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 سۈپۈرگە مەزدى جاھاى ، قىسىن-1

 
 شاھي قۇياش

 
 مەزدى جبھبُ مىػي بۇ چىقىۋاتقبُ ٍىتيەپ ئېػىگىْي دەرۋازىطىذىِ غەھەر ھەغەٍەتيىل

 تۈّىگەُ ضىرتتب مېچىچە مۈتۈپ مىرىػْي غەھەرگە ئبىذىغب دەرۋازىطي غەھەر. ئىذى ضۈپۈرگە
 تۆگىيەرّىڭ تۇرغبُ ئۇرۇىۇپ تىْىقيىرى ئىططىق ضۈپۈرگە . ئىذى توپيىػىۋاىغبُ مبرۋاّالر

 ۋەضبقبىطىس ضبقبىيىق، .چبپبُ قىطقب .چبپبُ ئۇزۇُ قبّذاقتۇر ، قىيىپ بېرى ّېرى تۇٍػۇقيىرىْي
 تبظ .ٍىْىپ ئىػىنىگە . ئبىذى ّەپەش ئەرمىِ دە -، ئۆتتي قىطتبڭچىيىقتىِ ئبرالپ مىػىيەرّي
  .مەتتي ٍېڭىپ ئىتتىل بىيەُ ٍوه خبّيىق ٍېَىتىيغبُ

 قۇٍبغْىڭ ئەتتىگەّيىل ئۈضتىذە بۇىۇتالر ئبق تۇرغبُ تەۋرىْىپ ٍىْىل ئبضَبّذىني ضۈزۈك
 مەتنەُ ٍبّذىػىپ ضېپىيىغب غەۋەر ئبىذىذا مۆز ضۈپۈرگىْىڭ . جىيۋىيىْەتتي ّۇرىىرى قىسغۇچ
 ٍبتبتتي، تبغيىْىپ داال چەمطىس بوىطب ٍىراقتب تېخىَۇ.ٍوىالر توپىيىق ضوزۇىغبُ ھەرتەرەپنە .ئېتىسالر

 ئبٍبغيىرى ئېػىنىْىڭ ضۈپۈرگە ٍوه تبغيىق ئۇپراتقبُ تۇٍبقيىرىْي ئۇالرّىڭ مبرۋاّالر قبّچە
 غەھەر بىر ھەٍۋەتيىل قورغبىغبُ بىيەُ ضېپىيالر ئېگىس ، قېيىِ . تبراضالٍتي رېتىَيىق ئبضتىذا

 ّىڭ «غبھي قۇٍبظ »مەتنەُ داڭقي ئەتراپقب بۇ غەھەر بۇ . ئىذى قبىَبقتب ئبرقىطىذا ٍوىوچىْىڭ
 مۆرگەُ غەھەرّي تەىەت ضۆرۈُ ٍۇّذاق ئۆٍرىذە ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى ، ٍبئبىال ئىذى، پبٍتەختي

 مېيىْگەُ بۇالپ ئۆىنىيەردىِ ببرىىق قبراغيىق پبدىػبھيىققب ، بوىۇپ چوڭ بەمَۇ غەھەر ، ئەٍەش
 خبُ قورغبىغبُ بىيەُ ببغالر تۇرغبُ قبراڭغۇىىػىپ . ئىذى مەتنەُ تىْىپ بىيەُ ببٍيىقالر

 ،رەڭيىل ٍوىالر مەڭ ٍبتقۇزۇىغبُ خىع ،چبضب تۇراتتي بېسەپ تۈۋرۈميەر ھەٍۋەتيىل ضبراٍيىرىْي
. گۈٍبەزىەر ئبجبٍىپ تۇرغبُ مۆرۈّۈپ ئبرىطىذىِ دەرەخسارىىق ،بۈمنىذە راۋاقالر تۇرغبُ تبۋىىْىپ

 ضەىتەّەت تېخىَۇ ٍەّسىرىطىگە غەھەر پەىەٍپەٍيەر، تبظ مۆتۈرۈىگەُ ئۈضتىگە تبغالر ضۈّئىٌ
 ، تېرىيىرى ھبٍۋاُ قىََەتيىل . تبغالر ئېطىو مۆٍۈظ، ئبىتۇُ موچىيىرىذىِ غەھەر ، بېغىػالٍتي

 قبچىالّغبُ ضبالٍيىرى ضوۋغب پبدىػبھيىقْىڭ مىچىنرەك بىر قبٍطي . دەرٍبّالر دورا پۇراق خۇظ
 بۇ ، تۇراتتي ئۆتۈپ ئۈزۈىَەً ئبٍىغي قبراپ ئوردىطىغب غبھ مبرۋاّالر ئبرتقبُ قبپالّي ضبّذۇق،
 ئىػيىرىغب بېسەظ ئبٍۋاّالرّي ضبراً ، ضۆىەت ئوغۇقچە ، ئىچىع ٍەپ ئوردىذىني ٍەردە بۇ ببٍيىقالر

 ، تۈگەٍتي بوىۇپ ضەرىپ
 . ھىذىْي ھەقىقي ببھبرّىڭ ئىچىذە ھەغەٍەتيەر غەھەردىني بۇ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى

 مۈىنىْي چىِ مۈىگەُ قبقبقالپ . قىسىييىقْي بوىغبُ بىػبرىتي توقيۇقْىڭ چىراٍىذا ئبدەٍيەرّىڭ
 . ئىذى مەتنەُ توىۇپ بىيەُ ّبٍراتالر موچىيىرى تبر . پبضنىْب غەھەرّىڭ . مۆرٍىذى

 راۋاقالرّي ئبجبٍىپ بىيەُ قوىيىرى ،قبداقالغقبُ مبضىپالر قۇرغبُ ضبراٍيىرىْي خبُ ھەغەٍەتيىل
 . مەچۈرەتتي ھبٍبت مۆىبىيەردە تبر . قىَطبٍغبُ ٍەردە بۇ ّەققبغالر ٍبھىر . ئۇضتىالر قىيغبُ ئۆرە

 . تبغالٍتي قەدەً چۈغنۈُ مىػىيەر ھبىطىرىغبُ ئەٍگەمتىِ ٍۈمچەٍگەُ،ئېغىر موچىالردا
 دەرەخيەر . پىچىرىىػبتتي بىيەُ ئېھتىَبت قبراپ ،ئەتىراپىغب خۇدىنطىرەپ ضۇخەّچىيەردىِ جبضۇش
 غىرقىراپ . غىيذىرالٍتي ٍىْىل ٍۇپۇرٍبقالر غبٍبىذا ئبراٍبەخىع . چورقىرىػبتتي قۇغالر ئۈضتىذە
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 ضۆٍۈپ ئوتالرّي ٍېػىو بوٍيىرىذىني ئېرىق ئېَتىپ ّبخػىيىرىْي ٍۇھبببەت ضۇالر ئېقىۋاتقبُ
 .ئىذى تەش تبپَبق مۆڭۈىْي بوىغۇدەك خوغبه بەزٍىيىرىذىِ بو تەبىئەتْىڭ ىېنىِ . ئۆتەتتي

 ببر ٍەھەىيىيەرٍۇ ئبتىيىذىغبُ دەپ «دىۋاّىيەرٍەھەىيىطي »ٍەّە ضىرتىذا ضېپىيىْىڭ غەھەر
 قۇه ٍەھەىيىذە بۇ قۇرۇىغبُ موچىالردىِ تبر توپىيىق بۈگرى ،ئەگرى ئۆٍيەر پبمبر پبمبر . ئىذى
 مىػىْي مۆپيىني ببىىالرّىڭ ٍۈرگەُ ئوٍْبپ توزۇتۇپ توپىطىْي موچىْىڭ بىيەُ مىَىَيىرى قۇه

 ھوٍيىىڭ بىر ھەر ، مىرىۋاىغبّىذى گەٍەقىىيىپ موالپال ٍەرّي دىۋاّىيەر بەزى ، قبىذۇراتتي ھەٍراُ
 بېػىْي ئۈضتىگە پۇتىْىڭ ئىنني ئىتالر مەتنەُ قوتورىىػىپ چۈغۈپ تۈميىرى ئبىذىذا ئىػىني

 ، مەىطىَۇ ئوغرى ،بىرەر مەتنەّني ھورۇّيػىپ غۇّچىيىل ئىتالر بۇ . ٍبتبتتي ٍۈگىذەپ قوٍۇپ
 قوٍۇىغبُ دۆۋىيەپ ئبىذىذا ئىػىني ئۆٍْىڭ بىر ھەر ، قبۋىَبٍتي قوٍَىغۇچە ئوٍغۇتۇپ ئىگىطي
 ّبّالر پبرچە مۆمەرگەُ ، قورىغبُ خبىتىالردا مىَىَيەر، موّب ، تېطەك تۆٍۈر ، التىالر ئەضني
  .تۇراتتي تبغيىْىپ مۆزگە

 مۆٍۈك ٍەر ھەٍَە . مۆرۈَّەٍتي چۆپَۇ ئوت مۆمەرگەُ ٍبمي دەرەخ تۈپ بىر بۇٍەردە
 دىۋاّىچىيىل مىرىپ غەھەرگە ھەٍَىطي ٍەھەىيىذىنىيەرّىڭ بۇ . ٍبتبتتي چبڭقبپ ئوتتەك ئبپتبپتب
 ٍەڭگۈ تۇرۇغي ئىچىذە غەھەر ئۇالرّىڭ تەرىپىذىِ پبدىػبھ ، ببقبتتي جېْىْي بىيەُ قىيىع

 قىيىػي تىيەٍچىيىل ئۆتۈپ موچىالرغب چوڭ ئۇالرّىڭ مىرگەّذىَۇ غەھەرگە . ئىذى چەميەّگەُ
 ّبٍراتالر موچىطىذىني ئبرقب غەھەرّىڭ ٍەّىال بېرىذىغبّالر ضەدىقە ئۇالرغب . ئىذى قىيىْغبُ ٍەّئىٌ
  .ئىذى

 مېيىپ قبّذاق پبٍتەختىگە ئۇىۇغ بۇ ّىڭ «غبھي قۇٍبظ »ضۈپۈرگە مەزدى جبھبُ
 ئۇّي غبٍىيي تەقذىرّىڭ ٍبمي . قبىغبّذۇ مېيىپ ئېسىپ بەىنىٌ .بىيَەٍتي ئۆزىَۇ قبىغبّيقىْي

 ئىختىَبرىغب مۆڭيىْىڭ تىسگىْىْي ضەپىرىْىڭ ضۈپۈرگە . ……..تبغيىغبّذۇر ٍەرگە بۇ ئۇچۇرۇپ
 . ٍبڭذى ئەگىػىپ مبرۋاّالرغب قبّذاقتۇر ، ئۆتتي مىچىپ ضۇالرّي قبّچە ئۇ . ئىذى تبپػۇرغبُ

  .تۈّىذى ئەتىراپىذا گۈىخبّيىرى مىَيەرّىڭذۇر
 پۇغبٍَبُ قبىغىْىغب مېيىپ ٍبمبّغب ىەّىتي بۇ تۇرۇپال مىرٍەً دەرۋازىطىذىِ غەھەر ئۇ ئۇ

 ئۇزۇُ ، ببضقبُ ضبقبه قورۇق ٍۈزىْي . مىَگەُ بۆك ّىپىس بېػىغب قوۋۇقچىيىرى دەرۋازا ، ٍىذى
  .توختبتتي ۋارقىراپ ئبدەٍْي غەىىتە بۇ قىطتۇرىۋاىغبُ پوتىطىغب پىػىْي بىر ٍەمتىنىْىڭ

 !ضبقبه ھەً-
 ئىطَي ئۇّىڭ چۈّني ، ٍېڭىۋەردى ضېيىپ ئبڭيىَىغبّغب ضۆزىْي قورۇقچىالرّىڭ ضۈپۈرگە

 ، دە ئەٍەش ضبقبه
 .قىيىۋاتىَىس گەپ ضبڭب . ضبقبه ھەً_ 
 چبقىرۋاتبٍطىيەر؟ ٍېْي_ 
 ؟ ّەگە ، ضېْي ھە_ 
  .مېتىۋاتىَەُ مىرىپ غەھەرگە ، مۆرىۋاتىطىيەرغۇ_ 
  .تبرت بۇٍبققب ئېػىگىڭْي_ 

 قوٍۇّيىرىْي ٍبّچۇق چىقىرىپ بىرچەتنە تبرتقۇغالپ ، ّوقۇپ ضۈپۈرگىْي قورۇقچىالر
 مۆپْي . چىقَىذى ھىچْىَە ببغقب ٍبرٍبقتىِ ئۇغػبق ّەتچە بىر قوىىغب ئۇالرّىڭ ، ئبختۇردى
 بىر ٍبڭذاٍذا ٍۇّذاق ّەرضىيىرىْي ٍۇھىَراق ئەىۋەتتە .تۇراتتي قبراپ ئۈّچىقَبً ضۈپۈرگە مۆرگەُ
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  .قوٍَبٍتي ٍەرگە چىقىذىغبُ قوىىغب قبراقچىالرّىڭ تۇرىذىغبُ ئۇچىراپ
 قورۇقچي ضورىذى دەپ _ ؟ بىيەٍطەُ قبئىذىيىرىْي پبٍتەختىَىسّىڭ ئۇىۇغ_ 
 ضۈپۈرگە دېذى ، _ مۆپ بىيَەٍذىغبّيىرىٌ بىيىذىغىْىَذىِ_ 
 مىرىع دەرۋازىذىِ مىػي مەىگەُ ّۆۋەت بىرىْجي غەھەرگە بۇ ، قبه ئبڭالپ ئەٍىطە_ 

  .تۆىەٍذۇ ھەققي
 ببغقب ٍبرٍبقتىِ ّەتچە بىر ئبغۇ مۆردۈڭالر،ٍېْىڭذە ئبختۇرۇپ ئۆزۈڭالرٍۇ ھەققي خۇدا_ 
  .ٍوق ھېچْىَە

 تىيەٍچىيىل ضەُ ٍبمي ؟ قىيىطەُ ئىع ّىَە مىرىپ غەھەرگە بوىَىطب پۇىۇڭ_ 
 ٍەھەىيىَىسّىڭ دىۋاّىيەر بىسّىڭ . بۇٍەردىِ ٍوقبه بوىطبڭ قىيَبقچي ؟غۇّذاق قىيَبقچىَۇ

  . ……ئبغىذۇ ٍېتىپ دىۋاّىيىرىَۇ
 مەزدى جبھبُ ٍەُ_ ، ضۈپۈرگە چۈغەّذۇردى دەپ _ ؟ قىيىۋاتىطىيەر گەپْي ّەدىني_ 

 داڭقىْي پبٍتەختىْىڭ ئۇىۇغ ، غۆھرىتىْي ٍىسّىڭ «غبھي قۇٍبظ »تەڭذاغطىس قۇدرتي ، ٍۇضبپىرٍەُ
 دۇَّب ٍبه ، پۈچەك پۇه ّەدىَۇ ٍەّذە . مەىذىٌ ٍىراقالردىِ بوىۇپ قىيَبق زىَبرەت . ئبڭالپ
 ئىػي ئبقىيالرّىڭ ٍىغىع دۇَّب . بوىطۇُ

 غۇ چۈغطە قبراڭغۇ ّەدە ….قوغبالٍذۇ زىْْەت غبھالرغىال ئۇىۇغ پەقەت ببٍيىق . ئەٍەش
 ئەتىگە خۇدا ؟ ضىيەر ئبڭيىغبَّۇ ، قوٍَبٍَەُ ئبغۇرۇپ ئەتىگە تبپقىْىَْي بۇگۈُ . تۈّەٍَەُ ٍەردە

 ئەّە مىتبپالرغب ٍۇقەددەش . بېرىذۇ قوغۇپ رىسقىْىَۇ ئەتىيىل .مىػىگە بەرگەُ ئۆٍۈر ٍەتنۈدەك
  .ٍېسىيغبُ غۇّذاق

 بىر ٍەّە تبرتىۋاىذى گىپىْي ضۈپۈرگىْڭ دەپ _ ؟ ئوخػىَبٍطەُ گەپچي ىېيي ضەُ_ 
 ئبً بىر ئوردىطىغب خبُ بوىَىطب مەت قوٍۇپ ئېػىنىڭْي قوتۇر ٍۇّۇ بوىَىطب پۇىۇڭ _ قورۇقچي
  .تبىال بىرىْي ،ئىننىذىِ ئىػيەٍطەُ ھبغبرغب

 ؟ چۈغۈّەىَىذىٌ زادى ،ٍەُ مەتتي بوىۇپ گەپ ّىَە_ 
 ئېػىگڭْي ٍبمي ، تۇر ئىػيەٍذىغبّغب ھبغبرغب ئبً بىر ٍبمي ، قوً خۇپطەّيىنىڭْي_ 

  .مەت قۇٍۇپ
 ، ھبڭراپ قوٍىۋىتىپ بوىىػىغب ئبۋازىْي ئېػىگي مۆرۈٍطىس ضۈپۈرگىْىڭ ئبڭالپ گەپْي بۇ

 ئبچچىقىذا قورۇقچىالر . مىَذى بېػىغب غەھەرّي بۇ بوىَبٍذىغبُ قىيىػقىَۇ گەپ ئۈّيۈمرەك
 قۇٍبظ ئۈچۈُ ضۈپۈرگە ئېػەك . تېپىۋەتتي ّەتچىْي بىر بىيەُ ئبٍىغي قبتتىق بېقىْيىرىغب ئۇّىڭ

  .ئىذى قىََەتيىنرەك غبھىذىَْۇ
 ھبً . _مەتتي قىَىيذاپ دۈٍبىيىرى بوىۇپ تەگنەّذەك ئۆزىگە تبٍبق تەگنەُ ئېػەمنە

  _غۈپۈرگە چۈغتي ئبرىغب دەپ ._ قىيَبڭالر ئۇّذاق ئبدەٍيەر ٍبخػي ھبً
 ّىَە ببغقب ئۇّي غۇڭب خۇدا ، ٍەخيۇق خۇٍيۇق ئەضني ٍۇغۇّذاق بۇ ، تۇرۇپطىيەرمي مۆرۈپ

  .قبىطۇُ ئۆزۈٍگە ئېػەك . ئىػيەً ئىػيىطەً اغبرغب ٍەُ بوپتۇ . ٍبراتقبُ قىيىپ ئېػەك قىيَبً
 تۈزّي ، تۈزگە دۆڭْي بىر قبّذاقتۇر . چوقۇدى تبظ قبتبرىذا ٍۇّۇغۇچىالر تبظ ضۈپۈرگە

  .توغىذى توپب بىيەُ ئېػىني قوغۇىۇپ ھبغبرچىالرغب تبرتىۋاتقبُ دۆڭگە
 ئورّىتىيغبُ ئوتتۇرضىغب ٍەٍذاّىْىڭ غەھەر ، دارالرّي قۇرۇىغبُ ئۈضتىگە ضېپىيالر ٍەردە ئۇ
 ئېغىر ئبٍىغىذىني ، مۆتەمْي ھەٍۋەتيىل چېپىيىذىغبُ مبىيىطي قىيىْغبّالرّىڭ ھۆمۈً ئۆىۈٍگە
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 ٍەرّي ھەٍَە . مۆردى جىْبٍەتچىيەرّي ئىػيەۋاتقبُ ئبضتىذا قبٍچب ، ضۆرەپ غبراقيىتىپ مىػەّيەرّي
 پەقەت . . قىالتتي قبپيىغبّذەك ضۈمۈت چوڭقۇر ، بۇرۇقتۇٍيۇق ئېغىر ضىقىذىغبُ دىَىْي مىػىْىڭ

  .قبىذى ضبقيىْىپ خبتىرىطىذە ضۈپۈرگىْىڭ ئىػال ئىنني
 ئۆزىْىڭَۇ ۋە ئېػىنىذىِ ، بېرىپ ببقَبقچي مۆرۈپ ٍەھەىيىطىْي دىۋاّىيەر ئۇ قېتىٌ بىر
 ئۇّي مېيىپ ٍۇپۇرىۇپ ئبدەٍيەر توپ بىر مېپەُ جۇىذۇر . قبىذى تبضال قبىغىيي ئبٍرىيىپ جېْىذىِ

 ئۈضتىگە ئېػەمْىڭ ّەتچىطي بىر ببىىالردىِ قىپَبالڭبچ . چۈغتي ضۆرەپ ئۈضتىذىِ ئېػىنىْىڭ
 ضۆرىگىيي تبرتقۇغالپ مىَىَيىرىْي ئبختۇرۇپ قوٍۇّيىرىْي ئۇّىڭ قبىغبّيىرى . ئۈىگۈردى ٍىْىپَۇ
  :ضۈپۈرگە مەتنەُ قورقۇپ . تۇردى

 تبالڭ بۇالڭ مەضىپذىػىڭالرّىَۇ ئۆز ضىيەر ؟ بوىذىَۇ ئىع ٍۇغۇٍۇ . ئىْطبپالر ّب ھبً_ 
 قىيىپ گەپيەرّي مەىگەُ خىَبىىغب دەپ _ ؟ قەىەّذەرغۇ ئوخػبغال ضىيەرگە ؟ٍەَّۇ قىالٍطىيەر

 تبالُ گۆغىْىَۇ ٍىرتىپ مىَىَيىرىْي ئۇّىڭ ئبدەٍيەر غەىىتە بۇ ۋارقىرىَىغىْىذا ئۇ ، ضبىذى چۇقبُ
 ئۈّۈً ۋارقىرىػي ئۇّىڭ ھبىذا ھەر . قىالتتي بۆىۈغىۋاىىذىغبّذەك پبرچىذىِ بىر قىيىپ تبراج

  .قېيىػتي توختبپ چىپپىذە ّېَىػقىذۇر قەىەّذەرىەر مېيىۋاتقبُ ٍۇپۇرىۇپ . _ بەردى
  .بىرى ضورىذى دەپ_ ؟ قەىەّذەرٍۇ راضتىْال ضەُ_ 
 ٍەغھۇر ئەىْىڭ ٍىراق ٍەُ_ ضۈپۈرگە، گۈرمىرىذى دەپ _ قوٍۇڭالرمي بىيىپ_ 

 ..…قەىەّذەرىَەُ
 ئبچقبُ ئېغىس تۇّجي بۆىذى ضۆزىْي دەپ_ ؟ ٍۈرۈٍطەُ ٍْىپ ئېػەك ّىَىػقب ئۇّذاقتب_ 
 ئىذىغۇ؟ مېرەك بوىَبضيىقي ھېچْىَىطي دىگەّْىڭ قەىەّذەر_ ، قەىەّذەر

 ضۈپۈرگە چۈغەّذۈردى دەپ _ ھېطبپالَّبٍذۇ، قەىەّذەر قەىەّذەر ٍوق ئېػىني تەرەپتە بىس_ 
 جبھبُ ٍىْىپ ئېػەمنە. ئبقطبقىيىَەُ قەىەّذەرىەرّىڭ ٍۇرتۇٍذىني ٍەُ ئۈضتىگە ئۇّىڭ_ 

 ، قىيىَەُ زىَبرەت ٍەھەىيىطىْي قەىەّذەر ٍەرّىڭ غۇ ببرغبّذا غەھەرگە ھەربىر ، مېسىَەُ
 ئىع ضەت غۇّچىيىل ٍەتطە قۇىىقىغب قەىەّذەرىىرىْىڭ ٍۇرت ببغقب قىيىقىڭالر بۇ ضىيەرّىڭ
  …………..بوىىذۇمي
 بىر قېرى خىرىيذىذى دەپ _ بوىطبڭ ئبقطبقىيي قەىەّذەرىەرّىڭ ٍۇرتۇڭذىني ئۆز ضەُ_ 
 .غەرت مۆرۈغَىنىڭ بىيەُ غبھىَىس قەىەّذەرىەر بىسّىڭ ._ قەىەّذەر

 ببرٍۇ غبھىڭالر قەىەّذەرىەر ضىيەرّىڭ _ ضۈپۈرگە بوىذى ھەٍراُ ؟ غبھي قەىەّذەرىەر_ 
 ؟ تېخي

 پەخىرىىْىپ قەىەّذەر قېرى دېذى _ بوىطب ئبقطبقىيي قەىەّذەرىەرّىڭ ٍۇرتۇڭذىني ضېْىڭ_ 
  .مۆرىطەُ ھبزىر ٍبّب . ببر غبھىَىس ئۆز بىسّىڭ _ تۇرۇپ

 دەپ قىيىَەُ گەپذاّيىق ضۈپۈرگە . ٍبڭذى ضېيىپ ئبىذىغب ئۇّي چۇۋۇىذىػىپ قەىەّذەرىەر
 . قبىذى قىيىپ پۇغبٍَبُ قىيىۋەتنىْىگە گەپيەرّي ئوغۇقچە دەپ ّېَە؟ قبىذىََۇ ببالغب ئبغسىَذىِ

 قۇتۇىىۋاىَبقچي ئەھۋاىذىِ ٍۈغنۈه مۆرضىتىپ قيىپ ئبقطبقىيي قەىەّذەرىەر ئۆزىْي ئۇ ئەضىيىذە
 مەتنەُ چىقىپ ئېغىسدىِ ىېنىِ . بىيطۇُ مىٌ ببرىىقىْي پبدىػبھىْىڭ ئەبيەخيەرّىڭ بۇ . ئىذى

 ضۆزّي داّىػَەُ بىر غۇڭب . بوىَبٍتي قبٍتۇرىۋاىغىيي ئەٍذى گەپْي
 ببغقۇرىذۇ ئبدەٍْي گەپ مەتنەُ چىقىپ ئېغىسدىِ ببغقۇرىذۇ، ئبدەً چىققۇچە ئېغىسدىِ

  .ئېَتقبُ توغرا دەپ
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 ئبىذىغب ئۆٍْىڭ بىر قبىغبُ دەپ چۈغەً ئۆرۈىۈپ قىَطىَىپ ببغالپ ضۈپۈرگىْي قەىەّذەر
 مەتنەُ چىگيىػىپ ضبقبىيىرى چبچ ئۈضتىذە بورىْىڭ مەتنەُ قبرداپ ئىچىذىني ئۆً . ئەمەىذى

 مىَىٌ ئۈضتىذىني . ٍوقبتقبُ ئۆڭىْي ئەضيي بەتيىرى ٍۇٍۇقطىس قبرىذىغبُ، چىػيىرى ،
 بىر قىَبپەتتىني ضۈرىۈك چۈغىذىغبُ ئېػىپ قەىەّذەرىەردىِ ببغقب جۇىيىقي جۇه مېچەميەرّىڭ

  .ئىذى ٍۈغنۈه قىيَبق پەرەز ئىنەّيىنىْي قبّچىذە قوراٍىْىڭ ٍبظ ئۇّىڭ . ئوىتۇراتتي ئىْطبُ
 ضبڭگىيىغبُ تورۇضالردا مەتنەُ بېطىپ تور ، چىۋىْالر ٍۈرگەُ گىژىيذاپ ئەتىراپتب

  .مۆرضىتەتتي ضىرىىق تېخىَۇ ّي «ئوردىطي غبھ » بۇ ئۆٍۈچۈميەر
 قبراپَۇ مۆتۈرۈپ ببظ ئۇّىڭغب غبھي قەىەّذەرىەر . ببضتي ضۈر ضۈپۈرگىْي جبھبّنەزدى

 :قوٍَبً
  .ضورىذى دەپ _؟ ئبدەٍطەُ ّىَە_ 
  .ئىننىيەَّەً ضۈپۈرگە دېذى ._ تىيەٍچىَەُ_ 
 قەىەّذەرچىيىل دەپ_ ، تىيەٍچي ئوخػبغال ئبدەً ھەٍَە ئبىذىذا تەڭرىٌ ئۇىۇغ غۇّذاق_ 

 بەختىْي ، رىسقىْي ئۆزىْىڭ ئىْطبُ_ ، غبھي قەىەّذەرىەر مەتتي ۋاالقالپ ئۈضتىذە پەىطەپەضي
 ئبرقىيىق قوىي بەّذىْىڭ تىيىگەّيىرىَىسّي خۇدادىِ بىس ، ٍەردىني غۇ پەرىق . تىيەٍذۇ خۇدادىِ
 قىيَىػىذىِ دۇَّبدىني بۇ ببٍالر . ئەٍەىذارالر . غبھالر .مۆرىطەُ ببرغبّذا دۇَّبغب ئۇ ضەُ ، ئبىىَىس
 قبراپ جەّْەتنە خوراً خوغبه ھەٍَىطي قەىەّذەرىەرّىڭ تۇرغبّذا قىَْىيىپ بوالىَبً بېرىپ ھىطبپ
 ۋە مۈچ ّەرضىيىرىْي خەىىقْىڭ زوٍىگەرىەر ئەٍەىذارالر ببٍالر ، دېطەڭ ّېَىػقب . بوىىذۇ ٍبڭغبُ
 قىيغبُ ئىيتىپبت بىيەُ ئىختىَبرىىق ببغقىالر بوىطب قەىەّذەرىەر . تبرتىۋاىىذۇ بىيەُ زورىۇق

 ، قىيىذۇ قۇبۇه ّەرضىيەرّي
 قىيذى خوغبٍەت دەپ_ ، ئبغتي ھۆرٍىتىٌ مەضپىَگە ۆز .ٍورۇپ دىيىٌ ئبڭالپ ضۆزىىرىْي_ 
 مېتىػتە چىقىپ ضبالٍەت ئۇۋىطىذىِ جىِ بۇ قىيىپ ّىَىيەر بىر ئەضَبدى ئۇّىڭ . ضۈپۈرگە

  ………بوالتتىٌ ئۇٍبىغبّذەك ضەه بەزىذە ٍەُ . _ ئىذى
 ببغقىالرّي بىس _ غبھي قەىەّذەرىەر بۆىذى ضۆزىْي ضۈپۈرگىْىڭ دەپ ._ پەخىرىەُ ئۇٍبىَب_ 
 ئوغۇق خىراجىتىذىِ ئۆز ٍبّچۇقىذا مىػىْىڭ بىر : ٍىطبىي . قبٍتۇرغۇچىالرٍىس ٍوىىذىِ جىْبٍەت

 ئۇّىڭ بىس . ضبىىذۇ خىَبىالرغب ٍبٍبُ ئۇّي چوقۇً ّەرضە ئوغۇقچە بۇ ، دەٍيي تۇرۇپتۇ تەڭگە بىر
 ھەٍذە . قبىىذۇ ئبٍبُ قېيىػتىِ ٍېڭىپ ٍوىالرغب ٍبٍبُ مىػي ھېيىقي تىيىۋاىىَىس، پۇىىْي ئوغۇقچە

  .ئبىىذۇ ضبۋاپ مۆپ
 چوڭقۇر ٍۇّذاق ئبغىسىذىِ قەىەّذەرّىڭ ھېچبىر تېخي ٍەُ _ ضۈپۈرگە دېذى ._ ئبپىرىِ_ 
  .ئىنەَّەُ ببقَىغبُ ئبڭالپ گەپيەرّي ٍەّىيىل

 ئبىذىذا غبھىْىڭ قەىەّذەرىەر ، ئەٍەش ئەىذىذا قەىەّذەرّىڭ بىر ئبدەتتىني ضەُ_ 
 ّبٍىٌ ٍىْىڭ تەرەپتە ئۇىۇغيۇق ئېَتطبً ضبڭب ٍەُ_ غبھ، ٍەغرۇرالّذى دەپ_ دە، -تۇرىۋاتىطەُ

 ھبجىتي ٍبڭب غبھْىڭَۇ غۇ بەزىذە . تۇرىذۇ ئورۇّذا ئىننىْجي قبىطىال دىِ «غبھي قۇٍبظ»
  .چۈغىذۇ

 ؟ ّىڭ«غبھي قۇٍبظ»ق ئۇىۇغ غۇ_ 
 بىر قبّذاقتۇر تۇرغبُ ئېطىقيىق بوٍْىغب _ ؟ مۆردۈڭَۇ پۈتۈمْي ٍىص بوٍْۇٍذىني بۇ ٍبّب_ 

 ئوردىطىغب غبھ ئېيىپ پۈتۈمْي بۇ ٍبّب_ ، غبھي قەىەّذەرىەر مۆرضەتتي تبختىْي ٍىص مىچىل
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 . بوىىذۇ چبغيىرىَۇ قبىىذىغبُ چبقىرىپ ٍېْي ئۆزى غبھْىڭ بەزىذە . چىقبالٍَەُ مىرىپ ئىختىَبرى
 ، بېطىۋاىغبّذا ٍۇرتالرّي ٍبقب بىيەُ قوغۇّي ئۆز غبھ ؟ وىىذىغبّطەُ دىَەمچي ئۈچۈُ ّىَە

 ٍەردە ئۇ قەىەّذەرىەر بۇ . مىيىذۇ تۇغرا ئەۋەتىػنە قەىەّذەرىەرّي ٍىڭالپ ئۇٍەرگە ئبرقىذىْال
 . ٍەتَەٍذۇ ئەقيىڭ ، مېتىذۇمي مۆپىَىپ غۇّذاق مۈّذىال ئبز ببىىالپ ٍىگىرٍىذىِ – ئوُ

  .ئۇّتۇغىذۇ بىسّي مَىْال بېَىػقبّذىِ بېرىپ ٍەرگە ئۇ بەتچىغەرىەر بۇ
 مۆرگەّذە دۇَّبّي ٍبه ئبدەٍيەر . بوىَبٍَەُ خبپب ھەرگىس ٍەُ ئىػقب بۇ
 ّبٍىْي غبھىْىڭ قۇٍبظ ضەُ ھەقبچبُ …ئىذىٌ ّىَە ٍەُ . قبىىذۇ ئۇّتۇپ ئىگىطىْىَۇ .ٍبراتقبُ
 ئورّۇً ٍىْىڭ دۇَّبدا ئۇ ئەٍَب ، ٍەرتىۋىيىنتۇر ٍەّذىِ بۇدۇَّبدا ئۇ ئېھتىَبه . مەىگەّطەُ ئبڭالپ
 بىيەُ مەضىپ غۇ ، قىپتۇ ئبتب مەضىپ ئبجبٍىپ ضبڭب خۇدا … بوىىذۇ ئۈضتۈُ ئۇّىڭنىذىِ چوقۇً
  .ٍبڭ ٍوىۇڭغب قېْي ، بوىغبً ّىطىپ مېتػىڭگە ئۆىۈپ

 تۇرغبُ ئبىذىذا ئىػىل بىيەُ چىقىػي قبٍتىپ ئبىذىذىِ غبھىْىڭ قەىەّذەرىەر ضۈپۈرگە
 ّەزىرىگە غبھىْىڭ ئۇالرّىڭ ضۈپۈرگە چۈّني . ئورىۋاىذى ئۇّي چۇۋۇىذىػىپ مېيىپ قەىەّذەرىەر

 ئۇّىڭ قەىەّذەر بىر قبٍطي . ئىذى ئېرىػنەُ غەرىپىگە قىيىع قۇبۇه ئۇّىڭ ۋە چۈغنەُ
 مىَيەردۇر . قبقبتتي توپىطىْي چبپىْىْىڭ ئۇّىڭ بىرىىرى قبٍطي ، تبرتبتتي قۇٍرۇقىْي ئېػىنىْىڭ

 ببقَىغبُ مۆرۈىۈپ بۇٍەردە بېرى ئۇزۇّذىِ قەىەّذەرىەر . ئبچبتتي ٍوه ئۇّۇڭغب دەپ « پوظ پوظ»
  .قوٍذى ئۇزىتىپ ئۇّي بىيەُ تەّتەّە قىسغىِ ئبغۇّذاق

 بىيەُ ٍەھپۇش بىر ببغالّغبُ ٍەھنەً قوىي موچىطىذا غەھەر ضۈپۈرگە مۈّي بىر ٍەّە
  .ئەمىتىۋاتبتتي ضېېيىپ ئبدىغب ٍبالپ ئۇّي ىەغنەر ئىنني . قبىذى ئۇچىرغىپ
 قەدىَىْي ئېػىگىْىڭ ضۈپۈرگە ، ضۈپۈرگىْي ٍەھپۇش چبقىردى دەپ ._ قېرىْذاظ ھبً_ 

  .ضۆزىىذى تەىەپپۇزىذا ٍۇرتْىڭ تۇغۇىغبُ ضۈپۈرگە ئۇ چۈّني . توختبتتي ئىختىَبرضىس
  .بوىۇپ ھەٍراُ ضۈپۈرگە دېذى _ ؟ ئبدەٍطەُ ّىَە ، بوىىطەُ مىٌ ضەُ_ 
 تېخي ىەغنەر ئىنني ٍۇّۇ_ ٍەھپۇش، دېذى _ ٍوق ۋاقتىٌ بېرىػنە دەپ مىَيىنىَْي_ 

 . قبىذىٌ چۈغۈپ قوىىغب بۇالرّىڭ ئۈچۈُ ئىع بىر ئەرزىَەش ، ٍوق بىيەىْي مىَيىنىَْي ٍىْىڭ
 ٍوقَۇ تىيالٍىڭ بىر ٍبّچۇقۇڭذا . تۈگەٍَەُ چىرىپ زىْذاّذا ٍەڭگۈ ، قېيىػطب بىيىپ مىَيىنىَْي

 .قبه قۇتقۇزۇپ ؟ٍېْي تىيال تبىال بىر پەقەت ،
  .چۈغۈّەىَىگەّيىنتىِ ضۆزىْي ئۇالرّىڭ ىەغنەرىەر دېذى_ ؟ دىَىػىۋاتىطەُ ّىَە_ 
 دەپ قبه قۇتۇىذۇرۇپ ٍېْي _ ضۈپۈرگە دېذى _ بوىىذۇ قېرىْذىػىٌ ٍىْىڭ ئۇ_ 

  .مەچۈرضەڭالر ئۇّي ئېيپ تىيالّي بۇ ٍبّب . ٍېيىْىۋاتىذۇ
 تىگىػنىْي تىيالغب بىر غۇ ، مۆرە بەرگەّذىِ ئبپىرىپ ئوردىغب ٍەھپۇضْي ئۈچۈُ ىەغنەرىەر

 ئبىقىْىذا ئۇّىڭ . ضۇّذى ىەغنەرىەرگە قوىىْي . چۈغۈپ ئېػىنىذىِ ضۈپۈرگە . ئىذى پبٍذىيىقراق
  .تۇراتتي ٍبىتىراپ ّۇرىذا قۇٍبظ تىيال تبه بىر راضتىْال

 تبه بىر . ئبدەٍذە ئىنني بىس قبرا _ بىرى ىەغنەرىەرّىڭ دېذى _ ؟ ببرٍۇ تبىال بىر_ 
  .ٍبڭ ٍوىۇڭغب بوىَىطب بەر ئىننىْي بەرضەڭ بۆىۈغىۋاىىَىس؟ قبّذاق تىيالٍىڭْي

  .بېرەً بەرضەٍَۇ ئىننىْي بوپتۇ_ 
 ئۈضتىگە خع پىػػىق تىيال تبه بىر . تبغيىذى ٍەرگە تىيالالرّي ئبىقىْىذىني ضۈپۈرگە

 . مەتتي دوٍىالپ قبراپ تەرەپنە ئىنني ئبٍيىْىپ تىيالغب تبه ئىنني . دە -چۈغتي جىرىڭالپ
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 تىيالغب ٍىغىپ ئېطىْي دەرھبه ٍەّە ۋە مېتىػتي پبرقىراپ مۆزىىرى ھەٍراّيىقتب ىەغنەرىەرّىڭ
  .ٍەغتي ببغالقتىِ ٍەھپۇضْي ضۈپۈرگە . ئبتتي ئۆزىْي

 ، تۇت چىڭ ئېطىڭذە ئىطىَْي دىگەُ «تېػەر تبً – » ٍەھپۇش، دېذى ._ ضبڭب رەھَەت_ 
 .قبٍتۇرىَەُ ٍبخػىيىق ٍبخػىيىقىڭغب بوىغبّذا مېرەك

 مۆزى تۇرغبُ چبقْبپ ئوت ئۇّىڭ ّىَىػقىذۇر . مەتتي ٍىراقالپ ٍۈگۈرگىْىچە ٍەھپۇش
 مۆرگەُ غەھەردە بۇ ببغقب ئۇّىڭذىِ . …..ئۆچَىذى ئۇزاققىچە ئبىذىذىِ مۆز ضۈپۈرگىْىڭ

 بىر پەقەتال ّەرضە ھەٍَە غەھەردىني بۇ . ٍوق قبىذۇرغىْي تەضىر چوڭقۇرراق ضۈپۈرگىذە ھېچْىَە
 ھەٍَە . قىالتتي خىسٍەت ئۈچۈُ خوغبىيىقي . خبھىػي ّىڭ «غبھي قۇٍبظ » ئبغۇ _ ھۆمۈٍراُ

 ، داّبالر ، ئۆىىَب ، ۋۇزرا ۋەزىر ببرىيىق ئوردىذىني . ضۇّبتتي بوً ئىختىَبرىغب ئبدەٍْىڭ بىر غۇ ّەرضە
  .قىالتتي ھەرمەت بىيەُ ئىرادىطي مىػىْىڭ غۇ ّبزىْىْالر گۈزەه

 ئېغىيذا ئەگەر ضەُ_ ، ئېػىنىگە ضۈپۈرگە قىيذى ٍۇراجەت دەپ – ئېػىگىٌ خوظ »
 بېػىڭغب جبھبّْي ھبڭراپ زېرىنىػتىِ قبىطبڭ تۇرۇپ ببغالقيىق ئوغۇقراق بىرمۈُ ئېغىيذا

 ببرىىق … ھەٍراَّەُ قبىَىغىْىغب بوىۇپ ضبراڭ بىچبرىيەرّىڭ غۇ ئوردىطىذىني غبھ . مىَىطەُ
 قبّچىيىل مېچىطي ؟ئۇ ئبدەٍنىِ قبّذاقراق( غبھي قۇٍبظ )غۇ بوىغبُ ئىگىطي ھوقوقْىڭ ۋە مۈچ

 ؟ ٍۇتىۋىتىذىغبّذۇ بەتتەرىەرّي ببالٍي قبّچىيىل تبٍىقىذا ۋاخيىق ؟بىر ٍبتبر ئورۇّذا مەڭيىنتىني
 ئۇزۇُ ضېْىڭنىذىَْۇ قۇالقيىرى ئۇّىڭ ٍوغبّذۇر؟ تىَطبقْىڭنىذىَْۇ ئبغىسى ئۇّىڭ ئېھتىَبه

 چۆچەميەردىني ھېيىقي ئۇ بوىَىطب ٍبمي ؟ مېرەك چۈغطە ضبڭگىالپ ٍۈرىطىگە بوىۇپ
 تىتىرەك ئبدەٍْي ئبڭيىغبّيىني ئىطَىْي ئۇّىڭ ّىَىػقب بوىَىطب ؟ ئۆزىذۇر ّەق ئىبيىطْىڭ

 ……«ببضىذۇ؟
 ۋە قۇً ، ٍىراقتب بەمَۇ ٍۇرتي ئۇّىڭ . ئىذى ضېغىْغبُ ٍۇرتىْي ئۆز ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى

 ئبرىطىغب چۆىيۈميەر ئبغۇ . مۆرضىتىپ ٍۆجىسىطىْي ئۆز خۇدا . ئىذى ئىچىذە چۆىيىنيەرّىڭ
 چۈغنەُ ئېقىپ چوققىالردىِ قبرىىق . تبغالر ببظ ئبق ٍىراقتىني . ٍبراتقبُ بۇالقالرّي ئبجبٍىپ
 ٍېتىپ قۇٍيۇقالرغب . قىيىپ ھبضىو ئېقىْالرّي ھەٍۋەتيىل قوغۇىۇپ بىرىگە بىر ضۇىىرى قبر ٍۇزدەك

 جبٍيىرىذىِ بىر قبٍطي چۆىيۈمْىڭ ٍەّە دە . – بوالتتي غبٍىپ ّەىەرگىذۇرضىڭىپ مەىگەّذە
 بىْب بوضتبّيىقالرّي ببغالپ ضۇىىرىْي بۇالق بۇ ئبدەٍيەر ، چىقبتتي ئېتىيىپ فوّتبّذەك

 ضبّطىس . ٍوق پبدىػبھىَۇ ھەتتب ، ضېپىييىرىَۇ غەھەرّىڭ ئۆضنەُ تۇغۇىۇپ ضۈپۈرگە . قىيغبّىذى
 ئۆضتەڭ . ئبقىذۇ غبرقىراپ ھەٍۋەتيىل بوىۇپ ئۆضتەڭ ئىچىذە غەھەر ضۇالر ٍىغىيغبُ بوالقالردىِ

 ضۆگەتيەر . ئوٍْىػىذۇ ٍۈگۈرغۈپ بوىىۋېيىپ قىپَبالڭبچ ببىىالر ئۇغػبق قۇٍيۇقالردا بوٍىذىني
 ئبضتىذىني ضبٍىطي دەرىخي ئۇژٍە . ئۇخالٍذۇ تبتيىق بوۋاقالر ضەگەّچۈميەردە ضبٍىطىذىني
 دۇَّبّىڭ ٍەٍذاّيىرىذا غەھەر . ئىگىرىػىذۇ ٍىپ پبراڭيىػىپ قىسىق ئبٍبىالر ئوىتۇرغبُ مىگىسىەردە

 ببج ئۇالردىِ . قىيىػىذۇ ضېتىق ضودا ٍېَىپ ٍبىيىرىْي ضودىگەرىەر مەىگەُ تەرەپيىرىذىِ ھەر
 مىػىيەرّي توقچىيىق . ببٍيىق ٍەردىني ئۇ. مەىتۈرٍەٍذۇ خىَبىىغىَۇ ھېچنىٌ ئېيىػْي ضېيىق

 . مېيىذۇ ئبۋازى ضبز . ّبخػب ببغالردىِ مەچيىنيىرى . ئۆگەتنەُ ٍبغبغقب غەٍطىس .ضبددا غۇّذاق
 ٍىراق . غبدىىقي قىسّىڭ ئېرىػنەُ بەخىتنە .دەردى ئبغىقالرّىڭ ّبخػىيىرىذا ئۆز ّبخػىچىالر

 گۈىيەر . ضېغىْىػي ئبٍبىْىڭ مۈتىۋاتقبُ ئېرىْي . جبپبضي ٍوىوچىْىڭ مېيىۋاتقبُ ٍوىىذا مبرۋاُ
 مېتىۋاتقبُ قوغيىػىپ ببھبرّي . قۇٍيۇقالر تۇرغبُ چبڭقىپ ئبپتبپ . داال ئېچىيغبُ



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 9 - 

 غۇ ضۈپۈرگىْىڭ . مۈٍيەٍذۇ توغرىطىذا ئىػالر ّۇرغۇُ غۇّذاق ٍەّە …………. قۇغالر
 ٍىراقالپ مېسىپ جبھبُ قېتىٌ ھەر ئۇ .بوىذى ٍىيچە بىر ٍبّب ئبٍرىيغىْىغب ٍۇرتىذىِ ضۈٍۈٍيۈك

 .ٍبّىذۇ ئبرقىطىغب ضېغىْىپ ٍەّە دە . مېتىذۇ
 ٍەّە پبٍتەختىگە ّىڭ « غبھي قۇٍبظ » چىققبُ تبغالپ ئۆزى ھېيىال ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى

 تۇرۇغقبُ قېتىپ بىيەُ ٍبراغيىرى قوراه ئۈضتىذە ضېپىو ئېگىس . قبرىذى قبٍرىيىپ قېتىٌ بىر
 . » دېۋىتتي قبتتىقراق تېخىَۇ ئېػىنىْي ئۇ . ئىذى ببرٍبقتب خىرەىىػىپ ببرغبّطىرى جىطەمچىيەر

  .تەھذىت . ئېػىگىٌ ببش ئبىغب
 ٍەرٍەر ّىڭ غەھەر بۇ . بوالٍيي ّېرىراق ٍبمبّذىِ بۇ ضۈرگەُ ھۆمۈً زوراۋاّيىق

  …«ىەّەت ببغيىرىغب ئېرەً . فوّتبُ مۈٍۈظ .تۈۋرۈك
 
 
 

 سۈپۈرگە جاھاننەزدى
 

 « ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى » ٍۇرتىذا ئۆز مىػي بۇ ضبقبىيىق . ھبىقىغبُ ٍبغالردىِ ئەىيىل
 پەٍذا بوٍيىرىذا ئېرىق ببھبردا ببظ . ئىذى خىَبىچبُ مىچىگىذىْال ضۈپۈرگە. ٍەغھۇر بىيەُ ّبً دەپ

 مۈچيۈك ئۇّي چىچەميەر تۇرىذىغبُ تبۋىىْىپ رەڭ ھبه ۋە ئبق . ٍبٍطىالر ٍۇٍراُ بوىىذىغبُ
 قوّۇپ غېخىغب تبىالرّىڭ بوىىۋاتقبُ تەڭگە ئەٍذى ٍۇپۇرٍبقيىرى . ضبالتتي ھبٍبجبّغب

 زىَىطتبُ قۇغالر بۇ . مېتەتتي ئوىتۇرۇپ ضبئەتيەپ ئۇ قبراپ قۇغيىرىغب ببھبر ضبٍرىػىۋاتقبُ
 …. ؟ مېيەىەٍذۇ تېپىپ قبّذاق بۇٍەرّي مۈّيىرى ببھبر ؟ مېتىذىغبّذۇ ٍوقىيىپ ّەگە مۈّيىرى
 تەضىرىذە مۈچْىڭ قبّذاق ضۇالر ئېرىقتىني … ؟ ٍۆمىۋاىىذۇ ّەگە مۈّذۈزى ٍۇىتۇزالر

 ئبدەً … ؟ غەزىپي ّېَىْىڭ چبقَبقالر چبققبُ گۈىذۈرىەپ .بوراُ ھۆرمىرەۋاتقبُ …… ؟ .ئبقىذۇ
 غۇّذاق ٍەّە …….. ؟ مىٌ زادى ئىگىطي دۇَّبّىڭ بۇ …….؟ . مېتىذۇ ئۆىۈپ ئۈچۈُ ّىَە

 . مېچىيەر ئبٍذىڭ ضېھىرىىل . ٍۈرەتتي ئەگىپ دۇَّبضىذا خىَبه ئۇّىڭ ضۇئبىالر چىگىع ّۇرغۇُ
 ئوىتۇرۇپ جبٍْبٍبزدا. قىس ببرغبُ مېتىپ ئەگىػىپ ئبغىقىْي ئۆز تبغالپ قېرىْذاغيىرىْي . ٍۇرتىْي

 ئبۋازى ّەً ٍۇڭيۇق ئبڭالّغبُ ضەھەردە . ئبّب ئوقۇۋاتقبُ دۇئب ٍىغالپ تىيەپ بەختىْي ببىىيىرىْىڭ
  .بېغىػالٍتي ھېطَبتالرّي ھەضرەتيىل قەىبىگە ببىىيىق ضۈپۈرگىْىڭ

 بىر قبىىذىغبُ ئۆتۈپ ئبرالپ موچىطىذىِ ٍەھەىيىْىڭ تۇرىذىغبُ ئبئىيىطي ضۈپۈرگىْىڭ
. ئبتبٍتي دەپ « ئبغىق توختي » ئبدەٍيەر ئۇّي . قىسزىقتۇراتتي توىىَۇ ضۈپۈرگىْي مىػي

 مېيىۋاتقبُ چىقىپ ٍبالڭئبٍبغ توزۇتۇپ توپىطىْي قىسزىق ٍوىْىڭ . غودوڭػىپ دەپ ّىَىيەرّىذۇر
 تەرەپنە تەرەپ دەپ .« مېيىۋاتىذۇ ئبغىق توختي ، ئەّە » ببىىالر ئۇغػبق بىيەّال مۆرۈظ توختىْي

 بوىۇپ ٍىگىت ئۇ ، ئىنەُ ئوغيي ئبئىيىْىڭ ّبٍرات توختي : ئېَتىػىچە ىىػىيەرّىڭ . قېچىػبتتي
 . قىيىۋىتىپتۇ ٍبتيىق بىرىگە ببغقب قىسّي ببً . بوپتۇ ئبغىق قىسىغب ببٍْىڭ بىر ٍېتىيگەّذە
.. ………ئۆتىۋاتقبَّىع ضەرضبّيىقتب ئۆٍۈر بىر ٍۇغۇّذاق ئۆٍيەَّەً توختي بېرى غۇّۇڭذىِ

 چۈٍۆىە ّىَە؟ ئبدەً ّىَە؟ گبداً ؟ ّىَە ببً ّەزىرىذە ئىگەٍْىڭ ٍبراتقبُ » دائىٌ ئبغىق توىتي
  .ئوخػبظ ھەٍَىطي ّىَە؟
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: ضۈپۈرگە. دەٍتتي « ئۆىَەٍذۇ ئبغىقيىقال پەقەت ئبىەٍذە . ٍوقىتىذۇ . ٍبرىتىذۇ ھەٍَىْي خۇدا
  .بوالتتي ھەٍراُ ضبالالٍذۇ؟دەپ ضۇالرغب ئوتالرغب ببغقىالرّي ئۇ ّىَىػقب ّىَە؟ دىگەُ ئبغىقيىق

 ضۈپۈرگىْىڭ قبىغبُ تۇرۇپ ئوتتۇرضىذا ٍوىْىڭ قبچَبً ئۆزىذىِ ئبغىق توختي مۈّي بىر
  :ھىجىَىپ غەىىتە ، ضىالپ بېػىْي

 ّېَىػقىَۇ ٍەُ . ئططىت . بوىىطەُ چوڭ ضەَّۇ ھە … ؟ ضەُ ببىىطي مىَْىڭ_ 
  .دېذى . _ بوىغىَتىٌ مەتَىگەُ ئۆىۈپ ۋاقتىَذا ضەّچىيىل

 ضۈپۈرگە . قبىذى چبقىرىپ ضۈپۈرگىْي بىرەٍيەُ بىيەّال مېتىػي ئۆتۈپ ئبغىق توختي
 مۆردى مىػىْي ضەىيىيىل ٍوغبُ تۇرغبُ چېتىذە ٍوىْىڭ مۆتۈرۈپ بېػىْي

 .ئىذى ئىَبٍي ٍەھەىيىْىڭ بۇ. 
  .ئىَبً ضورىذى دەپ _ ؟ دېذى ّىَە ھبزىر ضبڭب ئبغىق توختي_ 
 بەردى جبۋاپ دەپ_ ، دېذى بوىغىَتىٌ مەتَىگەُ ئۆىۈپ ھبقتىَذا ضەّچىيىل ّىَىػقب ٍەُ_ 
  .ضۈپۈرگە
  .ئىَبً ٍبڭذى ٍوىىغب تىييىغىْىچە دەپ ._ ئىَبّطىس قورقَبٍذىغبُ ئۆىۈٍذىِ_ 

  .بوىذى پەٍذا ئبغىق توختي ٍەّە ئۈضتىذە ٍوه تۇرۇغىغب ئەگىيىپ دوقَۇغتىِ ئەٍذىال ئىَبً
 ؟ دېذى ّىَە ضبڭب ھبزىر ئىَبً_ ، ضۈپۈرگىْي ئۇ چبقىردى دەپ ._ ببال ھبً_ 
 .ضورىذى دەپ دېذى؟ ّىَە ضبڭبھبزىر ھبزىر ئبغىق توختي_ 
 دېذىڭ؟ ّىَە ضەُ_ 
  .دېذىٌ گەپيەرّي دىگەُ ٍبڭب ضەُ ٍەُ_ 
 ؟ دېذى ّىَە ئىَبً_ 
  .دېذى. ئىَبّطىس قورقَبٍذىغبُ ئۆىۈٍذىِ_ 
 قوّۇپ ٍبغىچىغب ئۆٍيەرّىڭ ، مۈىذىني قبقبقالپ غۇّذاق ئبغىق توختي ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ
  .مېتىػتي قوزغىيىپ ئورّىذىِ گۈررىذە ئۈرمۈپ مەپتەرىەر ئوىتۇرغبُ
 ئبىالّىڭ ئۆىۈً_ ، ئبغىق توختي دېذى_ ، قوىىذا ئىگىطىْىڭ تبرازا ئۆىچەٍذىغبُ ئىَبّْي_ 
  .ضېغىْىذۇ ئۆىۈٍْي چېنىۋاتقبّالر جبپب دۇَّبدا بۇ ، ئىيتىپبتي

  . ……قورقىذۇ ئۆىۈٍذىِ پبتقبّالر گۇّبھقب
 قىسى ئۈچ ئۇّىڭ . ئىذى بىرى ضودىگەرىەرّىڭ ھبىيق غەھەردىني ئبتىطي ضۈپۈرگىْىڭ

 ٍبٍبُ ئوغيىغب ئۇ غۇڭب . ئىذى پەرزەّتي ئوغۇه مۆرگەُ ئبخىرىذا ئۆٍرىْىڭ بوىطب ضۈپۈرگە بوىۇپ
 ئبتىْىڭ . ئىذى قوٍغبُ ئىطىٌ دەپ « ضۈپۈرگە » قىيىپ توٍتبقال ئۈچۈُ قىيىع ٍىراق مۆزىەردىِ

 مىػىيەرگە ، بوىطىَۇ ّەرضە ئبددىٌ قوٍىذىغبُ تبغالپ بوضۇغىغىال دائىٌ ھەر ضۈپۈرگە ّەزىرىذە
 ّەرضە ئۇىۇغ قىيىذىغبُ خبىىٌ پبضنىْىچىيىقتىِ ئبدەٍيەرّي ، تۇرىذىغبُ بوىۇپ الزىٌ مۈّي ھەر

  .ئىذى
 . بەردى ئوقۇغقب بىرىگە ٍەدىرىطيەرّىڭ داڭيىق غەھەردىني ئۇّي ئبتىطي ضۈپۈرگىْىڭ

 چبغالردا مىَىْني . تبٍبٍالپ قورئبّْي ٍېػىذىال ئوّْەتچە تەڭتۇغيىرى ّەتچە بىر ضۈپۈرگىْىڭ
 ضۈپۈرگە ئەٍَب . بوىۇغتي ئىَبٍيىرىذىِ ٍەضچىتيەرّىڭ چوڭ غەھەردىني بىرى ھەر ئۇالرّىڭ
 توىغبُ چوڭغب ۋاڭ . ئۆتەىَىذى قورئبّغب ھەپتىَەمتىِ مۆرضىتىپَۇ تىرىػچبّيىق ھەرقبّچە

 ئبىذىغب ھۈجرىالردا زەً ، قبراڭغۇ . قىالىَبٍتي قۇبۇه ھېچْىَىْي مبىيىطي ئۇّىڭ ٍەدىرىطذە
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 قبٍْبق تۇرغبُ گۈرۈىذەپ بىيەُ ئبدەٍيەر خىَبىي ئۇّىڭ ئوىتۇرغىْىچە قوٍۇپ ئىچىپ ھەپتىَەمْي
 تۇرغبُ ضبٍرىػىپ قۇغالر ، ئېتىسالردا مەڭ ھەٍذەۋاتقبُ ضبپبُ ئېَتىپ ّبخػب دېھقبُ ، ببزارالردا
 پەرۋاز مەپتەرىەر ، ئوچۇقچۇىۇقْي تۇرغبُ تبۋىىْىپ بىيەُ ّۇرى قۇٍبظ ئۇّىڭ . بوالتتي داىىالردا

 مەتنەُ ضوزۇىۇپ قبراپ تەرەپنە ھەر ئۆتۈپ مېطىپ داىىالرّي چەمطىس ، ئبضَبّْي مۆك قىيىۋاتقبُ
 ئۇ بەزىذە . ضېغىْبتتي ٍۇپۇرٍبقالرّي ّەً ھەً ٍۇزدەك تۆمۈىگەُ دەرەخسارىىقالرغب ، ٍوىالرّي چىغىر

 ٍىراقتب ئوىتۇرۇپ چىقىپ دۆڭيۈمنە چېتىذىني غەھەرّىڭ . چىقىپ قېچىپ ٍەدىرىطتىِ
 ٍوىالر ٍۇغۇ ۋە . قبراٍتتي ٍوىالرغب ضوزۇىغبُ تەرەپنە ھەر ، ضۇالرغب ئېقىۋاتقبُ ٍبىتىراپ مۈٍۈغتەك

  .بوالتتي ھەٍراُ دەپ _ قبىىذىغبّذۇر؟ بېرىپ قەٍەرىەرگە ٍېڭىۋەرضە توختىَبً بىيەُ
 غۇ ئۆٍرىْي . ٍۈمچەٍگەُ . ضبرغىَىپ چىراٍيىرى ٍەدىرىطتە ئبىىذىغبُ دەرىص ضۈپۈرگە

 ھەپىيىػىپ ئۈچۈُ ٍېقىع ّۇرىْي ئىَبّْىڭ قەىبىگە ببىىالرّىڭ بەڭۋاظ ھۇجرىالردا قبراڭغۇ . زەً
  :ضىالپ بېػىْي ضۈپۈرگىْىڭ بەزىذە ئۇ . ئذى ببر ٍوٍطىپىت بىر ئۆتنۈزگەُ

 مۆڭيۈڭ بوىطبڭَۇ ٍەردە بۇ ئۆزۈڭ . تۇرىذۇ چبقْبپ ّۇر ببغقىچە مۆزۈڭذىِ ضېْىڭ قبرا_ 
 ٍبمي ضبىغبّذۇر ٍۇھبببىتىْي ّەرضىْىڭ بىر ببغقب بەىنىٌ دىيىڭغب ضېْىڭ خۇدا . ٍەردە ھەر

 بىيگۈچي .ببردۇر قىطَەتيەر ئبجبٍىپ تۇرغبُ بوىۇپ چۈغَەمچي بېػىڭغب ضېْىڭ مەىگۈضىذە
  .دەٍتتي . _ خۇدا

 بىسار مىػىْي ٍۇتتەضىپيىني ، تەمەببۇر ۋە قوپبه ئۇ . مۆرەتتي ٍبخػي مىػىْي بۇ ضۈپۈرگە
  . -ئوخػىَبٍتي ٍۇدەررضيەرگە ببغقب قىيىذىغبُ
 دەپ _ ؟ توختبٍذۇ بېرىپ قەٍەرگە ٍېڭىۋەرضە بىيەُ ٍوىالر ئبغۇ جبھبّذىني . تەقطىر_ 

  .ئۇضتبزىذىِ ھېيىقي ضۈپۈرگە ضوراٍتي
  .ئۇ بېرەتتي جبۋاپ دەپ . _ ئوغيۇً توختبٍطەُ بېرىپ ٍېرىڭگە ھبرغبُ_ 
 ٍېڭىۋەرضىچۇ؟ ھبرٍبً ئەگەرچەّذە_ 
 .ھبرىَىس ھەٍَىَىس بەّذىَىس بىس . ٍۆجىسە خبش ئبىالغىال پەقەت ھبرٍبضيىق_ 
 ؟ بەرضىچۇ قۇۋەت – مۈچ غۇّذاق ٍبڭب ئىگەً ٍبراتقبُ ئەگەر_ 
 بېرىپ چېتىگە دۇَّبّىڭ ضەُ چبغذا ئۇ قىيطب ئبتب قۇدىرەت غۇّذاق ضبڭب ئۆزى خۇدا ئەگەر_ 

  .توختبٍطەُ
 ؟ بوالٍذۇ چېتي دۇَّبّىڭَۇ _ ، ضۈپۈرگە بوىذى ھەٍراُ _ چېتي؟ دۇَّبّىڭ_ 
 بوىغبّغب چېتي ئەتىراپىذا تۆت ئۇّىڭ چىقطبڭ ئۆگىسىگە ضەُ خۇددى ، بوىىذۇ چېتي_ 
  .ئوخػبظ
 ؟ مۆرىْىذۇ ّىَە ٍەّە مېَىِ ببرغبّذىِ ٍېتىپ چېتىگە دۇَّبّىڭ_ 
 ٍۇىتۇزالرّي ّۇرغۇُ ۋە قبراڭغۇمۇق چەمطىس ئوخػبظ مۆرگەّگە مېچىطي ضەُ خۇددى_ 
  .مۆرىطەُ
 دېذىيىَب؟ قباڭغۇمۇق چەمطىس_ 
 ضۇ پبٍبّطىس زىَىْْي بۇ تۇرغبُ ٍبغبپ بىس : ٍېسىيىػىچە مىتبپالردا ٍۇقەددەش غۇّذاق_ 

  . …تۇرىذۇ ئوراپ
 ئۇّىڭ . جبّالّذۇرىۋېتەتتي تېخىَۇ تەضەۋۋۇرىْي ببىىيىق ضۈپۈرگىْىڭ گەپيەر ٍۇّذاق

 غەھەرّىڭ چۇڭيۇق ۋاڭ ، ئىطنەّجىطىذىِ تېَىْىڭ تۆت ئېگىس ئبغۇ ٍەدىرىطْىڭ
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 . قىيغۇضي ضەپەر ٍىراقالرغب تبغالپ ئۆغْىطىگە خبىتىطىْي ضەپەر . قۇتۇىۇپ قىطتبڭچىيىقيىرىذىِ
 بىيەُ مۆزى ئۆز ببرىىقىْي ّىَىيەرّىڭ ّېرىطىذا ئۇّىڭَۇ . بېرىپ ٍېتىپ چېتىگە ئبىەٍْىڭ

  .مېيەتتي مۆرگۈضي
 ببغيىق مبتتب . ٍۈىۈك ٍبه قبىغبُ ئبتىطىذىِ ضۈپۈرگە مىَىِ مەتنەّذىِ ئۆىۈپ ئبتىطي

 . بېرىۋەتتي ئۈىەغتۈرۈپ قىيىپ ھەققي ٍىراش قېرىْذاغيىرىغب ئبٍبه ّي قوروالر تبغقىرى ئىچنىرى
 تەضەۋۋۇرىذىني ضۈپۈرگىْىڭ . بوىطىَۇ ھەغەٍەتيىل ۋە مەڭ غۇّچە قوروالر ئبٍۋاّيىق ئۇ

 زۇىۇً ٍبغبغْي بوىۇپ بەّذ ئىچىگە تبً تۆت تۇٍۇرىذا ئۇّىڭ . ئىذى مىچىل مۆپ ٍەّە دۇَّبدىِ
  ….ئۆرمەغيەٍتي قبُ بىر ببغقىچە بىيىذىغبُ

 ، مىَىِ تۈگەتنەّذىِ بېرىپ قېرىْذاغيىرىغب ئبجىس ٍىراضالرّي قبىغبُ ئبتىطىذىِ ضۈپۈرگە
 قىيغبُ ئبرزۇ ئۆزىْىڭ ئۇ ببغالپ مۈّذىِ غۇ . قىيذى ھېص قبىغبّذەك ٍىْىنيەپ خېيىال ئۆزىْي

 بوىطب مۆپ جبٍذا بىرەر ئۇ ھبزىرغىچە ببغالپ غۇّۇڭذىِ ٍبّب . ببغيىۋەتتي تۇرٍۇغىْي ضەٍَبھيىق
 غۇ . ئبٍيىْىپ قوٍيۇقالرّي چەمطىس . چۆىيەرّي ئۇ . ئەٍەش ببققبُ تۇرۇپ ئوغۇق ٍىيذىِ بىر

 ئېػىنىْىڭ . مېسەتتي بىر بىرٍۇ ٍېسىالرّي . غەھەر تبرقبىغبُ ٍۇىتۇزدەك ئەتراپىغب قۇٍيۇقالر
. ٍىڭْە ٍىپ مۆزىْي ئىنني خۇرجۇّْڭ ئۈضتىذىني ئېػەمْىڭ . بۇراپ ببزارغب بىر قبّذاقتۇر بېػىْي

 ببزار بىر قبّذاقتۇر ٍەّە . توىذۇرۇپ بىيەُ ٍبىالر مېرەميىل ئبدەٍيىرىگە چۆه دېگەّذەك تۇز چبً
 داۋاً ضەپىرىْي قىيىپ پۇه ضېتىپ پبٍذىطىغب ئبزغىْە ٍەھەىيىيەردە ئۇچۇرغبُ ٍوىذا ٍبمي

 جېْىذىِ ئۇچىراپ تبىىڭىغب بوالڭ قبراقچىيىرىْىڭ چۆه قېتىٌ قبّچە قبّچە ئۇ . قىيىۋېرەتتي
 بىيەُ ئۆزى قبراقچىالرّىڭ ئۇغػبق غۇّذاق ئۇ قېتىٌ قبّچە ٍەّە . قبىذى تبضال ئبٍرىيغىيي

 ٍېْىذا تبۋمبىىرّىڭ قىََبرۋازالرّىڭ ئۇّىڭغب بەزىذە . تۈّىذى بىييە قوّبىغۇالردا بوىۇپ ھەٍطۆھبەت
. تەۋەمنۈىچىيەر بىر قبّذاقتۇر ئوىتۇرۇپ ٍېْىذا گۈىخبُ بەزىذە ۋە مۆرۈغنە تبٍبغب

 پبراڭيىرىْي قىسزىقبرىىق توغرىطىذىني تۇرٍۇظ . ھبٍبت . ئبىەً ضىرىىق جبھبّنەزدىيەرّىڭ
  .مېيەتتي توغرا ئبڭالغقب

 بىر ئۆٍىذە تەىۋىْىڭ بىر ببر خۇٍبرى ئۆىتۈرۈظ ئبدەً . ئۇقۇغَبٍال ضۈپۈرگە قېتىٌ بىر
 تۈك قبپقبرا ٍبٍيىطىذەك ئبتْىڭ ٍەٍذىطىْي . ببر بەضتي ٍوغبُ تبغذەك . ئۆتنۈزدى مېچىْي

 ئۆزى ضۈپۈرگە مېچىچە ئۇ . تىنىيەتتي مىػىگە ٍېْىڭ بوىۇپ ئوت مۆزىىرى ئبدەٍْىڭ بۇ قبپيىغبُ
 تىپپىرالپ قبّذاق ئبىذىذا ئۆىۈً ئۇالرّىڭ . ضبّي ببىىالرّىڭ. ئبٍبىالر . ئەرىەر ئۆىتۈرگەُ

 زوقيىْىپ مۆزىەرتوغرىطىذا چىققبُ چبچىراپ . ّبىە ئېچىْىػيىق . قبُ ئبققبُ . چىرقىراغقبّيىرى
  .چىقتي ضۆزىەپ

  :غىيتىپ ضۈپۈرگىگە قوىيىرىْي ٍوغبُ ئبرىذەك ئۇ ئبرىطىذا ضۆز. 
 جبُ ھبىەتتە قبّذاق ضېْىڭ مېچە بۇ بوىَىطب دە -قبىذىڭ بوىۇپ ٍىھَبُ بۈگۈُ ضەُ خەپ_ 

  .قوٍبتتي ئەضنەرتىپ دەپ . _ بوالتتىٌ ھوزۇرالّغبُ مۆرۈپ بەرگىْىڭْي
 ئبىال. ٍەّبەضىَىع بۇزغۇّچىيىقْىڭ ۋە جىْبٍەت ببرىىق ئبدەً: قبرىػىچە ئىچنۈرّىڭ قىِ بۇ
 . ئبدەٍْي ھەٍَە دۇَّبدىني ئۇ ئۈچۈُ قېيىع قوغذاپ پبميىقىْي ئبىەٍْىڭ مەڭ بۇ ٍبراتقبُ

  ……….قىيغبَّىع قبرار ئۆىتۈرۈغْي بۇغۇپ ئۆزىْىَۇ ئبخىرىذا ئەڭ جۈٍيىذىِ
 ھېيىقي ئۇ قورقۇّچۇىۇقىذا . ئبتقۇزدى تبڭْي ئىچىذە ۋەھىَە قبقَبً مىرپىل ضۈپۈرگە

 غىالپقب قىطقىراپ غىيتىطب بىر ٍەّە . ئۇزراٍذىغبُ گەز ٍۈز ّەتچە غىيتىطب قبّذاقتۇر تەىۋىگە
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  .ضۆزىەٍتي مەىگەّْي خىَبىىغب ھەققىذە قېيىچ چۈغىذىغبُ
 ؟ ببقَىغبَّۇ ئبڭالپَۇ توغرىطىذا ئۇ ؟ مۆرٍىگەَّۇ راضتىْال قېيىچْي ٍۇغۇّذاق ضەُ_ 

 ئۇ ھە، – ئەمەىَىذىٌ بىرّي ضبڭب قېيىچتىِ غۇ ّىَىػقب ٍەُ_ ، ضۈپۈرگە دەٍتتي.._ ………توۋا
 بىرال غەٍػەرّي ھېيىقي . بوىَبٍتىڭ ئبۋارە بۇغۇپ بىرىەپ-بىر بۇّذاق ئبدەٍيەرّي ضەُ چبغذا

  .بوالتتي چۈغنەُ دوٍىالپ ئبىذىڭغىال بېػي ئبدەٍْىڭ ٍۈزىەپ غىيتىطبڭال
 بىر ئىػىْىپ گېپىگەبىر ضۈپۈرگىْىڭ دەقپ_ ؟ دەٍَەُ ئبىذاۋاتىطەّغۇ ٍېْي ضەُ- 

 ٍەُ بوىطب بوىغبُ . بوىطۇُ قېيىچ ئۇّذاق ّەدىَۇ دۇَّبدا_ ، تەىۋە ھېيىقي ضوراٍتي ئىػىْەىَەً
  .ئبڭيىَىذىٌ ھېچْىَە توغرىطىذا ئۇ چبغقىچە غۇ ّېَىػقب

 مۆرٍىگەّيىرىَىس مۆرگەّيىرىَىسدىِ. ئبڭيىَىغبّيىرىَىس ئبڭيىغبّيىرىَىسدىِ بىسّىڭ_ 
. ئەٍَب . ئەضيىَەىَەٍۋاتىَەُ مۆرگەّيىنىَْي ّەدە قېيىچْي ئۇ ٍەَّۇ تبپتب غۇ ، توختب … مۆپ
 ئبىغبچ چوقۇً بىرّي قېيىچتىِ غۇّذاق ئۆتنەّذە ٍەردىِ بۇ قېتىٌ بىر ٍەّە . بېرىَەُ ۋەدە ضبڭب

  . …مېيىَەُ
 ، چىقتي قۇتۇىۇپ ئبراُ ٍبمبّذىِ ۋەھىَىيىل ھېيىقي ضۈپۈرگە بىيەُ ۋەدىيەر غۇّذاق

 ٍبت ٍبمي ئۆزىگە دېڭىسّىڭ ئېقىۋاتقبُ ئۆرمەغيەپ ّەق ، ٍىراقالپ توىىَۇ بەزىذە ئۇ
 قبّبت مۆمتە ضۈپۈرگە چبغالردا ٍۇّذاق . قبالتتي تبقىػىپ بېرىپ چىگرىىرىغب ٍەٍيىنەتيەرّىڭ

 پەً ٍىْىل خۇداٍىٌ . قىالتتي ھەۋەش قبراپ قۇغالرغب مېتىۋاتقبُ قىيىپ پەرۋاز ئەرمىِ ، قېقىپ
 چىگرىطي پبدىػبھيىقْىڭ بىر ھېچ . ئومَبُ دېڭىس جبّىۋارالرّي بۇ قىيغبُ ئبتب قبّبت ئنني بىيەُ

  . …….بىيَەٍتتي ئۇچۇغْي ٍۇّذاق بوىطب ئېػىني ۋە ئۆزى ضۈپۈرگىْىڭ . قبالىَبٍتتي توضۇپ
 ، قبىىذىنەُ ھېرىپ راضتىْال ئبدەً . ئېَىتقبّنەُ توغرا راضتىْال ئۇضتبز ھۆرٍەتيىل ھېيىقي

 ضبھىپخبّْىڭ ّبتوّۇظ ، ٍوىيىرىذا ٍۇرتالرّىڭ ٍبت . قبالتتي ٍېتىپ ھبرغىْىيق ضۈپۈرگىگە بەزىذە
 ئۇ . ئوىتۇرۇپ ٍۈگىذەپ ٍېْىذا گۈىخبّْىڭ ٍبققبُ بىرٍوىوچىالر قبّذاقتۇر ٍبمي ۋە داضتىخىْىذا

 دە ، – قبالتتي ئەضيەپ ئبدەٍيەرّي چبقچبق خۇظ . بىغەً ٍۇرتىذىني ئۆز . ٍۇرتىْي ئۆزىْىڭ
  .ٍبّبتتي ئبرقىطىغب

 بىيەُ ئېػىني . ئىذى ٍىْْەتذار توىىَۇ ضۈپۈرگە ئېػىنىذىِ ئۆز بىيَىطىَۇ ئۇچۇغْي
 ئېػەميەردىِ ٍىڭيىغبُ جبھبّذىني . ئىذى ٍەۋجۇت دوضتيۇق بىر ئبالھىذە ئوتتۇرضىذا ئۇّىڭ

 . ئىذى ئوغۇقچە ضېيىع ّۇختب ئېػەمنە ئبددىٌ بۇ بوىَىغبُ پەرقي ھېچقبّذاق مۆرۈّۈغتە
  .قوٍطىال بۇراپ بېػىْي بىيەُ تبٍبق ضۈپۈرگە

 ئېػەمنە ضۈپۈرگە . بوالتتي چۈغۈّۈپ مېرەميىنىْي ٍېڭىع قبٍبققب ئۆزىْىڭ ئېػىني
 ئبىذىذا ئەٍەش ئبرقىطىذا ئېػەمْىڭ ٍبڭغبّذىَۇ . ٍبڭبتتي پىَبدە ئۆزى ئبرتقبّذا ٍۈك ئېغىر

 ئۇ ٍېڭىػْي مۆٍۈىۈپ چبڭغب مۆتۈرۈىگەُ تۇٍبقيىرىذىِ ئۇّىڭ .ئبرقىطىذا ئېػەمْىڭ . ٍبڭبتتي
 قبىَبً ئبرقىطىذىِ ئىگىطىْىڭ ٍېتيىۋاىَىطىَۇ ئىگىطي ئېػەك بوز . بىيەتتي دەپ ھبقبرەت ئۆزىگە

 ئۇّىڭغب پۇراق ئبرالظ تەر مېيىذىغبُ مېچەميىرىذىِ مىَىٌ ضۈپۈرگىْىڭ . مېتىۋېرەتتي ئەگىػىپ
  .ئىذى توّۇظ ٍبخػي

 قىالىَىغبّذا ئىالج ھېچ قېيىپ چۈغۈپ ٍۇھتبجيىققب . ئۈضتىذە ضەپەر بەزىذە ضۈپۈرگە
 . بېرىپ ئەگەغتۈرۈپ ئېػىنىْي ئۇ چبغالردا ٍۇّذاق . بوالتتي ٍەجبۇر ضېتىۋىتىػنىَۇ ئېػىنىْي

 ئېػىنىْي ئەىۋەتتە . ضودىيىػبتتي بىيەُ ضودىگەرىەر مبززاپ ٍبمي ببغيىرى مبرۋاُ پۇىيۇق



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 14 
- 

 قبّچىيىل ئۆزىگە ئبٍرىيىع بوىطىَۇ ضبئەتنە بىر ٍەخيۇقتىِ ئبجبٍىپ بۇ ، بېرىۋەتَەٍتي ئەرزاّغب
 ببھب ٍبختبپ بىيەُ ضۆزىەر چىراٍيىق ئەڭ جبھبّذىني ئېػىنىْي . بىيگەچنە ئىنەّيىنىْي ئبزاپ

 ئوىتۇرۇپ تەرىەپ مىرىپ بىرىگە ئبغخبّىيىرىذىِ داڭيىق ببزارّىڭ . ضېتىپ ئېػىنىْي. تبىىػبتتي
 قبٍتىپ دەڭگە چۈغنەُ ئۆزى ، تۈگۈپ ٍەھنەً بەىۋاققب پۇىْي ئبغقبُ . توقالٍتي ئوبذاُ قورضبقْي
 بىر . ئبالتتي ھبردۇق ئوىتۇرۇپ ئىچىپ چېَىْي بەرگەُ دەٍيەپ ئبچچىق دەڭجبڭْىڭ دە،_ ، مېيەتتي
 پەٍذا ئبىذىذا ئىػىل ئېػىني ئۇّىڭ ضەھەردە تبڭ ٍبمي ٍېرىَىذا تۈُ ، ئۆتَەٍال مۈُ ئىنني
 ّەزىرىذە ببغقىالرّىڭ بىيَەٍتتي قەدىرىەغْي ضۈپۈرگىذەك ئېػەمْي بۇ ھېچنىٌ چۈّني . بوالتتي

 بوىۇغىغب ٍۈمْي ٍبمي . دۇٍببالٍتي قبىىغبّچە ئۇّي ئۇالر . ئىذى ئېػەمال بىر ئبددى پەقەت ئۇ
 ئېػەك بۇ بوىطب ئۈچۈُ ضۈپۈرگە . ھبقبرەتيەٍتي بىيەُ گەپيەر ضېطىق ئەڭ دۇَّبدىني . ئبرتىپ
 مۆزّي ببظ ئۇّىڭ بىيەّال مېيىػي قبٍتىپ ئېػەك . ئىذى دوضت ئىػەّچىيىل . ھەٍراھ ضبدىق
 مېَىْال ضبئەتتىِ بىرەر دە، _ تۆمەتتي قوّبق ضبپ ٍبمي ھەىەپ مېپەميىل ئبىذىغب . ضىالپ

 ضەپەر ٍېڭي بىر ھەر . ببغالٍتي ضەپىرىْي ٍېڭي بوىۇپ غبٍىپ دەڭذىِ ھېيىقي ٍەّە ضۈپۈرگە
 ٍۆجىسىيەر ٍېڭي ئۇّىڭغب ضەپەردە ٍېڭي بىر ھەر . ئېتەتتي بەخىع تەضىراتالرّي ٍېڭي ئۇّىڭغب

 ٍېڭي ٍېڭي ئۇالردىِ ئۇچىرغىپ بىيەُ ھەٍطەپەرىەر ٍېڭي ئۇٍەّە ٍوىىذا ئۆز . ئۇچىراٍتي
  .ئبڭالٍتي ھىنبٍىيەرّي

 
 

 شاھسادە قاچقۇى
 

 ئېػىنىْىڭ ئۇّىڭ . ئىذى قىيَبقتب داۋاً ٍوىىْي بىيەُ خىَبىيىرى ئۆز ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى
  .ئۆرىەپ ٍۇقىرى چبڭ ٍىْىل مۆتۈرۈىگەُ ئبٍبغيىرىذىِ

 غەھەردىِ تېخي ضۈپۈرگە . مېتەتتي ضىڭىپ ّۇرىىرىغب قىسغۇچ قۇٍبغْىڭ ئەتىگەّيىل
 گۈڭگۈرىىرى ضېپىيىْىڭ غەھەر ئېگىس ئبرقىطىذا ئۇّىڭ . ئىذى مەتَىگەُ ٍىراقالپ ئبّچىَۇ
 ئېػەميىل .مبرۋاّالر ٍبڭغبُ قبراپ غەھەرگە بەزىذە ٍېْىذىِ ئۇّىڭ . تۇراتتي مۆرۈّۈپ ٍىراقتىِ

 ببٍۋەتچىيەر قبّذاقتۇر ئوىتۇرغبُ غبدىَىپ ٍەپىيەردە ضبٍىۋەّيىل دېھقبّالر ٍوىَۈرگەُ پىَبدە ۋە
 دىڭڭىذە قۇىىقىْي ٍەّەبىر . ضبىپبٍتىپ قۇىىقىْي بىر ئېػىني ضۈپۈرگىْىڭ . قبالتتي ئۆتۈپ

 مېتىپ ٍېڭىػىذا ئىتتىل چبٍذاپ ئۇغػبق ضبىغىْىچە قوالق غەپىگە ئەتىراپتىني تۇتۇپ
  .ببراتتي

 . چۈغنەّذە ٍېڭىػىغب ضىيىق ئۆزىْىڭ چىقىپ ٍوىغب تۇز ئەّەغۇّذاق قېتىٌ ھەر ئېػەك ضۈر
  .ئىذى ببر ئبدىتي ئېيىۋاىىذىغبُ ئبراً بىردەً ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ ضۈپۈرگىْىڭ

 مۆزىْي ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ ضۈپۈرگە قىيذى ٍۇراجەت ئۆزىگە ئۆز دەپ._ ضۈپۈرگە خوظ »
 خەىىقيەرّي خىو خيىَۇ ئبرىىذىڭ ٍۇرتالرّي قبّچە ، ببضتىڭ ٍوىالرّي تبالً_، ئوىتۇرۇپ ٍۇٍۇپ

 ٍۇىتۇزالر ضبّطىس مۆمتىني ئېھتىَبه . ٍبق ؟ ٍېتەىىذىڭَۇ تېگىگە ضىرىْىڭ ئبىەً بۇ . مۆردۈڭ
 بىر ئەضيىذە دېڭىس تۇرغبُ ئۆرمەغيەپ بىيەُ قۇٍيۇقالر ضۇضىس ، تبظ بىر ھەر زىَىْذىني بىيەُ

 قبٍتۇرۇپ دەرگبھىغب ٍەّە قىيىپ ئبپىرىذە جبّيىقالرّي زىَىْغب بۇ ئۈچۈُ ّېَە خۇدا … تۇغقبّذۇر
 ٍەرگە تۇرۇپ قبخػبپ ٍىغالپ، قورضىقىذىِ ئبّىَىسّىڭ بىرىذە مېچىيەرّىڭ قبراڭغۇ ئەمىتىذۇ؟
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 بەزىذە قىيىپ ئىع ضبۋابيىق بەزىذە بوىۇپ خوغبه بەزىذە . قبٍغۇرۇپ بەزىذە . چۈغىَىسمەُ
 تىرىنيىنْىڭ . مېتىَىسمەُ ئۆىۈپ مۈُ بىر ئبخىر . ٍبغبٍَىسمەُ . ٍبغبٍَىسمەُ پېتىپ گۇّبھقب
 بەىنىٌ ………ّىَە؟ ٍەّىطي

 ئىقببىْي ّىَەت ، پَيىْي خۇً بىرىَىسّىڭ ھەر بىسّىڭ زىَىْذا بۇ ئىگەً ٍبراتقبُ
 ئەجەبب … ٍىھَبّذۇرٍىس، ئۆتنۈّچي بىر مېتىذىغبُ مېيىپ ئبىەٍگە بۇ بىرىَىس ھەر ضىْىَبقچىذۇر،

 ئۈچۈُ ّىَە ئۇ ؟ بوىطب ئۈضتۈُ ھەٍَىَىسدىِ ئورّي دۇَّبدىني ئۇ غبھىْىڭ قەىەّذەرىەر ھېيىقي ،
( غبھي قۇٍبظ )تۇرغبُ ضېيىپ ۋەھىَە ھەٍَىگە چبغذا ئۇ ؟ دەٍذۇ ئىػەّچىيىل غۇّچە ضۆزّي بۇ

 ەّْەتنىَۇ ئۇ ، بوىطب بوىىذىغبُ جەّْەتتە ئورّىَۇ ئۇّىڭ ئەگەر بوالر؟ ّەدە ئورّي ّىڭ
 بىيگۈچي ٍبق. ٍبَّبش قىيىػتىَْۇ دەۋاضي خۇداىىق بېطىپ قەدەً بىيەُ مېبىرضي غبھيىق

 توّيىرىْي غبھيىق ئۇّىڭ ٍبىقۇُ قىپقىسىو . تۈزۈك بوىغىْي دوزاختب ئورّي ئۇّىڭ ٍېْىڭچە ، خۇدا
 پبتقبُ گۇّبھقب . تۆۋەُ پۇخرادىَْۇ ئبددىٌ ئۆزىْىڭ ئۇ قوٍغبّذىال قىيىپ قىپَبالڭبچ ئۇّي . ئۆرتەپ

 مۆزى ضۈپۈرگىْىڭ «ئورّۇٍچۇ؟ ٍىْىڭ ئەٍىطە ………ٍېتىذۇ توّۇپ ئىنەّيىنىْي پبضىق بىر
 ضۈپۈرگە .توختبپ تۇٍۇقطىس ئېػەك ٍېڭىۋاتقبُ ئىتتىل . بوىىۋىذى ئىيىْغبّذەك ئۇٍقىغب ئەٍذىال
 ئەتىراپقب ئېچىپ مۆزىْي ئبڭقىراىَبً بوىغىْىْي ّىَە ئۇ . قبىذى تبش چۈغنىيي ئۇچۇپ ئبىذىغب
 ھېچنىٌ ئۈضتىذىَۇ ٍوه . تىَتبش ٍبق ھەٍَە . بوىۇپ قبىغبُ ئۆرىەپ بوٍي ّەٍسە مۈُ . قبرىذى

  .مۆرۈَّەٍتي
  .ئېػىنىذىِ ئۇ ضورىذى دەپ «؟ گەپ ّىَە »

  .تۇراتتي پەرۋاضىس قبراپ ئبىذىغب ٍىذىرالتقىْىچە قوىىقىْي ئېػەك
 ئبتقۇزۇپ ٍوىالق ئۈضتۈڭذىِ ٍېْي ضەُ. ضوراۋاتىَەُ دەپ گەپ ّىَە ضەّذىِ ٍەُ »

 زىرائەت مۆپنۆك ئبۋۇ ئېتىسدىني ٍبمي ، ئېغىْىَبقچىَىذىڭ توپىغب ٍۇٍػبق ئبۋۇ ، چۈغۈرۋېتىپ
 دەپ قبىَىطۇُ بىيَەً ئىگىطىْي ئەضنىيىنيىرىڭْي قىيغبُ ، تىيغبپ خبىىغبّچە ٍبٍطىيىرىْي

 ضەھەر ھېطببتب بىر ؟ دىگەَّىذىڭ تىقبً ببالغب بىر ٍېْي ھبڭراپ بېرىپ قوٍۇپ بوىىػىغب ئبۋازىڭْي
 بوىغبُ ئبدەً ببغقب ٍەّذىِ ئەگەر . ھباله ضبڭب تېپىنيىرىَۇ جېطەمچىيەرّىڭ دەرۋازىطىذىني

 تبپبّيىرى بېقىْىغب ئېػەمْىڭ دەپ .« خىت . بوالتتي ٍۇغيىغبُ بېقىْيىرىڭغب تبپتب ٍۇغۇ بوىطب
  .ئبڭالّذى ئبۋازى ۋارقىرغبُ بىرضىْىڭ چبغذا غۇ ضۈپۈرگە، تەپتي قبتتىقراق بىيەُ

  .تبرتقىِ تەرەپنە بىر ئېػىنىڭْي . توختب ، ٍوىوچي ھەً ، توختب_ 
 ھېيىال ضۈپۈرگە غبداٍذى مەٍْىگە بوىۇپ توخىتبتَبق ئېػىنىْي دەپ._ چۈغە ھوپ_ 
 ٍېڭىۋەردى بىيەُ جبھىييىق ئېػەك رەّجىگەُ تىپىنتىِ ٍىگەُ بېقىْىغب
  .ضبىىَەُ بۇزۇپ ئبغىسىَْي ھېيي ، ئبڭالۋاتبٍطەُ ، دەۋاتىَەُ چۈغە ھوپ_ ،

  .قبرىذى بۇرىۇپ تەرەپنە چىققبُ ئبۋاز ، تبرتىپ مۈچەپ چۇىۋۇرّي ضۈپۈرگە
 داىذىطىذا دەرەخْىڭ تۈپ بىر ئۆضنەُ بوىۇپ ببراقطبُ بۈمنىذە چېتىذىني ٍوىْىڭ ضۈپۈرگە

 بىرىْىڭ . بوىۇپ چۈٍنىۋاىغبُ بىيەُ ٍبغيىق مۆزىْي ببظ ئبٍبىالر ، مۆردى ئبٍبىْي ئىنني تۇرغبُ
 چبقىرٍبقتب قىيىپ غەرەت دەپ ھە ضۈپۈرگىْي بوىطب ئىننىْجىطي . تۇراتتي بوۋاق ٍۆگەميىل قوىىذا
  .ئىذى

  .مەىگىِ بۇتەرەپنە ٍبّب ٍوىوچي ھەً_ 
 ّىَىگە ئبٍبىالرغب بۇ ٍەُ : » ئۇ ، بۇرىذى تەرەپنە ئبٍبىالر بېػىْي ئېػىنىْىڭ ضۈپۈرگە
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 ضۈپۈرگىْي ئۈضتىذە ضەپەر _ ۋاقىتيىرىذا ٍبظ . قبىذى ھەٍراُ دەپ « قبىغبّذىَەُ بوىۇپ مېرەك
 ئۇزاققىچە ئۇچۇرغىػالر ٍۇّذاق . بوىغبّىذى جۇۋاّالر قىس چبقىرغبُ قىيىپ غەرەت ئۆزىگە

 قىرىْي مۆز جبّبّالرغب ئۇ ببققبُ بىيەُ ّبز ضۈپۈرگە بەزىذە . مۆتۈرۈىَەٍتي ئېطىذىِ ضۈپۈرگىْىڭ
 ئېػىنىْىڭ تەضىرىذە غبدىىقْىڭ بېغىػيىغبُ ئۇالر ٍەّە . قىيطىَۇ مەتنەّذەك ئۆتۈپ ضبىَبً

 قبىغبُ ئۇزاقتب توىَۇ ئۇ ىېنىِ . ئېَتبتتي ّبخػىيىرىْي ٍۇھبببەت ئۇزاق ئۇزاقتىِ ئۈضتىذە
 ئەٍەضتەك زۆرۆرٍىتىذىِ ٍۇھبببەت غەرەتيىػي جىذدى ئبٍبىالرّىڭ ٍبۋۇ . ئىذى مەچۈرٍىػيەر

  .مەىذى ٍېقىْالپ تەرەپنە ئبٍبىالر ئۇ . قىالتتي
 ؟ چبقىرىػتىيىَۇ ٍېْي ، خېْىَيىرىٌ خوظ_ 
 توختىػي مېيىپ ٍېقىْالپ ضۈپۈرگە_ ٍوىوچي، ٍېھرىببُ ، چبرقىرىۋاتىَىس ضېْي غۇّذاق_ 

 ، مۆرۈّىطەُ ٍۇضۇىَبُ ضەُ . _ مەتتي ضۆزىەپ ئبىذىراپ بىرى ئبٍبىالرّىڭ ، بىيەُ
 ٍبۋۇ ، مەت ئېيىپ بىرگە بىيەُ ئۆزۈڭ بوۋاقْي ٍبۋۇ ، بوىىذۇ ٍۇٍػبق دىيي ٍۇضۇىَبّالرّىڭ

  .قبراٍذۇ ببىىغب ئۇ ، بېرىَەُ قوغۇپ ضبڭب خېْىَْىَۇ
  ……..چىقىذۇ ھبجەتيىرىڭذىِ ببرىىق ضېْىڭَۇ . تبغالٍذۇ چۆپ ، ئېتىپ ھەىەپ ئېػەمنە
  .قوٍذى گبڭگىرىتىپ ضۈپۈرگىْي ضۆزىىرى ئبٍبىْىڭ

 ھېچْىَىْي ٍەُ_ ، ٍېقىْيىػىپ تېخىَۇ ئبٍبىالرغب ضۈپۈرگە دېذى توختب توختب_ 
 بىراۋغب ّىَىػقب ئۇّي ضىيەر ؟ ئەمەتنۈدەمَەُ ّىَىػقب ببىىْي بۇ ٍەُ . چۈغەَّەٍۋاتىَەُ

 ؟ . قبىذىڭالر بوىۇپ بېرىۋەتَەمچي
 بېػىذىني ئبٍبه چبقىرغبُ ضۈپۈرگىْي دېذى_ ، بوالر چۈغەّذۈرضەً دەپ ّىَە ضبڭب ۋاً_ 
 ، قبىذى ئىچىذە خەتەر ھبزىر ّبرضىذە بۇ_ ، تۇرۇپ تۈزەپ ٍبغيىقىْي

  .قبالالٍطەُ قۇتۇىذۇرۇپ ضەّال پەقەت ئۇّي
 ئبتىطىچۇ؟ ئۇّىڭ ؟ قبالىىغۇدەمَەُ قۇتۇىذۇرۇپ ٍەّال پەقەت ئۇّي ّىَىػقب ؟ ٍەُ_ 

 . مەىگەَّەُ ٍۇرتالردىِ ٍىراقتىني ّبھبٍىتي ٍەُ .. ؟ قېْي تۇغقبّيىرى ئۇرۇق ؟ مىٌ ئبّىطي-ئبتب
  .ئەمىتىَەُ ّەگە ببىىْي بۇ

 مىَىنىڭْي ضېْىڭ ٍەَّۇ . ٍوق ۋاقتىٌ بېرىػنە جبۋاپ ضۇئبىيىرىڭغب مۆپ ٍۇّچە ضېْىڭ_ 
 ضۇئبىالرّي ئوغۇقچە ضەَّۇ . ضورىَىذىٌ قىيىذىغبّيىقىڭْي ئىع ّىَە ، تۇرىذىغبّيىقىڭْي ّەدە ،

 ببال بۇ . ٍبخػي غۇّچە ئەمەتطەڭ ٍىرققب قبّچە ببىىْي بۇ ضەُ . ٍوىوچي ھۆرٍەتيىل ، ضورىَب
 ضەُ . قىيَب رەت ئۆتۈّۈغۈٍْي ….، بوىذى بوىطب ھبٍبتال بوىطب ّەدە ئۇ . پبرەً ٍۈرەك ٍىْىڭ

  .بوىذۇڭ چۈغۈّۈپ ٍەّىيەرّىَۇ ئېَتَىغبُ گەپيەردىِ ئېَتقبُ ٍەُ . مۆرۈّىطەُ ئبدەً ئەقىييىق
 بوىغبُ زۆرۆر غۇّچە قۇتقۇزىۋېيىع ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى . ٍىغيىۋەتتي بۇقۇىذاپ ئبٍبه

 ھېچْىَىذىِ ئۇ . ئىذى ضەبىٌ ۋە پبك غۇّچىيىل ببال ، قبرىذى قۇٍرۇقىذا مۆزىْىڭ ّبرضىذىگە
 قبٍطي ٍەٍيي ّبرضىذە بۇ ، ئۇخالۋاتبتتي پۇغۇىذاپ تبتيىق قوىىذا خېْىَْىڭ ئىننىْچي ، بىخەۋر
 ئۇ ئبىذىذا ئبىالّىڭ تۇرقىذا غۇ ، بوىطۇُ تۆرەىگەُ ئبدەٍيىرىذىِ تەبىقىْىڭ قبٍطي ، دىْذىِ

 ئۇّىڭ ، ئۈىگۈرٍىگەُ ئۆتنۈزۈغنە گۇّبھ ھېچبىر تېخي ئۇ چۈّني ، ئىذى ئۇىۇغ پەرىػتىذىَْۇ
 ئېسىقتۇرۇغيىرىذىِ ببالٍىبەتتەرىەرّىڭ ٍەّەقبّذاقتۇر ۋە ، ئىبيىص ، غەٍتبُ دۇَّبدىني بۇ مبىيىطي

 ٍەھەىيىطىْىڭ ۋاقتىذا ببال ضۈپۈرگە ………..ئىذى پبك ّىَەتيەردىِ جىْبٍي قەىبي ، خبىىٌ
 ضەبىٌ غۇّذاق بەزىذە مىػي . ئېَتقبّىنەُ توغرا ئبغىق توختي ھېيىقي ئۇچىراٍذىغبُ موچىيىرىذا
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 راھەت جبھبّْىڭ تېخي ، ئەگەرچەّذە . قبىىذۇ قىيىپ پۇغبٍَبَّۇ مەتَىگەّگە ئۆىۈپ ۋاقتىذا
 . ھىذىىَىغبُ تېخي چېچەميىرىْي بۇً خۇظ ببھبرّىڭ ، بىيَىگەُ ّىَىيىنىْي ٍۇغەققىتىْىڭ

 پبك مۆرٍىگەُ تۆمۈىۈغىْي ٍۇپۇرٍبقيىرىْىڭ مۈز ٍبمي ۋە ئۇچقۇّيىرى دەضيەپني قبرّىڭ
 ئۇّي تۇرۇپ ٍۇضۇىَبُ بىر ضەُ ئەىۋەتتە بوىطب، مېيىۋااتقبُ قبزا ببال راضتىْال بېػىغب بەّذىْىڭ

 گۇّبھ ئېغىر بۇّۇڭذىَْۇ دۇَّبدا قبچۇرضبڭ ئۆزۈڭْي ٍەجبۇرىَىتىذىِ قېيىع قۇتۇىذۇرۇپ
  .بوىَبش

 خبىتىْي بىر قوٍْىذىِ دەرھبه ئبٍبه مۆرگەُ قبىغبّيىقىْي تۇرۇپ ئىننىيىْىپ ضۈپۈرگىْىڭ
  :ئۇ ، تبغيىذى مۆزىگە خۇرجۇّْىڭ ئۈضتىذىني ئېػىني ٍوىوچىْىڭ ئېيىپ

 . قىالرضەُ خوتۇُ خبىىطبڭ خېْىَْي بۇ . قىو خىراجەت ٍېتىػىچە تىيالالرّي خبىتىذىني_ 
 ، دېذى . _ تبپػۇردۇً ئۆزىگە خۇداٍىَْىڭ ۋە ضبڭب ببالٍْي . ئبدەً ٍېھرىببُ بوىطۇُ ٍوه ئبق ضبڭب

 ٍۇگۈرۈپ قبراپ تەرەپنە ضېپىيي غەھەر بىيەُ ٍوه ئبٍبغ مەتنەُ ئبرىطىذىِ دەرەخيىنيەر دە
 ، مەتتي

 قبىذى غودوڭػىغىْىچە دەپ ._ ئىذى ٍوق الزىَي خوتۇّْىڭَۇ دۇَّبّىڭ ٍبه ٍبڭب_ 
 :دە ، -قبرىذى ضۈپۈرگىگە قىيىپ الپ خېْىٌ تۇرغبُ مۆتۈرۈپ ببال . ضۈپۈرگە
 مۆتۈرگىْىچە ببىىْي ۋە ئبىذىراتتي دەپ ._ خەتەرىىل تۇرۇظ قبراپ ٍەردە بۇ ، ٍبڭبٍيي قېْي_ 

  .چۈغتي ٍوىىغب ٍبّذىػىپ ئېػىنىگە ضۈپۈرگىْىڭ
 ئەتىراپتىني غۇ . چىقىپ غەھەردىِ ئۇالرّي مىػي ھەرقبّذاق مۆرگەُ ئۇالرّي تۇرقىذا غۇ

 قىطَەتيىرىگە تەقذىرّىڭ .قبراٍتي دەپ . مېرەك بوىطب خوتۇّالر ئەر ببرغبُ مېتىپ ٍېسىغب بىرەر
 ٍبىغۇزچىيىقتىِ ھېيىال ئۇ ٍبّب- ، ضۈپۈرگە ئوٍالٍتي دەپ- ئەٍەش، ٍۇٍنىِ بوىَبً ھەٍراُ

 ٍۈزى ببال ئۆٍرىذە ، ئېرىػتي ھەٍطەپەرىەرگە ٍېڭي ، ببراتتي مېتىپ ٍۇڭذىػىپ بىيەُ ئېػىني
 توغرىطىذا ئۆٍيىْىع ٍبغقىچە غۇ : قىيذى ھەٍرا ّبرضىذىْي بۇ ئۇّىڭغب خۇدا . مۆرٍىگەّىذى

 ئۆزىَۇ ھبٍبتْىڭ . ٍۈميەّذى ئۇّىڭغب غېَي ئبٍبىْىڭ ّبتۇّۇظ ، ئىذى ئەٍەش ببققبُ ئوٍيىػىپَۇ
  .قبىىذۇ مېتىپ ٍېْىڭذىِ مىَيەردۇر ضەپەردە بۇ . ئوخػبٍذۇ ضەپەرگە بىر

  .بوىىذۇ ھەٍراھ ضبڭب مېيىپ مىَيەردۇر ٍەّە
 ئۇ . ضەپطبىذى خېْىَغب مېتىۋاتقبُ مۆتۈرۈپ ببال ئوىتۇرۇپ ئۈضتىذە ئېػىني ضۈپۈرگە

 ضەپەردە . ئىذى ئبٍبه قبۋۇه ۋە ٍبظ ، بوىۇپ ئېچىۋەتنەُ ٍۈزىْي قبٍرىپ ٍبغيىقىْي بېػىذىني
 ببغرىغب ٍەھنەً ببىىْي ئبٍبه . قىالتتي ئەٍەضتەك خوتۇّالردىِ ئىْجىق بوىىذىغبُ ٍۈه مىػىگە

 چوڭ ضۈپۈرگىگە پبت پبت ، ئىذى مەىَەمتە قبىَبً مەٍْىذىِ ئېػىنىْىڭ ضۈپۈرگىْىڭ . بېطىپ
 ئبرالپ ئېتىسىىقالرّي ئۇالر . قوٍبتتي ئەضنەرتىپ ٍېڭىػْي بىيەُ ٍوه ئبرقب . چىقىپ ٍوىذىِ

 ٍەّەقبّذاقتۇر دە-، قېيىػبتتي چىقىپ ئۈضتىگە ٍوه چوڭ ٍەّە ٍېڭىپ بىيەُ ٍوىالر چىغىر مەتنەُ
 بۇٍەردە ٍەر ئۇ ، مەپىيىرى دېھقبُ قىَطبٍغبُ . مېتىػەتتي مىرىپ ئەگىپ ٍوىىغب پىَبدىيەر بىر

 ئبالقىسادىيىل پبت پبت ئبٍبه . قبالتتي تبغيىْىپ پبه غىو مۆزگە دېھقبّالر ئىػيەۋاتقبُ ٍۈمچىَىپ
 قبىغبّيىقىْي چېتىيىپ ئىػقب بىر خەتەرىىل مۆڭيىذە ئۆزىْىڭ ضۈپۈرگە . قبراٍتي ئبرقىطىغب ئىچىذە

 ئۇّي ٍۇھبببەت غەرەزضىس بوىغبُ ّبرضىذىگە بىگۇّبھ ئبغۇ قوىىذىني ئبٍبىْىڭ . چۈغەّگەّىذى
  :ضۈپۈرگە بەزىذە . ئۈّذەٍتي قوٍۇغقب قەدەً بىيەُ رازىيىقي ئۆز خەتەرگە خېَىٌ

 ، ضېيىپ بوىغبّغب ھەٍراُ ئۆزىْي دەپ _ ؟ ٍبڭَبٍَىس بىيەُ ٍوه چوڭ بىس ّىَىػقب- 
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 خېْىٌ ھېيىقي ؟ قورقىطەُ ّېَىذىِ ضەُ_ ، ضبالتتي گەپنە ئبٍبىْي ببرغبُ مېتىپ ئۈّچىقَبً
 ؟ بوىىذۇ ّىَەڭ ضېْىڭ

  .ئبّىطي بوۋاقْىڭ ٍۇغۇ ، خوجبٍىْىٌ ٍېْىڭ خېْىٌ ئۇ_
 ؟ ّېَىطي بوۋاقْىڭ بۇ ضەُ ئۇّذاقتب ؟ ئبّىطي بوۋاقْىڭ ٍۇغۇ . خوجبٍىْىڭ ضېْىڭ_ 
  .ئبّىطي ئىْىل بوۋاقْىڭ بۇ ٍەُ-
 قوغۇپ بىيەُ ئبّىطي ئىْىل ببىىطىْي ئۆزىْىڭ ٍەُ _ ، ضۈپۈرگە دەۋەتتي ._ قۇدىرەت ٍب_ 

  ……ئىنەَّەُ ئۇچراتَىغبُ تېخي ئىػْي ٍۇّذاق بېرىۋىتىذىغبُ
 ؟ مىٌ ئبتىطي بوۋاقْىڭ بۇ ئەٍىطە

  .مەتنەُ ئۆىۈپ ئبتىطي ئۇّىڭ_ 
 تۇرضب قىيغبُ ھەدىَە ٍبڭب ضېْي ۋە ئۆزىْي ۋە ببىىْي ئبّىطي ، بوىطب ٍوق ئبتىطي بوۋاقْىڭ_ 

 ؟ ٍۈرۈٍَىس ٍۆمۈّۈپ ئوغرىالردەك ّىَىػقب ٍەّە بىر ،
 مۆتۈرۈپ ٍەُ_ ، ئبٍبه دېذى _ ؟ ئبدەٍطەُ ضبددا ّىَبّذاق ضەُ خۇداٍىَەً ۋاً_

 ؟ بىيەٍطەُ مىَيىنىْي بوۋاقْىڭ مېتىۋاتقبُ
  .بىيَەٍَەُ_ 
  .قوً ضورىَبٍال مىَىِ بىيَىگەّذىِ_ 
 بىيىۋېيىع ضوراپ بىيَىگەّْي _ ضۈپۈرگە بوىذى ھەٍراُ دەپ _ ؟ دىگىْىڭ ّېَە بۇ_ 

  .دە _ ، مېرەك
  :پىىچىرىىذى مېيىپ ٍېقىْالپ ئېػىنىگە ضۈپۈرگىْىڭ ئبٍبه

 ؟ ضبقيىَبالٍطەُ ضىر_ 
 ئبڭالپال ٍەخپىَەتيىنْي تىگىػيىل ئېَتَبضيىققب ببغقىالرغب ، قىيَب ئەّذىػە تەرەپتىِ ئۇ_ 
  .مېتىع ئۇّتۇپ ئۇضۇىي ٍبخػي ئەڭ ضبقالغْىڭ ضىر . مېتىَەُ ئۇّتۇپ ٍەڭگۈگە قوٍىَەّذە
  .پبدىػبھ بوۋاق بۇ قوىۇٍذىني ٍېْىڭ ، ئېَتبً ضبڭب بوىطب ئۇّذاق_ 

 چۈغنىيي ئۇچۇپ قېتىٌ بىر ٍەّە ئۈضتىذىِ ئېػەمْىڭ ئۇ ، ٍۈدۈرۈپ ئېػىني ضۈپۈرگىْىڭ
  .قبىذى تبضال

 ؟ دېذىڭ ّىَە_ 
 ؟ ٍوىوچي ئېغىرٍۇ قۇىىقىڭ ضىْىڭ_ 
 ٍىراقالردىِ مېچىيەردە قبراڭغۇ . رازىَەُ قۇىىقىَذىِ ھبزىرغىچە ، غۈمرى خۇداغب_ 

 مبرۋىْي ٍۇرتْىڭ قبٍطي ئۇالرّىڭ ئبۋازىذىْال موىذورٍىيىرىْىڭ مبرۋاّالرّىڭ مېيىۋاتقبُ
 بوۋاقْي بۇ ضەُ بىراق . قىالالٍَەُ ھۆمۈً مېتىۋاتقبّيىقىغب قبراپ قبٍبققب ئۇالرّىڭ ۋە ئىنەّيىنىْي

  .قبىذىٌ ئىػەَّەً ھەقىقەتەُ قوىىقىَغب دېۋىذىڭ پبدىػبھ
 ضبڭب ضىرالرّي بۇ . مېتىۋاتىَىس مۆتۈرۈپ ئۆزىْي ئبىىَيىرىْىڭ پبدىػبھ بىس غۇّذاق_ 

 ٍبمي ضۆزىە ئبضتىراق توغۇرىۇق بۇ ضەُ ، مەتتي چىقىپ ئبغىسىَذىِ ، ئىذى مېرەك ئېَتَبضيىقىٌ
  .مەت ئۇّتۇپال ئېَتقبّذەك ئۆزۈڭ

 قىيىپ قبّذاق بوۋاق مىچىننىْە بۇ _ ضۈپۈرگە دېذى_ ، بوىغىْىٌ دىَەمچي ٍېْىڭ_ 
 ئېػىنىَْىڭ بۇ ئەرزىَەش ٍېْىڭ ئوىتۇرٍبً تەختىذە ئۈچۈُ ّىَە ئۇ ۋە قبىذى بوىۇپ پبدىػبھ

 تىس ئۇّىڭغب بىس ّېَىػقب ؟ . ببرىذۇ مېتىپ ٍەردە بۇ مۆٍۈىۈپ چبڭغب مۆتۈرۈىگەُ تۇٍبقيىرىذىِ
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 » ؟ توال پبدىػبھ ّىَبّذاق غەھەردە ضىيەرّىڭ ، ئېَتطبً ضبڭب ٍەّە … ؟ قىيَبٍَىس تبزىٌ چۆمۈپ
 چىقتي بىرى غبھىذىِ بوۋاقالر بۇٍەردە ٍەّە دەپ ئبز ئۇّي ، « غبھي قەىەّذەرىەر » ، « غبھي قۇٍبظ
  ..؟ مۆرىۋاتبٍطەُ ئەخَەق ٍېْي ضەُ ٍبمي

 ئۇّىڭ ئەٍذى ، قوٍذى ئېچىپ ئبىيىبۇرۇُ بېػىْي ضىرّىڭ تىگىػيىل ئېَتَبضيىققب ئبٍبه
  .ئىذى ٍوق ئىالجي ببغقب قوٍَبقتىِ چۈغەّذۈرۈپ ئىػالرّي ھەٍَە قبىغبُ ضۈپۈرگىگە

 ؟ ئبڭيىغبَّۇ ھەققىذە ٍىس «غبھي قۇٍبظ » بىرّىڭ ضەُ_ 
 زىَبرەت ئوردىطىْي غبھْىڭ ئۇىۇغ غۇ قېتىٌ بۇ_ ، ضۈپۈرگە دېذى _ ، ئبڭيىغبَّەُ_ 

 قۇىالرّي ٍىڭالپ ، ىەغنەر تۈٍەّيىگەُ ، ضبراً ھەغەٍەتيىل . مەىگەّىذىٌ ئۈچۈُ قىيىع
 غەھەر . توغىذى ٍۈميەرّي ئېغىر ئېػىنىََۇ بىچبرە ٍۇّۇ ، چبقتىٌ تبظ تۇتۇىۇپ ھبغبرغب . مۆردۈً

 ضبتبرٍەّيەرّىڭ ئبالرٍەُ ٍەردە ئۇ ٍەُ . قوٍۇغتي قۇرۇغذاپ ٍبّچۇقۇٍْي قورۇقچىالر دەرۋازىطىذىني
 گۈرۈىذەپ ، مۈىنىيرىْي ئبزادە ئبدەٍيەرّىڭ ، چۇقبّيىرىْي ئەرمىِ ضبىىذىغبُ زىيسىيگە غەھەرّي

 قبٍتىپ دەپ ىەّەت پبدىػبھىڭغب ئۇىۇغ ، غەھىرىڭگە غۇّذاق . مۆرٍىذىٌ ببزارالرّي تۇرىذىغبُ
  .چىقىۋاتىَەُ

  .بوىىذۇ بوىطبڭ خوظ غىيىۋاىَىغىْىغب تېرەڭْي ئۇالرّىڭ_ 
 . ھە – بوىطب بوۋاق مىچىننىْە ٍۇغۇ ئۆزى ّىڭ غبھي قۇٍبظ ٍەغھۇر ئبىەٍگە غۇ ئەجەپ_ 

 ؟
  .ئۆتتي ئبىەٍذىِ ئبىذىذا مۈّْىڭ ئۈچ « غبھي قۇٍبظ_ » 

 ؟ دېذىڭ ّىَە_ 
 . بوىىذۇ ئېَتىػطبق پىچىرىىػىپال پەقەت ئىننىَىس گەپيەرّي بۇ . پەضەٍت ئبۋازىڭْي_ 

  .ئۇّۇتَب ببرغىْىَىسّي مېتىپ ئۈضتىذە خەتەر
 ؟ پبدىػبھي قەٍەرّىڭ ببال بۇ ئۇّذاقتب_ 
 ئوردىْىڭ بېرى مۈّذىِ ئۈچ ٍبّب . ئوغيي مىچىل ئەڭ ّىڭ « غبھي قۇٍبظ » ببال بۇ_ 

  .قىيىػىۋاتىذۇ قىرغىِ بىرّي بىر ئوغۇىيىرى چوڭ غبھْىڭ ، توىذى بىيەُ قبُ ئىچي
 ؟ تبىىػىپ تەخىتْي_ 
 «غبھي قۇٍبظ » بوٍچە تەرتىپ ، مەتَەٍَەُ چۈغىْىپ تبزا ئىػالرّي بۇ ٍەَّۇ ، غۇّذاق_ 

 چوڭ ئۇ غبھْىڭ ، ئېَتطبً ضبڭب ٍەُ ىېنىِ ، ئىنەُ مېرەك ئوىتۇرىػي تەخىتتە ئوغيي چوڭ ّىڭ
 ئۇّىڭ دادىطىْي » بەزىيەر ، چىققبُ ئۇچىغب بۇزۇقچىيىقتب ، قبراّىَەت ، زاىىٌ غۇّچىيىل ئوغيي
 غۇّچىيىل ئۇ بۇزۇقچىيىقتب . قىيىػىذۇ گۇٍبُ دەپ « ٍۇٍنىِ بوىىػي ئۆىتۈرگەُ قەضتيەپ ئۆزى

 ، قىسارتىذۇ مۆزىْي ئبٍبىيىرىغب قېرىْذاغيىرىْىڭ ٍەّە . تۇرۇپ ئبٍبىيىرى قبّچە ئۆزىْىڭ . رەضۋامي
 ئورّىغب غبھيىق غبھسادىْي ٍۇّذاق ، چېقىيىذۇ خوتۇّيىرىغىَۇ مىچىل ئبتىطىْىڭ ھەتتب

  .ببغالّذى قىرغىْچىيىق ئوردىذا بىيەُ غۇّىڭ . قوغۇىَىذى ئوغۇىالر قبىغبُ مۆتۈرۈغنە
 بېرى ئبٍذىِ بىر ٍەُ ٍبّب _ ضۈپۈرگە تۇتتي ٍبققىطىْي دەپ _ ؟ دەٍذىغبّطەُ ّىَە ٍبئبىال_ 

  .ئبڭيىَىذىٌ گەپيەرّي ئەّذىػىيىل ٍۇّذاق ھېچنىَذىِ . ٍۈرۈپتىَەُ غەھەردە غۇ
 تبغقىرى ئوردىْىڭ تۇرٍبق ٍەُ . بوىىۋاتىذۇ ٍەخپىٌ ئوردىذا ئىع ھەٍَە_ 

 ٍەھنەً دەرۋازىطي ئوردىْىڭ ئىچنىرىني . خەۋەرضس ھېچْىَىذىِ ھبزىرغىچە ھوٍيىطىذىنىيەرٍۇ
 تەخىتتىِ بەىگىيىْىپ غبھ ٍېڭي . ٍۇغۇّذاقَىع ّىساٍي ئوردىيىرىْىڭ غبھ ببرىىق . ئېتۋېتىيگەُ



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 20 
- 

 بوىَىطب . ئۇختۇرۇىَبٍذىنەُ ضىرتقب خەۋىرى ئۆىۈً غبھْىڭ موّب بوىَىغۇچە ئېيىپ ئورۇُ
  .مېتىذىنەُ تەۋرەپ تەخىت ، مۆتۈرىۈپ ئېطَبُ ، ٍەٍيىنەتتە

 تۇرغبُ تەٍَبر پبرتالغقب تەختي پبدىػبھْىڭ ھەرقبّذاق _ ضۈپۈرگە دېذى_ ، چۈغەّذىٌ_ 
 ضۆزىْي ئۆز چۈغەَّەً ٍۇالھىسىيىرىْي چوڭقۇر ضۈپۈرگىْىڭ ئبٍبه ….بوىىذۇ ئۈضتىذە ۋوىقبّْىڭ

  . :قىيىۋەردى داۋاً
 بىرى خوتۇّيىرىْىڭ مىچىل ّىڭ «غبھي قۇٍبظ » خېْىٌ بەرگەُ قېتىپ ٍېْي ضبڭب_ 

 ئۈچۈُ قېيىع قۇتۇىذۇرۇپ غبھسادىْي مىچىل ئۇ قورقۇپ قىرغىْچىيىقالردىِ بوىىۋاتقبُ ، بوىىذۇ
 ٍەخپىٌ ھوجىرىطىذىني خبش قىيىذىغبُ قۇبۇه غبھْي خېْىَْىڭ بىس . چبقىرغبُ ٍبردەٍگە ٍېْي

  . ….چىقتۇق قېچىپ بىيەُ ٍوه ئبضتي ٍەر ئىػىنتىِ
 تەمتىگە تىگي ئىػْىڭ ئۇ . مىرٍىذى قۇىىقىغب ضۈپۈرگىْىڭ ضۆزىىرى مىَىْني ئبٍبىْىڭ

 پىنىر دەپ_ ، مېرەك بوىَىطب ئورۇُ ضىرىىق ئوردىيىرىذىَْۇ غبھ دۇَّبدا . » بوىغبّىذى ٍىتىپ
 ، ئوٍْىيىپ ئۇٍۇّالر ئبجبٍىپ ضبئەتتە ھەر ، ھەرمۈّي ٍەردە ئۇ_ ، ضۈپۈرگە ئۈضتىذە ئېػىني قىالتتي
 توغرىطىذا ۋەقەىەر ضىرىىق بۇ بەرگەُ ٍۈز تبرىخچىالر مېَىِ . تۇرىذۇ بوىۇپ ضبدىر ئىػالر قىسزىق
 راضت قبّچىيىني زادى خبتىرىيەرّىڭ ٍبزٍب مەىگەُ ٍېتىپ بىسگىچە ، ىېنىِ ، پۈتۈغىذۇ تبرىخ

 غەىبە ، مېَىِ مەتنەّذىِ ئۆتۈپ جەڭيەر قبّيىق. تەش دېَەك ّىَە بىر بۇّىڭغب …….. ؟
 مۆرضىتىذىغبُ بېسەپ ئۆزىْي ، مەچۈرىذۇ مۆزدىِ تبرىخالرّي ٍېسىيغبُ بىيەُ ئبىذى قىيغۇچىالر

 ئۆچۈرۈپ ھەٍَىطىْي ئىسىىرىْىڭ جىْبٍەت ، ٍبزدۇرۇپ تۇىيۇقالپ ٍبمي قبىذۇرۇپ ضەھىپىيىرىْي
 ٍېسىيغبُ تبرىخْىڭ ، تبغيىػىذۇ

 چىْراق قىطَيىرى تبغالّغبُ ئۆچۈرۈپ ٍبمي ٍېسىيَىغبُ قىطىَيىرىذىِ
  ………….«بوىىذۇ

 
 

 مېچە ئايدىڭ
 

 ، ئېتىسالر تېرىيغبُ مۆمتبتالر ، قۇّبق ، بۇغذاً بىر قبّذاقتۇر خېْىٌ ھېيىقي بىيەُ ضۈپۈرگە
 ّبتۇّۇظ ، ٍېڭىػتي مۈُ قبّچە بىر بىيەُ ٍوىالر ئبٍبغ مەتنەُ ئبرالپ دۆڭيۈميەرّي پەش ئېگىس

 ٍبقىالردىني چەت ، ئۆتۈپ مۆۋرۈميەردىِ مەتنەُ قىَطىَىپ چىرىپ ٍبغبچيىرى ، ٍەھەىيىيەر
 ئبزادىيىػىپ خېيي قوٍۇپ ٍىغىػتۇرۇپ ٍېپىْچىيىرىْي ئۈضتىذىني خېْىٌ . تۈّىذى قوّبىغۇالردا
 ئىػچبُ ھەقىقەتەَّۇ ئۇ . ببٍقىذى ئىنەّيىنىْي چومبُ ٍبظ ، قبۋۇه ئۇّىڭ ضۈپۈرگە . قبىغبّىذى
 . ئېتەتتي تبٍبق . ھبزىرالٍتي ضۇ ٍۇٍۇغقب قوىىْي پۇت ضۈپۈرگىْىڭ قوّبىغۇالردا . مۆرۈّەتتي

 ، بوىَىطىَۇ گۈزەىيەردىِ بەدەُ ئبپپبق ، ضۈزۈك قبغتېػىذەك چومبُ . تەٍبرالٍتي ئۇرۇُ ٍېتىػىغب
 بەزىذە ئۇ . ئىذى ئبٍبىالردىِ قبرقۇٍچبق ، ٍبٍىو قبرىغب ئبرالظ قىسىو تېرىطي ، جبٍىذا مۆزى قبظ

 تەٍَبر ھبجىتىگە ھەرقبّذاق ئۇّىڭ ، قىيىپ جىيۋە ٍېقىَيىق ضۈپۈرگىگە ، ئېچىيىپ ئبپتبپتەك
 . قبالتتي بوىۇپ خىَبىچبُ ، جىَىپ بوىطب بەزىذە ، قىالتتي بەرگەّذەك بىػبرەت ئىنەّيىنىذىِ

 ٍىْذۈرىۋاىغۇدەك ئېػننە ئۇّي ضۈپۈرگە ، بوىغبچقىَۇ بەضتيىل ئۆزى ، چىڭ بەدىْي ئبٍبىْىڭ
 پىَبدە ٍېْىذا ئېػەمْىڭ ضۈپۈرگە چبغالردا ٍۇّذاق . مېتەتتي ئىگىيىپ بىيي ئېېػەمْىڭ بوىطب
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 ّبتۇّۇظ بۇ ئوىتۇرغبُ تۇتۇپ ببال ئۈضتىذە ئۆزىْىڭ ، ٍىذىرىىتىپ قوالقيىرىْي ئېػەك ضۈر . ٍبڭبتتي
 ھەٍراُ ٍىھَبّغب

 ضۇ ٍبمي دەرەخ تۈپ بىرەر ئبىغۇدەك ئبراً ضبٍىذاپ ئۇالر ئۈضتىذە ٍوه . قوٍبتتي قبراپ بوىۇپ
 چومبُ چبغالردا ٍۇّذاق . ئبالتتي دەً توختبپ بىردەً ببرغبّذا بوٍيىرىغب ئۆضتەڭ تۇردىغبُ ئېقىپ

 الٍىق ئۆزىگە مۆمطىَۇ ئبٍبىْىڭ . ضبالتتي ئەٍچەك ئۇّىڭغب ، قۇرۇقذاپ التىيىرىْي غبھسادىْىڭ
 ئبپئبق. ئىَەتتي بىيەُ ئبچنۆزىۈك ٍېپىػىۋېيىپ ٍەھنەً ئۇّىڭغب بوۋاق . ئىذى چىڭ ۋە ٍوغبُ
 ئىَىتنەّذە غبھسادىْي بەزىذە ئبٍبه ّىَىػقىذۇر . چىقبتتي مۆۋەجەپ جبۋغبٍيىرىذىِ ئۇّىڭ ضۈت

  . …قىالتتي ٍېػي مۆز ئۈّطىس تۇرۇپ ضىالپ بېػىْي ئۇّىڭ
 ٍېتىپ چبغالردىال ببغالّغبُ مۆز پەقەت دەڭيەرگە ٍبمي ضبراً ٍبقىالردىني چەت ئۇالر

 ببىىْي ئبٍبه ، بوىۇغبتتي غبٍىپ مۆزدىِ ضەھەردە ٍەّە ئەتىگىْي ، قۇّۇپ مېچە بىر دە، . _مىيەتتي
 ئۇ بەزىذە . ٍبڭبتتي ئىتتىل ئەٍەضتەك ٍۇغەققەت ھىچقبّچە ئۈچۈُ ئۆزى ٍېڭىع مۆتۈرۈپ

  .مۈتەتتي مېيىػىْي ٍېتىپ ضۈپۈرگىْىڭ قبراپ ئبرقىغب ، مېتىپ ئۆتۈپ ئېػىنىذىَْۇ ضۈپۈرگىْىڭ
 قۇۋەت مۈچ ٍېتەرىىل ضبڭب خۇداٍىٌ_ ، قبراپ ئبٍبىغب ضۈپۈرگە دەٍتي ._ ٍبقۇدىرەت_ 

 ؟ چبرچىغبّطەُ ، ئبالً بىردەً ٍەُ ببىىْي قوىۇڭذىني ئەمەه ، ئبتبقىيغبّىنەُ
 بېرىػنە ببغقىالرغب غبھسادىْي قبئىذىطىذە ئوردا_ ، ئبٍبه دەٍتتي ._ مۆتۈرەً ئۆزۈً_ 
  .بوىَبٍذۇ
 . ببرىطەُ مېتىپ ئوچۇقچىيىقىذا مەڭ ئبضَىْي ئبىالّىڭ ، ئەٍەش ئوردىذا ضەُ ھبزىر_ 
 ٍىراقتىني ئەّە، . ٍېتىپتۇ تبۋىىْىپ ٍېقىَيىق ّۇرىذا قۇٍبغْىڭ ّىَە ھەٍَە ئەتىراپتىني قبرىىغىْە،

 چۇرقىرىػىۋاتقبّيىقىْي خۇغخۇً قبّچىيىل تورغبٍالرّىڭ . تۇرۇپتۇ ضبٍراپ مبمنۇك دەرەخيەردە
 بىيَەمچي مىَيىنىَْي ٍىْىڭ . ئەرمىِ ّىَە ھەٍَە ، ٍەَّۇ ، ضەَّۇ ٍەردە بۇ ؟ ئبڭالۋاتبٍطەُ

 بۇ ، بوه خبتىرجەً . ئبدەٍَەُ مەتنەُ بوىۇپ ضەٍَبھ قوغيىػىپ ئەرمىْيىنْي ٍۇغۇ ، بوىطبڭ
  .ٍوق تۇرغىْي بوىۇپ قۇالق مۆز بىسگە ھېچنىٌ ٍەردە

  .بوىىذۇ پبدىػبھ چوقۇً بىرىذە مۈّيەرّىڭ غبھسادە بۇ_ ، چومبُ دېذى _ ؟ بىيەٍطەُ_ 
  .ضۈپۈرگە تۈزەتتي ضۆزىْي ئۇّىڭ دەپ _ قىيطب، ّىطىپ ئبىال_ 
  .غەرت مۆتۈرۈغي ئبدەٍال بەىگىيەّگەُ پەقەت بوىغۇچىْي پبدىػبھ_ 
 ئىْىنئبّىطىْي ، ٍوق ىەغنىرى ٍۇّذاق ىېنىِ ، مۆرگەُ ئىػالرّي ّۇرغۇُ ٍەُ جبھبّذا_ 

 _، ضۈپۈرگە مۈىذى دەپ_ ، مۆرٍىگەَّەُ پبدىػبھْي مېتىۋاتقبُ ئىَىپ
 . ٍوق خەۋىرىٌ قىيچە ٍىْىڭ ّىساٍيىرىذىِ قبئىذە مۈتۈغْىڭ پبدىػبھْي ، ئېَتىطەُ راضت

 بەزىذە ئۈچۈُ ّىَە ؟ قبئىذىطىَۇ ئوردىْىڭ ضېيىػَۇ ئەٍچەك تۇرۇپ قىيىپ ٍېػي مۆز غبھسادىگە
 ؟ . ٍىغالٍطەُ ئىَىتنەّذە پبدىػبھىَىسّي بوىغۇضي ، ھۆرٍەتيىل ضەُ

  .ئبچتي ئېغىس ئبخىر مېَىِ مەتنەّذىِ جىَىپ ئۇزاق چومبُ
 تبغالرّىڭ قبرىىق ئبۋۇ ٍۇرتۇً ٍىْىڭ ، ٍۇرتيۇق ٍبقب ئوخػبغال ضبڭب ٍەَّۇ ؟ بىيەٍطەُ_ 

 ٍەُ ئىػقىيىپ . بىيَەٍَەُ ئۆزۈٍَۇ تەرىپىذىَۇ ئۇ دۆڭيەرّىڭ ٍېػىو ئبۋۇ ٍبمي ئبرقىطىذىَۇ
 غبھ ، مېيىذىنەُ ضۈتيۈك ، چوڭ مۆمطي . بەضتيىل غۇّذاق ئبٍبىيىرى ٍەرّىڭ تۇغۇىغبُ

 ئۆزۈٍْىڭ ٍەُ . ئەمەىگۈزىذىنەُ تبىالپ ٍۇرتالردىِ غۇ ئەّە ئىْىنئبّىالرّي الزىٌ ئوردىطىغب
 تۇرۇپ ٍىغالپ ، ضىالپ بېػىَْي ئبٍبىْىڭ بىر . ئەضيىَەىَەٍَەُ مىرگىْىَْي ئوردىغب ٍبغتب قبّچە
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 خۇددى ٍبڭغىْىَْي ٍوه ئۇزاق ئوىتۇرۇپ ئېرغبڭػىپ ھبرۋىذا چۈٍنەىگەُ ئەتراپي ، خوغالغقىْىْي
 ، مېرەك بوىطبً چىراٍيىق ّبھبٍىتي ۋاقتىَذا ببال ، ئېھتىَبه . مەىتۈرىَەُ ئبىذىَغب مۆز چۈغۈٍذەك

 تۇتۇپ خىسٍىتىگە خبّْىڭ ، مېيىپ ٍەتنۈزۈپ ئوردىغب توپتوغرىال ٍېْي ئبدەٍيىرى خبّْىڭ
  .بەرگەُ

  .ضىڭيىٌ تۇرۇپطەُ گۈزەه ھېيىَۇ_ 
 ئۇّىڭغب قىيىپ الپ بىيەُ جىيۋە چومبُ ئبڭيىغبُ قېتىٌ بىرىْجي ٍبختىػىْي ضۈپۈرگىْىڭ

  .قىيذى داۋاً ضۆزىْي دە – قبرىذى
 ٍەّذەك بىراق . بوالتتىََىنىِ ٍۇٍەضطەر مىرىػنە ھەرىَىگىَۇ غبھ تبىيىىْىپ بەىنىٌ

 . تبىالغَبٍذۇ ئوردىطىغب غبھ ھەرگىس ، دەپ چىققبُ مېيىپ ّەضەبتىِ تۆۋەُ قىسىىرىْي پۇقراالرّىڭ
 ھبىي دېذەميەرّىڭ بىسدەك ئوردىذا ، ئېَتطبً ضبڭب . بوالىىذىٌ دېذەمال خېْىَالرغب پەقەت ٍەُ

  .قىيىػقبُ ئبضتي ئبٍبغ ٍېػىَذىال12-11 ئۇالر ٍېْي ٍبّب . خبراپ غۇّچە
 مىَيەر؟_ 
 ئوردا ئبّذىِ . قىيىذۇ ئبضتي ئبٍبغ بىرى ٍەرتىۋىيىنرەك ببغتب ؟ بوالتتي مىَيەر_ 

 قبىغبُ ٍېتىپ ببالغەتنە بەزىذە ھەتتب چبمبرالر، ، ئبغپەز ھبرۋىنەظ، قورۇقچىالر، خبدىَيىرى،
 ببال . تۇغىَىس ببىىالرّي ئبتىطىس بىس بىيەُ غۇّىڭ . چېقىيىۋېرىذۇ بىسگە غبھسادىيەرٍۇ بەڭۋاظ

 ٍوغبُ ٍۇغۇ . تبغيىػىذۇ بۇغۇپ مېتىپ ئەچىقىپ ّبزارەتچىيەر بىيەّال تۇغۇىىػي
 ئبّذىِ . قوٍىػىذۇ ٍوه تۇغىػىَىسغب بىسّىڭ ئۇالر دەپ تۇرضۇُ توىۇپ ضۈت ئەٍچەميىرىَىسگە

 ّىڭ « غبھي قۇٍبظ . » قوٍىذۇ ئېَىتىػنە ببىىيىرىْي خېْىَالرّىڭ بىسّي ، ئۆىتۈرۈپ ببىىيىرىَىسّي
 بەدەّيىرىْي ضۈتىذە ئبدەً . ئىچىذۇ ضۈتىْي ضېغىپ ئىْىنئبّىالرّي ھەتتب خوتۇّيىرى ئبرزۇىۇق

  . …..قبىىَەُ ئوٍالپ ببىىيىرىْي ئۆزەٍْىڭ ئىَىتىۋاتقبّذا غبھسادىْي بۇ ٍەُ . ……..ضۈرتىػىذۇ
 ضېْىڭ- ، ضورىذى ئبٍبىذىِ ئوىتۇرۇپ قىَطىَىپ ئۈضتىذە ئېػىني ضۈپۈرگە ؟ دېذىڭ ّىَە_ 

 ؟ ٍبڭَىذۇق ئېيىپ بىييە ئۇالرّىَۇ ّىَىػقب بىس ؟ ببرٍىذى ببىىيىرىڭَۇ ئۆز
 ئۇزۇُ ئۇالرّىڭ : دېگىِ ئىذى ببىىالر چىراٍيىق قبّذاق ، تۇغقبُ قىس بىر ئوغۇه بىر ٍەُ

 . تۇرۇپتۇ ئبىذىَذىال مۆز قوىيىرى بۇدۇرۇق تەىپۈّگەُ ٍبڭب ، مىچىننىْەمۆزىىرى ، مىرپىنيىرى
 ّىَىػقب ٍەُ . قىيذى ٍوق ئەمىتىپ دە،-ٍۇىىۋېيىػتي قوىۇٍذىِ .ئبٍرىيذىٌ ئىننىطىذىِ ھەر

 مۆمطۈٍذىِ ٍېْىڭ قبرا، ، ٍىغيىَبً
 ؟ . ……..ئەٍەضَىذى رىسقي ببىىيىرىَْىڭ غۇ ضۈتيەر ئبپئبق ئېقىۋاتقبُ

 ھېطذاغيىق ، ئېچىْىع بوىغبُ ئبٍبىغب بۇ قەىبىْي ضۈپۈرگىْىڭ . ٍىغيىۋەتتي بۇقۇىذاپ ئبٍبه
 ئبٍبىذىِ ئىننىْچىالپ ضۈپۈرگە . مەتتي جىَىپ ئۇزاققىچە ئىننىطي ئۇالر . چۇىغىۋاىغبّىذى

  .ضورىَىذى گەپ بۇھەقتە
 . مەتتي خۇغخۇٍيىػىپ ّبھبٍىتي مۈّي بىر چومبُ مېتىۋاتقبُ مۆتۈرۈپ غبھسادىْي مىچىل

 قبئىذىْي ئبٍبه ، مەىگەّذە ٍىتىپ چىَەّيىننە ئېقىۋاتقبُ ٍېَىيىپ ضۈٍي تبغ ضۈپطۈزۈك ئۇالر
 بۇ ضبقبىيىق ، بوىۇپ ئېچىۋاىغبُ ٍوغبُ مۆزىْي غبھسادە ، تۇتقۇزدى ضۈپۈرگىگە غبھسادىْي بۇزۇپ

  .قبىغبّىذى قبراپ چەمچەٍگىْىچە مىػىگە
  .ئبٍبه دېذى _ ؟ ئبىَبٍيىَۇ ئبراً بىردەً ٍەغەدە ، چىراٍيىق دىگەُ ّىَە ٍەر بۇ ، ئۇھ_ 
  :ئبٍبه . ضۈپۈرگە دېذى قىالٍيي غۇّذاق_ 
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 قبراپ تەرىپىگە ئبٍبغ ضۇّىڭ ، دە دېذى _ ، قبرىَب تەرەپنە ٍەُ ضەُ ، قبالً ئۆتۈّۈپ_ 
  .مەتتي

 ئوتالغقب بىيەُ ئىػتىھب ، ٍبىَبپ بىيەُ مبىپۇميىرى قېيىِ چۆپيەرّي ئەتراپتىني ئېػەك
 ّېراققب ئبٍبه ، ئبڭالّذى ئبۋازى غبالپػىغبُ ضۇّىڭ قۇىىقىغب ضۈپۈرگىْىڭ ئۆتَەً ئبز ، ببغيىذى

 مەىگۈضىذە . قبرىذى بوۋاققب قوىىذىني ضۈپۈرگە . ئىذى ٍۇٍۇَّبقتب ئېيىپ داىذىغب ئۆزىْي بېرىپ
 ّبرضىذىيەردىِ ئۇچراتقبُ ئۆٍرىذە ئۆز ضۈپۈرگە بوۋاقْىڭ بۇ بوىغبُ تىگىػيىل بوىۇغقب پبدىػبھ

  .ئىذى ٍوق پەرقي ھىچقبّذاق
 پىيتىڭيىتىپ پۇتيىرىْي ٍۆگىنىذە غبھسادە ، قبراپ ببىىغب ضۈپۈرگە دېذى_ ، غبھسادەً خوظ

 چوڭ قۇترىغبُ بوىۇپ ٍوقبتَبقچي ۋارىطيىرىْي تەخت ببرىىق ھېيىقي ضېْىڭ . _ قوٍذى تىپىرالپ
 ھە؟ ، مېيىۋاتقبّذۇر غەزەپنە قبّچىيىل تبپبىَبً ئىسدەپ ضېْي ئىچىذىِ ئوردا تبپتب غۇ ئبمبڭ

 ٍب بوٍبۋاتقبّذۇر؟ قبّغب بوۋاقْي ئۇچىرغبّال ئىچىذىني ئوردا ٍبالڭبچالپ قېيىچىْي ئۇ بەىنىٌ
 ئبىىٌ ئەڭ پبدىػبھيىق … ؟ . ئبضقبّذۇر دارغب ئبّبڭْي ٍىھرىببُ ضېْىڭ ئبۋاه ئەڭ ئۇ بوىَىطب

 بىر تۇرغبّالرّىڭ ئۆرە بەدىيىگە ٍۇضتەبىتيىل ، زوراۋاّيىق . ئىػەَّەٍَەُ ھەرگىس ٍەُ دېطە دۆىەت
 تبتيىقراق دېھقبُ ضۆرىگەُ ضۆرەً ئېتىسدا قبرىغبّذا ئۇّىڭغب . ٍوق ئبراٍي مۆڭيىْىڭ مۈَّۇ

 خۇداّىڭ . … ئبىىذۇ ّەپەش ئەرمىْرەك ّبٍرات ببرغبُ مېتىپ ٍبالڭئبٍبغ داىىذا ، ئۇخالٍذۇ
 ئۆزىْىَۇ غبھسادىْي ضەّذەك تىگىػيىل قوغذاغقب قوغۇُ ٍىڭالپ ، قبرا تەقذىرىْي

 راضتىْال بىرىذە مۈّيەرّىڭ ضەُ . …تبغالپتۇ قۇچىقىغب ئبجىسّىڭ بىر ٍېْىڭذەك قوغذىَبىَبٍذىغبُ
 بېػىَىس ئۈچۈُ ضەُ ، ٍۈرگىْىَىسّي مۆتۈرۈپ ضېْي بىسّىڭ ، قبىطبڭ ئوىتۇرۇپ تەختىذە غبھيىق

 ؟ ئبالرضەَّۇ ئېطىڭگە قىيغبّيىقىَىسّي تەۋەمنۈه خەتەرگە مېتىذىغبُ
  .تىرىػبتتي تۇتىۋېيىػقب ضبقىيىْي ضۈپۈرگىْىڭ ضۇّۇپ قوىيىرىْي بۇدۇرۇق بوۋاق

 مۈتۈظ غبپبئەت غبھالردىِ _ ، ضۈپۈرگە قىيذى رەت پىنىرىْي ئۆز دەپ_ ، ٍبق_ 
 . ٍوقىتىذۇ مۆزدىِ بۇرۇُ ئەڭ بىيگۈچىيەرّي ضىرىْي ئۆز ھۆمۈٍراّالر ، ئىىػي ئەخَەقْىڭ

  ………ئۆزى ئبىالّىڭ رەھىَيىل غبپبئەتچىطي ھەقىقىٌ بەّذىْىڭ
 ئبٍبه ٍىراقتىِ . تۇراتتي ئبٍبغالغتۇرٍبً ٍۇالھىسىيىرىْي ئۈضتىذىني غبھ ببال تېخي ضۈپۈرگە

 توىىَۇ تبرىْىپ ، ٍۇٍۇّۇپ ئبٍبه ، قبىذى قبراپال بوىۇپ ھەٍراُ ضۈپۈرگە . مەىذى چىقىپ
 ، گۈه قىسىو ئېچىيىۋاتقبُ پورەميەپ تەضەۋۇرىذا ضۈپۈرگىْىڭ . مەتنەّىذى گۈزەىيىػىپ

 ضۈپۈرگە چبغذا غۇ ……بوىذى بوىغبّذەك پەٍذا ئبً تۇىۇُ مۆتۈرۈىىۋاتقبُ ئبرقىطىذىِ دەرەخيەر
 ضەزگەّذەك تەگنەّيىنىْي ّەٍيىنىْىڭ بىر ئىططىق قوىىغب تۇرغبُ ئبضتىذا ٍۆگىني ببىىْىڭ
  .مەتتي تۇرۇپ ئورّىذىِ قوٍۇپ ٍەرگە ببىىْي ، مېيىپ ئېطىگە دەرھبه دە، -بوىذى

  .ئبٍبه مەىذى ٍېتىپ ٍۈگۈرۈپ دېگىْىچە _ ؟ قىيىۋاتىطەُ ّىَە ۋاً_ 
 ؟ بوىذى ّىَە_ 
 غبھسادىْي ّىَىػقب ئېَتَىذىََۇ، ضبڭب ٍەُ ، بىيەٍطەُ مۈتۈغْي قبّذاق غبھالرّي ضەُ_ 

 ؟ قوٍطەُ ٍەرگە
 ئورّىغب ٍۇّذاق ٍەُ ئۆٍرۈٍذە_ ، مۈىۈپ ضۈپۈرگە دېذى _ ، قۇرۇقذا ئبضتىْي ئۇّىڭ ضەُ_ 

  .مۆرٍىگەّىنەَّەُ پبدىػبھْي ٍبتىذىغبُ چىچىپ ، ضىَىپ
 . قبىغبّىذى بۇىۇپ خۇغخۇً بۈگۈُ ئۇ ّىَىػقىذۇر . مۈىىۋەتتي ئىختىَبرضىس ئبٍبىَۇ
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 ئۇٍۇ . تۇراتتي مېيىپ ئەرمىيىگۈضي ضۈرمىيىپ ئۇّىڭغب ، قىيغۇضي ٍۇئبٍىيە ٍۇالٍىٌ ضۈپۈرگىگە
 :دە -تىنىيذى مۆزىىرىگە ضۈپۈرگىْىڭ ئۇّتۇپ ئېيىػىْي قوىىغب دەرھبه غبھسادىْي ٍبتقبُ ٍەردە

_ ، قبپتىَىس ئوخػبپ ئبٍبىغب ئەر جۈپ بىر ، ئبّىطىغب ئبتب ببىىْىڭ ٍۇغۇ بىس تبپتب غۇ قبرا_ 
  .دېذى

 . قبىغبّىذى ٍېقىپ ئبٍبىغب ٍىجەزى ضۈپۈرگىْىڭ جەرٍبّىذا ضەپەر مۈّيۈك ّەتچە بىر ٍۇغۇ
 ئبق خبش ئەرىەرگە ھۇجۇدىذىني ئبدەٍىْىڭ بۇ مۆرۈّىذىغبُ ضبددا ، قوپبه ، غەىىتە ئبز بىر ئۇ

 ھبۋائبّبً مۈّگە مۈّذىِ قەىبىذە ئبٍبىْىڭ ، ٍەتنەّىذى مۆرۈپ ئەقىيْي ٍوغۇرۇُ ۋە مۆڭۈىيۈك
 ئېرىػىع ٍۇھبببىتىگە ئۇّىڭ ، مەىتۈرۈظ قوىغب ، ئىگىيەظ ئەرّي غۇ قبىغبُ زاٍبّىطىذىِ

 ٍەّىطىگە گەپيىرىْىڭ توغرىطىذىني خوتۇُ ئەر ئبٍبىْىڭ ضۈپۈرگە . ٍېتىيىۋاتبتتي ئىطتىني
 مۆزىىرىْي ئبٍبىذىِ ، ضبىذىَۇ چۈغەَّەضيىننە چۈغەّطىَۇ ٍبمي ؟ چۈغەَّىذىَۇ

  .ٍبڭذى قبراپ تەرەپنە ضۇ ئۈچۈُ ٍۇٍۇظ قوىىْي ، قبچۇرۇپ
 قۇىىقىىغب ئۈزىۋېيىپ گۈىيىرىْي داال . مۈىەتتي تۇرۇپ ئبٍبه . چىقتي ٍوىغب ٍەّە ئۇالر

  .ئېَتبتتي ّبخػب غىڭػىپ بەزىذە . قىطبتتي
 

 ، بىيَەٍذۇ ھېچنىٌ مۈّْي چۈغنەُ بېػىَغب بۇ
  .ئۆىَەٍذۇ مىػي تبرتقبّغب دەرت دەٍَەُ توۋا

 ، دىَەڭ خوراً غبد خېْىَالرّي ئوردىذىني
  .مۈىَەٍذۇ قەىبي ئۇالرغب ٍۈك زىْْەت زىبۇ

 
 بەّىت ئىچىگە تبٍالر ئېگىس مۈىپەتيىرى، دىذەميەرّىڭ ئوردىذىني ّبخػىطىذا ئۆز ئۇ

  .ضۆزىەٍتي ھەضرەتيىرىْي ئبّىْىڭ ئبٍرىيغبُ ببىىطىذىِ ، پۇغۇغي ئىچ خبّىػالرّىڭ بوىغبُ
 ببظ قەىبىذە ئۆزىْىڭ ئبٍبه . چۈغتي مېيىپ قوّبىغۇغب بىر خبىىٌ ئۇالر مۈّي غۇ

 ئۇّىڭ ، مۈٍيەٍتي توغرىطىذا ھېطىَبتي ٍۇھبببەت ٍېتىيىۋاتقبُ ٍېڭىذىِ ، ئىطتەك مۆتۈرىۋاتقبُ
 ، غىيذىرالپ ئۇرۇىۇپ قىرغبقالرغب ضۇالر ، چۇرۇرىىػىپ خۇغخۇً قۇغالر بوىۇپ جۆر مەٍپىَبتىغب
 ئۇ ………..قىالتتي ئېَتىۋاتقبّذەك ّبخػب تەڭ تەبىئەت پۈتۈُ غىۋىرىىػىپ ٍىْىل ٍۇپۇرٍبقالر
  .چبرقىردى قوٍْىغب ئۆز ضۈپۈرگىْي ئۇ مېچىطي ، مۈتتي تەٍبرالپ تبٍبقالرّي ٍەزىيىل ضۈپۈرگىْي

 ّىَىػقب ٍېْي ضەُ ، تۇرۇپ جەٍْەميىْىپ ٍبضتۇقىغب ئبٍبه دېذى -، ٍوىوچي قبرا ٍبڭب_ 
 ؟ قوٍَبٍطەُ ئەرمىيىتىپَۇ

- ، بوىذى ھەٍراُ ضۇئبىذىِ مۈتۈىَىگەُ ضۈپۈرگە – ضېْىَب؟ …. ؟ دەٍطەُ ئەرمىيىتىپ_ 
 ؟ بوىَىطبڭ ببال مىچىل ضەُ

 دە؟ – مىػي ئبٍبه ٍەُ ىېنىِ_ 
  .مىػي ئبٍبه ضەُ توغرا_ 
 ٍە؟ – ٍبرىَىذىََۇ ضبڭب ٍەُ ٍبمي ؟ مىرٍەٍذۇ خىَبىىڭغىَۇ مىرىع قوٍْۇٍغب_ 

 ئۇتەرىپىذە چومبّْىڭ غبھسادە مىچىل . تۇرۇپقبىذى تېڭىرقبپ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى
 غۇۋا ھۇجۇرىْي ٍبتقبُ ئۇالر ّۇرى ئبً بوىۇپ قبىغبُ ٍېرىَيىػىپ تۈُ . ئۇخالۋاتبتتي تبتيىق

 تەڭيىنتە . ٍبتبتتي ئېچىپ قۇچبق ضۈپۈرگىگە ئۈضتىذە مۆرپىْىڭ بوىطب ئبٍبه . تۇراتتي ٍورۇتۇپ
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  .قبىذى بىيَەً دېَىػىْي ّىَە ضۈپۈرگە قبىغبُ
 ئۇ دېذى- ، چومبّطەُ ٍبراٍذىغبُ ئەرگە قبّذاق ھبر ضەُ ……..ضەُ ، ٍبق ، ٍبق_ 
  .دۇدۇقالپ
 زورىۇق ضېْىڭ ٍەُ مۈّيەردە دەضيەپني ؟ مەىَەٍطەُ قوٍْۇٍغب ّېَىػقب بوىطب ئۇّذاق_ 

 ضەُ مۈّيىرى بەزى . مۈتتۈً ضېْي ٍەُ مۈّيەردە مىَىْني ، قىيذىٌ ئېھتىَبت قىيىػىڭذىِ
 ضبڭب ٍىْي خېْىٌ خوجبٍىِ ……… ٍۇٍَبٍَەُ مۆز ئۇزاققىچە ٍەُ . مېتىطەُ ئۇخالپ ٍېتىپال
 ؟ بوىغىَتىڭ ئبڭيىغبُ دېگىْىْي « قىالرضەُ خوتۇُ خبىىطبڭ »ضبىغبّذا ٍوىغب قوغۇپ

  .ئبڭيىغبُ غۇّذاق_ 
 ؟ قىيىطەُ ئېھتىَبت ّېَىذىِ ٍەّە ضەُ . قىيىْغبُ رۇخطەت بىسگە دىَەك_ 

..… _ 
 دىْىڭذا ضېْىڭ ٍبمي ؟ قىيىۋەتنەَّۇ قەضەً ٍېقىْالغَبضيىققب ئبٍبىالرغب ضەُ ٍبمي_ 

 . مەت چىقىپ دىْذىِ ٍبرىَبش ئۇّذاق ضەُ ، بوىطب غۇّذاق ئەگەر ؟ بوىَبٍذۇ ئۆٍيىْىػنە
  .ٍبراتقبُ قىيىپ ھبجەتيىل بىرىگە بىر ئبٍبىْي بىيەُ ئەر ئۆزى ئبىالّىڭ

..……… _ 
 ٍۈرۈپ ئبٍىغىڭذا ، تبرتَبٍطەُ زىَبُ ئبىطبڭ خوتۇّيۇققب ٍېْي ؟ ئۈّچىقَبٍطەُ ّىَىػقب_ 

  …….ئۆگەّگەُ پىػۇرۇغْي تبٍبقالرّي ئېطىو ئەڭ ئوردىطىذا غبھ ٍەُ ، قىيىَەُ خىسٍىتىڭْي
 قىيىذىغبُ ھەۋەش ئبٍبىالرغب ئۆزىْي ئۇ . مەتتي چۈغۈپ ئىچىگە دېَي ضۈپۈرگىْىڭ

 قەدىر ئۆزىْىڭ ئۇرۇّۇپ ّوتىغب ضبغالً ھەً ٍبظ بۇ ضۈپۈرگە . قبراٍتي دەپ مەتتي ئۆتۈپ چبغيىرىٌ
 ، ئەٍەش مۆرگەّيىنتىِ ٍبخػي ضۈپۈرگىْي بوىطب ئبٍبه . خبىىَبٍتي تۆمۈغْي قىََىتىْي
 مېيىپ بوىَىطب ٍبمي ٍىراقيىتىع بوىطىَۇ بىردەٍيىننە ٍبىغۇزىۇقْي ۋە غېرىپيىق ئۆزىذىني

  .ئىذى چبقىرٍبقچي قوٍْىغب ئۇّي زۆرۆرىَىتىذىِ قبّذۇرۇظ تەغْبىىقىْي ئۆتنۈّچي مېتىذىغبُ
 تەقەززاىىق ئۆزىْي ئۇّىڭَۇ . ئۆتنەّىذى ٍەزگىييىرى ٍىگىتيىل ضۈپۈرگىْىڭَۇ چبغالردا بىر

 ئىذى ئۇّتۇىَبش ۋە گۈزەه قبّچىيىل ۋاقىتالر ئۇ . بوىغبُ ٍەغۇقيىرى مۈتنەُ بىيەُ
 دېرىسىطىْي ئۇّي موچىيىرىذا تبر بىر قبّذاقتۇر غەھەرّىڭ ٍبمي داال مەڭ ، ٍوه ئبٍبغ ٍبىغۇز ..ھە؟-

 قوٍۇپ قبٍرىپ بىيىَْەش بىيىْەر چۈٍپەردىطىْي ئىچىذە ببزار قبٍْبق ، جبّبّالر غەرەتيىگەُ ئېچىپ
 ئۇّىڭ بىيەُ مۆزىىرى غەھال بەزىيىرى غۇّذاقالرّىڭ ، ئېطىذە ئۇّىڭ گۈزەىيەر مۈىۈٍطىرىگەُ

 قىيغبُ جىيۋە ٍۇداق ضۈپۈرگە . قبالتتي مېتىپ ئەگەغتۈرۈپ ئۇّي ، ٍېقىپ ئوً ٍۈرىنىگە
 ئىننىْچىيەپ ، دە – ، ئۆتەتتي بوىۇپ ٍېھَبُ مېچىال بىر پەقەت ، مېچە بىر ئۆٍىذە جبّبّالرّىڭ

 ببرىذىغبّيىقىْي ئېيىپ خەتەرگە ٍۈرۈغْىڭ ئەگىپ ئۇزاق ّىػبّْي بىر ، چۈّني ، ببضَبٍتي ئبٍبغ
 چومبّْىڭ . … بىيەتتي ئوبذاُ

 ئبٍبه .ئەمەتتي خىَبىالرغب غۇّذاق ئەّە ضۈپۈرگىْي تەىەپيىرى ئوتيۇق قىَْبٍذىغبُ جبّْي
  .ئىذى ضۆزىىَەمتە توختىَبً بوىطب

 ئېَتقىيي مىػىگە ضىْىڭ ٍبمي_ ، چومبُ ئبىذىرىتبتتي دەپ _ ؟ قىيطبڭچۇ گەپ_ 
 .…بوىَىطب ٍبمي ؟ ببرٍۇ ئەٍىبىڭ بىرەر بوىَبٍذىغبُ

  .ئەٍەش ٍۇّبضىپ ضبڭب ٍېػىٌ ٍىْىڭ ، ضىڭيىٌ قوً_ 
 چومبُ مەتتي مۈىۈپ _ دېذىڭَب؟ ٍېػىٌ_ 
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  .بوالتتي بوىغبُ چوڭراق ضېْىڭذىِ بەىنىٌ بوىطىَۇ بوىغبُ ببىىيىرىٌ ٍېْىڭ ، ھەئە_ 
 ، بوىَب خىجبىەت . ئېطىيىػىذۇ قېرىالرٍۇ ضبڭگىيىغبُ گۆرگە پۇتي ئىنني بىرگە ئوردىذا_ 

  . …قىيذىٌ تەىەپ ئۆزەً ٍەُ ٍبّب ئىػْي بۇ
  .مەىذى مىرىپ دىگۈدەك ئۆٍىيەپ قوٍْىغب ضۈپۈرگىْىڭ ، دە _ دېذى غۇّذاق چومبُ

 ضېْي ٍەُ _ ، قبچۇرۇپ ئۆزىْي ضۈپۈرگە ٍبىۋۇراتتي دەپ. _ قىيَب ٍۇّذاق . قىيَب ٍۇّذاق_ 
 ئوقۇتۇغىَىس ّىنبھ تۇرۇپ قىيىپ گۇۋاھ مىػىْي بىرەر ئبۋاه ئبىطبٍَۇ خوتۇّيۇققب

  ………..قىيىطەُ گۇّبھنبر ٍېْي ضەُ …..مېرەك
 ٍەغَەمتە مىَىَيىرىْي ئۇّىڭ ، ٍېپىػىپ ٍەھنەً ببرغبّطىرى ضۈپۈرگىگە چومبُ ئەٍَب

  .تبرتبتتي ئۆزىگە ضۈپۈرگىْي بىيەُ قوىيىرى مۈچيۈك ئۇ . ئىذى
 تبتيىق بىخەۋەر پبجەضىذىِ ٍۇھبببەت بوىىۋاتقبُ ضبدىر ٍېْىذىال بوىطب غبھسادە ئۇىۇغ

  .ٍۆمۈّەتتي بىر . مۆرۈّۈپ بىر ئبرىطىذا بۇىۇتالر ئبً ، پۇغۇىذاٍتي
 روغەُ تېخىَۇ ٍۇىتۇزالر تەضرىذە پىچچىرالغيىرى ئىچىذە تەغْبىىق ۋە ئوتيۇق ئبٍبىْىڭ

 ٍەڭگۈگە . بۈگۈّگە ٍۇھبببىتىْي چومبّْىڭ ضۈپۈرگىگە …. چىَچىقيىػبتتي مۆزىىرىْي ، چبقْبپ
 ۋۇجۇدىذىني ئۇّىڭ . .. ئىذى ٍوق چبرە ببغقب قىيَبقتىِ قۇبۇه بوىطىَۇ ٍىْۇتقب ّەتچە بىر ٍبمي ،

  …………ببغيىذى ئوٍغۇّۇغقب ضېسىَالر ئۇّتۇىغبُ ، ٍوقبىغبُ
 
 

 يولۇچي ، قاه ياخشي
 
 ّبٍىسىْي ببٍذات . ٍۇٍۇّذى تۇرۇپ ضەھەر ئورّىذىِ ضۈپۈرگە . ئبتتي تبڭ ٍېڭي بىر ٍەّە

 چومبُ . چىقىػتي ٍوىغب ٍەّە ئۇالر . تىيىذى مەچۈرۈغْي گۇّبھيىرىْي ئۆز خۇدادىِ ئوقۇپ
 مەٍطۆز ّىَىػقىذۇر بۈگۈُ ، بوىۇپ پەضەٍتنەُ بوىطىَۇ ئبزىراق ئوتىْي تەغْبىىق ئۆزىذىني

 قبراپ تىگىذىِ ٍەر ضۈپۈرگىگە ببرغبُ مېتىپ ئۈضتىذە ئېػەك پبت پبت ئۇ . قبىغبّىذى بۇىۇپ
  .قوٍبتتي

 تۇرٍۇغىذىِ خورىۇق قىيىذىغبُ بىسار مىػىْي ئەّطىس ئۆزىْىڭ چومبُ چبغذا ئوردىذىني
 ، ٍىراق ئۆزىْي ، بوىۇپ پەٍذا غبٍىپتىِ مىػىْىڭ بىر غۇّذاق قېتىٌ قبّچە ئۇ . توٍغبّىذى جبق

 چىراٍىْىڭ مىػىْىڭ ئۇ ئەمىتىذىغبُ ئۆزىْي ، تىيىگەّىذى ئەمىتىػىْي ٍبمبّغب بىر خبتىرجەً
 الزىَي ئۇّىڭغب . ئىذى بەرىبىر ئۈچۈُ ئۇّىڭ ئىنەّيىني قبّچىذە قوراٍْىڭ ٍبظ ، بوىىػي قبّذاق
 قبّچىيىل دۇَّبّىڭ ئۇّي ، بوىطب ئبدەً غۇّذاق . مىػي ئەر بىرەر بوالالٍذىغبُ پبّبھ ئۆزىگە پەقەت
 ضبغالً ، ئېتەتتي تبٍىقىْي ئبظ ئېرىْىڭ ئۇ ئۇٍەردە ئۇ . ئىذى ٍەٍيي ئەمەتطىَۇ ٍەرىىرىگە ٍىراق

 قېْىپ ببىىيىرىغب ئۆز ئۇ . قوٍَبٍتي بۇغۇپ ھېچنىٌ ببىىيىرىْي ئۇّىڭ ، تۇغبتتي ببىىالرّي بۇدۇرۇق
 ئۆزىْىڭ چومبُ . … توالتتي چۇڭغب ۋاڭ ئەتراپي ئۇّىڭ ، بوىۇپ چوڭ ببىىالر . ضبالتتي ئەٍچەك

 بىيەُ چبمبرالر ئبٍبه ، ئىْىنئبّىالر ، دېذەميەر ئوردىذىني . مەىَەٍتي ئەضيىگۈضىَۇ ئىچىذە ئوردا
 . قىالتتي بىسار مىػىْي ٍۇّبضىۋەتيىرى قىيىػىذىغبُ ئوغۇرىۇقچە خىسٍەتچىيىرىْىڭ ئوردا

 مېچە بىر چبقىرىپ تۇتقبّذا خۇغي خىسٍەتنبرالرّي ئبٍبه چۈغنەُ مۆزى ئېطىيسادىيەر ئوردىذىني
 تەھتىپ ، ئېَتىپ ئبىىذىغبّيىقىْي مبىيىطىْي قوٍطىال تىْىپ بىرەرىگە ئىػْي بۇ دە، -ئبىىذۇ قوٍْىغب
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 ، قورقۇپ پۇچقبقالردا بۇىۇڭ بىيەُ خىسٍەتنبرىىرى ئوردا . چىقىرىذۇ ھەٍذەپ ئەتىطىال ضېىيپ
 ئوردىذا ھەغەٍەتيىل غۇ ، ئبھ . بوىَبٍذۇ ىەززىتي قىيچە ئىػالرّىڭَۇ قىيىػقبُ تۇرۇپ تىتىرەپ

 خوتۇّي دېھقبّْىڭ بىر ئبددى
  ….؟ تېپىالرٍۇ مېْىسەك بىرەر قىيَبٍذىغبُ ئبرزۇ بوىۇغْي

 ئىختىَبرى ئۆز چومبُ بۇ غۇڭالغقب ئىػىغب قېچىع ئېيىپ غبھسادىْي بۇ ٍبّب ئوردىذىِ
 ، ئېَتقبّذا راضتىْي قۇتۇىذۇرٍبقچي، غبھسادىْي قبىغبُ ئىچىذە خەۋىپ ئۇ . قوغۇىغبّىذى بىيەُ

 خىَبه چومبُ . ….تىنيىَەمچىذى تۇرٍۇغىْي خبتىرجەً ئۆزىْىڭَۇ جبٍذا بىرەر ٍېراق ئوردىذىِ
 ئۇّىڭذا . بوىَبٍتي دەپنەتنىيىَۇ چوڭ ئبّچە ٍېػىْي ئبدەٍْىڭ بۇ . قبراٍتي ضۈپۈرگىگە ئىچىذە

 ئۇّىڭ ّىطپەتەُ چومبّغب بۇ ئەٍَب ، تېپىالتتي خىطيەت ھەٍَە خبش ئەرمەميەرگە
 ئبدەً بۇ . مېتەتتي ئوخػبپ قېرىْذاغقب ٍېھرىببُ ، ئەٍەش بوغۇچىغب ئەر بىر ٍۇّبضىۋەتيىرى

 ئۆزىگە ضەرگەرداّيىقْي تۈگىَەش ، ئەٍەش دېھقبُ مەچۈرىذىغبُ تۇرٍۇظ خبتىرجەً ، تېرىپ ٍەر
  .قىالتتي ئبدەٍذەك غەىىتە بوىَبٍذىغبُ چۈغۈّۈپ ، ضەٍَبھ قىيغبُ ھەٍراھ

 مەڭ بىيەُ ٍوىالر تبغالّذۇق ، ضبً تبغيىق بىر قبّذاقتۇر چومبُ بىيەُ ضۈپۈرگە
 دۈٍچەك دۈٍچەك پۈرمەّگەُ ٍېػىييىقالرغب ٍىراقتب . ئىذى ئىيگىرىىَەمتە مېطىپ ئېذىرىىقْي
 تەرەپنە دۆڭيۈميەر ئبغۇ . مۆرۈّەتتي تبغالر ئېگىس قبرىىق ئبرقىطىذا ئۇّىڭَۇ ، دۆڭيۈميەر

  .مەتتي ّۇرىىْىپ مۆزىىرى چومبّْىڭ قبراپ ٍوىغب ئەمىتىذىغبُ
 ٍېْي . بىيىْىذۇ توّۇغتەك ٍبڭب ٍەرىەر بۇ_ ضۈپۈرگىگە، ئۇ دېذى – ؟ بىيەٍطەُ_ 

 ٍبڭغبّذەك ئبرالپ دۆڭيۈميەرّي غۇّذاق ئەُ بىيەُ ھبرۋا ، ٍبڭغبّذا ئېيىپ ئوردىغب ىەغنەرىەر
 ٍوغبُ ٍەُ ، قىالتتي ببردەك ٍۈميەرٍۇ قبّذاقتۇر ٍەّە ھبرۋىذا ، ٍۈرگەُ ٍوه ئۇزاق بىس . قىيغبُ

 ئوغۇرىۇقچە ٍوچۇقىذىِ ٍىيەڭسىطىْىڭ ٍەپە ، ئوىتۇرۇپ چبٍقىيىپ ئوتتۇرضىذا ضبّذۇقالرّىڭ
 ٍۇرتقب بىسّىڭ چۈغطەمال ھبىقىپ دۆڭيۈميەردىِ ئبغۇ ، بەىنىٌ . قبرىغبّىذىٌ ضىرتقب

 ئبتب ، ئبڭيىطبً مېَىِ ، ئىذىٌ مىچىل ٍەُ ٍبڭغبّذا ئېيىپ ئوردىغب ٍېْي ئۇالر . ببرارٍىسٍىنىِ
 تۇققبّيىرىَْىڭ ئۇرۇق قبّذاق ٍۇرتۇٍذا ھبزىر . ئۆتۈپتۇ ئبىەٍذىِ چېنىپ ھەضرەت ئبّبً

  . ….بىيَەٍَەُ ببرىىقىْىَۇ
 مۈىذى دەپ _ ، مېرەك ئوخػىتىۋاتطبڭ ٍۇرتيىرىغب ئۆزۈڭْىڭ تەرەپيەرّي ئۇ ضەُ_ 
 ؟ ئبزٍۇ دۆڭيۈميەر ئوخػبٍذىغبُ بىرىگە بىر دۇَّبدا _ ، ضۈپۈرگە
 ئىططىق مۆزۈٍگە ئەتىراپ غۇ ، ئەٍَب- ، چومبُ دېذى -، توغرىذۇر دىگىْىڭ ضېْىڭ_ 

 ئۆزۈً ٍەُ ضبپبّْي ، بوىطبق تېرىغبُ ضېتىۋېيىپ ٍەر پبرچە بىر ئەتىراپتىِ غۇ . مۆرۈّىۋاتىذۇ
  .ضۆرەٍتىٌ
 ٍوه مەتنەُ قبراپ چۆىيۈميەرگە ٍبۋۇ ٍبّب ، ئەٍەش تەرەپنە تبغ ئۇ بىس ببغالپ ئەتىذىِ_ 

 بىرەر مۈّيەپ بەزىذە بىسگە ئەٍذى ٍوىالردا بۇ ئبىذىَىسدىني _ ، ضۈپۈرگە دېذى _ ، ٍبڭىَىس بىيەُ
 ئۇ . تۇرىذۇ بوىۇپ ئىػالر ئۇچۇرٍبٍذىغبُ قوّبىغۇٍۇ بىرەر ھەتتب ٍوىوچي بىرەر ٍبمي ، مبرۋاُ
 ٍەُ ، ٍوق ھبجىتي ئەّطىرەغْىڭَۇ مېتىػىذىِ تۇتۇپ ئبٍغبقچىيىرىْىڭ غبھ ، غبالڭ ئبدەً ٍوىالردا

  .بىيىَەُ ٍوىالرّي ٍەخپىٌ ئەڭ ، ٍېقىِ ئەڭ قۇٍيۇقالردىني
 قوّبىغۇ ٍوىوچىالر مېچىطي ئبخىرقي مېتىذىغبُ چىقىپ تەۋەىىنىذىِ ّىڭ « غبھي قۇٍبظ »
 ئۈضتىگە مەپىْىڭ ، تۈّىذى ئىچىذىال مەپە موّب بىر تۇرغبُ تبغيىْىپ ئېتىسىىقتىني ، تبپبىَبً
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 ، بوىطىَۇ ببضقبُ تور قېيىِ پۇچقبقيىرىْي بۇىۇڭ مەپىْىڭ . قبرداپنەتنەُ چىرىپ ٍبغبچالر ٍبپقبُ
 ٍەرىەرّي بىْەً ئەتىراپتىني غۇ بۇ . ٍېَىتىيغبّىذى ٍەڭگەُ ٍېڭي ۋە قۇرۇق ئبضتىغب مەپىْىڭ

 بىر . قىالتتي تۇراىغۇضىذەك پبٍذىيىْىذىغبُ ۋاقتىذا تېرىٌ ٍىغىٌ دېھقبّالرّىڭ تېرىَذىغبُ
 ئوبذاّال ضۈپۈرگىْي ٍوه تبغيىق دوڭغۇه ئوڭغۇه ٍبڭغبُ بېرى مۈّذىِ ئىنني
 بوىطب مۆزىگە چومبّْىڭ . مەتتي ئۇخالپ مىرىال ، قوٍۇپ چۈغەپ ئېػىنىْي ئۇ . چبرچبتقبّىذى

  .ئىذى ئەٍەش مېيىذىغبّذەك ئۇٍقۇ زادى
 ٍېتىپ ٍۇرتقب بىسّىڭ ھبىقىطبقال دۆڭيۈميەردىِ مۆرۈّگەُ بوٍىذا ٍوه مۈّذۈزى »
 بۇ ٍبمي ببرٍۇ ٍۇرتي ئۇّىڭ راضتىْال ئبرقىطىذا دۆڭيەرّىڭ غۇ . چومبُ ئوٍالٍتي دەپ . « ببراتتۇق

 بىر ٍۇغۇّذاق مبىيىطىغب چومبّْىڭ ّىَىػقىذۇر . ئىذى ّبٍەىۇً بۇّىطي ؟ تۇٍغۇٍۇ خىَبىي بىر
 تبغ ضۈپطۈزۈك مېيىذىغبُ ئېقىپ تبغالردىِ ببظ ئبق ٍىراقتىني ٍەردە ئۇ . ئورّىػىۋاىغبّىذى پەرەز
 بېرىپ ببغالپ ٍەرىەرگە غۇ چومبّْي ئبتىطي قېتىٌ بىر . ببر جيغىالر ضوزۇىغبُ ئۇزۇّغب ، ضۈٍي

 دېھقبُ ئبددىٌ پۈرمەّگەُ بىيەُ ببراڭالر ٍبپَېػىو ، ئېتىسالر ، ٍوىالر ئبٍبغ . تۇتقبُ بېيىق ضبٍذىِ
  .تۇرۇپتۇ ئېطىذە ئۇّىڭ ھەٍَىطي مۆمتبتيىقالر ، ئۆٍيىرى

 ٍبخػي قبّذاق بوىطب قبىغبُ بوىۇپ خوتۇّي ئىػيەٍچىْىڭ بىرەر ئەتىراپتىني غۇ ئەگەر
 ؟ ئەمىتەر قەٍەرىەرگە ئۇّي بىيەُ ٍوىيىرى چۆه ئەٍذى ئبدەً ّبتۇّۇظ بۇ … ھە؟ . بوالتتي

  …………مېيەىَەش قبٍتىپ ٍەڭگۈ مەتنىْىچە ٍۇغۇ ئۇ ئېھتىَبه
 ئۇٍقۇدا غېرىِ غبھسادە مىچىل بىيەُ ضۈپۈرگە ، تۇردى ئورّىذىِ ئبضتب ئبٍبه ٍېرىَىذا تۈُ

 غبرقىراپ ٍەردىِ بىر بىراق . تۇراتتي ٍورۇتۇپ ضۈتتەك ئەتىراپْي ئبً . چىقتي تبالغب چومبُ . ئىذى
 ٍېقىِ ، دېَەك . قوٍبتتي ھبۋغىپ ئىتالر قەٍەرىەردىْذۇر . مېيەتتي ئبۋازى بۇغۇق ضۇّىڭ ئېقىۋاتقبُ

 قىيىپ ّىػبُ تەرەپْي مەىگەُ ئبۋازى ئىتالرّىڭ چومبُ . قىالتتي ببردەك ٍېسا بىرەر ئەتىراپتب
 ٍۈگۈرۈغنە مېَىِ ٍىراقالغقبّذىِ مەپىذىِ ، ٍبڭذى ئبضتب قبراپ مەٍْىگە ئبىذى ببغتب . ٍبڭذى

  .بىيَەٍتي ببرغىْىْىَۇ مېتىپ قبراپ تەرەپنە قبٍطي ، دەضطەپ ّىَىيەرگە ئۆزىْىڭ ئۇ . ببغيىذى
 چومبّْي ئەتىراپتىِ بۇ ىەغنەرىەر چىققبُ ئىسدەپ غبھسادىْي ئوردىذىِ ئەگەر
  .قىيىذۇ ضۈرۈغتە غبھسادىْي ئۇّۇڭذىِ بىيەُ ئبىذى ، بوىطب تېپىۋاىىذىغبُ

 الزىَي ئۇالرغب ، مېرىگي ّىَە ئوردىغب ئۆزىْىڭ ئۇّىڭ ؟ بېرىذۇ جبۋاة دەپ ّىَە ئۇ چبغذا ئۇ
 ، بوىطب قبىىذىغبُ ئوىتۇرۇپ تەختىذە پبدىػبھيىق غبھسادە ئۇ ، بىرىذە مۈّيەرّىڭ ئەگەر ، غبھسادە

 ئەگەر . ئبىىذۇ مبىيىطىْي ئەٍىبيەپ ئىْىنئبّىطىْي مەتنەُ تبغالپ ئۆزىْي چېغىذا بوۋاق
 بوىغبُ مۈغەّذىطي مەىگۈضي تەخىتْىڭ ، تەقذىردىَۇ بوىغبُ قوىىذا ببغقىالرّىڭ پبدىػبھيىق

 ئېيىپ ٍوىوچي ھېيىقي غبھسادىْي ئەگەر . ضبىىذۇ زۇىۇً تۈگىَەش ئۇّىڭغب دەپ تبپ غبھسادىْي
 ………؟ بېرەىەٍذۇ تېپىپ قبّذاق ئبدەٍيىرىگە ئودا ئۇ غبھسادىْي چبغذا ئۇ ، قبىطب مېتىپ ٍىراققب

 ئەٍچەمتىِ ، جبزاضي ئۆىتۈرۈظ تۇّجۇقتۇرۇپ ضۇغب ئوردىذىني ئبىذىغب مۆز چومبّْىڭ
 مەٍْىذىِ ئبىذى ، دۇٍببالظ ضوالپ قبپقب ، چىقىرىع چبّىقىذىِ مۆزىْي بۇغۇپ گېيىْي ، ئېطىع
 ئۇ . مەىذى جبزاالر ھەرخىو دېگەّذەك ضۇغۇرىۋېيىع ٍۈرىنىْي تۇرغۇزۇپ ،تىرىل قېقىع قوزۇق

 ئوٍيىغبّطىرى بوۋاقْي . قبىذى توختبپ ٍۈگۈرۈغتىِ ، چۈغۈپ دۇمنىگە دەمنە ببرغبّطىرى
 ئۇ _ ، چومبُ ئوٍيىذى دەپ _ ، ئوٍغۇّىذۇ غبھسادە ئۆتَەً ئبز . » ببغيىذى چىڭقىيىػقب مۆمطي
 ؟ پەضيىتىذۇ قبّذاق ٍىغىطىْي ئۇّىڭ ؟ قىيىذۇ پەرۋىع قبّذاق ئۇّي ٍوىوچي . مېرەك ئېَىػي
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  …….«ٍۇٍنىِ قېيىػي ئۆىۈپ غبھسادە
 مەپىطىگە ئۇ ، قبٍتۇردى ئبرقىغب چومبّْي ٍېھرى ئبّىيىق ۋە تۇٍغۇضي جبۋابنبرىىق

 ئۇالرّىڭ مېچىذە تىْىچ . ئۇخالۋاتبتتي تبتيىق ٍەّىال ضۈپۈرگە بىيەُ ببال . مەىذى ٍېقىْيىػىپ
 ببىىْي مىرىپ دەضطەپ ئۇچىذا پۇتىْىڭ چومبُ . تۇراتتي ئبڭيىْىپ ضىرتقىَۇ تىْىقي چوڭقۇر

 ٍەھنەً غبھسادىْي ئۇ ئبّذىِ ، ٍىراقالغتي مەپىذىِ چىقبرٍبضتىِ دېَىْىَۇ دە، – ئبىذى قوىىغب
 ٍۈگۈرىۋاتقبّذەك ئەگىػىپ ئۇّۇڭغب ئبٍَۇ . مەتتي ٍۈگۈرۈپ ئىتتىل غبٍبىذەك قۇچبقالپ

  ……….قىالتتي
 ئۇ . مۆردى ٍوقيىقىْي ببىىْىڭ بىيەُ چومبُ ھېيىقي ٍېْىذا ئوٍغىْىپ ضەھەردە ضۈپۈرگە

 ئېػەك ضۇر ئوتيىغبُ تۇٍۇپ مېچىچە ، جىَجىت ٍبق ھەٍَە . قبرىذى ئەتىراپقب . چىقتي تبالغب
 ئورّىذىِ بىيەُ ئېرىْچەميىل مۆرۈپ ئىگىطىْي ئېػەك . ٍبتبتتي ئېغىْبپ توپىغب بىيەُ ھورۇّيۇق

  .ضىينىْذى مېرىيىپ ، تۇرۇپ
 . قىيذى مەچنەّذەك گۇٍبُ بىر مۆڭيىذىِ ضۈپۈرگىْىڭ . مۆرۈَّەٍتي قبرىطي چومبّْىڭ

 ئۇ . مەتنەّىذى ٍۇزالپ ئبىيىبۇرۇُ ئورۇُ ، مۆردى تۇتۇپ ئورۇّْي ٍبتقبُ ئبٍبه مىرىپ قبٍتىپ دە
 قۇٍبغْىڭ بىر ٍېڭي ، الۋۇىذاپ غەپەق ئەتىراپىذا ضىسىقي ئۇپۇق ٍىراق . چىقتي مەپىذىِ ٍەّە

 قۇغقبچالر ضەھەرچي ئەتىراپتىني . ئىذى بەرٍەمتە خەۋەر تۇرغبّيىقىذىِ ئبىذىذا مۆتۈرىۈظ
 ئىچىگە مەپە ضۈپۈرگە . ئەّذىنتۈرەتتي مىػىْي ھبۋاضي ٍۇزدەك ضبپ ضەھەرّىڭ . چۇرۇقيىػبتتي

 ئۈچۈُ قىيىع خىراجەت ئبّىطي غبھسادىْىڭ ، ئېچىپ ئبغىسىْي خۇرجۇّْىڭ ، مىرىپ قبٍتىپ ٍەّە
 ، چىقىپ قبٍتىپ ئۇ . تۇراتتي جبٍىذا ئۆز خبىتب ئىسدىذى، خبىتىْي ضېيىْغبُ تىيالالر بەرگەُ

  .پبتتي خىَبىغب تۇرۇپ ئبىذىذا مەپىْىڭ
 بىسّىڭ ٍەردە ٍۇغۇ تۆتۆگۈُ ئۇ ، توغرا ؟ ٍۇٍنىِ بوىىػي مەتنەُ ٍەرگە قب چومبُ بۇ

 ئۇّذاقتب . ئوخػبٍذۇ قبىغبُ مېتىپ ئىسدەپ ٍۇرتىْي ئۆز ئۇ ، دىَەك . قىيىۋىذى دىگەّذەك ببر ٍۇرت
 تىيال خۇرجۇّذىِ ٍېْي ئۇ بەىنىٌ ؟ ئەمەتَىذى ّىَىػقب تىيالالرّي بەرگەُ ئبّىطي غبھسادىْىڭ ئۇ

 ئېطىگە ئۇّىڭ ئبىذىراغچىيىقتب ٍبمي دىگەّذۇر مەتَىطۇُ ئوٍغۇّۇپ ئبىغۇچە خبىتىْي ضېيىْغبُ
 پۇىالر بۇ . ئىذى مېرەك ئەمىتىػي بوىطىَۇ تىيالالرّي ئۇ ھىچبوىَىغبّذا مەىَىگەّذۇر؟ خبىتىَۇ

 ھەً ………ئەٍەضَىذى دۇَّب بېرىيگەُ ئۈچۈُ راضخوتي غبھسادىْىڭ ، ئەٍەش تەئەىيۇق ٍبڭب
 ٍەُ ، دىطەڭ مېتەً ٍۇرتىغب ئۆزۈٍْىڭ ، قبچَىطبڭَۇ ئبىذىراپ بۇّچە ضەُ ، خوتۇُ ئەقىو مەً
 ؟ قبالٍتىٌ توضۇپ ضېْي

 ئۆزىْىڭ چومبُ . قبىذى بوىۇپ ٍەتنەّذەك ٍبىغۇزىۇق ۋە غېرىپيىق ضۈپۈرگىگە تۇرۇپال
 ضۈپۈرگىْي بوٍي ٍوه بىيەُ پبراڭيىرى ئەّذىػىيىل توىغبُ مەچۈرٍۈغيەرگە ئبجبٍىپ

 ئۇّىڭ ، بەرگەُ ئېتىپ تبٍبق ضۈپۈرگىگە ئۇ قوّبىغۇالردا ، ئۆتەڭ بىر ھەر . زىرىنتۈرٍىگەّىذى
 ھىچبىر تېخي ، ٍبۋاظ ئەڭ ، پبك ئەڭ دۇَّبدا بۇ ؟ غبھسادىچۇ ھېيىقي . چىققبّىذى ھبجەتيىرىذىِ

 ٍۇغۇ ٍبّب دەپ ھۆمۈٍراُ ئۈىگۈرٍىگەُ ضېيىػقب زۇىۇً ھېچنىَگە ، ئۆتنۈزۈغنە گۇّبھ
 ئبچ ، قبٍبىالپ ٍەھنەً مۆمطىْي ئىْىنئبّىطىْىڭ ّبرضىذىَۇ بۇ . بوىىذۇ دېطە غۇٍتەمْي

  .قبىغبّىذى بوىۇپ ھەٍراھ ئوبذاُ ، ئۇخالپ پۇغۇىذاپ قېػىذا ئۇالرّىڭ ، ئېَىپ بىيەُ مۆزىۈك
 . مۈتتي مەتنۈچە ئۆرىەپ خېيىال مۈُ قىيىپ ئۈٍۈد مېيىػىْي قبٍتىپ چومبّْىڭ ضۈپۈرگە

 رەّجىتىپ چومبّْي بۇ ٍەُ . » قىالتتي پەرەزىەرّي ھەرخىو ضۈپۈرگە . مەىَىذى قبٍتىپ ئبٍبه



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 30 
- 

 ، قىيَىذىٌ ئىع ھېچ قىيغۇدەك خبپب ئۇّي ٍەُ ، ٍبق- ، ئۇ ئوٍالٍتي دەپ – ٍە؟ قوٍغبّذىَەَّۇ
 ، بوىطب ئبچىققبُ ھبجەتنە تبالغب ببىىطىْي مېچىطي ئۇ بەىنىٌ ، قبٍتۇرٍىذىٌ مۆڭيىْي ئۇّىڭ

 ئبىتۇُ چومبُ ، ٍبق ؟ قبچقبّذىَۇ ئېيىپ ئبىۋاضتىالر جىِ ٍبمي مەتنەّذىَۇ ٍەپ ھبٍۋاّالر ئۇالرّي
 بوپىْي چىگىيگەُ التىيىرى پۇرات پبرچە ، ٍۆگەك غبھسادىْىڭ بىيەُ ئبىَىغبُ خبىتىْي قبچىالّغبُ

  .«مەىَەٍذۇ قبٍتىپ ئەٍذى ئۇ دېَەك . ئەمىتىپتۇ ئۇّتىَبً
 تەٍبرىىق چىقىػقب ٍوىغب مېيىپ ٍېْىغب ئېػەمْىڭ ، ئېيىپ مېرەميىرىْي ّەرضە ضۈپۈرگە

  .ئىذى ٍېرىٌ مۆڭيي ئۇّىڭ ّىَىػقىذۇر . قىيذى
 ٍوىذاظ قوغۇىغبُ ٍوىذا_ ، ٍىْىپ ضەمرەپ ئىػىگىگە ئۇ دېذى . _ ئېػىگىٌ خوظ »
 ھەقىقىٌ بىسّىڭ ، ئبىغب ، خىت قېْي . قبپتۇق ٍبىغۇز ئىننىَىس ٍەّە . ٍۇغۇ ٍبّب دېگەُ ، بوىَبپتۇ

  . «ئبىذىَىسدا تېخي ٍوىذاغيىرىَىس
 مېيىپ ئېطىگە ئىع بىر تۇٍۇقطىس ، ٍبڭَبٍال قەدەً ّەتچە بىر ، دە -دېذى غۇّذاق ضۈپۈرگە

  .تبرتتي تىسگىْىْي ئېػەمْىڭ
 ٍېْىَىسدىِ مېچىذىال بىر ئۇ بوىَىطب ، ئبىۋاضتىذۇر ئۆزى خوتۇّْىڭ غۇ بەىنىٌ ، توختب »

 ؟ قېْي ئىسىىرى قبىذۇرغبُ ئۇّىڭ ؟ مەتتي بوىۇپ غبٍىپ قبّذاق
 ؟ ئىذىغۇ مېرەك بىيىػىڭ قبىغبّيىقىْي مېتىپ قبٍبققب ئۇّىڭ ئېػىنىٌ ضەُ ھېچبوىَىغبّذا

 بىر بېرى مۈّذىِ قبّچە بىر بۇ بىس ئۇّذاقتب . ضبقال پبّبھىڭذا ئۆز ، خۇدا ….ٍبمي ئۇچقبّذىَۇ ئۇ
 «ٍبڭذۇقَب؟ بوىۇپ ھەٍطەپەر بىيەُ ئبىۋاضتي

 قورقۇّچ مەپىگە ئەضني چىققبُ مۆتۈرۈپ چبقىيىرىْي خۇرجۇُ ئۆزى ببٍىال ضۈپۈرگە
  .دېۋىتتي قبتتىق ئېػىنىْي دە،_ ، قبرىذى ئىچىذە

 بىيىذۇ مىٌ . ٍىراقيىػبٍيي دەرھبه ٍەردىِ ضىرىىق بۇ ، ئېػىگىٌ بوه تېس.…خىت، »
 چىقىپال غەھىرىذىِ بەتچىغەرّىڭ دەٍذىغبُ< غبھي قۇٍبظ >ھە، ّېَىذا؟ ھېيىقي ، بەىنىٌ

 قبپقبرا مۆزىىرىْي ببظ ئۇالر ّىَىػقب بوىَىطب. ئبىۋاضتىذۇر ئىننىطىال ھەر خوتۇّالرّىڭ ٍوىۇققبُ
 .…؟ چۈٍنىۋاىغبُ بىيەُ چۈٍپەردىيەر
 ٍەُ ؟ مۆردىڭَۇ چىراٍىْي ئبٍبىْىڭ مەتنەُ بېرىپ تبغالپ بىسگە ببىىطىْي ھېيىقي ضەُ

 قىطقىطي ؟ چۈغىْەرضەُ بەرضەً تەضۋىرىەپ قبّذاق ئۇّي ضبڭب . بوىذۇً قبىغبّذەك مۆرۈپ غىيپبه
 ئۈچۈُ ئېسىقتۇرۇظ ئبىۋاضتىالر . گۈزەه ضۈرەتتەك . ئوخػىَبٍذۇ ئبٍبىغب تۇغقبُ ببال ئۇ

< غبھي قۇٍبظ > ئۇّذاقتب ….مۆرۈّىذۇ ضىَبقىذا پەرىيەرّىڭ غۇّذاق ئەّە مۆزىگە ئبدەٍيەرّىڭ
 ّىَە بوىَىطب . گەپ دىگەُ ئىبيىص – مبتتىطي ئەڭ ئبىۋاضتىالرّىڭ ئەىۋەتتە ئۇ ئۆزىچۇ؟ ّىڭ

 غبھسادىچۇ؟ بوۋاق ھېيىقي …. تىتىرەٍذۇ؟ قورقۇپ ئبدەً ئبڭيىغبّىيني ئىطَىْي ئۇّىڭ ئۈچۈُ
 . ضۆز دېگەُ ئبىۋاضتي مىچىل ئەىۋەتتە ئۇ ، مېَىِ بوىغبّذىِ ئبىۋاضتي ئىْىنبّىطي بىيەُ ئبىۋاضتي

 قىيىپ قەغىع ٍبمي مۈىگىْىْي ۋىيىقالپ ببىىالردەك ضەبي ئۇّىڭ ٍۈرۈپَۇ بىييە مۈُ غۇّچە
 ئىْىنئبّىطىْي ٍېپىػىۋېيىپ ٍەھنەً مۆمرەمنە ئبپئبق . ئبڭيىَبپتىَەُ ببققىْىْي ٍىغالپ

 ّەق ئبىۋاضتىالرّىڭ ئىچىذىغبُ قېْىْي تېػىپ تبپىْىْي ئبدەٍيەرّىڭ ھېيىقي . غورىغبُ غورىغىْي
 . ٍېتىپتىَەُ قۇچبقيىػىپ مېچە بىر بىيەُ ئبىۋاضتي ئبٍبه ھېيىقي ٍەُ ، قورقۇّۇغيىقي ئەڭ . ئۆزى
 دەضيەپتە ٍەُ . زورىىذى ئۆزى ئبٍبىْىڭ ٍېْي ئىػقب ئۇ ، ئېػىگىىٌ ، بېرەً قىيىپ قەضەً ضبڭب ٍەُ

  . «خبىىَىغبّىذىٌ
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  .مەتتي قبالٍَىقبّيىػىپ ببرغبّطىرى پىنىرى ضۈپۈرگىْىڭ
 پۇتالپ تۆت ضەُ ّېَىػقب – ، ئۇ قىالتتي ٍۇراجەت ئېػىنىگە دەپ _ ، ئېػىگىٌ قبرا ٍبڭب »
 ؟ ٍبڭىَەُ ئۆرە پۇتالپ ئىنني ّېَىىػقب ٍەُ ، ٍبڭىطەُ

 ئېػەك ٍەڭگۈ ضەُ ، مېتەىەٍذۇ ئبٍيىْىپ ئبىۋاضتىغب ٍەخيۇقالر پۇتيۇق ئىنني ّىَىػقب
 بوىغبُ ئېػەك ، ٍبخػىَۇ بوىغبُ ئبىۋاضتي زادى دەپببققىْە، ضەُ …..؟ قېيىۋېرىطەُ پېتىچە

 ئىچىڭذە دۆتيۈمۈٍگە ئۆزۈڭذىَْۇ ٍېْىڭ ضەُ ؟ ئۈّذىَەٍطەُ ّىَىػقب..……؟ ٍبخػىَۇ
 «؟ ھەقبچبُ مۈىىۋاتقبّطەُ
 ئۇ . ببراتتي مېتىپ ٍېڭىػىذا ئىتتىل ئېػەك چىقبرغبُ ئوبذاُ ھبردۇقىْي مېچىچە

 مۆّۈپ ٍېڭىػىغب ضۆزىەپ توغرىطىذىذۇر ّىَىيەر ، قىيىپ ٍۇالھىسە توختىَبً ٍۇّذاق ئىگطىْىڭ
  .قبىغبّىذى
 ئۇزاق بۇ – ضۈپۈرگە، قىيذى داۋاً ضۆزىْي دەپ – ، چىقَبٍذۇ ئېطىَذىِ زادىال ئىع بىر »

 ٍەُ . تۆرەىَىگەُ قورضىقىذىَۇ ئبّبڭْىڭ تېخي ضەُ چبغذا ئۇ ، ۋەقە بوىغبُ ئبىذىذا ٍىيالرّىڭ
 . ببراتتۇق مېتىپ ئوچۇقچىيىقتب مەڭ . ئىذى چبغيىرىٌ ٍۈرگەُ ٍىْىپ دادىطىْي داداڭْىڭ ضېْىڭ

 توپ بىر مېيىۋاتقبُ تبرتىپ توً تۇٍۇقطىس ئبىذىَىسدىِ ، بىيَىذىٌ قبىذى بوىۇپ پەٍذا قەٍەردىِ
 دۇٍببق ّبغرا ھبرۋىذا ئبرقىذىني ، ٍېڭىپتۇ ضۇّبٍچىالر مبّبً ئبىذىذا توپْىڭ . قبىذى چىقىپ

 ، ئبٍھبً . ئەمىتىػىۋېتىپتۇ قىسىْي ضېيىپ تەختىراۋاّغب ئبرقىطىذا ئۇّىڭَۇ ، ئوىتۇرۇپتۇ چبىغۇچىالر
 پبڭ قۇىىقىٌ ئبۋازىذىِ ضوّبٍالرّىڭ ّبغرا ، مۆرٍىگەّىنەَّەُ توٍْي مبتتب ٍۇّذاق ئۆٍرۈٍذە ٍەُ

 . قبپتىَەُ تۇرۇپال قېتىپ قبراپ قىسغب مېيىِ ئوىتۇرغبُ تەختىراۋاّذا چبغذا بىر . دېذى قبالً بوىۇپ
 قىطتبپ ٍېْي توٍچىالرّىڭ . ٍەتَەٍقبىذى بوىىذىغىْىغبئەقيىٌ چىراٍىق غۇّذاق ببىىطىْىڭَۇ ئبدەً

 چېڭىَۇ ٍوىْىڭ تېخي ، ئۇزاپ توٍچىالر . قبپتىَەُ تۇٍَبً قوٍغىْىْىَۇ ئەچىقىپ چېتىگە ٍوىْىڭ
 ، قبرىطبً بۇرۇىۇپ . قبىذى قىيىپ چبقىرغبّذەك دەپ< ٍىگىت >ٍېْي بىرى ، تۇراتتي بېطىيَبً

  .تۇرۇپتۇ ئبٍبه بىر پۈرمەّچىيىل ئبرقىَذا
 ، دېطەً _ ؟ چبقىردىيىَۇ ٍېْي ، خېْىٌ_ 
  .ئۇ دېذى _ ؟ ئۆٍيىْەٍذىال_ 

  .مېرەك بوىطب مەتَىگەُ مبىالٍذىِ قىسزىقچىيىقي توٍْىڭ ببٍىقي
 قىسغب قىسدەك مەتنەُ ئۆتۈپ ئوىتۇرۇپ تەختىراۋاّذا ئبغۇ بوىطب ئىع ئۆٍيىْىذىغبُ_ 
  .ضبپتىَەُ دەپ _ ئۆٍيەّطە،
 قىسّىڭ ئبغۇ ضىيىگە ٍەُ ، ٍبڭطىال ئەگىػىپ ٍبڭب بوىطب ّىَەتيىرى ئۆٍيىْىذىغبُ_ 

  .ئبٍبه دېذى – ، چىراٍيىق ھەدىطىذىَْۇ ضىڭيىطي ، قوٍبً توّۇغتۇرۇپ ضىڭيىطىْي
 پۈرمەّچىيىل ھېيىقي ئوىتۇرٍبٍال ئوٍيىْىپ توال . ۋاقتىٌ تەىۋە ٍبظ ٍېْىڭَۇ چبغذا ئۇ

 مۆىْىڭ بىر چوڭ چبغذا بىر ، بىيَەٍَەُ ببضقىْىَىسّي ٍوه قبّچىيىل ، ٍبڭذىٌ ئەگىػىپ ئبٍبىغب
 بىرٍۇ ئۆٍذە چوڭ غۇّچىيىل . تۇرۇپتۇ ئىَبرەت بىر مبتتب بوٍىذا مۆه . قبىذۇق چىقىپ ٍېْىذىِ

  :ئىگىيىپ ئبٍبه پۈرمەّجىيىل . مۆرۈَّەٍذۇ ئبدەً
  .ببغيىذى ئۆٍگە ٍېْي دەپ _ ، خوظ قېْي_ 

 قىپقىسىو بىيەّال چورۇقيىرىٌ ئەضني ٍۇغۇّذاق ، قبىذۇرۇپ ئبىذىذا ئىػىل ئىػەمْي
 مەتنەُ ئۇزۇُ ٍېْي ئبٍبه پۈرمەّچىيىل . مەتتىٌ مىرىپ ئۆٍگە ضېيىْغبُ گىيەٍيەر
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 ھوجىرىغب خبش بىر ٍبضبىغبُ ئبالھذە بىيەُ پەىەٍپەٍيەر تۆۋەُ ٍۇقىرى ، ئۆتنۈزۈپ دەھيىسىەردىِ
 ئېطىييىنىْي قبّچىيىل مېرەميەرّىڭ ّەرضە ببھبىىق قىََەت ئىچىذىني ھۇجىرا . مىردى ببغالپ

  .چۈغەَّەٍطەُ بەرىبىر ضەُ بەرضەٍَۇ ئېَتىپ ضبڭب
  .ٍەُ ضورىذىٌ دەپ- ؟ تۇراٍذۇ ئۆٍذە ٍۇغۇ قىس ھېيىقي ئېَتقبُ ضىيي_ 

 چۈٍپەردىيەرّي ئۈضتىذىني دە، -ئوىتۇرغۇزدى ئۈضتىگە مۆرپىيەر قبت قبت ٍېْي ئبٍبه
 مۆرگەُ تەختىراۋاّذا ٍەُ ھېيىقي ئبىذىَذا ، قبپتىَەُ ئېچىپال ئبغىسىَْي ھەٍراّيىقتب . ئېيىۋەتتي

 چىقىپ تۇٍۇقطىس ئبرىطىذىِ بۇىۇتالر قۇٍبظ ٍبڭب . تۇرۇپتۇ قىس بىر ٍبظ ۋە چىراٍيىق مېيىْذىَْۇ
  .بىيىْذى چۈغنەّذەك دۇٍالپ ئبىذىَغب تۇىۇّئبً ئبضَبّذىني ، مەتنەّذەك چبقْبپ

  .ضورىذىٌ دەپ _ ؟ جىَْۇ ، ئبدەٍَۇ ضەُ_ 
  .تبغالّذى ٍبڭب ئەرميىيىگىْىچە دەپ . _ غۇ دىطەڭ ّىَە_ 
 . قوٍذى ئۇزىتپ ٍېقىِ تبڭغب ٍېْي ئۇ . ئۆتنەزدىٌ مېچىْي بىر غېرىِ بىيەُ قىس مېچە غۇ

 پەىەٍپەٍيىرىْي ئۆٍىْىڭ ئۈچۈُ قبىَبضيىق ئېسىپ مەىگەّذە . دېذى ( تۇرۇڭ مېيىپ پبت پبت) 
 . مۆرىۋاىذىٌ ئوبذاُ ئەتىراپْي قىيىپ بەىگە مۆىْي چوڭ ئبدىذىني ئۆٍىْىڭ . چۈغتۈً ضبّبپ

 . ضېغىْذىٌ جبّبّْي ئۆتَەٍال مۈُ بىر ئبرىذىٌ . مەتتىٌ دەپ خەٍىر ٍىْىپ ئېػىنىَْي
 ٍەردە قىيىۋاىغبُ بەىگە ٍەُ ھېيىقي ، مەىطەً ٍېتىپ ٍېتىپ بۇراپ ئبرقىغب بېػىْي ئېػىنىَْىڭ

 ضوزۇىۇپ چۆه مەتنەُ تۇتبظ ، ئوچۇقچىيىق بىر مەڭ ، بوىطۇُ ئىَبرەت مبتتب ، مۆه چوڭ ّەدىَۇ
 ئىسدىذىٌ ٍىو قبّچە . ئۇّتىَبىَىذىٌ زادى ٍەُ قىسّي ھېيىقي ئۆتۈپَۇ ٍىو قبّچە ئبرىذىِ . ٍېتىپتۇ

 ٍەُ چبغذىَۇ غۇ ، ئېھتىَبه ……..تبپبىَىذىٌ زادى . مەتتي ئۆتۈپ بوٍتبقچىيىقتب ئۆٍرۈً ،
 ، تېگىگە ھبٍبتْىڭ بۇ ، بىيەٍطەُ . چۈغتۇر بىر ئۇ بەىنىٌ ، مۆرٍىگەّذىَەُ قىسّي بىر ھېچقبّذاق

 بەىنىٌ دۇَّب بۇ تۇرغبُ مۆرۈپ بىس . بوىَبٍذۇ ٍەتنىيي چېنىگە ٍۆجىسىيىرىْىڭ ٍبراتقبُ ئبىالّىڭ
 ئېػەميەرّىڭ ئوخػبظ ضبڭب ٍبمي . ئەٍەضتۇر ئۇّذاق ٍبمي مۆرۈّگەّذەمتۇر مۆزىَىسگە بىسّىڭ
 ببغقىچە تېخىَۇ مۆزىگە ئىبيىطالرّىڭ دەك «غبھي قۇٍبظ » ھېيىقي ، ببغقىچە مۆزىگە

 ٍبغبۋاتقبّذۇرٍىس ئىچىذە تۇٍغۇ خبتب ، دۇَّبدا خىَبىي بىر غۇّذاق ھەٍَىَىس ٍبمي . مۆرۈّىذىغبّذۇر
 ئوٍغبق ٍبمي ،

 ھبٍبت چىِ ھەقىقىٌ ئۈچۈُ بىس بەىنىٌ ، بىيىذۇ مىٌ ، مۆرىۋاتقبّذۇرٍىس چۈظ تۇرۇپ
 . ………..ببغيىْىذىغبّذۇر ببرغبّذىال دەرگبھىغب ئبىالّىڭ پەقەت

 قبّذاقتۇر ئېػىني ئۇّىڭ ، مەتتي جىَىپ ھبزا بىر ضۈپۈرگە تەضىرىذە ٍۇالھىسىيىرىْىڭ ئۆز
  .ئىذى ئىيگىرىىَەمتە ٍېڭىػىذا خىو بىر ، تبغالپ ئبرقىغب ٍوىيىرىْي ئېتىس بىر

 ھېيىقي – ، ئۆزىگە ئۆز ضۈپۈرگە دېذى..-…؟ مەتتۇق چۈغۈپ پبراڭالرغب ّىَە بىس »
 بوىغبُ ئبدەً بوىَبً ئبىۋاضتي ّبۋادا ھە؟ -قبىغبّذىَۇ مېتىپ راضتىْال ئېيىپ ببىىطىْي چومبُ

 قوٍغبُ دەپ .( مەتتىٌ ٍەُ ، ٍوىوچي قبه، خۇظ ) ئوٍغىتىپ ٍېْي ھېچبوٍىغبّذا ، تەقذىردە
 « . بوالتتي
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 جەسەت

 
 ئۇّىڭ بۈگۈُ . قبىذى بىيَەً ببضقبّيىقىْي ٍوه قبّچىيىل ئۆزىْىڭ بىيەُ خىَبه ضۈپۈرگە

 ئبىغۇزۇظ ئبراً قوٍۇپ ئوتقب ئېػىنىْي ، توختبپ ٍەردە بىرەر . قىيَبٍتي ئبچقبّذەك قورضىقىَۇ
 قەدەً بىيەُ ھورۇّيۇق قىيىپ تۆۋەُ بېػىْي ئېػەك ئېچىرقىغبُ ، ھبرغبُ . مەىَەٍتي خىَبىىغىَۇ

 ئۇّي ، توختبپ مۆرگەّذە ئوتالرّي تىنەّيىل تۇرغبُ مۆمىرىپ ئۈضتىذە ٍوه بەزىذە . ئبالتتي
  .مېتەتتي ٍېڭىپ ٍەّە دە، -مۆغەٍتي ئېيىپ ٍبىَبپ

 خىَبىيىرىْي دەپ – بوىطب، بوىغبُ غبٍبتۇُ جىِ ٍبمي ئبىۋاضتي چومبُ ھېيىقي ئەگەر »
 قۇچبقيىػىپ بىيەُ خوتۇُ ئبىۋاضتي ئۇ ٍەُ بوىىَەُ؟ ّېَە ٍەُ ئۇّذاقتب – ، ضۈپۈرگە قىالتتي داۋاً

 بىر جىِ ٍېرىَي ، ئبدەً ٍېرىَي ببغالپ مۈّذىِ غۇ ئۆزۈٍَۇ ٍەُ بەىنىٌ ؟ ئەٍەضَىذىٌ ٍبتقبُ
 ؟ قىيَبٍطەُ گەپ ئېػەك ضەُ ، ضۆزىەٍَەُ ٍەّال ّىَىػقب……؟ بوىغبّذىَەُ ئبٍيىْىپ ّىَىگە

 ضۆزىىَىگەّگە ضۆزىىگەُ ، ٍبخػي ضۆزىىگەُ ئبز ضۆزىىگەّذىِ مۆپ : داّبالرّىڭ
 بەزى …. ٍە؟ – ضەُ ئبڭيىۋاىغبَّۇ گەپيىرىْي ھېنَەٍيىل دېگەُ ٍەتَەٍذۇ،

 ھەٍۋىطىْي ، ئەٍەش داّبىىقىذىِ ئۇالرّىڭ ئۈّذىَەضيىل . قىيىذۇ ئبز گەپْي ھۆمۈٍراّالرٍۇ
 ضبۋاتطىسىىقىْي ، بىيىَطىسىىنىْي ئۇالرّىڭ ئۈّذىَەضيىل . قىيىذۇ غۇّذاق ئۈچۈُ ئبغۇرۇظ
 ٍېرىَي ضەَّۇ ئەگەر …….ضۆزىىَەٍذۇ ئۇ چۈّني ؟ ضۈرىۈك ّىَىػقب ئۆىۈك . قبىىذۇ ٍوغۇرۇپ

 ھەً ضېْي ٍەُ چبغذا ئۇ ھە؟ بوالتتي ٍبخػي قبّذاق بوىطبڭ قبىغبُ بوىۇپ ئېػەك ٍېرىَي ، ئبدەً
 ، ئبڭالٍطەُ پەقەتال ضەُ ھبزىر ، ٍبڭبتتۇق پبراڭيىػىپ قىسزىق ئىننىَىس ھەً ، ٍىْىۋاالتتىٌ

 ، ئىػالرّي ئۆتنەُ بېػىڭذىِ ضەَّۇ بوىطبڭ بوىغبُ ئبدەً ٍېرىَي ئېػەك ٍېرىَي ، ئۈّذىَەٍطەُ
 ، قوّغبّيىرىڭْي ئېتىسالردا قبّذاق ، ئېغىيالرداٍېتىپ قبّذاق ئېغىيالردا قبّذاق بېرى تۇغۇىغبّذىِ

 ئبىۋاضتي ھېيىقي ، بېرەتتىڭ ضۆزىەپ قىيىپ قىسزىق ببغالغقىْىڭْي ٍۇھبببەت بىيەُ مىَيەر
 ئېَتىپ ٍبڭب ضىرّىَۇ بۇ ، بىيىطەُ ضەُ ئەىۋەتتە ٍوقبىغبّيىقىْي قەٍەرگە مېچىذە چومبّْىڭ

 ئبىۋاضتي خوتۇّالر ھېيىقي . ئۇّتۇپتۇق ّېَىْي بىر ٍەّە بىس توخىتب، ………بوالتتىڭ بەرگەُ
 ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ ضۈپۈرگە«؟ بوىىذۇ ّىَە تىيالىىرى بەرگەُ ٍبڭب ئۇّىڭ ، تەقذىردە بوىغبُ

 خبىتىْي ضېيىْىغبُ تىيال مۆزىذىِ خورجۇّْىڭ ئبضتىذىني دە، – قىَطبٍذى تەرەپنە تۇرۇپالبىر
 قۇٍبظ ئبىتۇّالر ضبپ . ئبچتي ئبغىسىْي ضۇغۇرىۋېيىپ
  .قبٍبغتۇرىۋەتتي مۆزىىرىْي ئۇّىڭ ّۇرىذا

 غبھْىڭ مۆرٍەً ٍۈزىْي ببزار بېرى قۇٍۇىغبّذىِ تېخي بۇ- ، ضۈپۈرگە دەۋەتتي.- پبھ »
 ٍەپ ئۆٍۈر بىر ئىننىَىسّىڭ ئبىتۇّالر بۇ . ئىنەُ تىيالالردىِ ضبپ ضبقالّغبُ خەزىْىيىرىذىال

 ٍېتىپ ضبالٍەت ضبق ٍۇرتقب مۆتۈرۈپ دۇَّبّي بۇّچىيىل . قبىغۇدەك ئېػىپ ٍېتىپ ٍېتىػىَىسغب
 ؟ دەر ّىَە مىػىيەر ببرضبق

 . دىَەٍذۇ ( غۇ چۈغۈپتۇ ئوغۇرىۇققب خەزىْىطىگە پبدىػبھْىڭ ضۈپۈرگە : ) ئۇالر ئەىۋەتتە
 خەق . دەٍذۇ < قبپتۇ ئۇچىراپ خەزىْە ٍەخپىٌ بىرەر چۆىيەردە ضۈپۈرگىگە> ؛ چوقۇً ئۇالر ،ىېنىِ

 مېسىپ غەھەر غەھەرٍۇ ، قىالً ھوٍيىالرّي ببغيىق ٍەَّۇ ئوخػبظ ببٍالرغب . دېَەٍذۇ دېطە ّىَە
 بوالرٍۇ ئبىطبً بىرّي خوتۇّذىِ ، ببققىْە دەپ ضەُ . تبغالً ئىػْي بىَەّە ٍۇّذاق ٍۈرىَذىغبُ
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 ئوّْي ٍەتطە چبٍىڭ > ھەقبچبُ ضورىطبٍغۇ ٍەضيىھەت ضەّذىِ ……..؟ ئىننىْي ٍبمي
  .دەٍطەُ <ئبه

 ۋاقتي ئەٍَب . ئەٍەش ئەخَەقيەردىِ تبپىذىغبُ ئبۋارىچىيىق ئوغۇقچە ئۆزۈٍگە ئۇّذاق ٍەُ
 . ٍۇٍنىِ ٍبىيىػىٌ چبمبر ئىنني بىر تۇرىذىغبُ ضۈپۈرۈپ ئېغىييىرىڭْي ، بېرىپ ٍەً ضبئىتىذا

 زىرىننەّذە . مېيىذۇ توغرا ئېيىػقب خىسٍەتنبرالرّىَۇ دىگەّذەك ٍەپىنەظ ، ببغۋەُ ، ئبغپەز ٍەّە
 ئېغىْبپ ، ئىچىپ ٍەپ بىس چبغذا ئۇ . بوىَبٍذۇ بوىَىطىَۇ ئەىْەغَىچىيەر ئبچىذىغبُ مۆڭيىَىسّي

 زېرىنىپ بىنبرچىيىقتىِ بەىنىٌ ضەُ . ٍۇٍنىِ مېتىػىَىس ضەٍىرىپ ٍېتىپ
 بېرىيىپ ئىػالرغب ّبغبٍبُ ئىسدەپ دوضتيىرىڭْي چىػي ، چىقىپ ئۈزۈپ ئبرغبٍچبڭْي

 دەپ ٍبراغَبٍذۇ ضىَىسىىل ئېػەمنە بىر ئبدەٍگە بىر : داّبالر غۇڭب ……ھەرقبچبُ مېتەرضەُ
 قىيىػقب ضەرىپ بىھۇدە ئۇّي . ھەققي مىػىْىڭ بۇ ، ئېَتقبّذا بىيەُ ئىْطبپ . ئېَتقبُ توغرا

 ببظ ئوغۇقچە مېتىپ تبغالپ بىسگە ئبىتۇّْي بۇ چومبّْىڭ ئەقىيطىس ھېيىقي . ٍوق ھەققىَىس
 ٍەّە بىيەُ ئۇالر ٍېرىذە بىر زىَىْْىڭ بوىطبق ھبٍبتال . قبرىَبٍذىغبُ بەرگىْىْي تېپىپ ئبغرىقي

 بىييە مۈّيەر غۇّچە ، ضورىۋاىَبپتىَىس ئىطَىْىَۇ چومبّْىڭ غۇ بىس قبرا، ….قبالرٍىس دوقۇرىػىپ
 ھە ئىع غەىىتە ّىَذىگەُ . قوٍَبپتۇ ضوراپ ّىَىيىنىْي ئىطَىَْىڭ ٍېْىڭ ئۇٍۇ ٍۈرۈپ

 بوىۇپ ئبدەً چوڭال غبھسادە بەىنىٌ ، چبغذا ئۇچىراغتۇرغبُ بىيەُ بىس ٍەّە ئۇالرّي تەقذىر.……؟
 .«…توّىۋاالالٍَىس چوقۇً چومبّْي ئەٍَب ، مېتەر

 تبضال مەتنىيي ئبرقىطىغبئۇچۇپ ضۈپۈرگە ، مېتىۋىذى ٍېڭىپ ئىتتىل تۇٍۇقطىسال ئېػەك
  .قبىذى

 ٍىقىيىپ ٍېْي- ، ئېػىنىگە ئۇ مەتتي بوىۇپ خبپب دەپ- ، بوىغبُ ھبراٍذىِ ضەُ ھەً »
 دىَەمچىَۇ ئبالً خوتۇُ ٍۈزىەپ خەجيەپ ئبٍىَبً پۇىْي ، قبىطۇُ ئۆزۈٍچىال ئبىتۇّالر ، ئۆىطۇُ

 …«ضەُ؟
 ٍېسىْىڭ بىر ٍىراقتىِ . قبىذى توختبپ ضۆزىذىِ قبراپ مۆتۈرۈپ بېػىْي ضۈپۈرگە

 ضۈپۈرگە . ئبىذىرىغبّىذى ئېيىػقب ئبراً توختبپ ٍەردە غۇ ئېػەك ، بوىۇپ مۆرۈّگەُ دەرەخيىرى
  .مەتتي ۋارقىراپ
 بىر ضبڭب بۈگۈُ ٍەُ قىيغىْىڭغب غۇ ، توختب ، بوىذۇڭ ّىَە بۈگۈُ ضەُ.……توختب »
 ّىَبّچە ٍەرگە ئبۋۇ قبرا – ، ئۇ تبرتتي چۇىۋۇرىْي ئېػىنىْىڭ دەپ – ، بەرٍەٍَەُ ٍەً ئوچۇٍَۇ

  «؟ ٍىغىيىۋاىغبُ ئبدەً مۆپ
 ئوىىػىۋاىغبُ ئبدەً توپ بىر ٍېْىغب مۆۋرۈك ئۈضتىذىني ٍوه مېتىذىغبُ مىرىپ ٍېسىغب

 خۇغتبر مۆرۈغنە قىسزىقچىيىق ، ئىذى قىيىػَبقتب غۇىىغۇال توغرىطىذىذۇر ّېَىيەر ئۇالر ، بوىۇپ
 ضەمرەپ ئېػىنىذىِ ٍېقىْالغقبّذا ئبدەٍيەرگە ، بۇرىذى تەرەپنە غۇ بېػىْي ئېػىنىْىڭ ضۈپۈرگە
 . » ئۆتتي قىطىيىپ ٍەرگە قبراۋاتقبُ ئېڭىىػپ ئبدەً ھەٍَە ئوتتۇرضىذىني توپْىڭ ، چۈغۈپ

 جەضەتْي بىر ٍبتقبُ ٍىيىْىپ توپىطىغب ٍوىْىڭ ٍەردە ئۇ ضۈپۈرگە .« ضۇبىھبّبىال
 بىرى مىَذۇر بېػىْي جەضەتْىڭ ، ئىذى جەضىتي غبھسادىْىڭ بوۋاق ھېيىقي بۇ . مۆردى

  .ئەمەتنەّىذى مېطىپ
 قبراپ تەرەپنە مۆۋرۈك بۇ ئۈچۈُ ئېيىع ضۇ ، چىقىپ ئۆٍذىِ ضەھەردىال ٍەُ_ 

 قىيىپ ھېنبٍە ئبدەٍگە بىر ھەر مەىگەُ ٍېڭي مۆرگەّيىرىْي ئۆزىْىڭ دەپ- ، مېيىۋاتبتتىٌ
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 تەرەپتىِ دۆڭيۈك مۆتۈرۈپ بوۋاقْي ئبۋۇ ئەّە قوىىذا خوتۇُ بىر ، قبرىطبً- ، بوۋاً بىر بېتىۋاتبتتي
 غۇ . قبىذىٌ دەپ ؟ ئۆزى مىَذۇ بۇ مېيىۋاتقبُ ئەتتىگْذە ٍېسىغب بىسّىڭ . مېيىۋېتىپتۇ چۈغۈپ

 ّەگە . توختب ، خوتۇُ ھەً » مۆرۈپ ئبٍبىْي ئبتيىقالر ّەتچە بىر ئەگَىطىذىْال ٍوىْىڭ ٍبّب ، چبغذا
 . تۇردۇً ئبڭالپ ئېْىق گەپيەرّي بۇ ٍەُ . ۋارقىرىذى دەپ. « توختب ، ببرىطەُ مېتىپ

 . ٍۈگۈردى قبراپ تەرەپنە مۆۋرۈك ، بېطىپ ٍەھنەً ببغرىغب ببىىطىْي قوىىذىني ئبٍبه ھېيىقي
 مۆۋرۈمْىڭ ٍۇغۇ ٍبّب . ٍېتىػىۋاىذى ئۇّىڭغب بىردەٍذىال مېيىپ چبپتۇرۇپ ئبتيىرىْي ئبتيىقالر

  .مەتتي ئېيىػىپ بىيەُ بىرى بىر ئۇالر بېػىذا
 قوغالپ ئبرقىطىذىِ ئۇ . مۆرٍىگەّىنەَّەُ ئبٍبىْي قبۋۇه ٍۇّذاق ٍەُ ئۆٍرۈٍذە ٍبئبىال،

 قوىىذىني . چۈغتي ضۆرەپ ئۈضتىذىِ ئبتْىڭ تبرتىپال بىر ىەغنەرّي ضبىغبُ قبٍچب بېػىغب مېيىپ
 ببال . ئۇچۇرىۋەتتي ئبرقىطىغب بىيەُ تېپىل بىر ىەغنەرّي بىر ٍەّە بوىغبُ تبرتىۋاىَبقچي ببىىطىْي
 ئبۋۇ ئەّە قورققىْىَذىِ ٍەُ . ضۇغۇرىۋېيىػتي قېيىچىيىرىْي ىەغنەرىەر . مەتتي ٍىغالپ خرقىراپ

 قېيىچالرّىڭ ، دۈپۈرىەغنىْىْي ئبتالرّىڭ . ٍۆمىۋاىذىٌ چۈغۈپ دۈٍال ئبقىطىغب چبتقبىيىقْىڭ
 بېطىيغبّذەك پبتپبراقچىيىق چبغذا بىر . تۇردۇً ئبڭالپ ئبۋازىْي جبراڭيىغبُ ئۇرۇىۇپ ّىَىگىذۇر

 ئېتىْىڭ ، قېقىپ مېچەميىرىْي مىَىٌ ىەغنەرىەر ، قبرىطبً مۆتۈرۈپ بېػىَْي . بوىذى
 ئبتقب ، ضېيىپ خبىتىطىغب ئېيىپ ّىَىْي بىر ٍەردىِ ىەغنەر بىر . چىڭىتىۋېتىپتۇ تۆغببغيىرىْي

 قبىذى قىيىپ غبّجۇغىيىغبّذەك
 قوىۇٍذا پۇت قورققىْىَذىِ . مېتىػتي ٍېىْىپ ئبرقىطىغب . ٍىْىػىپ ئبتيىرىْي ئبّذىِ. 

  .تۇراىَبٍقبىذً ئورّۇٍذىِ خېيىغىچە مېَىَْۇ مەتنەّذىِ ئۇالر ، قبىَبپتۇ جبُ
  .ئۇّۇڭغب بىرى مىَذۇر قىيذى چبقچبق دەپ_ بوۋا؟ ضبقتۇر ئىػتىْىڭغۇ ئػتبّچۇ،_ 
 بىر ، تۇرۇپ ئورّۇٍذىىِ بىيەُ غۇّىڭ – ، بوۋاً تېرىنتي دەپ . _ قوً چبقچىقىڭْي_ 

 . ٍوق مبىيىطي . ٍېتىپتۇ جەضىتي ببىىْىڭ بۇٍەردە ، قبرىطبً مېيىپ بېطىپ ئىنني ، بېطىپ
 ٍەتنۈزۈپ خەۋەر ٍەھەىيىذىنىيەرگە ، ٍۈگۈردۈً ٍەھەىيىگە ئبىَبً ضۇّىَۇ . ئۈرمىذى ئەرۋاھىٌ

  ………گەپ غۇ ٍبّب . مەىذىٌ ببغالپ ئبدەً
  .بىيەُ ئبخىرىىػػي گېپي بوۋاٍْىڭ ضۈپۈرگە ضورىذى ئبىذىراپ دەپ _ ؟ ئبٍبىچۇ_ 
  .قبىذىٌ بىيەىَەً ٍەَّۇ مەتنىْىْي ٍوقىيىپ ّەگە ئبٍبىْىڭ ، ھەٍراُ ئەقىيىٌ غۇّىڭغب_ 
 ؟ ئەمەتنەّذۇر ببغالپ ئبٍبىْي ئۇالر ، ضەپطبىَىغبّطەُ ئوبذاّراق قورققىْىڭذىِ بەىني_ 
 مۆزۈً ، بوىطبٍَۇ قېرى ئۆزۈً _ ، بوۋاً قىيذى رەت ضىينىپ بېػىْي دەپ_ ، ٍبق ، ٍبق_ 

 ئېْىق ٍەُ . مېتىػتي ئوىتۇرۇپ ىەغنەر بىردىْال ئۈضتىذە ئبتْىڭ بىر ھەر ئۇالر ، روغەُ خېيي
 ھېيىقي قبراپَۇ ٍبققب بۇ ئۇٍبق مېيىپ ٍەرگە بۇ ، مېَىِ مەتنەّذىِ ٍىراقالپ ئۇالر . مۆردۈً
 ؟ . ئبىغبّذۇر داىذىغب جېْىْي قېچىپ ئۇ ٍبمي مۆرٍىذىٌ قبرىطىْي ئبٍبىْىڭ

 ..…؟ ٍېتىذۇغۇ قوغالپ بىردەٍذىال ىەغنەرىەر ئبتيىق تەقذىردە قبچقبُ ئۇ_ 
  .بوۋاً قوٍذى مۈىۈپ دەپ _ ؟ ٍە مەتتىَۇ چىقىپ ئبضَبّغب ئۇچۇپ_ 

 . قوٍذى قبراپ ئبضَبّغب مۆرگەّذەك ئبٍبىْي مېتىۋاتقبُ ئۇچۇپ خۇددى ضۈپۈرگە
  .مەتتي چۈغۈپ غۇىىغۇىىغب ھەققىذىني ۋەقە بۇ ٍەّە ئەتىراپتىنىيەر

 ئۇ ، بوىطۇُ قبّذاقال . بوىذى قىطَب بىر مۆڭيي قبراپ جەضەتنە ٍبتقبُ ٍەردە غۈپۈرگىْىڭ
 ئىچىذىِ توپْىڭ ضۈپۈرگە . بوىغبّىذى ھەٍطەپەر بىييە مۈُ قبّچە بىر بىيەُ غبھسادە ببال بۇ
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 ؛ ضۆزىىذى ئۈّيۈك قبراپ مۆپچىيىننە دە، -ٍىْذى ئېػىنىگە چىقىپ
 مبىيطي ، ٍوىوچىَەُ مېتىۋاتقبُ ئۆتۈپ ٍوىذىِ ٍەُ ، قبراڭالر ٍبڭب ، خبالٍىق ھبً_ 
 مىٌ ٍەٍيي. بىيَەٍَەُ ٍەَّۇ ، بىيَەٍذىنەّطىيەر ضىيەرٍۇ مىَيىنىْي ببىىْىڭ بۇ ئېيىْغبُ
_ دە . بوىَبٍذۇ تۇرضب تبغيىْىپ ئوچۇقچىيىقتب ٍۇغۇّذاق ، ئۈضتىذە ٍوه جەضىتي ئۇّىڭ ، بوىطۇُ
 پۇه ئبزىراق ٍەُ ئۈچۈُ ّبرضىذە ئۆىگِ غۇ . تۇرۇپتۇ ئوالغقىيي چىۋىِ جەضەتنە ، قبراڭالر
 ئۇ ّىَە تۇرغبُ ٍىيىْىپ توپىغب ئبۋۇ ، خوظ …مۆٍۈۋېتىڭالر ئۇّي ضىيەر ، قىالً ضەدىقە

 قبىغبُ چۈغۈپ بوٍْىذىِ ئبّىطْىڭ ئۇّىڭ ٍبمي بوۋاقْىڭ ئېھتىَبه ؟ تۇٍبرٍۇ ، ٍبرجبَّۇ..…؟
 ٍەُ ئۇّي ئۈچۈُ ھەققي پۇىۇٍْىڭ بەرگەُ . بېرىڭالر ئېيىپ ٍبڭب ئۇّي . مېرەك بوىطب ّەرضە
  .قوٍبً ضبقالپ قىيىپ خبتىرە

 ضۈپۈرگىْىڭ ّەرضىْي قبپقبرا دېگەُ قبالً مۆٍۈىۈپ توپىغب ئبضتىذا ئبٍىغي مىػىيەرّىڭ_ 
 قوىىغب ئىڭىػىپ ئۇّي بىرى مىَذۇر . ببٍقىغبّىذى تۇرۇپال ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ مۆزىىرى ئۆتنۈر
 ئۈچبۈرجەك بۇ . قبرىذى قىسزىقىپ ئېيىپ قوىىغب ئۇّي مىػىَۇ ئۈچۈّجي ، ئىننىْجي . ئبىذى

 ئبخىرىذا . ئىذى تۇٍبر ئبددىَال ببغالّغبُ بۇغقۇچقب ٍىپەك قبرا ، ئوراپ ٍەخَەىگە قبرا ، غەمىيذىني
 ضۈپۈرگىگە دە، – قبرىذى ئوبذاق ئۆرۈپ ٍېقىغب بۇ ئۇٍبق . ئبىذى قوىىغب بوۋاً ھىنبٍىچي ھېيىقي
 ئبىتۇق ضبپ . تبغيىذى ئبىقىْىغب بوۋاٍْىڭ ئېيىپ تىيالّي ّەتچە بىر قوٍىذىِ ضۈپۈرگە . بەردى
  .چۈغتي جىرىڭالپ ئبىقىْىغب بوۋاٍْىڭ ، چبقْبپ ۋاىيىذە ّۇرىذا قۇٍبظ

  .تۇرغبّالر ئەتراپتب تىْىػتي ٍىْىل ھەٍراّيىقتب دەپ._ ئوھوً_ 
  .بوۋاً دېذى ._ ٍوىۇچي ضېخي ، قىيطۇُ رەھَەت ضبڭب خۇدا_ 

  .مەتتي ٍېڭىپ ئىتتىل دېۋىتىپ ئېػىنىْي ، خوغيىػىپ ضۈپۈرگە
 چىققبُ ئىسدەپ غبھسادىْي ئوردىْىڭ_ ، ئۆزىگە ئۆز ضۈپۈرگە دەٍتي_ ، دىَەك »

 غبھسادىْىڭ قبچقۇُ بۇ ئوردىذا ئۇالرغب . ئەمىتىپتۇ مېطىپ مبىيىطىْي ئۇّىڭ ىەغنەرىىرى
 غبٍىپ قەٍەرگە چومبُ ھېيىقي ، ٍېرى ضىرىىق . بېرىػىذۇ ٍۇمبپبت ّۇرغۇُ ئۈچۈُ مبىيىطي

 ، ئۇ بوىَىطب . ئىػەّذى ھەقىقىٌ ئىنەّيىنىگە ئبىۋاضتي چومبّْىڭ ئۇ ئەٍذى ضۈپۈرگە «؟ .بوىذى
 ؟ .مېتەىەٍذۇ بوىۇپ غبٍىپ قبّذاق چىقىپ قوىىذىِ ىەغنەرىەرّىڭ ئبتيىق قبّچە بىر

 قبّچە ٍەُ بىيەُ ئبٍبه ئبىۋاضتي غۇ_ ، قبراپ ئېػىنىگە ئۇ دەٍتي _ قىسزىقي، ھەٍَىذىِ »
 ئۈضتۈڭگە بەزىذە ئۇّي ضەُ . ٍېتىپتىَەُ قوٍْۇٍغبضېيىپ ئۇّي ، ٍەپ تبٍبق داضتىخبّذا بىر مۈُ

 قبّذاق بوىطب قبىَىغبُ مېتىپ مەپىذىِ مېچىذە چومبُ ئەگەر …..ٍېڭىپطەُ ٍىْذۈرۈپ
 ئۆتۈپ بىيەُ ٍوه چوڭ ببٍقىَبً ئۇالرّي ىەغنەرىىرى پبدىػبھْىڭ چبغذا ئۇ ؟ بوالتتىنىِ
 چبغذا ئۇ ؟ بوىطىچۇ تېپىۋاىغبُ ئىچىذىِ مەپىْىڭ ئۇالرّي ئەگەر . ئىذى ٍۇٍنىِ مېتىػىَۇ

 مەتنەُ ھبڭراپ قبتتىقراق . بوالتتي ئبىغبُ مبىالٍْىَۇ ٍېْىڭ قوغۇپ غبھسادىگە ىەغنەرىەر
 غبٍىپ چومبّذەك ھېيىقي ئىننىَىس بىس چۈّني . ئىذى قوٍَبش ضبق بېػىڭْىَۇ ضېْىڭ بوىطبڭ

 مەتتي غۈرمۈّۈپ دەپ_ ، ضبقالپطەُ بىر ئۆزۈڭ قبزادىِ ببال ، خۇدا دە؟ – مېتەىَەٍَىس بوىۇپ
 بىيگۈچي ؟ ببرٍۇ داۋاٍي ٍبمي ئبخىرىىػبٍذۇ بىيەُ ٍۇغۇّىڭ قىطَەت غەىىتە بۇ ئەٍذى- ، ضۈپۈرگە

 ٍوق ئبجىسىىَبٍذىغىْي زوراٍغبّالرّىڭ . بوىىذۇ قىطبضي ئۇّىڭ ،چوقۇً تۆمۈىگەّىنەُ قبُ . ئۆزۈڭ
 ، قوٍبً ضبقالپ تۇٍبرّي بۇ ٍەُ ھبىذا ھەر ……..ئەٍەش ٍەڭگۈىۈك ئۈچۈُ ھېچنىٌ ضەىتەّەت ،

 .«دۇرۇش بوىَبق ٍىراق جبٍذىِ بەرگەُ ٍۈز خەتەر ، ئېػىنىٌ ، ئىيذاٍالت قەدىَىڭْي قېْي
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 شەھەر سېپىلسىس

 
 چەمطىس ئبىذىذا مۆز ئۇّىڭ ئەٍذى . ببضتي ٍبىغۇز ضۈپۈرگە ٍوىيىرّي مېَْني غۇّىڭذىِ

 ٍەردە بۇ . ٍبتبتتي ٍېَىيىپ ٍوىالر تۇّۇظ ، جبڭگبىالر توغراقيىق مۆرىذىغبُ ٍبخػي ئۇ قۇٍيۇقالر،
 ٍېقىْالغقبّطىرى غەھىرىگە تۇغۇىغبُ ..، ئىذى ٍېتەرىىل ۋاقىت ضۈرۈغنە خىَبه ئبز ئبدەً بوىطب

 ضۈپۈرگە . قبىذى ئۇّتۇپ ئىػالرّي توغرىطىذىني غبھسادە ببال ۋە چومبُ ضىرىىق ھېيىقي ضۈپۈرگە
 غبھسادە ببال بىيەُ چومبُ دەٍطىس؟ مۆرٍىگەُ ّېَىيەرّي ئۆٍرىذە جبھبّنەزدىيىل ئۆزىْىڭ
 غۇ. خبالش ، قبىذى ٍېسىيىپ بوىۇپ خبتىرە ئبددى قۇرال ّەتچە بىر دەپتىرىذە مۆڭۈه ئۇّىڭ ۋەقەضي

 ئۇ . قبپيىغبّىذى غبدىىقي دىذارىىػىع بىيەُ ٍۇرتذاغيىرى ، مۆرۈظ ٍۇرتىْي قەىبىْي ئۇّىڭ تبپتب
 ضبپ قىسىْىڭ دېھقبُ ئبددىٌ ّبخػىطىذا ئۆز . ئېَتبتتي ّبخػب ئوىتۇرۇپ قىَپبظ ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ

 بىر ، ٍۇھبببىتىْي
 چۆپنە قوٍيىتىْي ، ئىػيەٍچىْي ئبىذىراۋاتقبُ ئۆٍىگە مېَىِ ئەٍگەمتىِ ئېغىر مۈّيۈك

 جبڭگبىذىني بىر ٍىراق ، ٍبىغۇزىىقي خوتۇّْىڭ تۇه ……..چوپبّْي پبتقبُ خىَبىغب قوٍىۋېتىپ
 ، ىالھ قۇدىرەتيىل ، ئبىەً چەمطىس ، گۈىيەر ٍبۋا ئېچىيغبُ بېػىذا بۇالق خىيۋەت ، ٍوه ئبٍبغ ٍبىغۇز

 بۇ- دۇَّب ئۇ ، ّبداٍىتي قىَبرۋازّىڭ قبچقبُ ئبٍىتي ، ئەخَەقيىقي ۋەزىرىەرّىڭ ، قەھرى غبھْىڭ
  .مۈٍيەٍتي توغرىطىذا ّەرضىيەر ّۇرغۇُ غۇّذاق ٍەّە………دۇَّب

 ّە ئۇّىڭ . ئوخػىَبٍتي غەھەرگە ھېچبىر ببغقب غەھەر ئۆضنەُ تۇغۇىۇپ ضۈپۈرگە
 ٍوق پبدىػبھي تۇرىذغبُ ضېيىپ دەھػەت ئبدەٍيىرىگە ّە ، ضېپىيي ئېگىس تۇرغبُ ئوراپ ئەتراپىْي

 ھېچبىر زاٍبّْىڭ ھبزىرقي ئورّىْي غەھەرّىڭ قەدىَىٌ بۇ ئەتراپىذىني تەميىَبمبّْىڭ . ئىذى
 ببرخبّيىرىْىڭ قۇً تەضىرىذە بوراّالر دەھػەتيىل ئۇ بەىني . بېرەىَەٍذۇ مۆرضىتىپ خەرىتىيىرى

 ضەۋەبىذىِ جبڭجبىالر- ئۇرۇظ ، ئبپەت تەبىئىٌ بىرەر ببغقب ٍبمي قبىغبّذۇر مۆٍۈىۈپ ئبضتىغب
 خۇغخۇً ، ٍەرد ئبدەٍيەرّىڭ ، ئبۋاتيىقي ئۆزىْىڭ ئۇ زاٍبّالردا بىر ئەٍَب ، ٍوقبىغبّذۇر بوىۇپ ۋەٍراُ

  .قىيغبّىذى جەىىپ ضودىگەرىىرىْي ئەىيەرّىڭ ّۇرغۇُ بىيەُ ٍىھَبّذوضتيىقي ،
 بەىگىيەر ئبً ھىاله ئۈضتىذىني راۋاقيىرى ھەغەٍەتيىل ٍەضچىتيىرىْىڭ غەھەر مېچىيىرى

 پەىەٍپەٍيەر، تبظ . پبرقىراٍتي ضۇش ضبّجىيىپ مۆمنە ٍوىتۇزىۇق بىيەُ ئۇچيىرى ئۇچيۇق
 تۈش ضىرىىق مىػىگە قبراڭغۇىۇقتب غۇۋا تۈۋرۈميىرى ّەقىػيىل ئبٍۋاّيىرىْىڭ ضودىگەرىەر
 ئەزاُ ٍۇڭيۇق مۆتۈرۈىگەُ ئۈضتىذىِ پەغتبقيىرى ئېگىس ٍەضچىتيەرّىڭ ضەھەردە . بېغىػالٍتي

 ، ئېچىيىپ غىچىرالپ ئىػىنيەر قبٍطىبىر. مىيەتتي ھەرمەتنە ئوٍغىْىپ غەھەر تەڭ بىيەُ ئبۋازى
 پۈتۈُ ٍەدىنبرىىرى غەھەر . چىقبتتي تبالغب مۆتۈرۈپ چۆگۈّيىرىْي تەرەت ٍۆتەىگىْىچە بوۋاٍالر

 ئېگىس چېتىذىني بىر غەھەرّىڭ . ..چېچىػبتتي ضۇ ضۈپۈرۈپ موچىالرّي مۆٍۈپ چبڭغب غەھەرّي
 ئۆٍيەر، تبً توپب ئبددىٌ ٍەردىني بۇ ، بوىۇپ ئوىتۇراقالغقبُ مەٍبەغەىيەر ئۇضتىگە ٍبرىىق

 توال ببىىالر ئۇغػبق ، موچىالر تبر بۈگرى – ئەگرى ، تبٍالر موّب مەتنەُ پبمبرالپ غورىىػىپ
 ھبضىو ٍەّسىرە بىر خبش ئۆزىگە ٍەّە دەرەخيىرى ئۈژٍە قېرى ٍۈمچەٍتىۋەتنەُ چىقىۋېيىپ

 ٍوىالردا ئبٍبغ ببرىذىغبُ بۇالقالرغب تۆۋەّذىني ٍبرالردىِ ، بىيەّال ٍورۇغي تبڭ . قىيغبّذى
 بوىذۇقالپ ئبضتىذىِ ٍبر موزىيىرىْي قىسالر . چبقْىتبتتي مۆزّي مۆڭيەميىرى ئبىَېػىو قىسالرّىڭ
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 مۆتۈرۈپ موزىيىرىْي دە،-، روضيىػبتتي قەددىْي ئېيىپ پبتتۇرۇپ ضۈٍىگە بۇالق ٍۇزدەك چىقىۋاتقبُ
 ببزار . ئبىذىراٍتي ببزارغب بوىۇپال ئوقۇپ ّبٍىسىْي ئەتىگەّيىل ئبدەٍيەر . مېتىػەتتي ٍۇقىرىالپ ٍەّە

 ، مۆتۈرىيەتتي ٍۇقۇرى توىغىْىپ ئىطالر مۆمۈظ قوٍۇق چىققبُ ٍورىطىذىِ ئبغپۇزۇىْىڭ ئىچىذە
 مەٍبەغەىيىرى غەھەر . غىڭىيذاٍتي مۆڭۈىيۈك چەٍْەميىرى بېػىذىني ئوچبق چبٍچىالرّىڭ

 ضەھەرّىڭ ، ئوىتۇرۇپ ضۇپىيىرىذا تبغالّغبُ بورا ئبددىٌ چبٍخبّىالرّىڭ ٍۇغۇّذاق ئبدەتتە
  .مۆرەتتي ٍبخػي قىيىػْي ّبغتب ھوزۇرىىْىپ ضبىقىْىذىِ

 مېيىۋاتقبُ ٍېقىْالپ غەھەرگە بۇ ٍىراقالردىِ ، ئۆتۈپ ھبىقىپ ببرخبّيىرىذىِ قۇً ئېگىس
 بوضتبّيىق ٍېػىو بىر چوڭ ، ئەٍەش ضېپىيالر ئېگىس بىيەُ ئبىذى مۆزىگە مبرۋاّالرّىڭ

 چىراٍىغبمۈىنە ٍوىوچىالرّىڭ ھبىطىسالّغبُ چبڭقبپ ٍوىيىرىذا چۆه چبغالردا ٍۇّذاق . مۆرۈّەتتي
 ٍەّە ئبۋازى موىذوٍىيىرىْىڭ مبرۋاُ . ئىتتىنيىتەتتي قەدەٍيىرىْي ئىتىَبرضىس تۆگىيەر ، ٍۈگۈرۈپ
 پۇراق خۇظ ئۆضتەڭيەر، ئېقىۋاتقبُ توىۇپ ضۇغب ، ئېتىسالر ٍۇّبەت . ٍبڭراٍتي ببغقىچە

 مۆرۈّۈغنە ئىَبرەتيىرى ئۆً غەھەرّىڭ ، مېَىِ ئۆتنەّذىِ ئبرالپ ببغالرّي ٍېۋىيىل
 قوڭغۇراق موچىيىرىْي ضەھەرّىڭ ، ھەٍذەپ قېچىرالرّي ، تۆگە مبرۋاّالر بۇ ئۆتَەً ئبز . ببغالٍتي

 تەجىربىيىل . مېيەتتي مىرىپ جبّالّذۇرۇپ بىيەُ ضبداىىرى خىو ھەر موىذۇرٍىالرّىڭ ۋە
 چبڭذىْال قوّغبُ مىََيىرىگە ئبدەٍيەرّىڭ بۇ مەىگەُ بېطىپ ٍوىيىرىْي چۆه ئۇزۇُ ضبراٍۋەّيەر

  .بوالتتي پەٍيەپ ئىنەّيىنىْي ئبدەٍيىرى ٍۇرتْىڭ قبٍطي
 غەھەر . مەىذى ٍېتىپ غەھىرىگە ئۆز ٍەزگىيىذە چۈظ ّەق ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى

  .تۇراتتي تەۋرەپ بىيەُ چوقبّيىرى قىسغىِ ضبتبرٍەّيەرّىڭ ئبالرٍەُ ٍەٍذاّىْي
 قىسغىِ بىيەُ بۇرادەرىىرى ، ئبرالپ توپىْي مىػىيەر ، ٍېتىيەپ ئېػىگىْي ضۈپۈرگە

  .ٍبڭذى ئبٍبّيىػىپ
_ ، ببققبه بىر ۋارقىرىۋەتتي دەپ _ ، مەپتۇ قبٍتىپ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى بىسّىڭ ، قبراڭالر_ 
 ؟ مېيىػىڭ قبٍبقتىِ ، ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ
 چبپبُ ئۈضتۈڭذىني ، قىو ٍەرھەٍەت دۇمبّغب_ ، ضودىگەر بىر ٍەّە دەٍتي_ ضۈپۈرگە، ھبً- 

 ّىَە ، ھېچبوىَىغبّذا …….ٍىرتىۋاه خبىىغبّچە رەختيىرىَذىِ ، مېتىپتۇ ئۆڭۈپ چبرىيىرىڭ
 دۇمىْىْي دەپ_ ، ئبخۇُ ضۈپۈرگە _ قوً، قىيىپ خەۋەردار بىسّىَۇ ، مۆردۈڭ قىسزىقچىيىقالرّي

  .مەت ٍەپ ٍبّتب بەظ دۇمىْىَذىِ ، ھبرغبّطەُ _ ئبغپەز، قورضبقيىق غەرەتيەٍتي
 بوىقىطىْي بىيەُ چىققبُ مۆپۈپ تۇٍۇرىىرى توۋىىۋەتتي قىسغىِ دەپ _ ؟ بۇ ضۈپۈرگىغۇ_ 
 ئەڭ ٍەُ ؟ تۈگىگەّذۇر ئۇپراپ تبقىطي ئېػىنىڭْىڭ ، توختب_ ، تۆٍۈرچي تۇرغبُ تۇتۇپ ٍەھنەً
  ……..بېرەً ئۇرۇپ تبقب بىيەُ ٍىخالر ٍبخػي

 . ئۆتەتتي ئېَتىپ ئۆزرىطىْي الٍىقىذا ئۆز ئۇالرغب ، ضبالٍيىػىپ بىيەُ ھەٍَەٍيەُ ضۈپۈرگە
 ئېػەمْي . توختىذى مېيىپ ئبىذىغب بىرىْىڭ چبٍخبّىالرّىڭ تۇرغبُ توىۇپ بىيەُ خېرىذارالر ئۇ

 ئۇالغيىرىذىِ مىَيەرّىڭذۇر ئېػەك ٍەتنەُ ھبردۇق . ببغيىذى ٍبغبچقب ٍوً ئبىذىذىني ئىػىل
 بىيەُ ئېرىْچەميىل ٍىغىپ بىيەُ مبىپۇمىيىرى قېيىِ قبىذۇقىيىرىْي بىذە قبىغبُ ئېػىپ

  .تۇردى ٍبىَىغىيي
 مەتتي تەۋرەپ دېَىػىپ _ ؟ مەپتىغۇ قبٍتىپ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى ، جبھبّنەزدى_ 

  .چبٍخبّىذىنىيەر
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 قەدەً چبٍخبّىغب بىيەُ ضبالً ، قېقىپ چبڭالرّي پەغيىرىذىني چبپبّيىرىْىڭ ضۈپۈرگە
  .قوٍذى

  .پۇقراىىرى بىغەً غەھىرىَىسّىڭ ، ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ_ 
  .ضۈپۈرگە ئۆت ٍۇقۇرى ، ئەضطبالً ۋەئەىەٍنۇً_ 
 چبً چبٍخبّب ئۈچۈُ ٍۇرتتىنىيەر بۇ . بوغبتتي ئورۇُ ضۈپۈرگىگە ضىغذىيىپ ئبدەٍيەر_ 

 ئىػيىرىَۇ ضېتىق ضودا بەزى ٍەّە ئبرىطىذا ضۆز . ئىذى ضورۇّي ٍۇڭذىػىع ، ئېيىع ئبراً ئىچىپ
 ئوىتۇرىۋاتقبُ قىطتىيىپ ، ٍىغىپ پەغيىرىْي چبپبّيىرىْىڭ ، جىَىپ ھەٍَە تبپتب غۇ . تۇراتتي پۈتۈپ

  .تىنىػتي مۆز ضۈپۈرگىگە
 ؟ قبٍبقتىِ ضەپەر ؟ مۆرٍىذۇققۇ بوىذى ئۇزۇُ ، ضۈپۈرگە ، خوظ_ 
  .مەزدىٌ جبھبُ_ 
 ؟ . بوىذۇڭ ّەىەردە دە، _ قوٍۇىَىغبُ بىنبر ّبً دىگەُ « جبھبّنەزدى » ضبڭب ، غۇّذاق_ 
 ٍۇرتۇً ئۆز دۇَّبدا ىېنىِ ، ئبرىىذىٌ خەىىقيەرّي خىو خىيَۇ ، غەھەرىەرّي ئبجبٍىپ_ 

 ئەىْي ٍبغبۋاتقبُ بىغەً ببٍبغبت ضىيەردەك . ببقَىذىٌ تېتىپ ضۇّي تبتيىق ضۈٍىذەك بۇالقيىرىْىڭ
  .مۆرٍىذىٌ

 ٍبخػي ئەڭ ضۈپۈرگىگە چبٍچي چبققبُ ، ھوزۇرالّذى ٍبختبغتىِ بۇ ئبدەٍيەر چبٍخبّىذىني
 ضۈپۈرگىذىِ توختىَبً ئبدەٍيەر . مەىتۈردى گىردىيەرّي قۇٍۇرۇىغبُ ٍېڭي ، چبً دەٍيەّگەُ
  .ضورىػبتتي
 ؟ ٍوىۇقتۇڭ ۋەقەىەرگە ئبجبٍىپ قبّذاق ضەپىرىڭذە قېتىَقي بۇ ، ئېَتقىْب قېْي_ 
 پېتىۋاتقبّيىقىْي ٍەغرىپنە مەچتە ، چىقىپ ٍەغرىقتىِ ئەتىگىْي ٍەردە ھەٍَە قۇٍبغْىڭ_ 

 پبىۋاّالر ببغالّغبُ قوىي_ ، تۇرۇپ ئېتىپ مبپ ئۇۋاقيىرىْي ّبُ قوىىذىني ضۈپۈرگە دېذى_ ، مۆردۈً
 جبھبُ ٍەمنبرالر ، بىيىَطىس . چىرىۋېتىپتۇ زىْذاّالردا ئىگىيىرى ھېنَەت ، تۇرۇپتۇ ئبىذىذا دار

 تبٍالر ئېگىس : مۆردۈً قۇىالرّي ٍوقبتقبُ ئەرمىْيىىْي ، ٍوقطۇىالرّي زار ّبّغب بىر ، ضوراۋېتىپتۇ
 ّبزىْالرّىڭ ٍبتقبُ بوىۇپ تەغْب قۇٍبغْۇرىغب ۋە ٍۇھبببەت ئوردىيىرىذا غبھ قورغبىغبُ بىيەُ

  …ئبڭيىذىٌ ھەضرەتيىرىْي
  .بىرەٍيەُ ضورىذى دەپ _ دەٍذىغۇ؟ بوپتۇ، ھوزۇرىذا پبدىػبھْىڭ بىر ضېْي ، ّىَە_ 
  .تۇرۇپ ئوتالپ چبٍْي قىسىق ئبىذىذىني ضۈپۈرگە دېذى _ ، ٍوق ئېطىَذە_ 
 پبدىػبھ . ئېرىػىپتۇدەمطەُ ھۆرٍەتنە مبتتب ھوزۇرىذا غب ضەُ ، ئبڭيىذۇق غۇّذاق بىس_ 

  .بوىۇپتۇدەك بەرٍەمچىَۇ قىسىْي ئۇّىڭ ھەتتب ، قىپتۇ بوىۇغقبتەميىپ ئەٍەىذار ضېْي
 ، ٍەردە بىر ٍىراق_ ضۈپۈرگە، ئبىذى ئېطىگە دەپ_ ، بوىغبُ ئىع بىر غۇّذاقَۇ چبضىت_ 

 قبراٍذىغبُ پبدىػبھيىققب مىچىل بۇ ، مەزدىٌ ٍۇرتْي بىر جبٍالغقبُ ئىچىگە تبغالرّىڭ ئېگىس
 ٍىراق ٍېْي ئۇ . قىيذى ٍىھَبُ ئوبذاُ ّبھبٍىتي . ھوزۇرىغبچبقىردى ئۆز ٍېْي غبھ ، ئىنەُ ٍەرىەر

 ئبزاپ:» ئبخىرىذا . ئوخػبٍذۇ قبىغبُ دەپ ضېھرىگەر بىر ٍبمي تىۋىپ ئۇضتب مەىگەُ ئەىذىِ بىر
 ئۈچۈُ ھۆرٍىتي ٍېھَبّذارچىيىقْىڭ . دېذى «ببقطبڭ مۆرۈپ ، ئىذى ببر قىسىٌ بىر چېنىۋاتقبُ

 ئىچىذىني گۈىيەرّىڭ ، ٍەردە غۇ قىس . مىردۇق ببغچىغب بىر خبش ئىچىذىني ئوردا ، بوىذۇً ٍبقۇه
 ئەقيي ئەٍَب . قبىىذۇ ھەٍراُ ئەقيي ئبدەٍْىڭ گۈزەىيىنىگە قىسّىڭ . تۇرىذىنەُ ھۇجىرىطىذا

 . ئوىتۇرىۋېرىذىنەُ تىنىيىپ ّوقتىغب بىر بوىَىطب ، ٍەٍذىنەُ بەرضە تبٍبق ، ئىنەُ ئەٍەش جبٍىذا
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 ئەڭ ئبىال :» پبدىػبھقب ؟ دەٍطىيەر ببر ئبٍبىىٌ ّىَە ٍېْىڭ تەقذىرگە بېنىتنەُ ئىگەً ٍبراتقبُ ،
 ٍەّە داۋاضىْي ئۇّىڭ . ضىْبٍذۇ ضېيىپ مۈّيەرّي ٍۈغنۈه ئەڭ بېػىغب بەّذىيىرىْىڭ ٍېقىِ

 قىيطىال ضەۋرى . ٍەتنۈزىذۇ بىيەُ ضەۋەپيەر خىو خىيَۇ ، بىرمۈّي ئوٍيىَىغبُ بىس ئىگەً ٍبراتقبُ
 قىيَىغبُ ، تىۋىپ مۆرضەتَىگەُ ئۇّي ، توغرا گېپىڭ :» غبھ . بەردىٌ تەضەىيي دەپ « غبھىٌ
 مۆرضىتىپ ٍەردىنىيەرگە بۇ ئەھۋاىىْي قىسىَْىڭ ، مۆپ دۈغَىْىٌ دوضت ، قبىَىذى داۋاٍىٌ

 ٍبه ضبڭبٍېتەرىىل ، ئبه ئىينىڭگە ضەُ قىسىَْي غۇ خبىىطبڭ ، خبىىَبٍَەُ قېيىػْي مۈىنىگە
  .دېذى « ئەمەت ٍىراقالرغب بىييە بىيەُ ئۆزۈڭ قىسىَْي ، بېرەً دۇَّب

  .تەڭال بىرّەچچەٍيەُ دىذى-؟ دېذىڭ ّىَە ضەُ_ 
  .خبىىَىذىٌ ٍۈميىۋىيىػْي ئبۋارىچىيىقْي ئوغۇقچە دەپ ، ئبدەٍَەُ ضەپەردىني_ 
 بىرەٍيەُ دېَەتيىل بىيەُ ضۈپۈرگە ٍېػي دېذى _ ، قوً تۇرٍۇغۇڭْي ضەٍَبھيىق ئەٍذى_ 

 قىيىپ توٍىْي ئۇالرّىڭ ، ببر ببىىَىس تۆتتىِ ئۈچ ھبزىر تەڭتۇغيىرىَىسّىڭ بىيەُ ضەُ ، قبرا _ ،
 قىس . مۆر قىسزىقىْي بوىىذىغبُ بىيەَّۇ چبقىالر ببال ، خوتۇُ جبھبّْىڭ ، تۇردۇق مۆرگىيي ّەۋرە

  .ٍوق قبىغۇچىيىني ئەىْىڭنىذىِ ھېچ ، ٍېتىػىۋاتىذۇ بىرىەپ بىر چومبّيىرىَىس
  .بېرەً قىسىَْي ضبڭب ٍەُ خبىىطبڭ ٍبّب_ ، بىرەٍيەُ ٍەّە دېذى_ غۇّذاق،_ 
 بوىىذىغبُ الٍىق ببىىغب قىس ٍەُ_ ، ضۈپۈرگە دېذى _ ، رەھَەت مۆڭيۈڭگە ٍبخػي_ 

  .مەتتىٌ ئۆتۈپ ٍبغتىِ
 ٍەُ ، مېسىپتۇ جبھبّالرّي مۆپ غۇّچە ضۈپۈرگە بىسّىڭ ٍبّب _ ، بوۋاً بىر دېذى_ ، توۋا_ 

  .ببقَبپتىَەُ بېرىپ ضەھراالرغىَۇ ئەتىراپتىني ٍېقىِ مىرگۈچە ٍبغقب غۇ بوىطبً
 ئېيىپال قىسىْي غبھْىڭ ، بېرىپ بىر پبدىػبھيىققب ھېيىقي ئېَتقبُ ضۈپۈرگە بوىَىطب_ 

  .بىرى قىيذى چبخچبق دەپ_ بوۋا؟ ٍە، -مېيەٍطەُ
 دۇَّب ٍبه بەرگەُ غبھ ئۇّي ضەُ_ ، ضودىگەر بىر قۇۋەتيىىذى ضۆزىْي ئۇّىڭ دەپ _ راضت،_ 

 ضەَّۇ . ئوتۇرىۋەرضۇُ ئوىتۇرضب تىنىيگىْىچە ٍەرگە بىر ، قوً تبغالپ ئۆٍۈڭگە ئەمىيىپ بىيەُ
 تېخي بوىطب خوتۇُ ٍېَەٍذىغبُ تبٍبق ، ئوٍْبۋەر ئوٍۇّۇڭْي خەجيەپ بوىۇغىغب دۇَّبّي ٍبه

 ، ٍبخػىذە
  .مەتتي قبٍْبپ چبقچبق مۈىنە ئىچىذە چبٍخبّب بىيەُ غۇّىڭ

 ٍۇرتتىِ ٍبقب ، پەٍىتتە غۇ ئوىتۇرغبُ ئىچىپ چبً پبراڭيىػىپ بىيەُ ٍۇرتذاغيىرى ضۈپۈرگە
 بۇ ؟ مىٌ بەگيىرى غەھەرّىڭ بۇ . ٍۈرەتتي ئبرالپ ٍەٍذاّىْي ببزار ئبدەً تۆت ئۈچ غەٍرى مەىگەُ

 غەھەر ئۇالرّىڭ . قبتتۇراتتي بېػىْي ئۇالرّىڭ ضۇئبىالر دېگەُ ؟ قبراٍذۇ پبدىػبھيىققب قبٍطي غەھەر
 غۇّذاق غەھەرّي بۇ ، قوٍۇپ تبپػۇرۇپ ضبراٍۋەّگە ئۇالغيىرىْي ئبت ، چۈغۈپ ضبراٍغب بىر چېتىذىني

  .قبىغبّىذى بوىۇپ مۈُ ئۈچ ئىنني ٍۈرگىْىگە ئبرالپ
 ئۆز قۇٍبظ ضېخىٌ ، قبراٍتي بوىۇپ ھەٍراُ ھبڭۋاققىْىچە ّېَىگە ھەٍَە ٍەردىني بۇ ئۇالر

 چۇڭىغب ۋاڭ ئبدەٍيەرّىڭ رەضتىيىرى غەھەرّىڭ بۇ تەڭ بىيەُ تۆمۈغي ئۈضتىگە غەھەر ّۇرىْي
 ئۆز ئۇالر بىردەٍذىال . ببغالٍتي ٍېػىػنە تېڭىقيىرىْي ئېغىر ضبراٍالردا ببغيىرى مبرۋاُ . چۆٍەتتي

 ضېتىقْي ضودا ٍېَىپ ئبچىقىپ ٍەٍذاّىغب ببزار مەڭ ئوتتۇرضىذىني غەھەرّىڭ ٍبىيىرىْي
 ، دېھقبّالر ، مبضىپالر مىرىۋاتقبُ ئۈزۈىَەً ئبٍىغي تەرەپتىِ تۆت ببزار . ببغيىۋېتەتتي

 بىيەُ ۋارقىراغيىرى چبقىرىپ خېرىذار ئىېيىپطبتبرالرّىڭ ، چۇڭي ۋاڭ ٍەدىنبرالرّىڭ
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 دۇردۇّيىرى تبۋار ، ٍەرۋاٍىت ئۈّچە قبچب، چىْە جبّبُ غەرىقْىڭ ٍىراق ٍەردە بۇ . مېتەتتي جبّيىْىپ
 دەرٍبّيىرىْىڭ دورا ، بوٍبق خىو ھەر ضودىگەرىىرىْىڭ تىبەت ، ھېْذى ٍەردە ئۇ ، قبٍبغتۇرضب مۆزّي
 خوتەّْىڭ ، ئەىتېرىيىرى مۇچب ، چەمَەّيىرى قەغقەر ٍەردە بىر . ٍبراتتي دىَبغْي پۇرىقي خۇظ

 چىۋىق مۇالىچىالر ٍەردە بىر ٍەّە ، تۇرضب تبۋىىْىپ ئوتتەك ّۇرىذا قۇٍبظ ئەتيەضيىرى ، گېيەً
 رەضتىيەردە ضبىقىِ ، ٍېپىق ئۈضتي قبٍطىبىر . : ٍبختبٍتي ئۇرۇپ جبڭيىذىتىپ موزىيىرىْي بىيەُ

 قىسغىِ بىەُ خېرىذارىىرى ئبٍبىالر مۆتۈرىۋېيىػقبُ دوپپىالرّي مەغتىيەّگەُ گۈىيەر ئبجبٍىپ
 ئۇرغبُ جبڭىيذىتىپ تۈّنىچىيەرّىڭ ، ٍىطگەرچي بوىطب موچىالردا بىر قبّذاقتۇر ٍەّە ، ضودىالغطب

 ضېۋەتيەپ ، ئەٍەش داّىالپ چېۋىيەر ٍېۋە ببزاردا بۇ . … زىڭىيذىتبتتي قۇالقْي ئبۋازىىرى بوىقب
 ٍەۋاه : » قوٍىۋىتىپ بوىۇغىغب ئۈّىْي ببققبىالر قىرىىۋاىغبُ ضوپپىطىْي غبپبق ّىپىس . ضېتىالتتي

 ، ٍوغبُ ئبىذىذىني ببققبىالرّىڭ . ۋارقىرىػبتتي دەپ « پۇه ٍبّچە توٍۇغۇڭ ،بىر ببىىالر ئوغۇه
 ٍەپنەتنىيي ئوغۇق تبىذىِ ئوُ ئوىتۇرۇپَۇ ئىْجىقالپ ھەرقبّچە غبپتۇىالردىِ غىرّىيىل
  .بوىَبٍتي

 غەھەر غەىىتە بۇ ئۇچىراتقبُ قېتىٌ بىرىْجي ئۆٍرىذە ئۆز ٍۇرتيۇقالر ٍبقب ھېيىقي
  :قوٍذى خوجبٍىْىغب ضبراٍْىڭ چۈغنەُ ئۆزىىرى ضۇئبىيىرىْي دەضيەپني توغرىطىذىني

  .ضبراٍۋەّذىِ ئۇالر ضورىذى دەپ_ ؟ ٍوق ضېپىيي ّىَىػقب غەھىرىڭالرّىڭ بۇ ضىيەرّىڭ_ 
  .چۈغۈّەىَەً ضۇئبىيىرىْي ئۇالرّىڭ ضبراٍۋەُ دېذى_ ّىَە؟_ 
 قبٍتب دەپ_ ؟ قورغبىَىغبُ بىيەُ تبٍالر ئگىس ّىَىػقب غەھىرىڭالر بۇ ضىيەرّىڭ_ 

  .ئۇالر چۈغەّذۈردى
 بېرىپ ٍەرگە ببغقب غەھەردىِ بۇ ٍەَّۇ_ ، ضبراٍۋەُ دېذى_ ؟ دەٍطىيەر ضېپىو ، ھە_ 
 تبٍيىرى ئېگىس غۇّذاق غەھەرىەرّىڭ ٍەردىني ئۇ قبٍتقبّالردىِ بىرىپ ٍۇرتالرغب ببغقب ، ببقَىغبُ

 .ئبڭيىغبَّەُ بوىىذىغبّيىقىْي
_ ، مېرەك بوىىػي دەرۋازىيىرى ٍوغبُ ، ضېپىييىرى ٍۇضتەھنەً دىگەّْىڭ غەھەر غۇّذاق_ 

 .دە
 دەرۋازا قورغبپ بىيەُ تبً_ ، ضبراٍۋەُ بوىغبُ ھەٍراُ دېذى_ ؟ ھبجىتي ّىَە ئۇّىڭ_ 

 .دە_ ئەٍەش، جبٍي قورو خۇضۇضىٌ ئبدەٍْىڭ بىر دىگەُ غەھەر قوٍىذىغبّغب
 ؟ قىيىطىيەر قبّذاق بوىطب مەىگۈدەك دۈغَەُ غەھىرىڭالرغب ئەگەر_ 
 ؟ مەىگۈدەك بېطىپ دۈغَەُ دەپ ّىَە _ ، ضبراٍۋەُ بوىذى ھەٍراُ تېخىَۇ _ دۈغَەُ؟_ 

 . ئەٍەش ببققبُ ئبزارىىػىپ بىيەُ ھېچنىٌ ھبزىرغىچە ئبدەٍيىرى غەھىرىَىسّىڭ غۈمرى خۇداغب
 ، ٍېھَبّذوضتيىقىَىسّي بىسّىڭ . تۇرىذۇ مېتىپ مېيىپ ئبدەٍيەر غەھىرىَىسگە ئەىيەردىِ ّۇرغۇُ

  .ٍوق ٍبختىَبٍذىغىْي ئبۋاتيىقىْي غەھىرىَىسّىڭ
 ؟ مىٌ پبدىػبھي غەھەرّىڭ بۇ_ 
 . ببقَىذى چۈغۈپ ھبجىتىَىس ئبدەٍگە ئۇّذاق بىسّىڭ ھبزىرغىچە ..پبدىػبھ؟_ 

 پۈتۈپ ئىػيىرىَىس بىيەُ ئۇالر پبدىػبھطىسٍۇ . ببر ٍۆتىۋەرىىرى ، ئبقطبقبىيىرى غەھىرىَىسّىڭ
  .تۇرىذۇ

 ؟ . ببردۇر بوىطىَۇ ئىگىطي بىرەر غەھەرّىڭ بۇ ، بوىَىغبّذا ھېچ_ 
  …….خەىىقيىرى غەھەرّىڭ ٍۇغۇ . ئۆزىَىس ئىگىطي..؟ دېذىڭالرٍۇ ئىگىطي_ 
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 ئۇالرّي جبۋابيىرى ضبراٍۋەّْىڭ . قوٍذى قبرىػىپ بىرگە بىر بوىۇپ ھەٍراُ ئبدەٍيەر ھېيىقي
  . :ببغيىذى ضوراغقب ضۇئبه ٍەّە بىرى ئىننىْجي . قبّبئەتيەّذۈرەىَىگەّىذى تبزا

 تۆىەٍطىيەر؟ ضېيىق مىَگە ضىيەر ٍەضيەُ_ 
 . ئەٍەضَىس قەرىسدار ھېچنىَگە بىس ……؟ تۆىەٍتۇق ضېيىق دەپ ّىَە بىس ؟ ضېيىق_ 
 تېرىننەّذەك ئبزىراق دەپ_ ضىيەر؟ ئبدەٍيەر ضوراٍذىغبُ ضۇئبىالرّي غەىىتە بىرىذىِ بىر ّىَبّذاق

  .ضبراٍۋەُ بوىذى
 ئبالٍيي ٍەضيەُ_ ، بىرەٍيەُ ٍەّە چۈغەّذۇردى بىيەُ ضەۋرىيىل دەپ ، دېگىْىَىس بىسّىڭ_ 

 قبّذاق ضىيەر ئۇّي بوىطب بۇزۇىغبُ مۆۋرۈك بىرەر ٍبمي ٍوه بىرەر پبٍذىيىْىذىغبُ ئورتبق جبٍبئەت ،
 ؟ قىيىطىيەر
 ئۇالر چبغالردا ئۇّذاق ، ببر ئبقطبقبىيىرىَىس ئۆز بىسّىڭ ، ضبراٍۋەُ دېذى_ ، ئېَتتىَغۇ_ 
 ٍەزىۇً پبالّي بوىَىطب ٍبمي . بۇزۇىۇپتۇ مۆۋرۈك ٍبمي ٍوه پبالّي ، خبالٍىق ھبً : چىقىپ ئوتتۇرغب

 ٍوىىذا خۇدا قېْي ، مېتىپتۇ ئېيىپ ٍبر ئۆضتەڭْي پبالّي ٍبمي ، قبپتۇ تۇه بىيەُ ببىىطي ببىىطي بەظ
 ، بېرىَىس تبپقىْىَىسّي الٍىق قۇربىَىسغب ئۆز قبٍطىَىس ھەر دە، دەٍذۇ ، تبغالڭالر ئبتىغىْىڭالرّي

  .پۈتىذۇ ٍۇغۇّذاق ٍبّب ئىع
 . ئبغۇرىۋەتتي تېخىَۇ قىسزىقىػىْي بوىغبُ غەھەرگە بۇ ھېيىقىالرّىڭ گەپيىرى ضبراٍۋەّْىڭ

 ببرىىقىغب غەھەرّىڭ ٍوق تبٍىْي بوىغۇچىطىْىڭَۇ ئىگە بىرەر ّە ، پبدىػبھي ّە ٍۇغۇّذاق دۇَّبدا
 ضۇئبىىغب ئۇالرّىڭ ھەٍَىطي ئبدٍيەرّىڭ ضورىغبُ ئبرالپ غەھەر ئۇالر . ٍەتَەٍتي ئبقيي ئۇالرّىڭ

 ٍەردە بۇ ، مېيىپ ئەىذىِ بىر ٍىراق . بېرىػتي جبۋاپ مېتىذىغبُ ئوخػىػىپ ضبراٍۋەّْىڭنىگە
  :ئۇالر ضودىگەرىەردىِ قىيىۋاتقبُ ضودا قوٍۇپ ٍېَىپ ٍبىيىرىْي
 دەپ_ ؟ تبپػۇرىطىيەر ئوىپبُ قبّچىيىل غەھەرگە بۇ پبٍذاڭالردىِ ئبىغبُ ضىيەر_ 

 دە، _ قبرىذى ئبىىَىپ ئۇّىڭغب ضودىگەر ھېيىقي ، ضورىۋىذى
 غەھەردە بۇ …؟ قېيىػتىڭ مېيىپ قەٍەردىِ ٍەرگە بۇ ، ئبدەً ّىَە ضەّيەر_ 

 ئبغىسىڭْي ضبىَبً ئېطىگە ئۇالرّىڭ ئىػالرّي ٍوق ، ٍوق قبّۇُ ئبىىذىغبُ ئوىپبُ ضودىگەرىەردىِ
  .ضىينىۋەتتي بىيەُ زەردە دەپ_ ٍۇٍۇظ،

 «غبھي قۇٍبظ . » ئىذى مەىگەّيەر پبٍتەختىذىِ «غبھي قۇٍبظ » ئبدەٍيەر غەٍرى بۇ
 بىيەُ قېيىچ قبّيىق رەقىبيىرىْي ببرىىق ئوردىذىني ئوغيي چوڭ ئۇّىڭ ، مېَىِ ئۆىگەّذىِ

 غبٍىپ ئىچىذىِ ئوردا غبھسادىْىڭ مىچىل ئەڭ ، ئوىتۇرغبُ تەختىگە غبھيىق بوٍطۇّذۇرۇپ
 غبھسادىْي قبچقبُ ئبٍغبقچىالرّىڭ ، ئەۋەتىپ ئبٍغبقچىالرّي تەرەپنە تەرەپ ، ضېسىپ بوىغبّىيىقىْي

  .قىيغبّىذى پەرٍبُ قبٍتَبضيىقىْي ئوردىغب ئبىَبضتىِ خەۋىرىْي بوىَىغبّذا ھېچ ، تبپَبضتىِ
 ٍۇقۇرى مەىطە، ٍەتنۈزۈپ ئوردىغب ئېيىپ مبىيىطىْي ٍبمي تۇتۇپ تىرىل غبھسادىْي مىَني

  .قىيغبّىذى ۋەدە بېرىذىغبّيىقىْي ئىْئبً مۆپ ۋە ٍەّطەپ
 چىققبُ ئىسدەپ غبھسادىْي ئبدەٍيەر غەٍرى بۇ ٍۈرگەُ ئبٍيىْىپ غەھىرىذە ضۈپۈرگىْىڭ

 مۈّي ھەر ضىرتىذا غەھەر قبىذۇرغىْي ھەٍراُ ھەٍَىذىِ ئۇالرّي . ئىذى قىطَي بىر ئبٍغبقچىالرّىڭ
  .بوىذى بەزٍىيەر تۇرىذىغبُ ئۆتنۈزۈىۈپ
 ٍىراق غەھەرگە ، ببغيىغبّذا ئۇزىراغقب ضبٍىيەر قىَطىَىپ غەرىبنە قۇٍبظ مۈّي ھەر
 غەھەر ، بوىۇپ ضېتىپ ضبتىذىغىْْي ، ئېيىپ ئبىىذىغىْْي ئبدەٍيەر مەىگەُ ضېتىققب ضودا ٍېقىْذىِ
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 ئەۋىج ّەغَىيەر ، ئۇضۇه ّبخػب ٍەردە بۇ . ٍىغىالتتي ئېيىػقب ئبراً جبٍالرغب ھبۋاىىق ضىرتىذىني
 . مۆرۈغەتتي تبٍبغب بوىۇپ دائىرە دۈپذۈگيەك ، قبىذۇرۇپ ٍەٍذاُ مەڭ ئوتتۇرىغب مىػىيەر . ئبالتتي

 قوىىغب ئىػقىيىپ ……..تبۋاق ، ىېگەُ ، قوغۇق ، تبظ ، ضبتبر داپ، ّەغَىچىيەر
 . قىالتتي تەڭنەظ بىرىگە بىر چىقىرىپ ضبدا رېتىَيىق ّەرضىذىِ ھەرقبّذاق چىققبُ

 . بوالتتي جور چىقىرىپ ئبۋاز زىو ، ئۇرۇپ بىيەُ چىۋىق چىْىالرّي تەڭػەىگەُ ضۇ مىَيەردۇر
 بوراّْىڭ گوٍب ئبۋازىىرى ئۇالرّىڭ . ئېَتبتتي ّبخػب بېرىيىپ ھبىذا ٍوقبتقبُ خۇدىْي ّبخػىچىالر
 قۇغالرّىڭ بوىطب بەزىذە ، ھۇۋىىػىغب بۆرىيەرّىڭ ، ھۆرمىرىػي بۇقىالرّىڭ ، گۈرمىرىػي

 بۇ . مېتەتتي ئوخػبپ ئېقىػيىرىغب غىيذىرالپ ضۇىىرىْىڭ تبغ ، ضبٍراغيىرى ٍېقىَيىق
 ّبخػىالرّىڭ

 ، بۈگۈّي ، ئۆتَۈغي ئبدەٍيەرّىڭ غۇ بوىغبُ چوڭ ئۆضۈپ چۆىيەردە تېنىطتيىرىذە
 ّەغَە . ضۆزىىْەتتي ھەٍَىطي خىَبىيىرىْىڭ ۋە چۈظ ، ئبرٍبُ ئبرزۇ ، ّەپرىتي ٍۇھبببەت ، مەىگۈضي

 قوىيىرىْي ٍىگىتيەر قىراُ . چۈغەتتي ئۇضۇىچىالر ئبٍبه ئەر ٍەٍذاّغب ، چىققبّذا ئەۋجىگە تبزا
 چومبّالر ىىۋەُ . قىيىػبتتي پەرۋاز ضەمرەپ تېنىيىرىذەك تبغ ، مېرىپ قبّتىذەك بۈرمۈتْىڭ

 ئۇغػبق ٍۈزىذىِ ضۇ تىپتىْىچ ، ئۇچۇرغبّذەك غبٍبه ٍبپراقچىيىرىْي توغراق تۆمۈىگەُ قۇٍيۇققب
 تەرەپنە ئىنني گبھ ضبزەّذىيەر . ئېيىػبتتي قەدەً ٍىْىل ئۆتنەّذەك جىَىرالپ دوىقۇّالر

 . قىالتتي ّەغَە بىيەُ ھۇجۇدى پۈتۈُ تبغالپ مەٍْىگە ئبىذى ئۆزىْي گبھ ، ئىرغبڭالپ
 . چىقبتتي ئۇرغۇپ قېتىذىِ قبت ٍۈرىنىْىڭ ّەق ، ئەٍەش مبّىتىذىِ ئبۋازى ّبخػىچىالرّىڭ
 ئۇالرّىڭ ئىچىذە ضبداضي ّەغَە غۇ گوٍب مېيىپ ھەرمەتنە ئۈگىيىرى ھەٍَە ئۇضۇىچىالرّىڭ
 مۆتۈرۈىگەّذە ئەۋجىگە تبزا ّەغَە . مۆرۈّەتتي مېتىۋاتقبّذەك ٍۇٍػبپ ئېرىپ ئۇضتىخبّيىرى

 ٍۇّذاق . قىالتتي ھبضىو قبٍْبً چۈغۈپ ٍەٍذاّغب بىرىەپ بىر تۇرغبّالرٍۇ مۆرۈپ تبٍبغب ئەتىراپتب
 ئۆزىَۇ غبرىْىڭ ٍەر پۈتۈُ ھەتتب ، چۆىيۈميەر داۋاُ، تبغ ئەتىراپتىني ، بۇىۇت ئبضَبّذىني چبغالردا

 پۇرۇقالپ توٍۇرالردا قېْي مىػىيەرّىڭ . قىالتتي پىرقىراۋاتقبّذەك بىييە بىيەُ ئبدەٍيەر غۇ
 ھەٍَىطي دېگەّيەرّىڭ تبٍبق ، ئۇٍقۇ ئوقەت، ئىع ، جبھبّذارچىيىق ، ئۆىۈً دۇَّبدا. قبٍْبٍتتي
 بەزٍىيەر ٍۇّذاق مۈّيىرى بەزى . .. قىالتتي قبىغبّذەك ھەرمەتال ضەبىٌ ئبغۇ پەقەت ، ئۇّتۇىۇپ
  .قىالتتي داۋاً ٍورىغىچە تبڭ تبمي چۈغۈپ قبراڭغۇ

 ضۈپۈرگىگە مۆزى ئبٍغبقچىالرّىڭ ٍۈرگەُ ئبرالپ ٍەٍذاّْي بەزٍە غۇّذاق ئەّە مۈّي بىر
 بۇ ، قبرىغبّذا ئۆتۈغىگە قىيىپ ضبئەت ضبالً ئۇّىڭغب ئبدەً ھەٍَىال ٍەٍذاّذىني . قبىذى چۈغۈپ

  .تۇراتتي بىيىْىپ ئىنەّيىني ئبدەً ھۆرٍەتيىل خېيىال غەھەردىني ٍۇغۇ ئبدەٍْىڭ
 ٍېْىذىِ ئۇّىڭ ضوراٍتي دەپ_ ؟ مېيىػىڭ قبٍبقتىِ ، ضۈپۈرگە ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ_ 

  .ئۆتنەّيەر
 ؟ مەزدىڭ ئەىيەرّي قبّذاق_ 
 ؟ ئۇچىراتتىڭ ٍېڭىيىقالرّي ّىَە_ 
 ؟ .ضېغىْغبّطەُ بەزٍىيىرىْي مۆڭۈىيۈك بۇ غەھىرىَىسّىڭ ھەرقبچبُ_ 
  …………بوىَبٍذۇ ئوردىيىرىذىَۇ غبھ بەزٍە ئبجبٍىپ ٍۇّذاق ، ئېَطبً ضبڭب ٍەُ_ 
  .ّوقۇغتي بىرّي بىر ئبٍغبقچىالر ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ
  .ئوخػبٍذۇ ئبدەً مەىگەُ مېسىپ ئەىيەرّي ٍىراق ئۇ ، ئبڭالۋاتبٍطىيەر_ 
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 قبٍتىپ ٍېڭىال ضەپەردىِ ئۇ ، قبرا ئېػىنىگە ٍېتىيىۋاىغبُ ، رەڭگي مىَىَيىرىْىڭ ئۇّىڭ_ 
  .قىيىذۇ مەىگەّذەك

  ………بوىَبضَىنىِ ئبڭالغقب ئۇچۇر ھەققىذە غبھسادە ئۇّىڭذىِ_ 
 ٍەٍذاّىذىِ بەزٍە ئۇ ئبخىر ، ٍېڭىپ ئەگىػىپ قبىَبً ئبرقىطىذىِ ضۈپۈرگىْىڭ ئبٍغبقچىالر

  .توختىتىػتي ۋارقىراپ قبٍرىيغبّذا موچىطىغب خبىىٌ ، تېرەميىل غەھەرّىڭ ، ٍىراقيىػىپ
  .توختىغىْب ، ئبدەً ھۆرٍەتيىل ھبً_ 
 مۆرۈپ ئبدەٍيەرّي ّبتوّۇظ مېيىۋاتقبُ پبٍپبضالپ ئبرقىطىذىِ ، قبراپ بۇرۇىۇپ ضۈپۈرگە_ 

  .قبىذى ھەٍراُ
 ؟ چبقىرىۋاتبٍطىيەر ٍېْي_ 
 ھۆرٍەتيىل قبرا_ ، مېيىپ ئەگىػىپ ضۈپۈرگىگە ئبٍغبقچىالر دېذى ……._ ضېْي ھە،_ 

 مەىگەُ ضەپەردىِ ٍىراق ضەُ قبرىغبّذا ، ضورىَبقچي ئىػْي بىر قىيىپ ئبۋارە ضېْي بىس ، ئبدەً
 ؟ ئوخػىَبٍطەُ

 ئۇّىڭذىِ بەىنىٌ ، ٍىيچە بىر مەتنىْىَگە چىقىپ غەھەردىِ بۇ ٍېْىڭ ، غۇّذاق_ 
  .بوىغبّذۇر ئوغۇقراق
 ؟ قبچبُ ھە ئبرىىذىڭ ٍەرىەرّي مۆپ_ 
 بوىىطىيەر؟ مىٌ ئۆزۈڭالر ، غۇّذاق_ 
 ؟ ئبڭيىغبَّۇ دەپ « غبھي قۇٍبظ » ضەُ ، مەىذۇق پبدىػبھىقتىِ بىر ٍىراق بىس_ 
 غەھىرىَذىني بۇ ، غۇڭب ، ئبرىىغبَّەُ ئەىيەرّي مۆپ ٍەُ ؟ ئبڭيىَبٍذىنەَّەُ ّىَىػقب_ 

 مۆرگەُ ٍەُ . ئېيىػىذۇ تىيغب بىيەُ ھۆرٍەت دەپ « ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى » ٍېْي ٍۇرتذاغيىرىٌ
 تۇرغبّالر ئبڭالپ ضۆزىْي ضۈپۈرگىْىڭ . بۈٍۈك ئەڭ « غبھي قۇٍبظ » ئىچىذە پبدىػبھيىقْىڭ

  .بوىذى خوغبه ٍبختبغيىرىذىِ ئۇّىڭ
 غبالڭ ئبرىطىذىني ئۇالرّىڭ ببغيىذى ضۆز دەپ_ ؟ .ٍوقتۇر خەۋىرىڭ ضېْىڭ بەىنىٌ_ 

  .ئۆتتي ئبىەٍذىِ «غبھي قۇٍبظ » غبھىَىس ئۇىۇغ غۇ ئەّە_ ، بىرى چوڭراق ٍبغتب ، ضبقبه
 ، غبھَۇ_ ، ضۈپۈرگە دېذى _ ، ٍوق ٍېرى ئەجەبيىْەرىىل ھېچقبّذاق خەۋىرىڭْىڭ بۇ_ 

  .ئۆىىَىس مۈّي بىر بەرىبىر ھەٍَىَىس ، گبداٍَۇ
 ئوغيي چوڭ ئۇّىڭ ئورّىغب غبھىَىسّىڭ بوىغبُ ۋاپبت . ئۆىىَىس ھەٍَىَىس ، غۇّذاق_ 
 ئطَىذىْال ، دېَەك . قوٍذى «ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ » ّبٍىْي ٍۇببرەك ئۆزىْىڭ ئۇ . چىقتي تەخىتنە
 ٍېڭي غۇ ئەّە بىس ….بۈٍۈك دادىطىْىڭنىذىَْۇ پبدىػبھيىقي ئۇّىڭ ، بوىىذۇمي بىيطەك

 ، غۇّذاق مېيىۋاتقىْىڭذا تەرەپنە بۇ ضەُ . قبىذۇق مېيىپ ٍۇرتالرغب بۇ بىيەُ پەرٍبّي غبھىَىسّىڭ
 ببال ، ٍەردە بىر خبىىٌ قبّذاقتۇر ٍبمي ببزار بىرەر – ئۈضتىذە ضەپەر ، مېيىۋاتقىْىڭذا تەرەپنە بۇ

 ؟ ئۇچىراتَىذىڭَۇ ئبٍبىْي بىرەر مېيىۋاتقبُ مۆتۈرۈپ
 قبٍەردە ضىيەر ؟ ئبزٍۇ ئبٍبىالر ٍۈرىَذىغبُ مۆتۈرۈپ ببال دۇَّبدا ….؟ ئبٍبه مۆتۈرگەُ ببال_ 

  .ضۈپۈرگە دېذى _ ؟ دەٍطىيەر ئبٍبىْي ٍۈرگەُ مۆتۈرۈپ ببال قبّذاق ،
 غبھسادە ، ھە . » بوىذى بىيىپ قىيىۋاتقىْىْي ضۈرۈغتە مىَْي ئۇالرّىڭ مۆڭيىذە ئۇ ئەٍَب

 ئوٍيىذى دەپ . _ ئوخػبٍذۇ تۈگىَىگەُ تېخي داۋاٍي ۋەقەرىەرّىڭ ببغيىق چومبّغب ھېيىقي بىيەُ
 مەتنەُ ئۇىىػىپ بىرگە بىر ضۇدەك ئېقىِ ئىػالر ئبىەٍذىني بۇ ، غۇّذاق _ ، مۆڭيىذە ئۇ
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 ، ٍەضيەُ . « _ چىقىذۇ بوىۇپ بېػي ۋەقەّىڭ بىر ئىننىْچي ھبٍبُ داۋاٍي ۋەقەّىڭ بىر . بوىىذۇ
 مەىگەُ بەضتيىل ، غەٍرىرەك تۇرىػي ٍېڭىع _ ، ئبٍغبقچي ضبقبه غبالڭ چۈغەّذۈردى دەپ _ ضەُ

 ؟ مۆردۈڭَۇ خېْىَْي بىر چىراٍيىق
 ئبۋۇ ئەّە ، قبرا ئەتىراپىڭغب ، مۆپ ّبھبٍىتي خېْىَالر چىراٍيىق ٍۇرتالردا ئەتىراپتىني بۇ_ 

 توراپ ٍۈزىْي بىيەُ چېتي ٍوىْىڭ ؟ ھە -قبۋۇه دىگەُ ّىَە خوتۇُ مېيىۋاتقبُ مۆتۈرۈپ موزا
  ……..چىراٍيىق قبّذاق قىس ٍۇّۇ مېيىۋاتقبُ

 چومبّْىڭ بىرەر مېتىۋاتقبُ ئىچىذە ئبالقىسادىيىل ضەُ بەىنىٌ ، ئبه ئېطىڭگە ئوبذاّراق_ 
 ؟ مەىگەّطەُ گۇٍبّغب بىرەر تۇرىػىذىِ ٍېڭىع

 دېذى _ ؟ ئېَتَبٍطىيەر ئوچۇق ّىَىػقب بوىىۋاتقىْىڭالرّي ئۇقَبقچي ّېَىْي زادى ضىيەر_ 
 ٍۇّچە ئۇّي ۋە ببر ئبالقىطي ّىَە بىيەُ پبدىػبھىڭالر ٍېڭي ئبٍبىْىڭ مۆتۈرگەُ ببال _ ، ضۈپۈرگە

 ؟ . قبىذى بوىۇپ الزىَي ّېَىگە ضىيەرگە مېتىػىْىڭ ضۈرۈغتۈرۈپ
 ضىيجػتي ٍېرىْراق ضۈپۈرگىگە دەپ _ ، قىيىذۇ بوىَبٍذىغبّذەك ئېَتَىطبق ضبڭب_ 

 ئبّىطي ئۇّىڭ ئىْىطىْي مىچىل غبھىَىسّىڭ ٍېڭي ٍەرھەٍەتيىل غۇ ئەّە_ ، ئبٍغبقچىالر
 غبھسادىْي مىچىل غۇ بىسّي غبھىَىس . قبچۇرىۋېتىپتۇ قوغۇپ خىسٍەتنبرغب ئبٍبه بىر ئوردىذىني

 بوى ٍوه . چىقبرغبّىذى ئۈچۈُ مېيىع تېپىپ
 . ئبالىَىذۇق دېرىنىْي . ئىسدىذۇق ٍەرىەرّي مۆپ ، ٍبڭذۇق چبپتۇرۇپ ئبت قبتتىق

  .تبپَبٍذۇ ئەٍىِ مۆڭيي غبھىَىسّىڭ ئبىَىغۇچە خەۋىرىْي غبھسادىْىڭ
 ؟ ّىَىػقب_ 
 قبٍتىپ ضبالٍەت ضبق قېرىْذىػىْىڭ ئۆز غبھىَىس ، بوۋاق تېخي غبھسادە ، بىرىْچىذىِ_ 
 ئبالٍىتي ٍبخػىيىقْىڭ تۇرۇغي ضىرتىذا ئوردا غبھسادىْىڭ ، ئىننىْچىذىِ . تىيەٍذۇ مېيىػىْي

 تەختىگە غبھيىق ، پبٍذىيىْىپ ئبدەٍيەر ّىَەتيىل ٍبٍبُ ئۇّىڭذىِ چبغالردا مېَىْني ، ئەٍەش
  .ٍۇٍنىِ ضېيىػي خەۋىپ

 ٍەُ مۈّي بىر ، مېيىۋاتىذۇ ئىع بىر ئېطىَگە تبپتب غۇ _ ، ضۈپۈرگە دېذى _ ، چۈغەّذىٌ_ 
 چبغذا غۇ ٍەُ . مېتىۋاتبتتىٌ ئۆتۈپ ٍېْىذىِ ٍېسىْىڭ بىر پبراڭيىػىپ بىيەُ ئېػىگىٌ بۇ ٍبّب

 بوىۇپ پبدىػبھ غەھەرگە بىرەر ، قىيىپ ئبتب ئبٍەت غۇّذاق ضبڭب ئبىال ئەگەر : ئېػىگىَذىِ
 ٍبڭب راضتىْال ئەگەر : مۈىۈپ ئېػىنىٌ . ضورىغبّىذىٌ دەپ ؟ قىالتتىڭ قبّذاق بوىطبڭ قبىغۇدەك

 ئېغىْبٍذىغبُ ئېػەميەر تۇزىەپ غەھەرىەرّي . بوىطبً بوىىذىغبُ پبدىػبھ مېيىپ ئبٍەت غۇّذاق
 دەپ تېرىگۈزەتتىٌ قوّبق بىيەُ بېذە ھەٍَىطىگە ئېتىسالرّىڭ . ٍبضىتبتتىٌ ٍەٍذاُ توپىيىق

 چۇرۇڭي ۋاراڭ ئبدەٍيەرّىڭ ئوىىػىۋاىغبُ بېػىغب مۆۋرۈك چېتىذىني ٍېسا چبغذا غۇ ، تۇرىۋىذى
 ببىىْىڭ ّبرضىذە بىر ، قبرىطبق بېرىپ دەپ ، گەپنىِ ّىَە . بۇزىۋەتتي ضۆھپىتىَىسّي بىسّىڭ
  .ٍېتىپتۇ ٍىيىْىپ توپىغب جەضىتي

 غۇ بوۋاق ٍۈرگەُ ئىسدەپ ضىيەر . ئەمىتىپتۇ مېطىپ بىرى مىَذۇر بېػىْي جەضەتْىڭ
 ؟ ٍەّە ٍۈرٍىطۇُ بوىۇپ

 مۆزىىرىْي ھەٍَىطي ئبٍغبقچىالرّىڭ دەپ _ ؟ مۆردۈڭ قەٍەردە ، قبچبُ ئۇّي ضەُ_ 
  .تىنىيذى ئبغىسىغب ضۈپۈرگىْىڭ چەمچەٍتنىْىچە

  .ٍوق ئېطىَذە تبزا مۆرگەّيىنىٌ ّەدە ، ئبىذىذىَىنىِ ھەپتىْىڭ قبّچە بىر_ 
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 بىر ٍېْىذا ئۇّىڭ تەقذىردە بوىغبُ جەضىتي غبھسادىْىڭ جەضەت مۆرگەُ ضەُ ئەگەر_ 
 ؟ مېرەمتىغۇ بوىىػي ئبٍبىَۇ

 ئەتىراپىغب جەضەتْىڭ غۇ ، توغرا _ ئەّذىنىپ ّېَىػقىذۇر ضۈپۈرگە دېذى _ ؟ ئبٍبه_ 
  .قىيىۋىذى قىيغبّذەك گېپىْي ئبٍبىْىڭَۇ ئوالغقبّالر

 ؟ دىَىػنەُ ّىَە ئۇالر_ 
 ھېيىقي دەه . مېتىۋاتقبّىنەُ مۆتۈرۈپ ئبٍبه بىر بوۋاقْي . دېَىػىچە ئۇالرّىڭ_ 

 مېيىپ ٍېتىػىپ ىەغنەرىەر ئبتيىق ئبرقىطىذىِ ئۇّىڭ ، مەىگەّذە ٍېتىپ بېػىغب مۆۋرۈمْىڭ
 بېرىػقب ٍەرگە ئۇ ھېچنىٌ . ئوخػبٍذۇ بوىغبُ ئېيىػىػَۇ ئبزىراق ٍېْىذا مۆۋرۈك . قبپتۇ

 مبىيطي بوۋاقْىڭ ئۇٍەردە ، قبرىطب بېرىپ ٍېسىيىقالر مېَىِ مەتنەّذىِ ىەغنەرىەر . پېتىْبىَبپتۇ
  . …قبپتۇ ئبڭقىراىَبً ئۇالرٍۇ ٍوقبىغىْىْي ّەگە ئبٍبىْىڭ ھېيىقي ، ٍبتقۇدەك جەضىتي ٍوق

 غبھسادىْىڭ ، دېَەك . » قېيىػتي تۇرۇپ قبراپ بىرىگە بىر ئبٍغبقچىالر ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ
 غۇّذاق . ئۇالر ئوٍالغتي دەپ « قبپتۇق قۇرۇق ٍۇمبپبتتىِ . ئەمىتىپتۇ مېطىپ ببغقىالر مبىيىطىْي

 ، چۈّني . قىيذى خوغبه ئبزىراق ئبٍغبقچىالرّي خەۋەر ٍەتنۈزگەُ ضۈپۈرگە ، بوىطىَۇ
 ئۇالر . قبٍتبالٍتي بوىطىَۇ ئېيىپ خەۋىرىْي ئۆىۈً غبھسادىطىْىڭ ئوردىغب ئۇالر ھېچبوىَىغبّذا

  .قبٍتىػتي ئبرقىطىغب ئبىذىراپ ئۇّتۇپ ئېَتىػْىَۇ رەھَەت ضۈپۈرگىگە
 
 

 خەۋەر ئاجايىپ
 

 مبىيىطىْي غبھسادىْىڭ ببال ئوردىغب ئبٍغبقچالر ئۇچىراغقبُ بىيەُ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى
 ھېچقبّذاق ئەٍَب ئبۋات ، ببً ئبجبٍىپ ئىچىذىني چۆىيۈميەرّىڭ ٍىراق ، بوىطىَۇ ئەمىيەىَىگەُ

 ٍەتنۈزۈپ خەۋەرّي ئبجبٍىپ توغرىطىذىني « غەھىرى بىغەٍيەر » بوىَىغبُ تەۋە پبدىػبھيىققب بىر
 ئۇّىڭغب . ضبىذى ھبٍبجبّغب قبتتىق ّىَۇ «ئۇىۇغ قۇٍبغتىَْۇ » پبدىػبھ ٍېڭي خەۋەر بۇ . مەىذى
 قوىغب ئبىيىبۇرۇُ مبىيىطىْي غبھسادىْىڭ ئۇ . ئىذى ئەٍەش الزىٌ مبىيىطي غبھسادىْىڭ ببال ئەٍذى

 غبھيىق ئۆزىْىڭ بوٍطۇّذۇرۇپ ۋارىطيىرىْىَۇ تەخىت ببرىىق قبىغبُ ، بوىغبُ خبتىرجەً چۈغۈرۈپ
 ئەه بىر ٍۇداپىَىطىس مەتنەُ تىْىپ بىيەُ ببٍيىق غۇّذاق راضتىْال . ٍۇقىَيىۋاىغبّىذى ئورّىْي

 غۆھرىتىْي ئۆز غبھ ٍېڭي بىيەُ بۇّىڭ ، بېطىۋاىغبّذا بېرىپ تبرتىپ قوغۇُ ئۇّي ، بوىطب بوىذىغبُ
 ّبرازىيىقىْي بوىغبُ ئۆزىگە ئەتىراپتىنىيەرّىڭ ، چبىغىتىپ دېققىتىْي پۇقراالرّىڭ ، ئبغۇرۇغي

 ئبىذىغب ىەغنەرىەرّي قبٍتقبُ بېرىپ غەھەرگە ئىگىطىس ھېيىقي غبھ . ئىذى ٍۇٍنىِ پەضەٍتىػي
  .چبقىرتتي

 بىرىذىِ بىر ئىچىذىني ئوردا ، قبراۋۇىالر تۇرغبُ قېتىپ دەرۋازىيىرىذىني ئوردا قبت قبتَۇ
 ۋە ٍوه ٍەخپىٌ بۇگرى ئەگرى ببرىذىغبُ ئېيىپ ھۇجرضىغب خبش غبھْىڭ ، قۇرىۇغالر ھەغەٍەتيىل

 ىەغنەرىەرّي ببرغبُ مېتىپ ئەگىػىپ خبدىَىغب ئوردا مەٍپىَبت ضۈرىۈك ، جىَجىت ٍەردىني بۇ
 ٍېتىپ ئبىذىغب غبھ ئۇالرّىڭ ھبىذا ھەر . ضبالتتي ئەّذىػىگە ھەً ، قبىذۇراتتي ھەٍراُ ھەً

 ّبغتىذا ىەغنەرىەرّي ئۇ ھەتتب . ئىذى خوظ مەٍپي بۈگۈُ غبھْىڭ . تىْذى مۆڭيي مەىگەّذە
  .قىيذى تەميىپ بوىۇغقب بىييە



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 47 
- 

 ، ّىَەت ّبزۇ تىسىيغبُ ٍەرگە بۇ ىەغنەرىەر ، راضالّغبّىذىني ٍوه غۇّچىيىل داضتىخبُ
 جبُ ٍوىۋاضْىڭ تبرتىپ ٍۇرابببضىذىِ چۈٍۈىە ٍەردە بۇ . بېرەىَەٍتي دەپ ئىطَىْىَۇ تبئبٍالرّىڭ

 ّبغتىذا بىيەُ ىەغنەرىەر ئبددً بۇ غبھ . تېپىالتتي ّىَە ھەٍَە ضەٍيەرگىچە قورۇىغبُ ٍېرىذىِ
 غبھ . قىيَبقچىذى ّبٍبٍىع ئىنەّيىنىْي خەىىقچىو ۋە مەٍتەر قبّچىيىل ئۆزىْڭ بوىۇپ بىييە
 ئوردىذىني چىققبّذا ضىرتقب ئەخَەقيەرّىڭ قبىغبُ بوىۇپ ھەٍذاضتىخبُ ّۆۋەت بىرەر بىيەُ ئۆزى

 ئوبذاُ ٍۈرۈٍذىغبّيىقىْي ضۆزىەپ ٍبختىْىپ ئۆٍۈر بىر توغرىطىذا تبئبٍالر ئبجبٍىپ ۋە ببٍيىق
  .بىيەتتي

  .ئۈضتىذە تبٍبق غبھ دېذى _ ؟ ببقَبقچىَەُ بىيىپ ضوراپ ئىػْي بىر ضىيەردىِ ٍەُ_ 
  .ىەغنەرىەر چۇرقىراغتي دەپ ._ تەٍَبرٍىس بېرىػنە جبۋاپ ئبىىَيىرىغب_ 
 ؟ ھەقىَقەتَۇ گەپيەر توغرىطىذىني غەھەر ھېيىقي مۆرگەُ ضىيەر_ 
 چۆمۈغتي تىس دەپ . _ ئەٍەش ھەددىَىس ضۆزىەظ ٍبىغبُ ئبىذىذا غبھىَىسّىڭ ئۇىۇغ_ 

  .ىەغنەرىەر
 دەپ _ ، مۆردۇق غەھەرّي بىر ئبجبٍىپ ٍوق پبدىػبھي ّە ، ىەغنرى ّە غۇّذاق راضتىْال بىر_ 

 . _ ئىذى بېػي قۇر ئبٍغبقچىالرّىڭ غۇ ئۇ . ضبقبىيىقي غبالڭ ئىچىذىني ئۇالرّىڭ چۈغەّذۈردى
 غەھىرىْىڭ ، ٍبغبٍذىنەُ بىيغەً توىىَۇ ئەٍَب ، مېيىذىنەُ قبۋۇه ّبھبٍىتي ئبدەٍيىرى ئۇالرّىڭ
 ، ٍبىالر ئبجبٍىپ ببزارىىرىذىني قبٍْبق ، ضېتىق ضودا تۇرغبُ ٍۈرۈغۈپ ٍەردىني ئۇ . ٍوق ضېپىيىَۇ

 ٍۇّذاق تېخي بىس ، غبھ جبّببىٌ ، ئېَتطبق راضتىْي ، دۇَّب ھېطببطىس ضبراٍيىرىذىني ضودىگەرىەرّىڭ
  .مۆرٍگەُ ئەىْي بىر ئبۋات

 قىيذى قوغۇٍچە دەپ_ ، غىرّىيىنيىنىچۇ چېۋىيىرىْىڭ ٍىۋە ، تبۋۇز قوغۇُ ئۇالرّىڭ_ 
  .بوىىذۇ دىطىَۇ بېرىذىنەُ بىنبرغىال ، ئەرزاّني غۇّچە ببھبضىَۇ _ ، ىەغنەر ئىننىْچي
 ئبدەٍيەر ٍەردىني ئۇ_ ، ىەغنەر ئۈچۈّچي قبتتي ضۆز دەپ _ ، ّبۋا ّەغَە ئۇٍەردىني ئبھ_ 

 قبرىغبُ ٍىراقتىِ ، قىيىذىنەُ تبٍبغب ئۇٍۇُ بىيەُ ّبۋا ّەغَە بوىطىال بىنبر ، ئەرمىْني غۇّچىيىل
 ئبدەٍْىڭ تىڭػىغبُ بېرىپ ٍېقىِ . قبىىذىنەُ دەپ ، ئوخبٍذۇ بوىۇغقبُ ضبراڭ ئۇالرّي مىػي
  .مېتىذىنەُ چۈغۈپ ئۇضۇىغب ئىختىَبرضىس ىەرزىذە ضبزّىڭ ئۆىَۇ

 ھېچْىَە ئبىىيىرىغب جبّببَي ضىيەر توغرىطىذا ئبٍبىالر …..؟ ئبٍبىيىرىچۇ ئۇالرّىڭ_ 
 قىس ٍەرّىڭ ئۇ _ ، تبٍػىتىپ ىەۋىىرىْي ىەغنەر تۆتىْچي ئبىذى ضۆز ئبىذىراپ دەپ _ ، ئېَتَىذىڭالر

 ھەٍرەتتە مىػىْي توىغىْىپ بېيىقتەك ٍبڭطب ، بەدەُ ئبپپبق ، گۈزەىني غۇّچىيىل جۇۋاّيىرى
  . …قبىذۇرىذۇ

 قىسزىقىػىْي غبھْىڭ قىيىپ ببٍبُ بەضتە بەش غبھقب ئبڭيىغبّيىرىْي مۆرگەُ ىەغنەرىەر
  .ئبغۇرىۋەتتي تېخىَۇ

 ٍەضت ھېيىقىذەك ٍبمي مۆردۈڭالرٍۇ چۈغۈڭالردا غەھەرّي غەىىتە ٍۇّذاق ضىيەر_ 
 قبرىذى ّەزىرىذە ضىْبق دەپ _ ؟ چېنىۋاىغبّذىَۇ ّىَىيەرّي بىر قىيىطىغبُ
  .ىەغنەرىەرگە غبھ

  .ئىچىَىس قەضەً بىيەُ ّبٍي تەڭرى ئۈچۈُ ھەقيىقيىقي دېگەّيىرىَىسّىڭ_ 
 ؟ ئىنەُ ّىَە ئىطَي غەھەرّىڭ ئۇ_ 
  .قبىذى قبرىػپ بىرگە بىر ھودۇقۇپ ىەغنەرىەر _ ؟ ئىطَي_ 
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 ضبقبه غبالڭ دېذى_ ، غبھىٌ ھۆرٍەتيىل . ئىنەُ « غەھىرى بىغەٍيەر » ّبٍي غەھەرّىڭ_ 
 » تبپتب غۇ . ئىذى خەتەرىىل تۇرۇظ چبٍْبپ تىيىْي ئبىذىذا غبھْىڭ ، چۈّني. تەۋەمنۈىگىال

 راضتىْال ّبٍي غەھەرّىڭ ئۇ ٍبمي چىقبردىَۇ ئوٍالپ ئۆزى ئۇ گەپْي دىگەُ « غەھىرى بىغەٍيەر
 بۇ ؟ قبىذى مىرىپ قبّذاق مبىيىطىغب ئۇّىڭ ّبً بۇ دىگەُ « غەھىرى بىغەٍيەر » ؟ غۇّذاقَىذۇر
  .قىالىَبٍتي جەزىٌ ئۆىَۇ ئۇ تەرەپيىرىْي

 دەپ _ ؟ ئۆزى ئۇ غەھەرمەُ قبّذاق مەتنەُ تىْىپ ببٍيىق ، ٍوق تۈۋرۈمي ّە ، ضېپىيي ّە_ 
 بىر ببغقب قوغذاٍذىغبُ ئۆزىْي خەقيەرّىڭ غەھەردىني ئۇ بەىنىٌ _ ، غبھ مەتتي غودۇراپ

 بوىَىطب ٍبمي دە -بىيذۈرۈغَەٍذۇ ضىرىىرىْي ئۇّذاق ھبڭۋاقتىالرغب ضەُ ؟ ببردۇر ھۈّەرىىرى
  .ضېھرىگەرىەردۇر ھەٍَىطي ئۇالرّىڭ
 بىر غەھەردە ئۇ پەقەت بىس _ ضبقبه غبالڭ دېذى_ ، غبھىٌ ، بىيَىذۇق تەرەپيىرىْي ئۇ_ 

 ّبھبٍىتىَۇ ئبدەٍيىرى غەھەرّىڭ ئۇ ، تۇرىذۇمي بىيىْىپ ّبٍىذىْال ، ئەٍَب تۇردۇق مۈّال ّەتچە
  ……مېيىذۇ زوقي مىػىْىڭ ٍبغبۋاتقىْىغب ببٍبغبت غۇّچىيىل ئۇالرّىڭ ، مۆرۈّىذۇ بىغەً

 قوغْب ئۆزىگە ئبٍغبقچىيىرىَۇ ببغقب ئەۋەتنەُ ئبرقىذىِ ئبرقب غبھْىڭ ، مېَىِ غۇّىڭذىِ
 ئۆز ئۇالر . قىيىػتي خەۋەر ببرىىقىْي غەھەرّىڭ ئىگىطىس بىر غۇّذاق ھەقىقەتەَّۇ ٍەردە بىر ٍىراق

 ئبجبٍىپ دىني « غەھىرى بىغەٍيەر »، تۇىيۇقالپ ئېَتقبّيىرىْي ئىيگىرمىيەرّىڭ ٍەّە ضۆزىىرىذە
 ّۇرغۇُ غۇّذاق ٍەّە …دۇَّب ٍبه تۇرغبُ دۆۋىيىْىپ تبغذەك ، ئېتىسالر ھوضۇىيۇق ٍوه ، گۈزەىيەر
 بىغەٍيەر » ئىيگىرى پبٍتەخىتتىِ ئۈضتىگە ئۇّىڭ . قىيىػبتتي ھىنبٍە توغرىطىذا ّەرضىيەر
 دىگەُ ضودىگەر بۇ . قبىذى تېپىيىپ ضودىگەرىەرٍۇ قىيغبُ ضېتىق ضودا بېرىپ گە « غەھىرى

 تۆغۈگي مىرٍەٍذىغبُ ، ٍېرى ببرٍبٍذىغبُ ئۇالرّىڭ ئۈچۈُ پبٍذا ، بوىۇپ خەق غەىىتە غەٍتبّذەك
 . » قىيىػتي ئطپبت ببرىىقىْي غەھەرّىڭ ببً بىر غۇّذاق ٍىراقتب ضۆزىىرىذە ئۆز ئۇالرٍۇ . بوىَبٍتي

 ئۆز ئەتىراپقب ، ٍۇتىۋېيىپ ئەۋەتىپ قوغۇُ گۆغْي ىوق ئىگىطىس بۇ « غبھ ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ
 قۇدىرىتىْي ئۆز دۈغَەّيىرىگە تەخىت ، قىيىع جەۋالُ ضەىتەّىتىْي

  .چبقىردى ٍىغىيىػىْي ئوردا ئۈچۈُ مېڭىَىع . مەىذى قبرارىغب قوٍۇظ مۆرضىتىپ بىر
 ھەٍَىطي ئبتبٍبّالرّىڭ تۇتقبُ ئەىەً ، تۇتقبُ قەىەً ٍىغىيىػىغب ئوردا چبقىرغبُ غبھ

 قىيغبّيىق ٍەىۇً ئوردىغب بوىۇپ تۇّجي خەۋىرىْي ّىڭ « غەھىرى بىغەٍيەر . »قبتْبغتي دىگۈدەك
 مىرٍىگەُ ئورّىغب ٍىغىيىع تېخي غبھ . چبقىرتىيغبّىذى ضبقبىَۇ غبالڭ ٍىغىيىػقب بۇ ھۆرٍىتىذىِ

  .ئىذى پىچىرالغَبقتب ھەققىذە ٍەزٍۇّي مېڭەغْىڭ پەۋقۇالدە قېتىَقي بۇ ئەٍەىذارالر ، بوىۇپ
 ۋەزىر بىر مەتنەُ ضبڭگىالپ خبىتىيىرى مۆز دېذى_ ، ئۇرۇظ قىيغۇدەمَىس ئۇرۇظ_ 
  .غىۋىرالپ ئەٍەىذارغب ٍېْىذىني
 ؟ تىْىچالّغبّتىغۇ ئەٍذىال تېخي ئوردا ؟ ئۇرۇظ ّىَە ٍەّە_ 
  .تەغنىييىگۈدەمَىس قوغۇُ قبرغي ئۇّىڭغب بىس ، ببرٍىع ئەه بىر ببً ّبھبٍىتىَۇ ٍىراقتب_ 
 بېطىپ ئۈضتىگە ئۇالرّىڭ بىس ٍبمي مېيىۋېتىپتۇٍۇ بېطىپ تەرەپنە بىس ئۇالر_ 

 ببرغۇدەمَىسٍۇ؟
  ….ببرغۇدەمَىس ببضتۇرۇپ ئۈضتىگە ئۇالرّىڭ بىس ئەىۋەتتە_ 

 غۇ بېػىيىق قۇر ئۆزىْىڭ ئۇ . ئىذى ئبدەً مەتنەُ تۈزال ، گبىۋاڭراق ضبقبه غبالڭ
 جەٍەتىگە غبھ ، ئەٍەش بىيەُ خوغبٍەتنوٍيىقي ٍبمي ٍەمنبرىىقي ٍەّطىپىگە مىچىننىْە
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 «غەھىرى بىغەٍيەر » ئۇ تبپتب غۇ . ئېرىػنەّىذى ئۈچۈُ بوىغبّيىقي تۇغقبّچىيىقي ٍىراق قبّذاقتۇر
  .قبراٍتي ئەتىراپقب چۈغىْەىَەً قبىغبّيىقىْي بوىۇپ زۆرۆر غۇّچە ّىَىػقب ئەۋەتىع قوغۇُ گە

  .ئۆزىگە ئۆز ئۇ غودىراٍتي دەپ.. _ ؟ ھە ئۈضتىگە خەىىقْىڭ ٍبتقبُ تېْىچ ، توۋا_ 
 . _ پىچىرالپ قۇىىقىغب ئۇّىڭ ضەرمەردە بىر ئوىتۇرغبُ ٍېْىذا ئۇّىڭ دېذى_ ، ئەخَەق_ 
 ھەٍَىْىڭ ، مېيىپ مۆتۈرۈپ ئۆزۈڭ گەپيەرّي توغرىطىذىني غەھەر ئىگىطىس بىر قبّذاقتۇر
 ؟ قورقَبٍطەُ غەزىپىذىِ غبھْىڭ ، غوتۇىذاٍطەُ ّىَە ٍەّە . بۇزدۇڭ ئبراٍىْي

 قوغۇُ ئۈضتىگە ئۇالرّىڭ تۇرۇپ قىيىپ دەضتەك ّىَىْي بىس ……….دەٍَىْب ئەٍذى_ 
 ؟ ببرغۇدەمَىس تبرتىپ

 ئۇ ئبۋاه بىس ، تۇر ئبڭالپ ؟ الزىَي ّىَە دەضتەمْىڭ دېگەّگە ئۇرۇظ ؟ دېذىڭَب دەضتەك_ 
 غۇّذاق توغرىطىذا بۇ قەىەٍنەغيەر ّبّقېپي ئوردىذىني ئبّذىِ ، بېطىۋاىىَىس بىيەُ مۈچ ٍەرّي

 ؟ ّىَىذا ئېتي غەھەرّىڭ مۆرگەُ ضەُ ھېيىقي ، ببغالٍذۇمي ٍېسىػقب تبرىخالرّي
  .غەھىرى بىغەٍيەر_ 
 قىيَبضتىِ ئبپىرىذە زىََىْْي تېخي خۇدا دېگىْىڭ غەھىرى ّېَىيەر بىر غۇ ، ھە_ 
 ئوردىذىني ، چبغذا ئۇ . چىقىػىذۇ ئىطپبتالپ ضۆزضىس ئىنەّيىنىْي تەۋە بىسگە ئىيگىرىال

 ئۆىتۈرٍەٍذىغبُ چۈٍۆىىْىَۇ تبپىْىذا ، ئبداىەتپەرۋەرىىني ، قۇدىرتي مۈچ غبھيىرىَىسّىڭ
 ئۇالرّىڭ . تۇتىطەُ ٍبقبڭْي بوىۇپ ھەٍراُ ئوقۇپ قەضىذىيىرىْي ٍبزغبُ ٍبختبپ رەھىَذىييىنىْي

  . …مۆرضىتەىەٍذۇ قىيىپ ھبىۋا پوقْىَۇ مەىگەّذە ۋاقتي ، غېرىْني غۇّچىيىل تىييىرى
 ، تۇراتتي بوىۇپ بىيذۈرٍەمچي ئېتىراز ضەرمەردىگە دەپ ّىَىيەرّي بىر ٍەّە ضبقبه غبالڭ

 تۇرۇپ ئورّىذىِ گۈىذۈرىەپ ھەٍَە بىيەُ ئبڭيىْىػي خەۋىرى مەىگەّيىل ٍېتىپ غبھْىڭ
 ، مېَىِ بەرگەّذىِ ئىجبزەت ئوىتۇرۇغقب ، ئورۇّيىػىپ مېيىپ ئورّىغب ئۆز غبھ . مېتىػتي

  .ئوىتۇرۇغتي ئۈّطىس ، غىيذىرىىتىپ ٍىْىل چبپبّيىرىْي ئەٍەىذارالر
 ۋەزىر بوىغبُ چۈغۈّۈپ ئبىيىبۇرۇُ غەرىسىْي غبھْىڭ . بوىذى قىطقىال ّبھبٍىتي مېڭەظ

  .قوىالغتي ئېغىسدىِ بىر بېطىۋېيىػْي ئەۋەتىپ قوغۇُ ّي «غەھىرى بىغەىەر » ضەرمەردىيەر
 بوىۇپ ٍەۋجۇد غەھەرّىڭ پبدىػبھطىس بىر قبّذاقتۇر ٍەردە بىر تۇرغبُ بوىۇپ قوغْب بىسگە_ 

 ئبضتىَىسدىني قوه ئۇّىڭ_ ، ئبخىرىذا غبھ چىقبردى ھۆمۈً دەپ_ ، ئەٍەش ئىع ٍبخػي تۇرىػي
 :» مبىيىطىغب پۇقراالرّىڭ بوىغبّذا ٍۇّذاق . چوقۇً قېيىػي بوىۇپ ئۈىگە ٍبٍبُ غەھەرىەرگە

 ، دە مېيىذۇ خىَبه بىَەّە دىگەُ . بوىىذىنەّغۇ ٍبغبۋېرىػنە ئوبذاُ بىر پبدىػبھطىسٍۇ
 بىس. ، تەٍبرالڭالر قوغۇُ ٍبراٍيىق ، ضەرمەردىيەر . مۆتۈرۈىىذۇ قبرغي بىسگە بىرىذە مۈّيەرّىڭ

 مۆرضىتىپ ئەٍەضىيىنىْي ٍەۋجۇد ّەرضىْىڭ ئىگىطىس دۇَّبدا ، بېرىپ بېطىپ ئۈضتىگە ئۇالرّىڭ
  .قوٍبٍيي

  :تۇرۇپ ئورّىذىِ دۈررىذە ئەھيي ٍىغىِ
  .ٍبغىطۇُ ٍىيالر ٍىڭ تۈٍەُ ، ٍبغىطۇُ ىَىس«غبھ ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ_»
  .ضېيىػتي چۇقبُ دەپ ._ ئبپىرىِ جبضبرىتىگە غبھىَىسّىڭ ئۇىۇغ_ 

 گە«غەھىرى بىغەٍيەر . » تەغنىييەّذى قوغۇُ ئىچىذە ئبىذىراغيىق بىيەُ غۇّىڭ
  .تەٍىْيەّذى ببغيىقيىقىغب قوغۇُ ضبقبه غبالڭ قبٍتقبُ بېرىپ دەضيەپتە

 ٍۈرۈظ غەھەرگە بىر بوىَىغبُ ٍەىۇً ضىرى تېخي چۆىيۈمتىني ٍىراق ضەرمەردىيەر ٍەمنبر



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 50 
- 

 بوىۇپ خوغبه ئۆضنەّيىنىذىِ ٍەّطپىْىڭ . قبچۇرغبّىذى ئۆزىْي قىيىػتىِ تەۋەمنۈه قىيىػقب
 ئىيگىرى . قبىذى ئۇّتۇپ ّبرازىيىقيىرىْىَۇ بوىغبُ ئىػقب بۇ ضبقبه غبالڭ قبىغبُ پبتَبً تېرىطىگە
 ئبتيىق . تبىالّذى ببغيىغۇچىالر ٍوه ضودىگەرىەردىِ قبّچە بىر قبٍتقبُ بېرىپ غەھىرىگە بىغەٍيەر

 غەھەر ، مۆٍۈپ چبڭغب موچىيىرىْي پبٍتەخىت ھبرۋىالر ئبرتىيغبُ ٍۈميەر ئېغىر ، ىەغنەرىەر
  .ببغيىۋەتتي ٍۈرۈغْي ، چىقىپ بىيەُ ھەٍۋەت دەرۋازىطىذىِ
 «غەھىرى بىغەٍيەر » ٍۇغەققەتتە ٍىڭ ، بېطىپ ٍوه ئۇزۇُ جبپبىىق ّبھبٍىتي قوغۇُ

 ۋە چبپقۇُ بوراُ قۇٍيۇقالرّىڭ قوغۇّْي زور ٍۇّذاق ٍوىىذا چۆه . مېيەىىذى ٍېتىپ ئەتىراپىغب
 ٍوىيىرىذا چۆه ضوزۇىغبُ ئۇزۇّغب . ئىذى ٍۈغنۈه ئبىَبق داىذىغب ئىططىقيىرىذىِ دەھػەتيىل

 جۇىۇقي ھبرۋىالرّىڭ . بوىذى ٍەجبۇر ٍۈرۈغنە پىَبدە ئۆىۈپ ئبتيىرى توىىطىْىڭ ىەغنەرىەرّىڭ
 ئوچۇقچىيىققب بىر ئەتىراپىذىني « غەھىرى بىغەٍيەر » ئۇالر ، قبىذى تبغيىْىپ بوٍي ٍوه چىقىپ

 قبىغبّيىقي ھبٍبت ٍېرىَي ئبراُ ئبدەٍيەرّىڭ قوغۇّذىني ، توختىغبّذا تىنىپ چىذىر مېيىپ
 » ضبقبه غبالڭ . قبىَىغبّىذى ھبىي قىيغۇدەك ئۇرۇظ ، چبرچبپ قبىغبّيىرىَۇ ھبٍبت . بىيْذى

 ھېچبىر بۈگۈّگىچە ّىَىػقب ئىچىذە چۆىيۈك ٍىراق ٍۇرتْىڭ ٍىگبّە دەٍذىغبُ «غەھىرى بىغەٍيەر
 ئەٍذى ضەۋەبىْي مېيىۋاتقبّيىقىْىڭ ٍبغبپ خبتىرجەً ئۇچىرىَبً تەضىرىگە ھۇجۇٍْىڭ

 قبٍتىع قوه قۇرۇق ئوردىغب قبزاَّبً ّەتىجە بىرەر ئەٍذىيىنتە ، ئەٍَب . بوىذى چۈغەّگەّذەك
 ئېيىػقب دەً ، توختىتىپ قوغۇّْي ضبقبه غبالڭ . بىرەتتي دېرەك ئۆىۈٍذىِ ئۈچۈُ ئۇّىڭ

  .ئەۋەتتي ئبٍغبقچىالرّي مېيىػنە چبرالپ ّي « غەھىرى بىغەٍيەر » ، بۇٍرۇپ
 
 

 جەڭ دە«شەھىرى بىغەهلەر»
 

 بىغەٍيەر »ئبىيىبۇرۇُ خەۋەر توغرىطىذىني مېيىۋاتقبّيىقي ببضتۇرۇپ قوغۇّْىڭ بىر غۇّذاق
 ئوغرى چۆىْىڭ ھېيىقي بىيەُ ئبىذى خەۋەرىەرّي ٍۇّذاق ئەىۋەتتە . بوىغبّىذى ٍېتىپ گە«غەھىرى
 ئبدەٍيەر تبپتب غۇ . بوالتتي ٍەتنۈزۈپ ضودىگەرىەر ٍۈرىذىغبُ ھەرمەتيىْىپ غەٍتبّذەك ٍوىيىرىذا

 ئبقطبقبه ٍبّتبق _ ئبقطبقىيي چوڭ غەھەرّىڭ مىػىيەرّي بۇ ، بوىۇپ توپالّغبُ ضىرتىغب غەھەر
  .ٍۈرەتتي تەغنىييەپ

 ضېيىٌ ھەً ……تەرەپنە ئبۋۇ ، ببققبىالر ، ضەپنە ٍبۋۇ ٍبّب ضىيەر ، مۆٍۈرچىيەر ھبً_ 
 خۇداٍب ………بوىَبقچي ٍەٍذاّذا ئبرقبڭذىني ٍبۋۇ ٍبّب جەڭ ؟ تۇرىطەُ قبراپ قبٍبققب ضەُ ببپنبر

 . جەڭ ، بوىَبقچي جەڭ ئەٍەش توً ٍەردە بۇ ؟ ببر ّىَە ٍەردە بۇ ضىيەرگە ، خوتۇّالر ھوً توۋا،
  .تۇرۇپ ئبرىطىذا مىػىيەر ئبقطبقبه ۋارقىراٍتي دەپ ._ضىيجىڭالر ئبرقىغىراق ھېچبوىَىغبّذا قېْي

 بېػىذىني ئبىذىراغچىيىقتب ضوراٍتي دەپ_ ؟ قوٍىَىس قەٍەرگە ئۇالرّي ، تبىىپالرّىچۇ بۇ ٍبّب_ 
  .خەىىپەت مەتنەُ قىَطىَىپ تەرەپنە بىر ضەىيىطي
 قبراپ تەرەپنىال چومبّالر قىس ھبڭۋېقىپ ّىَبّذاق تبىىپيىرىڭ بۇ ضېْىڭ ، خەىپىتىٌ_ 

 ٍبّب ، دېَىذىٌ ئۇٍبققب ھبً، ….ببغال قبتبرىغب ٍىطگەرىەرّىڭ ئبۋۇ ئۇالرّي ؟ تۇرىذۇ
  ………بۇٍبققب

 ضەٍيىگە بىر مۆڭۈىيل ، ئەٍەش جەڭگە تۇرۇغىذىِ ٍۈرۈظ ، چىراٍي ئبدەٍيەرّىڭ بۇ
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 مبرّبً . ئۇراتتي چومب بىيەُ ھەۋەش چبىغۇچىالر دۇٍببق ّبغرا . مۆرۈّەتتي چىقىػقبّذەك
 ئۇغػبق . چىرقىرىػبتتي ئبۋازدا قبتتىق ٍبرغۇدەك قۇالقْي مۆپتۈرۈپ بوىۇغىغب قوۋزىْي ضوّبٍچىالر

  .ٍۈگۈرغەتتي قبراپ تەرەپنە ھەر ببىىالر
 ضبتقۇچىالرٍۇ ئۇضطۇىۇق ، ئىچَەك ٍىَەك بوىىۋاتقبّذەك ٍەرىنە بىرەر ٍەردە بۇ خۇددً

 ئۆزى ضېيىػْىڭ تەرتىپنە ئبالٍبّْي بۇ . ئۈىگۈرگەّىذى ٍېَىپ ٍبٍَىيىرىْي ئۆز چېتىگە بىر توپْىڭ
 قوىىذا ٍبغبچچىْىڭ ، ئبرا قوىىذا دېھقبّْىڭ ، بوىقب قوىىذا تۆٍۈرچىْىڭ . ئىذى گەپ بىر

 ئۇالر . مەىگەّىذى ٍەٍذاّغب بۇ مۆتۈرۈپ ّەرضىْي چىققبُ قوىىغب ھەرمىٌ ئىػقىيىپ ……توقَبق
  .چبقچبقيىػبتتي بىيەُ بىرى بىر دەپ ھە

 ٍىْىۋاىغبُ ئبرغىَبقْي بىر تۇرغبُ ئوٍْبقػىپ ۋارقىرىذى دەپ_، ببٍۋەتچە ضەپەر ھەً_
 ،دەپ بوىىذۇ بەٍگە ٍەردە بۇ قبرىغبّذا چىققىْىڭغب ٍىْىپ ئېتىڭْي ٍبخػي_، بىرى قبراپ ضودىگەرگە

 ؟ ئوخػىَبٍطەُ قبىغبُ
 چبپتۇرۇپ ئېتىَْي ٍەُ ببغالّغبّذا جەڭ ھېيي_ ، ضودىگەر دېذى_ ، مۆرىطەُ_ 

  .بوىىَەُ ئبىذىذا ھەٍَىڭْىڭ
 دۈغَەّگە ئېتىڭْي قبىطب مېيىپ پبٍذىطىغب _ ، بىرەٍيەُ ٍەّە دېذى_ ، ھەٍتبڭەً_ 

  ………..قبٍتبٍطەّنىِ ضېتىۋېتىپال
 تۇتۇپ ئۇضتىرضىْي تۆٍۈرچي بىر قبۋۇه چېقىػبتتي دەپ_ ، ئۇضتبً ضبتىراظ ھەً_ 

 ئۇضتب غەھىرىذىني بىغەٍيەر » ئۇ )قبراپ ضبتىراغقب ئورۇق تۇرغبُ ھبىەتتە مۈىنىيىل
 ضبقبه مەىگەّيەرّىڭ قىيىپ ھۇجۇً بىسگە بىيەُ ئۇضتۇراڭ بۇ ضەُ_ ، ( ئىذى بىرى ضبتىراغالرّىڭ

 ؟ ضەُ مۆرضەتَەمچىَۇ خىسٍەت ئېيىپ پبمىس بۇرتىْي
 بىر پېَىْي ٍىقىيغبّالرّىڭ ٍەُ_ ، ضبتىراظ دېذى_ ، ٍىقىتىطەُ تۇتۇپ ئۇالرّي ضەُ ، قبرا_ 

  .قوپبىَبٍذۇ ئورّىذىِ ئىننىْچىيەپ ئۇالر بىيەُ غۇّىڭ . تبغالٍَەُ مېطىپ بىرىەپ
 مۈىذى دەپ _ ؟ قىيىۋېتەىَەٍذىنەُ قوپبىَبش ئورّىذىِ ئۆزى ئۇّي ئبدەً ٍىقىتقبُ_ 
  .ببغقىالر

 _ ، بىرەٍيەُ ٍەّە ضبتىراغقب دېذى_ ، ئىذى ٍبخػىراق مبپيىغۇچۇڭ قبرىغبّذا ئۇّىڭغب_ 
 بوىطبڭ ضبىىذىغبُ بىرّي تۇرۇپ ئەپيەپ تۈۋىگە قۇالق دۈغَەّْىڭ قبّذاق ھەر بىيەُ مبپيىغۇچۇڭ

  .ٍەُ ٍبّب چۈغَىطە تىل ،
  .قبىذى مېيىپ بوٍبقچي بىر بوٍبىغبُ رەڭذە خىو ھەر بۇرتيىرى ضبقبه ٍەرگە بۇ ئبرىذا غۇ
 خبىتىغب قوىىذىني ئۇّىڭ مىػىيەر ضوراغتي بوىۇپ ھەٍراُ دەپ_ ؟ ّېَەڭ بۇ ئەٍذى_ 

  .قبراپ
 قوىىذىني ھبىذا جىذدىٌ بوٍبقچي دېذى _ ، ببر بوٍىقي تبظ ھېْذىطتبّْىڭ ئىچىذە بۇّىڭ_ 

  .غەرەتيەپ خبىتىْي
 چىقَبقچىَۇ بوٍبپ ئوخػبظ ئۆزۈڭْىڭنىگە بۇرتيىرىْىَۇ ضبقبه دۈغَەّْىڭ ضەُ ، ّىَە_ 

 ؟
 قىيىپ ھۇجۇً ئۇّي ٍەُ ، زەھەرىىل ئىْتبٍىِ _ ، بوٍبقچي چۈغەّذۈردى دەپ_، بوٍبق بۇ_ 

 ئىػْي قبىغبُ ، دە _ قبىىذۇ تىپىرالپ ئبچبىَبً مۆزىْي ئۇ ، چبچىَەُ مۆزىگىال مەىگەّيەرّىڭ
  .ئەپيەٍطىيەر ضىيەر
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 بىر ئەپطۇضالّذى دەپ. _ ھە _قبىذىٌ ئۇّتۇپ ٍىيىَيىرىْي ئۆزەٍْىڭ ّېَىػقب ٍەُ ، ھەً_ 
 ٍبضىغبُ ئەگەر _ ، تۇراتتي مېيىپ پۇرىقي ٍىيىٌ ئبچچىق بەدىْىذىِ پۈتۈُ ئۇّىڭ ، ٍىيىَچي

 ئبچبىَبً ئبغىسىْىَۇ تۇرٍبق مۆزى ، بوىطبً ضۈرتىۋېتىذىغبُ بىرال ٍۈزىگە ئۇالرّىڭ ٍىيىَيىرىَْي
  ….قبالتتي

 ٍوغبُ تىيىذىغبُ تبۋۇز ۋارقىرىذى دەپ _؟ مبراٍەت ّىَە ئبۋۇ ، قبراڭالر ، قبراڭالر_ 
  .ببققبه مۆتۈرىۋاىغبُ قىڭرىقىْي

 ئىنني بوىقىيىرىْي ئبٍبۇر ٍوزدوز بىر ٍەردە ئۇ . قبراغتي تەرەپنە مۆرضەتنەُ ئۇ مىػىيەر
 ضىَبقىغب غەىىتە ٍوزدوزّىڭ . مېيىۋاتبتتي چىقىپ ئېطىپ بوٍْىغب قىېيىپيىرىْي ٍبغبچ ، تۇتۇپ قوىذا
  .مۈىۈغتي قېتىپ ھەٍَە قبراپ

 دۇمىْىڭْي ، ئېطىپ بوٍْۇڭغب جببذۇقيىرىڭْي ھەٍَە ضەُ ، ئۇضتبً ٍوزدوز ھبً_ 
  ……؟ ّىَە چىقتىڭَۇ مۆچۈرۈپال

 . _ تبپتي ئىسدەپ تەضتە ضۈپۈرگىْي جبھبّنەزدى ئىچىذىِ توپي مىػىيەر ئبقطبقبه ٍبّتبق
  :تبرتىپ چەتنە بىر ئۇّي ، دە

 ئبڭيىطبً ، ئبدەٍطەُ مۆرگەُ مۆپْي ، مەزگەُ جبھبُ ضەُ ، ضۈپۈرگە ھۆرٍەتيىل_ 
 ئەىچي ئۈچۈُ خەىقي غەھەر ضەُ . توختبپتۇ تىنىپ چىذىر مېيىپ ٍېتىپ ئبرىغب ٍېقىِ ،ىەغنەرىەر

 ئۇقۇپ مەىگىْىْي بىيەُ غەرەز ّىَە زادى ، مۆرۈغۈپ بىيەُ ئبتبٍبّي ئۇالرّىڭ ، بېرىپ بوىۇپ
  .دېذى _ ، ببقطبڭ

 قبراپ تەرەپنە ىەغنەرىەر ، ئبٍرىيىپ توپىذىِ مىػىيەر ، ٍىْىپ ئېػىگىْي ضۈر ضۈپۈرگە
  .ئبڭالّذى ئبۋازى مۈىنە خبالٍىقْىڭ ئبرقىذىِ . ٍبڭذى

 ؟ قبّذاق چىقتىَۇ ضەپەرگە ٍەّە ضۈپۈرگە بىسّىڭ ، قبراڭالر مۆپچىيىل ھبً_ 
  .ئەٍەش ۋاقىت مېسىذىغبُ جبھبُ ھبزىر ، قبٍت ئبرقىڭغب ضۈپۈرگە ھبً_ 
  . ….ئوخػبٍذۇ ئۆتنەُ ھۇجۇٍغب بوىۇپ بىرىْجي ضۈپۈرگە بىسّىڭ ، قبراڭالر_ 

 ببرىگبھ قوغۇُ ئۇّي ىەغنەرىەر . ئۇچىراغقبّىذى بىيەُ ىەغنەرىەر چبرىىغۇچي ضۈپۈرگە
 ٍىرتىيغبُ ، جببذۇق ئېگەر ، ھبرۋىالر ضۇّغبُ چبقي ٍەردە بۇ . مەىذى ببغالپ ئورۇّغب تىننەُ
 ئبغپەزىەر ٍەردە بۇ ٍەر ئۇ ، بوىۇپ ئېطىيغبُ قبزاُ ئەتىراپىغب چىذىرالر . ٍبتبتتي چېچىيىپ توقۇٍالر

  .ئىذى ھەرمەتيەَّەمتە ئبىذىراظ
 تبغالپ ئۆزىْي ضبٍىطىگە چىذىرالرّىڭ ىەغنەرىەر . پۇغۇىذاٍتي ئېغىر ئبتالر چبرچىغبُ

 ئبىذىغب چېذىرّىڭ ئوىتۇرغبُ بېػي ىەغنەر ضبقبه غبالڭ ىەغنەرىەر ضۈپۈرگىْي . … ئۈگىذەٍتي
 ئۇّىڭذا ، ئبختۇرۇپ ٍبّيىرىْي ضۈپۈرگىْىڭ قبراۋۇىالر تۇرغبُ ئبىذىذا چىذىر . توختبتتي ئەمىيىپ

 ئىچىگە چىذىر ئۇّىڭ ، مىَىِ ئىػەّگەّذىِ ٍوقيىقىغب قوراىْىڭ بىرەر ئۆىتۈرىذىغبُ ئبدەً
 مۆتۈرۈپ بېػىْي ضبقبه غبالڭ ٍبتقبُ ٍبّپبغالپ تۆرىذە چىذىرّىڭ . قىيذى رۇخطەت مىرىػىگە

 بېيىْي ، مىَىپ مەغە ٍىْىل پۇتىغب ، ٍەمتەك موّىرىغبُ ئۈضتىگە . قبرىذى ضۈپۈرگىگە
 ٍبمي دەرۋىع بىر قبّذاقتۇر زاٍبّْىڭ غۇ قبرىَبققب ضۈپۈرگە ببغيىۋاىغبُ ٍەھنەً بىيەُ پوتب

  .مېتەتتي ئوخػبپ ضېھرىگەرىىرىگە
  .ضبقبه غبالڭ ضورىذى دەپ _ ؟ ئبدەٍطەُ ّىَە_ 

 ضۈپۈرگە دېذى . _ ئەىچىطىَەُ ّىڭ«غەھىرى بىغەٍيەر_ » 
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  .ئوىتۇر ٍەردە بۇ ٍبّب بوىطبڭ ئەىچي _ ، ئوىتۇردى روضيىْىپ ضبقبه غبالڭ _ ؟ ئەىچي_ 
 ئەضنە قىيغبّيىقىْي مۆرگەّذەك ّەدىذۇر چىراٍىْي ئبدەٍْىڭ تۇرغبُ ئبىذىذا ضۈپۈرگە

  .ئبىذى
 ئورۇّغب مۆرضەتنەُ ضبقبه غبالڭ ضۈپۈرگە دېذى _ ، ببغيىقي ىەغنەر ھۆرٍەتيىل_ 

 ئۇچىراغقبّغۇ ٍەردە بىر ئىيگىرى ئىننىَىس ، بوىطبً توّىَىغبُ خبتب _ ، ئوىتۇرۇپ جبٍيىػىپ
 ؟ .دەٍَەُ

  .ضبقبه غبالڭ بوىذى ھەٍراُ دەپ _ ؟ قەٍەردە ……؟ قبچبُ_ 
 بىيەُ ئبدەٍيىرىڭ قبّچە بىر ، بوىغبُ ٍېھَبُ غەھىرىَىسدە بىسّىڭ چبغالردا بىر ضەُ_ 

 توغرىطىذا غبھسادە بوۋاق ، ئبٍبه مۆتۈرگەُ ببال بىر قبّذاقتۇر ، توختىتىۋېيىپ ۋارقىراپ ٍېْي
 غۇّچىۋاال ضەُ ئەٍذى ، ببغيىقي ىەغنەر ھۆرٍەتيىل.._ …؟ ئەٍەضَىذىڭ ضورىغبُ ضۇئبىالرّي

 ؟ قىيَبقچي ّىَە مېيىپ ببغالپ قوغۇّْي
  .بوىذى ئوڭبٍطىسالّغبّذەك ئبز بىر ۋە ئبىذى ئېطىگە ضۈپۈرگىْي ئبىذىذىني ضبقبه غبالڭ

 ئەٍىرىْي غبھْىڭ ، ىەغنەرٍەُ بىر ٍەُ _ ، ضبقبه غبالڭ دېذى _ ، بىيىطەُ ئۆزۈڭ_ 
 ؟. بوىىۋاتىذۇ ئبالٍەت ّىَە چېيىْىپ دۇٍببق داقب تەرەپتە ضىيەر …، ٍوق ئىالجىٌ ئىجراقىيَبً

 غەھەر تېپىپ خەۋەر مەىگەّيىنىڭذىِ ببغالپ قوغۇُ ضېْىڭ پۇقراىىرى غەھەرّىڭ_ 
 ضېْىڭ ، ٍەىۇً ئۆزۈڭگە ، ئېَت ئوچۇق ٍەقطىذىڭْي ، قىيَبقچىطەُ ّىَە ، توپالّذى ضىرتىغب

 ٍەرگە ئۇ ، ٍوق ىەغنەرىىرىَۇ ، ضېپىيىَۇ غەھەرّىڭ بۇ ، غەھەر بىر ئبجبٍىپ تۇرغىْي ئبىذىڭذا
 مەىگەّيەرگە بىيەُ ّىَەت ئبق . ئۆتىذۇ چۈغۈپ مېيىپ ضودىگەرىەر ٍېرىذىِ ھەٍَە دۇَّبّىڭ

 قىيىع ھۇجۇً غەھەرگە ٍۇداپىَىطىس ٍۇّذاق ، ئوٍالٍَەّني ٍەُ …….، ٍېَىقيىق داضتىخىْىَىس
 ، بوىطبڭ مەىگەُ بوىۇپ ٍېھَبُ ، تبىال ئۆزۈڭ ٍوىْي . مەىتۈرٍەٍذۇ غەرەپ غبھقب بىر ھېچقبّذاق

 تىنىپ جبُ تۈگىگىچە ئۆىۈپ ، بوىطبڭ ئۇرۇغَبقچي . ئبىىذۇ قبرغي مۈىۈپ خەىقي غەھەر
  .ئېيىػىذۇ

 ، چىقىرىۋېتىپ ضۈپۈرگىْي ئۇ ، قوٍذى ئوٍالّذۇرۇپ ضبقبىْي غبالڭ ضۆزىىرى ضۈپۈرگىْىڭ
  .ٍەضيەھەتيەغتي بىيەُ ٍېْىذىنىيەر

 ٍەضيەھەتچي بىر مۆرضەتتي ٍەضيەھەت دەپ_ ، تەقذىردىَۇ ئبىغبُ ئۇرۇغۇپ غەھەرّي بۇ_ 
 بىر ئۆزى قبىَبقْىڭ ضبقالپ ٍىو ئۇزۇُ ىەغنەرىەقوٍۇپ غەھەرّي ٍىراقتىني ٍۇّذاق _ ، ئۇّۇڭغب

  .گەپ
 ٍەردىني بۇ ٍۇببدا ، ھبىطىسالّذى ، ھبردى ىەغنەرىەر ھبزىر _ ، بىرى ٍەّە دېذى _ غۇّذاق_ 

 غەرٍەّذىچىيىل ئېغىر بۇّۇڭذىِ قبىطبق ٍېڭىيىپ ئۇرۇغۇپ بىيەُ خەىىق تۇتقبُ توخَبق تبٍبق
  ……….تۈزۈك قىيغبُ ھەه چىراٍيىق ئىػىْي ٍبخػىطي . ٍوق

  .چبرقىرىػتي قبٍتب ضۈپۈرگىْي ، مېَىِ ٍەضيەھەتيەغنەّذىِ ئۇزاق ئۇالر
 ضىالپ ضبقبىيىرىْي غبالڭ بېػي ىەغنەر دېذى _ ، ئېَت ٍۆتىۋەرىىرىگە غەھەرّىڭ ضەُ_ 

 قۇٍبغتىِ » بىسّىڭ غەھەر ، ئەٍەش ئېغىر غەرتىَىسٍۇ بىسّىڭ خبىىَىطبڭالر ئۇرۇغْي _ ، تۇرۇپ
 غەھەرگە . ئبىىَىس تىسىَغب قبتبرىذا غەھىرىَىس ئۆز ئۇّي بىس . ئۆتىذۇ ھبٍىَيىقىغب ّىڭ«غبھ ئۇىۇغ

  .قوٍۇىىذۇ ھبمىٌ بىسدىِ
 پبدىػبھيىققب ٍىيي ھەر پۇقراالر . قىيىذۇ خىسٍەت ئبضتىذا قوه ھبمىَْىڭ غۇ ئبقطبقبىالر



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 54 
- 

  .بوىىذۇ جەڭ قبّيىق مۆَّىطەڭالر غەرتيەرگە بۇ . تبپػۇرىذۇ ضېيىق ئوىپبُ
 ئۇرۇظ . قوٍذى ضېيىپ غۇىغۇىىغب خەىقىْي غەھەر خەۋىرى ئەمەىگەُ ضۈپۈرگىْىڭ

 جەڭْبٍىيەردىال پەقەت ھېنبٍىيەرّي توغرىطىذىني ئۇرۇظ ، مۆرٍىگەُ ّىَىيىنىْي دىگەّْىڭ
 غەھەر . ئىذى ببر ببققىطي ئۇرۇغۇپ بىر قىسزىقچىيىقتب ٍۇغۇ مۆپچىيىنْىڭ ئبڭيىغبُ

 غەھەرّىڭ ۋە ٍۆتىۋەرىىرى ٍۇرت قبٍطي ھەر ، بوىۇپ قىيَبقچي ئىع ئوٍيىْىپراق ضەه ئبقطبقبىيىرى
 ھېطبة ئۈضتىذە زىَىْي پبٍذا ئىػْىڭ بۇ ضودىگەرىەر . ئۆتنۈزدى مېڭەظ ٍىغىپ ببٍيىرىْي
  .ٍبىتَىػتي پۈتۈّيەً قىيىػتىِ ئۇرۇظ ، قىيىػىپ
 غەھىرىَىسگە_ ، ضودىگەر بىر قىالتتي ٍۇالھىسە دەپ_ بوىطب، جەڭ قبّيىق ٍەردە بۇ ئەگەر_ 

  .ئۆىىذۇ تىجبرىتىَىس . توختبٍذۇ مبرۋاّالرٍۇ تۇرىذىغبُ مېتىپ مېيپ تەرەپتىِ ھەر ئۈچۈُ ضودا
 ببغيىرىڭَۇ قىيغبُ ، ئىَبرەت ئۆً ضبىغبُ ٍېڭىذىِ ضىرتىغب غەھەر ضېْىڭ چبغذا ئۇ_ 

  .بىرى دېذى_ ، بوىىذۇ ۋەٍراُ
 خوتۇّۇڭْىڭ تۆتىْچي بوىىۋاتقبُ ئبىَبقچي ئۈضتىگە خوتۇّۇڭْىڭ ئۈچىْچي ضېىْىڭ_ 

  .بىرەٍيەُ ٍەّە دېذى_ ؟ . چىيىػىذۇ ضۇغب ئىػىَۇ
 ٍبختبپ ھېيىقي ، خوتۇّيىرىڭغب چىراٍيىق ضېْىڭ بىيەُ ئبىذى مەىطە ٍېتىپ ىەغنەر_ 

  . ………گەپ تۇرغبّال چۈغۈغي مۆزى ئبتيىرىڭغب داڭيىق قبىَبٍذىغبُ ھبىىڭ
 ئېغىر بىرى چەمتي ھەضرەت دەپ _ ؟ مېتەر بوىۇپ ّىَە ٍبىيىرىٌ ضبراٍذىني ٍېْىڭ ھەً_ 
  .پۇغۇىذاپ

 چىقىراىَبً ئبخىرىغب ھېطببالپ زىَبّْي بوىىذىغبُ بىيەُ ببرٍبقيىرى بىرى مىَيەردۇر
 ٍەتنۈزەىَەً ئەقيىْي الزىَيىقىغب قىيىع قبّذاق زادى بوىطب بەزىيەر ٍەّە . ئىذى ئبۋارىچىيىنتە
  .ئوىتۇراتتي چەمچىَىپ ھبڭۋاققىْىچە

 ، ئوٍيىْىپ ئبقطبقبىَۇ ٍبّتبق ، ئبخىرىذا ضودىگەرىەر دېَىػتي _ قىيَبٍيي ئۇراظ ٍبخػىطي_ 
  .دېذى_، تۆمۈىَىطۇُ قبُ غەھىرىَىسدە ، بوىَىطۇُ ئۇۋاه ٍەزىۇٍالرغب ، ّبرضىذىيەر_ 
  .چۈغەَّەً بىرى ضورىذى دەپ_ ؟ ّىَىطي زادى دېگىْي ضېىيىق ئوىپبُ_ 
 پۇه ئوقىتىَىسدىِ ئىع قىيغبُ ٍىيي ھەر بىس پبدىػبھىغب ئۇالرّىڭ دېگىْي ضېيىق ئوىپبُ_ 

 تبپػۇرغۇدەمَىس،
 .ھە بوىىذىنەُ ئۇغػۇقيۇق ٍۇّذاقَۇ ، خۇداٍبتوۋا_ 
 دە، _ بوىىذۇ چوڭ تېخىَۇ زىَبُ دېطەك قىيىَىس ئۇرۇظ_ 
 ئۆزىْىڭ غەھىرىَىسّي ئۇالر_ ، ٍۆتىۋەرىەرٍۇ ببغقب دېَػتي _ ، قىيَبٍيي ئۇرۇظ_ 

  .قبّچىيىنتي مبرى ئۇّىڭ ، تىسىَيىۋاىَبٍذۇ تىسىَيىۋاىطب قوغۇپ غەھىرىگە
 غبھْىڭ ، بېرىپ ضېيىق ئوىپبُ ئبزغىْە _ ، ضودىگەرىەرٍۇ دېَىػتي_ ، بوىطۇُ غۇّذاق_ 
 غەھىرىَىسگە ئۇّىڭطىسٍۇ . ببقبرٍىس ببقطبق قورضىقىْي ىەغنەرىىرىْىڭ بىيەُ ھبمىَي ئەۋەتنەُ

  …..ئبزٍىذى ٍۇضبپىرالر تۇرىذىغبُ مېتىپ مېيىپ مۈّي ھەر
 بوراُ ھېچقبّذاق بۇىۇت قبرا بوىغبُ پەٍذا ئبضَىْىذا «غەھىرى بىغەٍيەر » ، بىيەُ غۇّىڭ

 ىەغنەرىەرّي ھبرغبُ ئبقطبقبىيىرى غەھەر . بوىذى مەتنەّذەك ئۆتۈپ چىقبرٍبٍال چبپقۇُ
 ببغيىقيىرى ىەغنەر قبّچە بىر قبتبرىىق ضبقبه غبالڭ . مىردى ببغالپ غەھەرگە بىيەُ دوضتبّىيىل

 ببزار ئبدەتتە غەھەرّىڭ ىەغنەرىەر قبىغبُ . ئوىتۇردى زىَبپەتتە ئۆٍىذە ٍبّتبقْىڭ ئبقطبقبه
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 ئوىتۇرۇپ ئۈضتىذە گىيەٍيەرّىڭ مىگىس ئەمىيىْگەُ ئۆٍيەردىِ ئۆً ٍەٍذاّىذا چوڭ بوىىذىغبُ
  .تبٍبقالّذى توٍۇپ

 تۇرغبُ چېچىيىپ دىني «غەھىرى بىغەٍيەر » ىەغنەرىىرىگە ئۆز بوٍي ٍوه ضبقبه غبالڭ
. مەىگەّىذى روھالّذۇرۇپ ئۇالرّي ضۆزىەپ توغرىطىذا ّبزىْالر ئۇضۇىچي ، قىسالر ّبخػىچي ، ببٍيىق

 قىيغبُ ۋەدە ھېيىقي ۋە ببٍيىق ، مېَىِ چىققبّذىِ ھبردۇقي ، توٍۇپ قورضىقي ىەغنەرىەر
 ، ئوىتۇرۇپ مۈُ . ببغيىذى پۇغۇغقب ئىچي قبراپ مۆرۈَّەٍۋاتقبّيىقىغب قبرىطىَۇ گۈزەىيەرّىڭ
 ، ھەقبچبُ :» مبىيىطىذا ىەغنەرّىڭ بىر ھەر . ئىذى چۈغَەمتە قبراڭغۇ ببرغبّطىرى

 ٍبّچۇقيىرىْي ، قىيىپ پەٍسى بىيەُ خېىْىَالر چىراٍيىق ٍەردە بىر ببغيىقيىرى ىەغنەر
 ھەر . ٍبڭىذۇ قبٍتۇرۇپ قوه قۇرۇق ٍەردىِ بۇ بىسّي ئەتىال . پوٍپبٍتىۋاتىذۇ بىيەُ مۈٍۈغيەر ئبىتۇُ

 ٍەزگىو ئۇزاق . ٍۈرەتتي ئەگىپ خىَبىالر دىگەُ …..« مېرەك قىيىػي ئۆزى غېَىْي ئۆزىْىڭ مىٌ
 تەقەززارىىق بوىغبُ ٍېقىْيىػىػقب بىيەُ ئبٍبىالر ىەغنەرىەرّي بۇ مۆرٍىگەُ ٍۈزى خوتۇُ

  .ئىذى قىيَبقتب بىئبراً بەمرەك ھەٍَىذىَْۇ
 ئبضتب بىيەُ بىرى بىر ئىننىطي چوڭراق ضەه ٍەرتىۋىطي ئىچىذىني ىەغنەرىەرّىڭ

 تبر ، تۇرۇپ ئورۇّيىرىذىِ ئبضتب ، بىيەُ بوىىػي قبراڭغۇ ئەتىراپ دە، _ قىطىػتي مۆز پىچىرىىػىپ
 بىرى مەىگەُ ئۇرۇق ىەغنەرّىڭ ئىنني بۇ . بوىۇغتي غبٍىپ مۆزدىِ مىرىپ بىرىگە موچىالرّىڭ
 ئۆٍيەرّىڭ ٍبضىذاق ئۈضتىذىني پىػبٍۋاُ . مىردى قىيىپ تەۋەمنۈه ھوٍيىغب بىر پىػبٍۋاّيىق

 مۆرپە ئبضتىغب ئۆتنۈزۈپ تۆرگە بىيەُ ئىسزەت ىەغنەر ئبٍبىالر . تۇراتتي ٍورۇپ چىراغ بىرىذە
 . تبرتتي چىيىٌ ئىچىپ ٍېتەرىىل غبرابْي ىەغنەر ئۇرۇق . مەىتۈردى چىيىٌ غبراپ . ضبىذى

 گۈىيۈك ئۆٍْىڭ ۋە گىيەٍيەر تبٍالردىني ئىع ٍبپَېػىو مۆتۈرۈىگەُ ضەٍخبّىطىذىِ چىيىَْىڭ
 بىردىِ بىر مۆزىىرىْي خۇٍبرالغقبُ ىەغنەر . ئەگىَتي قىيىپ ھبضىو بۇىۇت قۇٍۇق تورۇضيىرىذا

  .ئۈزەىَەٍتي خوتۇّالردىِ بۇ چىراٍيىق
 ئۈچىْچىطي . ئىذى ئوٍْىَبقتب ئۇضۇه توىغۇّۇپ بىرى ٍەّە چبىَبقتب ضبز بىرى ئبٍبىالرّىڭ

 بىيەُ خوتۇّالر ، تۇرۇپ ئورّىذىِ ىەغنەر . ئىذى مۈتَەمتە ئۇّي قۇٍۇپ غبراپ ، راضالپ چىيىٌ
 چبپيىػىپ ٍەرگە ، ئېغىرىىػىپ ببرغبّطىرى ّىَىػقىذۇر . خبالٍتي غۇّچە ئېچىػْي مۆڭۈه

 مېچىْي ، ٍۇپۇرٍبقالر ٍېػىو ئبىذىغب مۆز ىەغنەرّىڭ . تۇراىَبٍتي ئورّىذىِ بوىۇپ مېتىۋاتقبّذەك
 چۈغنەُ ٍوىالرغب توپىيىق . ئبً تۇرغبُ مۆرۈّۈپ غۇۋا ئبرىطىذىِ بۇىۇتالر ، ٍۇىتۇز تۇرغبُ بىسەپ
 مېيىپ ٍەقطەتتە ّىَە ، ّىَىػقب غەھەرگە ٍبت بۇ ئۆزىْىڭ ئۇ . مېيەتتي مۆىەڭگىيىرى دەرەخ

 . ئىذى خىرەىەغَەمتە ّېَە ھەٍَە ئبىذىذىني مۆز ببرا ببرا . ئبالىَىذى ئېطىگە قبىغبّيىقىْي
 ئۆتۈپ ئىينىگە تۇٍغۇّىڭ خىَبىي ، ئبىەً غبٍىۋى بىر قبّذاقتۇر ، تبغالپ دۇَّبّي بۇ ئۇ ئبخرىذا

  .قوٍۇغقبّىذى زەھەرىەپ ىەغنەرّي بۇ ئبٍبىالر . ٍۇٍۇىذى مۆزىىرى ، دە_ ، بوىذى مېتىۋاتقبّذەك
 قبىغبُ ئوخػبپ مۈپنىال قورضبقيىق ، تىقىيىپ ضېَىسىىنتىِ ئىننىْچىطي ىەغنەرّىڭ

 بۇرادىرىْىڭنىذەك ئۇرۇق ئۆٍذىَۇ مىرگەُ ئۈضۈپ ھۆٍىذەپ ھبضىراپ ئۆزى ئۇ . ئىذى ئبدەً
 بىيەُ ئىػي ضودا ئۇالر ، بوىۇپ چومبُ ضبھىبجبٍبه ئىنني ئۆٍذە بۇ . مۈتىۋېيىْغبّىذى قىسغىِ
 خوتۇّالر ئوىتۇرغبُ پۇغۇپ ئىچي . ئىذى خوتۇّيىرى ضودىگەرّىڭ قبىغبُ مېتىپ ٍىراققب

 خوتۇّالرغب ىەغنەر خۇٍبرالغقبُ مۆزىىرى بوىۇپ ٍەضت . قىيذى ٍىھَبُ ئوبذاُ ىەغنەرىەرّي
  .قوٍذى ئوتتۇرغب تەىىپىْي ئېچىع مۆڭۈه بىييە
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 خوغبه ٍېھَبّْي ۋەزىپىطي ضبھىبخبّْىڭ ، ٍېھَبُ ضەُ ._ خېْىَالر دېذى _ ئىختىَبرىڭ_ 
 . چۈغىطەُ چېيىػقب بىيەُ بىس ئبۋاه . ببر غەرتىَىس بىر ئەٍَب . ئېيىع مۆڭيىْي قىيىپ

  .بوىىذۇ قىيطبڭ خوظ مۆڭيۈڭْي بىيەُ غۇّىڭ ، ٍىقىتىۋاىطبڭ قبٍطىَىسّي
 ئبٍبىالر : » ئۇ ىېنىِ . مەتَەٍتي قوىىػىپ ئبّچە چېيىػىػقب بەدىْي ضېَىس ىەغنەرّىڭ

 :دە _ ئوٍيىذى دەپ « ئىذى ئىع قبّچىيىل چۈغۈظ چېيىػقب بىيەُ
 ٍېػىپ مەٍەرىىرىْي ، قېيىچ . تۇردى دەىذەڭػىپ ئورّىذىِ دەپ_ ، چېيىػبً چېيىػطبً_ 

  .مەىذى ئوتتۇرضىغب ئۆٍْىڭ قوٍۇپ
 ھبىەتنە ٍبالڭبچ ٍېرىٌ ٍېػىْىپ خېْىََۇ بوىغبُ چۈغَەمچي چېيىػقب بىيەُ ئۇّىڭ

 ىەغنەرّىڭ ضېَىس ئبٍبه . ئىتتىىرەتتي مەٍْىگە ئبىذى بىرّي بىر ئېيىػىپ بەه ئۇالر . مەىذى
 چومبّْىڭ . تبرتبتتي تۇتۇپ ٍۆرىطىذىِ گبھ . بوٍْي ئۇّىڭ گبھ ٍەتنۈزەىَەً قوىىْي بېيىگە
 ىەغنەر . قبالتتي چىرٍىػىپ ئۇّىڭغب ٍوتىيىرى ئبپئبق ، ئۇرۇىۇپ ىەغنەرگە مۆمرەميىرى ٍۇٍػبق
 ٍەردىِ ئۇّي قىيىپ قبّچە ھەر ، بوىطىَۇ تۇتىۋاىغبُ قبٍبىالپ ئوبذاُ بېيىذىِ ئبٍبىْي

  .مۆتۈرىۋاالىَىذى
 دەٍتي _ ؟ ئوقۇۋاتبٍطەُ ئەپطۇُ بىرەر ٍبمي قبّذاق ئېطىۋاىذىڭَۇ تبظ پۇتۇڭغب ضەُ_ 

  .ھبضىراپ ىەغنەر
 ئۆزىْي ئۈضتىگە ئبٍبىْىڭ ىەغنەر ئبخىر .قىيىػبتتي ٍەضخىرە ئۇّي مۈىۈپ قبقبقالپ ئبٍبىالر

 تبغيىْىپ ىەغنەرّىڭ ئبٍبه ئىننىْچي چبغذا غۇ . بېطىۋاىذى ئۇّي بىيەُ ئېغىرىىقي ، تبغالپ
 مېطىپ بېػىْي ئۇّىڭ بىيەُ ئۇرۇظ بىر دە، _ضۇغۇرىۋاىذى غىالپتىِ قېيىچىْي تۇرغبُ

  ….چۈغۈردى
 ببغقب مۆرگەُ مەىَىگىْىْي قبٍتىپ مەتنىْىچە بىر ىەغنەرّىڭ ئىنني ھېيىقي
 مىرىپ موچىيىرىغب غەھەر بىرىەپ بىر ئۇالر ئبخىرى . ببغيىذى بوىۇغقب تبق تبقىتي ىەغنەرىەرّىڭ

 ، مىرىپ ببضتۇرۇپ ئۆٍيەرگە ئۇچىرىغبُ ئبىذىغب ، ٍبالڭبچالپ قېيىچيىرىْي . مېتىػتي تبرقىيىپ
 . توىذۇردى چوقبّغب غەھەرّي قبۋاپ بەضتە بەش ئىتيىرى غەھەرّىڭ . ببغيىۋەتتي بۇالڭچىيىقْي

 ئەرمەميىرى غەھەرّىڭ . مۆتۈرۈىذى قىَقبضيىرى ئەّطىس خوتۇّالرّىڭ موچىالردىِ ، ھوٍال ھوٍال
 بىرىْچي . تۇرغبّىذى مۈزۈتۈپ ىەغنەرىەرّي دەپ ، بوالرمىِ ّىَە ئبخىرى ئىػْىڭ بۇ ئەٍذى
  .ٍبّچىپ بىيەُ ببزغىْي تۆٍۈرچي بېػىْي ىەغنەرّىڭ مىرگەُ ئۆٍگە

 مىرگىْي ئۆٍگە ئىننىْچي . قوٍذى قىيىپ ٍبپالق ٍۈزىذەك گۈرجەمْىڭ مۆزىْي ئۇّىڭ
 ، چبپ چبپ ئىچىذە غەھەر بىيەُ غۇّىڭ . ٍىقىيذى ٍەپ توخَىقىْي ئبتىذىغبُ پبختب پبختىچىْىڭ

 ئبىيىقبچبُ جەڭگىۋارىىقىْي ئۆزىْڭ قوغۇُ مەتنەُ تبرقىيىپ ئەتراپقب . مەتتي ببغيىْىپ ئۇر ئۇر
 قبٍطي . ببغيىذى ٍىقىيىػقب ضېيىپ ۋاٍذاد موچىذا بىر ھەر ، دوقَۇظ بىر ھەر ئۇالر . ٍوقبتقبّىذى

 چىقَبقتب قوغالپ ىەغنەرىەرّي ئۈىگۈرٍىگەُ ئېتىػنىَۇ بېغىْي ئىػتىْىْىڭ ئبٍبىالر ئۆٍيەردىِ بىر
 بېغىْي ئىػتىْىْىڭ مەتنەّيىنتىِ ئبىذىراپ ئۆٍگە چىققبُ ئبۋازى ئبٍبىالرّىڭ ئەضيي ئۇالر . ئىذى

  ……..مېيىػنەّىذى مىرىپ بوغىتۋېتىپال
 مېيىػي ٍېتىپ ئۆٍىگە ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق خەۋەر توغرىطىذىني ھبالمىتي ىەغنەرىەرّىڭ

 ىەغنەرىەرّي قبىغبُ ئبىذىرىغىْىچە ئۇالر . قبىَىذى قبُ چىراٍىذا ببغيىقيىرىْىڭ ىەغنەر ، بىيەُ
  .قبچتي ئېيىپ گۆرۆگە ببغالپ بىيەُ ئوغيي ئۈچ ئبقطبقبىْي ٍبّتبق ، ٍىغىپ
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 ئاچوا ئىشىل بەتنىيەتلەرگە

 
 ئبدەٍيىرى غەھەرّىڭ بۇ ، مەىذى ئەضيىگە ھبٍبتي مۈّذىيىل غەھەرّىڭ ئۆتَەٍال مۈُ ئبز

 تېخي مېتىپ بوىۇپ بىيەُ ئوقەتيىرى ئىع ئۆز ئۇالر ، ئىذىني بىغەً غۇّىچىيىل ھەقىقەتەَّۇ
 ئۇّتۇپ ئبقطبقبىْىَۇ ٍبّتبق مەتنەُ ٍوقىيىپ ، ٍبىىَبّچىيىقْي بوىغبُ ٍەردە بۇ ٍېقىْذىال
 ٍەّە مۈّي ھەر . تۇراتتي قىسزىپ بىيەُ ضېتىق ضودا ئىيگىرمىذەمال ٍەٍذاّيىرى غەھەر . قېيىػتي

 ئۇضۇىچىالر ئىچىذە ّبۋاالر ّەغَە . قىالتتي داۋاً ئۈزۈىَەً ّەغَىيىرى بەزٍىچىيەرّىڭ
 تۈگىَەش ھبىذا ئۇّۇتقبُ ئۆزىْي ھبپىسالر . تبغيىػبتتي تەرەپنە ھەر ئۆزىىرىْي

 ، ّېَە جەڭ ، ّېَە دۈغَەُ ئىچىذە غبۋقۇُ بۇ قىيىذىغبُ ٍەضت مىػىْي . توۋالٍتي ّبخػىيىرىْي
  .ئۇّتۇالتتي ھەٍَىطي..……؟ ّېَە ٍبٍبت ، ّېَە ھبٍبت

 بىيەُ ئوغيي ئۈچ ئبقطبقبىْي ٍبّتبق ىەغنەرىەر چىققبُ قېچىپ دىِ «غەھىرى بىغەٍيەر »
  .مېيىػتي ٍبالپ پبٍتەختىگە ّىڭ«غبھ ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ » ، قوغۇپ

 ببردى ئوردىغب تۈزەغتۈرۈپ ئبزىراق ئۆزىْي مۈّىال مەىگەُ ٍېتىپ بېػي ىەغنەر ضبقبه غبالڭ
 بوىغبُ دە «غەھىرى بىغەٍيەر »بېػي ىەغنەر . ئېرىػتي قىيىػىغب قۇبۇه غبھْىڭ دەرھبىال ۋە

 مىػىيەرگە تەرىپي بۇ ، دېذى ّىَە ئۇّىڭغب غبھ ، قىيذى ببٍبُ تەرىقىذە قبٍطي غبھقب ئىػالرّي
 بىغەٍيەر » ٍىراقتىني بېرىپ قۇرببّيىقالرّي ّۇرغۇُ ىەغنەرىىرىْىڭ خبُ : ئوردىذا ئەٍَب ، قبراڭغۇ
 ئۆزىْىڭ غەھەر ، مىرگۈزگەّيىني قوىغب غەھەرّي بىر ئبجبٍىپ دەٍذىغبُ « غەھىرى

 ّىػبّي غەىبە ، ئۆتنەّيىني تەۋەىىنىگە پبدىػبھيىقْىڭ بىيەُ زىَىْي مەڭ ئەتىراپىذىني
 توغرىطىذىني مېيىْگەّيىني ٍبالپ پبٍتەختنە ئبقطبقىيي چوڭ غەھەرّىڭ ٍېڭىيگەُ ئۈچۈُ

  .تبرقبىذى خەۋەرىەر
 ، مەتَەٍذىغبُ مۈىنىطي ٍۇغەٍبەر چىراٍىذىِ گە «غەھىرى بىغەٍيەر » ٍىيي ئىننىْچي

 قوغذىغۇچىيىرىْي ۋە ٍبضبۋۇه ٍۇّچە بىر ھبمىٌ ٍېڭي . ئەۋەتتي بىرّي ھبمىَذىِ ٍۇٍػبق ٍبۋاظ
 ضبراٍغب بىر چېتىذىني غەھەر ، مېيىپ ٍېتىپ غەھەرگە داغذۇغىطىسال ھېچقبّذاق ، ئېيىپ

 ئۆزىْىڭ ئۇالرغب ، ٍىغىپ ٍۆتىۋەرىىرىْي غەھەرّىڭ ئۇ مېَىِ مۈّذىِ ئىنني بىر ٍەّە . ئورۇّالغتي
 خېتىَۇ پبرچە بىر ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق ٍبرىىققب بۇ . مۆرضەتتي ٍبرىىقْي بەرگەُ پبدىػبھيىقىذىِ

 ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ » پبٍتەخىتتە ٍەمتۇپىذا غەخطىٌ بۇ ئۆزىْىڭ ئبقطبقبه ، قىيىْغبّذى قوغۇٍچە
 ٍبغىْىپ ئۆزىْىڭ ، تۇرىۋاتقبّيىقىْي ئوبذاُ ّبھبٍىتي بوىۇپ ٍۇٍەضطەر ئىيتىپبتىغب ّىڭ «غبھ

 پۇقراالرّىڭ ۋە تەٍىْيىگەّيىني ھبمىٌ ٍېڭي ببغقۇرۇغقب غەھەرّي ، ئېيىپ ّەزەرگە قبىغبّيىقىْي
 بوً ھبمىَغب ٍېڭي پۇقراىىرىْىڭ غەھەر ، ئەۋەتىيگەّيىني ٍبضبۋۇىالر ئۈچۈُ ضبقالظ ئبٍبّيىقىْي

 تبپػۇرۇغي ۋاقتىذا ضېيىقالرّي ئوىپبُ قىيىْغبُ تەىەپ ئۈچۈُ خىراجىتي ئۇالرّىڭ ، ضۇّۇپ
 ٍۆھۈرىْي توّۇظ ٍۆتىۋەرىىرىگە غەھەر ئۆزىْىڭ ئبخىرضىغب خەتْىڭ ۋە ٍبزغبُ ھەققىذە الزىَيىقي

 بېطىيغبّيىقي ئبضتىذا ٍەجبۇرالغالر قبّذاق ٍۆھىرى ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق خەتنە بۇ . ببضقبّىذى
 ٍبّتبق بوىطىَۇ مەچنەُ گۇٍبُ بىر مۆڭيىذىِ ٍۆتىۋەرىىرىْىڭ غەھەر . ئىذى ّبٍەىۇً

 ئورّىذىِ تۇرغبُ ۋاقىتيىق ىەغنەرىىرىْي ئۇّىڭ ۋە ھبمىٌ ٍېڭي ، ئۈچۈُ ھۆرٍىتي ئبقطبقبىْىڭ
  .ئورۇّالغتۇردى قوروغب مبتتب بىر ئىچىذىني غەھەر ، ٍۆتنەپ
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 مۈّي ھەر غەھەرگە بۇ خۇددى ىەغنەرىىرىگىَۇ ئۇّىڭ ۋە ھبمىٌ ٍېڭي پۇقراىىرى غەھەر
 ٍۇضبپىرالرغب پبّبھيىْىۋاتقبُ مېيىپ ٍۇرتالردىِ ٍبقب ، ئۆتنۈّچىيەر تۇرىذىغبُ مېتىپ مىيىپ

 بىنبرچىيىقتىِ مۈّي ھەر ىەغنەرىەر بوىَىغبّيىقتىِ ئىػي قىيىذىغبُ . قىالتتي ٍۇئبٍىيە ئوخػبظ
 ، چبقىرىػْىڭَۇ تەرتىپنە خەىىقْي ٍەردە بۇ چۈّني . ٍۈرىػەتتي مۆرۈپ قىسزىقچىيىق ، ئبرالپ ببزار

 غۇّذاق ئۇالر . ئىذى ٍوق زۆرۆرىَىتي تەغنىييەغْىڭَۇ ئىػقب بىرەر ئۇالرّي
 تېپىپ ئىػىْي ئۆز مىٌ ھەر . مەتنەّىذى ئۆگىْىپ ٍبغبپ بەگيەرضىس ، ىەغنەرضىس

 بىر غەرەتيەپ ىەغنەرىەرّي تۇرىذىغبُ ئۇچىراپ ضبّذا ئبّذا موچىالردا بەزىيەر . قىيىۋېرەتتي
  .:ضورىػبتتي بىرىذىِ

 ؟ ئۆزى مىَيەر ٍۈرگەّيەر الغبٍالپ بىنبرال ٍۇّۇ_ 
 ، ىەغنەرىىرىَىع پبدىػبھيىقْىڭ بىر چوڭ ، ئەٍتبۋۇر دەٍذۇ مىٌ_ 
 ؟ قىيىذۇ ئىع ّىَە ٍەردە بۇ ئۇالر_ 
  .ئوخػبظ بىيەُ تىيەٍچىيەر ..غۇ ببقىذۇ قورضبق ، ئۆتنۈزۈپ مۈّىْي ضەپيەپ ئەپيەپ_ 
  .ئىنەَّەُ مۆرٍىگەُ تىيەٍچىيەرّي ئبضقبُ قېيىچ ٍۇّذاق ئۆٍرۈٍذە ٍەُ توۋا_ 

 قىيَبقچي تبالڭ بۇالڭ غەھەرّي مېيىپ ٍەرگە بۇ ٍىيي ئۆتنەُ ىەغنەرّىڭ بۇ ھبىذا ھەر
 ٍەّە ىەغنەرىەرگە بۇ ئۇالر . قبىغبّىذى بىيىپ ئىنەّيىنىْي ئبدەً بىر بىيەُ ّىَەتيەر قبرا بوىۇغقبُ

  .قىالتتي چبقچبق بىيەُ مۆڭۈىيۈك ئبق
_ ، تۇرۇپ ئۇرۇپ دوىىطىغب ىەغنەرّىڭ ئۇچىرىغبُ ئبىذىغب تۆٍۈرچي دەٍتي_ بۇرادەر، ھەً_ 
 بىيَەٍطەُ ضەُ ببپيىغىْىَىسّي قبّذاق ىەغنەرىىرىڭالرّي مەىگەُ چبغذا ھېيىقي ضىيەرّىڭ
 .بوىغبّذى قىسزىقچىيىقالر ئبجبٍىپ چبغذا ئۇ ، ھبً ھبً ؟ ھەقبچبُ
 ٍبً دەٍتي_ ، ئىذىڭ ببضَبش ئبٍبغ ٍەرگە بۇ بوىطبڭ ئبڭيىغبُ ضەُ رەضۋاچىيىقْي ئۇ_

 قېيىػىغب چۈغۈپ ئىػتىْىْىڭ ببغيىقيىرىڭ ىەغنەر_ ، جۇۋازچي تۇرغبُ ٍېْىذا مۈپيىرىْىڭ
  …..قبچقبُ قبرىَبً

 ضەُ ٍېتىػَەً ّىَە غبھىڭغب ضېْىڭ_، بىرەٍيەُ ٍەّە چبقىراتتي دەپ_ ، ٍۇضبپىر ھبً
 ٍبمبّىڭ ئۆً چبقب، ببال ٍۇرتۇڭذا ئۆز ، قبچبُ ھە ؟ ئەۋەتىذۇ ٍەرگە بۇ ٍىراقتىِ غۇّچە ببٍقۇغالرّي

 ھە؟ ببردۇر
 ئۇّىڭغب ، چبقىرىپ ٍىھَبّغب پبت پبت ٍۈزىطىذىِ ھۆرٍەت ببٍيىرى غەھەر ھبمىَْي ٍېڭي
 رەپذارىغب جبھبّْىڭ ، مەتَەٍذىغبُ مۈىنە چىراٍىذىِ ھبمىٌ ٍېڭي بۇ . تۇراتتي بېرىپ ضوۋغىالرّي

 غبھي ئۆز ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر » ئۇ ، ئىذى ئبدەً بىيىذىغبُ مۆرۈغْي ئىع بېقىپ
 بەرضىال تۇرۇپ ضۈپىتىذە ئەٍەىذار بىر ٍەردە بۇ ، ئۈچۈُ بىيذۈرۈظ ئىنەّيىنىْي ھۆمۈٍراّيىقىذا
 ، قىيَبً مبغال ئوغۇقچە ببغقىالرغىَۇ ئۇ غۇڭالغقب . چۈغىْەتتي بوىىذىغبّيىقىْي

 ئۇ . تبىيىغبّىذى ٍوىىْي بېقىع جېْىْي توىذۇرۇپ دۇَّبغب ٍبّچۇقىْي ، بوىۇپ پۇختب ئۆزىگە
 ، ٍەضچىت غەھەرّي بۇ ٍەُ . » تۇراتتي ٍوىالپ ٍەىۇٍبتْبٍە پبدىػبھقب ئىػيىرىذىِ ئۆز پبت پبت

 بىيەُ غبھىَىس غەۋمەتيىل ۋە ئۇىۇغ پۇقراىىرىْي ئەرزىَەش غەھەرّىڭ ، توىذۇرۇپ بىيەُ خبّىقبالر
 ٍوىالپ پبدىػبھقب ھبمىٌ ٍبزاتتي دەپ_ ، قىيذىٌ ئەتَەٍذىغبُ ٍبد ھېچنىَْي ببغقب ئبىالدىِ

 ٍۇٍػبق ئۆزىىرىگە ّبٍبزىىرىذا مۈّي ھەر ئىَبٍالر_ ، بىرىذە ٍەمتۇپيىرىْىڭ ّۆۋەتتىني تۇرىذىغبُ
 مۆتۈرۈپ مۆمنە ىَىسّي< غبھ ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ > بەرگەُ ٍبرىتىپ پۇرضىتي ٍېَىع پوغنبه
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 غۇّچىيىل تەّقىذىەر ، ضۆھبەت زىنىرى ٍبزارالردا خبّىقب بۇٍەردىني ھبزىر ، بوىذى ٍبختبٍذىغبُ
 جەھەّْەٍگىال ئۇدۇه ، مېتىپ ئېطىذىِ ئبغىقالر قبّچە مۈّي جۈٍە ھەر ، مېتىۋاتىذۇمي قىسزىپ

 بىر قىيىػىپ ٍۇّبزىرە بەش ئۈضتىذە ھەقىقەتيەر قۇرئبّذىني جبٍبئەت ٍەضچىتيەردە ، قىيىذۇ ضەپەر
 . ٍوق ۋاقتىَۇ تېپىػقب قۇضۇر ئىػيىرىذىِ پبدىػبھالرّىڭ ئۇالرّىڭ ، ضىقىػىذۇ ٍبقىطىْي بىرىْىڭ
  …..«ٍىراق تبٍبٍەُ ۋەضۋەضىطىذىِ غەٍتبّْىڭ مۆڭيي

 ، مۆٍۈظ ئبىتۇُ ھبرۋىْي ّەتچە ئوُ چبغذا مېتىذىغبُ غەھىرىذىِ بىغەٍيەر ھبمىٌ بۇ
 ئبىَىػىپ ئورّىغب ئۇّىڭ ، مېتىۋاىذى بىيەُ ئىسزىتي توىذۇرۇپ بىيەُ ضوۋغىالر ببھبىىق قىََەت
 ھۆمۈً دە «غەھىرى بىغەٍيەر » ئۇ . قبىذى چىقىپ ببغقىچىراق ھبمىٌ ئىننىْچي مەىگەُ

 تۇرغبُ ئېقىپ ضودىطي بۇ . » تۇراىَىذى چىذاپ زادى ببغببغتبقيىقالرغب ، ّىساً قبئىذە ضۈرىۋاتقبُ
 پبدىػبھْي ئبدەٍيىرى ، تبپػۇرٍىطۇُ ضېيىق ئوىپبُ ،پبدىػبھيىققب بوىطۇّۇ غەھەر چوڭ غۇّچىۋاال

  .ئبزابيىْبتتي دەپ «؟ …..ھە ئىع غەىىتە قبّذاق بۇ ، توّىَىطۇُ
  .چبقىرىتتي ئبىذىغب ٍۆتىۋەرىىرىْي غەھەر ھبمىٌ

 دېذى_ ، مېرەك تۇرىػي تبپػۇرۇپ ضېيىق ئوىپبُ قەرەىىذە ۋاقتي پبدىػبھيىققب غەھەر بۇ_ 
 ئۆز مبضىپالر ، بىرىْي ئۈچتىِ ھوضۇىْىڭ ٍوه ئبىغبُ دېھقبُ بىر ھەر ، ٍەضىيەُ ٍەّي_ ھبمىٌ،

  ……..ٍېرىَىْي ّەق مىرىَىْىڭ
 بەرضە ضبڭب ٍېرىَىْي مىرىَْىڭ مىرگەُ مبضىپالر _ ، بىرەٍيەُ دېذى _ ؟ دېذىڭ ّىَە_ 

 ٍەٍذۇ؟ ّىَە ئۆزى
 مۆپرەك بۇّىڭذىَْۇ تېخي غەھەرىەردە ببغقب ، ٍەٍذۇ ٍېرىَىْي قبىغبُ ئۆزى_ 

 ضۆزىْي دەپ_ ، قىطىَىْي تۆت ٍەتتىذىِ ضودىطىْىڭ ھەرمۈّيۈك ضودىگەرىەر . …..تبپػۇرىذۇ
 موتۇىذىػىپ ھەٍَىطي ٍۆتىۋەرىەرّىڭ ئوىتۇرغبُ مەىگەّذە ٍەرگە بۇ گەپ ، ھبمىٌ قىيذى داۋاً

  .ئىذى ھەپىيىػىذىغبّالر بىيەُ تىجبرىتي ضودا ئۇالر چۈّني . مەتتي
 ؟ مېرەمَۇ تبپػۇرىػي مۆپىرەمىْي ٍېرىَىذىِ مىرىَىْىڭ قىيغبُ ضودىگەرىەر گەپچە بۇ_ 
 ئۇالر ، ببر دىگەّيەرٍۇ ئوغرى ، قىََبرۋاز ، ضبزەّذىيەر ، خېْىَالر ئۇضۇىچي ٍەّە_ 

  …………بوىذۇ بەرضە ھەٍَىطىْي تبپقىْىْىڭ
 ٍەضخىرە بىرەٍيەُ دېذى _ ؟ قبىذىغۇ دىۋاّىيەر ، ئوغۇه ٍىتىٌ خوتۇُ تۇه ، ٍەزىِ ئىَبً_ 

  .مۈىۈپ ئبرالظ
  .بىرى ٍەّە دېذى _ ؟ بىنبرچىالرچۇ_ 
 مېرەك قبىَبضيىقي ئبدەً بىرٍۇ تبپػۇرٍبٍذىغبُ ضېيىق خەزىْىطىگە پبدىػبھيىق ، غۇّذاق_ 

 .ببر ٍەجبۇرىَىتىڭالر بېرىع ٍىغىپ بىسگە ضېيىقىڭالرّي ئوىپبُ بۇ ضىيەرّىڭ_ ، ھبمىٌ دېذى _ ،
 ھېچنىَذىِ ھبزىرغىچە ئۇالر . قبراغتي بىرىگە بىر بوىۇپ ھەٍراُ ٍۆتىۋەرىىرى غەھەر

  .ئىذى ببقَىغبُ ئبڭالپ ضۆزىەرّي تەىەپپۇزىذىني بۇٍرۇق بۇّذاق
 ، تىرىنچىيىنىَىس ئۆز بىرىَىسّىڭ ھەر بىسّىڭ_ ٍۆتىۋەرىەر، دېذى_ ، ھبمىٌ ھۆرٍەتيىل_ 

  .ٍىغىۋاه چىقىپ ئۆزۈڭ بوىطب الزىٌ ضېيىق ئوىپبُ ، ببر ئوقىتىَىس ئىع
 ھبمىٌ . مېتىػتي چىقىپ تۇرۇغۇپ ئورّىذىِ دۈررىذە ٍۆتىۋەرىەر دە، دېذى غۇّذاق
 ئۇ ئبخىر . قبىذى پىرقىرىغىْىچە ئىچىذە ئۆٍْىڭ ، ٍەپ ئۆزى گۆغىْي ئۆزىْىڭ تېرىننىْىذىِ

 ىەغنەرىەرّي چىققبُ ٍىغقىيي ضېيىق . بوىذى ٍەجبۇر چىقىرىػقب ىەغنەرىەرّي ٍىغىػقب ضېيىق
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  .قىالتتي ھەزىو بىيەُ گەپيەر ھەرخىو مىػىيەر ببزاردا
  .بىرى ضوراٍتي دەپ_ ئۇ؟ ّىَە دېگىْىڭ ضېيىق ئوىپبُ_ 
  .ئىننىْجىطي ضوراٍتي دەپ_ ؟ ٍىغَبقچي ئۈچۈُ مىٌ ّەرضىيەرّي بۇ ضەُ خوظ_ 
  .ىەغنەر دەٍتي ئۈچۈُ پبدىػبھ_ 
 بىر ضېتىقچىالردىِ ئبددىٌ بىسدەك ٍەّە بوىطۇّۇ، پبدىػبھ ئۇ_ ئۇالر، دەٍتي._ ھە ئەجەپ_ 

 ؟ ئوخػىَبٍذۇ ئبدەً ّبٍىرات ّبھبٍىتي پبدىػبھىڭ قبرىغبّذا غۇّىڭغب ٍىغطۇُ؟ ّەرضە
 ٍب؟ مۆپَۇ چبقىطي ببال_ 
 ؟ دېگىْە ٍبىقبۋ قىالىَبٍذىغبُ تېپىپ ئىع بىرەر ئۆزى قبچبُ ھەر_ 
 ٍە؟ چىنەٍذۇ_ 
 ئبۋارە دەپ ٍىغىَەُ پۇه ئبدەٍگە ئۇّذاق ، ئوخػبٍذۇ قىََبرۋاز بىر چىققبُ ئۇچىغب ئەٍىطە_ 

 موچىغب ضىيەرّي ٍەّە ئەتىطي دە، تۈگىتىذۇ ئۇتتۇرۇپ مېچىذىال بىر ئبپبرغىْىڭْي ٍىغىپ ، بوىَب
 ..………قوٍىذۇ چىقىرىپ
 ئۆزى بوىطب مېرەك ّەرضە بىر ئۇّىڭغب_ ، بەزىيەر دەٍتي_ ، ئېَت بېرىپ پبدىػبھىڭغب ببر_ 
  .مەىطۇُ

 گەپيەرّي ھبقبرەتيىل ٍۇّذاق تىگىۋاتقبُ غەّىگە ّىڭ «غبھ ئۇىۇغ قۇٍبغتىِ » ىەغنەرىەر
  .مېتەتتي تىتىرغىپ قورققىْىذىِ ئبڭالپ

 ضبھىبجبٍبه ٍۈزىەپ تۇرىذىغبُ ضبراٍيىرىذا غۇ ، ضبراٍيىرى ضبّطىس پبدىػبھىَىس_ 
 مۈّي بىر چۈغەّذۈردى دەپ_ الزىَذە، پۇه ئۈچۈُ بېقىع ھەٍَىطىْي غۇالرّىڭ ببر، خوتۇّيىرى

  .قوزغىذى مۈىنىطىْي تېخىَۇ ببزاردىنىيەرّىڭ گەپ بۇ ، ىەغنەر
 ئەه ٍبمي چىقبٍذۇ قوّۇپ ئۆزى ھەٍَىطىذە ضبراٍالرّىڭ غۇ مېچىطي پبدىػبھىڭ_ 

  .ئۈچۈّچىطي دېذى _ ؟ دىَىػەٍذۇ ھۇ ھە ئبغىَْىيىرى
 تۇرغبُ ٍەردە غۇ ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ. مۆتۈرۈىذى چوقبُ مۈىنە قبتتىق ببزاردا

 قبراپ ھبىىتىگە بىچبرە ىەغنەرىەرّىڭ . مېتىػتي مۈىۈپ قوغۇىۇپ ئۆزىَۇ ىەغنەرىەرّىڭ
 ؛ ، دە قبىذى ئېرىپ ضەه مۆڭيي ضودىگەرىەرّىڭ

 ، پبدىػبھىڭغىَۇ ، ئبه خبىىغىْىڭْي ٍبىيىرىَىسدىِ مىرىپ دۇمىْىَىسغب قېْي ئبه_ 
 ، دۇَّبىىقي بۇ چبقىيىرىَىسّىڭ ببال بىسّىڭ ئەىۋەتتە ، قوً ئېَتىپ پبدىػبھىڭغب . ئبه ئۆزۈڭگىَۇ

 ؟ قبراٍطەّغۇ بوىۇپ ھەٍراُ …….قوٍطۇُ قىيىپ دۇئب ئۈچۈُ دۇَّبىىقي ئۇ بوۋىيىرىَىسّىڭ ئبتب
_ ، مېرەك قىيىػي دۇئب جەزٍەُ ئۈچۈُ ئىگىطي ٍبه ئبدەً ئبىغبُ ّېَە بىس بىنبرغب ٍەردە بۇ بىسّىڭ

  .دېَىػتي
 پبدىػبھقب قىطَىْىال بىر ئبز ّبھبٍىتي دۇَّبّىڭ مەىگەُ ٍىغىپ ىەغنەرىەر ھبمىٌ

 ئىچي ئۇّىڭ ، بوىطىَۇ غۇّذاق . ٍبزاتتي ھېطببىغب خۇضۇضىٌ ئۆزىْىڭ قبىغىْىْي ، ٍبڭغۇزۇپ
 . قوٍَبٍتي ئىيىپ مۆزگە ھېچنىََۇ بۇٍەردە ئۇّي چۈّني . ئبزابيىْبتتي ئۆرتىْىپ ئەىەٍذىِ

 .خبالش ، ئىذى ببغيىقىال ٍىغقۇچىالرّىڭ ضەدىقە چىقىپ موچىغب ئۇ ّەزىرىذە مىػىيەرّىڭ
 ٍەمتۇپيىرىْي تۇرىذىغبُ ٍېسىپ پبدىػبھقب ئۇ ٍبزاتتي دەپ_ ، غبھ ھۆرٍەتيىل ئېھ »

 بۇ . ئەٍەضَەُ مۆرگەُ غەھەرّي توىغبُ بىيەُ ضبراڭالر بۇّذاق ٍەُ ئۆٍرۈٍذە_ ، داۋاٍالغتۇرۇپ
 ببٍبغبتچىيىق ، توقچىيىق غەھەردىني بۇ . ئۆزى ھبٍۋاّْىڭ ٍبۋاٍي خۇددى پۇقراىىرى ٍەرّىڭ
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 ، پبدىػبھ ّە : بىيَەٍذۇ دېگەّْي قبئىذە ئەدەپ ئۇالر ، قىيىۋەتنەّني ئەرمە غۇّچيىل ئبدەٍيەرّي
 خۇددى ، قبىذىٌ دەپ بوالً ضبراڭ ئۆزۈٍَۇ ٍۈرۈپ ضبراڭالرئىچذە ، توّىَبٍذۇ ھبمىَْي ّە

 قىيىپ ٍەضخىرە ئۇچىراتقبّْي غىذىقالۋاتقبّذەك مىرىۋېيىپ غەٍتبُ ئىچىگە ھەٍَىطىْىڭ
 ٍۈزىەپ . ئبغۇردۇً ھەضطىيەپ ضېيىقالرّي ئوىپبُ ئۈضتىذىني ئۇالرّىڭ ٍەُ . مۈىگەُ مۈىگىْي

 .«قوٍىۋەتتىٌ ئبرىطىغب ئۇالرّىڭ جبضوضالرّي
 ئۇ . ئىذى ببر ئوچۇقچىيىق مەتنەُ مەڭرى تەرىپىذە بىر ٍەّە ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر »

 . ئۆتەتتي مېطىپ ئۆضتەڭ بىر ئبقىذىغبُ ضۇ توىۇپ قىسغبقيىرىغىچە چېتىْي ئوچۇقچىيىقْىڭ
 چبچىرتىپ بۇژغۇّالر ، قىطىيىپ ئۆتنەّذە ئبضتىذىِ مۆۋرۈميەر ٍبغبچ ضۇ ئبقىذىغبُ الٍىقىپ

 تىنىپ تەرىپىذىْذۇر مىَيەر زاٍبّالردا بىر قبٍطي ٍبقىطىذىني ئۆضتەڭ . گۈرۈىذەٍتي مۈچيۈك
 مۈُ . تبغالٍتي ضبٍە قۇٍۇق ئەتىراپىغب ئۆز ٍەجْۇّتبىالر ، ضۆگەتيەر قەدىَي قوٍۇىغبُ

 ئبدەٍيەر قبچقبُ ئىططىقتىِ ، چۇڭيىرىذىِ ۋاڭ ببزارّىڭ ئۆتنەّذە ّبٍبزدىگەردىِ
 قوٍغب ٍۇٍػبق بوٍىذىني ئۆضتەڭ دە، _ ئبقبتتي قبراپ ٍەرگە بۇ ئېيىپ قەدەً بىيەُ ھبرغىْيىق

 . چىقىراتتي ھبردۇقىْي ٍۇٍۇپ مۆزىْي ، قوٍۇپ بېػىغب خۇرجۇّيىرىْي . تبغالٍتي ئۆزىْي مېيىپ
 بەخىع ئبراً ئۇالرغب غبٍبه ضبىقىِ ئۇرۇىىۋاتقبُ ضۈٍىذىِ ئۆضتەڭ ، ضبٍىطي ضبىقىِ ضۆگەتيەرّىڭ

 مىَىٌ ھېچنىَْىڭ ، ئىذىني تبزا ۋە ٍۇٍػبق غۇّچىيىل قۇٍيىرى ٍەرّىڭ بۇ . ئېتەتتي
 ئوچبقيىرىذا ئبغخبّىالرّىڭ ضېيىْغبُ قبرىتىپ ئۆضتەڭگە . قبىذۇرٍبٍتي داغ مېچىنىذە

 ، پەرٍۇدە ، ضبٍطب پىػقبُ قىسىرىپ ، ّبُ ئىططىق ٍەردىِ ئۇ . مۆٍەتتي ئوت الۋۇىذاپ
 ضېيىْغبُ ئبىذىغب دۇمبّالر . مېيەتتي پۇرىقي ئۆتنۈر توٍۇّغبُ دەرٍبّغب دورا گۆغگىردىيەرّىڭ

 ٍەزىيىل قورۇٍىالرّىڭ ھەرخىو ۋە مبۋاپ . ضبٍرىػبتتي قۇغالر چىراٍيىق قەپەضيەردە چىراٍيىق
 تبً . غىذىقالٍتي ئىػتىھبضىْي مىػىْىڭ ضىڭىػىپ ھبۋاضىغب ضبىقىِ بوٍىْىڭ ئۆضتەڭ پۇرىقي

 تبٍبقالّغبُ ئوىتۇرۇپ تەرىەپ ، قىطىيىپ ئبغخبّىالردا مەتنەُ ببغالپ قۇرۇً قبپقبرا تورۇضيىرىْي
 پەغيىرىگە ٍۇٍۇپ، ٍۈزىىرىْي ضۇدا ٍۇزدەك ، چىقىپ قبٍتىپ بوٍىغب ئۆضتەڭْىڭ ٍەّە خېرىذارالر

 قبىغبُ توپيىػىپ ئبدەٍيەر ّۇرغۇُ ضبٍىطىگە ضۆگەتْىڭ ٍوغبُ قبٍطىبىر چبغالردا بەزى . ئېَتبتتي
 تۇرغبُ چىقىپ پۇراقيىرى تەر ئۆتنۈر . بوالتتي

 ّەغَە ّەغَىچىيەرّىڭ ٍەردە ئۇ مىػي ئۆتنەُ ئبىذىغب ٍېرىپ توپىْي مىػىيەر ّۇرغۇُ
 غەرىق ٍبمي ضېھرىگەرى ھېْذى بىر قبّذاقتۇر ، بوىَىطب ٍبمي قىيىػىۋاتقبّيىقىْي

 ئۈضتىذە تبّىالر ئىْچىنە ضېرىنچىيەر . مۆرەتتي مۆرضىتىۋاتقبّيىقىْي ئوٍۇُ ضېرىنچىيىرىْىڭ
 ھبۋادا ، چىقىپ ٍبٍىػىپ بىيەُ چبققبّيىق ٍبٍَۇّذەك خبدىالرغب تىل . ٍبڭبتتي ئبرقىطىغب ئبىذى
 . پۈرمىػەتتي چىقىرىپ ئوت بىردە ، ضۇ بىرىذە ئبغىسىذىِ ضېھرىگەرىەر . ئېتىػبتتي ٍوىالق

 قبراپ ، چىقىرىپ تىرىيذۈرۈپ بىردەٍذىال ٍەّە ، ضېيىپ قبپقب پبرچىالپ ئېيىپ مبىيىطىْي ئبدەٍْىڭ
 قىيىذىغْي جەىىپ بەك ھەٍَىذىِ ئبدەٍيەرّي .قىيىۋېتەتتي چەمَەُ ئبال مۆزىْي تۇرغبّالرّىڭ

 ئبجبٍىپ ھەققىذە پەُ ئىيىٌ ، چىقىپ ئۆىىَبالر ّۇرغۇُ زاٍبّالردا غۇ . ئىذى ضورىْي ٍەدداھالر
 دۇَّبّي بۇ ٍەّىال ، بوىغبچقب ئبز ئبدەٍيەر چۈغىْىذىغبُ ئوقۇپ ،ئۇّي بوىطىَۇ ٍبزغبُ مىتبپالرّي
 غبراٍىپ ئبجبٍىپ ، رىۋاٍەتيەر غەىىتە مۆرضىتىذىغبُ بېرىپ رەڭ بىيەُ تەضەۋۇرالر ئەپطبّىۋى

 ۋەقەىەر
 ٍەتتە ، ٍەجۈج ٍەجۈج قبّذاقتۇر . ئىذى ئىتتىل ئەڭ ببزىرى توقۇىَىالرّىڭ ھەققىذىني
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 غبٍبتۇّالر جىِ ، مۈھقبپ ضىرىىق ، جبدۇگەرىەر ئۆزگىرەىەٍذىغبُ خىيغب قىرىق ، ٍبىَبۋۇز ببغيىق
  .قبىذۇراتتي تبڭ ئوغۇرالپ ئەقيىْي مىػىيەرّىڭ ٍەدداھالر بىيەُ ھېنبٍىيىرى توغرىطىذىني

 ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى ٍېتىيىۋاىغبُ ئېػىنىْي . توىغبّىذى بىيەُ ئبدەٍيەر ٍەٍذاُ بۈگۈَّۇ
 ٍېْىغب توپْىڭ ئوالغقبُ ئەتىراپىغب ٍەدداھ بىر ئۆتۈپ قبتبرىذىِ ئەىْەغَىچىيەر ، ضېھرىگەرىەر

 ئۇ . تبرتقبّىذى دېققىتىْي ئۇّىڭ ھېنبٍىطي ضۆزىەۋاتقبُ ٍەدداھْىڭ . توختبپقبىذى مەىگەّذە
  .ٍېقىْالغتي ٍېْىغب ٍەدداھ ئبضتب ئبضتب

 ، قوغال-قوغال قبرچىغىطىْي قوٍغبُ قبچۇرۇپ ئۆزىْىڭ پبدىػبھ ھېيىقي ، قىيىپ غۇّذاق »
 داۋاً ھېنبٍىطىْي دەپ_ قبپتۇ، مېتىپ ٍىراقالپ ھەٍراھيىرىذىِ چىققبُ ئوۋغب بىييە بىيەُ ئۆزى

 بىر ، تۆۋەّيەپ ئبضتب ئبضتب چبغذا بىر قبرچىغب مېتىۋاتقبُ ئۇچۇپ ھبۋادا_ ٍەدداھ، ئىذى قىيَبقتب
 ٍۇّذاق ئۆٍرىذە پبدىػبھ . قوّۇپتۇ مېيىپ غېخىغب ئبٍۇتْىڭ ئۆضنەُ ئېگىس ئىچىذىني ببغْىڭ

 چۆه دەغتي ٍەتَەش مۆز ، قۇٍيۇق مەتنەُ ئەتىراپ > ، مۆرٍىگەّىنەُ ببغْي چوڭ ھەغەٍەتيىل
 دەپ< ؟ مۆرٍىذىٌ ببغْي بۇ مۈّگچە غۇ ٍەُ ؟ّىَىػقب قبىذى بوىۇپ بىْب قبّذاق ٍەرگە بۇ ببغ بۇ ،

 ، ئبٍيىْىپ ببغْي غبھ . ئىنەُ ٍوق تبٍيىرىَۇ قورۇق ھەتتب ببغْىڭ بۇ. غبھ بوپتۇ ھەٍراُ ئوٍالپ
  :ۋە چۈغۈپتۇ ئبتتىِ مېيىپ ئبىذىغب ئۆٍْىڭ بىر ئوتتۇرضىذىني ببغْىڭ

 قىس ضبھىبجبٍبه بىر ئبىذىغب غبھْىڭ . ۋارقىراپتۇ دەپ_؟ مىٌ ئىگطي ببغْىڭ بۇ ھبً_ 
  .چىقىپتۇ

 ضوراپتۇ دەپ_؟ ببرمىِ ھبجىتىڭىس ّىَە ، ٍېھَبُ ٍەتنۈزگەُ خۇدا ، ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ_ 
  .قىس

 ، بوىطىَۇ تۇتۇۋاتقبُ مېْىسەميەرّي ٍۈزىەپ ، خوتۇُ ئوّالپ ئوردىطىذا ئۆزىْىڭ غبھ
  .ئېػىپتۇ تېخىَۇ ھەٍراّيىقي ئۇّىڭ . ببقَىغبّىنەُ مۆرۈپ گۈزەىْي قىسدەك بۇ ئۆٍرىذە

 ئۇّي ، قوٍذۇً قبچۇرۇپ قبرچىغىْي ، ئىذىٌ ئوۋچي بىر چىققبُ ئوۋغب چۆىگە ٍەُ_ 
 رۇخطەت . تۇرۇپتۇ قوّۇپ غېخىغب ئبٍۇت ئبۋۇ ئەّە قبرچىغب: قبىذىٌ مېيىپ ٍەرگە ٍۇغۇ قوغيىػىپ
  .غبھ دەپتۇ_، تۇتۇۋاىطبً قبرچىغبٍْي مىرىپ ، قىيطىڭىس
  .قىس ٍېْىپتۇ ئبرقىطىغب دەپ_ ، ببقبً ضوراپ ئبتبٍذىِ_ 

 ئبپئبق . تۇرغبّىنەُ مۆرۈپ پەرىجىطىذىِ ئۆٍْىڭ ٍېھَبّْي مەىگەُ ئبتىطي قىسّىڭ
 ئبدەً ئبدەتتىني ئۇّىڭ ئېتىذىْال ٍىْگەُ ، مېچەك مىَىٌ ٍېھَبّْىڭ ببغۋەُ بۇ ضبقبىيىق

  .ضبالٍيىػىپتۇ چىقىپ ئبىذىغب ٍېھَبّْىڭ دە، _پەٍيەپتۇ ئەٍەضيىنىْي
  .ببغۋەُ دەپتۇ_، تۇتىۋاىطۇُ قبرچىغىطىْي ببغال، ببغقب ٍېھَبّْي قىسىٌ قېْي
 . چۈغۈپتۇ تۇتۇپ قبرچىغىطىْي چىقىپ ٍبٍىػىپ ھەىەمچىيىنتە بىر ٍىڭ ئبٍۇتقب ئىگىس غبھ
  :ببغۋەُ مۆرگەُ مەتنەّيىنىْي چۆٍۈپ تەرگە ٍېھَبّْىڭ
  .دەپتۇ_، بېرىڭ غەربىتي ئبّبر ، مەتتي چبرچبپ ٍېھَبُ قىسىٌ_ 

 غەربەت ئبپقۇر بىر ىىق ، ضىققبّىنەُ چىقىپ ئۈزۈپ ئبّبر تبه بىر مىرىپ ببغقب قىس
 ئىينىَذە ٍىْىڭ تۇرۇپ غبھ ئەجەپ:> ۋە ھوزۇرىىْىپتۇ توىىَۇ ئىچىپ غەربەتْي غبھ . چىقىپتۇ
 چۈغۈپ ئوٍغب دىگەُ .< ئەٍەش غەربەتيىل ٍۇّذاق ئبّبرٍۇ ببغيىرىَذىني ، ٍوق ببغ چوڭ ٍۇّذاق

  .قبپتۇ
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 ، ئبخىر . ئۆرتىْىپتۇ ھەضرەتتە ئوٍالپ ئىػْي بۇ مېيىپَۇ قبٍتىپ ئوردىطىغب غبھ
 چىقىپ بوۋاً ببغۋەُ . چبقىرىپتۇ ئبىذىغب ٍوٍطىپىتْي ھېيىقي ، مېيىپ ببغقب ئېيىپ ىەغنەرىىرىْي

 تبجىْي پبدىػبھيىق ئوۋچي مەتنەُ ئىچىپ غەربىتي ئبّبر مىرىپ ببغقب قېتىٌ ئۆتنەُ ، قبرىطب
  .تۇرغۇدەك قورقۇّۇچيىق ّبھبٍىتي ئەىپبزىَۇ ، ئوىتۇرغۇدەك ئۈضتىذە ئبت مىَىپ

  .ببغۋەُ چۆمۈپتۇ تىس دەپ_ ؟ ئۆتتىنىِ ضەۋەّيىل ّىَە ٍەّذىِ ، غبھىٌ خوظ_ 
 ئېغىر قىيىػىڭ ببغ مبتتب ٍۇّذاق ، ئىگەىيەپ خبىىغبّچە زىَىْالرّي پبدىػبھيىق ضېْىڭ_ 

 دەپتۇ ._ئۆتىذۇ ئىينىَگە ٍىْىڭ ببغ بۇ ببغالپ ھبزىردىِ ، گۇّبھ
 بىيەُ ئەٍگىني ھباله تبرتىپ بوۋىطىذىِ ئبتب بوۋاٍْىڭ ببغۋەُ غبھ ، قىيىپ غۇّذاق . غبھ

 ببغقب بىيەُ چبمبرالر ئۆزىْي ، ئېيىپ خوتۇّيۇققب قىسّي ببغۋەّْىڭ . تبرتىۋاپتۇ بېغىْي قىيغبُ بىْب
  .قوٍۇپتۇ قبراغقب

 ببغۋەُ . قبپتۇ مېيىپ ببغقب ھېيىقي ئبرالپ ئەتىراپْي ئوۋغبچىقىپ ٍەّە غبھ مۈّي بىر
 ، چىققبّىنەُ ئۈزۈپ ئبّبرّي ئوّْەچچە بوۋاً . بۇٍرۇپتۇ چىقىرىػقب غەربىتي ئبّبر چبقىرىپ بوۋاٍْي

 ّبھبٍىتي تەٍي ، مۆرگەّىنەُ ئىچىپ غەربەتْي پبدىػبھ . توىذىراىَبپتۇ ئبپقۇرّىَۇ بىر غەربىتي
  .تېتىپتۇ ٍەزىطىس

 چىققبُ غەربەت ئبپقۇر بىر ىىق ئبّبردىِ تبه بىر ئۆتنەّذە_ غبھ، بوپتۇ ھەٍراُ ._ ئەجەبب_ 
 ئبپقۇرٍۇ بىر ئبّبردىِ تبه ّەچچە ئوُ ّىَىػقب قېتىٌ بۇ . ئىذى ىەززەتيىل ّبھبٍىتي تەٍىَۇ ئۇّىڭ ،

 ؟ قېرىق ّىَبّچە تەٍي غەربەتْىڭ بۇ ھەٍذە چىقَبٍذۇ غەربەت
 ئبّبردىَْۇ غۇڭب ، ئىذى خبىىص ّىَىتىڭ ضېْىڭ_ بوۋاً، ببغۋەُ دەپتۇ_، قېتىَذا ئۆتنەُ_ 

 ّىَىتىڭ ئىچىپال غەربەتْي قېتىَقي غۇ : تېتىغبُ ئبغسىڭغب تەٍىَۇ ، چىققبُ غەربەت مۆپ
 ئىع ھەٍَە . قىالىَىذى رازى ئۆزۈڭْي تەٍىَۇ ، چىقتي ئبز غەربەتَۇ قېتىٌ بۇ غۇڭب . بۇزۇىذى
  .بوىىذۇ بېقىپ ّىَەتنە

  :پبدىػبھ غەزەپيەّگەُ ئبڭالپ گەپْي بۇ
  .ۋارقىراپتۇ دەپ ._ ئېيىڭالر مبىيىطىْي قېرىْىڭ ئەدەپطىس بۇ_ 

 غەربىتىگە ئبّبر تۆمۈىگەُ قبچىذىِ قبّالر قىپقىسىو . ئبپتۇ مبىيىطىْي بوۋاٍْىڭ جبىالتالر
  …«ضىڭىپتۇ ٍەرگە قېتىيىپ

  .بۆىىۋەتتي ضۆزىْي ئۇّىڭ ۋارقىراپ بىرى مىَذۇر ، مەىگەّذە ٍەرگە ٍۇغۇ ضۆزىەپ ٍەدداھ
 .توختبت گېپىڭْي ؟ ئبدەٍطەُ ّىَە ھبً_ 

 بۇ . قبراغتي ئبرقىغب بۇرۇىۇپ ئىختىَبرضىس تىڭػبۋاتقبّالر بېرىيىپ ضۆزىْي ٍەدداھْىڭ
 ىەغنەرىىرىْي ئۇ . تۇراتتي دىۋەٍيەپ بوىۇپ ٍېرىيغۇدەك غەزەپتىِ ھبمىٌ ٍېڭي ئبرقىطىذا توپْىڭ

 ئۇّي دە، _توختىذى مېيىپ ئبىذىغب ٍەدداھْىڭ ئۆتۈپ ٍېرىپ توپىْي مىػىيەر ، ئەگەغتۈرۈپ
  .ئبىذى مبّىَىذىِ
  .ٍەدداھْي ئۇ ضىينىذى دەپ_ ؟ دەۋاتىَەُ ئبدەٍطەُ ّىَە ضېْي ٍەُ_ 

  .قبرىذى ئەتىراپقب قىيىپ ضورىغبّذەك ٍبردەً بوىغىْىچە ھەٍراُ ٍەدداھ مىچىل جۇغي
 ضۈپۈرگە تبرتتي قوىىْي ھبمىَْىڭ دەپ_ ضىقَب، قبتتىق بۇّذاق مبّىَىْي بۇّىڭ ، بۇرادەر_ 

 ؟ بوىىطەُ مىٌ ئۆزۈڭ ضەُ_ ،
 ، ئبجىرىتىپ قوىىْي گېيىذىِ ٍەدداھْىڭ ھبمىٌ دېذى_ دېذىڭَب؟ بوىىطەُ مىٌ ئۆزۈڭ_ 
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 ٍۇغۇ ٍەُ …ٍەُ ؟ بىيَەٍطەُ تېخي مىَيىنىَْي ٍېْىڭ_ ، قبراپ گۆىەٍگىْىچە ضۈپۈرگىگە
 ؟ بوىىطەُ مىٌ ضەُ . بوىىَەُ ھبمىَي بەىگىيەّگەُ پبدىػبھيىقتىِ غەھەرّىڭ
 ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى بوىغبُ چوڭ تۇغۇىۇپ غەھەردە ٍۇغۇ تبرتىپ بوۋاٍذىِ ئبتب_ 
 ؟ ضىقىطەُ بىھۇدە گېيىْي بىراۋّىڭ ّىَىػقب تۇرۇپ ھبمىٌ ضەُ ، ھبمىٌ خبّببي . بوىىَەُ

 ؟ ئبڭيىذىڭَۇ قىيىۋاتقىْىْي قۇتىراتقۇىۇق دەپ ّىَە ئۇّىڭ ضەُ_ 
 ئىػالرّي بوىغبُ ئۆتَۈغتە ئۇزاق مىػيەرگە ئۇ ، ھبمىٌ جبّببي ئەٍەش قۇتىراتقۇىۇق_ 

 قبّچىطي مۈّي ھەر ھېنبٍىيەردىِ ئبجبٍىپ ٍۇّذاق ٍەٍذاّذا بۇ بىسّىڭ . بېرىۋاتىذۇ قىيىپ ھىنبٍە
  ..ضۆزىىْىذۇ
 ٍېْي بوىىۋاتقىْىْي دىَەمچي ّىَە ئۇّىڭ_ ، ھبمىٌ مۈىذى ئبچچىق دەپ _ ؟ ھېنبٍە_ 
 دەٍطەُ؟ بىيَەٍذۇ
 ضۆز ٍەدداھ دېذى_ ؟ بوپتۇٍەُ دىَەمچي ّىَە تەگنۈدەك زىتىغب ببغقىالرّىڭ ٍەُ_ 
  .قىطتۇرۇپ
 ……توقۇپ ئەپطبّىالرّي بىر ئبىيىقبّذاق ٍەردە بۇ ضەُ_ 
 قەدىَىٌ بۇ ، ئېَتتىغۇ ضۈپۈرگە مۆرگەُ مۆپْي ٍبۋۇ ٍبّب ، ھبمىٌ ، ئەٍەش ئەپطبّە_ 

 .ھېنبٍە بىر ضۆزىەّگەُ ئىػالر
 ّېَە؟ ٍەّىطي ھىنبٍەڭْىڭ غۇ ، بوىطۇُ ھىنبٍىَۇ ئۇ ، خوظ_ 
 ، ٍەّىطي_ ٍەدداھ، قبىذى تۇرۇپ بىيَەً چۈغەّذۈرۈغْي دەپ ّىَە_ …؟ ٍەّىطي_ 

  .ئبچَب ئىػل ئبىذىراپ بەتْىَەتيەرگە
 بىيەُ چۆچەميىرىڭ -ھېنبٍە قبٍالغقبُ غۇ ، تۇتۇىذۇڭ تىيىڭذىِ ّەق ، ٍبّب ھىٌ_ 

 ، ٍۇتىۋاىَبقچي پبدىػبھيىق بىر ٍبت ببغْي بۇ ، ئىذى ببغ ٍوق تېَي بىر « غەھىرى بىغەٍيەر :» ضەُ
 قوغۇپ ضبٍبقْىَۇ ٍوق ٍبمبّي دېگەُ جبھبّنەزدى ئبۋۇ ، ٍەدداھْي بۇ ببغالڭالر . دېَەمچىَۇضەُ

 .ببغال
 ٍەدداھ ىەغنەرىەر . توپالغقبّىذى ٍەرگە بۇ خبالٍىق پۈتۈُ ٍەٍذاّذىني بۇ ئبڭالپ غوۋغبّي

  .مەتتي تەۋرەپ خەىىق ٍېڭىػي بوىۇپ ببغيىَبقچي ضۈپۈرگىْي بىيەُ
 ٍەدداھتب……؟ ببغيىغۇدەمطەُ دەپ ّىَە ضۈپۈرگىْي بىسّىڭ ……تبرتىع قوىۇڭْي ھبً_ 

 …گۇّبھ؟ ّىَە
_ ، ھبمىٌ دېذى ._ قۇتىراتَبقچي قبرغي پبدىػبھقب ضىيەرّي ، ئبزدۇرغۇچىالر ضىيەرّي ئۇالر_ 

 ٍبڭب ئېػىني ئبۋۇّىڭ ، قىيىڭالر ٍۇضبدىرە چبرىيىرىْي خۇرجۇُ ٍەدداھْىڭ ، ببغالّطۇُ تۇتۇپ
  .قبىطۇُ

 ؟ قبىغبُ مېيىپ ّەدىِ ئۆزى خەق بۇ_ ، تەڭال بىرّەتچەٍيەُ دېذى. _ ئۇرۇڭالر_ 
 ؟ ئۆزى مىٌ دېگىْىڭ ھبمىٌ_ 
  …ٍۇّبپىقالرّي ئۇر_ 

 قېيىچيىرىْي ىەغنەرىەر . مەتتي ببغيىْىپ قبالٍَىقبّچىيىق دەھػەتيىل بىيەُ غۇّىڭ
 مۆزى ببظ ھبمىَْىڭ دىگۈچە پەظ ھەظ . قبىذى ئبضتىذا مېطەك چبىَب بوىغۇچە ٍبالڭبچالپ

 توغراٍذىغبُ گۆظ ، چۆٍۈچ ، ضبپيىق ئبغپەزىەر ئبغخبّىالردىِ ئەتىراپتىني . ٍېرىيذى
 ببىىالر ئۇغػبق . ئىذى مەىَەمتە ٍۈگۈرۈپ توپقبقبراپ چىقىپ مۆرۈرۈپ قىڭىراقيىرىْي
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 ببغالپ ئەتىراپقب . ٍبٍىػبتتي ضۆگەتيەرگە بوٍىذىني ئۆضتەڭ ئۈچۈُ مۆرۈظ قىسزىقچىيىق
 ئېػەميەر قوٍۇىغبُ

 ىەغنەرىەر . ئبىذى ئەۋىج تېخىَۇ ٍبىىَبّچىيىق ، پۇغقۇرۇپ تۆگىيەر ، ھبڭىراپ
 قبراپ تەرەپنە مەىگەُ ئۇتتۇر ، چىقىپ ئۆٍيىگىْىچە ئبضتىذىِ ئبٍىغي ئبدەٍيەرّىڭ

  ……قېچىػتي
 
 

 بولىدۇ؟ پادىشاھ مىن قېني،
 

 غەھەر ئبڭالپ توقۇّۇغْي بوىغبُ ئبرىطىذا خەىىق بىيەُ ىەغنەرىىرى ھبمىَْىڭ ٍېڭي
 پەّجىرىيىرىْىڭ . ئىذى مېيىػَەمتە تەرەپتىِ تەرەپ ٍەٍذاّغب بوٍىذىني ئۆضتەڭ خەىقي

 چۈغنەچنە بېػىذىِ توّۇر ھېيىال ، ضودىگەرىەر چىگىۋاىغبُ بەىۋاغالرّي گۈىيۈك ئۈضتىذىِ
 پبرقىراپ ٍبٍيىػىپ مىَىَيىرى ، ّبۋاٍالر تۇرغبُ مېيىپ پۇرىقي ّبّْىڭ ئىططق ۋە تەر بەدىْىذىِ

 ضېتىق ضودا ، ٍوزدوزالر قبراٍغبُ بوىۇپ ٍۇقي ضىراج ۋە قبرىگۈه قوىيىرى ، قبضطبپالر مەتنەُ
 توپْىڭ ضوزۇپ بوٍۇّيىرىْي ئۈچۈُ بىيىع بوىغبّيىقىْي ۋەقە ّىَە خوتۇّالر چىققبُ ئۈچۈُ

 داىذىغب جېْىْي قېچىپ ٍەردىِ بۇ ئبىيىبۇرۇّال ىەغنەرىىرى ھبمىَْىڭ . قىطتىيىػبتتي ئوتتۇرضىغب
  .تۇراتتي قىسزىپ قېْي تېخىچە تۇتۇغقبّالرّىڭ بىيەُ ئۇالر ، بوىطىَۇ ئبىغبُ

 ھبرۋىْىڭ قوٍغبُ چىقىرىپ ٍەرگە غۇ بىرى مىَذۇر ضۈپۈرگە دېذى ._خبالٍىق ھبً_ 
 ئۆز بىسّىڭ ؟ ببغقۇرغۇدەك ۋامىٌ ئەۋەتنەُ ببغقىالر دەپ ّىَە بىرّي_ ، چىقىپ ئۈضتىگە

 ؟ قېْي ئبقطبقبىيىرىَىس
 ؟ ئەمەتتي قەٍەرگە ئۇالر ئبقطبقبىْي ٍبّتبق_ ، خەىىق چۇرقىراغتي دەپ ._ ئېَتىطەُ راضت_ 

  .ببغقۇرضۇُ ئبقطبقبىيىرى ئۆزىَىسّىڭ بىسّىڭ
 ٍبتالر بوىَىطب_ ، ضۈپۈرگە قىيذى داۋاً ضۆزىْي دەپ_ مېرەمتە، بوىۇغي بېػي بىر ئەىْىڭ_ 

 مەىگۈچە قبٍتىپ ئبقطبقبه ٍبّتبق . بوىىذۇ ئىع ضىقىذىغبُ مبّىَىَىسّي بۈگۈّنىذەك مېيىپ
  .مۆرضىتەٍيي ئبقطبقبه بىر ئبرىَىسدىِ ئورّىغب ئۇّىڭ

 ّىَە ئبقطبقبىْىڭ ئۇّذاق مېتىذىغبُ قېچىپ چۈغنەّذە مۈُ بېػىغب خەىىقْىڭ بىسگە_ 
 ٍبظ بىر چىقىذىغبُ گۈرۈىذەپ ئبۋازىىرى چىقتي ضەمرەپ ٍېْىغب ضۈپۈرگىْىڭ دەپ_ ؟ مېرىني
 پۈتۈُ غەھەرّىڭ ، ٍبّب . مېرەك بوىىػي پبدىػبھىَىس ئۆز ببغقىالرّىڭنىذەك بىسّىڭَۇ_ ، ٍىگىت

  .چىقبٍيي ضبٍالپ ئۆزىْي پبدىػبھْىڭ ّەق بىس . تۇرۇپتۇ ٍەٍذاّذا ٍۇغۇ جبٍبئىتي
 ببٍب تېخىچە ئۇ ، ٍەدداھ ۋىجىل ھېيىقي بوىذى ھەٍراُ دەپ_ خەق؟ ٍبۋۇ دەۋاتقبّذۇر ّىَە_ 

 قبرىغبّذا جەڭْبٍىيەردىِ ئوقۇغبُ ٍەُ_ ، تۇراتتي ضىالپ بوٍْىْي ضىققبُ مېيىپ ھبمىٌ
  .مېرەمتە بوىىػي ضبراٍيىرى ئوردا ٍبرىػب ئۆزىگە دىگەّْىڭ پبدىػبھالر
 ببغقىالرّىڭنىذىَْۇ ئۇّىڭغب بىس ، مۆرضەت بوىىذىغبّيىقىْي پبدىػبھ مىَْىڭ ئبۋاه ضەُ_ 

 ؟ بوىىذۇ پبدىػبھ مىٌ قېْي …. بېرىَىس ضېيىپ ضبراٍالرّي مبتتب
  .مۆرگەُ ئىع جىق ئبرالپ جبھبُ ئۇ_ ، بىرى ۋارقىرىذى دەپ ._ بوىطۇُ ضۈپۈرگە_ 
 چوڭ ٍۇّذاق ئەىْىڭ ٍەُ_ ، ضۈپۈرگە قىيذى رەت دەرھبه دەپ ._ بوىَبٍذۇ ، بوىَبٍذۇ_ 
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  .چىقبىَبٍَەُ ھۆددىطىذىِ ئىػىْىڭ
 تۇرۇغْىڭ قبٍىيىپ ئىچىگە ئوردا ضۈپۈرگىگە_ ، ٍوٍطىپىت بىر دېذى_ ، ئېَتتي راش ئۇ_ 

 بوىطب ئەىچىطي ٍۈرىذىغبُ مېسىپ ئەىيەرّي قوغْب پبدىػبھىَىسّىڭ بوىغۇضي ئۇ. ئبزاة بىر ئۆزى
  .بوىىذۇ

 ئۆزى_ ، بىرى ئىچىذىِ توپ ۋارقىرىذى دەپ_ قبّذاق؟ ضەرراپ تۇردى ئبۋۇ_ 
 بەضتىَۇ مېيىػنەُ ، بۇرتي غبپ ئۇّىڭ قبراڭالر . بىرى ببٍالرّىڭ چوڭ ئەڭ غەھىرىَىسدىني

  .الٍىق پبدىػبھقب
 ئۈضتىگە خوتۇّىْىڭ تۆتىْچي ئۇ_ ، ّەتچەٍيەُ بىر مۆرٍىذى ٍبقۇه دەپ ._ بوىَبٍذۇ_ 

 ؟ بوپتۇٍۇ ٍۇضۇىَبّچىيىق غۇٍۇ ، ئبىَبقچي خوتۇّْي بەغىْجي ٍېقىْذا
  …تېخي خوتۇّيىرىچۇ ٍەخپىٌ قوٍغبُ تبغالپ ئېيىپ ٍېرىذە بىر ھەر ببرغبُ قىيىپ ضودا_ 
  .ٍوق خوتۇّي بىرٍۇ ھبزىرغىچە ضۈپۈرگىْڭ ئبۋۇ ئەّە دە،-مېرەك ئىْطبپ_ 

 ئىچىگە بېػىْي ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ ضەرراپ تۇردى تۇرغبُ مېرىيىپ ئبرىطىذا ئبدەٍيەر
  .بوىذى غبٍىپ مۆزدىِ دە، -بوىذى مەتنەّذەك مىچىنيەپ تىقىپ

 مېطىيىْي مىػىْىڭ قبّذاق ھەر. … تىۋىپچۇ؟ تبغئبخۇُ ٍۇّۇ ، خبالٍىق ھوً_ 
  ….تبپبالٍذۇ

  .بىرى بىيەُ زەردە دېذى_ دە، _ ئبچَبٍَىس غىپبخبّب ٍەردە بۇ بىر_ 
 ، مىرىپ دەپ مۆرىَەُ مىطەه ئۇّىڭ_ ببغقىالرٍۇ، چۇرقىراغتي دەپ _ ئەٍەش الٍىق_ 

  .بىيَەٍذۇ مىٌ ٍۈرگىْىْي قىيىپ ئىػالرّي ّىَە ئۆٍىذە خوتۇّالرّىڭ ٍوق ئېرى
 ٍېْىڭ ، ضبٍيىَبڭالر ضبٍيىَىطبڭالرٍۇ ٍېْي ، ٍۇضۇىَبّالر ، ضۆزىەڭالر بىيەُ ئىْطبپ_ 
  .تىۋىپ مەتتي غودۇراپ دەپ ._ قىيَبڭالر گەپيەرّي ّبالٍىق ئۇّىذاق غەّىَگە
 ؟ تبٍچىچۇ ضبدىق ٍبۋۇ_ 
 بىيەُ مەمە چوقۇٍذىغبُ مېطەك قوىىذىني قوغْىطىْي ٍىيي ئۆتنەُ ، بوىَبٍذۇ ئۇٍۇ_ 

  .قبىغبُ تبضال قوٍغىيي ئۆىتۈرۈپ ئۇرۇپ
 قوٍطبق قىيىپ پبدىػبھ ، ۋارقىراٍطەُ ۋار ۋار ببزاردا ؟ ضەّچۇ قبضطبپ ئىَىر ھەً_ 

 ؟ ئەپيەغتۈرەىەرضەَّۇ
  .ئوغرى قىپقىسىو ، ئەٍەش ئبدىو تبرازىذا ، قبضطبپْي ئۇ قوٍۇڭالر_ 
 ؟ مەضنەمچۇ تۇراق ٍبۋۇ_ 
 دەر ّىَە خەق قىيىۋاىطبق پبدىػبھ مەضنەمچىْي بىر تېپىيَىغبّذەك ئبدەً ؟ گەپَۇ غۇٍۇ_ 

 ؟
 مەضنەمچىيىل……؟ دېذىََۇ ضبٍالڭالر پبدىػبھ ٍېْي ضىيەرگە … ؟ ئبھبّەتبۇ ّىَبّچە_ 

 دەپ_ ، ….ّىَىيىرىڭْي بىر ھېيىقي بوىطبً قوٍَىغبُ قىيىپ ئبدا ضۈّْەتْي ٍەُ ؟ ئىػَىنەُ ٍبٍبُ
  .مەضنەمچي قبىذى چىقىرىۋىتىپ گەپيەرّي ئەپطبّە ئبغىسىذىِ تېرىننىْىذىِ

 تبزىَۇ بىرى ۋارقىرىذى دەپ_ ؟ مۆرضەتَەٍَىس دومبرّي توختي ٍۇّۇ ئۈچۈُ ّىَە بىس_ 
 ، ضبتىذىغبُ توپ ئەرزىْىغىال ٍبىيىرىْي _ ، تۇرۇپ غەرەتيەپ مىػىْي ضبىغبُ قورضبق ٍوغبُ

  .مېيىذۇ ببة تبزا بوىۇغقب پبدىػبھ ، ئبدەً مۆڭۈه ئبق ّبھبٍىتىَۇ
 ضىَرىيىپ تىسىغىچە ئىػتىْي ٍەضچىيىنتە قېتىٌ بىر بىراق، ، ئبدەً ٍبخػي دومبرغۇ توختي_ 
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  .بوىغبُ رەضۋا ئبىذىذا جبٍبئەت مېتىپ چۈغۈپ
 تەرتىپ چۇرۇىذىػىپ ببرغبّطىرى خەىىق . مەتتي مۈىۈغۈپ پبراققىذە ٍەٍذاّذىنىيەر

 بەزىيەر . تبىىػبتتي گەپ ئۈضتىذە ّبٍساتي پبدىػبھ بىيەُ بىرى بىر مىَيەردۇر . ببغيىذى بۇزۇىۇغقب
 ئبتىيىپ ئىطَىٌ ٍىْىڭ مىػيەر ئۇٍبتچبّراق . ئبٍالّذۇراتتي چبقچبققب ئىػْي بۇ مۈىۈپ

 مۆزىگە خەقْىڭ ببرالر تەٍەضي غبھيىقتىِ . ئبالتتي داىذىغب ئۆزىْي قورۇّۇپ دەپ ، قبىَىطىنەُ
 ئەگەر . بوٍۇّذاٍتي قبراپ ئەتىراپقب ھەدەپ ، ضۆزىەپ چىقىرىپ ئبۋازىْي ئەتەً ئۈچۈُ چۈغۈظ

 ئۈضتىذىِ ئۇّىڭ دەرھبىال ، بوىطب قبىغۇدەك ئبتىيىپ ّبٍي ببغقىالرّىڭ ، ئەٍەش ئۆزىْىڭ
 بىر بوىۇغقب پبدىػبھ گە«غەھىرى بىغەٍيەر »خۇدا ؟ ببر مىٌ ّۇخطبّطىس دۇَّبدا . تېپىػبتتي گەپ

 دە، -بەرٍەٍذۇ چۈغۈرۈپ پەرىػتىْي
 ئىسدەٍذىغبُ ئبدەٍْي ئەٍىبطىس_ ، ضۈپۈرگە ۋارقىرىذى دەپ._ تىْىچيىْىڭالر ، خبالٍىق ھبً_ 

 تۇرغبُ ئىچىذە توپْىڭ ئۇ دېذى ._ ضبٍيىَبٍيىَۇ ببىىْىال قوىىذىني چومبّْىڭ ئبۋۇ ئەّە بوىطبق
 مېتىپ ئۈضتىذە مىٌ گەپْىڭ ئبّىطي ببىىْىڭ . مۆرضىتىپ بوۋاقْي قوىىذىني ببىىْىڭ بىر

  .تۇراتتي قبراپ ئبغىسىغب غۇّىڭ قىيطب گەپ مىٌ ئبڭقىراىَبً ببرغبّيىقىْي
 .ئبدەٍيەر بوىذى ھەٍراُ دەپ_ ؟ بوۋاققۇ تېخي ئۇ.…دەٍطەُ؟ پبدىػبھيىققب_ 
 ئوتتۇرغب دىَەىىطە پبمَەُ بوۋاقتىِ ئبغۇ ٍەُ ئۆزىْي مىٌ قېْي ، دەٍَەُ بوۋاقْي غۇ ھە_ 
  .چىقطۇُ

 ئوٍيىْىپ ئۈضتىذە پەزىيىتي ئۆزىْىڭ ھەرمىٌ تبپتب غۇ . ببضتي جىَجىتيىق بىردىْال ٍەٍذاّْي
  .تەڭيەغتۈرەىَەٍتي ببىىغب ضەبىٌ ئىَىۋاتقبُ ضۈتىْي ئبّب تېخي ئۆزىْي ھېچنىََۇ پبميىقتب . قبىذى

 ئبغۇ پبدىػبھيىققب_ ، قوٍىۋىتىپ بوىۇغىغب ئبۋازىْي بىرى ۋارقىرىذى دەپ_ ، ئېَتتىڭ توغرا_ 
 .بەر ٍبڭب ببىىْي ، ضىڭيىٌ قېْي ….ٍوق ئبدەً ئبرتۇق ّبرضىذىذىِ

 دە، -ئېيىػتي بوۋاقْي ٍۆگەمتىني قوىىذىِ ئۇّىڭ ئبدەٍيەر بوىغۇچە ئوڭػبپ ئۆزىْي ئبّب
  .مېتىػتي مۆتۈرۈپ بېػىذا ئىچىذە ضۈرەُ چوقبُ

 ّىَە ئۇّي_ چومبُ، ٍۈگرەٍتي ئبرقىطىذىِ مىػيەرّىڭ دەپ ._ توختبڭالر ھبً_ 
 دادىطي تېخي..مېرەمقۇ؟ بېقىػىٌ ئىَىتىپ ٍەُ ٍەّە ببىىْي ئبپىرىطىيەر؟ قىيَبقچىطىيەر؟ّەگە

 ……دەٍذۇ؟ ّىَە
 ئۆزىْىڭ ئۇ . قبىذى ٍبىغۇز ئۈضتىذە ھبرۋا بوىغۇّىچە ھەٍراُ ئىػالرغب بوىىۋاتقبُ ضۈپۈرگە

 پبدىػبھ بوۋاقْي ئبغۇ ، بوىطبق ئىسدەٍذىغبُ ئبدەٍْي ّۇقطبّطىس ئەگەر : ئېَتقبُ بىيەُ تەّە
 زادى چىقىذىغبّيىقىْي مېيىپ ّەتىجە بۇّذاق ضۆزىذىِ ٍەّىذىني دىگەُ غۇ، بوىىذۇ قىيطبق
  .ئىذى ببقَىغبُ ئوٍالپ

 تۇرۇپ ّىَىػقب ٍەُ_ ، ئۆزىگە ئۆز ئۇ پىچىرالٍتي دەپ _ ؟ . مەتتي بوىۇپ گەپ ّىَە »
 دەپ ّىَە ..ّىَە؟ ئبالٍىتىَۇ قېرىيىقْىڭ بۇ . قبىذىٌ بوىۇپ ئبزىذىغبُ ئىػىَذىِ قىيۋاتقبُ تۇرۇپ

 مۆتۈرگەُ بوۋاق ؟ . قبىذى چۈغۈپ قبّذاق مۆزۈٍگە بوۋاق بۇ ؟ دېذىٌ بوىطۇُ پبدىػبھ بوۋاقْي غۇ
 ّىڭ < غبھي قۇٍبظ >ھېيىقي بۇ ، ٍبئبىال …؟ قبىذى بوىۇپ پەٍذا ّەدىِ ئىچىگە توپْىڭ چومبُ

 ، توۋا … ھە؟ -ئەٍەضتۇر چومبُ ئبىۋاضتي ئۇچىرىغبُ ٍبڭب مېيىۋاتقىْىَذا چىقىپ غەھىرىذىِ
  . …«ببقَبپتىنەَّەُ مۆرۈپ ضبٍالٍْي غەىىتە بۈگۈّنىذەك مېسىپَۇ ئەىيەرّي غۇّچە
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 باغ قاغىلىق

 
 چىققبُ قبرغي ئۆزىىرىگە ئۇالر . ئىذى ببر ئبدەت بىر قبىغبُ ئەۋالدىىرىذىِ پبدىػبھيىقتب بۇ

 گۆرۆگە ئەمىيىپ پبٍتەخىتنە ببىىيىرىْي جەٍەتيىرىْىڭ -ئۇرۇق ، ئبقطبقبه ٍبمي بەگ بەگيەرّىڭ
 ئۇالرّي ٍبمي پبٍذىيىْبتتي ئۈچۈُ ٍەقطىذى ئۆز ئۇالردىِ مەىگەّذە پەٍتي . تۇراتتي تۇتۇپ

 ئېيىْىپ گۆرۆگە ٍەقطەتتە غۇ ببىىيىرىَۇ ئۇّىڭ بىيەُ ئبقطبقبه ٍبّتبق . ئۇجۇقتۇرىۋىتەتتي
  .قىيىْغبّىذى ّەزەربەّذ قب«ببغ قبغىيىق»

 زاٍبّالردا بىر . ئىذى ببغ تبغالّذۇق بۈرجۈمىذىني بىر چەت غەھەرّىڭ «ببغ قبغىيىق »
 بەرٍەمچي قىيىپ ببغچب خبش ئۈچۈُ توقىيي مۆرىذىغبُ ٍبخػي ئۆزىْىڭ ٍەرّي بۇ غبھ قبٍطىبىر

 ئېگىس ئەتىراپىْي ببغْىڭ ، تىنتۈرۈپ مۆچەتيەرّي ٍېۋىيىل ٍەرگە بۇ ، بوىۇپ بەرٍەمچي بوىۇپ
 ىېنىِ . قوٍذۇرغبّىذى دەرەخيەرّي دەه ّۇرغۇُ تېػىغب ئىچي تبٍالرّىڭ ۋە قورغىغبُ بىيەُ تبٍالر

 تبزا دەرەخيەر ٍىۋىيىل ، چىقَبً راۋاُ ضۇ ٍەرگە بۇ بوىغبچقب دۆڭ ئورّي ببغ مىَىِ ،
 ببغ چبغالردا مىَىْني . قوٍغبّىذى تبغالپ پىالّىْي قىيىع ببغ ٍەرّي بۇ ئوردا ، ئبٍْىَبىَىغبّيىقتىِ

 ئىچي ببغ ئبٍرىپ غبخ تەرەپنە ھەر ئىختىَبرىچە ئبٍْىغْي ، قۇرۇپ قۇرىغىْي ٍېۋىيەرّىڭ ئىچىذىني
 ٍىيتىس چوڭقۇر دەرەخيەر دەه قوٍغبُ ئبٍالّذۇرۇپ تبٍْي پەقەت . مەتنەّىذى جبڭگبىيىػىپ

 ئىچىذە ببغ ھبزىر . مەتنەّىذى ٍوغىْبپ بوىۇپ ٍەتَەش قۇچبق بىيەُ ئۆتىػي ٍىيالرّىڭ ، تبرتىپ
 ٍبمي تۆرەىگەُ ئۇرۇقيىرىذىِ ٍېۋىيەرّىڭ قوٍغبُ ببغۋەّيەر ۋاقتىذا ئۆز ٍىۋىيەر بوىغبُ ببر

 ، ٍبضيىػىپ ٍۇھىتقب ضۇضىس ئۇالر ، بوىۇپ ٍېۋىيەر ٍبۋا چىققبُ مۆميەپ ٍىيتىسىىرىذىِ غۇالرّىڭ
  .تۇرىػبتتي مۆمىرىپ بىيەُ قەٍطەرىىل

 قبغىجىراپ ببغْىڭ ضۇالر مەىگەُ تبغقىْالپ ئېتىقالردىِ ئېتىس ٍەزگىييەردە مەىگەُ قىَبُ
 ٍىيىغب بىيەُ ئبٍەت مەىگەُ تبضبددىبىٌ غۇّذاق ئەّە ببغ ، دە -توىذۇرىۋېتەتتي ئېرىقيىرىْي ٍبتقبُ

 بىيخالر ٍېڭي ٍەّە ئۇرۇقالردىِ تۆمۈىگەُ بىيەُ غۇّىڭ . قبالتتي ئىچىپ ضۇ قېتىٌ ئىنني بىر
 بوىۇپ ٍبپَېػىو ّۇرىذا قۇٍبظ ، ٍېَىيىپ مەڭ ٍبپراقيىرى ضوالغقبُ ٍېۋىيەرّىڭ . بوالتتي ھبضىو

 ٍۈزىىگەُ ئۈضتىگە تېرەميىرى ببغْىڭ بۇ بىيەُ ئوىتۇرۇغي مۈُ مۈّيىرى ٍبز . مېتەتتي پبرقىراپ
 چبغالردىني ئەٍْي ببغْىڭ بۇ . مىَەتتي بېػىغب ئەتىراپْي چبڭىيذىػىپ ، قوّۇپ مېيىپ قبغىالر

 ببغ بۇ ھبزىر ، بوىۇپ ئۇّتۇىغبُ ئبىيىقبچبُ ئىگىيىرى ، ببغۋەّيىرى قوٍغبُ مۆچەت ٍېۋىيىل
 . ببر ئبىۋاضتي دا « ببغ قبغىيىق . » ئىذى توّۇظ بىيەُ ّبً دىگەُ « ببغ قبغىيىق » مىػىيەرگە

 ضبّذا ئبّذا ئەتىراپىغب ببغْىڭ مۈّذۈزىىرى . ببضَبٍتي ئبٍبغ ھېچنىٌ ئەتىراپقب بۇ مېچىيىرى دەپ
 ئۆڭۈپ ٍېػىْالردا ٍبٍغۇر ۋە ّۇرى قۇٍبظ ببغْىڭ . قبالتتي مېيىپ ئبدەٍيەر ببقىذىغبُ ٍبه

 قىيىپ ئېچىيَبش ، ٍىخالپ تەرىپىذىْذۇر مىَيەر دەرۋازىطي ٍوغبُ قبغىجىرىغبُ
  .بېنىتىۋەتنەّىذى

 قبٍطي ، ئوٍالغقبّذا قىيىػْي بەّىذ ّەزەر ٍەرگە بىر بىيەُ ببىىيىرى ئبقطبقبىْي ٍبّتبق ئوردا
 . مەىگەّىذى ببغ تبغالّذۇق ئبغۇ ٍىراق مۆزىذىِ ئبھبىىطىْىڭ غەھەر ئېطىگە ئەٍەىذارّىڭ بىر

 ، ئورّىتىپ دەرۋازا ٍېڭي بىر ٍۇضتەھنەً ئورّىغب دەرۋازىطي موّب ببغْىڭ خىسٍەتچىيىرى ئوردا
 . قبىذۇردى ئىػىل مىچىل ئۈچۈُ چىقىع مىرىپ بوىغبّذا مېرەك تەرىپىذىِ بىر دەرۋازىْىڭ
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 ٍەرگە بۇ بىيەُ ببىىيىرى ئبقطبقبىْي ٍبّتبق . بېنىتتي توضۇقالرّي ئۈضتىگە ، ئېگىسىىتىپ تبٍالرّي
 . قوٍۇغتي قبراۋۇىالرّي قىيىػقب مۆزەت ئەتىراپىْي ببغ ۋە ئبىذى دەرۋازا . ضوىىذى ئەمىيىپ

 ھېچنىَْىڭ تبغقىرىذىِ رۇخطىتىطىس ئوردىْىڭ ۋە چىقىػىغب ھېچنىَْىڭ ئىچنىرىذىِ
 مۈُ قىيىپ ئبٍبه قېتىٌ بىر ئبٍذا ھەر ئبئىيىطىگە ئبقطبقبىْىڭ . قوٍۇىَبٍتي ٍوه مىرىػىگىَۇ

 ئەمىرىپ مېرەميەرّي ّەرضە ئبقطبقبىغب . بېرىيەتتي مىرگۈزۈپ تۈىۈك ئۇزۇق تۇرغىذەك ئۆتنۈزۈپ
 تۇغَب ئۇ . پبراڭالغَبٍتي بىيەَّۇ ھېچنىٌ . ئبچَبٍتي قبپىقىْىَۇ ھېچنىَگە خىسٍەتچي بېرىذىغبُ

  .ئىذى مېنەچ
 چبغالردا بىر قبچبّذۇر بۇ . تۇراتتي ھوجىرىذا تبغالّذۇق بىر ئىچىذىني ببغ ئبقطبقبه ٍبّتبق

 ، بوىۇپ ئۆً ئېغىسىىق ئىنني ضېيىْغبُ ئۈچۈُ تۇرىػي ۋاقىتيىق ببغۋەّيەرّىڭ ئىػيىگەُ ببغقب
 ، مەتنەُ بېطىپ تور بۇىۇڭالرّي ، چۈغۈپ ضۇۋاقيىرى تورۇضيىرىْىڭ تبً ئۆٍيەرّىڭ بۇ ھبزىر

 ئىيگىرمي قىَطىَىپ ئىػىنيىرى
 مۆىەٍذە ھەر بىيەُ ضۈٍي ٍبٍغۇرىْىڭ ببھبر ئۆگىسىطىذە ئۆٍْىڭ . ٍوقبتقبّىذى ئىطنەتىْي

  .قبالتتي قۇرۇپ ببرٍبٍال ٍبزغب ، دە -مېتەتتي ئۈّۈپ ٍبٍطىالر مۆپنۆك
 بوىغبُ خوتۇّىذىِ چوڭ ئىننىطي ئبىذىْقي ئوغيىْىڭ ئۈچ تۇرىۋاتقبُ ٍېْىذا ئبقطبقبىْىڭ

 ، بوىۇپ مەتنەُ ئۆىۈپ ئبىذىذا ٍىيالرّىڭ ئۇزۇُ خوتىْي چوڭ ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق . ئىذى ببال
 بىغەٍيەر »ئبقطبقبه . قىيغبّىذى چوڭ ئېيىپ ئبضتىغب قبّبت خوتۇُ مىچىل ھەٍَىطىْي ببىىالرّىڭ

  .ئىذى بىخەۋەر ھبزىر ھبىىذىِ خوتۇّىْىڭ مىچىل قبىغبُ دە «غەھىرى
 تىت تىت ئۇ . مۆّەىَىذى زادىال تۇرٍۇغقب دىني«ببغ قبغىيىق »دەضيەپتە ئبقطبقبه ٍبّتبق

 ّۇرغۇُ ئۆتنەُ . ٍبڭبتتي ٍبققب بۇ ئۇٍبق توختىَبً ئىچىذە ببغْىڭ بىيَەً قىيىػىْي ّىَە بوىۇپ
 قىيغبُ ئىػالرّي ٍبخػي ّۇرغۇُ ئۇٍۇ ئوخػبظ بەّذىيىرىگە ھەٍَە خۇداّىڭ . ئوٍالٍتي ئىػالرّي

 جبھبّنەزدى مۆزئبىذىذىِ ئۇّىڭ مېَىِ ، ّىَىػقىذۇر . قوٍغبّىذى ٍوه خبتبىىقالرغىَۇ ّۇرغۇُ ۋە
 ضەپىرىذىِ قىيغبُ ٍۇرتالرغب ٍىراق قېتىٌ ھەر ضۈپۈرگە . قبىذى بوىۇپ مەتَەٍذىغبُ ضۈپۈرگە

 دۇَّبدىني ، بىيگەّيىرىْي مۆرگەُ ئۆزىْىڭ ئۇّىڭغب . ٍوقالٍتي ئبقطبقبىْي ، مېيىپ قبٍتىپ
 قوراىالّغبُ ٍەردىني ئۇ ، غەھەرىەر قورغبىغبُ بىيەُ ضېپىيالر ئېگىس ، پبدىػبھيىقالر ئبجبٍىپ
 ئۇ ئبقطبقبه ٍبّتبق . بېرەتتي قىيىپ پبراڭالرّي تۈگىَەش توغرىطىذىني ھبمبزىالر ۋە ىەغنەر

 ضۆزىىرىْي ضۈپۈرگىْىڭ جبھبّنەزدى چبغذا
 چوڭقۇر ئېَتقبّيىرى ضۈپۈرگىْىڭ . »قوٍغبّذى ئبڭالپ ئبڭيىغبّذەمال ھىنبٍىْي بىر ئبددىٌ

 ئبجبٍىپ غۇ – ، ئۆزىگە ئۆز ئبقطبقبه ٍبّتبق دەٍتي-، ئىنەُ گەپيەر ئىگە ٍەّىگە
 تۇتقۇزۇغْي ٍبراغ قوراه ئبدەٍيىرىَىسگە ، ضوقۇغْي ضېپىو ئەتىراپىغب غەھەرىىرىَىسّىڭ

 بەمَۇ بىسّي تۇرٍۇظ توق ، تىجبرەت تۇرغبُ ٍۈرۈغۈپ ، ئېتىسالر ھوضۇىيۇق . ئوٍالغَىغبّىنەَّىس
 ئۆز ئبقطبقبه ٍبّتبق ئۆتنەّطىرى ۋاقىت ….« قوٍغبّىنەُ ئبدەتيەّذۈرۈپ ٍبغبغقب بىغەً

 ّۇرى مۈُ ٍەڭگۈ ببغ تبغالّذۇق بۇ ئەىۋەتتە . قبىذى بوىۇپ قىيىذىغبُ غۈمرى تەقذىرىگە
 ھېيىقي تۈگەغتۈرىۋىتىذىغبُ قۇۋىتْي مۈچ جىطَبّىٌ ، ئىرادىطي ئبدەٍيەرّىڭ ، چۈغَەٍذىغبُ

 تبٍالر ئىگىس ئەتىراپىْي تۆت ٍەرّىڭ بۇ . ئىذى ٍبخػي ٍەرتىۋە ٍىڭ زىْذاّذىِ زەً ، قبراڭغۇ
 تىگىپ بىرىگە بىر ّەٍسىيىرىْىڭ قېيىچ ، تبۋۇغي قەدەً قبراۋۇىالرّىڭ ئبرقىطىذىِ تبً ، قورغبپ

 ئۆزىْىڭ ، مۆتۈرۈىۈپ ئۈضتىگە ببغ مۈّي ھەر ٍەّە ّۇرى قۇٍبظ ، تۇرضىَۇ ئبڭيىْىپ جبراڭالغيىرى
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 ، ئېچىپ چېچەك رەڭ رەڭَۇ ٍېۋىيەر ٍبۋا ببھبردا . چبچبتتي ئەتىراپقب بىيەُ ضېخىَيىل ّۇرىْي
 پەرۋاّە بېػىذا ئۇّىڭ مۈّي ھەر بوىطب ببىىيىرى ئبقطبقبىْىڭ . مۆتۈرەتتي ببظ ئوتالر ٍبپَېػىو

  .قىالتتي خىسٍىتىْي بوىۇپ
 قوراٍىغب ئۆٍيىْىع تبرتىپ خەت بۇرتيىرى ھبزىر ئوغيي چوڭ ئىنني ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق

 ٍىگت قبۋۇه مەىگەُ دوغالق ئۆزىَۇ ، دۈگيەك ٍۈزىىرى ئۆٍەر ئوغۇه چوڭ . قبىغبّىذى ٍېتىپ
 چبغذا تۇغۇىغبُ ئوغۇىالر بۇ . ئىذى ٍىگىت چىراٍيىق ، ئېگىس ، ئورۇق ببرات ئوتتۇراّجىطي . ئىذى

 ئۈزۈىۈپ ّەضەبىْىڭ ئبقطبقبىيىق بۇ چۈّني ، چۆٍگەّىذى غبدىىققب ئوٍۇٍىٌ ئۆٍي ئبقطبقبىْىڭ
 مەىگەّذە بۈگۈّگە ئەٍَب . ئىذى ئىع خوغبىيىْبرىىق بېرىذىغبُ دېرەك قبىَبٍذىغبّيىقىذىِ

  .قوٍذى قىيىپ بەّىذ ئىچىگە تبً تۆت غۇ ئەّە ٍبغيىقىْي ئۇالرّىڭ تەقذىر رەھىَطىس
 ٍۈگۈرۈپ تىپىرالپ قۇغتەك ضوالّغبُ قەپەضنە ئىچىذە ببغ مىرگۈچە مەچ ئەتىذىِ ئوغۇىالر

 ضۆزىەغنەُ چبڭىيذاپ جۇۋاّالرّىڭ قىس ئبرقىطىذىِ تېَي ببغْىڭ ئۇالرغب بەزىذە . ٍۈرۈغەتتي
 تبغالپ ئىػيىرىْي قىيىۋاتقبُ ببرات بىيەُ ئۆٍەر چبغالردا ٍۇّذاق . قبالتتي ئبڭيىْىپ ئبۋازىىرى

 دەٍذىال بىر ئبۋازىىرى قىسالرّىڭ . ضېيىػبتتي قۇالق قېتىپ ئبۋازالرغب مەٍْىذىني ببغ ، قوٍۇپ
  !«بوىَبٍذۇ ٍېڭىػقب بىيەُ ئۇٍبق ؟ ضىيەر مىٌ ھبً » قبراۋۇىالرّىڭ ٍبمي مېتەتتي ٍىراقالپ

  .ئۆچەتتي بىيەُ ۋارقىرىػي دەپ
 ئۈّي ئۆزىڭْىڭَۇ ، خۇداٍىٌ – ، قبراۋۇىالرغب ئوغۇىالر قىيىػبتتي ىەّەت دەپ!- تۈفي »

 !«ئۆچەر ٍەڭگۈگە
 قىسالرّىڭ قىيىذىغبُ پەٍذا ھىطىَبتالرّي غېرىِ ، تۇٍغۇ ٍېقىَيىق مىػىذە ٍىگىتيەرّىڭ

  .ئىذى ببر ئبڭيىغۇضي ئۇزاقراق ۋە ٍېقىْذىِ ئبۋازىْي ھېيىقىذەك
 ۋۇجۇدىذا ئوغۇىالرّىڭ تەبىئەت ، بوىطىَۇ قورغبىغبُ بىيەُ تبً تۆت ببغ بۇ گەرچە

 گۈىيەر، . ئىذى ٍېتىيذۈرٍەمتە ئوخػبغال تۇٍغۇالرّي ئبجبٍىپ دىگەّذەك ضېغىْىع ، ٍۇھبببەت
 ٍېھَبُ ببھبردا ھەر ۋە ئبضَبُ مەڭ تىْىق ، مېپىْەميەر ٍۈرگەُ بوىۇپ پەرۋاّە ئەتىراپىذا گۈىيەر
  .ضبالتتي خىَبىالرغب غەىىتە ئۇالرّي قۇغيىرى پەضىو مېتىذىغبُ قبٍتىپ مۈزدە مەچ ، مېيىپ بوىۇپ

 ٍىراقالپ ئبضَبّذا بەزىذە ببرات دەٍتي! – ھە-بوىطب بوىغبُ قبّبتيىرىَىس غۇّذاق بىسّىڭَۇ_ 
  .تۇرۇپ ضېيىپ قۇالق ئبۋازىغب تۇرّىالرّىڭ مېتىۋاتقبُ

  .ئۆٍەر ضوراٍتي دەپ_ ؟ قىيَبقچىذىڭ ّىَە بوىطب قبّبتيىرىَىس ، ھە_ 
  .مېتەتتۇق ٍىراقالرغب ، تبغالپ تبٍيىقالرّي ئەضني تەمنەُ جىِ ، غەھەر ىەّىتي بۇ_ 
 ؟ تبغالپ ئبتبٍْي ، ئبتبٍْىچۇ_ 
 توغرىطىذىني غبزالر ئەقىييىق بىيەُ پبقب ٍبختبّچبق ھېيىقي ، تبغالٍَىسمەُ ّىَىػقب_ 

 ، چىػيەٍتۇق بېػىْي ئىنني تېپىپ ٍبغبچْي تبه بىر غۇّذاق…؟ ئبڭيىَىغبَّۇضەُ چۆچەميەرّي
  …..قبراپ تەرەپنە خبىىغبُ مۆرۈرىۈپ ھبۋاغب ئبّذىِ . تۇتبتتي ئوتتۇرضىْي ٍبغبچْىڭ ئبتبً

 ؟ ضەپەرّىچۇ ئىْىَىس_ 
  !تېخي ھە -ببر ضەپەرٍۇ ، ھە_ 

 تۈميۈك ٍوغبُ بىر قبّذاقتۇر . قبالتتي جىَىپ ئۇزاققىچە ئۇالر مېَىِ ضۆھبەتيەردىِ ٍۇّذاق
 بىر مەىطە قبرارغب ئەگەر ٍىگىتيەر . مېتەتتي ٍىراقالپ ٍەّە ئەگىپ ئۈضتىذە بېػي ئۇالرّىڭ ھەرە
 بېطىپ خىَبه مۈّگە مۈّىذىِ ئۇالر ىىنىِ . ئىذى مېتەر چىقىپَۇ قېچىپ ببغذىِ بۇ قىيىپ ئبٍبه
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  .مېتەىَەٍتي تبغالپ ئبتىطىْي قېيىۋاتقبُ بوىۇپ مېطەىچبُ
 چوڭ بەزىذە دەٍتي_ ؟ قبىغبّذىَەُ تۇغۇىۇپ ئبئىيىطىذە ئبقطبقبىالر ّىَىػقىَۇ ٍەُ_ 

  .ٍەتَەٍذىنەُ بوىغبّغب پۇقرا ئبددىٌ ، ئېَتطبً ضبڭب ٍەُ _ ، ئۆٍەر ئوغۇه
  .ببرات ضوراٍتي دەپ_؟ دەٍطەُ قبّذاقچە قېْي_ 
 ئبرتۇقچە ئەٍَب ، تبرتىطەُ جبپب ئبزىراق ، بوىطبڭ دېھقبُ ئبددىٌ بىر ضەُ ، ٍەضيەُ_ 
 خبتىرجەً ئۆٍۈڭذە مېچىطي ، قىيىپ ئەٍگىنىڭْي تىرىػىپ مۈّذۈزى . بوىَبٍذۇ غېَىڭَۇ

 غۈمرى خۇداغب ، ئۆٍيىْىپ قىسىغب چىراٍيىق مەٍبەغەىْىڭ بىر ئوخػبظ ئۆزۈڭگە ، ئۇخالٍطەُ
 تۇرٍۇظ بوىطب ببرات . ئۆتنۈزىطەُ خىو بىر ئۆٍرۈڭْي ، ئوقۇپ ّبٍىسىڭْي بىيذۈرۈپ قبّبئىتىڭْي-

  .قىالتتي ٍۇالھىسە ببغقىچە توغرىطىذا
 مەٍبەغەىچىيىنْىڭ ، _ ئۇ دەٍتي_؟ مېرەمنەُ ٍبغىَبق بوىۇپ مەٍبەغەه دەپ ّىَە_ 

 ٍەُ ، قبرا !… غۇ ئۆتىذۇ مۈّۈڭ ئىػيەپ ئېػەمتەك ھەىەمچىيىنىذە ّبّْىڭ بىر ؟ ٍبخػي ّىَىطي
 ، بوىطبً مېتىذىغبُ چىقىپ قۇتۇىۇپ قبٍبقتىِ قىيىۋىتىذىغبُ ضبراڭ زىرىنتۈرۈپ ئبدەٍْي ئەگەر

 مىچىل ؟ ئېطىڭذىَۇ . بوىىَەُ ئبقطبقىيي ٍۇرتْىڭ بىرەر ئبتبٍذەك ٍەّە ، قىيىپ ئبٍبه بىر
 ھەر خىسٍىتىَىسگە . ٍۈرەتتي مۆتۈرۈغۈپ چۈغۈرٍەً قوىىذىِ چبمبرالر بىسّي ئۆٍذە ۋاقتىَىسدا

 بىس چبغقىچە بۇ ، بوىطب ببضَىغبُ پىػنەىيىل ئبتبٍْي ئەگەر . ئىذى تەٍَبر ئبدەً دائىٌ
 …بوالتتۇق ئۆٍيەّگەُ قىسىغب ببٍالرّىڭ مبتتب غەھىرىَىسدىني

 مۈىنە چومبّالرّىڭ ٍەّە بىرىذىِ ٍوىالرّىڭ ٍېقىِ ببغقب ٍېْىذىني ئۇ تبٍْىڭ چبغذا غۇ
 قۇالق بىيەُ دېھقەت ، توختىتىپ ضۆزىىرىْي ئىننەٍيەُ ئۇمب ئبمب . بوالتتي ئبڭالّغبّذەك ئبۋازى

 ، چىقىپ ٍبٍىػىپ ئۇچىغب دەرەخيەرّىڭ ئۆضنەُ ئېگىسرەك ئىچىذە ببغ ئۇالر بەزىذە . ضېيىػبتتي
 قبّچە ھەر . بوىۇغبتتي ئبۋارە بىنبرغىال ئۇالر بىراق . بوىىػبتتي مۆرٍەمچي ئبالٍەتيەرّي ضىرتتىني
  .چېيىقبتتي مۆزگە ئۇچىال دەرەخيەرّىڭ ٍىراقتىني پەقەت بىيەَّۇ چىققىْي ئېگىسگە

 . ئىذى ببال ٍۈرگەُ ٍېڭىپ تەٍتىيەپ ئەٍذىال ضەپەر ئوغيي مىچىل ئەڭ ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق
 ئۆضۈپ قبالٍَىقبُ . بىيىْەتتي دۇَّب مەڭ بىر ئىچي ببغْىڭ چوڭ ٍۇغۇ ئۈچۈُ ئۇّىڭ

 چۆپيەر ئوت ، ٍوىالر ئبٍبغ مەتنەُ دەرەخيىنيەرئبرىطىذىِ ، ٍېۋىيەر مەتنەُ جبڭگبىيىػىپ
 بىيەُ مېچە ، مېپىْەميەر رەڭذار ئبجبٍىپ ، چۈٍۈىىيەر ھبرٍبش ٍۈرىذىغبُ ئۆٍيىػىپ ئۈضتىذە
 ئۇّىڭ ھبزىرچە ھەٍَىطىال بۇالرّىڭ … ئبً بىيەُ قۇٍبظ تۇرىذىغبُ ئبىَىػىپ ئبزغبغَبً مۈّذۈز
 قىيىپ ھبپبظ ئۇّي ئبمىيىرى بەزىذە . ئبغبتتي ٍېتىپ توىذۇرۇغقب دۇَّبضىْي تەضەۋۋۇر ببىىيىق

 چىگرىطي ئبىەٍْىڭ بۇ ضەپەرگە مىچىل . قبالتتي ئبپىرىپ ٍېْىغب تبٍيىرى ئېگىس ببغْىڭ ئوٍْىتىپ
  .مۆرۈّەتتي بوىۇپ تبٍالر غۇ ّەق

 ّەىەردىْذۇر ئوغۇىيىرى چوڭ ، ئوضبىالپ ضبالٍەتيىني مۈّگە مۈّذىِ ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق
 . قبىغبّىذى بوىۇپ قوپبىَبش مبرۋاتتىِ بەرگەُ ٍبضبپ ئبىذىغب ئۆً مېيىپ تېپىپ موّبپەّيەرّي

 ئبقطبقبىْىڭ ضوراپ ضۇئبىالرّي تۈگىَەش بىيەُ ئبۋازى چبڭىيذاق ئۆزىْىڭ ضەپەر چبغالردا مۆپ
  .مەتَەٍتي ّېرى بېػىذىِ
 ؟ ٍېتىۋېرىطەُ چۈغَەً مبرۋاتتىِ بۇ ّىَىػقب ضەُ ، ئبتب_ 
 ؟ چىقىذۇ ّەدىِ قۇٍبظ_ 
 مېتىذۇ؟ قەٍەرگە ٍۇىتۇزالر مۈّذۈزى_ 
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 ؟ ٍەٍذۇ ّبُ مېپىْەميەرٍۇ_ 
 ئبقطبقبىْىڭ بىيەُ قىيىقيىرى تبتيىق ، ضۇئبىيىرى ببىىالرچە ئبغۇّذاق ئۆزىْىڭ ضەپەر
 ٍېىغب ئوغيىْي مىچىل غۇ مېچىيىرى ئبقطبقبه ٍبّتبق . بىيىْذۈرٍەٍتي مۈّيىرىْي زېرىنىػيىل

 ، بەدەُ ٍۇٍراُ ، پۇغۇىذاغيىرى تبتيىق ئۆزىْىڭ ببال . ئۇخيىتبتتي ضىالپ دۈٍبىطىْي ، ئېيىپ
 ّبٍىسىذا مۈّيۈك ھەر ئبقطبقبه . تۇراتتي توىذۇرۇپ قوٍْىْي ئبتىطىْىڭ بىيەُ ّەپىطي ئىططىق
 ھەققىذە مەىگۈضي ، تەقذىرى ببىىيىرىْىڭ . تىيەٍتي بەختىْي ببىىيىرىْىڭ خۇدادىِ تۇرۇپ ٍىغالپ
 ّۇرغۇُ غۇّچە . ضورىذى ٍۇرت بوىۇپ ئبقطبقىيي غەھەرّىڭ بىر چوڭ ئۇ ٍبّب . قبٍغۇراتتي بەمَۇ

 ٍبٍبقَۇ ضۇّۇق قبىذۇرغىذەك ببىىيىرىغب ٍېْىذا بوىطب ئبخىرىذا ، بوىىذىَۇ ئىگە دۇَّبغب ٍبه ، ضۇ ٍەر،
  ……قبىَىذى

 ئۇ ٍېرىَىذا تۈُ مۈّي بىر . مېتىۋاتبتتي ئوضبىالپ مۈّگە مۈّىذىِ ھبىي ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق
  .مەتتي ئوٍغىْىپ چۆچۈپ ئبۋازدىِ غىپىرىىغبُ تۈۋىذە قۇالق

  .ئۇ تبرتتي ٍەٍذىطىگە ٍوتقبّْي ، مۆتۈرۈپ بېػىْي دەپ_ ؟ مىٌ_ 
  .قبراڭغۇىۇقتىِ مەىذى جبۋاپ دىگەُ !_ ٍەُ_
 ؟ مىٌ دىگەُ ٍەُ_ 
 دەپ « تبٍتېػەر » غەھەردە بۇ ٍېْي ، قىو پەش ئۈّۈڭْي ، توّىَبٍطەُ ٍېْي ضەُ_ 
  .تېػەرٍەُ تبً قوٍَىغبُ ئبٍبُ خەزىْىطىْىَۇ غبھ ۋاقتىذا ئۆز . ئبتىػىذۇ
 ئبچىقىپ ضەُ ٍەردە بۇ_ ، ئبقطبقبه دېذى_، قبپطەُ مىرىپ خبتب ٍەرگە بۇ ئەٍىطە_ 

  .ٍوق ّەرضە بىر مەتنۈدەك
  .تبپػۇرىۋاه ئبٍبّىتىڭْي بۇ ، ٍە ، ئەٍەش مېرەك ّەرضەڭ بىرەر ضېْىڭ ٍبڭب_ 
 قوىىغب ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق خبىتىْي تېرە بەرگەُ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى «تېػەر تبً»

  .تۇتقۇزدى
 ّېَە؟ بۇ_ 
 بىر دىگەُ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى ، تىيالدۇر بەىنىٌ ، بىيَەٍَەُ ٍەَّۇ ّىَىيىنىْي_ 
  .ئېَتتي ضبالً ضبڭب ئۇ . مىرگۈزدى بۇرادىرىڭ
 دىذى؟ ّىَە ٍەّە…قەٍەردە؟ ھبزىر ئۇ _ ، ئبقطبقبه ئوىتۇردى روضيىْىپ دەپ !_ ضۈپۈرگە_ 
 . مېرەك ببغالٍچي بىر خەىىققە ، قبىذى مۈّذە ئېغىر « غەھىرى بىغەٍيەر : » >ئۇ_ 
 ، بوىطبڭ قبچَبقچي . دېذى<«چىقطۇُ قېچىپ قىيىپ ئبٍبه بىر ئبقطبقبه

 ، قوٍذۇً تېػىپ تۆغۈك بىر تبٍذىِ ٍېْىذىني ٍبڭبقْىڭ ٍوغبُ تەرىپىذىني غەرىپ ببغْىڭ
  .مەت چىقىپ قېچىپ ٍەردىِ غۇ قىيىپ تەٍَبرىىقىڭْي
  .مۈىذى ئبچچىق ئبقطبقبه ٍبّتبق

 ٍبّب _ ، ئۇ دېذى !_قىيطۇُ ّىَە ٍبغذۇر ببرغۇدەك ٍېتىپ ٍۇرتۇٍغب قېچىپ ھبزىر ٍەّذە_ 
 ئۇۋاه خەىىققە بىس ، ئەپطۇش ھەً . ٍېتىپتىَەُ قوپبىَبً ئورۇّذىِ ٍۇغۇ بېرى ٍىيذىِ ئىنني
 بوىۇپ ئبقطبقبه غەھەرگە غۇ . ئىنەَّىس ئۆگەتنەُ بىخۇد توىىَۇ ئبدەٍيىرىَىسّي . قىيذۇق
  …….قىيغبّىنەَّەُ خبتب ئىػالرّي مۆپ ئوٍيىطبً چبغيىرىَْي تۇرغبُ

  .قوٍذى مۈىۈپ ضۆزىىرىگە ئبقطبقبىْىڭ «تبٍتېػەر »
 ئبىىٌ بىر ٍەُ چبغذا بىر _ ، ئۇ دېذى _ ، ھەضرىتي ئورتبق تۇتقبّالرّىڭ ئەٍەه ببرىىق بۇ_ 
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 ۋە گۈزەه ئۇ ، ئوخػبٍذۇ خوتۇّغب ّبزىىق ئەٍەه : ٍبڭب ئۇ . ٍبتقبّىذىٌ زىْذاّذا بىييە بىيەُ مىػي
 ، مېيىذۇ قوىغب ئۇ . ئەٍەش ببقىَەّذە ٍەڭگۈ غبھالرغىَۇ ھەتتب ، ھېچنىَگە ئۇ . مېيىذۇ ۋاپبضىس

 دوٍىالپ پەىەٍپەٍيىرىذىِ ئىگىس تەخىتْىڭ ھەقىقەتْي بۇ تۇتقۇچي ئەٍەه . مېتىذۇ قوىذىِ ٍەّە
 چبغذا ئۇ . چېنىذۇ ھەضرەت قىيغبّيىقىغب خبتب ئىػالرّي ّۇرغۇُ ، چۈغىْىپ ئبّذىِ چۈغنەّذىال

  .مەتتىٌ ٍەُ خەٍىر . دېگەّىذى . بوىىذۇ مېچىننەُ ئۇ
 ٍېْىذىني مبرۋات خبىتىْي بۇ ضەُ_ ، ئبقطبقبه توختىتىۋاىذى ّي«تبٍتېػەر »دەپ !- توختب_ 

 ھېچْىَە ٍبڭب ضەُ چبغذا غۇ . مەت چىقىپ قوٍۇپ مۆٍۈپ بىيەُ قوىۇڭ ئۆز تۈۋىگە جىگذە
 بەىنىٌ ّەرضىيەر بۇ . بوىىَەُ ئبىَىغبُ ھېچْىَە ضەّذىِ ٍەَّۇ ، بوىىطەُ بەرٍىگەُ

  !ئېَت ضبالً ضۈپۈرگىگە ٍەّذىِ . قبالر بوىۇپ الزىٌ ئوغۇىيىرىَغب
  …ٍوق ٍب ، ببر ٍب دۇَّبدا ضۈپۈرگە!… ضۈپۈرگە_ 

 غۇ «تبٍتېػەر …» قبىذى ئبڭقىراىَبً ٍەّىطىْي گەپيىرىْىڭ «تبٍتېػەر »ئبقطبقبه ٍبّتبق
  .بوىغبّىذى غبٍىپ بوىۇپال قىيىپ گەپيەرّي

  .چبقىرىذى ٍېْىغب ئوغيىْي چوڭ ئىنني ئبقطبقبه ٍبّتبق ضەھەرىىني ئەتىطي
 .مېيىڭالر ٍبققب بۇ ضىيەر؟ قېْي ، ببرات ئۆٍەر، ھەً_ 

 . بوىىذى ھبزىر ٍېْىذا ئبتىطىْىڭ ئېچىپ ٍىرتىپ مۆزىىرىْي ئوغيي ئىنني ئبقطبقبىْىڭ
  .ئۇخالۋاتبتتي تبتيىق خەۋەرضىس ھېچْىَىذىِ بوىطب ضەپەر مىچىل

 .ئوغۇىالر دېَىػتي _ ؟ ببرمىِ تبپػۇرۇقيىرى ّىَە ، ئبتب خوظ_ 
 گېپىَْي . قىيىذۇ قبىغبّذەك ئبز ۋاقتىٌ قبٍتىذىغبُ دەرگبھىغب ئبىالّىڭ ٍېْىڭ_ 

 خىسٍىتىَذە . تبرتتىڭالر مۈىپەت تەڭ بىيەُ ٍەُ ضىيەر زىْذاّذا ئوچۇق ئۈضتي بۇ . تىڭػبڭالر
 ئىيىٌ ٍېتەرىىل ئبغىسڭالرغب ضىيەرّىڭ ىېنىِ . رازىَەُ دۇَّب ئىننال ضىيەردىِ ٍەُ . بوىذۇڭالر

 ئبٍبىطىسىىقىَذىِ ، ئەٍەش ٍەٍيىَذىِ ئۆز ٍېْىڭ بۇ . قىالىَىذىٌ ئوچبقيىق ئۆٍيۈك ، ضبالىَىذىٌ
  .بوىۇڭالر رازى ٍەّذىِ . بوىذى

  .قىيذى ٍېػي مۆز ئبڭالپ ضۆزىْي ئبتىطىْىڭ ئوغۇىالر
 قۇالق گېپىَگە ، تىْىچيىْىڭالر ، ببىىيىرىٌ ، رازى ٍەرتىۋە ٍىڭ ضىسدىِ بىس ، ئبتب_ 
 ئۇ ، موالڭالر تۈۋىْي جىگذە ئبۋۇ ، بوىۇپ قىيىپ دەپْە ٍېْي ، قبىطبً تبرتىپ ئۆىۈپ ٍەُ ، ضېيىڭالر

 ئۇّي . تۇرۇپتۇ بىرّەرضە ئبزغىْە قوٍۇىغبُ قبىذۇرۇپ ئۈچۈُ مەىگۈضىڭالر ضىيەرّىڭ ٍەردە
 ضىيەرّىڭ ضەپەر ئۇخالۋاتقبُ ٍبۋۇ …. قېچىڭالر ٍەردىِ بۇ قىيىپ ئبٍبه بىر دە،-ئېيىڭالر

 تۈۋىگە جىگذە ، تبغيىۋەتَەڭالر ئۇّي قبىغبّذا مىَىِ ٍەّذىِ ، مىچىل تېخي ئۇ ، قېرىْذىػىڭالر
 ئبتىذارچىيىق ئورّۇٍذا ٍېْىڭ ئۇّىڭغب . ببر ھەققىٌ ئۈىۈظ بىر ئۇّىڭَۇ ّەرضىذە مۆٍۈىگەُ

  .بەردى دۇئب ئوغۇىالرغب مۆتۈرۈپ قوىيىرىْي ئبقطبقبه_ ، تبپػۇردۇً ضىيەرگە قىيػىْي
 ئىْىطىگە بىيەُ ئبتىطي دەپ _ بوالر؟ مەتطەك چىقىپ قېچىپ قبّذاق بىس ٍەردىِ بۇ_ 

 .ئۆٍەر قبرىذى
 تبٍذىِ ٍېْىذىني دەرىخىْىڭ ٍبڭبق چوڭ غەرىبىذىني ببغْىڭ ئبدەً ّىَەتيىل ٍبخػي بىر_ 

  …..بوىطۇُ ئېطىڭالردا . قوٍۇپتۇ ٍېپىپ بىيەُ چۆپيەر ئوت ، تېػىپ تۆغۈك بىر
  .ببرات دېذى_ ؟ ببرىَىس قەٍەرگە قېچىپ_ 
 ئبقطبقبه ٍبّتبق دېذى _ ، ببرىطىيەر گە«غەھىرى بىغەٍيەر – » ٍۇرتۇڭالرغب ئۆز ئەىۋەتتە_ 
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 .…ضىيەر ، تۇرۇپتۇ مۈتۈپ ضىيەرّي ئەه ٍەردە ئۇ_ ،
 بوالىَبٍال ئېَتىپ ۋەضىَەتيىرىْي ٍۇھىٌ ئبخىرقي دەٍذىغبُ ببىىيىرىغب ئبقطبقبه ٍبّتبق

 .قبىذى تىْىقتىِ
 قبراۋۇىالر ئبىذىذىني دەرۋازا ئبڭالپ ئبۋازىْي ٍىغب مۆتۈرۈىگەُ دىِ«ببغ قبغىيىق »

  .قېيىػتي تېڭىرقبپ
  .قبراۋۇه ئبڭيىغبُ دەضيەپتە ئبۋازّي بۇ ۋارقىرىۋەتتي دەپ_ ئبڭالۋاتبٍطىيەر؟ ، ھوً_ 
 ؟ ّېَىْي_ 
  .ئبڭيىْىۋاتىذۇ ئىچىذىِ ببغ ، ئبۋازى ٍىغب_ 

 ّەرضە ئبقطبقبىغب دە، -پەٍيەغتي بەرگەّيىنىْي ٍۈز ھبدىطىْىڭ بىرەر ئىچىذە ببغ ىەغنەرىەر
 ئۇّي ، ئېچىپ غبراقػىتىپ ئىػىنْي مىچىل . چبقىرىػتي مېنەچْي بېرىذىغبُ ئەمىرىپ مېرەك

 بوىَبٍال ھبٍبه مېنەچ . مىرگۈزۈغتي ئىچىگە ببغ ئۈچۈُ چىقىع بىيىپ بوىغبّيىقىْي ۋەقە ّىَە
 ، غەرەتيەپ دەپ ّىَىيەرّي بىر مىرگۈزۈپ تۈضنە قبٍغۇىۇق چىراٍيىرىْي ، دە – چىقتي قبٍتىپ

 تبغالّذۇق بۇ چېتىذىني غەھەرّىڭ . ئۇقتۇردى بوىغبّيىقىْي ۋاپبت ئبقطبقبىْىڭ ىەغنەرىەرگە
 خەۋەرّي بۇ ّەتچىطي بىر . مېتىػتي جبّيىْىپ ىەغنەرىەر تەگنەُ جېْىغب قىيىع مۆزەت ببغْي

 ئوردا ، ئبالىَبً جبۋاپ ئوردىذىِ ئۇالر ىېنىِ . ضېيىػتي ئبت ئبىذىراپ ئۈچۈُ ٍەتنۈزۈظ ئوردىغب
  .ضبقالغتي مۈُ ٍېرىٌ ئبىذىذا دەرۋازىطي

 . مۆرۈّەتتي پبتپبراق ئىچي ئوردا . قوٍۇىغبّىذى قبراۋۇىالر قبت قبتَۇ ئبىذىغب دەرۋازىطي ئوردا
 ئبت قەٍەرىەردىْذۇر ٍەّە . بوىىػبتتي غبٍىپ قبٍبقالرغىذۇر چىقىپ ئبتيىقالر دۈپۈرىەپ ٍەردىِ ئۇ

 قەتيىئبً ئوردا . ٍېڭىػبتتي قبراپ ئىچىگە ئوردا ئبىذىراپ ئەٍەىذارالر مەىگەُ ٍېتىپ ضېيىپ
 بوىغبّيىقىذىِ ۋەقە ّىَە زادى ئىچىذە ئوردا . ئىذى ئبىذىراظ بىيەُ ئىػيىرى غبھْىڭ قىيىْغبُ

 قبغىيىق » چىقىپ ئەٍەىذار بىر ئوردىذىِ ، بوىغبّذا مېَىِ چۈغتىِ . ئىذى خەۋەرضىس ضىرتتىنىيەر
 :ىەغنەرىەرگە مەىگەُ دىِ«ببغ

 مىَىِ ئىػيىرى ئۆىۈً ، تۇرضۇُ تۇرۇپ بوٍىچە ئۆىگەُ بوىطب ئۆىگەُ ئبقطبقبه_ 
  .بەردى جبۋاپ دەپ_، بىجىرىيىذۇ

 مۆز . قىيىػتي دەپْە ئىچىگە ببغ جەضىتىْي ئبتىطىْىڭ ئوغۇىيىرى ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق
 ، مېَىِ قىيىػقبّذىِ دۇئب ئوقۇپ خەتَىقۇرئبُ قىطقىال ببرات بىيەُ ئۆٍەر . قبىغبّىذى ببغيىْىپ

 ئۆٍەرّىڭ موىىَبٍال مۆپ . ببغيىذى ئىسدەغنە ّەرضىْي ئېَتقبُ دادىطي تۈۋىذىِ جىگذە ھېيىقي
  .چىقتي خبىتب تېرە بىر قوىىغب

  .ئۆٍەر دېذى_ ، مېرەك بوىطب مۆٍگەُ ٍېقىْذىال تېخي خبىتىْي بۇ ئبتبً_ 
  .ببرات تۇرغبُ قبراپ تۇرۇپ ئۆرە بېػىذا ئبمىطىْىڭ دېذى_ ؟ بىيىذىڭ قبّذاق_ 
  .تۇرىذۇ بوغال تېخي توپب ٍەردىني بۇ ، قبرىَبٍطەُ_ 
 ؟ ئۇ ّىَە خبىتىَۇ_ 
  .خبىتب تېرە ھە_ 
 ؟ ئىنەُ ببر ّىَە ئىچىذە_ 
  .مۆرىطەُ ھبزىر_ 

 ئەتىراپىذا ئبمىيىرىْىڭ ئبڭقىراىَبً بوىىۋاتقبّيىقىْي ئىػالرّىڭ ّىَە ضەپەر مىچىل
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 خبىتىْىڭ مېيىپ ٍېْىغب چىراغْىڭ تۇرغبُ مۆٍۈپ خىرە ببرات بىيەُ ئۆٍەر . ٍۈرەتتي پىرقىراپ
 ئبغىسىْي خبىتىْىڭ ، دە -مۆردى ئبىتۇّالرّي تۇرغبُ پبرقىراپ ئىچىذىني ئۇّىڭ . ئبچتي ئبغىسىْي

  .ئېتىػتي دەرھبه
  .ببرات دېذى_، مېرەك ٍوقىيىع دەرھبه ببغذىِ ىەّىتي بۇ ئەٍذى_ 
 مېتىذىغبُ چىقىپ قېچىپ بىس ئبتبً_ ، ئۆٍەر دېذى !_ بېطىۋاىغىْە ئۆپنەڭْي ضەه_ 

 ؟ قىيىۋىذىغۇ گېپىْي ٍەرّىڭ
  .قوٍغبُ مۆرۈپ مۈّذۈزى ٍەرّي ئۇ ٍەُ_ 
 ئبىذىغب دەرۋازا چوڭ قوٍۇپ قىيىػْي مۆزەت ئەتىراپىْي ببغْىڭ ىەغنەرىەر مېچە غۇ

 قېچىپ ئبدەٍْىڭ ئۆىگەُ ئەٍذى ، ئۆىذى جىْبٍەتچي چوڭ ئىچىذىني ببغْىڭ . ٍىغىيىۋېيىػقبّىذى
 ئوردىذىِ ببغيىقي قبراۋۇىالر ئۈضتىگە ئۇّىڭ ! … دە، – ٍوق ھبجىتي ئەّطىرەغْىڭ مېتىػىذىِ

 قىيىػْي تەرەپ بىر قبّذاق ئىػْي دەپْە
 قبراۋۇىالر . مەىَىگەّىذى قبٍتىپ مەتنىْىچە قىيىپ ببھبّە بېقىػْي ئۇقۇپ ئوبذاّراق

 جىْذىخبّىْي تەگنەُ ىەّەت بۇ ۋاقىت ئۇزۇُ . مېتىػتي چۈغۈپ پبرىڭىغب ئۆزىْىڭ ئەٍذى
 بۇ ئەٍذى ىەغنەرىەر زېرىننەُ قىيىپ مۆزەت .< ئبتىػبتتي غۇّذاق «ببغ قبغىيىق »قبراۋۇىالر>

  .ئىذى خوغبه ئوٍالپ بوىىذىغبّيىقىْي ئبزاد ئىػتىِ
 غەھەرّىڭ . ئىذى ٍوق پبٍذا قىيچە ئۈچۈُ ئۇالر ئۆتنۈزگەّذە ۋاقىت ٍەردە بۇ چۈّني

 ٍوىذىِ ، چىقىپ تېپىپ ببھبّىيەرّي بىر ئبىيىقبّذاق ئۇالر بوىغبّذا جبٍىذا ئەپيىل بىر ببغقىراق
 ئىچىذە غەھەر . ئۈّذۈرىۋاالالٍتي ّىَە بىر خېيىال ضودىگەرىەردىِ ، مبضىپالر ، دېھقبّالر ئۆتنەُ

 چىقبرغىيي پۇغۇقىْي ئىچ خبىىغبّچە ٍەردە ئۇ . تۇراتتي بوىۇپ ضورۇّالر ئبچىذىغبُ مۆڭۈه ٍەّە
 ، قبقىيذاغيىرى قبغىالرّىڭ مېچىچە بوىطب ئەتىراپىذا ئۇۋىطىْىڭ جىِ تەگنەُ ىەّەت بۇ . بوالتتي

 ئۇزۇُ ٍەردە بۇ . بوىَبٍتي ئبڭيىغىيي ھېچْىَىْي ببغقب ھۇۋىالغيىرىذىِ ۋەھىَىيىل ھۇقۇغالرّىڭ
 مىَىِ بۇّۇڭذىِ ئەٍذى تبپتب غۇ قبراۋۇىالر دىگەُ بوالٍال ضبراڭ زېرىنىپ ، تۇرۇپ مۆزەتتە ۋاقىت

  .مەتتي چۈغۈپ پەرەزىىرىگە قىسغىِ توغرىطذا ئۆتەٍذىغبّيىقي ۋەزىپە قەٍەرىەردە ئۆزىىرىْىڭ
 چىقىپ قىيىػقب مۆزەت مېچىذە موچىيىرىْي غەھەر ٍەُ ٍىييىرى ئبۋۇ ، ھەً ، ھەً_ 

  .ىەغنەر بىر دېذى . _ قبىغبّىذىٌ تىرىيىپ ئوبذاّال
  .بىرىەغنەر ٍبغراق ضورىذى دەپ _ ؟ بوىىذۇ قىيغىيي تبپبۋەت قبّذاق ئۇّىڭذا_ 
 ٍوه موچىذا دەپ ّىَە » ، توضۇپ ئبدەٍْي قبّذاق ھەر ٍبڭغبُ مېچىذە ، دېطەڭالر قبّذاق_ 

 دە، -قىيىطەُ پوپوزا ئىنني بىر دەپ « ؟ ٍوقَۇ خەۋىرىڭ پەرٍبّىذىِ ٍېڭي ٍۈرىطەُ؟غبھىَىسّىڭ
  .قوٍىطەُ قۇرۇقذاپ ئبختۇرۇپ ٍبّچۇقيىرىْي

 ئبرالپ موچىالرّي _ ، ىەغنەر ئىننىْجي تەضتىقيىذى دەپ ! _ غۇ ئوقەت ٍبخػي ئەڭ_ 
 ئىػتىْىْىڭ قىَبرۋازالر ، چۈغىطەُ تۆپىطىگىال ضورۇّالرّىڭ بوىىۋاتقبُ قىَبر بەزىذە ، ٍۈرۈپ

  .بوىىذۇ ضېْىڭ ھەٍَىطي پۇىْىڭ تبۋمبدىني . قبچىذۇ قبرىَبً قبىغىْىغب چۈغۈپ
 ئىػْىڭ ، ئېَتطبً ضىيەرگە ٍەُ _ ٍەّەبىرى دېذى _ ، دەٍطىيەر بۇّىَۇ ، دەٍطىيەر ئۇّىَۇ_ 

  .دەٍَەُ قىيىػَىنىِ قبراۋۇىيۇق ئىچىذە ئوردىطي پبدىػبھْىڭ ّەق ھوزۇرى
 قېرى دېذى ! _ ضبقيىطۇُ ئۆزى خۇدا قېيىػتىِ تۇرۇپ قبراۋۇىيۇقتب ئوردىطىذا غبھْىڭ_ 

 . بوىَبٍذۇ ئەرمىْيىنَۇ تىرّبقچىيىنَۇ ضبڭب ٍەردە ئۇ ، ئۆزى ّەق دوۋزاخْىڭ _ ، ىەغنەر بىر
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  .غۇ ٍوق گەپ ببغقب تۇرٍبقتىِ قېتىپ ٍبغبچتەك
 ٍەُ ، ٍبّب_ ىەغنەر، ھېيىقي ضۆزىگە قېرىْىڭ چىقتي قبرغي دەپ_ ؟ بىيىطەُ ّىَىْي ضەُ_ 

 بىر ، قېتىٌ بىر ، ھبً ھبً ، ٍەردە غۇ ھەٍَىطي قىسزىقچىيىقْىڭ . مۆرگەُ تۇرۇپ ٍەردە ئۇ
 ، دىَەٍطىيەر مەىذى چىقىپ دەىذەڭػىپ ٍەضت بىردىِ ئۆٍيەرّىڭ بوىىۋاتقبُ زىَبپەت غبھسادە

  .ئىذى ۋاقىت ئبغقبُ ٍېرىَىذىِ تۈُ
  :چبقىرىپ ٍېْي غبھسادە

 تەرەپْي ببغ تۇرىذىغبُ مېْىسەميىرى غبھْىڭ دەپ !« قوً ٍەتنۈزۈپ تەرەپنە ئبۋۇ ٍېْي »
  .مۆرضەتتي

 ٍېقىْيىػىػقب قبالٍَىقبُ ببغقب تۇرىذىغبُ مېْىسەميىرى غبھْىڭ . مەتتىٌ قورقۇپ
  .بوىَبٍتي
  .دېذىٌ « قوٍبً ٍەتنۈزۈپ ھوجۇرىيىرىغب ، قبپتۇال بوىۇپ ٍەضت ضىيي ، غبھسادە »
  .ٍبڭذىٌ ٍۆىەپ ئۇّي ئىالجىطىس ، ئبىىَىۋىذى بىر دەپ!« قبّذاق؟ توٍذۇڭَۇ جېْىڭذىِ »

 ئىػىنىْي . ئۆتنۈزىۋەتتي ئۈّذىَەً بىسّي قبراۋۇه ئىنني تۇرغبُ ئبىذىذا ئىػىني ببغْىڭ
 ببردى بىيەُ مېْىسەك قبٍطي غبھسادىْىڭ ئۇ ببٍب . ٍبڭذى ببغالپ بىسّي ىەغنەر بىر ٍەّە ئبچقبُ

 . چۈغتۇق پەىەٍپەٍذىِ تبظ بىر . ئۆتتۇق ئبٍيىْىپ مۆىْي بىر . بىيىذىنەُ ببرىىقىْي مەىذىطي
  :ىەغنەر مېتىۋاتقبُ ببغالپ بىسّي

  .مەتتي ٍېْىپ ئبرقىطىغب دە، -دېذى « ئەمىر ئۆٍگە ئبۋۇ ئەّە »
 . ئبچتي مېْىسەك بىر ئىػىنْي . تۇرۇپتۇ ئىَبرەت بىر ئىچىذە گۈىيۈك ئبىذىَذىني ، قبرىطبً

 ئبرا ، قبىذۇق مىرىپ ئۆٍگە ئبرا بىر ئۇزۇُ ، دېَەٍطىيەر چىراٍيىقيىقىْي مېْىسەمْىڭ ھېيىقي
 مېْىسەك . تۇرۇپتۇ ٍېپىقيىق ٍەھنەً ئىػىنيىرى ھوجىرىالرّىڭ خبش تەرىپىذىني ئىنني ئۆٍْىڭ

 ، ئېَتبٍَۇ ئېطىييىقىْي جببذۇقالرّىڭ ئۆٍذىني بۇ . ببغيىذى ئۆٍگە چېتىذىني ئەڭ بىسّي
 مۆڭۈه غبھسادىْىڭ ، ئبىذى قوىۇٍذىِ غبھسادىْي چىقىپ مېْىسەك بىر ٍەّە ئۆٍذىِ ئىچنىردىني

  .ئوخػبٍذۇ غۇ مېْسىني ئبچىذىغبُ
  .ىەغنەر ھېيىقي ئبرىىذى گەپ دەپ _ ؟ مېرەك بوىطب چىراٍيىق تېخىَۇ ئۇ_ 
 خۇظ مېيىۋاتقبُ ئۇّىڭذىِ. قبرىَبىَىذىٌ تىنىيىپ چىراٍىغب ئۇّىڭ ، ئېَتطبً راضتىْي_ 

 ئىع قىسزىق تېخىَۇ . دېذىٌ قوٍبً ٍوقىتىپ ھوغۇٍْي قبراپال ٍېڭىػيىرىغب غىپىرالپ ٍىْىل ، پۇراق
 ھېيىقي . چىقتۇق قبٍتىپ قوٍۇپ ٍەرگە غۇ غبھسادىْي . بوىذى چىقىۋاتقىْىَذا قبٍتىپ ٍەردىِ ئۇ

 ئۆً ئبرا ٍەّە بوىۇپ قوٍَبقچي ئۇزىتىپ ٍېْي مېْىسەك بەرگەُ ئېچىپ ئىػىل دەضيەپتە بىسگە
 ٍبّذىني تبرتىپ بىرال ٍېْي ئۇ ۋاقتىَىسدا ٍېقىْيىغبُ ئىػىننە تبغقىرقي ، ٍبڭذى بىيەُ

 ٍبپتي گۈپپىذە ئػىنْي . قبىذىٌ بىيَەً بوىغبّيىقىْي ّىَە . مەتتي ئەمىرىپ ئۆٍگە بىر
  .بوىذى ٍبالڭبچ ضېيىپ قىيىپ غۇرتال غبرىت مىَىَيىرىْي ئۈضتىذىني ، دە-

  .مەتتىٌ تىتىرەپ جبالقالپ قورققىْىَذىِ دەپ «؟ قىيىۋاتىطەُ ّىَە ضەُ ھەً »
 تبرتىيغبُ چىَىيذاق . ئۇ تبرتتي تەرەپنە مبرۋات ٍېْي دەپ « ئېچىۋاه مۆڭۈه بىر ، مەه »
 ئىػىل بىسگە چىقىپ قوپۇپ ٍەردىِ ٍۇغۇ ئۇ ببٍب . تۇرۇپتۇ ضېيىقيىق تەٍَبر چۈغەميەر مبرۋاتتب
  .ئوخػبٍذۇ بەرگەُ ئېچىپ

 ئۆىەً زېرىنىپ ٍبىغۇزىۇقتب ھېيىقي ، ٍبىۋۇردۇً دەپ « مېتىذۇ بېػىٌ ، قىيَب ئۇّذاق قوً »
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  .ئەٍەش ئبڭالٍذىغبّذەك گېپىَْي ، ئوخػبٍذۇ مېْىسەك دىگەُ
 چبغذا غۇ ببالغب ، قىيىَەُ تۆھَەت دەپال < چېقىيذى ٍبڭب >مىرٍىطەڭ گېپىَگە »
  .دېذى !« ٍبڭ ٍوىۇڭغب پۈتتۈرۈپ چبققبّراق ئىػْي ، بوه . قبىىطەُ

  .چىقتىٌ قبٍتىپ ، دە _ ٍبتتىٌ دەً بىر ٍېْىذا ئۇّىڭ تۇرۇپ تىتىرەپ جبالقالپ ، ٍوق ئىالجىٌ
  .قىسزىقىپ ىەغنەرىەر ضورىذى دەپ_ ؟ قىيىپطەّذە ٍەززە تبزا_ 
 ھوزۇرىىْىپ ئوٍيىطبً ھبزىر ، بىيَەپتىَەُ بوىغىْىْىَۇ ىەززەت ّېَە قورققىْىَذىِ_ 
  .مېتىَەُ
 ببرغبُ ٍەرگە بىر دىگەُ «غەھىرى بىغەٍيەر_ » ىەغنەر، بىر دېذى_ ئبڭيىذىڭالرٍۇ؟_ 

  .دەٍذۇ مۆپ غۇّچە خوتۇّالر چىراٍيىق ٍەردىَۇ ئۇ ….؟ مېتىپتۇدەمقۇ بېَىپ ّبھبٍىتي ىەغنەرىەر
  .پبدىػبھىَىع غەھەرّىڭ غۇ ئەضيىٌ جىْبٍەتچي ٍبتقبُ ضبقالپ ببغذا ٍۇغۇ بىس_ 
 ببغقب پبٍذىطىْي ، ٍېتىپتىَىس قىيىپ مۆزەت ٍەردە بۇ بىس پبدىػبھْي ھېيىقي ، گەپچە بۇ_ 
 !دە-ئبپتۇ غوجبٍالر
 ئۈزۈىَەً ئبٍىغي مبرۋاّالرّىڭ ئبرتقبُ ٍبىالرّي ئېيىْغبُ ئوىجب ٍەردىِ ئۇ ئوردىغب_ 

  .دەٍذۇ مېيىۋاتىذۇ
  …ئۆضتۈرگۈدەك ئەٍىيىْي ئەٍەىذارالرّىڭَۇ ئوردىذىني- 
 ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق ئەتىگەُ دېذى- ، ئۇّتۇپتىَەُ دەپ ئېَتىَەُ ضىيەرگە ، راضت ھە_ 
 -، بىرى قبراۋۇىالرّىڭ ببرغبُ ئۈچۈُ قىيىع خەۋەر ئوردىغب ئۆىىَىْي

  .مۆرۈّىذۇ پبتپبراق ّبھبٍىتي ئىچي ئوردا قبّذاق؟ بوىذىَۇ ئەھۋاه بىرەر ئوردىذا
 ھەر دېگەّذە ئوردا- ، قبراۋۇه قېرى ھېيىقي دېذى! قبتتۇرٍب بېػىڭْي ضەُ ئىػالرغب ئۇ- 

  ….قىيىػبٍيي پبرىڭىْي ئۆزىَىسّىڭ ، تۇرىذۇ بېرىپ ٍۈز ئىػالر خىو خىيَۇ مۈّي
 ئوردىذىِ ئۈچۈُ قىيىع تەرەپ بىر ئىػىْي ئۆىۈً ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق مېَىِ ھەپتىذىِ بىر

 ئىچي ببغْىڭ . بوىۇغتي ھەٍراُ ھەٍَە مىرىپ ببغقب ئېچىپ دەرۋازىْي . چىقتي ئەٍەىذار بىر
 ، ئبقطبقبىْىڭ ّە ئىچىذە ببغ . مەتنەّىذى ضوۋۇپ ئبىيىبۇرۇُ مۈىي ئوچبقالرّىڭ ، بوىۇپ جىَجىت

 ، ضبٍراغيىرى ھۆپۆپْىڭ ۋارقىراغيىرىغب قبراۋۇىالرّىڭ . مۆرۈَّەٍتي قبرىطي ببىىيىرىْىڭ ئۇّىڭ ّە
 تەرەپنە تۆت قبراۋۇىالر . بوىذى جبۋاپ گۇگۇىذاغيىرى پبختەمْىڭ ئوىتۇرغبُ ئۈضتىذە غبخ قۇرۇغبُ

 . قىيىۋەتتي ئۈضتۈُ ئبضتىِ ئىچىْي ببغْىڭ ئىسدەپ قوٍَبً پۇچقبقالرغىچە – بۇىۇڭ ، تبرقىيىپ
  .بوىغبّىذى غبٍىپ مەتنەّذەمال چىقىپ ئۇچۇپ ٍبضبپ قبّبت ببىىيىرى ئۇّىڭ ۋە ئبقطبقبه
 .ئەٍەىذار مۆرگەُ تۆغۈمىْي تبً ٍېْىذىني دەرىخي ٍبڭبق دېذى – ؟ گەپ ّىَە بۇ_ 
 قىيغبُ مۆزەت تەرىپىْي غۇ تبٍْىڭ بېرى مۈّذىِ ّەتچە دۇدۇقيىذى دەپ …_ بۇ ، بۇ_ 

 ضۈڭگۈچَىنىِ مىرىذىغبُ ضۇ ببغقب تېخي تۆغۈمْي بۇ ، ئۆتنەُ ّەتچە ٍەردىِ بۇ ٍەُ_ ، قبراۋۇه
  .دەپتىنەَّەُ
  .چۈغتي ئۇچۇپ ئبرقىطىغب قبراۋۇه ھېيىقي بىيەُ مبچبت بىر تەگنەُ قىيىپ قبرش

 … قېچىپتۇ تېػىپ تبٍْي ئۇالر ، ٍېتىػىپطەُ ئۇخالپ ٍەردە بۇ ضەّيەر ٍېَەضيەر، ّبُ ھوً_ 
 تېػىپ تبً ببغقىالرغۇ_ ، ئەٍەىذار قبىذى ئوٍيىْىپ قوٍۇپ ضۇئبه ئۆزىگە ئۆز دەپ _ ؟ قېچىپتۇ
 ئبقطبقبىْي ضىيەر…؟ مېتەٍذۇ چىقىپ قېچىپ بىييە ئۆىۈمىَۇ ئبقطبقبىْىڭ ، مەتطۇُ قېچىپ
 !ئەٍەضَىذىڭالر؟ قىيغبُ ٍەىۇً دەپ ئۆىذى
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  .ئۆىگەّىذى ئۇ ، توغرا_ 
 ضەُ ؟ مۆرگەُ مىٌ ئۆىگىْىْي ئۇّىڭ زادى…؟ قېْي ئۆىۈمي ئۇّىڭ بوىطب ئۆىگەُ_ 

 ؟ مۆرگەَّۇ
  .تىنىيذى ببغيىقىغب قبراۋۇىالر ئەٍەىذارالر

 غۇ- ، ببغيىقي قبراۋۇىالر بىيذۈردى ئېتىراز دەپ_ ، ئىذى ٍوق ھوقوقي مىرىع ببغقب بىسدە_ 
 بىيىپ ۋەقەبوىغبّيىقىْي ّىَە بىس . ئبڭالّذى ئبۋاز قىيغبُ زار ٍىغب ئىچىذە ببغ ئەتىگەّذە مۈّي

 ھوقوقي چىقىع مىرىع ببغقب غۇّىڭغىال ئبرىَىسدا . مىرگۈزدۇق خبدىَْي خبش ئۈچۈُ بېقىع
 دەرھبه بوٍىچە قبئىذە خەۋەرّي بۇ بىس . ئېَتتي ئۆىگەّيىنىْي ئبقطبقبىْىڭ بىسگە ئۇ . بېرىيگەُ

  .ٍەتنۈزدۇق ئوردىغب
 تۇتۇپ ٍبقىطىذىِ مېنەچْىڭ ئەٍەىذار . قبىذى ببالغب مېنەچ بىچبرە ھېيىقي بىيەُ گەپ بۇ

 ؛ ضورىذى تۇرۇپ ضىينىػتۈرۈپ
 بوىۇپ ّىَە ئۇ ؟ مۆرگەَّۇ بىيەُ مۆزۈڭ ئۆز ئۆىگىْىْي ئبقطبقبىْىڭ زادى ضەُ ئېَتە_ 

 ؟ قىيىۋاتقبّىنەُ ّىَە ببىىيىرى ئۇّىڭ مىرگەّذە ضەُ ؟ ئۆىۈپتۇ قبّذاق ؟ ئۆىگەّىنەُ
 تىپىرالپ غەرەتيەپ قوىيىرىْي چىقىرىپ تبۋۇغالرّي چۈغىْىنطىس مبّىَىذىِ مېنەچ

  .مەتتي
 .ئەٍەىذار چۈغەَّىگەُ ھېچْىَىْي قبرىذى ئەتىراپىغب دەپ _ ؟ دەٍذۇ ّىَە بۇ- 
  .دەٍذۇ ، مۆرگەَّەُ بىيەُ مۆزۈً ئۆز ئۆىگىْىْي ئۇّىڭ-
 بوىطۇُ قەٍەردىِ ئۇالرّي. ٍېتىۋاىغبّذۇر بوىۇپ ئۆىگەُ ٍبىغبّذىِ غۇچبغذا ئۇ بەىنىٌ- 

  !تېپىڭالر ئىسدەپ
 ئبختۇرۇظ جىذدىٌ موچىيىرىذا غەھەر ، ئەتىراپي غەھەر ، دەرۋازىطي غەھەر بىيەُ غۇّىڭ

 ئبغخبّىالرّىڭ ، چبٍخبّب بىر قبّذاقتۇر جبضوضالر ٍبضبّغبُ پۇقراچە ، قبراۋۇىالر . مەتتي ببغيىْىپ
 ٍوىذىِ . مىرىػەتتي ئۈضۈپال ئبٍببرىىرىغب ضودىگەرىەرّىڭ ، ئۆٍيىرى قوٍىذىغبُ ٍبغبچ ئوتۇُ

 ئەٍەىىَەتتە . ضېيىػبتتي ضەپ چىرٍىيىرىغب ئۇالرّىڭ توختىتىۋېيىپ ئبدەٍيەرّي گۇٍبّيىق ئۆتنەُ
 ئۆىۈپ . مۆرۈغَىگەّىذى چىراٍىْي ببىىيىرىْىڭ ئۇّىڭ ۋە ئبقطبقبه ٍبّتبق ھېچقبٍططي ئۇالرّىڭ
 توّىَىغبُ ھېچقبٍطىطي تەقذىردىَۇ قبىغبُ دوقۇرۇپ ئبىذىغب ئۇالرّىڭ ئبقطبقبه ٍبّتبق مەتنەُ

 تەرەپنە ھەر ئىچىذە ئبىذىراغيىق . ئبختۇرىػبتتي قبرغۇالرچە ئۇالر غۇّذاقتىَۇ . بوالتتي
  ….چبپبتتي

 ببرٍبقتب مېتىپ ئبىذىراظ ٍوىذا بىر ٍىراقتىني ئوغۇىيىرى ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق چبغذا بۇ
  .ئىذى

 
 

 تىلال توققۇز توقساى
 

 غەھەرّىڭ مېچىطي مۈّي چىققبُ قېچىپ دىِ«ببغ قبغىيىق »ببىىيىرى ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق
 ئېچىيىػي دەرۋازىطي ،غەھەر ٍورۇپ تبڭ . ئبتقۇزدى تبڭ ئىچىذە دۈمنە دەمنە بۇىۇڭىذا بىر

 . چىقىۋاىذى ئېطەُ ئبٍبُ دەرۋازىطىذىِ غەھەر قېتىيىپ توپىغب مبرۋاّالر بىر قبّذاقتۇر ئۇالر بىيەّال
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 ئبىذىذىني دەرۋازىطي غەھەر . ببضتي ٍوه جىذدى قبرىَبً مەٍْىگە ئبرقب ، تىْىػىپ ٍېْىل
 تۇتقىْىچە گۈرزىيىرىْي ، قېيىچ ، ئبٍپبىتب ئېغىر ٍبضبۋۇىالر ضبىىذىغبُ خەۋىپ ھبٍبتىغب ئۇالرّىڭ

 قبراپ تەرەپنە ھەر ببغالپ دەرۋازىطىذىِ غەھەر . ئىذى قبىَبقتب ٍىراقتب ببرغبّطىرى
  .ٍبتبتتي ٍېَىيىپ قىيىپ ۋەدە ئەرمىْيىل ئۇالرغب ٍوه چوڭ مەتنەُ ضوزۇىۇپ

 غۇ ٍوىوچىالر چىققبُ غەھەردىِ . چۇرقىرىػبتتي مۆڭۈىيۈك قۇغالر ضبىىقىْىذا ضەھەرّىڭ
  .ئېقىػبتتي ئبىذىراپ قبراپ غەھەرگە ئوتۇّچىالر ، مبضىپالر ، دېھقبّالر بىيەُ ٍوىالر

 جەزىٌ مەىگىْىگە قبٍتىپ توىۇق ئۆزىىرىگە ئەرمىْيىنْىڭ تېخي ئۇمىالر ئبمب ھبزىرچە
 ، مېتىػي تۇتۇپ ئۇالرّي ھېيىال ىەغنەرىەر چىققبُ قوغالپ ئبرقىطىذىِ ئۇالرّىڭ . قىيىػبىَبٍتي

 غۇڭب . ئىذى ٍۇٍنىِ قىيىۋىتىػي بەّىذ زىْذاّالرغب قبراڭغۇ ، جبزاالپ بىيەُ جبزاالر قبتتىق ئەڭ
 ٍوه ئبىذىراظ دېگۈدەك مۈّذۈز مېچە ، توختىَبً ئىچىذە مۈُ قبّچە بىر دەضيەپني ئۇالر

 قبچىالّغبُ تىيال قوٍْىغب بىرى ٍەّە . قىيۋاىغبّىذى ھبپبظ ضەپەرّي بىرى ٍىگىتيەرّىڭ . بېطىػتي
 ئبچب ئۇالر . ببراتتي مېتىپ ئبرتىپ تۈگۈّچەمْي ضېيىْغبُ تۈىۈك ئۇزۇق ٍۆرىطىگە ، ضېيىپ خبىتىْي
 ئېتىسىىقالر تۇرغبُ ٍەىپۈّۈپ ٍبٍطىيىرى زىرائەت . تبىالٍتي ٍوىالرّي خيۋەت ئەڭ مەىگەّذە ٍوىالرغب

 ئېقىپ ضۇالر ضۈپطۈزۈك ٍبمي ٍېسىالر بىر قبّذاقتۇر ٍېڭىپ بىيەُ ٍوىالر ئبٍبغ مەتنەُ ئبرىطىذىِ
 تبغالر رەڭ رەڭَۇ ئبضتىذا ضۇ ئبققبُ ٍېَىيىپ . قبالتتي چىقىپ ٍېْىذىِ ئۆضتەڭيەرّىڭ تۇرغبُ

 تبزىيىقىذىِ ۋە ضۈزۈك ضۇّىڭ ئېقىۋاتقبُ مىػىگە ٍبىتىراغيىرى تبغالرّىڭ . تۇراتتي پبرقىراپ
 ضوغوق ّبّْي بوغچىيىرىذىني ، توختبپ بوٍىذا ضۇ ئۇالر بەزىذە . قىالتتي بېرىۋاتقبّذەك خەۋەر

 مېچىيىرى . بوىۇغبتتي غبٍىپ مۆزدىِ ٍەّە دىگۈچە پەظ ھەظ ، دە -ٍەٍتي قىيىپ ٍەزە ضۇغبچىالپ
 مۆزىْىڭ ئبز بىر ئۈگىذەپ ئۆگىسىىرىذە ئۆٍيەرّىڭ تبغالّذۇق بىر قبّذاقتۇر ٍبمي داال ئوچۇق ئۇالر

 گەپيىرىَۇ قىيػقبُ ئبرا ئۆز ئۇالرّىڭ . قىيىػبتتي داۋاً ٍوىىْي ٍەّە چىقىرىۋېيىپال ئبچچىقىْي
  .بوالتتي بەّىذ بىيەُ خىَبىيىرى ئۆز مۆپىْچە ، بېطىپ ٍوه جىَجىت . ئىذى قىطقب ّبھبٍىتي
 قىالتتي خىَبه دەپ- مۆرىَىس، ضبّبپ تىيالالرّي خبىتىذىني تېپىپ جبٍْي بىر خىيۋەت »

 ئېيىػقب مۆپرەك تىيالالردىِ مېَىِ بوىغبّذىِ چوڭ ٍەُ ئەىۋەتتە- ، ئۆٍەر ئوغۇه چوڭ
 قورو ببغيىق بىر بېرىپ ٍۇرتقب ئبّذىِ. دە-بوىىذۇ، چوڭ ئەىۋەتتە ئۈىۈغي چوڭْىڭ ، ھەقيىقَەُ
 ئبٍەت ٍبمي قىيىػطىَۇ تەميىپ قبّچە ھەر …ئبچىَەُ دۇمىْي گەزٍبه ئىچىذە ببزار . ضېتىۋاىىَەُ

  ….«بوىَبٍَەُ ئبقطبقبه غەھەرگە قبىطىَۇ مېيىپ
 بوىۇپ پۇقرا ئۇ . تەضىرقبىذۇرغبّىذى غۇّذاق ئەّە ئۆٍەردە ھبٍبتي ئېچىْىػيىق ئبتىطىْىڭ

 ئبغخبّىذا مەتنەُ بىخطىپ بىيەُ ھور ٍبمي ئوچبق ئىططىق قبّذاقتۇر پۇقرابوىغبّذىَۇ ، ٍبغبغْي
 پىسغىرىٌ ٍبمي ۋە ٍوزدوز ئۆتىذىغبُ ٍۈمچىَىپ مۇرضىذا ئۆٍرى ، ئبغپەز ئۆتنۈزىذىغبُ مۈُ

 ، چىقىپ توقالپ قورضبقْي بەىني ، ئەٍەش تۆٍۈرچي ئۇرىذىغبُ ببزغبُ تۆٍۈرگە قىسزىق ئىططقتب
 قىيىذىغبُ ضودىطىْي ئوىتۇرۇپ خبتىرجەً ئىچىپ چېَىْي توىغبپ بۇرتىْي دۇمىْىذا ضبىقىِ

  .خبالٍتي بوىۇغْي ضودىگەر
 مىَىِ بوىغبّذىِ مىچىل ٍەُ ٍبمي بۆىۈغىۋاىىَىس بببببراۋەر ئىننىَىس ئبمبً تىيالالرّي»

 ئوٍيىْبتتي دەپ- ، ھەقيىقَەُ ئېيىػقب مۆپرەك تىيالالردىِ
 قىسى ببٍْىڭ ، ئۆٍيىْىَەُ قىسىغب ببٍْىڭ مبتتب بېرىپ ٍۇرتقب ٍەُ- ، ببرات ئوغۇه ئىننىْجي

 مۆپيەپ قېَْبتبٍذىِ مېَىِ . بوىذى بوىطب جىقراق پۇىي دادىطىْىڭ ، ٍەٍيي بوىَىطىَۇ چىراٍيىق
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 بېرىذۇ مۆپرەك بوىطىَۇ ٍىراضْي ئەىۋەتتە مېَىِ قىيغبّذىِ خوتۇُ قىسىْي ضەت ، ئبىىَەُ ٍىراش
 . قىيىَەُ ٍۈز ئوّْي ، ئوُ بىرّي ، دوٍىيىتىپ قوغۇپ ھەٍَىطىْي پۇىيىرىَْىڭ ئبّذىِ … ، دە-

 ، تبىالپ خوتۇّيىرىَْي مېَىْني ئەىۋەتتە ، ئبىىَەُ ئوّْي ، ئۈچْي ، ئىننىْي ٍەّە خوتۇّذىِ
 ھوٍيىالرّي ببغيىق ئبٍرىٌ خوتۇّۇٍغب بىر ھەر ، ئبىىَەُ قىسىىرىذىِ چىراٍيىق ئەڭ غەھەرّىڭ

 …«چىقىَەُ قوّۇپ بىيەُ ّۆۋەت قېػىذا ئۇالرّىڭ مېچىطي ھەر . بېرىَەُ قىيىپ
 ئۆز بىيەُ ضۇئبىالر دېگەّذەك_ ئبپىرىطىيەر؟ ّەگە ٍېْي ؟ ببرىَىس ّەگە بىس ، ئبمب_ 

  .ضەپەر قوٍبتتي بۆىۈپ پبت پبت خىَبىيىرىْي ئبمىيىرىْىڭ
  .ئەمىتىۋاتىَىس غەھىرىَىسگە ئۆز ضېْي.…ضېْىَب؟ ، ھە_ 
 مېيەٍطىيەر؟ ئوٍْىتىپ_ 
  .بوىىطەُ چوڭ ٍەردە غۇ ئەٍذى ضەَّۇ ، ٍۇرتي ئۆزىَىسّىڭ دىگەُ ئۇ_ 
 ؟ ٍىراقَۇ ٍەر ئۇ_ 
  .ئبپىرىَىس مۆتۈرۈپ ضېْي بىس ، ٍىراق_ 
 ؟ قېْي ئبتبً_ 
  .قبىذى ببغذا ھېيىقي ئبتبً_ 
 مەىَەٍذۇ؟ ئۇ_
  ….مېيىذۇ ئبرقىَىسدىِ_ 

 مۆتۈرۈپ ئۇزاق ٍۇّذاق ھېچنىََۇ ئۇّي مۈّگىچە غۇ . ئىذى خوغبه ھەٍَىذىِ ضەپەر
 غۇّچە قبرىغبّذا ببغقب قورغبىغبُ بىيەُ تبً تۆت ھېيىقي جبھبّْىڭ ئۇ . ببقَىغبُ ئوٍْىتىپ

 چوغ الۋۇىذاپ ئەتىگەّيىني مۈّي ھەر قۇٍبغْىڭ ، ضىسىقىغب ئۇپۇق ٍىراقالردىني ، مەڭيىنىگە
 ھەٍراُ بوىىذىغبّيىقىغب غبٍىپ ئىچىذە غەپەق قىپقىسىو غۇّذاق ٍەّە ، مۆتۈرۈىۈپ ئۇپۇقتىِ بوىۇپ

 غبدىىق ھەٍَىطىگە ، قۇچبقالپ چىڭ بوٍْىْي ئبمىيىرىْىڭ بىيەُ قوىيىرى ئىطططق ئۇ . بوالتتي
  .ضبالتتي ّەزەر ئىچىذە

 ٍوىيىرى چۆه ٍەتنۈضىس مۆز ، تۈگەپ ٍەھەىيىيەرٍۇ تۇرىذىغبُ ئۇچىراپ ضبّذا ئبّذا ببرا ببرا
 . ٍېڭىػىتي قبراپ تەرەپنە غۇ ، مۆرۈپ قبرىطىْي ئۆٍْىڭ بىر ٍىراقتىِ ئۇالر مۈّي بىر . ببغالّذى
 ئۇمىالر ئبمب . ئىذى موّبتۈگَەُ قبىغبُ تبغيىْىپ ، ئەٍەش ئۆً مۆرگىْي ئۇالرّىڭ ئەضيىذە

 قىَطىَىپ ئۆٍيىرى تۈگَەّْىڭ . مۆرۈغتي ئبٍيىْىپ ئەتىراپىْي ئۇّىڭ ٍېقىْالپ تۈگَەّگە
 قبرداپ ٍبغبچيىرى چىرىگەُ تورۇضالرّىڭ ، قبپالپ تور قېيىِ ئىچىْي تۈگَەُ ، مەتنەُ پبمبرالپ

 جىْالر مېچىيىرى چۆچەميەردىني قەدىَني ھېيىقي مىػىگە ٍەر بۇ . قبىغبّىذى ضبڭگىالپ
 تۈگَەُ . ئەضيىتەتتي تۈگَەّيەرّي ئبزدۇرىذىغبُ ٍوىذىِ مبرۋاّالرّي ، چۈغۈپ ئۇضۇىغب

 ٍېَىپ مەڭ غبخيىرىْي ئۈجَە تۈپ بىر ٍوغبُ تۇرغبُ ئۆضۈپ بوٍىذا ئۆضتەڭْىڭ موّب ئبرقىطىذىني
 غېخىذا ئۈجَە . تۇراتتي تبغالپ ضبٍە ئەتىراپقب ،

 ئبق ٍوغبُ چۈغنەُ ٍەرگە . ئىذى ٍېَىػَەمتە ئۈجَە چۇرۇقيىػىپ قۇغقبچالر ، قبرىغۇجب
 ٍىيتىسىىرى دەرىخْىڭ ئۈجَە ھەٍۋەتيىل بۇ . تۇراتتي پبرقىراپ ئۈضتىذە قۇً پبمىس ئۈجَىيەر
 بۇ ئۇ غۇڭب . ئىچىذىغبّذۇر ضۇ چوڭقۇردىِ ّبھبٍىتىَۇ ، تبرقىيىپ قبتيىرىغب قبت ٍەرّىڭ ئېھتىَبه
 ئۇ . تۇرغبّىذى ٍبغْبپ بىيەُ قەٍطەرىىل قىيَبً پەرۋا چبپقۇّالرغب بوراُ ، قۇرغبقچىيىق ٍەردىني

  .بوىغبُ ئبۋات زاٍبّالردا قبٍطي ئەتىراپ بۇ . ئىذى گۇۋاھچىطي ئىػالرّىڭ ّۇرغۇُ ٍەردىني بۇ
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 بۇ ، مەتنەُ قۇٍيىػىپ ببغالپ قبچبّذىِ ٍەرىەر بۇ ، ٍبضبتقبُ مىَيەر تۈگَەّيەرّي بۇ
 _ ؟ بوىغبُ قوّبىغۇ ئۈچۈُ ٍۇضبپىرالر ، قبراقچي ئوغرى ، غەٍتبُ جىِ قبّچە تۈگَەُ ئەضني

 ۋەقەّىڭ بىر ٍېڭي ٍەّە ئۇ بۈگۈُ . ضبقالٍتي ئېطىذە ئۈّذىَەً ئۈجَە بۇ ھەٍَىطىْي بۇالرّىڭ
  .قبىذى بوىۇپ غبھىتي

 دېذى ! – ٍە تېرىپ ئۈجَە بېرىپ ضەُ ، ضەپەر ، ٍبڭ ، ئبالٍيي ئبراً بىردەً ٍەردە بۇ_ 
  .ئبمىيىرى ضەپەرّىڭ

 بوغچىيىرىْي ئبمىيىرى ضەپەرّىڭ . ببغيىذى ٍېَىػنە تېرىپ ئۈجَە ٍۈرۈپ ٍۈگۈرۈپ ضەپەر
 چۆه چەمطىس ئبدەٍطىس ئەتىراپ تۆت . قبراغتي ئەتىراپقب ضۇّۇپ قوىيىرىْي پۇت ، قوٍۇپ ٍېْىغب
 تۈگَەّگە ، مېرەك بوىطب بوىغبُ ٍىيالر ئۇزۇُ مەتنىْىگە تبغيىْىپ تۈگَەّْىڭَۇ بۇ . ئىذى

  .مەتنەّىذى بوىۇپ بوىَبٍذىغبُ ئەتنىيي پەرىق ئىسىْىَۇ ئورّىْىڭ ضۇ مېيىذىغبُ
  .ئبمىطىغب ببرات دېذى- ، ببرمىِ دۇَّب قبّچىيىل ئۇّىڭذا ، تۆك خبىتىْي قېْي_ 

 مۆزّي تىيالالر . قىيذى دۈً ئبغىسىْي خبىتىْىڭ تېرە ، پۈۋدىۋېتىپ ٍەرّي ئبىذىذىني ئۆٍەر
  .تۆمۈىذى ٍەرگە بىيەُ جبراڭالظ ٍىْىل ، چبقْىتىپ
  .قۇٍۇىغبّىنەُ ئبىتۇّذىِ ضبپ ئبجبٍىپ ئۇ ، قبرا – ، ببرات دەۋەتتي!- ئوھۇً_ 
  .ئۆٍەر تەضتىقيىذى دەپ! – دە -ضبقيىَبٍذۇ ّەرضىْي ّبچبر بىسگە ئبتبً ئەىۋەتتە_ 

 ضەپەر مۆرگەُ تۆمنەّيىنىْي ٍەرگە ّەرضىيەرّي بىر پبرقىراق ئبجبٍىپ ئبمىيىرىْىڭ
 دوٍيىتىپ ّەرضىيەر دۈپذۈگىيەك بۇ مۆزىگە ئۇّىڭ . مەىذى ٍېتىپ ٍۈگۈرگىْىچە بوىۇپ ھەٍراُ

  :ضۇّذى قوىىْي ، دە -مۆرۈّذى ئوٍۇّچۇقتەك ئەپيىل ئوٍْبغقب
 ، ببرات تبرتىۋاىذى تىيالّي تبه بىر ئبىغبُ قوىىغب ضەپەر دەپ ! _ ئېيەغتۈرٍە بىسّي ، ھەً_ 

 ؟ قبّچىنىِ بوىۇپ ھەٍَىطي ، ببقبٍيي ضبّبپ قېْي– 
 قبراپ قوىىغب ئبمىطىْىڭ بىيەُ دېھقىتي پۈتۈُ ببرات . ببغيىذى ضبّبغقب تىيالالرّي ئۆٍەر

  .ضبّبۋاتبتتي ئىچىذە ئۇٍۇ
  !توققۇز توقطبُ … ئەىيىل ، قىرىق ، ٍىگىرٍە ، ئوُ ، ئىنني ، بىر_ 

 ئۆز قبٍطىطي ھەر ٍەّە تىيالالرّي ، دە _قوٍۇغتي قبراپ ئۈّذىَەً بىرىگە بىر ئۇمب ئبمب
  .ئىذى داّە توققۇز توقطبُ جەٍىئىٌ تىيال ، بېقىػتي ضبّبپ ئبىذىغب

  .ببرات بوىذى ھەٍراُ دەپ – بوىىذۇ توققۇز توقطبُ ّىَىػقب_ 
 ؟ دىگىْىڭ ّىَە ئۇ_ 
  .دەۋاتىَەُ ؟ قبىىذۇ بوىۇپ توققۇز توقطبُ ّىَىػقب ، بوالتتي دىگىْىٌ ّىَە_ 
  !بوىَبٍذۇ توققۇز توقطبُ مېَىِ بوىغبّذىِ توققۇز توقطبُ_ 
  .ببرات چبٍقىذى بېػىْي دەپ !_ ٍبق_ 
 ؟ بوالتتي بوىطب قبّچە ضېْىڭچە ، ئەٍىطە_ 
 !دە -مېرەك بوىىػي ٍۈز ئەىۋەتتە_ 

 تىيال تبه بىرەر . بېقىػتي قبراپ ئۆرۈپ ئىچىْي ، قېقىپ ئۇرۇپ خبىتىْي ضبىغبُ تىيال ئۇالر
 قبراغتي تەڭ تەرەپنە تۆت دەپ قبىذىَىنىِ مېتىپ دوٍىالپ ئەتىراپقب
  .ئىذى توققۇز توقطبُ تىيال . ضبّبغتي ببغقىذىِ ٍەّە تىيالالرّي ئبخىرىذا. 
  .تۇرٍبٍذۇ توققۇز توقطبُ تىيال ، ئەّە دېَىذىََۇ_ 
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  .تەمرارالپ ضۆزىْي ئۆز ببرات دەٍتي – ، مېرەك بوىػي ٍۈز ، ٍبق_ 
  .تېرىنىپ ئۆٍەر ضورىذى دەپ_ ؟ ّىَىػقب_ 
 توققۇزّي توقطبُ ، قبىذۇرٍبٍذۇ قىيىپ ٍىراش تىيالّي ٍۈز مەً بىر ھەرگىسٍۇ ئبتبً بىسگە_

  .قوٍىذۇ قىيىپ تىيال ٍۈز قېتىپ تىيالّي بىر ٍەّە جەزٍەُ ئبدەً ضبقيىغبُ
 ؟ دەۋاتىَەُ ّىَىػقب ضبڭب ٍەُ_ 
 تەڭ داّىذىِ ئەىيىل توپتوغرا ئىننىَىس تىيالالرّي بۇ بوىغبّذا غۇّذاق ، بوالتتي ّىَىػقب_ 

 !دە .-بۆىۈغىۋاالالٍَىس
 مېَىِ بوىغبّذىِ مىچىل ضېْي ، ئەىيىنىْي مېَىِ بوىغبّذىِ چوڭ ٍېْي ئبتبً بەىنىٌ_ 

  .ئۆٍەر دېذى_ ، ئوٍيىغبّذۇر دەپ ئبىطۇُ توققۇزىْي قىرىق
  …ئوخػبظ مىچىنىگە چوڭ دىگەُ ھەققي ٍىراش_ 

 ٍەّە ئبرالغتۇرىۋېتىپ قبٍتب قبىىذىغبّذەك مۆپىَىپ قىيطب غۇّذاق خۇددى تىيالالرّي ئۇالر
 ئۇالر ٍەٍيي . ببقتي ضبّبپ ئوىتۇرۇپ ئۆٍەر ضبّىطب تۇرۇپ ئۆرە ببرات ، چىقىػتي ضبّبپ ببغقىذىِ

  .ئىذى توققۇز توقطبُ ٍەّىال تىيال ضبّىطۇُ قبّذاقىطىگە
 مېَىِ بوىغبّذىِ چوڭ ضېْي ، ئەىيىنىْي مېَىِ بوىغبّذىِ مىچىل ٍېْي ئبتبً بەىنىٌ_ 

 بوىطب دېگەُ ئبىطۇُ توققۇزىْي ئوتتۇز ضېْي ئبتَىػْي ٍېْي بوىَىطب ٍبمي توققۇزىْي قىرىق
  .ببرات دېذى_ ، مېرەك

 دىگەُ ، ئبىطۇُ خبىتىْي قۇرۇق ٍېْي ، ھەٍَىطىْي تىيالالرّىڭ ضېْي ئبتبً ، دەٍطەُ راضت_ 
  .ئۆٍەر قىيذى تەّە ئبچچىق دەپ !_ ٍۇٍنىِ بوىىػىَۇ

 ، ىېنىِ . قىيذى دەتبالظ ئۇزاق ئوغۇه ئىنني توغرىطىذا بۆىۈغۈظ قبّذاق زادى تىيالالرّي
 ۋارقىرىػىپ بىيەُ بىرى بىر ، قىسىرىػىپ غۇّچىيىل ّىَىػقب ئبمىيىرىْىڭ . مېيىػەىَىذى زادىال

 ئوىتۇرۇپ ضبٍىطىذە ئۈجَە تۇرغبُ ئۇرۇپ غبٍبه ضبىقىِ ضەپەر بىيەىَىگەُ مېتىۋاتقبّيىقىْي
 ئۆتنەُ ئبرىطىذىِ ٍۇپۇرٍبقيىرى ئۈجَە قۇٍبغْىڭ چېھرىذە ضەبىٌ ئۇّىڭ . قبىذى ئۈگىذەپ
 ، ببرىىقىْي ھەققي ضەپەرّىڭَۇ تىيالالردا ئبغۇ ئبمىيىرى ضەپەرّىڭ . جىَىرالٍتي ّۇرىىرى ئۇغػبق
 خىَبىىغب بوىىذىغبّيىقىْي تىيالدىِ ئۈچ ئوتتۇز توپتوغرا بۆىگەّذە ئۈچنە تىيالّي توققۇز توقطبُ

 گەپْي بۇ ، بوىطىَۇ ئوٍالّغبُ ھەقتە بۇ مۆڭيىذە ئىننىطي ھەر . تىرىػبتتي مەىتۈرٍەضيىننە
 . مېتەتتي چۈغۈپ تبرتىػىغب تبالظ ئۆزىىرىْىڭ دەپ ھە ، پېتىْبىَبً چىقىرىػقب ئبغىسىذىِ

 غۇّذاق . ئىذى گۆدەك بوىَىغبُ تىگىػيىل بوىۇغقب ئىگە ھەققىگە ئۆز ضەپەر ّەزىرىذە ئۇالرّىڭ
  .ئەضنەرتتي ھەققىذە ضەپەر تۇرۇپ قىَْىيىپ ئۆٍەر ئوغۇه چوڭ ئبخىرىذا ، بوىطىَۇ

 ؟ مېرەمقۇ قوٍىػىَىس بۆىۈپ ھەققىْي توال ئبز ئۇّىڭَۇ …؟ ضەپەرچۇ ، راضت_ 
 ؟ قىيىذۇ ّىَە تىيالّي تۇرضب، مىچىل تېخي ئۇ_ 
 ؟ بوىَبٍذۇ چوڭ بوىطب مىچىل_ 
 ؟ قىيىذۇ چوڭ بېقىپ مىٌ ئۇّي_ 
  .ئىننىَىس ئەىۋەتتە_ 
 تەڭ ئىننىَىس تىيالّي ، مېَىِ بوىغبّذىِ قىيىذىغبُ چوڭ بېقىپ ئىننىَىس ، ھەببەىيي_ 

 .بوىىذۇغۇ بۆىىػىۋاىطبق
 ٍبۋۇ ٍبّب ، تبپقبّذا ئەقيىْي بوىۇپ چوڭ ضەپەر ، قوٍۇپ ئبٍرىپ ئۆىىػىْي ئۇّىڭ . بوىَبٍذۇ_ 
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  .دۇرۇش تبپػۇرغىْىَىس قوىىغب چىراٍيىق دەپ ، ٍىراش تەگنەُ ضبڭب ئبتبڭذىِ
 بېقىپ ئۆزۈً ضەپەرّي ، قېتىۋەت ٍبڭ ئۈىىػىْىَۇ ضەپەرّىڭ_ ، ببرات دېذى_، بوىطب ئۇّذاق_ 

  .قىيىَەُ چوڭ
 ؟ ئبالٍذىَەُ تىيال ئۈچ ئوتتۇز ئبراُ ٍەُ ، ئبىطەُ تىيال ئبىتە ئبتَىع ضەُ گەپچە بۇ_ 
 !دە-بوىىذۇ غۇّذاق_ 
 ئۆزۈً ئۇّي مېَىِ بوىغبّذىِ چوڭ . قوٍىطەُ خەجيەپ ھەققىْي ئۇّىڭ ضەُ ، بوىَبٍذۇ_ 

  .تەربىَيەً بېقىپ
 تەڭ ئبىتۇّْي ، ئەٍَب ، ئۆتۈّۈً ضبڭب ضبۋاپْي ئبىىذىغبُ بېقىپ ئۇمىَىسّي ، قىو غۇّذاق_ 

  .بۆىۈغىۋاىىَىس
 قېتىۋېيىپ ئۆزۈڭگە ئۈىۈغىْي ببقطبڭ ضەُ! ھە _بۇ ئۇضتبتيىق ّىَىذىگەُ ، پبھ_ 

 مېتىذۇ ّەگە ھەققي ضەپەرّىڭ ئۇّذاقتب ، ئبىَىغۇدەمَەُ ھېچْىَە ببقطبً ٍەُ ، ببققۇدەمطەُ
 …؟

  .قبىىذۇ ئۈچي ئوتتۇز ضبڭب ، ئبىىَەُ تىيال ئبىتە ئبتَىع ٍەُ
 ؟ خەجيىۋاىَبٍطەّنەُ ھەققىْي ئۇّىڭ قوٍۇپ دەپ ببقىَەُ ئۇّي ضەُ…؟ ضەّچۇ ، پبھ_ 
 ھەققىْي ضەپەرّىڭ ، بۆىۈپ ئۈچنە تەڭ تىيالالرّي ، قىالٍيي ٍۇّذاق بوىطىچۇ ئۇّذاق- 

 . تۇتقۇزاٍيي قوىىغب ٍوٍطىپىتْىڭ بىر خبىىص تىيالالرّي ببرغبّذا ٍىتىپ ٍۇرتقب ، قوٍبٍيي ئبٍرىپ
 گېپىڭ ببغقب ئەٍذىغۇ . تبپػۇرىۋاىطۇُ ھەققىْي ئۆز قوىىذىِ مىػىْىڭ غۇ بوىغبّذا چوڭ ضەپەر
 ؟ ٍوقتۇر

 ئۇخيىَبقتب تبتيىق بىخەۋەر ھېچْىَىذىِ ضەپەر . مەتتي جىَىپ ئىننىيىطي ھەر ئۇمب ئبمب
 ئىع بېرىۋېتىذىغبُ قىطىَىْي بىر ئۈچتىِ ئبىتۇّالرّىڭ ببىىغىَۇ مىچىننىْە بۇ ئەگەر . ئىذى
 بوىغبُ ئبىَبقچي ببراتْىڭ . ٍېتەتتي تەضىر دۇمبّيىرىغب گەزٍبه بوىغبُ ئبچَبقچي ئۆٍەرّىڭ ، بوىطب

  .بوالتتي مەً ضبّي خوتۇّيىرىْىڭَۇ
 ببىىطي خوتۇّْىڭ بىر ببغقب دىگەُ ؟ئۇ بەرگۈدەمَىس ئۈىۈظ بىر ضەپەرگىَۇ دەپ بىَە بىس- 

  .ببرات دېذى_ تۇرضب؟
 ضەپەرّىڭ ئۈضتىگە ئۇّىڭ ، پۇغتي ئبتبٍْىڭ ٍەّىال ، بوىطىَۇ بوىغبُ خوتۇّذىِ ببغقب_ 

  …….قىيغبُ چوڭ تبرتىپ جبپبٍىَىسّي بىسّىَۇ ئبّىطي
 بوىغبّذا چوڭ . چىقتۇق قۇتۇىذۇرۇپ دىِ«ببغ قبغىيىق »ٍىْذۈرۈپ ٍەىنىَىسگە ئۇّي بىس_ 

 بۆىىۋەتتي گېپىْي ئبمىطىْىڭ دەپ !_ٍېتەرىىل ئۆزىَۇ غۇّىڭ . بوىىذۇ ئېَتطب رەھَەت بىسگە ئۇ
  .ببرات

 مېتىپ بوىۇپ بىيەُ خىَبىالر توغرىطىذىني ضەپەر . قېيىػتي جىَىپ ئۇزاققىچە ٍەّە ئۇالر
 مەً بىر تىيالّىڭ توققۇز توقطبُ . ئۇّتۇدى بىردەٍيىننە جېذىيىْي تىيالّىڭ توققۇز توقطبُ ئۇالر

 بەرگەُ توققۇزّي توقطبُ ، ئېَتىيغبّذەك ھېنبٍىيەردە قەدىَىٌ ، ئەٍەش گەپ چوڭ ئبّچە بوىۇغي
 ّەق تىيالالرّىڭ ضەپەرّىڭ ئۇخالۋاتقبُ ٍۇّۇ ، ئەٍَب . بېرىذۇ بىرىْىَۇ ٍەّە ئەىۋەتتە خۇداٍىٌ
 قبچبّغىچە ببىىْي مىچىل بۇ ئۇالر ئۈضتىگە ئۇّىڭ . ئىذى خەۋىپ چوڭ ئەمىتىػي بىرىْي ئۈچتىِ

 ئۆزىىرى ضەپەرّىڭ ئوٍيىغبّطىرى ببرات بىيەُ ئۆٍەر ….؟ ٍۈرىذۇ مۆتۈرۈپ ٍىْذۈرۈپ ٍەىنىطىگە
  .قىيىػتي ھېص ئىنەّيىنىْي ٍۈك ئوغۇقچە ئۈچۈُ
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 ، بۇىغبپ ئەقيىْي ئۇالرّىڭ بىيەُ ٍبىتىراغيىرى ئۆز ّىجىص ضېرىق بۇ دىگەُ ئبىتۇُ
  ….ئىذى خىرەىەغتۈرٍەمتە ھىجذاّىْي
 دېذى_؟ بوىغىَتۇق مەىَىگەُ تبغالپ قىال«ببغ قبغىيىق »غۇ ئۇّي ّىَىػقب بىس ، ھەً_ 

  .ببرات
  .ئۆٍەر دېذى_، بوپتىنەُ بوىطب تۇغۇىَىغبُ ئۇ ٍبخػىطي_ 
  .بىيەُ قبرىيىق ئىچي ببرات دېذى – ، قبچبٍيي تبغالپ ئۇّي بوىطب ھېيىَۇ- 
 ؟ جەزىرىگىَۇ چۆه ٍۇغۇ_ 
  .ئۇخالۋاتىذۇ تبتيىق تۇٍَبً ھېچْىَىْي ئۇ ، قبرا ، مېتەٍيي قوٍۇپ ٍەرگىال ٍۇغۇ ، غۇّذاق_ 
 ئۆٍرىْي ئۇّىڭ خۇدا ئەگەر _ ، ئۆٍەر قوغۇىذى دەپ _ ، قىيىذۇ توغرىذەك گېپىڭَۇ بۇ_ 

  .بوىىۋېرىذۇ چوڭ ئۆضۈپ بىيەُ ضەۋەپ بىر ٍەردىَۇ ٍۇغۇ ، بوىطب قىيغبُ ئۇزۇُ
 ئۆىۈپ بەرىبىر بىيەَّۇ ٍۈرگىْىَىس مۆرۈرۈپ بىس ، بوىطب ٍبراىغبُ قىطقب ئۆٍرى ئۇّىڭ ٍۇببدا

  .قبىىذۇ
 پەتىۋاّي بىر ئبغۇّذاق ئبىذاٍذىغبُ ۋىجذاّىْي ئۆز ئۈچۈُ جىْبٍىتي بوىغبُ قىيَبقچي ئۇالر

 ئۈجَە ، ضېيىپ قبٍتب خبىتىغب تېرە ٍىغىپ تىيالالرّي ٍبتقبُ چېچىيىپ ، دە -چىقىػتي توقۇپ
  .مېتىػتي ٍىراقالپ ٍېڭىپ ئۇچىذا پۈتىْىڭ تۈۋىذىِ

 
 

 ھەهراھ بەرگەى خۇدا
 

 ئۇّىڭ ، ئبضَبُ مۆك ئىگىسدە. قبرىذى ئەتىراپىغب ئېچىپ ٍوغبُ مۆزىىرىْي ئوٍغىْىپ ضەپەر
 ۋاڭ ئبمىيىرىْىڭ ، بوىۇپ مەتنەُ جىَىپ ٍبق ھەٍَە . مۆرۈّذى ٍۇپۇرٍبقيىرى ئۈجَە ئبضتىذا
 ٍبققب بۇ ٍبق ئۇ ئىسدەپ ئبمىيىرىْي . تۇردى ئورّىذىِ بوىۇپ ھەٍراُ ضەپەر . ئبڭالَّبٍتي چۇڭي

 قورقۇّچ ۋە ۋەھىَىطي ٍبىغۇزىۇق ضەپەرّي . مۆرۈَّەٍتي قبرىطي ھېچنىَْىڭ ئەتراپتب . ٍۈگۈردى
  .ٍىغيىۋەتتي ۋارقىراپ دە، -ببضتي

 !«ئبمب ، ئبمب »
 تىْچىقي چۈغْىڭ ئەتىراپتىِ . بوىَىذى جبۋاپ تەرەپتىِ ھېچ ۋارقىراغيىرىغب مۈچەپ ئۇّىڭ

 ، ٍۈگۈرۈپ بۇٍبققب ئۇٍبق ببال ، تۇراتتي ھۇۋۇىذاپ چۆه پبٍبّطىس ئىططىقتىِ ، بوىۇپ مەتَىگەُ
 ئۇ بەزىذە . مېيەتتي قبٍتىپ ئبضتىغب ئۈژٍىْىڭ تۇرغبُ تبغالپ ضبٍە بىردىْبىر ئەتىراپقب بۇ ٍەّە

 ئۇزۇق تىرىػىپ ، چىنەتنىيەر ٍۈرگەُ ضەمرەپ ، قېيىپ ئۇّتۇپ ٍبىغۇزىۇقْي ، ئبمىيىرىْي ئۆزىْىڭ
 دۈٍبىيىرىْي ضىيىق بىيەٍذەك . ٍەٍتي تېرىپ ئۈجَە . قبالتتي تۇرۇپ قبراپ چۈٍۈىىيەرگە ئىسدەۋاتقبُ
 ٍەّە ، دە -مېتەتتي چۆچۈپ مۆرۈپ مەضيەّچۈميەرّي مېتىذىغبُ ئۆتۈپ پبه غىو پبرقىرىتىپ

  .ببغالٍتي ٍىغالغقب
  !…«ئبمب ، ئبمب »

 ، ئبمب »ضەپەرّىڭ . ببغيىذى قىَطىػقب غەرىپنە مۈُ ، ئۇزىراپ ضبٍىطي ئۈجَە ببرغبّطىرى
 ضىڭىپ قۇٍيۇقالرغب ، ٍېَىيىپ بوغيۇققب مەڭ ئبۋازى ئېچىْىػيىق ۋارقىرىغبُ دەپ !« ئبمب

 بىر ٍىراقتىِ چبغذا غۇ . قۇرىذى ٍبغيىرى ٍىغالۋېرىپ ضەپەرّىڭ . قىالتتي مېتىۋاتقبّذەك
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 قبّذاقتۇر ، دىۋىتىپ ئېػىنىْي ئبدەً بۇ مەىگەُ ضبقبىيىق . مۆرۈّذى قبرىطي مىػىْىڭ ئېػەميىل
 تىرىػقبّذەك بۇزٍبضيىققب پەٍسىْي خوجبٍىْىْىڭ ئېػىني ئۇّىڭ . مېيەتتي غىڭػىپ ّبخػىغب بىر

 تۈتۈّذەك چبڭ ئبپئبق مۆتۈرۈىگەُ تۇٍبقيىرىذىِ ئېػەمْىڭ . ٍورغىالٍتي ضىيىق ، چبٍذاپ ئۇغػبق
 ئۇ . قوٍذى ئۈزۈپ ّبخػىطىْي بوۋاٍْىڭ توختبپ تۇٍۇقطىس ئىػەك . … قبالتتي ئبرقىذا ٍېَىيىپ
 چىػي ئۆتنەُ ٍوىذىِ بۇ چبغالردا بىر قبّذاقتۇر ئېػەك . قبرىذى ئېػىنىگە بوىۇپ ھەٍراُ

 ئۇّىڭذىِ پۇراپ تىسىنىْي بۇرادىرىْىڭ
 مۆتۈرٍەمتە ئبضَبّغب تۇٍػۇقىْي بوىۇپ ضىڭذۈرٍەمچي بەدىْىگە پۈتۈُ ىەززىتىْي قبىغبُ

 قوىيىرى مۆتۈرۈىگەُ بوىۇپ ئۇرٍبقچي ،ئېػەمْي غودوڭػىپ دەپ ّىَىيەرّىذۇر بوۋاٍْىڭ . ئىذى
 ئبڭالّغبّذەك ئبۋازى ۋارقىرىغبُ بىرىْىڭ مىَذۇر ٍىراقتىِ قۇىىقىغب ئۇّىڭ . قبىذى ئېطىيىپ ھبۋادا

  .تۇراتتي تىنىيىپ ئبىذىغب قىيغىْىچە دىڭ قۇالقيىرىْي ئېػەمَۇ. قىيغبّذى
 !…«ئبمب !…ئبمب »

 قېػىذا تۈگَەّْىڭ موّب ، چۆىذە بۇ . » قىيذى ئبڭيىغبّذەك ئېْىق ئبۋازّي بوۋاً ئەٍذى
 ئىْىص بىسّي ، بوىَبٍذىغبُ جبً تەمػي ئەزەىذىِ ٍەر بۇ ، ئبٍبّەت خۇداغب ؟ بۇ ئبۋازى مىَْىڭ

  .ئۆزىگە ئۆز بوۋاً پىچىرىىذى دەپ …«چبقىرىۋاتَبٍذىغبّذۇر؟ جىِ
  !….«ئبمب !…ئبمب »
 قوىىْي ئۇ . بوۋاً دېذى «؟ قبّذاق ئوخػبٍذۇ ئبۋازىغب ٍىغب ببىىْىڭ مىچىل بىر بۇ ، ٍبق »
 ٍۈگۈرۈپ بىرىْىڭ تەرەپتە تۈگَەُ موّب . قبرىذى ئەتىراپقب تۆت تۇرۇپ قىيىپ ضبٍىۋەُ

 دە، -دېذى .« مېرەك بوىطب ئبدەً ، جىْي ّەّىڭ مۈپنۈّذۈزدە بۇ » ، مۆردى ٍۈرگەّيىنىْي
  .بۇرىذى بېػىْي ئېػەمْىڭ

 !…«ئبمب !..ئبمب»
  .ئىتتىنيەتتي تېقىَذاپ ئېػىنىْي دە، -ئەتتي پەرىق ئېْىق ئبۋازىْي ببىىْىڭ مىچىل بوۋاً
 ٍېْىذا ھەً ، قورقبتتي ھەً ئۇ . قبىذى تۇرۇپ مۆرۈپ ّەرضىْي قبرا بوىغبُ پەٍذا ٍىراقتب ضەپەر

 ئبدەٍْي ئېػەميىل مېيىۋاتقبُ ٍېقىْالپ ئۇ . ئىسدەٍتي بوىىػىْي پەٍذا مىَْىڭ بىر بوىطۇُ مىٌ
 مۆزىْي ٍۈز ٍبغيىرى مۆز ئۇّىڭ . تىنىيذى ئبىذىغب بىيەُ ئۈٍىذ . توختبتتي ٍىغىطىْي مۆرۈپ

 ، مەىگەُ ٍۈزىۈك ئبق . قبىغبّىذى دەپ مېتەً ھبىىذىِ پۈتۈپ ئۈّي ۋارقىراۋېرىپ ، ھۆىيىگەُ
 ئوٍبق ۋە چىراٍيىق غۇّچىيىل ببال بۇ تۇرغبُ ٍبىتىراپ تبٍچىيىرى ٍبظ ئبرىطىذا مىرپىنيىرى ئۇزۇُ
 بۇ . » بوىذى ھەٍراُ ٍۆجىسىگە بۇ بوىغبُ پەٍذا ئبىذىذا مۆز – داىىذا ئوچۇق بوۋاً . ئىذى

 …«بۇ؟ ببال ٍۈرگەُ قىيىپ ّىَە ، ٍېْىذا تۈگَەُ موّب ، دەغتتە ئبدەٍطىس
 ئىنني ، دەضطەپ بىر ضەپەر . ئبچتي قۇچبق ببىىغب چۈغۈپ ئىرغىپ ئېػەمتىِ بوۋاً

  .ٍېقىْالغىتي ئۇّىڭغب دەضطەپ
 ؟ قبىذىڭ مېيىپ قبّذاق ٍەرگە بۇ ؟ ببىىطىطەُ مىَْىڭ ، ئوغيۇً ، ٍىغيىَب- 

 ئۆزىْي ٍەرگە بۇ قبّذاقتۇر ئۇ . بەردى جبۋاپ چۈغىْىنطىس ضۇئبىيىرىغب بوۋاٍْىڭ ببال
 ئۆزىْىڭ ، ضبّبغقبّيىرى ّەرضىْي بىر دۈگىيەك ٍەردە بۇ ئۇالرّىڭ ، ئبمىيىرى مەىگەُ ئوٍْبتقىيي

  .ضۆزىەٍتي ھەققىذە قبىغبّيىقي ئۇخالپ مېَىِ ، ٍىگەّيىني ئۈجَە
 ئۇالر ٍەۋاتقبّذا ئۈجَە ضەُ ؟ قبپطەَّۇ ئۇخالپ ضەُ ھە، ؟ قېْي ئبمىيىرىڭ ضېىْىڭ_ 

 ضبّبغتىَۇ ّەرضىيەرّي دۈگىيەك ٍۇّذاق ٍبّب ، ضېرىق ئۇالر ، توختب … ؟ تبالغقبُ ّىَىْي
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 …؟ ۋارقىراغتىَۇ ،دەپ توققۇز ، توققۇز ، توققۇز…؟
 گەپيىرىذىِ ئۇالغَبٍذىغبُ بىرىگە بىر ئۇّىڭ ، ضوراپ ضۇئبىالرّي غۇّذاق ببىىذىِ بوۋاً

 تەمنۈزۈپ تىسىغب بوۋاٍْىڭ قورضبقيىرىْي ٍۇٍػبق ۋە ئىططق ببال ، بوىذى چىقبرغبّذەك ٍەزٍۇُ بىر
 . ئۇّتىغبّىذى قورقۇّچىْي ئۆزىْىڭ ئەٍذى ئۇ . ئوٍْبٍتي ضبقىيىْي ئۇّىڭ بىيەُ قوىيىرى بۇدرۇق ،

 ھەر چېغىذا دا «ببغ قبغىيىق »ئۇ ، بىيەُ ضبقبىيىرى ئۆزىْىڭ ئۇّىڭغب ئبدەً بۇ بوىغبُ پەٍذا ئبىذىذا
  .ئەضيتەتتي ئبتىطىْي ٍبتىذىغبُ مىرىپ قوٍْىغب مۈّي

 ئەضني ٍۇغۇ دەه ، بەىنىٌ … مېتىۋېتىپ چۆىذە بۇ ئبمىيىرىڭْىڭ ضېْىڭ ئېھتىَبه_ 
 . مېرەك بوىطب تېپىۋاىغبُ ئبىتۇّالرّي ّۇرغۇُ ئبضتىذىِ ئۈجَە قېرى بۇ ٍبمي ئىچىذىِ تۈگَەّْىڭ

 . خىرەىەغتۈرىذۇ ئېطىْي ، قىيىپ قبرغۇ مۆزىْي ، ئىيەغتۈرۈپ ئەقيىْي ئىْطبّْىڭ غۇّذاق ئۇ ئبىتۇُ
 داۋاً ٍۇالھىسىطىْي دەپ _ ، قبىغبّذۇر مېتىپ ئۇّتۇپ ضېْىَۇ ئۇالر خوغبىيىقىذا بىيەُ غۇّىڭ
 ضۈرتۈپ ٍۈزىْي ٍۇقي ٍبظ ببىىْىڭ بىيەُ پېػي چبپىْىْىڭ بوۋاً قىالتتي

 ٍبمي قبىذىڭَۇ ئۇخالپ ئۆزۈڭ ؟ قبىغبّىذىڭ ئۇخالپ قىيىپ قبّذاق ضەُ _ ، تۇرۇپ
 ئەپطۇُ بىرەرى ھەٍَىڭالرّي ضىيەرّىڭ بوىَىطب ٍبمي ؟ قوٍذىَۇ ئۇخيىتىپ پەپىيەپ ئبمىيىرىڭ

 ، ئۇّذاقتب…؟ ئەمەتتىَۇ ّەرضىطىْي تېپىۋاىغبُ ئبمىيىرىڭْىڭ ، قوٍۇپ ئۇخيىتىپ ئۇخيىتىپ ئوقۇپ
  .ببقبٍيي قبراپ بىس ٍۈرۈ ؟ مېرەمتىغۇ بوىۇغي ئەتىراپتب ٍۇغۇ ئبمىيىرىڭَۇ
 ٍىراق . چىقتي ئبٍيىْىپ بىر تۇىيۇق ئەتىراپىْي تۈگَەّْىڭ موّب ئەگەغتۈتۈپ ببىىْي بوۋاً

 بىر ئۇالرّىڭ . قىالتتي گېپىْي ئبمىيىرّىڭ توختىَبً ببال . مۆتۈَّەٍتي قبرىطي ئبدەٍْىڭ ٍېقىْذا
  .مېتەتتي ئېطەدەپ تۇرۇپال . ئېَتبتتي ضبّىغىْىْي دەپ توققۇز ، توققۇز ّېَىْي

_ ، بوۋاً دەٍتي – ، تۇرۇپتىَەّغۇ ٍېْىڭذا ضېْىڭ ٍەُ ٍبّب ، ئوغيۇً ، بۇزٍب مۆڭيۈڭْي_ 
 توققۇز بەىني ّەرضىيەر تېپىۋاىغبُ ئبمىيىرىڭ ، قبرىغبّذا دىگىْىڭگە توققۇزال ، توققۇز ضېىْىڭ

 ٍىڭ توققۇز ، توققۇزٍۈز بوىَىطب ٍبمي . تىيالدۇر ضەمنىس ئوُ _ توققۇز ئىنني ٍبمي تىيال
 ئبّىَىسّىڭ ھەٍَىَىس قبرا ، ضبُ ئۇىۇغ توىىَۇ توققۇز بۇ ، بىيَەٍطەُ ضەُ … تىيالدۇر

  .چۈغىَىس دۇَّبغب ٍورۇق ئبّذىِ ، توغقۇزۇپ ٍۇددەتْي مۈُ توققۇز ئبً توققۇز قورضىقىذىِ
 تەه ّېَىطي ھەٍَە . قىيىَىس تبزىَال توققۇز پەقەت ، غبھالرغىَۇ ئۇىۇغ ھەرقبّچە

 بەىنىٌ … خبش تەڭرىگىال ئۇىۇغ پەقەت بوىىػي تەه ئۇّىڭ . دەٍَىس «تەه توققۇزى »مىػىيەرّي
 .ئبچقبّذۇر قورضىقىڭ ضېْىڭ ،

  .ضەپەر ٍبىىذى ىەۋىىرىْي قۇرىغبُ دەپ !_ضۇ_ 
  .بوۋاً بۇرۇىذى تەرەپنە ئېػىني دەپ !_ قۇرىطۇُ ئېطىٌ_ 

 ۋە قۇٍذى ضۇ تۇىۇٍذىِ ئۈضتىذىني ئېػەك ، ئېيىپ چۆچەمْي ٍبغبچ خۇرجۇّذىِ بوۋاً
 . ضۈٍۈردى بىيەُ تەغْبىىق ضۇّي قبىغبُ ئىييىپ ببال . تۇتقۇزدى ّبُ پبرچە بىر ٍەّە قوىىغب ببىىْىڭ
 مىػْىڭ ، ٍېقىَيىق توىىَۇ ئۇ . ببغيىذى ٍېَىػنە بىيەُ ئىػتىھب ّبّْي قوىىذىني ئبّذىِ

  .ئىذى ئوغۇه مەىگۈدەك ٍەضتيىني
 ئېيىپ ّەزەرگە ٍبىغۇزىۇقۇٍْي ٍېْىڭ خۇدا ببال بۇ_ ، بوۋاً ئوٍيىذى دەپ_، بىيىذۇ مىٌ »

 ھېيىال . الزىٌ ئەمىتىػىٌ ئۇّي ٍەُ . ھەٍراھذۇر بىر بەرگەُ تبغالپ ئبىذىَغب ئۆزىذىِ ئبضَبّْىڭ
 چۆىْىڭ ئۇّي ٍبمي ٍېرىيىػي ٍۈرىني قورقۇپ ببىىْىڭ ٍەردە بۇ . چۈغىذۇ قبراڭغۇ ، ئوىتۇرۇپ مۈُ
  …«ٍۇٍنىِ قوٍىػي ٍەپ قبپالّيىرى بۆرە
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 مېيىپ ئۆزىىرى ، مەىطە ئېطىگە ئبمىيىرىڭ ؟ مېتەٍطەُ بىيەُ ٍېْىڭ ، ئوغيۇً قبّذاق-
 !ٍۈرۈ ….؟ بوالٍذۇ بوىىطەُ ئوغيۇً ٍېْىڭ ضەُ بوىَىطب ، تبپبر ئىسدەپ

 بوۋاً . توختىذى مېيىپ ٍېْىغب ئېػەمْىڭ ، دە _ ٍۈگۈردى ئبرقىطىذىِ بوۋاٍْىڭ ببال
 ، ٍىْگۈزدى ئېيىپ مۆتۈرۈپ ببىىْي ئبۋاه ، تۈزەپ ببغقىذىِ ئۇچىيىقْي ئۈضتىذىني ئېػەمْىڭ
 ٍىْگەّگە ئېػەمنە ، بوىۇپ چىقبرغبُ ئېطىذىِ ھەٍَىْي تبپتب غۇ ضەپەر . ٍىْىذى ئۆزى ئبرقىطىغب

 ، ٍېڭىػي تەۋرىتىپ تەمػي مىػىْي ئېيىپ قەدەً ئۇغػبق ھبٍۋاّْىڭ ئبجبٍىپ بۇ . ئىذى خوغبه
 ئۇّىڭغب قوٍۇغيىرى ٍىذىرىىتىپ قىيىپ پەش بىرىْي ئىگىس بىرّي قۇالقيىرىْىڭ ئۇزۇُ تۇرۇپ تۇرۇپ
 موّب . ٍبتبتتي ضوزۇىۇپ ٍوىي چۆه ضوزۇىغبُ ٍىراققب ئبىذىذا ئۇالرّىڭ . تۇٍۇالتتي قىسزىق توىىَۇ

  .ئىذى قبىَبقتب ٍىراقتب ببرغبّطىرى بوىطب ئۈجَە قېرى ۋە تۈگَەُ
 تبپتب غۇ . بوىغبّىذى ٍىيالر ئۇزۇُ ئبڭيىَىغىْىغب ئبۋازىْي ئبۋازىْي ببىىْىڭ مىچىل بوۋاٍْىڭ

 ٍبڭَبقتب قىيىپ پبراڭ ببىىغب بېطىيَبً ئبغىسى ئۇ. داۋاىغۇٍتي ئېقىٌ بىر ئىييىق قەىبىذە ئۇّىڭ
  .ئىذى

 ، قېرىپ ٍەُ . غۇ ٍبّب دېگەُ ئبٍرىَبپتۇ ھبضىطىذىِ ئبٍرىطىَۇ مۆزىذىِ قبرغۇّي خۇدا_ 
 خۇدادىِ ّبٍىسىَذا ھەر . ٍىيالربوىذى ئۇزۇُ ٍۈرگىْىَگە بوىۇپ تەغْب ھەٍراھقب بىر ئوخػبظ ضبڭب

 ئىجبۋەت تەىىپىٌ بۈگۈُ ٍبّب . قوٍَبٍذۇ ّبئۈٍىذ تەىەپنبرالرّي ئىگەً ٍبراتقبُ . تىيەٍتىٌ
 ؟ ّىَىذا ئىطَىڭ ضېْىڭ ، راضت …بوپتۇ

 بىيەُ ٍېڭىػي تەۋرىْىپ خىو بىر ئېػەمْىڭ . بەرٍىذى جبۋاة ضۇئبىيىرىغب بوۋاٍْىڭ ببال
  .قبىغبّىذى ئۇخالپ تىرىگىْىچە بېػىْي قورضىقىغب بوۋاٍْىڭ ، ٍېتىپ ھبرغىْيىق ئۇّىڭغب
 « ئوغيي چۆه »ئىطَىڭْي ضېْىڭ بوىَىطب_ ، داۋاٍالغتۇرۇپ ضۆزىْي بوۋاً دەٍتي_بوپتۇ_

 ، ببً ٍۆجىسىيەرگە چۆه بۇ بىسّىڭ … ئۇچرىذىڭ چۆىذە ٍۇغۇ ٍبڭب ضەُ چۈّني . قوٍبٍيي دەپ
 ئەقيىْي ٍوىۇقۇپ خەزىْىيەرگە غبٍىببّە بىر قبّذاقتۇر چۆىذە بۇ ئبمىيىرىڭ ضېْىڭ بەىنىٌ

 تۈگىتەىَەً ضبّبپَۇ دەپ « توققۇز ، توققۇز » ئۇالر ، بوىۇپ مۆپ غۇّچە ببٍيىق ئۇ ٍوقبتقبّذۇر؟
  .قبىىذۇ ئۇّتۇپ خۇداّىَۇ بەزىذە ٍوىۇققبّذا ببٍيىققب تبضبدىبەُ ٍۇّذاق ئبدەٍيەر ؟ قېيىػقبّذۇر

 ئەگىػىپ ئبرقىطىذىِ چومبّْىڭ بىرەر چىراٍيىق بوىطب ٍبغراق ئبمىيىرىڭ ضېْىڭ ٍبمي …
 بىيەُ تەقذىرى ئبىالّىڭ ھەٍَىطي بۇّىڭ …. ئېسىتقۇ بىر ئۆزىَۇ خوتۇّالرّىڭ ٍە؟ قبىذىَۇ مېتىپ
 ، ئبٍرىذى ئبمىيىرىڭذىِ ضېْي قىيىپ ضەۋەبيەرّي بىر تەقذىر . دېگىْە ئىػالر بوىۇۋاتقبُ بىيەُ

 ٍېْىڭ ئۈچۈُ ّېَە بوىَىطب . ئۇچىراغتۇردى بىرىَىسگە بىر ئىننىَىسّي بىيەُ ضەۋەبيەر بىر ٍەّە
 غۇّچە قىيىپ قبّذاق ٍەُ ۋە قبىىذۇ توختبپ مەىگەّذە ٍېْىغب تۈگَەّْىڭ موّب دەه ئېػىنىٌ
  ….قبىىَەُ ئبڭالپ ئبۋازىڭْي ۋارقىرىغبُ ضېْىڭ ٍىراقتىِ

 ٍبظ بوۋاً . قوٍذى « ئوغيي چۆه » ئىطَىْي ضەپەرّىڭ بوۋاً ئېػەميىل ، قىيىپ غۇّذاق
 تىرىنچىيىل ضېتىپ ئەمىرىپ ئوتۇُ ببزارغب قىيىپ، ئوۋچىيىق چۆىيەردە ٍۇغۇ تبرتىپ ۋاقتيىرىذىِ

 ببر چبٍخبّىطي ئۇّىڭ ھبزىر ٍەردە بىر مېطىػىذىغبُ ٍوىيىرى چۆه ئەتىراپتب ٍۇغۇ . قىيغبّىذى
 ، بوىۇپ ئورۇّالغقبُ ٍېْىغب توغراق تۈپ ئۈچ ٍوغىْىغبُ ھەٍۋەتيىل ّبھبٍىتىَۇ چبٍخبّب . ئىذى

 چبٍخبّىطي بوۋاٍْىڭ ٍۇپۇرٍبقيىرى توغراقالرّىڭ . ئبتىػبتتي دەپ « توغراق ئۈچ »ٍەرّي ئۇ مىػيەر
 تۇرىذىغبُ ئۆتۈپ ضبّذا ئبّذا ٍوىيىرىذىِ چۆه ، ئوتۇّچىالر . تۇراتتي تبغالپ ضبٍە قوٍۇق ئەتىراپىغب
 ئىچىپ چبً ئۆزى ، قوٍۇپ ئوتقب بوغىتىپ تۆغۋاغيىرىْي ئۇالغيىرىْىڭ ، توختبپ ٍەردە بۇ ٍوىۇچىالر
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  .مېتەتتي ئۆتۈپ
 تۇرغبُ ئېقىپ غبرقىراپ جبٍذا بۇ زاٍبّالردا بىر توغراقالر ئۆضنەُ غبالڭ ئەتىراپتىني بۇ

 قۇٍيۇققب پبٍبّطىس ئەتىراپ بوىطب ھبزىر . تۇراتتي بېرىپ خەۋەر بوىغبّيىقىذىِ ضۇالرّىڭ ئېقىِ
 قوڭغۇراقتىنەّيەر ، ٍۇىغۇُ ، تىۋىيغب ، جىغبُ ، قۇٍۇظ ٍەّە قبپتبىالردا – جىرا . ئبٍالّغبّىذى

 تۈۋىذە ٍۇىغۇّْىڭ تۈپ بىر ئۆضنەُ ببراقطبُ ٍېْىذىني چبٍخبّىطي بوۋاٍْىڭ . قبالتتي ئۇچىراپ
 قۇٍغب ئەتىراپتىني ضۈٍي بوالقْىڭ . ئىذى ببر بۇالق بىر تۇرىذىغبُ چىقىپ بۇىذۇقالپ ٍۆجىسىذەك

 توغراق ٍبظ چىققبُ مۆىەپ ٍەرىەردىِ ّەٍيەغنەُ ئەتىراپىذىني بۇالق . مېتەتتي ضىڭىپ
 مۆزىەردىِ ٍبت ۋە چبڭ توپب ئۇّي ، توراپ ضۈٍىْي بۇالق غبخيىرى ٍۇىغۇُ ئۇغػبق ، ّوتىيىرى

 بوۋاٍْىڭ . ئىذى تەٍيىل ۋە ٍۇزدەك غۇّچىيىل ضۈٍي بۇالقْىڭ بۇ مۈّيىرى تۇٍۇز . قبالتتي ضبقالپ
 بىنبر چەٍْەمْي قبّچە بىر ئوىتۇرىػىذا بىر ٍوىۇچي ئىچنەُ چېَىْي قبٍْبتقبُ ضۈٍىذە بۇالق ئبغۇ

 ، دە -ٍۇٍبتتي مۆز ٍبّپبغالپ بىردەً مېگىسدە تبغالّغبُ بۈميۈمنە ، ئېرتىپ تەرىىرىْي ، قىيىپ
 . قىالتتي ھېص قبىغبّيىقىْي بوىۇپ ٍېپَىْىل پەٍذەك چىقىپ ھبردۇقي ئنسىْىڭ ئبچقبّذا مۆزىْي

  .قبالتتي قوّۇپَۇ چبٍخبّىطىذا بوۋاٍْىڭ ٍوىۇچىالر قبىغبُ مەچ مۈّيىرى بەزى
 ٍوٍبً ٍىغىػتۇرىۋاتقبُ قۇچىيىرىْي -قبچب ٍوىۇچىالرّىڭ ٍبڭغبُ ئىچىپ چبً ھېيىال

  .چىقتي ئۈضتىگە ٍوه مۆرۈپ بوۋىَىْي مېيىۋاتقبُ ئېػەميىل ٍىراقتىِ
 ، بوىۇپ ھەٍراُ مۆرۈپ ببىىْي ئوىتۇرغبُ ئبىذىذا ئېػىني ئۇّىڭ ، ٍېقىْالغقبّذا بوۋاً
 قىس بىر ٍوٍبٍْىڭَۇ – بوۋاً زاٍبّالردا بىر . ٍۈگۈرى مۈىنە ٍۈزىيىرىگە ببضقبُ قورۇق ئىختىَبرضىس

 مەٍبەغەه بىر ٍەتنەّذە بوٍىغب قىسى . ئەمەتتي چېچەك ئوغيىْي ئۇالرّىڭ . بوىغبّىذى ئوغيي بىر ،
 مېَىِ . تۇراتتي مېيىپ ٍوقالپ پبت پبت دەضيەپتە مۈٍئوغيي بىيەُ قىسى . بوىذى ٍبتيىق ٍىگىتنە

 تىرىنچىيىل مۈٍئوغيي مېَىِ . تۇراتتي مېيىپ ٍوقالپ پبت پبت ئۇالرّي دەضيەپتە مۈٍئوغيي
  .ئىذى ٍبىغۇز ئۇالر بېرى غۇّىڭذىِ ٍبّب . قبىذى مېتىپ ٍىراقالرغب ئېيىپ ئبئىيىطىْي ئىسدەپ

 ّىَبّچە ، ببىىطي مىَْىڭ بۇ_ ، ٍوٍبً ٍۈگۈردى ئبىذىغب بوۋاٍْىڭ دەپ ! _ خۇداٍىَەً ۋاً_ 
  .ئبالً ٍەُ ببىىْي ، ئبۋاٍيىطىال ، توختبتطىال ؟ تبتيىق

 بۇ بىيەُ مۆزىىرى ّەٍخۇظ ، قبپقبرا ضەپەر . قوٍذى ٍەرگە ئېيىپ قۇچبقالپ ضەپەرّي ٍوٍبً
  .قبراٍتتي ھېَىقَبً ئبدەٍيەرگە ٍېھرىببُ
  .بوىۇپ پەرۋاّە ئەتىراپىذا ببىىْىڭ ٍوٍبً ضورىذى دەپ _ ؟ ببىىطي مىَْىڭ بۇ_ 
 تىقىػتۇرۇپ ، تەٍَبرال چېَىڭْي قېْي ، خوتۇُ ، بەرگەُ خۇداٍىٌ ، بەرگەُ خۇداٍىٌ_ 

  .چىقبر قبقيىرىڭْي ٍېغىس ، تبتيىقيىرىڭْي قوٍغبُ
 ؟ ببىىطي مىَْىڭ زادى بۇ ، دەٍذىغبّال ّېَە زادى ، توۋا خۇداٍىٌ ، تەٍَبر چبً_ 
 مىگىسگە مېيىپ مۆتۈرۈپ ضەپەرّي بوۋاً دېذى !_ دېذىَغۇ بەرگەُ خۇداٍىٌ- 

 !دە-بوىىذۇ ببىىَىس بىسّىڭ مېَىِ بەرگەّذىِ خۇداٍىٌ _ ، تۇرۇپ ئوىتۇرغۇزۇپ
 بەردى قبّذاق خۇداٍىٌ ھېيىَۇ ، ئبدەً ٍبۋۇ دەٍذىغۇ بەرگەّال خۇداٍىٌ ، بەرگەُ خۇداٍىٌ_ 

  .دېَەٍال ئۇقتۇرۇپراق
 موّب ، قبرىطبً بېرىپ ٍېقىْالپ . قبىذىٌ ئبڭالپ ئبۋازىْي ٍىغب مېيىۋېتىپ غۇّذاق ٍوىذا_ 

  .تۇرۇپتۇ ئوغۇه ٍۇغۇ ضبٍىطىذە ئۈجَە ٍېْىذىني تۈگَەّْىڭ
  .غۇ دېگەُ بەردى خۇداٍىٌ
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 ببىىْىڭ ، ئوخػىَبٍذۇ مەىگەُ مۆتۈرۈپال ببىىطىْي خەقْىڭ ئبدەً ٍبۋۇ ، خۇداٍىَەً ۋاً_ 
 !؟ مېتىۋاتقبّذۇر بوىۇپ ضەمپبرە قبّچىيىل تبپتب غۇ ئبّطي

 …؟ ٍوقَىذى ئەقيىٌ ضېْىڭچىيىل ٍېْىڭ ، خوتۇُ ٍبۋۇ ۋاٍطبٍذىغبّذۇر، ّىَىذەپ_ 
 ؟ تۇرۇپتىنەُ ّەدە ببال قبىىذىغبُ ئۇچىراپ بىنبرغىال – بىنبردىِ ضىيىگە ئەٍىطە_ 
 ئبدەً ّەدىَۇ ئەتىراپتب ئۇ . تۇرۇپتىنەُ ٍىغالپ ٍېْىذا تۈگَەّْىڭ موّب ، دەۋەتىَەّغۇ_ 

 : مەتنەّذۇر تبغالپ بىرەرى ٍبمي قبىغبّذۇر چۈغۈپ ئېسىپ مبرۋاّذىِ بىرەر بەىني ، بوىطۇُ
  .بىسّىڭ ئوغۇه بوىَىطب ، بېرىَىس تبپػۇرۇپ ضبالٍەت قبىطب چىقىپ ئىگىطي ، ئەٍەضَۇ ٍەٍيي

 ئوغيىْي مەتنەُ ئۆىۈپ چېچەمتە ئۆزىْىڭ ٍوٍبً دېذى _ ، بوىَىطىال خبپب ، بوپتۇ_ 
 غۇّذاق تۆٍۈرخبّغب رەھَەتيىل بىسّىڭ ئوغۇه بۇ _ ، قبراپ مېيىپ ٍەضتيىني ببىىغب ئەضيىگىْىچە

 ؟ ئىنەُ ّىَە ئىطَي ببىىْىڭ ، ئوخػبٍذىنەُ
 ئىطىٌ دەپ « ئوغيي چۆه » ئۇّىڭغب مېيىۋېتىپ ٍوىذا ٍەُ ببٍب ، بىيَىذىٌ ئىطَىْي_ 

  .قوٍذۇً قوٍۇپ
  .قوٍبٍيي ھەٍراھ ئىطَىْي ئۇّىڭ _ ، ٍوٍبً دېذى _ ، بوپتۇٍۇ ئىطىٌ غۇٍۇ ، قوٍطىال- 

 ئۇ ٍبڭب _ ، ٍوٍىَىغب بوۋاً چۈغەّذۈردى دەپ_ ، ضەۋەبي دېگىْىَْىڭ « ئوغيي چۆه_ » 
  ….بوىىذۇ چوڭ ئۆضۈپ چۆىذە ٍۇغۇ ٍەّە ئۇ ، ئۇچرىذى چۆىذە

 داضتىخبّغب ئېيىپ قبقالرّي – ٍېغىس ضبّذۇقتىِ موّب قوٍۇىغبُ بوىۇڭىغب بىر چبٍخبّىْىڭ
  .بوىَىذى رازى زادىال ئىطىَغب دىگەُ « ئوغيي چۆه » ٍوٍبً تۆمىۋاتقبُ

 قبىطىال چىقَبً ئىگىطي ببىىْىڭ بۇ ، بۇٍرۇپ خۇداٍىٌ _ ، ئۇ دەٍتي !_ بوىطۇُ ھەٍراھ_ 
  .بوىىذۇ ھەٍراھ بىسگە ئۇ قېرىغبّذا
  .بىيەُ تەرضبىىق بوۋاً دېذى !« _ ئوغيي چۆه » ، دېذىََۇ « ئوغيي چۆه » بوىذى، قوً_ 
 ضەپەر . قبىذى تبضال قبىغىيي قىسىرغىپ ٍەّە ٍوٍبً بىيەُ بوۋاً بىيەُ تبرتىع تبالظ بۇ

  .ببغيىغبّىذى تېگىػنە ئېغىس بەھوزۇر تبتيىقالرغب تۆمنەُ ٍوٍبً بوىطب
 
 

 شەھەر ناتونۇش
 

 ئبمىيىرى ئۇّىڭ ، ئوىتۇرغبّذا ئىچىپ چبً بىيەُ تبتيىقالر ئۆٍىذە بوۋاٍْىڭ ئوتۇّچي ضەپەر
 بىر ، توختبپ بىر ، ئەٍەش جىذەىيەپ مۈّيەردىنىذەك ئىيگىرمي . ببراتتي مېتىپ ئۈضتىذە ٍوه

 غبھْىڭ ئەٍذى ئۇالر . ئىذى ئىيگىرىىَەمتە قىسىرغىپ ضىينىپ قوه بىرىگە -بىر ، ٍېڭىپ
 . ئۇتۇغقبّىذى ئەّذىػىْي دىگەُ ، مېتەرٍىنىِ تۇتۇپ مېيىپ ٍېتىػىپ ئبرقىَىسدىِ ىەغنەرىىرى

 تبرتىع تبالظ توختىَبً ئۈضتىذە ٍەضىيە دىگەُ مېرەك ئېيىع ئوغۇق تىيالّي بىر مىٌ
 خبىتىْي ضېيىْغبُ تىيال » ئوتتۇرضىذا ئۇالرّىڭ بىيەّال چىقىػي ٍوىغب تبغالپ ضەپەرّي . قىيىػبتتي

  .ببغالّذى جىذەه دىگەُ « مۆتۈرىذۇ مىٌ
  .ببرات دېذى _، مۆتۈرىَەُ ٍەُ خبىتىْي ، ئەمەه_ 
  .ئۆٍەر دېذى_ ، مۆتۈرىۋېرەً ئۆزۈً بوىذى_ 
 ؟ بوىغۇدەك ّىَە مۆتۈرضەً ٍەُ_ 
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 دەضيەپتە جبٍذىِ مۆٍۈميۈك دىني«ببغ قبغىيىق » خبىتىْي ، ئبمبڭ ضېْڭ دېگەُ ٍەُ_ 
  .مېيىۋاتىَەُ مۆتۈرۈپ ئۆزۈً ببغالپ ٍەردىِ غۇ ، موىىۋاىغبُ ئۆزۈً

 ئەٍذى ، ئەمەه ؟ ٍبڭغبّتىَغۇ ٍۈدۈپ ضەپەرّي ٍەَّۇ ٍبڭغبّذا مۆتۈرۈپ خبىتىْي ضەُ-
  .ٍبڭبً مۆتۈرۈپ بىردەً ٍەَّۇ خبىتىْي

 جىَىپ ئۆٍەر بىيەُ ئېيىْىػي تىيغب ّبٍي ئىْطىْىڭ مەتنەُ تبغالپ ٍېْىغب تۈگَەُ ئەضني
 ئۇالرّىڭ بوىطۇُ قبّذاقال ئېيىع ئەضنە ببىىْي ضەبىٌ قبىغبُ ٍبىغۇز جەزىرىذە چۆه . مەتتي

  .ئبزابالٍتي ۋىجذاّىْي
 ئېغىرى ھېچقبّچە خبىتىْىڭ بۇ – ، ئۇ دېذى- ، تبىىػىۋەرٍىگىْە ئىػْي ٍوقىالڭ ، بوىذىال- 

  .مۆتۈرىۋېرەً ئۆزۈً ، ٍوق
  .ببرات دېذى !_ئىػەَّەٍَەُ ضبڭب ٍەُ_ 
 ٍەُ ٍبّب بوىطب مەً قوٍذۇققۇ؟بىرى ضبّبپ تىيالالرّي ؟ ئىػەَّىگۈدەمطەُ ّىَىػقب_ 
  .جبۋاپنبر
 ئەقيىٌ تېخىچە قبىغىْىغب بوىۇپ توققۇز توقطبُ تىيالالرّىڭ تۇرۇپ قوىۇڭذا ضېْىڭ_

  …..مېتىذۇ مېَىَىپ قبّچىطي ببرغۇچە ٍەّسىيگە بىر ٍەّە ، ٍەتَەٍۋاتىذۇ
 ؟ ببققىْە ئېَتىپ ؟ قبّچە ، بوىَبقچىذى قبّچە ، ئەٍىطە_ 
  .بوالتتي توغرا بوىطب ٍۈز ، ئېَتتىَغۇ_
 قىيىپ قبّذاق ، تۇرضب توققۇز توقطبُ ئۆزى ّېَىطەُ؟ ئۇقَبٍذىغبُ غەرەز ّىَبّذاق ، ھەً_

  .ئۆٍەر تېرىنتي دەپ _ ٍە؟ تۇغبٍذۇ تۇرۇپ قوٍْۇٍذا ٍېْىڭ تىيالىىرىڭ ؟ بوىىذۇ ٍۈز
 ئۇّي ضەُ . بوىغبّىنەُ قوٍطبق ضبّبپ موىۋاىغبّذىال ٍەردىِ تىيالالرّي بىس ئەضيىذە_ 

  .ضبىذىڭ قوٍْۇڭغب تبىَبّال ئبىَبُ
 ، ئىذۇق موٍىذا قۇتۇىذۇرۇغْىڭ پبتىراق جبّْي ھەٍَىَىس چبغذا ئۇ ، ئۇمبً جېْىٌ ھەً_ 
 ضبّبپ ، ئېَتتىڭ راضت ، دەٍطەُ مېيىپتۇ ئېطىگە مىَْىڭ ئوىتۇرۇظ ضبّبپ ئىچىذىنىْي خبىتىْىڭ

  .بوىغبّىنەُ توغرا بوىطبق قوٍغبُ
 !دە -ببر غەرەز بىر ضبىغىْىڭذا قوٍْۇڭغب ضبّىَبٍال_ 

  .قبىذى دەپ مېتەً ٍېرىيىپ ئبچچىقىذا ئۆٍەر
 قىيىذىغبُ تۆھَەت قوٍبٍيي ضبّبپ ببغقىذىِ ٍەّە بوىطب ھېيىَۇ تىيالالرّي مەه_

  .ئۆٍەر دېذى _ ، ئوخػبٍطەُ
 ٍېرىڭگە بىر ببغقب تىيالّي بىرەر بەىنىٌ _ ، ببرات دېذى _ ، توققۇز توقطبُ ، ضبّىذۇققۇ_ 

  .تىقىۋاىغبّطەُ
_ ، ئۆٍەر ئبتتي ٍەرگە بىيەُ غەزەپ ئېيىپ خبىتىْي قوٍْىذىِ دەپ ! _ تۆھَەت قىپقىسىو_ 

 ؟ قىيىطەُ قبّذاق تبپبىَىطبڭ ٍبرٍبقَۇ ضۇّۇق ٍېْىَذىِ ! ئبختۇرىۋاه ٍېْي مەه
  .ھبىذا خبتىرجەً ببرات دېذى !_تىقَبٍطەّذە ٍەرگە تېپىۋاىىذىغبُ ئۇّي_ 
 تىيالّي بىر ئۇ _ ، تۇرۇپ ئېيىپ ئېڭىػىپ خبىتىْي ٍەردىني ئۆٍەر دېذى _، بىيىذۇ مىٌ_ 

  .تىقىۋاىغبّطەُ ئۆزۈڭ بەىنىٌ
 ٍبڭب ضەُ خبىتىْي بۇ . گەپ قىسزىق ٍبّب_ ، ببرات قىيذى ّبىە دەپ !- خۇدا ئۇىۇغ قۇدرىتي_ 

 تىيالّي بىرتبه ئىچىذىِ ئۇّىڭ ئوقۇپ ئەپطۇُ ٍەُ ، ٍۈرضەڭ مۆتۈرۈپ تۇتقۇزٍبً بۇرجىنىْىَۇ
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 بوىطب مېيىذىغبُ قوىۇٍذىِ ئوقۇظ ئەپطۇُ غۇّذاق ئەگەر …؟ ضېيىۋاىىَەَّۇ ٍبّچۇقۇٍغب ئبٍرىپ
 ؟ بوىَبٍتىََۇ قوٍغبُ قۇرۇقذاپال خبىتبڭْي ،

 ضېْىڭ ئەزەىذىِ ، پەش ٍبٍبُ ّىَىتي ھەً _ ، ئۆٍەر مەتتي ۋارقىراپ دەپ !_ ٍبّب ، ٍبّب_ 
 قىيىۋاىغبُ ئۆزۈڭْىڭ ھەٍَىْي قۇرۇقذاپ خبىتىْي بوىطب مەىگەُ قوىۇڭذىِ ، راضت ، قبرا مۆڭيۈڭ
  .بوالتتىڭ
 ؟ ئېيىۋاالالٍتىٌ بىرتىيالّي قىيىپ قبّذاق ٍەُ ، ببققىْە دەپ ئۆزۈڭ ، ئەٍىطە_
 ضبّبۋاتقبُ تۆمۈپ خبىتىذىِ تىيالالرّي ، ٍېْىذا تۈگَەُ ئەضني ھېيىقي ، دېَىطەً دېطەً-

 ؟ ئۈىگۈرگەّطەُ جبٍالغقب تىيالّي بىر چېغىَىسدىال
  .ببرات توضۇدى ئبىذىْي ئبمىطىْىڭ ، ٍېَىپ مەڭ قوىيىرىْي دەپ ! _ئبختۇر ٍېْي ئەٍىطە_ 
 ئۇتىيالّي ضەُ بەىنىٌ_ ، ئۆٍەر ئىتتەردى ٍەٍذىطىْي ئىْىطىْىڭ دەپ !_ئبختۇرٍبٍَەُ_

 ٍبغبچ ، چىقىرىپ بىييە بىيەُ ّىجبضەت ئۇّي ببرغبّذا جبٍغب بىر خبىىٌ ، ٍۈتىۋاىغبّطەُ ئبىيىبۇرۇُ
 .…ضبالرضەُ ٍبّچۇقۇڭغب ئېيىپ ٍبىتىالپ بىيەُ

 ھبزىرال تىيالالرّي ، توختب بوىذى _ ، ئېيىػىپ مۆڭيي ببرات تۈمۈردى ٍەرگە دەپ !_ تۈفي_
  .مۆتۈرىَىس ئۆزىَىس تېگىػيىنىَىسّي ئۆز ئىننىَىس ھەر ، بۆىۈغىۋېيىپ

  !توٍذۇً جبق ٍۈرۈغتىِ تبىىػىپ ئىتتەك بىيەُ ضەُ ٍەَّۇ ، مەه_ 
 ۋە بۆىەىَەٍتي ئىننىگە تەڭ تىيالّي توققۇز توقطبُ قىيىپَۇ قبّچە ھەر ئۇالر ىېنىِ

 ئىچىذە تبرتىع تبالظ ئۇالر . قوٍَبٍتي ٍوه ئېيىۋېيىػىغىَۇ ئوغۇق تىيالّي تبه بىر بىرەرىْىڭ
 جىَىپ بوىطب قبىغۇدەك مۆرۈّۈپ قبرىطي ٍوىۇچىْڭ بىرەر ٍىراقتىِ . قىالتتي داۋاً ٍوىىْي

 جېذىيىْي ٍەّە ، قبرىۋېتىپ مەٍْىگە ئبرقب ئەّطىرەپ ، مېَىِ مەتنەّذىِ ٍوىۇچي ، دە -قېيىػبتتي
  .قىيػبتتي

 ئۈضتىذە بۇىۇتالر توپالّغبُ غەرىبنە ، ئوىتۇرۇپ مۈُ . بېطىػتي ٍوه ئۇزاق ھبىەتتە غۇ ئۇالر
 جبھبُ ٍېَىپ پەردىطىْي ئۆز گۇگۇً مەچني ئەتىراپقب . قبىذى قېتىپ ّۇرىىرى قىپقىسىو قۇٍبغْىڭ

 . مۆرۈّذى ضېپىييىرى ئېگىس غەھەرّىڭ بىر ّبتوّۇظ ئۇالرغب چبغذا غۇ . ئىذى قبراڭغۇالغَبقتب
 غەھەر بۇ . ئبڭالّذى ئبۋازى توپ گۈٍبۈرىىگەُ ، چۈغۈپ قبراڭغۇ ئوبذاّال مەىگۈچە ٍېتىپ ئۇالر

 قېتىپ ئۈضتىذە ٍوه ئۇمب _ ئبمب . ئىذى بەىگىطي تبقبىغبّيىقىْىڭ دەرۋازىيىرىْىڭ
  .قېيىػتي تۇرۇپ

  .ببرات دېذى !- ٍبّب_
 ؟ بوىذى ّېَە_ 
 ؟ ئبڭيىَىذىڭَۇ ئبۋازىْي توپ ، تبقبىذى دەرۋازىطي غەھەر- 
 ئىتتىنرەك ئورّىذا جېذەىيەغنەّْىڭ ٍوىذا _ ، ئۆٍەر دېذى- ، ضەُ قىيغبُ ھەٍَىْي_ 

  .ئىذۇق قبىَبش ئبٍذاالدا بۇ ، بوىطبق ٍبڭغبُ
  ….بوىطبڭ تىقىۋاىَىغبُ تىيالّي بىر غۇ ، ئۆزۈڭ قىيغبُ ھەٍَىْي_
 قبّذاق مەتتۇقَۇ ئېسىپ ٍوىذىِ بىس _ ، ئۆٍەر بۆىىۋەتتي گېپىْي ئۇمىطىْىڭ دەپ!- توختب_ 

 ؟
  .ٍبڭذىٌ ئەگىػىپ ضبڭب ٍەُ ، بىيەً ّەدىِ ٍەُ_ 
 مېتىپ ئەگىپ ٍوىالرغب قبٍطي مىرىۋېيىپ مۆزۈٍگە قىيىپ جىذىيىْي تىيالّىڭ ضەُ_ 
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 غەھەر ٍۇّذاق ٍوىذا ببرىذىغبُ گە«غەھىرى بىغەٍيەر . » ئوخػبٍَەُ قبىغبُ بىيَەً قبىغىْىَىسّي
  .ئىذى مېرەك بوىَبضيىقي

 بوىطب پۇه ٍبّچۇقتب _ ، ببرات دېذى – ، بۆىۈغىۋاالٍيي بىر ضبالٍەت ضبق تىيالالرّي ئبۋاه_ 
  .تېپىۋاىىَىس ضوراپ ئىسدەپ ٍەّە ٍۇرتْي

 ئبغخبّىالر ، ضبراً ضېيىْغبُ ئۈچۈُ ٍوىۇچىالر قبىغبُ مەچ ضىرتىذا دەرۋازىطي غەھەرّىڭ بۇ
 . پېتىْبىَىذى بېرىػقب ٍەرگە مۆپ ئبدەً ئەّطىرەپ تىيالىىرىذىِ ٍېْىذىني ئۇمب ئبمب . ئىذى ببر

 غەھەرگە بىيەّال ئېچىيىػي دەرۋازىطي غەھەر ، ضەھەردە ئەتە ، تۈّەپ ئوچۇقچىيقتب ٍۇغۇ ئۇالر
 ٍبجىراىىرىْي ئۈضتىذىني تىيالالر ئبىذىذا مىرىػْىڭ غەھەرگە ٍەّە ئۇالر . ئوٍالغتي مىرىۋېيىػْي

 تۈگۈپ بەىۋاغيىرىغب ئۆز ئبىتۇّالرّي بوىغبُ تېگىػيىل ئۆزىگە قبٍطىطي ھەر ، ئبخىرالغتۇرۇپ
  .ئىذى مېرەك ٍېڭىػي

 ھەر . ھبزىرالغتي ئورۇُ ئۆزىگە ئىچىگە چبتقبىيىقالر بىر قبّذاقتۇر ، چىقىپ ٍوىذىِ ئۇالر
 مېيىپ قبراقچىْىڭ ٍبمي ئوغرى بىر قبّذاقتۇر ئۇالر . قورقبتتي قېيىػتىِ ئۇخالپ ئىننىيىطي

 بىيەُ ھبردۇقي ٍوه . قبىغبّىذى ئەّطىرىػىپ بىرىذىِ بىر ، ئەٍەش مېتىػىذىِ بۇالپ ئۆزىىرىْي
 ھېيىغب ھېيىذىِ ئۇالرّي . ببغيىذى قىَْبغقب ئىننىيىطىْي ھەر قوغۇىۇپ ئبچيىقي قورضبقْىڭ

 ، قورقۇپ قېچىػىذىِ ئېيىپ خبىتىْي قوٍۇپ ئۇخيىتىپ ئۆزىْي ئبمىطىْىڭ ببرات . ببضبتتي ٍۈگذەك
 ئۆٍەرٍۇ . تىرىػبتتي قبچۇرۇغقب ٍۈگذەمْي مېيىۋاتقبُ بېطىپ ، ئۆرۈىۈپ ٍبققب بۇ ٍبق ئۇ

  .ئۇخيىَبىَىغبّىذى
  .ئىْىطىگە ئۆٍەر دېذى_، بېرىَەُ ضبّبپ تىيالّي توققۇز قىرىق ضبڭب ٍەُ ئەتە- 
 !؟ ئبىىطەُ ئەىيىنىْي ئۆزۈڭ_ 
 ، ئبىىَەُ تىيالّي توققۇز قىرىق ٍەَّۇ ! بەتْىَەت ، ئبڭيىَبٍطەُ ئبخىرغىچە گېپىَْي_ 

 ، بۆىۈغىۋاىَىس ئبىَبغتۇرۇپ پۇىغب پبرچە ، مىرىپ غەھەرگە ئىننىَىس تىيالّي بىر ٍەّە
 دەپ ئبمبً ئىننىْجي ٍېْي ضەُ . بوىىذۇ ئبخىرالغقبُ بىيەُ غۇّىڭ قېرىْذاغيىقي ئىننىَىسّىڭ

  .بوىَب ئبىغۇچي ئبغسىڭغب
  .قبچىطەُ قوٍۇپ ئۇخيىتىپ ٍېْي ضەُ- 
 خبىتىْي بۇ ئىػەَّىطەڭ مەه _، ئۆٍەر مەتتي تۇرۇپ ئورّىذىِ دەپ!_ ئىت ئەٍەش ئبدەً_ 

  .ٍبتبٍيي تۇتۇپ تەڭ ئىننىَىس ھەر
 ئۇ ٍەّە بىرى ھەر ، ببغالپ تەڭ ئۇچىغب بەىۋاغيىرىْىڭ خبىتىْي تېرە ضېيىْغبُ تىيال ئۇالر

  .مېتىػتي ئۇٍقۇغب ٍېتىپ بېطىپ ٍەھنەً بىيەُ قوىيىرى ئۈضتىذىِ خبىتىْي
 تەڭ بىيەُ ئېتىيىػي گۈٍبۈرىەپ توپالر ئۈضتىذىني ضېپىيىْىڭ غەھەر ، ضەھەردە تبڭ
  .مېتىػتي تۇرۇپ ئورّىذىِ چبچىراپ دە، _ ئېچىػتي مۆزىىرىْي ببرات ئۆٍەربىيەُ
 بىيەُ تىيالالر خبىتب تېرە ھېيىقي ، مېطىيگەُ ئۇچي بەىۋاغيىرىْىڭ ئىننىطىْىڭ ھەر

 ئۆز ٍەّە ، ٍۈگۈرۈپ بۇٍبققب ٍبق ئۇ بوىۇپ ئبالقىسادە ببرات بىيەُ ئۆٍەر . بوىغبّىذى غبٍىپ ّەگىذۇر
 ٍەرّىڭ ٍبتقبُ ئۇالر . مۆرۈَّەٍتي قبرىطي ھېچنىَْىڭ ئەتىراپتب ٍېقىِ . مېيىػتي قبٍتىپ ئورّىغب

 ضۈمۈتتە جىَجىت ئەتىراپ پۈتۈُ ضبىقىْىذا ضەھەرّىڭ . ئىذى ٍوق ئىسٍۇ گۇٍبّيىق بىرەر ئەتىراپىذا
  .ٍبتبتتي

  .ئۆٍەر ۋارقىرىذى دەپ_ ؟ ٍوقبتتىڭ ّەگە ئۇّي قوٍۇپ ئۇخيىتىپ ٍېْي ؟ قېْي خبىتب_
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 بېطىپ ٍەھنەً ببغرىڭغب بېرى چىققبّذىِ دىِ «ببغ قبغىيىق »ضەُ تىيالالرّي_ 
_ ؟ ٍوقبتتىڭ ّەگە ئۇّي …؟ گۈرمىرەٍطەّغۇ بۇرۇُ ٍەّذىِ تبرتَبً ئىسا ٍەّە ؟ مېيىۋاتبتتىڭغۇ

  .ببرات ۋارقىرىذى قبتتىقراق ئبمىطىذىَْۇ دەپ
 ، مەىگەّىذىٌ ٍەتنۈزۈپ ضبالٍەت ٍەرگىچە ٍۇغۇ ، ضبقالپ ئوبذاُ بىر قوٍْۇٍذا ئۇّي ٍەُ_ 

 ببغقب دېگىْىڭذە « ٍبتىَىس تۇتۇپ تەڭ ئىننىَىس خبىتىْي ، ئىػەَّەٍَەُ ضبڭب :»ضېْىڭ مېچە
 !دە _ئىنەُ ببر گەپ

 ؟ دېذىڭ ّېَە_ 
 ٍبقىيىػىپ تەڭ ئىننەٍيەُ . ئېطىيذى ٍبقىطغب ئبمىطىْىڭ مەىگىْىچە ئېتىيىپ ببرات

  .ئبتبتتي ٍۇغت قورضىقىغب گبھ ، بېقىْىغب گبھ ئبمىطىْىڭ ببرات . مەتتي
 ئۇ ئبچچىقىذا . ئىذى قبۋۇه مۆپ قبرىغبّذا ئۇّىڭغب بىيەُ بوىغبُ پبمبرراق ببراتتىِ ئۆٍەر

 ّەپىطي ئۇالر چبغذا بىر . ئبتتي ٍەرگە مۆتۈرۈپ ئېگىس بېػىذىِ قېتىٌ ّەتچە بىر ئىْىطىْي
 بىر چىققبُ دەرۋازىطىذىِ غەھەر ھېيىال ٍوىذا ّېرىراقتىني . قېيىػتي ئوىتۇرۇپ ھېرىپ ، بوغۇىۇپ

  .ئىذى مەىَەمتە ٍېقىْالپ مبرۋاّالر توپ
 ئۆتۈپ قبىذۇرۇپ ئبۋازىْي موىذۇرٍىْىڭ ئەتىراپقب ، ئېيىپ قەدەً ضبىَبقيىق تۆگىيەر

 ، ئوٍيىْىپ ئىننىيىطي ھەر . ببضقبّىذى جىَجىتيىق ئېغىر ئوتتۇرضىْي ئۇمىْىڭ ئبمب … مەتتي
 ئۇالرّىڭ چۈّني . قىيىػتي جەزىٌ ئبىَىغبّيىقىْي بىرەرىْىڭ ئىچىذە ئۆزىىرىْىڭ تىيالالرّي
 مېتىپ ئبىيىبۇرۇُ ٍەردىِ بۇ ئۆزىَۇ ، بوىطب ئبىغبُ تىيالالرّي بىرەرى بوىطۇُ مىٌ ئىچىذىِ

 ؟ ئەمەتتىَۇ جىِ ئىْىص بوىذى؟ئۇّي غبٍىپ قەٍەرگە خبىتب بوىطب ئۇّذاق … بوالتتي قبىغبُ
  …؟ ئبدەٍَۇ

  !ئۇٍقۇضي غەپيەت ، ئۇٍقۇ بوىغبُ ضەۋەپ ھەٍَىگە
 بېرىۋەتَىگەُ بۆىۈپ بىيەُ قوىي ئۆز تىيالالرّي بۇ ۋاقتىذىال ھبٍبت ئبتبً ّىَىػقب_ 
 ئۆزىَىسگە ھەرقبٍطىَىس بىس چبغذا ئۇ _، ببرات بۇزدى جىَجىتيىقْي ئبرىذىني دەپ_ ، بوىغىَتي

  .ئبزارالغَبٍتۇق قېرىْذاغالرٍۇ ، بوالتتۇق ضبقيىغبُ ٍەھنەً ضېيىپ قوٍْىَىسغب تىگىػيىنىْي
 ئبىتۇّالردا غۇ ، ئۆزىَىسدە ئەٍىپ ھەٍَە_ ، ئۆٍەر دېذى !_قىيَب غېرىل گۇّبھقب ئبتبٍْي_ 

 تبغيىۋەتتۇق چۆىگە ّبرضىذىْي ، قىيىپ مۆڭۈىيۈك ئبال بىس . ئىذى ببر ھەققي ضەپەرّىڭَۇ مىچىل
  …جبزاىىذى بىسّي خۇدا ،

 ٍەّە ئەتىراپْي قوپۇغۇپ قبٍتب ئورّىذىِ . مەتتي چۈغۈپ روھي ئىننىطىْىڭ ئۇمب ئبمب
 قبّچە ئەٍذى . مەتنەّىذى چبپيىػىپ بېقىْيىرىغب ئېچىپ قورضبقيىرى ئۇالرّىڭ . ئىسدەغتۈردى

 غەھەر بىر ّبتوّۇظ ، غبۋقۇّيۇق ٍىراقتب . مەىَەٍتي ئورّىغب ئىع بىيەَّۇ چەمنەُ ھەضرەت
  .ئىذى چبقىرٍبقتب قوٍْىغب ئۇالرّي

 بوالتتي ّىَە ئبىغىْىڭغب مەً تىيالّي بىر_ ، ئۆٍەر دېذى _ ، مەتتىڭ قىيىپ ئەجەپ ضەَّۇ_ 
 ٍبتقبُ چۈغۈپ ضبراٍغب بىرەر ٍېْىذىني دەرۋازىطي غەھەر ، بۆىۈغىۋېيىپ پۇىالرّي بۇ مېچىال بىس ،

  .قبىذۇق قۇرۇق ھەٍَىذىِ ئەٍذى ٍبّب ، بوالتتي بوىطبق
_ ؟ ئبىَىذىڭ مەً تىيالّي بىر ئۆزۈڭ ّېَىػقب ئبدەً بىيگەُ الزىَيىقىْي قىيىع غۇّذاق- 

  .ببرات قوپتي ئۆمتە دەپ
  .ئۆٍەر دېذى _، تبالغَبٍيي ّەرضىْي ٍوق ئەٍذى ، بوىذى ، بوىذى_ 
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 بېرىپ ئوغرىغب تىيالالرّي بىيەُ تبرتىع تبالظ ئورۇّطىس ، دېَىػطىَۇ غۇّذاق ئبغىسىذا
 ھە، -بوالتتي ّىَە ئبىغىْىَغب مەً تىيال بىر . » ئېچىػبتتي ئىچي ئىننىيىطىْىڭ ھەر قوٍغىْىغب

 ضبىغبُ مەٍرەك ٍبىْي تىيالىىق بىر دۇمىْىَغب ئبچقبُ ٍەُ ّبھبٍىتي_ ، ئۆٍەر ئۆمۈّەتتي دەپ
  …«:بوالتتىٌ
 بىر ، ببرات قىالتتي خىَبه دەپ _ ، مېتىپتىَەُ قىيىپ پەضيىل ئەجەبَۇ ئۈچۈُ تىيال بىر »

 ، ئۈچْي ئورّىغب خوتۇّْىڭ تۆت ئبىىذىغبُ ٍەُ ّبھبٍىتي . ئىذى ئىع قبّچىيىل بوىطب مەً تىيال
 خَبىيىرى غېرىِ ببرىىق ئۇالرّىڭ …«بوالتتىٌ تۇرغبُ ئېيىپ بىرّي دەضيەپتە ٍبمي ئىننىْي

  .مەتتي ئۇچۇپ توزغبقتەك
 چبپبّْىڭ دەپ !_ چىقىػبىَىغۇدەمَىس بىس ، ٍبڭبٍيي ٍوىىَىسغب ئۆز ھەرقبٍطىَىس ئەٍذى_

  .ببرات قبقتي قبتتىق قىيىپ ٍەتنۈدەك ئبمىطىغب ئەتەً توپىالرّي پېػىذىني
 ضېْىڭ قېْي – ، ئۆٍەر دېذى _، ئەٍەش خۇغتبر ٍۈرۈغنە بىييە بىيەُ ضېْىڭ ٍەَّۇ- 
  .ببقبً مۆرۈپ ببققىْىڭْي خەجيەپ پۇىيىرىڭْي تىقىػتۇرىۋاىغبُ ٍېرىڭگە بىرەر غەھەردە

 قبالٍذۇ چىقىپ ٍبّچۇقىذىِ ئۆزۈڭْىڭ تىيالالر تېخي _ ، ببرات دېذى_ ، مۆرىَىس_ 
  !…تېخي

 ٍوىغب ئبچب ئبىذىذىني . چىقتي ٍوىغب چوڭ ٍېڭىپ ببتْىغىْىچە بىرىگە بىر ئىننىيىطي ھەر
 ئبرقب ئبىذى غەھەرّىڭ ٍوه ئىنني بۇ . مېتىػتي ئبٍرىيىپ تەرەپنە ئىنني مەىگەّذە

  .ئىذى ٍوه مىرىذىغبُ غەھەرگە بىر ٍەّىال – تۇتىػىذىغبُ دەرۋازىيىرىغب
 
 

 ئىدى ئاچ قورسىقىن
 
 غەھەر بۇ مەىگەُ مىرىپ دەرۋازىذىِ ئبرقب ئبىذى قىَذاپ بىرىگە بىر ئۇمىالر ئبمب

 ، ببغالر ، ئېتىسالر ٍۇّبەت ئەتىراپي غەھەر . ئىذى غەھەرىەردىِ ئبۋات بىر ٍەّە چۆىيۈمتىني
 مبتبڭالغتۇرىۋەتنەُ ٍېڭىۋېرىپ ھبرۋىالر . قورغبىغبّىذى بىيەُ ٍوىالر ئەمىتىذىغبُ قىػالقالرغب

  .تۇراتتي مۆتۈرۈىۈپ توپب پۇرقىراپ ٍوىالردىِ
 ئوتالرّي تىنەّيىل ٍوپۇرٍبقيىق ٍوغبُ ۋە مەّذىر ٍبۋا ، چىغىرتَبق ئۆضنەُ ٍبقىطىذا ٍوه

 ، موچىطي ّبۋاٍالر – موچىطي بىر ھەر ببزىرىْىڭ غەھەر . تۇراتتي بېطىپ چبڭ قېيىِ بوٍي ٍىو
 مبضىپالرّىڭ خىو خىيَۇ دېگەّذەك …جۇۋازچي ، ٍبغبچچي ٍوزدوز، ، موچىطي ئبغپەزىەر

 ، ئبغَبّتب ، زاضۈً ، مبۋاپ ، ّبُ ئىططق ئۆتنەّذە موچىالردىِ بۇ . بۆىۈّگەّىذى رەضتىيىرىگە
  .غوىذۇرىىتىۋېتەتتي قورضبقالرّي ئبچ پۇرىقي ٍەزىيىل پوىۇالرّىڭ ئوخػىغبُ

 ٍۇضبپىرالرّىڭ ضبّطىس ٍۈرگەُ تەٍتىرەپ موچىيىرىذا غەھەر ، مىرىپ غەھەرگە ئۆٍەر
 ئۆٍەر . ئىذى ّبٍىرات توىىَۇ مەٍبەغەىيىرى ، ببً ببٍيىرى غەھەرّىڭ بۇ . مەتتي قېتىيىپ قبتبرىغب

 ھەر . تبرتَىذى ببظ قىيىػتىِ خىسٍەتْي قبّذاق ھەر ئۈچۈُ توٍغۇزۇظ قورضىقىْي ۋاخيىق بىر
 ئوتۇّىْي ئبغپەزّىڭ بەزىذە . ٍبراتقبّىذى قىيىپ چىذاٍيىق ۋە مۈچيۈك ئۇّي خۇدا بوىطب ّىَە

 ئبرتىپ ئۆغْىطىگە ٍبىيىرىْي ئبىغبُ ضودىگەرّىڭ قبٍطىبىر . قبىىذى ئوت ئوچىقىغب ، بېرىپ ٍېرىپ
 چۈغنەُ ئۇ ٍۈرۈپ ضوقۇىۇپ ئۇرۇىۇپ مىػىيەرگە موچىيىرىذا غەھەر ٍۈرگەُ ٍغىيذاپ ئبدەٍيەر ،
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 . بېرەتتي قبرىػىپ ئىػيىرىغب ئېگىطىْىڭ ٍەر قبٍطىبىر بەزىذە . بەردى ٍەتنۈزۈپ ضبراٍالرغب
 ۋاقىت ھەٍَە ئىع ئەٍَب . قبچَبٍتي قىيىػتىِ ئىػالرّي ٍىْىل ئېغىر ھەرقبّذاق ئۇ ئىػقىيىپ

  .قبالتتي ئبچَۇ مۈّيەپ بەزىذە . تۇرٍبٍتي تېپىيىپ
 تبغالّغبُ مېگىس ٍۇٍػبق چبٍخبّىالرّىڭ ئۆٍەر مەچيىنيىرى مۈّيىرى تبپقبُ پۇه_ 

 ضبىغىْىچە قۇالق پبراڭيىرىغب قىسزىق ٍۇضبپىرالرّىڭ ئوخػبظ ئۆزىگە ، ٍېتىپ ضوزۇىۇپ ضۇپىيىرىذا
 بىر قبّذاقتۇر ٍبمي ئىچىذە گۈٍبەزىەر ٍبزاردىني ، گۈىەخيەردە ئۇّىڭغب بەزىذە . قبالتتي ئۇخالپ

 . ئۇخيىَبىَبٍتي ئۇزاققىچە مۆپىْچە ئۇ چبغالردا ٍۇّذاق . مېيەتتي توغرا تۈّەغنە ئوچۇقچىيىقالردا
 ئۇچقۇُ پبراضالپ چىراغالر تۇرغبُ مۆٍۈپ تۈتەپ چبٍخبّىالردا ئىطيىق ٍەردىني بىر قەٍەردىْذۇر

 مېچىْىڭ پەغتبقيىرى ضوزۇىغبُ مۆمە ٍەضچىتيەرّىڭ ، تېرەميەر ئۆضنەُ ئېگىس . چبچبتتي
 ئبجىس ٍۇىتۇزالر ضبّطىس بوىطب ئۈضتىذە بېػي ئۆٍەرّىڭ . مۆرۈّەتتي قبىغبّذەك قېتىپ قبراڭغۇىۇقىذا

 دا«ببغ قبغىيىق – »زىْذاق ئوچۇق ئۈضتي ھېيىقي ئۆرۈىۈپ بۇٍېقىغب ئۇٍبق ئۆٍەر . چبچبتتي ّۇر
 مۈّي ھەر ھبىذا ھەر ، بوىَىطىَۇ ئەرمىْيىل گەرچە ٍەردە ئۇ . ئەضيەٍتي مۈّيىرىْي ئۆتنۈزگەُ

 ٍوق ّبُ ٍەٍذىغبُ ، ببر ئەرمىْيىل ئۆٍەردە بوىطب ھبزىر . ئىذى ببر ّەرضە بىر ٍەٍذىغبّغب ۋاخ ئۈچ
 ئوٍغۇّۇپ چۆچۈپ دە، -قبالتتي چۈغەپ ضەپەرّي ئىْىطي مىچىل ، ئبتىطىْي ئۆٍەر بەزىذە … ئىذى

 جۇدۇّي ئوٍيىطىال ببراتْي . مېيەتتي ئبىذىغب مۆز ببراتَۇ ئىْىطي ئوضبه ٍىجەزى . مېتەتتي
- ، ئىچىذە ئۆز ئۇ دەٍتي_، غۇ ئبچقبَّۇ ئېغىس توغرىطىذا مېتىع تبغالپ ضەپەرّي . »ئۆرىەٍتي

 بەزى ٍەّە «، بەردى جبجىَىسّىَۇ بىسّىڭ خۇدا ، ٍبّب ، قوٍذۇق تبغالپ چۆىگىال ببىىْي بىچبرە
 . مەىتۈرەتتي خىَبىىغب بېقىػْي ئىسدەپ ضەپەرّي ، بېرىپ قبٍتىپ تۈگَەّگە موّب ئۆٍەر مۈّيىرى

  ….ئىذى ٍوق ٍبدار قبٍتقۇدەك ئبرقىطىغب ئۇّىڭذا ىېنىِ
 قورضبقْىڭ . ٍۈرەتتي چبٍقىيىپ ئىچىذە توپي ئبدەٍيەر ئىسدەپ ئىع ئۆٍەر بۈگۈَّۇ

 مۆتۈرۈىىۋاتقبُ بەدىْىذىِ ئبدەٍالرّىڭ ، پۇراق ٍەزىيىل مېيىۋاتقبُ ئبغخبّىالردىِ ئۇ ئبچيىقىذا
 ئۆزىْىڭ بوىطب ببزار . ٍۇتبتتي ئىچىگە ئبرالغتۇرۇپ تۈمۈرۈمىگە چبڭالرّي توپب ، ھىذى تەر ئبچچىق

 ، ٍەپ ٍىڭىْي قۇالق ۋارقىراغيىرى ضبتبرٍەّيەرّىڭ ئبالرٍەُ . گۈرۈىذەٍتي ئېغىر بىيەُ چۇڭي ۋاڭ
 ئبىتۇُ ضبپ ، تەڭگىيەر مۈٍۈظ ، ٍبرٍبقالر ٍىص . ئبٍالّذۇراتتي بېػىْي ئۆٍەرّىڭ

 ئۇ . ئىذى قۇپقۇرۇق بوىطب ٍبّچۇقي ئۆٍەرّىڭ . جىرىڭالٍتي ئۆتۈپ قوىغب قوىذىِ تىيالالر
 تەگنۈر قبرغىع ٍۇغۇ ّەق تىيالالرّىڭ ئەمەىگەُ بېطىپ ٍوىالرّي ئۇزۇُ ، ضېيىپ قوٍْىغب

  .قىالتتي ئەىەً توىىَۇ ئۇّىڭغب بوىغىْي غبٍىپ مەىگەّذە ئبىذىغب دەرۋازىىطي غەھەرّىڭ
 مەً تىيالّي بىر _ ، ببراتْي ئىْىطي ئىچىذە ئۇ تىيالٍتي دەپ!_ جوھوت ئەٍەش ئبدەً »

 ، بەىنىٌ . قبىذۇق قۇرۇق تىيالدىِ توققۇز توقطبُ تبىىػىپ تىيالّي بىر…؟ ئۆىەتتىڭَۇ ئبىغىْىڭغب
  …«مۆرۈۋاتقبّذۇرضەُ مۈّىْي ئىتْىڭ ئوخػبظ ٍبڭب ٍەردە بىر ضەَّۇ

 . قبىذى چىقىپ ئوچۇقچىيىققب بىر چېتىذىني ببزار ئبٍيىْىپ بىيەُ خىَبىالر غۇّذاق ئۆٍەر
 . ۋارقىرىػىۋاتبتتي دەپ ّېَىيەرّي بىر ئذەٍيەر ئوىىػىۋاىغبُ بوىۇپ دائىرە دۈپذۈگىيەك ّېرىراقتب

 قىسزىقچيىق بىرەر ٍەردە ئۇ . قبرىػبتتي ئوتتۇرضىغب دائىرىْىڭ ضوزۇپ بوىۇّيىرىْي تۇرغبّالر ئبرقىذا
 ئوتتۇرضىذا ٍەٍذاّْىڭ . ئۆتتي ئبىذىغب توپىْىڭ ئبدەٍيەر ٍۈرۈپ قىطتىيىپ ئۆٍەر ، مېرەك بوىىۋاتطب

 ، ئوىتۇرىۋېيىپ ٍەردە توپىيىق ئبدەً بىر ٍوغبُ مەتنەُ تۈرۈىۈپ بوٍْىذەك بۇقىْىڭ بوٍۇّيىرى
  .ضورۇٍتي ئبضَبّغب ھەدەپ توپىْي ئبىذىذىني ، ۋارقىراپ دەپ «چىقىطەُ؟ قبٍطىڭ ٍەّە ، قېْي»
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 ھېچنىٌ ضۇئبىىغب ئۇّىڭ ، ىېنىِ . ئۆٍەر بوىذى ھەٍراُ دەپ_ ؟ قىيىۋاتىذۇ ّىَە ئبدەً بۇ_ 
  :چۇۋۇىذىػىپ ئبدەً ھەٍَە ئەتىراپىذىني . بەرٍىذى جبۋاة

 ؟ ببر مىٌ قېْي_ 
  .قىسرىػبتتي مۆپۈپ ھبٍبجبّذىِ . ۋارقىرىػبتتي دەپ_؟ چىقىذۇ مىٌ قېْي_ 
 ھېيىقي ، تۇرۇپ ّوقۇپ بىرەٍيەّْي تۇرغبُ ٍېْىذا ئۆٍەر ضورىذى دەپ_ ئبدەً؟ ّېَە ئۇ_ 

 :دە _قبرىذى ئەجەبيىْىپ ئۆٍەرگە مىػي
  .دېذى _ ؟ توّۇٍبٍطەُ ئۇّي ضەُ- 
  .ئەٍەضَەُ غەھەرىىل بۇ ٍەُ_ ، ئۆٍەر دېذى_، توّۇٍبٍذىنەَّەُ_ 
  .بوىىذۇ غۇ پبىۋاُ دىگەُ قبۋاُ قبدىر-
 ؟ ئوىتۇرىذۇ ضورۇپ توپب ّېَىػقب ئۇ_ 
 دە، -چىقَىذى چېيىػچي مېيىذىغبُ تەڭ ئۇّىڭغب . ئوىتۇراتتي ضورۇپ توپب ّېَىػقب_ 

  .ٍىقىتتي ئۈچْي ئبرقىذىِ – ئبرقب ئۇ بېرى ببٍبتىِ- ، ٍەغرۇرىىْىپ مىػي ھېيىقي دېذى-
 گەپَۇ؟ ضورۇٍذىغبُ توپب ٍىقىتطب ئۈچْي_ 
 توپب دەپ « ببر قبٍطىڭ ٍەّە » چيىػچي قبىغبُ ٍەٍذاّذا ، غۇ قبئىذىطي ٍەرّىڭ بۇ_ 
  .ئبتىذۇ ئېگىس غۇّچە توپىْي بوىطب ببتۇر قبّچە ، ضورۇٍذۇ

 تبٍبغب ، ئىچىپ چبٍْي دەٍيەّگەُ ئبچچىق ببٍيىرى غەھەرّىڭ ئبضتىذا ضبٍۋەُ ّېرىراقتىني
 ۋارقىرىَبقتب ببرىچە مۈچىْىڭ تۇرىۋېيىپ ئۆرە مىػي بىر ئبىذىذا ضبٍۋەّْىڭ . ئوىتۇراتتي مۆرۈپ

  .ئىذى
 ، ئبىىذۇ تبرتۇق تىيال ئوُ ٍەڭطە مىٌ ببر؟ مىٌ ٍەّە مېيەىەٍذىغبُ تەڭ قبدىرغب ، قېْي- 

 ٍەرگە ٍېْىْي قبدىرّىڭ مىٌ ! تىيال ٍىگىرٍە ٍبّب ، چىقىذۇ مىٌ !… تىيال بەظ ئوُ !… تىيال ئوُ
  !…بوىىذۇ ئىگە تىيالغب ٍىگىرٍە بىنبرغىال ، تەمنۈزەىىطە

 _ ، ئۆٍەر ئوٍالٍتي دەپ!_ ھە-تىيال ٍىگىرٍە . » غوىذۇرالٍتي ئبچيىقتىِ قورضىقي ئۆٍەرّىڭ
 بوىطب ّېَىال . بوالتتي بېرىۋاىغىيي ٍۇرتقىَۇ ، ٍەپ تبٍبق توٍغۇچە ئبً ّەتچە بىيەُ تىيال ٍىگىرٍە
 چېيىػىپ تبتىپ ۋاقتىذىِ ببال ئۆٍەر!« ٍە -ببقبٍَۇ تۇتۇغۇپ بىر قىيىپ غەٍرەت ، بوىطۇُ

 توپب مۆزىگە ببظ ٍۇّۇ . ئىذى ٍوق مېيىذىغىْي تەڭ ئۇّىڭغب ئىچىذە تەڭتۇغيىرى . ئۆگەّگەّىذى
 ئبتَبش ئېگىس ٍۇّچە توپىْي بوىَىطب ، ھەرقبچبُ ببردۇر بىڭطي خېيي قبۋاّْىڭ ئوىتۇرغبُ چېچىپ

  !….تېخي ئبچيىقىچۇ قورضبقْىڭ ، خەپ …ئۇّىڭ ببردۇر مبراٍىتي قبّچىيىل زادى …ئىذى
 ٍۇمبپبتْىڭ بېرىيىذىغبُ قىسزىقتۇرۇپ چۈغۈغنە چېيىػىػقب ئبدەٍيەرّي دەٍذەٍچي ھېيىقي

  .ئىذى ئبغۇرٍبقتب ضبّىْي
 ٍبّب…؟ چىقَبٍذۇ ببال ئوغۇه تۈزۈمرەك ئىچىذىِ ئبدەٍْىڭ غۇّچىۋاال ، خبالٍىق ھەً قېْي_ 

 پبىۋاَّۇ قبدىر …تىيال قىرىق ، خبالٍىق دېَەڭالر ئبڭيىَىذىٌ ھەً ! تىيال قىرىق !تىيال ئوتتۇزبەظ
 چىقَبٍذۇ ئەزىَەت بىر ٍەّە تۇتۇغقىذەك بىيەُ ئۇّىڭ قىيىپ تەۋەمنۈه ئبراڭالردىِ ! ئبدەٍغۇ

 ٍەتنۈزضەڭ قوه تىيالغب بەظ قىرىق ٍبّب ، خبالٍىق ئبڭال تۇتۇپ تەرەپنە ٍەُ قۇىىقڭْي…؟
 ، تىيال بەظ قىرىق !…ضۈرىطەُ ھوزۇر بەگيەردەك قۇتۇىۇپ ٍەٍْەتچىيىنىذىِ ھەٍَە دۇَّبّىڭ

  !…بەظ قىرىق ، قبىذىَۇ بوىۇپ پبڭ قوىىقىڭالر
 تىيالّي ئوچۇً بىر قوىىذىني چىقىرىپ ئوت مۆزىذىِ تۇرغبّالرّىڭ قبراپ دەٍذەٍچي
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 ئېگىس ببرغبّطىرى توپىطي ئبتقبُ قبۋاّْىڭ قبدىر . تۆمەتتي قوىىغب بۇ قوىىذىِ ئۇ غبراقيىتىپ
  .ئۆرىەٍتي

 ، دەٍذەٍچي ۋارقىرىذى دەپ ! _ ئبچتي مەڭ تېخىَۇ ئبىقىْىْي ببٍيىرىَىس ھۆرٍەتيىل ، ٍبّب_ 
 ٍەٍذاّذىال ّەق ّىساٍببً ، ٍەڭطە مىٌ_ ، قبىغبّىذى خرقىراپ ئبۋازىَۇ ئۇّىڭ ۋارقىراۋېرىپ توال

  !…تىيال ئەىيىل ، بەرٍەمچي ضبّبپ تىيال ئەىيىل قوىىغب
 دېگەُ تىيال ئەىيىل _ ، ئۆٍەر ئبىذى ّەپەش چوڭقۇر ھبٍبجبّذىِ دەپ !_ تىيال ئەىيىل »
 ؟ ئەٍەضَۇ مۆپرەمي ٍېرىَىذىِ تىيالالرّىڭ قبىغبُ ئبتبٍذىِ ھېيىقي

 تىيالدىِ ھەٍَە دەپ ، ئبىىَەُ ئەىيىنْي بوىَبً رازى تىيالغب توققۇز قىرىق ئىننىَىس ببرات
 قبٍتۇرۇپ ٍۇغۇٍەردىال خۇداٍىٌ تىيالّي ئەىيىل مەتنەُ قوىذىِ!…ھە _قبىَىغبَّىذۇق قۇرۇق

 چىقىپ بوىۇپ غەرٍەّذە ٍەٍذاّذىِ ّبھبٍىتي قبىطبً ٍېڭىيىپ … ئەٍەش ئەجەپ بېرىۋەتطىَۇ
 «؟ ٍە _ببرٍۇ ئىع تۆىەٍذىغبَّۇ پۇه ٍىقىيغبُ … توّۇٍتي مىٌ ٍېْي ٍەردە بۇ . مېتەرٍەُ

  .مۆردى ضوراپ مىػىذىِ ٍېْىذىني ئۆٍەر
 ؟ بوىىذۇ قبّذاق قبىطب ٍېڭىيىپ ئبدەً چۈغنەُ ٍەٍذاّغب_ 
 ، چىقىطەُ قبٍتىپ ضۆرەپ ضۈڭگۈچىڭْي ٍەٍذاّذىِ قبىطبڭ ٍېڭىيىپ ، بوالتتي قبّذاق_ 

  .بوىىطەُ ئىگە ئۆزۈڭ تېرىنىڭگە ئۆىۈك
 ؟ ٍوقتۇر ئىع تۆىەٍذىغبُ پۇه ئبدەً ئۇتتۇرغبُ_ 
 . بىرى ببٍالرّىڭ مبتتب غەھىرىَىسدىني بۇ ئۇ ، تۆىەٍذۇ ّىساٍببً پۇىْي ئبڭالۋاتقبّطەُ_ 

 ئېطىگە ئىع بىر تۇٍۇقطىس ئبدەً ضۆزىەۋاتقبُ_ ، …ّېَىتي ئۈچۈُ ئۇّىڭ دىگەُ تىيال ئەىيىل
 ، مۆرۈّىطەُ ٍىگىت قبۋۇه خېيي _ دە، -قبرىذى ئبٍىغىغىچە بېػىذىِ ئۆٍەرگە بوىۇپ مەىگەّذەك

 ٍە؟ -ببقَبٍطەُ ضىْبپ تەىەً بىر
_ ، چۈغىذۇ ٍبّچۇقۇڭغب جىرىڭالپ دەٍذىال بىر تىيال ئەىيىل ئۇتطبڭ ، ئبڭالۋاتقبّطەُ

  .دېذى
  .قورقىۋاتىَەُ ضەه _، ئۆٍەر دېذى _ ، دەٍَەُ ببقبً تۇتۇغۇپ بىر_ 
 قىسزىقچىيىق . قبراغتي تەڭال ئۇّىڭغب ئەتىراپىذىنىيەر ئۆٍەرّىڭ ئبڭالپ گەپْي بۇ
  :ئۇّي ئبدەٍيەر تۇرغبُ بوىۇپ تەغْب مۆرۈغنە
  !ببقَبٍطەُ ضىْبپ تەىەً بىر ، قېْي_ 
  .مۆتۈرىذۇ ٍەر ٍىقىيطبڭ ، قورقَب_ 
 بىرى مىَذۇر ئبرىذا غۇ . تۇردى ضبىغىيي دەٍذەٍگە دەپ- ، !…ھە -تىيال ئەىيىل ئۇتقبّغب_ 

  :مۆتۈرۈپ ئبۋازىْي
  .ۋارقىرىۋەتتي دەپ !_ چۈغَەمچي ٍەٍذاّغب ٍىگىت بىر بۇٍەردە ، ٍبّب_ 
 تىيال ئەىيىل – ، دەٍذەٍچي ئوتتۇردىني توۋىىذى دەپ _، غۈمرى خۇداغب ! ٍبّب ھە_ 

 ئەىيىل . قىيغبّىذىٌ ئەّذىػە بەك دەپ مېتەرٍىنىِ چۈغۈپ قبٍتىپ ٍبّچۇقىغب ّىساٍببٍْىڭ
  !مەه ٍەٍذاّغب ، ٍىگىت قېْي ؛ چىقتي ئىگىطي تىيالّىڭ

 قىيغبُ تەۋەمنۈه ئېيىػىػقب بىيەُ قبۋاُ قبدىر ئۇرغبُ ٍەرگە ئبدەٍْي ئۈچ ئبرقىذىِ ئبرقب
 ئەٍذى . مەتتي تۇرۇغۇپ ئورّىذىِ ببٍالرٍۇ ئوىتۇرغبُ ئبضتىذا ضبٍىۋەُ دەپ ، ّوچىذۇر قبٍطي

 ئۇّىڭغب بىرى مىَذۇر . تىنىيگەّىذى ئۆٍەرگە مۆزى ھەٍَىْىڭ . بوىَبٍتي چۈغَەٍَۇ ٍەٍذاّغب
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  .قبىذى چىقىپ ئوتتۇرغب ئۇ دېگەّذەك ، ئىتتىرىۋىذى ئبرقىطىذىِ بېرىپ ٍەدەت
  !قورقَب ، ببال ئوغۇه ھە ، قېْي_ 
  !تىيە ئىگەٍذىِ ٍەدەتْي_ 

 توپب بېطىپ ئىنني ، بېطىپ بىر ئۆٍەر ئىچىذە چۇقبّيىرى قىَقبش غۇّذاق مىػىيەرّىڭ
 . چۆمتي ضۈمۈتنە جىَجىت ٍەٍذاُ پۈتۈُ . قبىذى بېرىپ ئبىذىغب پبىۋاّْىڭ ئوىتۇرغبُ ضورۇپ

 ضوٍَب خبً بىر چىققبُ تۈك ئەٍذىال ئۈضتىگە ىەۋىىرىْىڭ چېيىػچىْىڭ تۇرغبُ ئبىذىذا قبۋاُ قبدىر
 قۇراٍىغب ٍبغيىق ٍۇّذاق . بوىَبٍتي چبغالغقىَۇ ضەه ٍۇّذاقالرّي ، ئەٍَب . مۆردى ئىنەّيىنىْي

  .قىيذى ھەٍۋە تۇرۇپ قوپَبً ئورّىذىِ قبدىر . بوىىذۇ قبرامۈچ بەدەّذە ٍەتنەُ
 ؟ بوىطىەُ مىٌ ئۆزۈڭ_ 
  .ٍۇضبپىرٍەُ غەھەرگە بۇ_ 
 ؟ مەىذىڭَۇ خوغيۇغۇپ بىيەُ خوتۇّۇڭ_ 
  .ٍوق خوتۇّۇً ٍېْىڭ_ 
  .مەه ئېيىپ رازىيىق ئبّبڭذىِ بېرىپ ٍبڭ ، ئىنەّطەُ ببال تېخي ، ھە_ 
  .ٍوق ئبّبٍَۇ_ 
  !دېگىْە ٍبالڭتۆغَەُ بىر توٍغبُ جبّذىِ_ 
  !قوپَبٍطەُ ئورّۇڭذىِ ضۆزىىَەً توغبُ توال_ 

 قبدىر . تۇراتتي قۇٍۇىۇپ توپب مۆزىذىِ ببظ ئۇّىڭ . تۇردى ئورّىذىِ چبچىراپ قبۋاُ قبدىر
 بەه بىيەُ ئۆٍەر بېرىپ ئېتىيىپ ، دە _ ضىينىػتۈردى بىر ئۆزىْي ئىتتەك چىققبُ ضۇدىِ

  .ببغالّذى چوقبّي قىَقبش ئەتىراپتىنىيەرّىڭ . تۇتۇغتي
  !تبغال_ 
  !ئبت ٍەرگە_ 
  !مەىَە بوظ ، ٍىگىت ھبً_ 

 ٍەردە توپىيىق ، ئىتتىرىػىپ مەٍْىگە ئبىذى بىرّي بىر بىيەُ ٍۈرىيىرى خېيىغىچە ئۇالر
 بېػىغب تۇٍۇقطىس ، تبرتىپ ئبىذىغب قورۇپ بېيىذىِ ئۆٍەرّىڭ قبۋاُ قبدىر . ببغيىذى پىرقىراغقب
  .چۈغتي تىننىذە پېتي ئۆرە ٍەرگە ئۆٍەر . ئبتتي ٍەرگە دە، -مۆتۈردى

 ئبٍيىْىپ گۈرۈىذەغنە تىْىق ئېغىر دىگەُ!« ئوھوً »چىققبُ تەڭ ئبغىسىذىِ ھەٍَىْىڭ
 ٍەّە دە، -ئبىذى ئۈضتىگە بېػي قېتىٌ ئىننىْچي ئۆٍەرّي ، مېيىپ ئېتىيىپ قبۋاُ . قبىذى توختبپ

 تۇتۇغقبّذا قېتىٌ ئۈچىْچي . قبىذى تۇرۇپ ئۆرە چۈغۈپ تىننىذە ٍەرگە ئۆٍەر قېتىََۇ بۇ . ئبتتي
 ھبضىراپ خورىتىپ خېيىال مۈچىْي ئۆز بوىطب قبۋاُ . تۇتىۋاىذى ئەپيىل بېيىذىِ قبۋاّْي ئۆٍەر

 ٍەردىِ قبۋاّْي ۋارقىرىغىْىچە دەپ!« ٍبپىرىٌ »، ٍىغىپ غەٍرىتىْي ببر ئۆٍەر . قبىغبّىذى
  .ٍۇىىۋاىذى
  .ئەتىراپتىنىيەر ضېيىػتي چوقبُ دەپ !- ٍىگىت ئبپىرىِ_ 
  .مۆتۈردى ببغقب ئېيىپ بەىذىِ ئۇ ئەّە ، قبراڭالر ، قبراڭالر_ 
  .بوٍۇّذاپ ئۇچىذا پۇتىْىڭ قبىغبّالر تۇرۇپ ئبرقىذا ضوراٍتي دەپ_ ؟ مۆتۈردى مىَْي مىٌ_ 
  .مۆرۈردى قبۋاّْي ٍىگىت ھېيىقي- 
  !قوً بېػىچە_ 
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 !ٍىگىت ، رەھَەت ئبتبڭغب_ 
 ئېتىػقب ٍەرگە ٍەخيۇقْي ٍوغبُ بۇ ئۇّىڭ ىېنىِ . ئىذى پىرقىراتَبقتب بېػىذا قبۋاّْي ئۆٍەر

  .ٍەتَەٍتي ٍبدارى
 ٍبئبىال _ ، تۇرۇپ ئۈضتىذە بېػي ئۆٍەرّىڭ قبۋاُ دەٍتي _ ؟ ئبتَبٍطەُ بوىطبڭ ببال ئوغۇه_ 

  …ئوخػبٍطەُ ٍەدىنبر ئۆگْگەُ مۆتۈرۈپ ببىىطىْي خوجبٍىْىڭْىڭ ئەٍەش چېيىػچي ضەُ
 ئۇّي . ئىذى جبضبرەت چوڭ ئۆزى مۆتۈرۋېيىػىْىڭ ٍەردىِ گەۋدىْي ٍوغبُ غۇ ئۆٍەرّىڭ

 چىڭ بېػىْي ئۆٍەرّىڭ بىيەُ قوىي ئىنني بوىطب قبۋاُ . ٍەتَەٍۋاتبتتي ٍبغذۇرى ئېتىػقب ٍەرگە
 قبۋاُ قبدىر . مەتتي پۈميۈّۈپ بېيي ، ئىگىيىپ تىسىىرى ئۆٍەرّىڭ ببرغبّطىرى . قبٍبىيىۋاىغبّىذى

  .ٍىقىيذى ئۈضتىگە بېطىپ ئۇّي
 ، تۇرغۇزۇپ ٍۆىەپ ئۆٍەرّي قبىغبُ ئبضتىذا قبۋاُ قبدىر دېذى!_ ٍبراٍطەُ ، ٍبراٍطەُ_ 
  .ئىنەُ ببر غەٍرىتىڭ خېيي_ ، ئۇرۇپ دوىىطىغب

 ئۆٍەر . مەتتي چۈغۈپ ٍبّچۇقىغب خەقْىڭ ٍەّىال تىيال ئەىيىل قىيغبُ ئبرزۇ ئۆٍەر
  .قبىذى ئوىتۇرۇپ ٍۆىەّگىْىچە تبٍغب ، چىقىپ چەتنە ٍبڭغىْىچە دەىذەڭػىپ

 ٍەٍذاّذىني . ئىذى قبىَىغبُ ٍبغذۇرى قوپقىذەمَۇ ئورّىذىِ ئوىتۇرغبُ ئۇّىڭ تبپتب غۇ
  .قبىذى چبقىرىپ بىرى ئۇّي تۇٍۇقطىس . .. تبرقىػىۋاتبتتي بىرىەپ بىر ئبدەٍيەر

 ؟ ئبدەٍطەُ ّىَە ھبً_ 
 ئۇّىڭ . مۆردى ئبدەٍْي بىر ضۆىەتيىل تۇرغبُ ئۈضتىذە ئبت ، مۆتۈرۈپ بېػىْي ئۆٍەر

 قىََەت قۇٍۇىغبُ مۆزىەر خىو خىيَۇ ، ئبرغىَبق قۇالق قۇٍۇظ تۇرغبُ ئوٍْبقالپ ئبضتىذىني
 مۈٍۈظ ۋە قبٍچب ئۆرۈىگەُ چىراٍيىق ضبپيىق ّەقىع ، ٍوپۇق ٍەخَەه ، جببذۇق ئىگەر ببھبىىق

  .تۇراتتي مۆرضىتىپ ئىنەّيىنىْي مىػي ببً ّبھبٍىتي ئبدەٍْىڭ بۇ ئۈزەڭگىيەر
  .ئۆٍەر تۇردى ئورّىذىِ تېرەپ تبٍْي دەپ!_ ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ_ 

  .قبىذى توّۇپ ئۇّي ببً
 ؟ ئەٍەضَۇ ٍىگىت چۈغنەُ چېيىػقب ھبزىر ضەُ_ 
  .ئبمب ببً غۇّذاق_ 
 ؟ ئبتبىَىذىڭب ٍەرگە ئۇّي ئەجەپ_ 
  .ئىذى ئبچ قورضىقىٌ_ 
 ببرٍۇ؟ چۈغنەُ چېيىػقب تۇرۇپَۇ ئبچ قورضىقي_ 
  .،دېگەّىذىٌ قبالرٍەَّىنىِ بوىۇپ پۇىيۇق ئبزىراق قبىطب مېيىپ ئبٍىتىٌ_ 
  .قبچىذۇ قوغالغقبّذىِ ئبٍەت_ ، ببً مۈىذى دەپ !_ ئبٍەت_ 
  .ئبمب ببً ، غۇّذاق_ 
 ئبدەٍطەُ؟ قىيىذىغبُ ئىع ّىَە ئۆزۈڭ_ 
 ؟ ٍوقَىذى پىػيىرىڭىس ئىع قىيغۇزغۇدەك ، ئبمب ببً ، ئىػيەٍچىَەُ_ 
 ؟ قەٍەرىىنطەُ ئۆزۈڭ_ 
  .ٍۇضبپىرٍەُ غەھەرگە بۇ_ 
 ئ قىيَبٍذىغبّطەُ ئوغۇرىۇق_ 
 ّېرى ئۆزى خۇدا ضېيىػتىِ قوه بىيەُ ّىَەت ھبراً ئېػىغب ئۇىۇغالرّىڭ ضىيىذەك ، ٍوقطۇ_ 
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  . !قىيطۇُ
 ؟ توّۇٍطەُ ٍېْي ، مۆرٍەٍطەُ ٍبخػىيىق ٍەّذىِ بوىطبڭ قىيىذىغبُ غۇّذاق ئەگەر_ 
  .توّىَبٍذىنەَّەُ_ 
 !قوً بىيىپ ، ٍوق ئبدەً توّۇٍبٍذىغبُ دېطە ّىساٍببً ٍېْي غەھەردە بۇ_ 
 . بوىذۇً پەٍيەپ ئىنەّيىنيىرىْي ئبدەً دۆىەتَەُ مبتتب ضىيىْىڭ ضۆىەتيىرىذىْال ٍۇغۇ_ 

  .ٍېتىََەُ ٍوق ھېچْىَەً ، قىيطىال ئبتىذارچىيىق بىر
 . قبىىطەُ ئىػيەپ دائىَيىق ٍېْىڭذە ئىػيىطەڭ ٍبخػي ، قىيىذۇ ببردەك مۈچۈڭ ، بوىىذۇ_

 ئ قىيىطەُ تەىەپ قبّچە ھەققىڭگە قېْي ، ببق ئىػيەپ مۈّيۈك ئبۋاه
 بوىطب ئورّۇٍال قوپىذىغبُ ٍېتىپ ، بەرضىيە ّەرضە بىر ٍېگۈدەك ۋاخ ئۈچ قورضىقىَغب_ 

  .قىيَبٍَەُ تەىەپ ّەرضە ئبرتۇق ، بوىىذۇ
  !ٍبڭ ئبرقىَذىِ قېْي ، گەپ ٍبخػي_ 

 ئەگىػىپ ئۇّىڭغب ئىچىذە چبڭالر مۆتۈرۈىگەُ تۇٍبقيىرىذىِ ئبرغىَىقىْىڭ ببٍْىڭ ، ئۆٍەر
  .مەتتي بىيەُ موچىيىرى بۈگرى ئەگرى غەھەرّىڭ
 
 

 ئايىن
 

 ، ّەغپۈت ، ئبّبر ، ئبىَب ببغذا بۇ . ئىذى ببر بېغي بىر مبتتب ضىرتىذا غەھەر ّىساٍببٍْىڭ
 خىيي ھەٍَە ٍېۋىيەرّىڭ ئۆضەىەٍذىغبُ ٍۇرتتب ٍۇغۇ ، دىگەّذەك ئۈزۈً ، ئەّجۈر ، غبپتۇه

 خوتۇُ چوڭ تەرىپىذە بىر ببغْىڭ . تۇراتتي ئبٍىٌ خوتۇّي چوڭ ّىساٍببٍْىڭ ببغذا بۇ . تېپىالتتي
 گۈىيۈميەر ئەتىراپىْي قۇرىۇغْىڭ ھەغەٍەتيىل بۇ . ئىذى ببر ئبٍۋاُ پىػبٍۋاّيىق ضېيىْغبُ ئۈچۈُ
 تۈۋرۈميەرگە ئوتتۇرضىذا ببغْىڭ . ئىذى رەتيىل ۋە پبمىس غۇّچىيىل ّەرضە ھەٍَە . تۇراتتي ئوراپ

 ٍەردىني بۇ . ئىذى ببر مۆه بىر چوڭ تېْىذا غىپبڭ ، غىپبڭ بىر چىراٍيىق چېنىيگەُ ّەقىػيەر
 قبپالّغبُ ئوتالربىيەُ ٍېػىو دەرەخيەر ئۆضنەُ ئېگىس بوٍىذىني مۆه ، ھبۋا تبزا ۋە ضبىقىْىيق

 بىر ھەپتىذە قبچىيىْىپ ضېۋەتيەرگە ٍېۋىيىرى ببغْىڭ . ضبقالٍتي ٍۇزدەك ۋە ضۈزۈك ضۈٍىْي مۆه
 ئىچىذىني غەھەر قېتىٌ

 . توغۇالتتي دۇمبّيىرىغب ببققبىالرّىڭ قبىغبّيىرى ئېػىپ ، ئۆٍيىرىگە ببغقب ّىساٍببٍْىڭ
 ببغ ئۇ ئەٍذى ، بوىۇپ قبىغبُ مۈچتىِ بىيەُ ئۆتۈغي ٍىيالرّىڭ ببغۋەُ ئىػچبُ قبراٍذىغبُ ببغقب

 گۈىيەرّي ، قۇٍۇظ ضۇ ۋاقتذا ۋاقتي ، چبتبظ ، ئۇالظ ٍېۋىيەرّي ، ٍۇىۇظ ئوتالرّي ٍوىيىرىذىني
 ، ئېتىع غورىىرىْي تبٍالرّىڭ قىيىۋەتنەُ غور ٍبٍىػىپ توال ببىىالر ئۇغػبق ، قىيىع پەرۋىع

 ّىساٍببً . قبىغبّىذى ئۈىگۈرەىَەً ئىػالرغب تۈگىَەش دىگەّذەك ٍىغىع ٍېۋىيەرّي چۈغنەُ
  .ئەمەىگەّىذى ٍبردەٍيىػىػنە ئىػالرغب غۇ ئەّە ئۆٍەرّي

 ٍېھرىببُ ئبٍبىي ئۇّىڭ ۋە ببغۋەُ قېرى . ئېرىػتي تۇرٍۇغقب مۆڭۈىذىنىذەك ٍەردە بۇ ئۆٍەر
 ئۆٍەرّىڭ . تۇراتتي ئۆٍذە ئبددىٌ ضېيىْغبُ بۇرجىنىگە بىر ببغْىڭ ببغۋەُ . ئىذى ئبدەٍيەردىِ

 ، موّبضېۋەت ، گۈرجەك ، ٍېْىذىني ئۆٍىْىڭ ئۆز بوۋاً ببغۋەُ . بوىذى بىييە بىيەُ ئۇالر تبٍىقي
 ئۆٍْي قوٍۇىغبُ ّەرضىيەر دىگەّذەك قبٍچب ، پبىتب ، چىگىيەر ببغالٍذىغبُ ّوتىيىرىْي ئۈزۈً
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 ئىػيەپ تبپَبً تىْىٌ بوٍي ئۆٍۈر ببغۋەّْىڭ . بەردى قىيىپ ئۆً ٍبتبق ئۆٍەرگە ، بىنبرالپ
 پبمىس تىننەُ ضېيىپ قۇراق ، تبزىالپ ضۈپۈرۈپ ئۆٍْي تۇرىذىغبُ ئۆٍەر ئبٍبىي مەتنەُ ٍۈمچىَىپ

 خۇرضەُ ّبھبٍىتي بوىغبّيىقىذىِ پەٍذا ٍىگىتْىڭ ٍبظ بۇ ئۇالر . تەٍَبرىىذى مۆرپىيەرّي ٍوتقبُ
  .قىالتتي ئبزاد ئىػالردىِ ٍىْىل ئېغىر ّۇرغۇُ ببغذىني ئۇالرّي ئۆٍەر . ئىذى

 ۋاخ بەظ تۇرىذىغبُ ئوقۇپ بىيەُ ھەٍذەمچىيىني ئۇّىڭ ، ۋاقتىذا ھبٍبت ئبتىطي ئۆٍەر
 ، ئۆتەپ ّبٍىسىْي ببٍذات ئېيىپ تەرەت ، قوپۇپ ضەھەر مۈّي ھەر ئۇ . ببغيىۋاىذى ٍەّە ّبٍىسىْي

 جۈٍە ھەر . بوالتتي قىيىپ ئىػالرّي ّۇرغۇُ بوىغبُ تىگىػيىل قىيىػقب ببغذا ٍەّە ۋاقتىغىچە چبً
 ّبٍىسىْي جۈٍە ٍەضچىتتە چوڭ دوقَۇغىذىني ٍەھەىيىْىڭ بېرىپ ئەگىػىپ ببغۋەّگە قېرى مۈّي

 ببً . قبىذى ٍېقىپ ّىساٍببٍغب ۋە ئبئىيىطىگە ببغۋەّْىڭ ئۇ بىيەُ ئبدەتيىرى بۇ . مېيەتتي ئوقۇپ
 قىػيىق – ٍبزىىق ٍىيي ھەر ضىرىت بېرىػتىِ تبٍىقىْي ئۇّىڭغب . ٍبىيىۋاىذى قىيىپ ٍىييىقچي ئۇّي

  .تۈزۈىذى توختبً بېرىػنە ھەققىَۇ ئىع ئبزىراق ، مىَىٌ قۇر ئىنني
 ئۈضتي . ئېَتبتتي غۈمرى خۇداغب ئۆٍەر ئۈچۈُ قبىغبّيىقي چۈغۈپ ٍوىىغب تۇرٍۇغىْىڭ ئۆز

 بۇ ، قبرىغبّذا چبغيىرىذىنىگە ٍۈرگەُ توق ئبظ تبپبىَبً ئىع غەھەردە بۇ ۋە زىْذاّذىني ئوچۇق
 ، ضبىقىْىيىقي ئۆزىْىڭ ببغ بۇ بەزىذە . قىالتتي ھېص ٍبغبۋاتقبّذەك جەّْەتتە ئۆزىْي ئۇ ٍەردە

 مېپىْەميەرّىڭ ، غۇڭۇىذاغيىرى ھەرىيەرّىڭ ٍۈرگەُ ئبٍيىْىپ گۈىيەرّي ، ضبٍراغيىرى قۇغالرّىڭ
 پۇه ئۈچۈُ قىيع بىْب ببغْي بۇ ، مېتەتتىني بوىۇپ گۈزەه غۇّچىيىل چۆٍۈىۈپ قىيىػيىرىغب پەرۋاز

 ببً . ئىذى ٍەھرۇً پۇرضىتىذىِ ئېيىع بەھرە گۈزەىيىنيەردىِ بۇ ئۆزىَۇ ّىساٍببٍْىڭ خەجيىگەُ
 ، ٍۇڭ ، تېرە ، پبالقالپ بىيەُ ئىػي ضودا ئۆزىْىڭ قەٍەرىەردىْذۇر ئۇ . مېيەتتي مەً مەٍذىِ ببغقب

 پبٍذا ضودىذىني ، ٍبجىراالر تۈگىَەش ئبرىطىذىني خوتۇّيىرى ، ئىذى ئبۋارە بىيەُ گەزٍبىيىرى
 مبتتب بۇ پەقەت ئۇ ، دېطە ھوزۇرىىْىذۇ ببٍْي ئەگەر . ٍۈرەتتي چېنىپ ئبزاپ بىيەُ ئىػيىرى زىَبُ

  .ھوزۇرىىْبتتي ئىنەّيىنىذىْال ّبٍىذا ئۆز ببغْىڭ
 ئۇّي ، ٍبضىتىپ ضبراٍالرّي مۆرمەً ئبدەٍيەر بەزى ، بوىىذۇمي ئىػالرٍۇ غۇّذاق تۇرٍۇغتب

 مەتَىطۇُ بوىۇپ پبضنىْب ضبراٍالرّي بۇ ، قوٍۇپ توىذۇرۇپ بىيەُ جبپذۇقيىرى ئۆز ، گىيەً ئېطىو
 ٍبّذاپ ضبراٍالرغب غۇ ئەّە توىىطىْي ئۆٍرىْىڭ ۋە ٍبضىتىذۇ ئۆٍيەرّي ئبغخبّب ٍەّە تۆۋەّگە دەپ

 بىْبالرّىڭ ئبجبٍىپ ضبىذۇرغبُ ئۈچۈُ غۆھرەت ّبً ببٍالر . ئۆتنۈزىذۇ ئۆٍيەردە ئبددىٌ ضېيىْغبُ
 ئۈضتىذە تبرىخي ضبراٍالرّىڭ مبتتب غۇ . بوىىذۇ ئۇزۇُ ئۆٍرىذىِ ئۆزىْىڭ ئۇالرّىڭ ھبٍبُ ئۆٍرى

 ببغقب ، ئەٍەش ٍبضبتقۇچىالر ئۆٍيەرّي غۇ ئبىغبّالر ھوزۇرىْي ھەقىقىٌ ، مۆرضىڭىس ئىسدىْىپ
 ئەٍەىذارالرّىڭ ۋە پبدىػبھ ضبىذۇرغبُ ٍېھَبّخبّىالرّي ھەغەٍەتيىل. ..چىقىذۇ بوىۇپ بىرىىرى

 قېتىَال ّەتچە بىر ٍىيىغب پۇرضىتي ٍېتىع ٍېھَبّخبّىالردا غۇ ئۇّىڭغب . بەتتەر ئۇّىڭذىَْۇ ھبىي
  .چبقىذۇ ببغقىالر قەّتىْي مۈّذىني ھەر ٍەرّىڭ ئۇ . بوىَبٍذۇ ٍەڭگۈ ٍبمي بوىىذۇ

 غېرىِ ئەڭ ٍېتىيگەُ پىػىپ . ضۈرەتتي ھوزۇرىْي ببغْىڭ ٍۈرۈپ ئىػيەپ ببغذا ئۆٍەر
 مۆڭيىْي ئۇّىڭ پۇرىقي گۈىيەرّىڭ ، ئبۋازى قۇغالرّىڭ . تېگەتتي ئېغىس بوىۇپ بىرىْجي ٍېۋىيەرگە

  .ئبۋۇتبتتي تېخىَۇ
 ھوجۇدىذىني ئۇّىڭ . ببغيىذى ٍۈگۈرۈغنە قبُ چىراٍىغب ضبرغبٍغبُ ئۇّىڭ ئبضتب ئبضتب

 ضېسىَيىرى ٍبغيىق ، ھېطىَبتالر ئۇّتۇىغبُ مېتىپ بوىۇپ بىيەُ ھەىەمچىيىني بېقىع قورضبق
  .ببغيىغبّىذى ٍېتىيىػنە قبٍتب
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 ، ئۆتۈپ موچىالردىِ تبر ، چىقىپ ببغذىِ ئۈچۈُ مېيىع ببغالپ ضۇ ببغقب ئۆٍەرگە بەزىذە
 ئوچۇق قىَب دەرۋازىطي . توغرامېيەتتي بېرىػقب بوٍىغىچە ئۆضتەڭ ئېقىۋاتقبُ غبرقىراپ ٍىراقتىني

 ضۇپىالردا ئبضتىذىني ببراڭيىرى ئۈزۈً مۆزىگە ئۇّىڭ ئۆتنەّذە ئبىذىذىِ ھوٍيىالرّىڭ تۇرغبُ
 قىسالر قوٍىۋاتقبُ ئوضَب چىالپ پەىنۈچيىرىْي ضۈٍىگە ئوضَب مۆتىنىذىني چىْىْىڭ ، ئوىتۇرۇپ
  .مېتەتتي دۈپۈىذەپ ئىختىَبرضىس ٍۈرىني ئۇّىڭ چبغالردا بۇّذاق . قبالتتي چېيىقىپ

 چۈٍبەه جبٍبىي ئۇالرّىڭ . ئۇچىراٍتي چومبّالر پۈرمەّچىيىل ئۇّىڭغب ئۈضتىذە ٍوه بەزىذە
 بۇرجىنىْي بىر پۈرمەّجىْىڭ ، ٍېڭىػيىرى توىغىْىپ ئۇالرّىڭ ٍەّە ، بوىطىَۇ ٍېپىيغبُ بىيەُ

 ضېسىَالرّي تبتيىق ئۆٍەردە ببرٍبقيىرى ّبزۇك قوٍۇىغبُ خېْە تۇتقبُ چىَذىپ بىيەُ ّبزامەت
 گۈزەه بۇ ئۆٍەرگە ، مۆرگەّذە قىسالرّي مېيىۋاتقبُ ئېيىپ ضۇ قبپبقالرغب ئۆضەڭذىِ . قبىذۇراتتي
 ئۆتنەُ بېطىپ ئۇالر ، جبراڭالۋاتقبّذەك قۇڭغۇزالر ضبّطىس ئبٍبغيىرىذا قبراٍغبُ مۈّذە قىسالرّىڭ

 پۇراق خۇظ قىيىذىغبُ ٍەضت مىػىْي ئەتىراپقب ، تۆمۈىۈپ گۈىيەر ٍوىالرغب توپىيىق
 چبً ئبضتىذا ببراڭ ئبىذىذىني ئىػىني ببغۋەّْىڭ قېرى ئۇ بەزىذە . بىيىْەتتي تبرقىيىۋاتقبّذەك

 ئبڭيىْىپ مۈىنىيىرى قىسالرّىڭ تەرەپتىِ موچب ئبرقىطىذىني تېَي ببغْىڭ ، ئوىتۇرغبّذا ئىچىپ
 ضېيىپ قۇالق ئبرقىطىغب تبً ئىختىَبرضىس ، ئۇّتۇپ تبٍىقىْي ٍەۋاتقبُ ئۆٍەر چبغالردا ٍۇّذاق . قبالتتي
  .مۈىۈٍطىرىػەتتي قبرىػىپ ٍەّىيىل بىرىگە بىر بوىطب بوۋاً بىيەُ ٍوٍبً . قبالتتي تۇرۇپ

 ، قىيَبً زاٍە پۇىيىرىڭْي تبپقبُ ، ئىػيەپ ئوبذاُ _ ، ببغۋەُ دەٍتي_، ئوغيۇً ئبىذىرٍب ھە_ 
 ضېْىڭذەك مىػي قبّذاق ھەر ببر قىسىىرى چىراٍيىق ئبدەٍيەرّىڭ ئوبذاُ ئەتىراپتب ٍۇغۇ ، ٍىغقىِ
  …بوىىذۇ ٍبقۇه دەپ جبُ قىيىػقب مۈٍئوغۇه ٍىگىتْي ٍبىغۇز

 خوظ مۆڭيىذە تىيىنىگە ٍبخػي ببغۋەّْىڭ دە، -قىسىراتتي ۋىييىذە چبغالردا ٍۇّذاق ئۆٍەر
 بوىۇپ چىراٍيىق تېخىَۇ ئۇّىڭغب ئىچي ببغ . قبالتتي مېتىپ قبراپ ببغقب ئېيىپ مەتَىْىْي ، بوىۇپ

 ، مۆپنۆك تېخىَۇ ئبضَبُ ، ٍېػىو تېخىَۇ ٍۇپۇرٍبقالر ّۇرىذا قۇٍبظ . مۆرۈّەتتي مەتنەّذەك
 ئېچىۋاتقبّذەك قۇچبق مەڭ تېخىَۇ ئۇّىڭغب ھبٍبت ، جۇالىىْىۋاتقبّذەك رەڭذار تېخىَۇ گۈىيەر

  .بىيىْەتتي
 . دېَىػەتتي « ئبٍىٌ »ھۆرٍەتيەپ ھەٍَە ئبٍبىىْي تۇرىذىغبُ بېغىذا چوڭ بۇ ّىساٍببٍْىڭ

 مەتَىگەُ قىسىييقي ٍەڭسىيىرىذىِ ضۈزۈك ، ئبپئبق ، جبٍىذا ضۆزى گەپ ، قبٍەتيىل توىۇق ئبٍىٌ
 توّۇىَىغبُ غەھەرگە ئبتىيىپ بوىۇپ ّىساٍببً تېخي ببٍْىڭ ، ئۇ . ئىذى خوتۇُ مېيىػىَيىل

 ّىساٍببً . ئىذى پۇىذارالردىِ غەھەردىني ئبتىطي ئبٍىَْىڭ ، بوىۇپ ئبٍبىي تۇّجي ئبىغبُ ۋاقتىذا
 بېَىپ تېسال بىيەُ ٍۆىىػي قېَْئبتىطىْىڭ بۇ غۇغۇىيىْىذىغبُ بىيەُ ضودىطي ٍۇڭ ، تېرە ، مېَىِ
 بىر ، ئبدەٍيىرى ٍەخطۇش ٍىغىذىغبُ ٍۇڭ تېرە قىػالقالردىِ ٍېسا ئەتىراپتىني غۇ ئۇّىڭ . مەتتي
 ضېتىق ضودا ّىساٍببٍْىڭ ھبزى . ئىذى ببر ئىػخبّىيىرى ئىػيەٍذىغبُ غبۋرۇُ ، خۇرۇً ٍەردە قبّچە

 ضودىيىرىغىچە مۆٍۈظ ئبىتۇُ ، گەزٍبه ، چەمَەُ – ٍبتب ، ھبىقىپ تېرىيەردىِ ٍۇڭ دائىرىطي
  .ٍەتنەّىذى بېرىپ

 بىرەر چىقىذىغبُ پبٍذا ، ٍۈرەتتي ئبىذىراظ دائىَال بىيەُ ئىػيىرى ضودا ئۆزىْىڭ ّىساٍببً
 قىيىذىغبُ ھۆرٍەت ئەٍَىْىپ ئبز بىر ئۆزى ّىساٍببً . بەرٍەٍتي قوىىذىِ ٍوچۇقْىَۇ بىرەر ، پۇرضەت

 . ئبىذى خوتۇُ ئۈچ ئبرقىذىِ – ئبرقب ئۈضتىگە ئبٍىَْىڭ ، مېَىِ بوىغبّذىِ ۋاپبت قېَْئبتىطي
 ئبٍىَْي . ضبىذۇردى جبٍالرّي ئبٍرىٌ ئبٍرىٌ جبٍيىرىذا قبٍطي ھەر غەھەرّىڭ ئۈچۈُ خوتۇّيىرى
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 ٍەردە بۇ ئبٍبه چبمبر ئىنني . قوٍذى مۆچۈرۈپ ببغقب ٍۇغۇ ٍبضىتىپ ئبٍۋاّالرّي پىػبٍۋاّيىق بوىطب
 ئبٍىَْي ببً . ئبالتتي خەۋەر ھبىىذىِ ، ئېتىپ تبٍىقىْي ئبظ بوىۇپ، خىسٍىتىذە ئبٍىَْىڭ

 ىېنىِ . ٍېتەتتي ٍۈرىػىگە ئەرمىِ ، ٍبٍراپ قبّچە ھەر ئبٍىَْىڭ ببغ چوڭ . قىطَبٍتي خىراجەتتىِ
 ّىساٍببٍذىِ ئبٍىٌ! دە -قىيَبٍذۇ مۇپبٍە ئۆزىال ّەرضىيەرّىڭ ٍۇغۇ پەقەت ئۈچۈُ مىػي ئبٍبه ،

  .قبىغبّىذى بوىۇپ ئېػىْبىَبش ئۇّىڭغب بوىطب ببً . قىالتتي تەىەپ ٍۇھبببەت ٍەّە
 . ٍۈردى مېتىپ قوّۇپ مېيىپ قېتىٌ ئىنني بىر ئبٍذا ببغقب ّىساٍببً چبغالردا دەضيەپني

 ، ئىػيىرى ضېتىق ضودا تۈگىَەش ئۆزىْىڭ دائىٌ ھەر ئۇ . بوىذى ببضَبش ئبٍبغ مېَىِ مېَىِ
 خۇرۇً ، مەىَىگەّيىني ٍەتنۈزۈپ ۋاقتىذا چەمَەّيىرىْي قىيغبُ ۋەدە ضودىگەرّىڭ قبٍطىبىر

 پۇه ٍبخػي توغۇپ ٍىراققب خۇرۇٍالرّي ئۈچۈُ قىيع رازى ئوبذاّراق ئۇضتىالرّي ئىػيىگۈچي
 ضوۋغب تبپػۇرىذىغبُ بەگيەرگە ، ٍۇئبٍىيىيەر بوىىذىغبُ بىيەُ ببٍيىرى غەھەر ، الزىَيىقي قىيىع

 ئبىذىراغيىقىْي ئۆزىْىڭ ، ئەضنەرتىپ ئبٍىَغب توغرىطىذا ئىػيىرى دەۋا بىر قبّذاقتۇر ٍەّە ۋە ضبالً
 ئۇ . ئىذى ببھبّە بىر قۇرۇق ھەٍَىطي بۇالرّىڭ ، بوىطب ّەزىرىذە ئبٍىَْىڭ ، ئەٍَب . ئېَتبتتي

 ّىساٍببٍْىڭ . بىيەتتي ئوبذاُ ئبٍىٌ بوىىذىغبّيىقىْي پۈتتۈرضە مۈّذۈزى ھەٍَىطىْي ئىػالرّىڭ
  .ئېچىػبتتي ئىچي ئبٍىَْىڭ ئوٍيىطب بۇالرّي .ئۆتەتتي بىيەُ خوتۇّيىرى ٍبظ ۋاقىتيىرى مېچىيىل

 مۆرپىيەر قېيىِ ئبٍىٌ ، ئىذى قىَىِ ّبھبٍتي تبڭغبئۇىىَبق مېچىيەرّي ئۇزۇُ ٍبىغۇزىۇقتب
 بوىغبُ قېػىذا ئۇّىڭ دائىَب ، چبغيىرىْي ئەرمىيەتنەُ ئۆزىْي ّىساٍببٍْىڭ ٍېتپ ئۈضتىذە

 ، بوىَىطىَۇ ببٍبغبت ئبّچە تۇرٍۇغي ئۇالرّىڭ چبغالردا ئۇ . ئۆتنۈزەتتي خَبىىذىِ مۈّيىرىْي
 ، مەتطە قوٍۇپ قىيىپ خبپب ئەتىگىْي ئبٍىَْي ّىساٍببً . ئۆتنەّىذى مۆڭۈىيۈك ّبھبٍىتي

 ئۆز ّىساٍببً ، تۇرضىَۇ تۆمۈىۈپ چېۋىيەر ٍېۋە ھبزىر ببغذا بۇ . ئبالتتي مۆڭيىْي مېيىپ مەچيىني
 بىيەُ قوىي

 ئېتىپ تبٍبقالرّي خىو ھەر خوتۇّالر ئبغپەز : ٍەتَەٍتي ئبىَىغب تبه بىر ضۇّىذىغبُ ئەمىيىپ
 ضبٍطىْىڭ داّە قبّچە بىر ئەمىيىذىغبُ ببزاردىِ تۈگۈپ ٍبغيىقىغب ّىساٍببً ٍەّە ، قوٍطىَۇ ئبىذىغب
  . …ئىذى ببغقىچە ىەززىتي

 ئىططتقۇ ، تۈگۈپ ٍبغيىققب ٍىپەك جببذۇقيىرىْي ئبىتۇُ ۋاقىتالرغىچە ئۇزۇُ خېيي ئبٍىٌ
 بوىۇپ ٍېْىذا ئۇّىڭ تبضبدىبي ّىساٍببً . ٍۈردى قبتىراپ ئبىذىغب ئوقۇٍذىغبّالرّىڭ ضوۋۇتقۇ-

 پەً ببً . دەٍيەٍتي چبً ئۇّىڭغب ضېيىپ ّبۋاتالرّي ئوقۇغبُ ئىططتقۇ مۈّيەردەئۇ قبىىذىغبُ
 قبراڭغۇ ئبٍىٌ بوىطب ٍۇٍغىذەك مۆزىْي ئۈچۈُ ئېيىۋېيىع ئبراً بىردەً قوٍۇپ بېػىْي ٍبضتۇقالرغب

 ئوقۇپ ئەپطۇّالرّي قوٍغبُ ئۆگىتىپ خوتۇُ ئبقطبق موچىطىذىني ٍبر ، ببخػي ضبراڭ ببغذىني
 جببذۇق ئبىتۇُ ّۇرغۇُ ئبٍىَْىڭ بىيەُ ئبۋارىچينيەر بىھۇدە ٍۇغۇّذاق . ھۈرەتتي ئۇّىڭغب

 ئبضَبّذا ئوقۇپ ئەپطۇُ ، خوتۇّالر قىيىذىغبُ ئىططتقۇ ، رەٍَبىالر قبّذاقتۇر تىيالىىرى تەڭگە ۋە
 چىققبُ داڭقي دەپ ، چۈغۈرىۋېتەىەٍذۇ ٍەرگە پېتي ٍۇڭۇزالّغبُ قۇغالرّي مېتىۋاتقبُ ئۇچۇپ

 بوىۇپ ئەمطىچە ّەتىجىطي پبالقالغالرّىڭ بۇ ىېنىِ . مەتتي چۈغۈپ چۆّتىنىگە ضېھرىگەرىەرّىڭ
 !_ جبدۇگەرىەر ھەً . » قبىذى بوىۇپ ٍەتَەش تەرەپنە ئبٍىٌ ببرغبّطىرى قەدىَي ّىساٍببٍْىڭ ،

 ٍىنىرىڭالر ھىَيە ضىيەرّىڭ _ ، خوتۇّيىرىْي ببغقب ّىساٍببٍْىڭ ئىچىذە ئبٍىٌ قبرغبٍتي دەپ
 !..« ئۆىۈغەرضەُ ٍېْىپ ئۆزۈڭگە ئەپطۇّيىرىڭ ئوقۇغبُ . مېرەك مېتىۋاتطب ئېػىپ ٍېْىڭنىذىِ

 ، بوىغىَتىٌ قبىَىغبُ بوىۇپ ئبٍبىي دېھقبّْىڭ ٍبمي مبضىپ ّبٍرات بىرەر ّىَىػقىَۇ : ئبٍىٌ بەزىذە



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 
104 

- 

  .چېنەتتي ھەضرەت دەپَۇ
 ھەۋىطي ٍوٍىَىغب ببغۋەّْىڭ ئوىتۇرىۋاتقبُ ئۆٍيەردە قىَطىق بۇىۇڭىذىني بىر ببغْىڭ

 ئېغىرچىيىقالرّي ۋە خوغبىيىق تۇرٍۇغتىني ، قېرىپ تەڭ بوىطىَۇ ّبٍىرات ئۇالر چۈّني . مېيەتتي
  .مېتىۋاتبتتي ئۆتۈپ تبرتىپ تەڭ

 ٍبىغۇز ئبىغبّالر خوتۇُ تۆت . قبىذى بوىۇپ بېرىذىغبُ تەُ تەقذىرىگە ئۆز ئبٍىٌ ببرا ببرا
  .ئبىىذۇ خوتۇُ تۆت ٍۇضۇىَبُ قبّذاق ھەر ٍەتنەُ چبٍي ، ّىساٍببٍَىذى
 خوتۇّيىرى ببغقب ببٍْىڭ . بېرەىَىذى تۇغۇپ پەرزەّتَۇ ّىساٍببٍغب ئبٍىٌ ئۈضتىگە ئۇّىڭ

 ئبٍىٌ . ئىذى ببر پەرزەّتي ئىننىذىِ بىر ّىساٍببٍْىڭ بىرىذىِ ھەر ئۇالرّىڭ ، بوىۇپ جەزبىذار ٍبظ
 . ئۆتنۈزەتتي جبٍْبٍبزدا بىيەُ ّبٍبز ۋاخ بەظ ، بىيذۈرۈپ قبّبئىتىْي غۈمرى خۇداغب مۈّىْي ئەٍذى
 دەپ ، بوىىذۇ الزىَي قبىطبً مېَىِ ببٍذىِ بوىۇپ ٍبٍىْي مۈّْىڭ ٍبخػي بوىَىغبّيىقتىِ ببىىطي
 ٍېتىپ ئۆٍۈر بىر ئۇّىڭ دۇَّبالرٍۇ ٍىراش تەمنەُ ئبتىطىذىِ ئبٍىَغب . ٍىغبتتي مۈٍۈظ ئبىتۇُ

 . بېرەتتي ضەدىقە غېرىپالرغب ، ٍېطىر ٍىتٌ ئبٍىٌ راٍساّالردا روزا . ئبغبتتي ٍېتىپ ٍېَىػىگە
 پبراڭيىػىپ پىػبٍۋاّذا بىيەُ ئبٍبىالر ئىػيەٍچي ببغذىني . قىالتتي ئىْئبً پۇه ٍەضچىتيەرگە

 دۇَّب ئۇ ، بۇرچي تېگىػيىل ئۆتەغنە ئبٍبىالرّىڭ ٍۇضۇىَبُ ئۇالرغب چبغيىرىذا قبىغبُ ئوىتۇرۇپ
 ئىػيەٍچي غۇڭب . بېرەتتي قىيىپ مىتبپخبّيىق ھەققىذە راھەتيەر ۋە ئبزاپ ، ئىػالر بۇدۇَّبىىقتىني

 ۋەزخبّيىقالرّي ئبغۇّذاق . ئىذى ّەٍۇّىطي ئۇىۇغيۇقْىڭ ۋە پبمىيق ئبٍىٌ ّەزىرىذە ئبٍبىالرّىڭ
 ٍبغالرغب خېيي قېرىپ ئۆزىْي ، قبرىَبً مەىگىْىگە ٍبغالرغب قىرىق ئەٍذىال تېخي ئبٍىٌ قىيىۋېتىپ

 .قبىغبّذى بوىۇپ قىيىذىغبُ ھېص ئبٍبىالردەك قبىغبُ بېرىپ
 بىيەُ ئىطَي دېگەُ«ببّۇً گۆھەر »ئۇّي ئۈچۈُ خىطيەتيىرى غۇ ئبٍبىالر ئەتىراپتىني

  .دېَىػەتتي « ئبٍىٌ »بىيەُ ھۆرٍەت ، چبقىرٍبً
 تبقەت ضەۋىر مۆڭيىذىني ئبٍىَْىڭ ، بىيەُ بوىػي ئۆٍەرپەٍذا ئىػيەٍچي ٍبظ ببغذا بۇ
 ضېيىػقب پبرامەّذىچىيىل مۆتۈرۈپ ببظ قبٍتب ھېطىَبتيىرى قبىغبُ مۆٍۈىۈپ ئبضتىذا توزاّيىرى
 بىر مەىگەُ تۇٍۇقطىس ئوتْي تۇرغبُ تۈتەپ بوىۇپ ھبزىر قېيىػقب ئۆچۈپ خۇددى بۇ . ببغيىذى

  .بوىذى ئىع بىر ٍبىقۇّجىتىۋەتنەّذەك قبٍتب غبٍبه
 
 

 قوزام جېنىن
 

 ٍۇزدەك ۋە ضۈزۈك مۆىْىڭ تۇڭْي ٍوغبُ ئبغخبّىطىذىني ئبٍىَْىڭ ئەتىگەّيىني ھەر ئۆٍەر
 غىڭػىپ ئىػيەۋېتىپ . تېرەتتي ٍېۋىيەرّي ، ئبغذۇراتتي ٍەر ئبّذىِ ، توىذۇراتتي بىيەُ ضۈٍي

 قوٍۇپ ئبضتىغب بېػىْىڭ ئبىقىْىْي ئۈضتذە چۆپيەر ٍېػىو ھبرغبّذا . قوٍبتتي ئېَتىپ ّبخػىَۇ
 ، موچىالرّي بوىغبُ چوڭ ئوٍْبپ مىچىنىذە خىَبىىذا ئۇ . مېتەتتي خَبىغب قبرىغىْىچە ئبضَبّغب
 بىيەُ ببرات ئىْىيىرى ، ّي«ببغ قبغىيىق »قبىغبُ چېتىذە قبٍطىبىر ئبىەٍْىڭ ، ئبتىطىْي

 ، تۈرىۋېتىپ ٍوتىطىغىچە ٍوغبُ پۇچقىقىْي ئىػتىْىْىڭ بەزىذە . مۆرەتتي ضەپەرّي
 ئبٍۋاّْىڭ تۇرىذىغبُ ئبٍىٌ خوتۇّي چوڭ ّىساٍببٍْىڭ . ببغالٍتي ضۇ ئېرىقالرغب ، ئېچىپ ئېچىقالرّي

 مەتَەّْي غۇّذاق دائىٌ ئۆٍەرّىڭ . تۇتبتتي ضۇ ئۈزۈٍيەرگە ، ئبّبر ، گۈىيۈميەرگە ئەتىراپىذىني
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 ّۇرى قۇٍبظ ٍبمي ۋە قبراڭغۇىۇقيىرى تۇرغبُ تبغالپ ضبٍە ٍۇپۇرٍبقالر ببغْىڭ ، ضېيىپ ٍۈرىطىگە
 ٍىرتىقيىرى مۆڭيىنىْىڭ ئۇّىڭ . بوالتتي مۆرگىيي ٍۈرگىْىْي ئوچۇقچىيىقالردا تۇرغبُ چۈغۈپ

 . تۇراتتي مۆرۈّۈپ ئېْىق گۆغيىرى بوىجۇڭ چىققبُ بۆرتۈپ ٍەٍذىيىرىذىِ قبىغبُ ئوچۇق ٍبمي
 قبالتتي تۇرۇپ قبراپ ئىختىَبرضىس ئىػيەٍچىگە بۇ ئبٍىٌ قبىغبُ چىقىپ پىػبٍۋاّغب چبغالردا ٍۇّذاق

 ٍەّە ئۇ . مېتەتتي ئېسىپ ئبٍەتيىرىذىِ ئوقۇۋاتقبُ ، توختبپ قوىيىرى ضىَرىۋاتقبُ تەضۋً دە،-
 ۋەضۋەضىطذىِ خۇدا،غەٍتبّْىڭ :»ضىَرىپ ئىتتىل ئىتتىل تەضۋىطىْي ، ٍىغىپ ئېطىْي دەرھبه
  .مېتەتتي مىرىپ ئۆٍگە پىچىرىىغىْىچە دەپ !«ضبقيىغبٍطەُ ئۆزۈڭ

 بېرىپ ضبالً مۆتۈرٍەً ئىگىس ٍەردىِ بېػىْي ، قىسىرىپ ۋىييىذە مۆرگەّذە ئبٍىَْي ئۆٍەر
 مۆرۈّۈپ ٍەٍذىطىذە مەڭ ، ٍۇضنۇىيىرى چىققبُ توٍپىَىپ ٍىگىتْىڭ دوغالق بۇ . مېتەتتي ئۆتۈپ

 ۋۇجۇدىذىني ٍىگىتْىڭ ٍېڭىػيىرى گۈرضۈىذەپ دەضطەپ ٍەزٍۇت ئۇّىڭ ، تۈميەر ٍەٍذە تۇرغبُ
 مۆز ئبٍىَْىڭ بىيەُ ضىَبقي ئۆز ببرا -ببرا ٍىگىت . تۇراتتي قىيىپ ّبٍبٍىع قۇۋەتْي مۈچ ۋە ٍبغيىق

 بوىۇپ قىيىذىغبُ بىئبراً مۆڭيىْي ئۇّىڭ ، مەتَەً مۈّذۈز مېچە ئبىذىذىِ
 قبىغبُ ئۇخالپ ئۇّىڭ . بىيىْەتتي ٍېقىَيىق ّبھبٍىتي ئۈچۈُ ئبٍىٌ بىئبراٍيىق بۇ . قبىذى
 دەٍتي!-توۋا . »قۇترىتبتتي قىيىػقب ضبدىر گۇّبھْي بىر قبّذاقتۇر ئۇّي ، غىذىقالپ ضېسىَيىرىْي

 ئبٍىٌ …!« ئىػي غەٍتبّْىڭ ھەٍَىطي بۇّىڭ…؟ ئۆزى بوىىۋاتىَەُ ّىَە ٍەُ_، ئۆزىگە ئۆز ئبٍىٌ
 ئەّە ئبٍىٌ . بوالىَبٍتي ّېرى ۋەضۋەضىطىذىِ ئۇّىڭ ، تىرىػطىَۇ قبچۇرۇغقب ئۆزىذىِ غەٍتبّْي
 ئوتتۇرضىذىني تىيىني خبالش ئۆتنۈزۈغْي گۇّبھ بىيەُ ئبزابي تۇتۇظ پبك ئۆزىْي غۇّذاق

 ئبتقۇزىۋېتىذىغبُ تبڭ قبقَبً مىرپىل مېچىيىرىْي بەزى ئۇ . مەتتي ھبىطىسىىْىپ ئېيىػىػتب
 بەدىْي ئۇّىڭ . ضىالٍتي بەدەّيىرىْي ٍېتىپ قىپَبالڭبچ ئۈضتىذە چۈغەك ٍبٍۇق ئۇ . قبىذى بوىۇپ

 ضبغالً تېخي بوىغبچقب چېيىقَىغبُ جبپبىىرىغب تۇرٍۇغْىڭ ۋە تۇغَىغبُ ببال ضۈزۈك، قبغتېػىذەك
 ئىچىذىِ-ئىچ تبغيىۋەتنىْىگە ئەتىگەُ ّبھبٍىتىَۇ ئۆزىْي ّىساٍببٍْىڭ . ئىذى چىڭ ۋە

 ٍىگىتْي ئىػيەٍچي قبىىذىغبُ ئۆتۈپ ئبدىراظ ئبىذىذىِ ئبٍۋاُ ئبٍىٌ ئەٍذى . ئبغرىْبتتي
 بىيەُ ھۆرٍەت ئۆٍەر چبغالردا ٍۇّذاق . قبىذى بوىۇپ ضبىىذىغبُ گەپنە پبت پبت ، چبقىرىۋېيىپ

  :تۇرۇپال ٍىراقتب قوغتۇرۇپ قوه
  .دەٍتي_، ئبچب ئبٍىٌ ، ىەببەً_ 
  .ئبٍىٌ دەٍتي_ ، ضوراٍَەُ گەپ ضەّذىِ ٍەُ ، ٍىگىت ، مەه بېرى_ 

 ئىع ئبٍىَْىڭ مۆتۈرٍەً ببظ ٍەردىِ ، ٍېقىْالپ پىػبٍۋاّغب ھبىذا قورۇّغبُ ئۆٍەر
  .بۇٍرىَبٍتي ئىػقب زادىال ئۇّي ئبٍىٌ ، ىېنىِ . تۇراتتي مۈتۈپ بۇٍرۇغىْي

  .ضوراٍتي گەپيەرّي ھەققىذىني ئەھۋاىي تۇرٍۇظ ئۇّىڭ
 ؟ قەٍەرىىنطەُ- 
  .ٍۇضبپىرٍەُ ، مەىذىٌ ٍىراقتىِ غەھەرگە بۇ ٍەُ_ 
 ؟ قەٍەردە ئۇالر ؟ مىٌ ئبّبڭ ئبتب_ 
  .ٍېتىََەُ ، مەتنەُ ئۆىۈپ ئبّبً ئبتب_ 

 جبۋاة مبىتىال غۇّذاق ضۇئبىالرغب ئۈچۈُ بېرىع ئىػغب ئىتتىنرەك ، ئۇزارتَبً گەپْي ئۆٍەر
 ئۆٍەر بەزىذە . تىرىػبتتي قېيىػقب تۇتۇپ ئۇزۇّراق ئۇّي ، ضوزۇپ گەپْي بوىطب ئبٍىٌ . بېرەتتي
 مۆرۈپ ئوتْي تۇرغبُ ٍېْىپ مۆزىذە ئبٍبىْىڭ بۇ چبغيىرىذا قبرىغبُ ئبٍىَغب مۆتۈرۈپ بېػىْي
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 ّېَىذىِ ٍبىقۇّْىڭ ٍېْىۋاتقبُ الۋىيذاپ مۆزىىرىذە ئبٍىَْىڭ . بوالتتي ھەٍراُ ۋە مېتەتتي چۆچۈپ
  .چۈغەَّەٍتي ئۇ بېرىذىغبّيىقىْي دېرەك

 ؟ ٍوقَۇ تۇغقىْىڭَۇ ئۇرۇق _ ، ئبٍىٌ ئبغرىتتي ئىچ دەپ !_ بىچبرە ۋاً ، دېگىِ ٍېتىََەُ_ 
 ، بوىطىَۇ ئبىغبُ ئېطىگە ببراتْي بىيەُ ضەپەر ئىْىيىرى ئۇ . ئۆٍەر دەٍتي_، ٍوق ھېچْىَەً_ 
  .تبرتَبٍتي مۆڭيي چىقىرىػقب ئېغىسدىِ ّبٍىْي ئۇالرّىڭ
 ئۆٍيەَّىگەَّۇضەُ؟_ 

  .مەتتي قىسىرىپ قۇالقيىرىغىچە ئۆٍەر
  .ئۇ قبرىذى ٍەرگە دەپ !_ پۇه ّەدە ئۆٍيىْىػنە ، مەٍبەغەىَەُ_ 
 ّەرضە بىرەر ، قېرىْذىػىڭ ئورّىذىني ئبچىطي ئۆزۈڭْىڭ ٍەُ قبرا، ٍبڭب ، ببٍقۇغەً ۋاً_ 

  .!مىر ٍېْىَغب تبرتىَْبً بوىطب مېرەك
 ، تۇرىۋاتىَەُ ئوبذاُ ببٍبغبت ببغذا . ئەٍەش مېرەك ھېچْىَە ، ئبچب ئبٍىٌ رەھَەت_ 
  …توق قورضىقىٌ
 بىر الزىَيىق ببغقب ضبڭب ھېطببَۇ؟ توٍطىال قورضىقي دىگەّْىڭ ئبدەً ، ئەخَەق ھەً- 
 چىرىپ موّىراپ مىَىَيىرىڭ ئۈضتۈڭذىني ، قبرا ؟ بوىىذىغبّذۇر الزىٌ پۇه ضېتىۋېيىػقب ّېَىيەرّي

 …ئېَتىۋەر مىرىپ ئبىذىَغب ئۇدۇىال ، تبرتىَْبً بوىطب مېرەك . مېتىپتۇ
 پبت پبت ئەٍذى قۇتىيىرىْىڭ پەرداز تەگَىگەُ قوه بېرى ٍىيذىِ بەظ تۆت ئبٍىَْىڭ

 ، تبرتىپ ضۈرٍە ئبضتىغب قبپبقيىرىْىڭ تېرىپ قبغيىرىْي ئۇ . قبىذى بوىۇپ ئېچىيىذىغبُ ئبغىسى
 ، مىَىپ مۆڭيەميىرىْي مېَىذىغبُ ٍبقتۇرۇپ ۋاقتىذا ٍبظ . قىالتتي گىرىٌ بىيىَْەش -بىيىْەر

 ئۇغػبق بوىغبُ پەٍذا ئەتىراپىذا مۆزىىرىْىڭ . ئۆرۈىەتتي ٍبققب بۇ -ئۇٍبق ئبىذىذا ئەٍْەك تىنيىَە
 ئۇّىڭ تەقذىردىَۇ بوىغبُ مېرەك ّەرضە ٍىگىت ئىػيەٍچي ، ىېنىِ . ئۇۋىالٍتي ئۇزاق قورۇقالرّي

 مۈتۈپ ئبٍىٌ . ئىذى ٍۈرەمطىس ، تبرتىْچبق توىىَۇ ئۇ . قىالىَبٍتي جۈرئەت مىرىػنە ئبىذىغب
 قىيىقيىرىغب ضبراڭذەك ٍۈرگەُ قىيىپ ئۆزىْىڭ ، مېَىِ مىرٍىگەّذىِ ٍىگىت ئىػيەٍچي ، مۈتۈپ

 بىر ئبرىذىِ …ضىَراتتي تەضۋىطىْي ، ئوقۇپ ّبٍىسىْي ، قىيىپ توۋا ٍەّە . مۈىەتتي ئبچچىق ئۆزى
 ئبراٍطىسالّذۇرۇغقب ئۇّي ٍبىقۇّجبپ ٍەّە ئىطتەميەر ٍۈرىنىذىني ئبٍىَْىڭ ئۆتَەٍال مۈُ قبّچە

 ، ببضقۇضي ببغرىغب ٍىگىتْي ئبغۇ تۇرىذىغبُ قبراپ ٍەرگە قىسىرىپ ، تبرتىْچبق ئبٍىَْىڭ . ببغالٍتي
  .مېيەتتي ضىيىغۇضي مۆزىْي ببظ قۇچبقالپ بىيەُ ٍۇھبببەت ئبّىالرچە

 پېػىِ توٍۇزّىڭ بۇ . چبقىرىتتي ئبىذىغب ئبرقىيىق خوتۇُ ئبغپەر ئۆٍەرّي ئبٍىٌ مۈّي بىر
 ضبٍە دەرەخيەر ئېگىس ببغْىڭ ۋاقىتتب ٍۇّذاق . ئىذى ۋاقتي تىْجىق تبزا بوىىذىغبُ مېَىِ ّبٍىسىذىِ

 ّۇرىذا قۇٍبظ تۇرغبُ قىسىتىپ چۈغۈپ تىننىذە ٍېرى ھەٍَىال ببغقب ضۈٍىذىِ مۆه تۇرغبُ تبغالپ
 دەً ىىپىيذىتىپ ھەىقەٍيىرىْي ، ٍۆمۈّۈپ ئبرىطىغب ٍوپۇرٍبقالر قۇغالر . تۇراتتي مۆٍۈپ

 قىيىپ قبراڭغۇ ئۆٍيىرىْي ئۈچۈُ ئېيىۋېيىع ئبراً بوىطىَۇ بىردەً چبمبرالر ببغذىني . ئېيىػبتتي
 ئبغپەز . ئبالتتي ھبردۇق ٍېتىپ ئۈضتىذە بورا ، غىپبڭذا بوٍىذىني مۆه ئۆٍەر . مېتىػەتتي مىرىپ
 پەىەٍپەٍيىرى ئبٍۋاّْىڭ ئىگىس ئۆٍەرّي . تبپتي ئىسدەپ بوٍىذىِ مۆه غۇ ئەّە ئۆٍەرّي خوتۇُ

  :مېيىپ ببغالپ ئبىذىغىچە
 دە – دېذى_ ، ٍەردە غۇ ئبٍىٌ ، مىرگىِ ئۆٍگە ضبراً ئىچنىرىطىذىني ئەڭ ، ئىچنىرىگە_ 

  .قبىذى مېتىپ
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 . مۆتۈرۈىذى پىػبٍۋاّغب پەىەٍپەٍذىِ ، قوٍۇپ ضېيىپ تۆۋەّگە چورۇقْي پۇتىذىني ئۆٍەر
 ئىنني ئۆٍْىڭ داالُ تبغالّغبُ پبٍبّذاز . بوىذى پەٍذا ئۆً داالُ ئۇزۇُ ئبىذىذا ئۇّىڭ ئەٍذى

 . تۇراتتي ئوچۇق قبّبتيىرى ئىػىنْىڭ بىر ئبخىردىني ئەڭ ، بوىۇپ ئىػنيەر مىچىل تەرىپىذە
 ّەقىػيىق ، دېرىسە قبپقبپيىق ، بوىطىَۇ بوىغبُ ئۇزۇُ خېيي ئىػيەۋاتقىْىغب ببغذا بۇ ئۆٍەرّىڭ

 ئۆز ئۆً بۇ . ئىذى قېتىٌ بىرىْجي بېطىػي قەدەً ئبٍۋاّغب بۇ زىْْەتيەّگەُ بىيەُ تۈۋرۈميەر
  .ئەضيىتەتتي ضبراٍيىرىْي ئوردا مىػىگە بىيەُ ھەٍۋىتي

 پبٍبّذاز ٍۇٍػبق ، ضۈرتۈپ پبمىس پۇتىْي پبالضقب ھۆه تبغالّغبُ ئبىذىغب ئىػىنْىڭ ئۆٍەر
 مەىگەّيىنىذىِ ئۆزىْىڭ ، توختبپ ئبىذىذا ئىػىل تۇرغبُ ئوچۇق ، مەتتي ٍېڭىپ ئۈضتىذە
 دۇخبۋا چۈغۈرۈىگەُ ٍېرىٌ ، دېرىسىيىرى مەڭ ئۆٍْىڭ بۇ . قوٍذى ٍۆتىيىپ بېرىپ بىػبرەت
  .ئەٍَىْذۈرەتتي مىػىْي بوىغبُ مىرٍەمچي گىيەٍيەر رەڭيىل تبرتىيغبُ تبٍغب ، پەردىيەر

 قىَب ئىػىني ئىچىذە ئۆٍْىڭ ئۆٍەر چبغذا غۇ . ئبڭالّذى ئبۋاز دېگەُ !_ مىر ئىچنىرگە_ 
 تەرەپتىِ غۇ ئەّە ئبۋازى ئبٍىَْىڭ . ببٍقىذى ببرىىقىْي ھوجۇرىْىڭ خبش بىر تۇرغبُ ئېچىقيىق

 خبش ، ئۆتۈپ دەضطەپ ئەٍَىْىپ گېيەٍيەرّي قېيىِ تبغالّغبُ ٍەرگە ئۆٍەر . چىققبّىذى
 پەردىيىرى ٍىپەك چۈغۈرۋېتىيگەُ توىيۇق ئۆٍْىڭ بۇ . قبىذى تۇرۇپ بوضۇغىطىذىال ھوجۇرىْىڭ

 دىَبغقب پۇرىقي خۇظ ٍېَىْىڭ گۈه ۋە ئەّبەر . چۆٍذۈرگەّىذى گۇڭگبىىققب ضىرىىق ئىچىْي ئۆً
 ئىچ ّېپىس ئبٍىٌ ئۈضتىذە مۆرپىيەر قېيىِ ضېيىْغبُ قبت قبت تۆرىذە ئۆٍْىڭ . تۇراتتي ئۇرۇپ

  .ٍبتبتتي بىيەّال مۆڭيەك
 ئبۋازى ئۇّىڭ ّىَىػقىذۇر ، مۆتۈرۈپ بېػىْي ٍبضتۇقالردىِ ٍبٍۇق ئبٍىٌ دېذى !_ مەه_ 

  .چىقبتتي تىتىرەپ
  .ئۆٍەر قبرىذى ٍەرگە دەپ_ ئبچب؟ ئبٍىٌ ، ئىذى ببر خىسٍەتيىرى ّىَە_ 
  .دېَىذىڭ قوٍبٍَۇ ٍوقالپ مىرىپ ، ٍوق ضبقيىقىٌ بوىذى مۈُ ئىنني ، ٍبّب_ 
 .ئىنەَّەُ خەۋەرضىس ٍەُ … ٍەُ_ 

 قىيَبضيىق ، مېرەمَۇ قىيىع ئىػْي گۇّبھيىق غۇ ، غۇتبپتىَۇ مۆڭيىذە ئبٍىَْىڭ
 پۈتۈُ ئۇّىڭ ، ھبٍبجبّذىَْۇ ٍبمي قورقۇغتىَْۇ . قىالتتي مۈرەظ خىَبه دېگەُ ؟ مېرەمَۇ
  .ببضقبّىذى تىتىرەك ئۇغػبق بەدىْىْي

 تۇرىذۇ ئبغرىپ ضىرقىراپ قوىيىرىٌ -،پۇت …قورۇَّب ،…مەه ٍېقىْراق قېػىَغب ، …مەه_ 
  .قوٍغىِ تۇتۇپ بىر ،

 پۇتىغب ئبپئبق تۇرغبُ ٍبالڭبچ ئۇّىڭ دە، -ٍۈمۈّذى مېيىپ ٍېْىغب ئبٍىغي ئبٍىَْىڭ ئۆٍەر
 ئۆزىذىني ئبٍىٌ بىيەُ تېگىػي بەدىْىگە قوىي ٍىگىتْىڭ . ئۇزاتتي قوىيىرىْي قبداقالغقبُ ئۆزىْىڭ

  .تبرتتي ئۆزىگە قۇچبقالپ ئۇّي ، تۇتۇپ قىيىپ مبپال ئۆٍەرّي . ٍوقبتتي ئىننىيىْىػيەرّي ببرىىق
  !…قىيَىطىال ئۇّذاق ، بوىىذۇ ٍبٍبُ …قىيَىطىال ئۇّذاق ، ئبچب ئبٍىٌ_ 
 !…قوزاً جېْىٌ_ 

 ئبالىَبً ّەپەش ئىچىذە ضۆٍۈغيىرى ئوتيۇق بىيەُ قۇچبقالغيىرى مۈچيۈك ئبٍىَْىڭ ئۆٍەر
 …مەتتي بوغػىپ

 ئۆٍەر بوىغبّذا ضبدىر قېتىٌ تۇّجي ٍۇّبضىۋەت غەىىتە بوىغبُ بىيەُ ئبٍىٌ ھوجۇرىذا خبش
 ٍەٍذاّىذىِ چېيىع . ببضبىَىذى ئەّذىػىطىْي ئۆزىْىڭ ئۇزۇّغىچە . مەتتي قورقۇپ ّبھبٍىتي
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 ضەۋەّيىل بىرەر ؟ ئەٍەضتۇرضەُ ئوغرى :»ّىساٍببٍْىڭ ئوىتۇرغبّذا ٍۆىىْىپ تبٍغب چىقىپ
 قۇىىقي ئۇّىڭ ئبگبھالّذۇرۇغيىرى دەپ !« تبغالٍَەُ ئۈزۈپ بوٍْۇڭْي بوىطبڭ ئۆتنۈزىذىغبُ

 بىر ئۇ . ئىذى خىَبّەت ئېغىر ئوغرىيىقتىَْۇ قىيغىْي ئۇّىڭ . بوالتتي جبراڭيىغبّذەك قبٍتب تۈۋىذە
 ٍوٍبٍغب بىيەُ بوۋاً ئبئىيىطىذىني ببغۋەُ ، ئبٍبىالرغب ئىػيەٍچي ببغذىني مۈّگىچە قبّچە

 ۋەدە قىيَبضيىققب ئىػْي غەٍرى ٍۇّذاق ئىننىْجي مۆڭيىذە . قبرىَبىَىذى تىنىيىپ خۇدۈمطىْىپ
  .بەردى

 . ئىذى ٍوق ھېچْىَە قورققۇدەك ، بوىۇپ ئىيگىرمىذەمال ّېَە ھەٍَە ئەتىراپتىني ىېنىِ
 ٍۈزىىْىپ قۇٍبغقب گۈىيەر رەڭَۇرەڭ گۈىيۈميەردە ئبىذىذىني ئبٍۋاُ . تۇراتتي ضبٍراپ قۇغالر ٍەّە

 مېطىپ توغرا ٍوىالرّي ئبٍبغ ئىچىذىني ببغ . ئەگىػەتتي مېپىْەميەر چېچەميەرّي . ئېچىيىػبتتي
 . چۈغۈغەتتي تۈۋىگە تومۇىذاپ ئىيگىرمىذەمال ٍېۋىيەر پىػقبُ . ئۆتۈغەتتي ئبىذىراظ چۈٍۈىىيەر

 ھېچْىَە ، بوىۇپ پېتىچە ئۆز ّەرضە جىَي تۇرغبُ تبۋىىْىپ ّۇرىذا قۇٍبظ -تەبىئەت
 ئەّطىس تەضىرىذە دوىقۇّْىڭ مۈتۈىَىگەُ دۇَّبضىال ئىچني ئۆٍەرّىڭ پەقەت . ئۆزگەرٍىگەّىذى

 ، قىيىپ ٍۇئبٍىيە ضەٍىَىٌ بۇرۇّقىذەمال ئۆٍەرگە ئبٍبىي ئۇّىڭ بىيەُ ببغۋەُ …تۇراتتي داۋاىغۇپ
 قوٍۇظ ئۆٍيەپ قىسىغب چىراٍيىق مەٍبەغەىْىڭ بىرەر ئۇّي ئۈضتىذە چبً قېتىَيىق ھەر

 ّېرى گۇٍبّذىِ چبمبرالرٍۇ قىيىذىغبُ خىسٍەت ئبٍىَغب . ئېَتىػبتتي ئبرزۇىىرىْي توغرىطىذىني
 بېرىذىغبُ قىيىپ ۋاقتىذا ۋاقتي ، ضېخىَيىقي ، تەقۋادارىىقي ئۆز ئبٍىٌ ّەزىرىذە ئۇالرّىڭ . ئىذى

  .تۇراتتي ئورۇّذا ٍۈمطەك ّبھبٍىتىَۇ بىيەُ مىتبپخبّيىقي
 ئۆٍەر . ببردى ئۆزى ئەۋەتَەً خوتۇّْي ئبغپەز چبقىرىػقب ئۆٍەرّي ئبٍىٌ قېتىٌ ئىننىْجي

 ئبٍىَْي ئۇ . قوٍۇۋاتقبّىذى تىرەك غېخىغب ئبىَب بىر مەتنەُ ئېگىيىپ مۆتۈرەىَەً ٍېۋىيىرىْي
 . قبىذى مېتىپ تبپىالپ مىرىػْي قېػىغب مېچە بۈگۈُ ئۇّىڭغب ئبٍىٌ . قىساردى ھودۇقۇپ مۆرۈپ

 دۈمنىذە دەمنە بوٍي مۈُ ئۇ مۈّي غۇ . دىَەىَىذى ھېچْىَە قبرغي ضۆزىگە ئبٍىَْىڭ ئۆٍەر
 ، قبراڭغۇىىػىپ ئەتىراپ پۈتۈُ . ئۇ ئوٍالٍتي دەپ «تۈزۈك ببرٍىغىْىٌ ٍبخػىطي ئەڭ .»ٍۈردى

 غەپە دە، -تۇردى ئورّىذىِ ئبخىر . ئىذى ٍۇٍَغبُ مۆز تېخي ئۇ مەتنەّذە ئۇٍقىغب ھەٍَە
 ٍەردە ئۇ . ئۆتتي تەرەپنە دېرىسىطي ئبرقب ئبٍۋاّْىڭ ئۆگەتنىْىچە ئبٍىَْىڭ ، ٍېڭىپ چىقبرٍبً

 ئىچىذىِ ئۆً ، بوىۇپ قوٍۇىغبُ ئېچىپ قىَب دېرىسىطي قبرىغبُ ببغقب ھوجۇرىْىڭ خبش ئىچنىرمي
 ئۆٍەرّىڭ . تۇراتتي مۆرۈّۈپ ضۇش ٍورۇقي غبٍالرّىڭ تۇرغبُ مۆٍۈپ تۈتەپ غبٍذاّالردا ٍىص

  .ئېچىيذى تۇىيۇق دېرىسە بىيەّال ٍېقىْيىػىػي ٍېْىغب قبپقبق ئۇ . ئۇراتتي دۈپىيذەپ ٍۈرىني
  …مۆرۈّذى بىيەميىرى ئبپئبق ضۇّغبُ ئۈچۈُ تبرتىۋېيىع ئۇّي ئبٍىَْىڭ ٍۇقىرىذىِ

 ببغقالرّىڭ ئبٍىٌ . قبىذى بوىۇپ تۇرىذىغبُ تەمرارىىْىپ پبت -پبت چبقىرىػالر غۇّذاق
 چبغيىرىذىال بوالىَىغبُ . تىسگىْيەٍتي خبھىػىْي ببر ئىالجي ئۈچۈُ قوٍَبضيىق قوزغبپ گۇٍبّىْي
 . مۈتەتتي ئوىتۇرۇپ ئوٍغبق دېرىسەتۈۋىذە ئبٍىٌ ئۆٍەرّي مېچە ۋەدىيەغنەُ . چبقىراتتي ئۆٍەرّي

 ّبزامەتيىل . بېرىيەتتي بىيەُ ٍۇھبببەت ئۇّىڭغب . ئبالتتي قوٍْىغب بىيەُ ضۆٍۈغيەر قىسغىِ ئۇّي
 جەىىپ ئۆزىگە ٍىگىتْي بىيەُ ضىالغالر مۆزىىرىْي ببظ ٍېھرىببّالرچە ، قىيىع ّبىە ، ئەرمىيەظ

 جبٍْبٍبزدا ٍۇٍۇّۇپ ، چىقىرۋېتىپ ئۆٍەرّي دېرىسىذىِ ھېيىقي ٍەّە ئبٍىٌ ٍېقىِ ضەھەرگە . قىالتتي
 ، ضبىذىڭ ئۆزۈڭ ئوتْي بۇ ٍبڭب خۇدا . » تىيەٍتي گۇّبھىْي خۇدادىِ تۇرۇپ ٍىغالپ ، ئوىتۇرۇپ

 ئبٍىٌ . ٍېيىْبتتي دەپ !« قىيَىغىِ رەضۋا ئبىذىذا بەّذىيىرىڭْىڭ ، مەچۈرگەٍطەُ ئۆزۈڭ
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 بەّذىيەر دۇَّبدا بۇ خۇداٍىَذىِ ، قىالتتي قبىغبّذەك ئۇّتۇپ ئبزابيىرىْي دۇَّبدىني ئۇ ئبىالھْىڭ
 دۇَّبغب ئۇ ئۈچۈُ ٍۇھبببىتي بوىغبُ ٍىگىتنە ئۆزىْىڭ . تىيەٍتي قىيَبضيىقْىال رەضۋا ئبىذىذا
 پبمىيىْىپ ئۆزىْي دائىٌ ئۇ تۇرغبّذا جبٍْبٍبزدىِ . قىالتتي رازىذەك چەمطىَۇ ئبزاپ ٍەڭگۈ ببرغبّذا

  .قىالتتي ھېص قبىغبّذەك ٍېْىنيەپ
 مۈّيىرى چىققبُ تۈّەپ ئۆٍىذە ئبٍىَْىڭ ئۇ . قبىذى ئۆگىْىپ ئبٍىَغب ببرا ببرا ئۆٍەر

 ئەتىراپىغب دېرىسە ئبرقىطىذىني ئبٍۋاّْىڭ قىَبپەتتە تۇتقبُ ضۇ گۈىيەرگە ، تەرگەُ ٍېۋە ضەھەردە
 دەمنە ئۆتنەُ بىيەُ ئبٍىٌ . تۈزەغتۈرەتتي چۆپيەرّي ئوت دەضطەىگەُ ، ضۇّغبُ ٍەردە ئۇ ، مېيىپ

 تېسرەك ئبٍىَْىڭ چبغالردا بەزى . ئۇّتىَبٍتي ئۇزاققىچە مېچىْي غېرىِ توىىَۇ ئەٍَب ، دۈمنىيىل
 ٍەتنەُ ۋاٍىغب ، توىۇپ قۇۋۋەتنە مۈچ ئۇ ، چۈّني . قبالتتي تبرتىپ مۆڭيي چبقىرىػىْي

 ئبغۇ ئبٍىَْىڭ مۆرگىْي دۇَّبضىذا ئبٍبىالر ئۇّىڭ مېيىپ ٍبغقب غۇ ، دە-ئىذى ئەر بىر
 ببغْىڭ ، ٍبڭغبّذا قبراپ بېػىغب ئېچق ئۈچۈُ مېيىع ببغالپ ضۇ ، ئۇ گەرچە . ئىذى قوٍْي ئىييىق

 ببرغبُ مېتىپ ّبٍىسىغب جۈٍە بىيەُ ببغۋەُ ، چىققبّذا تۆپىطىگە تبً ئۈچۈُ ئېتىع غورىىرىْي
 ئۇالرّىڭ ، تۇرضىَۇ مۆرۈپ چومبّالرّي -قىس ٍبظ مېتىۋاتقبُ ئۆتۈپ ٍوىالردىِ چبغيىرىذا
 بۇرجىنىذىني بىر ببغْىڭ . ئىذى ئۈزۈٍيەر ئبچچىق ئېگىسىىنتىني ٍەتَەش قوه تېخي ھەٍَىطي

 ئېغىْبپ ئۈضتىذە چۈغەميەر پەً -ٍېْىذا ئبٍىَْىڭ قبرىغبّذا ٍبتقبّغب تۈگۈىۈپ ٍبىغۇز خبّىذا غېرىپ
 ، ضبالتتي قوٍْىغب پەپىيەپ بىيەُ ٍېھرى ئۇّي ئبٍىٌ. ئىذى ئۇّتۇىغۇضىس ۋە راھەت ئبجبٍىپ ٍېتىع

  .تبزالٍتي چبڭيىرىْي توپب قبىغبُ ئەٍگەمتىِ ئېغىر ، ٍۇٍۇپ قوٍۇپ مۆڭۈه
 ضېخَيىق ئىيگىرمىذىَْۇ چبمبرالرغب ئۇ . مەتتي تېتىنيىػىپ مۆتۈرىۈپ مۆڭيي ئبٍىَْىڭ

 ٍۇّچە ئبّچە ئبرىطىغب گەپ ، قىيغبّذا مىتبپخبّيىق ٍىغىپ ئبٍبىالرّي . بېرەتتي پۇه بىيەُ
 ئۈّچىقَبضيىق ئىيگىرمىذەك بوىطب ئۆٍەر . قبىذى بوىۇپ قوٍىذىغبُ قىطتۇرۇپ چبقچبقالرّىَۇ

 بەجب ئبرتۇق مۈتنىْىذىِ ببغۋەّْىڭ ۋە ّىساٍببٍْىڭ ئىػالرّي تېگىػيىل قىيىػقب بىيەُ
 ٍۇئبٍىيىطىَۇ بوىغبُ ئۆٍەرگە ّىساٍببٍْىڭ ، قبالرىىقي ھەٍراُ ھەٍَىذىِ . مەىتۈرەتتي

 ئىيگىرمىذىِ
 ئىػيەٍچي ئبٍىٌ چبغالردا قبىغبُ بوىۇپ پەٍذا ببغذا ّىساٍببً . قبىذى ٍۇالٍىَيىػىپ

 توپتوغرىال ٍبختبغالرّي توغرىطىذىني تۆۋەّيىني ٍۈزىْىڭ ، ٍبۋاغيىقي ، ئىػچبّيىقي ٍىگىتْىڭ
 چۈّني . تۇغذۇرٍبٍتي غەك بىر ھېچقبّذاق مۆڭيىذە ّىساٍببٍْىڭ ضۆزىىرى بۇ ئبٍىَْىڭ . ئېَتبتتي

 ٍەّە ئبٍىٌ . ئبڭالٍتي ئبغىسىذىِ چبمبرالرّىڭَۇ ببغقب ، ببغۋەّْىڭ تەرىپىْي ئىػيەٍچىْىڭ ٍېڭي
  .چۈغەّذۈرەتتي الزىَيىقىْي مۆپەٍتىػْىڭ ھەقْي بېرىذىغبُ ئىػيەٍچىگە ٍېڭي ببٍغب

 قبرىغبّذا خەجيىگىْىگە پۇه ئبٍىَْىڭ ئۈچۈُ ٍبخػىالظ مېچەميىرىْي مىَىٌ ئۆٍەرّىڭ
 غۇّچە ئۆزىْىڭ . ھۆرٍەتيەٍتي ئبٍىَْي بوىطب ببً . ئىذى ٍبخػىراق خەجيىگىْي پۇه ّىساٍببٍْىڭ

 گېپىْي ئبٍىَْىڭ ، ئۇّتىَىغبچقب ببرىىقىْي ئەجرى مۆپ خوتۇّىْىڭ چوڭ غۇ بوىۇغىذا ببً مبتتب
  .ٍىرٍبٍتي

 چبٍْي دەٍيەّگەُ ئبچچق داضتىخبّىذا ئبٍىَْىڭ مۈّي بىر ّىساٍببً دېذى !_ بوىىذۇ_ 
 مېچەك مىَىٌ ٍېڭي قۇر بىر ٍەّە ، مۆپەٍتەً ھەقْي بېرىذىغبُ ئۇّىڭغب ٍەُ _ ، ئوىتۇرۇپ ئىچىپ
 . ئىذى زۆرۆر قوٍۇظ قىيىپ ئوچبقيىق ئۆٍيۈك ئوغۇىْي بۇ ، گەپ بىر ٍەّە ، …بېرەٍيي قىيىپ

 ئىػالر غۇ ٍەُ ٍبّب! …دە -ئەٍەش دۇرۇش ٍۈرىػي بوٍتبق ٍىگىتْىڭ قبىغبُ بوىۇپ چوپچوڭال
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 دەپ«بېخىو » بەزىذە ئۆزىْي ئبٍىَْىڭ ببً دېذى_ ، قبتتۇرىۋاتىَەُ ببظ ھەققىذە
 . قىيَىغبّىذىٌ ٍبردەً ئبرتۇقچە ئۇّىڭغب دەٍبىيىققب ، غۇڭب_ ، تۇتۇپ ّەزەردە ئەٍىبيەٍذىغبّيىقىْي

 قبالٍَىنىِ ئېيىپ ئىػيەغنە دائىَيىق ببغذا ٍۇغۇ ، ئۆٍيەپ ٍىگىتْي غۇ ، قبىذى قېرىپ ببغۋەُ
  .دەۋاتىَەُ

  .قوٍبتتي ضېيىپ خىَبىغب ٍەّە ّىَىػقىذۇر ۋە قىالتتي خوغبه ئبٍىَْي گەپيەر ٍۇّذاق
 
 

 خوتۇني سودىگەرنىڭ
 

 ئبىذىغب دەرۋازىطي ئىننىْجي غەھەرّىڭ ٍوىۇچىالرّي ٍوه ٍبڭغبُ ببرات ئىْىطي ئۆٍەرّىڭ
 ئبدەً بىر مېيىۋاتقبُ تەرەپتىِ غەھەر ئۇّۇڭغب ٍوىذا ببرٍبٍال ٍېتىپ دەرۋازىغب ببرات . ببراتتي ئېيىپ

 . تۇراتتي تبٍبق ئېيىۋاىغبُ ئۈچۈُ قوغذىْىع ئىتالردىِ قوىىذا بىر ئبدەٍْىڭ ھېيىقي . ئۇچىراغتي
 ئۇّىڭ . تۇتىۋاىغبّىذى ٍەھنەً ئبغىسىْي تبغبرّىڭ ٍۈدىۋاىغبُ ضۈٍبىطىگە بىيەُ قوىي بىر ٍەّە

 قبّذاقتۇر بەىۋىغىذا چىگىۋاىغبُ ئوراپ ٍەھنەً ٍەمتىنىْي ئۇزۇُ مىَىۋاىغبُ ئۈضتىگە
 موّب مەتنەُ تىتىيىپ چۆرىيىرى چەت ، قېپي قۇىۇىە ٍوغبُ ، ٍۈڭگۈزى قبرا ھبٍۋاّْىڭ بىر

 مەضپي بىر ٍۇمەٍَەه ّبھبٍىتىَۇ ئۇّىڭ . تۇراتتي قىطتۇرۇقيۇق ّەرضىيەر دىگەّذەك مىتبپ پبىْبٍە
 قوىىذىني ئېغىرىىقىذىِ ٍۈمىْىڭ ئۈضتىذىني دىۋاّە بۇ . ئىذى ٍەىۇً تۇرقىذىْال ئىنەّيىني دىۋاّە

 ئۆتۈپ ٍوىذا ئۇ . ئىذى مەىَەمتە ئېيىپ قەدەً ئبراّال ، ھبضىراپ ، تبٍىْىپ ھبضبقىيىپ ٍبغبچْي
 غەھەردىِ ئىچىذىني تبغبر ئۇالرغب ، توختىتىپ ۋارقىراپ ٍوىۇچىْي بىر ھەر مېتىۋاتقبُ

 ٍوه ، مۆرۈپ ٍىراقتىْال ببراتْي دىۋاّە . بوالتتي ضبتَبقچي تۈضنىيەرّي ئەضني ٍغقبُ تىيەپ
 دە، -قوٍذى ٍەرگە تبغبرّي ٍۈرىطىذىني . توختىذى مېيىپ ضبٍىطىگە قبرٍبغبچْىڭ بوٍىذىني

  :چبقىردى ببراتْي ، روضالپ بېيىْي
 ئبدەٍطەُ؟ ّىَە ببالٍوً، ھوً_ 
  .ببرات دېذى_، ٍوىۇچىَەُ_ 
  !مەت مېيىپ بىر بۇٍبققب ، بۇٍبققب قېْي_ 
  .ٍوق ٍبرٍبقَۇ پۇچۇق قىيغۇدەك ضەدىقە ضبڭب ٍەّذە ، تبغب رەّجىَە_ 
 ببغقب مۈّىذىِ پەٍػەّبە ٍەُ قوً بىيىپ ٍوققۇ، ضوراۋاتقىْىٌ ضەدىقە ضەّذىِ ٍەُ_ 

  .تىيىَەٍَەُ ضەدىقە ۋاقىتتب
  .توختبپ مېيىپ ئبىذىغب ئۇّىڭ ببرات دېذى _ ببر؟ گېپىڭ ّېَە ئەٍىطە_ 
 ئۇ ٍبمي ئەٍەضتۇرضەُ ٍەھەىيىطىذىِ دىۋاّىيەر بىسّىڭ ؟ موّب ّىَبّچە مىَىَيىرىڭ_
 بوالٍطەُ؟ ّېَىطي بىر ّېَىطىْىڭ بىر تۇغقبّيىرىْىڭ ئۇرۇق دىۋاّىْىڭ بىرەر ٍەردىني

  .ٍۇضبپىرٍەُ مېيىۋاتقبُ ٍىراقتىِ ٍەُ ، تبغب ٍوقطۇ_ 
 ؟ مېتىۋاتىطەُ ّىَىگە غەھەرگە_ 
 .ئىسدەپ ئىع_ 
 بوىۇپ قبرىغۇضىس ٍىرتىيىپ مىَىَيىرىڭ ئۈضتۈڭذىني ، تۇرىطەّۇ ٍبپَبغال ئۆزۈڭ ، قبرا_ 

 ٍەڭسىڭْىڭ ئورۇقيىقىڭذىِ.. ؟ قبّذاق ئوٍْىذىڭَۇ تبرتىػَبق بىيەُ بىرەرى . مېتىپتۇ
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 ٍبمي ؟ ضېرىق ّىَبّچە چىراٍىڭ ، چىراٍىڭچۇ . قبپتۇ دەپ چىقبً تېپىپ تېػىغب ئۇضتىخبّيىرى
 تبٍْىڭ ئەضني ئەتەً ٍۈزۈڭگە ئوخػبظ دىۋاّىيىرىگە ٍەھەىيىطىْىڭ دىۋاّىيەر بىسّىڭ ضەَّۇ

 بېرىذۇ ئىع ضبڭب مىٌ مىرضەڭ غەھەرگە بىيەُ ئەپتىڭ ٍۇغۇ…؟ ضۈرتىۋاىذىڭَۇ توپىطىْي
 ئەضني ٍۇّذاق تۇرۇپال ٍبظ ٍبمي ، قىيىػي گۇٍبُ دەپ ئوغرى ٍبمي تىيەٍچي ضېْي ؟

 تېخي . چوقۇً قېيىػي دەپ ئوخػبٍذۇ ھورۇُ چىققبُ ئۇچىغب قبراپ ٍۈرگىْڭگە مىَىَيەردە
  . ..گەپ تۇرغبُ قېيىػي ئىػەَّەً ئىنەّيىنىگە ئەٍەش جبٍىذا ئەقىيىڭْىڭ

  .مەتتي ۋاتىيذاپ بېطىقَبً ئبغىسى دىۋاّە
 ، ئېَت چبپطبّراق ، ئىذى ببر گېپىڭ ّىَە_ ، ببرات بۆىذى گېپىْي ئۇّىڭ دەپ !_ تبغب_ 

  .ئبىذىراٍَەُ
 ٍوىۇققىْىڭْي ٍبڭب ئەتىگەّذە ، مەىَەٍطەُ ٍېقىْراق . ئىػي غەٍتبّْىڭ ئبىذىراظ_ 
  .چۈغىْىۋەر دەپ ٍوىۇقتۇً خىسىرغب

 ھبىي مىَگۈدەك ئبجىراپ ئبپقۇتيىرى ئىچىذىِ ئۇّىڭ ئېچىپ ئبغىسىْي تبغبرّىڭ دىۋاّە
 دەضتىذىِ مىرّىڭ قبپقبرا ، موّبدوپپب مەتنەُ تىتىيىپ گىرۋەميىرى ، ئبٍبغالر ئەضني قبىَىغبُ

 ، مېچەك مىَىٌ مەتنەُ بوىۇپ بوىَبٍذىغبُ ئبٍرىغىيي قبّذاقيىقىْي رەڭگىْىڭ ئەضيي
  .تۇردى ٍبٍغىيي ئەتىراپقب ضۇغۇرىۋېيىپ تۈضنىيەرّي ئەضني قبّذاقتۇربىر ٍەّە ، ضەىيە پۈرىەغنەُ

 ببرات دېذى_ ؟ قىيىطەُ ّىَە ٍېَىپ قىيىپ ٍبٍَب ٍەرگە بۇ تۈضنىيىرىڭْي ئەضني بۇ_ 
  .بوىۇپ ھەٍراُ

  .ضبتىَەُ_ 
 ؟ مىَگە_ 
  …ببر مىٌ ببغقب ضېْىڭذىِ ئبىذىَذا ھبزىر ، دە _ ضبڭب ئەىۋەتتە_ 
 ٍەّذە ، ئېَتتىَغۇ ضبڭب _ ، ببرات تەٍػەىذى ٍېڭىػقب دەپ_ ، تبغب ، بوىَب ئبۋارە ، بوىذى_ 

  .ٍوق پۇه
 قبىغىِ ئېيىپ بوىطىَۇ ئىػتبّْي چبپبُ ٍۇّۇ ضەُ ھېچبوىَىغبّذا_ ، دىۋاّە دېذى _ ، توختب-

 مىَىَيەرگە ئەضني قورقۇپ بۇالڭچىذىِ ، چىقبر قورقَبً پۇىۇڭْي قوٍغبُ تىقىػتۇرۇپ ،
 دىۋاّىيەرّي ٍەھەىيىطىذىني دىۋاّىيەر بىسّىڭ . مۆرگەَّەُ مۆپ ھبراٍسادىيەرّي ئورۇّىۋاىغبُ

 ٍىغقبُ ، مەتتىني بېَىپ غۇّذاق بەزىيىرى ئۇالرّىڭ ، جۇه جۇه ضېْىڭذىَْۇ مىَىَيىرى مۆرضەڭ
 ئۈضتي ، ببر جبٍي قورو ٍەردە ئۈچ دىۋاّىْىڭ غوجەك ٍبّب، ، ئۇقَبٍذۇ ئۆزىىرى ضبّىْي پۇىيىرىْىڭ

 ّېَىگە ، …ببر خوتۇّۇً ئۈچال ، جبٍىٌ قورو ٍەردە ئىننىال تېخي ٍېْىڭ . ئبىذى خوتۇُ ئۈضتىگە
 تۇرىطەُ؟ قبراپ

 ٍېڭىال تېخي الٍىق ئبدەٍگە بوً ئېگىس ئوخػبظ ضبڭب ، ببق مۆرۈپ ئېيىپ قوىۇڭغب
 ضەدىقە خوتۇّي قبىغبُ تۇه ضودىگەرّىڭ بىر تۈّۈگۈُ ٍبڭب ئۇّي ؟ مۆرۈۋاتقبّطەُ تۇرغىْىْي

 دۇئب ئوقۇپ ئبٍەتيەرّي ئۇىۇغ ئەڭ ئبتبپ روھىغب ئېرىْىڭ مەتنەُ ئۆىۈپ ئۇّىڭ ٍەُ . قىيىذى
  .قىيذىٌ

 ؟ بەرٍەضطەُ بىنبرغب ّېَىيىرىڭْي بۇ ضەُ قبچبُ ھەر ، ٍوق پۇىۇً ٍېْىڭ ، دېذىَغۇ_ 
 بىنبرغب بوپتۇ_ ، دىۋاّە قبرىۋاىذى بىر ئبٍبغ ببغتىِ ببراتقب دەپ_ ؟ ٍوقَۇ پۇىۇڭ راضت_ 
 ضېْىڭ تبپتب غۇ . قبىَب ئۇّتۇپ ٍېْي ، ئەٍَب ، …ٍىْىنيىطۇُ بوىطىَۇ ئبزىراق ٍۈمۈً ئبه، بوىطىَۇ
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 قبىطب بېرىپ ئبٍىتىڭْي خۇدا ، ٍبغطەُ ضەُ . تۇرۇپتىَەُ قىيىپ قىَبش مەىگۈضىْي مۆزىىرىڭذىِ
 ئۇّتۇپ ٍېْي . قبىىَىس ئۇچىرغىپَۇ ٍەّە بىس بۇٍرىطب خۇدا ، چبغذا غۇ . مېتىطەُ بېَىپَۇ تېخي
 بېقىپ ئىْطبپىڭغب ئۇچبغذا . ئۈّذۈرىۋاىىَەُ غۇچبغذا ضەّذىِ پۇىىْي ئۆتۈميەرّىڭ ، چبپبُ ، قبىَب

  …بېرەرضەُ مۆپرەك
 مەتنەُ ئۆىۈپ ھېيىقي ببراتقب تۇرۇپ ۋاتىيذاپ بېطىيَبً ئبغىسى دەپ غۇّذاق دىۋاّە
  .مَگۈزدى مىَىَيىرىْي مەىگەُ بەدىيىگە دۇئبالر ئۇىۇغ ئەڭ ضودىگەرّىڭ
 ضودىگەرىەر ، دوپپب بىر ٍېڭىراق ٍەّە ئبرىطىذىِ تۈضنىيىرى ئەضني دىۋاّىْىڭ ببرات
 ئىطنەتنە خېيي راضتىْال ببراتْي مىَىَيەر بۇ . تبىيىۋاىذى بەىببغْي رەڭيىل بىر ببغالٍذىغبُ
 ، بوىَىطب ٍبمي ضبتبرغب ئېيىپ بىر مەتَىگەُ ٍۈرۈغۈپ تبزا ضودىطي ئۇ تۇرقىذا غۇ . مىرگۈزدى

  .قبىذى ئوخػبپ چبپبرٍەّيەرگە بىجىرىذىغبُ ئىػيىرىْي ٍېتىٌ ٍۈگۈر ضودىگەرىەرّىڭ
 ّەرضىيەرّىڭ بۇ ٍبڭب _ ، دىۋاّە ضۆزىەٍتي توختىَبً دەپ _ ، تبىيىۋاه خبىىغىْىڭْي ، ئبه_ 

 تبغذەك ّەرضىيەر ٍېڭي موّب ٍۇّذاق ٍەردە ئۇ ، ٍوق ھبجىتي ٍەرمۈزۈغْىڭ ئۆٍگە ھەٍَىطىْي
  .تۇرۇپتۇ دۆۋىيىْىپ
 .ببرات دېذى !_ تبغب رەھَەت ضبڭب_ 

 :دە -بوىذى بوىغبّذەك رازى قبراپ بىر ٍەّە ئبٍىغىغب ببظ ببراتْىڭ دىۋاّە
 تۇرۇپ ّىقذاپ تبغىرىغب ّەرضىيەرّي قبىغبُ ئۇ دېذى_ ، بوىىذۇ ٍبڭطبڭَۇ ٍوىۇڭغب ئەٍذى_ 

 ئىچنىْي ٍىگەُ ئىچىذىَۇ ببٍۋەتچىيەرّىڭ ، ئوخػىذىڭ ببٍۋەتچىيەرگە ھەقىقىٌ ئەٍذى ٍبّب _ ،
  ….تۇرىذۇ ئۇچىراپ چىرٍيىرى توپب ئوخػبظ ضبڭب چىقَبٍذىغبُ چىراٍىغب

 غۈمرى خۇداغب ئۈچۈُ ئۇچىراغتۇرغىْي دىۋاّىگە بېرىذىغبُ ّەرضە بىنبرغب ٍۇّذاق ببرات
  .داۋاٍالغتۇردى ٍوىىْي قبراپ تەرەپنە غەھەر ئېَتىپ

 چوڭ ، ضورۇّيىرى قىََبر ، ٍەٍساپخبّىالر ئەتىراپىذا دەرۋازىطي مىرگەُ ببرات غەھەرّىڭ
 ھەر ئبغخبّىالردىِ مەتنەُ قبتبر . جبٍالغقبّىذى ٍەٍذاّالر قىيىػىذىغبُ ّبۋا ّەغَە چېنىپ تبٍبمب

 داظ ٍوغبُ ، مۆٍۈپ ئوت چبراضالپ ئوچبقالردا . مېيەتتي پۇرىقي ٍەزىيىل تبٍبقالرّىڭ خىو
 داّچىيىرى ٍبً ئبغپەزئۈضتىذە ضېَىس ئوىتۇرغبُ ضورۇپ غورپب . قبٍْبٍتي گۆظ پورۇقالپ قبزاّالردا
 قبتتىق پبرچە بىرەر غورپىغب ئبغۇ ببراتْىڭ . ئۇضۇٍتي چىْىيەرگە ئبپقۇر غورپىالرّي تۇرغبُ ۋىيىيذاپ

 ئۇ . ئىذى قۇرۇق ٍبّچۇقي ھەٍَە ئۇّىڭ ، ئەپطۇش . ئىذى ببر ٍەۋاىغۇضي چىالپ بىر بوىطىَۇ ّبّْي
 ٍۇتقىْىچە ئىچىگە بۇضىْي قۇٍۇق چىقىۋاتقبُ ئەگىپ تورۇضيىرىْي ّەٍيەغنەُ ئبغخبّىالرّىڭ

 موچىغب بىر ٍەقطەتطىسال ئبّذىِ . ئۆتتي مېطىپ ٍەٍذاّىْي ببزار ضوقۇىۇپ ئۇرۇىۇپ ئبدەٍيەرگە
  .بۇرۇىذى
 . چۆگيەپتىَەُ ببزار مۈُ بىر ، ٍبّب_ ، ئۇ ئوٍالٍتي دەپ_ ، قبىذى دەپ مىرەً مەچ مۈَّۇ »

 ٍۇغۇّذاق مۈُ بىر ٍەّە ئەگەر …؟ پبٍذىطي ّىَە ٍبڭغبّْىڭ ٍوه بىنبر بىنبردىِ ٍۇّذاق
 رەھَەتيىل ، …قبىىَەُ ٍىقىيىپ چوقۇً بوىطبً ٍۈرىَذىغبُ پىرقىراپ ٍېَەً ھېچْىَە قورضبققب

 قبىذۇرغبُ ٍىراش تىيالالرّي ھېيىقي دەپ قبىَىطۇُ مۈّيەرگە ئېغىر ٍۇغۇّذاق بىسّي داداً
 …؟ قوٍغبّذۇر ضبقالپ تىيال ٍۈز مەً بىرى قبىذۇرٍبً ضبق تىيالّي ٍۈز ئۈچۈُ ّىَە ئۇ . بوىغىَتي

 توقطبُ تىيال ، بوپتۇ ، ….تىقىۋاىذى مبززاپ دىگەُ ئۆٍەر ھېيىقي چوقۇً تىيالّي بىر ، ٍبق
! … دە-مېرەك بېرىػي تىيالّي ئەىيىل ٍبڭب مېَىِ بوىغبّذىِ ئبمبً ئۇ ، دەٍيي بوىطۇُ توققۇزٍۇ
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 ئبغخبّىطىغب ئبغپەزّىڭ ئوىتۇرغبُ غورپبضورۇپ ھېيىقي ئبۋاه بوىطب بوىغبُ ٍبّچۇقتب تىيال ئەىيىل
 بىيەُ گۆظ پىػػق مبىيەك بىر مىرىپ

 گۆغْي ئبّذىِ ، ٍەپ تەمنۈزۈپ غورپىغب ّبّْي ٍۇٍػبق . ضېتىۋاالتتىٌ غورپب چىْە بىر
  ….«تىتىپ

  :ئبٍبىْىڭ بىر تەرەپتىِ ئبرقب چبغذا غۇ
  .قىيذى مىرگەّذەك قۇىىقىغب ببراتْىڭ ئبۋازى ۋارقىرىغبُ دەپ !_ ئبدەً ھەً ، ئبدەً ھەً_ 
 بۆىۈپ خَبىىْي غېرىِ ئۇئۆزىْىڭ ، ئىچىذە ببرات دېذى_ ّېَە؟ ، چبقىرىۋاتبٍذۇ بىرى ٍېْي »

 چبقىرىۋاتطب بىرەرىْي ببغقب . توّۇٍتي مىٌ غەھەردە بۇ ٍېْي ، ٍبقال _ ، ئېرىْذى قبراغقب ئبرقىغب
 قورضبققب قبىغبُ توٍۇپ قىيطبً تۇتۇظ گۆغنە ئبّذىِ ، ٍەۋېيىپ چىالپ ّبُ غورپىغب ، …مېرەك
 قبىغبُ چبال ئبّذىِ ، ٍەپ قىيىپ ٍەزە تبزا گۆغْي ئبۋاه دەٍَەُ؟ تېتىَبٍذۇغۇ ٍەزىيىل تبزا گۆظ

  ….«بوىغۇدەك ٍېطەً ّبُ بىيەُ غورپب ٍېرىگە
 قۇىىقىْىڭ ببراتْىڭ ئبۋازى ئبٍبىْىڭ دېگەُ_ ، چبقىرىۋاتىَەُ ضىيىْي ٍەُ ، ئبدەً ھوً_ 
  .ئبڭالّذى تۈۋىذىال
 ئوىتۇرضب ٍەپ چىالپ ّبُ غورپىغب ئبدەً تۇرغبُ غبراقػىپ تىيال ئەىيىل ٍبّچۇقىذا »

 ٍەٍساپالرّىڭ ٍبخػىطي ئەڭ _ ، ببرات قىالتتي داۋاً خىَبىىْي دەپ_ ، بوىَبٍذۇ ئىع مۈىنىيىل
 ئبّذىِ ، تۈزۈك قىيغبُ ٍەززە بىيەُ غبراپ ، بۇٍرۇتۇپ پوىۇ ببضتۇرۇپ گۆظ ، مىرىپ بىرەرىگە
 بەىيىرىْي خېْىَالرّىڭ ئۇضۇىچي ، ئبڭالپ ّەغَىطىْي ضبزەّذىيەرّىڭ ، ٍېتىپ ٍبّپبغالپ مۆرپىذە
  «گەپ مۆرىذىغبُ ّبٍْبقػىغبّيىرىْي توىغبپ

 !ئبدەً ھوً_ 
 ئبرقىطىغب چۆچۈپ ببرات . غبپالقيىذى ٍۈرىطىگە ببراتْىڭ مېيىپ ئبرقىطىذىِ بىرى مىَذۇر

 چۈٍبەه قېيىِ ٍۈزىگىَۇ ئبٍبه . مۆردى بىرئبٍبىْي پۈرمەّچىيىل تۇرغبُ ئبىذىذا ، قبراپ
  .ئبرتىۋاىغبّىذى

 ، ئىنەّيىغۇ ٍىگىت بىر ٍبپَبغال _ ، قبراپ ببراتقب ئبٍبه ۋارقىرىۋەتتي دەپ !_ خۇداٍىَەً ۋاً_
 . ٍۈگۈرۈپتىَەُ بىيَەً ئېطىَْي ، ئوخػىتىپ ئېرىَگە مەتنەُ ئۆىۈپ ، قبراپ ئبرقىيىرىذىِ

 غۇّذاق ئبدەً ئبدەٍگىَۇ ، خۇداٍىٌ توۋا . دوپپىيىرىچۇ بەىۋاغ، ٍۇّۇ ، مىچەك مىَىٌ ئۈضتىيىرىذىني
  !….ئوخػبٍذىنىْب

 ئېرى مەتنەُ ئۆىۈپ ئۇّىڭ_ ببرات، قبىذى ئوٍالپ دەپ_ ؟ ّېَە خوتۇَّۇ قبىغبُ ئبىجىپ »
 تىگىػىۋەتنەُ دۇئبالرغب ئۇىۇغ ئەڭ مىَىَيىرىْي ئېرىْىڭ ، راضت…؟ قىيىذۇ ئىع ّىَە موچىذا

 بەرگەّيىنىْي دىۋاّىْىڭ ھېيىقي مېچەميەرّي مىَىٌ ئۈضتىذىني دەپ « ٍە؟ -ٍۇغۇٍۇ خوتۇُ تۇه
  .ببرات ئبىذى ئېطىگە

 ضۆزىْي ئبٍبه دېذى _ ، ئېَتبٍَۇ مەتنىْىْي ئوخػبپ ٍېڭىػيىرىْىڭ ضېيىپ قوه ، توۋا_ 
 ، مەتطىيە ئىچىپ چېَىَْي چىْە بىر بېرىپ ئۆٍۈٍگە بوىَىطىال ئبىذىراظ_ ، داۋاٍالغتۇرۇپ

  .قبىطۇُ بۇىۇپ خوظ مۆڭيۈً بوىۇپ ضۇّغبّذەك چبً ئېرىَگە رەھَەتيىل
 ئبڭالپ گېپىْي ئبٍبىْىڭ ببرات مەتنەُ چبپيىػىپ بېقىْىغب ئۈچەٍيىرى ئېچىپ قورضىقي

 مېيىذىغبُ ٍبڭب ئىگەٍذىِ ٍبراتقبُ_ ، ئۇ ئوٍالٍتي دەپ_ ، بىيىذۇ مىٌ . » بوىذى خوغبه ئىچىذە
 ھەر مېَىِ بوىغبّىذىِ خوتۇّي ضودىگەرّىڭ … ببغيىْبر ئۆٍىذىِ خوتۇّْىڭ ٍۇغۇ بەىنىٌ ئبٍەت
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 بىنبر دەپ < خوتۇُ پۇه ، خوتۇُ تۇه > موّىالر . خوتۇّذۇر ضبھىبجبٍبه بىر بۇ قبچبُ
 . مەىتۈرىَەُ ئىْذەمنە قېيىپ قوّۇپ ئۆٍىذە ئۇّىڭ بۈگۈّال قبىطب مېيىپ ئېپي. دە-ئېَىتَىغبُ

 ئبّذىِ
  …«گەپ دىگەُ ، بوىىذۇ ٍېْىڭ ببٍيىق ھەٍَە قبىغبُ ضودىگەردىِ

  .ئەٍەش ٍىراق ئۆٍَۇ ، ٍۈرضىيە._ ئبٍبه دېذى_ ؟ مەتتىيىغۇ ضۈرۈپ خىَبه_ 
 ئوٍالپ ببغقىچە خوتۇُ بۇ ٍبڭطبً ئبىذىراپال ببرات دېذى_ ، توّىَىطبً ضىيىْي ٍەُ_ 
  .خَبىذا دىگەُ قبىَىطۇُ
  .توّۇغىَىس توّىَىطىال_ 
 ؟ دەر ّېَە خەق ببرضىال ببغالپ ئۆٍيىرىگە ئەرّي ٍبت_ 
  .تبرتىَْىطىال ، ٍۈرضىيە ، دەٍتي ّىَە خەق ، خوتۇُ تۇه ، ٍبىغۇز دىگەُ ٍەُ ، ئوھوظ_ 

 ئبٍبه . ٍبڭذى ئۇزاق بىيەُ موچىيىرى بۈگرى ئەگرى غەھەرّىڭ ئەگىػىپ ئبٍبىغب ببرات
 ئبخىرى ٍوىْىڭ . قوٍبتتي قبراپ ئبرقىطىغب پبت پبت ئەّطىرەپ دەپ قبىَىطۇُ ئبٍرىيىپ ببراتْي
 مۆىذىِ . ئوراىغبّىذى بىيەُ دەرەخيەر دەه ئەتىراپي مۆىْىڭ . ئبچىقتي بوٍىغب مۆرىْىڭ بىر ئۇالرّي

 دېھقبّالرّىڭ ئبرقىطىذا ھوٍيىْىڭ . تۇراتتي ھوٍال بىر دەرۋازىيىق ٍوغبُ تەرەپتە ئبىىذىغبُ ضۇ
 قىسغۇچ ئبخىرقي ئۆزىْىڭ قۇٍبظ ٍىراقتب . ٍبتبتتي ضوزۇىۇپ ئېتىسىىرى تېرىَذىغبُ مۆمتبت

 ببضقبُ ىەظ ٍبپَېػىو . مېتىۋاتبتتي پېتىپ ئبضتب ئبضتب قبىذۇرۇپ ئۈضتىذە بۇىۇتالر ّۇرىىرىْي
  .ئۈگىذەٍتي جىَجىت مۆىەڭگىطىذە دەرەخيەر ضۈٍي مۆه

 . توختبپ مېيىپ ئبىذىغب دەرۋازىطي قورۇّىڭ بوٍىذىني مۆه ئبٍبه دېذى !_ مەىذۇق ٍبّب_ 
 دە،-ئبىذى ئبچقۇچْي تىسىق بىر ئبختۇرۇپ ئۇزاق ، تىقىپ قوىىْي ئىچىگە پۈرمەّجىطىْىڭ ئۇ

 ، ببغالپ ھوٍيىغب ببراتْي ئبٍبه . ئېچىيذى قىَب غىچىيذاپ ھەضرەتيىل دەرۋازا . ضبىذى قۇىۇپقب
  .بېطىۋەتتي ٍەّەقۇىۇپْي ئىچىذىِ دە، -ٍبپتي ٍەھنەً دەرۋازىْي

 ّەتچە بىر ضېيىْغبُ قىيىپ قبتبر ّېرىذا . ئىذى ئبپئبقچىيىقال ٍوق ھېچْىَە ئىچي ھوٍيىْىڭ
 ضبىغبُ ئۈضتىگە ، موّىرىغبُ ٍوقىتىپ ئىطنەتىْي ۋاقتىذىني ئۆز ئۆٍيەر . تۇراتتي ئۆً ئېغىس

 قىَطىَىپ تەرەپنە بىر مۆتۈرەىَەً توپىطىْي ئۆگىسىْىڭ قبرىذاپ، چىرىپ ٍبغبچيىرى
  .مەتنەّىذى

 ببر ئېرىٌ _ ، ئبٍبه چۈغەّذۈردى دەپ_ دەٍذىال؟ بوىَبقچىذى ّىَە ئۆً ٍوق مىػي ئەر_ 
 مېيىپ بوىۇپ ٍېھَبُ . ئىذى ئۆٍيەردىِ چىراٍيىق ئەڭ غەھەردىني ئۆٍيەر بۇ چبغالردا

 مۈّي پەٍػەّبە ھەر . ئىذى ئبدەً ضېخىٌ توىىَۇ رەھَەتيىل . ئۈزۈىَەٍتي ئبٍىغي مېتىۋاتقبّالرّىڭ
 تېگىپ ئەرگە ئۇالرٍۇ . ئىذى ببر قىسىٌ ئىنني …بېرەتتي ّەزىر ٍۇرتقب ئېطىپ قبزاُ بوٍىغب مۆه

  . ..ئۈىگۈرەىَەٍَەُ ئىػقب ھېچ ، ٍبىغۇز ئۆزۈً بېرى ٍىيذىِ ئۇزۇُ . قېيىػتي مېتىپ
 قەدىَىٌ ئىچىذىني ئۆً ، ببغيىذى ئۆٍگە ببراتْي ، ئېچىپ قۇىۇپالرّي ضۆزىىگىْىچە ئبٍبه

 ئىيگىرى ئىگىيىرىْىڭ ئۆً ھەقىقەتەَّۇ مۆرپىيەر ٍوتقبُ ٍىنەّذاز، قېيىِ گىيەٍيەر، قبچب، ، چىْە
  .تۇراتتي بوىۇپ گۇۋاھ ئىنەّيىنىگە دۆىەتَەُ
 دەپ_ ببر، مۈٍۈغيىرى ئبىتۇُ مۆپ خېيي قبىغبُ ئېرىذىِ خوتۇّْىڭ بۇ قبچبُ ھەر »
 ئەتىراپىذىني ھوٍيىْىڭ ، مەچۈرىذۇ مۈُ تبٍىْىپ ّىَىگە ئۇ بوىَىطب – ، ببرات ئوٍيىذى

 دەرۋازىْي ئۇّىڭ …مېرەك بوىطب تەۋە خوتۇّغب ٍۇغۇ مۆىَۇ چوڭ ھېيىقي ، ئېتىسالر مۆمتبتيىق
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 قوّۇپ مېچىال بىر . قىيىذۇ ببردەك ّىَىتي قېيىع قوّذۇرۇپ ٍېْي قبرىغبّذا قۇىۇپيىغىْىغب ئىچىذىِ
  …«ضۆز دىگەُ ئېىچىيذى ٍبڭب ئبغىسى خەزىْىْىڭ ئۇتىۋاىطبً مۆڭيىْي ئۇّىڭ

 ئېيىپ چۈٍبىيىْي بىيەُ پۈرمەّجىطي ئۈضتىذىِ ، داۋاٍالغتۇراىَبً ئبخىرىْي خَبىىْىڭ ببرات
 ٍەتَىػْىڭ بىيەُ ئبتَىع ٍېػي ئبىذىذا مۆز ئۇّىڭ . قبىذى تۇرۇپال قبراپ ئبٍبىغب تبغيىغبُ

 خوتۇّْىڭ بۇ . مەتتي تىنەّيىػىپ بەدىْي ببراتْىڭ . تۇراتتي خوتۇُ قېرى بىر ئوتتۇرضىذىني
 تېخىَۇ مىػىْىڭ ئەڭيىنيىرى ئۇپب ضۈرمەىگەُ ٍۈزىگە ، ئوضَىطي دەٍذەك قوٍغبُ قېػىغب

  .مەىتۈرەتتي قۇضقىطىْي
 .ئۆت ٍۇقۇرغب قېْي_ ، ضەّيەپ ببراتْي خوتۇُ دېذى_ قبىذىڭ؟ ھبڭۋېقىپ ّېَىگە_ 

 ضبقالّغىْىغب ، ضېيىپ داضتىخبُ ئبىذىغب . تبغيىذى مۆرپە قوغالپ ئبضتىغب ببراتْىڭ ئبٍبه
 ، قبق-جىگذە قۇرتيىغبُ ، ٍبً مەتنەُ مۆمىرىپ ، ھەضەه دىگەُ بوالً ٍىو ئوُ دىگەّذە مەً

 ٍېڭىپ بۇٍبققب ئۇٍبق توىغبپ بەىيىرىْي ئبّذىِ . ئبچىقتي توقبچالرّي مەتنەُ داراڭالپ قېتىپ
 قبىغبّيىقىْي ئۇچىراپ دەىيىگە قبغىذاىَب بىر ئۆزىْىڭ ببرات . قىيذى تۇتۇظ تەٍَبرالغقب چبً

 بېطىپ قبرا ّىَە ٍېْي . » چۈغەتتي قورقۇّچ ئىچىگە ئۇّىڭ قبرىغبّطىرى خوتۇّغب بۇ . چۈغەّذى
 بۇ

 دەىيىْىڭ بۇ _ ، ئىچىذە ببرات دەٍتي_ ، قبىغبّذىَەُ مېيىپ ئۆٍگە بۇ ئەگىػىپ خوتۇّْي
  …«قىالر ّىَە مېچىچە ٍېْي ئۇ . قبرىَبٍذىغبُ قۇىۇپيىۋاىغىْىْي دەرۋازىْي
 ببراتقب ، تەٍَبرالپ چبٍْي ئبٍبه دېذى_ ؟ ئوىتۇرىطەُ ّبزىىْىپ مىػىذەك خوتۇُ ّىَىگە_ 

 ٍبٍالردىِ ، ھەضەه . ٍۇٍػبٍذۇ ، چىال چبٍغب ّبّْي قبتتىق _ ، ئوىتۇرۇپ ٍېقىِ دىگۈدەك ضۈرمىيىپ
  .توٍغۇز قورضىقىڭْي ئېيىپ

  .قبىغبّىذى بوىۇپ غىققىذە ٍىَەٍال ھېچْىَە ببرات تبپتب غۇ
  .ئۇ دېذى_ ؟ مېتىۋاالٍَىنىِ ٍەُ_
 ، ٍوق ٍېرىڭ ببرىذىغبُ . ٍېَەٍَەُ ئبدەً ٍەُ ، قورقَب_ ، ئبٍبه دېذى_ ؟ مېتەتتىڭ ّەگە_ 

 ٍېتىپ ئورۇّذا ئىططىق . قبىذى چۈغۈپ قبراڭغۇ . تۇرۇپتۇ چىقىپ چىراٍىڭذىِ ٍۇضبپىرىىقىڭ
  .مەت ئېچىپ مۆڭيىڭْي

 ؟ بوىَبش توغرا ئېچىػطبق مۆڭۈه ئىننىَىس_ 
 ضبۋاپ قوٍطبڭ ئېيىپ مۆڭيىْي خوتۇّْىڭ تۇه…؟ ئىنەُ ببر ّەرى بوىَبٍذىغبُ توغرا_ 

 ئوتتۇز ئبٍرىيغىْىَغب ئەردىِ ، ئېَتبً ّېَىطىْي ً، -ۋاً ٍە؟ -مۆرىۋاتبٍطەُ قېرى ٍېْي . بوىىذۇ
 ئەگىپ خەق ئەر ئبىذىَذىِ ئىػىل . ئىذىٌ چومبُ قبىتىص ٍەَّۇ چبغالردا بىر ، بوپتۇ ٍىو

 بوىۇپ بەتتەر ٍېْىڭذىِ قېرىپ مۈّي بىر چومبّيىرىڭَۇ ٍبظ ضېْىڭ . مەتَەٍتي
 ، مەچۈرەر ئۆزى خۇدا گۇّبھيىرىَْي ، ضېغىْىَەُ ئېرىَْي ، زېرىنىَەُ ٍبىغۇزىۇقتب …مېتىذۇ

  .مەت قوّۇپ مېچىال بىر . ٍوق تەىىپىٌ ئوغۇق ضبڭب
 چۈغۈپ قبراڭغۇ ئوبذاّال تبالغب . ّبزىىْبتتي ، ٍېيىْبتتي ضۈرمىػىپ ببراتقب خوتۇُ قېرى

 ئبىذىراپ خوتۇُ . ئىذى ٍوق ئىالجَۇ ببغقب قبىَبقتىِ قوّۇپ ئۆٍذە بۇ ببراتقب . قبىغبّىذى
 قېرى . ٍېپىػتي ضبىجىذەك تبرتىپ ٍوتقبّغب ببراتْي دە، -ضبىذى ئورۇُ ، ٍىغىػتۇرۇپ داضتىخبّْي
 ئېڭىراپ غەىىتە ، قىيىقيىرى بوىَىغبُ ٍۇّبضىپ ٍېػىغب ئۆز ئىچىذىني ٍوتقبُ خوتۇّْىڭ

 ، ئۆتنۈزۈپ مېچىْي بىر ٍىرگىْىچيىل ئۇ . مەىتۇرەتتي غىذىقىْي تېخىَۇ ببراتْىڭ پۇغۇىذاغيىرى
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 تبڭ
  .ببغيىذى مىَىْىػنە تۇرۇپ ئورّىذىِ بىيەّال ٍورۇغي

 چېچي ٍبىغبُ ئۇّىڭ . چىقىرىپ بېػىْي ئىچىذىِ ٍوتقبّْىڭ خوتۇُ دېذى _ ّەگە؟_ 
 چىراٍي ، قبىغبُ ئېچىيىپ بېػي تبقىر ، بوىۇپ مەتنەُ چۈغۈپ چېتىگە ٍبضتۇقْىڭ ضىَرىيىپ

 دېذى_ ، قبٍتبً ٍەُ . _ قبىغبّىذى ئوخػبپ ٍوٍبٍغىال ٍبىَبۋۇز چۆچەميەردىني ضەتيىػىپ تېخىَۇ
  .ببرات

  .مەت قوٍۇپ ضېيىپ مىَىَيەرّي ئۈضتۈڭذىني _ ، خوتۇُ دېذى !_ توختب_ 
 !؟ دېگىْىڭ ّىَە بۇ_ 
 ھېيىقي ٍەّە مىَىَيىرىْي بۇ ئېرىَْىڭ رەھَەتيىل . ببر الزىَي ٍبڭب مىَىَيەرّىڭ ئۇ_ 
 . ضوراٍذۇ ئەپۇ گۇّبھيىرىَغب خۇدادىِ . قىيىذۇ دۇئب ئبتبپ ئېرىَگە ئۇ . قىيىَەُ ضەدىقە دىۋاّىگە
  …بېرىذۇ ٍۇضبپىرغب غېرىپ بىر ٍەّە ئوخػبظ ضبڭب ئبپىرىپ مىَىَيىرىَْي ئبّذىِ

 ئېرىَگە رەھَەتيىل » توّۇۋېيىپ ببزاردا ٍۇضبپىرّي مىَگەُ مىَىَيەرّي ئۇ ضەُ ئبّذىِ_ 
 دەپ_ ، مېيىطەُ ببغالپ ئۆٍۈڭگە دەپ «ئوخػبٍذىنەّال ئەجەپ

  .ببرات داۋاٍالغتۇردى ضۆزىْي خوتۇّْىڭ
 ٍبّب مۈّۈً قېرىغبّذا . مۆرۈّىطەُ ٍىگىت ئەقىييىق خېيي_ ، خوتۇُ دېذى_ ، ھەببەىيي_ 
  .قبىذى غۇّىڭغب
 قورقَبٍطەُ؟ قېيىػتىِ پېتىپ گۇّبھقب_ 
 مىََىْي ئېرىْىڭ مەتنەُ ئۆىۈپ خوتۇُ تۇه :»ئېيىپ تىيال ئوُ ٍېْىڭذىِ ئبخۇّۇً بىر_ 
 بوىطب گۇّبھىٌ . بەرگەُ پەتىۋاپىچىپ دەپ « بوىىذۇ ھباله قىيطب زىْب بىيەُ ئەر ضبپقبُ ئۈضتىگە
  .ھېطبپ غۇّىڭغب
 دەپ!_ ؟ مېتەٍذىَەُ چىقىپ ٍبالڭبچ تبالغب بېرىۋەتطەً ضېيىپ ضبڭب مىَىَيەرّي بۇ ٍەُ_ 

  .ئبچچىقىذا ببرات ۋارقىرىۋەتتي
 ببققۇچىيىنىٌ ئۆىگۈچە ضېْي ٍېْىڭ . چىقَب تبالغب قورقطبڭ مېتىػتىِ چىقىپ ٍبالڭبچ_ 

  .ببر
 . قبىذى تۇرۇپ تېڭىرقبپ دەقىقە بىر ھوٍيىذا چىقىپ قېچىپ ئېتىيغىْىچە ئۆٍذىِ ببرات

 ئۇچۇپ ئبرقىغب ئېطىيىپ تبٍغب بېرىپ ٍۈگۈرۈپ ئۇ . تۇراتتي ئېطىقيىق قۇىۇپ قبرا ٍوغبُ دەرۋازىذا
  :چىقىپ ئبىذىغب ئػل خوتۇّْىڭ قېرى . چۈغتي

 دەپ …._ مىَىَيىرىْي مەت، قوٍۇپ مىَىَيىرىْي ئېرىَْىڭ رەھَەتيىل ، ئوغرى ۋاً_ 
  .ئبڭالّذى ئبۋازى ۋارقىرىغبُ

 ئېطىيذى تبٍغب بېرىپ ٍۈگۈرۈپ ببرىچە جېْىْىڭ داجىپ مەٍْىگە قېتىٌ ئىننىْجي ببرات
 مىَىَيىرىْىڭ ، تۇرۇپ ئبىذىراپ ئورّىذىِ . چۈغتي گۈپپىذە ئۇتەرىپىگە ھوٍيىْىڭ دە،-

  .قبچتي قبقَبً توپىطىْىَۇ
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 ھويال سىرلىق

 
 مېيىپ بوٍىغب ئۆضتەڭْىڭ بىر ٍىراقالپ ھوٍيىذىِ بوٍىذىني مۆه قبچقبّچە غۇ ببرات

 رەھَەتيىل . » قبقتي تۇٍبّْي توپب مىَىَيىرىذىني ، ٍۇٍۇپ مۆزىىرىْي ٍۈز ضۇدا ٍۇزدەك . توختىذى
 _ ئۇ، ئوٍالٍتي دەپ_؟ بېرەرٍۇ تېپىپ پىػنەىيىل بىر ٍەّە ٍبڭب مىَىَيىرى ىەّىتي بۇ ضودىگەرّىڭ

 رەضۋا ئۆزىْي ، تۈمۈرۈپ ٍۈزىگە بوىطب ئېطىيذىغبُ ٍەردە بىرەر ٍبڭ دەىيە قېرى ئۇ ئەٍذى ، ٍبق
  . «ٍبخػي ٍۈرگىْىٌ ٍەردە مۆپرەك ئبدەً ، ئىػقىيىپ . قىيىَەُ

 خبىىَراق ، قىيغبچقب ئبۋارە مېچىچە ئۇّي خوتۇُ قېرى . ئىذى ٍوق جبُ قوىىذا پۇت ببراتْىڭ
 ٍېڭىپ بىيەُ موچىالر بۈگرى ئەگىرى ٍەّە ئۇ . مېيەتتي ئۇخيىۋاىغۇضي بىر تبزا تېپىپ جبٍْي بىر

 ضۇ ، ضۈپۈرۈپ ئبىذىْي دۇمبّيىرىْىڭ ضېتىقچىالر ضودا ، ھۈّەرۋەّيەر . مەىذى ٍېتىپ ئىچىگە ببزار
 مىرىپ موچىغب بىر مەڭ ٍبڭغىْىچە ببرات . قىيىۋاتبتتي تەٍَبرىىقىْي ئىېچىػْىڭ ،دۇمبُ چېچىپ
 ئبددىٌ ئىچىذە ضبراٍالر . ئورۇّالغقبّىذى ضبراٍالر مىچىل چوڭ موچىغب بۇ . قبىذى

 . ئىذى ببر الپبضالر مەڭ چۈغۈرىذىغبُ ٍبه ، ئۆٍيەر ئبالھىذە چۈغىذىغبُ ببٍالر ، ھوجىرىالر
 بۇ . ضېيىْغبّىذى ئوقۇرالر ئۇزۇُ بوىطب ھوٍيىالرغب تۇرىذىغبُ ئۇالغ ئبت ئبرقىطىذىني ضبراٍْىڭ
 ببرات . ضىيىقيىتىۋەتنەّىذى ببغالۋېرىپ ٍبه توال ٍۇرتالردىِ خىو خىيَۇ ٍبغبچالرّي ٍوً ٍەردىني

 بوىغبچقب تەرىپىذە ئبٍبغ موچىْىڭ دەڭ بۇ . مەىذى مىرىپ دەڭگە بىر جبٍالغقبُ چەتتىرەك
 مۆرپىيەرٍۇ ٍوتقبُ ھوجىرىالردىني الٍىق غۇّذاقغب . ئىذى دەڭيەردىِ مەٍرەك خېرىذارى
 ئېيىػْىڭ ھوجىرا بىر دەڭذىِ ٍۇغۇ قىيىپ ئبٍبه بىر ببرات . ئىذى ئەرزاُ ببھبضىَۇ ، ئبددىَراق
  .بوىذى قىيَبقچي ئبٍبىىْي

 بوىغبُ ئبىَبقچي ٍبه تۇرۇپ غەھەردە ٍۇغۇ ضودىگەرّىڭ بىر ئۆزىْي دەڭجبڭغب ببرات
 ٍېتىپ بىيەُ ٍبىيىرى خوجبٍىْي پۇىيىرىْي ٍبتبق ۋە تبٍبق . توّۇغتۇردى دەپ خىسٍەتنبرى

 ّۇرغۇُ ئۇّىڭطىسٍۇ . بىيذۈردى تۆىەٍذىغبّيىقىْي بىيەُ ئوغۇقي بەىنىٌ ۋە بىراقال مەىگەّذە
 ئېچىپ بىرىْي ئۆٍيەرّىڭ قبتبردىني ئۇّىڭغب ۋە بوىذى ٍبقۇه دەڭجبڭ ؛، تۇرغبچقب بوظ ھوجىرىالر

 ئورۇُ گۇٍبّغب ئۇّىڭذا ضۆزىىرى گەپ ، تۇرۇغي ٍۈرۈظ ، مىَىَيىرى ئۈضتىذىني ببراتْىڭ . بەردى
  .قوٍَىغبّىذى
 ئۆز خۇددى دەڭذىِ ، قىيىپ ّبغتب تۇرۇپال ئورّىذىِ ئەتىگىْي مۈّي ھەر ببرات

 ٍېڭىپ ئبدەٍذەك بوىغبُ قوٍَبقچي ضۆزىىػىپ ، مۆرۈپ ٍبىالرّي مېرەميىل ضودىگەرىىرىگە
 ئەتىگەّيىني مۈّي ھەر غەھەر چوڭ بۇ چۆىذىني . ئبرالٍتي غەھەرّي بوٍي مۈُ . مېتەتتي چىقىپ

 ضەھرادىِ ، مبرۋاّالر ضبّطىسىىغبُ ئېچىپ دەرۋازىيىرىْي قبرىغبُ غەرىققە بىيەُ غەرىپ ئۆزىْىڭ
 ئبدەٍيەر بۇ . قىالتتي قۇبۇه ٍەدىنبرالرّي ، ئوتۇّچىالر ، دېھقبّالر مېيىۋاتقبُ پىَبدە ۋە ئۇالغيىق

 ئبدەٍيەرّىڭ . ئبقبتتي ضەىذەك رەضتىذە ببزار توغۇپ بىيەُ ئوقەتچىيەر ئىچىذىني غەھەر
 ٍەّە دەرۋازىيىرىذىِ غەھەر ٍېقىِ مەچنە . گۈرۈىذەٍتي ئېغىر بوٍي مۈُ غەھەر غبۋقۇّىذىِ

 ئوتۇّچىالر ، دېھقبّالر ٍېْىنيىگەُ ضېتىپ مېرەميەرّي ّەرضە ، مبرۋاّالر ئبرتقبُ تېڭىقالرّي ٍېڭي
  .مېتىػەتتي چىقىپ ئبىذىراپ

 بىرەر بوىىذىغبُ تبپقىيي پۇه ئبققۇزٍبً تەر ئىچىذىِ غەھەر ، قېذىرىپَۇ قبّچە ببرات
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 غەھەرّىڭ بۇ .»قبٍتبتتي توقۇپ ٍبىغبّالرّي خىو ھەر دەڭگە مۈّي ھەر ئۇ . مۆرٍىذى ٍوچۇقْي
 ئىنني موزىچىالرغب موچىذىني پبالّي_ ، دەڭجبغب ئۇ دەٍتي_ئىنەُ، چىراٍيىق ّبھبٍىتي موزىيىرى

 قۇرۇق مۈپيەرّي ئەىۋەتتە . قوٍذۇً بۇٍرۇتۇپ مۈپيەرّي ، تبۋاق ھېجىر ، قبچب گۈه جۈپ ٍۈز
 پبختىيىرىَۇ ٍەرّىڭ بۇ»، …«ٍۇرابببضي ئەّجۈر ٍبمي غەربىتي ئبّبر ئىچىگە ئۇّىڭ . ئەمەتَەٍَىس

 ئېيىپ پبختب تبً ئوتتۇز -ٍىگرىَە بوىطب _ ، ئۇ مۈّي ئىننىْجي دەٍتي_ تۇرىذۇ، ئەرزاّذەك
  ….«بوىغۇدەك ٍبڭطبقَۇ

 بۇ ببراتقب . ٍبقبتتي ضۆزىىرى قىيغبُ ٍبختبپ غەھەرّي بۇ ببراتْىڭ دەڭجبڭغب ضبددا
 ٍەغھۇرىىقىْي ٍبىالرّىڭ قبٍطي ، ضۈپىتىْي ، تۈرىْي ٍەھطۇالتالرّىڭ چىقىذىغبُ غەھەردىِ

 ، بىيۋېيىپ ّەرضىيەرّي مۆپ ھەققىذىني غەھەر ضۆزىىرىذىِ ئۇّىڭ ببرات . بېرەتتي ضۆزىەپ
 بوىىذىغبّذەك ٍېۋىيىرىَۇ قۇرۇق غەھەرّىڭ بۇ . » بېرەتتي ضۆزىەپ ئۆزىگە دەڭجبّىڭ ئەتىطي
 ئۇالغ بوظ ئەگەر . قبراٍَەُ مېيىػىگە بىيەُ ئۇالغ قبّچىيىل خوجبٍىْْىڭ_ ، ئۇ دەٍتي_ ، تۇرىذۇ
  …«بوىىذۇ ئبىطبقَۇ ٍبڭبق ، چىالُ ، گۈىە تبغبر قبّچە بىر ٍەّە بوىطب

 ٍەٍذاّىْي قىََبر ٍەردىني بىر بوىَىغبُ ٍىراق ئبّچە دەڭگە چۈغنەُ ئۆزى ببرات مۈّي بىر
 ٍەٍذاّغب چوڭ ٍەردىني بۇ چىنەرٍەّيىرى ، قىََبرۋاز ، بىنبرچىيىرى غەھەرّىڭ بۇ . قبىذى ببٍقبپ

 ئبرقىطىذا مىػىيەرّىڭ ئوٍْبۋاتقبُ غىػخبه ، ئوغۇق تۆت چىيىَچىيەر ، چبٍچىالر . ٍىغىيىػبتتي
 ّەق بەزىذە ۋە تەڭگىيەر مۈٍۈظ ، پۇىالر قەغەز ٍەٍذاّىغب دو . قىالتتي خىسٍەت ٍۈرۈپ ٍۈگۈرۈپ

 چەمَەُ ئبال مۆزىىرىْي تۇرغبّالرّىڭ قبراپ ، تۆمۈىۈپ جىرىڭالپ تىيالالر ئبىتۇُ
 غبٍىپ ئۆتۈپ قوىىغب قىََبرۋازّىڭ ئبٍەتيىل بىر قبٍطي دەٍذىال بىر ٍەّە دە، -قىيىۋېتەتتي

 ضبراڭذەك ئبٍرىيىپ ۋەضيىذىِ ھەٍَە ببٍۋەتچىيەر قبّچە ٍەردىِ بۇ مۈّيىرى بەزى . بوالتتي
 ببٍۋەتچىگە ٍېڭي دەٍذىال بىر ٍبالڭتۆظ بىر قبٍطي مەىگەُ ئبٍىتي . مېتەتتي چىقىپ دەىذەڭػىپ

 ئۈچۈُ ٍىغىۋېيىع پۇىيىرىْي تبپقبُ تۆمَەً تەر قىَبرۋازالرّىڭ ٍەّە ئەتىراپتب بۇ . قبالتتي ئبٍيْىپ
 قبّذاقتۇر ٍەّە ئبرقىطىذا ٍەٍخبّىالرّىڭ ، ٍەٍخبّب ، ضورۇّيىرى ئىػرەت ئەٍىع قوٍۇىغبُ ئېچىپ
 جەّْىتي ئۆز چىنەرٍەّيەر ، قىََبرۋاز ، قبراقچي ، ئوغرى ئەتىراپْي بۇ . ئىذى ببر ھوجىرىالر ٍەخپىٌ

 ئۇضۇىچي پەّجىرىيىرىذىِ ھۇجىرىالرّىڭ ئبرقىطىذىني ٍەٍخبّىالرّىڭ مېچىيىرى . ھېطببيىػبتتي
 ٍەردىِ ئۇ . تبغيىْبتتي مۆزگە مۆىەڭگىيىرى ئەىەڭػىگەُ ٍورۇقىذا چىراق خېْىَالرّىڭ

 قوغۇىۇپ بىيەُ ّبىىيىرى ھەضرەتيىل غېجەميەرّىڭ ، ضبتبر ، داپ ، ّبۋا ّەغَە ئبڭيىْىۋاتقبُ
  .بېطىيَبٍتي ٍورىغىچە تبڭ ئبۋازىىرى ّبخػب مەتنەُ

 مېتىۋاتقبُ مىرىپ قوٍۇّيىرىغب مىَەىرّىڭذۇر ئۆتۈپ قوىغب قوىذىِ ٍەٍذاّذىني بۇ ببرات
 قىََبرۋاز ٍەرد مەىگەُ تەىىَي بىر قبّذاقتۇر ئۇّىڭغىَۇ بەزىذە . بوالتتي ھەٍراُ قبراپ پۇىالرغب

 ضبٍطب ، چېۋە ٍېۋە ببزاردىِ ببرات مۈّيىرى ٍۇّذاق . قبالتتي تېگىپ ئبزىراق چوتبردىِ ئۈىەضتۈرگەُ
 چبقىرىپ داضتىخىْىغب ئۆز دەڭجبّي ۋە قبٍتبتتي ھۇجىرضىغب تۈگۈپ ٍبغيىقىغب پەرٍۇدىيەرّي ،

 ، قبىَبً قبراپ تبٍىقىغىال غورىگىو دەڭْىڭ ئۆزىْىڭ بىيەُ غۇّىڭ . قىالتتي ٍېھَبُ
 پبرچە ٍۈز بۈگۈُ . » قوٍبتتي مۆرضىتىپ تۇرىۋاتقبّيىقىْي تبٍبقيىْىپ ٍېتەرىىل ببزاردىَْۇ

 ھېچقبّذاق ئۇ دەٍتي _ ، قوٍذۇً ببضقۇزۇپ ٍېرىگە بىر ئبٍرىٌ دۇمبّْىڭ ضۆزىىػىپ گىيەٍْي
 پبٍذا ئوبذاق ٍبڭطبقَۇ ئېيىپ گىيەٍيەرّىال غۇ ، مەىطە ٍېتىپ ضودىگەر _ ، بوىَبٍال خىجىو
 گەپ ئۈضتىذە پبختىالر تبً تبً ، موزا جۈپ ٍۈز ّەچچە ، گىيەً پبرچە ٍۈز قبّذاقتۇر …« قبىىذۇ
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 ئوغۇقچە ئۆزىگە ئەّطىرەغْي ھۇجىراھەققىذىِ بىيەُ پۇىي تبٍبق ئەرزىَەش دەڭجب ، بوىىۋاتقبّذا
 ئۆزىْىڭ مۈّي بىر بوىَىطب مۈّي بىر ّۇرى قىطَىتىْىڭ ئۇىۇغ خۇداّىڭ بوىطب ببرات . بىيەتتي

 ئىگىطي دۇَّبّىڭ تۈگىَەش بېرىپ ٍۈز تبضبدىپىيىل بىرەر مۈّي بىر ، چۈغىذىغبّيىقىغب بېػىغىَۇ
 چىْيىققب ئېھتىَبىْىڭ بىر ٍۇغۇّذاق تۇٍغۇضي ئۇّىڭ . ئىػىْەتتي قبتتىق قبىىذىغبّيىقىغب بوىۇپ

  .قىالتتي بەرگەّذەك بىػبرەت ئبٍيىْىذىغبّيىقىذىِ
 بىر پۇىالر . تۇراتتي قبراپ قىَبرغب قىسزىۋاتقبُ تبزا ئوتتۇرضىذىني ٍەٍذاّْىڭ ببرات مۈّي بىر
 قىَبرۋازّىڭ بىر مېيىۋاتقبُ ئبٍىتي تبزا . ئىذى چۈغَەمتە ئۇچۇپ ھەٍَبّغب بىر ٍەّە ھەٍَبّذىِ

 ئبرقب ئۇّۇڭغب ئوغۇق تۆت . ئىذى دۆۋىيەَّەمتە ئبىذىغب ، تېػىپ ھەٍَبّيىرىذىِ ، ٍبّچۇق پۇىيىرى
 ّەپىطي جىذدىَيەغنەّيىنتىِ تۇرغبّالرّىڭ ئەتىراپتب . مەىگەّىذى رەت ّەتچە ئوُ ئبرقىذىِ
 تېخىَۇ ئۇتتۇرغبّطىرى ئۇتتۇرىۋاتقبّالر . مېتىػىۋاتبتتي چەمچىَىپ مۆزىىرى ، قىطىيىپ

 ئۈچۈُ ئېھتىَبت ، تىقىپ ٍەرىىرىگە بىر ئبىيىقبّذاق ئىػتبّيىرىْىڭ قوىيىرىْي ، قىسزىپ
  .ئىذى چىقبرٍبقتب پۇىيىرىْىَۇ قوٍغبُ ئبٍرىپ

 ببرات تۇرغبُ قبراپ ضوزۇپ بوٍْىْي دۈٍبىطىذىِ مىػىيەرّىڭ ئوالغقبُ دەۋەتتي!_ ٍبئبىال_ 
 !؟ تېپىػىذىغبّذۇر ّەدىِ پۇىْي ٍۇّچىۋاال خەق بۇ_ ،

  .بىرەٍيەُ تۇرغبُ ٍېْىذا قوٍذى ضۇئبه ضۇئبىىغب ئۇّىڭ دەپ_ ؟ ئۇقَبٍطەُ تېخي ضەُ_ 
  .ئۇقَبٍذىنەَّەُ_ 
  .ئوغۇرالٍذۇ_ 
 ئوغىرالٍذۇ؟_ 
  .ئوغىرالٍذۇ ، ھە_ 
 بۇ ؟ قىيىذۇ ئىع ّىَە ئىگىطي پۇىْىڭ ئوغۇرىىغۇچە پۇىْي غۇّچىۋاال ، ئوغۇرالٍذۇ ّەدىِ_ 
 ؟ ٍوقَۇ ھبمىٌ قىيىذىغبُ ّبزارەت ضبقچىالرّي ، ضبقچي قىيىذىغبُ مۈزەت غەھەرّي
 ھبمىَْىڭ بىسّىڭ پبھ _ ، مىػي ھېيىقي دېذى_ ؟ ئوخػىَبٍطەُ ٍۇرتيۇق ٍبقب ضەُ_ 

 ئوڭ قېتىَذا ئىننىْجي ، قوىي ضوه قېتىَذا بىرىْجي قبىطب تۇتۇىۇپ ئوغرى ، دېَە بىر ئبچچىقىْي
 ئۇرۇپ تۇتىۋاىطب ئۆزى ئىگىطي ٍبه ئوغرىْي . مېطىيىذۇ مبىيىطي قېتىَذا ئۈچىْجي ، قوىي

  .بوىَبٍذۇ ضورىقي ئۆىتۈرىۋەتطىَۇ
 !دە-ئوغىرىىَبٍذۇ تۇرۇپ مۆرضىتىپ ئۇالرغب ئبدەً قىيغبُ ئوغرىيىق ، ئبغىْە ، ىېنىِ

 تۇٍذۇرٍبً مېچىذىال بىر دۇَّبّي غۇّچىۋاال قىيىپ قبّذاق_ ، ببرات دەۋەتتي !_ قۇدىرەت ٍب_ 
 ؟ بوىىذىغبّذۇر ئوغىرىىۋاىغىيي

 تۆٍۈرّي ٍبپالق ، ئىْچىنە چىگىۋاىغبُ ئىػتبّبېغىغب قىََبرۋازّىڭ ٍوغبُ مۆزىىرى ئبۋۇ_ 
 ، ئبچقۇچ خبضىَەتيىل بىر ئبجبٍىپ ئۇ ، پبھ_ ، مىػي ھېيىقي چۈغەّذۈردى دەپ_ مۆردۈڭَۇ؟

 ئۇّىڭ قبرا، قبرا، ، …ئېچىۋېتەىەٍذۇ غبالققىذە قۇىۇپْي ٍەھنەً ھەرقبّذاق ئۇ بوىغبّذا مېرەك
 دىگەّذە ئبٍەت ، قوً بىيىپ ىېنىِ ، ئبٍەتيىل قىَبردىَۇ ئۇ . چۈغتي ئبىچۇ ٍەّە ئوغۇقي ئبتقبُ

 ھەر ببٍالر ھەٍَە غەھەردىني . قىيىذۇ چبغالردا قبچقبُ ئبٍىتي ئۇ ئوغرىيىقْي ، ٍوق ئىػەّچ
 ھبىىغب ئۇالرّىڭ بوىَىطب . قىيىذۇ دۇئب تىيەپ بوىۇغْي ئبٍەتيىل قىَبردا ئۇّىڭغب ّبٍىسىذا ۋاخيىق

  .ۋاً
 .ببرات دېذى_ ، ئۇتتۇرىۋەتتي پۇه ّۇرغۇُ بىچبرە ، قبرا مىػىگە ئبۋۇ_ 
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 بۈگۈُ ، ئېَتتىڭ توغرا ؟ دەٍطەُ قۇغْي ببً ئۇتتۇرىۋاتقبُ ئبرقىذىِ ئبرقب ٍۇّۇ_ 
 پبچبقيىرى ئۇّىڭ ، مۆردۈڭَۇ . ئۇتقبّىذى تبزا ئۇ ھەپتە ئۆتنەُ . قېچىپتۇ ئبٍەت ئۇّىڭذىِ

 خبىىغبُ ، ئبرتىيىپ تبٍذىِ ھەرقبّذاق بىيەُ پۇتيىرى ئۇزۇُ ئبغۇ ئۇ ، ئۇزۇُ ضېْىڭنىذىَْۇ
 .ئېتىۋاتىذۇ قوىىذا ضوه ئوغۇقْي ئۇ ، ببٍقىذىڭَۇ . چۈغەىەٍذۇ ھوٍيىغب

 دەضتىذىِ ئۇّىڭ . تبغالّغبُ مېطىپ تەرىپىذىِ ھبمىَىَىس ئبدىو بىسّىڭ قوىي ئوڭ ئۇّىڭ
 …ٍەجبۇر ئېگىسىىتىػنە قوٍۇپ مۇٍىالچب ٍېڭىذىِ ٍىيي ھەر ئۈضتىگە تېَي ئۆٍىْىڭ ببٍالر

 ٍەٍذاّىذا قىَبر ٍۇغۇ ٍەُ ئۇّي ، ئبغىْىچۇ ۋىجىننىْە ئوىتۇرغبُ قىطىيىپ ئبرىىقتب ئبۋۇ_ 
 ضورىذى دەپ_ ؟ مېرەك ببقطب جبُ مۆتۈرۈپ چبپىْىْي ئبمىيىرىْىڭ ٍۇغۇ ئۇ . مۆرىَەُ دائىٌ
  .ببرات

 تۇرقي تەقي ئۇّىڭ ، قبرا ، ٍبّچۇقچي ٍەغھۇر ئەڭ غەھەردىني ٍۇغۇ ئۇ ؟ دېذىڭ ّىَە_ 
 ضەُ . مۇضب تۇغَب ، ٍوق دىذارىَۇ دىگەّْىڭ بۇرۇت ضبقبه ئىڭەميىرىذە ، زىيۋا ئبٍبىالرّىڭنىذەك

 بوىغبّذا الزىٌ پۇه . ھېطببالۋەر دەپ پۇىيىرى ئۇّىڭ پۇىالرّي ٍبّچۇقىذىني ئبدەٍيەرّىڭ ببزاردىني
 پەٍذا ببزاردا چىقىرىپ ئىْىچىنە ئبۋازىْي ، تبرتىپ چۈٍبەه ٍۈزىگە ، ئبرتىپ بىرّي پۈرمەّجىذىِ ئۇ

 پەرىق قبّذاق ئۇّي ضەُ قېْي ئىچىذىِ خوتۇّالرّىڭ ٍۈزىىگەُ ببزاردىني . بوىىذۇ
 ٍبّچۇقىِ ھەٍَىطىْىڭ ، ٍۈرۈپ قىطتىيىپ ئبرىطىذا ئبدەٍيەرّىڭ ئۇ…؟ قىالالٍطەّنىِ

 ، بوىطب ٍبڭىذىغبُ ّبزىىْىپ ، ئوٍْىتىپ ضبغرىيىرىْي ئۇ ئەگەر . بوىىذۇ قۇرۇقذاپ بىردەٍذىال
 ّبز ئۇ ببرغبّذا ٍەرگە خبىىَراق . ٍبڭىذۇ ئەگىػىپ ٍوقىتىپ ئېطىْي ببٍۋەچچىَۇ دىگەُ ٍەَّەُ
 ببٍۋەچچىْىڭ بىردەٍذىال ببرٍبقيىچي ئۇزۇُ ، ئىْچىنە . تۇرىذۇ ضۈرمەىگىيي ببٍۋەچچىگە قىيىپ
 غبراقػىتىپ تەڭگىيەرّي مۈٍۈظ تبۋمبغب ٍۇّۇ ، ٍبّب ، …ئۈىگۈرىذۇ قبتىراپ ٍبّچۇقىغب ھەٍَە

 ٍوىيىرىذا چۆه ، بوىىذۇ دىطەڭ قبراقچي ھەقىقىٌ ئۇّي. قوً مۆرۈپ بۇرۇتْي غبپ تۆمۈۋاتقبُ
 ٍبىيىرىْي مېطىپ مبىيىطىْي ببضقبّالرّىڭ غەپيەت ، قبىغبُ ئۇخالپ . بۇالٍذۇ توضۇپ مبرۋاّالرّي

  …قبچىذۇ ئېيىپ
 غۇّذاق ئەّە ٍوىذا ئبىتۇّيىرىَىسّىَۇ بىسّىڭ ببٍب_ ببرات، ئىچىذە دەۋەتتي!_ ٍبرەببىٌ »
 بوىطبق قبىغبُ ٍىذىرالپال ئوٍغىْىپ بىرەرىَىس ئۇمب -ئبمب چبغذا غۇ! دە-ئىنەُ بببيىغبُ قبراقچالر

 ئىچىذە پۇىالر قىسزتىۋاتقبُ تبۋمبّي ٍۇغۇ بىيىذۇ، ،مىٌ …چېغىَىس ئبٍرىيىذىغبُ مبىيىَىسدىَْۇ
 …«بەىنىٌ؟ ببردۇر تىيالىىرىَىسٍۇ بىسّىڭ

 ٍەُ ، بوىىذىنەّۇ ئوغۇرىىطب ٍېْىڭنىْي ببغقىالر :»مبىيىطىذا ببراتْىڭ تۇٍۇقطىس
 دە،-چبقْىذى قىيىپ ٍبىت خَبه دىگەُ_ ، بوىَىغۇدەك ّېَىػقب ئوغىرىىطبً ببغقىالرّىڭنىْي

 ، بوپتۇ ّېَە بوىطب قىطقىراق ئوغرىْىڭنىذىِ ئبۋۇ پۇتۇً ٍېْىڭ _ ، مەتتي ئوٍْبپ مۆزىىرى
 ئبچ ئىػقىيىپ ، چىقبرٍەُ ٍۈدۈپ ّەرضە ئبزىراق ، ئبرتىيىپ تبٍالردىِ پبمبرراق ضەه ٍەُ ّبھبٍىتي

 بوظ ، ٍەٍذاّىْي ببزار بىيەّال تبرقىيىػي ببزار ببرات ببغالپ ئەتىطىذىِ !…« ٍبخػىراق ٍۈرگەّذىِ
 ۋە ضۆڭەك ئبىذىذىني ئبغخبّىالرّىڭ ، قبتىراپ ئىتالر موچىالردا . ئبٍالّذى رەضتىيەرّي قبىغبُ
 تبختبً قېيىِ دۇمبّالرّىڭ . قىيىػبتتي خىرىص بىرىگە بىر تبىىػىپ ّەرضىيەرّي تبغالّذۇق ببغقب

 بەزى . ضېيىْغبّىذى قۇىۇپالر پوالت ئۈضتىذىِ ، بوىۇپ ئېتىيگەُ ٍەھنەً ئىػىنىيىرى
 بۇ . تۇراتتي ئېطىيىپ زەّجىرىەر تۆٍۈر ببغيىۋېتىيگەُ ئبىَبپ ، تبقبقالر قبّذاقتۇر ٍەّە ئىػىنيەردە

 ٍوق ببراتتب بوىطب ئبچقۇچ خبضىَەتيىل ئېچىۋېتىذىغبُ غبراقػىتىپ قۇىۇپالرّي ببرىىق ٍەردىني
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 ۋاقتي ئۇالر . ٍېقىالتتي گۈىخبّيىرى قبراۋۇىالرّىڭ بېػىغب رەضتىيەر بىيەّال چۈغۈظ قبراڭغۇ . ئىذى
 تبمي ئبٍىغي مۆزەتچىيەرّىڭ ، تۇراتتي ئۆتۈپ ئبىذىذىِ دۇمبّالر تبقىيذىتىپ مبىتەميىرىْي ۋاقتىذا

 تەۋەمنۈىچىيىل ئەھۋاىذا ٍۇّذاق . بېطىيَبٍتي بوىغۇچە پەٍذا ٍوىۇچىالر موچىالردا ، ٍورۇپ تبڭ
 ببرغبّغب بىيەُ ئبٍىغي ئۆز ئبىذىغب بېگىْىڭ غەھەر مېطىذىغبُ قوىىْي پۇت ئوغرىالرّىڭ قىيىع
  .ئىذى ببراۋەر

 . ببغيىذى ئبرالغقب ٍەھەىيىيەرّي ئەتىراپىذىني ببزار ببرات ، مېَىِ مۈّذىِ ّەچچە بىر ٍەّە
 . مېتەتتي ئۆتۈپ ئىتتىنىال ببرات ٍەھەىيىيىرىذىِ مەٍبەغەىيەر قورغبىغبُ بىيەُ تبٍالر پبمبر پبمبر

 قبغىجىراپ دەرۋازىيىرى پبمبر، تبٍيىرى ئبراٍالرّىڭ ھوٍال ، مۆرۈٍطىس غۇّچىيىل ئۆٍيەر ٍەردىني بۇ
 ٍۈگۈرۈپ ببىىالر ٍبىىڭبچ ھوٍيىالردا . ئىذى ٍوق تبٍيىرىَۇ دەرۋازا ھوٍيىالرّىڭ بەزى ، قىَطبٍغبُ
 ٍوٍبٍالر ھبىطىس ئوىتۇرغبُ ٍېرىذە چۈغىذىغبُ مۆىەڭگە ھوٍيىْىڭ . ٍۈرىػەتتي
 بۇ . غوراٍتي مۈچەپ مۆمطىْي ٍوق ضۈتي ئبّىطىْىڭ بوۋاقالر ئورۇق . ئىگىرىػەتتي چبق

  .بوالتتي چىقطب بېرىپ ّەرضە بىر ئەٍەش، ئېيىپ ّەرضە بىر ئبدەٍيەر مىرگەُ ئۆٍيەرگە
 ئۇ ، بوىۇپ ئېگىس بىرىذىِ بىر تبٍيىرى ھوٍال ٍەھەىيىيەرّىڭ تۇرۇغيۇق ضودىگەرىەر ، ببٍالر

 قوٍۇغْىَۇ ضبّجىپ تىنەّيەرّي ٍەّە ببٍالر بېخىو ئۈضتىگە بەزىيىرىْىڭ تبٍالرّىڭ ئېگىس
 ئۇ . تۇراتتي جىَجىت دائىٌ موچىالر چۈغَەش مۈُ ئوتتۇرضىذىني تبٍالر ئېگىس . ئۇّتىَىغبّىذى

 ئبق پبرچە بىرەر ٍبمي پبرچىطي بىر مىچىننىْە ئبضَبّْىڭ پەقەت مىػىگە ببرغبُ مېتىپ ٍەردە
  .تۇراتتي ئېطىيىپ ھبىقىالر تۆٍۈر ئېغىر بوىطب دەرۋازىالردا ٍۇضتەھنەً . مۆرۈّەتتي بۇىۇتال

 بوىۇپ قبرىَىغبُ ھېچْىَىگە موچىالردا ٍۇّذاق ببرات ، ئۈچۈُ قوٍَبضيىق تۇغذۇرۇپ گۇٍبُ
 دائىَب ئبغۇ . » ئۆتەتتي ضەپطېيىپ ئىْچىنە ھەٍَىگە قۇٍرۇقىذا مۆزىْىڭ بوىطب ئەٍەىىَەتتە ،

 خىَبه دەپ_ ببردۇر؟ ئبالٍەتيەر ّىَە ئىچىذە دەرۋازىالرّىڭ ھەٍۋەتيىل تۇرىذىغبُ ٍېپىقيىق ٍەھنەً
 بىييە بىيەُ غۇّىڭ. ٍبتقبّذۇر چېچىيىپ دۇَّبالر ھېطببطىس بەىىنىٌ ٍەردە ئۇ_ ، ببرات قىالتتي
 ببغالپ ئىتالرّىَۇ ٍوغبُ ئېَىقتەك بىيەُ مۆزەتچىيەر ٍبٍبُ ئبچچىقي ٍەرگە ئۇ ٍەّە ببٍالر ٍەمنبر

  …«بوىَبٍذۇ قىيىػقب تەۋەمنۈه ھەرگىس تۇرۇپ بىيَەً ئەھۋاىْي ، ٍبق…قوٍغبّذۇر؟
 بىر دىگەُ !_ مېرەك چۈغۈظ ئبرتىيىپ ھوٍيىالرغب ضېيىْغبُ قۇىۇپ تېػىذىِ ، ئەىۋەتتە »

 ئبدەً ئىچىذە ھوٍال ، ضېيىْذىَۇ قۇىۇپ تېػىذىِ_ ، مۈّي بىر مبىيىطىغب ببراتْىڭ مەىذى پىنىر
 بەھۇزۇر ٍەردە ئۇ ، چۈغۈۋاىطبڭال ئېطەُ ئبٍبُ ئىچىگە ، ئبرتىيىپ تبٍذىِ . گەپ دىگەُ ٍوق

  !«ٍۈرىۋېرىطەُ قىيىپ ضبٍبھەت
 غۇّذاق ئەّە ببرات ، مېَىِ مۆزىتىػيەردىِ ئۇزاق ھبرغۇزىۋېتىذىغبُ قىيىپ تەقەززا مىػىْي

 ئۈضتىگە تبٍيىرى ئېگىس ھوٍيىْىڭ بۇ . قبىذى ببٍقبپ ئۆٍْي بىر تۇرىذىغبُ قۇىۇپالقيىق دائىٌ
 مۈُ بوىطب موچىغب تبر ئبىذىذىني ھوٍال . چۈغەتتي ّۇرى مۈُ قىسغۇچ ئبخػىَي -ئەتىگىْي

 مۆىەڭگە تىْچىق دائىَيىق ٍەّە ٍەردە ئۇ ئبّذىِ دە،-چۈغەتتي ّۇرى مۈُ بىردەً تىنيەغنەّذىال
 ٍوغبُ ئىػيىگەُ ّەقىػيەپ ٍبغىچىذىِ ٍبڭبق قورۇّىڭ قىيغبُ ّىػبُ ببرات . ضۈرەتتي ھۆمۈً

 ٍوغبُ ئۆضنەُ تەرەپتە موچب . گۇگۇىذىػبتتي قوّۇپ مەپتەرىەر ئۈضتىگە تبً . ئىذى ببر دەرۋازىطي
 تېرەك بۇ . تبرتىيغبّىذى ئۇچ تەرەپنە ھوٍال ئبرتىپ ئۈضتىگە تبً غبخيىرىْي تېرەك قبپبق تۈپ بىر
 ئبدەً تۇٍۇقطىس موچىذا ، قىيىػقب ٍبردەً ئبرتىيىػىغب تبٍذىِ ببراتْىڭ غبخيىرى قۇٍۇق ئۇّىڭ ۋە

 تۇرغبّذەك قىيىپ ۋەدە قېيىػقب ٍۇغۇرۇپ ئبرىطىذا ٍۇپۇرٍبقيىرى قۇٍۇق ئۇّي بوىطب بوىغۇدەك پەٍذا
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  .مۆرۈّەتتي
 ٍبڭىذىغبُ ئبقطبپ ، ضۆرۈُ چىراٍي ، ضبقبه چبر ئەتىگەّيىني مۈّي ھەر ھوٍيىذىِ ھېيىقي

 ٍەھنەً ئۇّي ، بېطىپ غبدىقۇىۇپْي ٍوغبُ ھبىقىيىرىغب تۆٍۈر دەرۋازىْىڭ دە، -چىقبتتي ئبدەً بىر
 ئۇ ٍۈرگەّذە ٍوه . ٍبڭبتتي قبراپ ببزارغب ، قوٍۇپ ضىينىپ ّەتچە بىر ٍەّە ؟دەپ ٍوق ئېتىيذىَۇ

 ئۇزۇُ ببھبىىق قىََەت ئۈضتىذىني ، تىرىػطىَۇ غۇّچە بىيىْذۈرٍەضيىننە ئبقطبقيىقىْي ئۆزىْىڭ
 بۇ ٍېرىذە قبٍْبق تبزا ببزارّىڭ . قبالىَبٍتي ٍېپىپ ئەٍىبىْي پۇتىْىڭ ئۇّىڭ توُ

 چبٍخبّىالردىِ خوجبٍىْيىرى دۇمبّْىڭ ببغقب چۈغتە . ئىذى ببر دۇمىْي گەزٍبه ئبدەٍْىڭ
 ئۆٍذىِ ئبدەً بۇ ، تبٍبقالّطب بىيەُ ٍېغىسالر ، ببداً ، پىطتە پەتْۇضتىني ، ئبىذۇرۇپ چبً قىسزىق
 ضودىگەرىەر بەزى تبرقىغبّذا ببزار . قىيىۋېرەتتي ضودىطىْي غبجىالپ ّبّْي قبتتىق ببرغبُ ئېيىپ

 ضىرىىق دۇمىْىذا ھېيىال بەزىيىرى . ٍبڭبتتي قبراپ ئوىتۇرۇغالرغب ٍەغرەپ ئوىتۇرۇپ پەٍتۇّغب
  .بوالتتي راۋاُ ئۆٍىگە ضەتەڭْىڭ قوٍغبُ مۆتۈرتۈپ ئبىَبً پۇه ٍبىْي ٍۇّچە بىر پىچىرىىػىپ

 تبرتىپ قېتىٌ ّەچچە بىر قۇىۇپالرّي ٍەّە ، تبقبپ ئبىذىرٍبً دۇمىْىْي بوىطب مىػي ھېيىقي
 ٍەردە ئۇ . مېيەتتي ببزىرىغب چىۋە ٍېۋە ، مۆمتبت ٍبڭغىْىچە ئبقطبقالپ ضۆرەپ پۇتىْي ، مۆرۈپ

 ئۇدۇه مېَىِ تىققبّذىِ خبىتىطىغب ئېيىپ ّەرضىيەرّي مېرەميىل ، ضودىيىػىپ ئۇزۇُ ئۇزۇّذىِ
  .مېيەتتي قبٍتىپ ئۆٍىگە

 مىرىپ ٍېپىپ گۈپپىذە دەرۋازىْي دە، -ئبچبتتي ھەپىيىػىپ ئۇزاق قۇىۇپْي ٍىص دەرۋازىذىني
  .مۆرۈَّەٍتي ئەتىگەّگىچە ئەتىطي تبمي ، مېتىپ

 ئۆزى قورۇدا ٍوغبُ غۇّچە ئبدەً بۇ_ ، ببرات بوالتتي ھەٍراُ دەپ! _ ھە -ئىع ئەجەپ »
 ببال ئۇّىڭ چىقَبٍذۇ؟ ئبۋازى جبّْىڭ بىرەر ببغقب ئىچىذىِ ھوٍال ّېَىػقب تۇراٍذىغبّذۇر؟ ٍبىغۇز

 بىيەُ دۇَّب ٍبه ئۆٍيىرى ئۇّىڭ ، بوىطب بوىىذىغبُ ٍىگبّىال غۇّذاق ئبدەً بۇ ٍوقَىذۇر؟ چبقىيىرى
 ٍېقىِ جىْطىغب ئبٍبه تۈپەٍيي ئەٍىپيەر جىطَبّىٌ ئۆزىذىني ئۇ بەىنىٌ ؟ مەتنەّذۇر تىْىپ

 مۈّي ھەر ببزاردىِ ، بوىطب ٍبىغۇز ھوٍيىذا ئۇ ،ئەگەر …ئبدەٍذۇر قىيغبُ قەضەً ٍوىىَبضيىققب
 …«؟ قىيىذۇ ّىَە ٍىَەميىنيەرّي مۆپ غۇّچە ئەمىيىذىغبُ

 . قبىذى بوىۇپ بىيىْىذىغبُ ئبجبٍىپ ۋە ضىرىىق غۇّچە ببراتقب ھوٍال بۇ ئوٍيىغبّطىرى
 مۈّذۈزى ببرات . قىيىذۇ جەىىپ غۇّچە مىػىْي بوىغبّطىرى ضىرىىق قبّچە ّەرضە ضىرىىق

  .مەىذى قبرارىغب مۆرۈظ چۈغۈپ ھوٍيىغب بۇ پەٍىتتە قىيۋاتقبُ ضودا قىسزىق تبزا ببزاردا ضودىگەر-
 
 

 قاراقچي سۆيۈهلۈك
 

 ضودىگەرّىڭ بۈگۈَّۇ ، مۆزەتتي مۈُ ّەچچە بىر ھەرمەتيىرىْي ضودىگەرّىڭ ئبقطبق ببرات
 ، مۆپىَىپ خېرىذارالر ببزاردا ئۆرىىگەّطىرى مۈُ . ٍۈرەتتي ئبٍيىْىپ ئەتىراپىذا دۇمىْي

 مىرگەُ دۇمبّغب تۇرۇپ ئبرقىطىذا پومەً ضودىگەر ئبقطبق . ئىذى قىسىَبقتب ضودىطي دۇمبّالرّىڭ
 دىِ چىيتالر گۈىيۈك خېْىَالرغب پۈرمەّچىيىل . مۆرضىتەتتي ئېيىپ ٍبىيىرىْي خېرىذارىغب بىر ھەر

 قىسىػىپ ئۇزاق ئۈضتىذە ببھبضي چەمَەّيەرّىڭ ٍبتب بىيەّذۇر مىَيەر ٍەّە . گەزىەٍتي
 بەظ ببراتقب ئىػيىرى ٍبقىذىني بۇ ئۇّىڭ ئەٍذى . ٍېقىْالغتي پېػىْگە مۈُ . ضودىيىػبتتي
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 قبچىغب ّبّيىرىْي قبتتىق ئەمەىگەُ ئۆٍذىِ ضودىگەر بۇ مېَىِ بىردەٍذىِ . ئىذى ئبٍبُ قوىذەك
 قوغۇقالپ – قوغۇقالپ ھبىذا ئبىذىراظ ئۇّي مېَىِ ٍۇٍػىغبّذىِ ضەه ئېۋىپ ّبُ . قوٍىذۇ چىالپ

 غۇ . ئۇّتۇٍبٍذۇ ضېتىػْىَۇ ٍبه خېْىَالرغب مىرگەُ . تۈگىتىذۇ پەضتىال بىر ضېيىپ ئبغىسىغب
 . داۋاٍالغتۇرىذۇ بېطىيغىچە ئبٍىغي خېرىذارالرّىڭ ، تبرقىيىپ ببزار تبمي ٍەّە ضودىطىْي تەرىقىذە

 ببزىرىذىِ مۆمتبت بېرىپ ، قۇىپىالپ ٍەھنەً دۇمبّْي ، ضېيىپ قوٍْىغب ضبّبپ پۇىيىرىْي ئبّذىِ
 تېخي قبٍتىػىغب ئۆٍىگە ضودىگەرّىڭ ، ھېطببيىغبّذا ببغالپ ھبزىردىِ . ئبىىذۇ مېرەميەرّي ّەرضە
 زىَبرەت چۈغۈپ ھوٍيىغب ضىرىىق ھېيىقي ببراتْىڭ ۋاقىت بۇ . ببر ۋاقىت ئوغۇق مۈّذىِ ٍېرىٌ
  .ٍېتىذۇ تۇىۇق چىقىػىغب قىيىپ

 . مەىذى قبٍتىپ ئۇچقبّذەك موچىغب جبٍالغقبُ ھوٍيىطي ضودىگەرّىڭ ببزاردىِ ببرات
 مەتَىگەُ ضبىقىْي ئەتىگەّْىڭ تېخي موچىذىِ تبر قبىغبُ قىطتىيىپ ئبرىطىغب تبٍالر ئېگىس
 تېَي ضودىگەرّىڭ دە، -قبرىۋەتتي بىر ٍېقىغب بۇ ٍبق ئۇ ببرات . ئىذى تىْىچ ۋە جىَجىت ، بوىۇپ

 ضوزۇىغبُ تەرەپنە ھوٍال تېرەمْىڭ . مەتتي چىقىپ ٍبٍىػىپ ٍبٍَۇّذەك تېرەمنە قبپبق ٍېْىذىني
 قۇتىذەك ئبىذىذا مۆز ئۇّىڭ – تۆۋەّذە . چۈغتي ئۈضتىگە تبً دەضطەپ ئبۋاٍالپ غېخىْي چوڭ

 ۋە پبمىس غۇّچىيىل ّەرضە ھەٍَە ھوٍيىذىني . بوىذى ھەٍراُ ببرات . تۇراتتي ھوٍال بىر چىراٍيىق
 پىػبٍۋاّيىق ئېگىس قبرىتىپ مۈّگەٍگە تەرەپنە ئوڭ . قوٍۇىغبّىذى ضەرەٍجبّالغتۇرۇپ رەتيىل
 ّەقىع ئۇضتىالرغب ٍبھىر ئەڭ تۈۋرۈميىرىگە دېرىسە، -ئىػىل ئۆٍْىڭ . ضېيىْغبّىذى ئۆٍيەر

 گۈىيەر قىپقىسىو تەغتەميەردە ھوٍيىذىني ٍېَىتيغبُ خىػالر پىػػىق مەڭ .. چەمنۈزگەّىذى
 الپبش ، بوىۇپ الپبش مەتنەُ ئۇزۇُ تەرىپىذە قبرغي ئۆٍيەرّىڭ پىػبٍۋاّيىق . تۇراتتي تبۋىىْىپ
 ٍۇّذاق ھوٍيىْىڭ ببرات . قوٍۇىغبّىذى رەتيىل ٍبىالر تبً -تبً ، مۈپيەر مىچىل چوڭ ئبضىتغب

 بوىطب خىسٍەتچي ٍبمي مىػي ئبٍبه بىرەر چوقۇً ئۆٍذە ، قبراپ ضەرەٍجبّالغتۇرۇىغىْىغب پبمىس
 بوىۇغىْىڭ ئبدەٍْىڭ بىرەر ئۇٍەردە ، چۈغۈۋاىطىال ھوٍيىغب ئۇ ئەگەر . قىيىذى جەزىٌ دەپ مېرەك
  .ئىذى چبغيىق مبرى

 ٍۈغۈمتەك ، بوىۇپ چۈغَەمچي ضىَرىيىپ ٍبٍىػىپ تۈۋرۈمىگە الپبضْىڭ ھوٍيىغب ببرات
  …ئۆتتي تەرەپنە الپبش ئۆٍيەپ

 ئبٍجبٍبه ئبٍبىي ئۇّىڭ ئۆٍيەردە ھەغەٍەتيىل بۇ . ئىذى ّىَبز ئىطَي ضودىگەرّىڭ ئبقطبق
 ئبقطبق . ئىذى گۈزەىيەردىِ ببر جبٍبىي ئبٍذەك الٍىق جىطَىغب -ئىطَي ئبٍجبٍبه . تۇراتتي

 قبتتىق بوىغبُ ئبٍبىالرغب ، ئەٍەش بىيەُ بېخىييىقي ۋە ببٍيىقي ئۆزىْىڭ غەھەرگە بۇ ضودىگەر
  .ئىذى ٍەغھۇر بىيەُ قوىيۇقي

 بىرى ئبٍبىىْىڭ ئىنني ئبىذىْقي ّىَبزّىڭ . ئىذى ئبٍبىي ئۈچىْچي ّىَبزّىڭ ئبٍجبٍبه
 تبرتىپ ھبرغۇچە دەردىْي مۈّيەٍچىيىنىْىڭ ، گۇٍبّخور ئبغقبُ ھەددىذىِ ۋە بېخىييىقي ّىَبزّىڭ

 ببال ھېچقبٍطىذىِ ئۇالرّىڭ ّىَبز . قۇتۇىغبّىذى قېچىپال بوىطب ئىننىْجىطي ، مەتنەُ ئۆىۈپ
  .مۆرٍىذى ٍۈزى

 ٍبه ئۆزىْىڭ گۈزەىْي بۇ ّىَبز ، بوىۇپ قىسى ئۆىىَبّىڭ بىر غەھەردىني بۇ ئبٍجبٍبه
 قوٍَبضيىق قبچۇرۇپ خوتۇّىْي ٍبظ بۇ ّىَبز . مىرگۈزىۋاىغبّىذى قوىغب بىيەُ مۈچي دۇَّبضىْىڭ

 ئېيىػقب مۆڭيىْي ئۇّىڭ . قىالتتي خوغبٍەت ئېيىػقۇدەك مۆڭيي مىػىْىڭ ئۇّىڭغب ئۈچۈُ
 مېچەميەرّي مىَىٌ قوغالپ ، توغۇٍتي چېۋىيەرّي ٍېۋە ، ّېَەت ّبزۇ ببزاردىِ مۈّي ھەر تىرىػىپ
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 ، ئەٍَب . تۇراتتي قىيىپ ضوۋغب زىْْەتيەرّي زىبۇ ، جببذۇق ئبىتۇُ پبت پبت ۋە بېرەتتي تىنتۈرۈپ
 ئبٍجبٍبه چۈّني . مەتنەّىذى ئېػىپ ئىيگىرمىذىَْۇ گۇٍبّخورىىقي بوىغبُ خوتۇّغب بۇ ئۇّىڭ

 مۈّذىِ تۇرضىَۇ ئېتىپ مبپ دورىيىرىْي قۇۋەت ھەرخىو مۈّي ھەر بوىطب ئۇ ، گۈزەه ۋە ٍبظ
 . مېتىۋاتبتتي مۆرۈٍطىسىىػىپ ، ئبغنبرىىْىپ ببرغبّطىرى ئەٍىپيىرى جىطَبّىٌ ، قېرىپ مۈّگە

 ئەر ، قوٍىػىغىَۇ قبراپ ئەرىەرگە ٍبت ئبٍجبٍبىْىڭ . تۇتبتتي ھبىەتتە ٍەضتۇرە خوتۇّىْي ّىَبز
 تېػىذىِ دەرۋازىْي ئۇ ٍبڭغبّذا ببزاردا . قوٍَبٍتي ٍوه ضېيىػىغىَۇ مۆز ئبٍجبٍبىغب خەقيەرّىڭ

 غۇّذاق قىسىْي ئۆز ّىَبزّىڭ ئبّىطي ئبتب ئبٍجبٍبىْىڭ . قبىَبٍتي ئۇّتۇپ زادىال قوٍۇغْي قۇىۇپالپ
  .قبراٍتي دەپ ھەقيىق تۇتىػىْي قبتتىق

 . ٍبغبٍتي قۇغتەك بىچبرە ئىچىذىني قەپەش ئبىتۇُ خۇددى ھوٍيىذا ٍبضىذاق بۇ ئبٍجبٍبه
 قەپەش قۇغْىڭ. ٍوق قىََىتي ھېچقبّچە ئۇّىڭ ئۈچۈُ قۇظ ، بوىطىَۇ مۆرمەً قبّچە ھەر قەپەش
 ، ئەٍەش ضبٍرىغىْي بوىۇپ خوغبه چۇرۇقيىغىْي بوىۇپ بىتبقەت ، پىرقىراپ توختىَبً ئىچىذە

 قىيىع پەرۋاز ئۇّىڭذا تۇرضىَۇ مۆرۈپ جبھبّْي مەڭ غۇّچە رەھىَطىسىىنىذىِ ئبدەٍيەرّىڭ
 .…ّبىىطي قىيغبُ خۇداغب بوىغبّيىقىذىِ ٍەھرۇً ئەرمىْيىنىذىِ

 ئبضَبُ پبرچە بىر ئبىقبّذەك ، تبً ئېگىس مۆرىذىغىْي مۈّي ھەر چىقطب ئۆٍذىِ ئبٍجبٍبىْىڭ
 مېتىپ مېيىپ ببھبرّىڭ ئبٍجبٍبىغب . ئىذى تېرەك قبپبق تۇرغبُ ئبرتىپ غېخىْي تبٍالرغب غۇ ،

 ببھبردا ھەر . قىالتتي خەۋەر ٍبپراقيىرى تېرەمْىڭ غۇ ئبىَىػىػىْي پەضىييەرّىڭ ، تۇرۋاتقبّيىقىْي
 ئبّذىِ . بوالتتي پەٍذا تەڭگىيەر ٍېػىو ضۇش ٍەردە ئۇ تۆمۈىۈپ پوتيىالر بۇ . چىقىراتتي پوتال ئۇ

 ٍەّە ببرغبّذا مۈّيەرگە بىر . تبغالٍتي مۆىەڭگە قۇٍۇق ئەتىراپقب ٍېَىيىپ ببرغبّطىرى ٍۇپۇرٍبقالر
 تبٍالر ئېگىس ضېپىيذەك ، تۆمۈىەتتي بوىۇپ غبزاڭ ھوٍيىغب ، ضبرغىَىپ ئبىتۇّذەك ٍۇپۇرٍبقالر بۇ

 ئوىتۇرۇپ ببىذۇرال ، چىقىپ مېچىنىپ ّبھبٍىتي قۇٍبظ ئبدەٍگە تۇرغبُ ھوٍيىذا بۇ قورغبىغبُ بىيەُ
 توىىَۇ بوىطب مېچە ٍبتىذىغبُ بوىۇپ ئەضىر قوٍْىذا قېرىْىڭ بەتبەغرە . بىيىْەتتي مەتنەّذەك

  .ضوزۇالتتي ئۇزۇّغب
 مېپىْەميەردىَْۇ ٍۈرگەُ ئەگىپ گۈىيەرّي ، قۇغالر قوّغبُ تۆپىطىگە تبً ئبٍجبٍبىْي ّىَبز
 مېپىْەميەرّىڭ ٍبرىَبش ئبۋۇ ٍبمي قۇغالرّىڭ بۇ ضەُ ، خۇظ . » ئىذى تەٍَبر مۈّيەغنە
_ ، ئبٍجبٍبىغب بىيەُ ھەضەتخورىۇق ّىَبز دەٍتي_ مېتىطەُ؟ قبراپ ّىَبّچە ٍۈرگىْىگە جۈپيىػىپ

 ٍبٍبُ مۆڭيۈڭگە ضېْىڭ ئۇ ، گۇّبھ ئېغىر ضېيىع ّەزەر ّەرضىيەرگە ئۇّذاق ئۈچۈُ مىػي ئبٍبه
 پەقەت . ببرٍبٍتي ٍېھَبّغىَۇ ۋە چبقىرٍبٍتي ٍېھَبُ ئۆٍگە ھەرگىسٍۇ ّىَبز . !« ضبىىذۇ خَبىالرّي

 ئبتب ئۇّي ئبّذىِ بىيەُ قىيىػي تەىەپ تۇرۇپ قبتتىق خوتۇّىْىڭ مۈّيىرىذىال ھبرپب ئبٍەً، -ھېَىت
 چۈٍپەردىيەرگە قېيىِ ئبٍجبٍبىْي ّىَبز چبغالردا ٍۇّذاق . ببراتتي ئېيىپ ئۆٍىگە ئبّىطىْىڭ
 ٍەھنەً ٍېْىذا ئۆزى ، چىقىرىپ ٍەپىگە تبرتىيغبُ پەردە دېرىسىيەرگە ئۇّي ئبّذىِ . پۈرمەٍتي
  .ببراتتي ئوىتۇرۇپ

 ئۆزى ضبۋادىْي خەت قىسّىڭ ، بوىۇپ ئبدەً ئوقۇٍۇغيۇق مۆپ خېيي ئبتىطي ئبٍجبٍبىْىڭ
 ھېچقبّچە ببغقب مىتبپالردىِ دۆۋە بىر ئۇّىڭذىِ ئۆتنەّذە ئبىەٍذىِ مىػي بۇ . چىقبرغبّىذى

 پبمىس ّبھبٍىتي ضۈپىتىذە ٍبدّبٍە مىتبپالرّي قبىغبُ ئېرىذىِ ئبّىطي ئبٍجبٍبىْىڭ . قبىَىذى دۇَّب
 ئۆزىگە ئىچىذىِ مىتبپيىرى ئبتىطىْىڭ ببرغبّذا ئۆٍگە ئۇ قېتىٌ ھەر ئبٍجبٍبه . ضبقالٍتي

 ، ئېراق ، ئېراُ مۆپىْچىطي مىتبپيىرىْىڭ ئەمەىگەُ ئۇّىڭ . ئەمىيەتتي تبىالپ مېرەميىنيىرىْي
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 ، ئىػالر غبراٍىپ ئبجبٍىپ بەرگەُ ٍۈز ٍەٍيىنەتيەردە ٍىراق قبّذاقتۇر ٍەّە ۋە ھېْذىطتبُ ، غبً
 ئبّىطىْىڭ قېتىٌ بىر ٍەّە ئبٍجبٍبه . قىالتتي ھېنبٍە ھېنبٍە توغرىطىذا ۋەقەىىنيىرى ٍۇھبببەت

 بىيەُ مىتبپالر غۇ ئەّە ئۇ . بوالتتي ھەٍراھ مىتبپالر غۇ ئەّە ئۇّىڭغب مەىگۈچە ئبٍەٍيەپ ئۆٍىگە
 ّىَبز . تبپبتتي تەضەىيىٌ ئۆزىگە مىتبپالردىِ غۇ . ئېَتبتتي ھبىىْي ئۆز مىتبپالرغب غۇ ، ٍۇڭذىػبتتي

  .توّۇٍتي دەپ ٍۇقەددەش ھەٍَىطىْىال مىتبپالرّىڭ ٍېسىقىذىني ئەرەپ ، بوىغبچقب ئبدەً ضبۋاتطىس
 قوىذىِ مىتببالرّي ٍۇّذاق ئبٍبىْىڭ ، بىيگەچنە دەپ ئىع ضبۋابيىق تۇرۇغْي ئوقۇپ ئۇالرّي

 ئىػىڭغب غۇ : ئبٍبىىغب ئۇ چبغالردىال بەزى پەقەت . بوالتتي خۇظ ئوقۇغبّيىقىغب چۈغۈرٍەً
 تبالً بىر ،دەپ…بۇّذاقتب ، قوٍىطەُ تۇتۇپ بىتەرەت مىتببالرّي ئۇىۇغ بۇ بەزىذە ضەُ ، ھەٍراَّەُ

  .مۈىەتتي ئىچىذە ئەخَەقيىقىگە بۇ ضودىگەرّىڭ ضبۋاتطىس بوىطب ئبٍجبٍبه . ۋاٍطبٍتي
 بېرىيىپ غۇّچىيىل مىتبپالرغب توغرىطىذىني ٍەغۇقالر -ئبغىق ئبٍجبٍبه مۈّيەردە مېَىْني

 زېرىنىػيىل ئبّچە ھوٍيىَۇ بۇ بىيىْگەُ دوزاخ ئىيگىرى ئۇّىڭغب ئەٍذى ، مەتتىني
 خىَبىي ، ئوقۇپ مىتببالردا ئۆزى ، دۇَّبدا ببغقب پۈتۈّيەً ئۇ . قبىغبّىذى بوىۇپ تۇٍۇىَبٍذىغبُ

 ئېرىْىڭ زەئىپ ، قېرى : تۇراتتي ئىينىذە ۋەقەىەر ئبجبٍىپ ۋە ٍېڭي ئورۇّالغتۇرىۋاىغبُ تەضەۋۋۇرىغب
  .ٍبغبٍتي ئبىەٍذە خىَبىىذىني ئۆز ٍېتىپَۇ قوٍْىذا

 ٍەھەىيىطىْي ئۆتنەُ ھبٍبتي ببىىيىق ئۆزىْىڭ ، ئوىتۇرۇپ مۆرۈپ مىتبپ بەزىذە ئبٍجبٍبه
 ، جىگذىيەر تۇرغبُ چېچىپ پۇراق خۇظ چېچەميەپ تۈۋىذە تبً . مەىتۈرەتتي ئبىذىغب مۆز

 ئبرقىطىذىال ھوٍيىطىْىڭ ئۇالرّىڭ . ئۆتەتتي خىَبىىذىِ ٍۇپۇرٍبقالر تۇرىذىغبُ ٍبىتىراپ مۈٍۈغتەك
 الٍقىپ ، ئېتىسالر ٍىراقتىني تبٍيىرىذىِ پبمبر ببغْىڭ ، بوىۇپ ببغچىطي ئبّبرىىق مىچىننىْە

 مۆرۈّۈپ ئېرىقالر مېتىذىغبُ ئېچىيىپ گۈىيىرى ٍبٍنبپ قىرغبقيىرىذا ، ئۆضتەڭ ئبقىذىغبُ
 دەرىخىگە جىگذە تۈۋىذە تبً ئبٍجبٍبه . قبپالّغبّىذى بىيەُ چىٌ ٍۇٍػبق بوىطب ئىچي ببغ . تۇراتتي

 ٍوىيىرىذا ئېتىس . قبراٍتي ھبٍبجبّذا تەبىئەتنە مەڭ تۇرغبُ تبۋىىْىپ ّۇرىذا قۇٍبظ تۇرغبُ ٍۆىىْىپ
 تەرەپتىِ ئۆً . مۆرەتتي ئېْىق ٍىگىتيەرّي ضۇببتيىق تبرتقبُ خەت بۇرۇتيىرى ببرغبُ مېتىپ
 . ضېيىۋاالتتي قىَبپەتنە ٍىغىۋاتقبُ ٍىيىَي جىگذە ئۆزىْي ، بوىطب قبىغۇدەك چىقىپ بىرەرى

 ٍىگىتىَۇ مۆرىذىغبُ ٍبخػي ئۇّىڭ ئبرىطىذا مىػىيەر غۇ ئۆتىذىغبُ مۆتۈرۈپ مەتَەُ ٍىراقتىِ
 ئبّىطي ئبٍجبٍبىْي . قىيىذى ٍۈرەمطىسىىل ّبھبٍىتي ئبخىرىذا ٍىگىت بۇ ، ئەٍَب . …ئىذى ببر

 ببغْىڭ ئبّبرىىق غۇ قىس ، بوىغبّذا بەرٍەمچي قېرىغب ئبقطبق بىر چوڭ ٍبظ ئوُ ّەتچە ئۆزىذىِ
 ، قېچىػْي ئېيىپ ئۆزىْي ٍىگىتتىِ ۋە تبغالّغبُ تۇرۇپ ٍبىۋۇرۇپ ٍىگىتىگە ئۆز ٍېْىذا تېَي

  .قىيغبّىذى تەىەپ مېتىػْي ببغالپ ٍىراقالرغب
 دە، -مەتتي تىتىرەپ ئوٍالپ جبزاالرّي ئېغىر بوىىذىغبُ ئۈضتىذە قبچقبّالر ئېيىپ قىس ٍىگىت
 ۋاپبضىس ھەقىقەتەَّۇ ئبىەٍْىڭ بۇ . قبىذى مۆڭيي ٍىگىتتىِ قىسّىڭ . مەىَىذى ئىننىْجىيەپ
 ئبجبٍىپ بوىطب مىتببالردا ئوقۇغبُ ئۇ . .. بەردى تەُ تەقذىرىگە دە، -ئىػەّذى ئىنەّيىنىگە

 قورقۇٍطىس ، ٍەردىەر قبٍتَبش مېچىذىغبُ ھبٍبتىذىِ ئۈچۈُ ٍېتىع ٍەقطىذىگە ئۆز ، پبىۋاّالر
  .تەضۋىرىىْەتتي ئبغىقالر ٍۈرگەُ مېسىپ ئبىەٍْي ئىسدەپ دىذارىْي ٍەغۇقىْىڭ ئۆز ، قبراقچىالر

 ھوٍيىْىڭ ٍۇغۇ ٍىگىتْىڭ بىر ٍۈرەميىل غۇّذاق ، بوىطۇُ قبچبّال خىَبىىذا ئۆز ئبٍجبٍبه
 غۇڭب . ئىػىْەتتي مېيىذىغبّيىقىغب مىرىپ ئبىذىغب ئۆزىْىڭ ، چۈغۈپ ھبىقىپ تبٍيىرىذىِ

 . قوٍبتتي خېْە تىرّبقيىرىغب ، ئوضَب قبغيىرىغب . ٍبضىْبتتي قوٍۇپ مۆڭۈه مۈّي ھەر ،ئبٍجبٍبه
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 . تبقبٍتي زىْْەتيەرّي زىبۇ ، مىَىپ مىَىَيەرّي ٍبرىػىَيىق . ضۈرمەٍتي ئەڭيىل ٍۈزىىرىگە
 ٍبخػي ئېرىگە قېرى ، ئبقطبق ئۇ ھەٍَىطىْي بۇالرّىڭ . چبچبتتي ٍېَي گۈه پۇراق خۇظ ئۈضتىگە

 ئبىذىغب ئۇّىڭ ، بېرىپ ٍۈز ٍۆجىسە بىر ئبجبٍىپ ، بىرىذە مۈّيەرّىڭ ، ئەٍەش ئۈچۈُ مۆرۈّۈظ
 چىراٍيىق ٍۇّچە ئۇّىڭ ّىَبز . قىالتتي ئۈچۈُ مۈتۈۋېيىع ٍىگىتْي غبٍىببّە مېيىذىغبُ مىرىپ

  .مېتەتتي ۋاٍطبپَۇ بەزىذە قبراپ ٍبضىْىۋاىغبّيىقىغب
 ئېچىػتۇرۇپ ٍۈرىنىْي دەپ_ ؟ پەردازىىۋاىذىڭ ئوغۇقچە ٍۇّچە ئۆزۈڭْي ّېَىػقب ضەُ_ 

 بىرەر چۈغۈڭذە ضەُ بەىىنىٌ_ ، ّىَبز تىنىيەتتي ئبٍبىىغب بىيەُ گۇٍبُ دەھػەتيىل تۇرغبُ
 بوىىذىغبّطەُ بىييە بىيەُ ّبپبك بىرەر بوىطىَۇ خىَبىىڭذا ٍبمي ٍۈرىَذىغبّطەُ مۆرۈپ ٍىگىتْي

 ضېيىپ مۆز موٍالرغب- موچب ، ٍبٍىػىپ ئۆگسىەرگە قوٍۇپ غوتىْي ، بوىَىطب ٍبمي…؟
 ؟ ٍۈرىذىغبّطەُ

 ئبٍجبٍبه ئەرمىيەٍتي دەپ!_ ٍۈرۈٍذىغبّال قىيىپ گەپيەرّي بوىَىغۇر ّەدىني ۋۇً – ۋاً_ 
 ضىيىْي ، ئۈچۈُ ضىيي ھەٍَىطي بۇّىڭ .قبٍىذۇ بېػىپ چىقطبٍَۇ ببىذاق بىر غوتىغب_ ، ّىَبزغب

 ..…ئىسدەپ مۆڭۈىيىرىْي دەپ ، مەتَىطۇُ ئبزدۇرۇپ خوتۇّالر ببزاردىني
 ٍەُ ، غۈمرى خۇداغب_ ، ّىَبز غودوڭػىَتي دەپ !_ ئبۋارىچىيىل ئوغۇقچە ، ئوغۇقچە_ 

 ئەخَەقيەردىِ ٍۈرىَذىغبُ پبالقالپ ئبرقىطىذىِ خوتۇّالرّىڭ مەىَەش مەىطە ئۇّذاق موچىذىني
 . قىيىپطەُ زاٍە بىنبر خېْىيەرّي ئوضَب . ضۆٍۈٍيۈمطەُ ٍبڭب ضەُ زىْْەتيەرضىسٍۇ زىبۇ ، ئەٍەش

  .مېتىۋاتىذۇ ئېػىپ ببھبضي ّەرضىيەرّىڭ بۇ ھبزىر ، ئىػيەتَە مۆپ بۇّچە ئەڭيىنْي ئۇپب
 چۈغنەُ ضودىذىِ مۈّذىني غۇ ئوىتۇرۇپ پۇغۇىذاپ ّىَبز بىيەُ موتۇىذاغالر غۇّذاق

  .مۆٍەتتي قەٍەرگىذۇر ضېيىپ موٍسەميەرگە ئبٍرىٌ ئبىتۇّالرّي ضبپ ، ضبّبٍتي پۇىالرّي
 ، ٍۈرگەّذە ئىسدەپ جبٍْي ئەپيىنرەك بىرەر ئۈچۈُ چۈغۈظ ھوٍيىطىغب ضودىگەرّىڭ ببرات

 ئبغىق ٍېتىپ تبٍىْىپ ٍبضتۇقالرغب ٍبٍۇق ئۈضتىذە گېيەً ٍۇٍػبق ئۇ . ئىذى ئۆٍذە ئبٍجبٍبه
 قبراقچي بىر قبّذاقتۇر مىتببتب . ئوقۇۋاتبتتي بېرىيىپ مىتبپْي بىر ٍەّە ٍەغۇقالرتوغرىطىذىني

 ئوردىطىْي غبھ ، ئۈچۈُ مېتىع چىقىپ ئوغۇرالپ مېْىسىنىْي مۆرىذىغبُ ٍبخػي ئەڭ ئۆزىْىڭ
 ئۇ . ئىذى ئەر ھەقىقىٌ قبراقچي بۇ ٍبّب ّەزىرىذە ئبٍجبٍبىْىڭ . ئىذى ضبىَبقتب پبرامەّذىچىيىننە

 ٍەغۇقي ئۆزىْىڭ ، ٍىقىتىپ بىرىەپ بىر قبراۋۇىالرّي ٍوىذىني ببرىذىغبُ ٍېتىپ ھەرىَىگە غبھْىڭ
  . …ئىذى مەىَەمتە غىپقبپ ھۇجىرىغب قبٍبىغبُ

 بېػىْي چۆچۈپ ئبٍجبٍبه . بوىذى چۈغنەّذەك ّەرضە بىر قىيىپ گۈپ ھوٍيىغب چبغذا غۇ
  .بوىذى مۆرۈّگەّذەك قبرىطي بىرىْىڭ ھوٍيىذا ، قبرىۋىذى مۆتۈرۈپ

 . چۈغىۋاىغبّىذى ضىَرىىپ ئوڭۇغيۇق ھوٍيىغب ، تۇرۇپ قۇچبقالپ تۈۋرۈمىْي الپبضْىڭ ببرات
 بوالتتي قىيَىطىَۇ غەً توغرىطىذا مېتىع چىقىپ ھبىقىپ تبٍيىرىذىِ ئېگىس ھوٍيىْىڭ ئۇ ئەٍذى

 ، ئۈزۈپ مۆزىْي غوتىذىِ ببرات ، ىېنىِ . قوٍۇىغبّىذى ٍبتقۇزۇپ غوتب بىر ئۇزۇُ ئبضتىغب الپبش ،
 بىر ئبىذىذا ئىػىني قبّبتيىق قوظ ئۆٍْىڭ . قبىذى تۇرۇپ قېتىپ قبراپال تەرەپنە ئۆً پىػبٍۋاّيىق
  .تۇراتتي قبراپ مۈىۈپ ئۇّىڭغب قىس ضبھىپجبٍبه

 قۇىۇپالقيىق ضىرتي ئۇ..؟ چىراٍيي ّىَبّچە ئبٍبه بۇ . » مەتتي چىگيىػىپ پىنىرى ببراتْىڭ
 ھوٍيىغب …؟ قىسىَىذۇر ، ئبٍبىىَىذۇر ضودىگەرّىڭ ئبقطبق ھېيىقي بۇ ؟ قىيىذۇ ئىع ّىَە ئۆٍذە

 ھېيىقي بۇٍۇ ٍبمي.. ؟ تۇرىذۇ مۈىۈپ ّىَىػقب مەتَەً ھبرقىراپ قورقۇپ ئۇ چۈغنەّذە ئوغرى
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 ٍبظ ٍۈرگەُ قىيپ بۇزۇقچىيىق قىيىپ دەضَبٍە مېچەميىرىْي مىَىٌ ئېرىْىڭ رەھَەتيىل
 چىراٍيىق ۋە ٍبظ راضتىْال ئۇ ، ٍبق…؟ خوتۇَّىذۇر ھېيىگەر مىرىۋاىغبُ قىَبپىتىگە چومبّْىڭ
 ئۆزىْىڭ تۇرىذىغبُ چۈغۈپ ضىَرىيىپ پبت پبت تۈۋرۈمتىِ ٍۇغۇ ٍېْي ئۇ قبرىغبّذا . مۆرۈّىذۇ
 بىرەر ببغقب ئبٍبىذىِ ٍۇغۇ ھوٍيىذا بۇ ئەگەر …مېرەك ئوخػىتىۋاتطب ئوٍْبغيىرىغب بىر قبّذاقتۇر

 ببرات بىيەُ خىَبىالر غۇ !…« ئەٍەش تەش ئۇجۇقتۇرىۋەتَەك مىػىْي خوتۇُ بىر ، بوىَىطب جبُ
 ّبھبٍىتي بېرىۋاىغۇچە ئۆٍگە ئۇالر . بوىىذۇ غۇّذاق ئوغرىالر ھەٍَە ، بېطىۋاىذى قورقۇّچىطىْي

  .بوىىذۇ غۇ ئىگطي ئۆٍْىڭ مېَىِ مىرىۋاىغبّذىِ ، قورقۇغىذۇ
 مۆزىىرى قوً ئبضتىذا قبغيىرى قبرا ، بوً ئېگىس قبىغبُ بوىۇپ پەٍذا ھوٍيىذا تبپتب غۇ

 مۈتنەُ بىيەُ تەغْبىىق ئۆزى بېرى ۋاقىتالردىِ ئۇزۇُ ئبٍجبٍبه ٍىگىتْي بۇ تۇرىذىغبُ چبقْبپ
 . چۈغَىذى ضىَرىىپ تۈۋرۈمتىِ ٍىگىت ّەزىرىذە ئبٍجبٍبىْىڭ . بىيذى دەپ ئۆزى ببتۇرّىڭ

 ، ٍېڭىپ ٍۈغنۈىيەرّي تبالً ئۈچۈُ ٍېتىع ّىگبرىغب ئۆز . مەىذى ٍېتىپ ھبىقىپ بۇىۇتالردىِ
 مىچىننىْە بۇ تۇرغبُ ئبٍجبٍبه غەھەردىني چوڭ غۇّچە ئۇ بوىَىطب . قىيذى جەڭيەرّي قبّيىق

 ئوتتۇرضىذا ھوٍيىىڭ ، ئۆتۈپ ھبىقىپ تبٍالردىِ ئېگىس بۇ . مېيەىەٍذۇ تېپىپ قبّذاق ھوٍيىْي
 ئىػالر تۇرٍۇغتىني بەزى . ببر قبىغۇچىيىني ھەٍراُ ّېَە ؟بۇّىڭ قبىىذۇ بوىۇپ پەٍذا قبّذاقچە

 غۇ خىَبىىذىني ئبٍجبٍبه …بېرىذۇ ٍۈز تۇرٍۇغتىَۇ ئىػالر مىتبپتىني بەزىذە . ٍېسىيىذۇ مىتببالرغب
 ئبٍبُ مۆڭيىگە قېيىػي بوىۇپ پەٍذا ئبىذىذا مۆز بۈگۈُ ،ئۇّىڭ مۆرگەُ چۈغىذە مېچىال ٍىگىتْي
 چبچيىرىْي بوضتبُ قۇٍۇق ، مىَگەُ مىَىَيىرىْي چىراٍيىق ئەڭ ئەتىگەّال ئۇ غۇڭب . بوىغبُ
 تۇرۇپ بىيَەً قىالرىْي ّىَە ئۇ . پەردازالّغبّىذى ئۇزاق ئبىذىذا ئەٍْەك تبغالپ ئبرقىغب چۇۋۇپ
  :ئبچتي ئېغىس ٍىگىتنە قبىغبُ

 ٍۈرگەُ ئىسدەپ ضەُ ؟ توّۇٍبٍۋاتبٍطەُ ٍېْي ! …مىر ئۆٍگە ، ٍېھَبُ قىََەتيىل قېْي_ 
  …مېچىنتىڭ ضەُ ، تۇرغبُ مۈتۈپ بېرى ئۇزۇّذىِ ٍەردە ٍۇغۇ ضېْي ٍەُ . ئۆزىَەُ ئبغقىڭْىڭ

 . قبىذى گۇٍبّيىْىپ ضەه ئىنەّيىنىگە جبٍىذا ئەقيىْىڭ چومبّْىڭ بۇ ببرات !« ٍبئبىال »
 ئبٍجبٍبه ، بىيەُ چىقىػي ئۈضتىگە پىػبٍۋاُ ببرات . ٍبڭذى قبراپ ئبىذىغب ئۇّىڭ قىيىپ تەۋەمنۈه

 جببذۇقالر ئېطىو ۋە گىيەً پۈتۈّيەً بۇ . ئبىذى چەتنە ئۆزىْي ، ئېچىپ ئۇىۇغ ئىػىنىْي ئۆٍْىڭ
 ئبپئبق . تبرتتي ئۆزىگە ببراتْي بۇضۇغىذىال ئبٍجبٍبه . ئىذى ئۆً ضبىقىِ ۋە ئبزادە بېسەىگەُ بىيەُ

 ضۆٍۈغنە قىسغىِ ئۇّي مۆتۈرۈىۈپ ئۇچىذا پۇتىْىڭ ، تبغالپ ٍۈرىطىگە ئۇّىڭ بىيەميىرىْي
  .ببغيىذى
 چومۇىذىتىپ ئبٍبىْىڭ ببرات دەٍتي_ ؟ ئبدەٍَۇضەُ ، جىَْۇضەُ ؟ مىَطەُ ئۆزۈڭ ضەُ_ 

  .قبچۇرۇپ ئۆزىْي ضۆٍۈغيىرىذىِ
  .ھبٍبجبّذا ئبٍجبٍبه پىچىرالٍتي دەپ !_ خوتۇّىَەُ ّىَبزّىڭ ضودىگەر . ئبدەٍَەُ ٍەُ_ 
 ٍەُ ، بىيەٍطەُ ؟ دەٍَەُ قبىذىڭغۇ ئوخػىتىپ ئوٍْبغيىرىغب بىرەر ئۆزۈڭْىڭ ٍېْي ضەُ_ 
  !ئوغرىَەُ
 ٍەُ ، ئوغرىطەُ ضەُ ، ئبرالظ تىتىرەك ئبٍجبٍبه دەٍتي _ ، بىيىَەُ ھەٍَىْي ، بىيىَەُ_ 
  !قبراقچىطەُ ضۆٍۈٍيۈك مۈتنەُ
 ؟ جبٍىذىذۇر ئەقيىڭ ضېىْىڭ_ 
 ئبزغۇدەك ئەقيىَذىِ تېخي ئوىتۇرۇپ ضوىىْىپ ئىچىگە تبٍْىڭ تۆت بۇ ، غۈمرى خۇداغب_ 
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 ٍىگىتْىڭ ٍۈرەميىل ئوخػبظ ضبڭب مۈّي بىر بوىَىطب بىرمۈّي . ٍەتتي ّبىەً خۇداغب . بوىَىذىٌ
 ضېْي ئۆزى خۇدا بۈگۈُ ٍبّب . تىيەٍتىٌ قىيىػىْي قۇبۇه ٍۇھبببىتىَْي چۈغۈپ ئبرتىيىپ تبٍالردىِ

  .ٍەتنۈزى ٍبڭب
 ىېۋىگە ببراتْىڭ ىېۋىْي ئۆزىْىڭ بىيەُ قۇچبقالغالر ئوتيۇق ، تۇرۇپ پىچىرالپ ئبٍجبٍبه

 ئەرمىْيىنتىِ ئبٍبىْىڭ بۇ ئۇ . چۆمتۈردى تىس ببراتْي ضۆٍۈغيەر توىغبُ ھېطىَبتقب بۇ . ببضبتتي
 ضۆٍۈظ ضۆٍۈغيىرىگە ئۇّىڭ پەٍيىذى ئىنەّيىنىْي ئىْطبُ بىر ٍبتقبُ زېرىنىپ ، بوىۇپ ٍەھرۇً

  …قبٍتۇردى جبۋاپ بىيەُ
 . ئوىتۇرغۇزدى ئۈضتىذە ٍېنەّذازالر قبتَۇقبت . ئەمىردى ئۆٍگە ئىچنىرمي ببراتْي ئبٍجبٍبه

 ، پبتۇرۇپ ّبّْي ٍۇٍػبق ٍۇرابببالرغب ، ھەضەه تەرەپتىِ بىر ببرات . تىسدى ّېَەتيەرّي ّبزى ئبىذىغب
 ، ضبّذۇقالر تۆگە ٍوغبُ . ضەپطبالتتي ئىچىگە ئۆً تەرەپتىِ بىر ؛ٍەّە . ٍۇتبتتي بىيەُ چبً قىسزىق

 ، ىوڭقىيىرى زاٍبّْىڭ قەدىَني قوٍۇىغبُ ئۇٍۇقالرغب ، چىْىيەر جبّبُ تىسىيغبُ ئىػنبپالرغب
  .پبرقىراٍتتي ضۇش ئىچىذە ئۆً تۇرغبُ قبراڭغۇىىػىپ ئبپتۇۋىالر ٍىص ، قوٍۇچالر -قبچب مۈٍۈظ

 ضىالٍتي ئۇچىيىرىْي ببراتْىڭ_ ؟ مەتنەُ ئۆڭۈپ ّىَبّچە مىَىَيىرىڭ ئۈضتۈڭذىني
  …مېرەك ٍۈرۈغۈڭ مىَىْىپ غبھسادىيەردەك ضەُ_ ، ئبٍجبٍبه
 ضېْي ، ئوغرىَەُ ، ئەٍەش ّېَىَۇ بىر ببغقب ٍەّە ، غبھسادىَۇ ٍەُ ؟ چۈغىْىۋاتبٍطەُ_ 

 چۈغنەُ ئۆٍگە . مۈتىۋاىذىڭ بىيەُ ٍېھَبّذوضتيۇق ٍېْي ضەُ ىېنىِ ، بوالتتىٌ قوٍغبُ بۇغۇپال
 مۈٍۈغيىرىڭْي ئبىتۇُ . مۆردۈً بۈگۈُ ٍەُ خوجبٍىْىْي ئوىتۇرىذىغبُ ئىچىپ چبً بىيەُ ئوغرى

  !مېتىۋاالً تېسرەك ٍەردىِ بۇ ٍەُ ، تۆت ئبىذىَغب چىراٍيىقچە
  .ٍبخػي غۇّچە ئەمەتطەڭ ٍىراتتب قبّچە ، مەت ئوغۇرالپ ٍېْىَۇ بوىطبڭ ئوغرى_ 
  .الزىٌ تەڭگىيەر تۇرىذىغبُ جىرىڭالپ ٍبڭب ئوغۇرىىَبٍَەُ ئبدەً ٍەُ_ 
 غۇّذا ئۇ ، ئوھوً ، تبپبىَبٍطەُ ئىسدەپ مىرگىچىَۇ مەچ ضەُ دۇَّبىىرىْي ئېرىَْىڭ_ 
 ئۇخالپ ٍەُ ئۇ موٍسەميىرىْي ضبىغبُ مۈٍۈظ ئبىتۇُ . قوٍۇۋەر ، بېخىيني غۇّذاق ، ھېَيىگەر

  …قىيىَەُ رازى بىيەُ دۇَّبرىٌ ئۆز ضېْي ٍەُ ، ئەٍَب . مۆٍىذۇ ّەىەرگىذۇر قبىغبّذا
 ئەرمىْيىننە قۇظ تۇرغبُ قەپەضتە ، مېتىذۇ غبىجىرىىػىپ تېخىَۇ ئىت تۇرغبُ ببغالقتب

 ، مۈچيۈك غۇّچىيىل تەىىپي ئۇّىڭ . تبغالّذى ببراتقب ئبٍجبٍبه ، …بوىىذۇ تەغْب بەك ھەٍَىذىِ
 قبٍتب ببراتْي ضۆٍۈغيىرى ئوتيۇق ئۇّىڭ . ئىذى ٍەھنەً قۇچبقالغيىرى ، ئىططىق ۋە ھوزۇر قۇچىقي

  .بوغبغتۇرىۋەتتي ئېيىپ ئىطنەّجىگە
 قېيىػي مېيىپ ئېرىڭ_ ، ئبۋازدا ھبىطىس چبغذا بىر ببرات دېذى_ ، مېتەً قبٍتىپ ٍەُ_ 
  .ئۇّتىَبٍَەُ ٍبخػىيىقىڭْي بەر بېرىذىغْىڭْي ٍبڭ ؟ !ٍۇٍنىْغۇ
 ، بەرٍىذىٌ مۆپ ئبّچە _ ، ضۇّذى ھەٍَبّْي ببراتقب ئبٍجبٍبه دەپ ! _ ئبه بۇّي ٍبّب_ 

 غۇّذاق پبت پبت . مەت ئوغۇرالپ چۈغۈپ ئبرتىيىپ تبٍذىِ بۈگۈّنىذەك ٍەّە بوىغبّذا مېرەك
  .خبالٍَەُ تۇرۇغۇڭْي چۈغۈپ ئوغۇرىۇققب

 غبھسادىطي خىَبىىذىني ئۆز ٍەّە ٍېْىذا غوتب ئبٍجبٍبه . قوٍۇغتي غوتب تبٍغب ئبرقب ئۇالر
 تۇرغبُ ئەتتۈرۈپ ئەمىص تەغْبىىقْي مۈچيۈك مۆزىىرىذىني ئۇّىڭ . خوغالغتي ضۆٍۈپ بىيەُ
 ئۇزاققىچە ّەپەش ئىططق ، ئىييىقيىق بەدەّيىرىذىني ئبٍبىْىڭ . ئۆچَىگەّىذى تېخي ئوتالر

  .تبرقىَىذى ۋۇجۇدىذىِ ببراتْىڭ
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 مېچەك مىَىٌ ٍبرىػىَيىق قۇر بىر ئۆزىگە خەجيەپ پۇىىْي بەرگەُ ئبٍجبٍبىْىڭ ببرات
  .تۈگەتتي تۆىەپ ھەقيىرىْي ببرىىق دەڭجبّىڭ . ضېتىۋاىذى
 دەڭجبغب ببرات چۈغەّذۈردى دەپ _ ، بوپتۇ مېيەىَەٍذىغبُ ھبزىرچە ٍەرگە بۇ مبرۋاّىَىس_ 
 ئۆزىَۇ ، مېَىِ ئبٍذىِ ئىنني بىر ٍەّە . ئەۋەتىپتۇ خىراجەت ٍبڭب خوجبٍىِ _ ، ئەھۋاىْي

 ٍەرگە غۇ بوىطب مۆپ پبٍذا ّەدە . ٍوق قبرارى خەقْىڭ دېگەُ ضودىگەر بۇ . تۇرىذۇ مېيىذىغبّذەك
  .بوىذۇً مۈتىذىغبُ ٍەّە ٍەُ . ٍۈگىرەٍذۇ
 ئۆز ٍەرّي بۇ ، مۈتۈڭ مەىگۈچە خوجبٍىْىڭىس _ ، دەڭجب دەٍتي_ ، ئەٍەضَۇ ٍەٍيي_ 
  .بىيىۋېرىڭ دەپ ئۆٍىڭىس

 قبٍتىپ خوجبٍىْْىڭ ٍۈرگەُ ئبٍيىْىپ ئبىيىقبٍبقالردا بىيەُ ٍبىيىرى ئۆز ئۈچۈُ دەڭجب
 پۇىيىرىْي تبٍبق ۋە ٍبتبق ببراتتىِ پەقەت ئۇ . ئىذى ئەٍەش ٍۇھىٌ ئبّچە مەىَەضيىني مېيىع

  .ئىذى رازى تۇرضىال ئېيىپ تۇىۇق
 ٍەّە مۈّيىرى ٍۈرۈٍذىغبُ توق ئبچ ئۇّىڭ قۇرۇقذىيىپ ٍبّچۇقي ببراتْىڭ ئۆتَەٍال ئبز
 ئبٍجبٍبىْىڭ ئۇ غوىذۇرىىغبّطىرى ئبچيىقتىِ قورضىقي ، ٍېتىپ بۈگيۈمىذە داق دەڭْىڭ . ببغالّذى

 ، ضۆٍۈغيىرىْي ئوتيۇق ئبٍبىْىڭ ، ّېَەتيەرّي ّبزۇ قبىغبُ ئېػىپ بوىۇپ ئىطراپ داضتىخىْىذا
 ضۇىۇّۇپ ٍەردە ئۇ چومبُ بىچبرە ئۇ ئۈچۈُ ّىَە : ئۇ ئبخىر . ضېغىْبتتي قۇچبقالغيىرىْي قىسغىِ

 -ئوٍيىذى دەپ ، ٍۈرىَەّنەُ ئبچ بوىۇپ زار پۇىغب بۇٍەردە ٍەُ ، ئۇرىذىنەُ ئبھ ٍېتىپ
  .قىيىذى قبرار بېرىػقب ٍەّە قېػىغب ئبٍجبٍبىْىڭ ، دە

 تبٍبقالر ٍبخػي . مۈتىۋاىذى بىيەُ تەبەضطۇً خوظ ببراتْي ئبٍجبٍبه قېتىََۇ ئىننىْجي
 ٍەضتچىيىنتە . ئىچىػتي تېپىپ غبراپيىرىْي قوٍغبُ تىقىپ ّىَبزّىڭ . قىيىذى ٍېھَبُ بىيەُ

 . قبىذۇردى تەضىرىەرّي ئۇّتۇىغۇضىس ببراتتب ئوٍْبپ ئۇضۇىالرّي بوىۇپ قىپَبالڭبچ ئبٍجبٍبه
  .بەردى خىراجەت ٍەتنۈدەك ھەپتە بىر ٍەّە ببراتقب ئبٍجبٍبه ۋاقتىذا خوغيىػىع

 _ ، بىيەُ مۈىۈٍطىرەظ ّبزىىق ئبٍجبٍبه دەٍتي_ ، قبىىطەُ مەىَەً ، بەرٍىذىٌ مۆپ_ 
 چۈغۈپ ھبجىتىڭ ٍەڭگۈ ٍبڭب ضېْىڭ ، ئىالھىٌ ! مەت ئوغۇرالپ مېيىپ ٍەّە تۈگىگەّذە پۇىۇڭ

  !…تۇرضۇُ
 ئبّذىِ . ٍېتەتتي ئبراّال بىرھەپتىگە ببراتقب پۇىي بەرگەُ ئبٍجبٍبىْىڭ ، دېگەّذەك راضت

 . بوالتتي ٍەجبۇر ٍەّە ٍبٍىػػقب تېرەمنە قبپبق ٍېْىذىني ھوٍيىطي ضودىگەرّىڭ ئبقطبق ببرات
 ئبٍجبٍبىغب ببرات ببرا ببرا . قوٍبتتي قوٍۇپ غوتب ئىچىگە ھوٍيىْىڭ ئبٍجبٍبه مۈّي ۋەدىيەغنەُ

 چومبّْي تۇرغبُ تەىَۈرۈپ بوىۇپ تەغْب ئۆزىگە ، ئەٍەش ئۈچۈّال پۇه ئۇ بەزىذە . قبىذى ئۆگىْىپ
  ….ٍبٍىػبتتي تېرەمنە قبپبق ضېغىْىپَۇ
 چۈغىنىذە ئبٍجبٍبىْىڭ ببرات مۈّي بىر دېذى !_ مېيەىَەٍَەُ ٍەرگە بۇ ئەٍذى ٍەُ_ 

  .ٍېتىپ
  .تۇرۇپ ئېطىيىپ ببراتقب بىيەُ قوىيىرى ھبىطىس ئبٍجبٍبه مەتتي چۆچۈپ دەپ_ ؟ ّىَىػقب_ 
 دۈمنىچىيىنتە دەمنە ، چبغذا چۈغىذىغبُ ھوٍيىغب بۇ قېتىٌ ھەر ٍەُ_ ؟ بىيەٍطەُ_ 

 ، قبراٍَەُ ئبچَىغبّيىقىغب ئبچقبُ دۇمىْىْي ّىَبزّىڭ بېرىپ ببزارغب ئبۋاه . مۆرىَەُ مۆرٍىگەّْي
 . ٍۈگىرىَەُ قبراپ ٍبققب بۇ مېَىِ مۆرگەّذىِ بىيەُ مۆزۈً ئۆز تۇرغىْىْي قىيىپ ضودا ّىَبزّىڭ

 ئەپيىل ٍبٍىػىذىغبُ تېرەمنە ، ٍېڭىپ ھبزا بىر بوىۇپ ئبالقسادە بېػىذا ئىنني موچىْىڭ بۇ
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 تبً ، تەش تېخىَۇ ئىػىٌ ۋاقتىَذا قبٍتىذىغبُ ، بوپتۇٍۇ مۈُ غۇٍۇ ، تۈفي . مۈتىَەُ پەٍىتْي
 قبپبق بوىطب ببرغبُ مېتىپ ئبدەً بىرەر تبضبدىبي موچىذا ، چبغذا بوىغبُ چىقىپ تۆپىطىگە
 مۈّي بىر ، …ئوىتۇرىَەُ تۈگۈىۈپ ھۇۋقۇغتەك داىذىطىذا ٍۇپۇرٍبقالرّىڭ ، ئۈضتىذە تېرەمْىڭ

 ضېْىڭ بوىَىطب ٍبمي قېيىػي مۆرۈپ قوغْىالر قۇىۇً ئەتىراپتىني بۇ ٍېْي ، مۈّي بىر بوىَىطب
 قېيىػي چۈغۈپ ئۈضتىَىسدىِ ّەق ، قبٍتىپ ئۆٍگە مۈّذۈزدىال بىيەُ ئىع بىر قبّذاقتۇر ئېرىڭ

 چبّبپ قوىۇٍْي پۇت ٍېْىڭ بوىطب بېرىذىغبُ ٍۈز پبالمەت بىرەر غۇّذاق ئەگەر! …ٍۇٍنىْغۇ؟
 ، قىيىپ ضبزاٍي ٍىْذۈرۈپ تەتۈر ئېػەمنە ، ضۈرمەپ مۈٍىطىْي قبزاُ ٍۈزۈڭگە ضېْىڭ ، تبغيىػىذۇ

  !…ئۆىتۈرۋېتىذۇ قىيىپ مېطەك چبىَب
 ئۆزىَۇ ئۇ خەۋىپىْي ٍۇھبببەتيىػىػْىڭ ئوغۇرىۇقچە ٍۇّذاق . قبىذى ئوٍيىْىپ ئبٍجبٍبه

 بۇگۈُ ضەُ ّىَىػقب :»قىيىپ گۇٍبّالّغبّذەك ّەرضىذىِ بىر بەزىذە ّىَبز . قىيغبّىذى ھېص
 غۇّچە ضەُ ؟ تۈگەۋاتىذۇ تېس ّىَبّچە ٍۇرابببالر ، چىۋە ٍېۋە ئۆٍذىني بۇ…؟ خوغبه غۇّچە

 ضۇئبىالرغب بۇ ئبٍجبٍبه . ضوراٍتي ضۇئبىالرّي دىگەّذەك «ھە؟-مېتىۋاتبٍطەُ بوىۇپ ئىػتىھبىىق
 ئبقطبقْي ھېيىگەر ئۇ ، ئەٍَب . ئۆتنۈزىۋېتەتتي بېرىپ جبۋاپ دەپ ّېَىيەرّي بىر مەىگەُ خىَبىىغب

 ؟ ٍۇٍنىَْۇ ئۆتۈظ ئبىذاپ ئۆٍۈر بىر
  .ئبٍجبٍبه دېذى !_ ئۆىتۈرىۋېتىَەُ ئۇّي ٍەُ_ 
  .ببرات مەتتي چۆچۈپ دەپ_ ؟ دەۋاتىطەُ ّىَە_ 
  .ئۆىتۈرۋېتىَەُ ئۇّي_ 
 ؟ مىَْي_ 
  .قېرىْي دىگەُ ّىَبز_ 
 . بوىىذۇ ئۆىتۈرضەً ٍەُ ، ئەٍەش ضەُ ئۇّي ، بوىطبڭ رازى ئۆىتۈرۈغنە ئېرىڭْي ئەگەر_ 

 ئۆٍگە قۇىۇپالپ دەرۋازىْي مېيىپ ّىَبز مەچتە . قوٍىطەُ ٍۆمتۈرۈپ ٍەرگە بىر ٍېْي بۈگۈّال ، ٍبّب
  .قوٍىَەُ بۇغۇپ ئۇّي ٍەُ بىيەّال مىرىػي

 قبىطب ئۆىۈپ تېسال غۇّذاق ئۇ ئەگەر_ ، ئبٍجبٍبه دېذى !_ خەتەرىىل ئۆىتۈرۈظ ٍۇّذاق_ 
  .بوىىذۇ پەٍذا گۇٍبُ قوغْىالردا قۇىۇً

 ؟ بوىىذۇ قىيىطبق قبّذاق ئەٍىطە_ 
 ئەمىيىپ تېپىپ زەھەر قىيىذىغبُ تەضىر ئبضتىراق دورىپۇرۇغالردىِ ببزاردىني ٍبڭب ضەُ_ 

 قېرى . ئۆىطۇُ ھبىطىسىىْىپ ئبضتب ئبضتب ئۇ ، بېرىَەُ قوغۇپ تبٍىقىغب ّىَبزّىڭ ئۇّي ٍەُ ، بەر
 ٍەُ ۋە ٍۈىۈك ٍبه ، ھوٍال چىراٍيىق بۇ . قىيَبٍذۇ گۇٍبُ ھېچنىٌ مەتطە ئۆىۈپ ٍۇغۇّذاق ئبدەً

 ئبدەً ٍبڭب ضەُ ، بوىغبّذا ئۆتۈپ چىراغيىرى ّەزىر ّىَبزّىڭ . بوىىَىس تەئەىيۇق ضبڭب ھەٍَىَىس
 دۇَّبالر مۆٍگەُ ّىَبز . ّىنبھيىْىَىس ئبغنبرە ئوچۇق ئبىذىذا جبٍبئەت ئەه بىس ، مىرگۈزىطەُ

  .ئبغىذۇ ٍېتىپ مەتنۈچە ئۆىۈپ بىسگە
 ۋاقىت خېيىال ئۈچۈُ ٍېتىع ٍەقطەتنە بۇ بىراق _ ، ببرات دېذى ! _ ئبپرىِ ئەقيىڭگە_ 

  .تۇرىذۇ مېتىذىغبّذەك
  .مەتتي ئوٍْبپ مۆزىىرى بوىۇپ خۇظ ئۆزى ئەقيىگە تبپقبُ ئۆزى ئبٍجبٍبه

 قبچىطىْىڭ ضەۋرى _ ، ئۇ ضۈرمەىذى ئەرمىيەپ ببراتقب دەپ !_ ٍىگىتىٌ ، قىو ضەۋرى_ 
 ٍبڭب ئىػالرّي قبىغبُ ، مەه تېپىپ زەھەرّي ضەُ . ٍېسىيغبُ غۇّذاق مىتببالرغب . ھبالۋەت تېگي
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 تبغالپ ٍەڭگۈ ٍېْي ضەُ مېَىِ قىيغبّذىِ توً بىس ، غەرت بىر ، ئەٍَب !…بەر قوٍۇپ
  .بېرىطەُ قەضەً مەتَەضيىننە

  .ببرات دېذى ! _ بېرىَەُ قەضەً_ 
 
 

 توغراق تۈپ ئۈچ
 

 ئىْچىنە ھېچنىٌ ئۆتنەّيىنىْي ۋاقىت قبّچىيىل زادى . مەتتي ئۆتۈپ ٍىيالر خېيي ئبرىذىِ
 : ٍېتەىَەٍذۇ چېنىگە ئۇّىڭ ھېطببالپ ھېچنىٌ ، ّەرضە غۇّذاق ئۇ ۋاقىت . مۆرٍىذى ھېطببالپَۇ

 ، ّەرضە ھەٍَە ئەتىراپتىني ، ىېنىِ . مېتىۋېرىذۇ ئۆتۈپ مۆرۈَّەً مۆزۈڭگە ھېطببيىَىطبڭَۇ
 قبىذۇرۇپ ۋاقىتْىڭ ھەٍَىطىذە ھبٍبتيىقالرّىڭ مىچىل چوڭ ، تبظ تبغۇ ، گىَبھ تۈپ بىر ھەر

 چوڭال ، تبرتىپ خەت بۇرۇتيىرى ئەٍذى ئوغيي چۆه … بوىىذۇ مۆرگىيي ئىسّبىىرىْي مەتنەُ
 ئىطَي دىگەُ«ضەپەر »قوٍغبُ چىيالپ ئەزاُ ئبتىطي ئۇّىڭ . قبىغبّىذى بوىۇپ ٍىگىت

  .چبقىرىػبتتي دەپ « ئوغيي چۆه »ئۇّي ھەٍَە ، قبىَىغبّذى ئېطىذە ھېچنىَْىڭَۇ
 . ئۆتتي ئۇچۇپ رەت قبّچە قبّچە ئبضَىْىذىِ چۆه قۇغيىرى ببھبر ئىچىذە ٍىيالر ئۇزۇُ بۇ

 ئۇزاپ ٍىراقالرغب ٍوىۇچىالر تبالً ، ٍبڭراپ ئبۋازى قوڭغۇراق مبرۋاّالرّىڭ قبّچە ٍوىيىرىذا چۆه
 قېتىَالپ قبّچە ببرغبّيىرى قۇً ، ئۆتۈپ ئۇچۇُ بوراّالر ضبّطىس ئۈضتىذىِ قۇٍيۇقالر . مېتىػتي

 مىَيەردۇر ، تۇغۇىۇپ مىَيەردۇر ، مۈىۈپ مىَيەردۇر ، ٍىغالپ مىَيەردۇر . ٍۆتنەغتي ئورّىْي ئۆز
 بوۋاٍْىڭ ئوتۇّچي ، ىېنىِ . چۈغتي ئېقىپ ٍۇىتۇزالر قبّچە ئبضَبّذىِ مۆك . ئۆتتي ئبىەٍذىِ

 ئۆز ٍەّە ، تبغالپ ضبٍە ضبىقىِ ئەتىراپىغب ئىيگىرمىذەمال توغراق تۈپ ئۈچ ئبىذىذىني چبٍخبّىطي
 ٍىراققب ٍوىيىرى مبرۋاُ ، بېطىپ قۇً ئەتىراپْي ٍىيالردا بۇ . تۇراتتي مۆتۈرۈپ قەد ٍەزٍۇت ئورّىذا

 ئەتىراپتىني غۇ پەقەت . قبىغبّىذى چۆىيىػىپ ئىيگىرمىذىِ چبٍخبّب ، مەتنەچنە ضۈرۈىۈپ
 قبرچىغىيىرىْي ، ٍوىۇچىالر ئبزغبُ ٍوىذىِ ، ئوتۇّچىالر ئبچىقىذىغبُ ئوتۇُ جبڭگبىالردىِ
 ئبغىق ، دىۋاّە بىرەر قبّذاقتۇر ، ئوۋچىالر قبىىذىغبُ بوىۇپ پەٍذا ئبرالپ قوّذۇرۇپ بىيەميىرىگە

 چبً ، قوّۇپ ، ئبىذۇرۇپ دەً ئۇالغيىرىْي ، چۈغۈپ ٍەرگە بۇ جبھبّنەزدىيەر قبىغبُ مەچ ٍبمي
  .مېتىػەتتي ئۆتۈپ ئىچىپ

 ئىچىگە قۇٍيۇقالرّىڭ ئبغۇ ٍوٍىَىْي ئبىذىذا ٍىيْىڭ قبّچە بىر ئوضَبُ بوۋاً ئوتۇّچي
 بەىيىرى ، ٍەتنەُ قېرىيىق ئوبذاّال ئۇّىڭغب ھبزىر . قىيذى دەپْە ٍېْىغب قەبرىطي ئوغيىْىڭ-

 قوپۇپ ضەھەردە تبڭ بوۋاً . بېجىرەتتي ئوغيي چۆه ئىػىْي ٍېقىْْىڭ ٍىراق . ٍۈمچەٍگەّىذى
 ، تۆمۈپ چبٍالرّي قبىغبُ ئېػىپ تۈّۆگۈّذىِ چەٍْەمتىني ، بوالتتي ئبۋارە ئەتىراپىذا ئوچبق

 غەھەرّىڭ ئۇ . قوٍبتتي ئوتقب چۆگۈّْي ٍىص ٍوغبُ مەتنەُ قبرداپ . تبزالٍتي غبٍىالرّي
 قبرىطي ٍوىۇچىالرّىڭ ٍىراقتىِ پەقەت . قوٍَبٍتي دەٍيەپ ئبىذىِ ھەرگىسٍۇ چبٍْي چبٍچىيىرىذەك

 قبٍْبق ، ضېيىپ چبً ٍېڭي چەٍْەميىرىگە بۇرىغبّذىال تەرەپنە بۇ بېػىْي ئۇالغيىرىْىڭ ، مۆرۈّۈپ
 چبٍالر پۇراقيىق ئەڭ بوىطب ضبّذۇقيىرىذا ئۇّىڭ . ٍېقىْالغتۇراتتي ئوتقب ، ىىقالپ بىيەُ ضۇ

 تەرىىتىپ ئبدەٍْي ئىچنەُ ، بوىۇپ ىەززەتيىل ئىيگىرمىذەمال چېَي دەٍيىگەُ ئۇّىڭ . ضبقيىْبتتي
  .چىقىراتتي ھبردۇقىْي ٍۈگۈرتۈپ قبُ ٍۈزىىرىگە ،
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 چۆه تېرىيىرى ئبپئبق ، ٍۇٍراُ ئۇّىڭ ، بوىۇپ تبرتقبُ بوً ئوبذاّال ٍېتىيىپ ئوغيي چۆه
 ئەمىيىپ ضۇ بۇالقتىِ ، تۇرۇپ ضەھەر مۈّي ھەر ئۇ . مىرگەّىذى رەڭگە ٍىص مۆٍۈپ ئبپتىپىذا

 ئۈچۈُ ئەمىيىع ئوتۇُ ، ئبرتىپ ئېػەمنە پبىتىيىرىْي ، ئبرغبٍچب ئبّذىِ . توىذۇراتتي مۈپيەرّي
 دۆۋىيىْىپ ئوتۇّالر مەىگەُ توغۇپ ئۇ ئبرقىطىذا چبٍخبّىْىڭ . ٍبڭبتتي قبراپ ئىچىگە چۆىْىڭ
 ببھبدىال ئەرزاُ ئوتۇّچىالرغب ئبغقىْىْي ، ئىػيىتىپ قبٍْىتىػقب چبً ئوتۇّالرّي بۇ بوۋاً . تۇراتتي

  .قىالتتي داۋاً غۇّذاق ئەّە تىرىنچىيىني ببىىْىڭ ئبتب . بېرىۋېتەتتي
 ھەٍَە ئەتىراپتىني ئۈچۈُ ئۇّىڭ . ئېَتبتتي ّبخػب بوٍي ٍوه ئوغيي چۆه ٍبڭغبُ ئوتۇّغب

 ٍېڭي ، تۇٍغۇ ٍېڭي ، ئىطتەك ٍېڭي قەىبىذە ئۇّىڭ ٍبغيىق . ئىذى ٍېقىَيىق ۋە توّۇظ ّېَە
 بۇ ٍېتىيذۈرىۋاتقبُ ۋۇجۇدىذا ئۆز تەبىئەتْىڭ چۆىذە بۇ ئبدەٍطىس . ئۆضتۈرەتتي تەىپۈّۈغيەرّي

 چۆه . ٍېتەىَەٍتي چۈغىْىپ تېخي ئۇ بېرىذىغبّيىقىْي دېرەك ّېَىذىِ زادى ئۆزگىرىػيىرىْىڭ
 . ئۆتەتتي پبراڭيىػىپ غبٍىببّە جبّىۋارالر جبُ ، گىَبھ تۈپ بىر ھەر ئۇچىراغقبُ ٍوىىذا ئۆ ئوغيي

  .ئىذى خۇغي مۆڭۈه ، ۋەتىْي ، ئبّىطي ئۇّىڭ چۆه
 ھەٍَە ئبىەٍْىڭ ئىگەً ٍبراتقبُ . بىيىذۇ پەرزەّتىال چۆه پەقەت گۈزەىيىنىْي چۆىْىڭ

 ٍەّە قۇٍيۇقالردىَۇ تۇرغبُ مۆٍۈپ توّۇردەك بۇ ، ئەتنەُ بەخع مۆرمەٍيىل خبظ ئۆزىگە ٍېرىگە
 توغراقالر ٍبپَېػىو تۇرغبُ بوىۇپ ببراقطبُ تبرتىپ ٍىيتىس بىيەُ قەٍطەرىىل تەمتىگە قۇً قىسىق

 توغراقيىقتب ٍوىۇچي مېيىۋاتقبُ ٍىراقالردىِ ئبرتىپ ٍۆرىطىگە خۇرجۇّْي . تۇرىذۇ ئۇچىراپ
 ، دە -ئۆتىذۇ ٍەىپۈپ ئۇّي بوىۇپ پەٍذا غبٍىيي چۆه ضبىقىِ قەٍەردىْذۇر ، ئوىتۇرغبّذا ضبٍىذاپ
 ، ٍۇىغۇّالر تۇرغبُ گۈىيەپ قىپقىسىو ٍەّە ٍەردە بۇ ، …ضۈرىذۇ ھوزۇرىْي جەّْەتْىڭ ٍوىۇچي

 تۇرغبُ ئىرغبڭيىتىپ ٍىْىڭ پۆپۈميىرىْي ، گۈىيىرى داال تۇرغبُ چېچەميەپ ، ئوتالر ٍبۋا تىنەّيىل
 ئۆتۈپ تبٍػىپ ٍۇّچە ئبّچە ئۇالر ، قىطقب بەمَۇ ئۆٍىرى ئوتيىرىْىڭ چۆه . ئۇچىراٍذۇ قوٍۇغالر

 ٍېػىييىق بوىطىَۇ ٍەزگىو بىر چۆىگە قبقبش ، بىخيىْىپ ئىچىپ ضۇ ٍبٍغۇرىذىِ چۆه مېتىذىغبُ
 ٍەّە ئۇرۇقيىرىْي ئۆز ، تۇتۇپ ئۇرۇق ، چېچەميەپ بىيەُ ئبىذىراغيىق ئبّذىِ دە، -ئېتىذۇ بەخىع
 بەزىذا غبٍبىيىرى چۆه ئۇرۇقالرّي بۇ . ئبخىرالغتۇرىذۇ ھبٍبتىْي چېچىۋېتىپ ئبرىطىغب قۇٍالر

 ٍۈرىنىذىني ئبغىقْىڭ خۇددى ٍېرىذە چۈغنەُ ئۇرۇقالر مۆرۈَّەش مۆزگە . ئەمىتىذۇ ٍىراقالرغب
 پۇرضەتْي بىر ٍەّە بىخيىْىذىغبُ ، ضىردەك ٍەخپي قەىبىذىني قىسّىڭ ، ئوتىذەك ٍۇھبببەت

 مۆميەپ جەزىرىيەردە ضۇضىس ٍىجەزىَۇ ئبدەٍيىرىْىڭ چۆه ، …ٍبتىذۇ مۈتۈپ بىيەُ ضەۋرىچبّيىق
 غەھەرّىڭ ، ببغالر راھەتيىل . مېتىذۇ ئوخػبپ تەبىئىتىگە ئوتالرّىڭ تىنەّيىل ئبغۇ تۇرغبُ
 ئۇچىراتقىيي ٍەردە بۇ چىراٍالرّي ئبق ىەغتەك مۆرٍىگەُ ئبپتبپ ٍىيالپ ضبراٍيىرىذا ضبىقىِ

 مىَىٌ ئۇالرّىڭ . تۇرىذۇ پبرقىراپ ٍىطتەك چبقْبپ قۇٍبغتب چىراٍي ئبدەٍيىرىْىڭ چۆه . بوىَبٍذۇ
 ئوتتەك قۇٍبغْىڭ : قبىغبُ ئوخػبپ رەڭگىگە قۇٍالرّىڭ ئبغۇ ئۆڭۈپ رەڭگىَۇ مېچەميىرىْىڭ

 ، ٍەرداّىيىل ، قوپبىيىق ، جبھىييىق غبٍبىيىرى چۆه تۇرىذىغبُ چىقىپ ئۈزۈىَەً ، تەپتي قىسزىق
 تەبىئەت ٍەردە بۇ ، غۇّذاق …ضىڭذۈرۈۋەتنەُ قېْىغب قبُ ئۇالرّىڭ خىطيەتيەرّي ضبددىيىقتەك

 تبٍىْىپال روھىغب ئېگىيَەش ، قبٍتَبش ئۆزىْىڭ ّېَە ؛ھەٍَە پەپىيىَەٍذۇ ھبٍبتيىقْي ھېچبىر
  !…تۇراالٍذۇ بوىۇپ ٍەۋجۇت

 بىيەُ ٍېۋىيەر ٍبۋا ئىطىگە ئۇّىڭ . قبالتتي ئوىتۇرۇپ چۈغۈپ خىَبىغب بەزىذە ئوغيي چۆه
 ٍبڭغبُ مۆتۈرۈپ ئۇّي ، بوۋاً ٍبتقبُ مبرۋاتتب ، ببغ تبغالّذۇق بىر مەتنەُ جبڭگبىيىػىپ
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  .مېتەتتي خىرەىىػىپ چۈغتەك ئەضيىَە بۇ ٍەّە ، بوالتتىَۇ مەىگەّذەك ئبمىيىرى
 ٍېتىپ قۇراٍىغب بوۋاً ئوضَبُ دەٍتي_ ، ئىذى الزىٌ قىس بىر ٍۇالٍىٌ ضبڭب ئەٍذى ، ئوغيۇً_ 

 ئوتۇّچىيىق ببغالپ ۋاقتىَذىِ مىچىل ضېْىڭذىِ ٍەُ_ ، قبراپ زوقيىْىپ ئوغيىغب چۆه قبىغبُ
 ّىَەتيىل ٍبخػي ، مېَىِ . دېَىػىذۇ ئوضَبُ ئوتۇّچي ھبزىرغىچە بىيگەّيەر ٍېْي غۇڭب ، قىيغبُ

 ئبضتىغب توغراقْىڭ تۈپ ئۈچ ، ٍېْىغب بۇالقْىڭ ٍۇغۇ ۋە قوٍذى ّىنبھالپ ٍبڭ قىسىْي ئۆز مىػي بىر
 ئبٍبىىٌ ، ئبچتىٌ چبٍخبّب ٍەرگە بۇ قىيىپ غۇّذاق . بەردى ٍەضيەھەت ئېچىػْي چبٍخبّب بىر

 بىيەُ ئوغيۇً . ئۈزدى جبُ قوىۇٍذا ئۆز ئبخىرىذا . تبرتتي ئوغۇق ٍىيذىِ ئەىيىل جبپبٍىَْي
 موّب ، چۆىيۈمتىِ ٍۇغۇ ، غۇڭالغقب ، مۆٍذۈً توغراقيىققب ئەتىراپتىني ٍۇغۇ ٍوٍىَىَْي

 خۇداٍىٌ ئبخىرىذا ، قبرا ، چەمطىس رەھَىتي ئبىالھْىڭ . مەىَەٍذۇ مەتنۈً ّېرى چبٍخبّىذىِ
 قبىغبّالر مەچ ، پبضىببُ ئۈچۈُ ئبجىسالر – ئبىال . قىيىذى ھەٍراھ بىرىَىسگە بىر ئىننىَىسّي

 قېقىپ ئىػىل بىس ئەتىراپتب بۇ ، بىراق . ئېَتىَەُ غۈمرى ئبىالغب ّبٍىسىَذا ھەر ! پبّبھ ئۈچۈُ
 بىر خۇدا . چىذىَبٍذۇ جبپبضىغب چۆىْىڭ بۇ قىسىىرى ٍۇرتْىڭ ببغقب . ٍوق ئۆٍيەر قىسىىق مىرگۈدەك

  !….ئېَتبر بەختىڭْي ٍەردىِ
  .ئبڭالٍتي چۆٍۈپ تۇٍغۇغب غېرىِ ، ھبىذا قىسارغبُ ئوغيي چۆه ضۆزىىرىْي ٍۇّذاق بوۋاٍْىڭ

 ضۆزىىرى گەپ ٍوىۇچىالرّىڭ قبىىذىغبُ قوّۇپ چبٍخبّىذا ھەٍَىذىَْۇ ئوغيىْي چۆه
 ئبجبٍىپ بۇ مېتىۋاتقبُ قىيىپ ضەپەر ٍىراقالرغب ٍبمي مەىگەُ ٍىراقتىِ . قىسزىقتۇراتتي ّبھبٍىتي

 بۇ . بىيىْەتتي ضىرىىق ۋە چەمطىس توىىَۇ ئۇّىڭغب دۇَّب ئبڭيىغبّطىرى ضۆزىىرىْي مىػىيەرّىڭ
 غەھەردە ، مېتىۋاتقبّيىقىْي تەضيىػىپ مۈّگە مۈّذىِ ببقَبقْىڭ جبُ ئوتۇّچىالر قوّغبُ ٍەردە

 دەرد ئۈضتىذە مېتىۋاتقبّيىقي قىََەتيەپ ٍبىيىرىْىڭ ضودىگەرىەرّىڭ ، چۈغۈپ ببھبضي ئوتۇّْىڭ
 ۋە داپ ، ئبغىقالر ، دىۋاّىيەر مۆتۈرگەُ خۇرجۇّيىرىْي ، ضبپبٍي ٍەردە بۇ بەزىذە . تۆمۈغەتتي

 قەٍەردىْذۇر ئۇالر . قبالتتي تۈّەپ مېيىپ رەٍببىالر ، ببخػي ٍۈدىۋاىغبُ ضېيىپ تبغبرغب خەّجەرىەرّي
 غەھەرّىڭ بىر پۈتۈُ ۋە قبىغبّيىقىْي بوىۇپ پەٍذا ئەجذىھبّىڭ بىر ببغيىق ئىنني ٍەردە بىر

 تبغْي قبرا بىر ٍوغبُ جبڭگبىذىني بىرىْىڭ مىَذۇر ، مەتنەّيىنىْي ٍۇتۇپ تىرىنال ئبدەٍيىرىْي
 ئۆً خەىىقْىڭ ئەتىراپتىني غۇ ، بوىۇپ پەٍذا بوىراُ قبرا بىيەُ قوٍۇظ ٍۆتنەپ ئورّىذىِ ئۆز

 توغرىطىذا ھبمبزىالر ۋە ، مەتنەّيىني ئۇچۇرتۇپ ئبضَبّغب زىرائەتيىرىْي تەرگەُ ، ٍبمبُ-
  .ضۆزىىػەتتي
 گەپيىرى جبھبّنەزدىْىڭ ، تەۋەمنۈىچىيەر قبىذىغبُ بوىۇپ پەٍذا پبت پبت ٍوىيىرىذا چۆه

 قۇً -ٍېرىذە بىر قەٍەردىذۇر قۇٍيۇقالرّىڭ پبٍبّطىس ٍۇغۇ ئۇالر . ئىذى قىسزىقبرىىق توىىَۇ
 خەزىْىيەر توىغبُ بىيەُ ببٍيىق تۈگىَەش ، غەھەرىەر قەدىَىٌ قبىغبُ مۆٍۈىۈپ ئبضتىذا دۆۋىيىرى
  .ضۆزىىػەتتي قىسىػىپ ھەققىذە

 مىرىپ ئىچنىرىەپ چۆىگە ئىسدەپ خەزىْىيەرّي ضىرىىق غۇّذاق ئەّە بەزىيىرى ئۇالرّىڭ
 بەزىذە چبٍخبّىذا موّب بۇ ٍەّە . بوىۇغبتتي غبٍىپ دېرەمطىس دە، -چىقبىَبٍتي قبٍتىپ مەتنىْىچە

 ٍۇرتْىڭ بىر قبٍطي ئۇالر ، ئۆتەتتي قوّۇپ مىػىيەر ئۈّچىقَبش تۇرىذىغبُ ٍېْىپ ئوتتەك مۆزىىرى
 ٍۈرگەُ قېچىپ بەرٍەً بوً بەگيەرگە ، ئېطَبّنبرىىرى مۆتۈرگەُ ببظ قبرغي ھۆمۈٍراّيىرىغب

 تبڭ ئەتىطي دە، -بوىۇغبتتي پەٍذا چۈغنەّذە قبراڭغۇ ئۇالر مۆپىْچە . ئىذى پبىۋاّالر تېْىَطىس
 ئۆتنەُ توغراق تۈپ ئۈچ ئبىذىذىني چبٍخبّب . مېتىػەتتي ئۇزاپ ئىگەرىەپ ئبتيىرىْي ٍورۇٍبضتْال
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 ٍېڭي ۋە ئىچىػەتتي چبً مېيىپ ٍېھَبّالر ٍېڭي ٍەّە چبٍخبّىذا . ئىذى بەىگە ئۈچۈُ مەچنەّيەر
 ئۆتنەُ بوىۇپ راضت ئەضيىذە ھېنبٍىيەر ٍۇّذاق . ببغيىْبتتي ھېنبٍىيەر ھەققىذە ۋەقەىەر ٍېڭي

 ئۇّىڭغبضۆزىىگۈچىيەرّىڭ بىيەُ مۆچۈظ ئېغىسغب ئېغىسدىِ ، بوىطىَۇ ببغالّغبُ ۋەقەىەردىِ
 ئبٍيىْىپ ئەپطبّىيەرگە قىسزىقبرىىق بەمَۇ ئبخىرىذا ، ئبرىىػىپ خىَبىيىرى ٍۇببىىغىيەغنەُ

  .مېتەتتي
 
 

 رىۋايەتلەر يېڭي ھەققىدە«شەھىرى بىغەهلەر»
 

 . قىسزىقتۇراتتي بەك پبراڭالر توغرىطىذىني«غەھىرى بىغەٍيەر »ئوغيىْي چۆه ھەٍَىذىَْۇ
 بىر ئبۋات ئبىغبُ ّبً دەپ«غەھىرى بىغەٍيەر »ئىيگىرى ٍېرىذە قبٍطىبىر چۆىْىڭ ٍۇغۇ مىػىيەر

 ، ضېپىييىرىَۇ غەھەرّىڭ ئۇ : قبرىغبّذا ئېَتىػالرغب . قىيىػبتتي ھېنبٍە بوىغبّيىقىْي غەھەرّىڭ
 ، غۇٍيۇقْي -قۇۋىۇق مىػىيىرى ٍەرّىڭ ئۇ . بوىَىغبّىنەُ تبٍيىرىَۇ ئبراٍيىرىْىڭ -ھوٍال ھەتتب

  .توّىَبٍذىنەُ دىگەّيەرّىَۇ ىەغنەر ، پبدىػبھ -خبُ . بىيَەٍذىنەُ قىيىػْي ئوغۇرىۇق
 مۈىۈپ ئوٍْبپ ئبدەٍيىرى غەھەرّىڭ ئۇ ببٍبغبتيىقىذىِ ئىچىذىغبّْىڭ -ٍەٍذىغبُ

 ئۇ . قىيىپتۇ ۋەٍراُ مىرىپ بېطىپ ٍبۋالر غەھەرّي بۇ مېَىِ . ٍبغىغبّىنەُ بىغەً ّبھبٍىتىَۇ
 ئبدەٍيەر قبىغبُ ٍبالڭبچ ئبچ دىۋاّىيەر، ٍىڭالپ ئبڭالپ مۆپيۈمىْي دۇَّبّىڭ – ٍبه غەھەردىني

 قۇً ئېرىقالرّي ئېتىس ، چۆىيىػىپ غەھەر ئبخىردا . تۇرۇپتۇ قىيغىيي تبالڭ بۇالڭ مىرىپ ئېقىپ
  …مېتىپتۇٍىع ئبٍيىْىپ ئېسىتقۇالرغب ، ئبىۋاضتي جىِ ھەٍَىطي ئبدەٍيەرّىڭ ، بېطىپ

 پبراڭغب قىسزق ئىختىَبرضىس ٍوىۇچىالر بوىۇّطىال گەپ ھەققىذە «غەھىرى بىغەٍيەر »
  .مېتىػەتتي چۈغۈپ

 قىالتتي ھېنبٍە دەپ_ ، مېتىۋاتطبً جبٍذا بىر ٍېقىِ گە<غەھىرى بىغەٍيەر >غۇ»
 ھېيىقي ، ٍبئبىال . مۆرۈّذى غەھەر بىر تۇرغبُ ٍېْىپ چىراغيىرى مۆزۈٍگە_ ، بىرى ٍوىۇچىالرّىڭ

 . بوىذۇً مەتَەمچي ئۆتۈپ ٍبّذاپ غەھەرّي دەپ ، بوىَىطۇُ غۇ دىگىْي<غەھىرى بىغەٍيەر>
 . مۆرۈّذى ئۆً تۇرغبُ چۈغۈپ ٍورۇقي چىراغ پەّجىرىيىرىذىِ ٍەردىِ بىر چەتتە ، قبرىطبً

 ٍۇغۇ . ئىنەُ دەرەخيىل بۈمنىذە ئەتىراپي ئۆٍْىڭ . بۇرۇدۇً تەرەپنە غۇ بېػىْي ئۇالغيىرىَْىڭ
 ئبٍبىالرّىڭ ئىچىذىِ ئۆً ، تۇراتتىٌ قوٍۇۋېتىپ ئوتقب ئۇالغيىرىَْي دەپ مېتەً ئېيىپ دەً ٍەردە

 ئۆٍْىڭ ، قبرىطبً پەّجىرىذىِ بېرىپ ٍېڭىپ ئۇچىذا پۈتۇٍْىڭ ، ئبڭالّذى ئبۋازى گۇدۇڭالغقبُ
 مۆرپىيەرّىڭ ٍېنەّذاز قېيىِ خوتۇُ ئۈچ ، گىيەً تبٍالردا ، بېسىيىپتۇ چىراٍيىق غۇّچە ئىچي

  .مېتىپتۇ چۈغۈپ پبراڭغب ئوىتۇرۇپ ئۈضتىذە
 _ ، خوتۇُ بىر قىيذى داۋاً گېپىْي دەپ_ ، بوىذى بوىطىال پۇه خەققە دىگەُ ضودىگەر بۇ_ 

  .ئبغتي ئبٍذىِ بىر مەتنىيي چىقىپ بىيەُ ضودا ئېرىٌ ٍېْىڭ ٍبّب،
 !..بوپتۇٍۇ؟ مۈُ غۇٍۇ ، قبراٍَەُ ٍوىىغب مۈّي ھەر
 بوالً ٍىو ٍوقبىغىْىغب ئۆٍذىِ ٍېْىڭني_ ، ئىننىْجىطي دېذى _ ، بوپتۇ ئبً ضېْىڭنىگە_ 

 بىيەُ پبضنىْب بىر ئۇچىرىغبُ ، ٍەردە بىر مەىگەُ خىَبىىغب خەق ئۇ تبٍىْيىق . قبىذى دەپ
  …تەغْب ٍوىىغب خەقْىڭ ئۇ ٍەردە بۇ بوىطبق بىس ، ٍبتقبّذۇر قۇچبقيىػىپ
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  .تۇرىَەُ ئبڭالپ ٍېْىذا پەّجىرە ٍەُ گەپيەرّي بۇ
 غۇ !… ئەتَەڭالر تبتيىق ئبغىسىڭالرّي قىيىپ ئبرزۇضىْي ئەرىىرىڭالرّىڭ ٍوق ، ئوھوظ_ 

  .ئۈچىْچىطي دېذى !_ ئەۋەتطىَىغۇ مىػىْي ئەر بىرەر غبٍىپتىِ ئبىذىَىسغب خۇداٍىٌ تبپتب
 .بىرى قوغۇىذى دەپ _ ، ٍەٍيىتي بوىطىَۇ جىرتبق ، قبرغۇ_ 
 دەپ_ ؟ قوّىذۇ ئۆٍىذە مىَْىڭ ئبۋاه قبىطب مېيىپ ٍېھَبُ بىر غۇّذاق راضتىْال ئەگەر_ 

  .بىرى ٍەّە قبىذى ضوراپ
_ ؟ !چۈغَىگەَّىتي ضېْىڭنىگە مېيىپ بىرى ئۆتنەّذە ، ٍبتىذۇ ٍېْىڭنىذە ئەىۋەتتە_ 

  .ئىننىْجىطي دېذى
 قوپتي چبچىراپ دەپ _ ؟ !ببرٍۇ دىگەُ ئىْطبپ ضەّيەردە ، بوىىذۇ ٍېْىڭ ّۆۋەت ئەٍذى_ 

  .ئۈچىْچىطي
 چبچيىػىپ بىيەُ بىرى بىر خوتۇّالر ئوىتۇرغبُ پبراڭيىػىپ چىراٍيىق بىر بىيەُ غۇّىڭ

  .مەتتي
 . قوٍذۇً ئبجىرتىپ ئۇالرّي ، مىرىپ ئېتىيىپ ئىػىنتىِ دەپ !_ قىيىڭالر بوىذى ھبً_ 
  .بوىذى ھەٍراُ قبرىػىپ ئبٍىغىَغىچە بېػىَذىِ ٍېْىڭ خوتۇّالر
  .ضوراغتي دەپ_ ؟ قبىذىڭ مېيىپ ّەدىِ ٍەرگە بۇ ؟ بوىىطەُ مىٌ ئۆزۈڭ_ 
 ئبڭالپ چۇرۇڭْي ۋاراڭ ، بۇرۇىغبّتىٌ تەرەپنە بۇ ئىسدەپ قوّبىغۇ بىرەر ، ٍوىۇچىَەُ ٍەُ_ 

  .دېذىٌ_، مىرىػىٌ دەپ گەپنىِ ّىَە
 مۆڭۈه بىييە ، ئۆت ٍۇقۇرغب قېْي . ئوىتۇراتتۇق زېرىنىپ ٍبىغۇزىۇقتب بىسٍۇ ، بوپتۇ ئوبذاُ_ 
 دېذى_ ، بوه راۋاُ ٍوىۇڭغب ئۆز ضەَّۇ ئبّذىِ . ئۇالٍيي تبڭغب تۈّْي زېرىنىػيىل بۇ ئېچىػىپ
  .خوتۇّالر

 . قوٍذى ٍبضتۇقالرّي پەً بېيىَگە ، ئوىتۇرغۇزۇپ ئۈضتىگە ٍىنەّذاز تۆردىني ٍېْي ئۇالر
  .تىسىۋەتتي دېگىْىڭْي ّېَەت ّبزۇ ، ضېيىپ داضتىخبُ ئبىذىَغب

 بىر خوتۇّالر بۇ مۆزۈٍگە قىيغبّطىرى مەٍىپ غبراپ ، ئىچتۇق غبراپ مېَىِ بىردەٍذىِ
  .تۇردى مۆرۈّگىيي گۈزەه بىرىذىِ

 ّىطىپ تەقذىر بوىۇغْي بىييە داضتىخبّذا بىيەُ ضىيەر مېچە بۇ ، ٍوىۇچىَەُ بىر ٍەُ_ 
 مۆرٍىطەڭالر ئەٍىپ . بوىغبّىنەُ ئۇزۇُ مۆرٍىگىْىَگىَۇ زاتىْي ئبٍبه ٍۈرۈپ چۆىيەردە بۇ . قىپتۇ

 مەچ مۈُ ّەدە دىگەُ خەق ضودىگەر ، بوىطبً بىييە خبىىَذا بىيەُ بىرەرىڭالر ئبراڭالردىني ،
 ئبرىذىِ . مۈىۈغتي خوتۇّالر . ئۆتۈّذۈً دەپ !_ قوٍَىطبڭالر ٍەردە تەىىپىَْي . ضۇ ئۆٍي مىرضە

  :بىرى
_ ؟ تبرتىذۇ مۆڭيۈڭ مىَْي ئېَىت ئۆزۈڭ قېْي ، مۈّذەظ بىرىَىسگە بىر ئۈچىَىس بۇ_ 

  .دېذى
 ٍەّە ، ضۈزۈك قبغتېػىذەك بەدىْي بىرىْىڭ . چىراٍيىق بىردىِ بىر خوتۇّالر بۇ قبرىطبً

 چىراٍيىق مۆڭيەمتە غبٍي ّېپىس بوىطب بىرىْىڭ ٍبظ ھەٍَىذىِ ، ئىططق ٍېھرى ، قبراقۇٍچبق بىرى
 بىيَەً تبىيىػىَْي قبٍططىْي . تۇرۇپتۇ مۆرۈّۈپال دەپ ٍەُ ٍبّب بەدەّيىرى مېيىػنەُ ، ٍوتىيىرى
  .قبىذىٌ تېڭىرقبپ
 ضېْىڭ غۇ ٍىقىتۋاىطبڭ مىَْي ضەُ _ ، بىرى ٍەّە دېذى_ ، چېيىػبٍيي بىس بوىَىطب_ 
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  !بوىطۇُ
  .دېذىٌ_ ؟ ٍىقىتىۋاىطبٍچۇ ئۈچۈڭالرّي ئەگەر_ 
 ، بوالٍيي خىسٍىتىڭذە بىيەُ ّۆۋەت مېچە بۈگۈُ ، ٍىقىتىۋاىطبڭ ئۈچىيىَىسّي ، ھە_ 

  .دېذى_
 جبّىۋارّىڭ . تۇتۇغتۇً بىيەُ مۆڭيەك غبٍي ھېيىقي دەضيەپتە ، چۈغتۇق چېيىػػقب

 خۇداّىڭ . ئەۋرىػىٌ تېيىذەك ئۈزۈً قوىيىرى چىرٍبغقبُ بىيىَگە ، ٍۇٍػبق غۇّذاق بەدەّيىرى
 ئۇ چبغذا بىر . ٍۇىۇۋاالىَىذىٌ زادىال ٍەردىِ . ئېغىر ئېطىۋاىغبّذەك چۆٍۈُ ئبٍىغي بىيەُ قۇدرىتي

 تۇتۇغب ئۈچۈّچىطي . مېيەىَىذىٌ تەڭ ئىننىْجىطگىَۇ . ئبتتي ٍەرگە ئېيىپ ٍبّپىػىغب ٍېْي
 ٍىقىيغبُ . مۈىۈغىذۇ قبقبقالپ خوتۇّالر . تبغيىۋەتتي ئبرتىيذۇرۇپ بېػىذىِ تۇتۇغَبٍال-

  :قوپۇپ ئۆٍيەپ ٍېرىَذىِ
 . ٍىقىيىَەُ ٍەّە . تۇتۇغىَەُ ٍەّە . دەٍَەُ !_ ببغقىذىِ ، بوىَىذى ، مېيىڭالر_ 
  .قبىذىٌ چۈغۈپ ئەھۋاىغب ئوضبه ّبھبٍىتي

 بىر . مېتىپتىَەُ ھبىىَذىِ چېيىػىپ ئبتقۇچە تبڭ بىيەُ خوتۇّالر ھېيىقي قىيىپ غۇّذاق
 ئەتىراپ ؟ بوىطۇُ ئۆً ّە ، غەھەر ّە ٍەردە ھېيىقي . مېتىپتۇ ٍورۇپ تبڭ ، ئبچطبً مۆزۈٍْي چبغذا

 ئۇالرغالرّىڭ . ئەٍەضَەُ ٍېگەّذەمَۇ ّەرضە بىر قورضۇقۇٍغب ئبخػبً . قۇٍيۇق چەمطىس
 ئورّۇٍذىِ چبچىراپ قورققىْىَذىِ . مېتىپتۇ چبپيىػىپ بېقىْيىرىغب ئېچىپ قورضبقيىرىَۇ

  .«قبچتىٌ ھەٍذەپ ئۇالرغالرّي دە،-تۇردۇً
 بىر ئىننىْجي ببغالٍتي گەپ دەپ_ ، بېرەً ضۆزىەپ ئىػْي بىر مىچىننىْە ضىيەرگە ٍەُ »
 مۈّي بىر . ئوخػبٍذۇ ئەٍەش تەمػي راضتىْال ئەتىراپ غۇ ئۇچىراتقبُ خوتۇّْي ئۈچ ضەُ_ ، ٍېھَبُ
 مېتىپ ئەٍَىْىپ ضەه . قبىذى مېيىپ توغرا ئۆتۈغنە ٍەردىِ غۇ ّەق ٍبڭَۇ ، ٍېقىِ مەچنە
 بىرى ٍېْي . قىيذى ئبڭالّغبّذەك ۋارقىرىغىْي دەپ!< تبظ ھەً > بىرّىڭ ، ببراتتىٌ

 ، تبظ . > ٍېڭىپتىَەُ قبراپ تەرەپنە چىققبُ ئبۋاز ، بوىۇپ ھەٍراُ دەپ ؟ ّېَە ، چبقىرىۋاتبٍذۇ
 چىقىپ ئبىذىذىِ تۈگَەّْىڭ ئەضني بىر ٍبڭە ٍبڭە . ئبڭالّذى قبٍتب ، قبٍتب ئبۋاز دېگەُ!< تبظ

 ٍۇّذاق ئۆٍرۈٍذە . ئوىتۇرۇپتۇ چومبُ ضەتەڭ بىر ئبىذىذا تۈگَەّْىڭ ، قبرىطبً . قبىذىٌ
  .ئىنەَّەُ مۆرٍىگەُ خوتۇّْي مېيىػنەُ

 ضورىذىٌ دەپ_ ؟ چبقىردىيىَۇ ضىيي ٍېْي_ 
  .مۈىذى تبتيىق دەپ_ ، چبقىرغبُ ٍەُ ، ھە_ 
  .دېطەً _ ؟ گەپتي ّېَە_ 
 قبراڭغۇ . ئىنەُ ٍوق ئبدەً تۈگَەّذە ، ئەمېيىۋىذىٌ ئۈگۈت تۈگَەّگە ٍبۋۇ_ 

  .دېذى_ ، بوىطال بوىغبُ ھەٍراھ مېچە بىر ٍبڭب ، قورقىۋاتىَەُ چۈغنەّطىرى
  .دېذىٌ !_ بوالً بوىطبً ھەٍراھ_ 

 ، ئوٍْىتىپ مۆزىىرىْي قبظ ئبّذىِ . مىردى ببغالپ تۈگَەّگە ٍېْي چومبُ ھېيىقي
 چىراٍىغب ئۇّىڭ . ئۇقَبٍَەُ بوىغىْىَْي ّېَە ، تۇردى مۈىگىيي قبقبقالپ پىرقىراپ ئەتىراپىَذا

 بىر . قبىَىذى ھبىىٌ زادىال ھېرىپ . چىقىپتىَەُ چۆرۈپ تېػىْي تۈگَەُ مېچىچە ، بوىۇپ ٍەپتۇُ
  :چومبّغب ھېيىقي چبغذا

  :چومبُ . دېذىٌ_ ؟ ٍبتَبٍيىَۇ بىردەً ، قبىذى دەپ ئبتبً تبڭَۇ ، خېْىٌ_ 
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  .دېذى_ ، ٍبتبٍيي ٍبتطبق ، بوپتۇ_ 
 قېرىْي بەتبەغرە بىر ، قبرىطبً ئوٍغىْىپ ضەھەردە . ٍبتتۇق قۇچبقيىػىپ مۆڭۈىيۈك غۇّذاق

 بىر ٍبتقىْي ٍېْىَذا ، قبرىطبً بىر ٍەّە تۇرۇپ ئورّۇٍذىِ چبچىراپ . ٍېتىپتىَەُ قۇچبقالپ
  .ٍېتىپتۇ ئۇخالپ ئېيىپ ّەپەش ٍېْىل تۇٍَبً ھېچْىَىْي ئۇ . ئىنەُ ئبٍبه ضبھىبجبٍبه

 ّېَە بۇ ، ٍبئبىال . >مۆرۈّذى خوتۇُ ئبىۋاضتي بىر غۇّذاق ٍەّە مۆزۈٍگە قبرىطبً ئېڭىػىپ
 ھېيىقي . ئۇۋىيىذىٌ مۆزۈٍْي دەپ< ؟ ّېَە قبىذىَۇ بوىۇپ قبّذاق بىر تورىىػىپ مۆزۈً ، مبراٍەت

 بىر . ئىنەُ ببر ٍۈزى ئىنني چومبّْىڭ بۇ ببٍب . ضبىذىٌ زەُ تبزا ئۆتۈپ ٍېقىغب بۇ ئۇٍبق چومبّْىڭ
 بەتبەغرىيىنىذىِ قبرىطبڭ ئۆتۈپ تەرىپىگە بىر ٍەّە ، ئۆزى ئبٍْىڭ تۇىۇُ قبرىطبڭ تەرەپتىِ
 توختىَبً چىقىپ ٍوىغب چوڭ قبچقىْىَچە غۇ . ئېيىػىذۇ مۆڭيي مىػىْىڭ

  .«ئوخػبٍذۇ غۇ دېگىْي ئبىۋاضتي ٍۈزىۈك ئىنني چۆچەميەردىني ،ھېيىقي …ٍۈگۈرۈپتىَەُ
 ھېنبٍىطىْي دەپ _ ، قبپتىَەُ ٍۈگىذەپ بېرىپ مېتىپ ئېػەميىل چۆىذە غۇ مۈّي بىر »
 مېتىپ ئبدەً بىر ئبىذىَذا ، قبرىطبً ئېچىپ مۆزۈٍْي چبغذا بىر _ ، بىرەٍيەُ ٍەّە ببغالٍتي
 ّېَە بىر مۆرۈٍطىس تبزىَۇ ، چوقۇر ٍۈزى ، ئبىغبً مۆزى بىر ، قبرىطبً بېرىپ ٍبّذىػىپ . بېرىپتۇ
  :مېتىۋاتطبً ئۆتۈپ دېۋىتىپ ئېػىنىَْي . بوىذى غۈرمۈّگەّذەك تېْىٌ . ئىنەُ

 ئبىىجوقب ٍبۋۇ دەٍذىغبّذۇ ّېَە ، دەٍذۇ_ ؟ غبجىالٍذۇ ضۆڭەك ئېػىنىڭ ، ئبداغوً ، ھوً_ 
 :دەپ

 ؟ّىَبّذاق ئبدەٍطەُ ّىَە ئۆزەڭ ؟ ئىتَىذى غبجىالٍذىغبُ ضۆڭەك ئېػىنىٌ ٍېْىڭ_ 
 گەپيىرىَْي چوقۇر ھېيىقي . مېتىپتىَەُ قبٍْبپ دەپ_ ؟ قىيىطەُ گەپ پەخىع -مېيىع

  :قوٍَبً ئېيىپ قبپتىيىغىَۇ
  .دەٍذۇ_ ؟ ٍەٍطەُ تبظ ئۆزۈڭ ئەٍىطە_ 

 ئېػىنىٌ ، قبرىطبً . ٍېڭىۋەردىٌ قىيَبً گەپَۇ ،دەپ ئوخػبٍَەُ ئۇچىرىغبُ ضبراڭغب بىر
 ّىَە . مېتىۋاتىذۇ چۆٍۈپ تەرگە چىيىق -چىيىق ، ئبضتىالپ قەدىَي قبٍچىيىطبٍَب قبّچە ھەر

 ئېػىنىَْىڭ . مۆرۈَّەٍذۇ ئۈضتىذە ٍوه چوقۇر ھېيىقي ، قبرىطبً ئبرقبٍغب دەپ ؟ بۇ ئبالٍەتتۇر
 ئىرغىپ ئېػەمتىِ ، مەىذى ّەدىِ ئبچچىقىٌ . تۇرىذۇ چىگىنيىل تبظ بىر ٍوغبُ قۇٍرۇقىذا

 ، بىيەُ چۈغۈغي پبققىذە ٍەرگە تبظ . ئبتتىٌ ٍىراققب ئېيىپ تبغْي قۇٍرۇقىذىني ئۇّىڭ ، چۈغۈپ
 ھېيىقي ئۈضتىگە ئېػەمْىڭ ، قبرىطبً غۇّذاق . مەتتي چېپىپ تىنراڭػىپ تبغالپ ٍېْىَۇ ئېػەك
  .ببرىذۇ مېتىپ ھىجىَىپ ضەت ، قوٍۇپ قبراپ -قبراپ ئبرقىطىغب ، ٍىْىۋاپتۇ ئوبذاُ بىر چوقۇر

 ببرٍبقچىذىڭ ئېيىپ ّەگە ئېػىنىْي بىراۋّىڭ ؟ ّېَىطەُ قبّذاق ! ّبئىْطبپ ھەً توختب_ 
 بىر تۇتۇپ پېػىذىِ ئبرقب چبپىْىْىڭ بېرىپ ٍېتىػىپ ، ٍۈگۈرۈپ ئبرقىطىذىِ دەپ_ ؟

 . قبىذى توختبپ جبٍىذا ئېػەمَۇ . چۈغتي ئبىذىَغىال ئوڭذىطىغب قىيىپ گۈپپىذە ، تبرتىپتىنەَّەُ
 بىر ٍېْىَذا چۈغنەّذەك ئبضَبّذىِ ، بىردەٍذىال . ٍبتىذۇ توپىذا خبرتىيذاپ چوقۇر ھېيىقي قبرىطبً
  :ئېطىيىپ ٍبقبٍغب مەىگۈچە ، بوىذى پەٍذا خوتۇُ ئبزازۇه

 قوٍۇپطەّغۇ ئۆىتۈرۈپ دوضتۇٍْي ٍېْىڭ ضەُ !ئوغرى ، بېرەر جبجبڭْي خۇداٍىٌ ۋاً_ 
 بۇ ٍەُ ئەٍذى ، دوضتۇً ، تەگذىغۇ مۆز ضبڭب ، دوضتۇً چىراٍيىق ۋاً ، دوضتۇً ۋاپبدار ۋاً!…؟

  .ضبىذى ٍىغىْي دەپ !_ دوضتۇً ، تبرتبرٍەُ قبّذاق دەردىْي ٍبىغۇزچىيىقْىڭ
 . تۇردۇً چۈغەّذۈرگىيي ئەھۋاىْي بوىغبُ خوتۇّغب ھېيىقي دەپ ، قبىغبّذىَەُ ببالغب ّېَە
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  :خوتۇُ بىػەً ھېيىقي
 مەچ مۈّْي ٍۇڭذىػىپ بىيەُ مىٌ جەزىرىيەردە چۆه بۇ ٍەُ ئەٍذى ، ئۆىۈپتۇ ئبدەٍغۇ بۇ_ 
 ؟ ئۇالغتۇرىَەُ تبڭغب قىيىپ قبّذاق مېچىيەرّي ئۇزاق ، قىيىَەُ

  .دەٍذۇ !_ بوه خوتۇُ ٍبڭب ضەُ ئەٍذى
  .قبىذىٌ قبراپال دەپ_ ؟ خوتۇُ ضبراڭ ٍبۋۇ دەٍذىغبّذۇر ّېَە

  .دېطەُ_ ؟ دەۋاتبٍطەُ بوه ئەر ، دەۋاتبٍطەُ بوه خوتۇُ ٍبڭب ضەُ..؟ دەۋاتىطەُ ّىَە_ 
  .دەٍذۇ !_ بوه خوتۇُ_ 

 . ئىنەُ خوتۇُ ٍوغبُ تبزىَۇ ، ببر بەضتي ئەرّىڭ ئىنني ٍېْىڭذەك ھېيىقي قبرىطبً
  .قبىَىذى جبُ قۇىۇٍذا پۇت قورققىْىَذىِ

 . دېذىٌ!_ ؟ مۆرگەُ ّەدە ئبىغبّْي خوتۇُ مىػي خوتۇُ ، خېْىٌ ، قىيطىال گەپ تۈزۈك_ 
  :ئەٍَەَّەً خوتۇُ ھېيىقي

 بوىطىَۇ ٍىو ّەتچە بىر ضېْي ئەٍذى ، بوىغبّتىٌ خوتۇُ ٍىو ّەتچە ئوُ ئبدەٍگە ٍبۋۇ_ 
  .دېذى !_ دەٍَىْب ببقبً قىيىپ خوتۇُ

 ئىػىٌ ، قوٍَىطىال ٍوىذىِ ٍېْي ، بېرەً دېطىيە پۇه قبّچە ، قىيَىطال گەپْي ٍوقىالڭ_ 
  .بەردىٌ ئۇّۇڭغب پۇىۇٍْي ببر ، قېقىپ ئۆرۈپ ٍبّچۇقيىرىَْي . دېذىٌ_ ، ئبىذىراظ
  .دېذى !_ مەت تبغالپ ئېػەمْىَۇ ، ئەٍىطە_ 

 قبرىطبً بېرىپ ٍەرگە بىر ، ٍۈگۈردۈً بوىۇپ خوغبه قۇتۇىغىْىَغب ، تبغالپال ئېػەمْىَۇ
 بىچبرە . ٍىْىػىۋاپتۇ ئۈضتىگە ئېػەمْْىڭ ھىجىَىپ ضەت ئىننىطي خوتۇُ ئەر ھېيىقي

  …«قبپتۇ دەپ تىگەً ٍەرگە بېيي ئېػىنىَْىڭ
 مەتتي ضۆزىەپ دەپ_ ، قبىذى مېيىپ ئېطىَگە ئىع بىر قىيطبڭالر گېپىْي ئېػەمْىڭ »

 پىَبدە ئەتىراپىذا چۆىْىڭ قىيىۋاتقبُ پبرىڭىْي ضىيەر ھېيىقي ، مۈّي بىر_ ، بىرەٍيەُ ٍەّە
 مۆرۈپ ئېػەمْي چىراٍيىق ٍۇّذاق ئۆٍرۈٍذە . قبىذى چۈغۈپ مۆزۈً ئېػەمنە بىر . مېتىۋاتبتتىٌ

 ھېرىپ ، ٍېڭىپ پىَبدە ئۆزۈٍَۇ . مېتىۋېتىپتۇ پۇراپ تېسەك چۆىذە ٍوق ھېچنىٌ . ببقَىغبّىنەَّەُ
 ئۇچىراپ ئىگىطي ، ئوخػبٍذۇ ئېػەك قبىغبُ ئبٍرىيىپ مبرۋىْىذىِ بىرەرىْىڭ ، دىگەّتىٌ ئۆىەً
 غۇّچىيىل . ٍىْىۋاىذىٌ دەپ ، قبىَىطۇُ ئۆىۈپ ئۇضطۇزىىقتىِ چۆىذە بۇ ، بېرىۋېتەرٍەُ قبىطب

 مېتىۋاتقبّذەك ئۇچۇچۇپ غبٍبه خۇددى دېَەٍطىيەر، ئىنەُ ئېػەك ببر ٍېڭىػي ضىيىق
  :چبغذا بىر . بوىذى مەتنەّذەك ئۇٍقۇغب مۆزۈً ٍېڭىپال ئبزىراق . ھوزۇرالّذىٌ

 بىر ٍبضبىغبُ پوزۇر . مەتتىٌ ئوٍغۇّۇپ ئبۋازدىِ دېگەُ !_ مەىذۇق ئۆٍگە ، چۈغَەٍطەُ_ 
 ، قبرىطبً ئەتىراپىَغب مىَنىِ؟دەپ قىيغبُ گەپ ٍبڭب ھېيي . توختبپتۇق مېيىپ ئبىذىغب ئۆٍْىڭ

  .مۆرۈَّەٍذۇ ھېچنىٌ
 ئبضتىَذىني ، قبرىطبً . ئبڭالّذى ٍەّە ئبۋاز دېگەُ!_ چۈغَەٍطەُ ، دەۋاتىَەُ ضېْي_

 . ئبتتىٌ ٍەرگە ئۆزۈٍْي ئۈضتىذىِ ئېػەمْىڭ قورققىْىَذىِ . قىيىۋاتقبّىنەُ گەپ ئېػەك
  :چىقىپ ٍۈگۈرۈپ خوتۇُ چىراٍيىق بىر ئۆٍذىِ

 ٍەرىىرى بىر _ ، تۇرغۇزدى ٍۆىەپ ٍېْي دەپ!_ قبپتىنەّغۇ مېيىپ ٍېھَبُ ، ۋاً_ 
  .ببغيىذى ئۆٍگە قېقىپ مىَىَيىرىَْي دەپ_ ئبغرىَىغبّذۇر؟

 ئبىذىَغب خوتۇُ . مىرىۋاىذىٌ ئۆٍگە ئىتتىنال ، قبراپ خوتۇّغب ھېيىقي بىر ، ئېػەمنە بىر
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 ٍبڭب قىيغبَّىذۇرٍبمي گەپ ئېػەك ئبضتىَذىني راضتىْال ببٍب . > تىسىۋەتتي تبئبٍالرّي تۈرىۈك
 ئوىتۇرۇپ مەتَەً مبىالٍذىِ خىَبه دىگەُ< …تۇٍۇىغبَّىذۇر؟ قىيغبّذەك گەپ ئېػەك غۇّذاق
  :ٍىغىپ ئېطىَْي ضەه . مەتتىٌ

 ھېيىقي . ضورىذىٌ دەپ_ ضىيي؟ ٍەزىۇٍي مىَْىڭ ، ئىنەّال ئبٍبه ٍېھَبّذوضت ئەجەپ_ 
  :خوتۇُ

 ٍەۋاتقبُ ، دېَەضَب !_ بوىىَەُ خوتۇّي ئېػەمۋاٍْىڭ مەىگەُ ٍىْىپ ئۆزىىرى ھېيىقي_ 
  :تۇرۇپ ئورّۇٍذىِ چبچىراپ . قبىذى توختبپ گېيىَذىال ّەرضەً

  :تبغالپ ئۆزىْي ئبٍىغىَغب خوتۇُ ھېيىقي . دېذىٌ ! _قبٍتبً ٍەُ_ 
 ٍبڭب. بوىىذۇ ّىطىپ قېتىَال ئىنني -بىر ٍىيذا مۆرۈظ دىذارىْي ئبدەً ٍبڭب چۆىذە بۇ_ 
  .تۇردى ٍىغيىغىيي دەپ!_ قبىطىال قوّۇپ ، ئبغرىطۇُ ئىچىيىرى

 . قبىذىٌ قوّۇپ ئىالجىطىس . تۇرۇپتۇ ئبىذىذىال ئىػىنْىڭ ئېػەمۋاً قبرىطبً تبالغب
 ھەپىيىػىۋېرىپ بىيەُ جىْالر . ئىنەُ ببخػي ئۇضتب ّبھبٍىتي ئەضيىذە ئېػەك ھېيىقي : ئۇقطبً

 قبراپ دىذارىغب ئېػەمْىڭ خوتۇّي بىچبرە ئۇّىڭ . مېتىپتىنەُ ئبٍيىْىپ ئېػەمنە ئۆزى ئبخىر
 ئۆتۈپ ٍوىذىِ ئېػەمۋاً ، ٍىغيىغبّذا قىيىپ تەىەپ ئىْطبّْي ، بوىۇپ بىسار ئوىتۇرىۋېرىػتىِ

 مېچە غۇ . قبّذۇرىذىنەُ تەىىپىْي خوتۇّىْىڭ ، مېيىپ ببغالپ بىرّي ئبدەٍيەردىِ مېتىۋاتقبُ
 خىسٍىتىَذە ٍۇٍَبً مۆز مېچىچە . قبىذى تبپبىَبً قىيىق قىيىذىغبُ خوغبىيىقىذا خوتۇُ ھېيىقي
 ٍىيالردىِ ّەچچە . قوٍذى ئبچىقىپ ٍوىغب ئېيىپ دۈٍبىطىگە ٍېْي ٍەّە ئېػەمۋاً ئەتىطي . بوىذى
 ئۆٍي ئېػەمۋاٍْىڭ ، مېيىپ ئېطىَگە خوتۇُ بىچبرە . قبىذىٌ ئۆتۈپ ٍەردىِ ھېيىقي ٍەّە ، مېَىِ

 بېطىپ قۇً ٍەرّي ھەٍَە ، تبپبىَىذىٌ ئۆٍْي ھېيىقي ئىسدەپَۇ غۇّچە . ببردىٌ تەرەپنە
  …«مېتىپتۇ

 جۇۋاز تۈۋىذە قبرٍبغبچْىڭ ٍوغبُ ئۈضتىذىني ٍوه مېتىذىغبُ گە< غەھىرى بىغەٍيەر >»
 ٍبً رەھَەتيىل ، ۋاھ_ ، مۈّي بىر ٍوىۇچي بىر دېذى_ ؟ بىيەٍطىيەر قىسزىقىْي توختي چۆرىگەُ
 چەت جۇۋاز دېھقبّالر غۇڭب . بوىۇۋېرەتتي ئىچطەڭَۇ خبً ، تبرتبتتىني ضۈزۈك غۇّذاق دىگەّْي

 رەھَەتيىل . مېيەتتي تبرتىپ ئبپىرىپ ٍەرگە غۇ ئېرىَْەً زىغىرىىرىْي قىچب ، بوىطىَۇ ٍەردە
 ئۈچىَىْي مۈىذۈرۈپ ببرغبّالرّي تبرتقۇزغىيي ٍبً . ئىذى ئۇضتب ئەجەپ گەپيەرگە قىسزىق

  .ئۈزۈۋېتەتتي
 رەھَەتيىل قىسزىق توختي . قبپتىَەُ ئۆتۈپ ئبىذىذىِ جۇۋازخبّىْىڭ غۇ مېچىطي مۈّي بىر

 قۇالق . قبىغبّىنەُ ئوخػبپ جىْذىخبّىغب ، بوىۇپ ۋەٍراُ ، قىَطىَىپ جۇۋازخبّب بۇ ، مېتىپ ئۆىۈپ
 ۋارقىرىغبُ ، مۈىۈغنەُ قبقبقالپ مىَيەرّىڭذۇر ، چۇقبُ قىَقبش جۇۋازخبّىذىِ ، ضبىطبً

 ّېَە بۇ . تۇرۇپتۇ مۆرۈّۈپ ٍورۇقي چىراغ ٍوچۇقيىرىذىِ ئىػىنْىڭ . ئبڭالّذى ئبۋازىىرى
 ّېَىْي ، ۋاھ ، قبرىطبً ٍوچۇقىذىِ ئىػنىْىڭ بېرىپ ئبضتب ، بوىۇپ ھەٍراُ دەپ ؟ مبراٍەتتۇر

 توختي ، مېتىپتۇ توىۇپ بىيەُ ئبدەٍيەر قىپَبالڭبچ ئىچي جۇۋازخبّىْىڭ ؟ دېَەٍطىيەر مۆردۈڭ
 تۇغَب ئبّىذىِ ھەٍَىطىال ، داۋاتىَەّغۇ ، …قېتىۋاپتۇ جۇۋازغب قبّچىطىْي بىر ئۇالرّىڭ قىسىق
 ئۆىتۈرىۋەتنەُ ئۇرۇپ ئبّىطىْي ، ٍبتب ئىبراھىٌ بېرىذىغبُ گەزىەپ مەً ٍبتبّي ھېيىقي ، …ھبىذا
 ٍەّە ، ضۈتخور ّىَبز ، ٍبّغبق پبتەً چىققبُ تېگىپ ئەرگە قېتىپ ئىنني ئوتتۇز ، خۇٍپەر روزى

 تېَىغب جۇۋازخبّىْىڭ بەزىيىرى ، …ئبٍبىالر ، ئەرىەر توّىَبٍذىغبُ توّۇٍذىغبُ ٍەُ قبّذاقتۇر
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 ئۆىۈپ ھەٍَىطي بۇالرّىڭ ، توۋا ، ببر ٍىغالۋاتقبّيىرىَۇ ، مۈىۈۋاتقبّالرٍۇ . ئوىتۇرىػىپتۇ ٍۆىىْىپ
 چىيەمنە ئبضتىذىني جۇۋازّىڭ ، ضەپطبىطبً ؛ تۇتتۇً ٍبقبٍْي دەپ ؟ ئەٍەضَىذى ئبدەٍيەر مەتنەُ

  :ّەچچەٍيەُ بىر ٍۈرگەُ ٍۈگۈرۈپ ئوتتۇردا . چۈغۈۋېتىپتۇ ضبقىپ قبُ قىپقىسىو ، ئەٍەش ٍبً
 ئەمىرىۋېيىپ ٍبىىَىْي ئۆٍىگە چبغذا ٍوق ئېرى ، ئىسزەتخبُ خوتۇّي ببٍْىڭ پبالّي بۇ ٍبّب_ 

  …قىيَىغبُ ئەضنىيىنيەرّي ّېَە
 خوتۇُ بىر ، دىَىػىپ_ ، …بەتقىيىقيىرىچۇ قىيىػقبُ ئبرا ئۆز خەقْىڭ ئەر ئىنني ٍبۋۇ_ 

  .ببضتي مۆتۈرۈپ جۇۋازغب پېتي قىپَبالڭبچ ئەرّي ئىنني
 قبراضالپ ئۇضتىخبّيىرىْىڭ ھېيىقىالرّىڭ ، چۆرگىيەپ غىچىرالپ ٍبغىچىْىڭ ئوق جۇۋازّىڭ

  .مەتتي تىنەّيىػىپ بەدىْىٌ پۈتۈُ ، ئبڭيىذىٌ بىيەُ قۇىىقىٌ ئۆز ضۇّغىْىْي
  .بىرى دېذى_ ؟ قىيىَىس قبّذاق مىػىْي ٍبۋۇ_ 

 ضبدىق رەھَەتيىل ئىَبٍي ضۆىەتيىل ئىيگىرمي ٍەھەىيىَىسّىڭ ّەچچىطي بىر ، قبرىطبً
  .تۇرۇغقبّىنەُ تۇتۇپ ھەزىرەتْي

 دەپ قوٍىَەُ قىيىپ خەتَىقۇرئبُ ئۆٍىگە مەتنەّيەرّىڭ ئۆىۈپ ؟ ضبالٍيي ئۇّىَۇ ھە،_
 ضبدىق دېَىػىپ!_ ھۇ-ھە ، قىيىػَىغبُ ئىػالرّي ّىَە بىيەُ خوتۇّالر قبىغبُ تۇه ، بېرىپ

  :ھەزرەت ضبدىق ، بوىۇغتي مۆتۈرٍەمچي ھەزىرەتْي
 ٍبالڭبچ ، تۇرۇپ چبچىراپ ئورّىذىِ دەپ_ ، چۈغەً ئۆزۈٍال ، بوىذى !… غۇّذاق ، غۇّذاق_ 

  .چۈغتي ئىچىگە جۇۋازّىڭ پېتي
  :ۋارقىراپ خوغبه ، مۈىۈپ قىسىق توختي ، ضېيىػىۋاتىذۇ چۇقبُ ھەدەپ ئەتىراپتىنىيەر

 جۇۋازخبّبٍذىال ٍېْىڭ تبرتقىْىڭالردىِ ئبزاپ مۆٍۈپ دوزاختب ، بېرىپ دۇَّبغب ئۇ ، ٍبّب_ 
  .دەۋاتىذۇ !_ بوىذى ئىع جبھبُ مەتنىْىڭالر پبميىْىپ

 ضۆزىەپ ئىَبٍىغب ٍېڭي ٍەھەىيىْىڭ مۆرگەّيىرىَْي ، مېيىپ ٍەھەىيىگە ٍۈگۈرگىْىَچە
  :بەردىٌ

 . مۆردۈً ٍەردە غۇ ھەزىرەتْىَۇ ضبدىق رەھَەتيىل بىيەُ قۇدرىتي خۇداّىڭ ، تەقطىر_ 
 بۇ . بوىىذىنەُ ضۆزىىَىطە چوڭ ھېچنىٌ . بوالىَبٍذىنەَّىس خبىىٌ گۇّبھتىِ بەّذىچىيىنتە

_ ، بوىۇۋېتىپتۇ جۇۋازخبّىطذىال قىسزىقْىڭ توختي دەه ضورىقي ئەتنەّيىرىَىسّىڭ قىيغبُ دۇَّبدا
  :ئىَبً ٍېڭي . دېذىٌ

 قوغالپ دەپ !_ مۆزۈٍذىِ ٍوقبه ؟ بوىذۇڭَۇ تەمنۈزگۈچي تىو ھەزرەتنە ضبدىق دەُ_ 
  .چىقبردى
 ٍېڭي . چىقتىٌ قبٍتىپ غودۇڭػىپ دەپ !_ ببقطىال قبراپ بېرىپ ئۆزىىرى ، ئىػەَّىطىيە_ 

  :ئىَبً
 دەپ !_ مۆرضەتَىطەً مۆرگۈىۈمۈڭْي بېطىپ دەررىگە ّبٍىسىذا ببٍذات ئەتە ، خەپ_ 
  .قبىذى ۋارقىراپ
 ئىَبً ٍېڭي ضەھەردىال ، دېَەٍطىيەر ، بوىذى قبّذاق ئۆزى ئىَبً ٍېڭي ئەتىطي ! قۇدىرەت ٍب

 تىيالپ ٍېْي ئىَبً بۇ ، ئۇقطبق . ٍۈرىذۇ پىرقىراپ موچىذا ببغالپ التب مۆزىگە بىر
 بىيەُ گۇٍبُ دەپ ؟ ئېَتبٍذۇ ٍبىغبُ ، ئېَتبٍذۇ راضت بەچچىغەر بۇ ، مېَىِ چىقىرىۋەتنەّذىِ

 ضبدىق ، مەتنەُ قىسزىپ ئىچي جۇۋازخبّىْىڭ راضت، قبرىطب . ٍبرىالپتۇ بېرىپ جۇۋازخبّىغب ئبضتب
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 ھەدەپ ئوقۇپ ئبٍەتيەرّي ئۇىۇغ ئىَبً . چۆرگىيەۋاتقۇدەك ئىچىذە جۇۋازّىڭ تېخىچە ھەزرەت
 جۇۋاز ، ئېغىرىىػىپ جۇۋاز ، ئېھتىَبىىٌ بوىغبً مۆرضەتتي مۈچىْي ئبٍەت . ضۈپنۆچيەپتۇ
  .قبپتۇ ئبالىَبً پۇتىْي چۆرىۋاتقبّالر

  :قىسزىق توختي . بوىۇغۇپتۇ ھەٍراُ دەپ !< بۇ گەپ ّىَە :>ٍبالڭبچالر ئەتىراپتىني
!_ بېقىڭالرچۇ قبراپ چىقىپ ؟ قبّذاق ، ببرٍۇ مۆز ٍبت مۆزىتىۋاتقبُ ئىػىَىسّي بىسّىڭ_ 

  .دەپتۇ
 ئۇّىَبً دىگىْىگە ! توۋا -ئبىال . تۇتۇپتۇ ئىَبٍْي ئېچىپال ئىػنىْي ٍبالڭبچالر ھېيىقي

 قبىَبً ھبىي ھېچ ، چۆرۈپ جۇۋاز مېچىچە ئىَبً ، چۆرۈتۈپتۇ جۇۋاز ، قېتىپ جۇۋازغب مىرىپ ضۆرەپ
 توختي ، ٍوق ھېچنىٌ ئەتىراپىذا ، ئبچطب مۆزىْي مېيىپ ھوغىغب ضەھەردە . قبپتۇ ٍىقىيىپ

 مۆزىگە بىر ئىَبً بىچبرە بېرى غۇّىڭذىِ . ٍبتقۇدەك ٍبىغۇز ئۆزى جۇۋازخبّىطىذا موّب قىسزقىْىڭ
  …«قبىذى بوىۇپ پىرقىراٍذىغبُ تۇرٍبً بىنبر تېڭىۋېيىپ ٍبغيىق

 مۈّي بىر دېذى_ ئبڭالٍطىيەر؟ گەپيەرّي ٍېڭي توغرىطىذىني< غەھىرى بىغەٍيەر >»
 . مېيىۋاتبتتىٌ ئېيىپ ٍبه ٍەردىِ بىر ٍىراق _ ، ئوىتۇرۇپ ئىچىپ چبً ئبدەً ضۈپەت ضودىگەر بىر
 . قبىذى مېيىپ توغرا ئۆتۈغنە ٍبىغۇز چۆىذىِ بىر ئەتىراپىذىني<غەھىرى بىغەٍيەر>

 ، قبرىطبً چبغذا بىر . دېَەٍذۇ مۆرۈّەً ئبٍىغي چۆىْىڭ ئۇزۇُ بۇ ، مېتىۋاتىَەُ ، مېتىۋاتىَەُ
 ، مەىگەُ ضېرىق ئبق ، قۇڭۇر چبچيىرى ، ئوىتۇرۇپتۇ تۇتۇپ بوپب چېتىذە ٍوىْىڭ ئبٍبه بىر ئبىذىَذا
 مۈىۈٍطىرەپ . بەردى ضبالً تۇرۇپ ئورّىذىِ مۆرۈپ ٍېْي . ئىنەُ چومبُ مېيىػىَيىل ّبھبٍىتي

  :تۇرۇپ
 ضىيىگە ، ٍىْذۈرىۋاىطىال بىرەرىگە ئۇالغيىرىْىڭ ، ئەٍَەّذىٌ ٍېڭىػتىِ ٍبىغۇز چۆىذە_ 

 .دېذى _ ، بوىطبً ھەٍراھ
  .بوىَبٍذۇ دېگىيي<ٍبق >ئبدەٍگە دىگەُ ، ٍبڭبٍيي بوىۇپ ھەٍراھ دىگەّذە چۆه

  .قوٍذۇً ٍىْذۈرۈپ ئۇالغقب بىر ٍېْىنرەك ٍۈمي . دېذىٌ !_ بوىىذۇ_ 
 مۈىنە چبغذا بىر . مۆتۈردى مۆڭيۈٍْي قىيىپ گەپيەرّي غېرىِ بوٍي ٍوه ئبٍبه ھېيىقي

  :بېقىپ قىَب ٍبڭب ئۈضتىذىِ ئۇالغْىڭ ، بىيەُ
 چۆىذە بۇ ، ٍبّب ؟ بوىغبّذۇر جبھبُ ئۇزۇُ ئبٍرىيغبّىيىرىغىَۇ ئۆٍيىرىذىِ ، ئبمب ببً_ 
 ئبچطبق مۆڭۈه بىردەً توختبپ ضبٍىطىذە توغراقْىڭ چوالق ئبۋۇ ، مېتىۋېتىپتىَىس ٍبىغۇز ئىننىَىس

  .دېذى_ ،
 گۇّبھيىق ٍۇّذاق ٍېْي ، ٍۇضۇىَبَّەُ ئەھيي ، ئبدەً ببر چبقىيىرىٌ ببال ، خوتۇُ ٍەُ_ 
  .دېذىٌ !_ مېتىَەُ تبغالپ ٍوىذا قىيطبڭ گەپيەرّي ٍۇغۇّذاق ٍەّە ، ببغيىَب ئىػالرغب

 ، ٍۇالٍىٌ غۇّچە مۈىنىطي . ئبىىذۇ جبّْي قبراغيىرى تەىَۈرۈپ ئبٍبىْىڭ بۇ ، قبرىطبً
 قبّذاق ئۆزىَۇ غەٍتبّْىڭ مىرىۋاىغبُ ضىَبقىغب ئبدەً بۇ : تۇرۇپ بىر . ٍېقىػىيىق ئبجبٍىپ چىراٍىَۇ

  .قبىذىٌ دەپ ، ٍىْذۈرىۋاىغبّذىَەُ ئۇالغقب ئۇّي ّېَىػقىَۇ…؟
  :مېَىِ ٍبڭغبّذىِ ئبزىراق ٍەّە . مەتتي جىَىپ چومبُ

 ئبپىرىپ ببزىرىغب < قوٍذى -ئبىذى >ئبىذىَىسدىني ٍېْي ، بوىطب ئۇّذاق_ 
  .دېذى_ ، ضېتىۋەتطىيىَىغۇ

  .بوىذۇً ھەٍراُ دەپ_ ئۇ؟ ببزار قبّذاق دېگىْىڭ <قوٍذى ئبىذى_ >
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 دەپ_ ؟ ئۇقَبٍذىال ببزىرىْي <قوٍذى ئبىذى >تېخىچە تۇرۇپ ضودىگەر ضىيي ، ۋاً_ 
 مۈّي ببزار ، ببر ببزار بىر غۇّذاق ٍەردە بۇ بىسّىڭ _ ، چومبُ ھېيىقي بوىذى ھەٍراُ بەتتەر ٍەّذىِ

 ئەر ئبجىرىػىذىغبُ ، بوٍتبق ئبىىذىغبُ خوتۇُ ، خوتۇُ تۇه تېگىذىغبُ ئەرگە ٍەرگە ئۇ
 ئەردىِ بەزىيىرى ٍەّە . قوٍىذۇ خوتۇُ ، ئبىىذۇ خوتۇُ بەزىيىرى . ٍىغىيىذۇ ھەٍَىطي ئبٍبىالرّىڭ

 غۇ ٍبىيىرىْي بەزى ، مۈُ بوىىذىغبُ ببزار تبزا ، غەّبە بۈگۈُ ٍبّب . تېگىذۇ ئەرگە ، چىقىذۇ
 ٍەردىَۇ

 دەپ ! _ ضېتىۋەتطىيە ئبپىرىپ ببزارغب غۇ ٍېْي ، قبالً ئۆتۈّۈپ . قبالرال ضېتىپ پبٍذىطىغىَۇ
  .تۇردى ٍبىۋۇرغىيي

  :ئبچچىقىَذا . بوىذۇً ھەٍراُ دەپ ، خوتۇُ ٍبۋۇ ئبىجىۋاتقبّذۇر دەپ ّېَە
 بىرىگە بېرىپ ئۆزۈڭ ، بوىطب تەمنۈڭ ئەرگە ، ضېتىۋەتَىطەٍَۇ ئبپىرىپ ٍەُ_ 

  .دېذىٌ !_ تېگىۋەرٍەٍطەُ
 ئبىطىَۇ ، ئبىَبٍذۇ پۇىغب ئبّچە خوتۇّالرّي ضبىتبڭ ٍوق ئېرى ٍەردە ئۇ ، ئۇقَبٍذىال ضىيي_ 

 ببً ، ٍۆتىۋەر چوڭ قبّچە . ضبىىذۇ ئىػالرغب ئېغىر ّبھبٍىتي ، خورالپ ئبپىرىپ ئۆٍگە
 ضبتقبُ ، قىيطىال ٍبخػىيىق بىر ٍبڭب . ضېتىۋاىىذۇ قىََىتىگە غۇّچە بوىطب خوتۇّي ضودىگەرىەرّىڭ

 پبٍذا دىگەُ خەق ضودىگەر بىس ، بىيىطىيەر . ئۇ دېذى !_ قبىطۇُ ّەق ئۆزىىرىذە ٍەّە پۇه
 خۇددى . ئىنەُ گەپ بوىىذىغبُ بۇٍۇ : ئىچىَذە . قبٍتَبٍَىس ھېچْىَىذىِ بوىطب ئىع تېگىذىغبُ

 ئبىذى >، بوپتۇ ! … بۇ ئىػقۇ بىر ضبىغبّذەمال ٍبّچۇققب پۇىىْي ، ضېتىپ ّەرضىْي تېپىۋاىغبُ ٍوىذا
 ھېيىقي ، بۇرۇىۇپ ٍوىذىِ چوڭ . ،دېذىٌ ببقبً مۆرۈپ بىر بوىطىَۇ ببزارّي دېگەُ < قوٍذى
 چىقىپ بوٍىذىِ مۆىْىڭ بىر مەڭ ٍبڭَبٍال ئۇزاق . ٍبڭذۇق تەرەپنە ببزار ببغيىغبُ چومبُ
 ، ٍۇضۇىَبّالر ٍەردە ئۇ . ئىنەُ ٍەٍذاّي ببزار چوڭ دەرەخيىل ئەتىراپي بوٍي مۆه . قبىذۇق

 ھەٍَە ، ئەٍتبۋۇر دەٍطىيەر تەّيىل قۇڭۇر ، تەّيىل قبرا ، دەٍطىيەر ئبتەغپەرەضيەر بۇددىطتالر،
 ئبجىرغىذىغبّالر ، ٍىگىتيەر ، خېْىَالر . ٍۈرۈپتۇ ٍىغىيذىػىپ ئبدەٍيەر رەڭذىني خىو ھەر ، تەبىقە

  .ئىنەُ گەپ پۈتۈغىذىغبُ پىػۇرۇغۇپ گەپْي ٍەردىال غۇ قىيىذىغبّالر توً ،
 

 بوً ٍىگىتيەرّىڭ خوتۇّالر ، ضبغرىطىغب خوتۇّالرّىڭ ٍىگىتيەر ، ئبرالپ توپْي ئبدەً ھەٍَە
 . مەتتي بوىۇپ ئبالچەمَەُ مۆزىىرىٌ مۆتۈپ قىَبٍەتْي ئبىَېػىو بۇ . ٍۈرىذىنەُ قبراپ تۇرقىغب

 ببزارّىڭ غەىىتە بىر ٍۇغۇّذاق پۇچقبقتب بۇىۇڭ بۇ ، ئۆتۈپ قېتىٌ قبّچە چۆىيۈمتىِ بۇ ئۆٍرۈٍذە
  .ئىنەَّەُ ئبڭيىَىغبُ ببرىىقىْي

 ، تۇرىۋىذۇق مىرىپ ئبرىطىغب مىػىيەرّىڭ ئەٍذىال ، قوٍۇپ ببغالپ چەتنە بىر ئۇالغالرّي
  :مېيىپ قطتبپ ٍېْىَغب بىرەٍيەُ
  .دېذى_ ؟ ضبتَبقچىَۇ خوتۇّْي بۇ_ 
  .دېذىٌ !_ ضبتىَەُ_ 
 قۇٍۇظ ٍەردە ئۇ . ببغيىذى تەرىپىگە بىر ببزارّىڭ دەپ !_ بۇٍبققب ٍبّب ، بوىطب ئۇّذاق_ 

 بىر چومبّْي ئبدەً ببرغبُ ببغالپ بىسّي ھېيىقي . ببر مبتىپَۇ ئىنني تۇرغبُ تۇتۇپ قەىەٍيىرىْي
  .تۇردى ٍىغقىيي خېرىذار ۋارقىراپ ، قوٍۇپ چىقىرىپ ئۈضتىگە ضۇپىْىڭ ئېگىس

 . خوتۇّي ٍۇضۇىَبّْىڭ ضودىگەر، بىر مبتتب مەىگەُ ٍىراقتىِ بۇ ٍبّب ، خبالٍىق ھبً_ 
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 قىَْىيىپ ئۈضتىذە ضەپەر ضودىگەر ، بىيىطىيەر ئېَتَىطبٍَۇ پبمىسىىقىْي ئبٍبىيىرىْىڭ ٍۇضۇىَبُ
 !_ تەڭگە ؟ٍۈز ئبىىذۇ مىٌ قېْي ، رازى ئۆزى مېتىػنە قبىذۇرۇپ ٍۇرتالردا ٍۇغۇ گۈزەىْي بۇ . قبپتۇ
  .ۋارقىرىذى دەپ

  :بىرى ئبرىذىِ . ئوالغتي ئبدەً بىردەٍذىال ئەتىراپقب
 دېذى !_ ئەىيىل ٍۈز_ 
  .بىرى ضبقبىيىق دېذى !_ ٍۈز ئىنني_ 

 :دە -مۆردى ئبٍيىْىپ بىر ئەتىراپىْي چومبّْىڭ ، چىقىپ ٍىگىت بىر ئبرىذىِ
  .دېذى !_ ٍۈز ئۈچ_ 

 ئۇّىڭ دىگۈچە پەظ -ھەظ . تۇراتتىٌ مۆرۈپ الٍىق ٍىگىتنە غۇ چومبّْي بۇ مۆڭيۈٍذە
 . ۋارقىرىذى دەپ!< ٍۈز بەظ >بىرى ئبرىذىِ . مەتتي ئۆرىەپ تەڭگىگە ٍۈز تۆت ٍەّە ببھبضي
  .پۈتتي تەڭگىگە ٍۈز بەظ ببھبضي چومبّْىڭ ھېيىقي قىيىپ غۇّذاق

 قەغەز تەڭگە ئەىيىل ٍەّە ، قبىذى ئبقطبقبىغب تەڭگە ئەىيىل ، ھەققي ببزار تەڭگە ٍۈز_ 
 مۈٍۈغْي ٍۈز ئۈچ قوىۇٍغب دەپ_ ، …پۇه تېگىػيىل ضبڭب ٍبّب . ھەققي ئبىيىْېَىيەرّىڭ قەىەً
  .ئبدەً مەىگەُ ببغالپ بىسّي ھېيىقي بەردى ضبّبپ

 ئبٍبه . ئىنەُ ٍەخيۇق ٍوغبُ دىۋىذەك ضېتىۋاىغبُ تەڭگىگە ٍۈز بەظ چومبّْي قبرىطبً
  .قبىذى ئبغرىپ ئىچىٌ ، قوٍۇۋىذى قبراپ قبراپ قىيىپ قىََىغبّذەك ٍبڭب

 دەپ <بوىغىَتىٌ ئبىَىغبُ ئەٍىرىَگە ئوقۇتۇپ ّىنبھ ، ئەمىتىپ ٍۇرتقب ّىَىػقىَۇ>
  :تەىپۈّۈپ تەرەپنە ٍەُ ئبٍبه . قبىذىٌ

 دېذى !_ قوٍبً ضۆٍۈپ بىرّي ضېْي ٍەُ ھېچبوىَىغبّذا ، مەه_ 
 بىرّي قبتتىق تۇرۇپ ٍېپىػىپ ضبقبىيىرىَغب . بەردىٌ تۇتۇپ ٍەڭسىَْي ئۇّىڭغب ٍەُ

 تب ٍەر بۇ ٍبّب ضۆٍگەُ ئۇ ، بىيَەٍَەُ ئىػنىِ ّېَە . قبىذى بوىۇپ غۇ خوغالغقىْىَىس . ضۆٍذى
  …«تۇرىذۇ ئبغرىپ مۆٍۈپ بۈگۈّگىچە
 
 

 «ئالۋاستي»
 
 ئبرقىطىذا ئۇّىڭ . ٍبڭذى قبراپ ئىچىگە چۆه ھەٍذەپ ئېػىنىْي بۈگۈُ ئوغيي چۆه

 مەٍْىذە دۆۋىيىرى قۇً ئبخىر ، مىچىنيەپ ببرغبّطىرى توغراق تۈپ ئۈچ قېيىۋاتقبُ ٍىراقالپ
 ئېچىيىپ مۆپنۆك ٍەّە ئبضَىْي چۆه مېَىِ بوراّذىِ قبتتىق چىققبُ مېچە . قبىذى مۆرۈَّەً

 مەتنەُ جبڭگبىيىػىپ ، ببرخبّيىرى قۇً ئېگىس مىرگەّطىرى ئىچنىرىەپ چۆىگە . مەتنەّىذى
 قبراپ ٍەّسىرىيىرىگە چۆه ئۈضتىذە ئېػىني ئوغيي چۆه . ئۇچىراٍتي مۆپ توغراقالر قەدىَىٌ

 غبٍبتۇّالر جىِ ئۇچىراٍذىغبُ ٍوىيىرىذا چۆه ٍوىۇچىالرّىڭ قوّغبُ چبٍخبّىذا ، مېتىۋېتىپ
 بوىغبُ چۆىگە ٍىگىتْىڭ رىۋاٍەتيەر غبراٍىپ ئبجبٍىپ بۇ . ئبالتتي ئەضنە ھېنبٍىيىرىْي ھەققىذىني
 تەضەۋۋۇرىذا ئۇّىڭ قۇٍيۇقالر ٍبتقبُ تبغيىْىپ چەمطىس ئبىذىذا ۆز . ئبغۇراتتي تېخىَۇ ٍۇھبببىتىْي

 قۇٍيۇق ٍۇغۇ ئۆزى ئبىەٍْىڭ ئۈچۈُ ئۇّىڭ . ئبالتتي تۈش ضىرىىق تېخىَۇ ، ھەٍۋەت تېخىَۇ
 قبىغبّذا مېيىپ توغرا مېيىػنە بېرىپ غەھەرگە ٍىراقتىني بىيەُ ئىع ئۇّىڭغب بەزىذە … ئىذى
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 رەڭذار ئبدەٍيەرّىڭ . قبىذۇراتتي ھەٍرەتتە ئۇّي غەھەر غبۋقۇّيۇق توىغبُ بىيەُ ئبدەٍيەر
 ضېپىيالر ، تبغالپ جبھبّْي مەڭرى ، ئوچۇقچىيىقْي ، قوٍْىْي تەبىئەت چەمطىس ٍبتقبُ جۇالىىْىپ

 غەھەر ، بوىطىَۇ غۇّذاق . چۈغەَّەٍتي بېنىْىۋېيىػقىْىْي قىطتبڭچىيىققب قورغبىغبُ بىيەُ
 ،جۇۋاّالرّىڭ ئبدەٍيەر مېتىۋاتقبُ ئبىذىراظ ضوقۇىۇپ بىرىگە بىر ، چۈۋۇىذىػىپ موچىيىرىذا
 ، چىراٍيىرى تەبەضطۇٍيۇق قبىىذىغبُ مۆرۈّۈپ پبه غىو پەّجىرىيىرىذىِ قبىغبُ ئوچۇق ئۆٍيەرّىڭ
 قىسالر چبچيىق ئۆرۈٍە ئۇغػبق ٍىغىۋاتقبُ ٍىيىٌ جىگذىيەردىِ ٍېْىذىني تېَي ببغالرّىڭ
  .قبالتتي ضبقيىْىپ ئېطىذە ئوغيىْىڭ چۆه ئۇزاققىچە
 _ ، ئوغيي چۆه ئوٍالٍتي دەپ_ ، مېرەك بوىطب دۇَّب بىر ببغقىچە ٍەّە دىگەُ غەھەر »
 ّە ، ضېپىيي ّە ؟ بوىغىَتي غەھەر قبّذاق < غەھىرى بىغەٍيەر >قىيذىغبُ گېپىْي ئبدەٍيەر

 .. . مىَيەردۇر؟ قىيغبُ ۋاٍراُ ئۇّي ؟ قەٍەردىذۇر ئورّي غەھەرّىڭ ئبجبٍىپ بۇ بوىَىغبُ پبدىػبھي
 مىرىۋاالالٍذۇ قىَبپىتىگە ئبدەً ٍەّە غەٍتبّالر ، مېتىذۇ ئبٍيىْىپ غەٍتبّغب جىِ ئبدەٍيەر ّىَىػقب

 غەھەرىەرّي ھەٍۋەت قىيىپ قبّذاق داّچىيىرى قۇً مىچىننىْە ئەرزىَەش ئبغۇ ّېَە؟ زادى قۇً…؟
 .«…مېتەىەٍذىغبّذۇ؟ ٍۈتۈپ

 بىر ئەتىراپتب . توختبتتي ئوچۇقچىيىقتب بىر ئبرىطىذىني توغراقيىق ئېػەمْي ئوغيي چۆه
 بۇ . ٍبتبتتي توىۇپ غبخيىرى توغراق ٍىقىيغبُ قۇرۇپ ، توغراقالر ئۆضنەُ گىرەىىػىپ بىرىگە

 توۋۇرغىطىْي ئوغيي چۆه . ئىذى جبڭگبه بىر تىگىذىغبُ ئبز قەدىَي ئوتۇّچىالرّىڭ ئبدەتتىني
 زۆرۆرىَىتي ببغالغْىڭ ئېػەمْي بوىغبّذا غۇّذاق . >قوٍذى مىَذۈرۈپ بېػىغب ئېػەمْىڭ ئېيىپ

 بېيىگە ئوغيي چۆه <. تۇرىۋېرەتتي جبٍىذا بىر ٍەپ ٍېَىْي خبىتىطىذىني ئېػەك . بوىَبٍتي
 قىطقب پبىتب قوىىذىني ئۇّىڭ . ببغيىذى مەضيەغنە ئوتۇُ ضۇغۇرۋېيىپ پبىتىطىْي قىطتۇرىۋاىغبُ

 توغراق بىيەمتەك . ئىذى پبىتىطىذىِ ئوتۇّچىالر ئەپچىو ، تۇرىذىغبُ چبقْبپ بىطيىرى ، ضبپيىق
  .چۈغۈرەتتي مېطىپ ئۇرۇغتىال بىر غبخيىرىْي
 دۆۋىيىْىپ ٍىيتىسىىرى ٍۇىغۇُ ، غبخيىرى ئوتۇُ قۇرىغبُ ئەتىراپىغب ئېػەمْىڭ دەٍذىال بىر

 . ٍەغتي ئبرغبٍچىالرّي ، ئېيىۋېتىپ خبىتىطىْي ٍەً بېػىذىني ئېػەمْىڭ ئوغيي چۆه . مەتتي
 خىَبىيىرىْي ئۆز ، ئېَتىپ ّبخػب ئۇ ئەٍذى . ببغيىذى ٍەھنەً ، ئبرتىپ ئېػەمنە ئوتۇّالرّي

  .بوالتتي قبٍتطىال ئۆٍگە ضۈرۈپ
 بەدىْي ّېَىػقىذۇر ، دە -ئېڭىػتي ئۈچۈُ ئېيىع خبىتىطىْي ٍەً تۇرغبُ ئۈضتىذە قۇً ئۇ

 ئبىذىذىني ئۇّىڭ . قبىذى تۇرۇپال ھبڭۋاققىْىچە مۆتۈرۈپ بېػىْي . بوىذى غۈرمۈّگەّذەك
 تۇرغبُ ئۇ توپتوغرا ٍەخيۇق بىر ئبجبٍىپ ئۈضتىذە دۆۋى قۇً ئېگىس تۇرغبُ ٍبّذىػىپ توغراقيىققب
 چۇۋۇىغبُ ئۇّىڭ . قىالتتي مىػىذەك ئبٍبه ّەرضە بۇ تۇرغبُ دۆڭذە . تۇراتتي قبراپ تۆۋەّيىننە
 ٍبّغب ، بوىۇپ ھبىەتتە ٍبالڭبچ پۈتۈّيەً ئۇ . ئىذى ئۇچۇرٍبقتب تەرەپنە ھەر غبٍىيي چۆه چبچيىرىْي
  .مۆرۈّەتتي ضۈرىۈك ّبھبٍىتىَۇ مىػىگە قوغۇىۇپ بىيەُ ضبٍىطي ئۇزۇُ ضوزۇىغبُ
  .ئوغيي چۆه ۋارقىرىۋەتتي دەپ !« ئبىۋاضتي»

 ، ئۈرمۈپ ّەرضىذىِ غەىىتە بوىغبُ پەٍذا دۆڭذە ، بوىطب ئېػەك ئبرتىيغبُ ئوتۇُ
 قۇٍرىقىْي بىيەّال ۋارقىرىػي قبتتق ئوغيي چۆه . قىيىۋاىغبّىذى دىڭ قۇالقيىرىْي ئبىيىبۇرۇّال

 . ٍۈگۈردى ببرىچە جېْىْىڭ قبراپ تەرەپنە ئۆً ، ىەغنەردەك ئبىغبُ بۇٍرۇق خۇددى ، قىيىپ ئېگىس
 چېچىيىپ بوٍي ٍوه ئوتۇّالر ، بوغىػىپ ئبرغبٍچىيىرى ئېػەمْىڭ ضىينىْگەّيىنىتىِ قبتتىق
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 ٍىپَىْىنال بىردەٍذە تبغالپ ھەٍَىطىْي ٍۈميەرّىڭ ئۈضتىذىني ھبراٍسادە قۇالق ئۇزۇُ بۇ . ببراتتي
 ئېػىنىگە تىرىػطىَۇ قبّچە ھەر ئوغيي چۆه . مەتتي ٍۈگۈرۈپ ئىتتىل تېخىَۇ دە، -قبىذى بوىۇپ

 ئبرقىطىذىِ ٍىگىتْىڭ ئبىۋاضتي چۈغنەُ ضىَرىيىپ ئۈضتذىِ دۆۋىطي قۇً . ٍىتىػىۋاالىَىذى
 ئبۋازىْي ۋارقىرىغبُ دەپ « پبىتب پبىتب »ئۇّىڭ ئوغيي چۆه . ئىذى مەىَەمتە قوغالپ قبىَبً

 ئبۋازىغب ئبدەً ئېْىق بۇ . ئبڭيىذى
 ئۇ . قبىذى توختبپ ئېغىرىىػىپ ئبضقبّذەك تبظ پۇتيىرى ئوغيىْىڭ چۆه . ئوخػبٍتي

 . مۆردى توختىغبّيىقىْي ّېرىذىال قەدەً ئوُ ّەچچە ئۆزىذىِ ئبىۋاضتىْىڭَۇ قبراپ ئبرقىطىغب
 ئۇ . تۇراتتي ئبىۋاضتي بىر ٍبىىڭبچ ھبىەتتىني تۇغَب ئبّىذىِ ، ٍبق ، قىس بىر گۈزەه ئبىذىذا ٍىگىتْىڭ

 ، ۋارقىراپ دەپ «پبىتب،پبىتب » ئۇ . توضۇۋاىغبّىذى بىيەُ قوىي ٍېرىْىال ئۇٍبتيىق بەدىْىْىڭ پەقەت
 مەتَەٍذىغبّذەك قبٍتىپ ئۇ بەرٍىگۈچە پبىتىْي . قىيالتتي غەرەت پبىتىْي بېيىذىني ٍىگىتْىڭ

 پبىتب . ئبتتي ٍىراققب بىيەُ مۈچ دە، -ضۇغۇرىۋاىذى پبىتىْي بىيىذىني ئوغيي چۆه . مۆرۈّەتتي
 ئبۋاضتي . قبىذى پېتىپ تىننىذە ئۈضتىگە قۇً ٍىراقتىني بېرىپ چبقْبپ بىر ۋاىيىذە ّۇرىذا قۇٍبظ
  .قبچتي ٍەّە ئوغيي چۆه بىيەّال بۇرۇىىػي ئۈچۈُ ئېيىع پبىتىْي

 . ٍۈگىرەٍتي قبرىغىْىچە ئەتىراپىغب ئوقۇپ ئبٍەتيىرىْي ئۆگەّگەُ بوۋاٍذىِ ئوغيي چۆه
 پبرە پبرە پبىتىطذا ئۆزىْىڭ ئۇّي ، ٍېتىپ قوغالپ ئبرقىطىذىِ ھبزىرال ئبۋاضتي ئبۋاضتي ئۇّىڭغب

 تۇرغبُ قبراپ چىقىپ ئۈضتىگە ٍوه . ٍېقىْالغتي چبٍخبّىغب ئوغيي چۆه . قىالتتي قىيىۋېتىذىغبّذەك
 دە، -مۆردى ٍىراقتىْال بوىۋاٍْي

  .مۆرۈَّەٍتي جىِ ئىْطي مەٍْىذە . قبرىذى بۇرۇىۇپ ئبرقىطىغب . چۈغتي ئورّىغب ٍۈرىني
 ئۈضتىذە ، ضۆرەپ ئبرغبٍچىيىرىْي ئېػەك_ ، بوىۇپ ھەٍراُ بوۋاً دېذى _ ؟ بوىذى ّېَە_ 

  .مەتتي مىرىپ ئېغىيغب مەىگىْىچە چېپىپ ٍوق ئوتۇُ تبىَۇ بىر
 ٍۈگىرەپ ضەُ ئبرقىطىذىِ ٍبّب . تۇرۇپتۇ تىتىرەپ چۆٍۈپ تەرگە قبرا ، مىرضەً ئبرقىطىذىِ

 ؟ مېيىۋاتىطەُ
  .توختبپ مېيىپ ئبىذىغب بوۋاٍْىڭ ھبضىرىغىْىچە ٍىگىت دېذى !_ ئبۋاضتي_ 
 ؟ !ئبىۋاضتي ّىَە_ 
 ئەٍذىال ئوتۇّالرّي ، ئېيىۋېذىٌ ئوتۇُ توغراقيىقتىِ ٍەردىني ئۆتنەُ جىيغىذىِ چۆىذە_ 
 مۆرۈّذى ّەرضە بىر قبپقبرا ئۈضتىذە دۆڭي قۇً ئۇدۇىۇٍذىني ، تۇرضبً دەپ ٍبڭبً ببغالپ ئېػەمنە

 ٍەُ ئبرقىذىِ ، قبچتي تبغالپ ّېَىْي ھەٍَە قىيىپ خبدا قۇٍرۇقىْي قورققىْىذىِ ئىػەك ،
  .ٍۈگۈردۈً
 ؟ ئۇ ئىنەُ ّېَە_ 
  !ئبىۋاضتي دېذىَغۇ،_ 
 ؟ مۆرۈّگەّذۇ غۇّذاق مۆزۈڭگە ضېْىڭ بەىنىٌ ….؟!ھە -مۈپنۈّذۈزدىال …؟ ئبىۋاضتي_ 
 چۈغۈپ ئېػىپ ٍۆرىطىذىِ چبچيىرى چۇۋۇق . مۆردۈً ئېْىق ئۇّي ٍەُ ، بوۋا ٍبق_ 

  .ئۆزى ئبىۋاضتىْىڭ ّەق ، ٍبالڭبچ قىپ . ٍبّىذۇ ئوت مۆزىىرىذىِ . تۇرۇپتۇ
!« پبىتب ، پبىتب » ، ضبىطبً قۇالق . مەىذى قوغالپ قبىَبً ٍەرگىچە خېيي ئبرقبٍذىِ ٍېْي ئۇ

  .بەردىٌ تبغالپ ئۇّىڭغب پبىتىْي بېيىَذىني . ۋارقىراۋېتىپتۇ دەپ
  .قبىذىٌ قۇتۇىۇپ بىيەُ غۇّىڭ
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 ؟ قىيىذىنەُ ّېَە پبىتىْي ئۇ_ 
  .بىيَىذىٌ_ 

  :، دە -قبىذى ئوٍيىْىپ بوۋاً
 چۆىْىڭ بۇ ، تىْىچالّذۇرۇپ ئوغيىْي چۆه دېذى_ ، بوىىذۇ ببً ٍۆجىسىيەرگە چۆه_ 

 ضبڭب ئېھتىَبه ، ببر ئبدەٍيەر قىيىذىغبُ تىرىنچىيىل بىيەُ ٍەغخۇالت تۈرىۈك پۇچقبقيىرىذا
 پبىتبڭ ضېْىڭ ئۇّىڭغب . ئىع قىسزىق. قبىغبّذۇر ئۇچىراپ بىرەرى ئبدەٍيەرّىڭ غەٍرى غۇّذاق
  !چېقىيَبٍذۇ بىسگە ئبدەٍيىرى چۆه قورقَب ؟ قبىذىنىْە بوىۇپ الزىٌ ّېَىگە

 ھەٍَىطىْي ئىػالرّىڭ قورقۇّۇچيۇق ببٍبقي ئەٍذى ئېػەك . مىرىذى ئېغىيغب ئوغيي چۆه
 ئەّذىػىطىْي مۆڭيىذىني بوىطب ئوغيي چۆه . قىيغبّىذى تىگىع ئوتقب ٍۇٍػبق ، ئۇّتۇپ

 قېيىػىذىِ بېرىپ ٍۈز قبٍتب ۋەقەّىڭ مۈتۈىَىگەُ بىر قبّذاقتۇر ئۇ . ببضبىَذى ئۇزاققىچە
  .قوٍبتتي قبراپ تەرەپنە جبڭگبه ، چىقىپ ئۈضتىگە ٍوه پبت پبت ، ئەّطىرىگەّذەك

 بوىغبُ بۈگۈُ بوۋاً ئوضَبُ بىيەُ ٍىھَبُ . قبىذى قۇّۇپ ئوۋچي بىر چبٍخبّىذا مۈّي غۇ
  .پبراڭالغتي ئۇزاق ئۈضتىذە ۋەقە

 بوىۇپ ئۇزۇُ خېيي ببقَىغىْىَغب مىرىپ ئىچىگە چۆه_ بوۋاً، دېذى_ ، قېرىذىٌ ٍەُ_ 
 بىسّىڭ بۈگۈُ ٍبّب . قبپتۇدەك بوىۇپ پەٍذا ئبىۋاضتي بىر ئۇٍەردە بېرى ٍېقىْذىِ ، ئبڭيىطبً ، قبپتۇ
 دەپ !« پبىتب ، پبىتب » قوغالپ ئوغيىْي چۆه ئبىۋاضتي . مۆرۈپتۇ بىيەُ مۆزى ئۆز ئوغيي چۆه

  .قبپتۇ ئېيىپ ضوراپ پبىتىطىْي ئۇّىڭ ۋارقىراپ
 بىر ٍۇغۇّذاق چۆىذە بېرى ٍېقىْذىِ ، ئوۋچي بوىذى ھەٍراُ دەپ ! _ ھە _ ئىع ئەجەپ_ 
 ٍىراقالپ قوغيىػىپ ئوۋ ، مۈّي بىر … ببر خەۋىرىٌ ٍېْىڭَۇ قبىغبّيىقىذىِ بوىۇپ پەٍذا ّەرضىْىڭ

 ئىچىذە توغراقيىقْىڭ . قبىذىٌ چىقىپ ٍېْىذىِ توغراقيىق بىر قېيىِ چبغذا بىر . قبپتىَەُ مېتىپ
 ٍەردە بۇ ، تۇرۇپتۇ مەپە بىر ٍەّە ّېرىذا . ببٍقىذىٌ ئىسىْي گۈىخبّْىڭ بىر ئۆچنەُ ٍېْىپ ٍېڭىال

 ؟ قېْي ئۇالغيىرى ئۇّىڭ بوىطب ئوتۇّچي ٍبىىچَۇ؟ ٍبمي ، ئوتۇّچىَۇ ؟ تۇرغبّذۇ مىٌ
 دەپ_ ؟ ئىذىغۇ مېرەك بوىۇغي ٍبىيىرى ٍۈرگەُ ئوتالپ ئۇّىڭ ئەتىراپتب بۇ بوىطب ٍبىچي

 قەدەً ئەٍذىال ئىػىنىگە مەپە . ٍېقىْالغتىٌ مەپىگە بېطىپ ئىنني بېطىپ بىر . بوىذۇً ھەٍراُ
 ٍېْىَذىِ . مەتتىٌ ئۇچۇپ ئبرقىَغب بىيەُ تەضتەك بىر تەگنەُ قىيىپ « چبڭ » قوٍۇغۇٍغب

 …. قبىذى قىيىپ مەتنەّذەك ئۆتۈپ ئۇچۇپ ّەرضە بىر غبٍبىذەك ئىػقىيىپ ، ئبىۋاضتىَۇ ، ئبدەٍَۇ
 بىر ٍۇغۇّذاق ٍەردە بۇ قىيطبً ضۈرۈغتە ٍبىچىالردىِ ئەتىراپتىني غۇ ، چىقىپ قبٍتىپ جبڭگبىذىِ
 ٍۈرەر ضىَبقىذا قىس بىر گۈزەه ئۇ . قبپتۇدەك بوىۇپ ٍىو خېيي قبىغبّيىقىغب بوىۇپ پەٍذا ئبىۋاضتىْىڭ

 گۆغيىرىْي قىيغبُ ئوۋ . مېتىذىنەُ ئۆرۈپ مىَىنيەردىَْۇ ئۇچبر قبّذاق ھەر ٍۈگۈرضە . ئىَىع
 قوٍۇپ ئېطىپ ئىػىنىگە ٍبىچىالرّىڭ قبىغبّيىرىْي ئېػىپ ٍەپ پىػۇرۇپ ٍېقىپ گۈىخبُ

  …مېتىذىنەُ
 چۆه » ئىچىذە چۆه_ ، بوۋاً قىيىذى ھۆمۈً- ، ئبدەً ئەٍەش ئبىۋاضتي ئۇ گەپچە بۇ_ 

 ئۇالرّىڭ ، ئبدەً ئوخػبغال ٍبڭب بىيەُ ضېْىڭ ئۇالر ، ببر قۇۋىٌ بىر ئبتىيىذىغبُ دەپ « مىػىيىرى
  .بىيىذۇ ئۆزى خۇداّىڭ ٍۈرىذىغىْىْي تەٍتىرەپ چۆىذە ضەۋەپتىِ ّېَە

 ئوتۇّغب چۆىگە . قىالىَىذى ّېرى زادى خىَبىىذىِ ئبىۋاضتىْي ئۇچىراغقبُ چۆىذە ئوغيي چۆه
 مېچىيىرى . ضبىذى تەغۋىػنە ئۇّي دۈمنىچىيىل دەمنە بىر ّبٍەىۇً . قبىذى قورقۇپ بېرىػتىَْۇ
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 ٍەىپۈّۈپ چبچيىرى بوىطب بەزىذە ، ھبىەتتە بەتبەغرە ّبھبٍىتىَۇ ، چۇۋۇق چبچيىرى ئبىۋاضتي ھېيىقي
 ھېيىقي ئۇ ئېھتىَبه . مېيەتتي ئبىذىغب مۆز ئۇّىڭ ضۈرئىتىذە قىس بىر گۈزەه تۇرغبُ

 ، قوٍۇپ ئېطىپ تۇرۇضقب ئبدەٍيەرّي ، مىرىۋاالالٍذىغبُ قىَبپەتيەرگە ھەرخىو چۆچەميەردىني
  …پەرىساتتۇر پبك بىر ٍبمي ۋە ، ٍبىَبۋۇزدۇر غوراٍذىغبُ قېْىْي تېػىپ تبپىْىْي

 قوّۇپ چبٍخبّىذا مەچتە . مەتتي ئۆتۈپ ئىچىپ چبً ٍوىۇچي ّەچچە بىر چبٍخبّىذا بۈگۈُ
 ئۇ . ئىذى ٍوق ضبقيىقي بېرى مۈّذىِ قبّچە بىر بوۋاٍْىڭ . بوىَىذى خېرىذارالرٍۇ قبىىذىغبُ

 . ئىذى مېچىطي ٍبز تىْچىق . قبىذى ٍېتىپ ضېيىپ ئورۇُ ئۈضتىگىال بۈگيۈك ئىچىذىني چبٍخبّب
 ئۇپۇقْىڭ . ٍبتتي تبغالپ ئۈضتىگە چبپبّْي چەمَەُ ّىپىس دە، -ضبىذى ئورۇُ ئۆگىسىگە ئوغيي چۆه
 ٍۆتەىگەُ پبت پبت بوۋاٍْىڭ تۆۋەّذە . ئىذى مۆتۈرۈىَەمتە ئبً ئبضتب ئبضتب ضىسىقىذىِ بىر ٍىراق

 چۆه ضبرغۇچ . ئۇخيىَبىَىذى ئۇزاققىچە مۈّذىنىذەك ھەر ئوغيي چۆه … قبالتتي ئبڭيىْىپ ئبۋازى
 قبىغبُ مەچ ٍوىىذىِ بىرچۆه ٍىراق قەٍەرىەردىْذۇر . ٍبتبتتي ٍېَىيىپ ئېيىپ ّەپەش تىْىچ

  .مېيەتتي ئبۋازى موىذۇرٍىيىرىْىڭ مبرۋاّْىڭ
 ٍْىل ئۇ چبغذا بىر . قبىذى ضەزٍەً قبىغبّيىقىْي ئۇخالپ ۋاقىتتب قبٍطي ئوغيي چۆه
 بوىۇپ مەتنەُ تىنيىػىپ ئبىيىبۇرۇُ ئبً . ئبچتي مۆزىْي ئوٍغىْىپ چۆچۈپ ئبۋازدىِ غىپىرىىغبُ

 دە، -ببٍقىذى مۆىەڭگىْي بىر ضىرىىق بوىغبُ پەٍذا بېػىذا ئۇ . تۇراتتي ٍورۇتۇپ ضۈتتەك ئەتىراپْي
 ٍەتَەٍتي ھبىي ۋارقىراغقب ، چۆٍذى تەرگە ضوغوق بەدىْي ، قبىذى تۈگۈىۈپ قورققىْىذىِ

 ئىننىْجي قىيىپ غەٍرەت ، دەپ «مېرەك مۆرۈّىۋاتطب غۇّذاق قورقۇّچىيىقتب ٍبڭب ئېھتىَبه»،
 تبغيىغبُ ئبرقىغب چبچيىرىْي چۇۋۇق ئبىذىذا ئۇّىڭ دەه . مۆتۈردى ،بېػىْي ئېچىپ مۆزىْي قېتىٌ

 ّۇرى ئبً . ٍېپىۋاىَىغبّىذى ٍەرىىرىْىَۇ ئۇٍبتيىق ھەتتب ئۇ . تۇراتتي ھبىەتتە ٍبالڭبچ قىس بىر گۈزەه
  .قىيغبّىذى ھبضىو ضىسىقچە ئېْىق ئۈضتىذە چبچيىرى ، ٍۈرىيىرى چىراٍيىق ئۇّىڭ

 ّۇرغۇُ ضبڭب ٍەُ…ببرٍىذىڭ؟ ئوتۇّغب ّېَىػقب ضەُ _ ، قىس پىچىرالٍتي دەپ !_ قورقَب_ 
  …ببر چۆىگە ، قوٍذۇً ٍىغىپ ئوتۇّالرّي
  .بوىذى غبٍىپ مۆزدىِ ، ٍىراقالپ ، دە -دېذى غۇّذاق قىس

 ئۈچىْچي .قىالىَىذى جۈرئەت بېرىػقب جبڭگبىغب ٍەّە ئۆگۈّىَۇ ، ئەتىطَۇ ئوغيي چۆه
  .بوىذى پەٍذا بېػىذا ئۇّىڭ ٍەّە قىس ٍېرىَىذا تۈُ مۈّي

 ّېَىػقب ؟ جىَْۇ ، ئبدەٍَۇ ضەُ_، ئوغيي چۆه ئوٍغبّغبُ چۆچۈپ دېذى_ ؟ مىَطەُ ضەُ_ 
 ؟ قوٍَبٍطەُ ئبراٍىَْي ، مىرىۋېيىپ ئبرقبٍغب ٍېْىڭ

 ضۆٍۈپ ضېْي ٍەُ ، ؟ٍبّب ئىػەَّەٍطەُ . قبىذىٌ مۆرۈپ ٍبخػي ضېْي ، ئبدەٍَەُ ٍەُ_ 
  .قوٍذۇً

 . تىْىچالّذۇردى ٍىگىتْي ضۆٍۈظ بۇ . ضۆٍذى ىەۋىىرىگە ئوغيىْىڭ چۆه ئېڭىػىپ قىس
 ، دىَەمچىذى ّېَە بىر ئوغيي چۆه . ئىذى پۇراق خۇظ تىْىقي ، قىسزىق غۇّچىيىل ىەۋىىرى قىسّىڭ

 ّبٍبٍەُ روغەُ ّبھبٍىتي ئبىذىذا ئۇّىڭ ضىََبضي قىسّىڭ قېتىٌ بۇ . قبىذى مەىَەً گەپنە تىيي
 قۇٍبظ ئۇّڭ ، قبغالر چۈغنەُ قىَىيىپ ئبٍذەك ، قبٍەت تىننىذە ، بەدەُ گۈزەه بۇ . بوىغبّىذى

 ٍەھنەً خبتىرىطىگە ٍىگىتْىڭ چبچالر ضبرغۇچ تۇرغبُ تۆمۈىۈپ ٍۆرىيىرىذە مۆٍگەُ تەپتىذە
  .قبىذى ئورّىػىپ
  .قىس دەٍتي_ ؟ ٍبڭَبٍطەُ ئەگىػىپ ٍبڭب ّىَىػقب ؟ تۇرٍبٍطەُ ئورّۇڭذىِ ّېَىػقب_ 
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  .ئوغيي چۆه ضورىذى قىيىپ غەٍرەت دەپ_ ؟ ّەگە_ 
 مېچىذە ئبٍذىڭ ٍۇّذاق . گۈزەه دىگەُ ّېَە ٍەّسىرىطي مېچىيىل چۆىْىڭ ، قبرا_ 

 ؟ مېيەٍذۇ ئۇٍقۇ مۆزىگە ئبغىقالرّىڭ
  !دە -ئەٍەش ئبغىق ٍەُ_ 
 ٍبىقۇّجىغىْي ئوت پبرچىَۇ بىر تېخي قەىبىڭذە ضېْىڭ ، ئەٍەش ئبغىق ضەُ ، توغرا_

  .ئەمىتىَەُ ئۇّي ، قبىطۇُ بوىۇپ ٍبدّبٍە ٍبڭب پبىتبڭ . مەتتىٌ ٍەُ ، بوپتۇ ..ٍوق
 ؟ ّېَىػقب_ 
 بىغەٍيەر »ضەُ ، ھېنبٍە ئۇزۇُ بەك بۇ مەىطەً ضۆزىەپ…؟ دەٍطەُ ّېَىػقب_ 
 ؟ ئبڭيىغبَّۇ توغرىطىذا«غەھىرى

 ئبدىَىَۇضەُ؟ غەھەرّىڭ غۇ ضەُ ، غەھەرٍىع ضىرىىق بىر غۇّذاق ئۇ ، ئبڭيىغبُ_ 
 توّۇغۇپ بىيەُ مىػي بىر ئۈضتىذە ضەپەر رەھَەتيىل ئبّبً ئبىذىذا ٍىيالرّىڭ ئۇزۇُ ، ٍبق_ 

  .مېتىپتۇ ئبٍرىيىپ بېطىپ بىييە ٍوىالرّي ئۇزۇُ ئۇالر . قبىغبّىنەُ
 . بوىذۇً چوڭ ٍۈرۈپ ٍۈگۈرۈپ چۆىيەردە غۇ . تۇغۇىذۇً قۇٍيۇقالردا ٍۇغۇ ٍەُ ، مېَىِ

 مىػىْىڭ ئۇ ، ئىنەّيىنىْي ئبتبً ٍېْىڭ ئبدەٍْىڭ بوىغبُ ضەپەرداظ ٍوىذا ئۆزىگە ھېيىقي ئبّبً
 ٍۇغۇ ٍەّە ٍەُ ئبّبٍْي . ئېَتبتتي ئىنەّيىنىْي ئبدىَي ٍۇرتْىڭ بىر دىگەُ«غەھىرى بىغەٍيەر»

! دە؟ -مېرەك بىيىػي ٍىيتىسىْي -تەمتي ، مىَيىنىْي ئۆزىْىڭ ئْطبُ . مۆٍذۈً قۇٍيۇقالرغب
 قىس . ٍوىۇقتۇً ضبڭب . ٍبڭذىٌ ، ٍبڭذىٌ . مېتىۋاتىَەُ ئىسدەپ ّي«غەھىرى بىغەٍيەر »ئەٍذى
 . خبالٍتىٌ بوىۇغْي ھەٍراھ ئۆزۈٍگە ٍىگىتْىڭ بىر ببتۇر ٍەُ ، ٍبىغۇزىۇق خەۋىپيىني ئەڭ ببىىغب
  !قبىطۇُ بوىۇپ ھەٍراھ ٍبڭب بوىطىَۇ پبىتبڭ ، ئىنەّطەُ ٍۈرەمطىس بەك ضەُ

 ئۆگىسىذە بۇ ئۆزىْي ئوغيي چۆه ّىَىػقىذۇر . بوىذى غبٍىپ ٍەّە قىس دە، -دېذى غۇّذاق
 . قبرىذى ٍىراقالرغىچە تۇرۇپ ئورّىذىِ ضەمرەپ . قبىذى قىيىپ ھېص غېرىپ ۋە ٍبىغۇز ّبھبٍىتىَۇ
 . چۆٍگەّىذى ضۈمۈتنە جىَجىت ّېَە ھەٍَە -جبڭگبىالر ٍىراقتىني ، قۇٍيۇقالر ٍبتقبُ ضبرغىَىپ

  .مۆرۈَّەٍتي قبرىطىَۇ قىسّىڭ
 ، ّىَىػقىذۇر . ٍبڭذى قبراپ جبڭگبىغب ھەٍذەپ ئېػىنىْي ئەتىگەّذە ئەتىطي ئوغيي چۆه
  .ھبٍبجبّيىْبتتي ئۇ . مەتنەّىذى مۆتۈرىۈپ قورقۇّچ ئەٍذى ئۇّۇڭذىِ

 قىسّي ئوغيي چۆه . ئىسدەٍتي قېيىػْي ئۇچىرغىپ قېتىٌ بىر ٍەّە قىسّي ھېيىقي چۆىذە
 . قبىذى ھەٍراُ بېرىپ ٍېتىپ ئوچۇقچىيىققب ٍېْىذىني توغراقيىق قېيىِ ئۇچىراتقبُ قېتىٌ بىرىْجي
 ئوتۇّالرّي بۇ . دۆۋىيىۋەتنەّىذى مەضيەپ ئوتۇّالرّي ّۇرغۇُ ّبھبٍىتي ٍەرگە بۇ بىرى مىَذۇر
 ئۈّچىقَبً ئوتۇّالرّي ئۇ . بوىَبٍتي تۈگەتنىيي توغۇپَۇ مۈُ ئوُ ّەچچە ، مۈُ ئۈچ ئىنني

 ٍىراقالرغب چىقىپ دۆڭىگە قۇً مۆرۈّگەُ قىس ھېيىقي مەىگەّذە ئوتۇّغب قېتىٌ ھەر . توغىذى
 مۆزگە توغراقيىقالر ، دۆڭيەر غۇّذاق ٍەّە ، قۇٍيۇق ٍەتنۈضىس مۆز ٍەّە ٍبقتىَۇ ئۇ . قبراٍتي

  .مۆرۈَّەٍتي قبرىطىَۇ قىسّىڭ ھېيىقي . تۇراتتي تبغيىْىپ
 ئوغيىْىڭ چۆه بوۋاً ٍۈرگەُ بوىۇپ ضەىەڭ -ئەىەڭ ضبقطىسىىقتىِ بېرى مۈّذىِ ّەچچە

  .بوىذى ھەٍراُ مۆرۈپ ئوتۇّيىرىْي دۆۋىيىۋەتنەُ ئبرقىطىغب چبٍخبّىْىڭ
  .بوۋاً ضورىذى دەپ_ ؟ ئەمىيىۋاتىطەُ ّەدىِ ئوتۇّالرّي بۇ ضەُ_ 
  .جبڭگبىذىِ_ 
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 مەضيەپ ّىَىذە بۇالرّي ؟ ئەٍەضَىذىڭ بېرىۋەتنەُ چۆرۈپ ئبىۋاضتىغب پبىتبڭْي ضەُ_ 
 ؟ مېيىۋاتىطەُ

 ّۇرغۇُ ئۈچۈُ بىس ئۇ _ ، ئوغيي چۆه دېذى_ ، ئىنەُ قىس بىر گۈزەه ، ئەٍەش ئبىۋاضتي ئۇ_ 
  .ئەمەتتي ضوراپ ٍبدّبٍىيىققب پبىتبٍْي ٍېْىڭ ئۇ…، بوۋا . قوٍۇپتۇ مەضيەپ ئوتۇّالرّي
 ؟ ئەمەتتي ّەگە_ 
  .بىيَەٍَەُ_ 

 ئۇ بېرى ٍېقىْذىِ . قبىذى تۇرۇپ قبراپ ئوغيىغب بۇ قبىغبُ بوىۇپ ٍىگىت چوپچوڭال بوۋاً
 قېچىپ قورقۇپ چۆىذىِ ئۇ دەضيەپتە . ٍۈرەتتي ببٍقبپ ئۆزگىرىػيەرّي بوىغبُ پەٍذا ئوغيىذا چۆه

 .قبىغبّذى بوىۇپ تەىپۈّىذىغبُ چۆىگە ئۇ ئەٍذى ، چىققبّتي
 ٍبخػي ، چۈغنەّذۇر ّەزىرى پەرىػتىْىڭ بىرەر ضبڭب ، ئوغيۇً_ ، بوۋاً دېذى_ ، بەىنىٌ_ 

 ئىػىيىرىَغب ئۆز ھبزىرغىچە ، غۈمرى خۇداٍب . ٍېَە غەً ٍېْىڭذىِ ، ئىسدە بوىطبڭ قبىغبُ مۆرۈپ
 . دۆۋىيىۋەتتىڭ ئەمىيىپ ئوتۇّالرّي ٍەتنۈدەك مۈّيەرگە خېيي . تۇرۇپتىَەُ ئۈىگۈرۈپ ئۆزۈً

 بەختىڭْي بىر غۇّذاق . مەه ئبرالپ بىر ضەھراالرّي ، مېسىپ غەھەر غەھەرٍۇ دە، -ٍىِ ئېػەمنە
 دېھقبُ ٍبمي موچىيىرىذا بىر قبٍطي غەھەرّىڭ ، بەىني . قبىذىڭ ٍېتىپ قوراٍىڭغب ئىسدەٍذىغبُ
 بىيەُ ضەُ ئۆزىْي تەقذىرىْىڭ قىس ٍېسىيغبُ پىػبّەڭگە ضېْىڭ ، بىردە مەپىيىرىْىڭ

  ….تۇرىذىغبّذۇر مۈتۈپ ئۇچىراغتۇرىػىْي
  .مېتەىَەٍتي تبغالپ ٍبىغۇز بوۋاٍْي ئوغيي چۆه ، ىېنىِ

  .قبىذى ٍېتىپ ئبغرىپ قبتتىق بوۋاً ، مەىگەّذە مۈّيەرگە بىر
_ ؟ ئوغيۇً ، بىيەَّطەُ قبىغبّيىقىْي ببغيىْىپ چۆىگە ٍۇغۇ ّېَىػقب ھبٍبتىَْىڭ ٍېْىڭ_ 

  .ئوغيىذىِ چۆه ئوىتۇرغبُ ئېيىپ خەۋەر ھبىىذىِ بوۋاً ضورىذى دەپ
  .ٍىگىت دېذى_ ، بىيَىذىٌ_ 
 قوىىذا ببٍْىڭ بىر غەھەردىني ٍەُ _ ، بوۋاً قىيذى ھېنبٍە دەپ _ ، ۋاقتىَذا ببال_ 

 قېتىٌ ئىنني بىر ھەپتىذە ، ضۈپۈرەتتىٌ ئبراٍيىرىْي ھوٍال ، توغۇٍتىٌ ضۈٍىْي ببٍْىڭ . ئىػيەٍتىٌ
 قبّچىيىل چۆىگە ھەٍذەپ ئېػەمْي بىيەُ خىَبه ، مۈّي بىر . ئەچىقبتتىٌ ئوتۇُ مىرىپ جبڭگبىغب

 بىر ٍىقىيغبُ قۇرۇپ . توختىذىٌ مېيىپ توغراقيىققب بىر . ئوقَبپتىَەُ مەتنىْىَْي ئىچنىرىيەپ
 مبۋىنىذا توغراقْىڭ چبغذا بىر . ھەپىيەغتىٌ ئۇزاق بوىۇپ چىقبرٍبقچي موالپ مۆتىنىْي توغراق

 قوىۇٍْي بوىۇپ ھەٍراُ . بوىذى مۆرۈّگەّذەك مۆزۈٍگە ّەرضىيەر بىر تۇرغبُ پبرقىراپ
 ٍەّە تىيالالر ٍۇّذاق مبۋىنىذا توغراق . چىقتي تىيال بىرّەچچە ضبپطېرىق ئبىقىْىَغب . ضېيىۋىذىٌ

 قوٍذۇً، مۆٍۈپ ئبضتب ٍېرىَْي موىىغبُ ، تبغالپ جبٍىغب تىيالالرّي ئبىقىْىَذىني . تۇراتتي توىۇپ
 ، ئػەَّەً بىر ، ئىػىْىپ بىر گېپىَگە ئۇ . ئېَتىۋىذىٌ ببٍغب مۆرگەّيىرىَْي مېيىپ قبٍتىپ
 ھېيىقي ٍغب ٍەُ ىېنىِ . چىقتي چۆىگە ضېيىپ ئبىذىغب ٍېْي ، ئېيىپ ئۇالغيىرىْي – ئبت ئەتىطي
 قۇً چىقىپ غبٍبه مېچىچە . بېرەىَىذىٌ مۆرضىتىپ زادى ٍېرىَْي موىىغبُ مۆتىنىْي توغراق
 جىيە دەپ!« ئبىذىذىڭ ٍېْي : »ببً . تبپبىَىذۇق ئىسدىذۇق غۇّچە ، بوىذى قبّذاق مەتتىَۇ بېطىپ
 غۇّىڭذىِ . ئىذى ئبٍبُ ئۆزۈٍگە ئېَتَىغبّيىقىٌ ٍبىغبُ ببٍغب . قوغيىۋەتتي ئۇرۇپ ٍېْي ، بوىۇپ
 ئبىتۇّالر ھېيىقي . قبىذى بوىۇپ مەضپىٌ ئوتۇّچىيىق . قبىذىٌ مېتەىَەً ئەگىپ چۆىْي مېَىِ

 ٍۇغۇ ، ئۆٍيىْىپ چۆىذە ٍۇغۇ بىيەُ غۇّىڭ . تبپبىَىذىٌ ئىسدىذىٌ ٍىيالر ئۇزۇُ جبٍْي مۆٍۈىگەُ
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 تىَتبش ،بۇ ئوغيۇً ، غۇّذاق ….مەتتي ئۆتۈپ چۆىذە ئۆٍرۈً پۈتۈُ ، مەچۈرۈپ تۇرٍۇظ چۆىذە
 ٍبّب ، ئىػەَّىطە ھېچنىٌ بېرىذىغبّيىقىغب ٍۈز ٍۆجىسىْىڭ قبّذاق ھەر چۆىذە ، ضىرىىق توىىَۇ چۆه
 ئۆزۈڭگىال بەىنىٌ ئبدەٍَۇ ، پەرىساتَۇ قىس ئەمەتنەُ پبىتبڭْي ھېيىقي …ئىػىْىَەُ ٍەُ

 ضبقالغْي ضىر . مۆرىذۇ ٍبخػي ئبدەٍيەرّي ئۇّچىقَبش چۆه ، بىو ضبقالغْي ضىر . بوپتۇ …ٍەىۇً
  ….ئبىَبٍذۇ قوٍْىغب قىسٍۇ ٍىگىتْي بىيَىگەُ
 ٍېھرىببُ بۇ ئەتىطي . قبىذى بوىۇپ ضۆزىىرى ئبخىرقي قىيغبُ ئوغيىغب چۆه بوۋاٍْىڭ بۇ

  .ئۆتتي ئبىەٍذىِ ئبدەً
 
 

 تىلال تاه بىر
 

 . مۆرۈّىذۇ ئېْىق غۇّچە ضىسىقي ئۇپۇق ٍەردە بۇ . بوىىذۇ ئۆزگىچە ٍەّە گۈزەىيىني چۆىْىڭ
 مېچىيىرى قۇٍيۇقالر ٍبتقبُ ٍېَىيىپ چەمطىس . تبزا ۋە ٍۇٍػبق غۇّچىيىل قۇٍيىرى ٍەرّىڭ بۇ

 مۈُ . تبۋىىْىذۇ قىسغۇچ ّۇرىذا قۇٍبظ ئەتىگەّيىل ضەھەردە . مۆرۈّذىۇ قبرا ضىَبھذەك
 . تۇغقبُ بىر ئەضيي دېڭىس بىيەُ قۇٍيۇق ، ئۇّتۇٍبڭني . ٍبىتىراٍذۇ قبردەك بوىطب تىنيەغنەّذە

 قبتبرىىػىپ ٍىراقتىِ . قبىذۇرىذۇ ئىسىْي دوىقۇُ ئۇغػبق ٍۈزىذە قۇً غبٍبىيىرى چۆه
 زاٍبّالردا بىر قۇٍيۇقالر . ئەضيىتىذۇ مېَىيەرّي ٍەىنەّيىل مىػىگە مبرۋاّالر مېيىۋاتقبُ

 مۈّذۈزىىرى قۇٍبظ ٍەردە بۇ ، ….قۇٍيۇق چەمطىس ئبضتىذىَۇ دېڭىسالرّىڭ ، ئىذى دېڭىس پبٍبّطىس
 . ببغيىْىذۇ مېچىيەر ضبىقىِ ٍەّە بىيەُ ئوىتۇرۇغي ،مۈُ تۇرضىَۇ قىسزىتىپ ئبىغۇدەك جبّْي

 ئېطىگە مىػىْىڭ ّبخػىالر بۇ ۋە ئبڭيىْىذۇ ّبخػىطي ٍۇڭيۇق ئوتۇّچىالرّىڭ ٍوىالردىِ قبٍطىبىر
  .ضبىىذۇ خبتىرىيەرّي چىققبُ ئەضتىِ ، ئۆتَۈغْي ئۇّتۇىغبُ

 چىقىپ ئېقىپ جىيغىالردىِ ، ببغيىْىپ چوققىالردىِ قبرىىق ضۇىىرى تبغ ّۇرغۇُ دۇَّبدىني
 ئۆتىذىغبُ ئېقىپ تەميىَبمبّذىِ ، ئەٍَب . قۇٍۇىىذۇ دېڭىسگە ئۆتۈپ مېطىپ داىىالرّي ٍبپَېػىو ،

 غۇّچىيىل بۇ . مېتىذۇ ضىڭىپ مېيىپ قۇٍيۇققب ، ببغيىْىپ تبغالردىِ ببظ ئبق ، بوىطب دەرٍبالر
 پەرىق ئبدەٍيىرىال چۆه پەقەت ٍوىالرّي قۇٍيۇقتىني …ٍبمبُ غەىىتە غۇّچىيىل ۋە ضىرىىق

 ئۇچىراپ خەۋىپنە چبغالردا بىر قبچبّذۇر ۋە تېسەميىرى ئۇالغ ئۇچىراٍذىغبُ ضبّذا ئبّذا . ئېتەىەٍذۇ
 ٍوىالرّىڭ قەدىَىٌ ئۇضتىخبّيىرى ئبقبرغبُ ئۇالغالرّىڭ ، ئبدەً بوىغبُ جۇدا جېْىذىِ ئططىق

 مۆٍۈپ ٍوىالرّي ھېيىغب ھېيىذىِ ئېقىْي قۇً تۇرغبُ داۋاىغۇپ ضۇدەك دوىقۇّيۇق . بەىگىطىذۇر
 ئۇضتىخبّيىرى ضەٍَبھالرّىڭ تبالً ٍوىيىرىغب چۆه بۇ . تۇرىذۇ ئبزغبغتۇرۇپ ٍوىۇچىالرّي
 ھەر ، دىِ خىو ھەر . مۆٍۈىگەُ

 ، ٍېسىيغبُ مەچۈرٍىػيىرى تەۋەمنۈىچىيەرّىڭ تبالً پىنىردىني ئوً ھەرخىو ، رەڭ خىو
  !…تەش ّبھبٍىتىَۇ ئوقۇٍبق ٍېسقْي بۇ ، ئەٍَب

 ٍىراقالردىِ ضىس چۈّني ، تەٍيىل غۇّچىيىل ضۈٍي بۇالقالرّىڭ جەزىرىذىني چۆه بۇ
 چۆه قىسىق ، چۈّني ، ضبىقىِ غۇّچىيىل ضبٍىطي توغراقالرّىڭ ٍەردىني بۇ : مېيىطىس چبڭقبپ
 غۇّچىيىل قىََىتي ھەٍطەپەرّىڭ ٍەردە بۇ . قىيىذۇ تەغْب ئبغىقتەك ئۇّىڭغب ضىسّي ئبپتىپي
  . …ئۇچىرىَبٍذۇ ئبدەً مۈّيەپَۇ بەزىذە ضىسگە چۈّني ، ٍۇقۇرى
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 ئۇ ٍوىالردا بۇ بېرى ٍىيذىِ ئىنني . ئىذى مەىَەمتە ئوغيي چۆه بىيەُ ٍوىي چۆه تبپتب غۇ
 ٍبظ . ئۆتەتتي غەھەرىەردىِ قبٍْبق ، ٍەھەىيىيەر ، ببزارالر قبّذاقتۇر . ٍبڭبتتي تبپَبً تىْىٌ

 ّەزەر بىيەُ تەغْبىىق قىسالر ئۇچىرىغبُ ببغيىرىذا بۇالق ، ئبىذى ئىػىل ، موچب قبٍطىبىر ٍىگىتنە
 مېَىِ ۋە ئۇچىراتقبُ توغراقيىقتب ئۆزى . ئىيگىرىەٍتي توختىَبً بوىطب ئوغيي چۆه . تبغالٍتي
 ئۆڭۈپ رەڭگي ، ٍېڭىۋەرگەچنە قۇٍيۇقالردا ئۇّىڭ . ئىسدەٍتي پەرىػتىطىْي قوٍغبُ ٍوقىتىپ
 . مېيەتتي بىييە ئېػىنىَۇ بېطىپ ئىسىْي ئۆتۈمىْىڭ قبىغبُ قبراپ ٍۇقۇرى تۇٍػۇقي ئبقىرىپ

 ئۇغػبق الزىَيىق ئبٍبىالرغب ۋە تۇز -چبً ، ٍىڭْە -ٍىپ خۇرجۇّذا ئۈضتىذىني ئېػەمْىڭ
 . تۇراتتي ئۇچىراپ ببزارالر ھەپتىيىل ٍەھەىيىيەردە ئۈضتىذىني ٍوه . ئىذى ببر چۈغػەميەر

 تەرەپتىِ تەرەپ ئوچۇقچىيىققب ئەتىراپىذىني ٍېسىْىڭ بىر قبّذاقتۇر ، مۈّي بىر ٍەىۇً ھەپتىْىڭ
 تبزا ضودىگەرىەر . ٍبقبتتي ئوت ئوچبقيىرىغب ، تىنىپ چېذىرىىرىْي ئبغپەزىەر . ٍىغىالتتي ئبدەٍيەر

 ئۆتۈك ، چەمَەُ ٍبتب ، چېۋە ٍېۋە ، ئبغيىق تبغبرالپ بىردەٍذە . ٍېَىػبتتي ٍبىيىرىْي ئۈضتىگىال قۇً
 تبغيىْىپ ٍەردە بۇ ، قبرىطىڭىس ئەتىطىال . مېتەتتي قىسزىپ ضودىطي ّېَىْىڭ ھەٍَە …دوپپب ،

 دە، -قبالتتي چوقچىَىپ ٍبغبچيىرىال قۇرۇق چېذىرالرّىڭ ، تېسەميىرى ٍبه ، ضۆڭەميەر قبىغبُ
 دە،-ضبتبتتي ٍبىيىرىْي بىرىذە ببزارالرّىڭ غۇّذاق ئوغيي چۆه . قبٍْبٍتي ببزار ٍەردە بىر ئىننىْجي

 بىر ٍىگىت بۇ ٍبغبّغبّالرغب . قىالتتي داۋاً ضەپىرىْي ئېيىپ ٍبه ببزارالردىِ بىر قبٍطىذۇر ٍەّە
  .ئەضيىتەتتي ضۈپۈرگىْي جبھبّنەزدى ٍۈرگەُ ئبٍيىْىپ ٍوىيىرىْي چۆه بۇ زاٍبّالردا
 ھبىقىپ دۆۋىطىذىِ قۇً ئبۋۇ ئەّە_ ، ئوغيي چۆه دەٍتي _ ، ئېػىنىٌ قىو غەٍرەت قېْي »

 ، ھوزۇرمي غۇّچىيىل ضبٍىطي توغراقالرّىڭ ٍەردىني ئۇ ، ٍېتىَىس توغراقيىققب بۈمنىذە مەتطەمال
 تۇرىذىغبُ خوتۇّيىرى غبھالرّىڭ ، دېَەٍطەُ غبٍبىْي ضبىقىِ ، ھبۋا ضبپ ٍەردىني ئۇ . قۇٍۇۋەر

 ئەڭيىنْىڭ -ئۇپب ھوجىرىيىرى خوتۇّالرّىڭ ئۇ . بېرەىَەٍذۇ قۇٍۇپ ضۇ قوىىغب ئۇّىڭ ضبراٍالرٍۇ
 …« ٍبخػىراق ئېغىيىڭ تۇرىذىغبُ پۇراپ چىييە ضېْىڭ ئۇّىڭذىِ . مەتنەُ بىخطىپ بىيەُ بۇضي
 . مېيەتتي پبراڭيىػىپ غۇّذاق ئەّە بىيەُ ئېػىني زېرىنىػتىِ ، ٍوىالردا بۇ ئبدەٍطىس ئوغيي چۆه

 ئېغىر قبرىغبّذا ئىگىطىگە بوىطب ئېػەك . قىالتتي ٍۇراجەت توغرىطىذىذۇر ّېَىيەر ئېػىنىگە
 بوىغۇضي مەىگۈضىذىني خۇددى بىيەُ ٍۈرۈظ خىو بىر ، ضېيىپ تۆۋەُ بېػىْي . مۆرۈّەتتي بېطىق

  .ببضبتتي قەدەً ببغيىقذەك ىەغنەر مېيىۋاتقبُ ضۈرۈپ خىَبه ئۈضتىذە جەڭ چوڭ بىر
 ببردۇر ئېطىڭذە مەتنىْىَىس قورقۇپ قبّذاق ئىننىَىسّىڭ توغراقيىقتب چبغذا بىر ھېيىقي»

 قبرىَبً تىرىيىػىڭگە ئۆىەر چبغذا غۇ ضەُ ، ٍبئبىال_ ، ٍىگىت قىالتتي داۋاً ضۆزىْي دەپ_ ؟
 ئۈضتىذە قۇً ٍەُ چۈّني . دەٍَەُ ئۇچتۇڭَىنىِ ، ٍبق …ٍۈگۈردۈڭني غۇّچىيىل

 ھبزىر . قوً ضورىَبٍال قورققىْىَْي قبّچىيىل ٍېْىڭ . قبىذىٌ مۆرٍەً ئىسىىرىْىَۇ تۇٍبقيىرىڭْىڭ
 بىس . ئىذى ئۇچىراغطب بىر قبٍتب بىيەُ بىس ئەٍذى جبّبُ غۇ ٍبّب ، مۈىنىيىل غۇّچىيىل ئوٍيىطبً

 غۇّذاق ضەَّۇ ،ھە، ئىنەَّەُ گۆدەك تېخي ٍەُ چبغذا ئۇ . پبراڭيىػبتتۇق ببغقىچە بىيەُ ئۇّىڭ
 قوّبق ئوچۇً ئىنني ضبڭب ٍەُ ٍەتنەّذە توغراقيىققب ئبىذىَىسدىني . قىو غەٍرەت …،

 ، مۆرە قوّبقتىِ ئوچۇً ئىنني ضبڭب تبپتب غۇ . بىيىَەُ ، بىيىَەُ ؟ ئۈّچىقَبٍطەّغۇ ، …بېرىَەُ
 ئبدەٍيىرى چۆىْىڭ . مەتتي قۇرۇپ گبىيىرىََۇ ٍېْىڭ ، قبّچە ئبٍبه . قىََەتيىنرەك ضۇ ٍۇتۇً بىر

 ضۈٍىْي تبپَىغۇچە ئبدەٍيەرّي . قوٍىػىذۇ ٍۇغۇرۇپ بۇالقالرّي چىقىذىغبُ ضۇ ، قۇۋ ّبھبٍىتي
 غېرىْيىنىْي ۋە ٍۇزدەك قبّچىيىل ضۇّىڭ مۈپيىرىذىني ئۇالرّىڭ ، ئوھۇً . بوىَبٍذۇ تبپقىيي
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  .ئەٍەش ٍىراق ٍەّسىو بوىغبّالرغب غەٍرەتيىل ، قىو غەٍرەت ، …دېَەٍطەُ
 ئۆتۈظ ھبىقىپ ببرخىْىذىِ قۇً بىر ئېگىس ئۇالر ، دېگەّذەك …« دېگەُ غۇّذاق ئەُ بوۋاً

 ضبالپەتيىل ببٍىقي ئېػەك . مۆردى توغراقيىقْي قەدىَي ٍبتقبُ ٍېَىيىپ تۆۋەّذە ، بىيەّال
 ضىَرىيىپ ئۈضتىذىِ دۆۋىطىْىڭ قۇً ئوغيي چۆه . ئىيذاٍالتتي قەدىَىْي تبغالپ ٍېڭىػىْي

 قۇرۇپ بىيەُ توغراقالر قۇۋەتيىل ٍەتَەٍذىغبُ قۇچبق ٍەرە بۇ . ئۇالغتي توغراقيىققب چۈغۈپ
 ٍەّسىرە بىر ئبجبٍىپ چىرٍىػىپ بىرىگە بىر ّوتىالر ٍبظ چىققبُ مۆميەپ توغراقالردىِ ٍىقىيغبُ

  .قىيغبّىذى ھبضىو
 ئېػىنىْي ئۇ ئبّذىِ ، ئوغيي چۆه قوٍذى ضۇئبه ئېػىنىگە دەپ_ ؟ راضتَىنەُ گېپىٌ »
 بىنبرغب ٍېْي ئبدەٍيەر _ ، قوٍذى تبرتىپ ضبٍطىگە توغراقْىڭ تۈپ بىر ٍبٍغبُ غبخ بوىۇپ ببراقطبُ

 ّېرىذا مۈّيۈك ٍېرىٌ پۇرىقىْي توغراقيىقْىڭ بۇ ٍەُ ، ئوخػبتَبٍذۇ ضۈپۈرگىگە جبھبّنەزدى
 ضەُ ؟ بوىغىَتي ئبدەً قبّذاق دېگىْي ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى غۇ ، راضت …ضەزگەُ تۇرۇپال

 غۇ ضېْي ، مىػىگە غۇ ٍېْي ٍوٍطىپىتيەر ٍبغبّغبُ . ضەٍَبھَىع بىر ئبجبٍىپ ؟ئۇ ئبڭيىذىڭَۇ
 توغراقيىق ، ئېَتبً ھەقىقەتْي بىر ٍەّە ضبڭب ئەٍذى . … ئوخػىتىذىنەُ ئېػىنىگە مىػىْىڭ

 ّېَە بىر ئبزىراق گېيىڭغب ضەُ ئبۋاه ، قېْي . بوىىذۇ ئبدەٍَۇ چوقۇً ئەتىراپتب ٍېقىِ ، بوىغبّىنەُ
 چىراً ئبدەٍْىڭ ئۇچىراٍذىغبُ بىسگە ، ئېيىۋاالً ئبراً بىردەً ضوزۇپ قوىۇٍْي – پۇت ٍەَّۇ ، ٍەۋاه

 ؟ قبّذاق پەٍيي خۇً ، غەميي
 ضۈٍىْي ٍۇزدەك ھېيىقي مۈپىذىني بىسگە ئۇ ، ئىػْىَەّني ، بىيَەٍَىس تېخي بىس بۇّي

  . «ئبٍىَبٍذۇ
 ئبّذىِ . تۆمتي قوّىقىْي ئوچۇً ئىنني قىيغبُ ۋەدە ئبىذىغبُ ئېػەمْىڭ ئوغيي چۆه

 پېػىپ مۈُ . ٍبتتي ضوزۇىۇپ ، تبغالپ ٍېػىپ ئۆتۈمىْىَۇ ، ضېيىپ ضبٍىطىگە توغراق چبپىْىْي
 ئىچي توغراقيىقْىڭ . تۇراتتي قىسدۇرۇپ ٍەّىال قۇٍيۇقالرّي قۇٍبظ بوىطىَۇ قبٍرىيغبُ ۋاقتىذىِ

  .ئىذى جىَجىت ۋە ضبىقىِ بوىطب
 . ئوغيي چۆه ئوٍيىذى دەپ « مېرەك ئوىتۇرضب ئۈگىذەپ ئۇۋىيىرىذا قۇغالرٍۇ تبپتب غۇ»
  .مەتتي ئۇٍقىغب قبتتىق ئۇ پەپىيىػىذە غبٍبىْىڭ بىر راھەتيىل

 خېيىال ضبٍىطي ببرخبّيىرىْىڭ قۇً ، ئۆرۈپ ّبٍبزدىگەردىِ ۋاقىت ئوٍغبّغبّذا ئوغيي چۆه
 مۆز ٍۇپۇرٍبقيىرىغب توغراق ئۈضتىذىني بېػي ، ئېچىپ مۆزىْي ئوغيي چۆه . قبىغبّىذى ئۇزىراپ
 ئبرىطىذىِ ٍبپراقالر قۇٍۇق تۇرغبُ خىرەىىػىپ بىيەُ توزاّيىرى قۇً قەۋەت بىر ّېپىس . تىنتي

 ھېيىقي . »جۇالىىْبتتي رەڭ رەڭَۇ ، تبرتىپ ئۇچ ٍەغۈتتەك تەرەپنە ھەر ّۇرى قۇٍبظ ئۆتنەُ
 دەپ _ ، غبھالر ٍبتقبُ ٍۇھبپىسىتىذە ىەغنەرىەرّىڭ ٍۈزىىگەُ ، ئىچىذە ضېپىيالرّىڭ ئېگىس

 ، ٍەھرۇً مۆرۈغتىِ ّۇرالرّي چىراٍيىق ٍۇغۇّذاق ٍبّب _ ، ئوغيي چۆه ببغيىذى قىيىػقب ٍۇالھىسە
 غبھ تۇرغبُ قورغبپ تبٍالر ئېگىس . مېرەك بوىطبً بەخىتيىنرەك ۋە ببٍراق ٍەُ قبرىغبّذا ئۇّىڭغب

 مۆزى ئۇّىڭ تبپتب غۇ . قبىذى توختبپ داۋاٍالغتۇراىَبً ٍۇالھىسىطىْي ئوغيي چۆه …« ئوردىيىرى
 خۇرجۇُ توىغبُ بىيەُ ٍبه مۆزى ئىنني ئۈضتىذىني ئېػەمْىڭ ، چۈغنەّىذى ئېػىنىگە

 چۆه مەتتي تۇرۇپ چبچىراپ ئورّىذىِ دەپ !_ ئوغرى . »بوىغبّىذى غبٍىپ ئبىيىقەٍەرىەرگىذۇر
 ھبڭىراپ ۋاقىتتب بىھۇدە! دە -قىيىپطەُ ئېػەميىنىڭْي ضەُ ٍەّىال ، ئېػەك ھەً _ ، ئوغيي

 بوىطىَۇ بىرىْي ئوّذىِ ئبۋازىڭذىِ تەمنۈر قبرغىع ھېيىقي مىَىذىغبُ بېػىڭغب جبھبّْي
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 …«؟ بوىَبضَىذى قوٍطبڭ دەپ ھبٍت ٍبڭب ئىػيىتىپ
 غۇ . مەتتي چۆچۈپ تېخىَۇ مۆرۈپ ھبىىْي ئۇّىڭ ، بېرىپ ٍېْىغب ئېػەمْىڭ ئوغيي چۆه

 پۇتيىرى ئىْچىنە تۇرغبُ ضبّجىيىپ قۇٍغب ، بوىۇپ چۆٍگەُ تەرگە قبرا چىيىق -چىيىق ئېػەك تبپتب
  .تۇراتتي تىتىرەپ دىرىيذاپ
 قبرىغبّذا غۇّىڭغب…؟ مەتتىڭ قورقۇپ غۇّچە ّېَىذىِ ؟ مۆردۈڭ ّېَىْي ضەُ ، ئېَتقىْب »

 ؟ ّېَە ئۇ ئەٍىطە ، مېرەك بوىَىطب ئبدەً بىر ئبدەتتىني ئوغرى ٍۇىىۋاىغبُ خۇرجۇّْي ئۈضتۈڭذىِ ،
 ھەر ئېػىني ئوغيىْىڭ چۆه «مۆردۈڭَۇ؟ قىسّي ئبىۋاضتي ھېيىقي ضەُ ٍبمي…غەٍتبَّۇ؟ ، جىَْۇ
 قورقۇّچ ئۇتېخي پەقەت . ئىذى ئبجىس ضۆزىەغنە ئوخػبظ ئىْطبّغب ، بوىطىَۇ ئەقىييىق قبّچە

 ، ئەجەبيىْەرىىني . قوٍذى ٍىذىرىىتىپ قۇالقيىرىْي ، چىَچىقيىتىپ مۆزىىرىْي ضبرغۇچ مەتَىگەُ
  .مۆرۈَّەٍتي ئىسى ّەرضىْىڭ غەٍرى ھېچقبّذاق ئەتراپىذا ئېػەمْىڭ

 _ ، بوىطب مەتنەُ ئۇچۇپ چىقىرىپ قبّبت خۇرجۇُ ئۈضتۈڭذىني ضېْىڭ!ھە -ئەجەپ »
 ّىَىػقب قبّبتالرّي بەرگەُ خۇرجۇّغب ئەرزىَەش ئبغۇ خۇداٍىٌ بوىطب ئۇّذاق _ ، ئوغيي چۆه دەٍتي

  …«بەرٍەٍذۇ بىسگىَۇ
 ئەتىراپقب چىقىپ ئۆٍىيەپ ئۈضتىگە دۆۋىيىرى قۇً ئەتىراپىذىني توغراقيىقْىڭ ئوغيي چۆه

 . مۆرۈَّەٍتي قبرىطي جىْْىڭ ئىْىص ٍەردە ھېچبىر ، قۇٍيۇق چەمطىس ٍەر ھەٍَە . قبرىذى
 ،ئېػەمْىڭ چۈغۈپ دىگۈدەك دوٍىالپ ئۈضتىذىِ دۆڭي قۇً ۋە ئوغيي چۆه ۋارقىرىذى دەپ !«ضۇ»

 ئۆز تۇىۇً قوٍغبُ ئېطىپ ضبغرىطىغب ئېػەمْىڭ ، غۈمرى خۇداغب مەىذى ٍۈگۈرۈپ ئوقتەك ٍېْىغب
 ئوچۇً ّەچچە بىر ئبخىرقي ئەڭ قوٍغبُ ضبقالپ ۋاقىتالرغب ئېغىر ئۇّىڭ تۇىۇٍذا . تۇراتتي ئورّىذا

 بىرئىچتي قبّغۇّچە ضۇدىِ قبىغبُ ئېييىپ ، تۇتۇپ ئېغىسىْي تۇىۇٍغب ئوغيي چۆه . ئىذى ببر ضۈٍي
 بىيەُ مبىپۇميىرى قېيىِ ضۇّي ئېػەك . ضۇّذى ئېػىنىگە تۆمۈپ دوپپىطىغب ئبغقىْىْي ، دە-

  .قوٍذى قۇرۇقذاپ دوپپىْي بىرضۈٍۈرۈپال
 ئىْطبپيىق ٍەّىال ، بوىطۇُ جىِ ئىْىص ٍەٍيي ، بوىطۇُ ئبدەً ٍەٍيي ئوغرى ھېيىقي »

 قىََەتيىل ٍبىذىَْۇ خۇرجۇُ ّەچچە بىر غۇ ئىننىَىسگە تبپتب غۇ_ ، ئوغيي چۆه دېذى_ ، ئىنەُ
 ئبغۇ ئۈضتۈڭذىني ، دەٍَەُ توۋا …تبپىَىس ٍەّە دىگەّْي ٍبه بوىطب ئبٍبّال جېْىَىس . ئىذى

 مەىَىگەُ ئۇچۇپ ئوغرى ٍە؟ -قبىذىَۇ ٍبراپ پەرىػتىيەرگە ئبضَبّذىني ّەرضىيەر ئەرزىَەش
  .رەّجىَە ٍېْىڭذىِ ، ئېػىگىٌ ئەٍذى…؟ ٍوق ئىسى ئۇّىڭ ئەتىراپتب بۇ ّىَىػقب ، بوىطب

 ٍەُ ئۈچۈُ گۇّبھىڭ غۇ . بېرىپطەُ ئوغرىغب خۇرجۇّْي ئۈضتۈڭذىني بىخۇدىىقىڭذىِ
 ئىع قىيذىغبُ بېرىپ ٍېتىپ ٍەھەىيىگە ٍبمي ببزارغب بىرەر بىس . مېرەك ٍىْىۋېيىػىٌ ضبڭب

 تېخي! دە-بوىَبٍذۇ تبپَىطبق پۇه قىيىپ مىرا ئبرتىپ ٍۈك بوىۇغىغب ئۈضتۈڭگە . تبپىَىس
 ئىنني ئۇّىڭ ، ضېتىۋېيىپ خۇرجۇُ ٍېڭي ٍەُ ئبّذىِ . الزىٌ توٍغۇزىػىَىس قورضىقىَىسّي

 قېتىٌ مېيەر . داۋاٍالغتۇرىَىس ٍەّە ضەپىرىَىسّي بىس بىيەُ غۇّىڭ . توىذۇرىَەُ ٍبىغب ٍەّە مۆزىْي
 تىگىپ قوىي ببغقىالرّىڭ ئۇّىڭغب ٍبمي بوالٍذىنىِ قوٍطبً ٍىخالپ بېقىْيىرىڭغب خۇرجۇّْي ٍەُ

 …ٍە؟ قوٍبٍَۇ ئېطىپ قوڭغىراقالرّي ئۇغػبق مېتىذىغبُ جىرىڭالپ مەتطىال
 چىقىرىپ قبّبت ئۈضتۈڭذىِ خۇرجۇّۇً ٍېْىڭ قىيىپ قبّذاق ، مەىَەٍذۇ ئىػەّگۈً زادى

 ئۇّىڭ ، بوىطبً بىيگەُ مبراٍىتىْي ئۇچىذىغبُ ٍۇّذاق خۇرجۇّۇٍْىڭ ئەگەر! ھە -مەتتي ئۇچۇپ
 غۇّذاق تبضبدىپەُ بېقىْىڭغب ئىنني ضېْىڭ ئەگەرچەّذە . ..چۈغىىۋاىَبضَىذىٌ ئۆزۈً بىرمۆزىگە



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 
154 

- 

 چۆه چىقَبش ئبٍىغي بۇ بىس چبغذا ئۇ! ھە -بوالتتي ٍبخػي قبّذاق بوىطب چىققبُ ئۆضۈپ قبّبتالر
 ضبراً ئۆزىَۇ پبدىػبھالرّىڭ ھەتتب ، خبالٍىق ھەٍَە . بوالتتۇق مەتنەُ ئۆتۈپ ئۇچۇپال ٍوىيىرىذىِ
 غۇّذاق . بوالتتي قىيغبُ ھەۋەش قبراپ بىسگە قىيىپ ضبٍىۋەُ قوىيىرىْي ، چىقىپ ئۆٍيىرىذىِ

 …«؟ ببراالٍتىڭ ئۇچۇپ مۈّذە قبّچە ٍەرگە دىگەُ<بىغەٍيەرغەھىرى >ضەُ بوىغبّذا
 ئىنني بىر ئبىذىغب تبقەتطىسىىْىپ ئېػەك پۇغقبُ ئىچي ۋاتىيذاغيىرىغب تۈگىَەش بۇ ئىگىطىْىڭ

  .تبغيىذى قەدەً
 تبپتب غۇ ، ٍىْىۋاىَىذىَغۇ ئۈضتىڭگە تېخي ٍەُ ، توختبپتۇر ؟ ئبىذىراۋاتبٍطەُ مېتىػنە »
 تۇرىذغبُ بىردەً ٍەّە ٍەردە ببضقبُ ّەش بۇ . ئبىذىراۋاتىَەُ بەمرەك ضەّذىِ ٍەُ مېتىػنە

  .«ئوخػبٍَىس قوٍىغىذىغبُ ئوغۇرىىتىپ ئۆزىَىسّىَۇ بوىطبق
 مېرىيگەُ ئۈچۈُ دىۋىتىع ئېػەمْي ئۇّىڭ بىراقتب . ٍىْذى ضەمرەپ ئېػەمنە ئوغيي چۆه

 بىر تۇرغبُ ٍەردە ٍبتقبُ ئۆزى ببٍىال ئۇ . قبىذى توختبپ تەگَەٍال بېقىْىغب ئېػەمْىڭ پۇتيىرى
 مۆزّي ٍېتبه تبه بىر ضبپطېرىق بوىطب ئىچىذە چۆچەمْىڭ . مۆرگەّىذى چۆچەمْي ٍبغبچ

  .تۇراتتي قبٍبغتۇرۇپ
 تېخي مبراٍەتيەر بېرىذىغبُ ٍۇز ٍەردە بۇ _ ، ئىختىَبرضىس ئۇ دېذى !_ ئېػىنىٌ ، توختب »

 بېرىذىغبّيىقىغب ٍۈز ٍۆجىسىْىڭ ھەرقبّذاق چۆىذە :بوۋاً رەھَەتيىل . ئوخػبٍذۇ ئبخىرالغَىغبُ
 ٍەردە غۇ ئۆزۈً ٍەُ ھېيىال ؟ .قبىذى مېيىپ ّەدىِ چۆچەك ٍبغبچ ئبۋۇ …دىگەُ ، ئىػىْىَەُ

 ؟ ٍبتَىغبَّىذىٌ ضوزۇىۇپ
 «؟ ئۇ ّېَە تۇرغىْي پبرقىراپ ئىچىذە چۆچەمْىڭ

 . ٍېقىْالغتي ٍېْىغب چۆچەمْىڭ ، دەضطەپ ئبۋاٍالپ ، چۈغۈپ ئبضتب ئېػىنىذىِ ئوغيي چۆه
 ضبىَىقي ئېغىر تىيالّىڭ . ئبىذى قوىىغب تىيالّي ٍىگىت . ٍبتبتتي تىيال داّە بىر ئىچىذە چۆچەمْىڭ

 پبدىػبھيىقْىڭ قبٍطىبىر ، زاٍبّذا قبٍطىبىر ٍۈزىذىني ئىنني تىيالّىڭ . ببضتي ئبىقىْىْي ئۇّىڭ
 ، قبضطبپالر ببزارالردا بۇ . ئىذى ّبتوّۇظ ئوغيىغب چۆه ضىسىقچىالر غەىىتە ، خەتيىرى ببضقبُ

 قوىغب قوىيىرىذىِ تەرىىگەُ ، ٍبٍالغقبُ خېْىَالرّىڭ بىر قبّذاقتۇر ۋە ضودىگەرىەر ، ئبغپەرىەر
  .قبٍبغتۇراتتي مۆزّي پبرقىراقيىقي ، بوىَىغبچقب تىيالالردىِ ٍۈرگەُ ئۆتۈپ

 ئېْىق قىيىۋاتقبّيىقي ٍۇراجەت مىَگە ئەٍذى ئۇّىڭ . ئوغيي چۆه دېذى !_ مبراٍەت ٍبّب »
 . مېرەك بوىَىطب مۆڭۈه قبرا ئۇّچىۋاال ئوٍيىغبّذەك بىس ئوغرىطي خۇرجۇُ_ ، ئىذى ئەٍەش

 قبّچە تىيال ، ٍوقتۇر تۇز چبً ، ٍىڭْە -ٍىپ ، بوىطىَۇ ٍىيالالر ٍېپَېڭي ٍۇّذاق بەىنىٌ ئۇّىڭذا
 بۇّچە ھەققىَْي ٍېْىڭ ئۇ ، بىراق! …دە-بوىَبٍذۇ ئىچنىيي قبٍْىتىپ ئۇّىڭ ، بوىطىَۇ قىََەتيىل

 ، بوىطىَۇ تەڭيىگەُ تىيالّي غۇ ، مېيىپ ئبىذىَغب توپتوغرا ، بەرٍەً بىيەُ ٍوىالر ٍەخپىٌ
 ٍەُ بەىنىٌ ۋە بەرٍەٍتىََۇ بىيەُ رازىيىقىٌ ئۆز ٍبىيىرىَْي ببرىىق خۇرجۇّۇٍذىني ئۇّىڭغب

 ئېھتىَبه … بوالتتىٌ بەرگەُ ٍەتنۈزۈپ ئبىذىغىال ئىػني ئۇّىڭ ّەق ٍبىالرّي غۇ بىيەُ ئېػىنىٌ
 ٍوغۇرّۇپ چۆىيەردە بىيەّذۇر ضەۋەبيەر ّىَە ٍبمي بىرضبھىپجبٍبىذۇر مۆرضەتَەٍذىغبُ جبٍبىْي ، ئۇ

  …«ٍۇضبپىردۇر بىر ٍۈرگەُ
 ، ضېيىپ قوٍْىغب تىيالّي . ٍېتەىَىذى تىگىگە ئىػْىڭ بۇ ئوٍالپَۇ قبّچە ھەر ئوغيي چۆه

  .قوٍذى تۇتۇپ ئۈضتىذىِ
 ئوغيي چۆه دېذى !_ الزىٌ قوٍَبق ضېيىپ بەىگە ئورۇّغب بەرگەُ ٍۈز مبراٍەت بۇ ، ئەٍذى »
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 ئبىتۇّالر ئۇ ۋاقتىذا ببال ؟ ئبڭيىغبَّۇ ھېنبٍىطىْي بوۋاٍْىڭ رەھَەتيىل ضەُ_ ، قبراپ ئېػىنىگە
 مېيىپ قبٍتب ، قوٍَىغبچقب ضېىپ بەىگە ٍەرگە غۇ ، ٍوىۇقۇپ مۆتىنىگە توغراق بىر تۇرغبُ توىۇپ
 …« ئۆتنۈزگەُ جبڭگبىذا ئۆٍرىْي پۈتۈُ ئىسدەپ ئبىتۇّالرّي غۇ ۋە تبپبىَىغبُ ئىسدەپ ئۇّي

 ئوٍۇپ چەٍبىرەك غوىىغب توغراقْىڭ ٍوغبُ تۇرغبُ ئبىذىذا دە، -ضۇغۇرىۋاىذى پىچىقىْي ٍىگىت
  .قوٍذى

 ئۇ دېذى _ ، ٍەتتي ۋاقتىَىس ٍىراقيىػىع ٍەردىِ بۇ بىسّىڭ ئەٍذى ، ئېػىنىٌ ، ٍۈر »
 ئۇّي ، بوىىذىنەُ ھبٍبه ئوغۇقچە جبٍذا بەرگەُ ٍۈز مبراٍەت مىَني _ ، ٍىْىپ قبٍتب ئېػىنىگە

 بىس . ئېَتقبّىذى ضەٍَبھ بىر ئۆتنەُ قوّۇپ چبٍخبّىذا بىسّىڭ ضۆزّي بۇ ! ببضىذۇ پبالمەت
 ئەٍذى . ضېتىۋاالالٍَىس ٍبه خۇرجۇُ قبّچە بىر ٍەّە بىس تىيالغب بۇ . ئبىذۇق ھەققىَىسّي تىگىػيىل

 ٍبىيىرىْي ئېغىر ضودىگەرّىڭ بېخىو بىر قبّذاقتۇر ٍبمي ئوتۇُ قبتتىق ئۈضتۈڭگە ضېْىڭ
 ٍەٍيەرّي ٍەزىيىل ئەڭ ئبىذىڭغب ضېْىڭ . ٍەٍَەُ تبٍبق ٍبخػي ٍەُ . بوىذۇً ئبرتَبٍذىغبُ

 . ٍەتنۈز بىرىگە غەھەرىەرّىڭ چوڭ ئەڭ ئەتىراپتىني ٍېقىِ ضەُ ٍېْي ، قېْي . تۆمىَەُ
 ضېتىۋاالالٍذىغبُ ببھبضىغب ئۆز ئبىتۇّيىرىَىسّي قىََەتيىل بۇ بىس ببزارىىرىذىِ مىچىل ضەھراّىڭ

 قەدەً ئۇغػبق ، چۈغىْىۋاتقبّذەك گەپيىرىْي ھەٍَە ئىگىطىْىڭ ، ئېػەك .« تبپبىَبٍَىس ضەراپْي
 مەتتي ٍورغىالپ ضىيىق ، ئېيىپ

 
 

 ئىسدەيسەى بەختىڭني
 
 دەرۋازىطىذىِ غەھەرّىڭ بىر ٍېقىِ چۈغنە مۈّي ئىننىْچي ، قوّۇپ بىر ٍوىذا ئوغيي چۆه

 ببزار تۇرغبُ قىسىپ بىيەُ چۇقبّيىرى ضبتبرٍەّيەرّىڭ -ئبالرٍەُ ، مبضىپالر . قبىذى مىرىپ
 ٍەردىني بۇ . مەىذى تېپىپ موچىطىْي زەرگەرىەر ، ضوراپ ئىسدەپ ، ئۆتۈپ ٍەٍذاّىذىِ

 ئبىتۇُ ، ئۈزۈميەر ، ھبىقىالر قوٍۇىغبُ مۆزىەر قىََەتيىل خىو ھەر دېرىسىيىرىگە دۇمبّالرّىڭ
 ئوىتۇرغبُ ٍۈمۈّۈپ ئبىذىذا ئوچبق مىچچىننىْە . تىسىۋېتىيگەّىذى بىيەزۈميەر ، زىرە ، قبداق

 ئبىتۇّالرّي ، چوغالّذۇرۇپ پۈۋىەپ مۆٍۈرّي ٍبغبچ بىيەُ ّەٍچە ئىْچىنە قوىىذىني ئۇضتىالر
 بوتب ضېيىْغبُ ئبىتۇُ ٍبىقۇُ رەڭ مۆمۈچ بوىغبُ ھبضىو ئۈضتىذە چوغ قىپقىسىو . ئېرىتىػبتتي

 ببىىالر غبگىرت بوىطب دۇمبّالردا قبٍطىبىر . ٍبىتىرىتبتتي ئېرىتىپ ضۇدەك ئبىتۇّالرّي ئىچىذىني
 ٍىپەك . پەردازىىػبتتي ضۈرمەپ تېرىيەرگە ، ئىنەمذەپ ئەضۋاپالرّي ئبىتۇُ چىققبُ قېيىپتىِ

 ٍبققب بۇ – ٍبق ئۇ خېْىَالر تبرتقبُ چۈٍپەردىيەرّي توقۇىغبُ قىيذىِ ، ئبرتىپ پۈرمەّجىيەرّي
 دۇمبّالرّىڭ قبٍطىبىر . بوىۇغبتتي غبٍىپ ئبىذىذا ئىػىني دۇمبّيىرىْىڭ توّۇظ ، ٍورغىيىػىپ

 ئبىتۇُ بىيەُ ببرٍبقيىرى ئبپئبق ، قبٍرىپ بىيىَْەش بىيىْەر چۈٍپەردىيەرّي بوىطب ئىچىذە
 بۇ بوىطب زەرگەرىەر . چۈغەتتي مۆزگە ضەتەڭيەر پۇىذار مۆرىۋاتقبُ تۇتۇپ چىَذىپ ئەضۋاپالرّي

  .قىيىػبتتي پۇه ٍبختبپ ٍبىيىرىْي ، ئېگىيىپ بىيەُ خوغبٍەتنوٍيۇق ئبىذىذا ضبھىپجبٍبىالرّىڭ
 ئېػىنىذىِ مېيىپ ئبىذىغب دۇمبّْىڭ خبىىٌ بىر تەرىپىذىني ئبٍبغ موچىْىڭ ئوغيي چۆه

  .مەىذى مىرىپ دۇمبّغب بىيەُ ضبالً ، قبىذۇرۇپ ئبىذىغب ئىػىل ئېػەمْي . چۈغتي
 ۋە چوغي قىپقىسىو ئوچبقْىڭ ئۇضتب قېرى ضبقبىيىق ئبپئبق دېذى !_ ئەضطبالً ۋەئەىەٍنۇً_ 
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 ئوغيىغب چۆه بىيەُ مۆزىىرى مەتنەُ خىرەىىػىپ قبراۋېرىپ مۈٍۈغيەرگە – ئبىتۇُ پبرقىراپ
_ ، تۇراتتي بىيىْىپ ئىنەّيىني زەرگەرىەردىِ پىػػىق مەضپىگە ئۆز تۇرقىذىِ ئۇضتىْىڭ . قبراپ
 ببرٍۇ؟ جببذۇقيىرىڭ ئبىتۇُ ضبتىذىغبُ ٍبمي الزىََۇ ّەرضە بىر ، ئوغيۇً ، خوظ

 ئېيىپ تۆىەپ پۇه ببھبدا ٍبخػىراق . ببر تىيال بىر ٍۇغۇ بىطبتىَذا ، ئبدەٍَەُ ّبٍرات ٍەُ_ 
  .قبالرضەُ

 ّبزۇك ۋە ئبٍبۇر ، بوىقب مىچىل ئبىذىذىني ئۇضتىْىڭ ، ئېيىپ تىيالّي قوٍْىذىِ ئوغيي چۆه
 ئېيىپ قوىىغب تىيالّي ، ضۈرتىۋېتىپ قوىيىرىْي ئۇضتب قوٍذى ئۈضتىگە غىرەّىڭ تۇرغبُ تبرازىالر

 ئۇّىڭ تىيال . مۆردى تبرتىپ ضېيىپ تبرازىغب ئبّذىِ . قبرىذى ئۆرۈپ ٍېقىغب بۇ -ئۇٍبق
 ضبىَبقالپ ئۇزاق ٍەّە ، ئبغذۇرۇپ ئبىقىْىغب تىيالّي ئۇضتب . چىقتي ئېغىرراق ٍۆىچەرىىگىْىذىَْۇ

 چبڭ قېيىِ ئۈضتىۋېػىْي ئبىذىذا ئۇّىڭ . قبرىذى ئبٍىقىغب -ببظ ئوغيىْىڭ چۆه ، دە -مۆردى
  .تۇراتتي ٍىگىت بىر ئبددً ببضقبُ

 ، تۇرۇپ ئورّىذىِ ئىْجىقالپ ۋە ئۇضتب دېذى !_ ئوىتۇر قېْي ؟ تۇرىطەُ ئۆرە ّېَىػقب_ 
 ٍېػىَغب غۇ ، ئىػەّطەڭ ٍبڭب_ ، تبغيىذى تېرىْي ٍبغبق پبرچە بىر ئبضتىغب ئوغيىْىڭ چۆه

 ۋە ضبپ ئۇّىڭ قبرا . ئۇچراتَىغبّىنەَّەُ تىيالّي خىيذىني بۇ ، قىيىپتىَەُ زەرگەرىىل مەىگۈچە
 . بىيَەٍطەُ ضەَّۇ ، توغرا…؟ بوىغىَتي تىيال قۇٍغبُ مىَيەر ، زاٍبّذا قبٍطي بۇ …پبرقىراقيىقىْي

 ببقَىغبُ چىقىپ خەزىْىذىِ بېرى قۇٍۇىغبّذىِ بۇ ، ئېَتىَەّني مېطىپ . بىيَەٍَەُ ٍەَّۇ بۇّي
 ٍەردە ضبقالّغبُ تىيال بۇ ؟ ئەمەىذىڭ تبىال بىر پەقەت ئۇّىڭذىِ ّېَىػقب ضەُ . قىيىذۇ تىيالدەك

 !ٍۇٍنىْغۇ؟ بوىۇغي ئبىتۇُ تبغبرالپ ٍەّە
 دەرمىِ ّېَە ئۇّىڭغب ئۇضتب قېرى . ئبڭيىذى ئۈّذىَەً گەپيىرىْي ئۇضتىْىڭ ئوغيي چۆه

  .تۇراتتي چەمچىَىپ دەپ
 ٍېْىَۇ ضۇئبىالر ئەجەبيەّذۈرىۋاتقبُ ضېْي _ ، ئوغيي چۆه دېذى _ ، ئېَتطبً راضتىَْي_ 

  .تېپىۋاىغبُ تىيالّي بۇ ٍەُ . قبىذۇرىۋاتىذۇ ھەٍراُ
 ؟ قوٍۇپتىنەُ چۈغۈرۈپ مىٌ ئۇّي…؟ تېپىۋاىذىڭ ّەدىِ ؟ قىيىپ قبّذاق!…؟ تېپىۋاىغبُ_ 
 چۆه ئىطَىٌ ٍېْىڭ_، ئوغيي چۆه دېذى_ ، ئۇضتب ، بوىىذۇ چۈغەّذۈرضەً ّېَىذەپ ضبڭب_ 

  …بوىىذۇ ئوغيي
  .ئۇضتب غودۇڭػىذى دەپ !_ ئىنەُ ئىطىٌ غەىىتە_ 
  .بوىغبُ چوڭ چۆىذە ، تۇغۇىغبُ چۆىذە ٍەُ_ 
  .تۇرىذۇ بىيىْىپ چىراٍىذىِ_ 
 ٍېْىڭ ئۇ ؟ مۆردۈڭَۇ ّەرضىْي ضىيىق ، قبپقبرا تۇرغبُ مۆرۈّۈپ دېرىسەڭذىِ ئبۋۇ ئەّە_ 

 ٍوىيىرىْي چۆه بىيەُ ئۇّىڭ . ھەٍراٍىٌ ضەپەردىني ٍېْىڭ ئېػەك بۇ . تۇٍػۇقي ئېػىنىَْىڭ
 ببرىذىغبّيىقىَْىَۇ ّەگە ، ٍېڭىۋاتقبّيىقَْي ّېَىػقب ئۆزۈٍْىڭ ، ٍبڭىَەُ -ٍبڭىَەُ مېسىپ

 قۇٍيۇقتىني بىيەُ ئېػىنىٌ ، ٍەزگىيذە تۇرغبُ قىسزىپ تبزا مۈُ ، مۈّي ئبىذىْقي …بىيَەٍَەُ
 ، ئوٍغىْىپ چبغذا بىر . مېتىپتۇ ئۇٍقىغب مۆزۈً ٍېتىپ . ئبىذىٌ ئبراً توختبپ ئىچىذە توغراقيىق بىر

 ئىچىذە چۆچەمْىڭ . تۇرىذۇ چۆچەك ٍبغبچ بىر ٍەردە ٍبتقبُ ٍەُ دەه ، قبرىطبً تۇرۇپ ئورّۇٍذىِ
 دە -بىيذىٌ دەپ ھەدىَىطي قىيغبُ ٍبڭب ئىگەٍْىڭ ٍبراتقبُ ئۇّي . ٍېتىپتۇ ٍبىتىراپ تىيال ٍۇغۇ ٍبّب

 توغرىطىذا تىيال بۇ . تۇرۇپتۇ ئبىقىْىڭذا ضېْىڭ بۈگۈُ تىيال غۇ ٍبّب . ضبىذىٌ قوٍْۇٍغب ئېيىپ ،
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  .غۇّچىيىنال بىيىذىغبّيىرىٌ ئۆزۈٍْىڭَۇ
 ۋارقىرىۋەتتي دەپ_ ؟ !ئبىَىذىڭ قوغۇپ ّېَىػقب چۆچەمْىَۇ ؟ چۆچەمْىچۇ ھېيىقْي_ 

  .ئۇضتب
 ئېيىپ قوغۇپ پەتْۇضْىَۇ ضەُ ، ضۇّطب ھەدىَە ضبڭب پەتْۇضتب ضبڭب بىرەرى ئەگەر_ 
  .ئوغيي چۆه بوىذى ھەٍراُ دەپ_ ؟ ضبالٍتىڭ قوٍْۇڭغب
 قبّذاق چۆچەك ئۇ مۆرگەُ ضەُ ، ئېَتقىْب …، دە -چۆچەك ، ئەٍەش پەتْۇش ئۇ ىېنىِ_ 

 ؟ چوڭيۇقتب قبّچىيىل ، رەڭذە
 تورىىػىپ مۆزى ھەٍَىَىسّىڭ مۆرگەّذە ئبىتۇّْي_ ، ئوغيي چۆه دېذى !_ دادا چوڭ ۋاً_ 

 چۆچەمْىڭ ، مۆرۈپتىَەُ تىيالّىال ئىچىذىني چۆچەك ٍەُ…؟ بىيىطەّغۇ قبىىذىغبّيىقىْي
  .ضبىَبپتىَەُ ضەپَۇ قبّذاقيىقىغب

 تبرتىپ ئۇھ ئىچىذىِ ئىچ دەپ!_ دە -قىيىپطەُ پەٍيىل مبىتە بىر ، ئىطىت ھەً_ 
  . !بوىغىَتي چۆچەك بىر ئبجبٍىپ تۇغىذىغبُ تىيال ئۇ بەىنىٌ ، بىيىذۇ مىٌ_ ، ئۇضتب ئەپطۇضالّذى

 ؟ تۇغبٍذۇ تىيال چۆچەمَۇ ، ئۇضتب ، قبىذىڭَۇ ئېيىػىپ…؟ !تۇغىذىغبُ تىيال_ 
 غۇّذاق دۇَّبدا ؟ ئبڭيىَىغبَّۇضەُ رىۋاٍەتيەرّي توغرىطىذىني داضتىخىْىٌ ئېچىيىڭ_ 

 بىيەُ ّېَەتيەر ّبزۇ ئبىذىڭْي ، ئېچىيىپ ۋاقتىذا خبىىغبُ ئۇ . بوىغبُ داضتىخبّالر
 چۆه ؟ دېذىڭَب ، ئۇچىراتتىٌ ئبضتىذا توغراقْىڭ بىر ، چۆىذە چۆچەمْي ئۇ ضەُ …توىذۇرىۋېتىذۇ

 قىيىپ بەىگە بىرەر ٍەرگە ئۇچىراغقبُ چۆچەك غۇ ضەُ . ّېَىغۇ جىق دېگەُ توغراق دېگەّذە
 ؟ قوٍَىذىڭَۇ

  .قوٍذۇً ضىسىپ چەٍبەر بىر بىيەُ پىچىقىٌ غوىىغب توغراقْىڭ ٍەردىني غۇ_ 
 تبه بىر بۇ ئەٍذى خوظ . ئىػيىتىطەُ بىر ئەقيىڭْي مەىگەّذە ئىػقب بۇ ، ھەببەىيي_
  ….بوىَىطب ٍبمي ئۈزۈك ، ھبىقب ؟ دەٍطەُ قىالً ّېَە تىيالّي

 ئۇّىڭغب ئۆٍۈٍذە ، ٍوق الزىَي بۇٍۇٍىْىڭ زىْْەت ھېچقبّذاق ٍبڭب ، دادا چوڭ ، دېذىَغۇ_ 
  .مۇپبٍە بەرضەڭ پۇه ببھبدا ھباله ٍبڭب . ٍوق مىػىَۇ ئبٍبه ھبجەتيىل
 ضىرىىق ھېيىقي بېرىپ قبٍتىپ ضەُ . تۆىەً پۇه ببھبدا ئوبذاُ تىيالٍىڭغب بۇ ٍەُ ، بوپتۇ_ 
 قەضەً . ضبه قوٍْۇڭغب ئېيىپ قوغۇپ چۆچەمْىَۇ قبىطب ئۇچىراپ . ئىسدىگىِ ٍەّە چۆچەمْي

 ئۇدۇه مۆرضەتَەً ھېچنىَگە تىيالىىرىڭْي تبپقبُ . مېتىطەُ مۆٍۈىۈپ ببٍيىققب ، قىيىَەّني
 ، ببغالرّي چىراٍيىق ئبجبٍىپ ضەُ . قىيىَەُ رازى ئوبذاُ ضېْي ، ئەمەه ئبىذىَغب ٍېْىڭ

 تۇرٍۇغۇڭْي ضەرگەرداّيىق ضېتىۋېيىپ ئبٍۋاّالرّي پىػبٍۋاّيىق
 . ئۆٍيىْىطەُ ئەىۋەتتە بوىطب پۇىۇڭ ؟ دېذىڭَب ئۆٍيەَّىگەَّەُ …ئبخىرالغتۇرىطەُ

 ٍبمي ئۈچْي بوپتۇ قورقطبڭ ئبغرىقىذىِ ببظ ضەُ . ھەقيىق ئېيىع خوتۇُ تۆت ٍۇضۇىَبّالرغب
 مېيىپ دۇمبّالرغب موچىذىني ٍۇغۇ . قوٍىَەُ توّۇغتۇرۇپَۇ ضبڭب ٍەُ خبىىطبڭ . ئبه ئىننىْي

  .ئبزىطەُ ئەقيىڭذىِ مۆرۈپال چىراٍىْي ، ببر خېْىَالر ئبجبٍىپ تۇرىذىغبُ مېتىپ
 تەغەمنۈر غب yarken ٍوىيىغبُ تورىغب دىَبرىٌ
 پۇىالرّي ضۇّغبُ ئۇضتبً زەرگەر ئۇ . خبىىَبٍتي ئېسىػْي ئەقيىذىِ ئوغيي چۆه ىېنىِ

 ئۇزىتىپ ئبىذىغىچە ئىػىل ئۇّي ئۇضتب قېرى . ٍبڭذى تۇرۇپ ئورّىذىِ ، دە -ضبىذى قوٍْىغب ئېيىپ
  .چىقتي
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 ھېچنىَگە چۆچەمْي _ ، ئۇضتب داۋاٍالغتۇراتتي ضۆزىْي دەپ_ ، ئوغيۇً قىو غۇّذاق_ 
 ضبڭب ، ئەمەه ئبىذىَغىال ٍېْىڭ بوىطب تىيالالرّي ئەٍَب ، ٍەٍيي قوٍطبڭَۇ ٍۇغۇرۇپ مۆرضەتَەً

  !تىيەٍَەُ ٍوه ئبق
 _ ، چۈغۈپ ٍوىغب ٍىْىپ ئېػىنىگە ئوغيي چۆه دېذى _ ، دادا چوڭ ، بوه خبتىرجەً_ 

 پەقەت تىيالالرّي . ئېيىۋاىىَەُ ئۇّي ٍەُ بوىطب قبىغۇدەك ئۇچىراپ ٍەّە چۆچەك ضىرىىق ھېيىقي
  !مۆرىطتىَەُ ئەمىيىپ ضبڭىال

  .بوىذى غبٍىپ ئبرىطىذا ئبدەٍيەر قبرىطي ئوغيىْىڭ چۆه
 ٍەردە بۇ . مەىذى مىرىپ ببزارغب توىغبُ بىيەُ ئبدەٍيەر ، دىۋىتىپ ئېػىنىْي ئوغيي چۆه

 ضبتبرٍەّْي بىيەُ ئبالرٍەُ . تبىىػبتتي ّەرخ ببھب بىيەُ بىرى بىر . ئىتتىرەتتي بىرىْي بىر ئبدەٍيەر
 پبققىذە قوىيىرىغب مىَيەرّىڭذۇر ، ۋارقىراپ دەپ « بببەرىنە »دەىالىالر بوىغبُ مىيىػتۈرٍەمچي

 ضودا ببزاردا بۇ ، …قوّبق بوغذاً ، ٍېَىع ٍەه ، مۆڭيەك ، چبپبُ ، چېيەك داش . ئۇرۇغبتتي
 مىرىػي ببزارغب تۇرغبُ گۈرۈىذەپ ئېغىر ئىچىذە چوقبُ قىَقبش بۇ . ئىذى مەً ّەرضە بوىَبٍذىغبُ

 ئۇّتۇپ تبٍبٍەُ گەپيەرّي توغرىطىذىني چۆچەك تۇغىذىغبُ ئبىتۇُ ھېيىقي ئوغيي چۆه بىيەّال
 قبّچە بىر ئبغرىتىذىغبُ ببغْي ، ضبراٍْىڭَۇ ئبٍۋاُ ئېَتقبّذەك زەرگەر قېرى ئۇّىڭغب . قبىذى

 ببٍيىقْىڭ غۇ ، ٍىغىپ مۈٍۈظ ئبىتۇُ ، دۇَّب ٍبه بوٍي ئۆٍۈر ئۇ . ئىذى ٍوق الزىَي خوتۇّْىڭَۇ
 ئۇّىڭ تبپتب غۇ . خبىىَبٍتي مېتىػْي ئۆتۈپ ضبقالپ ئىچَەً ٍېَەً ، مۆزەتچىطىذەك ضبدىق

 قورضىقىْي ئېػىنىْىڭ ۋە ئۆزىْىڭ ، ئەٍذى . تۇرۇپتۇ پۇه ٍۇّچە بىر ٍەتنۈزگەُ تەقذىر ٍبّچۇقىذا
 خوغيىػىپ بىيەُ غەھەر قىطتبڭ غبۋقۇّيۇق ئوغۇقچە ۋە تىْجىق بۇ ئبّذىِ ، توٍغۇزضب بىر ئوبذاُ

 زىرائەتيەر ٍەردە ئۇ . بوىىذۇ ئبىغىيي ّەپەش قېْىپ داىىذا ئوچۇق . بوىذى ببغيىطب ضەپىرىْي ٍېڭي ،
 . ئبقىذۇ ضۇ غىيذىرالپ ئېرىقالردا قبپالّغبُ بىيەُ ئوتالر ٍېػىو قىرغبقيىرى . تۇرىذۇ ٍەىپۈّۈپ

 مۆرىذىغبُ ٍبخػي ئۇ بوىطب ٍىراقالردىِ ٍەّىَۇ . ئبڭيىْىذۇ ئبۋازى مبمنۇك توغراقالردىِ ٍىراق
  …مېيىذۇ غبٍىيي ئىططق چۆىْىڭ

 ئېػەمْىڭ . ببغيىذى ئېػىنىْي مېيىپ بىرىگە دەڭيەرّىڭ ٍېْىذىني ببزار ئوغيي چۆه
 ئبّذىِ . تبپػۇردى دەڭجبغب ئېيىػْي خەۋەر ھبىىذىِ ئۇّىڭ ، توٍغۇزۇپ ٍبخػي قورضىقىْي

 ئبغپۇزۇىالر ببزارّىڭ ، تۈزەغتۈرۈپ ئوبذاُ ئۆزىْي ، قېقىپ ئوبذاُ چبڭالرّي ئۈضتىۋېػىذىني
 چېنىپ گۈه ، ضبٍطىالر ، گۆغگىردە تەۋەڭيەردىني ٍەردە بۇ . ٍبڭذى قبراپ تەرىپىگە جبٍالغقبُ
 قبزاُ ضبپيىقْي ئۇضتبٍالر ئبغپەز قورۇۋاتقبُ قورۇٍب . ئوٍْىتبتتي مۆزّي غىرٍەّْبّالر پىػۇرغبُ

 بەضتە بەش خوجبٍىْيىرى ئبغخبّب . تبراڭيىتبتتي رېتىَيىق قىيىۋاتقبّذەك ّەغَە ئۇرۇپ گىرۋىنىگە
 تەڭنەظ ّەغَىگە بۇ غوىذۇرالپ قورضىقي ئوغيىْىڭ چۆه . چبرقىراتتي ٍېھَبُ ۋارقىرىػىپ

 . بۇرۇىذى بىرىگە ٍبّتىخبّىالرّىڭ چىقىۋاتقبُ ھور پۇرقىراپ قبضقبّيىرىذىِ ئۇ . تۇردى قىيغىيي
 قورضىقي ئوغيىْىڭ چۆه . ئىذى گەپ بىر بوىَىقي ٍەپ ئبدەٍْىڭ بىر ٍبّتىطىْي بەظ ٍەرّىڭ بۇ

 ٍبّتب ئوُ ّبّغب بىر ئوغيي چۆه . ئىذى چبىَبقتب ّبغرا قىيىپ تەىەپ ٍبّتىْي ئوّبەظ – ئوُ بوىطب
 ّېپىس قوٍۇىغبُ ئۈضتىگە ّبُ ٍۇٍػبق . ئوىتۇردى قىطتىيىپ مىرىپ ئبرىطىغب خېرىذارالر ، بۇٍرۇپ

 ئېڭىػىپ ئۇ . ببغيىذى ٍېَىػنە تىتىپ جىيتىطىْي ، ضېپىپ قبرٍۇچ ئۈضتىگە ٍبّتىْىڭ جىيتىيىق
 ئۇ . چۈغەتتي ئېقىپ ئۈضتىگە ّبُ غورپىطي ٍبّتبّىڭ ، چىػيىگەّذە بىر ھەر ٍبّتىْي تۇرۇپ

  .تۇرىذى ئورّىذىِ ئبراّال ، ئىچىپ چبً قېْىپ ، ٍەپ ٍۆگەپ ّبّْي گۆغىگە قىََب ئبخىرىذا
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 ئېرتىپ تەرىيىرىْي ئۇچىغب بەىۋېغىْىڭ ئوغيي چۆه دېذى!-غۈمرى ئىيتىپبتىڭغب »
 دەڭذە ، ئبٍيىْىپ قبّغۇچە ببزارىىرىْي غەھەرّىڭ بۇ ٍەُ بۈگۈُ _ ، چىقىۋېتىپ ٍبّتىخبّىذىِ

 ئىنني خۇرجۇّْىڭ ، ضېتىۋېيىپ خۇرجۇُ ٍېڭي تېخي . بوىىذۇ چىقطبٍَۇ ٍوىغب ئەتە ، قوّۇپ
 دەً بىر ئوبذاّراق ئېػەمَۇ بىچبرە بۈگۈُ ، قىالً غۇّذاق . ببر ئىػَۇ توىذۇرىذىغبُ ٍبىغب مۆزىْي

  !«ئېيىۋاىطۇُ
 مۆۋرۈك ٍبغبچ . قبىذى چىقىپ بوٍىذىِ ئۆضتەڭْىڭ بىر ئبرالپ ببزارالرّي ئوغيي چۆه

 ضبقبه قۇٍۇق ٍۈزىْي ، ضبٍىطىذە ضۆگەتْىڭ ٍوغبُ مەتنەُ مبۋامػىپ بېقىْيىرى قېرىپ ٍېْىذىني
 ئۆضتەڭ . ئوىتۇراتتي ٍۈمۈّۈپ ببضتۇرۇپ ئبضتىغب پەغيىرىْي ٍەمتىنىْىڭ ئۇزۇُ رەٍچي بىر ببضقبُ

 قبٍْبٍالرّي دۈپذۈگيەك ، ئۆتۈپ چىقىرىپ ئبۋاز گۈرۈىذەپ ، قىطتىيىپ ئبضتىذىِ مۆۋرۈك ضۈٍي
 خىَبه ٍبمي ٍۈگىذەۋاتقبّيىقي ، بوىۇپ ٍۇٍۇىغبُ مۆزىىرى رەٍچىْىڭ . ئىذى ئبقَبقتب قىيىپ ھبضىو

 رەً رەڭذار ئۈضتىذە پبالش پبرچە بىر ئبىذىذىني ئۇّىڭ . بوىَبٍتي بىيگىيي ضۈرىۋاتقبّيىقىْي
  .ٍبتبتتي چېچىيىپ تبغيىرى

  :رەٍچي . ئوغيي چۆه بەردى ضبالً دەپ!_ دادا چوڭ ئەىەٍنۇً ئەضطبالٍۇ_ 
  .قوٍَىذى قبراپ مۆتۈررپ بېػىْىَۇ دە،-دېذى ! -مەه_ 
 ، ببقطبڭ ضېيىپ رەً بىر ئبتبپ ٍبڭب- 
 ؟ قەٍەرىىنطەُ_ 
  .مەىذىٌ چۆىذىِ ٍىراق ٍەُ_ 
 ؟ ّېَە ئىطَىڭ_ 
  !ئوغيي چۆه ئىطَىٌ_ 
  .قبرىذى ئوغيىغب چۆه ئېچىپ مۆزىْي الپپىذە بوۋاً رەٍچي_ 
  .بوۋاً غودۇڭػىذى دەپ_ ، بوىَبٍذۇ چېني چۆىْىڭ … ؟ !ئوغيي چۆه_ 
  .بوىغبُ چوڭ ٍەردە غۇ تۇغۇىۇپ چۆىيۈمتە چەمطىس غۇ ٍەُ غۇّذاق_ 
 ؟ مىٌ ئبتبڭ_ 
 : دىَىػىچە ئۇّىڭ . قىيغبُ چوڭ بېقىپ بوۋاً ئوتۇّچي بىر ٍېْي ، بىيَەٍَەُ ئبتبٍْي_ 
 ئۇٍۇ . ئۇچىراپتىنەَّەُ چۆىذە غۇ چۈغنەّذەمال ئبضَبّذىِ خۇددى ٍەُ بوىۋاٍغب ئوتۇّچي

 مۆتۈرۈپ ٍېْي ئبمبٍْىڭ ئىنني قبّذاقتۇر ، ضورىغبّذا دەپ «ببىىطىطەُ؟ مىَْىڭ : »ٍېْىڭذىِ
 قىيغبُ گەپيەرّىال ٍوق ئبٍىغي ببظ ئوخػبظ غۇّىڭغب ، قبىغْىَْي ئۇخالپ ئۆزۈٍْىڭ ، ٍبڭغىْىْي
 ئېػىنىَْىڭ ٍەُ ٍبّب . ئبغتي ٍىيذىِ ئۆتنىْىگە ئبىەٍذىِ بوۋاٍْىڭ رەھَەتيىل . …ئىنەَّەُ

 غەّبە ببزاردىِ پەٍػەّبە ، ببزارغب پەٍػەّبە ببزاردىِ چبرغەّبە ، ئبرتىپ ٍبىيىرىَْي ئبزغىْە ئۈضتىگە
 ئبٍيىْىپ غۇّذاق ّىَىػقب ئۆزۈٍْىڭ . مېسىَەُ توختىَبً چۆىيەرّي بۇ ، ئۆتۈپ ببزارغب

  .بىيَەٍَەُ توختبٍذىغىْىَْىَۇ ّەدە ، بېرىپ ّەگە ، ٍۈرىذىغىْىَْي
 چۆىيەرّي ٍۇغۇ زاٍبّالردا بىر _ ، بوۋاً رەٍچي دەۋەتتي !- دۇَّب خىطيەتيىل ، ۋاھ_ 

 بىيەٍطەُ؟ ٍۈرگەّيىنىْي ئبٍيىْىپ غۇّذاق ضەٍَبھْىڭَۇ بىر دەٍذىغبُ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى
  !بىيىَەُ_ 
 ، بوۋاٍْىڭ مەتتي ّۇرىىْىپ مۆزىىرى دەپ_ ؟ بىيىطەُ قبّذاق ضەُ_ 
  .ئوغيي چۆه دېذى_ ، ئبڭيىغبُ_ 
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 دېطەً « ئوىتۇرۇپتۇ ئبىذىڭذا ضېْىڭ تبپتب غۇ ، قېرىذى ھبزىر ئۇ » جبھبّنەزدىْي غۇ ٍبّب_ 
 ئىػْەٍطەُ؟

 ھېنبٍىيەردە ئبڭيىغبُ ٍەُ _ ، ئوغيي چۆه دېذى _ ، دادا چوڭ ، قىيَب چبقچبق_ 
 ۋەٍراُ ّي «غەھىرى بىغەٍيەر » ، ٍىْىپ ئېػىنىگە ئبجبٍىپ ئۆزىْىڭ ضۈپۈرگە جبھبّنەزدى

 غبھْي ۋە مىرگەَّىع ئوردىطىغىال غبھْىڭ توپتوغرا ، بېرىپ ٍېتىپ پبٍتەختىگە ٍبۋالرّىڭ قىيغبُ
 . دېَىػىذۇ تبغيىغبُ ٍېرىپ قبرّىْي ئۇّىڭ بىيەُ خەّجىرى ، چۈغۈپ ضۆرەپ تەختىذىِ

  .بوىغبّىنەُ قۇرببُ ٍەردە غۇ ئۆزىَۇ ضۈپۈرگىْىڭ
 ؟ مۆرۈپتۇ مىٌ بوىغىْىْي قۇرببُ ئۇّىڭ_ 
 ئېيىپ جېْىْي ٍبىغۇز تىنەّذەك ئوردىذىِ ئبدەً بۇغۇزىىۋەتنەُ غبھْي بىر ، ئەٍىطە_ 

 !؟ چىقَبقچىذى قبٍتىپ ضبالٍەت قبّذاق
 ضبقيىغىيي ئوتْي ئىچىذىَۇ پبختىْىڭ مەىطە مۆرضەتنۈضي ٍۆجىسە ئىگەً ٍبراتقبُ_ 

 رەً توغرىطىذا ّېَە ٍبڭب تېخي ضەُ . مېيەٍيي گېپىگە ئۆزىَىسّىڭ ، بوپتۇ خوظ . .. بوىىذۇ
 ؟ ئېَتَىذىڭ ئبچقۇزىذىغبّيىقىڭْي

  .ھەققىذە تەقذىرىٌ …مەىگۈضۈً ٍېْىڭ_ 
 ، قېْي …قىالالٍَەُ قىَبضال پەقەت ٍەُ _ ، بوۋاً رەٍچي دېذى _ ، خۇدا بىيگۈچي_ 

  . !رەھىٌ رەھَبّىر بىطَىيالھىر
  .چبچتي قبٍتب ٍىغىپ تبغالرّي ئۈضتىذىني پبالش رەٍچي

 چۆىيەرّي ضەُ _ ، تۇرۇپ قبراپ تبغالرغب چېچىيغبُ رەٍچي ىىڭػىتتي بېػىْي دەپ !_ ٍبق_ 
  .ٍۈرۈپطەُ ئىسدەپ بەختىڭْي ٍۈتتۈرگەُ ئۆزۈڭْىڭ ضەُ . ٍۈرٍەپطەُ مېسىپ ٍەقطەتطىسال

 ؟ تبپبالٍذىٌ بەختىَْي ٍەُ ، ئېَتقىْب_ 
  .ضۇّغىْە ٍبڭب قوىيىرىڭْي قېْي ! تبپىطەُ چوقۇً ، تبپىطەُ_ 

  .ضۇّذى رەٍچىگە قوىىْي ئوغيي چۆه
 ئبىقىْىڭذىني ضېْىڭ _ ، قبراپ ئبىقىْىغب ٍىگىتْىڭ بوۋاً رەٍچي دېذى !_ قۇدىرەت ٍب_ 

 مۈچيۈك ضەُ . ئەٍەضطەُ ئبدەً ئبدەتتىني ضەُ !…بۇ ضىسىقچىالر ئبجبٍىپ ّىَىذىگەُ
  ….ٍوىۇقتۇرضب ضبڭب قىطَەتْي غۇ خۇدا . ٍىگىتطەُ الٍىق بوىۇغقب ٍوىببغچي

 ھەزىٌ ٍەّىطىْي ضۆزىىرىْىڭ ئۇّىڭ ئوغيىَۇ چۆه ۋە تۈگىَىگەُ ضۆزى رەٍچىْىڭ تېخي
 ئبتيىقالر ، دە -توختىذى ٍېْىذا ئۇالرّىڭ ئبتيىق ئىنني دۈپۈرىىگەُ . ئۈىگۈرٍىگەّىذى قىيپ

 دىگۈچە پەظ ھەظ . مىَذۈردى تبغبرّي بىر بېػىغب ئوغيىْىڭ چۆه مېيىپ چۈغنىْىچە ئبتتىِ
 ئوغيي چۆه . مەتتي چبپتۇرۇپ ئوقتەك ئبتيىرىْي ۋە ئبرتىػتي ئۈضتىگە ئبت ، ببغالپ ٍبتبپ ئۇّي
  .ۋارقىراٍتي . تىپىرالٍتي ئۈضتىذە ئبت

 …؟ ببرٍبقچي ئېيىپ ّەگە ٍېْي ؟ ئبدەٍيەرضىيەر ّىَە !…قوٍىۋەت ٍېْي_ 
 چىققبُ تۇٍبقيىرىذىِ ئبت قۇالقيىرىغب ئۇّىڭ . قىيَبٍتي جبۋاپ ضۇئبىيىرىغب ئۇّىڭ ھېچنىٌ

  .ببراتتي مېتىپ ئۇچقبّذەك بوغيۇقتب خۇددى ئۇ . ئبڭيىْبتتي دۈپۈرىەغيەرال
 ٍۇّذاق ٍەُ ، ىېنىِ – ، ئوغيي چۆه دەٍتي _ ، راضت تىيىگىْىٌ ئۇچۇغْي خۇدادىِ_ 
 ئەتىراپىَذىني ٍەُ ، بوپتىَۇ ئۇچۇظ غۇٍۇ! دە -بوىَبٍذۇ ئۇچطبً مىَىپ تبغبر بېػىَغب

 قبراقچىالر ھەً …ئىذى مېرەك ئۇچۇغۇً قېقىپ قبّبت ئەرمىِ ، مۆرۈغۈً ّەرضىيەرّي
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  !قوٍىۋەت ٍېْي ؟ ئبڭيىػىۋاتبٍطەُ
 توغراق ئۈضتىذە . مۆردى ئىچىذە توغراقيىق بىر قېيىِ ئۆزىْي ، ئېچىپ مۆزىْي ئوغيي چۆه

 ببر مەپە بىر ّېرىذا . تۇراتتي ئېطىيىپ ئبضَىْي چۆه مۆپنۆك ئۈضتىذە ئۇّىڭَۇ ، ٍۇپۇرٍبقيىرى
 ، دە -چۈغتي پبىتىغب قوٍۇىغبُ ضبّجىپ ٍبغىچىغب ٍبُ ئىػىنىْىڭ مەپە مۆزى ئۇّىڭ . ئىذى

 پبىتطي ئۆزىْىڭ پبىتب تۇرغبُ پبرقىراپ بىطيىرى ضبپيىق مبىتب بۇ . مەتتي تۇرۇپ چبچىراپ ئورّىذىِ
  .ئىذى

 مەپە … ؟ ئوڭۇٍَىذۇر ، چۈغۈٍَىذۇر بۇ . قبىذى توختبپ مېيىپ ئبىذىغب مەپە ئوغيي چۆه
 ، ئۇچىراغقبُ جبڭگبىذا ھېيىقي ، ٍېَىپ ئەتىراپىغب چبچيىرىْي ، ئۈضتىذە قۇٍْىڭ ٍۇٍػبق ، ئىچىذە

 قىپَبالڭبچ ئىيگىرمىذەمال ئۇ . ٍبتبتتي قىس قىيغبُ ھەدىَە ضۆٍۈغْي تۇّجي ئۇّىڭغب ئۆگىسىذە
 گەپ ئېچىپ ئېغىس ٍەردە بۇ . تۇراتتي قبراپ تەىَۈرگىْىچە ، مۈىۈٍطىرەپ ٍىگىتنە . ئىذى

  .ضۆزىىػەتتي بىيەُ بىرى بىر مۆزىىرى ئۇالرّىڭ . ئىذى ئوغۇقچە ئۆزى قىيىػْىڭ
 ضېْي ٍەُ _ ، مۆزىىرى قىسّىڭ بوالتتي دىَەمچي _ ، ٍىگىت ٍۈرەمطىس ، ٍبخػىَۇضەُ_ 

  !تېپىۋاىذىٌ ٍەّە
 ضېْي . ئىنەَّەُ گۆدەك چبغالردا ئۇ ٍەُ_ ، مۆزى ٍىگىتْىڭ دەٍتي _ ، مەچۈر ٍېْي_ 

  . ..ئۇّتىَبىَىذىٌ
 ئبىذىغب قىسّىڭ . ٍېقىْالغتي قىسغب بېطىپ ئىنني ، بېطىپ بىر ، ئۈّچىقَبً ئوغيي چۆه

 ٍىگىتْي قىسٍۇ . ضىيىذى بەدەّيىرىْي تبۋالّغبُ ٍىطتەك ّۇرىذا قۇٍبظ ئۇّىڭ . چۆتي تىس بېرىپ
 ٍەھنەً ئۈّچىقَبً ئۇالر ، ….تبغيىذى ضېيىپ بىرىەپ بىر مىَىَيىرىْي ئۇّىڭ ، تبرتىپ ئۆزىگە

 ، ٍبپراق ٍېػىو ، قۇٍيۇق ضبرغۇچ ، ئبضَبُ مۆپنۆك ئبىذىذىِ مۆز ئۇالرّىڭ . قۇچبقالغتي
 ئبىەً ، بوىۇپ غبٍىپ ّېَە ھەٍَە ، …مەپە قىَطىق غۇ ۋە گبداٍيىق ، ببٍيىق ، ٍبٍبّيىق ، ٍبخػىيىق

  …..مۆچتي مۆرۈّۈغىگە ئىپتىذائىٌ ئەڭ ئۆزّىڭ
 
 

 باراتباً ۋە ئۆهەرباً
 
 ھبجىٌ . ئىذى ھبجي ّۇردۇُ ئىطَي زەرگەرّىڭ قېرى ضېتىۋاىغبُ تىيالضىْي ئوغيىْىڭ چۆه

 بۇ . » ئبىذى قوىىغب ٍەّە تىيالّي ، دە -مىردى دۇمىْىغب ئبىذىراپ ، قوٍۇپ ئۇزىتىپ ٍىگىتْي
 بۇ _ ، ئۇ قبىذى ئوٍيىْىپ دەپ_ …؟ ئۈزۈمَۇ ، ضىرغىَۇ ، مېرەك ٍبضبظ ّېَە ئبىتۇّذا ئبجبٍىپ
 . چوقۇً ئبٍيىْىػي ئەضۋابىغب زىْْەت ھەرقبّذاق ئېرىپ ضىَبپتەك چۈغۈپ ئوتقب تبپتب غۇ تىيالّىڭ

 ئۆز دەپ ! _ ھەببەىيي ، …قىيىذۇ ئىػتەك ئېچىْىػيىق ئېرىتىۋېتىع تىيالّي ضبپ بۇ ىېنىِ
 ئۆٍەرببٍغب ضەرراپ بىيەُ ئبىذى تىيالّي بۇ ٍەُ _ ، مېَىِ ھبزادىِ بىر ئېَتتي ئبپىرىِ ئەقيىگە

 ، تۈزۈك ضبتقىْىََۇ غۇّذاق قبتَبً ئەٍگەك ، قبىطب تۆىەپ پۇه ئوبذاّراق ئۇ ئەگەر ، مۆرضىتەً
  . «ٍۇٍنىِ ئەمىيىػي ٍەّە تىيالالردىِ ٍۇّذاق ئۇ تېپىۋاىطب ٍەّە چۆچەمْي تۇغىذىغبُ

 مېػىْي غبقىيذاق پۇتىغب ، مىَىپ ئېيىپ پەرىجىطىْي ئۇزۇُ قۇزۇقتىني ھبجي ّۇردۇُ
  .ٍبڭذى قبراپ ببزىرىغب ضەرراپ قۇىۇپالپ ئبىذىراپ دۇمبّْي ، ضېپىپ

 ۋە توپىيىق ، ئبپتبپيىق . ئىذى بىرىذە موچىيىرىْىڭ ٍېپىق ئۈضتي غەھەرّىڭ ببزىرى ضەرراپ
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 بىر راھەت جبّغب ٍەردە بۇ مىػي مىرگەُ موچىطىغب ضەرراپ بۇ ئۆتۈپ ببزاردىِ چۇڭيۇق ۋاڭ
 ضېپىيگەُ ضۇ بىيىَْەش بىيىْەر ئبىذىغب . ئبالتتي ھوزۇر قىيىپ ھېص جىَجىتيىقْي ۋە ضبىقىْيىق

 مېرىيىپ ضودىگەرىەر ئۈضتىذە تېرىيەرّىڭ ببھبىىق قىََەت ٍبمي گىيەً ئىچىذىني دۇمبّالرّىڭ
 ئبچچىق ٍبمي تەمەىيۇپ ضىرىىق بىرىگە بىر ئۈچۈُ ئۇتىۋېيىع ضودىذا ئۇالر . ئوىتۇرۇغبتتي

 بۇ قەدىَي مەٍبەغەىيىرىْىڭ غەھەر مىَگەُ چبپبّالرّي ٍبٍبق ، ئبدەتتە .قىيىػبتتي تەّىيەرّي
 بىرىذە دۇمبّالرّىڭ مەتنەُ قبتبر غۇ ٍبّب دۇمىْي ئۆٍەرببٍْىڭ ضەرراپ . ٍېتەتتي مەً موچىغب

  .ئىذى
 ئوُ ، بوىۇپ ئۆزى ّەق ئۆٍەرّىڭ ئوغيي چوڭ ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق ھېيىقي – ئۆٍەرببً

 ئۆٍەرّىڭ .قىيغبّىذى ئۆزگىرىػيەرّي ئبجبٍىپ تۇرٍۇغىذا ئۇّىڭ تەقذىر بېرى ٍىيالردىِ ّەچچە
 ۋە ئىػيىگەّيىني بېغىذا ئۇّىڭ ، ٍبىيىْىپ مىػىگە دىگەُ ّىساٍببً ، مىرىپ غەھەرگە ّبتوّۇظ

  .ٍەىۇً مىتببخبّىَىسغب ٍۇّبضىۋەتيىرى ضىرىىق بوىغبُ بىيەُ خوتۇّي چوڭ ّىساٍببٍْىڭ
 ٍەتَەٍذىغبُ ئەقيي ئبدەٍْىڭ ، مەىطە ئورۇّالغتۇرغۇضي ئىػْي بىر تەقذىرّىڭ ئەگەر

 ئۇ قېتىٌ بىر . ئىذى ئبدەً ھېرىطَەُ ّبھبٍىتي ئبتقب ّىساٍببً ، …تۇرىذۇ بوىۇپ تبضبدىبىَيىقالر
 . ئۆىذى قېيىپ ئبرىطىذا تۇٍبقيىرى ئبتْىڭ ، بوىغبّذا ٍىَْەمچي مۆّذۈرۈپ ئبرغىَبقْي بىر غبظ

 قبراپ ضبّىغب ببىىيىرىْىڭ بوىغبُ ّىساٍببٍذىِ خوتۇّيىرى ببغقب ّىساٍببٍْىڭ ، مېَىِ غۇّىڭذىِ
 چوڭ تۇرىۋاتقبُ ئۆزى بوىطب ئبٍىَغب . قىيىػتي ھبضىو قبّبئەت بۆىۈغىۋېيىپ ٍۈىىنىْي ٍبه ببٍْىڭ

 ٍېتەرىىل دۇَّبضىَۇ قبىغبُ ئبتىطىذىِ ئۇّىڭ . قىيىذى غۈمرى بۇّىڭغب ئبٍىٌ . قبىغبّىذى ببغ
 مۇپبٍە بوىطال ٍىگىت ٍىتىَچي ئىػيەٍچي ئىػيەۋاتقبُ ٍېْىذا ۋە ببغ ئبغۇ پەقەت ئۇّىڭغب . ئىذى
  .ئىذى

 چوڭيىرىْي ٍۇرت ئبّذى . ئۆتنۈزدى بىيەُ تەقەززارىىق ّەزىرضىْي ٍىو ّىساٍببٍْىڭ ئبٍىٌ
 بېػىْي ئۇّىڭ ، بوىۇپ ٍبتيىق ٍۇضبپىرغب ئبغۇ ببغذىني ئۆزىْىڭ . ضبىذى داضتىخبُ ٍوه چبقىرتىپ

 قبراپ بىرىگە بىر ئۈضتىذىنىيەر داضتىخبُ . ئېَتتي توغرىال توغرىذىِ بوىغبّيىقىْي ضىيىَبقچي
 ، ئۇالر دېَىػتي-، بىرىْچىذىِ . »پىچىػتي پەتىۋا الٍىق ئۆزىگە ئىػقىَۇ بۇ دەرھبىال ، دە -قوٍۇغتي

 ئۆزىذىِ ئبٍبىالرّىڭ ، ئىننىْچىذىِ ، ئەٍەش ئىع ٍبخػي ئوىتۇرۇغي تۇه ٍەزىۇٍْىڭ ٍۇضۇىَبُ_ 
 پەتىۋاّىڭ بۇ .« پەزىيەت ٍبخػي قبىغبُ ئۇىۇغالردىِ بوىىػي ٍبتيىق ئەرگە مىچىل ٍېػىني

 توٍپبٍتىپ ئوبذاّال قوٍۇّيىرىْي ئۆٍىذىِ ئبٍىَْىڭ بىرى ھەر چوڭيىرىْىڭ ٍۇرت ئۈچۈُ خبضىَىتي
  .قبٍتىػتي

 ضودىطي ئۆٍەرّىڭ . بەردى ئېچىپ دۇمبّْي بۇ ٍبّب ببزىرىذىِ ضەرراپ ئۆٍەرگە مېَىِ ئبٍىٌ
 ئىْطبپطىس ئبٍىٌ ھبىذا ھەر . توّۇىذى بوىۇپ ئۆٍەرببً غەھەرگە ئۆتَەٍال مۆپ ٍۈرۈغۈپ ئوبذاّال

 مىچىل ٍۇٍػبق قۇىىقي ئۇّىڭغب ئۈچۈُ تىسگىْيەظ ئېرىْي ٍبظ . ئىذى ئەٍەش ئبٍبىالردىِ
 ئۇّىڭ . چىقَبٍتي ضۆزىذىِ ئبٍىَْىڭ خوتۇّي مىچىل ئۆٍەرّىڭ . بەردى ئېيىپ بىرّي خوتۇّذىِ
  .قىالتتي خىسٍىتىْي

 مىچىل مېچە ، ئوىتۇرۇپ ئۈضتىذە تېرە ئەٍيەّگەُ ٍۇٍػبق دۇمىْىذا غۇتبپتب ئۆٍەرببً
 . ئوىتۇراتتي ٍۈگىذەپ ٍېرىٌ ، مۈىۈٍطىرەپ ٍېرىٌ ئوٍالپ قىسزىقچىيىقالرّي بوىغبُ بىيەُ خوتۇّي
 . پبرقىراٍتي ّبّذەك پوً قوٍغبُ ٍبٍالپ ٍۈزىىرى گۆغيۈك قىسارغبُ راھەتتىِ ۋە تبٍبق ٍبخػي ئۇّىڭ

 مەىتۈرگەُ ٍېڭىال چەٍْەمتە ۋە ٍېغىس ، مىػَىع مۆك ، ّبُ ٍۇٍػبق بوىطب پەتْۇضتب ئبىذىذىني
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  .تۇراتتي چبً قىسزىق
  .زەرگەر مەىذى مىرىپ دەپ_ ، ئۆٍەرببً ، ئەضطبالٍۇئەىەٍنۇً_ 
 گىيەٍْىڭ ، ٍبققب بۇ ٍبّب ، ئۆتطىيە ٍۇقۇرى قېْي ، ھبجىٌ ّۇردۇُ ، ئەضطبالً ۋەئەىەٍنۇً_ 
  .ئۆٍەرببً تۇردى ئورّىذىِ دەپ _ ، ئۈضتىگە

 مۆتۈرۈپ قوىىْي . ئوىتۇردى بۈرجىنىذە بىر گىيەٍْىڭ بېرىپ ھبضىرىغىْىچە ھبجىٌ ّۇردۇُ
 قىسزىق پىَبىىذە ئۇّىڭغب ئۆٍەرببً . ئبچَىذى گەپ ببضبىَبً دېَىْي ھبزا بىر ، بوىۇپَۇ قىيىپ دۇئب
  .ضۇّذى چبً

 پۈتۈپ ٍبىالر قىيغبُ زامبز ھېيىقي ، قبپتۇ ٍېتىپ ٍبققب بۇ قەدەٍيىرى ، ھبجىٌ خوظ- 
 ؟ قبّذاق ، قبىذىَۇ

 ، بىيىذىال ئۆزىىرى . قبىذى پەردازى ئبزىراق ٍەّە ؟ دەٍذىال زىرىْي ئبىتۇُ ھېيىقي ، ھە_ 
 ّۇردۇُ ببغيىذى گەپ دەپ – ، بوىَبٍذۇ بىيەُ قىيغبُ ئۇچىذىال قوىْىڭ ئىػىْي ، ئۆٍەرببً

  .ھبجي
 .دە -ئىسدەٍَىس ضىيىْي بىس غۇڭب ، ٍبخػي بوىغىْي جىڭ ھۈّەرّىڭ !…غۇّذاق ، غۇّذاق_ 
 ببزاردا تىيالّىڭ بۇ ٍبّب _ ، ھبجىٌ دېذى _ ، ضەۋەبي مېيىػىَْىڭ تەرەپنە بۇ بۈگۈُ_ 

  .بوپتىنەُ ببقطىال ٍۆىچەرىەپ ببھبضىْي ئېقىۋاتقبُ
 قوىىذىِ ئورۇق تۇرغبُ مۆپۈغۈپ تۇٍۇرىىرى مۆپنۆك ئۇضتىْىڭ زەرگەر ئۆٍەرببً

 ، ئېيىپ قوىىغب تىيالّي ئىچىذىني ئۇّىڭ ، ئېچىپ ٍبغيىقْي . ئبىذى ٍبغيىقْي مىچچىننىْە
 ئبّذىِ . قبرىذى ضىْچىالپ ئەمىيىپ ئبىذىغب ّەق مۆزىىرىْىڭ مەتنەُ بۇرۇىۇپ ضېَىسىىنتىِ

  :دە -قبراغتۇردى چۆرۈپ -ئۆرۈپ ٍەّە ، ئېيىپ تبرازىذىِ . ضبىذى تبرازىغب
  .دېذى !_ ھبجىٌ ، بوىىذۇ ئىطراپچىيىق چوڭ بۇزىۋەتطىيە ئېرىتىپ تىيالّي بۇ_ 
  .ئوٍيىذىٌ غۇّذاق ٍەَّۇ_ 
 ئەٍەش گەپ بىنبر دىگەُ « بىيىذۇ زەرگەر قەردىْي ئبىتۇّْىڭ . » دۇرۇش ئوٍيىغبّيىرى_ 

 ئبىتۇّْىڭ تەڭ بىيەُ ئۆزى ، ئۆزىذە ھبزىرّىڭ تىيالغب بۇ ٍەُ ٍبّب_ ، ئۆٍەرببً مۈىذى دەپ _ ، دە-
 خبىتىْي تېرە بىر ئبضتىذىِ پومەٍْىڭ ئۆٍەرببً . تۆىەٍَەُ پۇه ئبرتۇق ببراۋەر بىر ببھبضىذىِ

 چۆه ھبجىٌ پۇه بۇ . تەڭيىذى زەرگەرگە ضبّبپ تەڭگىيەرّي مۈٍۈظ غبراقيىتىپ ، ضوغۇرىۋېيىپ
 ۋاقىت ٍەتَىگەُ ضبئەتنە بىر ، ئەىۋەتتە . ئىذى مۆپ ببراۋەر ئۈچ پۇىذىِ بەرگەُ ئوغيىغب

 ئورّىذىِ ئۈّذىَەً ، ئېيىپ پۇىْي ھبجىٌ ، دە -الزىٌ دېَەك غۈمرى پبٍذىغب ٍۇّچىيىل ئىچىذىني
  .ٍبڭذى خوغيىػىپ تۇرۇپ

 ٍبغيىقىغب ٍىپەك تىيالالرّي ھېيىقي ئۆٍەرببٍَۇ بىيەّال ٍىراقيىػىػي مۆزىذىِ ھبجي ّۇردۇُ
 تبٍبققب خوتۇّيىرىْىڭ ئۆٍذە . ٍبڭذى قبراپ ئۆٍگە ، دە -قۇىۇپيىذى ئبىذىراظ دۇمبّْي ، تۈگۈپ

 ٍىْىپ توقۇتۇپ ئېتىْي تورۇق چىالُ . ٍەڭگۈغيىذى ضەرپبٍىيىرىْي توُ ، ئۇّىَبً تۇتقىْىغب
 غەھەر ، ٍۈرۈپ ئۇزۇُ بىيەُ ٍوىيىرى توپىيىق غەھەرّىڭ ئۇ . ئبىذى ٍوه قبراپ ئۆٍىگە ببراتببٍْىڭ
 مېيىپ ئبىذىغب دەرۋازىطي ببغْىڭ چوڭ بىر قورغبىغبُ بىيەُ تبٍالر مۇٍىالچ ئېگىس ، ضىرتىذىني

  .مۆرۈّذى بېػي ٍبالٍْىڭ بىر ، ئېچىيىپ قىَب دەرۋازا ئېغىر ّەقىػيىل . چۈغتي ئبتتىِ
  .ئۆٍەرببً ضورىذى دەپ_ ببرٍۇ؟ ئۆٍذە ببراتببً_ 
  .ٍبالً بەردى جبۋاپ دەپ _ ، مەىذى قبٍتىپ ھېيىراقتب ببً_ 



شەھەر باسقان قۇم    مەوزىل ئېلكىتابلىرى    

 

- 
164 

- 

 ئىع بىر ٍۇھىٌ بىيەُ ببً ، قىو خەۋەر دەپ ، مەپتۇ ئۆٍەرببً ببزىرىذىني ضەرراپ_ 
  .پبراڭالغَبقچىذىٌ ئۈضتىذە

 ئبىذى چۇىۋۇرىْي ئېتىْىڭ قوىىذىِ ئۆٍەرببٍْىڭ چىقىپ قبٍتىپ مېَىِ ئۇزۇّذىِ ٍبالً
  :دە-

  .ئبچتي دەرۋازىْي دەپ – ، تۇرۇپتۇ مۈتۈپ ببغذا ببً ! ٍەرھەٍەت_ 
 ببرات ئىْىطي ئۆٍەرّىڭ ، ئوغيي ئىننىْچي ئبقطبقبىْىڭ ٍبّتبق ، دېگىْىَىس ببراتببً بۇ

 بىيەُ دەرۋازىطي ببغقب غەھەرّىڭ ، قىَذاپ ئبزارىىػىپ بىيەُ ئۆٍەر ئبمىطي ببراتْىڭ . ئىذى
 ئۇ . ٍوىۇقتۇردى قىطَەتيەرگە ئبجبٍىپ ئۇّىَۇ تەقذىر . ٍەىۇً مىتببخبّىالرغب مەىگەّيىني مىرىپ
 _ ٍەضتبّىطي مىتبپ ئۇّىڭ ، چۈغۈپ ئبرتىيىپ تبٍذىِ ھوٍيىطىغب ضودىگەرّىڭ ئبقطبق ھېيىقي

 ئەٍىرىگە ئبٍجبٍبىْي ، مېَىِ ئۆىتۈرگەّذىِ تۇٍذۇرٍبً ببٍْي بىرىىػىپ بىيەُ خوتۇّي ٍبظ
 . قبىذى ببراتقب دۇَّبىىرى مۆٍگەُ ٍىغىپ ئۆٍۈر بىر بىيەُ پىخطىقيىق ضودىگەرّىڭ . ئبىذى

 . ببقتي ٍېڭىپ موچىالردا ھەٍَە ئوتتۇرضىذىني ھبالىْىڭ بىيەُ ھبراً ئۇ مېَىِ غۇّىڭذىِ
 قەىەّذەرّىڭ ٍەّە ، بېرىپ ضېيىپ قىَبرغب ھەٍَىطىْي دۇَّبالرّىڭ قبىغبُ ئېرىذىِ ئبٍجبٍبىْىڭ

 قىَبرۋازالرّي ، ئوغرى غەھەردىني ئۇ بىرىذە مۈّيەرّىڭ غۇّذاق . قبىذى تبضال قبىغىيي مۈّىگە
 ۋە قبىذى توّۇغۇپ بىيەُ بېگي غەھەر تۇرغبُ قېتىپ بېػي بىيَەً قىيىػْي تەرەپ بىر قبّذاق
 ٍۈرۈغۈپ قبٍتب ٍەّە ئىػىيىرى ئۇّىڭ ببغالپ غۇّىڭذىِ . ضبتتي ھەٍَىطىْي قىَبرۋازالرّىڭ ئوغرى
 ئۇّىڭذىِ . ئىذى جبضۇضي چوڭ ئەڭ ئىچىذىني غەھەر بېگىْىڭ غەھەرّىڭ ئۇ ھبزىر . مەتتي

 تېگىگە مېتىۋاتقبّيىقىْىڭ بېَىپ بىيەُ ٍوىالر قبّذاق ئۇّىڭ . قورقبتتي ئۆزىَۇ ئەٍەىذارالرّىڭ
 چوڭ ٍېرىذە قبّچە بىر غەھەرّىڭ ۋە خوتۇّي قبّچە بىر ھبزىر ئۇّىڭ . ٍېتەىَەٍتي ھېچنىٌ بوىطب

 ئۇّىڭ پبت پبت ئۆزىَۇ بېگىْىڭ غەھەرّىڭ ھەتتب ، ئەٍەىذارالر . ئىذى ببر جبٍيىرى قورو ببغيىق
  .تۇراتتي بوىۇپ ٍېھَبُ داضتىخىْىذا
 ئبتالرّي ٍبخػي ئۇّىڭ . بوىغبّىذى ئبدەً مېيىػنەُ ئېگىس ، بۇرۇت غبپ ھبزىر ببرات

 مېيىع بېرىع بىيەُ خېْىَالر داڭيىق غەھەردىني ، ببقىذىغبُ قۇغالرّي خىو خىيَۇ ، ٍىْىذىغبُ
 پبدىػبھيىقالرّىڭ قەدىَني ، پۇىيىرى ئەىيەرّىڭ تۈرىۈك ، ببغقب ھەۋەضيىرىذىِ قىيىذىغبُ
 ّەرضىيەر ٍۇّذاق بوىطب قوىىغب ئۇّىڭ . ئىذى ٍۇقۇرى ئبالھىذە قىسزىقىػىَۇ بوىغبُ تىيالىىرىغب

 بىيەُ ٍوىالر غەٍرى قوىىذىِ ضودىگەرىەرّىڭ مەىگەُ ئەىيەردىِ ٍىراق ٍبمي قىَبرۋازالر – ئوغرى
 ھەضطە ّەچچە خەزىْىطىگە بەگ رىيالالرّي قىََەتيىل ٍۇّذاق ئۇ بوىطب بەزىذە . قبالتتي چۈغۈپ

 ببغذىني چوڭ ٍۇغۇ ھەٍَىطي بۇٍۇٍيىرىْىڭ قىََەتيىل ٍۇّذاق ببراتببٍْىڭ . ضبتبتتي قىََىتىگە
 ضبّذۇقىذا پوالت ٍۇضتەھنەً < ئەٍەش ئبٍجبٍبه ئەىۋەتتە >خوتۇّىْىڭ ئەتىۋارىىق ئەڭ

  ….ئېچىالتتي جبراڭالپ ھەٍۋەتيىل بىيەُ ئبچقۇچ ٍەتتە بوىطب ضبّذۇق بۇ . ضبقيىْبتتي
 ئىچىنىرىەپ بىيەُ ٍوه غىغىييىق مەتنەُ ئبرىطىذىِ گۈىيۈميەر مىرىپ ببغقب ئۆٍەرببً

 ، غىپبڭالر چىراٍيىق ئىچىذە ببغ . ئىذى بېغي تۇرىذىغبُ مۈّيىرى ٍبز ببراتببٍْىڭ بۇ . ٍبڭذى
 ئبضَبُ مۆپنۆك ضۈٍىذە مۆه تىْىق . ئىذى ببر مۆىيەر ئوراىغبُ بىيەُ ٍەجْۇّتبىالر ٍېْىذا غىپبڭ

 مۆتۈرەىَەً غېخىْي غبخ ٍېۋىيىرى ببغْىڭ ئبپتبپيىق بۇ . داۋاىغۇٍتي ٍىْىل ضبٍىطي تبىالرّىڭ ۋە
  .ٍۈرۈغەتتي ئەگىپ مېپىْەميەر ئۈضتىذە گۈىيەر رەڭَۇرەڭ گۈىيۈميەردىني . قبىغبّىذى

 بىرىذە غىپبڭالرّىڭ ، بوغىػىپ مېَىِ تبٍبقالّغبّذىِ ٍبخػي مېيىپ ببغقب ھبزىرال ببراتببً
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 بىيەُ غبٍىالر بېػىغب ، گىيەٍيەر ٍىپەك ئبضتىغب ئۇّىڭ . ٍبتبتتي ئېيىپ دەً ، ئىچىپ چبً قىسزىق
 غوىيىرىْي ، تۇتۇپ پۇتيىرىْي ئۇّىڭ دېذەك بىر . قوٍۇىغبّىذى تەمَىيەر ٍبٍۇق قبپالّغبُ
 قۇغالر قەپەضيەردە رەڭذار قوٍغبُ ئېطىپ تۈۋرۈميىرىگە ّەقىػيىل غىپبڭْىڭ . ئۇۋىالٍتي

 ئبىذىغب غىپبڭ ٍۇغۇ ٍبتقبُ جەٍْەميەپ ٍبضتۇقالرغب پەً ببراتببً ئۆٍەرببٍْي ٍبالً . ضبٍرىػبتتي
  .مەىذى ببغالپ

 ٍباله مېيىپ ۋاقىتتب ئورۇّطىس جبّببيىرىْي ، تۈۋرۈمي غەھىرىَىسّىڭ ئەضطبالٍۇئەىەٍنۇً،_ 
  .ئۆٍەرببً مۆتۈرۈىذى ٍۈقۇرى دىگۈدەك ئۆٍيەپ پەىەٍپەٍيەردىِ ، دەپ_ ؟ قبّذاق قىيذىََۇ
 . بوىَبٍتي بىيگىيي ضبالٍذۇ توّىَبضقب توّىطىَۇ ٍبمي توّۇٍذۇ بىرىْي بىر ئۇمب ئبمب بۇ

 ئۇالرّىڭ ئبچنۆزىۈك بوىغبُ دۇَّبغب ، ئىػالر ئۆتنەُ بېػىذىِ ، ئبزارچىيىق ئوتتۇردىني
 تەبىئىتىْي ئىننىطىْىڭ ھەر ، مۆتۈرۈپ ٍېھرىْي قېرىْذاغيىق ئوتتۇرضىذىني

  .ئۆزگەرتىۋەتنەّىذى
 بوىَىغبُ ئىػيىرى ٍۇھىٌ _ ، ببراتببً قوٍذى قىَىرالپ دەپ _ ، ئۆٍەرببً ، مەىطىيە_ 

  .بوالتتىال مەىَىگەُ ۋاقىتتب بىھۇدە ئەىۋەتتە ، بوىطىال
 دەپ ٍۇھىََىنىِ ئۆزۈٍچە ئىػْي بۇ ، ئەٍَب ، بوىَبش مەتنىيىَۇ دەپ ٍۇھىٌ ئبّچە_ 
 چۈغۈپ تىيال بىر ببقَىغبُ مۆرۈپ بېرى قىيغبّىذىِ ضەرراپيىق ٍەُ قوىۇٍغب بۈگۈُ ٍبّب . قبرىذىٌ

 دەپ ، بوىَبش الٍىق ضبتطبً بىراۋغب ببغقب ئۆتنۈزٍەً ّەزەرىىرىذىِ ضىيىْىڭ ئەىۋەتتە . قبىذى
 .…بۇزۇپ ئبراٍيىرىْي مېيىپ ۋاقىتتب بىھۇدە غۇڭب . ئوٍيىذىٌ
 ئوىتۇرۇپ مۆتۈرۈپ ببظ ئىتتىل ٍبضتۇقتىِ ببراتببً ئبڭالپ گەپْي ھەققىذىني تىيال_ 

  .قبىذى
  .بۆىۈپ گېپىْي قىيىۋاتقبُ بىيەُ ئەزٍىيىل ئۆٍەرببٍْىڭ ئۇ ضورىذى دەپ_ ؟ قېْي تىيال_ 
  .تەقطىر ، ٍبّب_ 

 تىيالغب بۇ ببراتببً ۋە ضۇّذى ببراتببٍغب قوىالپ ئىنني ٍبغيىقْي ئوراىغبُ تىيال ئۆٍەرببً
 ببراتببٌٍ . تىنىيذى ئبغىسىغب تۇرغبُ ٍېپىپ بۇرۇتيىرى غبپ ئۇّىڭ دەپ ، بېرەرمىِ ببھب قبّذاق

 بىر ئوبذاُ ئۆرۈپ بۇٍېقىغب ئۇٍبق تىيالّي ئبّذىِ . ئبغذۇردى ئبىقىْىغب تىيالّي ، ئېچىپ ٍبغيىقْي
  .قبرىذى

 ئبدەتتىني تىيال بۇ ، ضەرراپطەُ پىػقبُ ئۆزۈڭَۇ _ ، ئۇ دېذى _ ، ئۆٍەرببً ، ھەق گېپىڭ_ 
  .قىيىذۇ ئەٍەضتەك تىيالالردىِ

  .ئۆٍەرببً مەتتي مۆرەڭيەپ دەپ – ، بىيگەُ قبراپال بىر ئۆزۈٍَۇ_ 
 . تۇتتي ئۈضتىگە تىيالّىڭ ئەٍْەمْي . ئبىذۇردى ئەٍْىنىْي ىوپب ئەۋەتىپ ٍبالٍْي ببراتببً

 ئۆٍەرببً . تۇردى مەتنىيي ٍوغىْبپ مۆزىىرى ، ٍىذىرالپ بۇرۇتيىرى غبپ ببراتببٍْىڭ قبرىغبّطىرى
 غىپىقبپ ٍېْىغب ببراتببٍْىڭ ببرغبّطىرى دەپ مۆرۈّىۋاتىذىنىِ مبراٍەتيەر ّېَە ئۈضتىذە تىيالّىڭ

  .ببغيىذى قبراغقب ئۈضتىذىِ ٍۈرىطىْىڭ ئۇّىڭ ، مېيىپ
 چۈغۈّۈمطىس بېتىذە ضوه تىيالّىڭ بۇ _ ، مۆتۈرۈپ بېػىْي ببراتببً دېذى _ ، قبرىطىال_ 

 مۆرٍىذىيە بۇالرّي ضىيي ، تۇرۇپتۇ ضۈرىتي گۈزەىْىڭ بىر ٍبپَبىىڭبچ تەرىپىذە ئوڭ ، ضىسىقچىالر
 ، پبدىػبھيىقتب قبٍطي تىيالّي بۇ … مۆرىذىال ئېْىق قبرىطىال ئەٍْەمتە ئبجبٍىپ ٍبۋۇ ٍبّب . بەىنىٌ
 ّېَىْي پبرقىراقيىقىذىِ تىيالّىڭ بۇ ضىيي . تەش دىَەك بىرّېَە ؟ قۇٍۇىغبُ زاٍبّالردا قبٍطي
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 ئبدەٍْىڭ ھېچقبّچە بېرى قۇٍۇىغبّىذىِ تىيال بۇ ۋە ضبپيىقىْي تىيالّىڭ بۇ ، ھە…؟ چۈغەّذىيە
 ّەدىِ ضىيي تىيالّي بۇ . چۈغەّذۈرىذۇ ضبقالّغبّيىقىْي ئۆزىذىال خەزىْىْىڭ ، تەگَەً قوىي

 ؟ مەىذىيە مۆتۈرۈپ تبىْىال بىر ّىَىػقب ؟ ئبىذىال
  .قبىذى ٍەتنۈزەىَەً دەً ئۆپنىطىگە ئۆٍەرببً ئبڭالپ گەپيەرّي بۇ
  .دۇدۇقالپ دېذى – ، ضبتتي ئەمىيىپ تبىْىال بىر غۇ ٍبڭب_ 
 ؟ ضبتتي مىٌ- 
  .ھبجي ّۇرىذۇُ زەرگەر_ 
 زەرگەر ، بېرىپ قېتىپ پەٍتۇّْي ھبزىرال ، ٍبڭ_ ، ببراتببً ۋارقىرىذى دەپ !_ ٍۇالزىٌ ھبً_ 

  !مەه تېپىپ ھبجىْي ّۇردۇُ
 توپىيىق غەھەرّىڭ ، چىقىپ گۈىذۈرىەپ دەرۋازىطىذىِ ببغْىڭ پەٍتۇُ قېتىيغبُ ئبت پبر_ 

 تبپقبُ بۈگۈُ ھبجي ّۇردۇُ . ببردى ٍېتىپ موچىطىغب زەرگەرچىيەر مۆٍۈپ چبڭغب موچىيىرىْي
 ببراتببٍْىڭ . قبىغبّىذى مېيىپ ئۆٍىگە ئېتىپ ببىذۇرال دۇمبّْي ، قىيىپ غۈمرى تبپبۋىتىگە
 ّەگە ٍېْي ؟ بوىذى ئىع ّېَە »ھبجىْي ئۇالر . ببردى تېپىپ ئۆٍىْىَۇ ھبجىْىڭ ئبدەٍيىرى

 تۇتۇپ قوىتۇقىذىِ ، قبىذۇرۇپ جبۋاپطىس ضۇئبىيىرىْي تەغۋىػيىل دېگەّذەك «ضۆرەٍطىيەر؟
 ٍەتنۈزۈپ قبىَبً ضبئەتنە ٍېرىٌ غىپبڭغب ئبرىطىذىني گۈىيۈميەر ، بېطىپ ھبرۋىغب مۆتۈرۈپ
 ئېچىقيىق ئبىذىذىني ببراتببٍْىڭ ، ئوىتۇرۇپ ٍۈمۈّۈپ گېيەٍذە ھبضىرىغىْىچە بوۋاً . مېيىػتي

 مەىتۈرۈىگەّيىنىْي ضەۋەبتىِ ّېَە ٍەرگە بۇ ئۆزىْىڭ مۆرگەّذىال تىيالّي قوىَبغيىقتىني تۇرغبُ
 چىقىپ ئوغۇرالپ خەزىْىطىذىِ بەگْىڭ ٍبڭب تىيالّي بۇ قوڭبىتبق تەگنۈر قبرغىع . » چۈغەّذى

  .قبچتي قبُ چىراٍىذىِ ، بوىۇپ پەٍذا مۆڭيىذە گۇٍبُ بىر دەھػەتيىل دىگەُ !« ئىنەّذە ضبتقبُ
 چۈغۈپ قبّذاق تىيال بۇ قوىۇڭغب ضېْىڭ _ ، ببراتببً ضورىذى دەپ_ ؟ ھبجىٌ ، خوظ_ 

 ؟ قبىغبُ
  .ھبىذا ھبىطىس زەرگەر دېذى _ ، ضېتىۋاىغبَّەُ ئۇّي ٍەُ_ 
 ؟ ضېتىۋاىذىڭ قىيىپ قبّذاق ، مىَذىِ_ 
 بېرىپ پەرداز جببذۇقالرغب ئبىتۇُ بۇٍرۇتقبُ ئۆٍەرببً ٍبۋۇ ٍبّب ، ئەتىگەّذە بۈگۈُ_ 

 بىر ٍىراق ، چبڭ ئۈضتىۋېػي . مەىذى مىرىپ ٍىگىت ٍبظ بىر بېرىپ ضبالً دۇمىْىَغب . ئوىتۇراتتىٌ
 ، ئوغيۇً ، خوظ . » مۆرۈّگەّىذى ٍىگىتتەك توغرا خېيي مۆزۈٍگە . قىيىذۇ مەىگەّذەك ٍەردىِ

 « قبىطبڭ ئېيىپ قوٍۇپ ببھب ئوبذاّراق تىيالّي بىر ٍۇغۇ بىطبتىَذىني » ، دېىطەً «؟ گەپ ّېَە
 تىيال ئېطىو بىر ئۇّىڭ ، ئېيىپ قوىۇٍغب . ضۇّذى ٍبڭب تىيالّي تۇرغبُ ئبىذىيىرىذا ٍۇغۇ ٍبّب ، دەپ

 . ضورىذىٌ دەپ «؟ ئبىذىڭ ّەدىِ تىيالّي بۇ ضەُ ، ئوغيۇً . » قبىذىٌ پەٍيەپ ئىنەّيىنىْي
 دەپ ؟ ئبىذىڭ ّەدىِ ئەىۋەتتە ، مەىطە مۆتۈرۈپ دەپ ضبتىَەُ ّەرضىْي پۇىيۇق ئبدەٍيەر مەٍبەغەه
  .ضورىغۇىۇق

 داۋاً گېپىڭْي ، ھە _ ، ببراتببً بوىذى ٍبقۇه دەپ _ ، قىيىپطەُ توغرا ّبھبٍىتي ، غۇّذاق_ 
  .قىو

 توغراقيىقتب بىر چۆىذە :» ئۇ ضورىطبً دەپ ؟ ئبىذىڭ ّەدىِ ئۇّىڭذىِ ٍەُ قىيىپ غۇّذاق_ 
 تىيال بۇ ٍبّب ئىچىذە چۆچەمْىڭ . تۇرىذۇ چۆچەك ٍبغبچ بىر ٍېْىَذا ، ئوٍغبّطبً قېيىپ ئۇخالپ
 ٍبّب . ضبىذىٌ قوٍْۇٍغب ، دە -ئبىذىٌ دەپ ، ئوخػبٍذۇ ھەدىَىطي قىيغبُ ٍبڭب خۇداّىڭ . تۇرۇپتۇ
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 بۇ . ضېتىۋاىذىٌ ئۇّي ٍەُ . دېذى « قبه ئېيىپ بېرىپ ھەق ھباله . قوىۇڭذا ضېْىڭ تىيال غۇ ھبزىر
 ئبپىرىپ دۇمىْىغب ئۆٍەرببٍْىڭ ، قىََبً مۆزۈً قىيىۋېتىػنە جببذۇق بۇزۇپ تىيالّي ئېطىو

  .ٍۇغۇ ٍبّب ئىع بوىغبُ . ضېتىۋاىذى بېرىپ پبٍذا ٍبڭب بىيەُ ئىختىَبرى ئۆز ئۆٍەرببً . مۆرضەتتىٌ
  .ببراتببً ۋارقىرىۋەتتي دەپ !_ ٍبىغبُ_ 
 ٍەُ _ ، ئۇضتب بىچبرە قىيذى ّبىە دەپ _ ، ئىچىَەُ قەضەً بىيەُ ّبٍي خۇداّىڭ_ 

 ئۈچۈُ دۇَّب ٍبه . ٍۇضۇىَبَّەُ قىيغبُ زىَبرەت جبّالرّي ّۇرغۇُ ببضقبُ ئبٍبغ پەٍغەٍبىرىَىس
 ئەرزىْىغب تۇرۇپ بىيىپ قوىىذىِ ئوغرىْىڭ بىرەر تىيالّي بۇ ٍېْي ضىيي . بۇىغىَبٍَەُ ئىَبّىَْي

 ؟ !دەٍَەُ قىيىۋاتىذىيىغۇ گۇٍبُ دەپ ، ئوغۇرىىۋاىغبُ ٍەردىِ بىرەر ٍبمي ئبىغبُ
 مبززاپْىڭ ھېيىقي ضبتقبُ ئەمىيىپ تىيالّي بۇ ضبڭب _ ، ببراتببً دېذى _ ، ٍوقطۇ_ 

 ئبضتىذا توغراقْىڭ ، ضېيىپ ئبىتۇُ چۆچەمنە مىٌ چۆىذە ! ٍبىغبُ ھەٍَىطي ئېَتقبّيىرىْىڭ
 ٍبۋۇ ٍبّب ، بوىطب بوىىذىغبُ راضتىْال ئىع غۇّذاق ئەگەر ؟ قوٍغۇدەك قوٍۇپ ٍېْىغب ئبدەٍْىڭ ٍبتقبُ

 ، ٍۈرۈپ ٍۈگۈرۈپ توغراقيىق توغراقيىقَۇ مۈّذۈز مېچە ، ئبچَبً دۇمبُ ببزاردا ئۆٍەرببً
 ؟ تېرىۋاىَبٍذۇ ئبىتۇّالرّي ئىچىذىني چۆچەميەر
  .ھبجي ّۇردۇُ غودوڭػىذى دەپ _ ، ئبىەً تىيطىَبت بىر دىگەُ چۆه_ 
 ئبجبٍىپ ٍبتقبُ مۆٍۈىۈپ ئبضتىذا قۇٍيۇقالر غۇ _ ، ببراتببً دېذى !_ ھەق گېپىڭ_ 
 پبدىػبھيىقالرّىڭ قەدىَىٌ ضبٍبق ضبتقبُ ئەمىيىپ تىيالّي بۇ ضبڭب . ٍۇٍنىِ بوىۇغي خەزىْىيەر

 …؟ قبّذاق ، قبىذىَۇ ٍوىۇقۇپ خەزىْىطىگە بىر غۇّذاق قوٍغبُ مۆٍۈپ قبراقچىالرّىڭ ئوغرى ٍبمي
 بىر ئبىتۇّيىرىْي مەىگەُ بۇالپ ، بوىۇپ غىرىني قبراقچىالرّىڭ بىرەر ئۆزى ئۇّىڭ ، بىيىذۇ مىٌ

 دېۋىذىڭب؟ قبّذاقراق تۇرقىْي تەقي ئۇّىڭ ضەُ !… تېخي ٍۈرەٍذۇ ضېتىپ ٍەخپىٌ ببزاردا بىرىەپ
 ٍەدىنبرالرغب ٍبمي ئوتۇّچي بىر ئبدەتتىني ، مىَگەُ چبپبُ مەتنەُ ئۆڭۈپ ئۈضتىگە_ 
  .ٍىگىت ئۆڭ بۇغذاً ، مېتىذىغبُ ئوخػبپ

 ؟ ببرٍىذى ئېتي مەىگەُ ٍىْىپ ٍبمي ئېػىني ئۇّىڭ_ 
 تۇٍػۇقىْىال ئېػەمْىڭ ئۇ ٍەُ ، ئەٍتبۋۇر ئېػەمَىنىِ ضۈر … ئېػەك بىر ، غۇّذاق_ 

  .قىيذىٌ مۆرگەّذەك
 ببراتببً دېذى ! _ قىيَبڭالر غۇۋ غبۋ ئوغۇقچە ھېچنىَگە ھەققىذە تىيال بۇ ، خوظ- 
 ئبضتىال ، بوىطب قبىغۇدەك مېيىپ ٍەّە ضبٍبق ھېيىقي بېرىپ دۇمىْىڭغب ئۇضتب ضەُ – ، ئبخىرىذا

  .ئىسدىتىَەُ ئۇّي چىقىرىپ ئبدەً ئەتىراپقب ٍەُ . قىيىۋەتنىِ خەۋەر بىسگە
 . ٍبڭذى ئېيىپ ئۆٍىگە ئۇضتىْي زەرگەر توزۇتۇپ چبڭالرّي توپب ٍەّە ھبرۋا ٍەپىيىل

 ئۇّي ئۆٍەرببً ئوٍيىغبُ دەپ ، ضبتىَەُ پبٍذىطىغب ھەضطە ّەچچە تىيالّي ھېيىقي ببراتببٍغب
  .قبٍتتي ٍىْىپ ئېتىْي ضبىپىَىپ ، قوٍۇپ تۇتقۇزۇپ بىنبرغىال

 
 

 گەپ ئېيتىلوىغاى
 

 ھېيىقي ضبتقبُ ئەمىيىپ تىيالّي غۇ ٍبڭب . »قبىذى ئبغرىپ بېرىپال ئۆٍىگە ئۇضتبً زەرگەر
 _ ، ئۇ ٍەٍتي غېَىْي ٍىگىتْىڭ ضبتقبُ تىيال دەپ_ مېيەر؟ مۈّيەر ّىَە ئەٍذى بېػىغب بىچبرىْىڭ
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 ھېيىقىذەك بوىطب ٍبڭب ، تىگىپ ئوغۇرىۇققب خەزىْىگە بىرەر راضتىْال ، بىيىذۇ مىٌ ، خۇدا ئبزٍبش
 بوىطب تۇتىۋاىىذىغبُ ئۇّي مبززاپ دىگەُ ببراتببً . بەرگەّذۇر توقۇپ گەپيەرّي ئبىذاٍذىغبُ ئبدەً

 . گەپ تۇرغبّال بېرىػي تۇتۇپ زىْذاّغب دەپ < ئوغرى >ئۆزىْي ، تبرتىۋېيىپ دۇَّبضىْي ٍبه ببرىىق
 قىيىپ پۇه ضېتىپ ٍېيىْي ئوغرىْىڭ : ئۇالر ٍبڭىَۇ بەىنىٌ ؟ بوىىَەُ ّېَە ٍەُ چبغذا ئۇ

 تەتۈر ئېػەمنە ئۆزۈٍْي ، قىيىپ ٍۇضبدىرە ٍۈىۈمۈٍْي ٍبه ، ئبرتىپ گۇّبھْي بەرگەُ ضىڭذۈرۈپ
 ئۆزۈڭ قېيىػىَذىِ غەرٍەّذىچىيىنيەرگە غۇّذاق قېرىغبّذا ، خۇدا … قىيىػبر ضبزاٍي ٍىْگۈزۈپ

 تىيالّي ىەّىتي غۇ ٍەُ ّېَىػقب … ئبٍبُ ئۆزۈڭگە ئىنەّيىنىٌ گۇّبھطىس ٍېْىڭ . ضبقيىغبٍطەُ
 پۈتنەُ ئۈزۈميەر ئېطىو ، ضىرغىالر ئبجبٍىپ ئۇّىڭذىِ ؟ ٍبضىۋەتَىذىٌ ّەرضە بىر ببغقب ئېرىتىپال

 تېپىيَىغبّذەك ئبدەً ببغقب تىيالّي ئۇ ٍەُ ّېَىػقب ! ھە -ئبزدۇردى غەٍتبُ قبٍطي ٍېْي . بوالتتي
 ّېَە ؟ مىٌ ئۆٍەرببً ، جبضۇضي قوٍغبُ غەھەرگە بەگْىڭ ببراتببٍغۇ ؟ ضبتقبّذۇرٍەُ ئۆٍەرببٍغب

 ..«…؟ ببرىذۇ مۆتۈرۈپ ئبىذىغب ببراتببٍْىڭ تىيالّي تبه بىر غۇ ئۇ دەپ
 ، ئبپىرىپ دەپ ئبىىَەُ پبٍذا مۆپ . قبٍتتي ھبىذا ئبزابالّغبُ ّبھبٍىتي ئۆٍىگە ئۆٍەرببٍَۇ

 ضبپ زەرگەرگە ئۇ . ئېچىػبتتي ئىچي ئوٍيىطب تىيالّي ھېيىقي قوٍغبُ تۇتقۇزۇپ بىنبرغىال ببراتببٍغب
 ۋاٍالپ ۋاً ، تۇتۇپ ٍۈرىنىْي مېيىپال ئۆٍىگە ئۇ ! …. دە -بەرگەّىذى ضبّبپ تەڭگىيەرّي مۈٍۈظ
 بىيەُ قوپبىيىق خوتۇّىْي مىچىل بوىۇۋاتقبُ پبٍپېتەك ئەتىراپىذا . تبغيىذى مۆرپىگە ئۆزىْي
  .پبتتي خىَبىغب چىقىرىپ قوغالپ

 ئوبذاّراق ٍبڭب ضېتىۋاىغبّيىقىْي مىَذىِ تىيالّي غۇ قېرىْىڭ دىگەُ ھبجي ّۇردۇُ »
 ئۇچىراپ خەزىْىگە تۈگىَەش ئۇّذاق _ ، ئۇ ھەضرەتيىْەتتي دەپ !_ قبراڭالر چۈغەّذۈرٍىگىْىْي

 چىقىرىپ ئبدەً تۇتۇغقب ئۇّي ٍەُ !… تبپَبٍتىََۇ ئىسدەپ ئۆزۈٍال ٍبالڭتۆغْي قبىغبُ
 ٍبىىقىغب ئىت بىر قبّذاقتۇر ٍبمي ئبالٍذۇ قبراقچىالردىِ ئۇ تىيالالرّي ، ئۈرمۈتۈۋەتَەٍتتىٌ

 ٍۇغۇرۇپ پبدىػبھالر بوىَىطب ٍبمي تېرىۋاالٍذۇ ئىچىذىِ چۆچەميەرّىڭ پبضنىْب ئوخػبٍذىغبُ
 ئۇّىڭ پەقەت ٍەُ . مبرىٌ ّىَە بىيەُ ئۇّىڭ ، چىقبٍذۇ ئوغۇرالپ خەزىْىيەردىِ ضىرىىق قوٍغبُ
 ، ئىطىت ۋاً . بوالتتي بىيىۋاىطبٍال ئورّىْي خەزىْىيەرّىڭ تۈگىَەش غۇ ، بوىطبً غېرىل بىيەُ

 ئبىتۇُ ٍبالڭتۆظ ھېيىقي . قىَْبٍذۇ مېيىپ تۇتۇپ ئۇّي ئبدەٍيىرى ببراتببٍْىڭ ئەٍذى ٍبّب
 چىراٍيىق ئۇّىڭ . مېتىذۇ بېَىپ تېخىَۇ ببراتببً . قۇتۇالىَبٍذۇ بەرٍەً دەپ خەزىْىْي ٍۇغۇرۇّغبُ

  …«ئبغىذۇ ٍەّە ضبّي خوتۇّيىرىْىڭ بىيەُ ببغيىرى
 تبۋار ئۇ مېچە غۇ . ببغيىذى ئبغرىػقب ضبّجىپ ٍۈرىني ئۆٍەرببٍْىڭ ئوٍيىغبّطىرى

 ٍۇىتۇزالر ئبضَىْىذا تۈُ . ئۇخيىَبىَىذى تۈزۈمرەك ئۆرۈىۈپ بۇٍبققب ئۇٍبق ئۈضتىذە ٍوتقبّالر
 تبغتىِ چۈغنەُ ضۇغب ئبۋازى قوڭغىراقيىرىْىڭ مبرۋاُ قبىغبُ مەچ . چبراقيىػبتتي مۆڭۈىيۇك

 ٍوىۇچي بىر قەٍەردىْذۇر . ئۆچەتتي قىيىپ تەمػي بوغيۇقىغب تۈُ دوىقۇّذەك بوىغبُ پەٍذا
 ٍەّسىرە مېچىيىل . توۋالٍتي ّبخػب مۈٍيەپ رۇخطبرىْي گۈزەه ٍبرىْىڭ ، ٍبٍرىْي ٍىراقتىني
 ىېنىِ . ئۈّذەٍتي ئۇٍقۇغب پەپىيەپ ھەٍَىْي بىيەُ تىْىقي ئۆز تەبىئەت . ئىذى گۈزەه غۇّچىيىل

 ئبىذىراپ ئۇ بىيەّال ٍورۇغي تبڭ …. ئبزابيىْبتتي ئۇخيىَبىَبً ۋەضۋەضىطىذە ئبىتۇُ ئۆٍەرببً
  .ٍبڭذى قبراپ ئۆٍىگە زەرگەرّىڭ ، دە -مىَىْذى

 تبٍبٍالپ ّبٍىسىْي ببٍذات ئەٍذىال ھبجي ّۇردۇُ چېنىيىۋاىغبُ بېػىْي ئبغرىۋاتقبُ ىوقۇىذاپ
 مېچىذىال بىر . بوىذى پەٍذا ئۆٍەرببً بوضۇغىذا . مەىگەّىذى داضتىخبّغب بوىۇپ قىيَبقچي ّبغتب ،
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 مۆزىىرى ئۇٍقۇضىسىىقتىِ ، ضوالغقبُ ٍەڭسىيىرى تۇرىذىغبُ بېرىپ رەڭ ئبىَىذەك ببٍْىڭ
  .مەتنەّىذى خبىتىيىػىپ جىَەميىرى مۆزىْىڭ ، قىسىرىپ

 _ ، ئۇضتب زەرگەر چېچىيذى دەپ !_ ببً ، مەىذىال ّېَىذەپ ضەھەردىال قبق ، خوظ- 
 غۇ ، ئېَتطىال …ئبغىذۇغۇ؟ ٍېتىپ ّېَىيىرى ھەٍَە ، قىيَىطىيىَۇ جبضۇضيۇق ببراتببٍغب

 ؟ تۆىىذى پۇه قبّچە ضىيىگە ببراتببً ئۈچۈُ خىسٍەتيىرى
 غۈمرى خۇداغب _ ، ئۆٍەرببً تۇتتي ٍبقىطىْي دەپ_ ؟ ھبجىٌ ، قىيىۋاتىذىال گەپْي ّەدىني_ 

 جبُ ضېتىپ ببغقىالرّي تېخي ٍەُ . ٍىتىذۇ جبھبّذارچىيىقىَغب ٍۈىنۈً ٍبه بىطبتىَذىني ،
  .ٍوق قبىغىْىٌ مۈّگە ببقىذىغبُ
 مۆپ مەتنىْىْي خىرەىىػىپ ۋىجذاّىْىڭ ئبدەٍيەرّىڭ ھېرىص دۇَّبغب ٍبه ، تبڭەً ھەً_ 

  .مۆرگەَّەُ
 ؟ دېگەّيىرى ّىَە بۇ_ 
 ئۆٍىيەپ ّېَىگە بۇضۇغىطىذا ببراتببٍْىڭ مۆتۈرۈپ تىيالّي تبه بىر غۇ ضىيي بوىَىطب_ 

 ؟ ٍۈرىال
 ئبىذىذا زەرگەرّىڭ ئۆٍەرببً دېذى _ ، قبىَىطىال ئۇّتۇپ ئىنەّينىَْي ضەرراپ ٍېْىڭ_ 

 بىرىگە ٍەّە ، دە -ئبىىَەُ مۈٍۈغْي ئبىتۇُ ھەرقبّذاق ٍەُ _ ، ئوىتۇرۇپ قۇرۇپ ببداغقبّْي
  !ئوخػبظ ضبتقبّغب پبٍذىطىغب ٍبڭب ئەمىيىپ تىيالّي ھېيىقي ضىيىَۇ خۇددى ، ضبتىَەُ

 ئۆً ئۆٍَۇ ضىيي ، ضبتطب ئوىتۇرۇپ دۇمىْىذا ٍبمي ببزاردا مۈٍۈغْي ئبىتۇُ ضەرراپ ھەٍَە_ 
 ؟ دە -ضبتىذىنەّال مۆتۈرۈپ
  .قبىَىطىال ئۇّتۇپ ئىنەّيىنىْي تىيال ئبجبٍىپ ئۇّىڭ ضىيي_ 
 !؟ قىيىذىنەّيىذە ضوۋغب ببراتببٍغب تبپطىال تىيال ئبجبٍىپ_ 
 قىيىذى داۋاً ضۆزىْي دەپ- ، ئبپبرغبُ ضبتقىيي ، قىيىَەَّۇ ضوۋغب تىيال مبززاپقب ئۇ ٍەُ_ 
 ضبقالپ ضېتىۋېيىپ تىيالىىرىْي زاٍبّالرّىڭ قەدىَىٌ غۇّذاق ئۇّىڭ ضىيي _ ، ئۆٍەرببً

 ھېيىقي ئۇ ٍەّذىِ ، مۆردىال ئۆزىىرى … بەىنىٌ مېرەك بوىطىال خەۋەرضىس ٍۈرىذىغبّيىقذىِ
 بۇ ، مېيىپ چبقىرىپ ضىيىْي ئۇ ٍەّە . مەتتي بوىۇپ ئۇۋاه ٍبڭب . تبرتىۋاىذى بىنبرغىال تىيالّي

 تىيالّي ئۇ ئەٍذى . بىيىۋاىذى ٍەخپىَەتيىنيەرّىَۇ توغرىطىذىني مەىگەّيىني ّەدىِ تىيالّىڭ
 ، دە -بىيىۋاىىذۇ ئورّىْي خەزىْىْىڭ ، تۇتىۋاىطب ٍىگىتْي ھېيىقي ضبتقبُ ئەمىيىپ ضىيىگە

 ئىچىيىرى بۇّىڭغب . قىيىۋاىىذۇ ئۆزىْىڭ ھەٍَىطىْي ببٍيىقْىڭ ، بېرىپ بىيەُ ئبدەٍيىرى
 ئېَتىپ ببراتببٍغب گەپيەرّي توغرىطىذىني ٍىگىت ضبتقبُ تىيالّي ئۇ ّېَىػقب ؟ ئېچىػَبٍذۇ

 ؟ ئېَتَىذىال بۇرۇّراق ّېَىػقب ٍبڭب گەپيەرّي غۇ ؟ ضبىذىال
  .ئۇضتب غودۇرىذى دەپ ! _ دە -ضورىَىذىال توغۇرىۇق بۇ ٍەّذىِ ضىيي_ 
 بۇّىڭذىِ . ضورىَىذىٌ گەپ ئوغۇقچە توغۇرىۇق بۇ ٍەُ _ ، ئۆٍەرببً دېذى _ ، توغرا_ 

 ضىيي بوىطىَۇ ھبزىر . بوىىذۇ پەٍيىطىيە ئىنەّيىنىَْي ئبدەً ّىَەتيىل توغرا قبّچىيىل ٍېْىڭ
 ، تبپقبُ ئىننىَىس بىيەُ ئبىذى تىيالالرّي ئۇ . بەرضىيە ئېَتىپ بىيەُ تۇىۇقي گەپيەرّي ئۇ ٍبڭب

 ھۆرٍەتيىل ، بىيذىيىَۇ . مېرەك بوىۇغي بىسّىڭ چوقۇً خەزىْىيەرٍۇ تۇرغبُ ئبىتۇُ تبغبرالپ
 ؟ .مەىگەُ ّەدىِ تىيال ئۇ زادى ، قىيطىال گەپْي راضت ٍبڭب ضىيي ، غۇڭب ھبجىٌ

 قبق ّىَبّذاق ضىيي ، ٍەتَىگەّذەك ؟ ئېَتتىَغۇ ئبىذىذا ببراتببٍْىڭ گەپْي ھەٍَە ٍەُ_ 
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 ؟ ئېيىۋېرىذىال ضوراققب ضۇئبه ٍېْي مېيىپ ضەھەردە
 ببراتببٍذىِ خەزىْىيەرّي ئۇ بىس ؟ چۈغەَّەٍذىغبّذىال ّىَبّذاق ٍەقطىذىَْي ٍېْىڭ ضىيي_ 
 ّېَە ، تبر دىگەُ ّېَە ئبراٍيىرى ھوٍال بۇ ضىيىْىڭ ، قبرىطىال . مېرەك تېپىۋېيىػىَىس بۇرۇّراق

 ضىيىگە جبٍىَْي قورو ببغيىق ھبزىرقي ٍەُ تبپقبّذا ئبىتۇّالرّي بىس ، مۆرۈٍطىس دىگەُ
 دېگەُ ببراتببً ھېيىقي ، مۆردىيىَۇ . ئبىىَەُ ٍبخػىراقْي ، ئبزادە تېخىَۇ ئۆزۈً . بېرىۋېتىَەُ

 خەزىْىيەر ، قىيَبً غۈمىرى غۇّىڭغىَۇ تېخي ؟ ھە -ٍبغىغبُ راھەتتە دىگەُ ّېَە ئوغرى قىَبرۋاز
 دۇمبّيىرىَغب ٍەّە ضىيىگە … قىيىۋاىَبقچي ئۆزىْىڭ ھەٍَىْي بېرىپ بۇرۇّراق بىسدىِ جبٍغب ببر

  .بېرىَەُ ئېيىپ چىراٍيىقيىرىذىِ ئەڭ چومبّالرّىڭ قىس ٍۈرگەُ مېتىپ مېيىپ
 ٍەُ _ ، ئۇضتب تېرىنتي دەپ ! _ ئۆٍەرببً ، ٍوق مېرىني خوتۇّالرّىڭ چىراٍيىق ٍبڭب_ 
  .قىيىۋاتىذۇ ئوغۇقيۇق ٍوٍىَىََۇ قېرى غۇ ھبزىر . قبىذىٌ مۈچتىِ ، قېرىذىٌ

 ئبچچىقيىرى . ضىيي ھبجىٌ ھۆرٍەتيىل قىيغبُ تبۋاپ جبٍالرّي ٍۇقەددەش ضىيي ٍبّب_ 
 ٍۇببدا بۇّي ٍەُ . ئىع ئىرادىطىذىني ئىگەٍْىڭ ٍبراتقبُ بۇ ، قوٍَۇ ئۆىەٍذۇ قوزا ، مەىَىطۇُ

 ، بوىطب ٍۇٍۇىغىذەك مۆزىىرى بوىۇپ ٍبٍىْي مۈّْىڭ ٍبخػي . دەۋاتىَەُ ئوٍذا دېگەُ بوىطب غۇّذاق
 الزىٌ ٍبضبظ گۈٍبەزىەرّي ئېگىس چوقۇً ئۈضتىذە قەبرىيىرى ، ئۆتنۈزۈپ مبتتب چىراقيىرىْي ّەزىر

 ، قبىغبُ ئۇّتۇپ ٍەّە ، ببقطىال ئوٍيىْىپ ئوبذاّراق! …دە-مېرەك پۇه بۇّىڭغىَۇ . بوىىذۇ
 ببردۇر؟ گەپيەر قېپقبىغبُ

  .تىنىيىذى ئبغسىغب ئۇضتىْىڭ ئېڭىػتۈرۈپ ئبىذىغب گەۋدىطىْي ٍوغبُ ئۆٍەرببً
 ئېگىس ، چىراغ ّەزىر مبتتب . ئۇضتب ئبىذى ئېطىگە دەپ _ ؟ دېذىيىَب گەپيەر قېپىقبىغبُ_ 

  .ئېرىتنەّىذى خېيىال ئۇّي گەپيەر توغرىطىذىني گۈٍبەزىەر
 ئۇّتۇىۇپ گەپيەردىِ ئېَتقبُ ٍىگىت ضبتقبُ ئەمىيىپ ضىيىگە تىيالّي ھېيىقي ، ھە_ 

 ئەضيىرىذىِ ضۆز گەپ ٍۇھىٌ بىرەر ، ئبدەً ٍبغبّغبُ ضىيي . دېَەمچىَەُ ؟ ببرٍۇ قبىغبّيىرى
  .ٍۇٍنىِ بوىۇغىَۇ قبىغبُ مۆتۈرىۈپ
 بېرىذىغبّيىقىْي تېپىپ ئبۋارىچىيىل بۇّچىيىل بىسگە تىيالّىڭ بۇ ٍەُ ، ئېَتطبً راضتىَْي_ 

  .ئىنەَّەُ ئوٍيىَىغبُ زادىال
  ….ٍەّچۇ ، ئوٍيىَىذىال بۇّي ضىيي ، راضت_ 
 ھېيىقي چبغذا غۇ _ ، ھبجىٌ ھبٍبجبّالّذى دەپ !_ ئۆٍەرببً ، توختىطىال ، توختىطىال_ 

 بىر غەىىتە غۇّذاق ئەٍتبۋۇر ، دېذىَۇ ئوغيي چۆه ، ٍبق ، ببىىطىَۇ چۆه ئىطَىْي ئۆزىْىڭ ٍىگىت
 ئۇّي ٍەُ ئۈچۈُ ھۆرٍەت . مۆرۈّذى ٍىگىتتەك تۈزۈك ئۆزى . قىيىۋىېذى دىگەّذەك ّېَە

 ئېػەمْىڭ . تۇرۇپتۇ ئېػىني ئۇّىڭ ئبىذىذا دۇمبّْىڭ . چىقتىٌ ئۇزىتىپ ئبىذىغىچە دۇمبّْىڭ
 ٍبڭغىيي ، ٍىْىپ ئېػىنىْي ئۇ . ئېػەك بىر ئبددىَال ئىػقىيىپ . قبىَبپتۇ ئېطىَذە رەڭگىَۇ
 . ئەمەه ئبىذىَغب ٍېْىڭ ئۇدۇىال ٍەّە بوىطب تىيالالردىِ غۇّذاق ، ئوغيۇً : قىيغبّذا تەرەددۇت

 ٍەردىني تېپىۋاىغبُ تىيالّي ٍۇغۇ : »ئۇ . دېذىٌ ، قىيىَەُ رازى بېرىپ ھەق ببھبدا ٍبخػي
 ئۇچىرتىپ تىيال ٍەّە . قوٍغبّىذىٌ قىيىپ بەىگە ضىسىپ دۈگيەك بىر بىيەُ پىچىقىٌ توغراقيىققب

 ببراتببٍغب تۈّۈگۈُ ٍەُ گەپيەرّي بۇ . دېگەّىذى «دادا چوڭ ، ضبتىَەُ ئەمىيىپ ضبڭىال ، قبىطبً
  .ٍوق ئېطىَذە ؟ ئېَتتىََۇ
 ضىيي گەپيەرّي بۇ _ ، ئۆٍەرببً مەتتي تۇرۇپ ئورّىذىِ دەپ !_ ّبۋات ئبغىسىىرىغب_ 
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 ضىرّي بۇ ، چىقىرىۋەتطىيە ئەضيىرىذىِ ٍەڭگۈ ٍەّە ئەٍذى ، ئېَتَىغبّتىال ئبىذىذا ببراتببٍْىڭ
 . مۆرەً ئىسدەپ ئۆزۈً توغراقْي ضىسغبُ چەٍبەر غوىىغب . بوىَىطىال ئېَتقۇچي ھېچنىَگە ببغقب
  !قىيىَەُ رازى ئوبذاُ ضىيىْىَۇ قبىطبٍال تېپىپ خەزىْىيەرّي بېرىپ بەختىَىسّي خۇدا

 مۈّذى غۇ . مەتتي چىقىپ ئۇچۇپ ئوقتەك ئۆٍىذىِ زەرگەرّىڭ ئۆٍەرببً دېگىْىچە غۇّذاق
  .ئېچىيَىذى دۇمىْي ببزىرىذىني ضەرراپ ئۇّىڭ ببغالپ

 ھەھَراُ ببراتببً ئبڭالپ بوىغىْىْي غبٍىپ ّەگىذۇر ، ئبچَبً دۇمىْىْىَۇ ئۆٍەرببٍْىڭ
 قوىىذىني ببراتببً ئوٍالٍتي دەپ « تىيالدا تبه بىر ٍۇغۇ ئبچقۇچي ضىرّىڭ ھەٍَە . » بوىذى

 ئبٍبىْىڭ ٍبالڭبچ ، ضىسىقالر ئۇّىڭذىني قبرىغبّطىرى . قبراپ ئۆرۈپ ٍېقىغب بۇ ئۇٍبق تىيالّي
 ، مېتىذۇ ٍوقىيىپ ّەگە ئۆٍەرببً ! ھە ئەجەپ :»ببراتببً . ضبالتتي ئوٍالرغب غەىىتە ئۇّي ضۈرئىتي

 ئېَتَىغبُ ٍبڭب ئۇّىڭغب ھبجىٌ ّۇردۇُ ٍبمي مەتتىَۇ چىقىپ ئىسدەپ ٍبىغۇز ئۆزى ئۇ خەزىْىيەرّي
 خۇالضىگە دىگەُ « زەرگەردە قېرى ئبغۇ ئۇچي ٍىپ ٍەّىال…؟ قوٍذىَۇ ئېَتىپ ئۇچۇرالرّي بىرەر

  .بۇٍرىذى قېتىػقب ھبرۋىطىْي ، دە -مەىذى
 بىيەُ تبٍالر پبمبر ، مۆٍۈپ چبڭغب موچىالرّي توپىيىق ، بۈگرى ئەگىرى پەٍتۇّي ببراتْىڭ

  .توختىذى مېيىپ ئبىذىغب ھوٍال بىر قورغبىغبُ
  .خىسٍەتنبر دېذى !_ مەىذۇق_ 

 خەزىْىيەر قبّذاقتۇر -تىيال ھېيىقي . ٍبتبتتي تۇتۇپ ئورۇُ ئۇضتب زەرگەر مىرگەّذە ببراتببً
  .مەتنۈزگەّىذى ھبىىذىِ ئۇّىَۇ خىَبىالر ھەققىذىني

 ببراتببً ضورىذى دەپ_ ئۇضتب؟ زەرگەر ، بىيەٍطەُ مەتنەّيىنىْي ّەگە ئۆٍەرببٍْىڭ_ 
  .ئوىتۇرۇپ مېيىپ بېػىغب زەرگەرّىڭ

 ٍەّذىِ ٍبڭطب ٍەرگە بىر مىػي ئۇ _ ، ھبجىٌ تېرىنتي دەپ _ ، بىيەً ّەدىِ ٍەُ_ 
 تۇرىۋاتىذىغبّيىقىْي ّەدە بېرىپ ّەگە مىَْىڭ ٍەُ ٍبمي خوجبٍىْىَىذىٌ ئۇّىڭ ٍەُ ضوراٍذىغبّغب
 جبضۇضىَىذىٌ غەھەرّىڭ بۇ » ئۇ ئەضيىذە !> بىگىَىذىٌ غەھەرّىڭ بۇ ٍۈرىَذىغبُ ضۈرۈغتۈرۈپ

  .<قىالىَىذى جۈرئەت ، تەمنۈزٍەمچىذى بىر ببراتببٍغب دەپ« 
 تىيال ، مېيىپ قېػىڭغب ئۆٍەرببً ھېچبوىَىغبّذا _ ، ببراتببً دېذى_ ، ھبجىٌ ، بوىَب خبپب_ 
 ؟ قىيغبّذۇر ئبۋارە خېيي ضېْي ضوراپ ّېَىيەرّي بىر ٍەّە ھەققىذە

  .ٍبق_ 
  .ببق قبراپ ّۆۋەت بىر ٍەّە بەىگىيەرگە ئۈضتىذىني تىيالّىڭ ٍۇّۇ ضەُ_ 
  .ئۇضتب قىيذى رەت بىيەُ قوپبىيىق دەپ !_ ٍوق مۆزۈً مۆرەرگە تىيالّي غۇ_ 
 ضىر ھەٍَە ، ئېھتىَبُ ؟ مۆرىۋاتبٍطەُ ئۇّي ضەُ ، ئبٍبه قىپَبالڭبچ ٍۇّۇ دېگىْىٌ ٍېْىڭ- 
  .مېرەك بوىطب غۇّىڭذا

  .ئەٍەضَەُ خۇغتبر ئبّچە مۆرۈغنە ئبٍبىالرّي قىپَبالڭبچ ٍەُ_ 
 ضەه ببراتببً . بوىذى گەپ ئېَتىيغبُ دارتَىالپ خوتۇّببزىىقىغب ببراتببٍْىڭ بۇ

  .قبىذى ئوڭبٍطىسىىْىپ
 غەھەردە بۇ ، ھبجىىٌ ھۆرٍەتيىل مۆرگەُ مۆپْي ، ئبرىىغبُ ٍەرىەرّي مۆپ ضەُ_ 

 ٍېْىڭ _ ، قىيىپ خوغبٍەت ببراتببً دېذى _ ، زەرگەرضەُ ئۇضتب ئۇزۇُ تبرىخي ھەٍَىذىِ
 ٍۇضۇىَبّالر بۇ ، قبرىغبّذا بېطىيغبّغب ضۈرئىتي خوتۇّْىڭ قىپَبالڭبچ ٍەرگە بۇ ، بوىغىْىٌ دىَەمچي
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 ؟ دەٍَەُ ئەٍەضَىنىِ تىيال قۇٍغبُ پبدىػبھي
  .غۇّذاقتۇر بەىنىٌ_ 
 ؟ قبىذى مېيىپ بىيەُ ٍوىالر قبّذاق ٍەرگە بۇ تىيال بۇ ئەٍىطە ، غۇّذاق غۇّذاقيىقي- 

 قۇتۇىَبقچي ببراتببٍذىِ توقۇپ ھېنبٍە بىر ببغقىچە ئەتەً توغرىطىذا تىيال بۇ ئۇضتب زەرگەر
 :دە -بوىذى

 ئبراىذىني ضىرىىق تىيال ٍۇّذاق ببر ضۈرئىتي خوتۇّْىڭ ٍبالڭبچ ، بىيەُ قبرىَىطبٍَۇ ٍەُ_ 
  .دېذى ._ چىقىذۇ ٍەٍيىنىتىذىْال خوتۇّالر
 ئورّي ؟ ٍەٍيىنەت قبّذاق ئۇ _ ، ببراتببً بوىذى ھەٍراُ_ ؟ دېذىڭَب ٍەٍيىنىتي خوتۇّالر_ 

 ؟ قەٍەردە
 تىيالّي ٍۇّذاق پبدىػبھىال ئبراىْىڭ ضىرىىق غۇ . ئبراىذا بىر ّبٍەىۇً ضىيىگىَۇ ، ٍبڭىَۇ ئۇ_ 

 گەپيەرّي بۇ چبغيىرىَذا ٍبظ . بوىَبٍذۇ ئبدەً ببغقب خوتۇّالردىِ ٍەٍيىنەتتە ئۇ . تبرقىتبالٍذۇ
 ئەىيەردىِ ٍىراق ، ببرغبّذا ٍەمنىگە ٍۇقەددەش ، مېَىِ ، ئىػتنەَّەُ ضودىگەرىىرىذىِ ئبىتۇُ

  .ئبڭيىغبّىذىٌ ئبغسىذىَْۇ ھبجىالرّىڭ مەىگەُ
 ؟ دىگەُ ّېَىيەرّي ٍەّە ضبڭب توغرىطىذا ٍەٍيىنەت غەىىتە ئۇ ئۇالر_ 
 ئبجبٍىپ تۈپ بىر قبراغيىق پبدىػبھىغب ٍەٍيىنىْىڭ خوتۇّالر ، ئېَتىػىچە ضودىگەرىەرّىڭ_ 

 بوىغبّذا مېرەك . بوىىذىنەُ تىيالدىِ غۇّذاق ٍبّب پۈتۈّيەً ٍۇپۇرٍبقيىرى ئۇّىڭ . ببرٍىع دەرەخ
 ، ئىرغىتىپ پىػقبّذا ئۆرۈميەر بىس خۇددى ، ئىرغىتىپ دەرەخْي ھېيىقي خىسٍەتچىيىرى غبھْىڭ

 ئبٍبه ئبّذىِ . تېرىۋاىىذىنەُ ئبىتۇّالرّي تېرىۋاىغبّذەمال ئۆرۈميەرّي ضبپطېرىق چۈغنەُ ٍەرگە
 تبرقىتىپ قىيىپ پۇه ، بېطىپ بەىگىيەرّي قبپبرتَب چۈغىْىنطىس ٍۇغۇّذاق ٍبّب ئۇّىڭغب پبدىػبھ

  .بېرىذىنەُ
 ببراتببٍْىڭ ضۆزىەر توغرىطىذىني ٍەٍيىنىتي خوتۇّالر . ببراتببً دەۋەتتي ! _ توۋا خۇداٍب_ 
 خوتۇّالردىْال خەىقي پۈتۈُ . قوٍذى ضېيىپ خىَبىالرغب غېرىِ ئۇّي ، قوزغبپ تېخىَۇ ھەۋىطىْي

 زېرىنىپ بوىۇپ تەغْب ئەرگە ، تېػىپ توىۇپ ّبزىْالر ئبجبٍىپ ئېھتىَبه ٍەٍيىنەتتە ٍۇّذاق بوىغبُ
 قبّذاق ئۇالر ، بوىَىطب ئەرىەر ئبراىذا ئۇ ئېَتقبُ ضەُ ئەگەر – ، ئۇ ئوٍيىذى دەپ ؟ .تۇرۇغىذىغبّذۇر

 ئوخػبظ ٍبڭب ئوخػبظ ئۇالرغب بەىنىٌ _ ، ببراتببً ئېَتتي گۇٍبّْي ئۆز دەپ_ ؟ مۆپىَىذۇ
 ؟ تۇرىذىغبّذۇر بوىۇپ الزىٌ بۇرۇتالر غبپ ، ئېگىس ، مېيىػنەُ

  .زەرگەر دېذى _ ، ٍوق مېرىني ئبٍغىرالرّىڭ ئوخػبظ ضىيىگە ئۇالرغب_ 
 ؟ ّىَىػقب_ 
 ھبٍىيذار ٍۇٍۇّطىال ضۈٍىذە بۇالق غۇ خوتۇّالر . ببرٍىع بۇالق بىر خبضىَەتيىل ٍەردە ئۇ_ 

 ئەر خوتۇّالر ٍەردىني ئۇ . بوىىذىنەُ قىس ھەٍَىطي بوۋاقالرّىڭ تۇغۇىغبُ . قبىىذىنەُ بوىۇپ
 تبضبدىبەُ مىَني . بىيَەٍذىنەُ بوىىذىغبّيىقىْىَۇ الزىٌ ّېَىگە ئۇّىڭ ، ّېَىيىنىْي دىگەّْىڭ

  .قوغيىْىذىنەُ ئبراىذىِ ضبّىيىپ قوٍغبُ تۇغۇپ ّېَىْي بىر غەىىتە ، قوٍطب تۇغۇپ ئوغۇه
 ئبٍبه بىر ٍەٍيىنىتىگە خوتۇّالر ئۇ ۋە ببراتببً تۇتتي ٍبقىطىْي دەپ ! _ ئبىەً ٍۆجىسىيىل_ 

 مۈّيەردە غۇ ئۆزىَۇ ئۇ چۈّني . مەچتي ۋاز دەرھبىال خىَبىىذىِ بېقىع بېرىپ ٍوغۇرۇّچە قىيىپ
 جبپبالرّي خېيي مېيىػتۈرەىَەً ٍبجىراالرّي ئبرىطىذىني خوتۇّيىرى ۋە ئۈىگۈرەىَەً خوتۇّيىرىغب
 ئۆزىْي ، دىگەّيىل بېرىع ٍەٍيىنەتنە توىغبُ بىيەُ خوتۇّالر موچىيىرى موچب . تبرتىۋاتبتتي
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 تۆمۈىۈپ ئبىتۇُ ھېيىقي ٍەٍيىنەتْىڭ ئۇ ، ئەٍَب ! … گەپتە دىگەُ بېرىع تۇتۇپ ئۆىۈٍگە
  ….ئىنەُ دەرەخ بوىىذىغبُ دەرىخي تۇرىذىغبُ
 دەپ _ ، بوىطب ببر راضتىْال ّېَە دىگەُ ٍەٍيىنىتي خوتۇّالر ، ئېَتقبّذەك ضەُ ئەگەر_ 

 ئۇّىڭغب ّېَىػقب پبدىػبھيىقالر قۇدىرەتيىل غۇّچە دۇَّبدىني _ ، ببراتببً قىيذى داۋاً ضۆزىْي
 ؟ تبرتىۋاىَبٍذۇ دەرەخيىرىْي تۇرىذىغبُ تۆمۈىۈپ ئبىتۇُ ھېيىقي ئۇالرّىڭ ، قىيىپ ھۇجۇً

  .قوٍذى مۈىۈپ ضۇئبىىغب ببىىالرچە ببراتببٍْىڭ زەرگەر
 دەپ _ ، مېيىذۇ توغرا تۆىىَەمنە بەدەه ّۇرغۇُ ئۈچۈُ ببرٍبق ٍېتىپ ئبراىغب ضىرىىق بۇ_ 

 مىرىپ بېطىپ ٍەٍيىنىتىگە خوتۇّالر پبدىػبھيىق مۈچيۈك بىرەر ، ٍۇببدا _ ، زەرگەر چۈغەّذۈردى
 غەرەپ بىر ھېچ ٍېڭىۋاىطب ، بوىىذۇ غەرٍەّذە قبتتىق قبىطب ٍېڭىيىپ قىيىپ جەڭ بىيەُ ئۇالر ،

 قبّذاق ھېچ بىسگە دۇٍببىىغىْىَىس ئۇرۇپ خوتۇّيىرىَىسّي ٍېْىڭ بىيەُ ضىيي خۇددى . قبزىْبىَبٍذۇ
  .ئىع بىر مەىتۈرٍىگەّذەمال غەرەپ

 ،ضەُ بوىطب ببراىَبٍذىغبُ ھېچنىٌ ئبراىغب ضىرىىق ھېيىقي دېگەُ ضەُ ، ئۇّذاقتب_ 
 قبىذى مېيىپ ٍەرگە بۇ بوىۇپ قبّذاق تىيال داّە بىر بۇ قىيغبُ ھۆمۈً دەپ ٍەٍيىنىتىْىڭ خوتۇّالر

 ؟
 ئۇّتۇپ ببرىىقىْي خەقيەرّىڭَۇ دىگەُ ضودىگەر _ ، ھبجىٌ ّۇردۇُ دېذى _ دۇَّبدا_ 
 غەٍتبُ تۇرىذىغبُ ئورۇّذا ئىننىْجي قبىطىال غەٍتبّالردىِ ٍبراتقبُ خۇدا خەقْي بۇ . قبىَىطىال

 بوىۇغىَۇ بىرّېَىيەر تۆرەىگەُ ئبرالغَىطىذىِ غەٍتبّْىڭ بىيەُ ئبدەً ئۇالر ٍبمي بوىىذۇ دېطىَۇ
 ٍېتىپ غۇالر ئەّە ئبراىغىَۇ ھېيىقي . بوىَبٍذۇ ٍەر تەگَەٍذىغبُ ئبٍىغي ئۇالرّىڭ دۇَّبدا . ٍۇٍنىِ
 ٍەرۋاٍىت ئۈّچە ، دۇردۇُ تبۋار مېَىيەرگە ٍەىنەّيىل ضودىگەرىەر ، ئبڭيىػىَچە . ببراالٍذۇ

 ئبراىغب ھېىقي ، بېطىپ ٍوىالرّي ئۇزۇُ ، قبچىالپ پۈچەميەرّي ٍبه الزىَيىق خوتۇّالرغب دېگەّذەك
 ضودىگەرىەر . ئىنەُ ببر ٍەٍذاُ ئوچۇقچىيىق بىر ٍېرىذە ٍېقىِ ضۇغب ئبراىْىڭ ، ببرىذىنەُ ٍېتىپ

 ببرضب ئەتىطي . مۈتىذىنەُ مۈُ بىر چىقىپ مېَىيەرگە ، قوٍۇپ ئوچۇقچىيىققب غۇ ئەّە ٍبىيىرىْي
 قوٍۇپ ئبىتۇّالرّي تۇرغبُ پبرقىراپ ئورّىغب ئۇّىڭ ، بوىغبّيىقىْي غبٍىپ ٍبىيىرىْىڭ ئبپبرغبُ

 ئەرىەرگە ئبٍبىالرٍۇ . مۆرەىَەٍذىنەُ ئبٍبىالرّي ئەرىەرٍۇ ٍەردە ئۇ . مۆرىذىنەُ قوٍغبّيىقىْي
 ضودىْي قىيىذىغبُ مۆرۈَّەً بىرىگە بىر ئبىغۇچي بىيەُ ضبتقۇچي ٍۇّذاق . مۆرۈَّەٍذىنەُ

 مېيىپ قبّذاق ٍەرگە بۇ تىيالّىڭ ٍبۋۇ ، ئەٍذى ، ….دەٍذىنەُ « ضودىطي جىِ » ضودىگەرىەر
  .مەىذىيە مۆتۈرۈپ ئۆزىىرى بۇٍەرگە ئۇّي ، ضورىطىال قبىغبّيىقىْي

 ئبىذىَغب ٍېْىڭ ئۆٍەرببً ، ضبتقبُ ئۆٍەرببٍغب ضەُ تىيالّي بۇ ؟ ئۇضتب ، قبىذىڭَۇ ئۇّتۇپ_ 
  .ببرغبُ ئېيىپ

 مىػىطي بىرچۆه تىيالّي بۇ بوىطب ٍبڭب ، ئېَتتىٌ رەت ّەچچە ضىيىگە گەپْي بۇ ، ھە_ 
  .ضبتقبُ ئەمىيىپ
 ؟ قبىذى چۈغۈرۈپ قوىغب قبّذاق تىيالّي ئبجبٍىپ بۇ مىػىطي چۆه غۇ ، دىَەمچىَەّني_ 

 ببرغبُ ٍەٍيىنىتىگە خوتۇّالر مېسىپ دېڭىسالرّي ھېچقبچبُ ئۇ ، بوىغبّذا ئېَتقىْىڭچە ضېْىڭ
 ؟ !دە -ئەٍەش ضودىگەر
 ضودىگەر ئۆزى ئۇ ئېھتىَبه . ئوخػىَبٍذۇ ضودىگەرىەرگىغۇ بىر ئۇّذاق ئۇ ، ٍوقطۇ_ 
 بىر ضودىگەرىەرّىڭ چوڭ بىرەر ببرغبُ تەرەپنە غۇ چبغالردا بىر قبچبّذۇر ، بىيەُ بوىَىغبُ
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 ئۇچىرتىپ خەزىْىْي قوٍغبُ مۆٍۈپ ضودىگەرىەر بىر غۇّذاق ئۇ ٍبمي ّېَىطىذۇر بىر ّېَىطىْىڭ
  ….قبىغبّذۇر
 چوقۇً ئۇ ، ئۇضتب ، مەىذىڭ ئەقيىڭگە ئەٍذىيىنتە _ ، ببراتببً دېذى ! _ ھەببەىيي_ 

  .قبىغبُ ئۇچىرىتىپ بىرىْي خەزىْىيەرّىڭ غۇّذاق
  .دېَىگەّىذى بىرّېَە توغرىطىذا خەزىْىيەر ئۇ ٍبڭب_ 
 !دە _ ئېَتَبٍذۇ ئۇ ئەىۋەتتە_ 
 ، قبىغبّيىقىْي ئۇخالپ ٍېْىذا توغراقْىڭ بىر ضېيىْغبُ بەىگە دۈگىيەك غوىىغب ئۇ ٍبڭب_ 
 ضىيىگە ٍەُ گەپيەرّي بۇ ، ئېَتقبُ تۇرغبّيىقىْي تىيالّىڭ بىرتبه بۇ ٍېْىذا ، قبرىطب ئوٍغىْىپ

  .دېذىٌ ئۆتنەّذىَۇ
 غوىىغب ضەُ ئۆتنەّذە ، ئۇضتب ، ٍبق_ ، ببراتببً مەتتي ضەمرەپ دەپ!_ ؟ دېذىڭ ّېَە_ 
 گەپيىرىڭ بۇ ئەٍذى . ھېچْىَەدېَىگەّىذىڭ ٍبڭب توغرىطىذا توغراق ضېيىْغبُ بەىگە دۈگىيەك
  .بوىذى توىۇقراق

 چىقتي ئۆٍذىِ ئبىذىراپ ببراتببً ، دىگۈچە ّېَە بىر ٍەّە ئۆٍەىيەپ ئبغىسىْي ھبجىٌ ّۇردۇُ
  .ٍبڭذى قبراپ ٍەپىطىگە ، دە_ 

 
 

 چۆچەك سىرلىق
 

 ئۇّىڭ . قبىغبّىذى بوىۇپ مۈُ ّەچچە بىر ٍۈرگىْىگە ئېػەميىل ٍوىىذا چۆه ئۆٍەرببٍْىڭ
 . ئىذى ببر ضۇ تۇىۇٍذا مۆزىذە بىر ، تۈىۈك ئۇزۇق مۆزىذە خۇرجۇّىْىڭ ئۈضتىذىني ئېػىنىْىڭ
 بىچبرە ئېغىرىىقىذىِ ٍۈمْىڭ ئۈضتىذىني ، ئوىتۇرىۋاىغبچقب ئۆزىَۇ ٍەّە ئۈضتىذە ئېػەمْىڭ
 ، تەپتي ئوتيۇق قۇٍبغْىڭ . ئبالتتي قەدەً ئبراّال پېتىقالپ قۇٍيۇقتب ، ئىگىيىپ بېيي ئېػەمْىڭ

 ٍوه . چۆٍۈىذۈرەتتي تەرگە چىيىق چىيىق ببٍْي غبٍبه ئىططىق ئۇرۇىىۋاتقبُ قۇٍيۇقالردىِ قىسزىق
 تۈپ بىرەر ئۈضتىذە ٍوه . پۇغۇىذاٍتي ئېغىر تەڭ بىيەُ ئېػەك ئۇ ۋاٍطبپ زۇىۇٍىذىِ ٍبڭَبقْىڭ

 غۇ ئېػەمْي ضبىغىْىچە توۋا ئبىال قبىطىال ئۇچىراپ ضبٍىطي تبٍيىقْىڭ ئەضني ٍبمي دەرەخ دەه
  .تبرتبتتي تەرەپنە

 ٍېْىڭ ببردەك ھەققي ئبّبڭْىڭ_ ، قبراپ قۇٍبغقب بەزىذە ئۇ ئوقۇٍتي ىەّەت دەپ!_ تۈفي »
 !«مەتَەٍطىْب ّېرى بېػىَذىِ
 زەرگەر ھېيىقي . قبىذى ئېسىپَۇ ضبّبپ ئۆٍەرببً ٍۈرگىْىْي ٍوه قبّچىيىل تەرىقىذە غۇ

  .مۆرۈَّەٍتي تېخي بوىطب توغراق دېگەُ ئۇضتب
 پبراڭيىػبتتي دەپ _ ، ئبىذىغبّذۇر زەرگەرّي ئبٍبغ ٍبالڭ ضبتقبُ تىيال ھېيىقي ، بەىنىٌ »
 ئىسدەظ توغراقْي ببر بەىگىطي دۈگيەك چۆىيۈمتە مەڭ غۇّچە _ ، ئۆزى بىيەُ ئۆزى ئۆٍەرببً

 ، بوىطب مۈّپېتىػتب توغراق ھېيىقي ٍەُ ٍبمي ؟ ئەٍەضَۇ گەپ ئىسدىگەّذەمال ٍىڭْە ضبٍبّيىقتب
  …«مېتىۋاتقبّذىَەُ قبراپ مۈّچىقىػقب

 تېْچ ئۇّي ٍەّە ۋەضۋەضىطي تېپىع خەزىْىْي ٍوغۇرۇّغبُ ببٍيىقالر تۈگىَەش ، ىېنىِ
  .ئىيگىرىەٍتي ئبىغب ئبرتىپ ئېػەمنە گەۋدىطىْي مېيەڭطىس ٍەّە ، ضبٍىذاپ ئبزىراقال ئۇ . قوٍَبٍتي
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 ٍېتىپ توغراقيىققب بىر ٍېڭي قبٍرىيغبّذا چۈغتىِ ۋاقىت ، ٍۈرۈپ ٍوه ئۇزاق ئۇ ، مۈّي بىر
 توغراق ئۆزىْي بېرىپ ۋاٍۋاٍيىغىْىچە ، قبرىَبً ھېچْىَىگە ، چۈغۈپ ئېػەمتىِ ، دە -مەىذى

 . ٍبتتي ضبئەتچە ئۈچ بەىنىٌ ۋە ضبئەت ئىنني ، ضبئەت بىر ئۇ ھبىەتتە غۇ . تبغيىۋەتتي ضبٍىطىگە
 ٍبتقبُ ضبٍىذاپ ئۆزى – ٍەردە غۇ خۇددى . بوىذى ھەٍراُ ئېچىپ مۆزىْي قېْىپ ئوبذاُ ئۇٍقۇغب

  .تۇراتتي بەىگە دۈگىيەك بىر غوىذا توغراقْىڭ
 ئورّىذىِ . مەتتي تۇرۇپ ىىننىذە ئورّىذىِ بىيەُ چبققبّيىق مۈتۈىَىگەُ ئۆٍەرببً

 ئىچىذەضبپطېرىق چۆچەمْىڭ . مۆردى چۆچەمْي ٍبغبچ تۇرغبُ ٍەردە ھېيىقي ٍبتقبُ ئۆزى تۇرۇپال
 ضىقىيىپ دىَي ، تىتىرەپ تىسىىرى ئۆٍەرببً مەتنەُ جىذدىَيىػىپ . تۇراتتي پبرقىراپ ٍېتبه بىر

 بۇ . ئبىذى تىيالّي ئىچىذىني چۆچەك ، ضۇّۇپ چۆچەمنە قوىيىرىْي ھبىطىس ۋە قبىذى ئوىتۇرۇپ
 ئۇّىڭ ؟ ٍوق ئوخػبٍذۇ تىيالغب ضبتقبُ ئەمىيىپ ٍىگىت بىر ٍبظ زەرگەرگە قېرى ھېيىقي تىيال

 . ئۈىگۈرٍىذى ضەپطېيىػقىَۇ تۈزۈمرەك ئۆٍەرببً ببر بەىگىيەر قبّذاق تەرىپىذە ئىنني
 بىر ٍەّە ئوخػبغال ئىچىذە چۆچەك ٍبغبچ چۈّني . مەتتي چەمچىَىپ مۆزىىرى ئۇّىڭ ھەٍراّيىقتب

 پەٍذا تىيال بىر ئۈچىْچي ئىىچذە چۆچەك ، ئېيىۋىذى تىيالّي ئىننىْچي . تۇراتتي پبرقىراپ تىيال تبه
  .بوىذى

 ئىنني تىيالالرّي ضۈرۈىۈپ ٍېقىْراق چۆچەمنە ئۇ . مەتتي جىذدىَيىػىپ تېخىَۇ ئۆٍەرببً
 بوىۇپ پەٍذا بىرى ٍەّە بىيەّال ئېيىع تىيالّي بىر ئىچىذىِ چۆچەمْىڭ . ببغيىذى ئېيىػقب قوىالپ
 بىيەُ ئبچنۆزىۈك ببً . ببغيىذى تۆمۈىۈغنە ٍەرگە ئبىتۇّالر ، توىۇپ ئوچۇٍيىرى ئۇّىڭ . تۇراتتي

 تۇراىَبً ئورّىذىِ ئېغىرىىػىپ ئۇ بىردەٍذىال .ضبالتتي قوٍۇّيىرىغب ٍبّچۇقيىرىغب تىيالالرّي
 ئەٍەش قبىذىغبّذەك تۈگەپ بوىطب ئبىتۇّالر ئبزدۇرىذىغبُ ئەقيىْي مىػىْىڭ چۆچەمتىني . قبىذى
 ، خۇرجۇُ ئۈضتىذىني ئېػەمْىڭ ، ضېيىپ ئىػقب ئەقيىْي ، ئوٍيىْىپ بىردەً ئۆٍەرببً . ئىذى

 ٍبتقبُ چېچىيىپ ، تبغالپ تۆمۈپ ّېَىْي ھەٍَە ئىچىذىني ئۇّىڭ ، دە -چۈغتي ضۆرەپ قبچىالرّىَۇ
 ھەٍَە چبپبُ ئىػتبُ ئۇ ئبخىرىذا . ببغيىذى تىقىػقب خۇرجۇّغب بىيەُ مۆزىۈك ئبچ تىيالالرّي
 بوغۇپ پۇچقبقيىرىْي ٍەڭ مىَىَيىرىْىڭ . قبىذى بوىۇپ قىپَبىىڭبچ تبغالپ ضېيىپ ّېَىطىْي

 مېچىطي ، ئەٍەش مۈّذۈزى غەھەرگە ٍەُ ّبھبٍىتي . » ببً قبچىالٍتي ئبىتۇُ بىيەُ ئبىذىراغيىق
 قۇر ّەچچە مىَىَيەردىِ ئەضني ٍۇّذاق تىيالغب تبه بىر _ ، ئۇ ئوٍالٍتي دەپ _ ، مىرەرٍەُ

 …«؟ مېيەٍذۇ مۈّذە پۇرضەت ئۇضىۋاىىذىغبُ تبغبرالپ تىيالالرّي ٍۇّذاق . بوىىذۇ ضېتىۋاىغىيي
 . ھەپىيەغتي چۈغنىچە قبراڭغۇ بىيەُ تىيالالر تۈگىَەش ئىچىذىني چۆچەك ئۆٍەرببً

 بىيي ئېػەمْىڭ ئېغىرىىقىذىِ ٍۈمْىڭ . ئبرتتي ئېػەمنە ئبىتۇّالردى ٍۈرۈپ پۇغۇىذاپ ئبّذىِ
  .بوىذى رازى ئۆزىَۇ ٍىَْەضيىننە ئۇّىڭغب ئۆٍەرببً ، مەتتىني ئېگىيىپ غۇّچىيىل

 ، ٍېتەٍيي چبققبّراق غەھەرگە _ ، ئۇ ئبىذىراتبتتي ئېػىنىْي دەپ !_ ئېػىنىٌ ، ٍبڭ تېس »
 ، ئبىىَىس ٍەّە مېيىپال تۆمۈۋېتىپ ئبىتۇّالرّي بۇ . جىق ئىػيىرى قىيىذىغبُ ئىننىَىسّىڭ تېخي

 ئېػەمْىڭ ھەٍَە ، ئەٍَب ، مېيەرٍەُ بىيەُ ئېػەك ٍىگرىَە ئوُ ٍەُ قېتىَذا ئىننىْچي بەىنىٌ
 چېغىڭذا ضەُ ؟ ئبىغۇدەمَەُ خوتۇُ ئىننىال ّېَىػقب ٍەُ قبرا، …ٍبڭىطەُ ئۆزۈڭ ضەُ ئبىذىذا

 ئېػەك ٍەُ ىېنىِ…؟ قبٍتَبٍطەّغۇ بۇرادىرىڭذىِ چىػي ٍبخػي قبّذاق ھەر مەىگەُ ئبىذىڭغب
 تۆتتىِ خوتۇّۇً ّىنبھيىق ئەىۋەتتە . بوىَبٍذۇ قىيَىطبً ئىع قبئىذىيىل غۇڭب ! دە -ئەٍەش

 ، ئوُ ئۇالر . ئېَتَبٍَەُ ھېچنىَگە بوىطب ضبّىْي خوتۇّيىرىَْىڭ ٍەخپىٌ . مېرەك ئبغَبضيىقي
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 ئۆً مبتتب ٍەردە قبّچە بىر ئوغرىذەك دىگەُ ببراتببً ٍەَّۇ . بوىىۋېرىذۇ بوىطىَۇ ٍۈز ، ٍىگرىَە
 بىرىذىِ بىر ٍېْي خوتۇّالر بۇ . تۇرىذۇ خوتۇّۇً ئوّالپ ببغذا ھەربىر . قىيىَەُ ببغالرّي ئىَبرەت،

 ضەُ … مۆرىطەُ چبغذا غۇ قىسزىقچىيىقْي ، مېتىذۇمي قىيىپ قىيىقالرّي غۇّذاق قىسغىْىپ
 ئبىتۇُ ٍىقىيىپ مېيىپ ئبٍىغىَغب ٍېْىڭ ضەرراپيىرى پۈتۈُ غەھەرّىڭ ئۇچبغذا ، تۇر قبراپ

 ئۆتۈمۈٍْي مېيىپ ئۆٍيەپ ئبٍىغىَغب مېچىطي ھەر ٍەُ ببراتْي ٍوغبّچي ھېيىقي . تىيىػىذۇ
  …«قوٍىَەُ ئىػقب تبرتىذىغبُ

 ببرغبّيىقىْي مېتىپ قىپَبالڭبچ بىيەُ خىَبىيىرى غېرىِ غۇّذاق ئۆزىْىڭ ئۆٍەرببً
  .قبىغبّىذى ئۇّتۇپ پۈتۈّيەً

 بىر قبۋۇه ئۇ . مەىذى ٍېتىپ ببراتببً توغراقيىققب ھېيىقي ئەتىطىال ، مېتىپ ئۆٍەرببً
 توغراقيىقْي ضېيىْغبُ بەىگە . چىققبّىذى ٍوىغب ئېيىپ ٍېتەرىىل تۈىۈمىْي ئوزۇق ، ٍىْىپ قېچىرّي

 ئۇزاق غۇّچە ئبٍيىْىپ ٍوىالرّي قبٍطي ئۆٍەرببٍْىڭ ، قبالرىىقي ھەٍراُ . تېپىۋاىذى قىَْبىَبٍال ئۇ
 قۇً ئېگىس ٍەردە بىر بوىَىغبُ ٍىراق ئبّچە غەھەردىِ توغراقيىق بۇ ، ّبٍەىۇً مەتنەّيىني ٍېڭىپ

  .تۇراتتي ٍوغۇرّۇپ ئبرقىطىذا دۆۋىيىرىْىڭ
 قېچىرّىڭ دەرھبه ، مۆرۈپ توغراقْي قېرى ئوٍۇىغبُ چەٍبەر دۈگىيەك غوىىغب ببراتببً

 بىر ٍېقىْال بۇ ئۇّذاقتب ، ئەٍەضَىذۇر ٍۇغۇٍىذۇر، توغراق ئېَتقبُ ئۇضتب زەرگەر . » تبرتتي بېػىْي
 بىيەُ پبىتىطي خەق دىگەُ ئوتۇّچي _» ، قبىذى تۇرۇپ ئىننىيىْىپ دەپ _ «قبىذىغۇ؟ بوىۇپ ٍەردە

 ئۇ بوىطب ّېَە ھەر!« دە -قوٍۇۋېرىذۇ ئۇٍۇپ ّېَىيەرّي مەىگەُ خىَبىىغب توغراقالرغب ٍۇّذاق
 ، چۈغۈپ قېچىردىِ ببراتببً . تبپتي الٍىق مېتىػْي ئۆتۈپ ئېيىۋېيىپ ئبراً ، توختبپ بىردەً بۇٍەردە

 ، چۈغۈپ ضۆرۈپ گىيەٍْي چبققبّغىْە ئۈضتىذىني قېچىر ئبّذىِ . قوٍذى ٍەً ئبىذىغب قېچىرّىڭ
  .مەتتي ئۇٍقىغب تبغالپ ئۆزىْي ئۈضتىگە گىيەٍْىڭ ، دە -ضبىذى ٍېْىغب توغراقْىڭ ھېيىقي

 . تۇردى ئورّىذىِ ئبىذىراپ ئۇ . قبىغبّىذى دەپ مىرەٍال مەچ مۈُ ئوٍغبّغبّذا ببراتببً
 ضېيىپ گىيەٍْي ھېيىال ئۇ . قبىذى تۇرۇپال تېڭىرقبپ ، دە -قبقتي ئېيىپ گىيەٍْي ضبىغبُ ئبضتىغب
 توغرا . » تۇراتتي پبرقىراپ تىيال بىرتبه ئىچىذە چۆچەمْىڭ ۋە چۆچەك ٍبغبچ بىر ٍەردە ٍبتقبُ
 توغرا ھەٍَىطي ئېَتقبّيىرىْىڭ ئۇضتىْىڭ زەرگەر _ ، ئۇ ۋارقىرىۋەتتي دەپ !_ ئىنەُ توغرا ، ئىنەُ
 ئۆٍەرببً ھېيىقي دەه بۇ. قبردى ئۆرۈپ ٍېقىغب بۇ ٍبق ئۇ ، ئېيىپ قوىىغب تىيالّي ببراتببً !« ئىنەُ
  .ئىذى ئۆزى ّەق تىيالّىڭ مەىگەُ مۆتۈرۈپ تۈگۈپ ٍبغيىققب ٍىپەك

 ضبقيىْىۋاتقبُ تىيالالر بۇ ؟ قبىذى چۈغۈپ ٍبّچۇقىذىِ مىَْىڭ ٍەرگە بۇ تىيال تبه بىر بۇ »
  …«ئۆزى خەزىْىْىڭ

 ئۇ . قبىذى تۇتۇىۇپ تىييىرى ئۇّىڭ . دېَەمچىذى «؟ ّەدە ئۆزى خەزىْىْىڭ » ببراتببً
 تىيالّىَۇ ئۇ ئېڭىػىپ ببراتببً . قبىغبّىذى مۆرۈپ تىيالّي بىر ٍەّە تۇرغبُ ئىچىذە چۆچەك

 ، بەغىْچي ، تۆتىْچي تەرىقىذە غۇ . بوىذى پەٍذا بىرتىيال ئۈچىْچي ئىچىذە چۆچەمْىڭ ، ئېيىۋىذى
 ، تبغبر خۇرجۇُ ببراتببٍَۇ . تۇردى چىققىيي ئبرقىذىِ ئبرقب تىيالالرٍۇ ٍۈزىْچي ، …ئوّىْچي
 بوىۇپ قىپَبالڭبچ ئۆزىْىڭ ، توىذۇرۇپ ئبىتۇّغب قوّچىْىَۇ ئۆتۈميىرىْىڭ ھەتتب ، مۆڭيەك ئىػتبُ

 . ئىذى ئەٍەش تۈگەٍذىغبّذەك تىيال ئىچىذىني چۆچەمْىڭ ىېنىِ . قبىذى ضەزٍەً قبىغبّيىقىْي
 ّېَىػقب . » مەتتي تۇرۇپ ئورّىذىِ چبچىراپ ٍەّە ، دە -قبىذى ئوىتۇرۇپ مېتىپ ھبىىذىِ ببراتببً

  .مەىگەّىذى مبىيىطىغب ئۇّىڭ پىنىر دېگەُ «؟ !ئەمەتَەٍَەُ ئۆزىْىال چۆچەمْىڭ غۇ ٍەُ
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 ٍەردىِ بۇ ، بوىَىطب _ ، ببراتببً دەٍتي _ ، مېرەك ئەمىتىػىٌ چۆچەمْي بۇ ٍەُ ، توغرا »
 تىيالالرّي ئىچىذىِ چۆچەمْىڭ چىقىذىغبُ تىيال تۈگىَەش ٍۇّذاق ٍوىۇچي بىر ھەر ئۆتنەُ

 ئبپىرىپ ئۆٍگە چۆچەمْي بۇ …؟ ئبالٍذۇ پۇىغب ئبىتۇّْي ببزاردا ، بوىطب ئېيىۋېرىذىغبُ خبىىغبّچە
 ئۇّىڭذىِ ئوىتۇرۇپ خبتىرجەً ، دۈٍيەپ دېرىسىيەرّي ئىػىل ، بوىغبّذا مېرەك ، قوٍىَەُ ٍوغۇرۇپ
  !«قبچىالۋېرىَەُ تبغبرغب ئبىتۇّالرّي چىققبُ

 ضوّۇپ قوىىْي . ضبىَىذى مۆزىَْۇ ّەزەر تىيالغب ئىچىذىني چۆچەمْىڭ ببراتببً ئەٍذى
 قوىالپ ئىنني ئۇ . ئىذى ئەٍەش چىقىذىغبّذەك قوىىغب چۆچەك . تبرتتي ئۆزىْي چۆچەمْىڭ

 ئبغۇ ئۇ خۇددى . ٍىذىرىىتبىَىذى قىيىپَۇ قبّچە ئۇ چۆچەمْي مىچىننىْە بۇ ! ٍبرەببىٌ . تبرتتي
 بىرّي چۆچەمْي ئبچچىقىذا ببراتببً . تۇراتتي ٍۇضتەھنەً مەتنەّذەك تبرتىپ ٍىيتىس قۇٍالرغب

 چۆچەمْي ٍبغبچ ئۇ . مەتتي پىرقىراپ تۇتۇپ پۇتىْي دېگىْىچە!« ۋاٍجبُ » ئۆزى ، دە -تەپتي
  .بوىغبّىذى تەپنەّذەك تبغْي ئەٍەش

 موالپ ئۇّي ، تبرتىپ قۇٍالرّي ئبضتىذىني چۆچەمْىڭ بوىۇپ دۈً ٍەرگە ببراتببً
 موىىغبّطىرى قبّچە قۇٍْي . بەرٍىذى ئۈّۈً ئبۋارىچىيىنىَۇ بۇ ئۇّىڭ . بوىذى چىقىرىۋاىَبقچىب

 تبرتطب ئۈضتىگە ئۇّىڭ قۇٍْي بوىۇپ مۆٍىۋەتَەمچي چۆچەمْي . مېتەتتي تۆۋەّيەپ تەڭ چۆچەمَۇ
  .قبالتتي چىقىپ ئۈضتىگە قۇٍْىڭ ئۆرىەپ تەڭ چۆچەمَۇ

 مىرٍەمتە مەچ قبراڭغۇىۇغۇپ چۆه . دېذى ئۆىەً ھېرىپ ببراتببً قىالىَىغبُ ئبٍبه ھېچ
 ئبرتىپ قېچىرغب ئبىتۇّيىرىْي ئبىغبُ ، دە -ٍەتَىذى مۆزى ئەمىتىػنە چۆچەمْي ببراتببً . ئىذى
  .بوىذى راۋاُ ٍوىىغب

 ٍوىذا ببراتببً ئوٍالٍتي دەپ _ ، مېيىَەُ ٍەّە ئبپىرىۋېتىپال ئۆٍگە ئبىتۇّالرّي بۇ »
 ىەّىتي غۇ ، مېَىِ بوىغبّذىِ توىذۇرۇپ تىيالغب ئبٍببرىىرىَْي ، ئۆٍيىرىَْي _ ، مېتىۋېتىپ

 ٍۈزىەپ ٍېْىڭ ئبّذىِ …. قىيىَەُ ٍوق مۆزدىِ ئۆرتەپ قوٍۇپ ئوت ئۆزىْي چۆچەمْىڭ
 بېگىْي غەھەر ضېتىۋېيىپ ئۆزىْي غەھەرّىڭ خبىىطبً . بوىىذۇ چبمبرىىرىٌ ٍىڭالپ ، خوتۇّيۇرۇپ

 ، تبىيىۋېيىپ چىراٍيىقيىرىْي خوتۇّالرّىڭ خىسٍىتىذىني ئۇّىڭ . قوغالٍَەُ تېپىپ مۆتىگە
 ٍەُ چبغذا ئۇ … ضبىىَەُ ئىػقب ٍۇٍىذىغبُ پبٍتىَىيىرىَْي ، تبرتىپ ئۆتۈمۈٍْي قبىغبّيىرىْي

 ئۆٍىيەپ ئبىذىَذا ھەٍَىطي ٍۆتىۋەرىىرىْىڭ غەھەر ، ببغقۇرىَەّني قبتتىق غۇّذاق غەھەرّي
  ….«.بوىىذۇ ٍۈرىػىذىغبُ

 ھبىذا قىپَبالڭبچ ، مۈپنۈّذۈزدە . مەىذى ٍېتىپ ئۆٍەرببً بوىۇپ بىرىْچي غەھەرگە ئەتىطي
 دەرۋازىۋەّيەرٍۇ مۆرۈپ ئبدەٍْي بۇ مېيىۋاتقبُ مىرىپ ھەٍذەپ ئېػىنىْي دەرۋازىطىذىِ غەھەر
 ئۆٍيىرىگە توۋاضېيىپ ئبىال چىرقىراغقىْىچە خوتۇّالر موچىذىني . قېيىػتي تۇرۇپ قېتىپ

 ، مبضىپالر چىققبُ ٍۈگۈرۈپ دۇمبّيىرىذىِ بىيَەً ئىنەّيىنىْي چوقبُ قىقبش ّېَە . قېچىػتي
  :بەزىيىرى ئۇالرّىڭ . مېتىػتي دوٍىالپ مۈىۈپ مۆرۈپ ئبالٍەتيەرّي بۇ ضودىگەرىەر

  :بەزىيىرى . بوالتتي ھەٍراُ دېَىػىپ _ ؟ ئەٍەضَۇ ئۆٍەرببً ضەرراپ ھېيىقي بۇ ، ھوً_ 
 _ ؟ ئوىتۇراتتىغۇ ئېچىپ دۇمبُ ئوبذاُ بىر ئبىذىذا مۈّْىڭ ّەچچە بىر ئبدەً بۇ_ 

  :بەزىيىرى ٍەّە . دېَىػەتتي
  .تۇتبتتي ٍبقىطىْي دەپ !_ توۋادەڭالر ، خبالٍىق ، توۋادەڭالر_ 
 ، ئېگىس بۇ . مەىذى ٍېتىپ ببراتببٍَۇ ئبرقىطىذىِ تۇرۇپال بېطىيَبً تېخي قىسزىقچىيىق بۇ
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 غۇّىڭ . ئىذى مۈىنۈىۈك تېخىَۇ ھبىىتي تۇرغبّذىني ٍبالڭبچ ئبدەٍْىڭ بۇرۇت غبپ ، غبدىپبچبق
 ببىىالر ئۇغػبق ، ئىطقىرتبتتي مىَيەردۇر . مەتتي ببغيىْىپ قبالٍَىقبّچىيىق غەھەردە بىيەُ

 ببضبىَبً مۈىنىطىْي مىَيەردۇر ، ئېتىػبتتي چبىَب ببٍغب ٍبالڭبچ ئىنني ٍۈرۈپ ٍۈگۈرۈپ
  .دوٍىالٍتي تۇتقىْىچە قورضىقىْي
 زاڭيىق ٍېْي ضىيەر _ ، ئۆٍەرببً ۋارقىرىذى دەپ !_ دەۋاتىَەُ خبالٍىق ، خبالٍىق ھبً_ 

 ھەٍَە غەھەرّىڭ مېَىِ مۈّذىِ ئبز ، تۇرۇڭالر قبراپ ، قىيىطىيەر پۇغبٍَبُ مېَىِ قىيغىْىڭالرغب
  ….ئۆٍىيەٍذۇ ئبٍىغىَذا ببٍيىرى

 مىَيىنىَْي ٍېْىڭ _ ، ببراتببٍَۇ ۋارقىرىذى دەپ_؟ !مۈىىطىيەر ّېَىگە ضىيەر ، راضت_ 
 پبدىػبھَۇ مېَىِ بەىنىٌ . بوىىَەُ بېگي غەھەرّىڭ مەىگۈضىذىني ٍەُ ؟ توّىَبٍۋاتبٍطىيەر

 ، ھە …ضبتىراظ ھىجبٍغبق ضەت ، زاضۈٍپەز ٍۇّذىخور ، تۆٍۈرچي ٍەٍْەت ھەً غۇچبغذا . بوالرٍەُ
  !….ئبضىَەُ دارغب بىرىەپ بىر ھەٍَىڭْي ، ببر ضەَّۇ ٍەزىِ قېرى

 . تۇردى قىيغىيي ھەٍۋە ئەتىراپتىنىيەرگە ، ۋارقىراپ قېيىػَبً بىرىذىِ بىر ئۆٍەرببً
  .چىقَبٍتي مىرىپ خَبىىغىَۇ ئۇالرّىڭ بوىطب ئىنەّيىنىْي ٍبالڭبچ ئۆزىىرىْىڭ

 ئېػەمْىڭ _ ، ئۆٍەرببً دېذى_ ؟ بىيەٍطىيەر ّېَە ئۈضتىذىني ئېػىنىَْىڭ ٍبۋۇ- 
 . ئبىتۇُ ھەٍَىطي ئۆزىَۇ ئېػەمْىڭ غۇ بىيەُ ئۈضتىذىنىيىرى بەىنىٌ ئۈضتىذىني

  !ئبىتۇُ ضبپ قۇٍۇىغبُ زاٍبّىطىذا پبدىػبھيىقالر قەدىَي ھەٍَىطىال ؟ ئبڭالۋاتبٍطىيەر
 ّېَىنەُ ئۈضتىذىني قېچىرىَْىڭ ٍېْىڭ ، بوىطب ئبىتۇُ ئۈضتىذىني ئېػىنىڭْىڭ ضېْڭ_ 

  .ئۆٍەرببٍْي ببراتببً تبرتتي تۇتۇپ ٍۆرىطىذىِ دەپ_ ؟
  .ئۆٍەرببً گۆىەٍذى ئبچچىق دەپ !_ بىيەً ّېَە ٍەُ ئۈضتىذىنىطىْي قېچىرىڭْىڭ ضېْىڭ

 !ھە -تۇر قبراپ ئېچىپ ٍوغبُ مۆزۈڭْي ئەٍىطە_ 
 دە -چۈغۈردى تبرتىپ ئىػتبّْي تۇرغبُ داردىَىپ پۈچقىقي ئىنني قېچىرئۈضتىذىني ببراتببً

  .تۆمتي ٍەرگە ئىچىذىني ، ٍېػىپ ئېغىْي ،
 ٍۈتۈپ ئىچىگە دېَىْي ئوالغقبّالر ئەتىراپقب دەپ چۈغەرمىِ ّېَە زادى ئىچىذىِ ئىػتبّْىڭ

  .تۇرۇغبتتي قبراپ بۇٍۇّذاپ ،
 تېسىنىغۇ ئېػەمْىڭ ھەٍَىطي بۇّىڭ_ ، ئۆٍەرببً ۋارقىرىۋەتتي دەپ_ ؟ !ّېَە بۇ ، ئبھبً_ 

  .قوً مۆرۈپ ٍېْىڭنىْي ئەٍذى ،
 ئىچىذىنىْي ، ٍېػىپ ئېغىْي ، چۈغۈرۈپ تبرتىپ ئىػتىْىْي ئۈضتىذىِ ئېػىني ئۆٍەرببٍَۇ

 بىيەُ ئۆٍەرببً . چۈغتي تېسىني ھبٍۋاّْىڭ پەش ئبتىيىذىغبُ دەپ ئېػەك ئۇّىڭذىَْۇ . تۆمتي
 ، قېچىرغب ببراتببً ، دە -قېيىػتي تۇرۇپ قبراپ پەش بىر بىرىگە بىر چەمچەٍتىپ مۆزىىرىْي ببراتببً

 چۈغۈپ ضۆرەپ تبغبرالرّي خۇرجۇُ ئۈضتىذىني ئۇالغالرّىڭ . ٍۈگۈردى قبراپ ئېػىنىگە ئۆٍەرببً
 قوىيىرى پۇت ئۆٍەرببً . چىقتي بوىۇپ تېسىني ئېػەمْىڭ ھەٍَىطىال ، تۆمۈۋىذى بىرىەپ بىر

 ئبرقىطىغب دېگىْىچە !« ئبھ »ببراتببً . قبىذى ئوىتۇرۇپ ئۈضتىذىال تېسەمْىڭ ، ھبىطىسىىْىپ
 دىگەُ !« بەچچىغەرىەرّي ئۇٍبتطىس بۇ ! ھەٍذە! ئۇر » ئبرىطىذا ئبدەٍيەرّىڭ . مەتتي ئۇچۇپ
 ئبچىقىپ دەرۋازىطىذىِ غەھەر ضۆرىگىْىچە دارقىرىتىپ ببٍْي ئىنني مىػىيەر . مۆتۈرۈىذى چۇقبُ

  .تبغيىذى
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 شەھەر باسقاى قۇم

 
 . ئوىتۇرۇغتي مۆتۈرۈپ ببغيىرىْي . ئبچتي مۆزىْي تەڭال مېيىپ ئېطىگە ئۆٍەر بىيەُ ببرات

 ضېپىيي غەھەر ٍەردە بىر ٍىراق . قبىغبّىذى ٍېتىپ ئوچۇقچىيىقتب ضىرتىذىني ئۇالرغەھەرّىڭ
 ٍەرىىرىْي ئۇٍبتيىق ، بوىۇپ بوىغبّذەك خىجىو ضەه ، قبراپ بىربىرىگە ئۇمب ئبمب . تۇراتتي مۆرۈّۈپ
  .ٍېپىػتي بىيەُ قوىيىرى

  .ئبمىطىذىِ ببرات ضورىذى دەپ _ ؟ مىَطەُ ضەُ_ 
 ؟ مۆرۈّىطەُ توّۇغال مۆزۈٍگە _ ، ئۆٍەر دېذى_ ؟ مىَطەُ ئۆزۈڭ_ 
 ؟ ئۇچرىػىۋىذۇق قەٍەردە ، قبچبُ بىس ، راضت_ 
  .ببققىْە دەپ ئۆزۈڭ_ 
  .ئبالىَىذىٌ ئېطىَگە ، ۋاٍتبڭەً_ 
 ؟ ئەٍەضَۇ ببرات ئىْىٌ ٍېْىڭ ضەُ . مەىذى ئېطىَگە ٍېْىڭ . توختب ، توختب_ 
 ؟ ئۆٍەرٍۇ ئبمبً ٍېْىڭ ضەُ_ 
  .ئبىذىڭ ئېطىڭگە ئەٍذى ٍبّب ھە_ 
 ؟ قبىذىٌ بوىۇپ ئىْىڭ ضېْىڭ قبّذاقىطىگە ٍەُ_ 
 .دە -بوىىطەُ ئىْىٌ ٍېْىڭ ضەُ ، بوىغبّذىْنىِ ئبمبڭ ضېْىڭ ٍەُ_ 
 ؟ بوىىذىغبّطەُ ئبمبً ٍېْىڭ ضەُ ، بوىغبچقب ئىْىڭ ضېْىڭ ٍەُ_ 
 ٍبمي ئىْىََۇ ٍېْىڭ ضەُ ، بوىغبچقب ئبمبڭ ضېْىڭ ٍەُ …؟ دەۋاتىذىغبّطەُ ّېَىيەرّي_ 

 ، بىيَەٍَەُ تبزا ٍەَّۇ تەرەپيىرىْي ئۇ ، ئبمبڭَۇ ضېْىڭ ٍەُ ، بوىغبچقب ئىْىٌ ٍېْىڭ ضەُ
  .قېرىْذاظ ئىننىَىس ئىػقىيىپ
  .ببرات دېذى _ ، مەىذى ئېطىَگە ٍېْىڭَۇ ، ھە_ 
  .ئۆٍەر ضورىذى دەپ_ ؟ مەىذى ئېطىڭگە ّېَە_ 
  .قبىذىٌ ئۇّتۇپ بىردەٍذىال ، مەىذى ئېطىَگە ّېَە_ 
 ٍبّذىػىپ ٍۇغۇّذاق ، ضىرتىذا غەھەرّىڭ ٍۇغۇ ، چبغذا بىر قبچبّذۇر ، قبچبُ ھەر_ 

 ؟ مەىگەّذۇر ئېطىڭگە ٍبتقىْىَىس
 تۇتۇپ تەڭ ّەرضىْي بىر ئىننىَىس چبغذا ئۇ _ ، ببرات مەتتي جبّيىْىپ دەپ !_ توغرا- 

  .ٍبتقبّىذۇق
 ؟ ّېَىْي_ 
  !خبىتب ضېيىْغبُ تىيال ، تىيال …؟ قبىذىڭَۇ ئۇّتۇپ_ 
 بىر ببً خەجيەپ تىيالالرّي ئۇ ٍەُ مېَىِ _ ، ئۆٍەر دېذى – ، مەىذى ئېطىَگە ، ھە_ 
  …ئبچقبُ دۇمبّيىرىْي ضەرراپ ، ئۆٍيەّگەُ خوتۇّىغب
 ، ئبىغبُ خوتۇّالرّي قوغالپ ٍەَّۇ _ ، ببرات بۆىۈۋەتتي ضۆزىْي ئبمىطىْىڭ دەپ_ ؟ ٍەّچۇ_ 

  ….قىيغبُ بىْب ببغالرّي مبتتب
 ؟ قېْي دۇمبّيىرىٌ ضەرراپ ، خوتۇّۇً ٍېھرىببُ ٍېْىڭ ، ببغيىرىڭ مبتتب ضېْىڭ ئەٍىطە- 
  !ئوخػبٍَىس مۆرگەُ چۈظ بىس_ 
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 ٍەردە ٍۇغۇ دەه ئۆزىىرىْىڭ ئۇالر چبغالردا بىر . مەتتي جىَىپ ئىننىَيەُ ئۇمب ئبمب
 غبٍىپ خبىتب قبچىالّغبُ تىيال ، مەتنەّيىنىْي ئبزارىىػىپ بۆىۈغەىَەً تىيالّي توققۇز توقطبُ

 ئىنني ببغقب ببغقب غەھەرّىڭ ، مېچىپ قېرىْذاغيىقتىِ ، ببتْبپ بىرىگە بىر مېَىِ بوىغبّذىِ
 ئبىَبقچي ئېطىگە ئىػالرّي ّۇرغۇُ غۇّذاق ٍەّە … مېتىػنىْىْي مىرىپ غەھەرگە دەرۋازىطىذىِ

 ئۆزىىرىْىڭ . مېتەتتي خىرەىىػىپ تبرقىيىپ تۇٍبّذەك ئەضيىَىيەر بۇ ٍەّە قىالتتىَۇ، بوىغبّذەك
  .ٍەتنۈزەىَەٍتي ئەقيىْي زادى قبىغىْىغب ئۇچىرغىپ ھبىذا بۇ ، ٍەردە بۇ قىيىپ قبّذاق ٍەّە

  .ببرات ضورىذى دەپ_ ؟ تۇّىۋاىذىڭ قبّذاق ٍېْي ضەُ ، راضت_ 
 ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر » ۋاقتىَىسدا مىچىل بىس _ ، ئۆٍەر دېذى_ ؟ ئېطىڭذىَۇ_ 

 ئبّذىِ . ئوٍْبٍتۇق چۆٍۈىۈپ قىپَبالڭبچ ٍۇغۇّذاق ئۆضتەڭذە ئۆتىذىغبُ ئېقىپ ئوتتۇرضىذىِ
 ضەُ ، ٍېڭىۋاىطبً بىرەرىْي . چېيىػبتتىٌ بىيەُ ببىىالر ببغقب ٍەُ قۇٍذا بوٍىذىني ئۆضتەڭ

  .مېتەتتىڭ ضەمرەپ خوغبىيىقىڭذا
 ؟ دېذىڭَب غەھىرى بىغەٍيەر_ 
  .دە «غەھىرى بىغەٍيەر »، ھە_ 
 ؟ قبىذۇق مېيىپ قبّذاق بۇٍەرگە بىس ، ئەٍىطە_ 
  .بىيَەٍَەُ_ 

  .ٍبڭذى چۆىگە تۇرۇپ ئورّىذىِ ببرات
  .ئۆٍەر ضورىذى دەپ_ ؟ ّەگە_ 
  .چۆٍۈىىَەُ_ 
  .قبىطەُ مېتىپ ئېقىپ ضۇدا توختب_ 
  .مەتَەٍَەُ ئېقىپ_ 
 ٍېْي ئبرقبڭذىِ ئەّطىرەپ ئبپبً ، ٍبڭغبّذا چۆٍۈىگىيي ھەرقېتىٌ ضەُ ؟ ئېطىڭذىَۇ_ 

  .ئەۋەتتي
 پبٍبّطىس ٍوه مېتىۋاتقبُ ئۇالر . ٍبڭذى بىييە ٍېتىػىپ ئىْىطىغب ، تۇرۇپ ئورّىذىِ ئۆٍەر

 بۇ ئۇمب ئبمب ، قبىطب ئۇچىراپ تېسەميىرى ئۇالغالرّىڭ ئبت ٍوىذا . مېتەتتي ئىچنىرىەپ چۆىگە
  .مېتەتتي مۈىۈغۈپ ّوقۇپ بىرىْي بىر ، دە -قېيىػبتتي تۇرۇپ ئۇزاق قبراپ ّەرضىگە ضبپطېرىق

 بۇ . بىيىػَىذى ببضقىْىْىَۇ ٍوه قبّچىيىل ، ٍبڭغىْىْي ٍوه مۈُ قبّچە ھبىەتتە غۇ ئۇالر
 مىَىٌ موّب ئۇالرغب ٍوىۇچىالر ضىغذۇراىَىغبُ مۆزىگە ٍۈرگىْىْي ٍبىىڭبچ ئبدەٍيەرّىڭ

 ، مەىَىگەچنە توغرا تۇرقىغب بوً ئۇالرّىڭ مىَىَيەر بۇ . قوٍۇغتي مىَگۈزۈپ مېچەميەرّي
 پۇچقىقي تبٍبىيىْىڭ ئۆٍەرّىڭ . قبىغبّىذى ئېچىيىپ قورضىقي مېيىپ مبىتە مۆڭيىني ببراتْىڭ

 . قبالتتي ئۆتۈپ ٍېْىذىِ ٍەھەىيىيەر بىر قبّذاقتۇر ئۇالر مۈّيىرى بەزى . ببراتتي ضۆرىيىپ
 چۇرقىراغقىْىچە مەٍْىذىِ ئبدەٍيەرّىڭ غەىىتە بۇ ببىىالر ئۇغػبق بوىغبُ پەٍذا قەٍەرىەردىْذۇر

 تبٍبقْي ضۇّغبُ مىػىيەر ئۇالر . قبالتتي ئبرقىذا ٍەّە ، دە -ببراتتي ئەگىػىپ ٍەرىەرگىچە خېيي
  .ئۇخالٍتي ٍەردە غۇ مىرضە مەچ مۈُ ّەدە ، ٍەٍتتي

 ئبتيىقالرّىڭ . مەىذى ٍېتىػىپ مىػىيەر ئبتيىق توپ بىر ئبرقىطىذىِ ئۇالرّىڭ مۈّي بىر
 ئۇّىڭغب ٍىگىت بىر مېيىػىَيىل ئوخػبظ ئۆزىگە . مېيىۋاتبتتي قىس بىر گۈزەه ئبىذىذا ئەڭ

 ئۇمب ئبمب . مۆرۈّەتتي ٍىگىتيەر ضۇٍببتيىق بىرىذىِ بىر ئبرقىذىنىيەرٍۇ . ٍبڭغبّىذى ٍبّذىػىپ
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  .قبراغتي بوىۇپ ھەٍراُ ئۇالرغب ، ئۆتۈپ چېتىگە ٍوىْىڭ
  .ئۈضتىذىنىيەردىِ ٍوه ئبتيىقالر ضورىذى دەپ _ ؟ بوىىطىيەر مىٌ ضىيەر_ 
  .ئۆٍەر قبرىذى ئىْىطىغب دەپ_ ؟ بوىىَىس مىٌ بىس ، راضت_ 
 مېتىۋاتىطىيەر؟ ّەگە_ 
  .ببرات قبرىذى ئبمىطىغب دەپ_ ؟ مېتىۋاتبتتۇق ّەگە بىس_ 
  .ئۆٍەر دېذى _ ؟ دېَىذىڭَۇ چۆٍىيىَەُ ئۆزۈڭ_ 
  .ببرات دېذى_ ، مېتىۋاتىَىس چۆٍۈىگىيي گە «غەھىرى بىغەٍيەر » بىس ، ھە_ 

  .قبراغتي بىرىگە بىر بوىۇپ ھەٍراُ ئبتيىقالر
 .ئۇالر ضورىذى دەپ_ بىيەٍطىيەر؟ ّەدىيىنىْي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر_ » 

  .تەڭال ئىننىَيەُ ئۇمب ئبمب چىقبردى ٍۆرىطىْي دەپ_ بىيىذۇ؟ مىٌ_ 
 .چىقىۋېيىڭالر ھبرۋىغب بوىطبڭالر ببرٍبقچي گە « غەھىرى بىغەٍيەر_ » 

 ٍۈگۈرگىْىچە پبالقػىپ ئۇمب ئبمب . تۇراتتي ھبرۋا بىر ضبٍىۋەّيىل ئبرىطذا ئبتيىقالرّىڭ
 بوۋاً . ببضتي ٍوه ئۇزاق ٍەّە ھبرۋا . ئوىتۇراتتي بوۋاً بىر ضبقبىيىق ھبرۋىذا . چىقىػتي ھبرۋىغب
 پۇغۇپ ئىچي ببرات . قوٍبتتي قبراپ پبت پبت ئۈضتىۋېػىغب چىققبّالرّىڭ ٍېڭىذىِ ھبرۋىغب

  :ّوقۇپ مىػىْي ضبقبىيىق ٍېْىذىني ئبخىر ، دە -قبىذى ئوىتۇراىَبً
 ّبٍرات بىر تبزىَۇ قبچبُ ھەر بىسّي ضەُ قبراپ مېچەميەرگە مىَىٌ ئۈضتىَىسدىني ، بوۋا_ 
  .ضورىذى دەپ_ ؟ دەٍَەُ قبىذىڭغۇ دەپ ئىنەُ ّەرضىيەر

  .ئۈّذىَىذى بوۋاً
 بىس ئەضيىذە _ ، قۇۋەتيەپ ضۆزىْي ئىْىطىْىڭ ئۆٍەر دېذى – ، ئوٍالۋاتىطەُ غۇّذاق ضەُ_
 !ھە؟-مەتتۇق گبداٍيىػىپ بوىۇپ قبّذاق بىس مىَىِ ….ئبدەٍيەر ئۆتنەُ دۆىەتَەُ ّبھبٍىتي

 بىيەُ گبداٍيىق _ ، بوۋاً ئبچتي ئېغىس دەپ_؟ ببر قبىغۇچىيىني ھەٍراُ ّېَە بۇّىڭ_ 
  .بىرقەدەٍال ئبرىىقي ببٍيىقْىڭ
 دەپ_ ؟ مۆرگەَّۇ تىيالّي بېطىيغبُ ضۈرئىتي خوتۇّْىڭ ٍبالڭبچ ٍۈزىگە بىر ضەُ_ 
  .ببرات ضورىذى

  .بوۋاً مۆرۈردى بېػىْي ئىتتىل دەپ_ ؟ ّىَە_ 
 ؟ دەٍَەُ تىيالّي بېطىيغبُ ضۈرئىتي خوتۇّْىڭ بىر ٍبالڭبچ_ 
  .مۆرگەُ_ 
  .تىنىيذى تەڭال بوۋاٍغب ئۇمب ئبمب دەپ_ مۆرگەَّۇ؟ راضت- 
  .مۆرگەُ ٍۈزّي ، ئەٍەش بىرّي_ 
 ؟ !ٍۈزّي_ 
 بۇرادىرىَگە بىر قبىغبُ ٍۈغنۈىچىيىنتە توققۇزىْي توقطبُ ئۇّىڭ ٍەُ ، ٍۈزّي ، ھە_ 
  .تبپبىَىغبُ ئىسدەپ ئۆزۈٍَۇ تبىْي بىر ٍەّە … تبىْي بىر ٍەّە . بەرگەُ ٍەتنۈزۈپ
  .ببرات دېذى – ، مۆرگەُ ٍەُ ٍبّب تىيالّي تبه بىر ئۇ_ 
  .ئۆٍەر دېذى _ ، مۆرگەُ ٍەُ ئبۋاه_ 
 ؟ قوىىذا مىَْىڭ …؟ ّەدە_ 
 بىسّىڭ . چۈغتي قوىىَىسغب بىسّىڭ مېَىِ . ئىذى قوىىذا ببغقىالرّىڭ دەضيەپتە_ 
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  .بىيَەٍَىس مەتتي ّەگە قوىىَىسدىِ
  . ..ئەٍەش ٍەڭگۈىۈك ھېچنىَگە ئۇ ببٍيىق _ ، بوۋاً دېذى _ ، غۇّذاق_ 
 چۈغۈرۈىگەُ تىيالغب غۇ _ ، ببرات تبرتىۋاىذى ضۆزىْي بوۋاٍْىڭ دەپ _ ، دېَەمچىَەُ ٍەُ_ 

 ؟ تۇرىذۇ ٍبالڭبچ ئۇ ّېَىػقب ؟ ّېَە ضۈرئىتي خوتۇّْىڭ ٍبالڭبچ
 ئۆزى ئۇّىڭ ئبخىرىذا_ ، بوۋاً دېذى _ ، چۈغطە ۋەضۋەضىگە قوغيىػىپ ئۇّي مىَني_ 

  .قبىىذۇ بوىۇپ ٍبالڭبچ غۇّذاق
 تەۋرىتىپ خىو بىر ئۇالرّي ھبرۋا . مېتىػتي جىَىپ ئۇزاق ئىننىطي ئۇمب ئبمب_ 

  .قبالتتي ئبرقىذا توىغىػىپ ئىالّذەك ئىسى قبىذۇرغبُ ٍوىذا قۇٍيۇق چبقالرّىڭ ئېغىر . ئىيگىرىەٍتي
  .ئبتيىقالر ۋارقىراغتي دەپ ! _ مۆرۈّذى دۆڭيۈك بىر ئبىذىَىسدا_ 

 ئبتيىقالر ۋە ھبرۋا . ئبچتي مۆزىْي قىيىپ الپ بوۋاً مەتنەُ خىَبىغب ٍۇٍۇپ مۆزىْي
  .چۈغتي ضەمرەپ ھبرۋىذىِ بوۋاً . توختىذى
  .ئۆٍەر دېذى- ؟ بوپتۇ ّىَە_ 
  .ببرات دېذى _ ، ئۇقَىذىٌ_ 
  .چۈغەٍيي بىسٍۇ ، ٍۈرە_ 

  .مەتتي ئبرقىطىذىِ بوۋاٍْىڭ ، چۈغۈپ ھبرۋىذىِ ئۇالرٍۇ
 بوۋاً دېذى _ ، ٍۇغۇ ٍبّب ئورّي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر . » مېيىپتۇق ٍېتىپ- 

  .ئۆتۈپ ئبىذىغب ئبتيىقالرّىڭ
 تۆپىيىل بىر ئېگىس ئوتتۇرضىذا قۇٍيۇقالرّىڭ مەتنەُ تۇتبظ _ تەرەپتە مۆرضەتنەُ بوۋاً

  .تۇراتتي مۆتۈرۈپ قەد
 ؟ دۆڭيۈمَۇ ٍۇغۇ ئورّي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر_ » 

 بوۋاقالر بۇدۆڭيۈك . تەرىپىذە ئبرقب دۆڭْىڭ ئورّي غەھەرّىڭ _ ، بوۋاً دېذى _ ، ٍبق_ 
  .ئبتىيىذۇ دەپ قەبرىطتبّيىقي

 ؟ !قەبرىطتبّيىقي بوۋاقالر_ 
 دەپ _ ، بوىغبُ ضبٍالً بىر ئبجبٍىپ غۇّذاق قېتىٌ بىر دە «غەھىرى بىغەٍيەر_ » 

 ، ٍوق گۇّبھي ، ئەٍىبي ھېچقبّذاق خەىىقي غەھەر ضبددا ، مۆڭۈه ئبق _ ، بوۋاً مۈىۈٍطىرىذى
 ئبّىطىْىڭ ئبخىرى ئىسدەپ بوىۇپ قىيىَبقچي پبدىػبھ ئۆزىىرىگە مىػىْي بىر پبك پەرىػتىذەك

 گە «غەھىرى بىغەٍيەر . » مۆرضەتنەُ غبھيىققب بوۋاقْي بىر ٍبتقبُ ئۇخالپ تبتيىق قۇچىقىذا
 بوۋاقالرّىڭ ٍۈزىىگەُ تبپبىَبً ئىسدەپ پبدىػبھىْي بوۋاق غەھەرّىڭ مىرگەّذە بېطىپ ٍبۋالر

 دەپْە ئەمىيىپ ٍەرگە ٍۇغۇ ٍبّب ٍىغىپ جەضىذىْي بوۋاقالرّىڭ ئبدەٍيەر مېَىِ . ئبىغبُ مبىيطىْي
 قوً ئەتىراپْي ، بىيەُ قۇدرىتي ئبىالھْىڭ . ئىذى ئەٍەش دۆڭَۇ ٍەر بۇ ئىيگىرى . قىيغبُ

 قۇً ٍەرّي ھەٍَە ، ئېھتىَبه . ببغيىذى مۆتۈرۈىۈغنە ئورّىَۇ قەبرىطتبّيىقْىڭ بۇ ببضقبّطىرى
 تۇرار مۆتۈرۈپ قەد ٍەڭگۈ بوىۇپ بەىگىطي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر » ٍەر بۇ مەتنەّذىَۇ بېطىپ

  !قىالٍيي دۇئب بىر روھىغب غىھىتالرّىڭ ، قېْي ،
 قبراپ بىرىگە بىر ببرات بىيەُ ئۆٍەر . مۆرۈردى قوه دۇئبغب ھەٍَە ئەگىػىپ بوۋاٍغب

  .ئېچىػتي ئبىقبّيىرىْي ئۇالرٍۇ ، دە -قوٍۇغتي
  .مېَىِ دۇئبدىِ بوۋاً دېذى _ ، مۆرەٍيي ئورّىْي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر » ، ٍۈرۈڭالر_ 
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 . ٍبتبتتي ضوزۇىۇپ قۇٍيۇق ٍوق چېني ٍەردىَۇ ئۇ . ئۆتتي تەرىپىگە ئبرقب دۆڭْىڭ مۆپچىيىل
 بىر ئبۋات ، قەدىَىٌ تبٍيىرىذىْال قبىغبُ چىقىپ چوقچىَىپ ئىَبرەتيەرّىڭ ئۆً ئىيگىرمي پەقەت

 ئبخىرقي ئەڭ ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر . » بوالتتي قىيغىيي پەرىق ئىسّبضىْي غەھەرّىڭ
  .ٍۈرەتتي ئۇچۇپ قۇٍالر موچىيىرىذىَۇ

 ؟ قېْي ئبدەٍيىرى غەھەرّىڭ_ 
  .قبراڭالر تەرەپنە ئبۋۇ ئەّە_ 

 چىققبُ مېچىذە ، ھۇۋىىػي بۆرىْىڭ . ئىذى قىيىػَبقتب ّبۋا ّەغَە ئبدەٍيەر توپ بىر ٍىراقتب
 ّبىىطىگە ّبئىالجالرّىڭ ، ٍىغىطي ّبرضىذىيەرّىڭ ، پەرٍبدى ئبّىْىڭ ، گۈرمىرىػي بوراّْىڭ
 مەٍْىگە ببغيىرىْي ، ضەمرىػىپ ئەضەبىَيەرچە ئبدەٍيەر ىەرزىذە مۈٍْىڭ بۇ مېتىذىغبُ ئوخػبپ
 ّە ، ئبىەً ّە ، ٍۇىتۇز ّە ، قۇٍبظ ّە ئۈچۈُ ئۇالر تبپتب غۇ . ٍىرتىػبتتي ٍبقىيىرىْي ، تبغالپ

 بوىطب ئەتىراپىذا ئۇالرّىڭ . قىالتتي ئۇّتۇىغبّذەك ّەرضە ھەٍَە ٍبٍبتيىقي ھبٍبت ئۆزىىرىْىڭ
  .پىرقىراٍتي قبٍْبٍذەك ئېقىْي قۇً رەھىَطىس
 بوىغبُ جەڭ ئبخىرقي دە «غەھىرى بىغەٍيەر _ » ، بوۋاً چۈغەّذۈردى دەپ _ ، ئۇالر_ 
 بۇالڭ ببٍيىقالرّي غەھەردىني ھبىطىسالّغبُ بۇ مېَىِ . قېپقبىغبّالر پۇچقبقالردا بۇىۇڭ مېچىطي

 ۋە مىردى ئېقىپ بۇالڭچىالر ، قەىەّذەر ٍىڭالپ ئەتىراپتىِ ٍەرگە بۇ ئۈچۈُ قىيىع تبالڭ
 – جىِ تىْەپ ٍوىيىرىذا چۆه مۆپىْچىطي ئۇالرّىڭَۇ . قېيىػتي مېتىپ ئېيىپ ئبىىذىغىْىْي

  …مەتنەّىَىع ئبٍيىْىپ ئېسىتقۇالرغب ، غبٍبتۇُ
 قبىغبُ ٍەردە بۇ ، ئەتە ٍبمي بۈگۈُ _ ، بىرى ٍىگىتيەرّىڭ دېذى !_ ئىطىت ھەً_ 

  .بوىىذۇغۇ ٍبىَبپ قۇً ھەٍَىطىْي ّەرضىيەرّىڭَۇ
 ٍىگىتيەرّىڭ دېذى_ ؟ ئبغۇالرىىَب پەقەت ئبدەٍيىرى ئبخىرقي ّىڭ «غەھىرى بىغەٍيەر_ » 

  .بىرى ٍەّە
  .قىس گۈزەه ھېيىقي دېذى !_ ببر بىسٍۇ ٍەّە_ 
 بوۋاقالر _ ، ٍىگىت ٍېْىذىني قىسّىڭ ضۇّذى قوىىْي دەپ !_ بېرىڭالر پبىتبٍْي ٍبڭب قېْي_ 

  !قىالٍيي بىْب بىرغەھەر ٍېپَېڭي ببغقىذىِ بىس ٍېْىغب قەبرىطتبّيىقىْىڭ
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