنىڭ سادىق نۆكىرىم بول _

 : ۋىجىك شهيتان دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ . قۇالق ۋىجىك شهيتانغا كهپتۇ

 مالغا ئامراقلىقىدىن پايدىلىنىپ ،ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا،ئهقلى قۇۋۋىتىگه - مهن كىشىلهرنىڭ پۇل _

 زور بولغان تاماكا،ھاراق،قىمار،خىرويىن دەك نهرسىلهرنى ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه تهھدىتى ئىنتايىن

 سېلىپ ،ئۇالرنى ئۆزى ئارقىلىق ئۆزىنى زەھهرلهپ ،ئۆز يېغىدا ئۆزىنى قۇرۇپ ئوتتۇرىدىن پايدا ئېلىپ

 تان شهي . شهيتانالر يهنه ئالقىش ياغدۇرۇپ چۇرقىرىشىپتۇ . دەپتۇ _ ،شهيتانالرنىڭ يۈزىنى يورۇق قىلدىم

: ھهزرەتلىرى
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 ئهتراپتىن ئالقىشالر . دەپتۇ _ كارامهت ،كارامهت سهن بۇنىڭدىن كىيىن مىنىڭ سول قول ۋەزىرىم بول _

 ئۇ تهمكىنلىك بىلهن . ئهمدى نۆۋەت ئۇزۇن قۇالق زېرەك مايمۇنغا كهپتۇ . يېغىپ ئۇنى كۆمۈۋېتىپتۇ

 . مهغرۇر قىياپهتته تۇرۇپ سۆزنى باشالپتۇ

 شهيتانالر . ئىشنى قىلدىم دەپتۇ . مهن شهيتانالرنىڭ تارىخىدا قىلىنىپ باقمىغان بىر شهيتان ھهزرەتلىرى ، _

 . ۋە شهيتان شاھ ئۇنىڭ ئېغىزىغا قاراپ قاپتۇ

 زىل تىترەتكهن ،قۇملۇق ۋە قاشتېشى - بۇرۇن بىز جاھان ئهينىكىدە نۇرلۇق قۇياش بولۇپ ،جاھاننى زىل _

 هرگه شۇنچىلىك قىلساقمۇ غهلىبه قازىنالمىغان ،تاغالر بىلهن قورشىلىپ تۇرغان ئهقىللىق كىشىل

 بىراق مهن ھازىر ئۇالرنى شۇنداق ئۆزگهرتىۋەتتىمكى ، مهن ئۇالرنىڭ روھىنى چىرىتىپال . ئىدۇق

 بۇرۇن ئۇالر . پاراسىتى ،ئهنەئنىسىنى زەھهرلىدىم - قالماستىن بهلكى جىسمانىي،تېتىك قىياپىتى،ئهقىل

 ز قالدۇرغۇدەك ئۆچمهس ئىزالر كۆپلهپ چىققان بولسا ھازىر ھېكمهت قامۇسىدا دۇنيا خهزىنىسىگه ئى

 تاماشا،قىمار ،ھاراق،تاماكىدىن ئىبارەت زەھهردىن زەھهرلهنگهنلهر - ئىشرەت ،ئويۇن _ ئهرشى

 بۇرۇن ئۇالر . بىراق چۈش قوينىدا سهگهك ھالدا ،رېائللىقنى تاپالىغانالر بارماقتا سانىغۇدەك ... ساناقسىز

 كىچهكلهرنى كىيگهن بولسا ،ھازىر تىزىدا ،يوتىدا ھهتتا نازۇك - ىيىم ھۇشىقىدىن چۈشۈرمهي ك

 بۇرۇن بىر بوردا زاغرىنىمۇ ئهتىۋارالپ .. بهدەنلهرنى يېرىم ئۇچۇق قۇيۇپ يۈرىدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى

 ئىسراپچىلىق يۇقىرى . يېسه ،ھازىر رېستورانالردا كۈنىدە نهچچه توننىالپ تاماقالر يېيىلمهي تۆكۈلدى

 بۇرۇن ئۇالر پۇل تاپسىال كىتاب ئېلىشقا ،بىلىم ئېلىشقا ئىشلهتسه ھازىر . ه يهتتى چهكك

 ھاراق،تاماكا،خىرويىن،قىمار ئۈچۈن شۇنچه تهسته تاپقان پۇللىرىنى بۇزۇپ چېچىپ بۇرۇن ھۆكىرگهن

 نۇرغۇن كىشىلهر ئائىلىسىدىن،باللىرىدىن . چۇقانىڭ ئورنىنى ئۈچهكتىكى سۈكۈت ئالدى

 نۇرغۇن بالىالر كىچىك تۇرۇپ زەھهر تهرىپىدىن . بالىالر كىچىك تۇرۇپ يېتىم بولۇشتى نۇرغۇن . ئايرىلدى

 ئىناق - بۇرۇن ئۇالر قۇم بارخانلىرىدەك ئۆز يۇرتىدىكى قاشتېشىدەك ئۆم . گۈزەل ياشلىقىدىن ئايرىلدى

 مال - پۇل . بولسا ،ھازىر زۇلمهت دەستىدىن ئۆچۈپ ،زۇلمهت قوينىدا قالغان يۇلتۇزالردەك تهنھا قالدى

 مانا بۇ مىنىڭ كوپ . بىرىگه پالتا ئۇرىدىغان بولدى - ھوقۇق ئۈچۈن بىر - شۆھرەت،مهنسهپ - ئۈچۈن ،شان

 . دەپتۇ _ يىللىق نهتىجهم

 شهيتان شاھ ئۇزۇن قۇالق زېرەك . يىراقتىن ئالقىشالر يېغىپ شهيتانالرنىڭ كۈلكىسى زېمىننى بىر ئاپتۇ

 : شهيتان بىلهن قهدەھ سوقۇشتۇرۇپ

 كىچىك ئىشالردا ماڭا - ارىكالال ،سهن بۇنىڭدىن كىيىن مىنىڭ ئوڭ قول ۋەزىرىم بولۇپ چوڭ بارىكالال ،ب _

بىز ئۆزىنى دۇنيانىڭ خوجايىنى دەۋالغان ئىنسانالرنى تېخىمۇ ئازدۇرۇپ،روھىنى . مهسلىھهت بهرگىن
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 ،بىر زەھهرلهپ،ئۆزىمىزنىڭ سېھرى كۈچىنى يهتته پهلهككه يهتكۈزۈپ،ئىنسانالرنى بىر بوردا زاغرىغا

 تامچه سۇغا زار قىلىپ،نادانلىقى تۈپهيلى ئۇالرنى ئهركىن ئهمهس قۇل ئورنىدا

 يېتىم ئىشالر ئۈچۈن ئىشلىتىشكه - پۇتلىرىمىزنى،قوللىرىمىزنى ۋە بهدىنىمىزنى يۇغۇزۇپ يۈگۈر

 ... تىرىشايلى

 ... ىدى بىرمۇ ئىنسان سىرتقا چىقالمىغان ئ . ئۇالرنىڭ كۈلكىسى پۈتۈن زېمىنى بىر ئالغان ئىدى

 .... بۇ چۈشمۇ ياق بۇ رىائللىقكهن

 قهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى خهنزۇتىلى : شىرئهلىي مۇھهممهد ئىمىن ئهلشىر   ئادرېسى : يوللىغۇچى

 سىنىپ ئوقۇغۇچىسى - 5 يىللىق - 2005 تهييارلىق

دىلشات ئىدرىس : تهييارلىغۇچى
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 يهكچهشمه مايمۇن

 سېسىق پىندەك دەيدىغان بىر مايمۇن بار ئىكهن، ئۇ يولدىن ئېزىپ قېلىپ، . ايه بۇ بىر كونا ھېك

 بىر كۆرۈپال ئاجايىپ ھهيران بوپتۇ، قارىسا . بىرنهچچه كۈندىن كېيىن باشقا بىر ئورمانلىققا بېرىپ قاپتۇ

 ۆزى بار ئۇالرنىڭ بىرال ك . تۇرقى ئۆزىگه زادىال ئوخشىمايدىكهن - بۇ ئورمانلىقتىكى مايمۇنالرنىڭ تهقى

 ! بۇ غهلىته ئىشقۇ، جاھاندا بىر كۆزلۈك مايمۇنمۇ بار ئىكهندە . ئىكهن

 بۇ سېسىق پىندەك مايمۇن يارىلىشىدىنال پۇل دېسه جېنىنى بېرىدىغان ھهم زېرەك ئىكهن، پۈتۈن

 بىزنىڭ ھهممىمىزنىڭ كۆزىمىز ئىككى، بۇ : ئۇ شۇنداق ئويالپتۇ . خىيالى بازار ئىگىلىكىدە ئىكهن - ئوي

 ئهگهر مۇشۇ بىر كۆزلۈك  يهكچهشمه مايمۇندىن . دىكى مايمۇنالرنىڭ بىرال كۆزى بار ئىكهن يهر

 ! بىرەرسىنى تۇتۇۋېلىپ، قهپهسكه سوالپ كۆرگهزمه قىلسا چوقۇم جىقال پۇل تاپقىلى بولغۇدەك

 سېسىق پىندەك شۇ خۇشاللىقىدا، بىرەر يهكچهشمه مايمۇننى تۇتۇپ كېتىپ پۇل قىلىدىغان بولدۇم،

 راست، بۇمۇ تىر تىجارەت، ھېچبولمىغاندا خېلىال كۆز . گهن ئارزۇ بىلهن ئورەك كوالشقا كىرىشىپتۇ دې

 ! دە - يېتىدىغان خىيال

 سېسىق پىندەكنىڭ خىيالىغا نهدىن كهچسۇن، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغان مايمۇنالرمۇ بۇ ئىككى كۆزلۈك

 ك مايمۇنمۇ بار ئىكهن ئهمهسمۇ، جاھاندا ئىككى كۆزلۈ : مايمۇننى كۆرۈپ ناھايىتى ھهيران بوپتۇ

 ئهگهر ئۇنى تۇتۇپ قهپهسكه سوالپ كۆرگهزمه قىلساق، چوقۇم بىر يېڭىلىق بولىدىكهن، يهنه تېخى

 . نۇرغۇن پۇل تېپىشقىمۇ مۇمكىن بولغۇدەك

 شۇنداق قىلىپ، سېسىق پىندەك باشقىالرنىڭ ئورىسىنى كوالۋاتقاندا، ئاسماندىن يوغان بىر قهپهس

 . ه چۈشۈپتۇ ئۇنىڭ ئۈستىگ

 ئهسلىدە ئۇ يهكچهشمه . سېسىق پىندەكنىڭ ئارزۇسى باشقىالرنىڭ ئارزۇسىغا ئايلىنىپ قاپتۇ

 مايمۇنالردىن بىرنى تۇتۇپ كېتىپ، شۇنىڭ بىلهن بېيىماقچى بولغانىكهن، ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ

 . ۈرمىگهنىكهن باشقىالرنىڭ قهپىسىگه سولىنىپ قېلىشىنى، كۆرگهزمىگه قويۇلۇشىنى خىيالىغىمۇ كهلت

يهكچهشمه مايمۇنالر بۇ ئىككى كۆزلۈك مايمۇننى كۆرىمىز دەپ قاتار تىزىلىپ، بىرمۇنچه پۇل خهجلهپ
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 . كۆرگهزمه بېلىتى سېتىۋاپتۇ

 ئۆزۈم تاپقان . قهپهسكه سولىنىپ قالغان سېسىق پىندەك بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ ناھايىتى پۇشايمان يهپتۇ

 . ر پايدىلىنىپ كهتتى؟ دەپ ئويالپتۇ بۇ ئامالدىن قانداق بولۇپ باشقىال

 بۇالرنىڭ تولىسى سېسىق . ھازىرقى كۈندە ئهنه شۇنداق ئالدىنىپ قالىدىغان ئادەملهرنىڭ سانى يوق

 . پىندەك مايمۇنغا ئوخشاش ئۆزىگه ئۆزى زامىن بولۇپ قالىدىغانلىقىنى خىيالىغا كهلتۈرۈپمۇ باقمايدۇ

 . هپسانىيهتلىك قىلىدۇ، ئاقىۋەتته زىيان تارتىدۇ دەسلهپته ن : بۇالرنىڭ ھېكمىتى ئوخشاش بىر

 لېكىن غهلىته، . غهلىته ئىشالر ھهقىقهتهن كۆپ - خۇددى بۇ يهكچهشمه مايمۇنغا ئوخشاش، دۇنيادا غهلىته

 غهيرىي ئىشالردا باشقىالرغا باھانه بولۇپ قېلىش، باشقىالرغا ئالدىنىپ قېلىش ئېھتىمالى ۋە شۇنداق

 . قىممهت يوق ئهمهس

 . ن مهيلى ھهرقانداق غهلىته، غهيرىي ئىش بولسۇن، ئۇالرنىڭ بىر ئورتاق خۇسۇسىيىتى بار لېكى

 باشقىالرنى ئالدايمهن، باشقىالردىن بۇردا چىقىرىۋالىمهن دەيدىغان خىيالغا كهلگهن ئادەملهر

 باشقىالرغىمۇ ئوخشاشال شۇنداق پۇرسهتنى يارىتىپ بهرگهن بولىدۇ، ئۇنداق ئادەملهر ھامان ئۆزى

 بۇ . بۇ ھهرقاچان، ھهر جايدا ئوخشاش بىر قانۇنىيهت . كولىغان ئورىغا ئۆزى چۈشمهي قالمايدۇ

 نىڭ پهۋقۇلائددە بىرلىك مۇناسىۋىتىگه ئوخشايدۇ، ئۇنداق » ھهق بىلهن ناھهق « ئوخشاشلىق خۇددى

 . بولمىغاندا ھهق بولمىسا ناھهقمۇ بولمايدۇ، ناھهق بولمىسا ھهقمۇ بولمايدۇ

 خىيالالردا - ىپ قېلىشىمىزنىڭ سهۋەبى شۇكى، بهزىدە ھېلىقى مايمۇنغا ئوخشاش ئوي بىزنىڭ ئالدىن

 بهزى ئادەملهر بۇ ئىقتىساد جهمئىيىتىدە ھېلىقى يهكچهشمه مايمۇننى ئۇچراتقاندەك . بولۇپ قالىمىز

 . چۈنكى ئۇنداق ئىشالر ھهقىقهتهن نهپ كهلتۈرىدىغان ئىشتۇر . غهلىته ئىشالرنى كۆپرەك ئارزۇ قىلىدۇ

 . شۇڭا ئۆزىگه ئۆزى زامىن بولۇپ، ئاۋۋال ئۆزى قىلتاققا چۈشۈپ قالىدۇ

 لېكىن باشقىالرغا ئالدىنىپ قالىدىغان، . قارىماققا بهزى ئىشالر ئۆزىڭىزگه مۇناسىۋەتسىزدەك كۆرۈنىدۇ

 خىيال ئاۋۋال ئۆز كۆڭلىڭىزنىڭ چوڭقۇر بىر يېرىدە - باشقىالر پايدىلىنىپ كېتىدىغان شۇنداق بىر ئوي

 ئاقىۋەتته كۆڭلىڭىزدىكى ئهنه شۇ ئورا توال چاغالردا ھهممىدىن يامان ئورا . شىپ بولغان بولىدۇ پى

 . بولۇپ قالىدۇ

 سانىدىن توختى باقى ئارتىشى تهرجىمه - 3 يىللىق - 2003 ژۇرنىلىنىڭ » تالالنغان فېليهتونالر « خهنزۇچه

قىلدى
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 هاياتلىقتا چاكىنىلىقنى رەت قىلىڭ

 » بولىدىكهن، ئۈزلۈكسىز رەۋىشتىكى چاكىنىلىشىش جهريانىنى باشتىن كهچۈرۈپ تۇرىدۇ ئادەم ھاياتال «

 كېيىنچه . بۇنداق دېسهم، ھهممهيلهن ئهجهبلىنىپ كېتىشكهنىدى . دېگهن سۆزنى ئۆزۈم دېگهنىدىم

 ئىنچىكه ئويلىنىپ باقسام، بۇنىڭ ھېچقانداق ئهجهبلهنگۈدەك مهسىله ئهمهسلىكىنى ھېس قىلىپال

 . ۇنى ئىسپاتاليدىغان نۇرغۇن سهۋەبلهرنىمۇ تېپىپ چىقالىدىم قالماي، ب

 كىچىك چاغلىرىمىزدا قهلبىمىز تولىمۇ كهڭ : ئۆزىمىز ھهققىدە ئويلىنىپ باقسامال، ئهھۋال شۇنداق ئىكهن

 ئىدى، چوڭ بولغاندىن كېيىن دۇنيانىڭ ناھايىتى كىچىكلىكىنى ھېس قىلدۇق؛ كىچىك چاغلىرىمىزدا

 ىز ئىدى، چوڭ بولغاندىن كېيىن رەھبهرلهر ۋە خوجايىنالرنىڭال گېپىنى ئۇقااليدىغان تهسهۋۋۇرىمىز چهكس

 ئانىمىز ۋە قهھرىمانالرغىال چوقۇناتتۇق، چوڭ بولغاندىن كېيىن ھوقۇق - بولدۇق؛ كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا

 ۋە پۇلغا چوقۇنىدىغان بولدۇق؛ كىچىك چاغلىرىمىزدا كۆڭۈل كهيپىياتىمىزغا بېقىپ يىغالپ

 قارنىمىزنى بوشىتىۋاالاليتتۇق، چوڭ بولغاندىن كېيىن ئېھتىياجغا قاراپ ئېسهدەيدىغان بولدۇق؛ - ىچ ئ

 كىچىك ۋاقتىمىزدا ئىشالر ھهققىدە ئويالپ باقاتتۇق، چوڭ بولغاندىن كېيىن ئادەملهر ھهققىدە

 اندىن كېيىن ئويلىنىدىغان بولۇپ قالدۇق؛ كىچىك ۋاقتىمىزدا تهبىەئتنى قىزغىن سۆيهتتۇق، چوڭ بولغ

 كىچىككىنه ھۇجرىغىال مهپتۇن بولىدىغان بولدۇق؛ كىچىك چاغلىرىمىزدا تۇرمۇشقا تهلپۈنهتتۇق، چوڭ

 بولغاندىن كېيىن جان بېقىپ ئۆتۈشنىڭال كويىدا بولىدىغان بولدۇق؛ كىچىك چاغلىرىمىزدا غايه ھهم

 نلىرىمىز بۇيۇملىشىپ كهتتى، ئارما - كۈرەش نىشانىمىز بار ئىدى، چوڭ بولغاندىن كېيىن بارلىق ئارزۇ

 . دەيدىغان خاتا يهكۈنگه ئۆزگىرىپال كهتتى » بىرگه بىرنى قوشسا ئۈچ بولىدۇ « ھهتتا ھهقىقىتىمىزمۇ

 قانچه ئېگىز ئۇچقانسېرى، بىز كۆرۈۋاتقان شهيئىلهر شۇنچه زورىيىپ غۇۋالىشىپ كهتتى؛ ماڭغان تۇرغان

 شۇنچه زىچلىشىپ كهتتى ۋە شۇنچه ئۇششاقالپ كهتتى؛ يېرىمىز كۆپ بولغانسېرى، قهلبىمىزدىكى تورالر

 بىلىمىمىز قانچه كهسىپلهشكهنسېرى، تهدبىرلىرىمىز شۇنچه قېلىپلىشىپ كهتتى ۋە شۇنچه مېخانىكىلىشىپ

 كهتتى؛ كهچمىشلىرىمىز مول بولغانسېرى، ئىدىيىمىز شۇنچه سىرلىقلىشىپ، بارغانسېرى ئۆزىمىزنىڭ

 . قالدۇق گېپىنىمۇ دېيهلمهيدىغان بولۇپ

كىشىلىك ھاياتنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى « : ئۇنىڭدا . چى لىنىڭ بىر پارچه ماقالىسىنى ئوقۇغانىدىم
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 بۇ . دېيىلگهن » ئهمما ئادەم ياشىغانىكهن، چوقۇم كىشىلىك ھاياتقا مهنه ئاتا قىلىشى كېرەك . يوق

 سلىقىمىز ئۈچۈن، تۇرمۇشىمىزغا كىشىلىك ھاياتنى چاكىنىالشتۇرۇپ قويما . تولىمۇ ئهھمىيهتلىك سۆز بولغان

 . نىشان، ھاياتىمىزغا غايه ئاتا قىلىشىمىز الزىم

 تۇرمۇشىمىزنى شېئىرىي تۈسكه ئىگه بولسۇن دېسهك، تۇرمۇشىمىزنى قىزىقارلىقراق قىاليلى؛ تۇرمۇشىمىزنى

 ىنا ۋە نۇرغۇنلىغان چاك . تهملىكرەك، تهسهۋۋۇرغا بايراق، ئۆزگىرىشچانراق، ئىنتىلىشچانراق قىاليلى

 بىزدىكى چاكىنىلىق ۋە . تېتىقسىز ئىشالر بىزنى بارغانسېرى چاكىنىالشتۇرۇپ ۋە تېتىقسىزالشتۇرۇپ قويماقتا

 تېتىقسىزلىقالرنىڭ دەستىدىن مول مهزمۇنلۇق ۋە جانلىق بولغان نىنى ئىشلىرىمىزمۇ چاكىنىلىشىپ كهتتى

 . ۋە تېتىقسىزلىشىپ كهتتى

 مېنىڭچه، بۇنىڭ سهۋەبلىرى بهلكىم قهلبىمىزنىڭ نۇرسىزلىقى، نېمه ئۈچۈن شۇنداق بولۇپ كېتىدۇ؟

 . ۋۇجۇدىمىزدا مۇھهببهت بولمىغانلىقىدىن بولسا كېرەك

 بىز قهلبىمىزدىكى ياخشىلىقنى ئهمهس، بهلكى باشقىالرنىڭ قانداق قارىشىنى ئۆلچهم قىلىۋاتىمىز؛

 سىلهرنى ئۆلچىگۈچ قىلىۋاتىمىز؛ چىن قهلبىمىزدىكى تهسىراتىمىزنى ئهمهس، بهلكى ساپ ماددىي نهر

 بىز ئۆتۈپ كهتكهن ئىشالرنىڭ جهريانىنى ئهسلهشنى ئهمهس، بهلكى مهقسهتكه تېزلىكته يېتىۋېلىشنى

 . خۇشاللىق دەپ بىلىۋاتىمىز

 ياشاشنىڭ ئۆزى سهۋەبتۇر، ئهمما بىز قانداق ياشاشنى جهزمهن . بىز چاكىنىلىقنى رەت قىلىشىمىز كېرەك

 ۋەھالهنكى، بىز قانداق چاغدا ھېرىسمهن . تاشلىۋېتىشنىڭ ئۆزى خۇشاللىق . كېرەك ئۆگىنىۋېلىشىمىز

 ياشلىق ئادەمگه باقىمهندە ئهمهس، قېرىغاندا قهيسهر بولۇشمۇ ئاسان . بولۇشنىمۇ بىلىشىمىز كېرەك

 ئهمهس، چېكىنىپ پۇچهكلىشىپ كېتىشتىن، چاكىنىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، ئادەمنىڭ قهلبىدە نۇر

 ئادەمنىڭ قهلبىدە نۇر چاقناپ تۇرسا، ئېتىقاد . ۇرۇشى، ۋۇجۇدىدا مۇھهببهت بولۇشى كېرەك چاقناپ ت

 ئاسمىنى پارالق بولىدۇ، كىشىلىك ھايات تۈنلىرىمۇ پاك ۋە سۈزۈك بولىدۇ؛ ۋۇجۇدىدا سۆيگۈ بولسا،

 لىشىمىز، بىز ۋاقىت بىلهن مۇھهببهت . ئۆلۈپ كهتكهن جانالرمۇ ئويناقشىپ بىز بىلهن ئورتاق شادلىنىدۇ

 . ھالبۇكى قوغلىشىش مهڭگۈ خورىماستۇر

تالالنغان فېليهتونالر ژۇرنىلىدىن ئۆمهرجان ھهسهن بوزقىر تهرجىمه قىلدى
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 مهستنىڭ قىسمهتلىرى

1 

 تهسته كهلگهن بۇ يېڭى يىلنى ! ئاھ يېڭى يىل . سهن تهلمۈرۈپ كۈتكهن يېڭى يىل ئاخىرى يېتىپ كهلدى

 . مهي بولمايدۇ ئوبدان بىر تهبرىكلى

 تۆت كۈن بۇرۇن ئورۇن زاكاز قىلىپ - بىراق، بۇنداق چاغالردا ئۈچ . توغرا، رېستوراندا ئولتۇرۇش كېرەك

 قويمىساڭ، تهبرىكلىگۈچىلهرنىڭ كۆپلۈكىدىن يېڭى يىلغا مهست پېتىڭچه كىرىش شهرىپىدىن مهھرۇم

 . دە - اقىت، سورۇن ئوخشىمايدۇ بىراق ۋ . ھاراققۇ نهدە ئىچسه مهست قىلىۋېرىدىغان نهرسه . قالىسهن

 دا ئىچكهن بولساڭ، ئهمدى يېڭى يىلدا يېڭىچه بىرەر قېتىم ئولتۇرمىساڭمۇ » شوپاڭ « نهچچه ۋاقىتتىن

 بۇرۇلكا، گالستۇكنىڭ ئىناۋىتىنى - كادىرلىقىڭنى، ھېچ بولمىغاندا ئۈستۈڭدىكى مۇنۇ كاستۇم . سهت تۇرار

 خالىي « يۈرۈپ قايسى بىر كاتتا رېستوراندىن بىر دېمىگهندىمۇ  شۇنداق قىلىپ، يېرىم كۈن سوكۇلداپ

 ئۇقۇشتۇمدە، مهردانىلهرچه ھهر تهرەپكه چاقىرغۇ ۋە تېلېفون قىلىشنى باشلىۋەتتىڭ » ئورۇن

 الزىلىقتا « بىچارە ئىككى باالڭ ئوت قاالقسىز ئۆيدە تىترەشكىنىچه ئولتۇرغان دەقىقىلهردە، سهن ھېلىقى

 ئېغىزنى، چىقارسا كۆتنى ئېچىشتۇرىدىغان قورۇمىالردىن لهززەتلهنگهچ قاتارلىق يېسه » ئۆلگهن توخۇ

 قۇالقنى پاڭ قىلىۋەتكۈدەك مۇزىكىالر  ئالىيېشىل چىراغالر ئاستىدىكى كىچىككىنه . ھاراق ئىچىۋاتاتتىڭ

 بىرىنى يۆلهشكىنىچه زېرىكمهستىن بىر خىل ھهرىكهتنى تهكرارلىماقتا - ئايالالر بىر - دائىرىدە بىر توپ ئهر

 ئۈچ مهيدان تانسا - رومكا ئايالنماقتا  سهنمۇ مهستخۇشلۇق ئىلكىدە قايسىدۇر بىر قىز بىلهن ئىككى

 سهن تانسا ئويناۋېتىپ، ئايالىڭنىڭ سېمىز بىر ئهر بىلهن تانسا ئويناۋاتقانلىقىنى . ئوينىغاندەك قىلدىڭ

 سهن ئايالىڭنى مىنۇت . اردە بىراق، سېنىڭمۇ قۇچىقىڭدا بىر قىز ب . كۆرۈپ قېلىپ، ئازراق سهگهكلهشتىڭ

 ئىلمىيلىك ھهممىدىن . ئېھتىمال بىرەر مۇھىم كىشىدۇر، توغرا چۈشىنىش كېرەك : ئىچىدە كهچۈرۈۋەتتىڭ

 مۇھىم، ئوقۇغاندە بىز

 تۆت - ھهر كۈنى ئىچىۋېرىپ مهستلىك رېفلېكس بولۇپ كهتكهن نېرۋاڭ، ھهتتا سوغۇق سۇ ئىچسهڭمۇ ئۈچ

 كۆزلىرىڭ توختىماي ئايالىڭنى . سهن يهنه مهست بولۇپ قالدىڭ . اشاليتتى رومكىدىن كېيىنال ئاينىشقا ب

كۆزلىرىڭ غۇۋالىشىشقا باشلىدى، يىغلىدىڭمۇ ياكى ھهقىقهتهن ئېغىر . ئىزدەيتتى، لېكىن تاپالمايتتى
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 بۇ يهرنىڭ شوپاڭدىن نېمه پهرقى؟ ئۇ يهردە : ئۆزۈڭگه سۆزلىدىڭ . مهست بولۇپ قالدىڭمۇ، بىلهلمىدىڭ

 بار، بۇ يهردە ئۆيدىن ئهگىشىپ » تۇمۇچۇقالر « غا قونۇپ ئولتۇرۇپ ھاراق قۇيۇپ بېرىدىغان تىزىمىز

 ئىشلىرىمىزغا نازارەتته  بۇ يهرنىڭ زادى نېمىسىنى ئارزۇاليمىز؟  توغرا، بۇ يهرنى » پاختهكلهر « كهلگهن

 بولدى ھا  ھا  ھا  زامانىۋى شوپاڭ  كارامهت ئىسىم . دەپ ئاتاش كېرەك » ! زامانىۋى شوپاڭ «

 پاتهم . خىياللىرىڭدىن لهززەتلىنىپ قايسىدۇر بىر پهدىگه خىرقىرىغىنىڭچه ئۆيگه قايتماقچى بولدۇڭ

 شوينا، ئايىم لهڭپۇڭ ياكى غوپۇر قۇسۇقالرنىڭ شوپاڭخانىسىدىغۇ پۇلنى قاچان تۆلىسهڭ بولىدىغان

 ندەك تاكىراڭ مهستتىن بىراق، تۈمهنلهپ پۇل خهجلهپ رېستوران ئاچقانالر سه . گىگانت خۇنپهر ئىدىڭ

 ئۆيۈڭگه كۆمۈر، ئىككى باالڭغا قىشلىق . ئۆز نېسىۋىسىنى نهق ئېلىشنى ئۇالردىن ئوبدان بىلىدىكهن

 يۈەن پۇل 250 چاپان، ئاياغ ئېلىپ بېرىشنى پىالنالپ ئهتىگهن بىرسىدىن تىزلىنىپ تۇرۇپ قهرز ئالغان

 دە، نهسىللىك - نى بىلمىگۈدەك مهست بولدۇڭ چىقىپ كېتىشى بىلهن تهڭال ھېچنېمى » مىرتتىدە « قولۇڭدىن

 ئىنهكنىڭ ئهمچىكىدەك لهپپهڭشىگىنىڭچه قاياققىدۇر يوقالدىڭ  ئهتىسىمۇ، ئۆگۈنىمۇ  توختىماي

 دە، قاچان ئۇچرىساڭ ئۇنتۇپ قالماي سورايدىغان - بۈگۈنمۇ يهنه مهست ھالهتته ئۇچرىدىڭ . ئىچتىڭ

 : سوئالىڭنى يهنه تهكرارلىدىڭ

 ئىنتايىن ئاز چىقىم بىلهن ھازىرقى مائاشىمدىنمۇ نهچچه ھهسسه كۆپ پۇل تاپقىلى جېنىم ئاغىنه،

 ! بولىدىغان ئىش بولسا دەپ بهرگىنه

 سهن كۈندە ئىچىۋاتقان مۇنۇ : ئۇنداقتا بۇ سوئالىڭغا قېرىنداشالرچه، دوستالرچه مهسلىھهتىم شۇ، ئاڭال

 اراق ئايرىۋالىدىغان بىر زاۋۇت قۇرساڭ، شوپاڭالرنىڭ ئالدىغا مهستنىڭ سۈيدۈكى بىلهن قۇسۇقىدىن ھ

 كۈندىلىك ھاراق مهسىلهڭمۇ ھهل بولىدۇ، ھېچقانچه چىقىم تارتمايال بېيىپ كېتىسهن

2 

 روزى ھېيت بىلهن يېڭى يىلنىڭ سۇنۇقچىلىقىدىن بېلىڭنى رۇسلىيالمايۋاتقان بىر پهيتته قۇربان ھېيت

 تماي، ئهڭ يېڭى مودېسىنى ئالىمهن دەپ يۈرگهن ئهرزان كىيىملهرنى يارا . غارقىراپ يېتىپ كهلدى

چهكمهن قىلىپ - ئايالىڭ، ھېيتقا ئۈچ كۈن قالغاندا، قاقۋاش سودىگهرلهر ھهممىنىڭ كۆزىنى ئاال

 خوتۇن - ئهر . ئهكهلگهن كاتتا بىر قۇر خۇرۇم كىيىمنى مىڭ سومغا كۆزلىرىنى قىزارتىپ تۇرۇپ سېتىۋالدى

 ولتۇرۇشالردىن قورسىقىڭالرغا ناھايىتى تهسته ئېشىنىۋاتقاندا، بۇ ئىككىڭالرنىڭ مائاشى ھهر خىل چاي، ئ

بۇرۇلكىنى قۇرۇق - ئۆزۈڭغۇ روزا ھېيتتا ئالغان ئهرزان باھالىق كاستۇم . ئهلۋەتته ئاز پۇل ئهمهسته
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 چېۋە - يۇيۇش ئورنىدا يۇيدۇرۇپ دەزمالالپ كىيهرسهن، بىراق، بالىالرچۇ؟ ھېيتلىق گۆش، مېۋە

 شاتراق » تهسىرلهندۈرۈپ « ئاناڭنى - ۇل  ئاخىرى يېزىدىكى بىچارە، مۆمىن ئاتا ،مهزەلهرچۇ  ؟ ھهي پ

 دە، مېھرىبانالرغا - جىگدىنى ئارتتىڭ - پاقالندىن بىرنى ھهل قىلدىڭ؛ ئۇنىڭ دۈمبىسىگه بىر خالتا گۈله

 قېيناناڭنى ( نى » كهمپىر « ئايالىڭمۇ . خوش دېيىشنىمۇ ئۇنتۇپ، خوتۇنۇڭنى خۇش قىلىشقا ئالدىرىدىڭ

 بىر داستىخانلىق ساڭزا، پېچىنه پىرەنىكنى ئهسىرگه ئېلىشقا » تهسىرلهندۈرۈپ « ) اق ئاتايتتىڭ شۇند

 راست، بالىالرنىڭ ئۈستۋېشىچۇ؟ بولدىال، ئۇالر كىچىك ! ئاھ، مۇھىم مهسىلىلهر ھهل بولدى . ئۈلگۈردى

 ئهمهسمۇ؟ ئهمهسمۇ، قىشنىڭ كۆزى قارىغۇ، ياكى بولمىسا ئۇالرنى بىر يهرگه ئاپارمىساڭال بولدى

 ئۆمرۈڭدە پىتتىن باشقا نهرسىنى ئۆلتۈرۈپ . ھېيت ناغرىسى چېلىنغان كۈنى ئهتىگهن قاسساپ ئىزدىدىڭ

 پهش دېگۈچه - ھهش . باقمىغاچقا، ئاشۇنداق ئاددىي ئىشالرغىمۇ ئامالسىز پۇل خهجلهشكه توغرا كهلدى

 شهھهر مهركىزىدىكى ياسىداق چاقىلىرىڭ بىلهن قېيناتا، قېيناناڭنىڭ - گۆشمۇ ئاسقۇغا ئېسىلدى، باال

 ئۆيىدە كهچكىچه مېھمان بولۇپ، ئۇالرنى ئۆزۈڭ تاكسى كىرا قىلىپ ئۆيۈڭگه ئېلىپ كېلىپ ھېلىقى

 ئاناڭ سېنىڭ ۋە - گۆشته راۋۇرۇس مېھمان قىلىۋاتقاندا، سهھرادىكى ئاشۇ جاپاكهش مېھرىبان ئاتا

 بېرى قايناۋېرىپ ئېزىلىپ كېتىۋاتقان بالىلىرىڭنىڭ يولىغا تهلمۈرۈشكىنىچه، قازىنىدا ئهتىگهندىن

 گۆشنىڭ شورپىسىدىن بىر قوشۇق ئىچىشكىمۇ قىيمىغان ھالدا ساقالپ ئولتۇراتتى

 ئوچۇقىنى ئېيتقاندا، قهرزىڭ بىر ئۈلۈش . كۆپتۇر چىقىم بولدى - نېمىال بولمىسۇن بۇ ھېيتتا ئازدۇر

 : نۇشۇڭغا ۋايساپ قوياتتىڭ ئۇچرىغانال تو . مهيلىال دەيتتىڭيۇ، ئىچىڭ ئېچىشاتتى . كۆپهيدى

 ! ئىنىسى روزەكنى ئاران تهسته ئۇزاتقانىدۇق، ئاكىسى قۇنهك كېلىپ ئادەمنى ئهجهب جىله قىلدا
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 . بايرىمى نازلىنىپ يېتىپ كهلدى » مارت 8 « ئايالالرغا ئۆزىنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ھېس قىلدۇرىدىغان

 ۈپ، تېلېفونلىشىپ مهركىزىي شهھهردىكى مودىنى ئايالالر كېچىنى كېچه دېمهي ئۆزئارا خهۋەر يهتكۈزۈش

 باس - بازارالردا باس - بۇرادەر ياكى شوپۇرالردىن بىر ئامالالر بىلهن ئۇقۇپ، رەسته - تۇغقان، دوست - ئۇرۇق

 . چىداش كېرەك، چىدىدىڭ . بىراق، سهن ئهر ! نېمه كۆرگۈلۈك بۇ؟ ! ئاھ، خۇدا . قىلىپ سېتىۋالماقتا

 نىڭ خوجايىنلىرى، » مهست زاۋۇتلىرى « نى تولۇقى بىلهن ھهرقايسى مائاشىڭ . چىدىمايمۇ ئامالىڭ يوق

توي قىلىۋاتقان، ئۆلۈۋاتقان، ئۆي كۆچۈۋاتقان  الر ئېلىۋاتسا، ئايالىڭغا يهنه چىدىمامتىڭ؟ ئۇ بىچارىمۇ
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 ئىششهك قهرزنى پاتىڭىغا ئارتىپ يۈرۈپمۇ، يهنه چىداپ كىيىم كىيىۋاتسا  لېكىن يۈرىكىڭنىڭ بىر

 دەلته خوتۇن، روزا ھېيتتا ئالغان كىيىمىڭ كىرلهشمهسته يېڭى يىللىق، قاتار چاي، : لدايتتى يهرلىرى پىژى

 يهتمىش پۇشتۇمنىڭ تويى، قۇربان ھېيتلىق دېگهنلهر ئۈچۈن ھهپتىسىگه بىر قۇردىن كىيىم سېتىۋالدىڭ،

 سهككىزىنچى نېمىشقا يهتتىنچى مارتتىن كېيىنال توققۇزىنچى مارت كهلمهي، ! ئهمدى يهنه  ئاھ، خۇدا

 مىڭ ئهپسۇس، ! ئادەملهر ئىپتىدائىي جهمئىيهتتىن تهرەققىي قىلمىسا بولمامدۇ ! مارت كېلىدىغاندۇ؟

 نېمىشقا ھهربىي خوتۇن ئالمىغان بولغىيتتىم  ئىالھىم بايرامنى شاخالتقان گۇي تۇتامسىز بىر باھانىدە

 ! ئۆلهر

 شۇنداق، ئايالىڭنى يۈزتۇرانه . زەئىپ ئىدى سېنىڭ غهزەپلىك خىياللىرىڭمۇ شۇنچه سىپايه، شۇنچه

 : ، ئهمما خىيالهن سۆزلهشتىڭ ) بۇ دېگهن مودا ( تىللىيالمىدىڭ

 قېتىدىكى چوڭقۇر مۇھهببىتىم بىلهن، ئهڭ يېقىملىق، ئهڭ چۈچۈك - سۆيۈملۈكۈم، سىزنى يۈرىكىمنىڭ قات

 ز؟ دەپ تىللىسام خاپا بولماسسى » ! ئېه، نائىنساب خوتۇنالر تائىپىسى « تىلدا

 : ئايالىڭ تاتلىققىنا كۈلۈپ جاۋاب بهردى

 سىزدەك كۈندە پىۋا، ھاراقنى ئىچىۋېرىپ ئهرەنلىكى كۈنسېرى . نېمه دەپ خاپا بولغۇدەكمهن

 ئاجىزلىشىۋاتقان شوپاڭ كۈچۈكى ئېرىمنىڭ بولغانلىقىدىن پهخىرلهنسهم بولىدۇ تېخى

 كۆزۈڭدىن ئوت چاقناتقىنىچه مهسخىرىلىك لىق كىيىملىرىنى كىيىپ » مارت « ئايالىڭ . زۇۋانىڭ تۇتۇلدى

 كۈلۈپ، بىر توپ ئايالالر بىلهن بىلله رېستوران تامان يۈرۈپ كهتتى

4 

 ماي ياشالر 4 « ، » ماي ئهمگهكچىلهر بايرىمى 1 « . رېتى بىلهن دارىقاڭشىپ كهلمهكته - بايرامالر رەت

 ۈمهتمۇ تهبرىكلهڭالر، دەپ بىرقانچه ھۆك . بۇ بايرامالرنىمۇ ئهلۋەتته ئوبدان تهبرىكلهش كېرەك ! » بايرىمى

 يۈەنگه بىر قۇر يازلىق 380 بۇ قېتىم ئايالىڭ ئىككى بايرامغا قىسقارتىپال . كۈن قويۇۋەتتى ئهمهسمۇ

 ئهسلىي ئۇ تېخىمۇ قىممىتىنى سېتىۋېلىپ ھهممىنىڭ كۆزىنى ئالغاي قىلىۋەتمهكچى . كىيىم سېتىۋالدى

 » بالىالر بايرىمى « ۇنىڭ ئۈستىگه ئاز كۈندىن كېيىن ئ ! ئىدى، بىراق، يانچۇقنىڭ كۆزى ياش يۇقى

 . كېلىدۇ ئهمهسمۇ

. باراۋەتلهر بولۇپ تۇردى - ئارىلىقتا ھهر خىل توي، چاي، بهزمه
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 ئانىالر بالىلىرىنى چىرايلىق ياساندۇرۇپ - ئاتا ! ئويناقالپ يېتىپ كهلدى » بالىالر بايرىمى « قاراڭالر،

 الرنىڭ كۈلكىسى، بالىالرنىڭ جىلۋىسى  بىراق، سىلهرنىڭ ئۆيگه ھهممه يهردە بالى . باغچىالرغا چاپماقتا

 ئايال ئىككىڭالرنىڭ مائاشى ئاللىبۇرۇن خهجلىنىپ - ئهر . شۇ تاپتا ئېغىر پۇشۇلداشالر ھۆكۈمران

 تۇيۇقسىز بىر مۆجىزە بىلهن بىردىنال بالىلىقىغا قايتىپ، . تۈگىگهچكه، كۆڭلۈڭالر شۇنچىلىك يېرىم

كۆز قىلىپ تايتاڭلىيالمىغانلىقى ئۈچۈن، ئايالىڭ - بىلهن بايراملىق كىيىملىرىنى كۆز مهھهللىدىكى بالىالر

 ! لهخته قان - دېگهن ھېسسىياتچان مهخلۇقنىڭ يۈرىكى شۇ تاپتا لهخته

 : ئۇ ئىچىدە گۇڭراپ ناخشا ئېيتماقتا

 ! ئىخ، بالىلىق

 بالىلىققا قايتقۇم بار،

 . بۆشۈكۈمدە ياتقۇم بار

 ھهي بالىالر

 تهي مهن كې

 سىلهر بىلهن ئوينىغىلى

 ئىككى باالڭ ئهتىگهن يۈرىكىڭنى سۇغارغاندەك قىلىپ بهرگهن بهش يۈەننى سىقىمدىغىنىچه قاياققىدۇر

 خهق بالىلىرىغا كومپيۇتېر دەپ نهدىكى ئادەمنى گالۋاڭ، ھۇرۇن قىلىۋېتىدىغان باھاسى . يوقالغان

 ھقىقكى، سهن مهڭگۈ ئۇنداق ئهخمهقلهرنى ته . زەھهردىن ئاچچىق نهرسىلهرنى ئېلىپ بېرىدىكهن

 . ئهمهسمۇ » زالىمنىڭ بالىسى ئالىم بولىدۇ « . دورىمايسهندە

 يېنىڭدا بىر تىيىنمۇ . دە، تونۇش شوپاڭغا جۆنىدىڭ - ئاستا سىرتقا چىقتىڭ . بىردىنال گېلىڭ قىمشىپ كهتتى

 بۇ سېنىڭ . » ۇ دۇنيادا ھاراقكهش بىلهن بهڭگىنىڭ رىزقى بهك كهڭرى بولىد « . پۇل يوق ئىدى

 . مۇشهققهتلىك ھايات سهپىرىڭدە مول تۇرمۇش تهجرىبهڭگه ئاساسهن چىقىرىلغان ئهمهلىي يهكۈن

 ئانىالر - كوچىالردا ئاتا . دە، ئۆيگه قايتماقچى بولدۇڭ - ئهلقىسسه، ھېيتالپ يۈرۈپ راۋۇرۇس تهڭشهلدىڭ

 بالىلىقىڭ ئېسىڭگه يېتىپ پۈتكۈل مهستلىكته بىردىنال . بالىلىرىنى ئويناتقاچ كهچلىك سهيله قىلىۋاتاتتى

 » جىرتتىدە « دە، كۆزۈڭدىن ئىككى تامچه ياش - ئېرىپ كهتكهندەك بولدى » شۇررىدە « بهدىنىڭ

 ياشلىرىڭنى سۈرتۈشنىمۇ ئۇنتۇپ، بالىلىرىڭ ئوقۇپ يۈرگهن بىر ناخشىنى خالىغان . ئېتىلىپ چىقتى

: ئاھاڭدا بۇزۇپ ئوقۇشقا باشلىدىڭ
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 ر ساۋاقداشالر، ساۋاقداشال

 . باغقا بارايلى

 كېۋەزلىككه قوغۇن تېرىپ

 . تهرخهمهك ئااليلى

 ئا يارەي  باغقا بارايلى

5 

 بۇ كۈندە . چىقىم بولمىدى ) خۇداغا يۈز مىڭ شۈكرى ( دا › پارتىيه قۇرۇلغانلىقىنى تهبرىكلهش بايرىمى ›

 ى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئايالىڭ ھهرقايسى ئىدارە، جهمئىيهتلهر ئارا پارتىيىنى كۈيلهپ خور ئوقۇش مۇسابىقىس

 بىر قۇر قىپقىزىل تهنتهربىيه كىيىمىگه، سهن ئاپائق بىر ئىشتان ۋە قىپقىزىل بىر كۆڭلهككه ئېرىشتىڭ

 ئارىلىقتا ھهر خىل چاي، توي، . ئارمىيه بايرىمىمۇ داغدۇغىسىز ئۆتۈپ كهتتى » ئاۋغۇست - 1 «

 گهرچه . يېتىپ كهلدى » الر بايرىمى ئوقۇتقۇچى « پهش دېگۈچه - ھهش . باراۋەتلهر بولۇپ تۇردى - بهزمه

 ھهپتىدىن بېرى . ئىككىڭالر ئوقۇتقۇچى بولمىساڭالرمۇ، بۈگۈن ئايالىڭنىڭ تۇغۇلغان كۈنى ئىدى

 . تهييارلىق قىلغان ئايالىڭ بۈگۈن مهلىكىلهردەك ياسىنىپ ھهممىنىڭ كۆزىنى قاماشتۇرۇۋەتكهندى

 ئايالالرنىڭ ھهممىسى - ۇشقان مۇنۇ ئهر ھهشهمهتلىك رېستوراننىڭ ئۈچ جوزىسىدا لىقمۇلىق ئولتۇر

 باشقا جوزىالردا، ئوقۇتقۇچىالر بولسا . ئايالىڭنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى تهبرىكلىگىلى كهلگهنلهر ئىدى

 دېگهن » ! شوجاڭغا خوش دەيلى « ، » ! مۇدىرنىڭ قولىدىن بىر رومكا ئىچهيلى « پات - كېرەك، پات

 چۇقان  گۈلدۈرمامىدەك يۈرەكنى - قاس قىي . ئىچىپ باشالندى - يهپ . ساداالر ياڭراپ تۇراتتى

 جىغىلدىتىدىغان مۇزىكىالر  بىر چاغدا ئوتتۇز نهچچه تال شام ياندۇرۇلغان تورت ھهيۋەتلىك تۇغۇلغان

 چۇقان يېڭى - كۈن مۇزىكىسى ساداسى ئىچىدە جوزىغا ئېلىپ كېلىپ پارچىالندى، ئهمدى قىيقاس

 شالر  ھهر تهرەپتىن قار پومزىكىدەك ئۇچۇپ بىرىنىڭ يۈزىگه تورت سۇۋا - بىر . دولقۇنغا كۆتۈرۈلدى

 يېرىم كۈن قىلغان گىرىمنى تورت . كېلىۋاتقان تورتالر  سورۇن پهسكويغا چۈشۈپ تانسا باشالندى

 يۇقلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيۇۋېتىپ كىرگهن ئايالىڭ سورۇندىكى ئهرلهر بىلهن نۆۋەت بىلهن تانسا

 ھهممىدىن مۇھىم  سهن ئايالىڭنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى توغرا چۈشىنىش كېرەك، ئىلمىيلىك . ئوينىماقتا

رومكا ئايالنماقتا . ھاراق قويۇشۇڭ كېرەك » مۇقىملىقنى ساقالپ « بويىچه
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 رېستورانمۇ، بېشىڭمۇ ئايالنماقتا  بىر چاغالردا يۈزلىرىنى دانىخورەك باسقان بىر خوتۇن دەپتهر كۆتۈرۈپ

 » مهن ئۇنىڭ ئېرى « . نچۇقلىرىنى كوالشقا باشلىدى سهن ئولتۇرغان شىرەدىكىلهرمۇ يا . يېنىڭغا كهلدى

 يېنىڭدا بىر ! ئاھ، خۇدا . دېدى ئۇ » ئايالىڭىزغا ئالغان سوۋغىڭىزنى كۆرۈپ باقايلى « . دېدىڭ تهسلىكته

 بۇنداق بولۇشىنى بىلگهن بولساڭ يانچۇقلىرىڭنى سىالشتۇرۇۋاتقان قوللىرىڭ . تىيىنمۇ پۇل يوق ئىدى

 دەلدەڭشىپ ئايالىڭنىڭ . ال كۆز ئالدىڭ پاللىدە يورۇپ كهتكهندەك بولدى ئىختىيارسىز تىترەپ، بىردىن

 دە، قايسى كۈنى ئىچكهن مۇكاپاتلىق ھاراقنىڭ قېپىدىن چىققان پارقىراق ئۈزۈكنى - قېشىغا باردىڭ

 ، سورۇندا قىزغىن ) ئۇنىڭ ساختىلىقىنى ئهلۋەتته ئۆزۈڭال بىلهتتىڭ ( ئايالىڭنىڭ بارمىقىغا سېلىپ قويدۇڭ

 : سهن چهكسىز ئهلهم بىلهن باشقىالرغا قۇيۇشنىمۇ ئۇنتۇپ، ھاراق ئىچىشكه باشلىدىڭ . ياڭرىدى ئالقىش

 ئادەملهر ! ئوپوئچۇقال قېرىۋاتقانلىقىنى، مىنۇتسېرى ئۆلۈمگه يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى تهبرىكلهشقۇ بۇ «

 ھاياتىڭدا » هيمهن ئانامنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى ئهمهس، يىلىنىمۇ بىلم - ساراڭ بوپتۇ، مهن جېنىمدا ئاتا

 ئالدىڭدىكى شىرەدە چېچىلىپ ياتقان تورتالر، چوكا . ئاناڭنى ئېسىڭگه ئهپ قالدىڭ - تۇنجى قېتىم ئاتا

 ئاناڭنىڭ چىشسىز ئېغىزلىرىدا ئېزەلمهيۋاتقان قاتتىق - تهگكۈزۈشكه نۆۋەت كهلمىگهن قورۇمىالر ئاتا

 بهخش ئهتكهن ئىالھىي ئاقدىللىق پۈتكۈل زاغرا بىلهن سېلىشتۇرما بولۇپ، گۈزەل سهھرا گۆدەكلىكىڭگه

 . جىسمىڭنى بىر لهھزە كۆيدۈرگهندەك بولدى

 ھاراق سېنىڭ ستۇدېنتلىق چاغلىرىڭدىكى جۇشقۇنلۇقۇڭنى، ئۇلۇغۋار غايه ئىستهكلىرىڭنى، ئهقلىڭنى

 گويا، ھاياتىڭدا ئۇنداق چاغالر ئهزەلدىن بولۇپ . پاكىز يۇيۇپ تاشلىغانىدى - ھهممه ھهممىنى پاك

 . خۇش بولساڭمۇ، خاپا بولساڭمۇ ھاراق ئىچهتتىڭ . سهن توختاۋسىز ھاراق ئىچىۋاتاتتىڭ . باقمىغاندەكال

 . بىراق، زادى نېمه ئۈچۈن ھاراق ئىچىۋاتقانلىقىڭنى ئۆزۈڭمۇ بىلمهيتتىڭ

 . ته ھهممىگه قادىر ۋاقىتمۇ ھاياتنى يېڭىچه رەڭلهردە بېزىمهك . ۋاقىت، تۇرمۇش ئۆز رىتىمىدا داۋامالشماقتا

 ئاچتۇق يۈرۈپ ( پات جىنسىي ئاجىزلىقنى داۋاالش ئېالنلىرىنى يوشۇرۇنچه ئىزدەپ قالىسهن - پات

 سهندە داۋاالنغۇدەك ئۇنچه جىق پۇل ). ئىچكهن ھاراق ئاخىرى سېنى تولۇق كاردىن چىقارغانىدى

 نېمه قىلسۇن؟ سهن يهنه مۇشۇ خاپىلىقىڭ ئۈچۈن بولسىمۇ ئىچهتتىڭ

 سهن ۋە ئايالىڭ ھهتتا بالىلىرىڭنىڭ ئوقۇشىغا . لهشلهر بىلهن ئالدىراش ئۆتمهكته يىلالر قىزغىن تهبرىك

 . قۇالق بولغۇدەكمۇ ۋاقىت چىقىرالمايۋاتاتتىڭ - كۆز

ئهلقىسسه، سهن مۈكچىيىپ يۈرۈپ ئىچىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرىدە چوڭ باالڭ ئۆزىگه ئالىي مهكتهپتىن
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 قۇرۇپ كهتسۇن ئاشۇ . ئۇنىڭ خۇشال بولۇپ كهتكىنىنى كۆرۈڭ، . چاقىرىق قهغىزى كهلگهنلىكىنى ئېيتتى

 ئۆزۈڭ داۋاالنغۇدەك پۇل يوق، ئالىي مهكتهپكه نهدە پۇل؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه ! ئالىي مهكتهپ دېگهنلهر

 چوڭ مهكتهپلهرنى پۈتتۈرۈپ كهلگهنلهرمۇ خىزمهت تاپالمايۋاتسا  قانداق قىلىش - ھازىر خېلى چوڭ

 ن، ئۇ ئۈستۋېشىنى يۆگهيدىغان كىيىمگه موھتاج، ئىنسانال بولىدىكهن توغرا، ئىنسانال بولىدىكه « كېرەك؟

 دېمهك، بۇ ئىككى كهسىپ مهڭگۈ . چاچ ساقىلىنى ئېلىپ ياساپ قويىدىغان ئادەمگه موھتاج

 شۇنداق قىلىپ سهن چوڭ باالڭنى » ! ئۆلمهيدىغان، خاتىرجهم ياشىغىلى بولىدىغان كهسىپلهر ئىكهن

 ى ساتىراشلىققا شاگىرتلىققا بېرىشكه ئىدىيه جهھهتتىن تولۇق تهييارلىق كىيىم تىككۈچىلىككه، كىچىكىن

 دە، ئۆز ئهقلىڭدىن پهخىرلهنگىنىڭچه شوپاڭ تامان يۈرۈپ كهتتىڭ - قىلىپ قويدۇڭ

قاغىلىق ناھىيىلىك ئۇرۇق باشقۇرۇش پونكىتى قورۇسىدا : ئاپتور
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 نان قېپى

 بۈگۈن بولمىسا ئهته، ئهته بولمىسا ھامان بىر كۈنى . ئۈچ يىل بولدى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگىنىمگه

 بۇ . دېگهن ئۇقتۇرۇش كېلىدۇ » پاالنى كۈنى ئىشقا چۈشىدۇ، ئىش ھهققى مانچه يۈز سوم « ھۆكۈمهتتىن

 ھۇ نان قېپى، كارغا « شۇ چاغدا . دېگهن بىر ئۆمۈر يېتىپ يېسهممۇ تۈگىمهيدىغان ئالتۇن تېغىم بولىدۇ

 ېگهنلهرگه ئۆزۈمنى كۆرسىتىپ قويمايدىغان بولسام، خهپ د » يارىماس

**************** 

 ئۈچ كۈندە بىر قېتىم تارغاق - كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن كۈندە مايالپ تارىلىدىغان چېچىم ئىككى

 توپا . پىچاق تىغىدەك تىك قىرالنغان ئىشتىنىمنىڭ تىزى بۆكتهك پۇسكىيىپ چىقتى . كۆرىدىغان بولدى

 دېگهن نهرسىنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالغاندەك، ئهمدىلىكته » ماي « يدىغان پارقىراق ئايىغىم قونما

 مهكتهپ پۈتتۈرۈپ يۇرتقا كهلگهن دەسلهپكى . رەڭگىنىمۇ تونۇغىلى بولمىغۇدەك ھالغا كېلىپ قالدى

 بىردىن كۈنلهردە كۆزۈمنىڭ ئىچىگه ئۈمىد بىلهن قارايدىغان قىزالرنىڭمۇ رايى يېنىپ، ھازىر ئۇالر

 گه » پىالنلىق تۇغۇت شهرەپ گۇۋاھنامىسى « تهڭتۇشلىرىم بولسا، . بالىنىڭ ئانىسى بولۇپ قالدى

 دېيىشىپ، قارىماستىن » قولىدىن ئىش كهلمهيدىغان قېرى يىگىت « كىچىكلهر مېنى . ئېرىشىپ بولدى

 قۇزۇپ پۈتۈن ئانامنىڭ قىز مېلىنىمۇ سات . چىمانلىپ بولدۇم - ئۆيدىمۇ مېھمانلىنىپ . ئۆتۈپ كېتىشتى

 ئائىلىنى قاقسهنهم قىلىۋەتكهن تۇرسام، ئۆيۈمدىكىلهرگه قايسى يۈزۈم بىلهن قاراپ، قايسى ئېغىزىم

 كۆڭلۈمدە يېمهكچى بولغانلىرىمنى ( بىلهن نېمىمۇ دەيمهن؟ لېكىن ئامال يوق، بهرگهننى يهپ تۇردۇم

 .( يېيهلمىسهممۇ

 يغۇرنىڭ دەمدۇ، جۇڭگونىڭ دەمدۇ، چهت ئۇ . ئالىي مهكتهپته تۆت يىل مهخسۇس تارىخ ئوقۇدۇم

 ئهلنىڭ دەمدۇ، قهدىمكىنى دەمدۇ، يېقىنقىنى دەمدۇ  قوغۇرسۇر ئالتۇندىن تارتىپ كۇڭ زى،

 ئالتۇن دەۋر، قانلىق يىلالر  ھازىرچه بىرى مهندىن سوراپمۇ قويمىدى، . ئهپالتۇنغىچه بىلمهيدىغىنىم يوق

 قورسىقىمدا . لداپ ئاققان سۇدەك راۋان دەپ بېرەتتىم سورايدىغان بولسا، يىپىدىن يىڭنىسىگىچه شارى

سهھرايى قىيامهتنىڭ . ناندىن باشقا بىلىم دېگهن تولۇپ يېتىپتۇ - باشقىالرغا ئوخشاش يېگهن ئاش
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 . ئادەملىرى كور، نادان، ئۇ خهق ئالتۇننىڭ قهدرىنى نېمه بىلسۇن؟ ئالتۇننىڭ قهدرىنى زەرگهر بىلىدۇ

 . مهن مۇنداق قالمايمهن

 مۇنداق يېتىۋەرسهم . تېرىكىشكه ئالماشتى - ئۈمىدىم كۆپۈككه، زېرىكىش . نلهر ئۆتۈۋەردى كۈ

 . يېمىسهم ئۆلىدىكهنمهن . يهۋەرسهم ئۇيۇلىدىكهنمهن . بولمايدىكهن

 ىم بىلهن نېمه قىالاليتتىم؟ » تارىخ « بىلگهن

 گهندىنمۇ چىقىپ يىل ئوقۇپ كهتمهن دې 16 . دادامغا ياردەملىشىپ دېھقانچىلىق قىلماقچى بولدۇم

 ئىنىمنىڭ ياغاچچىلىق ھۈنىرىگه . قوللىرىم قاپىرىپ، بهللىرىم سىرقىراپ بواللماي قالدىم . قاپتىمهن

 يۇ، توقماق بىلهن بىرنى قويۇپ، سول قولۇمنى خېلى قاتتىق - ياردەملهشمهكچى بولۇپ باردىم

 . سوقۇۋالدىم

 ڭغا پۇل نهدە؟ ماگىستىرلىق كىنىشكام ماشىنا لېكىن ئۇنى . ماشىنا ئېلىپ كىراكهشلىك قىلىشنى ئويلىدىم

 . ھهيدەشكه ئهسقاتمايدۇ

 باققالغا قاراپ باقتىم، ياماقچىغا قاراپ باقتىم، مهن بىر باكاالۋر، ئۇنداق ئىشالرنى قىلسام قانداق

 دەۋاتقان سائىلغا » ھهق ئالال « بازار كۈنى كوچىدا ساپايى سوقۇپ . بولغىنى؟ ئۇنىڭدىنمۇ رايىم ياندى

 ئۇنىڭ خالتىسى . ئۇنىڭ ئاۋازى ياڭراق، سۆزلىرى يېقىملىق، يۈرەكنى ئېزىدۇ : اپ ھهيران قالدىم قار

 ئۇنىڭغا نان، پۇل، مېۋە  ئىشقىلىپ . توشاي دەپ قالغان، قاپقارا قاتاڭغۇر قولىدا بىر تۇتام پۇل

 هختلىك؟ مهن ئۇ نېمه دېگهن تهلهيلىك ھهم ب . ئۈسكهندىن چۈشكهن ئۈگۈتتهك ئۈزۈلمهي كېلىپال تۇرىدۇ

 ! دە - ئهدناسى شۇ ساپايىنىمۇ سوقالمايمهن

 مۇشۇ كهمگىچه مهن يادلىمىغان كىتاب، . دەپتهر بىلهن ئۆتتى - يىللىق ئۆمرۈم دەرسخانىالردا كىتاب 16

 مهن توۋلىمىغان شوئار ئازمۇ؟

 ئۇ چاغالردا ئويلىسام . دېگهننى ھهرگىزمۇ قىلمىدىم » قىلما « . مهن مۇئهللىم نېمه دېسه شۇنى قىلدىم

 دەپ » ئهخالقلىق، ئهقىللىق باال « ھهممه مېنى . مهن قۇلىقى يۇمشاق، پهزىلهتلىك، رايىش باال ئىدىم

 - ئاتا . لېي فېڭچه، لېينىڭچه ئۆسمۈر بولۇپ ئالغان مۇكاپات، تهقدىرنامىلىرىممۇ خېلى بار . ماختايتتى

 ايچىدا قىرقىغاندەك، تاناب شۇنداق بولسۇن دەپ ئهگكهندەك، ق « قوشنىالرنىڭ - ئانام، قولۇم

 دەپ ماختاشلىرى، پهخىرلىنىشلىرىچۇ؟ » تارتقاندەك ئوڭلۇق باال

. ئىلگىرى ھهممه زوقلىنىپ ماڭا قارىشاتتى . ساردىن چىققان قارچىغا، سهھرادىن چىققان ئۆلىما ئىدىم
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 هلمۈرۈپ قاراپ ئهمدى مهن ئۇالرغا، ئۇالرنىڭ قولىدىكى ئىشىغا، يهۋاتقان نېنىغا، قولىدىكى پۇلىغا ت

 . جاھاننىڭ تهڭشهلگىنى مۇشۇ ئوخشايدۇ . قالدىم

 قازانچىنىڭ شاگىرتى ئۇستىسىنىڭ قازاننى قانداق قۇيغانلىقىنى كۆرمىسىمۇ، ئىككى يىلدا مۇكهممهل

 يىلدا نېمه ئۆگهندىم؟ مائارىپ ماڭا نېمه ئۆگهتتى؟ 16 مهنچۇ، مهن . ئۆگىنىپ بوالرمىش

 » باكاالۋر « يىلدا 6 را ياشلىقالر ئىچىدە ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتهلمىسه، مهن يىل مابهينىدە ياش، ئوتتۇ 50

 . بولدۇم

 11 قاراپ باقسام، بىرىنچى يىللىقتا ساۋات چىقىرىپ ھايات مۇساپهمدە يېڭى ئىرا باشلىغان بولساممۇ

 مه؟ ئهمدى مېنىڭدە ساۋاتتىن ئۆزگه قالغىنى نې . يىلدا شۇ بىر ئوقۇرنى ئايلىنىپتىمهن 16 يىلدا،

 ئۈمىدىم ئۈزۈلهي دېگهن كۈنلهردە ھۆكۈمهت . ئادەمگه تهلهي قىيا باقىدىغان كۈنلهرمۇ كېلىدىكهن

 . ئورگىنىغا كاتىپ، تهرجىماننى نهق مهيداندا تالالپ ئالىدىغانلىقىنى ئاڭالپ ئۇدۇل ناھىيىگه چاپتىم

 ماتلىقالردىن بولۇشى چوقۇم ئىش ئورنى بولغان، ياش، ئالىي مهلۇ « ئهمدى نېمىسىنى ئېيتاي، ئۇالر

 . چالمام سۇغا چۈشتى . كهن » كېرەك

 ئۇزاق ئۆتمهي ئوقۇتقۇچى ۋە مهمۇرىي خادىملىققا جهمئىيهتتىن تالالپ ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇلىدىغانلىق

 . بۇ دورەم ئىشلىرىم خېلى ئوڭغا تارتىپ دەخلىسىز تىزىمالش شهرىپىگه ئىگه بولدۇم . خهۋىرىنى ئاڭلىدىم

 ىيات، ماتېماتىكا پهنلىرى ئىمتىھانىدىن ئۆتسهك، ئاندىن كهسىپتىن ئىمتىھان دۆلهت تىلى، ئهدەب

 - تىل « . ئانامدىن راسخوت ئۈچۈن ئاران پۇل ئېلىپ ئىمتىھانغا قاتناشتىم - ئاتا . بېرىدىغان گهپكهن

 بار » ماتېماتىكا « ئهزەلدىن مهن ئۆچ كۆرگهن . ئىمتىھانلىرى بىر ئويۇن ھېسابىدا ئۆتتى » ئهدەبىيات

 ئۇنى دېمىسىمۇ سهككىز يىل مابهينىدە كهسپىمگه مۇناسىۋەتسىز دەپ قاراپ، ماتېماتىكا . چىنى ئالدى ئۆ

 . مىڭ ئۆلۈپ، مىڭبىر تىرىلدىم . كىتابىنى قولۇمغىمۇ ئېلىپ باقمىغان تۇرسام

 تهلهپكه يهتمهي قۇرۇق قول قايتىشقا » ماتېماتىكا « ئومۇمىي نومۇرۇم تهلهپكه يهتكهن بولسىمۇ،

 . قىلدى مهجبۇر

 : ئۇالر تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەك جاۋاب بېرىشتى . مۇناسىۋەتلىك ئىدارىدىكىلهرگه ئهھۋال قىلدىم

 ئالىي مهكتهپته ئوقۇدۇم دەيسىز، ئىمتىھان ئالدۇق، ئۆتهلمىدىڭىز

 كهسىپتىن ئۆتهلمىگهندە ئاندىن . ئاۋۋال كهسىپتىن ئالسۇن

 . ئۇ ئۆزىڭىزنىڭ ئىشى

قۇدۇم، ئهمدى نېمه قىلىمهن؟ يىل ئو 16 مهن
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 . ئىختىيارىڭىز

 ئوقۇتقان كهسىپ تارىخ تۇرسا

 ئۆزىڭىز ئوقۇغانسىز ! ئوقۇتقان كهسىپ شۇ تۇرسا؟

 . چاقىرىق كېلىپ، ئوقۇتقاندا ئوقۇدۇم

 ئوقۇغان بولسىڭىز، بىلىم ئالغانسىز؟

 ئهمدى ئۇنى نېمه قىلىمهن؟ . ئالدىم

 . قولىڭىزدىن كهلسه ئىش تېپىڭ . مىڭى بار 13 ىن سىزدەكلهرد . ئىختىيارىڭىز

 مهن قانداق تاپىمهن؟

 ھۇ، نان قېپى ! تازا مهتۇ، دەلدۈشكهنغۇ بۇ؟ ئىش تاپالمىساڭ خاالغا بېلهت سات

 . ئهلهم بىلهن ئۆيگه قايتىپ كهلدىم - بىر تاغار دەرد

 قارمهن؟ خهيرىيهت، يېزىدا يىل ئوقۇپ خاالغا بېلهت ساتسام، باشقا ئىش ئۈچۈن قانچه يىل ئو 16

 مىڭ كىشى بېلهت ساتقۇدەك 13 . شهھهردىكى خاالنىڭ ئىگىسى بار . خاالغا بېلهت سېتىلمايدۇ

 يۇرتىمىزدا قانچىلىك شهھهر بار؟

 . بۇ سۆزلهر مېڭهمنى قوچۇۋەتتى ! نان قېپى ! نان قېپى

 راتقانمىدۇ؟ سىلهر مېنى نان يارالغاندىمهنمۇ؟ بىراۋ شۇنداق يا » نان قېپى « مهن ئهزەلدىن مۇشۇنداق

 ئىمتىھان « سىلهر بىر بولساڭالر . شۇ ئورنۇڭالر، شۇ ئىمتىھان نهتىجهڭالر بىلهن . قېپى قاتارىغا چىقاردىڭالر

 ئىمتىھان بهرگۈچىنىڭ شۇ سوئال دائىرىسىدىكى بىلىمىنى كۆرسىتىپ بهرسىمۇ، شۇ كىشىنىڭ پۈتۈن

 بىلهنال » ئىمتىھان « ئهمدى شۇ بىر . دەيسىلهر » ىاللمايدۇ بىلىمىنى ئۆلچىمهيدۇ؛ شۇ كىشىگه ۋەكىللىك ق

 ! يارىماس قاتارغا چىقىرىسىلهر، زادى قايسى گېپىڭالر راست؟

 ئېيتىڭالر قېنى، مهندىن ئالغان ئاشۇ ئىمتىھاننى سىلهردىن ئالسا، سىلهر قانداق قىالرسىلهر؟

 بولۇۋەرسه، بۇ نان » نان قېپى « ئۇالرمۇ سىلهرمۇ، مهنمۇ، . سىلهر بىزنى مۇشۇ ھالغا كهلتۈرگهن نان قېپى

 قاپلىرىغا كهلگۈسىدە قايسى ناننى سالىمىز؟

 : بالىالرغا شۇنى خىتاب قىلغۇم كېلىدۇ

 سىلهر . بالىالر، ئاگاھ بولۇڭالر، ئۇ نان قاپلىرى سىلهرنىمۇ مهندەك نان قېپى قىلىپ يېتىشتۈرمىسۇن

! ئۆزگىچه ئادەم بولۇڭالر
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 باشقا ئىش قولۇمدىن كهلمىسىمۇ كۆڭلۈمدىكىنى دېيىش، ۋارقىراش . پ يهتتىم مهن بۈگۈن شۇنى تونۇ

 : بولسىمۇ كېلىدۇ

 ئوقۇتۇشنى دەۋرگه، - ئوقۇش ! خااليىق ئۆيۈڭالردىكى، ئهتراپىڭالردىكى سهبىي بالىالرنى قۇتقۇزۇڭالر

 ئۇنداق ئهگهر . ئهمدى ئىسالھات قىلىش پهيتى يېتىپ كهلدى . زامانغا اليىق ئىسالھ قىلىڭالر

 قىلمايدىكهنسىلهر، كۈندە دېگۈدەك تۇغۇلۇپ قاتارغا قېتىلىۋاتقان ساناقسىز نان قاپلىرى قهيهرگه

 سىغىدۇ؟ جېنىنى قانداق باقىدۇ؟ رىقابهتكه قانداق قاتنىشىدۇ؟

 ئاپرېل دامكۇ - 1 يىل -2004

چىرا ناھىيه دامكۇ ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچىسى : ئاپتور
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 جۇڭگولۇق، ئامېرىكىلىق ۋە ياپونىيىلىك ھهققىدە
 قىزىقارلىق سېلىشتۇرۇش

 يولۋاسقا ئۇچراش

 جۇڭگولۇق بىر كىشى، ئامېرىكىلىق بىر كىشى ۋە ياپونىيىلىك بىر كىشى بىلله يولدا كېتىۋېتىپ يولۋاسقا

 . ئۇچراپ قاپتۇ

 بىلهن ئېلىشىشقا تهق بولۇپ تۇرۇپتۇ؛ ئامېرىكىلىق جىددىيلىشىپ بىر كالتهكنى قولىغا ئېلىپ، يولۋاس

 جۇڭگولۇق ھېچقانداق . ياپونىيىلىكمۇ جىددىيلىشىپ دەرھال بىر تۈپ دەرەخكه چىقىۋاپتۇ

 . جىددىيلهشمهي ئېڭىشىپ ئايىغىنىڭ بوغقۇچىنى چىڭىتىشقا باشالپتۇ

 داقسىگه كېيىن، خهقلهر بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ جۇڭگولۇقتىن، شۇنداق خهتهرلىك ئهھۋالدىمۇ قان

 ئۆزىنى تهمكىن تۇتۇپ، ئايىغىنىڭ بوغقۇچىنى چىڭىتىپ ئولتۇرغانلىقىنى سورىغانىكهن، جۇڭگولۇق

 جىددىيلهشكهننىڭ نېمىگه پايدىسى بار؟ مهن پهقهت ئايىغىمنىڭ بوغقۇچىنى « : مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ

 لىقتىن تېزرەك قېچىپ چىڭ چىگىۋااللىسامال، ئاندىن ھېلىقى باتۇر قىياپىتىگه كىرىۋالغان ئامېرىكى

 » ! كېتهلهيمهن ئهمهسمۇ

 بىناغا ئوت كهتسه

 جۇڭگولۇقالر قانچىلىك بهدەل تۆلىشىدىن قهتئىينهزەر، ئوت ئاپىتىدىن قۇتۇلدۇرۇشقا ئاتلىنىپ، زىياننى

 ئهڭ تۆۋەن چهككه چۈشۈرىدۇ؛

 لهرنى قۇتقۇزىدۇ، ئامېرىكىلىقالر قانچىلىك بهدەل تۆلىشىدىن قهتئىينهزەر، ئاپهتكه ئۇچرىغان ئادەم

 دۇنيانىڭ كۆيۈپ كۈلگه ئايلىنىپ كېتىشى بىلهن ھېسابلىشىپ ئولتۇرمايدۇ؛ - قانچىلىك مال

 ياپونىيىلىكلهر مهيلى قانچىلىك بهدەل تۆلىشىدىن قهتئىينهزەر ئارخىپالرنى قۇتقۇزۇپ قالىدۇ، بۇ

 وت دېڭىزىدا قېلىشى بىلهن دۇنيانىڭ كۆيۈپ كېتىشى، قانچىلىك ئادەمنىڭ ئ - جهرياندا قانچىلىك مال

 ئارخىپالر ئامان قالسا، تارىخ ئامان قالىدۇ، تارىخنىڭ « ئۇالر . ئانچه ھېسابلىشىپ ئولتۇرمايدۇ

 . دەپ قارايدۇ » تهرەققىياتى داۋاملىشااليدۇ

پۇل ئامانهت قويۇش
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 هيدۇ، لېكىن جۇڭگولۇقالرنىڭ كىرىمى ئامېرىكىلىقالرنىڭكىگه يهتمهيدۇ، ياپونىيىلىكلهرنىڭكىگىمۇ يهتم

 ئامانهتنىڭ ئۆسۈمىنىڭ قانچىلىك ئاز بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، تۆت . ئۇالر پۇل ئامانهت قويۇشقا ئامراق

 . تهڭگه پۇل تاپسىال، ئالدى بىلهن بانكىغا ئامانهت قويۇشنى ئوياليدۇ

 ڭ پۇل ئامانهت قويۇش  جۇڭگو پۇقرالىرىنى : ئامېرىكىلىقالر بۇنىڭغا قارىتا مۇنداق دېيىشىدۇ

 كهلگۈسىدىكى ئىقتىسادىي تهرەققىياتىغا نىسبهتهن ئىشهنچى يوقلۇقىنى بىلدۈرىدۇ؛ ياپونىيىلىكلهر

 پۇل ئامانهت قويۇشقا ئامراق بولۇشىغا قارىغاندا، جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ تۇرمۇشتىن « : مۇنداق دېيىشىدۇ

 » . ھۇزۇرلىنىدىغان باشقا تۈزۈكرەك سورۇنى يوق بولسا كېرەك

 قالر ئامېرىكىغا بارسىمۇ، ياپونىيىگه بارسىمۇ تاپقان پۇلىنى ئوخشاشال ئامانهت لېكىن، جۇڭگولۇ

 جۇڭگولۇقالرنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق « قويۇۋېرىدۇ؛ شۇنىڭ بىلهن ئامېرىكىلىقالر بىلهن ياپونىيىلىكلهر

 . دېگهن قاراشقا كېلىشىدۇ » پۇل ئامانهت قويۇش ئهنەئنىسى بار ئىكهن

 ھهقسىز كهچلىك تاماق

 ىر جۇڭگولۇق خېلى كۆپ دۆلهتلهرگه چىقىپ، بهزىدە ھهقسىز غىزالىنىپمۇ بېقىپتۇ ھهمدە مول ب

 ئامېرىكىلىقالر سىزگه كهچلىك زىياپهت « : تهسىراتالرغا ئىگه بوپتۇ، ئۇ بۇ ئىشالرنى مۇنداق تهسۋىرلهپتۇ

 لغان ئامېرىكىلىق، تهييارلىسا، ناھايىتى ياخشى كهيپىيات يارىتىپ سىزنى خۇشال قىلىدۇ، ساھىبخانا بو

 دەپ » بۈگۈن سىلهر ئىچكهن كوكا كوال سىلهرگه قىلغان سوۋغىتىم بولۇپ قالسۇن « : مېھمانالرغا

 ئىچمهكلهرنىڭ پۇلىنى - ئهسكهرتىپ قويىدۇ، شۇنىڭ بىلهن مېھمانالر ئۆزلىرى ئىستېمال قىلغان يېمهك

 . ئۆزى تۆلهيدۇ

 لىشى ئانچه جانلىق ئهمهس، لېكىن، داستىخان مول، ياپونىيىلىكلهرنىڭ باشقىالرنى تاماققا تهكلىپ قى

 ياپونىيىلىكلهرنىڭ سىزگه بهرگهن . شارابالر ئېسىل، يهنه كېلىپ مۇالزىم قىزلىرى تولىمۇ ئىشچان - ھاراق

 . بىر ۋاخلىق ھهقسىز كهچلىك تامىقى سىزنىڭ بۇيرۇتمىڭىز ئىچىدىن ئهپچىللىك بىلهن تۇتۇپ قېلىنىدۇ

 سىز بىرەرسىنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولغاندىن . كهچلىك تاماق يېيىشى ئوڭاي جۇڭگولۇقالرنىڭ ھهقسىز

 لېكىن . مۇنچه ئىش قىلىپ بهرسىڭىز بولىدۇ؛ قىلىپ بهرمىسىڭىزمۇ بولۇۋېرىدۇ - كېيىن، ئۇنىڭغا ئانچه

 ئهمما يېنىڭىزدا . قىلمىسىڭىز بولمايدۇ » بار تاۋىقىم، يان تاۋىقىم « ئۇنىڭ ئالدىغا داستىخان سېلىپ

 . جهزمهن يېتهرلىك مىقداردىكى ھۆكۈمهت پۇلى بولۇشى كېرەك

ژۇرنىلىدىن قاھار ئوسمان تهرجىمه قىلدى » تالالنغان فېليهتونالر «
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